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สุตฺตนฺตปฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส มหานิทฺเทโส
______________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
อฏกวคฺคิโก
ปโม กามสุตฺตนิทฺเทโส
[๑] กาม กามยมานสฺส ตสฺส เจ ต สมิชฌ
ฺ ติ
อทฺธา ปติมโน โหติ ลทฺธา มจฺโจ ยทิจฺฉติ ฯ
[๒] กาม กามยมานสฺสาติ กามาติ อุทฺทานโต เทฺว กามา
วตฺถุกามา จ กิเลสกามา จ ฯ
กตเม วตฺถุกามา ฯ มนาปกา รูปา มนาปกา สทฺทา
มนาปกา คนฺธา มนาปกา รสา มนาปกา โผฏพฺพา อตฺถรณา
ปาปุรณา ๑ ทาสีทาสา อเชฬกา กุกฺกุฏสูกรา หตฺถิควาสฺสวฬวา
เขตฺต วตฺถุ หิรฺ สุวณฺณ คามนิคมราชธานิโย รฏฺจ
ชนปโท จ โกโส ๒ จ โกฏาคารฺจ ยงฺกิฺจิ รชนียวตฺถุ
วตฺถุกามา ฯ อปจ อตีตา กามา อนาคตา กามา ปจฺจุปฺปนฺนา
กามา อชฺฌตฺตา กามา พหิทฺธา กามา อชฺฌตฺตพหิทฺธา กามา
หีนา กามา มชฺฌิมา กามา ปณีตา กามา อาปายิกา กามา
มานุสิกา กามา ทิพฺพา กามา ปจฺจุปฏิตา กามา นิมฺมิตา
กามา ปรนิมฺมิตา กามา ปริคฺคหิตา กามา อปริคฺคหิตา กามา
#๑ ม. ปาวุรณา ฯ ๒ ม. โกฏโ ฯ
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มมายิตา กามา อมมายิตา กามา สพฺเพป กามาวจรา ธมฺมา
สพฺเพป รูปาวจรา ธมฺมา สพฺเพป อรูปาวจรา ธมฺมา ตณฺหาวตฺถุกา
ตณฺหารมฺมณา กามนียฏเน รชนียฏเน มทนียฏเน
กามา อิเม วุจฺจนฺติ วตฺถุกามา ฯ
กตเม กิเลสกามา ฯ ฉนฺโท กาโม ราโค กาโม ฉนฺทราโค
กาโม สงฺกปฺโป กาโม ราโค กาโม สงฺกปฺปราโค กาโม
โย กาเมสุ กามจฺฉนฺโท กามราโค กามนนฺทิ กามตณฺหา
กามเสฺนโห กามปริฬาโห กามมุจฺฉา กามชฺโฌสาน กาโมโฆ
กามโยโค กามุปาทาน กามจฺฉนฺทนีวรณ
อทฺทส กาม เต มูล สงฺกปฺปา กาม ชายสิ
น ต สงฺกปฺปยิสฺสามิ เอว กาม น เหหิสิ ๑ ฯ
อิเม วุจฺจนฺติ กิเลสกามา ฯ กาม กามยมานสฺสาติ กาม ๒
กามยมานสฺส อิจฺฉมานสฺส สาทิยมานสฺส ปตฺถยมานสฺส
ปหยมานสฺส อภิชปฺปมานสฺสาติ กาม กามยมานสฺส ฯ
[๓] ตสฺส เจ ต สมิชฺฌตีติ ตสฺส เจติ ตสฺส ขตฺติยสฺส
วา พฺราหฺมณสฺส วา เวสฺสสฺส วา สุทฺทสฺส วา คหฏสฺส วา
ปพฺพชิตสฺส วา เทวสฺส วา มนุสฺสสฺส วา ฯ ตนฺติ วตฺถุกามา
วุจฺจนฺติ มนาปกา รูปา มนาปกา สทฺทา มนาปกา คนฺธา มนาปกา
รสา มนาปกา โผฏพฺพา ฯ สมิชฌ
ฺ ตีติ อิชฌ
ฺ ติ สมิชฺฌติ ลภติ
ปฏิลภติ อธิคจฺฉติ วินฺทตีติ ตสฺส เจ ต สมิชฺฌติ ฯ
#๑ ม. ยุ. น โหหิสีติ ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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[๔] อทฺธา ปติมโน โหตีติ อทฺธาติ เอกสวจน นิสฺสสยวจน
นิกฺกงฺขวจน อเทฺวชฺฌวจน อเทฺวฬฺหกวจน นิโยควจน อปณฺณกวจน
อวตฺถาปนวจนเมต อทฺธาติ ฯ ปตตี ิ ยา ปฺจกามคุณปฏิสฺุตฺตา
ปติ ปามุชชฺ  อาโมทนา ปโมทนา หาโส ปหาโส วิตฺติ ตุฏิ
โอทคฺย ๑ อตฺตมนตา [๒] อภิปูรณตา ๓ จิตฺตสฺส ฯ มโนติ ย จิตฺต
มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินฺทฺริย วิฺาณ
วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อย วุจฺจติ มโน ฯ
อย มโน อิมาย ปติยา สหคโต โหติ สหชาโต สสฏโ สมฺปยุตฺโต
เอกุปฺปาโท เอกนิโรโธ เอกวตฺถุโก เอการมฺมโณ ฯ ปติมโน
โหตีติ ๔ ตุฏมโน หฏมโน ปหฏมโน อตฺตมโน อุทคฺคมโน
สมุทิตมโน ๕ โหตีติ อทฺธา ปติมโน โหติ ฯ
[๕] ลทฺธา มจฺโจ ยทิจฺฉตีติ ลทฺธาติ ลทฺธา ๖ ลภิตฺวา
ปฏิลภิตฺวา อธิคนฺตฺวา วินฺทิตฺวา ฯ มจฺโจติ สตฺโต นโร มานโว
โปโส ปุคฺคโล ชีโว ชาตุ ๗ ชนฺตุ อินฺทคุ ๘ มนุโช ฯ ยทิจฉฺ ตีติ ย
อิจฺฉติ ย สาทิยติ ย ปตฺเถติ ย ปเหติ ย อภิชปฺปติ รูป วา สทฺท
วา คนฺธ วา รส วา โผฏพฺพ วาติ ลทฺธา มจฺโจ ยทิจฺฉติ ฯ
เตนาห ภควา
กาม กามยมานสฺส ตสฺส เจ ต สมิชฺฌติ
อทฺธา ปติมโน โหติ ลทฺธา มจฺโจ ยทิจฺฉตีติ ฯ
#๑ ม. ยุ. โอทคย ฯ ๒ ยุ. จิตฺตสฺส ฯ ๓ ม. อภิผรณตา ฯ ๔ ม. ยุ.
#อิติสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๕ ม. ยุ. มุทิตมโน ปโมทิตมโน ฯ ๖ ม. อย ปาโ
#นตฺถิ ฯ ๗ ม. ชาคู ฯ ยุ. ชคู ฯ ๘ หินทฺ คูติป ปาโ ฯ
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[๖] ตสฺส เจ กามยมานสฺส ๑ ฉนฺทชาตสฺส ชนฺตุโน
เต กามา ปริหายนฺติ สลฺลวิทฺโธว รุปฺปติ ฯ
[๗] ตสฺส เจ กามยมานสฺสาติ ตสฺส เจติ ตสฺส ขตฺติยสฺส วา
พฺราหฺมณสฺส วา เวสฺสสฺส วา สุทฺทสฺส วา คหฏสฺส วา ปพฺพชิตสฺส
วา เทวสฺส วา มนุสฺสสฺส วา ฯ กามยมานสฺสาติ กามยมานสฺส
อิจฺฉมานสฺส สาทิยมานสฺส ปตฺถยมานสฺส ปหยมานสฺส
อภิชปฺปมานสฺส ฯ อถวา กามตณฺหาย ยายติ นิยฺยติ วุยฺหติ
สหริยติ ฯ ยถา หตฺถิยาเนน วา อสฺสยาเนน วา โคยาเนน วา
อชยาเนน วา เมณฺฑกยาเนน วา โอฏยาเนน วา ขรยาเนน วา
ยายติ นิยฺยติ วุยฺหติ สหริยติ เอวเมว กามตณฺหาย ยายติ
นิยฺยติ วุยฺหติ สหริยตีติ ตสฺส เจ กามยมานสฺส ฯ
[๘] ฉนฺทชาตสฺส ชนฺตุโนติ ฉนฺโทติ โย กาเมสุ กามจฺฉนฺโท
กามราโค กามนนฺทิ กามตณฺหา กามเสฺนโห กามปริฬาโห กามมุจฺฉา
กามชฺโฌสาน กาโมโฆ กามโยโค กามุปาทาน กามจฺฉนฺทนีวรณ
ตสฺส โส กามจฺฉนฺโท ชาโต โหติ สฺชาโต นิพฺพตฺโต
อภินิพฺพตฺโต ปาตุภูโต ฯ ชนฺตุโนติ สตฺตสฺส นรสฺส มานวสฺส
โปสสฺส ปุคฺคลสฺส ชีวสฺส ชาตุสฺส ชนฺตุสฺส อินฺทคุสฺส มนุชสฺสาติ
ฉนฺทชาตสฺส ชนฺตุโน ฯ
[๙] เต กามา ปริหายนตีติ เต วา กามา ปริหายนฺติ
#๑ ยุ. กามยานสฺส ฯ

สุตฺต ขุ. มหานิทฺเทโส - หนาที่ 5

โส วา กาเมหิ ปริหายติ ฯ
กถ เต กามา ปริหายนฺติ ฯ ตสฺส ติฏนฺตสฺเสว เต
โภเค ราชาโน วา หรนฺติ โจรา วา หรนฺติ อคฺคิ วา
ฑหติ อุทก วา วหติ อปฺปยา วา ทายาทา หรนฺติ นิหิต
วา นาธิคจฺฉติ ๑ ทุปปฺ ยุตฺตา วา กมฺมนฺตา ภิชฺชนฺติ ๒ กุเล8
วา กุลชฺฌาปโก ๓ อุปฺปชฺชติ โย เต โภเค วิกิรติ วิธเมติ
วิทฺธเสติ อนิจฺจตาเยว อฏมี เอว เต กามา หายนฺติ
ปริหายนฺติ ปริทฺธเสนฺติ ปริจฺจชนฺติ ๔ อนฺตรธายนฺติ วิปฺปลุชชฺ นฺติ ฯ
กถ โส กาเมหิ ปริหายติ ฯ ติฏนฺเตว เต โภคา โส
จวติ มรติ อนฺตรธายติ วิปฺปลุชชฺ ติ เอว โส กาเมหิ หายติ
ปริหายติ ปริทฺธเสติ ปริจฺจชติ อนฺตรธายติ วิปฺปลุชชฺ ติ ฯ
โจรา หรนฺติ ราชาโน อคฺคิ ฑหติ นสฺสติ
อโถ อนฺเตน ชหติ สรีร สปริคฺคห
เอตทฺาย เมธาวี ภฺุเชถ จ ทเทถ จ
ทตฺวา จ ภุตฺวา จ ยถานุภาว
อนินฺทิโต สคฺคมุเปติ านนฺติ ฯ
เต กามา ปริหายนฺติ ฯ
[๑๐] สลฺลวิทฺโธว รุปฺปตีติ ยถา อโยมเยน วา สลฺเลน
วิทฺโธ อฏิมเยน วา สลฺเลน ทนฺตมเยน วา สลฺเลน วิสาณมเยน
#๑ ยุ. นิหิตฏานา วา วิคจฺฉติ ฯ ๒ ยุ. ภฺชนฺติ ฯ ๓ กุลงฺคาโรติป ปาโ ฯ
#๔ ม. ยุ. ปริปตนฺติ ฯ
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วา สลฺเลน กฏมเยน วา สลฺเลน วิทฺโธ รุปฺปติ กุปฺปติ ฆฏฏิยติ
ปฬิยติ พฺยาธิโต โทมนสฺสิโต โหติ เอวเมว วตฺถุกามาน
วิปริณามฺถาภาวา อุปฺปชฺชนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา
โส กามสลฺเลน ๑ วิทโฺ ธ รุปฺปติ กุปฺปติ ฆฏฏิยติ ปฬิยติ พฺยาธิโต
โทมนสฺสิโต โหตีติ สลฺลวิทฺโธว รุปฺปติ ฯ เตนาห ภควา
ตสฺส เจ กามยมานสฺส ฉนฺทชาตสฺส ชนฺตุโน
เต กามา ปริหายนฺติ สลฺลวิทฺโธว รุปฺปตีติ ฯ
[๑๑] โย กาเม ปริวชฺเชติ สปฺปสฺเสว ปทา สิโร
โสม วิสตฺติก โลเก สโต สมติวตฺตติ ฯ
[๑๒] โย กาเม ปริวชฺเชตีติ โยติ โย ยาทิโส ยถายุตฺโต
ยถาวิหิโต ยถาปกาโร ยณฺานปฺปตฺโต ยธมฺมสมนฺนาคโต ขตฺติโย
วา พฺราหฺมโณ วา เวสฺโส วา สุทโฺ ท วา คหฏโ วา ปพฺพชิโต
วา เทโว วา มนุสฺโส วา ฯ กาเม ปริวชฺเชตีติ กามาติ
อุทฺทานโต เทฺว กามา วตฺถุกามา จ กิเลสกามา จ ฯเปฯ
อิเม วุจฺจนฺติ วตฺถุกามา ฯเปฯ อิเม วุจฺจนฺติ กิเลสกามา ฯ
กาเม ปริวชฺเชตีติ ทฺวีหิ การเณหิ กาเม ปริวชฺเชติ วิกฺขมฺภนโต
วา สมุจฺเฉทโต วา ฯ
กถ วิกขฺ มฺภนโต กาเม ปริวชฺเชติ ฯ อฏิกงฺกลูปมา
กามา อปฺปสฺสาทฏเนาติ ปสฺสนฺโต วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชติ
#๑ ม. ยุ. กามสลฺเลน จ โสกสลฺเลน จ ฯ
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มสเปสูปมา กามา พหุสาธารณฏเนาติ ปสฺสนฺโต วิกฺขมฺภนโต
กาเม ปริวชฺเชติ ติณุกกฺ ูปมา กามา อนุทหนฏเนาติ ปสฺสนฺโต
วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชติ องฺคารกาสูปมา กามา มหาปริฬาหฏเนาติ
ปสฺสนฺโต วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชติ สุปนกูปมา
กามา อิตฺตรปจฺจุปฏานฏเนาติ ปสฺสนฺโต วิกฺขมฺภนโต
กาเม ปริวชฺเชติ ยาจิตกูปมา กามา ตาวกาลิกฏเนาติ ปสฺสนฺโต
วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชติ รุกฺขผลูปมา กามา
สมฺภฺชนปริภฺชนฏเนาติ ปสฺสนฺโต วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชติ
อสิสูนูปมา กามา อธิกนฺตนฏเนาติ ๑ ปสฺสนฺโต วิกฺขมฺภนโต
กาเม ปริวชฺเชติ สตฺติสลู ูปมา กามา วินิวิชฺฌนฏเนาติ ปสฺสนฺโต
วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชติ สปฺปสิรูปมา กามา สปฺปฏิภยฏเนาติ
ปสฺสนฺโต วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชติ อคฺคิกฺขนฺธูปมา
กามา มหคฺคิตาปนฏเนาติ ๒ ปสฺสนฺโต วิกขฺ มฺภนโต กาเม
ปริวชฺเชติ ฯ พุทฺธานุสฺสตึ ภาเวนฺโตป วิกขฺ มฺภนโต กาเม
ปริวชฺเชติ ธมฺมานุสฺสตึ ภาเวนฺโตป สงฺฆานุสฺสตึ ภาเวนฺโตป
สีลานุสฺสตึ ภาเวนฺโตป จาคานุสฺสตึ ภาเวนฺโตป เทวตานุสฺสตึ
ภาเวนฺโตป อานาปานสฺสตึ ภาเวนฺโตป มรณานุสฺสตึ ภาเวนฺโตป
กายคตาสตึ ภาเวนฺโตป อุปสมานุสฺสตึ ภาเวนฺโตป วิกฺขมฺภนโต
กาเม ปริวชฺเชติ ฯ ปม ฌาน ภาเวนฺโตป วิกฺขมฺภนโต
#๑ โป. ม. ยุ. อธิกุฏฏ นฏเนาติ ฯ ๒ ม. ยุ. มหาภิตาปนฏเนาติ ฯ

สุตฺต ขุ. มหานิทฺเทโส - หนาที่ 8

กาเม ปริวชฺเชติ ทุติย ฌาน ภาเวนฺโตป ตติย ฌาน
ภาเวนฺโตป จตุตฺถ ฌาน ภาเวนฺโตป อากาสานฺจายตนสมาปตฺตึ
ภาเวนฺโตป
วิฺาณฺจายตนสมาปตฺตึ
ภาเวนฺโตป
อากิฺจฺายตนสมาปตฺตึ ภาเวนฺโตป เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺตึ
ภาเวนฺโตป วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชติ ฯ เอว
วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชติ ฯ
กถ สมุจฺเฉทโต กาเม ปริวชฺเชติ ฯ โสตาปตฺติมคฺค
ภาเวนฺโตป อปายคมนีเย กาเม สมุจฺเฉทโต ปริวชฺเชติ สกทาคามิมคฺค
ภาเวนฺโตป โอฬาริเก กาเม สมุจฺเฉทโต ปริวชฺเชติ
อนาคามิมคฺค ภาเวนฺโตป อณุสหคเต กาเม สมุจฺเฉทโต
ปริวชฺเชติ อรหตฺตมคฺค ภาเวนฺโตป สพฺเพน สพฺพ สพฺพถา สพฺพ
อเสส นิสฺเสส สมุจฺเฉทโต กาเม ปริวชฺเชติ ฯ เอว สมุจฺเฉทโต
กาเม ปริวชฺเชตีติ โย กาเม ปริวชฺเชติ ฯ
[๑๓] สปฺปสฺเสว ปทา สิโรติ สปฺโป วุจฺจติ อหิ ฯ เกนตฺเถน
สปฺโป ฯ สสปฺปนฺโต คจฺฉตีติ สปฺโป ฯ ภุชนฺโต คจฺฉตีติ ภุชโค ฯ
อุเรน คจฺฉตีติ อุรโค ฯ ปนฺนสิโร คจฺฉตีติ ปนฺนโค ฯ สิเรน
สุปตีติ สิริสโป ฯ วิเล สยตีติ วิลาสโย ๑ ฯ คุหาย เสตีติ
คุหาสโย ฯ ทาฒา ตสฺส อาวุโธติ ทาฒาวุโธ ฯ วิส ตสฺส
โฆรนฺติ โฆรวิโส ฯ ชิวฺหา ตสฺส ทุวิธาติ ทุชวิ ฺหา ฯ ทฺวหี ิ
#๑ วิลสโยติป ปาโ ฯ
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ชิวฺหาหิ รส สายตีติ ทิรสฺู ๑ ฯ ยถา ปุริโส ชีวิตุกาโม
อมริตุกาโม สุขกาโม ทุกฺขปฏิกูโล ปาเทน สปฺปสิร วชฺเชยฺย
วิวชฺเชยฺย ปริวชฺเชยฺย อภินิวชฺเชยฺย เอวเมว สุขกาโม ทุกฺขปฏิกูโล
กาเม วชฺเชยฺย วิวชฺเชยฺย ปริวชฺเชยฺย อภินิวชฺเชยฺยาติ
สปฺปสฺเสว ปทา สิโร ฯ
[๑๔] โสม วิสตฺติก โลเก สโต สมติวตฺตตีติ โสติ โย
กาเม ปริวชฺเชติ ฯ วิสตฺติกา วุจฺจติ ตณฺหา โย ราโค
สาราโค อนุนโย อนุโรโธ นนฺทิ นนฺทิราโค จิตฺตสฺส
สาราโค อิจฺฉา มุจฺฉา อชฺโฌสาน เคโธ ปลิเคโธ สงฺโค ๒
ปงฺโก เอชา มายา ชนิกา สฺชนนี สิพฺพินี ชาลินี สริตา
วิสตฺติกา สุตฺต วิสฏา อายูหนี ๓ ทุติยา ปณิธิ ภวเนตฺติ วน
วนโถ สนฺถโว เสฺนโห อเปกฺขา ปฏิพนฺธา อาสา อาสึสนา
อาสึสิตตฺต รูปาสา สทฺทาสา คนฺธาสา รสาสา โผฏพฺพาสา
ลาภาสา ธนาสา ปุตฺตาสา ชีวิตาสา ชปฺปา ปชปฺปา อภิชปฺปา
ชปฺปา ๔ ชปฺปนา ชปฺปต ตฺต โลลุปปฺ า โลลุปฺปายนา โลลุปปฺ ายิตตฺต
ปุจฺฉฺจิกตา ๕ สาธุกมฺยตา อธมฺมราโค วิสมโลโภ
นิกนฺติ นิกามนา ปตฺถนา ปหนา สมฺปตฺถนา กามตณฺหา
ภวตณฺหา วิภวตณฺหา รูปตณฺหา อรูปตณฺหา นิโรธตณฺหา รูปตณฺหา
สทฺทตณฺหา คนฺธตณฺหา รสตณฺหา โผฏพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา
#๑ โป. ม. ยุ. ทฺวิรสฺู ฯ ๒ สตฺโตติป ปาโ ฯ ๓ ม. อายูหินี ฯ ๔ ม. ยุ.
#อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕ ม. ยุ. มุจฺฉฺจิกตา ฯ
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โอโฆ โยโค คนฺโถ อุปาทาน อาวรณ นีวรณ ฉทน
พนฺธน อุปกฺกิเลโส อนุสโย ปริยฏุ าน ลตา เววิจฺฉ ทุกขฺ มูล
ทุกฺขนิทาน ๑ ทุกฺขปฺปภโว มารปาโส มารพฬิส มารวิสโย
ตณฺหานที ตณฺหาชาล ตณฺหาคทฺทล ๒ ตณฺหาสมุทฺโท อภิชฺฌา
โลโภ อกุสลมูล ฯ
วิสตฺติกาติ เกนตฺเถน วิสตฺติกา ฯ วิสตาติ วิสตฺติกา ฯ
วิสาลาติ วิสตฺติกา ฯ วิสฏาติ วิสตฺติกา ฯ วิสกฺกตีติ วิสตฺติกา ฯ
วิสหรตีติ วิสตฺติกา ฯ วิสวาทิกาติ วิสตฺติกา ฯ วิสมูลาติ วิสตฺติกา ฯ
วิสผลาติ วิสตฺติกา ฯ วิสปริโภคาติ วิสตฺติกา ฯ วิสาลา วา
ปน สา รูเป ตณฺหา สทฺเท คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ กุเล
คเณ อาวาเส ลาเภ ยเส ปสสาย สุเข จีวเร ปณฺฑปาเต
เสนาสเน คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเร กามธาตุยา รูปธาตุยา
อรูปธาตุยา กามภเว รูปภเว อรูปภเว สฺาภเว อสฺาภเว
เนวสฺานาสฺาภเว เอกโวการภเว จตุโวการภเว ปฺจโวการภเว
อตีเต อนาคเต ปจฺจุปฺปนฺเน ทิฏสุตมุตวิฺาตพฺเพสุ
ธมฺเมสุ วิสฏา วิตฺถตาติ วิสตฺติกา ฯ
โลเกติ อปายโลเก มนุสฺสโลเก เทวโลเก ขนฺธโลเก
ธาตุโลเก อายตนโลเก ฯ
สโตติ จตูหิ การเณหิ สโต กาเย กายานุปสฺสนาสติปฏาน
#๑ ทุกฺขนิธานนฺติป ปาโ ฯ ๒ ม. ยุ. ตณฺหาคทฺทูล ฯ
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ภาเวนฺโต สโต เวทนาสุ จิตฺเต ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสนาสติปฏาน
ภาเวนฺโต สโต ฯ อปเรหิป จตูหิ การเณหิ
สโต อสติปริวชฺชนาย สโต สติกรณียาน ๑ ธมฺมาน กตตฺตา
สโต สติปฏิปกฺขาน ๒ ธมฺมาน หตตฺตา สโต สตินิมิตตฺ าน
ธมฺมาน อปฺปมุฏตฺตา ๓ สโต ฯ อปเรหิป จตูหิ การเณหิ สโต
สติยา สมนฺนาคตตฺตา สโต สติยา วสิตตฺตา สโต สติยา
ปาคฺุตาย สโต สติยา อปจฺโจโรหณตาย สโต ฯ อปเรหิป
จตูหิ การเณหิ สโต สตตฺตา สโต สนฺตตฺตา สโต สมิตตฺตา
สโต สนฺตธมฺมสมนฺนาคตตฺตา สโต ฯ พุทธฺ านุสฺสติยา สโต
ธมฺมานุสฺสติยา สโต สงฺฆานุสฺสติยา สโต สีลานุสฺสติยา สโต
จาคานุสฺสติยา สโต เทวตานุสฺสติยา สโต อานาปานสฺสติยา
สโต มรณานุสฺสติยา สโต กายคตาสติยา สโต อุปสมานุสฺสติยา
สโต ฯ ยา สติ อนุสฺสติ ปฏิสฺสติ สติ สรณตา
ธารณตา อปลาปนตา อสฺสมฺมุสฺสนตา สติ สตินฺทฺริย สติพล
สมฺมาสติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค เอกายนมคฺโค อย วุจฺจติ สติ ฯ
อิมาย สติยา อุเปโต โหติ สมุเปโต อุปคโต สมุปคโต อุปปนฺโน
สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต โส วุจฺจติ สโต ฯ
โสม วิสตฺติก โลเก สโต สมติวตฺตตีติ ยา ๔ โลเก วิสตฺติกา
อิม โลเก วิสตฺติก สโต ตรติ อุตฺตรติ ปตรติ สมติกฺกมติ
วีติวตฺตตีติ โสม วิสตฺติก โลเก สโต สมติวตฺตติ ฯ เตนาห ภควา
#๑ โป. ยุ. สติกรณียานฺจ ฯ ๒ ม. สติปริปนฺธาน ฯ ๓ ม. อสมฺมฏุ ตฺตา ฯ
#๔ ม. โลเก วา สา วิสตฺติกา โลเก วา ต วิสตฺติก ... ฯ
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โย กาเม ปริวชฺเชติ สปฺปสฺเสว ปทา สิโร
โสม วิสตฺติก โลเก สโต สมติวตฺตตีติ ฯ
[๑๕] เขตฺต วตฺถุ หิรฺ วา ควาสฺส ทาสโปริส
ถิโย พนฺธู ปุถู กาเม โย นโร อนุคิชฺฌติ ฯ
[๑๖] เขตฺต วตฺถุ หิรฺ วาติ เขตฺตนฺติ สาลิกฺเขตฺต
วีหิกฺเขตฺต มุคฺคกฺเขตฺต มาสกฺเขตฺต ยวกฺเขตฺต โคธูมกฺเขตฺต
ติลกฺเขตฺต ฯ วตฺถุนฺติ ฆรวตฺถุ โกฏวตฺถุ ปุเรวตฺถุ ปจฺฉาวตฺถุ
อารามวตฺถุ วิหารวตฺถุ ฯ หิรฺนฺติ หิรฺ วุจฺจติ กหาปโณติ
เขตฺต วตฺถุ หิรฺ วา ฯ
[๑๗] ควาสฺส ทาสโปริสนฺติ ควนฺติ คาโว ๑ วุจฺจนฺติ ฯ
อสฺสาติ ปสุกาทโย วุจฺจนฺติ ฯ ทาสาติ จตฺตาโร ทาสา อนฺโตชาตโก
ทาโส ธนกฺกีตโก ทาโส สาม วา ทาสวิย ๒ อุเปติ
อกามโก ๓ วา ทาสวิย ๔ อุเปติ ฯ
อามาย ทาสาป ภวนฺติ เหเก
ธเนน กีตาป ภวนฺติ ทาสา
สามฺจ เอเก อุปยนฺติ ทาส ๕
ภยาปนุณฺณาป ภวนฺติ ทาสา ๖ ฯ
โปริสนฺติ ตโย ปุริสา ภชกา กมฺมกรา อุปชีวิโนติ ควาสฺส
ทาสโปริส ฯ
[๑๘] ถิโย พนฺธู ปุถู กาเมติ ถิโยติ อิตฺถีปริคคฺ โห วุจฺจติ ฯ
#๑ ม. ควา ฯ ๒ ม. ทาสพฺย ฯ ๓ โป. กรมโก ฯ ๔ ม. ยุ. ทาสวิสย ฯ
#๕ ม. ทาสย ฯ ๖ ม. ทาสาติ ฯ
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พนฺธูติ จตฺตาโร พนฺธู าติพนฺธวาป พนฺธุ โคตฺตพนฺธวาป
พนฺธุ มนฺตพนฺธวาป พนฺธุ สิปฺปพนฺธวาป พนฺธุ ฯ ปุถู กาเมติ
พหู กาเม ฯ เอเต ปุถู กามา มนาปกา รูปา ฯเปฯ มนาปกา
โผฏพฺพาติ ถิโย พนฺธู ปุถู กาเม ฯ
[๑๙] โย นโร อนุคิชฺฌตีติ โยติ โย ยาทิโส ยถายุตฺโต
ยถาวิหิโต ยถาปกาโร ยณฺานปฺปตฺโต ยธมฺมสมนฺนาคโต ขตฺติโย
วา พฺราหฺมโณ วา เวสฺโส วา สุทโฺ ท วา คหฏโ วา ปพฺพชิโต
วา เทโว วา มนุสฺโส วา ฯ นโรติ สตฺโต นโร มานโว
โปโส ปุคฺคโล ชีโว ชาตุ ชนฺตุ อินฺทคู มนุโช ฯ อนุคิชฺฌตีติ
กิเลสกาเมน วตฺถุกาเมสุ คิชฺฌติ อนุคิชฺฌติ ปลิคิชฺฌติ ปลิพชฺฌตีติ
โย นโร อนุคชิ ฺฌติ ฯ เตนาห ภควา
เขตฺต วตฺถุ หิรฺ วา ควาสฺส ทาสโปริส
ถิโย พนฺธู ปุถู กาเม โย นโร อนุคิชฺฌตีติ ฯ
[๒๐] อพลา น พลียนฺติ มทฺทนฺเต น ปริสสฺ ยา
ตโต น ทุกฺขมเนฺวติ นาว ภินนฺ มิโวทก ฯ
[๒๑] อพลา น พลียนฺตีติ อพลาติ อพลา กิเลสา ทุพฺพลา
อปฺปพลา อปฺปถามกา หีนา นิหีนา ปริหีนา โอมกา ลามกา ชตุกฺกา
ปริตฺตา ฯ เต กิเลสา ต ปุคฺคล สหนฺติ ปริสหนฺติ อภิภวนฺติ
อชฺโฌตฺถรนฺติ ปริยาทิยนฺติ มทฺทนฺตีติ เอวมฺป อพลา น
พลียนฺติ ฯ อถวา อพล ปุคฺคล ทุพฺพล อปฺปพล อปฺปถามก
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หีน นิหีน ปริหีน โอมก ลามก ชตุกฺก ปริตฺต ยสฺส นตฺถิ
สทฺธาพล วิริยพล สติพล สมาธิพล ปฺาพล หิรีพล โอตฺตปฺปพล
เต กิเลสา ต ปุคฺคล สหนฺติ ปริสหนฺติ อภิภวนฺติ อชฺโฌตฺถรนฺติ
ปริยาทิยนฺติ มทฺทนฺตีติ เอวมฺป อพลา น พลียนฺติ ฯ
[๒๒] มทฺทนฺเต น ปริสฺสยาติ ปริสฺสยาติ ๑ เทฺว ปริสสฺ ยา
ปากฏปริสฺสยา จ ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสยา จ ฯ
กตเม ปากฏปริสฺสยา ฯ สีหา พฺยคฺฆา ทีป อจฺฉตรจฺฉา
โกกา โคมหิสา หตฺถี อหิ วิจฺฉิกา สตปที โจรา วา อสฺสุ
มาณวา กตกมฺมา วา อกตกมฺมา วา จกฺขุโรโค โสตโรโค
ฆานโรโค ชิวฺหาโรโค กายโรโค สีสโรโค กณฺณโรโค มุขโรโค
ทนฺตโรโค กาโส สาโส ปนาโส ฑโห ๒ ชโร กุจฺฉิโรโค มุจฺฉา
ปกฺขนฺทิกา สุลา วิสูจิกา กุฏ คณฺโฑ กิลาโส โสโส อปมาโร
ททฺทุ กณฺฑุ กจฺฉุ รขสา วิตจฺฉิกา โลหิต ปตฺต มธุเมโห
อสา ปฬกา ภคนฺทลา ปตฺตสมุฏานา อาพาธา เสมฺหสมุฏ านา
อาพาธา วาตสมุฏานา อาพาธา สนฺนิปาติกา อาพาธา อุตุปริณามชา
อาพาธา วิสมปริหารชา อาพาธา โอปกฺกมิกา อาพาธา
กมฺมวิปากชา อาพาธา สีต อุณฺห ชิฆจฺฉา ปปาสา อุจฺจาโร
ปสฺสาโว ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสา อิติ วา อิเม วุจฺจนฺติ
ปากฏปริสฺสยา ฯ
กตเม ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสยา ฯ กายทุจฺจริต วจีทุจฺจริต มโนทุจฺจริต
#๑ โป. ม. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒ ม. สพฺพตฺก ฑาโหติ ทิสฺสติ ฯ
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กามจฺฉนฺทนีวรณ พฺยาปาทนีวรณ ถีนมิทฺธนีวรณ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณ
วิจิกิจฺฉานีวรณ ราโค โทโส โมโห โกโธ อุปนาโห
มกฺโข ปฬาโส อิสฺสา มจฺฉริย มายา สาเยฺย ถมฺโภ สารมฺโภน
มาโน อติมาโน มโท ปมาโท สพฺเพ กิเลสา สพฺเพ ทุจฺจริตา
สพฺเพ ทรถา สพฺเพ ปริฬาหา สพฺเพ สนฺตาปา สพฺพากุสลาภิสงฺขารา
อิเม วุจฺจนฺติ ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสยา ฯ
ปริสฺสยาติ เกนตฺเถน ปริสฺสยา ฯ ปริสหนฺตตี ิ ปริสฺสยา ฯ
ปริหานาย สวตฺตนฺตีติ ปริสฺสยา ฯ ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา ฯ
กถ ปริสหนฺตีติ ปริสสฺ ยา ฯ เต ปริสฺสยา ต ปุคฺคล สหนฺติ
ปริสหนฺติ อภิภวนฺติ อชฺโฌตฺถรนฺติ ปริยาทิยนฺติ มทฺทนฺติ ฯ
เอว ปริสหนฺตีติ ปริสฺสยา ฯ
กถ ปริหานาย สวตฺตนฺตีติ ปริสฺสยา ฯ เต ปริสฺสยา
กุสลาน ธมฺมาน ปริหานาย อนฺตรายาย สวตฺตนฺติ ฯ กตเมส
กุสลาน ธมฺมาน ฯ สมฺมาปฏิปทาย อนุโลมปฏิปทาย อปจฺจนีกปฏิปทาย
อนฺวตฺถปฏิปทาย ธมฺมานุธมฺมปฏิปทาย สีเลสุ
ปริปูริการิตาย อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตาย โภชเน มตฺตฺุตาย
ชาคริยานุโยคสฺส สติสมฺปชฺสฺส จตุนฺน สติปฏานาน ภาวนานุโยคสฺส
จตุนฺน สมฺมปฺปธานาน ภาวนานุโยคสฺส จตุนฺน
อิทฺธิปฺปาทาน ภาวนานุโยคสฺส ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน ภาวนานุโยคสฺส
ปฺจนฺน พลาน ภาวนานุโยคสฺส สตฺตนฺน โพชฺฌงฺคาน
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ภาวนานุโยคสฺส อริยสฺส อฏงฺคิกสฺส มคฺคสฺส ภาวนานุโยคสฺส
อิเมส กุสลาน ธมฺมาน ปริหานาย อนฺตรายาย สวตฺตนฺติ ฯ
เอว ปริหานาย สวตฺตนฺตีติ ปริสฺสยา ฯ
กถ ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา ฯ ตตฺเถเต ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อตฺตภาวสนฺนิสฺสยา ฯ ยถา พิเล พิลาสยา
ปาณา สยนฺติ ทเก ทกาสยา ปาณา สยนฺติ วเน วนาสยา
ปาณา สยนฺติ รุกฺเข รุกฺขาสยา ปาณา สยนฺติ เอวเมว
ตตฺเถเต ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อตฺตภาวสนฺนิสฺสยาติ
เอวมฺป ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา ฯ
วุตฺต เหต ภควตา สานฺเตวาสิโก ภิกฺขเว ภิกฺขุ สาจริยโก
ทุกฺข น ผาสุ วิหรติ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สานฺเตวาสิโก
สาจริยโก ทุกฺข น ผาสุ วิหรติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน จกฺขนุ า
รูป ทิสฺวา อุปฺปชฺชนฺติ [๑] ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สรสงฺกปฺปา
สฺโชนียา ตฺยสฺส อนฺโต วสนฺติ อนฺวาสฺสวนฺติ ปาปกา
อกุสลา ธมฺมาติ ตสฺมา สานฺเตวาสิโกติ วุจฺจติ เต น
สมุทาจรนฺติ ๒ ปาปกา อกุสลา ธมฺมาติ ตสฺมา สาจริยโกติ
วุจฺจติ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุโน โสเตน สทฺท สุตฺวา ฆาเนน
คนฺธ ฆายิตฺวา ชิวฺหาย รส สายิตฺวา กาเยน โผฏพฺพ
ผุสิตฺวา มนสา ธมฺม วิฺาย อุปฺปชฺชนฺติ [๓] ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
สรสงฺกปฺปา สฺโชนียา ตฺยสฺส อนฺโต วสนฺติ อนฺวาสฺสวนฺติ
#๑-๓ ม. เย ฯ ๒ ม. สมุทาจรนฺติ น ฯ
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ปาปกา อกุสลา ธมฺมาติ ตสฺมา สานฺเตวาสิโกติ วุจฺจติ เต
น สมุทาจรนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมาติ ตสฺมา สาจริยโกติ
วุจฺจติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สานฺเตวาสิโก สาจริยโก ทุกฺข
น ผาสุ วิหรตีติ ฯ เอวมฺป ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา ฯ
วุตฺต เหต ภควตา ตโยเม ภิกฺขเว อนฺตรามลา อนฺตราอมิตฺตา
อนฺตราสปตฺตา อนฺตราวธกา อนฺตราปจฺจตฺถิกา กตเม
ตโย โลโภ ภิกฺขเว อนฺตรามโล ๑ อนฺตราอมิตฺโต อนฺตราสปตฺโต
อนฺตราวธโก อนฺตราปจฺจตฺถิโก โทโส ภิกฺขเว อนฺตรามโล ๒
อนฺตราอมิตฺโต อนฺตราสปตฺโต อนฺตราวธโก อนฺตราปจฺจตฺถิโก
โมโห ภิกขฺ เว อนฺตรามโล ๓ อนฺตราอมิตฺโต อนฺตราสปตฺโต
อนฺตราวธโก อนฺตราปจฺจตฺถิโก อิเม โข ภิกฺขเว ตโย อนฺตรามลา
อนฺตราอมิตฺตา อนฺตราสปตฺตา อนฺตราวธกา อนฺตราปจฺจตฺถิกาติ ฯ
อนตฺถชนโน โลโภ โลโภ จิตฺตปฺปโกปโน
ภยมนฺตรโต ชาต ต ชโน นาวพุชฺฌติ
ลุทฺโธ อตฺถ น ชานาติ ลุทโฺ ธ ธมฺม น ปสฺสติ
อนฺธตม ตทา โหติ ย โลโภ สหเต นร
อนตฺถชนโน โทโส โทโส จิตฺตปฺปโกปโน
ภยมนฺตรโต ชาต ต ชโน นาวพุชฺฌติ
กุทฺโธ อตฺถ น ชานาติ กุทฺโธ ธมฺม น ปสฺสติ
#๑-๒-๓ ม. ยุ. อนฺตรามล ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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อนฺธตม ตทา โหติ ย โกโธ ๑ สหเต นร
อนตฺถชนโน โมโห โมโห จิตฺตปฺปโกปโน
ภยมนฺตรโต ชาต ต ชโน นาวพุชฺฌติ
มูโฬฺห อตฺถ น ชานาติ มูโฬฺห ธมฺม น ปสฺสติ
อนฺธตม ตทา โหติ ย โมโห สหเต นรนฺติ ฯ
เอวมฺป ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา ฯ
วุตฺต เหต ภควตา ตโย โข มหาราช ปุริสสฺส ธมฺมา
อชฺฌตฺต อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชนฺติ อหิตาย ทุกฺขาย อผาสุวิหาราย
กตเม ตโย โลโภ โข มหาราช ปุริสสฺส ธมฺโม อชฺฌตฺต
อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ อหิตาย ทุกฺขาย อผาสุวิหาราย โทโส
โข มหาราช ปุริสสฺส ธมฺโม อชฺฌตฺต อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ
อหิตาย ทุกขฺ าย อผาสุวิหาราย โมโห โข มหาราช ปุริสสฺส
ธมฺโม อชฺฌตฺต อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ อหิตาย ทุกฺขาย
อผาสุวิหาราย อิเม โข มหาราช ตโย ปุริสสฺส ธมฺมา
อชฺฌตฺต อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชนฺติ อหิตาย ทุกฺขาย อผาสุวิหารายาติ ฯ
โลโภ โทโส จ โมโห จ ปุริส ปาปเจตส
หึสนฺติ อตฺตสมฺภูตา ตจสารว สมฺผลนฺติ ฯ
เอวมฺป ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา ฯ
#๑ ม. โทโส ฯ
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วุตฺต เหต ภควตา
ราโค จ โทโส จ อิโตนิทานา
อรตี รติ โลมหโส อิโต ชาโต
อิโต สมุฏาย มโนวิตกฺกา
กุมารกา ธงฺกมิโวสฺสชฺชนฺตตี ิ ฯ
เอวมฺป ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา ฯ
มทฺทนฺเต น ปริสฺสยาติ เต ปริสฺสยา ต ปุคฺคล สหนฺติ
ปริสหนฺติ อภิภวนฺติ อชฺโฌตฺถรนฺติ ปริยาทิยนฺติ มทฺทนฺตีติ
มทฺทนฺเต น ปริสฺสยา ฯ
[๒๓] ตโต น ทุกฺขมเนฺวตีติ [๑] ตโต ตโต ปริสฺสยโต ต ปุคฺคล
ทุกฺข อเนฺวติ อนุคจฺฉติ อนฺวายิก โหติ ชาติทุกฺข อเนฺวติ
อนุคจฺฉติ อนฺวายิก โหติ ชราทุกฺข อเนฺวติ อนุคจฺฉติ อนฺวายิก
โหติ พฺยาธิทุกฺข อเนฺวติ อนุคจฺฉติ อนฺวายิก โหติ มรณทุกฺข
อเนฺวติ อนุคจฺฉติ อนฺวายิก โหติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสทุกฺข
อเนฺวติ อนุคจฺฉติ อนฺวายิก โหติ เนรยิกทุกฺข ติรจฺฉานโยนิกทุกฺข
ปตฺติวิสยิกทุกฺข อเนฺวติ อนุคจฺฉติ อนฺวายิก โหติ
มานุสกทุกฺข คพฺโภกฺกนฺติมูลกทุกฺข คพฺเภ ิติมูลกทุกฺข คพฺภวุฏานมูลกทุกฺข
ชาตสฺสูปนิพนฺธิกทุกฺข
๒
ชาตสฺสปราเธยฺยกทุกฺข
อตฺตูปกฺกมทุกฺข ปรูปกฺกมทุกฺข อเนฺวติ อนุคจฺฉติ อนฺวายิก
โหติ ทุกฺขทุกฺข อเนฺวติ อนุคจฺฉติ อนฺวายิก โหติ สงฺขารทุกฺข
#๑ ม. ยุ. ตโตติ ฯ ๒ ม. ชาตสฺสูปนิพนฺธก ทุกฺข ฯ
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วิปริณามทุกฺข จกฺขุโรโค โสตโรโค ฆานโรโค ชิวฺหาโรโค
กายโรโค สีสโรโค กณฺณโรโค มุขโรโค ทนฺตโรโค กาโส
สาโส ปนาโส ฑโห ชโร กุจฺฉิโรโค มุจฺฉา ปกฺขนฺทิกา สุลา ๑
วิสูจิกา กุฏ  คณฺโฑ กิลาโส โสโส อปมาโร ททฺทุ กณฺฑุ กจฺฉุ
รขสา วิตจฺฉิกา โลหิต ปตฺต มธุเมโห อสา ปฬกา ภคนฺทลา
ปตฺตสมุฏานา อาพาธา เสมฺหสมุฏ านา อาพาธา วาตสมุฏานา
อาพาธา สนฺนิปาติกา อาพาธา อุตุปริณามชา อาพาธา วิสมปริหารชา
อาพาธา โอปกฺกมิกา อาพาธา กมฺมวิปากชา อาพาธา
สีต อุณฺห ชิฆจฺฉา ปปาสา อุจฺจาโร ปสฺสาโว ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสทุกฺข มาตุมรณทุกฺข ปตุมรณทุกฺข ภาตุมรณทุกฺข
ภคินีมรณทุกฺข ปุตฺตมรณทุกฺข ธีตุมรณทุกขฺ  าติพฺยสนทุกฺข
โภคพฺยสนทุกฺข โรคพฺยสนทุกฺข สีลพฺยสนทุกขฺ  ทิฏิพฺยสนทุกฺข
อเนฺวติ อนุคจฺฉติ อนฺวายิก โหตีติ ตโต น ทุกฺขมเนฺวติ ฯ
[๒๔] นาว ภินฺนมิโวทกนฺติ ยถา ภินฺน นาว อุทก ๒ อนฺวายิก ๓
ตโต ตโต อุทก อเนฺวติ อนุคจฺฉติ อนฺวายิก โหติ ปุรโตป
อุทก อเนฺวติ อนุคจฺฉติ อนฺวายิก โหติ ปจฺฉโตป เหฏโตป
ปสฺสโตป อุทก อเนฺวติ อนุคจฺฉติ อนฺวายิก โหติ เอวเมว
ตโต ตโต ปริสฺสยโต ต ปุคฺคล ทุกฺข อเนฺวติ อนุคจฺฉติ
อนฺวายิก โหติ ชาติทุกฺข อเนฺวติ อนุคจฺฉติ อนฺวายิก
โหติ ฯเปฯ ทิฏิพฺยสนทุกฺข อเนฺวติ อนุคจฺฉติ อนฺวายิก โหตีติ
#๑ ม. ยุ. สูลา. ฯ ๒ ม. ทกเมสี ตโต ตโต ... ฯ ๓ ยุ. อนฺวายิกนฺติ ปาปท
#นตฺถิ ฯ
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นาว ภินฺนมิโวทก ฯ เตนาห ภควา
อพลา น พลียนฺติ มทฺทนฺเต น ปริสฺสยา
ตโต น ทุกฺขมเนฺวติ นาว ภินนฺ มิโวทกนฺติ ฯ
[๒๕] ตสฺมา ชนฺตุ สทา สโต กามานิ ปริวชฺชเย
เต ปหาย ตเร โอฆ นาว สิตฺวาว ปารคู ฯ
[๒๖] ตสฺมา ชนฺตุ สทา สโตติ ตสฺมาติ ตสฺมา ตการณา
ตเหตุ ตปฺปจฺจยา ตนิทานา ๑ เอต อาทีนว สมฺปสฺสมาโน กาเมสูติ
ตสฺมา ฯ ชนฺตูติ สตฺโต นโร มานโว โปโส ปุคฺคโล ชีโว ชาตุ
ชนฺตุ อินฺทคู มนุโช ฯ สทาติ สทา สพฺพทา สพฺพกาล นิจฺจกาล
ธุวกาล สตต สมิต อพฺโพกิณฺณ โปขานุโปข ๒ อุทกุมมฺ ิกชาต
อวีจิ สนฺตติ สหิต ผุสิต ๓ ปุเรภตฺต ปจฺฉาภตฺต ปุริมยาม มชฺฌมิ ยาม
ปจฺฉิมยาม กาเฬ ชุเณฺห วสฺเส เหมนฺเต คิเมฺห ปุริเม วโยขนฺเธ
มชฺฌิเม วโยขนฺเธ ปจฺฉิเม วโยขนฺเธ ฯ สโตติ จตูหิ การเณหิ
สโต กาเย กายานุปสฺสนาสติปฏาน ภาเวนฺโต สโต เวทนาสุ
จิตฺเต ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสนาสติปฏาน ภาเวนฺโต สโต ฯ
อปเรหิป ๔ จตูหิ การเณหิ สโต ฯเปฯ โส วุจฺจติ สโตติ ตสฺมา
ชนฺตุ สทา สโต ฯ
[๒๗] กามานิ ปริวชฺชเยติ กามานีติ อุทฺทานโต เทฺว กามา
วตฺถกุ ามา จ กิเลสกามา จ ฯเปฯ อิเม วุจฺจนฺติ วตฺถุกามา ฯเปฯ
#๑ ตนิทานนฺติป ปาโ ฯ ๒ ม. ยุ. โปงฺขานุโปงฺข ฯ ๓ ม. ผสฺสิต. โป. ยุ.
#ผุสฺสิต ฯ อิโต ปร เอว าตพฺพ ฯ ๔ ม ปสทฺโท นตฺถิ ฯ
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อิเม วุจฺจนฺติ กิเลสกามา ฯ กามานิ ปริวชฺชเยติ ทฺวีหิ
การเณหิ กาเม ปริวชฺเชยฺย วิกฺขมฺภนโต วา สมุจฺเฉทโต วา ฯ
กถ วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชยฺย ฯ อฏิกงฺกลูปมา กามา
อปฺปสฺสาทฏเนาติ ปสฺสนฺโต วิกขฺ มฺภนโต กาเม ปริวชฺเชยฺย
มสเปสูปมา กามา พหุสาธารณฏเนาติ ปสฺสนฺโต วิกฺขมฺภนโต
กาเม ปริวชฺเชยฺย ติณุกกฺ ูปมา กามา อนุทหนฏเนาติ ปสฺสนฺโต
วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชยฺย ฯเปฯ เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺตึ
ภาเวนฺโตป ๑ วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชยฺย ฯ เอว
วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชยฺย ฯเปฯ เอว สมุจฺเฉทโต กาเม
ปริวชฺเชยฺยาติ กามานิ ปริวชฺชเย ฯ
[๒๘] เต ปหาย ตเร โอฆนฺติ เตติ วตฺถุกาเม ปริชานิตฺวา
กิเลสกาเม ปหาย ปชหิตฺวา วิโนทิตฺวา พฺยนฺตีกริตฺวา
อนภาวงฺคมิตฺวา กามจฺฉนฺทนีวรณ ปหาย ปชหิตฺวา วิโนทิตฺวา
พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวงฺคมิตฺวา พฺยาปาทนีวรณ ถีนมิทฺธนีวรณ
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณ วิจิกิจฺฉานีวรณ ปหาย ปชหิตฺวา วิโนทิตฺวา
พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวงฺคมิตฺวา กาโมฆ ภโวฆ ทิฏโฆ อวิชฺโชฆ
ตเรยฺย อุตฺตเรยฺย ปตเรยฺย สมติกกฺ เมยฺย วีติวตฺเตยฺยาติ เต
ปหาย ตเร โอฆ ฯ
[๒๙] นาว สิตฺวาว ปารคูติ ยถา ครุก นาว ภาริก อุทก
สิฺจิตฺวา ๒ โอสิฺจิตฺวา ฉฑฺเฑตฺวา ลหุกาย นาวาย ขิปปฺ  ลหุ
#๑ ม. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. สิตฺวา ฯ
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อปฺปกสิเรเนว ปาร คจฺเฉยฺย เอวเมว วตฺถกุ าเม ปริชานิตฺวา
กิเลสกาเม ปหาย ปชหิตฺวา วิโนทิตฺวา พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวงฺคมิตฺวา
กามจฺฉนฺทนีวรณ พฺยาปาทนีวรณ ถีนมิทฺธนีวรณ
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณ วิจิกิจฺฉานีวรณ ปหาย ปชหิตฺวา วิโนทิตฺวา
พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวงฺคมิตฺวา ขิปฺป ลหุ อปฺปกสิเรเนว ปาร
คจฺเฉยฺย ฯ ปาร วุจฺจติ อมต นิพฺพาน โย โส สพฺพสงฺขารสมโถ
สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพพฺ าน
ปาร คจฺเฉยฺย ปาร อธิคจฺเฉยฺย ปาร ผุเสยฺย ปาร สจฺฉิกเรยฺย ฯ
ปารคูติ โยป ปาร คนฺตุกาโม โสป ปารคู โยป ปาร คจฺฉติ
โสป ปารคู โยป ปาร คโต โสป ปารคู ฯ วุตฺต เหต
ภควตา ติณฺโณ ปารคโต ถเล ติฏติ พฺราหฺมโณติ ฯ
พฺราหฺมโณติ โข ภิกฺขเว อรหโต เอต อธิวจน โส อภิฺาปารคู
ปริฺาปารคู ปหานปารคู ภาวนาปารคู สจฺฉิกิริยาปารคู
สมาปตฺติปารคู อภิฺาปารคู สพฺพธมฺมาน ปริฺาปารคู
สพฺพทุกฺขาน ปหานปารคู สพฺพกิเลสาน ภาวนาปารคู จตุนฺน
อริยมคฺคาน สจฺฉิกิริยาปารคู นิโรธสฺส สมาปตฺติปารคู สพฺพสมาปตฺตีน
โส วสิปปฺ ตฺโต ปารมิปฺปตฺโต อริยสฺมึ สีลสฺมึ
วสิปฺปตฺโต ปารมิปฺปตฺโต อริยสฺมึ สมาธิสฺมึ วสิปฺปตฺโต ปารมิปฺปตฺโต
อริยาย ปฺาย วสิปฺปตฺโต ปารมิปฺปตฺโต อริยาย
วิมุตฺติยา โส ปารคโต ปารปฺปตฺโต อนฺตคโต อนฺตปฺปตฺโต
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โกฏิคโต โกฏิปฺปตฺโต ปริยนฺตคโต ปริยนฺตปฺปตฺโต โวสานคโต
โวสานปฺปตฺโต ตาณคโต ตาณปฺปตฺโต เลณคโต เลณปฺปตฺโต
สรณคโต สรณปฺปตฺโต อภยคโต อภยปฺปตฺโต อจฺจุตคโต
อจฺจุตปฺปตฺโต อมตคโต อมตปฺปตฺโต นิพฺพานคโต นิพพฺ านปฺปตฺโต
โส วุฏวาโส จิณฺณจรโณ คตทฺโธ คตทิโส คตโกฏิโก
ปาลิตพฺรหฺมจริโย อุตฺตมทิฏิปฺปตฺโต ภาวิตมคฺโค ปหีนกิเลโส
ปฏิวิทฺธากุปฺโป สจฺฉิกตนิโรโธ ทุกฺข ตสฺส ปริฺาต
สมุทโย ปหีโน มคฺโค ภาวิโต นิโรโธ สจฺฉิกโต อภิฺเยฺย
อภิฺาต ปริฺเยฺย ปริฺาต ปหาตพฺพ ปหีน ภาเวตพฺพ
ภาวิต สจฺฉิกาตพฺพ สจฺฉิกต โส อุกฺขิตฺตปลิโฆ สงฺกิณฺณปริกฺโข
อพฺพูเฬฺหสิโก นิรคฺคโฬ อริโย ปนฺนทฺธโช ปนฺนภาโร วิสฺุตฺโต
ปฺจงฺควิปฺปหีโน ฉฬงฺคสมนฺนาคโต เอการกฺโข จตุราปสฺเสโน
ปนุณฺณปจฺเจกสจฺโจ สมวยสฏเสโน อนาวิลสงฺกปฺโป ปสฺสทฺธกายสงฺขาโร
สุวิมุตฺตจิตฺโต สุวิมุตฺตปฺโ เกวลี วุสิตวา อุตฺตมปุริโส
ปรมปุริโส ปรมปฺปตฺติปฺปตฺโต โส เนว อาจินาติ ๑ น
อปจินาติ อปจินิตฺวา ิโต เนว ปชหติ น อุปาทิยติ ปชหิตฺวา
ิโต เนว วิสิเนติ ๒ น อุสฺสิเนติ วิสิเนตฺวา ิโต เนว วิธุเปติ
น สนฺธุเปติ วิธุเปตฺวา ิโต อเสกฺเขน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคตตฺตา
ิโต อเสกฺเขน สมาธิกฺขนฺเธน อเสกฺเขน ปฺากฺขนฺเธน
อเสกฺเขน วิมุตฺติกฺขนฺเธน อเสกฺเขน วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน
#๑ โป. เนว อาจิณฺณาติ น อปจินติ อปวีทิตฺวา ฯ ม. เนวาจินติ ฯ ๒ ม. เนว
#สสิพฺพติ ฯ
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สมนฺนาคตตฺตา ิโต สจฺจ ปฏิปาทยิตฺวา ิโต เอว ๑
สมติกฺกมิตฺวา ิโต กิเลสคฺคึ ปริยาทยิตฺวา ิโต อปริคมนตาย ิโต
กุฏ ๒ สมาทาย ิโต มุตฺติปฏิเสวนตาย ิโต เมตฺตาย ปาริสุทฺธิยา
ิโต กรุณาย มุทิตาย อุเปกฺขาย ปาริสุทฺธิยา ิโต
อจฺจนฺตปาริสุทฺธิยา ิโต อกมฺมฺตาย ๓ ปาริสุทฺธิยา ิโต
วิมุตฺตตฺตา ิโต สนฺตุสิตตฺตา ิโต ขนฺธปริยนฺเต ิโต ธาตุปริยนฺเต
ิโต อายตนปริยนฺเต ิโต คติปริยนฺเต ิโต อุปปตฺติปริยนฺเต
ิโต ปฏิสนฺธิปริยนฺเต ิโต ภวปริยนฺเต ิโต สสารปริยนฺเต
ิโต วฏฏปริยนฺเต ิโต อนฺติมภเว ิโต อนฺติมสมุสฺสเย
ิโต อนฺติมเทหธโร อรหา ฯ
ตสฺสาย ปจฺฉิมโก ภโว จริโมย สมุสฺสโย
ชาติมรณสสาโร
นตฺถิ ตสฺส ปุนพฺภโวติ ฯ
นาว สิตฺวาว ปารคู ฯ เตนาห ภควา
ตสฺมา ชนฺตุ สทา สโต กามานิ ปริวชฺชเย
เต ปหาย ตเร โอฆ นาว สิตฺวาว ปารคูติ ฯ
ปโม กามสุตฺตนิทฺเทโส นิฏ ิโต ฯ
______________
#๑ ม. ยุ. เอช ฯ ๒ ม. ยุ. กฏ ฯ ๓ ม. อกมฺยตาย ฯ
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ทุติโย คุหฏกสุตฺตนิทฺเทโส
[๓๐] สตฺโต คุหาย พหุนาภิฉนฺโน
ติฏ นโร โมหนสฺมึ ปคาโฬฺห
ทูเร วิเวกา หิ ตถาวิโธ โส
กามา หิ โลเก น หิ สุปฺปหายา ฯ
[๓๑] สตฺโต คุหาย พหุนาภิฉนฺโนติ สตฺโตติ หิ โข วุตฺต ฯ
อปจ คุหา ตาว วตฺตพฺพา ฯ คุหา วุจฺจติ กาโย ฯ กาโยติ
วา คุหาติ วา เทโหติ วา สนฺเทโหติ วา นาวาติ วา รโถติ
วา ธโชติ วา วมฺมิโกติ วา นิทฺธนฺติ วา นครนฺติ วา กุฏีติ
วา คณฺโฑติ วา กุมฺโภติ ๑ วา [๒] กายสฺเสต อธิวจน ฯ สตฺโต
คุหายนฺติ คุหาย สตฺโต วิสตฺโต อาสตฺโต ลคฺโค ลคฺคิโต ปลิพทุ ฺโธ ฯ
ยถา ภิตฺติขีเล วา นาคทนฺเต วา ภณฺฑ สตฺต วิสตฺต อาสตฺต
ลคฺค ลคฺคิต ปลิพุทฺธ เอวเมว คุหาย สตฺโต วิสตฺโต อาสตฺโต
ลคฺโค ลคฺคิโต ปลิพุทฺโธ ฯ วุตฺต เหต ภควตา รูเป โข [๓] โย
ฉนฺโท โย ราโค ยา นนฺทิ ยา ตณฺหา เย อุปายุปาทานา เจตโส
อธิฏานาภินิเวสานุสยา ตตฺราสตฺโต ๔ ตสฺมา สตฺโตติ วุจฺจตีติ ฯ
สตฺโตติ ลคฺคนาธิวจนนฺติ สตฺโต คุหาย ฯ พหุนาภิฉนฺโนติ
พหุเกหิ กิเลเสหิ ฉนฺโน ราเคน ฉนฺโน โทเสน ฉนฺโน โมเหน
#๑ ยุ. กุมฺโม ฯ ๒ โป. ม. ยุ. นาโคติ วา ฯ ๓ ม. ยุ. ราธ-อิติ อตฺถิ ฯ
#๔ ม. ยุ. ตตฺร สตฺโต ตตฺร วิสตฺโต ฯ
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ฉนฺโน โกเธน ฉนฺโน อุปนาเหน ฉนฺโน มกฺเขน ฉนฺโน ปฬาเสน
ฉนฺโน อิสฺสาย ฉนฺโน มจฺฉริเยน ฉนฺโน มายาย ฉนฺโน สาเยฺเยน
ฉนฺโน ถมฺเภน ฉนฺโน สารมฺเภน ฉนฺโน มาเนน ฉนฺโน อติมาเนน
ฉนฺโน มเทน ฉนฺโน ปมาเทน ฉนฺโน สพฺพกิเลเสหิ สพฺพทุจฺจริเตหิ
สพฺพทรเถหิ สพฺพปริฬาเหหิ สพฺพสนฺตาเปหิ สพฺพากุสลาภิสงฺขาเรหิ
ฉนฺโน อุจฺฉนฺโน อาวุโฏ นิวุโฏ โอผุโฏ ๑ ปหิโต
ปฏิจฺฉนฺโน ปฏิกุชชฺ ิโตติ สตฺโต คุหาย พหุนาภิฉนฺโน ฯ
[๓๒] ติฏ นโร โมหนสฺมึ ปคาโฬฺหติ ติฏ นโรติ
ติฏนฺโต นโร รตฺโต ราควเสน ติฏติ ทุฏโ  โทสวเสน
ติฏติ มูโฬฺห โมหวเสน ติฏติ วินิพนฺโธ มานวเสน ติฏติ
ปรามฏโ ทิฏิวเสน ติฏติ วิกฺเขปคโต อุทธฺ จฺจวเสน ติฏติ
อนิฏงฺคโต วิจิกิจฺฉาวเสน ติฏติ ถามคโต อนุสยวเสน ติฏตีติ ๒
เอวมฺป ติฏ นโร ฯ
วุตฺต เหต ภควตา สนฺติ ภิกฺขเว จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา
อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนียา ตฺเจ
ภิกฺขุ อภินนฺทติ อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏติ สนฺติ ภิกขฺ เว
โสตวิฺเยฺยา สทฺทา ฆานวิฺเยฺยา คนฺธา ชิวฺหาวิฺเยฺยา
รสา กายวิฺเยฺยา โผฏพฺพา มโนวิฺเยฺยา ธมฺมา อิฏ า
กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนียา ตฺเจ ภิกฺขุ
อภินนฺทติ อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏตีติ ฯ เอวมฺป ติฏ นโร ฯ
#๑ ม. ยุ. โอวุโฏ ฯ ๒ ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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วุตฺต เหต ภควตา รูปปู าย ๑ วา ภิกฺขเว วิฺาณ ติฏมาน
ติฏติ รูปารมฺมณ รูปปฺปติฏ นนฺทูปเสวน ๒ วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ
เวปุลฺล อาปชฺชติ เวทนูปาย วา ภิกฺขเว สฺูปาย วา
ภิกฺขเว สงฺขารูปาย วา ภิกฺขเว วิฺาณ ติฏ มาน ติฏติ
สงฺขารารมฺมณ สงฺขารปฺปติฏ นนฺทูปเสวน วุฑฺฒึ วิรฬู ฺหึ เวปุลฺล
อาปชฺชตีติ ฯ เอวมฺป ติฏ นโร ฯ
วุตฺต ๓ เหต ภควตา กวฬิงฺกาเร เจ ภิกฺขเว อาหาเร อตฺถิ
ราโค อตฺถิ นนฺทิ อตฺถิ ตณฺหา ปติฏิต ตตฺถ วิฺาณ
วิรูฬฺห ยตฺถ ปติฏิต วิฺาณ วิรูฬหฺ  อตฺถิ ตตฺถ นามรูปสฺสาวกฺกนฺติ
ยตฺถ อตฺถิ นามรูปสฺสาวกฺกนฺติ อตฺถิ ตตฺถ
สงฺขาราน วุฑฺฒิ ยตฺถ อตฺถิ สงฺขาราน วุฑฺฒิ อตฺถิ ตตฺถ
อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ ยตฺถ อตฺถิ อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ
อตฺถิ ตตฺถ อายตึ ชาติชรามรณ ยตฺถ อตฺถิ อายตึ ชาติชรามรณ
สโสกนฺต ภิกฺขเว สรช สอุปายาสนฺติ วทามิ ๔ ฯ ผสฺเส เจ ภิกฺขเว
อาหาเร มโนสฺเจตนาย เจ ภิกฺขเว อาหาเร วิฺาเณ เจ
ภิกฺขเว อาหาเร อตฺถิ ราโค อตฺถิ นนฺทิ อตฺถิ ตณฺหา ปติฏิต
ตตฺถ วิฺาณ วิรูฬฺห ยตฺถ ปติฏ ิต วิฺาณ วิรูฬฺห อตฺถิ
ตตฺถ นามรูปสฺสาวกฺกนฺติ ยตฺถ อตฺถิ นามรูปสฺสาวกฺกนฺติ อตฺถิ
ตตฺถ สงฺขาราน วุฑฺฒิ ยตฺถ อตฺถิ สงฺขาราน วุฑฺฒิ อตฺถิ
ตตฺถ อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ ยตฺถ อตฺถิ อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ
#๑ ม. ยุ. รูปปู ย .. สงฺขารูปย ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๒ ม. นนฺทปู เสจน ฯ
#๓ ม. ยุ. วุตฺตมฺป เหต ฯ ๔ โป. ม. วทามีติ เอวมฺป ติฏ นโร ฯ สพฺพตฺถ
#อีทิสเมว ฯ
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ภินิพฺพตฺติ อตฺถิ ตตฺถ อายตึ ชาติชรามรณ ยตฺถ อตฺถิ
อายตึ ชาติชรามรณ สโสกนฺต ภิกฺขเว สรช สอุปายาสนฺติ
วทามีติ ฯ เอวมฺป ติฏ นโร ฯ
โมหนสฺมึ ปคาโฬฺหติ โมหนา วุจฺจนฺติ ปฺจ กามคุณา
จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏ า กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา
รชนียา โสตวิฺเยฺยา สทฺทา ฆานวิฺเยฺยา คนฺธา ชิวฺหาวิฺเยฺยา
รสา กายวิฺเยฺยา โผฏพฺพา อิฏา กนฺตา
มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนียา ฯ กึการณา โมหนา
วุจฺจนฺติ ปฺจ กามคุณา ฯ เยภุยฺเยน เทวมนุสฺสา ปฺจสุ
กามคุเณสุ มุยฺหนฺติ สมฺมุยฺหนฺติ สมฺปมุยฺหนฺติ มูฬฺหา สมฺมูฬฺหา
สมฺปมูฬฺหา อวิชฺชาย อนฺธิกตา อาวุฏา นิวฏุ า โอผุฏา ปหิตา
ปฏิจฺฉนฺนา ปฏิกุชชฺ ิตา ตการณา โมหนา วุจฺจนฺติ ปฺจ กามคุณา ฯ
โมหนสฺมึ ปคาโฬฺหติ โมหนสฺมึ ปคาโฬฺห โอคาโฬฺห
อชฺโฌคาโฬฺห นิมุคฺโคติ ติฏ นโร โมหนสฺมึ ปคาโฬฺห ฯ
[๓๓] ทูเร วิเวกา หิ ตถาวิโธ โสติ วิเวกาติ ตโย วิเวกา
กายวิเวโก จิตฺตวิเวโก อุปธิวิเวโก ฯ
กตโม กายวิเวโก ฯ อิธ ภิกฺขุ วิวิตฺต เสนาสน ภชติ อรฺ
รุกฺขมูล ปพฺพต กนฺทร คิริคุห สุสาน วนปตฺถ อพฺโภกาส
ปลาลปฺุช กาเยน จ วิวิตฺโต วิหรติ โส เอโก คจฺฉติ
เอโก ติฏติ เอโก นิสที ติ เอโก เสยฺย กปฺเปติ เอโก คาม
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ปณฺฑาย ปวิสติ เอโก ปฏิกฺกมติ เอโก รโห นิสีทติ เอโก
จงฺกม อธิฏ าติ เอโก จรติ วิหรติ อิริยติ วตฺตติ ปาเลติ ยเปติฎ
ยาเปติ อย กายวิเวโก ฯ
กตโม จิตฺตวิเวโก ฯ ปม ฌาน สมาปนฺนสฺส นีวรเณหิ
จิตฺต วิวิตฺต โหติ ทุติย ฌาน สมาปนฺนสฺส วิตกฺกวิจาเรหิ จิตฺต
วิวิตฺต โหติ ตติย ฌาน สมาปนฺนสฺส ปติยา จิตตฺ  วิวิตฺต โหติ
จตุตฺถ ฌาน สมาปนฺนสฺส สุขทุกฺเขหิ จิตฺต วิวิตฺต โหติ อากาสานฺจายตน
สมาปนฺนสฺส รูปสฺาย ปฏิฆสฺาย นานตฺตสฺาย
จิตฺต วิวิตฺต โหติ วิฺาณฺจายตน สมาปนฺนสฺส อากาสานฺจายตนสฺาย
จิตฺต วิวติ ฺต โหติ อากิฺจฺายตน สมาปนฺนสฺส
วิฺาณฺจายตนสฺาย จิตฺต วิวติ ฺต โหติ เนวสฺานาสฺายตน
สมาปนฺนสฺส อากิฺจฺายตนสฺาย จิตฺต วิวิตฺต โหติ
โสตาปนฺนสฺส สกฺกายทิฏิยา วิจิกิจฺฉาย สีลพฺพตฺตปรามาสา
ทิฏานุสยา วิจิกิจฺฉานุสยา ตเทกฏเหิ จ กิเลเสหิ จิตฺต วิวิตฺต
โหติ สกทาคามิสฺส โอฬาริกา กามราคสฺโชนา ปฏิฆสฺโชนา
โอฬาริกา กามราคานุสยา ปฏิฆานุสยา ตเทกฏเหิ จ กิเลเสหิ
จิตฺต วิวิตฺต โหติ อนาคามิสฺส อณุสหคตา กามราคสฺโชนา
ปฏิฆสฺโชนา อณุสหคตา กามราคานุสยา ปฏิฆานุสยา ตเทกฏเหิ
จ กิเลเสหิ จิตฺต วิวิตฺต โหติ อรหโต รูปราคา อรูปราคา
มานา อุทฺธจฺจา อวิชฺชาย มานานุสยา ภวราคานุสยา อวิชฺชานุสยา
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ตเทกฏเหิ จ กิเลเสหิ พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตหิ จิตฺต วิวิตฺต
โหติ อย จิตฺตวิเวโก ฯ
กตโม อุปธิวิเวโก ฯ อุปธิ วุจฺจนฺติ กิเลสา จ ขนฺธา จ
อภิสงฺขารา จ ฯ อุปธิวิเวโก วุจฺจติ อมต นิพฺพาน โย โส ๑
สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ
นิพฺพาน อย อุปธิวิเวโก ฯ
กายวิเวโก จ วูปกฏกายาน ๒ เนกฺขมฺมาภิรตาน จิตฺตวิเวโก
จ ปริสุทฺธจิตฺตาน ปรมโวทานปฺปตฺตาน อุปธิวิเวโก จ นิรูปธีน
ปุคฺคลาน วิสงฺขารคตาน ฯ
ทูเร วิเวกา หีติ โย โส เอว คุหาย สตฺโต เอว พหุเกหิ
กิเลเสหิ ฉนฺโน เอว โมหนสฺมึ ปคาโฬฺห โส กายวิเวกาป
ทูเร จิตฺตวิเวกาป ทูเร อุปธิวิเวกาป ทูเร วิทูเร สุวิทูเร น
สนฺติเก น สามนฺตา อนาสนฺเน อนุปกฏเ ๓ ฯ ตถาวิโธติ ตถาวิโธ ๔
ตาทิโส ตสฺสณฺิโต ตปฺปกาโร ตปฺปฏิภาโค โย โส โมหนสฺมึ
ปคาโฬฺหติ ทูเร วิเวกา หิ ตถาวิโธ โส ฯ
[๓๔] กามา หิ โลเก น หิ สุปฺปหายาติ กามาติ อุทฺทานโต
เทฺว กามา วตฺถุกามา จ กิเลสกามา จ ฯ
กตเม วตฺถุกามา ฯ มนาปกา รูปา มนาปกา สทฺทา มนาปกา
คนฺธา มนาปกา รสา มนาปกา โผฏพฺพา อตฺถรณา ปาปุรณา
ทาสีทาสา อเชฬกา กุกกฺ ุฏสูกรา หตฺถิควาสฺสวฬวา เขตฺต วตฺถุ
#๑ โป. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. วิเวกฏกายาน ฯ ๓ โป. นวกฏเ ฯ
#ม. วิเวกฏเ ฯ ๔ โป. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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หิรฺ สุวณฺณ คามนิคมราชธานิโย รฏฺจ ชนปโท จ โกโส
จ โกฏาคารฺจ ยงฺก
ิ ฺจิ รชนียวตฺถุ วตฺถุกามา ฯ อปจ
อตีตา กามา อนาคตา กามา ปจฺจุปฺปนฺนา กามา อชฺฌตฺตา
กามา พหิทฺธา กามา อชฺฌตฺตพหิทฺธา กามา หีนา กามา
มชฺฌิมา กามา ปณีตา กามา อาปายิกา กามา มานุสิกา
กามา ทิพฺพา กามา ปจฺจุปฏิตา กามา นิมฺมิตา กามา ปรนิมมฺ ิตา
กามา ปริคคฺ หิตา กามา อปริคฺคหิตา กามา มมายิตา กามา
อมมายิตา กามา สพฺเพป กามาวจรา ธมฺมา สพฺเพป รูปาวจรา
ธมฺมา สพฺเพป อรูปาวจรา ธมฺมา ตณฺหาวตฺถุกา ตณฺหารมฺมณา
กามนียฏเน รชนียฏเน มทนียฏเน กามา อิเม วุจฺจนฺติ
วตฺถุกามา ฯ
กตเม กิเลสกามา ฯ ฉนฺโท กาโม ราโค กาโม ฉนฺทราโค
กาโม สงฺกปฺโป กาโม ราโค กาโม สงฺกปฺปราโค กาโม
โย กาเมสุ กามจฺฉนฺโท กามราโค กามนนฺทิ กามตณฺหา กามเสฺนโห
กามปริฬาโห กามมุจฺฉา กามชฺโฌสาน กาโมโฆ กามโยโค
กามุปาทาน กามจฺฉนฺทนีวรณ
อทฺทส กาม เต มูล สงฺกปฺปา กาม ชายสิ
น ต สงฺกปฺปยิสฺสามิ เอว กาม น เหหิสิ ฯ
อิเม วุจฺจนฺติ กิเลสกามา ฯ โลเกติ อปายโลเก มนุสฺสโลเก
เทวโลเก ขนฺธโลเก ธาตุโลเก อายตนโลเก ฯ กามา หิ โลเก
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น หิ สุปฺปหายาติ กามา หิ โลเก ทุปปฺ หายา ทุจฺจชา ทุปฺปริจจฺ ชา
ทุนฺนิมฺมทยา [๑] ทุพฺพินิเวธยา ทุตฺตรา ทุปฺปตรา ทุสฺสมติกฺกมา
ทุพฺพีติวตฺตาติ ๒ กามา หิ โลเก น หิ สุปฺปหายา ฯ เตนาห ภควา
สตฺโต คุหาย พหุนาภิฉนฺโน
ติฏ นโร โมหนสฺมึ ปคาโฬฺห
ทูเร วิเวกา หิ ตถาวิโธ โส
กามา หิ โลเก น หิ สุปฺปหายาติ ฯ
[๓๕] อิจฺฉานิทานา ภวสาตพทฺธา ๓
เต ทุปฺปมฺุจา น หิ อฺโมกฺขา
ปจฺฉา ปุเร วาป อเปกฺขมานา
อิเมว กาเม ปุริเมว ชปฺป ฯ
[๓๖] อิจฺฉานิทานา ภวสาตพทฺธาติ อิจฺฉาติ วุจฺจติ ตณฺหา
โย ราโค สาราโค อนุนโย อนุโรโธ นนฺทิ นนฺทิราโค
จิตฺตสฺส สาราโค อิจฺฉา มุจฺฉา อชฺโฌสาน เคโธ ปลิเคโธ
สงฺโค ปงฺโก เอชา มายา ชนิกา สฺชนนี สิพฺพินี ชาลินี
สริตา วิสตฺติกา สุตฺต วิสฏา อายูหนี ทุติยา ปณิธิ ภวเนตฺติ
วน วนโถ สนฺถโว เสฺนโห อเปกฺขา ปฏิพนฺธา ๔ อาสา
อาสึสนา อาสึสิตตฺต รูปาสา สทฺทาสา คนฺธาสา รสาสา
โผฏพฺพาสา ลาภาสา ธนาสา ปุตฺตาสา ชีวิตาสา ชปฺปา ปชปฺปา
#๑ ม. ทุนฺนิเวยา ฯ ยุ. ทุนฺนิเวธยา ฯ ๒ ม. ทุพฺพินวิ ตฺตาติ ฯ ๓ กตฺถจิ
#โปตฺถเก ภวสาตพนฺธาติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ ๔ โป. ม. ปฏิพนฺธุ ฯ ยุ. ปฏิพนฺโธ ฯ
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อภิชปฺปา ชปฺปา ชปฺปนา ชปฺปต ตฺต โลลุปฺปา โลลุปปฺ ายนา
โลลุปฺปายิตตฺต ปุจฺฉฺจิกตา ๑ สาธุกมฺยตา อธมฺมราโค
วิสมโลโภ นิกนฺติ นิกามนา ปตฺถนา ปหนา สมฺปตฺถนา
กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา รูปตณฺหา อรูปตณฺหา
นิโรธตณฺหา รูปตณฺหา สทฺทตณฺหา คนฺธตณฺหา รสตณฺหา
โผฏพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา โอโฆ โยโค คนฺโถ อุปาทาน อาวรณ
นีวรณ ฉทน พนฺธน อุปกฺกิเลโส อนุสโย ปริยุฏาน ลตา
เววิจฺฉ ทุกขฺ มูล ทุกฺขนิทาน ทุกฺขปฺปภโว มารปาโส มารพฬิส
มารวิสโย ตณฺหานที ตณฺหาชาล ตณฺหาคทฺทุล ตณฺหาสมุทฺโท
อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ อิจฺฉานิทานาติ อิจฺฉานิทานา ๒ อิจฺฉาเหตุกา
อิจฺฉาปจฺจยา อิจฺฉาการณา อิจฺฉาปภวาติ อิจฺฉานิทานา ฯ
ภวสาตพทฺธาติ เอก ภวสาต สุขา เวทนา ฯ เทฺว ภวสาตานิ
สุขา จ เวทนา อิฏฺจ วตฺถุ ฯ ตีณิ ภวสาตานิ โยพฺพฺ
อาโรคฺย ชีวิต ฯ จตฺตาริ ภวสาตานิ ลาโภ ยโส ปสสา
สุข ฯ ปฺจ ภวสาตานิ มนาปกา รูปา มนาปกา สทฺทา
มนาปกา คนฺธา มนาปกา รสา มนาปกา โผฏพฺพา ฯ ฉ
ภวสาตานิ จกฺขุสมฺปทา โสตสมฺปทา ฆานสมฺปทา ชิวฺหาสมฺปทา
กายสมฺปทา มโนสมฺปทา ฯ ภวสาตพทฺธาติ สุขาย เวทนาย พทฺธา
อิฏสฺมึ วตฺถุสฺมึ พทฺธา โยพฺพฺเ พทฺธา อาโรเคฺย พทฺธา
ชีวิเต พทฺธา ลาเภ พทฺธา ยเส พทฺธา ปสสาย พทฺธา สุเข
#๑ โป. มฺุจิกตา ฯ ม. ปุจฉฺ ฺฉิกตา ฯ ยุ. มุจฺฉฺฉิกตา ฯ ๒ ม. อิจฺฉานิทานกา ฯ
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พทฺธา มนาปเกสุ รูเปสุ พทฺธา สทฺเทสุ คนฺเธสุ รเสสุ มนาปเกสุ
โผฏพฺเพสุ พทฺธา จกฺขุสมฺปทาย พทฺธา โสตสมฺปทาย
ฆานสมฺปทาย ชิวฺหาสมฺปทาย กายสมฺปทาย มโนสมฺปทาย พทฺธา
วินิพทฺธา อาพทฺธา ลคฺคา ลคฺคิตา ปลิพุทฺธาติ อิจฺฉานิทานา
ภวสาตพทฺธา ฯ
[๓๗] เต ทุปฺปมฺุจา น หิ อฺโมกฺขาติ เต วา ภวสาตวตฺถู
ทุปฺปมฺุจา สตฺตา วา เอตฺโต ทุมฺโมจยา ฯ
กถ เต ภวสาตวตฺถู ทุปฺปมฺุจา ฯ สุขา เวทนา ทุมฺมฺุจา
อิฏ วตฺถุ ทุมฺมฺุจ โยพฺพฺ ทุมฺมฺุจ อาโรคฺย ทุมฺม
ุ ฺจ
ชีวิต ทุมฺม
ุ ฺจ ลาโภ ทุมฺมฺุโจ ยโส ทุมฺม
ุ ฺโจ ปสสา
ทุมฺมฺุจา สุข ทุมฺมฺุจ มนาปกา รูปา ทุมฺม
ุ ฺจา มนาปกา
สทฺทา คนฺธา รสา โผฏพฺพา ทุมฺมฺุจา จกฺขุสมฺปทา
ทุมฺมฺุจา โสตสมฺปทา ฆานสมฺปทา ชิวฺหาสมฺปทา
กายสมฺปทา มโนสมฺปทา ทุมฺมฺุจา ทุปฺปมฺุจา ทุมฺโมจยา
ทุปฺปโมจยา ทุนฺนิมฺมทยา ทุพฺพินเิ วธยา ทุตฺตรา ทุปฺปตรา
ทุสฺสมติกฺกมา ทุพฺพีติวตฺตา ฯ เอวนฺเต ภวสาตวตฺถู ทุปฺปมฺุจา ฯ
กถ สตฺตา เอตฺโต ทุมฺโมจยา ฯ สุขาย เวทนาย สตฺตา
ทุมฺโมจยา อิฏสฺมา วตฺถุสฺมา ทุมฺโมจยา โยพฺพฺา
ทุมฺโมจยา อาโรคฺยา ทุมฺโมจยา ชีวิตา ทุมฺโมจยา ลาภา
ทุมฺโมจยา ยสา ทุมฺโมจยา ปสสาย ทุมฺโมจยา สุขา
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ทุมฺโมจยา มนาปเกหิ รูเปหิ ทุมฺโมจยา มนาปเกหิ สทฺเทหิ
คนฺเธหิ รเสหิ โผฏพฺเพหิ ทุมฺโมจยา จกฺขุสมฺปทาย
ทุมฺโมจยา โสตสมฺปทาย ฆานสมฺปทาย ชิวฺหาสมฺปทาย
กายสมฺปทาย มโนสมฺปทาย ทุมฺโมจยา ทุปปฺ โมจยา ทุรุทฺธรา
ทุสฺสมุทฺธรา ทุพฺพุฏาปนา ๑ ทุสฺสมุฏาปนา ฯ เอว สตฺตา เอตฺโต
ทุมฺโมจยาติ เต ทุปฺปมฺุจา ฯ
น หิ อฺโมกฺขาติ เต อตฺตนา ปลิปปลิปนฺนา น สกฺโกนฺติ
ปร ปลิปปลิปนฺน อุทธฺ ริตุ ฯ วุตตฺ  เหต ภควตา โส วต
จุนฺท อตฺตนา ปลิปปลิปนฺโน ปร ปลิปปลิปนฺน อุทฺธริสฺสตีติ
เนต าน วิชฺชติ โส วต จุนฺท อตฺตนา อทนฺโต อวินีโต
อปรินิพฺพุโต ปร ทเมสฺสติ วิเนสฺสติ ปรินิพฺพาเปสฺสตีติ เนต าน
วิชฺชตีติ ฯ เอว น หิ อฺโมกฺขา ฯ อถวา นตฺถฺโ
โกจิ โมเจตุ ๒ เต ยทิ มุจฺเจยฺยุ สเกน ถาเมน สเกน พเลน
สเกน วิริเยน สเกน ปรกฺกเมน สเกน ปุริสถาเมน สเกน ปุรสิ พเลน
สเกน ปุริสวิริเยน สเกน ปุริสปรกฺกเมน อตฺตนา สมฺมาปฏิปท
อนุโลมปฏิปท อปจฺจนีกปฏิปท อนฺวตฺถปฏิปท ธมฺมานุธมฺมปฏิปท
ปฏิปชฺชมานา มุจฺเจยฺยุนฺติ ฯ เอวมฺป น หิ อฺโมกฺขา ฯ
วุตฺต เหต ภควตา
นาห สมิสฺสามิ ปโมจนาย
กถกถึ โธตก กฺจิ โลเก
#๑ ม. ทุพฺพฏุ าปยา ทุสฺสมุฏาปยา ทุนฺนิเวยา ทุพฺพินิเวยา ทุตฺตรา ทุปฺปตรา
#ทุสฺสมติกฺกมา ทุพฺพินิวตฺตา ฯ ๒ ม. ยุ. โมเจตา ฯ
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ธมฺมฺจ เสฏ อภิชานมาโน
เอว ตุว โอฆมิม ตเรสีติ ฯ
เอวมฺป น หิ อฺโมกฺขา ฯ วุตฺต เหต ภควตา
อตฺตนา ปกต ปาป อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ
อตฺตนา อกต ปาป อตฺตนาว วิสุชฺฌติ
สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺต นาฺโ อฺ วิโสธเยติ ฯ
เอวมฺป น หิ อฺโมกฺขา ฯ วุตฺต เหต ภควตา เอวเมว โข
พฺราหฺมณ ติฏเตว นิพฺพาน ติฏติ นิพฺพานคามิมคฺโค ติฏามห
สมาทเปตา อถ จ ปน มม สาวกา มยา เอว โอวทิยมานา
เอว อนุสาสิยมานา อปฺเปกจฺเจ อจฺจนฺตนิฏ นิพฺพาน อาราเธนฺติ
เอกจฺเจ นาราเธนฺติ เอตฺถ กฺยาห พฺราหฺมณ กโรมิ มคฺคกฺขายี
พฺราหฺมณ ตถาคโต มคฺค พุทฺโธ อาจิกฺขติ อตฺตนา
ปฏิปชฺชมานา มุจฺเจยฺยุนฺติ ฯ เอวมฺป น หิ อฺโมกฺขาติ เต
ทุปฺปมฺุจา น หิ อฺโมกฺขา ฯ
[๓๘] ปจฺฉา ปุเร วาป อเปกฺขมานาติ ปจฺฉา วุจฺจติ อนาคต
ปุเร วุจฺจติ อตีต ฯ อปจ อตีต อุปาทาย อนาคตฺจ
ปจฺจุปฺปนฺนฺจ ปจฺฉา อนาคต อุปาทาย อตีตฺจ
ปจฺจุปฺปนฺนฺจ ปุเร ฯ
กถ ปุเร อเปกฺข กโรติ ฯ เอวรูโป อโหสึ อตีตมทฺธานนฺติ
ตตฺถ นนฺทึ สมนฺวาคเมติ ๑ เอวเวทโน อโหสึ เอวสฺโ อโหสึ
#๑ โป. ม. สมนฺนาเนติ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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เอวสงฺขาโร อโหสึ เอววิฺาโณ อโหสึ อตีตมทฺธานนฺติ ตตฺถ
นนฺทึ สมนฺวาคเมติ ฯ เอวมฺป ปุเร อเปกฺข กโรติ ฯ อถวา
อิติ เม จกฺขุ อโหสิ อตีตมทฺธาน อิติ รูปาติ ตตฺถ ฉนฺทราคปฏิพทฺธ
โหติ วิฺาณ ฉนฺทราคปฏิพทฺธตฺตา วิฺาณสฺส
ตทภินนฺทติ ตทภินนฺทนฺโต เอวมฺป ปุเร อเปกฺข กโรติ ฯ อิติ เม โสต
อโหสิ อตีตมทฺธาน อิติ สทฺทาติ ฯ อิติ เม ฆาน อโหสิ อตีตมทฺธาน
อิติ คนฺธาติ ฯ อิติ เม ชิวฺหา อโหสิ อตีตมทฺธาน อิติ รสาติ ฯ
อิติ เม กาโย อโหสิ อตีตมทฺธาน อิติ โผฏพฺพาติ ฯ อิติ เม
มโน อโหสิ อตีตมทฺธาน อิติ ธมฺมาติ ตตฺถ ฉนฺทราคปฏิพทฺธ
โหติ วิฺาณ ฉนฺทราคปฏิพทฺธตฺตา วิฺาณสฺส ตทภินนฺทติ
ตทภินนฺทนฺโต เอวมฺป ปุเร อเปกฺข กโรติ ฯ อถวา ยานิสฺส ๑
ตานิ ปุพฺเพ มาตุคาเมน สทฺธึ หสิตลปตกีฬิตานิ ตทสฺสาเทติ ต
นิกาเมติ เตน จ วิตฺตึ อาปชฺชติ ฯ เอวมฺป ปุเร อเปกฺข กโรติ ฯ
กถ ปจฺฉา อเปกฺข กโรติ ฯ เอวรูโป สิย อนาคตมทฺธานนฺติ
ตตฺถ นนฺทึ สมนฺวาคเมติ เอวเวทโน สิย เอวสฺโ
สิย เอวสงฺขาโร สิย เอววิฺาโณ สิย อนาคตมทฺธานนฺติ
ตตฺถ นนฺทึ สมนฺวาคเมติ ฯ เอวมฺป ปจฺฉา อเปกฺข กโรติ ฯ
อถวา อิติ เม จกฺขุ สิยา อนาคตมทฺธาน อิติ รูปาติ อปฺปฏิลทฺธสฺส
ปฏิลาภาย จิตฺต ปณิทหติ เจตโส ปณิธานปจฺจยา
ตทภินนฺทติ ตทภินนฺทนฺโต เอวมฺป ปจฺฉา อเปกฺข กโรติ ฯ
#๑ ยุ. ยานสฺสุ ฯ
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อิติ เม โสต สิยา อนาคตมทฺธาน อิติ สทฺทาติ ฯ อิติ เม
ฆาน สิยา อนาคตมทฺธาน อิติ คนฺธาติ ฯ อิติ เม ชิวฺหา สิยา
อนาคตมทฺธาน อิติ รสาติ ฯ อิติ เม กาโย สิยา อนาคตมทฺธาน
อิติ โผฏพฺพาติ ฯ อิติ เม มโน สิยา อนาคตมทฺธาน อิติ
ธมฺมาติ อปฺปฏิลทฺธสฺส ปฏิลาภาย จิตฺต ปณิทหติ เจตโส
ปณิธานปจฺจยา ตทภินนฺทติ ตทภินนฺทนฺโต เอวมฺป ปจฺฉา
อเปกฺข กโรติ ฯ อถวา อิมินาห สีเลน วา วตฺเตน วา
ตเปน วา พฺรหฺมจริเยน วา เทโว วา ภวิสฺสามิ เทวฺตโร
วาติ อปฺปฏิลทฺธสฺส ปฏิลาภาย จิตฺต ปณิทหติ เจตโส
ปณิธานปจฺจยา ตทภินนฺทติ ตทภินนฺทนฺโต เอวมฺป ปจฺฉา
อเปกฺข กโรตีติ ปจฺฉา ปุเร วาป อเปกฺขมานา ฯ
[๓๙] อิเมว กาเม ปุริเมว ชปฺปนฺติ อิเมว กาเมติ
ปจฺจุปฺปนฺเน ปฺจ กามคุเณ อิจฺฉนฺตา สาทิยนฺตา ปตฺถยนฺตา
ปหยนฺตา อภิชปฺปนฺตา ฯ ปุริเมว ชปฺปนฺติ อตีเต ปฺจ กามคุเณ
ชปฺปนฺตา ปชปฺปนฺตา อภิชปฺปนฺตาติ อิเมว กาเม ปุริเมว
ชปฺป ฯ เตนาห ภควา
อิจฺฉานิทานา ภวสาตพทฺธา
เต ทุปฺปมฺุจา น หิ อฺโมกฺขา
ปจฺฉา ปุเร วาป อเปกฺขมานา
อิเมว กาเม ปุริเมว ชปฺปนฺติ ฯ
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[๔๐] กาเมสุ คิทฺธา ปสุตา ปมูฬฺหา
อวทานิยา เต วิสเม นิวิฏา
ทุกฺขูปนีตา ปริเทวยนฺติ
กึสู ภวิสฺสาม อิโต จุตาเส ฯ
[๔๑] กาเมสุ คิทฺธา ปสุตา ปมูฬหฺ าติ กามาติ อุทฺทานโต
เทฺว กามา วตฺถุกามา จ กิเลสกามา จ ฯเปฯ อิเม
วุจฺจนฺติ วตฺถุกามา ฯเปฯ อิเม วุจจฺ นฺติ กิเลสกามา ฯ เคโธ
วุจฺจติ ตณฺหา โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฌ
ฺ า โลโภ
อกุสลมูล ฯ กิเลสกาเมน วตฺถุกาเมสุ รตฺตา คิทฺธา คธิตา
มุจฺฉิตา อชฺโฌปนฺนา ๑ ลคฺคา ลคฺคิตา ปลิพุทธฺ าติ กาเมสุ
คิทฺธา ฯ ปสุตาติ เยป กาเม เอสนฺติ คเวสนฺติ ปริเยสนฺติ
ตจฺจริตา ตพฺพหุลา ตคฺครุกา ตนฺนินฺนา ตปฺโปณา ตปฺปพฺภารา
ตทธิมุตฺตา ตทาธิปเตยฺยา เตป กามปฺปสุตา ฯ เยป ตณฺหาวเสน
รูเป เอสนฺติ คเวสนฺติ ปริเยสนฺติ สทฺเท คนฺเธ รเส
โผฏพฺเพ เอสนฺติ คเวสนฺติ ปริเยสนฺติ ตจฺจริตา ตพฺพหุลา
ตคฺครุกา ตนฺนินฺนา ตปฺโปณา ตปฺปพฺภารา ตทธิมุตฺตา
ตทาธิปเตยฺยา เตป กามปฺปสุตา ฯ เยป ตณฺหาวเสน รูเป ปฏิลภนฺติ
สทฺเท คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ ปฏิลภนฺติ ตจฺจริตา ตพฺพหุลา
ตคฺครุกา ตนฺนินฺนา ตปฺโปณา ตปฺปพฺภารา ตทธิมุตฺตา
ตทาธิปเตยฺยา เตป กามปฺปสุตา ฯ เยป ตณฺหาวเสน รูเป
#๑ อชฺโฌสนฺนาติป ปาโ ฯ
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ปริภฺุชนฺติ สทฺเท คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ ปริภฺุชนฺติ
ตจฺจริตา ตพฺพหุลา ตคฺครุกา ตนฺนินฺนา ตปฺโปณา ตปฺปพฺภารา
ตทธิมุตฺตา ตทาธิปเตยฺยา เตป กามปฺปสุตา ฯ ยถา
กลหการโก กลหปฺปสุโต กมฺมการโก กมฺมปฺปสุโต โคจเร จรนฺโต
โคจรปฺปสุโต ฌายี ฌานปฺปสุโต เอวเมว เยป กาเม เอสนฺติ
คเวสนฺติ ปริเยสนฺติ ตจฺจริตา ตพฺพหุลา ตคฺครุกา ตนฺนินฺนา
ตปฺโปณา ตปฺปพฺภารา ตทธิมุตฺตา ตทาธิปเตยฺยา เตป
กามปฺปสุตา ฯ เยป ตณฺหาวเสน รูเป เอสนฺติ คเวสนฺติ ปริเยสนฺติ
สทฺเท คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ เอสนฺติ คเวสนฺติ ปริเยสนฺติ
ตจฺจริตา ตพฺพหุลา ตคฺครุกา ตนฺนินฺนา ตปฺโปณา ตปฺปพฺภารา
ตทธิมุตฺตา ตทาธิปเตยฺยา เตป กามปฺปสุตา ฯ เยป ตณฺหาวเสน
รูเป ปฏิลภนฺติ สทฺเท คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ ปฏิลภนฺติ
ตจฺจริตา ตพฺพหุลา ตคฺครุกา ตนฺนินฺนา ตปฺโปณา ตปฺปพฺภารา
ตทธิมุตฺตา ตทาธิปเตยฺยา เตป กามปฺปสุตา ฯ เยป ตณฺหาวเสน
รูเป ปริภฺุชนฺติ สทฺเท คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ ปริภฺุชนฺติ
ตจฺจริตา ตพฺพหุลา ตคฺครุกา ตนฺนินฺนา ตปฺโปณา ตปฺปพฺภารา
ตทธิมุตฺตา ตทาธิปเตยฺยา เตป กามปฺปสุตา ฯ ปมูฬฺหาติ
เยภุยฺเยน เทวมนุสฺสา ปฺจสุ กามคุเณสุ มุยฺหนฺติ สมฺมุยฺหนฺติ ๑
สมฺปมุยฺหนฺติ มูฬฺหา สมฺมูฬฺหา สมฺปมูฬฺหา อวิชฺชาย อนฺธิกตา ๒
#๑ โป. ปมุยหฺ นฺติ ฯ ๒ อนฺธิคตาติป ปาโ ฯ
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อาวุฏา นิวุฏา โอผุฏา ปหิตา ปฏิจฺฉนฺนา ปฏิกุชฺชิตาติ กาเมสุ
คิทฺธา ปสุตา ปมูฬฺหา ฯ
[๔๒] อวทานิยา เต วิสเม นิวิฏาติ อวทานิยาติ
อวงฺคจฺฉนฺตีติป ๑ อวทานิยา ฯ มจฺฉริโนป วุจจฺ นฺติ อวทานิยา ฯ
พุทฺธาน พุทฺธสาวกาน ๒ วจน พฺยปฺปถ เทสน อนุสิฏ ึ
นาทิยนฺตีติ อวทานิยา ฯ
กถ อวงฺคจฺฉนฺตีติ อวทานิยา ฯ อวงฺคจฺฉนฺตีติ นิรย
คจฺฉนฺติ ติรจฺฉานโยนึ คจฺฉนฺติ ปตฺติวิสย คจฺฉนฺตีติ เอว
อวงฺคจฺฉนฺตีติ อวทานิยา ฯ
กถ มจฺฉริโน วุจฺจนฺติ อวทานิยา ฯ ปฺจ มจฺฉริยานิ
อาวาสมจฺฉริย กุลมจฺฉริย ลาภมจฺฉริย วณฺณมจฺฉริย ธมฺมมจฺฉริย
ย เอวรูป มจฺฉริย มจฺฉรายนา มจฺฉรายิตตฺต เววิจฺฉ กทริย
กฏกฺจกตา อคฺคหิตตฺต จิตฺตสฺส อิท วุจฺจติ มจฺฉริย ฯ
อปจ ขนฺธมจฺฉริยมฺป มจฺฉริย ธาตุมจฺฉริยมฺป มจฺฉริย
อายตนมจฺฉริยมฺป มจฺฉริย คาโห อิท วุจฺจติ มจฺฉริย ฯ
อิมินา มจฺฉริเยน อวทฺุตาย สมนฺนาคตา ชนา ปมตฺตา เอว
มจฺฉริโน วุจฺจนฺติ อวทานิยา ฯ
กถ พุทฺธาน พุทฺธสาวกาน วจน พฺยปฺปถ เทสน อนุสิฏ ึ
นาทิยนฺตีติ อวทานิยา ฯ พุทฺธาน พุทฺธสาวกาน วจน พฺยปฺปถ
เทสน อนุสฏิ ึ นาทิยนฺติ น สุสฺสสุ นฺติ น โสต โอทหนฺติ น
#๑ ม. อวคจฺฉนฺตีติป ฯ ๒ โป. ม. สาวกาน ฯ
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อฺา จิตตฺ  อุปฏเปนฺติ อนสฺสวา อวจนกรา ปฏิโลมวุตฺติโน
อฺเเนว มุข กโรนฺติ เอว พุทธฺ าน พุทฺธสาวกาน วจน
พฺยปฺปถ เทสน อนุสิฏึ นาทิยนฺตีติ อวทานิยา ฯ
เต วิสเม นิวิฏาติ วิสเม กายกมฺเม นิวิฏา วิสเม
วจีกมฺเม นิวิฏา วิสเม มโนกมฺเม นิวิฏา วิสเม
ปาณาติปาเต นิวิฏา วิสเม อทินฺนาทาเน นิวิฏา วิสเม กาเมสุ
มิจฺฉาจาเร นิวิฏา วิสเม มุสาวาเท นิวิฏา วิสมาย ปสุณาย
วาจาย นิวฏิ า วิสมาย ผรุสาย วาจาย นิวิฏ า วิสเม
สมฺผปฺปลาเป นิวิฏา วิสมาย อภิชฺฌาย นิวิฏา วิสเม
พฺยาปาเท นิวิฏา วิสมาย มิจฺฉาทิฏิยา นิวฏิ า วิสเมสุ
สงฺขาเรสุ นิวิฏา วิสเมสุ ปฺจสุ กามคุเณสุ นิวิฏา วิสเมสุ
ปฺจสุ นีวรเณสุ นิวฏิ  า วิสมาย เจตนาย วิสมาย ปตฺถนาย
วิสมาย ปณิธิยา นิวิฏา ปติฏิตา อลฺลีนา อุปคตา อชฺโฌสิตา
อธิมุตฺตา ลคฺคา ลคฺคิตา ปลิพุทฺธาติ อวทานิยา เต วิสเม
นิวิฏา ฯ
[๔๓] ทุกฺขูปนีตา ปริเทวยนฺตีติ ทุกฺขูปนีตาติ ทุกฺขูปนีตา
ทุกฺขปฺปตฺตา ทุกฺขสมฺปตฺตา ทุกฺขปู คตา มารปฺปตฺตา มารสมฺปตฺตา
มารูปคตา มรณปฺปตฺตา มรณสมฺปตฺตา มรณูปคตาติ ทุกฺขูปนีตา ฯ
ปริเทวยนฺตีติ ลปนฺติ ลาลปนฺติ โสจนฺติ กิลมนฺติ ปริเทวนฺติ
อุรตฺตาฬึ กนฺทนฺติ สมฺโมห อาปชฺชนฺตีติ ทุกฺขูปนีตา ปริเทวยนฺติ ฯ
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[๔๔] กึสู ภวิสฺสาม อิโต จุตาเสติ อิโต จุตา กึสุ ภวิสฺสาม
เนรยิกา ภวิสฺสาม ติรจฺฉานโยนิกา ภวิสฺสาม ปตฺติวิสยิกา
ภวิสฺสาม มนุสฺสา ภวิสสฺ าม เทวา ๑ ภวิสฺสาม รูป ภวิสฺสาม
อรูป ภวิสสฺ าม สฺี ภวิสฺสาม อสฺี ภวิสฺสาม
เนวสฺีนาสฺี ภวิสฺสาม ภวิสฺสาม นุ โข มย อนาคตมทฺธาน
น นุ โข ภวิสฺสาม อนาคตมทฺธาน กึ นุ โข ภวิสฺสาม
อนาคตมทฺธาน กถ นุ โข ภวิสสฺ าม อนาคตมทฺธาน กึ
หุตฺวา กึ ภวิสฺสาม นุ โข มย อนาคตมทฺธานนฺติ สสยปกฺขนฺนา
วิมติปกฺขนฺนา เทฺวฬฺหกชาตา ลปนฺติ ลาลปนฺติ โสจนฺติ กิลมนฺติ
ปริเทวนฺติ อุรตฺตาฬึ กนฺทนฺติ สมฺโมห อาปชฺชนฺตีติ กึสู ภวิสฺสาม
อิโต จุตาเส ฯ เตนาห ภควา
กาเมสุ คิทฺธา ปสุตา ปมูฬฺหา
อวทานิยา เต วิสเม นิวิฏา
ทุกฺขูปนีตา ปริเทวยนฺติ
กึสู ภวิสฺสาม อิโต จุตาเสติ ฯ
[๔๕] ตสฺมา หิ สิกฺเขถ อิเธว ชนฺตุ
ยงฺกิฺจิ ชฺา วิสมนฺติ โลเก
น ตสฺส เหตู ๒ วิสม จเรยฺย
อปฺปฺหิท ชีวิตมาหุ ธีรา ฯ
[๔๖] ตสฺมา หิ สิกเฺ ขถ อิเธว ชนฺตูติ ตสฺมาติ ตสฺมา
#๑ โป. ยุ. เทวา กึ ... ฯ ๒ ยุ. เหตุ ฯ
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ตการณา ตเหตุ ตปฺปจฺจยา ตนิทานา เอต อาทีนว สมฺปสฺสมาโน
กาเมสูติ ตสฺมา ฯ สิกฺเขถาติ ติสฺโส สิกฺขา อธิสีลสิกฺขา
อธิจิตฺตสิกฺขา อธิปฺาสิกฺขา ฯ
กตมา อธิสีลสิกฺขา ฯ อิธ ภิกฺขุ สีลวา โหติ ปาฏิโมกฺขสวรสวุโต
วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ
ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ ขุทฺทโก สีลกฺขนฺโธ
มหนฺโต สีลกฺขนฺโธ สีล ปติฏา อาทิ จรณ สยโม สวโร
มุข ๑ ปมุข กุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา อย อธิสีลสิกฺขา ฯ
กตมา อธิจิตฺตสิกฺขา ฯ อิธ ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ
อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปตสิ ุข ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อชฺฌตฺต สมฺปสาทน
เจตโส เอโกทิภาว อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช ปติสุข ทุติย ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ ปติยา จ วิราคา อุเปกฺขโก จ วิหรติ
สโต จ สมฺปชาโน สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทติ ยนฺต อริยา
อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ฯ สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว
โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ
จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย อธิจิตฺตสิกฺขา ฯ
กตมา อธิปฺาสิกฺขา ฯ อิธ ภิกฺขุ ปฺวา โหติ
อุทยตฺถคามินิยา ปฺาย สมนฺนาคโต อริยาย นิพฺเพธิกาย
#๑ ม. โมกฺข ปโมกฺข ฯ
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สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ
อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต
ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ
อิเม อาสวาติ ยถาภูต ปชานาติ อย อาสวสมุทโยติ ยถาภูต
ปชานาติ อย อาสวนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย
อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ อย อธิปฺาสิกฺขา ฯ
อิมา ติสโฺ ส สิกฺขา อาวชฺเชนฺโต สิกฺเขยฺย ชานนฺโต สิกฺเขยฺย
ปสฺสนฺโต สิกฺเขยฺย ปจฺจเวกฺขนฺโต สิกฺเขยฺย จิตฺต อธิฏหนฺโต
สิกฺเขยฺย สทฺธาย อธิมุจฺจนฺโต สิกเฺ ขยฺย วิริย ปคฺคณฺหนฺโต
สิกฺเขยฺย สตึ อุปฏหนฺโต สิกฺเขยฺย จิตฺต สมาทหนฺโต สิกฺเขยฺย
ปฺาย ปชานนฺโต สิกฺเขยฺย อภิฺเยฺย อภิชานนฺโต สิกฺเขยฺย
ปริฺเยฺย ปริชานนฺโต สิกฺเขยฺย ปหาตพฺพ ปชหนฺโต สิกเฺ ขยฺย
ภาเวตพฺพ ภาเวนฺโต สิกฺเขยฺย สจฺฉิกาตพฺพ สจฺฉิกโรนฺโต สิกฺเขยฺย
อาจเรยฺย สมาจเรยฺย สมาทาย วตฺเตยฺย ฯ อิธาติ อิมิสฺสา
ทิฏิยา อิมสิ ฺสา ขนฺติยา อิมิสฺสา รุจิยา อิมสฺมึ อาทาเย อิมสฺมึ
ธมฺเม อิมสฺมึ วินเย อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อิมสฺมึ ปาวจเน อิมสฺมึ
พฺรหฺมจริเย อิมสฺมึ สตฺถุสาสเน อิมสฺมึ อตฺตภาเว อิมสฺมึ
มนุสฺสโลเก [๑] ฯ ชนฺตูติ สตฺโต นโร ฯเปฯ มนุโชติ ตสฺมา
หิ สิกฺเขถ อิเธว ชนฺตุ ฯ
[๔๗] ยงฺกิฺจิ ชฺา วิสมนฺติ โลเกติ ยงฺกิฺจีติ สพฺเพน
#๑ โป. ม. ยุ. เตน วุจฺจติ อิธาติ ฯ
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สพฺพ สพฺพถา สพฺพ อเสส นิสฺเสส ปริยาทายวจนเมต ๑ ยงฺกิฺจีติ ฯ
ชฺา วิสมนฺตีติ วิสม กายกมฺม วิสมนฺติ ชาเนยฺย วิสม
วจีกมฺม วิสมนฺติ ชาเนยฺย วิสม มโนกมฺม วิสมนฺติ ชาเนยฺย
วิสม ปาณาติปาต วิสโมติ ชาเนยฺย วิสม อทินฺนาทาน วิสมนฺติ
ชาเนยฺย วิสม กาเมสุ มิจฺฉาจาร วิสโมติ ชาเนยฺย วิสม
มุสาวาท วิสโมติ ชาเนยฺย วิสม ปสุณ วาจ วิสมาติ ชาเนยฺย
วิสม ผรุส วาจ วิสมาติ ชาเนยฺย วิสม สมฺผปฺปลาป วิสโมติ
ชาเนยฺย วิสม อภิชฺฌ วิสมาติ ชาเนยฺย วิสม พฺยาปาท
วิสโมติ ชาเนยฺย วิสม มิจฺฉาทิฏึ วิสมาติ ชาเนยฺย วิสเม
สงฺขาเร วิสมาติ ชาเนยฺย วิสเม ปฺจ กามคุเณ วิสมาติ
ชาเนยฺย วิสเม ปฺจ นีวรเณ วิสมาติ ชาเนยฺย วิสม เจตน
วิสมาติ ชาเนยฺย วิสม ปตฺถน วิสมาติ ชาเนยฺย วิสม ปณิธึ
วิสมาติ ชาเนยฺย อาชาเนยฺย วิชาเนยฺย ปฏิวิชาเนยฺย ปฏิวิชฺเฌยฺย ฯ
โลเกติ อปายโลเก ฯเปฯ อายตนโลเกติ ยงฺกิฺจิ ชฺา
วิสมนฺติ โลเก ฯ
[๔๘] น ตสฺส เหตู วิสม จเรยฺยาติ วิสมสฺส กายกมฺมสฺส
เหตุ วิสม น จเรยฺย วิสมสฺส วจีกมฺมสฺส เหตุ วิสม น
จเรยฺย วิสมสฺส มโนกมฺมสฺส เหตุ วิสม น จเรยฺย วิสมสฺส
ปาณาติปาตสฺส เหตุ วิสม น จเรยฺย วิสมสฺส อทินฺนาทานสฺส
เหตุ วิสม น จเรยฺย วิสมสฺส กาเมสุ มิจฺฉาจารสฺส เหตุ
#๑ ม. ปริยาทิยนวจนเมต ฯ
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วิสม น จเรยฺย วิสมสฺส มุสาวาทสฺส เหตุ วิสม น จเรยฺย
วิสมาย ปสณ
ุ าย วาจาย เหตุ วิสม น จเรยฺย วิสมาย
ผรุสาย วาจาย เหตุ วิสม น จเรยฺย วิสมสฺส สมฺผปฺปลาปสฺส
เหตุ วิสม น จเรยฺย วิสมาย อภิชฌ
ฺ าย เหตุ วิสม น
จเรยฺย วิสมสฺส พฺยาปาทสฺส เหตุ วิสม น จเรยฺย วิสมาย
มิจฺฉาทิฏิยา เหตุ วิสม น จเรยฺย วิสมาน สงฺขาราน เหตุ
วิสเม ๑ น จเรยฺย วิสมาน ปฺจนฺน กามคุณาน เหตุ วิสเม ๑
น จเรยฺย วิสมาน ปฺจนฺน นีวรณาน เหตุ วิสเม น จเรยฺย
วิสมาย เจตนาย เหตุ วิสมาย ปตฺถนาย เหตุ วิสมาย
ปณิธิยา เหตุ วิสม น จเรยฺย น อาจเรยฺย น สมาจเรยฺย น
สมาทาย วตฺเตยฺยาติ น ตสฺส เหตู วิสม จเรยฺย ฯ
[๔๙] อปฺปฺหิท ชีวิตมาหุ ธีราติ ชีวิตนฺติ อายุ ิติ
ยปนา ยาปนา อิริยนา วตฺตนา ปาลนา ชีวิต ชีวิตินฺทฺริย ฯ
อปจ ทฺวีหิ การเณหิ อปฺปก ชีวิต ิติปริตฺตตาย วา อปฺปก
ชีวิต สรสปริตฺตตาย วา อปฺปก ชีวิต ฯ
กถ ิติปริตฺตตาย อปฺปก ชีวิต ฯ อตีเต จิตฺตกฺขเณ ชีวิตฺถ
น ชีวติ น ชีวิสฺสติ ฯ อนาคเต จิตฺตกฺขเณ ชีวิสฺสติ น ชีวติ น
ชีวิตฺถ ฯ ปจฺจุปฺปนฺเน จิตฺตกฺขเณ ชีวติ น ชีวิตฺถ น ชีวิสฺสติ ฯ
ชีวิต อตฺตภาโว จ สุขทุกฺขา จ เกวลา
เอกจิตฺตสมายุตฺตา ลหุโส วตฺตติกฺขโณ
#๑ ม. วิสม ฯ
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จูฬาสีติสหสฺสานิ
กปฺปา ติฏนฺติ เย มรู
น เตฺวว เตป ชีวนฺติ ทฺวีหิ จิตฺเตหิ สมาหิตา ๑
เย นิรทุ ฺธา มรนฺตสฺส ติฏมานสฺส วา อิธ
สพฺเพว สทิสา ขนฺธา คตา อปฺปฏิสนฺธิกา
อนนฺตรา จ เย ภงฺคา ๒ เย จ ภงฺคา ๓ อนาคตา
ตทนฺตเร นิรุทฺธาน เวสมฺม นตฺถิ ลกฺขเณ
อนิพฺพตฺเตน น ชาโต ปจฺจุปฺปนฺเน น ชีวติ
จิตฺตภงฺคมโต ๔ โลโก ปฺตฺติ ปรมตฺถิยา
ยถา นินฺนา ปวตฺตนฺติ ฉนฺเทน ปริณามิตา
อจฺฉินฺนวารา วตฺตนฺติ สฬายตนปจฺจยา
อนิธานคตา ภงฺคา ๕ ปฺุโช นตฺถิ อนาคเต
นิพฺพตฺตาเยว ๖ ติฏนฺติ อารคฺเค สาสปูปมา
นิพฺพตฺตานฺจ ธมฺมาน ภงฺโค เนส ปุเรกฺขโต ๗
ปโลกธมฺมา ติฏนฺติ ปุราเณหิ อมิสฺสิตา
อทสฺสนโต อายนฺติ ภงฺคา คจฺฉนฺติ ทสฺสน
วิชฺชุปปฺ าโทว อากาเส อุปฺปชฺชนฺติ วยนฺติ จาติ ฯ
เอว ิติปริตฺตตาย อปฺปก ชีวิต ฯ
กถ สรสปริตฺตตาย อปฺปก ชีวิต ฯ อสฺสาสูปนิพทฺธ ชีวติ 
ปสฺสาสูปนิพทฺธ ชีวิต อสฺสาสปฺปสฺสาสูปนิพทฺธ ชีวิต มหาภูตูปนิพทฺธ
#๑ ม. สยุตฺตา ฯ ๒-๓-๕ โป. ม. ภคฺคา ฯ ๔ ม. จิตฺตภคฺคามโต ฯ ๖ ม. จ ฯ
#๗ ปุรกฺขโตติป ปาโ ฯ
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ชีวิต อุสฺมูปนิพทฺธ ชีวิต กวฬิงฺการาหารูปนิพทฺธ
ชีวิต วิฺาณูปนิพทฺธ ชีวิต ฯ มูลมฺป อิเมส ทุพฺพล ฯ
ปุพฺพเหตูป อิเมส ทุพฺพลา ฯ เยป ปจฺจยา เตป ทุพฺพลา ฯ
เยป ปภวิกา ๑ เตป ทุพฺพลา ฯ สหภูป ๒ อิเมส ทุพฺพลา ฯ
สมฺปโยคาป อิเมส ทุพพฺ ลา ฯ สหชาป อิเมส ทุพฺพลา ฯ
ยาป ปโยชิกา สาป ทุพฺพลา ฯ อฺมฺ นิจฺจทุพฺพลา
อิเม ฯ อฺมฺ อนวตฺถิตา อิเม ฯ อฺมฺ ปริปาตยนฺติ
อิเม ฯ อฺมฺสฺส หิ นตฺถิ ตายิตา ฯ น จาป
เปนฺติ อฺมฺิเม ฯ โยป นิพฺพตฺตโก โส น วิชชฺ ติ ฯ น
จ เกนจิ โกจิ หายติ ฯ ภงฺคพฺยา ๓ จ อิเม หิ สพฺพโส ฯ
ปุริเมหิ ปภาวิตา อิเม ฯ เยป ปภาวิตา เต ปุเร มตา ฯ
ปุริมาปจ ปจฺฉิมาปจ อฺมฺ น กทาจิ อทฺทสสูติ ฯ เอว
สรสปริตฺตตาย อปฺปก ชีวติ  ฯ
อปจ จาตุมฺมหาราชิกาน เทวาน ชีวิต อุปาทาย มนุสฺสาน
อปฺปก ชีวิต ปริตฺตก ชีวิต โถก ชีวติ  ขณิก ชีวติ  ลหุก ชีวติ 
อิตฺตร ชีวิต อนทฺธนีย ชีวิต น จิรฏิติก ชีวิต ฯ ตาวตึสาน
เทวาน ฯ ยามาน เทวาน ฯ ตุสิตาน เทวาน ฯ นิมฺมานรตีน
เทวาน ฯ ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน เทวาน ฯ พฺรหฺมกายิกาน เทวาน
ชีวิต อุปาทาย มนุสฺสาน อปฺปก ชีวิต ปริตฺตก ชีวิต โถก
ชีวิต ขณิก ชีวิต ลหุก ชีวิต อิตฺตร ชีวิต อนทฺธนีย ชีวิต
#๑ ม. ปภาวิกา ฯ ๒ โป. ม. สหภูมิ ฯ ๓ ม. คนฺธพฺพา ฯ
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น จิรฏิติก ชีวิต ฯ วุตฺต เหต ภควตา อปฺปมิท ภิกฺขเว
มนุสฺสาน อายุ คมนีโย สมฺปราโย มนฺตาย โผฏพฺพ กตฺตพฺพ
กุสล จริตพฺพ พฺรหฺมจริย นตฺถิ ชาตสฺส อมรณ โย [๑] ภิกฺขเว
จิร ชีวติ โส วสฺสสต อปฺป วา ภิยฺโย ฯ
อปฺปมายุ มนุสฺสาน หิเฬยฺย น สุโปริโส
จเรยฺยาทิตฺตสีโสว นตฺถิ มจฺจุสฺส นาคโม
อจฺจยนฺติ อโหรตฺตา ชีวิต อุปรุชฺฌติ
อายุ ขียติ มจฺจาน กุนฺนทีนว อูทกนฺติ ฯ
อปฺปฺหิท ชีวิตมาหุ ธีราติ ธีราติ ธิตมิ าติ ธีรา ฯ
ธิติสมฺปนฺนาติ ธีรา ฯ ธิกฺกตปาปาติ ธีรา ฯ ธี วุจฺจติ ปฺา
ยา ปฺา ปชานนา วิจโย ปวิจโย ธมฺมวิจโย สลฺลกฺขณา
อุปลกฺขณา ปจฺจุปลกฺขณา ปณฺฑิจฺจ โกสลฺล เนปฺุ เวภพฺยา
จินฺตา อุปปริกฺขา ภูรี เมธา ปริณายิกา วิปสฺสนา สมฺปชฺ
ปโตโท ปฺา ปฺินฺทฺริย ปฺาพล ปฺาสตฺถ ปฺาปาสาโท
ปฺาอาโลโก ปฺาโอภาโส ปฺาปชฺโชโต ปฺารตน
อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ ตาย ปฺาย สมนฺนาคตตฺตา
ธีรา ฯ อปจ ขนฺธธีรา ธาตุธีรา อายตนธีรา ปฏิจฺจสมุปฺปาทธีรา
สติปฏานธีรา สมฺมปฺปธานธีรา อิทฺธิปฺปาทธีรา
อินฺทฺริยธีรา พลธีรา โพชฺฌงฺคธีรา มคฺคธีรา ผลธีรา นิพฺพานธีรา ฯ
เต ธีรา เอวมาหสุ มนุสฺสาน อปฺปก ชีวิต ปริตฺตก
#๑ ยุ. หิ. ฯ
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ชีวิต โถก ชีวิต ขณิก ชีวิต ลหุก ชีวิต อิตฺตร ชีวิต อนทฺธนีย
ชีวิต นจิรฏิติก ชีวิตนฺติ เอวมาหสุ เอว กเถนฺติ เอว ภณนฺติ
เอว ทีปยนฺติ เอว โวหรนฺตีติ อปฺปฺหิท ชีวติ มาหุ ธีรา ฯ
เตนาห ภควา
ตสฺมา หิ สิกฺเขถ อิเธว ชนฺตุ
ยงฺกิฺจิ ชฺา วิสมนฺติ โลเก
น ตสฺส เหตู วิสม จเรยฺย
อปฺปฺหิท ชีวิตมาหุ ธีราติ ฯ
[๕๐] ปสฺสามิ โลเก ปริผนฺทมาน
ปช อิม ตณฺหคต ภเวสุ
หีนา นรา มจฺจุมุเข ลปนฺติ
อวีตตณฺหาเส ภวาภเวสุ ฯ
[๕๑] ปสฺสามิ โลเก ปริผนฺทมานนฺติ ปสฺสามีติ มสจกฺขุนาป
ปสฺสามิ ทิพฺพจกฺขุนาป ปสฺสามิ ปฺาจกฺขุนาป ปสฺสามิ พุทฺธจกฺขุนาป
ปสฺสามิ สมนฺตจกฺขุนาป ปสฺสามิ ทกฺขามิ โอโลเกมิ
นิชฺฌายามิ อุปปริกฺขามิ ฯ โลเกติ อปายโลเก มนุสฺสโลเก
เทวโลเก ขนฺธโลเก ธาตุโลเก อายตนโลเก ฯ ปริผนฺทมานนฺติ
ตณฺหาผนฺทนาย ผนฺทมาน ทิฏิผนฺทนาย ผนฺทมาน กิเลสผนฺทนาย
ผนฺทนาย ผนฺทมาน ปโยคผนฺทนาย ผนฺทมาน วิปากผนฺทนาย
ผนฺทมาน ทุจฺจริตผนฺทนาย ผนฺทมาน รตฺตราเคน ๑ ผนฺทมาน
#๑ ม. ยุ. รตฺต .. ทุฏ .. มุฬฺหโมเหน ฯ
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ทุฏโทเสน ผนฺทมาน มูฬฺหโมเหน ผนฺทมาน วินิพนฺธมาเนน ๑
ผนฺทมาน ปรามฏทิฏ ิยา ผนฺทมาน วิกฺเขปคตอุทฺธจฺเจน
ผนฺทมาน อนิฏงฺคตวิจิกิจฺฉาย ผนฺทมาน ถามคตอนุสเยหิ
ผนฺทมาน ลาเภน ผนฺทมาน อลาเภน ผนฺทมาน ยเสน
ผนฺทมาน อยเสน ผนฺทมาน ปสสาย ผนฺทมาน นินทฺ าย
ผนฺทมาน สุเขน ผนฺทมาน ทุกเฺ ขน ผนฺทมาน ชาติยา
ผนฺทมาน ชราย ผนฺทมาน พฺยาธินา ผนฺทมาน มรเณน
ผนฺทมาน โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ ผนฺทมาน เนรยิเกน
ทุกฺเขน ผนฺทมาน ติรจฺฉานโยนิเกน ทุกฺเขน ผนฺทมาน ปตฺติวิสยิเกน
ทุกฺเขน ผนฺทมาน มานุสิเกน ทุกฺเขน ผนฺทมาน
คพฺโภกฺกนฺติมูลเกน ทุกฺเขน ผนฺทมาน คพฺเภ ิติมูลเกน ทุกฺเขน
ผนฺทมาน คพฺภวุฏานมูลเกน ทุกฺเขน ผนฺทมาน ชาตสฺสูปนิพทฺธิเกน
ทุกฺเขน ผนฺทมาน ชาตสฺสปราเธยฺยเกน ทุกฺเขน
ผนฺทมาน อตฺตูปกฺกเมน ทุกฺเขน ผนฺทมาน ปรูปกฺกเมน
ทุกฺเขน ผนฺทมาน ทุกฺขทุกฺเขน ผนฺทมาน สงฺขารทุกฺเขน
ผนฺทมาน วิปริณามทุกฺเขน ผนฺทมาน จกฺขุโรเคน ทุกฺเขน
ผนฺทมาน โสตโรเคน ทุกฺเขน ผนฺทมาน ฆานโรเคน ทุกฺเขน
ชิวฺหาโรเคน ทุกฺเขน กายโรเคน ทุกฺเขน สีสโรเคน ทุกฺเขน
กณฺณโรเคน มุขโรเคน ทนฺตโรเคน กาเสน สาเสน
ปนาเสน ฑเหน ชเรน กุจฺฉิโรเคน มุจฺฉาย ปกฺขนฺทิกาย
#๑ โป. ม. ยุ. วินิพนฺธ .. ปรามฏ .. วิเขปคต อนิฏงฺคต .. ถามคต .. ฯ
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สุลาย ๑ วิสูจิกาย กุฏเน คณฺเฑน กิลาเสน โสเสน
อปมาเรน ททฺทุยา กณฺฑุยา กจฺฉุยา รขสาย วิตจฺฉิกาย
โลหิเตน ปตฺเตน มธุเมเหน อสาย ปฬกาย ภคนฺทลาย ๒
ปตฺตสมุฏาเนน อาพาเธน เสมฺหสมุฏาเนน อาพาเธน วาตสมุฏาเนน
อาพาเธน สนฺนิปาติเกน อาพาเธน อุตุปริณามเชน
อาพาเธน วิสมปริหารเชน อาพาเธน โอปกฺกมิเกน อาพาเธน
กมฺมวิปากเชน อาพาเธน สีเตน อุเณฺหน ชิฆจฺฉาย ปปาสาย
อุจฺจาเรน ปสฺสาเวน ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺเสน ทุกฺเขน
มาตุมรเณน ทุกฺเขน ปตุมรเณน ทุกฺเขน ภาตุมรเณน
ทุกฺเขน ภคินีมรเณน ทุกฺเขน ปุตตฺ มรเณน ทุกฺเขน ธีตุมรเณน
ทุกฺเขน าติพฺยสเนน โภคพฺยสเนน โรคพฺยสเนน
สีลพฺยสเนน ทิฏิพฺยสเนน ทุกฺเขน ผนฺทมาน สมฺผนฺทมาน
วิปฺผนฺทมาน เวธมาน ปเวธมาน สมฺปเวธมาน ปสฺสามิ ทกฺขามิ
โอโลเกมิ นิชฺฌายามิ อุปปริกฺขามีติ ปสฺสามิ โลเก ปริผนฺทมาน ฯ
[๕๒] ปช อิม ตณฺหคต ภเวสูติ ปชาติ สตฺตาธิวจน ฯ
ตณฺหาติ รูปตณฺหา สทฺทตณฺหา คนฺธตณฺหา รสตณฺหา โผฏพฺพตณฺหา
ธมฺมตณฺหา ฯ ตณฺหคตนฺติ ตณฺหาคต ตณฺหานุคต
ตณฺหานุสฏ ตณฺหายาปนฺน ตณฺหาย ปาติต ๓ อภิภูต ปริยาทินฺนจิตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. สูลาย ฯ ๒ โป. ม. ยุ. ภคนฺทเลน ฯ อีทิสฏาเน สพฺพตฺถ เอว
#าตพฺพ ฯ ๓ ปริปาติตนฺติป ปาโ ฯ
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ภเวสูติ กามภเว รูปภเว อรูปภเวติ ปช อิม ตณฺหคต
ภเวสุ ฯ
[๕๓] หีนา นรา มจฺจุมุเข ลปนฺตีติ หีนา นราติ [๑] หีเนน
กายกมฺเมน สมนฺนาคตาติ หีนา [๒] ฯ หีเนน วจีกมฺเมน สมนฺนาคตาติ
หีนา [๒] ฯ หีเนน มโนกมฺเมน สมนฺนาคตาติ หีนา [๒] ฯ หีเนน
ปาณาติปาเตน สมนฺนาคตาติ หีนา ฯ [๓] หีเนน อทินฺนาทาเนน ฯ
หีเนน กาเมสุมิจฺฉาจาเรน ฯ หีเนน มุสาวาเทน ฯ หีนาย
ปสุณาย วาจาย ฯ หีนาย ผรุสาย วาจาย ฯ หีเนน สมฺผปฺปลาเปน ฯ
หีนาย อภิชฺฌาย ฯ หีเนน พฺยาปาเทน ฯ หีนาย
มิจฺฉาทิฏิยา ฯ หีเนหิ สงฺขาเรหิ ฯ หีเนหิ ปฺจหิ กามคุเณหิ ฯ
หีเนหิ ปฺจหิ นีวรเณหิ ฯ หีนาย เจตนาย ฯ หีนาย ปตฺถนาย ฯ
หีนาย ปณิธิยา สมนฺนาคตาติ หีนา [๔] นิหีนา โอมกา ลามกา
ชตุกฺกา ปริตฺตาติ หีนา นรา ฯ มจฺจุมุเข ลปนฺตีติ มจฺจุมุเข
มารมุเข มรณมุเข มจฺจุปฺปตฺตา มจฺจุสมฺปตฺตา มจฺจูปาคตา
มารปฺปตฺตา มารสมฺปตฺตา มารูปาคตา มรณปฺปตฺตา มรณสมฺปตฺตา
มรณูปาคตา ลปนฺติ ลาลปนฺติ โสจนฺติ กิลมนฺติ ปริเทวนฺติ
อุรตฺตาฬึ กนฺทนฺติ สมฺโมห อาปชฺชนฺตีติ หีนา นรา
มจฺจุมุเข ลปนฺติ ฯ
[๕๔] อวีตตณฺหาเส ภวาภเวสูติ ตณฺหาติ รูปตณฺหา ฯเปฯ
ธมฺมตณฺหา ฯ ภวาภเวสูติ ภวาภเว กมฺมภเว ปุนพฺภเว กามภเว
#๑ โป. ม. หีนา นรา ฯ ๒-๓ โป. ม. นรา ฯ ๔ โป. ม. นรา หีนา นิหีนา ...
#โอหีนา
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กมฺมภเว กามภเว ปุนพฺภเว รูปภเว กมฺมภเว รูปภเว
ปุนพฺภเว อรูปภเว กมฺมภเว อรูปภเว ปุนพฺภเว ปุนปฺปนุ 
ภเว ปุนปฺปนุ  คติยา ปุนปฺปุน อุปปตฺติยา ปุนปฺปุน ปฏิสนฺธิยา
ปุนปฺปุน อตฺตภาวาภินิพฺพตฺติยา ฯ อวีตตณฺหาเสติ อวีตตณฺหา
อวิคตตณฺหา อจฺจตฺตตณฺหา อวนฺตตณฺหา อมุตฺตตณฺหา อปฺปหีนตณฺหา
อปฺปฏินิสฺสฏตณฺหาติ อวีตตณฺหาเส ภวาภเวสุ ฯ
เตนาห ภควา
ปสฺสามิ โลเก ปริผนฺทมาน
ปช อิม ตณฺหคต ภเวสุ
หีนา นรา มจฺจุมุเข ลปนฺติ
อวีตตณฺหาเส ภวาภเวสูติ ฯ
[๕๕] มมายิเต ปสฺสถ ผนฺทมาเน
มจฺเฉว อปฺโปทกขีณโสเต ๑
เอตมฺป ทิสฺวา อมโม จเรยฺย
ภเวสุ อาสตฺติมกุพฺพมาโน ฯ
[๕๖] มมายิเต ปสฺสถ ผนฺทมาเนติ มมตฺตาติ เทฺว มมตฺตา
ตณฺหามมตฺตฺจ ทิฏิมมตฺตฺจ ฯ
กตม ตณฺหามมตฺต ฯ ยาวตา ตณฺหาสงฺขาเตน สีมกต
มริยาทิกต โอธิกต ปริยนฺตกิ ต ปริคฺคหิต มมายิต อิท มม
เอต มม เอตฺตก มม เอตฺตาวตา มม มม รูปา สทฺทา
#๑ โป. ม. ยุ. อปฺโปทเก ฯ
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คนฺธา รสา โผฏพฺพา อตฺถรณา ปาปุรณา ทาสีทาสา
อเชฬกา กุกฺกุฏสูกรา หตฺถิควาสฺสวฬวา เขตฺต วตฺถุ หิรฺ
สุวณฺณ คามนิคมราชธานิโย รฏฺจ ชนปโท จ โกโส จ
โกฏาคารฺจ เกวลมฺป มหาปวึ ตณฺหาวเสน มมายติ
ยาวตา อฏสตตณฺหาวิปรีต อิท ตณฺหามมตฺต ฯ
กตม ทิฏิมมตฺต ฯ วีสติวตฺถุกา สกฺกายทิฏิ ทสวตฺถกุ า
มิจฺฉาทิฏิ ทสวตฺถุกา อนฺตคฺคาหิกา ทิฏิ ยา เอวรูปา ทิฏิ
ทิฏิคต ทิฏิคหน ทิฏิกนฺตาโร ทิฏิวิสูกายิก ทิฏิวิปฺผนฺทิต
ทิฏิสฺโชน คาโห ปฏิคคฺ าโห อภินิเวโส ปรามาโส กุมฺมคฺโค
มิจฺฉาปโถ มิจฺฉตฺต ติตฺถายตน วิปริเยสคฺคาโห วิปริตคฺคาโห
วิปลฺลาสคฺคาโห มิจฺฉาคาโห อยาถาวกสฺมึ ยาถาวกนฺติ คาโห
ยาวตา ทฺวาสฏี ทิฏิคตานิ อิท ทิฏิมมตฺต ฯ
มมายิเต ปสฺสถ ผนฺทมาเนติ มมายิตวตฺถุอจฺเฉทสงฺกิโนป
ผนฺทนฺติ อจฺฉิชฺชนฺเตป ผนฺทนฺติ อจฺฉินฺเนป ผนฺทนฺติ
มมายิตวตฺถุวิปริณามสงฺกิโนป ผนฺทนฺติ วิปริณามนฺเตป ผนฺทนฺติ วิปริณเตป
ผนฺทนฺติ สมฺผนฺทนฺติ วิปฺผนฺทนฺติ เวเธนฺติ ปเวเธนฺติ สมฺปเวเธนฺติ
เอว ผนฺทมาเน ๑ สมฺผนฺทมาเน วิปฺผนฺทมาเน เวธมาเน ปเวธมาเน
สมฺปเวธมาเน ปสฺสถ ทกฺขถ โอโลเกถ นิชฺฌายถ อุปปริกฺขถาติ
มมายิเต ปสฺสถ ผนฺทมาเน ฯ
[๕๗] มจฺเฉว อปฺโปทกขีณโสเตติ ยถา มจฺฉา อปฺโปทเก
#๑ โป. ม. ยุ. ปผนฺทมาเน ..
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ปริตฺโตทเก อุทกปริยาทาเน กาเกหิ วา กุลเลหิ วา พลาเกหิ
วา ปริปาติยมานา อุกฺขิปยมานา ขชฺชมานา ผนฺทนฺติ [๑] สมฺผนฺทนฺติ
วิปฺผนฺทนฺติ เวเธนฺติ ปเวเธนฺติ สมฺปเวเธนฺติ เอวเมว ปชา
มมายิตวตฺถุอจฺเฉทสงฺกิโนป ผนฺทนฺติ อจฺฉิชฺชนฺเตป ผนฺทนฺติ อจฺฉินฺเนป
ผนฺทนฺติ มมายิตวตฺถุวิปริณามสงฺกิโนป ผนฺทนฺติ วิปริณามนฺเตป
ผนฺทนฺติ วิปริณเตป ผนฺทนฺติ [๒] สมฺผนฺทนฺติ วิปฺผนฺทนฺติ เวเธนฺติ
ปเวเธนฺติ สมฺปเวเธนฺตีติ มจฺเฉว อปฺโปทกขีณโสเต ฯ
[๕๘] เอตมฺป ทิสฺวา อมโม จเรยฺยาติ เอต อาทีนว ทิสฺวา
ปสฺสิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา มมตฺเตสูติ
เอตมฺป ทิสวฺ า ฯ อมโม จเรยฺยาติ มมตฺตาติ เทฺว มมตฺตา
ตณฺหามมตฺตฺจ ทิฏิมมตฺตฺจ ฯเปฯ อิท ตณฺหามมตฺต
ฯเปฯ อิท ทิฏิมมตฺต ฯ ตณฺหามมตฺต ปหาย ทิฏิมมตฺต
ปฏินิสฺสชฺชติ ฺวา จกฺขุ อมมายนฺโต โสต อมมายนฺโต ฆาน อมมายนฺโต
ชิวฺห อมมายนฺโต กาย อมมายนฺโต มน อมมายนฺโต รูเป
สทฺเท คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ กุล คณ อาวาส ลาภ ยส
ปสส สุข จีวร ปณฺฑปาต เสนาสน คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร
กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภว รูปภว อรูปภว สฺาภว
อสฺาภว เนวสฺานาสฺาภว เอกโวการภว จตุโวการภว
ปฺจโวการภว อตีต อนาคต ปจฺจุปฺปนฺน ทิฏสุตมุตวิฺาตพฺเพ
ธมฺเม อมมายนฺโต อคฺคณฺหนฺโต อปรามสนฺโต อนภินวิ ิสนฺโต
#๑-๒ ม. ยุ. ปผนฺทนฺติ ฯ
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จเรยฺย วิหเรยฺย อิริเยยฺย วตฺเตยฺย ปาเลยฺย ยเปยฺย ยาเปยฺยาติ
เอตมฺป ทิสฺวา อมโม จเรยฺย ฯ
[๕๙] ภเวสุ อาสตฺติมกุพฺพมาโนติ ภเวสูติ กามภเว รูปภเว
อรูปภเว ฯ อาสตฺติ วุจฺจติ ตณฺหา โย ราโค สาราโค ฯเปฯ
อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ ภเวสุ อาสตฺติมกุพฺพมาโนติ ภเวสุ
อาสตฺตึ อกุพฺพมาโน ฉนฺท เปม ราค ขนฺตึ อกุพฺพมาโน
อชนยมาโน อสฺชนยมาโน อนิพฺพตฺตยมาโน อนภินิพฺพตฺตยมาโนติ
ภเวสุ อาสตฺติมกุพฺพมาโน ฯ เตนาห ภควา
มมายิเต ปสฺสถ ผนฺทมาเน
มจฺเฉว อปฺโปทกขีณโสเต
เอตมฺป ทิสฺวา อมโม จเรยฺย
ภเวสุ อาสตฺติมกุพฺพมาโนติ ฯ
[๖๐] อุโภสุ อนฺเตสุ วิเนยฺย ฉนฺท
ผสฺส ปริฺาย อนานุคิทฺโธ
ยทตฺตครหี ตทกุพฺพมาโน
น ลิมฺปตี ๑ ทิฏสุเตสุ ธีโร ฯ
[๖๑] อุโภสุ อนฺเตสุ วิเนยฺย ฉนฺทนฺติ อนฺตาติ ผสฺโส
เอโก อนฺโต ผสฺสสมุทโย ทุติโย อนฺโต ฯ อตีโต เอโก
อนฺโต อนาคโต ทุติโย อนฺโต ฯ สุขา เวทนา เอโก อนฺโต
#๑ น ลิมฺปตีติป ปาโ ฯ
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ทุกฺขา เวทนา ทุติโย อนฺโต ฯ นาม เอโก อนฺโต รูป ทุติโย
อนฺโต ฯ ฉ อชฺฌตฺติกานิ อายตนานิ เอโก อนฺโต ฉ พาหิรานิ
อายตนานิ ทุติโย อนฺโต ฯ สกฺกาโย เอโก อนฺโต สกฺกายสมุทโย
ทุติโย อนฺโตติ ฯ ฉนฺโทติ โย กาเมสุ กามจฺฉนฺโท กามราโค
กามนนฺทิ กามตณฺหา กามเสนฺโห กามปริฬาโห กามมุจฺฉา
กามชฺโฌสาน กาโมโฆ กามโยโค กามุปาทาน กามจฺฉนฺทนีวรณ ฯ
อุโภสุ อนฺเตสุ วิเนยฺย ฉนฺทนฺติ อุโภสุ อนฺเตสุ ฉนฺท วิเนยฺย
ปฏิวิเนยฺย ปชเหยฺย วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย ๑ อนภาวงฺคเมยฺยาติ
อุโภสุ อนฺเตสุ วิเนยฺย ฉนฺท ฯ
[๖๒] ผสฺส ปริฺาย อนานุคิทฺโธติ ผสฺโสติ จกฺขุสมฺผสฺโส
โสตสมฺผสฺโส ฆานสมฺผสฺโส ชิวฺหาสมฺผสฺโส กายสมฺผสฺโส มโนสมฺผสฺโส
อธิวจนสมฺผสฺโส ปฏิฆสมฺผสฺโส สุขเวทนีโย สมฺผสฺโส
ทุกฺขเวทนีโย สมฺผสฺโส อทุกฺขมสุขเวทนีโย สมฺผสฺโส กุสโล ผสฺโส
อกุสโล ผสฺโส อพฺยากโต ผสฺโส กามาวจโร ผสฺโส รูปาวจโร
ผสฺโส อรูปาวจโร ผสฺโส สฺุโต ผสฺโส อนิมิตฺโต ผสฺโส
อปฺปณิหิโต ผสฺโส โลกิโย ผสฺโส โลกุตฺตโร ผสฺโส อตีโต
ผสฺโส อนาคโต ผสฺโส ปจฺจุปฺปนฺโน ผสฺโส โย เอวรูโป
ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย วุจจฺ ติ ผสฺโส ฯ
ผสฺส ปริฺายาติ ผสฺส ตีหิ ปริฺาหิ ปริชานิตฺวา าตปริฺาย
ตีรณปริฺาย ปหานปริฺาย ฯ
#๑ ม. พฺยนฺตี ..
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กตมา าตปริฺา ฯ ผสฺส ชานาติ อย จกฺขุสมฺผสฺโส
อย โสตสมฺผสฺโส อย ฆานสมฺผสฺโส อย ชิวฺหาสมฺผสฺโส อย
กายสมฺผสฺโส อย มโนสมฺผสฺโส อย อธิวจนสมฺผสฺโส อย
ปฏิฆสมฺผสฺโส อย สุขเวทนีโย ผสฺโส อย ทุกขฺ เวทนีโย ผสฺโส
อย อทุกฺขมสุขเวทนีโย ผสฺโส อย กุสโล ผสฺโส อย อกุสโล
ผสฺโส อย อพฺยากโต ผสฺโส อย กามาวจโร ผสฺโส อย
รูปาวจโร ผสฺโส อย อรูปาวจโร ผสฺโส อย สฺุโต ผสฺโส
อย อนิมิตฺโต ผสฺโส อย อปฺปณิหิโต ผสฺโส อย โลกิโย
ผสฺโส อย โลกุตฺตโร ผสฺโส อย อตีโต ผสฺโส อย อนาคโต
ผสฺโส อย ปจฺจุปฺปนฺโน ผสฺโสติ ชานาติ ปสฺสติ อย าตปริฺา ฯ
กตมา ตีรณปริฺา ฯ เอว าต กตฺวา ผสฺส ตีเรติ
อนิจฺจโต ทุกฺขโต โรคโต คณฺฑโต สลฺลโต อฆโต อาพาธโต
ปรโต ปโลกโต อีติโต อุปทฺทวโต ภยโต อุปสคฺคโต จลโต
ปภงฺคุโต อทฺธุวโต อตาณโต อเลณโต อสรณโต ริตฺตโต
ตุจฺฉโต สฺุโต อนตฺตโต อาทีนวโต วิปริณามธมฺมโต อสารกโต
อฆมูลโต วธกโต วิภวโต สาสวโต สงฺขตโต มารามิสโต ชาติธมฺมโต ๑
ชราธมฺมโต พฺยาธิธมฺมโต มรณธมฺมโต โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมโต
สงฺกิเลสิกธมฺมโต ๒ สมุทยโต อตฺถงฺคมโต
อสฺสาทโต อาทีนวโต นิสฺสรณโต ตีเรติ อย ตีรณปริฺา ฯ
#๑ ม. ชาติชราพฺยาธิมรณธมฺมโต ฯ ๒ ม. สงฺกิเลสธมฺมโต ฯ
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กตมา ปหานปริฺา ฯ เอว ตีรยิตฺวา ผสฺเส ฉนฺทราค
ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาวงฺคเมติ ฯ วุตฺต เหต ภควตา
โย ภิกฺขเว ผสฺเสสุ ฉนฺทราโค ต ปชหถ เอว โส ผสฺโส
ปหีโน ภวิสฺสติ อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต อนภาวงฺคโต อายตึ
อนุปฺปาทธมฺโมติ ฯ อย ปหานปริฺา ฯ
ผสฺส ปริฺายาติ ผสฺส อิมาหิ ตีหิ ปริฺาหิ ปริชานิตฺวา ฯ
อนานุคิทฺโธติ เคโธ วุจจฺ ติ ตณฺหา โย ราโค สาราโค ฯเปฯ
อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ ยสฺเสโส เคโธ ปหีโน สมุจฺฉินฺโน
วูปสนฺโต ปฏิปฺปสฺสทฺโธ อภพฺพุปฺปตฺติโก าณคฺคินา ทฑฺโฒ
โส วุจฺจติ อคิทฺโธ ฯ โส รูเป อคิทฺโธ สทฺเท อคิทฺโธ คนฺเธ
อคิทฺโธ รเส อคิทฺโธ โผฏพฺเพ อคิทฺโธ กุเล คเณ อาวาเส
ลาเภ ยเส ปสสาย สุเข จีวเร ปณฑ
ฺ ปาเต เสนาสเน คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเร กามธาตุยา รูปธาตุยา อรูปธาตุยา กามภเว
รูปภเว อรูปภเว สฺาภเว อสฺาภเว เนวสฺานาสฺาภเว
เอกโวการภเว จตุโวการภเว ปฺจโวการภเว อตีเต
อนาคเต ปจฺจุปฺปนฺเน ทิฏสุตมุตวิฺาตพฺเพสุ ธมฺเมสุ อคิทฺโธ
อคธิโต อมุจฺฉิโต อนชฺโฌปนฺโน ๑ วีตเคโธ วิคตเคโธ จตฺตเคโธ
วนฺตเคโธ มุตฺตเคโธ ปหีนเคโธ ปฏินิสฺสฏเคโธ วีตราโค วิคตราโค
จตฺตราโค วนฺตราโค มุตฺตราโค ปหีนราโค ปฏินิสฺสฏราโค
นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีติภูโต สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา
#๑ อนชฺฌาปนฺโนติป อนชฺฌสนฺโนติป ปาโ ฯ
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วิหรตีติ ผสฺส ปริฺาย อนานุคิทฺโธ ฯ
[๖๓] ยทตฺตครหี ตทกุพฺพมาโนติ ยทนฺติ ย อตฺตนา ๑
ครหติ ฯ ทฺวีหิ การเณหิ อตฺตาน ครหติ กตตฺตา จ
อกตตฺตา จ ฯ
กถ กตตฺตา จ อกตตฺตา จ อตฺตาน ครหติ ฯ กต เม
กายทุจฺจริต อกต เม กายสุจริตนฺติ อตฺตาน ครหติ ฯ กต
เม วจีทุจฺจริต อกต เม วจีสุจริตนฺติ อตฺตาน ครหติ ฯ กต
เม มโนทุจฺจริต อกต เม มโนสุจริตนฺติ อตฺตาน ครหติ ฯ
กโต เม ปาณาติปาโต อกตา เม ปาณาติปาตา เวรมณีติ
อตฺตาน ครหติ ฯ กต เม อทินฺนาทาน อกตา เม อทินฺนาทานา
เวรมณีติ อตฺตาน ครหติ ฯ กโต เม กาเมสุ มิจฺฉาจาโร
อกตา เม กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณีติ อตฺตาน ครหติ ฯ
กโต เม มุสาวาโท อกตา เม มุสาวาทา เวรมณีติ อตฺตาน
ครหติ ฯ กตา เม ปสณ
ุ า วาจา อกตา เม ปสณ
ุ าย วาจาย
เวรมณีติ อตฺตาน ครหติ ฯ กตา เม ผรุสา วาจา อกตา
เม ผรุสาย วาจาย เวรมณีติ อตฺตาน ครหติ ฯ กโต เม
สมฺผปฺปลาโป อกตา เม สมฺผปฺปลาปา เวรมณีติ อตฺตาน
ครหติ ฯ กตา เม อภิชฺฌา อกตา เม อนภิชฌ
ฺ าติ อตฺตาน
ครหติ ฯ กโต เม พฺยาปาโท อกโต เม อพฺยาปาโทติ
อตฺตาน ครหติ ฯ กตา เม มิจฺฉาทิฏิ อกตา เม สมฺมาทิฏ ีติ
#๑ โป. อตฺตาน ครหติ ฯ ม. ยุ. อตฺตา ครหีติ ฯ
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อตฺตาน ครหติ ฯ เอว กตตฺตา จ อกตตฺตา จ อตฺตาน
ครหติ ฯ อถวา สีเลสุมหฺ ิ น ปริปรู ิการีติ อตฺตาน ครหติ ฯ
อินฺทฺริเยสุมฺหิ อคุตฺตทฺวาโรติ อตฺตาน ครหติ ฯ โภชเน ๑ อมตฺตฺุมฺหีติ
อตฺตาน ครหติ ฯ ชาคริย อนนุยตุ ฺโตมฺหีติ ๒ อตฺตาน
ครหติ ฯ น สติสมฺปชฺเน สมนฺนาคโตมฺหีติ อตฺตาน ครหติ ฯ
อภาวิตา เม จตฺตาโร สติปฏานาติ อตฺตาน ครหติ ฯ อภาวิตา
เม จตฺตาโร สมฺมปฺปธานาติ อตฺตาน ครหติ ฯ อภาวิตา เม
จตฺตาโร อิทฺธิปฺปาทาติ อตฺตาน ครหติ ฯ อภาวิตานิ เม
ปฺจินฺทฺริยานีติ อตฺตาน ครหติ ฯ อภาวิตานิ เม ปฺจ พลานีติ
อตฺตาน ครหติ ฯ อภาวิตา เม สตฺต โพชฺฌงฺคาติ อตฺตาน
ครหติ ฯ อภาวิโต เม อริโย อฏงฺคิโก มคฺโคติ อตฺตาน
ครหติ ฯ ทุกฺข เม อปริฺาตนฺติ อตฺตาน ครหติ ฯ สมุทโย
เม อปฺปหีโนติ อตฺตาน ครหติ ฯ มคฺโค เม อภาวิโตติ อตฺตาน
ครหติ ฯ นิโรโธ เม อสจฺฉิกโตติ อตฺตาน ครหติ ฯ เอว
กตตฺตา จ อกตตฺตา จ อตฺตาน ครหติ ฯ เอว อตฺตครหิย ๓
กมฺม อกุพพฺ มาโน อชนยมาโน อสฺชนยมาโน อนิพฺพตฺตยมาโน
อนภินิพฺพตฺตยมาโนติ ยทตฺตครหี ตทกุพฺพมาโน ฯ
[๖๔] น ลิมฺปตี ทิฏ สุเตสุ ธีโรติ เลปาติ เทฺว เลปา
ตณฺหาเลโป จ ทิฏิเลโป จ ฯเปฯ อย ตณฺหาเลโป ฯเปฯ
อย ทิฏิเลโป ฯ ธีโรติ ธีโร ปณฺฑิโต ปฺวา พุทฺธิมา
#๑ ม. โภชเนสุมฺหิ ฯ ๒ โป. ม. อนนุยุตฺโตติ ฯ ๓ ม. ยุ. อตฺตครหิต ฯ
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าณี วิภาวี เมธาวี ฯ ธีโร ตณฺหาเลป ปหาย ทิฏิเลป
ปฏินิสฺสชฺชติ ฺวา ทิฏเ น ลิมฺปติ สุเต น ลิมฺปติ มุเต น ลิมปฺ ติ
วิฺาเต น ลิมฺปติ น ๑ สลิมฺปติ น อุปลิมฺปติ อลิตฺโต อสลิตฺโต ๒
อนุปลิตฺโต นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน
เจตสา วิหรตีติ น ลิมฺปตี ทิฏสุเตสุ ธีโร ฯ เตนาห ภควา
อุโภสุ อนฺเตสุ วิเนยฺย ฉนฺท
ผสฺส ปริฺาย อนานุคิทฺโธ
ยทตฺตครหี ตทกุพฺพมาโน
น ลิมฺปตี ทิฏสุเตสุ ธีโรติ ฯ
[๖๕] สฺ ปริฺา วิตเรยฺย โอฆ
ปริคฺคเหสู ๓ มุนิ โนปลิตโฺ ต
อพฺพูฬฺหสลฺโล จรมปฺปมตฺโต
นาสึสตี โลกมิม ปรฺจ ฯ
[๖๖] สฺ ปริฺา วิตเรยฺย โอฆนฺติ สฺาติ
กามสฺา พฺยาปาทสฺา วิหสึ าสฺา เนกฺขมฺมสฺา
อพฺยาปาทสฺา อวิหึสาสฺา รูปสฺา สทฺทสฺา คนฺธสฺา
รสสฺา โผฏพฺพสฺา ธมฺมสฺา ยา เอวรูปา สฺา
สฺชานนา สฺชานิตตฺต อย วุจฺจติ สฺา ฯ สฺ ปริฺาติ
สฺ ตีหิ ปริฺาหิ ปริชานิตฺวา าตปริฺาย ตีรณปริฺาย
ปหานปริฺาย ฯ
#๑ ม. น ปลิมฺปติ ฯ ๒ ม. อปลิตฺโต ฯ ๓ โป. ม. ยุ. ปริคฺคเหสุ ฯ
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กตมา าตปริฺา ฯ สฺ ชานาติ อย กามสฺา
อย พฺยาปาทสฺา อย วิหึสาสฺา อย เนกฺขมฺมสฺา
อย อพฺยาปาทสฺา อย อวิหึสาสฺา อย รูปสฺา อย
สทฺทสฺา อย คนฺธสฺา อย รสสฺา อย โผฏพฺพสฺา
อย ธมฺมสฺาติ ชานาติ ปสฺสติ อย าตปริฺา ฯ
กตมา ตีรณปริฺา ฯ เอว าต กตฺวา สฺ ตีเรติ
อนิจฺจโต ทุกฺขโต โรคโต คณฺฑโต สลฺลโต อฆโต อาพาธโต
ปรโต ปโลกโต อีติโต อุปทฺทวโต ภยโต อุปสคฺคโต จลโต
ปภงฺคุโต ฯเปฯ สมุทยโต อตฺถงฺคมโต อสฺสาทโต อาทีนวโต
นิสฺสรณโต ตีเรติ อย ตีรณปริฺา ฯ
กตมา ปหานปริฺา ฯ เอว ตีเรตฺวา ๑ สฺาย ฉนฺทราค
ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาวงฺคเมติ ฯ วุตฺต ๒ เหต ภควตา
โย ภิกฺขเว สฺาย ฉนฺทราโค ต ปชหถ เอว สา สฺา
ปหีนา ภวิสสฺ ติ อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ
อนุปฺปาทธมฺมาติ ฯ อย ปหานปริฺา ฯ
สฺ ปริฺาติ สฺ อิมาหิ ตีหิ ปริฺาหิ ปริชานิตฺวา ฯ
วิตเรยฺย โอฆนฺติ กาโมฆ ภโวฆ ทิฏโฆ อวิชฺโชฆ วิตเรยฺย
อุตฺตเรยฺย ปตเรยฺย สมติกฺกเมยฺย วีติวตฺเตยฺยาติ สฺ ปริฺา
วิตเรยฺย โอฆ ฯ
[๖๗] ปริคฺคเหสู มุนิ โนปลิตฺโตติ ปริคฺคหาติ เทฺว ปริคฺคหา
#๑ โป. ม. ตีรยิตฺวา ฯ ๒ โป. ม. วุตฺตมฺป ฯ
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ตณฺหาปริคฺคโห จ ทิฏิปริคฺคโห จ ฯเปฯ อย ตณฺหาปริคฺคโห
ฯเปฯ อย ทิฏิปริคฺคโห ฯ มุนีติ โมน วุจฺจติ าณ ยา
ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ เตน
าเณน สมนฺนาคโต มุนิ โมนปฺปตฺโตติ ฯ ตีณิ โมเนยฺยานิ
กายโมเนยฺย วจีโมเนยฺย มโนโมเนยฺย ฯ
กตม กายโมเนยฺย ฯ ติวิธาน กายทุจฺจริตาน ปหาน
กายโมเนยฺย ฯ ติวิธ กายสุจริต กายโมเนยฺย ฯ กายารมฺมณ ๑
าณ กายโมเนยฺย ฯ กายปริฺา กายโมเนยฺย ฯ ปริฺาสหคโต
มคฺโค กายโมเนยฺย ฯ กาเย ฉนฺทราคสฺส ปหาน กายโมเนยฺย ฯ
กายสงฺขารนิโรโธ จตุตฺถชฺฌานสมาปตฺติ กายโมเนยฺย ฯ อิท
กายโมเนยฺย ฯ
กตม วจีโมเนยฺย ฯ จตุพฺพิธาน วจีทุจฺจริตาน ปหาน
วจีโมเนยฺย ฯ จตุพฺพิธ วจีสุจริต วจีโมเนยฺย ฯ วาจารมฺมณ ๒ าณ
วจีโมเนยฺย ฯ วาจาปริฺา วจีโมเนยฺย ฯ ปริฺาสหคโต
มคฺโค วจีโมเนยฺย ฯ วาจาย ฉนฺทราคสฺส ปหาน วจีโมเนยฺย ฯ
วจีสงฺขารนิโรโธ ทุติยชฺฌานสมาปตฺติ วจีโมเนยฺย ฯ อิท
วจีโมเนยฺย ฯ
กตม มโนโมเนยฺย ฯ ติวิธาน มโนทุจฺจริตาน ปหาน
มโนโมเนยฺย ฯ ติวิธ มโนสุจริต มโนโมเนยฺย ฯ จิตฺตารมฺมณ ๓
าณ มโนโมเนยฺย ฯ จิตฺตปริฺา มโนโมเนยฺย ฯ
#๑ โป. ม. กายารมฺมเณ ฯ ๒ โป. ม. วาจารมฺมเณ ฯ ๓ โป. ม. จิตฺตารมฺมเณ ฯ
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ปริฺาสหคโต มคฺโค มโนโมเนยฺย ฯ จิตฺเต ฉนฺทราคสฺส ปหาน
มโนโมเนยฺย ฯ จิตฺตสงฺขารนิโรโธ สฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ
มโนโมเนยฺย ฯ อิท มโนโมเนยฺย ฯ
กายมุนึ วาจามุนึ มโนมุนิมนาสว
มุนึ โมเนยฺยสมฺปนฺน อาหุ สพฺพปฺปหายิน ฯ
กายมุนึ วาจามุนึ มโนมุนิมนาสว
มุนึ โมเนยฺยสมฺปนฺน อาหุ นินฺหาตปาปกนฺติ ฯ
อิเมหิ ตีหิ โมเนยฺเยหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา ฉ มุนโย
อาคารมุนโย อนาคารมุนโย เสขมุนโย อเสขมุนโย ปจฺเจกมุนโย
มุนิมุนโย ฯ กตเม อาคารมุนโย ฯ เย เต อาคาริกา ทิฏปทา
วิฺาตสาสนา อิเม อาคารมุนโย ฯ กตเม อนาคารมุนโย ฯ เย
เต ปพฺพชิตา ทิฏปทา วิฺาตสาสนา อิเม อนาคารมุนโย ฯ สตฺต
เสขา เสขมุนโย ฯ อรหนฺโต อเสขมุนโย ฯ ปจฺเจกพุทฺธา ปจฺเจกมุนโย ฯฯ
มุนิมุนโย วุจฺจนฺติ ตถาคตา อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา ฯ
น โมเนน มุนิ โหติ มูฬฺหรูโป อวิทฺทสุ
โย จ ตุลว ปคฺคยฺห วรมาทาย ปณฺฑิโต
ปาปานิ ปริวชฺเชติ ส มุนิ เตน โส มุนิ
โย มุนาติ อุโภ โลเก มุนิ เตน ปวุจฺจติ ฯ
อสตฺจ สตฺจ ตฺวา ธมฺม
อชฺฌตฺต พหิทฺธา จ สพฺพโลเก
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เทวมนุสฺเสหิ ปูชิโต โย
โส สงฺคชาลมติจฺจ โส มุนิ ฯ
เลปาติ เทฺว เลปา ตณฺหาเลโป จ ทิฏิเลโป จ ฯเปฯ
อย ตณฺหาเลโป ฯเปฯ อย ทิฏิเลโป ฯ มุนิ ตณฺหาเลป
ปหาย ทิฏิเลป ปฏินิสฺสชฺชิตฺวา ปริคคฺ เหสุ น ลิมปฺ ติ น สลิมฺปติ น
อุปลิมฺปติ อลิตฺโต อสลิตฺโต อนุปลิตฺโต นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ
วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหรตีติ ปริคฺคเหสู
มุนิ โนปลิตโฺ ต ฯ
[๖๘] อพฺพูฬฺหสลฺโล จรมปฺปมตฺโตติ สลฺลนฺติ สตฺต สลฺลานิ
ราคสลฺล โทสสลฺล โมหสลฺล มานสลฺล ทิฏิสลฺล โสกสลฺล
กถกถาสลฺล ฯ ยสฺเสตานิ สลฺลานิ ๑ ปหีนานิ สมุจฺฉินฺนานิ วูปสนฺตานิ
ปฏิปฺปสฺสทฺธานิ อภพฺพุปฺปตฺติกานิ าณคฺคินา ทฑฺฒานิ โส
วุจฺจติ อพฺพูฬฺหสลฺโล อพฺพูหิตสลฺโล ๒ [๓] อุทธฺ ฏสลฺโล สมุทฺธฏสลฺโล
อุปฺปาฏิตสลฺโล สมุปปฺ าฏิตสลฺโล จตฺตสลฺโล วนฺตสลฺโล
มุตฺตสลฺโล ปหีนสลฺโล ปฏินิสฺสฏสลฺโล นิจฺฉาโต นิพฺพุโต
สีติภูโต สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา วิหรตีติ อพฺพูฬฺหสลฺโล ฯ
จรนฺติ จรนฺโต วิหรนฺโต อิริยนฺโต วตฺเตนฺโต ปาเลนฺโต ยเปนฺโต
ยาเปนฺโต ฯ อปฺปมตฺโตติ สกฺกจฺจการี สาตจฺจการี อฏิตการี
อโนลีนวุตฺติโก อนิกฺขิตฺตจฺฉนฺโท อนิกฺขิตฺตธุโร กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ
กถาห อปริปูร วา สีลกฺขนฺธ ปริปเู รยฺย ปริปรู  วา สีลกฺขนฺธ
#๑ ม. อย ปาโ ปปลิงฺโค ทิสฺสติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ยุ. อพฺพูฬฺหิตสลฺโล ฯ
#๓ โป. อปหิตสลฺโล ยุ. ปหตสลฺโล ฯ
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ตตฺถ ตตฺถ ปฺาย อนุคฺคเณฺหยฺยนฺติ โย ตตฺถ ฉนฺโท จ
วายาโม จ อุสฺสาโห จ อุสฺโสฬฺหี จ อปฺปฏิวานี จ
สติสมฺปชฺฺจ อาตปฺป ปธาน อธิฏาน อนุโยโค อปฺปมาโท
กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ กถาห อปริปูร วา สมาธิกฺขนฺธ ปริปูเรยฺย
ปริปูร วา สมาธิกฺขนฺธ ตตฺถ ตตฺถ ปฺาย อนุคฺคณฺเหยฺยนฺติ ฯเปฯ
กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ กถาห อปริปรู  วา ปฺากฺขนฺธ [๑] วิมุตฺติกฺขนฺธ
วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺธ ปริปูเรยฺย ปริปูร วา วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺธ
ตตฺถ ตตฺถ ปฺาย อนุคฺคณฺเหยฺยนฺติ โย ตตฺถ ฉนฺโท
จ วายาโม จ อุสฺสาโห จ อุสฺโสฬฺหี จ อปฺปฏิวานี จ
สติสมฺปชฺฺจ อาตปฺป ปธาน อธิฏาน อนุโยโค อปฺปมาโท
กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ กถาห อปริฺาต วา ทุกขฺ  ปริชาเนยฺย
อปฺปหีเน วา กิเลเส ปชเหยฺย อภาวิต วา มคฺค ภาเวยฺย
อสจฺฉิกต วา นิโรธ สจฺฉิกเรยฺยนฺติ โย ตตฺถ ฉนฺโท จ วายาโม
จ อุสฺสาโห จ อุสฺโสฬฺหี จ อปฺปฏิวานี จ สติสมฺปชฺฺจ
อาตปฺป ปธาน อธิฏาน อนุโยโค อปฺปมาโท กุสเลสุ ธมฺเมสูติ
อพฺพูฬฺหสลฺโล จรมปฺปมตฺโต ฯ
[๖๙] นาสึสตี โลกมิม ปรฺจาติ อิม โลก นาสึสติ สกตฺตภาว
ปรโลก นาสึสติ ปรตฺตภาว ฯ อิม โลก นาสึสติ สกรูปเวทนาสฺาสงฺขารวิฺาณ ปรโลก นาสึสติ ปรรูปเวทนาสฺาสงฺขารวิฺาณ ฯ
อิม โลก นาสึสติ ฉ อชฺฌตฺติกานิ อายตนานิ
#๑ โป. ม. ปริปูเรยฺย ฯ
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ปรโลก นาสึสติ ฉ พาหิรานิ อายตนานิ ฯ อิม โลก นาสึสติ
มนุสฺสโลก ปรโลก นาสึสติ เทวโลก ฯ อิม โลก นาสึสติ
กามธาตุ ปรโลก นาสึสติ รูปธาตุ อรูปธาตุ ฯ อิม โลก
นาสึสติ กามธาตุ รูปธาตุ ปรโลก นาสึสติ อรูปธาตุ ฯ ปุน
คตึ วา อุปปตฺตึ วา ปฏิสนฺธึ วา ภว วา สสาร วา วฏฏ
วา นาสึสติ น อิจฺฉติ น สาทิยติ น ปตฺเถติ น ปเหติ
นาภิชปฺปตีติ ๑ นาสึสตี โลกมิม ปรฺจ ฯ เตนาห ภควา
สฺ ปริฺา วิตเรยฺย โอฆ
ปริคฺคเหสู มุนิ โนปลิตโฺ ต
อพฺพูฬฺหสลฺโล จรมปฺปมตฺโต
นาสึสตี โลกมิม ปรฺจาติ ฯ
ทุตโิ ย คุหฏกสุตฺตนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
______________
#๑ โป. ม. นาติชปฺปตีติ ฯ
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ตติโย ทุฏฏกสุตฺตนิทฺเทโส
[๗๐] วทนฺติ เว ทุฏมนาป เอเก
อฺเป ๑ เว สจฺจมนา วทนฺติ
วาทฺจ ชาต มุนิ โน อุเปติ
ตสฺมา มุนี นตฺถิ ขิโล กุหิฺจิ ฯ
[๗๑] วทนฺติ เว ทุฏ มนาป เอเกติ เต ติตฺถยิ า ทุฏมนา
ปทุฏมนา วิรุทฺธมนา ปฏิวิรุทฺธมนา อาหตมนา ปจฺจาหตมนา
อาฆาฏิตมนา ปจฺจาฆาฏิตมนา วทนฺติ อุปวทนฺติ ภควนฺตฺจ
ภิกฺขุสงฺฆฺจ อภูเตนาติ วทนฺติ เว ทุฏ มนาป เอเก ฯ
[๗๒] อฺเป ๑ เว สจฺจมนา วทนฺตีติ เย เตส ติตฺถิยาน
สทฺทหนฺตา โอกปฺเปนฺตา อธิมุจฺจนฺตา สจฺจมนา สจฺจสฺิโน
ภูตมนา ภูตสฺิโน ตถมนา ตถสฺิโน ยาถาวมนา ยาถาวสฺิโน
อวิปรีตมนา อวิปรีตสฺิโน วทนฺติ อุปวทนฺติ ภควนฺตฺจ
ภิกฺขุสงฺฆฺจ อภูเตนาติ อฺเป ๑ เว สจฺจมนา วทนฺติ ฯ
[๗๓] วาทฺจ ชาต มุนิ โน อุเปตีติ โส วาโท ชาโต
โหติ สฺชาโต นิพฺพตฺโต อภินิพฺพตฺโต ปาตุภูโต ปรโต โฆโส
อกฺโกโส อุปวาโท ภควโต จ ภิกฺขุสงฺฆสฺส จ อภูเตนาติ
วาทฺจ ชาต ฯ มุนิ โน อุเปตีติ มุนีติ โมน วุจฺจติ าณ
ยา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏ ิ
#๑ ม. อโตป ฯ
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เตน าเณน สมนฺนาคโต มุนิ โมนปฺปตฺโต ฯเปฯ สงฺคชาลมติจฺจ
โส มุนีติ ฯ โย วาท อุเปติ โส ทฺวีหิ การเณหิ วาท
อุเปติ ฯ การโก การกตาย วาท อุเปติ ฯ อถวา วุจฺจมาโน
อุปวทิยมาโน กุปฺปติ พฺยาปชฺชติ ปติฏิยติ โกปฺจ โทสฺจ
อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ อการโกมฺหตี ิ ฯ โย วาท อุเปติ โส
อิเมหิ ทฺวีหิ การเณหิ วาท อุเปติ ฯ มุนิ ทฺวีหิ การเณหิ วาท
น อุเปติ ฯ อการโก อการกตาย วาท น อุเปติ ฯ อถวา
วุจฺจมาโน อุปวทิยมาโน น กุปฺปติ น พฺยาปชฺชติ น ปติฏิยติ
น โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ อการโกมฺหีติ ฯ
มุนิ อิเมหิ ทฺวีหิ การเณหิ วาท น อุเปติ น อุปคจฺฉติ น
คณฺหาติ น ปรามสติ น อภินิวิสตีติ วาทฺจ ชาต มุนิ โน
อุเปติ ฯ
[๗๔] ตสฺมา มุนี นตฺถิ ขิโล กุหิฺจีติ ตสฺมาติ ตสฺมาx
ตการณา ตเหตุ ตปฺปจฺจยา ตนิทานา มุนิโน อาหตจิตฺตตา
ขีลชาตตาป นตฺถิ ฯ ปฺจป เจโตขีลา นตฺถิ ตโยป ขีลา
นตฺถิ ราคขีโล โทสขีโล โมหขีโล นตฺถิ น สนฺติ น สวิชฺชติ
นุปลพฺภติ ปหีโน สมุจฺฉินฺโน วูปสนฺโต ปฏิปฺปสฺสทฺโธ
อภพฺพุปปฺ ตฺติโก าณคฺคินา ทฑฺโฒ ฯ กุห
ิ ฺจีติ กุหิฺจิ กิมฺหิจิ
กตฺถจิ อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา อชฺฌตฺตพหิทฺธา วาติ ตสฺมา
มุนี นตฺถิ ขีโล กุหิฺจิ ฯ เตนาห ภควา
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วทนฺติ เว ทุฏ มนาป เอเก
อฺเป เว สจฺจมนา วทนฺติ
วาทฺจ ชาต มุนิ โน อุเปติ
ตสฺมา มุนี นตฺถิ ขิโล กุหิฺจีติ ฯ
[๗๕] สกฺหิ ทิฏ ึ กถมจฺจเยยฺย
ฉนฺทานุนีโต รุจิยา นิวิฏโ
สย สมตฺตานิ ปกุพฺพมาโน
ยถา หิ ชาเนยฺย ตถา วเทยฺย ฯ
[๗๖] สกฺหิ ทิฏึ กถมจฺจเยยฺยาติ เย ๑ เต ติตฺถิยา สุนฺทรึ
ปริพฺพาชิก หนฺตฺวา สมณาน สกฺยปุตฺติยาน อวณฺณ ปกาสยิตฺวา
เอว เอต ลาภ ยส สกฺการสมฺมาน ปจฺจาหริสฺสามาติ เอวทิฏิกา
เอวขนฺติกา เอวรุจิกา เอวลทฺธิกา เอวอชฺฌาสยา เอวอธิปฺปายา
เต นาสกฺขึสุ สก ทิฏ ึ สก ขนฺตึ สก รุจึ สก ลทฺธึ สก
อชฺฌาสย สก อธิปฺปาย อติกฺกมิตุ ฯ อถโข เสฺวว อยโส เต
ปจฺจาคโตติ เอวมฺป สกฺหิ ทิฏึ กถมจฺจเยยฺย ฯ อถวา
สสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ โย โส เอววาโท
โส สก ทิฏึ สก ขนฺตึ สก รุจึ สก ลทฺธึ สก อชฺฌาสย
สก อธิปฺปาย กถ อจฺจเยยฺย อติกฺกเมยฺย สมติกฺกเมยฺย
วีติวตฺเตยฺย ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ ตสฺส สา ทิฏิ ตถา สมตฺตา
สมาทินฺนา คหิตา ปรามฏา อภินวิ ิฏา อชฺโฌสิตา อธิมตุ ฺตาติ
#๑ โป. ม. ย เต ฯ
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เอวมฺป สกฺหิ ทิฏึ กถมจฺจเยยฺย ฯ อสสฺสโต โลโก อนฺตวา
โลโก อนนฺตวา โลโก ต ชีว ต สรีร อฺ ชีว
อฺ สรีร โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา น โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณา โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา
เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ
โมฆมฺนฺติ โย โส เอววาโท โส สก ทิฏ ึ สก ขนฺตึ
สก รุจึ สก ลทฺธึ สก อชฺฌาสย สก อธิปฺปาย กถ อจฺจเยยฺย
อติกฺกเมยฺย สมติกฺกเมยฺย วีติวตฺเตยฺย ฯ ต กิสสฺ เหตุ ฯ
ตสฺส สา ทิฏิ ตถา สมตฺตา สมาทินฺนา คหิตา ปรามฏา
อภินิวิฏา อชฺโฌสิตา อธิมุตฺตาติ เอวมฺป สกฺหิ ทิฏึ
กถมจฺจเยยฺย ฯ
[๗๗] ฉนฺทานุนีโต รุจิยา นิวิฏโ ติ ฉนฺทานุนีโตติ สกาย
ทิฏิยา สกาย ขนฺติยา สกาย รุจิยา สกาย ลทฺธิยา ยายติ
นิยฺยติ วุยฺหติ สหริยติ ฯ ยถา หตฺถยิ าเนน วา รถยาเนน วา
อสฺสยาเนน วา โคยาเนน วา อชยาเนน วา เมณฺฑกยาเนน วา
โอฏยาเนน วา ขรยาเนน วา ยายติ นิยฺยติ วุยฺหติ สหริยติ
เอวเมว สกาย ทิฏิยา สกาย ขนฺติยา สกาย รุจิยา สกาย
ลทฺธิยา ยายติ นิยฺยติ วุยฺหติ สหริยตีติ ฉนฺทานุนีโต ฯ รุจิยา
นิวิฏโติ สกาย ทิฏิยา สกาย ขนฺติยา สกาย รุจิยา สกาย
ลทฺธิยา นิวิฏโ ปติฏิโต อลฺลโี น อุปาคโต อชฺโฌสิโต
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อธิมุตฺโตติ ฉนฺทานุนีโต รุจิยา นิวิฏโ ฯ
[๗๘] สย สมตฺตานิ ปกุพฺพมาโนติ สย สมตฺต กโรติ
ปริปุณฺณ กโรติ อโนม กโรติ อคฺค เสฏ วิเสฏ ปาโมกฺข
อุตฺตม ปวร กโรติ อย สตฺถา สพฺพฺูติ สย สมตฺต
กโรติ ปริปณ
ุ ฺณ กโรติ อโนม กโรติ อคฺค เสฏ วิเสฏ
ปาโมกฺข อุตฺตม ปวร กโรติ อย ธมฺโม สฺวากฺขาโต อย
คโณ สุปฏิปนฺโน อย ทิฏิ ภทฺทกิ า อย ปฏิปทา สุปฺตฺตา
อย มคฺโค นิยฺยานิโกติ สย สมตฺต กโรติ ปริปุณฺณ กโรติ
อโนม กโรติ อคฺค เสฏ วิเสฏ ปาโมกฺข อุตฺตม ปวร
กโรติ ชเนติ สฺชเนติ นิพฺพตฺเตติ อภินิพฺพตฺเตตีติ สย สมตฺตานิ
ปกุพฺพมาโน ฯ
[๗๙] ยถา หิ ชาเนยฺย ตถา วเทยฺยาติ ยถา ชาเนยฺย ตถา
วเทยฺย กเถยฺย ภเณยฺย ทีเปยฺย โวหเรยฺย ฯ สสฺสโต โลโก
อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ยถา ชาเนยฺย ตถา วเทยฺย กเถยฺย
ภเณยฺย ทีเปยฺย โวหเรยฺย ฯ อสสฺสโต โลโก ฯเปฯ เนว
โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ
โมฆมฺนฺติ ยถา ชาเนยฺย ตถา วเทยฺย กเถยฺย ภเณยฺย ทีเปยฺย
โวหเรยฺยาติ ยถา หิ ชาเนยฺย ตถา วเทยฺย ฯ เตนาห ภควา
สกฺหิ ทิฏึ กถมจฺจเยยฺย
ฉนฺทานุนีโต รุจิยา นิวิฏโ
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สย สมตฺตานิ ปกุพฺพมาโน
ยถา หิ ชาเนยฺย ตถา วเทยฺยาติ ฯ
[๘๐] โย อตฺตโน สีลวตานิ ชนฺตุ
อนานุปุฏโ จ ๑ ปเรส ปาวา ๒
อนริยธมฺม กุสลา ตมาหุ
โย อาตุมาน สยเมว ปาวา ฯ
[๘๑] โย อตฺตโน สีลวตานิ ชนฺตูติ โยติ โย ยาทิโส
ยถายุตฺโต ยถาวิหิโต ยถาปกาโร ยณฺานปฺปตฺโต ยธมฺมสมนฺนาคโต
ขตฺติโย วา พฺราหฺมโณ วา เวสฺโส วา สุทฺโท วา คหฏโ
วา ปพฺพชิโต วา เทโว วา มนุสโฺ ส วา ฯ สีลวตานีติ อตฺถิ
สีลฺเจว วตฺตฺจ ๓ อตฺถิ วตฺต ๔ น สีล ฯ
กตม สีลฺเจว วตฺตฺจ ฯ อิธ ภิกฺขุ สีลวา โหติ ปาฏิโมกฺขสวรสวุโต
วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ
ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ โย ตตฺถ สยโม
สวโร อวีติกฺกโม อิท สีล ฯ ย สมาทาน ต วตฺต ฯ
สวรฏเน สีล สมาทานฏเน วตฺต อิท วุจฺจติ สีลฺเจว
วตฺตฺจ ฯ
กตม วตฺต น สีล ฯ อฏ ธุตงฺคานิ อารฺิกงฺค
ปณฺฑปาติกงฺค ปสุกูลกิ งฺค เตจีวริกงฺค สปทานจาริกงฺค
ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺค เนสชฺชิกงฺค ยถาสนฺถติกงฺค อิท วุจฺจติ วตฺต น
#๑ ม. ว. ฯ ๒ โป. ม. ปาว ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๓-๔ โป. ม. วตฺจ ฯ
#สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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สีล ฯ วิริยสมาทานมฺป วุจฺจติ วตฺต น สีล ฯ กาม ตโจ จ นหารุ ๑
จ อฏิ จ อวสุสฺสตุ ๒ สรีเร อุปสุสฺสตุ มสโลหิต ยนฺต
ปุริสถาเมน ปุริสพเลน ปุริสวิริเยน ปุริสปรกฺกเมน ปตฺตพฺพ น ต
อปาปุณิตฺวา วิริยสฺส สณฺาน ภวิสฺสตีติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ
ปทหติ เอวรูปมฺป วิริยสมาทาน [๓] วุจฺจติ วตฺต น สีล ฯ น
ตาวาห อิม ปลฺลงฺก ภินฺทิสฺสามิ ยาว เม น อนุปาทาย
อาสเวหิ จิตฺต วิมุจฺจิสฺสตีติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ เอวรูปมฺป
วิริยสมาทาน วุจฺจติ วตฺต น สีล ฯ
นาสิสฺส น ปวิสฺสามิ วิหารโต น นิกฺขมึ
นป ปสฺส นิปาเตสฺส ตณฺหาสลฺเล อนูหเตติ
จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ เอวรูปมฺป วิริยสมาทาน วุจฺจติ
วตฺต น สีล ฯ น ตาวาห อิมมฺหา อาสนา วุฏหิสฺสามิ
จงฺกมา โอโรหิสฺสามิ วิหารา นิกฺขมิสฺสามิ อฑฺฒโยคา
นิกฺขมิสฺสามิ ปาสาทา นิกฺขมิสฺสามิ หมฺมิยา นิกฺขมิสฺสามิ คุหาย
นิกฺขมิสฺสามิ เลณา นิกฺขมิสฺสามิ กุฏิยา นิกฺขมิสฺสามิ
กูฏาคารา นิกฺขมิสฺสามิ อฏฏา นิกขฺ มิสฺสามิ มาฬา นิกฺขมิสฺสามิ
อุทฺทณฺฑา ๔ นิกฺขมิสสฺ ามิ อุปฏานสาลาย นิกฺขมิสฺสามิ มณฺฑปา
นิกฺขมิสฺสามิ รุกฺขมูลา นิกฺขมิสฺสามิ ยาว เม น อนุปาทาย
อาสเวหิ จิตฺต วิมุจฺจิสฺสตีติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ เอวรูปมฺป
วิริยสมาทาน วุจฺจติ วตฺต น สีล ฯ อิมสฺมิฺเว ปุพฺพณฺหสมย
#๑ โป. ม. ยุ. นหารู ฯ ๒ ม. อวสิสฺสตุ ฯ ๓ โป. ม. อิท ฯ ๔ โป. ยุ.
#อุทฺทณฺหา ฯ
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อริยธมฺม อาหริสฺสามิ สมาหริสฺสามิ อธิคจฺฉิสฺสามิ ผุสยิสฺสามิ
สจฺฉิกริสฺสามีติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ เอวรูปมฺป
วิริยสมาทาน วุจฺจติ วตฺต น สีล ฯ อิมสฺมิฺเว มชฺฌนฺตกิ สมย
สายณฺหสมย ปุเรภตฺต ปจฺฉาภตฺต ปุริมยาม มชฺฌิมยาม
ปจฺฉิมยาม กาเฬ ชุเณฺห วสฺเส เหมนฺเต คิเมฺห ปุริเม
วโยขนฺเธ มชฺฌิเม วโยขนฺเธ ปจฺฉิเม วโยขนฺเธ อริยธมฺม
อาหริสฺสามิ สมาหริสฺสามิ อธิคจฺฉิสฺสามิ ผุสยิสสฺ ามิ สจฺฉิกริสฺสามีติ
จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ เอวรูปมฺป วิริยสมาทาน วุจฺจติ วตฺต น
สีล ฯ ชนฺตูติ สตฺโต นโร มานโว โปโส ปุคฺคโล ชีโว ชาตุ
ชนฺตุ อินฺทคู มนุโชติ โย อตฺตโน สีลวตานิ ชนฺตุ ฯ
[๘๒] อนานุปุฏโ จ ปเรส ปาวาติ ปเรสนฺติ ปเรส
ขตฺติยาน พฺราหฺมณาน เวสฺสาน สุทฺทาน คหฏาน ปพฺพชิตาน
เทวาน มนุสฺสาน ฯ อนานุปุฏโติ อปุฏโ อปุจฺฉิโต อนายาจิโต
อนชฺเฌสิโต อปฺปสาทิโต ฯ ปาวาติ อตฺตโน สีล วา วตฺต วา
สีลวตฺต วา ปาวทติ ฯ อหมสฺมิ สีลสมฺปนฺโนติ วา
วตฺตสมฺปนฺโนติ วา สีลวตฺตสมฺปนฺโนติ วา ชาติยา วา โคตฺเตน
วา โกลปุตตฺ ิเกน วา วณฺณโปกฺขรตาย วา ธเนน วา อชฺเฌเนน
วา กมฺมายตเนน วา สิปฺปายตเนน วา วิชฺชฏาเนน วา สุเตน
วา ปฏิภาเณน วา อฺตรฺตเรน วา วตฺถุนา อุจฺจากุลา
ปพฺพชิโตติ วา มหากุลา ปพฺพชิโตติ วา มหาโภคกุลา
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ปพฺพชิโตติ วา อุฬารโภคกุลา ปพฺพชิโตติ วา าโต ยสสฺสี
คหฏาน
ปพฺพชิตานนฺติ
วา
ลาภิมฺหิ
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ วา สุตฺตนฺติโกติ วา
วินยธโรติ วา ธมฺมกถิโกติ วา อารฺิโกติ วา ปณฺฑปาติโกติ
วา ปสุกูลิโกติ วา เตจีวริโกติ วา สปทานจาริโกติ วา
ขลุปจฺฉาภตฺติโกติ วา เนสชฺชโิ กติ วา ยถาสนฺถติโกติ วา
ปมสฺส ฌานสฺส ลาภีติ วา ทุติยสฺส ฌานสฺส ลาภีติ วา
ตติยสฺส ฌานสฺส ลาภีติ วา จตุตฺถสฺส ฌานสฺส ลาภีติ วา
อากาสานฺจายตนสมาปตฺติยา ลาภีติ วา วิฺาณฺจายตนสมาปตฺติยา
ลาภีติ วา อากิฺจฺายตนสมาปตฺติยา ลาภีติ
วา เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติยา ลาภีติ วา ปาวทติ
กเถติ ภณติ ทีปยติ โวหรตีติ อนานุปุฏโ จ ปเรส ปาวา ฯ
[๘๓] อนริยธมฺม กุสลา ตมาหูติ กุสลาติ เย เต
ขนฺธกุสลา ธาตุกุสลา อายตนกุสลา ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสลา สติปฏานกุสลา
สมฺมปฺปธานกุสลา อิทธฺ ิปฺปาทกุสลา อินฺทฺริยกุสลา พลกุสลา
โพชฺฌงฺคกุสลา มคฺคกุสลา ผลกุสลา นิพฺพานกุสลา เต กุสลา
เอวมาหสุ อนริยาน เอโส ธมฺโม เนโส ธมฺโม อริยาน พาลาน
เอโส ธมฺโม เนโส ธมฺโม ปณฺฑิตาน อสปฺปุริสาน เอโส
ธมฺโม เนโส ธมฺโม สปฺปุริสานนฺติ เอวมาหสุ เอว กเถนฺติ เอว
ภณนฺติ เอว ทีปยนฺติ เอว โวหรนฺตีติ อนริยธมฺม กุสลา ตมาหุ ฯ

สุตฺต ขุ. มหานิทฺเทโส - หนาที่ 81

[๘๔] โย อาตุมาน สยเมว ปาวาติ อาตุมา วุจฺจติ อตฺตา ฯ
สยเมว ปาวาติ สยเมว อตฺตาน ปาวทติ อหมสฺมิ สีลสมฺปนฺโนติ8
วา วตฺตสมฺปนฺโนติ วา สีลวตฺตสมฺปนฺโนติ วา ชาติยา วา
โคตฺเตน วา โกลปุตฺติเกน วา วณฺณโปกฺขรตาย วา ธเนน วา
อชฺเฌเนน วา กมฺมายตเนน วา สิปปฺ ายตเนน วา วิชฺชฏาเนน
วา สุเตน วา ปฏิภาเณน วา อฺตรฺตเรน วา วตฺถนุ า
อุจฺจากุลา ปพฺพชิโตติ วา มหากุลา ปพฺพชิโตติ วา มหาโภคกุลา
ปพฺพชิโตติ วา อุฬารโภคกุลา ปพฺพชิโตติ วา าโต ยสสฺสี
คหฏาน ๑ ปพฺพชิตานนฺติ วา ลาภิมฺหิ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ วา สุตฺตนฺติโกติ วา วินยธโรติ
วา ธมฺมกถิโกติ วา อารฺิโกติ วา ปณฺฑปาติโกติ วา
ปสุกูลิโกติ วา เตจีวริโกติ วา สปทานจาริโกติ ขลุปจฺฉาภตฺติโกติ
วา เนสชฺชิโกติ วา ยถาสนฺถติโกติ วา ปมสฺส
ฌานสฺส ลาภีติ วา ทุติยสฺส ฌานสฺส ลาภีติ วา ตติยสฺส
ฌานสฺส ลาภีติ วา จตุตฺถสฺส ฌานสฺส ลาภีติ วา
อากาสานฺจายตนสมาปตฺติยา ลาภีติ วา วิฺาณฺจายตนสมาปตฺติยา)
ลาภีติ วา อากิฺจฺายตนสมาปตฺติยา ลาภีติ วา
เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติยา ลาภีติ วา ปาวทติ กเถติ
ภณติ ทีปยติ โวหรตีติ โย อาตุมาน สยเมว ปาวา ฯ เตนาห ภควา
#๑ ม. ยุ. สคหฏปพฺพชิตานนฺติ ฯ
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โย อตฺตโน สีลวตานิ ชนฺตุ
อนานุปุฏโ จ ปเรส ปาวา
อนริยธมฺม กุสลา ตมาหุ
โย อาตุมาน สยเมว ปาวาติ ฯ
[๘๕] สนฺโต จ ภิกฺขุ อภินิพฺพุตตฺโต
อิติหนฺติ สีเลสุ อกตฺถมาโน
ตมริยธมฺม กุสลา วทนฺติ
ยสฺสุสฺสทา นตฺถิ กุหิฺจิ โลเก ฯ
[๘๖] สนฺโต จ ภิกขฺ ุ อภินิพฺพุตตฺโตติ สนฺโตติ ราคสฺส
สนฺตตฺตา สนฺโต โทสสฺส สนฺตตฺตา สนฺโต โมหสฺส สนฺตตฺตา ๑
สนฺโต โกธสฺส อุปนาหสฺส มกฺขสฺส ปฬาสสฺส อิสฺสาย
มจฺฉริยสฺส มายาย สาเยฺยสฺส ถมฺภสฺส สารมฺภสฺส
มานสฺส อติมานสฺส มทสฺส ปมาทสฺส สพฺพกิเลสาน
สพฺพทุจฺจริตาน สพฺพทรถาน สพฺพปริฬาหาน สพฺพสนฺตาปาน
สพฺพากุสลาภิสงฺขาราน สนฺตตฺตา สมิตตฺตา วูปสมิตตฺตา
วิชฺฌาตตฺตา นิพฺพุตตฺตา วิคตตฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธตฺตา สนฺโต วูปสนฺโต
นิพฺพุโต ปฏิปฺปสฺสทฺโธติ สนฺโต ฯ ภิกฺขูติ สตฺตนฺน ธมฺมาน
ภินฺนตฺตา ภิกฺขุ ฯ สกฺกายทิฏิ ภินฺนา โหติ วิจิกิจฺฉา ภินฺนา
โหติ สีลพฺพตปรามาโส ภินฺโน โหติ ราโค ภินฺโน โหติ
โทโส ภินโฺ น โหติ โมโห ภินโฺ น โหติ มาโน ภินโฺ น
#๑ โป. ม. สมิตตฺตา ฯ
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โหติ ฯ ภินฺนสฺส โหนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สงฺกิเลสิกา
โปโนพฺภวิกา สทรา ทุกฺขวิปากา อายตึ ชาติชรามรณียา ฯ
ปชฺเชน กเตน อตฺตนา (สภิยาติ ภควา)
ปรินิพฺพานคโต วิติณฺณกงฺโข
วิภวฺจ ภวฺจ วิปฺปหาย
วุสิตวา ขีณปุนพฺภโวติ ๑ ฯ
สนฺโต จ ภิกฺขุ ฯ อภินพิ ฺพุตตฺโตติ ราคสฺส นิพฺพาปตตฺตา โทสสฺส
นิพฺพาปตตฺตา โมหสฺส นิพฺพาปตตฺตา อภินพิ ฺพุตตฺโต โกธสฺส
อุปนาหสฺส มกฺขสฺส ปฬาสสฺส อิสฺสาย มจฺฉริยสฺส มายาย
สาเยฺยสฺส ถมฺภสฺส สารมฺภสฺส มานสฺส อติมานสฺส มทสฺส
ปมาทสฺส สพฺพกิเลสาน สพฺพทุจฺจริตาน สพฺพทรถาน
สพฺพปริฬาหาน สพฺพสนฺตาปาน สพฺพากุสลาภิสงฺขาราน นิพฺพาปตตฺตา
อภินิพฺพุตตฺโตติ สนฺโต จ ภิกฺขุ อภินิพฺพุตตฺโต ฯ
[๘๗] อิติหนฺติ สีเลสุ อกตฺถมาโนติ อิติหนฺติ ปทสนฺธิ
ปทสสคฺโค ปทปาริปูริ อกฺขรสมวาโย พฺยฺชนสิลิฏตา
ปทานุปุพฺพตาเมต ๒ อิติหนฺติ ฯ สีเลสุ อกตฺถมาโนติ อิเธกจฺโจ กตฺถี
โหติ วิกตฺถี ฯ โส กตฺถติ วิกตฺถติ อหมสฺมิ สีลสมฺปนฺโนติ
วา วตฺตสมฺปนฺโนติ วา สีลวตฺตสมฺปนฺโนติ วา ชาติยา
วา โคตฺเตน วา โกลปุตฺติเกน วา วณฺณโปกฺขรตาย วา ฯเปฯ
เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติยา ลาภีติ วา กตฺถติ วิกตฺถติ ฯ
#๑ โป. ม. วุสิตวา ขีณปุนพฺภโว ส ภิกฺขูติ ฯ ๒ ม. ปทานุปุพฺพตาเปต ฯ
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เอว น กตฺถติ น วิกตฺถติ กตฺถนา อารโต วิรโต ปฏิวิรโต
นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา
วิหรตีติ อิติหนฺติ สีเลสุ อกตฺถมาโน ฯ
[๘๘] ตมริยธมฺม กุสลา วทนฺตตี ิ กุสลาติ เย เต ขนฺธกุสลา
ธาตุกุสลา อายตนกุสลา ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสลา สติปฏานกุสลา
สมฺมปฺปธานกุสลา อิทธฺ ิปฺปาทกุสลา อินฺทฺริยกุสลา พลกุสลา
โพชฺฌงฺคกุสลา มคฺคกุสลา ผลกุสลา นิพฺพานกุสลา เต กุสลา เอว
วทนฺติ อริยาน เอโส ธมฺโม เนโส ธมฺโม อนริยาน ปณฺฑิตาน
เอโส ธมฺโม เนโส ธมฺโม พาลาน สปฺปุริสาน เอโส ธมฺโม
เนโส ธมฺโม อสปฺปุริสานนฺติ เอว วทนฺติ [๑] เอว กเถนฺติ เอว
ภณนฺติ เอว ทีปยนฺติ เอว โวหรนฺตีติ ตมริยธมฺม กุสลา
วทนฺติ ฯ
[๘๙] ยสฺสุสฺสทา นตฺถิ กุหิฺจิ โลเกติ ยสฺสาติ อรหโต
ขีณาสวสฺส ฯ อุสฺสทาติ สตฺตุสฺสทา ราคุสฺสโท โทสุสสฺ โท
โมหุสฺสโท มานุสฺสโท ทิฏุสฺสโท กิเลสุสฺสโท กมฺมุสฺสโท ฯ
ยสฺสิเม อุสสฺ ทา นตฺถิ น สนฺติ น สวิชฺชนฺติ นุปลพฺภนฺติ ปหีนา
สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา
ทฑฺฒา ฯ กุหิฺจีติ กุหิฺจิ กิมฺหจิ ิ กตฺถจิ อชฺฌตฺต วา
พหิทฺธา วา อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา ฯ โลเกติ อปายโลเก มนุสสฺ โลเก
เทวโลเก ขนฺธโลเก ธาตุโลเก อายตนโลเกติ ยสฺสุสฺสทา นตฺถิ
#๑ ม. อริยาน ฯ
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กุหิฺจิ โลเก ฯ เตนาห ภควา
สนฺโต จ ภิกฺขุ อภินิพฺพุตตฺโต
อิติหนฺติ สีเลสุ อกตฺถมาโน
ตมริยธมฺม กุสลา วทนฺติ
ยสฺสุสฺสทา นตฺถิ กุหิฺจิ โลเกติ ฯ
[๙๐] ปกปฺปตา สงฺขตา ยสฺส ธมฺมา
ปุรกฺขตา สนฺติ อวีวทาตา ๑
ยทตฺตนิ ปสฺสติ อานิสส
ตนฺนิสฺสิโต กุปฺปปฏิจฺจสนฺตึ ฯ
[๙๑] ปกปฺปตา สงฺขตา ยสฺส ธมฺมาติ ปกปฺปนาติ เทฺว
ปกปฺปนา ตณฺหาปกปฺปนา จ ทิฏิปกปฺปนา จ ฯเปฯ อย
ตณฺหาปกปฺปนา ฯเปฯ อย ทิฏิปกปฺปนา ฯ สงฺขตาติ สงฺขตา
วิสงฺขตา อภิสงฺขตา สณฺปตาติป สงฺขตา ฯ อถวา อนิจฺจา
สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา วยธมฺมา วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมาติป
สงฺขตา ฯ ยสฺสาติ ทิฏิคติกสฺส ฯ ธมฺมา วุจฺจนฺติ
ทฺวาสฏี ทิฏิคตานีติ ปกปฺปตา สงฺขตา ยสฺส ธมฺมา ฯ
[๙๒] ปุรกฺขตา สนฺติ อวีวทาตาติ ๒ ปุเรกฺขาราติ เทฺว
ปุเรกฺขารา ตณฺหาปุเรกฺขาโร จ ทิฏิปุเรกฺขาโร จ ฯเปฯ อย
ตณฺหาปุเรกฺขาโร ฯเปฯ อย ทิฏิปุเรกฺขาโร ฯ ตสฺส ตณฺหาปุเรกฺขาโร
อปฺปหีโน ทิฏิปุเรกฺขาโร อปฺปฏินิสฺสฏโ ตสฺส
#๑ กตฺถจิ สนฺติมเววทาตาติ ทิสฺสติ ฯ ๒ โป. อเววทาตา ฯ
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ตณฺหาปุเรกฺขารสฺส อปฺปหีนตฺตา ตสฺส ทิฏิปุเรกฺขารสฺส อปฺปฏินิสฺสฏตฺตา
โส ตณฺห วา ทิฏึ วา ปุรโต กตฺวา จรติ ตณฺหาธโช
ตณฺหาเกตุ ตณฺหาธิปเตยฺโย ทิฏิทฺธโช ทิฏิเกตุ ทิฏาธิปเตยฺโย
ตณฺหาย วา ทิฏิยา วา ปริวาริโต จรตีติ ปุรกฺขตา ฯ
สนฺตีติ สนฺติ สวิชฺชนฺติ [๑] อุปลพฺภนฺติ ฯ อวีวทาตาติ อวีวทาตา ๒
อโวทาตา อปริสุทฺธา สงฺกิลิฏา สงฺกิเลสิกาติ ปุรกฺขตา สนฺติ
อวีวทาตา ฯ
[๙๓] ยทตฺตนิ ปสฺสติ อานิสสนฺติ ยทตฺตนีติ ย อตฺตนิ ฯ
อตฺตา วุจฺจติ ทิฏิคต ฯ อตฺตโน ทิฏิยา เทฺว อานิสเส ปสฺสติ
ทิฏธมฺมิกฺจ อานิสส สมฺปรายิกฺจ อานิสส ฯ
กตโม ทิฏิยา ทิฏธมฺมิโก อานิสโส ฯ ยทิฏิโก สตฺถา
โหติ ตทิฏิกา สาวกา โหนฺติ ฯ ตทิฏิก สตฺถาร สาวกา
สกฺกโรนฺติ ครุกโรนฺติ มาเนนฺติ ปูเชนฺติ อปจิตึ กโรนฺติ ลภนฺติ
จ ตโตนิทาน จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร
อย ทิฏิยา ทิฏธมฺมิโก อานิสโส ฯ
กตโม ทิฏิยา สมฺปรายิโก อานิสโส ฯ อย ทิฏิ อล
นาคตฺตาย วา สุปณฺณตฺตาย วา ยกฺขตฺตาย วา อสุรตฺตาย วา
คนฺธพฺพตฺตาย วา มหาราชตฺตาย วา อินฺทตฺตาย วา พฺรหฺมตฺตาย
วา เทวตฺตาย วา อย ทิฏิ อล สุทฺธิยา วิสุทฺธิยา ปริสุทฺธยิ า
มุตฺติยา วิมุตฺติยา ปริมตุ ฺติยา อิมาย ทิฏิยา สุชฺฌนฺติ วิสชุ ฌ
ฺ นฺติ
#๑ โป. ม. อตฺถิ ฯ ๒ โป. ม. อเววทาตา ฯ
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ปริสุชฺฌนฺติ มุจฺจนฺติ วิมุจฺจนฺติ ปริมุจฺจนฺติ อิมาย ทิฏ ิยา
สุชฺฌิสฺสามิ วิสุชฺฌิสฺสามิ ปริสุชฌ
ฺ สิ ฺสามิ มุจฺจิสฺสามิ วิมุจฺจิสฺสามิ
ปริมุจฺจิสฺสามีติ อายตึ ผลปาฏิกงฺขี โหติ อย ทิฏิยา
สมฺปรายิโก อานิสโส ฯ
อตฺตโน ทิฏิยา อิเม เทฺว อานิสเส ปสฺสติ ทกฺขติ โอโลเกติ
นิชฺฌายติ อุปปริกฺขตีติ ยทตฺตนิ ปสฺสติ อานิสส ฯ
[๙๔] ตนฺนิสฺสิโต กุปฺปปฏิจฺจสนฺตินฺติ ติสโฺ ส สนฺตโิ ย
อจฺจนฺตสนฺติ ตทงฺคสนฺติ สมฺมติสนฺติ ฯ
กตมา อจฺจนฺตสนฺติ ฯ อจฺจนฺตสนฺติ วุจฺจติ อมต นิพฺพาน
โย โส สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค
นิโรโธ นิพพฺ าน อย อจฺจนฺตสนฺติ ฯ
กตมา ตทงฺคสนฺติ ฯ ปม ฌาน สมาปนฺนสฺส นีวรณา
สนฺตา โหนฺติ ฯ ทุติย ฌาน สมาปนฺนสฺส วิตกฺกวิจารา สนฺตา
โหนฺติ ฯ ตติย ฌาน สมาปนฺนสฺส ปติ สนฺตา โหติ ฯ จตุตฺถ
ฌาน สมาปนฺนสฺส สุขทุกฺขา สนฺตา โหนฺติ ฯ อากาสานฺจายตน
สมาปนฺนสฺส รูปสฺา ปฏิฆสฺา นานตฺตสฺา สนฺตา โหนฺติ ฯ
วิฺาณฺจายตน สมาปนฺนสฺส อากาสานฺจายตนสฺา สนฺตา
โหติ ฯ อากิฺจฺายตน สมาปนฺนสฺส วิฺาณฺจายตนสฺา
สนฺตา โหติ ฯ เนวสฺานาสฺายตน สมาปนฺนสฺส
อากิฺจฺายตนสฺา สนฺตา โหติ ฯ อย ตทงฺคสนฺติ ฯ
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กตมา สมฺมติสนฺติ ๑ ฯ สมฺมติสนฺติ วุจฺจนฺติ ทฺวาสฏี ทิฏิคตานิ
ทิฏิสนฺติโย ฯ อปจ สมฺมติสนฺติ อิมสฺมึ [๒] อธิปฺเปตา
สนฺตีติ ฯ
ตนฺนิสฺสิโต กุปฺปปฏิจฺจสนฺตินฺติ กุปฺปสนฺตึ ปกุปฺปสนฺตึ เอริตสนฺตึ
สเมริตสนฺตึ จลิตสนฺตึ ฆฏฏิตสนฺตึ กปฺปตสนฺตึ ปกปฺปต สนฺตึ
อนิจฺจ สงฺขต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน ขยธมฺม วยธมฺม วิราคธมฺม นิโรธธมฺม
สนฺตึ นิสฺสโิ ต [๓] อลฺลีโน อุปาคโต ๔ อชฺโฌสิโต อธิมุตโฺ ตติ
ตนฺนิสฺสิโต กุปฺปปฏิจฺจสนฺตึ ฯ เตนาห ภควา
ปกปฺปตา สงฺขตา ยสฺส ธมฺมา
ปุรกฺขตา สนฺติ อวีวทาตา
ยทตฺตนิ ปสฺสติ อานิสส
ตนฺนิสฺสิโต กุปฺปปฏิจฺจสนฺตินฺติ ฯ
[๙๕] ทิฏีนิเวสา น หิ สฺวาติวตฺตา
ธมฺเมสุ นิจฺเฉยฺย สมุคฺคหีต
ตสฺมา นโร เตสุ นิเวสเนสุ
นิรสฺสตี อาทิยติจฺจ ๕ ธมฺม ฯ
[๙๖] ทิฏีนิเวสา น หิ สฺวาติวตฺตาติ ทิฏีนิเวสาติ สสฺสโต
โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ อภินิเวสปฺปรามาโส ทิฏ ินิเวสน
อสสฺสโต โลโก อนฺตวา โลโก อนนฺตวา โลโก
ต ชีว ต สรีร อฺ ชีว อฺ สรีร โหติ ตถาคโต
#๑ โป. ม. สมฺมุติสนฺติ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๒ ม. ยุ. อตฺเถ ฯ
#๓ ม. อสิโต ยุ. อาสิโต ฯ ๔ ม. อุปคโต ฯ ๕ ม. อาทิยตี จ ฯ
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ปรมฺมรณา น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา โหติ จ น จ โหติ
ตถาคโต ปรมฺมรณา เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา
อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ อภินเิ วสปฺปรามาโส ทิฏินิเวสนนฺติ
ทิฏีนิเวสา ฯ น หิ สฺวาติวตฺตาติ [๑] ทุรติวตฺตา ทุตฺตรา ทุปฺปตรา
ทุสฺสมติกฺกมา ทุพฺพีติวตฺตาติ ทิฏีนิเวสา น หิ สฺวาติวตฺตา ฯ
[๙๗] ธมฺเมสุ นิจฺเฉยฺย สมุคฺคหีตนฺติ ธมฺเมสูติ ทฺวาสฏิทิฏิคเตสุ ฯ
นิจฺเฉยฺยาติ นิจฺฉินิตฺวา วินิจฺฉินิตฺวา วิจินิตฺวา
ปวิจินิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา [๒] โอธิคฺคาโห
วิลคฺคาโห วรคฺคาโห โกฏาสคฺคาโห อุจฺจยคฺคาโห สมุจฺจยคฺคาโห
อิท สจฺจ ตจฺฉ ตถ ภูต ยาถาว อวิปรีตนฺติ คหิต ปรามฏ
อภินิวิฏ อชฺโฌสิต อธิมตุ ฺตนฺติ ธมฺเมสุ นิจฺเฉยฺย สมุคฺคหีต ฯ
[๙๘] ตสฺมา นโร เตสุ นิเวสเนสูติ ตสฺมาติ ตสฺมา ตการณา
ตเหตุ ตปจฺจยา ตนิทานา ฯ นโรติ สตฺโต นโร มานโว โปโส
ปุคฺคโล ชีโว ชาตุ ชนฺตุ อินฺทคู มนุโช ฯ เตสุ นิเวสเนสูติ
เตสุ ทิฏินิเวสเนสูติ ตสฺมา นโร เตสุ นิเวสเนสุ ฯ
[๙๙] นิรสฺสตี อาทิยติจฺจ ธมฺมนฺติ นิรสฺสตีติ ทฺวีหิ การเณหิ
นิรสฺสติ ปรวิจฺฉินฺทนาย วา นิรสฺสติ อนภิสมฺภุณนฺโต วา
นิรสฺสติ ฯ
กถ ปรวิจฺฉินฺทนาย นิรสฺสติ ฯ ปโร วิจฺฉินฺทติ โส
สตฺถา น สพฺพฺู ธมฺโม น สฺวากฺขาโต คโณ น สุปฏิปนฺโน
#๑ โป. ม. ทิฏีนิเวสา น หิ สฺวาติวตฺตา ฯ ๒ ม. ยุ. สมุคฺคหีตนฺติ นิเวสเนสุ ฯ
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ทิฏิ น ภทฺทิกา ปฏิปทา น สุปฺตฺตา มคฺโค น นิยฺยานิโก
นตฺเถตฺถ สุทฺธิ วา วิสทุ ฺธิ วา ปริสุทฺธิ วา มุตตฺ ิ วา วิมุตฺติ
วา ปริมุตฺติ วา น ตตฺถ สุชฺฌนฺติ วา วิสุชฌ
ฺ นฺติ วา
ปริสุชฺฌนฺติ วา มุจฺจนฺติ วา วิมุจฺจนฺติ วา ปริมุจจฺ นฺติ วา หีนา
นิหีนา โอมกา ลามกา ชตุกฺกา ๑ ปริตฺตาติ ฯ เอว ปโร วิจฺฉินฺทติ ฯ
เอว วิจฺฉินฺทิยมาโน สตฺถาร นิรสฺสติ ธมฺมกฺขาน นิรสฺสติ คณ
นิรสฺสติ ทิฏึ นิรสฺสติ ปฏิปท นิรสฺสติ มคฺค นิรสฺสติ ฯ เอว
ปรวิจฺฉินฺทนาย นิรสฺสติ ฯ
กถ อนภิสมฺภุณนฺโต นิรสฺสติ ฯ สีล อนภิสมฺภุณนฺโต สีล
นิรสฺสติ วตฺต อนภิสมฺภุณนฺโต วตฺต นิรสฺสติ สีลวตฺต ๒ อนภิสมฺภุณนฺโต
สีลวตฺต นิรสฺสติ ฯ เอว อนภิสมฺภุณนฺโต นิรสฺสติ ฯ
อาทิยติจฺจ ธมฺมนฺติ สตฺถาร คณฺหาติ ธมฺมกฺขาน คณฺหาติ
คณ คณฺหาติ ทิฏึ คณฺหาติ ปฏิปท คณฺหาติ มคฺค คณฺหาติ
ปรามสติ อภินิวิสตีติ นิรสฺสตี อาทิยติจฺจ ธมฺม ฯ เตนาห ภควา
ทิฏีนิเวสา น หิ สฺวาติวตฺตา
ธมฺเมสุ นิจฺเฉยฺย สมุคฺคหีต
ตสฺมา นโร เตสุ นิเวสเนสุ
นิรสฺสตี อาทิยติจฺจ ธมฺมนฺติ ฯ
[๑๐๐] โธนสฺส หิ นตฺถิ กุหิฺจิ โลเก
ปกปฺปตา ทิฏิ ภวาภเวสุ
#๑ ม. ฉตุกฺกา ฯ ๒ ม. สีลพฺพต ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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มายฺจ มานฺจ ปหาย โธโน
ส เกน คจฺเฉยฺย อนูปโย โส ฯ
[๑๐๑] โธนสฺส หิ นตฺถิ กุหิฺจิ โลเก ปกปฺปตา ทิฏิ
ภวาภเวสูติ โธโนติ โธนา วุจฺจติ ปฺา ยา ปฺา
ปชานนา วิจโย ปวิจโย ธมฺมวิจโย สลฺลกฺขณา อุปลกฺขณา
ปจฺจุปลกฺขณา ปณฺฑิจฺจ โกสลฺล เนปฺุ เวภพฺยา จินฺตา
อุปปริกฺขา ภูรี เมธา ปริณายิกา วิปสฺสนา สมฺปชฺ ปโตโท
ปฺา ปฺินฺทฺริย ปฺาพล ปฺาสตฺถ ปฺาปาสาโท
ปฺาอาโลโก ปฺาโอภาโส ปฺาปชฺโชโต ปฺารตน
อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ ฯ กึการณา โธนา วุจฺจติ ปฺา ฯ
ตาย ปฺาย กายทุจฺจริต ธุตฺจ โธตฺจ สนฺโธตฺจ
นิทฺโธตฺจ ฯ วจีทุจฺจริต ธุตฺจ โธตฺจ สนฺโธตฺจ นิทฺโธตฺจ ฯ
มโนทุจฺจริต ธุตฺจ โธตฺจ สนฺโธตฺจ นิทฺโธตฺจ ฯ ราโค
ธุโต จ โธโต จ สนฺโธโต จ นิทฺโธโต จ ฯ โทโส โมโห
โกโธ อุปนาโห มกฺโข ปฬาโส อิสฺสา มจฺฉริย มายา
สาเยฺย ถมฺโภ สารมฺโภ มาโน อติมาโน มโท
ปมาโท สพฺเพ กิเลสา สพฺเพ ทุจฺจริตา สพฺเพ ทรถา
สพฺเพ ปริฬาหา สพฺเพ สนฺตาปา สพฺพากุสลาภิสงฺขารา ธุตา
จ โธตา จ สนฺโธตา จ นิทฺโธตา จ ฯ ตการณา โธนา
วุจฺจติ ปฺา ฯ อถวา สมฺมาทิฏ ิยา มิจฺฉาทิฏิ ธุตา จ
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โธตา จ สนฺโธตา จ นิทฺโธตา จ ฯ สมฺมาสงฺกปฺเปน มิจฺฉา
สงฺกปฺโป ธุโต จ โธโต จ สนฺโธโต จ นิทฺโธโต จ ฯ
สมฺมาวาจาย มิจฺฉาวาจา ธุตา จ ฯ สมฺมากมฺมนฺเตน มิจฺฉากมฺมนฺโต
ธุโต จ ฯ สมฺมาอาชีเวน มิจฺฉาอาชีโว ธุโต จ ฯ
สมฺมาวายาเมน มิจฺฉาวายาโม ธุโต จ ฯ สมฺมาสติยา มิจฺฉาสติ
ธุตา จ ฯ สมฺมาสมาธินา มิจฺฉาสมาธิ ธุโต จ ฯ สมฺมาาเณน
มิจฺฉาาณ ธุตฺจ ฯ สมฺมาวิมุตฺติยา มิจฺฉาวิมุตฺติ ธุตา จ
โธตา จ สนฺโธตา จ นิทโฺ ธตา จ ฯ อถวา อริเยน อฏงฺคิเกน
มคฺเคน สพฺเพ กิเลสา สพฺเพ ทุจจฺ ริตา สพฺเพ ทรถา
สพฺเพ ปริฬาหา สพฺเพ สนฺตาปา สพฺพากุสลาภิสงฺขารา ธุตา
จ โธตา จ สนฺโธตา จ นิทฺโธตา จ ฯ อรหา อิเมหิ โธเนยฺเยหิ
ธมฺเมหิ อุเปโต สมุเปโต อุปคโต สมุปคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน
สมนฺนาคโต ตสฺมา อรหา โธโน ฯ โส ธุตราโค ธุตปาโป
ธุตกิเลโส ธุตปริฬาโหติ โธโน ฯ กุหิฺจีติ กุหิฺจิ กิมหฺ ิจิ
กตฺถจิ อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา ฯ โลเกติ
อปายโลเก ฯเปฯ อายตนโลเก ฯ ปกปฺปนาติ ๑ เทฺว ปกปฺปนา
ตณฺหาปกปฺปนา จ ทิฏ ิปกปฺปนา จ ฯเปฯ อย ตณฺหาปกปฺปนา ฯเปฯ
อย ทิฏิปกปฺปนา ฯ ภวาภเวสูติ ภวาภเว กมฺมภเว
ปุนพฺภเว กามภเว กมฺมภเว กามภเว ปุนพฺภเว รูปภเว
กมฺมภเว รูปภเว ปุนพฺภเว อรูปภเว กมฺมภเว อรูปภเว
#๑ ม. ปกปฺปต าติ ฯ
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ปุนพฺภเว ปุนปฺปุน ๑ ภเว ปุนปฺปนุ  คติยา ปุนปฺปุน อุปปตฺติยา
ปุนปฺปุน ปฏิสนฺธิยา ปุนปฺปุน อตฺตภาวาภินิพฺพตฺติยา ฯ โธนสฺส
หิ นตฺถิ กุหิฺจิ โลเก ปกปฺปตา ทิฏิ ภวาภเวสูติ โธนสฺส
กุหิฺจิ โลเก ภวาภเวสุ จ กปฺปต า ปกปฺปตา อภิสงฺขตา
สณฺปตา ทิฏิ นตฺถิ น สนฺติ น สวิชฺชนฺติ นุปลพฺภนฺติ ปหีนา
สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา
ทฑฺฒาติ โธนสฺส หิ นตฺถิ กุหิฺจิ โลเก ปกปฺปตา ทิฏ ิ
ภวาภเวสุ ฯ
[๑๐๒] มายฺจ มานฺจ ปหาย โธโนติ มายา วุจฺจติ
วฺจนิกา จริยา ฯ อิเธกจฺโจ กาเยน ทุจฺจริต จริตฺวา วาจาย
ทุจฺจริต จริตฺวา มนสา ทุจฺจริต จริตฺวา ตสฺส ปฏิจฺฉาทนเหตุ
ปาปก อิจฺฉ ปณิทหติ มา ม ชฺาติ อิจฺฉติ มา ม
ชฺาติ สงฺกปฺเปติ มา ม ชฺาติ วาจ ภาสติ มา ม
ชฺาติ กาเยน ปรกฺกมติ ฯ ยา เอวรูปา มายา มายาวิตา
อจฺจสรา วฺจนา นิกติ นิกริ ณา ปริหรณา คุหณา ปริคหุ ณา
ฉาทนา ปริจฺฉาทนา อนุตฺตานิกมฺม อนาวิกมฺม โวจฺฉาทนา
ปาปกิริยา อย วุจฺจติ มายา ฯ
มาโนติ เอกวิเธน มาโน ยา จิตฺตสฺส อุณฺณติ ฯ ทุวิเธน
มาโน อตฺตุกฺกสนมาโน ปรวมฺภนมาโน ฯ ติวิเธน มาโน
เสยฺโยหมสฺมีติ มาโน สทิโสหมสฺมีติ มาโน หีโนหมสฺมีติ มาโน ฯ
#๑ โป. ม. ปุนปฺปุน ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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จตุพฺพิเธน มาโน ลาเภน มาน ชเนติ ยเสน มาน ชเนติ
ปสสาย มาน ชเนติ สุเขน มาน ชเนติ ฯ ปฺจวิเธน มาโน
ลาภิมฺหิ มนาปกาน รูปานนฺติ มาน ชเนติ ลาภิมฺหิ มนาปกาน
สทฺทาน คนฺธาน รสาน โผฏพฺพานนฺติ มาน ชเนติ ฯ
ฉพฺพิเธน มาโน จกฺขุสมฺปทาย มาน ชเนติ โสตสมฺปทาย
มาน ชเนติ ฆานสมฺปทาย ชิวฺหาสมฺปทาย กายสมฺปทาย
มโนสมฺปทาย มาน ชเนติ ฯ สตฺตวิเธน มาโน มาโน อติมาโน
มานาติมาโน โอมาโน อธิมาโน อสฺมิมาโน มิจฺฉามาโน ฯ
อฏวิเธน มาโน ลาเภน มาน ชเนติ อลาเภน โอมาน
ชเนติ ยเสน มาน ชเนติ อยเสน โอมาน ชเนติ ปสสาย
มาน ชเนติ นินฺทาย โอมาน ชเนติ สุเขน มาน ชเนติ
ทุกฺเขน โอมาน ชเนติ ฯ นววิเธน มาโน เสยฺยสฺส เสยฺโยหมสฺมีติ
มาโน เสยฺยสฺส สทิโสหมสฺมีติ มาโน เสยฺยสฺส หีโนหมสฺมีติ
มาโน สทิสสฺส เสยฺโยหมสฺมีติ มาโน สทิสสฺส สทิโสหมสฺมีติ
มาโน สทิสสฺส หีโนหมสฺมีติ มาโน หีนสฺส เสยฺโยหมสฺมีติ
มาโน หีนสฺส สทิโสหมสฺมีติ มาโน หีนสฺส หีโนหมสฺมีติ
มาโน ฯ ทสวิเธน มาโน อิเธกจฺโจ มาน ชเนติ ชาติยา วา
โคตฺเตน วา โกลปุตฺติเกน ๑ วา วณฺณโปกฺขรตาย วา ธเนน วา
อชฺเฌเนน วา กมฺมายตเนน วา สิปปฺ ายตเนน วา วิชฺชฏาเนน
วา สุเตน วา ปฏิภาเณน วา อฺตรฺตเรน วา วตฺถุนา ฯ
#๑ ม. โกลปุตฺติเยน ฯ
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โย เอวรูโป มาโน มฺนา มฺิตตฺต อุณฺณติ อุณฺณโม ๑
ธโช สมฺปคฺคาโห เกตุกมฺยตา จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ มาโน ฯ
มายฺจ มานฺจ ปหาย โธโนติ [๒] มายฺจ มานฺจ ปหาย
ปชหิตฺวา วิโนทิตฺวา พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวงฺคเมตฺวาติ มายฺจ
มานฺจ ปหาย โธโน ฯ
[๑๐๓] ส เกน คจฺเฉยฺย อนูปโย โสติ อุปโยติ ๓ เทฺว
อุปยา ตณฺหูปโย จ ทิฏ ูปโย จ ฯเปฯ อย ตณฺหูปโย ฯเปฯ
อย ทิฏูปโย ฯ ตสฺส ตณฺหูปโย ปหีโน ทิฏูปโย ปฏินิสสฺ ฏโ
ตณฺหูปยสฺส ปหีนตฺตา ทิฏูปยสฺส ปฏินิสฺสฏตฺตา อนูปโย ฯ
โส ๔ เกน ราเคน คจฺเฉยฺย เกน โทเสน คจฺเฉยฺย เกน
โมเหน คจฺเฉยฺย เกน มาเนน คจฺเฉยฺย กาย ทิฏิยา คจฺเฉยฺย
เกน อุทฺธจฺเจน คจฺเฉยฺย กาย วิจิกิจฺฉาย คจฺเฉยฺย เกหิ
อนุสเยหิ คจฺเฉยฺย รตฺโตติ วา ทุฏโ ติ วา มูโฬฺหติ วา
วินิพนฺโธติ ๕ วา ปรามฏโติ วา วิกฺเขปคโตติ วา อนิฏงฺคโตติ
วา ถามคโตติ วา ฯ เต อภิสงฺขารา ปหีนา อภิสงฺขาราน
ปหีนตฺตา คติโย เกน คจฺเฉยฺย เนรยิโกติ วา ติรจฺฉานโยนิโกติ
วา ปตฺติวิสยิโกติ วา มนุสฺโสติ วา เทโวติ วา รูปติ
วา อรูปติ วา สฺีติ วา อสฺีติ วา เนวสฺีนาสฺีติ
วา ฯ โส เหตุ นตฺถิ ปจฺจโย นตฺถิ การณ นตฺถิ เยน
คจฺเฉยฺยาติ ส เกน คจฺเฉยฺย อนูปโย โส ฯ เตนาห ภควา
#๑ ม. อุนฺนาโม ฯ ๒ ม. โธโน ฯ ๓ ม. อุปยาติ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
#๔ โป. ม. ปุคฺคโล ฯ ๕ โป. ม. วินิพทฺโธติ ฯ
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โธนสฺส หิ นตฺถิ กุหิฺจิ โลเก
ปกปฺปตา ทิฏิ ภวาภเวสุ
มายฺจ มานฺจ ปหาย โธโน
ส เกน คจฺเฉยฺย อนูปโย โสติ ฯ
[๑๐๔] อุปโย หิ ธมฺเมสุ อุเปติ วาท
อนูปย เกน กถ วเทยฺย
อตฺต ๑ นิรตฺต น หิ ตสฺส อตฺถิ
อโธสิ โส ทิฏ ิมิเธว สพฺพ ฯ
[๑๐๕] อุปโย หิ ธมฺเมสุ อุเปติ วาทนฺติ อุปโยติ เทฺว
อุปยา ตณฺหูปโย จ ทิฏ ูปโย จ ฯเปฯ อย ตณฺหูปโย ฯเปฯ
อย ทิฏูปโย ฯ ตสฺส ตณฺหูปโย อปฺปหีโน ทิฏูปโย
อปฺปฏินิสฺสฏโ ตณฺหูปยสฺส อปฺปหีนตฺตา ทิฏูปยสฺส อปฺปฏินิสฺสฏตฺตา
ธมฺเมสุ วาท อุเปติ รตฺโตติ วา ทุฏโติ วา
มูโฬฺหติ วา วินิพนฺโธติ วา ปรามฏโติ วา วิกฺเขปคโตติ
วา อนิฏงฺคโตติ วา ถามคโตติ วา ฯ เต อภิสงฺขารา
อปฺปหีนา อภิสงฺขาราน อปฺปหีนตฺตา คติยา วาท อุเปติ
เนรยิโกติ วา ติรจฺฉานโยนิโกติ วา ปตฺติวิสยิโกติ วา มนุสฺโสติ
วา เทโวติ วา รูปติ วา อรูปติ วา สฺีติ วา
อสฺีติ วา เนวสฺีนาสฺีติ วา วาท อุเปติ อุปคจฺฉติ
คณฺหาติ ปรามสติ อภินิวิสตีติ อุปโย หิ ธมฺเมสุ อุเปติ วาท ฯ
#๑ ม. อตฺตา นิรตฺตา ฯ
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[๑๐๖] อนูปย เกน กถ วเทยฺยาติ อุปโยติ เทฺว อุปยา
ตณฺหูปโย จ ทิฏูปโย จ ฯเปฯ อย ตณฺหูปโย ฯเปฯ อย
ทิฏูปโย ฯ ตสฺส ตณฺหูปโย ปหีโน ทิฏูปโย ปฏินิสสฺ ฏโ
ตณฺหูปยสฺส ปหีนตฺตา ทิฏูปยสฺส ปฏินิสฺสฏตฺตา อนูปย [๑] เกน
ราเคน วเทยฺย เกน โทเสน วเทยฺย เกน โมเหน วเทยฺย
เกน มาเนน วเทยฺย กาย ทิฏิยา วเทยฺย เกน อุทฺธจฺเจน
วเทยฺย กาย วิจิกิจฺฉาย วเทยฺย เกหิ อนุสเยหิ วเทยฺย รตฺโตติ
วา ทุฏโติ วา มูฬฺโหติ วา วินิพนฺโธติ วา ปรามฏโติ
วา วิกฺเขปคโตติ วา อนิฏงฺคโตติ วา ถามคโตติ วา ฯ
เต อภิสงฺขารา ปหีนา อภิสงฺขาราน ปหีนตฺตา คติโย เกน
วเทยฺย เนรยิโกติ วา ฯเปฯ เนวสฺีนาสฺีติ วา ฯ โส
เหตุ นตฺถิ ปจฺจโย นตฺถิ การณ นตฺถิ เยน วเทยฺย กเถยฺย
ภเณยฺย ทีปเยยฺย โวหเรยฺยาติ อนูปย เกน กถ วเทยฺย ฯ
[๑๐๗] อตฺต นิรตฺต น หิ ตสฺส อตฺถีติ อตฺตาติ สสฺสตทิฏิ ๒
นตฺถิ นิรตฺตาติ อุจฺเฉททิฏิ นตฺถิ อตฺตาติ คหิต นตฺถิ นิรตฺตาติ
มฺุจิตพฺพ นตฺถิ ฯ ยสฺสตฺถิ คหิต ตสฺสตฺถิ มฺุจิตพฺพ ยสฺสตฺถิ
มฺุจิตพฺพ ตสฺสตฺถิ คหิต ฯ คหณมฺุจน ๓ สมติกฺกนฺโต อรหา
วุฑฺฒิปริหานึ วีติวตฺโต ฯ โส วุฏ วาโส จิณฺณจรโณ ฯเปฯ
นตฺถิ ตสฺส ปุนพฺภโวติ อตฺต นิรตฺต น หิ ตสฺส อตฺถิ ฯ
[๑๐๘] อโธสิ โส ทิฏิมิเธว สพฺพนฺติ ตสฺส ทฺวาสฏี
#๑ ม. ปุคฺคล ฯ ๒ ม. อตฺตานุทิฏิ ฯ ๓ ม. คหณ มฺุจนา ฯ
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ทิฏิคตานิ ปหีนานิ สมุจฺฉินฺนานิ วูปสนฺตานิ ปฏิปฺปสฺสทฺธานิ
อภพฺพุปฺปตฺติกานิ าณคฺคินา ทฑฺฒานิ ฯ โส สพฺพ ทิฏิคต
อิเธว อโธสิ ธุนิ สนฺธนุ ิ นิทฺธุนิ ปชหิ วิโนเทสิ พฺยนฺตีอกาสิ
อนภาวงฺคเมสีติ อโธสิ โส ทิฏิมิเธว สพฺพ ฯ เตนาห ภควา
อุปโย หิ ธมฺเมสุ อุเปติ วาท
อนูปย เกน กถ วเทยฺย
อตฺต นิรตฺต น หิ ตสฺส อตฺถิ
อโธสิ โส ทิฏ ิมิเธว สพฺพนฺติ ฯ
ตติโย ทุฏฏกสุตฺตนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
_______________
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จตุตฺโถ สุทฺธฏกสุตฺตนิทฺเทโส
[๑๐๙] ปสฺสามิ สุทฺธ ปรม อโรค
ทิฏเน สสุทฺธิ นรสฺส โหติ
เอวาภิชาน ๑ ปรมนฺติ ตฺวา
สุทฺธานุปสฺสีติ ปจฺเจติ าณ ฯ
[๑๑๐] ปสฺสามิ สุทฺธ ปรม อโรคนฺติ ปสฺสามิ สุทฺธนฺติ
ปสฺสามิ สุทฺธ ทกฺขามิ สุทฺธ โอโลเกมิ สุทฺธ นิชฺฌายามิ สุทฺธ
อุปปริกฺขามิ สุทฺธ ฯ ปรม อโรคนฺติ ปรม อาโรคฺยปฺปตฺต
เขมปฺปตฺต ตาณปฺปตฺต เลณปฺปตฺต สรณปฺปตฺต ปรายนปฺปตฺต
อภยปฺปตฺต อจฺจุตปฺปตฺต อมตปฺปตฺต นิพฺพานปฺปตฺตนฺติ ปสฺสามิ
สุทฺธ ปรม อโรค ฯ
[๑๑๑] ทิฏเน สสุทฺธิ นรสฺส โหตีติ จกฺขวุ ิฺาเณน ๒
รูปทสฺสเนน นรสฺส สุทธฺ ิ วิสุทฺธิ ปริสุทฺธิ มุตตฺ ิ วิมุตฺติ ปริมุตฺติ
โหติ นโร สุชฺฌติ วิสุชฺฌติ ปริสุชฺฌติ มุจจฺ ติ วิมุจฺจติ
ปริมุจฺจตีติ ทิฏเน สสุทฺธิ นรสฺส โหติ ฯ
[๑๑๒] เอวาภิชาน ปรมนฺติ ตฺวาติ เอว อภิชานนฺโต
อาชานนฺโต วิชานนฺโต ปฏิวิชานนฺโต ปฏิวิชฌ
ฺ นฺโต อิท ปรม
อคฺค เสฏ วิเสฏ ปาโมกฺข อุตฺตม ปรมนฺติ ตฺวา ชานิตฺวา
#๑ ยุ. เอตาภิชาน ฯ ๒ โป. ม. จกฺขุวิฺาณ ฯ
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ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวาติ เอวาภิชาน
ปรมนฺติ ตฺวา ฯ
[๑๑๓] สุทฺธานุปสฺสีติ ปจฺเจติ าณนฺติ โย สุทฺธ ปสฺสติ โส
สุทฺธานุปสฺสี ฯ ปจฺเจติ าณนฺติ จกฺขุวิฺาเณน ๑ รูปทสฺสน
าณนฺติ ปจฺเจติ มคฺโคติ ปจฺเจติ ปโถติ ปจฺเจติ นิยฺยานนฺติ
ปจฺเจตีติ สุทฺธานุปสฺสีติ ปจฺเจติ าณ ฯ เตนาห ภควา
ปสฺสามิ สุทฺธ ปรม อโรค
ทิฏเน สสุทฺธิ นรสฺส โหติ
เอวาภิชาน ปรมนฺติ ตฺวา
สุทฺธานุปสฺสีติ ปจฺเจติ าณนฺติ ฯ
[๑๑๔] ทิฏเน เจ สุทฺธิ นรสฺส โหติ
าเณน วา โส ปชหาติ ทุกฺข
อฺเน โส สุชฺฌติ โสปธีโก
ทิฏี หิ น ปาว ตถา วทาน ฯ
[๑๑๕] ทิฏเน เจ สุทฺธิ นรสฺส โหตีติ จกฺขุวิฺาเณน
รูปทสฺสเนน เจ นรสฺส สุทฺธิ วิสุทฺธิ ปริสุทฺธิ มุตฺติ วิมุตตฺ ิ
ปริมุตฺติ โหติ นโร สุชฌ
ฺ ติ วิสชุ ฺฌติ ปริสุชฺฌติ มุจฺจติ วิมุจฺจติ
ปริมุจฺจตีติ ทิฏเน เจ สุทฺธิ นรสฺส โหติ ฯ
[๑๑๖] าเณน วา โส ปชหาติ ทุกฺขนฺติ จกฺขุวิฺาเณน
รูปทสฺสเนน เจ นโร ชาติทุกฺข ปชหติ ชราทุกฺข ปชหติ พฺยาธิทุกฺข
#๑ โป. ม. จกฺขุวิฺาณ รูปทสฺสเนน าณนฺติ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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ทุกฺข ปชหติ มรณทุกขฺ  ปชหติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสทุกฺข
ปชหตีติ าเณน วา โส ปชหาติ ทุกฺข ฯ
[๑๑๗] อฺเน โส สุชฺฌติ โสปธีโกติ อฺเน อสุทฺธิมคฺเคน
มิจฺฉาปฏิปทาย อนิยฺยานปเถน ๑ อฺตฺร สติปฏาเนหิ
อฺตฺร สมฺมปฺปธาเนหิ อฺตฺร อิทฺธิปฺปาเทหิ อฺตฺร
อินฺทฺริเยหิ อฺตฺร พเลหิ อฺตฺร โพชฺฌงฺเคหิ อฺตฺร
อริยา อฏงฺคิกา มคฺคา นโร สุชฺฌติ วิสุชฌ
ฺ ติ ปริสุชฌ
ฺ ติ
มุจฺจติ วิมุจฺจติ ปริมุจฺจติ ฯ โสปธีโกติ สราโค สโทโส สโมโห
สมาโน สตโณฺห สทิฏิ สกิเลโส สอุปาทาโนติ อฺเน โส
สุชฺฌติ โสปธีโก ฯ
[๑๑๘] ทิฏี หิ น ปาว ตถา วทานนฺติ สาว ทิฏิ ต
ปุคฺคล ปาวทติ อิติปาย ปุคฺคโล มิจฺฉาทิฏิโก วิปรีตทสฺสโนติ ฯ
ตถา วทานนฺติ ตถา วทนฺต กเถนฺต ภณนฺต ทีปยนฺต โวหรนฺต
สสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ตถา วทนฺต กเถนฺต
ภณนฺต ทีปยนฺต โวหรนฺต อสสฺสโต โลโก อนฺตวา โลโก
อนนฺตวา โลโก ต ชีว ต สรีร อฺ ชีว อฺ สรีร โหติ
ตถาคโต ปรมฺมรณา น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา โหติ จ
น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา เนว โหติ น น โหติ
ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ตถา วทนฺต
กเถนฺต ภณนฺต ทีปยนฺต โวหรนฺตนฺติ ทิฏี หิ น ปาว ตถา
#๑ ม. อนิยฺยานิกปเถน ฯ
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วทาน ฯ เตนาห ภควา
ทิฏเน เจ สุทฺธิ นรสฺส โหติ
าเณน วา โส ปชหาติ ทุกฺข
อฺเน โส สุชฺฌติ โสปธีโก
ทิฏี หิ น ปาว ตถา วทานนฺติ ฯ
[๑๑๙] น พฺราหฺมโณ อฺโต สุทฺธิมาห
ทิฏเ สุเต สีลวเต มุเต วา
ปฺุเ จ ปาเป จ อนูปลิตฺโต
อตฺตฺชโห นยิธ ปกุพฺพมาโน ฯ
[๑๒๐] น พฺราหฺมโณ อฺโต สุทฺธิมาห ทิฏเ สุเต สีลวเต
มุเต วาติ นาติ ปฏิกฺเขโป ฯ พฺราหฺมโณติ สตฺตนฺน ธมฺมาน
พาหิตตฺตา พฺราหฺมโณ ฯ สกฺกายทิฏิ พาหิตา โหติ วิจิกิจฺฉา
พาหิตา โหติ สีลพฺพตปรามาโส พาหิโต โหติ ราโค พาหิโต
โหติ โทโส พาหิโต โหติ โมโห พาหิโต โหติ มาโน พาหิโต
โหติ ฯ พาหิตสฺส โหนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สงฺกิเลสิกา
โปโนพฺภวิกา สทรา ทุกฺขวิปากา อายตึ ชาติชรามรณียา ฯ
พาเหตฺวา สพฺพปาปกานิ (สภิยาติ ภควา)
วิมโล สาธุสมาหิโต ิตตฺโต
สสารมติจฺจ เกวลี โส
อนิสฺสิโต ตาทิ ปวุจฺจเต ส พฺรหฺมา ฯ
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น พฺราหฺมโณ อฺโต สุทฺธิมาหาติ พฺราหฺมโณ อฺเน
อสุทฺธิมคฺเคน มิจฺฉาปฏิปทาย อนิยยฺ านปเถน อฺตฺร สติปฏาเนหิ
อฺตฺร สมฺมปฺปธาเนหิ อฺตฺร อิทฺธิปฺปาเทหิ อฺตฺร
อินฺทฺริเยหิ อฺตฺร พเลหิ อฺตฺร โพชฺฌงฺเคหิ อฺตฺร อริยา ๑
อฏงฺคิกา มคฺคา สุทธฺ ึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ
ปริมุตฺตึ นาห น กเถติ น ภณติ น ทีปยติ น โวหรตีติ น
พฺราหฺมโณ อฺโต สุทฺธิมาห ฯ ทิฏเ สุเต สีลวเต มุเต วาติ
สนฺเตเก สมณพฺราหฺมณา ทิฏสุทฺธกิ า ๒ เต เอกจฺจาน รูปาน
ทสฺสน มงฺคล ปจฺเจนฺติ เอกจฺจาน รูปาน ทสฺสน อมงฺคลน
ปจฺเจนฺติ ฯ
กตเมส รูปาน ทสฺสน มงฺคล ปจฺเจนฺติ ฯ เต กาลโต
วุฏหิตฺวา อภิมงฺคลคตานิ รูปานิ ปสฺสนฺติ วาตสกุณ ปสฺสนฺติ
ปุสฺสเวฬุวลฏึ ปสฺสนฺติ คพฺภินิตฺถึ ปสฺสนฺติ กุมาริก ขนฺเธ
อาโรเปตฺวา คจฺฉนฺต ปสฺสนฺติ ปุณฺณฆฏ ปสฺสนฺติ โรหิตมจฺฉ
ปสฺสนฺติ อาชฺ ปสฺสนฺติ อาชฺรถ ปสฺสนฺติ อุสภ
ปสฺสนฺติ โคกปล ปสฺสนฺติ เอวรูปาน รูปาน ทสฺสน มงฺคล
ปจฺเจนฺติ ฯ
กตเมส รูปาน ทสฺสน อมงฺคล ปจฺเจนฺติ ฯ ปลาลปฺุช
ปสฺสนฺติ ตกฺกฆฏ ปสฺสนฺติ ริตฺตฆฏ ปสฺสนฺติ นฏ ปสฺสนฺติ
นคฺคสมณ ปสฺสนฺติ ขร ปสฺสนฺติ ขรยาน ปสฺสนฺติ เอกยุตฺตยาน
#๑ โป. ยุ. อริยฏงฺคิกมคฺเคน ฯ ม. อริเยน อฏงฺคิเกน มคฺเคน ฯ
#๒ โป. ม. ทิฏิสุทฺธิกา ฯ อิโต ปร อีทสิ เมว ฯ
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ปสฺสนฺติ กาณ ปสฺสนฺติ กุณึ ปสฺสนฺติ ขฺช ปสฺสนฺติ
ปกฺขหต ปสฺสนฺติ ชิณณ
ฺ ก ปสฺสนฺติ พฺยาธิก ปสฺสนฺติ มต
ปสฺสนฺติ เอวรูปาน รูปาน ทสฺสน อมงฺคล ปจฺเจนฺติ ฯ อิเม เต
สมณพฺราหฺมณา ทิฏสุทฺธิกา เต ทิฏเน สุทธฺ ึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ
มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ ปจฺเจนฺติ ฯ
สนฺเตเก สมณพฺราหฺมณา สุตสุทธฺ ิกา เต เอกจฺจาน สทฺทาน
สวน มงฺคล ปจฺเจนฺติ เอกจฺจาน สทฺทาน สวน อมงฺคล
ปจฺเจนฺติ ฯ
กตเมส สทฺทาน สวน มงฺคล ปจฺเจนฺติ ฯ เต กาลโต
วุฏหิตฺวา อภิมงฺคลคตานิ สทฺทานิ สุณนฺติ วฑฺฒาติ วา
วฑฺฒมานาติ วา ปุณฺณาติ วา ปุสสฺ าติ วา อสฺโสกาติ วา
สุมนาติ วา สุนกฺขตฺตาติ วา สุมงฺคลาติ วา สิรีติ วา
สิรีวฑฺฒาติ วา เอวรูปาน สทฺทาน สวน มงฺคล ปจฺเจนฺติ ฯ
กตเมส สทฺทาน สวน อมงฺคล ปจฺเจนฺติ ฯ กาโณติ วา
กุณีติ วา ขฺโชติ วา ปกฺขหโตติ วา ชิณณ
ฺ โกติ วา
พฺยาธิโกติ วา มโตติ วา ฉินฺนนฺติ วา ภินฺนนฺติ วา
ทฑฺฒนฺติ วา นฏนฺติ วา นตฺถีติ วา เอวรูปาน สทฺทาน
สวน อมงฺคล ปจฺเจนฺติ ฯ อิเม เต สมณพฺราหฺมณา สุตสุทฺธิกา
เต สุเตน สุทฺธึ วิสุทธฺ ึ ปริสุทฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ
ปจฺเจนฺติ ฯ
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สนฺเตเก สมณพฺราหฺมณา สีลสุทฺธกิ า เต สีลมตฺเตน สฺมมตฺเตน
สวรมตฺเตน อวีติกฺกมมตฺเตน สุทฺธึ วิสุทธฺ ึ ปริสุทธฺ ึ
มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ ปจฺเจนฺติ ฯ สมณมุณฺฑิกาปุตฺโต ๑ เอวมาห
จตูหิ โข อห ถปติ ธมฺเมหิ สมนฺนาคต ปุริสปุคฺคล ปฺาเปมิ
สมฺปนฺนกุสล ปรมกุสล อุตฺตมปฺปตฺติปฺปตฺต สมณ อโยชฺฌ
กตเมหิ จตูหิ อิธ ถปติ น กาเยน ปาปกมฺม กโรติ น
ปาปก วาจ ภาสติ น ปาปก สงฺกปฺป สงฺกปฺเปติ น ปาปก
อาชีว อาชีวติ อิเมหิ โข อห ถปติ จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคต
ปุริสปุคฺคล ปฺาเปมิ สมฺปนฺนกุสล ปรมกุสล อุตฺตมปฺปตฺติปฺปตฺต
สมณ อโยชฺฌ ฯ เอวเมว สนฺเตเก สมณพฺราหฺมณา สีลสุทฺธกิ า
เต สีลมตฺเตน สฺมมตฺเตน สวรมตฺเตน อวีติกฺกมมตฺเตน สุทฺธึ
วิสุทฺธึ ปริสทุ ฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ ปจฺเจนฺติ ฯ
สนฺเตเก สมณพฺราหฺมณา วตฺตสุทฺธิกา เต หตฺถิวตฺติกา ๒ วา
โหนฺติ อสฺสวตฺติกา วา โหนฺติ โควตฺติกา วา โหนฺติ กุกฺกรุ วตฺติกา
วา โหนฺติ กากวตฺติกา วา โหนฺติ วาสุเทววตฺติกา วา
โหนฺติ พลเทววตฺติกา วา โหนฺติ ปุณฺณภทฺทวตฺติกา วา
โหนฺติ มณิภทฺทวตฺติกา วา โหนฺติ อคฺคิวตฺติกา วา โหนฺติ
นาควตฺติกา วา โหนฺติ สุปณฺณวตฺติกา วา โหนฺติ ยกฺขวตฺติกา
วา โหนฺติ อสุรวตฺติกา วา โหนฺติ คนฺธพฺพวตฺติกา วา โหนฺติ
มหาราชวตฺติกา วา โหนฺติ จนฺทวตฺติกา วา โหนฺติ สุริยวตฺติกา
#๑ ม. ยุ. สมโณ มุณฺฑิกาปุตฺโต ฯ ๒ โป. ม. ...วติกา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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วา โหนฺติ อินฺทวตฺติกา วา โหนฺติ พฺรหฺมวตฺติกา วา โหนฺติ
เทววตฺติกา วา โหนฺติ ทิสวตฺติกา ๑ วา โหนฺติ ฯ อิเม เต
สมณพฺราหฺมณา วตฺตสุทฺธิกา เต วตฺเตน สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสทุ ฺธึ
มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ ปจฺเจนฺติ ฯ
สนฺเตเก สมณพฺราหฺมณา มุตสุทฺธิกา ฯ เต กาลโต
วุฏหิตฺวา ปวึ อามสนฺติ หริต อามสนฺติ โคมย อามสนฺติ
กจฺฉป อามสนฺติ ชาล ๒ อกฺกมนฺติ ติลวาห อามสนฺติ ปุสฺสติล
ขาทนฺติ ปุสฺสเตล มกฺเขนฺติ ปุสฺสทนฺตกฏ ๓ ขาทนฺติ ปุสฺสมตฺติกาย
นหายนฺติ ปุสฺสสาฏก นิวาเสนฺติ ปุสฺสเวฏน เวฏนฺติ ฯ
อิเม เต สมณพฺราหฺมณา มุตสุทฺธิกา เต มุเตน สุทฺธึ วิสุทฺธึ
ปริสุทฺธึ มุตตฺ ึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ ปจฺเจนฺติ ฯ
น พฺราหฺมโณ อฺโต สุทฺธมิ าห ทิฏเ สุเต สีลวเต
มุเต วาติ พฺราหฺมโณ ทิฏสุทฺธิยาป สุทฺธึ นาห สุตสุทฺธยิ าป
สุทฺธึ นาห สีลสุทฺธิยาป สุทฺธึ นาห วตฺตสุทฺธยิ าป สุทฺธึ นาห
มุตสุทฺธิยาป สุทฺธึ นาห น กเถติ น ภณติ น ทีปยติ น
โวหรตีติ น พฺราหฺมโณ อฺโต สุทฺธิมาห ทิฏเ สุเต
สีลวเต มุเต วา ฯ
[๑๒๑] ปฺุเ จ ปาเป จ อนูปลิตฺโตติ ปฺุ วุจฺจติ
ยงฺกิฺจิ เตธาตุก กุสลาภิสงฺขาร ฯ อปฺุ วุจฺจติ สพฺพ
อกุสล ฯ ยโต ปฺุาภิสงฺขาโร จ อปฺุาภิสงฺขาโร จ
#๑ ม. ทิสาวติกา ฯ ๒ ม. ผาล ฯ ๓ ม. ผุสฺส ... ผุสฺสมตฺติกา ฯ
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อาเนฺชาภิสงฺขาโร จ ปหีนา โหนฺติ อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา
อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา เอตฺตาวตา จ ปฺุเ จ
ปาเป จ น ลิมฺปติ น สลิมฺปติ น อุปลิมฺปติ อลิตฺโต
อสลิตฺโต อนูปลิตฺโต นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต
วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหรตีติ ปฺุเ จ ปาเป จ
อนูปลิตฺโต ฯ
[๑๒๒] อตฺตฺชโห นยิธ ปกุพฺพมาโนติ อตฺตฺชโหติ
อตฺตทิฏิชโห ฯ อตฺตฺชโหติ คาหชโห ๑ ฯ อตฺตฺชโหติ
ตณฺหาวเสน ทิฏิวเสน คหิต ปรามฏ อภินิวิฏ อชฺโฌสิต
อธิมุตฺต สพฺพ ต จตฺต โหติ วนฺต มุตฺต ปหีน ปฏินิสฺสฏ ฯ
นยิธ ปกุพพฺ มาโนติ ปฺุาภิสงฺขาร วา อปฺุาภิสงฺขาร วา
อาเนฺชาภิสงฺขาร วา อกุพฺพมาโน อชนยมาโน อสฺชนยมาโน
อนิพฺพตฺตยมาโน อนภินิพฺพตฺตยมาโนติ อตฺตฺชโห นยิธ
ปกุพฺพมาโน ฯ เตนาห ภควา
น พฺราหฺมโณ อฺโต สุทฺธิมาห
ทิฏเ สุเต สีลวเต มุเต วา
ปฺุเ จ ปาเป จ อนูปลิตฺโต
อตฺตฺชโห นยิธ ปกุพฺพมาโนติ ฯ
[๑๒๓] ปุริม ปหาย อปร สิตาเส
เอชานุคา เต น ตรนฺติ สงฺค
#๑ โป. ม. คาห ชโห ฯ
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เต อุคฺคหายนฺติ นิรสฺสชนฺติ
กปว สาข ปมุข ๑ คหาย ฯ
[๑๒๔] ปุริม ปหาย อปร สิตาเสติ ปุริม สตฺถาร ปหาย
อปร ๒ สตฺถาร นิสฺสิตา ปุริม ธมฺมกฺขาน ปหาย อปร ธมฺมกฺขาน
นิสฺสิตา ปุริม คณ ปหาย อปร คณ นิสฺสิตา ปุริม ทิฏ ึ
ปหาย อปร ทิฏึ นิสสฺ ิตา ปุริม ปฏิปท ปหาย อปร ปฏิปท
นิสฺสิตา ปุริม มคฺค ปหาย อปร มคฺค นิสฺสติ า สนฺนิสสฺ ิตา
อลฺลีนา อุปคตา อชฺโฌสิตา อธิมุตฺตาติ ปุรมิ  ปหาย อปร
สิตาเส ฯ
[๑๒๕] เอชานุคา เต น ตรนฺติ สงฺคนฺติ เอชา วุจฺจติ
ตณฺหา โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ
เอชานุคาติ เอชานุคา เอชานุคตา เอชานุสฏา เอชายาปนฺนา ๓ ปติตา
อภิภูตา ปริยาทินฺนจิตฺตา ฯ เต น ตรนฺติ สงฺคนฺติ ราคสงฺค โทสสงฺค
โมหสงฺค มานสงฺค ทิฏ ิสงฺค กิเลสสงฺค ทุจฺจริตสงฺค น ตรนฺติ น
อุตฺตรนฺติ น ปตรนฺติ น สมติกฺกมนฺติ น วีติวตฺตนฺตีติ เอชานุคา
เต น ตรนฺติ สงฺค ฯ
[๑๒๖] เต อุคฺคหายนฺติ นิรสฺสชนฺตีติ สตฺถาร คณฺหนฺติ ต
มฺุจิตฺวา อฺ สตฺถาร คณฺหนฺติ ธมฺมกฺขาน คณฺหนฺติ ต
มฺุจิตฺวา อฺ ธมฺมกฺขาน คณฺหนฺติ คณ คณฺหนฺติ ต
มฺุจิตฺวา อฺ คณ คณฺหนฺติ ทิฏึ คณฺหนฺติ ต มฺุจิตฺวา
#๑ โป. ม. ปมฺุจ ฯ ๒ ม. ปร ฯ ๓ สพฺพตฺถ โปตฺถเก เอชายปนฺนา ฯ
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อฺ ทิฏึ คณฺหนฺติ ปฏิปท คณฺหนฺติ ต มฺุจิตฺวา อฺ
ปฏิปท คณฺหนฺติ มคฺค คณฺหนฺติ ต มฺุจิตฺวา อฺ มคฺค
คณฺหนฺติ คณฺหนฺติ จ มฺุจนฺติ จ อาทิยนฺติ จ นิรสฺสชนฺติ
จาติ เต อุคฺคหายนฺติ นิรสฺสชนฺติ ฯ
[๑๒๗] กปว สาข ปมุข คหายาติ ยถา มกฺกโฏ อรฺเ
ปวเน จรมาโน สาข คณฺหาติ ต มฺุจิตฺวา อฺ สาข
คณฺหาติ ต มฺุจิตฺวา อฺ สาข คณฺหาติ เอวเมว ปุถู
สมณพฺราหฺมณา ปุถู ทิฏิคตานิ คณฺหนฺติ จ มฺุจนฺติ จ
อาทิยนฺติ จ นิรสฺสชนฺติ จาติ กปว สาข ปมุข คหาย ฯ
เตนาห ภควา
ปุริม ปหาย อปร สิตาเส
เอชานุคา เต น ตรนฺติ สงฺค
เต อุคฺคหายนฺติ นิรสฺสชนฺติ
กปว สาข ปมุข คหายาติ ฯ
[๑๒๘] สย สมาทาย วตานิ ชนฺตุ
อุจฺจาวจ คจฺฉติ สฺสตฺโต
วิทฺวา จ เวเทหิ สเมจฺจ ธมฺม
น อุจฺจาวจ คจฺฉติ ภูริปฺโ ฯ
[๑๒๙] สย สมาทาย วตานิ ชนฺตูติ สย สมาทายาติ สาม
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สมาทาย ฯ วตานีติ หตฺถิวตฺต ๑ วา อสฺสวตฺต วา โควตฺต วา
กุกฺกุรวตฺต วา กากวตฺต วา วาสุเทววตฺต วา พลเทววตฺต วา
ปุณฺณภทฺทวตฺต วา มณิภทฺทวตฺต วา อคฺคิวตฺต วา นาควตฺต
วา สุปณฺณวตฺต วา ยกฺขวตฺต วา อสุรวตฺต วา ฯเปฯ
ทิสวตฺต วา อาทาย สมาทาย อาทิยิตฺวา สมาทิยิตฺวา คณฺหิตฺวา
ปรามสิตฺวา อภินิวิสิตฺวา ฯ ชนฺตูติ สตฺโต นโร ฯเปฯ มนุโชติ
สย สมาทาย วตานิ ชนฺตุ ฯ
[๑๓๐] อุจฺจาวจ คจฺฉติ สฺสตฺโตติ สตฺถารโต สตฺถาร
คจฺฉติ ธมฺมกฺขานโต ธมฺมกฺขาน คจฺฉติ คณโต คณ คจฺฉติ
ทิฏิยา ทิฏ ึ คจฺฉติ ปฏิปทาโต ๒ ปฏิปท คจฺฉติ มคฺคโต มคฺค
คจฺฉติ ฯ สฺสตฺโตติ กามสฺาย พฺยาปาทสฺาย วิหึสาสฺาย
ทิฏิสฺาย สตฺโต วิสตฺโต อาสตฺโต ลคฺโค ลคฺคิโต
ปลิพุทฺโธ ฯ ยถา ภิตฺติขีเล วา นาคทนฺเต วา ภณฺฑ สตฺต วิสตฺต
อาสตฺต ลคฺค ลคฺคิต ปลิพุทฺธ เอวเมว กามสฺาย พฺยาปาทสฺาย
วิหึสาสฺาย ทิฏิสฺาย สตฺโต วิสตฺโต อาสตฺโต
ลคฺโค ลคฺคิโต ปลิพุทฺโธติ อุจฺจาวจ คจฺฉติ สฺสตฺโต ฯ
[๑๓๑] วิทฺวา จ เวเทหิ สเมจฺจ ธมฺมนฺติ วิทวฺ าติ วิทฺวา
วิชฺชาคโต าณี พุทฺธิมา วิภาวี เมธาวี ฯ เวเทหีติ เวทา
วุจฺจนฺติ จตูสุ มคฺเคสุ าณ ปฺา ปฺินฺทฺริย ปฺาพล
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค วีมสา วิปสฺสนา สมฺมาทิฏิ ฯ เตหิ
#๑ โป. ม. ...วต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. ปฏิปทาย ฯ
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เวเทหิ ชาติชรามรณสฺส อนฺตคโต อนฺตปฺปตฺโต โกฏิคโต
โกฏิปฺปตฺโต ปริยนฺตคโต ปริยนฺตปฺปตฺโต โวสานคโต โวสานปฺปตฺโต
ตาณคโต ตาณปฺปตฺโต เลณคโต เลณปฺปตฺโต สรณคโต
สรณปฺปตฺโต อภยคโต อภยปฺปตฺโต อจฺจุตคโต อจฺจุตปฺปตฺโต
อมตคโต อมตปฺปตฺโต นิพฺพานคโต นิพฺพานปฺปตฺโต ฯ เวทาน วา
อนฺตคโตติ เวทคู ฯ เวเทหิ วา อนฺตคโตติ เวทคู ฯ สตฺตนฺน [๑]
ธมฺมาน วิทิตตฺตา เวทคู สกฺกายทิฏิ วิทิตา โหติ วิจิกิจฺฉา
วิทิตา โหติ สีลพฺพตปรามาโส วิทิโต โหติ ราโค วิทโิ ต
โหติ โทโส วิทิโต โหติ โมโห วิทิโต โหติ มาโน
วิทิโต โหติ ฯ วิทิตสฺส โหนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สงฺกิเลสิกา
โปโนพฺภวิกา สทรา ทุกฺขวิปากา อายตึ ชาติชรามรณียา ฯ
เวทานิ วิเจยฺย เกวลานิ (สภิยาติ ภควา)
สมณาน ยานิปตฺถิ ๒ พฺราหฺมณาน
สพฺพเวทนาสุ วีตราโค
สพฺพ เวทมติจฺจ เวทคู โส [๓] ฯ
วิทฺวา จ เวเทหิ สเมจฺจ ธมฺมนฺติ สเมจฺจ อภิสเมจฺจ ธมฺม ฯ สพฺเพ
สงฺขารา อนิจฺจาติ สเมจฺจ อภิสเมจฺจ ธมฺม ฯ สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ
สเมจฺจ อภิสเมจฺจ ธมฺม ฯ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ สเมจฺจ
อภิสเมจฺจ ธมฺม ฯ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติ สเมจฺจ อภิสเมจฺจ
ธมฺม ฯ สงฺขารปจฺจยา วิฺาณนฺติ สเมจฺจ อภิสเมจฺจ ธมฺม ฯ
#๑ ม. วาสทฺโท อตฺถิ ฯ ๒ ม. ยานีธตฺถิ ฯ ๓ ม. ยุ. อิติสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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วิฺาณปจฺจยา นามรูปนฺติ ฯ นามรูปปจฺจยา สฬายตนนฺติ ฯ
สฬายตนปจฺจยา ผสฺโสติ ฯ ผสฺสปจฺจยา เวทนาติ ฯ เวทนาปจฺจยา
ตณฺหาติ ฯ ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานนฺติ ฯ อุปาทานปจฺจยา
ภโวติ ฯ ภวปจฺจยา ชาตีติ ฯ ชาติปจฺจยา ชรามรณนฺติ
สเมจฺจ อภิสเมจฺจ ธมฺม ฯ อวิชชฺ านิโรธา สงฺขารนิโรโธติ สเมจฺจ
อภิสเมจฺจ ธมฺม ฯ สงฺขารนิโรธา วิฺาณนิโรโธติ สเมจฺจ
อภิสเมจฺจ ธมฺม ฯ วิฺาณนิโรธา นามรูปนิโรโธติ ฯ นามรูปนิโรธา
สฬายตนนิโรโธติ ฯ สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธติ ฯ ผสฺสนิโรธา
เวทนานิโรโธติ ฯ เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธติ ฯ ตณฺหานิโรธา
อุปาทานนิโรโธติ ฯ อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธติ ฯ ภวนิโรธา
ชาตินิโรโธติ ฯ ชาตินิโรธา ชรามรณนิโรโธติ สเมจฺจ อภิสเมจฺจ
ธมฺม ฯ อิท ทุกฺขนฺติ สเมจฺจ อภิสเมจฺจ ธมฺม ฯ อย
ทุกฺขสมุทโยติ ฯ อย ทุกขฺ นิโรโธติ ฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
สเมจฺจ อภิสเมจฺจ ธมฺม ฯ อิเม อาสวาติ สเมจฺจ อภิสเมจฺจ
ธมฺม ฯ อย อาสวสมุทโยติ ฯ อย อาสวนิโรโธติ ฯ อย อาสวนิโรธคามินี
ปฏิปทาติ สเมจฺจ อภิสเมจฺจ ธมฺม ฯ อิเม ธมฺมา
อภิฺเยฺยาติ ฯ อิเม ธมฺมา ปริฺเยฺยาติ ฯ อิเม ธมฺมา
ปหาตพฺพาติ ฯ อิเม ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ อิเม ธมฺมา
สจฺฉิกาตพฺพาติ สเมจฺจ อภิสเมจฺจ ธมฺม ฯ ฉนฺน ผสฺสายตนาน
สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ
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สเมจฺจ อภิสเมจฺจ ธมฺม ฯ ปฺจนฺน อุปาทานกฺขนฺธาน สมุทยฺจ
อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ สเมจฺจ
อภิสเมจฺจ ธมฺม ฯ จตุนฺน มหาภูตาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ
อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ สเมจฺจ อภิสเมจฺจ ธมฺม ฯ
ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ สเมจฺจ อภิสเมจฺจ
ธมฺมนฺติ วิทฺธา จ เวเทหิ สเมจฺจ ธมฺม ฯ
[๑๓๒] น อุจฺจาวจ คจฺฉติ ภูรปิ ฺโติ น สตฺถารโต
สตฺถาร คจฺฉติ น ธมฺมกฺขานโต ธมฺมกฺขาน คจฺฉติ น
คณโต คณ คจฺฉติ น ทิฏิยา ทิฏึ คจฺฉติ น ปฏิปทาย
ปฏิปท คจฺฉติ น มคฺคโต มคฺค คจฺฉติ ฯ ภูริปฺโติ
[๑] มหาปฺโ ปุถุปฺโ หาสปฺโ ชวนปฺโ ติกฺขปฺโ
นิพฺเพธิกปฺโ ฯ ภูรี วุจฺจติ ปวี ฯ ตาย ปวีสมาย
ปฺาย วิปุลาย วิตฺถตาย สมนฺนาคโตติ น อุจฺจาวจ คจฺฉติ
ภูริปฺโ ฯ เตนาห ภควา
สย สมาทาย วตานิ ชนฺตุ
อุจฺจาวจ คจฺฉติ สฺสตฺโต
วิทฺธา จ เวเทหิ สเมจฺจ ธมฺมA
น อุจฺจาวจ คจฺฉติ ภูริปฺโติ ฯ
[๑๓๓] ส สพฺพธมฺเมสุ วิเสนิภูโต
ยงฺกิฺจิ ทิฏว สุต มุต วา
#๑ ม. ภูริปฺโ ฯ
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ตเมว ทสฺสึ วิวฏ จรนฺต
เกนีธ โลกสฺมิ วิกปฺปเยยฺย ฯ
[๑๓๔] ส สพฺพธมฺเมสุ วิเสนิภูโต ยงฺกิฺจิ ทิฏว สุต มุต
วาติ เสนา วุจฺจติ มารเสนา ฯ กายทุจฺจริต มารเสนา
วจีทุจฺจริต มารเสนา มโนทุจฺจริต มารเสนา ราโค มารเสนา
โทโส มารเสนา โมโห มารเสนา โกโธ อุปนาโห ฯเปฯ
สพฺพากุสลาภิสงฺขารา มารเสนา ฯ วุตฺต เหต ภควตา
กามา เต ปมา เสนา ทุติยารติ วุจฺจติ
ตติยา ขุปฺปปาสา เต จตุตฺถี ตณฺหา ปวุจฺจติ
ปฺจม ๑ ถีนมิทฺธนฺเต ฉฏา ภิรู ๒ ปวุจฺจติ
สตฺตมี วิจิกิจฺฉา เต มกฺโข ถมฺโภ เต อฏโม
ลาโภ สิโลโก สกฺกาโร มิจฺฉาลทฺโธ จ โย ยโส
โย จตฺตาน สมุกฺกเส ปเร จ อวชานติ
เอสา นมุจิ เต เสนา กณฺหสฺสาภิปฺปหาริณี
น น อสูโร ชินาติ เชตฺวา จ ลภเต สุขนฺติ ฯ
ยโต จตูหิ อริยมคฺเคหิ สพฺพา จ มารเสนา สพฺเพ จ ปฏิเสนิกรา
กิเลสา ชิตา จ ปราชิตา จ ภคฺคา วิปฺปลุตฺตา ปรมฺมุขา โส
วุจฺจติ วิเสนิภูโต ฯ โส ทิฏเ วิเสนิภูโต สุเต วิเสนิภูโต
มุเต วิเสนิภูโต วิฺาเต วิเสนิภูโตติ ส สพฺพธมฺเมสุ
วิเสนิภูโต ยงฺกิฺจิ ทิฏว สุต มุต วา ฯ
#๑ ม. ปฺจมี ฯ ๒ ม. ยุ. ภีรู ฯ
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[๑๓๕] ตเมว ทสฺสึ วิวฏ จรนฺตนฺติ ตเมว สุทฺธทสฺสึ
วิสุทฺธทสฺสึ ปริสุทฺธทสฺสึ โวทานทสฺสึ ปริโยทานทสฺสึ ฯ อถวา
สุทฺธทสฺสน วิสุทฺธทสฺสน ปริสุทฺธทสฺสน โวทานทสฺสน ปริโยทานทสฺสน ฯ
วิวฏนฺติ ตณฺหาฉทน [๑] กิเลสฉทน [๒] อวิชฺชาฉทน ฯ
ตานิ ฉทนานิ วิวฏานิ โหนฺติ วิทฺธสิตานิ อุปฆาติตานิ ๓ สมุคฺฆาติตานิ
ปหีนานิ สมุจฺฉินฺนานิ วูปสนฺตานิ ปฏิปฺปสฺสทฺธานิ อภพฺพุปฺปตฺติกานิ
าณคฺคินา ทฑฺฒานิ ฯ จรนฺตนฺติ จรนฺต วิจรนฺต [๔] อิริยนฺต
วตฺตนฺต ปาเลนฺต ยเปนฺต ยาเปนฺตนฺติ ตเมว ทสฺสึ วิวฏ
จรนฺต ฯ
[๑๓๖] เกนีธ โลกสฺมิ วิกปฺปเยยฺยาติ กปฺปาติ เทฺว กปฺปา
ตณฺหากปฺโป จ ทิฏิกปฺโป จ ฯเปฯ อย ตณฺหากปฺโป ฯเปฯ
อย ทิฏิกปฺโป ฯ ตสฺส ตณฺหากปฺโป ปหีโน ทิฏิกปฺโป
ปฏินิสฺสฏโ ตณฺหากปฺปสฺส ปหีนตฺตา ทิฏิกปฺปสฺส ปฏินิสฺสฏตฺตา
เกน ราเคน กปฺเปยฺย เกน โทเสน กปฺเปยฺย เกน โมเหน
กปฺเปยฺย เกน มาเนน กปฺเปยฺย กาย ทิฏิยา กปฺเปยฺย
เกน อุทฺธจฺเจน กปฺเปยฺย กาย วิจิกิจฺฉาย กปฺเปยฺย เกหิ
อนุสเยหิ กปฺเปยฺย รตฺโตติ วา ทุฏโ ติ วา มูโฬฺหติ วา
วินิพนฺโธติ วา ปรามฏโติ วา วิกฺเขปคโตติ วา อนิฏงฺคโตติ
วา ถามคโตติ วา ฯ เต อภิสงฺขารา ปหีนา
อภิสงฺขาราน ปหีนตฺตา คติโย เกน กปฺเปยฺย เนรยิโกติ วา
#๑ ม. ทิฏิฉทน ฯ ๒ ม. ทุจฺจริตฉทน ฯ ๓ ม. อุคฺฆาฏิตานิ ฯ ๔ ม. วิหรนฺต ฯ
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ติรจฺฉานโยนิโกติ วา ปตฺติวิสยิโกติ วา มนุสโฺ สติ วา เทโวติ
วา รูปติ วา อรูปติ วา สฺีติ วา อสฺีติ วา
เนวสฺีนาสฺีติ วา ฯ โส เหตุ นตฺถิ ปจฺจโย นตฺถิ การณ
นตฺถิ เยน กปฺเปยฺย วิกปฺเปยฺย วิกปฺป อาปชฺเชยฺย ฯ โลกสฺมนิ ฺติ
อปายโลเก มนุสฺสโลเก เทวโลเก ขนฺธโลเก ธาตุโลเก อายตนโลเกติ
เกนีธ โลกสฺมิ วิกปฺปเยยฺย ฯ เตนาห ภควา$
ส สพฺพธมฺเมสุ วิเสนิภูโต
ยงฺกิฺจิ ทิฏว สุต มุต วา
ตเมว ทสฺสึ วิวฏ จรนฺต
เกนีธ โลกสฺมิ วิกปฺปเยยฺยาติ ฯ
[๑๓๗] น กปฺปยนฺติ น ปุเรกฺขโรนฺติ
อจฺจนฺตสุทฺธีติ น เต วทนฺติ
อาทานคนฺถ คถิต วิสชฺช
อาส น กุพฺพนฺติ กุหิฺจิ โลเก ฯ
[๑๓๘] น กปฺปยนฺติ น ปุเรกฺขโรนฺตีติ กปฺปาติ เทฺว กปฺปา
ตณฺหากปฺโป จ ทิฏิกปฺโป จ ฯเปฯ อย ตณฺหากปฺโป ฯเปฯ
อย ทิฏิกปฺโป ฯ เตส ตณฺหากปฺโป ปหีโน ทิฏิกปฺโป
ปฏินิสฺสฏโ ตณฺหากปฺปสฺส ปหีนตฺตา ทิฏิกปฺปสฺส ปฏินิสฺสฏตฺตา
ตณฺหากปฺป วา ทิฏิกปฺป วา น กปฺเปนฺติ น ชเนนฺติ
น สฺชเนนฺติ น นิพฺพตฺเตนฺติ นาภินิพฺพตฺเตนฺตีติ น
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กปฺปยนฺติ ฯ น ปุเรกฺขโรนฺตีติ เทฺว ปุเรกฺขารา ตณฺหาปุเรกฺขาโร
จ ทิฏิปุเรกฺขาโร จ ฯเปฯ อย ตณฺหาปุเรกฺขาโร ฯเปฯ อย
ทิฏิปุเรกฺขาโร ฯ เตส ตณฺหาปุเรกฺขาโร ปหีโน ทิฏิปุเรกฺขาโร
ปฏินิสฺสฏโ ตณฺหาปุเรกฺขารสฺส ปหีนตฺตา ทิฏิปุเรกฺขารสฺส
ปฏินิสฺสฏตฺตา น ตณฺห วา ทิฏึ วา ปุรโต กตฺวา จรนฺติ
น ตณฺหาธชา น ตณฺหาเกตู น ตณฺหาธิปเตยฺยา น ทิฏิทฺธชา
น ทิฏิเกตู น ทิฏาธิปเตยฺยา น ตณฺหาย วา ทิฏิยา วา
ปริวาริตา จรนฺตีติ น กปฺปยนฺติ น ปุเรกฺขโรนฺติ ฯ
[๑๓๙] อจฺจนฺตสุทฺธีติ น เต วทนฺตีติ อจฺจนฺตสุทฺธีติ อนจฺจนฺตสุทฺธึ
สสารสุทฺธึ อกิริยสุทฺธึ สสฺสตวาท น วทนฺติ น กเถนฺติ น
ภณนฺติ น ทีปยนฺติ น โวหรนฺตีติ อจฺจนฺตสุทฺธีติ น เต วทนฺติ ฯ
[๑๔๐] อาทานคนฺถ คถิต วิสชฺชาติ คนฺถาติ จตฺตาโร
คนฺถา อภิชฌ
ฺ า กายคนฺโถ พฺยาปาโท กายคนฺโถ สีลพฺพตปรามาโส
กายคนฺโถ อิทสจฺจาภินิเวโส กายคนฺโถ ฯ อตฺตโน
ทิฏิยา ราโค อภิชฺฌา กายคนฺโถ ฯ ปรวาเทสุ อาฆาโต
อปฺปจฺจโย พฺยาปาโท กายคนฺโถ ฯ อตฺตโน สีล วา วตฺต วา
สีลพฺพตฺต วา ปรามสติ สีลพฺพตปรามาโส กายคนฺโถ ฯ อตฺตโน
ทิฏิ อิทสจฺจาภินิเวโส กายคนฺโถ ฯ กึการณา วุจฺจนฺติ ๑ อาทานคนฺโถ ฯ
เตหิ คนฺเถหิ รูป อาทิยนฺติ อุปาทิยนฺติ คณฺหนฺติ
ปรามสนฺติ อภินิวิสนฺติ เวทน สฺ สงฺขาเร วิฺาณ
#๑ ม. วุจฺจติ ฯ อิโต ปร เอว าตพฺพ ฯ
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คตึ อุปปตฺตึ ปฏิสนฺธึ ภว สสาร วฏฏ อาทิยนฺติ
อุปาทิยนฺติ คณฺหนฺติ ปรามสนฺติ อภินิวิสนฺติ ตการณา วุจฺจนฺติ
อาทานคนฺโถ ฯ วิสชฺชาติ คนฺเถ โวสฺสชฺชิตฺวา วา วิสชฺช ฯ
อถวา คนฺเถ คถิเต ๑ คนฺถิเต พนฺเธ วิพนฺเธ อาพนฺเธ ลคฺเค
ลคฺคิเต ปลิพุทฺเธ พนฺธเน โผฏยิตฺวา ๒ วา วิสชฺช ฯ ยถา วยฺห วา
รถ วา สกฏ วา สนฺทมานิก วา สชฺช วิสชฺช กโรนฺติ วิโกเปนฺติ
เอวเมว คนฺเถ โวสฺสชฺชติ ฺวา วา วิสชฺช ฯ อถวา คนฺเถ คถิเต
คนฺถิเต พนฺเธ วิพนฺเธ อาพนฺเธ ลคฺเค ลคฺคิเต ปลิพุทฺเธ พนฺธเน
โผฏยิตฺวา ๓ วา วิสชฺชาติ อาทานคนฺถ คถิต วิสชฺช ฯ
[๑๔๑] อาส น กุพฺพนฺติ กุห
ิ ฺจิ โลเกติ อาสา วุจฺจติ
ตณฺหา โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ
อาส น กุพฺพนฺตีติ อาส น กุพฺพนฺติ น ชเนนฺติ น สฺชเนนฺติ
น นิพฺพตฺเตนฺติ นาภินิพฺพตฺเตนฺติ ฯ กุหิฺจีติ กุหิฺจิ กิมฺหิจิ
กตฺถจิ อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา ฯ โลเกติ
อปายโลเก ฯเปฯ อายตนโลเกติ อาส น กุพฺพนฺติ กุห
ิ ฺจิ
โลเก ฯ เตนาห ภควา
น กปฺปยนฺติ น ปุเรกฺขโรนฺติ
อจฺจนฺตสุทฺธีติ น เต วทนฺติ
อาทานคนฺถ คถิต วิสชฺช
อาส น กุพฺพนฺติ กุหิฺจิ โลเกติ ฯ
#๑ ม. คธิเต ฯ อปรมฺป อีทิสเมว ฯ ๒-๓ ม. โปฏยิตฺวา ฯ
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[๑๔๒] สีมาติโต ๑ พฺราหฺมโณ ตสฺส นตฺถิ
ตฺวา จ ทิสฺวา จ สมุคฺคหีต
น ราคราคี น วิราครตฺโต
ตสฺสีท ๒ นตฺถิ ปรมุคฺคหีต ฯ
[๑๔๓] สีมาติโต พฺราหฺมโณ ตสฺส นตฺถิ ตฺวา จ ทิสฺวา
จ สมุคฺคหีตนฺติ สีมาติ จตสฺโส สีมาโย ฯ สกฺกายทิฏ ิ
วิจิกิจฺฉา สีลพฺพตปรามาโส ทิฏานุสโย วิจิกจิ ฺฉานุสโย ตเทกฏา
จ กิเลสา อย ปมา สีมา ฯ โอฬาริก กามราคสฺโชน
ปฏิฆสฺโชน โอฬาริโก กามราคานุสโย ปฏิฆานุสโย ตเทกฏา
จ กิเลสา อย ทุติยา สีมา ฯ อณุสหคต กามราคสฺโชน
ปฏิฆสฺโชน อณุสหคโต กามราคานุสโย ปฏิฆานุสโย ตเทกฏา
จ กิเลสา อย ตติยา สีมา ฯ รูปราโค อรูปราโค มาโน
อุทฺธจฺจ อวิชฺชา มานานุสโย ภวราคานุสโย อวิชชฺ านุสโย ตเทกฏา
จ กิเลสา อย จตุตฺถา สีมา ฯ ยโต จตูหิ อริยมคฺเคหิ
อิมา จตสฺโส สีมาโย อติกฺกนฺโต โหติ สมติกฺกนฺโต วีติวตฺโต
โส วุจฺจติ สีมาติโต ฯ พฺราหฺมโณติ สตฺตนฺน ธมฺมาน พาหิตตฺตา
พฺราหฺมโณ ฯเปฯ อนิสฺสิโต ตาทิ ปวุจฺจเต ส พฺรหฺมา ฯ
ตสฺสาติ อรหโต ขีณาสวสฺส ฯ ตฺวาติ ปรจิตฺตาเณน วา
ตฺวา ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาเณน วา ตฺวา ฯ ทิสฺวาติ มสจกฺขุนา
วา [๓] ทิพพฺ จกฺขุนา วา ทิสฺวาติ สีมาติโต พฺราหฺมโณ ตสฺส นตฺถิ
#๑ ม. ยุ. สีมาติโค ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. ตสฺสีธ ฯ อปรมฺป อีทิสเมว ฯ
#๓ ม. ทิสฺวา ฯ
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ตฺวา จ ทิสฺวา จ ฯ สมุคฺคหีตนฺติ ตสฺส อิท ปรม อคฺค
เสฏ วิเสฏ ๑ ปาโมกฺข อุตฺตม ปวรนฺติ คหิต ปรามฏ อภินิวิฏ
อชฺโฌสิต อธิมุตฺต ฯ นตฺถีติ นตฺถิ น สนฺติ น สวิชฺชติ นุปลพฺภติ ฯ
ปหีน สมุจฺฉินฺน วูปสนฺต ปฏิปฺปสฺสทฺธ อภพฺพุปฺปตฺติก าณคฺคินา
ทฑฺฒนฺติ สีมาติโต พฺราหฺมโณ ตสฺส นตฺถิ ตฺวา จ ทิสฺวา
จ สมุคฺคหีต ฯ
[๑๔๔] น ราคราคี น วิราครตฺโตติ ราครตฺตา วุจฺจนฺติ
เย ปฺจสุ กามคุเณสุ รตฺตา คิทฺธา คธิตา มุจฺฉิตา อชฺโฌปนฺนา
ลคฺคา ลคฺคิตา ปลิพุทฺธา ฯ วิราครตฺตา วุจฺจนฺติ เย รูปาวจรารูปาวจรสมาปตฺตีสุ รตฺตา คิทฺธา คธิตา มุจฺฉิตา อชฺโฌปนฺนา
ลคฺคา ลคฺคิตา ปลิพุทฺธา ฯ น ราคราคี น วิราครตฺโตติ ยโต
กามราโค จ รูปราโค จ อรูปราโค จ ปหีนา โหนฺติ อุจฺฉินฺนมูลา
ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา เอตฺตาวตา น
ราคราคี น วิราครตฺโต ฯ
[๑๔๕] ตสฺสีท นตฺถิ ปรมุคฺคหีตนฺติ ตสฺสาติ อรหโต
ขีณาสวสฺส ฯ ตสฺส อิท ปรม อคฺค เสฏ วิเสฏ ปาโมกฺข
อุตฺตม ปวรนฺติ คหิต ปรามฏ อภินิวิฏ อชฺโฌสิต อธิมตุ ฺต ฯ
นตฺถีติ นตฺถิ น สนฺติ น สวิชฺชติ นุปลพฺภติ ฯ ปหีน สมุจฺฉินฺน วูปสนฺต
ปฏิปฺปสฺสทฺธ อภพฺพุปฺปตฺติก าณคฺคินา ทฑฺฒนฺติ ตสฺสีท นตฺถิ
ปรมุคฺคหีต ฯ เตนาห ภควา
#๑ ม. วิสฏิ  ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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สีมาติโต พฺราหฺมโณ ตสฺส นตฺถิ
ตฺวา จ ทิสฺวา จ สมุคฺคหีต
น ราคราคี น วิราครตฺโต
ตสฺสีท นตฺถิ ปรมุคฺคหีตนฺติ ฯ
จตุตฺโถ สุทฺธฏกสุตฺตนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
_____________
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ปฺจโม ปรมฏกสุตฺตนิทฺเทโส
[๑๔๖] ปรมนฺติ ทิฏีสุ ปริพฺพสาโน
ยทุตฺตรึ กุรุเต ชนฺตุ โลเก
หีนาติ อฺเ ตโต สพฺพมาห
ตสฺมา วิวาทานิ อวีติวตฺโต ฯ
[๑๔๗] ปรมนฺติ ทิฏ ีสุ ปริพฺพสาโนติ สนฺเตเก สมณพฺราหฺมณา
ทิฏิคติกา เต ทฺวาสฏิยา ทิฏิคตาน อฺตรฺตร ทิฏิคต
อิท ปรม อคฺค เสฏ วิเสฏ ปาโมกฺข อุตฺตม ปวรนฺติ คเหตฺวา
อุคฺคเหตฺวา คณฺหิตฺวา ปรามสิตฺวา อภินิวิสิตฺวา สกาย สกาย
ทิฏิยา วสนฺติ สวสนฺติ อาวสนฺติ ปริวสนฺติ ฯ ยถา อาคาริกา
วา ฆเรสุ วสนฺติ สาปตฺติกา วา อาปตฺตีสุ วสนฺติ สกิเลสา วา
กิเลเสสุ วสนฺติ เอวเมว สนฺเตเก สมณพฺราหฺมณา ทิฏิคติกา
เต ทฺวาสฏิยา ทิฏิคตาน อฺตรฺตร ทิฏิคต อิท ปรม
อคฺค เสฏ วิเสฏ ปาโมกฺข อุตฺตม ปวรนฺติ คเหตฺวา อุคฺคเหตฺวา
คณฺหิตฺวา ปรามสิตฺวา อภินิวิสิตฺวา สกาย สกาย ทิฏิยา วสนฺติ
สวสนฺติ ๑ อาวสนฺติ ปริวสนฺตีติ ปรมนฺติ ทิฏีสุ ปริพฺพสาโน ฯ
[๑๔๘] ยทุตฺตรึ กุรุเต ชนฺตุ โลเกติ ยทนฺติ ย ฯ อุตฺตรึ
กุรุเตติ อุตฺตรึ กโรติ อคฺค เสฏ วิเสฏ ปาโมกฺข อุตฺตม
#๑ ม. ปวสนฺติ ฯ
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ปวร กโรติ ฯ อย สตฺถา สพฺพฺูติ อุตฺตรึ กโรติ อคฺค
เสฏ วิเสฏ ปาโมกฺข อุตฺตม ปวร กโรติ อย ธมฺโม
สฺวากฺขาโต อย คโณ สุปฏิปนฺโน อย ทิฏิ ภทฺทิกา อย
ปฏิปทา สุปฺตฺตา อย มคฺโค นิยฺยานิโกติ อุตฺตรึ กโรติ
อคฺค เสฏ วิเสฏ ปาโมกฺข อุตฺตม ปวร กโรติ นิพฺพตฺเตติ
อภินิพฺพตฺเตติ ฯ ชนฺตตู ิ สตฺโต นโร ฯเปฯ มนุโช ฯ โลเกติ
อปายโลเก ฯเปฯ อายตนโลเกติ ยทุตฺตรึ กุรุเต ชนฺตุ โลเก ฯ
[๑๔๙] หีนาติ อฺเ ตโต สพฺพมาหาติ อตฺตโน สตฺถาร
ธมฺมกฺขาน คณ ทิฏึ ปฏิปท มคฺค เปตฺวา สพฺเพ ปรปฺปวาเท
ขิปติ อุกฺขิปติ ปริกฺขิปติ โส สตฺถา น สพฺพฺู ธมฺโม น
สฺวากฺขาโต คโณ น สุปฏิปนฺโน ทิฏิ น ภทฺทิกา ปฏิปทา
น สุปฺตฺตา มคฺโค น นิยฺยานิโก นตฺเถตฺถ สุทฺธิ วา
วิสุทฺธิ วา ปริสุทฺธิ วา มุตฺติ วา วิมุตฺติ วา ปริมุตฺติ วา น
ตตฺถ ๑ สุชฌ
ฺ นฺติ วา วิสุชฺฌนฺติ วา ปริสุชฌ
ฺ นฺติ วา มุจฺจนฺติ วา
วิมุจฺจนฺติ วา ปริมุจฺจนฺติ วา หีนา นิหีนา โอมกา ลามกา
ชตุกฺกา ปริตฺตาติ เอวมาห เอว กเถติ เอว ภณติ เอว ทีปยติ
เอว โวหรตีติ หีนาติ อฺเ ตโต สพฺพมาห ฯ
[๑๕๐] ตสฺมา วิวาทานิ อวีติวตฺโตติ ตสฺมา ๒ ตการณา ตเหตุ
ตปฺปจฺจยา ตนิทานา ทิฏิกลหานิ ทิฏิภณฺฑนานิ ทิฏิวคิ ฺคหานิ
ทิฏิวิวาทานิ ทิฏิเมธคานิ อวีติวตฺโต อนติกกฺ นฺโต อสมติกฺกนฺโตติ
#๑ ม. นตฺเถตฺถ ฯ ๒ ม. ตสฺมาติ ฯ
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ตสฺมา วิวาทานิ อวีติวตฺโต ฯ เตนาห ภควา
ปรมนฺติ ทิฏีสุ ปริพฺพสาโน
ยทุตฺตรึ กุรุเต ชนฺตุ โลเก
หีนาติ อฺเ ตโต สพฺพมาห
ตสฺมา วิวาทานิ อวีติวตฺโตติ ฯ
[๑๕๑] ยทตฺตนี ปสฺสติ อานิสส
ทิฏเ สุเต สีลวเต มุเต วา
ตเทว โส ตตฺถ สมุคฺคหาย
นิหีนโต ปสฺสติ สพฺพมฺ ฯ
[๑๕๒] ยทตฺตนี ปสฺสติ อานิสส ทิฏเ สุเต สีลวเต มุเต
วาติ ยทตฺตนีติ ย อตฺตนิ ฯ อตฺตา วุจฺจติ ทิฏิคต ฯ อตฺตโน
ทิฏิยา เทฺว อานิสเส ปสฺสติ ทิฏธมฺมิกฺจ อานิสส สมฺปรายิกฺจ
อานิสส ฯ
กตโม ทิฏิยา ทิฏธมฺมิโก อานิสโส ฯ ยทิฏิโก สตฺถา
โหติ ตทิฏิกา สาวกา โหนฺติ ตทิฏิก สตฺถาร สาวกา
สกฺกโรนฺติ ครุกโรนฺติ ๑ มาเนนฺติ ปูเชนฺติ อปจิตึ กโรนฺติ ๒ ลภนฺติ
จ ตโตนิทาน จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร
อย ทิฏิยา ทิฏธมฺมิโก อานิสโส ฯ
กตโม ทิฏิยา สมฺปรายิโก อานิสโส ฯ อย ทิฏิ อล
นาคตฺตาย วา สุปณฺณตฺตาย วา ยกฺขตฺตาย วา อสุรตฺตาย วา
#๑ ม. ครุ กโรนฺติ ฯ ๒ โป. ม. อปจิตึ กโรนฺตีติ นตฺถิ ฯ
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คนฺธพฺพตฺตาย วา มหาราชตฺตาย วา อินฺทตฺตาย วา พฺรหฺมตฺตาย
วา เทวตฺตาย วา อย ทิฏิ อล สุทฺธิยา วิสุทฺธิยา ปริสุทฺธยิ า
มุตฺติยา วิมุตฺติยา ปริมตุ ฺติยา อิมาย ทิฏิยา สุชฺฌนฺติ วิสชุ ฌ
ฺ นฺติ
ปริสุชฺฌนฺติ มุจฺจนฺติ วิมุจฺจนฺติ ปริมุจฺจนฺติ อิมาย ทิฏ ิยา
สุชฺฌิสฺสามิ วิสุชฺฌิสฺสามิ ปริสุชฌ
ฺ สิ ฺสามิ มุจฺจิสฺสามิ วิมุจฺจิสฺสามิ
ปริมุจฺจิสฺสามีติ ๑ อายตึ ผลปาฏิกงฺขี โหติ ฯ อย ทิฏิยา สมฺปรายิโก
อานิสโส ฯ อตฺตโน ทิฏ ิยา อิเม เทฺว อานิสเส ปสฺสติ ฯ
ทิฏสุทฺธยิ าป เทฺว อานิสเส ปสฺสติ สุตสุทฺธิยาป เทฺว
อานิสเส ปสฺสติ สีลสุทฺธิยาป เทฺว อานิสเส ปสฺสติ วตฺตสุทฺธิยาป
เทฺว อานิสเส ปสฺสติ มุตสุทฺธิยาป เทฺว อานิสเส
ปสฺสติ ทิฏธมฺมิกฺจ อานิสส สมฺปรายิกฺจ อานิสส ฯ
กตโม มุตสุทฺธิยา ทิฏธมฺมิโก อานิสโส ฯ ยทิฏิโก สตฺถา
โหติ ตทิฏิกา สาวกา โหนฺติ ฯเปฯ อย มุตสุทฺธิยา ทิฏธมฺมิโก
อานิสโส ฯ
กตโม มุตสุทฺธิยา สมฺปรายิโก อานิสโส ฯ อย ทิฏิ อล
นาคตฺตาย วา ฯเปฯ อย มุตสุทฺธยิ า สมฺปรายิโก อานิสโส ฯ
มุตสุทฺธิยาป อิเม เทฺว อานิสเส ปสฺสติ ทกฺขติ โอโลเกติ นิชฺฌายติ
อุปปริกฺขตีติ ยทตฺตนี ปสฺสติ อานิสส ทิฏเ สุเต สีลวเต
มุเต วา ฯ
[๑๕๓] ตเทว โส ตตฺถ สมุคฺคหายาติ ตเทวาติ ต ทิฏิคต ฯ
#๑ โป. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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ตตฺถาติ สกาย ทิฏิยา สกาย ขนฺติยา สกาย รุจิยา สกาย
ลทฺธิยา ฯ สมุคฺคหายาติ อิท ปรม อคฺค เสฏ วิเสฏ ปาโมกฺข
อุตฺตม ปวรนฺติ คเหตฺวา อุคฺคเหตฺวา คณฺหิตฺวา ปรามสิตฺวา
อภินิวิสิตฺวาติ ตเทว โส ตตฺถ สมุคฺคหาย ฯ
[๑๕๔] นิหีนโต ปสฺสติ สพฺพมฺนฺติ อฺ สตฺถาร
ธมฺมกฺขาน คณ ทิฏึ ปฏิปท มคฺค หีนโต นิหีนโต โอมกโต
ลามกโต ชตุกฺกโต ปริตตฺ โต [๑] ปสฺสติ ทกฺขติ โอโลเกติ นิชฺฌายติ
อุปปริกฺขตีติ นิหีนโต ปสฺสติ สพฺพมฺ ฯ เตนาห ภควา
ยทตฺตนี ปสฺสติ อานิสส
ทิฏเ สุเต สีลวเต มุเต วา
ตเทว โส ตตฺถ สมุคฺคหาย
นิหีนโต ปสฺสติ สพฺพมฺนฺติ ฯ
[๑๕๕] ต วาป คนฺถ กุสลา วทนฺติh
ย นิสฺสิโต ปสฺสติ หีนมฺ
ตสฺมา หิ ทิฏว สุต มุต วา
สีลพฺพต ภิกฺขุ น นิสฺสเยยฺย ฯ
[๑๕๖] ต วาป คนฺถ กุสลา วทนฺตีติ กุสลาติ เย เต
ขนฺธกุสลา ธาตุกุสลา อายตนกุสลา ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสลา
สติปฏานกุสลา สมฺมปฺปธานกุสลา อิทฺธิปฺปาทกุสลา อินฺทฺริยกุสลา
พลกุสลา โพชฺฌงฺคกุสลา มคฺคกุสลา ผลกุสลา นิพฺพานกุสลา เต
#๑ ม. ทิสฺสติ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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กุสลา เอว วทนฺติ คนฺโถ เอโส ลมฺพน ๑ เอต พนฺธน เอต
ปลิโพโธ เอโสติ เอว วทนฺติ เอว กเถนฺติ เอว ภณนฺติ เอว
ทีปยนฺติ เอว โวหรนฺตีติ ต วาป คนฺถ กุสลา วทนฺติ ฯ
[๑๕๗] ย นิสฺสิโต ปสฺสติ หีนมฺนฺติ ย นิสฺสิโตติ ย
สตฺถาร ธมฺมกฺขาน คณ ทิฏึ ปฏิปท มคฺค นิสฺสิโต สนฺนสิ ฺสิโต
อลฺลีโน อุปคโต อชฺโฌสิโต อธิมตุ ฺโต ฯ ปสฺสติ หีนมฺนฺติ
อฺ สตฺถาร ธมฺมกฺขาน คณ ทิฏึ ปฏิปท มคฺค หีนโต
นิหีนโต โอมกโต ลามกโต ชตุกกฺ โต ปริตตฺ โต ปสฺสติ
ทกฺขติ โอโลเกติ นิชฺฌายติ [๒] อุปปริกฺขตีติ ย นิสฺสโิ ต ปสฺสติ
หีนมฺ ฯ
[๑๕๘] ตสฺมา หี ทิฏว สุต มุต วา สีลพฺพต ภิกฺขุ น
นิสฺสเยยฺยาติ ตสฺมา ตการณา ตเหตุ ตปฺปจฺจยา ตนิทานา ทิฏ
วา ทิฏสุทธฺ ึ วา สุต วา สุตสุทฺธึ วา มุต วา มุตสุทฺธึ วา
สีล วา สีลสุทฺธึ วา วตฺต วา วตฺตสุทฺธึ วา น นิสฺสเยยฺย น
คเณฺหยฺย น ปรามเสยฺย นาภินิวิเสยฺยาติ ๓ ตสฺมา หิ ทิฏว สุต
มุต วา สีลพฺพต ภิกฺขุ น นิสฺสเยยฺย ฯ เตนาห ภควา
ต วาป คนฺถ กุสลา วทนฺติ
ย นิสฺสิโต ปสฺสติ หีนมฺ
ตสฺมา หิ ทิฏว สุต มุต วา
สีลพฺพต ภิกฺขุ น นิสฺสเยยฺยาติ ฯ
#๑ ม. ลคฺคน ฯ ๒ ม. อุปนิชฺฌายติ ฯ ๓ ม. นาภินิเวเสยฺยาติ ฯ
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[๑๕๙] ทิฏึป โลกสฺมิ ๑ น กปฺปเยยฺย
าเณน วา สีลวเตน วาป
สโมติ อตฺตานมนูปเนยฺย
หีโน น มฺเถ วิเสสิ วาป ฯ
[๑๖๐] ทิฏึป โลกสฺมิ น กปฺปเยยฺย าเณน วา สีลวเตน
วาปติ อฏสมาปตฺติาเณน วา ปฺจาภิฺาาเณน วา มิจฉฺ าาเณน
วา สีเลน วา วตฺเตน วา สีลวตฺเตน วา ทิฏ ึ น
กปฺปเยยฺย น ชเนยฺย น สฺชเนยฺย น นิพฺพตฺเตยฺย นาภินิพฺพตฺเตยฺย ฯ
โลกสฺมินฺติ อปายโลเก มนุสฺสโลเก เทวโลเก ขนฺธโลเก
ธาตุโลเก อายตนโลเกติ ทิฏึป โลกสฺมิ น กปฺปเยยฺย
าเณน วา สีลวเตน วาป ฯ
[๑๖๑] สโมติ อตฺตานมนูปเนยฺยาติ สทิโสหมสฺมีติ อตฺตาน
น อุปเนยฺย ชาติยา วา โคตฺเตน วา โกลปุตฺติเกน วา วณฺณโปกฺขรตาย
วา ธเนน วา อชฺเฌเนน วา กมฺมายตเนน วา
สิปฺปายตเนน วา วิชฺชฏาเนน วา สุเตน วา ปฏิภาเณน วา
อฺตรฺตเรน วา วตฺถนุ าติ สโมติ อตฺตานมนูปเนยฺย ฯ
[๑๖๒] หีโน น มฺเถ วิเสสิ วาปติ หีโนหมสฺมีติ อตฺตาน
น อุปเนยฺย ชาติยา วา โคตฺเตน วา ฯเปฯ อฺตรฺตเรน
วา วตฺถุนา เสยฺโยหมสฺมีติ อตฺตาน น อุปเนยฺย ชาติยา วา
โคตฺเตน วา ฯเปฯ อฺตรฺตเรน วา วตฺถนุ าติ หีโน น
#๑ โป. ม. ยุ. โลกสฺมึ ฯ
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มฺเถ วิเสสิ วาป ฯ เตนาห ภควา
ทิฏึป โลกสฺมิ น กปฺปเยยฺย
าเณน วา สีลวเตน วาป
สโมติ อตฺตานมนูปเนยฺย
หีโน น มฺเถ วิเสสิ วาปติ ฯ
[๑๖๓] อตฺต ปหาย อนุปาทิยาโน
าเณป ๑ โส นิสฺสย ๒ โน กโรติ
ส เว วิยตฺเตสุ น วคฺคสารี
ทิฏึป โส น ปจฺเจติ กิฺจิ ฯ
[๑๖๔] อตฺต ปหาย อนุปาทิยาโนติ อตฺต ปหายาติ อตฺตทิฏึ
ปหาย ฯ อตฺต ปหายาติ คาห ๓ ปหาย ฯ อตฺต ปหายาติ
ตณฺหาวเสน ทิฏิวเสน คหิต ปรามฏ อภินิวิฏ อชฺโฌสิต
อธิมุตฺต ปหาย ปชหิตฺวา วิโนเทตฺวา พฺยนฺตีกตฺวา ๔ อนภาวงฺคมิตฺวา ๕ ฯ
อตฺต ปหาย อนุปาทิยาโนติ จตูหิ อุปาทาเนหิ
อนุปาทิยมาโน อคฺคณฺหมาโน อปรามสมาโน อนภินิวิสมาโนติ อตฺต
ปหาย อนุปาทิยาโน ฯ
[๑๖๕] าเณป โส นิสฺสย โน กโรตีติ อฏสมาปตฺติาเณ
วา ปฺจาภิฺาาเณ วา มิจฺฉาาเณ วา ตณฺหานิสฺสย วา
ทิฏินิสฺสย วา น กโรติ น ชเนติ น สฺชเนติ น นิพฺพตฺเตติ
นาภินิพฺพตฺเตตีติ าเณป โส นิสฺสย โน กโรติ ฯ
#๑ โป. ม. าเณนป ฯ ๒ ม. นิสฺสย ฯ ๓ ยุ. อตฺตคห ฯ ๔ โป. ม. พฺยนฺตึ กริตฺวา ฯ
#๕ ม. อนภาวงฺคเมตฺวา ฯ
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[๑๖๖] ส เว วิยตฺเตสุ น วคฺคสารีติ ส เว ววตฺถิเตสุ
ภินฺเนสุ เทฺวชฺฌาปนฺเนสุ เทฺวฬฺหกชาเตสุ นานาทิฏิเกสุ นานาขนฺติเกสุ
นานารุจิเกสุ
นานาลทฺธิเกสุ นานาทิฏินิสฺสยนิสฺสิเตสุ
ฉนฺทาคตึ คจฺฉนฺเตสุ โทสาคตึ คจฺฉนฺเตสุ โมหาคตึ คจฺฉนฺเตสุ
ภยาคตึ คจฺฉนฺเตสุ น ฉนฺทาคตึ คจฺฉติ น โทสาคตึ คจฺฉติ
น โมหาคตึ คจฺฉติ น ภยาคตึ คจฺฉติ น ราควเสน คจฺฉติ
น โทสวเสน คจฺฉติ น โมหวเสน คจฺฉติ น มานวเสน คจฺฉติ
น ทิฏิวเสน คจฺฉติ น อุทฺธจฺจวเสน คจฺฉติ น วิจิกิจฺฉาวเสน
คจฺฉติ น อนุสยวเสน คจฺฉติ น วคฺเคหิ ธมฺเมหิ ยายติ
นิยฺยายติ ๑ วุยฺหติ สหริยตีติ ส เว วิยตฺเตสุ น วคฺคสารี ฯ
[๑๖๗] ทิฏึป โส น ปจฺเจติ กิฺจีติ ตสฺส ทฺวาสฏีทิฏิคตานิ
ปหีนานิ สมุจฺฉินฺนานิ วูปสนฺตานิ ปฏิปฺปสฺสทฺธานิ อภพฺพุปฺปตฺติกานิ
าณคฺคินา ทฑฺฒานิ โส กิฺจิ ทิฏิคต น ปจฺเจติ น
ปจฺจาคจฺฉตีติ ทิฏึป โส น ปจฺเจติ กิฺจิ ฯ เตนาห ภควา
อตฺต ปหาย อนุปาทิยาโน
าเณป โส นิสฺสย โน กโรติ
ส เว วิยตฺเตสุ น วคฺคสารี
ทิฏึป โส น ปจฺเจติ กิฺจีติ ฯ
[๑๖๘] ยสฺสูภยนฺเต ปณิธีธ นตฺถิ
ภวาภวาย อิธ วา หุร วา
#๑ ม. นิยยฺ ติ ฯ
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นิเวสนา ตสฺส น สนฺติ เกจิ
ธมฺเมสุ นิจฺเฉยฺย สมุคฺคหีต ฯ
[๑๖๙] ยสฺสูภยนฺเต ปณิธีธ นตฺถิ ภวาภวาย อิธ วา หุร
วาติ ยสฺสาติ อรหโต ขีณาสวสฺส ฯ อนฺตาติ ผสฺโส เอโก
อนฺโต ผสฺสสมุทโย ทุติโย อนฺโต ฯ อตีต เอโก อนฺโต
อนาคต ทุติโย อนฺโต ฯ สุขา เวทนา เอโก อนฺโต ทุกฺขา
เวทนา ทุติโย อนฺโต ฯ นาม เอโก อนฺโต รูป ทุติโย อนฺโต ฯ
ฉ อชฺฌตฺติกานิ อายตนานิ เอโก อนฺโต ฉ พาหิรานิ อายตนานิ
ทุติโย อนฺโต ฯ สกฺกาโย เอโก อนฺโต สกฺกายสมุทโย ทุติโย
อนฺโต ฯ ปณิธิ วุจฺจติ ตณฺหา โย ราโค สาราโค ฯเปฯ
อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ ภวาภวายาติ ภวาภวาย กมฺมภวาย
ปุนพฺภวาย กามภวาย กมฺมภวาย กามภวาย ปุนพฺภวาย
รูปภวาย กมฺมภวาย รูปภวาย ปุนพฺภวาย อรูปภวาย กมฺมภวาย
อรูปภวาย ปุนพฺภวาย ปุนปฺปุน ภวาย ปุนปฺปุน คติยา
ปุนปฺปุน อุปปตฺติยา ปุนปฺปุน ปฏิสนฺธิยา ปุนปฺปุน อตฺตภาวาภินิพฺพตฺติยา ฯ
อิธาติ สกตฺตภาโว ฯ หุราติ ปรตฺตภาโว ฯ อิธาติ
สกรูปเวทนาสฺาสงฺขารวิฺาณ ฯ หุราติ ปรรูปเวทนาสฺา
สงฺขาร วิฺาณ ฯ อิธาติ ฉ อชฺฌตฺติกานิ อายตนานิ ฯ
หุราติ ฉ พาหิรานิ อายตนานิ ฯ อิธาติ มนุสฺสโลโก ฯ หุราติ
เทวโลโก ฯ อิธาติ กามธาตุ ฯ หุราติ รูปธาตุ อรูปธาตุ ฯ อิธาติ
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กามธาตุ รูปธาตุ ฯ หุราติ อรูปธาตุ ฯ
ยสฺสูภยนฺเต ปณิธีธ นตฺถิ ภวาภวาย อิธ วา หุร วาติ
ยสฺส อุโภ อนฺเต ภวาภวาย อิธ วา หุร วา ปณิธิ นตฺถิ น
สวิชฺชติ นุปลพฺภติ ปหีนา สมุจฉฺ ินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปปฺ สฺสทฺธา
อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา ทฑฺฒาติ ยสฺสภู ยนฺเต ปณิธีธ นตฺถิ
ภวาภวาย อิธ วา หุร วา ฯ
[๑๗๐] นิเวสนา ตสฺส น สนฺติ เกจีติ นิเวสนาติ เทฺว
นิเวสนา ตณฺหานิเวสนา จ ทิฏินิเวสนา จ ฯเปฯ อย ตณฺหานิเวสนา
ฯเปฯ อย ทิฏินิเวสนา ฯ ตสฺสาติ อรหโต ขีณาสวสฺส ฯ
นิเวสนา ตสฺส น สนฺตตี ิ น สนฺติ น สวิชฺชนฺติ นุปลพฺภนฺติ ปหีนา
สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา
ทฑฺฒาติ นิเวสนา ตสฺส น สนฺติ เกจิ ฯ
[๑๗๑] ธมฺเมสุ นิจฺเฉยฺย สมุคฺคหีตนฺติ ธมฺเมสูติ ทฺวาสฏิยา
ทิฏิคเตสุ ฯ นิจฺเฉยฺยาติ นิจฺฉินิตฺวา วินิจฺฉินิตฺวา วิจินิตฺวา ปวิจินิตฺวา
ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา [๑] โอธิคฺคาโห
วิลคฺคาโห วรคฺคาโห โกฏาสคฺคาโห อุจฺจยคฺคาโห สมุจฺจยคฺคาโห
อิท สจฺจ ตจฺฉ ตถ ภูต ยาถาว อวิปรีตนฺติ คหิต
ปรามฏ อภินิวิฏ อชฺโฌสิต อธิมตุ ฺต นตฺถิ [๒] น สวิชฺชติ นุปลพฺภติ
ปหีน สมุจฺฉินฺน วูปสนฺต ปฏิปฺปสฺสทฺธ อภพฺพุปฺปตฺติก าณคฺคินา
ทฑฺฒนฺติ ธมฺเมสุ นิจฺเฉยฺย สมุคฺคหีต ฯ เตนาห ภควา
#๑ ม. สมุคฺคหีตนฺติ ฯ ๒ โป. ม. น สนฺติ น สวิชฺชนฺติ นูปลพฺภนฺติ ฯ
#สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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ยสฺสูภยนฺเต ปณิธีธ นตฺถิ
ภวาภวาย อิธ วา หุร วา
นิเวสนา ตสฺส น สนฺติ เกจิ
ธมฺเมสุ นิจฺเฉยฺย สมุคฺคหีตนฺติ ฯ
[๑๗๒] ตสฺสีธ ทิฏเว สุเต มุเต วา
ปกปฺปตา นตฺถิ อณูป สฺา
ต พฺราหฺมณ ทิฏิมนาทิยาน
เกนีธ โลกสฺมิ วิกปฺปเยยฺย ฯ
[๑๗๓] ตสฺสีธ ทิฏเว สุเต มุเต วา ปกปฺปต า นตฺถิ อณูป
สฺาติ ตสฺส อรหโต ขีณาสวสฺส [๑] ทิฏเ วา ทิฏสุทฺธิยา
วา สุเต วา สุตสุทฺธิยา วา มุเต วา มุตสุทฺธยิ า วา
สฺาปุพฺพงฺคมตาธิปเตยฺยตา ๒ สฺาวิคฺคเหน สฺาย อุทฺธปตา ๓
กปฺปตา [๔] อภิสงฺขตา สณฺปตา ทิฏิ นตฺถิ น สวิชฺชติ นุปลพฺภติ
ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา
าณคฺคินา ทฑฺฒาติ ตสฺสีธ ทิฏเว สุเต มุเต วา ปกปฺปต า
นตฺถิ อณูป สฺา ฯ
[๑๗๔] ต พฺราหฺมณ ทิฏิมนาทิยานนฺติ พฺราหฺมโณติ
สตฺตนฺน ธมฺมาน พาหิตตฺตา พฺราหฺมโณ ฯเปฯ อนิสฺสิโต ๕ ตาทิ
ปวุจฺจเต ส พฺรหฺมา ฯ ต พฺราหฺมณ ทิฏิมนาทิยานนฺติ ต
#๑ ม. ยุ. ตสฺส ฯ ๒ สฺาปุพฺพงฺคมตา สฺาวิกปฺเปยฺยตา ... ฯ
#๓ ม. อฏปตา สมุฏปตา ฯ ๔ ม. ปกปฺปตา สงฺขตา ... ฯ ๕ โป. ม. อสิโต ฯ
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พฺราหฺมณ ทิฏึ อนาทิยนฺต อคฺคณฺหนฺต อปรามสนฺต อนภินิวิสนฺตนฺติ ๑
ต พฺราหฺมณ ทิฏิมนาทิยาน ฯ
[๑๗๕] เกนีธ โลกสฺมิ วิกปฺปเยยฺยาติ กปฺปาติ เทฺว กปฺปา
ตณฺหากปฺโป จ ทิฏิกปฺโป จ ฯเปฯ อย ตณฺหากปฺโป ฯเปฯ
อย ทิฏิกปฺโป ฯ ตสฺส ตณฺหากปฺโป ปหีโน ทิฏิกปฺโป
ปฏินิสฺสฏโ ตณฺหากปฺปสฺส ปหีนตฺตา ทิฏิกปฺปสฺส ปฏินิสฺสฏตฺตา
เกน ราเคน กปฺเปยฺย เกน โทเสน กปฺเปยฺย เกน
โมเหน กปฺเปยฺย เกน มาเนน กปฺเปยฺย กาย ทิฏิยา
กปฺเปยฺย เกน อุทฺธจฺเจน กปฺเปยฺย กาย วิจิกิจฺฉาย กปฺเปยฺย
เกหิ อนุสเยหิ กปฺเปยฺย รตฺโตติ วา ทุฏโติ วา มูโฬฺหติ
วา วินิพนฺโธติ วา ปรามฏโติ วา วิกฺเขปคโตติ วา
อนิฏงฺคโตติ วา ถามคโตติ วา ฯ เต อภิสงฺขารา ปหีนา
อภิสงฺขาราน ปหีนตฺตา คติโย เกน กปฺเปยฺย เนรยิโกติ วา
ติรจฺฉานโยนิโกติ วา ปตฺติวิสยิโกติ วา มนุสโฺ สติ วา เทโวติ
วา รูปติ วา อรูปติ วา สฺีติ วา อสฺีติ วา
เนวสฺีนาสฺีติ วา ฯ โส เหตุ นตฺถิ ปจฺจโย นตฺถิ
การณ นตฺถิ เยน กปฺเปยฺย วิกปฺเปยฺย วิกปฺป อาปชฺเชยฺย ฯ
โลกสฺมินฺติ อปายโลเก มนุสฺสโลเก เทวโลเก ขนฺธโลเก ธาตุโลเก
อายตนโลเกติ เกนีธ โลกสฺมิ วิกปฺปเยยฺย ฯ เตนาห
ภควา
#๑ โป. ม. อนภินิเวสนฺตนฺติ ฯ
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ตสฺสีธ ทิฏเว สุเต มุเต วา
ปกปฺปตา นตฺถิ อณูป สฺา
ต พฺราหฺมณ ทิฏิมนาทิยาน
เกนีธ โลกสฺมิ วิกปฺปเยยฺยาติ ฯ
[๑๗๖] น กปฺปยนฺติ น ปุเรกฺขโรนฺติ
ธมฺมาป เตส น ปฏิจฺฉิตาเส
น พฺราหฺมโณ สีลวเตน เนยฺโย
ปารงฺคโต น ปจฺเจติ ตาทิ ๑ ฯ
[๑๗๗] น กปฺปยนฺติ น ปุเรกฺขโรนฺตีติ กปฺปาติ เทฺว กปฺปา
ตณฺหากปฺโป จ ทิฏิกปฺโป จ ฯเปฯ อย ตณฺหากปฺโป ฯเปฯ อย
ทิฏิกปฺโป ฯ
กตโม ตณฺหากปฺโป ฯ ยาวตา ตณฺหาสงฺขาเตน สีมกต
มริยาทิกต โอธิกต ปริยนฺตีกต ปริคฺคหิต มมายิต อิท มม เอต
มม เอตฺตก มม เอตฺตาวตา มม มม รูปา สทฺทา คนฺธา
รสา โผฏพฺพา อตฺถรณา ปาปุรณา ทาสีทาสา อเชฬกา
กุกฺกุฏสูกรา หตฺถิควาสฺสวฬวา เขตฺต วตฺถุ หิรฺ สุวณฺณ
คามนิคมราชธานิโย รฏฺจ ชนปโท จ โกโส จ โกฏาคารฺจ
เกวลมฺป มหาปวึ ตณฺหาวเสน มมายติ ยาวตา
อฏสตตณฺหาวิปรีต ๒ อย ตณฺหากปฺโป ฯ
กตโม ทิฏิกปฺโป ฯ วีสติวตฺถุกา สกฺกายทิฏิ ทสวตฺถกุ า
มิจฺฉาทิฏิ ทสวตฺถุกา อนฺตคฺคาหิกา ทิฏิ ยา เอวรูปา ทิฏิ
#๑ ม. ตาที ฯ ๒ ม. ยุ. ... วิจริต ฯ
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ทิฏิคต ทิฏิคหน ทิฏิกนฺตาโร ๑ ทิฏิวิสูกายิก ทิฏิวิปฺผนฺทิต
ทิฏิสฺโชน คาโห ปฏิคฺคาโห อภินิเวโส ปรามาโส กุมฺมคฺโค
มิจฺฉาปโถ มิจฺฉตฺต ติตฺถายตน วิปริเยสคฺคาโห ๒ วิปรีตคฺคาโห
วิปลฺลาสคฺคาโห มิจฺฉาคาโห อยาถาวกสฺมึ ยาถาวกนฺติ คาโห
ยาวตา ทฺวาสฏี ทิฏิคตานิ อย ทิฏิกปฺโป ฯว
เตส ตณฺหากปฺโป ปหีโน ทิฏิกปฺโป ปฏินิสสฺ ฏโ ตณฺหากปฺปสฺส
ปหีนตฺตา ทิฏิกปฺปสฺส ปฏินิสฺสฏตฺตา ตณฺหากปฺป
วา ทิฏิกปฺป วา น กปฺเปนฺติ น ชเนนฺติ น สฺชเนนฺติ น
นิพฺพตฺเตนฺติ นาภินิพฺพตฺเตนฺตีติ น กปฺปยนฺติ ฯ
น ปุเรกฺขโรนฺตีติ ปุเรกฺขาราติ เทฺว ปุเรกฺขารา ตณฺหาปุเรกฺขาโร
จ ทิฏิปุเรกฺขาโร จ ฯเปฯ อย ตณฺหาปุเรกฺขาโร
ฯเปฯ อย ทิฏิปุเรกฺขาโร ฯ เตส ตณฺหาปุเรกฺขาโร ปหีโน
ทิฏิปุเรกฺขาโร ปฏินิสฺสฏโ ตณฺหาปุเรกฺขารสฺส ปหีนตฺตา ทิฏิปุเรกฺขารสฺส
ปฏินิสฺสฏตฺตา น ตณฺห วา น ทิฏึ วา ปุรโต
กตฺวา จรนฺติ น ตณฺหาธชา น ตณฺหาเกตู น ตณฺหาธิปเตยฺยา
น ทิฏิทฺธชา น ทิฏิเกตู น ทิฏ าธิปเตยฺยา น ตณฺหาย
วา น ทิฏิยา วา ปริวาริตา ๓ จรนฺตีติ น กปฺปยนฺติ น
ปุเรกฺขโรนฺติ ฯ
[๑๗๘] ธมฺมาป เตส น ปฏิจฺฉิตาเสติ ธมฺมา วุจฺจนฺติ
ทฺวาสฏี ทิฏิคตานิ ฯ เตสนฺติ เตส อรหนฺตาน ขีณาสวาน ฯ
#๑ ม. ยุ. ... กนฺตาร ฯ ๒ ม. วิปริยาสคฺคาโห ฯ ๓ โป. ยุ. ปริวาเรตฺวา ฯ
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ปฏิจฺฉิตาเสติ ๑ สสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ น
ปฏิจฺฉิตาเส อสสฺสโต โลโก ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ
ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ น ปฏิจฺฉิตาเสติ
ธมฺมาป เตส น ปฏิจฺฉิตาเส ฯ
[๑๗๙] น พฺราหฺมโณ สีลวเตน เนยฺโยติ นาติ ปฏิกฺเขโป ฯฏ
พฺราหฺมโณติ สตฺตนฺน ธมฺมาน พาหิตตฺตา พฺราหฺมโณ ฯเปฯ
อนิสฺสิโต ตาทิ ปวุจฺจเต ส พฺรหฺมา ฯ น พฺราหฺมโณ สีลวเตน
เนยฺโยติ พฺราหฺมโณ สีเลน วา วตฺเตน วา สีลวตฺเตน วา
น ยายติ น นิยฺยายติ น วุยฺหติ น สหริยตีติ น พฺราหฺมโณ
สีลวเตน เนยฺโย ฯ
[๑๘๐] ปารงฺคโต น ปจฺเจติ ตาทีติ ปาร วุจฺจติ อมต
นิพฺพาน โย โส สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย
วิราโค นิโรโธ นิพฺพาน ฯ โย ปารคโต ปารปฺปตฺโต
อนฺตคโต อนฺตปฺปตฺโต โกฏิคโต โกฏิปฺปตฺโต ฯเปฯ นตฺถิ ตสฺส
ปุนพฺภโวติ ปารงฺคโต ฯ น ปจฺเจตีติ โสตาปตฺติมคฺเคน เย
กิเลสา ปหีนา เต กิเลเส น ปุเนติ น ปจฺเจติ น ปจฺจาคจฺฉติ
สกทาคามิมคฺเคน เย กิเลสา ปหีนา เต กิเลเส น ปุเนติ น
ปจฺเจติ น ปจฺจาคจฺฉติ อนาคามิมคฺเคน เย กิเลสา ปหีนา
เต กิเลเส น ปุเนติ น ปจฺเจติ น ปจฺจาคจฺฉติ อรหตฺตมคฺเคน
เย กิเลสา ปหีนา เต กิเลเส น ปุเนติ น ปจฺเจติ น ปจฺจาคจฺฉตีติ
#๑ ม. น ปฏิจฺฉิตาเสติ ฯ
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ปารงฺคโต น ปจฺเจติ ฯ ตาทีติ อรหา ปฺจหากาเรหิ
ตาทิ อิฏานิฏเ ตาทิ จตฺตาวีติ ตาทิ ติณฺณาวีติ ตาทิ
มุตฺตาวีติ ตาทิ ตนิทฺเทสา ตาทิ ฯ
กถ อรหา อิฏานิฏเ ตาทิ ฯ อรหา ลาเภป ตาทิ
อลาเภป ตาทิ ยเสป ตาทิ อยเสป ตาทิ ปสสายป ตาทิ
นินฺทายป ตาทิ สุเขป ตาทิ ทุกฺเขป ตาทิ ฯ เอกฺเจ พาห
คนฺเธน ลิมเฺ ปยฺยุ เอกฺเจ พาห วาสิยา ตจฺเฉยฺยุ อมุสฺมึ
นตฺถิ ราโค อมุสฺมึ นตฺถิ ปฏิฆ อนุนยปฏิฆวิปฺปหีโน อุคฺฆาตินิคฺฆาติวีติวตฺโต
อนุโรธวิโรธสมติกฺกนฺโต เอว อรหา อิฏานิฏเ
ตาทิ ฯ
กถ อรหา จตฺตาวีติ ตาทิ ฯ อรหโต ราโค จตฺโต วนฺโต
มุตฺโต ปหีโน ปฏินิสฺสฏโ ฯ โทโส โมโห โกโธ อุปนาโห
มกฺโข ปฬาโส อิสฺสา มจฺฉริย มายา สาเยฺย ถมฺโภ
สารมฺโภ มาโน อติมาโน มโท ปมาโท สพฺเพ กิเลสา
สพฺเพ ทุจฺจริตา สพฺเพ ทรถา สพฺเพ ปริฬาหา สพฺเพ สนฺตาปา
สพฺพากุสลาภิสงฺขารา จตฺตา วนฺตา มุตฺตา ปหีนา ปฏินสิ ฺสฏา
เอว อรหา จตฺตาวีติ ตาทิ ฯ
กถ อรหา ติณฺณาวีติ ตาทิ ฯ อรหา กาโมฆ ติณฺโณ
ภโวฆ ติณฺโณ ทิฏโฆ ติณฺโณ อวิชฺโชฆ ติณฺโณ สพฺพสสารปถ ๑
ติณฺโณ อุตฺติณฺโณ นิตฺติณฺโณ อติกฺกนฺโต สมติกฺกนฺโต
#๑ โป. สพฺพสสารปฏิปถ ฯ ยุ. สพฺพสงฺขารปฏิปถ ฯ
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วีติวตฺโต โส วุฏวาโส จิณฺณจรโณ ฯเปฯ นตฺถิ ตสฺส
ปุนพฺภโวติ เอว อรหา ติณฺณาวีติ ตาทิ ฯ
กถ อรหา มุตฺตาวีติ ตาทิ ฯ อรหโต ราคา จิตฺต มุตฺต
วิมุตฺต สุวิมตุ ฺต ฯ โทสา จิตฺต มุตฺต วิมุตฺต สุวิมุตฺต ฯ โมหา
จิตฺต มุตฺต วิมุตฺต สุวมิ ุตฺต ฯ โกธา อุปนาหา มกฺขา
ปฬาสา อิสฺสา มจฺฉริยา มายา สาเยฺยา ถมฺภา
สารมฺภา มานา อติมานา มทา ปมาทา สพฺพกิเลเสหิ
สพฺพทุจฺจริเตหิ สพฺพทรเถหิ สพฺพปริฬาเหหิ สพฺพสนฺตาเปหิ
สพฺพากุสลาภิสงฺขาเรหิ จิตฺต มุตฺต วิมุตฺต สุวิมตุ ฺต เอว อรหา
มุตฺตาวีติ ตาทิ ฯ
กถ อรหา ตนิทฺเทสา ตาทิ ฯ อรหา สีเล สติ สีลวาติ
ตนิทฺเทสา ตาทิ ฯ สทฺธาย สติ สทฺโธติ ตนิทฺเทสา ตาทิ ฯ
วิริเย สติ วิริยวาติ ตนิทฺเทสา ตาทิ ฯ สติยา สติ สติมาติ
ตนิทฺเทสา ตาทิ ฯ สมาธิสฺมึ สติ สมาหิโตติ ตนิทฺเทสา ตาทิ ฯ
ปฺาย สติ ปฺวาติ ตนิทฺเทสา ตาทิ ฯ วิชฺชาย สติ
เตวิชฺโชติ ตนิทฺเทสา ตาทิ ฯ อภิฺาย สติ ฉฬภิฺโติ
ตนิทฺเทสา ตาทิ เอว อรหา ตนิทฺเทสา ตาทีติ ปารงฺคโต น
ปจฺเจติ ตาทิ ฯ เตนาห ภควา
น กปฺปยนฺติ น ปุเรกฺขโรนฺติ
ธมฺมาป เตส น ปฏิจฺฉิตาเส
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น พฺราหฺมโณ สีลวเตน เนยฺโย
ปารงฺคโต น ปจฺเจติ ตาทีติ ฯ
ปฺจโม ปรมฏกสุตฺตนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
_______________
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ฉฏโ ชราสุตฺตนิทฺเทโส
[๑๘๑] อปฺป วต ชีวิต อิท
โอร วสฺสสตาป มิยฺยติ
โย เจป อติจฺจ ชีวติ
อถโข โส ชรสาป มิยฺยติ ฯ
[๑๘๒] อปฺป วต ชีวิต อิทนฺติ ชีวิตนฺติ อายุ ิติ ยปนา
ยาปนา อิริยนา วตฺตนา ปาลนา ชีวิต ชีวิตินฺทฺรยิ  ฯ อปจ ทฺวีหิ
การเณหิ อปฺปก ชีวิต โถก ชีวิต ิติปริตฺตตาย วา อปฺปก
ชีวิต สรสปริตฺตตาย วา อปฺปก ชีวิต ฯ
กถ ิติปริตฺตตาย อปฺปก ชีวิต ฯ อตีเต จิตฺตกฺขเณ
ชีวิตฺถ น ชีวติ น ชีวิสสฺ ติ ฯ อนาคเต จิตฺตกฺขเณ ชีวิสฺสติ
น ชีวติ น ชีวิตฺถ ฯ ปจฺจุปฺปนฺเน จิตฺตกฺขเณ ชีวติ น
ชีวิตฺถ น ชีวสิ ฺสติ ฯ
ชีวิต อตฺตภาโว จ สุขทุกฺขา จ เกวลา
เอกจิตฺตสมายุตฺตา ลหุโส วตฺตติกฺขโณ ๑
จูฬาสีติสหสฺสานิ
กปฺปา ติฏนฺติ เย มรู
น เตฺวว เตป ชีวนฺติ ทฺวีหิ จิตฺเตหิ สมาหิตา ๒
เย นิรทุ ฺธา มรนฺตสฺส ติฏมานสฺส วา อิธ
สพฺเพว ๓ สทิสา ขนฺธา คตา อปฺปฏิสนฺธิกา
#๑ ม. วตฺตเต ฯ ๒ โป. ม. สยุตา ฯ ๓ ม. สพฺเพป ฯ
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อนนฺตรา จ เย ภงฺคา ๑ เย จ ภงฺคา ๒ อนาคตา
ตทนฺตเร นิรุทฺธาน เวสมฺม ๓ นตฺถิ ลกฺขเณ
อนิพฺพตฺเตน น ชาโต ปจฺจุปฺปนฺเน น ชีวติ
จิตฺตภงฺคมโต โลโก ปฺตฺติ ปรมตฺถิยา
ยถา นินฺนา ปวตฺตนฺติ ฉนฺเทน ปริณามิตา
อจฺฉินฺนวารา ๔ วตฺตนฺติ สฬายตนปจฺจยา
อนิธานคตา ภงฺคา ปฺุโช นตฺถิ อนาคเต
นิพฺพตฺตาเยว ติฏนฺติ อารคฺเค สาสปูปมา
นิพฺพตฺตานฺจ ธมฺมาน ภงฺโค เนส ปุเรกฺขโต
ปโลกธมฺมา ติฏนฺติ โปราเณหิ อมิสฺสิตา
อทสฺสนโต อายนฺติ ภงฺคา คจฺฉนฺติ ทสฺสน
วิชฺชุปปฺ าโทว อากาเส อุปฺปชฺชนฺติ วยนฺติ จาติ ฯ
เอว ิติปริตฺตตาย อปฺปก ชีวิต ฯ
กถ สรสปริตฺตตาย อปฺปก ชีวิต ฯ อสฺสาสูปนิพทฺธ ชีวติ 
ปสฺสาสูปนิพทฺธ ชีวิต อสฺสาสปฺปสฺสาสูปนิพทฺธ ชีวิต มหาภูตูปนิพทฺธ
ชีวิต อุสฺมูปนิพทฺธ ชีวิต กวฬิงฺการาหารูปนิพทฺธ
ชีวิต วิฺาณูปนิพทฺธ ชีวิต ฯ มูลมฺป อิเมส ทุพฺพล ฯ
ปุพฺพเหตูป อิเมส ทุพฺพลา ฯ เยป ปจฺจยา เตป ทุพฺพลา ฯ
เยป ปภวิกา ๕ เตป ทุพฺพลา ฯ สหภูป อิเมส ทุพฺพลา ฯ
สมฺปโยคาป อิเมส ทุพพฺ ลา ฯ สหชาป อิเมส ทุพฺพลา ฯ
#๑-๒ ม. ภคฺคา ฯ ๓ โป. ม. เวสม ฯ ๔ โป. ม. อจฺฉินฺนธารา ฯ ๕ โป. ม. ปภาวิกา ฯ
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ยาป ปโยชิกา สาป ทุพฺพลา ฯ อฺมฺ นิจฺจทุพฺพลา อิเม ฯ
อฺมฺ อนวตฺถิตา อิเม ฯ อฺมฺ ปริปาตยนฺติ อิเม ฯ
อฺมฺสฺส หิ นตฺถิ ตายิตา ฯ น จาป เปนฺติ
อฺมฺิเม ฯ โยป นิพฺพตฺตโก โส น วิชชฺ ติ ฯ น จ เกนจิ โกจิ
หายติ ฯ ภงฺคพฺยา จ อิเม หิ สพฺพโส ฯ ปุริเมหิ ปภาวิตา อิเม ฯ
เยป ปภาวิตา เต ปุเร มตา ฯ ปุริมาปจ ปจฺฉิมาปจ อฺมฺ
น กทาจิ อทฺทสสูติ ฯ เอว สรสปริตฺตตาย อปฺปก ชีวติ  ฯ
อปจ จาตุมฺมหาราชิกาน เทวาน ชีวิต อุปาทาย มนุสฺสาน
อปฺปก ชีวิต ปริตฺตก ชีวิต โถก ชีวติ  ขณิก ชีวติ  ลหุก ชีวติ 
อิตฺตร ชีวิต อนทฺธนีย ชีวิต น จิรฏิติก ชีวิต ฯ ตาวตึสาน
เทวาน ฯ ยามาน เทวาน ฯ ตุสิตาน เทวาน ฯ นิมฺมานรตีน
เทวาน ฯ ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน เทวาน ฯ พฺรหฺมกายิกาน เทวาน
ชีวิต อุปาทาย มนุสฺสาน อปฺปก ชีวิต ปริตฺตก ชีวิต โถก
ชีวิต ขณิก ชีวิต ลหุก ชีวิต อิตฺตร ชีวิต อนทฺธนีย ชีวิต น
จิรฏิติก ชีวิต ฯ วุตฺต เหต ภควตา อปฺปมิท ภิกฺขเว
มนุสฺสาน อายุ คมนีโย สมฺปราโย มนฺตาย โผฏพฺพ กตฺตพฺพ
กุสล จริตพฺพ พฺรหฺมจริย นตฺถิ ชาตสฺส อมรณ โย ภิกขฺ เว
จิร ชีวติ โส วสฺสสต อปฺป วา ภิยฺโย
อปฺปมายุ มนุสฺสาน หิเฬยฺย น สุโปริโส
จเรยฺยาทิตฺตสีโสว นตฺถิ มจฺจุสฺส นาคโม
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อจฺจยนฺติ อโหรตฺตา ชีวิต อุปรุชฺฌติ
อายุ ขียติ มจฺจาน กุนฺนทีนว อูทกนฺติ ฯ
อปฺป วต ชีวติ  อิท ฯ
[๑๘๓] โอร วสฺสสตาป มิยฺยตีติ กลลกาเลป จวติ มรติ
อนฺตรธายติ วิปฺปลุชฺชติ ฯ อมฺพุทกาเลป ๑ จวติ มรติ อนฺตรธายติ
วิปฺปลุชฺชติ ฯ เปสิกาเลป จวติ มรติ อนฺตรธายติ วิปฺปลุชฺชติ ฯ
ฆนกาเลป จวติ มรติ อนฺตรธายติ วิปฺปลุชชฺ ติ ฯ ปฺจสาขกาเลป ๒
จวติ มรติ อนฺตรธายติ วิปฺปลุชชฺ ติ ฯ ชาติมตฺโตป จวติ มรติ
อนฺตรธายติ วิปฺปลุชชฺ ติ ฯ ปสูติฆเรป จวติ มรติ อนฺตรธายติ
วิปฺปลุชฺชติ ฯ อฑฺฒมาสิโกป จวติ มรติ อนฺตรธายติ วิปฺปลุชฺชติ ฯ
มาสิโกป จวติ มรติ อนฺตรธายติ วิปฺปลุชฺชติ ฯ ทฺวิมาสิโกป
ติมาสิโกป จตุมาสิโกป ปฺจมาสิโกป จวติ มรติ อนฺตรธายติ
วิปฺปลุชฺชติ ฯ ฉมาสิโกป สตฺตมาสิโกป อฏมาสิโกป นวมาสิโกป
ทสมาสิโกป สวจฺฉริโกป จวติ มรติ อนฺตรธายติ
วิปฺปลุชฺชติ ฯ ทฺวิวสฺสิโกป ติวสฺสิโกป จตุวสฺสิโกป ปฺจวสฺสิโกป
ฉวสฺสิโกป สตฺตวสฺสิโกป อฏวสฺสิโกป นววสฺสิโกป
ทสวสฺสิโกป วีสติวสฺสิโกป ตึสวสฺสิโกป จตฺตาฬีสวสฺสิโกป
ปฺาสวสฺสิโกป สฏิวสฺสิโกป สตฺตติวสฺสิโกป
อสีติวสฺสิโกป นวุติวสฺสิโกป จวติ มรติ อนฺตรธายติ วิปฺปลุชชฺ ตีติ
โอร วสฺสสตาป มิยฺยติ ฯ
#๑ ม. ยุ. อพฺพุทกาเลป ฯ ๒ ม. ยุ. ปสาขกาเลป ฯ
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[๑๘๔] โย เจป อติจฺจ ชีวตีติ โย วสฺสสต อติกฺกมิตฺวา
ชีวติ โส เอก วา วสฺส ชีวติ เทฺว วา วสฺสานิ ชีวติ
ตีณิ วา วสฺสานิ ชีวติ จตฺตาริ วา วสฺสานิ ชีวติ ปฺจ
วา วสฺสานิ ชีวติ ทส วา วสฺสานิ ชีวติ วีสติ วา วสฺสานิ
ชีวติ ตึส วา วสฺสานิ ชีวติ จตฺตาฬีส วา วสฺสานิ ชีวตีติ
โย เจป อติจฺจ ชีวติ ฯ
[๑๘๕] อถโข โส ชรสาป มิยยฺ ตีติ ยทา ชิณฺโณ โหติ
วุฑฺโฒ มหลฺลโก อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต ขณฺฑทนฺโต
ปลิตเกโส วิลูน ขลิตสิโร วลิน ติลกาหตคตฺโต วงฺโก ภคฺโค
ทณฺฑปรายโน โส ชรายป จวติ มรติ อนฺตรธายติ วิปฺปลุชชฺ ติ ฯ
นตฺถิ มรณมฺหา โมกฺโข
ผลานมิว ปกฺกาน ปาโต ปตนโต ภย
เอว ชาตาน มจฺจาน นิจฺจ มรณโต ภย
ยถาป กุมฺภการสฺส กตา มตฺติกภาชนา
สพฺเพ เภทปริยนฺตา เอว มจฺจาน ชีวิต
ทหรา จ มหนฺตา จ เย พาลา เย จ ปณฺฑิตา
สพฺเพ มจฺจุวส ยนฺติ สพฺเพ มจฺจุปรายนา
เตส มจฺจุปเรตาน คจฺฉต ปรโลกโต
น ปตา ตายเต ปุตฺต าตี วา ปน าตเก
เปกฺขตฺเว าตีน ปสฺส ลาลปฺปต ปุถู
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เอกเมโกว มจฺจาน โควชฺโฌ วิย นิยฺยติ
เอว อพฺภาหโต โลโก มจฺจุนา จ ชราย จาติ ฯ
อถโข โส ชรสาป มิยฺยติ ฯ เตนาห ภควา
อปฺป วต ชีวิต อิท
โอร วสฺสสตาป มิยฺยติ
โย เจป อติจฺจ ชีวติ
อถโข โส ชรสาป มิยฺยตีติ ฯ
[๑๘๖] โสจนฺติ ชนา มมายิเต
น หิ สนฺติ นิจจฺ า ปริคฺคหา
วินาภาวสนฺตเมวิทO
อิติ ทิสฺวา นาคารมาวเส ฯ
[๑๘๗] โสจนฺติ ชนา มมายิเตติ ชนาติ ขตฺติยา จ พฺราหฺมณา
จ เวสฺสา จ สุทฺทา จ คหฏา จ ปพฺพชิตา จ เทวา จ
มนุสฺสา จ ฯ มมตฺตาติ เทฺว มมตฺตา ตณฺหามมตฺตฺจ
ทิฏิมมตฺตฺจ ฯเปฯ อิท ตณฺหามมตฺต ฯเปฯ อิท
ทิฏิมมตฺต ฯ มมายิตวตฺถุอจฺเฉทสงฺกิโนป โสจนฺติ อจฺฉิชฺชนฺเตป
โสจนฺติ อจฺฉินฺเนป โสจนฺติ มมายิตวตฺถุวิปริณามสงฺกิโนป โสจนฺติ
วิปริณามนฺเตป โสจนฺติ วิปริณเตป โสจนฺติ กิลมนฺติ ปริเทวนฺติ
อุรตฺตาฬึ กนฺทนฺติ สมฺโมห อาปชฺชนฺตีติ โสจนฺติ ชนา
มมายิเต ฯ
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[๑๘๘] น หิ สนฺติ นิจฺจา ปริคฺคหาติ ปริคฺคหาติ เทฺว
ปริคฺคหา ตณฺหาปริคฺคโห จ ทิฏิปริคฺคโห จ ฯเปฯ อย
ตณฺหาปริคฺคโห ฯเปฯ อย ทิฏิปริคฺคโห ฯ ตณฺหาปริคฺคโห
อนิจฺโจ สงฺขโต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน ขยธมฺโม วยธมฺโม วิราคธมฺโม
นิโรธธมฺโม วิปริณามธมฺโม ฯ ทิฏิปริคฺคโห อนิจฺโจ สงฺขโต
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน ขยธมฺโม วยธมฺโม วิราคธมฺโม นิโรธธมฺโม
วิปริณามธมฺโม ฯ วุตตฺ  เหต ภควตา ปสฺสถ โน ตุเมฺห
ภิกฺขเว ต ปริคฺคห ยฺวาย ปริคฺคโห นิจฺโจ ธุโว สสฺสโต
อวิปริณามธมฺโม สสฺสติสม ตเถว สฺสตีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
สาธุ ภิกฺขเว อหมฺป โข เอต ภิกฺขเว ปริคฺคห น สมนุปสฺสามิ
ยฺวาย ปริคฺคโห นิจฺโจ ธุโว สสฺสโต อวิปริณามธมฺโม สสฺสติสม
ตเถว สฺสตีติ ฯ ปริคคฺ หา นิจฺจา ธุวา สสฺสตา อวิปริณามธมฺมา
นตฺถิ น สนฺติ น สวิชฺชนฺติ นุปลพฺภนฺตีติ น หิ สนฺติ นิจฺจา
ปริคฺคหา ฯ
[๑๘๙] วินาภาวสนฺตเมวิทนฺติ นานาภาเว วินาภาเว อฺถาภาเว
สนฺเต สวิชชฺ มาเน อุปลพฺภิยมาเน ฯ วุตฺต เหต ภควตา
อล อานนฺท มา โสจิ มา ปริเทวิ นนุ เอต อานนฺท มยา
ปฏิกจฺเจว ๑ อกฺขาต สพฺเพเหว ปเยหิ มนาเปหิ นานาภาโว
วินาภาโว อฺถาภาโว ต กุเตตฺถ อานนฺท ลพฺภา ยนฺต ชาต
#๑ ปฏิคจฺเจวาติป ปาโ ฯ
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ภูต สงฺขต ปโลกธมฺม ต วต มา ปลุชชฺ ีติ เนต าน วิชฺชตีติ ฯ
ปุริมาน ปุรมิ าน ขนฺธาน ธาตูน อายตนาน วิปริณามฺถาภาวา
ปจฺฉิมา ปจฺฉิมา ขนฺธา จ ธาตุโย จ อายตนานิ จ ปวตฺตนฺตีติ
วินาภาวสนฺตเมวิท ฯ
[๑๙๐] อิติ ทิสฺวา นาคารมาวเสติ อิตีติ ปทสนฺธิ ปทสสคฺโค
ปทปาริปูริ อกฺขรสมวาโย พฺยฺชนสิลิฏตา ปทานุปุพฺพตาเมต
อิตีติ ฯ อิติ ทิสฺวา ปสฺสิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต
กตฺวา มมตฺเตสูติ อิติ ทิสฺวา ฯ นาคารมาวเสติ สพฺพ ฆราวาสปลิโพธ
ฉินฺทิตฺวา ปุตฺตทารปลิโพธ ฉินฺทิตฺวา าติปลิโพธ ฉินฺทิตฺวา
มิตฺตามจฺจปลิโพธ ฉินฺทิตฺวา สนฺนิธิปลิโพธ ฉินฺทิตฺวา เกสมสฺสุ
โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชิตฺวา อกิฺจนภาว อุปคนฺตฺวา เอโก จเรยฺย วิหเรยฺย
อิริเยยฺย วตฺเตยฺย ปาเลยฺย ยเปยฺย ยาเปยฺยาติ อิติ ทิสฺวา
นาคารมาวเส ฯ เตนาห ภควา
โสจนฺติ ชนา มมายิเต
น หิ สนฺติ นิจจฺ า ปริคฺคหา
วินาภาวสนฺตเมวิท
อิติ ทิสฺวา นาคารมาวเสติ ฯ
[๑๙๑] มรเณนป ต ปหียติ
ย ปุริโส มมยิทนฺติ มฺติ
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เอตมฺป วิทิตฺวา ๑ ปณฺฑิโต
น มมตฺตาย นเมถ มามโก ฯ
[๑๙๒] มรเณนป ต ปหียตีติ มรณนฺติ ยา เตส เตส
สตฺตาน ตมฺหา ตมฺหา สตฺตนิกายา จุติ จวนตา เภโท อนฺตรธาน
มจฺจุ มรณ กาลกิริยา ขนฺธาน เภโท กเฬวรสฺส นิกฺเขโป
ชีวิตินฺทฺริยสฺสปุ จฺเฉโท ฯ ตนฺติ รูปคต เวทนาคต สฺาคต
สงฺขารคต วิฺาณคต ฯ ปหียตีติ ปหียติ ชหียติ วิชหียติ
อนฺตรธายติ วิปฺปลุชฺชติ ฯ ภาสิตมฺป เหต
ปุพฺเพว มจฺจ วิชหนฺติ โภคา
มจฺโจว เน ปุพฺพตร ชหาติ
อสสฺสตา โภคิโน กามกามี
ตสฺมา น โสจามห โสกกาเล
อุเทติ อาปูรติ เวติ จนฺโท
อตฺถ คเมตฺวาน ปเลติ สุรโิ ย
วิทิตา มยา สตฺตุก ๒ โลกธมฺมา
ตสฺมา น โสจามห โสกกาเลติ ฯ
มรเณนป ต ปหียติ ฯ
[๑๙๓] ย ปุริโส มมยิทนฺติ มฺตีติ ยนฺติ รูปคต
เวทนาคต สฺาคต สงฺขารคต วิฺาณคต ฯ ปุรโิ สติ สงฺขา
สมฺา ปฺตฺติ โลกโวหาโร นาม นามกมฺม นามเธยฺย
#๑ ม. วิทิตฺวาน ๒ ยุ. สตฺตก ฯ
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นิรุตฺติ พฺยฺชน อภิลาโป ฯ มมยิทนฺติ มฺตีติ ตณฺหามฺนาย
มฺติ ทิฏิมฺนาย มฺติ มานมฺนาย มฺติ
กิเลสมฺนาย มฺติ ทุจฺจริตมฺนาย มฺติ ปโยคมฺนาย
มฺติ วิปากมฺนาย มฺตีติ ย ปุรโิ ส มมยิทนฺติ
มฺติ ฯ
[๑๙๔] เอตมฺป วิทิตวฺ า ปณฺฑิโตติ เอต อาทีนว ตฺวา
ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา มมตฺเตสูติ
เอตมฺป วิทิตฺวา ฯ ปณฺฑโิ ตติ [๑] พุทฺธิมา าณี วิภาวี เมธาวีติ
เอตมฺป วิทิตฺวา ปณฺฑิโต ฯ
[๑๙๕] น มมตฺตาย นเมถ มามโกติ มมตฺตาติ เทฺว
มมตฺตา ตณฺหามมตฺตฺจ ทิฏิมมตฺตฺจ ฯเปฯ อิท ตณฺหามมตฺต
ฯเปฯ อิท ทิฏิมมตฺต ฯ มามโกติ พุทฺธมามโก
ธมฺมมามโก สงฺฆมามโก โส ภควนฺต มมายติ ภควา ต
ปุคฺคล ปริคฺคณฺหาติ ฯ วุตฺต เหต ภควตา เย เต ภิกฺขเว
ภิกฺขู กุหา ถทฺธา ลปา สงฺคี อุนฺนฬา อสมาหิตา น เม เต
ภิกฺขเว ภิกฺขู มามกา อปคตา จ เต [๒] ภิกฺขู อิมสฺมา ธมฺมวินยา
น จ เต อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลลฺ  อาปชฺชนฺติ
เย จ โข เต ภิกฺขเว ภิกฺขู นิกฺกุหา นิลลฺ ปา ธีรา อถทฺธา
สุสมาหิตา เต โข เม ภิกฺขเว ภิกขฺ ู มามกา อนปคตา จ
เต ภิกฺขู อิมสฺมา ธมฺมวินยา เต จ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ
#๑ ม. ปณฺฑโิ ต ธีโร ปณฺฑิโต ปฺวา ฯ ๒ ม. ภิกขฺ เว ฯ
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วิรูฬฺหึ เวปุลลฺ  อาปชฺชนฺตีติ ฯ
กุหา ถทฺธา ลปา สงฺคี อุนฺนฬา อสมาหิตา
น เต ธมฺเม วิรูหนฺติ สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเต
นิกฺกุหา นิลฺลปา ธีรา อถทฺธา สุสมาหิตา
เต เว ธมฺเม วิรูหนฺติ สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเต ฯ
น มมตฺตาย นเมถ มามโกติ มามโก ตณฺหามมตฺต ปหาย
ทิฏิมมตฺต ปฏินิสฺสชฺชติ ฺวา มมตฺตาย น นเมยฺย น โอนเมยฺย
น ตนฺนินฺโน อสฺส น ตปฺโปโณ น ตปฺปพฺภาโร น ตทธิมุตฺโต
น ตทาธิปเตยฺโยติ น มมตฺตาย นเมถ มามโก ฯ เตนาห
ภควา
มรเณนป ต ปหียติ
ย ปุริโส มมยิทนฺติ มฺติ
เอตมฺป วิทิตฺวา ปณฺฑิโต
น มมตฺตาย นเมถ มามโกติ ฯ
[๑๙๖] สุปเนน ยถาป สงฺคต
ปฏิพุทฺโธ ปุริโส น ปสฺสติ
เอวมฺป ปยายิต ชน
เปต กาลกต น ปสฺสติ ฯ
[๑๙๗] สุปเนน ยถาป สงฺคตนฺติ สงฺคต สมาคต สมาหิต
สนฺนิปติตนฺติ สุปเนน ยถาป สงฺคต ฯ
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[๑๙๘] ปฏิพุทฺโธ ปุริโส น ปสฺสตีติ ยถา ปุริโส สุปนคโต
จนฺท ปสฺสติ สุริย ปสฺสติ มหาสมุทฺท ปสฺสติ สิเนรุปพฺพตราช
ปสฺสติ หตฺถึ ปสฺสติ อสฺส ปสฺสติ รถ ปสฺสติ ปตฺตึ ปสฺสติ
เสนาพฺยูห ปสฺสติ อารามรามเณยฺยก ปสฺสติ วนรามเณยฺยก
ปสฺสติ ภูมริ ามเณยฺยก ปสฺสติ โปกฺขรณิรามเณยฺยก ปสฺสติ
ปฏิพุทฺโธ น กิฺจิ ปสฺสตีติ ปฏิพุทฺโธ ปุริโส น ปสฺสติ ฯ
[๑๙๙] เอวมฺป ปยายิต ชนนฺติ เอวนฺติ โอปมฺมสมฺปฏิปาทนา ฯ
ปยายิต ชนนฺติ ปยายิต มมายิต ชน มาตร วา
ปตร วา ภาตร วา ภคินึ วา ปุตตฺ  วา ธีตร วา มิตฺต
วา อมจฺจ วา าติสาโลหิต วาติ เอวมฺป ปยายิต ชน ฯ
[๒๐๐] เปต กาลกต น ปสฺสตีติ เปตา วุจฺจนฺติ มตา
กาลกตา ฯ น ปสฺสติ น ทกฺขติ นาธิคจฺฉติ น วินฺทติ น
ปฏิลภตีติ เปต กาลกต น ปสฺสติ ฯ เตนาห ภควา
สุปเนน ยถาป สงฺคต
ปฏิพุทฺโธ ปุริโส น ปสฺสติ
เอวมฺป ปยายิต ชน
เปต กาลกต น ปสฺสตีติ ฯ
[๒๐๑] ทิฏาป สุตาป เต ชนา
เยส นามมิท ปวุจฺจติ
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นามเมวาวสิสฺสติ
อกฺเขยฺย เปตสฺส ชนฺตุโน ฯ
[๒๐๒] ทิฏาป สุตาป เต ชนาติ ทิฏ าติ เย
จกฺขุวิฺาณาภิสมฺภูตา ฯ สุตาติ เย โสตวิฺาณาภิสมฺภูตา ฯ เต
ชนาติ ขตฺติยา จ พฺราหฺมณา จ เวสฺสา จ สุททฺ า จ คหฏา
จ ปพฺพชิตา จ เทวา จ มนุสฺสา จาติ ทิฏาป สุตาป
เต ชนา ฯ
[๒๐๓] เยส นามมิท ปวุจฺจตีติ เยสนฺติ เยส ขตฺติยาน
พฺราหฺมณาน เวสฺสาน สุทฺทาน คหฏาน ปพฺพชิตาน เทวาน
มนุสฺสาน ฯ นามนฺติ สงฺขา สมฺา ปฺตฺติ โลกโวหาโร
นาม นามกมฺม นามเธยฺย นิรุตฺติ พฺยฺชน อภิลาโป ฯ ปวุจฺจตีติ
กถิยติ ภณิยติ ทีปยติ โวหริยตีติ เยส นามมิท ปวุจฺจติ ฯ
[๒๐๔] นามเมวาวสิสฺสติ อกฺเขยฺยนฺติ รูปคต เวทนาคต
สฺาคต สงฺขารคต วิฺาณคต ปหียติ ชหียติ วิชหียติ
อนฺตรธายติ วิปฺปลุชชฺ ติ นามเมวาวสิสฺสติ ฯ อกฺเขยฺยนฺติ อกฺขาตุ
กเถตุ ภณิตุ ทีปยิตุ โวหริตุนฺติ นามเมวาวสิสฺสติ อกฺเขยฺย ฯ
เปตสฺส ชนฺตุโนติ เปตสฺสาติ มตสฺส กาลกตสฺส ฯ ชนฺตุโนติ(
สตฺตสฺส นรสฺส มานวสฺส โปสสฺส ปุคฺคลสฺส ชีวสฺส ชาตุสฺส ๑
ชนฺตุสฺส อินฺทคุสฺส มนุชสฺสาติ อกฺเขยฺย เปตสฺส ชนฺตุโน ฯ
เตนาห ภควา
#๑ ม. ชาคุสฺส ฯ ยุ. ชคุสฺส ฯ
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ทิฏาป สุตาป เต ชนา
เยส นามมิท ปวุจฺจติ
นามเมวาวสิสฺสติ
อกฺเขยฺย เปตสฺส ชนฺตุโนติ ฯ
[๒๐๕] โสกปริเทวมจฺฉร
น ชหนฺติ คิทฺธา มมายิเต
ตสฺมา มุนโย ปริคฺคห
หิตฺวา อจรึสุ เขมทสฺสิโน ฯ
[๒๐๖] โสกปริเทวมจฺฉร น ชหนฺติ คิทฺธา มมายิเตติ โสโกติ
าติพฺยสเนน วา ผุฏสฺส โภคพฺยสเนน วา ผุฏสฺส โรคพฺยสเนน
วา ผุฏสฺส สีลพฺยสเนน วา ผุฏสฺส ทิฏิพฺยสเนน วา ผุฏสฺส
อฺตรฺตเรน วา พฺยสเนน สมนฺนาคตสฺส อฺตรฺตเรน
วา ทุกฺขธมฺเมน ผุฏสฺส โสโก โสจนา โสจิตตฺต อนฺโตโสโก
อนฺโตปริโสโก อนฺโตฑาโห อนฺโตปริฑาโห เจตโส ปริชฺฌายนา
โทมนสฺส โสกสลฺล ฯ ปริเทโวติ าติพฺยสเนน วา ผุฏสฺส ฯเปฯ
ทิฏิพฺยสเนน วา ผุฏ สฺส อฺตรฺตเรน วา พฺยสเนน
สมนฺนาคตสฺส อฺตรฺตเรน วา ทุกฺขธมฺเมน ผุฏสฺส อาเทโว
ปริเทโว อาเทวนา ปริเทวนา อาเทวิตตฺต ปริเทวิตตฺต วาจา
ปลาโป วิปปฺ ลาโป ลาลปฺโป ลาลปฺปายนา ลาลปฺปายิตตฺต ฯ
มจฺฉริยนฺติ ปฺจ มจฺฉริยานิ อาวาสมจฺฉริย กุลมจฺฉริย ลาภมจฺฉริย
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วณฺณมจฺฉริย ธมฺมมจฺฉริย ย เอวรูป มจฺฉริย มจฺฉรายนา
มจฺฉรายิตตฺต เววิจฺฉ กทริย กฏกฺจกตา อคฺคหิตตฺต จิตฺตสฺส
อิท วุจฺจติ มจฺฉริย ฯ อปจ ขนฺธมจฺฉริยป มจฺฉริย ธาตุมจฺฉริยป
มจฺฉริย อายตนมจฺฉริยป มจฺฉริย คาโห อิท วุจฺจติ มจฺฉริย ฯ
เคโธ วุจฺจติ ตณฺหา โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา
โลโภ อกุสลมูล ฯ มมตฺตาติ เทฺว มมตฺตา ตณฺหามมตฺตฺจ
ทิฏิมมตฺตฺจ ฯเปฯ อิท ตณฺหามมตฺต ฯเปฯ อิท ทิฏิมมตฺต ฯ
มมายิตวตฺถุอจฺเฉทสงฺกิโนป โสจนฺติ อิจฺฉิชฺชนฺเตป โสจนฺติ
อจฺฉินฺเนป โสจนฺติ ฯ มมายิตวตฺถุวิปริณามสงฺกิโนป โสจนฺติ วิปริณามนฺเตป
โสจนฺติ วิปริณเตป โสจนฺติ ฯ มมายิตวตฺถุอจฺเฉทสงฺกิโนป
ปริเทวนฺติ อจฺฉิชฺชนฺเตป ปริเทวนฺติ อจฺฉินฺเนป ปริเทวนฺติ ฯ
มมายิตวตฺถุวิปริณามสงฺกิโนป ปริเทวนฺติ วิปริณามนฺเตป
ปริเทวนฺติ วิปริณเตป ปริเทวนฺติ ฯ มมายิตวตฺถุ รกฺขนฺติ โคเปนฺติ
ปริคฺคณฺหนฺติ มมายิตนฺติ มจฺฉรายนฺติ ฯ มมายิตสฺมึ วตฺถุสฺมึ
โสจนฺติ โสก น ชหนฺติ ปริเทว น ชหนฺติ มจฺฉริย น
ชหนฺติ เคธ น ชหนฺติ นปฺปชหนฺติ น วิโนเทนฺติ น พฺยนฺตีกโรนฺติ
น อนภาวงฺคเมนฺตีติ โสกปริเทวมจฺฉร น ชหนฺติ คิทฺธา
มมายิเต ฯ
[๒๐๗] ตสฺมา มุนโย ปริคฺคห หิตฺวา อจรึสุ เขมทสฺสิโนติ
ตสฺมาติ ตสฺมา ตการณา ตเหตุ ตปฺปจฺจยา ตนิทานา เอต

สุตฺต ขุ. มหานิทฺเทโส - หนาที่ 156

อาทีนว สมฺปสฺสมาโน มมตฺเตสูติ ตสฺมา ฯ มุนโยติ โมน
วุจฺจติ าณ ยา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย
สมฺมาทิฏิ เตน าเณน สมนฺนาคตา มุนโย โมนปฺปตฺตา ฯ
ตีณิ โมเนยฺยานิ กายโมเนยฺย วจีโมเนยฺย มโนโมเนยฺย ฯเปฯ
สงฺคชาลมติจฺจ โส มุนิ ฯ ปริคฺคโหติ เทฺว ปริคฺคหา ตณฺหาปริคฺคโห
จ ทิฏิปริคฺคโห จ ฯเปฯ อย ตณฺหาปริคฺคโห ฯเปฯ อย
ทิฏิปริคฺคโห ฯ มุนโย ตณฺหาปริคฺคห ปหาย ๑ ทิฏิปริคฺคห
ปฏินิสฺสชฺชติ ฺวา อจรึสุ วิจรึสุ อิริยึสุ วตฺตึสุ ปาลึสุ ยปสุ ยาปสุ ฯ
เขมทสฺสิโนติ เขม วุจฺจติ อมต นิพพฺ าน โย โส สพฺพสงฺขารสมโถ
สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพาน ฯ
เขมทสฺสิโนติ เขมทสฺสิโน ตาณทสฺสิโน เลณทสฺสิโน สรณทสฺสิโน
อภยทสฺสิโน อจฺจุตทสฺสิโน อมตทสฺสิโน นิพฺพานทสฺสิโนติ ตสฺมา
มุนโย ปริคฺคห หิตฺวา อจรึสุ เขมทสฺสิโน ฯ เตนาห ภควา
โสกปริเทวมจฺฉร
น ชหนฺติ คิทฺธา มมายิเต
ตสฺมา มุนโย ปริคฺคห
หิตฺวา อจรึสุ เขมทสฺสิโนติ ฯ
[๒๐๘] ปฏิลีนจรสฺส ภิกฺขุโน
ภชมานสฺส วิวิตฺตมาสน
#๑ โป. ม. ปริจฺจชิตฺวา ฯ
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สามคฺคิยมาหุ ตสฺส ต
โย อตฺตาน ภวเน น ทสฺสเย ฯ
[๒๐๙] ปฏิลีนจรสฺส ภิกฺขุโนติ ปฏิลีนจรา วุจฺจนฺติ สตฺต
เสขา ๑ อรหา ปฏิลีโน ฯ กึการณา ปฏิลีนจรา กุจฺจนฺติ สตฺต
เสขา ฯ เต ตโต ตโต จิตฺต ปฏิลีเนนฺตา ปฏิกชุ ฺเชนฺตา ปฏิวฏเฏนฺตา
สนฺนิรุทฺธนฺตา สนฺนิคฺคณฺหนฺตา สนฺนิวาเรนฺตา รกฺขนฺตา โคเปนฺตา
จรนฺติ วิหรนฺติ อิรยิ นฺติ วตฺเตนฺติ ปาเลนฺติ ยเปนฺติ ยาเปนฺติ ฯ
จกฺขุทฺวาเร จิตฺต ปฏิลีเนนฺตา ปฏิกุชฺเชนฺตา ปฏิวฏเฏนฺตา
สนฺนิรุทฺธนฺตา สนฺนิคคฺ ณฺหนฺตา สนฺนิวาเรนฺตา รกฺขนฺตา โคเปนฺตา
จรนฺติ วิหรนฺติ อิรยิ นฺติ วตฺเตนฺติ ปาเลนฺติ ยเปนฺติ ยาเปนฺติ ฯ
โสตทฺวาเร จิตฺต ฆานทฺวาเร จิตตฺ  ชิวฺหาทฺวาเร จิตฺต
กายทฺวาเร จิตฺต มโนทฺวาเร จิตฺต ปฏิลีเนนฺตา ปฏิกชุ ฺเชนฺตา
ปฏิวฏเฏนฺตา สนฺนิรุทธฺ นฺตา สนฺนิคฺคณฺหนฺตา สนฺนิวาเรนฺตา
รกฺขนฺตา โคเปนฺตา จรนฺติ วิหรนฺติ อิริยนฺติ วตฺเตนฺติ ปาเลนฺติ
ยเปนฺติ ยาเปนฺติ ฯ ยถา กุกกฺ ุฏปตฺต วา นหารุททฺทล ๒ วา
อคฺคิมฺหิ ปกฺขิตฺต โหติ ปฏิลียติ ปฏิกุชชฺ ติ ปฏิวตฺตติ น
สมฺปสาริยติ เอวเมว เต ตโต ตโต จิตฺต ปฏิลีเนนฺตา ปฏิกุชฺเชนฺตา
ปฏิวฏเฏนฺตา สนฺนิรุทธฺ นฺตา สนฺนิคฺคณฺหนฺตา สนฺนิวาเรนฺตา
รกฺขนฺตา โคเปนฺตา จรนฺติ วิหรนฺติ อิริยนฺติ วตฺเตนฺติ ปาเลนฺติ
ยเปนฺติ ยาเปนฺติ จกฺขุทฺวาเร จิตฺต โสตทฺวาเร จิตฺต
#๑ ม. เสกฺขา ฯ อปรป เอว าตพฺพ ฯ ๒ ม นหารุททฺทุล ฯ ยุ. นหารุคทฺทุล
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ฆานทฺวาเร จิตฺต ชิวฺหาทฺวาเร จิตฺต กายทฺวาเร จิตฺต
มโนทฺวาเร จิตฺต ปฏิลีเนนฺตา ปฏิกุชฺเชนฺตา ปฏิวฏเฏนฺตา
สนฺนิรุทฺธนฺตา สนฺนิคฺคณฺหนฺตา สนฺนิวาเรนฺตา รกฺขนฺตา โคเปนฺตา
จรนฺติ วิหรนฺติ อิรยิ นฺติ วตฺเตนฺติ ปาเลนฺติ ยเปนฺติ ยาเปนฺติ ฯ
ตการณา ปฏิลีนจรา วุจจฺ นฺติ สตฺต เสขา ฯ ภิกฺขุโนติ กลฺยาณปุถุชชฺ นสฺส
วา ภิกฺขุโน เสขสฺส วา ภิกขฺ ุโนติ ปฏิลีนจรสฺส
ภิกฺขุโน ฯ
[๒๑๐] ภชมานสฺส วิวิตฺตมาสนนฺติ อาสน วุจฺจติ ยตฺถ
นิสีทติ มฺโจ ป ภิสิ ตฏฏิกา จมฺมขณฺโฑ ติณสนฺถาโร
ปณฺณสนฺถาโร ปลาสสนฺถาโร ๑ ฯ ต อาสน อสปฺปายรูปทสฺสเนน
วิตฺต ๒ วิวิตฺต ปวิวิตฺต อสปฺปายสทฺทสฺสวเนน วิตฺต ๓ วิวิตฺต ปวิวิตฺต
อสปฺปายคนฺธฆายเนน อสปฺปายรสสายเนน อสปฺปายโผฏพฺพผุสเนน
อสปฺปาเยหิ ปฺจหิ กามคุเณหิ วิตฺต ๔ วิวิตฺต ปวิวิตฺต ฯ
ต [๕] อาสน ภชโต สมฺภชโต เสวโต นิเสวโต สเสวโต ปฏิเสวโตติ
ภชมานสฺส วิวิตฺตมาสน ฯ
[๒๑๑] สามคฺคิยมาหุ ตสฺส ต โย อตฺตาน ภวเน น ทสฺสเยติ
สามคฺคิยาติ ติสฺโส สามคฺคิโย คณสามคฺคี ธมฺมสามคฺคี
อนภินิพฺพตฺติสามคฺคี ฯ
กตมา คณสามคฺคี ฯ พหู เจป ภิกฺขู สมคฺคา สมฺโมทมานา
อวิวทมานา ขีโรทกีภูตา อฺมฺ ปยจกฺขูหิ สมฺปสฺสนฺตา วิหรนฺติ
#๑ ม. ยุ. ปลาลสนฺถาโร ฯ สพฺพตฺถ อิทิสเมว ฯ ๒-๓-๔ โป. ม. ริตฺต ฯ
#๕ โป. ม. วิวิตฺต ฯ
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อย คณสามคฺคี ฯ
กตมา ธมฺมสามคฺคี ฯ จตฺตาโร สติปฏานา จตฺตาโร
สมฺมปฺปธานา จตฺตาโร อิทฺธิปฺปาทา ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ
พลานิ สตฺต โพชฺฌงฺคา อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค เต
เอกโต ปกฺขนฺทนฺติ ปสีทนฺติ สมฺปติฏนฺติ วิมุจฺจนฺติ น เตส
ธมฺมาน วิวาโท วิปฺปวาโท อตฺถิ อย ธมฺมสามคฺคี ฯ
กตมา อนภินิพฺพตฺติสามคฺคี ฯ พหู เจป ภิกขฺ ู อนุปาทิเสสาย
นิพฺพานธาตุยา ปรินิพพฺ ายนฺติ น เตส นิพฺพานธาตุยา โอนตฺต
วา ปุณฺณตฺต วา ปฺายติ อย อนภินิพฺพตฺติสามคฺคี ฯ
ภวเนติ เนรยิกาน นิรโย ภวน ติรจฺฉานโยนิกาน ติรจฺฉานโยนิ
ภวน ปตฺติวิสยิกาน ปตฺติวิสโย ภวน มนุสฺสาน มนุสฺสโลโก
ภวน เทวาน เทวโลโก ภวน ฯ สามคฺคิยมาหุ ตสฺส ต
โย อตฺตาน ภวเน น ทสฺสเยติ ตสฺเสสา สามคฺคี เอต ฉนฺน
เอต ปฏิรูป เอต อนุจฺฉวิก เอต อนุโลม โย เอว ปฏิปนฺโน ๑
นิรเย อตฺตาน น ทสฺเสยฺย ติรจฺฉานโยนิยา อตฺตาน น ทสฺเสยฺย
ปตฺติวิสเย อตฺตาน น ทสฺเสยฺย มนุสฺสโลเก อตฺตาน น ทสฺเสยฺย
เทวโลเก อตฺตาน น ทสฺเสยฺยาติ เอวมาหุ เอวมาหสุ เอว กเถนฺติ
เอว ภณนฺติ เอว ทีปยนฺติ เอว โวหรนฺตีติ สามคฺคิยมาหุ ตสฺส
ต โย อตฺตาน ภวเน น ทสฺสเย ฯ เตนาห ภควา
#๑ โป. ม. ปฏิจฺฉนฺเน ฯ
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ปฏิลีนจรสฺส ภิกฺขุโน
ภชมานสฺส วิวิตฺตมาสน
สามคฺคิยมาหุ ตสฺส ต
โย อตฺตาน ภวเน น ทสฺสเยติ ฯ
[๒๑๒] สพฺพตฺถ มุนิ อนิสฺสิโต
น ปย กุพฺพติ โนป อปฺปย
ตสฺมึ ปริเทวมจฺฉร
ปณฺเณ วาริ ยถา น ลิมฺปติ ฯ
[๒๑๓] สพฺพตฺถ มุนิ อนิสฺสิโตติ สพฺพ วุจฺจติ ทฺวาทสายตนานิ
จกฺขุ เจว รูปา จ โสตฺจ สทฺทา จ ฆานฺจ
คนฺธา จ ชิวฺหา จ รสา จ กาโย จ โผฏพฺพา จ มโน จ
ธมฺมา จ ฯ มุนีติ โมน วุจฺจติ าณ ยา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ
สงฺคชาลมติจฺจ โส มุนิ ฯ อนิสฺสิโตติ เทฺว นิสสฺ ยา ตณฺหานิสฺสโย
จ ทิฏินิสฺสโย จ ฯเปฯ อย ตณฺหานิสฺสโย ฯเปฯ อย
ทิฏินิสฺสโย ฯ มุนิ ตณฺหานิสฺสย ปหาย ทิฏินิสฺสย ปฏินสิ ฺสชฺชิตฺวา
จกฺขุ อนิสสฺ ิโต โสต อนิสฺสิโต ฆาน อนิสสฺ ิโต ชิวฺห
อนิสฺสิโต กาย อนิสฺสิโต มน อนิสฺสิโต รูเป สทฺเท คนฺเธ
รเส โผฏพฺเพ ธมฺเม กุล คณ อาวาส ลาภ ยส ปสส
สุข จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร กามธาตุ
รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภว รูปภว อรูปภว สฺาภว อสฺาภว
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เนวสฺานาสฺาภว เอกโวการภว จตุโวการภว ปฺจโวการภว
อตีต อนาคต ปจฺจุปฺปนฺน ทิฏสุตมุตวิฺาตพฺเพ
ธมฺเม อนิสฺสิโต อสนฺนิสฺสิโต อนลฺลีโน อนุปคโต อนชฺโฌสิโต
อนธิมุตฺโต นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน
เจตสา วิหรตีติ สพฺพตฺถ มุนิ อนิสฺสิโต ฯ
[๒๑๔] น ปย กุพพฺ ติ โนป อปฺปยนฺติ ปยาติ เทฺว ปยา
สตฺตา วา สงฺขารา วา ฯ
กตเม สตฺตา ปยา ฯ อิธ ยสฺส เต โหนฺติ อตฺถกามา หิตกามา
ผาสุกามา โยคกฺเขมกามา มาตา วา ปตา วา ภาตา วา ภคินี
วา ปุตฺโต วา ธีตา วา มิตฺตา วา อมจฺจา วา าตี วา
สาโลหิตา วา อิเม สตฺตา ปยา ฯ
กตเม สงฺขารา ปยา ฯ มนาปกา รูปา มนาปกา สทฺทา
มนาปกา คนฺธา มนาปกา รสา มนาปกา โผฏพฺพา อิเม
สงฺขารา ปยา ฯ
อปฺปยาติ เทฺว อปฺปยา สตฺตา วา สงฺขารา วา ฯ
กตเม สตฺตา อปฺปยา ฯ อิธ ยสฺส เต โหนฺติ อนตฺถกามา
อหิตกามา อผาสุกามา อโยคกฺเขมกามา ชีวิตา โวโรเปตุกามา
อิเม สตฺตา อปฺปยา ฯ
กตเม สงฺขารา อปฺปยา ฯ อมนาปกา รูปา อมนาปกา สทฺทา
อมนาปกา คนฺธา อมนาปกา รสา อมนาปกา โผฏพฺพา อิเม
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สงฺขารา อปฺปยา ฯ
น ปย กุพฺพติ โนป อปฺปยนฺติ อย เม สตฺโต ปโย อิเม
จ เม สงฺขารา มนาปาติ ราควเสน ปย น กโรติ อย เม
สตฺโต อปฺปโ ย อิเม จ เม สงฺขารา อมนาปาติ ปฏิฆวเสน
อปฺปย น กโรติ น ชเนติ น สฺชเนติ น นิพฺพตฺเตติ นาภินิพฺพตฺเตตีติ
น ปย กุพฺพติ โนป อปฺปย ฯ
[๒๑๕] ตสฺมึ ปริเทวมจฺฉร ปณฺเณ วาริ ยถา น ลิมฺปตีติ
ตสฺมินฺติ [๑] ปุคฺคเล อรหนฺเต ขีณาสเว ฯ ปริเทโวติ าติพฺยสเนน
วา ผุฏสฺส โภคพฺยสเนน วา ผุฏ สฺส โรคพฺยสเนน วา ผุฏ สฺส
สีลพฺยสเนน วา ผุฏสฺส ทิฏิพฺยสเนน วา ผุฏสฺส
อฺตรฺตเรน วา พฺยสเนน สมนฺนาคตสฺส อฺตรฺตเรน วา
ทุกฺขธมฺเมน ผุฏสฺส อาเทโว ปริเทโว อาเทวนา ปริเทวนา
อาเทวิตตฺต ปริเทวิตตฺต วาจา ปลาโป วิปฺปลาโป ลาลปฺโป
ลาลปฺปายนา ลาลปฺปายิตตฺต ฯ มจฺฉริยนฺติ ปฺจ มจฺฉริยานิ
อาวาสมจฺฉริย กุลมจฺฉริย ลาภมจฺฉริย วณฺณมจฺฉริย ธมฺมมจฺฉริย
ย เอวรูป มจฺฉริย มจฺฉรายนา มจฺฉรายิตตฺต เววิจฺฉ กทริย
กฏกฺจกตา อคฺคหิตตฺต จิตฺตสฺส อิท วุจฺจติ มจฺฉริย อปจ
ขนฺธมจฺฉริยป มจฺฉริย ธาตุมจฺฉริยป มจฺฉริย อายตนมจฺฉริยป
มจฺฉริย คาโห อิท วุจฺจติ มจฺฉริย ฯ ปณฺเณ วาริ ยถา
น ลิมฺปตีติ ปณฺณ วุจฺจติ ปทุมปตฺต ฯ วาริ วุจฺจติ อุทก ฯ
#๑ ม. ยุ. ตสฺมึ ฯ
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ยถา วาริ ปทุมปตฺเต น ลิมฺปติ น สลิมฺปติ นุปลิมฺปติ อลิตฺต
อสลิตฺต อนูปลิตฺต เอวเมว ตสฺมึ ปุคฺคเล อรหนฺเต ขีณาสเว
ปริเทโว จ มจฺฉริยฺจ น ลิมฺปติ น สลิมฺปติ นุปลิมฺปติ
อลิตฺตา อสลิตฺตา อนูปลิตฺตา โส จ ปุคฺคโล [๑] เตหิ กิเลเสหิ
น ลิมฺปติ น สลิมฺปติ นุปลิมฺปติ อลิตฺโต อสลิตฺโต อนูปลิตฺโต
นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา
วิหรตีติ ตสฺมึ ปริเทวมจฺฉร ปณฺเณ วาริ ยถา น ลิมฺปติ ฯ
เตนาห ภควา
สพฺพตฺถ มุนิ อนิสฺสิโต
น ปย กุพฺพติ โนป อปฺปย
ตสฺมึ ปริเทวมจฺฉร
ปณฺเณ วาริ ยถา น ลิมฺปตีติ ฯ
[๒๑๖] อุทวินฺทุ ยถาป โปกฺขเร
ปทุเม วาริ ยถา น ลิมฺปติ
เอว มุนิ โนปลิมฺปติ
ยทิท ทิฏสุต มุเตสุ วา ฯ
[๒๑๗] อุทวินฺทุ ยถาป โปกฺขเรติ อุทวินฺทูติ วุจฺจติ อุทกเถโว ฯ
โปกฺขร วุจฺจติ ปทุมปตฺต ฯ ยถา อุทกวินฺทุ ปทุมปตฺเต
น ลิมฺปติ น สลิมปฺ ติ นุปลิมปฺ ติ อลิตฺต อสลิตฺต
อนูปลิตฺตนฺติ อุทวินฺทุ ยถาป โปกฺขเร ฯ
#๑ ม. อรหนฺโต ฯ
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[๒๑๘] ปทุเม วาริ ยถา น ลิมฺปตีติ ปทุม วุจฺจติ
ปทุมปุปฺผ ฯ วาริ วุจฺจติ อุทก ฯ ยถา วาริ ปทุมปุปฺเผ ๑ น
ลิมฺปติ น สลิมฺปติ นุปลิมฺปติ อลิตฺต อสลิตฺต อนูปลิตฺตนฺติ
ปทุเม วาริ ยถา น ลิมฺปติ ฯ
[๒๑๙] เอว มุนิ โนปลิมฺปติ ยทิท ทิฏสุต มุเตสุ วาติ
เอวนฺติ โอปมฺมสมฺปฏิปาทนา ฯ มุนีติ โมน วุจฺจติ าณ ยา
ปฺา ปชานนา ฯเปฯ สงฺคชาลมติจฺจ โส มุนิ ฯ เลปาติ
เทฺว เลปา ตณฺหาเลโป จ ทิฏิเลโป จ ฯเปฯ อย
ตณฺหาเลโป ฯเปฯ อย ทิฏิเลโป ฯ มุนิ ตณฺหาเลป ปหาย ทิฏิเลป
ปฏินิสฺสชฺชติ ฺวา ทิฏเ น ลิมฺปติ สุเต น ลิมปฺ ติ มุเต น
ลิมฺปติ วิฺาเต น ลิมฺปติ น สลิมฺปติ นุปลิมฺปติ อลิตโฺ ต
อสลิตฺโต อนูปลิตฺโต นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต
วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหรตีติ เอว มุนิ โนปลิมฺปติ ยทิท
ทิฏสุต มุเตสุ วา ฯ เตนาห ภควา
อุทวินฺทุ ยถาป โปกฺขเร
ปทุเม วาริ ยถา น ลิมฺปติ
เอว มุนิ โนปลิมฺปติ
ยทิท ทิฏสุต มุเตสุ วาติ ฯ
[๒๒๐] โธโน น หิ เตน มฺติ
ยทิท ทิฏสุต มุเตสุ วาh
#๑ ม. ยุ. ปทุมปุปฺผ ฯ
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นาฺเน วิสุทฺธิมิจฺฉติ
น หิ โส รชฺชติ โน วิรชฺชติ ฯ
[๒๒๑] โธโน น หิ เตน มฺติ ยทิท ทิฏสุต มุเตสุ๙
วาติ โธโนติ โธนา วุจฺจติ ปฺา ยา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ
อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ ฯ กึการณา โธนา
วุจฺจติ ปฺา ฯ ตาย ปฺาย กายทุจฺจริต ธุตฺจ โธตฺจ
สนฺโธตฺจ นิทฺโธตฺจ ฯ วจีทุจฺจริต ธุตฺจ โธตฺจ สนฺโธตฺจ
นิทฺโธตฺจ ฯ มโนทุจฺจริต ธุตฺจ โธตฺจ สนฺโธตฺจ นิทฺโธตฺจ ฯ
ราโค ธุโต จ โธโต จ สนฺโธโต จ นิทฺโธโต จ ฯ
โทโส โมโห โกโธ อุปนาโห มกฺโข ปฬาโส อิสฺสา
มจฺฉริย มายา สาเยฺย ถมฺโภ สารมฺโภ มาโน อติมาโน
มโท ปมาโท สพฺเพ กิเลสา สพฺเพ ทุจจฺ ริตา
สพฺเพ ทรถา สพฺเพ ปริฬาหา สพฺเพ สนฺตาปา สพฺพากุสลาภิสงฺขารา
ธุตา จ โธตา จ สนฺโธตา จ นิทฺโธตา จ ฯ
ตการณา โธนา วุจฺจติ ปฺา ฯ อถวา สมฺมาทิฏิยา มิจฺฉาทิฏิ
ธุตา จ โธตา จ สนฺโธตา จ นิทฺโธตา จ ฯ สมฺมาสงฺกปฺเปน
มิจฺฉาสงฺกปฺโป ธุโต จ โธโต จ สนฺโธโต จ นิทฺโธโต
จ ฯ สมฺมาวาจาย มิจฺฉาวาจา ธุตา จ ฯ สมฺมากมฺมนฺเตน
มิจฺฉากมฺมนฺโต ธุโต จ ฯ สมฺมาอาชีเวน มิจฺฉาอาชีโว ธุโต
จ ฯ สมฺมาวายาเมน มิจฺฉาวายาโม ธุโต จ ฯ สมฺมาสติยา
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มิจฺฉาสติ ธุตา จ ฯ สมฺมาสมาธินา มิจฺฉาสมาธิ ธุโต จ ฯ
สมฺมาาเณน มิจฺฉาาณ ธุตฺจ ฯ สมฺมาวิมุตฺติยา มิจฺฉาวิมุตฺติ
ธุตา จ โธตา จ สนฺโธตา จ นิทโฺ ธตา จ ฯ อถวา
อริเยน อฏงฺคิเกน มคฺเคน สพฺเพ กิเลสา สพฺเพ ทุจฺจริตา
สพฺเพ ทรถา สพฺเพ ปริฬาหา สพฺเพ สนฺตาปา สพฺพากุสลาภิสงฺขารา
ธุตา จ โธตา จ สนฺโธตา จ นิทฺโธตา จ ฯ
อรหา อิเมหิ โธเนยฺเยหิ ๑ ธมฺเมหิ อุเปโต สมุเปโต อุปคโต
สมุปคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต ตสฺมา อรหา
โธโน ฯ โส ธุตราโค ธุตปาโป ธุตกิเลโส ธุตปริฬาโหติ
โธโน ฯ
โธโน น หิ เตน มฺติ ยทิท ทิฏสุต มุเตสุ วาติ
โธโน ทิฏ  น มฺติ ทิฏสฺมึ น มฺติ ทิฏโต น
มฺติ ทิฏ  เมติ น มฺติ ฯ สุต น มฺติ สุตสฺมึ
น มฺติ สุตโต น มฺติ สุต เมติ น มฺติ ฯ
มุต น มฺติ มุตสฺมึ น มฺติ มุตโต น มฺติ
มุต เมติ น มฺติ ฯ วิฺาต น มฺติ วิฺาตสฺมึ น
มฺติ วิฺาตโต น มฺติ วิฺาต เมติ น มฺติ ฯ
วุตฺต เหต ภควตา อสฺมีติ ภิกฺขเว มฺิตเมต อนสฺมีติ ๒
มฺิตเมต ภวิสฺสนฺติ มฺิตเมต น ภวิสฺสนฺติ มฺิตเมต
รูป ภวิสฺสนฺติ มฺิตเมต อรูป ภวิสฺสนฺติ มฺิตเมต สฺี
#๑ ม. โธเนหิ. ฯ ๒ ม. ยุ. อยมหมสฺมตี ิ ฯ
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ภวิสฺสนฺติ มฺิตเมต อสฺี ภวิสฺสนฺติ มฺิตเมต เนวสฺีนาสฺี
ภวิสฺสนฺติ มฺิตเมต มฺิต ภิกฺขเว โรโค
มฺิต คณฺโฑ มฺิต สลฺล มฺิต อุปทฺทโว ตสฺมา
ติห ภิกฺขเว อมฺมาเนน เจตสา วิหริสฺสามาติ เอวฺหิ โว
ภิกฺขเว สิกขฺ ิตพฺพนฺติ ฯ โธโน น หิ เตน มฺติ ยทิท
ทิฏสุต มุเตสุ วา ฯ
[๒๒๒] นาฺเน วิสุทฺธิมิจฺฉตีติ โธโน อฺเน อสุทฺธิมคฺเคน
มิจฺฉาปฏิปทาย อนิยฺยานิกปเถน อฺตฺร สติปฏาเนหิ
อฺตฺร สมฺมปฺปธาเนหิ อฺตฺร อิทฺธิปฺปาเทหิ อฺตฺร
อินฺทฺริเยหิ อฺตฺร พเลหิ อฺตฺร โพชฺฌงฺเคหิ อฺตฺร อริยา
อฏงฺคิกา มคฺคา สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสทุ ฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมุตตฺ ึ น
อิจฺฉติ น สาทิยติ น ปตฺเถติ น ปเหติ นาภิชปฺปตีติ นาฺเน
วิสุทฺธิมิจฺฉติ ฯ
[๒๒๓] น หิ โส รชฺชติ โน วิรชฺชตีติ สพฺเพ พาลปุถชุ ชฺ นา
รชฺชนฺติ กลฺยาณปุถุชฺชน อุปาทาย สตฺต เสขา วิรชฺชนฺติ
อรหา เนว รชฺชติ โน วิรชฺชติ ฯ วิรตฺโต โส ขยา ราคสฺส
วีตราคตฺตา ขยา โทสสฺส วีตโทสตฺตา ขยา โมหสฺส วีตโมหตฺตา ฯ
โส วุฏวาโส จิณฺณจรโณ ฯเปฯ นตฺถิ ตสฺส
ปุนพฺภโวติ น หิ โส รชฺชติ โน วิรชฺชติ ฯ เตนาห ภควา
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โธโน น หิ เตน มฺติ
ยทิท ทิฏสุต มุเตสุ วา
นาฺเน วิสุทฺธิมิจฺฉติ
น หิ โส รชฺชติ โน วิรชฺชตีติ ฯ
ฉฏโ ชราสุตฺตนิทฺเทโส นิฏ ิโต ฯ
___________________
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สตฺตโม ติสฺสเมตฺเตยฺยสุตฺตนิทฺเทโส
[๒๒๔] เมถุนมนุยุตฺตสฺส (อิจฺจายสฺมา ติสฺโส เมตฺเตยฺโย)
วิฆาต พฺรูหิ มาริส
สุตฺวาน ตว สาสน
วิเวเก สิกฺขิสามเส ๑ ฯ
[๒๒๕] เมถุนมนุยุตตฺ สฺสาติ เมถุนธมฺโม นาม โย โส
อสทฺธมฺโม คามธมฺโม วสลธมฺโม ทุฏุลฺโล โอทกนฺติโก รหสฺโส
ทฺวยทฺวยสมาปตฺติ ฯ กึการณา วุจฺจติ เมถุนธมฺโม ฯ อุภินฺน
รตฺตาน สารตฺตาน อวสฺสุตาน ปริยุฏิตาน ปริยาทินฺนจิตฺตาน
อุภินฺน สทิสาน ธมฺโมติ ตการณา วุจฺจติ เมถุนธมฺโม ฯ
ยถา อุโภ กลหการกา เมถุนกาติ วุจฺจนฺติ อุโภ ภณฺฑนการกา
เมถุนกาติ วุจฺจนฺติ อุโภ ภสฺสการกา เมถุนกาติ วุจฺจนฺติ อุโภ
วิวาทการกา เมถุนกาติ วุจฺจนฺติ อุโภ อธิกรณการกา เมถุนกาติ
วุจฺจนฺติ อุโภ วาทิโน เมถุนกาติ วุจฺจนฺติ อุโภ สลฺลาปกา
เมถุนกาติ วุจฺจนฺติ เอวเมว อุภินฺน รตฺตาน สารตฺตาน อวสฺสุตาน
ปริยุฏิตาน ปริยาทินฺนจิตฺตาน อุภนิ ฺน สทิสาน ธมฺโมติ ตการณา
วุจฺจติ เมถุนธมฺโม ฯ เมถุนมนุยุตฺตสฺสาติ เมถุนธมฺเม ยุตฺตสฺส
ปยุตฺตสฺส อายุตฺตสฺส สมายุตฺตสฺส ตจฺจริตสฺส ตพฺพหุลสฺส
ตคฺครุกสฺส ตนฺนินฺนสฺส ตปฺโปณสฺส ตปฺปพฺภารสฺส ตทธิมุตฺตสฺส
#๑ โป. ม. สิกฺขิสฺสามเส ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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ตทาธิปเตยฺยสฺสาติ เมถุนมนุยุตฺตสฺส ฯ
[๒๒๖] อิจฺจายสฺมา ติสฺโส เมตฺเตยฺโยติ อิจฺจาติ ปทสนฺธิ
ปทสสคฺโค ปทปาริปูริ อกฺขรสมวาโย พฺยฺชนสิลิฏตา ปทานุปุพฺพตาเมต
อิจฺจาติ ฯ อายสฺมาติ ปยวจน ครุวจน สคารววจน
สปฺปติสฺสวจนเมต อายสฺมาติ ฯ ติสฺโสติ ตสฺส เถรสฺส นาม
สงฺขา สมฺา ปฺตฺติ โวหาโร นาม นามกมฺม นามเธยฺย
นิรุตฺติ พฺยฺชน อภิลาโป ฯ เมตฺเตยฺโยติ ตสฺส เถรสฺส โคตฺต
สงฺขา สมฺา ปฺตฺติ โวหาโรติ อิจฺจายสฺมา ติสโฺ ส
เมตฺเตยฺโย ฯ
[๒๒๗] วิฆาต พฺรหู ิ มาริสาติ วิฆาต อุปฆาต ปฬน ฆฏฏน
อุปทฺทว อุปสคฺค พฺรหู ิ อาจิกฺข เทเสหิ ปฺาเปหิ ปฏเปหิ
วิวร วิภช อุตฺตานีกโรหิ ปกาเสหิ ฯ มาริสาติ ปยวจน ครุวจน
สคารววจน สมฺปติสฺสวจนเมต มาริสาติ วิฆาต พฺรูหิ มาริส ฯ
[๒๒๘] สุตฺวาน ตว สาสนนฺติ ตุยฺห วจน พฺยปฺปถ เทสน [๑]
อนุสิฏึ สุตฺวา สุณิตฺวา อุคฺคหิตฺวา อุปธารยิตวฺ า อุปลกฺขยิตฺวาติ
สุตฺวาน ตว สาสน ฯ
[๒๒๙] วิเวเก สิกฺขิสามเสติ วิเวโกติ ตโย วิเวกา กายวิเวโก
จิตฺตวิเวโก อุปธิวิเวโก ฯ
กตโม กายวิเวโก ฯ อิธ ภิกฺขุ วิวิตฺต เสนาสน ภชติ
อรฺ รุกขฺ มูล ปพฺพต กนฺทร คิริคุห สุสาน วนปตฺถ อพฺโภกาส
#๑ ม. ยุ. อนุสาสน ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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ปลาลปฺุช กาเยน จ ๑ วิวิตฺโต วิหรติ โส เอโก คจฺฉติ
เอโก ติฏติ เอโก นิสที ติ เอโก เสยฺย กปฺเปติ เอโก คาม
ปณฺฑาย ปวิสติ เอโก ปฏิกฺกมติ เอโก รโห นิสีทติ เอโก
จงฺกม อธิฏ าติ เอโก จรติ วิหรติ อิริยติ วตฺตติ ปาเลติ ยเปติ
ยาเปติ อย กายวิเวโก ฯ
กตโม จิตฺตวิเวโก ฯ ปม ฌาน สมาปนฺนสฺส นีวรเณหิ
จิตฺต วิวิตฺต โหติ ทุตยิ  ฌาน สมาปนฺนสฺส วิตกฺกวิจาเรหิ
จิตฺต วิวิตฺต โหติ ตติย ฌาน สมาปนฺนสฺส ปติยา จิตฺต
วิวิตฺต โหติ จตุตฺถ ฌาน สมาปนฺนสฺส สุขทุกฺเขหิ จิตฺต
วิวิตฺต โหติ อากาสานฺจายตน สมาปนฺนสฺส รูปสฺาย
ปฏิฆสฺาย นานตฺตสฺาย จิตฺต วิวิตฺต โหติ วิฺาณฺจายตน
สมาปนฺนสฺส อากาสานฺจายตนสฺาย จิตฺต วิวิตฺต โหติ
อากิฺจฺายตน
สมาปนฺนสฺส
วิฺาณฺจายตนสฺาย
จิตฺต วิวิตฺต โหติ เนวสฺานาสฺายตน สมาปนฺนสฺส
อากิฺจฺายตนสฺาย จิตฺต วิวิตฺต โหติ โสตาปนฺนสฺส สกฺกายทิฏิยา
วิจิกิจฺฉาย สีลพฺพตฺตปรามาสา ทิฏานุสยา วิจิกิจฺฉานุสยา
ตเทกฏเหิ จ กิเลเสหิ จิตฺต วิวิตฺต โหติ สกทาคามิสฺส
โอฬาริกา กามราคสฺโชนา ปฏิฆสฺโชนา โอฬาริกา กามราคานุสยา
ปฏิฆานุสยา ตเทกฏเหิ จ กิเลเสหิ จิตฺต วิวิตฺต
โหติ อนาคามิสฺส อณุสหคตา กามราคสฺโชนา ปฏิฆสฺโชนา
#๑ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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อณุสหคตา กามราคานุสยา ปฏิฆานุสยา ตเทกฏเหิ
จ กิเลเสหิ จิตฺต วิวิตฺต โหติ อรหโต รูปราคา อรูปราคา
มานา อุทฺธจฺจา อวิชฺชาย มานานุสยา ภวราคานุสยา อวิชฺชานุสยา
ตเทกฏเหิ จ กิเลเสหิ พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตหิ จิตฺต วิวิตฺต
โหติ อย จิตฺตวิเวโก ฯ
กตโม อุปธิวิเวโก ฯ อุปธิ วุจฺจนฺติ กิเลสา จ ขนฺธา จ
อภิสงฺขารา จ ฯ อุปธิวิเวโก วุจฺจติ อมต นิพฺพาน โย โส
สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ
นิพฺพาน อย อุปธิวิเวโก ฯ
กายวิเวโก จ วูปกฏกายาน ๑ เนกฺขมฺมาภิรตาน จิตฺตวิเวโก
จ ปริสุทฺธจิตฺตาน ปรมโวทานปฺปตฺตาน อุปธิวิเวโก จ นิรูปธีน
ปุคฺคลาน วิสงฺขารคตาน ฯ
วิเวเก สิกฺขิสามเสติ โส เถโร ปกติยา สิกฺขิตสิกฺโข อปจ
ธมฺมเทสน [๒] ยาจนฺโต เอวมาห วิเวเก สิกฺขิสามเสติ ฯ เตนาห
เถโร ติสโฺ ส เมตฺเตยฺโย
เมถุนมนุยุตฺตสฺส (อิจฺจายสฺมา ติสฺโส เมตฺเตยฺโย)
วิฆาต พฺรูหิ มาริส
สุตฺวาน ตว สาสน
วิเวเก สิกฺขิสามเสติ ฯ
#๑ ม. วิเวกฏกายาน ฯ ๒ โป. ม. อุปาทาย ธมฺมเทสน สาเวนฺโต ฯ
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[๒๓๐] เมถุนมนุยุตฺตสฺส (เมตฺเตยฺยาติ ภควา)
มุสฺสเต วาป สาสน
มิจฺฉา จ ปฏิปชฺชติ
เอต ตสฺมึ อนาริย ฯ
[๒๓๑] เมถุนมนุยุตฺตสฺสาติ เมถุนธมฺโม นาม โย โส อสทฺธมฺโม
คามธมฺโม วสลธมฺโม ทุฏุลฺโล โอทกนฺติโก รหสฺโส ทฺวยทฺวยสมาปตฺติ ฯ
กึการณา วุจฺจติ เมถุนธมฺโม ฯ อุภินฺน รตฺตาน สารตฺตาน
อวสฺสุตาน ปริยุฏิตาน ปริยาทินฺนจิตฺตาน อุภินฺน สทิสาน
ธมฺโมติ ตการณา วุจฺจติ เมถุนธมฺโม ฯ ยถา อุโภ กลหการกา
เมถุนกาติ วุจฺจนฺติ อุโภ ภณฺฑนการกา เมถุนกาติ วุจฺจนฺติ
อุโภ ภสฺสการกา เมถุนกาติ วุจฺจนฺติ อุโภ วิวาทการกา เมถุนกาติ
วุจฺจนฺติ อุโภ อธิกรณการกา เมถุนกาติ วุจฺจนฺติ อุโภ
วาทิโน เมถุนกาติ วุจฺจนฺติ อุโภ สลฺลาปกา เมถุนกาติ วุจฺจนฺติ
เอวเมว อุภินฺน รตฺตาน สารตฺตาน อวสฺสุตาน ปริยุฏ ิตาน ปริยาทินฺนจิตฺตาน
อุภินฺน สทิสาน ธมฺโมติ ตการณา วุจฺจติ เมถุนธมฺโม ฯ
เมถุนมนุยุตฺตสฺสาติ เมถุนธมฺเม ยุตฺตสฺส ปยุตฺตสฺส อายุตฺตสฺส
สมายุตฺตสฺส ตจฺจริตสฺส ตพฺพหุลสฺส ตคฺครุกสฺส ตนฺนนิ ฺนสฺส
ตปฺโปณสฺส ตปฺปพฺภารสฺส ตทธิมุตฺตสฺส ตทาธิปเตยฺยสฺสาติ
เมถุนมนุยุตฺตสฺส ฯ เมตฺเตยฺยาติ ภควา ต เถร โคตฺเตน
อาลปติ ฯ ภควาติ คารวาธิวจน ฯ อปจ ภคฺคราโคติ ภควา ฯ
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ภคฺคโทโสติ ภควา ฯ ภคฺคโมโหติ ภควา ฯ ภคฺคมาโนติ ภควา ฯ
ภคฺคทิฏีติ ภควา ฯ ภคฺคกณฺฏโกติ ภควา ฯ ภคฺคกิเลโสติ
ภควา ฯ ภชิ วิภชิ ปฏิวิภชิ ธมฺมรตนนฺติ ภควา ฯ ภวาน
อนฺตกโรติ ภควา ฯ ภาวิตกาโยติ ภควา ฯ ภาวิตสีโล ภาวิตจิตฺโต
ภาวิตปฺโติ ภควา ฯ ภชิ วา ภควา อรฺวนปตฺถานิ
ปนฺตานิ เสนาสนานิ อปฺปสทฺทานิ อปฺปนิคฺโฆสานิ วิชนวาตานิ
มนุสฺสราหเสยฺยกานิ ๑ ปฏิสลฺลานสารูปานีติ ภควา ฯ ภาคี
วา ภควา จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ
ภควา ฯ ภาคี วา ภควา อตฺถรสสฺส ธมฺมรสสฺส วิมุตฺติรสสฺส
อธิสีลสฺส อธิจิตฺตสฺส อธิปฺายาติ ภควา ฯ ภาคี วา ภควา
จตุนฺน ฌานาน จตุนฺน อปฺปมฺาน จตุนฺน อรูปสมาปตฺตีนนฺติ
ภควา ฯ ภาคี วา ภควา อฏนฺน วิโมกฺขาน อฏนฺน อภิภายตนาน
นวนฺน อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺตีนนฺติ ภควา ฯ ภาคี
วา ภควา ทสนฺน สฺาภาวนาน ทสนฺน กสิณสมาปตฺตีน
อานาปานสฺสติสมาธิสฺส อสุภสมาปตฺติยาติ ภควา ฯ ภาคี วา ภควา
จตุนฺน สติปฏานาน จตุนฺน สมฺมปฺปธานาน จตุนฺน อิทธฺ ิปฺปาทาน
ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน ปฺจนฺน พลาน สตฺตนฺน โพชฺฌงฺคาน อริยสฺส
อฏงฺคิกสฺส มคฺคสฺสาติ ภควา ฯ ภาคี วา ภควา ทสนฺน
ตถาคตพลาน จตุนฺน เวสารชฺชาน จตุนฺน ปฏิสมฺภิทาน ฉนฺน
อภิฺาน ฉนฺน พุทฺธธมฺมานนฺติ ภควา ฯ ภควาติ เนต นาม
#๑ ม. มนุสฺสราหสฺเสยฺยกานิ ฯ
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มาตรา กต น ปตรา กต น ภาตรา กต น ภคินิยา กต น
มิตฺตามจฺเจหิ กต น าติสาโลหิเตหิ กต น สมณพฺราหฺมเณหิ
กต น เทวตาหิ กต วิโมกฺขนฺติกเมต พุทฺธาน ภควนฺตาน
โพธิยา มูเล สห สพฺพฺุตาณสฺส ๑ ปฏิลาภา สจฺฉิกา ปฺตฺติ
ยทิท ภควาติ เมตฺเตยฺยาติ ภควา ฯ
[๒๓๒] มุสฺสเต วาป สาสนนฺติ ทฺวีหิ การเณหิ สาสน มุสฺสติ
ปริยตฺติสาสนมฺป มุสฺสติ ปฏิปตฺติสาสนมฺป มุสฺสติ ฯ
กตม ปริยตฺติสาสน ฯ ย ตสฺส ปริยาปุฏ สุตฺต เคยฺย
เวยฺยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภูตธมฺม เวทลฺล
อิท ปริยตฺตสิ าสน ฯ ตมฺป มุสฺสติ [๒] ปริมุสสฺ ติ ปริพาหิโร โหตีติ
เอวมฺป มุสฺสเต วาป สาสน ฯ
กตม ปฏิปตฺติสาสน ฯ สมฺมาปฏิปทา อนุโลมปฏิปทา
อปจฺจนีกปฏิปทา อนฺวตฺถปฏิปทา ธมฺมานุธมฺมปฏิปทา สีเลสุ
ปริปูริการิตา อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตา โภชเน มตฺตฺุตา
ชาคริยานุโยโค สติสมฺปชฺ จตฺตาโร สติปฏานา จตฺตาโร
สมฺมปฺปธานา จตฺตาโร อิทฺธิปฺปาทา ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ
พลานิ สตฺต โพชฺฌงฺคา อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค อิท
ปฏิปตฺติสาสน ฯ ตมฺป มุสฺสติ ปริมุสฺสติ ปริพาหิโร โหตีติ
เอวมฺป มุสฺสเต วาป สาสน ฯ
[๒๓๓] มิจฺฉา จ ปฏิปชฺชตีติ ปาณมฺป หนติ อทินฺนมฺป
#๑ ม. ยุ. สพฺพฺุตฺาณสฺส ฯ
#๒ ม. สมฺมสุ ฺสติ ปมุสฺสติ สมฺปมุสฺสติ ปริพาหิโร ... ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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อาทิยติ สนฺธิมฺป ฉินทฺ ติ นิลโฺ ลปมฺป หรติ เอกาคาริกมฺป
กโรติ ปริปนฺเถป ติฏติ ปรทารมฺป คจฺฉติ มุสาป ภณตีติ
มิจฺฉา จ ปฏิปชฺชติ ฯ
[๒๓๔] เอต ตสฺมึ อนาริยนฺติ เอต ตสฺมึ ปุคคฺ เล อนริยธมฺโม
พาลธมฺโม มูฬฺหธมฺโม อาณธมฺโม อมราวิกฺเขปธมฺโม
ยทิท มิจฺฉา ปฏิปทาติ เอต ตสฺมึ อนาริย ฯ เตนาห ภควา
เมถุนมนุยุตฺตสฺส (เมตฺเตยฺยาติ ภควา)
มุสฺสเต วาป สาสน
มิจฺฉา จ ปฏิปชฺชติ
เอต ตสฺมึ อนาริยนฺติ ฯ
[๒๓๕] เอโก ปุพฺเพ จริตฺวาน
เมถุน โย นิเสวติ
ยาน ภนฺตว ต โลเก
หีนมาหุ ปุถุชชฺ น ฯ
[๒๓๖] เอโก ปุพฺเพ จริตฺวานาติ ทฺวีหิ การเณหิ เอโก ปุพฺเพ
จริตฺวาน ปพฺพชฺชาสงฺขาเตน วา คณาววสฺสคฺคฏเน วา ฯ
กถ ปพฺพชฺชาสงฺขาเตน เอโก ปุพฺเพ จริตฺวาน ฯ สพฺพ
ฆราวาสปลิโพธ ฉินฺทิตฺวา ปุตฺตทารปลิโพธ ฉินฺทิตฺวา าติปลิโพธ
ฉินฺทิตฺวา มิตฺตามจฺจปลิโพธ ฉินฺทิตฺวา สนฺนิธิปลิโพธ ฉินฺทิตฺวา
เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา
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อนคาริย ปพฺพชิตฺวา อากิฺจนภาว อุปคนฺตฺวา เอโก จรติ
วิหรติ อิริยติ วตฺตติ ปาเลติ ยเปติ ยาเปติ เอว ปพฺพชฺชาสงฺขาเตน
เอโก ปุพฺเพ จริตฺวาน ฯ
กถ คณาววสฺสคฺคฏเน เอโก ปุพเฺ พ จริตฺวาน ฯ โส เอว
ปพฺพชิโต สมาโน เอโก อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ
ปฏิเสวติ อปฺปสทฺทานิ อปฺปนิคฺโฆสานิ วิชนวาตานิ มนุสฺสราหเสยฺยกานิ
ปฏิสลฺลานสารูปานิ ฯ โส เอโก คจฺฉติ เอโก ติฏติ๕
เอโก นิสีทติ เอโก เสยฺย กปฺเปติ เอโก คาม ปณฺฑาย ปวิสติ
เอโก ปฏิกกฺ มติ เอโก รโห นิสีทติ เอโก จงฺกม อธิฏาติ
เอโก จรติ วิหรติ อิริยติ วตฺตติ ปาเลติ ยเปติ ยาเปติ เอว
คณาววสฺสคฺคฏเน เอโก ปุพฺเพ จริตฺวาน ฯ
[๒๓๗] เมถุน โย นิเสวตีติ เมถุนธมฺโม นาม โย โส
อสทฺธมฺโม ฯเปฯ ตการณา วุจฺจติ เมถุนธมฺโม ฯ เมถุน โย นิเสวตีติ
โส อปเรน สมเยน พุทธฺ  ธมฺม สงฺฆ สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติตฺวา
เมถุนธมฺม เสวติ นิเสวติ สเสวติ ปฏิเสวตีติ เมถุน โย นิเสวติ ฯ
[๒๓๘] ยาน ภนฺตว ต โลเกติ ยานนฺติ หตฺถิยาน อสฺสยาน
โคยาน อชยาน เมณฺฑกยาน โอฏยาน ขรยาน ภนฺต อทนฺต
อการิต อวินีต อุปฺปถ คณฺหาติ วิสม ขาณุมฺป ปาสาณมฺป
อภิรูหติ ยานมฺป อาโรหกมฺป ภฺชติ ปปาเตป ปปตติ ฯ ยถา ต
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ภนฺต ยาน อทนฺต อการิต อวินีต อุปฺปถ คณฺหาติ เอวเมว
โส วิพฺภนฺตโก ภนฺตยานปฏิภาโค อุปฺปถ คณฺหาติ มิจฺฉาทิฏึ
คณฺหาติ ฯเปฯ มิจฺฉาสมาธึ คณฺหาติ ฯ ยถา ต ภนฺต ยาน
อทนฺต อการิต อวินีต วิสม ขาณุมฺป ปาสาณมฺป อภิรูหติ เอวเมว
โส วิพฺภนฺตโก ภนฺตยานปฏิภาโค วิสม กายกมฺม อภิรูหติ วิสม
วจีกมฺม อภิรูหติ วิสม มโนกมฺม อภิรูหติ วิสม ปาณาติปาต
อภิรูหติ วิสม อทินฺนาทาน อภิรหู ติ วิสม กาเมสุมิจฺฉาจาร
อภิรูหติ วิสม มุสาวาท อภิรูหติ วิสม ปสุณ วาจ อภิรหู ติ
วิสม ผรุส วาจ อภิรูหติ วิสม สมฺผปฺปลาป อภิรูหติ วิสม
อภิชฺฌ อภิรูหติ วิสม พฺยาปาท อภิรูหติ วิสม มิจฺฉาทิฏึ
อภิรูหติ วิสเม สงฺขาเร อภิรูหติ วิสเม ปฺจ กามคุเณ อภิรูหติ
วิสเม นีวรเณ อภิรูหติ ฯ ยถา ต ภนฺต ยาน อทนฺต
อการิต อวินีต อาโรหกมฺป ภฺชติ เอวเมว โส วิพฺภนฺตโก
ภนฺตยานปฏิภาโค นิรเย อตฺตาน ภฺชติ ติรจฺฉานโยนิยา อตฺตาน
ภฺชติ ปตตฺ ิวิสเย อตฺตาน ภฺชติ มนุสฺสโลเก อตฺตาน ภฺชติ
เทวโลเก อตฺตาน ภฺชติ ฯ ยถา ต ภนฺต ยาน อทนฺต อการิต
อวินีต ปปาเตป ปปตติ เอวเมว โส วิพฺภนฺตโก ภนฺตยานปฏิภาโค
ชาติปปาตมฺหิป ๑ ปปตติ ชราปปาตมฺหิป ปปตติ พฺยาธิปปาตมฺหิป
ปปตติ มรณปปาตมฺหิป ปปตติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสปปาตมฺหิป
ปปตติ ฯ โลเกติ อปายโลเก ฯเปฯ
#๑ ม. ชาติ ... ชรา ... พฺยาธิ ... มรณ ... โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสปปาตมฺป ฯ

สุตฺต ขุ. มหานิทฺเทโส - หนาที่ 179

มนุสฺสโลเกติ ยาน ภนฺตว ต โลเก ฯ
[๒๓๙] หีนมาหุ ปุถชุ ฺชนนฺติ ปุถชุ ฺชนาติ เกนตฺเถน ปุถชุ ฺชนา ฯ
ปุถุ กิเลเส ชเนนฺตีติ ปุถุชชฺ นา ฯ ปุถุ อวิหตสกฺกายทิฏิกาติ
ปุถุชชฺ นา ฯ ปุถุ สตฺถาราน มุขลุ ฺโลกิกาติ ปุถชุ ฺชนา ฯ ปุถุ
สพฺพคตีหิ อาวุฏาติ ปุถุชชฺ นา ฯ ปุถุ นานาภิสงฺขาเรหิ ๑ อภิสงฺขโรนฺตีติ
ปุถุชชฺ นา ฯ ปุถุ นานาโอเฆหิ วุยฺหนฺตีติ ปุถุชชฺ นา ฯ
ปุถุ นานาสนฺตาเปหิ สนฺตปฺปนฺตีติ ปุถุชชฺ นา ฯ ปุถุ นานาปริฬาเหหิ
ปริทยฺหนฺตีติ ปุถุชชฺ นา ฯ ปุถุ ปฺจสุ กามคุเณสุ รตฺตา
คิทฺธา คธิตา มุจฺฉิตา อชฺโฌปนฺนา ลคฺคา ลคฺคิตา ปลิพุทธฺ าติ
ปุถุชชฺ นา ฯ ปุถุ ปฺจหิ นีวรเณหิ อาวุฏา นิวฏุ า โอผุฏา ๒
ปหิตา ปฏิจฉฺ นฺนา ปฏิกชุ ฺชิตาติ ปุถชุ ฺชนา ฯ หีนมาหุ ปุถชุ ฺชนนฺติ
ปุถุชชฺ น หีน นิหีน โอมก ลามก ชตุกฺก ๓ ปริตฺตนฺติ เอวมาหุ
เอวมาหสุ เอว กเถนฺติ เอว ภณนฺติ เอว ทีปยนฺติ เอว โวหรนฺตีติ
หีนมาหุ ปุถุชฺชน ฯ เตนาห ภควา
เอโก ปุพฺเพ จริตฺวาน เมถุน โย นิเสวติ
ยาน ภนฺตว ต โลเก หีนมาหุ ปุถุชชฺ นนฺติ ฯ
[๒๔๐] ยโส กิตฺตี จ ยา ปุพฺเพ หายเต วาป ตสฺส สา
เอตมฺป ทิสฺวา สิกฺเขถ เมถุน วิปฺปหาตเว ฯ
[๒๔๑] ยโส กิตฺตี จ ยา ปุพฺเพ หายเต วาป ตสฺส สาติ
กตโม ยโส ฯ อิเธกจฺโจ ปุพฺเพ สมณภาเว สกฺกโต โหติ
#๑ ม. นานาภิสงฺขาเร ฯ ๒ ม. โอวุฏา ฯ ๓ ม. ฉตุกฺก ฯ

สุตฺต ขุ. มหานิทฺเทโส - หนาที่ 180

ครุกโต มานิโต ปูชิโต อปจิโต ลาภี จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน อย ยโส ฯ กตมา กิตฺติ ฯ
อิเธกจฺโจ ปุพฺเพ สมณภาเว กิตฺติวณฺณกโต โหติ ปณฺฑิโต
วิยตฺโต เมธาวี พหุสฺสุโต จิตฺตกถี กลฺยาณปฏิภาโณ สุตฺตนฺติโกติ
วา วินยธโรติ วา ธมฺมกถิโกติ วา อารฺิโกติ
วา ปณฺฑปาติโกติ วา ปสุกูลิโกติ วา เตจีวริโกติ วา
สปทานจาริโกติ วา ขลุปจฺฉาภตฺติโกติ วา เนสชฺชิโกติ วา
ยถาสนฺถติโกติ วา ปมสฺส ฌานสฺส ลาภีติ วา ทุติยสฺส
ฌานสฺส ลาภีติ วา ตติยสฺส ฌานสฺส ลาภีติ วา จตุตฺถสฺส
ฌานสฺส ลาภีติ วา อากาสานฺจายตนสมาปตฺติยา ลาภีติ วา
วิฺาณฺจายตนสมาปตฺติยา ลาภีติ วา อากิฺจฺายตนสมาปตฺติยา
ลาภีติ วา เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติยา
ลาภีติ วา อย กิตฺติ ๑ ฯ ยโส กิตฺตี จ ยา ปุพฺเพ หายเต วาป
ตสฺส สาติ ตสฺส อปเรน สมเยน พุทฺธ ธมฺม สงฺฆ สิกฺข
ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตสฺส โส จ ยโส สา จ กิตฺติ หายติ ปริหายติ
ปริธสติ ปริปตติ อนฺตรธายติ วิปฺปลุชชฺ ตีติ ยโส กิตฺตี
จ ยา ปุพฺเพ หายเต วาป ตสฺส สา ฯ
[๒๔๒] เอตมฺป ทิสฺวา สิกฺเขถ เมถุน วิปฺปหาตเวติ เอตนฺติ
ปุพฺเพ สมณภาเว ยโส จ กิตฺติ จ อปรภาเค พุทฺธ ธมฺม
สงฺฆ สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตสฺส อยโส จ อกิตฺติ จ เอต
#๑ ม. กิตฺตีติ ฯ
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สมฺปตฺติวิปตฺตึ ทิสฺวา ปสฺสิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา
วิภูต กตฺวาติ เอตมฺป ทิสฺวา ฯ สิกฺเขถาติ ติสฺโส สิกฺขา
อธิสีลสิกฺขา อธิจิตฺตสิกฺขา อธิปฺาสิกฺขา ฯ
กตมา อธิสีลสิกฺขา ฯ อิธ ภิกฺขุ สีลวา โหติ ปาฏิโมกฺขสวรสวุโต
วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ
ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ ขุทฺทโก สีลกฺขนฺโธ
มหนฺโต สีลกฺขนฺโธ สีล ปติฏา อาทิ จรณ สยโม สวโร
มุข ปมุข กุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา อย อธิสีลสิกขฺ า ฯ
กตมา อธิจิตฺตสิกฺขา ฯ อิธ ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ
อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปตสิ ุข ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อชฺฌตฺต สมฺปสาทน
เจตโส เอโกทิภาว อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช ปติสุข ทุติย ฌาน
ตติย ฌาน จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย อธิจิตฺตสิกฺขา ฯ
กตมา อธิปฺาสิกฺขา ฯ อิธ ภิกขฺ ุ ปฺวา โหติ อุทยตฺถคามินิยา
ปฺาย สมนฺนาคโต อริยาย นิพฺเพธิกาย สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา
โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ อย
ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต
ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ
อิเม อาสวาติ ยถาภูต ปชานาติ อย อาสวสมุทโยติ ยถาภูต
ปชานาติ อย อาสวนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย อาสวนิโรธคามินี
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ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ อย อธิปฺาสิกฺขา ฯ
เมถุนนฺติ เมถุนธมฺโม นาม โย โส อสทฺธมฺโม ฯเปฯ ตการณา
วุจฺจติ เมถุนธมฺโม ฯ เอตมฺป ทิสฺวา สิกฺเขถ เมถุน
วิปฺปหาตเวติ เมถุนธมฺมสฺส ปหานาย วูปสมาย ปฏินิสฺสคฺคาย
ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา อธิสีลมฺป สิกฺเขยฺย อธิจิตฺตมฺป สิกฺเขยฺย อธิปฺมฺป
สิกฺเขยฺย ฯ อิมา ติสฺโส สิกฺขา ๑ อาวชฺเชนฺโต สิกฺเขยฺย
ชานนฺโต สิกฺเขยฺย ปสฺสนฺโต สิกฺเขยฺย ปจฺจเวกฺขนฺโต สิกเฺ ขยฺย
จิตฺต อธิฏหนฺโต สิกฺเขยฺย สทฺธาย อธิมุจฺจนฺโต สิกฺเขยฺย
วิริย ปคฺคณฺหนฺโต สิกฺเขยฺย สตึ อุปฏเปนฺโต สิกฺเขยฺย จิตฺต
สมาทหนฺโต สิกฺเขยฺย ปฺาย ปชานนฺโต สิกฺเขยฺย อภิฺเยฺย
อภิชานนฺโต สิกฺเขยฺย ปริฺเยฺย ปริชานนฺโต สิกฺเขยฺย ปหาตพฺพ
ปชหนฺโต สิกฺเขยฺย ภาเวตพฺพ ภาเวนฺโต สิกฺเขยฺย สจฺฉิกาตพฺพ
สจฺฉิกโรนฺโต สิกฺเขยฺย อาจเรยฺย สมาจเรยฺย สมาทาย
วตฺเตยฺยาติ เอตมฺป ทิสวฺ า สิกฺเขถ เมถุน วิปฺปหาตเว ฯ
เตนาห ภควา
ยโส กิตฺตี จ ยา ปุพฺเพ หายเต วาป ตสฺส สา
เอตมฺป ทิสฺวา สิกฺเขถ เมถุน วิปฺปหาตเวติ ฯ
[๒๔๓] สงฺกปฺเปหิ ปเรโต โส กปโณ วิย ฌายติ
สุตฺวา ปเรส นิคฺโฆส มงฺกุ โหติ ตถาวิโธ ฯ
#๑ ม. สิกฺขาโย ฯ
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[๒๔๔] สงฺกปฺเปหิ ปเรโต โส กปโณ วิย ฌายตีติ กามสงฺกปฺเปน
พฺยาปาทสงฺกปฺเปน
วิหึสาสงฺกปฺเปน
ทิฏิสงฺกปฺเปน
ผุฏโ ปเรโต สโมหิโต สมนฺนาคโต [๑] กปโณ วิย มนฺโท วิย
โมมูโห วิย ฌายติ ปชฺฌายติ นิชฺฌายติ อวชฺฌายติ ๒ ฯ ยถา
อุลูโก รุกฺขสาขาย มูสิก คมยมาโน ๓ ฌายติ ปชฺฌายติ นิชฌ
ฺ ายติ
อวชฺฌายติ ๔ ยถา โกตฺถุ นทีตีเร มจฺเฉ คมยมาโน ๕ ฌายติ
ปชฺฌายติ นิชฺฌายติ อวชฺฌายติ ๖ ยถา วิลาโร สนฺธิสมลสปงฺกตีเร
มูสิก คมยมาโน ฌายติ ปชฺฌายติ นิชฺฌายติ อวชฺฌายติ
ยถา คทฺรโภ วหจฺฉินฺโน สนฺธสิ มลสปงฺกตีเร ฌายติ ปชฺฌายติ
นิชฺฌายติ อวชฺฌายติ เอวเมว โส วิพฺภนฺตโก กามสงฺกปฺเปน
พฺยาปาทสงฺกปฺเปน วิหสึ าสงฺกปฺเปน ทิฏิสงฺกปฺเปน ผุฏโ  ปเรโต
สโมหิโต สมนฺนาคโต กปโณ วิย มนฺโท วิย โมมูโห วิย
ฌายติ ปชฺฌายติ นิชฌ
ฺ ายติ อวชฺฌายตีติ สงฺกปฺเปหิ ปเรโต โส
กปโณ วิย ฌายติ ฯ
[๒๔๕] สุตฺวา ปเรส นิคฺโฆส มงฺกุ โหติ ตถาวิโธติ ปเรสนฺติ
อุปชฺฌายกา ๗ วา อาจริยกา วา สมานุปชฺฌายกา วา สมานาจริยกา
วา มิตฺตา วา สนฺทิฏา วา สมฺภตฺตา วา สหายา วา โจเทนฺติ
ตสฺส เต โข อาวุโส อลาภา ตสฺส เต ทุลฺลทฺธ ย ตฺว
เอวรูป อุฬาร สตฺถาร ลภิตฺวา เอว สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย
ปพฺพชิตฺวา เอวรูป อริยคณ ลภิตฺวา หีนสฺส เมถุนธมฺมสฺส การณา
#๑ ม. ยุ. ปหโิ ต ฯ ๒-๔-๖ ม. อปชฺฌายติ ฯ ๓-๕ ม. ยุ. มคยมาโน ฯ
#๗ ม. อุปชฺฌายา วา อาจริยา วา ฯ
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พุทฺธ ธมฺม สงฺฆ สิกขฺ  ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺโตสิ สทฺธาป
นาม เต นาโหสิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ หิริป นาม เต นาโหสิ
กุสเลสุ ธมฺเมสุ โอตฺตปฺปมฺป นาม เต นาโหสิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ
วิริยมฺป นาม เต นาโหสิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ สติป นาม เต
นาโหสิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ ปฺาป นาม เต นาโหสิ กุสเลสุ
ธมฺเมสูติ เตส วจน พฺยปฺปถ เทสน อนุสิฏึ สุตฺวา สุณิตฺวา
อุคฺคเหตฺวา อุปธารยิตฺวา อุปลกฺขยิตฺวา มงฺกุ โหติ ปฬโิ ต ฆฏฏิโต
พฺยตฺถิโต ๑ โทมนสฺสโิ ต โหติ ฯ ตถาวิโธติ ตถาวิโธ ตาทิโส
ตสฺสณฺิโต ตปฺปกาโร ตปฺปฏิภาโค โย โส วิพฺภนฺตโกติ
สุตฺวา ปเรส นิคฺโฆส มงฺกุ โหติ ตถาวิโธ ฯ เตนาห ภควา
สงฺกปฺเปหิ ปเรโต โส กปโณ วิย ฌายติ
สุตฺวา ปเรส นิคฺโฆส มงฺกุ โหติ ตถาวิโธติ ฯ
[๒๔๖] อถ สตฺถานิ กุรุเต ปรวาเทหิ โจทิโต
เอส ขฺวสฺส มหาเคโธ โมสวชฺช ปคาหติ ฯ
[๒๔๗] อถ สตฺถานิ กุรุเต ปรวาเทหิ โจทิโตติ อถาติ
ปทสนฺธิ ปทสสคฺโค ปทปาริปูริ อกฺขรสมวาโย พฺยฺชนสิลิฏตา
ปทานุปุพฺพตาเมต ๒ อถาติ ฯ สตฺถานีติ ตีณิ สตฺถานิ กายสตฺถ
วจีสตฺถ มโนสตฺถ ฯ ติวิธ กายทุจฺจริต กายสตฺถ จตุพฺพิธ
วจีทุจฺจริต วจีสตฺถ ติวธิ  มโนทุจฺจริต มโนสตฺถ ฯ ปรวาเทหิ
โจทิโตติ อุปชฺฌายเกหิ วา อาจริยเกหิ วา สมานุปชฺฌายเกหิ วา
#๑ ม. พฺยาธิโต ฯ ๒ ม. ...เปต ฯ
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สมานาจริยเกหิ วา มิตเฺ ตหิ วา สนฺทิฏเหิ วา สมฺภตฺเตหิ วา
สหาเยหิ วา โจทิโต สมฺปชานมุสา ภาสติ อภิรโต อห ภนฺเต
อโหสึ ปพฺพชฺชาย มาตา เม โปเสตพฺพา เตนมฺหิ วิพฺภนฺโตติ
ภณติ ปตา เม โปเสตพฺโพ เตนมฺหิ วิพฺภนฺโตติ ภณติ ภาตา
เม โปเสตพฺโพ ภคินี เม โปเสตพฺพา ปุตฺโต เม โปเสตพฺโพ
ธีตา เม โปเสตพฺพา มิตฺตา เม โปเสตพฺพา อมจฺจา เม
โปเสตพฺพา าตกา เม โปเสตพฺพา สาโลหิตา เม โปเสตพฺพา
เตนมฺหิ วิพฺภนฺโตติ ภณติ วจีสตฺถ กโรติ [๑] ชเนติ สฺชเนติ
นิพฺพตฺเตติ อภินิพฺพตฺเตตีติ อถ สตฺถานิ กุรุเต ปรวาเทหิ
โจทิโต ฯ
[๒๔๘] เอส ขฺวสฺส มหาเคโธติ เอโส โข อสฺส มหาเคโธ
มหาวน มหาคหน มหากนฺตาโร มหาวิสโม มหากุฏิโล มหาปงฺโก
มหาปลิโป มหาปลิโพโธ มหาพนฺธน ยทิท สมฺปชานมุสาวาโทติ
เอส ขฺวสฺส มหาเคโธ ฯ
[๒๔๙] โมสวชฺช ปคาหตีติ โมสวชฺช วุจฺจติ มุสาวาโท ฯ
อิเธกจฺโจ สภคฺคโต วา ปริสคฺคโต วา าติมชฺฌคโต วา
ปูคมชฺฌคโต วา ราชกุลมชฺฌคโต วา อภินีโต สกฺขิปุฏโ เอหิ ๒
โภ ปุริส ย ชานาสิ ต วเทหีติ ฯ โส อชาน วา อาห
ชานามีติ ชาน วา อาห น ชานามีติ อปสฺส วา อาห
ปสฺสามีติ ปสฺส วา อาห น ปสฺสามีติ อิติ อตฺตเหตุ วา
#๑ ม. ยุ. สงฺกโรติ ฯ ๒ โป. ม. เอหมฺโภ ฯ
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ปรเหตุ วา อามิสกิฺจิกฺขเหตุ วา สมฺปชานมุสา ภาสติ ฯ อิท
วุจฺจติ โมสวชฺช ฯ อปจ ตีหากาเรหิ มุสาวาโท โหติ ปุพฺเพวสฺส
โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ
ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ อิเมหิ ตีหากาเรหิ มุสาวาโท
โหติ ฯ อปจ จตูหากาเรหิ [๑] ปฺจหากาเรหิ ฯ ฉหากาเรหิ ฯ
สตฺตหากาเรหิ ฯ อฏหากาเรหิ มุสาวาโท โหติ ปุพฺเพวสฺส
โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส
โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ วินิธาย ทิฏึ วินธิ าย ขนฺตึ
วินิธาย รุจึ วินิธาย สฺ วินธิ าย ภาว อิเมหิ
อฏหากาเรหิ มุสาวาโท โหติ ฯ โมสวชฺช ปคาหตีติ โมสวชฺช
ปคาหติ โอคาหติ อชฺโฌคาหติ ปวิสตีติ โมสวชฺช ปคาหติ ฯ
เตนาห ภควา
อถ สตฺถานิ กุรุเต ปรวาเทหิ โจทิโต
เอส ขฺวสฺส มหาเคโธ โมสวชฺช ปคาหตีติ ฯ
[๒๕๐] ปณฺฑิโตติ สมฺาโต เอกจริย อธิฏ ิโต
อถาป เมถุเน ยุตฺโต มนฺโทว ปริกิสฺสติ ฯ
[๒๕๑] ปณฺฑิโตติ สมฺาโตติ อิเธกจฺโจ ปุพฺเพ สมณภาเว
กิตฺติวณฺณกโต โหติ ปณฺฑิโต วิยตฺโต เมธาวี พหุสฺสุโต จิตฺตกถี
กลฺยาณปฏิภาโณ สุตฺตนฺติโกติ วา วินยธโรติ วา ธมฺมกถิโกติ
วา ฯเปฯ เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติยา ลาภีติ
#๑ โป. ม. มุสาวาโท โหติ ปุพฺเพวสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา
#ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ วินิธาย ทิฏึ อิเมหิ จตูหากาเรหิ
#มุสาวาโท โหติ ฯ อปจ ... ฯ
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วา เอว าโต โหติ สฺาโต สมฺาโตติ ปณฺฑิโตติ
สมฺาโต ฯ
[๒๕๒] เอกจริย อธิฏิโตติ ทฺวหี ิ การเณหิ เอกจริย อธิฏิโต
ปพฺพชฺชาสงฺขาเตน วา คณาววสฺสคฺคฏเน วา ฯ กถ ปพฺพชฺชาสงฺขาเตน
เอกจริย อธิฏิโต ฯ สพฺพ ฆราวาสปลิโพธ
ฉินฺทิตฺวา ฯเปฯ เอว ปพฺพชฺชาสงฺขาเตน เอกจริย อธิฏิโต ฯ
กถ คณาววสฺสคฺคฏเน เอกจริย อธิฏิโต ฯ โส เอว ปพฺพชิโต
สมาโน เอโก อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ ฯเปฯ เอว คณาววสฺสคฺคฏเน
เอกจริย อธิฏิโตติ เอกจริย อธิฏิโต ฯ
[๒๕๓] อถาป เมถุเน ยุตฺโตติ เมถุนธมฺโม นาม โย โส
อสทฺธมฺโม ฯเปฯ ตการณา วุจฺจติ เมถุนธมฺโม ฯ อถาป
เมถุเน ยุตฺโตติ โส อปเรน สมเยน พุทฺธ ธมฺม สงฺฆ สิกขฺ 
ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติตฺวา เมถุนธมฺเม ยุตฺโต ปยุตฺโต อายุตฺโต
สมายุตฺโตติ อถาป เมถุเน ยุตฺโต ฯ
[๒๕๔] มนฺโทว ปริกิสฺสตีติ กปโณ วิย โมมูโห วิย กิสฺสติ
ปริกิสฺสติ ปริกิลิสฺสติ ปาณมฺป หนติ อทินฺนมฺป อาทิยติ
สนฺธิมฺป ฉินฺทติ นิลฺโลปมฺป หรติ เอกาคาริกมฺป กโรติ
ปริปนฺเถป ติฏติ ปรทารมฺป คจฺฉติ มุสาป ภณติ เอวมฺป
กิสฺสติ ปริกสิ ฺสติ ปริกิลสิ ฺสติ ฯ ตเมน ราชาโน คเหตฺวา วิวิธา
กมฺมการณา กาเรนฺติ กสาหิป ตาเฬนฺติ เวตฺเตหิป ตาเฬนฺติ
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อฑฺฒทณฺฑเกหิป ตาเฬนฺติ หตฺถมฺป ฉินฺทนฺติ ปาทมฺป ฉินฺทนฺติ
หตฺถปาทมฺป ฉินฺทนฺติ กณฺณมฺป ฉินฺทนฺติ นาสมฺป ฉินฺทนฺติ
กณฺณนาสมฺป ฉินฺทนฺติ วิลงฺคถาลิกมฺป กโรนฺติ สงฺขมุณฺฑิกมฺป
กโรนฺติ ราหุมุขมฺป กโรนฺติ โชติมาลิกมฺป กโรนฺติ หตฺถปชฺโชติกมฺป
กโรนฺติ เอรกวตฺติกมฺป กโรนฺติ จิรกวาสิกมฺป
กโรนฺติ เอเณยฺยกมฺป กโรนฺติ พฬิสมสิกมฺป กโรนฺติ กหาปณกมฺป
กโรนฺติ ขาราปตจฺฉิกมฺป กโรนฺติ ปลิฆปริวตฺติกมฺป
กโรนฺติ ปลาลปกมฺป กโรนฺติ ตตฺเตนป เตเลน โอสิฺจนฺติ
สุนเขหิป ขาทาเปนฺติ ชีวนฺตมฺป สูเล อุตฺตาเสนฺติ อสินาป
สีส ฉินฺทนฺติ เอวมฺป กิสฺสติ ปริกสิ ฺสติ ปริกิลสิ ฺสติ ฯ อถวา
กามตณฺหาย อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต โภเค ปริเยสนฺโต นาวาย
มหาสมุทฺท ปกฺขนฺทติ สีตสฺส ปุรกฺขโต อุณฺหสฺส ปุรกฺขโต
ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺเสหิ ริสฺสมาโน ๑ ขุปฺปปาสาย ปฬิยมาโน ๒
คุมพ ๓ คจฺฉติ ตกฺโกล คจฺฉติ ตกฺกสิล คจฺฉติ กาลมุข
คจฺฉติ มรณปาร คจฺฉติ เวสุงฺค คจฺฉติ เวราปถ
คจฺฉติ ชว คจฺฉติ กมลึ ๔ คจฺฉติ วงฺก ๕ คจฺฉติ เอฬวทฺทน ๖
คจฺฉติ สุวณฺณกูฏ คจฺฉติ สุวณฺณภูมึ คจฺฉติ ตมฺพปณฺณึ
คจฺฉติ สุปปฺ าร คจฺฉติ ภรุก ๗ คจฺฉติ สุรทฺธ ๘ คจฺฉติ
องฺคเณก ๙ คจฺฉติ คงฺคณ ๑๐ คจฺฉติ ปรมคงฺคณ ๑๑ คจฺฉติ โยน
#๑ ม. ปฬิยมาโน ฯ ๒ ม. มิยฺยมาโน ฯ ๓ ม. ติคุมฺพ ฯ ๔ ม. ยุ. ตมลึ ฯ
#๕ ม. วงฺค ฯ ๖ ม. เวฬพนฺธน ฯ ๗ ม. ภารุกจฺฉ ฯ ๘ ม. สุรฏ ฯ ๙ ม.
#ภงฺคโลก ฯ ๑๐ ม. ภงฺคณ ฯ ๑๑ ม. สรมต คณ ฯ
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คจฺฉติ ปน ๑ คจฺฉติ อลฺลสนฺท ๒ คจฺฉติ มรุกนฺตาร คจฺฉติ
ชณฺณุปถ คจฺฉติ อชปถ คจฺฉติ เมณฺฑปถ คจฺฉติ สงฺกปุ ถ
คจฺฉติ ฉตฺตปถ คจฺฉติ วสปถ คจฺฉติ สกุณปถ คจฺฉติ
มูสิกปถ คจฺฉติ ทริปถ คจฺฉติ เวตฺตาธาร คจฺฉติ เอวมฺป
กิสฺสติ ปริกสิ ฺสติ ปริกลิ สิ ฺสติ ฯ ปริเยสนฺโต ๓ น ลภติ อลาภมูลกมฺป
ทุกฺขโทมนสฺส ปฏิสเวเทติ เอวมฺป กิสฺสติ ปริกิสฺสติ
ปริกิลิสฺสติ ฯ ปริเยสนฺโต ๔ ลภติ ลทฺธา ๕ จ อารกฺขมูลกมฺป
ทุกฺขโทมนสฺส ปฏิสเวเทติ กินฺติ เม โภเค เนว ราชาโน หเรยฺยุ
น โจรา หเรยฺยุ น อคฺคิ ฑเหยฺย น อุทก วเหยฺย น
อปฺปยา ทายาทา หเรยฺยุนฺติ ตสฺส เอว รกฺขโต โคปยโต [๖]
โภคา วิปฺปลุชชฺ นฺติ [๗] วิปฺปโยคมูลกมฺป ทุกฺขโทมนสฺส ปฏิสเวเทติ
เอวมฺป กิสสฺ ติ ปริกิสฺสติ ปริกลิ ิสฺสตีติ [๘] มนฺโทว ปริกิสสฺ ติ ฯ
เตนาห ภควา
ปณฺฑิโตติ สมฺาโต เอกจริย อธิฏิโต
อถาป เมถุเน ยุตฺโต มนฺโทว ปริกิสฺสตีติ ฯ
[๒๕๕] เอตมาทีนว ตฺวา มุนิ ปุพฺพาปเร อิธ
เอกจริย ทฬฺห กยิรา น นิเสเวถ เมถุน ฯ
[๒๕๖] เอตมาทีนว ตฺวา มุนิ ปุพฺพาปเร อิธาติ เอตนฺติ
ปุพฺเพ สมณภาเว ยโส จ กิตฺติ จ อปรภาเค พุทฺธ ธมฺม
#๑ ม. ยุ. ปรมโยน ฯ ๒ ม. วินก มูลปท ฯ ๓ ม. คเวสนฺโต น วินฺทติ ฯ
#๔ ม. คเวสนฺโต ฯ ๕ ม. ลทฺธาป ฯ ๖ ม. ยุ. เต ฯ ๗ ม. ยุ. โส ฯ
#๘ โป. ม. สจาป เมถุเน ยุตฺโต ฯ
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สงฺฆ สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตสฺส อยโส จ อกิตฺติ จ
เอต สมฺปตฺติวิปตฺตึ ตฺวา ชานิตฺวา ตุลยิตวฺ า ตีรยิตฺวา
วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา ฯ มุนีติ โมน วุจฺจติ าณ ยา ปฺา
ปชานนา ฯเปฯ สงฺคชาลมติจฺจ โส มุนิ ฯ อิธาติ อิมิสฺสา
ทิฏิยา อิมสิ ฺสา ขนฺติยา อิมิสฺสา รุจิยา อิมสฺมึ อาทาเย อิมสฺมึ
ธมฺเม อิมสฺมึ วินเย อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อิมสฺมึ ปาวจเน อิมสฺมึ
พฺรหฺมจริเย อิมสฺมึ สตฺถสุ าสเน อิมสฺมึ อตฺตภาเว อิมสฺมึ มนุสสฺ โลเกติ
เอตมาทีนว ตฺวา มุนิ ปุพฺพาปเร อิธ ฯ
[๒๕๗] เอกจริย ทฬฺห กยิราติ ทฺวีหิ การเณหิ เอกจริย
ทฬฺห กเรยฺย ปพฺพชฺชาสงฺขาเตน วา คณาววสฺสคฺคฏเน วา ฯ
กถ ปพฺพชฺชาสงฺขาเตน เอกจริย ทฬฺห กเรยฺย ฯ สพฺพ
ฆราวาสปลิโพธ ฉินฺทิตฺวา ปุตฺตทารปลิโพธ ฉินฺทิตฺวา าติปลิโพธ
ฉินฺทิตฺวา มิตฺตามจฺจปลิโพธ ฉินฺทิตฺวา สนฺนิธิปลิโพธ ฉินฺทิตฺวา
เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชิตฺวา อากิฺจนภาว อุปคนฺตฺวา เอโก จเรยฺย
วิหเรยฺย อิรเิ ยยฺย วตฺเตยฺย ปาเลยฺย ยเปยฺย ยาเปยฺย เอว
ปพฺพชฺชาสงฺขาเตน เอกจริย ทฬฺห กเรยฺย ฯ
กถ คณาววสฺสคฺคฏเน เอกจริย ทฬฺห กเรยฺย ฯ โส เอว
ปพฺพชิโต สมาโน เอโก อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ
ปฏิเสเวยฺย อปฺปสทฺทานิ อปฺปนิคฺโฆสานิ วิชนวาตานิ มนุสฺสราหเสยฺยกานิ
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ปฏิสลฺลานสารูปานิ ฯ โส เอโก คจฺเฉยฺย เอโก
ติฏเยฺย เอโก นิสีเทยฺย เอโก เสยฺย กปฺเปยฺย เอโก คาม
ปณฺฑาย ปวิเสยฺย เอโก ปฏิกกฺ เมยฺย เอโก รโห นิสีเทยฺย
เอโก จงฺกม อธิฏเยฺย เอโก จเรยฺย วิหเรยฺย อิริเยยฺย วตฺเตยฺย
ปาเลยฺย ยเปยฺย ยาเปยฺย เอว คณาววสฺสคฺคฏเน เอกจริย
ทฬฺห กเรยฺย ๑ ฯ เอกจริย ทฬฺห กเรยฺย ถิร กเรยฺย ทฬฺหสมาทาโน
อสฺส อวฏิตสมาทาโน [๒] กุสเลสุ ธมฺเมสูติ เอกจริย
ทฬฺห กยิรา ฯ
[๒๕๘] น นิเสเวถ เมถุนนฺติ เมถุนธมฺโม นาม โย โส
อสทฺธมฺโม ฯเปฯ ตการณา วุจฺจติ เมถุนธมฺโม ฯ เมถุนธมฺม
น เสเวยฺย น นิเสเวยฺย น สเสเวยฺย น ปฏิเสเวยฺยาติ ๓ น
นิเสเวถ เมถุน ฯ เตนาห ภควา
เอตมาทีนว ตฺวา มุนิ ปุพฺพาปเร อิธ
เอกจริย ทฬฺห กยิรา น นิเสเวถ เมถุนนฺติ ฯ
[๒๕๙] วิเวกฺเว สิกฺเขถ เอตทริยานมุตฺตม
เตน เสฏโ น มฺเถ ส เว นิพฺพานสนฺติเก ฯ
[๒๖๐] วิเวกฺเว สิกฺเขถาติ วิเวโกติ ตโย วิเวกา กายวิเวโก
จิตฺตวิเวโก อุปธิวิเวโก ฯ กตโม กายวิเวโก ฯเปฯ อย
อุปธิวิเวโก ฯ กายวิเวโก จ วูปกฏกายาน เนกฺขมฺมาภิรตาน
จิตฺตวิเวโก จ ปริสุทฺธจิตฺตาน ปรมโวทานปฺปตฺตาน อุปธิวิเวโก
#๑ โป. ม. ยุ. กเรยฺยาติ ฯ ๒ ม. อสฺส ฯ ๓ ม. อิติสทฺโท นตฺถิ น จเรยฺย น
#สมาจเรยฺย น สมาทาย วตฺเตยฺยาติ ฯ
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จ นิรูปธีน ปุคฺคลาน วิสงฺขารคตาน ฯ สิกฺขาติ ติสฺโส สิกขฺ า
อธิสีลสิกฺขา อธิจิตฺตสิกฺขา อธิปฺาสิกฺขา ฯเปฯ อย อธิปฺาสิกฺขา ฯ
วิเวกฺเว สิกฺเขถาติ วิเวกฺเว สิกฺเขยฺย
อาจเรยฺย สมาจเรยฺย สมาทาย วตฺเตยฺยาติ วิเวกฺเว
สิกฺเขถ ฯ
[๒๖๑] เอตทริยานมุตฺตมนฺติ อริยา วุจฺจนฺติ พุทฺธา จ พุทฺธสาวกา
จ ปจฺเจกพุทฺธา จ อริยาน เอต อคฺค เสฏ วิเสฏ
ปาโมกฺข อุตฺตม ปวร ยทิท วิเวกจริยาติ เอตทริยานมุตฺตม ฯ
[๒๖๒] เตน เสฏโ น มฺเถาติ ตาย วิเวกจริยาย
อุณฺณตึ น กเรยฺย อุณฺณม น กเรยฺย มาน น กเรยฺย [๑] ถมฺภ
น กเรยฺย น เตน มาน ชเนยฺย พนฺธ น กเรยฺย น เตน
ถทฺโธ อสฺส ปตฺถทฺโธ ปคฺคหิตสิโรติ เตน เสฏโ น มฺเถ ฯ
[๒๖๓] ส เว นิพฺพานสนฺติเกติ โส นิพฺพานสฺส สนฺติเก
สามนฺตา อาสนฺเน อวิทูเร อุปกฏเติ ส เว นิพฺพานสนฺติเก ฯ
เตนาห ภควา
วิเวกฺเว สิกฺเขถ เอตทริยานมุตฺตม
เตน เสฏโ น มฺเถ ส เว นิพฺพานสนฺติเกติ ฯ
[๒๖๔] ริตฺตสฺส มุนิโน จรโต กาเมสุ อนเปกฺขิโน
โอฆติณฺณสฺส ปหยนฺติ กาเมสุ คธิตา ปชา ฯ
[๒๖๕] ริตฺตสฺส มุนโิ น จรโตติ ริตฺตสฺสาติ ริตฺตสฺส วิวิตฺตสฺส
#๑ ม. ถาม น กเรยฺย ฯ
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ปวิวิตฺตสฺส กายทุจฺจริเตน ริตฺตสฺส วิวิตฺตสฺส ปวิวิตฺตสฺส
วจีทุจฺจริเตน มโนทุจฺจริเตน ราเคน โทเสน โมเหน โกเธน
อุปนาเหน มกฺเขน ปฬาเสน อิสฺสาย มจฺฉริเยน มายาย
สาเยฺเยน ถมฺเภน สารมฺเภน มาเนน อติมาเนน มเทน
ปมาเทน สพฺพกิเลเสหิ สพฺพทุจฺจริเตหิ สพฺพทรเถหิ สพฺพปริฬาเหหิ
สพฺพสนฺตาเปหิ สพฺพากุสลาภิสงฺขาเรหิ ริตฺตสฺส วิวิตฺตสฺส
ปวิวิตฺตสฺส ฯ มุนิโนติ โมน วุจจฺ ติ าณ ยา ปฺา
ปชานนา ฯเปฯ สงฺคชาลมติจฺจ โส มุนิ ฯ จรโตติ จรโต
วิหรโต อิริยโต วตฺตโต ปาลยโต ยปยโต ยาปยโตติ
ริตฺตสฺส มุนิโน จรโต ฯ
[๒๖๖] กาเมสุ อนเปกฺขิโนติ กามาติ อุทฺทานโต เทฺว
กามา วตฺถกุ ามา จ กิเลสกามา จ ฯเปฯ อิเม วุจฺจนฺติ
วตฺถุกามา ฯเปฯ อิเม วุจฺจนฺติ กิเลสกามา ฯ วตฺถุกาเม
ปริชานิตฺวา กิเลสกาเม ปหาย ปชหิตฺวา วิโนทิตฺวา
พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวงฺคมิตฺวา กาเมสุ อนเปกฺขวา ๑ จตฺตกาโม
วนฺตกาโม มุตฺตกาโม ปหีนกาโม ปฏินิสฺสฏกาโม วีตราโค
จตฺตราโค วนฺตราโค มุตฺตราโค ปหีนราโค ปฏินิสฺสฏราโค
นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีติภูโต สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา
วิหรตีติ กาเมสุ อนเปกฺขิโน ฯ
[๒๖๗] โอฆติณฺณสฺส ปหยนฺติ กาเมสุ คธิตา ปชาติ ปชาติ
#๑ ม. อนเปกฺขมาโน ฯ
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สตฺตาธิวจน ฯ ปชา กาเมสุ รตฺตา คิทฺธา คธิตา มุจฺฉิตา
อชฺโฌปนฺนา ลคฺคา ลคฺคิตา ปลิพุทธฺ า ตา ๑ กาโมฆ ติณฺณสฺส
ภโวฆ ติณณ
ฺ สฺส ทิฏโ ฆ ติณณ
ฺ สฺส อวิชโฺ ชฆ ติณณ
ฺ สฺส
สพฺพสสารปถ ติณฺณสฺส อุตฺติณฺณสฺส นิตตฺ ิณฺณสฺส อติกฺกนฺตสฺส
สมติกฺกนฺตสฺส วีติวตฺตสฺส ปารคตสฺส ปารปฺปตฺตสฺส อนฺตคตสฺส
อนฺตปฺปตฺตสฺส โกฏิคตสฺส โกฏิปฺปตฺตสฺส ปริยนฺตคตสฺส
ปริยนฺตปฺปตฺตสฺส โวสานคตสฺส โวสานปฺปตฺตสฺส ตาณคตสฺส
ตาณปฺปตฺตสฺส เลณคตสฺส เลณปฺปตฺตสฺส สรณคตสฺส สรณปฺปตฺตสฺส
อภยคตสฺส อภยปฺปตฺตสฺส อจฺจุตคตสฺส อจฺจุตปฺปตฺตสฺส อมตคตสฺส
อมตปฺปตฺตสฺส นิพฺพานคตสฺส นิพฺพานปฺปตฺตสฺส อิจฺฉนฺติ
สาทิยนฺติ ปตฺถยนฺติ ปหยนฺติ อภิชปฺปนฺติ ฯ ยถา อิณายิกา
อานณฺย ปตฺเถนฺติ ปหยนฺติ ยถา อาพาธิกา อาโรคฺย ปตฺเถนฺติ
ปหยนฺติ ยถา พนฺธนพนฺธา พนฺธนโมกฺข ปตฺเถนฺติ ปหยนฺติ
ยถา ทาสา ภุชิสฺส ปตฺเถนฺติ ปหยนฺติ ยถา กนฺตารทฺธาน ๒
ปกฺขนฺนา เขมนฺตภูมึ ปตฺเถนฺติ ปหยนฺติ เอวเมว ปชา กาเมสุ
รตฺตา คิทฺธา คธิตา มุจฺฉิตา อชฺโฌปนฺนา ลคฺคา ลคฺคิตา
ปลิพุทฺธา ตา ๓ กาโมฆติณฺณสฺส ภโวฆติณฺณสฺส ฯเปฯ
นิพฺพานคตสฺส นิพฺพานปฺปตฺตสฺส อิจฺฉนฺติ สาทิยนฺติ ปตฺถยนฺติ
ปหยนฺติ อภิชปฺปนฺตีติ โอฆติณฺณสฺส ปหยนฺติ กาเมสุ คธิตา
ปชา ฯ เตนาห ภควา
#๑-๓ โป. ม. เต ฯ ๒ โป. ม. กนฺตารทฺธานปกฺขนฺทา ฯ
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ริตฺตสฺส มุนิโน จรโต กาเมสุ อนเปกฺขิโน
โอฆติณฺณสฺส ปหยนฺติ กาเมสุ คธิตา ปชาติ ฯ
สตฺตโม ติสฺสเมตฺเตยฺยสุตฺตนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
_________________
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อฏโม ปสูรสุตฺตนิทฺเทโส
[๒๖๘] อิเธว สุทธฺ ึ อิติ วาทยนฺติ ๑
นาฺเสุ ธมฺเมสุ วิสุทฺธิมาหุ
ย นิสฺสิตา ตตฺถ สุภาวทานา ๒
ปจฺเจกสจฺเจสุ ปุถู นิวิฏา ฯ
[๒๖๙] อิเธว สุทฺธึ อิติ วาทยนฺตีติ ๓ อิเธว สุทฺธึ วิสุทฺธึ
ปริสุทฺธึ มุตตฺ ึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ
โวหรนฺติ สสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ สุทฺธึ
วิสุทฺธึ ปริสทุ ฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมุตตฺ ึ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ
ทีปยนฺติ โวหรนฺติ อสสฺสโต โลโก อนฺตวา โลโก อนนฺตวา
โลโก ต ชีว ต สรีร อฺ ชีว อฺ สรีร โหติ
ตถาคโต ปรมฺมรณา น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา โหติ
จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา เนว โหติ น น โหติ
ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ สุทฺธึ วิสุทฺธึ
ปริสุทฺธึ มุตตฺ ึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ
โวหรนฺตีติ อิเธว สุทฺธึ อิติ วาทยนฺติ ๔ ฯ
[๒๗๐] นาฺเสุ ธมฺเมสุ วิสทุ ฺธิมาหูติ อตฺตโน สตฺถาร
ธมฺมกฺขาน คณ ทิฏึ ปฏิปท มคฺค เปตฺวา สพฺเพ ปรวาเท
ขิปนฺติ อุกฺขิปนฺติ ปริกฺขิปนฺติ โส สตฺถา น สพฺพฺู ธมฺโม น
#๑-๓-๔ ยุ. วาทิยนฺติ ฯ ๒ ม. สุภ ฯ
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สฺวากฺขาโต คโณ น สุปฏิปนฺโน ทิฏิ น ภทฺทิกา ปฏิปทา
น สุปฺตฺตา มคฺโค น นิยฺยานิโก นตฺเถตฺถ สุทฺธิ วา วิสทุ ฺธิ
วา ปริสุทฺธิ วา มุตฺติ วา วิมุตฺติ วา ปริมุตฺติ วา น ตตฺถ
สุชฺฌนฺติ วา วิสุชฺฌนฺติ วา ปริสุชฺฌนฺติ วา มุจฺจนฺติ วา วิมุจฺจนฺติ
วา ปริมุจฺจนฺติ วา หีนา นิหีนา โอมกา ลามกา ชตุกฺกา ปริตฺตาติ
เอวมาหสุ เอว กเถนฺติ เอว ภณนฺติ เอว ทีปยนฺติ เอว โวหรนฺตีติ
นาฺเสุ ธมฺเมสุ วิสุทฺธิมาหุ ฯ
[๒๗๑] ย นิสฺสิตา ตตฺถ สุภาวทานาติ ย นิสฺสิตาติ ย
สตฺถาร ธมฺมกฺขาน คณ ทิฏึ ปฏิปท มคฺค นิสสฺ ิตา สนฺนิสฺสิตา ๑
อลฺลีนา อุปคตา อชฺโฌสิตา อธิมุตฺตา ฯ ตตฺถาติ สกาย ทิฏ ิยา
สกาย ขนฺตยิ า สกาย รุจิยา สกาย ลทฺธิยา ฯ สุภาวทานาติ
สุภวาทา โสภนวาทา ปณฺฑิตวาทา ธีรวาทา ๒ าณวาทา เหตุวาทา
ลกฺขณวาทา การณวาทา านวาทา สกาย ลทฺธยิ าติ ย นิสฺสติ า
ตตฺถ สุภาวทานา ฯ
[๒๗๒] ปจฺเจกสจฺเจสุ ปุถู นิวิฏาติ ปุถู สมณพฺราหฺมณา
ปุถุปจฺเจกสจฺเจสุ นิวิฏา ปติฏิตา อลฺลีนา อุปคตา อชฺโฌสิตา
อธิมุตฺตา สสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ นิวิฏา
ปติฏิตา อลฺลีนา อุปคตา อชฺโฌสิตา อธิมุตตฺ า อสสฺสโต
โลโก ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว
สจฺจ โมฆมฺนฺติ นิวิฏา ปติฏิตา อลฺลีนา อุปคตา อชฺโฌสิตา
#๑ ม. อานิสสฺ ิตา ฯ ๒ ม. ถิรวาทา ฯ
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อธิมุตฺตาติ ปจฺเจกสจฺเจสุ ปุถู นิวิฏา ฯ เตนาห ภควา
อิเธว สุทฺธึ อิติ วาทยนฺติ
นาฺเสุ ธมฺเมสุ วิสุทฺธิมาหุ
ย นิสฺสิตา ตตฺถ สุภาวทานา
ปจฺเจกสจฺเจสุ ปุถู นิวิฏาติ ฯ
[๒๗๓] เต วาทกามา ปริส วิคยฺห
พาล ทหนฺติ มิถุ อฺมฺ
วทนฺติ เต อฺสิตา กโถชฺช
ปสสกามา กุสลาวทานา ฯ
[๒๗๔] เต วาทกามา ปริส วิคยฺหาติ เต วาทกามาติ เต
วาทกามา วาทตฺถิกา วาทาธิปฺปายา วาทปุเรกฺขารา วาทปริเยสน
จรนฺตา ฯ ปริส วิคยฺหาติ ขตฺติยปริส พฺราหฺมณปริส คหปติปริส
สมณปริส วิคยฺห โอคยฺห อชฺโฌคเหตฺวา ปวิสิตฺวาติ เต
วาทกามา ปริส วิคยฺห ฯ
[๒๗๕] พาล ทหนฺติ มิถุ อฺมฺนฺติ มิถูติ เทฺว
ชนา เทฺว กลหการกา เทฺว ภณฺฑนการกา เทฺว ภสฺสการกา
เทฺว วิวาทการกา เทฺว อธิกรณการกา เทฺว วาทิโน เทฺว
สลฺลาปกา เต อฺมฺ พาลโต หีนโต นิหีนโต โอมกโต
ลามกโต ชตุกฺกโต ปริตฺตโต ทหนฺติ ปสฺสนฺติ ทกฺขนฺติ โอโลเกนฺติ
นิชฺฌายนฺติ อุปปริกฺขนฺตีติ พาล ทหนฺติ มิถุ อฺมฺ ฯ
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[๒๗๖] วทนฺติ เต อฺสิตา กโถชฺชนฺติ อฺ สตฺถาร
ธมฺมกฺขาน คณ ทิฏึ ปฏิปท มคฺค นิสฺสิตา สนฺนิสฺสิตา อลฺลีนา
อุปคตา อชฺโฌสิตา อธิมุตฺตา ฯ กโถชฺช วุจฺจติ กลโห ภณฺฑน
วิคฺคโห วิวาโท เมธค ฯ อถวา กโถชฺชนฺติ อโนชวนฺตี สา
กถา ฯ กโถชฺช วทนฺติ กลห วทนฺติ ภณฺฑน วทนฺติ วิคฺคห
วทนฺติ วิวาท วทนฺติ เมธค วทนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺตีติ
วทนฺติ เต อฺสิตา กโถชฺช ฯ
[๒๗๗] ปสสกามา กุสลาวทานาติ ปสสกามาติ ปสสกามา
ปสสตฺถิกา ปสสาธิปฺปายา ปสสปุเรกฺขารา ปสสปริเยสน จรนฺตา ฯ
กุสลาวทานาติ กุสลวาทา ปณฺฑิตวาทา ธีรวาทา าณวาทา
เหตุวาทา ลกฺขณวาทา การณวาทา านวาทา สกาย ลทฺธยิ าติ
ปสสกามา กุสลาวทานา ฯ เตนาห ภควา
เต วาทกามา ปริส วิคยฺห
พาล ทหนฺติ มิถุ อฺมฺ
วทนฺติ เต อฺสิตา กโถชฺช
ปสสกามา กุสลาวทานาติ ฯ
[๒๗๘] ยุตฺโต กถาย ปริสาย มชฺเฌ
ปสสมิจฺฉ วินิฆาติ โหติ
อปาหตสฺมึ ปน มงฺกุ โหติ
นินฺทาย โส กุปฺปติ รนฺธเมสี ฯ
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[๒๗๙] ยุตฺโต กถาย ปริสาย มชฺเฌติ ขตฺติยปริสาย วา
พฺราหฺมณปริสาย วา คหปติปริสาย วา สมณปริสาย วา มชฺเฌ
อตฺตโน กถาย ยุตฺโต ปยุตฺโต อายุตฺโต สมายุตฺโต สมฺปยุตฺโต
กเถตุนฺติ ยุตฺโต กถาย ปริสาย มชฺเฌ ฯ
[๒๘๐] ปสสมิจฺฉ วินิฆาติ โหตีติ ปสสมิจฺฉนฺติ ปสส โถมน
กิตฺตึ วณฺณหาริย อิจฺฉนฺโต สาทิยนฺโต ปตฺถยนฺโต ปหยนฺโต
อภิชปฺปนฺโต ฯ วินิฆาติ โหตีติ ปุพเฺ พว สลฺลาปา กถกถี วินฆิ าติ
โหติ ชโย นุ โข เม ภวิสฺสติ ปราชโย นุ โข เม ภวิสฺสติ
กถ นิคฺคห กริสฺสามิ กถ ปฏิกฺกมฺม กริสฺสามิ กถ วิเสส
กริสฺสามิ กถ ปฏิวิเสส กริสฺสามิ กถ อาเวธิย ๑ กริสฺสามิ กถ
นิพฺเพธิย ๒ กริสฺสามิ กถ เฉท กริสสฺ ามิ กถ มณฺฑล กริสฺสามีติ
เอว ปุพฺเพว สลฺลาปา กถกถี วินิฆาติ โหตีติ ปสสมิจฺฉ
วินิฆาติ โหติ ฯ
[๒๘๑] อปาหตสฺมึ ปน มงฺกุ โหตีติ เย เต ปฺหวีมสกา ปริสา
ปาริสชฺชา ปาสนิกา ๓ เต อปหรนฺติ อตฺถาปคต ภณิตนฺติ อตฺถโต
อปหรนฺติ พฺยฺชนาปคต ภณิตนฺติ พฺยฺชนโต อปหรนฺติ
อตฺถพฺยฺชนาปคต ภณิตนฺติ อตฺถพฺยฺชนโต อปหรนฺติ อตฺโถ เต
ทุนฺนีโต พฺยฺชนนฺเต ทุโรปต อตฺถพฺยฺชนนฺเต ทุนฺนีต ทุโรปต
นิคฺคโห เต อกโต ปฏิกฺกมฺมนฺเต ทุกฺกฏ วิเสโส เต อกโต
ปฏิวิเสโส เต ทุกกฺ โฏ อาเวธิยา เต อกตา นิพฺเพธิยา เต
#๑ ม. อาเวิย ฯ ๒ ม. นิพฺเพิย ฯ ๓ ม. ปาสาริกา ฯ
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ทุกฺกฏา เฉโท เต อกโต มณฺฑลนฺเต ทุกฺกฏ [๑] ทุกฺกถิต ทุพฺภณิต
ทุลฺลปต ทุรตุ ฺต ทุพฺภาสิตนฺติ อปหรนฺติ ฯ อปาหตสฺมึ ปน มงฺกุ
โหตีติ อปาหตสฺมึ มงฺกุ โหติ ปฬิโต ฆฏฏิโต พฺยตฺถิโต ๒ โทมนสฺสิโต
โหตีติ อปาหตสฺมึ ปน มงฺกุ โหติ ฯ
[๒๘๒] นินฺทาย โส กุปฺปติ รนฺธเมสีติ นินฺทายาติ นินฺทาย
ครหาย อกิตฺติยา อวณฺณหาริกาย ฯ กุปฺปตีติ กุปฺปติ พฺยาปชฺชติ
ปติตฺถียติ โกปฺจ โทสฺจ อปจฺจยฺจ ปาตุกโรตีติ นินทฺ าย
โส กุปฺปติ ฯ รนฺธเมสีติ รนฺธเมสี วิรนฺธเมสี อปรนฺธเมสี
ขลิตเมสี คฬิตเมสี วิวรเมสีติ นินทฺ าย โส กุปฺปติ รนฺธเมสี ฯ
เตนาห ภควา
ยุตฺโต กถาย ปริสาย มชฺเฌ
ปสสมิจฺฉ วินิฆาติ โหติ
อปาหตสฺมึ ปน มงฺกุ โหติ
นินฺทาย โส กุปฺปติ รนฺธเมสีติ ฯ
[๒๘๓] ยมสฺส วาท ปริหีนมาหุ
อปาหต ปฺหวิมสกา เย ๓
ปริเทวตี โสจติ หีนวาโท
อุปจฺจคา มนฺติ อนุตฺถุนาติ ฯ
[๒๘๔] ยมสฺส วาท ปริหีนมาหูติ ย ตสฺส วาท หีน นิหนี 
ปริหีน ปริหาปต น ปริปูริต เอวมาหสุ เอว กเถนฺติ เอว ภณนฺติ
#๑ โป. ม. วิสมกถ ฯ ๒ ม. พฺยาธิโต ฯ ๓ โป. ม. เส ฯ
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เอว ทีปยนฺติ เอว โวหรนฺตีติ ยมสฺส วาท ปริหีนมาหุ ฯ
[๒๘๕] อปาหต ปฺหวิมสกา เยติ เย เต ปฺหวีมสกา ปริสา
ปาริสชฺชา ปาสนิกา เต อปหรนฺติ อตฺถาปคต ภณิตนฺติ อตฺถโต
อปหรนฺติ พฺยฺชนาปคต ภณิตนฺติ พฺยฺชนโต อปหรนฺติ
อตฺถพฺยฺชนาปคต ภณิตนฺติ อตฺถพฺยฺชนโต อปหรนฺติ อตฺโถ เต
ทุนฺนีโต พฺยฺชนนฺเต ทุโรปต อตฺถพฺยฺชนนฺเต ทุนฺนีต ทุโรปต
นิคฺคโห เต อกโต ปฏิกฺกมฺมนฺเต ทุกฺกฏ วิเสโส เต อกโต
ปฏิวิเสโส เต ทุกกฺ โฏ อาเวธิยา เต อกตา นิพฺเพธิยา เต
ทุกฺกฏา เฉโท เต อกโต มณฺฑลนฺเต ทุกกฺ ฏ [๑] ทุกฺกถิต
ทุพฺภณิต ทุลฺลปต ทุรุตฺต ทุพฺภาสิตนฺติ อปหรนฺตีติ อปาหต
ปฺหวิมสกา เย ฯ
[๒๘๖] ปริเทวตี โสจติ หีนวาโทติ ปริเทวตีติ อฺ มยา
อาวชฺชิต อฺ จินฺติต อฺ อุปธาริต อฺ อุปลกฺขิต
โส มหาปกฺโข มหาปริโส มหาปริวาโร ปริสา จาย วคฺคา น
สมคฺคา สมคฺคาย [๒] โหตุ กถาสลฺลาโป ปุน ภฺชิสฺสามีติ โย ๓
เอวรูโป วาจาปลาโป วิปฺปลาโป ลาลปฺโป ลาลปฺปายนา ลาลปฺปายิตตฺตนฺติ
ปริเทวติ ฯ โสจตีติ ตสฺส ชโยติ โสจติ มยฺห ปราชโยติ
โสจติ ตสฺส ลาโภติ โสจติ มยฺห อลาโภติ โสจติ ตสฺส
ยโสติ โสจติ มยฺห อยโสติ โสจติ ตสฺส ปสสาติ โสจติ มยฺห
นินฺทาติ โสจติ ตสฺส สุขนฺติ โสจติ มยฺห ทุกฺขนฺติ โสจติ
#๑ ม. วิสมกถ ฯ ๒ ม. ปริสาย ฯ ๓ ม. ยา เอวรูปา ฯ
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โส สกฺกโต ครุกโต มานิโต ปูชิโต อปจิโต ลาภี
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน อหมสฺมิ อสกฺกโต
อครุกโต อมานิโต อปูชิโต อนปจิโต น ลาภี
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ โสจติ กิลมติ ปริเทวติ
อุรตฺตาฬึ กนฺทติ สมฺโมห อาปชฺชตีติ ปริเทวติ โสจติ ฯ
หีนวาโทติ หีนวาโท นิหีนวาโท ปริหีนวาโท ปริหาปตวาโท น
ปริปูริวาโทติ ๑ ปริเทวตี โสจติ หีนวาโท ฯ
[๒๘๗] อุปจฺจคา มนฺติ อนุตฺถนุ าตีติ โส ม วาเทน วาท
อจฺจคา อุปจฺจคา อติกกฺ นฺโต สมติกฺกนฺโต วีตวิ ตฺโตติ เอวมฺป
อุปจฺจคา มนฺติ ฯ อถวา ม วาเทน วาท อภิภวิตฺวา อชฺโฌตฺถริตฺวา
ปริยาทยิตฺวา มทฺทิตฺวา ๒ จรติ วิหรติ อิริยติ วตฺตติ ปาเลติ
ยเปติ ยาเปตีติ เอวมฺป อุปจฺจคา มนฺติ ฯ อนุตฺถุนา วุจฺจติ
วาจาปลาโป วิปฺปลาโป ลาลปฺโป ลาลปฺปายนา ลาลปฺปายิตตฺตนฺติ
อุปจฺจคา มนฺติ อนุตฺถุนาติ ฯ เตนาห ภควา
ยมสฺส วาท ปริหีนมาหุ
อปาหต ปฺหวิมสกา เย
ปริเทวตี โสจติ หีนวาโท
อุปจฺจคา มนฺติ อนุตฺถุนาตีติ ฯ
[๒๘๘] เอเต วิวาทา สมเณสุ ชาตา
เอเตสุ อุคฺฆาตินิฆาติ โหติ
#๑ ม. ปริปูรวาโทติ ฯ ๒ ม. มทฺทยิตฺวา ฯ
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เอตมฺป ทิสฺวา วิรเม กโถชฺช
น หฺทตฺถตฺถิ ปสสลาภา ฯ
[๒๘๙] เอเต วิวาทา สมเณสุ ชาตาติ สมณาติ เยเกจิ
อิโต พหิทธฺ า ปริพฺพาชุปคตา ปริพฺพาชกสมาปนฺนา เอเต
ทิฏิกลหา ทิฏิภณฺฑนา ทิฏิวิคฺคหา ทิฏิวิวาทา ทิฏิเมธคา
สมเณสุ ชาตา สฺชาตา นิพฺพตฺตา อภินิพฺพตฺตา ปาตุภูตาติ เอเต
วิวาทา สมเณสุ ชาตา ฯ
[๒๙๐] เอเตสุ อุคฺฆาตินิฆาติ โหตีติ ชยปราชโย โหติ
ลาภาลาโภ โหติ ยสายโส โหติ นินฺทาปสสา โหติ สุขทุกขฺ  โหติ
โสมนสฺสโทมนสฺส โหติ อิฏานิฏ โหติ อนุนยปฏิฆ โหติ
อุคฺฆาตินิฆาติ โหติ อนุโรธวิโรโธ โหติ ชเยน จิตฺต อุคฺฆาติต
โหติ ปราชเยน จิตฺต นิคฺฆาติต โหติ ลาเภน จิตฺต อุคฺฆาติต
โหติ อลาเภน จิตฺต นิคฺฆาติต โหติ ยเสน จิตฺต อุคฺฆาติต โหติ
อยเสน จิตฺต นิคฺฆาติต โหติ ปสสาย จิตฺต อุคฺฆาติต โหติ
นินฺทาย จิตฺต นิคฺฆาติต โหติ สุเขน จิตฺต อุคฺฆาติต โหติ
ทุกฺเขน จิตตฺ  นิคฺฆาติต โหติ โสมนสฺเสน จิตฺต อุคฺฆาติต
โหติ โทมนสฺเสน จิตฺต นิคฺฆาติต โหติ อุณฺณติยา ๑ จิตฺต
อุคฺฆาติต โหติ โอณติยา ๒ จิตฺต นิคฺฆาติต โหตีติ เอเตสุ
อุคฺฆาตินิฆาติ โหติ ฯ๙
[๒๙๑] เอตมฺป ทิสฺวา วิรเม กโถชฺชนฺติ เอตมฺป ทิสฺวาติ
#๑-๒ ม. อุนนฺ ติยา - โอนติยา ฯ
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เอต อาทีนว ทิสฺวา ปสฺสิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา
วิภูต กตฺวา ทิฏิกลเหสุ ทิฏิภณฺฑเนสุ ทิฏิวิคฺคเหสุ ทิฏิวิวาเทสุ
ทิฏิเมธเคสูติ เอตมฺป ทิสฺวา ฯ วิรเม กโถชฺชนฺติ กโถชฺช วุจฺจติ
กลโห ภณฺฑน วิคฺคโห วิวาโท เมธค ฯ อถวา กโถชฺชนฺติ
อโนชวนฺตี สา กถา ฯ กโถชฺช น กเรยฺย กลห น กเรยฺย
ภณฺฑน น กเรยฺย วิคฺคห น กเรยฺย วิวาท น กเรยฺย เมธค
น กเรยฺย กลหภณฺฑนวิคฺคหวิวาทเมธค ปชเหยฺย วิโนเทยฺย
พฺยนฺตีกเรยฺย อนภาวงฺคเมยฺย ฯ กลหภณฺฑนวิคฺคหวิวาทเมธคา
อารโต อสฺส วิรโต ปฏิวิรโต นิกขฺ นฺโต นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต ๑
วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหเรยฺยาติ เอตมฺป ทิสวฺ า
วิรเม กโถชฺช ฯ
[๒๙๒] น หฺทตฺถตฺถิ ปสสลาภาติ ปสสลาภา อฺโ อตฺโถ
นตฺถิ อตฺตตฺโถ วา ปรตฺโถ วา อุภยตฺโถ วา ทิฏธมฺมิโก
วา อตฺโถ สมฺปรายิโก วา อตฺโถ อุตฺตาโน วา อตฺโถ คมฺภโี ร
วา อตฺโถ คูโฬฺห วา อตฺโถ ปฏิจฉฺ นฺโน วา อตฺโถ เนยฺโย
วา อตฺโถ นีโต วา อตฺโถ อนวชฺโช วา อตฺโถ นิกฺกิเลโส
วา อตฺโถ โวทาโน วา อตฺโถ ปรมตฺโถ วา อตฺโถ นตฺถิ [๒] น
สวิชฺชติ นุปลพฺภตีติ น หฺทตฺถตฺถิ ปสสลาภา ฯ เตนาห ภควา
เอเต วิวาทา สมเณสุ ชาตา
เอเตสุ อุคฺฆาตินิฆาติ โหติ
#๑ สพฺพตฺถ โปตฺถเกสุ วิปฺปยุตฺโตติ ทิสสฺ ติ ฯ ๒ โป. ม. น สนฺติ ฯ
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เอตมฺป ทิสฺวา วิรเม กโถชฺช
น หฺทตฺถตฺถิ ปสสลาภาติ ฯ
[๒๙๓] ปสสิโต วา ปน ตตฺถ โหติ
อกฺขาย วาท ปริสาย มชฺเฌ
โส หสฺสติ อุณฺณมติจฺจ ๑ เตน
ปปฺปุยฺย ตมตฺถ ยถามโน อหุ ฯ
[๒๙๔] ปสสิโต วา ปน ตตฺถ โหตีติ ตตฺถาติ สกาย
ทิฏิยา สกาย ขนฺติยา สกาย รุจิยา สกาย ลทฺธิยา ปสสิโต
โถมิโต กิตฺติโต วณฺณิโต โหตีติ ปสสิโต วา ปน ตตฺถ โหติ ฯ
[๒๙๕] อกฺขาย วาท ปริสาย มชฺเฌติ ขตฺติยปริสาย วา
พฺราหฺมณปริสาย วา คหปติปริสาย วา สมณปริสาย วา มชฺเฌ
อตฺตโน วาท อกฺขาย อาจิกฺขิตฺวา อนุวาท อกฺขาย อาจิกฺขิตฺวา
ถมฺภยิตฺวา พฺรูหยิตฺวา ทีปยิตฺวา โชตยิตฺวา โวหริตฺวา
ปริคฺคณฺหิตฺวาติ อกฺขาย วาท ปริสาย มชฺเฌ ฯ
[๒๙๖] โส หสฺสติ อุณฺณมติจฺจ เตนาติ โส เตน ชยตฺเถน
ตุฏโ โหติ หฏโ ปหฏโ อตฺตมโน ปริปณ
ุ ฺณสงฺกปฺโป ฯ
อถวา ทนฺตวิทสก หสมาโนติ โส หสฺสติ ฯ อุณฺณมติจฺจ
เตนาติ โส เตน ชยตฺเถน อุณฺณโต โหติ อุณฺณโม ธโช
สมฺปคฺคาโห เกตุกมฺยตา จิตฺตสฺสาติ โส หสฺสติ อุณฺณมติจฺจ
เตน ฯ
#๑ ม. อุนฺนมตี จ ฯ
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[๒๙๗] ปปฺปุยฺย ตมตฺถ ยถามโน อหูติ ต ชยตฺถ ปปฺปยุ ฺย
ปาปุณิตฺวา อธิคนฺตฺวา วินฺทิตฺวา ปฏิลภิตฺวา ฯ ยถามโน อหูติ
ยถามโน อหุ ยถาจิตฺโต อหุ ยถาสงฺกปฺโป อหุ ยถาวิฺาโณ
อหูติ ปปฺปุยฺย ตมตฺถ ยถามโน อหุ ฯ เตนาห ภควา
ปสสิโต วา ปน ตตฺถ โหติ
อกฺขาย วาท ปริสาย มชฺเฌ
โส หสฺสติ อุณฺณมติจฺจ เตน
ปปฺปุยฺย ตมตฺถ ยถามโน อหูติ ฯ
[๒๙๘] ยา อุณฺณตี สาสฺส วิฆาตภูมิ
มานาติมาน วทเต ปเนโส
เอตมฺป ทิสฺวา น วิวาทเยถ
น หิ เตน สุทฺธึ กุสลา วทนฺติ ฯ
[๒๙๙] ยา อุณฺณตี สาสฺส วิฆาตภูมีติ ยา อุณฺณติ อุณฺณโม
ธโช สมฺปคฺคาโห เกตุกมฺยตา จิตฺตสฺส สา ตสฺส วิฆาตภูมิ
อุคฺฆาตภูมิ ปฬนภูมิ ฆฏฏนภูมิ อุปทฺทวภูมิ อุปสคฺคภูมีติ ยา
อุณฺณตี สาสฺส วิฆาตภูมิ ฯ
[๓๐๐] มานาติมาน วทเต ปเนโสติ โส ปุคฺคโล มานฺจ
วทติ อติมานฺจ วทตีติ มานาติมาน วทเต ปเนโส ฯ
[๓๐๑] เอตมฺป ทิสฺวา น วิวาทเยถาติ เอต อาทีนว ทิสฺวา
ปสฺสิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา ทิฏิกลเหสุ
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ทิฏิภณฺฑเนสุ ทิฏิวิคฺคเหสุ ทิฏิวิวาเทสุ ทิฏิเมธเคสูติ เอตมฺป
ทิสฺวา ฯ น วิวาทเยถาติ น กลห กเรยฺย น ภณฺฑน กเรยฺย
น วิคฺคห กเรยฺย น วิวาท กเรยฺย น เมธค กเรยฺย
กลหภณฺฑนวิคฺคหวิวาทเมธค ปชเหยฺย วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย
อนภาวงฺคเมยฺย ฯ กลหภณฺฑนวิคฺคหวิวาทเมธคา อารโต อสฺส
วิรโต ปฏิวริ โต นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต
วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหเรยฺยาติ เอตมฺป ทิสฺวา น วิวาทเยถ ฯ
[๓๐๒] น หิ เตน สุทฺธึ กุสลา วทนฺตีติ กุสลาติ เย
เต ขนฺธกุสลา ธาตุกุสลา อายตนกุสลา ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสลา
สติปฏานกุสลา สมฺมปฺปธานกุสลา อิทฺธิปฺปาทกุสลา อินฺทฺริยกุสลา
พลกุสลา โพชฺฌงฺคกุสลา มคฺคกุสลา ผลกุสลา นิพฺพานกุสลา เต
กุสลา ทิฏ ิกลเหน ทิฏิภณฺฑเนน ทิฏิวิคฺคเหน ทิฏิวิวาเทน
ทิฏิเมธเคน สุทฺธึ วิสทุ ฺธึ ปริสุทฺธึ มุตฺตึ วิมุตตฺ ึ ปริมุตฺตึ น
วทนฺติ น กเถนฺติ น ภณนฺติ น ทีปยนฺติ น โวหรนฺตีติ น
หิ เตน สุทฺธึ กุสลา วทนฺติ ฯ เตนาห ภควา
ยา อุณฺณตี สาสฺส วิฆาตภูมิ
มานาติมาน วทเต ปเนโส
เอตมฺป ทิสฺวา น วิวาทเยถ
น หิ เตน สุทฺธึ กุสลา วทนฺตีติ ฯ
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[๓๐๓] สูโร ยถา ราชขทาย ปุฏโ
อภิคชฺชเมติ ปฏิสูรมิจฺฉ
เยเนว โส เตน ปเลหิ สูร
ปุพฺเพว นตฺถี ยทิท ยุธาย ฯ
[๓๐๔] สูโร ยถา ราชขทาย ปุฏโติ สูโรติ สูโร วีโร
วิกฺกนฺโต อภิรุ อจฺฉมฺภี อนุตฺราสี อปลายี ฯ ราชขทาย ปุฏโ ติ
ราชขาทนีเยน ราชโภชนีเยน ปุฏโ โปสิโต อาปาทิโต ปฏิปาทิโต
วฑฺฒิโตติ สูโร ยถา ราชขทาย ปุฏโ ฯ
[๓๐๕] อภิคชฺชเมติ ปฏิสูรมิจฺฉนฺติ โส คชฺชนฺโต อุคฺคชฺชนฺโต
อภิคชฺชนฺโต เอติ อุเปติ อุปคจฺฉติ ปฏิสูร ปฏิปุริส ปฏิสตฺตุ
ปฏิมลฺล อิจฺฉนฺโต สาทิยนฺโต ปตฺถยนฺโต ปหยนฺโต อภิชปฺปนฺโตติ
อภิคชฺชเมติ ปฏิสูรมิจฺฉ ฯ
[๓๐๖] เยเนว โส เตน ปเลหิ สูราติ เยเนว โส ทิฏิคติโก
เตน ปเลหิ เตเนว วช เตน คจฺฉ เตน อภิกฺกม ๑ โส
ตุยฺห ปฏิสูโร ปฏิปรุ ิโส ปฏิสตฺตุ ปฏิมลฺโลติ เยเนว โส เตน
ปเลหิ สูร ฯ
[๓๐๗] ปุพฺเพว นตฺถี ยทิท ยุธายาติ ปุพฺเพว โพธิยา มูเล
เย ปฏิเสนิกรา กิเลสา ปฏิโลมกรา ปฏิกณฺฏกกรา ปฏิปกฺขกรา
เต นตฺถิ น สนฺติ น สวิชฺชนฺติ นุปลพฺภนฺติ ปหีนา สมุจฺฉินฺนา
วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา ทฑฺฒา ฯ
#๑ ม. อติกฺกม ฯ
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ยทิท ยุธายาติ ยทิท ยุทฺธตฺถาย กลหตฺถาย ภณฺฑนตฺถาย
วิคฺคหตฺถาย วิวาทตฺถาย เมธคตฺถายาติ ปุพฺเพว นตฺถี ยทิท
ยุธาย ฯ เตนาห ภควา
สูโร ยถา ราชขทาย ปุฏโ
อภิคชฺชเมติ ปฏิสูรมิจฺฉ
เยเนว โส เตน ปเลหิ สูร
ปุพฺเพว นตฺถี ยทิท ยุธายาติ ฯ
[๓๐๘] เย ทิฏิมุคฺคยฺห วิวาทยนฺติ
อิทเมว สจฺจนฺติ จ วาทยนฺติ
เต ตฺว วทสฺสู น หิ เตธ อตฺถิ
วาทมฺหิ ชาเต ปฏิเสนิกตฺตา ฯ
[๓๐๙] เย ทิฏิมุคฺคยฺห วิวาทยนฺตีติ เย ทฺวาสฏิยา ทิฏิคตาน
อฺตรฺตร ทิฏิคต คเหตฺวา อุคฺคหิตฺวา คณฺหิตฺวา
ปรามสิตฺวา อภินิวิสิตฺวา วิวาทยนฺติ กลห กโรนฺติ ภณฺฑน
กโรนฺติ วิคคฺ ห กโรนฺติ วิวาท กโรนฺติ เมธค กโรนฺติ น ตฺว
อิม ธมฺมวินย อาชานาสิ อห อิม ธมฺมวินย อาชานามิ กึ ตฺว
อิม ธมฺมวินย อาชานิสฺสสิ มิจฺฉาปฏิปนฺโน ตฺวมสิ อหมสฺมิ
สมฺมาปฏิปนฺโน สหิตมฺเม อสหิตนฺเต ปุเร วจนีย ปจฺฉา อวจ
ปจฺฉา วจนีย ปุเร อวจ อธิจิณฺณนฺเต วิปราวตฺต อาโรปโต
เต วาโท นิคฺคหิโตสิ [๑] จร วาทปฺปโมกฺขาย นิพฺเพเธหิ วา
#๑ ม. ตฺวมสิ ฯ
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สเจ ปโหสีติ เย ทิฏิมุคฺคยฺห วิวาทยนฺติ ฯ
[๓๑๐] อิทเมว สจฺจนฺติ จ วาทยนฺตีติ สสฺสโต โลโก อิทเมว
สจฺจ โมฆมฺนฺติ วาทยนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺติ
อสสฺสโต โลโก ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ วาทยนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ
ทีปยนฺติ โวหรนฺตีติ อิทเมว สจฺจนฺติ จ วาทยนฺติ ฯ
[๓๑๑] เต ตฺว วทสฺสู น หิ เตธ อตฺถิ วาทมฺหิ ชาเต
ปฏิเสนิกตฺตาติ เต ตฺว ทิฏิคติเก วทสฺสุ [๑] นิคฺคเหน นิคฺคห
ปฏิกฺกมฺเมน ปฏิกฺกมฺม วิเสเสน วิเสส ปฏิวิเสเสน ปฏิวิเสส
อาเวธิยาย อาเวธิย นิพฺเพธิยาย นิพฺเพธิย เฉเทน เฉท มณฺฑเลน
มณฺฑล เต ตุยฺห ปฏิสรู า ปฏิปุริสา ปฏิสตฺตู ปฏิมลฺลาติ เต
ตฺว วทสฺสุ ฯ น หิ เตธ อตฺถิ วาทมฺหิ ชาเต ปฏิเสนิกตฺตาติ วาเท
ชาเต สฺชาเต นิพฺพตฺเต อภินิพฺพตฺเต ปาตุภูเต ๒ เย ปฏิเสนิกตฺตา
ปฏิโลมกตฺตา ปฏิกณฺฏกกตฺตา ปฏิปกฺขกตฺตา กลห กเรยฺยุ ภณฺฑน
กเรยฺยุ วิคฺคห กเรยฺยุ วิวาท กเรยฺยุ เมธค กเรยฺยุ เต นตฺถิ
น สนฺติ น สวิชฺชนฺติ นุปลพฺภนฺติ ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา
ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา ทฑฺฒาติ เต ตฺว
วทสฺสู น หิ เตธ อตฺถิ วาทมฺหิ ชาเต ปฏิเสนิกตฺตา ฯ เตนาห ภควา
เย ทิฏิมุคฺคยฺห วิวาทยนฺติ
อิทเมว สจฺจนฺติ จ วาทยนฺติ
#๑ ม. ยุ. วาเทน วาท ฯ ๒ ม. ปาตุภูเตเยว ฯ
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เต ตฺว วทสฺสู น หิ เตธ อตฺถิ
วาทมฺหิ ชาเต ปฏิเสนิกตฺตาติ ฯ
[๓๑๒] วิเสนิกตฺวา ปน เย จรนฺติ
ทิฏีหิ ทิฏึ อวิรุชฺฌมานา
เตสุ ตฺว กึ ลเภโถ ๑ ปสูร
เยสีธ นตฺถี ปรมุคฺคหีต ฯ
[๓๑๓] วิเสนิกตฺวา ปน เย จรนฺตีติ เสนา วุจฺจติ มารเสนา ฯ
กายทุจฺจริต มารเสนา วจีทุจฺจริต มารเสนา มโนทุจฺจริต มารเสนา
ราโค มารเสนา โทโส มารเสนา โมโห มารเสนา โกโธ
อุปนาโห มกฺโข ปฬาโส อิสฺสา มจฺฉริย มายา สาเยฺย
ถมฺโภ สารมฺโภ มาโน อติมาโน มโท ปมาโท สพฺเพ
กิเลสา สพฺเพ ทุจฺจริตา สพฺเพ ทรถา สพฺเพ ปริฬาหา
สพฺเพ สนฺตาปา สพฺพากุสลาภิสงฺขารา มารเสนา ฯ วุตฺต เหต
ภควตา กามา เต ปมา เสนา ทุติยารติ วุจฺจติ ฯเปฯ เชตฺวา
จ ลภเต สุขนฺติ ฯ ยโต จตูหิ อริยมคฺเคหิ สพฺพา จ มารเสนา
สพฺเพ จ ปฏิเสนิกรา กิเลสา ชิตา จ ปราชิตา จ ภคฺคา
วิปฺปลุตฺตา ปรมฺมุขา เตน วุจฺจนฺติ วิเสนิกตฺวา ฯ เยติ อรหนฺโต
ขีณาสวา ฯ จรนฺตีติ จรนฺติ วิหรนฺติ อิริยนฺติ วตฺเตนฺติ ปาเลนฺติ
ยเปนฺติ ยาเปนฺตีติ วิเสนิกตฺวา ปน เย จรนฺติ ฯ
[๓๑๔] ทิฏีหิ ทิฏึ อวิรชุ ฺฌมานาติ เตส ทฺวาสฏี ทิฏ ิคตานิ
#๑ ม. ลเภถ ฯ
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ปหีนานิ สมุจฺฉินฺนานิ วูปสนฺตานิ ปฏิปฺปสฺสทฺธานิ อภพฺพุปฺปตฺติกานิ
าณคฺคินา ทฑฺฒานิ เต ทิฏีหิ ทิฏึ อวิรุชฺฌมานา
อฆฏฏิยมานา อปฺปฏิหฺมานา อปฺปฏิหตมานาติ ทิฏีหิ ทิฏึ
อวิรุชฺฌมานา ฯ
[๓๑๕] เตสุ ตฺว กึ ลเภโถ ปสูราติ เตสุ อรหนฺเตสุ ขีณาสเวสุ
กึ ลเภโถ ปฏิสูร ปฏิปรุ ิส ปฏิสตฺตุ ปฏิมลฺลาติ ๑ เตสุ ตฺว กึ
ลเภโถ ปสูร ฯ
[๓๑๖] เยสีธ นตฺถี ปรมุคฺคหีตนฺติ เยส อรหนฺตาน ขีณาสวาน
อิท ปรม อคฺค เสฏ วิเสฏ ปาโมกฺข อุตฺตม ปวรนฺติ คหิต
ปรามฏ อชฺโฌสิต อธิมุตฺต นตฺถิ น สวิชฺชติ นุปลพฺภติ ปหีน
สมุจฺฉินฺน วูปสนฺต ปฏิปฺปสฺสทฺธ อภพฺพุปฺปตฺติก าณคฺคินา
ทฑฺฒนฺติ เยสีธ นตฺถี ปรมุคฺคหีต ฯ เตนาห ภควา
วิเสนิกตฺวา ปน เย จรนฺติ
ทิฏีหิ ทิฏึ อวิรุชฺฌมานา
เตสุ ตฺว กึ ลเภโถ ปสูร
เยสีธ นตฺถี ปรมุคฺคหีตนฺติ ฯ
[๓๑๗] อถ ตฺว ปวิตกฺกมาคมา
มนสา ทิฏิคตานิ จินฺตยนฺโต
โธเนน ยุค สมาคมา
น หิ ตฺว สกฺขสิ สมฺปยาตเว ฯ
#๑ โป. ม. ปฏิมลฺลนฺติ ฯ
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[๓๑๘] อถ ตฺว ปวิตกฺกมาคมาติ อถาติ ปทสนฺธิ ปทสสคฺโค
ปทปาริปูริ อกฺขรสมวาโย พฺยฺชนสิลิฏตา ปทานุปุพฺพตาเมต
อถาติ ฯ ปวิตกฺกมาคมาติ ตกฺกนฺโต วิตกฺกนฺโต สงฺกปฺปนฺโต
ชโย นุ โข เม ภวิสฺสติ ปราชโย นุ โข เม ภวิสฺสติ กถ
นิคฺคห กริสสฺ ามิ กถ ปฏิกฺกมฺม กริสฺสามิ กถ วิเสส กริสฺสามิ
กถ ปฏิวิเสส กริสฺสามิ กถ อาเวธิย กริสฺสามิ กถ นิพฺเพธิย
กริสฺสามิ กถ เฉท กริสฺสามิ กถ มณฺฑล กริสฺสามีติ เอว
ตกฺกนฺโต วิตกฺกนฺโต สงฺกปฺปนฺโต อาคโตสิ อุปาคโตสิ สมฺปตฺโตสิ
มยา สทฺธึ สมาคโตสีติ อถ ตฺว ปวิตกฺกมาคมา ฯ
[๓๑๙] มนสา ทิฏิคตานิ จินฺตยนฺโตติ มโนติ ย จิตฺต
มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินฺทฺริย วิฺาณ
วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ ฯ จิตฺเตน ทิฏ ิคตานิ
จินฺเตนฺโต วิจินฺเตนฺโต สสฺสโต โลโกติ วา อสสฺสโต
โลโกติ วา ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ
วาติ มนสา ทิฏิคตานิ จินฺตยนฺโต ฯ
[๓๒๐] โธเนน ยุค สมาคมา น หิ ตฺว สกฺขสิ สมฺปยาตเวติ
โธนา วุจฺจติ ปฺา ยา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห
ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ ฯ กึการณา โธนา วุจฺจติ ปฺา ฯ ตาย
ปฺาย กายทุจฺจริต ธุตฺจ โธตฺจ สนฺโธตฺจ นิทฺโธตฺจ ฯเปฯ
สพฺพากุสลาภิสงฺขารา ธุตา จ โธตา จ สนฺโธตา จ
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นิทฺโธตา จ ฯ อถวา สมฺมาทิฏิยา มิจฺฉาทิฏิ ธุตา จ
โธตา จ สนฺโธตา จ นิทฺโธตา จ ฯเปฯ สมฺมาวิมุตฺติยา
มิจฺฉาวิมุตฺติ ธุตา จ โธตา จ สนฺโธตา จ นิทฺโธตา จ ฯ
อถวา อริเยน อฏงฺคิเกน มคฺเคน สพฺเพ อกุสลา สพฺเพ
ทุจฺจริตา สพฺเพ ทรถา สพฺเพ ปริฬาหา สพฺเพ สนฺตาปา
สพฺพากุสลาภิสงฺขารา ธุตา จ โธตา จ สนฺโธตา จ นิทฺโธตา
จ ฯ ภควา อิเมหิ โธเนยฺเยหิ ธมฺเมหิ อุเปโต สมุเปโต
อุปคโต สมุปคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต ตสฺมา
ภควา โธโน ฯ โส ธุตราโค ธุตปาโป ธุตกิเลโส ธุตปริฬาโหติ
โธโน ฯ โธเนน ยุค สมาคมา น หิตฺว สกฺขสิ สมฺปยาตเวติ
ปสูโร ปริพพฺ าชโก นปฺปฏิพโล โธเนน พุทฺเธน ภควตา สทฺธึ
ยุค สมาคมา ๑ สมาคนฺตฺวา ยุคคฺคาห คณฺหิตุ ๒ สากจฺเฉตุ สลฺลปตุ
สากจฺฉ สมาปชฺชิตุ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ ปสูโร ปริพฺพาชโก หีโน
นิหีโน โอมโก ลามโก ชตุกฺโก ปริตฺโต ฯ โส หิ ภควา อคฺโค
จ เสฏโ จ วิเสฏโ จ ปาโมกฺโข จ [๓] ปวโร จ ฯ ยถา
สโส นปฺปฏิพโล มตฺเตน มาตงฺเคน สทฺธึ ยุค สมาคมา
สมาคนฺตฺวา ยุคคฺคาห คณฺหิตุ ยถา โกฏโก นปฺปฏิพโล สีเหน
มิครฺา สทฺธึ ยุค สมาคมา สมาคนฺตฺวา ยุคคฺคาห คณฺหิตุ
ยถา วจฺฉโก ตรุณโก เธนุปโก นปฺปฏิพโล อุสเภน พลกฺกกุนา ๔
สทฺธึ ยุค สมาคมา สมาคนฺตฺวา ยุคคฺคาห คณฺหิตุ ยถา ธงฺโก
#๑ โป. ม. สมาคม ฯ ๒ โป. ม. คณฺหิตฺวา ฯ ๓ ม. อุตฺตโม จ ฯ ๔ ม. จลกกุนา ฯ
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นปฺปฏิพโล ครุเฬน เวนเตยฺเยน สทฺธึ ยุค สมาคมา สมาคนฺตฺวา
ยุคคฺคาห คณฺหิตุ ยถา จณฺฑาโล นปฺปฏิพโล รฺา จกฺกวตฺตินา
สทฺธึ ยุค สมาคมา สมาคนฺตฺวา ยุคคฺคาห คณฺหิตุ ยถา
ปสุปสาจโก นปฺปฏิพโล อินฺเทน เทวรฺา สทฺธึ ยุค สมาคมา
สมาคนฺตฺวา ยุคคฺคาห คณฺหิตุ เอวเมว ปสูโร ปริพฺพาชโก
นปฺปฏิพโล โธเนน พุทฺเธน ภควตา สทฺธึ ยุค สมาคมา
สมาคนฺตฺวา ยุคคฺคาห คณฺหิตุ สากจฺเฉตุ สลฺลปตุ สากจฺฉ
สมาปชฺชิตุ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ ปสูโร ปริพฺพาชโก หีนปฺโ
นิหีนปฺโ โอมกปฺโ ลามกปฺโ ชตุกกฺ ปฺโ ปริตฺตปฺโ ฯ
โส หิ ภควา มหาปฺโ ปุถุปฺโ หาสปฺโ
ชวนปฺโ ติกฺขปฺโ นิพฺเพธิกปฺโ ปฺาปฺปเภทกุสโล
ปภินฺนาโณ อธิคตปฏิสมฺภิโท จตุเวสารชฺชปฺปตฺโต ทสพลธารี
ปุริสาสโภ ปุริสสีโห ปุริสนาโค ปุริสาชฺโ ปุริสโธรโยฺห
อนนฺตาโณ อนนฺตเตโช อนนฺตยโส อทฺโธ มหทฺธโน ธนวา
เนตา วิเนตา อนุเนตา สฺาเปตา นิชฺฌาเปตา เปกฺขตา
ปสาเรตา ๑ ฯ โส หิ ภควา อนุปฺปนฺนสฺส มคฺคสฺส อุปฺปาเทตา
อสฺชาตสฺส มคฺคสฺส สฺชเนตา อนกฺขาตสฺส มคฺคสฺส อกฺขาตา
มคฺคฺู มคฺควิทู มคฺคโกวิโท ฯ มคฺคานุคา จ ปนสฺส เอตรหิ
สาวกา วิหรนฺติ ปจฺฉา สมนฺนาคตา ฯ โส หิ ภควา ชาน
ชานาติ ปสฺส ปสฺสติ จกฺขุภูโต าณภูโต ธมฺมภูโต พฺรหฺมภูโต
#๑ ม. ปสาเทตา ฯ
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วตฺตา ปวตฺตา อตฺถสฺส นินฺเนตา อมตสฺส ทาตา ธมฺมสามิ
ตถาคโต ฯ นตฺถิ ตสฺส ภควโต อาต อทิฏ อวิทิต
อสจฺฉิกต อผุสิต ปฺาย ฯ อตีต อนาคต ปจฺจุปฺปนฺน อุปาทาย
สพฺเพ ธมฺมา สพฺพากาเรน พุทฺธสฺส ภควโต าณมุเข อาปาถ
อาคจฺฉนฺติ ฯ ยงฺกิฺจิ เนยฺย นาม อตฺถิ ชานิตพฺพ ฯ อตฺตตฺโถ
วา ปรตฺโถ วา อุภยตฺโถ วา ทิฏ ธมฺมิโก วา อตฺโถ
สมฺปรายิโก วา อตฺโถ อุตฺตาโน วา อตฺโถ คมฺภีโร วา
อตฺโถ คูโฬฺห วา อตฺโถ ปฏิจฺฉนฺโน วา อตฺโถ เนยฺโย
วา อตฺโถ นีโต วา อตฺโถ อนวชฺโช วา อตฺโถ นิกฺกิเลโส
วา อตฺโถ โวทาโน วา อตฺโถ ปรมตฺโถ วา สพฺพนฺต
อนฺโตพุทฺธาเณ ปริวตฺตติ ฯ สพฺพ กายกมฺม พุทฺธสฺส ภควโต
าณานุปริวตฺตติ สพฺพ วจีกมฺม าณานุปริวตฺตติ สพฺพ มโนกมฺม
าณานุปริวตฺตติ ฯ อตีเต พุทธฺ สฺส ภควโต อปฺปฏิหต
าณ อนาคเต พุทฺธสฺส ภควโต อปฺปฏิหต ณาณ ปจฺจุปฺปนฺเน
พุทฺธสฺส ภควโต อปฺปฏิหต าณ ฯ ยาวตก เนยฺย ตาวตก
าณ ยาวตก าณ ตาวตก เนยฺย เนยฺยปริยนฺติก าณ
าณปริยนฺติก เนยฺย ฯ เนยฺย อติกกฺ มิตฺวา าณ นปฺปริวตฺตติ
าณ อติกกฺ มิตฺวา เนยฺยปโถ นตฺถิ ฯ อฺมฺปริยนฺตฏายิโน
เต ธมฺมา ฯ ยถา ทฺวนิ ฺน สมุคฺคปฏลาน สมฺมาผุสิตาน เหฏิม
สมุคฺคปฏล อุปริม นาติวตฺตติ อุปริม สมุคคฺ ปฏล เหฏิม
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นาติวตฺตติ อฺมฺปริยนฺตฏายิโน เอวเมว พุทฺธสฺส
ภควโต เนยฺยฺจ าณฺจ อฺมฺปริยนฺตฏายิโน ยาวตก
เนยฺย ตาวตก าณ ยาวตก าณ ตาวตก เนยฺย เนยฺยปริยนฺติก
าณ าณปริยนฺติก เนยฺย เนยฺย อติกฺกมิตฺวา
าณ นปฺปริวตฺตติ าณ อติกกฺ มิตฺวา เนยฺยปโถ นตฺถิ
อฺมฺปริยนฺตฏายิโน เต ธมฺมา ฯ สพฺพธมฺเมสุ พุทฺธสฺส
ภควโต าณ ปวตฺตติ ฯ สพฺเพ ธมฺมา พุทฺธสฺส ภควโต
อาวชฺชนปฏิพทฺธา อากงฺขปฏิพทฺธา มนสิการปฏิพทฺธา จิตฺตุปฺปาทปฏิพทฺธา ฯ
สพฺพสตฺเตสุ พุทฺธสฺส ภควโต าณ ปวตฺตติ ฯ
สพฺเพส สตฺตาน ภควา อาสย ชานาติ อนุสย ชานาติ จริต
ชานาติ อธิมุตฺตึ ชานาติ อปฺปรชกฺเข มหารชกฺเข ติกฺขินฺทฺริเย
มุทินฺทฺริเย สฺวากาเร ทฺวากาเร สุวิฺาปเย ทุวิฺาปเย ภพฺพาภพฺเพ
สตฺเต ปชานาติ ฯ สเทวโก โลโก สมารโก สพฺรหฺมโก
สสฺสมณพฺราหฺมณี ปชา สเทวมนุสฺสา อนฺโตพุทธฺ าเณ ปริวตฺตติ ฯ
ยถา เยเกจิ มจฺฉกจฺฉปา อนฺตมโส ติมิติมิงฺคล
อุปาทาย อนฺโตมหาสมุทฺเท ปริวตฺตนฺติ เอวเมว สเทวโก โลโก
สมารโก สพฺรหฺมโก สสฺสมณพฺราหฺมณี ปชา สเทวมนุสฺสา อนฺโตพุทฺธาเณ
ปริวตฺตติ ฯ ยถา เยเกจิ ปกฺขี อนฺตมโส ครุฬ
เวนเตยฺย อุปาทาย อากาสสฺส ปเทเส ปริวตฺตนฺติ เอวเมว เยป
เต สารีปุตฺตสมา ปฺาย เตป พุทฺธาณสฺส ปเทเส
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ปริวตฺตนฺติ ฯ พุทฺธาณ เทวมนุสสฺ าน ปฺ ผริตฺวา อภิภวิตฺวา
ติฏติ ๑ ฯ เยป เต ขตฺติยปณฺฑิตา พฺราหฺมณปณฺฑิตา คหปติปณฺฑิตา๗
สมณปณฺฑิตา นิปุณา กตปรปฺปวาทา วาลเวธิรูปา
โวภินฺทนฺตา มฺเ จรนฺติ ปฺาคเตน ทิฏิคตานิ เต ปฺห ๒
อภิสงฺขริตฺวา อภิสงฺขริตฺวา ตถาคต ๓ อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉนฺติ [๔] ฯ
กถิตา จ วิสชฺชิตา จ เต ปฺหา ภควตา โหนฺติ นิทฺทิฏการณา
อุปกฺขิตฺตกา จ ฯ เต ภควโต สมฺปชฺชนฺติ ฯ อถ โข
ภควา ตตฺถ อติโรจติ ยทิท ปฺายาติ โธเนน ยุค สมาคมา
น หิ ตฺว สกฺขสิ สมฺปยาตเว ฯ เตนาห ภควา
อถ ตฺว ปวิตกฺกมาคมา
มนสา ทิฏิคตานิ จินฺตยนฺโต
โธเนน ยุค สมาคมา
น หิ ตฺว สกฺขสิ สมฺปยาตเวติ ฯ
อฏโม ปสูรสุตตฺ นิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
____________________
#๑ ติฏติเยว ฯ ๒ ม. ยุ. ปเฺห ฯ ๓ ม. ตถาคเต ฯ ๔ โป. ม. ยุ. คูฬฺหานิ จ
#ปฏิจฺฉนฺนานิ จ ฯ
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นวโม มาคนฺทิยสุตฺตนิทฺเทโส
[๓๒๑] ทิสฺวาน ตณฺห อรติฺจ ๑ ราค
นาโหสิ ฉนฺโท อป เมถุนสฺมึ
กิเมวิท มุตฺตกรีสปุณฺณ
ปาทาป น สมฺผุสิตุ น อิจฺเฉ ฯ
[๓๒๒] ทิสฺวาน ตณฺห อรติฺจ ราค นาโหสิ ฉนฺโท อป
เมถุนสฺมินฺติ ตณฺหฺจ อรติฺจ ราคฺจ มารธีตโร ทิสฺวา ปสฺสิตฺวา
เมถุนธมฺเม ฉนฺโท วา ราโค วา เปม วา นาโหสีติ ทิสฺวาน
ตณฺห อรติฺจ ราค นาโหสิ ฉนฺโท อป เมถุนสฺมึ ฯ
[๓๒๓] กิเมวิท มุตฺตกรีสปุณฺณ ปาทาป น สมฺผุสิตุ น
อิจฺเฉติ กิเมวิท สรีร มุตฺตปุณฺณ กรีสปุณฺณ เสมฺหปุณฺณ รุธิรปุณฺณ ๒
อฏิสงฺฆาฏ นฺหารุสมฺพนฺธ รุธริ มสาวเลปน จมฺมาวินทฺธ ๓
ฉวิยา ปฏิจฉฺ นฺน ฉิทฺทาวฉิทฺท อุคฺฆรึ ๔ ปคฺฆรึ กิมิสงฺฆนิเสวิต
นานากลิมลปริปูร ปาเทน อกฺกมิตุ น อิจฺเฉยฺย กุโต ปน สวาโส
วา สมาคโม วาติ กิเมวิท มุตฺตกรีสปุณฺณ ปาทาป น สมฺผุสิตุ
น อิจฺเฉ ฯ [๕] เตนาห ภควา
ทิสฺวาน ตณฺห อรติฺจ ราค
นาโหสิ ฉนฺโท อป เมถุนสฺมึ
#๑ ม. รคฺจ ฯ ๒ ม. รุหิรปุณุณ ฯ ๓ จมฺมาวนทฺธนฺติป ปาโ ฯ
#๔ ม. อุคฺฆรนฺต ปคฺฆรนฺต ฯ ๕ โป. ม. ยุ. อนจฺฉริยฺเจต มนุสฺโส ทิพฺเพ
#กาเม ปตฺถยนฺโต มานุสเก กาเม น อิจฺเฉยฺย มานุสเก วา กาเม ปตฺถยนฺโต
#ทิพฺเพ กาเม น อิจฺเฉยฺย ย ตฺว อุโภป น อิจฺฉสิ น สาทิยสิ น ปตฺเถสิ น ปเหสิ
#นาภิชปฺปสิ กึ เต ทสฺสน กตมาย ตฺว ทิฏิยา สมนฺนาคโตติ ปุจฺฉตีติ ฯ
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กิเมวิท มุตฺตกรีสปุณฺณ
ปาทาป น สมฺผุสิตุ น อิจฺเฉติ ฯ
[๓๒๔] เอตาทิสฺเจ รตน น อิจฺฉสิ
นารึ นรินฺเทหิ พหูหิ ปตฺถิต
ทิฏิคต สีลวตานุชีวิต ๑
ภวูปปตฺติฺจ วเทสิ กีทิส ฯ
[๓๒๕] อิท วทามีติ น ตสฺส โหติ (มาคนฺทิยาติ ภควา)
ธมฺเมสุ นิจฺเฉยฺย สมุคฺคหีต
ปสฺสฺจ ทิฏีสุ อนุคฺคหาย
อชฺฌตฺตสนฺตึ ปจิน อทสฺส ฯ
[๓๒๖] อิท วทามีติ น ตสฺส โหตีติ อิท วทามีติ อิท วทามิ
เอต วทามิ เอตฺตก วทามิ เอตฺตาวตา วทามิ อิท ทิฏิคต วทามิ
สสฺสโต โลโกติ วา ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณาติ วาติ ฯ น ตสฺส โหตีติ น มยฺห โหตีติ ๒ อิท
วทามีติ น ตสฺส โหติ ฯ มาคนฺทิยาติ ภควา ต พฺราหฺมณ
นาเมน อาลปติ ฯ ภควาติ คารวาธิวจน ฯเปฯ สจฺฉิกา ปฺตฺติ
ยทิท ภควาติ มาคนฺทิยาติ ภควา ฯ
[๓๒๗] ธมฺเมสุ นิจฺเฉยฺย สมุคฺคหีตนฺติ ธมฺเมสูติ ทฺวาสฏิยา
ทิฏิคเตสุ ฯ นิจฺเฉยฺยาติ นิจฺฉินิตฺวา วินิจฺฉินิตฺวา วิจินิตฺวา ปวิจินิตฺวา
ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา โอธิคฺคาโห
#๑ โป. ม. สีลวต ฯ ๒ โป. ม. น มยฺห โหติ เอตฺตาวตา วทามีติ น ตสฺส โหตีติ ...
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วิลคฺคาโห วรคฺคาโห โกฏาสคฺคาโห อุจฺจยคฺคาโห สมุจฺจยคฺคาโห
อิท สจฺจ ตจฺฉ ตถ ภูต ยาถาว อวิปรีตนฺติ คหิต ปรามฏ
อภินิวิฏ อชฺโฌสิต อธิมุตฺต นตฺถิ [๑] น สวิชฺชติ นุปลพฺภติ
ปหีน สมุจฺฉินฺน วูปสนฺต ปฏิปฺปสฺสทฺธ อภพฺพุปฺปตฺติก าณคฺคินา
ทฑฺฒนฺติ ธมฺเมสุ นิจฺเฉยฺย สมุคฺคหีต ฯ
[๓๒๘] ปสฺสฺจ ทิฏีสุ อนุคฺคหายาติ ทิฏีสุ อาทีนว ปสฺสนฺโต
ทิฏิโย น คณฺหามิ น ปรามสามิ น อภินิวิสามิ อถวา น
คณฺหิตพฺพา น ปรามสิตพฺพา น อภินิวิสิตพฺพาติ เอวมฺป ปสฺสฺจ
ทิฏีสุ อนุคฺคหาย ฯ อถวา สสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ
โมฆมฺนฺติ ทิฏคตเมต ทิฏิคหน ทิฏิกนฺตาโร ทิฏ ิวิสูกายิก
ทิฏิวิปฺผนฺทิต ทิฏิสฺโชน สทุกฺข สวิฆาต สอุปายาส สปริฬาห
น นิพฺพิทาย น วิราคาย น นิโรธาย น อุปสมาย น อภิฺาย
น สมฺโพธาย น นิพฺพานาย สวตฺตตีติ ทิฏีสุ อาทีนว ปสฺสนฺโต
ทิฏิโย น คณฺหามิ น ปรามสามิ น อภินิวิสามิ อถวา น
คณฺหิตพฺพา น ปรามสิตพฺพา น อภินิวิสิตพฺพาติ เอวมฺป ปสฺสฺจ
ทิฏีสุ อนุคคฺ หาย ฯ [๒] อสสฺสโต โลโก อนฺตวา โลโก อนนฺตวา
โลโก ต ชีว ต สรีร อฺ ชีว อฺ สรีร โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณา น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา โหติ จ น จ
โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ทิฏิคตเมต ทิฏ ิคหน
#๑ ม. น สนฺติ ฯ ๒ โป. ม. อถวา ฯ
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ทิฏิกนฺตาโร ทิฏิวิสูกายิก ทิฏิวิปฺผนฺทิต ทิฏิสฺโชน สทุกฺข
สวิฆาต สอุปายาส สปริฬาห น นิพพฺ ิทาย น วิราคาย น นิโรธาย
น อุปสมาย น อภิฺาย น สมฺโพธาย น นิพฺพานาย สวตฺตตีติ
ทิฏีสุ อาทีนว ปสฺสนฺโต ทิฏิโย น คณฺหามิ น ปรามสามิ
น อภินิวิสามิ อถวา น คณฺหิตพฺพา น ปรามสิตพฺพา น
อภินิวิสิตพฺพาติ เอวมฺป ปสฺสฺจ ทิฏีสุ อนุคฺคหาย ฯ อถวา
อิมา ทิฏิโย เอวคหิตา เอวปรามฏา เอวคติกา ภวนฺติ ๑ เอว
อภิสมฺปรายาติ ทิฏีสุ อาทีนว ปสฺสนฺโต ทิฏิโย น คณฺหามิ น
ปรามสามิ น อภินิวิสามิ อถวา น คณฺหิตพฺพา น ปรามสิตพฺพา
น อภินิวิสิตพฺพาติ เอวมฺป ปสฺสฺจ ทิฏีสุ อนุคฺคหาย ฯ อถวา
อิมา ทิฏิโย นิรยสวตฺตนิกา ติรจฺฉานโยนิสวตฺตนิกา ปตฺติวิสยสวตฺตนิกาติ
ทิฏีสุ อาทีนว ปสฺสนฺโต ทิฏ ิโย น คณฺหามิ น
ปรามสามิ นาภินิวิสามิ อถวา น คณฺหิตพฺพา น ปรามสิตพฺพา
นาภินิวิสิตพฺพาติ เอวมฺป ปสฺสฺจ ทิฏีสุ อนุคฺคหาย ฯ อถวา
อิมา ทิฏิโย อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา วยธมฺมา
วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมาติ ทิฏีสุ อาทีนว ปสฺสนฺโต ทิฏิโย น
คณฺหามิ น ปรามสามิ นาภินิวิสามิ อถวา น คณฺหิตพฺพา น
ปรามสิตพฺพา นาภินิวิสิตพฺพาติ เอวมฺป ปสฺสฺจ ทิฏีสุ อนุคฺคหาย ฯ
[๓๒๙] อชฺฌตฺตสนฺตึ ปจิน อทสฺสนฺติ [๒] อชฺฌตฺต ราคสฺส
สนฺตึ โทสสฺส สนฺตึ โมหสฺส สนฺตึ โกธสฺส อุปนาหสฺส
#๑ ม. ภวิสฺสนฺติ ฯ ๒ ม. อชฺฌตฺตสนฺตึ ฯ ยุ. อชฺฌตฺต สนฺตึ ฯ
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มกฺขสฺส ปฬาสสฺส อิสฺสาย มจฺฉริยสฺส มายาย สาเยฺยสฺส
ถมฺภสฺส สารมฺภสฺส มานสฺส อติมานสฺส มทสฺส ปมาทสฺส
สพฺพกิเลสาน สพฺพทุจฺจริตาน สพฺพทรถาน สพฺพปริฬาหาน
สพฺพสนฺตาปาน สพฺพากุสลาภิสงฺขาราน สนฺตึ [๑] วูปสนฺตึ นิพฺพุตึ
ปฏิปฺปสฺสทฺธึ [๒] ฯ ปจินนฺติ ปจินนฺโต วิจินนฺโต ปวิจินนฺโต ตุลยนฺโต
ตีรยนฺโต วิภาวยนฺโต วิภูต กโรนฺโต สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ
ปจินนฺโต วิจินนฺโต ปวิจินนฺโต ตุลยนฺโต ตีรยนฺโต วิภาวยนฺโต วิภูต
กโรนฺโต สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ฯเปฯ
ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ปจินนฺโต วิจินนฺโต
ปวิจินนฺโต ตุลยนฺโต ตีรยนฺโต วิภาวยนฺโต วิภูต กโรนฺโต ฯ
อทสฺสนฺติ อทสฺส อทกฺขึ ปสฺสึ ๓ ปฏิวิชฺฌนิ ฺติ อชฺฌตฺตสนฺตึ ปจิน
อทสฺส ฯ เตนาห ภควา
อิท วทามีติ น ตสฺส โหติ (มาคนฺทิยาติ ภควา)
ธมฺเมสุ นิจฺเฉยฺย สมุคฺคหีต
ปสฺสฺจ ทิฏีสุ อนุคฺคหาย
อชฺฌตฺตสนฺตึ ปจิน อทสฺสนฺติ ฯ๔
[๓๓๐] วินิจฺฉยา ยานิ ปกปฺปตานิ (อิติ มาคนฺทิโย)
เต เว มุนี พฺรูสิ อนุคฺคหาย
อชฺฌตฺตสนฺตีติ ยเมตมตฺถ
กถ นุ ธีเรหิ ปเวทิตนฺต ฯ
#๑ โป. ม. อุปสนฺตึ ฯ ๒ โป. ม. สนฺตึ ฯ ๓ ม. อปสฺสึ ฯ
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[๓๓๑] วินิจฺฉยา ยานิ ปกปฺปตานีติ วินิจฺฉยานิ วุจฺจนฺติ
ทฺวาสฏี ทิฏิคตานิ [๑] ฯ ปกปฺปตานีติ กปฺปตา อภิสงฺขตา
สณฺปตาติป ปกปฺปตา ฯ อถวา อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา
ขยธมฺมา วยธมฺมา วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา วิปริณามธมฺมาติป
ปกปฺปตาติ วินิจฺฉยา ยานิ ปกปฺปตานิ ฯ อิติ มาคนฺทิโยติ อิตีติ
ปทสนฺธิ ฯเปฯ ปทานุปุพฺพตาเมต อิตีติ ฯ มาคนฺทิโยติ ตสฺส
พฺราหฺมณสฺส นาม สงฺขา สมฺา [๒] โวหาโรติ อิติ มาคนฺทิโย ฯ
[๓๓๒] เต เว มุนี พฺรูสิ อนุคฺคหาย อชฺฌตฺตสนฺตีติ
ยเมตมตฺถนฺติ เต เวติ ทฺวาสฏี ทิฏ ิคตานิ ฯ มุนีติ โมน วุจฺจติ
าณ ฯเปฯ สงฺคชาลมติจฺจ โส มุนีติ ฯ อนุคคฺ หายาติ ทิฏ ีสุ
อาทีนว ปสฺสนฺโต ทิฏิโย น คณฺหามิ น ปรามสามิ นาภินิวิสามีติ
ปคฺคณฺหาสิ ๓ อชฺฌตฺตสนฺตีติ จ ภณสิ ฯ ยเมตมตฺถนฺติ ย ปรมตฺถนฺติ
เต เว มุนี พฺรูสิ อนุคฺคหาย อชฺฌตฺตสนฺตีติ ยเมตมตฺถ ฯ
[๓๓๓] กถ นุ ธีเรหิ ปเวทิตนฺตนฺติ กถนฺนูติ สสยปุจฺฉา
วิมติปุจฺฉา เทฺวฬฺหกปุจฺฉา อเนกสปุจฺฉา เอว นุ โข น นุ
โข กินฺนุ โข กถ นุ โขติ กถ นุ ฯ ธีเรหีติ [๔] ปณฺฑิเตหิ
ปฺวนฺเตหิ พุทฺธิมนฺเตหิ าณีหิ วิภาวีหิ เมธาวีหิ ฯ
ปเวทิตนฺติ เวทิต ปเวทิต อาจิกฺขิต เทสิต ปฺปต ปฏปต
วิวริต วิภชิต อุตฺตานีกต ปกาสิตนฺติ กถ นุ ธีเรหิ
ปเวทิตนฺต ฯ เตนาห ภควา
#๑ ม. ยุ. ทิฏ ิวินิจฺฉยา. ๒ ม. ปฺตฺติ ฯ ๓ ม. จ ภณสิ. ๔ ม. ธีเรหิ ฯ
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วินิจฺฉยา ยานิ ปกปฺปตานิ (อิติ มาคนฺทิโย)
เต เว มุนี พฺรูสิ อนุคฺคหาย
อชฺฌตฺตสนฺตีติ ยเมตมตฺถ
กถ นุ ธีเรหิ ปเวทิตนฺตนฺติ ฯ
[๓๓๔] น ทิฏิยา น สุติยา น าเณน (มาคนฺทิยาติ ภควา)
สีลพฺพเตนาป น สุทฺธิมาห
อทิฏิยา อสฺสุติยา อาณา
อสีลตา อพฺพตา โนป เตน
เอเต จ นิสฺสชฺช อนุคฺคหาย
สนฺโต อนิสฺสาย ภว น ชปฺเป ฯ
[๓๓๕] น ทิฏิยา น สุติยา น าเณนาติ ทิฏเนป สุทฺธึ
วิสุทฺธึ ปริสทุ ฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมุตตฺ ึ นาห น กเถสิ น ภณสิ
น ทีปยสิ น โวหรสิ ฯ สุเตนป สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตตฺ ึ
วิมุตฺตึ ปริมตุ ฺตึ นาห น กเถสิ น ภณสิ น ทีปยสิ น โวหรสิ ฯ
ทิฏสุเตนป สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ นาห
น กเถสิ น ภณสิ น ทีปยสิ น โวหรสิ ฯ าเณนป สุทฺธึ วิสุทฺธึ
ปริสุทฺธึ มุตตฺ ึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ นาห น กเถสิ น ภณสิ น ทีปยสิ
น โวหรสีติ น ทิฏิยา น สุติยา น าเณน ฯ มาคนฺทิยาติ ภควา
ต พฺราหฺมณ นาเมน อาลปติ ฯ ภควาติ คารวาธิวจน ฯเปฯ
สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ มาคนฺทิยาติ ภควา ฯ
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[๓๓๖] สีลพฺพเตนาป น สุทฺธมิ าหาติ สีเลนป สุทฺธึ วิสุทฺธึ
ปริสุทฺธึ มุตตฺ ึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ นาห น กเถสิ น ภณสิ น ทีปยสิ
น โวหรสิ ฯ วตฺเตนป สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตตฺ ึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ
นาห น กเถสิ น ภณสิ น ทีปยสิ น โวหรสิ ฯ สีลพฺพเตนป
สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตตฺ ึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ นาห น กเถสิ น ภณสิ
น ทีปยสิ น โวหรสีติ สีลพฺพเตนาป น สุทฺธิมาห ฯ
[๓๓๗] อทิฏิยา อสฺสุติยา อาณา อสีลตา อพฺพตา โนป
เตนาติ ทิฏิป อิจฺฉิตพฺพา ทสวตฺถุกา สมฺมาทิฏิ อตฺถิ
ทินฺน อตฺถิ ยิฏ อตฺถิ หุต อตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน
ผล วิปาโก อตฺถิ อย โลโก อตฺถิ ปโร โลโก อตฺถิ
มาตา อตฺถิ ปตา อตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา อตฺถิ โลเก
สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมฺจ โลก
ปรฺจ โลก สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ ฯ สวนมฺป
อิจฺฉิตพฺพ ปรโต โฆโส สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ คาถา
อุทาน อิติวตุ ฺตก ชาตก อพฺภูตธมฺม เวทลฺล ฯ าณมฺป
อิจฺฉิตพฺพ กมฺมสฺสกตาณ สจฺจานุโลมิกาณ อภิฺาาณ
สมาปตฺติาณ ฯ สีลมฺป อิจฺฉิตพฺพ ปาฏิโมกฺขสวโร ฯ วตฺตมฺป
อิจฺฉิตพฺพ อฏ ธุตงฺคานิ อารฺิกงฺค ปณฺฑปาติกงฺค
ปสุกูลิกงฺค เตจีวริกงฺค สปทานจาริกงฺค ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺค เนสชฺชิกงฺค
ยถาสนฺถติกงฺค ฯ อทิฏ ิยา อสฺสุติยา อาณา อสีลตา อพฺพตา
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โนป เตนาติ นป สมฺมาทิฏิมตฺเตน นป สวนมตฺเตน นป าณมตฺเตน
นป สีลมตฺเตน นป วตฺตมตฺเตน อชฺฌตฺตสนฺติปฺปตฺโต
โหติ นป วินา เอเตหิ ธมฺเมหิ อชฺฌตฺตสนฺตึ ปาปุณาติ อปจ
สมฺภารา อิเม ธมฺมา โหนฺติ อชฺฌตฺตสนฺตึ ปาปุณิตุ อธิคนฺตุ ผุสิตุ
สจฺฉิกาตุนฺติ อทิฏิยา อสฺสุติยา อาณา อสีลตา อพฺพตา
โนป เตน ฯ
[๓๓๘] เอเต จ นิสฺสชฺช อนุคฺคหายาติ เอเตหิ ๑ กณฺหปกฺขิกาน
ธมฺมาน สมุคฺฆาตโต ปหาน อิจฺฉิตพฺพ ฯ เตธาตุเกสุ กุสเลสุ
ธมฺเมสุ อตมฺมยตา อิจฉฺ ิตพฺพา ฯ ยโต กณฺหปกฺขิกา ธมฺมา
สมุคฺฆาตปฺปหาเนน ปหีนา โหนฺติ อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา
อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา เตธาตุเกสุ จ กุสเลสุ ธมฺเมสุ
อตมฺมยตา โหติ เอตฺตาวตาป น คณฺหาติ น ปรามสติ นาภินิวิสติ
อถวา น คณฺหิตพฺพา น ปรามสิตพฺพา นาภินิวิสิตพฺพาติ
เอวมฺป เอเต จ นิสฺสชฺช อนุคฺคหาย ฯ ยโต ตณฺหา จ ทิฏิ จ
มาโน จ ปหีนา โหนฺติ อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา
อายตึ อนุปปฺ าทธมฺมา เอตฺตาวตาป น คณฺหาติ น ปรามสติ
นาภินิวิสตีติ เอวมฺป เอเต จ นิสฺสชฺช อนุคฺคหาย ฯ ยโต
ปฺุาภิสงฺขาโร จ อปฺุาภิสงฺขาโร จ อาเนฺชาภิสงฺขาโร จ
ปหีนา โหนฺติ อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ
อนุปฺปาทธมฺมา เอตฺตาวตาป น คณฺหาติ น ปรามสติ นาภินิวิสตีติ
#๑ ม. เอเตติ ฯ
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เอวมฺป เอเต จ นิสฺสชฺช อนุคฺคหาย ฯ
[๓๓๙] สนฺโต อนิสฺสาย ภว น ชปฺเปติ สนฺโตติ ราคสฺส
สนฺตตฺตา ๑ สนฺโต โทสสฺส สนฺตตฺตา ๑ สนฺโต โมหสฺส สนฺตตฺตา ๑
สนฺโต โกธสฺส อุปนาหสฺส มกฺขสฺส ปฬาสสฺส อิสฺสาย
มจฺฉริยสฺส มายาย สาเยฺยสฺส ถมฺภสฺส สารมฺภสฺส
มานสฺส อติมานสฺส มทสฺส ปมาทสฺส สพฺพกิเลสาน
สพฺพทุจฺจริตาน สพฺพทรถาน สพฺพปริฬาหาน สพฺพสนฺตาปาน
สพฺพากุสลาภิสงฺขาราน สนฺตตฺตา สมิตตฺตา วูปสมิตตฺตา วิชฺฌาตตฺตา
นิพฺพุตตฺตา วิคตตฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธตฺตา สนฺโต [๒] วูปสนฺโต
นิพฺพุโต ปฏิปฺปสฺสทฺโธติ สนฺโต ฯ อนิสฺสายาติ เทฺว นิสฺสยา
ตณฺหานิสฺสโย จ ทิฏินิสฺสโย จ ฯเปฯ อย ตณฺหานิสฺสโย ฯเปฯ
อย ทิฏินิสฺสโย ฯ ตณฺหานิสฺสย ปหาย ทิฏินิสฺสย
ปฏินิสฺสชฺชติ ฺวา จกฺขุ อนิสฺสาย โสต อนิสฺสาย ฆาน อนิสฺสาย
ชิวฺห อนิสสฺ าย กาย อนิสฺสาย มน อนิสฺสาย รูเป สทฺเท
คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ กุล คณ อาวาส ลาภ ยส ปสส
สุข จีวร ปณฺฑปาต เสนาสน คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร กามธาตุ
รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภว รูปภว อรูปภว สฺาภว
อสฺาภว เนวสฺานาสฺาภว เอกโวการภว จตุโวการภว
ปฺจโวการภว อตีต อนาคต ปจฺจุปฺปนฺน ทิฏสุตมุตวิฺาตพฺเพ
ธมฺเม อนิสฺสาย อคฺคณฺหิตฺวา อปรามสิตฺวา อนภินิวิสิตฺวาติ
#๑ ม. สมิตตฺตา ฯ ๒ โป. ม. อุปสนฺโต ฯ
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สนฺโต อนิสฺสาย ฯ ภว น ชปฺเปติ กามภว น ชปฺเปยฺย รูปภว
น ชปฺเปยฺย อรูปภว น ชปฺเปยฺย น ปชปฺเปยฺย น อภิชปฺเปยฺยาติ
สนฺโต อนิสฺสาย ภว น ชปฺเป ฯ เตนาห ภควา
น ทิฏิยา น สุติยา น าเณน (มาคนฺทิยาติ ภควา)
สีลพฺพเตนาป น สุทฺธิมาห
อทิฏิยา อสฺสุติยา อาณา
อสีลตา อพฺพตา โนป เตน
เอเต จ นิสฺสาย อนุคฺคหาย
สนฺโต อนิสฺสาย ภว น ชปฺเปติ ฯ
[๓๔๐] โน เจ กิร ทิฏิยา น สุติยา น าเณน (อิติ มาคนฺทิโย)
สีลพฺพเตนาป น สุทฺธิมาห
อทิฏิยา อสฺสุติยา อาณา
อสีลตา อพฺพตา โนป เตน
มฺามห โมมุหเมว ธมฺม
ทิฏิยา เอเก ปจฺเจนฺติ สุทฺธึ ฯ
[๓๔๑] โน เจ กิร ทิฏิยา น สุติยา น าเณนาติ
ทิฏิยาป สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ นาห
น กเถสิ น ภณสิ น ทีปยสิ น โวหรสิ ฯ สุเตนป สุทฺธึ
วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ นาห น กเถสิ น
ภณสิ น ทีปยสิ น โวหรสิ ฯ ทิฏสุเตนป สุทฺธึ วิสุทฺธึ
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ปริสุทฺธึ มุตตฺ ึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ นาห น กเถสิ น ภณสิ น
ทีปยสิ น โวหรสิ ฯ าเณนป สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตตฺ ึ
วิมุตฺตึ ปริมตุ ฺตึ นาห น กเถสิ น ภณสิ น ทีปยสิ น โวหรสีติ
โน เจ กิร ทิฏิยา น สุติยา น าเณน ฯ อิติ มาคนฺทิโยติ
อิตีติ ปทสนฺธิ ฯเปฯ ปทานุปุพฺพตาเมต อิตีติ ฯ มาคนฺทิโยติ
ตสฺส พฺราหฺมณสฺส นามนฺติ อิติ มาคนฺทิโย ฯ
[๓๔๒] สีลพฺพเตนาป น สุทฺธมิ าหาติ สีเลนป สุทฺธึ วิสุทฺธึ
ปริสุทฺธึ วตฺเตนป สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ สีลพฺพเตนป สุทฺธึ
วิสุทฺธึ ปริสทุ ฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมุตตฺ ึ นาห น กเถสิ น ภณสิ
น ทีปยสิ น โวหรสีติ สีลพฺพเตนาป น สุทฺธิมาห ฯ
[๓๔๓] อทิฏิยา อสฺสุติยา อาณา อสีลตา อพฺพตา โนป
เตนาติ ทิฏ ิป อิจฺฉิตพฺพาติ เอว ภณสิ สวนมฺป อิจฺฉิตพฺพนฺติ
เอว ภณสิ าณมฺป อิจฺฉิตพฺพนฺติ เอว ภณสิ สีลมฺป
อิจฺฉิตพฺพนฺติ เอว ภณสิ วตฺตมฺป อิจฺฉิตพฺพนฺติ เอว ภณสิ
น สกฺโกสิ เอกเสน อนุชานิตุ น ๑ สกฺโกสิ เอกเสน ปฏิกฺขิปตุนฺติ
อทิฏิยา อสฺสุติยา อาณา อสีลตา อพฺพตา โนป เตน ฯ
[๓๔๔] มฺามห โมมุหเมว ธมฺมนฺติ โมมูหธมฺโม อย
ตุยฺห พาลธมฺโม มูฬฺหธมฺโม อาณธมฺโม อมราวิกฺเขปธมฺโมติ
เอว มฺามิ เอว ชานามิ เอว อาชานามิ [๒] เอว ปฏิวิชฺฌามีติ
มฺามห โมมุหเมว ธมฺม ฯ
#๑ ม. นป. ฯ ๒ ม. เอว วิชานามิ เอว ปฏิวิชานามิ ฯ
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[๓๔๕] ทิฏิยา เอเก ปจฺเจนฺติ สุทฺธินฺติ ทิฏิยา เอเก
สมณพฺราหฺมณา สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ
ปจฺเจนฺติ ฯ สสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ทิฏิยา
เอเก สมณพฺราหฺมณา สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ
ปจฺเจนฺติ ฯ อสสฺสโต โลโก ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ
ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ทิฏิยา เอเก
สมณพฺราหฺมณา สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ
ปจฺเจนฺตีติ ทิฏิยา เอเก ปจฺเจนฺติ สุทฺธึ ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ
โน เจ กิร ทิฏ ิยา น สุติยา น าเณน (อิติ มาคนฺทิโย)
สีลพฺพเตนาป น สุทฺธิมาห
อทิฏิยา อสฺสุติยา อาณา
อสีลตา อพฺพตา โนป เตน
มฺามห โมมุหเมว ธมฺม
ทิฏิยา เอเก ปจฺเจนฺติ สุทฺธินฺติ ฯ
[๓๔๖] ทิฏีสุ ๑ นิสฺสาย อนุปุจฺฉมาโน (มาคนฺทิยาติ ภควา)
สมุคฺคหีเตสุ ปโมหมาคา
อิโต จ นาทฺทกฺขิ อณุมฺป สฺ
ตสฺมา ตุว โมมุหโต ทหาสิ ฯ
[๓๔๗] ทิฏีสุ นิสสฺ าย อนุปุจฺฉมาโนติ มาคนฺทิโย พฺราหฺมโณ
ทิฏึ นิสฺสาย ทิฏึ ปุจฺฉติ ลคฺคน นิสฺสาย ลคฺคน ปุจฺฉติ
#๑ ม. ทิฏิฺจ ฯ
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พนฺธน นิสสฺ าย พนฺธน ปุจฺฉติ ปลิโพธ นิสฺสาย ปลิโพธ
ปุจฺฉติ ฯ อนุปุจฺฉมาโนติ ปุนปฺปนุ  ปุจฺฉตีติ ทิฏีสุ นิสสฺ าย
อนุปุจฺฉมาโน ฯ มาคนฺทิยาติ ภควา ต พฺราหฺมณ นาเมน
อาลปติ ฯ ภควาติ คารวาธิวจน ฯเปฯ สจฺฉิกา ปฺตฺติ
ยทิท ภควาติ มาคนฺทิยาติ ภควา ฯ
[๓๔๘] สมุคฺคหีเตสุ ปโมหมาคาติ ยา ทิฏิ ตยา คหิตา
ปรามฏา อภินิวิฏา อชฺโฌสิตา อธิมุตฺตา ตาเยว ตฺว ทิฏิยา
มูโฬฺหสิ ปมูโฬฺห สมฺมูโฬฺห โมห อาคโตสิ ปโมห อาคโตสิ
สมฺโมห อาคโตสิ อนฺธการ ปกฺขนฺโตสีติ สมุคฺคหีเตสุ
ปโมหมาคา ฯ
[๓๔๙] อิโต จ นาทฺทกฺขิ อณุมฺป สฺนฺติ อิโต อชฺฌตฺตสนฺติโต
วา ปฏิปตฺตโิ ต ๑ วา ธมฺมเทสนโต วา ยุตฺตสฺ วา ๒
ปตฺตสฺ วา ลกฺขณสฺ วา การณสฺ วา านสฺ
วา น ปฏิลภสิ ๓ กุโต าณนฺติ เอวมฺป อิโต จ นาทฺทกฺขิ
อณุมฺป สฺ ฯ อถวา อนิจฺจ วา อนิจฺจสฺานุโลม วา
ทุกฺข วา ทุกฺขสฺานุโลม วา อนตฺต วา อนตฺตสฺานุโลม
วา สฺุปฺปาทมตฺต วา สฺานิมิตฺต วา น ปฏิลภสิ ๔ กุโต
าณนฺติ เอวมฺป อิโต จ นาทฺทกฺขิ อณุมฺป สฺ ฯ
[๓๕๐] ตสฺมา ตุว โมมุหโต ทหาสีติ ตสฺมาติ ตสฺมา
ตการณา ตเหตุ ตปฺปจฺจยา ตนิทานา โมมูหธมฺมโต พาลธมฺมโต
#๑ ม. ปฏิปทาโต ฯ ๒ ม. ยุตฺตสฺ ... านสฺนฺติ อิเมสุ ปาเสุ วาสทฺโท
#นตฺถิ ฯ ๓-๔ ม. ปฏิลภติ ฯ
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มูฬฺหธมฺมโต อาณธมฺมโต อมราวิกฺเขปธมฺมโต ทหาสิ ปสฺสสิ
ทกฺขสิ โอโลเกสิ นิชฌ
ฺ ายสิ อุปปริกฺขสีติ ตสฺมา ตุว โมมุหโต
ทหาสิ ฯ เตนาห ภควา
ทิฏีสุ นิสฺสาย อนุปุจฺฉมาโน (มาคนฺทิยาติ ภควา)
สมุคฺคหีเตสุ ปโมหมาคา
อิโต จ นาทฺทกฺขิ อณุมฺป สฺ
ตสฺมา ตุว โมมุหโต ทหาสีติ ฯ
[๓๕๑] สโม วิเสสี อุท วา นิหโี น
โย มฺตี โส วิวเทถ เตน
ตีสุ วิธาสุ อวิกมฺปมาโน
สโม วิเสสีติ น ตสฺส โหติ ฯ
[๓๕๒] สโม วิเสสี อุท วา นิหโี น โย มฺตี โส
วิวเทถ เตนาติ สทิโสหมสฺมีติ วา เสยฺโยหมสฺมีติ วา
หีโนหมสฺมีติ ๑ วา โย มฺติ โส เตน มาเนน ตาย ทิฏิยา เตน
วา ปุคฺคเลน กลห กเรยฺย ภณฺฑน กเรยฺย วิคฺคห กเรยฺย
วิวาท กเรยฺย เมธค กเรยฺย น ตฺว อิม ธมฺมวินย อาชานาสิ
อห อิม ธมฺมวินย อาชานามิ กึ ตฺว อิม ธมฺมวินย
อาชานิสฺสสิ มิจฺฉาปฏิปนฺโน ตฺวมสิ อหมสฺมิ สมฺมาปฏิปนฺโน
สหิตมฺเม อสหิตนฺเต ปุเร วจนีย ปจฺฉา อวจ ปจฺฉา วจนีย
ปุเร อวจ อธิจิณฺณนฺเต วิปราวตฺต อาโรปโต เต วาโท
#๑ โป. ยุ. นิหีโน ...
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นิคฺคหิโตสิ ๑ จร วาทปฺปโมกฺขาย นิพฺเพเธหิ วา สเจ ปโหสีติ
สโม วิเสสี อุท วา นิหีโน โย มฺตี โส วิวเทถ เตน ฯ
[๓๕๓] ตีสุ วิธาสุ อวิกมฺปมาโน สโม วิเสสีติ น ตสฺส
โหตีติ ยสฺเสตา ติสฺโส วิธา ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา
ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา ทฑฺฒา โส ตีสุ
วิธาสุ น กมฺปติ น วิกมฺปติ อวิกมฺปมานสฺส ปุคฺคลสฺสถ
สทิโสหมสฺมีติ วา เสยฺโยหมสฺมีติ วา หีโนหมสฺมีติ วา ฯ น ตสฺส
โหตีติ น มยฺห โหตีติ ๒ ตีสุ วิธาสุ อวิกมฺปมาโน สโม วิเสสีติ น
ตสฺส โหติ ฯ เตนาห ภควา
สโม วิเสสี อุท วา นิหีโน
โย มฺตี โส วิวเทถ เตน
ตีสุ วิธาสุ อวิกมฺปมาโน
สโม วิเสสีติ น ตสฺส โหตีติ ฯ
[๓๕๔] สจฺจนฺติ โส พฺราหฺมโณ กึ วเทยฺย
มุสาติ วา โส วิวเทถ เกน
ยสฺมึ สม วิสม วาป นตฺถิ
ส เกน วาท ปฏิสฺุเชยฺย ฯ
[๓๕๕] สจฺจนฺติ โส พฺราหฺมโณ กึ วเทยฺยาติ พฺราหฺมโณติ
สตฺตนฺน ธมฺมาน พาหิตตฺตา พฺราหฺมโณ ฯเปฯ อนิสฺสิโต ตาทิ
ปวุจฺจเต ส พฺรหฺมาติ สจฺจนฺติ โส พฺราหฺมโณ ฯ กึ วเทยฺยาติ
#๑ ม. ยุ. นิคคฺ หิโต ตฺวมสิ ฯ ๒. ม. อิตสิ ทฺโท นตฺถิ ฯ
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สสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ พฺราหฺมโณ กึ
วเทยฺย กึ กเถยฺย กึ ภเณยฺย กึ ทีปเยยฺย กึ โวหเรยฺย ฯ
อสสฺสโต โลโก ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ พฺราหฺมโณ กึ วเทยฺย
กึ กเถยฺย กึ ภเณยฺย กึ ทีปเยยฺย กึ โวหเรยฺยาติ สจฺจนฺติ
โส พฺราหฺมโณ กึ วเทยฺย ฯ
[๓๕๖] มุสาติ วา โส วิวเทถ เกนาติ พฺราหฺมโณ มยฺหว
สจฺจ ตุยฺห มุสาติ เกน มาเนน กาย ทิฏิยา เกน วา ปุคฺคเลน
กลห กเรยฺย ภณฺฑน กเรยฺย วิคฺคห กเรยฺย วิวาท กเรยฺย
เมธค กเรยฺย น ตฺว อิม ธมฺมวินย อาชานาสิ ฯเปฯ นิพฺเพเธหิ
วา สเจ ปโหสีติ มุสาติ วา โส วิวเทถ เกน ฯ
[๓๕๗] ยสฺมึ สม วิสม วาป นตฺถีติ ยสฺมึ ๑ อรหนฺเต ขีณาสเว
สทิโสหมสฺมีติ มาโน นตฺถิ เสยฺโยหมสฺมีติ อติมาโน นตฺถิ
หีโนหมสฺมีติ โอมาโน นตฺถิ [๒] น สวิชฺชติ นุปลพฺภติ ปหีน สมุจฺฉินฺน
วูปสนฺต ปฏิปฺปสฺสทฺธ อภพฺพุปฺปตฺติก าณคฺคินา ทฑฺฒนฺติ ยสฺมึ
สม วิสม วาป นตฺถิ ฯ
[๓๕๘] ส เกน วาท ปฏิสฺุเชยฺยาติ โส เกน มาเนน กาย
ทิฏิยา เกน วา ปุคฺคเลน วาท ปฏิสฺุชฺเชยฺย ๓ ปฏิปฺผเรยฺย
กลห กเรยฺย ภณฺฑน กเรยฺย วิคฺคห กเรยฺย วิวาท กเรยฺย เมธค
กเรยฺย น ตฺว อิม ธมฺมวินย อาชานาสิ ฯเปฯ นิพฺเพเธหิ วา
#๑ โป. ม. ยุ. ยสฺมินฺติ ยสฺมึ ปุคฺคเล ... ๒ โป. ม. น สนฺติ ฯ ๓. ม.
#ปฏิฺโเชยฺย ฯ
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สเจ ปโหสีติ ส เกน วาท ปฏิสฺุเชยฺย ฯ เตนาห ภควา
สจฺจนฺติ โส พฺราหฺมโณ กึ วเทยฺย
มุสาติ วา โส วิวเทถ เกน
ยสฺมึ สม วิสม วาป นตฺถิ
ส เกน วาท ปฏิสฺุเชยฺยาติ ฯ
[๓๕๙] โอกมฺปหาย อนิเกตสารี
กาเม อกุพฺพ มุนิ สนฺถวานี
กาเมหิ ริตฺโต อปุเรกฺขราโน
กถ น วิคฺคยฺห ชเนน กยิรา ฯ
[๓๖๐] อถ โข หาลินฺทกานิ คหปติ เยนายสฺมา มหากจฺจาโน
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต มหากจฺจาน อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺโน โข หาลินฺทกานิ คหปติ
อายสฺมนฺต มหากจฺจาน เอตทโวจ วุตฺตมิท ภนฺเต กจฺจาน
ภควตา อฏกวคฺคิเก มาคนฺทิยปเฺห
โอกมฺปหาย อนิเกตสารี
กาเม อกุพฺพ มุนิ สนฺถวานี
กาเมหิ ริตฺโต อปุเรกฺขราโน
กถ น วิคฺคยฺห ชเนน กยิราติ ฯ
อิมสฺส นุ โข ภนฺเต กจฺจาน ภควตา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส กถ
อตฺโถ วิตฺถาเรน ทฏพฺโพติ ฯ รูปธาตุ โข คหปติ วิฺาณสฺส
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โอโก รูปธาตุราควินิพนฺธฺจ ปน วิฺาณ โอกสารีติ วุจฺจติ
เวทนาธาตุ โข คหปติ สฺาธาตุ โข คหปติ สงฺขารธาตุ
โข คหปติ วิฺาณสฺส โอโก สงฺขารธาตุราควินิพนฺธฺจ ปน
วิฺาณ โอกสารีติ วุจฺจติ เอว โข คหปติ โอกสารี โหติ ฯ
กถฺจ คหปติ อโนกสารี โหติ ฯ รูปธาตุยา โข คหปติ โย
ฉนฺโท โย ราโค ยา นนฺทิ ยา ตณฺหา เย อุปายุปาทานา
เจตโส อธิฏ านาภินิเวสานุสยา เต ตถาคตสฺส ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา
ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ตสฺมา
ตถาคโต อโนกสารีติ วุจฺจติ ฯ เวทนาธาตุยา โข คหปติ สฺาธาตุยา
โข คหปติ สงฺขารธาตุยา โข คหปติ วิฺาณธาตุยา
โข คหปติ โย ฉนฺโท โย ราโค ยา นนฺทิ ยา ตณฺหา เย
อุปายุปาทานา เจตโส อธิฏานาภินิเวสานุสยา เต ตถาคตสฺส
ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ
อนุปฺปาทธมฺมา ตสฺมา ตถาคโต อโนกสารีติ วุจฺจติ เอว โข
คหปติ อโนกสารี โหติ ฯ กถฺจ คหปติ นิเกตสารี โหติ ฯ
รูปนิมิตฺตนิเกตสารวินิพนฺธ โข คหปติ นิเกตสารีติ วุจฺจติ ฯ
สทฺทนิมิตฺต คนฺธนิมิตฺต รสนิมิตฺต โผฏพฺพนิมิตฺต ธมฺมนิมิตฺตนิเกตสารวินิพนฺธ
โข คหปติ นิเกตสารีติ วุจฺจติ เอว โข คหปติ
นิเกตสารี โหติ ฯ กถฺจ คหปติ อนิเกตสารี โหติ ฯ
รูปนิมิตฺตนิเกตสารวินิพนฺธา โข คหปติ ตถาคตสฺส ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา
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ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ตสฺมา
ตถาคโต อนิเกตสารีติ วุจฺจติ ฯ สทฺทนิมิตฺตคนฺธนิมิตฺตรสนิมิตฺตโผฏพฺพนิมิตฺตธมฺมนิมิตฺตนิเกตสารวินิพนฺธา โข คหปติ ตถาคตสฺส
ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ
อนุปฺปาทธมฺมา ตสฺมา ตถาคโต อนิเกตสารีติ วุจฺจติ เอว โข
คหปติ อนิเกตสารี โหติ ฯ กถฺจ คหปติ กาเม สนฺถวชาโต
โหติ ฯ อิธ คหปติ เอกจฺโจ [๑] คิหีหิ สสฏโ วิหรติ สหนนฺที
สหโสกี สุขิเตสุ สุขิโต ทุกฺขิเตสุ ทุกฺขิโต อุปปฺ นฺเนสุ กิจฺจกรณีเยสุ
อตฺตนา โวโยค อาปชฺชติ เอว โข คหปติ กาเม สนฺถวชาโต
โหติ ฯ กถฺจ คหปติ กาเม น สนฺถวชาโต โหติ ฯ อิธ
คหปติ [๒] ภิกฺขุ คิหีหิ อสสฏโ วิหรติ น สหนนฺที น สหโสกี น
สุขิเตสุ สุขิโต น ทุกขฺ ิเตสุ ทุกฺขิโต อุปฺปนฺเนสุ กิจฺจกรณีเยสุ
น อตฺตนา โวโยค อาปชฺชติ เอว โข คหปติ กาเม น
สนฺถวชาโต โหติ ฯ กถฺจ คหปติ กาเมหิ อริตฺโต โหติ ฯ
อิธ คหปติ เอกจฺโจ กาเมสุ อวีตราโค ๓ โหติ อวีตจฺฉนฺโท
อวีตเปโม อวีตปปาโส อวีตปริฬาโห อวีตตโณฺห เอว โข
คหปติ กาเมหิ อริตฺโต โหติ ฯ กถฺจ คหปติ กาเมหิ ริตฺโต
โหติ ฯ อิธ คหปติ ภิกฺขุ กาเมสุ วีตราโค โหติ วีตจฺฉนฺโท
วีตเปโม วีตปปาโส วีตปริฬาโห วีตตโณฺห เอว โข คหปติ
กาเมหิ ริตฺโต โหติ ฯ กถฺจ คหปติ ปุเรกฺขราโน โหติ ฯ
#๑ ม. ภิกฺขุ ฯ ๒ ม. เอกจฺโจ ฯ ๓ ม. อวิคต ... ตโณฺห ... วิคต ... ตโณฺห ฯ
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อิธ คหปติ เอกจฺจสฺส [๑] เอว โหติ เอวรูโป สิย อนาคตมทฺธานนฺติ
ตตฺถ นนฺทึ สมนฺวาคเมติ ๒ เอวเวทโน สิย เอวสฺโ สิย
เอวสงฺขาโร สิย เอววิฺาโณ สิย อนาคตมทฺธานนฺติ ตตฺถ
นนฺทึ สมนฺวาคเมติ เอว โข คหปติ ปุเรกฺขราโน โหติ ฯ
กถฺจ คหปติ อปุเรกฺขราโน โหติ ฯ อิธ คหปติ เอกจฺจสฺส ภิกฺขุโน
น เอว โหติ เอวรูโป สิย อนาคตมทฺธานนฺติ ตตฺถ นนฺทึ น
สมนฺวาคเมติ เอวเวทโน สิย เอวสฺโ สิย เอวสงฺขาโร
สิย เอววิฺาโณ สิย อนาคตมทฺธานนฺติ ตตฺถ นนฺทึ น
สมนฺวาคเมติ เอว โข คหปติ อปุเรกฺขราโน โหติ ฯ กถฺจ
คหปติ กถ วิคฺคยฺห ชเนน กตฺตา โหติ ฯ อิธ คหปติ เอกจฺโจ
เอวรูป กถ กตฺตา โหติ น ตฺว อิม ธมฺมวินย อาชานาสิ ฯเปฯ
นิพฺเพเธหิ วา สเจ ปโหสีติ เอว โข คหปติ กถ
วิคฺคยฺห ชเนน กตฺตา โหติ ฯ กถฺจ คหปติ กถ น วิคฺคยฺห
ชเนน กตฺตา โหติ ฯ อิธ คหปติ [๓] ภิกฺขุ น เอวรูป กถ กตฺตา
โหติ น ตฺว อิม ธมฺมวินย อาชานาสิ ฯเปฯ นิพฺเพเธหิ วา
สเจ ปโหสีติ เอว โข คหปติ กถ ๔ น วิคฺคยฺห ชเนน กตฺตา
โหติ ฯ อิติ โข คหปติ ยนฺต วุตฺต ภควตา อฏกวคฺคิเก
มาคนฺทิยปเฺห
โอกมฺปหาย อนิเกตสารี
กาเม อกุพฺพ มุนิ สนฺถวานี
#๑ ม. ภิกฺขุโน ฯ ๒ โป. ม. สมนฺนาเนติ อปรมฺป อีทิสเมว ฯ ๓ ม. ยุ.
#เอกจฺโจ ฯ ๔ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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กาเมหิ ริตฺโต อปุเรกฺขราโน
กถ น วิคฺคยฺห ชเนน กยิราติ
อิมสฺส โข คหปติ ภควตา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอว วิตฺถาเรน
อตฺโถ ทฏพฺโพ ๑ ฯ เตนาห ภควา
โอกมฺปหาย อนิเกตสารี
กาเม อกุพฺพ มุนิ สนฺถวานี
กาเมหิ ริตฺโต อปุเรกฺขราโน
กถ น วิคฺคยฺห ชเนน กยิราติ ฯ
[๓๖๑] เยหิ วิวิตฺโต วิจเรยฺย โลเก
น ตานิ อุคฺคยฺห วเทยฺย นาโค
เอลมฺพุช กณฺฏกวาริช ยถา
ชเลน ปงฺเกน จ นูปลิตฺต
เอว มุนี สนฺติวโท ๒ อคิทฺโธ
กาเม จ โลเก จ อนูปลิตฺโต ฯ
[๓๖๒] เยหิ วิวิตฺโต วิจเรยฺย โลเกติ เยหีติ [๓] ทิฏิคเตหิ ฯ
วิวิตฺโตติ กายทุจฺจริเตน วิตฺโต วิวติ ฺโต ปวิวิตโฺ ต วจีทุจฺจริเตน
มโนทุจฺจริเตน ราเคน ฯเปฯ สพฺพากุสลาภิสงฺขาเรหิ วิตฺโต
วิวิตฺโต ปวิวิตฺโต ฯ วิจเรยฺยาติ จเรยฺย วิหเรยฺย อิริเยยฺย วตฺเตยฺย
ปาเลยฺย ยเปยฺย ยาเปยฺย ฯ โลเกติ มนุสฺสโลเกติ เยหิ วิวิตโฺ ต
วิจเรยฺย โลเก ฯ
#๑ ม. ทฏพฺโพติ ฯ ๒ โป. ม. สนฺติวาโท ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๓ ม. ยุ.
#เยหิ ฯ

สุตฺต ขุ. มหานิทฺเทโส - หนาที่ 242

[๓๖๓] น ตานิ อุคคฺ ยฺห วเทยฺย นาโคติ นาโคติ อาคุ
น กโรตีติ นาโค ฯ น คจฺฉตีติ นาโค ฯ นาคจฺฉตีติ นาโค ฯ
กถ อาคุ น กโรตีติ นาโค ฯ อาคุ วุจฺจนฺติ ปาปกา
อกุสลา ธมฺมา สงฺกิเลสิกา โปโนพฺภวิกา สทรา ทุกฺขวิปากา
อายตึ ชาติชรามรณียา ฯ
อาคุ น กโรตีติ กิฺจิ โลเก (สภิยาติ ภควา)
สพฺพสโยเค วิสชฺช พนฺธนานิ
สพฺพตฺถ น สชฺชติ วิมุตฺโต
นาโค ตาทิ วุจฺจเต ตถตฺตาติ
เอว อาคุ น กโรตีติ นาโค ฯ
กถ น คจฺฉตีติ นาโค ฯ น ฉนฺทาคตึ คจฺฉติ น โทสาคตึ
คจฺฉติ น โมหาคตึ คจฺฉติ น ภยาคตึ คจฺฉติ น ราควเสน
คจฺฉติ น โทสวเสน คจฺฉติ น โมหวเสน คจฺฉติ น มานวเสน
คจฺฉติ น ทิฏิวเสน คจฺฉติ น อุทฺธจฺจวเสน คจฺฉติ น วิจิกิจฺฉาวเสน
คจฺฉติ น อนุสยวเสน คจฺฉติ น วคฺเคหิ ธมฺเมหิ ยายติ นิยยฺ ติ
วุยฺหติ สหริยติ เอว น คจฺฉตีติ นาโค ฯ
กถ นาคจฺฉตีติ นาโค ฯ โสตาปตฺติมคฺเคน เย กิเลสา ปหีนา
เต กิเลเส น ปุเนติ น ปจฺเจติ น ปจฺจาคจฺฉติ สกทาคามิมคฺเคน
อนาคามิมคฺเคน อรหตฺตมคฺเคน เย กิเลสา ปหีนา เต กิเลเส
น ปุเนติ น ปจฺเจติ น ปจฺจาคจฺฉติ เอว นาคจฺฉตีติ นาโค ฯ
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น ตานิ อุคฺคยฺห วเทยฺย นาโคติ นาโค น ตานิ ทิฏิคตานิท
คเหตฺวา อุคฺคเหตฺวา คณฺหิตฺวา ปรามสิตฺวา อภินิวิสิตฺวา วเทยฺย
กเถยฺย ภเณยฺย ทีปเยยฺย โวหเรยฺย สสฺสโต โลโก อสสฺสโต
โลโก ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา
อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ วเทยฺย กเถยฺย ภเณยฺย ทีปเยยฺย
โวหเรยฺยาติ น ตานิ อุคฺคยฺห วเทยฺย นาโค ฯ
[๓๖๔] เอลมฺพุช กณฺฏกวาริช ยถา ชเลน ปงฺเกน จ
นูปลิตฺตนฺติ เอล วุจฺจติ อุทก ฯ อมฺพุ วุจฺจติ อุทก ฯ อมฺพชุ 
วุจฺจติ ปทุม ฯ กณฺฏโก วุจฺจติ ขรทณฺโฑ ฯ วาริ วุจฺจติ
อุทก ฯ วาริช วุจฺจติ ปทุม วาริช วาริสมฺภว ฯ ชล วุจฺจติ
อุทก ฯ ปงฺโก วุจฺจติ กทฺทโม ฯ ยถา ปทุม วาริช วาริสมฺภว
ชเลน จ ปงฺเกน จ น ลิมฺปติ น สลิมฺปติ ๑ นุปลิมฺปติ อลิตฺต
อสลิตฺต อนุปลิตฺตนฺติ เอลมฺพุช กณฺฏกวาริช ยถา ชเลน
ปงฺเกน จ นูปลิตฺต ฯ
[๓๖๕] เอว มุนี สนฺติวโท อคิทฺโธ กาเม จ โลเก จ
อนูปลิตฺโตติ เอวนฺติ โอปมฺมสมฺปฏิปาทนา ฯ มุนีติ โมน วุจฺจติ
าณ ฯเปฯ สงฺคชาลมติจฺจ โส มุนิ ฯ สนฺติวโทติ สนฺติวาโท
มุนิ ตาณวาโท เลณวาโท สรณวาโท อภยวาโท อจฺจุตวาโท
อมตวาโท นิพฺพานวาโทติ เอว มุนี สนฺติวโท ฯ อคิทฺโธติ
เคโธ วุจฺจติ ตณฺหา โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา
#๑ โป. ม. น ปลิมฺปติ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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โลโภ อกุสลมูล ฯ ยสฺเสโส ๑ เคโธ ปหีโน สมุจฺฉินฺโน วูปสนฺโต
ปฏิปฺปสฺสทฺโธ อภพฺพปุ ฺปตฺติโก าณคฺคินา ทฑฺโฒ โส วุจฺจติ
อคิทฺโธ ฯ โส รูเป อคิทฺโธ สทฺเท คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ กุเล
คเณ อาวาเส ลาเภ ยเส ปสสาย สุเข จีวเร ปณฺฑปาเต
เสนาสเน คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเร กามธาตุยา รูปธาตุยา
อรูปธาตุยา กามภเว รูปภเว อรูปภเว สฺาภเว อสฺาภเว
เนวสฺานาสฺาภเว เอกโวการภเว จตุโวการภเว ปฺจโวการภเว
อตีเต อนาคเต ปจฺจุปฺปนฺเน ทิฏสุตมุตวิฺาตพฺเพสุ
ธมฺเมสุ อคิทฺโธ อคธิโต อมุจฺฉิโต อนชฺโฌปนฺโน วีตเคโธ ๒
จตฺตเคโธ วนฺตเคโธ มุตฺตเคโธ ปหีนเคโธ ปฏินิสสฺ ฏเคโธ วีตราโค ๓
จตฺตราโค วนฺตราโค มุตฺตราโค ปหีนราโค ปฏินิสฺสฏราโค
นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีติภูโต สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา
วิหรตีติ เอว มุนี สนฺตวิ โท อคิทฺโธ ฯ กาเม จ โลเก จ
อนูปลิตฺโตติ กามาติ อุทฺทานโต เทฺว กามา วตฺถุกามา จ
กิเลสกามา จ ฯเปฯ อิเม วุจฺจนฺติ วตฺถุกามา ฯเปฯ อิเม
วุจฺจนฺติ กิเลสกามา ฯ โลเกติ อปายโลเก มนุสฺสโลเก เทวโลเก
ขนฺธโลเก ธาตุโลเก อายตนโลเก ฯ เลโปติ เทฺว เลปา ตณฺหาเลโป
จ ทิฏิเลโป จ ฯเปฯ อย ตณฺหาเลโป ฯเปฯ อย
ทิฏิเลโป ฯ มุนิ ตณฺหาเลป ปหาย ทิฏิเลป ปฏินิสฺสชฺชิตฺวา
กาเม จ โลเก จ น ลิมฺปติ น สลิมฺปติ นุปลิมปฺ ติ อลิตฺโต
#๑ โป. ยุ. ยสฺส โส ฯ ๒ โป. ม. วิคตเคโธ ฯ ๓ ม. วิคตราโค ฯ
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อสลิตฺโต อนุปลิตฺโต นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต
วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหรตีติ เอว มุนี สนฺตวิ โท อคิทฺโธ
กาเม จ โลเก จ อนูปลิตฺโต ฯ เตนาห ภควา
เยหิ วิวิตฺโต วิจเรยฺย โลเก
น ตานิ อุคฺคยฺห วเทยฺย นาโค
เอลมฺพุช กณฺฏกวาริช ยถา
ชเลน ปงฺเกน จ นูปลิตฺต
เอว มุนี สนฺติวโท อคิทฺโธ
กาเม จ โลเก จ อนูปลิตฺโตติ ฯ
[๓๖๖] น เวทคู ทิฏิยา น มุติยา
ส มานเมติ น หิ ตมฺมโย โส
น กมฺมุนา โนป สุเตน เนยฺโย
อนูปนีโต ส นิเวสเนสุ ฯ
[๓๖๗] น เวทคู ทิฏิยา น มุติยา ส มานเมตีติ นาติ
ปฏิกฺเขโป ฯ เวทคูติ เวโท วุจฺจติ จตูสุ มคฺเคสุ าณ
ปฺา ปฺินฺทฺริย ปฺาพล ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค วีมสา
วิปสฺสนา สมฺมาทิฏิ ฯ เตหิ เวเทหิ ชาติชรามรณสฺส อนฺตคโต
อนฺตปฺปตฺโต โกฏิคโต โกฏิปฺปตฺโต ปริยนฺตคโต ปริยนฺตปฺปตฺโต
โวสานคโต โวสานปฺปตฺโต ตาณคโต ตาณปฺปตฺโต เลณคโต
เลณปฺปตฺโต สรณคโต สรณปฺปตฺโต อภยคโต อภยปฺปตฺโต
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อจฺจุตคโต อจฺจุตปฺปตฺโต อมตคโต อมตปฺปตฺโต นิพฺพานคโต
นิพฺพานปฺปตฺโต ฯ เวทาน วา อนฺต คโตติ เวทคู ฯ เวเทหิ
วา อนฺตคโตติ เวทคู ฯ สตฺตนฺน วา ธมฺมาน วิทิตตฺตา เวทคู
สกฺกายทิฏิ วิทิตา โหติ วิจิกิจฺฉา วิทิตา โหติ สีลพฺพตปรามาโส
วิทิโต โหติ ราโค วิทิโต โหติ โทโส วิทิโต
โหติ โมโห วิทิโต โหติ มาโน วิทิโต โหติ ฯ วิทิตสฺส
โหนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สงฺกิเลสิกา โปโนพฺภวิกา สทรา
ทุกฺขวิปากา อายตึ ชาติชรามรณียา ฯ
เวทานิ วิเจยฺย เกวลานิ (สภิยาติ ภควา)
สมณาน ยานิ ปตฺถิ พฺราหฺมณาน
สพฺพเวทนาสุ วีตราโค
สพฺพ เวทมติจฺจ เวทคู โสติ ฯ
น ทิฏิยาติ ตสฺส ทฺวาสฏี ทิฏิคตานิ ปหีนานิ สมุจฺฉินฺนานิ
วูปสนฺตานิ ปฏิปฺปสฺสทฺธานิ อภพฺพุปฺปตฺติกานิ าณคฺคินา ทฑฺฒานิ
โส ทิฏิยา น ยายติ น นิยฺยติ น วุยฺหติ น สหริยติ นป
ต ทิฏิคต สารโต ปจฺเจติ น ปจฺจาคจฺฉตีติ น เวทคู
ทิฏิยา ฯ น มุติยา ส มานเมตีติ มุตรูเปน วา ปรโฆเสน
วา มหาชนสมฺมุติยา วา น มาน เอติ น อุเปติ น อุปคจฺฉติ
น คณฺหาติ น ปรามสติ นาภินิวิสตีติ น เวทคู ทิฏิยา น
มุติยา ส มานเมติ ฯ น หิ ตมฺมโย โสติ น ตณฺหาวเสน
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ทิฏิวเสน ตมฺมโย โหติ ตปฺปรโม ตปฺปรายโน ฯ ยโต ตณฺหา
จ ทิฏิ จ มาโน จ ๑ ปหีนา โหนฺติ อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา
อนภาวงฺคตา ๒ อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา เอตฺตาวตา น ตมฺมโย
โหติ น ตปฺปรโม น ตปฺปรายโนติ น หิ ตมฺมโย โส ฯ
[๓๖๘] น กมฺมุนา โนป สุเตน เนยฺโยติ น กมฺมุนาติ
ปฺุาภิสงฺขาเรน วา อปฺุาภิสงฺขาเรน วา อาเนฺชาภิสงฺขาเรน
วา น ยายติ น นิยฺยติ น วุยฺหติ น สหริยตีติ น กมฺมุนา ฯ โนป
สุเตน เนยฺโยติ สุตสุทฺธยิ า วา ปรโฆเสน วา มหาชนสมฺมุติยา วา
น ยายติ น นิยฺยติ น วุยฺหติ น สหริยตีติ น กมฺมุนา โนป สุเตน เนยฺโย ฯ
[๓๖๙] อนูปนีโต ส นิเวสเนสูติ อุปโยติ ๓ เทฺว อุปยา
ตณฺหูปโย จ ทิฏูปโย จ ฯเปฯ อย ตณฺหูปโย ฯเปฯ อย
ทิฏูปโย ฯ ตสฺส ตณฺหูปโย ปหีโน ทิฏูปโย ปฏินิสสฺ ฏโ
ตณฺหูปยสฺส ปหีนตฺตา ทิฏูปยสฺส ปฏินิสฺสฏตฺตา โส นิเวสเนสุ
อนูปนีโต อนุปลิตฺโต อนุปคโต อนชฺโฌสิโต อนธิมุตฺโต นิกฺขนฺโต
นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหรตีติ
อนูปนีโต ส นิเวสเนสุ ฯ เตนาห ภควา
น เวทคู ทิฏิยา น มุติยา
ส มานเมติ น หิ ตมฺมโย โส
น กมฺมุนา โนป สุเตน เนยฺโย
อนูปนีโต ส นิเวสเนสูติ ฯ
#๑ ม. จสฺส ฯ ๒ ม. อนภาวกตา ฯ ๓ ม. อุปยาติ ฯ
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[๓๗๐] สฺาวิรตฺตสฺส น สนฺติ คนฺถา
ปฺาวิมุตฺตสฺส น สนฺติ โมหา
สฺฺจ ทิฏิฺจ เย อคฺคเหสุ
เต ฆฏฏยนฺตา ๑ วิจรนฺติ โลเก ฯ
[๓๗๑] สฺาวิรตฺตสฺส น สนฺติ คนฺถาติ โย สมถปุพฺพงฺคม
อริยมคฺค ภาเวติ ตสฺส อาทิโต อุปาทาย คนฺถา วิกฺขมฺภิตา
โหนฺติ ฯ อรหตฺตปฺปตฺเต อรหโต คนฺถา จ โมหา จ นีวรณา
จ กามสฺา พฺยาปาทสฺา วิหึสาสฺา ทิฏิสฺา [๒] ปหีนา
โหนฺติ อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ
อนุปฺปาทธมฺมาติ สฺาวิรตฺตสฺส น สนฺติ คนฺถา ฯ
[๓๗๒] ปฺาวิมุตฺตสฺส น สนฺติ โมหาติ โย
วิปสฺสนาปุพฺพงฺคม อริยมคฺค ภาเวติ ตสฺส อาทิโต อุปาทาย โมหา
วิกฺขมฺภิตา โหนฺติ ฯ อรหตฺตปฺปตฺเต อรหโต โมหา จ คนฺถา จ
นีวรณา จ กามสฺา พฺยาปาทสฺา วิหึสาสฺา ทิฏ ิสฺา
ปหีนา โหนฺติ อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ
อนุปฺปาทธมฺมาติ ปฺาวิมุตฺตสฺส น สนฺติ โมหา ฯ
[๓๗๓] สฺฺจ ทิฏิฺจ เย อคฺคเหสุ เต ฆฏฏยนฺตา
วิจรนฺติ โลเกติ เย สฺ คณฺหนฺติ กามสฺ พฺยาปาทสฺ
วิหึสาสฺ เต สฺาวเสน ฆฏเฏนฺติ สงฺฆฏเฏนฺติ ฯ ราชาโนป
ราชูหิ วิวทนฺติ ขตฺติยาป ขตฺติเยหิ วิวทนฺติ พฺราหฺมณาป
#๑ โป. ม. ฆฏฏมานา ฯ ๒ ม. ยุ. สพฺพตฺถ จสทฺโท อตฺถิ ฯ

สุตฺต ขุ. มหานิทฺเทโส - หนาที่ 249

พฺราหฺมเณหิ วิวทนฺติ คหปตีป คหปตีหิ วิวทนฺติ มาตาป
ปุตฺเตน วิวทติ ปุตฺโตป มาตรา วิวทติ ปตาป ปุตฺเตน
วิวทติ ปุตโฺ ตป ปตรา วิวทติ ภาตาป ภาตรา วิวทติ
ภคินีป ภคินิยา วิวทติ ภาตาป ภคินิยา วิวทติ ภคินีป
ภาตรา วิวทติ สหาโยป สหาเยน วิวทติ ฯ เต ตตฺถ
กลหวิคฺคหวิวาทาปนฺนา อฺมฺ ปาณีหิป อุปกฺกมนฺติ เลฑฺฑูหิป
อุปกฺกมนฺติ ทณฺเฑหิป อุปกฺกมนฺติ สตฺเถหิป อุปกฺกมนฺติ ฯ เต
ตตฺถ มรณมฺป นิคจฺฉนฺติ มรณมตฺตมฺป ทุกฺข ฯ เย ทิฏ ึ
คณฺหนฺติ สสฺสโต โลโกติ วา ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ
ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา เต ทิฏ ิวเสน ฆฏเฏนฺติ สงฺฆฏเฏนฺติ
สตฺถารโต สตฺถาร ฆฏเฏนฺติ ธมฺมกฺขานโต ธมฺมกฺขาน ฆฏเฏนฺติ
คณโต คณ ฆฏเฏนฺติ ทิฏิยา ทิฏึ ฆฏเฏนฺติ ปฏิปทาย
ปฏิปท ฆฏเฏนฺติ มคฺคโต มคฺค ฆฏเฏนฺติ ฯ อถวา เต
วิวทนฺติ กลห กโรนฺติ ภณฺฑน กโรนฺติ วิคฺคห กโรนฺติ วิวาท
กโรนฺติ เมธค กโรนฺติ น ตฺว อิม ธมฺมวินย อาชานาสิ ฯเปฯ
นิพฺเพเธหิ วา สเจ ปโหสีติ ฯ เตส อภิสงฺขารา อปฺปหีนา
อภิสงฺขาราน อปฺปหีนตฺตา คติยา ฆฏเฏนฺติ นิรเย ฆฏเฏนฺติ
ติรจฺฉานโยนิยา ฆฏเฏนฺติ ปตฺตวิ ิสเย ฆฏเฏนฺติ มนุสสฺ โลเก
ฆฏเฏนฺติ เทวโลเก ฆฏเฏนฺติ คติยา คตึ อุปปตฺติยา
อุปปตฺตึ ปฏิสนฺธิยา ปฏิสนฺธึ ภเวน ภว สสาเรน สสาร
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วฏเฏน วฏฏ ฆฏเฏนฺติ สงฺฆฏเฏนฺติ ฆฏเฏนฺตา จรนฺติ วิหรนฺติ
อิริยนฺติ วตฺเตนฺติ ปาเลนฺติ ยเปนฺติ ยาเปนฺติ ฯ โลเกติ
อปายโลเก มนุสฺสโลเก เทวโลเก ขนฺธโลเก ธาตุโลเก อายตนโลเกติ
สฺฺจ ทิฏิฺจ เย อคฺคเหสุ เต ฆฏฏยนฺตา วิจรนฺติ โลเก ฯ
เตนาห ภควา
สฺาวิรตฺตสฺส น สนฺติ คนฺถา
ปฺาวิมุตฺตสฺส น สนฺติ โมหา
สฺฺจ ทิฏิฺจ เย อคฺคเหสุ
เต ฆฏฏยนฺตา วิจรนฺติ โลเกติ ฯ
นวโม มาคนฺทิยสุตฺตนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
_______________
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ทสโม ปุราเภทสุตฺตนิทฺเทโส
[๓๗๔] กถทสฺสี กถสีโล
อุปสนฺโตติ วุจฺจติ
ตมฺเม โคตม ปพฺรูหิ ปุจฺฉิโต อุตฺตม นร ฯ
[๓๗๕] กถทสฺสี กถสีโล อุปสนฺโตติ วุจฺจตีติ กถทสฺสีติ
กีทิเสน ทสฺสเนน สมนฺนาคโต กึสณฺิเตน กึปกาเรน กึปฏิภาเคนาติ
กถทสฺสี ฯ กถสีโลติ กีทิเสน สีเลน สมนฺนาคโต กึสณฺิเตน
กึปกาเรน กึปฏิภาเคนาติ กถทสฺสี กถสีโล ฯ อุปสนฺโตติ วุจฺจตีติ
สนฺโต [๑] วูปสนฺโต นิพฺพุโต ปฏิปฺปสฺสทฺโธติ วุจฺจติ ปวุจฺจติ
กถิยติ ภณิยติ ทีปยติ โวหริยติ ฯ กถทสฺสีติ อธิปฺ
ปุจฺฉติ ฯ กถสีโลติ อธิสีล ปุจฺฉติ ฯ อุปสนฺโตติ อธิจิตฺต
ปุจฺฉตีติ กถทสฺสี กถสีโล อุปสนฺโตติ วุจฺจติ ฯ
[๓๗๖] ตมฺเม โคตม ปพฺรูหีติ ตนฺติ ย ปุจฺฉามิ ย ยาจามิ
ย อชฺเฌสามิ ย ปสาเทมิ ฯ โคตมาติ โส นิมฺมิโต พุทฺธ
ภควนฺต โคตฺเตน อาลปติ ฯ ปพฺรูหีติ พฺรูหิ อาจิกฺข เทเสหิ
ปฺาเปหิ ปฏเปหิ วิวร วิภช อุตฺตานีกโรหิ ปกาเสหีติ ตมฺเม
โคตม ปพฺรูหิ ฯ
[๓๗๗] ปุจฺฉิโต อุตฺตม นรนฺติ ปุจฺฉิโตติ ปุฏโ ปุจฺฉิโต
ยาจิโต อชฺเฌสิโต ปสาทิโต ฯ อุตตฺ ม นรนฺติ อคฺค เสฏ
วิเสฏ ปาโมกฺข อุตฺตม ปวร นรนฺติ ปุจฺฉิโต อุตฺตม นร ฯ
#๑ ม. อุปสนฺโต ฯ
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เตนาห โส นิมฺมิโต
กถทสฺสี กถสีโล
อุปสนฺโตติ วุจฺจติ
ตมฺเม โคตม ปพฺรูหิ ปุจฺฉิโต อุตฺตม นรนฺติ ฯ
[๓๗๘] วีตตโณฺห ปุรา เภทา (ติ ภควา)
ปุพฺพมนฺตมนิสฺสิโต
เวมชฺเฌ นุปสงฺเขยฺโย
ตสฺส นตฺถิ ปุเรกฺขต ๑ ฯ
[๓๗๙] วีตตโณฺห ปุรา เภทาติ ภควาติ ๒ ปุรา กายสฺส
เภทา ปุรา อตฺตภาวสฺส เภทา ปุรา กเฬวรสฺส นิกฺเขปา ปุรา
ชีวิตินฺทฺริยสฺส อุปจฺเฉทา วีตตโณฺห วิคตตโณฺห จตฺตตโณฺห
วนฺตตโณฺห มุตฺตตโณฺห ปหีนตโณฺห ปฏินสิ ฺสฏตโณฺห วีตราโค
วิคตราโค จตฺตราโค วนฺตราโค มุตฺตราโค ปหีนราโค ปฏินิสสฺ ฏราโค
นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีติภูโต สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา
วิหรติ ฯ ภควาติ คารวาธิวจน ฯ อปจ ภคฺคราโคติ ภควา ฯ
ภคฺคโทโสติ ภควา ฯ ภคฺคโมโหติ ภควา ฯ ภคฺคมาโนติ ภควา ฯ
ภคฺคทิฏีติ ภควา ฯ ภคฺคกณฺฏโกติ ภควา ฯ ภคฺคกิเลโสติ
ภควา ฯ ภชิ วิภชิ ปฏิวิภชิ ธมฺมรตนนฺติ ภควา ฯ ภวาน
อนฺตกโรติ ภควา ฯ ภาวิตกาโยติ ภควา ฯ ภาวิตสีโล
ภาวิตจิตฺโต ภาวิตปฺโติ ภควา ฯ ภชิ วา ภควา อรฺวนปตฺถานิ
ปนฺตานิ เสนาสนานิ อปฺปสทฺทานิ อปฺปนิคฺโฆสานิ วิชนวาตานิ
#๑ โป. ม. ปุรกฺขต ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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มนุสฺสราหเสยฺยกานิ ปฏิสลฺลานสารูปานีติ ภควา ฯ ภาคี วา ภควา8
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ ภควา ฯ
ภาคี วา ภควา อตฺถรสสฺส ธมฺมรสสฺส วิมุตฺติรสสฺส อธิสลี สฺส
อธิจิตฺตสฺส อธิปฺายาติ ภควา ฯ ภาคี วา ภควา จตุนฺน
ฌานาน จตุนฺน อปฺปมฺาน จตุนฺน อรูปสมาปตฺตีนนฺติ ภควา ฯ
ภาคี วา ภควา อฏนฺน วิโมกฺขาน อฏนฺน อภิภายตนาน นวนฺน
อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺตีนนฺติ ภควา ฯ ภาคี วา ภควา ทสนฺน
สฺาภาวนาน ทสนฺน กสิณสมาปตฺตีน อานาปานสฺสติสมาธิสฺส
อสุภสมาปตฺติยาติ ภควา ฯ ภาคี วา ภควา จตุนฺน สติปฏานาน
จตุนฺน สมฺมปฺปธานาน จตุนฺน อิทธฺ ิปฺปาทาน ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน
ปฺจนฺน พลาน สตฺตนฺน โพชฺฌงฺคาน อริยสฺส อฏงฺคิกสฺส
มคฺคสฺสาติ ภควา ฯ ภาคี วา ภควา ทสนฺน ตถาคตพลาน
จตุนฺน เวสารชฺชาน จตุนฺน ปฏิสมฺภิทาน ฉนฺน อภิฺาน ฉนฺน
พุทฺธธมฺมานนฺติ ภควา ฯ ภควาติ เนต นาม มาตรา กต น
ปตรา กต น ภาตรา กต น ภคินยิ า กต น มิตฺตามจฺเจหิ
กต น าติสาโลหิเตหิ กต น สมณพฺราหฺมเณหิ กต น
เทวตาหิ กต วิโมกฺขนฺติกเมต พุทธฺ าน ภควนฺตาน โพธิยา มูเล
สห สพฺพฺุตาณสฺส ปฏิลาภา สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท
ภควาติ วีตตโณฺห ปุรา เภทาติ ภควา ฯ
[๓๘๐] ปุพฺพมนฺตมนิสฺสิโตติ ปุพฺพนฺโต วุจฺจติ อตีโต อทฺธา
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อตีต อทฺธาน อารพฺภ ตณฺหา ปหีนา โหติ ทิฏิ ปฏินิสฺสฏา
ตณฺหาย ปหีนตฺตา ทิฏิยา ปฏินิสฺสฏตฺตา เอวมฺป
ปุพฺพมนฺตมนิสฺสิโต ฯ อถวา เอวรูโป อโหสึ อตีตมทฺธานนฺติ ตตฺถ
นนฺทึ น สมนฺวาคเมติ เอวเวทโน อโหสึ เอวสฺโ อโหสึ
เอวสงฺขาโร อโหสึ เอววิฺาโณ อโหสึ อตีตมทฺธานนฺติ
ตตฺถ นนฺทึ น สมนฺวาคเมติ เอวมฺป ปุพฺพมนฺตมนิสฺสิโต ฯ
อถวา อิติ เม จกฺขุ อโหสิ อตีตมทฺธาน อิติ รูปาติ ตตฺถ
น ฉนฺทราคปฏิพทฺธ โหติ วิฺาณ น ฉนฺทราคปฏิพทฺธตฺตา
วิฺาณสฺส น ตทภินนฺทติ น ตทภินนฺทนฺโต เอวมฺป ปุพฺพมนฺตมนิสฺสิโต ฯ
อิติ เม โสต อโหสิ อตีตมทฺธาน อิติ สทฺทาติ
อิติ เม ฆาน อโหสิ อตีตมทฺธาน อิติ คนฺธาติ อิติ เม ชิวฺหา
อโหสิ อตีตมทฺธาน อิติ รสาติ อิติ เม กาโย อโหสิ
อตีตมทฺธาน อิติ โผฏพฺพาติ อิติ เม มโน อโหสิ อตีตมทฺธาน
อิติ ธมฺมาติ ตตฺถ น ฉนฺทราคปฏิพทฺธ โหติ วิฺาณ น
ฉนฺทราคปฏิพทฺธตฺตา วิฺาณสฺส น ตทภินนฺทติ น ตทภินนฺทนฺโต
เอวมฺป ปุพพฺ มนฺตมนิสฺสิโต ฯ อถวา ยานสฺสุ ตานิ ปุพฺเพ
มาตุคาเมน สทฺธึ หสิต ลปต กถิต กีฬิตานิ น ตทสฺสาเทติ น ต
นิกาเมติ น จ เตน ปวิตฺตึ อาปชฺชติ เอวมฺป ปุพฺพมนฺตมนิสฺสิโต ฯ
[๓๘๑] เวมชฺเฌ นุปสงฺเขยฺโยติ เวมชฺเฌ วุจฺจติ ปจฺจุปฺปนฺโน
อทฺธา ฯ ปจฺจุปฺปนฺน อทฺธาน อารพฺภ ตณฺหา ปหีนา โหติ ทิฏิ
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ปฏินิสฺสฏา ตณฺหาย ปหีนตฺตา ทิฏิยา ปฏินสิ ฺสฏตฺตา รตฺโตติ
นุปสงฺเขยฺโย ทุฏโติ นุปสงฺเขยฺโย มูโฬฺหติ นุปสงฺเขยฺโย
วินิพนฺโธติ นุปสงฺเขยฺโย ปรามฏโติ นุปสงฺเขยฺโย วิกฺเขปคโตติ
นุปสงฺเขยฺโย อนิฏงฺคโตติ นุปสงฺเขยฺโย ถามคโตติ
นุปสงฺเขยฺโย ฯ เต อภิสงฺขารา ปหีนา อภิสงฺขาราน ปหีนตฺตา
คติยา นุปสงฺเขยฺโย เนรยิโกติ วา ติรจฺฉานโยนิโกติ วา
ปตฺติวิสยิโกติ วา มนุสโฺ สติ วา เทโวติ วา รูปติ วา อรูปต ิ
วา สฺีติ วา อสฺีติ วา เนวสฺีนาสฺีติ วา ฯ
โส เหตุ นตฺถิ ปจฺจโย นตฺถิ การณ นตฺถิ เยน สงฺข
คจฺเฉยฺยาติ เวมชฺเฌ นุปสงฺเขยฺโย ฯ
[๓๘๒] ตสฺส นตฺถิ ปุเรกฺขตนฺติ ตสฺสาติ อรหโต
ขีณาสวสฺส ฯ ปุเรกฺขาโรติ ๑ เทฺว ปุเรกฺขารา ตณฺหาปุเรกฺขาโร จ
ทิฏิปุเรกฺขาโร จ ฯเปฯ อย ตณฺหาปุเรกฺขาโร ฯเปฯ อย
ทิฏิปเุ รกฺขาโร ฯ ตสฺส ตณฺหาปุเรกฺขาโร ปหีโน ทิฏิปุเรกฺขาโร
ปฏินิสฺสฏโ ตณฺหาปุเรกฺขารสฺส ปหีนตฺตา ทิฏิปุเรกฺขารสฺส
ปฏินิสฺสฏตฺตา น ตณฺห วา ทิฏึ วา ปุรโต กตฺวา จรติ
น ตณฺหาธโช น ตณฺหาเกตุ น ตณฺหาธิปเตยฺโย น ทิฏ ิทฺธโช
น ทิฏิเกตุ น ทิฏาธิปเตยฺโย น ตณฺหาย วา ทิฏิยา วา
ปริวาริโต จรตีติ เอวมฺป ตสฺส นตฺถิ ปุเรกฺขต ฯ อถวา
เอวรูโป สิย อนาคตมทฺธานนฺติ ตตฺถ นนฺทึ น สมนฺวาคเมติ
#๑ ม. ปุเรกฺขาราติ ฯ
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เอวเวทโน สิย เอวสฺโ สิย เอวสงฺขาโร สิย เอววิฺาโณ
สิย อนาคตมทฺธานนฺติ ตตฺถ นนฺทึ น สมนฺวาคเมติ เอวมฺป
ตสฺส นตฺถิ ปุเรกฺขต ฯ อถวา อิติ เม จกฺขุ สิยา
อนาคตมทฺธาน อิติ รูปาติ อปฺปฏิลทฺธสฺส ปฏิลาภาย จิตฺต
น ปณิทหติ เจตโส อปฺปณิธานปจฺจยา น ตทภินนฺทติ น
ตทภินนฺทนฺโต เอวมฺป ตสฺส นตฺถิ ปุเรกฺขต ฯ อิติ เม โสต สิยา
อนาคตมทฺธาน อิติ สทฺทาติ อิติ เม ฆาน สิยา อนาคตมทฺธาน
อิติ คนฺธาติ อิติ เม ชิวฺหา สิยา อนาคตมทฺธาน อิติ รสาติ
อิติ เม กาโย สิยา อนาคตมทฺธาน อิติ โผฏพฺพาติ อิติ
เม มโน สิยา อนาคตมทฺธาน อิติ ธมฺมาติ อปฺปฏิลทฺธสฺส
ปฏิลาภาย จิตฺต น ปณิทหติ เจตโส อปฺปณิธานปจฺจยา น
ตทภินนฺทติ น ตทภินนฺทนฺโต เอวมฺป ตสฺส นตฺถิ ปุเรกฺขต ฯ
อถวา อิมินาห สีเลน วา วตฺเตน วา ตเปน วา พฺรหฺมจริเยน
วา เทโว วา ภวิสฺสามิ เทวฺตโร วาติ อปฺปฏิลทฺธสฺส ปฏิลาภาย
จิตฺต น ปณิทหติ เจตโส อปฺปณิธานปจฺจยา น ตทภินนฺทติ
น ตทภินนฺทนฺโต เอวมฺป ตสฺส นตฺถิ ปุเรกฺขต ฯ เตนาห ภควา
วีตตโณฺห ปุรา เภทา (ติ ภควา)
ปุพฺพมนฺตมนิสฺสิโต
เวมชฺเฌ นุปสงฺเขยฺโย
ตสฺส นตฺถิ ปุเรกฺขตนฺติ ฯ
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[๓๘๓] อกฺโกธโน อสนฺตาสี อวิกตฺถี อกุกฺกโุ จ
มนฺตาภาณี อนุทฺธโต ส เว วาจายโต มุนิ ฯ
[๓๘๔] อกฺโกธโน อสนฺตาสีติ อกฺโกธโนติ [๑] หิ โข วุตฺต ฯ
อปจ โกโธ ตาว วตฺตพฺโพ ฯ ทสหากาเรหิ โกโธ ชายติ
อนตฺถมฺเม อจรีติ โกโธ ชายติ อนตฺถมฺเม จรตีติ โกโธ ชายติ
อนตฺถมฺเม จริสฺสตีติ โกโธ ชายติ ปยสฺส เม มนาปสฺส อนตฺถ
อจรีติ อนตฺถ จรตีติ อนตฺถ จริสฺสตีติ [๒] อปฺปยสฺส เม
อมนาปสฺส อตฺถ อจรีติ อตฺถ จรตีติ [๓] อปฺปยสฺส เม อมนาปสฺส
อตฺถ จริสฺสตีติ โกโธ ชายติ อฏาเน วา ปน โกโธ ชายติ ฯ
โย เอวรูโป จิตฺตสฺส อาฆาโต ปฏิฆาโต ปฏิฆ ปฏิวิโรโธ โกโป
ปโกโป สมฺปโกโป โทโส ปโทโส สมฺปโทโส จิตฺตสฺส พฺยาปตฺติ
มโนปโทโส โกโธ กุชฌ
ฺ นา กุชฺฌติ ตฺต โทโส ทุสฺสนา ทุสฺสิตตฺต
พฺยาปตฺติ พฺยาปชฺชนา พฺยาปชฺชิตตฺต วิโรโธ ปฏิวิโรโธ จณฺฑิกฺก
อสฺสุโรโป อนตฺตมนตา จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ โกโธ ฯ อปจ
โกธสฺส อธิมตฺตปริตฺตตา เวทิตพฺพา ฯ อตฺถิ กฺจิ กาล โกโธ
จิตฺตาวิลกรณมตฺโต โหติ น จ ตาว มุขกุลานวิกุลาโน โหติ ฯ
อตฺถิ กฺจิ กาล โกโธ มุขกุลานวิกุลานมตฺโต โหติ น จ ตาว
หนุสฺโจปโน โหติ ฯ อตฺถิ กฺจิ กาล โกโธ หนุสฺโจปนมตฺโต
โหติ น จ ตาว ผรุสวาจนิจฺฉารโณ โหติ ฯ อตฺถิ
กฺจิ กาล โกโธ ผรุสวาจนิจฺฉารณมตฺโต โหติ น จ ตาว
#๑ ม. ย ฯ ๒ โป. ม. ยุ. โกโธ ชายติ ฯ ๓ โป. ม. อนตฺถ จริสฺสตีติ โกโธ
#ชายติ ฯ
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ทิสาวิทิส อนุวิโลกโน โหติ ฯ อตฺถิ กฺจิ กาล โกโธ
ทิสาวิทิส อนุวิโลกนมตฺโต โหติ น จ ตาว ทณฺฑสตฺถปรามสโน
โหติ ฯ อตฺถิ กฺจิ กาล โกโธ ทณฺฑสตฺถปรามสนมตฺโต
โหติ น จ ตาว ทณฺฑสตฺถอพฺภุกฺกิรโณ โหติ ฯ อตฺถิ
กฺจิ กาล โกโธ ทณฺฑสตฺถอพฺภุกฺกิรณมตฺโต โหติ น จ
ตาว ทณฺฑสตฺถอภินิปาตโน โหติ ฯ อตฺถิ กฺจิ กาล โกโธ
ทณฺฑสตฺถอภินิปาตนมตฺโต โหติ น จ ตาว ฉินฺทวิจฺฉินฺทกรโณ
โหติ ฯ อตฺถิ กฺจิ กาล โกโธ ฉินฺทวิจฺฉินฺทกรณมตฺโต โหติ
น จ ตาว สมฺภฺชนปริภฺชโน โหติ ฯ อตฺถิ กฺจิ กาล โกโธ
สมฺภฺชนปริภฺชนมตฺโต โหติ น จ ตาว องฺคมงฺคาปกฑฺฒโน
โหติ ฯ อตฺถิ กฺจิ กาล โกโธ องฺคมงฺคาปกฑฺฒนมตฺโต โหติ
น จ ตาว ชีวิตปนาสโน ๑ โหติ ฯ อตฺถิ กฺจิ กาล โกโธ
ชีวิตปนาสนมตฺโต โหติ น จ ตาว สพฺพจาคปริจฺจาคสณฺิโต
โหติ ฯ ยโต โกโธ ปรปุคฺคล ฆาเตตฺวา อตฺตาน ฆาเตติ
เอตฺตาวตา โกโธ ปรมุสฺสทคโต ปรมเวปุลฺลปฺปตฺโต โหติ ฯ
ยสฺเสโส โกโธ ปหีโน สมุจฺฉินฺโน วูปสนฺโต ปฏิปฺปสฺสทฺโธ
อภพฺพุปฺปตฺติโก าณคฺคินา ทฑฺโฒ โส วุจฺจติ อกฺโกธโน ฯ
โกธสฺส ปหีนตฺตา อกฺโกธโน โกธวตฺถุสฺส ปริฺาตตฺตา
อกฺโกธโน โกธเหตุสฺส อุจฺฉินฺนตฺตา อกฺโกธโนติ อกฺโกธโน ฯ
[๓๘๕] อสนฺตาสีติ อิเธกจฺโจ ตาสี โหติ อุตตฺ าสี ปริตฺตาสี ฯ
#๑ ม. ชีวิตาโวโรปโน ฯ
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โส ตสติ อุตฺตสติ ปริตตฺ สติ ภายติ สนฺตาส อาปชฺชติ กุล วาw
น ลภามิ คณ วา น ลภามิ อาวาส วา น ลภามิ ลาภ
วา น ลภามิ ยส วา น ลภามิ ปสส วา น ลภามิ สุข วา
น ลภามิ จีวร วา น ลภามิ ปณฑ
ฺ ปาต วา น ลภามิ
เสนาสน วา น ลภามิ คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร วา น ลภามิ
คิลานุปฏาก วา น ลภามิ อปฺปฺาโตมฺหีติ ตสติ อุตตฺ สติ
ปริตฺตสติ ภายติ สนฺตาส อาปชฺชติ ฯ อิธ ภิกฺขุ อสนฺตาสี โหติ
อนุตฺตาสี อปริตฺตาสี ฯ โส น ตสติ น อุตฺตสติ น ปริตฺตสติ
น ภายติ น สนฺตาส อาปชฺชติ กุล วา น ลภามิ คณ วา
น ลภามิ อาวาส วา น ลภามิ ลาภ วา น ลภามิ ยส วา
น ลภามิ ปสส วา น ลภามิ สุข วา น ลภามิ จีวร วา
น ลภามิ ปณฺฑปาต วา น ลภามิ เสนาสน วา น ลภามิ
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร วา น ลภามิ คิลานุปฏาก วา
น ลภามิ อปฺปฺาโตมฺหีติ น ตสติ น อุตฺตสติ น ปริตตฺ สติ
น ภายติ น สนฺตาส อาปชฺชตีติ อกฺโกธโน อสนฺตาสี ฯ
[๓๘๖] อวิกตฺถี อกุกฺกุโจติ อิเธกจฺโจ กตฺถี โหติ วิกตฺถี ฯ
โส กตฺถติ วิกตฺถติ อหมสฺมิ สีลสมฺปนฺโนติ วา วตฺตสมฺปนฺโนติ
วา สีลวตฺตสมฺปนฺโนติ วา ชาติยา วา โคตฺเตน วา โกลปุตฺตเิ กน
วา วณฺณโปกฺขรตาย วา ธเนน วา อชฺเฌเนน วา
กมฺมายตเนน วา สิปฺปายตเนน วา วิชฺชฏาเนน ว สุเตน
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วา ปฏิภาเณน วา อฺตรฺตเรน วา วตฺถุนา อุจฺจากุลา
ปพฺพชิโตติ วา มหากุลา ปพฺพชิโตติ วา มหาโภคกุลา
ปพฺพชิโตติ วา อุฬารโภคกุลา ปพฺพชิโตติ วา าโต ยสสฺสี
คหฏปพฺพชิตานนฺติ วา ลาภิมหฺ ิ จีวรปณฑ
ฺ ปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ วา สุตฺตนฺติโกติ วา วินยธโรติ
วา ธมฺมกถิโกติ วา อารฺิโกติ วา ปณฺฑปาติโกติ
วา ปสุกูลิโกติ วา เตจีวริโกติ วา สปทานจาริโกติ วา
ขลุปจฺฉาภตฺติโกติ วา เนสชฺชโิ กติ วา ยถาสนฺถติโกติ วา
ปมสฺส ฌานสฺส ลาภีติ วา ทุติยสฺส ฌานสฺส ลาภีติ
วา ตติยสฺส ฌานสฺส ลาภีติ วา จตุตฺถสฺส ฌานสฺส
ลาภีติ วา อากาสานฺจายตนสมาปตฺติยา วิฺาณฺจายตนสมาปตฺติยา
อากิฺจฺายตนสมาปตฺติยา เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติยา
ลาภีติ วา กตฺถติ วิกตฺถติ ฯ เอว น กตฺถติ น
วิกตฺถติ ฯ กตฺถนา อารโต วิรโต ปฏิวิรโต นิกฺขนฺโต นิสสฺ ฏโ
วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหรตีติ อวิกตฺถี ฯ
[๓๘๗] อกุกฺกุโจติ กุกฺกุจฺจนฺติ หตฺถกุกฺกุจฺจมฺป กุกฺกจุ ฺจ
ปาทกุกฺกุจฺจมฺป กุกกฺ ุจฺจ หตฺถปาทกุกฺกุจฺจมฺป กุกฺกุจฺจ อกปฺปเย
กปฺปยสฺิตา กปฺปเย อกปฺปยสฺิตา [๑] อวชฺเช วชฺชสฺิตา
วชฺเช อวชฺชสฺิตา ย เอวรูป กุกกฺ จุ ฺจ กุกฺกุจฺจายนา กุกฺกุจฺจายิตตฺต
เจตโส วิปปฺ ฏิสาโร มโนวิเลโข อิท วุจฺจติ กุกฺกุจฺจ ฯ
#๑ ม. วิกาเล กาลสฺิตา กาเล วิกาลสฺิตา ฯ

สุตฺต ขุ. มหานิทฺเทโส - หนาที่ 261

อปจ ทฺวีหิ การเณหิ อุปฺปชฺชติ กุกกฺ ุจฺจ เจตโส วิปฺปฏิสาโร
มโนวิเลโข กตตฺตา จ อกตตฺตา จ ฯ
กถ กตตฺตา จ อกตตฺตา จ อุปปฺ ชฺชติ กุกฺกจุ ฺจ เจตโส
วิปฺปฏิสาโร มโนวิเลโข ฯ กต เม กายทุจฺจริต อกต เม
กายสุจริตนฺติ อุปฺปชฺชติ กุกกฺ ุจฺจ เจตโส วิปฺปฏิสาโร มโนวิเลโข ฯ
กต เม วจีทุจฺจริต อกต เม วจีสจุ ริตนฺติ อุปปฺ ชฺชติ กุกฺกจุ ฺจ
เจตโส วิปฺปฏิสาโร มโนวิเลโข ฯ กต เม มโนทุจฺจริต อกต เม
มโนสุจริตนฺติ อุปฺปชฺชติ กุกกฺ ุจฺจ เจตโส วิปฺปฏิสาโร มโนวิเลโข ฯ
กโต เม ปาณาติปาโต อกตา เม ปาณาติปาตา เวรมณีติ
อุปฺปชฺชติ กุกฺกุจฺจ เจตโส วิปฺปฏิสาโร มโนวิเลโข ฯ กต เม
อทินฺนาทาน อกตา เม อทินฺนาทานา เวรมณีติ อุปฺปชฺชติ กุกฺกุจฺจ
เจตโส วิปปฺ ฏิสาโร มโนวิเลโข ฯ กโต เม กาเมสุ มิจฺฉาจาโร
อกตา เม กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณีติ อุปฺปชฺชติ กุกฺกุจฺจ
เจตโส วิปปฺ ฏิสาโร มโนวิเลโข ฯ กโต เม มุสาวาโท อกตา
เม มุสาวาทา เวรมณีติ ฯ กตา เม ปสุณา วาจา อกตา เม
ปสุณาย วาจาย เวรมณีติ ฯ กตา เม ผรุสา วาจา อกตา เม
ผรุสาย วาจาย เวรมณีติ ฯ กโต เม สมฺผปฺปลาโป อกตา
เม สมฺผปฺปลาปา เวรมณีติ ฯ กตา เม อภิชฺฌา อกตา เม
อนภิชฺฌาติ ฯ กโต เม พฺยาปาโท อกโต เม อพฺยาปาโทติ ฯ
กตา เม มิจฺฉาทิฏิ อกตา เม สมฺมาทิฏีติ อุปฺปชฺชติ กุกกฺ ุจฺจ
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เจตโส วิปปฺ ฏิสาโร มโนวิเลโข ฯ เอว กตตฺตา จ อกตตฺตา จ
อุปฺปชฺชติ กุกฺกุจฺจ เจตโส วิปฺปฏิสาโร มโนวิเลโข ฯ อถวา
สีเลสุมฺหิ น ปริปูรกิ ารีติ อุปฺปชฺชติ กุกฺกุจฺจ เจตโส วิปฺปฏิสาโร
มโนวิเลโข ฯ อินฺทฺริเยสุมฺหิ อคุตฺตทฺวาโรติ ฯ โภชเน
อมตฺตฺุมฺหีติ ฯ ชาคริย อนนุยุตโฺ ตมฺหีติ ฯ น สติสมฺปชฺเน
สมนฺนาคโตมฺหีติ ฯ อภาวิตา เม จตฺตาโร สติปฏานาติ ฯ
อภาวิตา เม จตฺตาโร สมฺมปฺปธานาติ ฯ อภาวิตา เม จตฺตาโร
อิทฺธิปฺปาทาติ ฯ อภาวิตานิ เม ปฺจินฺทฺริยานีติ ฯ อภาวิตานิ เม
ปฺจ พลานีติ ฯ อภาวิตา เม สตฺต โพชฺฌงฺคาติ ฯ อภาวิโต
เม อริโย อฏงฺคิโก มคฺโคติ ฯ ทุกฺข เม อปริฺาตนฺติ ฯ
สมุทโย เม อปฺปหีโนติ ฯ มคฺโค เม อภาวิโตติ ฯ นิโรโธ
เม อสจฺฉิกโตติ อุปปฺ ชฺชติ กุกกฺ ุจฺจ เจตโส วิปฺปฏิสาโร
มโนวิเลโข ฯ ยสฺเสต กุกฺกุจฺจ ปหีน สมุจฺฉินฺน วูปสนฺต ปฏิปฺปสฺสทฺธ
อภพฺพุปฺปตฺติก าณคฺคินา ทฑฺฒ โส วุจฺจติ อกุกกฺ ุจฺโจติ
อวิกตฺถี อกุกกฺ ุโจ ฯ
[๓๘๘] มนฺตาภาณี อนุทฺธโตติ มนฺตา วุจฺจติ ปฺา ยา
ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ ฯ มนฺตาย
ปริคฺคเหตฺวา วาจ ภาสติ พหุมฺป กเถนฺโต พหุมฺป ภณนฺโต
พหุมฺป ทีปยนฺโต พหุมฺป โวหรนฺโต [๑] ทุกฺกถิต ทุพฺภาสิต ทุพฺภณิตะ
ทุลฺลปต ทุรตุ ฺต วาจ น ภาสตีติ มนฺตาภาณี ฯ อนุทฺธโตติ ตตฺถ
#๑ ยุ. ทุกฺกฏ ฯ
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กตม อุทฺธจฺจ ย จิตฺตสฺส อุทฺธจฺจ อวูปสโม เจตโส วิกฺเขโป
ภนฺตตฺต จิตฺตสฺส อิท วุจฺจติ อุทธฺ จฺจ ฯ ยสฺเสต อุทฺธจฺจ
ปหีน สมุจฺฉินฺน วูปสนฺต ปฏิปฺปสฺสทฺธ อภพฺพุปฺปตฺติก าณคฺคินา
ทฑฺฒ โส วุจฺจติ อนุทฺธโตติ มนฺตาภาณี อนุทฺธโต ฯ
[๓๘๙] สเว วาจายโต มุนีติ อิธ ภิกฺขุ มุสาวาท ปหาย
มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ สจฺจวาที สจฺจสนฺโธ เถโต ปจฺจยิโก
อวิสวาทโก โลกสฺส ฯ ปสุณ วาจ ปหาย ปสณ
ุ าย วาจาย
ปฏิวิรโต โหติ อิโต สุตฺวา น อมุตฺร อกฺขาตา อิเมส เภทาย
อมุตฺร วา สุตฺวา น อิเมส อกฺขาตา อมูส เภทาย อิติ
ภินฺนาน วา สนฺธาตา สหิตาน วา อนุปฺปทาตา สมคฺคาราโม
สมคฺครโต สมคฺคนนฺที สมคฺคกรณึ วาจ ภาสิตา โหติ ฯ ผรุส
วาจ ปหาย ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ ยา สา วาจา เนลา
กณฺณสุขา เปมนียา หทยงฺคมา โปรี พหุชนกนฺตา พหุชนมนาปา
ตถารูป วาจ ภาสิตา โหติ ฯ สมฺผปฺปลาป ปหาย สมฺผปฺปลาปา
ปฏิวิรโต โหติ กาลวาที ภูตวาที อตฺถวาที ธมฺมวาที วินยวาที
นิธานวตึ วาจ ภาสิตา โหติ กาเลน สาปเทส ปริยนฺตวตึ
อตฺถสฺหิต ฯ จตูหิ วจีสุจริเตหิ สมนฺนาคโต จตุทฺโทสาปคต วาจ
ภาสติ ฯ ทฺวตฺตึสาย ติรจฺฉานกถาย อารโต วิรโต ปฏิวิรโต
นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา
วิหรติ ฯ ทสวตฺถูนิ กเถติ ฯ เสยฺยถีท ฯ อปฺปจฺฉกถ กเถติ
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สนฺตุฏิกถ ปวิเวกกถ อสสคฺคกถ วิริยารมฺภกถ สีลกถ สมาธิกถ
ปฺากถ วิมุตฺติกถ วิมุตฺติาณทสฺสนกถ สติปฏานกถ
สมฺมปฺปธานกถ อิทฺธิปปฺ าทกถ อินฺทฺริยกถ พลกถ โพชฺฌงฺคกถ
มคฺคกถ ผลกถ นิพฺพานกถ กเถติ ฯ วาจายโตติ ยตฺโต ปฏิยตฺโต
คุตฺโต โคปโต รกฺขิโต สวุโต วูปสนฺโต ฯ มุนีติ โมน วุจฺจติ
าณ ฯเปฯ สงฺคชาลมติจฺจ โส มุนีติ สเว วาจายโต มุนิ ฯ
เตนาห ภควา
อกฺโกธโน อสนฺตาสี อวิกตฺถี อกุกฺกุโจ
มนฺตาภาณี อนุทฺธโต สเว วาจายโต มุนีติ ฯ
[๓๙๐] นิราสตฺตี อนาคเต อตีต นานุโสจติ
วิเวกทสฺสี ผสฺเสสุ ทิฏีสุ จ น นิยฺยติ ฯ
[๓๙๑] นิราสตฺตี อนาคเตติ อาสตฺติ วุจฺจติ ตณฺหา โย
ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ ยสฺเสสา อาสตฺติ
ตณฺหา ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา
าณคฺคินา ทฑฺฒาติ เอวมฺป นิราสตฺตี อนาคเต ฯ อถวา
เอวรูโป สิย อนาคตมทฺธานนฺติ ตตฺถ นนฺทึ น สมนฺวาคเมติ
เอวเวทโน สิย เอวสฺโ สิย เอวสงฺขาโร สิย เอววิฺาโณ
สิย อนาคตมทฺธานนฺติ ตตฺถ นนฺทึ น สมนฺวาคเมติ
เอวมฺป นิราสตฺตี อนาคเต ฯ อถวา อิติ เม จกฺขุ สิยา
อนาคตมทฺธาน อิติ รูปาติ อปฺปฏิลทฺธสฺส ปฏิลาภาย จิตตฺ  น
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ปณิทหติ เจตโส อปฺปณิธานปจฺจยา น ตทภินนฺทติ น
ตทภินนฺทนฺโต เอวมฺป นิราสตฺตี อนาคเต ฯ อิติ เม โสต
สิยา อนาคตมทฺธาน อิติ สทฺทาติ ฯเปฯ อิติ เม มโน สิยา
อนาคตมทฺธาน อิติ ธมฺมาติ อปฺปฏิลทฺธสฺส ปฏิลาภาย จิตฺต
น ปณิทหติ เจตโส อปฺปณิธานปจฺจยา น ตทภินนฺทติ น
ตทภินนฺทนฺโต เอวมฺป นิราสตฺตี อนาคเต ฯ อถวา อิมินาห
สีเลน วา วตฺเตน วา ตเปน วา พฺรหฺมจริเยน วา เทโว วา
ภวิสฺสามิ เทวฺตโร วาติ อปฺปฏิลทฺธสฺส ปฏิลาภาย จิตฺต
น ปณิทหติ เจตโส อปฺปณิธานปจฺจยา น ตทภินนฺทติ น
ตทภินนฺทนฺโต เอวมฺป นิราสตฺตี อนาคเต ฯ
[๓๙๒] อตีต นานุโสจตีติ วิปริณต วา วตฺถุ น โสจติ
วิปริณตมฺหิ วา วตฺถุสฺมึ น โสจติ จกฺขุ เม วิปริณตนฺติ น
โสจติ โสต เม ฆาน เม ชิวฺหา เม กาโย เม รูปา เม
สทฺทา เม คนฺธา เม รสา เม โผฏพฺพา เม กุล เม คณ
เม อาวาโส เม ลาโภ เม ยโส เม ปสสา เม สุข เม
จีวร เม ปณฺฑปาโต เม เสนาสน เม คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาโร
เม มาตา เม ปตา เม ภาตา เม ภคินี เม ปุตฺโต เม ธีตา
เม มิตฺตามจฺจา เม าตกา เม สาโลหิตา เม วิปริณตาติ
น โสจติ น กิลมติ น ปริเทวติ น อุรตฺตาฬึ กนฺทติ น สมฺโมห
อาปชฺชตีติ อตีต นานุโสจติ ฯ
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[๓๙๓] วิเวกทสฺสี ผสฺเสสูติ ผสฺโสติ จกฺขุสมฺผสฺโส โสตสมฺผสฺโส
ฆานสมฺผสฺโส ชิวฺหาสมฺผสฺโส กายสมฺผสฺโส มโนสมฺผสฺโส
อธิวจนสมฺผสฺโส ปฏิฆสมฺผสฺโส สุขเวทนีโย สมฺผสฺโส ทุกฺขเวทนีโย
สมฺผสฺโส อทุกฺขมสุขเวทนีโย สมฺผสฺโส กุสโล ผสฺโส อกุสโลU
ผสฺโส อพฺยากโต ผสฺโส กามาวจโร ผสฺโส รูปาวจโร ผสฺโส
อรูปาวจโร ผสฺโส สฺุโต ผสฺโส อนิมิตฺโต ผสฺโส อปฺปณิหิโต
ผสฺโส โลกิโย ผสฺโส โลกุตฺตโร ผสฺโส อตีโต ผสฺโส อนาคโต
ผสฺโส ปจฺจุปฺปนฺโน ผสฺโส โย เอวรูโป ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา
สมฺผุสิตตฺต อย วุจฺจติ ผสฺโส ฯ วิเวกทสฺสี ผสฺเสสูติ จกฺขุสมฺผสฺส
วิวิตฺต ปสฺสติ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา นิจฺเจน วา ธุเวน วา
สสฺสเตน วา อวิปริณามธมฺเมน วา ฯ โสตสมฺผสฺส วิวิตตฺ 
ปสฺสติ ฯ ฆานสมฺผสฺส วิวิตฺต ปสฺสติ ฯ ชิวหฺ าสมฺผสฺส วิวิตฺต
ปสฺสติ ฯ กายสมฺผสฺส วิวิตฺต ปสฺสติ ฯ มโนสมฺผสฺส วิวิตฺต
ปสฺสติ ฯ อธิวจนสมฺผสฺส วิวิตฺต ปสฺสติ ฯ ปฏิฆสมฺผสฺส วิวิตฺต
ปสฺสติ ฯ สุขเวทนีย สมฺผสฺส ฯ ทุกฺขเวทนีย สมฺผสฺส ฯ
อทุกฺขมสุขเวทนีย สมฺผสฺส ฯ กุสล ผสฺส ฯ อกุสล ผสฺส ฯ อพฺยากต
ผสฺส ฯ กามาวจร ผสฺส ฯ รูปาวจร ผสฺส ฯ อรูปาวจร ผสฺส ฯ
โลกิย ผสฺส ฯ โลกุตฺตร ผสฺส วิวิตฺต ปสฺสติ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน
วา นิจฺเจน วา ธุเวน วา สสฺสเตน วา อวิปริณามธมฺเมน วา ฯ
อถวา อตีต ผสฺส อนาคเตหิ จ ผสฺเสหิ ปจฺจุปฺปนฺเนหิ จ
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ผสฺเสหิ วิวิตฺต ปสฺสติ ฯ อนาคต ผสฺส อตีเตหิ จ ผสฺเสหิ
ปจฺจุปฺปนฺเนหิ จ ผสฺเสหิ วิวิตฺต ปสฺสติ ฯ ปจฺจุปฺปนฺน ผสฺส
อตีเตหิ จ ผสฺเสหิ อนาคเตหิ จ ผสฺเสหิ วิวิตฺต ปสฺสติ ฯ อถวา
เย เต ผสฺสา อริยา อนาสวา โลกุตตฺ รา สฺุตปฏิสยุตฺตา เต
ผสฺเส วิวิตฺเต ปสฺสติ ราเคน โทเสน โมเหน โกเธน อุปนาเหน
มกฺเขน ปฬาเสน อิสฺสาย มจฺฉริเยน มายาย สาเยฺเยน ถมฺเภน
สารมฺเภน มาเนน อติมาเนน มเทน ปมาเทน สพฺพกิเลเสหิ
สพฺพทุจฺจริเตหิ สพฺพทรเถหิ สพฺพปริฬาเหหิ สพฺพสนฺตาเปหิ
สพฺพากุสลาภิสงฺขาเรหิ วิวิตฺเต ปสฺสตีติ วิเวกทสฺสี ผสฺเสสุ ฯ
[๓๙๔] ทิฏีสุ จ น นิยฺยตีติ ตสฺส ทฺวาสฏี ทิฏิคตานิ
ปหีนานิ สมุจฺฉินฺนานิ วูปสนฺตานิ ปฏิปฺปสฺสทฺธานิ อภพฺพุปฺปตฺติกานิ
าณคฺคินา ทฑฺฒานิ โส ทิฏิยา น ยายติ น นิยฺยติ น วุยหฺ ติ
น สหริยติ นป ต ทิฏ ิคต สารโต ปจฺเจติ น ปจฺจาคจฺฉตีติ
ทิฏีสุ จ น นิยฺยติ ฯ เตนาห ภควา
นิราสตฺตี อนาคเต อตีต นานุโสจติ
วิเวกทสฺสี ผสฺเสสุ ทิฏีสุ จ น นิยฺยตีติ ฯ
[๓๙๕] ปฏิลีโน อกุหโก
อปหาลุ อมจฺฉรี
อปฺปคพฺโภ อเชคุจฺโฉ เปสุเณยฺเย จ โน ยุโต ฯ
[๓๙๖] ปฏิลีโน อกุหโกติ ปฏิลโี นติ ราคสฺส ปหีนตฺตา ปฏิลีโน
โทสสฺส ปหีนตฺตา ปฏิลีโน โมหสฺส ปหีนตฺตา ปฏิลีโน โกธสฺส
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อุปนาหสฺส มกฺขสฺส ปฬาสสฺส อิสฺสาย มจฺฉริยสฺส ฯเปฯ
สพฺพากุสลาภิสงฺขาราน ปหีนตฺตา ปฏิลีโน ฯ วุตฺต เหต ภควตา๕
กถฺจ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปฏิลีโน โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน
อสฺมิมาโน ปหีโน โหติ อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต อนภาวงฺคโต
อายตึ อนุปฺปาทธมฺโม เอว โข ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปฏิลีโน โหตีติ
ปฏิลีโน ฯ
[๓๙๗] อกุหโกติ ตีณิ กุหนวตฺถูนิ ปจฺจยปฏิเสวนสงฺขาต
กุหนวตฺถุ อิริยาปถสงฺขาต กุหนวตฺถุ สามนฺตชปฺปนสงฺขาต
กุหนวตฺถุ ฯ
กตม ปจฺจยปฏิเสวนสงฺขาต กุหนวตฺถุ ฯ อิธ คหปติกา ภิกขฺ ุ
นิมนฺเตนฺติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรหิ ฯ
โส ปาปจฺโฉ อิจฺฉาปกโต อตฺถิโก จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน ภิยฺโยกมฺยต อุปาทาย จีวร ปจฺจกฺขาติ
ปณฺฑปาต ปจฺจกฺขาติ เสนาสน ปจฺจกฺขาติ คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร
ปจฺจกฺขาติ ฯ โส เอวมาห กึ สมณสฺส มหคฺเฆน จีวเรน
เอต สารุปปฺ  ย สมโณ สุสานา วา สงฺการกูฏา วา ปาปณิกา
วา นนฺตกานิ อุจฺจินิตฺวา สงฺฆาฏึ กตฺวา ธาเรยฺย กึ สมณสฺส
มหคฺเฆน ปณฺฑปาเตน เอต สารุปฺป ย สมโณ อฺุฉาจริยาย
ปณฺฑิยาโลเปน ชีวิก กปฺเปยฺย กึ สมณสฺส มหคฺเฆน เสนาสเนน
เอต สารุปปฺ  ย สมโณ รุกฺขมูลิโก วา อสฺส โสสานิโก วา
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อพฺโภกาสิโก วา กึ สมณสฺส มหคฺเฆน คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน
เอต สารุปฺป ย สมโณ ปูติมุตฺเตน วา
หรีตกีขณฺเฑน วา โอสถ กเรยฺยาติ ตทุปาทาย ลูข จีวร ธาเรติ
ลูข ปณฺฑปาต ภฺุชติ ลูข เสนาสน ปฏิเสวติ ลูข
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร ปฏิเสวติ ฯ ตเมน คหปติกา เอว ชานนฺติ
อย สมโณ อปฺปจฺโฉ สนฺตุฏโ ปวิวิตฺโต อสสฏโ อารทฺธวิริโย
ธุตวาโทติ ภิยฺโย ภิยฺโย นิมนฺเตนฺติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรหิ ฯ โส เอวมาห ติณฺณ สมฺมุขีภาวา
สทฺโธ กุลปุตฺโต พหุ ปฺุ ปสวติ สทฺธาย สมฺมุขีภาวา สทฺโธ
กุลปุตฺโต พหุ ปฺุ ปสวติ เทยฺยธมฺมสฺส สมฺมุขีภาวา สทฺโธ
กุลปุตฺโต พหุ ปฺุ ปสวติ ทกฺขิเณยฺยาน สมฺมุขีภาวา สทฺโธ
กุลปุตฺโต พหุ ปฺุ ปสวติ ตุมฺหากฺเจวาย สทฺธา อตฺถิ
เทยฺยธมฺโม จาย สวิชฺชติ อหฺจ ปฏิคฺคาหโก สจาห น
ปฏิคฺคเหสฺสามิ เอว ตุเมฺห ปฺุเน ปริหีนา ภวิสฺสถ น มยฺห
อิมินา อตฺโถ อปจ ตุมฺหากฺเว อนุกมฺปาย ปฏิคฺคณฺหามีติ
ตทุปาทาย พหุมฺป จีวร ปฏิคฺคณฺหาติ พหุมฺป ปณฺฑปาต
ปฏิคฺคณฺหาติ พหุมฺป เสนาสน ปฏิคฺคณฺหาติ พหุมปฺ 
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ ยา เอวรูปา ภากุฏิกา
ภากุฏิย กุหนา กุหายนา กุหิตตฺต อิท วุจฺจติ ปฏิเสวนสงฺขาต
กุหนวตฺถุ ฯ
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กตม อิริยาปถสงฺขาต กุหนวตฺถุ ฯ อิเธกจฺโจ ปาปจฺโฉ
อิจฺฉาปกโต สมฺภาวนาธิปฺปาโย เอว ม ชโน สมฺภาเวสฺสตีติ
คมน สณฺเปติ าน สณฺเปติ นิสชฺช สณฺเปติ สยน
สณฺเปติ ปณิธาย คจฺฉติ ปณิธาย ติฏติ ปณิธาย นิสที ติ
ปณิธาย เสยฺย กปฺเปติ สมาหิโต วิย คจฺฉติ สมาหิโต วิย
ติฏติ สมาหิโต วิย นิสีทติ สมาหิโต วิย เสยฺย กปฺเปติ
อาปาถกชฺฌายีว โหติ ฯ ยา เอวรูปา อิริยาปถสฺส อาปนา
ปนา สณฺปนา ภากุฏิกา ภากุฏยิ  กุหนา กุหายนา กุหติ ตฺต
อิท วุจฺจติ อิริยาปถสงฺขาต กุหนวตฺถุ ฯ
กตม สามนฺตชปฺปนสงฺขาต กุหนวตฺถุ ฯ อิเธกจฺโจ ปาปจฺโฉ
อิจฺฉาปกโต สมฺภาวนาธิปฺปาโย เอว ม ชโน สมฺภาเวสฺสตีติ
อริยธมฺมสนฺนิสฺสิต วาจ ภาสติ โย เอวรูป จีวร ธาเรติ โส
สมโณ มเหสกฺโขติ ภณติ โย เอวรูป ปตฺต ธาเรติ
โลหถาลก ธาเรติ ธมฺมกรก ธาเรติ ปริสาวน ธาเรติ กฺุจิก
ธาเรติ อุปาหน ธาเรติ กายพนฺธน ธาเรติ อาโยค ธาเรติ
โส สมโณ มเหสกฺโขติ ภณติ ฯ ยสฺส เอวรูโป อุปชฺฌาโย
โส สมโณ มเหสกฺโขติ ภณติ ฯ ยสฺส เอวรูโป อาจริโย
เอวรูปา สมานุปชฺฌายกา สมานาจริยกา มิตฺตา สนฺทฏิ  า
สมฺภตฺตา สหายา โส สมโณ มเหสกฺโขติ ภณติ ฯ โย
เอวรูเป วิหาเร วสติ โส สมโณ มเหสกฺโขติ ภณติ ฯ โย
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เอวรูเป อฑฺฒโยเค วสติ ปาสาเท วสติ หมฺมิเย วสติ คุหาย
วสติ เลเณ วสติ กุฏิยา วสติ กูฏาคาเร วสติ อฏเฏ วสติ
มาเฬ วสติ อุทฺทณฺเฑ วสติ อุปฏานสาลาย วสติ มณฺฑเป
วสติ รุกฺขมูเล วสติ โส สมโณ มเหสกฺโขติ ภณติ ฯ อถวา
โกรชิกโกรชิโก ภากุฏิกภากุฏิโก กุหกกุหโก ลปกลปโก
มุขสมฺภาวิโต อย สมโณ อิมาส เอวรูปาน สนฺตาน
วิหารสมาปตฺตีน ลาภีติ ตาทิส คมฺภีร คูฬฺห นิปุณ ปฏิจฺฉนฺน
โลกุตฺตรสฺุตปฏิสฺุตฺต กถ กเถติ ฯ ยา เอวรูปา
ภากุฏิกา ภากุฏิย กุหนา กุหายนา กุหายิตตฺต อิท วุจฺจติ
สามนฺตชปฺปนสงฺขาต กุหนวตฺถุ ฯ
ยสฺสิมานิ ตีณิ กุหนวตฺถูนิ ปหีนานิ สมุจฺฉินฺนานิ วูปสนฺตานิ
ปฏิปฺปสฺสทฺธานิ อภพฺพุปฺปตฺติกานิ าณคฺคินา ทฑฺฒานิ โส
วุจฺจติ อกุหโกติ ปฏิลโี น อกุหโก ฯ
[๓๙๘] อปหาลุ อมจฺฉรีติ ปหา วุจฺจติ ตณฺหา โย ราโค
สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ ยสฺเสสา ปหา ปหีนา
สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา
ทฑฺฒา โส วุจฺจติ อปหาลุ ฯ โส รูเป น ปเหติ สทฺเท
คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ กุล คณ อาวาส ลาภ ยส ปสส
สุข จีวร ปณฺฑปาต เสนาสน คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร
กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภว รูปภว อรูปภว สฺาภว
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อสฺาภว เนวสฺานาสฺาภว เอกโวการภว จตุโวการภว
ปฺจโวการภว อตีต อนาคต ปจฺจุปฺปนฺน ทิฏสุตมุตวิฺาตพฺเพ
ธมฺเม น ปเหติ น อิจฺฉติ น สาทิยติ น ปตฺเถติ
นาภิชปฺปตีติ อปหาลุ ฯ อมจฺฉรีติ ปฺจ มจฺฉริยานิ อาวาสมจฺฉริย
กุลมจฺฉริย ลาภมจฺฉริย วณฺณมจฺฉริย ธมฺมมจฺฉริย ย เอวรูป
มจฺฉริย มจฺฉรายนา มจฺฉรายิตตฺต เววิจฺฉ กทริย กฏกฺจกตา
อคฺคหิตตฺต จิตฺตสฺส อิท วุจฺจติ มจฺฉริย ฯ อปจ
ขนฺธมจฺฉริยมฺป มจฺฉริย ธาตุมจฺฉริยมฺป มจฺฉริย อายตนมจฺฉริยมฺป
มจฺฉริย คาโห อิท วุจฺจติ มจฺฉริย ฯ ยสฺเสต มจฺฉริย ปหีน
สมุจฺฉินฺน วูปสนฺต ปฏิปฺปสฺสทฺธ อภพฺพุปฺปตฺติก าณคฺคินา ทฑฺฒ
โส วุจฺจติ อมจฺฉรีติ ฯ อปหาลุ อมจฺฉรี ฯ
[๓๙๙] อปฺปคพฺโภ อเชคุจฺโฉติ ปาคพฺภิยนฺติ ตีณิ
ปาคพฺภิยานิ กายิก ปาคพฺภิย วาจสิก ปาคพฺภิย เจตสิก ปาคพฺภิย ฯ
กตม กายิก ปาคพฺภิย ฯ อิเธกจฺโจ สงฺฆคโตป กายิก
ปาคพฺภิย ทสฺเสติ คณคโตป กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ๛
โภชนสาลายป กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ชนฺตาฆเรป กายิก ปาคพฺภิย
ทสฺเสติ อุทกติตฺเถป กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ อนฺตรฆร
ปวิสนฺโตป กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ อนฺตรฆร ปวิฏโป กายิก
ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ
กถ สงฺฆคโต กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ อิเธกจฺโจ สงฺฆคโต
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อจิตฺติการกโต เถเร ภิกฺขู ฆฏฏยนฺโตป ติฏติ ฆฏฏยนฺโตป
นิสีทติ ปุรโตป ติฏติ ปุรโตป นิสีทติ อุจฺเจป อาสเน
นิสีทติ สสีส ปารุปตฺวาป นิสีทติ ิตโกป ภณติ พาหาวิกฺเขปโกป
ภณติ เอว สงฺฆคโต กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ
กถ คณคโต กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ อิเธกจฺโจ คณคโต
อจิตฺติการกโต เถราน ภิกฺขูน อนุปาหนาน จงฺกมนฺตาน สอุปาหโน
จงฺกมติ นีเจ จงฺกเม จงฺกมนฺตาน อุจฺเจ จงฺกเม จงฺกมติ
ฉมาย จงฺกมนฺตาน จงฺกเม จงฺกมติ ฆฏฏยนฺโตป ติฏติ
ฆฏฏยนฺโตป นิสีทติ ปุรโตป ติฏ ติ ปุรโตป นิสีทติ อุจฺเจป
อาสเน นิสที ติ สสีส ปารุปตฺวาป นิสีทติ ิตโกป ภณติ
พาหาวิกฺเขปโกป ภณติ เอว คณคโต กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ
กถ โภชนสาลาย กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ อิเธกจฺโจ
โภชนสาลาย อจิตฺติการกโต เถเร ภิกฺขู อนุปขชฺช นิสีทติ นเวป8
ภิกฺขู อาสเนน ปฏิพาหติ ฆฏฏยนฺโตป ติฏ ติ ฆฏฏยนฺโตป
นิสีทติ ปุรโตป ติฏติ ปุรโตป นิสีทติ อุจฺเจป อาสเน
นิสีทติ สสีส ปารุปตฺวาป นิสีทติ ิตโกป ภณติ พาหาวิกฺเขปโกป
ภณติ เอว โภชนสาลาย กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ
กถ ชนฺตาฆเร กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ อิเธกจฺโจ ชนฺตาฆเร
อจิตฺติการกโต เถเร ภิกฺขู ฆฏฏยนฺโตป ติฏติ ฆฏฏยนฺโตป
นิสีทติ ปุรโตป ติฏติ ปุรโตป นิสีทติ อุจฺเจป อาสเน
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นิสีทติ อนาปุจฺฉาป กฏ ปกฺขิปติ อนาปุจฺฉาป ทฺวาร ปทหติ
เอว ชนฺตาฆเร กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ
กถ อุทกติตฺเถ กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ อิเธกจฺโจ อุทกติตฺเถ
อจิตฺติการกโต เถเร ภิกฺขู ฆฏฏยนฺโตป โอตรติ ปุรโตป
โอตรติ ฆฏฏยนฺโตป นฺหายติ ปุรโตป นฺหายติ อุปริป ๑ นฺหายติ
ฆฏฏยนฺโตป อุตฺตรติ ปุรโตป อุตฺตรติ อุปริป ๒ อุตฺตรติ เอว
อุทกติตฺเถ กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ
กถ อนฺตรฆร ปวิสนฺโต กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ อิเธกจฺโจ
อนฺตรฆร ปวิสนฺโต อจิตฺติการกโต เถเร ภิกฺขู ฆฏฏยนฺโตป
คจฺฉติ ปุรโตป คจฺฉติ โวกฺกมฺมป เถราน ภิกฺขูน ปุรโต
คจฺฉติ เอว อนฺตรฆร ปวิสนฺโต กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ
กถ อนฺตรฆร ปวิฏโ กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ อิเธกจฺโจ
อนฺตรฆร ปวิฏโ น ปวิส ภนฺเตติ วุจฺจมาโน ปวิสติ น ติฏ
ภนฺเตติ วุจฺจมาโน ติฏติ น นิสีท ภนฺเตติ วุจฺจมาโน นิสีทติ
อโนกาสมฺป ปวิสติ อโนกาเสป ติฏติ อโนกาเสป นิสีทติ
ยานิ ตานิ โหนฺติ กุลาน โอวรกานิ คูฬฺหานิ จ ปฏิจฺฉนฺนานิ จ
ยตฺถ กุลิตฺถโิ ย กุลธีตโร กุลสุณฺหาโย กุลกุมาริโย นิสีทนฺติ ตตฺถป
สหสา ปวิสติ กุมารกสฺสป สีส ปรามสติ เอว อนฺตรฆร
ปวิฏโ กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ อิท กายิก ปาคพฺภิย ฯ
กตม วาจสิก ปาคพฺภิย ฯ อิเธกจฺโจ สงฺฆคโตป วาจสิก
#๑-๒ ม. ยุ. อุปริโตป ฯ
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ปาคพฺภิย ทสฺเสติ คณคโตป วาจสิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ อนฺตรฆร
ปวิฏโป วาจสิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ
กถ สงฺฆคโต วาจสิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ อิเธกจฺโจ
สงฺฆคโต อจิตฺติการกโต เถเร ภิกฺขู อนาปุจฺฉา วา อนชฺฌฏิ โ 
วา อารามคตาน ภิกฺขูน ธมฺม ภณติ ปฺห วิสชฺเชติ ปาฏิโมกฺข
อุทฺทิสติ ิตโกป ภณติ พาหาวิกฺเขปโกป ภณติ เอว สงฺฆคโต
วาจสิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ
กถ คณคโต วาจสิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ อิเธกจฺโจ คณคโต
อจิตฺติการกโต เถเร ภิกฺขู อนาปุจฺฉา วา อนชฺฌิฏโ  วา
อารามคตาน ภิกฺขูน ธมฺม ภณติ ปฺห วิสชฺเชติ ิตโกป ภณติ
พาหาวิกฺเขปโกป ภณติ อารามคตาน ภิกฺขุนนี  อุปาสกาน
อุปาสิกาน ธมฺม ภณติ ปฺห วิสชฺเชติ ิตโกป ภณติ
พาหาวิกฺเขปโกป ภณติ เอว คณคโต วาจสิก ปาคพฺภิย
ทสฺเสติ ฯ
กถ อนฺตรฆร ปวิฏโ วาจสิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ อิเธกจฺโจ
อนฺตรฆร ปวิฏโ อิตฺถึ วา กุมารึ วา อาห ๑ อิตฺถนฺนาเม
อิตฺถงฺโคตฺเต กึ อตฺถิ ยาคู อตฺถิ ภตฺต อตฺถิ ขาทนีย
อตฺถิ กึ ปวิสฺสาม กึ ภฺุชิสฺสาม กึ ขาทิสฺสาม กึ วา
อตฺถิ กึ วา เม ทสฺสถาติ วิปฺปลปติ [๒] เอว อนฺตรฆร ปวิฏโ 
วาจสิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ อิท วาจสิก ปาคพฺภิย ฯ
#๑ ม. เอวมาห ฯ ๒ ม. ยา เอวรูปา วาจา ปลาโป วิปปฺ ลาโป ลาลปฺโป ลาลปฺปนา
#ลาลปฺปตตฺต ฯ ยุ. โย เอวรูโป วาจา ปลาโป ... ฯ
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กตม เจตสิก ปาคพฺภิย ฯ อิเธกจฺโจ น อุจฺจากุลา ปพฺพชิโต
สมาโน อุจฺจากุลา ปพฺพชิเตน สทฺธึ สทิส อตฺตาน ทหติ จิตฺเตน ฯ
น มหากุลา ปพฺพชิโต สมาโน มหากุลา ปพฺพชิเตน สทฺธึ สทิส
อตฺตาน ทหติ จิตฺเตน ฯ น มหาโภคกุลา ปพฺพชิโต สมาโน
มหาโภคกุลา ปพฺพชิเตน สทฺธึ สทิส อตฺตาน ทหติ จิตฺเตน ฯ
น อุฬารโภคกุลา ปพฺพชิโต สมาโน ฯ น สุตฺตนฺติโก สมาโน
สุตฺตนฺติเกน สทฺธึ สทิส อตฺตาน ทหติ จิตฺเตน ฯ น วินยธโร
สมาโน ฯ น ธมฺมกถิโก สมาโน ฯ น อารฺิโก สมาโน ฯ
น ปณฺฑปาติโก สมาโน ฯ น ปสุกูลิโก สมาโน ฯ น เตจีวริโก
สมาโน ฯ น สปทานจาริโก สมาโน ฯ น ขลุปจฺฉาภตฺติโก
สมาโน ฯ น เนสชฺชิโก สมาโน ฯ น ยถาสนฺถติโก สมาโน ฯ
น ปมสฺส ฌานสฺส ลาภี สมาโน ปมสฺส ฌานสฺส ลาภินา
สทฺธึ สทิส อตฺตาน ทหติ จิตฺเตน ฯเปฯ น เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติยา
ลาภี
สมาโน
เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติยา
ลาภินา สทฺธึ สทิส อตฺตาน ทหติ จิตฺเตน ฯ อิท เจตสิก
ปาคพฺภิย ฯ ยสฺสิมานิ ตีณิ ปาคพฺภิยานิ ปหีนานิ สมุจฺฉินฺนานิ
วูปสนฺตานิ ปฏิปฺปสฺสทฺธานิ อภพฺพุปฺปตฺติกานิ าณคฺคินา ทฑฺฒานิ
โส วุจฺจติ อปฺปคพฺโภติ อปฺปคพฺโภ ฯ
[๔๐๐] อเชคุจฺโฉติ อตฺถิ ปุคฺคโล เชคุจฺโฉ อตฺถิ อเชคุจฺโฉ ฯ
กตโม จ ปุคฺคโล เชคุจฺโฉ ฯ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ทุสฺสีโล

สุตฺต ขุ. มหานิทฺเทโส - หนาที่ 277

โหติ ปาปธมฺโม อสุจิสงฺกสฺสรสมาจาโร ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโต อสฺสมโณ
สมณปฏิฺโ อพฺรหฺมจารี พฺรหฺมจาริปฏิฺโ อนฺโตปูติ
อวสฺสุโต กสมฺพุชาโต อย วุจฺจติ ปุคฺคโล เชคุจฺโฉ ฯ อถวา
โกธโน โหติ อุปายาสพหุโล อปฺปมฺป วุตฺโต สมาโน อภิสชฺชติ
กุปฺปติ พฺยาปชฺชติ ปติฏิยติ โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ
ปาตุกโรติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล เชคุจฺโฉ ฯ อถวา โกธโน
โหติ อุปานาหี โหติ มกฺขี โหติ ปฬาสี โหติ อิสฺสุกี
โหติ มจฺฉรี โหติ สโ โหติ มายาวี โหติ ถทฺโธ โหติ
อติมานี โหติ ปาปจฺโฉ โหติ มิจฺฉาทิฏิ โหติ สนฺทิฏิปรามาสี
โหติ อาธานคฺคาหี ๑ ทุปฺปฏินิสสฺ คฺคี โหติ อย วุจฺจติ
ปุคฺคโล เชคุจฺโฉ ฯ
กตโม จ ปุคฺคโล อเชคุจฺโฉ ฯ อิธ ภิกฺขุ สีลวา โหติ
ปาฏิโมกฺขสวรสวุโต วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน อณุมตฺเตสุ
วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ อย วุจฺจติ
ปุคฺคโล อเชคุจฺโฉ ฯ อถวา อกฺโกธโน โหติ อนุปายาสพหุโล
พหุมฺป วุตฺโต สมาโน น อภิสชฺชติ น กุปฺปติ น พฺยาปชฺชติ
น ปติฏิยติ น โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ
อย วุจฺจติ ปุคฺคโล อเชคุจฺโฉ ฯ อถวา อกฺโกธโน โหติ
อนุปนาหี โหติ อมกฺขี โหติ อปฬาสี โหติ อนิสฺสุกี โหติ
อมจฺฉรี โหติ อสโ โหติ อมายาวี โหติ อถทฺโธ โหติ
#๑ ม. อาทานคฺคาหี ฯ
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อนติมานี โหติ น ปาปจฺโฉ โหติ น มิจฺฉาทิฏิ โหติ
อสนฺทิฏิปรามาสี โหติ อนาธานคฺคาหี ๑ สุปฏินิสฺสคฺคี โหติ อย
วุจฺจติ ปุคฺคโล อเชคุจฺโฉ ฯ สพฺโพ กลฺยาณปุถุชชฺ น อุปาทาย
อริยปุคฺคโล อเชคุจฺโฉติ อปฺปคพฺโภ อเชคุจฺโฉ ฯ
[๔๐๑] เปสุเณยฺเย จ โน ยุโตติ เปสฺุนฺติ อิเธกจฺโจ
ปสุณวาโจ โหติ อิโต สุตฺวา อมุตฺร อกฺขาตา อิเมส เภทาย
อมุตฺร วา สุตฺวา อิเมส อกฺขาตา อมูส เภทาย อิติ สมคฺคาน
วา เภตฺตา ภินฺนาน วา อนุปฺปทาตา วคฺคาราโม วคฺครโต
วคฺคนนฺที วคฺคกรณึ วาจ ภาสิตา โหติ อิท วุจฺจติ เปสฺุ ฯ
อปจ ทฺวีหิ การเณหิ เปสฺุ อุปสหรติ ปยกมฺยตาย วา
เภทาธิปฺปาโย วา ฯ
กถ ปยกมฺยตาย เปสฺุ อุปสหรติ ฯ อิมสฺส ปโย ภวิสฺสามิ
มนาโป ภวิสฺสามิ วิสฺสาสิโก ภวิสฺสามิ อพฺภนฺตริโก ภวิสฺสามิ
สุหทโย ภวิสฺสามีติ เอว ปยกมฺยตาย เปสฺุ อุปสหรติ ฯ
กถ เภทาธิปฺปาโย เปสฺุ อุปสหรติ ฯ กถ อิเม นานา
อสฺสุ วินา อสฺสุ วคฺคา อสฺสุ เทฺวธา อสฺสุ เทฺวชฺฌา อสฺสุ
เทฺวปกฺขา อสฺสุ ภิชฺเชยฺยุ น สมาคจฺเฉยฺยุ ทุกขฺ  น ผาสุ
วิหเรยฺยุนฺติ เอว เภทาธิปฺปาโย ๒ เปสฺุ อุปสหรติ ฯ
ยสฺเสต เปสฺุ ปหีน สมุจฺฉินฺน วูปสนฺต ปฏิปฺปสฺสทฺธ
อภพฺพุปฺปตฺติก าณคฺคินา ทฑฺฒ โส เปสฺุเ น ยุตฺโต
#๑ ม. อนาทานคฺคาหี ฯ ๒ ม. เภทาธิปฺปาเยน ฯ
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นปฺปยุตฺโต นายุตฺโต น สมายุตฺโตติ เปสุเณยฺเย จ โน ยุโต ฯ
เตนาห ภควา
ปฏิลีโน อกุหโก
อปหาลุ อมจฺฉรี
อปฺปคพฺโภ อเชคุจฺโฉ เปสุเณยฺเย จ โน ยุโตติ ฯ
[๔๐๒] สาติเยสุ อนสฺสาวี อติมาเน จ โน ยุโต
สโณฺห จ ปฏิภาณวา น สทฺโธ น วิรชฺชติ ฯ
[๔๐๓] สาติเยสุ อนสฺสาวีติ สาติยา วุจฺจนฺติ ปฺจ กามคุณา ฯ
กึการณา สาติยา วุจฺจนฺติ ปฺจ กามคุณา ฯ เยภุยฺเยน เทวมนุสฺสา
ปฺจกามคุเณ อิจฺฉนฺติ สาทิยนฺติ ปตฺถยนฺติ ปหยนฺติ อภิชปฺปนฺติ
ตการณา สาติยา วุจฺจนฺติ ปฺจ กามคุณา ฯ เยส เอสา สาติยา
ตณฺหา อปฺปหีนา เตส จกฺขุโต รูปตณฺหา สวติ ปสวติ สนฺทติ
ปวตฺตติ ฯ โสตโต สทฺทตณฺหา ฯ ฆานโต คนฺธตณฺหา ฯ
ชิวฺหาโต รสตณฺหา ฯ กายโต โผฏพฺพตณฺหา ฯ มนโต
ธมฺมตณฺหา สวติ ปสวติ ๑ สนฺทติ ปวตฺตติ ฯ เยส เอสา สาติยา
ตณฺหา ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา
าณคฺคินา ทฑฺฒา เตส จกฺขุโต รูปตณฺหา น สวติ น ปสวติ ๒
น สนฺทติ น ปวตฺตติ ฯ โสตโต สทฺทตณฺหา ฯเปฯ มนโต
ธมฺมตณฺหา น สวติ น ปสวติ น สนฺทติ น ปวตฺตตีติ
สาติเยสุ อนสฺสาวี ฯ
[๔๐๔] อติมาเน จ โน ยุโตติ กตโม อติมาโน ฯ อิเธกจฺโจ
#๑ ม. อาสวติ ฯ ๒ ม. นาสวติ ฯ
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ปร อติมฺติ ชาติยา วา โคตฺเตน วา ฯเปฯ อฺตรฺตเรน
วา วตฺถุนา ฯ โย เอวรูโป มาโน มฺนา มฺิตตฺต อุณฺณติ
อุณฺณโม ธโช สมฺปคฺคาโห เกตุกมฺยตา จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ
อติมาโน ฯ ยสฺเสโส อติมาโน ปหีโน สมุจฺฉินฺโน วูปสนฺโต
ปฏิปฺปสฺสทฺโธ อภพฺพปุ ฺปตฺติโก าณคฺคินา ทฑฺโฒ โส อติมาเน
โน ยุตฺโต นปฺปยุตฺโต นายุตฺโต น สมายุตฺโตติ อติมาเน จ
โน ยุโต ฯ
[๔๐๕] สโณฺห จ ปฏิภาณวาติ [๑] สเณฺหน กายกมฺเมน
สมนฺนาคโตติ สโณฺห ฯ สเณฺหน วจีกมฺเมน ฯ สเณฺหน มโนกมฺเมน
สมนฺนาคโตติ สโณฺห ฯ สเณฺหหิ สติปฏาเนหิ สมนฺนาคโตติ
สโณฺห ฯ สเณฺหหิ สมฺมปฺปธาเนหิ ฯ สเณฺหหิ อิทฺธิปฺปาเทหิ ฯ
สเณฺหหิ อินฺทฺริเยหิ ฯ สเณฺหหิ พเลหิ ฯ สเณฺหหิ โพชฺฌงฺเคหิ
สมนฺนาคโตติ สโณฺห ฯ สเณฺหน อริเยน อฏงฺคิเกน มคฺเคน
สมนฺนาคโตติ สโณฺห ฯ
[๔๐๖] ปฏิภาณวาติ ตโย ปฏิภาณวนฺโต ปริยตฺติปฏิภาณวา
ปริปุจฺฉาปฏิภาณวา อธิคมปฏิภาณวา ฯ
กตโม ปริยตฺติปฏิภาณวา ฯ อิเธกจฺจสฺส ปริยาปุฏ โหติ
สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภูตธมฺม
เวทลฺล ฯ ตสฺส ปริยตฺตึ นิสฺสาย ปฏิภายติ ฯ อย
ปริยตฺติปฏิภาณวา ฯ
#๑ ม. ยุ. สโณฺหติ ฯ
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กตโม ปริปุจฺฉาปฏิภาณวา ฯ อิเธกจฺโจ ปริปจุ ฺฉโก ๑ โหติ
อตฺตตฺเถ จ ายตฺเถ จ ลกฺขเณ จ การเณ จ านาาเน จ ฯ
ตสฺส ต ปริปจุ ฺฉ นิสฺสาย ปฏิภายติ ฯ อย ปริปุจฺฉาปฏิภาณวา ฯ
กตโม อธิคมปฏิภาณวา ฯ อิเธกจฺจสฺส อธิคตา โหนฺติ
จตฺตาโร สติปฏานา จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา จตฺตาโร อิทธฺ ิปฺปาทา
ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ พลานิ สตฺต โพชฺฌงฺคา อริโย
อฏงฺคิโก มคฺโค จตฺตาริ สามฺผลานิ จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา
ฉ อภิฺา ฯ ตสฺส อตฺโถ าโต ธมฺโม าโต นิรุตฺติ
าตา ฯ อตฺเถ าเต อตฺโถ ปฏิภายติ ฯ ธมฺเม าเต ธมฺโม
ปฏิภายติ ฯ นิรุตฺติยา าตาย นิรตุ ฺติ ปฏิภายติ ฯ อิเมสุ
ตีสุ าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ อิมาย ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาย
อุเปโต สมุเปโต อุปคโต สมุปคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน
สมนฺนาคโต โหติ โส วุจฺจติ ปฏิภาณวา ฯ ยสฺส ปริยตฺติ
นตฺถิ ปริปจุ ฺฉา นตฺถิ อธิคโม นตฺถิ กึ ตสฺส ปฏิภายิสฺสตีติ
สโณฺห จ ปฏิภาณวา ฯ
[๔๐๗] น สทฺโธ น วิรชฺชตีติ น สทฺโธติ สาม สยมภิฺาต
อตฺตปจฺจกฺข ธมฺม น กสฺสจิ สทฺทหติ ๒ อฺสฺส สมณสฺส วา
พฺราหฺมณสฺส วา เทวสฺส วา มารสฺส วา [๓] พฺรหฺมุโน วา สพฺเพ
สงฺขารา อนิจฺจาติ สาม สยมภิฺาต อตฺตปจฺจกฺข ธมฺม น
กสฺสจิ สทฺทหติ ๔ อฺสฺส สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา เทวสฺส
#๑ ม. ปริปุจฺฉิตา ฯ ๒-๔ ยุ. สทฺธหติ ฯ ๓ ยุ. นรสฺส วา ฯ
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วา มารสฺส วา [๑] พฺรหฺมุโน วา ฯ สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ ฯ
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ฯ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติ ฯเปฯ
ชาติปจฺจยา ชรามรณนฺติ ฯ อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธติ ฯเปฯ
ชาตินิโรธา ชรามรณนิโรโธติ ฯ อิท ทุกฺขนฺติ ฯเปฯ อย
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ฯ อิเม อาสวาติ ฯเปฯ อย
อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ฯ อิเม ธมฺมา อภิฺเยฺยาติ ฯเปฯ
อิเม ธมฺมา สจฺฉิกาตพฺพาติ ฯ [๒] ฉนฺน ผสฺสายตนาน สมุทยฺจ
อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ปฺจนฺน
อุปาทานกฺขนฺธาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ
นิสฺสรณฺจ จตุนฺน มหาภูตาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ
อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ๓ ฯ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต
นิโรธธมฺมนฺติ สาม สยมภิฺาต อตฺตปจฺจกฺข ธมฺม น กสฺสจิ
สทฺทหติ อฺสฺส สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา เทวสฺส วา
มารสฺส วา พฺรหฺมุโน วา ฯ วุตฺต เหต ภควตา สทฺทหสิ ตฺว
สารีปุตฺต สทฺธินฺทฺริย ภาวิต พหุลีกต อมโตคธ โหติ อมตปรายน
อมตปริโยสาน วิริยินฺทรฺ ิย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย
ภาวิต พหุลกี ต อมโตคธ โหติ อมตปรายน อมตปริโยสานนฺติ ฯ
น ขฺวาห เอตฺถ ภนฺเต ภควโต สทฺธาย คจฺฉามิ
สทฺธินฺทฺริย วิริยินฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย ภาวิต
พหุลีกต อมโตคธ โหติ อมตปรายน อมตปริโยสาน เยส นูเนต
#๑ ยุ. นรสฺส วา ฯ ๒ ม. สาม สย อภิฺาต .. ฯ ๓ ยุ. นิสฺสรณฺจาติ ฯ
#ม. นิสฺสรณฺจ สาม สย อภิฺาต ฯ
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ภนฺเต อาต อสฺส อทิฏ อวิทิต อสจฺฉิกต อผุสิต ปฺาย
เต ตตฺถ ปเรส สทฺธาย คจฺเฉยฺยุ สทฺธินฺทฺริย ฯเปฯ ปฺินฺทฺริย
ภาวิต พหุลีกต อมโตคธ โหติ อมตปรายน อมตปริโยสานนฺติ
เยสฺจ โข เอต ภนฺเต าต ทิฏ วิทิต สจฺฉิกต ผุสิต
ปฺาย นิกฺกงฺขา เต ตตฺถ นิพฺพจิ ิกิจฺฉา สทฺธินฺทฺริย วิริยนิ ฺทฺริย
สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย ภาวิต พหุลีกต อมโตคธ โหติ
อมตปรายน อมตปริโยสานนฺติ มยฺหฺจ โข เอต ภนฺเต าต
ทิฏ วิทิต สจฺฉิกต ผุสิต ปฺาย นิกกฺ งฺโขห ตตฺถ นิพพฺ ิจิกิจฺโฉ
สทฺธินฺทฺริย วิริยินฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย ภาวิต
พหุลีกต อมโตคธ โหติ อมตปรายน อมตปริโยสานนฺติ ฯ สาธุ
สาธุ สารีปตุ ฺต เยสเฺหต สารีปุตฺต อาต อสฺส อทิฏ อวิทิต
อสจฺฉิกต อผุสิต ปฺาย เต ตตฺถ ปเรส สทฺธาย คจฺเฉยฺยุ
สทฺธินฺทฺริย ฯเปฯ ปฺินฺทฺริย ภาวิต พหุลีกต อมโตคธ โหติ
อมตปรายน อมตปริโยสานนฺติ ฯ
อสฺสทฺโธ อกตฺู จ สนฺธิจฺเฉโท จ โย นโร
หตาวกาโส วนฺตาโส ส เว อุตฺตมโปริโสติ ฯ
น วิรชฺชตีติ สพฺเพ พาลปุถุชฺชนา รชฺชนฺติ กลฺยาณปุถุชชฺ น
อุปาทาย สตฺต เสขา วิรชฺชนฺติ อรหา เนว รชฺชติ โน วิรชฺชติ ฯ
วิรโต โส ขยา ราคสฺส วีตราคตฺตา ขยา โทสสฺส วีตโทสตฺตา
ขยา โมหสฺส วีตโมหตฺตา ฯ โส วุฏวาโส จิณฺณจรโณ ฯเปฯ
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นตฺถิ ตสฺส ปุนพฺภโวติ น สทฺโธ น วิรชฺชติ ฯ เตนาห ภควา
สาติเยสุ อนสฺสาวี อติมาเน จ โน ยุโต
สโณฺห จ ปฏิภาณวา น สทฺโธ น วิรชฺชตีติ ฯ
[๔๐๘] ลาภกมฺยา น สิกฺขติ อลาเภ จ น กุปฺปติ
อวิรุทฺโธ จ ตณฺหาย รเส ๑ จ นานุคิชฺฌติ ฯ
[๔๐๙] ลาภกมฺยา น สิกฺขติ อลาเภ จ น กุปฺปตีติ กถ
ลาภกมฺยา สิกฺขติ ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ภิกฺขุ ปสฺสติ ลาภึ
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน ฯ ตสฺส เอว
โหติ เกน นุ โข อยมายสฺมา ลาภี จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ ฯ ตสฺส เอว โหติ อย โข
อายสฺมา สุตฺตนฺติโก เตน อยมายสฺมา ลาภี จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ ฯ โส ลาภเหตุ ลาภปจฺจยา
ลาภการณา ลาภาภินิพฺพตฺติยา ลาภ ปริปาเจนฺโต สุตฺตนฺต
ปริยาปุณาติ ฯ เอวมฺป ลาภกมฺยา สิกฺขติ ฯ อถวา ภิกฺขุ
ภิกฺขุ ปสฺสติ ลาภึ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน ฯ
ตสฺส เอว โหติ เกน นุ โข อยมายสฺมา
ลาภี จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ ฯ
ตสฺส เอว โหติ อย โข อายสฺมา วินยธโร ฯเปฯ อาภิธมฺมิโก
เตน อยมายสฺมา ลาภี จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ ฯ โส ลาภเหตุ ลาภปจฺจยา ลาภการณา ลาภาภินิพฺพตฺติยา
#๑ ม. รเสสุ ฯ
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ลาภาภินิพฺพตฺติยา ลาภ ปริปาเจนฺโต อภิธมฺม ปริยาปุณาติ ฯ เอวมฺป
ลาภกมฺยา สิกฺขติ ฯ อถวา ภิกฺขุ ภิกฺขุ ปสฺสติ ลาภึ
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน ฯ ตสฺส เอว โหติ
เกน นุ โข อยมายสฺมา ลาภี จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ ฯ ตสฺส เอว โหติ อย โข
อายสฺมา อารฺิโก ปณฺฑปาติโก ปสุกูลิโก เตจีวริโก
สปทานจาริโก ขลุปจฺฉาภตฺติโก เนสชฺชิโก ยถาสนฺถติโก
เตน อยมายสฺมา ลาภี จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ ฯ โส ลาภเหตุ ลาภปจฺจยา ลาภการณา
ลาภาภินิพฺพตฺติยา ลาภ ปริปาเจนฺโต อารฺิโก โหติ ฯเปฯ ยถาสนฺถติโก
โหติ ฯ เอวมฺป ลาภกมฺยา สิกฺขติ ฯ
กถ น ลาภกมฺยา สิกฺขติ ฯ อิธ ภิกฺขุ น ลาภเหตุ น ลาภปจฺจยา
น ลาภการณา น ลาภาภินิพฺพตฺติยา น ลาภ ปริปาเจนฺโต
ยาวเทว อตฺตทมถาย อตฺตสมถาย อตฺตปรินิพฺพาปนตฺถาย สุตฺตนฺต
ปริยาปุณาติ วินย ปริยาปุณาติ อภิธมฺม ปริยาปุณาติ ฯ เอวมฺป
น ลาภกมฺยา สิกฺขติ ฯ อถวา ภิกฺขุ น ลาภเหตุ น ลาภปจฺจยา
น ลาภการณา น ลาภาภินิพฺพตฺติยา น ลาภ ปริปาเจนฺโต
ยาวเทว อปฺปจฺฉฺเว นิสฺสาย สนฺตุฏิฺเว นิสฺสาย
สลฺเลขฺเว นิสสฺ าย ปวิเวกฺเว นิสฺสาย อิทมตฺถิตฺเว นิสฺสาย
อารฺิโก โหติ ปณฺฑปาติโก โหติ ปสุกูลิโก โหติ เตจีวริโก
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โหติ สปทานจาริโก โหติ ขลุปจฺฉาภตฺติโก โหติ เนสชฺชิโก
โหติ ยถาสนฺถติโก โหติ ฯ เอวมฺป น ลาภกมฺยา สิกฺขตีติ
ลาภกมฺยา น สิกฺขติ ฯ
[๔๑๐] อลาเภ จ น กุปฺปตีติ กถ อลาเภ กุปฺปติ ฯ
อิเธกจฺโจ กุล วา น ลภามิ คณ วา น ลภามิ อาวาส
วา น ลภามิ ลาภ วา น ลภามิ ยส วา น ลภามิ
ปสส วา น ลภามิ สุข วา น ลภามิ จีวร วา น ลภามิ
ปณฺฑปาต วา น ลภามิ เสนาสน วา น ลภามิ คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร
วา น ลภามิ คิลานุปฏาก วา น ลภามิ
อปฺปฺาโตมฺหตี ิ กุปฺปติ พฺยาปชฺชติ ปติฏิยติ โกปฺจ โทสฺจ
อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ ฯ เอว อลาเภ กุปฺปติ ฯ
กถ อลาเภ น กุปฺปติ ฯ อิธ ภิกขฺ ุ กุล วา น ลภามิ
คณ วา น ลภามิ อาวาส วา น ลภามิ ลาภ วา น
ลภามิ ยส วา น ลภามิ ปสส วา น ลภามิ สุข วา
น ลภามิ จีวร วา น ลภามิ ปณฑ
ฺ ปาต วา น ลภามิ
เสนาสน วา น ลภามิ คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร วา น ลภามิ
คิลานุปฏาก วา น ลภามิ อปฺปฺาโตมฺหีติ น กุปฺปติ น
พฺยาปชฺชติ น ปติฏิยติ น โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ
ปาตุกโรติ ฯ เอว อลาเภ น กุปฺปตีติ ลาภกมฺยา น สิกฺขติ
อลาเภ จ น กุปฺปติ ฯ
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[๔๑๑] อวิรุทฺโธ จ ตณฺหาย รเส จ นานุคิชฺฌตีติ วิรุทฺโธติ
โย จิตฺตสฺส อาฆาโต ปฏิฆาโต อนุวิโรโธ ๑ โกโป ปโกโป
สมฺปโกโป โทโส ปโทโส สมฺปโทโส จิตฺตสฺส พฺยาปตฺติ
มโนปโทโส โกโธ กุชฌ
ฺ นา กุชฺฌติ ตฺต โทโส ทุสฺสนา ทุสฺสิตตฺต
พฺยาปตฺติ พฺยาปชฺชนา พฺยาปชฺชิตตฺต วิโรโธ ปฏิวิโรโธ จณฺฑิกฺก
อสฺสุโรโป อนตฺตมนตา จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ วิโรโธ ฯ ยสฺเสโส
วิโรโธ ปหีโน สมุจฺฉินฺโน วูปสนฺโต ปฏิปฺปสฺสทฺโธ อภพฺพุปฺปตฺติโก
าณคฺคินา ทฑฺโฒ โส วุจฺจติ อวิรทุ ฺโธ ฯ ตณฺหาติ รูปตณฺหา
สทฺทตณฺหา คนฺธตณฺหา รสตณฺหา โผฏพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา ฯ
รโสติ มูลรโส ขนฺธรโส ตจรโส ปตฺตรโส ปุปฺผรโส ผลรโส
อมฺพิล มธุร ติตฺติก กฏก โลณิก ขาริก ลมฺพิล ๒ กสาโว สาทุ
อสาทุ สีต อุณฺห ฯ สนฺเตเก สมณพฺราหฺมณา รสคิทฺธา เต
ชิวฺหคฺเคน รสคฺคานิ ปริเยสนฺตา อาหิณฺฑนฺติ ฯ เต อมฺพิล
ลภิตฺวา อนมฺพิล ปริเยสนฺติ อนมฺพิล ลภิตฺวา อมฺพิล ปริเยสนฺติ ฯ
มธุร ลภิตฺวา อมธุร ปริเยสนฺติ อมธุร ลภิตฺวา มธุร ปริเยสนฺติ ฯ
ติตฺติก ๓ ลภิตฺวา อติตฺติก ๓ ปริเยสนฺติ อติตฺติก ๓ ลภิตฺวา
ติตฺติก ๓ ปริเยสนฺติ ฯ กฏก ลภิตฺวา อกฏก ปริเยสนฺติ อกฏก ลภิตฺวา
กฏก ปริเยสนฺติ ฯ โลณิก ลภิตฺวา อโลณิก ปริเยสนฺติ อโลณิก
ลภิตฺวา โลณิก ปริเยสนฺติ ฯ ขาริก ลภิตฺวา อขาริก ปริเยสนฺติ
อขาริก ลภิตฺวา ขาริก ปริเยสนฺติ ฯ ลมฺพิล ลภิตฺวา กสาว
#๑ ม. ปฏิฆ ปฏิวิโรโธ ฯ ๒ ม. ลมฺพิก ฯ ๓ ม. ติตฺตก, อติตฺตก ฯ
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ปริเยสนฺติ กสาว ลภิตฺวา ลมฺพลิ  ปริเยสนฺติ ฯ สาทุ ลภิตฺวา
อสาทุ ปริเยสนฺติ อสาทุ ลภิตฺวา สาทุ ปริเยสนฺติ ฯ สีต
ลภิตฺวา อุณฺห ปริเยสนฺติ อุณฺห ลภิตฺวา สีต ปริเยสนฺติ ฯ
เต ย ย ลภิตฺวา เตน เตน น สนฺตุสสฺ นฺติ อปราปร ปริเยสนฺติ
มนาปเกสุ รเสสุ รตฺตา คิทฺธา คธิตา มุจฺฉิตา อชฺโฌปนฺนา
ลคฺคา ลคฺคิตา ปลิพุทฺธา ฯ ยสฺส รสตณฺหา ปหีนา สมุจฺฉินฺนา
วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา ทฑฺฒา
โส ปฏิสงฺขา โยนิโส อาหาร อาหาเรติ เนว ทวาย น มทาย
น มณฺฑนาย น วิภูสนาย ยาวเทว อิมสฺส กายสฺส ิติยา
ยาปนาย วิหึสุปรติยา พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย อิติ ปุราณฺจ เวทน
ปฏิหงฺขามิ นวฺจ เวทน น อุปฺปาเทสฺสามิ ยาตฺรา จ เม
ภวิสฺสติ อนวชฺชตา จ ผาสุวิหาโร จาติ ฯ ยถา วณ อาลิมฺเปยฺย
ยาวเทว โรปนตฺถาย ยถา วา ปน อกฺข อพฺภฺเชยฺย ยาวเทว
ภารสฺส นิตถฺ รณตฺถาย ยถา วา ปน ปุตฺตมสอาหาร อาหาเรยฺย
ยาวเทว กนฺตารสฺส นิตฺถรณตฺถาย เอวเมว ภิกฺขุ ปฏิสงฺขา
โยนิโส อาหาร อาหาเรติ เนว ทวาย น มทาย น มณฺฑนาย
น วิภูสนาย ยาวเทว อิมสฺส กายสฺส ิติยา ยาปนาย วิหึสุปรติยา
พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย อิติ ปุราณฺจ เวทน ปฏิหงฺขามิ นวฺจ
เวทน น อุปฺปาเทสฺสามิ ยาตฺรา จ เม ภวิสฺสติ อนวชฺชตา
จ ผาสุวิหาโร จาติ รสตณฺห ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ
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อนภาวงฺคเมติ รสตณฺหาย อารโต วิรโต ปฏิวริ โต นิกฺขนฺโต
นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหรตีติ
อวิรุทฺโธ จ ตณฺหาย รเส จ นานุคิชฺฌติ ฯ เตนาห ภควา
ลาภกมฺยา น สิกฺขติ อลาเภ จ น กุปฺปติ
อวิรุทฺโธ จ ตณฺหาย รเส ๑ จ นานุคิชฺฌตีติ ฯ
[๔๑๒] อุเปกฺขโก สทา สโต น โลเก มฺตี ๒ สม
น วิเสสี น นีเจยฺโย ตสฺส โน สนฺติ อุสฺสทา ฯ
[๔๑๓] อุเปกฺขโก สทา สโตติ อุเปกฺขโกติ ฉฬงฺคุเปกฺขาย
สมนฺนาคโต จกฺขุนา รูป ทิสฺวา เนว สุมโน โหติ น ทุมมฺ โน
อุเปกฺขโก วิหรติ สโต สมฺปชาโน ฯ โสเตน สทฺท สุตฺวา ฯ
ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ฯ ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ฯ กาเยน โผฏพฺพ
ผุสิตฺวา ฯ มนสา ธมฺม วิฺาย เนว สุมโน โหติ น ทุมฺมโน
อุเปกฺขโก วิหรติ สโต สมฺปชาโน ฯ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา มนาป
นาภิคิชฺฌติ นาภิหสติ ๓ น ราค ชเนติ ฯ ตสฺส ิโตว กาโย โหติ
ิต จิตฺต อชฺฌตฺต สุสณฺิต สุวิมุตฺต ฯ จกฺขนุ า โข ปเนว
รูป ทิสฺวา อมนาป น มงฺกุ โหติ อปฺปติฏีนจิตฺโต ๔ อาทินมนโส ๕
อพฺยาปนฺนเจตโส ฯ ตสฺส ิโตว กาโย โหติ ิต จิตฺต
อชฺฌตฺต สุสณฺิต สุวิมุตฺต ฯ โสเตน สทฺท สุตฺวา ฯ ฆาเนน
คนฺธ ฆายิตฺวา ฯ ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ฯ กาเยน โผฏพฺพ
ผุสิตฺวา ฯ มนสา ธมฺม วิฺาย มนาป นาภิคิชฺฌติ นาภิหสติ
#๑ ม. รเสสุ ฯ ๒ มฺเต ฯ ๓ โป. ม. นาภิหสติ ฯ ๔ โป. ม. อปฺปติฏิตจิตฺโต ฯ
#๕ ม. อาทีนมนโส ฯ
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น ราค ชเนติ ฯ ตสฺส ิโตว กาโย โหติ ิต จิตฺต อชฺฌตฺต
สุสณฺิต สุวิมุตฺต ฯ มนสา โข ปเนว ธมฺม วิฺาย อมนาป
น มงฺกุ โหติ อปฺปติฏีนจิตฺโต อาทินมนโส อพฺยาปนฺนเจตโส ฯ
ตสฺส ิโตว กาโย โหติ ิต จิตฺต อชฺฌตฺต สุสณฺิต สุวิมุตฺต ฯ
จกฺขุนา รูป ทิสฺวา มนาปามนาเปสุ รูเปสุ ตสฺส ิโตว กาโย โหติ
ิต จิตฺต อชฺฌตฺต สุสณฺิต สุวิมุตฺต ฯ โสเตน สทฺท สุตฺวา ฯ
ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ฯ ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ฯ กาเยน
โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ฯ มนสา ธมฺม วิฺาย มนาปามนาเปสุ
ธมฺเมสุ ตสฺส ิโตว กาโย โหติ ิต จิตฺต อชฺฌตฺต สุสณฺิต
สุวิมุตฺต ฯ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา รชนีเย น รชฺชติ โทสนีเย น
ทุสฺสติ โมหนีเย น มุยฺหติ โกปนีเย น กุปฺปติ กิเลสนีเย
น กิลิสฺสติ มทนีเย น มชฺชติ ฯ โสเตน สทฺท สุตฺวา ฯ
ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ฯ ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ฯ กาเยน
โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ฯ มนสา ธมฺม วิฺาย รชนีเย น รชฺชติ
โทสนีเย น ทุสฺสติ โมหนีเย น มุยฺหติ โกปนีเย น กุปฺปติ
กิเลสนีเย น กิลิสฺสติ มทนีเย น มชฺชติ ฯ ทิฏเ ทิฏมตฺโต
สุเต สุตมตฺโต มุเต มุตมตฺโต วิฺาเต วิฺาตมตฺโต
ทิฏเ น ลิมฺปติ สุเต น ลิมฺปติ มุเต น ลิมฺปติ วิฺาเต
น ลิมฺปติ ฯ ทิฏเ อนูปโย อนิสสฺ ิโต อปฺปฏิพทฺโธ วิปฺปมุตฺโต
วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหรติ ฯ สุเต มุเต
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วิฺาเต อนูปโย อนิสสฺ ิโต อปฺปฏิพทฺโธ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต
วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหรติ ฯ สวิชฺชติ อรหโต จกฺขุ ปสฺสติ
อรหา จกฺขุนา รูป ฉนฺทราโค อรหโต นตฺถิ สุวิมุตฺตจิตฺโต
อรหา ฯ สวิชฺชติ อรหโต โสต สุณาติ อรหา โสเตน สทฺท
ฉนฺทราโค อรหโต นตฺถิ สุวิมุตตฺ จิตฺโต อรหา ฯ สวิชชฺ ติ
อรหโต ฆาน ฆายติ อรหา ฆาเนน คนฺธ ฉนฺทราโค อรหโต
นตฺถิ สุวิมุตฺตจิตฺโต อรหา ฯ สวิชชฺ ติ อรหโต ชิวฺหา สายติ
อรหา ชิวฺหาย รส ฉนฺทราโค อรหโต นตฺถิ สุวิมุตฺตจิตฺโต
อรหา ฯ สวิชฺชติ อรหโต กาโย ผุสฺสติ อรหา กาเยน โผฏพฺพ
ฉนฺทราโค อรหโต นตฺถิ สุวิมุตตฺ จิตฺโต อรหา ฯ สวิชชฺ ติ
อรหโต มโน วิชานาติ อรหา มนสา ธมฺม ฉนฺทราโค อรหโต
นตฺถิ สุวิมุตฺตจิตฺโต อรหา ฯ จกฺขุ รูปาราม รูปรต รูปสมฺมุทิต
ต อรหโต ทนฺต คุตฺต รกฺขิต สวุต ตสฺส จ สวราย ธมฺม
เทเสติ ฯ โสต สทฺทาราม ฯ ฆาน คนฺธาราม ฯ ชิวฺหา รสารามา
รสรตา รสสมฺมุทิตา สา อรหโต ทนฺตา คุตฺตา รกฺขิตา สวุตา
ตสฺสา จ สวราย ธมฺม เทเสติ ฯ กาโย โผฏพฺพาราโม ฯ
มโน ธมฺมาราโม ธมฺมรโต ธมฺมสมฺมุทิโต โส อรหโต ทนฺโต
คุตฺโต รกฺขิโต สวุโต ตสฺส จ สวราย ธมฺม เทเสติ ฯ
ทนฺต นยนฺติ สมิตึ ทนฺต ราชาภิรูหติ
ทนฺโต เสฏโ มนุสฺเสสุ โยติวากฺย ติติกฺขติ ฯ
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วรมสฺสตรา ทนฺตา อาชานิยาว สินฺธวา
กฺุชราว มหานาคา อตฺตทนฺโต ตโต วร ฯ
น หิ เอเตหิ ยาเนหิ คจฺเฉยฺย อคต ทิส
ยถาตฺตนา สุทนฺเตน ทนฺโต ทนฺเตน คจฺฉติ ฯ
วิธาสุ น วิกมฺปนฺติ วิปฺปมุตฺตา ปุนพฺภวา
ทนฺตภูมึ อนุปฺปตฺตา เต โลเก วิชิตาวิโน ฯ
ยสฺสินฺทฺริยานิ ภาวิตานิ
อชฺฌตฺต จ พหิทฺธา จ สพฺพโลเก
นิพฺพิชฺฌิม ปรฺจ โลก
กาล กงฺขติ ภาวิโต สุทนฺโตติ
อุเปกฺขโก ฯ สทาติ [๑] สพฺพทา สพฺพกาล นิจฺจกาล ธุวกาล
ฯเปฯ ปจฺฉิเม วโยขนฺเธ ฯ สโตติ จตูหิ การเณหิ สโต กาเย
กายานุปสฺสนาสติปฏาน ภาเวนฺโต สโต เวทนาสุ จิตเฺ ต
ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสนาสติปฏาน ภาเวนฺโต สโต ฯเปฯ โส
วุจฺจติ สโตติ อุเปกฺขโก สทา สโต ฯ
[๔๑๔] น โลเก มฺตี สมนฺติ สทิโสหมสฺมีติ มาน น
ชเนติ ชาติยา วา โคตฺเตน วา ฯเปฯ อฺตรฺตเรน วา
วตฺถุนาติ น โลเก มฺติ สม ฯ
[๔๑๕] น วิเสสี น นีเจยฺโยติ เสยฺโยหมสฺมตี ิ อติมาน น
ชเนติ ชาติยา วา โคตฺเตน วา ฯเปฯ อฺตรฺตเรน วา
#๑ ม. ยุ. สทา ฯ
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วตฺถุนา ฯ หีโนหมสฺมีติ มาน น ชเนติ ชาติยา วา โคตฺเตน วา
ฯเปฯ อฺตรฺตเรน วา วตฺถุนาติ น วิเสสี น นีเจยฺโย ฯ
[๔๑๖] ตสฺส โน สนฺติ อุสฺสทาติ ตสฺสาติ อรหโต ขีณาสวสฺส ฯ
อุสฺสทาติ สตฺตุสฺสทา ราคุสฺสโท โทสุสฺสโท โมหุสฺสโท
มานุสฺสโท ทิฏุสฺสโท กิเลสุสฺสโท กมฺมุสฺสโท ฯ ตสฺสิเม อุสฺสทา
นตฺถิ น สนฺติ น สวิชฺชนฺติ นุปลพฺภนฺติ ปหีนา สมจฺฉินฺนา
วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา ทฑฺฒาติ
ตสฺส โน สนฺติ อุสฺสทา ฯ เตนาห ภควา
อุเปกฺขโก สทา สโต น โลเก มฺตี สม
น วิเสสี น นีเจยฺโย ตสฺส โน สนฺติ อุสฺสทาติ ฯ
[๔๑๗] ยสฺส นิสฺสยตา นตฺถิ ตฺวา ธมฺม อนิสฺสิโต
ภวาย วิภวาย จ ตณฺหา ยสฺส น วิชฺชติ ฯ
[๔๑๘] ยสฺส นิสฺสยตา นตฺถีติ ยสฺสาติ อรหโต ขีณาสวสฺส ฯ
นิสฺสยาติ เทฺว นิสฺสยา ตณฺหานิสฺสโย จ ทิฏินิสฺสโย
จ ฯเปฯ อย ตณฺหานิสฺสโย ฯเปฯ อย ทิฏินิสฺสโย ฯ
ตสฺส ตณฺหานิสฺสโย ปหีโน ทิฏินิสฺสโย ปฏินิสฺสฏโ ตณฺหานิสฺสยสฺส
ปหีนตฺตา ทิฏินิสฺสยสฺส ปฏินิสฺสฏตฺตา นิสฺสยตา
ยสฺส นตฺถิ [๑] น สวิชฺชติ นุปลพฺภติ ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา
ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา ทฑฺฒาติ ยสฺส
นิสฺสยตา นตฺถิ ฯ
#๑ โป. ม. น สนฺติ ฯ อิโต ปร เอว าตพฺพ ฯ

สุตฺต ขุ. มหานิทฺเทโส - หนาที่ 294

[๔๑๙] ตฺวา ธมฺม อนิสฺสิโตติ ตฺวาติ ตฺวา ชานิตฺวา
ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา สพฺเพ สงฺขารา
อนิจฺจาติ ตฺวา ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต
กตฺวา สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ฯเปฯ
ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ตฺวา ชานิตฺวา
ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา ฯ อนิสฺสิโตติ เทฺว นิสฺสยา
ตณฺหานิสฺสโย จ ทิฏินิสฺสโย จ ฯเปฯ อย ตณฺหานิสฺสโย ฯเปฯ
อย ทิฏินิสฺสโย ฯ ตณฺหานิสฺสย ปหาย ทิฏินิสฺสย
ปฏินิสฺสชฺชติ ฺวา จกฺขุ อนิสฺสิโต โสต อนิสฺสโิ ต ฆาน อนิสฺสิโต
ชิวฺห อนิสสฺ ิโต กาย อนิสฺสิโต มน อนิสฺสิโต รูเป สทฺเท คนฺเธ
รเส โผฏพฺเพ กุล คณ อาวาส ฯเปฯ ทิฏสุตมุตวิฺาตพฺเพ
ธมฺเม อนิสฺสิโต อนลฺลีโน อนุปคโต อนชฺโฌสิโต อนธิมุตฺโต
นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา
วิหรตีติ ตฺวา ธมฺม อนิสฺสิโต ฯ
[๔๒๐] ภวาย วิภวาย จ ตณฺหา ยสฺส น วิชชฺ ตีติ ตณฺหาติ
รูปตณฺหา สทฺทตณฺหา คนฺธตณฺหา รสตณฺหา โผฏพฺพตณฺหา
ธมฺมตณฺหา ฯ ยสฺสาติ อรหโต ขีณาสวสฺส ฯ ภวายาติ ภวทิฏิยา ฯ
วิภวายาติ วิภวทิฏิยา ฯ ภวายาติ สสฺสตทิฏิยา ฯ วิภวายาติ
อุจฺเฉททิฏิยา ฯ ภวายาติ ปุนปฺปนุ  ภวาย ปุนปฺปุน คติยา
ปุนปฺปุน อุปปตฺติยา ปุนปฺปุน ปฏิสนฺธิยา ปุนปฺปุน อตฺตภาวาภินิพฺพตฺติยา ฯ

สุตฺต ขุ. มหานิทฺเทโส - หนาที่ 295

ภินิพฺพตฺติยา ฯ ตณฺหา ยสฺส นตฺถิ น สวิชฺชติ นุปลพฺภติ ปหีนา
สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา
ทฑฺฒาติ ภวาย วิภวาย จ ตณฺหา ยสฺส น วิชชฺ ติ ฯ เตนาห
ภควา
ยสฺส นิสฺสยตา นตฺถิ ตฺวา ธมฺม อนิสฺสิโต
ภวาย วิภวาย จ ตณฺหา ยสฺส น วิชฺชตีติ ฯ
[๔๒๑] ต พฺรูมิ อุปสนฺโตติ กาเมสุ อนเปกฺขิน
คนฺถา ตสฺส น วิชชฺ นฺติ อตาริ โส วิสตฺติก ฯ
[๔๒๒] ต พฺรูมิ อุปสนฺโตติ สนฺโต อุปสนฺโต วูปสนฺโต
นิพฺพุโต ปฏิปฺปสฺสทฺโธติ ต พฺรูมิ ต กเถมิ ต ภณามิ ต ทีปยามิ
ต โวหรามีติ ต พฺรูมิ อุปสนฺโตติ ฯ
[๔๒๓] กาเมสุ อนเปกฺขินนฺติ กามาติ อุทฺทานโต เทฺว กามา
วตฺถุกามา จ กิเลสกามา จ ฯเปฯ อิเม วุจฺจนฺติ วตฺถุกามา ฯเปฯ
อิเม วุจฺจนฺติ กิเลสกามา ฯ วตฺถุกาเม ปริชานิตฺวา กิเลสกาเม
ปหาย ปชหิตฺวา วิโนทิตฺวา พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวงฺคมิตฺวา
กาเมสุ อนเปกฺขี วีตกาโม จตฺตกาโม วนฺตกาโม มุตฺตกาโม
ปหีนกาโม ปฏินิสฺสฏกาโม [๑] วีตราโค จตฺตราโค
วนฺตราโค มุตฺตราโค ปหีนราโค ปฏินิสฺสฏราโค นิจฺฉาโต
นิพฺพุโต สีติภูโต สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา วิหรตีติ
กาเมสุ อนเปกฺขิน ฯ
#๑ ม. กาเมสุ ฯ
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[๔๒๔] คนฺถา ตสฺส น วิชชฺ นฺตตี ิ คนฺถาติ จตฺตาโร คนฺถา
อภิชฺฌา กายคนฺโถ พฺยาปาโท กายคนฺโถ สีลพฺพตฺตปรามาโส
กายคนฺโถ อิทสจฺจาภินิเวโส กายคนฺโถ ฯ อตฺตโน ทิฏิยา
ราโค อภิชฌ
ฺ า กายคนฺโถ ฯ ปรวาเทสุ อาฆาโต อปฺปจฺจโย
พฺยาปาโท กายคนฺโถ ฯ อตฺตโน สีล วา วตฺต วา สีลพฺพตฺต
วา ปรามสติ ๑ สีลพฺพตฺตปรามาโส กายคนฺโถ ฯ อตฺตโน ทิฏิ
อิทสจฺจาภินิเวโส กายคนฺโถ ฯ ตสฺสาติ อรหโต ขีณาสวสฺส ฯ
คนฺถา ตสฺส น วิชฺชนฺตีติ คนฺถา ตสฺส นตฺถิ น สนฺติ น สวิชฺชนฺติ
นุปลพฺภนฺติ ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปปฺ สฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา
าณคฺคินา ทฑฺฒาติ คนฺถา ตสฺส น วิชฺชนฺติ ฯ
[๔๒๕] อตาริ โส วิสตฺติกนฺติ วิสตฺติกา วุจฺจติ ตณฺหา
โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ
วิสตฺติกาติ เกนตฺเถน วิสตฺติกา ฯ วิสตาติ วิสตฺติกา ฯ วิสาลาติ
วิสตฺติกา ฯ วิสฏาติ วิสตฺติกา ฯ วิสมาติ วิสตฺติกา ฯ วิสกฺกตีติ
วิสตฺติกา ฯ วิสหรตีติ วิสตฺติกา ฯ วิสวาทิกาติ วิสตฺติกา ฯ
วิสมูลาติ วิสตฺติกา ฯ วิสผลาติ วิสตฺติกา ฯ วิสปริโภคาติ
วิสตฺติกา ฯ วิสาลา วา ปน สา ตณฺหา รูเป สทฺเท คนฺเธ รเส
โผฏพฺเพ กุเล คเณ อาวาเส ฯเปฯ ทิฏ สุต มุต วิฺาตพฺเพสุ
ธมฺเมสุ วิสฏา ๒ วิตฺถตาติ วิสตฺติกา ฯ อตาริ โส วิสตฺติกนฺติ
โส อิม วิสตฺติก ตณฺห อตาริ อุตฺตริ ปตฺตริ ๓ สมติกฺกมิ วีติวตฺตตีติ
#๑ ม. ยุ. ปรามาโส ฯ ๒ ม. วิสฏ ฯ ๓ ม. ปตริ ฯ
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อตาริ โส วิสตฺติก ฯ เตนาห ภควา
ต พฺรูมิ อุปสนฺโตติ กาเมสุ อนเปกฺขิน
คนฺถา ตสฺส น วิชชฺ นฺติ อตาริ โส วิสตฺติกนฺติ ฯ
[๔๒๖] น ตสฺส ปุตฺตา ปสโว เขตฺต วตฺถฺุจ วิชฺชติ
อตฺต ๑ วาป นิรตฺต วา น ตสฺมึ อุปลพฺภติ ฯ
[๔๒๗] น ตสฺส ปุตฺตา ปสโว เขตฺต วตฺถ
ุ ฺจ วิชฺชตีติ
นาติ ปฏิกฺเขโป ฯ ตสฺสาติ อรหโต ขีณาสวสฺส ฯ ปุตตฺ าติ
จตฺตาโร ปุตฺตา อตฺตโช ปุตฺโต เขตฺตโช ปุตโฺ ต ทินฺนโก
ปุตฺโต อนฺเตวาสิโก ปุตฺโต ฯ ปสโวติ อเชฬกา กุกฺกฏุ สูกรา
หตฺถิควาสฺสวฬวา ฯ เขตฺตนฺติ สาลิกฺเขตฺต วีหิกฺเขตฺต มุคฺคกฺเขตฺต
มาสกฺเขตฺต ยวกฺเขตฺต โคธูมกฺเขตฺต ติลกฺเขตฺต ฯ วตฺถุนฺติ
ฆรวตฺถุ โกฏกวตฺถุ ปุเรวตฺถุ ปจฺฉาวตฺถุ อารามวตฺถุ วิหารวตฺถุ ฯ
น ตสฺส ปุตฺตา ปสโว เขตฺต วตฺถฺุจ วิชฺชตีติ ตสฺส ปุตฺตปริคฺคโห
วา ปสุปริคคฺ โห วา เขตฺตปริคฺคโห วา วตฺถุปริคฺคโห วา นตฺถิ
น สนฺติ น สวิชฺชนฺติ นุปลพฺภนฺติ ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา
ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา ทฑฺฒาติ น ตสฺส
ปุตฺตา ปสโว เขตฺต วตฺถฺุจ วิชฺชติ ฯ
[๔๒๘] อตฺต วาป นิรตฺต วา น ตสฺมึ อุปลพฺภตีติ อตฺตาติ
สสฺสตทิฏิ ๒ นตฺถิ นิรตฺตาติ อุจฺเฉททิฏิ นตฺถิ อตฺตาติ คหิต
นตฺถิ นิรตฺตาติ มฺุจิตพฺพ นตฺถิ ฯ ยสฺส นตฺถิ คหิต ตสฺส
#๑ ม. อตฺตา วาป นิรตฺตา วา ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๒ ม. อตฺตทิฏิ ฯ
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นตฺถิ มฺุจิตพฺพ ยสฺส นตฺถิ มฺุจิตพฺพ ตสฺส นตฺถิ คหิต ฯ
คหณมฺุจน สมติกฺกนฺโต อรหา วุฑฺฒิปริหานึ วีติวตฺโต ฯ โส
วุฏวาโส จิณฺณจรโณ ฯเปฯ นตฺถิ ตสฺส ปุนพฺภโวติ อตฺต
วาป นิรตฺต วา น ตสฺมึ อุปลพฺภติ ฯ เตนาห ภควา
น ตสฺส ปุตฺตา ปสโว เขตฺต วตฺถฺุจ วิชฺชติ
อตฺต วาป นิรตฺต วา น ตสฺมึ อุปลพฺภตีติ ฯ
[๔๒๙] เยน [๑] วชฺชุ ปุถุชชฺ นา อโถ สมณพฺราหฺมณา
ต ตสฺส อปุเรกฺขต ตสฺมา วาเทสุ เนชติ ฯ
[๔๓๐] เยน วชฺชุ ปุถุชชฺ นา อโถ สมณพฺราหฺมณาติ ปุถุชชฺ นาติ
เกนตฺเถน ปุถุชชฺ นา ฯ ปุถุ กิเลเส ชเนนฺตีติ ปุถุชชฺ นา ฯ
ปุถุ อวิหตสกฺกายทิฏิกาติ ปุถชุ ฺชนา ฯ ปุถุ สตฺถาราน มุขุลฺโลกิกาติ
ปุถุชชฺ นา ฯ ปุถุ สพฺพคตีหิ อาวุนิตาติ ปุถุชชฺ นา ฯ ปุถุ นานาภิสงฺขาเรหิ
อภิสงฺขโรนฺตีติ ปุถชุ ฺชนา ฯ ปุถุ นานาโอเฆหิ วุยฺหนฺตีติ
ปุถุชชฺ นา ฯ ปุถุ นานาสนฺตาเปหิ สนฺตปฺเปนฺตีติ ปุถชุ ฺชนา ฯ ปุถุ
นานาปริฬาเหหิ ปริทยฺหนฺตีติ ปุถชุ ชฺ นา ฯ ปุถุ ปฺจสุ กามคุเณสุ
รตฺตา คิทฺธา คธิตา มุจฺฉิตา อชฺโฌปนฺนา ลคฺคา ลคฺคิตา
ปลิพุทฺธาติ ปุถุชชฺ นา ฯ ปุถุ ปฺจหิ นีวรเณหิ อาวุฏา นิวุฏา
โอผุฏา ๒ ปหิตา ปฏิจฉฺ นฺนา ปฏิกชุ ฺชิตาติ ปุถชุ ฺชนา ฯ สมณาติ
เยเกจิ อิโต พหิทฺธา ปริพฺพาชุปคตา ปริพฺพาชสมาปนฺนา ฯ
พฺราหฺมณาติ เยเกจิ โภวาทิกา ฯ เยน วชฺชุ ปุถชุ ฺชนา อโถ
#๑ โป. ม. น ฯ ๒ ม. โอวุฏา ฯ
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สมณพฺราหฺมณาติ ปุถุชชฺ นา เยน [๑] ราเคน วเทยฺยุ เยน โทเสน
วเทยฺยุ เยน โมเหน วเทยฺยุ เยน มาเนน วเทยฺยุ ยาย
ทิฏิยา วเทยฺยุ เยน อุทฺธจฺเจน วเทยฺยุ ยาย วิจิกิจฺฉาย
วเทยฺยุ เยหิ อนุสเยหิ วเทยฺยุ รตฺโตติ วา ทุฏโ ติ วา
มูโฬฺหติ วา วินิพนฺโธติ วา ปรามฏโติ วา วิกฺเขปคโตติ
วา อนิฏงฺคโตติ วา ถามคโตติ วา ฯ เต อภิสงฺขารา
ปหีนา อภิสงฺขาราน ปหีนตฺตา คติโย เยน วเทยฺยุ เนรยิโกติ
วา ติรจฺฉานโยนิโกติ วา ปตฺติวิสยิโกติ วา มนุสฺโสติ วา
เทโวติ วา รูปติ วา อรูปติ วา สฺีติ วา อสฺีติ
วา เนวสฺีนาสฺีติ วา ฯ โส เหตุ นตฺถิ ปจฺจโย นตฺถิ
การณ นตฺถิ เยน วเทยฺยุ กเถยฺยุ ภเณยฺยุ ทีปเยยฺยุ โวหเรยฺยุนฺติ
เยน วชฺชุ ปุถชุ ฺชนา อโถ สมณพฺราหฺมณา ฯ
[๔๓๑] ต ตสฺส อปุเรกฺขนฺติ ตสฺสาติ อรหโต ขีณาสวสฺส ฯ
ปุเรกฺขาโรติ เทฺว ปุเรกฺขารา ตณฺหาปุเรกฺขาโร จ
ทิฏิปุเรกฺขาโร จ ฯเปฯ อย ตณฺหาปุเรกฺขาโร ฯเปฯ อย^
ทิฏิปุเรกฺขาโร ฯ ตสฺส ตณฺหาปุเรกฺขาโร ปหีโน ทิฏิปุเรกฺขาโร
ปฏินิสฺสฏโ ตณฺหาปุเรกฺขารสฺส ปหีนตฺตา ทิฏิปุเรกฺขารสฺส
ปฏินิสฺสฏตฺตา น ตณฺห วา ทิฏึ วา ปุรโต กตฺวา จรติ
น ตณฺหาธโช น ตณฺหาเกตุ น ตณฺหาธิปเตยฺโย น ทิฏิทฺธโช
น ทิฏิเกตุ น ทิฏาธิปเตยฺโย น ตณฺหาย วา [๒] ทิฏิยา วา
#๑ ม. ต ฯ ๒ ม. น ฯ
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ปริวาริโต จรตีติ ต ตสฺส อปุเรกฺขต ฯ
[๔๓๒] ตสฺมา วาเทสุ เนชตีติ ตสฺมาติ ตสฺมา ตการณา
ตเหตุ ตปฺปจฺจยา ตนิทานา วาเทสุ อุปวาเทสุ นินฺทาย ครหาย
อกิตฺติยา อวณฺณหาริกาย เนชติ น เอชติ ๑ น จลติ น เวธติ
นปฺปเวธติ น สมฺปเวธตีติ ตสฺมา วาเทสุ เนชติ ฯ เตนาห ภควา
เยน วชฺชุ ปุถุชชฺ นา อโถ สมณพฺราหฺมณา
ต ตสฺส อปุเรกฺขต ตสฺมา วาเทสุ เนชตีติ ฯ
[๔๓๓] วีตเคโธ อมจฺฉรี น โอสฺเสสุ วทเต มุนิ
น สเมสุ น โอเมสุ กปฺป เนติ อกปฺปโย ฯ
[๔๓๔] วีตเคโธ อมจฺฉรีติ เคโธ วุจฺจติ ตณฺหา โย
ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ ยสฺเสโส
เคโธ ปหีโน สมุจฺฉินฺโน วูปสนฺโต ปฏิปฺปสฺสทฺโธ อภพฺพุปฺปตฺติโก
าณคฺคินา ทฑฺโฒ โส วุจฺจติ วีตเคโธ ฯ โส รูเป อคิทฺโธ ฯเปฯ
ทิฏ สุต มุต วิฺาตพฺเพสุ ธมฺเมสุ อคิทฺโธ อคธิโต อมุจฺฉิโต
อนชฺโฌปนฺโน วีตเคโธ [๒] จตฺตเคโธ วนฺตเคโธ มุตฺตเคโธ [๓]
ปฏินิสฺสฏเคโธ นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีติภูโต สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน
อตฺตนา วิหรตีติ วีตเคโธ ฯ อมจฺฉรีติ มจฺฉริยนฺติ ปฺจ
มจฺฉริยานิ อาวาสมจฺฉริย กุลมจฺฉริย ลาภมจฺฉริย วณฺณมจฺฉริย
ธมฺมมจฺฉริย ย เอวรูป มจฺฉริย ฯเปฯ คาโห อิท วุจฺจติ
มจฺฉริย ฯ ยสฺเสต มจฺฉริย ปหีน สมุจฺฉินฺน วูปสนฺต ปฏิปปฺ สฺสทฺธ
#๑ ม. อิฺชติ ฯ ๒ ม. วิคตเคโธ ฯ ๓ ปหีนเคโธ ฯ
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อภพฺพุปฺปตฺติก าณคฺคินา ทฑฺฒ โส วุจฺจติ อมจฺฉรีติ วีตเคโธ
อมจฺฉรี ฯ
[๔๓๕] น โอสฺเสสุ วทเต มุนิ น สเมสุ น โอเมสูติ มุนีติ
โมน วุจฺจติ าณ ฯเปฯ สงฺคชาลมติจฺจ โส มุนิ ฯ มุนิ
เสยฺโยหมสฺมีติ วา สทิโสหมสฺมีติ วา หีโนหมสฺมีติ วา น วทติ
น กเถติ น ภณติ น ทีปยติ น โวหรตีติ น โอสฺเสสุ วทเต
มุนิ น สเมสุ น โอเมสุ ฯ
[๔๓๖] กปฺป เนติ อกปฺปโยติ กปฺโปติ เทฺว กปฺปา ตณฺหากปฺโป
จ ทิฏิกปฺโป จ ฯเปฯ อย ตณฺหากปฺโป ฯเปฯ
อย ทิฏ ิกปฺโป ฯ ตสฺส ตณฺหากปฺโป ปหีโน ทิฏิกปฺโป ปฏินิสฺสฏโ
ตณฺหากปฺปสฺส ปหีนตฺตา ทิฏิกปฺปสฺส ปฏินิสฺสฏตฺตา
ตณฺหากปฺป วา ทิฏิกปฺป วา เนติ น อุเปติ น อุปคจฺฉติ น
คณฺหาติ น ปรามสติ นาภินิวิสตีติ กปฺป เนติ ฯ อกปฺปโยติ
กปฺโปติ ๑ เทฺว กปฺปา ตณฺหากปฺโป จ ทิฏิกปฺโป จ ฯเปฯ
อย ตณฺหากปฺโป ฯเปฯ อย ทิฏิกปฺโป ฯ ตสฺส ตณฺหากปฺโป
ปหีโน ทิฏ ิกปฺโป ปฏินิสฺสฏโ ตสฺส ตณฺหากปฺปสฺส ปหีนตฺตา
ทิฏิกปฺปสฺส ปฏินิสฺสฏตฺตา ตณฺหากปฺป วา ทิฏิกปฺป วา น
กปฺเปติ น ชเนติ น สฺชเนติ น นิพฺพตฺเตติ นาภินิพฺพตฺเตตีติ
กปฺป เนติ อกปฺปโย ฯ เตนาห ภควา
#๑ ม. กปฺปาติ ฯ
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วีตเคโธ อมจฺฉรี น โอสฺเสสุ วทเต มุนิ
น สเมสุ น โอเมสุ กปฺป เนติ อกปฺปโยติ ฯ
[๔๓๗] ยสฺส โลเก สก นตฺถิ อสตา จ น โสจติ
ธมฺเมสุ จ น คจฺฉติ ส เว สนฺโตติ วุจฺจติ ฯ
[๔๓๘] ยสฺส โลเก สก นตฺถีติ ยสฺสาติ อรหโต
ขีณาสวสฺส ฯ [๑] สก นตฺถีติ ยสฺส ๒ มยฺห วา อิท ปเรส วา
อิทนฺติ กิฺจิ รูปคต เวทนาคต สฺาคต สงฺขารคต วิฺาณคต
คหิต ปรามฏ อภินวิ ิฏ อชฺโฌสิต อธิมตุ ฺต นตฺถิ ฯเปฯ
าณคฺคินา ทฑฺฒนฺติ ยสฺส โลเก สก นตฺถิ ฯ
[๔๓๙] อสตา จ น โสจตีติ วิปริณต วา วตฺถุ น โสจติ
วิปริณตสฺมึ วา วตฺถุสฺมึ น โสจติ จกฺขุ เม วิปริณตนฺติ น
โสจติ โสต เม ฆาน เม ชิวฺหา เม กาโย เม มโน เม รูปา
เม สทฺทา เม คนฺธา เม รสา เม โผฏพฺพา เม กุล เม
คโณ เม อาวาโส เม ลาโภ เม ยโส เม ปสสา เม สุข เม
จีวร เม ปณฺฑปาโต เม เสนาสน เม คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาโร
เม มาตา เม ปตา เม ภาตา เม ภคินี เม ปุตฺโต
เม ธีตา เม มิตฺตา เม อมจฺจา เม าตกา เม สาโลหิตา เม
วิปริณตาติ น โสจติ น กิลมติ น ปริเทวติ น อุรตฺตาฬึ กนฺทติ
น สมฺโมห อาปชฺชตีติ เอวมฺป อสตา จ น โสจติ ฯ อถวา
อสาตาย ทุกฺขาย เวทนาย ผุฏโ  ปเรโต สโมหิโต สมนฺนาคโต
#๑ ม. โลเก ฯ ๒ ตสฺส ฯ ๓ ม. อสนฺตาย ฯ
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น โสจติ น กิลมติ น ปริเทวติ น อุรตฺตาฬึ กนฺทติ น สมฺโมห
อาปชฺชติ ฯ จกฺขุโรเคน ผุฏโ ปเรโต สโมหิโต สมนฺนาคโต น
โสจติ น กิลมติ น ปริเทวติ น อุรตฺตาฬึ กนฺทติ น สมฺโมห
อาปชฺชติ ฯ โสตโรเคน ฆานโรเคน ชิวฺหาโรเคน กายโรเคน
สีสโรเคน กณฺณโรเคน มุขโรเคน ทนฺตโรเคน กาเสน สาเสน
ปนาเสน ฑเหน ชเรน กุจฺฉิโรเคน มุจฺฉาย ปกฺขนฺทิกาย สุลาย
วิสูจิกาย กุฏเ น คณฺเฑน กิลาเสน โสเสน อปมาเรน ททฺทยุ า ๑
กณฺฑุยา กจฺฉุยา รขสาย วิตจฺฉิกาย โลหิเตน ปตฺเตน มธุเมเหน
อสาย ปฬกาย ภคนฺทลาย ๒ ปตตฺ สมุฏาเนหิ ๓ อาพาเธหิ
เสมฺหสมุฏาเนหิ อาพาเธหิ วาตสมุฏาเนหิ อาพาเธหิ สนฺนิปาติเกหิ
อาพาเธหิ อุตุปริณามเชหิ อาพาเธหิ วิสมปริหารเชหิ อาพาเธหิ
โอปกฺกมิเกหิ อาพาเธหิ กมฺมวิปากเชหิ อาพาเธหิ สีเตน อุเณฺหน
ชิฆจฺฉาย ปปาสาย อุจฺจาเรน ปสฺสาเวน ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺเสหิ
ผุฏโ ปเรโต สโมหิโต สมนฺนาคโต น โสจติ น
กิลมติ น ปริเทวติ น อุรตฺตาฬึ กนฺทติ น สมฺโมห อาปชฺชตีติ
เอวมฺป อสตา จ น โสจติ ฯ อถวา อสนฺเต อสวิชฺชมาเน
อนุปลพฺภิยมาเน อโห วต เม ต ต วต เม นตฺถิ สิยา
วต เม ต ต วตาห น ลภามีติ น โสจติ น กิลมติ น
ปริเทวติ น อุรตฺตาฬึ กนฺทติ น สมฺโมห อาปชฺชตีติ เอวมฺป
อสตา จ น โสจติ ฯ
#๑ ยุ. ทนฺทยุ า ฯ ๒ โป. ม. ภคนฺทเลน ฯ ๓ โป. ม. ปตฺตสมุฏาเนน อาพาเธน ฯ
#อิโต ปร เอว าตพฺพ ฯ
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[๔๔๐] ธมฺเมสุ จ น คจฺฉตีติ น ฉนฺทาคตึ คจฺฉติ น
โทสาคตึ คจฺฉติ น โมหาคตึ คจฺฉติ น ภยาคตึ คจฺฉติ
น ราควเสน คจฺฉติ น โทสวเสน คจฺฉติ น โมหวเสน
คจฺฉติ น มานวเสน คจฺฉติ น ทิฏิวเสน คจฺฉติ น อุทฺธจฺจวเสน
คจฺฉติ น วิจิกิจฺฉาวเสน คจฺฉติ น อนุสยวเสน คจฺฉติ
น [๑] วคฺเคหิ ธมฺเมหิ ยายติ นิยฺยติ วุยฺหติ สหริยตีติ ธมฺเมสุ จ
น คจฺฉติ ฯ
[๔๔๑] ส เว สนฺโตติ วุจฺจตีติ โส สนฺโต อุปสนฺโต วูปสนฺโต
นิพฺพุโต ปฏิปฺปสฺสทฺโธติ วุจฺจติ กถิยติ ภณิยติ ทีปยติ โวหริยตีติ
ส เว สนฺโตติ วุจฺจติ ฯ เตนาห ภควา
ยสฺส โลเก สก นตฺถิ อสตา จ น โสจติ
ธมฺเมสุ จ น คจฺฉติ ส เว สนฺโตติ วุจฺจตีติ ฯ
ทสโม ปุราเภทสุตฺตนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
_____________
#๑ โป. ม. จ ฯ
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เอกาทสโม กลหวิวาทสุตฺตนิทฺเทโส
[๔๔๑] กุโต ปหูตา กลหา วิวาทา
ปริเทวโสกา สหมจฺฉรา จ
มานาติมานา สหเปสุณา จ
กุโต ปหูตา เต ตทิงฺฆ พฺรูหิ ฯ
[๔๔๒] กุโต ปหูตา กลหา วิวาทาติ กลโหติ เอเกน อากาเรน
กลโหป วิวาโทป ตฺเว โย กลโห โส วิวาโท โย วิวาโท
โส กลโห ฯ อถวา อปเรน อากาเรน วิวาโท วุจฺจติ กลหสฺส
ปุพฺพภาโค วิวาโท ฯ ราชาโนป ราชูหิ วิวทนฺติ ขตฺติยาป
ขตฺติเยหิ วิวทนฺติ พฺราหฺมณาป พฺราหฺมเณหิ วิวทนฺติ คหปตีป
คหปตีหิ วิวทนฺติ มาตาป ปุตฺเตน วิวทติ ปุตฺโตป มาตรา
วิวทติ ปตาป ปุตฺเตน วิวทติ ปุตฺโตป ปตรา วิวทติ ภาตาป
ภาตรา วิวทติ ภคินีป ภคินิยา วิวทติ ภาตาป ภคินิยา วิวทติ
ภคินีป ภาตรา วิวทติ สหาโยป สหาเยน วิวทติ อย วิวาโท ฯ
กตโม กลโห ฯ อาคาริกา รนฺธปสุตา กาเยน วาจาย กลห
กโรนฺติ ปพฺพชิตา อาปตฺตึ อาปชฺชนฺตา กาเยน วาจาย กลห
กโรนฺติ อย กลโห ฯ กุโต ปหูตา กลหา วิวาทาติ กลหา
จ วิวาทา จ กุโต ปหูตา กุโต ชาตา กุโต สฺชาตา กุโต
นิพฺพตฺตา กุโต อภินิพฺพตฺตา กุโต ปาตุภูตา กึนิทานา กึสมุทยา
กึชาติกา กึปภวาติ กลหสฺส จ วิวาทสฺส จ มูล ปุจฺฉติ เหตุ
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ปุจฺฉติ นิทาน ปุจฺฉติ สมฺภว ปุจฺฉติ ปภว ปุจฺฉติ สมุฏาน
ปุจฺฉติ อาหาร ปุจฺฉติ อารมฺมณ ปุจฺฉติ ปจฺจย ปุจฺฉติ สมุทย
ปุจฺฉติ ปปุจฺฉติ ยาจติ อชฺเฌสติ ปสาเทตีติ กุโต ปหูตา
กลหา วิวาทา ฯ
[๔๔๓] ปริเทวโสกา สหมจฺฉรา จาติ ปริเทโวติ าติพฺยสเนน
วา ผุฏสฺส โภคพฺยสเนน วา ผุฏสฺส โรคพฺยสเนน วา
ผุฏสฺส สีลพฺยสเนน วา ผุฏสฺส ทิฏิพฺยสเนน วา ผุฏ สฺส
อฺตรฺตเรน วา พฺยสเนน สมนฺนาคตสฺส อฺตรฺตเรน
วา ทุกฺขธมฺเมน ผุฏสฺส อาเทโว ปริเทโว อาเทวนา ปริเทวนา
อาเทวิตตฺต ปริเทวิตตฺต วาจา ปลาโป วิปฺปลาโป ลาลปฺโป
ลาลปฺปายนา ลาลปฺปายิตตฺต ฯ โสโกติ าติพฺยสเนน วา ผุฏสฺส
โภคพฺยสเนน วา ผุฏสฺส โรคพฺยสเนน วา ผุฏสฺส สีลพฺยสเนน
วา ผุฏสฺส ทิฏิพฺยสเนน วา ผุฏสฺส อฺตรฺตเรนx
วา พฺยสเนน สมนฺนาคตสฺส อฺตรฺตเรน วา ทุกฺขธมฺเมน
ผุฏสฺส โสโก โสจนา โสจิตตฺต อนฺโตโสโก อนฺโตปริโสโก
อนฺโตฑาโห อนฺโตปริฑาโห เจตโส ปริชฺฌายนา โทมนสฺส โสกสลฺล ฯ
มจฺฉริยนฺติ ปฺจ มจฺฉริยานิ อาวาสมจฺฉริย กุลมจฺฉริย
ลาภมจฺฉริย วณฺณมจฺฉริย ธมฺมมจฺฉริย ย เอวรูป มจฺฉริย
มจฺฉรายนา มจฺฉรายิตตฺต เววิจฺฉ กทริย กฏกฺจกตา อคฺคหิตตฺต
จิตฺตสฺส อิท วุจฺจติ มจฺฉริย ฯ อปจ ขนฺธมจฺฉริยมฺป
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มจฺฉริย ธาตุมจฺฉริยมฺป มจฺฉริย อายตนมจฺฉริยมฺป มจฺฉริย
คาโห อิท วุจฺจติ มจฺฉริยนฺติ ปริเทวโสกา สหมจฺฉรา จ ฯ
[๔๔๔] มานาติมานา สหเปสุณา จาติ มาโนติ อิเธกจฺโจ
มาน ชเนติ ชาติยา วา โคตฺเตน วา โกลปุตฺติเกน วา วณฺณโปกฺขรตาย
วา ธเนน วา อชฺเฌเนน วา กมฺมายตเนน วา
สิปฺปายตเนน วา วิชฺชฏาเนน วา สุเตน วา ปฏิภาเณน วา
อฺตรฺตเรน วา วตฺถุนา ฯ อติมาโนติ อิเธกจฺโจ อฺ ๑
อติมฺติ ชาติยา วา โคตฺเตน วา ฯเปฯ อฺตรฺตเรน
วา วตฺถุนา ฯ เปสฺุนฺติ อิเธกจฺโจ ปสุณวาโจ โหติ อิโต
สุตฺวา อมุตรฺ อกฺขาตา อิเมส เภทาย อมุตฺร วา สุตฺวา
อิเมส อกฺขาตา อมูส เภทาย อิติ สมคฺคาน วา เภตฺตา ภินฺนาน
วา อนุปฺปทาตา วคฺคาราโม วคฺครโต วคฺคนนฺที วคฺคกรณึ วาจ
ภาสิตา โหติ อิท วุจฺจติ เปสฺุ ฯ อปจ ทฺวีหิ การเณหิ
เปสฺุ อุปสหรติ ปยกมฺยตาย วา เภทาธิปฺปาโย ๒ วา ฯ
กถ ปยกมฺยตาย เปสฺุ อุปสหรติ ฯ อิมสฺส ปโย ภวิสฺสามิ
มนาโป ภวิสฺสามิ วิสฺสาสิโก ภวิสฺสามิ อพฺภนฺตริโก ภวิสฺสามิ
สุหทโย ภวิสฺสามีติ เอว ปยกมฺยตาย เปสฺุ อุปสหรติ ฯ
กถ เภทาธิปฺปาโย ๓ เปสฺุ อุปสหรติ ฯ กถ อิเม นานา
อสฺสุ วินา อสฺสุ วคฺคา อสฺสุ เทฺวธา อสฺสุ เทฺวชฺฌา
อสฺสุ เทฺวปกฺขา อสฺสุ ภิชฺเชยฺยุ น สมาคจฺเฉยฺยุ ทุกฺข น
#๑ ม. ปร ฯ ๒-๓ ม. ยุ. เภทาธิปฺปาเยน ฯ อิโต ปร เอว าตพฺพ ฯ
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ผาสุ วิหเรยฺยุนฺติ เอว เภทาธิปฺปาโย เปสฺุ อุปสหรตีติ
มานาติมานา สหเปสุณา จ ฯ
[๔๔๕] กุโต ปหูตา เต ตทิงฺฆ พฺรูหีติ กลโห จ วิวาโท
จ ปริเทโว จ โสโก จ มจฺฉริยฺจ มาโน จ อติมาโน จ
เปสฺฺุจ อิเม อฏ กิเลสา กุโต ปหูตา กุโต ชาตา กุโต
สฺชาตา กุโต นิพฺพตฺตา กุโต อภินิพฺพตฺตา กุโต ปาตุภูตา
กึนิทานา กึสมุทยา กึชาติกา กึปภวาติ อิเมส อฏนฺน กิเลสาน
มูล ปุจฺฉติ เหตุ ปุจฺฉติ นิทาน ปุจฺฉติ สมฺภว ปุจฺฉติ ปภว
ปุจฺฉติ สมุฏาน ปุจฺฉติ อาหาร ปุจฺฉติ อารมฺมณ ปุจฉฺ ติ
ปจฺจย ปุจฺฉติ สมุทย ปุจฺฉติ ปปุจฺฉติ ยาจติ อชฺเฌสติ ปสาเทตีติ
กุโต ปหูตา เต ฯ ตทิงฺฆ พฺรูหีติ อิงฺฆ พฺรูหิ อาจิกฺขาหิ เทเสหิ
ปฺาเปหิ ๑ ปฏเปหิ วิวร วิภช อุตฺตานีกโรหิ ปกาเสหีติ กุโต
ปหูตา เต ตทิงฺฆ พฺรูหิ ฯ เตนาห โส นิมฺมิโต
กุโต ปหูตา กลหา วิวาทา
ปริเทวโสกา สหมจฺฉรา จ
มานาติมานา สหเปสุณา จ
กุโต ปหูตา เต ตทิงฺฆ พฺรูหีติ ฯ
[๔๔๖] ปยปฺปหูตา กลหา วิวาทา
ปริเทวโสกา สหมจฺฉรา จ
มานาติมานา สหเปสุณา จ
#๑ ม. ปฺเปหิ ฯ
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มจฺเฉรยุตฺตา กลหา วิวาทา
วิวาทชาเตสุ จ เปสุณานิ ฯ
[๔๔๗] ปยปฺปหูตา กลหา วิวาทา ปริเทวโสกา สหมจฺฉรา
จาติ ปยาติ เทฺว ปยา สตฺตา วา สงฺขารา วา ฯ
กตเม สตฺตา ปยา ฯ อิธ ยสฺส เต โหนฺติ อตฺถกามา
หิตกามา ผาสุกามา โยคกฺเขมกามา มาตา วา ปตา วา ภาตา
วา ภคินี วา ปุตฺโต วา ธีตา วา มิตฺตา วา อมจฺจา วา
าตี วา สาโลหิตา วา อิเม สตฺตา ปยา ฯ กตเม สงฺขารา
ปยา ฯ มนาปกา รูปา มนาปกา สทฺทา มนาปกา คนฺธา มนาปกา
รสา มนาปกา โผฏพฺพา อิเม สงฺขารา ปยา ฯ
ปยวตฺถุอจฺเฉทสงฺกิโนป ๑ กลห กโรนฺติ อจฺฉิชฺชนฺเตป กลห
กโรนฺติ อจฺฉินฺเนป กลห กโรนฺติ ฯ ปยวตฺถวุ ิปริณามสงฺกิโนป
กลห กโรนฺติ วิปริณามนฺเตป กลห กโรนฺติ วิปริณเตป กลห
กโรนฺติ ฯ ปยวตฺถุอจฺเฉทสงฺกิโนป วิวทนฺติ อจฺฉิชฺชนฺเตป วิวทนฺติ
อจฺฉินฺเนป วิวทนฺติ ฯ ปยวตฺถุวิปริณามสงฺกิโนป วิวทนฺติ วิปริณามนฺเตป
วิวทนฺติ วิปริณเตป วิวทนฺติ ฯ ปยวตฺถุอจฺเฉทสงฺกิโนป
ปริเทวนฺติ อจฺฉิชฺชนฺเตป ปริเทวนฺติ อจฺฉินฺเนป ปริเทวนฺติ ฯ
ปยวตฺถุวิปริณามสงฺกิโนป ปริเทวนฺติ วิปริณามนฺเตป ปริเทวนฺติ
วิปริณเตป ปริเทวนฺติ ฯ ปยวตฺถุอจฺเฉทสงฺกิโนป โสจนฺติ อจฺฉิชฺชนฺเตป
โสจนฺติ อจฺฉินฺเนป โสจนฺติ ฯ ปยวตฺถุวิปริณามสงฺกิโนป
#๑ ม. ปย วตฺถุ ฯ สพฺพตฺถ เอว าตพฺพ ฯ
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โสจนฺติ วิปริณามนฺเตป โสจนฺติ วิปริณเตป โสจนฺติ ฯ
ปยวตฺถุ รกฺขนฺติ โคเปนฺติ ปริคฺคณฺหนฺติ มยายนฺติ มจฺฉรายนฺติ ฯ
[๔๔๘] มานาติมานา สหเปสุณา จาติ ปยวตฺถุ นิสฺสาย มาน
ชเนนฺติ ปยวตฺถุ นิสฺสาย อติมาน ชเนนฺติ ฯ
กถ ปยวตฺถุ นิสฺสาย มาน ชเนนฺติ ฯ มย ลาภิโน มนาปกาน
รูปาน สทฺทาน คนฺธาน รสาน โผฏพฺพานนฺติ เอว ปยวตฺถุ
นิสฺสาย มาน ชเนนฺติ ฯ
กถ ปยวตฺถุ นิสฺสาย อติมาน ชเนนฺติ ฯ มย ลาภิโน
มนาปกาน รูปาน สทฺทาน คนฺธาน รสาน โผฏพฺพาน อิเม ปน
น ลาภิโน มนาปกาน รูปาน สทฺทาน คนฺธาน รสาน โผฏพฺพานนฺติ
เอว ปยวตฺถุ นิสฺสาย อติมาน ชเนนฺติ ฯ
เปสฺุนฺติ อิเธกจฺโจ ปสุณวาโจ โหติ อิโต สุตฺวา อมุตฺร
อกฺขาตา อิเมส เภทาย ฯเปฯ เอว เภทาธิปฺปาโย เปสฺุ
อุปสหรตีติ ฯเปฯ มานาติมานา สหเปสุณา จ ฯ
[๔๔๙] มจฺเฉรยุตฺตา กลหา วิวาทาติ กลโห จ วิวาโท จ
ปริเทโว จ โสโก จ มาโน จ อติมาโน จ เปสฺฺุจ อิเม
สตฺต กิเลสา มจฺฉริเย ยุตฺตา ปยุตฺตา อายุตฺตา สมายุตฺตาติ
มจฺเฉรยุตฺตา กลหา วิวาทา ฯ
[๔๕๐] วิวาทชาเตสุ จ เปสุณานีติ วิวาเท ชาเต สฺชาเต
นิพฺพตฺเต อภินิพฺพตฺเต ปาตุภูเต เปสฺุ อุปสหรนฺติ อิโต
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สุตฺวา อมุตฺร อกฺขายนฺติ อิเมส เภทาย อมุตฺร วา สุตฺวา
อิเมส อกฺขายนฺติ อมูส เภทาย อิติ สมคฺคาน วา เภตตา ๑
ภินฺนาน วา อนุปฺปทาตา วคฺคารามา วคฺครตา วคฺคนนฺที วคฺคกรณึ
วาจ ภาสิตา โหนฺติ อิท วุจฺจติ เปสฺุ ฯ อปจ
ทฺวีหิ การเณหิ เปสฺุ อุปสหรนฺติ ปยกมฺยตาย วา
เภทาธิปฺปายา วา ฯ
กถ ปยกมฺยตาย เปสฺุ อุปสหรนฺติ ฯ อิมสฺส ปยา
ภวิสฺสาม มนาปา ภวิสฺสาม วิสฺสาสิกา ภวิสฺสาม อพฺภนฺตริกา
ภวิสฺสาม สุหทยา ภวิสฺสามาติ เอว ปยกมฺยตาย เปสฺุ
อุปสหรนฺติ ฯ
กถ เภทาธิปฺปายา เปสฺุ อุปสหรนฺติ ฯ กถ อิเม นานา
อสฺสุ วินา อสฺสุ วคฺคา อสฺสุ เทฺวธา อสฺสุ เทฺวชฺฌา
อสฺสุ เทฺวปกฺขา อสฺสุ ภิชฺเชยฺยุ น สมาคจฺเฉยฺยุ ทุกฺข น
ผาสุ วิหเรยฺยุนฺติ เอว เภทาธิปฺปายา เปสฺุ อุปสหรนฺตีติ
วิวาทชาเตสุ จ เปสุณานิ ฯ เตนาห ภควา
ปยปฺปหูตา กลหา วิวาทา
ปริเทวโสกา สหมจฺฉรา จ
มานาติมานา สหเปสุณา จ
มจฺเฉรยุตฺตา กลหา วิวาทา
วิวาทชาเตสุ จ เปสุณานีติ ฯ
#๑ ม. เภตฺตาโร ฯ
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[๔๕๑] ปยา สุ โลกสฺมิ กุโตนิทานา
เย วาป ๑ โลภา วิจรนฺติ โลเก
อาสา จ นิฏา จ กุโตนิทานา
เย สมฺปรายาย นรสฺส โหนฺติ ฯ
[๔๕๒] ปยา สุ โลกสฺมิ กุโตนิทานาติ ปยา กุโตนิทานา
กุโต ชาตา กุโต สฺชาตา กุโต นิพฺพตฺตา กุโต อภินิพฺพตฺตา
กุโต ปาตุภูตา กึนิทานา กึสมุทยา กึชาติกา กึปภวาติ ปยาน
มูล ปุจฺฉติ ฯเปฯ สมุทย ปุจฺฉติ ปปุจฺฉติ ยาจติ อชฺเฌสติ
ปสาเทตีติ ปยา สุ โลกสฺมิ กุโตนิทานา ฯ
[๔๕๓] เย วาป โลภา วิจรนฺติ โลเกติ เย วาปติ
ขตฺติยา จ พฺราหฺมณา จ เวสฺสา จ สุทฺทา จ คหฏา จ
ปพฺพชิตา จ เทวา จ มนุสฺสา จ ฯ โลภาติ โย โลโภ ลุพฺภนา
ลุพฺภิตตฺต สาราโค สารชฺชนา สารชฺชิตตฺต อภิชฺฌา โลโภ
อกุสลมูล ฯ วิจรนฺตีติ วิจรนฺติ วิหรนฺติ อิรยิ นฺติ วตฺตนฺติ
ปาเลนฺติ ยเปนฺติ ยาเปนฺติ ฯ โลเกติ อปายโลเก มนุสฺสโลเก
เทวโลเก ขนฺธโลเก ธาตุโลเก อายตนโลเกติ เย วาป โลภา
วิจรนฺติ โลเก ฯ
[๔๕๔] อาสา จ นิฏ า จ กุโตนิทานาติ อาสา จ นิฏา
จ กุโตนิทานา กุโต ชาตา กุโต สฺชาตา กุโต นิพฺพตฺตา กุโต
อภินิพฺพตฺตา กุโต ปาตุภูตา กึนิทานา กึสมุทยา กึชาติกา กึปภวาติ
#๑ ม. เย จาป ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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อาสาย จ นิฏาย จ มูล ปุจฺฉติ ฯเปฯ สมุทย ปุจฺฉติ
ปปุจฺฉติ ยาจติ อชฺเฌสติ ปสาเทตีติ อาสา จ นิฏา จ
กุโตนิทานา ฯ
[๔๕๕] เย สมฺปรายาย นรสฺส โหนฺตีติ เย นรสฺส ปรายนา
โหนฺติ ทีปา โหนฺติ ตาณา โหนฺติ เลณา โหนฺติ สรณา โหนฺติ
นโร นิฏาปรายโน โหตีติ เย สมฺปรายาย นรสฺส โหนฺติ ฯ
เตนาห โส นิมฺมิโต
ปยา สุ โลกสฺมิ กุโตนิทานา
เย วาป โลภา วิจรนฺติ โลเก
อาสา จ นิฏา จ กุโตนิทานา
เย สมฺปรายาย นรสฺส โหนฺตีติ ฯ
[๔๕๖] ฉนฺทานิทานานิ ปยานิ โลเก
เย วาป โลภา วิจรนฺติ โลเก
อาสา จ นิฏา จ อิโตนิทานา
เย สมฺปรายาย นรสฺส โหนฺติ ฯ
[๔๕๗] ฉนฺทานิทานานิ ปยานิ โลเกติ ฉนฺโทติ โย กาเมสุฟ
กามจฺฉนฺโท กามราโค กามนนฺทิ กามตณฺหา กามเสฺนโห กามปริฬาโห
กามมุจฺฉา กามชฺโฌสาน กาโมโฆ กามโยโค กามุปาทาน
กามจฺฉนฺทนีวรณ ฯ อปจ ปฺจ ฉนฺทา ปริเยสนจฺฉนฺโท
ปฏิลาภจฺฉนฺโท ปริโภคจฺฉนฺโท สนฺนธิ ิจฺฉนฺโท วิสชฺชนจฺฉนฺโท ฯ
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กตโม ปริเยสนจฺฉนฺโท ฯ อิเธกจฺโจ อชฺโฌสิโตเยว อตฺถโิ ก
ฉนฺทชาโต รูเป ปริเยสติ สทฺเท คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ ปริเยสติ
อย ปริเยสนจฺฉนฺโท ฯ
กตโม ปฏิลาภจฺฉนฺโท ฯ อิเธกจฺโจ อชฺโฌสิโตเยว อตฺถิโก
ฉนฺทชาโต รูเป ปฏิลภติ สทฺเท คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ ปฏิลภติ
อย ปฏิลาภจฺฉนฺโท ฯ
กตโม ปริโภคจฺฉนฺโท ฯ อิเธกจฺโจ อชฺโฌสิโตเยว อตฺถิโก
ฉนฺทชาโต รูเป ปริภฺุชติ สทฺเท คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ ปริภฺุชติ
อย ปริโภคจฺฉนฺโท ฯ
กตโม สนฺนิธิจฺฉนฺโท ฯ อิเธกจฺโจ อชฺโฌสิโตเยว อตฺถโิ ก
ฉนฺทชาโต ธนสนฺนิจย กโรติ อาปทาสุ ภวิสฺสตีติ อย
สนฺนิธิจฺฉนฺโท ฯ
กตโม วิสชฺชนจฺฉนฺโท ฯ อิเธกจฺโจ อชฺโฌสิโตเยว อตฺถิโก
ฉนฺทชาโต ธน วิสชฺเชติ หตฺถาโรหาน อสฺสาโรหาน รถิกาน
ธนุคฺคหาน ปตฺติกาน อิเม ม รกฺขิสฺสนฺติ โคปสฺสนฺติ
สปริวาริสฺสนฺตตี ิ อย วิสชฺชนจฺฉนฺโท ฯ
ปยานีติ เทฺว ปยา สตฺตา วา สงฺขารา วา ฯเปฯ อิเม
สตฺตา ปยา ฯเปฯ อิเม สงฺขารา ปยา ฯ ฉนฺทานิทานานิ
ปยานิ โลเกติ ปยา ฉนฺทนิทานา ฉนฺทสมุทยา ฉนฺทชาติกา ฉนฺทปฺปภวาติ
ฉนฺทานิทานานิ ปยานิ โลเก ฯ
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[๔๕๘] เย วาป โลภา วิจรนฺติ โลเกติ เย วาปติ ขตฺติยา
จ พฺราหฺมณา จ เวสฺสา จ สุทฺทา จ คหฏา จ ปพฺพชิตา จ
เทวา จ มนุสฺสา จ ฯ โลภาติ โย โลโภ ลุพฺภนา ลุพฺภิตตฺต
สาราโค สารชฺชนา สารชฺชิตตฺต อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ
วิจรนฺตีติ วิจรนฺติ วิหรนฺติ อิรยิ นฺติ วตฺตนฺติ ปาเลนฺติ ยเปนฺติ
ยาเปนฺติ ฯ โลเกติ อปายโลเก ฯเปฯ อายตนโลเกติ เย
วาป โลภา วิจรนฺติ โลเก ฯ
[๔๕๙] อาสา จ นิฏา จ อิโตนิทานาติ อาสา วุจฺจติ
ตณฺหา โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ
นิฏาติ อิเธกจฺโจ รูเป ปริเยสนฺโต รูป ปฏิลภติ รูปนิฏโ 
โหติ ฯ สทฺเท คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ กุล คณ อาวาส
ลาภ ยส ปสส สุข จีวร ปณฺฑปาต เสนาสน คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร
สุตฺตนฺต วินย อภิธมฺม อารฺิกงฺค ปณฺฑปาติกงฺค
ปสุกูลิกงฺค เตจีวริกงฺค สปทานจาริกงฺค ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺค
เนสชฺชิกงฺค ยถาสนฺถติกงฺค ปม ฌาน ทุติย ฌาน ตติย ฌาน
จตุตฺถ ฌาน อากาสานฺจายตนสมาปตฺตึ วิฺาณฺจายตนสมาปตฺตึ
อากิฺจฺายตนสมาปตฺตึ เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺตึ
ปริเยสนฺโต
เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺตึ
ปฏิลภติ
เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺตินิฏโ โหติ ฯ
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อาสาย กสเต เขตฺต วีช อาสาย วปฺปติ
อาสาย วาณิชา ยนฺติ สมุทฺท ธนหารกา
สาย ๑ อาสาย ติฏามิ สา เม อาสา สมิชฺฌตีติ ฯ
นิฏา ๒ วุจฺจเต อาสาย สมิทฺธิ ฯ อาสา จ นิฏา จ อิโตนิทานาติ
อาสา จ นิฏา จ อิโตฉนฺทนิทานา ฉนฺทสมุทยา
ฉนฺทชาติกา ฉนฺทปฺปภวาติ อาสา จ นิฏา จ อิโตนิทานา ฯ
[๔๖๐] เย สมฺปรายาย นรสฺส โหนฺตีติ เย นรสฺส ปรายนา
โหนฺติ ทีปา โหนฺติ ตาณา โหนฺติ เลณา โหนฺติ สรณา โหนฺติ
นโร นิฏาปรายโน ๓ โหตีติ เย สมฺปรายาย นรสฺส โหนฺติ ฯ
เตนาห ภควา
ฉนฺทานิทานานิ ปยานิ โลเก
เย วาป โลภา วิจรนฺติ โลเก
อาสา จ นิฏา จ อิโตนิทานา
เย สมฺปรายาย นรสฺส โหนฺตีติ ฯ
[๔๖๑] ฉนฺโท นุ โลกสฺมิ กุโตนิทาโน
วินิจฺฉยา วาป กุโต ปหูตา
โกโธ โมสวชฺชฺจ กถกถา จ
เย วาป ธมฺมา สมเณน วุตฺตา ฯ
[๔๖๒] ฉนฺโท นุ โลกสฺมิ กุโตนิทาโนติ ฉนฺโท กุโตนิทาโน
#๑ ยุ. ยาย ฯ ๒ โป. ม. อาสาย สมิทฺธิ วุจฺจเต นิฏา ฯ ๓ ม. นิฏ าปรายนา
#โหนฺติ ฯ
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กุโต ชาโต กุโต สฺชาโต กุโต นิพฺพตฺโต กุโต อภินิพฺพตฺโต
กุโต ปาตุภูโต กึนิทาโน กึสมุทโย กึชาติโก กึปภโวติ ฉนฺทสฺส
มูล ปุจฺฉติ ฯเปฯ สมุทย ปุจฺฉติ ปปุจฺฉติ ยาจติ อชฺเฌสติ
ปสาเทตีติ ฉนฺโท นุ โลกสฺมิ กุโตนิทาโน ฯ
[๔๖๓] วินิจฺฉยา วาป กุโต ปหูตาติ วินิจฺฉยา กุโต ปหูตา
กุโต ชาตา กุโต สฺชาตา กุโต นิพฺพตฺตา กุโต อภินิพฺพตฺตา
กุโต ปาตุภูตา กึนิทานา กึสมุทยา กึชาติกา กึปภวาติ วินิจฺฉยาน
มูล ปุจฺฉติ ฯเปฯ สมุทย ปุจฺฉติ ปปุจฺฉติ ยาจติ อชฺเฌสติ
ปสาเทตีติ วินิจฺฉยา วาป กุโต ปหูตา ฯ
[๔๖๔] โกโธ โมสวชฺชฺจ กถกถา จาติ โกโธติ โย [๑] จิตฺตสฺส
อาฆาโต ปฏิฆาโต ปฏิฆ ปฏิวิโรโธ โกโป ปโกโป สมฺปโกโป
โทโส ปโทโส สมฺปโทโส จิตฺตสฺส พฺยาปตฺติ มโนปโทโส โกโธ
กุชฺฌนา กุชฌ
ฺ ิตตฺต โทโส ทุสฺสนา ทุสฺสิตตฺต พฺยาปตฺติ พฺยาปชฺชนา
พฺยาปชฺชิตตฺต วิโรโธ ปฏิวิโรโธ จณฺฑิกฺก อสฺสุโรโป
อนตฺตมนตา จิตฺตสฺส ฯ โมสวชฺช วุจฺจติ มุสาวาโท ฯ กถกถา
วุจฺจติ วิจิกิจฺฉาติ โกโธ โมสวชฺชฺจ กถกถา จ ฯ
[๔๖๕] เย วาป ธมฺมา สมเณน วุตฺตาติ เย วาปติ เย
โกเธน จ โมสวชฺเชน จ กถกถาย จ สหคตา สหชาตา
สสฏา สมฺปยุตฺตา เอกุปฺปาทา เอกนิโรธา เอกวตฺถุกา เอการมฺมณา
อิเม วุจฺจนฺติ เย วาป ธมฺมา ฯ อถวา เย ๒ วาปติ
#๑ ม. เอวรูโป ฯ ๒ ม. เย เต กิเลสา ฯ
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กิเลสา อฺชาติกา อฺวิหิตา อิเม วุจฺจนฺติ เย วาป ธมฺมา ฯ
สมเณน วุตฺตาติ สมเณน สมิตปาเปน พฺราหฺมเณน วาหิตปาเปน ๑
ภิกฺขุนา ภินฺนกิเลสมูเลน สพฺพากุสลมูลพนฺธนา ปมุตฺเตน วุตฺตา
ปวุตฺตา อาจิกฺขิตา เทสิตา ปฺาปตา ปฏปตา วิวฏา วิภตฺตา
อุตฺตานีกตา ปกาสิตาติ เย วาป ธมฺมา สมเณน วุตฺตา ฯ
เตนาห โส นิมฺมิโต
ฉนฺโท นุ โลกสฺมิ กุโตนิทาโน
วินิจฺฉยา วาป กุโต ปหูตา
โกโธ โมสวชฺชฺจ กถกถา จ
เย วาป ธมฺมา สมเณน วุตฺตาติ ฯ
[๔๖๖] สาต อสาตนฺติ ยมาหุ โลเก
ตมูปนิสฺสาย ปโหติ ฉนฺโท
รูเปสุ ทิสฺวา วิภว ภวฺจ
วินิจฺฉย กูรุเต ๒ ชนฺตุ โลเก ฯ
[๔๖๗] สาต อสาตนฺติ ยมาหุ โลเกติ สาตนฺติ สุขา จ
เวทนา อิฏฺจ วตฺถุ ฯ อสาตนฺติ ทุกฺขา จ เวทนา อนิฏฺจ
วตฺถุ ฯ ยมาหุ โลเกติ ย อาหสุ ย กเถนฺติ ย ภณนฺติ ย
ทีปยนฺติ ย โวหรนฺตีติ สาต อสาตนฺติ ยมาหุ โลเก ฯ
[๔๖๘] ตมูปนิสฺสาย ปโหติ ฉนฺโทติ สาตาสาต นิสฺสาย สุขทุกฺข
นิสฺสาย โสมนสฺสโทมนสฺส นิสฺสาย อิฏ านิฏ นิสฺสาย
#๑ ม. พาหิตปาปธมฺเมน ภิกฺขุโน ฯ ๒ ม. กุพฺพติ ฯ
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อนุนยปฏิฆ นิสฺสาย ฉนฺโท ๑ โหติ ปโหติ ชายติ สฺชายติ นิพฺพตฺตติ
อภินิพฺพตฺตตีติ ตมูปนิสฺสาย ปโหติ ฉนฺโท ฯ
[๔๖๙] รูเปสุ ทิสฺวา วิภว ภวฺจาติ รูเปสูติ จตฺตาโร จ
มหาภูตา จตุนฺนฺจ มหาภูตาน อุปาทายรูป ฯ
กตโม รูปาน ภโว ฯ โย รูปาน ภโว ชาติ สฺชาติ
นิพฺพตฺติ อภินิพฺพตฺติ ปาตุภาโว อย รูปาน ภโว ฯ
กตโม รูปาน วิภโว ฯ โย รูปาน ขโย วโย เภโท ปริเภโท
อนิจฺจตา อนฺตรธาน อย รูปาน วิภโว ฯ
รูเปสุ ทิสฺวา วิภว ภวฺจาติ รูเปสุ ภวฺจ วิภวฺจ ทิสฺวา
ปสฺสิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวาติ รูเปสุ
ทิสฺวา วิภว ภวฺจ ฯ
[๔๗๐] วินิจฺฉย กูรุเต ชนฺตุ โลเกติ วินิจฺฉยาติ เทฺว วินิจฺฉยา
ตณฺหาวินิจฺฉโย จ ทิฏิวินิจฺฉโย จ ฯ
กถ ตณฺหาวินิจฺฉย กโรติ ฯ อิเธกจฺจสฺส อนุปฺปนฺนา เจว
โภคา น อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ โภคา ปริกฺขย คจฺฉนฺติ ฯ
ตสฺส เอว โหติ เกน นุ โข เม อุปาเยน อนุปฺปนฺนา เจว
โภคา น อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ โภคา ปริกฺขย คจฺฉนฺติ ฯ
ตสฺส ปน เอว โหติ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานานุโยค อนุยตุ ฺตสฺส
เม อนุปฺปนฺนา เจว โภคา น อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ
โภคา ปริกขฺ ย คจฺฉนฺติ วิกาลวิสิกขฺ าจริยานุโยค อนุยุตฺตสฺส เม
#๑ ม. ฉนฺโท ปโหติ ปภวติ ... ฯ
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อนุปฺปนฺนา เจว โภคา น อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ โภคา
ปริกฺขย คจฺฉนฺติ สมชฺชาภิจรณ อนุยุตฺตสฺส เม ชุตปฺปมาทฏานานุโยค
อนุยุตฺตสฺส เม ปาปมิตฺตานุโยค อนุยุตฺตสฺส เม
อนุปฺปนฺนา เจว โภคา น อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ โภคา
ปริกฺขย คจฺฉนฺติ อาลสฺสานุโยค ๑ อนุยุตฺตสฺส เม อนุปฺปนฺนา
เจว โภคา น อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ โภคา ปริกฺขย คจฺฉนฺตีติ ฯ
เอว าณ กตฺวา ฉ โภคาน อปายมุขานิ น เสวติ [๒] ฯ
เอวมฺป ตณฺหาวินิจฺฉย กโรติ ฯ อถวา กสิยา วา วณิชฺชาย
วา โครกฺเขน วา อิสฺสตฺเถน วา ราชโปริเสน วา สิปฺปฺตเรน
วา ปฏิปชฺชติ ฯ เอวมฺป ตณฺหาวินิจฺฉย กโรติ ฯ
กถ ทิฏิวินิจฺฉย กโรติ ฯ จกฺขุสฺมึ อุปฺปนฺเน ชานาติ อตฺตา
เม อุปฺปนฺโนติ ฯ จกฺขุสฺมึ อนฺตรหิเต ชานาติ อตฺตา เม อนฺตรหิโต
วิคโต เม อตฺตาติ ฯ เอวมฺป ทิฏิวินิจฺฉย กโรติ ฯ โสตสฺมึ
ฆานสฺมึ ชิวฺหาย กายสฺมึ รูปสฺมึ สทฺทสฺมึ คนฺธสฺมึ รสสฺมึ
โผฏพฺพสฺมึ อุปฺปนฺเน ชานาติ อตฺตา เม อุปฺปนฺโนติ ฯ
โผฏพฺพสฺมึ อนฺตรหิเต ชานาติ อตฺตา เม อนฺตรหิโต วิคโต
เม อตฺตาติ ฯ เอวมฺป ทิฏิวินิจฺฉย กโรติ ชเนติ สฺชเนติ
นิพฺพตฺเตติ อภินิพฺพตฺเตติ ฯ
ชนฺตูติ สตฺโต นโร มานโว ฯเปฯ มนุโชติ ฯ โลเกติ
#๑ ม. อาลสฺยานุโยค ฯ ๒ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ฉ โภคาน อายมุขานิ เสวตีติ
#อตฺถิ ฯ
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อปายโลเก ฯเปฯ อายตนโลเกติ วินจิ ฺฉย กูรุเต ชนฺตุ โลเก ฯ
เตนาห ภควา
สาต อสาตนฺติ ยมาหุ โลเก
ตมูปนิสฺสาย ปโหติ ฉนฺโท
รูเปสุ ทิสฺวา วิภว ภวฺจ
วินิจฺฉย กูรุเต ชนฺตุ โลเกติ ฯ
[๔๗๑] โกโธ โมสวชฺชฺจ กถกถา จ
เอเตป ธมฺมา ทฺวยเมว สนฺเต
กถกถี าณปถาย สิกฺเข
ตฺวา ปวุตฺตา สมเณน ธมฺมา ฯ
[๔๗๒] โกโธ โมสวชฺชฺจ กถกถา จาติ โกโธติ โย
[๑] จิตฺตสฺส อาฆาโต ปฏิฆาโต ฯเปฯ โมสวชฺช วุจฺจติ มุสาวาโท ฯ
กถกถา วุจฺจติ วิจิกิจฺฉา ฯ อิฏ วตฺถุ นิสฺสายป โกโธ ชายติ ฯ
อนิฏ วตฺถุ นิสฺสายป โกโธ ชายติ ฯ อิฏ วตฺถุ นิสฺสายป
มุสาวาโท อุปฺปชฺชติ ฯ อนิฏ วตฺถุ นิสฺสายป มุสาวาโท
อุปฺปชฺชติ ฯ อิฏ วตฺถุ นิสฺสายป กถกถา อุปปฺ ชฺชติ ฯ อนิฏ
วตฺถุ นิสฺสายป กถกถา อุปฺปชฺชติ ฯ
กถ อนิฏ  วตฺถุ นิสสฺ าย โกโธ ชายติ ฯ [๒] อนตฺถ เม
อจรีติ โกโธ ชายติ อนตฺถ เม จรตีติ โกโธ ชายติ อนตฺถ
เม จริสฺสตีติ โกโธ ชายติ ฯ ปยสฺส เม มนาปสฺส อนตฺถ
#๑ ม. เอวรูโป ฯ ๒ โป. ม. ปกติยา อนิฏ วตฺถุ นิสฺสาย โกโธ ชายติ ฯ
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อจริ อนตฺถ จรติ อนตฺถ จริสฺสตีติ โกโธ ชายติ ฯ อปฺปยสฺส
เม อมนาปสฺส อตฺถ อจริ อตฺถ จรติ อตฺถ จริสฺสตีติ โกโธ
ชายติ ฯ เอว อนิฏ วตฺถุ นิสฺสาย โกโธ ชายติ ฯ
กถ อิฏ วตฺถุ นิสฺสาย โกโธ ชายติ ฯ อิฏวตฺถุอจฺเฉทสงฺกิโนป
โกโธ ชายติ อจฺฉิชฺชนฺเตป โกโธ ชายติ อจฺฉินฺเนป
โกโธ ชายติ ฯ อิฏวตฺถุวิปริณามสงฺกิโนป โกโธ ชายติ วิปริณามนฺเตป
โกโธ ชายติ วิปริณเตป โกโธ ชายติ ฯ เอว อิฏ
วตฺถุ นิสฺสาย โกโธ ชายติ ฯ
กถ อนิฏ  วตฺถุ นิสสฺ าย มุสาวาโท อุปฺปชฺชติ ฯ อิเธกจฺโจ
อทฺทุพนฺธเนน ๑ วา พนฺโธ ตสฺส พนฺธนสฺส โมกฺขตฺถาย สมฺปชานมุสา
ภาสติ ฯ รชฺชุพนฺธเนน วา พนฺโธ ฯ สงฺขลิกพนฺธเนน วา พนฺโธ ฯ
เวตฺตพนฺธเนน วา พนฺโธ ฯ ลตาพนฺธเนน วา พนฺโธ ฯ [๒]
ปริกฺเขปพนฺธเนน วา พนฺโธ ฯ คามนิคมนครพนฺธเนน ๓ วา พนฺโธ ฯ
ชนปทพนฺธเนน วา พนฺโธ ตสฺส พนฺธนสฺส โมกฺขตฺถาย สมฺปชานมุสา
ภาสติ ฯ เอว อนิฏ วตฺถุ นิสฺสาย มุสาวาโท อุปฺปชฺชติ ฯ
กถ อิฏ วตฺถุ นิสฺสาย มุสาวาโท อุปฺปชฺชติ ฯ อิเธกจฺโจ
มนาปกาน รูปาน เหตุ สมฺปชานมุสา ภาสติ ฯ มนาปกาน
สทฺทาน คนฺธวน รสาน โผฏพฺพาน เหตุ จีวรเหตุ ปณฺฑปาตเหตุ
เสนาสนเหตุ คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารเหตุ สมฺปชานมุสา
ภาสติ ฯ เอว อิฏ วตฺถุ นิสฺสาย มุสาวาโท อุปฺปชฺชติ ฯ
#๑ โป. ม. อนฺทุ ... พทฺโธ ฯ ๒ ม. ปกฺเขปพนฺธเนน ฯ
#๓ ม. ยุ. คามนิคมนครรฏพนฺธเนน ฯ
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กถ อนิฏ  วตฺถุ นิสฺสาย กถกถา อุปฺปชฺชติ ฯ มุจฺจิสฺสามิ
นุ โข จกฺขุโรคโต น นุ โข มุจฺจิสฺสามิ จกฺขุโรคโต มุจฺจิสฺสามิ
นุ โข โสตโรคโต ฆานโรคโต ชิวฺหาโรคโต กายโรคโต
สีสโรคโต กณฺณโรคโต มุขโรคโต มุจฺจิสฺสามิ นุ โข ทนฺตโรคโต
น นุ โข มุจฺจิสฺสามิ ทนฺตโรคโตติ ฯ เอว อนิฏ
วตฺถุ นิสฺสาย กถกถา อุปปฺ ชฺชติ ฯ
กถ อิฏ วตฺถุ นิสฺสาย กถกถา อุปฺปชฺชติ ฯ ลภิสฺสามิ นุ
โข มนาปเก รูเป น นุ โข ลภิสฺสามิ มนาปเก รูเป ลภิสฺสามิ
นุ โข มนาปเก สทฺเท คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ กุล คณ อาวาส
ลาภ ยส ปสส สุข จีวร ปณฺฑปาต เสนาสน คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารนฺติ ฯ
เอว อิฏ วตฺถุ นิสฺสาย กถกถา อุปปฺ ชฺชตีติ
โกโธ โมสวชฺชฺจ กถกถา จ ฯ
[๔๗๓] เอเตป ธมฺมา ทฺวยเมว สนฺเตติ สาตาสาเต สนฺเต
สุขทุกฺเข สนฺเต โสมนสฺสโทมนสฺเส สนฺเต อิฏานิฏเ สนฺเต
อนุนยปฏิเฆ สนฺเต สวิชฺชมาเน [๑] อุปลพฺภิยมาเนติ เอเตป ธมฺมา
ทฺวยเมว สนฺเต ฯ
[๔๗๔] กถกถี าณปถาย สิกฺเขติ าณมฺป าณปโถ
าณสฺส อารมฺมณมฺป าณปโถ าณสหภุโนป ธมฺมา าณปโถ ฯ
ยถา อริยมคฺโค อริยปโถ เทวมคฺโค เทวปโถ พฺรหฺมมคฺโค
พฺรหฺมปโถ เอวเมว าณมฺป าณปโถ าณสฺส
#๑ โป. ม. อตฺถิ ฯ
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อารมฺมณมฺป าณปโถ าณสหภุโนป ธมฺมา าณปโถ ฯ
สิกฺเขติ ติสฺโส สิกฺขา อธิสีลสิกฺขา อธิจิตฺตสิกฺขา อธิปฺาสิกฺขา ฯ
กตมา อธิสีลสิกฺขา ฯ อิธ ภิกฺขุ สีลวา โหติ ปาฏิโมกฺขสวรสวุโต
วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ
ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ ขุทฺทโก สีลกฺขนฺโธ
มหนฺโต สีลกฺขนฺโธ สีล ปติฏา อาทิ จรณ สยโม สวโร
มุข ปมุข กุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา อย อธิสีลสิกขฺ า ฯ
กตมา อธิจิตฺตสิกฺขา ฯ อิธ ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ
จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย อธิจิตฺตสิกฺขา ฯ
กตมา อธิปฺาสิกฺขา ฯ อิธ ภิกขฺ ุ ปฺวา โหติ อุทยตฺถคามินิยา
ปฺาย สมนฺนาคโต อริยาย นิพฺเพธิกาย สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา
โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ
อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ อิเม อาสวาติ
ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ อย อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต
ปชานาติ อย อธิปฺาสิกฺขา ฯ
กถกถี าณปถาย สิกฺเขติ กถกถี ปุคฺคโล สกงฺโข สวิเลโข
สเทฺวฬฺหโก สวิจิกิจฺโฉ าณาธิคมาย าณผุสนาย าณสจฺฉิกิริยาย
อธิสีลมฺป สิกฺเขยฺย อธิจิตฺตมฺป สิกฺเขยฺย อธิปฺมฺป
สิกฺเขยฺย ฯ อิมา ติสฺโส สิกฺขา อาวชฺเชนฺโต สิกเฺ ขยฺย ชานนฺโต
สิกฺเขยฺย ปสฺสนฺโต สิกฺเขยฺย ปจฺจเวกฺขนฺโต สิกฺเขยฺย จิตฺต
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อธิฏหนฺโต สิกฺเขยฺย สทฺธาย อธิมุจฺจนฺโต สิกฺเขยฺย วิรยิ 
ปคฺคณฺหนฺโต สิกฺเขยฺย สตึ อุปฏหนฺโต สิกฺเขยฺย จิตฺต
สมาทหนฺโต สิกฺเขยฺย ปฺาย ปชานนฺโต สิกฺเขยฺย อภิฺเยฺย
อภิชานนฺโต สิกฺเขยฺย ปริฺเยฺย ปริชานนฺโต สิกฺเขยฺย ปหาตพฺพ
ปชหนฺโต สิกฺเขยฺย ภาเวตพฺพ ภาเวนฺโต สิกฺเขยฺย สจฺฉิกาตพฺพ
สจฺฉิกโรนฺโต สิกฺเขยฺย อาจเรยฺย สมาจเรยฺย สมาทาย วตฺเตยฺยาติ
กถกถี าณปถาย สิกฺเข ฯ
[๔๗๕] ตฺวา ปวุตฺตา สมเณน ธมฺมาติ [๑] ตฺวา ชานิตฺวา
ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา วุตตฺ า ปวุตฺตา
อาจิกฺขิตา เทสิตา ปฺาปตา ปฏปตา วิวฏา วิภตฺตา อุตฺตานีกตา
ปกาสิตา ฯ สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ตฺวา ชานิตฺวา
ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา วุตตฺ า ปวุตฺตา
อาจิกฺขิตา เทสิตา ปฺาปตา ปฏปตา วิวฏา วิภตฺตา อุตฺตานีกตา
ปกาสิตา ฯ สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ ฯ สพฺเพ ธมฺมา
อนตฺตาติ ฯ อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขารา ๒ ฯเปฯ ชาติปจฺจยา
ชรามรณนฺติ ฯ อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธ ๓ ฯเปฯ ชาตินิโรธา
ชรามรณนิโรโธติ ฯ อิท ทุกฺขนฺติ ฯเปฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินี
ปฏิปทาติ ฯ อิเม อาสวาติ ฯเปฯ อย อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ฯ
อิเม ธมฺมา อภิฺเยฺยาติ ฯ อิเม ธมฺมา ปริฺเยฺยาติ ฯ
อิเม ธมฺมา ปหาตพฺพาติ ฯ อิเม ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ
#๑ ม. ตฺวาติ ฯ ๒-๓ ม. อิติสทฺโท อตฺถิ ฯ
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อิเม ธมฺมา สจฺฉิกาตพฺพาติ ฯ ฉนฺน ผสฺสายตนาน สมุทยฺจ
อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ปฺจนฺน
อุปาทานกฺขนฺธาน จตุนฺน มหาภูตาน ยงฺก
ิ ฺจิ สมุทยธมฺม
สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ตฺวา ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา
วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา วุตฺตา ปวุตฺตา อาจิกฺขิตา เทสิตา
ปฺาปตา ปฏปตา วิวฏา วิภตฺตา อุตฺตานีกตา ปกาสิตา ฯ
วุตฺต เหต ภควตา อภิฺายาห ภิกฺขเว ธมฺม เทเสมิ โน
อนภิฺาย สนิทานาห ภิกฺขเว ธมฺม เทเสมิ โน อนิทาน
สปฺปาฏิหาริยาห ภิกฺขเว ธมฺม เทเสมิ โน อปฺปาฏิหาริย ตสฺส
มยฺห ภิกฺขเว อภิฺาย ธมฺม เทสยโต โน อนภิฺาย สนิทาน
ธมฺม เทสยโต โน อนิทาน สปฺปาฏิหาริย ธมฺม เทสยโต โน
อปฺปาฏิหาริย กรณีโย โอวาโท กรณียา อนุสาสนี อลฺจ
ปน โว ภิกขฺ เว ตุฏิยา อล ปาโมชฺชาย อล โสมนสฺสาย
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา สฺวากฺขาโต ธมฺโม สุปฏิปนฺโน สงฺโฆติ ฯ
อิมสฺมึ จ ปน เวยฺยากรณสฺมึ ภฺมาเน ทสสหสฺสี โลกธาตุ
อกมฺปตฺถาติ ตฺวา ปวุตฺตา สมเณน ธมฺมา ฯ เตนาห ภควา
โกโธ โมสวชฺชฺจ กถกถา จ
เอเตป ธมฺมา ทฺวยเมว สนฺเต
กถกถี าณปถาย สิกฺเข
ตฺวา ปวุตฺตา สมเณน ธมฺมาติ ฯ
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[๔๗๖] สาต อสาตฺจ กุโตนิทานา
กิสฺมึ อสนฺเต น ภวนฺติ เหเต
วิภว ภวฺจาป ยเมตมตฺถ
เอตมฺเม ปพฺรูหิ ยโตนิทาน ฯ
[๔๗๗] สาต อสาตฺจ กุโตนิทานาติ สาตาสาตา กุโตนิทานา
กุโต ชาตา กุโต สฺชาตา กุโต นิพฺพตฺตา กุโต อภินิพฺพตฺตา
กุโต ปาตุภูตา กึนิทานา กึสมุทยา กึชาติกา กึปภวาติ
สาตาสาตาน มูล ปุจฺฉติ ฯเปฯ สมุทย ปุจฺฉติ ปปุจฺฉติ ยาจติ
อชฺเฌสติ ปสาเทตีติ สาต อสาตฺจ กุโตนิทานา ฯ
[๔๗๘] กึสฺมึ อสนฺเต น ภวนฺติ เหเตติ กิสฺมึ อสนฺเต
อสวิชฺชมาเน [๑] อนุปลพฺภิยมาเน สาตาสาตา น ภวนฺติ นปฺปภวนฺติ
น ชายนฺติ น สฺชายนฺติ น นิพฺพตฺตนฺติ นาภินิพฺพตฺตนฺตีติ
กิสฺมึ อสนฺเต น ภวนฺติ เหเต ฯ
[๔๗๙] วิภว ภวฺจาป ยเมตมตฺถนฺติ กตโม สาตาสาตาน
ภโว ฯ โย สาตาสาตาน ภโว สมฺภโว ๒ ชาติ สฺชาติ นิพฺพตฺติ
อภินิพฺพตฺติ ปาตุภาโว อย สาตาสาตาน ภโว ฯ กตโม
สาตาสาตาน วิภโว ฯ โย สาตาสาตาน ขโย วโย เภโท ปริเภโท
อนิจฺจตา อนฺตรธาน อย สาตาสาตาน วิภโว ฯ ยเมตมตฺถนฺติ
ย ปรมตฺถนฺติ วิภว ภวฺจาป ยเมตมตฺถ ฯ
[๔๘๐] เอตมฺเม ปพฺรูหิ ยโตนิทานนฺติ เอตนฺติ ย ปุจฺฉามิ
#๑ ม. นตฺถิ ฯ อิโต ปร เอว าตพฺพ ฯ ๒ ม. ปภโว ฯ
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ย ยาจามิ ย อชฺเฌสามิ ย ปสาเทมิ ฯ ปพฺรูหีติ พฺรหู ิ [๑] อาจิกฺข
เทเสหิ ปฺาเปหิ ปฏเปหิ วิวร วิภช อุตฺตานีกโรหิ ปกาเสหีติ
เอตมฺเม ปพฺรูหิ ฯ ยโตนิทานนฺติ ยนิทาน ยสมุทย ยชาติก
ยปภวนฺติ เอตมฺเม ปพฺรูหิ ยโตนิทาน ฯ เตนาห โส นิมฺมิโต
สาต อสาตฺจ กุโตนิทานา
กิสฺมึ อสนฺเต น ภวนฺติ เหเต
วิภว ภวฺจาป ยเมตมตฺถ
เอตมฺเม ปพฺรูหิ ยโตนิทานนฺติ ฯ
[๔๘๑] ผสฺสนิทาน สาต อสาต
ผสฺเส อสนฺเต น ภวนฺติ เหเต
วิภว ภวฺจาป ยเมตมตฺถ
เอตนฺเต ปพฺรูมิ อิโตนิทาน ฯ
[๔๘๒] ผสฺสนิทาน สาต อสาตนฺติ สุขเวทนีย ผสฺส ปฏิจฺจ
อุปฺปชฺชติ สุขา เวทนา ฯ สา ๒ ตสฺเสว สุขเวทนียสฺส ผสฺสสฺส
นิโรธา [๓] ตชฺช เวทยิต สุขเวทนีย ผสฺส ปฏิจจฺ อุปฺปนฺนา สุขา
เวทนา สา นิรุชฌ
ฺ ติ สา วูปสมฺมติ ฯ ทุกฺขเวทนีย ผสฺส ปฏิจฺจ
อุปฺปชฺชติ ทุกฺขา เวทนา ฯ สา ๔ ตสฺเสว ทุกฺขเวทนียสฺส ผสฺสสฺส
นิโรธา [๕] ตชฺช เวทยิต ทุกฺขเวทนีย ผสฺส ปฏิจฺจ อุปฺปนฺนา ทุกฺขา
เวทนา สา นิรุชฌ
ฺ ติ สา วูปสมฺมติ ฯ อทุกฺขมสุขเวทนีย ผสฺส
ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ อทุกฺขมสุขา เวทนา ฯ สา ๖ ตสฺเสว อทุกฺขมสุขเวทนียสฺส
#๑ ม. ยุ. วเทหิ ฯ ๒-๔-๖ ม. ยา ฯ ๓-๕ ม. ย ฯ
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สุขเวทนียสฺส ผสฺสสฺส นิโรธา [๑] ตชฺช เวทยิต อทุกฺขมสุขเวทนีย(
ผสฺส ปฏิจฺจ อุปฺปนฺนา อทุกฺขมสุขา เวทนา สา นิรชุ ฺฌติ สา
วูปสมฺมติ ฯ ผสฺสนิทาน สาต อสาตนฺติ สาตาสาตา ผสฺสนิทานา
ผสฺสสมุทยา ผสฺสชาติกา ผสฺสปฺปภวาติ ผสฺสนิทาน
สาต อสาต ฯ
[๔๘๓] ผสฺเส อสนฺเต น ภวนฺติ เหเตติ ผสฺเส อสนฺเต
อสวิชฺชมาเน อนุปลพฺภิยมาเน สาตาสาตา น ภวนฺติ นปฺปภวนฺติ น
ชายนฺติ น สฺชายนฺติ น นิพฺพตฺตนฺติ นาภินิพฺพตฺตนฺติ น ปาตุภวนฺตีติ
ผสฺเส อสนฺเต น ภวนฺติ เหเต ฯ
[๔๘๔] วิภว ภวฺจาป ยเมตมตฺถนฺติ ภวทิฏ ิป ผสฺสนิทานา
วิภวทิฏิป ผสฺสนิทานา ฯ ยเมตมตฺถนฺติ ย ปรมตฺถนฺติ วิภว
ภวฺจาป ยเมตมตฺถ ฯ
[๔๘๕] เอตนฺเต ปพฺรูมิ อิโตนิทานนฺติ เอตนฺติ ย ปุจฺฉสิ ย
ยาจสิ ย อชฺเฌสสิ ย ปสาเทสิ ฯ ปพฺรูมีติ พฺรมู ิ อาจิกฺขามิ
เทเสมิ ปฺาเปมิ ปฏเปมิ วิวรามิ วิภชามิ อุตฺตานีกโรมิ
ปกาเสมีติ เอตนฺเต ปพฺรูมิ ฯ อิโตนิทานนฺติ อิโตผสฺสนิทาน
ผสฺสสมุทย ผสฺสชาติก ผสฺสปฺปภวนฺติ เอตนฺเต ปพฺรูมิ อิโตนิทาน ฯ
เตนาห ภควา
ผสฺสนิทาน สาต อสาต
ผสฺเส อสนฺเต น ภวนฺติ เหเต
#๑ ม. ย ฯ
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วิภว ภวฺจาป ยเมตมตฺถ
เอตนฺเต ปพฺรูมิ อิโตนิทานนฺติ ฯ
[๔๘๖] ผสฺโส นุ โลกสฺมิ กุโตนิทาโน
ปริคฺคหา วาป กุโต ปหูตา
กิสฺมึ อสนฺเต น มมตฺตมตฺถิ
กิสฺมึ วิภูเต น ผุสนฺติ ผสฺสา ฯ
[๔๘๗] ผสฺโส นุ โลกสฺมิ กุโตนิทาโนติ ผสฺโส กุโตนิทาโน
กุโต ชาโต กุโต สฺชาโต กุโต นิพฺพตฺโต กุโต อภินิพฺพตฺโต
กุโต ปาตุภูโต กึนิทาโน กึสมุทโย กึชาติโก กึปภโวติ ผสฺสสฺส
มูล ปุจฺฉติ [๑] ฯเปฯ สมุทย ปุจฺฉติ ปปุจฺฉติ ยาจติ อชฺเฌสติ
ปสาเทตีติ ผสฺโส นุ โลกสฺมิ กุโตนิทาโน ฯ
[๔๘๘] ปริคฺคหา วาป กุโต ปหูตาติ ปริคฺคหา กุโต ปหูตา
กุโต ชาตา กุโต สฺชาตา กุโต นิพฺพตฺตา กุโต อภินิพฺพตฺตา
กุโต ปาตุภูตา กึนิทานา กึสมุทยา กึชาติกา กึปภวาติ ปริคฺคหาน
มูล ปุจฺฉติ ฯเปฯ สมุทย ปุจฺฉติ ปปุจฺฉติ ยาจติ อชฺเฌสติ
ปสาเทตีติ ปริคฺคหา วาป กุโต ปหูตา ฯ
[๔๘๙] กิสฺมึ อสนฺเต น มมตฺตมตฺถีติ กิสมฺ ึ อสนฺเต
อสวิชฺชมาเน อนุปลพฺภิยมาเน มมตฺตา นตฺถิ น สนฺติ น สวิชฺชนฺติ
นุปลพฺภนฺติ ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปปฺ สฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา
าณคฺคินา ทฑฺฒาติ กึสฺมึ อสนฺเต น มมตฺตมตฺถิ ฯ
#๑ ม. เหตุ ปุจฺฉติ ฯ
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[๔๙๐] กิสฺมึ วิภูเต น ผุสนฺติ ผสฺสาติ กิสฺมึ วิภูเต วิภาวิเต
อติกฺกนฺเต สมติกฺกนฺเต วีติวตฺเต น ผสฺสา ผุสนฺตีติ กิสฺมึ วิภูเต
น ผุสนฺติ ผสฺสา ฯ เตนาห โส นิมฺมิโต
ผสฺโส นุ โลกสฺมิ กุโตนิทาโน
ปริคฺคหา วาป กุโต ปหูตา
กิสฺมึ อสนฺเต น มมตฺตมตฺถิ
กิสฺมึ วิภูเต น ผุสนฺติ ผสฺสาติ ฯ
[๔๙๑] นามฺจ รูปฺจ ปฏิจฺจ ผสฺโสง
อิจฺฉานิทานานิ ปริคฺคหานิ
อิจฺฉายสนฺตฺยา น มมตฺตมตฺถิ
รูเป วิภูเต น ผุสนฺติ ผสฺสา ฯ
[๔๙๒] นามฺจ รูปฺจ ปฏิจฺจ ผสฺโสติ จกฺขฺุจ ปฏิจฺจ
รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขวุ ิฺาณ ติณฺณ สงฺคติ ผสฺโส จกฺขฺุจ
รูปา จ รูปสฺมึ จกฺขุสมฺผสฺส เปตฺวา สมฺปยุตฺตกา ธมฺมา
นามสฺมึ เอวมฺป นามฺจ รูปฺจ ปฏิจฺจ ผสฺโส ฯ โสตฺจ
ปฏิจฺจ สทฺเท จ อุปฺปชฺชติ โสตวิฺาณ ติณฺณ สงฺคติ ผสฺโส
โสตฺจ สทฺทา จ รูปสฺมึ โสตสมฺผสฺส เปตฺวา สมฺปยุตตฺ กา
ธมฺมา นามสฺมึ เอวมฺป นามฺจ รูปฺจ ปฏิจฺจ ผสฺโส ฯ
ฆานฺจ ปฏิจฺจ คนฺเธ จ อุปฺปชฺชติ ฆานวิฺาณ ติณฺณ สงฺคติ
ผสฺโส ฆานฺจ คนฺธา จ รูปสฺมึ ฆานสมฺผสฺส เปตฺวา
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สมฺปยุตฺตกา ธมฺมา นามสฺมึ เอวมฺป นามฺจ รูปฺจ ปฏิจฺจ
ผสฺโส ฯ ชิวฺหฺจ ปฏิจฺจ รเส จ อุปฺปชฺชติ ชิวฺหาวิฺาณ
ติณฺณ สงฺคติ ผสฺโส ชิวฺหา จ รสา จ รูปสฺมึ ชิวฺหาสมฺผสฺส
เปตฺวา สมฺปยุตฺตกา ธมฺมา นามสฺมึ เอวมฺป นามฺจ
รูปฺจ ปฏิจจฺ ผสฺโส ฯ กายฺจ ปฏิจฺจ โผฏพฺเพ จ อุปฺปชฺชติ
กายวิฺาณ ติณฺณ สงฺคติ ผสฺโส กาโย จ โผฏพฺพา จ
รูปสฺมึ กายสมฺผสฺส เปตฺวา สมฺปยุตฺตกา ธมฺมา นามสฺมึ
เอวมฺป นามฺจ รูปฺจ ปฏิจฺจ ผสฺโส ฯ มนฺจ ปฏิจฺจ ธมฺเม จ
อุปฺปชฺชติ มโนวิฺาณ ติณฺณ สงฺคติ ผสฺโส วตฺถุรูป รูปสฺมึ
ธมฺมา รูปโ น รูปสฺมึ มโนสมฺผสฺส เปตฺวา สมฺปยุตฺตกา ธมฺมา
นามสฺมึ เอวมฺป นามฺจ รูปฺจ ปฏิจฺจ ผสฺโส ฯ
[๔๙๓] อิจฺฉานิทานานิ ปริคฺคหานีติ อิจฺฉา วุจฺจติ ตณฺหา โย
ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ ปริคฺคหาติ
เทฺว ปริคฺคหา ตณฺหาปริคฺคโห จ ทิฏิปริคฺคโห จ ฯเปฯ อย
ตณฺหาปริคฺคโห ฯเปฯ อย ทิฏิปริคฺคโห ฯ อิจฺฉานิทานานิ
ปริคฺคหานีติ ปริคฺคหา อิจฺฉานิทานา อิจฺฉาเหตุกา อิจฺฉาปจฺจยา
อิจฺฉาการณา อิจฺฉาปภวาติ อิจฺฉานิทานานิ ปริคฺคหานิ ฯ
[๔๙๔] อิจฺฉายสนฺตฺยา น มมตฺตมตฺถีติ อิจฺฉา วุจฺจติ ตณฺหา
โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ มมตฺตาติ
เทฺว มมตฺตา ตณฺหามมตฺตฺจ ทิฏิมมตฺตฺจ ฯเปฯ อิท ตณฺหามมตฺต
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ฯเปฯ อิท ทิฏิมมตฺต ฯ อิจฺฉายสนฺตฺยา น มมตฺตมตฺถีติ
อิจฺฉาย อสนฺตฺยา อสวิชฺชมานาย นุปลพฺภิยมานาย มมตฺตา นตฺถิ
น สนฺติ น สวิชฺชนฺติ นุปลพฺภนฺติ ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา
ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา ทฑฺฒาติ อิจฺฉายสนฺตฺยา
น มมตฺตมตฺถิ ฯ
[๔๙๕] รูเป วิภูเต น ผุสนฺติ ผสฺสาติ รูเปติ จตฺตาโร จ
มหาภูตา จตุนฺนฺจ มหาภูตาน อุปาทายรูป ฯ รูเป วิภูเตติ จตูหิ
การเณหิ รูป วิภูต โหติ าตวิภูเตน ตีรณวิภูเตน ปหานวิภูเตน
สมติกฺกมวิภูเตน ฯ
กถ าตวิภูเตน รูป วิภูต โหติ ฯ รูป ชานาติ ยงฺกิฺจิ รูป
สพฺพ รูป จตฺตาโร จ มหาภูตา จตุนฺนฺจ มหาภูตาน อุปาทายรูปนฺติ
ชานาติ ปสฺสติ เอว าตวิภูเตน รูป วิภูต โหติ ฯ
กถ ตีรณวิภูเตน รูป วิภูต โหติ ฯ เอว าต กตฺวา
รูป ตีเรติ อนิจฺจโต ทุกฺขโต โรคโต คณฺฑโต สลฺลโต อฆโต
อาพาธโต ปรโต ปโลกโต อีติโต อุปทฺทวโต ภยโต อุปสคฺคโต
จลโต ปภงฺคโต อทฺธุวโต อตาณโต อเลณโต อสรณโต ริตฺตโต
ตุจฺฉโต สฺุโต อนตฺตโต อาทีนวโต วิปริณามธมฺมโต อสารกโต
อฆมูลโต วธกโต วิภวโต สาสวโต สงฺขตโต มารามิสโต ชาติธมฺมโต
ชราธมฺมโต พฺยาธิธมฺมโต มรณธมฺมโต โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมโต
สงฺกิเลสิกธมฺมโต สมุทยโต อตฺถงฺคมโต
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อสฺสาทโต อาทีนวโต นิสฺสรณโต ตีเรติ เอว ตีรณวิภูเตน รูป
วิภูต โหติ ฯ
กถ ปหานวิภูเตน รูป วิภูต โหติ ฯ เอว ตีเรตฺวา รูเป
ฉนฺทราค ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาวงฺคเมติ ฯ วุตฺต เหต
ภควตา โย รูเป ภิกฺขเว ฉนฺทราโค ต ปชหถ เอวนฺต [๑] ปหีน
ภวิสฺสติ อุจฺฉินฺนมูล ตาลาวตฺถุกต อนภาวงฺคต อายตึ อนุปฺปาทธมฺม ฯ
เอว ปหานวิภูเตน รูป วิภูต โหติ ฯ
กถ สมติกฺกมวิภูเตน รูป วิภูต โหติ ฯ จตสฺโส อรูปสมาปตฺติโย
ปฏิลทฺธสฺส รูปา วิภตู า โหนฺติ วิภาวิตา อติกฺกนฺตา
สมติกฺกนฺตา วีติวตฺตา เอว สมติกฺกมวิภูเตน รูป วิภูต โหติ ฯ
อิเมหิ จตูหิ การเณหิ รูป วิภูต โหติ ฯ
รูเป วิภูเต น ผุสนฺติ ผสฺสาติ รูเป วิภูเต วิภาวิเต อติกฺกนฺเต
สมติกฺกนฺเต วีติวตฺเต ปฺจ ผสฺสา น ผุสนฺติ จกฺขุสมฺผสฺโส
โสตสมฺผสฺโส ฆานสมฺผสฺโส ชิวฺหาสมฺผสฺโส กายสมฺผสฺโสติ รูเป
วิภูเต น ผุสนฺติ ผสฺสา ฯ เตนาห ภควา
นามฺจ รูปฺจ ปฏิจฺจ ผสฺโส
อิจฺฉานิทานานิ ปริคฺคหานิ
อิจฺฉายสนฺตฺยา น มมตฺตมตฺถิ
รูเป วิภูเต น ผุสนฺติ ผสฺสาติ ฯ
#๑ ม. รูป ฯ
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[๔๙๖] กถสเมตสฺส วิโภติ รูป
สุข ทุกฺข วาป กถ วิโภติ
เอตมฺเม ปพฺรูหิ ยถา วิโภติ
ต ชานิยาม อิติ เม มโน อหุ ฯ
[๔๙๗] กถสเมตสฺส วิโภติ รูปนฺติ กถสเมตสฺส กถปฏิปนฺนสฺส
กถอิริยนฺตสฺส กถปวตฺเตนฺตสฺส กถปาเลนฺตสฺส กถยเปนฺตสฺส
กถยาเปนฺตสฺส รูป วิโภติ วิภาวิยฺยติ อติกฺกมิยฺยติ สมติกฺกมิยฺยติ
วีติวตฺติยฺยตีติ กถสเมตสฺส วิโภติ รูป ฯ
[๔๙๘] สุข ทุกฺข วาป กถ วิโภตีติ สุขฺจ ทุกฺขฺจ กถ
วิโภติ วิภาวิยฺยติ อติกกฺ มิยฺยติ สมตกฺกมิยฺยติ วีติวตฺติยฺยตีติ สุข
ทุกฺข วาป กถ วิโภติ ฯ
[๔๙๙] เอตมฺเม ปพฺรูหิ ยถา วิโภตีติ เอตนฺติ ย ปุจฺฉามิ
ย ยาจามิ ย อชฺเฌสามิ ย ปสาเทมีติ เอต ฯ เม ปพฺรูหีติ เม
พฺรูหิ ๑ อาจิกฺข เทเสหิ ปฺาเปหิ ปฏเปหิ วิวร วิภช อุตฺตานีกโรหิ
ปกาเสหีติ เอตมฺเม ปพฺรูหิ ฯ ยถา วิโภตีติ ยถา วิโภติ
วิภาวิยฺยติ อติกฺกมิยฺยติ สมติกฺกมิยยฺ ติ วีติวตฺติยฺยตีติ เอตมฺเม
ปพฺรูหิ ยถา วิโภติ ฯ
[๕๐๐] ต ชานิยาม อิติ เม มโน อหูติ ต ชานิยามาติ
ต ชาเนยฺยาม อาชาเนยฺยาม วิชาเนยฺยาม ปฏิวิชาเนยฺยาม
ปฏิวิชฺเฌยฺยามาติ ต ชานิยาม ฯ อิติ เม มโน อหูติ [๒] อิติ เม จิตฺต
#๑ ม. ปพฺรูหิ ฯ ๒ ม. อิติ เม มโน อหุ ฯ
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อหุ อิติ เม สงฺกปฺโป อหุ อิติ เม วิฺาณ อหูติ ต
ชานิยาม อิติ เม มโน อหุ ฯ เตนาห โส นิมฺมิโต
กถสเมตสฺส วิโภติ รูป
สุข ทุกฺข วาป กถ วิโภติ
เอตมฺเม ปพฺรูหิ ยถา วิโภติ
ต ชานิยาม อิติ เม มโน อหูติ ฯ
[๕๐๑] น สฺสฺี น วิสฺสฺี
โนป อสฺี น วิภูตสฺี
เอวสเมตสฺส วิโภติ รูป
สฺานิทานา หิ ปปฺจสงฺขา ฯ
[๕๐๒] น สฺสฺี น วิสฺสฺีติ สฺสฺิโน
วุจฺจนฺติ เย ปกติสฺาย ิตา นป โส ปกติสฺาย ิโต ฯ
วิสฺสฺิโน วุจฺจนฺติ อุมฺมตฺตกา เย จ อุกฺขติ ฺตจิตฺตา ๑ นป
โส อุมฺมตฺตโก โนป ขิตฺตจิตฺโตติ น สฺสฺี น วิสฺสฺี ฯ
[๕๐๓] โนป อสฺี น วิภูตสฺีติ อสฺิโน วุจฺจนฺติ
นิโรธสมาปนฺนา เย จ อสฺสตฺตา นป โส นิโรธสมาปนฺโน
โนป อสฺสตฺโต ฯ วิภูตสฺิโน วุจฺจนฺติ เย จตุนฺน อรูปสมาปตฺตีน
ลาภิโน นป โส จตุนฺน อรูปสมาปตฺตีน ลาภีติ
โนป อสฺี น วิภูตสฺี ฯ
#๑ ม. ขิตฺตจิตฺตา ฯ
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[๕๐๔] เอวสเมตสฺส วิโภติ รูปนฺติ อิธ ภิกขฺ ุ สุขสฺส จ
ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส เอว
สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส
มุทุภูเต กมฺมนีเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต อากาสานฺจายตนสมาปตฺติปฏิลาภตฺถาย จิตฺต อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ อรูปมคฺคสมงฺคีติ
เอวสเมตสฺส ๑ เอวปฏิปนฺนสฺส เอวอิริยนฺตสฺส เอววตฺเตนฺตสฺส
เอวปาเลนฺตสฺส เอวยเปนฺตสฺส เอวยาเปนฺตสฺส รูป วิโภติ
วิภาวิยฺยติ อติกฺกมิยฺยติ สมติกกฺ มิยฺยติ วีติวตฺติยฺยตีติ
เอวสเมตสฺส วิโภติ รูป ฯ
[๕๐๕] สฺานิทานา หิ ปปฺจสงฺขาติ ปปฺจาเยว
ปปฺจสงฺขา ตณฺหาปปฺจสงฺขา ทิฏิปปฺจสงฺขา มานปปฺจสงฺขา
สฺานิทานา สฺาสมุทยา สฺาชาติกา สฺาปภวาติ
สฺานิทานา หิ ปปฺจสงฺขา ฯ เตนาห ภควา
น สฺสฺี น วิสฺสฺี
โนป อสฺี น วิภูตสฺี
เอวสเมตสฺส วิโภติ รูป
สฺานิทานา หิ ปปฺจสงฺขาติ ฯ
[๕๐๖] ยนฺต อปุจฺฉิมฺห อกิตฺตยี โน
อฺนฺต ปุจฺฉาม ตทิงฺฆ พฺรูหิ
#๑ โป. ยุ. อิติสทฺโท อตฺถิ ฯ
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เอตฺตาวตคฺค โน ๑ วทนฺติ เหเก
ยกฺขสฺส สุทฺธึ อิธ ปณฺฑิตาเส
อุทาหุ อฺป วทนฺติ เอตฺโต ฯ
[๕๐๗] ยนฺต อปุจฺฉิมฺห อกิตฺตยี โนติ ยนฺต อปุจฺฉิมฺห
อยาจิมฺห อชฺเฌสิมฺห ปสาทยิมฺห ฯ อกิตฺตยี โนติ กิตฺติต ปกิตฺติต
อาจิกฺขิต เทสิต ปฺาปต ปฏปต วิวฏ วิภตฺต อุตฺตานีกต
ปกาสิตนฺติ ยนฺต อปุจฺฉิมฺห อกิตฺตยี โน ฯ
[๕๐๘] อฺนฺต ปุจฺฉาม ตทิงฺฆ พฺรูหีติ อฺนฺต ปุจฺฉาม
อฺนฺต ยาจาม อฺนฺต อชฺเฌสาม อฺนฺต ปสาเทม
อุตฺตรึ ต ปุจฺฉาม ฯ ตทิงฺฆ พฺรหู ีติ อิงฺฆ พฺรูหิ อาจิกฺข
เทเสหิ ปฺาเปหิ ปฏเปหิ วิวร วิภช อุตฺตานีกโรหิ ปกาเสหีติ
อฺนฺต ปุจฺฉาม ตทิงฺฆ พฺรูหิ ฯ
[๕๐๙] เอตฺตาวตคฺค โน วทนฺติ เหเก ยกฺขสฺส สุทฺธึ อิธ
ปณฺฑิตาเสติ เอเก สมณพฺราหฺมณา เอตฺตาวตา ๒ อรูปสมาปตฺติยา
อคฺค เสฏ วิเสฏ ปาโมกฺข อุตฺตม ปวร วทนฺติ กเถนฺติ
ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺติ ฯ ยกฺขสฺสาติ สตฺตสฺส นรสฺส มานวสฺส
โปสสฺส ปุคฺคลสฺส ชีวสฺส ชาตุสฺส ชนฺตุสฺส อินฺทคุสฺส มนุชสฺส ฯ
สุทฺธินฺติ สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตตฺ ึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ ฯ อิธ
ปณฺฑิตาเสติ อิธ ปณฺฑิตวาทา ธีรวาทา าณวาทา เหตุวาทา
ลกฺขณวาทา การณวาทา านวาทา สกาย ลทฺธยิ าติ เอตฺตาวตคฺค
#๑ ม. น ฯ ๒ โป. ม. เอตา อรูปสมาปตฺติโย ฯ
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โน วทนฺติ เหเก ยกฺขสฺส สุทฺธึ อิธ ปณฺฑิตาเส ฯ
[๕๑๐] อุทาหุ อฺป วทนฺติ เอตฺโตติ อุทาหุ เอเก สมณพฺราหฺมณา
เอตา อรูปสมาปตฺติโย อติกฺกมิตฺวา สมติกฺกมิตฺวา
วีติวตฺติตฺวา เอตฺโต อรูปโต อฺ อุตฺตรึ ยกฺขสฺส สุทฺธึ วิสุทฺธึ
ปริสุทฺธึ มุตตฺ ึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ
โวหรนฺตีติ อุทาหุ อฺป วทนฺติ เอตฺโต ฯ เตนาห โส นิมฺมิโต
ยนฺต อปุจฺฉิมฺห อกิตฺตยี โน
อฺนฺต ปุจฺฉาม ตทิงฺฆ พฺรูหิ
เอตฺตาวตคฺค โน วทนฺติ เหเก
ยกฺขสฺส สุทฺธึ อิธ ปณฺฑิตาเส
อุทาหุ อฺป วทนฺติ เอตฺโตติ ฯ
[๕๑๑] เอตฺตาวตคฺคป วทนฺติ เหเก
ยกฺขสฺส สุทฺธึ อิธ ปณฺฑิตาเส
เตส ปุเนเก สมย วทนฺติ
อนุปาทิเสเส กุสลาวทานา ฯ
[๕๑๒] เอตฺตาวตคฺคป วทนฺติ เหเก ยกฺขสฺส สุทฺธึ อิธ
ปณฺฑิตาเสติ สนฺเตเก สมณพฺราหฺมณา สสฺสตวาทา เอตฺตาวตา
อรูปสมาปตฺติยา อคฺค เสฏ วิเสฏ ปาโมกฺข อุตฺตม ปวร
วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺติ ฯ ยกฺขสฺสาติ สตฺตสฺส
นรสฺส มานวสฺส โปสสฺส ปุคฺคลสฺส ชีวสฺส ชาตุสฺส ชนฺตุสฺส
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อินฺทคุสฺส มนุชสฺส ฯ สุทฺธินฺติ สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ
ปริมุตฺตึ ฯ อิธ ปณฺฑิตาเสติ อิธ ปณฺฑิตวาทา ธีรวาทา
าณวาทา เหตุวาทา ลกฺขณวาทา การณวาทา านวาทา สกาย
ลทฺธิยาติ เอตฺตาวตคฺคป วทนฺติ เหเก ยกฺขสฺส สุทฺธึ อิธ
ปณฺฑิตาเส ฯ
[๕๑๓] เตส ปุเนเก สมย วทนฺติ อนุปาทิเสเส กุสลาวทานาติ
เตสเยว สมณพฺราหฺมณาน เอเก สมณพฺราหฺมณา อุจฺเฉทวาทา
ภวตชฺชิตา วิภว อภินนฺทนฺติ เต สตฺตสฺส สม อุปสม วูปสม
นิโรธ ปฏิปปฺ สฺสทฺธ วทนฺติ ยโต กิร โภ อย อตฺตา กายสฺส
เภทา อุจฺฉิชฺชติ วินสฺสติ น โหติ ปรมฺมรณา เอตฺตาวตา
อนุปาทิเสโสติ ฯ กุสลาวทานาติ กุสลวาทา ปณฺฑิตวาทา ธีรวาทา
าณวาทา เหตุวาทา ลกฺขณวาทา การณวาทา านวาทา สกาย
ลทฺธิยาติ เตส ปุเนเก สมย วทนฺติ อนุปาทิเสเส กุสลาวทานา ฯ
เตนาห ภควา
เอตฺตาวตคฺคป วทนฺติ เหเก
ยกฺขสฺส สุทฺธึ อิธ ปณฺฑิตาเส
เตส ปุเนเก สมย วทนฺติ
อนุปาทิเสเส กุสลาวทานาติ ฯ
[๕๑๔] เอเต จ ตฺวา อุปนิสฺสิตาติ
ตฺวา มุนี นิสฺสเย โส วิมสี
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ตฺวา วิมุตฺโต น วิวาทเมติ
ภวาภวาย น สเมติ ธีโร ฯ
[๕๑๕] เอเต จ ตฺวา อุปนิสฺสิตาติ เอเตติ ทิฏิคติเก ฯ
อุปนิสฺสิตาติ สสฺสตทิฏินิสฺสิตาติ ตฺวา อุจฺเฉททิฏินิสฺสิตาติ
ตฺวา สสฺสตุจฺเฉททิฏินิสฺสิตาติ ตฺวา ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา
ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวาติ เอเต จ ตฺวา อุปนิสฺสิตาติ ฯ
[๕๑๖] ตฺวา มุนี นิสฺสเย โส วิมสีติ มุนีติ โมน วุจฺจติ
าณ ฯเปฯ สงฺคชาลมติจฺจ โส มุนิ ฯ มุนิ สสฺสตทิฏินิสฺสิตาติ
ตฺวา อุจฺเฉททิฏินิสฺสิตาติ ตฺวา สสฺสตุจฺเฉททิฏินิสฺสิตาติ
ตฺวา ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต
กตฺวา ฯ โส วิมสีติ ปณฺฑิโต ปฺวา พุทธฺ ิมา าณี วิภาวี
เมธาวีติ ตฺวา มุนี นิสฺสเย โส วิมสี ฯ
[๕๑๗] ตฺวา วิมุตฺโต น วิวาทเมตีติ ตฺวา ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา
ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา ฯ [๑] มุตฺโต วิมุตฺโต ปริมุตฺโต
สุวิมุตฺโต อจฺจนฺตอนุปาทาวิโมกฺเขน สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ
ตฺวา ชานิตฺวา ตุลยิตวฺ า ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา
มุตฺโต วิมุตฺโต ปริมุตฺโต สุวิมุตฺโต อจฺจนฺตอนุปาทาวิโมกฺเขน
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ฯเปฯ
ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ตฺวา ชานิตฺวา
ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา มุตโฺ ต วิมุตฺโต
#๑ ม. วิมุตฺโตติ ฯ
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ปริมุตฺโต สุวิมุตฺโต อจฺจนฺตอนุปาทาวิโมกฺเขนาติ ตฺวา วิมุตฺโต ฯ
น วิวาทเมตีติ น กลห กโรติ น ภณฺฑน กโรติ น วิคฺคห
กโรติ น วิวาท กโรติ น เมธค กโรติ ฯ วุตฺต เหต ภควตา
เอว วิมุตฺตจิตฺโต โข อคฺคิเวสฺสน ภิกฺขุ น เกนจิ สวทติ น
เกนจิ วิวทติ ยฺจ โลเก วุตฺต เตน จ โวหรติ อปรามสนฺติ ฯ
ตฺวา วิมุตฺโต น วิวาทเมติ ฯ
[๕๑๘] ภวาภวาย น สเมติ ธีโรติ ภวาภวายาติ ภวาภวาย
กมฺมภวาย ปุนพฺภวาย กามภวาย กมฺมภวาย กามภวาย ปุนพฺภวาย
รูปภวาย กมฺมภวาย รูปภวาย ปุนพฺภวาย อรูปภวาย กมฺมภวาย
อรูปภวาย ปุนพฺภวาย ปุนปฺปุน ภวาย ปุนปฺปนุ  คติยา ปุนปฺปุน
อุปปตฺติยา ปุนปฺปุน ปฏิสนฺธิยา ปุนปฺปุน อตฺตภาวาภินิพฺพตฺติยา
น สเมติ น สมาคจฺฉติ น คณฺหาติ น ปรามสติ นาภินิวิสติ ฯ
ธีโรติ ธีโร ปณฺฑิโต ปฺวา พุทธฺ ิมา าณี วิภาวี เมธาวีติ
ภวาภวาย น สเมติ ธีโร ฯ เตนาห ภควา
เอเต จ ตฺวา อุปนิสฺสิตาติ
ตฺวา มุนี นิสฺสเย โส วิมสี
ตฺวา วิมุตฺโต น วิวาทเมติ
ภวาภวาย น สเมติ ธีโรติ ฯ
เอกาทสโม กลหวิวาทสุตฺตนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
______________
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ทฺวาทสโม จูฬวิยูหสุตฺตนิทฺเทโส
[๕๑๙] สก สก ทิฏ ิปริพฺพสานา
วิคฺคยฺห นานา กุสลา วทนฺติ
โย เอว ชานาติ ส เวทิ ธมฺม
อิท ปฏิกโฺ กสมเกวลี โส ฯ
[๕๒๐] สก สก ทิฏิปริพฺพสานาติ สนฺเตเก สมณพฺราหฺมณา
ทิฏิคติกา เต ทฺวาสฏิยา ทิฏิคตาน อฺตรฺตร ทิฏิคต
คเหตฺวา อุคฺคเหตฺวา คณฺหิตฺวา ปรามสิตฺวา อภินิวิสิตฺวา สกาย
สกาย ทิฏิยา วสนฺติ สวสนฺติ อาวสนฺติ ปริวสนฺติ ฯ ยถา
อาคาริกา วา ฆเรสุ วสนฺติ สาปตฺติกา วา อาปตฺตีสุ วสนฺติ
สกิเลสา วา กิเลเสสุ วสนฺติ เอวเมว สนฺเตเก สมณพฺราหฺมณา
ทิฏิคติกา เต ทฺวาสฏิยา ทิฏิคตาน อฺตรฺตร ทิฏิคต
คเหตฺวา อุคฺคเหตฺวา คณฺหิตฺวา ปรามสิตฺวา อภินิวิสิตฺวา
สกาย สกาย ทิฏิยา วสนฺติ สวสนฺติ อาวสนฺติ ปริวสนฺตีติ
สก สก ทิฏิปริพฺพสานา ฯ
[๕๒๑] วิคฺคยฺห นานา กุสลา วทนฺตีติ วิคฺคยฺหาติ คเหตฺวา
อุคฺคเหตฺวา คณฺหิตฺวา ปรามสิตฺวา อภินิวิสิตฺวา ฯ นานา วทนฺตีติ
นานา วทนฺติ วิวิธ วทนฺติ อฺโฺ วทนฺติ ปุถุ วทนฺติ น
เอก วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺติ ฯ กุสลาติ
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กุสลวาทา ปณฺฑิตวาทา ธีรวาทา าณวาทา ๑ เหตุวาทา
ลกฺขณวาทา การณวาทา านวาทา สกาย ลทฺธิยาติ วิคฺคยฺห
นานา กุสลา วทนฺติ ฯ
[๕๒๒] โย เอว ชานาติ ส เวทิ ธมฺมนฺติ โย อิม ธมฺม
ทิฏึ ปฏิปท มคฺค ชานาติ โส ธมฺม เวทิ อฺาสิ อปสฺสิ
ปฏิวิชฺฌตี ิ โย เอว ชานาติ ส เวทิ ธมฺม ฯ
[๕๒๓] อิท ปฏิกฺโกสมเกวลี โสติ โย อิม ธมฺม ทิฏึ
ปฏิปท มคฺค ปฏิกโฺ กสติ อเกวลี โส อสมตฺโต อปริปุณโฺ ณ
หีโน นิหีโน โอมโก ลามโก ชตุกฺโก ปริตโฺ ตติ อิท
ปฏิกฺโกสมเกวลี โส ฯ เตนาห โส นิมมฺ ิโต
สก สก ทิฏิปริพฺพสานา
วิคฺคยฺห นานา กุสลา วทนฺติ
โย เอว ชานาติ ส เวทิ ธมฺม
อิท ปฏิกโฺ กสมเกวลี โสติ ฯ
[๕๒๔] เอวมฺป วิคฺคยฺห วิวาทยนฺติ ๒
พาโล ปโร อกุสโลติ จาหุ
สจฺโจ นุ วาโท กตโม อิเมส
สพฺเพว หีเม กุสลาวทานา ฯ
[๕๒๕] เอวมฺป วิคฺคยฺห วิวาทยนฺตีติ เอว คเหตฺวา อุคฺคเหตฺวา
คณฺหิตฺวา ปรามสิตฺวา อภินิวิสิตฺวา วิวาทยนฺติ กลห กโรนฺติ
#๑ ม. ายวาทา ฯ สพฺพตฺถ เอว าตพฺพ ฯ ๒ ยุ. วิวาทิยนฺติ ฯ
#สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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ภณฺฑน กโรนฺติ วิคฺคห กโรนฺติ วิวาท กโรนฺติ เมธค กโรนฺติ
น ตฺว อิม ธมฺมวินย อาชานาสิ ฯเปฯ นิพฺเพเธหิ วา สเจ
ปโหสีติ เอวมฺป วิคฺคยฺห วิวาทยนฺติ ฯ
[๕๒๖] พาโล ปโร อกุสโลติ จาหูติ ปโร พาโล หีโน
นิหีโน โอมโก ลามโก ชตุกฺโก ปริตฺโต อกุสโล อวิทฺธา อวิชฺชาคโต
อาณี อวิภาวี ทุปฺปฺโติ เอวมาหสุ เอว กเถนฺติ เอว
ภณนฺติ เอว ทีปยนฺติ เอว โวหรนฺตีติ พาโล ปโร อกุสโลติ จาหุ ฯ
[๕๒๗] สจฺโจ นุ วาโท กตโม อิเมสนฺติ อิเมส สมณพฺราหฺมณาน
วาโท กตโม สจฺโจ ตจฺโฉ ตโถ ภูโต ยาถาโว อวิปรีโตติ
สจฺโจ นุ วาโท กตโม อิเมส ฯ
[๕๒๘] สพฺเพว หีเม กุสลาวทานาติ สพฺเพวิเม สมณพฺราหฺมณา
กุสลวาทา ปณฺฑิตวาทา ธีรวาทา าณวาทา เหตุวาทา
ลกฺขณวาทา การณวาทา านวาทา สกาย ลทฺธิยาติ สพฺเพว
หีเม กุสลาวทานา ฯ เตนาห โส นิมฺมโิ ต
เอวมฺป วิคฺคยฺห วิวาทยนฺติ
พาโล ปโร อกุสโลติ จาหุ
สจฺโจ นุ วาโท กตโม อิเมส
สพฺเพว หีเม กุสลาวทานาติ ฯ
[๕๒๙] ปรสฺส เว ๑ ธมฺมมนานุชาน
พาโลมโก โหติ นิหีนปฺโ
#๑ โป. ม. เจ ฯ
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สพฺเพว พาลา สุนิหีนปฺา
สพฺเพวิเม ทิฏิปริพฺพสานา ฯ
[๕๓๐] ปรสฺส เว ธมฺมมนานุชานนฺติ ปรสฺส ธมฺม ทิฏ ึ
ปฏิปท มคฺค อนานุชานนฺโต อนานุปสฺสนฺโต อนานุมฺนฺโต
อนานุโมทนฺโตติ ปรสฺส เว ธมฺมมนานุชาน ฯ
[๕๓๑] พาโลมโก โหติ นิหีนปฺโติ ปโร พาโล โหติ
หีโน นิหโี น โอมโก ลามโก ชตุกฺโก ปริตโฺ ต หีนปฺโ
นิหีนปฺโ โอมกปฺโ ลามกปฺโ ชตุกกฺ ปฺโ ปริตฺตปฺโติ
พาโลมโก โหติ นิหีนปฺโ ฯ
[๕๓๒] สพฺเพว พาลา สุนิหีนปฺาติ สพฺเพวิเม สมณพฺราหฺมณา
พาลา หีนา นิหีนา โอมกา ลามกา ชตุกฺกา ปริตฺตา สพฺเพว
หีนปฺา นิหีนปฺา โอมกปฺา ลามกปฺา ชตุกฺกปฺา
ปริตฺตปฺาติ สพฺเพว พาลา สุนิหีนปฺา ฯ
[๕๓๓] สพฺเพวิเม ทิฏิปริพฺพสานาติ สพฺเพวิเม สมณพฺราหฺมณา
ทิฏิคติกา เต ทฺวาสฏิยา ทิฏิคตาน อฺตรฺตร ทิฏิคต
คเหตฺวา อุคฺคเหตฺวา คณฺหิตฺวา ปรามสิตฺวา อภินิวิสิตฺวา สกาย
สกาย ทิฏิยา วสนฺติ สวสนฺติ อาวสนฺติ ปริวสนฺติ ฯ ยถา
อาคาริกา วา ฆเรสุ วสนฺติ สาปตฺติกา วา อาปตฺตีสุ วสนฺติ
สกิเลสา วา กิเลเสสุ วสนฺติ เอวเมว สพฺเพวิเม สมณพฺราหฺมณา
ทิฏิคติกา เต ทฺวาสฏิยา ทิฏิคตาน อฺตรฺตร ทิฏิคต
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คเหตฺวา อุคฺคเหตฺวา คณฺหิตฺวา ปรามสิตฺวา อภินิวิสิตฺวา สกาย
สกาย ทิฏิยา วสนฺติ สวสนฺติ อาวสนฺติ ปริวสนฺตีติ สพฺเพวิเม
ทิฏิปริพฺพสานา ฯ เตนาห ภควา
ปรสฺส เว ธมฺมมนานุชาน
พาโลมโก โหติ นิหีนปฺโ
สพฺเพว พาลา สุนิหีนปฺา
สพฺเพวิเม ทิฏิปริพฺพสานาติ ฯ
[๕๓๔] สนฺทิฏิยา เจ ปน วีวทาตา ๑
สสุทฺธปฺา กุสลา มตีมา ๒
น เตส โกจิ ปริหีนปฺโ
ทิฏี หิ เตสป ตถา สมตฺตา ฯ
[๕๓๕] สนฺทิฏิยา เจ ปน วีวทาตาติ สกาย ทิฏิยา สกาย
ขนฺติยา สกาย รุจิยา สกาย ลทฺธิยา วีวทาตา ๓ ปริโยทาตา ๔
อสงฺกิลิฏาติ สนฺทิฏิยา เจ ปน วีวทาตา ฯ
[๕๓๖] สสุทฺธปฺา กุสลา มตีมาติ สุทฺธปฺา วิสุทฺธปฺา
ปริสุทฺธปฺา โวทาตปฺา ปริโยทาตปฺา ฯ อถวา สุทฺธทสฺสนา
วิสุทฺธทสฺสนา ปริสุทธฺ ทสฺสนา โวทาตทสฺสนา ปริโยทาตทสฺสนาติ
สสุทฺธปฺา ฯ กุสลาติ กุสลา ปณฺฑิตา ปฺวนฺโต
พุทฺธิมนฺโต าณิโน วิภาวิโน เมธาวิโนติ สสุทฺธปฺา
กุสลา ฯ มตีมาติ มติมา ปณฺฑิตา ปฺวนฺโต พุทฺธิมนฺโต
#๑ ม. เจว น วีวทาตา ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๒ ม. มุติมา ฯ
#๓ ม. อนวีวทาตา อโวทาตา ฯ ๔ โป. อปริโยทาตา ฯ
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าณิโน วิภาวิโน เมธาวิโนติ สสุทฺธปฺา กุสลา มตีมา ฯ
[๕๓๗] น เตส โกจิ ปริหีนปฺโติ เตส สมณพฺราหฺมณาน
น โกจิ หีนปฺโ นิหีนปฺโ โอมกปฺโ ลามกปฺโ
ชตุกฺกปฺโ ปริตฺตปฺโ [๑] ฯ อถวา สพฺเพว อคฺคปฺา
เสฏปฺา วิเสฏปฺา ปาโมกฺขปฺา อุตฺตมปฺา
ปวรปฺาติ น เตส โกจิ ปริหีนปฺโ ฯ
[๕๓๘] ทิฏี หิ เตสป ตถา สมตฺตาติ เตส สมณพฺราหฺมณาน
ทิฏิ ตถา สมตฺตา สมาทินฺนา คหิตา ปรามฏา อภินิวฏิ า
อชฺโฌสิตา อธิมุตฺตาติ ทิฏี หิ เตสป ตถา สมตฺตา ฯ
เตนาห ภควาh
สนฺทิฏิยา เจ ปน วีวทาตา
สสุทฺธปฺา กุสลา มตีมา
น เตส โกจิ ปริหีนปฺโ
ทิฏี หิ เตสป ตถา สมตฺตาติ ฯ
[๕๓๙] น วาหเมต ตถิวนฺติ ๒ พฺรูมิ
ยมาหุ พาลา มิถุ อฺมฺ
สก สก ทิฏิมกสุ สจฺจ
ตสฺมา หิ พาโลติ ปร ทหนฺติ ฯ
[๕๔๐] น วาหเมต ตถิวนฺติ พฺรูมีติ นาติ ปฏิกฺเขโป ฯ
เอตนฺติ ทฺวาสฏิทิฏิคตนฺติ นาห เอต ตถ ตจฺฉ ภูต ยาถาว
#๑ โป. ม. อตฺถิ ฯ ๒ ม. ตถิยนฺติ ฯ
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อวิปรีตนฺติ พฺรูมิ อาจิกฺขามิ เทเสมิ ปฺาเปมิ ปฏเปมิ วิวรามิ
วิภชามิ อุตฺตานีกโรมิ ปกาเสมีติ น วาหเมต ตถิวนฺติ พฺรูมิ ฯ
[๕๔๑] ยมาหุ พาลา มิถุ อฺมฺนฺติ มิถูติ เทฺว ชนา
เทฺว กลหการกา เทฺว ภณฺฑนการกา เทฺว ภสฺสการกา เทฺว
วิวาทการกา เทฺว อธิกรณการกา เทฺว วาทิโน เทฺว สลฺลาปกา ๑ ฯ
เต อฺมฺ พาโล หีโน นิหโี น โอมโก ลามโก ชตุกฺโก
ปริตฺโตติ เอวมาหสุ เอว กเถนฺติ เอว ภณนฺติ เอว ทีปยนฺติ
เอว โวหรนฺตีติ ยมาหุ พาลา มิถุ อฺมฺ ฯ
[๕๔๒] สก สก ทิฏ ิมกสุ สจฺจนฺติ สสฺสโต โลโก อิทเมว
สจฺจ โมฆมฺนฺติ สก สก ทิฏิมกสุ สจฺจ ฯ อสสฺสโต
โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ฯเปฯ เนว โหติ น น
โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ สก
สก ทิฏิมกสุ สจฺจ ฯ
[๕๔๓] ตสฺมา หิ พาโลติ ปร ทหนฺตีติ ตสฺมาติ ตสฺมา
ตการณา ตเหตุ ตปฺปจฺจยา ตนิทานา ปร พาโล หีโน นิหโี น
โอมโก ลามโก ชตุกฺโก ปริตฺโตติ ทหนฺติ ปสฺสนฺติ ทกฺขนฺติ
โอโลเกนฺติ นิชฺฌายนฺติ อุปปริกฺขนฺตีติ ตสฺมา หิ พาโลติ ปร
ทหนฺติ ฯ เตนาห ภควา
น วาหเมต ตถิวนฺติ พฺรูมิ
ยมาหุ พาลา มิถุ อฺมฺ
#๑ ม. สลฺลปกา ฯ
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สก สก ทิฏิมกสุ สจฺจ
ตสฺมา หิ พาโลติ ปร ทหนฺตีติ ฯ
[๕๔๔] ยมาหุ สจฺจ ตถิวนฺติ เอเก
ตมาหุ อฺเป ตุจฺฉ มุสาติ
เอวมฺป วิคฺคยฺห วิวาทยนฺติ
กสฺมา น เอก สมณา วทนฺติ ฯ
[๕๔๕] ยมาหุ สจฺจ ตถิวนฺติ เอเกติ ย ธมฺม ทิฏึ ปฏิปท
มคฺค เอเก สมณพฺราหฺมณา อิท สจฺจ ตจฺฉ ภูต ยาถาว
อวิปรีตนฺติ เอวมาหสุ เอว กเถนฺติ เอว ภณนฺติ เอว ทีปยนฺติ
เอว โวหรนฺตีติ ยมาหุ สจฺจ ตถิวนฺติ เอเก ฯ
[๕๔๖] ตมาหุ อฺเป ตุจฺฉ มุสาตีติ ตเมว ธมฺม ทิฏ ึ
ปฏิปท มคฺค เอเก สมณพฺราหฺมณา เอต ตุจฺฉ เอต มุสา
เอต อภูต เอต อลิก เอต อยาถาวนฺติ เอวมาหสุ เอว กเถนฺติ
เอว ภณนฺติ เอว ทีปยนฺติ เอว โวหรนฺตีติ ตมาหุ อฺเป
ตุจฺฉ มุสาติ ฯ
[๕๔๗] เอวมฺป วิคฺคยฺห วิวาทยนฺตีติ เอว คเหตฺวา อุคฺคเหตฺวา
คณฺหิตฺวา ปรามสิตฺวา อภินิวิสิตฺวา วิวาทยนฺติ กลห กโรนฺติ
ภณฺฑน กโรนฺติ วิคฺคห กโรนฺติ วิวาท กโรนฺติ เมธค กโรนฺติ
น ตฺว อิม ธมฺมวินย อาชานาสิ ฯเปฯ นิพฺเพเธหิ วา สเจ๘
ปโหสีติ เอวมฺป วิคฺคยฺห วิวาทยนฺติ ฯ
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[๕๔๘] กสฺมา น เอก สมณา วทนฺตีติ กสฺมาติ กสฺมา
กึการณา กึเหตุ กึปจฺจยา กึนิทานา กึสมุทยา กึชาติกา กึปภวา
น เอก วทนฺติ นานา วทนฺติ วิวิธ วทนฺติ อฺโฺ วทนฺติ
ปุถุ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺตีติ กสฺมา น
เอก สมณา วทนฺติ ฯ เตนาห โส นิมฺมโิ ต
ยมาหุ สจฺจ ตถิวนฺติ เอเก
ตมาหุ อฺเป ตุจฺฉ มุสาติ
เอวมฺป วิคฺคยฺห วิวาทยนฺติ
กสฺมา น เอก สมณา วทนฺตีติ ฯ
[๕๔๙] เอก หิ สจฺจ น ทุตียมตฺถิ
ยสฺมึ ปชา โน วิวเท ปชาน
นานา เต สจฺจานิ สย ถุนนฺติ
ตสฺมา น เอก สมณา วทนฺติ ฯ
[๕๕๐] เอก หิ สจฺจ น ทุตียมตฺถีติ เอก สจฺจ วุจฺจติ
ทุกฺขนิโรโธ นิพฺพาน โย โส สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค
ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพาน ฯ อถวา เอก สจฺจ
วุจฺจติ มคฺคสจฺจ นิยฺยานสจฺจ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริโย
อฏงฺคิโก มคฺโค เสยฺยถีท สมฺมาทิฏิ สมฺมาสงฺกปฺโป
สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม
สมฺมาสติ สมฺมาสมาธีติ เอก หิ สจฺจ น ทุตียมตฺถิ ฯ
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[๕๕๑] ยสฺมึ ปชา โน วิวเท ปชานนฺติ ยสฺมินฺติ ยมฺหิ สจฺเจ ฯ
ปชาติ สตฺตาธิวจน ฯ ปชา ย สจฺจ ปชานนฺตา อาชานนฺตา
วิชานนฺตา ปฏิวิชานนฺตา ปฏิวิชฌ
ฺ นฺตา น กลห กเรยฺย ๑ น ภณฺฑน
กเรยฺย น วิคฺคห กเรยฺย น วิวาท กเรยฺย น เมธค กเรยฺย
กลห ภณฺฑน วิคฺคห วิวาท เมธค ปชเหยฺย วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย
อนภาวงฺคเมยฺยาติ ยสฺมึ ปชา โน วิวเท ปชาน ฯ
[๕๕๒] นานา เต สจฺจานิ สย ถุนนฺตีติ นานา เต สจฺจานิ
สย ถุนนฺติ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺติ สสฺสโต
โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ สย ถุนนฺติ วทนฺติ กเถนฺติ
ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺติ อสสฺสโต โลโก ฯเปฯ เนว โหติ
น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ
สย ถุนนฺติ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺตีติ นานา
เต สจฺจานิ สย ถุนนฺติ ฯ
[๕๕๓] ตสฺมา น เอก สมณา วทนฺตีติ ตสฺมาติ ตสฺมา
ตการณา ตเหตุ ตปฺปจฺจยา ตนิทานา น เอก วทนฺติ นานา
วทนฺติ วิวิธ วทนฺติ อฺโฺ วทนฺติ ปุถุ วทนฺติ กเถนฺติ
ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺตีติ ตสฺมา น เอก สมณา วทนฺติ ฯ
เตนาห ภควา
เอก หิ สจฺจ น ทุตียมตฺถิ
ยสฺมึ ปชา โน วิวเท ปชาน
#๑ ม. กเรยยุ .. อนภาวงฺคเมยฺยุ ฯ
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นานา เต สจฺจานิ สย ถุนนฺติ
ตสฺมา น เอก สมณา วทนฺตีติ ฯ
[๕๕๔] กสฺมา นุ สจฺจานิ วทนฺติ นานา
ปวาทิยาเส กุสลาวทานา
สจฺจานิ สุตฺตานิ พหูนิ นานา
อุทาหุ เต ตกฺกมนุสฺสรนฺติ ฯ
[๕๕๕] กสฺมา นุ สจฺจานิ วทนฺติ นานาติ กสฺมาติ กสฺมา
กึการณา กึเหตุ กึปจฺจยา กึนิทานา สจฺจานิ นานา วทนฺติ วิวิธานิ
วทนฺติ อฺโฺานิ วทนฺติ ปุถนู ิ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ
ทีปยนฺติ โวหรนฺตีติ กสฺมา นุ สจฺจานิ วทนฺติ นานา ฯ
[๕๕๖] ปวาทิยาเส กุสลาวทานาติ ปวาทิยาเสติ วิปฺปวทนฺตีติป
ปวาทิยาเส ฯ อถวา สก สก ทิฏิคต ปวทนฺติ
กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺติ สสฺสโต โลโก อิทเมว
สจฺจ โมฆมฺนฺติ ปวทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺติ
อสสฺสโต โลโก ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ปวทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ
ทีปยนฺติ โวหรนฺติ ฯ กุสลาวทานาติ กุสลวาทา ปณฺฑิตวาทา
ธีรวาทา าณวาทา เหตุวาทา ลกฺขณวาทา การณวาทา านวาทา
สกาย ลทฺธิยาติ ปวาทิยาเส กุสลาวทานา ฯ
[๕๕๗] สจฺจานิ สุตฺตานิ พหูนิ นานาติ สจฺจานิ สุตานิ พหูนิ
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นานานิ วิวธิ านิ อฺโฺานิ ปุถูนีติ สจฺจานิ สุตฺตานิ พหูนิ
นานา ฯ
[๕๕๘] อุทาหุ เต ตกฺกมนุสฺสรนฺตีติ อุทาหุ ตกฺเกน วิตกฺเกน
สงฺกปฺเปน ยายนฺติ นิยยฺ นฺติ วุยฺหนฺติ สหริยนฺตีติ เอวมฺป อุทาหุ
เต ตกฺกมนุสฺสรนฺติ ฯ อถวา ตกฺกปริยาหฏ วีมสานุจริต สย
ปฏิภาณ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺตีติ เอวมฺป
อุทาหุ เต ตกฺกมนุสฺสรนฺติ ฯ เตนาห โส นิมฺมิโต
กสฺมา นุ สจฺจานิ วทนฺติ นานา
ปวาทิยาเส กุสลาวทานา
สจฺจานิ สุตฺตานิ พหูนิ นานา
อุทาหุ เต ตกฺกมนุสฺสรนฺตีติ ฯ
[๕๕๙] นเหว สจฺจานิ พหูนิ นานา
อฺตฺร สฺาย นิจฺจานิ โลเก
ตกฺกฺจ ทิฏีสุ ปกปฺปยิตวฺ า
สจฺจ มุสาตี ทฺวยธมฺมมาหุ ฯ
[๕๖๐] นเหว สจฺจานิ พหูนิ นานาติ นเหว สจฺจานิ พหุกานิ
นานานิ วิวิธานิ อฺโฺานิ ปุถูนีติ นเหว สจฺจานิ พหูนิ นานา ฯ
[๕๖๑] อฺตฺร สฺาย นิจฺจานิ โลเกติ อฺตฺร สฺาย
นิจฺจคฺคาหา เอกฺเว สจฺจ โลเก กถิยติ ภณิยติ ทีปยติ
โวหริยติ ทุกฺขนิโรโธ นิพฺพาน โย โส สพฺพสงฺขารสมโถ
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สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพาน ฯ
อถวา เอก สจฺจ วุจฺจติ มคฺคสจฺจ นิยฺยานสจฺจ ทุกฺขนิโรธคามินี
ปฏิปทา อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค เสยฺยถีท สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ
สมฺมาสมาธีติ อฺตฺร สฺาย นิจฺจานิ โลเก ฯ
[๕๖๒] ตกฺกฺจ ทิฏีสุ ปกปฺปยิตฺวา สจฺจ มุสาตี
ทฺวยธมฺมมาหูติ ตกฺก วิตกฺก สงฺกปฺป ตกฺกยิตฺวา วิตกฺกยิตฺวา
สงฺกปฺปยิตฺวา ทิฏิคตานิ ชเนนฺติ สฺชเนนฺติ นิพฺพตฺเตนฺติ
อภินิพฺพตฺเตนฺติ ทิฏิคตานิ ชเนตฺวา สฺชเนตฺวา นิพฺพตฺเตตฺวา
อภินิพฺพตฺเตตฺวา มยฺห สจฺจ ตุยฺห มุสาติ เอวมาหสุ เอว กเถนฺติ
เอว ภณนฺติ เอว ทีปยนฺติ เอว โวหรนฺตีติ ตกฺกฺจ ทิฏ ีสุ
ปกปฺปยิตฺวา สจฺจ มุสาตี ทฺวยธมฺมมาหุ ฯ เตนาห ภควา
นเหว สจฺจานิ พหูนิ นานา
อฺตฺร สฺาย นิจฺจานิ โลเก
ตกฺกฺจ ทิฏีสุ ปกปฺปยิตวฺ า
สจฺจ มุสาตี ทฺวยธมฺมมาหูติ ฯ
[๕๖๓] ทิฏเ สุเต สีลวเต มุเต วา
เอเต จ นิสฺสาย วิมานทสฺสี
วินิจฺฉเย ตฺวา ปหสฺสมาโน ๑
พาโล ปโร อกุสโลติ จาห ฯ
#๑ สี. สหสฺสมาโน ฯ
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[๕๖๔] ทิฏเ สุเต สีลวเต มุเต วา เอเต จ นิสฺสาย
วิมานทสฺสีติ ทิฏ วา ทิฏสุทฺธึ ๑ วา สุต วา สุตสุทฺธึ วา สีล
วา สีลสุทฺธึ วา วตฺต วา วตฺตสุทฺธึ วา มุต วา มุตสุทฺธึ วา
นิสฺสาย อุปนิสฺสาย คณฺหิตฺวา ปรามสิตฺวา อภินิวิสิตฺวาติ ทิฏเ
สุเต สีลวเต มุเต วา ฯ เอเต จ นิสฺสาย วิมานทสฺสีติ น
สมฺมาเนตีติป วิมานทสฺสี ฯ อถวา โทมนสฺส ชเนตีติป
วิมานทสฺสีติ ทิฏเ สุเต สีลวเต มุเต วา เอเต จ นิสฺสาย
วิมานทสฺสี ฯ
[๕๖๕] วินิจฺฉเย ตฺวา ปหสฺสมาโนติ วินิจฺฉยา วุจฺจนฺติ
ทฺวาสฏี ทิฏิคตานิ วินิจฺฉิตทิฏิยา ๒ ตฺวา ปติฏหิตฺวา
คณฺหิตฺวา ปรามสิตฺวา อภินิวิสิตฺวาติ วินิจฺฉเย ตฺวา ฯ
ปหสฺสมาโนติ ตุฏโ  โหติ หฏโ ปหฏโ อตฺตมโน
ปริปุณฺณสงฺกปฺโป ฯ อถวา ทนฺตวิทสก หสฺสมาโนติ วินิจฺฉเย
ตฺวา ปหสฺสมาโน ฯ
[๕๖๖] พาโล ปโร อกุสโลติ จาหาติ ปโร พาโล หีโน
นิหีโน โอมโก ลามโก ชตุกฺโก ปริตฺโต อกุสโล อวิทฺธา
อวิชฺชาคโต อาณี อวิภาวี ทุปฺปฺโติ เอวมาห เอว กเถติ
เอว ภณติ เอว ทีปยติ เอว โวหรตีติ พาโล ปโร อกุสโลติ
จาห ฯ เตนาห ภควา
#๑ โป. ยุ. ทิฏิสุทฺธึ ฯ ๒ ม. ทิฏิวินิจฺฉเย วินิจฺฉยทิฏิยา ฯ
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ทิฏเ สุเต สีลวเต มุเต วา
เอเต จ นิสฺสาย วิมานทสฺสี
วินิจฺฉเย ตฺวา ปหสฺสมาโน
พาโล ปโร อกุสโลติ จาหาติ ฯ
[๕๖๗] เยเนว พาโลติ ปร ทหาติ
เตนาตุมาน กุสโลติ จาห
สยมตฺตนา โส กุสโลวทาโน ๑
อฺ วิมาเนติ ตเถว ปาวา ฯ
[๕๖๘] เยเนว พาโลติ ปร ทหาตีติ เยน เหตุนา เยน
ปจฺจเยน เยน การเณน เยน ปภเวน ปร พาลโต หีนโต
นิหีนโต โอมกโต ลามกโต ชตุกกฺ โต ปริตฺตโต ทหติ ปสฺสติ
ทกฺขติ โอโลเกติ นิชฺฌายติ อุปปริกฺขตีติ เยเนว พาโลติ ปร
ทหาติ ฯ
[๕๖๙] เตนาตุมาน กุสโลติ จาหาติ อาตุมา วุจฺจติ อตฺตา ฯ
โสป เตเนว เหตุนา เตน ปจฺจเยน เตน การเณน เตน ปภเวน
อตฺตาน อาห อหมสฺมิ กุสโล ปณฺฑิโต ปฺวา พุทธฺ ิมา
าณี วิภาวี เมธาวีติ เตนาตุมาน กุสโลติ จาห ฯ
[๕๗๐] สยมตฺตนา โส กุสโลวทาโนติ สย อตฺตาน กุสลวาโท
ปณฺฑิตวาโท ธีรวาโท าณวาโท เหตุวาโท ลกฺขณวาโท การณวาโท
านวาโท สกาย ลทฺธิยาติ สยมตฺตนา โส กุสโลวทาโน ฯ
#๑ โป. ม. กุสลาวทาโน ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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[๕๗๑] อฺ วิมาเนติ ตเถว ปาวาติ น สมฺมาเนตีติป
อฺ วิมาเนติ ฯ อถวา โทมนสฺส ชเนตีติป อฺ วิมาเนติ ฯ
ตเถว ปาวาติ ตเถว ต ทิฏิคต ปาวทติ อิติปาย ปุคฺคโล
มิจฺฉาทิฏิโก วิปรีตทสฺสโนติ อฺ วิมาเนติ ตเถว ปาวา ฯ
เตนาห ภควา
เยเนว พาโลติ ปร ทหาติ
เตนาตุมาน กุสโลติ จาห
สยมตฺตนา โส กุสโลวทาโน
อฺ วิมาเนติ ตเถว ปาวาติ ฯ
[๕๗๒] อตีสรทิฏ ิยา ๑ โส สมตฺโต
มาเนน มตฺโต ปริปุณฺณมานี
สยเมว สาม มนสาภิสิตฺโต
ทิฏี หิ สา ตสฺส ตถา สมตฺตา ฯ
[๕๗๓] อตีสรทิฏิยา โส สมตฺโตติ อติสารทิฏิโย วุจฺจนฺติ
ทฺวาสฏี ทิฏิคตานิ ฯ กึการณา อติสารทิฏิโย วุจฺจนฺติ
ทฺวาสฏี ทิฏิคตานิ ฯ สพฺพา ตา ทิฏิโย การณาติกฺกนฺตา
ลกฺขณาติกฺกนฺตา หีนาติกฺกนฺตา ๒ ตการณา อติสารทิฏิโย วุจฺจนฺติ
ทฺวาสฏี ทิฏิคตานิ ฯ สพฺเพป ติตฺถิยา อติสารทิฏิยา ฯ
กึการณา สพฺเพป ติตฺถยิ า อติสารทิฏิยา ๓ ฯ เต อฺมฺ
อติกฺกมิตฺวา สมติกฺกมิตฺวา วีติวตฺเตตฺวา ทิฏิคตานิ ชเนนฺติ
#๑ ม. อติสารทิฏิยา ฯ ๒ ม. านาติกฺกนฺตา ฯ ๓ ม. สพฺพาป
#ทิฏิโย อติสารทิฏิโย ฯ
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สฺชเนนฺติ นิพฺพตฺเตนฺติ อภินิพฺพตฺเตนฺติ ตการณา สพฺเพป ติตฺถิยา
อติสารทิฏิยา ๑ ฯ โส สมตฺโตติ อติสารทิฏิยา สมตฺโต ปริปุณฺโณ
อโนโมติ อตีสรทิฏิยา โส สมตฺโต ฯ
[๕๗๔] มาเนน มตฺโต ปริปุณฺณมานีติ สกาย ทิฏิยา มาเนน
มตฺโต ปมตฺโต อุมฺมตฺโต อธิมตฺโตติ มาเนน มตฺโต ฯ
ปริปุณฺณมานีติ ปริปณ
ุ ฺณมานี สมตฺตมานี อโนมมานีติ มาเนน
มตฺโต ปริปณ
ุ ฺณมานี ฯ
[๕๗๕] สยเมว สาม มนสาภิสิตฺโตติ สยเมว อตฺตาน จิตฺเตน
อภิสิฺจติ อหมสฺมิ กุสโล ปณฺฑโิ ต ปฺวา พุทฺธิมา าณี
วิภาวี เมธาวีติ สยเมว สาม มนสาภิสิตฺโต ฯ
[๕๗๖] ทิฏี หิ สา ตสฺส ตถา สมตฺตาติ ตสฺส สา
ทิฏิ ตถา สมตฺตา สมาทินฺนา คหิตา ปรามฏา อภินิวฏิ า
อชฺโฌสิตา อธิมุตฺตาติ ทิฏี หิ สา ตสฺส ตถา สมตฺตา ฯ
เตนาห ภควา
อตีสรทิฏิยา โส สมตฺโต
มาเนน มตฺโต ปริปุณฺณมานี
สยเมว สาม มนสาภิสิตฺโต
ทิฏี หิ สา ตสฺส ตถา สมตฺตาติ ฯ
[๕๗๗] ปรสฺส เจ หิ วจสา นิหีโน
ตุโม สหา โหติ นิหีนปฺโ
#๑ ม. สพฺพาป ทิฏิโย วุจฺจนฺติ อติสารทิฏิโย ฯ
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อถวา สย เวทคู โหติ ธีโร
น โกจิ พาโล สมเณสุ อตฺถิ ฯ
[๕๗๘] ปรสฺส เจ หิ วจสา นิหีโนติ ปรสฺส เจ วาจาย
วจเนน นินฺทิตการณา ครหิตการณา อุปวทิตการณา ปโร พาโล
โหติ หีโน นิหีโน โอมโก ลามโก ชตุกโฺ ก ปริตฺโตติ ปรสฺส
เจ หิ วจสา นิหีโน ฯ
[๕๗๙] ตุโม สหา โหติ นิหีนปฺโติ โสป เตเนว สห
โหติ หีนปฺโ นิหีนปฺโ โอมกปฺโ ลามกปฺโ ชตุกฺกปฺโ
ปริตฺตปฺโติ ตุโม สหา โหติ นิหีนปฺโ ฯ
[๕๘๐] อถวา สย เวทคู โหติ ธีโรติ ธีโร ปณฺฑิโต ปฺวา
พุทฺธิมา าณี วิภาวี เมธาวีติ อถวา สย เวทคู โหติ ธีโร ฯ
[๕๘๑] น โกจิ พาโล สมเณสุ อตฺถีติ สมเณสุ น โกจิ
พาโล หีโน นิหีโน โอมโก ลามโก ชตุกฺโก ปริตโฺ ต อตฺถิ
สพฺเพว อคฺคปฺา เสฏปฺา วิเสฏปฺา ปาโมกฺขปฺา
อุตฺตมปฺา ปวรปฺาติ น โกจิ พาโล สมเณสุ อตฺถิ ฯ
เตนาห ภควา
ปรสฺส เจ หิ วจสา นิหีโน
ตุโม สหา โหติ นิหีนปฺโ
อถวา สย เวทคู โหติ ธีโร
น โกจิ พาโล สมเณสุ อตฺถีติ ฯ
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[๕๘๒] อฺ อิโต ยาภิวทนฺติ ธมฺม
อปรทฺธา สุทฺธิมเกวลี เต ๑
เอวมฺป ติตฺถฺยา ปุถุโส วทนฺติ
สนฺทิฏิราเคน หิ ตฺยาภิรตฺตา ฯ
[๕๘๓] อฺ อิโต ยาภิวทนฺติ ธมฺม อปรทฺธา สุทฺธิมเกวลี
เตติ อิโต อฺ ธมฺม ทิฏึ ปฏิปท มคฺค เย อภิวทนฺติ เต
สุทฺธิมคฺค วิสุทฺธิมคฺค ปริสุทฺธิมคฺค โวทาตมคฺค ปริโยทาตมคฺค
วิรทฺธา อปรทฺธา ขลิตา คฬิตา อฺาย อปรทฺธา ๒ อเกวลี
เต อสมตฺตา อปริปุณฺณา เต หีนา นิหีนา โอมกา ลามกา
ชตุกฺกา ปริตฺตาติ อฺ อิโต ยาภิวทนฺติ ธมฺม อปรทฺธา
สุทฺธิมเกวลี เต ฯ
[๕๘๔] เอวมฺป ติตถฺ ฺยา ปุถโุ ส วทนฺตีติ ติตฺถ วุจฺจติ
ทิฏิคต ฯ ติตฺถฺยา วุจฺจนฺติ ทิฏ ิคติกา ฯ ปุถุทิฏิยา
ปุถุทิฏิคตานิ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺตตี ิ เอวมฺป
ติตฺถฺยา ปุถุโส วทนฺติ ฯ
[๕๘๕] สนฺทิฏิราเคน หิ ตฺยาภิรตฺตาติ สกาย ทิฏิยา ราเคน
รตฺตา อภิรตฺตาติ สนฺทิฏิราเคน หิ ตฺยาภิรตฺตา ฯ เตนาห ภควา
อฺ อิโต ยาภิวทนฺติ ธมฺม
อปรทฺธา สุทฺธิมเกวลี เต
#๑ ยุ. สุทฺธิมเกวลีโน ฯ ๒ ายาปรทฺธาติป ปาโ ฯ
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เอวมฺป ติตฺถฺยา ปุถุโส วทนฺติ
สนฺทิฏิราเคน หิ ตฺยาภิรตฺตาติ ฯ
[๕๘๖] อิเธว สุทฺธึ อิติ วาทยนฺติ
นาฺเสุ ธมฺเมสุ วิสุทฺธิมาหุ
เอวมฺป ติตฺถฺยา ปุถุโส นิวฏิ า
สกายเน ตตฺถ ทฬฺห วทานา ฯ
[๕๘๗] อิเธว สุทฺธึ อิติ วาทยนฺตีติ อิธ สุทธฺ ึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ
มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺติ
สสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ อิธ สุทฺธึ วิสุทฺธึ
ปริสุทฺธึ มุตตฺ ึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ
โวหรนฺติ อสสฺสโต โลโก ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ
ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ อิธ สุทฺธึ
วิสุทฺธึ ปริสทุ ฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมุตตฺ ึ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ
ทีปยนฺติ โวหรนฺตีติ อิเธว สุทฺธึ อิติ วาทยนฺติ ฯ
[๕๘๘] นาฺเสุ ธมฺเมสุ วิสทุ ฺธิมาหูติ อตฺตโน สตฺถาร
ธมฺมกฺขาน คณ ทิฏึ ปฏิปท มคฺค เปตฺวา สพฺเพ ปรวาเท
ขิปนฺติ อุกขฺ ิปนฺติ ปริกขฺ ิปนฺติ โส สตฺถา น สพฺพฺู ธมฺโม
น สฺวากฺขาโต คโณ น สุปฏิปนฺโน ทิฏิ น ภทฺทิกา ปฏิปทา
น สุปฺตฺตา มคฺโค น นิยฺยานิโก นตฺเถตฺถ สุทฺธิ วา
วิสุทฺธิ วา ปริสุทฺธิ วา มุตฺติ วา วิมุตฺติ วา ปริมุตฺติ วา
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น ตตฺถ ๑ สุชฺฌนฺติ วา วิสุชฺฌนฺติ วา ปริสุชฺฌนฺติ วา มุจฺจนฺติ
วา วิมุจฺจนฺติ วา ปริมจุ ฺจนฺติ วา หีนา นิหีนา โอมกา ลามกา
ชตุกฺกา ปริตฺตาติ เอวมาหสุ เอว กเถนฺติ เอว ภณนฺติ เอว
ทีปยนฺติ เอว โวหรนฺตีติ นาฺเสุ ธมฺเมสุ วิสุทฺธิมาหุ ฯ
[๕๘๙] เอวมฺป ติตฺถยฺ า ปุถุโส นิวิฏาติ ติตฺถ วุจฺจติ
ทิฏิคต ฯ ติตฺถฺยา วุจฺจนฺติ ทิฏ ิคติกา ฯ ปุถุทิฏิยา
ปุถุทิฏิคเตสุ นิวิฏา ปติฏิตา อลฺลีนา อุปคตา อชฺโฌสิตา
อธิมุตฺตาติ เอวมฺป ติตฺถฺยา ปุถุโส นิวฏิ า ๒ ฯ
[๕๙๐] สกายเน ตตฺถ ทฬฺห วทานาติ ธมฺโม สกายน ทิฏิ
สกายน ปฏิปทา สกายน มคฺโค สกายน ฯ สกายเน
ทฬฺหวาทา ถิรวาทา พลิกวาทา อวฏิตวาทาติ สกายเน ตตฺถ
ทฬฺห วทานา ฯ เตนาห ภควา
อิเธว สุทฺธึ อิติ วาทยนฺติ
นาฺเสุ ธมฺเมสุ วิสุทฺธิมาหุ
เอวมฺป ติตฺถฺยา ปุถุโส นิวฏิ า
สกายเน ตตฺถ ทฬฺห วทานาติ ฯ
[๕๙๑] สกายเน วาป ทฬฺห วทาโน
กเมตฺถ พาโลติ ปร ทเหยฺย
สยเมว โส เมธค อาวเหยฺย
ปร วท พาลมสุทธฺ ิธมฺม ฯ๔
#๑ โป. ม. ยุ. นตฺเถตฺถ ฯ ๒ ยุ. นิวฏิ าติ ฯ

สุตฺต ขุ. มหานิทฺเทโส - หนาที่ 364

[๕๙๒] สกายเน วาป ทฬฺห วทาโนติ ธมฺโม สกายน ทิฏิ
สกายน ปฏิปทา สกายน มคฺโค สกายน ฯ สกายเน
ทฬฺหวาโท ถิรวาโท พลิกวาโท อวฏิตวาโทติ สกายเน วาป
ทฬฺห วทาโน ฯ
[๕๙๓] กเมตฺถ พาโลติ ปร ทเหยฺยาติ เอตฺถาติ สกาย
ทิฏิยา สกาย ขนฺติยา สกาย รุจิยา สกาย ลทฺธยิ า ปร พาลโต
หีนโต นิหีนโต โอมกโต ลามกโต ชตุกฺกโต ปริตฺตโต ก ทเหยฺย
ก ปสฺเสยฺย ก ทกฺเขยฺย ก โอโลเกยฺย ก นิชฌ
ฺ าเยยฺย ก
อุปปริกฺเขยฺยาติ กเมตฺถ พาโลติ ปร ทเหยฺย ฯ
[๕๙๔] สยเมว โส เมธค อาวเหยฺย ปร วท พาลมสุทฺธิธมฺมนฺติ
ปโร พาโล หีโน นิหีโน โอมโก ลามโก ชตุกฺโก
ปริตฺโต อสุทฺธิธมฺโม อวิสุทฺธิธมฺโม อปริสุทฺธิธมฺโม อโวทาตธมฺโมติ
เอว วทนฺโต เอว กเถนฺโต เอว ภณนฺโต เอว
ทีปยนฺโต เอว โวหรนฺโต สยเมว กลห ภณฺฑน วิคฺคห วิวาท
เมธค อาวเหยฺย สมาวเหยฺย อาหเรยฺย สมาหเรยฺย อากฑฺเฒยฺย
สมากฑฺเฒยฺย คณฺเหยฺย ปรามเสยฺย อภินิวิเสยฺยาติ สยเมว
โส เมธค อาวเหยฺย ปร วท พาลมสุทฺธิธมฺม ฯ เตนาห
ภควา
สกายเน วาป ทฬฺห วทาโน
กเมตฺถ พาโลติ ปร ทเหยฺย
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สยเมว โส เมธค อาวเหยฺย
ปร วท พาลมสุทฺธิธมฺมนฺติ ฯ
[๕๙๕] วินิจฺฉเย ตฺวา สย ปมาย
อุทฺธ โส ๑ โลกสฺมึ วิวาทเมติ
หิตฺวาน สพฺพานิ วินิจฺฉยานิ
น เมธค กูรุเต ๒ ชนฺตุ โลเก ฯ
[๕๙๖] วินิจฺฉเย ตฺวา สย ปมายาติ วินิจฺฉยา วุจฺจนฺติ
ทฺวาสฏี ทิฏิคตานิ วินิจฺฉิตทิฏิยา ตฺวา ปติฏหิตฺวา คณฺหิตฺวา
ปรามสิตฺวา อภินิวิสิตฺวาติ วินิจฺฉเย ตฺวา ฯ สย ปมายาติ สย
ปมาย ปมินติ ฺวา อย สตฺถา สพฺพฺูติ สย ปมาย ปมินติ ฺวา
อย ธมฺโม สฺวากฺขาโต อย คโณ สุปฏิปนฺโน อย ทิฏิ
ภทฺทิกา อย ปฏิปทา สุปฺตฺตา อย มคฺโค นิยฺยานิโกติ
สย ปมาย ปมินิตฺวาติ วินิจฺฉเย ตฺวา สย ปมาย ฯ
[๕๙๗] อุทฺธ โส โลกสฺมึ วิวาทเมตีติ อุทฺธ [๓] วุจฺจติ อนาคต ฯ
อตฺตโน วาท อุทฺธ เปตฺวา สยเมว กลห ภณฺฑน วิคฺคห
วิวาท เมธค เอติ อุเปติ อุปคจฺฉติ คณฺหาติ ปรามสติ อภินิวิสตีติ
เอวมฺป อุทธฺ  โส โลกสฺมึ วิวาทเมติ ฯ อถวา อฺเน อุทฺธ
วาเทน สทฺธึ กลห กโรติ ภณฺฑน กโรติ วิคฺคห กโรติ วิวาท
กโรติ เมธค กโรติ น ตฺว อิม ธมฺมวินย อาชานาสิ ฯเปฯ
นิพฺเพเธหิ วา สเจ ปโหสีติ เอวมฺป อุทฺธ โส โลกสฺมึ วิวาทเมติ ฯ
#๑ สพฺพตฺถ โปฏเกสุ ส อิติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. กุพฺพติ ฯ ยุ. กุรุเต ฯ ๓ ม. โส ฯ
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[๕๙๘] หิตฺวาน สพฺพานิ วินิจฺฉยานีติ วินิจฺฉยา วุจฺจนฺติ
ทฺวาสฏี ทิฏิคตานิ ฯ สพฺพา วินิจฺฉิตทิฏิโย ๑ หิตฺวา จชิตฺวา
ปริจฺจชิตฺวา ชหิตฺวา ปชหิตฺวา วิโนทิตฺวา พฺยนฺตีกริตฺวา
อนภาวงฺคเมตฺวาติ หิตฺวาน สพฺพานิ วินิจฺฉยานิ ฯ
[๕๙๙] น เมธค กูรุเต ชนฺตุ โลเกติ น กลห กโรติ น
ภณฺฑน กโรติ น วิคฺคห กโรติ น วิวาท กโรติ น เมธค
กโรติ ฯ วุตฺต เหต ภควตา เอว วิมุตฺตจิตฺโต โข อคฺคิเวสฺสน
ภิกฺขุ น เกนจิ สวทติ น เกนจิ วิวทติ ยฺจ โลเก วุตฺต
เตน จ โวหรติ อปรามสนฺติ ฯ ชนฺตูติ สตฺโต นโร มานโว
โปโส ปุคฺคโล ชีโว ชาตุ ๒ ชนฺตุ อินฺทคู มนุโช ฯ โลเกติ
อปายโลเก มนุสฺสโลเก เทวโลเก ขนฺธโลเก ธาตุโลเก อายตนโลเกติ
น เมธค กูรุเต ชนฺตุ โลเก ฯ เตนาห ภควา
วินิจฺฉเย ตฺวา สย ปมาย
อุทฺธ โส โลกสฺมึ วิวาทเมติ
หิตฺวาน สพฺพานิ วินิจฺฉยานิ
น เมธค กูรุเต ชนฺตุ โลเกติ ฯ
ทฺวาทสโม จูฬวิยหู สุตฺตนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
___________________
#๑ ม. ทิฏิวินิจฺฉยา สพฺเพ วินิจฺฉเย ... ฯ ๒ ม. ชาคุ ฯ ยุ. ชคู ฯ
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เตรสโม มหาวิยูหสุตฺตนิทฺเทโส
[๖๐๐] เยเกจิเม ทิฏิปริพฺพสานา
อิทเมว สจฺจนฺติ ปวาทยนฺติ ๑
สพฺเพว เต นินฺทมนฺวานยนฺติ
อโถ ปสสมฺป ลภนฺติ ตตฺถ ฯ
[๖๐๑] เยเกจิเม ทิฏ ิปริพฺพสานาติ เยเกจีติ สพฺเพน สพฺพ
สพฺพถา สพฺพ อเสส นิสฺเสส ปริยาทายวจนเมต เยเกจีติ ฯ
ทิฏิปริพฺพสานาติ สนฺเตเก สมณพฺราหฺมณา ทิฏิคติกา เต
ทฺวาสฏิยา ทิฏิคตาน อฺตรฺตร ทิฏิคต คเหตฺวา อุคฺคเหตฺวา
คณฺหิตฺวา ปรามสิตฺวา อภินิวิสิตฺวา สกาย สกาย ทิฏิยา วสนฺติ
สวสนฺติ อาวสนฺติ ปริวสนฺติ ฯ ยถา อาคาริกา วา ฆเรสุ วสนฺติ
สาปตฺติกา วา อาปตฺตีสุ วสนฺติ สกิเลสา วา กิเลเสสุ วสนฺติ
เอวเมว สนฺเตเก สมณพฺราหฺมณา ทิฏิคติกา เต ทฺวาสฏิยา
ทิฏิคตาน อฺตรฺตร ทิฏิคต คเหตฺวา อุคฺคเหตฺวา คณฺหิตฺวา
ปรามสิตฺวา อภินิวิสิตฺวา สกาย สกาย ทิฏิยา วสนฺติ สวสนฺติ
อาวสนฺติ ปริวสนฺตีติ เยเกจิเม ทิฏิปริพฺพสานา ฯ
[๖๐๒] อิทเมว สจฺจนฺติ ปวาทยนฺตีติ สสฺสโต โลโก อิทเมว
สจฺจ โมฆมฺนฺติ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺติ
อสสฺสโต โลโก ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ
#๑ ม. จ วาทยนฺติ ฯ
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ทีปยนฺติ โวหรนฺตีติ อิทเมว สจฺจนฺติ ปวาทยนฺติ ฯ
[๖๐๓] สพฺเพว เต นินฺทมนฺวานยนฺตีติ สพฺเพว เต สมณพฺราหฺมณา
นินฺทเมว อเนฺวนฺติ ครหเมว อเนฺวนฺติ อกิตฺติเมว
อเนฺวนฺติ สพฺเพ นินทฺ ิตาเยว โหนฺติ ครหิตาเยว โหนฺติ
อกิตฺติตาเยว โหนฺตีติ สพฺเพว เต นินฺทมนฺวานยนฺติ ฯ
[๖๐๔] อโถ ปสสมฺป ลภนฺติ ตตฺถาติ ตตฺถ สกาย ทิฏิยา
สกาย ขนฺตยิ า สกาย รุจิยา สกาย ลทฺธิยา ปสส โถมน กิตฺตึ
วณฺณหาริก ลภนฺติ ปฏิลภนฺติ [๑] อธิคจฺฉนฺติ ๒ วินฺทนฺตีติ อโถ
ปสสมฺป ลภนฺติ ตตฺถ ฯ เตนาห โส นิมฺมิโต
เยเกจิเม ทิฏิปริพฺพสานา
อิทเมว สจฺจนฺติ ปวาทยนฺติ
สพฺเพว เต นินฺทมนฺวานยนฺติ
อโถ ปสสมฺป ลภนฺติ ตตฺถาติ ฯ
[๖๐๕] อปฺป หิ เอต น อล สมาย
ทุเว วิวาทสฺส ผลานิ พฺรูมิ
เอตมฺป ทิสฺวา น วิวาทเยถ ๓
เขมาภิปสฺส อวิวาทภุมฺม ๔ ฯ
[๖๐๖] อปฺป หิ เอต น อล สมายาติ อปฺป หิ เอตนฺติ
อปฺปก เอต โอมก เอต โถก เอต ลามก เอต ชตุกฺก เอต
ปริตฺตก เอตนฺติ อปฺป หิ เอต ฯ น อล สมายาติ นาล
#๑ โป. ม. อุปคจฺฉนฺติ ฯ ๒ ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ ๓ ยุ. วิวาทิเยถ ฯ
#๔ ม. อวิวาทภุมฺมึ ฯ
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ราคสฺส สมาย โทสสฺส สมาย โมหสฺส สมาย โกธสฺส
อุปนาหสฺส มกฺขสฺส ปฬาสสฺส อิสฺสาย มจฺฉริยสฺส มายาย
สาเยฺยสฺส ถมฺภสฺส สารมฺภสฺส มานสฺส อติมานสฺส มทสฺส
ปมาทสฺส สพฺพกิเลสาน สพฺพทุจฺจริตาน สพฺพทรถาน สพฺพปริฬาหาน
สพฺพสนฺตาปาน สพฺพากุสลาภิสงฺขาราน สมาย อุปสมาย
วูปสมาย นิพฺพานาย ปฏินิสฺสคฺคาย ปฏิปฺปสฺสทฺธิยาติ อปฺป
หิ เอต น อล สมาย ฯ
[๖๐๗] ทุเว วิวาทสฺส ผลานิ พฺรูมตี ิ ทิฏิกลหสฺส ทิฏิภณฺฑนสฺส
ทิฏิวิคฺคหสฺส ทิฏิวิวาทสฺส ทิฏ ิเมธคสฺส เทฺว ผลานิ
โหนฺติ ชยปราชโย โหติ ลาภาลาโภ โหติ ยสายโส โหติ
นินฺทาปสโส โหติ สุขทุกฺข โหติ โสมนสฺสโทมนสฺส โหติ
อิฏานิฏ โหติ อนุนยปฏิฆ โหติ อุคฺฆาตินิคฺฆาติ โหติ
อนุโรธวิโรโธ โหติ ฯ อถวา ต กมฺม นิรยสวตฺตนิก ติรจฺฉานโยนิกสวตฺตนิก
ปตฺติวิสยิกสวตฺตนิกนฺติ พฺรูมิ อาจิกฺขามิ เทเสมิ
ปฺาเปมิ ปฏเปมิ วิวรามิ วิภชามิ อุตฺตานีกโรมิ ปกาเสมีติ
ทุเว วิวาทสฺส ผลานิ พฺรมู ิ ฯ
[๖๐๘] เอตมฺป ทิสฺวา น วิวาทเยถาติ เอตมฺป ทิสฺวาติ
เอต อาทีนว ทิสฺวา ปสฺสิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา
วิภูต กตฺวา ทิฏิกลเหสุ ทิฏิภณฺฑเนสุ ทิฏิวิคฺคเหสุ ทิฏิวิวาเทสุ
ทิฏิเมธเคสูติ เอตมฺป ทิสฺวา ฯ น วิวาทเยถาติ น
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กลห กเรยฺย น ภณฺฑน กเรยฺย น วิคฺคห กเรยฺย น วิวาท
กเรยฺย น เมธค กเรยฺย กลหภณฺฑนวิคฺคหวิวาทเมธค ปชเหยฺย
วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย อนภาวงฺคเมยฺย กลหภณฺฑนวิคฺคหวิวาทเมธคา
อารโต อสฺส วิรโต ปฏิวิรโต นิกขฺ นฺโต นิสสฺ ฏโ วิปฺปมุตฺโต
วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหเรยฺยาติ เอตมฺป
ทิสฺวา น วิวาทเยถ ฯ
[๖๐๙] เขมาภิปสฺส อวิวาทภุมฺมนฺติ อวิวาทภุมฺม วุจฺจติ
อมตนิพฺพาน โย โส สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค
ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพาน ฯ เอต อวิวาทภุมฺม เขมโต
ตาณโต เลณโต สรณโต อภยโต อจฺจุตโต อมตโต นิพฺพานโต
ปสฺสนฺโต ทกฺขนฺโต โอโลเกนฺโต นิชฺฌายนฺโต อุปปริกขฺ นฺโตติ
เขมาภิปสฺส อวิวาทภุมฺม ฯ เตนาห ภควา
อปฺป หิ เอต น อล สมาย
ทุเว วิวาทสฺส ผลานิ พฺรูมิ
เอตมฺป ทิสฺวา น วิวาทเยถ
เขมาภิปสฺส อวิวาทภุมฺมนฺติ ฯ
[๖๑๐] ยากาจิมา สมฺมติโย ๑ ปุถุชชฺ า
สพฺพาว เอตา น อุเปติ วิทฺธา
อนูปโย โส อุปย กิเมยฺย
ทิฏเ สุเต ขนฺติมกุพฺพมาโน ฯ
#๑ ม. สมฺมุตโิ ย ฯ
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[๖๑๑] ยากาจิมา สมฺมติโย ปุถชุ ชฺ าติ ยากาจีติ สพฺเพน
สพฺพ สพฺพถา สพฺพ อเสส นิสฺเสส ปริยาทายวจนเมต ยากาจีติ ฯ
สมฺมติโยติ สมฺมติโย วุจฺจนฺติ ทฺวาสฏี ทิฏิคตานิ ฯ ปุถชุ ฺชาติ๓
ปุถุชชฺ เนหิ ชนิตา วา ตา สมฺมติโยติ ปุถชุ ฺชา ฯ ปุถุนานาชเนหิ
ชนิตา วา ตา สมฺมติโยติ ปุถุชชฺ าติ ยากาจิมา สมฺมติโย ปุถชุ ฺชา ฯ
[๖๑๒] สพฺพาว เอตา น อุเปติ วิทฺธาติ วิทฺธา วิชฺชาคโต
าณี วิภาวี เมธาวี สพฺพาว เอตา ทิฏิสมฺมติโย เนติ น
อุเปติ น อุปคจฺฉติ น คณฺหาติ น ปรามสติ นาภินิวิสตีติ
สพฺพาว เอตา น อุเปติ วิทฺธา ฯ
[๖๑๓] อนูปโย โส อุปย กิเมยฺยาติ อุปโยติ เทฺว อุปยา
ตณฺหูปโย จ ทิฏูปโย จ ฯเปฯ อย ตณฺหูปโย ฯเปฯ อย
ทิฏูปโย ฯ ตสฺส ตณฺหูปโย ปหีโน ทิฏูปโย ปฏินิสสฺ ฏโ
ตณฺหูปยสฺส ปหีนตฺตา ทิฏูปยสฺส ปฏินิสฺสฏตฺตา อนูปโย ปุคฺคโล
กึ รูป อุเปยฺย อุปคจฺเฉยฺย คเณฺหยฺย ปรามเสยฺย อภินิวิเสยฺย
อตฺตา เมติ ฯ กึ เวทน กึ สฺ กึ สงฺขาเร กึ วิฺาณ
กึ คตึ กึ อุปปตฺตึ กึ ปฏิสนฺธึ กึ ภว กึ สสาร กึ
วฏฏ อุเปยฺย อุปคจฺเฉยฺย คเณฺหยฺย ปรามเสยฺย อภินิวิเสยฺยาติ
อนูปโย โส อุปย กิเมยฺย ฯ
[๖๑๔] ทิฏเ สุเต ขนฺติมกุพฺพมาโนติ ทิฏเ วา ทิฏสุทฺธิยา
วา สุเต วา สุตสุทฺธิยา วา มุเต วา มุตสุทฺธยิ า วา
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ขนฺตึ อกุพพฺ มาโน ฉนฺท อกุพฺพมาโน เปม อกุพฺพมาโน ราค
อกุพฺพมาโน อชนยมาโน อสฺชนยมาโน อนิพฺพตฺตยมาโน
นาภินิพฺพตฺตยมาโนติ ทิฏเ  สุเต ขนฺติมกุพฺพมาโน ฯ เตนาห ภควา
ยากาจิมา สมฺมติโย ปุถชุ ฺชา
สพฺพาว เอตา น อุเปติ วิทฺธา
อนูปโย โส อุปย กิเมยฺย
ทิฏเ สุเต ขนฺติมกุพฺพมาโนติ ฯ
[๖๑๕] สีลุตฺตมา สฺเมนาหุ สุทฺธึ
วตฺต สมาทาย อุปฏิตาเส
อิเธว สิกฺเขม อถสฺส สุทฺธึ
ภวูปนีตา กุสลาวทานา ฯ
[๖๑๖] สีลุตฺตมา สฺเมนาหุ สุทฺธินฺติ สนฺเตเก
สมณพฺราหฺมณา สีลุตฺตมวาทา เต สีลมตฺเตน สฺมมตฺเตน
สวรมตฺเตน อวีติกฺกมมตฺเตน สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสทุ ฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ
ปริมุตฺตึ ๑ อาหุ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺติ ฯ
สมณมุณฺฑิกาปุตฺโต เอวมาห จตูหิ โข อห ถปติ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคต ปุริสปุคฺคล ปฺาเปมิ สมฺปนฺนกุสล ปรมกุสล
อุตฺตมปฺปตฺติปฺปตฺต สมณ อโยชฺฌ กตเมหิ จตูหิ อิธ ถปติ ๒
น กาเยน ปาปกมฺม กโรติ น ปาปก วาจ ภาสติ น ปาปก
สงฺกปฺป สงฺกปฺปติ น ปาปก อาชีว อาชีวติ อิเมหิ โข อห
#๑ ม. ปริวิมตุ ฺตึ ฯ ๒ โป. ม. คหปติ ฯ

สุตฺต ขุ. มหานิทฺเทโส - หนาที่ 373

ถปติ จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคต ปุริสปุคฺคล ปฺาเปมิ สมฺปนฺนกุสล
ปรมกุสล อุตฺตมปฺปตฺติปฺปตฺต สมณ อโยชฺฌ ฯ เอวเมว
สนฺเตเก สมณพฺราหฺมณา สีลุตฺตมวาทา เต สีลมตฺเตน สฺมมตฺเตน
สวรมตฺเตน อวีติกฺกมมตฺเตน สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตตฺ ึ
วิมุตฺตึ ปริมตุ ฺตึ อาหุ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺตีติ
สีลุตฺตมา สฺเมนาหุ สุทฺธึ ฯ
[๖๑๗] วตฺต สมาทาย อุปฏิตาเสติ วตฺตนฺติ หตฺถิวตฺต
วา อสฺสวตฺต วา โควตฺต วา อชวตฺต วา กุกฺกุรวตฺต วา
กากวตฺต วา วาสุเทววตฺต วา [๑] ปุณฺณภทฺทวตฺต วา มณิภทฺทวตฺต
วา อคฺคิวตฺต วา นาควตฺต วา สุปณฺณวตฺต วา ยกฺขวตฺต วา
อสุรวตฺต วา คนฺธพฺพวตฺต วา มหาราชวตฺต วา จนฺทวตฺต วา
สุริยวตฺต วา อินฺทวตฺต วา พฺรหฺมวตฺต วา เทววตฺต วา ทิสวตฺต ๒
วา อาทาย สมาทาย อาทยิตฺวา ๓ คณฺหิตฺวา ปรามสิตฺวา
อภินิวิสิตฺวา อุปฏิตา ปจฺจุปฏิตา อลฺลีนา อุปคตา อชฺโฌสิตา
อธิมุตฺตาติ วตฺต สมาทาย อุปฏิตาเส ฯ
[๖๑๘] อิเธว สิกฺเขม อถสฺส สุทฺธินฺติ อิธาติ สกาย
ทิฏิยา สกาย ขนฺติยา สกาย รุจิยา สกาย ลทฺธิยา สิกฺเขม
อาจเรม สมาจเรม สมาทาย วตฺเตมาติ อิเธว สิกฺเขม ฯ
อถสฺส สุทธฺ ินฺติ อถวาสฺส สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสทุ ฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ
ปริมุตฺตินฺติ อิเธว สิกฺเขม อถสฺส สุทฺธึ ฯ
#๑ ม. พลเทววต ฯ ๒ ม. ยุ. ทิสาวตฺต ฯ ๓ โป. ม. อาทิยิตฺวา ฯ
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[๖๑๙] ภวูปนีตา กุสลาวทานาติ ภวูปนีตาติ ภวูปนีตา
ภวูปคตา ภวชฺโฌสิตา ภวาธิมุตฺตาติ ภวูปนีตา ฯ กุสลาวทานาติ
กุสลวาทา ปณฺฑิตวาทา ธีรวาทา าณวาทา เหตุวาทา
ลกฺขณวาทา การณวาทา านวาทา สกาย ลทฺธิยาติ ภวูปนีตา
กุสลาวทานา ฯ เตนาห ภควา
สีลุตฺตมา สฺเมนาหุ สุทฺธึ
วตฺต สมาทาย อุปฏิตาเส
อิเธว สิกฺเขม อถสฺส สุทฺธ|ึ
ภวูปนีตา กุสลาวทานาติ ฯ
[๖๒๐] สเจ จุโต สีลวตาโต ๑ โหติ
ส เวธตี ๒ กมฺม วิราธยิตฺวา
ส ชปฺปตี ๓ ปตฺถยตี จ สุทฺธึ
สตฺถาวหีโน ปวส ฆรมฺหา ฯ
[๖๒๑] สเจ จุโต สีลวตาโต โหตีติ ทฺวีหิ การเณหิ สีลพฺพตโต
จวติ ปรวิจฺฉินฺทนาย วา จวติ อนภิสมฺภุณนฺโต วา จวติ ฯ
กถ ปรวิจฺฉินฺทนาย จวติ ฯ ปโร วิจฺฉินฺทติ โส สตฺถา
น สพฺพฺู ธมฺโม น สฺวากฺขาโต คโณ น สุปฏิปนฺโน
ทิฏิ น ภทฺทิกา ปฏิปทา น สุปฺตฺตา มคฺโค น นิยฺยานิโก
นตฺเถตฺถ สุทฺธิ วา วิสุทธฺ ิ วา ปริสุทธฺ ิ วา มุตฺติ วา วิมุตฺติ วา
#๑ โป. ม. สีลวตโต ฯ ๒ ปเวธตีติป ปาโ ฯ ๓ ปชปฺปตีติป ปาโ ฯ
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ปริมุตฺติ วา น ตตฺถ สุชฺฌนฺติ วา วิสุชฺฌนฺติ วา ปริสุชฌ
ฺ นฺติ วา
มุจฺจนฺติ วา วิมุจฺจนฺติ วา ปริมุจฺจนฺติ วา หีนา นิหีนา โอมกา
ลามกา ชตุกฺกา ปริตฺตาติ เอว ปโร วิจฺฉินฺทติ ฯ เอวM
วิจฺฉินฺทิยมาโน สตฺถารา จวติ ธมฺมกฺขานา จวติ คณา จวติ ทิฏิยา
จวติ ปฏิปทาย จวติ มคฺคโต จวติ เอว ปรวิจฺฉินฺทนาย จวติ ฯ
กถ อนภิสมฺภุณนฺโต จวติ ฯ สีล อนภิสมฺภุณนฺโต สีลโต
จวติ วตฺต อนภิสมฺภุณนฺโต วตฺตโต จวติ สีลพฺพต
อนภิสมฺภณ
ุ นฺโต สีลพฺพตโต จวติ เอว อนภิสมฺภุณนฺโต
จวตีติ สเจ จุโต สีลวตาโต โหติ ฯ
[๖๒๒] ส เวธตี กมฺม วิราธยิตฺวาติ ส เวธตีติ สีล วา
วตฺต วา สีลพฺพต วา วิรทฺธ มยา อปรทฺธ มยา ขลิต
มยา คฬิต มยา อฺาย อปรทฺโธ อหนฺติ เวธติ ปเวธติ
สมฺปเวธตีติ ส เวธตี ฯ กมฺม วิราธยิตฺวาติ ปฺุาภิสงฺขาร
วา อปฺุาภิสงฺขาร วา อาเนฺชาภิสงฺขาร วา วิรทฺธ มยา
อปรทฺธ มยา ขลิต มยา คฬิต มยา อฺาย อปรทฺโธ
อหนฺติ เวธติ ปเวธติ สมฺปเวธตีติ ส เวธตี กมฺม วิราธยิตฺวา ฯ
[๖๒๓] ส ชปฺปตี ปตฺถยตี จ สุทฺธินฺติ ส ชปฺปตีติ สีล
วา ชปฺปติ วตฺต วา ชปฺปติ สีลพฺพต วา ชปฺปติ ปชปฺปติ
อภิชปฺปตีติ ส ชปฺปตี ฯ ปตฺถยตี จ สุทฺธินฺติ สีลสุทฺธึ วา
ปตฺเถติ วตฺตสุทฺธึ วา ปตฺเถติ สีลพฺพตสุทฺธึ วา ปตฺเถติ ปเหติ
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อภิชปฺปตีติ ส ชปฺปตี ปตฺถยตี จ สุทฺธึ ฯ
[๖๒๔] สตฺถาวหีโน ปวส ฆรมฺหาติ ยถา ปุริโส ฆรโต
นิกฺขนฺโต สตฺเถน สห วสนฺโต สตฺถา โอหีโน ต วา สตฺถ
อนุพนฺธติ สก วา ฆร ปจฺจาคจฺฉติ เอวเมว โส ทิฏิคติโก
ต วา สตฺถาร คณฺหาติ อฺ วา สตฺถาร คณฺหาติ ต วา
ธมฺมกฺขาน คณฺหาติ อฺ วา ธมฺมกฺขาน คณฺหาติ ต วา
คณ คณฺหาติ อฺ วา คณ คณฺหาติ ต วา ทิฏึ คณฺหาติ
อฺ วา ทิฏึ คณฺหาติ ต วา ปฏิปท คณฺหาติ อฺ
วา ปฏิปท คณฺหาติ ต วา มคฺค คณฺหาติ อฺ วา มคฺค
คณฺหาติ ปรามสติ อภินิวิสตีติ สตฺถาวหีโน ปวส ฆรมฺหา ฯ
เตนาห ภควา
สเจ จุโต สีลวตาโต โหติ
ส เวธตี กมฺม วิราธยิตฺวา
ส ชปฺปตี ปตฺถยตี จ สุทฺธึ
สตฺถาวหีโน ปวส ฆรมฺหาติ ฯ
[๖๒๕] สีลพฺพต วาป ปหาย สพฺพ
กมฺมฺจ สาวชฺชนวชฺชเมต
สุทฺธึ อสุทฺธินฺติ อปตฺถยาโน
วิรโต จเร สนฺติมนุคฺคหาย ฯ
[๖๒๖] สีลพฺพต วาป ปหาย สพฺพนฺติ สพฺพา สีลสุทธฺ ิโย
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ปหาย ปชหิตฺวา วิโนทิตฺวา พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวงฺคมิตฺวา สพฺพา
วตฺตสุทฺธิโย ปหาย ปชหิตฺวา วิโนทิตฺวา พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวงฺคมิตฺวา
สพฺพา สีลพฺพตสุทฺธิโย ปหาย ปชหิตฺวา วิโนทิตฺวา
พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวงฺคมิตฺวาติ สีลพฺพต วาป ปหาย สพฺพ ฯ
[๖๒๗] กมฺมฺจ สาวชฺชนวชฺชเมตนฺติ สาวชฺชกมฺม วุจฺจติ
กณฺห กณฺหวิปาก ฯ อนวชฺชกมฺม วุจฺจติ สุกฺก สุกฺกวิปาก ฯ
สาวชฺชฺจ กมฺม อนวชฺชฺจ กมฺม ปหาย ปชหิตฺวา วิโนทิตฺวา
พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวงฺคมิตฺวาติ กมฺมฺจ สาวชฺชนวชฺชเมต ฯ
[๖๒๘] สุทฺธึ อสุทฺธนิ ฺติ อปตฺถยาโนติ อสุทฺธึ ปตฺเถนฺติ อกุสเล
ธมฺเม ปตฺเถนฺติ สุทฺธึ ปตฺเถนฺติ ปฺจ กามคุเณ ปตฺเถนฺติ
อสุทฺธึ ปตฺเถนฺติ อกุสเล ธมฺเม ปตฺเถนฺติ ปฺจ กามคุเณ
ปตฺเถนฺติ สุทฺธึ ปตฺเถนฺติ ทฺวาสฏีทิฏิคตานิ ปตฺเถนฺติ อสุทฺธึ
ปตฺเถนฺติ อกุสเล ธมฺเม ปตฺเถนฺติ ปฺจ กามคุเณ ปตฺเถนฺติ
ทฺวาสฏีทิฏิคตานิ ปตฺเถนฺติ สุทธฺ ึ ปตฺเถนฺติ เตธาตุเก กุสเล
ธมฺเม ปตฺเถนฺติ อสุทธฺ ึ ปตฺเถนฺติ อกุสเล ธมฺเม ปตฺเถนฺติ
ปฺจ กามคุเณ ปตฺเถนฺติ ทฺวาสฏีทิฏิคตานิ ปตฺเถนฺติ เตธาตุเก
กุสเล ธมฺเม ปตฺเถนฺติ สุทฺธึ ปตฺเถนฺติ กลฺยาณปุถุชฺชนา ๑
นิยามาวกฺกนฺตึ ปตฺเถนฺติ เสกฺขา อคฺคธมฺม อรหตฺต ปตฺเถนฺติ ฯ
อรหตฺตปฺปตฺเต อรหา เนว อกุสเล ธมฺเม ปตฺเถติ นป ปฺจ
กามคุเณ ปตฺเถติ นป ทฺวาสฏีทิฏิคตานิ ปตฺเถติ นป เตธาตุเก
#๑ โป. ม. ปุถุชชฺ นกลฺยาณกา ฯ
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กุสเล ธมฺเม ปตฺเถติ นป นิยามาวกฺกนฺตึ ปตฺเถติ นป อคฺคธมฺม
อรหตฺต ปตฺเถติ ฯ ปตฺถน สมติกกฺ นฺโต อรหา วุฑฺฒิปริหานึ
วีติวตฺโต ฯ โส วุฏวาโส จิณฺณจรโณ ฯเปฯ นตฺถิ ตสฺส
ปุนพฺภโวติ สุทฺธึ อสุทฺธินฺติ อปตฺถยาโน ฯ
[๖๒๙] วิรโต จเร สนฺติมนุคฺคหายาติ วิรโตติ สุทฺธิอสุทฺธิยา
อารโต วิรโต ปฏิวิรโต นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต
วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหรตีติ วิรโต ฯ จเรติ จเรยฺย
วิจเรยฺย อิริเยยฺย วตฺเตยฺย ปาเลยฺย ยเปยฺย ยาเปยฺยาติ วิรโต
จเร ฯ สนฺติมนุคฺคหายาติ สนฺติโย วุจฺจนฺติ ทฺวาสฏี ทิฏิคตานิ
ทิฏิสนฺติโย อคฺคณฺหนฺโต อปรามสนฺโต อนภินิวิสนฺโตติ วิรโต
จเร สนฺติมนุคฺคหาย ฯ เตนาห ภควา
สีลพฺพต วาป ปหาย สพฺพ
กมฺมฺจ สาวชฺชนวชฺชเมต
สุทฺธึ อสุทฺธินฺติ อปตฺถยาโน
วิรโต จเร สนฺติมนุคฺคหายาติ ฯ
[๖๓๐] ตมูปนิสฺสาย ๑ ชิคุจฺฉิต วา
อถ วาป ทิฏว สุต มุต วา
อุทฺธสรา สุทฺธิมนุตฺถุนนฺติ
อวีตตณฺหาเส ภวาภเวสุ ฯ
#๑ ยุ. ตปูปนิสฺสาย ฯ
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[๖๓๑] ตมูปนิสฺสาย ชิคุจฺฉิต วาติ สนฺเตเก สมณพฺราหฺมณา
ตโปชิคุจฺฉวาทา ตโปชิคุจฺฉสารา ตโปชิคุจฺฉ นิสฺสิตา สนฺนิสฺสิตา
อลฺลีนา อุปคตา อชฺโฌสิตา อธิมุตฺตาติ ตมูปนิสฺสาย ชิคุจฺฉิต วา ฯ
[๖๓๒] อถวาป ทิฏ ว สุต มุต วาติ ทิฏ วา ทิฏสุทฺธึ
วา สุต วา สุตสุทฺธึ วา มุต วา มุตสุทฺธึ วา นิสฺสาย
อุปนิสฺสาย คณฺหิตฺวา ปรามสิตฺวา อภินิวิสิตฺวาติ อถวาป ทิฏว
สุต มุต วา ฯ
[๖๓๓] อุทฺธสรา สุทฺธิมนุตฺถุนนฺตีติ สนฺเตเก สมณพฺราหฺมณา
อุทฺธสราวาทา ฯ กตเม [๑] สมณพฺราหฺมณา อุทฺธสราวาทา ฯ เย
เต สมณพฺราหฺมณา อจฺจนฺตสุทฺธิกา สสารสุทฺธิกา อกิริยทิฏิกา
สสฺสตวาทา อิเม เต สมณพฺราหฺมณา อุทฺธสราวาทา ฯ เต
สสาเรน ๒ สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตตฺ ึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ อนุตฺถุนนฺติ
วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺตีติ อุทฺธสรา
สุทฺธิมนุตฺถุนนฺติ ฯ
[๖๓๔] อวีตตณฺหาเส ภวาภเวสูติ ตณฺหาติ รูปตณฺหา
สทฺทตณฺหา คนฺธตณฺหา รสตณฺหา โผฏพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา ฯ
ภวาภเวสูติ ภวาภเว กมฺมภเว ปุนพฺภเว กามภเว กมฺมภเว
กามภเว ปุนพฺภเว รูปภเว กมฺมภเว รูปภเว ปุนพฺภเว อรูปภเว
กมฺมภเว อรูปภเว ปุนพฺภเว ปุนปฺปุน ภเว ปุนปฺปุน คติยา
ปุนปฺปุน อุปปตฺติยา ปุนปฺปุน ปฏิสนฺธิยา ปุนปฺปุน อตฺตภาวาภินิพฺพตฺติยา ฯ
#๑ ม. ยุ. เต ฯ ๒ โป. ม. สสาเร ฯ
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อวีตตณฺหาเสติ อวีตตณฺหา อวิคตตณฺหา อจฺจตฺตตณฺหา
อวนฺตตณฺหา อมุตฺตตณฺหา อปฺปหีนตณฺหา อปฺปฏินิสฺสฏตณฺหาติ
อวีตตณฺหาเส ภวาภเวสุ ฯ เตนาห ภควา
ตมูปนิสฺสาย ชิคุจฺฉิต วา
อถวาป ทิฏว สุต มุต วา
อุทฺธสรา สุทฺธิมนุตฺถุนนฺติ
อวีตตณฺหาเส ภวาภเวสูติ ฯ
[๖๓๕] ปตฺถยมานสฺส หิ ชปฺปตานิ
สเวธิต ๑ วาป ปกปฺปเตสุ
จุตูปปาโต อิธ ยสฺส นตฺถิ
ส เกน เวเธยฺย กุหึ ปชปฺเป ฯ
[๖๓๖] ปตฺถยมานสฺส หิ ชปฺปต านีติ ปตฺถนา วุจฺจติ ตณฺหา
โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ
ปตฺถยมานสฺสาติ ปตฺถยมานสฺส อิจฺฉมานสฺส สาทิยมานสฺส
ปหยมานสฺส อภิชปฺปยมานสฺสาติ ปตฺถยมานสฺส หิ ฯ ชปฺปตานีติ
ชปฺปนา วุจฺจติ ตณฺหา โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา
โลโภ อกุสลมูลนฺติ ปตฺถยมานสฺส หิ ชปฺปตานิ ฯ
[๖๓๗] สเวธิต วาป ปกปฺปเตสูติ ปกปฺปนาติ เทฺว ปกปฺปนา
ตณฺหาปกปฺปนา จ ทิฏิปกปฺปนา จ ฯเปฯ อย ตณฺหาปกปฺปนา
ฯเปฯ อย ทิฏิปกปฺปนา ฯ วตฺถุอจฺเฉทสงฺกิโนป เวเธนฺติ
#๑ ปเวธิตนฺติป ปาโ ฯ
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อจฺฉิชฺชนฺเตป เวเธนฺติ อจฺฉินฺเนป เวเธนฺติ วตฺถวุ ิปริณามสงฺกิโนป
เวเธนฺติ วิปริณามนฺเตป เวเธนฺติ วิปริณเตป เวเธนฺติ ปเวเธนฺติ
สมฺปเวเธนฺตีติ สเวธิต วาป ปกปฺปเตสุ ฯ
[๖๓๘] จุตูปปาโต อิธ ยสฺส นตฺถีติ ยสฺสาติ อรหโต
ขีณาสวสฺส อาคมน คมน คมนาคมน กาล คติ ภวาภโว จุติ
จ อุปปตฺติ จ นิพฺพตฺติ จ เภโท จ ชาติชรามรณ นตฺถิ น
สนฺติ น สวิชฺชนฺติ นุปลพฺภนฺติ ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา
ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา ทฑฺฒาติ จุตูปปาโต
อิธ ยสฺส นตฺถิ ฯ
[๖๓๙] ส เกน เวเธยฺย กุหึ ปชปฺเปติ โส เกน ราเคน
เวเธยฺย เกน โทเสน เวเธยฺย เกน โมเหน เวเธยฺย เกน
มาเนน เวเธยฺย กาย ทิฏ ิยา เวเธยฺย เกน อุทฺธจฺเจน เวเธยฺย
กาย วิจิกิจฺฉาย เวเธยฺย เกหิ อนุสเยหิ เวเธยฺย รตฺโตติ
วา ทุฏโติ วา มูโฬฺหติ วา วินิพนฺโธติ วา ปรามฏโติ
วา วิกฺเขปคโตติ วา อนิฏงฺคโตติ วา ถามคโตติ วา ฯ
เต อภิสงฺขารา ปหีนา อภิสงฺขาราน ปหีนตฺตา คติยา เกน
เวเธยฺย เนรยิโกติ วา ติรจฺฉานโยนิโกติ วา ปตฺติวิสยิโกติ
วา มนุสโฺ สติ วา เทโวติ วา รูปต ิ วา อรูปต ิ วา
สฺีติ วา อสฺีติ วา เนวสฺีนาสฺีติ วา ฯ โส
เหตุ นตฺถิ ปจฺจโย นตฺถิ การณ นตฺถิ เยน เวเธยฺย ปเวเธยฺย
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สมฺปเวเธยฺยาติ ส เกน เวเธยฺย ฯ กุหึ ปชปฺเปติ กิมฺหิ ชปฺเปยฺย
ปชปฺเปยฺย อภิชปฺเปยฺยาติ ส เกน เวเธยฺย กุหึ ปชปฺเป ฯ
เตนาห ภควา
ปตฺถยมานสฺส หิ ชปฺปตานิ
สเวธิต วาป ปกปฺปเตสุ
จุตูปปาโต อิธ ยสฺส นตฺถิ
ส เกน เวเธยฺย กุหึ ปชปฺเปติ ฯ
[๖๔๐] ยมาหุ ธมฺม ปรมนฺติ เอเก
ตเมว หีนนฺติ ปนาหุ อฺเ
สจฺโจ นุ วาโท กตโม อิเมส
สพฺเพว หีเม กุสลาวทานา ฯ
[๖๔๑] ยมาหุ ธมฺม ปรมนฺติ เอเกติ ย ธมฺม ทิฏึ ปฏิปท
มคฺค เอเก สมณพฺราหฺมณา อิท ปรม อคฺค เสฏ วิเสฏ
ปาโมกฺข อุตฺตม ปวรนฺติ เอวมาหสุ เอว กเถนฺติ เอว ภณนฺติ
เอว ทีปยนฺติ เอว โวหรนฺตีติ ยมาหุ ธมฺม ปรมนฺติ เอเก ฯ
[๖๔๒] ตเมว หีนนฺติ ปนาหุ อฺเติ ตเมว ธมฺม ทิฏ ึ
ปฏิปท มคฺค เอเก สมณพฺราหฺมณา หีน เอต นิหีน เอต
โอมก เอต ลามก เอต ชตุกฺก เอต ปริตฺตก เอตนฺติ
เอวมาหสุ เอว กเถนฺติ เอว ภณนฺติ เอว ทีปยนฺติ เอว
โวหรนฺตีติ ตเมว หีนนฺติ ปนาหุ อฺเ ฯ
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[๖๔๓] สจฺโจ นุ วาโท กตโม อิเมสนฺติ อิเมส
สมณพฺราหฺมณาน วาโท กตโม สจฺโจ ตจฺโฉ ตโถ ภูโต ยาถาโว
อวิปรีโตติ สจฺโจ นุ วาโท กตโม อิเมส ฯ
[๖๔๔] สพฺเพว หีเม กุสลาวทานาติ สพฺเพว หีเม
สมณพฺราหฺมณา กุสลวาทา ปณฺฑติ วาทา ธีรวาทา าณวาทา
เหตุวาทา ลกฺขณวาทา การณวาทา านวาทา สกาย ลทฺธยิ าติ
สพฺเพว หีเม กุสลาวทานา ฯ เตนาห ภควา
ยมาหุ ธมฺม ปรมนฺติ เอเก
ตเมว หีนนฺติ ปนาหุ อฺเ
สจฺโจ นุ วาโท กตโม อิเมส
สพฺเพว หีเม กุสลาวทานาติ ฯ
[๖๔๕] สก หิ ธมฺม ปริปุณฺณมาหุ
อฺสฺส ธมฺม ปน หีนมาหุ
เอวมฺป วิคฺคยฺห วิวาทยนฺติ
สก สก สมฺมติมาหุ สจฺจ ฯ
[๖๔๖] สก หิ ธมฺม ปริปุณฺณมาหูติ สก หิ ธมฺม ทิฏ ึ
ปฏิปท มคฺค เอเก สมณพฺราหฺมณา อิท สมตฺต ปริปณ
ุ ฺณ
อโนมนฺติ เอวมาหสุ เอว กเถนฺติ เอว ภณนฺติ เอว ทีปยนฺติ
เอว โวหรนฺตีติ สก หิ ธมฺม ปริปุณฺณมาหุ ฯ
[๖๔๗] อฺสฺส ธมฺม ปน หีนมาหูติ อฺสฺส ธมฺม ทิฏึ
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ปฏิปท มคฺค เอเก สมณพฺราหฺมณา หีน เอต นิหีน เอต
โอมก เอต ลามก เอก ชตุกฺก เอต ปริตฺตก เอตนฺติ
เอวมาหสุ เอว กเถนฺติ เอว ภณนฺติ เอว ทีปยนฺติ เอว
โวหรนฺตีติ อฺสฺส ธมฺม ปน หีนมาหุ ฯ
[๖๔๘] เอวมฺป วิคฺคยฺห วิวาทยนฺตีติ เอว คเหตฺวา คณฺหิตฺวา
ปรามสิตฺวา อภินิวิสิตฺวา วิวาทยนฺติ กลห กโรนฺติ ภณฺฑน กโรนฺติ
วิคฺคห กโรนฺติ วิวาท กโรนฺติ เมธค กโรนฺติ น ตฺว อิม
ธมฺมวินย อาชานาสิ ฯเปฯ นิพฺเพเธหิ วา สเจ ปโหสีติ เอวมฺป
วิคฺคยฺห วิวาทยนฺติ ฯ
[๖๔๙] สก สก สมฺมติมาหุ สจฺจนฺติ สสฺสโต โลโก ฯเปฯ
เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ
โมฆมฺนฺติ สก สก สมฺมติมาหุ สจฺจ ฯ เตนาห ภควา
สก หิ ธมฺม ปริปุณฺณมาหุ
อฺสฺส ธมฺม ปน หีนมาหุ
เอวมฺป วิคฺคยฺห วิวาทยนฺติ
สก สก สมฺมติมาหุ สจฺจนฺติ ฯ
[๖๕๐] ปรสฺส เจ วมฺภยิเตน หีโน
น โกจิ ธมฺเมสุ วิเสสิ อสฺส
ปุถู หิ อฺสฺส วทนฺติ ธมฺม
นิหีนโต สมฺหิ ทฬฺหวทานา ฯ
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[๖๕๑] ปรสฺส เจ วมฺภยิเตน หีโนติ ปรสฺส เจ วมฺภยิตการณา
นินฺทิตการณา ครหิตการณา อุปวทิตการณา ปโร พาโล
โหติ หีโน นิหีโน โอมโก ลามโก ชตุกโฺ ก ปริตฺโตติ ปรสฺส
เจ วมฺภยิเตน หีโน ฯ
[๖๕๒] น โกจิ ธมฺเมสุ วิเสสิ อสฺสาติ ธมฺเมสุ น โกจิ
อคฺโค เสฏโ วิเสฏโ ปาโมกฺโข อุตฺตโม ปวโร อสฺสาติ น
โกจิ ธมฺเมสุ วิเสสิ อสฺส ฯ
[๖๕๓] ปุถู หิ อฺสฺส วทนฺติ ธมฺม นิหนี โตติ พหุกาป
พหุนฺน ธมฺม วทนฺติ อุปวทนฺติ นินฺทนฺติ ครหนฺติ หีนโต นิหีนโต
โอมกโต ลามกโต ชตุกฺกโต ปริตตฺ โต พหุกาป เอกสฺส ธมฺม
วทนฺติ อุปวทนฺติ นินทฺ นฺติ ครหนฺติ หีนโต นิหีนโต โอมกโต
ลามกโต ชตุกฺกโต ปริตฺตโต เอโกป พหุนฺน ธมฺม วทติ
อุปวทติ นินฺทติ ครหติ หีนโต นิหีนโต โอมกโต ลามกโต
ชตุกฺกโต ปริตฺตโต เอโกป เอกสฺส ธมฺม วทติ อุปวทติ
นินฺทติ ครหติ หีนโต นิหีนโต โอมกโต ลามกโต ชตุกกฺ โต
ปริตฺตโตติ ปุถู หิ อฺสฺส วทนฺติ ธมฺม นิหีนโต ฯ
[๖๕๔] สมฺหิ ทฬฺหวทานาติ ธมฺโม สกายน ทิฏิ สกายน
ปฏิปทา สกายน มคฺโค สกายน ฯ สกายเน ทฬฺหวาทา ถิรวาทา
พลิกวาทา อวฏิตวาทาติ สมฺหิ ทฬฺหวทานา ฯ เตนาห
ภควา
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ปรสฺส เจ วมฺภยิเตน หีโน
น โกจิ ธมฺเมสุ วิเสสิ อสฺส
ปุถู หิ อฺสฺส วทนฺติ ธมฺม
นิหีนโต สมฺหิ ทฬฺหวทานาติ ฯ
[๖๕๕] สธมฺมปูชา ๑ จ ปนา ตเถว
ยถา ปสสนฺติ สกายนานิ
สพฺเพ ๒ ปวาทา ตถิวา ภเวยฺยุ
สุทฺธี หิ เนส ปจฺจตฺตเมว ฯ
[๖๕๖] สธมฺมปูชา จ ปนา ตเถวาติ กตมา สธมฺมปูชา ฯ
สก สตฺถาร สกฺกโรติ ครุกโรติ มาเนติ ปูเชติ อย สตฺถา
สพฺพฺูติ อย สธมฺมปูชา ฯ สก ธมฺมกฺขาน สก คณ
สก ทิฏึ สก ปฏิปท สก มคฺค สกฺกโรติ ครุกโรติ มาเนติ
ปูเชติ อย มคฺโค นิยฺยานิโกติ อย สธมฺมปูชา ฯ สธมฺมปูชา
จ ปนา ตเถวาติ สธมฺมปูชา ตถา ตจฺฉา ภูตา ยาถาวา
อวิปรีตาติ สธมฺมปูชา จ ปนา ตเถว ฯ
[๖๕๗] ยถา ปสสนฺติ สกายนานีติ ธมฺโม สกายน ทิฏ ิ
สกายน ปฏิปทา สกายน มคฺโค สกายน ฯ สกายนานิ ปสสนฺติ
โถเมนฺติ กิตฺเตนฺติ วณฺเณนฺตีติ ยถา ปสสนฺติ สกายนานิ ฯ
[๖๕๘] สพฺเพ ปวาทา ตถิวา ภเวยฺยุนฺติ สพฺเพ ปวาทา
ตถา ตจฺฉา ภูตา ยาถาวา อวิปรีตา ภเวยฺยุนฺติ สพฺเพ ปวาทา
ตถิวา ภเวยฺยุ ฯ
#๑ ม. สทฺธมฺมปูชา ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ๒ โป. ม. สพฺเพว วาทา ฯ
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[๖๕๙] สุทฺธี หิ เนส ปจฺจตฺตเมวาติ ปจฺจตฺตเมว เตส
สมณพฺราหฺมณาน สุทฺธิ วิสุทฺธิ ปริสุทฺธิ มุตฺติ วิมุตฺติ ปริมตุ ฺตีติ
สุทฺธี หิ เนส ปจฺจตฺตเมว ฯ เตนาห ภควา
สธมฺมปูชา จ ปนา ตเถว
ยถา ปสสนฺติ สกายนานิ
สพฺเพ ปวาทา ตถิวา ภเวยฺยุ
สุทฺธี หิ เนส ปจฺจตฺตเมวาติ ฯ
[๖๖๐] น พฺราหฺมณสฺส ปรเนยฺยมตฺถิ
ธมฺเมสุ นิจฺเฉยฺย สมุคฺคหีต
ตสฺมา วิวาทานิ อุปาติวตฺโต
น หิ เสฏโต ปสฺสติ ธมฺมมฺ ฯ
[๖๖๑] น พฺราหฺมณสฺส ปรเนยฺยมตฺถีติ นาติ ปฏิกเฺ ขโป ฯ
พฺราหฺมโณติ สตฺตนฺน ธมฺมาน พาหิตตฺตา พฺราหฺมโณ ฯเปฯ
อนิสฺสิโต ๑ ตาทิ ปวุจฺจเต ส พฺรหฺมา ฯ น พฺราหฺมณสฺส ปรเนยฺยมตฺถีติ
พฺราหฺมณสฺส ปรเนยฺยตา นตฺถิ พฺราหฺมโณ น ปรเนยฺโย
น ปรปตฺติโย น ปรปจฺจโย น ปรปฏิพทฺธคู ชานาติ ปสฺสติ
อสมฺมูโฬฺห สมฺปชาโน ปฏิสฺสโต ฯ สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ
พฺราหฺมณสฺส ปรเนยฺยตา นตฺถิ พฺราหฺมโณ น ปรเนยฺโย น
ปรปตฺติโย น ปรปจฺจโย น ปรปฏิพทฺธคู ชานาติ ปสฺสติ
อสมฺมูโฬฺห สมฺปชาโน ปฏิสฺสโต ฯ สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ ฯเปฯ
#๑ โป. ม. อสิโต ฯ
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ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ พฺราหฺมณสฺส
ปรเนยฺยตา นตฺถิ พฺราหฺมโณ น ปรเนยฺโย น ปรปตฺติโย น
ปรปจฺจโย น ปรปฏิพทฺธคู ชานาติ ปสฺสติ อสมฺมูโฬฺห สมฺปชาโน
ปฏิสฺสโตติ น พฺราหฺมณสฺส ปรเนยฺยมตฺถิ ฯ
[๖๖๒] ธมฺเมสุ นิจฺเฉยฺย สมุคฺคหีตนฺติ ธมฺเมสูติ ทฺวาสฏิยา
ทิฏิคเตสุ ฯ นิจฺเฉยฺยาติ นิจฉฺ ินิตฺวา วินิจฺฉินิตฺวา
วิจินิตฺวา ปวิจินิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา
โอธิคฺคาโห วิลคฺคาโห วรคฺคาโห โกฏาสคฺคาโห อุจฺจยคฺคาโห
สมุจฺจยคฺคาโห อิท สจฺจ ตถ ตจฺฉ ภูต ยาถาว อวิปรีตนฺติ
คหิต ปรามฏ อภินิวิฏ  อชฺโฌสิต อธิมุตฺต นตฺถิ น สวิชฺชติ
นุปลพฺภติ ปหีน สมุจฺฉินฺน วูปสนฺต ปฏิปฺปสฺสทฺธ อภพฺพุปฺปตฺติก
าณคฺคินา ทฑฺฒนฺติ ธมฺเมสุ นิจฺเฉยฺย สมุคฺคหีต ฯ
[๖๖๓] ตสฺมา วิวาทานิ อุปาติวตฺโตติ ตสฺมาติ ตสฺมา
ตการณา ตเหตุ ตปฺปจฺจยา ตนิทานา ทิฏิกลหานิ ทิฏิภณฺฑนานิ
ทิฏิวิคฺคหานิ ทิฏิวิวาทานิ ทิฏิเมธคานิ อุปาติวตฺโต อติกฺกนฺโต
สมติกฺกนฺโต วีติวตฺโตติ ตสฺมา วิวาทานิ อุปาติวตฺโต ฯ
[๖๖๔] น หิ เสฏโต ปสฺสติ ธมฺมมฺนฺติ อฺ สตฺถาร
ธมฺมกฺขาน คณ ทิฏึ ปฏิปท มคฺค อฺตฺร สติปฏาเนหิ
อฺตฺร สมฺมปฺปธาเนหิ อฺตฺร อิทฺธิปฺปาเทหิ อฺตฺร
อินฺทฺริเยหิ อฺตฺร พเลหิ อฺตฺร โพชฺฌงฺเคหิ อฺตฺร
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อริยา อฏงฺคิกา มคฺคา อคฺค เสฏ วิเสฏ ปาโมกฺข อุตฺตม
ปวร ธมฺม น ปสฺสติ น ทกฺขติ น โอโลเกติ น นิชฺฌายติ น
อุปปริกฺขตีติ น หิ เสฏโต ปสฺสติ ธมฺมมฺ ฯ เตนาห ภควา
น พฺราหฺมณสฺส ปรเนยฺยมตฺถิ
ธมฺเมสุ นิจฺเฉยฺย สมุคฺคหีต
ตสฺมา วิวาทานิ อุปาติวตฺโต
น หิ เสฏโต ปสฺสติ ธมฺมมฺนฺติ ฯ
[๖๖๕] ชานามิ ปสฺสามิ ตเถว เอต
ทิฏิยา เอเก ปจฺเจนฺติ สุทฺธึ
อทฺทกฺขิ เจ กิฺหิ ตุมสฺส เตน
อติสิตฺวา อฺเน วทนฺติ สุทฺธึ ฯฅ
[๖๖๖] ชานามิ ปสฺสามิ ตเถว เอตนฺติ ชานามีติ ปรจิตฺตาเณน
วา ชานามิ ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาเณน วา ชานามิ ฯ
ปสฺสามีติ มสจกฺขุนา วา ปสฺสามิ ทิพฺเพน วา จกฺขุนา ปสฺสามิ ฯ
ตเถว เอตนฺติ เอต ตถ ตจฺฉ ภูต ยาถาว อวิปรีตนฺติ ชานามิ
ปสฺสามิ ตเถว เอต ฯ
[๖๖๗] ทิฏิยา เอเก ปจฺเจนฺติ สุทฺธินฺติ ทิฏิยา เอเกท
สมณพฺราหฺมณา สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ
ปจฺเจนฺติ ฯ สสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ทิฏิยา
เอเก สมณพฺราหฺมณา สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ
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ปริมุตฺตึ ปจฺเจนฺติ ฯ อสสฺสโต โลโก ฯเปฯ เนว โหติ น น
โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ทิฏิยา
เอเก สมณพฺราหฺมณา สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ
ปริมุตฺตึ ปจฺเจนฺตีติ ทิฏิยา เอเก ปจฺเจนฺติ สุทฺธึ ฯ
[๖๖๘] อทฺทกฺขิ เจ กิฺหิ ตุมสฺส เตนาติ อทฺทกฺขีติ
ปรจิตฺตาเณน วา อทฺทกฺขิ ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาเณน วา
อทฺทกฺขิ มสจกฺขุนา วา อทฺทกฺขิ ทิพฺเพน วา จกฺขุนา อทฺทกฺขีติ
อทฺทกฺขิ เจ ฯ กิฺหิ ตุมสฺส เตนาติ ตสฺส เตน ทสฺสเนน กึ
กถ [๑] ทุกขฺ ปริฺา อตฺถิ น สมุทยสฺส ปหาน อตฺถิ น มคฺคภาวนา
อตฺถิ น ผลสจฺฉิกิริยา อตฺถิ น ราคสฺส สมุจฺเฉทปฺปหาน
อตฺถิ น โทสสฺส สมุจฺเฉทปฺปหาน อตฺถิ น โมหสฺส
สมุจฺเฉทปฺปหาน อตฺถิ น กิเลสาน สมุจฺเฉทปฺปหาน อตฺถิ น
สสารวฏฏสฺส อุจฺเฉโท ๒ อตฺถีติ อทฺทกฺขิ เจ กิฺหิ ตุมสฺส เตน ฯ
[๖๖๙] อติสิตฺวา อฺเน วทนฺติ สุทฺธินฺติ เต ทิฏิยา ๓
สุทฺธิมคฺค วิสุทฺธิมคฺค ปริสุทฺธิมคฺค โวทาตมคฺค ปริโยทาตมคฺค ๔-&
อติกฺกมิตฺวา สมติกฺกมิตวฺ า วีติกฺกมิตฺวา อฺตฺร สติปฏาเนหิ
อฺตฺร สมฺมปฺปธาเนหิ อฺตฺร อิทฺธิปฺปาเทหิ อฺตฺร
อินฺทฺริเยหิ อฺตฺร พเลหิ อฺตฺร โพชฺฌงฺเคหิ อฺตฺร อริยา
อฏงฺคิกา มคฺคา สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมตุ ฺตึ
วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺตีติ เอวมฺป อติสติ ฺวา
#๑ ม. นสทฺโท อตฺถิ ฯ ๒ ม. อุปจฺเฉโท ฯ ๓ ม. ยุ. ติตฺถิยา ฯ ๔ ปริโวทาตมคฺค
#อิติป ปาโ ฯ
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อฺเน วทนฺติ สุทฺธึ ฯ อถวา พุทฺธา จ พุทธฺ สาวกา จ
ปจฺเจกพุทฺธา จ เตส ทิฏ ิยา ๑ อสุทฺธิมคฺค อวิสุทฺธิมคฺค อปริสุทฺธิมคฺค
อโวทาตมคฺค อปริโยทาตมคฺค อติกฺกมิตฺวา สมติกฺกมิตฺวา
วีติวตฺติตฺวา จตูหิ สติปฏาเนหิ จตูหิ สมฺมปฺปธาเนหิ จตูหิ
อิทฺธิปฺปาเทหิ ปฺจหิ อินฺทฺริเยหิ ปฺจหิ พเลหิ สตฺตหิ โพชฺฌงฺเคหิ
อริเยน อฏงฺคิเกน มคฺเคน สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสทุ ฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ
ปริมุตฺตึ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺตีติ เอวมฺป
อติสิตฺวา อฺเน วทนฺติ สุทฺธึ ฯ เตนาห ภควา
ชานามิ ปสฺสามิ ตเถว เอต
ทิฏิยา เอเก ปจฺเจนฺติ สุทฺธึ
อทฺทกฺขิ เจ กิฺหิ ตุมสฺส เตน
อติสิตฺวา อฺเน วทนฺติ สุทฺธินฺติ ฯ
[๖๗๐] ปสฺส นโร ทกฺขติ นามรูป
ทิสฺวาน วาฺสฺสติ ๒ ตานิเมว
กาม พหุ ปสฺสตุ อปฺปก วา
น หิ เตน สุทฺธึ กุสลา วทนฺติ ฯ
[๖๗๑] ปสฺส นโร ทกฺขติ นามรูปนฺติ ปสฺส นโรติ ปรจิตตฺ าเณน
วา ปสฺสนฺโต ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาเณน วา ปสฺสนฺโต
มสจกฺขุนา วา ปสฺสนฺโต ทิพฺเพน วา จกฺขุนา ปสฺสนฺโต นามรูปฺเว
ทกฺขติ นิจฺจโต สุขโต อตฺตโต น เตส ธมฺมาน สมุทย
#๑ ม. ยุ. ติตถฺ ิยาน ฯ ๒ ม. ทิสฺวาน วา ายติ ฯ
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วา อตฺถงฺคม วา อสฺสาท วา อาทีนว วา นิสฺสรณ วา ทกฺขตีติ
ปสฺส นโร ทกฺขติ นามรูป ฯ
[๖๗๒] ทิสฺวาน วาฺสฺสติ ตานิเมวาติ ทิสฺวาติ ปรจิตฺตาเณน
วา ทิสฺวา ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาเณน วา ทิสฺวา
มสจกฺขุนา วา ทิสฺวา ทิพฺเพน วา จกฺขุนา ทิสฺวา นามรูปฺเว
ทิสฺวา สฺสติ นิจฺจโต สุขโต อตฺตโต น เตส ธมฺมาน
สมุทย วา อตฺถงฺคม วา อสฺสาท วา อาทีนว วา นิสฺสรณ
วา สฺสตีติ ทิสฺวาน วาฺสฺสติ ตานิเมว ฯ
[๖๗๓] กาม พหุ ปสฺสตุ อปฺปก วาติ กาม พหุก วา
ปสฺสนฺโต นามรูป อปฺปก วา นิจฺจโต สุขโต อตฺตโตติ กาม
พหุ ปสฺสตุ อปฺปก วา ฯ
[๖๗๔] น หิ เตน สุทฺธึ กุสลา วทนฺตีติ กุสลาติ เย เต
ขนฺธกุสลา ธาตุกุสลา อายตนกุสลา ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสลา
สติปฏานกุสลา สมฺมปฺปธานกุสลา อิทฺธิปฺปาทกุสลา อินฺทฺริยกุสลา
พลกุสลา โพชฺฌงฺคกุสลา มคฺคกุสลา ผลกุสลา นิพฺพานกุสลา
เต กุสลา ปรจิตฺตาเณน วา ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาเณน วา
มสจกฺขุนา วา ทิพฺเพน วา จกฺขนุ า นามรูปทสฺสเนน สุทฺธึ
วิสุทฺธึ ปริสทุ ฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมุตตฺ ึ น วทนฺติ น กเถนฺติ น
ภณนฺติ น ทีปยนฺติ น โวหรนฺตีติ น หิ เตน สุทฺธึ กุสลา
วทนฺติ ฯ เตนาห ภควา
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ปสฺส นโร ทกฺขติ นามรูป
ทิสฺวาน วาฺสฺสติ ตานิเมว
กาม พหุ ปสฺสตุ อปฺปก วา
น หิ เตน สุทฺธึ กุสลา วทนฺตีติ ฯ
[๖๗๕] นิวิสฺสวาที น หิ สุพฺพนิ าโย
ปกปฺปต ๑ ทิฏ ิ ปุเรกฺขราโน
ย นิสฺสิโต ตตฺถ สุภวทาโน
สุทฺธึวโท ตตฺถ ตถทฺทสา โส ฯ
[๖๗๖] นิวิสฺสวาที น หิ สุพฺพนิ าโยติ สสฺสโต โลโก อิทเมว
สจฺจ โมฆมฺนฺติ นิวิสฺสวาที ฯ อสสฺสโต โลโก ฯเปฯ
เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ
โมฆมฺนฺติ นิวิสฺสวาที ฯ น หิ สุพฺพินาโยติ นิวิสฺสวาที
ทุพฺพินโย ทฺุาปโย ๒ ทุนฺนชิ ฺฌาปโย ทุปฺเปกฺขาปโย ทุปฺปสาทโยติ
นิวิสฺสวาที น หิ สุพฺพินาโย ฯ
[๖๗๗] ปกปฺปต ทิฏิ ปุเรกฺขราโนติ ปกปฺปต อภิสงฺขต
สณฺปต ทิฏึ ปุรกฺขโต ปุรโต กตฺวา จรติ ทิฏิทฺธโช
ทิฏิเกตุ ทิฏาธิปเตยฺโย ทิฏิยา ปริวาริโต จรตีติ ปกปฺปต 
ทิฏิ ปุเรกฺขราโน ฯ
[๖๗๘] ย นิสฺสิโต ตตฺถ สุภวทาโนติ ย นิสฺสิโตติ ย
สตฺถาร ธมฺมกฺขาน คณ ทิฏ ึ ปฏิปท มคฺค นิสฺสิโต สนฺนสิ ฺสิโต
#๑ ม. ปกปฺปต า ฯ ๒ ม. ทุปฺปฺาปโย ฯ
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อลฺลีโน อุปคโต อชฺโฌสิโต อธิมุตฺโตติ ย นิสสฺ ิโต ฯ ตตฺถาติ
สกาย ทิฏิยา สกาย ขนฺติยา สกาย รุจิยา สกาย ลทฺธิยา ฯ
สุภวทาโนติ สุภวาโท โสภนวาโท ปณฺฑิตวาโท ธีรวาโท าณวาโท
เหตุวาโท ลกฺขณวาโท การณวาโท านวาโท สกาย
ลทฺธิยาติ ย นิสฺสิโต ตตฺถ สุภวทาโน ฯ
[๖๗๙] สุทฺธึวโท ตตฺถ ตถทฺทสา โสติ สุทฺธวึ โทติ สุทฺธวิ าโท
วิสุทฺธิวาโท ปริสุทฺธิวาโท โวทาตวาโท ปริโยทาตวาโท ๑ ฯ อถวา
สุทฺธิทสฺสโน วิสุทฺธิทสฺสโน ปริสุทฺธิทสฺสโน โวทาตทสฺสโน
ปริโยทาตทสฺสโนติ ๒ สุทฺธึวโท ๓ ฯ ตตฺถาติ สกาย ทิฏิยา สกาย
ขนฺติยา สกาย รุจิยา สกาย ลทฺธิยา ฯ ตถทฺทสา โสติ ตถ
ตจฺฉ ภูต ยาถาว อวิปรีตนฺติ อทฺทส อทฺทกฺขิ อปสฺสิ ปฏิวชิ ฺฌีติ
สุทฺธึวโท ๒ ตตฺถ ตถทฺทสา โส ฯ เตนาห ภควา
นิวิสฺสวาที น หิ สุพฺพินาโย
ปกปฺปต ทิฏิ ปุเรกฺขราโน
ย นิสฺสิโต ตตฺถ สุภวทาโน
สุทฺธึวโท ตตฺถ ตถทฺทสา โสติ ฯ
[๖๘๐] น พฺราหฺมโณ กปฺปมุเปติ สงฺข ๔
น ทิฏิสารี นป าณพนฺธุ
ตฺวา จ โส สมฺมติโย ปุถชุ ชฺ า
อุเปกฺขตี อุคฺคหณนฺติ มฺเ ฯ
#๑-๒ ปริโวทาต .. อิติป ปาโ ฯ ๓ ม. สุทฺธึวาโท ฯ ๔ ม. สงฺขา ฯ สพฺพตฺถ
#อีทิสเมว ฯ
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[๖๘๑] น พฺราหฺมโณ กปฺปมุเปติ สงฺขนฺติ นาติ ปฏิกฺเขโป ฯ
พฺราหฺมโณติ สตฺตนฺน ธมฺมาน พาหิตตฺตา พฺราหฺมโณ ฯเปฯ8
อนิสฺสิโต ตาทิ ปวุจฺจเต ส พฺรหฺมา ฯ กปฺปาติ เทฺว กปฺปา
ตณฺหากปฺโป จ ทิฏิกปฺโป จ ฯเปฯ อย ตณฺหากปฺโป ฯเปฯ
อย ทิฏิกปฺโป ฯ สงฺขา วุจฺจติ าณ ยา ปฺา
ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ ฯ น พฺราหฺมโณ
กปฺปมุเปติ สงฺขนฺติ พฺราหฺมโณ สงฺขาย ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา
ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภตู  กตฺวา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ ฯเปฯ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต
นิโรธธมฺมนฺติ สงฺขาย ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา
วิภูต กตฺวา ตณฺหากปฺป วา ทิฏิกปฺป วา [๑] น อุเปติ น
อุปคจฺฉติ น คณฺหาติ น ปรามสติ นาภินวิ ิสตีติ น พฺราหฺมโณ
กปฺปมุเปติ สงฺข ฯ
[๖๘๒] น ทิฏิสารี นป าณพนฺธูติ ตสฺส ทฺวาสฏี ทิฏิคตานิ
ปหีนานิ สมุจฺฉินฺนานิ วูปสนฺตานิ ปฏิปฺปสฺสทฺธานิ อภพฺพุปฺปตฺติกานิ
าณคฺคินา ทฑฺฒานิ โส ทิฏิยา น ยายติ น
นิยฺยติ น วุยฺหติ น สหริยติ นป ต ทิฏิคต สารโต ปจฺเจติ
ปจฺจาคจฺฉตีติ น ทิฏิสารี ฯ นป าณพนฺธูติ อฏสมาปตฺติาเณน
วา ปฺจาภิฺาาเณน วา มิจฺฉาาเณน วา ตณฺหาพนฺธ
วา ทิฏิพนฺธ วา น กโรติ น ชเนติ น สฺชเนติ น
#๑ ม. เนติ ฯ
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นิพฺพตฺเตติ นาภินิพฺพตฺเตตีติ น ทิฏิสารี นป าณพนฺธุ ฯ
[๖๘๓] ตฺวา จ โส สมฺมติโย ปุถชุ ฺชาติ ตฺวาติ
ตฺวา ชานิตฺวา ตุลยิตวฺ า ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา
สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ ฯเปฯ
ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ตฺวา ชานิตฺวาค
ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวาติ ตฺวา จ
โส ฯ สมฺมติโยติ วุจฺจนฺติ ทฺวาสฏี ทิฏิคตานิ [๑] ฯ ปุถชุ ฺชาติ
ปุถุชชฺ เนหิ ชนิตา วา ตา สมฺมติโยติ ปุถชุ ฺชา ฯ ปุถุนานาชเนหิ
ชนิตา วา ตา สมฺมติโยติ ปุถุชชฺ าติ ตฺวา จ โส สมฺมติโย
ปุถุชชฺ า ฯ
[๖๘๔] อุเปกฺขตี อุคฺคหณนฺติ มฺเติ อฺเ ตณฺหาวเสน
ทิฏิวเสน คณฺหนฺติ ปรามสนฺติ อภินิวิสนฺติ อรหา อุเปกฺขติ
น คณฺหาติ น ปรามสติ นาภินิวิสตีติ อุเปกฺขตี อุคฺคหณนฺติ
มฺเ ฯ เตนาห ภควา
น พฺราหฺมโณ กปฺปมุเปติ สงฺข
น ทิฏิสารี นป าณพนฺธุ
ตฺวา จ โส สมฺมติโย ปุถชุ ชฺ า
อุเปกฺขตี อุคฺคหณนฺติ มฺเติ ฯ
[๖๘๕] วิสชฺช คนฺถานิ มุนีธ โลเก
วิวาทชาเตสุ น วคฺคสารี
#๑ โป. ม. ทิฏิสมฺมุติโย ฯ
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สนฺโต อสนฺเตสุ อุเปกฺขโก โส
อนุคฺคโห อุคฺคหณนฺติ มฺเ ฯ
[๖๘๖] วิสชฺช คนฺถานิ มุนีธ โลเกติ คนฺถาติ จตฺตาโร
คนฺถา อภิชฌ
ฺ า กายคนฺโถ พฺยาปาโท กายคนฺโถ สีลพฺพตฺตปรามาโส
กายคนฺโถ อิทสจฺจาภินิเวโส กายคนฺโถ ฯ อตฺตโน
ทิฏิยา ราโค อภิชฺฌา กายคนฺโถ ฯ ปรวาเทสุ อาฆาโต
อปฺปจฺจโย พฺยาปาโท กายคนฺโถ ฯ อตฺตโน สีล วา วตฺต
วา สีลพฺพตฺต วา ปรามสติ สีลพฺพตฺตปรามาโส กายคนฺโถ ฯ
อตฺตโน ทิฏ ิ ๑ อิทสจฺจาภินิเวโส กายคนฺโถ ฯ วิสชฺชาติ คนฺเถ
โวสฺสชฺชิตฺวา วา ๒ วิสชฺช ฯ อถวา คนฺเถ คถิเต คนฺถิเต พนฺเธ
วิพนฺเธ อาพนฺเธ ลคฺเค ลคฺคิเต ปลิพุทฺเธ พนฺธเน โผฏยิตวฺ า
วา ๒ วิสชฺช ฯ ยถา วยฺห วา รถ วา สกฏ วา สนฺทมานิก วา
สชฺช วิสชฺช กโรนฺติ วิโกเปนฺติ เอวเมว คนฺเถ โวสฺสชฺชิตฺวา
วา ๓ วิสชฺช อถวา คนฺเถ คถิเต คนฺถิเต พนฺเธ วิพนฺเธ อาพนฺเธ
ลคฺเค ลคฺคิเต ปลิพุทฺเธ พนฺธเน โผฏยิตฺวา วา ๔ วิสชฺช ฯ มุนีติ
โมน วุจฺจติ าณ ยา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ สงฺคชาลมติจฺจ
โส มุนิ ฯ อิธาติ อิมิสฺสา ทิฏ ิยา ฯเปฯ อิมสฺมึ
มนุสฺสโลเกติ วิสชฺช คนฺถานิ มุนีธ โลเก ฯ
[๖๘๗] วิวาทชาเตสุ น วคฺคสารีติ วิวาทชาเตสุ สฺชาเตสุ
นิพฺพตฺเตสุ อภินิพฺพตฺเตสุ ปาตุภูเตสุ ฉนฺทาคตึ คจฺฉนฺเตสุ
#๑ ม. ทิฏึ อภินิเวโส กายคนฺโถ ฯ ๒-๓-๔. ม. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ
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โทสาคตึ คจฺฉนฺเตสุ โมหาคตึ คจฺฉนฺเตสุ ภยาคตึ คจฺฉนฺเตสุ น
ฉนฺทาคตึ คจฺฉติ น โทสาคตึ คจฺฉติ น โมหาคตึ คจฺฉติ น
ภยาคตึ คจฺฉติ น ราควเสน คจฺฉติ น โทสวเสน คจฺฉติ น
โมหวเสน คจฺฉติ น มานวเสน คจฺฉติ น ทิฏิวเสน คจฺฉติ
น อุทฺธจฺจวเสน คจฺฉติ น วิจิกิจฺฉาวเสน คจฺฉติ น อนุสยวเสน
คจฺฉติ น วคฺเคหิ ธมฺเมหิ ยายติ นิยฺยติ วุยฺหติ สหริยตีติ
วิวาทชาเตสุ น วคฺคสารี ฯ
[๖๘๘] สนฺโต อสนฺเตสุ อุเปกฺขโก โสติ สนฺโตติ ราคสฺส
สนฺตตฺตา สนฺโต โทสสฺส สนฺตตฺตา สนฺโต โมหสฺส สนฺตตฺตา
สนฺโต ฯเปฯ สพฺพากุสลาภิสงฺขาราน สนฺตตฺตา สมิตตฺตา
วูปสมิตตฺตา วิชฺฌาตตฺตา นิพฺพุตตฺตา วิคตตฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธตฺตา
สนฺโต อุปสนฺโต วูปสนฺโต นิพฺพุโต ปฏิปฺปสฺสทฺโธติ สนฺโต ฯ
อสนฺเตสูติ อสนฺเตสุ อนุปสนฺเตสุ อวูปสนฺเตสุ อนิพฺพุเตสุ อปฺปฏิปฺปสฺสทฺเธสูติ
สนฺโต อสนฺเตสุ ฯ อุเปกฺขโก โสติ อรหา
ฉฬงฺคุเปกฺขาย สมนฺนาคโต จกฺขุนา รูป ทิสฺวา เนว สุมโน โหติ
น ทุมฺมโน อุเปกฺขโก วิหรติ สโต สมฺปชาโน ฯ โสเตน สทฺท
สุตฺวา ฯเปฯ กาล กงฺขติ ภาวิโต สุทนฺโตติ ๑ สนฺโต อสนฺเตสุ
อุเปกฺขโก โส ฯ
[๖๘๙] อนุคฺคโห อุคฺคหณนฺติ มฺเติ อฺเ ตณฺหาวเสน
ทิฏิวเสน คณฺหนฺติ ๒ ปรามสนฺติ อภินิวิสนฺติ อรหา อุเปกฺขติ
#๑ ม. สนฺโตติ ฯ ๒ โป. ม. คณฺหนฺเต ปรามสนฺเต อภินิวิสนฺเต ฯ
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น คณฺหาติ น ปรามสติ นาภินิวิสตีติ อนุคฺคโห อุคฺคหณนฺติ
มฺเ ฯ เตนาห ภควา
วิสชฺช คนฺถานิ มุนีธ โลเก
วิวาทชาเตสุ น วคฺคสารี
สนฺโต อสนฺเตสุ อุเปกฺขโก โส
อนุคฺคโห อุคฺคหณนฺติ มฺเติ ฯ
[๖๙๐] ปุพฺพาสเว หิตฺวา นเว อกุพฺพ
น ฉนฺทคู โนป นิวิสฺสวาที
ส วิปฺปมุตฺโต ทิฏิคเตหิ ธีโร
น ลิมฺปตี โลเก อนตฺตครหี ฯ
[๖๙๑] ปุพฺพาสเว หิตฺวา นเว อกุพฺพนฺติ ปุพฺพาสวา วุจฺจนฺติ
อตีตา รูป ๑ เวทนา สฺา สงฺขารา วิฺาณ ฯ อตีเต สงฺขาเร
อารพฺภ เย กิเลสา อุปปฺ ชฺเชยฺยุ เต กิเลเส หิตวฺ า จชิตฺวา
ปริจฺจชิตฺวา ปชหิตฺวา วิโนทิตฺวา ๒ พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวงฺคมิตฺวาติ
ปุพฺพาสเว หิตฺวา ฯ นเว อกุพฺพนฺติ นวา วุจฺจนฺติ ปจฺจุปฺปนฺนา
รูป เวทนา สฺา สงฺขารา วิฺาณ ฯ ปจฺจุปฺปนฺเน สงฺขาเร
อารพฺภ ฉนฺท อกุพฺพมาโน เปม อกุพฺพมาโน ราค อกุพฺพมาโน
อชนยมาโน อสฺชนยมาโน อนิพฺพตฺตยมาโน นาภินิพฺพตฺตยมาโนติ
ปุพฺพาสเว หิตฺวา นเว อกุพฺพ ฯ
[๖๙๒] น ฉนฺทคู โนป นิวิสฺสวาทีติ น ฉนฺทคูติ น ฉนฺทาคตึ
#๑ ม. รูป ... สงฺขารวิฺาณา ฯ ๒ ม. วิโนเทตฺวา พฺยนฺตึกริตฺวา ฯ
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คจฺฉติ น โทสาคตึ คจฺฉติ น โมหาคตึ คจฺฉติ น ภยาคตึ
คจฺฉติ น ราควเสน คจฺฉติ น โทสวเสน คจฺฉติ น โมหวเสน
คจฺฉติ น มานวเสน คจฺฉติ น ทิฏิวเสน คจฺฉติ น อุทฺธจฺจวเสน
คจฺฉติ น วิจิกิจฺฉาวเสน คจฺฉติ น อนุสยวเสน คจฺฉติ
น วคฺเคหิ ธมฺเมหิ ยายติ นิยฺยติ วุยหฺ ติ สหริยตีติ น ฉนฺทคู ฯ
โนป นิวิสสฺ วาทีติ สสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ
[๑] นิวิสฺสวาที อสสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ฯเปฯ
เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ
โมฆมฺนฺติ นิวิสฺสวาทีติ น ฉนฺทคู โนป นิวิสฺสวาที ฯ
[๖๙๓] ส วิปฺปมุตฺโต ทิฏิคเตหิ ธีโรติ ตสฺส ทฺวาสฏี ทิฏิคตานิ
ปหีนานิ สมุจฺฉินฺนานิ วูปสนฺตานิ ปฏิปฺปสฺสทฺธานิ อภพฺพุปฺปตฺติกานิ
าณคฺคินา ทฑฺฒานิ โส ทิฏิคเตหิ วิปฺปมุตฺโต
วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหรตีติ ฯ ธีโรติ ธีโร
ปณฺฑิโต ปฺวา พุทธฺ ิมา าณี วิภาวี เมธาวีติ ส วิปฺปมุตฺโต
ทิฏิคเตหิ ธีโร ฯ
[๖๙๔] น ลิมฺปตี โลเก อนตฺตครหีติ เลโปติ ๒ เทฺว เลปา
ตณฺหาเลโป จ ทิฏิเลโป จ ฯเปฯ อย ตณฺหาเลโป ฯเปฯ
อย ทิฏิเลโป ฯ ตสฺส ตณฺหาเลโป ปหีโน ทิฏิเลโป ปฏินิสฺสฏโ [๓]
ตณฺหาเลปสฺส ปหีนตฺตา ทิฏ ิเลปสฺส ปฏินิสฺสฏตฺตา
อนุปลิตฺโต ๔ อปายโลเก น ลิมฺปติ มนุสฺสโลเก น ลิมฺปติ เทวโลเก
#๑ ม. นสทฺโท อตฺถิ ฯ ๒ ม. เลปาติ ฯ ๓ ม. ตสฺส ฯ ๔ ม. อย ปาโ น
#ทิสฺสติ ฯ

สุตฺต ขุ. มหานิทฺเทโส - หนาที่ 401

น ลิมฺปติ ขนฺธโลเก น ลิมฺปติ ธาตุโลเก น ลิมฺปติ อายตนโลเก
น ลิมฺปติ น สลิมฺปติ นุปลิมฺปติ อลิตฺโต อสลิตฺโต อนุปลิตฺโต
นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา
วิหรตีติ น ลิมฺปติ โลเก ฯ อนตฺตครหีติ ทฺวหี ิ การเณหิ
อตฺตาน ครหติ กตตฺตา จ อกตตฺตา จ ฯ กถ กตตฺตา จ
อกตตฺตา จ อตฺตาน ครหติ ฯ กต เม กายทุจฺจริต อกต
เม กายสุจริตนฺติ อตฺตาน ครหติ กต เม วจีทุจฺจริต กต
เม มโนทุจจฺ ริต กโต เม ปาณาติปาโต ฯเปฯ กตา เม
มิจฺฉาทิฏิ อกตา เม สมฺมาทิฏีติ อตฺตาน ครหติ ฯ เอว
กตตฺตา จ อกตตฺตา จ อตฺตาน ครหติ ฯ อถวา สีเลสุมฺหิ
น ปริปูรกิ ารีติ ๑ อตฺตาน ครหติ อินฺทฺริเยสุมฺหิ อคุตฺตทฺวาโรติ
โภชเน อมตฺตฺุมฺหีติ ๒ ชาคริยมนนุยุตฺโตติ ๓ น สติสมฺปชฺเน
สมนฺนาคโตติ อภาวิตา เม จตฺตาโร สติปฏานาติ อภาวิตา
เม จตฺตาโร สมฺมปฺปธานาติ อภาวิตา เม จตฺตาโร อิทฺธิปฺปาทาติ
อภาวิตานิ เม ปฺจินฺทฺริยานีติ อภาวิตานิ เม ปฺจ
พลานีติ อภาวิตา เม สตฺต โพชฺฌงฺคาติ อภาวิโต เม อริโย
อฏงฺคิโก มคฺโคติ ทุกฺข เม อปริฺาตนฺติ ทุกฺขสมุทโย
เม อปฺปหีโนติ มคฺโค เม อภาวิโตติ นิโรโธ เม อสจฺฉิกโตติ
อตฺตาน ครหติ ฯ เอว กตตฺตา จ อกตตฺตา จ อตฺตาน
ครหติ ฯ เอว อตฺตครหิย ๔ กมฺม อกุพฺพมาโน อชนยมาโน
#๑ ม. ยุ. ปริปูรการี ฯ ๒ ม. โภชเนมฺหิ อมตฺตฺูติ ฯ ๓ ม. ชาคริยมฺหิ ฯ
#สติสมฺปชฺเนามฺหิ ฯ ๔ ม. อตฺตครหี ฯ ตยิท กมฺม ฯ
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อสฺชนยมาโน อนิพฺพตฺตยมาโน นาภินิพฺพตฺตยมาโน อนตฺตครหีติ
น ลิมฺปตี โลเก อนตฺตครหี ฯ เตนาห ภควา
ปุพฺพาสเว หิตฺวา นเว อกุพฺพ
น ฉนฺทคู โนป นิวิสฺสวาที
ส วิปฺปมุตฺโต ทิฏิคเตหิ ธีโร
น ลิมฺปตี โลเก อนตฺตครหีติ ฯ
[๖๙๕] ส สพฺพธมฺเมสุ วิเสนิภูโต
ยงฺกิฺจิ ทิฏว สุต มุต วา
ส ปนฺนภาโร มุนิ วิปฺปมุตฺโต
น กปฺปโย นูปรโต น ปตฺถโิ ยติ ภควา ฯ
[๖๙๖] ส สพฺพธมฺเมสุ วิเสนิภูโต ยงฺกิฺจิ ทิฏว สุต มุต
วาติ เสนา วุจฺจติ มารเสนา ฯ กายทุจฺจริต มารเสนา
วจีทุจฺจริต มารเสนา มโนทุจฺจริต มารเสนา ราโค โทโส โมโห
โกโธ อุปนาโห มกฺโข ปฬาโส อิสฺสา มจฺฉริย มายา สาเยฺย
ถมฺโภ สารมฺโภ มาโน อติมาโน มโท ปมาโท สพฺเพ กิเลสา
สพฺเพ ทุจฺจริตา สพฺเพ ทรถา สพฺเพ ปริฬาหา สพฺเพ สนฺตาปา
สพฺพากุสลาภิสงฺขารา มารเสนา ฯ วุตฺต เหต ภควตา
กามา เต ปมา เสนา ทุติยารติ วุจฺจติ
ตติยา ขุปฺปปาสา เต จตุตฺถี ตณฺหา ปวุจฺจติ
ปฺจม ถีนมิทฺธนฺเต ฉฏา ภิรู ปวุจฺจติ
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สตฺตมี วิจิกิจฺฉา เต มกฺโข ถมฺโภ เต อฏโมิ
ลาโภ สิโลโก สกฺกาโร มิจฺฉาลทฺโธ จ โย ยโส
โย จตฺตาน สมุกฺกเส ปเร จ อวชานติ
เอสา นมุจิ เต เสนา กณฺหสฺสาภิปฺปหาริณี
น น อสูโร ชินาติ เชตฺวา จ ๑ ลภเต สุขนฺติ ฯ
ยโต จตูหิ อริยมคฺเคหิ สพฺพา จ มารเสนา สพฺเพ จ ปฏิเสนิกรา
กิเลสา ชิตา จ ปราชิตา จ ภคฺคา วิปฺปลุตฺตา ปรมฺมุขา โส
วุจฺจติ วิเสนิภูโต ฯ โส ทิฏเ วิเสนิภูโต สุเต มุเต วิฺาเต
วิเสนิภูโตติ ส สพฺพธมฺเมสุ วิเสนิภูโต ยงฺกิฺจิ ทิฏว สุต
มุต วา ฯ
[๖๙๗] ส ปนฺนภาโร มุนิ วิปฺปมุตฺโตติ ภาโรติ ๒ ตโย ภารา
ขนฺธภาโร กิเลสภาโร อภิสงฺขารภาโร ฯ กตโม ขนฺธภาโร ฯ
ปฏิสนฺธิยา รูป เวทนา สฺา สงฺขารา วิฺาณ อย
ขนฺธภาโร ฯ กตโม กิเลสภาโร ฯ ราโค โทโส โมโห ฯเปฯ
สพฺพากุสลาภิสงฺขารา อย กิเลสภาโร ฯ กตโม อภิสงฺขารภาโร ฯ
ปฺุาภิสงฺขาโร อปฺุาภิสงฺขาโร อาเนฺชาภิสงฺขาโร
อย อภิสงฺขารภาโร ฯ ยโต ขนฺธภาโร จ กิเลสภาโร จ
อภิสงฺขารภาโร จ ปหีนา โหนฺติ อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา
อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปปฺ าทธมฺมา โส วุจฺจติ ปนฺนภาโร ปติตภาโร
โอโรปตภาโร สโมโรปตภาโร นิกฺขิตฺตภาโร ปฏิปปฺ สฺสทฺธภาโร ฯ
#๑ ม. ว ฯ ๒ ม. ภาราติ ฯ
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มุนีติ โมน วุจฺจติ าณ ยา ปฺา ปชานนา วิจโย
ปวิจโย ธมฺมวิจโย สลฺลกฺขณา อุปลกฺขณา ปจฺจุปลกฺขณา
ปณฺฑิจฺจ โกสลฺล เนปฺุ เวภพฺยา จินฺตา อุปปริกฺขา ภูรี เมธา
ปริณายิกา วิปสฺสนา สมฺปชฺ ปโตโท ปฺา ปฺินฺทฺริย
ปฺาพล ปฺาสตฺถ ปฺาปาสาโท ปฺาอาโลโก
ปฺาโอภาโส ปฺาปชฺโชโต ปฺารตน อโมโห ธมฺมวิจโย
สมฺมาทิฏิ เตน าเณน สมนฺนาคโต มุนิ โมนปฺปตฺโตติ ๑ ฯ
ตีณิ โมเนยฺยานิ กายโมเนยฺย วจีโมเนยฺย มโนโมเนยฺย ฯ
กตม กายโมเนยฺย ฯ ติวิธาน กายทุจฺจริตาน ปหานb
กายโมเนยฺย ฯ ติวิธ กายสุจริต กายโมเนยฺย ฯ กายารมฺมณ ๒
าณ กายโมเนยฺย ฯ กายปริฺา กายโมเนยฺย ฯ ปริฺาสหคโต
มคฺโค กายโมเนยฺย ฯ กาเย ฉนฺทราคสฺส ปหาน กายโมเนยฺย ฯ
กายสงฺขารนิโรโธ จตุตฺถชฺฌานสมาปตฺติ กายโมเนยฺย ฯ อิท
กายโมเนยฺย ฯ
กตม วจีโมเนยฺย ฯ จตุพฺพิธาน วจีทุจฺจริตาน ปหาน
วจีโมเนยฺย ฯ จตุพฺพิธ วจีสุจริต วจีโมเนยฺย ฯ วาจารมฺมณ ๓
าณ วจีโมเนยฺย ฯ วาจาปริฺา วจีโมเนยฺย ฯ ปริฺาสหคโต
สหคโต มคฺโค วจีโมเนยฺย ฯ วาจาย ฉนฺทราคสฺส ปหาน
วจีโมเนยฺย ฯ วจีสงฺขารนิโรโธ ทุติยชฺฌานสมาปตฺติ วจีโมเนยฺย ฯ
อิท วจีโมเนยฺย ฯ
#๑ โป. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. กายารมฺมเณ ฯ ๓ ม. วาจารมฺมเณ ฯ
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กตม มโนโมเนยฺย ฯ ติวิธาน มโนทุจฺจริตาน ปหาน
มโนโมเนยฺย ฯ ติวิธ มโนสุจริต มโนโมเนยฺย ฯ จิตฺตารมฺมณ ๑
าณ มโนโมเนยฺย ฯ จิตฺตปริฺา มโนโมเนยฺย ฯ ปริฺาสหคโต
สหคโต มคฺโค มโนโมเนยฺย ฯ จิตฺเต ฉนฺทราคสฺส ปหาน
มโนโมเนยฺย ฯ จิตฺตสงฺขารนิโรโธ สฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ
มโนโมเนยฺย ฯ อิท มโนโมเนยฺย ฯ
กายมุนึ วาจามุนึ มโนมุนิมนาสว
มุนึ โมเนยฺยสมฺปนฺน อาหุ สพฺพปฺปหายิน ฯ
กายมุนึ วาจามุนึ มโนมุนิมนาสว
มุนึ โมเนยฺยสมฺปนฺน อาหุ นินฺหาตปาปกนฺติ ฯ
อิเมหิ [๒] โมเนยฺเยหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา ฉ มุนโย อาคารมุนโย
อนาคารมุนโย เสกฺขมุนโย อเสกฺขมุนโย ปจฺเจกมุนโย มุนิมนุ โย ฯ
กตเม อาคารมุนโย ฯ เย เต อาคาริกา ทิฏปทา วิฺาตสาสนา
อิเม อาคารมุนโย ฯ กตเม อนาคารมุนโย ฯ เย เต
ปพฺพชิตา ทิฏปทา วิฺาตสาสนา อิเม อนาคารมุนโย ฯ
สตฺต เสกฺขา เสกฺขมุนโย ฯ อรหนฺโต อเสกฺขมุนโย ฯ'
ปจฺเจกพุทฺธา ปจฺเจกมุนโย ฯ มุนมิ ุนโย ตถาคตา อรหนฺโต
สมฺมาสมฺพุทฺธา ฯ
น โมเนน มุนิ โหติ มูฬฺหรูโป อวิทฺทสุ
โย จ ตุลว ปคฺคยฺห วรมาทาย ปณฺฑิโต
#๑ ม. จิตฺตารมฺมเณ ฯ ๒ ม. ตีหิ ฯ
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ปาปานิ ปริวชฺเชติ ส มุนิ เตน โส มุนิ
โย มุนาติ อุโภ โลเก มุนิ เตน ปวุจฺจติ
อสตฺจ สตฺจ ตฺวา ธมฺม
อชฺฌตฺต พหิทฺธา จ สพฺพโลเก
เทวมนุสฺเสหิ ปูชิโต
โย โส ๑ สงฺคชาลมติจฺจ โส มุนิ ฯ
วิปฺปมุตฺโตติ มุนิโน ราคา จิตฺต มุตฺต วิมุตฺต สุวิมุตฺต โทสา
จิตฺต โมหา จิตฺต มุตฺต วิมุตฺต สุวิมุตฺต ฯเปฯ สพฺพากุสลาภิสงฺขาเรหิ
จิตฺต มุตฺต วิมุตฺต สุวิมุตฺตนฺติ ส ปนฺนภาโร มุนิ วิปปฺ มุตฺโต ฯ
[๖๙๘] น กปฺปโ ย นูปรโต น ปตฺถิโยติ ภควาติ กปฺโปติ ๒
เทฺว กปฺปา ตณฺหากปฺโป จ ทิฏิกปฺโป จ ฯเปฯ อย ตณฺหากปฺโป
ฯเปฯ อย ทิฏิกปฺโป ฯ ตสฺส ตณฺหากปฺโป ปหีโน
ทิฏิกปฺโป ปฏินิสฺสฏโ ตณฺหากปฺปสฺส ปหีนตฺตา ทิฏ ิกปฺปสฺส
ปฏินิสฺสฏตฺตา ตณฺหากปฺป วา ทิฏิกปฺป วา น กปฺเปติ น
ชเนติ น สฺชเนติ น นิพฺพตฺเตติ นาภินิพฺพตฺเตตีติ น กปฺปโย ฯ
นูปรโตติ สพฺเพ พาลปุถุชชฺ นา รชฺชนฺติ กลฺยาณปุถุชฺชน อุปาทาย
สตฺต เสกฺขา อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส
สจฺฉิกิริยาย อารมนฺติ วิรมนฺติ ปฏิวิรมนฺติ อรหา อารโต
อสฺส ๓ วิรโต ปฏิวริ โต นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต
#๑ ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ ๒ โป. ม. กปฺปาติ ฯ ๓ ม. อย ปาโ น
#ทิสฺสติ ฯ
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วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหเรยฺยาติ น กปฺปโย นูปรโต ฯ
น ปตฺถิโยติ ปตฺถนา วุจฺจติ ตณฺหา โย ราโค สาราโค ฯเปฯ
อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ ยสฺเสสา ปตฺถนา [๑] ปหีนา สมุจฺฉินฺนา
วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา ทฑฺฒา โส
วุจฺจติ น ปตฺถิโย ฯ ภควาติ คารวาธิวจน ฯ อปจ ภคฺคราโคติ
ภควา ฯ ภคฺคโทโสติ ภควา ฯ ภคฺคโมโหติ ภควา ฯ ภคฺคมาโนติ
ภควา ฯ ภคฺคทิฏีติ ภควา ฯ ภคฺคกณฺฏโกติ ภควา ฯ
ภคฺคกิเลโสติ ภควา ฯ ภชิ วิภชิ ปฏิวิภชิ ธมฺมรตนนฺติ ภควา ฯ
ภวาน อนฺตกโรติ ภควา ฯ ภาวิตกาโยติ ภควา ฯ ภาวิตสีโลติ
ภาวิตจิตฺโตติ ภาวิตปฺโติ ภควา ฯ ภชิ วา ภควา อรฺวนปตฺถานิ
ปนฺตานิ เสนาสนานิ อปฺปสทฺทานิ อปฺปนิคฺโฆสานิ วิชนวาตานิ
มนุสฺสราหเสยฺยกานิ ปฏิสลฺลานสารูปานีติ ภควา ฯ ภาคี
วา ภควา จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ
ภควา ฯ ภาคี วา ภควา อตฺถรสสฺส ธมฺมรสสฺส
วิมุตฺติรสสฺส อธิสีลสฺส อธิจิตฺตสฺส อธิปฺายาติ ภควา ฯ
ภาคี วา ภควา จตุนฺน ฌานาน จตุนฺน อปฺปมฺาน จตุนฺน
อรูปสมาปตฺตีนนฺติ ภควา ฯ ภาคี วา ภควา อฏนฺน วิโมกฺขาน
อฏนฺน อภิภายตนาน นวนฺน อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺตีนนฺติ ภควา ฯ
ภาคี วา ภควา ทสนฺน สฺาภาวนาน ทสนฺน กสิณสมาปตฺตีน
อานาปานสฺสติสมาธิสฺส อสุภสมาปตฺติยาติ ภควา ฯ ภาคี วา
#๑ โป. ม. ตณฺหา ฯ
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ภควา จตุนฺน สติปฏานาน จตุนฺน สมฺมปฺปธานาน จตุนฺน อิทฺธิปฺปาทาน
ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน ปฺจนฺน พลาน สตฺตนฺน โพชฺฌงฺคาน
อริยสฺส อฏงฺคิกสฺส มคฺคสฺสาติ ภควา ฯ ภาคี วา ภควา
ทสนฺน ตถาคตพลาน จตุนฺน เวสารชฺชาน จตุนฺน ปฏิสมฺภิทาน
ฉนฺน อภิฺาน ฉนฺน พุทฺธธมฺมานนฺติ ภควา ฯ ภควาติ เนต
นาม มาตรา กต น ปตรา กต น ภาตรา กต น ภคินิยา
กต น มิตฺตามจฺเจหิ กต น าติสาโลหิเตหิ กต น สมณพฺราหฺมเณหิ
กต น เทวตาหิ กต วิโมกฺขนฺติกเมต พุทฺธาน
ภควนฺตาน โพธิยา มูเล สห สพฺพฺุตาณสฺส ปฏิลาภา สจฺฉิกา
ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ น กปฺปโ ย นูปรโต น ปตฺถิโยติ
ภควา ฯ เตนาห ภควา
ส สพฺพธมฺเมสุ วิเสนิภูโต
ยงฺกิฺจิ ทิฏว สุต มุต วา
ส ปนฺนภาโร มุนิ วิปฺปมุตฺโต
น กปฺปโย นูปรโต น ปตฺถโิ ยติ ภควาติ ฯ
เตรสโม มหาวิยูหสุตฺตนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
___________________
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จุทฺทสโม ตุวฏกสุตฺตนิทฺเทโส
[๖๙๙] ปุจฺฉามิ ต อาทิจฺจพนฺธธ
วิเวก สนฺติปทฺจ มเหสึ
กถ ทิสฺวา นิพฺพาติ ภิกฺขุ
อนุปาทิยาโน โลกสฺมึ กิฺจิ ฯ
[๗๐๐] ปุจฺฉามิ ต อาทิจฺจพนฺธุนฺติ ปุจฺฉาติ ติสฺโส ปุจฉฺ า
อทิฏโชตนา ปุจฺฉา ทิฏสสนฺทนา ปุจฺฉา วิมติจฺเฉทนา ปุจฺฉา ฯ
กตมา อทิฏโชตนา ปุจฺฉา ฯ ปกติยา ลกฺขณ อาต
โหติ อทิฏ  อตุลิต อตีริต อวิภูต อวิภาวิต ตสฺส าณาย
ทสฺสนาย ตุลนาย ตีรณาย วิภาวนาย ปฺห ปุจฺฉติ อย
อทิฏโชตนา ปุจฺฉา ฯ
กตมา ทิฏสสนฺทนา ปุจฺฉา ฯ ปกติยา ลกฺขณ าต
โหติ ทิฏ ตุลิต ตีรติ  วิภูต วิภาวิต อฺเหิ ปณฺฑิเตหิ
สทฺธึ สสนฺทนตฺถาย ปฺห ปุจฺฉติ อย ทิฏสสนฺทนา ปุจฺฉา ฯ
กตมา วิมติจฺเฉทนา ปุจฺฉา ฯ ปกติยา สสยปกฺขนฺโน ๑ โหติ
วิมติปกฺขนฺโน เทฺวฬฺหกชาโต เอว นุ โข น นุ โข กินฺนุ
โข กถ นุ โขติ โส วิมติจฺเฉทนตฺถาย ปฺห ปุจฺฉติ อย
วิมติจฺเฉทนา ปุจฺฉา ฯ อิมา ติสฺโส ปุจฺฉา ฯ
อปราป ติสฺโส ปุจฺฉา มนุสสฺ ปุจฺฉา อมนุสฺสปุจฺฉา
นิมฺมิตปุจฺฉา ฯ
#๑ ม. สสยปกฺขนฺโท ฯ ยุ. .. ปกฺขนฺโต ฯ
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กตมา มนุสฺสปุจฺฉา ฯ มนุสฺสา พุทฺธ ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา
ปฺห ปุจฺฉนฺติ ภิกฺขู ปุจฺฉนฺติ ภิกฺขุนิโย ปุจฺฉนฺติ อุปาสกา
ปุจฺฉนฺติ อุปาสิกาโย ปุจฺฉนฺติ ราชาโน ปุจฺฉนฺติ ขตฺติยา
ปุจฺฉนฺติ พฺราหฺมณา ปุจฺฉนฺติ เวสฺสา ปุจฺฉนฺติ สุทฺทา ปุจฺฉนฺติ
คหฏา ปุจฺฉนฺติ ปพฺพชิตา ปุจฺฉนฺติ อย มนุสฺสปุจฺฉา ฯ
กตมา อมนุสฺสปุจฺฉา ฯ อมนุสฺสา พุทฺธ ภควนฺต
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺห ปุจฺฉนฺติ นาคา ปุจฺฉนฺติ สุปณฺณา ปุจฺฉนฺติ
ยกฺขา ปุจฉฺ นฺติ อสุรา ปุจฺฉนฺติ คนฺธพฺพา ปุจฺฉนฺติ
มหาราชาโน ปุจฺฉนฺติ อินฺทา ปุจฺฉนฺติ พฺรหฺมาโน ปุจฺฉนฺติ
เทวตาโย ปุจฺฉนฺติ อย อมนุสฺสปุจฺฉา ฯ
กตมา นิมฺมิตปุจฺฉา ฯ ย ภควา รูป อภินิมฺมนิ าติ มโนมย
สพฺพงฺคปจฺจงฺค อหินินทฺ ฺริย [๑] โส นิมฺมิโต พุทฺธ ภควนฺต
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺห ปุจฺฉติ ภควา [๒] วิสชฺเชติ อย นิมฺมิตปุจฺฉา ฯ
อิมา ติสฺโส ปุจฺฉา ฯ
อปราป ติสฺโส ปุจฺฉา อตฺตตฺถปุจฺฉา ปรตฺถปุจฺฉา
อุภยตฺถปุจฺฉา ฯ(
อปราป ติสฺโส ปุจฺฉา ทิฏธมฺมิกตฺถปุจฺฉา สมฺปรายิกตฺถปุจฺฉา
ปรมตฺถปุจฺฉา ฯ
อปราป ติสฺโส ปุจฉฺ า อนวชฺชตฺถปุจฺฉา นิกฺกิเลสตฺถปุจฺฉา
โวทานตฺถปุจฺฉา ฯ
#๑ ม. ต ฯ ๒ ม. ยุ. ตสฺส ฯ
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อปราป ติสฺโส ปุจฺฉา อตีตปุจฺฉา อนาคตปุจฺฉา
ปจฺจุปฺปนฺนปุจฺฉา ฯ
อปราป ติสฺโส ปุจฺฉา อชฺฌตฺตปุจฺฉา พหิทฺธาปุจฺฉา
อชฺฌตฺตพหิทฺธาปุจฺฉา ฯ
อปราป ติสฺโส ปุจฺฉา กุสลปุจฺฉา อกุสลปุจฺฉา
อพฺยากตปุจฺฉา ฯ
อปราป ติสฺโส ปุจฺฉา ขนฺธปุจฺฉา ธาตุปุจฺฉา
อายตนปุจฺฉา
อปราป ติสฺโส ปุจฉฺ า สติปฏานปุจฺฉา สมฺมปฺปธานปุจฺฉา
อิทฺธิปฺปาทปุจฺฉา ฯ
อปราป ติสฺโส ปุจฺฉา อินฺทรฺ ิยปุจฺฉา พลปุจฺฉา
โพชฺฌงฺคปุจฺฉา ฯ
อปราป ติสฺโส ปุจฺฉา มคฺคปุจฺฉา ผลปุจฺฉา นิพฺพานปุจฺฉา ฯ
ปุจฺฉามิ ตนฺติ ต ปุจฺฉามิ ต ยาจามิ ต อชฺเฌสามิ ต
ปสาเทมิ ต กถยสฺสุ เมติ ปุจฺฉามิ ต ฯ
อาทิจฺจพนฺธุนฺติ อาทิจฺโจ วุจฺจติ สุริโย ฯ สุริโย โคตโม
โคตฺเตน ภควาป โคตโม โคตฺเตน ฯ ภควา สุรยิ สฺส
โคตฺตาตโก โคตฺตพนฺธุ ตสฺมา พุทฺโธ อาทิจฺจพนฺธูติ ฯ
ปุจฺฉามิ ต อาทิจฺจพนฺธธ ฯ
[๗๐๑] วิเวก สนฺติปทฺจ มเหสินฺติ วิเวโกติ ๑ ตโย วิเวกา
#๑ ม. วิเวกาติ ฯ
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กายวิเวโก จิตฺตวิเวโก อุปธิวิเวโก ฯ
กตโม กายวิเวโก ฯ อิธ ภิกฺขุ วิวิตฺต เสนาสน ภชติ
อรฺ รุกขฺ มูล ปพฺพต กนฺทร คิริคุห สุสาน วนปตฺถ อพฺโภกาส
ปลาลปฺุช กาเยน จ วิวิตฺโต วิหรติ โส เอโก คจฺฉติ
เอโก ติฏติ เอโก นิสที ติ เอโก เสยฺย กปฺเปติ เอโก คาม
ปณฺฑาย ปวิสติ เอโก ปฏิกฺกมติ เอโก รโห นิสีทติ เอโก
จงฺกม อธิฏ าติ เอโก จรติ วิหรติ อิริยติ วตฺตติ ปาเลติ
ยเปติ ยาเปติ อย กายวิเวโก ฯ
กตโม จิตฺตวิเวโก ฯ ปม ฌาน สมาปนฺนสฺส นีวรเณหิ
จิตฺต วิวิตฺต โหติ ทุติย ฌาน สมาปนฺนสฺส วิตกฺกวิจาเรหิ จิตฺต
วิวิตฺต โหติ ตติย ฌาน สมาปนฺนสฺส ปติยา จิตฺต วิวิตฺต
โหติ จตุตฺถ ฌาน สมาปนฺนสฺส สุขทุกฺเขหิ จิตฺต วิวิตฺต โหติ
อากาสานฺจายตน สมาปนฺนสฺส รูปสฺาย ปฏิฆสฺาย นานตฺตสฺาย
จิตฺต วิวติ ฺต โหติ วิฺาณฺจายตน สมาปนฺนสฺส
อากาสานฺจายตนสฺาย จิตฺต วิวิตฺต โหติ อากิฺจฺายตน
สมาปนฺนสฺส วิฺาณฺจายตนสฺาย จิตฺต วิวิตฺต โหติ
เนวสฺานาสฺายตน สมาปนฺนสฺส อากิฺจฺายตนสฺาย
จิตฺต วิวิตฺต โหติ โสตาปนฺนสฺส สกฺกายทิฏ ิยา วิจิกิจฺฉาย
สีลพฺพตฺตปรามาสา ทิฏ านุสยา วิจิกิจฺฉานุสยา ตเทกฏเหิ จ
กิเลเสหิ จิตฺต วิวิตฺต โหติ สกทาคามิสฺส โอฬาริกา กามราคสฺโชนา
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ปฏิฆสฺโชนา โอฬาริกา กามราคานุสยา
ปฏิฆานุสยา ตเทกฏเหิ จ กิเลเสหิ จิตฺต วิวิตฺต โหติ อนาคามิสฺส
อณุสหคตา กามราคสฺโชนา ปฏิฆสฺโชนา อณุสหคตา
กามราคานุสยา ปฏิฆานุสยา ตเทกฏเหิ จ กิเลเสหิ จิตฺต
วิวิตฺต โหติ อรหโต รูปราคา อรูปราคา มานา อุทฺธจฺจา
อวิชฺชาย มานานุสยา ภวราคานุสยา อวิชชฺ านุสยา ตเทกฏเหิ จ
กิเลเสหิ พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตหิ จิตฺต วิวิตตฺ  โหติ อย
จิตฺตวิเวโก ฯ
กตโม อุปธิวิเวโก ฯ อุปธิ วุจฺจนฺติ ๑ กิเลสา จ ขนฺธา จ
อภิสงฺขารา จ ฯ อุปธิวิเวโก วุจฺจติ อมต นิพฺพาน โย โส
สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ
นิพฺพาน อย อุปธิวิเวโก ฯ
กายวิเวโก จ วูปกฏกายาน ๒ เนกฺขมฺมาภิรตาน จิตฺตวิเวโก
จ ปริสุทฺธจิตฺตาน ปรมโวทานปฺปตฺตาน อุปธิวิเวโก จ นิรูปธีน
ปุคฺคลาน วิสงฺขารคตาน ฯ
สนฺตีติ เอเกน อากาเรน สนฺติป สนฺติปทป ตฺเว
อมต นิพฺพาน โย โส สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค
ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพาน ฯ วุตฺต เหต ภควตา
สนฺตเมต ปท ปณีตเมต ปท ยทิท สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค
ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพานนฺติ ฯ อถวา
#๑ ม. วุจฺจติ ฯ ๒ ม. วิเวกฏกายาน ฯ
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อปเรน อากาเรน เย ธมฺมา สนฺตาธิคมาย สนฺติผุสนาย
สนฺติสจฺฉิกิริยาย สวตฺตนฺติ เสยฺยถีท จตฺตาโร สติปฏานา จตฺตาโร
สมฺมปฺปธานา จตฺตาโร อิทฺธิปฺปาทา ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ พลานิ
สตฺต โพชฺฌงฺคา อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค อิเม วุจฺจนฺติ
สนฺติปท ตาณปท เลณปท สรณปท อภยปท อจฺจุตปท อมตปท
นิพฺพานปท ฯ
มเหสินฺติ มเหสี ภควา ฯ มหนฺต สีลกฺขนฺธ เอสิ ๑ คเวสิ
ปริเยสีติ มเหสี ฯ มหนฺต สมาธิกขฺ นฺธ มหนฺต ปฺากฺขนฺธ
มหนฺต วิมุตฺติกฺขนฺธ มหนฺต วิมตุ ฺติาณทสฺสนกฺขนฺธ เอสิ คเวสิ
ปริเยสีติ มเหสี ฯ มหโต ตโมกายสฺส ปทาลน มหโต
วิปฺปลฺลาสสฺส ปเภทน ๒ มหโต ตณฺหาสลฺลสฺส อพฺพูหน ๓ มหโต
ทิฏิสงฺฆาตสฺส วินิเวธน มหโต มานทฺธชสฺส ปวาหน ๔ มหโต
อภิสงฺขารสฺส วูปสมน ๕ มหโต โอฆสฺส นิตฺถรณ มหโต ภารสฺส
นิกฺเขปน มหโต สสารวฏฏสฺส อุปจฺเฉท มหโต สนฺตาปสฺส
นิพฺพาปน มหโต ปริฬาหสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธึ มหโต ธมฺมทฺธชสฺส
อุสฺสาปน เอสิ คเวสิ ปริเยสีติ มเหสี ฯ มหนฺเต สติปฏาเน
มหนฺเต สมฺมปฺปธาเน มหนฺเต อิทธฺ ิปฺปาเท มหนฺตานิ อินฺทฺริยานิ
มหนฺตานิ พลานิ มหนฺเต โพชฺฌงฺเค มหนฺต อริย อฏงฺคิก
มคฺค มหนฺต ปรมตฺถ อมต นิพฺพาน เอสิ คเวสิ ปริเยสีติ
มเหสี ฯ มเหสกฺเขหิ วา สตฺเตหิ เอสิโต คเวสิโต ปริเยสิโต
#๑ ม. เอสี คเวสี ปริเยสี ฯ ๒ ม. เภทน ฯ ๓ ม. อพฺพหน ฯ ๔ ม. ปปาตน ฯ
#๕ โป. ม. วูปสม ฯ
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กห พุทฺโธ กห ภควา กห เทวเทโว กห นราสโภติ
มเหสีติ วิเวก สนฺติปทฺจ มเหสึ ฯ
[๗๐๒] กถ ทิสฺวา นิพฺพาติ ภิกฺขูติ กถ ทิสวฺ า ปสฺสิตฺวา
ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา อตฺตโน ราค นิพฺพาเปติ
โทส นิพฺพาเปติ โมห นิพฺพาเปติ โกธ อุปนาห มกฺข ปฬาส
อิสฺส มจฺฉริย มาย สาเยฺย ถมฺม สารมฺภ มาน อติมาน มท
ปมาท สพฺเพ กิเลเส สพฺเพ ทุจฺจริเต สพฺเพ ทรเถ สพฺเพ
ปริฬาเห สพฺเพ สนฺตาเป สพฺพากุสลาภิสงฺขาเร นิพฺพาเปติ สเมติ
อุปสเมติ วูปสเมติ ปฏิปฺปสฺสมฺเภติ ฯ ภิกฺขูติ กลฺยาณปุถชุ ฺชโน
วา ภิกฺขุ เสโข วา ภิกฺขูติ กถ ทิสฺวา นิพฺพาติ ภิกฺขุ ฯ
[๗๐๓] อนุปาทิยาโน โลกสฺมึ กิฺจีติ จตูหิ อุปาทาเนหิ
อนุปาทิยมาโน อคฺคณฺหยมาโน อปรามสยมาโน ๑ [๒] ฯ โลกสฺมินฺติ
อปายโลเก มนุสฺสโลเก เทวโลเก ขนฺธโลเก ธาตุโลเก อายตนโลเก ฯ
กิฺจีติ กิฺจิ รูปคต เวทนาคต สฺาคต สงฺขารคต
วิฺาณคตนฺติ อนุปาทิยาโน โลกสฺมึ กิฺจิ ฯ เตนาห โส
นิมฺมิโต
ปุจฺฉามิ ต อาทิจฺจพนฺธธ
วิเวก สนฺติปทฺจ มเหสึ
กถ ทิสฺวา นิพฺพาติ ภิกฺขุ
อนุปาทิยาโน โลกสฺมึ กิฺจีติ ฯ
#๑ โป. ม. อปรามสมาโน ฯ ๒ ม. อนภินิวิสมาโน ฯ
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[๗๐๔] มูล ปปฺจสงฺขายาติ ภควา
มนฺตา อสฺมีติ สพฺพมุปรุทฺเธ ๑
ยากาจิ ตณฺหา อชฺฌตฺต
ตาส วินยา สทา สโต สิกฺเข ฯ
[๗๐๕] มูล ปปฺจสงฺขายาติ ภควา มนฺตา อสฺมีติ
สพฺพมุปรุทฺเธติ ปปฺจาเยว ปปฺจสงฺขา ตณฺหาปปฺจสงฺขา
ทิฏิปปฺจสงฺขา ฯ
กตม ตณฺหาปปฺจสฺส มูล ฯ อวิชฺชา มูล อโยนิโสมนสิกาโร
มูล อสฺมมิ าโน มูล อหิริก มูล อโนตฺตปฺป
มูล อุทฺธจฺจ มูล อิท ตณฺหาปปฺจสฺส มูล ฯ
กตม ทิฏิปปฺจสฺส มูล ฯ อวิชฺชา มูล อโยนิโสมนสิกาโร
มูล อสฺมิมาโน มูล อหิริก มูล อโนตฺตปฺป มูล
อุทฺธจฺจ มูล อิท ทิฏิปปฺจสฺส มูล ฯ
ภควาติ คารวาธิวจน ฯ อปจ ภคฺคราโคติ ภควา ฯ ภคฺคโทโสติ
ภควา ฯ ภคฺคโมโหติ ภควา ฯ ภคฺคมาโนติ ภควา ฯ
ภคฺคทิฏีติ ภควา ฯ ภคฺคกณฺฏโกติ ภควา ฯ ภคฺคกิเลโสติ
ภควา ฯ ภชิ วิภชิ ปฏิวิภชิ ๒ ธมฺมรตนนฺติ ภควา ฯ ภวาน
อนฺตกโรติ ภควา ฯ ภาวิตกาโยติ ภควา ฯ ภาวิตสีโลติ ๓
ภาวิตจิตฺโตติ ๔ ภาวิตปฺโติ ภควา ฯ ภชิ ๕ วา ภควา อรฺวนปตฺถานิ
#๑ ม. ยุ. รุนฺเธ ฯ ๒ โป. ม. ปวิภชิ ฯ ๓-๔ ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
#๕ โป. ม. ยุ. ภาคี ฯ
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ปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ อปฺปสทฺทานิ อปฺปนิคฺโฆสานิ วิชนวาตานิ
มนุสฺสราหเสยฺยกานิ ปฏิสลฺลานสารูปานีติ ภควา ฯ ภาคี
วา ภควา จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ
ภควา ฯ ภาคี วา ภควา อตฺถรสสฺส ธมฺมรสสฺส วิมุตฺติรสสฺส
อธิสีลสฺส อธิจิตฺตสฺส อธิปฺายาติ ภควา ฯ ภาคี วา ภควา
จตุนฺน ฌานาน จตุนฺน อปฺปมฺาน จตุนฺน อรูปสมาปตฺตีนนฺติ
ภควา ฯ ภาคี วา ภควา อฏนฺน วิโมกฺขาน อฏนฺน
อภิภายตนาน นวนฺน อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺตีนนฺติ ภควา ฯ ภาคี
วา ภควา ทสนฺน สฺาภาวนาน ทสนฺน กสิณสมาปตฺตีน
อานาปานสฺสติสมาธิสฺส อสุภสมาปตฺติยาติ ภควา ฯ ภาคี วา ภควา
จตุนฺน สติปฏานาน จตุนฺน สมฺมปฺปธานาน จตุนฺน อิทธฺ ิปฺปาทาน
ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน ปฺจนฺน พลาน สตฺตนฺน โพชฺฌงฺคาน อริยสฺส
อฏงฺคิกสฺส มคฺคสฺสาติ ภควา ฯ ภาคี วา ภควา ทสนฺน ตถาคตพลาน
จตุนฺน เวสารชฺชาน จตุนฺน ปฏิสมฺภิทาน ฉนฺน อภิฺาน
ฉนฺน พุทฺธธมฺมานนฺติ ภควา ฯ ภควาติ เนต นาม มาตรา กต
น ปตรา กต น ภาตรา กต น ภคินิยา กต น มิตฺตามจฺเจหิ
กต น าติสาโลหิเตหิ กต น สมณพฺราหฺมเณหิ กต น เทวตาหิ
กต วิโมกฺขนฺติกเมต พุทฺธาน ภควนฺตาน โพธิยา มูเล สห
สพฺพฺุตาณสฺส ปฏิลาภา สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ [๑] ฯ
มนฺตา อสฺมีติ สพฺพมุปรุทฺเธติ มนฺตา วุจฺจติ ปฺา ยา
#๑ ม. ยุ. มูล ปปฺจสงฺขาย อิติ ภควา ฯ
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ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ ฯ
อสฺมีติ รูเป อสฺมีติ มาโน อสฺมีติ ฉนฺโท อสฺมีติ อนุสโย เวทนาย
สฺาย สงฺขาเรสุ วิฺาเณ อสฺมีติ มาโน อสฺมีติ ฉนฺโท
อสฺมีติ อนุสโย ฯ มูล ปปฺจสงฺขายาติ ภควา มนฺตา อสฺมีติ
สพฺพมุปรุทฺเธติ ปปฺจสงฺขาย มูลฺจ อสฺมมิ านฺจ มนฺตาย
สพฺพ รุทฺเธยฺย อุปรุทฺเธยฺย นิโรเธยฺย วูปสเมยฺย อตฺถงฺคเมยฺย
ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยาติ มูล ปปฺจสงฺขายาติ ภควา มนฺตา อสฺมีติ
สพฺพมุปรุทฺเธ ฯ
[๗๐๖] ยากาจิ ตณฺหา อชฺฌตฺตนฺติ ยากาจีติ สพฺเพน สพฺพ
สพฺพถา สพฺพ อเสส นิสฺเสส ปริยาทายวจนเมต ยากาจีติ ฯ
ตณฺหาติ รูปตณฺหา ฯเปฯ ธมฺมตณฺหา ฯ อชฺฌตฺตนฺติ อชฺฌตฺต
สมุฏาติ ๑ สา ตณฺหาติ อชฺฌตฺต ฯ อถวา อชฺฌตฺติก วุจฺจติ
จิตฺต ย จิตฺต มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน
มนินฺทฺริย วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ ฯ
จิตฺเตน มนสา สา ตณฺหา สหคตา สหชาตา สสฏา สมฺปยุตฺตา
เอกุปฺปาทา เอกนิโรธา เอกวตฺถุกา เอการมฺมณาติป อชฺฌตฺตนฺติ
ยากาจิ ตณฺหา อชฺฌตฺต ฯ
[๗๐๗] ตาส วินยา สทา สโต สิกฺเขติ สทาติ สทา
สพฺพทา สพฺพกาล นิจฺจกาล ธุวกาล สตต สมิต อพฺโพกิณฺณ
โปขานุโปข อุทกุมฺมิกชาต อวิจิ สนฺตติ สหิต ผุสิต ปุเรภตฺตด
#๑ ม. อชฺฌตฺตสมุฏานา วา ฯ
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ปจฺฉาภตฺต ปุริมยาม มชฺฌิมยาม ปจฺฉิมยาม กาเฬ ชุเณฺห วสฺเส
เหมนฺเต คิเมฺห ปุริเม วโยขนฺเธ มชฺฌิเม วโยขนฺเธ ปจฺฉิเม
วโยขนฺเธ ฯ สโตติ จตูหิ การเณหิ สโต กาเย กายานุปสฺสนาสติปฏาน
ภาเวนฺโต สโต เวทนาสุ จิตฺเต ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสนาสติปฏาน
ภาเวนฺโต สโต ฯ อปเรหิป จตูหิ การเณหิ
สโต อสติปริวชฺชนาย สโต สติกรณียาน ธมฺมาน กตตฺตา
สโต สติปฏิปกฺขาน ธมฺมาน หตตฺตา สโต สตินิมิตฺตาน
ธมฺมาน อสมฺมุฏตฺตา สโต ฯ อปเรหิป จตูหิ การเณหิ สโต
สติยา สมนฺนาคตตฺตา สโต สติยา วิสิตตฺตา ๑ สโต สติยา
ปาคฺุตาย สโต สติยา อปจฺโจโรหณตาย สโต ฯ อปเรหิป
จตูหิ การเณหิ สโต สตตฺตา สโต สนฺตตฺตา สโต สมิตตฺตา
สโต สนฺตธมฺมสมนฺนาคตตฺตา สโต ฯ พุทธฺ านุสฺสติยา สโต
ธมฺมานุสฺสติยา สโต สงฺฆานุสฺสติยา สโต สีลานุสฺสติยา สโต
จาคานุสฺสติยา สโต เทวตานุสฺสติยา สโต อานาปานสฺสติยา
สโต มรณสฺสติยา สโต กายคตาสติยา สโต อุปสมานุสฺสติยา
สโต ฯ ยา สติ อนุสฺสติ ปฏิสฺสติ สติ สรณตา
ธารณตา อปลาปนตา อสมฺมุสฺสนตา สติ สตินฺทฺริย สติพล
สมฺมาสติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค เอกายนมคฺโค อย วุจฺจติ สติ ฯ
อิมาย สติยา อุเปโต โหติ สมุเปโต อุปคโต สมุปคโต อุปปนฺโน
สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต โส วุจฺจติ สโต ฯ
#๑ ม. ยุ. วสิตตฺตา ฯ
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สิกฺเขติ ติสฺโส สิกฺขา อธิสีลสิกฺขา อธิจิตฺตสิกฺขา อธิปฺาสิกฺขา ฯ
กตมา อธิสลี สิกฺขา ฯ อิธ ภิกฺขุ สีลวา โหติ ปาฏิโมกฺขสวรสวุโต
วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ
ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ ขุทฺทโก สีลกฺขนฺโธ
มหนฺโต สีลกฺขนฺโธ สีล ปติฏา อาทิ จรณ สยโม สวโร
มุข ปมุข กุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา อย อธิสีลสิกขฺ า ฯ
กตมา อธิจิตฺตสิกฺขา ฯ อิธ ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ
อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปตสิ ุข ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อชฺฌตฺต สมฺปสาทน
เจตโส เอโกทิภาว อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช ปติสุข ทุติย ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปตยิ า จ วิราคา อุเปกฺขโก จ วิหรติ
สโต จ สมฺปชาโน สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทติ ยนฺต อริยา
อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน
อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถ
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย อธิจิตฺตสิกฺขา ฯ
กตมา อธิปฺาสิกฺขา ฯ อิธ ภิกขฺ ุ ปฺวา โหติ อุทยตฺถคามินิยา
ปฺาย สมนฺนาคโต อริยาย นิพฺเพธิกาย สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา
โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ อย
ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต
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ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ อิเม
อาสวาติ ยถาภูต ปชานาติ อย อาสวสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ
อย อาสวนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย อาสวนิโรธคามินี
ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ อย อธิปฺาสิกฺขา ฯ
ตาส วินยา สทา สโต สิกฺเขติ ตาส ตณฺหาน วินยาย
ปฏิวินยาย ปหานาย วูปสมาย ปฏินิสฺสคฺคาย ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา
อธิสีลมฺป สิกฺเขยฺย อธิจิตฺตมฺป สิกฺเขยฺย อธิปฺมฺป สิกเฺ ขยฺย
อิมา ติสฺโส สิกฺขา อาวชฺเชนฺโต สิกเฺ ขยฺย ชานนฺโต ๑ สิกฺเขยฺย
ปสฺสนฺโต สิกฺเขยฺย ปจฺจเวกฺขนฺโต สิกฺเขยฺย จิตฺต อธิฏหนฺโต
สิกฺเขยฺย สทฺธาย อธิมุจฺจนฺโต สิกเฺ ขยฺย วิริย ปคฺคณฺหนฺโต
สิกฺเขยฺย สตึ อุปฏเปนฺโต สิกฺเขยฺย จิตฺต สมาทหนฺโต
สิกฺเขยฺย ปฺาย ปชานนฺโต สิกฺเขยฺย อภิฺเยฺย อภิชานนฺโต
สิกฺเขยฺย ปริฺเยฺย ปริชานนฺโต สิกฺเขยฺย ปหาตพฺพ ปชหนฺโต
สิกฺเขยฺย ภาเวตพฺพ ภาเวนฺโต สิกฺเขยฺย สจฺฉิกาตพฺพ สจฺฉิกโรนฺโต
สิกฺเขยฺย อาจเรยฺย สมาจเรยฺย สมาทาย วตฺเตยฺยาติ
ตาส วินยา สทา สโต สิกฺเข ฯ เตนาห ภควา
มูล ปปฺจสงฺขายาติ ภควา
มนฺตา อสฺมีติ สพฺพมุปรุทฺเธ
ยากาจิ ตณฺหา อชฺฌตฺต
ตาส วินยา สทา สโต สิกฺเขติ ฯ
#๑ ม. ปชานนฺโต ฯ
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[๗๐๘] ยงฺกิฺจิ ธมฺมมภิชฺา
อชฺฌตฺต อถวาป พหิทฺธา
น เตน ถาม กุพฺเพถ
น หิ สา นิพฺพตุ ิ สต วุตฺตา ฯ
[๗๐๙] ยงฺกิฺจิ ธมฺมมภิชฺา อชฺฌตฺตนฺติ ยงฺกิฺจิ อตฺตโน
คุณ ชาเนยฺย กุสเล วา ธมฺเม อพฺยากเต วา ธมฺเม ฯ กตเม
อตฺตโน คุณา ฯ อุจฺจากุลา ปพฺพชิโต วา อสฺส ๑ มหากุลา
ปพฺพชิโต วา อสฺส มหาโภคกุลา ปพฺพชิโต วา อสฺส อุฬารโภคกุลา
ปพฺพชิโต วา อสฺส าโต ยสสฺสี คหฏปพฺพชิตานนฺติ
วา อสฺส ลาภิมฺหิ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ
วา อสฺส สุตฺตนฺติโก วา อสฺส วินยธโร วา
อสฺส ธมฺมกถิโก วา อสฺส อารฺิโก วา อสฺส ปณฺฑปาติโก
วา อสฺส ปสุกูลิโก วา อสฺส เตจีวริโก วา อสฺส
สปทานจาริโก วา อสฺส ขลุปจฺฉาภตฺติโก วา อสฺส เนสชฺชิโก
วา อสฺส ยถาสนฺถติโก วา อสฺส ปมสฺส ฌานสฺส ลาภีติ
วา อสฺส ทุติยสฺส ฌานสฺส ลาภีติ วา อสฺส ตติยสฺส
ฌานสฺส ลาภีติ วา อสฺส จตุตฺถสฺส ฌานสฺส ลาภีติ วา อสฺส
อากาสานฺจายตนสมาปตฺติยา ลาภีติ วา อสฺส วิฺาณฺจายตนสมาปตฺติยา
อากิฺจฺายตนสมาปตฺติยา เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติยา
ลาภีติ วา อสฺส อิเม วุจฺจนฺติ อตฺตโน
#๑ ม. อสฺส ฯ อิโต ปร เอว าตพฺพ ฯ
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คุณา ฯ ยงฺกิฺจิ อตฺตโน คุณ ชาเนยฺย อาชาเนยฺย วิชาเนยฺย
ปฏิวิชาเนยฺย ปฏิวิชฺเฌยฺยาติ ยงฺกิฺจิ ธมฺมมภิชฺา อชฺฌตฺต ฯ
อถวาป พหิทฺธาติ อุปชฺฌายสฺส วา อาจริยสฺส วา เต คุณา
อสฺสูติ อชฺฌตฺต อถวาป พหิทฺธา ฯ
[๗๑๐] น เตน ถาม กุพฺเพถาติ อตฺตโน วา คุเณน ปเรส
วา คุเณน ถาม น กเรยฺย ถมฺภ น กเรยฺย มาน น
กเรยฺย อุณณ
ฺ ตึ น กเรยฺย อุณฺณม น กเรยฺย น เตน
มาน ชเนยฺย น เตน ถทฺโธ อสฺส ปตฺถทฺโธ ปคฺคหิตสิโรติ
น เตน ถาม กุพฺเพถ ฯ
[๗๑๑] น หิ สา นิพฺพุติ สต วุตฺตาติ สตาน สนฺตาน
สปฺปุริสาน พุทฺธาน พุทฺธสาวกาน ปจฺเจกพุทฺธาน สา นิพฺพุติ ๑ น
วุตฺตา นปฺปวุตฺตา น อาจิกฺขิตา น เทสิตา น ปฺาปตา น
ปฏปตา น วิวฏา น วิภตฺตา น อุตฺตานีกตา นปฺปกาสิตาติ
น หิ สา นิพพฺ ุติ สต วุตฺตา ฯ เตนาห ภควา
ยงฺกิฺจิ ธมฺมมภิชฺา
อชฺฌตฺต อถวาป พหิทฺธา
น เตน มาน กุพฺเพถ
น หิ สา นิพฺพตุ ิ สต วุตฺตาติ ฯ
[๗๑๒] เสยฺโย น เตน มฺเยฺย
นีเจยฺโย อถวาป สริกโฺ ข
#๑ โป. ม. นิพุตีติ ฯ
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ปุฏโ ๑ อเนกรูเปหิ
นาตุมาน วิกปฺปย ติฏเ ฯ
[๗๑๓] เสยฺโย น เตน มฺเยฺยาติ เสยฺโยหมสฺมีติ มาน ๒
น ชเนยฺย ชาติยา วา โคตฺเตน วา โกลปุตฺติเกน วา วณฺณโปกฺขรตาย
วา ธเนน วา อชฺเฌเนน วา กมฺมายตเนน วา
สิปฺปายตเนน วา วิชชฺ ฏาเนน วา สุเตน วา ปฏิภาเณน วา
อฺตรฺตเรน วา วตฺถุนาติ เสยฺโย น เตน มฺเยฺย ฯ
[๗๑๔] นีเจยฺโย อถวาป สริกโฺ ขติ หีโนหมสฺมีติ โอมาน
น ชเนยฺย ชาติยา วา โคตฺเตน วา ฯเปฯ อฺตรฺตเรน
วา วตฺถุนา สทิโสหมสฺมีติ มาน น ชเนยฺย ชาติยา วา โคตฺเตน(
วา โกลปุตตฺ ิเกน วา วณฺณโปกฺขรตาย วา ธเนน วา อชฺเฌเนน
วา กมฺมายตเนน วา สิปฺปายตเนน วา วิชฺชฏาเนน วา สุเตน
วา ปฏิภาเณน วา อฺตรฺตเรน วา วตฺถุนาติ นีเจยฺโย
อถวาป สริกโฺ ข ฯ
[๗๑๕] ปุฏโ อเนกรูเปหีติ อเนกวิเธหิ อากาเรหิ ปุฏโ 
ปเรโต สโมหิโต สมนฺนาคโตติ ปุฏโ อเนกรูเปหิ ฯ
[๗๑๖] นาตุมาน วิกปฺปย ติฏเติ อาตุมาโน วุจฺจติ อตฺตา
อตฺตาน กปฺเปนฺโต วิกปฺเปนฺโต วิกปฺป อาปชฺชนฺโต น ติฏเยฺยาติ
นาตุมาน วิกปฺปย ติฏเ ฯ เตนาห ภควา
#๑ ม. ยุ. ผุฏโ  ฯ ๒ ม. อติมาน ฯ
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เสยฺโย น เตน มฺเยฺย
นีเจยฺโย อถวาป สริกโฺ ข
ปุฏโ อเนกรูเปหิ
นาตุมาน วิกปฺปย ติฏเติ ฯ
[๗๑๗] อชฺฌตฺตเมว อุปสเม
นาฺโต ภิกฺขุ สนฺติเมเสยฺย
อชฺฌตฺต อุปสนฺตสฺส
นตฺถิ อตฺต ๑ กุโต นิรตฺต ๒ วา ฯ
[๗๑๘] อชฺฌตฺตเมว อุปสเมติ อชฺฌตฺต ราค สเมยฺย โทส
สเมยฺย โมห สเมยฺย โกธ อุปนาห มกฺข ปฬาส อิสฺส
มจฺฉริย มาย สาเยฺย ถมฺภ สารมฺภ มาน อติมาน มท ปมาท
สพฺเพ กิเลเส สพฺเพ ทุจฺจริเต สพฺเพ ทรเถ สพฺเพ ปริฬาเห
สพฺเพ สนฺตาเป สพฺพากุสลาภิสงฺขาเร สเมยฺย อุปสเมยฺย วูปสเมยฺย
นิพฺพาเปยฺย ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยาติ อชฺฌตฺตเมว อุปสเม ฯ
[๗๑๙] นาฺโต ภิกฺขุ สนฺติเมเสยฺยาติ อฺโต อสุทฺธิมคฺเคน
มิจฺฉาปฏิปทาย อนิยฺยานปเถน อฺตฺร สติปฏาเนหิ อฺตฺร
สมฺมปฺปธาเนหิ อฺตฺร อิทฺธิปฺปาเทหิ อฺตฺร อินทฺ ฺริเยหิ
อฺตฺร พเลหิ อฺตฺร โพชฺฌงฺเคหิ อฺตฺร อริยา อฏงฺคิกา
มคฺคา สนฺตึ อุปสนฺตึ วูปสนฺตึ นิพฺพุตึ ปฏิปปฺ สฺสทฺธึ น เอเสยฺย
น คเวเสยฺย น ปริเยเสยฺยาติ นาฺโต ภิกฺขุ สนฺติเมเสยฺย ฯ
#๑ ม. อตฺตา ฯ ๒ ม. นิรตฺตา ฯ
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[๗๒๐] อชฺฌตฺต อุปสนฺตสฺสาติ อชฺฌตฺต ราค สนฺตสฺส ๑ โทส
สนฺตสฺส ๑ ฯเปฯ สพฺพากุสลาภิสงฺขาเร สนฺตสฺส อุปสนฺตสฺส วูปสนฺตสฺส
นิพฺพุตสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธสฺสาติ ๒ อชฺฌตฺต อุปสนฺตสฺส ฯ
[๗๒๑] นตฺถิ อตฺต กุโต นิรตฺต วาติ นตฺถีติ ปฏิกฺเขโป ฯ
อตฺตนฺติ สสฺสตทิฏิ ๓ นตฺถิ นิรตฺตนฺติ อุจฺเฉททิฏิ นตฺถิ ฯ
อตฺตาติ คหิต นตฺถิ นิรตฺตาติ มฺุจิตพฺพ นตฺถิ ฯ ยสฺส นตฺถิ ๔
คหิต ตสฺส นตฺถิ มฺุจิตพฺพ ฯ ยสฺสตฺถิ มฺุจิตพฺพ ตสฺสตฺถิ
คหิต ฯ คาหมฺุจน สมติกฺกนฺโต อรหา วุฑฺฒิปริหานึ วีติวตฺโต ฯ
โส วุฏวาโส จิณฺณจรโณ ฯเปฯ นตฺถิ ตสฺส ปุนพฺภโวติ
นตฺถิ อตฺต กุโต นิรตฺต วา ฯ เตนาห ภควา
อชฺฌตฺตเมว อุปสเม
นาฺโต ภิกฺขุ สนฺติเมเสยฺย
อชฺฌตฺต อุปสนฺตสฺส
นตฺถิ อตฺต กุโต นิรตฺต วาติ ฯ
[๗๒๒] มชฺเฌ ยถา สมุทฺทสฺส
อูมิ โน ชายติ ิโต โหติ
เอว ิโต อเนชสฺส
อุสฺสท ภิกฺขุ น กเรยฺย กุหิฺจิ ฯ
[๗๒๓] มชฺเฌ ยถา สมุทฺทสฺส อูมิ โน ชายติ ิโต โหตีติ
สมุทฺโท จตุราสีติโยชนสหสฺสานิ อุพฺเพเธน คมฺภีโร เหฏา
#๑ โป. ยุ. อุปสนฺตสฺส ฯ ๒ ม. ปฏิปฺปสฺสิทฺธิยาติ ฯ ๓ โป. ม. อตฺตาติ
#อตฺตทิฏิ ฯ ๔ ม. ยสฺสตฺถิ ฯ
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จตฺตาฬีสโยชนสหสฺสานิ อุทก มจฺฉกจฺฉเปหิ กมฺปติ อุปริ
จตฺตาฬีสโยชนสหสฺสานิ อุทก วาเตหิ กมฺปติ มชฺเฌ จตฺตาริ
โยชนสหสฺสานิ อุทก น กมฺปติ น วิกมฺปติ น จลติ น เวธติ
น ปเวธติ น สมฺปเวธติ อเนริโต อฆฏฏโิ ต อจลิโต อลุฬิโต
อภนฺโต วูปสนฺโต ตตฺร อูมิ โน ชายติ ิโต โหติ สมุทฺโทติ
เอวมฺป มชฺเฌ ยถา สมุทฺทสฺส อูมิ โน ชายติ ิโต โหติ ฯ
อถวา สตฺตนฺน ปพฺพตาน อนฺตริกาสุ สีทนฺตรสมุทฺโท ๑ ตตฺร
อุทก น กมฺปติ น วิกมฺปติ น จลติ น เวธติ น ปเวธติ น
สมฺปเวธติ อเนริโต อฆฏฏิโต อจลิโต อลุฬโิ ต อภนฺโต
วูปสนฺโต ตตฺร อูมิ โน ชายติ ิโต โหติ สมุทฺโทติ เอวมฺป
มชฺเฌ ยถา สมุทฺทสฺส อูมิ โน ชายติ ิโต โหติ ฯ
[๗๒๔] เอว ิโต อเนชสฺสาติ เอวนฺติ โอปมฺมสมฺปฏิปาทนา ฯ
ิโตติ ลาเภป น กมฺปติ อลาเภป น กมฺปติ
ยเสป น กมฺปติ อยเสป น กมฺปติ ปสสายป น กมฺปติ
นินฺทายป น กมฺปติ สุเขป น กมฺปติ ทุกฺเขป น กมฺปติ
น วิกมฺปติ น จลติ น เวธติ น ปเวธติ น สมฺปเวธตีติ
เอว ิโต ฯ อเนชสฺสาติ เอชา วุจฺจติ ตณฺหา โย ราโค
สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ ยสฺเสสา เอชา
ตณฺหา ปหีนา [๒] สมุจฉฺ ินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา
าณคฺคินา ทฑฺฒา โส วุจฺจติ อเนโช ฯ เอชาย ปหีนตฺตา
#๑ ม. สตฺตสีทนฺตรา มหาสมุทฺทา ฯ ๒ ม. อุจฺฉินฺนา ฯ
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อเนโช ฯ โส ลาเภป น อิฺชติ อลาเภป น อิฺชติ ยเสป
น อิฺชติ อยเสป น อิฺชติ ปสสายป น อิฺชติ นินฺทายป
น อิฺชติ สุเขป น อิฺชติ ทุกฺเขป น อิฺชติ น จลติ น
เวธติ น ปเวธติ น สมฺปเวธตีติ เอว ิโต อเนชสฺส ฯ
[๗๒๕] อุสฺสท ภิกฺขุ น กเรยฺย กุหิฺจีติ อุสฺสทาติ สตฺตุสฺสทา
ราคุสฺสโท ๑ โทสุสฺสโท โมหุสสฺ โท มานุสฺสโท ทิฏุสฺสโท
กิเลสุสฺสโท กมฺมุสฺสโท ฯ ต น กเรยฺย น ชเนยฺย น สฺชเนยฺย
น นิพฺพตฺเตยฺย นาภินิพฺพตฺเตยฺย ฯ กุหิฺจีติ กุหิฺจิ กิมหฺ ิจิ
กตฺถจิ อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา อชฺฌตฺตพหิทฺธา วาติ อุสสฺ ท
ภิกฺขุ น กเรยฺย กุหิฺจิ ฯ เตนาห ภควา
มชฺเฌ ยถา สมุทฺทสฺส
อูมิ โน ชายติ ิโต โหติ
เอว ิโต อเนชสฺส
อุสฺสท ภิกฺขุ น กเรยฺย กุหิฺจีติ ฯ
[๗๒๖] อกิตฺตยิ ๒ วิวฏจกฺขุ
สกฺขิธมฺม ปริสสฺ ยวินย
ปฏิปท วเทหิ ภทฺทนฺเต
ปาฏิโมกฺข อถวาป สมาธึ ฯ
[๗๒๗] อกิตฺตยิ ๒ วิวฏจกฺขูติ อกิตฺตยีติ อกิตฺตยิ ๓ ปริกติ ฺตยิ
อาจิกฺขิ เทเสสิ ปฺาเปสิ ปฏเปสิ วิวริ วิภชิ อุตฺตานิมกาสิ
#๑ โป. ม. ราคุสฺสท ... กมฺมุสฺสท ฯ ๒ ม. อกิตฺตยี ฯ ๓ โป. ม. กิตฺติต
#(โป. ปริกิตตฺ ิต) อาจิกฺขิต เทสิต ปฺปต ปฏปต วิวฏ วิภตฺต
#อุตฺตานีกต ปกาสิตนฺติ อกิตฺตยิ ฯ
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ปกาเสสีติ อกิตฺตยิ ฯ วิวฏจกฺขูติ ภควา ปฺจหิ จกฺขูหิ วิวฏจกฺขุ
มสจกฺขุนาป วิวฏจกฺขุ ทิพฺพจกฺขุนาป วิวฏจกฺขุ ปฺาจกฺขุนาป
วิวฏจกฺขุ พุทฺธจกฺขุนาป วิวฏจกฺขุ สมนฺตจกฺขุนาป
วิวฏจกฺขุ ฯ
กถ ภควา มสจกฺขุนาป วิวฏจกฺขุ ฯ มสจกฺขุมฺหิ ภควโต
ปฺจ วณฺณา สวิชฺชนฺติ นีโล จ วณฺโณ ปตโก จ วณฺโณ
โลหิตโก จ วณฺโณ กโณฺห จ วณฺโณ โอทาโต จ วณฺโณ ฯ
ยตฺถ จ อกฺขิโลมานิ ปติฏิตานิ ต นีล โหติ สุนีล ปาสาทิก
ทสฺสเนยฺย อุมฺมารปุปฺผสมาน ๑ ฯ ตสฺส ปรโต ปตก โหติ สุปตก
สุวณฺณวณฺณ ปาสาทิก ทสฺสเนยฺย กณฺณิการปุปฺผสมาน ฯ อุภยโต
จ อกฺขิกุปานิ ๒ ภควโต โลหิตกานิ โหนฺติ สุโลหิตกานิ ปาสาทิกานิ
ทสฺสเนยฺยานิ อินฺทโคปกสมานานิ ฯ มชฺเฌ กณฺห โหติ สุกณฺห
อลูข สินิทธฺ  ปาสาทิก ทสฺสเนยฺย อฬาริฏกสมาน ๓ ฯ ตสฺส
ปรโต โอทาต โหติ สุโอทาต เสต ปณฺฑร ปาสาทิก ทสฺสเนยฺย
โอสธิตารกสมาน ฯ เตน ภควา ปากติเกน มสจกฺขุนา
อตฺตภาวปริยาปนฺเนน ปุริมสุจริตกมฺมาภินิพฺพตฺเตน สมนฺตา โยชน
ปสฺสติ ทิวาเจว รตฺติฺจ ฯ ยทาป จตุรงฺคสมนฺนาคโต อนฺธกาโร
โหติ สุรโิ ย จ อตฺถงฺคมิโต โหติ กาฬปกฺโข จ อุโปสโถ
โหติ ติพฺโพ จ วนสณฺโฑ โหติ มหา จ อกาลเมโฆ ๔
อพฺภุฏิโต โหติ เอวรูเปป จตุรงฺคสมนฺนาคเต อนฺธกาเร สมนฺตา
#๑ ม. อุมาปุปฺผสมาน ฯ ๒ โป. ม. ยุ. อกฺขิกูฏานิ ฯ ๓ ม. อทฺทาริฏกสมาน ฯ
#๔ ม. กาฬเมโฆ ฯ
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โยชน ปสฺสติ ฯ นตฺถิ โส กูโฏ วา กวาฏ วา ปากาโร วา
ปพฺพโต วา คจฺฉ วา ลตา วา อาวรณ รูปาน ทสฺสนาย ฯ
เอกฺเจ ติลผล นิมิตฺต กตฺวา ติลวาเห ปกฺขิเปยฺย ตฺเว
ติลผล อุทฺธเรยฺย ฯ เอว ปริสุทฺธ ภควโต ปากติกมสจกฺขุ ฯ
เอว ภควา มสจกฺขุนาป วิวฏจกฺขุ ฯ
กถ ภควา ทิพฺเพน จกฺขุนาป วิวฏจกฺขุ ฯ ภควา ทิพฺเพน
จกฺขุนา วิสทุ ฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน
อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต
ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ อิเม วต ๑ โภนฺโต สตฺตา กายทุจฺจริเตน
สมนฺนาคตา วจีทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา มโนทุจฺจริเตน
สมนฺนาคตา อริยาน อุปวาทกา มิจฺฉาทิฏิกา มิจฺฉาทิฏิกมฺมสมาทานา
เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต
นิรย อุปปนฺนา อิเม วา ปน โภนฺโต สตฺตา กายสุจริเตน
สมนฺนาคตา วจีสุจริเตน สมนฺนาคตา มโนสุจริเตน สมนฺนาคตา
อริยาน อนุปวาทกา สมฺมาทิฏิกา สมฺมาทิฏิกมฺมสมาทานา เต
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปนฺนาติ อิติ
ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสทุ ฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ
จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต
ทุคฺคเต ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ ฯ อากงฺขมาโน จ ภควา
เอกมฺป โลกธาตุ ปสฺเสยฺย เทฺวป โลกธาตุโย ปสฺเสยฺย ติสโฺ สป
#๑ ยุ. เต ฯ
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โลกธาตุโย ปสฺเสยฺย จตสฺโสป โลกธาตุโย ปสฺเสยฺย ปฺจป
โลกธาตุโย ปสฺเสยฺย ทสป โลกธาตุโย ปสฺเสยฺย วีสมฺป
โลกธาตุโย ปสฺเสยฺย ตึสมฺป โลกธาตุโย ปสฺเสยฺย จตฺตาฬีสมฺป
โลกธาตุโย ปสฺเสยฺย ปฺาสมฺป โลกธาตุโย ปสฺเสยฺย [๑]
สหสฺสิมฺป จูฬนิก โลกธาตุ ปสฺเสยฺย ทฺวิสหสฺสิมฺป มชฺฌิมิก
โลกธาตุ ปสฺเสยฺย ติสหสฺสิมฺป โลกธาตุ ปสฺเสยฺย มหาสหสฺสิมฺป
โลกธาตุ ปสฺเสยฺย ฯ ยาวตา วา ปน อากงฺเขยฺย ตาวตก
ปสฺเสยฺย ฯ เอว ปริสุทธฺ  ภควโต ทิพฺพจกฺขุ ฯ เอว ภควา
ทิพฺเพน จกฺขุนาป วิวฏจกฺขุ ฯ
กถ ภควา ปฺาจกฺขุนาป วิวฏจกฺขุ ฯ ภควา มหาปฺโ
ปุถุปฺโ หาสปฺโ ชวนปฺโ ติกฺขปฺโ นิพฺเพธิกปฺโ
ปฺปฺปเภทกุสโล ปภินฺนาโณ อธิคตปฏิสมฺภิโท จตุเวสารชฺชปฺปตฺโต
ทสพลธารี ปุริสาสโภ ปุริสสีโห ปุริสนาโค ปุริสาชฺโ
ปุริสโธเรโยฺห อนนฺตาโณ อนนฺตเตโช อนนฺตยโส
อทฺโธ มหทฺธโน ธนวา เนตา วิเนตา อนุเนตา สฺาเปตา
นิชฺฌาเปตา ๒ เปกฺเขตา ปสาเทตา ฯ โส หิ ภควา อนุปฺปนฺนสฺส
มคฺคสฺส อุปฺปาเทตา อสฺชาตสฺส มคฺคสฺส สฺชเนตา
อนกฺขาตสฺส มคฺคสฺส อกฺขาตา มคฺคฺู มคฺควิทู มคฺคโกวิโท ฯ
มคฺคานุคา จ ปน เอตรหิ สาวกา วิหรนฺติ ปจฺฉา สมนฺนาคตา ฯ
โส หิ ภควา ชาน ชานาติ ปสฺส ปสฺสติ จกฺขุภูโต ธมฺมภูโต
#๑ ม. สตมฺป โลกธาตุโย ปสฺเสยฺย ฯ ๒ ม. ปฺาเปตา อนิชฺฌาเปตา ฯ
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าณภูโต พฺรหฺมภูโต วตฺตา ปวตฺตา อตฺถสฺส นินฺเนตา อมตสฺส
ทาตา ธมฺมสามิ ตถาคโต ฯ นตฺถิ ตสฺส ภควโต อาต อทิฏ
อวิทิต อสจฺฉิกต อผุสิต ปฺาย ฯ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน
อุปาทาย สพฺเพ ธมฺมา สพฺพากาเรน พุทฺธสฺส ภควโต าณมุเข
อาปาถ อาคจฺฉนฺติ ฯ ยงฺกิฺจิ เนยฺย นาม อตฺถิ ชานิตพฺพ
อตฺตตฺโถ วา ปรตฺโถ วา อุภยตฺโถ วา ทิฏธมฺมิโก วา
อตฺโถ สมฺปรายิโก วา อตฺโถ อุตฺตาโน วา อตฺโถ คมฺภีโร
วา อตฺโถ คูโฬฺห ๑ วา อตฺโถ ปฏิจฺฉนฺโน วา อตฺโถ เนยฺโย
วา อตฺโถ นีโต วา อตฺโถ อนวชฺโช วา อตฺโถ นิกฺกิเลโส
วา อตฺโถ โวทาโต ๒ วา อตฺโถ ปรมตฺโถ วา [๓] สพฺพนฺต
อนฺโตพุทฺธาเณ ปริวตฺตติ ฯ อตีเต พุทฺธสฺส ภควโต อปฺปฏิหต
าณ อนาคเต ปจฺจุปฺปนฺเน อปฺปฏิหต าณ ฯ สพฺพ
กายกมฺม พุทฺธสฺส ภควโต าณานุปริวตฺติ สพฺพ วจีกมฺม
สพฺพ มโนกมฺม พุทฺธสฺส ภควโต าณานุปริวตฺติ ฯ ยาวตก
เนยฺย ตาวตก าณ ยาวตก าณ ตาวตก เนยฺย เนยฺยปริยนฺติก
าณ าณปริยนฺติก เนยฺย เนยฺย อติกฺกมิตฺวา าณ
นปฺปวตฺตติ าณ อติกฺกมิตฺวา เนยฺยปโถ นตฺถิ อฺมฺ8
ปริยนฺตฏายิโน เต ธมฺมา ฯ ยถา ทฺวินฺน สมุคฺคปฏลาน สมฺมาผุสิตาน
เหฏิม สมุคฺคปฏล อุปริมว นาติวตฺตติ อุปริม สมุคฺคปฏล
เหฏิมว นาติวตฺตติ อฺมฺปริยนฺตฏายิโน เอวเมว
#๑ ยุ. คุโยฺห ฯ ๒ ม. ยุ. โวทาโน ฯ ๓ โป. ม. อตฺโถ ฯ
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พุทฺธสฺส ภควโต เนยฺยฺจ าณฺจ อฺมฺปริยนฺตฏายิโน
ยาวตก เนยฺย ตาวตก าณ ยาวตก าณ ตาวตก เนยฺย
เนยฺยปริยนฺติก าณ าณปริยนฺติก เนยฺย เนยฺย อติกฺกมิตฺวา
าณ นปฺปวตฺตติ าณ อติกฺกมิตฺวา เนยฺยปโถ นตฺถิ อฺมฺปริยนฺตฏายิโน
เต ธมฺมา ฯ สพฺพธมฺเมสุ พุทฺธสฺส ภควโต
าณ ปริวตฺตติ ฯ สพฺเพ ธมฺมา พุทฺธสฺส ภควโต อาวชฺชนปฏิพทฺธา
อากงฺขปฏิพทฺธา มนสิการปฏิพทฺธา จิตฺตุปฺปาทปฏิพทฺธา ฯ
สพฺพสตฺเตสุ พุทฺธสฺส ภควโต าณ ปริวตฺตติ ฯ สพฺเพส สตฺตาน
ภควา อาสย ชานาติ อนุสย ชานาติ จริต ชานาติ อธิมุตฺตึ
ชานาติ อปฺปรชกฺเข มหารชกฺเข ติกฺขินฺทฺริเย มุทินฺทฺริเย สฺวากาเร
ทฺวากาเร สุวิฺาปเย ทุวิฺาปเย ภพฺพาภพฺเพ สตฺเต ชานาติ ฯ
สเทวโก โลโก สมารโก สพฺรหฺมโก สสฺสมณพฺราหฺมณี ปชา
สเทวมนุสฺสา อนฺโตพุทฺธาเณ ปริวตฺตติ ฯ ยถา เยเกจิ
มจฺฉกจฺฉปา อนฺตมโส ติมิติมิงฺคล อุปาทาย อนฺโตมหาสมุทฺเท
ปริวตฺตนฺติ เอวเมว สเทวโก โลโก สมารโก สพฺรหฺมโก
สสฺสมณพฺราหฺมณี ปชา สเทวมนุสฺสา อนฺโตพุทธฺ าเณ ปริวตฺตติ ฯ
ยถา เยเกจิ ปกฺขี อนฺตมโส ครุฬ เวนเตยฺย อุปาทาย อากาสสฺส
ปเทเส ปริวตฺตนฺติ เอวเมว เยป เต สารีปุตฺตสมา ปฺาย
เตป พุทฺธาณสฺส ปเทเส ปริวตฺตนฺติ ฯ พุทฺธาณ เทวมนุสฺสาน
ปฺห ผริตวฺ า อภิภวิตฺวา ติฏติ ฯ เยป เต ขตฺติยปณฺฑิตา
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พฺราหฺมณปณฺฑิตา คหปติปณฺฑิตา สมณปณฺฑิตา นิปุณา
กตปรปฺปวาทา พาลเวธิรูปา โวภินฺทนฺตา มฺเ จรนฺติ ปฺาคเตน
ทิฏิคตานิ เต ปฺห อภิสงฺขริตฺวา อภิสงฺขริตฺวา ตถาคต
อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉนฺติ ฯ [๑] กถิตา วิสชฺชิตา จ เต ปฺหา ภควตา
โหนฺติ นิททฺ ิฏการณา อุปกฺขิตกา จ ฯ เต ภควโต สมฺปชฺชนฺติ ฯ
อถโข ภควา ตตฺถ อติโรจติ ยทิท ปฺายาติ ฯ เอว ภควา
ปฺาจกฺขุนาป วิวฏจกฺขุ ฯ
กถ ภควา พุทฺธจกฺขุนาป วิวฏจกฺขุ ฯ ภควา พุทฺธจกฺขุนา โลก
โวโลเกนฺโต อทฺทส สตฺเต อปฺปรชกฺเข มหารชกฺเข ติกฺขินฺทฺริเย
มุทินฺทฺริเย สฺวากาเร ทฺวากาเร สุวิฺาปเย ทุวิฺาปเย อปฺเปกจฺเจ
ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน วิหรนฺเต ฯ [๒] เสยฺยถาป นาม อุปฺปลินิย
วา ปทุมินิย วา ปุณฺฑรีกินิย วา อปฺเปกจฺจานิ อุปฺปลานิ วา
ปทุมานิ วา ปุณฺฑรีกานิ วา อุทเก ชาตานิ อุทเก สวฑฺฒานิ
อุทกานุคตานิ อนฺโตนิมุคฺคโปสิตานิ ๓ อปฺเปกจฺจานิ อุปฺปลานิ วา
ปทุมานิ วา ปุณฺฑรีกานิ วา อุทเก ชาตานิ อุทเก สวฑฺฒานิ
สโมทกณฺิตานิ อปฺเปกจฺจานิ อุปปฺ ลานิ วา ปทุมานิ วา
ปุณฺฑรีกานิ วา อุทเก ชาตานิ อุทเก สวฑฺฒานิ อุทกา อจฺจุคฺคมฺม
ติฏนฺติ อนูปลิตฺตานิ อุทเกน เอวเมว ภควา พุทฺธจกฺขุนา โลก
โวโลเกนฺโต อทฺทส สตฺเต อปฺปรชกฺเข มหารชกฺเข ติกฺขินฺทฺริเย
มุทินฺทฺริเย สฺวากาเร ทฺวากาเร สุวิฺาปเย ทุวิฺาปเย อปฺเปกจฺเจ
#๑ โป. ม. คุฬฺหานิ จ ปฏิจฺฉนฺนานิ จ ฯ ๒ ม. อปฺเปกจฺเจ น ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน
#วิหรนฺเต ฯ ๓ โป. ม. อนฺโต นิมุคฺคโปสีนิ ฯ
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ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน วิหรนฺเต ฯ [๑] ชานาติ ภควา อย
ปุคฺคโล ราคจริโต อย โทสจริโต อย โมหจริโต อย วิตกฺกจริโต
อย สทฺธาจริโต อย าณจริโตติ ฯ ราคจริตสฺส ภควา ปุคฺคลสฺส
อสุภกถ กเถติ ฯ โทสจริตสฺส ภควา ปุคฺคลสฺส เมตฺตาภาวน
อาจิกฺขติ ฯ โมหจริต ภควา ปุคฺคล ๒ อุทฺเทเส ปริปุจฺฉาย
กาเลน ธมฺมสฺสวเน กาเลน ธมฺมสากจฺฉาย ครุสวาเส นิเวเสติ ฯ
วิตกฺกจริตสฺส ภควา ปุคฺคลสฺส อานาปานสฺสตึ อาจิกฺขติ ฯ
สทฺธาจริตสฺส ภควา ปุคฺคลสฺส ปาสาทนีย นิมิตฺต อาจิกฺขติ
พุทฺธสุโพธึ ธมฺมสุธมฺมต สงฺฆสุปฏิปตฺตึ สีลานิ จ อตฺตโน ฯ
าณจริตสฺส ภควา ปุคฺคลสฺส วิปสฺสนานิมิตฺต อาจิกฺขติ
อนิจฺจาการ ทุกฺขาการ อนตฺตาการ ฯ
เสเล ยถา ปพฺพตมุทฺธนิฏิโต
ยถาป ปสฺเส ชนต สมนฺตโต
ตถูปม ธมฺมมย สุเมธ
ปาสาทมารุยฺห สมนฺตจกฺขุ
โสกาวกิณฺณ ๓ ชนตมเปตโสโก
อเวกฺขสฺสุ ชาติชราภิภูตนฺติ ฯ
เอว ภควา พุทฺธจกฺขุนาป วิวฏจกฺขุ ฯ
กถ ภควา สมนฺตจกฺขุนาป วิวฏจกฺขุ ฯ สมนฺตจกฺขุ วุจฺจติ
สพฺพฺุตาณ ฯ ภควา สพฺพฺุตาเณน อุเปโต สมุเปโต
#๑ ม. อปฺเปกจฺเจ น ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน วิหรนฺเต ฯ ๒ โป. ม. โมหจริตสฺส
#ภควา ปุคฺคลสฺส ฯ ๓ ม. โสกาวติณฺณ ฯ
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อุปคโต สมุปคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต ฯ
น ตสฺส อทิฏมิธตฺถิ กิฺจิ
อโถ อวิฺาตมชานิตพฺพ
สพฺพ อภิฺาสิ ยทตฺถิ เนยฺย
ตถาคโต เตน สมนฺตจกฺขูติ ฯ
เอว ภควา สมนฺตจกฺขุนาป วิวฏจกฺขูติ อกิตฺตยิ วิวฏจกฺขุ ฯ
[๗๒๘] สกฺขิธมฺม ปริสฺสยวินยนฺติ สกฺขิธมฺมนฺติ น อิติหิติห
น อิติกิราย น ปรมฺปราย น ปฏกสมฺปทาย น ตกฺกเหตุ
น นยเหตุ น อาการปริวิตกฺเกน น ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติยา
สาม สยมภิฺาต อตฺตปจฺจกฺขธมฺมนฺติ สกฺขิธมฺม ฯ
ปริสฺสยวินยนฺติ ปริสฺสยาติ เทฺว ปริสฺสยา ปากฏปริสฺสยา จ
ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสยา จ ฯ
กตเม ปากฏปริสฺสยา ฯ สีหา พฺยคฺฆา ทีป อจฺฉตรจฺฉา
โกกา โคมหิสา ๑ หตฺถี อหิ วิจฺฉิกา สตปที โจรา วา อสฺสุ
มาณวา กตกมฺมา วา อกตกมฺมา วา จกฺขุโรโค โสตโรโค
ฆานโรโค ชิวฺหาโรโค กายโรโค สีสโรโค กณฺณโรโค มุขโรโค
ทนฺตโรโค กาโส สาโส ปนาโส ฑโห ชโร กุจฺฉิโรโค มุจฺฉา
ปกฺขนฺทิกา สุลา วิสูจิกา กุฏ คณฺโฑ กิลาโส โสโส อปมาโร
ททฺทุ กณฺฑุ กจฺฉุ รขสา วิตจฺฉิกา โลหิต ปตฺต มธุเมโห
อสา ปฬกา ภคนฺทลา ปตฺตสมุฏานา อาพาธา เสมฺหสมุฏ านา
#๑ ม. มหึสา ฯ
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อาพาธา วาตสมุฏานา อาพาธา สนฺนิปาติกา อาพาธา อุตุปริณามชา
อาพาธา วิสมปริหารชา อาพาธา โอปกฺกมิกา อาพาธา กมฺมวิปากชา
อาพาธา สีต อุณฺห ชิฆจฺฉา ปปาสา อุจฺจาโร ปสฺสาโว
ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสา อิติ วา อิเม วุจฺจนฺติ
ปากฏปริสฺสยา ฯ
กตเม ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสยา ฯ กายทุจฺจริต วจีทุจฺจริต
มโนทุจฺจริต กามจฺฉนฺทนีวรณ พฺยาปาทนีวรณ ถีนมิทฺธนีวรณ
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณ วิจิกิจฺฉานีวรณ ราโค โทโส โมโห
โกโธ อุปนาโห มกฺโข ปฬาโส อิสฺสา มจฺฉริย มายา สาเยฺย
ถมฺโภ สารมฺโภ มาโน อติมาโน มโท ปมาโท สพฺเพ กิเลสา
สพฺเพ ทุจฺจริตา สพฺเพ ทรถา สพฺเพ ปริฬาหา สพฺเพ สนฺตาปา
สพฺพากุสลาภิสงฺขารา อิเม วุจฺจนฺติ ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสยา ฯ
ปริสฺสยาติ เกนตฺเถน ปริสฺสยา ฯ ปริสหนฺตตี ิ ปริสฺสยา ฯ
ปริหานาย สวตฺตนฺตีติ ปริสฺสยา ฯ ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา ฯ
กถ ปริสหนฺตีติ ปริสฺสยา ฯ เต ปริสฺสยา ต ปุคฺคล
สหนฺติ ปริสหนฺติ อภิภวนฺติ อชฺโฌตฺถรนฺติ ปริยาทิยนฺติ มทฺทนฺติ ฯ
เอว ปริสหนฺตีติ ปริสฺสยา ฯ
กถ ปริหานาย สวตฺตนฺตีติ ปริสฺสยา ฯ เต ปริสฺสยา
กุสลาน ธมฺมาน ปริหานาย ๑ อนฺตรายาย สวตฺตนฺติ ฯ กตเมส
กุสลาน ธมฺมาน ฯ สมฺมาปฏิปทาย อนุโลมปฏิปทาย
#๑ โป. ม. อนฺตรายาย ปริหานาย ฯ
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อปจฺจนีกปฏิปทาย [๑] อนฺวตฺถปฏิปทาย ธมฺมานุธมฺมปฏิปทาย สีเลสุ
ปริปูริการิตาย อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตาย โภชเน มตฺตฺุตาย
ชาคริยานุโยคสฺส สติสมฺปชฺสฺส จตุนฺน สติปฏานาน
ภาวนานุโยคสฺส จตุนฺน สมฺมปฺปธานาน จตุนฺน อิทฺธิปฺปาทาน
ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน ปฺจนฺน พลาน สตฺตนฺน โพชฺฌงฺคาน
อริยสฺส อฏงฺคิกสฺส มคฺคสฺส ภาวนานุโยคสฺส อิเมส กุสลาน
ธมฺมาน ปริหานาย อนฺตรายาย สวตฺตนฺติ ฯ เอว ๒ ปริหานาย
สวตฺตนฺตีติ ปริสฺสยา ฯ
กถ ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา ฯ ตตฺเถเต ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อตฺตภาวสนฺนิสฺสยา ฯ ยถา พิเล พิลาสยา
ปาณา สยนฺติ ทเก ทกาสยา ปาณา สยนฺติ วเน วนาสยา
ปาณา สยนฺติ รุกฺเข รุกฺขาสยา ปาณา สยนฺติ เอวเมว
ตตฺเถเต ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อตฺตภาวสนฺนิสฺสยาติ
เอวมฺป ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา ฯ
วุตฺต เหต ภควตา สานฺเตวาสิโก ภิกฺขเว ภิกฺขุ สาจริยโก
ทุกฺข น ผาสุ วิหรติ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สานฺเตวาสิโก
สาจริยโก ทุกฺข น ผาสุ วิหรติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน จกฺขนุ า
รูป ทิสฺวา อุปฺปชฺชนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สรสงฺกปฺปา
สฺโชนียา ตฺยสฺส อนฺโต วสนฺติ อนฺวาสฺสวนฺติ ปาปกา อกุสลา
ธมฺมาติ ตสฺมา สานฺเตวาสิโกติ วุจฺจติ เต น สมุทาจรนฺติ
#๑ ม. อวิรุทธฺ ปฏิปทาย ฯ ๒ ม. เอวมฺป ฯ
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ปาปกา อกุสลา ธมฺมาติ ตสฺมา สาจริยโกติ วุจฺจติ ปุน จปร
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน โสเตน สทฺท สุตฺวา ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา
ชิวฺหาย รส สายิตฺวา กาเยน โผฏพฺพ ผุสติ ฺวา มนสา
ธมฺม วิฺาย อุปฺปชฺชนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สรสงฺกปฺปา
สฺโชนียา ตฺยสฺส อนฺโต วสนฺติ อนฺวาสฺสวนฺติ ปาปกา
อกุสลา ธมฺมาติ ตสฺมา สานฺเตวาสิโกติ วุจฺจติ เต น
สมุทาจรนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมาติ ตสฺมา สาจริยโกติ วุจฺจติ
เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สานฺเตวาสิโก สาจริยโก ทุกฺข น ผาสุ
วิหรตีติ ฯ เอวมฺป ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา ฯ
วุตฺต เหต ภควตา ตโยเม ภิกฺขเว อนฺตรามลา
อนฺตราอมิตฺตา อนฺตราสปตฺตา อนฺตราวธกา อนฺตราปจฺจตฺถิกา
กตเม ตโย โลโภ ภิกฺขเว อนฺตรามโล อนฺตราอมิตฺโต
อนฺตราสปตฺโต อนฺตราวธโก อนฺตราปจฺจตฺถิโก โทโส ภิกฺขเว
อนฺตรามโล อนฺตราอมิตฺโต อนฺตราสปตฺโต อนฺตราวธโก
อนฺตราปจฺจตฺถิโก โมโห ภิกฺขเว อนฺตรามโล อนฺตราอมิตฺโต
อนฺตราสปตฺโต อนฺตราวธโก อนฺตราปจฺจตฺถิโก อิเม โข ภิกฺขเว
ตโย อนฺตรามลา อนฺตราอมิตฺตา อนฺตราสปตฺตา อนฺตราวธกา
อนฺตราปจฺจตฺถิกาติ ฯ
อนตฺถชนโน โลโภ โลโภ จิตฺตปฺปโกปโน
ภยมนฺตรโต ชาต ต ชโน นาวพุชฺฌติ
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ลุทฺโธ อตฺถ น ชานาติ ลุทโฺ ธ ธมฺม น ปสฺสติ
อนฺธตม ตทา โหติ ย โลโภ สหเต นร
อนตฺถชนโน โทโส โทโส จิตฺตปฺปโกปโน
ภยมนฺตรโต ชาต ต ชโน นาวพุชฺฌติ
กุทฺโธ อตฺถ น ชานาติ กุทฺโธ ธมฺม น ปสฺสติ
อนฺธตม ตทา โหติ ย โกโธ สหเต นร
อนตฺถชนโน โมโห โมโห จิตฺตปฺปโกปโน
ภยมนฺตรโต ชาต ต ชโน นาวพุชฺฌติ
มูโฬฺห อตฺถ น ชานาติ มูโฬฺห ธมฺม น ปสฺสติ
อนฺธตม ตทา โหติ ย โมโห สหเต นรนฺติ ฯ
เอวมฺป ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา ฯ
วุตฺต เหต ภควตา ตโย โข มหาราช ปุริสสฺส ธมฺมา
อชฺฌตฺต อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชนฺติ อหิตาย ทุกฺขาย อผาสุวิหาราย
กตเม ตโย โลโภ โข มหาราช ปุริสสฺส ธมฺโม อชฺฌตฺต
อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ อหิตาย ทุกฺขาย อผาสุวิหาราย โทโส
โข มหาราช ปุริสสฺส ธมฺโม อชฺฌตฺต อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ
อหิตาย ทุกขฺ าย อผาสุวิหาราย โมโห โข มหาราช ปุริสสฺส
ธมฺโม อชฺฌตฺต อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ อหิตาย ทุกฺขาย อผาสุวิหาราย
อิเม โข มหาราช ตโย ปุริสสฺส ธมฺมา อชฺฌตฺต อุปฺปชฺชมานา
อุปฺปชฺชนฺติ อหิตาย ทุกฺขาย อผาสุวิหารายาติ ฯ
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โลโภ โทโส จ โมโห จ ปุริส ปาปเจตส
หึสนฺติ อตฺตสมฺภูตา ตจสารว สมฺผลนฺติ ฯ
เอวมฺป ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา ฯ
วุตฺต เหต ภควตา
ราโค จ โทโส จ อิโตนิทานา
อรตี รติ โลมหโส อิโต ชาโต
อิโต สมุฏาย มโนวิตกฺกา
กุมารกา ธงฺกมิโวสฺสชฺชนฺตตี ิ ฯ
เอวมฺป ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา ฯ
ปริสฺสยวินยนฺติ ปริสฺสยวินย ปริสฺสยปหาน ปริสฺสยวูปสม
ปริสฺสยปฏินสิ ฺสคฺค ปริสฺสยปฏิปฺปสฺสทฺธึ อมต นิพฺพานนฺติ
สกฺขิธมฺม ปริสฺสยวินย ฯ
[๗๒๙] ปฏิปท วเทหิ ภทฺทนฺเตติ ปฏิปท วเทหิ สมฺมาปฏิปท
อนุโลมปฏิปท อปจฺจนีกปฏิปท อนฺวตฺถปฏิปท ธมฺมานุธมฺมปฏิปท
สีเลสุ ปริปรู ิการิต อินทฺ ฺริเยสุ คุตฺตทฺวารต โภชเน มตฺตฺุต
ชาคริยานุโยค สติสมฺปชฺ จตฺตาโร สติปฏาเน จตฺตาโร
สมฺมปฺปธาเน จตฺตาโร อิทฺธิปฺปาเท ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ พลานิ
สตฺต โพชฺฌงฺเค อริย อฏงฺคิก มคฺค นิพฺพานฺจ นิพฺพานคามินิฺจ
ปฏิปท วเทหิ อาจิกฺข เทเสหิ ปฺเปหิ ปฏเปหิ วิวร วิภช
อุตฺตานีกโรหิ ปกาเสหีติ ปฏิปท วเทหิ ฯ ภทฺทนฺเตติ โส
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นิมฺมิโต พุทฺธ ภควนฺต อาลปติ ฯ อถวา ย ตฺว ธมฺม
อาจิกฺขิ เทเสสิ ปฺเปสิ ปฏเปสิ วิวริ วิภชิ อุตฺตานีอกาสิ
ปกาเสสิ สพฺพนฺต สุนทฺ ร ภทฺทก กลฺยาณ อนวชฺช เสวิตพฺพนฺติ
ปฏิปท วเทหิ ภทฺทนฺเต ฯ
[๗๓๐] ปาฏิโมกฺข อถวาป สมาธินฺติ ปาฏิโมกฺขนฺติ สีล
ปติฏา อาทิ จรณ สยโม สวโร มุข ปมุข กุสลาน ธมฺมาน
สมาปตฺติยา ฯ อถวาป สมาธินฺติ ยา จิตฺตสฺส ิติ สณฺิติ
อวฏิติ อวิสาหาโร อวิกฺเขโป อวิสาหฏมานสตา สมโถ
สมาธินฺทฺริย สมาธิพล สมฺมาสมาธีติ ปาฏิโมกฺข อถวาป สมาธึ ฯ
เตนาห โส นิมฺมิโต
อกิตฺตยิ วิวฏจกฺขุ
สกฺขิธมฺม ปริสสฺ ยวินย
ปฏิปท วเทหิ ภทฺทนฺเต
ปาฏิโมกฺข อถวาป สมาธินฺติ ฯ
[๗๓๑] จกฺขูหิ เนว โลลสฺส
คามกถาย อาวรเย โสต
รเส จ นานุคิชฺเฌยฺย
น จ มมาเยถ กิฺจิ โลกสฺมึ ฯ
[๗๓๒] จกฺขูหิ เนว โลลสฺสาติ กถ จกฺขุโลโล ๑ โหติ ฯ
อิเธกจฺโจ จกฺขุโลโล จกฺขุโลลิเยน ๓ สมนฺนาคโต โหติ อทิฏ
#๑ ม. จกฺขุโลโลติ ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ม. จกฺขุโลลิเยสุ ฯ
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ทกฺขิตพฺพ ทิฏ สมติกกฺ มิตพฺพนฺติ อาราเมน อาราม อุยฺยาเนน
อุยฺยาน คาเมน คาม นิคเมน นิคม นคเรน นคร รฏเน รฏ
ชนปเทน ชนปท ทีฆจาริก อนฺวตฺถิตจาริก อนุยุตฺโต วิหรติ
รูปทสฺสนาย เอวมฺป จกฺขุโลโล โหติ ฯ อถวา อนฺตรฆร
ปวิฏโ วีถึ ปฏิปนฺโน อสวุโต คจฺฉติ หตฺถึ โอโลเกนฺโต
อสฺส โอโลเกนฺโต รถ โอโลเกนฺโต ปตฺตึ โอโลเกนฺโต อิตฺถโิ ย
โอโลเกนฺโต ปุริเส โอโลเกนฺโต กุมารเก โอโลเกนฺโต กุมาริกาโย
โอโลเกนฺโต อนฺตราปณ โอโลเกนฺโต ฆรมุขานิ โอโลเกนฺโต
อุทฺธ โอโลเกนฺโต อโธ โอโลเกนฺโต ทิสาวิทิส เปกฺขมาโน คจฺฉติ
เอวมฺป จกฺขุโลโล โหติ ฯ อถวา จกฺขุนา รูป ทิสฺวา นิมิตฺตคฺคาหี
โหติ อนุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน จกฺขุนฺทฺริย อสวุต
วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ
ตสฺส สวราย น ปฏิปชฺชติ น รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริเย
น สวร อาปชฺชติ เอวมฺป จกฺขุโลโล โหติ ฯ ยถา วา ปเนเก
โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต
เอวรูป วิสูกทสฺสน อนุยุตฺตา วิหรนฺติ เสยฺยถีท นจฺจ คีต
วาทิต เปกฺข อกฺขาน ปาณิสฺสร เวตาฬ กุมฺภถูน โสภนครก ๑
จณฺฑาล วส โธวน หตฺถิยุทฺธ อสฺสยุทฺธ มหิสยุทฺธ อุสภยุทฺธ
อชยุทฺธ ๒ เมณฺฑยุทฺธ กุกกฺ ุฏยุทฺธ วฏฏกยุทฺธ ทณฺฑยุทฺธ
มุฏิยุทฺธ นิพฺพุทฺธ อุยฺโยธิก พลคฺค เสนาพฺยูห อณีกทสฺสน อิติ
#๑ ม. โสภนก ฯ ๒ โป. ยุ. โคยุทฺธ ฯ
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วา เอวมฺป จกฺขุโลโล โหติ ฯ
กถ น จกฺขุโลโล โหติ ฯ อิธ ภิกฺขุ อนฺตรฆร ปวิฏโ
วีถึ ปฏิปนฺโน สวุโต คจฺฉติ น หตฺถึ โอโลเกนฺโต น อสฺส
โอโลเกนฺโต น รถ โอโลเกนฺโต น ปตฺตึ โอโลเกนฺโต น อิตฺถิโย
โอโลเกนฺโต น ปุริเส โอโลเกนฺโต น กุมารเก โอโลเกนฺโต
น กุมาริกาโย โอโลเกนฺโต น อนฺตราปณ โอโลเกนฺโต น
ฆรมุขานิ โอโลเกนฺโต น อุทฺธ โอโลเกนฺโต น อโธ โอโลเกนฺโต
น ทิสาวิทิส เปกฺขมาโน คจฺฉติ เอวมฺป น จกฺขุโลโล โหติ ฯ
อถวา ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ
นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน จกฺขุนฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต
อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส
สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ จกฺขุนฺทฺรยิ  จกฺขุนฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ
เอวมฺป น จกฺขุโลโล โหติ ฯ ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา
สทฺธาเทยฺยานิ โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูป วิสูกทสฺสน
อนนุยุตฺตา วิหรนฺติ เสยฺยถีท นจฺจ คีต วาทิต เปกฺข
อกฺขาน ฯเปฯ อณีกทสฺสน อิติ วา เอวรูปา วิสูกทสฺสนานุโยคา ๑
ปฏิวิรโต โหติ เอวมฺป น จกฺขุโลโล โหติ ฯ
จกฺขูหิ เนว โลลสฺสาติ จกฺขุโลลิย ปชเหยฺย วิโนเทยฺย
พฺยนฺตีกเรยฺย อนภาวงฺคเมยฺย จกฺขุโลลิยา อารโต อสฺส วิรโต
ปฏิวิรโต นิกฺขนฺโต นิสสฺ ฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน
#๑ โป. ม. วิสูกทสฺสนา ฯ
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เจตสา วิหเรยฺยาติ จกฺขูหิ เนว โลลสฺส ฯ
[๗๓๓] คามกถาย อาวรเย โสตนฺติ คามกถา วุจฺจนฺติ
พตฺตึส ติรจฺฉานกถา ฯ เสยฺยถีท ฯ ราชกถา โจรกถา มหามตฺตกถา
เสนากถา ภยกถา ยุทฺธกถา อนฺนกถา ปานกถา วตฺถกถา ยานกถา
สยนกถา มาลากถา คนฺธกถา าติกถา คามกถา นิคมกถา
นครกถา ชนปทกถา อิตฺถีกถา ปุริสกถา สูรกถา วิสิกฺขากถา
กุมฺภฏานกถา ปุพฺพเปตกถา นานตฺตกถา โลกกฺขายิกา
สมุทฺทกฺขายิกา อิติภวาภวกถา อิติ วาติ คามกถาย ฯ อาวรเย
โสตนฺติ คามกถาย โสต อาวเรยฺย นิวาเรยฺย สนฺนิวาเรยฺย ๑ รกฺเขยฺย
โคเปยฺย ปทเหยฺย ปจฺฉินฺเทยฺยาติ คามกถาย อาวรเย โสต ฯ
[๗๓๔] รเส จ นานุคิชฺเฌยฺยาติ รโสติ มูลรโส ขนฺธรโส
ตจรโส ปตฺตรโส ปุปผฺ รโส ผลรโส อมฺพลิ  มธุร ติตฺติก
กฏก โลณิก ขาริก ลมฺพลิ  ๒ กสาโว สาทุ อสาทุ สีต อุณฺห ฯ
สนฺเตเก สมณพฺราหฺมณา รสคิทฺธา เต ชิวหฺ คฺเคน รสคฺคานิ
ปริเยสนฺตา อาหิณฺฑนฺติ ฯ เต อมฺพิล ลภิตฺวา อนมฺพิล ปริเยสนฺติ
อนมฺพิล ลภิตฺวา อมฺพิล ปริเยสนฺติ ฯเปฯ สีต ลภิตฺวา อุณฺห
ปริเยสนฺติ อุณฺห ลภิตฺวา สีต ปริเยสนฺติ ฯ เต ย ย ลภิตฺวา
เตน เตน น ตุสฺสนฺติ อปราปร ปริเยสนฺติ มนาปเกสุ รเสสุ
รตฺตา คิทฺธา คธิตา มุจฺฉิตา อชฺโฌปนฺนา ลคฺคา ลคฺคิตา
ปลิพุทฺธา ฯ ยสฺเสสา รสตณฺหา ปหีนา สมุจฺฉินฺนา ฯเปฯ
#๑ ม. สวเรยฺย ฯ ๒ ม. ลมฺพิก ฯ ยุ. อมฺพิล ฯ
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าณคฺคินา ทฑฺฒา โส ปฏิสงฺขา โยนิโส อาหาร อาหาเรติ
เนว ทวาย น มทาย น มณฺฑนาย น วิภูสนาย ยาวเทว อิมสฺส
กายสฺส ิติยา ยาปนาย วิหึสุปรติยา พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย ฯเปฯ
ผาสุวิหาโร จาติ ฯ ยถา วณ อาลิมฺเปยฺย ยาวเทว อารุหณตฺถาย
ยถา วา ปน อกฺข อพฺภฺเชยฺย ยาวเทว ภารสฺส นิตฺถรณตฺถาย
ยถา วา ปน ปุตฺตมส อาหาเรยฺย ยาวเทว กนฺตารสฺส นิตฺถรณตฺถาย
เอวเมว ภิกขฺ ุ ปฏิสงฺขา โยนิโส อาหาร อาหาเรติ เนว
ทวาย ฯเปฯ อนวชฺชตา จ ผาสุวิหาโร จาติ รสตณฺห
ปชเหยฺย วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย อนภาวงฺคเมยฺย รสตณฺหาย
อารโต อสฺส วิรโต ปฏิวิรโต นิกขฺ นฺโต นิสสฺ ฏโ วิปฺปมุตฺโต
วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหเรยฺยาติ รเส จ
นานุคิชฺเฌยฺย ฯ
[๗๓๕] น จ มยาเยถ กิฺจิ โลกสฺมินฺติ มมตฺตาติ เทฺว มมตฺตา
ตณฺหามมตฺตฺจ ทิฏิมมตฺตฺจ ฯเปฯ อิท ตณฺหามมตฺต ฯเปฯ
อิท ทิฏิมมตฺต ฯ ตณฺหามมตฺต ปหาย ทิฏิมมตฺต
ปฏินิสฺสชฺชติ ฺวา จกฺขุ น มมาเยยฺย น คเณฺหยฺย น ปรามเสยฺย
นาภินิวิเสยฺย โสต ฆาน ชิวฺห กาย รูเป สทฺเท คนฺเธ รเส
โผฏพฺเพ กุล คณ อาวาส ลาภ ยส ปสส สุข จีวร
ปณฺฑปาต เสนาสน คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร กามธาตุ รูปธาตุ
อรูปธาตุ กามภว รูปภว อรูปภว สฺาภว อสฺาภว
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เนวสฺานาสฺาภว เอกโวการภว จตุโวการภว ปฺจโวการภว
อตีต อนาคต ปจฺจุปฺปนฺน ทิฏ สุต มุต วิฺาตพฺเพ ธมฺเม น
มมาเยยฺย น คเณฺหยฺย น ปรามเสยฺย นาภินิวิเสยฺย ฯ กิฺจีติ
กิฺจิ รูปคต เวทนาคต สฺาคต สงฺขารคต วิฺาณคต ฯ๔
โลกสฺมินฺติ อปายโลเก ฯเปฯ อายตนโลเกติ น จ มมาเยถ
กิฺจิ โลกสฺมึ ฯ เตนาห ภควา
จกฺขูหิ เนว โลลสฺส
คามกถาย อาวรเย โสต
รเส จ นานุคิชฺเฌยฺย
น จ มมาเยถ กิฺจิ โลกสฺมนิ ฺติ ฯ
[๗๓๖] ผสฺเสน ยทา ผุฏสฺส
ปริเทว ภิกฺขุ น กเรยฺย กุห
ิ ฺจิ
ภวฺจ นาภิชปฺเปยฺย
เภรเวสุ จ น สมฺปเวเธยฺย ฯ
[๗๓๗] ผสฺเสน ยทา ผุฏสฺสาติ ๑ โรคผสฺเสน ผุฏโ ปเรโต
สโมหิโต สมนฺนาคโต อสฺส จกฺขุโรเคน ผุฏโ ปเรโต สโมหิโต
สมนฺนาคโต อสฺส โสตโรเคน ฆานโรเคน ชิวฺหาโรเคน กายโรเคน
สีสโรเคน กณฺณโรเคน มุขโรเคน ทนฺตโรเคน กาเสน สาเสน
ปนาเสน ฑเหน ชเรน กุจฺฉิโรเคน มุจฺฉาย ปกฺขนฺทิกาย สุลาย
วิสูจิกาย กุฏเน คณฺเฑน กิลาเสน โสเสน อปมาเรน ททฺทุยา
#๑ ม. ผสฺโสติ โรคผสฺโส ฯ ยุ. ผสฺโสติ ฯ

สุตฺต ขุ. มหานิทฺเทโส - หนาที่ 448

กณฺฑุยา กจฺฉุยา รขสาย วิตจฺฉิกาย โลหิเตน ปตฺเตน มธุเมเหน
อสาย ปฬกาย ภคนฺทลาย ปตฺตสมุฏาเนหิ อาพาเธหิ
เสมฺหสมุฏาเนหิ อาพาเธหิ วาตสมุฏาเนหิ อาพาเธหิ สนฺนิปาติเกหิ
อาพาเธหิ อุตุปริณามเชหิ อาพาเธหิ วิสมปริหารเชหิ อาพาเธหิ
โอปกฺกมิเกหิ อาพาเธหิ กมฺมวิปากเชหิ อาพาเธหิ สีเตน อุเณฺหน
ชิฆจฺฉาย ปปาสาย อุจฺจาเรน ปสฺสาเวน ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺเสหิ
ผุฏโ ปเรโต สโมหิโต สมนฺนาคโต อสฺสาติ ผสฺเสน
ยทา ผุฏสฺส ฯ
[๗๓๘] ปริเทว ภิกขฺ ุ น กเรยฺย กุหิฺจีติ อาเทว ปริเทว
อาเทวน ปริเทวน อาเทวิตตฺต ปริเทวิตตฺต วาจาปลาป วิปฺปลาป
ลาลปฺป ลาลปฺปายน ลาลปฺปายิตตฺต น กเรยฺย น ชเนยฺย น
สฺชเนยฺย น นิพฺพตฺเตยฺย นาภินิพฺพตฺเตยฺย ฯ กุหิฺจีติ กุหิฺจิ
กิมฺหิจิ กตฺถจิ อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา อชฺฌตฺตพหิทฺธา วาติ
ปริเทว ภิกฺขุ น กเรยฺย กุห
ิ ฺจิ ฯ
[๗๓๙] ภวฺจ นาภิชปฺเปยฺยาติ กามภว น ชปฺเปยฺย รูปภว
น ชปฺเปยฺย อรูปภว น ชปฺเปยฺย น ปชปฺเปยฺย นาภิชปฺเปยฺยาติ
ภวฺจ นาภิชปฺเปยฺย ฯ
[๗๔๐] เภรเวสุ จ น สมฺปเวเธยฺยาติ เภรวาติ เอเกน
อากาเรน ภยมฺป เภรวมฺป ตฺเว ฯ วุตฺต เหต ภควตา เอต
นูน ต ภย เภรว [๑] อาคจฺฉตีติ ฯ พหิทฺธารมฺมณ วุตฺต สีหา
#๑ ม. น ชเห ฯ
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พฺยคฺฆา ทีป อจฺฉา ตรจฺฉา โกกา โคมหิสา [๑] หตฺถี อหิ วิจฺฉิกา
สตปที โจรา วา อสฺสุ มาณวา กตกมฺมา วา อกตกมฺมา
วา ฯ อถาปเรน อากาเรน ภย วุจฺจติ อชฺฌตฺติก จิตฺตสมุฏ าน
ภย ภยานก ฉมฺภิตตฺต โลมหโส เจตโส อุพฺเพโค อุตฺราโส
ชาติภย ชราภย พฺยาธิภย มรณภย ราชภย โจรภย อคฺคิภย
อุทกภย อตฺตานุวาทภย ปรานุวาทภย ทณฺฑภย ทุคฺคติภย
อูมิภย กุมฺภลิ ภย อาวฏฏภย สสสุการภย ๒ อาชีวกภย ๓ อสิโลกภย
ปริสาย สารชฺชภย [๔] ภยานก ฉมฺภิตตฺต โลมหโส เจตโส อุพฺเพโค(
อุตฺราโส ฯ เภรเวสุ จ น สมฺปเวเธยฺยาติ เภรเว ปสฺสิตฺวา
วา สุณิตฺวา วา น เวเธยฺย น ปเวเธยฺย น สมฺปเวเธยฺย น
ตเสยฺย น อุตฺตเสยฺย น ปริตฺตเสยฺย น ภาเยยฺย น สนฺตาส
อาปชฺเชยฺย อภิรุ ๕ อสฺส อจฺฉมฺภี อนุตฺราสี อปลายี ปหีนภยเภรโว
วิคตโลมหโส วิหเรยฺยาติ เภรเวสุ จ น สมฺปเวเธยฺย ฯ
เตนาห ภควา
ผสฺเสน ยทา ผุฏสฺส
ปริเทว ภิกฺขุ น กเรยฺย กุหิฺจิ
ภวฺจ นาภิชปฺเปยฺย
เภรเวสุ จ น สมฺปเวเธยฺยาติ ฯ
[๗๔๑] อนฺนานมโถ ปานาน
ขาทนียาน อโถป วตฺถาน
#๑ ม. อสฺสา ฯ ๒ ม. สุสกุ าภย ฯ ๓ ม. อาชีวิกภย ฯ ๔ ม. มทนภย
#ทุคฺคติภย ภย ฯ ๕ ยุ. อภีรุ ฯ
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ลทฺธา น สนฺนธิ ึ กยิรา
น จ ปริตฺตเส ตานิ อลพฺภมาโน ๑ ฯ
[๗๔๒] อนฺนานมโถ ปานาน ขาทนียาน อโถป วตฺถานนฺติ
อนฺนานนฺติ โอทโน กุมฺมาโส สตฺตุ มจฺโฉ มส ฯ ปานานนฺติ
อฏ ปานานิ อมฺพปาน ชมฺพูปาน โจจปาน โมจปาน มธุกปาน
มุทฺธิกปาน สาลุกปาน ผารุสกปาน ฯ อปรานิป อฏ ปานานิ
โกสมฺพปาน โกลปาน พทรปาน ฆฏปาน เตลปาน ยาคุปาน
ปโยปาน รสปาน ฯ ขาทนียานนฺติ ปฏขชฺชก ปุวขชฺชก มูลขชฺชก
ตจขชฺชก ปตฺตขชฺชก ปุปฺผขชฺชก ผลขชฺชก ฯ วตฺถานนฺติ ฉ
จีวรานิ โขม กปฺปาสิก โกเสยฺย กมฺพล สาณ ภงฺคนฺติ
อนฺนานมโถ ปานาน ขาทนียาน อโถป วตฺถาน ฯ
[๗๔๓] ลทฺธา น สนฺนิธึ กยิราติ ลทฺธาติ ลทฺธา ลภิตฺวา
อธิคนฺตฺวา วินฺทิตฺวา ปฏิลภิตฺวา น กุหนาย น ลปนาย น เนมิตฺตกตาย
น นิปฺเปสิกตาย น ลาเภน ลาภ นิชคิ ึสนตาย ๒ น ทารุทาเนน
น เวฬุทาเนน น ปตฺตทาเนน น ปุปฺผทาเนน น ผลทาเนน น
สินานทาเนน น จุณฺณทาเนน น มตฺติกทาเนน น ทนฺตกฏทาเนน
น มุโขทกทาเนน น ปาตุกมฺยตาย น มุคฺคสูปตาย น ปาริภฏยตาย
น ปมทฺทกิ ตาย น วตฺถุวิชฺชาย น ติรจฺฉานวิชฺชาย น
องฺควิชชฺ าย น นกฺขตฺตวิชฺชาย น ทูตคมเนน น ปหีนคมเนน น
ชงฺฆเปสนิเกน ๓ น เวชฺชกมฺเมน น นวกมฺเมน น ปณฺฑปฏิปณฺฑเกน
#๑ ม. อลภมาโน ฯ ๒ ม. นิชิคีสนตาย ฯ ๓ ม. ชงฺฆเปสนิเยน ฯ
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น ทานานุปฺปทาเนน ธมฺเมน สเมน ลทฺธา ลภิตฺวา อธิคนฺตฺวา
วินฺทิตฺวา ปฏิลภิตฺวาติ ลทฺธา ฯ น สนฺนิธึ กยิราติ อนฺนสนฺนิธึ
ปานสนฺนิธึ วตฺถสนฺนิธึ ยานสนฺนิธึ สยนสนฺนิธึ คนฺธสนฺนิธึ
อามิสสนฺนิธึ น กเรยฺย น ชเนยฺย น สฺชเนยฺย น นิพฺพตฺเตยฺย
นาภินิพฺพตฺเตยฺยาติ ลทฺธา น สนฺนิธึ กยิรา ฯ
[๗๔๔] น จ ปริตฺตเส ตานิ อลพฺภมาโนติ อนฺน วา น
ลภามิ ปาน วา น ลภามิ วตฺถ วา น ลภามิ กุล วา น
ลภามิ คณ วา น ลภามิ อาวาส วา น ลภามิ ลาภ
วา น ลภามิ ยส วา น ลภามิ ปสส วา น ลภามิ สุข
วา น ลภามิ จีวร วา น ลภามิ ปณฺฑปาต วา น ลภามิ
เสนาสน วา น ลภามิ คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร วา น ลภามิ
คิลานุปฏาก วา น ลภามิ อปฺปฺาโตมฺหีติ น ตเสยฺย น
อุตฺตเสยฺย น ปริตฺตเสยฺย น ภาเยยฺย น สนฺตาส อาปชฺเชยฺย
อภิรุ อสฺส อจฺฉมฺภี อนุตฺราสี อปลายี ปหีนภยเภรโว
วิคตโลมหโส วิหเรยฺยาติ น จ ปริตฺตเส ตานิ อลพฺภมาโน ฯ
เตนาห ภควา
อนฺนานมโถ ปานาน
ขาทนียาน อโถป วตฺถาน
ลทฺธา น สนฺนธิ ึ กยิรา
น จ ปริตฺตเส ตานิ อลพฺภมาโนติ ฯ
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[๗๔๕] ฌายี น ปาทโลลสฺส
วิรเม กุกฺกุจฺจา นปฺปมชฺเชยฺย
อถาสเนสุ สยเนสุ
อปฺปสทฺเทสุ ภิกฺขุ วิหเรยฺย ฯ
[๗๔๖] ฌายี น ปาทโลลสฺสาติ ฌายีติ ปเมนป ฌาเนน
ฌายี ทุติเยนป ฌาเนน ฌายี ตติเยนป ฌาเนน ฌายี
จตุตฺเถนป ฌาเนน ฌายี สวิตกฺกสวิจาเรน ป ฌาเนน ฌายี
อวิตกฺกวิจารมตฺเตนป ฌาเนน ฌายี อวิตกฺกอวิจาเรนป ฌาเนน
ฌายี สปฺปต ิเกนป ฌาเนน ฌายี นิปฺปติเกนป ฌาเนน ฌายีถ
ปติสหคเตนป ฌาเนน ฌายี สาตสหคเตนป ฌาเนน ฌายี
สุขสหคเตนป ฌาเนน ฌายี อุเปกฺขาสหคเตนป ฌาเนน ฌายี
สฺุเตนป ฌาเนน ฌายี อนิมิตฺเตนป ฌาเนน ฌายี อปฺปณิหิเตนป
ฌาเนน ฌายี โลกิเยนป ฌาเนน ฌายี โลกุตฺตเรนป
ฌาเนน ฌายี ฌานรโต เอกตฺตมนุยุตฺโต สทตฺถครุโกติ ๑ ฌายี ฯ
น ปาทโลลสฺสาติ กถ ปาทโลโล โหติ ฯ อิเธกจฺโจ ปาทโลโล
ปาทโลลิเยน สมนฺนาคโต โหติ อาราเมน อาราม อุยฺยาเนน
อุยฺยาน คาเมน คาม นิคเมน นิคม นคเรน นคร รฏเน รฏ
ชนปเทน ชนปท ทีฆจาริก อนวตฺถิตจาริก อนุยุตฺโต วิหรติ
เอวมฺป ปาทโลโล โหติ ฯ อถวา ภิกฺขุ อนฺโตสงฺฆาราเม
ปาทโลลิเยน สมนฺนาคโต โหติ น อตฺถเหตุ น กรณเหตุ อุทฺธโต
#๑ ม. ปรมตฺถครุโกติ ฯ
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อวูปสนฺตจิตฺโต ปริเวณโต ปริเวณ คจฺฉติ วิหารโต วิหาร คจฺฉติ
อฑฺฒโยคโต อฑฺฒโยค คจฺฉติ ปาสาทโต ปาสาท คจฺฉติ หมฺมิยโต
หมฺมิย คจฺฉติ คุหโต คุห คจฺฉติ เลณโต เลณ คจฺฉติ กุฏิโต
กุฏึ คจฺฉติ กูฏาคารโต กูฏาคาร คจฺฉติ อฏฏโต อฏฏ คจฺฉติ
มาฬโต มาฬ คจฺฉติ อุทฺทณฺฑโต อุทฺทณฺฑ คจฺฉติ อุทฺโธสิตโต
อุทฺโธสิต คจฺฉติ อุปฏานสาลโต อุปฏานสาล คจฺฉติ มณฺฑลมาฬโต
มณฺฑลมาฬ คจฺฉติ รุกฺขมูลโต รุกฺขมูล คจฺฉติ ยตฺถ
วา ปน ภิกขฺ ู นิสีทนฺติ ตหึ คจฺฉติ ฯ ตตฺถ เอกสฺส วา ทุติโย
โหติ ทฺวินฺน วา ตติโย โหติ ติณฺณ วา จตุตฺโถ โหติ ตตฺถ
พหุ สมฺผปฺปลาป ลปติ เสยฺยถีท ราชกถ โจรกถ มหามตฺตกถ
เสนากถ ภยกถ ยุทฺธกถ อนฺนกถ ปานกถ วตฺถกถ ยานกถ
สยนกถ มาลากถ คนฺธกถ าติกถ คามกถ นิคมกถ นครกถ
ชนปทกถ อิตฺถีกถ ปุริสกถ สูรกถ วิสิกฺขากถ กุมฺภฏานกถ
ปุพฺพเปตกถ นานตฺตกถ โลกกฺขายิก สมุทฺทกฺขายิก อิติภวาภวกถ
อิติ วา เอวมฺป ปาทโลโล โหติ ฯ น ปาทโลลสฺสาติ
ปาทโลลิย ปชเหยฺย วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย อนภาวงฺคเมยฺย
ปาทโลลิยา อารโต อสฺส วิรโต ปฏิวิรโต นิกขฺ นฺโต นิสฺสฏโ
วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหเรยฺย จเรยฺย
สมาจเรยฺย ๑ อิริเยยฺย วตฺเตยฺย ปาเลยฺย ยเปยฺย ยาเปยฺย ฯ
ปฏิสลฺลานาราโม อสฺส ปฏิสลฺลานรโต โส อชฺฌตฺต เจโตสมถมนุยุตฺโต
#๑ ม. วิจเรยฺย ฯ
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อนิรากตชฺฌาโน วิปสฺสนาย สมนฺนาคโต พฺรูเหตา
สฺุาคาราน ฌายี ฌานรโต เอกตฺตมนุยุตฺโต สทตฺถครุโกติ
ฌายี น ปาทโลลสฺส ฯ
[๗๔๗] วิรเม กุกฺกุจจฺ า นปฺปมชฺเชยฺยาติ กุกฺกจุ ฺจนฺติ หตฺถกุกฺกุจฺจมฺปห
กุกฺกุจฺจ ปาทกุกฺกุจฺจมฺป กุกฺกจุ ฺจ หตฺถปาทกุกฺกุจฺจมฺป
กุกฺกุจฺจ กปฺปเย อกปฺปยสฺิตา อกปฺปเย กปฺปยสฺิตา
อวชฺเช วชฺชสฺิตา วชฺเช อวชฺชสฺิตา [๑] เอวรูป
กุกฺกุจฺจ กุกฺกุจฺจายนา กุกกฺ ุจฺจายิตตฺต เจตโส วิปฺปฏิสาโร
มโนวิเลโข อิท วุจฺจติ กุกฺกุจฺจ ฯ อป ทฺวีหิ การเณหิ อุปฺปชฺชติ
กุกฺกุจฺจ เจตโส วิปฺปฏิสาโร มโนวิเลโข กตตฺตา จ อกตตฺตา
จ ฯ กถ กตตฺตา จ อกตตฺตา จ อุปฺปชฺชติ กุกฺกุจฺจ เจตโส
วิปฺปฏิสาโร มโนวิเลโข ฯ กต เม กายทุจฺจริต อกต เม
กายสุจริตนฺติ อุปฺปชฺชติ กุกกฺ ุจฺจ เจตโส วิปฺปฏิสาโร มโนวิเลโข ฯ
กต เม วจีทุจฺจริต กต เม มโนทุจฺจริต กโต เม
ปาณาติปาโต อกตา เม ปาณาติปาตา เวรมณีติ อุปฺปชฺชติ
กุกฺกุจฺจ ฯเปฯ มโนวิเลโข ฯ กต เม อทินฺนาทาน กโต เม
กาเมสุ มิจฺฉาจาโร กโต เม มุสาวาโท กตา เม ปสุณา
วาจา กตา เม ผรุสา วาจา กโต เม สมฺผปฺปลาโป กตา เม
อภิชฺฌา กโต เม พฺยาปาโท กตา เม มิจฺฉาทิฏิ อกตา
เม สมฺมาทิฏีติ อุปปฺ ชฺชติ กุกกฺ ุจฺจ เจตโส วิปฺปฏิสาโร
#๑ ม. ย ฯ
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มโนวิเลโข ฯ เอว กตตฺตา จ อกตตฺตา จ อุปฺปชฺชติ กุกฺกุจจฺ 
เจตโส วิปปฺ ฏิสาโร มโนวิเลโข ฯ อถวา สีเลสุมฺหิ อปริปรู กิ ารีติ
อินฺทฺริเยสุมฺหิ อคุตฺตทฺวาโรติ โภชเน อมตฺตฺุมฺหีติ
ชาคริย อนนุยุตฺโตมฺหีติ น สติสมฺปชฺเน สมนฺนาคโตมฺหีติ
อภาวิตา เม จตฺตาโร สติปฏานาติ อภาวิตา เม จตฺตาโร
สมฺมปฺปธานาติ อภาวิตา เม จตฺตาโร อิทฺธิปฺปาทาติ อภาวิตานิ
เม ปฺจินฺทฺริยานีติ อภาวิตานิ เม ปฺจ พลานีติ อภาวิตา
เม สตฺต โพชฺฌงฺคาติ อภาวิโต เม อริโย อฏงฺคิโก มคฺโคติ
ทุกฺข เม อปริฺาตนฺติ สมุทโย เม อปฺปหีโนติ มคฺโค
เม อภาวิโตติ นิโรโธ เม อสจฺฉิกโตติ อุปฺปชฺชติ กุกฺกุจฺจ
เจตโส วิปปฺ ฏิสาโร มโนวิเลโข ฯ วิรเม กุกฺกจุ ฺจาติ กุกฺกุจฺจา
อารเมยฺย วิรเมยฺย ปฏิวริ เมยฺย กุกฺกจุ ฺจ ปชเหยฺย วิโนเทยฺย
พฺยนฺตีกเรยฺย อนภาวงฺคเมยฺย กุกฺกจุ ฺจา อารโต อสฺส วิรโต
ปฏิวิรโต นิกฺขนฺโต นิสสฺ ฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน
เจตสา วิหเรยฺยาติ วิรเม กุกกฺ ุจฺจา ฯ นปฺปมชฺเชยฺยาติ
สกฺกจฺจการี อสฺส สาตจฺจการี อฏิตการี อโนลีนวุตฺติโก
อนิกฺขิตฺตจฺฉนฺโท อนิกขฺ ิตฺตธุโร อปฺปมตฺโต กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ
กทาห อปริปูร วา สีลกฺขนฺธ ปริปเู รยฺย ปริปรู  วา สีลกฺขนฺธ
ตตฺถ ๑ ปฺาย อนุคฺคณฺเหยฺยนฺติ โย ตตฺถ ฉนฺโท จ วายาโม
จ อุสฺสาโห จ อุสฺโสฬฺหี จ ถาโม จ อปฺปฏิวานี จ
#๑ ม. อาเมณฺฑิต ฯ
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สติสมฺปชฺฺจ อาตปฺป ปธาน อธิฏาน อนุโยโค อปฺปมาโท
กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ กทาห อปริปรู  วา สมาธิกฺขนฺธ ปฺากฺขนฺธ
วิมุตฺติกฺขนฺธ วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺธ กทาห อปริฺาต วา
ทุกฺข ปริชาเนยฺย อปฺปหีเน วา กิเลเส ปชเหยฺย อภาวิต
วา มคฺค ภาเวยฺย อสจฺฉิกต วา นิโรธ สจฺฉิกเรยฺยนฺติ โย
ตตฺถ ฉนฺโท จ วายาโม จ อุสฺสาโห จ อุสโฺ สฬฺหี จ ถาโม
จ อปฺปฏิวานี จ สติสมฺปชฺฺจ อาตปฺป ปธาน อธิฏ าน
อนุโยโค อปฺปมาโท กุสเลสุ ธมฺเมสูติ วิรเม กุกกฺ ุจฺจา
นปฺปมชฺเชยฺย ฯ
[๗๔๘] อถาสเนสุ สยเนสุ อปฺปสทฺเทสุ ภิกฺขุ วิหเรยฺยาติ
อถาติ ปทสนฺธิ ฯเปฯ อาสน วุจจฺ ติ ยตฺถ นิสีทติ มฺโจ
ป ภิสิ ตฏฏิกา จมฺมขณฺโฑ ติณสนฺถาโร ปณฺณสนฺถาโร
ปลาสสนฺถาโร ฯ สยน วุจฺจติ เสนาสน วิหาโร อฑฺฒโยโค
ปาสาโท หมฺมิย คุหาติ อถาสเนสุ สยเนสุ ฯ อปฺปสทฺเทสุ
ภิกฺขุ วิหเรยฺยาติ อปฺปสทฺเทสุ อปฺปนิคฺโฆเสสุ วิชนวาเตสุ
มนุสฺสราหเสยฺยเกสุ ปฏิสลฺลานสารูเปสุ เสนาสเนสุ จเรยฺย วิหเรยฺย
อิริเยยฺย วตฺเตยฺย ปาเลยฺย ยเปยฺย ยาเปยฺยาติ อถาสเนสุ
สยเนสุ อปฺปสทฺเทสุ ภิกฺขุ วิหเรยฺย ฯ เตนาห ภควา
ฌายี น ปาทโลลสฺส
วิรเม กุกฺกุจฺจา นปฺปมชฺเชยฺย
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อถาสเนสุ สยเนสุ
อปฺปสทฺเทสุ ภิกฺขุ วิหเรยฺยาติ ฯ
[๗๔๙] นิทฺท น พหุลีกเรยฺย
ชาคริย ภเชยฺย อาตาป
ตนฺทึ มาย หส ขิฑฺฑต
เมถุน วิปฺปชเห สวิภูส ฯ
[๗๕๐] นิทฺท น พหุลีกเรยฺยาติ รตฺตินฺทิว ฉโกฏาส กริตวฺ า
ปฺจโกฏาส ชาคเรยฺย ๑ เอกโกฏาส นิปฺปชฺเชยฺยาติ นิททฺ  น
พหุลีกเรยฺย ฯ
[๗๕๑] ชาคริย ภเชยฺย อาตาปติ อิธ ภิกฺขุ ทิวส จงฺกเมน
นิสชฺชาย อาวรณีเยหิ ธมฺเมหิ จิตฺต ปริโสเธยฺย รตฺติยา ปม
ยาม จงฺกเมน นิสชฺชาย อาวรณีเยหิ ธมฺเมหิ จิตฺต ปริโสเธยฺย
รตฺติยา มชฺฌิม ยาม ทกฺขิเณน ปสฺเสน สีหเสยฺย กปฺเปยฺย
ปาเท ปาท อจฺจาธาย สโต สมฺปชาโน อุฏานสฺ มนสิกริตฺวา
รตฺติยา ปจฺฉิม ยาม ปจฺจุฏาย จงฺกเมน นิสชฺชาย
อาวรณีเยหิ ธมฺเมหิ จิตฺต ปริโสเธยฺย ฯ ชาคริย ภเชยฺยาติ
ชาคริย ภเชยฺย สมฺภเชยฺย [๒] ปฏิเสเวยฺยาติ ชาคริย ภเชยฺย ฯ
อาตาปติ อาตปฺป วุจฺจติ วิริย โย เจตสิโก วิริยารมฺโภ นิกฺกโม
ปรกฺกโม อุยฺยาโม วายาโม อุสฺสาโห อุสฺโสฬฺหี ถาโม ธิติ
อสิถิลปรกฺกมตา อนิกขฺ ิตฺตจฺฉนฺทตา อนิกฺขิตฺตธุรตา ธุรสมฺปคฺคาโห
#๑ ม. ปฏิปชฺเชยฺย ฯ ๒ ม. เสเวยฺย นิเสเวยฺย สเสเวยฺย ฯ
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วิริย วิริยินทฺ ฺริย วิริยพล สมฺมาวายาโม อิมินา อาตาเปน อุเปโต
สมุเปโต อุปคโต สมุปคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต
โส วุจฺจติ อาตาปติ ชาคริย ภเชยฺย อาตาป ฯ
[๗๕๒] ตนฺทึ มาย หส ขิฑฺฑ เมถุน วิปฺปชเห สวิภูสนฺติ
ตนฺทีติ ยา ตนฺทิ ตนฺทยิ นา ตนฺทิยติ ตฺต ตนฺทิมนตฺต ๑ อาลสิย
อาลสายนา อาลสายิตตฺต อย ๒ วุจฺจติ ตนฺทิ ฯ มายาติ ๒ มายา
วุจฺจติ วฺจนิกา จริยา ฯ อิเธกจฺโจ กาเยน ทุจฺจริต จริตฺวา
วาจาย ทุจฺจริต จริตฺวา มนสา ทุจฺจริต จริตฺวา ตสฺส ปฏิจฺฉาทนเหตุ
ปาปก อิจฺฉ ปหทติ ๓ มา ม ชฺาติ อิจฺฉติ มา
ม ชฺาติ สงฺกปฺเปติ มา ม ชฺาติ วาจ ภาสติ มา
ม ชฺาติ กาเยน ปรกฺกมติ ฯ ยา เอวรูปา มายา มายาวิตา
อจฺจสรา วฺจนา นิกติ นิกิรณา นิหรณา ปริหรณา คูหนา
ปริคูหนา ฉาทนา ปริจฺฉาทนา อนุตฺตานีกมฺม อนาวิกมฺม โวจฺฉาทนา
ปาปกิริยา อย วุจฺจติ มายา ฯ หสนฺติ อิเธกจฺโจ อติเวล
ทนฺตวิทสก หสติ ฯ วุตฺต เหต ภควตา กุมารกมิท ภิกฺขเว
อริยสฺส วินเย ยทิท อติเวล ทนฺตวิทสก หสิตนฺติ ฯ
ขิฑฺฑาติ เทฺว ขิฑฺฑา กายิกา จ ขิฑฺฑา วาจสิกา จ ขิฑฺฑา ฯ
กตมา กายิกา ขิฑฺฑา ฯ หตฺถีหปิ  กีฬนฺติ อสฺเสหิป กีฬนฺติ
รเถหิป กีฬนฺติ ธนูหิป กีฬนฺติ อฏปเทหิป กีฬนฺติ ทสปเทหิป
กีฬนฺติ อากาเสหิป กีฬนฺติ ปริหารปเถหิป กีฬนฺติ สนฺติกายป
#๑ ม. ตนฺทิมนกตา ฯ ๒ ม. อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ ๓ ม. ยุ. ปนิทหติ ฯ
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กีฬนฺติ ขลิกายป กีฬนฺติ ฆฏิกายป กีฬนฺติ สลากหตฺเถนป กีฬนฺติ
อกฺเขนป กีฬนฺติ ปงฺกจีเรนป กีฬนฺติ วงฺกเกนป กีฬนฺติ
โมกฺขจิกายป กีฬนฺติ จิงฺคุลเกนป กีฬนฺติ ปตฺตาฬฺหเกนป กีฬนฺติ
รถเกนป กีฬนฺติ ธนุเกนป กีฬนฺติ อกฺขริกายป กีฬนฺติ มเนสิกายป
กีฬนฺติ ยถาวชฺเชนป กีฬนฺติ อย กายิกา ขิฑฺฑา ฯ
กตมา วาจสิกา ขิฑฺฑา ฯ มุขเภริย มุขาฬมฺพท มุขเทณฺฑิมก ๑
มุขวลิมก มุขเภรุฬก มุขททฺทริก นาฏิก ลาส ๒ คีต ทวกมฺม อย
วาจสิกา ขิฑฺฑา ฯ
เมถุนธมฺโม นาม โย โส อสทฺธมฺโม คามธมฺโม วสลธมฺโม
ทุฏุลฺโล โอทกนฺติโก รหสฺโส ทฺวยทฺวยสมาปตฺติ ฯ
กึการณา วุจฺจติ เมถุนธมฺโม ฯ อุภินฺน รตฺตาน สารตฺตาน
อวสฺสุตาน ปริยุฏิตาน ปริยาทินฺนจิตฺตาน อุภนิ ฺน สทิสาน ธมฺโมติ
ตการณา วุจฺจติ เมถุนธมฺโม ฯ ยถา อุโภ กลหการกา [๓] อุโภ
ภณฺฑนการกา อุโภ ภสฺสการกา อุโภ วิวาทการกา อุโภ อธิกรณการกา
อุโภ วาทิโน อุโภ สลฺลาปกา เมถุนกาติ วุจจฺ นฺติ เอวเมว
อุภินฺน รตฺตาน สารตฺตาน อวสฺสุตาน ปริยุฏิตาน ปริยาทินนฺ จิตฺตาน
อุภินฺน สทิสาน ธมฺโมติ ตการณา วุจฺจติ เมถุนธมฺโม ฯ
วิภูสาติ เทฺว วิภูสา อตฺถิ อาคาริยสฺส วิภูสา อตฺถิ
ปพฺพชิตสฺส วิภูสา ฯ
กตมา อาคาริยสฺส วิภูสา ฯ เกสา จ มสฺสุ จ มาลา จ
#๑ ม. มุขเภริก มุขาลมฺพร มุขพิณฺฑิมก ฯ ๒ ม. นาฏก ลาป ฯ ๓ ม. เมถุนกาติ
#วุจฺจนฺติ ฯ
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คนฺธา จ วิเลปนา จ อาภรณา จ ปลนฺธนา จ วตฺถฺจ
ปสาธนฺจ เวฏนฺจ อุจฺฉาทน ปริมทฺทน นฺหาปน สมฺพาหน
อาทาส อฺชน มาลาวิเลปน มุขจุณฺณก มุขเลป หตฺถพนฺธ
วสิกฺขาพนฺธ ๑ ทณฺฑ นาลิย ขคฺค ฉตฺต จิตฺรา อุปาหนา อุณฺหิส
มณิ วาลวีชนี โอทาตานิ วตฺถานิ ทีฆรสฺสานิ ๒ อิติ วา อย
อาคาริยสฺส วิภูสา ฯ
กตมา ปพฺพชิตสฺส วิภูสา ฯ จีวรมณฺฑนา ปตฺตมณฺฑนา [๓]
อิมสฺส วา ปูติกายสฺส พาหิราน ปริกฺขาราน มณฺฑนา วิภูสนา
เกฬนา ปริเกฬนา เคธิกตา เคธิตตฺต จปลนา ๔ จาปลฺย อย
ปพฺพชิตสฺส วิภูสา ฯ
ตนฺทึ มาย หส ขิฑฺฑ เมถุน วิปฺปชเห สวิภูสนฺติ ตนฺทิฺจ
มายฺจ หสฺจ ขิฑฺฑฺจ เมถุนธมฺมฺจ สวิภูส สปริวาร สปริภณฺฑ
สปริกฺขาร ปชเหยฺย วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย อนภาวงฺคเมยฺยาติ
ตนฺทึ มาย หส ขิฑฺฑ เมถุน วิปฺปชเห สวิภูส ฯ เตนาห ภควา
นิทฺท น พหุลกี เรยฺย
ชาคริย ภเชยฺย อาตาป
ตนฺทึ มาย หส ขิฑฺฑ
เมถุน วิปฺปชเห สวิภูสนฺติ ฯ
[๗๕๓] อาถพฺพณ สุปน ลกฺขณ
โน วิทเห อโถป นกฺขตฺต
#๑ ม. สิขาพนฺธ ฯ ๒ ม. ทีฆทสานิ ฯ ๓ ม. เสนาสนมณฺฑนา ฯ ๔ ม. จปลตา ฯ
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วิรุทฺจ ๑ คพฺภกรณ
ติกิจฺฉ มามโก น เสเวยฺย ฯ
[๗๕๔] อาถพฺพณ สุปน ลกฺขณ โน วิทเห อโถป นกฺขตฺตนฺติ
อาถพฺพณิกา อาถพฺพณ ปโยเชนฺติ นคเร วา รุทฺเธ สงฺคาเม
วา ปจฺจุปฏิเต ปจฺจตฺถิเกสุ ปจฺจามิตฺเตสุ อีตึ อุปฺปาเทนฺติ
อุปทฺทว อุปฺปาเทนฺติ โรค อุปฺปาเทนฺติ สุล ๒ กโรนฺติ วิสูจิก
กโรนฺติ ปชฺชรก กโรนฺติ ปกฺขนฺทกิ  กโรนฺติ เอว อาถพฺพณิกา
อาถพฺพณ ปโยเชนฺติ ฯ สุปนปากา สุปน อาทิสนฺติ โย
ปุพฺพณฺหสมย สุปน ปสฺสติ เอว วิปาโก โหติ โย มชฺฌนฺติกสมย
สุปน ปสฺสติ เอว วิปาโก โหติ โย สายณฺหสมย
สุปน ปสฺสติ เอว วิปาโก โหติ โย ปุริเม ยาเม โย
มชฺฌิเม ยาเม โย ปจฺฉิเม ยาเม โย ทกฺขิเณน ปสฺเสน
นิปนฺโน โย วาเมน ปสฺเสน นิปนฺโน โย อุตฺตานนิปนฺโน
โย อวกุชชฺ นิปนฺโน โย จนฺท ปสฺสติ โย สุรยิ  ปสฺสติ โย
มหาสมุทฺท ปสฺสติ โย สิเนรุปพฺพตราช ปสฺสติ โย หตฺถึ
ปสฺสติ โย อสฺส ปสฺสติ โย รถ ปสฺสติ โย ปตฺตึ ปสฺสติ
โย เสนาพฺยูห ปสฺสติ โย อารามรามเณยฺยก ปสฺสติ โย
วนรามเณยฺยก ปสฺสติ โย ภูมิรามเณยฺยก ปสฺสติ โย โปกฺขรณิรามเณยฺยก
ปสฺสติ เอว วิปาโก โหติ เอว สุปนปากา
สุปน อาทิสนฺติ ฯ ลกฺขณปากา ลกฺขณ อาทิสนฺติ มณิลกฺขณ
#๑ โป. ม. วิรุตฺจ ฯ ๒ ม. ยุ. สูล ฯ
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ทณฺฑลกฺขณ วตฺถลกฺขณ อสิลกฺขณ อุสุลกฺขณ ธนุลกฺขณ อาวุธลกฺขณ
อิตฺถีลกฺขณ ปุริสลกฺขณ กุมารีลกฺขณ กุมารลกฺขณ ทาสีลกฺขณ
ทาสลกฺขณ หตฺถิลกฺขณ อสฺสลกฺขณ มหิสลกฺขณ อุสภลกฺขณ [๑]
อชลกฺขณ เมณฺฑลกฺขณ กุกกฺ ุฏลกฺขณ วฏฏกลกฺขณ
โคธาลกฺขณ กณฺณิกาลกฺขณ กจฺฉปลกฺขณ มิคลกฺขณ อิติ วา ๒
เอว ลกฺขณปากา ลกฺขณ อาทิสนฺติ ฯ นกฺขตฺตปากา นกฺขตฺต
อาทิสนฺติ อฏวีสติ นกฺขตฺตานิ อิมินา นกฺขตฺเตน ฆรปเวโส
กตฺตพฺโพ อิมินา นกฺขตฺเตน มกุฏ พนฺธิตพฺพ อิมินา นกฺขตฺเตน
วาเรยฺย กาเรตพฺพ อิมนิ า นกฺขตฺเตน วีชนิหาโร กตฺตพฺโพ
อิมินา นกฺขตฺเตน ฆรวาโส กตฺตพฺโพติ ๓ เอว นกฺขตฺตปากา
นกฺขตฺต อาทิสนฺติ ฯ อาถพฺพณ สุปน ลกฺขณ โน วิทเห
อโถป นกฺขตฺตนฺติ อาถพฺพณฺจ สุปนฺจ ลกฺขณฺจ นกฺขตฺตฺจ
โน วิทเหยฺย น จเรยฺย น สมาจเรยฺย น สมาทาย วตฺเตยฺย
อถวา น คเณฺหยฺย น อุคฺคเณฺหยฺย น ธาเรยฺย น อุปธาเรยฺย
น อุปลกฺเขยฺย น โยเชยฺยาติ อาถพฺพณ สุปน ลกฺขณ โน
วิทเห อโถป นกฺขตฺต ฯ
[๗๕๕] วิรุทฺจ คพฺภกรณ ติกิจฺฉ มามโก น เสเวยฺยาติ
วิรุท วุจฺจติ มิคจกฺก ๔ ฯ มิคจกฺกปากา มิคจกฺก อาทิสนฺติ
สกุณาน วา จตุปฺปทาน วา รุท วสฺสิต ชานนฺติ ๕ เอว มิคจกฺกปากา
มิคจกฺก อาทิสนฺติ ฯ คพฺภกรณียา คพฺภ สณฺเปนฺติ ฯ
#๑ ม. โคณลกฺขณ ฯ ยุ. โคลกฺขณ ฯ ๒ ม. วาติ ฯ ๓ สวาโส คนฺตพฺโพติ ฯ
#๔ ม. มิควกฺก ฯ สพฺพตฺถ เอวเมว ฯ ๕ ม. ชานนฺตีติ ฯ
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ทฺวีหิ การเณหิ คพฺโภ น สณฺาติ ปาณเกหิ วา วาตกุปฺเปหิ
วา ฯ ปาณกาน วา วาตกุปฺปาน วา ปฏิฆาตาย โอสถ เทนฺติ ๑
เอว คพฺภกรณียา คพฺภ สณฺเปนฺติ ฯ ติกิจฺฉาติ ปฺจ ติกจิ ฺฉา
สาลากิย สลฺลกตฺติย กายติกิจฺฉิย ภูติย โกมารกเวชฺช ๒ ฯ มามโกติ
พุทฺธมามโก ธมฺมมามโก สงฺฆมามโก โส วา ภควนฺต มมายติ
ภควา วา ต ปุคฺคล ปริคฺคณฺหาติ ฯ วุตฺต เหต ภควตา เย
เต ภิกฺขเว ภิกฺขู กุหา ถทฺธา ลปา สิงฺคี อุนฺนฬา อสมาหิตา
น เม เต ภิกฺขเว ภิกฺขู มามกา อปคตา จ เต ภิกขฺ ู ภิกฺขเว
อิมสฺมา ธมฺมวินยา น จ เต ๓ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรูฬหฺ ึ
เวปุลฺล อาปชฺชนฺติ เย จ โข เต ภิกฺขเว ภิกฺขู นิกกฺ ุหา นิลลฺ ปา
ธีรา อถทฺธา สุสมาหิตา เต จ โข เม ภิกฺขเว ภิกขฺ ู มามกา
อนปคตา จ เต [๔] ภิกฺขู อิมสฺมา ธมฺมวินยา เต จ [๕] อิมสฺมึ
ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชนฺตีติ ฯ
กุหา ถทฺธา ลปา สิงฺคี อุนฺนฬา อสมาหิตา
น เต ธมฺเม วิรูหนฺติ สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเต
นิกฺกุหา นิลฺลปา ธีรา อถทฺธา สุสมาหิตา
เต เว ธมฺเม วิรูหนฺติ สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเตติ ฯ
วิรุทฺจ คพฺภกรณ ติกิจฺฉ มามโก น เสเวยฺยาติ วิรุทฺจ(
คพฺภกรณฺจ ติกิจฺฉฺจ มามโก น เสเวยฺย น นิเสเวยฺย น
ปฏิเสเวยฺย น จเรยฺย น สมาจเรยฺย น สมาทาย วตฺเตยฺย
#๑ ม. เทนฺตตี ิ ฯ ๒ ม. โกมารภจฺจ ฯ ๓-๕ ม. ยุ. ภิกขฺ ู ฯ ๔ โป. ม. ภิกฺขเว ฯ

สุตฺต ขุ. มหานิทฺเทโส - หนาที่ 464

อถวา น คเณฺหยฺย น อุคฺคเณฺหยฺย น ธาเรยฺย น อุปธาเรยฺย
น อุปลกฺเขยฺย นปฺปยุชฺเชยฺยาติ วิรุทฺจ คพฺภกรณ ติกจิ ฺฉ
มามโก น เสเวยฺย ฯ เตนาห ภควา
อาถพฺพณ สุปน ลกฺขณ
โน วิทเห อโถป นกฺขตฺต
วิรุทฺจ คพฺภกรณ
ติกิจฺฉ มามโก น เสเวยฺยาติ ฯ
[๗๕๖] นินฺทาย นปฺปเวเธยฺย
น อุณฺณเมยฺย ปสสิโต ภิกขฺ ุ
โลภ สห มจฺฉริเยน
โกธ เปสุณิยฺจ ปนูเทยฺย ฯ
[๗๕๗] นินฺทาย นปฺปเวเธยฺยาติ อิเธกจฺเจ ภิกฺขุ นินฺทนฺติ
ชาติยา วา โคตฺเตน วา โกลปุตฺติเกน วา วณฺณโปกฺขรตาย
วา ธเนน วา อชฺเฌเนน วา กมฺมายตเนน วา สิปฺปายตเนน
วา วิชชฺ ฏาเนน วา สุเตน วา ปฏิภาเณน วา อฺตรฺตเรน
วา วตฺถุนา นินฺทนฺติ ครหนฺติ อุปวทนฺติ ฯ นินฺทิโต ครหิโต
อุปวทิโต นินฺทาย ครหาย อุปวาเทน อกิตฺติยา อวณฺณหาริกาย
น เวเธยฺย นปฺปเวเธยฺย น สมฺปเวเธยฺย น ตเสยฺย น อุตฺตเสยฺย
น ปริตฺตเสยฺย น ภาเยยฺย น สนฺตาส อาปชฺเชยฺย อภิรุ
อสฺส อจฺฉมฺภี อนุตฺราสี อปลายี ปหีนภยเภรโว วิคตโลมหโส
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วิหเรยฺยาติ นินฺทาย นปฺปเวเธยฺย ฯ
[๗๕๘] น อุณฺณเมยฺย ปสสิโต ภิกฺขูติ อิเธกจฺเจ ภิกฺขุ
ปสสนฺติ ชาติยา วา ฯเปฯ อฺตรฺตเรน วา วตฺถุนา
ปสสนฺติ โถเมนฺติ กิตเฺ ตนฺติ วณฺเณนฺติ ฯ ปสสิโต โถมิโต
กิตฺติโต วณฺณิโต ปสสาย โถมเนน กิตฺติยา วณฺณหาริกาย
อุณฺณตึ น กเรยฺย อุณณ
ฺ ม น กเรยฺย มาน น กเรยฺย ถมฺภ
น กเรยฺย น เตน ถทฺโธ อสฺส ปตฺถทฺโธ ปคฺคหิตสิโรติ
น อุณฺณเมยฺย ปสสิโต ภิกฺขุ ฯ
[๗๕๙] โลภ สห มจฺฉริเยน โกธ เปสุณิยฺจ ปนูเทยฺยาติ
โลโภติ โย โลโภ ลุพฺภนา ลุพฺภิตตฺต สาราโค สารชฺชนา
สารชฺชิตตฺต อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ มจฺฉริยนฺติ ปฺจ
มจฺฉริยานิ อาวาสมจฺฉริย ฯเปฯ คาโห วุจฺจติ มจฺฉริย ฯ
โกโธติ โย จิตฺตสฺส อาฆาโต ปฏิฆาโต ปฏิฆ ปฏิวิโรโธ โกโป
ปโกโป สมฺปโกโป โทโส ปโทโส สมฺปโทโส จิตฺตสฺส พฺยาปตฺติ
มโนปโทโส โกโธ กุชฌ
ฺ นา กุชฺฌติ ตฺต โทโส ทุสฺสนา ทุสฺสิตตฺต
พฺยาปตฺติ พฺยาปชฺชนา พฺยาปชฺชิตตฺต วิโรโธ ปฏิวิโรโธ จณฺฑิกฺก
อสฺสุโรโป อนตฺตมนตา จิตฺตสฺส ฯ เปสุณิยนฺติ อิเธกจฺโจ ปสุณวาโจ
โหติ อิโต สุตฺวา อมุตรฺ อกฺขาตา อิเมส เภทาย อมุตฺร
วา สุตฺวา อิเมส อกฺขาตา อมูส เภทาย อิติ สมคฺคาน วา
เภตฺตา ภินนฺ าน วา อนุปฺปทาตา วคฺคาราโม วคฺครโต วคฺคนนฺที
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วคฺคกรณึ วาจ ภาสิตา โหติ อิท วุจฺจติ เปสฺุ ฯ อปจ ทฺวีหิ
การเณหิ เปสฺุ อุปสหรติ ปยกมฺยตาย วา เภทาธิปฺปาโย วา ฯ
กถ ปยกมฺยตาย เปสฺุ อุปสหรติ ฯ อิมสฺส ปโย ภวิสฺสามิ
มนาโป ภวิสฺสามิ วิสฺสาสิโก ภวิสฺสามิ อพฺภนฺตริโก ภวิสฺสามิ
สุหทโย ภวิสฺสามีติ เอว ปยกมฺยตาย เปสฺุ อุปสหรติ ฯ กถ
เภทาธิปฺปาโย เปสฺุ อุปสหรติ ฯ กถ อิเม นานา อสฺสุ วินา
อสฺสุ วคฺคา อสฺสุ ทฺวธิ า อสฺสุ เทฺวชฺฌา อสฺสุ เทฺวปกฺขา
อสฺสุ ภิชฺเชยฺยุ น สมาคจฺเฉยฺยุ ทุกขฺ  น ผาสุ วิหเรยฺยุนฺติ เอว
เภทาธิปฺปาโย เปสฺุ อุปสหรติ ฯ โลภ สห มจฺฉริเยน โกธ
เปสุณิยฺจ ปนูเทยฺยาติ โลภฺจ มจฺฉริยฺจ โกธฺจ เปสฺฺุจ
ปนูเทยฺย ปชเหยฺย วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย อนภาวงฺคเมยฺยาติ
โลภ สห มจฺฉริเยน โกธ เปสุณิยฺจ ปนูเทยฺย ฯ เตนาห ภควา
นินฺทาย นปฺปเวเธยฺย
น อุณฺณเมยฺย ปสสิโต ภิกขฺ ุ
โลภ สห มจฺฉริเยน
โกธ เปสุณิยฺจ ปนูเทยฺยาติ ฯ
[๗๖๐] กยวิกฺกเย น ติฏเยฺย
อุปวาท ภิกฺขุ น กเรยฺย กุห
ิ ฺจิ
คาเม จ นาภิสชฺเชยฺย
ลาภกมฺยา ชน น ลาปเยยฺย ฯ
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[๗๖๑] กยวิกฺกเย น ติฏเยฺยาติ เย กยวิกฺกยา วินเย
ปฏิกฺขิตฺตา น เต อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ฯ กถ กยวิกฺกเย
ติฏติ ฯ ปฺจนฺน สทฺธึ ปตฺต วา จีวร วา อฺ วา กิฺจิ
ปริกฺขาร วฺจนิย วา กโรนฺโต อุทย วา ปตฺถยนฺโต ปริวตฺเตติ
เอว กยวิกฺกเย ติฏติ ฯ กถ กยวิกฺกเย น ติฏติ ฯ ปฺจนฺน
สทฺธึ ปตฺต วา จีวร วา อฺ วา กิฺจิ ปริกฺขาร น วฺจนิย
วา กโรนฺโต น อุทย วา ปตฺถยนฺโต ปริวตฺเตติ เอว กยวิกฺกเย
น ติฏติ ฯ กยวิกฺกเย น ติฏเยฺยาติ กยวิกฺกเย น ติฏเยฺย
น สนฺติฏเยฺย กยวิกฺกย ปชเหยฺย วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย
อนภาวงฺคเมยฺย กยวิกฺกยา อารโต อสฺส วิรโต ปฏิวิรโต
นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา
วิหเรยฺยาติ กยวิกฺกเย น ติฏเยฺย ฯ
[๗๖๒] อุปวาท ภิกฺขุ น กเรยฺย กุหิฺจีติ กตเม อุปวาทกรา
กิเลสา ฯ สนฺเตเก สมณพฺราหฺมณา อิทฺธิมนฺโต ทิพฺพจกฺขุกา
ปรจิตฺตวิทุโน เต ทูรโตป ปสฺสนฺติ อาสนฺนาป น ทิสสฺ นฺติ
เจตสาป จิตฺต ปชานนฺติ ฯ เทวตาป โข สนฺติ อิทฺธิมนฺตินโิ ย
ทิพฺพจกฺขุกา ปรจิตฺตวิทุนิโย ตา ทูรโตป ปสฺสนฺติ อาสนฺนาป
น ทิสฺสนฺติ เจตสาป จิตฺต ปชานนฺติ ฯ เต โอฬาริเกหิ วา
กิเลเสหิ มชฺฌิเมหิ วา กิเลเสหิ สุขุเมหิ วา กิเลเสหิ อุปวเทยฺยุ ฯ
กตเม โอฬาริกา กิเลสา ฯ กายทุจฺจริต วจีทุจฺจริต มโนทุจฺจริต
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อิเม วุจฺจนฺติ โอฬาริกา กิเลสา ฯ กตเม มชฺฌิมา กิเลสา ฯ
กามวิตกฺโก พฺยาปาทวิตกฺโก วิหึสาวิตกฺโก อิเม วุจฺจนฺติ มชฺฌิมา
กิเลสา ฯ กตเม สุขุมา กิเลสา ฯ าติวิตกฺโก ชนปทวิตกฺโก
อมรวิตกฺโก ปรานุทฺทยตาปฏิสฺุตฺโต วิตกฺโก ลาภสกฺการสิโลกปฏิสฺุตฺโต
วิตกฺโก อนวฺตฺติปฏิสฺุตฺโต วิตกฺโก อิเม
วุจฺจนฺติ สุขุมา กิเลสา ฯ เต โอฬาริเกหิ วา กิเลเสหิ มชฺฌิเมหิ
วา กิเลเสหิ สุขุเมหิ วา กิเลเสหิ อุปวเทยฺยุ ๑ ฯ อุปวาท น7
กเรยฺย อุปวาทกเร กิเลเส น กเรยฺย น ชเนยฺย น สฺชเนยฺย
น นิพฺพตฺเตยฺย นาภินพิ ฺพตฺเตยฺย อุปวาทกเร กิเลเส ปชเหยฺย
วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย อนภาวงฺคเมยฺย อุปวาทกเรหิ กิเลเสหิ
อารโต อสฺส วิรโต ปฏิวิรโต นิกขฺ นฺโต นิสสฺ ฏโ วิปฺปมุตฺโต
วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหเรยฺย ฯ กุหิฺจีติ กุหิฺจิ
กิมฺหิจิ กตฺถจิ อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา อชฺฌตฺตพหิทฺธา วาติ
อุปวาท ภิกฺขุ น กเรยฺย กุห
ิ ฺจิ ฯ
[๗๖๓] คาเม จ นาภิสชฺเชยฺยาติ กถ คาเม สชฺชติ ฯ อิธ
ภิกฺขุ คาเม คิหีหิ สสฏโ วิหรติ สหนนฺที สหโสกี สุขิเตสุ
สุขิโต ทุกฺขเิ ตสุ ทุกฺขิโต อุปฺปนฺเนสุ กิจฺจกรณีเยสุ อตฺตนา โวโยค
อาปชฺชติ เอวมฺป คาเม สชฺชติ ฯ อถวา ภิกฺขุ ปุพฺพณฺหสมย
นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย คาม วา นิคม วา ปณฺฑาย ปาวิสติ ๒
อรกฺขิเตเนว กาเยน อรกฺขิตาย วาจาย อรกฺขิเตน จิตฺเตน
#๑ ม. อุปวเทยฺย ฯ ๒ โป. ม. ปวิสติ ฯ อิโต ปร เอว าตพฺพ ฯ
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อนุปฏิตาย สติยา อสวุเตหิ อินฺทฺริเยหิ โส ตตฺร ตตฺร สชฺชติ
ตตฺร ตตฺร คณฺหาติ ตตฺร ตตฺร พชฺฌติ ตตฺร ตตฺร อนยพฺยสน
อาปชฺชติ เอวมฺป คาเม สชฺชติ ฯ กถ คาเม น สชฺชติ ฯ
อิธ ภิกฺขุ คาเม คิหีหิ อสสฏโ วิหรติ น สหนนฺที น สหโสกี
น สุขิเตสุ สุขิโต น ทุกฺขิเตสุ ทุกฺขิโต อุปฺปนฺเนสุ กิจฺจกรณีเยสุ
น อตฺตนา โวโยค อาปชฺชติ เอวมฺป คาเม น สชฺชติ ฯ อถวา
ภิกฺขุ ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย คาม วา นิคม
วา ปณฺฑาย ปาวิสติ รกฺขิเตเนว กาเยน รกฺขิตาย วาจาย
รกฺขิเตน จิตฺเตน อุปฏิตาย สติยา สวุเตหิ อินฺทฺริเยหิ โส
ตตฺร ตตฺร น สชฺชติ ตตฺร ตตฺร น คณฺหาติ ตตฺร ตตฺร น
พชฺฌติ ตตฺร ตตฺร น อนยพฺยสน อาปชฺชติ เอวมฺป คาเม
น สชฺชติ ฯ คาเม จ นาภิสชฺเชยฺยาติ คาเม น สชฺเชยฺย น
คณฺเหยฺย น พชฺเฌยฺย น ปลิพชฺเฌยฺย อคิทฺโธ อสฺส อคธิโต
อมุจฺฉิโต อนชฺโฌปนฺโน วีตเคโธ วิคตเคโธ จตฺตเคโธ ฯเปฯ
พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา วิหเรยฺยาติ คาเม จ นาภิสชฺเชยฺย ฯ
[๗๖๔] ลาภกมฺยา ชน น ลาปเยยฺยาติ กตมา ลปนา ฯ
ลาภสกฺการสิโลกสนฺนิสฺสติ สฺส ปาปจฺฉสฺส อิจฺฉาปกตสฺส อามิสจกฺขุกสฺส
โลกธมฺมครุกสฺส ยา ปเรส อาลปนา ลปนา สลฺลปนา อุลฺลปนา
สมุลฺลปนา อุนฺนหนา สมุนฺนหนา อุกฺกาปนา สมุกฺกาปนา ๑ อนุปฺปยภาณิตา
ปาตุกมฺยตา มุคฺคสูปตา ปาริภฏยตา ปรปฏิมสิกตา
#๑ ม. อุกกฺ าจนา สมุกฺกาจนา ฯ
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ยา ตตฺถ สณฺหวาจกตา สขิลวาจกตา เมตฺตวาจกตา อผรุสวาจกตา
อย วุจฺจติ ลปนา ฯ อปจ ทฺวีหิ การเณหิ ชน ลปติ
อตฺตาน วา นีจ เปนฺโต ปร อุจฺจ เปนฺโต ชน ลปติ อตฺตาน
วา อุจฺจ เปนฺโต ปร นีจ เปนฺโต ชน ลปติ ฯ
กถ อตฺตาน นีจ เปนฺโต ปร อุจฺจ เปนฺโต ชน ลปติ ฯ
ตุเมฺห เม พหูปการา อห ตุเมฺห นิสฺสาย ลภามิ
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร เยป เม อฺเ ทาตุ วา
กาตุ วา มฺนฺติ ตุเมฺห นิสฺสาย ตุเมฺห สมฺปสฺสนฺตา ยมฺป [๑]
ปุราณ มาตาปติก นามเธยฺย ตมฺป เม อนฺตรหิต ตุเมฺหหิ
อหฺายามิ อสุกสฺส กุลุปโก อสุกาย กุลุปโกติ เอว อตฺตาน
นีจ เปนฺโต ปร อุจฺจ เปนฺโต ชน ลปติ ฯ
กถ อตฺตาน อุจฺจ เปนฺโต ปร นีจ เปนฺโต ชน ลปติ ฯ
อห ตุมฺหาก พหูปกาโร ตุเมฺห ม อาคมฺม พุทฺธ สรณ คตา
ธมฺม สรณ คตา สงฺฆ สรณ คตา ปาณาติปาตา ปฏิวิรตา
อทินฺนาทานา ปฏิวิรตา กาเมสุมิจฺฉาจารา ปฏิวริ ตา มุสาวาทา
ปฏิวิรตา สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา ปฏิวิรตา อห ตุมหฺ าก
อุทฺเทส เทมิ ปริปุจฺฉ เทมิ อุโปสถ อาจิกฺขามิ นวกมฺม อธิฏามิ
อถ จ ปน ตุเมฺห ม อุสสฺ ชฺชิตฺวา ๒ อฺเ สกฺกโรถ ครุกโรถ
มาเนถ ปูเชถาติ เอวมฺป อตฺตาน อุจฺจ เปนฺโต ปร นีจ
เปนฺโต ชน ลปติ ฯ
#๑ ม. เม ฯ ๒ โป. ม. อุชฌ
ฺ ิตฺวา ฯ
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ลาภกมฺยา ชน น ลาปเยยฺยติ ลาภเหตุ [๑] ลาภการณา
ลาภาภินิพฺพตฺติยา ลาภ ปริปาเจนฺโต ชน น ลปเยยฺย ลปน ปชเหยฺย
วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย อนภาวงฺคเมยฺย อาลปนา ๒ อารโต อสฺส
วิรโต ปฏิวริ โต นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต
วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหเรยฺยาติ ลาภกมฺยา ชน น ลาปเยยฺย ฯ
เตนาห ภควา
กยวิกฺกเย น ติฏเ ยฺย
อุปวาท ภิกฺขุ น กเรยฺย กุห
ิ ฺจิ
คาเม จ นาภิสชฺเชยฺย
ลาภกมฺยา ชน น ลาปเยยฺยาติ ฯ
[๗๖๕] น จ กตฺถิตา ๓ สิยา ภิกฺขุ
น จ วาจ ปยุตฺต ภาเสยฺย
ปาคพฺภิย น สิกเฺ ขยฺย
กถ วิคฺคาหิก น กถเยยฺย ฯ
[๗๖๖] น จ กตฺถิตา สิยา ภิกฺขตู ิ อิเธกจฺโจ กตฺถี โหติ
วิกตฺถี โส กตฺถติ [๔] อหมสฺมิ สีลสมฺปนฺโนติ วา วตฺตสมฺปนฺโนติ
วา สีลพฺพตฺตสมฺปนฺโนติ วา ชาติยา วา โคตฺเตน วา โกลปุตตฺ ิเกน
วา วณฺณโปกฺขรตาย วา ธเนน วา อชฺเฌเนน
วา กมฺมายตเนน วา สิปฺปายตเนน วา วิชฺชฏาเนน วา สุเตน
วา ปฏิภาเณน วา อฺตรฺตเรน วา วตฺถุนา อุจฺจากุลา
#๑ ม. ลาภปจฺจยา ฯ ๒ ม. ลปนา ฯ ๓ ม. กตฺถโิ ก ฯ ๔ ม. วิกตฺถติ ฯ
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ปพฺพชิโตติ วา มหาโภคกุลา ปพฺพชิโตติ วา อุฬารโภคกุลา
ปพฺพชิโตติ วา สุตฺตนฺติโกติ วา วินยธโรติ วา ธมฺมกถิโกติ
วา อารฺิโกติ วา ฯเปฯ เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติยา
ลาภีติ วา กตฺถติ วิกตฺถติ ฯ เอว [๑] น วิกตฺเถยฺย
วิกตฺถ ปชเหยฺย วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย อนภาวงฺคเมยฺย กตฺถนา
อารโต อสฺส วิรโต ปฏิวิรโต นิกขฺ นฺโต นิสสฺ ฏโ วิปฺปมุตฺโต
วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหเรยฺยาติ น จ กตฺถิตา
สิยา ภิกฺขุ ฯ
[๗๖๗] น จ วาจ ปยุตฺต ภาเสยฺยาติ กตมา ปยุตฺตวาจา ฯ
อิเธกจฺโจ จีวรปยุตฺต วาจ ภาสติ ปณฺฑปาตปยุตฺต วาจ ภาสติ
เสนาสนปยุตฺต วาจ ภาสติ คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารปยุตฺต
วาจ ภาสติ อย วุจฺจติ ปยุตฺตวาจา ฯ อถวา จีวรเหตุ ปณฺฑปาตเหตุ
เสนาสนเหตุ
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารเหตุ สจฺจมฺป
ภณติ มุสาป ภณติ ปสุณมฺป ภณติ อปสุณมฺป ภณติ ผรุสมฺป
ภณติ อผรุสมฺป ภณติ สมฺผปฺปลาปมฺป ภณติ อสมฺผปฺปลาปมฺป
ภณติ มนฺตาป วาจ ภาสติ อยมฺป วุจฺจติ ปยุตฺตวาจา ฯ
อถวา ปสนฺนจิตฺโต ปเรส ธมฺม เทเสติ อโห วต เม ธมฺม
สุเณยฺยุ สุตวฺ า จ ธมฺม ปสีเทยฺยุ ปสนฺนา จ เม ปสนฺนาการ
กเรยฺยุนฺติ อย วุจฺจติ ปยุตฺตวาจา ฯ น จ วาจ ปยุตฺต
ภาเสยฺยาติ อนฺตมโส ธมฺมเทสนาวาจ อุปาทาย ปยุตฺตวาจ น
#๑ ม. น กตฺเถยฺย ฯ ๒ ม. กตฺถ ฯ
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ภาเสยฺย น กเถยฺย น ภเณยฺย น ทีปเยยฺย น โวหเรยฺย
ปยุตฺตวาจ ปชเหยฺย วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย อนภาวงฺคเมยฺย
ปยุตฺตวาจาย อารโต อสฺส วิรโต ปฏิวิรโต นิกฺขนฺโต นิสสฺ ฏโ
วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหเรยฺยาติ น
จ วาจ ปยุตฺต ภาเสยฺย ฯ
[๗๖๘] ปาคพฺภิย น สิกฺเขยฺยาติ ปาคพฺภิยนฺติ ตีณิ ปาคพฺภิยานิ
กายิก ปาคพฺภิย วาจสิก ปาคพฺภิย เจตสิก ปาคพฺภิย ฯ
กตม กายิก ปาคพฺภิย ฯ อิเธกจฺโจ สงฺฆคโตป กายิก
ปาคพฺภิย ทสฺเสติ คณคโตป กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ โภชนสาลายป
กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ชนฺตาฆเรป กายิก ปาคพฺภิย
ทสฺเสติ อุทกติตฺเถป กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ อนฺตรฆร
ปวิสนฺโตป กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ อนฺตรฆร ปวิฏโป กายิก
ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ
กถ สงฺฆคโต กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ อิเธกจฺโจ สงฺฆคโต
อจิตฺติการกโต เถเร ภิกฺขู ฆฏฏยนฺโตป ติฏติ ฆฏฏยนฺโตป
นิสีทติ ปุรโตป ติฏติ ปุรโตป นิสีทติ อุจฺเจป อาสเน
นิสีทติ สสีส ปารุปตฺวาป นิสีทติ ิตโกป ภณติ พาหาวิกฺเขปโกป
ภณติ เอว สงฺฆคโต กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ
กถ คณคโต กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ อิเธกจฺโจ คณคโต
อจิตฺติการกโต เถราน ภิกฺขูน อนุปาหนาน จงฺกมนฺตาน สอุปาหโน
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จงฺกมติ นีเจ จงฺกเม จงฺกมนฺตาน อุจฺเจ จงฺกเม จงฺกมติ ฉมาย
จงฺกมนฺตาน จงฺกเม จงฺกมติ ฆฏฏยนฺโตป ติฏ ติ ฆฏฏยนฺโตป
นิสีทติ ปุรโตป ติฏติ ปุรโตป นิสีทติ อุจฺเจป อาสเน
นิสีทติ สสีส ปารุปตฺวาป นิสีทติ ิตโกป ภณติ พาหาวิกฺเขปโกป
ภณติ เอว คณคโต กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ
กถ โภชนสาลาย กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ อิเธกจฺโจ
โภชนสาลาย อจิตฺติการกโต เถเร ภิกฺขู อนูปขชฺช นิสีทติ นเวป
ภิกฺขู อาสเนน ปฏิพาหติ ฆฏฏยนฺโตป ติฏ ติ ฆฏฏยนฺโตป
นิสีทติ ปุรโตป ติฏติ ปุรโตป นิสีทติ อุจฺเจป อาสเน นิสีทติ
สสีส ปารุปตฺวาป นิสีทติ ิตโกป ภณติ พาหาวิกฺเขปโกป
ภณติ เอว โภชนสาลาย กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ
กถ ชนฺตาฆเร กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ อิเธกจฺโจ ชนฺตาฆเร
อจิตฺติการกโต เถเร ภิกฺขู ฆฏฏยนฺโตป ติฏติ ฆฏฏยนฺโตป
นิสีทติ ปุรโตป ติฏติ ปุรโตป นิสีทติ อุจฺเจป อาสเน
นิสีทติ อนาปุจฺฉาป กฏ ปกฺขิปติ อนาปุจฺฉาป ทฺวาร ปทหติ
เอว ชนฺตาฆเร กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ
กถ อุทกติตฺเถ กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ อิเธกจฺโจ
อุทกติตฺเถ อจิตฺติการกโต เถเร ภิกฺขู ฆฏฏยนฺโตป โอตรติ
ปุรโตป โอตรติ ฆฏฏยนฺโตป นฺหายติ ปุรโตป นฺหายติ
อุปริป นฺหายติ ฆฏฏยนฺโตป อุตฺตรติ ปุรโตป อุตฺตรติ อุปริป
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อุตฺตรติ เอว อุทกติตฺเถ กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ
กถ อนฺตรฆร ปวิสนฺโต กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ อิเธกจฺโจ
อนฺตรฆร ปวิสนฺโต อจิตฺติการกโต เถเร ภิกขฺ ู ฆฏฏยนฺโตป
คจฺฉติ ปุรโตป คจฺฉติ โวกฺกมฺมป เถราน ภิกฺขูน ปุรโต
คจฺฉติ เอว อนฺตรฆร ปวิสนฺโต กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ
กถ อนฺตรฆร ปวิฏโ กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ อิเธกจฺโจ
อนฺตรฆร ปวิฏโ น ปวิส ภนฺเตติ วุจฺจมาโน ปวิสติ น
ติฏ ภนฺเตติ วุจฺจมาโน ติฏติ น นิสีท ภนฺเตติ วุจฺจมาโน
นิสีทติ อโนกาสมฺป ปวิสติ อโนกาเสป ติฏติ อโนกาเสป
นิสีทติ ยานิ ตานิ โหนฺติ กุลาน โอวรกานิ คูฬฺหานิ จ ปฏิจฺฉนฺนานิ
จ ยตฺถ กุลติ ฺถิโย กุลธีตาโย กุลสุณฺหาโย กุลกุมาริโย นิสที นฺติ
ตตฺถป สหสา ปวิสติ กุมารกสฺสป สีส ปรามสติ เอว
อนฺตรฆร ปวิฏโ กายิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ อิท กายิก
ปาคพฺภิย ฯ
กตม วาจสิก ปาคพฺภิย ฯ อิเธกจฺโจ สงฺฆคโตป วาจสิก
ปาคพฺภิย ทสฺเสติ คณคโตป วาจสิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ อนฺตรฆร
ปวิฏโป วาจสิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ
กถ สงฺฆคโต วาจสิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ อิเธกจฺโจ
สงฺฆคโต อจิตฺติการกโต เถเร ภิกฺขู อนาปุจฺฉา วา อนชฺฌฏิ โ 
วา อารามคตาน ภิกฺขูน ธมฺม ภณติ ปฺห วิสชฺเชติ ปาฏิโมกฺข
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อุทฺทิสติ ิตโกป ภณติ พาหาวิกฺเขปโกป ภณติ เอว สงฺฆคโต
วาจสิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ
กถ คณคโต วาจสิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ อิเธกจฺโจ คณคโต
อจิตฺติการกโต เถเร ภิกฺขู อนาปุจฺฉา วา อนชฺฌิฏโ วา อารามคตาน
ภิกฺขูน ธมฺม ภณติ ปฺห วิสชฺเชติ ิตโกป ภณติ
พาหาวิกฺเขปโกป ภณติ อารามคตาน ภิกฺขุนนี  อุปาสกาน
อุปาสิกาน ธมฺม ภณติ ปฺห วิสชฺเชติ ิตโกป ภณติ
พาหาวิกฺเขปโกป ภณติ เอว คณคโต วาจสิก ปาคพฺภิย
ทสฺเสติ ฯ
กถ อนฺตรฆร ปวิฏโ วาจสิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ อิเธกจฺโจ
อนฺตรฆร ปวิฏโ อิตฺถึ วา กุมารึ วา อาห ๑ อิตฺถนฺนาเม
อิตฺถงฺโคตฺเต กึ อตฺถิ ยาคุ อตฺถิ ภตฺต อตฺถิ ขาทนีย
อตฺถิ กึ ปวิสฺสาม กึ ภฺุชิสฺสาม กึ ขาทิสฺสาม กึ วา
อตฺถิ กึ วา เม ทสฺสถาติ วิปฺปลปติ เอว อนฺตรฆร ปวิฏโ
วาจสิก ปาคพฺภิย ทสฺเสติ ฯ อิท วาจสิก ปาคพฺภิย ฯ
กตม เจตสิก ปาคพฺภิย ฯ อิเธกจฺโจ น อุจฺจากุลา ๒ ปพฺพชิโต
สมาโน อุจจฺ ากุลา ๓ ปพฺพชิเตน สทฺธึ สทิส อตฺตาน กโรติ
จิตฺเตน น มหากุลา ปพฺพชิโต สมาโน น มหาโภคกุลา
ปพฺพชิโต สมาโน น อุฬารโภคกุลา ปพฺพชิโต สมาโน อุฬารโภคกุลา
ปพฺพชิเตน สทฺธึ สทิส อตฺตาน กโรติ จิตฺเตน น
#๑ ม. เอวมาห ฯ ๒-๓ ม. มหาโภคกุลา ฯ
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สุตฺตนฺติโก สมาโน สุตฺตนฺติเกน สทฺธึ สทิส อตฺตาน กโรติ
จิตฺเตน น วินยธโร สมาโน น ธมฺมกถิโก สมาโน น
อารฺิโก สมาโน น ปณฺฑปาติโก สมาโน น ปสุกูลโิ ก
สมาโน น เตจีวริโก สมาโน น สปทานจาริโก สมาโน
น ขลุปจฺฉาภตฺติโก สมาโน น เนสชฺชิโก สมาโน น ยถาสนฺถติโก
สมาโน ยถาสนฺถติเกน สทฺธึ สทิส อตฺตาน กโรติ
จิตฺเตน น ปมสฺส ฌานสฺส ลาภี สมาโน ปมสฺส ฌานสฺส
ลาภินา สทฺธึ สทิส อตฺตาน กโรติ จิตฺเตน น ทุติยสฺส ฌานสฺส
ลาภี สมาโน น ตติยสฺส ฌานสฺส ลาภี สมาโน น จตุตฺถสฺส
ฌานสฺส ลาภี สมาโน น อากาสานฺจายตนสมาปตฺติยา ลาภี
สมาโน น วิฺาณฺจายตนสมาปตฺติยา ลาภี สมาโน น
อากิฺจฺายตนสมาปตฺติยา ลาภี สมาโน น เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติยา ลาภี สมาโน เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติยา
ลาภินา สทฺธึ สทิส อตฺตาน กโรติ จิตฺเตน อิท
เจตสิก ปาคพฺภิย ฯ ปาคพฺภิย น สิกฺเขยฺยาติ ปาคพฺภิย น สิกฺเขยฺย [๑]
น อาจเรยฺย น สมาจเรยฺย น สมาทาย วตฺเตยฺย ปาคพฺภิย
ปชเหยฺย วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย อนภาวงฺคเมยฺย ปาคพฺภิยา
อารโต อสฺส วิรโต ปฏิวิรโต นิกขฺ นฺโต นิสสฺ ฏโ วิปฺปมุตฺโต
วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหเรยฺยาติ ปาคพฺภิย น
สิกฺเขยฺย ฯ
#๑ ม. น จเรยฺย ฯ
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[๗๖๙] กถ วิคฺคาหิก น กถเยยฺยาติ กตมา วิคคฺ าหิกกถา ฯ
อิเธกจฺโจ เอวรูป กถ กตฺตา โหติ น ตฺว อิม ธมฺมวินย
อาชานาสิ ฯเปฯ นิพฺเพเธหิ วา สเจ ปโหสีติ ฯ วุตฺต เหต
ภควตา วิคฺคาหิกาย โข โมคฺคลฺลาน กถาย สติ กถาพาหุลฺล
ปาฏิกงฺข กถาพาหุลฺเล สติ อุทธฺ จฺจ อุทฺธตสฺส อสวโร
อสวุตสฺส อารา จิตฺต สมาธิมฺหาติ ฯ กถ วิคฺคาหิก น กถเยยฺยาติ
วิคฺคาหิกกถ น กเถยฺย น ภเณยฺย น ทีปเยยฺย น โวหเรยฺย
วิคฺคาหิกกถ ปชเหยฺย วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย อนภาวงฺคเมยฺย
วิคฺคาหิกกถาย อารโต อสฺส วิรโต ปฏิวิรโต นิกฺขนฺโต นิสสฺ ฏโ
วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหเรยฺยาติ
กถ วิคฺคาหิก น กถเยยฺย ฯ เตนาห ภควา
น จ กตฺถิตา สิยา ภิกฺขุ
น จ วาจ ปยุตฺต ภาเสยฺย
ปาคพฺภิย น สิกเฺ ขยฺย
กถ วิคฺคาหิก น กถเยยฺยาติ ฯ
[๗๗๐] โมสวชฺเชน ๑ นิยฺเยถ
สมฺปชาโน สานิ น กยิรา
อถ ชีวิเตน ปฺาย
สีลพฺพตฺเตน นาฺมติมฺเ ฯ
[๗๗๑] โมสวชฺเชน นิยฺเยถาติ โมสวชฺช วุจฺจติ มุสาวาโท ฯ
#๑ ม. ยุ. โมสวชฺเช น นิยเฺ ยถ ฯ
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อิเธกจฺโจ สภคฺคโต วา ปริสคฺคโต วา ฯเปฯ อามิสกิฺจิกฺขเหตุ
วา สมฺปชานมุสา ภาสิตา โหติ อิท วุจฺจติ โมสวชฺช ฯ
อปจ ตีหากาเรหิ มุสาวาโท โหติ ปุพฺเพว ตสฺส โหติ มุสา
ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ
มุสา มยา ภณิตนฺติ อิเมหิ ตีหากาเรหิ มุสาวาโท โหติ ฯ
อปจ จตูหากาเรหิ ปฺจหากาเรหิ ฉหากาเรหิ สตฺตหากาเรหิ
อฏหากาเรหิ มุสาวาโท โหติ ปุพฺเพว ตสฺส โหติ มุสา
ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ
มุสา มยา ภณิตนฺติ วินิธาย ทิฏึ วินิธาย ขนฺตึ วินิธาย
รุจึ วินิธาย สฺ วินิธาย ภาว อิเมหิ อฏหากาเรหิ
มุสาวาโท โหติ ฯ โมสวชฺเชน นิยฺเยถาติ โมสวชฺเชน นิยฺเยยฺย ๑
โมสวชฺช ปชเหยฺย วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย อนภาวงฺคเมยฺย
โมสวชฺชา อารโต อสฺส วิรโต ปฏิวิรโต นิกขฺ นฺโต นิสสฺ ฏโ
วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหเรยฺยาติ
โมสวชฺเชน นิยฺเยถ ฯ
[๗๗๒] สมฺปชาโน สานิ น กยิราติ กตม สาเยฺย ฯ
อิเธกจฺโจ สโ โหติ ปริสโ ย ตตฺถ ส สตา สาเยฺย
กกฺกรตา ๒ กกฺกริย ปริกฺขตฺตตา ปริกฺขตฺติย อิท วุจฺจติ สาเยฺย ฯ
สมฺปชาโน สานิ น กยิราติ สมฺปชาโน หุตฺวา สาเยฺย น
กเรยฺย น ชเนยฺย สฺชเนยฺย น นิพฺพตฺเตยฺย นาภินิพฺพตฺเตยฺย
#๑ ม. น ยาเยยฺย น นิยยฺ าเยยฺย น วเหยฺย น สหเรยฺย ฯ ๒ โป. ยุ. กกฺกริตา ฯ
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สาเยฺย ปชเหยฺย วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย อนภาวงฺคเมยฺย
สาเยฺยา อารโต อสฺส วิรโต ปฏิวิรโต นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ
วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหเรยฺยาติ
สมฺปชาโน สานิ น กยิรา ฯ
[๗๗๓] อถ ชีวิเตน ปฺาย สีลพฺพตฺเตน นาฺมติมฺเติ
อถาติ ปทสนฺธิ ฯเปฯ ปทานุปุพฺพตาเมต อถาติ ฯ อิเธกจฺโจ
ลูขชีวิก ชีวนฺโต ปร ปณีตชีวิก ชีวนฺต อติมฺติ กึ ปนาย
พหุลฺลาชีโว สพฺพ สมฺภกฺขติ เสยฺยถีท มูลพีช ขนฺธพีช
ผลุพีช อคฺคพีช พีชพีชเมว ปฺจม อสวิจกฺกทนฺตกุฏสมานปฺปธานาติณฺโณติ ๒ ฯ
โส ตาย ลูขชีวิกาย ปร ปณีตชีวิก ชีวนฺต
อติมฺติ ฯ อิเธกจฺโจ ปณีตชีวิก ชีวนฺโต ปร ลูขชีวิก ชีวนฺต
อติมฺติ กึ ปนาย อปฺปปฺุโ อปฺเปสกฺโข น ลาภี
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ ฯ โส ตาย
ปณีตชีวิกาย ปร ลูขชีวิก ชีวนฺต อติมฺติ ฯ อิเธกจฺโจ ปฺาสมฺปนฺโน
โหติ โส ปุฏโ ปฺห วิสชฺเชติ ฯ ตสฺส เอว
โหติ อหมสฺมิ ปฺาสมฺปนฺโน อิเม ปนฺเ น ปฺาสมฺปนฺนาติ ฯ
โส ตาย ปฺาสมฺปทาย ปร อติมฺติ ฯ
อิเธกจฺโจ สีลสมฺปนฺโน โหติ ปาฏิโมกฺขสวรสวุโต วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภิยทสฺสาวี สมาทาย สิกขฺ ติ
สิกฺขาปเทสุ ฯ ตสฺส เอว โหติ อหมสฺมิ สีลสมฺปนฺโน อิเม
#๑ โป. ม. ลูขชีวิต .. ปณีตชีวิต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๒ โป. ม. อสนิวิจกฺกทนฺตกูฏสมานปฺปธาเนนาติ ฯ
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ปนฺเ ภิกฺขู ทุสฺสลี า ปาปธมฺมาติ ฯ โส ตาย สีลสมฺปทาย
ปร อติมฺติ ฯ อิเธกจฺโจ วตฺตสมฺปนฺโน อารฺิโก วา
ปณฺฑปาติโก วา ปสุกูลโิ ก วา เตจีวริโก วา สปทานจาริโก
วา ขลุปจฺฉาภตฺติโก วา เนสชฺชโิ ก วา ยถาสนฺถติโก วา ฯ
ตสฺส เอว โหติ อหมสฺมิ วตฺตสมฺปนฺโน อิเม ปนฺเ น
วตฺตสมฺปนฺนาติ ฯ โส ตาย วตฺตสมฺปทาย ปร อติมฺติ ฯ
อถ ชีวิเตน ปฺาย สีลพฺพตฺเตน นาฺมติมฺเติ ลูขชีวิกาย
วา ปณีตชีวิกาย วา ปฺาสมฺปทาย วา สีลสมฺปทาย วา
วตฺตสมฺปทาย วา ปร นาติมฺเยฺย นาวชาเนยฺย น เตน มาน
ชเนยฺย น เตน ถทฺโธ อสฺส ปตฺถทฺโธ ปคฺคหิตสิโรติ อถ
ชีวิเตน ปฺาย สีลพฺพตฺเตน นาฺมติมฺเ ฯ เตนาห ภควา
โมสวชฺเช น นิยเฺ ยถ
สมฺปชาโน สานิ น กยิรา
อถ ชีวิเตน ปฺาย
สีลพฺพเตน นาฺมติมฺเติ ฯ
[๗๗๔] สุตฺวา รุสโิ ต ๑ พหุ วาจ
สมณาน วา ปุถุวจนาน ๒
ผรุเสน เน น ปฏิวชฺชา
น หิ สนฺโต ปฏิเสนิกโรติ ๓ ฯ
#๑ ม. รูสิโต ฯ ๒ สี. ม. ปุถฺชชฺ าน ฯ ๓ ม. ปฏิเสนึ กโรนฺติ ฯ
#ยุ. ปฏิเสนิกโรนฺติ ฯ
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[๗๗๕] สุตฺวา รุสิโต พหุ วาจ สมณาน วา ปุถุวจนานนฺติ
รุสิโตติ ทูสโิ ต ขขสิโต ฆฏฏิโต วมฺภิโต ครหิโต อุปวทิโต ฯ
สมณานนฺติ เยเกจิ อิโต พหิทฺธา ปริพฺพาชุปคตา ปริพฺพาชสมาปนฺนา ฯ
ปุถุวจนานนฺติ ขตฺติยา จ พฺราหฺมณา จ เวสฺสา จ
สุทฺทา จ คหฏา จ ปพฺพชิตา จ เทวา จ มนุสฺสา จ ฯ เต
พหุกาหิ วาจาหิ อนิฏ าหิ อกนฺตาหิ อมนาปาหิ อกฺโกเสยฺยุ
ปริภาเสยฺยุ โรเสยฺยุ วิโรเสยฺยุ [๑] เหเยฺยุ วิเหเยฺยุ ฆาเตยฺยุ
อุปฆาเตยฺยุ อุปฆาต กเรยฺยุ ฯ เตส พหุ วาจ อนิฏ อกนฺต
อมนาป สุตฺวา สุณิตฺวา อุคฺคหิตฺวา อุปธารยิตวฺ า อุปลกฺขติ ฺวาติ
สุตฺวา รุสิโต พหุ วาจ สมณาน วา ปุถุวจนาน ฯ
[๗๗๖] ผรุเสน เน น ปฏิวชฺชาติ ผรุเสนาติ กกฺขเฬน ฯ น
ปฏิวชฺชาติ น ปฏิภเณยฺย อกฺโกสนฺต น ปจฺจกฺโกเสยฺย โรสนฺต
น ปฏิโรเสยฺย ภณฺฑน น ปฏิภณฺเฑยฺย น กลห กเรยฺย น
ภณฺฑน กเรยฺย น วิคฺคห กเรยฺย น วิวาท กเรยฺย น เมธค
กเรยฺย กลหภณฺฑนวิคฺคหวิวาทเมธค ปชเหยฺย วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย
อนภาวงฺคเมยฺย
กลหภณฺฑนวิคฺคหวิวาทเมธคา อารโต
อสฺส วิรโต ปฏิวิรโต นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต
วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหเรยฺยาติ ผรุเสน เน น ปฏิวชฺชา ฯ
[๗๗๗] น หิ สนฺโต ปฏิเสนิกโรตีติ สนฺโตติ ราคสฺส
สนฺตตฺตา สนฺโต โทสสฺส โมหสฺส โกธสฺส อุปนาหสฺส ฯเปฯ
#๑ ม. หึเสยฺยุ วิหึเสยฺยุ ฯ
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สพฺพากุสลาภิสงฺขาราน สนฺตตฺตา สมิตตฺตา วูปสมิตตฺตา
วิชฺฌาตตฺตา นิพฺพุตตฺตา วิคตตฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธตฺตา สนฺโต
อุปสนฺโต วูปสนฺโต นิพฺพุโต ปฏิปฺปสฺสทฺโธติ สนฺโต ฯ น หิ
สนฺโต ปฏิเสนิกโรตีติ สนฺโต ปฏิเสนึ ปฏิมลฺล ปฏิกณฺฏก ปฏิปกฺข
น กโรติ น ชเนติ น สฺชเนติ น นิพฺพตฺเตติ นาภินิพฺพตฺเตตีติ
น หิ สนฺโต ปฏิเสนิกโรติ ฯ เตนาห ภควา
สุตฺวา รุสิโต พหุ วาจ
สมณาน วา ปุถุวจนาน
ผรุเสน เน น ปฏิวชฺชา
น หิ สนฺโต ปฏิเสนิกโรตีติ ฯ
[๗๗๘] เอตฺจ ธมฺมมฺาย
วิจิน ภิกฺขุ สทา สโต สิกฺเข
สนฺตีติ นิพฺพุตึ ตฺวา
สาสเน โคตมสฺส นปฺปมชฺเชยฺย ฯ
[๗๗๙] เอตฺจ ธมฺมมฺายาติ เอตนฺติ อาจิกฺขิต เทสิต
ปฺาปต ปฏปต วิวฏ วิภตฺต อุตฺตานีกต ปกาสิต ฯ
ธมฺมมฺายาติ ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต
กตฺวาติ เอวมฺป เอตฺจ ธมฺมมฺาย ฯ อถวา สมฺจ วิสมฺจ
ปถฺจ วิปถฺจ สาวชฺชฺจ อนวชฺชฺจ หีนฺจ ปณีตฺจ
กณฺหฺจ สุกฺกฺจ วิฺูครหิตฺจ วิฺูปสตฺถฺจ ธมฺม อฺาย
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ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวาติ เอวมฺป
เอตฺจ ธมฺมมฺาย ฯ อถวา สมฺมาปฏิปท อนุโลมปฏิปท
อปจฺจนีกปฏิปท [๑] อนฺวตฺถปฏิปท ธมฺมานุธมฺมปฏิปท สีเลสุ
ปริปูริการิต อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารต โภชเน มตฺตฺุต ชาคริยานุโยค
สติสมฺปชฺ จตฺตาโร สติปฏาเน จตฺตาโร สมฺมปฺปธาเน
จตฺตาโร อิทฺธิปฺปาเท ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ พลานิ สตฺต
โพชฺฌงฺเค อริย อฏงฺคิก มคฺค นิพฺพานฺจ นิพฺพานคามินิฺจ
ปฏิปท ธมฺม อฺาย ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา
วิภูต กตฺวาติ เอวมฺป เอตฺจ ธมฺมมฺาย ฯ
[๗๘๐] วิจิน ภิกฺขุ สทา สโต สิกฺเขติ วิจินนฺติ วิจินนฺโต
ปวิจินนฺโต ตุลยนฺโต ตีรยนฺโต วิภาวยนฺโต วิภูต กโรนฺโต
สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ฯเปฯ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต
นิโรธธมฺมนฺติ วิจินนฺโต ปวิจินนฺโต ตุลยนฺโต ตีรยนฺโต วิภาวยนฺโต
วิภูต กโรนฺโตติ วิจิน ภิกฺขุ ฯ สทาติ สทา สพฺพทา
สพฺพกาล ฯเปฯ ปจฺฉิเม วโยขนฺเธ ฯ สโตติ จตูหิ การเณหิ
สโต กาเย กายานุปสฺสนาสติปฏาน ภาเวนฺโต ฯเปฯ โส
วุจฺจติ สโต ฯ สิกฺเขติ ติสฺโส สิกฺขา อธิสีลสิกขฺ า อธิจิตฺตสิกฺขา
อธิปฺาสิกฺขา ฯเปฯ อย อธิปฺาสิกฺขา ฯ อิมา ติสฺโส
สิกฺขา อาวชฺชนฺโต สิกฺเขยฺย ฯเปฯ สิกฺเขยฺย อาจเรยฺย
สมาจเรยฺย สมาทาย วตฺเตยฺยาติ วิจิน ภิกฺขุ สทา สโต สิกฺเข ฯ
#๑ ม. อวิรุทธฺ ปฏิปท ฯ
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[๗๘๑] สนฺตีติ นิพพฺ ุตึ ตฺวาติ ราคสฺส นิพฺพุตึ สนฺตตี ิ
ตฺวา โทสสฺส โมหสฺส ฯเปฯ สพฺพากุสลาภิสงฺขาราน นิพฺพุตึ
สนฺตีติ ตฺวา ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภตู 
กตฺวาติ สนฺตีติ นิพฺพุตึ ตฺวา ฯ
[๗๘๒] สาสเน โคตมสฺส นปฺปมชฺเชยฺยาติ โคตมสาสเน
พุทฺธสาสเน ชินสาสเน ตถาคตสาสเน เทวสาสเน อรหนฺตสาสเน ฯ0
นปฺปมชฺเชยฺยาติ สกฺกจฺจการี อสฺส สาตจฺจการี อฏิตการี
อโนลีนวุตฺติโก อนิกฺขิตฺตจฺฉนฺโท อนิกฺขิตฺตธุโร อปฺปมตฺโต กุสเลสุ
ธมฺเมสุ กทาห อปริปูร วา สีลกฺขนฺธ ปริปูเรยฺย ฯเปฯ
อปริปูร วา สมาธิกฺขนฺธ ปฺากฺขนฺธ วิมุตฺติกฺขนฺธ วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺธ
กทาห อปริฺาต วา ทุกขฺ  ปริชาเนยฺย
อปฺปหีเน วา กิเลเส ปชเหยฺย อภาวิต วา มคฺค ภาเวยฺย
อสจฺฉิกต วา นิโรธ สจฺฉิกเรยฺยนฺติ โย ตตฺถ ฉนฺโท จ วายาโม
จ อุสฺสาโห จ อุสฺโสฬฺหี จ ถาโม จ อปฺปฏิวานี จ
สติสมฺปชฺฺจ อาตปฺป ปธาน อธิฏาน อนุโยโค อปฺปมาโท
กุสเลสุ ธมฺเมสูติ สาสเน โคตมสฺส นปฺปมชฺเชยฺย ฯ เตนาห ภควา
เอตฺจ ธมฺมมฺาย
วิจิน ภิกฺขุ สทา สโต สิกฺเข
สนฺตีติ นิพฺพุตึ ตฺวา
สาสเน โคตมสฺส นปฺปมชฺเชยฺยาติ ฯ
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[๗๘๓] อภิภู หิ โส อนภิภูโต
สกฺขิธมฺม อนีติหมทสฺสี
ตสฺมา หิ ตสฺส ภควโต สาสเน
อปฺปมตฺโต สทา นมสฺสมนุสิกฺเขติ ภควา ฯ
[๗๘๔] อภิภู หิ โส อนภิภูโตติ อภิภูตรูปา ๑ อภิภูตสทฺทา
อภิภูตคนฺธา อภิภูตรสา อภิภูตโผฏพฺพา อภิภูตธมฺมา อภิภู ๑
อนภิภูโต เกหิจิ กิเลเสหิ อภิภู หิ ปาปเก อกุสเล ธมฺเม
สงฺกิเลสิเก โปโนพฺภวิเก สทเร ทุกฺขวิปาเก อายตึ ชาติชรามรณีเยติ
อภิภู หิ โส อนภิภูโต ฯ
[๗๘๕] สกฺขิธมฺม อนีติหมทสฺสีติ สกฺขิธมฺมนฺติ น อิติหิติห
น อิติกิราย น ปรมฺปราย น ปฏกสมฺปทาย น ตกฺกเหตุ น
นยเหตุ น อาการปริวติ กฺเกน น ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติยา สาม
สยมภิฺาต อตฺตปจฺจกฺข ธมฺม อทฺทสิ อทฺทกฺขิ อปสฺสิ ปฏิวิชฺฌีติ
สกฺขิธมฺม อนีติหมทสฺสี ฯ[
[๗๘๖] ตสฺมา หิ ตสฺส ภควโต สาสเนติ ตสฺมาติ ตสฺมา
ตการณา ตเหตุ ตปฺปจฺจยา ตนิทานา ฯ ตสฺส ภควโต สาสเนติ
ตสฺส ภควโต สาสเน โคตมสาสเน พุทฺธสาสเน ชินสาสเน ตถาคต
สาสเน เทวสาสเน อรหนฺตสาสเนติ ตสฺมา หิ ตสฺส ภควโต
สาสเน ฯ
#๑-๑ เอกวจนวเสน กตฺตพฺพ ฯ ม. ยุ. อภิภูติ รูปาภิภู สทฺทาภิภู คนฺธาภิภู รสาภิภู
#โผฏพฺพาภิภู ธมฺมาภิภู ฯ
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[๗๘๗] อปฺปมตฺโต สทา นมสฺสมนุสิกฺเขติ ภควาติ อปฺปมตฺโตติ
สกฺกจฺจการี อสฺส ฯเปฯ อปฺปมตฺโต กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ
สทาติ สทา สพฺพทา ฯเปฯ ปจฺฉิเม วโยขนฺเธ ฯ นมสฺสนฺติ
กาเยน วา นมสฺสมาโน วาจาย วา นมสฺสมาโน จิตฺเตน วา นมสฺสมาโน
อนฺวตฺถปฏิปตฺติยา [๑] นมสฺสมาโน ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติยา [๒]
นมสฺสมาโน สกฺการมาโน ๓ ครุการมาโน ๔ มานยมาโน
ปูชยมาโน อปจายมาโน ฯ อนุสิกฺเขติ ติสฺโส สิกฺขา อธิสีลสิกฺขา
อธิจิตฺตสิกฺขา อธิปฺาสิกฺขา ฯเปฯ อย อธิปฺาสิกฺขา ฯ อิมา
ติสฺโส สิกฺขา อาวชฺชนฺโต สิกฺเขยฺย ฯเปฯ สจฺฉิกาตพฺพ สจฺฉิกโรนฺโต
สิกฺเขยฺย [๕] อาจเรยฺย สมาจเรยฺย สมาทาย วตฺเตยฺย ฯ ภควาติ
คารวาธิวจน ฯเปฯ สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ อปฺปมตฺโต
สทา นมสฺสมนุสิกฺเขติ ภควา ฯ เตนาห ภควา
อภิภู หิ โส อนภิภูโต
สกฺขิธมฺม อนีติหมทสฺสี
ตสฺมา หิ ตสฺส ภควโต สาสเน
อปฺปมตฺโต สทา นมสฺสมนุสิกฺเขติ ภควาติ ฯ
จุทฺทสโม ตุวฏกสุตฺตนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
___________________
#๑-๒ ม. วาสทฺโท อตฺถิ ฯ ๓ ม. สกฺกรุ ุมาโน ฯ ๔ ม. ครุกรุ ุมาโน ฯ ๕ ม. จเรยฺย ฯ
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ปณฺณรสโม อตฺตทณฺฑสุตฺตนิทฺเทโส
[๗๘๘] อตฺตทณฺฑา ภย ชาต ชน ปสฺสถ เมธค
สเวค กิตฺตยิสฺสามิ ยถา สวิชิต มยา ฯ
[๗๘๙] อตฺตทณฺฑา ภย ชาตนฺติ ทณฺฑาติ ตโย ทณฺฑา
กายทณฺโฑ วจีทณฺโฑ มโนทณฺโฑ ฯ ติวิธ กายทุจฺจริต กายทณฺโฑ
จตุพฺพิธ วจีทุจฺจริต วจีทณฺโฑ ติวิธ มโนทุจฺจริต
มโนทณฺโฑ ฯ ภยนฺติ เทฺว ภยานิ ทิฏธมฺมิกฺจ ภย
สมฺปรายิกฺจ ภย ฯ กตม ทิฏธมฺมิก ภย ฯ อิเธกจฺโจ กาเยน
ทุจฺจริต จรติ วาจาย ทุจฺจริต จรติ มนสา ทุจฺจริต จรติ
ปาณมฺป หนติ อทินฺนมฺป อาทิยติ สนฺธิมฺป ฉินฺทติ นิลฺโลปมฺป
หรติ เอกาคาริกมฺป กโรติ ปริปนฺเถป ติฏติ ปรทารมฺป
คจฺฉติ มุสาป ภณติ ฯ ตเมน คเหตฺวา รฺโ ทสฺเสนฺติ
อย เทว โจโร อาคุจารี อิมสฺส ย อิจฺฉสิ ต ทณฺฑ
ปเณหีติ ฯ ตเมน ราชา ปริภาสติ ฯ โส ปริภาสปจฺจยาป [๑]
ทุกฺขโทมนสฺส ปฏิสเวเทติ ฯ เอต ภย ทุกฺขโทมนสฺส กุโต ตสฺส ฯ
อตฺตทณฺฑโต ชาต สฺชาต นิพพฺ ตฺต อภินิพฺพตฺต ปาตุภูต ฯ
เอตฺตเกนป ราชา น ตุสสฺ ติ ฯ ตเมน ราชา พนฺธาเปติ อนฺทุพนฺธเนน
วา รชฺชุพนฺธเนน วา สงฺขลิกพนฺธเนน วา เวตฺตพนฺธเนน วา
ลตาพนฺธเนน วา เปกฺขพนฺธเนน วา ปริกฺเขปพนฺธเนน วา คามพนฺธเนน
#๑ ม. ภยมฺป อุปฺปาเทติ ฯ
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วา [๑] นครพนฺธเนน วา รฏพนฺธเนน วา ชนปทพนฺธเนน
วา อนฺตมโส สวจนียมฺป กโรติ น เต ลพฺภา อิโต
ปกฺกมิตุนฺติ ฯ โส พนฺธนปจฺจยาป ทุกฺขโทมนสฺส ปฏิสเวเทติ ฯ เอต
ภย ทุกฺขโทมนสฺส กุโต ตสฺส ฯ อตฺตทณฺฑโต ชาต สฺชาต
นิพฺพตฺต อภินิพฺพตฺต ปาตุภูต ฯ เอตฺตเกนป ราชา น ตุสฺสติ ฯ
ตเมน ราชา ตสฺส ธน อาหราเปติ สต วา สหสฺส วา สตสหสฺส
วา ฯ โส ธนชานิปจฺจยาป ทุกฺขโทมนสฺส ปฏิสเวเทติ ฯ เอต
ภย ทุกฺขโทมนสฺส กุโต ตสฺส ฯ อตฺตทณฺฑโต ชาต สฺชาต
นิพฺพตฺต อภินิพฺพตฺต ปาตุภูต ฯ เอตฺตเกนป ราชา น ตุสฺสติ ฯ
ตเมน ราชา วิวิธา กมฺมการณา การาเปติ กสาหิป ตาเฬติ
เวตฺเตหิป ตาเฬติ อฑฺฒทณฺฑเกหิป ตาเฬติ หตฺถมฺป ฉินฺทติ
ปาทมฺป ฉินฺทติ หตฺถปาทมฺป ฉินฺทติ กณฺณมฺป ฉินฺทติ นาสมฺป
ฉินฺทติ กณฺณนาสมฺป ฉินฺทติ วิลงฺคถาลกมฺป กโรติ สงฺขมุณฺฑกมฺป
กโรติ ราหุมุขมฺป กโรติ โชติมาลิกมฺป กโรติ
หตฺถปชฺโชติกมฺป กโรติ เอรกวตฺติกมฺป กโรติ จิรกวาสิกมฺป
กโรติ เอเณยฺยกมฺป กโรติ พลิสมสิกมฺป กโรติ กหาปณิกมฺป
กโรติ ขาราปตจฺฉิกมฺป กโรติ ปลิฆปริวตฺติกมฺป กโรติ
ปลาลปกมฺป กโรติ ตตฺเตนป เตเลน โอสิฺจติ สุนเขหิป
ขาทาเปติ ชีวนฺตมฺป สูเล อุตฺตาเสติ อสินาป สีส ฉินฺทติ ฯ
โส กมฺมการณปจฺจยาป ทุกฺขโทมนสฺส ปฏิสเวเทติ ฯ เอต ภย
#๑ ม. นิคมพนฺธเนน วา ฯ
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ทุกฺขโทมนสฺส กุโต ตสฺส ฯ อตฺตทณฺฑโต ชาต สฺชาต นิพฺพตฺต
อภินิพฺพตฺต ปาตุภูต ฯ ราชา อิเมส จตุนฺน ทณฺฑาน อิสฺสโร ฯ
โส สเกน กมฺเมน กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ
วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ ฯ ตเมน นิรยปาลา ปฺจวิธพนฺธน
นาม กมฺมการณ กาเรนฺติ ตตฺต อโยขิล หตฺเถ คเมนฺติ ตตฺต
อโยขิล ทุติเย หตฺเถ คเมนฺติ ตตฺต อโยขิล ปาเท คเมนฺติ
ตตฺต อโยขิล ทุติเย ปาเท คเมนฺติ ตตฺต อโยขิล มชฺเฌอุรสฺมึ
คเมนฺติ ฯ โส ตตฺถ ทุกขฺ า ติปฺปา [๑] กฏกา เวทนา เวเทติ น
จ ตาว กาล กโรติ ยาว น ต ปาปกมฺม พฺยนฺตีโหติ ฯ
เอต ภย ทุกฺขโทมนสฺส กุโต ตสฺส ฯ อตฺตทณฺฑโต ชาต
สฺชาต นิพฺพตฺต อภินิพฺพตฺต ปาตุภูต ฯ ตเมน นิรยปาลา
สเวสิตฺวา ๒ กุธารีหิ ๓ ตจฺเฉนฺติ ฯ โส ตตฺถ ทุกขฺ า ติปฺปา กฏกา
เวทนา เวเทติ น จ ตาว กาล กโรติ ยาว น ต ปาปกมฺม
พฺยนฺตีโหติ ฯ ตเมน นิรยปาลา อุทฺธปาท อโธสิร คเหตฺวา
วาสีหิ ตจฺเฉนฺติ ฯ ตเมน นิรยปาลา รเถ โยเชตฺวา อาทิตฺตาย ปวิยา
สมฺปชฺชลิตาย สฺโชติภูตาย ๔ สาเรนฺติป ๕ ปจฺจาสาเรนฺติป ๖ ฯเปฯ
ตเมน นิรยปาลา มหนฺต องฺคารปพฺพต อาทิตฺต สมฺปชฺชลิต
สฺโชติภูต อาโรเปนฺติป โอโรเปนฺติป ฯเปฯ ตเมน นิรยปาลา
#๑ โป. ขรา ฯ อีทิสฏาเน สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๒ ม. สเวเสตฺวา ฯ ๓ ม. สี.
#กุารีหิ ฯ ๔ สชฺโชติภตู ายาติป สโชติภูตายาติป ปาโ ฯ ๕ สี. หาเรนฺติป ฯ
#๖ ปจฺจาหาเรนฺติป ฯ
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อุทฺธปาท อโธสิร คเหตฺวา ตตฺตาย โลหกุมภฺ ิยา ปกฺขิปนฺติ
อาทิตฺตาย สมฺปชฺชลิตาย สฺโชติภตู าย ฯ โส ตตฺถ เผณุทฺเทหก
ปจฺจติ ฯ โส ตตฺถ เผณุทฺเทหก ปจฺจมาโน สกิมฺป อุทฺธ คจฺฉติ
สกิมฺป อโธ คจฺฉติ สกิมฺป ติริย คจฺฉติ ฯ โส ตตฺถ ทุกฺขา
ติปฺปา กฏกา เวทนา เวเทติ น จ ตาว กาล กโรติ ยาว
น ต ปาปกมฺม พฺยนฺตีโหติ ฯ เอต ภย ทุกฺขโทมนสฺส กุโต
ตสฺส ฯ อตฺตทณฺฑโต ชาต สฺชาต นิพฺพตฺต อภินิพฺพตฺต
ปาตุภูต ฯ ตเมน นิรยปาลา มหานิรเย ปกฺขิปนฺติ ฯ โส โข
ปน มหานิรโย
จตุกฺกณฺโณ จตุทฺวาโร วิภตฺโต ภาคโส มิโต
อโยปาการปริยตฺโต อยสา ปฏิกุชชฺ ิโต ฯ
ตสฺส อโยมยา ภูมิ ชลิตา เตชสา ยุตา
สมนฺตา โยชนสต ผริตฺวา ติฏติ สพฺพทา ฯ
กทริยา ตปนา โฆรา อจฺจิมนฺโต ทุราสทา ๑
โลมหสนรูปา จ
ภิสฺมา ปฏิภยา ทุกฺขา ฯ
ปุรตฺถมิ าย จ ภิตฺติยา อจฺจิกฺขนฺโธ สมุฏิโต
ฑหนฺโต ปาปกมฺมนฺเต ปจฺฉิมาย ปฏิหฺติ ฯ
ปจฺฉิมาย จ ภิตฺติยา อจฺจิกฺขนฺโธ สมุฏิโต
ฑหนฺโต ปาปกมฺมนฺเต ปุรตฺถิมาย ปฏิหฺติ ฯ
#๑ สี. ขรา สทา ฯ
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อุตฺตราย จ ภิตฺติยา อจฺจิกฺขนฺโธ สมุฏิโต
ฑหนฺโต ปาปกมฺมนฺเต ทกฺขิณาย ปฏิหฺติ ฯ
ทกฺขิณาย จ ภิตฺติยา อจฺจิกฺขนฺโธ สมุฏิโต
ฑหนฺโต ปาปกมฺมนฺเต อุตฺตราย ปฏิหฺติ ฯ
เหฏิโต จ สมุฏาย อจฺจิกฺขนฺโธ ภยานโก
ฑหนฺโต ปาปกมฺมนฺเต ฉทนสฺมึ ปฏิหฺติ ฯ
ฉทนมฺหา สมุฏาย อจฺจิกฺขนฺโธ ภยานโก
ฑหนฺโต ปาปกมฺมนฺเต ภูมิย ปฏิหฺติ ฯ
อโยกปาล อาทิตฺต สนฺตตฺต ชลิต ยถา
เอว อวีจินิรโย
เหฏา อุปริ ปสฺสโต ฯ
ตตฺถ สตฺตา มหาลุทฺทา มหากิพฺพิสการิโน
อจฺจนฺตปาปกมฺมนฺตา ปจฺจนฺติ น จ มิยฺยเร ฯ
ชาตเวทสโม กาโย เตส นิรยวาสิน
ปสฺส กมฺมาน ๑ ทฬฺหตฺต น ภสฺมา โหนฺติ ๒ นป มสิ ฯ
ปุรตฺถิเมนป ธาวนฺติ ตโต ธาวนฺติ ปจฺฉโต ๓
อุตฺตเรนป ธาวนฺติ ตโต ธาวนฺติ ทกฺขิณ ฯ
ย ย ทิสมฺป ธาวนฺติ ๔ ต ต ทฺวาร ปถยี ติ
อภินิกฺขมิตาสา เต สตฺตา โมกฺข ๕ คเวสิโน ฯ
น เต ตโต นิกฺขมิตุ ลภนฺติ กมฺมปจฺจยา
เตสฺจ ปาปกมฺมนฺต อวิปกฺก กต พหุนฺติ ฯ
#๑ โป. กมฺมาน ฯ ๒ ม. โหติ ฯ ๓ ม. ปจฺฉิม ฯ ๔ ม. ทิส ปธาวนฺติ ฯ
#๕ ยุ. ปาโมกฺข ฯ
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เอต ภย ทุกฺขโทมนสฺส กุโต ตสฺส ฯ อตฺตทณฺฑโต ชาต
สฺชาต นิพฺพตฺต อภินิพฺพตฺต ปาตุภูต ฯ ยานิ จ เนรยิกานิ
ทุกฺขานิ ยานิ จ ติรจฺฉานโยนิกานิ ทุกฺขานิ ยานิ จ ปตฺติวิสยิกานิ
ทุกฺขานิ ยานิ จ มานุสกานิ ๑ ทุกฺขานิ ตานิ กุโต
ชาตานิ กุโต สฺชาตานิ กุโต นิพฺพตฺตานิ กุโต อภินิพฺพตฺตานิ
กุโต ปาตุภูตานิ ฯ อตฺตทณฺฑโต ชาตานิ สฺชาตานิ นิพฺพตฺตานิ
อภินิพฺพตฺตานิ ปาตุภูตานีติ อตฺตทณฺฑา ภย ชาต ฯ
[๗๙๐] ชน ปสฺสถ เมธคนฺติ ชนนฺติ ขตฺติยา จ พฺราหฺมณา
จ เวสฺสา จ สุทฺทา จ คหฏา จ ปพฺพชิตา จ เทวา จ
มนุสฺสา จ ฯ เมธคนฺติ ๒ เมธค ชน กลห ชน วิรุทฺธ ชน ปฏิวิรุทฺธ
ชน อาหตชน ปจฺจาหตชน อาฆาติตชน ปจฺจาฆาติตชน ปสฺสถ
ทกฺขถ โอโลเกถ นิชฌ
ฺ าเยถ อุปปริกฺขถาติ ชน ปสฺสถ เมธค ฯ
[๗๙๑] สเวค กิตฺตยิสฺสามีติ สเวค อุพฺเพค อุตฺราส ภย ปฬน
ฆฏฏน อุปทฺทว อุปสคฺค กิตฺตยิสฺสามิ ๓ ปกิตฺตยิสฺสามิ อาจิกฺขิสฺสามิ
เทสิสฺสามิ ปฺาปสฺสามิ ปฏปสฺสามิ วิวริสฺสามิ วิภชิสฺสามิ
อุตฺตานีกริสฺสามิ ปกาสิสฺสามีติ สเวค กิตฺตยิสฺสามิ ฯ
[๗๙๒] ยถา สวิชิต มยาติ ยถา มยา อตฺตนาเยว [๔] สเวชิโต
อุพฺเพชิโต สเวคมาปาทิโตติ ยถา สวิชิต มยา ฯ เตนาห ภควา
อตฺตทณฺฑา ภย ชาต ชน ปสฺสถ เมธค
สเวค กิตฺตยิสฺสามิ ยถา สวิชิต มยาติ ฯ
#๑ โป. ม. มานุสิกานิ ฯ ๒ โป. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ม. กิตฺตยิสฺสามีติ
#๔ โป. ม. อตฺตาน ฯ
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[๗๙๓] ผนฺทมาน ปช ทิสฺวา มจฺเฉ อปฺโปทเก ยถา
อฺมฺเหิ พฺยารุทฺเธ ทิสฺวา ม ภยมาวิสิ ฯ
[๗๙๔] ผนฺทมาน ปช ทิสฺวาติ ปชาติ สตฺตาธิวจน ฯ ปช
ตณฺหาผนฺทนาย ผนฺทมาน ทิฏิผนฺทนาย ผนฺทมาน กิเลสผนฺทนาย
ผนฺทมาน ทุจฺจริตผนฺทนาย ผนฺทมาน ปโยคผนฺทนาย
ผนฺทมาน วิปากผนฺทนาย ผนฺทมาน รตฺตราเคน ผนฺทมาน
ทุฏโทเสน ผนฺทมาน มูฬฺหโมเหน ผนฺทมาน วินิพนฺธมาเนน
ผนฺทมาน ปรามฏทิฏ ิยา ผนฺทมาน วิกฺเขปคตอุทฺธจฺเจน
ผนฺทมาน อนิฏงฺคตวิจิกิจฺฉาย ผนฺทมาน ถามคตอนุสเยหิ
ผนฺทมาน ลาเภน ผนฺทมาน อลาเภน ผนฺทมาน ยเสน
ผนฺทมาน อยเสน ผนฺทมาน ปสสาย ผนฺทมาน นินทฺ าย
ผนฺทมาน สุเขน ผนฺทมาน ทุกฺเขน ผนฺทมาน ชาติยา ผนฺทมาน
ชราย ผนฺทมาน พฺยาธินา ผนฺทมาน มรเณน ผนฺทมาน
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ ผนฺทมาน เนรยิเกน ทุกฺเขน
ผนฺทมาน ติรจฺฉานโยนิเกน ทุกฺเขน ผนฺทมาน ปตฺติวิสยิเกน ๑
ทุกฺเขน ผนฺทมาน มานุสเกน ทุกฺเขน ผนฺทมาน คพฺโภกฺกนฺติมูลเกน
ทุกฺเขน คพฺภฏิติมูลเกน ทุกฺเขน คพฺภวุฏานมูลเกน
ทุกฺเขน ชาตสฺสุปนิพนฺธิเกน ทุกฺเขน ชาตสฺส ปราเธยฺยเกน
ทุกฺเขน อตฺตุปกฺกเมน ทุกฺเขน ปรุปกฺกเมน ทุกฺเขน ทุกฺขทุกฺเขน
สงฺขารทุกฺเขน วิปริณามทุกฺเขน จกฺขุโรเคน ทุกฺเขน
#๑ ม. เปตฺติวิสยิเกน ฯ สพฺพตฺถ เอว าตพฺพ ฯ
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โสตโรเคน ฆานโรเคน ชิวฺหาโรเคน กายโรเคน สีสโรเคน
กณฺณโรเคน มุขโรเคน ทนฺตโรเคน กาเสน สาเสน ปนาเสน ๑
ฑเหน ชเรน กุจฺฉิโรเคน มุจฺฉาย ปกฺขนฺทิกาย
สุลาย วิสูจิกาย กุฏเน คณฺเฑน กิลาเสน โสเสน
อปมาเรน ททฺทุยา กณฺฑุยา กจฺฉุยา รขสาย วิตจฺฉิกาย
โลหิเตน ปตฺเตน มธุเมเหน อสาย ปฬกาย ภคนฺทลาย
ปตฺตสมุฏาเนหิ อาพาเธหิ เสมฺหสมุฏาเนหิ อาพาเธหิ วาตสมุฏาเนหิ
อาพาเธหิ สนฺนิปาติเกหิ อาพาเธหิ อุตุปริณามเชหิ
อาพาเธหิ วิสมปริหารเชหิ อาพาเธหิ โอปกฺกมิเกหิ อาพาเธหิ
กมฺมวิปากเชหิ อาพาเธหิ สีเตน อุเณฺหน ชิฆจฺฉาย ปปาสาย
อุจฺจาเรน ปสฺสาเวน ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺเสน [๒]
มาตุมรเณน ทุกฺเขน ปตุมรเณน ทุกฺเขน ภาตุมรเณน ทุกเฺ ขน
ภคินีมรเณน ทุกฺเขน ปุตฺตมรเณน ทุกฺเขน ๓ ธีตุมรเณน ทุกฺเขน
าติมรเณน ทุกฺเขน โภคพฺยสเนน ทุกฺเขน โรคพฺยสเนน ทุกฺเขนถ
สีลพฺยสเนน ทุกฺเขน ทิฏิพฺยสเนน ทุกฺเขน ผนฺทมาน สมฺผนฺทมาน
วิปฺผนฺทมาน เวธมาน ปเวธมาน สมฺปเวธมาน ฯ ทิสฺวาติ [๔] ปสฺสิตฺวา
ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวาติ ผนฺทมาน ปช
ทิสฺวา ฯ
[๗๙๕] มจฺเฉ อปฺโปทเก ยถาติ ยถา มจฺฉา อปฺโปทเก
ปริตฺโตทเก อุทกปริยาทาเน กาเกหิ วา กุลเลหิ วา พลากาหิ
#๑ โป. ปปาเสน ฯ ๒ โป. ม. ทุกฺเขน ฯ ๓ โป. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
#๔ ม. ทิสฺวา ฯ
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วา ปริปาติยมานา อุกฺขิปยมานา ขชฺชมานา ผนฺทนฺติ สมฺผนฺทนฺติ
วิปฺผนฺทนฺติ เวเธนฺติ ปเวเธนฺติ สมฺปเวเธนฺติ เอวเมว ปชา
ตณฺหาผนฺทนาย ผนฺทนฺติ ฯเปฯ ทิฏิพฺยสเนน ทุกฺเขน ผนฺทนฺติ
สมฺผนฺทนฺติ วิปฺผนฺทนฺติ เวเธนฺติ ปเวเธนฺติ สมฺปเวเธนฺตีติ มจฺเฉ
อปฺโปทเก ยถา ฯ
[๗๙๖] อฺมฺเหิ พฺยารุทฺเธติ อฺมฺ สตฺตา วิรุทฺธาG
ปฏิวิรุทฺธา อาหตา ปจฺจาหตา อาฆาติตา ปจฺจาฆาติตา ราชาโนป
ราชูหิ วิวทนฺติ ขตฺติยาป ขตฺติเยหิ วิวทนฺติ พฺราหฺมณาป
พฺราหฺมเณหิ วิวทนฺติ คหปตีป คหปตีหิ วิวทนฺติ มาตาป
ปุตฺเตน วิวทติ ปุตฺโตป มาตรา วิวทติ ปตาป ปุตฺเตน
วิวทติ ปุตฺโตป ปตรา วิวทติ ภาตาป ภาตรา วิวทติ ภคินีป
ภคินิยา วิวทติ ๑ ภาตาป ภคินิยา วิวทติ ภคินีป ภาตรา
วิวทติ สหาโยป สหาเยน วิวทติ ฯ เต ตตฺถ กลหวิคฺคหวิวาทาปนฺนา
อฺมฺ
ปาณีหิป
อุปกฺกมนฺติ
เลฑฺฑูหิป
อุปกฺกมนฺติ ทณฺเฑหิป อุปกฺกมนฺติ สตฺเถหิป อุปกฺกมนฺติ ฯ
เต ตตฺถ มรณมฺป คจฺฉนฺติ ๒ มรณมตฺตมฺป ทุกฺขนฺติ
อฺมฺเหิ พฺยารุทฺเธ ฯ
[๗๙๗] ทิสฺวา ม ภยมาวิสีติ ทิสฺวาติ ทิสฺวา ปสฺสิตฺวา
ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา ภย ปฬน ฆฏฏน
อุปทฺทโว อุปสคฺโค อาวิสตีติ ๓ ทิสฺวา ม ภยมาวิสิ ฯ เตนาห ภควา
#๑ โป. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒ ม. นิคจฺฉนฺติ ฯ ๓ โป. ม. อาวิสีติ ฯ
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ผนฺทมาน ปช ทิสฺวา มจฺเฉ อปฺโปทเก ยถา
อฺมฺเหิ พฺยารุทฺเธ ทิสฺวา ม ภยมาวิสีติ ฯ
[๗๙๘] สมนฺตมสาโร โลโก ทิสา สพฺพา สเมริตา
อิจฺฉ ภวนมตฺตโน นาทฺทสาสึ อโนสิต ฯ
[๗๙๙] สมนฺตมสาโร โลโกติ นิรยโลโก ติรจฺฉานโยนิโลโก
ปตฺติวิสยโลโก มนุสสฺ โลโก เทวโลโก ขนฺธโลโก ธาตุโลโก
อายตนโลโก อย โลโก ปโร โลโก สพฺรหฺมโลโก ๑ สเทวโลโก ๒
อย วุจฺจติ โลโก ฯ นิรยโลโก อสฺสาโร นิสฺสาโร สาราปคโต
นิจฺจสารสาเรน วา สุขสารสาเรน วา อตฺตสารสาเรน วา นิจฺเจน
วา ธุเวน วา สสฺสเตน วา อวิปริณามธมฺเมน วา ฯ
ติรจฺฉานโยนิโลโก ปตฺติวิสยโลโก มนุสฺสโลโก เทวโลโก
ขนฺธโลโก ธาตุโลโก อายตนโลโก อย โลโก ปโร โลโก
สพฺรหฺมโลโก สเทวโลโก อสฺสาโร นิสฺสาโร สาราปคโต
นิจฺจสารสาเรน วา สุขสารสาเรน วา อตฺตสารสาเรน วา นิจฺเจน
วา ธุเวน วา สสฺสเตน วา อวิปริณามธมฺเมน วา ฯ ยถา [๓]
นโฬ อสฺสาโร นิสฺสาโร สาราปคโต ยถา เอรณฺโฑ อสฺสาโร
นิสฺสาโร สาราปคโต ยถา อุทุมฺพโร อสฺสาโร นิสฺสาโร
สาราปคโต ยถา เสตคจฺโฉ อสฺสาโร นิสฺสาโร สาราปคโต ยถา
ปาลิภทฺทโก อสฺสาโร นิสฺสาโร สาราปคโต ยถา เผณุปณฺโฑ
อสฺสาโร นิสฺสาโร สาราปคโต ยถา ปุพฺพุฬก อสฺสาร นิสสฺ าร
#๑-๒ ม. พฺรหฺมโลโก เทวโลโก ฯ ๓ ม. ปน ฯ
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สาราปคต ยถา มรีจิ อสฺสารา นิสฺสารา สาราปคตา ยถา
กทฺทลิกฺขนฺโธ อสฺสาโร นิสฺสาโร สาราปคโต ยถา มายา อสฺสารา
นิสฺสารา สาราปคตา เอวเมว นิรยโลโก อสฺสาโร นิสฺสาโร
สาราปคโต นิจฺจสารสาเรน วา สุขสารสาเรน วา อตฺตสารสาเรน
วา นิจฺเจน วา ธุเวน วา สสฺสเตน วา อวิปริณามธมฺเมน วา
ติรจฺฉานโยนิโลโก ปตตฺ ิวิสยโลโก มนุสฺสโลโก ฯเปฯ สเทวโลโก
อสฺสาโร นิสฺสาโร สาราปคโต นิจฺจสารสาเรน วา สุขสารสาเรน
วา อตฺตสารสาเรน วา นิจฺเจน วา ธุเวน วา สสฺสเตน
วา อวิปริณามธมฺเมน วาติ สมนฺตมสาโร โลโก ฯ
[๘๐๐] ทิสา สพฺพา สเมริตาติ เย ปุรตฺถิมาย ทิสาย
สงฺขารา เตป เอริตา สเมริตา จลิตา ฆฏฏิตา อนิจฺจตาย
ชาติยา อนุคตา ชราย อนุสฏา พฺยาธินา อภิภูตา มรเณน
อพฺภาหตา ทุกฺเข ปติฏิตา อตาณา อเลณา อสรณา
อสรณีภูตา ฯ เย ปจฺฉิมาย ทิสาย สงฺขารา เย อุตฺตราย ทิสาย
สงฺขารา เย ทกฺขิณาย ทิสาย สงฺขารา เย ปุรตฺถิมาย
อนุทิสาย สงฺขารา เย ปจฺฉิมาย อนุทิสาย สงฺขารา เย อุตฺตราย
อนุทิสาย สงฺขารา เย ทกฺขิณาย อนุทิสาย สงฺขารา เย
เหฏิมาย ทิสาย สงฺขารา เย อุปริมาย ทิสาย สงฺขารา เย
ทสทิสาสุ สงฺขารา เตป เอริตา สเมริตา จลิตา ฆฏฏิตา
อนิจฺจตาย ชาติยา อนุคตา ชราย อนุสฏา พฺยาธินา อภิภูตา
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มรเณน อพฺภาหตา ทุกฺเข ปติฏิตา อตาณา อเลณา อสรณา
อสรณีภูตา ฯ ภาสิตมฺป เจต
กิฺจาป เจต ชลตี วิมาน
โอภาสย อุตฺตริย ทิสาย
รูเป รณ ทิสฺวา สทา ปเวธิต
ตสฺมา น รูเป รมตี สุเมโธ
มจฺจุนาพฺภาหโต โลโก ชราย ปริวาริโต
ตณฺหาสลฺเลน โอติณฺโณ อิจฺฉาธุมายิโก ๑ สทา
สพฺโพ อาทีปโต โลโก สพฺโพ โลโก ปโชปโต ๒
สพฺโพ ปชฺชลิโต โลโก สพฺโพ โลโก ปกมฺปโตติ ฯ
ทิสา สพฺพา สเมริตา ฯ
[๘๐๑] อิจฺฉ ภวนมตฺตโนติ อตฺตโน ภว ๓ ตาณ เลณ สรณ
คตึ ปรายน อิจฺฉนฺโต สาทิยนฺโต ปตฺถยนฺโต ปหยนฺโต
อภิชปฺปนฺโตติ อิจฺฉ ภวนมตฺตโน ฯ
[๘๐๒] นาทฺทสาสึ อโนสิตนฺติ อนชฺโฌสิต น อทฺทส
อชฺโฌสิตฺเว อทฺทส ฯ สพฺพ โยพฺพฺ ชราย โอสิต สพฺพ
อาโรคฺย พฺยาธินา โอสิต สพฺพ ชีวิต มรเณน โอสิต สพฺพ
ลาภ อลาเภน โอสิต สพฺพ ยส อยเสน โอสิต สพฺพ ปสส
นินฺทาย โอสิต สพฺพ สุข ทุกฺเขน โอสิต ฯ
#๑ ม. อิจฺฉาธูมายิโต ฯ ๒ ม. ปธูปโ ต ฯ ๓ โป. ม. ภวน ฯ
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ลาโภ อลาโภ ยโส อยโส จ
นินฺทา จ ปสสา จ สุขทุกฺขฺจ
เอเต อนิจฺจา มนุเชสุ ธมฺมา
อสสฺสตา วิปริณามธมฺมาติ ฯ
นาทฺทสาสึ อโนสิต ฯ เตนาห ภควา
สมนฺตมสาโร โลโก ทิสา สพฺพา สเมริตา
อิจฺฉ ภวนมตฺตโน นาทฺทสาสึ อโนสิตนฺติ ฯ
[๘๐๓] โอสาเนเตฺวว พฺยารุทฺเธ ทิสวฺ า เม อรตี อหุ
อเถตฺถ สลฺล อทฺทกฺขึ ทุทฺทส หทยสฺสิต ฯ
[๘๐๔] โอสาเนเตฺวว พฺยารุทฺเธติ โอสาเนเตฺววาติ สพฺพ
โยพฺพฺ ชรา โอสาเปติ สพฺพ อาโรคฺย พฺยาธิ โอสาเปติ
สพฺพ ชีวิต มรณ โอสาเปติ สพฺพ ลาภ อลาโภ โอสาเปติ
สพฺพ ยส อยโส โอสาเปติ สพฺพ ปสส นินฺทา โอสาเปติ สพฺพ
สุข ทุกฺข โอสาเปตีติ โอสาเนเตฺวว ฯ พฺยารุทฺเธติ โยพฺพฺกามา
สตฺตา ชราย ปฏิวิรุทฺธา อาโรคฺยกามา สตฺตา พฺยาธินา
ปฏิวิรุทฺธา ชีวิตุกามา สตฺตา มรเณน ปฏิวิรทุ ฺธา ลาภกามา
สตฺตา อลาเภน ปฏิวิรุทธฺ า ยสกามา สตฺตา อยเสน ปฏิวิรุทธฺ า
ปสสกามา สตฺตา นินฺทาย ปฏิวิรุทธฺ า สุขกามา สตฺตา ทุกฺเขน
วิรุทฺธา ปฏิวิรุทฺธา อาหตา ปจฺจาหตา อาฆาติตา ปจฺจาฆาติตาติ
โอสาเนเตฺวว พฺยารุทฺเธ ฯ
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[๘๐๕] ทิสฺวา เม อรตี อหูติ ทิสฺวาติ ทิสฺวา ปสฺสิตฺวา
ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวาติ ทิสฺวา ฯ เม
อรตีติ ยา อรติ ยา อนภิรติ ยา อนภิรมนา ยา อุกฺกณฺิยา ๑
ยา ปริตสิตา อหูติ ทิสฺวา เม อรตี อหุ ฯ
[๘๐๖] อเถตฺถ สลฺล อทฺทกฺขนิ ฺติ อถาติ ปทสนฺธิ ฯเปฯ
ปทานุปุพฺพตาเมต อถาติ ฯ เอตฺถาติ สตฺเตสุ ฯ สลฺลนฺติ สตฺต
สลฺลานิ ราคสลฺล โทสสลฺล โมหสลฺล มานสลฺล ทิฏ ิสลฺล
โสกสลฺล กถกถาสลฺล ฯ อทฺทกฺขินฺติ อทฺทส อทฺทกฺขึ อปสฺสึ
ปฏิวิชฺฌินฺติ อเถตฺถ สลฺล อทฺทกฺขึ ฯ
[๘๐๗] ทุทฺทส หทยสฺสิตนฺติ ทุทฺทสนฺติ ทุทฺทส ทุททฺ กฺข
ทุปฺปสฺส ทุพฺพุชฺฌ ทุรนุพุชฺฌ ทุปปฺ ฏิวิชฺฌ ฯ หทยสฺสิตนฺติ หทย
วุจฺจติ จิตฺต ย จิตฺต มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน
มนินฺทฺริย วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ ฯ
หทยสฺสิตนฺติ หทยนิสฺสติ  จิตฺตนิสฺสิต จิตฺตสนฺนิสฺสิต จิตฺเตน สหคต
สหชาต สสฏ สมฺปยุตฺต เอกุปฺปาท เอกนิโรธ เอกวตฺถุก
เอการมฺมณนฺติ ทุทฺทส หทยสฺสิต ฯ เตนาห ภควา
โอสาเนเตฺวว พฺยารุทฺเธ ทิสฺวา เม อรตี อหุ
อเถตฺถ สลฺล อทฺทกฺขึ ทุทฺทส หทยสฺสิตนฺติ ฯ
[๘๐๘] เยน สลฺเลน โอติณฺโณ ทิสา สพฺพา วิธาวติ
ตเมว สลฺล อพฺพุยฺห น ธาวติ น สีทติ ฯ
#๑ ม. อุกกฺ ณฺิตา ฯ
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[๘๐๙] เยน สลฺเลน โอติณฺโณ ทิสา สพฺพา วิธาวตีติ
สลฺลนฺติ สตฺต สลฺลานิ ราคสลฺล โทสสลฺล โมหสลฺล มานสลฺล
ทิฏิสลฺล โสกสลฺล กถกถาสลฺล ฯ
กตม ราคสลฺล ฯ โย ราโค สาราโค อนุนโย อนุโรโธ
นนฺทิ นนฺทริ าโค จิตฺตสฺส สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ
อกุสลมูล อิท ราคสลฺล ฯ
กตม โทสสลฺล ฯ อนตฺถ เม อจรีติ อาฆาโต ชายติ อนตฺถ
เม จรตีติ อาฆาโต ชายติ อนตฺถ เม จริสฺสตีติ อาฆาโต
ชายติ ฯเปฯ จณฺฑิกฺก อสฺสุโรโป อนตฺตมนตา จิตฺตสฺส อิท
โทสสลฺล ฯ
กตม โมหสลฺล ฯ ทุกฺเข อาณ ฯเปฯ ทุกฺขนิโรธคามินิยา
ปฏิปทาย อาณ ปุพฺพนฺเต อาณ อปรนฺเต อาณ ปุพฺพนฺตาปรนฺเต
อาณ อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ อาณ
ย เอวรูป อทสฺสน อนภิสมโย อนนุโพโธ อสมฺโพโธ อปฺปฏิเวโธ
อสงฺคาหตา อปริโยคาหตา ๑ อสมเปกฺขตา ๒ อปจฺจเวกฺขตา ๓
อปจฺจกฺขกมฺม ทุมฺเมชฺฌ พาลฺย โมโห ปโมโห สมฺโมโห อวิชฺชา
อวิชฺโชโฆ อวิชชฺ าโยโค อวิชฺชานุสโย อวิชฺชาปริยฏุ าน
อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อิท โมหสลฺล ฯ
กตม มานสลฺล ฯ เสยฺโยหมสฺมีติ มาโน สทิโสหมสฺมีติ
มาโน หีโนหมสฺมีติ มาโน โย เอวรูโป มาโน มฺนา
#๑-๒-๓ ม. อปริโยคาหนา อสมเปกฺขนา อปจฺจเวกฺขนา ฯ
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มฺิตตฺต อุณฺณติ อุณฺณโม ธโช สมฺปคฺคาโห เกตุกมฺยตา
จิตฺตสฺส อิท มานสลฺล ฯ
กตม ทิฏิสลฺล ฯ วีสติวตฺถุกา สกฺกายทิฏ ิ ทสวตฺถุกา
มิจฺฉาทิฏิ ทสวตฺถุกา อนฺตคฺคาหิกา ทิฏิ ยา เอวรูปา ทิฏิ
ทิฏิคต ทิฏิคหน ทิฏิกนฺตาโร ทิฏิวิสูกายิก ทิฏิวิปฺผนฺทิต
ทิฏิสโยชน คาโห ปฏิคฺคาโห อภินิเวโส ปรามาโส กุมฺมคฺโค
มิจฺฉาปโถ มิจฺฉตฺต ติตฺถายตน วิปริเยสคฺคาโห วิปรีตคฺคาโห
วิปลฺลาสคฺคาโห มิจฺฉาคาโห อยาถาวกสฺมึ ยาถาวกนฺติ คาโห
ยาวตา ทฺวาสฏี ทิฏิคตานิ อิท ทิฏิสลฺล ฯ
กตม โสกสลฺล ฯ าติพฺยสเนน วา ผุฏสฺส โภคพฺยสเนน
วา ผุฏสฺส โรคพฺยสเนน วา ผุฏสฺส สีลพฺยสเนน วา ผุฏ สฺส
ทิฏิพฺยสเนน วา ผุฏ สฺส อฺตรฺตเรน วา พฺยสเนน
สมนฺนาคตสฺส อฺตรฺตเรน วา ทุกฺขธมฺเมน ผุฏสฺส โสโก
โสจนา โสจิตตฺต อนฺโตโสโก อนฺโตปริโสโก อนฺโตฑาโห
อนฺโตปริฑาโห เจตโส ปริชฺฌายนา โทมนสฺส อิท โสกสลฺล ฯ
กตม กถกถาสลฺล ฯ ทุกฺเข กงฺขา ทุกฺขสมุทเย กงฺขา
ทุกฺขนิโรเธ กงฺขา ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย กงฺขา ปุพฺพนฺเต
กงฺขา อปรนฺเต กงฺขา ปุพฺพนฺตาปรนฺเต กงฺขา อิทปฺปจฺจตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ
ธมฺเมสุ กงฺขา ยา เอวรูปา กงฺขา กงฺขายนา
กงฺขายิตตฺต วิมติ วิจิกิจฺฉา เทฺวฬฺหก เทฺวธาปโถ สสโย

สุตฺต ขุ. มหานิทฺเทโส - หนาที่ 504

อเนกสคฺคาโห อาสปฺปนา ปริสปฺปนา อปริโยคาหนา ฉมฺภิตตฺต
จิตฺตสฺส มโนวิเลโข อิท กถกถาสลฺล ฯ
[๘๑๐] เยน สลฺเลน โอติณฺโณ ทิสา สพฺพา วิธาวตีติ
ราคสลฺเลน โอติณฺโณ วิทฺโธ ผุฏโ  ปเรโต สโมหิโต
สมนฺนาคโต กาเยน ทุจฺจริต จรติ วาจาย ทุจฺจริต จรติ มนสา
ทุจฺจริต จรติ ปาณมฺป หนติ อทินฺนมฺป อาทิยติ สนฺธิมปฺ 
ฉินฺทติ นิลโฺ ลปมฺป หรติ เอกาคาริกมฺป กโรติ ปริปนฺเถป
ติฏติ ปรทารมฺป คจฺฉติ มุสาป ภณติ ฯ เอวมฺป ราคสลฺเลน
โอติณฺโณ วิทฺโธ ผุฏโ  ปเรโต สโมหิโต สมนฺนาคโต
ธาวติ วิธาวติ สนฺธาวติ สสรติ ฯ อถวา ราคสลฺเลน โอติณฺโณ
วิทฺโธ ผุฏโ ปเรโต สโมหิโต สมนฺนาคโต โภเค ปริเยสนฺโต
นาวาย มหาสมุทฺท ปกฺขนฺทติ สีตสฺส ปุรกฺขโต อุณฺหสฺส ปุรกฺขโต
ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺเสหิ ริสฺสมาโน ๑ ขุปฺปปาสาย ปฬิยมาโน ๒
คุมฺพ ๓ คจฺฉติ ตกฺโกล คจฺฉติ ตกฺกสิล คจฺฉติ กาลมุข คจฺฉติ
มรณปาร ๔ คจฺฉติ เวสุงฺค คจฺฉติ เวราปถ คจฺฉติ ชว คจฺฉติ
ตมฺพลิงฺค ๕ คจฺฉติ วงฺก คจฺฉติ เอฬวทฺธน ๖ คจฺฉติ สุวณฺณกูฏ
คจฺฉติ สุวณฺณภูมึ คจฺฉติ ตมฺพปณฺณึ คจฺฉติ สุปฺปาร ๗
คจฺฉติ ภรุก ๘ คจฺฉติ สุรทฺธ ๙ คจฺฉติ องฺคเณก ๑๐ คจฺฉติ คงฺคณ ๑๑
คจฺฉติ ปรมคงฺคณ ๑๒ คจฺฉติ โยน คจฺฉติ [๑๓] ปนก ๑๔ คจฺฉติ
อลฺลสณฺฑ ๑๕ คจฺฉติ มรุกนฺตาร คจฺฉติ ชณฺณปุ ถ คจฺฉติ อชปถ
#๑ ม. ปฬิยมาโน ฯ ๒ โป. ม. ยุ. มิยฺยมาโน ฯ ๓ ม. ติคุมฺพ ฯ ๔ ม. ปุรปูร ฯ
#๕ ยุ. ตมลิงคฺ  ฯ ๖ โป. ม. เอฬพนฺธน ฯ ๗ ม. สุปฺปารก ฯ ๘ ม. ยุ. ภารุกจฺฉ ฯ
#๙ ม. สุรฏ ฯ ๑๐ ม. ภงฺคโลก ฯ ๑๑ โป. ม. ภงฺคณ ฯ ๑๒ ม. ปรมภงฺคณ ฯ
#๑๓ ปรมโยน คจฺฉติ ฯ ๑๔ ม. วินก ฯ ๑๕ มูลปท ฯ
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คจฺฉติ เมณฺฑปถ คจฺฉติ สงฺกุปถ คจฺฉติ ฉตฺตปถ คจฺฉติ
วสปถ คจฺฉติ สกุณปถ คจฺฉติ มูสิกาปถ คจฺฉติ ทริปถ
คจฺฉติ เวตฺตาธาร คจฺฉติ ฯ ปริเยสนฺโต น ลภติ อลาภมูลกมฺป
ทุกฺขโทมนสฺส ปฏิสเวเทติ ฯ ปริเยสนฺโต ลภติ ลทฺธา
อารกฺขมูลกมฺป ทุกฺขโทมนสฺส ปฏิสเวเทติ กินฺติ เม โภเค เนว
ราชาโน หเรยฺยุ น โจรา หเรยฺยุ น อคฺคิ ฑเหยฺย น
อุทก วเหยฺย น อปฺปยา ทายาทา หเรยฺยุนฺติ ฯ ตสฺส เอว
อารกฺขโต โคปยโต เต โภคา วิปฺปลุชชฺ นฺติ ฯ โส วิปฺปโยคมูลกมฺป
ทุกฺขโทมนสฺส ปฏิสเวเทติ ฯ เอวมฺป ราคสลฺเลน
โอติณฺโณ วิทฺโธ ผุฏโ  ปเรโต สโมหิโต สมนฺนาคโต ธาวติ
วิธาวติ สนฺธาวติ สสรติ ฯ โทสสลฺเลน โมหสลฺเลน มานสลฺเลน
โอติณฺโณ วิทฺโธ ผุฏโ  ปเรโต สโมหิโต สมนฺนาคโต
กาเยน ทุจฺจริต จรติ วาจาย ทุจฺจริต จรติ มนสา ทุจฺจริต
จรติ ปาณมฺป หนติ อทินฺนมฺป อาทิยติ สนฺธิมฺป ฉินทฺ ติ
นิลฺโลปมฺป หรติ เอกาคาริกมฺป กโรติ ปริปนฺเถป ติฏติ
ปรทารมฺป คจฺฉติ มุสาป ภณติ ฯ เอว มานสลฺเลน โอติณฺโณ
วิทฺโธ ผุฏโ  ปเรโต สโมหิโต สมนฺนาคโต ธาวติ วิธาวติ
สนฺธาวติ สสรติ ฯ
ทิฏิสลฺเลน โอติณฺโณ วิทฺโธ ผุฏโ ปเรโต สโมหิโต
สมนฺนาคโต อเจลโก โหติ มุตฺตาจาโร หตฺถาวเลขโน ๑ น
#๑ ม. หตฺถาปเลขโน ฯ
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เอหิภทนฺติโก น ติฏภทนฺติโก นาภิหฏ น อุทฺทิสฺส กต น
นิมนฺตน สาทิยติ ฯ โส น กุมภฺ ิมุขา ปฏิคคฺ ณฺหาติ น
กโฬปมุขา ปฏิคฺคณฺหาติ น เอฬกมนฺตร น ทณฺฑมนฺตร น
มูสลมนฺตร น ทฺวินฺน ภฺุชมานาน น คพฺภินิยา น ปายมานาย
น ปุริสนฺตรคตาย น สงฺกิตฺตีสุ น ยตฺถ สา อุปฏิโต
โหติ น ยตฺถ มกฺขิกา สณฺฑสณฺฑจารินี น มจฺฉ น มส [๑] น
เมรย น ถุโสทก ปวติ ฯ โส เอกาคาริโก วา โหติ เอกาโลปโก
ทฺวาคาริโก วา โหติ ทฺวาโลปโก ฯเปฯ สตฺตาคาริโก
วา โหติ สตฺตาโลปโก เอกิสฺสาป ทตฺติยา ๒ ยาเปติ ทฺวีหิป
ทตฺตีหิ ๓ ยาเปติ ฯเปฯ สตฺตหิป ทตฺตีหิ ยาเปติ เอกาหิกมฺป
อาหาร อาหาเรติ ทฺวีหิกมฺป อาหาร อาหาเรติ ฯเปฯ สตฺตาหิกมฺป
อาหาร อาหาเรติ อิติ เอวรูป อฑฺฒมาสิกมฺป ปริยายภตฺตโภชนานุโยคมนุยุตฺโต วิหรติ ฯ เอวมฺป ทิฏิสลฺเลน โอติณฺโณ
วิทฺโธ ผุฏโ  ปเรโต สโมหิโต สมนฺนาคโต ธาวติ วิธาวติ
สนฺธาวติ สสรติ ฯ อถวา ทิฏิสลฺเลน โอติณฺโณ วิทโฺ ธ
ผุฏโ ปเรโต สโมหิโต สมนฺนาคโต โส สากภกฺโข วา โหติ
สามากภกฺโข วา โหติ นีวารภกฺโข วา โหติ ททฺทุลภกฺโข
วา โหติ หตภกฺโข วา โหติ [๔] อาจามภกฺโข วา โหติ ปฺากภกฺโข
วา โหติ [๕] ติณภกฺโข วา โหติ โคมยภกฺโข วา โหติ
วนมูลผลาหาโร ยาเปติ ปวตฺตผลโภชี ๖ ฯ โส สาณานิป ธาเรติ
#๑ ม น สุร ฯ ๒ ม. ภตฺติยา ฯ ๓ ม. ภตฺตีหิ ฯ ๔ ม. กณภกฺโข วา โหติ ฯ
#๕ ม. ติลภกฺโข วา โหติ ฯ ๖ โป. ม. ปวตฺตผลโภชโน ฯ
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มสาณานิป ธาเรติ ฉวทุสฺสานิป ธาเรติ ติรฏี านิป ธาเรติ
อชินานิป ธาเรติ ปสุกูลานิป ธาเรติ อชินกฺขิปมฺป ธาเรติ
กุสจีรมฺป ธาเรติ วากจีรมฺป ธาเรติ ผลกจีรมฺป ธาเรติ
เกสกมฺพลมฺป ธาเรติ อุลูกปกฺขมฺป ธาเรติ เกสมสฺสุโลจโกป
โหติ เกสมสฺสุโลจนานุโยคมนุยุตฺโต วิหรติ อุพฺภฏโกป โหติ
อาสนปฏิกฺขิตฺโต อุกฺกฏุ ิโกป โหติ อุกฺกฏุ ิกปฺปธานมนุยุตฺโต
กณฺฏกาปสฺสยิโกป โหติ กณฺฏกาปสฺสเย เสยฺย กปฺเปติ ผลกเสยฺยมฺป
กปฺเปติ ถณฺฑิลเสยฺยมฺป กปฺเปติ เอกปสฺสยิโกป โหติ
รโชชลฺลธโร อพฺโภกาสิโกป โหติ ยถาสนฺถติโกป โหติ วิกฏิโกป ๑
โหติ วิกฏโภชนานุโยคมนุยุตฺโต อปานโกป โหติ อปานภตฺตมนุยุตฺโต ๒
สายตติยกมฺป
อุทโกโรหณานุโยคมนุยุตฺโต
วิหรติ
อิติ เอวรูป อเนกวิหิต กายสฺส อาตาปนปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต
วิหรติ ฯ เอวมฺป ทิฏิสลฺเลน โอติณฺโณ วิทฺโธ ผุฏโ  ปเรโต
สโมหิโต สมนฺนาคโต ธาวติ วิธาวติ สนฺธาวติ สสรติ ฯ
โสกสลฺเลน โอติณฺโณ วิทฺโธ ผุฏโ ปเรโต สโมหิโต
สมนฺนาคโต โสจติ กิลมติ ปริเทวติ อุรตฺตาฬึ กนฺทติ สมฺโมห
อาปชฺชติ ฯ วุตฺต เหต ภควตา ภูตปุพฺพ พฺราหฺมณ อิมิสฺสาเยว
สาวตฺถิยา อฺตริสฺสา อิตฺถิยา มาตา กาลมกาสิ ฯ สา ตสฺสา
กาลกิริยาย อุมฺมตฺติกา ขิตฺตจิตฺตา รถิยา ๓ รถิย สิงฺฆาฏเกน สิงฺฆาฏก
อุปสงฺกมิตฺวา เอวมาห อป เม มาตร อทฺทสถ อป เม มาตร
#๑ ม. เวกฏิโกป ฯ ๒ ม. อปานกตฺถมนุยุตฺโต ฯ ๓ ม. รถิยาย ฯ
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อทฺทสถาติ ฯ ภูตปุพฺพ พฺราหฺมณ อิมิสฺสาเยว สาวตฺถิยา
อฺตริสฺสา อิตฺถิยา ปตา กาลมกาสิ ภาตา กาลมกาสิ ภคินี
กาลมกาสิ ปุตฺโต กาลมกาสิ ธีตา กาลมกาสิ สามิโก
กาลมกาสิ ฯ สา ตสฺส กาลกิริยาย อุมฺมตฺติกา ขิตฺตจิตฺตา
รถิยา รถิย สิงฺฆาฏเกน สิงฺฆาฏก อุปสงฺกมิตฺวา เอวมาห อป
เม สามิก อทฺทสถ อป เม สามิก อทฺทสถาติ ฯ ภูตปุพพฺ 
พฺราหฺมณ อิมิสฺสาเยว สาวตฺถิยา อฺตรสฺส ปุริสสฺส มาตา
กาลมกาสิ ฯ โส ตสฺสา กาลกิริยาย อุมฺมตฺตโก ขิตฺตจิตฺโต
รถิยา รถิย สิงฺฆาฏเกน สิงฺฆาฏก อุปสงฺกมิตฺวา เอวมาห อป
เม มาตร อทฺทสถ อป เม มาตร อทฺทสถาติ ฯ ภูตปุพพฺ 
พฺราหฺมณ อิมิสฺสาเยว สาวตฺถิยา อฺตรสฺส ปุริสสฺส ปตา
กาลมกาสิ ภาตา กาลมกาสิ ภคินี กาลมกาสิ ปุตฺโต
กาลมกาสิ ธีตา กาลมกาสิ ปชาปตี กาลมกาสิ ฯ โส ตสฺสา
กาลกิริยาย อุมฺมตฺตโก ขิตฺตจิตฺโต รถิยา รถิย สิงฺฆาฏเกน
สิงฺฆาฏก อุปสงฺกมิตฺวา เอวมาห อป เม ปชาปตึ อทฺทสถ
อป เม ปชาปตึ อทฺทสถาติ ฯ ภูตปุพฺพ พฺราหฺมณ อิมิสฺสาเยว
สาวตฺถิยา อฺตรา อิตฺถี าติกุล อคมาสิ ฯ ตสฺสา เต
าตกา สามิก อจฺฉินฺทิตฺวา อฺสฺส ทาตุกามา ฯ สา จ น
น อิจฺฉติ ฯ อถโข สา อิตฺถี สามิก เอตทโวจ อิเม ม
อยฺยปุตฺต าตกา ต ๑ อจฺฉินฺทิตฺวา อฺสฺส ทาตุกามา อุโภ
#๑ ม. ตว ฯ
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มย มริสฺสามาติ ฯ อถโข โส ปุริโส ต อิตฺถึ ทฺวิธา เฉตฺวา
อตฺตาน โอปาเตสิ ๑ อุโภ เปจฺจ ภวิสฺสามาติ ฯ เอว โสกสลฺเลน
โอติณฺโณ วิทฺโธ ผุฏโ  ปเรโต สโมหิโต สมนฺนาคโต ธาวติ
วิธาวติ สนฺธาวติ สสรติ ฯ
กถกถาสลฺเลน โอติณฺโณ วิทฺโธ ผุฏโ ปเรโต สโมหิโต
สมนฺนาคโต สสยปกฺขนฺโน โหติ วิมติปกฺขนฺโน เทฺวฬฺหกชาโต
อโหสึ นุ โข อห อตีตมทฺธาน น นุ โข อโหสึ อตีตมทฺธาน
กึ นุ โข อโหสึ อตีตมทฺธาน กถ นุ โข อโหสึ อตีตมทฺธาน
กึ หุตฺวา กึ อโหสึ นุ โข อห อตีตมทฺธาน ภวิสฺสามิ นุ โข
อห อนาคตมทฺธาน น นุ โข ภวิสฺสามิ อนาคตมทฺธาน กึ
นุ โข ภวิสสฺ ามิ อนาคตมทฺธาน กถ นุ โข ภวิสฺสามิ อนาคตมทฺธาน
กึ หุตฺวา กึ ภวิสฺสามิ นุ โข อห อนาคตมทฺธานนฺติ ฯ
เอตรหิ ปจฺจุปฺปนฺนมทฺธาน อชฺฌตฺต กถกถี โหติ อห นุโขสฺมิ
โน นุโขสฺมิ กึ นุโขสฺมึ กถ นุโขสฺมิ [๒] สตฺโต กุโต อาคโต
โส กุหึ คามี ภวิสฺสตีติ ฯ เอว กถกถาสลฺเลน โอติณฺโณ
วิทฺโธ ผุฏโ  ปเรโต สโมหิโต สมนฺนาคโต ธาวติ วิธาวติ
สนฺธาวติ สสรติ ฯ เต จ สลฺเล อภิสงฺขโรติ เต สลฺเล
อภิสงฺขโรนฺโต สลฺลาภิสงฺขารวเสน ปุรตฺถิมทิส ธาวติ ปจฺฉิมทิส
ธาวติ อุตฺตรทิส ธาวติ ทกฺขิณทิส ธาวติ ฯ เต สลฺลาภิสงฺขารา
อปฺปหีนา สลฺลาภิสงฺขาราน อปฺปหีนตฺตา คติยา ธาวติ นิรเย
#๑ ม. โอปาเตติ ฯ ๒ ม อย นุ โข ฯ
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ธาวติ ติรจฺฉานโยนิยา ธาวติ ปตฺติวิสเย ธาวติ มนุสฺสโลเก
ธาวติ เทวโลเก ธาวติ คติยา คตึ อุปปตฺติยา อุปปตฺตึ
ปฏิสนฺธิยา ปฏิสนฺธึ ภเวน ภว สสาเรน สสาร วฏเฏน
วฏฏ ธาวติ วิธาวติ สนฺธาวติ สสรตีติ เยน สลฺเลน โอติณฺโณ
ทิสา สพฺพา วิธาวติ ฯ
[๘๑๑] ตเมว สลฺล อพฺพุยฺห น ธาวติ น สีทตีติ ตเมว
ราคสลฺล โทสสลฺล โมหสลฺล มานสลฺล ทิฏิสลฺล โสกสลฺล
กถกถาสลฺล อพฺพุยฺห อพฺพุหิตฺวา อุทฺธริตฺวา สมุทฺธริตวฺ า
อุปฺปาทยิตฺวา สมุปฺปาทยิตฺวา ปชหิตฺวา วิโนทิตฺวา พฺยนฺตีกริตฺวา
อนภาวงฺคมิตฺวา เนว ปุรตฺถิมทิส ธาวติ น ปจฺฉิมทิส ธาวติ น
อุตฺตรทิส ธาวติ น ทกฺขิณทิส ธาวติ ฯ เต สลฺลาภิสงฺขารา
ปหีนา สลฺลาภิสงฺขาราน ปหีนตฺตา คติยา น ธาวติ นิรเย
น ธาวติ ติรจฺฉานโยนิยา น ธาวติ ปตฺติวิสเย น ธาวติ
มนุสฺสโลเก น ธาวติ เทวโลเก น ธาวติ น คติยา คตึ
น อุปปตฺติยา อุปปตฺตึ น ปฏิสนฺธิยา ปฏิสนฺธึ น ภเวน
ภว น สสาเรน สสาร น วฏเฏน วฏฏ ธาวติ วิธาวติ
สนฺธาวติ สสรตีติ ตเมว สลฺล อพฺพุยฺห น ธาวติ ฯ น
สีทตีติ กาโมเฆ น สีทติ ภโวเฆ น สีทติ ทิฏโเฆ น
สีทติ อวิชฺโชเฆ น สีทติ น สสีทติ น โอสีทติ น อวสีทติ [๑]
น อวคจฺฉตีติ ตเมว สลฺล อพฺพุยฺห น ธาวติ น สีทติ ฯ
#๑ ม. น คจฺฉติ ฯ
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เตนาห ภควา
เยน สลฺเลน โอติณฺโณ ทิสา สพฺพา วิธาวติ
ตเมว สลฺล อพฺพุยฺห น ธาวติ น สีทตีติ ฯ
[๘๑๒] ตตฺถ สิกฺขานุคียนฺติ ... ... ... ... ...
(ยานิ โลเก คธิตานิ) น เตสุ ปสุโต สิยา
นิพฺพิชเฺ ฌ สพฺพโส กาเม สิกฺเข นิพฺพานมตฺตโน ฯ
[๘๑๓] ตตฺถ สิกฺขานุคียนฺติ ยานิ โลเก คธิตานีติ สิกฺขาติ
หตฺถิสิกฺขา อสฺสสิกฺขา รถสิกฺขา ธนุสิกฺขา สาลากิย สลฺลกตฺติย
กายติกิจฺฉ ภูติย โกมารติกิจฺฉ ๑ ฯ คียนฺตีติ ๒ คียนฺติ กถิยนฺติ ๓
ภณิยนฺติ ทีปยนฺติ โวหริยนฺติ ฯ อถวา คียนฺติ คณฺหิยนฺติ อุคฺคณฺหิยนฺติ
ธาริยนฺติ อุปธาริยนฺติ อุปลกฺขิยนฺติ คธิตปฏิลาภาย ฯ คธิตา วุจฺจนฺติ
ปฺจกามคุณา จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา
กามูปสหิตา รชนียา ฯ กึการณา คธิตา วุจฺจนฺติ ปฺจกามคุณา ฯ
เยภุยฺเยน เทวมนุสฺสา ปฺจกามคุเณ อิจฺฉนฺติ สาทิยนฺติ ปหยนฺติ
อภิชปฺปนฺติ ตการณา คธิตา วุจฺจนฺติ ปฺจกามคุณา ฯ โลเกติ
มนุสฺสโลเกติ ตตฺถ สิกฺขานุคียนฺติ ยานิ โลเก คธิตานิ ฯ
[๘๑๔] น เตสุ ปสุโต สิยาติ ตาสุ วา สิกฺขาสุ เตสุ วา
ปฺจกามคุเณสุ น ปสุโต สิยา น ตนฺนินฺโน อสฺส น ตปฺโปโณ
น ตปฺปพฺภาโร น ตทธิมุตฺโต น ตทาธิปเตยฺโยติ น เตสุ
ปสุโต สิยา ฯ
#๑ ม. โกมารภจฺจ ฯ ๒ ม. อนุคียนฺตีติ ฯ ๓ ม. นิคฺคียนฺติ กถียนฺติ ...
#โวหรียนฺติ ฯ
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[๘๑๕] นิพฺพิชฺฌ สพฺพโส กาเมติ นิพฺพิชฌ
ฺ าติ ปฏิวชิ ฌ
ฺ ิตฺวา๔
สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ปฏิวิชฺฌติ ฺวา สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ
ฯเปฯ ยงฺก
ิ ฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ปฏิวชิ ฌ
ฺ ิตฺวา ฯ
สพฺพโสติ สพฺเพน สพฺพ สพฺพถา สพฺพ อเสส นิสฺเสส ปริยาทายวจนเมต ๑
สพฺพโสติ ฯ กามาติ อุทฺทานโต เทฺว กามา วตฺถุกามา
จ กิเลสกามา จ ฯเปฯ อิเม วุจฺจนฺติ วตฺถุกามา ฯเปฯ อิเม
วุจฺจนฺติ กิเลสกามาติ นิพฺพิชฺฌ สพฺพโส กาเม ฯ
[๘๑๖] สิกฺเข นิพพฺ านมตฺตโนติ สิกฺขาติ ติสฺโส สิกฺขา
อธิสีลสิกฺขา อธิจิตฺตสิกฺขา อธิปฺาสิกฺขา ฯเปฯ อย
อธิปฺาสิกฺขา ฯ นิพพฺ านมตฺตโนติ อตฺตโน ราคสฺส นิพฺพานาย ๒
โทสสฺส นิพพฺ านาย ๓ โมหสฺส นิพฺพานาย ๔ ฯเปฯ สพฺพากุสลาภิสงฺขาราน
สมาย อุปสมาย วูปสมาย นิพฺพานาย ปฏินิสฺสคฺคาย
ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา อธิสีลมฺป สิกฺเขยฺย อธิจิตฺตมฺป สิกฺเขยฺย อธิปฺมฺป
สิกฺเขยฺย ฯ อิมา ติสโฺ ส สิกฺขา อาวชฺเชนฺโต สิกฺเขยฺย
ชานนฺโต สิกฺเขยฺย ฯเปฯ สจฺฉิกาตพฺพ สจฺฉิกโรนฺโต สิกฺเขยฺย
อาจเรยฺย สมาจเรยฺย สมาทาย วตฺเตยฺยาติ สิกฺเข นิพฺพานมตฺตโน ฯ
เตนาห ภควา
ตตฺถ สิกฺขานุคียนฺติ ... ... ... ... ...
(ยานิ โลเก คธิตานิ) น เตสุ ปสุโต สิยา
นิพฺพิชฌ
ฺ สพฺพโส กาเม สิกฺเข นิพฺพานมตฺตโนติ ฯ
#๑ ปริยาทิยนเมต ฯ ๒-๓-๔ โป ม. นิพฺพาปนาย ฯ
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[๘๑๗] สจฺโจ สิยา อปฺปคพฺโภ อมาโย ริตฺตเปสุโณ
อกฺโกธโน โลภปาปก ๑ เววิจฺฉ วิตเร มุนิ ฯ
[๘๑๘] สจฺโจ สิยา อปฺปคพฺโภติ สจฺโจ สิยาติ สจฺจวาจาย
สมนฺนาคโต สิยา สมฺมาทิฏิยา สมนฺนาคโต สิยา
อริเยน อฏงฺคิเกน มคฺเคน สมนฺนาคโต สิยาติ สจฺโจ สิยา ฯ
อปฺปคพฺโภติ ตีณิ ปาคพฺภิยานิ กายิก ปาคพฺภิย วาจสิก ปาคพฺภิย
เจตสิก ปาคพฺภิย ฯเปฯ อิท เจตสิก ปาคพฺภิย ฯ ยสฺสีมานิ
ตีณิ ปาคพฺภิยานิ ปหีนานิ สมุจฺฉินฺนานิ วูปสนฺตานิ ปฏิปปฺ สฺสทฺธานิ
อภพฺพุปฺปตฺติกานิ าณคฺคินา ทฑฺฒานิ โส วุจฺจติ อปฺปคพฺโภติ
สจฺโจ สิยา อปฺปคพฺโภ ฯ
[๘๑๙] อมาโย ริตตฺ เปสุโณติ มายา วุจฺจติ วฺจนิกา
จริยา ฯ อิเธกจฺโจ กาเยน ทุจฺจริต จริตฺวา วาจาย ทุจฺจริต
จริตฺวา มนสา ทุจฺจริต จริตฺวา ตสฺส ปฏิจฺฉาทนเหตุ ปาปก
อิจฺฉ ปณิทหติ มา ม ชฺาติ อิจฺฉติ มา ม ชฺาติ
สงฺกปฺเปติ มา ม ชฺาติ วาจ ภาสติ มา ม ชฺาติ
กาเยน ปรกฺกมติ ฯ ยา เอวรูปา มายา มายาวิตา อจฺจสรา
วฺจนา นิกติ นิกริ ณา นิหรณา ปริหรณา คูหนา ปริคหู นา
ฉาทนา ปริจฺฉาทนา อนุตฺตานีกมฺม อนาวิกมฺม โวจฺฉาทนา ปาปกิริยา
อย วุจฺจติ มายา ฯ ยสฺเสสา มายา ปหีนา สมุจฺฉินฺนา
วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา ทฑฺฒา โส
#๑ ม. โลภปาป ฯ
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วุจฺจติ อมาโย ฯ ริตฺตเปสุโณติ เปสฺุนฺติ อิเธกจฺโจ ปสณ
ุ วาโจ
โหติ ฯเปฯ เอว เภทาธิปฺปาโย เปสฺุ อุปสหรติ ฯ
ยสฺเสต เปสฺุ ปหีน สมุจฺฉินฺน วูปสนฺต ปฏิปปฺ สฺสทฺธ อภพฺพุปฺปตฺติก
าณคฺคินา ทฑฺฒ โส วุจฺจติ ริตตฺ เปสุโณ วิคตเปสุโณติ ๑
อมาโย ริตฺตเปสุโณ ฯ
[๘๒๐] อกฺโกธโน โลภปาปก เววิจฺฉ วิตเร มุนีติ อกฺโกธโนติ
หิ โข วุตฺต ฯ อปจ โกโธ ตาว วตฺตพฺโพ ฯ ทสหากาเรหิ
โกโธ ชายติ ฯเปฯ ยสฺเสโส โกโธ ปหีโน สมุจฉฺ ินฺโน วูปสนฺโต
ปฏิปฺปสฺสทฺโธ อภพฺพุปฺปตฺติโก าณคฺคินา ทฑฺโฒ โส
วุจฺจติ อกฺโกธโน ฯ โกธสฺส ปหีนตฺตา อกฺโกธโน โกธวตฺถุสฺส
ปริฺาตตฺตา อกฺโกธโน โกธเหตุสฺส อุจฺฉินฺนตฺตา อกฺโกธโน ฯ
โลโภติ โย โลโภ ลุพฺภนา ลุพฺภิตตฺต ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ
อกุสลมูล ฯ เววิจฺฉ วุจฺจติ ปฺจ มจฺฉริยานิ อาวาสมจฺฉริย ฯเปฯ
คาโห วุจฺจติ มจฺฉริย ฯ มุนีติ โมน วุจฺจติ าณ
ยา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ สงฺคชาลมติจฺจ โส มุนีติ ฯ
อกฺโกธโน โลภปาปก เววิจฺฉ วิตเร มุนีติ มุนิ โลภปาปกฺจ
เววิจฺฉฺจ อตริ อุตฺตริ ปตฺตริ สมติกฺกมิ วีติกฺกมิ วีติวตฺตยีติ
อกฺโกธโน โลภปาปก เววิจฺฉ วิตเร มุนิ ๒ ฯ เตนาห ภควา
สจฺโจ สิยา อปฺปคพฺโภ อมาโย ริตฺตเปสุโณ
อกฺโกธโน โลภปาปก เววิจฺฉ วิตเร มุนีติ ฯ
#๑ ม. วิวิตฺตเปโณ ปวิวิสุตฺตเปสุโณ ๒ โป. ยุ. มุนตี ิ ฯ
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[๘๒๑] นิทฺท ตนฺทึ สเห ถีน ปมาเทน น สวเส
อติมาเน น ติฏเยฺย นิพฺพานมนโส นโร ฯ
[๘๒๒] นิทฺท ตนฺทึ สเห ถีนนฺติ นิทฺทาติ ยา กายสฺส
อกลฺยตา อกมฺมฺตา โอนาโห ปริโยนาโห อนฺโต สโมโรโธ
มิทฺธ โสปฺป ๑ จปลายิกา สุปนา สุปตตฺต ฯ ตนฺทีติ ยา ตนฺทิ
ตนฺทิยนา [๒] ตนฺทิมนกตา อาลสิย อาลสายนา อาลสายิตตฺต ฯ
ถีนนฺติ ยา จิตฺตสฺส อกลฺยตา อกมฺมฺตา โอลียนา สลฺลยี นา
ลีน ลียนา ลียิตตฺต ถีน ถียนา ถียติ ตฺต จิตฺตสฺส ฯ นิทฺท
ตนฺทึ สเห ถีนนฺติ นิทฺทฺจ ตนฺทิฺจ ถีนฺจ [๓] สเหยฺย ปริสเหยฺย
อภิภเวยฺย อชฺโฌตฺถเรยฺย ปริยาทิเยยฺย มทฺเทยฺยาติ นิทฺท ตนฺทึ
สเห ถีน ฯ
[๘๒๓] ปมาเทน น สวเสติ ปมาโท วตฺตพฺโพ ฯ กายทุจฺจริเตน
วา วจีทุจฺจริเตน วา มโนทุจฺจริเตน วา ปฺจกามคุเณสุ
จิตฺตสฺส โวสฺสคฺโค โวสฺสคฺคานุปฺปทาน ๔ วา กุสลาน วา
ธมฺมาน ภาวนาย อสกฺกจฺจกิริยตา อสาตจฺจกิริยตา อนฏิตกิริยตา
โอลีนวุตฺติตา นิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา นิกขฺ ิตฺตธุรตา อนาเสวนา อภาวนา
อพหุลีกมฺม อนธิฏาน อนนุโยโค ปมาโท โย เอวรูโป ปมาโท
ปมชฺชนา ปมชฺชิตตฺต อย วุจฺจติ ปมาโท ฯ ปมาเทน น
สวเสติ ปมาเทน น ๕ สวเสยฺย น อาวเสยฺย น ปริวเสยฺย ปมาท
ปชเหยฺย วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย อนภาวงฺคเมยฺย ปมาทา อารโต
#๑ ม. สุปฺป ฯ ๒ ม. ตนฺทิยิตตฺต ฯ ๓ สเห ฯ ๔ ม. โวสฺสคฺคานุปฺปทน ฯ
#๕ ม. น วเสยฺย ฯ
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อสฺส วิรโต ปฏิวิรโต นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต
วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหเรยฺยาติ ปมาเทน น สวเส ฯ
[๘๒๔] อติมาเน น ติฏเยฺยาติ อติมาโนติ อิเธกจฺโจ ปร
อติมฺติ ชาติยา วา โคตฺเตน วา ฯเปฯ อฺตรฺตเรน
วา วตฺถุนา ฯ โย เอวรูโป มาโน มฺนา มฺิตตฺต อุณฺณติ
อุณฺณโม ธโช สมฺปคฺคาโห เกตุกมฺยตา จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ
อติมาโน ฯ อติมาเน น ติฏเยฺยาติ อติมาเน น ติฏเยฺย
น สนฺติฏเยฺย อติมาน ปชเหยฺย วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย
อนภาวงฺคเมยฺย อติมานา อารโต อสฺส วิรโต ปฏิวิรโต
นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา
วิหเรยฺยาติ อติมาเน น ติฏเยฺย ฯ
[๘๒๕] นิพฺพานมนโส นโรติ อิเธกจฺโจ ทาน เทนฺโต สีล
สมาทิยนฺโต อุโปสถกมฺม กโรนฺโต ปานีย ปริโภชนีย อุปฏเปนฺโต
ปริเวณ สมฺมชฺชนฺโต เจติย วนฺทนฺโต เจติเย คนฺธมาล
อาโรเปนฺโต เจติย ปทกฺขิณ กโรนฺโต ยงฺก
ิ ฺจิ เตธาตุก
กุสลาภิสงฺขาร อภิสงฺขโรนฺโต น คติเหตุ น อุปปตฺติเหตุ น
ปฏิสนฺธิเหตุ น ภวเหตุ น สสารเหตุ น วฏฏเหตุ สพฺพนฺต
วิสโยคาธิปฺปาโย นิพฺพานนินฺโน นิพฺพานโปโณ นิพฺพานปพฺภาโร
อภิสงฺขโรตีติ เอวมฺป นิพฺพานมนโส นโร ฯ อถวา สพฺพสงฺขารธาตุยา
จิตฺต ปฏิวาเปตฺวา อมตาย ธาตุยา จิตฺต อุปสหรติ เอต
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สนฺต เอต ปณีต ยทิท สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค
ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพานนฺติ เอวมฺป นิพฺพานมนโส
นโร ฯ
น ปณฺฑิตา อุปธิสุขสฺส เหตุ
ททนฺติ ทานานิ ปุนพฺภวาย
กามฺจ เต อุปธิปริกฺขยาย
ททนฺติ ทาน อปุนพฺภวาย ฯ
น ปณฺฑิตา อุปธิสุขสฺส เหตุ
ภาเวนฺติ ฌานานิ ปุนพฺภวาย
กามฺจ เต อุปธิปริกฺขยาย
ภาเวนฺติ ฌานานิ อปุนพฺภวาย ฯ
เต นิพฺพุตึ อภิมนา ๑ ททนฺติ
ตนฺนินฺนจิตฺตา ตทาธิมุตฺตตา ๒
นชฺโช ยถา สาครมชฺฌคตา ๓
ภวนฺติ นิพฺพานปรายนา เตติ ฯ
นิพฺพานมนโส นโร ฯ เตนาห ภควา
นิทฺท ตนฺทึ สเห ถีน ปมาเทน น สวเส
อติมาเน น ติฏเยฺย นิพฺพานมนโส นโรติ ฯ
[๘๒๖] โมสวชฺเชน นิยฺเยถ รูเป เสฺนห น กุพพฺ เย
มานฺจ ปริชาเนยฺย สาหสา วิรโต จเร ฯ
#๑ ม. อาสิสมานสา ฯ ๒ ม. ตทธิมุตฺตา ฯ ๓ ม. สาครมชฺฌุเปตา ฯ
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[๘๒๗] โมสวชฺเชน นิยฺเยถาติ โมสวชฺช วุจฺจติ มุสาวาโท ฯ
อิเธกจฺโจ สภคฺคโต วา ปริสคฺคโต วา าติมชฺฌคโต วา
ปูคมชฺฌคโต วา ราชกุลมชฺฌคโต วา อภินีโต สกฺขิปุฏโ 
เอหิ โภ ปุริส ย ชานาสิ ต วเทหีติ โส อชาน วา อาห
ชานามีติ ชาน วา อาห น ชานามีติ อปสฺส วา อาห ปสฺสามีติ
ปสฺส วา อาห น ปสฺสามีติ อิติ อตฺตเหตุ วา ปรเหตุ วา
อามิสกิฺจิกฺขเหตุ วา สมฺปชานมุสา ภาสิตา ๑ โหติ อิท ๒ วุจฺจติ
โมสวชฺช ฯ อปจ ตีหากาเรหิ จตุปฺจฉสตฺตอฏหากาเรหิ ฯเปฯ
อิเมหิ อฏหากาเรหิ มุสาวาโท โหติ ฯ โมสวชฺเชน
นิยฺเยถาติ โมสวชฺเชน น ยาเยยฺย [๓] น วุเยฺหยฺย ๔ น สหเรยฺย
โมสวชฺช ปชเหยฺย วิโนเทยฺย พฺยนฺตกี เรยฺย อนภาวงฺคเมยฺย โมสวชฺชา
อารโต อสฺส วิรโต ปฏิวิรโต นิกขฺ นฺโต นิสสฺ ฏโ วิปฺปมุตฺโต
วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหเรยฺยาติ โมสวชฺเชน
นิยฺเยถ ฯ
[๘๒๘] รูเป เสฺนห น กุพฺพเยติ รูปนฺติ จตฺตาโร จ
มหาภูตา จตุนฺนฺจ มหาภูตาน อุปาทายรูป ฯ รูเป เสฺนห น
กุพฺพเยติ รูเป เสฺนห น กเรยฺย ฉนฺท น กเรยฺย เปม น
กเรยฺย ราค น กเรยฺย น ชเนยฺย น สฺชเนยฺย น นิพฺพตฺเตยฺย
นาภินิพฺพตฺเตยฺยาติ รูเป เสฺนห น กุพพฺ เย ฯ
[๘๒๙] มานฺจ ปริชาเนยฺยาติ มาโนติ เอกวิเธน มาโน
#๑ โป. ยุ. ภาสิตาติ ฯ ๒ โป. ยุ. อิติ ฯ ๓ ม. น นิยฺยาเยยฺย ฯ ๔ ม. น วเหยฺย ฯ
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[๑] จิตฺตสฺส อุณฺณติ ฯ ทุวิเธน มาโน อตฺตุกฺกสนมาโน ปรวมฺภนมาโน ฯ
ติวิเธน มาโน เสยฺโยหมสฺมีติ มาโน สทิโสหมสฺมีติ
มาโน หีโนหมสฺมีติ มาโน ฯ จตุพฺพิเธน มาโน ลาเภน มาน
ชเนติ ยเสน มาน ชเนติ ปสสาย มาน ชเนติ สุเขน
มาน ชเนติ ฯ ปฺจวิเธน มาโน ลาภิมฺหิ มนาปกาน รูปานนฺติ
มาน ชเนติ [๒] มนาปกาน สทฺทาน คนฺธาน รสาน
โผฏพฺพานนฺติ มาน ชเนติ ฯ ฉพฺพิเธน มาโน จกฺขุสมฺปทาย
มาน ชเนติ โสตสมฺปทาย ฆานสมฺปทาย ชิวฺหาสมฺปทาย
กายสมฺปทาย มโนสมฺปทาย มาน ชเนติ ฯ สตฺตวิเธน มาโน
มาโน อติมาโน มานาติมาโน โอมาโน [๓] อธิมาโน อสฺมมิ าโน
มิจฺฉามาโน ฯ อฏวิเธน มาโน ลาเภน มาน ชเนติ อลาเภน
โอมาน ชเนติ ยเสน มาน ชเนติ อยเสน โอมาน ชเนติ
ปสสาย มาน ชเนติ นินฺทาย โอมาน ชเนติ สุเขน มาน
ชเนติ ทุกฺเขน โอมาน ชเนติ ฯ นววิเธน มาโน เสยฺยสฺส
เสยฺโยหมสฺมีติ มาโน เสยฺยสฺส สทิโสหมสฺมีติ มาโน เสยฺยสฺส
หีโนหมสฺมีติ มาโน สทิสสฺส เสยฺโยหมสฺมตี ิ มาโน สทิสสฺส
สทิโสหมสฺมีติ มาโน สทิสสฺส หีโนหมสฺมีติ มาโน หีนสฺส
เสยฺโยหมสฺมีติ มาโน หีนสฺส สทิโสหมสฺมีติ มาโน หีนสฺส
หีโนหมสฺมีติ มาโน ฯ ทสวิเธน มาโน อิเธกจฺโจ มาน ชเนติ
ชาติยา วา โคตฺเตน วา ฯเปฯ อฺตรฺตเรน วา วตฺถุนา
#๑ ม. ยา ฯ ๒ ม. ลาภิมฺหิ ฯ ๓ โป. ม. สทิสมาโน ฯ

สุตฺต ขุ. มหานิทฺเทโส - หนาที่ 520

โย เอวรูโป มาโน มฺนา มฺิตตฺต อุณฺณติ อุณฺณโม
ธโช สมฺปคฺคาโห เกตุกมฺยตา จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ มาโน ฯ
มานฺจ ปริชาเนยฺยาติ มาน ตีหิ ปริฺาหิ ปริชาเนยฺย
าตปริฺาย ตีรณปริฺาย ปหานปริฺาย ฯ กตมา าตปริฺา ฯ
มาน ชานาติ อย เอกวิเธน มาโน จิตตฺ สฺส
อุณฺณติ อย ทุวิเธน มาโน อตฺตุกฺกสนมาโน ปรวมฺภนมาโน ฯเปฯ
อย ทสวิเธน มาโน อิเธกจฺโจ มาน ชเนติ ชาติยา วา
โคตฺเตน วา ฯเปฯ อฺตรฺตเรน วา วตฺถุนาติ ชานาติ
ปสฺสติ อย าตปริฺา ฯ กตมา ตีรณปริฺา ฯ เอว
ตฺวา ๑ มาน ตีเรติ อนิจฺจโต ทุกฺขโต ฯเปฯ อนิสฺสรณโต ตีเรติ
อย ตีรณปริฺา ฯ กตมา ปหานปริฺา ฯ เอว ตีเรตฺวา
มาน ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาวงฺคเมติ อย ปหานปริฺา ฯ
มานฺจ ปริชาเนยฺยาติ มาน อิมาหิ ตีหิ ปริฺาหิ
ปริชาเนยฺยาติ มานฺจ ปริชาเนยฺย ฯ
[๘๓๐] สาหสา วิรโต จเรติ กตมา สาหสาจริยา ฯ รตฺตสฺส
ราคจริยา สาหสาจริยา ทุฏสฺส โทสจริยา สาหสาจริยา มูฬฺหสฺส
โมหจริยา สาหสาจริยา วินิพนฺธสฺส มานจริยา สาหสาจริยา
ปรามฏสฺส ทิฏิจริยา สาหสาจริยา วิกฺเขปคตสฺส อุทฺธจฺจจริยาอ
สาหสาจริยา อนิฏงฺคตสฺส วิจิกิจฺฉาจริยา สาหสาจริยา ถามคตสฺส
อนุสยจริยา สาหสาจริยา อย สาหสาจริยา ฯ สาหสา
#๑ โป. เอต กตฺวา ฯ ม. เอต ตฺต กตฺวา ฯ
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วิรโต จเรติ สาหสาจริยาย อารโต อสฺส วิรโต ปฏิวิรโต
นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา
วิหเรยฺย จเรยฺย วิจเรยฺย อิริเยยฺย วตฺเตยฺย ปาเลยฺย ยเปยฺย
ยาเปยฺยาติ สาหสา วิรโต จเร ฯ เตนาห ภควา
โมสวชฺเชน นิยฺเยถ รูเป เสฺนห น กุพฺพเย
มานฺจ ปริชาเนยฺย สาหสา วิรโต จเรติ ฯ
[๘๓๑] ปุราณ นาภินนฺเทยฺย นเว ขนฺติมกุพฺพเย
หียมาเน น โสเจยฺย อากสฺส ๑ น สิโต สิยา ฯ
[๘๓๒] ปุราณ นาภินนฺเทยฺยาติ ปุราณา วุจฺจนฺติ อตีตา
รูปา เวทนา สฺา สงฺขารา วิฺาณ [๒] ฯ อตีเต สงฺขาเร
ตณฺหาวเสน ทิฏิวเสน นาภินนฺเทยฺย นาภิวเทยฺย น อชฺโฌเสยฺย
อภินนฺทน อภิวทน อชฺโฌสาน คาห ปรามาส อภินิเวส ปชเหยฺย
วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย อนภาวงฺคเมยฺยาติ ปุราณ นาภินนฺเทยฺย ฯ
[๘๓๓] นเว ขนฺติมกุพฺพเยติ นวา วุจฺจนฺติ ปจฺจุปฺปนฺนา รูปา
เวทนา สฺา สงฺขารา วิฺาณ ฯ ปจฺจุปฺปนฺเน สงฺขาเร
ตณฺหาวเสน ทิฏิวเสน ขนฺตึ น กเรยฺย ฉนฺท น กเรยฺย
เปม น กเรยฺย ราค น กเรยฺย น ชเนยฺย น สฺชเนยฺย น
นิพฺพตฺเตยฺย นาภินิพฺพตฺเตยฺยาติ นเว ขนฺติมกุพฺพเย ฯ
[๘๓๔] หียมาเน น โสเจยฺยาติ หียมาเน หายมาเน
#๑ ม. ยุ. อากาส ฯ ๒ ม. ปุราณ วุจฺจติ ฯ
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ปริหายมาเน เวมาเน วิคจฺฉมาเน อนฺตรธายมาเน น โสเจยฺย น
กิลเมยฺย น ปรามเสยฺย น ปริเทเวยฺย น อุรตฺตาฬึ กนฺเทยฺย
น สมฺโมห อาปชฺเชยฺย จกฺขุสฺมึ หียมาเน หายมาเน ปริหายมาเน
เวมาเน วิคจฺฉมาเน อนฺตรธายมาเน โสตสฺมึ ฆานสฺมึ
ชิวฺหาย กายสฺมึ รูปสฺมึ สทฺทสฺมึ คนฺธสฺมึ รสสฺมึ โผฏพฺพสฺมึ
กุลสฺมึ คณสฺมึ อาวาสสฺมึ ลาภสฺมึ ยสสฺมึ ปสสาย สุขสฺมึ
จีวรสฺมึ ปณฺฑปาตสฺมึ เสนาสนสฺมึ คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารสฺมึ
หียมาเน หายมาเน ปริหายมาเน เวมาเน วิคจฺฉมาเน อนฺตรธายมาเน
น โสเจยฺย น กิลเมยฺย น ปรามเสยฺย น ปริเทเวยฺย น
อุรตฺตาฬึ กนฺเทยฺย น สมฺโมห อาปชฺเชยฺยาติ หียมาเน น
โสเจยฺย ฯ
[๘๓๕] อากสฺส น สิโต สิยาติ อากสฺส วุจฺจติ ตณฺหา
โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ
กึการณา อากสฺส วุจฺจติ ตณฺหา ฯ ยาย ตณฺหาย รูป อากสฺสติ
สมากสฺสติ คณฺหาติ ปรามสติ อภินิวิสติ เวทน สฺ สงฺขาเร
วิฺาณ คตึ อุปปตฺตึ ปฏิสนฺธึ ภว สสาร วฏฏ
อากสฺสติ สมากสฺสติ คณฺหาติ ปรามสติ อภินิวิสติ ตการณา
อากสฺส วุจฺจติ ตณฺหา ฯ อากสฺส น สิโต สิยาติ ตณฺห
น สิโต สิยา ๑ ตณฺห ปชเหยฺย วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย
อนภาวงฺคเมยฺย ตณฺหาย อารโต อสฺส วิรโต ปฏิวิรโต นิกฺขนฺโต
#๑ ม. ตณฺหา นิสฺสิโต น สิยา ฯ
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นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหเรยฺยาติ
อากสฺส น สิโต สิยา ฯ เตนาห ภควา
ปุราณ นาภินนฺเทยฺย นเว ขนฺติมกุพฺพเย
หียมาเน น โสเจยฺย อากสฺส น สิโต สิยาติ ฯ
[๘๓๖] เคธ พฺรูมิ มโหโฆติ อาจม ๑ พฺรูมิ ชปฺปน
อารมฺมณ ปกปฺปน กามปงฺโก ทุรจฺจโย ฯ
[๘๓๗] เคธ พฺรูมิ มโหโฆติ ๒ เคโธ วุจฺจติ ตณฺหา โย
ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ มโหโฆ
วุจฺจติ ตณฺหา โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฌ
ฺ า โลโภ
อกุสลมูล ฯ เคธ พฺรูมิ มโหโฆติ เคธ มโหโฆติ พฺรูมิ อาจิกฺขามิ
เทเสมิ ปฺาเปมิ ปฏเปมิ วิวรามิ วิภชามิ อุตฺตานีกโรมิ
ปกาเสมีติ เคธ พฺรูมิ มโหโฆติ ฯ
[๘๓๘] อาจม พฺรูมิ ชปฺปนนฺติ อาจมา วุจฺจติ ตณฺหา
โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ
ชปฺปนาป วุจฺจติ ตณฺหา โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา
โลโภ อกุสลมูล ฯ อาจม พฺรูมิ ชปฺปนนฺติ อาจม ชปฺปนาติ
พฺรูมิ อาจิกฺขามิ เทเสมิ ปฺาเปมิ ปฏเปมิ วิวรามิ วิภชามิ
อุตฺตานีกโรมิ ปกาเสมีติ อาจม พฺรูมิ ชปฺปน ฯ
[๘๓๙] อารมฺมณ ปกปฺปนนฺติ อารมฺมณา ๓ วุจฺจติ ตณฺหา
#๑ ม. ยุ. อาชว ฯ ๒ ม. ยุ. มโหโฆตีติ ฯ ๓ ม. อารมฺมณมฺป ฯ
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โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ
ปกปฺปนาป วุจฺจติ ตณฺหา โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฌ
ฺ า
โลโภ อกุสลมูลนฺติ อารมฺมณ ปกปฺปน ฯ
[๘๔๐] กามปงฺโก ทุรจฺจโยติ กามปงฺโก กามกทฺทโม กามกิเลโส
กามปลิโป กามปลิโพโธ ทุรจฺจโย ทุรติวตฺโต ทุตฺตโร
ทุปฺปตโร ทุสฺสมติกฺกโม ทุพฺพีติวตฺโตติ กามปงฺโก ทุรจฺจโย ฯ
เตนาห ภควา
เคธ พฺรูมิ มโหโฆติ อาจม พฺรูมิ ชปฺปน
อารมฺมณ ปกปฺปน กามปงฺโก ทุรจฺจโยติ ฯ
[๘๔๑] สจฺจา อโวกฺกม มุนิ ถเล ติฏติ พฺราหฺมโณ
สพฺพ โส ปฏินิสฺสชฺช สเว สนฺโตติ วุจฺจติ ฯ
[๘๔๒] สจฺจา อโวกฺกม มุนีติ สจฺจวาจาย อโวกฺกมนฺโต
สมฺมาทิฏิยา อโวกฺกมนฺโต อริยา อฏงฺคิกา มคฺคา
อโวกฺกมนฺโต ฯ มุนีติ โมน วุจจฺ ติ าณ ยา ปฺา
ปชานนา ฯเปฯ สงฺคชาลมติจฺจ โส มุนีติ สจฺจา อโวกฺกม มุนิ ฯ
[๘๔๓] ถเล ติฏติ พฺราหฺมโณติ ถล วุจฺจติ อมต นิพฺพาน
โย โส สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค
นิโรโธ นิพฺพาน ฯ พฺราหฺมโณติ สตฺตนฺน ธมฺมาน วาหิตตฺตา
พฺราหฺมโณ ฯเปฯ อนิสฺสิโต ตาทิ ปวุจฺจเต ส พฺรหฺมา ฯ
ถเล ติฏติ พฺราหฺมโณติ พฺราหฺมโณ ถเล ติฏ ติ ทีเป ติฏ ติ
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ตาเณ ติฏติ เลเณ ติฏติ สรเณ ติฏติ อภเย ติฏติ
อจฺจุเต ติฏติ อมเต ติฏติ นิพฺพาเน ติฏตีติ ถเล ติฏติ
พฺราหฺมโณ ฯ(
[๘๔๔] สพฺพ โส ปฏินิสฺสชฺชาติ สพฺพ วุจฺจติ ทฺวาทสายตนานิ
จกฺขฺุเจว รูปา จ ฯเปฯ มโนเจว ธมฺมา จ ฯ ยโต อชฺฌตฺติกพาหิเรสุ
อายตเนสุ ฉนฺทราโค ปหีโน โหติ อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต
อนภาวงฺคโต อายตึ อนุปฺปาทธมฺโม เอตฺตาวตาป สพฺพ
จตฺต โหติ วนฺต มุตฺต ปหีน ปฏินสิ ฺสฏ ฯ ยโต ตณฺหา จ
ทิฏิ จ มาโน จ ปหีนา โหนฺติ อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา
อนภาวงฺคตา ๑ อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา เอตฺตาวตาป สพฺพ จตฺต
โหติ วนฺต มุตฺต ปหีน ปฏินิสฺสฏ ฯ ยโต ปฺุาภิสงฺขาโร
จ อปฺุาภิสงฺขาโร จ อาเนฺชาภิสงฺขาโร จ ปหีนา โหนฺติ
อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา
เอตฺตาวตาป สพฺพ จตฺต โหติ วนฺต มุตฺต ปหีน ปฏินิสฺสฏนฺติ
สพฺพ โส ปฏินิสฺสชฺช ฯ
[๘๔๕] สเว สนฺโตติ วุจฺจตีติ โส สนฺโต อุปสนฺโต วูปสนฺโต
นิพฺพุโต ปฏิปฺปสฺสทฺโธติ วุจฺจติ กถิยติ ภณิยติ ทีปยติ โวหริยตีติ
สเว สนฺโตติ วุจฺจติ ฯ เตนาห ภควา
สจฺจา อโวกฺกม มุนิ ถเล ติฏ ติ พฺราหฺมโณ
สพฺพ โส ปฏินิสฺสชฺช สเว สนฺโตติ วุจฺจตีติ ฯ
#๑ ม. อนภาวงฺกตา ฯ โป. ยุ. อภาวงฺคตา ฯ
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[๘๔๖] ส เว วิทฺธา ๑ ส เวทคู ตฺวา ธมฺม อนิสฺสิโต
สมฺมา โส โลเก อิรยิ าโน นปฺปเ หตีธ กสฺสจิ ฯ
[๘๔๗] ส เว วิทฺธา ส เวทคูติ วิทฺธาติ วิทฺธา วิชชฺ าคโต
าณี พุทฺธิมา วิภาวี เมธาวี ฯ เวทคูติ เวโท วุจฺจติ ๒ จตูสุ
มคฺเคสุ าณ ฯเปฯ สพฺพเวทนาสุ วีตราโค สพฺพเวทมติจฺจ
เวทคู โสติ ส เว วิทฺธา ส เวทคู ฯ
[๘๔๘] ตฺวา ธมฺม อนิสฺสิโตติ [๓] ตฺวา ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา
ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภตู  กตฺวา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ
ตฺวา ชานิตฺวา ตุลยิตวฺ า ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ ฯเปฯ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต
นิโรธธมฺมนฺติ ตฺวา ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา
วิภูต กตฺวา ฯ อนิสฺสโิ ตติ เทฺว นิสฺสยา ตณฺหานิสฺสโย จ
ทิฏินิสฺสโย จ ฯเปฯ อย ตณฺหานิสฺสโย ฯเปฯ อย ทิฏินิสฺสโย ฯ
ตณฺหานิสฺสย ปหาย ทิฏินิสฺสย ปฏินิสฺสชฺชิตฺวา จกฺขุ
อนิสฺสิโต โสต อนิสฺสิโต ฆาน อนิสฺสิโต ฯเปฯ ทิฏสุตมุตวิฺาตพฺเพ
ธมฺเม อนิสฺสิโต อนลฺลีโน อนุปคโต อนชฺโฌสิโต
อนธิมุตฺโต นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน
เจตสา วิหรตีติ ตฺวา ธมฺม อนิสฺสิโต ฯ
[๘๔๙] สมฺมา โส โลเก อิริยาโนติ ยโต อชฺฌตฺติกพาหิเรสุ
อายตเนสุ ฉนฺทราโค ปหีโน โหติ อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต
#๑ ม. ยุ. วิทวฺ า ฯ ๒ ม. เวทา วุจฺจนฺติ ฯ ยุ. เวทา วุจฺจติ ฯ ๓ ม. ตฺวาติ ฯ
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อนภาวงฺคโต อายตึ อนุปฺปาทธมฺโม เอตฺตาวตาป สมฺมา โส
โลเก จรติ วิหรติ อิริยติ วตฺตติ ปาเลติ ยเปติ ยาเปติ ฯ
ยโต ปฺุาภิสงฺขาโร จ อปฺุาภิสงฺขาโร จ อาเนฺชาภิสงฺขาโร
จ ปหีนา โหนฺติ อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ
อนุปฺปาทธมฺมา เอตฺตาวตาป สมฺมา โส โลเก จรติ วิหรติ
อิริยติ วตฺตติ ปาเลติ ยเปติ ยาเปตีติ สมฺมา โส โลเก
อิริยาโน ฯ
[๘๕๐] นปฺปเหตีธ กสฺสจีติ ปหา วุจฺจติ ตณฺหา โย ราโค
สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ ยสฺเสสา ปหา
ตณฺหา ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา
าณคฺคินา ทฑฺฒา โส กสฺสจิ นปฺปเหติ ขตฺติยสฺส วา
พฺราหฺมณสฺส วา เวสฺสสฺส วา สุททฺ สฺส วา คหฏสฺส วา
ปพฺพชิตสฺส วา เทวสฺส วา มนุสฺสสฺส วาติ นปฺปเหตีธ
กสฺสจิ ฯ เตนาห ภควา
ส เว วิทฺธา ส เวทคู ตฺวา ธมฺม อนิสฺสิโต
สมฺมา โส โลเก อิรยิ าโน นปฺปเ หตีธ กสฺสจีติ ฯ
[๘๕๑] โย จ ๑ กาเม อจฺจตริ สงฺค โลเก ทุรจฺจย
น โส โสจติ นาชฺเฌติ ฉินฺนโสโต อพนฺธโน ฯ
[๘๕๒] โย จ กาเม อจฺจตริ สงฺค โลเก ทุรจฺจยนฺติ โยติ
โย ยาทิโส ยถายุตฺโต ยถาวิหิโต ยถาปกาโร ยณฺานปฺปตฺโต
#๑ ม. โยธ ฯ
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ยธมฺมสมนฺนาคโต ขตฺติโย วา พฺราหฺมโณ วา เวสฺโส วา สุทฺโท
วา คหฏโ วา ปพฺพชิโต วา เทโว วา มนุสฺโส วา ฯ กามาติ
อุทฺทานโต เทฺว กามา วตฺถุกามา จ กิเลสกามา จ ฯเปฯ
อิเม วุจฺจนฺติ วตฺถุกามา ฯเปฯ อิเม วุจฺจนฺติ กิเลสกามา ฯ
สงฺคาติ สตฺต สงฺคา ราคสงฺโค โทสสงฺโค โมหสงฺโค มานสงฺโค
ทิฏิสงฺโค กิเลสสงฺโค ทุจฺจริตสงฺโค ฯ โลเกติ อปายโลเก
มนุสฺสโลเก เทวโลเก ขนฺธโลเก ธาตุโลเก อายตนโลเก ฯ
ทุรจฺจยนฺติ โย กาเม จ สงฺเค จ โลเก ทุรจฺจเย ทุรติวตฺเต
ทุตฺตเร ทุปปฺ ตเร ทุสฺสมติกฺกเม ทุพฺพีติวตฺเต อตฺตริ อุตฺตริ
ปตฺตริ สมติกฺกมิ วีติวตฺตยีติ โย จ กาเม อจฺจตริ สงฺค
โลเก ทุรจฺจย ฯ
[๘๕๓] น โส โสจติ นาชฺเฌตีติ วิปริณต วา วตฺถุ น
โสจติ วิปริณตสฺมึ วา วตฺถุสฺมึ น โสจติ จกฺขุ เม วิปริณตนฺติ
น โสจติ โสต เม ฆาน เม ชิวฺหา เม กาโย เม รูปา
เม สทฺทา เม คนฺธา เม รสา เม โผฏพฺพา เม กุล เม
คโณ เม อาวาโส เม ลาโภ เม ยโส เม ปสสา เม
สุข เม จีวร เม ปณฺฑปาโต เม เสนาสน เม คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารา
เม มาตา เม ปตา เม ภาตา เม ภคินี เม
ปุตฺโต เม ธีตา เม มิตฺตา เม อมจฺจา เม าติสาโลหิตา เม
วิปริณตาติ น โสจติ น กิลมติ น ปริเทวติ น อุรตฺตาฬึ กนฺทติ
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น สมฺโมห อาปชฺชตีติ น โสจติ ฯ นาชฺเฌตีติ นาชฺเฌติ น
อชฺเฌติ น อุปนิชฺฌายติ น นิชฺฌายติ น ปชฺฌายติ ฯ อถวา
น ชายติ น ชียติ น มียติ น จวติ น อุปปชฺชตีติ [๑] น โส
โสจติ นาชฺเฌติ ฯ
[๘๕๔] ฉินฺนโสโต อพนฺธโนติ โสตา วุจฺจติ ตณฺหา โย
ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ ยสฺเสสา
โสตา ตณฺหา ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา
าณคฺคินา ทฑฺฒา โส วุจฺจติ ฉินฺนโสโต ฯ อพนฺธโนติ
สตฺต พนฺธนานิ ราคพนฺธน โทสพนฺธน โมหพนฺธน มานพนฺธน
ทิฏิพนฺธน กิเลสพนฺธน ทุจฺจริตพนฺธน ฯ ยสฺเสตานิ พนฺธนานิ
ปหีนานิ สมุจฺฉินฺนานิ วูปสนฺตานิ ปฏิปฺปสฺสทฺธานิ อภพฺพุปฺปตฺติกานิ
าณคฺคินา ทฑฺฒานิ โส วุจฺจติ อพนฺธโนติ ฉินฺนโสโต
อพนฺธโน ฯ เตนาห ภควา
โย จ กาเม อจฺจตริ สงฺค โลเก ทุรจฺจย
น โส โสจติ นาชฺเฌติ ฉินฺนโสโต อพนฺธโนติ ฯ
[๘๕๕] ย ปุพฺเพ ต วิโสเสหิ ปจฺฉา เต มาหุ กิฺจน
มชฺเฌ เจ โน คเหสฺสสิ อุปสนฺโต จริสฺสสิ ฯ
[๘๕๖] ย ปุพฺเพ ต วิโสเสหีติ อตีเต สงฺขาเร อารพฺภ เย
กิเลสา อุปฺปชฺเชยฺยุ เต กิเลเส โสเสหิ วิโสเสหิ สุกฺขาเปหิ [๒]
ปชเหหิ วิโนเทหิ พฺยนฺตีกโรหิ อนภาวงฺคเมหีติ เอวมฺป ย ปุพฺเพ
#๑ ม. นาชฺเฌตีติ ฯ ๒ ม. วิสุกฺขาเปหิ อพีช กโรหิ ฯ
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ต วิโสเสหิ ฯ อถวา เย อตีตา กมฺมาภิสงฺขารา อวิปกฺกวิปากา
เต กมฺมาภิสงฺขาเร โสเสหิ วิโสเสหิ สุกฺขาเปหิ อพีช กโรหิ
ปชเหหิ วิโนเทหิ พฺยนฺตีกโรหิ อนภาวงฺคเมหีติ เอวมฺป ย
ปุพฺเพ ต วิโสเสหิ ฯ
[๘๕๗] ปจฺฉา เต มาหุ กิฺจนนฺติ ปจฺฉา วุจฺจติ อนาคต ฯ
อนาคเต สงฺขาเร อารพฺภ ยานิ อุปปฺ ชฺเชยฺยุ ราคกิฺจน โทสกิฺจน
โมหกิฺจน มานกิฺจน ทิฏิกิฺจน กิเลสกิฺจน ทุจฺจริตกิฺจน
อิมานิ กิฺจนานิ ตุยฺห มา อหุ มา ปาตุมกาสิ มา ชเนสิ
มา สฺชเนสิ มา นิพฺพตฺเตสิ มา อภินิพฺพตฺเตสิ ปชเหหิ วิโนเทหิ
พฺยนฺตีกโรหิ อนภาวงฺคเมหีติ ปจฺฉา เต มาหุ กิฺจน ฯ
[๘๕๘] มชฺเฌ เจ โน คเหสฺสสีติ มชฺฌ วุจจฺ นฺติ ปจฺจุปฺปนฺนา
รูปา เวทนา สฺา สงฺขารา วิฺาณ ๑ ฯ ปจฺจุปฺปนฺเน
สงฺขาเร ตณฺหาวเสน ทิฏิวเสน น คเหสฺสสิ น อุคฺคเหสฺสสิ น
คณฺหิสฺสสิ น ปรามสิสฺสสิ นาภินนฺทิสฺสสิ นาภิวทิสฺสสิ ๒ น
อชฺโฌสิสฺสสิ อภินนฺทน อภิวทน อชฺโฌสาน คาห ปรามาส อภินิเวส
ปชหิสฺสสิ วิโนทิสฺสสิ พฺยนฺตีกริสสฺ สิ อนภาวงฺคมิสฺสสีติ มชฺเฌ
เจ โน คเหสฺสสิ ฯ
[๘๕๙] อุปสนฺโต จริสฺสสีติ ราคสฺส สนฺตตฺตา สนฺโต ๓ โทสสฺส
สนฺตตฺตา สนฺโต ๔ ฯเปฯ สพฺพากุสลาภิสงฺขาราน สนฺตตฺตา
สมิตตฺตา [๕] วูปสมิตตฺตา วิชฺฌาตตฺตา นิพฺพุตตฺตา วิคตตฺตา
#๑ ม. มชฺณ วุจฺจติ ปจฺจุปฺปนฺนา รูปเวทนา .. วิฺาณา ฯ ๒ ม. นาภิจริสฺสสิ ฯ
#๓-๔ ม. สมิตตฺตา อุปสมิตตฺตา ฯ ๕ ม. อุปสมิตตฺตา ฯ
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ปฏิปฺปสฺสทฺธตฺตา สนฺโต อุปสนฺโต วูปสนฺโต นิพฺพุโต ปฏิปฺปสฺสทฺโธ
จริสฺสสิ วิหริสฺสสิ อิริยสิ ฺสสิ วตฺติสฺสสิ ปาลิสฺสสิ ยปสฺสสิ ยาปสฺสสีติ
อุปสนฺโต จริสฺสสิ ฯ เตนาห ภควา
ย ปุพฺเพ ต วิโสเสหิ ปจฺฉา เต มาหุ กิฺจน
มชฺเฌ เจ โน คเหสฺสสิ อุปสนฺโต จริสฺสสีติ ฯ
[๘๖๐] สพฺพโส นามรูปสฺมึ ยสฺส นตฺถิ มมายิต
อสตา จ น โสจติ ส เว โลเก น ชิยฺยติ ฯ
[๘๖๑] สพฺพโส นามรูปสฺมึ ยสฺส นตฺถิ มมายิตนฺติ
สพฺพโสติ สพฺเพน สพฺพ สพฺพถา สพฺพ อเสส นิสฺเสส
ปริยาทายวจนเมต สพฺพโสติ ฯ นามนฺติ จตฺตาโร อรูปโ น ขนฺธา ฯ
รูปนฺติ จตฺตาโร จ มหาภูตา จตุนฺนฺจ มหาภูตาน อุปาทายรูป ฯ
ยสฺสาติ อรหโต ขีณาสวสฺส ฯ มมตฺตนฺติ เทฺว มมตฺตา
ตณฺหามมตฺตฺจ ทิฏิมมตฺตฺจ ฯเปฯ อิท ตณฺหามมตฺต ฯเปฯ
อิท ทิฏิมมตฺต ฯ สพฺพโส นามรูปสฺมึ ยสฺส นตฺถิ มมายิตนฺติ
สพฺพโส นามรูปสฺมึ มมตฺตา ยสฺส นตฺถิ [๑] น สวิชฺชนฺติ นุปลพฺภนฺติ
ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา
าณคฺคินา ทฑฺฒาติ สพฺพโส นามรูปสฺมึ ยสฺส นตฺถิ มมายิต ฯ
[๘๖๒] อสตา จ น โสจตีติ วิปริณต วา วตฺถุ น โสจติ
วิปริณตสฺมึ วา วตฺถุสฺมึ น โสจติ จกฺขุ เม วิปริณตนฺติ น
โสจติ โสต เม ฆาน เม ชิวฺหา เม กาโย เม รูปา เม
#๑ ม. น สนฺติ ฯ
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สทฺทา เม คนฺธา เม รสา เม โผฏพฺพา เม กุล เม คโณ
เม อาวาโส เม ลาโภ เม ฯเปฯ าติสาโลหิตา เม วิปริณตาติ
น โสจติ น กิลมติ น ปริเทวติ น อุรตฺตาฬึ กนฺทติ น สมฺโมห
อาปชฺชตีติ เอวมฺป อสตา จ น โสจติ ฯ อถวา อสาตาย
ทุกฺขาย เวทนาย ผุฏโ  ปเรโต สโมหิโต สมนฺนาคโต น โสจติ
น กิลมติ น ปริเทวติ น อุรตฺตาฬึ กนฺทติ น สมฺโมห อาปชฺชตีติ
เอวมฺป อสตา จ น โสจติ ฯ อถวา จกฺขุโรเคน ผุฏโ
ปเรโต ฯเปฯ ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺเสหิ ผุฏโ ปเรโต
สโมหิโต สมนฺนาคโต น โสจติ น กิลมติ น ปริเทวติ น
อุรตฺตาฬึ กนฺทติ น สมฺโมห อาปชฺชตีติ เอวมฺป อสตา จ
น โสจติ ฯ อถวา อสนฺเต อสวิชฺชมาเน อนุปลพฺภิยมาเน
อหุ วต เม ต วต เม นตฺถิ สิยา วต เม ต วตาห
น ลภามีติ น โสจติ น กิลมติ น ปริเทวติ น อุรตฺตาฬึ กนฺทติ
น สมฺโมห อาปชฺชตีติ เอวมฺป อสตา จ น โสจติ ฯ
[๘๖๓] ส เว โลเก น ชิยฺยตีติ ยสฺส มยฺห วา อิท
ปเรส วา อิทนฺติ กิฺจิ รูปคต เวทนาคต สฺาคต สงฺขารคต
วิฺาณคต คหิต ปรามฏ อภินิวิฏ อชฺโฌสิต อธิมุตฺต อตฺถิ
ตสฺส ชานิ อตฺถิ ฯ ภาสิตมฺป เหต
ชินฺโน รถสฺสมณิกุณฺฑเล ๑ จ
ปุตฺเต จ ทาเร จ ตเถว ชินฺโน
#๑ ม. รถสฺส มณิกุณฺฑเล ฯ
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สพฺเพสุ โภเคสุ อเสวิเตสุ
กสฺมา น สนฺตปฺปสิ โสกกาเล ฯ
ปุพฺเพว มจฺจ วิชหนฺติ โภคา
มจฺโจว เน ปุพฺพตร ชหาติ ๑
อสฺสกา ๒ โภคิโน ๓ กามกามี
ตสฺมา น โสจามห โสกกาเล ฯ
อุเทติ อาปูรติ เวติ จนฺโท
อตฺถ คเมตฺวาน ปเลติ สุรโิ ย ๔
วิทิตา มยา อฏ ๕ โลกธมฺมา
ตสฺมา น โสจามห โสกกาเลติ ฯ
ยสฺส มยฺห วา อิท ปเรส วา อิทนฺติ กิฺจิ รูปคต เวทนาคต
สฺาคต สงฺขารคต วิฺาณคต คหิต ปรามฏ อภินวิ ิฏฌ
อชฺโฌสิต อธิมุตฺต นตฺถิ ตสฺส ชานิ นตฺถิ ฯ ภาสิตมฺป เหต
นนฺทสิ สมณาติ กึ ลทฺธา อาวุโสติ เตนหิ สมณ โสจสีติ
กึ ชิยิตถฺ อาวุโสติ เตนหิ สมณ เนว นนฺทสิ น โสจสีติ
เอวมาวุโสติ ฯ
จิรสฺส วต ปสฺสาม พฺราหฺมณ ปรินิพฺพุต
อนนฺทึ อนิฆ ภิกฺขุ ติณฺณ โลเก วิสตฺติกนฺติ ฯ
ส เว โลเก น ชิยฺยติ ฯ เตนาห ภควา
#๑ ม. ชหาสิ ฯ ๒ ม. ยุ. อสสฺสตา ฯ ๓ ม. ภาวิโน ฯ ๔ ม. อนฺธ ตเปตฺวาน
#ปเลติ สูริโย ฯ ๕ ม. ยุ. สตฺตุก ฯ อิท อาลปน ฯ
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สพฺพโส นามรูปสฺมึ ยสฺส นตฺถิ มมายิต
อสตา จ น โสจติ ส เว โลเก น ชิยฺยตีติ ฯ
[๘๖๔] ยสฺส นตฺถิ อิท เมติ ปเรส วาป กิฺจน
มมตฺต โส อสวินฺท นตฺถิ เมติ น โสจติ ฯ
[๘๖๕] ยสฺส นตฺถิ อิท เมติ ปเรส วาป กิฺจนนฺติ ยสฺสาติ
อรหโต ขีณาสวสฺส ฯ ยสฺส มยฺห วา อิท ปเรส วา อิทนฺติ
กิฺจิ รูปคต เวทนาคต สฺาคต สงฺขารคต วิฺาณคต คหิต
ปรามฏ อภินิวิฏ อชฺโฌสิต อธิมตุ ฺต นตฺถิ [๑] น สวิชฺชติ นุปลพฺภติ
ปหีน สมุจฺฉินฺน วูปสนฺต ปฏิปฺปสฺสทฺธ อภพฺพุปฺปตฺติก าณคฺคินา
ทฑฺฒนฺติ เอวมฺป ยสฺส นตฺถิ อิท เมติ ปเรส วาป กิฺจน ฯ
วุตฺต เหต ภควตา นาย ภิกฺขเว กาโย ตุมหฺ าก นป
อฺเส ปุราณมิท ภิกฺขเว กมฺม อภิสงฺขต อภิสฺเจตยิต
เวทนิย ทฏพฺพ ตตฺร ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก ปฏิจฺจสมุปฺปาทเยว
สาธุก โยนิโส มนสิกโรติ อิติ อิมสฺมึ สติ อิท โหติ
อิมสฺสุปฺปาทา อิท อุปปฺ ชฺชติ อิมสฺมึ อสติ อิท น โหติ อิมสฺส
นิโรธา อิท นิรชุ ฺฌติ ยทิท อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
สมุทโย โหติ อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ
ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ
โหตีติ ฯ เอวมฺป ยสฺส นตฺถิ อิท เมติ ปเรส วาป กิฺจน ฯ
#๑ โป. ม. น สนฺติ ฯ
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วุตฺต เหต ภควตา
สฺุโต โลก อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต
อตฺตานุทิฏึ อูหจฺจ เอว มจฺจุตฺตโร สิยา
เอว โลก อเวกฺขนฺต มจฺจุราชา น ปสฺสตีติ ฯ
เอวมฺป [๑] ยสฺส นตฺถิ อิท เม ปเรส วาป กิฺจน ฯ
วุตฺต เหต ภควตา ย ภิกฺขเว น ตุมฺหาก ต ปชหถ
ต โว ปหีน ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย ภวิสฺสตีติ ฯ กิฺจ ภิกฺขเว
น ตุมฺหาก รูป ภิกฺขเว น ตุมฺหาก ต ปชหถ ต โว ปหีน
ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ เวทนา สฺา สงฺขารา
วิฺาณ น ตุมฺหาก ต ปชหถ ต โว ปหีน ทีฆรตฺต หิตาย
สุขาย ภวิสฺสติ ต กึ มฺถ ภิกขฺ เว ย อิมสฺมึ เชตวเน
ติณกฏสาขาปลาส ต ชโน หเรยฺย วา ฑเหยฺย วา
ยถาปจฺจย วา กเรยฺย อปนุ ตุมฺหาก เอวมสฺส อเมฺห ชโน
หรติ วา ฑหติ วา ยถาปจฺจย วา กโรตีติ ฯ โนเหต ภนฺเต ฯ
ต กิสฺส เหตุ ฯ น หิ โน เอต ภนฺเต อตฺตา วา อตฺตนิย
วา ฯ เอว ๒ โข ภิกฺขเว ย น ตุมหฺ าก ต ปชหถ ต โว
ปหีน ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย ภวิสฺสตีติ ฯ กิฺจ ภิกฺขเว น
ตุมฺหาก รูป ภิกฺขเว น ตุมฺหาก ต ปชหถ ต โว ปหีน
ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ เวทนา สฺา สงฺขารา
วิฺาณ น ตุมฺหาก ต ปชหถ ต โว ปหีน ทีฆรตฺต หิตาย
#๑ โป. ภิกฺขเว ฯ ๒ ม. ยุ. เอวเมว ฯ
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สุขาย ภวิสฺสตีติ ฯ เอวมฺป ยสฺส นตฺถิ อิท เมติ ปเรส วาป
กิฺจน ฯ
ภาสิตมฺป เหต
สุทฺธคมสมุปฺปาท
สุทฺธสงฺขารสนฺตตึ
ปสฺสนฺตสฺส ยถาภูต น ภย โหติ คามณิ
ติณกฏสม โลก
ยทา ปฺาย ปสฺสติ
นาฺ ปตฺถยเต กิฺจิ อฺตฺร อปฺปฏิสนฺธิยาติ ฯ
[๑] วชิรา ภิกฺขุนี มาร ปาปมนฺต เอตทโวจ
กนฺนุ สตฺโตติ ปจฺเจสิ มาร ทิฏิคต นุ เต
สุทฺธสงฺขารปฺุโชย นยิธ สตฺตูปลพฺภติ
ยถาป ๒ องฺคสมฺภารา โหติ สทฺโท รโถ อิติ
เอว ขนฺเธสุ สนฺเตสุ โหติ สตฺโตติ สมฺมติ
ทุกฺขเมว หิ สมฺโภติ ทุกฺข ติฏ ติ เวติ จ
นาฺตฺร ทุกฺขา สมฺโภติ นาฺ ทุกฺขา นิรุชฺฌตีติ ฯ
เอวมฺป ยสฺส นตฺถิ อิท เมติ ปเรส วาป กิฺจน ฯ
เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ รูป สมนฺเนสติ ยาวตา รูปสฺส
คติ เวทน สฺ สงฺขาเร วิฺาณ สมนฺเนสติ ยาวตา
วิฺาณสฺส คติ ตสฺส รูป สมนฺเนสโต ยาวตา รูปสฺส
คติ เวทน สฺ สงฺขาเร วิฺาณ สมนฺเนสโต ยาวตา
วิฺาณสฺส คติ ยมฺป ๓ ยสฺส โหติ อหนฺติ วา มมนฺติ วา
#๑ โป. ม. เอวมฺป ยสฺส นตฺถิ อิท เมติ ปเรส วาป กิฺจน ฯ ๒ ม. ยถาหิ ฯ
#๓ ม. ยมฺปสสฺ ฯถ

สุตฺต ขุ. มหานิทฺเทโส - หนาที่ 537

อสฺมีติ วา ตมฺป ตสฺส น โหตีติ ฯ เอวมฺป ยสฺส นตฺถิ อิท
เมติ ปเรส วาป กิฺจน ฯ
อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ สฺุโ โลโก สฺุโ
โลโกติ ภนฺเต วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต สฺุโ โลโกติ
วุจฺจตีติ ฯ ยสฺมา โข อานนฺท สฺุ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน
วา ตสฺมา สฺุโ โลโกติ วุจฺจตีติ ฯ กิฺจานนฺท สฺุ
อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา จกฺขุ โข อานนฺท สฺุ อตฺเตน
วา อตฺตนิเยน วา รูปา สฺุา จกฺขุวิฺาณ สฺุ
จกฺขุสมฺผสฺโส สฺุโ ยทิท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปปฺ ชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป สฺุ โสต
สฺุ สทฺท สฺุ ฆาน สฺุ คนฺธ สฺุ ชิวฺหา
สฺุา รสา สฺุา กาโย สฺุโ โผฏพฺพา สฺุา
มโน สฺุโ ธมฺโม สฺุโ มโนวิฺาณ สฺุ
มโนสมฺผสฺโส สฺุโ ยทิท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปปฺ ชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป สฺุ อตฺเตน วา
อตฺตนิเยน วา ยสฺมา โข อานนฺท สฺุ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน
วา ตสฺมา สฺุโ โลโกติ วุจฺจตีติ ฯ เอวมฺป ยสฺส นตฺถิ
อิท เมติ ปเรส วาป กิฺจน ฯ
[๘๖๖] มมตฺต โส อสวินฺทนฺติ มมตฺตาติ เทฺว มมตฺตา
ตณฺหามมตฺตฺจ ทิฏิมมตฺตฺจ ฯเปฯ อิท ตณฺหามมตฺต ฯเปฯ
#๑ ม. อิติสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ
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อิท ทิฏิมมตฺต ฯ ตณฺหามมตฺต ปหาย ทิฏิมมตฺต
ปฏินิสฺสชฺชติ ฺวา มมตฺต อวินฺทนฺโต อสวินฺทนฺโต อนธิคจฺฉนฺโต
อปฺปฏิลภนฺโตติ มมตฺต โส อสวินฺท ฯ
[๘๖๗] นตฺถิ เมติ น โสจตีติ วิปริณต วา วตฺถุ น โสจติ
วิปริณตสฺมึ วา วตฺถุสฺมึ น โสจติ จกฺขุ เม วิปริณตนฺติ น
โสจติ โสต เม ฯเปฯ สาโลหิตา เม วิปริณตาติ น โสจติ
น กิลมติ น ปริเทวติ น อุรตฺตาฬึ กนฺทติ น สมฺโมห อาปชฺชตีติ
นตฺถิ เมติ น โสจติ ฯ เตนาห ภควา
ยสฺส นตฺถิ อิท เมติ ปเรส วาป กิฺจน
มมตฺต โส อสวินฺท นตฺถิ เมติ น โสจตีติ ฯ
[๘๖๘] อนิฏุรี อนานุคิทฺโธ อเนโช สพฺพธี สโม
ตมานิสส ปพฺรูมิ
ปุจฺฉิโต อวิกมฺปน ฯ
[๘๖๙] อนิฏุรี อนานุคิทฺโธติ ๑ กตม นิฏุริย ฯ อิเธกจฺโจ
นิฏุรี โหติ ปรลาภสกฺการครุการมานนวนฺทนปูชนาสุ อิสฺสติ อุสฺสุยติ
อิสฺส พนฺธติ ย เอวรูป นิฏุริย นิฏุริยกมฺม อิสฺสา อิสฺสายนา
อิสฺสายิตตฺต อุสฺสุยา อุสสฺ ุยนา อุสฺสุยิตตฺต อิท วุจฺจติ นิฏุริย ฯ
ยสฺเสต นิฏุริย ปหีน สมุจฺฉินฺน วูปสนฺต ปฏิปฺปสฺสทฺธ อภพฺพุปฺปตฺติก
าณคฺคินา ทฑฺฒ โส วุจฺจติ อนิฏุรีติ อนิฏุรี ฯ
อนานุคิทฺโธติ เคโธ วุจจฺ ติ ตณฺหา โย ราโค สาราโค ฯเปฯ
อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ ยสฺเสโส เคโธ ปหีโน สมุจฺฉินฺโน
#๑ โป. ม. ยุ. ... สโมติ ฯ
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วูปสนฺโต ปฏิปฺปสฺสทฺโธ อภพฺพุปฺปตฺติโก าณคฺคินา ทฑฺโฒ
โส วุจฺจติ อนานุคิทฺโธ ฯ โส รูเป อคิทฺโธ ฯเปฯ ทิฏ สุตมุต
วิฺาตพฺเพสุ ธมฺเมสุ อคิทฺโธ อคธิโต อมุจฉฺ ิโต อนชฺโฌปนฺโน
วีตเคโธ วิคตเคโธ จตฺตเคโธ วนฺตเคโธ มุตฺตเคโธ ปหีนเคโธ
ปฏินิสฺสฏเคโธ วีตราโค วิคตราโค จตฺตราโค วนฺตราโค
มุตฺตราโค ปหีนราโค ปฏินิสฺสฏราโค นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีติภูโต
สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา วิหรตีติ อนิฏุรี อนานุคิทฺโธ ฯ
[๘๗๐] อเนโช สพฺพธี สโมติ เอชา วุจฺจติ ตณฺหา โย
ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ ยสฺเสสา
เอชา ตณฺหา ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปปฺ สฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา
าณคฺคินา ทฑฺฒา โส วุจฺจติ อเนโช ฯ เอชาย
ปหีนตฺตา อเนโช โส ลาเภป น อิฺชติ อลาเภป น อิฺชติ
ยเสป น อิฺชติ อยเสป น อิฺชติ ปสสายป น อิฺชติ
นินฺทายป น อิฺชติ สุเขป น อิฺชติ ทุกฺเขป น อิฺชติ
น จลติ น เวธติ นปฺปเวธติ น สมฺปเวธตีติ อเนโช ฯ สพฺพธี
สโมติ สพฺพ วุจฺจติ ทฺวาทสายตนานิ จกฺขุ เจว รูปา จ ฯเปฯ
มโน เจว ธมฺมา จ ฯ ยโต อชฺฌตฺติกพาหิเรสุ อายตเนสุ
ฉนฺทราโค ปหีโน โหติ อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต อนภาวงฺคโต
อายตึ อนุปฺปาทธมฺโม โส วุจฺจติ สพฺพตฺถ สโม สพฺพตฺถ ตาทิ
สพฺพตฺถ มชฺฌตฺโต สพฺพตฺถ อุเปกฺขโกติ อเนโช สพฺพธี สโม ฯ
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[๘๗๑] ตมานิสส ปพฺรูมิ ปุจฺฉิโต อวิกมฺปนนฺติ อวิกมฺปน 
ปุคฺคลาน ๑ ปุฏโ ปุจฺฉิโต ยาจิโต อชฺเฌสิโต ปสาทิโต อิเม
จตฺตาโร อานิสเส ปพฺรมู ิ โย โส อนิฏุรี อนานุคิทฺโธ อเนโช
สพฺพธี สโมติ พฺรูมิ อาจิกฺขามิ ฯเปฯ ปกาเสมีติ ตมานิสส
ปพฺรูมิ ปุจฺฉิโต อวิกมฺปน ฯ เตนาห ภควา
อนิฏุรี อนานุคิทฺโธ อเนโช สพฺพธี สโม
ตมานิสส ปพฺรูมิ
ปุจฺฉิโต อวิกมฺปนนฺติ ฯ
[๘๗๒] อเนชสฺส วิชานโต นตฺถิ กาจิ นิสงฺขิติ ๒
วิรโต โส วิยารมฺภา ๓ เขม ปสฺสติ สพฺพธิ ฯ
[๘๗๓] อเนชสฺส วิชานโตติ เอชา วุจฺจติ ตณฺหา โย ราโค
สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ ยสฺเสสา เอชา
ตณฺหา ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา
าณคฺคินา ทฑฺฒา โส วุจฺจติ อเนโช ฯ เอชาย
ปหีนตฺตา อเนโช โส ลาเภป น อิฺชติ อลาเภป น อิฺชติ
ยเสป น อิฺชติ อยเสป น อิฺชติ ปสสายป น อิฺชติ
นินฺทายป น อิฺชติ สุเขป น อิฺชติ ทุกฺเขป น อิฺชติ
น จลติ น เวธติ นปฺปเวธติ น สมฺปเวธตีติ อเนชสฺส ฯ
วิชานโตติ ชานโต อาชานโต วิชานโต ปฏิวิชานโต ปฏิวิชฺฌโต
สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ชานโต อาชานโต วิชานโต ปฏิวชิ านโต
ปฏิวิชฺฌโต สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ ฯเปฯ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม
#๑ ม. ปุคฺคล ฯ ๒ ม. นิสงฺขติ ฯ ๓ ม. วิยารพฺภา ฯ
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สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ชานโต อาชานโต วิชานโต ปฏิวิชานโต
ปฏิวิชฺฌโตติ อเนชสฺส วิชานโต ฯ
[๘๗๔] นตฺถิ กาจิ นิสงฺขิตีติ นิสงฺขิติโย วุจฺจนฺติ ปฺุาภิสงฺขาโร
อปฺุาภิสงฺขาโร อาเนฺชาภิสงฺขาโร ฯ ยโต ปฺุาภิสงฺขาโร
จ อปฺุาภิสงฺขาโร จ อาเนฺชาภิสงฺขาโร จ ปหีนา
โหนฺติ อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปปฺ าทธมฺมา
เอตฺตาวตา นิสงฺขิติโย นตฺถิ น สวิชฺชนฺติ นุปลพฺภนฺติ
ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา
าณคฺคินา ทฑฺฒาติ นตฺถิ กาจิ นิสงฺขิติ ฯ
[๘๗๕] วิรโต โส วิยารมฺภาติ วิยารมฺโภ วุจฺจติ ปฺุาภิสงฺขาโร
อปฺุาภิสงฺขาโร อาเนฺชาภิสงฺขาโร ฯ ยโต ปฺุาภิสงฺขาโร
จ อปฺุาภิสงฺขาโร จ อาเนฺชาภิสงฺขาโร จ ปหีนา
โหนฺติ อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปปฺ าทธมฺมา
เอตฺตาวตา วิยารมฺภา อารโต อสฺส วิรโต ปฏิวิรโต
นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา
วิหรตีติ ๑ วิรโต โส วิยารมฺภา ฯ
[๘๗๖] เขม ปสฺสติ สพฺพธีติ ภยกโร ราโค ภยกโร โทโส
ภยกโร โมโห ฯเปฯ ภยกรา กิเลสา ฯ ภยกรสฺส ราคสฺส
ปหีนตฺตา ฯเปฯ ภยกราน กิเลสาน ปหีนตฺตา สพฺพตฺถ เขม
ปสฺสติ สพฺพตฺถ อภย ปสฺสติ สพฺพตฺถ อนีติก ปสฺสติ
#๑ ยุ. วิหเรยฺยาติ ฯ
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สพฺพตฺถ อนุปทฺทว ปสฺสติ สพฺพตฺถ อนุปสคฺค ปสฺสติ สพฺพตฺถ
ปสฺสทฺธ ๑ ปสฺสตีติ เขม ปสฺสติ สพฺพธิ ฯ เตนาห ภควา
อเนชสฺส วิชานโต นตฺถิ กาจิ นิสงฺขิติ
วิรโต โส วิยารมฺภา เขม ปสฺสติ สพฺพธีติ ฯ
[๘๗๗] น สเมสุ น โอเมสุ น อุสฺเสสุ วทเต มุนิ
สนฺโต โส วีตมจฺฉโร นาเทติ น นิรสฺสตีติ (ภควา) ฯ
[๘๗๘] น สเมสุ น โอเมสุ น อุสเฺ สสุ วทเต มุนีติ [๒] โมน
วุจฺจติ าณ ยา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ สงฺคชาลมติจฺจ
โส มุนีติ ฯ มุนิ เสยฺโยหมสฺมีติ วา สทิโสหมสฺมีติ วา
หีโนหมสฺมีติ วา น วทติ น กเถติ น ภณติ น ทีปยติ น
โวหรตีติ น สเมสุ น โอเมสุ น อุสฺเสสุ วทเต มุนิ ฯ
[๘๗๙] สนฺโต โส วีตมจฺฉโรติ สนฺโตติ ราคสฺส สนฺตตฺตา ๓
สนฺโต โทสสฺส โมหสฺส ฯเปฯ สพฺพากุสลาภิสงฺขาราน สนฺตตฺตา
สมิตตฺตา วูปสมิตตฺตา วิชฺฌาตตฺตา นิพฺพุตตฺตา วิคตตฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธตฺตา
สนฺโต อุปสนฺโต วูปสนฺโต นิพฺพุโต ปฏิปฺปสฺสทฺโธติ
สนฺโต โส ฯ วีตมจฺฉโรติ ปฺจ มจฺฉริยานิ อาวาสมจฺฉริย ฯเปฯ
คาโห อิท วุจฺจติ มจฺฉริย ฯ ยสฺเสต มจฺฉริย ปหีน สมุจฺฉินฺน
วูปสนฺต ปฏิปฺปสฺสทฺธ อภพฺพุปฺปตฺติก าณคฺคินา ทฑฺฒ โส
วุจฺจติ วีตมจฺฉโร วิคตมจฺฉโร จตฺตมจฺฉโร วนฺตมจฺฉโร มุตฺตมจฺฉโร
ปหีนมจฺฉโร ปฏินิสฺสฏมจฺฉโรติ สนฺโต โส วีตมจฺฉโร ฯ
#๑ ม. อนุปสฏตฺต ฯ ๒ ม. มุนีติ ฯ ๓ โป. ม. สมิตตฺตา ฯ
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[๘๘๐] นาเทติ น นิรสฺสตีติ ภควาติ นาเทตีติ รูป นาเทติ ๑
นาทิยติ น อุปาทิยติ น คณฺหาติ น ปรามสติ นาภินิวิสติ
เวทน สฺ สงฺขาเร วิฺาณ คตึ อุปปตฺตึ ปฏิสนฺธึ
ภว สสาร วฏฏ นาเทติ ๒ นาทิยติ น อุปาทิยติ น คณฺหาติ
น ปรามสติ นาภินิวิสตีติ นาเทติ ฯ น นิรสฺสตีติ รูป น
ปชหติ น วิโนเทติ น พฺยนฺตีกโรติ น อนภาวงฺคเมติ เวทน
สฺ สงฺขาเร วิฺาณ คตึ อุปปตฺตึ ปฏิสนฺธึ ภว
สสาร วฏฏ น ปชหติ น วิโนเทติ น พฺยนฺตีกโรติ น
อนภาวงฺคเมตีติ น นิรสฺสติ ฯ ภควาติ คารวาธิวจน ฯเปฯ
สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ ฯ เตนาห ภควา
น สเมสุ น โอเมสุ น อุสฺเสสุ วทเต มุนิ
สนฺโต โส วีตมจฺฉโร นาเทติ น นิรสฺสตีติ (ภควา) ฯ
ปณฺณรสโม อตฺตทณฺฑสุตฺตนิทฺเทโส นิฏ ิโต ฯ
____________________
#๑-๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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โสฬสโม สารีปตุ ฺตสุตฺตนิทฺเทโส ๑
[๘๘๑] น เม ทิฏโ อิโต ปุพฺเพ (อิจฺจายสฺมา สารีปุตฺโต)
น สุโต อุท กสฺสจิ
เอว วคฺคุวโท ๒ สตฺถา
ตุสิตา คณิมาคโต ฯ
[๘๘๒] น เม ทิฏโ  อิโต ปุพฺเพติ อิโต ปุพฺเพ ๓ น มยา
ทิฏปุพฺโพ โส ภควา อิมินา จกฺขุนา อิมินา อตฺตภาเวน ฯ
ยทา ภควา ตาวตึสภวเน ปาริจฺฉตฺตกมูเล ปณฺฑุกมฺพลสิลาย วสฺส
วุฏโ เทวคณปริวุโต มชฺเฌ มณิมเยน โสปาเณน สงฺกสฺสนคร
โอติณฺโณ อิม ทสฺสน ปุพฺเพ น ทิฏโติ น เม ทิฏโ อิโต
ปุพฺเพ ฯ
[๘๘๓] อิจฺจายสฺมา สารีปุตฺโตติ อิจฺจาติ ปทสนฺธิ
ปทสสคฺโค ปทปาริปูริ อกฺขรสมวาโย พฺยฺชนสิลิฏตา
ปทานุปุพฺพตาเมต อิจฺจาติ ฯ อายสฺมาติ ปยวจน ครุวจน
สคารวสปฺปติสฺสวจนเมต อายสฺมาติ ฯ สารีปตุ ฺโตติ ตสฺส เถรสฺส
นาม สงฺขา สมฺา ปฺตฺติ โวหาโร นาม นามกมฺม
นามเธยฺย นิรุตฺติ พฺยฺชน อภิลาโปติ อิจฺจายสฺมา สารีปุตฺโต ฯ
[๘๘๔] น สุโต อุท กสฺสจีติ นาติ ปฏิกฺเขโป ฯ อุทาติ
#๑ ม. อถ สารีปุตฺตสุตฺตนิทฺเทส วกฺขติ ฯ ๒ สี. วคฺคุคโท ฯ
#๓ ม. ... เม มยา น ทิฏปุพฺโพ ฯ
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ปทสนฺธิ ปทสสคฺโค ปทปาริปูริ อกฺขรสมวาโย พฺยฺชนสิลิฏตา
ปทานุปุพฺพตาเมต อุทาติ ฯ กสฺสจีติ กสฺสจิ ขตฺติยสฺส วา
พฺราหฺมณสฺส วา เวสฺสสฺส วา สุททฺ สฺส วา คหฏสฺส วา
ปพฺพชิตสฺส วา เทวสฺส วา มนุสฺสสฺส วาติ น สุโต อุท กสฺสจิ ฯ
[๘๘๕] เอว วคฺคุวโท สตฺถาติ เอว วคฺคุวโท มธุรวโท
เปมนียวโท หทยงฺคมวโท กรวิกรุทมฺชุสฺสโร ๑ ฯ อฏงฺคสมนฺนาคโต
โข ปน ตสฺส ภควโต มุขโต โฆโส นิจฺฉรติ วิสฺสตฺโถ
จ สุวิฺเยฺโย ๒ จ มฺชุ จ สวนีโย จ พินฺทุ จ อวิสารี จ
คมฺภีโร จ นินฺนาทิ จ ฯ ยทา ๓ ปริส โข ปน โส ภควา
สเรน วิฺาเปติ น ตสฺส พหิทฺธา ปริสาย โฆโส นิจฺฉรติ ฯ
พฺรหฺมสฺสโร โข ปน โส ภควา กรวิกภาณีติ เอว วคฺคุวโท ฯ
สตฺถาติ ภควา สตฺถวาโห ฯ ยถา สตฺถวาโห สตฺเถ กนฺตาร
ตาเรติ โจรกนฺตาร ตาเรติ วาฬกนฺตาร ตาเรติ ทุพฺภิกฺขกนฺตาร
ตาเรติ นิรุทกกนฺตาร ตาเรติ อุตฺตาเรติ นิตฺตาเรติ ปตฺตาเรติ
เขมนฺตภูมึ สมฺปาเปติ เอวเมว ภควา สตฺถวาโห สตฺเต กนฺตาร
ตาเรติ ชาติกนฺตาร ตาเรติ ชรากนฺตาร ตาเรติ พฺยาธิกนฺตาร
ตาเรติ มรณโสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสกนฺตาร ตาเรติ
ราคกนฺตาร ตาเรติ โทสโมหมานทิฏิกิเลสทุจฺจริตกนฺตาร ตาเรติ
ราคคหน ตาเรติ โทสโมหมานทิฏิคหน ตาเรติ กิเลสคหน
ตาเรติ อุตฺตาเรติ นิตฺตาเรติ ปตฺตาเรติ เขมนฺต อมต นิพฺพาน
#๑ ม. กรวิกรุตมฺชุโฆโส ฯ ๒ ม. วิฺเยฺโย ฯ ๓ โป. ม. ยถา.
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สมฺปาเปตีติ เอวมฺป ภควา สตฺถวาโห ฯ อถวา ภควา เนตา
วิเนตา อนุเนตา สฺาเปตา นิชฌ
ฺ าเปตา เปกฺขตา ปสาเทตาติ
เอวมฺป ภควา สตฺถวาโห ฯ อถวา ภควา อนุปฺปนฺนสฺส มคฺคสฺส
อุปฺปาเทตา อสฺชาตสฺส มคฺคสฺส สฺชเนตา อนกฺขาตสฺส มคฺคสฺส
อกฺขาตา มคฺคฺู มคฺควิทู มคฺคโกวิโท ฯ มคฺคานุคา จ ปน
เอตรหิ สาวกา วิหรนฺติ ปจฺฉาสมนฺนาคตาติ เอวมฺป ภควา
สตฺถวาโหติ เอว วคฺคุวโท สตฺถา ฯ
[๘๘๖] ตุสิตา คณิมาคโตติ ภควา ตุสิตา กายา จวิตฺวาฏ
สโต สมฺปชาโน มาตุกุจฺฉึ โอกฺกนฺโตติ เอวมฺป ตุสิตา
คณิมาคโต ฯ อถวา ตุสิตา วุจฺจนฺติ เทวา ฯ เต ตุฏา สนฺตุฏา
อตฺตมนา ปมุทิตา ปติโสมนสฺสชาตา ตุสิตเทวโลกโต ๑ คณิมาคโตติ
เอวมฺป ตุสิตา คณิมาคโต ฯ อถวา ตุสิตา วุจฺจนฺติ
อรหนฺโต ฯ เต ตุฏา สนฺตุฏา อตฺตมนา ปริปุณฺณสงฺกปฺปา
อรหนฺตาน คณิมาคโตติ เอวมฺป ตุสิตา คณิมาคโต ฯ คณีติ
คณี ฯ ภควา คณาจริโยติ คณี ฯ คณสฺส สตฺถาติ คณี ฯ
คณ ปริหรตีติ คณี ฯ คณ โอวทตีติ คณี ฯ คณมนุสาสตีติ
คณี ฯ วิสารโท คณ อุปสงฺกมตีติ คณี ฯ คณสฺส สุสฺสสู ติ
โสต โอทหติ อฺาจิตฺต อุปฏเปตีติ คณี ฯ คณ อกุสลา
วุฏาเปตฺวา กุสเล ปติฏาเปตีติ คณี ฯ ภิกฺขุคณสฺส คณี ฯ
ภิกฺขุนีคณสฺส คณี ฯ อุปาสกคณสฺส คณี ฯ อุปาสิกาคณสฺส
#๑ โป. ม. เทวโลกโต ฯ
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คณี ฯ ราชคณสฺส คณี ฯ ขตฺติยคณสฺส พฺราหฺมณคณสฺส
เวสฺสคณสฺส สุทฺทคณสฺส เทวคณสฺส พฺรหฺมคณสฺส คณี ฯ
สงฺฆี คณี คณาจริโย อาคโต อุปคโต สมุปคโต สมฺปตฺโต ๑
สงฺกสฺสนครนฺติ ตุสิตา คณิมาคโต ฯ เตนาห สารีปุตฺตตฺเถโร
น เม ทิฏโ อิโต ปุพฺเพ (อิจฺจายสฺมา สารีปุตฺโต)
น สุโต อุท กสฺสจิ
เอว วคฺคุวโท สตฺถา
ตุสิตา คณิมาคโตติ ฯ
[๘๘๗] สเทวกสฺส โลกสฺส
ยถา ทิสฺสติ จกฺขุมา
สพฺพ ตม วิโนเทตฺวา
เอโกว รติมชฺฌคา ฯ
[๘๘๘] สเทวกสฺส โลกสฺสาติ สเทวกสฺส โลกสฺส
สมารกสฺส สพฺรหฺมกสฺส สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสายาติ
สเทวกสฺส โลกสฺส ฯ
[๘๘๙] ยถา ทิสฺสติ จกฺขุมาติ ยถา ภควนฺต ตาวตึสภวเน
ปาริจฺฉตฺตกมูเล ปณฺฑุกมฺพลสิลาย นิสินฺน ธมฺม เทเสนฺต เทวตา
ปสฺสนฺติ ตถา มนุสฺสา ปสฺสนฺติ ฯ ยถา มนุสฺสา ปสฺสนฺติ
ตถา เทวตา ปสฺสนฺติ ฯ ยถา เทวาน ทิสฺสติ ตถา มนุสฺสาน
ทิสฺสติ ฯ ยถา มนุสสฺ าน ทิสฺสติ ตถา เทวาน ทิสฺสตีติ
#๑ ม. สมุปปนฺโน ฯ
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เอวมฺป ยถา ทิสฺสติ จกฺขุมา ฯ ยถา วา ปเนเต โภนฺโต
สมณพฺราหฺมณา อทนฺตา ทนฺตวณฺเณน ทิสฺสนฺติ อสนฺตา สนฺตวณฺเณน
ทิสฺสนฺติ อนุปสนฺตา อุปสนฺตวณฺเณน ทิสสฺ นฺติ อนิพฺพุตา
นิพฺพุตวณฺเณน ทิสฺสนฺติ ฯ
ปฏิรูปโก มตฺติกากุณฺฑโลว
โลหมาโสว ๑ สุวณฺณจฺฉนฺโน
จรนฺติ โลเก ปริวารจฺฉนฺนา
อนฺโต อสุทฺธา พหิ โสภมานาติ ฯ
น ภควา เอวมฺป ทิสสฺ ติ ฯ ภควา ภูเตน ตจฺเฉน ตเถน
ยาถาเวน อวิปรีเตน สภาเวน ทนฺโต ทนฺตวณฺเณน ทิสสฺ ติ
สนฺโต สนฺตวณฺเณน ทิสฺสติ อุปสนฺโต อุปสนฺตวณฺเณน ทิสฺสติ
นิพฺพุโต นิพฺพุตวณฺเณน ทิสฺสติ ฯ อกมฺปตอิริยาปถา ๒ จ พุทฺธา
ภควนฺโต ปณิธิสมฺปนฺนาติ เอวมฺป ยถา ทิสฺสติ จกฺขุมา ฯ
อถวา ภควา วิสุทฺธสทฺโท ภฏกิตฺติสทฺทสิโลโก ๓ นาคภวเน จ
สุปณฺณภวเน จ ยกฺขภวเน จ อสุรภวเน จ คนฺธพฺพภวเน จ
มหาราชภวเน จ อินฺทภวเน จ พฺรหฺมภวเน จ [๔] เอตาทิโส ๕ จ
ตาทิโส จ ตโต จ ภิยโฺ ยติ เอวมฺป ยถา ทิสฺสติ จกฺขุมา ฯ
อถวา ภควา ทสพเลหิ สมนฺนาคโต จตูหิ เวสารชฺเชหิ จตูหิ
ปฏิสมฺภิทาหิ ฉหิ อภิฺาหิ ฉหิ พุทฺธธมฺเมหิ เตเชน จ พเลน
จ คุเณน จ วิริเยน จ ปฺาย จ ทิสฺสติ ายติ ปฺายติ ฯ
#๑ ม. โลหฑฺฒมาโสว ฯ ๒ โป. ม. อกปฺปต .. ฯ ๓ ม. คต .. ฯ
#๔ ม. เทวภวเน จ ฯ ๕ ม. เอทิโส ฯ
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ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ หิมวนฺโตว ปพฺพโต
อสนฺเตตฺถ น ทิสฺสนฺติ รตฺตึ ขิตฺตา ยถา สราติ ฯ
เอวมฺป ยถา ทิสฺสติ จกฺขุมา ฯ
จกฺขุมาติ ภควา ปฺจหิ จกฺขูหิ จกฺขุมา มสจกฺขุนาป
จกฺขุมา ทิพฺพจกฺขุนาป จกฺขุมา ปฺาจกฺขุนาป จกฺขุมา
พุทฺธจกฺขุนาป จกฺขุมา สมนฺตจกฺขุนาป จกฺขุมา ฯ
กถ ภควา มสจกฺขุนาป จกฺขุมา ฯ มสจกฺขุมฺหิ ภควโต
ปฺจ วณฺณา สวิชฺชนฺติ นีโล จ วณฺโณ ปตโก จ วณฺโณ
โลหิตโก จ วณฺโณ กโณฺห จ วณฺโณ โอทาโต จ วณฺโณ ฯ
ยตฺถ จ ภควโต อกฺขิโลมานิ ปติฏ ิตานิ ต นีล โหติ สุนลี 
ปาสาทิก ทสฺสเนยฺย อุมฺมารปุปฺผสมาน ๑ ฯ ตสฺส ปรโต ปตก
โหติ สุปตก สุวณฺณวณฺณ ปาสาทิก ทสฺสเนยฺย กณฺณิการปุปฺผสมาน ฯ
อุภโต จ อกฺขิกุปานิ ภควโต โลหิตกานิ โหนฺติ
สุโลหิตกานิ ปาสาทิกานิ ทสฺสเนยฺยานิ อินฺทโคปกสมานานิ ฯ
มชฺเฌ กณฺห โหติ สุกณฺห อลูข สินิทฺธ ๒ ปาสาทิก ทสฺสเนยฺย
อฬาริฏกสมาน ๓ ฯ ตสฺส ปรโต โอทาต โหติ สุโอทาต เสต
ปณฺฑร ปาสาทิก ทสฺสเนยฺย โอสธิตารกสมาน ฯ เตน ภควา
ปากติเกน มสจกฺขุนา อตฺตภาวปริยาปนฺเนน ปุรมิ สุจริตกมฺมาภินิพฺพตฺเตน
สมนฺตา โยชน ปสฺสติ ทิวาเจว รตฺติฺจ ฯ ยทาป
จตุรงฺคสมนฺนาคโต อนฺธกาโร โหติ สุรโิ ย จ อตฺถงฺคมิโต
#๑ ม. อุมาปุปผสมาน ฯ ๒ โป. ม. สุทฺธ ฯ ๓ ม. อทฺทาริฏกสมาน ฯ
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โหติ กาฬปกฺโข ๑ จ อุโปสโถ โหติ ติพฺโพ จ วนสณฺโฑ
โหติ มหา จ อกาลเมโฆ อพฺภุฏิโต โหติ ฯ เอวรูเปป
จตุรงฺคสมนฺนาคเต อนฺธกาเร สมนฺตา โยชน ปสฺสติ ฯ นตฺถิ โส
กูโฏ วา กวาฏ วา ปากาโร วา ปพฺพโต วา คจฺโฉ วา ลตา
วา อาวรณ รูปาน ทสฺสนาย ฯ เอกฺเจ ติลผล นิมิตฺต กตฺวา
ติลวาเห ปกฺขิเปยฺย ตฺเว ติลผล อุทฺธเรยฺย ฯ เอว ปริสุทธฺ 
ภควโต ปากติก มสจกฺขุ ฯ เอว ภควา มสจกฺขุนาป จกฺขุมา ฯ
กถ ภควา ทิพฺเพน จกฺขุนาป จกฺขุมา ฯ ภควา ทิพฺเพน
จกฺขุนา วิสทุ ฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน
อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต
ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ อิเม วต โภนฺโต สตฺตา กายทุจฺจริเตน
สมนฺนาคตา วจีทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา มโนทุจฺจริเตน
สมนฺนาคตา อริยาน อุปวาทกา มิจฺฉาทิฏิกา มิจฺฉาทิฏิกมฺมสมาทานา
เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ
วินิปาต นิรย อุปปนฺนา อิเม วา ปน โภนฺโต สตฺตา กายสุจริเตน
สมนฺนาคตา วจีสุจริเตน สมนฺนาคตา มโนสุจริเตน
สมนฺนาคตา อริยาน อนุปวาทกา สมฺมาทิฏิกา สมฺมาทิฏิกมฺมสมาทานา
เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก
อุปปนฺนาติ อิติ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน
สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ
#๑ โป. กาฬปกฺเข ฯ
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ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต ยถากมฺมปู เค สตฺเต ปชานาติ ฯ
อากงฺขมาโน จ ภควา เอกมฺป โลกธาตุ ปสฺเสยฺย เทฺวป
โลกธาตุโย ปสฺเสยฺย ติสฺโสป โลกธาตุโย ปสฺเสยฺย จตสฺโสป
โลกธาตุโย ปสฺเสยฺย ปฺจป โลกธาตุโย ปสฺเสยฺย ทสป โลกธาตุโย
ปสฺเสยฺย วีสมฺป โลกธาตุโย ปสฺเสยฺย ตึสมฺป โลกธาตุโย
ปสฺเสยฺย จตฺตาฬีสมฺป โลกธาตุโย ปสฺเสยฺย ปฺาสมฺป
โลกธาตุโย ปสฺเสยฺย สหสฺสิมฺป จูฬนิก โลกธาตุ ปสฺเสยฺย
ทฺวิสหสฺสิมฺป มชฺฌิมิก โลกธาตุ ปสฺเสยฺย ติสหสฺสิมฺป โลกธาตุ
ปสฺเสยฺย มหาสหสฺสิมฺป โลกธาตุ ปสฺเสยฺย ฯ โส ๑ ยาวตก
อากงฺเขยฺย ตาวตก ปสฺเสยฺย ฯ เอว ปริสุทฺธ ภควโต ทิพฺพจกฺขุ ฯ
เอว ภควา ทิพฺเพน จกฺขุนาป จกฺขุมา ฯ
กถ ภควา ปฺาจกฺขุนาป จกฺขุมา ฯ ภควา มหาปฺโ
ปุถุปฺโ หาสปฺโ ชวนปฺโ ติกฺขปฺโ นิพฺเพธิกปฺโ
ปฺปฺปเภทกุสโล ปภินฺนาโณ อธิคตปฏิสมฺภิโท จตุเวสารชฺชปฺปตฺโต
ทสพลธารี ปุริสาสโภ ปุริสสีโห ปุริสนาโค ปุริสาชฺโ
ปุริสโธเรโยฺห อนนฺตาโณ อนนฺตเตโช อนนฺตยโส อทฺโธ
มหทฺธโน ธนวา เนตา วิเนตา อนุเนตา สฺาเปตา ๒ นิชฺฌาเปตา
เปกฺขตา ๓ ปสาเทตา ฯ โส หิ ภควา อนุปฺปนฺนสฺส มคฺคสฺส
อุปฺปาเทตา อสฺชาตสฺส มคฺคสฺส สฺชเนตา อนกฺขาตสฺส มคฺคสฺส
อกฺขาตา มคฺคฺู มคฺควิทู มคฺคโกวิโท ฯ มคฺคานุคา จ ปน
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ โป. ม. ปฺาเปตา ฯ ๓ โป. ม. เปกฺเขตา ฯ
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เอตรหิ สาวกา วิหรนฺติ ปจฺฉา สมนฺนาคตา ฯ โส หิ ภควา ชาน
ชานาติ ปสฺส ปสฺสติ จกฺขุภูโต าณภูโต ธมฺมภูโต พฺรหฺมภูโต
วตฺตา ปวตฺตา อตฺถสฺส นินฺเนตา อมตสฺส ทาตา ธมฺมสามิ
ตถาคโต ฯ นตฺถิ ตสฺส ภควโต อาต อทิฏ อวิทิต อสจฺฉิกต
อผุสิต ปฺาย ฯ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อุปาทาย สพฺเพ ธมฺมา
สพฺพากาเรน พุทฺธสฺส ภควโต าณมุเข อาปาถ อาคจฺฉนฺติ ฯ
ยงฺกิฺจิ เนยฺย นาม อตฺถิ ชานิตพฺพ อตฺตตฺโถ วา ปรตฺโถ
วา อุภยตฺโถ วา ทิฏธมฺมิโก วา อตฺโถ สมฺปรายิโก วา
อตฺโถ อุตฺตาโน วา อตฺโถ คมฺภีโร วา อตฺโถ คูโฬฺห วา
อตฺโถ ปฏิจฉฺ นฺโน วา อตฺโถ เนยฺโย วา อตฺโถ นีโต วา
อตฺโถ อนวชฺโช วา อตฺโถ นิกกฺ ิเลโส วา อตฺโถ โวทาโน
วา อตฺโถ ปรตฺโถ วา สพฺพนฺต อนฺโตพุทฺธาเณ ปริวตฺตติ ฯ
อตีเต พุทธฺ สฺส ภควโต อปฺปฏิหต าณ อนาคเต
อปฺปฏิหต าณ ปจฺจุปฺปนฺเน อปฺปฏิหต าณ ฯ สพฺพ
กายกมฺม พุทฺธสฺส ภควโต าณานุปริวตฺติ สพฺพ วจีกมฺม
สพฺพ มโนกมฺม พุทฺธสฺส ภควโต าณานุปริวตฺติ ฯ ยาวตก
เนยฺย ตาวตก าณ ยาวตก าณ ตาวตก เนยฺย เนยฺยปริยนฺติก
าณ าณปริยนฺติก เนยฺย เนยฺย อติกฺกมิตฺวา
าณ นปฺปวตฺตติ าณ อติกฺกมิตฺวา เนยฺยปโถ นตฺถิ อฺมฺปริยนฺตฏายิโน
เต ธมฺมา ฯ ยถา ทฺวินฺน สมุคฺคปฏลาน
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สมฺมาผุสิตาน เหฏิม สมุคฺคปฏล อุปริม นาติวตฺตติ อุปริม
สมุคฺคปฏล เหฏิม นาติวตฺตติ อฺมฺปริยนฺตฏายิโน โหนฺติ ๑
เอวเมว พุทฺธสฺส ภควโต เนยฺยฺจ าณฺจ อฺมฺปริยนฺตฏายิโน
ยาวตก เนยฺย ตาวตก าณ ยาวตก าณ
ตาวตก เนยฺย เนยฺยปริยนฺติก าณ าณปริยนฺติก เนยฺย
เนยฺย อติกกฺ มิตฺวา าณ นปฺปวตฺตติ าณ อติกฺกมิตฺวา
เนยฺยปโถ นตฺถิ อฺมฺปริยนฺตฏายิโน เต ธมฺมา ฯ สพฺพธมฺเมสุ
พุทฺธสฺส ภควโต าณ ปริวตฺตติ ฯ สพฺเพ ธมฺมา
พุทฺธสฺส ภควโต อาวชฺชนปฏิพทฺธา อากงฺขปฏิพทฺธา มนสิการปฏิพทฺธา
จิตฺตุปฺปาทปฏิพทฺธา ฯ สพฺพสตฺเตสุ พุทฺธสฺส ภควโต
าณ ปริวตฺตติ ฯ สพฺเพส สตฺตาน ภควา อาสย ชานาติ
อนุสย ชานาติ จริต ชานาติ อธิมุตฺตึ ชานาติ อปฺปรชกฺเข
มหารชกฺเข ติกฺขินฺทฺริเย มุทินฺทฺริเย สฺวากาเร ทฺวากาเร สุวิฺาปเย
ทุวิฺาปเย ภพฺพาภพฺเพ สตฺเต ปชานาติ ฯ สเทวโก โลโก
สมารโก สพฺรหฺมโก สสฺสมณพฺราหฺมณี ปชา สเทวมนุสฺสา อนฺโตพุทฺธาเณ
ปริวตฺตติ ฯ ยถา เยเกจิ มจฺฉกจฺฉปา อนฺตมโส ติมิติมิงฺคล
อุปาทาย อนฺโตมหาสมุทฺเท ปริวตฺตนฺติ เอวเมว สเทวโก
โลโก สมารโก สพฺรหฺมโก สสฺสมณพฺราหฺมณี ปชา สเทวมนุสฺสา
อนฺโตพุทฺธาเณ ปริวตฺตติ ฯ ยถา เยเกจิ ปกฺขี อนฺตมโส ครุฬ
เวนเตยฺย อุปาทาย อากาสสฺส ปเทเส ปริวตฺตนฺติ เอวเมว เยป เต
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. เอวเมว ฯ
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สารีปุตฺตสมา ปฺาย เตป พุทฺธาณสฺส ปเทเส ปริวตฺตนฺติ ฯ
พุทฺธาณ เทวมนุสฺสาน ปฺ ผริตฺวา อภิภวิตฺวา ติฏติ ฯ
เยป เต ขตฺติยปณฺฑิตา พฺราหฺมณปณฺฑิตา คหปติปณฺฑิตา สมณปณฺฑิตา
นิปุณา กตปรปฺปวาทา วาลเวธิรูปา โวภินฺทนฺตา มฺเ
จรนฺติ ปฺาคเตน ทิฏิคตานิ เต ปฺห ๑ อภิสงฺขริตฺวา อภิสงฺขริตฺวา
ตถาคต อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉนฺติ ฯ [๒] กถิตา จ วิสชฺชิตา จ
เต ปฺหา ภควตา โหนฺติ นิทฺทิฏการณา อุปกฺขิตฺตกา จ ฯ เต
ภควโต สมฺปชฺชนฺติ ฯ อถโข ภควา ตตฺถ อติโรจติ ยทิท
ปฺายาติ เอว ภควา ปฺาจกฺขุนาป จกฺขุมา ฯ
กถ ภควา พุทฺธจกฺขุนาป จกฺขุมา ฯ ภควา พุทฺธจกฺขุนา โลก
โวโลเกนฺโต อทฺทส สตฺเต อปฺปรชกฺเข มหารชกฺเข ติกฺขินฺทฺริเย
มุทินฺทฺริเย สฺวากาเร ทฺวากาเร สุวิฺาปเย ทุวิฺาปเย
อปฺเปกจฺเจ ปรโลภวชฺชภยทสฺสาวิโน วิหรนฺเต ฯ [๓] เสยฺยถาป นาม
อุปฺปลินิย วา ปทุมินิย วา ปุณฺฑรีกนิ ิย วา อปฺเปกจฺจานิ อุปฺปลานิ
วา ปทุมานิ วา ปุณฺฑรีกานิ วา อุทเก ชาตานิ อุทเก สวฑฺฒานิ
อุทกานุคตานิ อนฺโตนิมุคฺคโปสิตานิ อปฺเปกจฺจานิ อุปฺปลานิ วา
ปทุมานิ วา ปุณฺฑรีกานิ วา อุทเก ชาตานิ อุทเก สวฑฺฒานิ
สโมทกณฺิตานิ อปฺเปกจฺจานิ อุปปฺ ลานิ วา ปทุมานิ วา
ปุณฺฑรีกานิ วา อุทเก ชาตานิ อุทเก สวฑฺฒานิ อุทกา อจฺจุคฺคมฺม
ติฏนฺติ อุปลิตฺตานิ อุทเกน เอวเมว ๔ ภควา พุทฺธจกฺขุนา โลก
#๑ โป. ม. ปเฺห ฯ ๒ โป. ม. คฺฬฺหานิ จ ปฏิจฺฉนุนานิจ ฯ ๓ ม. อปฺเปกจฺเจ
#น ปร ... วิหรนฺเต ฯ ๔ ม. เอวเมว ฯ
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โวโลเกนฺโต อทฺทส สตฺเต อปฺปรชกฺเข มหารชกฺเข ติกฺขินฺทฺริเย
มุทินฺทฺริเย สฺวากาเร ทฺวากาเร สุวิฺาปเย ทุวิฺาปเย
อปฺเปกจฺเจ ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน วิหรนฺเต ฯ ชานาติ ภควา อย
ปุคฺคโล ราคจริโต อย โทสจริโต อย โมหจริโต อย วิตกฺกจริโต
อย สทฺธาจริโต อย าณจริโตติ ฯ ราคจริตสฺส ภควา
ปุคฺคลสฺส อสุภกถ กเถติ ฯ โทสจริตสฺส ภควา ปุคฺคลสฺส เมตฺตาภาวน
อาจิกฺขติ ฯ โมหจริต ๑ ภควา ปุคฺคล อุทฺเทเส ปริปุจฺฉาย
กาเลน ธมฺมสฺสวเน กาเลน ธมฺมสากจฺฉาย ครุสวาเส นิเวเสติ ฯ
วิตกฺกจริตสฺส ภควา ปุคฺคลสฺส อานาปานสฺสตึ อาจิกฺขติ ฯ สทฺธาจริตสฺส
ภควา ปุคคฺ ลสฺส ปาสาทนีย นิมิตฺต อาจิกฺขติ พุทฺธสุโพธึ
ธมฺมสุธมฺมต สงฺฆสุปฏิปตฺตึ สีลานิ จ อตฺตโน ฯ าณจริตสฺส
ภควา ปุคฺคลสฺส วิปสฺสนานิมิตฺต อาจิกฺขติ อนิจฺจาการ ทุกฺขาการ
อนตฺตาการ ฯ
เสเล ยถา ปพฺพตมุทฺธนิฏิโต
ยถาป ปสฺเส ชนต สมนฺตโต
ตถูปม ธมฺมมย สุเมธ ๒
ปาสาทมารุยฺห สมนฺตจกฺขุ
โสกาวกิณฺณ ๓ ชนตมเปตโสโก
อเวกฺขสฺสุ ชาติชราภิภูตนฺติ ฯ
เอว ภควา พุทฺธจกฺขุนาป จกฺขุมา ฯ
#๑ โป. ม. โมหจริตสฺส ภควา ปุคฺคลสฺส .. ฯ ๒ โป. สุเมธโส ฯ
#๓ ม. ยุ. โสกาวติณฺณ ฯ
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กถ ภควา สมนฺตจกฺขุนาป จกฺขุมา ฯ สมนฺตจกฺขุ วุจฺจติ
สพฺพฺุตาณ ฯ ภควา สพฺพฺุตาเณน อุเปโต สมุเปโต
อุปคโต สมุปคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต ฯ
น ตสฺส อทิฏมิธตฺถิ กิฺจิ
อโถ อวิฺาตมชานิตพฺพ
สพฺพ อภิฺาสิ ยทตฺถิ เนยฺย
ตถาคโต เตน สมนฺตจกฺขูติ ฯ
เอว ภควา สมนฺตจกฺขุนาป จกฺขุมาติ ยถา ทิสฺสติ จกฺขุมา ฯ
[๘๙๐] สพฺพ ตม วิโนเทตฺวาติ สพฺพ ราคตม โทสตม
โมหตม มานตม ทิฏิตม กิเลสตม ทุจฺจริตตม อนฺธกรณ อจกฺขุกรณ
อาณกรณ ปฺานิโรธิก วิฆาตปกฺขิก อนิพฺพานสวตฺตนิก
ปนูทิตฺวา ๑ ปชหิตฺวา ๒ วิโนทิตฺวา ๓ พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวงฺคเมตฺวาติ
สพฺพ ตม วิโนเทตฺวา ฯ
[๘๙๑] เอโกว รติมชฺฌคาติ ภควา ปพฺพชฺชาสงฺขาเตน เอโก
อทุติยฏเน เอโก ตณฺหาย ปหานฏเน เอโก เอกนฺตวีตราโคติ
เอโก เอกนฺตวีตโทโสติ เอโก เอกนฺตวีตโมโหติ เอโก เอกนฺตนิกฺกิเลโสติ
เอโก เอกายนมคฺค คโตติ เอโก เอโก อนุตฺตร
สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ เอโก ฯ
กถ ภควา ปพฺพชฺชาสงฺขาเตน เอโก ฯ ภควา ทหโรว
สมาโน สุสกุ าฬเกโส ภทฺเทน โยพฺพฺเน สมนฺนาคโต ปเมน
#๑ ม. ยุ. นทิตฺวา ปนุทิตฺวา ฯ ๒ ม. ชหิตฺวา ฯ ๓ วิโนเทตฺวา ฯ
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วยสา อกามกาน มาตาปตูน อสฺสมุ ุขาน รุทนฺตาน วิลปนฺตาน
าติสงฺฆ ปหาย สพฺพ ยสปลิโพธ ๑ ฉินฺทิตฺวา ปุตฺตทารปลิโพธ
ฉินฺทิตฺวา าติปลิโพธ ฉินฺทิตฺวา มิตฺตามจฺจปลิโพธ ฉินฺทิตฺวา
สนฺนิธิปลิโพธ ฉินฺทิตฺวา เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ
อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตฺวา อากิฺจนภาว ๒ อุปคนฺตฺวา
เอโก จรติ วิหรติ อิริยติ วตฺตติ ปาเลติ ยเปติ ยาเปติ
เอว ภควา ปพฺพชฺชาสงฺขาเตน เอโก ฯ
กถ ภควา อทุติยฏเน เอโก ฯ โส เอว ปพฺพชิโต สมาโน
เอโก อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวติ อปฺปสทฺทานิ
อปฺปนิคฺโฆสานิ วิชนวาตานิ มนุสฺสราหเสยฺยกานิ ปฏิสลฺลานสารุปฺปานิ
โส เอโก ๓ คจฺฉติ เอโก ติฏติ เอโก
นิสีทติ เอโก เสยฺย กปฺเปติ เอโก คาม ปณฑ
ฺ าย ปวิสติ
เอโก ปฏิกกฺ มติ เอโก รโห นิสีทติ เอโก จงฺกม อธิฏาติ
เอโก จรติ [๔] วิหรติ อิริยติ วตฺตติ ปาเลติ ยเปติ ยาเปติ เอว
ภควา อทุติยฏเน เอโก ฯ
กถ ภควา ตณฺหาย ปหานฏเน เอโก ฯ โส เอว เอโก
อทุติโย อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต วิหรนฺโต นชฺชา เนรฺชราย
ตีเร โพธิรุกขฺ มูเล มหาปธาน ปทหนฺโต มาร สเสน [๕] นมุจึ
ปมตฺตพนฺธธ วิธมิตฺวา ตณฺห ชาลินึ สริต [๖] วิสตฺติก ปชหติ ๗
วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาวงฺคเมติ ฯ
#๑ ม. ฆราวาสปลิโพธ ฯ ๒ ม. อกิฺจนภาว ฯ ๓ ม. ยุ. เอโก จรติ ฯ
#๔ ยุ. เอโก ฯ ๕ ม. กณฺห ฯ ๖ ม. วิสริต ฯ ๗ ม. ปชหสิ วิโนเทสิ
#พฺยนฺตึ อกาสิ อนภาวงฺคเมสิ ฯ
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ตณฺหาทุติโย ปุรโิ ส ทีฆมทฺธาน สสร
อิตฺถภาวฺถาภาว สสาร นาติวตฺตติ
เอตมาทีนว ตฺวา ตณฺห ทุกขฺ สฺส สมฺภว
วีตตโณฺห อนาทาโน สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเชติ ฯ
เอว ภควา ตณฺหาย ปหานฏเน เอโก ฯ
กถ ภควา เอกนฺตวีตราโคติ เอโก ฯ ราคสฺส ปหีนตฺตา
เอกนฺตวีตราโคติ เอโก ฯ โทสสฺส ปหีนตฺตา เอกนฺตวีตโทโสติ
เอโก ฯ โมหสฺส ปหีนตฺตา เอกนฺตวีตโมโหติ เอโก ฯ กิเลสาน
ปหีนตฺตา เอกนฺตนิกฺกิเลโสติ เอโก ฯ
กถ ภควา เอกายนมคฺค คโตติ เอโก ฯ เอกายนมคฺโค
วุจฺจติ จตฺตาโร สติปฏานา จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา จตฺตาโร
อิทฺธิปฺปาทา ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ พลานิ สตฺต โพชฺฌงฺคา
อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค ฯ
เอกายน ชาติขยนฺตทสฺสี
มคฺค ปชานาติ หิตานุกมฺป
เอเตน มคฺเคน อตรึสุ ๑ ปุพฺเพ
ตริสฺสนฺติเยว ๒ ตรนฺติ โอฆนฺติ ฯ
เอว ภควา เอกายนมคฺค คโตติ เอโก ฯ
กถ ภควา เอโก อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ
เอโก ฯ โพธิ วุจฺจติ จตูสุ มคฺเคสุ าณ ปฺา
#๑ ม. ตรึสุ ฯ ๒ ม. ตริสฺสนฺติ เย จ ฯ
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ปฺินฺทฺริย ปฺาพล ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค วีมสา วิปสฺสนา
สมฺมาทิฏิ ฯ ภควา เตน โพธิาเณน สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ
พุชฺฌิ สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ พุชฌ
ฺ ิ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ
พุชฺฌิ อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาราติ พุชฺฌิ ฯเปฯ ชาติปจฺจยา
ชรามรณนฺติ พุชฺฌิ อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธติ พุชฺฌิ ฯเปฯ
ชาตินิโรธา ชรามรณนิโรโธติ พุชฌ
ฺ ิ อิท ทุกขฺ นฺติ พุชฺฌิ อย
ทุกฺขสมุทโยติ พุชฺฌิ อย ทุกฺขนิโรโธติ พุชฺฌิ อย ทุกฺขนิโรธคามินี
ปฏิปทาติ พุชฺฌิ อิเม อาสวาติ พุชฺฌิ อย อาสวสมุทโยติ
พุชฺฌิ อย อาสวนิโรโธติ พุชฺฌิ อย อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
พุชฺฌิ อิเม ธมฺมา อภิฺเยฺยาติ พุชฺฌิ อิเม ธมฺมา ปริฺเยฺยาติw
พุชฺฌิ อิเม ธมฺมา ปหาตพฺพาติ พุชฺฌิ อิเม ธมฺมา
ภาเวตพฺพาติ พุชฺฌิ อิเม ธมฺมา สจฺฉกิ าตพฺพาติ พุชฺฌิ ฉนฺน
ผสฺสายตนาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ
นิสฺสรณฺจ พุชฺฌิ ปฺจนฺน อุปาทานกฺขนฺธาน สมุทยฺจ
อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ พุชฌ
ฺ ิ จตุนฺน
มหาภูตานฺจ ๑ สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ
นิสฺสรณฺจ พุชฺฌิ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ
พุชฺฌิ ฯ อถวา ยงฺกิฺจิ พุชฌ
ฺ ิตพฺพ [๒] ปฏิพุชฺฌิตพฺพ
สมฺพุชฺฌิตพฺพ อธิคนฺตพฺพ ผุสิตพฺพ ๓ สจฺฉิกาตพฺพ สพฺพนฺต เตน
โพธิาเณน พุชฌ
ฺ ิ อนุพุชฺฌิ ปฏิพุชฺฌิ สมฺพชุ ฌ
ฺ ิ สมฺมาพุชฺฌิ อธิคจฺฉิ
#๑ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. อนุพุชฺฌิตพฺพ ฯ ๓ ม. ผสฺสิตพฺพ ฯ
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ปฏิลภิ ๑ ผุเสสิ ๒ สจฺฉิกาสิ เอว ภควา เอโก อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ
อภิสมฺพุทฺโธติ เอโก ฯ
รติมชฺฌคาติ รตินฺติ เนกฺขมฺมรตึ ปวิเวกรตึ ๓ อุปสมรตึ สมฺโพธิรตึ
อชฺฌคา [๔] อธิคจฺฉิ ผุเสสิ ๒ สจฺฉิกาสีติ เอโกว รติมชฺฌคา ฯ
เตนาห สารีปุตฺตตฺเถโร
สเทวกสฺส โลกสฺส ยถา ทิสสฺ ติ จกฺขุมา
สพฺพ ตม วิโนเทตฺวา เอโกว ๕ รติมชฺฌคาติ ฯ
[๘๙๒] ต พุทฺธ อสิต ตาทึ อกุห คณิมาคต
พหุนฺนมิธ พทฺธาน อตฺถิ ปเฺหน อาคม ฯ
[๘๙๓] ต พุทฺธ อสิต ตาทินฺติ พุทฺโธติ โย โส ภควา
สยมฺภู อนาจริยโก ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สาม สจฺจานิ
อภิสมฺพุชฺฌิ ตตฺถ จ สพฺพฺุต ปตฺโต ๖ พเลสุ จ วสีภาว
ปตฺโต ๗ ฯ พุทฺโธติ เกนตฺเถน พุทฺโธ ฯ พุชฌ
ฺ ิตา สจฺจานีติ
พุทฺโธ ฯ โพเธตา ปชายาติ พุทฺโธ ฯ สพฺพฺุตาย พุทฺโธ ฯ
สพฺพทสฺสาวิตาย พุทฺโธ ฯ อภิฺเยฺยตาย ๘ พุทฺโธ ฯ วิกสิตาย ๙
พุทฺโธ ฯ ขีณาสวสงฺขาเตน พุทฺโธ ฯ นิรุปกฺกิเลสสงฺขาเตน พุทฺโธ ฯ
เอกนฺตวีตราโคติ พุทฺโธ ฯ เอกนฺตวีตโทโสติ พุทฺโธ ฯ เอกนฺตวีตโมโหติ
พุทฺโธ ฯ เอกนฺตนิกฺกเิ ลโสติ พุทฺโธ ฯ เอกายนมคฺค
คโตติ พุทโฺ ธ ฯ เอโก อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ
พุทฺโธ ฯ อพุทฺธิวิหตตฺตา พุทฺธิปฏิลาภตฺตา พุทฺโธ ฯ พุทฺโธติ
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ผสฺเสสิ ฯ ๓ ม. วิเวกรตึ ฯ
#๔ ม. ยุ. สมชฺฌคา ฯ ๕ ยุ. เอโก จ ฯ ๖-๗ ม. ปาปุณิ ฯ ๘ ยุ. อนฺเยฺยตาย ฯ
#ม. อนฺเนยฺยตาย ฯ ๙ วิสวิตาย ฯ
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เนต นาม ๑ มาตรา กต น ปตรา กต น ภาตรา กต น
ภคินิยา กต น มิตฺตามจฺเจหิ กต น าติสาโลหิเตหิ กต น
สมณพฺราหฺมเณหิ กต น เทวตาหิ กต วิโมกฺขนฺติกเมต พุทฺธาน
ภควนฺตาน โพธิยา มูเล สห สพฺพฺุตาณสฺส ปฏิลาภา สจฺฉิกา
ปฺตฺติ ยทิท พุทฺโธติ ต พุทฺธ ฯ
[๘๙๔] อสิตนฺติ เทฺว นิสฺสยา ตณฺหานิสฺสโย จ ทิฏินิสฺสโย จ ฯ
กตโม ตณฺหานิสฺสโย ฯ ยาวตา ๒ ตณฺหาสงฺขาเตน สีมกต
มริยาทิกต โอธิกต ปริยนฺติกต ๓ ปริคฺคหิต มมายิต อิท มม ๔
เอต มม เอตฺตก มม เอตฺตาวตา มม มม รูปา สทฺทา
คนฺธา รสา โผฏพฺพา อตฺถรณา ปาปุรณา ๕ ทาสีทาสา อเชฬกา
กุกฺกุฏสูกรา หตฺถิควาสฺสวฬวา เขตฺต วตฺถุ หิรฺ สุวณฺณ
คามนิคมราชธานิโย รฏฺจ ชนปโท จ โกโส จ โกฏาคารฺจ
เกวลมฺป มหาปวึ ตณฺหาวเสน มมายติ ยาวตา อฏสตตณฺหาวิปรีต
อย ตณฺหานิสฺสโย ฯ
กตโม ทิฏินิสฺสโย ฯ วีสติวตฺถุกา สกฺกายทิฏิ ทสวตฺถุกา
มิจฺฉาทิฏิ ทสวตฺถุกา อนฺตคฺคาหิกา ทิฏิ ยา เอวรูปา ทิฏิ
ทิฏิคต ทิฏิคหน ทิฏิกนฺตาโร ทิฏ ิวิสูกายิก ๖ ทิฏิวิปฺผนฺทิต
ทิฏิสโยชน คาโห ปฏิคฺคาโห อภินิเวโส ปรามาโส กุมฺมคฺโค
มิจฺฉาปโถ มิจฺฉตฺต ติตฺถายตน วิปริเยสคฺคาโห วิปรีตคฺคาโห
#๑ ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยาว ฯ ๓ ม. ปริยนฺตกต ฯ ๔ ม. มม ฯ
#อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๕ ม. ปาวุรณา ฯ ๖ ม. ทิฏิวิสุกายิก ฯ
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วิปฺปลฺลาสคฺคาโห มิจฺฉาคาโห อยาถาวกสฺมึ ยาถาวกนฺติ คาโห
ยาวตา ทฺวาสฏี ทิฏิคตานิ อย ทิฏินิสฺสโย ฯ
พุทฺธสฺส ภควโต ตณฺหานิสฺสโย ปหีโน ทิฏินิสฺสโย ปฏินิสฺสฏโ ฯ
ตณฺหานิสฺสยสฺส ปหีนตฺตา ทิฏินิสฺสยสฺส ปฏินิสฺสฏตฺตา
ภควา จกฺขุ อนิสฺสิโต ๑ โสต ฆาน ชิวฺห กาย มน
อนิสฺสิโต รูเป สทฺเท คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ กุล คณ อาวาส
ลาภ ยส ปสส สุข จีวร ปณฺฑปาต เสนาสน คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร
กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภว รูปภว
อรูปภว สฺาภว อสฺาภว เนวสฺานาสฺาภว เอกโวการภว
จตุโวการภว ปฺจโวการภว อตีต อนาคต ปจฺจุปฺปนฺน
ทิฏสุต มุต วิฺาตพฺเพ ธมฺเม [๒] อนิสฺสิโต อนลฺลีโน อนุปคโต
อนชฺโฌสิโต อนธิมุตฺโต นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ วิปฺปมุตโฺ ต
วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหรตีติ ต พุทฺธ อสิต ฯ
[๘๙๕] ตาทินฺติ ภควา ปฺจหากาเรหิ ตาทิ ๓ อิฏานิฏเ
ตาทิ จตฺตาวีติ ตาทิ ติณฺณาวีติ ตาทิ มุตฺตาวีติ ตาทิ
ตนิทฺเทสา ตาทิ ฯ
กถ ภควา อิฏานิฏเ ตาทิ ฯ ภควา ลาเภป ตาทิ อลาเภป
ตาทิ ยเสป ตาทิ อยเสป ตาทิ ปสสายป ตาทิ นินฺทายป
ตาทิ สุเขป ตาทิ ทุกฺเขป ตาทิ ฯ เอกฺเจ ๔ พาห คนฺเธน
ลิมฺเปยฺยุ เอกฺเจ ๔ พาห วาสิยา ตจฺเฉยฺยุ ฯ อมุกสฺมึ นตฺถิ
#๑ ม. สพฺพตฺถ อสิโต ฯ ๒ ม. ยุ. อสิโต ฯ ๓ ม. ตาที ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๔ ม. เอกจฺเจ ฯ
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ราโค อมุกสฺมึ นตฺถิ ปฏิฆ ฯ อนุนยปฏิฆวิปฺปหีโน อุคฺฆาตินิคฺฆาติวีติวตฺโต
อนุโรธวิโรธสมติกฺกนฺโต
ฯ
เอว
ภควา
อิฏานิฏเ ตาทิ ฯ
กถ ภควา จตฺตาวีติ ตาทิ ฯ ภควโต ๑ ราโค จตฺโต วนฺโต
มุตฺโต ปหีโน ปฏินิสฺสฏโ ฯ โทโส โมโห โกโธ อุปนาโห
มกฺโข ปฬาโส อิสฺสา มจฺฉริย มายา สาเยฺย ถมฺโภ
สารมฺโภ มาโน อติมาโน มโท ปมาโท สพฺเพ กิเลสา
สพฺเพ ทุจฺจริตา สพฺเพ ทรถา สพฺเพ ปริฬาหา สพฺเพ
สนฺตาปา สพฺพากุสลาภิสงฺขารา จตฺตา วนฺตา มุตฺตา ปหีนา
ปฏินิสฺสฏา ฯ เอว ภควา จตฺตาวีติ ตาทิ ฯ
กถ ภควา ติณฺณาวีติ ตาทิ ฯ ภควา กาโมฆ ติณฺโณ
ภโวฆ ติณฺโณ ทิฏโ ฆ ติณฺโณ อวิชฺโชฆ ติณฺโณ สพฺพสสารปถ
ติณฺโณ อุตตฺ ิณฺโณ ๒ นิตฺติณฺโณ อติกฺกนฺโต สมติกฺกนฺโต วีติวตฺโต ฯ
โส วุฏวาโส จิณฺณจรโณ คตทฺโธ คตทิโส คตโกฏิโก ๓
ปาลิตพฺรหฺมจริโย อุตฺตมทิฏิปฺปตฺโต ภาวิตมคฺโค ปหีนกิเลโส
ปฏิวิทฺธากุปฺโป สจฺฉิกตนิโรโธ ฯ ทุกฺข ตสฺส ปริฺาต สมุทโย
ปหีโน มคฺโค ภาวิโต นิโรโธ สจฺฉิกโต อภิฺเยฺย อภิฺาต
ปริฺเยฺย ปริฺาต ปหาตพฺพ ปหีน ภาเวตพฺพ ภาวิต สจฺฉิกาตพฺพ
สจฺฉิกต ฯ โส อุกฺขิตฺตปลิโฆ ๔ สงฺกิณฺณปริกฺโข อพฺพูเฬฺหสิโก
นิรคฺคโฬ อริโย ปนฺนทฺธโช ปนฺนภาโร วิสฺุตฺโต ปฺจงฺควิปฺปหีโน
#๑ ม. ภควตา ฯ ๒ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ม. คตโกฏิโย ฯ ๔ ม. ปฏิโฆ ฯ
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ฉฬงฺคสมนฺนาคโต เอการกฺโข จตุราปสฺเสโน ปนุณฺณปจฺเจกสจฺโจ
สมวยสฏเสโน
อนาวิลสงฺกปฺโป ปสฺสทฺธกายสงฺขาโร
สุวิมุตฺตจิตฺโต สุวิมุตฺตปฺโ เกวลี วุสิตวา อุตฺตมปุริโส
ปรมปุริโส ปรมปฺปตฺติปฺปตฺโต ฯ โส เนว อาจินาติ ๑ น อปจินาติ ๒
อปจินิตฺวา ิโต เนว ปชหติ น อุปาทิยติ ปชหิตฺวา ิโต
เนว วิสิเนติ ๓ น อุสฺสิเนติ วิสิเนตฺวา ิโต เนว วิธุเปติ ๔ น
สนฺธุเปติ วิธุเปตฺวา ิโต อเสกฺเขน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคตตฺตา
ิโต อเสกฺเขน สมาธิกขฺ นฺเธน สมนฺนาคตตฺตา ิโต อเสกฺเขน
ปฺากฺขนฺเธน สมนฺนาคตตฺตา ิโต อเสกฺเขน วิมุตฺติกฺขนฺเธน
สมนฺนาคตตฺตา ิโต อเสกฺเขน วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน
สมนฺนาคตตฺตา ิโต สจฺจ ปฏิปาทยิตฺวา ๕ ิโต เอว สมติกกฺ มิตฺวา
ิโต กิเลสคฺคึ ปริยาทยิตฺวา ๖ ิโต อปริคมนตาย ิโต กูฏ ๗
สมาทาย ิโต มุตฺติปฏิเสวนตาย ๘ ิโต เมตฺตาย ปาริสุทฺธิยา
ิโต กรุณาย ปาริสุทฺธิยา ิโต มุทิตาย ปาริสุทฺธิยา ิโต อุเปกฺขาย
ปาริสุทฺธิยา ิโต อจฺจนฺตปาริสุทฺธิยา ิโต อกมฺมฺตาย
ปาริสุทฺธิยา ิโต วิมุตฺตตฺตา ิโต สนฺตุสิตตฺตา ิโต ขนฺธปริยนฺเต
ิโต ธาตุปริยนฺเต ิโต อายตนปริยนฺเต ิโต คติปริยนฺเต
ิโต อุปฺปตฺติปริยนฺเต ิโต ปฏิสนฺธิปริยนฺเต ิโต ภวปริยนฺเต
ิโต สสารปริยนฺเต ิโต วฏฏปริยนฺเต ิโต อนฺติมภเว
ิโต อนฺติมสมุสฺสเย ิโต อนฺติมเทหธโร ภควา ฯ
#๑ ม. อาจินติ ฯ ๒ อปจินติ ฯ ๓ ม. สสิพฺพติ ฯ ๔ ม. วิธู ฯ ๕ ม.
#สมฺปฏิปาทิยิตฺวา ฯ ๖ ม. ปริยาทิยิตฺวา ฯ ๗ ม. กฏ ฯ ๘ ม. มุตฺต ฯ
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ตสฺสาย ปจฺฉิมโก ภโว จริโมย สมุสฺสโย
ชาติมรณสสาโร
นตฺถิ ตสฺส ปุนพฺภโวติ ฯ
เอว ภควา ติณฺณาวีติ ตาทิ
กถ ภควา มุตฺตาวีติ ตาทิ ฯ ภควโต ราคา จิตฺต มุตฺต5
วิมุตฺต สุวิมตุ ฺต ฯ โทสา จิตฺต มุตฺต วิมุตฺต สุวิมุตฺต ฯ โมหา
จิตฺต มุตฺต วิมุตฺต สุวิมตุ ฺต ฯ โกธา อุปนาหา มกฺขา ปฬาสา
อิสฺสาย มจฺฉริยา มายาย สาเยฺยา ถมฺภา สารมฺภา มานา
อติมานา มทา ปมาทา สพฺพกิเลเสหิ สพฺพทุจฺจริเตหิ
สพฺพทรเถหิ สพฺพปริฬาเหหิ สพฺพสนฺตาเปหิ สพฺพากุสลาภิสงฺขาเรหิ
จิตฺต มุตฺต วิมุตฺต สุวมิ ุตฺต ฯ เอว ภควา มุตฺตาวีติ
ตาทิ ฯ
กถ ภควา ตนิทฺเทสา ตาทิ ฯ ภควา สีเล สติ สีลวาติ
ตนิทฺเทสา ตาทิ ฯ สทฺธาย สติ สทฺโธติ ตนิทฺเทสา ตาทิ ฯ
วิริเย สติ วิริยวาติ ตนิทฺเทสา ตาทิ ฯ สติยา สติ สติมาติ
ตนิทฺเทสา ตาทิ ฯ สมาธิสฺมึ สติ สมาหิโตติ ตนิทฺเทสา ตาทิ ฯ
ปฺาย สติ ปฺวาติ ตนิทฺเทสา ตาทิ ฯ วิชฺชาย สติ เตวิชฺโชติ
ตนิทฺเทสา ตาทิ ฯ อภิฺาย สติ ฉฬภิฺโติ ตนิทฺเทสา ตาทิ ฯ
พเล ๑ สติ ทสพโลติ ตนิทฺเทสา ตาทิ ฯ เอว ภควา ตนิทฺเทสา
ตาทีติ ต พุทฺธ อสิต ตาทึ ฯ
[๘๙๖] อกุห คณิมาคตนฺติ อกุโหติ ตีณิ กุหนวตฺถูนิ
ปจฺจยปฏิเสวนสงฺขาต
#๑ ม. ทสพเล ฯ
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ปฏิเสวนสงฺขาต กุหนวตฺถุ อิรยิ าปถสงฺขาต กุหนวตฺถุ สามนฺตชปฺปนสงฺขาต
กุหนวตฺถุ ฯ
กตม ปจฺจยปฏิเสวนสงฺขาต กุหนวตฺถุ ฯ อิธ คหปติกา ภิกฺขุ
นิมนฺเตนฺติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรหิ ฯ
โส ปาปจฺโฉ อิจฺฉาปกโต อตฺถิโก จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน ภิยฺโยกมฺยต อุปาทาย จีวร ปจฺจกฺขาติ
ปณฺฑปาต ปจฺจกฺขาติ เสนาสน ปจฺจกฺขาติ คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร
ปจฺจกฺขาติ ฯ โส เอวมาห กึ สมณสฺส มหคฺเฆน
จีวเรน เอต สารุปฺป ย สมโณ สุสานา วา สงฺการกูฏา
วา ปาปณิกา วา นนฺตกานิ อุจฺจินิตฺวา สงฺฆาฏึ กริตฺวา ธาเรยฺย
กึ สมณสฺส มหคฺเฆน ปณฺฑปาเตน เอต สารุปฺป ย สมโณ
อฺุฉาจริยาย ปณฺฑิยาโลเปน ชีวิก กปฺเปยฺย กึ สมณสฺส
มหคฺเฆน เสนาสเนน เอต สารุปปฺ  ย สมโณ รุกฺขมูลิโก
วา อสฺส โสสานิโก วา อพฺโภกาสิโก วา กึ สมณสฺส มหคฺเฆน
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน เอต สารุปฺป ย สมโณ ปูติมตุ ฺเตน
หริตกีขณฺเฑน โอสถ กเรยฺยาติ ตทุปาทาย ลูข จีวร
ธาเรติ ลูข ปณฺฑปาต ภฺุชติ ลูข เสนาสน ปฏิเสวติ ลูข
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร ปฏิเสวติ ฯ ตเมน คหปติกา เอว
ชานนฺติ อย สมโณ อปฺปจฺโฉ สนฺตุฏโ  ปวิวิตฺโต อสสฏโ
อารทฺธวิริโย ธูตวาโทติ ภิยฺโย ภิยฺโย นิมนฺเตนฺติ
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรหิ ฯ
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โส เอวมาห ติณฺณ
สมฺมุขีภาวา สทฺโธ กุลปุตฺโต พหุ ปฺุ ปสวติ สทฺธาย
สมฺมุขีภาวา สทฺโธ กุลปุตฺโต พหุ ปฺุ ปสวติ เทยฺยธมฺมสฺส
สมฺมุขีภาวา สทฺโธ กุลปุตฺโต พหุ ปฺุ ปสวติ ทกฺขิเณยฺยาน
สมฺมุขีภาวา สทฺโธ กุลปุตฺโต พหุ ปฺุ ปสวติ ตุมฺหากฺเจวาย
สทฺธา อตฺถิ เทยฺยธมฺโม จ สวิชฺชติ อหฺจ
ปฏิคฺคาหโก สจาห น ปฏิคฺคเหสฺสามิ เอว ตุเมฺห ปฺุเน
ปริพาหิรา ภวิสฺสถ น มยฺห อิมินา อตฺโถ อปจ ตุมฺหากเยว
อนุกมฺปาย ปฏิคฺคณฺหามีติ ตทุปาทาย พหุมฺป จีวร ปฏิคฺคณฺหาติ
พหุมฺป ปณฺฑปาต ปฏิคฺคณฺหาติ พหุมฺป เสนาสน ปฏิคฺคณฺหาติ
พหุมฺป คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ ยา เอวรูปา
ภากุฏิกา ภากุฏิย กุหนา กุหายนา กุหิตตฺต อิท วุจฺจติ
ปจฺจยปฏิเสวนสงฺขาต กุหนวตฺถุ ฯ
กตม อิริยาปถสงฺขาต กุหนวตฺถุ ฯ อิเธกจฺโจ ปาปจฺโฉ
อิจฺฉาปกโต สมฺภาวนาธิปฺปาโย เอว ม ชโน สมฺภาเวสฺสตีติ
คมน สณฺเปติ าน สณฺเปติ นิสชฺช สณฺเปติ เสยฺย ๑
สณฺเปติ ปณิธาย คจฺฉติ ปณิธาย ติฏติ ปณิธาย นิสที ติ
ปณิธาย เสยฺย กปฺเปติ สมาหิโต วิย คจฺฉติ สมาหิโต วิย
ติฏติ สมาหิโต วิย นิสีทติ สมาหิโต วิย เสยฺย กปฺเปติ
อาปาถกชฺฌายีว โหติ ฯ ยา เอวรูปา อิริยาปถสฺส อาปนา
#๑ ม. สยน ฯ
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ปนา สณฺปนา ภากุฏิกา ภากุฏยิ  กุหนา กุหายนา กุหติ ตฺต
อิท วุจฺจติ อิริยาปถสงฺขาต กุหนวตฺถุ ฯ
กตม สามนฺตชปฺปนสงฺขาต กุหนวตฺถุ ฯ อิเธกจฺโจ ปาปจฺโฉ
อิจฺฉาปกโต สมฺภาวนาธิปฺปาโย เอว ม ชโน สมฺภาเวสฺสตีติ
อริยธมฺมสนฺนิสฺสิต วาจ ภาสติ โย เอวรูป จีวร ธาเรติ โส
สมโณ มเหสกฺโขติ ภณติ โย เอวรูป ปตฺต ธาเรติ โลหถาลก
ธาเรติ ธมฺมกรก ธาเรติ ปริสาวน ธาเรติ กฺุจิก
ธาเรติ อุปาหน ธาเรติ กายพนฺธน ธาเรติ อาโยค ธาเรติ
โส สมโณ มเหสกฺโขติ ภณติ ฯ ยสฺส เอวรูโป อุปชฺฌาโย
โส สมโณ มหเสกฺโขติ ภณติ ฯ ยสฺส เอวรูโป อาจริโย
[๑] สมานุปชฺฌายกา สมานาจริยกา มิตฺตา สนฺทิฏา สมฺภตฺตา
สหายา โส สมโณ มเหสกฺโขติ ภณติ ฯ โย เอวรูเป วิหาเร
วสติ โส สมโณ มเหสกฺโขติ ภณติ ฯ โย เอวรูเป อฑฺฒโยเค
วสติ ปาสาเท วสติ หมฺมิเย วสติ คุหาย วสติ เลเณ
วสติ กุฏิยา วสติ กูฏาคาเร วสติ อฏเฏ วสติ มาเฬ
วสติ อุทฺทณฺเฑ ๒ วสติ อุปฏานสาลาย วสติ มณฺฑเป วสติ
รุกฺขมูเล วสติ โส สมโณ มเหสกฺโขติ ภณติ ฯ อถวา
โกรชิกโกรชิโก ภากุฏิกภากุฏิโก กุหกุโห ลปลโป มุขสมฺภาวิโต
อย สมโณ อิมาส เอวรูปาน สนฺตาน วิหารสมาปตฺตีน ลาภีติ
ตาทิส คมฺภีร คูฬฺห นิปุณ ปฏิจฺฉนฺน โลกุตตฺ รสฺุตาปฏิสยุตฺต
#๑ โป. ม. เอวรูปา ฯ ๒ โป. ยุ. อุฏฏ ณฺเฑ ฯ
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กถ กเถติ ฯ ยา เอวรูปา ภากุฏิกา ภากุฏิย กุหนา กุหายนา
กุหิตตฺต อิท วุจฺจติ สามนฺตชปฺปนสงฺขาต กุหนวตฺถุ ฯ
พุทฺธสฺส ภควโต อิมานิ ตีณิ กุหนวตฺถูนิ ปหีนานิ สมุจฺฉินฺนานิ
วูปสนฺตานิ ปฏิปฺปสฺสทฺธานิ อภพฺพุปฺปตฺติกานิ าณคฺคินา ทฑฺฒานิ
ตสฺมา พุทฺโธ อกุโหติ อกุห ฯ
[๘๙๗] คณิมาคตนฺติ คณีติ คณี ฯ ภควา คณาจริโยติ
คณี ฯ คณสฺส สตฺถาติ คณี ฯ คณ ปริหรตีติ คณี ฯ คณ
โอวทตีติ คณี ฯ คณ อนุสาสตีติ คณี ฯ วิสารโท คณ
อุปสงฺกมตีติ คณี ฯ คณสฺส สุสฺสสู ติ โสต โอทหติ อฺาจิตฺต
อุปฏเปตีติ คณี ฯ คณ อกุสลา วุฏาเปตฺวา กุสเล
ปติฏเปตีติ คณี ฯ ภิกขฺ ุคณสฺส คณี ฯ ภิกฺขุนีคณสฺส คณี ฯ
อุปาสกคณสฺส คณี ฯ อุปาสิกาคณสฺส คณี ฯ ราชคณสฺส
คณี ฯ ขตฺติยคณสฺส คณี ฯ พฺราหฺมณคณสฺส คณี ฯ เวสฺสคณสฺส
คณี ฯ สุทฺทคณสฺส คณี ฯ พฺรหฺมคณสฺส คณี ฯ
เทวคณสฺส คณี ฯ สงฺฆี ๑ คณี คณาจริโย อาคโต อุปาคโต
สมุปาคโต สมฺปตฺโต สงฺกสฺสนครนฺติ อกุห คณิมาคต ฯ
[๘๙๘] พหุนฺนมิธ พทฺธานนฺติ พหุนฺนนฺติ พหุนฺน ขตฺติยาน
พฺราหฺมณาน เวสฺสาน สุทฺทาน คหฏาน ปพฺพชิตาน เทวาน
มนุสฺสาน ฯ พทฺธานนฺติ พทฺธาน พทฺธจราน ปริจาริกาน ๒ สิสฺสานฺนฺติ
พหุนฺนมิธ พทฺธาน ฯ
#๑ โป. ม. สงฺฆึ คณึ คณาจริย อาคนฺติอุปคต สมุปคต สมุปฺปนฺน ฯ
#๒ ม. ปริจารกาน ฯ
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[๘๙๙] อตฺถิ ปเฺหน อาคมนฺติ ปเฺหน อตฺถิโก อาคโตมฺหิ
ปฺห ปุจฺฉติ ุกาโม อาคโตมฺหิ ปฺห โสตุกาโม อาคโตมฺหีติ
เอวมฺป อตฺถิ ปเฺหน อาคม ฯ อถวา ปฺหตฺถิกาน ปฺหปุจฺฉกาน
ปฺห โสตุกามาน อาคมน อภิกฺกมน อุปสงฺกมน
ปยิรุปาสนา สิยาติ เอวมฺป อตฺถิ ปเฺหน อาคม ฯ อถวา
ปฺหาคโม ตุยฺห อตฺถิ [๑] ตฺวมสิ อลมตฺโต มยา ปุจฺฉิต กเถตุ
วิสฺสชฺเชตุ วตฺตุสฺเสต ๒ ภารนฺติ เอวมฺป อตฺถิ ปเฺหน อาคม ฯ
เตนาห สารีปุตฺตตฺเถโร
ต พุทฺธ อสิต ตาทึ อกุห คณิมาคต
พหุนฺนมิธ พทฺธาน อตฺถิ ปเฺหน อาคมนฺติ ฯ
[๙๐๐] ภิกฺขุโน วิชิคุจฺฉโต ภชโต ริตฺตมาสน
รุกฺขมูล สุสาน วา ปพฺพตาน คุหาสุ วา ฯ
[๙๐๑] ภิกฺขุโน วิชคิ ุจฺฉโตติ ภิกฺขุโนติ กลฺยาณปุถุชฺชนสฺส
วา ภิกฺขุโน เสกฺขสฺส วาติ ภิกฺขุโน ฯ วิชิคุจฺฉโตติ ชาติยา
วิชิคุจฺฉโต ชราย พฺยาธินา มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ
โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ วิชิคุจฺฉโต เนรยิเกน ทุกฺเขน ติรจฺฉานโยนิเกน
ทุกฺเขน ปตตฺ ิวิสยิเกน ทุกฺเขน มานุสเกน ทุกฺเขน คพฺโภกฺกนฺติมูลเกน
ทุกฺเขน คพฺเภ ิติมูลเกน ทุกฺเขน คพฺภวุฏานมูลเกน
ทุกฺเขน ชาตสฺสูปนิพนฺธเกน ทุกฺเขน ชาตสฺส ปราเธยฺยเกน ทุกฺเขน
อตฺตูปกฺกเมน ทุกฺเขน ปรูปกฺกเมน ทุกฺเขน ทุกขฺ ทุกฺเขน สงฺขารทุกฺเขน
#๑ ม. ตฺวมฺป ปณฺห ฯ ๒ โป. ม. วหสฺเสต ฯ
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วิปริณามทุกฺเขน จกฺขุโรเคน ทุกฺเขน โสตโรเคน ทุกฺเขน
ฆานโรเคน ทุกฺเขน ชิวหฺ าโรเคน ทุกฺเขน กายโรเคน ทุกฺเขน
สีสโรเคน ทุกฺเขน กณฺณโรเคน ทุกฺเขน มุขโรเคน ทุกฺเขน ทนฺตโรเคน
ทุกฺเขน กาเสน สาเสน ปนาเสน ฑเหน ชเรน กุจฺฉิโรเคน
มุจฺฉาย ปกฺขนฺทิกาย สูลาย วิสูจิกาย กุฏเน คณฺเฑน
กิลาเสน โสเสน อปมาเรน ททฺทยุ า กณฺฑุยา กจฺฉุยา รขสาย
วิตจฺฉิกาย โลหิเตน ปตฺเตน มธุเมเหน อสาย ปฬกาย ภคนฺทลาย
ปตฺตสมุฏาเนหิ อาพาเธหิ เสมฺหสมุฏาเนหิ อาพาเธหิ วาตสมุฏาเนหิ
อาพาเธหิ สนฺนิปาติเกหิ อาพาเธหิ อุตุปริณามเชหิ
อาพาเธหิ วิสมปริหารเชหิ อาพาเธหิ โอปกฺกมิเกหิ อาพาเธหิ
กมฺมวิปากเชหิ อาพาเธหิ สีเตน อุเณฺหน ชิฆจฺฉาย ปปาสาย
อุจฺจาเรน ปสฺสาเวน ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺเสหิ ทุกฺเขหิ
มาตุมรเณน ทุกฺเขน ปตุมรเณน ทุกฺเขน ภาตุมรเณน ทุกเฺ ขน
ภคินีมรเณน ทุกฺเขน ปุตฺตมรเณน ทุกฺเขน ธีตุมรเณน ทุกฺเขน
าติพฺยสเนน โภคพฺยสเนน โรคพฺยสเนน สีลพฺยสเนน ทิฏิพฺยสเนน
ทุกฺเขน วิชคิ ุจฺฉโต อฏฏิยโต หรายโต ชิคุจฺฉโตติ ภิกฺขุโน
วิชิคุจฺฉโต ฯ
[๙๐๒] ภชโต ริตฺตมาสนนฺติ อาสน วุจฺจติ ยตฺถ นิสีทติ
มฺโจ ป ภิสิ ตฏฏิกา จมฺมขณฺโฑ ติณสนฺถาโร ๑ ปณฺณสนฺถาโร
ปลาลสนฺถาโร ฯ ต อาสน อสปฺปายรูปทสฺสเนน ริตฺต วิวิตฺต
#๑ .. สนฺถโรติป ปาโ ฯ
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ปวิวิตฺต อสปฺปายสทฺทสฺสวเนน ริตฺต วิวิตฺต ปวิวิตฺต ฯเปฯ
อสปฺปาเยหิ ปฺจหิ กามคุเณหิ ริตตฺ  วิวิตฺต ปวิวิตฺต ฯ ต
อาสน ภชโต สมฺภชโต เสวโต นิเสวโต สเสวโต ปฏิเสวโตติ
ภชโต ริตฺตมาสน ฯ
[๙๐๓] รุกฺขมูล สุสาน วาติ รุกขฺ มูลเยว รุกขฺ มูล สุสานเยว
สุสานนฺติ รุกฺขมูล สุสาน วา ฯ
[๙๐๔] ปพฺพตาน คุหาสุ วาติ ปพฺพตาเยว ปพฺพตา กนฺทราเยว
กนฺทรา คิริคุหาเยว คิริคุหา ปพฺพตนฺตริกาโย วุจฺจนฺติ
ปพฺพตคพฺภรา ๑ ปพฺพตานนฺติ ปพฺพตาน คุหาสุ วา ฯ เตนาห
สารีปุตฺตตฺเถโร
ภิกฺขุโน วิชิคุจฺฉโต ภชโต ริตฺตมาสน
รุกฺขมูล สุสาน วา ปพฺพตาน คุหาสุ วาติ ฯ
[๙๐๕] อุจฺจาวเจสุ สยเนสุ คีวนฺโต ตตฺถ เภรวา
เยหิ ภิกฺขุ น เวเธยฺย นิคฺโฆเส สยนาสเน ฯ
[๙๐๖] อุจฺจาวเจสุ สยเนสูติ อุจฺจาวเจสูติ อุจฺจาวเจสุ หีนปฺปณีเตสุ
เฉกปาปเกสุ ฯ สยเนสูติ ๒ สยน วุจฺจติ เสนาสน วิหาโร
อฑฺฒโยโค ปาสาโท หมฺมิย คุหาติ อุจฺจาวเจสุ สยเนสุ ฯ
[๙๐๗] คีวนฺโต ๓ ตตฺถ เภรวาติ คีวนฺโตติ คีวนฺโต กุชชฺ นฺโต
นทนฺโต สทฺท กโรนฺโต ฯ อถวา กีวนฺโต กตี กิตฺตกา กีวตกา
กีวพหุกา ๔ ฯ เต เภรวาติ สีหา พฺยคฺฆา ทีป อจฺฉตรจฺฉา โกกา
#๑ ม. ปพฺพตปพฺภาราติ ปพฺพตาน คุหาสุ วา ฯ ๒ ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ
#๓ ม. กิวนฺโต ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๔ ม. กีวพหุกา เต ฯ
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โคมหิสา หตฺถี อหิ วิจฺฉิกา สตปที โจรา วา อสฺสุ มาณวา
กตกมฺมา วา อกตกมฺมา วาติ คีวนฺโต ตตฺถ เภรวา ฯ
[๙๐๘] เยหิ ภิกฺขุ น เวเธยฺยาติ เยหีติ เยหิ เภรเวหิ
เภรเว ปสฺสติ ฺวา วา สุณิตฺวา วา น เวเธยฺย นปฺปเวเธยฺย น
สมฺปเวเธยฺย น ตเสยฺย น อุตฺตเสยฺย น ปริตฺตเสยฺย น ภาเยยฺย
น สนฺตาส อาปชฺเชยฺย อภิรุ อสฺส อจฺฉมฺภี อนุตฺราสี อปลายี
ปหีนภยเภรโว วิคตโลมหโส วิหเรยฺยาติ เยหิ ภิกฺขุ น เวเธยฺย ฯ
[๙๐๙] นิคฺโฆเส สยนาสเนติ อปฺปสทฺเท อปฺปนิคฺโฆเส วิชนวาเต
มนุสฺสราหเสยฺยเก ปฏิสลฺลานสารุปฺเป เสนาสเนติ นิคฺโฆเส
สยนาสเน ฯ เตนาห สารีปุตฺตตฺเถโร
อุจฺจาวเจสุ สยเนสุ คีวนฺโต ตตฺถ เภรวา
เยหิ ภิกฺขุ น เวเธยฺย นิคฺโฆเส สยนาสเนติ ฯ
[๙๑๐] กตี ปริสฺสยา โลเก คจฺฉโต อคต ทิส ๑
เย ภิกฺขุ อภิสมฺภเว ปนฺตมฺหิ สยนาสเน ฯ
[๙๑๑] กตี ปริสฺสยา โลเกติ กตีติ กตี กิตฺตกา กีวตกา
กีวพหุกา ฯ ปริสฺสยาติ เทฺว ปริสฺสยา ปากฏปริสฺสยา จ ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสยา
จฯ
กตเม ปากฏปริสฺสยา ฯ สีหา พฺยคฺฆา ทีป อจฺฉตรจฺฉา
โกกา โคมหิสา หตฺถี อหิ วิจฺฉิกา สตปที โจรา วา อสฺสุ
#๑ อมต ทิสนฺติป ปาโ ฯ
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มาณวา กตกมฺมา วา อกตกมฺมา วา จกฺขุโรโค โสตโรโค๖
ฆานโรโค ชิวฺหาโรโค กายโรโค สีสโรโค กณฺณโรโค มุขโรโค
ทนฺตโรโค กาโส สาโส ปนาโส ฑโห ชโร กุจฺฉิโรโค มุจฺฉา
ปกฺขนฺทิกา สูลา วิสูจิกา กุฏ คณฺโฑ กิลาโส โสโส อปมาโร
ททฺทุ กณฺฑุ กจฺฉุ รขสา วิตจฺฉิกา โลหิต ปตฺต มธุเมโห อสา
ปฬกา ภคนฺทลา ปตฺตสมุฏานา อาพาธา เสมฺหสมุฏานา
อาพาธา วาตสมุฏานา อาพาธา สนฺนิปาติกา อาพาธา อุตุปริณามชา
อาพาธา วิสมปริหารชา อาพาธา โอปกฺกมิกา อาพาธา
กมฺมวิปากชา อาพาธา สีต อุณฺห ชิฆจฺฉา ปปาสา อุจฺจาโร
ปสฺสาโว ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺโส อิติ วา ๑ อิเม วุจฺจนฺติ
ปากฏปริสฺสยา ฯ
กตเม ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสยา ฯ กายทุจฺจริต วจีทุจฺจริต มโนทุจฺจริต
กามจฺฉนฺทนีวรณ พฺยาปาทนีวรณ ถีนมิทฺธนีวรณ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณ
วิจิกิจฺฉานีวรณ ราโค โทโส โมโห โกโธ อุปนาโห
มกฺโข ปฬาโส อิสฺสา มจฺฉริย มายา สาเยฺย ถมฺโภ สารมฺโภ
มาโน อติมาโน มโท ปมาโท สพฺเพ กิเลสา สพฺเพ ทุจฺจริตา
สพฺเพ ทรถา สพฺเพ ปริฬาหา สพฺเพ สนฺตาปา สพฺพากุสลาภิ
สงฺขารา อิเม วุจฺจนฺติ ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสยา ฯ
ปริสฺสยาติ เกนตฺเถน ปริสฺสยา ฯ ปริสหนฺตตี ิ ปริสฺสยา ฯ
ปริหานาย สวตฺตนฺตีติ ปริสฺสยา ฯ ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา ฯ
#๑ ม อิติ วาติ น ทิสฺสติ ฯ
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กถ ปริสหนฺตีติ ปริสสฺ ยา ฯ เต ปริสฺสยา ต ปุคฺคล สหนฺติ
ปริสหนฺติ อภิภวนฺติ อชฺโฌตฺถรนฺติ ปริยาทิยนฺติ มทฺทนฺติ ฯ เอว
ปริสหนฺตีติ ปริสฺสยา ฯ
กถ ปริหานาย สวตฺตนฺตีติ ปริสฺสยา ฯ เต ปริสฺสยา
กุสลาน ธมฺมาน ปริหานาย อนฺตรายาย สวตฺตนฺติ ฯ กตเมส
กุสลาน ธมฺมาน ฯ สมฺมาปฏิปทาย อนุโลมปฏิปทาย อปจฺจนีก
ปฏิปทาย [๑] อนฺวตฺถปฏิปทาย ธมฺมานุธมฺมปฏิปทาย สีเลสุ
ปริปูริการิตาย ๒ อินฺทรฺ ิเยสุ คุตฺตทฺวารตาย โภชเน ตฺตฺุตาย
ชาคริยานุโยคสฺส สติสมฺปชฺสฺส จตุนฺน สติปฏานาน
ภาวนานุโยคสฺส จตุนฺน สมฺมปฺปธานาน จตุนฺน อิทฺธิปฺปาทาน
ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน ปฺจนฺน พลาน สตฺตนฺน โพชฺฌงฺคาน
อริยสฺส อฏงฺคิกสฺส มคฺคสฺส ภาวนานุโยคสฺส อิเมส กุสลานป
ธมฺมาน ปริหานาย อนฺตรายาย สวตฺตนฺติ ฯ เอว ปริหานาย
สวตฺตนฺตีติ ปริสฺสยา ฯ
กถ ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา ฯ ตตฺเถเต ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อตฺตภาวสนฺนิสฺสยา ฯ ยถา พิเล พิลาสยา
ปาณา สยนฺติ ทเก ทกาสยา ปาณา สยนฺติ วเน วนาสยา
ปาณา สยนฺติ รุกฺเข รุกฺขาสยา ปาณา สยนฺติ เอวเมว
ตตฺเถเต ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อตฺตภาวสนฺนิสฺสยาติ
เอวมฺป ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา ฯ
#๑ ม. อวิรุทธฺ ปฏิปทาย ฯ ๒ ม. ยุ. ปริปูรการิตาย ฯ
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วุตฺต เหต ภควตา สานฺเตวาสิโก ภิกฺขเว ภิกฺขุ สาจริยโก
ทุกฺข น ผาสุ วิหรติ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สานฺเตวาสิโก
สาจริยโก ทุกฺข น ผาสุ วิหรติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน จกฺขนุ า
รูป ทิสฺวา อุปฺปชฺชนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สรสงฺกปฺปา
สฺโชนียา ตฺยสฺส อนฺโต วสนฺติ อนฺวาสฺสวนฺติ ปาปกา
อกุสลา ธมฺมาติ ตสฺมา สานฺเตวาสิโกติ วุจฺจติ เต น สมุทาจรนฺติ
ปาปกา อกุสลา ธมฺมาติ ตสฺมา สาจริยโกติ วุจฺจติ
ปุน จ ปร ภิกฺขเว ภิกฺขุโน โสเตน สทฺท สุตฺวา ฆาเนน คนฺธ
ฆายิตฺวา ชิวฺหาย รส สายิตฺวา กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา
มนสา ธมฺม วิฺาย อุปฺปชฺชนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
สรสงฺกปฺปา สฺโชนียา ตฺยสฺส อนฺโต วสนฺติ อนฺวาสฺสวนฺติ
ปาปกา อกุสลา ธมฺมาติ ตสฺมา สานฺเตวาสิโกติ วุจฺจติ เต
น สมุทาจรนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมาติ ตสฺมา สาจริยโกติ
วุจฺจติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สานฺเตวาสิโก สาจริยโก ทุกฺข
น ผาสุ วิหรตีติ ฯ เอวมฺป ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา ฯ
วุตฺต เหต ภควตา ตโยเม ภิกฺขเว อนฺตรามลา อนฺตราอมิตฺตา
อนฺตราสปตฺตา อนฺตราวธกา อนฺตราปจฺจตฺถิกา กตเม
ตโย โลโภ ภิกฺขเว อนฺตรามโล อนฺตราอมิตฺโต อนฺตราสปตฺโต
อนฺตราวธโก อนฺตราปจฺจตฺถิโก โทโส ภิกฺขเว อนฺตรามโล
อนฺตราอมิตฺโต อนฺตราสปตฺโต อนฺตราวธโก อนฺตราปจฺจตฺถิโก
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โมโห ภิกขฺ เว อนฺตรามโล อนฺตราอมิตฺโต อนฺตราสปตฺโต
อนฺตราวธโก อนฺตราปจฺจตฺถิโก อิเม โข ภิกฺขเว ตโย อนฺตรามลา
อนฺตราอมิตฺตา อนฺตราสปตฺตา อนฺตราวธกา อนฺตราปจฺจตฺถิกา ฯ
อนตฺถชนโน โลโภ โลโภ จิตฺตปฺปโกปโน
ภยมนฺตรโต ชาต ต ชโน นาวพุชฺฌติ
ลุทฺโธ อตฺถ น ชานาติ ลุทโฺ ธ ธมฺม น ปสฺสติ
อนฺธตม ตทา โหติ ย โลโภ สหเต นร
อนตฺถชนโน โทโส โทโส จิตฺตปฺปโกปโน
ภยมนฺตรโต ชาต ต ชโน นาวพุชฺฌติ
กุทฺโธ อตฺถ น ชานาติ กุทฺโธ ธมฺม น ปสฺสติ
อนฺธตม ตทา โหติ ย โกโธ ๑ สหเต นร
อนตฺถชนโน โมโห โมโห จิตฺตปฺปโกปโน
ภยมนฺตรโต ชาต ต ชโน นาวพุชฺฌติ
มูโฬฺห อตฺถ น ชานาติ มูโฬฺห ธมฺม น ปสฺสติ
อนฺธตม ตทา โหติ ย โมโห สห เต นรนฺติ ฯ
เอวมฺป ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา ฯ
วุตฺต เหต ภควตา ตโย โข มหาราช ปุริสสฺส ธมฺมา
อชฺฌตฺต อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชนฺติ อหิตาย ทุกฺขาย อผาสุวิหาราย
กตเม ตโย โลโภ โข มหาราช ปุริสสฺส ธมฺโม อชฺฌตฺต
อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ อหิตาย ทุกฺขาย อผาสุวิหาราย โทโส
#๑ ม. ย โทโส ฯ
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โข มหาราช ปุริสสฺส ธมฺโม อชฺฌตฺต อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ
อหิตาย ทุกขฺ าย อผาสุวิหาราย โมโห โข มหาราช ปุริสสฺส
ธมฺโม อชฺฌตฺต อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ อหิตาย ทุกฺขาย
อผาสุวิหาราย อิเม โข มหาราช ตโย ปุริสสฺส ธมฺมา อชฺฌตฺต
อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชนฺติ อหิตาย ทุกฺขาย อผาสุวิหารายาติ ฯ
โลโภ โทโส จ โมโห จ ปุริส ปาปเจตส
หึสนฺติ อตฺตสมฺภูตา ตจสารว สมฺผลนฺติ ฯ
เอวมฺป ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา ฯ
วุตฺต เหต ภควตา
ราโค จ โทโส จ อิโตนิทานา
อรตี รติ ๑ โลมหโส อิโตชาโต
อิโต สมุฏาย มโนวิตกฺกา
กุมารกา ธงฺกมิโวสฺสชฺชนฺตตี ิ ฯ
เอวมฺป ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา ฯ โลเกติ มนุสสฺ โลเกติ กตี
ปริสฺสยา โลเก ฯ
[๙๑๒] คจฺฉโต อคต ทิสนฺติ อคตทิสา วุจฺจติ อมตนิพฺพาน
โย โส สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค
นิโรโธ นิพพฺ าน ฯ อคตปุพฺพา น ทิสา คตปุพฺพา อิมินา ทีเฆน
อทฺธุนา ฯ สมติตฺติก อนวเสส เตลปตฺต ยถา ปริหเรยฺย เอว
สจิตฺตมนุรกฺเขยฺย ๒ ปตฺถยมาโน ทิส อคตปุพฺพ ฯ อคตปุพฺพ ทิส
#๑ ม. ยุ. อรตี รตี ฯ ๒ ม. สจิตฺตมนุรกฺเข ปตฺถยาโน ฯ
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วชโต คจฺฉโต อภิกฺกมโตติ คจฺฉโต อคต ทิส ฯ
[๙๑๓] เย ภิกฺขุ อภิสมฺภเวติ เยติ เย ปริสฺสเย อภิสมฺภเวยฺย
อภิภเวยฺย อชฺโฌตฺถเรยฺย ปริยาทิเยยฺย มทฺเทยฺยาติ เย ภิกฺขุ
อภิสมฺภเว ฯ
[๙๑๔] ปนฺตมฺหิ สยนาสเนติ อนฺเต ปนฺเต ปริยนฺเต เสลนฺเต
วา วนนฺเต วา อุทกนฺเต วา นทนฺเต วา ยตฺถ น กสิยติ น
วปยติ ชนนฺต อติกฺกมิตฺวา มนุสฺสาน อนูปจาเร เสนาสเนติ
ปนฺตมฺหิ สยนาสเน ฯ เตนาห สารีปุตฺตตฺเถโร
กตี ปริสฺสยา โลเก คจฺฉโต อคต ทิส
เย ภิกฺขุ อภิสมฺภเว ปนฺตมฺหิ สยนาสเนติ ฯ
[๙๑๕] กฺยาสฺส พฺยปฺปถโย อสฺสุ กฺยาสฺสสฺสุ อิธ โคจรา
กานิ สีลพฺพตานสฺสุ ๑ ปหิตตฺตสฺส ภิกฺขุโน ฯ
[๙๑๖] กฺยาสฺส พฺยปฺปถโย อสฺสูติ กีทิเสน พฺยปฺปเถน
สมนฺนาคโต อสฺส กึสณฺิเตน กึปกาเรน กึปฏิภาเคนาติ
วจีปาริสุทฺธึ ปุจฺฉติ ฯ
กตมา วจีปาริสุทฺธิ ฯ อิธ ภิกฺขุ มุสาวาท ปหาย มุสาวาทา
ปฏิวิรโต โหติ สจฺจวาที สจฺจสนฺโธ เถโต ปจฺจยิโก อวิสวาทโก
โลกสฺส ปสณ
ุ  วาจ ปหาย ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ
อิโต สุตฺวา น อมุตฺร อกฺขาตา อิเมส เภทาย อมุตฺร วา สุตวฺ า
น อิเมส อกฺขาตา อมูส เภทาย อิติ ภินฺนาน วา สนฺธาตา
#๑ ม. สีลพฺพตานาสฺสุ ฯ
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สหิตาน วา อนุปฺปทาตา สมคฺคาราโม สมคฺครโต สมคฺคนนฺที
สมคฺคกรณึ วาจ ภาสิตา โหติ ผรุส วาจ ปหาย ผรุสาย
วาจาย ปฏิวิรโต โหติ ยา สา วาจา เนลา กณฺณสุขา
เปมนียา หทยงฺคมา โปรี พหุชนกนฺตา พหุชนมนาปา ตถารูป
วาจ ภาสิตา โหติ สมฺผปฺปลาป ปหาย สมฺผปฺปลาปา
ปฏิวิรโต โหติ กาลวาที ภูตวาที อตฺถวาที ธมฺมวาที วินยวาที
นิธานวตึ วาจ ภาสิตา โหติ กาเลน สาปเทส ปริยนฺตวตึ
อตฺถสฺหิต จตูหิ วจีสุจริเตหิ สมนฺนาคโต จตุทฺโทสาปคต วาจ
ภาสติ พตฺตึสาย ติรจฺฉานกถาย อารโต อสฺส วิรโต ปฏิวิรโต
นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา
วิหรติ ๑ ทส กถาวตฺถูนิ กเถติ เสยฺยถีท อปฺปจ ฺฉกถ สนฺตฏุ ิกถ
ปวิเวกกถ อสสคฺคกถ วิริยารมฺภกถ สีลกถ สมาธิกถ ปฺากถ
วิมุตฺติกถ วิมุตฺติาณทสฺสนกถ สติปฏานกถ สมฺมปฺปธานกถ
อิทฺธิปฺปาทกถ อินฺทฺริยกถ พลกถ โพชฺฌงฺคกถ มคฺคกถ ผลกถ
นิพฺพานกถ กเถติ วาจาย ยโต ยตฺโต ปฏิยตฺโต คุตฺโต โคปโต
รกฺขิโต สวุโต อย วจีปาริสุทฺธิ ฯ เอทิสาย วจีปาริสุทฺธิยา
สมนฺนาคโต อสฺสาติ กฺยาสฺส พฺยปฺปถโย อสฺสุ ฯ
[๙๑๗] กฺยาสฺสสฺสุ อิธ โคจราติ กีทิเสน โคจเรน สมนฺนาคโต
อสฺส กึสณฺิเตน กึปกาเรน กึปฏิภาเคนาติ โคจร ปุจฺฉติ ฯ อตฺถิ
อโคจโร อตฺถิ โคจโร ฯ
#๑ ยุ. วิหเรยฺย ฯ
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กตโม อโคจโร ฯ อิเธกจฺโจ เวสิยโคจโร วา โหติ
วิธวโคจโร ๑ วา โหติ ถูลกุมารีโคจโร วา โหติ ปณฺฑกโคจโร วา
โหติ ภิกฺขุนีโคจโร วา โหติ ปานาคารโคจโร วา โหติ สสฏโ
วิหรติ ราชูหิ ราชมหามตฺเตหิ ติตฺถิเยหิ ติตฺถิยสาวเกหิ อนนุโลมิเกน
คิหิสสคฺเคน ยานิ วา ปน ตานิ กุลานิ อสฺสทฺธานิ อปฺปสนฺนานิ
อโนปานภูตานิ อกฺโกสกปริภาสกานิ อนตฺถกามานิ อหิตกามานิ
อผาสุกามานิ อโยคกฺเขมกามานิ ภิกฺขูน ภิกฺขุนีน อุปาสกาน
อุปาสิกาน ตถารูปานิ กุลานิ เสวติ ภชติ ปยิรุปาสติ อย
วุจฺจติ อโคจโร ฯ อถวา อนฺตรฆร ปวิฏโ  วีถึ ปฏิปนฺโน
อสวโุ ต คจฺฉติ หตฺถึ โอโลเกนฺโต อสฺส โอโลเกนฺโต รถ
โอโลเกนฺโต ปตฺตึ โอโลเกนฺโต อิตฺถิโย โอโลเกนฺโต ปุริเส
โอโลเกนฺโต กุมารเก โอโลเกนฺโต กุมาริกาโย โอโลเกนฺโต
อนฺตราปณ โอโลเกนฺโต ฆรมุขานิ โอโลเกนฺโต อุทฺธ โอโลเกนฺโต
อโธ โอโลเกนฺโต ทิสาวิทิส เปกฺขมาโน ๒ คจฺฉติ อยมฺป
วุจฺจติ อโคจโร ฯ อถวา จกฺขุนา รูป ทิสฺวา นิมิตฺตคฺคาหี โหติ
อนุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน ฯเปฯ มนินฺทฺริย อสวุต
วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ
ตสฺส น สวราย ปฏิปชฺชติ น รกฺขติ มนินฺทรฺ ิย มนินฺทฺรเิ ย
น สวร อาปชฺชติ อยมฺป วุจฺจติ อโคจโร ฯ ยถา วา ปเนเก
โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต
#๑ ม. วิธวาโคจโร ฯ ๒ ม. วิเปกฺขมาโน ฯ
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เอวรูป วิสูกทสฺสน อนุยุตฺตา วิหรนฺติ เสยฺยถีท นจฺจ คีต
วาทิต เปกฺข อกฺขาน ปาณิสฺสร เวตาฬ กุมฺภถูน โสภนครก ๑
จณฺฑาล วส โธวน หตฺถิยุทฺธ อสฺสยุทฺธ มหิสยุทฺธ [๒] อุสภยุทฺธ
อชยุทฺธ เมณฺฑยุทฺธ กุกฺกุฏยุทฺธ วฏฏกยุทฺธ ทณฺฑยุทฺธ มุฏ ิยุทฺธ
นิพฺพุทฺธ อุยฺโยธิก พลคฺค เสนาพฺยูห อณีกทสฺสน อิติ วา อิติ
เอวรูป วิสูกทสฺสน อนุยุตฺตา โหนฺติ อยมฺป วุจฺจติ อโคจโร ฯ
ปฺจป กามคุณา อโคจโร ฯ วุตฺต เหต ภควตา มา
ภิกฺขเว อโคจเร จรถ ปรวิสเย อโคจเร ภิกฺขเว จรต
ปรวิสเย ลจฺฉติ มาโร โอตาร ลจฺฉติ มาโร อารมฺมณ โก
จ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อโคจโร ปรวิสโย ยทิท ปฺจ
กามคุณา กตเม ปฺจ จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏา กนฺตา
มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนียา โสตวิฺเยฺยา สทฺทา
ฆานวิฺเยฺยา คนฺธา ชิวฺหาวิฺเยฺยา รสา กายวิฺเยฺยา
โผฏพฺพา อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนียา
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน อโคจโร ปรวิสโยติ ฯ อยมฺป
วุจฺจติ อโคจโร ฯ
กตโม โคจโร ฯ อิธ ภิกฺขุ น เวสิยโคจโร โหติ น
วิธวโคจโร โหติ น ถูลกุมารีโคจโร โหติ น ปณฺฑกโคจโร
โหติ น ภิกฺขุนีโคจโร โหติ น ปานาคารโคจโร โหติ อสสฏโ
วิหรติ ราชูหิ ราชมหามตฺเตหิ ติตฺถิเยหิ ติตฺถิยสาวเกหิ
#๑ ม. โสภนก ฯ ๒ ยุ. สยทุ ฺธ ฯ
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อนนุโลมิเกน คิหิสสคฺเคน ยานิ วา ปน ตานิ กุลานิ สทฺธานิ
ปสนฺนานิ โอปานภูตานิ กาสาวปชฺโชตานิ อิสิวาตปฏิวาตานิ อตฺถกามานิ
หิตกามานิ ผาสุกามานิ โยคกฺเขมกามานิ ภิกฺขูน ภิกฺขุนีน
อุปาสกาน อุปาสิกาน ตถารูปานิ กุลานิ เสวติ ภชติ ปยิรปุ าสติ
อย วุจฺจติ โคจโร ฯ อถวา ภิกฺขุ อนฺตรฆร ปวิฏโ วีถึ
ปฏิปนฺโน สวุโต คจฺฉติ น หตฺถึ โอโลเกนฺโต น อสฺส โอโลเกนฺโต
น รถ โอโลเกนฺโต น ปตฺตึ โอโลเกนฺโต ฯเปฯ น
ทิสาวิทิส เปกฺขมาโน คจฺฉติ อยมฺป วุจฺจติ โคจโร ฯ อถวา [๑]
จกฺขุนา รูป ทิสฺวา น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ ฯเปฯ มนินฺทฺริเย
สวร อาปชฺชติ อยมฺป วุจฺจติ โคจโร ฯ ยถา วา ปเนเก
โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต
เอวรูป วิสูกทสฺสน อนนุยุตฺตา วิหรนฺติ เสยฺยถีท นจฺจ คีต
วาทิต ฯเปฯ อณีกทสฺสน อิติ วา อิติ เอวรูปา วิสูกทสฺสนานุโยคา
ปฏิวิรโต โหติ อยมฺป วุจฺจติ โคจโร ฯ จตฺตาโรป
สติปฏานา โคจโร ฯ วุตฺต เหต ภควตา โคจเร ภิกฺขเว
จรถ สเก ปตฺติเก วิสเย โคจเร ภิกฺขเว จรต สเก ปตฺติเก
วิสเย น ลจฺฉติ มาโร โอตาร น ลจฺฉติ มาโร อารมฺมณ
โก จ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน โคจโร สโก ปตฺติโก วิสโย ยทิท
จตฺตาโร สติปฏานา กตเม จตฺตาโร อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย
#๑ ม. ภิกฺขุ ฯ

สุตฺต ขุ. มหานิทฺเทโส - หนาที่ 584

โลเก อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺส เวทนาสุ จิตฺเต ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี
วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน โคจโร สโก ปตตฺ ิโก วิสโยติ ฯ
อยมฺป วุจฺจติ โคจโร ฯ อีทิเสน โคจเรน สมนฺนาคโต
อสฺสาติ กฺยาสฺสสฺสุ อิธ โคจรา ฯ
[๙๑๘] กานิ สีลพฺพตานสฺสูติ กีทิเสน สีลพฺพตฺเตน สมนฺนาคโต
อสฺส กึสณฺิเตน กึปกาเรน กึปฏิภาเคนาติ สีลพฺพตฺตปาริสุทฺธึ
ปุจฺฉติ ฯ
กตมา สีลพฺพตฺตปาริสุทฺธิ ๑ ฯ อตฺถิ สีลฺเจว วตฺตฺจ อตฺถิ
วตฺต น สีล ฯ
กตม สีลฺเจว วตฺตฺจ ฯ อิธ ภิกฺขุ สีลวา โหติ
ปาฏิโมกฺขสวรสวุโต วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน อณุมตฺเตสุ
วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ โย ตตฺถ สยโม
สวโร อวีติกฺกโม อิท สีล ฯ ย สมาทาน ต วตฺต ฯ
สวรฏเน สีล สมาทานฏเน วตฺต ฯ อิท วุจฺจติ สีลฺเจว
วตฺตฺจ ฯ
กตม วตฺต น สีล ฯ อฏ ธุตงฺคานิ อารฺิกงฺค ปณฺฑปาติกงฺค
ปสุกูลิกงฺค เตจีวริกงฺค สปทานจาริกงฺค ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺค
เนสชฺชิกงฺค ยถาสนฺถติกงฺค อิท วุจฺจติ วตฺต น สีล ฯ
วิริยสมาทานมฺป วุจฺจติ วตฺต น สีล ฯ กาม ตโจ จ นฺหารุ
#๑ โป. ยุ. ปาริสุทฺธิ ฯ
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จ อฏิ จ อวสุสฺสตุ ๑ สรีเร อุปสุสฺสตุ มสโลหิต ยนฺต
ปุริสถาเมน ปุริสพเลน ปุริสวิริเยน ปุริสปรกฺกเมน ปตฺตพฺพ น
ต อปาปุณิตฺวา วิริยสฺส สณฺาน ภวิสฺสตีติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ
ปทหติ เอวรูปมฺป วิริยสมาทาน วุจฺจติ วตฺต น สีล ฯ
นาสิสฺส น ปวิสฺสามิ วิหารโต น นิกฺขมึ ๒
นป ปสฺส นิปาเตสฺส ตณฺหาสลฺเล อนูหเตติ
จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ เอวรูปมฺป วิริยสมาทาน วุจฺจติ วตฺต
น สีล ฯ น ตาวาห อิม ปลฺลงฺก ภินฺทิสฺสามิ ยาว เม
น อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต วิมุจฺจิสฺสตีติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ
ปทหติ เอวรูปมฺป วิริยสมาทาน วุจฺจติ วตฺต น สีล ฯ น
ตาวาห อิมมฺหา อาสนา วุฏหิสฺสามิ [๓] จงฺกมา โอโรหิสฺสามิ
วิหารา นิกฺขมิสฺสามิ อฑฺฒโยคา นิกฺขมิสฺสามิ ปาสาทา
นิกฺขมิสฺสามิ หมฺมิยา นิกฺขมิสฺสามิ คุหาย นิกฺขมิสฺสามิ เลณา=
นิกฺขมิสฺสามิ กุฏิยา นิกฺขมิสฺสามิ กูฏาคารา นิกฺขมิสฺสามิ
อฏฏา นิกขฺ มิสฺสามิ มาฬา นิกฺขมิสฺสามิ อุททฺ ณฺฑา นิกขฺ มิสฺสามิ
อุปฏานสาลาย นิกฺขมิสฺสามิ มณฺฑปา นิกขฺ มิสฺสามิ รุกฺขมูลา
นิกฺขมิสฺสามิ ยาว เม น อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต วิมุจฺจิสฺสตีติ
จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ เอวรูปมฺป วิริยสมาทาน วุจฺจติ วตฺต
น สีล ฯ อิมสฺมิฺเว ปุพฺพณฺหสมย อริยธมฺม อาหริสฺสามิ
สมาหริสฺสามิ อธิคจฺฉิสฺสามิ ผุสยิสฺสามิ สจฺฉิกริสฺสามีติ จิตฺต
#๑ ม. อวสิสสฺ ตุ ฯ ๒ โป. ม. นิกฺขเม ฯ ๓ โป. ม. น ตาวาห อิมมฺหา ฯ
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ปคฺคณฺหาติ ปทหติ เอวรูปมฺป วิรยิ สมาทาน วุจฺจติ วตฺต น
สีล ฯ อิมสฺมิฺเว มชฺฌนฺติกสมย สายณฺหสมย ปุเรภตฺต
ปจฺฉาภตฺต ปุริม ยาม มชฺฌิม ยาม ปจฺฉิม ยาม กาเฬ
ชุเณฺห วสฺเส เหมนฺเต คิเมฺห ปุริเม วโยขนฺเธ มชฺฌิเม
วโยขนฺเธ ปจฺฉิเม วโยขนฺเธ อริยธมฺม อาหริสฺสามิ สมาหริสสฺ ามิ
อธิคจฺฉิสฺสามิ ผุสยิสฺสามิ สจฺฉิกริสฺสามีติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ
เอวรูปมฺป วิริยสมาทาน วุจฺจติ วตฺต น สีล ฯ อย สีลพฺพตฺตปาริสุทฺธิ ฯ
อีทิสาย ๑ สีลพฺพตฺตปาริสุทฺธิยา สมนฺนาคโต อสฺสาติ
กานิ สีลพฺพตานสฺสุ ฯ
[๙๑๙] ปหิตตฺตสฺส ภิกฺขุโนติ ปหิตตฺตสฺสาติ อารทฺธวิริยสฺส
ถามวโต ทฬฺหปรกฺกมสฺส อนิกฺขิตฺตจฺฉนฺทสฺส อนิกฺขิตฺตธุรสฺส กุสเลสุ
ธมฺเมสุ ฯ อถวา เปสิตตฺตสฺส ยสฺสตฺตา ๒ เปสิโต อตฺตตฺเถ จ
าเย จ ลกฺขเณ จ การเณ จ านาาเน จ ฯ สพฺเพ สงฺขารา
อนิจฺจาติ เปสิตตฺตสฺส ฯ สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ เปสิตตฺตสฺส ฯ
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ เปสิตตฺตสฺส ฯ อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาราติ
เปสิตตฺตสฺส ฯเปฯ ชาติปจฺจยา ชรามรณนฺติ เปสิตตฺตสฺส ฯ
อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธติ เปสิตตฺตสฺส ฯเปฯ ชาตินิโรธา
ชรามรณนิโรโธติ เปสิตตฺตสฺส ฯ อิท ทุกฺขนฺติ เปสิตตฺตสฺส ฯเปฯ
อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ เปสิตตฺตสฺส ฯ อิเม อาสวาติ
เปสิตตฺตสฺส ฯเปฯ อย อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทาติ เปสิตตฺตสฺส ฯ
#๑ โป. ม. เอทิสาย ฯ ๒ โป. ม. ยสฺสตฺถาย ฯ
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อิเม ธมฺมา อภิฺเยฺยาติ เปสิตตฺตสฺส ฯเปฯ อิเม ธมฺมา
สจฺฉิกาตพฺพาติ เปสิตตฺตสฺส ฯ ฉนฺน ผสฺสายตนาน สมุทยฺจ
อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ เปสิตตฺตสฺส ฯ
ปฺจนฺน อุปาทานกฺขนฺธาน จตุนฺน มหาภูตาน สมุทยฺจ
อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ เปสิตตฺตสฺส ฯ
ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ เปสิตตฺตสฺส ฯ
ภิกฺขุโนติ กลฺยาณปุถุชฺชนสฺส วา ภิกฺขุโน เสกฺขสฺส วา ภิกขฺ ุโนติ
ปหิตตฺตสฺส ภิกฺขุโน ฯ เตนาห สาริปุตฺตตฺเถโร
กฺยาสฺส พฺยปฺปถโย อสฺสุ กฺยาสฺสสฺสุ อิธ โคจรา
กานิ สีลพฺพตานสฺสุ ปหิตตฺตสฺส ภิกฺขุโนติ ฯ
[๙๒๐] ก โส สิกฺข สมาทาย เอโกทิ นิปโก สโต
กมฺมาโร รชตสฺเสว นิทฺธเม มลมตฺตโน ฯ
[๙๒๑] ก โส สิกฺข สมาทายาติ ก โส สิกฺข อาทาย
สมาทาย อาทิยิตฺวา คณฺหิตฺวา ปรามสิตฺวา อภินิวิสิตฺวาติ ก
โส สิกฺข สมาทาย ฯ เอโกทิ นิปโก สโตติ เอโกทีติ
เอกคฺคจิตฺโต อวิกฺขิตฺตจิตฺโต อวิสาหฏมานโสติ ๑ เอโกทิ ฯ
นิปโกติ นิปโก ปณฺฑิโต ปฺวา พุทฺธิมา าณี วิภาวี
เมธาวี ฯ สโตติ จตูหิ การเณหิ สโต กาเย กายานุปสฺสนาสติปฏาน
ภาเวนฺโต สโต เวทนาสุ จิตฺเต ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสนาสติปฏาน
ภาเวนฺโต สโต ฯ โส วุจฺจติ สโต ฯ ก
#๑ โป. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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โส สิกฺข สมาทายาติ อธิสีลสิกฺข ปุจฺฉติ ฯ เอโกทีติ อธิจติ ฺตสิกฺข
ปุจฺฉติ ฯ นิปโกติ อธิปฺาสิกฺข ปุจฺฉติ ฯ สโตติ
สติปาริสุทฺธึ ปุจฺฉตีติ ก โส สิกฺข สมาทาย เอโกทิ นิปโก
สโต ฯ
[๙๒๒] กมฺมาโร รชตสฺเสว นิทฺธเม มลมตฺตโนติ กมฺมาโร
วุจฺจติ สุวณฺณกาโร ฯ รชต วุจฺจติ ชาตรูป ฯ ยถา สุวณฺณกาโร
ชาตรูปสฺส โอฬาริกมฺป มล ธมติ สนฺธมติ นิทฺธมติ
มชฺฌิมกมฺป มล ธมติ สนฺธมติ นิทฺธมติ สุขุมกมฺป มล ธมติ
สนฺธมติ นิทฺธมติ เอวเมว ภิกฺขุ อตฺตโน โอฬาริเกป กิเลเส
ธมติ สนฺธมติ นิทฺธมติ ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ
อนภาวงฺคเมติ มชฺฌิมเกป กิเลเส ธมติ สนฺธมติ นิทฺธมติ ปชหติ
วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาวงฺคเมติ สุขุมเกป กิเลเส ธมติ
สนฺธมติ นิทฺธมติ ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาวงฺคเมติ ฯ
อถวา ภิกฺขุ อตฺตโน ราคมล โทสมล โมหมล มานมล
ทิฏิมล กิเลสมล ทุจจฺ ริตมล อนฺธกรณ อจกฺขุกรณ อาณกรณ
ปฺานิโรธิก วิฆาตปกฺขิก อนิพฺพานสวตฺตนิก ธมติ สนฺธมติ
นิทฺธมติ ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาวงฺคเมติ ฯ อถวา
สมฺมาทิฏิยา มิจฺฉาทิฏึ ธมติ สนฺธมติ นิทธฺ มติ ปชหติ วิโนเทติ
พฺยนฺตกี โรติ อนภาวงฺคเมติ สมฺมาสงฺกปฺเปน มิจฺฉาสงฺกปฺป
สมฺมาวาจาย มิจฺฉาวาจ สมฺมากมฺมนฺเตน มิจฺฉากมฺมนฺต
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สมฺมาอาชีเวน มิจฺฉาอาชีว สมฺมาวายาเมน มิจฺฉาวายาม
สมฺมาสติยา มิจฺฉาสตึ สมฺมาสมาธินา มิจฺฉาสมาธึ สมฺมาาเณน
มิจฺฉาาณ สมฺมาวิมุตฺติยา มิจฺฉาวิมุตฺตึ ธมติ สนฺธมติ นิทฺธมติ
ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาวงฺคเมติ ฯ อถวา อริเยน
อฏงฺคิเกน มคฺเคน สพฺเพ กิเลเส สพฺเพ ทุจฺจริเต สพฺเพ ทรเถ
สพฺเพ ปริฬาเห สพฺเพ สนฺตาเป สพฺพากุสลาภิสงฺขาเร ธมติ
สนฺธมติ นิทฺธมติ ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาวงฺคเมตีติ
กมฺมาโร รชตสฺเสว นิทฺธเม มลมตฺตโน ฯ เตนาห สารีปุตฺตตฺเถโร
ก โส สิกฺข สมาทาย เอโกทิ นิปโก สโต
กมฺมาโร รชตสฺเสว นิทฺธเม มลมตฺตโนติ ฯ
[๙๒๓] วิชิคุจฺฉมานสฺส ยทิท ผาสุ (สารีปุตฺตาติ ภควา)
ริตตฺ าสน สยน เสวโต เจ ๑
สมฺโพธิกามสฺส ยถานุธมฺม
ตนฺเต ปวกฺขามิ ยถาปชาน ฯ
[๙๒๔] วิชิคุจฺฉมานสฺส ยทิท ผาสูติ วิชคิ ุจฺฉมานสฺสาติ
ชาติยา วิชคิ ุจฺฉมานสฺส ชราย พฺยาธินา มรเณน โสเกหิ
ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ ฯเปฯ ทิฏิพฺยสเนน
ทุกฺเขน วิชิคุจฺฉมานสฺส อฏฏิยมานสฺส หรายมานสฺสาติ
วิชิคุจฺฉมานสฺส ฯ ยทิท ผาสูติ ย ผาสุ ผาสุวิหาร ต กเถสฺสามิ ฯ
กตโม ผาสุวิหาโร ฯ สมฺมาปฏิปทา อนุโลมปฏิปทา อปจฺจนีกปฏิปทา
#๑ โป ม. เว ฯ
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[๑] อนฺวตฺถปฏิปทา ธมฺมานุธมฺมปฏิปทา สีเลสุ ปริปรู ิการิตา
อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตา โภชเน ๒ มตฺตฺุตา ชาคริยานุโยโค
สติสมฺปชฺ จตฺตาโร สติปฏานา จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา
จตฺตาโร อิทฺธิปฺปาทา ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ พลานิ สตฺต โพชฺฌงฺคา
อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค นิพฺพานฺจ นิพฺพานคามินี จ ปฏิปทา
อย ผาสุวิหาโรติ วิชิคุจฺฉมานสฺส ยทิท ผาสุ ฯ
[๙๒๕] สารีปุตฺตาติ ภควาติ ต เถร นาเมนาลปติ ฯ ภควาติ
คารวาธิวจน ฯ อปจ ภคฺคราโคติ ภควา ฯ ภคฺคโทโสติ ภควา ฯ
ภคฺคโมโหติ ภควา ฯ ภคฺคมาโนติ ภควา ฯ ภคฺคทิฏีติ ภควา ฯ
ภคฺคกณฺฏโกติ ภควา ฯ ภคฺคกิเลโสติ ภควา ฯ ภชิ วิภชิ
ปฏิวิภชิ ๓ ธมฺมรตนนฺติ ภควา ฯ ภวาน อนฺตกโรติ ภควา ฯ
ภาวิตกาโยติ ภควา ฯ ภาวิตสีโลติ ภาวิตจิตฺโตติ ภาวิตปฺโติ
ภควา ฯ ภชิ วา ภควา อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ๘
เสนาสนานิ อปฺปสทฺทานิ อปฺปนิคฺโฆสานิ วิชนวาตานิ มนุสฺสราหเสยฺยกานิ
ปฏิสลฺลานสารูปานีติ ภควา ฯ ภาคี วา ภควา
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ ภควา ฯ
ภาคี วา ภควา อตฺถรสสฺส ธมฺมรสสฺส วิมุตฺติรสสฺส อธิสลี สฺส
อธิจิตฺตสฺส อธิปฺายาติ ภควา ฯ ภาคี วา ภควา จตุนฺน
ฌานาน จตุนฺน อปฺปมฺาน จตุนฺน อรูปสมาปตฺตีนนฺติ ภควา ฯ
ภาคี วา ภควา อฏนฺน วิโมกฺขาน อฏนฺน อภิภายตนาน นวนฺน
#๑ ม. อวิรุทธฺ ปฏิปทา ฯ ๒ โป. ยุ. โภชเนสุ ฯ ๓ โป. ม. ปวิภชิ ฯ
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อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺตีนนฺติ ภควา ฯ [๑] ทสนฺน สฺาภาวนาน ทสนฺน
กสิณสมาปตฺตีน อานาปานสฺสติสมาธิสฺส อสุภสมาปตฺติยาติ ภควา ฯ
ภาคี วา ภควา จตุนฺน สติปฏานาน จตุนฺน สมฺมปฺปธานาน จตุนฺน
อิทฺธิปฺปาทาน ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน ปฺจนฺน พลาน สตฺตนฺน
โพชฺฌงฺคาน อริยสฺส อฏงฺคิกสฺส มคฺคสฺสาติ ภควา ฯ ภาคี
วา ภควา ทสนฺน ตถาคตพลาน จตุนฺน เวสารชฺชาน จตุนฺน
ปฏิสมฺภิทาน ฉนฺน อภิฺาน ฉนฺน พุทฺธธมฺมานนฺติ ภควา ฯ
ภควาติ เนต นาม มาตรา กต น ปตรา กต น ภาตรา กต
น ภคินิยา กต น มิตตฺ ามจฺเจหิ กต น าติสาโลหิเตหิ กต
น สมณพฺราหฺมเณหิ กต น เทวตาหิ กต วิโมกฺขนฺติกเมต
พุทฺธาน ภควนฺตาน โพธิยา มูเล สห สพฺพฺุตาณสฺส
ปฏิลาภา สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ สารีปุตฺตาติ ภควา ฯ
[๙๒๖] ริตฺตาสน สยน เสวโต เจติ อาสน วุจฺจติ ยตฺถ
นิสีทติ มฺโจ ป ภิสิ ตฏฏิกา จมฺมขณฺโฑ ติณสนฺถาโร
ปณฺณสนฺถาโร ปลาสสนฺถาโร ฯ สยน วุจฺจติ เสนาสน วิหาโร
อฑฺฒโยโค ปาสาโท หมฺมิย คุหา ฯ [๒] สยนาสน อสปฺปายรูปทสฺสเนน
ริตฺต วิวิตฺต ปวิวิตฺต อสปฺปายสทฺทสฺสวเนน ฯเปฯ
อสปฺปาเยหิ ปฺจหิ กามคุเณหิ ริตฺต วิวิตฺต ปวิวิตฺต ฯ [๓] ริตฺต
สยนาสน เสวโต นิเสวโต สเสวโต ปฏิเสวโตติ ริตฺตาสน
สยน เสวโต เจ ฯ
#๑ ม. ยุ. ภาคี วา ภควา ฯ ๒-๓ ม. ต ฯ
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[๙๒๗] สมฺโพธิกามสฺส ยถานุธมฺมนฺติ สมฺโพธิ วุจฺจติ จตูสุ
มคฺเคสุ าณ ปฺา ปฺินฺทฺริย ปฺาพล ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค
วีมสา วิปสฺสนา สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ ต สมฺโพธึ
พุชฺฌิตุกามสฺส อนุพุชฌ
ฺ ิตุกามสฺส ปฏิพุชฌ
ฺ ิตุกามสฺส สมฺพุชฺฌิตุกามสฺส
อธิคนฺตุกามสฺส ผสฺเสตุกามสฺส สจฺฉิกาตุกามสฺสาติ สมฺโพธิกามสฺส ฯ
ยถานุธมฺมนฺติ กตเม โพธิยา อนุธมฺมา ฯ
สมฺมาปฏิปทา อนุโลมปฏิปทา อปจฺจนีกปฏิปทา อนฺวตฺถปฏิปทา
ธมฺมานุธมฺมปฏิปทา สีเลสุ ปริปรู ิการิตา อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตา
โภชเน มตฺตฺุตา ชาคริยานุโยโค สติสมฺปชฺ อิเม วุจฺจนฺติ
โพธิยา อนุธมฺมา ฯ อถวา จตุนฺน มคฺคาน ปุพฺพภาเค วิปสฺสนา
อิเม วุจฺจนฺติ โพธิยา อนุธมฺมาติ สมฺโพธิกามสฺส ยถานุธมฺม ฯ
[๙๒๘] ตนฺเต ปวกฺขามิ ยถาปชานนฺติ ตนฺติ โพธิยา
อนุธมฺม ฯ ปวกฺขามีติ วกฺขามิ ปวกฺขามิ อาจิกฺขิสฺสามิ เทสิสฺสามิ
ปฺาเปสฺสามิ ปฏเปสฺสามิ วิวริสฺสามิ วิภชิสฺสามิ อุตฺตานีกริสฺสามิ
ปกาสิสฺสามิ ฯ ยถาปชานนฺติ ยถา [๑] ปชานนฺโต อาชานนฺโต
วิชานนฺโต ปฏิวิชานนฺโต ปฏิวิชฺฌนฺโต น อิติหิติห น อิติกิราย น
ปรมฺปราย น ปฏกสมฺปทาย น ตกฺกเหตุ น นยเหตุ น
อาการปริวิตกฺเกน น ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติยา สาม สยมภิฺาต
อตฺตปจฺจกฺข ธมฺม ต กถยิสฺสามีติ ตนฺเต ปวกฺขามิ ยถาปชาน ฯ
เตนาห ภควา
#๑ ม. ยุ. ปชาน ฯ
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วิชคิ ุจฺฉมานสฺส ยทิท ผาสุ (สารีปุตฺตาติ ภควา)
ริตตฺ าสน สยน เสวโต เจ
สมฺโพธิกามสฺส ยถานุธมฺม
ตนฺเต ปวกฺขามิ ยถาปชานนฺติ ฯ
[๙๒๙] ปฺจนฺน ๑ ธีโร ภยาน น ภาเย
ภิกฺขุ สโต สปฺปริยนฺตจารี
ฑสาธิปาตาน สิรึสปาน ๒
มนุสฺสผสฺสาน จตุปฺปทาน ฯ
[๙๓๐] ปฺจนฺน ธีโร ภยาน น ภาเยติ ธีโรติ ธีโร
ปณฺฑิโต ปฺวา พุทธฺ ิมา าณี วิภาวี เมธาวี ฯ ธีโร
ปฺจนฺน ภยาน น ภาเยยฺย น ตเสยฺย [๓] น อุตฺตเสยฺย น
ปริตฺตเสยฺย น สนฺตาส อาปชฺเชยฺย อภิรุ ๔ อสฺส อจฺฉมฺภี
อนุตฺราสี อปลายี ปหีนภยเภรโว วิคตโลมหโส วิหเรยฺยาติ
ปฺจนฺน ธีโร ภยาน น ภาเย ฯ
[๙๓๑] ภิกฺขุ สโต สปฺปริยนฺตจารีติ ภิกฺขูติ กลฺยาณปุถุชชฺ โน
วา ภิกฺขุ เสกฺโข วา ภิกขฺ ุ ฯ สโตติ จตูหิ การเณหิ สโต กาเย
กายานุปสฺสนาสติปฏาน ภาเวนฺโต สโต เวทนาสุ จิตฺเต ธมฺเมสุ
ธมฺมานุปสฺสนาสติปฏาน ภาเวนฺโต สโต โส วุจฺจติ สโต ฯ
สปฺปริยนฺตจารีติ จตฺตาโร ปริยนฺตา สีลสวรปริยนฺโต อินฺทฺริยสวรปริยนฺโต
โภชเน มตฺตฺุตาปริยนฺโต ชาคริยานุโยคปริยนฺโต ฯ
#๑ โป. ม. ปฺจนฺน ฯ ๒ ม. สิรีสปาน ฯ ๓ ม. น สนฺตเสยฺย ฯ ๔ ม. ยุ. อภีรู ฯ
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กตโม สีลสวรปริยนฺโต ฯ อิธ ภิกฺขุ สีลวา โหติ
ปาฏิโมกฺขสวรสวุโต วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน อณุมตฺเตสุ
วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ อนฺโต ปูติภาว
ปจฺจเวกฺขมาโน อนฺโต สีลสวรปริยนฺเต จรติ มริยาท น ภินฺทติ
อย สีลสวรปริยนฺโต ฯ
กตโม อินฺทฺริยสวรปริยนฺโต ฯ อิธ ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา น
นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน จกฺขุนฺทฺริย
อสวุต วิหรนฺต อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย
จกฺขุนฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ โสเตน สทฺท สุตฺวา ฆาเนน คนฺธ
ฆายิตฺวา ชิวฺหาย รส สายิตฺวา กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา
มนสา ธมฺม วิฺาย น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี
ยตฺวาธิกรณเมน มนินทฺ ฺริย อสวุต วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ
รกฺขติ มนินฺทฺริย มนินฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ อาทิตฺตปริยาย
ปจฺจเวกฺขมาโน อนฺโต อินฺทฺริยสวรปริยนฺเต จรติ มริยาท น
ภินฺทติ อย อินฺทฺริยสวรปริยนฺโต ฯ
กตโม โภชเน มตฺตฺุตาปริยนฺโต ฯ อิธ ภิกฺขุ ปฏิสงฺขา
โยนิโส อาหาร อาหาเรติ เนว ทวาย น มทาย น มณฺฑนาย
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น วิภูสนาย ยาวเทว อิมสฺส กายสฺส ิติยา ยาปนาย วิหึสุปรติยา
พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย อิติ ปุราณฺจ เวทน ปฏิหงฺขามิ นวฺจ
เวทน น อุปฺปาเทสฺสามิ ยาตฺรา จ เม ภวิสฺสติ อนวชฺชตา
จ ผาสุวิหาโร จาติ อกฺขพฺภฺชนวณปฏิจฺฉาทนปุตฺตมสูปม
ปจฺจเวกฺขมาโน อนฺโต โภชเน มตฺตฺุตาปริยนฺเต จรติ มริยาท
น ภินฺทติ อย โภชเน มตฺตฺุตาปริยนฺโต ฯ
กตโม ชาคริยานุโยคปริยนฺโต ฯ อิธ ภิกฺขุ ทิวส ๑ จงฺกเมน
นิสชฺชาย อาวรณีเยหิ ธมฺเมหิ จิตฺต ปริโสเธติ รตฺติยา ปม
ยาม จงฺกเมน นิสชฺชาย อาวรณีเยหิ ธมฺเมหิ จิตฺต ปริโสเธติ
รตฺติยา มชฺฌิม ยาม ทกฺขิเณน ปสฺเสน สีหเสยฺย กปฺเปติ ปาเท
ปาท อจฺจาธาย สโต สมฺปชาโน อุฏานสฺ มนสิกริตฺวา
รตฺติยา ปจฺฉิม ยาม ปจฺจุฏาย จงฺกเมน นิสชฺชาย อาวรณีเยหิ
ธมฺเมหิ จิตฺต ปริโสเธติ ภทฺเทกรตฺตวิหาร ปจฺจเวกฺขมาโน อนฺโต
ชาคริยานุโยคปริยนฺเต จรติ มริยาท น ภินฺทติ อย
ชาคริยานุโยคปริยนฺโตติ ภิกฺขุ สโต สปฺปริยนฺตจารี ฯ
[๙๓๒] ฑสาธิปาตาน สิรึสปานนฺติ ฑสา วุจฺจนฺติ ปงฺคลมกฺขิกา ฯ
อธิปาติกา ๒ วุจฺจนฺติ สพฺพาป มกฺขิกาโย ฯ กึการณา
อธิปาติกา วุจฺจนฺติ สพฺพาป มกฺขิกาโย ฯ ตา อุปปฺ ติตฺวา อุปฺปติตฺวา
ขาทนฺติ ตการณา อธิปาติกา วุจฺจนฺติ สพฺพาป มกฺขิกาโย ฯ
สิรึสปา วุจฺจนฺติ อหีติ ฑสาธิปาตาน สิรึสปาน ฯ
#๑ โป. ยุ. ทิวา ฯ ๒ ม. อธิปาตกา ฯ
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[๙๓๓] มนุสฺสผสฺสาน จตุปฺปทานนฺติ มนุสฺสผสฺสา วุจฺจนฺติ
โจรา วา อสฺสุ มาณวา กตกมฺมา วา อกตกมฺมา วา ฯ เต
ภิกฺขุ ปฺห วา ปุจฺเฉยฺยุ วาท วา อาโรเปยฺยุ อกฺโกเสยฺยุ
ปริภาเสยฺยุ โรเสยฺยุ วิโรเสยฺยุ หึเสยฺยุ วิหึเสยฺยุ เหเยฺยุ วิเหเยฺยุ
ฆาเตยฺยุ อุปฆาเตยฺยุ อุปฆาต วา กเรยฺยุ ฯ โยโกจิ มนุสฺสโต
อุปฆาโต มนุสฺสผสฺโส ฯ จตุปฺปทานนฺติ สีหา พฺยคฺฆา ทีป
อจฺฉตรจฺฉา โกกา โคมหิสา หตฺถี ฯ เต ภิกฺขุ มทฺเทยฺยุ
ขาเทยฺยุ หึเสยฺยุ วิหึเสยฺยุ เหเยฺยุ วิเหเยฺยุ ฆาเตยฺยุ อุปฆาเตยฺยุ
อุปฆาต วา กเรยฺยุ ฯ จตุปฺปทโต อุปฆาโต ยงฺกิฺจิ
จตุปฺปทภยนฺติ มนุสฺสผสฺสาน จตุปฺปทาน ฯ เตนาห ภควา
ปฺจนฺน ธีโร ภยาน น ภาเย
ภิกฺขุ สโต สปฺปริยนฺตจารี
ฑสาธิปาตาน สิรึสปาน
มนุสฺสผสฺสาน จตุปฺปทานนฺติ ฯ
[๙๓๔] ปรธมฺมิกานป น สนฺตเสยฺย
ทิสฺวาป เตส พหุเภรวานิ
อถาปรานิ อภิสมฺภเวยฺยุ
ปริสฺสยานิ กุสลานุเอสี ฯ
[๙๓๕] ปรธมฺมิกานป น สนฺตเสยฺย ทิสฺวาป เตส พหุเภรวานีติ
ปรธมฺมิกา วุจฺจนฺติ สตฺต สหธมฺมิเก เปตฺวา เยเกจิ พุทฺเธ
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อปฺปสนฺนา ธมฺเม อปฺปสนฺนา สงฺเฆ อปฺปสนฺนา ฯ เต ภิกฺขุ
ปฺห วา ปุจฺเฉยฺยุ วาท วา อาโรเปยฺยุ [๑] อกฺโกเสยฺยุ
ปริภาเสยฺยุ โรเสยฺยุ วิโรเสยฺยุ หึเสยฺยุ วิหึเสยฺยุ เหเยฺยุ
วิเหเยฺยุ ฆาเตยฺยุ อุปฆาเตยฺยุ อุปฆาต วา กเรยฺยุ เตส พหู
เภรเว ปสฺสติ ฺวา วา สุณิตฺวา วา น เวเธยฺย นปฺปเวเธยฺย น
สมฺปเวเธยฺย น ตเสยฺย น สนฺตเสยฺย น อุตฺตเสยฺย น ปริตฺตเสยฺย
น ภาเยยฺย น สนฺตาส อาปชฺเชยฺย อภิรุ อสฺส อจฺฉมฺภี อนุตฺราสี
อปลายี ปหีนภยเภรโว วิคตโลมหโส วิหเรยฺยาติ ปรธมฺมิกานป
น สนฺตเสยฺย ทิสฺวาป เตส พหุเภรวานิ ฯ
[๙๓๖] อถาปรานิ อภิสมฺภเวยฺยุ ปริสฺสยานิ กุสลานุเอสีติ
อถาปรานิป อตฺถิ อภิสมฺโภตพฺพานิ อภิภวิตพฺพานิ อชฺโฌตฺถริตพฺพานิ
ปริยาทิยิตพฺพานิ มทฺทติ พฺพานิ ฯ ปริสฺสยาติ เทฺว ปริสสฺ ยา
ปากฏปริสฺสยา จ ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสยา จ ฯเปฯ เอวมฺป ตตฺราสยาติ
ปริสฺสยา ฯ กุสลานุเอสีติ สมฺมาปฏิปท อนุโลมปฏิปท อปจฺจนีกปฏิปท
อนฺวตฺถปฏิปท ฯเปฯ อริย อฏงฺคิก มคฺค นิพฺพานฺจ
นิพฺพานคามินิฺจ ปฏิปท เอสนฺเตน คเวสนฺเตน ปริเยสนฺเตน
ปริสฺสยา อภิสมฺโภตพฺพา อภิภวิตพฺพา อชฺโฌตฺถริตพฺพา ปริยาทิยิตพฺพา
มทฺทิตพฺพาติ อถาปรานิ อภิสมฺภเวยฺยุ ปริสฺสยานิ กุสลานุเอสี ฯ
เตนาห ภควา
#๑ ยุ. ต ฯ
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ปรธมฺมิกานป น สนฺตเสยฺย
ทิสฺวาป เตส พหุเภรวานิ
อถาปรานิ อภิสมฺภเวยฺยุ
ปริสฺสยานิ กุสลานุเอสีติ ฯ
[๙๓๗] อาตงฺกผสฺเสน ขุทาย ผุฏโ
สีต อถุณฺห อธิวาสเยยฺย
โส เตหิ ผุฏโ พหุธา อโนโก
วิรยิ ปรกฺกม ทฬฺห กเรยฺย ฯ
[๙๓๘] อาตงฺกผสฺเสน ขุทาย ผุฏโติ อาตงฺกผสฺโส วุจฺจติ
โรคผสฺโส ฯ โรคผสฺเสน ผุฏโ ปเรโต สโมหิโต สมนฺนาคโต
อสฺส จกฺขุโรเคน ผุฏโ  ปเรโต สโมหิโต สมนฺนาคโต อสฺส
โสตโรเคน ฆานโรเคน ชิวฺหาโรเคน กายโรเคน ฯเปฯ
ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺเสน ผุฏโ ปเรโต สโมหิโต
สมนฺนาคโต อสฺส ฯ ขุทา วุจฺจติ ฉาตโก ฯ ฉาตเกน ผุฏโ ปเรโต
สโมหิโต สมนฺนาคโต อสฺสาติ อาตงฺกผสฺเสน ขุทาย ผุฏโ ฯ
[๙๓๙] สีต อถุณฺห อธิวาสเยยฺยาติ สีตนฺติ ทฺวีหิ การเณหิ
สีต โหติ อพฺภนฺตรธาตุสงฺโกปวเสน ๑ วา สีต โหติ พหิทฺธา
อุตุวเสน วา สีต โหติ ฯ อุณฺหนฺติ ทฺวีหิ การเณหิ อุณฺห
โหติ อพฺภนฺตรธาตุสงฺโกปวเสน ๒ วา อุณฺห โหติ พหิทธฺ า
อุตุวเสน วา อุณฺห โหติ ฯ สีต อุณฺห อธิวาสเยยฺยาติ ขโม
#๑-๒ ม. อพฺภนฺตรธาตุปฺปโกปวเสน ฯ
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อสฺส สีตสฺส อุณฺหสฺส ชิฆจฺฉาย ปปาสาย ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสาน
ทุรุตฺตาน
ทุราคตาน วจนปถาน อุปฺปนฺนาน
สารีริกาน เวทนาน ทุกขฺ าน ติปฺปาน ๑ ขราน กฏกาน อสาตาน
อมนาปาน ปาณหราน อธิวาสิกชาติโก ๒ อสฺสาติ สีต อถุณฺห
อธิวาสเยยฺย ฯ
[๙๔๐] โส เตหิ ผุฏโ พหุธา อโนโกติ โส เตหีติ
อาตงฺกผสฺเสน จ ขุทาย จ สีเตน จ อุเณฺหน จ ผุฏโ ปเรโต
สโมหิโต สมนฺนาคโต อสฺสาติ โส เตหิ ผุฏโ ฯ พหุธาติ
อเนกวิเธหิ อากาเรหิ ผุฏโ ปเรโต สโมหิโต สมนฺนาคโต อสฺสาติ
โส เตหิ ผุฏโ พหุธา ฯ อโนโกติ อภิสงฺขารสหคตวิฺาณสฺส
โอกาส น กโรตีติป อโนโก ฯ อถวา กายทุจฺจริตสฺส
วจีทุจฺจริตสฺส มโนทุจจฺ ริตสฺส โอกาส น กโรตีติป อโนโกติ
โส เตหิ ผุฏโ พหุธา อโนโก ฯ
[๙๔๑] วิริยปรกฺกม ทฬฺห กเรยฺยาติ วิริยปรกฺกโม วุจฺจติ
โย เจตสิโก วิริยารมฺโภ นิกฺกโม ปรกฺกโม อุยฺยาโม วายาโม
อุสฺสาโห อุสฺโสฬฺหี อปฺปฏิวานี ถาโม ธิติ อสิถิลปรกฺกมตา
อนิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา อนิกฺขิตฺตธุรตา ธุรสมฺปคฺคาโห วิริย วิริยินฺทฺริย
วิริยพล สมฺมาวายาโม ฯ วิริยปรกฺกม ทฬฺห กเรยฺย [๓]
ทฬฺหสมาทาโน อสฺส อวฏิตสมาทาโนติ วิริยปรกฺกม ทฬฺห
กเรยฺย ฯ เตนาห ภควา
#๑ ม. ติพุพาน ฯ ๒ โป. ม. อธิวาสกชาติโก ฯ ๓ ม. กเรยฺยาติ วิริย ปรกฺกม
#ทฬฺห กเรยฺย ถิร กเรยฺย ฯ
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อาตงฺกผสฺเสน ขุทาย ผุฏโ
สีต อถุณฺห อธิวาสเยยฺย
โส เตหิ ผุฏโ พหุธา อโนโก
วิรยิ ปรกฺกม ทฬฺห กเรยฺยาติ ฯ
[๙๔๒] เถยฺย น ๑ กเรยฺย น มุสา ภเณยฺย
เมตฺตาย ผสฺเส ตสถาวรานิ
ยทาวิลตฺต มนโส วิชฺา
กณฺหสฺส ปกฺโขติ วิโนทเยยฺย ฯ
[๙๔๓] เถยฺย น กเรยฺย ๒ น มุสา ภเณยฺยาติ เถยฺย น
กเรยฺยาติ อิธ ภิกฺขุ อทินฺน ๓ ปหาย อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต อสฺส
ทินฺนาทายี ทินฺนปาฏิกงฺขี อเถเนน สุจิภูเตน อตฺตนา วิหเรยฺยาติ
เถยฺย น กเรยฺย ฯ น มุสา ภเณยฺยาติ อิธ ภิกฺขุ มุสาวาท
ปหาย มุสาวาทา ปฏิวริ โต อสฺส สจฺจวาที สจฺจสนฺโธ เถโต
ปจฺจยิโก อวิสวาทโก โลกสฺสาติ เถยฺย น กเรยฺย น มุสา
ภเณยฺย ฯ
[๙๔๔] เมตฺตาย ผสฺเส ตสถาวรานีติ เมตฺตาติ ยา สตฺเตสุ
เมตฺติ เมตฺตายนา เมตฺตายิตตฺต อนุทา ๔ อนุทายนา อนุทายิตตฺต
หิเตสิตา อนุกมฺปา อพฺยาปาโท อพฺยาปชฺโฌ ๕ อโทโส กุสลมูล ฯ
ตสาติ เยส ตสิณา ๖ ตณฺหา อปฺปหีนา เยสฺจ ภยเภรวา
อปฺปหีนา ฯ กึการณา วุจฺจนฺติ ตสา ฯ เต ตสนฺติ อุตฺตสนฺติ
#๑-๒ ม. น กาเร ฯ ๓ โป. ม. อทินฺนาทาน ฯ ๔ ม. อนุทยา อนุทยนา อนุทยิตตฺต ฯ
#๕ ม. อพฺยาปชฺโช ฯ ๖ ม. ตสิตา ฯ
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ปริตฺตสนฺติ ภายนฺติ สนฺตาส อาปชฺชนฺติ ตการณา วุจฺจนฺติ
ตสา ฯ ถาวราติ เยส ตสิณา ตณฺหา ปหีนา เยสฺจ ภยเภรวา
ปหีนา ฯ กึการณา วุจฺจนฺติ ถาวรา ฯ เต น ตสนฺติ น อุตฺตสนฺติ
น ปริตฺตสนฺติ น ภายนฺติ น สนฺตาส อาปชฺชนฺติ ตการณา
วุจฺจนฺติ ถาวรา ฯ เมตฺตาย ผสฺเส ตสถาวรานีติ ตเส จ ถาวเร
จ เมตฺตาย ผสฺเสยฺย ผเรยฺย เมตฺตาสหคเตน เจตสา วิปุเลน ๑
มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหเรยฺยาติ
เมตฺตาย ผสฺเส ตสถาวรานิ ฯ
[๙๔๕] ยทาวิลตฺต มนโส วิชฺาติ ยทาติ ยทา ฯ มนโสติ
ย จิตฺต มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินฺทฺริย
วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ ฯ กายทุจฺจริเตน
จิตฺต อาวิล โหติ ลุฬิต เอริต ฆฏฏิต จลิต ภนฺต อวูปสนฺต
วจีทุจฺจริเตน มโนทุจฺจริเตน ราเคน โทเสน โมเหน โกเธน
อุปนาเหน มกฺเขน ปฬาเสน อิสฺสาย มจฺฉริเยน มายาย
สาเยฺเยน ถมฺเภน สารมฺเภน มาเนน อติมาเนน มเทน
ปมาเทน สพฺพกิเลเสหิ สพฺพทุจฺจริเตหิ สพฺพทรเถหิ สพฺพปริฬาเหหิ
สพฺพสนฺตาเปหิ สพฺพากุสลาภิสงฺขาเรหิ จิตฺต อาวิล โหติ ลุฬิต
เอริต ฆฏฏติ  จลิต ภนฺต อวูปสนฺต ฯ ยทาวิลตฺต มนโส
วิชฺาติ จิตฺตสฺส อาวิลภาว ชาเนยฺย อาชาเนยฺย วิชาเนยฺย
ปฏิวิชาเนยฺย ปฏิวิชฺเฌยฺยาติ ยทาวิลตฺต มนโส วิชฺา ฯ
#๑ ยุ. วิปลุ ฺเลน ฯ
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[๙๔๖] กณฺหสฺส ปกฺโขติ วิโนทเยยฺยาติ กโณฺหติ โย โส
มาโร กโณฺห อธิปติ อนฺตคู ๑ นมุจิ ปมตฺตพนฺธุ ฯ กณฺหสฺส
ปกฺโขติ วิโนทเยยฺยาติ กณฺหปกฺโข มารปกฺโข มารปาโส
มารพฬิส มารามิส มารวิสโย มารนฺตตโป ๒ มารโคจโร
มารพนฺธนนฺติ ปชเหยฺย วิโนเทยฺย พยนฺตีกเรยฺย อนภาวงฺคเมยฺยาติ
เอวมฺป กณฺหสฺส ปกฺโขติ วิโนทเยยฺย ฯ อถวา กณฺหปกฺโข
มารปกฺโข อกุสลปกฺโข ทุกฺขุทโย ทุกฺขวิปาโก นิรยสวตฺตนิโก
ติรจฺฉานโยนิสวตฺตนิโก ปตฺติวิสยสวตฺตนิโกติ ปชเหยฺย วิโนเทยฺย
พฺยนฺตีกเรยฺย อนภาวงฺคเมยฺยาติ เอวมฺป กณฺหสฺส ปกฺโขติ
วิโนทเยยฺย ฯ เตนาห ภควา
เถยฺย น กเรยฺย น มุสา ภเณยฺย
เมตฺตาย ผสฺเส ตสถาวรานิ
ยทาวิลตฺต มนโส วิชฺา
กณฺหสฺส ปกฺโขติ วิโนทเยยฺยาติ ฯ
[๙๔๗] โกธาติมานสฺส วส น คจฺเฉ
มูลมฺป เตส ปลิขฺ ติฏเ
อถปฺปย วา ปน อปฺปย วา
อทฺธา ภวนฺโต อภิสมฺภเวยฺย ฯ
[๙๔๘] โกธาติมานสฺส วส น คจฺเฉติ โกธาติ ๓ โย จิตฺตสฺส
#๑ ม. อนฺตคุ ฯ ๒ ม. มารนิวาโส ฯ ๓ ม. โกโธติ ฯ
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อาฆาโต ปฏิฆาโต ฯเปฯ จณฺฑิกฺก อสฺสุโรโป อนตฺตมนตา
จิตฺตสฺส ฯ อติมาโนติ อิเธกจฺโจ ปร อติมฺติ ชาติยา วา
โคตฺเตน วา ฯเปฯ อฺตรฺตเรน วา วตฺถุนา ฯ โกธาติมานสฺส
วส น คจฺเฉติ โกธสฺส จ อติมานสฺส จ วส น คจฺเฉยฺย
โกธฺจ อติมานฺจ ปชเหยฺย วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย
อนภาวงฺคเมยฺยาติ โกธาติมานสฺส วส น คจฺเฉ ฯ
[๙๔๙] มูลมฺป เตส ปลิขฺ ติฏเติ กตม โกธสฺส มูล ฯ
อวิชฺชา มูล อโยนิโสมนสิกาโร มูล อสฺมิมาโน มูล อหิริก
มูล อโนตฺตปฺป มูล อุทฺธจฺจ มูล อิท โกธสฺส มูล ฯ
กตม อติมานสฺส มูล ฯ อวิชฺชา มูล อโยนิโสมนสิกาโร มูล
อสฺมิมาโน มูล อหิริก มูล อโนตฺตปฺป มูล อุทฺธจฺจ มูล
อิท อติมานสฺส มูล ฯ มูลมฺป เตส ปลิขฺ ติฏเติ โกธสฺส
จ อติมานสฺส จ มูล ปลิขณิตฺวา อุทฺธริตฺวา สมุทฺธริตฺวา
อุปฺปาทยิตฺวา สมุปฺปาทยิตฺวา ปชหิตฺวา วิโนทิตฺวา พฺยนฺตีกริตฺวา
อนภาวงฺคเมตฺวา ติฏเยฺยาติ ๑ มูลมฺป เตส ปลิขฺ ติฏเ ฯ
[๙๕๐] อถปฺปย วา ปน อปฺปย วา อทฺธา ภวนฺโต
อภิสมฺภเวยฺยาติ อถาติ ปทสนฺธิ ปทสสคฺโค ปทปาริปูริ อกฺขรสมวาโย
พฺยฺชนสิลิฏตา ปทานุปุพฺพตาเมต อถาติ ฯ ปยาติ เทฺว
ปยา สตฺตา วา สงฺขารา วา ฯ กตเม สตฺตา ปยา ฯ อิธ
ยสฺส ๒ เต โหนฺติ อตฺถกามา หิตกามา ผาสุกามา โยคกฺเขมกามา
#๑ ม. ยุ. ติฏเยฺย สนฺติฏเยฺยาติ ฯ ๒ ม. ยาสฺส ฯ
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มาตา วา ปตา วา ภาตา วา ภคินี วา ปุตฺโต ๑ วา ธีตา วา
มิตฺตา วา อมจฺจา วา าตี วา สาโลหิตา วา อิเม สตฺตา
ปยา ฯ กตเม สงฺขารา ปยา ฯ มนาปกา รูปา มนาปกา สทฺทา
มนาปกา คนฺธา มนาปกา รสา มนาปกา โผฏพฺพา อิเม
สงฺขารา ปยา ฯ อปฺปยาติ เทฺว อปฺปยา สตฺตา วา สงฺขารา
วา ฯ กตเม สตฺตา อปฺปยา ฯ อิธ ยสฺส เต โหนฺติ อนตฺถกามา
อหิตกามา อผาสุกามา อโยคกฺเขมกามา ชีวิตา โวโรเปตุกามา
อิเม สตฺตา อปฺปยา ฯ กตเม สงฺขารา อปฺปยา ฯ อมนาปกา
รูปา อมนาปกา สทฺทา คนฺธา รสา โผฏพฺพา อิเม สงฺขารา
อปฺปยา ฯ อทฺธาติ เอกสวจน นิสฺสสยวจน นิกฺกงฺขวจน
อเทฺวชฺฌวจน อเทฺวฬฺหกวจน นิโยควจน ๒ อปณฺณกวจน
อวตฺถาปนวจนเมต อทฺธาติ ฯ อถปฺปย วา ปน อปฺปย วา อทฺธา
ภวนฺโต อภิสมฺภเวยฺยาติ ปยาปย สาตาสาต สุขทุกฺข
โสมนสฺสโทมนสฺส อิฏ านิฏ อภิสมฺภวนฺโต วา อภิภเวยฺย
อภิภวนฺโต วา อภิสมฺภเวยฺยาติ อถปฺปย วา ปน อปฺปย วาx
อทฺธา ภวนฺโต อภิสมฺภเวยฺย ฯ เตนาห ภควา
โกธาติมานสฺส วส น คจฺเฉ
มูลมฺป เตส ปลิขฺ ติฏเ
อถปฺปย วา ปน อปฺปย วา
อทฺธา ภวนฺโต อภิสมฺภเวยฺยาติ ฯ
#๑ โป. ม. ยุ. ปุตฺตา ฯ ๒ ม. นิยฺยานิกวจน ฯ
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[๙๕๑] ปฺ ปุรกฺขตฺวา กลฺยาณปติ
วิกขฺ มฺภเย ตานิ ปริสฺสยานิ
อรตึ สเหถ สยนมฺหิ ปนฺเต
จตุโร สเหถ ปริเทวธมฺเม ฯ
[๙๕๒] ปฺ ปุรกฺขตฺวา กลฺยาณปตีติ ปฺาติ ยา
ปฺา ปชานนา วิจโย ปวิจโย ธมฺมวิจโย ฯเปฯ อโมโห
ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ ฯ ปฺ ปุรกฺขตฺวาติ อิเธกจฺโจ ปฺ
ปุรโต กตฺวา จรติ ปฺาธโช ปฺาเกตุ ปฺาธิปเตยฺโย
วิจยพหุโล ปวิจยพหุโล โอกฺขายนพหุโล ๑ สโมกฺขายนพหุโล ๒ วิภูตวิหารี
ตจฺจริโก ตพฺพหุโล ตคฺครุโก ตนฺนินฺโน ตปฺโปโณ ตปฺปพฺภาโร
ตทธิมุตฺโต ตทาธิปเตยฺโยติ เอวมฺป ปฺ ปุรกฺขตฺวา ฯ อถวา
คจฺฉนฺโต วา คจฺฉามีติ ปชานาติ ิโต วา ิโตมฺหีติ ปชานาติ
นิสินฺโน วา นิสินฺโนมฺหีติ ปชานาติ สยาโน วา สยาโนมฺหีติ
ปชานาติ ยถา ยถา วา ปนสฺส กาโย ปณิหิโต โหติ ตถา
ตถา น ปชานาตีติ เอวมฺป ปฺ ปุรกฺขตฺวา ฯ อถวา
อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเต สมฺปชานการี โหติ อาโลกิเต วิโลกิเต
สมฺปชานการี โหติ สมฺมิฺชิเต ปสาริเต สมฺปชานการี โหติ
สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ สมฺปชานการี โหติ อสิเต ปเต ขายิเต
สายิเต สมฺปชานการี โหติ อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม สมฺปชานการี
โหติ คเต ิเต นิสินฺเน สุตฺเต ชาคริเต ภาสิเต ตุณฺหีภาเว
#๑ ม. เปกฺขายนพหุโล ฯ ๒ ม. สมเปกฺขายนพหุโล ฯ
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สมฺปชานการี โหตีติ เอวมฺป ปฺ ปุรกฺขตฺวา ฯ กลฺยาณปตีติ
พุทฺธานุสฺสติวเสน อุปฺปชฺชติ ปติ ปามุชฺช ๑ กลฺยาณปติ ธมฺมานุสฺสติวเสน
สงฺฆานุสฺสติวเสน
สีลานุสฺสติวเสน
จาคานุสฺสติวเสน
เทวตานุสฺสติวเสน อานาปานสฺสติวเสน มรณานุสฺสติวเสน
กายคตาสติวเสน อุปสมานุสฺสติวเสน อุปฺปชฺชติ ปติ ปามุชฺช
กลฺยาณปตีติ ปฺ ปุรกฺขตฺวา กลฺยาณปติ ฯ
[๙๕๓] วิกฺขมฺภเย ตานิ ปริสฺสยานีติ ปริสสฺ ยาติ เทฺว
ปริสฺสยา ปากฏปริสฺสยา จ ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสยา จ ฯเปฯ อิเม
วุจฺจนฺติ ปากฏปริสฺสยา ฯเปฯ อิเม วุจฺจนฺติ ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสยา ฯเปฯ
เอวมฺป ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา ฯ วิกฺขมฺภเย ตานิ ปริสฺสยานีติ
ตานิ ปริสสฺ ยานิ วิกขฺ มฺเภยฺย อภิภเวยฺย อชฺโฌตฺถเรยฺย
ปริยาทิเยยฺย มทฺเทยฺยาติ วิกฺขมฺภเย ตานิ ปริสฺสยานิ ฯ
[๙๕๔] อรตึ สเหถ สยนมฺหิ ปนฺเตติ อรตีติ ยา อรติ
อรติกา ๒ อนภิรติ อนภิรมนา อุกกฺ ณฺิกา ๓ ปริตฺตสิกา ฯ สยนมฺหิ
ปนฺเตติ ปนฺเตสุ วา เสนาสเนสุ อฺตรฺตเรสุ วา อธิกุสเลสุ
ธมฺเมสุ อรตึ สเหยฺย อภิภเวยฺย อชฺโฌตฺถเรยฺย ปริยาทิเยยฺย
มทฺเทยฺยาติ อรตึ สเหถ สยนมฺหิ ปนฺเต ฯ
[๙๕๕] จตุโร สเหถ ปริเทวธมฺเมติ จตฺตาโร ปริเทวนีเย
ธมฺเม สเหยฺย [๔] อภิภเวยฺย อชฺโฌตฺถเรยฺย ปริยาทิเยยฺย
มทฺเทยฺยาติ จตุโร สเหถ ปริเทวธมฺเม ฯ เตนาห ภควา
#๑ โป. ม. สพฺพตฺถ ปาโมชฺช ฯ ๒ ม. อรติตา ฯ ๓ ม. อุกฺกณฺิตา ปริตฺตสิตา
#๔ ม. ปริสเหยฺย ฯ
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ปฺ ปุรกฺขตฺวา กลฺยาณปติ
วิกขฺ มฺภเย ตานิ ปริสฺสยานิ
อรตึ สเหถ สยนมฺหิ ปนฺเต
จตุโร สเหถ ปริเทวธมฺเมติ ฯ
[๙๕๖] กึสู อสิสฺสามิ ๑ กุว วา อสิสฺส
ทุกฺข วต เสตฺถ กุวชฺช เสสฺส
เอเต วิตกฺเก ปริเทวเนยฺเย
วินเยถ เสกฺโข อนิเกตสารี ๒ ฯ
[๙๕๗] กึสู อสิสฺสามิ กุว วา อสิสฺสนฺติ กึสู อสิสฺสามีติ
กึ ภฺุชิสฺสามิ โอทน วา กุมฺมาส วา สตฺตุ วา มจฺฉ วา มส
วาติ กึสู อสิสฺสามิ ฯ กุว วา อสิสฺสนฺติ กตฺถ ภฺุชิสฺสามิ
ขตฺติยกุเล วา พฺราหฺมณกุเล วา เวสฺสกุเล วา สุทฺทกุเล วาติ
กึสู อสิสฺสามิ กุว วา อสิสฺส ฯ
[๙๕๘] ทุกฺข วต เสตฺถ กุวชฺช เสสฺสนฺติ อิม รตฺตึ ทุกขฺ 
สยึ ๓ ผลเก ๔ วา ตฏฏกิ าย วา จมฺมขณฺเฑ วา ติณสนฺถาเร วา
ปณฺณสนฺถาเร วา ปลาสสนฺถาเร วา อาคมนรตฺตึ ๕ กตฺถ สุข
สยิสฺสามิ มฺเจ วา ปเ วา ภิสิยา วา พิพฺโพหเน วา วิหาเร
วา อฑฺฒโยเค วา ปาสาเท วา หมฺมิย วา คุหาย วาติ
ทุกฺข วต เสตฺถ กุวชฺช เสสฺส ฯ
[๙๕๙] เอเต วิตกฺเก ปริเทวเนยฺเยติ เอเต วิตกฺเกติ เทฺว
#๑ ม. สพฺพตฺถ อสิสฺส กุว วา ฯ ๒ ม. อนิเกตจารี ฯ ๓ ม. สยิตฺถ
#๔ ยุ. สผลเก ฯ ๕ ม. อาคามิรตฺตึ ฯ

สุตฺต ขุ. มหานิทฺเทโส - หนาที่ 608

ปณฺฑปาตปฏิสฺุตฺเต วิตกฺเก เทฺว เสนาสนปฏิสฺุตฺเต วิตกฺเก
ปริเทวเนยฺเย ๑ อาเทวเนยฺย ปริเทวเนยฺยาติ เอเต วิตกฺเก
ปริเทวเนยฺเย ฯ
[๙๖๐] วินเยถ เสกฺโข อนิเกตสารีติ เสกฺโขติ กึการณา
วุจฺจติ เสกฺโข ฯ สิกฺขตีติ เสกฺโข ฯ กิฺจ สิกฺขติ ฯ อธิสีลมฺป
สิกฺขติ อธิจิตฺตมฺป สิกฺขติ อธิปฺมฺป สิกฺขติ ฯ กตมา
อธิสีลสิกฺขา ฯเปฯ อย อธิปฺาสิกฺขา ฯ อิมา ติสฺโส สิกขฺ า
อาวชฺเชนฺโต สิกฺขติ ชานนฺโต สิกฺขติ ปสฺสนฺโต สิกขฺ ติ
ปจฺจเวกฺขนฺโต สิกฺขติ จิตฺต อธิฏ หนฺโต สิกฺขติ สทฺธาย
อธิมุจฺจนฺโต สิกฺขติ วิรยิ  ปคฺคณฺหนฺโต สิกฺขติ สตึ อุปฏหนฺโต
สิกฺขติ จิตฺต สมาทหนฺโต สิกฺขติ ปฺาย ปชานนฺโต สิกฺขติ
อภิฺเยฺย อภิชานนฺโต สิกฺขติ ปริฺเยฺย ปริชานนฺโต สิกฺขติ
ปหาตพฺพ ปชหนฺโต สิกฺขติ สจฺฉิกาตพฺพ สจฺฉิกโรนฺโต สิกฺขติ
ภาเวตพฺพ ภาเวนฺโต สิกฺขติ อาจรติ สมาจรติ สมาทาย สิกฺขติ ฯ
ตการณา วุจฺจติ เสกฺโข ฯ เสกฺโข วินยาย ปฏิวนิ ยาย ปหานาย
วูปสมาย ปฏินิสฺสคฺคาย ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา อธิสีลมฺป สิกฺเขยฺย
อธิจิตฺตมฺป สิกฺเขยฺย อธิปฺมฺป สิกฺเขยฺย อิมา ติสฺโส สิกขฺ า
อาวชฺชนฺโต สิกฺเขยฺย ชานนฺโต ฯเปฯ สจฺฉิกาตพฺพ สจฺฉิกโรนฺโต
สิกฺเขยฺย อาจเรยฺย สมาจเรยฺย สมาทาย วตฺเตยฺยาติ วินเยถ
เสกฺโข ฯ
#๑ ม. ปริเทวเนยฺเยติ ฯ
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[๙๖๑] อนิเกตสารีติ กถ นิเกตสารี โหติ ฯ อิเธกจฺโจ
กุลปลิโพเธน สมนฺนาคโต โหติ คณปลิโพเธน อาวาสปลิโพเธน
จีวรปลิโพเธน ปณฺฑปาตปลิโพเธน เสนาสนปลิโพเธน คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกขฺ ารปลิโพเธน สมนฺนาคโต โหติ เอว นิเกตสารี
โหติ ฯ
กถ อนิเกตสารี โหติ ฯ อิธ ภิกฺขุ น กุลปลิโพเธน
สมนฺนาคโต โหติ น คณ อาวาส จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารปลิโพเธน สมนฺนาคโต โหติ เอว อนิเกตสารี
โหติ ฯ
มคธ คตา โกสล คตา
เอกจฺจิยา [๑] วชฺชิภูมิยา
มาคธา ๒ วิสงฺฆจาริโน
อนิเกตา วิหรนฺติ ภิกฺขโว
สาธุ จริต ๓ สาธุ สุจริต
สาธุ สทา อนิเกตวิหาโร
อตฺถปุจฺฉน ทกฺขกมฺม ๔
เอต สามฺ อากิฺจนสฺสาติ ฯ
วินเยถ เสกฺโข อนิเกตสารี ฯ เตนาห ภควา
กึสู อสิสฺสามิ กุว วา อสิสฺส
ทุกขฺ  วต เสตฺถ กุวชฺช เสสฺส
#๑ โป. ม. ปนสทฺโท ทิสสฺ ติ ฯ ๒ ม. มิคา วิย อสงฺฆจาริโน ฯ ๓ ม. จริตก ฯ
#๔ ม. ปทกฺขิณ กมฺม ฯ
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เอเต วิตกฺเก ปริเทวเนยฺเย
วินเยถ เสกฺโข อนิเกตสารีติ ฯ
[๙๖๒] อนฺนฺจ ลทฺธา วสนฺจ กาเล
มตฺต โส ชฺา ๑ อิธ โตสนตฺถ
โส เตสุ คุตฺโต ยตจาริ คาเม
รุสิโตป วาจ ผรุส น วชฺชา ฯ
[๙๖๓] อนฺนฺจ ลทฺธา วสนฺจ กาเลติ อนฺนนฺติ โอทโน
กุมฺมาโส สตฺตุ มจฺโฉ มส ฯ วสนนฺติ ฉ จีวรานิ โขม
กปฺปาสิก โกเสยฺย กมฺพล สาณ ภงฺค ฯ อนฺนฺจ ลทฺธา
วสนฺจ กาเลติ จีวร ลภิตฺวา ปณฺฑปาต ลภิตวฺ า น กุหนาย
น ลปนาย น เนมิตฺติกตาย น นิปฺเปสิกตาย น ลาเภน ลาภ
นิชิคึสนตาย น ทารุทาเนน น เวฬุทาเนน น ปตฺตทาเนน น
ปุปฺผทาเนน น ผลทาเนน น สินานทาเนน น จุณฺณทาเนน น
มตฺติกทาเนน น ทนฺตกฏทาเนน น มุโขทกทาเนน น ปาตุกมฺยตาย ๒
น มุคฺคสูปตาย น ปาริภฏยตาย น ปมทฺทิกตาย น
วตฺถุวิชฺชาย น ติรจฺฉานวิชฺชาย น องฺควิชฺชาย น นกฺขตฺตวิชฺชาย
น ทูตคมเนน น ปหีนคมเนน น ชงฺฆเปสเนน ๓ น เวชฺชกมฺเมน
น ปณฺฑเกน ๔ น ทานานุปฺปทาเนน ธมฺเมน สเมน ลทฺธา ลภิตฺวา
อภิวินฺทิตฺวา ๕ ปฏิลภิตฺวาติ อนฺนฺจ ลทฺธา วสนฺจ กาเล ฯ
[๙๖๔] มตฺต โส ชฺา อิธ โตสนตฺถนฺติ มตฺต โส
#๑ ม. มตฺต ส ชฺา ฯ ๒ ม. จาตุ .. ฯ ๓ ม. ชงฺฆเปสนิเกน ฯ
#๔ ม. ปณฺฑปฏิปณฺฑเกน ฯ ๕ ม. อธิคนฺตฺวา วินฺทิตฺวา ฯ

สุตฺต ขุ. มหานิทฺเทโส - หนาที่ 611

ชฺาติ ทฺวีหิ การเณหิ มตฺต ชานาติ ๑ ปฏิคฺคหณโต วา
ปริโภคโต วา ฯ
กถ ปฏิคฺคหณโต มตฺต ชานาติ ฯ โถเกป ทิยมาเน
กุลานุทยาย กุลานุรกฺขาย กุลานุกมฺปาย ปฏิคฺคณฺหาติ พหุเกป
ทิยมาเน กายปริหาริก จีวร ปฏิคฺคณฺหาติ กุจฺฉิปริหาริก
ปณฺฑปาต ปฏิคฺคณฺหาติ เอว ปฏิคฺคหณโต มตฺต ชานาติ ฯ
กถ ปริโภคโต มตฺต ชานาติ ฯ ปฏิสงฺขา โยนิโส จีวร
ปฏิเสวติ ยาวเทว สีตสฺส ปฏิฆาตาย อุณฺหสฺส ปฏิฆาตาย
ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสาน ปฏิฆาตาย ยาวเทว หิริโกปนปฏิจฺฉาทนตฺถ ฯ
ปฏิสงฺขา โยนิโส ปณฺฑปาต ปฏิเสวติ เนว ทวาย
น มทาย น มณฺฑนาย น วิภูสนาย ยาวเทว อิมสฺส กายสฺส
ิติยา ยาปนาย วิหึสุปรติยา พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย อิติ ปุราณฺจ
เวทน ปฏิหงฺขามิ นวฺจ เวทน น อุปฺปาเทสฺสามิ ยาตฺรา
จ เม ภวิสสฺ ติ อนวชฺชตา จ ผาสุวิหาโร จาติ ฯ ปฏิสงฺขา
โยนิโส เสนาสน ปฏิเสวติ ยาวเทว สีตสฺส ปฏิฆาตาย อุณฺหสฺส
ปฏิฆาตาย ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสาน ปฏิฆาตาย ยาวเทว
อุตุปริสฺสยวิโนทน ปฏิสลฺลานารามตฺถ ฯ ปฏิสงฺขา โยนิโส คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร ปฏิเสวติ ยาวเทว อุปฺปนฺนาน เวยฺยาพาธิกาน ๒
เวทนาน ปฏิฆาตาย อพฺยาปชฺฌปรมตาย ฯ เอว ปริโภคโต มตฺต
ชานาติ ฯ
#๑ ม. ชาเนยฺย ฯ ๒ ม. พฺยาพาธิกาน ฯ
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มตฺต โส ชฺาติ อิเมหิ ทฺวีหิ การเณหิ มตฺต ชาเนยฺย
อาชาเนยฺย วิชาเนยฺย ปฏิวิชาเนยฺย ปฏิวิชฺเฌยฺยาติ มตฺต โส
ชฺา ฯ
[๙๖๕] อิธ โตสนตฺถนฺติ อิธ ภิกฺขุ สนฺตฏุ โ โหติ
อิตรีตเรน จีวเรน อิตรีตรจีวรสนฺตุฏิยา จ วณฺณวาที น จ
จีวรเหตุ อเนสน อปฺปฏิรูป อาปชฺชติ อลทฺธา จ จีวร น
ปริตสฺสติ ลทฺธา จ จีวร อคธิโต อมุจฺฉิโต อนชฺฌาปนฺโน
อาทีนวทสฺสาวี นิสฺสรณปฺโ ปริภฺุชติ ตาย จ ปน
อิตรีตรจีวรสนฺตุฏิยา เนวตฺตานุกฺกเสติ น ปร วมฺเภติ โย หิ ตตฺถ
ทกฺโข อนลโส สมฺปชาโน ปฏิสฺสโต อย วุจฺจติ ภิกฺขุ โปราเณ
อคฺคฺเ อริยวเส ิโต ฯ ปุนจปร ภิกฺขุ สนฺตุฏโ โหติ
อิตรีตเรน ปณฺฑปาเตน อิตรีตรปณฺฑปาตสนฺตุฏิยา จ วณฺณวาที
น จ ปณฺฑปาตเหตุ อเนสน อปฺปฏิรูป อาปชฺชติ อลทฺธา
จ ปณฺฑปาต น ปริตสฺสติ ลทฺธา จ ปณฺฑปาต อคธิโต
อมุจฺฉิโต อนชฺฌาปนฺโน อาทีนวทสฺสาวี นิสสฺ รณปฺโ ปริภฺุชติ
ตาย จ ปน อิตรีตรปณฺฑปาตสนฺตุฏิยา เนวตฺตานุกฺกเสติ น ปร
วมฺเภติ โย หิ ตตฺถ ทกฺโข อนลโส สมฺปชาโน ปฏิสฺสโต
อย วุจฺจติ ภิกฺขุ โปราเณ อคฺคฺเ อริยวเส ิโต ฯ ปุนจปร
ภิกฺขุ สนฺตุฏโ  โหติ อิตรีตเรน เสนาสเนน อิตรีตรเสนาสนสนฺตุฏิยา
จ วณฺณวาที น จ เสนาสนเหตุ อเนสน อปฺปฏิรูป
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อาปชฺชติ อลทฺธา จ เสนาสน น ปริตสฺสติ ลทฺธา จ เสนาสน
อคธิโต อมุจฺฉิโต อนชฺฌาปนฺโน อาทีนวทสฺสาวี นิสฺสรณปฺโ
ปริภฺุชติ ตาย จ ปน อิตรีตรเสนาสนสนฺตุฏิยา เนวตฺตานุกฺกเสติ
น ปร วมฺเภติ โย หิ ตตฺถ ทกฺโข อนลโส สมฺปชาโน
ปฏิสฺสโต อย วุจฺจติ ภิกฺขุ โปราเณ อคฺคฺเ อริยวเส ิโต ฯ
ปุนจปร ภิกขฺ ุ สนฺตุฏโ โหติ อิตรีตเรน คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน
อิตรีตรคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารสนฺตุฏิยา จ วณฺณวาที
น จ คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารเหตุ อเนสน อปฺปฏิรปู 
อาปชฺชติ อลทฺธา จ คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร น ปริตสฺสติ
ลทฺธา จ คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร อคธิโต อมุจฺฉิโต อนชฺฌาปนฺโน
อาทีนวทสฺสาวี นิสฺสรณปฺโ ปริภฺุชติ ตาย จ ปน
อิตรีตรคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารสนฺตุฏิยา เนวตฺตานุกฺกเสติ น
ปร วมฺเภติ โย หิ ตตฺถ ทกฺโข อนลโส สมฺปชาโน ปฏิสสฺ โต
อย วุจฺจติ ภิกฺขุ โปราเณ อคฺคฺเ อริยวเส ิโตติ มตฺต
โส ชฺา อิธ โตสนตฺถ ฯ
[๙๖๖] โส เตสุ คุตฺโต ยตจาริ คาเมติ โส เตสุ คุตฺโตติ
จีวเร ปณฺฑปาเต เสนาสเน คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเร คุตฺโต
โคปโต รกฺขิโต สวุโตติ เอวมฺป โส เตสุ คุตฺโต ฯ อถวา
อายตเนสุ คุตฺโต โคปโต รกฺขิโต สวุโตติ เอวมฺป โส เตสุ
คุตฺโต ฯ ยตจาริ คาเมติ คาเม ยโต ยตฺโต ปฏิยตฺโต คุตฺโต
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โคปโต รกฺขโิ ต สวุโตติ โส เตสุ คุตฺโต ยตจาริ คาเม ฯ
[๙๖๗] รุสิโตป วาจ ผรุส น วชฺชาติ รุสิโต ๑ ขขสิโต วมฺภิโต
ฆฏฏิโต ครหิโต อุปวทิโต ผรุเสน กกฺขเฬน [๒] ภณนฺต นปฺปฏิภเณยฺย
อกฺโกสนฺต น ปจฺจกฺโกเสยฺย โรสนฺต นปฺปฏิโรเสยฺย
ภณฺฑนฺต นปฺปฏิภณฺเฑยฺย น กลห กเรยฺย น ภณฺฑน กเรยฺย
น วิคฺคห กเรยฺย น วิวาท กเรยฺย น เมธค กเรยฺย
กลหภณฺฑนวิคฺคหวิวาทเมธค ปชเหยฺย วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย
อนภาวงฺคเมยฺย กลหภณฺฑนวิคฺคหวิวาทเมธคา อารโต อสฺส วิรโต
ปฏิวิรโต นิกฺขนฺโต นิสสฺ ฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน
เจตสา วิหเรยฺยาติ รุสโิ ตป วาจ ผรุส น วชฺชา ฯ
เตนาห ภควา
อนฺนฺจ ลทฺธา วสนฺจ กาเล
มตฺต โส ชฺา อิธ โตสนตฺถ
โส เตสุ คุตฺโต ยตจาริ คาเม
รุสิโตป วาจ ผรุส น วชฺชาติ ฯ
[๙๖๘] โอกฺขิตฺตจกฺขุ น จ ปาทโลโล
ฌานานุยุตฺโต พหุชาครสฺส
อุเปกฺขมารพฺภ สมาหิตตฺโต
ตกฺกาสย กุกฺกจุ ฺจิยูปจฺฉินฺเท ๓ ฯ
[๙๖๙] โอกฺขิตฺตจกฺขุ น จ ปาทโลโลติ กถ ขิตฺตจกฺขุ
#๑ ม. ทูสโิ ต ฯ ๒ ม. นปฺปฏิวชฺชา ยุ. ปฏิภณนฺต ฯ ๓ ม. กุกกฺ ุจฺจฺจุปจฺฉินฺเท ฯ
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โหติ ฯ อิเธกจฺโจ [๑] จกฺขุโลโล จกฺขุโลลิเยน สมนฺนาคโต โหติ
อทิฏ ทกฺขิตพฺพ ทิฏ  สมติกฺกมิตพฺพนฺติ อาราเมน อาราม
อุยฺยาเนน อุยฺยาน คาเมน คาม นิคเมน นิคม นคเรน นคร
รฏเน รฏ ชนปเทน ชนปท ทีฆจาริก อนฺวตฺถติ จาริก อนุยุตฺโต จ
โหติ รูปทสฺสนาย เอวมฺป ขิตฺตจกฺขุ โหติ ฯ อถวา ภิกฺขุ อนฺตรฆร
ปวิฏโ วีถึ ปฏิปนฺโน อสวุโต คจฺฉติ หตฺถึ โอโลเกนฺโต
อสฺส โอโลเกนฺโต รถ โอโลเกนฺโต ปตฺตึ โอโลเกนฺโต อิตฺถโิ ย
โอโลเกนฺโต ปุริเส โอโลเกนฺโต กุมารเก โอโลเกนฺโต
กุมาริกาโย โอโลเกนฺโต อนฺตราปณ โอโลเกนฺโต ฆรมุขานิ
โอโลเกนฺโต ๒ อุทฺธ โอโลเกนฺโต อโธ โอโลเกนฺโต ทิสาวิทิส
เปกฺขมาโน คจฺฉติ เอวมฺป ขิตฺตจกฺขุ โหติ ฯ อถวา ภิกฺขุ จกฺขุนา
รูป ทิสฺวา นิมิตฺตคฺคาหี โหติ อนุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน
จกฺขุนฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย น ปฏิปชฺชติ น รกฺขติ
จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริเย น สวร อาปชฺชติ เอวมฺป ขิตฺตจกฺขุ
โหติ ฯ ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูป วิสูกทสฺสน อนุยุตฺตา วิหรนฺติ
เสยฺยถีท นจฺจ คีต วาทิต เปกฺข อกฺขาน ปาณิสฺสร เวตาฬ
กุมฺภถูน โสภนครก จณฺฑาล วส โธวน หตฺถิยุทฺธ อสฺสยุทฺธ
มหิสยุทฺธ อุสภยุทฺธ อชยุทฺธ เมณฺฑยุทฺธ กุกฺกฏุ ยุทธฺ  วฏฏกยุทฺธ
#๑ ม. ยุ. ภิกขฺ ุ ฯ ๒ โป. ม. วิเปกฺขมาโน ฯ
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ทณฺฑยุทฺธ มุฏิยุทฺธ นิพฺพุทฺธ อุยฺโยธิก พลคฺค เสนาพฺยูห อณีกทสฺสน
อิติ วา เอวมฺป ขิตฺตจกฺขุ โหติ ฯ
กถ น ขิตฺตจกฺขุ โหติ ฯ อิธ ๑ ภิกฺขุ น จกฺขุโลโล จกฺขุโลลิเยน
สมนฺนาคโต โหติ อทิฏ ทกฺขิตพฺพ ทิฏ สมติกฺกมิตพฺพนฺติ
อาราเมน อาราม อุยยฺ าเนน อุยยฺ าน คาเมน คาม
นิคเมน นิคม นคเรน นคร รฏเน รฏ ชนปเทน ชนปท ทีฆจาริก
อนฺวตฺถิตจาริก อนนุยตุ ฺโต โหติ รูปทสฺสนาย เอวมฺป
น ขิตฺตจกฺขุ โหติ ฯ อถวา ภิกฺขุ อนฺตรฆร ปวิฏโ วีถึ
ปฏิปนฺโน สวุโต คจฺฉติ น หตฺถึ โอโลเกนฺโต ฯเปฯ น
ทิสาวิทิส เปกฺขมาโน คจฺฉติ เอวมฺป น ขิตฺตจกฺขุ โหติ ฯ
อถวา ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ ฯเปฯ
จกฺขุนฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ เอวมฺป น ขิตฺตจกฺขุ โหติ ฯ
ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ โภชนานิ
ภฺุชิตฺวา ฯเปฯ อณีกทสฺสน อิติ วา เอวรูปา วิสูกทสฺสนานุโยคา
ปฏิวิรโต โหติ เอวมฺป น ขิตฺตจกฺขุ โหตีติ โอกฺขิตฺตจกฺขุ ฯ
[๙๗๐] น จ ปาทโลโลติ กถ ปาทโลโล โหติ ฯ อิเธกจฺโจ
ปาทโลโล ปาทโลลิเยน สมนฺนาคโต โหติ อาราเมน อาราม ฯเปฯ
ทีฆจาริก อนฺวตฺถิตจาริก อนุยุตฺโต โหติ [๒] เอวมฺป
ปาทโลโล โหติ ฯ อถวา ภิกฺขุ อนฺโตสงฺฆาราเม ๓ ปาทโลโล
ปาทโลลิเยน สมนฺนาคโต โหติ น อตฺถเหตุ น การณเหตุ
#๑ ม. ยุ. อิเธกจฺโจ ฯ ๒ ม. ยุ. รูปทสฺสนาย ฯ ๓ โป. ม. อนฺโตป ฯ
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อุทฺธโต อวูปสนฺตจิตฺโต ปริเวณโต ปริเวณ คจฺฉติ ฯเปฯ
อิติภวาภวกถ กเถสิ ๑ เอวมฺป ปาทโลโล โหติ ฯ น จ ปาทโลโลติ
ปาทโลลิย ปชเหยฺย วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย อนภาวงฺคเมยฺยi
ปาทโลลิยา อารโต อสฺส วิรโต ปฏิวิรโต นิกฺขนฺโต
นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหเรยฺย
ปฏิสลฺลานาราโม อสฺส ปฏิสลฺลานรโต อชฺฌตฺต เจโตสมถมนุยุตฺโต
อนิรากตชฺฌาโน วิปสฺสนาย สมนฺนาคโต พฺรูเหตา สฺุาคาร
ฌายี ฌานรโต เอกตฺตมนุยุตฺโต สทตฺถครุโกติ โอกฺขิตฺตจกฺขุ
น จ ปาทโลโล ฯ
[๙๗๑] ฌานานุยุตฺโต พหุชาครสฺสาติ ฌานานุยุตฺโตติ ทฺวีหิ
การเณหิ ฌานานุยุตฺโต อนุปฺปนฺนสฺส วา ปมสฺส ฌานสฺส
อุปฺปาทาย ยุตฺโต ปยุตโฺ ต อายุตฺโต สมายุตฺโต อนุปฺปนฺนสฺส
วา ทุติยสฺส ฌานสฺส ตติยสฺส ฌานสฺส จตุตฺถสฺส ฌานสฺส
อุปฺปาทาย ยุตฺโต ปยุตโฺ ต อายุตฺโต สมายุตฺโตติ เอวมฺป
ฌานานุยุตฺโต ฯ อถวา อุปฺปนฺน วา ปม ฌาน อาเสวติ
ภาเวติ พหุลีกโรติ อุปปฺ นฺน วา ทุติย ฌาน ตติย ฌาน
จตุตฺถ ฌาน อาเสวติ ภาเวติ พหุลีกโรตีติ เอวมฺป ฌานานุยุตฺโต ฯ
พหุชาครสฺสาติ อิธ ภิกฺขุ ทิวส จงฺกเมน นิสชฺชาย
อาวรณีเยหิ ธมฺเมหิ จิตฺต ปริโสเธติ รตฺติยา ปม ยาม
จกฺกเมน นิสชฺชาย อาวรณีเยหิ ธมฺเมหิ จิตฺต ปริโสเธติ รตฺติยา
#๑ โป. ม. กเถติ ฯ
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มชฺฌิม ยาม ทกฺขิเณน ปสฺเสน สีหเสยฺย กปฺเปติ ปาเท ปาท
อจฺจาธาย สโต สมฺปชาโน อุฏานสฺ มนสิกริตฺวา รตฺติยา
ปจฺฉิม ยาม ปจฺจุฏาย จงฺกเมน นิสชฺชาย อาวรณีเยหิ ธมฺเมหิ
จิตฺต ปริโสเธตีติ ฌานานุยุตฺโต พหุชาครสฺส ฯ
[๙๗๒] อุเปกฺขมารพฺภ สมาหิตตฺโตติ อุเปกฺขาติ ยา จตุตฺเถ
ฌาเน อุเปกฺขา อุเปกฺขนา อชฺฌุเปกฺขนา จิตฺตสมตา จิตฺตปฺปสฺสทฺธตา
มชฺฌตฺตตา จิตฺตสฺส ฯ สมาหิตตฺโตติ ยา จิตฺตสฺส
ิติ สณฺิติ อวฏิติ อวิสาหาโร อวิกฺเขโป อวิสาหฏมานสตา
สมโถ สมาธินฺทฺริย สมาธิพล สมฺมาสมาธีติ ฯ อุเปกฺขมารพฺภ
สมาหิตตฺโตติ จตุตฺเถ ฌาเน อุเปกฺขมารพฺภ เอกคฺคจิตฺโต
อวิกฺขิตฺตจิตฺโต อวิสาหฏมานโสติ อุเปกฺขมารพฺภ สมาหิตตฺโต ฯ
[๙๗๓] ตกฺกาสย กุกฺกุจฺจิยูปจฺฉินฺเทติ ตกฺกาติ นว วิตกฺกา
กามวิตกฺโก พฺยาปาทวิตกฺโก วิหึสาวิตกฺโก าติวิตกฺโก ชนปทวิตกฺโก
อมรวิตกฺโก ปรานุทฺทยตาปฏิสฺุตฺโต วิตกฺโก ลาภสกฺการสิโลกปฏิสฺุตฺโต
วิตกฺโก อนวฺตฺติปฏิสฺุตฺโต วิตกฺโก
อิเม วุจฺจนฺติ นว วิตกฺกา ฯ กามวิตกฺกาน กามสฺาสโย
พฺยาปาทวิตกฺกาน พฺยาปาทสฺาสโย วิหึสาวิตกฺกาน วิหึสาสฺาสโย ฯ
อถวา ตกฺกาน [๑] สงฺกปฺปาน อวิชฺชาสโย อโยนิโส
มนสิกาโร อาสโย อสฺมิมาโน อาสโย อโนตฺตปฺป อาสโย
อุทฺธจฺจ อาสโย ฯ กุกกฺ ุจฺจนฺติ หตฺถกุกฺกุจฺจมฺป กุกฺกุจฺจ ปาทกุกฺกุจฺจมฺป
#๑ ม. วิตกฺกาน ฯ
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กุกฺกุจฺจ หตฺถปาทกุกฺกุจฺจมฺป กุกฺกุจฺจ อกปฺปเย
กปฺปยสฺิตา กปฺปเย อกปฺปยสฺิตา อวชฺเช วชฺชสฺิตา
วชฺเช อวชฺชสฺิตา ย เอวรูป กุกฺกุจฺจ กุกกฺ ุจฺจายนา
กุกฺกุจฺจายิตตฺต เจตโส วิปฺปฏิสาโร มโนวิเลโข อิท วุจฺจติ กุกฺกุจฺจ ฯ
อปจ ทฺวีหิ การเณหิ อุปฺปชฺชติ กุกกฺ ุจฺจ เจตโส วิปฺปฏิสาโร
มโนวิเลโข กตตฺตา จ อกตตฺตา จ ฯ
กถ กตตฺตา จ อกตตฺตา จ อุปปฺ ชฺชติ กุกฺกจุ ฺจ เจตโส
วิปฺปฏิสาโร มโนวิเลโข ฯ กต เม กายทุจฺจริต อกต เม กายสุจริตนฺติ
อุปฺปชฺชติ กุกฺกุจฺจ เจตโส วิปฺปฏิสาโร มโนวิเลโข ฯ
กต เม วจีทุจฺจริต ฯ กต เม มโนทุจจฺ ริต ฯ กโต เม ปาณาติปาโต
อกตา เม ปาณาติปาตา เวรมณีติ อุปฺปชฺชติ กุกฺกุจฺจ
เจตโส วิปปฺ ฏิสาโร มโนวิเลโข ฯ กต เม อทินฺนาทาน ฯ กโต
เม กาเมสุ มิจฺฉาจาโร ฯ กโต เม มุสาวาโท ฯ กตา เม
ปสุณา วาจา ฯ กตา เม ผรุสา วาจา ฯ กโต เม สมฺผปฺปลาโป ฯ
กตา เม อภิชฺฌา ฯ กโต เม พฺยาปาโท ฯ กตา
เม มิจฺฉาทิฏิ อกตา เม สมฺมาทิฏ ีติ อุปฺปชฺชติ กุกฺกุจฺจ เจตโส
วิปฺปฏิสาโร มโนวิเลโข ฯ เอว กตตฺตา จ อกตตฺตา จ อุปฺปชฺชติ
กุกฺกุจฺจ เจตโส วิปฺปฏิสาโร มโนวิเลโข ฯ อถวา สีเลสุมหฺ ิ
น ปริปรู ิการีติ อุปฺปชฺชติ กุกฺกุจฺจ เจตโส วิปฺปฏิสาโร มโนวิเลโข ฯ
อินฺทฺริเยสุมฺหิ อคุตฺตทฺวาโรติ ฯ โภชเน อมตฺตฺุมฺหีติ ฯ

สุตฺต ขุ. มหานิทฺเทโส - หนาที่ 620

ชาคริย อนนุยุตฺโตมฺหีติ ฯ น สติสมฺปชฺเน สมนฺนาคโตมฺหีติ ฯ
อภาวิตา เม จตฺตาโร สติปฏานาติ ฯ อภาวิตา เม จตฺตาโร
สมฺมปฺปธานาติ ฯ อภาวิตา เม จตฺตาโร อิทธฺ ิปฺปาทาติ ฯ
อภาวิตานิ เม ปฺจินฺทฺริยานีติ ฯ อภาวิตานิ เม ปฺจ พลานีติ ฯ
อภาวิตา เม สตฺต โพชฺฌงฺคาติ ฯ อภาวิโต เม อริโย อฏงฺคิโก
มคฺโคติ ฯ ทุกฺข เม อปริฺาตนฺติ ฯ ทุกฺขสมุทโย เม อปฺปหีโนติ ฯ
มคฺโค เม อภาวิโตติ ฯ นิโรโธ เม อสจฺฉิกโตติ อุปฺปชฺชติ
กุกฺกุจฺจ เจตโส วิปฺปฏิสาโร มโนวิเลโข ฯ ตกฺกาสย กุกฺกุจฺจิยูปจฺฉินฺเทติ
ตกฺกฺจ ตกฺกาสยฺจ กุกฺกุจฺจฺจ อุปจฺฉินฺเทยฺย [๑]
สมุจฺฉินฺเทยฺย ปชเหยฺย วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย อนภาวงฺคเมยฺยาติ
ตกฺกาสย กุกกฺ ุจฺจิยูปจฺฉินฺเท ฯ เตนาห ภควา
โอกฺขิตฺตจกฺขุ น จ ปาทโลโล
ฌานานุยุตฺโต พหุชาครสฺส
อุเปกฺขมารพฺภ สมาหิตตฺโต
ตกฺกาสย กุกฺกจุ ฺจิยูปจฺฉินฺเทติ ฯ
[๙๗๔] จุทิโต วจีภิ สติมาภินนฺเท
สพฺรหฺมจารีสุ ขิล ปภินฺเท
วาจ ปมฺุเจ กุสล นาติเวล
ชนวาทธมฺมาย น เจตเยยฺย ฯ
[๙๗๕] จุทิโต วจีภิ สติมาภินนฺเทติ จุทิโตติ อุปชฺฌายา
#๑ ม. ฉินฺเทยฺย อุจฺฉินฺเทยฺย ฯ
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วา อาจริยา วา สมานุปชฺฌายกา วา สมานาจริยกา วา มิตฺตา
วา สนฺทิฏา วา สมฺภตฺตา วา สหายา วา โจเทนฺติ อิทนฺเต
อาวุโส อยุตฺต อิทนฺเต อปฺปตฺต อิทนฺเต อสารุปฺป อิทนฺเต
อสีลฏนฺติ ๑ สตึ อุปฏาเปตฺวา ต โจทน นนฺเทยฺย อภินนฺเทยฺย
โมเทยฺย อนุโมเทยฺย อิจฺเฉยฺย สาทิเยยฺย ปตฺเถยฺย ๒ ปหเยยฺย
อภิชปฺเปยฺย ฯ ยถา อิตฺถี วา ปุริโส วา ทหโร ยุวา มณฺฑนกชาติโก
สีสนฺหาโต อุปฺปลมาล วา วสฺสกิ มาล วา อธิมุตฺตกมาล
วา ลภิตฺวา อุโภหิ หตฺเถหิ ปฏิคฺคเหตฺวา อุตฺตมงฺเค สิรสฺมึ
ปติฏาเปตฺวา นนฺเทยฺย อภินนฺเทยฺย โมเทยฺย อนุโมเทยฺย อิจฺเฉยฺย
สาทิเยยฺย ปตฺเถยฺย ๓ ปหเยยฺย อภิชปฺเปยฺย เอวเมว สตึ อุปฏาเปตฺวา
ต โจทน นนฺเทยฺย อภินนฺเทยฺย โมเทยฺย อนุโมเทยฺย
อิจฺเฉยฺย สาทิเยยฺย ปตฺเถยฺย ๔ ปหเยยฺย อภิชปฺเปยฺย ฯ
นิธีนว ปวตฺตาร
ย ปสฺเส วชฺชทสฺสิน
นิคฺคยฺหวาทึ เมธาวึ ตาทิส ปณฺฑิต ภเช
ตาทิส ภชมานสฺส เสยฺโย โหติ น ปาปโย
โอวเทยฺยานุสาเสยฺย อสพฺภา จ นิวารเย
สตฺหิ โส ปโย โหติ อสต โหติ อปฺปโยติ ฯ
จุทิโต วจีภิ สติมาภินนฺเท ฯ
[๙๗๖] สพฺรหฺมจารีสุ ขิล ปภินฺเทติ สพฺรหฺมจารีติ เอกกมฺม
#๑ อสิลิฏนฺติป ปาโ ฯ ๒-๓-๔ โป. ม. ปตฺถเยยฺย ฯ
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เอกุทฺเทโส สมสิกฺขาตา ฯ สพฺรหฺมจารีสุ ขิล ปภินฺเทติ สพฺรหฺมจารีสุ
อาหตจิตฺตต ขิลชาตต ปภินฺเทยฺย ปฺจป เจโตขิเล
ปภินฺเทยฺย ๑ ตโยป เจโตขิเล ปภินฺเทยฺย ราคขิล โทสขิล โมหขิล
ภินฺเทยฺย ปภินฺเทยฺย สมฺภินฺเทยฺยาติ สพฺรหฺมจารีสุ ขิล ปภินฺเท ฯ
[๙๗๗] วาจ ปมฺุเจ กุสล นาติเวลนฺติ าณสมุฏิต วาจ
มฺุเจยฺย อตฺถูปสหิต ธมฺมูปสหิต กาเลน สาปเทส ปริยนฺตวตึ
อตฺถสหิต วาจ มฺุเจยฺย ปมฺุเจยฺย สมฺปมฺุเจยฺยาติ วาจ
ปมฺุเจ กุสล ฯ นาติเวลนฺติ เวลาติ เทฺว เวลา กาลเวลา จ
สีลเวลา จ ฯ
กตมา กาลเวลา ฯ กาลาติกฺกนฺต วาจ น ภาเสยฺย เวลาติกฺกนฺต
วาจ น ภาเสยฺย กาลเวลาติกฺกนฺต วาจ น ภาเสยฺย
กาล อสมฺปตฺต วาจ น ภาเสยฺย เวล อสมฺปตฺต วาจ น
ภาเสยฺย กาลเวล อสมฺปตฺต วาจ น ภาเสยฺย ฯ
โย จ ๒ กาเล อสมฺปตฺเต อติเวล จ ๓ ภาสติ
เอว โส นิหโต เสติ โกกิลิยาว ๔ อตฺรโชติ ฯ
อย กาลเวลา ฯ
กตมา สีลเวลา ฯ รตฺโต วาจ น ภาเสยฺย ทุฏโ วาจ
น ภาเสยฺย มูโฬฺห วาจ น ภาเสยฺย มุสาวาท น ภาเสยฺย
ปสุณวาจ น ภาเสยฺย ผรุสวาจ น ภาเสยฺย สมฺผปฺปลาป น
ภาเสยฺย น กเถยฺย น ภเณยฺย น ทีเปยฺย น โวหเรยฺย อย
#๑ ม. ภินฺเทยฺย ฯ ๒ ม. ยุ. เว ฯ ๓ โป. ม. ปภาสติ ฯ ๔ ม. โกกิลาเยว ฯ
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สีลเวลาติ วาจ ปมฺุเจ กุสล นาติเวล ฯ
[๙๗๘] ชนวาทธมฺมาย น เจตเยยฺยาติ ชนาติ ขตฺติยา จ
พฺราหฺมณา จ เวสฺสา จ สุทฺทา จ คหฏา จ ปพฺพชิตา จ
เทวา จ มนุสฺสา จ ฯ ชนสฺส วาทาย อุปวาทาย นินฺทาย
ครหาย อกิตฺติยา อวณฺณหาริกาย สีลวิปตฺติยา วา อาจารวิปตฺติยา
วา ทิฏิวิปตฺติยา วา อาชีววิปตฺติยา วา น เจตเยยฺย เจตน น
อุปฺปาเทยฺย จิตฺตสงฺกปฺป น อุปปฺ าเทยฺย มนสิการ น
อุปฺปาเทยฺยาติ ชนวาทธมฺมาย น เจตเยยฺย ฯ เตนาห ภควา
จุทิโต วจีภิ สติมาภินนฺเท
สพฺรหฺมจารีสุ ขิล ปภินฺเท
วาจ ปมฺุเจ กุสล นาติเวล
ชนวาทธมฺมาย น เจตเยยฺยาติ ฯ
[๙๗๙] อถาปร ปฺจ รชานิ โลเก
เยส สตีมา วินยาย สิกฺเข
รูเปสุ สทฺเทสุ อโถ รเสสุ
คนฺเธสุ ผสฺเสสุ สเหถ ราค ฯ
[๙๘๐] อถาปร ปฺจ รชานิ โลเกติ อถาติ ปทสนฺธิ ปทสสคฺโค
ปทปาริปูริ ๑ อกฺขรสมวาโย พฺยฺชนสิลิฏตา ปทานุปุพฺพตาเมต
อถาติ ฯ ปฺจ รชานีติ รูปราโค ๒ สทฺทราโค คนฺธราโค รสราโค
โผฏพฺพราโค ฯ อถวา
#๑ ม .. ปูรี ฯ ๒ ม. รูป .. โผฏพฺพรโช ฯ
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ราโค รโช น จ ปน เรณู ๑ วุจฺจติ
ราคสฺเสต อธิวจน รโชติ
เอต รช วิปฺปชหิตฺว ๒ ปณฺฑิตา
วิหรนฺติ เต วิคตรชสฺส สาสเน ฯ
โทโส รโช น จ ปน เรณู วุจฺจติ
โทสสฺเสต อธิวจน รโชติ
เอต รช วิปฺปชหิตฺว ปณฺฑิตา
วิหรนฺติ เต วิคตรชสฺส สาสเน ฯ
โมโห รโช น จ ปน เรณู วุจฺจติ
โมหสฺเสต อธิวจน รโชติ
เอต รช วิปฺปชหิตฺว ปณฺฑิตา
วิหรนฺติ เต วิคตรชสฺส สาสเน ฯ
โลเกติ อปายโลเก มนุสฺสโลเก เทวโลเก ขนฺธโลเก ธาตุโลเก
อายตนโลเกติ อถาปร ปฺจ รชานิ โลเก ฯ
[๙๘๑] เยส สตีมา วินยาย สิกฺเขติ เยสนฺติ รูปราคสฺส
สทฺทราคสฺส คนฺธราคสฺส รสราคสฺส โผฏพฺพราคสฺส ฯ สตีมาติ
ยา สติ อนุสฺสติ ปฏิสสฺ ติ สติ สรณตา ธารณตา อปลาปนตา
อสฺสมฺมุสฺสนตา สติ สตินฺทฺริย สติพล สมฺมาสติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค
เอกายนมคฺโค อย วุจฺจติ สติ ฯ อิมาย สติยา อุเปโต สมุเปโต
อุปคโต สมุปคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต โส วุจฺจติ
#๑ ม. เรณุ ฯ ๒ โป. ปฏิวิโนทยิตฺวา ฯ
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สติมา ฯ สิกฺเขติ ติสฺโส สิกฺขา อธิสีลสิกฺขา อธิจิตฺตสิกฺขา
อธิปฺาสิกฺขา ฯ กตมา อธิสีลสิกฺขา ฯเปฯ อย อธิปฺาสิกฺขา ฯ
เยส สตีมา วินยาย สิกฺเขติ สติมา ปุคฺคโล เยส
รูปราคสฺส สทฺทราคสฺส คนฺธราคสฺส รสราคสฺส โผฏพฺพราคสฺส
วินยาย ปฏิวินยาย ปหานาย วูปสมาย ปฏินิสฺสคฺคาย ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา
อธิสีลมฺป สิกฺเขยฺย อธิจิตฺตมฺป สิกฺเขยฺย อธิปฺมฺป
สิกฺเขยฺย อิมา ติสฺโส สิกฺขา อาวชฺเชนฺโต สิกฺเขยฺย ชานนฺโต
สิกฺเขยฺย ฯเปฯ สจฺฉิกาตพฺพ สจฺฉิกโรนฺโต สิกฺเขยฺย อาจเรยฺย
สมาจเรยฺย สมาทาย วตฺเตยฺยาติ เยส สตีมา วินยาย สิกฺเข ฯ
[๙๘๒] รูเปสุ สทฺเทสุ อโถ รเสสุ คนฺเธสุ ผสฺเสสุ สเหถ
ราคนฺติ รูเปสุ สทฺเทสุ คนฺเธสุ รเสสุ โผฏพฺเพสุ ราค สเหยฺย
ปริสเหยฺย อภิภเวยฺย อชฺโฌตฺถเรยฺย ปริยาทิเยยฺย มทฺเทยฺยาติ
รูเปสุ สทฺเทสุ อโถ รเสสุ คนฺเธสุ ผสฺเสสุ สเหถ ราค ฯ
เตนาห ภควา
อถาปร ปฺจ รชานิ โลเก
เยส สตีมา วินยาย สิกฺเข
รูเปสุ สทฺเทสุ อโถ รเสสุ
คนฺเธสุ ผสฺเสสุ สเหถ ราคนฺติ ฯ
[๙๘๓] เอเตสุ ธมฺเมสุ วิเนยฺย ฉนฺท
ภิกฺขุ สตีมา สุวิมุตฺตจิตฺโต
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กาเลน โส สมฺมา ธมฺม ปริวมี สมาโน
เอโกทิภูโต วิหเน ตม โสติ ภควา ฯ
[๙๘๔] เอเตสุ ธมฺเมสุ วิเนยฺย ฉนฺทนฺติ เอเตสูติ รูเปสุ
สทฺเทสุ คนฺเธสุ รเสสุ โผฏพฺเพสุ ฯ ฉนฺโทติ โย กาเมสุ
กามจฺฉนฺโท กามราโค กามนนฺทิ กามตณฺหา กามเสฺนโห ๑ กามปริฬาโห
กามมุจฉฺ า กามชฺโฌสาน กาโมโฆ กามโยโค กามูปาทาน
กามจฺฉนฺทนีวรณ ฯ เอเตสุ ธมฺเมสุ วิเนยฺย ฉนฺทนฺติ
เอเตสุ ธมฺเมสุ ฉนฺท วิเนยฺย ปฏิวิเนยฺย ปชเหยฺย วิโนเทยฺย
พฺยนฺตีกเรยฺย อนภาวงฺคเมยฺยาติ เอเตสุ ธมฺเมสุ วิเนยฺย ฉนฺท ฯ
[๙๘๕] ภิกฺขุ สตีมา สุวิมุตฺตจิตฺโตติ ภิกฺขูติ กลฺยาณปุถชุ ชฺ โน
วา ภิกฺขุ เสกฺโข วา ภิกฺขุ ฯ สตีมาติ ยา สติ
อนุสฺสติ ฯเปฯ สมฺมาสติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค เอกายนมคฺโค อย
วุจฺจติ สติ ฯ อิมาย สติยา อุเปโต ฯเปฯ โส วุจฺจติ สติมาติ
ภิกฺขุ สตีมา ฯ สุวิมุตฺตจิตฺโตติ ปม ฌาน สมาปนฺนสฺส
นีวรเณหิ จิตฺต มุตฺต วิมุตฺต สุวิมุตฺต ทุติย ฌาน สมาปนฺนสฺส
วิตกฺกวิจาเรหิ จิตฺต มุตฺต วิมุตฺต สุวิมุตฺต ตติย ฌาน
สมาปนฺนสฺส ปติยา [๒] จิตฺต มุตฺต วิมุตฺต สุวิมุตฺต จตุตฺถ ฌาน
สมาปนฺนสฺส สุขทุกฺเขหิ จิตฺต มุตฺต วิมุตฺต สุวิมุตฺต อากาสานฺจายตน
สมาปนฺนสฺส รูปสฺาย ปฏิฆสฺาย นานตฺตสฺาย
จิตฺต มุตตฺ  วิมุตฺต สุวิมุตฺต วิฺาณฺจายตน
#๑ โป. ยุ. กามสิเนโห ฯ ๒ ม. จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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สมาปนฺนสฺส อากาสานฺจายตนสฺาย จิตฺต อากิฺจฺายตน
สมาปนฺนสฺส วิฺาณฺจายตนสฺาย จิตฺต เนวสฺานาสฺายตน
สมาปนฺนสฺส อากิฺจฺายตนสฺาย จิตฺต มุตฺต
วิมุตฺต สุวิมุตฺต โสตาปนฺนสฺส สกฺกายทิฏิยา วิจิกิจฺฉาย สีลพฺพตฺตปรามาสา
ทิฏานุสยา วิจิกิจฺฉานุสยา ตเทกฏเหิ จ กิเลเสหิ
จิตฺต มุตฺต วิมุตฺต สุวิมุตฺต สกทาคามิสฺส โอฬาริกา กามราคานุสยา
ปฏิฆานุสยา ตเทกฏเหิ จ กิเลเสหิ จิตฺต มุตฺต
วิมุตฺต สุวมิ ุตฺต อนาคามิสฺส อณุสหคตา กามราคสฺโชนา
ปฏิฆสฺโชนา อณุสหคตา กามราคานุสยา ปฏิฆานุสยา
ตเทกฏเหิ จ กิเลเสหิ จิตฺต มุตฺต วิมุตฺต สุวิมตุ ฺต อรหโต
รูปราคา อรูปราคา มานา อุทฺธจฺจา อวิชฺชาย มานานุสยา
ภวราคานุสยา อวิชชฺ านุสยา ตเทกฏเหิ จ กิเลเสหิ พหิทฺธา จ
สพฺพนิมิตฺเตหิ จิตฺต มุตฺต วิมุตฺต สุวิมุตฺตนฺติ ภิกฺขุ สตีมา
สุวิมุตฺตจิตฺโต ฯ
[๙๘๖] กาเลน โส สมฺมา ธมฺม ปริวีมสมาโนติ กาเลนาติ
อุทฺธเต จิตฺเต สมถสฺส กาโล สมาหิเต จิตฺเต วิปสฺสนาย กาโล ฯ
กาเล ปคฺคณฺหติ จิตฺต นิคฺคณฺหาติ อถาปเร ๑
สมฺปหสติ กาเลน กาเล จิตฺต สมาทหติ
อชฺฌุเปกฺขติ กาเลน โส โยคี กาลโกวิโท
กิมฺหิ กาลมฺหิ ปคฺคาโห กิมฺหิ กาเล วินิคฺคโห
#๑ ม. ปุนาปเร ฯ
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กิมฺหิ ปหสนากาโล สมถกาโล จ กีทโิ ส
อุเปกฺขากาล จิตฺตสฺส กถ ทสฺเสติ โยคิโน
ลีเน จิตฺตมฺหิ ปคฺคาโห อุทฺธตสฺมึ วินิคฺคโห(
นิรสฺสาทคต จิตฺต สมฺปหเสยฺย ตาวเท
สมฺปหฏ ยทา จิตฺต อลีน ภวตินุทฺธต
สมถสฺส จ โส กาโล อชฺฌตฺต รมเย มโน
เอเตน เมวุปาเยน ยทา โหติ สมาหิต
สมาหิต จิตฺต ปฺาย อชฺฌุเปกฺเขยฺย ตาวเท
เอว กาลวิทู ธีโร กาลฺู กาลโกวิโท
กาเลน กาล จิตฺตสฺส นิมิตฺตมุปลกฺขเยติ ๑ ฯ
กาเลน โส ฯ สมฺมา ธมฺม ปริวีมสมาโนติ สพฺเพ สงฺขารา
อนิจฺจาติ สมฺมา ธมฺม ปริวีมสมาโน สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ
สมฺมา ธมฺม ปริวีมสมาโน สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ สมฺมา
ธมฺม ปริวีมสมาโน ฯเปฯ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ
สมฺมา ธมฺม ปริวีมสมาโน ฯ
[๙๘๗] เอโกทิภูโต วิหเน ตม โสติ ภควาติ เอโกทีติ
เอกคฺคจิตฺโต อวิกฺขิตฺตจิตฺโต อวิสาหฏมานโสติ เอโกทิภูโต ฯ
วิหเน ตม โสติ ราคตม โทสตม โมหตม มานตม ทิฏิตม
กิเลสตม ทุจฺจริตตม อนฺธกรณ อจกฺขุกรณ อาณกรณ ปฺานิโรธิก
วิฆาตปกฺขิก อนิพฺพานสวตฺตนิก หเนยฺย วิหเนยฺย ปชเหยฺย
#๑ ยุ. นิมิตฺตมุปลกฺขิเย ฯ
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วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย อนภาวงฺคเมยฺย ฯ ภควาติ คารวาธิวจน ฯ
อปจ ภคฺคราโคติ ภควา ฯ ภคฺคโทโสติ ภควา ฯ ภคฺคโมโหติ
ภควา ฯ ภคฺคมาโนติ ภควา ฯ ภคฺคทิฏีติ ภควา ฯ ภคฺคกณฺฏโกติ
ภควา ฯ ภคฺคกิเลโสติ ภควา ฯ ภชิ วิภชิ ปฏิวิภชิ ๑
ธมฺมรตนนฺติ ภควา ฯ ภวาน อนฺตกโรติ ภควา ฯ ภาวิตกาโยติ
ภควา ฯ ภาวิตสีโลติ ภาวิตจิตฺโตติ ภาวิตปฺโติ ภควา ฯ
ภชิ วา ภควา อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ อปฺปสทฺทานิ
อปฺปนิคฺโฆสานิ วิชนวาตานิ มนุสฺสราหเสยฺยกานิ ปฏิสลฺลานสารูปานีติ
ภควา ฯ ภาคี วา ภควา จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกขฺ ารานนฺติ ภควา ฯ ภาคี วา ภควา
อตฺถรสสฺส ธมฺมรสสฺส วิมุตฺติรสสฺส อธิสีลสฺส อธิจิตฺตสฺส อธิปฺายาติ
ภควา ฯ ภาคี วา ภควา จตุนฺน ฌานาน จตุนฺน
อปฺปมฺาน จตุนฺน อรูปสมาปตฺตีนนฺติ ภควา ฯ ภาคี วา
ภควา อฏนฺน วิโมกฺขาน อฏนฺน อภิภายตนาน นวนฺน
อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺตีนนฺติ ภควา ฯ ภาคี วา ภควา ทสนฺน
สฺาภาวนาน ทสนฺน กสิณสมาปตฺตีน อานาปานสฺสติสมาธิสฺส
อสุภสมาปตฺติยาติ ภควา ฯ ภาคี วา ภควา จตุนฺน สติปฏานาน
จตุนฺน สมฺมปฺปธานาน จตุนฺน อิทธฺ ิปฺปาทาน ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน
ปฺจนฺน พลาน สตฺตนฺน โพชฺฌงฺคาน อริยสฺส อฏงฺคิกสฺส
มคฺคสฺสาติ ภควา ฯ ภาคี วา ภควา ทสนฺน ตถาคตพลาน
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จตุนฺน เวสารชฺชาน จตุนฺน ปฏิสมฺภิทาน ฉนฺน อภิฺาน ฉนฺน
พุทฺธธมฺมานนฺติ ภควา ฯ ภควาติ เนต นาม มาตรา กต น
ปตรา กต น ภาตรา กต น ภคินิยา กต น มิตตฺ ามจฺเจหิ กต
น าติสาโลหิเตหิ กต น สมณพฺราหฺมเณหิ กต น เทวตาหิ
กต วิโมกฺขนฺติกเมต พุทฺธาน ภควนฺตาน โพธิยา มูเล สห
สพฺพฺุตาณสฺส ปฏิลาภา สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ
เอโกทิภูโต วิหเน ตม โสติ ภควา ฯ เตนาห ภควา
เอเตสุ ธมฺเมสุ วิเนยฺย ฉนฺท
ภิกขฺ ุ สตีมา สุวิมุตฺตจิตฺโต
กาเลน โส สมฺมา ธมฺม ปริวีมสมาโน
เอโกทิภูโต วิหเน ตม โสติ ภควาติ ฯ
โสฬสโม สารีปตุ ฺตสุตฺตนิทฺเทโส ฯ
อฏกวคฺคิกมฺหิ ๑ โสฬส สุตฺตนิทฺเทสา
สมตฺตา ฯ
_______________
#๑ โป. ม. อฏกวคฺคมฺหิ ฯ
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