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สุตฺตนฺตปฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส จูฬนิทฺเทโส
________________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
ปารายนวคฺโค
วตฺถุคาถา
[๑] โกสลาน ปุรา รมฺมา อคมา ทกฺขิณาปถ
อากิฺจฺ ปตฺถยาโน
พฺราหฺมโณ มนฺตปารคู ฯ
[๒] โส อสฺสกสฺส วิสเย มุฬกสฺส ๑ สมาสเน
วสี ๒ โคธาวรีกูเล
อฺุเฉน จ ผเลน จ ฯ
[๓] ตสฺเสว อุปนิสฺสาย
คาโม จ วิปุโล อหุ
ตโต ชาเตน อาเยน
มหายฺ อกปฺปยิ ฯ
[๔] มหายฺ ยชิตฺวาน ปุน ปาวิสิ อสฺสม
ตสฺมึ ปฏิปวิฏมฺหิ
อฺโ อาคฺฉิ พฺราหฺมโณ ฯ
[๕] อุคฺฆฏฏปาโท ตสิโต ปงฺกทนฺโต รชสฺสิโร
#๑ ม. มฬกสฺส ฯ ยุ. อฬกสฺส ฯ ๒ ม. วสิ ฯ
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โส จ น อุปสงฺกมฺม
สตานิ ปฺจ ยาจติ ฯ
[๖] ตเมน พาวรี ทิสวฺ า อาสเนน นิมนฺตยิ
สุขฺจ กุสล ปุจฺฉิ
อิท วจนมพฺรวิ ฯ
[๗] ย โข มม เทยฺยธมฺม สพฺพ วิสชฺชิต มยา
อนุชานาหิ เม พฺรหฺเม
นตฺถิ ปฺจ สตานิ เม ฯ
[๘] สเจ เม ยาจมานสฺส ภว นานุปฺปทสฺสติ
สตฺตเม ทิวเส ตุยฺห
มุทฺธา ผลตุ สตฺตธา ฯ
[๙] อภิสงฺขริตฺวา กุหโก เภรว โส อกิตฺตยิ
ตสฺส ต วจน สุตฺวา
พาวรี ทุกฺขโิ ต อหุ ฯ
[๑๐] อุสฺสุสฺสติ อนาหาโร โสกสลฺลสมปฺปโต
อโถป เอวจิตฺตสฺส
ชหาเน ๑ น รมตี มโน ฯ
[๑๑] อุตฺรสฺต ทุกฺขิต ทิสฺวา เทวตา อตฺถกามินี
พาวรึ อุปสงฺกมฺม
อิท วจนมพฺรวิ ฯ
[๑๒] น โส มุทฺธ ปชานาติ กุหโก โส ธนตฺถิโก
มุทฺธนิ มุทฺธาธิปาเต ๒ วา
าณ ตสฺส น วิชฺชติ ฯ
[๑๓] ปโหตี ๓ จรหิ ชานาติ ตมฺเม อกฺขาหิ ปุจฺฉิตา
มุทฺธ มุทฺธาธิปาตฺจ
ต สุโณม วโจ ตว ฯ
[๑๔] อหมฺเปต น ชานามิ าณมฺเมตฺถ ๔ น วิชชฺ ติ
มุทฺธ มุทฺธาธิปาโต ๕ จ
ชินาน เหต ทสฺสน ๖ ฯ
#๑ ม. ฌาเน ฯ ๒ ม. มุทฺธปาเต ฯ ๓ ม. ยุ. โภตี ฯ ๔ ม. าณ เมตฺถ ฯ
#๕ ม. มุทฺธาธิปาเต จ ฯ ๖ ม. เหตฺถ ทสฺสน ฯ
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[๑๕] อถ โก จรหิ ชานาติ อสฺมึ ปวิมณฺฑเล ๑
มุทฺธ มุทฺธาธิปาตฺจ
ตมฺเม อกฺขาหิ เทวเต ฯ
[๑๖] ปุรา กปลวตฺถมุ ฺหา
นิกฺขนฺโต โลกนายโก
อปจฺโจ โอกฺกากราชสฺส สกฺยปุตฺโต ปภงฺกโร ฯ
[๑๗] โส หิ พฺราหฺมณ สมฺพุทฺโธ สพฺพธมฺมาน ปารคู
สพฺพาภิฺาพลปฺปตฺโต สพฺพธมฺเมสุ จกฺขุมา
สพฺพธมฺมกฺขย ๒ ปตฺโต วิมุตฺโต อุปธิกฺขเย ฯ
[๑๘] พุทฺโธ โส ภควา โลเก ธมฺม เทเสติ จกฺขุมา
ต ตฺว คนฺตฺวาน ปุจฺฉสฺสุ โส เต ต พฺยากริสสฺ ติ ฯ
[๑๙] สมฺพุทฺโธติ วโจ สุตฺวา อุทคฺโค พาวรี อหุ
โสกสฺส ตนุโก อาสิ ปติฺจ วิปุล ลภิ ฯ
[๒๐] โส พาวรี อตฺตมโน อุทคฺโค
ต เทวต ปุจฺฉติ เวทชาโต
กตมมฺหิ คาเม นิคมมฺหิ วา ปนq
กตมมฺหิ วา ชนปเท โลกนาโถ
ยตฺถ คนฺตฺวา นมสฺเสมุ ๓
สมฺพทุ ฺธ ทิปทุตฺตม ๔ ฯ
[๒๑] สาวตฺถิย โกสลมนฺทิเร ชิโน
ปหูตปฺโ วรภูริเมธโส
โส สกฺยปุตฺโต วิธุโร อนาสโว
#๑ ม. ปถวิมณฺฑเล ฯ สี. ปุถวิมณฺฑเล ฯ ๒ ม. สพฺพกมฺมกฺขย ฯ
#๓ ม. ปสฺเสมุ ฯ ๔ ม. สพฺพตฺถ ทฺวิปทุตฺตม ฯ
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มุทฺธาธิปาตสฺส วิทู นราสโภ ฯ
[๒๒] ตโต อามนฺตยี สิสฺเส พฺราหฺมเณ มนฺตปารเค ๑
เอถ มาณวา อกฺขิสฺส สุโณถ วจน มม ฯ
[๒๓] ยสฺเสโส ทุลลฺ โภ โลเก ปาตุภาโว อภิณฺหโส
สฺวาชฺช โลกมฺหิ อุปฺปนฺโน สมฺพุทฺโธ อิติ วิสฺสุโต
ขิปฺป คนฺตฺวาน สาวตฺถึ ปสฺสโวฺห ทิปทุตฺตม ฯ
[๒๔] กถ จรหิ ชาเนมุ
ทิสวฺ า พุทฺโธติ พฺราหฺมณ
อชานต โน ปพฺรูหิ
ยถา ชาเนมุ ต มย ฯ
[๒๕] อาคตานิ หิ มนฺเตสุ มหาปุริสลกฺขณา
ทฺวตฺตึสา จ พฺยาขฺยาตา ๒ สมตฺตา อนุปุพฺพโส ฯ
[๒๖] ยสฺเสเต โหนฺติ คตฺเตสุ มหาปุริสลกฺขณา
ทุเวว ๓ ตสฺส คติโย ตติยา หิ น วิชฺชติ ฯ
[๒๗] สเจ อคาร อาวสติ วิเชยฺย ปวึ อิม
อทณฺเฑน อสตฺเถน
ธมฺเมนมนุสาสติ ๔ ฯ
[๒๘] สเจ จ โส ปพฺพชติ อคารา อนคาริย
วิวฏจฺฉโท ๕ สมฺพทุ ฺโธ อรหา ภวติ อนุตฺตโร ฯ
[๒๙] ชาตึ โคตฺตฺจ ลกฺขณ มนฺเต สิสฺเส ปุนาปเร
มุทฺธ มุทฺธาธิปาตฺจ มนสาเยว ปุจฺฉถ ฯ
[๓๐] อนาวรณทสฺสาวี
ยทิ พุทฺโธ ภวิสฺสติ
มนสา ปุจฺฉิเต ปเฺห วาจาย วิสฺสเชสฺสติ ๖ ฯ
#๑ ม. มนฺตปารคู ฯ ๒ ม. ทฺวตฺตึสานิ จ พฺยากฺขาตา ฯ ๓ ม. เทฺวเยว ฯ
#๔ ม. ธมฺเมน อนุสาสติ ฯ ๕ สี. วิวตฺตจฺฉทฺโท ฯ ม. วิวฏฏจฺฉโท ฯ
#๖ ม. วิสชฺชสิ ฺสติ ฯ
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[๓๑] พาวริสฺส วโจ สุตฺวา สิสฺสา โสฬส พฺราหฺมณา
อชิโต ติสฺสเมตฺเตยฺโย ปุณฺณโก อถ เมตฺตคู ฯ
[๓๒] โธตโก อุปสีโว จ
นนฺโท จ อถ เหมโก
โตเทยฺยกปฺปา ทุภโย ชตุกณฺณี จ ปณฺฑิโต ฯ
[๓๓] ภทฺราวุโธ อุทโย จ โปสาโล จาป พฺราหฺมโณ
โมฆราชา จ เมธาวี ปงฺคิโย จ มหาอิสิ ฯ
[๓๔] ปจฺเจกคณิโน สพฺเพ สพฺพโลกสฺส วิสฺสุตา
ฌายี ฌานรตา ธีรา ปุพฺพวาสนวาสิตา ฯ
[๓๕] พาวรึ อภิวาเทตฺวา กตฺวา จ น ปทกฺขิณ
ชฏาชินธรา สพฺเพ
ปกฺกามม อุตฺตรามุขา ฯ
[๓๖] มุฬกสฺส ๑ ปติฏาน ปุริม มาหิสฺสตึ ๒ ตทา
อุชฺเชนิฺจาป โคนทฺธ เวทิส วนสวฺหย ฯ
[๓๗] โกสมฺพิฺจาป สาเกต สาวตฺถิฺจ ปุรุตฺตม
เสตพฺย กปลวตฺถุ
กุสินารฺจ มนฺทิร ฯ
[๓๘] ปาวฺจ โภคนคร
เวสาลึ มาคธ ปุร
ปาสาณก เจติยฺจ
รมณีย มโนรม ฯ
[๓๙] ตสิโต วุทก สีต
มหาลาภว วาณิโช
ฉาย ฆมฺมาภิตตฺโตว ตุริตา ปพฺพตมารุหุ ฯ
[๔๐] ภควา จ ๓ ตมฺหิ สมเย ภิกฺขุสงฺฆปุรกฺขโต
ภิกฺขูน ธมฺม เทเสติ สีโหว นทตี วเน ฯ
#๑ ม. มฬกสฺส ฯ ๒ ม. ปุรมาหิสฺสตึ ฯ ๓ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ

สุตฺต ขุ. จูฬนิทฺเทโส - หนาที่ 6

[๔๑] อชิโต อทฺทส สมฺพุทฺธ ๑ วีตรสึว ๒ ภาณุม
จนฺท ยถา ปณฺณรเส ปาริปูรึ ๓ อุปาคต ฯ
[๔๒] อถสฺส คตฺเต ทิสฺวาน ปริปูรฺจ พฺยฺชน
เอกมนฺต ิโต หฏโ มโนปเฺห อปุจฺฉถ ฯ
[๔๓] อาทิสฺส ชมฺมน พฺรูหิ โคตฺต พฺรูหิ สลกฺขณ
มนฺเตสุ ปารมึ พฺรูหิ กติ วาเจติ พฺราหฺมโณ ฯ
[๔๔] วีส วสฺสสต อายุ
โส จ โคตฺเตน พาวรี
ตีณสฺส ๔ ลกฺขณา คตฺเต ติณฺณ เวทาน ปารคู ฯ
[๔๕] ลกฺขเณ อิติหาเส จ สนิฆณฺฑุสเกฏเภ
ปฺจสตานิ วาเจติ
สธมฺเม ปารมึ คโต ฯ
[๔๖] ลกฺขณาน ปวิจย
พาวริสฺส นรุตฺตม
ตณฺหจฺฉิท ปกาเสหิ
มา โน กงฺขายิต อหุ ฯ
[๔๗] มุข ชิวฺหาย ฉาเทติ อุณฺณาสฺส ภมุกนฺตเร
โกโสหิต วตฺถคุยฺห
เอว ชานาหิ มาณว ฯ
[๔๘] ปุจฺฉ หิ กฺจิ ๕ อสุณนฺโต สุตฺวา ปเฺห วิยากเต
วิจินฺเตติ ชโน สพฺโพ เวทชาโต กตฺชลิ ๖ ฯ
[๔๙] โก นุ เทโวว ๗ พฺรหฺมา วา อินฺโท วาป สุชมฺปติ
มนสา ปุจฺฉิเต ปเฺห กเมต ปฏิภาสติ ฯ
[๕๐] มุทฺธ มุทฺธาธิปาตฺจ พาวรี ปริปุจฺฉติ
ต พฺยากโรหิ ภควา กงฺข วินย โน อิเส ฯ
#๑ ม. พุทฺธ ฯ ๒ ม. ปตรสึว ฯ ๓ ม. ปริปูร ฯ ๔ ม. ตีณิสฺส ฯ
#๕ ม. กิฺจิ ฯ ๖ ม. กตฺชลี ฯ ๗ ม. เทโว วา ฯ
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[๕๑] อวิชฺชา มุทฺธาติ ชานาหิ วิชฺชา มุทฺธาธิปาตินี
สทฺธาสติสมาธีหิ
ฉนฺทวิริเยน ๑ สยุตา ฯ
[๕๒] ตโต เวเทน มหตา สนฺถมฺภิตฺวาน ๒ มาณโว
เอกส อชิน กตฺวา
ปาเทสุ สิรสา ปติ ฯ
[๕๓] พาวรี พฺราหฺมโณ โกโต สห สิสฺเสหิ มาริส
อุทคฺคจิตฺโต สุมโน
ปาเท วนฺทติ จกฺขุม ฯ
[๕๔] สุขิโต พาวรี โหตุ
สห สิสฺเสหิ พฺราหฺมโณ
ตฺวฺจาป สุขิโต โหหิ จิร ชีวาหิ มาณว ฯ
[๕๕] พาวริสฺส จ ตุยฺห วา สพฺเพส สพฺพสสย
กตาวกาสา ปุจฺฉโวฺห ยงฺกิฺจิ มนสิจฺฉถ ฯ
[๕๖] สมฺพุทฺเธน กโตกาโส นิสีทิตฺวาน ปฺชลิ ๓
อชิโต ปม ปฺห
ตตฺถ ปุจฺฉิ ตถาคต ฯ
วตฺถุคาถา นิฏิตา ฯ
[๔]
__________________
#๑ ม. สพฺพตฺถ ฉนฺทวีริเยน ฯ ๒ ม. สนฺถมฺเภตฺวาน ฯ ๓ ม. ปฺชลี ฯ เอวมุปริ ฯ
#๔ ม. เอตฺถนฺตเร อชิตมาณวปุจฺฉาย ปฏาย ยาว ปรายนานุคีติคาถาปริโยสานา สพฺเพส
#มาณวกานฺเจว พุทฺธสฺสจ ปฺหาปุจฺฉาวิสชฺชน อตฺถิ ฯ สฺยามโปฏเก ปเนต นตฺถิ ฯ
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อชิตมาณวกปฺหานิทฺเทโส ๑
[๕๗] เกนสฺสุ นิวุโต โลโก (อิจฺจายสฺมา อชิโต)
เกนสฺสุ นปฺปกาสติ
กิสฺสาภิเลปน พฺรูหิ ๒
กึสุ ตสฺส มหพฺภย ฯ
[๕๘] เกนสฺสุ นิวุโต โลโกติ นิรยโลโก ติรจฺฉานโลโก
ปตฺติวิสยโลโก ๓ มนุสฺสโลโก เทวโลโก ขนฺธโลโก ธาตุโลโก
อายตนโลโก อย โลโก ปโร โลโก พฺรหฺมโลโก สเทวโลโก ๔
อย วุจฺจติ โลโก ฯ อย โลโก เกน อาวุโต นิวุโต โอผุโฏ ๕
ปหิโต ปฏิจฉฺ นฺโน ปฏิกชุ ฺชิโตติ เกนสฺสุ นิวุโต โลโก ฯ
[๕๙] อิจฺจายสฺมา อชิโตติ อิจฺจาติ ปทสนฺธิ ปทสสคฺโค
ปทปาริปูริ ๖ อกฺขรสมวาโย พฺยฺชนสิลิฏตา ปทานุปุพฺพกเมต ๗
อิจฺจาติ ฯ อายสฺมาติ ปยวจน ครุกวจน สคารวสปฺปติสฺสาธิวจนเมต
อายสฺมาติ ฯ อชิโตติ ตสฺส พฺราหฺมณสฺส นาม สงฺขา
สมฺา ปฺตฺติ โวหาโร นาม นามกมฺม นามเธยฺย นิรุตฺติ
พฺยฺชน อภิลาโปติ อิจฺจายสฺมา อชิโต ฯ
[๖๐] เกนสฺสุ นปฺปกาสตีติ เกน โลโก นปฺปกาสติ น ภาสติ
น ตปติ น วิโรจติ น สฺายติ ๘ น ปฺายตีติ เกนสฺสุ
#๑ ม. มาณวปุจฺฉานิทฺเทโส ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ยุ. พฺรูสิ ฯ เอวมุปริป ฯ
#๓ ม. สพฺพตฺถ เปตฺติวิสยโลโก ฯ ๔ ม เทวโลโก ฯ ๕ ม. โอวุโต ฯ
#๖ ม. ปทปาริปูรี ฯ เอวมุปริป ฯ ๗ ม. ปทานุปพฺพตาเปต ฯ
#๘ ม. ายติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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นปฺปกาสติ ฯ
[๖๑] กิสฺสาภิเลปน พฺรูหีติ กึ อสฺส ๑ โลกสฺส อภิเลปน ๒ ลคฺคน
พนฺธน อุปกฺกิเลโส ฯ เกน โลโก ลิตโฺ ต [๓] ปลิตฺโต ๔ กิลิฏโ 
สงฺกิลิฏโ มกฺขิโต สสฏโ ลคฺโค ลคฺคิโต ปลิพุทฺโธ พฺรูหิ
อาจิกฺขาหิ เทเสหิ ปฺเปหิ ปฏเปหิ วิวราหิ วิภชาหิ
อุตฺตานีกโรหิ ปกาเสหีติ กิสฺสาภิเลปน พฺรูหิ ฯ
[๖๒] กึสุ ตสฺส มหพฺภยนฺติ กึ ตสฺส ๕ โลกสฺส [๖] มหพฺภย
ปฬน ฆฏฏน อุปทฺทโว อุปสคฺโคติ กึสุ ตสฺส มหพฺภย ฯ
เตนาห โส พฺราหฺมโณ
เกนสฺสุ นิวุโต โลโก (อิจจฺ ายสฺมา อชิโต)
เกนสฺสุ นปฺปกาสติ
กิสฺสาภิเลปน พฺรูหิ
กึสุ ตสฺส มหพฺภยนฺติ ฯ
[๖๓] อวิชฺชาย นิวโุ ต โลโก (อชิตาติ ภควา)
เววิจฺฉา (ปมาทา) นปฺปกาสติ
ชปฺปาภิเลปน พฺรูมิ
ทุกฺขมสฺส มหพฺภย ฯ
[๖๔] อวิชฺชาย นิวุโต โลโกติ อวิชฺชาติ ทุกฺเข อาณ
ทุกฺขสมุทเย อาณ ทุกฺขนิโรเธ อาณ ทุกฺขนิโรธคามินิยา
ปฏิปทาย อาณ ปุพฺพนฺเต อาณ อปรนฺเต อาณ
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. เลปน ฯ ๓ ม. สลิตฺโต ฯ ๔ ม. อุปลิตฺโต ฯ
#๕ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๖ ม. ภย ฯ
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ปุพฺพนฺตาปรนฺเต อาณ อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ
อาณ ย เอวรูป อาณ อทสฺสน อนภิสมโย
อนนุโพโธ อสมฺโพโธ อปฺปฏิเวโธ อสงฺคาหนา อปริโยคาหนา
อสมเปกฺขนา อปจฺจเวกฺขนา อปจฺจกฺขกมฺม ๑ ทุมฺเมชฺฌ พาลฺย
อสมฺปชฺ [๒] ปโมโห สมฺปโมโห ๓ [๔] อวิชฺโชโฆ อวิชชฺ าโยโค
อวิชฺชานุสโย อวิชชฺ าปริยุฏาน อวิชชฺ าชาล ๕ โมโห อกุสลมูล อย
วุจฺจติ อวิชฺชา ฯ โลโกติ นิรยโลโก ติรจฺฉานโลโก ปตฺติวิสยโลโก
มนุสฺสโลโก เทวโลโก ขนฺธโลโก ธาตุโลโก อายตนโลโก
อย โลโก ปโร โลโก พฺรหฺมโลโก สเทวโลโก อย วุจฺจติ
โลโก ฯ [๖] อิมาย อวิชฺชาย อาวุโต นิวุโต โอผุโฏ ปหโิ ต
ปฏิจฺฉนฺโน ปฏิกุชชฺ ิโตติ อวิชฺชาย นิวโุ ต โลโก ฯ
[๖๕] อชิตาติ ภควา ต พฺราหฺมณ นาเมน อาลปติ ฯ
ภควาติ คารวาธิวจนเมต 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 ๗ ภควา ฯ ภชิ วา ภควา
อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ อปฺปสทฺทานิ อปฺปนิคฺโฆสานิ
วิชนวาตานิ มนุสฺสราหเสยฺยกานิ ๘ ปฏิสลฺลานสารูปานีติ ภควา ฯ
#๑ ม. อปจฺจเวกฺขณา อปจฺจเวกฺขณกมฺม ฯ ๒ ม. โมโห ฯ ๓ ม. สมฺโมโห ฯ
#๔ ม. อวิชชฺ า ฯ ๕ ม. อวิชฺชาลงฺคี ฯ ๖ ม. อย โลโก ฯ ๗ ม. ภาวิตกาโย, ภาวิตสีโล,
#ภาวิตจิตฺโต, ภาวิตปฺโติ ฯ ๘ ม. มนุสฺสราหสฺเสยฺยกานิ ฯ เอวมุปริป ฯ
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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 อนปุพฺพวิหารสมาปตฺตีนนฺติ ๑ ภควา ฯ
ภาคี วา ภควา ทสนฺน สฺาภาวนาน ทสนฺน กสิณสมาปตฺตีน
อนาปานสฺสติสมาธิสฺส อสุภสมาปตฺติยาติ ภควา ฯ ภาคี วา
ภควา จตุนฺน สติปฏานาน จตุนฺน สมฺมปฺปธานาน จตุนฺน
อิทฺธิปาทาน 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 อชิตาติ ภควา ฯ
[๖๖] เววิจฺฉา ปมาทา นปฺปกาสตีติ เววิจฺฉ วุจฺจนฺติ
ปฺจ มจฺฉริยานิ อาวาสมจฺฉริย กุลมจฺฉริย ลาภมจฺฉริย
#๑ ม. อนุปพุ ฺพสมาปตฺตีนนฺติ ฯ
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วณฺณมจฺฉริย ธมฺมมจฺฉริย ย เอวรูป มจฺฉริย ๑ มจฺฉรายนา
มจฺฉรายิตตฺต เววิจฺฉ กทริย กฏกฺจกตา ๒ อคฺคหิตตฺต จิตฺตสฺส อิท
วุจฺจติ มจฺฉริย ฯ อปจ ขนฺธมจฺฉริยป มจฺฉริย ธาตุมจฺฉริยป
มจฺฉริย อายตนมจฺฉริยป มจฺฉริย คาโห วุจฺจติ มจฺฉริย ฯ
ปมาโท วตฺตพฺโพ กายทุจฺจริเต วา วจีทุจฺจริเต วา มโนทุจฺจริเต
วา ปฺจสุ วา กามคุเณสุ จิตฺตสฺส โวสฺสคฺโค โวสฺสคฺคานุปฺปทาน ๓
กุสลาน วา ธมฺมาน ภาวนาย อสกฺกจฺจกิริยตา
อสาตจฺจกิริยตา อนฏิตตา ๔ โอลีนวุตฺติตา นิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา นิกฺขิตฺตธุรตา
อนาเสวนา อภาวนา อพหุลีกมฺม อนธิฏาน อนนุโยโค
ปมาโท โย เอวรูโป ปมาโท ปมชฺชนา ปมชฺชติ ตฺต อย วุจฺจติ
ปมาโท ฯ เววิจฺฉา ปมาทา นปฺปกาสตีติ อิมินา มจฺฉริเยน อิมินา
ปมาเทน โลโก นปฺปกาสติ น ภาสติ น ตปติ น วิโรจติ น
สฺายติ น ปฺายตีติ เววิจฺฉา ปมาทา นปฺปกาสติ ฯ
[๖๗] ชปฺปาภิเลปน พฺรูมีติ ชปฺปา วุจฺจติ ตณฺหา โย
ราโค สาราโค อนุนโย อนุโรโธ นนฺทิ ๕ นนฺทิราโค จิตฺตสฺส
สาราโค อิจฺฉา มุจฺฉา อชฺโฌสาน เคโธ ปลิเคโธ สงฺโค
ปงฺโก เอชา มายา ชนิกา สฺชนนี สิพฺพินี ชาลินี สริตา
วิสตฺติกา โสตฺต วิสตา ๖ อายูหนี ทุติยา ปณิธิ ภวเนตฺติ วน
วนโถ สนฺถโว สิเนโห อเปกฺขา ปฏิพทฺธา ๗ อาสา อาสึสนา ๘
อาสึสิตตฺต รูปาสา สทฺทาสา คนฺธาสา รสาสา โผฏพฺพาสา
#๑ ม. มจฺเฉร ฯ ๒ ม. กฏกฺจุกตา ฯ ๓ ม. โวสคฺโค โวสคฺคานุปฺปทาน ฯ
#๔ ม. อนฏิตกิริยตา ฯ ๕ ม. นนฺที ฯ เอวมุปริป ฯ ๖ ม. สุตฺต วิสฏา ฯ
#๗ ม. ปฏิพนฺธุ ฯ ๘ ม. สพฺพตฺถ อาสีส ... ฯ
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ลาภาสา ธนาสา ปุตฺตาสา ชีวิตาสา ชปฺปา ปชปฺปา อภิชปฺปา
ชปฺปนา ชปฺปตตฺต โลลุปฺปา ๑ โลลุปฺปายนา โลลุปฺปายิตตฺต
ปุจฺฉฺจิกตา ๒ 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 ทุกฺขมูล ทุกขฺ นิทาน
ทุกฺขปฺปภโว มารปาโส มารพฬิส [๓] มารวิสโย [๔] มารโคจโร
มารพนฺธน ตณฺหานที ตณฺหาชาล ตณฺหาคทฺทล ๕ ตณฺหาสมุทฺโท
อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล อย วุจฺจติ ชปฺปา ฯ โลกสฺส เลปน
ลคฺคน พนฺธน อุปกฺกิเลโส อิมาย ชปฺปาย โลโก ลิตฺโต [๖] ปลิตฺโต ๗
กิลิฏโ  สงฺกิลิฏโ  มกฺขิโต สสฏโ ลคฺโค ลคฺคิโต ปลิพุทโฺ ธ ฯ
พฺรูมิ อาจิกฺขามิ เทเสมิ ปฺเปมิ ปฏเปมิ วิวรามิ วิภชามิ
อุตฺตานีกโรมิ ปกาเสมีติ ชปฺปาภิเลปน พฺรูมิ ฯ
[๖๘] ทุกฺขมสฺส มหพฺภยนฺติ ทุกฺขนฺติ ชาติทุกฺข ชราทุกฺข
พฺยาธิทุกฺข มรณทุกฺข โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสทุกฺข
เนรยิก ทุกฺข ติรจฺฉานโยนิก ทุกฺข ปตฺติวิสยิก ทุกฺข มานุสิก ทุกฺข
คพฺโภกฺกนฺติมูลก ทุกฺข คพฺเภิติมูลก ๘ ทุกฺข คพฺภวุฏานมูลก
ทุกฺข ชาตสฺสูปนิพนฺธก ทุกฺข ชาตสฺส ปราเธยฺยก ทุกฺข อตฺตูปกฺกม
#๑ ม. โลลุปปฺ  ฯ ๒ ม. ปุจฺฉฺชิกตา ฯ ๓ ม. มารามิส ฯ ๔ ม. มารนิวาโส ฯ
#๕ ม. ตณฺหาคทฺทุล ฯ ๖ ม. สลิตฺโต ฯ ๗ ม. อุปลิตฺโต ฯ เอวมุปริป ฯ
#๘ ม. คพฺภฏิตมิ ูลก ฯ

สุตฺต ขุ. จูฬนิทฺเทโส - หนาที่ 14

ทุกฺข ปรูปกฺกม ทุกฺข ทุกฺขทุกฺข ๑ สสารทุกฺข วิปริณามทุกฺข
จกฺขุโรโค โสตโรโค ฆานโรโค ชิวฺหาโรโค กายโรโค
สีสโรโค กณฺณโรโค มุขโรโค ทนฺตโรโค กาโส สาโส ปนาโส
ฑโห ๒ ชโร กุจฺฉิโรโค มุจฺฉา ปกฺขนฺทิกา สุลา ๓ 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 มาตุมรณ ทุกฺข ปตุมรณ ทุกขฺ  ภาตุมรณ
ทุกฺข ภคินมี รณ ทุกฺข ปุตฺตมรณ ทุกฺข ธีตมุ รณ ทุกฺข
าติพฺยสน ทุกฺข โภคพฺยสน ทุกฺข โรคพฺยสน ทุกฺข สีลพฺยสน ทุกฺข
ทิฏิพฺยสน ทุกฺข เยส ธมฺมาน อาทิโต สมุทาคมน ปฺายติ
อตฺถงฺคมโต นิโรโธ ปฺายติ กมฺมสนฺนิสฺสิโต วิปาโก
วิปากสนฺนิสฺสิต กมฺม นามสนฺนิสฺสิต รูป รูปสนฺนิสฺสิต นาม ชาติยา
อนุคต ชราย อนุสฏ พฺยาธินา อภิภูต มรเณน อพฺภาหต ทุกฺเข
ปติฏิต อตาณ อเลณ อสรณ อสรณีภูต อิท วุจฺจติ ทุกฺข ฯ [๕]
อสฺส ๖ โลกสฺส ทุกฺข ๗ มหพฺภย ๘ ปฬน ฆฏฏน อุปทฺทโว
อุปสคฺโคติ ทุกฺขมสฺส มหพฺภย ฯ เตนาห ภควา
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ฑาโห ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. สูลา ฯ เอวมุปริป ฯ
#๔ ม. สพฺพตฺถ -สรีสป- ฯ ๕ ม. อิท ทุกฺข ฯ ๖ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
#๗-๘ ม. ภย มหาภย ฯ
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อวิชฺชาย นิวุโต โลโก (อชิตาติ ภควา)
เววิจฺฉา (ปมาทา) นปฺปกาสติ
ชปฺปาภิเลปน พฺรูมิ
ทุกฺขมสฺส มหพฺภยนฺติ ฯ
[๖๙] สวนฺติ สพฺพธิ โสตา (อิจฺจายสฺมา อชิโต)
โสตาน กินฺนิวารณ
โสตาน สวร พฺรูหิ
เกน โสตา ปถยิ ฺยเร ๑ ฯ
[๗๐] สวนฺติ สพฺพธิ โสตาติ โสตาติ ตณฺหาโสโต ทิฏิโสโต
กิเลสโสโต ทุจฺจริตโสโต อวิชฺชาโสโต ฯ สพฺพธีติ สพฺเพสุ
อายตเนสุ ฯ สวนฺตีติ สวนฺติ อาสวนฺติ สนฺทนฺติ ปวตฺตนฺติ
จกฺขุโต รูเป สวนฺติ อาสวนฺติ สนฺทนฺติ ปวตฺตนฺติ โสตโต
สทฺเท สวนฺติ ฆานโต คนฺเธ สวนฺติ ชิวฺหาโต รเส สวนฺติ
กายโต โผฏพฺเพ สวนฺติ มนโต ธมฺเม สวนฺติ อาสวนฺติ
สนฺทนฺติ ปวตฺตนฺติ จกฺขุโต รูปตณฺหา สวนฺติ อาสวนฺติ
สนฺทนฺติ ปวตฺตนฺติ โสตโต สทฺทตณฺหา สวนฺติ อาสวนฺติ สนฺทนฺติ
ปวตฺตนฺติ ฆานโต คนฺธตณฺหา สวนฺติ ชิวหฺ าโต รสตณฺหา
สวนฺติ กายโต โผฏพฺพตณฺหา สวนฺติ มนโต ธมฺมตณฺหา
สวนฺติ อาสวนฺติ สนฺทนฺติ ปวตฺตนฺตีติ สวนฺติ สพฺพธิ โสตา ฯ
[๗๑] อิจฺจายสฺมา อชิโตติ อิจฺจาติ ปทสนฺธิ ปทสสคฺโค
#๑ สี. ปถียเร ฯ ม. ปธียเร ฯ เอวมุปริป ฯ
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ปทปาริปูริ อกฺขรสมวาโย พฺยฺชนสิลฏิ ตา ปทานุปุพฺพกเมต
อิจฺจาติ ฯ อายสฺมาติ ปยวจน ครุวจน สคารวสปฺปติสฺสาธิวจนเมต
อายสฺมาติ ฯ อชิโตติ ตสฺส พฺราหฺมณสฺส นาม สงฺขา สมฺา
ปฺตฺติ โวหาโร นาม นามกมฺม นามเธยฺย นิรุตฺติ พฺยฺชน
อภิลาโปติ อิจฺจายสฺมา อชิโต ฯ
[๗๒] โสตาน กินฺนวิ ารณนฺติ โสตาน กึ อาวรณ นีวรณ
สวรณ รกฺขน โคปนนฺติ โสตาน กินฺนิวารณ ฯ
[๗๓] โสตาน สวร พฺรูหีติ โสตาน อาวรณ นีวรณ
สวรณ รกฺขน โคปน พฺรูหิ อาจิกฺขาหิ เทเสหิ ปฺเปหิ ปฏเปหิ
วิวราหิ วิภชาหิ อุตฺตานีกโรหิ ปกาเสหีติ โสตาน สวร พฺรูหิ ฯ
[๗๔] เกน โสตา ปถิยฺยเรติ เกน โสตา ปถิยฺยนฺติ
ปจฺฉิชฺชนฺติ น สวนฺติ น อาสวนฺติ น สนฺทนฺติ นปฺปวตฺตนฺตีติ
เกน โสตา ปถิยฺยเร ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ
สวนฺติ สพฺพธิ โสตา (อิจฺจายสฺมา อชิโต)
โสตาน กินฺนิวารณ
โสตาน สวร พฺรูหิฅ
เกน โสตา ปถยิ ฺยเรติ ฯ
[๗๕] ยานิ โสตานิ โลกสฺมึ (อชิตาติ ภควา)
สติ เตส นิวารณ
โสตาน สวร พฺรูมิ
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ปฺาเยเต ปถิยฺยเร ฯ
[๗๖] ยานิ โสตานิ โลกสฺมินฺติ ยานิ เอตานิ โสตานิ มยา
กิตฺติตานิ [๑] อาจิกฺขิตานิ เทสิตานิ ปฺปตานิ ปฏปตานิ วิวริตานิ
วิภชิตานิ อุตฺตานีกตานิ ปกาสิตานิ เสยฺยถีท ตณฺหาโสโต
ทิฏิโสโต กิเลสโสโต ทุจฺจริตโสโต อวิชชฺ าโสโต ฯ โลกสฺมินฺติ
อปายโลเก มนุสฺสโลเก เทวโลเก ขนฺธโลเก ธาตุโลเก
อายตนโลเกติ ยานิ โสตานิ โลกสฺมึ ฯ อชิตาติ ภควา ต
พฺราหฺมณ นาเมน อาลปติ ฯ
[๗๗] สติ เตส นิวารณนฺติ สตีติ ยา สติ อนุสฺสติ ปฏิสฺสติ
สติ สรณตา ธารณตา อปลาปนตา อสมฺมุสฺสนตา สติ สตินฺทฺริย [๒]
สติสมฺโพชฺฌงฺโค เอกายนมคฺโค อย วุจฺจติ สติ ฯ นิวารณนฺติ
อาวรณ นีวรณ สวรณ รกฺขน โคปนนฺติ สติ เตส นิวารณ ฯ
[๗๘] โสตาน สวร พฺรูมีติ โสตาน อาวรณ นีวรณ
สวรณ รกฺขน โคปน พฺรูมิ อาจิกฺขามิ เทเสมิ ปฺเปมิ ปฏเปมิ
วิวรามิ วิภชามิ อุตฺตานีกโรมิ ปกาเสมีติ โสตาน สวร พฺรูมิ ฯ
[๗๙] ปฺาเยเต ปถิยฺยเรติ ปฺาติ ยา ปฺา
ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ ฯ ปฺาเยเต
ปถิยฺยเรติ ปฺาย เอเต โสตา ปถยิ ฺยนฺติ ปจฺฉิชฺชนฺติ น สวนฺติ
น อาสวนฺติ น สนฺทนฺติ นปฺปวตฺตนฺติ ฯ สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ
ชานโต ปสฺสโต ปฺาย เอเต โสตา ปถิยยฺ นฺติ ปจฺฉิชชฺ นฺติ
#๑ ม. ปกิตฺติตานิ ฯ ๒ ม. สติพล สมฺมาสติ ฯ

สุตฺต ขุ. จูฬนิทฺเทโส - หนาที่ 18

น สวนฺติ น อาสวนฺติ น สนฺทนฺติ นปฺปวตฺตนฺติ ฯ สพฺเพ สงฺขารา
ทุกฺขาติ ชานโต ปสฺสโต ปฺาย เอเต โสตา ปถิยฺยนฺติ
ปจฺฉิชฺชนฺติ น สวนฺติ น อาสวนฺติ น สนฺทนฺติ นปฺปวตฺตนฺติ ฯ
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ชานโต ปสฺสโต ปฺาย เอเต โสตา
ปถิยฺยนฺติ ปจฺฉิชฺชนฺติ น สวนฺติ น อาสวนฺติ น สนฺทนฺติ
นปฺปวตฺตนฺติ ฯ อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาราติ ชานโต ปสฺสโต ปฺาย
เอเต โสตา ปถิยฺยนฺติ ปจฺฉิชฺชนฺติ น สวนฺติ น อาสวนฺติ น
สนฺทนฺติ นปฺปวตฺตนฺติ ฯ สงฺขารปจฺจยา วิฺาณนฺติ วิฺาณปจฺจยา
นามรูปนฺติ นามรูปจฺจยา สฬายตนนฺติ สฬายตนปจฺจยา
ผสฺโสติ ผสฺสปจฺจยา เวทนาติ เวทนาปจฺจยา ตณฺหาติ
ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานนฺติ อุปาทานปจฺจยา ภโวติ ภวปจฺจยา
ชาตีติ ชาติปจฺจยา ชรามรณนฺติ ชานโต ปสฺสโต ปฺาย
เอเต โสตา ปถิยฺยนฺติ ปจฺฉิชฺชนฺติ น สวนฺติ น อาสวนฺติ น
สนฺทนฺติ นปฺปวตฺตนฺติ ฯ อวิชชฺ านิโรธา สงฺขารนิโรโธติ สงฺขารนิโรธา
วิฺาณนิโรโธติ
วิฺาณนิโรธา
นามรูปนิโรโธติ
นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธติ สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธติ
ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธติ เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธติ ตณฺหานิโรธา
อุปาทานนิโรโธติ อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธติ ภวนิโรธา
ชาตินิโรโธติ ชาตินิโรธา ชรามรณนิโรโธติ ชานโต ปสฺสโต
ปฺาย เอเต โสตา ปถิยฺยนฺติ ปจฺฉิชฺชนฺติ น สวนฺติ น
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อาสวนฺติ น สนฺทนฺติ นปฺปวตฺตนฺติ ฯ อิท ทุกฺขนฺติ อย
ทุกฺขสมุทโยติ อย ทุกฺขนิโรโธติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี
ปฏิปทาติ ชานโต ปสฺสโต ปฺาย เอเต โสตา ปถิยยฺ นฺติ
ปจฺฉิชฺชนฺติ น สวนฺติ น อาสวนฺติ น สนฺทนฺติ นปฺปวตฺตนฺติ ฯ
อิเม [๑] อาสวาติ อย อาสวสมุทโยติ อย อาสวนิโรโธติ อย
อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ชานโต ปสฺสโต ปฺาย เอเต
โสตา ปถิยยฺ นฺติ ปจฺฉิชชฺ นฺติ น สวนฺติ น อาสวนฺติ น สนฺทนฺติ
นปฺปวตฺตนฺติ ฯ อิเม ธมฺมา อภิเยฺยาติ อิเม ธมฺมา
ปริฺเยฺยาติ อิเม ธมฺมา ปหาตพฺพาติ อิเม ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ
อิเม ธมฺมา สจฺฉิกาตพฺพาติ ชานโต ปสฺสโต ปฺาย
เอเต โสตา ปถิยฺยนฺติ ปจฺฉิชฺชนฺติ น สวนฺติ น อาสวนฺติ น
สนฺทนฺติ นปฺปวตฺตนฺติ ฯ ฉนฺน ผสฺสายตนาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ
อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ชานโต ปสฺสโต
ปฺาย เอเต โสตา ปถิยฺยนฺติ ปจฺฉิชฺชนฺติ น สวนฺติ น
อาสวนฺติ น สนฺทนฺติ นปฺปวตฺตนฺติ ฯ ปฺจนฺน อุปาทานกฺขนฺธาน
สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ
ชานโต ปสฺสโต จตุนฺน มหาภูตาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ
อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ชานโต ปสฺสโต ยงฺกิฺจิ
สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ชานโต ปสฺสโต ปฺาย
เอเต โสตา ปถิยฺยนฺติ ปจฺฉิชฺชนฺติ น สวนฺติ น อาสวนฺติ น
#๑ ม. ธมฺมา ฯ
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สนฺทนฺติ นปฺปวตฺตนฺตีติ ปฺาย เอเต โสตา ปถิยฺยเร ฯ
เตนาห ภควา
ยานิ โสตานิ โลกสฺมึ (อชิตาติ ภควา)
สติ เตส นิวารณ
โสตาน สวร พฺรูมิ
ปฺาเยเต ปถิยฺยเรติ ฯ
[๘๐] ปฺา เจว สติ จาป (อิจฺจายสฺมา อชิโต)
นามรูปฺจ มาริส
เอตมฺเม ปุฏโ ปพฺรูหิ
กตฺเถต อุปรุชฌ
ฺ ติ ฯ
[๘๑] ปฺา เจว สติ จาปติ ปฺาติ ยา ปฺา
ปชานนา วิจโย ปวิจโย [๑] 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 สมฺมาทิฏ ิ ฯ
สตีติ ยา สติ อนุสสฺ ติ ฯเปฯ สมฺมาสตีติ ปฺา
เจว สติ จาป อิจฺจายสฺมา อชิโต ฯ
[๘๒] นามรูปฺจ มาริสาติ นามนฺติ จตฺตาโร อรูปโน
ขนฺธา ฯ รูปนฺติ จตฺตาโร จ มหาภูตา จตุนฺนฺจ มหาภูตาน
#๑ ม. ธมฺมวิจโย ฯ
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อุปาทายรูป ฯ มาริสาติ ปยวจน ครุวจน สคารวสปฺปติสฺสาธิวจนเมต
มาริสาติ นามรูปฺจ มาริส ฯ
[๘๓] เอตมฺเม ปุฏโ  ปพฺรูหีติ เอตมฺเมติ ย ปุจฺฉามิ ย
ยาจามิ ย อชฺเฌสามิ ย ปสาเทมิ ฯ ปุฏโติ ปุจฺฉิโต ยาจิโต
อชฺเฌสิโต ปสาทิโต ฯ ปพฺรูหีติ พฺรูหิ อาจิกฺขาหิ เทเสหิ
ปฺเปหิ ปฏเปหิ วิวราหิ วิภชาหิ อุตฺตานีกโรหิ ปกาเสหีติ
เอตมฺเม ปุฏโ ปพฺรูหิ ฯ
[๘๔] กตฺเถต อุปรุชฺฌตีติ กตฺเถต นิรุชฺฌติ วูปสมฺมติ อตฺถ
คจฺฉติ ปฏิปฺปสฺสมฺภตีติ กตฺเถต อุปรุชฺฌติ ฯ เตนาห โส
พฺราหฺมโณ
ปฺา เจว สติ จาป (อิจฺจายสฺมา อชิโต)
นามรูปฺจ มาริส
เอตมฺเม ปุฏโ ปพฺรูหิ
กตฺเถต อุปรุชฌ
ฺ ตีติ ฯ
[๘๕] ยเมต ปฺห อปุจฺฉิ อชิต ต วทามิ เต
ยตฺถ นามฺจ รูปฺจ อเสส อุปรุชฺฌติ
วิฺาณสฺส นิโรเธน เอตฺเถต อุปรุชฺฌติ ฯ
[๘๖] ยเมต ปฺห อปุจฺฉีติ ยเมตนฺติ ปฺฺจ สติฺจ
นามรูปฺจ ฯ อปุจฺฉีติ อาปุจฺฉสิ อายาจสิ อชฺเฌสสิ ปสาเทสีติ
ยเมต ปฺห อปุจฺฉิ ฯ
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[๘๗] อชิต ต วทามิ เตติ อชิตาติ ภควา ต พฺราหฺมณ
นาเมน อาลปติ ฯ ตนฺติ ปฺฺจ สติฺจ นามรูปฺจ ฯ
วทามีติ ต วทามิ อาจิกฺขามิ เทเสมิ ปฺเปมิ ปฏเปมิ วิวรามิ
วิภชามิ อุตฺตานีกโรมิ ปกาเสมีติ อชิต ต วทามิ เต ฯ
[๘๘] ยตฺถ นามฺจ รูปฺจ อเสส อุปรุชฌ
ฺ ตีติ นามนฺติ
จตฺตาโร อรูปโน ขนฺธา ฯ รูปนฺติ จตฺตาโร จ มหาภูตา
จตุนฺนฺจ มหาภูตาน อุปาทายรูป ฯ อเสสนฺติ สพฺเพน สพฺพ
สพฺพถา สพฺพ อเสส นิสฺเสส ปริยาทายวจนเมต ๑ อเสสนฺติ ฯ
อุปรุชฺฌตีติ นิรุชฌ
ฺ ติ วูปสมฺมติ อตฺถ คจฺฉติ ปฏิปฺปสฺสมฺภตีติ
ยตฺถ นามฺจ รูปฺจ อเสส อุปรุชฺฌติ ฯ
[๘๙] วิฺาณสฺส นิโรเธน เอตฺเถต อุปรุชฺฌตีติ
โสตาปตฺติมคฺคาเณน อภิสงฺขารวิฺาณสฺส นิโรเธน สตฺต ภเว
เปตฺวา อนมตคฺเค สสาเร เย อุปปฺ ชฺเชยฺยุ นามฺจ รูปฺจ
เอตฺเถเต นิรุชฺฌนฺติ วูปสมนฺติ อตฺถ คจฺฉนฺติ ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ ฯ
สกทาคามิมคฺคาเณน อภิสงฺขารวิฺาณสฺส นิโรเธน เทฺว ภเว
เปตฺวา ปฺจสุ ภเวสุ เย อุปฺปชฺเชยฺยุ นามฺจ รูปฺจ
เอตฺเถเต นิรุชฺฌนฺติ วูปสมนฺติ อตฺถ คจฺฉนฺติ ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ ฯ
อนาคามิมคฺคาเณน อภิสงฺขารวิฺาณสฺส นิโรเธน เอก ภว
เปตฺวา กามธาตุยา ๒ วา รูปธาตุยา วา อรูปธาตุยา วา เย
อุปฺปชฺเชยฺยุ นามฺจ รูปฺจ เอตฺเถเต นิรชุ ฺฌนฺติ วูปสมนฺติ
#๑ ม. ปริยาทิยนวจนเมต ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อตฺถ คจฺฉนฺติ ปฏิปปฺ สฺสมฺภนฺติ ฯ อรหตฺตมคฺคาเณน
อภิสงฺขารวิฺาณสฺส นิโรเธน เย อุปฺปชฺเชยฺยุ นามฺจ รูปฺจ
เอตฺเถเต นิรุชฺฌนฺติ วูปสมนฺติ อตฺถ คจฺฉนฺติ ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ ฯ
อรหโต อนุปาทิเสสาย ปรินิพฺพานธาตุยา ๑ ปรินิพฺพายนฺตสฺส
ปุริมวิฺาณสฺส ๒ นิโรเธน ปฺา จ สติ จ นามฺจ รูปฺจ
เอตฺเถเต นิรุชฺฌนฺติ วูปสมนฺติ อตฺถ คจฺฉนฺติ ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺตีติ
วิฺาณสฺส นิโรเธน เอตฺเถต อุปรุชฺฌติ ฯ เตนาห ภควา
ยเมต ปฺห อปุจฺฉิ
อชิต ต วทามิ เต
ยตฺถ นามฺจ รูปฺจ อเสส อุปรุชฺฌติ
วิฺาณสฺส นิโรเธน เอตฺเถต อุปรุชฌ
ฺ ตีติ ฯ
[๙๐] เย จ สงฺขาตธมฺมาเส เย จ เสกฺขา ๓ ปุถู อิธ
เตส เม นิปโก อิริย ปุฏโ ปพฺรูหิ มาริส ฯ
[๙๑] เย จ สงฺขาตธมฺมาเสติ สงฺขาตธมฺมา วุจฺจนฺติ
อรหนฺโต ขีณาสวา ฯ กึการณา สงฺขาตธมฺมา วุจฺจนฺติ อรหนฺโต
ขีณาสวา ฯ เต สงฺขาตธมฺมา าตธมฺมา ตุลิตธมฺมา ติริตธมฺมา ๔
วิภูตธมฺมา วิภาวิตธมฺมา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ สงฺขาตธมฺมา
าตธมฺมา ตุลิตธมฺมา ติริตธมฺมา วิภูตธมฺมา วิภาวิตธมฺมา
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ สงฺขาตธมฺมา ฯเปฯ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ
สงฺขาตธมฺมา อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาราติ สงฺขาตธมฺมา ฯเปฯ
ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ สงฺขาตธมฺมา
#๑ ม. นิพฺพานธาตุยา ฯ ๒ ม. จริมวิฺาณสฺส ฯ ๓ ม. เสขา ฯ เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ
#๔ ม. ตีริตธมฺมา ฯ เอวมุปริป ฯ
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าตธมฺมา ตุลิตธมฺมา ติริตธมฺมา วิภูตธมฺมา วิภาวิตธมฺมา ฯ อถวา
เตส ขนฺธา สงฺขาตา ธาตุโย สงฺขาตา อายตนานิ สงฺขาตานิ คติโย
สงฺขาตา อุปปตฺติโย สงฺขาตา ปฏิสนฺธิโย สงฺขาตา ภวา สงฺขาตา
สสารา สงฺขาตา วฏฏา สงฺขาตา ฯ อถวา เต ขนฺธปริยนฺเต
ิตา ธาตุปริยนฺเต ิตา อายตนปริยนฺเต ิตา คติปริยนฺเต ิตา
อุปปตฺติปริยนฺเต ิตา ปฏิสนฺธิปริยนฺเต ิตา ภวปริยนฺเต ิตา
สสารปริยนฺเต ิตา วฏฏปริยนฺเต ิตา อนฺติมภเว ิตา
อนฺติมสมุสฺสเย ิตา อนฺติมเทหธรา อรหนฺโต ฯ
เตส จาย ปจฺฉิมโก จริโมย สมุสฺสโย
ชาติมรณสสาโร
นตฺถิ เนส ปุนพฺภโวติ ฯ
ตการณา สงฺขาตธมฺมา วุจฺจนฺติ อรหนฺโต ขีณาสวาติ เย
จ สงฺขาตธมฺมาเส ฯ
[๙๒] เย จ เสกฺขา ปุถู อิธาติ เสกฺขาติ กึการณา
วุจฺจนฺติ เสกฺขา ฯ สิกขฺ นฺตีติ เสกฺขา ฯ กึ สิกฺขนฺติ ฯ
อธิสีลมฺป สิกฺขนฺติ อธิจิตฺตมฺป สิกฺขนฺติ อธิปฺมฺป สิกฺขนฺติ ฯ
กตมา จ ๑ อธิสีลสิกขฺ า ฯ อิธ ภิกฺขุ สีลวา โหติ ปาฏิโมกฺขสวรสวุโต วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ
ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ ขุทฺทโกป ๒ สีลกฺขนฺโธ
มหนฺโตป ๓ สีลกฺขนฺโธ สีล ปติฏา อาวรณ ๔ สยโม สวโร มุข
ปมุข กุสลาน ธมฺมาน สมฺมาปตฺติยา ๕ อย อธิสีลสิกฺขา ฯ
#๑ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุ ฯ ๒-๓ ม. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ
#๔ ม. จรณ ฯ ๕ ม. สมาปตฺติยา ฯ
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กตมา จ อธิจิตฺตสิกฺขา ฯ อิธ ภิกขฺ ุ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ
อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปตสิ ุข ปม ฌาน
ทุติย ฌาน ตติย ฌาน จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
อย อธิจิตฺตสิกฺขา ฯ
กตมา จ อธิปฺาสิกฺขา ฯ อิธ ภิกฺขุ ปฺวา โหติ
อุยยตฺถคามินิยา ปฺาย สมนฺนาคโต อริยาย นิพฺเพธิกาย
สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ
อย ทุกฺขสมุทโยติ อย ทุกฺขนิโรโธติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี
ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ อิเม อาสวาติ อย อาสวสมุทโยติ
อย อาสวนิโรโธติ อย อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต
ปชานาติ อย อธิปฺาสิกฺขา ฯ
อิมา ติสโฺ ส สิกฺขา อาวชฺเชนฺตา สิกฺขนฺติ ชานนฺตา สิกฺขนฺติ [๑]
จิตฺต อธิฏหนฺตา สิกฺขนฺติ สทฺธาย อธิมุจฺจนฺตา สิกฺขนฺติ วิรยิ  ๒
ปคฺคณฺหนฺตา สิกฺขนฺติ สตึ อุปฏเปนฺตา สิกฺขนฺติ จิตฺต
สมาทหนฺตา สิกฺขนฺติ ปฺาย ปชานนฺตา สิกฺขนฺติ อภิฺเยฺย
อภิชานนฺตา สิกฺขนฺติ ปริฺเยฺย ปริชานนฺตา สิกฺขนฺติ ปหาตพฺพ
ปชหนฺตา สิกฺขนฺติ ภาเวตพฺพ ภาเวนฺตา สิกฺขนฺติ สจฺฉิกาตพฺพ
สจฺฉิกโรนฺตา สิกฺขนฺติ จรนฺติ ๓ อาจรนฺติ สมาจรนฺติ สมาทาย
วตฺตนฺติ ตการณา วุจฺจนฺติ เสกฺขา ฯ ปุถูติ พหุกา เอเต
เสกฺขา โสตาปนฺนา จ ปฏิปนฺนา จ สกทาคามิโน จ ปฏิปนฺนา
#๑ ม. ปสฺสนฺตา สิกฺขนฺติ ฯ ๒ ม. วีริย ฯ เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ ๓ ม. อย ปาโ
#นตฺถิ ฯ
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จ อนาคามิโน จ ปฏิปนฺนา จ อรหนฺตา จ ปฏิปนฺนา จ ฯ
อิธาติ อิมิสฺสา ทิฏิยา อิมิสฺสา ขนฺติยา อิมิสฺสา รุจิยา อิมสฺมึ
อาทาเย อิมสฺมึ วินเย อิมสฺมึ ธมฺเม อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อิมสฺมึ
ปาวจเน อิมสฺมึ พฺรหฺมจริเย อิมสฺมึ สตฺถุสาสเน อิมสฺมึ
อตฺตภาเว อิมสฺมึ มนุสฺสโลเกติ เย จ เสกฺขา ปุถู อิธ ฯ
[๙๓] เตส เม นิปโก อิริย ปุฏโ ปพฺรูหิ มาริสาติ ตฺวป
นิปโก ปณฺฑิโต ปฺวา พุทฺธิมา าณี วิภาวี เมธาวี เตส
สงฺขาตธมฺมานฺจ เสกฺขานฺจ อิริย จริย วุตฺตึ อาจาร โคจร
วิหาร ปฏิปท ฯ ปุฏโติ ปุฏโ  ๑ ปุจฺฉิโต ยาจิโต อชฺเฌสิโต
ปสาทิโต ฯ ปพฺรูหีติ พฺรูหิ อาจิกฺขาหิ เทเสหิ ปฺเปหิ
ปฏเปหิ วิวราหิ วิภชาหิ อุตฺตานีกโรหิ ปกาเสหิ ฯ มาริสาติ
ปยวจน ครุวจน สคารวสปฺปติสฺสาธิวจนเมต มาริสาติ เตส เม
นิปโก อิริย ปุฏโ ปพฺรหู ิ มาริส ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ
เย จ สงฺขาตธมฺมาเส เย จ เสกฺขา ปุถู อิธ
เตส เม นิปโก อิริย ปุฏโ ปพฺรูหิ มาริสาติ ฯ
[๙๔] กาเมสุ นาภิคิชฺเฌยฺย มนสานาวิโล สิยา
กุสโล สพฺพธมฺมาน
สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเช ฯ
[๙๕] กาเมสุ นาภิคิชฺเฌยฺยาติ กามาติ อุทฺทานโต เทฺว
กามา วตฺถุกามา จ กิเลสกามา จ ฯ
กตเม วตฺถุกามา ฯ มนาปกา รูปา มนาปกา สทฺทา มนาปกา#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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คนฺธา มนาปกา รสา มนาปกา โผฏพฺพา อตฺถรณา ปาปุรณา ๑
ทาสีทาสา อเชฬกา กุกฺกุฏสูกรา หตฺถิควาสฺสวฬวา เขตฺตฎ
วตฺถุ หิรฺ สุวณฺณ คามนิคมราชธานิโย รฏฺจ ชนปโท
จ โกโส จ โกฏาคารฺจ ยงฺกิฺจิ รชนียวตฺถุ วตฺถุกามา ฯ
อปจ อตีตา กามา อนาคตา กามา ปจฺจุปฺปนฺนา กามา
อชฺฌตฺตา กามา พหิทฺธา กามา อชฺฌตฺตพหิทฺธา กามา หีนา
กามา มชฺฌมิ า กามา ปณีตา กามา อาปายิกา กามา
มานุสิกา กามา ทิพฺพา กามา ปจฺจุปฏิตา กามา นิมฺมิตา กามา
ปรนิมฺมิตา กามา ปริคฺคหิตา กามา อปริคฺคหิตา กามา
มมายิตา กามา อมมายิตา กามา สพฺเพป กามาวจรา ธมฺมา
สพฺเพป รูปาวจรา ธมฺมา สพฺเพป อรูปาวจรา ธมฺมา
ตณฺหาวตฺถุกา ตณฺหารมฺมณา กามนียฏเน รชนียฏเน มทนียฏเน
[๒] 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 ๓ กามตณฺหา กามสิเนโห
กามปปาสา กามปริฬาโห กามเคโธ กามมุจฺฉา กามชฺโฌสาน
กาโมโฆ กามโยโค กามุปาทาน กามจฺฉนฺทนีวรณ ฯ
อทฺทส กาม เต มูล สงฺกปฺปา กาม ชายสิ
น ต สงฺกปฺปยิสฺสามิ เอว กาม น เหหิสีติ ฯ
#๑ ม. ปาวุรณา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. รมณียฏเน ฯ ๓ ม. สพฺพตฺถ กามนนฺที ฯ
#เอวมุปริป ฯ
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อิเม วุจฺจนฺติ กิเลสกามา ฯ เคโธ วุจฺจติ ตณฺหา โย ราโค
สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ กาเมสุ นาภิคิชฺเฌยฺยาติ
กิเลสกาเมสุ วตฺถุกาเมสุ นาภิคิชฺเฌยฺย น ปลิพุชฺเฌยฺย ๑
อคิทฺโธ อคธิโต อมุจฺฉิโต อนชฺโฌปนฺโน ๒ วีตเคโธ [๓] จตฺตเคโธ
วนฺตเคโธ มุตฺตเคโธ ปหีนเคโธ ปฏินิสฺสฏเคโธ วีตราโค [๔]
จตฺตราโค วนฺตราโค มุตฺตราโค ปหีนราโค ปฏินิสฺสฏราโค
นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีติภูโต สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา
วิหเรยฺยาติ กาเมสุ นาภิคิชฺเฌยฺย ฯ
[๙๖] มนสานาวิโล สิยาติ มโนติ ย จิตฺต มโน มานส
หทย ปณฺฑร [๕] มนายตน มนินทฺ ฺริย วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ
[๖] มโนวิฺาณธาตุ ฯ กายทุจฺจริเตน จิตฺต อาวิล โหติ ลุฬิต
เอริต ฆฏฏติ  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 ๗ สพฺพปริฬาเหหิ สพฺพสนฺตาเปหิ สพฺพากุสลาภิสงฺขาเรหิ
จิตฺต อาวิล โหติ ลุฬิต เอริต ฆฏฏิต จลิต
ภนฺต อวูปสนฺต ฯ มนสานาวิโล สิยาติ จิตฺเตน อนาวิโล สิยา
อลุฬิโต อเนริโต อฆฏฏิโต อจลิโต อภนฺโต วูปสนฺโต
อาวิลกเร กิเลเส ชเหยฺย ปชเหยฺย วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย
#๑ ม. ปลิพนุ ฺเธยฺย ฯ ๒ ม. อนชฺฌาปนฺโน ฯ ๓ ม. วิคตเคโธ ฯ ๔ ม. วิคตราโค ฯ
#๕ ม. มโน ฯ ๖ ตชฺชา ฯ ๗ ม. สพฺพฑาเหหิ ฯ
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อนภาวงฺคเมยฺย อาวิลกเรหิ กิเลเสหิ จ อารโต วิรโต ปฏิวิรโต
นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ วูปสนฺโต วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต
วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหเรยฺยาติ มนสานาวิโล สิยา ฯ
[๙๗] กุสโล สพฺพธมฺมานนฺติ สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ กุสโล
สพฺพธมฺมาน สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ กุสโล สพฺพธมฺมาน สพฺเพ
ธมฺมา อนตฺตาติ กุสโล สพฺพธมฺมาน อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาราติ
กุสโล สพฺพธมฺมาน ฯเปฯ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ
กุสโล สพฺพธมฺมาน เอวมฺป กุสโล สพฺพธมฺมาน ฯ
อถวา อนิจฺจโต กุสโล สพฺพธมฺมาน ทุกฺขโต โรคโต คณฺฑโต
สลฺลโต อฆโต อาพาธโต ปรโต ปโลกโต อีติโต อุปทฺทวโต
อสาตโต ๑ ภยโต อุปสคฺคโต จลโต ปภงฺคุโต อทฺธุวโต อตาณโต
อเลณโต อสรณโต อสรณีภูตโต ริตฺตโต ตุจฺฉโต สฺุโต
อนตฺตโต อาทีนวโต วิปริณามธมฺมโต อสารกโต อฆมูลโต
วธกโต วิภวโต สาสวโต สงฺขตโต มารามิสโต ชาติธมฺมโต ชราธมฺมโต
พฺยาธิธมฺมโต มรณธมฺมโต โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมโต
สงฺกิเลสธมฺมโต สมุทยโต อตฺถงฺคมโต อนสฺสาทโต ๒
อาทีนวโต อนิสฺสรณโต ๓ กุสโล สพฺพธมฺมาน เอวมฺป กุสโล
สพฺพธมฺมาน ฯ อถวา ขนฺธกุสโล ธาตุกุสโล อายตนกุสโล
ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสโล สติปฏานกุสโล สมฺมปฺปธานกุสโล อิทฺธิปฺปาทกุสโล
อินฺทฺริยกุสโล พลกุสโล โพชฺฌงฺคกุสโล มคฺคกุสโล
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. อสฺสาทโต ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. นิสฺสรณโตป ฯ
#เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ
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ผลกุสโล นิพฺพานกุสโล เอวมฺป กุสโล สพฺพธมฺมาน ฯ อถวา
สพฺพธมฺมา วุจฺจนฺติ ทฺวาทสายตนานิ จกฺขุ เจว รูปา จ โสตฺจ
สทฺทา จ ฆานฺจ คนฺธา จ ชิวฺหา จ รสา จ กาโย จ โผฏพฺพา
จ มโน จ ธมฺมา จ ฯ ยโต จ อชฺฌตฺติกพาหิเรสุ
อายตเนสุ ราโค ๑ ปหีโน โหติ อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต
อนภาวงฺคโต อายตึอนุปฺปาทธมฺโม เอตฺตาวตาป กุสโล
สพฺพธมฺมานนฺติ กุสโล สพฺพธมฺมาน ฯ
[๙๘] สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเชติ สโตติ จตูหิ การเณหิ สโต
กาเย กายานุปสฺสนาสติปฏาน ภาเวนฺโต สโต เวทนาสุ
เวทนานุปสฺสนาสติปฏาน ภาเวนฺโต สโต จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสนาสติปฏาน
ภาเวนฺโต สโต ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสนาสติปฏาน ภาเวนฺโต
สโต ฯ อปเรหิป จตูหิ การเณหิ สโต อสติปริวชฺชนาย
สโต สติกรณียาน ธมฺมาน กตตฺตา สโต สติปฏิปกฺขาน ๒
ธมฺมาน หตตฺตา สโต สตินิมิตฺตาน ธมฺมาน อปฺปมุฏตฺตา ๓ สโต ฯ
อปเรหิป จตูหิ การเณหิ สโต สติยา สมนฺนาคตตฺตา สโต
สติยา วสิตตฺตา สโต สติยา ปาคฺุตาย ๔ สโต สติยา
อปจฺโจโรหณตาย สโต ฯ อปเรหิป จตูหิ การเณหิ สโต สตตฺตา ๕
สโต สนฺตตฺตา สโต สมิตตฺตา สโต สนฺตธมฺมสมนฺนาคตตฺตา
สโต ฯ พุทฺธานุสฺสติยา สโต ธมฺมานุสฺสติยา สโต สงฺฆานุสฺสติยา
สโต สีลานุสฺสติยา สโต จาคานุสฺสติยา สโต เทวตานุสฺสติยา
#๑ ม. ฉนฺทราโค ฯ ๒ ม. สติปริพนฺธาน ฯ ๓ ม. อสมฺมุฏตฺตา ฯ ๔ ม. ปาคฺุเน
#สมนฺนาคตตฺตา ฯ ๕ ม. สติยา สมนฺนาคตตฺตา ฯ
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สโต อานาปานสฺสติยา สโต มรณานุสฺสติยา ๑ สโต กายคตาสติยา
สโต อุปสมานุสฺสติยา สโต ฯ ยา สติ ฯเปฯ สมฺมาสติ
สติสมฺโพชฺฌงฺโค เอกายนมคฺโค อย วุจฺจติ สติ ฯ อิมาย อุเปโต
โหติ สมุเปโต อุปาคโต สมุปาคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน
สมนฺนาคโต โส วุจฺจติ สโต ฯ ภิกฺขูติ สตฺตนฺน ธมฺมาน
ภินฺนตฺตา ภิกฺขุ ฯ สกฺกายทิฏิ ภินฺนา โหติ วิจิกิจฺฉา ภินฺนา
โหติ สีลพฺพตปรามาโส ภินฺโน โหติ ราโค ภินฺโน โหติ โทโส
ภินฺโน โหติ โมโห ภินโฺ น โหติ มาโน ภินโฺ น โหติ ภินฺนสฺส ๒
โหนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สงฺกิเลสิกา โปโนพฺภวิกา ๓ สทรา
ทุกฺขวิปากา อายตึชาติชรามรณียา ฯ
ปชฺเชน กเตน อตฺตนา (สภิยาติ ภควา)
ปรินิพฺพานคโต วิติณฺณกงฺโข
วิภวฺจ ภวฺจ วิปฺปหาย
วุสิตวา ขีณปุนพฺภโว ส ภิกฺขูติ ฯ
สโต ภิกขฺ ุ ปริพฺพเชติ สโต ภิกขฺ ุ ปริพฺพเช สโต คจฺเฉยฺย
สโต ติฏเยฺย สโต นิสีเทยฺย สโต เสยฺย กปฺเปยฺย สโต อภิกกฺ เมยฺย
สโต ปฏิกกฺ เมยฺย สโต อาโลเกยฺย สโต วิโลเกยฺย สโต
สมฺมิฺเชยฺย ๔ สโต ปสาเรยฺย สโต สงฺฆาฏิปตฺตจีวร ธาเรยฺย
สโต จเรยฺย สโต ๕ วิหเรยฺย วตฺเตยฺย อิริเยยฺย ปาเลยฺย ยเปยฺย
ยาเปยฺยาติ สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเช ฯ เตนาห ภควา
#๑ ม. มรณสฺสติยา ฯ ๒ ม. ภินฺนา ฯ ๓ ม. โปโนภวิกา ฯ ๔ ม. สมิฺเชยฺย ฯ
#๕ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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กาเมสุ นาภิคิชฺเฌยฺย มนสานาวิโล สิยา
กุสโล สพฺพธมฺมาน
สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเชติ ฯ
[๙๙] สห คาถาปริโยสานา เตน ๑ พฺราหฺมเณน สทฺธึ เอกจฺฉนฺทา
เอกปฺปโยคา เอกาธิปฺปายา เอกวาสนวาสิตา เตส อเนกปาณสหสฺสาน
วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม
สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ตสฺส จ พฺราหฺมณสฺส อนุปาทาย
อาสเวหิ จิตฺต วิมุจฺจิ ฯ สห อรหตฺตปฺปตฺตา อชินชฏาวากจีรทณฺฑกมณฺฑลุเกสา
จ มสฺสู จ อนฺตรหิตา ฯ ภณฺฑกาสายวตฺถวสโน ๓
สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธโร ภิกฺขุ ๔ อนฺวตฺถปฏิปตฺติยา ปฺชลิโก
ภควนฺต นมสฺสมาโน นิสินฺโน โหติ สตฺถา เม ภนฺเต ภควา
สาวโกหมสฺมีติ ฯ
อชิตมาณวกปฺหานิทฺเทโส ปโม ฯ
____________________
#๑ ม. เย เต ฯ ๒ ม.-ติทณฺฑก .. ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. ภณฺฑุ .. ฯ เอวมุปริป ฯ
#๔ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ติสฺสเมตฺเตยฺยมาณวกปฺหานิทฺเทโส
[๑๐๐] โกธ สนฺตุสิโต โลเก (อิจฺจายสฺมา ติสฺสเมตฺเตยฺโย)
กสฺส โน สนฺติ อิฺชิตา
โก อุภนฺตมภิฺาย
มชฺเฌ มนฺตา น ลิมฺปติ ๑
ก พฺรูสิ มหาปุรโิ สติ
โก อิธ สิพฺพนิมจฺจคาติ ๒ ฯ
[๑๐๑] โกธ สนฺตุสิโต โลเกติ [๓] สนฺตุฏโ  อตฺตมโน
ปริปุณฺณสงฺกปฺโปติ โกธ สนฺตุสิโต โลเก ฯ อิจฺจายสฺมา ติสฺสเมตฺเตยฺโยติ
อิจฺจาติ ปทสนฺธิ ปทสสคฺโค ปทปาริปูริ อกฺขรสมวาโย
พฺยฺชนสิลิฏตา ปทานุปุพฺพกเมต ๔ อิจฺจาติ ฯ อายสฺมาติ ปยวจน
ครุวจน สคารวสปฺปติสฺสาธิวจนเมต อายสฺมาติ ฯ ติสฺสาติ ๕ ตสฺส
พฺราหฺมณสฺส นาม สงฺขา สมฺา ปฺตฺติ โวหาโร นาม
นามกมฺม นามเธยฺย นิรตุ ฺติ พฺยฺชน อภิลาโป ฯ เมตฺเตยฺยาติ ๖
ตสฺส พฺราหฺมณสฺส โคตฺต สงฺขา สมฺา ปฺตฺติ โวหาโรติ
อิจฺจายสฺมา ติสฺสเมตฺเตยฺโย ฯ
[๑๐๒] กสฺส โน สนฺติ อิฺชิตาติ ตณฺหิฺชิต ทิฏิฺชิต
มานิฺชิต กิเลสิฺชิต กมฺมิฺชิต กสฺสิเม อิฺชิตา นตฺถิ น
สนฺติ น สวิชฺชนฺติ นูปลพฺภนฺติ ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา
#๑ น. ลิปฺปติ ฯ ๒ ม. สพฺพินิมจฺจคา ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ตุฏโ  ฯ ๔ ม.
#ปทานุปุพฺพตาเมต ฯ เอวมุปริป ฯ ๕ ม. ติสฺโสติ ฯ ๖ เมตฺเตยฺโยติ ฯ
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ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา ทฑฺฒาติ กสฺส โน
สนฺติ อิฺชิตา ฯ
[๑๐๓] โก อุภนฺตมภิฺายาติ โก อุโภ อนฺเต อภิฺาย
ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา ติรยิตฺวา ๑ วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวาติ โก
อุภนฺตมภิฺาย ฯ
[๑๐๔] มชฺเฌ มนฺตา นลิมฺปตีติ [๑] อลิตฺโต อนุปลิตฺโต
นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสยุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา
วิหรตีติ มชฺเฌ มนฺตา น ลิมฺปติ ฯ
[๑๐๕] ก พฺรูสิ มหาปุริโสติ มหาปุริโส อคฺคปุริโส เสฏปุริโส
วิเสฏปุริโส ปาโมกฺขปุริโส อุตฺตมปุริโส [๓] ปวรปุรโิ สติ ก
พฺรูสิ ก กเถสิ ก มฺเสิ ก ภณสิ ก ปสฺสสิ ก โวหาเรสีติ ๔
ก พฺรูสิ มหาปุริโสติ ฯ
[๑๐๖] โก อิธ สิพฺพนิมจฺจคาติ โก สิพฺพนึ ๕ ตณฺห อจฺจคา
อุปจฺจคา อติกฺกนฺโต สมติกฺกนฺโต วีติวตฺโตติ โก อิธ สิพฺพนิมจฺจคา ฯ
เตนาห โส พฺราหฺมโณ
โกธ สนฺตุสิโต โลเก (อจฺจายสฺมา ติสฺสเมตฺเตยฺโย)
กสฺส โน สนฺติ อิฺชิตา
โก อุภนฺตมภิฺาย
มชฺเฌ มนฺตา น ลิมฺปติ
ก พฺรูสิ มหาปุรโิ สติ
#๑ ม. ตีรยิตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. มชฺเฌ มนฺตาย นลิปฺปติ ฯ ๓ ม. ปธานปุริโส ฯ
#๔ ม. โวหรสีติ ฯ ๕ ม. สิพฺพินึ ฯ เอวมุปริป ฯ
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โก อิธ สิพฺพนิมจฺจคาติ ฯ
[๑๐๗] กาเมสุ พฺรหฺมจริยวา (เมตฺเตยฺยาติ ภควา)
วีตตโณฺห สทา สโต
สงฺขาย นิพฺพุโต ภิกฺขุ
ตสฺส โน สนฺติ อิฺชิตา
โส อุภนฺตมภิฺาย
มชฺเฌ มนฺตา น ลิมฺปติ
ต พฺรูมิ มหาปุรโิ สติ
โส อิธ สิพฺพนิมจฺจคาติ ฯ
[๑๐๘] กาเมสุ พฺรหฺมจริยวาติ กามาติ อุทฺทานโต เทฺว
กามา วตฺถุกามา จ กิเลสกามา จ ฯเปฯ อิเม วุจจฺ นฺติ วตฺถุกามา
ฯเปฯ อิเม วุจฺจนฺติ กิเลสกามา ฯ พฺรหฺมจริยวาติ ๑ พฺรหฺมจริย
วุจฺจติ อสฺสทฺธมฺมสมาปตฺติยา อารติ วิรติ ปฏิวิรติ เวรณี
อกิริยา อกรณ อนชฺฌาปตฺติ เวลาอนติกฺกโม ฯ อปจ นิปฺปริยาเยน
พฺรหฺมจริย วุจฺจติ อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค เสยฺยถีท
สมฺมาทิฏิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว
สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ ฯ โย อิมินา
อริเยน อฏงฺคิเกน มคฺเคน อุเปโต สมุเปโต อุปาคโต สมุปาคโต
อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต โส วุจฺจติ พฺรหฺมจริยวา ฯ
ยถา จ ธเนน ธนวาติ วุจฺจติ โภเคน โภควาติ วุจฺจติ ยเสน
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ยสวาติ วุจฺจติ สิปฺเปน สิปฺปวาติ วุจฺจติ สีเลน สีลวาติ
วุจฺจติ วิริเยน วิริยวาติ วุจฺจติ ปฺาย ปฺวาติ วุจฺจติ
วิชฺชาย วิชชฺ วาติ วุจฺจติ เอวเมว โย อิมินา อริเยน อฏงฺคิเกน
มคฺเคน อุเปโต สมุเปโต อุปาคโต สมุปาคโต อุปปนฺโน
สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต โส วุจฺจติ พฺรหฺมจริยวาติ กาเมสุ
พฺรหฺมจริยวา ฯ เมตฺเตยฺยาติ ภควา ต พฺราหฺมณ โคตฺเตน
อาลปติ ฯ ภควาติ คารวาธิวจนเมต ฯเปฯ สจฺฉิกา ปฺตฺติ
ยทิท ภควาติ เมตฺเตยฺยาติ ภควา ฯ
[๑๐๙] วีตตโณฺห สทา สโตติ ตณฺหาติ รูปตณฺหา สทฺทตณฺหา
คนฺธตณฺหา รสตณฺหา โผฏพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา ฯ
ยสฺเสสา ตณฺหา ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา
อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา ทฑฺฒา โส วุจฺจติ วีตตโณฺห
จตฺตตโณฺห วนฺตตโณฺห มุตฺตตโณฺห ปหีนตโณฺห ปฏินสิ ฺสฏตโณฺห
วีตราโค จตฺตราโค วนฺตราโค มุตฺตราโค ปหีนราโค
ปฏินิสฺสฏราโค นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีติภูโต สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน
อตฺตนา วิหรติ ฯ สทาติ สทา สพฺพทา สพฺพกาล นิจฺจกาล
ธุวกาล สตต สมิต อพฺโพกิณฺณ โปขานุโปข ๑ อวิจิ สมงฺคิ
สหิต ผุสิต ปุเรภตฺต ปจฺฉาภตฺต ปุริมยาม มชฺฌิมยาม ปจฺฉิมยาม
กาเฬ ชุเณฺห วสฺเส เหมนฺเต คิเมฺห ปุริเม วโยขนฺเธ มชฺฌิเม
วโยขนฺเธ ปจฺฉิเม วโยขนฺเธ ฯ สโตติ จตูหิ การเณหิ สโต
#๑-๒ ม. โปงฺขานุโปงฺข อุทกูมิกชาต อวีจิสนฺตติสหิต ผสฺสิต ฯ เอวมุปริป ฯ
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กาเย กายานุปสฺสนาสติปฏานาน ภาวิตตฺตา ๑ สโต เวทนาสุ
เวทนานุปสฺสนาสติปฏานาน ภาวิตตฺตา สโต จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสนาสติปฏานาน ภาวิตตฺตา สโต ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสนาสติปฏานาน
ภาวิตตฺตา สโต ฯเปฯ โส วุจฺจติ สโตติ
วีตตโณฺห สทา สโต ฯ
[๑๑๐] สงฺขาย นิพฺพุโต ภิกฺขูติ สงฺขาติ ๒ าณ ยา ปฺา
ปชานนา วิจโย ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ ฯ สงฺขายาติ
สงฺขาย ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา ติรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา
สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ สงฺขาย ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา ติรยิตฺวา
วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ สพฺเพ ธมฺมา
อนตฺตาติ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติ ฯเปฯ ยงฺก
ิ ฺจิ สมุทยธมฺม
สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ สงฺขาย ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา ติรยิตวฺ า
วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา ฯ อถวา อนิจฺจโต สงฺขาย ชานิตฺวา
ตุลยิตฺวา ติรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา ทุกขฺ โต โรคโต
คณฺฑโต สลฺลโต ฯเปฯ อนิสฺสรณโต สงฺขาย ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา
ติรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา ฯ นิพฺพุโตติ ราคสฺส นิพฺพาปตตฺตา
นิพฺพุโต โทสสฺส นิพพฺ าปตตฺตา นิพฺพุโต โมหสฺส นิพฺพาปตตฺตา
นิพฺพุโต โกธสฺส อุปานาหสฺส มกฺขสฺส ปฬาสสฺส อิสฺสาย
มจฺฉริยสฺส มายาย สาเยฺยสฺส ถมฺภสฺส สารมฺภสฺส มานสฺส
อติมานสฺส มทสฺส ปมาทสฺส สพฺพกิเลสาน สพฺพทุจฺจริตาน
#๑ ม. ... สติปฏาน ภาเวนฺโต ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. สงฺขา วุจฺจติ าณ ฯ
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สพฺพทรถาน สพฺพปริฬาหาน สพฺพสนฺตาปาน สพฺพากุสลาภิสงฺขาราน
นิพฺพาปตตฺตา นิพฺพุโต ฯ ภิกฺขูติ สตฺตนฺน ธมฺมาน ภินนฺ ตฺตา
ภิกฺขุ ฯเปฯ วุสิตวา ขีณปุนพฺภโว ส ภิกฺขูติ สงฺขาย นิพฺพุโต
ภิกฺขุ ฯ
[๑๑๑] ตสฺส โน สนฺติ อิฺชิตาติ ตสฺสาติ อรหโต
ขีณาสวสฺส อิฺชิตา ตณฺหิฺชิต ทิฏิฺชิต มานิฺชิต กิเลสิฺชิต
กมฺมิฺชิต ฯ ตสฺสิเม อิฺชิตา นตฺถิ น สนฺติ น สวิชฺชนฺติ
นูปลพฺภนฺติ ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปปฺ สฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา
าณคฺคินา ทฑฺฒาติ ตสฺส โน สนฺติ อิฺชิตา ฯ
[๑๑๒] โส อุภนฺตมภิฺาย มชฺเฌ มนฺตา น ลิมฺปตีติ
อนฺโตติ ผสฺโส เอโก อนฺโต ผสฺสสมุทโย ทุติโย อนฺโต ผสฺสนิโรโธ
มชฺเฌ อตีต เอโก อนฺโต อนาคต ทุติโย อนฺโต
ปจฺจุปฺปนฺน มชฺเฌ สุขา เวทนา เอโก อนฺโต ทุกฺขา เวทนา
ทุติโย อนฺโต อทุกฺขมสุขา เวทนา มชฺเฌ นาม เอโก อนฺโต
รูป ทุติโย อนฺโต วิฺาณ มชฺเฌ ฉ อชฺฌตฺติกานิ อายตนานิ
เอโก อนฺโต ฉ พาหิรานิ อายตนานิ ทุติโย อนฺโต วิฺาณ
มชฺเฌ สกฺกาโย เอโก อนฺโต สกฺกายสมุทโย ทุติโย
อนฺโต สกฺกายนิโรโธ มชฺเฌ ฯ มนฺตา วุจฺจติ ปฺา ยา
ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ ฯ
เลปาติ เทฺว เลปา ตณฺหาเลโป จ ทิฏิเลโป จ ฯ กตโม
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ตณฺหาเลโป ฯ ยาวตา ตณฺหาสงฺขาเตน สีมกต มริยาทิกต ๑ โอธิกต
ปริยนฺติกต ๒ 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
อย ตณฺหาเลโป ฯ กตโม ทิฏิเลโป ฯ วีสติวตฺถุกา
สกฺกายทิฏิ ทสวตฺถุกา มิจฺฉาทิฏิ ทสวตฺถุกา อนฺตคฺคาหิกา ทิฏิ
ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต ทิฏิคหน ทิฏิกนฺตาโร ทิฏิวิสูกายิก
ทิฏิวิปฺผนฺทิต ทิฏิสฺโชน คาโห ปฏิคฺคาโห อภินิเวโส
ปรามาโส กุมฺมคฺโค มิจฺฉาปโถ มิจฺฉตฺต ติตฺถายตน
วิปริเยสคฺคาโห ๓ วิปรีตคฺคาโห วิปลฺลาสคฺคาโห มิจฺฉาคาโห
อยาถาวกสฺมึ ยาถาวกนฺติ คาโห ยาวตา ทฺวาสฏี ทิฏิคตานิ
อย ทิฏิเลโป ฯ โส อุภนฺตมภิฺาย มชฺเฌ มนฺตา น ลิมปฺ ตีติ
โส อุโภ จ อนฺเต มชฺฌฺจ มนฺตาย อภิฺาย ชานิตฺวา
ตุลยิตฺวา ติรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา น ลิมฺปติ [๔]
นุปลิมฺปติ อลิตฺโต [๕] อนุปลิตฺโต นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต
วิสยุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหรตีติ โส อุภนฺตมภิฺาย
มชฺเฌ มนฺตา น ลิมฺปติ ฯ
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ปริยนฺตกต ฯ ๓ ม. ปริยาสคฺคาโห ... ฯ เอวมุปริป ฯ
#๔ ม. น ปลิปฺปติ ฯ ๕ ม. อสลิตฺโต ฯ เอวมุปริป ฯ

สุตฺต ขุ. จูฬนิทฺเทโส - หนาที่ 40

[๑๑๓] ต พฺรูมิ มหาปุริโสติ มหาปุริโส อคฺคปุริโส เสฏปุริโส
วิเสฏปุริโส ปาโมกฺขปุริโส อุตตฺ มปุริโส ปวรปุริโสติ ต
พฺรูมิ ต กเถมิ ต มฺามิ ต ภณามิ ต ปสฺสามิ ต โวหาเรมิ ฯ
อายสฺมา สารีปุตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ มหาปุริโสติ ๑ ภนฺเต
วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต มหาปุริโส โหตีติ ฯ วิมุตฺตจิตฺตตฺตา
ขฺวาห สารีปุตฺต มหาปุริโสติ วทามิ อธิมุตฺตจิตฺตตฺตา
โน มหาปุริโสติ วทามิ กถฺจ สารีปุตฺต วิมุตฺตจิตฺโต โหติ
อิธ สารีปุตตฺ ภิกฺขุ อชฺฌตฺต กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาป
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ตสฺส กาเย
กายานุปสฺสิโน วิหรโต จิตฺต วิรชฺชติ วิมุจฺจติ อนุปาทาย
อาสเวหิ เวทนาสุ จิตฺเต ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาป
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ตสฺส ธมฺเมสุ
ธมฺมานุปสฺสิโน วิหรโต จิตฺต วิรชฺชติ วิมุจฺจติ อนุปาทาย
อาสเวหิ เอว โข สารีปุตฺต ภิกฺขุ วิมุตฺตจิตฺโต วิมุตฺตจิตฺตตฺตา
ขฺวาห สารีปุตฺต มหาปุริโสติ วทามิ อธิมุตฺตจิตฺตตฺตา
โน มหาปุริโสติ วทามีติ ต พฺรูมิ มหาปุริโสติ ฯ
[๑๑๔] โส อิธ สิพฺพนิมจฺจคาติ สิพฺพนี วุจฺจติ ตณฺหา
โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ ยสฺเสสา
สิพฺพนี ตณฺหา ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา
อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา ทฑฺฒา โส สิพฺพนึ ตณฺห อจฺจคา
#๑ ม. มหาปุริโส มหาปุรโิ สติ ฯ
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อุปจฺจคา อติกฺกนฺโต สมติกฺกนฺโต วีติวตฺโตติ โส อิธ
สิพฺพนิมจฺจคา ฯ เตนาห ภควา
กาเมสุ พฺรหฺมจริยวา (เมตฺเตยฺยาติ ภควา)
วีตตโณฺห สทา สโต
สงฺขาย นิพฺพุโต ภิกฺขุ
ตสฺส โน สนฺติ อิฺชิตา
โส อุภนฺตมภิฺาย
มชฺเฌ มนฺตา น ลิมฺปติ
ต พฺรูมิ มหาปุรโิ สติ
โส อิธ สิพฺพนิมจฺจคาติ ฯ
[๑๑๕] สห คาถาปริโยสานา เตน พฺราหฺมเณน สทฺธึ เอกจฺฉนฺทา
เอกปฺปโยคา เอกาธิปฺปายา เอกวาสนวาสิตา เตส อเนกปาณสหสฺสาน
วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม
สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ตสฺส จ พฺราหฺมณสฺส อนุปาทาย
อาสเวหิ จิตฺต วิมุจฺจิ ฯ สห อรหตฺตปฺปตฺตา อชินชฏาวากจีรทณฺฑกมณฺฑลุเกสา
จ มสฺสู จ อนฺตรหิตา ฯ ภณฺฑกาสายวตฺถวสโน
สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธโร
อนฺวตฺถปฏิปตฺติยา
ปฺชลิโก
ภควนฺต นมสฺสมาโน นิสินฺโน โหติ สตฺถา เม ภนฺเต ภควา
สาวโกหมสฺมีติ ฯ
ติสสฺ เมตฺเตยฺยมาณวกปฺหานิทฺเทโส ทุติโย ฯ
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ปุณฺณกมาณวกปฺหานิทฺเทโส
[๑๑๖] อเนช มูลทสฺสาวึ (อิจฺจายสฺมา ปุณฺณโก)
อตฺถิ ปเฺหน อาคม
กึ นิสฺสิตา อิสโย มนุชา
ขตฺติยา พฺราหฺมณา เทวตาน
ยฺมกปฺปสุ ๑ ปุถูธ โลเก
ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ต ฯ
[๑๑๗] อเนช มูลทสฺสาวินฺติ เอชา วุจฺจติ ตณฺหา โย
ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ สา เอชา
ตณฺหา พุทธฺ สฺส ภควโต ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา
อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ตสฺมา พุทโฺ ธ อเนโช ฯ
เอชาย ปหีนตฺตา อเนโช ฯ ภควา ลาเภป น อิฺชติ อลาเภป
น อิฺชติ ยเสป น อิฺชติ อยเสป น อิฺชติ ปสสายป น
อิฺชติ นินทฺ ายป น อิฺชติ สุเขป น อิฺชติ ทุกฺเขป น อิฺชติ
น จลติ น เวธติ นปฺปเวธตีติ อเนช ฯ มูลทสฺสาวินฺติ ภควา
มูลทสฺสาวี เหตุทสฺสาวี นิทานทสฺสาวี สมฺภวทสฺสาวี [๒] สมุฏานทสฺสาวี
อาหารทสฺสาวี อารมฺมณทสฺสาวี ปจฺจยทสฺสาวี สมุทยทสฺสาวี ฯ
ตีณิ อกุสลมูลานิ โลโภ อกุสลมูล โทโส อกุสลมูล
โมโห อกุสลมูล ฯ วุตฺตเฺหต ภควตา ตีณีมานิ ภิกฺขเว
#๑ ม. ยฺมกปฺปยึสุ ฯ ๒ ม. ปภวทสฺสาวี ฯ เอวมุปริป ฯ
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นิทานานิ กมฺมาน สมุทยาย [๑] โลโภ นิทาน กมฺมาน สมุทยาย
โทโส นิทาน กมฺมาน สมุทยาย โมโห นิทาน กมฺมาน
สมุทยาย น ภิกฺขเว โลภเชน กมฺเมน โทสเชน กมฺเมน โมหเชน
กมฺเมน เทวา ปฺายนฺติ มนุสฺสา ปฺายนฺติ ยา วา ปนฺาป
กาจิ สุคติโย อถโข ภิกฺขเว โลภเชน กมฺเมน โทสเชน
กมฺเมน โมหเชน กมฺเมน นิรโย ปฺายติ ติรจฺฉานโยนิ ปฺายติ
ปตฺติวิสโย ปฺายติ ยา วา ปนฺาป กาจิ ทุคฺคติโย
นิรเย ติรจฺฉานโยนิย ปตฺติวิสเย อตฺตภาวาภินิพฺพตฺติยา อิมานิ ตีณิ
อกุสลมูลานีติ ภควา ชานาติ ปสฺสติ ฯ เอวมฺป ภควา
มูลทสฺสาวี ฯเปฯ สมุทยทสฺสาวี ฯ ตีณิ กุสลมูลานิ อโลโภ
กุสลมูล อโทโส กุสลมูล อโมโห กุสลมูล ฯ วุตฺตเฺหต
ภควตา ตีณีมานิ ฯเปฯ น ภิกฺขเว อโลภเชน กมฺเมน อโทสเชน
กมฺเมน อโมหเชน กมฺเมน นิรโย ปฺายติ ติรจฺฉานโยนิ
ปฺายติ ปตฺติวิสโย ปฺายติ ยา วา ปนฺาป กาจิ
ทุคฺคติโย อถโข ภิกฺขเว อโลภเชน กมฺเมน อโทสเชน กมฺเมน
อโมหเชน กมฺเมน เทวา ปฺายนฺติ มนุสฺสา ปฺายนฺติ ยา
วา ปนฺาป กาจิ สุคติโย เทเว จ มนุสฺเส จ อตฺตภาวาภินิพฺพตฺติยา
อิมานิ ตีณิ กุสลมูลานีติ ภควา ชานาติ ปสฺสติ ฯ
เอวมฺป ภควา มูลทสฺสาวี ฯเปฯ สมุทยทสฺสาวี ฯ วุตฺตเฺหต
ภควตา เยเกจิ ภิกฺขเว ธมฺมา อกุสลา อกุสลภาคิยา อกุสลปกฺขิกา
#๑ ม. กตมานิ ตีณิ ฯ
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ปกฺขิกา สพฺเพ เต อวิชชฺ ามูลกา อวิชฺชาสโมสรณา อวิชฺชาสมุคฺฆาตา
สพฺเพ เต สมุคฺฆาต คจฺฉนฺตีติ ภควา ชานาติ
ปสฺสติ ฯ เอวมฺป ภควา มูลทสฺสาวี ฯเปฯ สมุทยทสฺสาวี ฯ
วุตฺตเฺหต ภควตา เยเกจิ ภิกฺขเว ธมฺมา กุสลา กุสลภาคิยา
กุสลปกฺขิกา สพฺเพ เต อปฺปมาทมูลกา อปฺปมาทสโมสรณา
อปฺปมาโท เตส ธมฺมาน อคฺคมกฺขายตีติ ภควา ชานาติ ปสฺสติ ฯ
เอวมฺป ภควา มูลทสฺสาวี ฯเปฯ สมุทยทสฺสาวี ฯ อถวา ภควา
ชานาติ ปสฺสติ อวิชชฺ า มูล สงฺขาราน สงฺขารา มูล วิฺาณสฺส
วิฺาณ มูล นามรูปสฺส นามรูป มูล สฬายตนสฺส
สฬายตน มูล ผสฺสสฺส ผสฺโส มูล เวทนาย เวทนา
มูล ตณฺหาย ตณฺหา มูล อุปาทานสฺส อุปาทาน มูล ภวสฺส
ภโว มูล ชาติยา ชาติ มูล ชรามรณสฺสาติ ภควา ชานาติ
ปสฺสติ ฯ เอวมฺป ภควา มูลทสฺสาวี ฯเปฯ สมุทยทสฺสาวี ฯ
วุตฺตเฺหต ๑ ภควตา เยเกจิ ภิกฺขเว ธมฺมา อกุสลา อกุสลภาคิยา
อกุสลปกฺขิกา สพฺเพ เต อวิชชฺ ามูลกา อวิชชฺ าสโมสรณา
อวิชฺชาสมุคฺฆาตา สพฺเพ เต สมุคฺฆาต คจฺฉนฺตีติ ๒ ภควา ชานาติ
ปสฺสติ ฯ เอวมฺป ภควา มูลทสฺสาวี เหตุทสฺสาวี นิทานทสฺสาวี
สมฺภวทสฺสาวี สมุฏานทสฺสาวี อาหารทสฺสาวี อารมฺมณทสฺสาวี
ปจฺจยทสฺสาวี สมุทยทสฺสาวีติ อเนช มูลทสฺสาวึ ฯ อิจจฺ ายสฺมา
ปุณฺณโกติ อิจฺจาติ ปทสนฺธิ ฯ อายสฺมาติ ปยวจน ฯ
#๑-๒ ม. อถวา ภควา ชานาติ ปสฺสติ จกฺขุ มูล จกฺขุโรคาน โสต มูล โสตโรคาน
#ฆาน มูล ฆานโรคาน ชิวฺหา มูล ชิวหฺ าโรคาน กาโย มูล กายโรคาน มโน มูล
#เจตสิกาน ทุกฺขานนฺติ ฯ
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ปุณฺณโกติ ตสฺส พฺราหฺมณสฺส นาม ฯ
[๑๑๘] อตฺถิ ปเฺหน อาคมนฺติ ปฺหตฺถิกมฺหา ๑ อาคตา
ปฺห ปุจฺฉิตุกามมฺหา อาคตา ปฺห โสตุกามา อาคตมฺหาติ ๒
เอวมฺป อตฺถิ ปเฺหน อาคม ฯ อถวา ปฺหตฺถิกาน ปฺห ปุจฺฉิตุกามาน
ปฺห โสตุกามาน อาคม อภิกฺกมน อุปสงฺกมน ปยิรปุ าสน
อตฺถีติ เอวมฺป อตฺถิ ปเฺหน อาคม ฯ อถวา ปฺหาคโม
ตุยฺห อตฺถิ ตฺวมฺป ปหุ วิสวี อลมตฺโต มยา ปุจฺฉิตุ ๓ กเถตุ
วิสชฺเชตุ สนฺทสฺเสตุ ๔ ภณิตุนฺติ ๕ เอวมฺป อตฺถิ ปเฺหน อาคม ฯ
[๑๑๙] กึนิสฺสิตา อิสโย มนุชาติ กึนิสฺสิตาติ กึ นิสฺสิตา
อาสิตา อลฺลีนา อุปคตา อชฺโฌสิตา อธิมุตฺตา ฯ อิสโยติ
อิสินามกา เยเกจิ อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตา อาชีวกา นิคฺคนฺถา ชฏิลา
ตาปสา ฯ มนุชาติ มนุสฺสา วุจฺจนฺตีติ กึนิสฺสิตา อิสโย มนุชา ฯ
[๑๒๐] ขตฺติยา พฺราหฺมณา เทวตานนฺติ ขตฺติยาติ เยเกจิ
ขตฺติยชาติกา ฯ พฺราหฺมณาติ เยเกจิ โภวาทิกา ฯ เทวตานนฺติ
อาชีวกสาวกาน อาชีวกา เทวตา นิคฺคนฺถสาวกาน นิคฺคนฺถา
เทวตา ชฏิลสาวกาน ชฏิลา เทวตา ปริพพฺ าชกสาวกาน
ปริพฺพาชกา เทวตา อวรุทฺธกสาวกาน ๖ อวรุทธฺ กา ๗ เทวตา
หตฺถิวติกาน หตฺถี เทวตา อสฺสวติกาน อสฺสา เทวตา โควติกาน
คาโว เทวตา กุกฺกุรวติกาน กุกฺกรุ า เทวตา กากวติกาน
กากา เทวตา วาสุเทววติกาน วาสุเทโว เทวตา พลเทววติกาน
#๑-๒ ม. ปฺเหน อตฺถิโก อาคโตมฺหิ ปฺห ปุจฺฉิตุกาโม อาคโตมฺหิ ปฺห โสตุกาโม
#อาคโตมฺหีติ ฯ ๓ ม. ปุจฉฺ ิต ฯ ๔-๕ ม. วหสฺเสต ภารนฺติ ฯ ๖-๗ ม. อวิรุทฺธ ... ฯ
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พลเทโว เทวตา ปุณฺณภทฺทวติกาน ปุณฺณภทฺโท เทวตา
มณิภทฺทวติกาน มณิภทฺโท เทวตา อคฺคิวติกาน อคฺคิ เทวตา
นาควติกาน นาคา เทวตา สุปณฺณวติกาน สุปณฺณา เทวตา
ยกฺขวติกาน ยกฺขา เทวตา อสุรวติกาน อสุรา เทวตา
คนฺธพฺพวติกาน คนฺธพฺพา เทวตา มหาราชวติกาน มหาราชา เทวตา
จนฺทวติกาน จนฺโท เทวตา สุริยวติกาน สุริโย เทวตา อินฺทวติกาน
อินฺโท เทวตา พฺรหฺมวติกาน พฺรหฺมา เทวตา เทววติกาน
เทวา เทวตา ทิสาวติกาน ทิสา เทวตา เย เยส ทกฺขิเณยฺยา
เต เตส เทวตาติ ขตฺติยา พฺราหฺมณา เทวตาน ฯ
[๑๒๑] ยฺมกปฺปสุ ปุถูธ โลเกติ ยฺโ ๑ วุจฺจติ
เทยฺยธมฺโม จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร
อนฺน ปาน วตฺถ ยาน มาลาคนฺธ วิเลปน เสยฺยาวสถ
ปทีเปยฺย ฯ ยฺมกปฺปสูติ เยป ยฺ เอสนฺติ คเวสนฺติ
ปริเยสนฺติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร
อนฺน ปาน วตฺถ ยาน มาลาคนฺธ วิเลปน เสยฺยวสถ ปทีเปยฺย
เตป ยฺ กปฺเปนฺติ ฯ เยป ยฺ อภิสงฺขโรนฺติ
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร อนฺน ปาน
วตฺถ ยาน มาลาคนฺธ วิเลปน เสยฺยาวสถ ปทีเปยฺย เตป
ยฺ กปฺเปนฺติ ฯ เยป ยฺ เทนฺติ ยชนฺติ ปริจฺจชนฺติ
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร อนฺน ปาน
#๑ ม. ยฺ ฯ เอวมุปริป ฯ
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วตฺถ ยาน มาลาคนฺธ วิเลปน เสยฺยาวสถ ปทีเปยฺย เตป
ยฺ กปฺเปนฺติ ฯ ปุถตู ิ ยฺา วา เอเต ปุถู ยฺยชกา ๑
วา เอเต ปุถู ทกฺขิเณยฺยา วา เอเต ปุถู ฯ กถ ยฺา
วา เอเต ปุถู ฯ เอเต ยฺา ปุถู ๒ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารา อนฺน ปาน วตฺถ ยาน มาลาคนฺธ
วิเลปน เสยฺยาวสถ ปทีเปยฺย เอว ยฺา วา เอเต ปุถู ฯ
กถ ยฺยชกา วา เอเต ปุถู ฯ [๓] เอเต ยฺยชกา ปุถู ขตฺติยา
จ พฺราหฺมณา จ เวสฺสา จ สุทฺทา จ คหฏา จ ปพฺพชิตา
จ เทวา จ มนุสฺสา จ เอว ยฺยชกา วา เอเต ปุถู ฯ
กถ ทกฺขิเณยฺยา วา เอเต ปุถู ฯ ๔ เอเต ทกฺขิเณยฺยา ปุถู
สมณพฺราหฺมณา ยาจก วณิพฺพก สาวกา ๕ เอว ทกฺขิเณยฺยา วา เอเต
ปุถู ฯ อิธ โลเกติ มนุสสฺ โลเกติ ยฺมกปฺปสุ ปุถูธ โลเก ฯ
[๑๒๒] ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ตนฺติ ปุจฉฺ าติ ติสฺโส
ปุจฺฉา อทิฏโชตนา ปุจฺฉา ทิฏสสนฺทนา ปุจฺฉา วิมติจฺเฉทนา
ปุจฺฉา ฯ
กตมา อทิฏโชตนา ปุจฺฉา ฯ ปกติยา ลกฺขณ อาต โหติ
อทิฏ อตุลติ  อติริต อวิภาวิต อวิภูต ตสฺส าณาย ทสฺสนาย
ตุลนาย ติรณาย วิภาวนตฺถาย วิภตู ตฺถาย ปฺห ปุจฺฉติ อย
อทิฏโชตนา ปุจฺฉา ฯ
กตมา ทิฏสสนฺทนา ปุจฺฉา ฯ ปกติยา ลกฺขณ าต โหติ
#๑ ม. ยฺยาชกา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. พหุกาน เอเต ยฺา ฯ ๓-๔ ม. พหุกา ฯ
#๕ ม. กปณทฺธิกวนิพฺพกยาจกา ฯ
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ทิฏ ตุลิต ติริต วิภาวิต วิภูต อฺเหิ ปณฺฑิเตหิ สทฺธึ
สสนฺทนตฺถาย ปฺห ปุจฺฉติ อย ทิฏสสนฺทนา ปุจฺฉา ฯ
กตมา วิมติจฺเฉทนา ปุจฺฉา ฯ ปกติยา สสย ปกฺขนฺโน ๑ โหติ
วิมตึ ปกฺขนฺโน ๒ เทฺวฬฺหกชาโต เอว นุ โข น นุ โข กินนฺ ุ
โข กถนุ โขติ โส วิมติจฺเฉทนตฺถาย ปฺห ปุจฺฉติ อย
วิมติจฺเฉทนา ปุจฺฉา ฯ อิมา ติสฺโส ปุจฺฉา ฯ
อปราป ติสฺโส ปุจฺฉา มนุสฺสปุจฺฉา อมนุสฺสปุจฺฉา นิมฺมิตปุจฺฉา ฯ
กตมา มนุสฺสปุจฺฉา ฯ มนุสฺสา พุทฺธ ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา
ปฺห ๓ ปุจฺฉนฺติ ภิกฺขู ปุจฺฉนฺติ ภิกฺขุนิโย ปุจฺฉนฺติ อุปาสกา
ปุจฺฉนฺติ อุปาสิกาโย ปุจฺฉนฺติ ราชาโน ปุจฺฉนฺติ ขตฺติยา
ปุจฺฉนฺติ พฺราหฺมณา ปุจฺฉนฺติ เวสฺสา ปุจฺฉนฺติ สุทฺทา
ปุจฺฉนฺติ คหฏา ปุจฺฉนฺติ ปพฺพชิตา ปุจฉฺ นฺติ อย
มนุสฺสปุจฺฉา ฯ
กตมา อมนุสฺสปุจฺฉา ฯ อมนุสฺสา พุทฺธ ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา
ปฺห ปุจฉฺ นฺติ นาคา ปุจฺฉนฺติ สุปณฺณา ปุจฺฉนฺติ
ยกฺขา ปุจฺฉนฺติ 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 อหินินฺทฺริย โส นิมฺมิโต พุทฺธ ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา
#๑-๒ ม. ปกฺขนฺโท ฯ ๓ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ปฺห ปุจฺฉติ ภควา 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
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 ฯ
อปราป ติสฺโส ปุจฉฺ า สติปฏานปุจฺฉา สมฺมปฺปธานปุจฺฉา
อิทฺธิปาทปุจฺฉา ฯ
อปราป ติสฺโส ปุจฺฉา อินฺทฺริยปุจฺฉา พลปุจฺฉา โพชฺฌงฺคปุจฺฉา ฯ
อปราป ติสฺโส ปุจฺฉา มคฺคปุจฺฉา ผลปุจฺฉา นิพฺพานปุจฺฉา ฯ
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ปุจฺฉามิ ตนฺติ ปุจฺฉามิ ต ยาจามิ ต อชฺเฌสามิ ต
ปสาเทมิ ต กถสฺสุ เมติ ปุจฺฉามิ ต ฯ ภควาติ คารวาธิวจนเมต
ฯเปฯ สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ ฯ พฺรูหิ เม
ตนฺติ พฺรูหิ อาจิกฺขาหิ เทเสหิ ปฺเปหิ ปฏเปหิ วิวราหิ วิภชาหิ
อุตฺตานีกโรหิ ปกาเสหีติ ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ต ฯ
เตนาห โส พฺราหฺมโณ
อเนช มูลทสฺสาวึ (อิจฺจายสฺมา ปุณฺณโก)
อตฺถี ปเฺหน อาคม
กึนิสฺสิตา อิสโย มนุชา
ขตฺติยา พฺราหฺมณา เทวตาน
ยฺมกปฺปสุ ปุถูธ โลเก
ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ตนฺติ ฯ
[๑๒๓] เยเกจิเม อิสโย มนุชา (ปุณฺณกาติ ภควา)
ขตฺติยา พฺราหฺมณา เทวตาน
ยฺมกปฺปสุ ปุถูธ โลเก
อาสึสมานา ๑ ปุณฺณก อิตฺถต ๒
ชร สิตา ยฺมกปฺปยึสุ ฯ
[๑๒๔] เยเกจิเม อิสโย มนุชาติ เยเกจิเมติ สพฺเพน สพฺพ
สพฺพถา สพฺพ อเสส นิสฺเสส ปริยาทายวจนเมต เยเกจิเมติ ฯ
อิสโยติ อิสินามกา เยเกจิ อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตา อาชีวกา
#๑ ม. อาสีสมานา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. อิตฺถตฺต ฯ เอวมุปริป ฯ
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นิคฺคนฺถา ชฏิลา ตาปสา ฯ มนุชาติ มนุสฺสา วุจฺจนฺตีติ เยเกจิเม
อิสโย มนุชา ฯ ปุณณ
ฺ กาติ ภควา ต พฺราหฺมณ นาเมน
อาลปติ ฯ ภควาติ คารวาธิวจนเมต ฯเปฯ สจฺฉิกา ปฺตฺติ
ยทิท ภควาติ ปุณฺณกาติ ภควา ฯ
[๑๒๕] ขตฺติยา พฺราหฺมณา เทวตานนฺติ ขตฺติยาติ เยเกจิ
ขตฺติยชาติกา ฯ พฺราหฺมณาติ เยเกจิ โภวาทิกา ฯ เทวตานนฺติ
อาชีวกสาวกาน อาชีวกา เทวตา ฯเปฯ ทิสาวติกาน ทิสา
เทวตา เย เยส ทกฺขิเณยฺยา เต เตส เทวตาติ ขตฺติยา
พฺราหฺมณา เทวตาน ฯ
[๑๒๖] ยฺมกปฺปสุ ปุถูธ โลเกติ ยฺโ วุจฺจติ เทยฺยธมฺโม
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร อนฺน
ปาน วตฺถ ยาน มาลาคนฺธ วิเลปน เสยฺยาวสถ ปทีเปยฺย ฯ
ยฺมกปฺปสูติ เยป ยฺ เอสนฺติ คเวสนฺติ ปริเยสนฺติ
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร อนฺน ปาน วตฺถ
ยาน มาลาคนฺธ วิเลปน เสยฺยาวสถ ปทีเปยฺย เตป ยฺ
กปฺเปนฺติ ฯ ปุถูติ ยฺา วา เอเต ปุถู ยฺยชกา วา
เอเต ปุถู ทกฺขิเณยฺยา วา เอเต ปุถู ฯ กถ ยฺา วา
เอเต ปุถู ฯเปฯ เอว ทกฺขิเณยฺยา วา เอเต ปุถู ฯ อิธ โลเกติ
มนุสฺสโลเกติ ยฺมกปฺปสุ ปุถูธ โลเก ฯ
[๑๒๗] อาสึสมานา ปุณฺณก อิตฺถตนฺติ อาสึสมานาติ
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รูปปฏิลาภ อาสึสมานา สทฺทปฏิลาภ อาสึสมานา คนฺธปฏิลาภ
อาสึสมานา รสปฏิลาภ อาสึสมานา โผฏพฺพปฏิลาภ อาสึสมานา
ปุตฺตปฏิลาภ อาสึสมานา ทารปฏิลาภ อาสึสมานา ธนปฏิลาภ
อาสึสมานา ยสปฏิลาภ อาสึสมานา อิสฺสริยปฏิลาภ อาสึสมานา
ขตฺติยมหาสาลกุเล อตฺตภาวปฏิลาภ อาสึสมานา พฺราหฺมณมหาสาลกุเล
อตฺตภาวปฏิลาภ อาสึสมานา คหปติมหาสาลกุเล อตฺตภาวปฏิลาภ
อาสึสมานา จาตุมฺมหาราชิเกสุ เทเวสุ อตฺตภาวปฏิลาภ
อาสึสมานา ตาวตึเสสุ เทเวสุ ยาเมสุ เทเวสุ
ตุสิเตสุ เทเวสุ นิมฺมานรตีสุ เทเวสุ ปรนิมฺมิตวสวตฺตีสุ เทเวสุ
พฺรหฺมกายิเกสุ เทเวสุ อตฺตภาวปฏิลาภ อาสึสมานา อิจฺฉมานา
สาทิยมานา ปตฺถยมานา ปหยมานา อภิชปฺปมานาติ อาสึสมานา ฯ
ปุณฺณก อิตฺถตนฺติ เอตฺถ อตฺตภาวาภินิพฺพตฺตึ อาสึสมานา
เอตฺถ ขตฺติยมหาสาลกุเล อตฺตภาวาภินิพฺพตฺตึ อาสึสมานา
เอตฺถ พฺราหฺมณมหาสาลกุเล อตฺตภาวาภินิพฺพตฺตึ อาสึสมานา
เอตฺถ คหปติมหาสาลกุเล อตฺตภาวาภินิพฺพตฺตึ อาสึสมานา เอตฺถ
จาตุมฺมหาราชิเกสุ เทเวสุ อตฺตภาวาภินิพฺพตฺตึ อาสึสมานา เอตฺถ
ตาวตึเสสุ เทเวสุ เอตฺถ ยาเมสุ เทเวสุ เอตฺถ ตุสิเตสุ เทเวสุ
เอตฺถ นิมฺมานรตีสุ เทเวสุ เอตฺถ ปรนิมฺมิตวสวตฺตีสุ เทเวสุ
เอตฺถ พฺรหฺมกายิเกสุ เทเวสุ อตฺตภาวาภินิพฺพตฺตึ อาสึสมานา
อิจฺฉมานา สาทิยมานา ปตฺถยมานา ปหยมานา อภิชปฺปมานาติ
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อาสึสมานา ปุณฺณก อิตฺถต ฯ
[๑๒๘] ชร สิตา ยฺมกปฺปยึสูติ ชร สิตาติ ชรนิสสฺ ิตา
พฺยาธินิสฺสิตา มรณนิสฺสิตา โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสนิสฺสิตา
เทวเต ๑ ชาตินิสฺสิตาย เทวเต ชาตินิสฺสิตา วา เทวเต
ชรนิสฺสิตาย เทวเต ชรนิสฺสิตา วา เทวเต พฺยาธินิสฺสิตาย เทวเต
พฺยาธินิสฺสิตา วา เทวเต มรณนิสฺสิตาย เทวเต มรณนิสฺสิตา
วา เทวเต โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสนิสฺสิตาย เทวเต
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสนิสฺสิตา วา เทวเต คตินิสฺสิตาย
เทวเต คตินิสฺสิตา วา เทวเต อุปปตฺตินิสฺสิตาย เทวเต อุปปตฺตินิสสฺ ิตา
วา เทวเต ปฏิสนฺธินิสสฺ ิตาย เทวเต ปฏิสนฺธนิ ิสฺสิตา วา
เทวเต ภวนิสฺสิตาย เทวเต ภวนิสฺสิตา วา เทวเต สสารนิสฺสิตาย
เทวเต สสารนิสฺสิตา วา เทวเต วฏฏนิสฺสิตาย เทวเต วฏฏนิสสฺ ิตา
วา อาสิตา อลฺลีนา อุปคตา อชฺโฌสิตา อธิมุตฺตาติ
ชร สิตา ยฺมกปฺปยึสุ ฯ เตนาห ภควา
เยเกจิเม อิสโย มนุชา (ปุณฺณกาติ ภควา)
ขตฺติยา พฺราหฺมณา เทวตาน
ยฺมกปฺปสุ ปุถูธ โลเก
อาสึสมานา ปุณฺณก อิตฺถต
ชร สิตา ยฺมกปฺปยึสูติ ฯ
[๑๒๙] เยเกจิเม อิสโย มนุชา (อิจฺจายสฺมา ปุณฺณโก)
#๑ ม. ยเทว เต ชาตินิสฺสิตา ฯ ตเทว เต ชรานิสฺสิตา ฯ ยเทว เต ชรานิสฺสิตา ฯ
#ตเทว เต พฺยาธินิสฺสิตา ... ฯ เอวมุปริป ฯ
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ขตฺติยา พฺราหฺมณา เทวตาน=
ยฺมกปฺปสุ ปุถูธ โลเก
กจฺจิสฺสุ ๑ เต ภควา ยฺปเถ อปฺปมตฺตา
อตารุ ๒ ชาติฺจ ชรฺจ มาริส
ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ต ฯ
[๑๓๐] เยเกจิเม อิสโย มนุชาติ เยเกจิเมติ ฯเปฯ กจฺจิสสฺ ุ
เต ภควา ยฺปเถ อปฺปมตฺตาติ กจฺจิสฺสูติ สสยปุจฺฉา
วิมติปุจฺฉา เทฺวฬฺหกปุจฺฉา อเนกสปุจฺฉา เอว นุโข น นุ โข กินฺนุ
โข กถ นุ โขติ กจฺจิสฺสุ ฯ เตติ ยฺยชกา [๓] ฯ ภควาติ
คารวาธิวจนเมต ฯเปฯ สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ กจฺจิสฺสุ เต
ภควา ฯ ยฺปเถ อปฺปมตฺตาติ ยฺโเยว วุจฺจติ ยฺปโถ ฯ
ยถา อริยมคฺโค อริยปโถ เทวมคฺโค เทวปโถ พฺรหฺมมคฺโค
พฺรหฺมปโถ เอวเมว ยฺโเยว วุจฺจติ ยฺปโถ ฯ อปฺปมตฺตาติ
ยฺปเถ อปฺปมตฺตา ลกฺกจฺจการิโน สาตจฺจการิโน อฏิตการิโน
อโนลีนวุตฺติโน อนิกขฺ ิตฺตจฺฉนฺทา อนิกฺขิตฺตธุรา ตจฺจริตา
ตพฺพหุลา ตคฺครุกา ตนฺนินฺนา ตปฺโปณา ตปฺปพฺภารา ตทธิมุตฺตา
ตทาธิปเตยฺยาติ [๔] ยฺปเถ อปฺปมตฺตา ฯ เยป ยฺ เอสนฺติ
คเวสนฺติ ปริเยสนฺติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร
อนฺน ปาน วตฺถ ยาน มาลาคนธ วิเลปน เสยฺยาวสถ
ปทีเปยฺย สกฺกจฺจการิโน ฯเปฯ ตทาธิปเตยฺยา เตป ยฺปเถ
#๑ ม. กจฺจิสุ ฯ เอวมุปริ ฯ ๒ ม. อตารุ ฯ ๓ ม. วุจฺจนฺติ ฯ ๔ ม. เตป ฯ
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อปฺปมตฺตา ฯ เยป ยฺ อภิสงฺขโรนฺติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร อนฺน ปาน วตฺถ ยาน มาลาคนฺธ
วิเลปน เสยฺยาวสถ ปทีเปยฺย สกฺกจฺจการิโน ฯเปฯ ตทาธิปเตยฺยา
ปเตป ยฺปเถ อปฺปมตฺตา ฯ เยป ยฺ เทนฺติ
ยชนฺติ ปริจฺจชนฺติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร
อนฺน ปาน วตฺถ ยาน มาลาคนฺธ วิเลปน เสยฺยาวสถ
ปทีเปยฺย สกฺกจฺจการิโน ฯเปฯ ตทาธิปเตยฺยา เตป ยฺปเถ
อปฺปมตฺตาติ กจฺจิสฺสุ เต ภควา ยฺปเถ อปฺปมตฺตา ฯ
[๑๓๑] อตารุ ชาติฺจ ชรฺจ มาริสาติ ชาติชรามรณ
อตารึสุ อุตตฺ รึสุ ปตรึสุ สมติกฺกมึสุ วีติวตฺตึสุ ฯ มาริสาติ
ปยวจน ครุวจน สคารวสปฺปติสฺสาธิวจนเมต มาริสาติ อตารุ
ชาติฺจ ชรฺจ มาริส ฯ
[๑๓๒] ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ตนฺติ ปุจฉฺ ามิ ตนฺติ
ปุจฺฉามิ ต ยาจามิ ต อชฺเฌสามิ ต ปสาเทมิ ต กถสฺสุ เมติ
ปุจฺฉามิ ต ฯ ภควาติ คารวาธิวจนเมต ฯเปฯ สจฺฉิกา
ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ ฯ พฺรูหิ เม ตนฺติ พฺรูหิ อาจิกฺขาหิ เทเสหิ
ปฺเปหิ ปฏเปหิ วิวราหิ วิภชาหิ อุตฺตานีกโรหิ ปกาเสหีติ
ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ต ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ
เยเกจิเม อิสโย มนุชา (อิจฺจายสฺมา ปุณฺณโก)
ขตฺติยา พฺราหฺมณา เทวตาน
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ยฺมกปฺปสุ ปุถูธ โลเก
กจฺจิสฺสุ เต ภควา ยฺปเถ อปฺปมตฺตา
อตารุ ชาติฺจ ชรฺจ มาริส
ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เมตนฺติ ฯ
[๑๓๓] อาสึสนฺติ โถมยนฺติ (อภิชปฺปนฺติ) ชุหนฺติ (ปุณฺณกาติ ภควา)
กามาภิชปฺปนฺติ ปฏิจฺจ ลาภ
เต ยาชโยคา ภวราครตฺตา
นาตรึสุ ชาติชรนฺติ พฺรูมิ ฯ
[๑๓๔] อาสึสนฺติ โถมยนฺติ อภิชปฺปนฺติ ชุหนฺตีติ อาสึสนฺตีติ
รูปปฏิลาภ อาสึสนฺติ สทฺทปฏิลาภ อาสึสนฺติ คนฺธปฏิลาภ
อาสึสนฺติ รสปฏิลาภ อาสึสนฺติ โผฏพฺพปฏิลาภ อาสึสนฺติ
ปุตฺตปฏิลาภ อาสึสนฺติ ทารปฏิลาภ อาสึสนฺติ ธนปฏิลาภ อาสึสนฺติ
ยสปฏิลาภ อาสึสนฺติ อิสฺสริยปฏิลาภ อาสึสนฺติ ขตฺติยมหาสาลกุเล
อตฺตภาวปฏิลาภ อาสึสนฺติ พฺราหฺมณมหาสาลกุเล คหปติมหาสาลกุเล
จาตุมฺมหาราชิเกสุ เทเวสุ ฯเปฯ พฺรหฺมกายิเกสุ
เทเวสุ อตฺตภาวปฏิลาภ อาสึสนฺติ สาทิยนฺติ ปตฺถยนฺติ ปหยนฺตีติ
อาสึสนฺติ ฯ
โถมยนฺตีติ ยฺ วา โถเมนฺติ ผล วา โถเมนฺติ ทกฺขิเณยฺย
วา โถเมนฺติ ฯ กถ ยฺ โถเมนฺติ ฯ ปย ๑ ทินฺน มนาป ทินฺน
ปณีต ทินฺน กปฺปย ทินฺน วิเจยฺย ทินฺน อนวชฺช ทินฺน อภิณฺห
#๑ ม. สุจึ ฯ
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ทินฺน ทท จิตฺต ปสาทิตนฺติ โถเมนฺติ กิตฺเตนฺติ วณฺเณนฺติ
ปสสนฺติ เอว ยฺ โถเมนฺติ ฯ กถ ผล โถเมนฺติ ฯ อิโตนิทาน
รูปปฏิลาโภ ภวิสฺสติ สทฺทปฏิลาโภ ภวิสฺสติ คนฺธปฏิลาโภ ภวิสฺสติ
รสปฏิลาโภ ภวิสฺสติ โผฏพฺพปฏิลาโภ ภวิสฺสติ ขตฺติยมหาสาลกุเล
พฺราหฺมณมหาสาลกุเล ฯเปฯ พฺรหฺมกายิเกสุ เทเวสุ
อตฺตภาวปฏิลาโภ ภวิสฺสตีติ โถเมนฺติ กิตฺเตนฺติ วณฺเณนฺติ
ปสสนฺติ เอว ผล โถเมนฺติ ฯ กถ ทกฺขิเณยฺย โถเมนฺติ ฯ
ทกฺขิเณยฺยา ชาติสมฺปนฺนา โคตฺตสมฺปนฺนา อชฺฌายกา มนฺตธรา
ติณฺณ เวทาน ปารคู สนิฆณฺฑุเกตุภาน อกฺขรปฺปเภทาน
อิติหาสปฺจมาน ปทกา เวยฺยากรณา โลกายตนมหาปุริสลกฺขเณสุ
อนวยา ๑ วีตราคา [๒] ราควินยาย วา ปฏิปนฺนา วีตโทสา
โทสวินยาย วา ปฏิปนฺนา วีตโมหา โมหวินยาย วา ปฏิปนฺนา
สทฺธาสมฺปนฺนา สีลสมฺปนฺนา สมาธิสมฺปนฺนา ปฺาสมฺปนฺนา
วิมุตฺติสมฺปนฺนา วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺนาติ โถเมนฺติ กิตฺเตนฺติ
วณฺเณนฺติ ปสสนฺติ เอว ทกฺขิเณยฺย โถเมนฺตีติ อาสึสนฺติ
โถมยนฺติ ฯ
อภิชปฺปนฺตีติ รูปปฏิลาภ อภิชปฺปนฺติ สทฺทปฏิลาภ อภิชปฺปนฺติ
คนฺธปฏิลาภ อภิชปฺปนฺติ รสปฏิลาภ อภิชปฺปนฺติ โผฏพฺพชปฺปฏิลาภ
อภิชปฺปนฺติ ขตฺติยมหาสาลกุเล อตฺตภาวปฏิลาภ อภิชปฺปนฺติ
ฯเปฯ พฺรหฺมกายิเกสุ เทเวสุ อตฺตภาวปฏิลาภ อภิชปฺปนฺตีติ
#๑ ม. อนวยาติ ฯ ๒ ม. วา ฯ เอวมุปริป ฯ
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อาสึสนฺติ โถมยนฺติ อภิชปฺปนฺติ ฯ
ชุหนฺตีติ ชุหนฺติ เทนฺติ ยชนฺติ ปริจฺจชนฺติ
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร อนฺน ปาน วตฺถ ยาน
มาลาคนฺธ วิเลปน เสยฺยาวสถ ปทีเปยฺยนฺติ อาสึสนฺติ โถมยนฺติ
อภิชปฺปนฺติ ชุหนฺติ ฯ ปุณฺณกาติ ภควาติ ปุณฺณกาติ ภควา
ต พฺราหฺมณ นาเมน อาลปติ ฯ ภควาติ คารวาธิวจนเมต ฯเปฯ
ยทิท ภควาติ ปุณฺณกาติ ภควา ฯ
[๑๓๕] กามาภิชปฺปนฺติ ปฏิจฺจ ลาภนฺติ รูปปฏิลาภ ปฏิจฺจ
กาเม อภิชปฺปนฺติ สทฺทปฏิลาภ ปฏิจฺจ กาเม อภิชปฺปนฺติ ฯเปฯ
พฺรหฺมกายิเกสุ เทเวสุ อตฺตภาวปฏิลาภ ปฏิจฺจ กาเม อภิชปฺปนฺติ
ชปฺปนฺติ ปชปฺปนฺตีติ กามาภิชปฺปนฺติ ปฏิจฺจ ลาภ ฯ
[๑๓๖] เต ยาชโยคา ภวราครตฺตา นาตรึสุ ชาติชรนฺติ
พฺรูมีติ เตติ ยฺยชกา [๑] ฯ ยาชโยคาติ ยาเคสุ ยุตฺตา อายุตฺตา
สมายุตฺตา ตจฺจริตา ตพฺพหุลา ตคฺครุกา ตนฺนินฺนา ตปฺโปณา
ตปฺปพฺภารา ตทธิมุตฺตา ตทาธิปเตยฺยาติ เต ยาชโยคา ฯ
ภวราครตฺตาติ ภวราโค วุจฺจติ ตณฺหา ๒ โย ภเวสุ ภวจฺฉนฺโท
ภวราโค ภวนนฺทิ ภวตณฺหา ภวสิเนโห ภวปปาสา ภวปริฬาโห
ภวมุจฺฉา ภวชฺโฌสาน ภวราเคน ภเวสุ รตฺตา คธิตา
มุจฺฉิตา อชฺโฌปนฺนา ลคฺคา ลคฺคิตา ปลิพุทฺธาติ เต ยาชโยคา
ภวราครตฺตา ฯ นาตรึสุ ชาติชรนฺติ พฺรูมีติ เต ยาชโยคา
#๑ ม. วุจฺจนฺติ ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ภวราครตฺตา ชาติชรามรณ น ตรึสุ น อุตฺตรึสุ น ปตรึสุ น
สมติกฺกมึสุ น วีติวตฺตึสุ ชาติชรามรณา อนิกขฺ นฺตา อนิสฺสฏา
อนติกฺกนฺตา อสมติกฺกนฺตา อวีตวิ ตฺตา อนฺโตชาติชรามรเณ
ปริวตฺตนฺติ อนฺโตสสารปเถ ปริวตฺตนฺติ ชาติยา อนุคตา ชราย
อนุสฏา พฺยาธินา อภิภูตา มรเณน อพฺภาหตา อตาณา อเลณา
อสรณา อสรณีภูตาติ พฺรูมิ อาจิกฺขามิ เทเสมิ ปฺเปมิ
ปฏเปมิ วิวรามิ วิภชามิ อุตฺตานีกโรมิ ปกาเสมีติ เต ยาชโยคา
ภวราครตฺตา นาตรึสุ ชาติชรนฺติ พฺรูมิ ฯ เตนาห ภควา
อาสึสนฺติ โถมยนฺติ (อภิชปฺปนฺติ) ชุหนฺติ (ปุณฺณกาติ ภควา)
กามาภิชปฺปนฺติ ปฏิจฺจ ลาภ
เต ยาชโยคา ภวราครตฺตา
นาตรึสุ ชาติชรนฺติ พฺรูมีติ ฯ
[๑๓๗] เต เจ นาตรึสุ ยาชโยคา (อิจฺจายสฺมา ปุณฺณโก)
ยฺเหิ ชาติฺจ ชรฺจ มาริส
อถ โก จรหิ เทวมนุสฺสโลเก
อตาริ ชาติฺจ ชรฺจ มาริส
ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ต ฯ
[๑๓๘] เต เจ นาตรึสุ ยาชโยคาติ เต ยฺยชกา
ยาชโยคา ภวราครตฺตา ชาติชรามรณ นาตรึสุ น อุตฺตรึสุ น
ปตรึสุ น สมติกฺกมึสุ น วีติวตฺตึสุ ชาติชรามรณา อนิกฺขนฺตา

สุตฺต ขุ. จูฬนิทฺเทโส - หนาที่ 60

อนิสฺสฏา อนติกฺกนฺตา อสมติกฺกนฺตา อวีติวตฺตา อนฺโตชาติชรามรเณ
ปริวตฺตนฺติ อนฺโตสสารปเถ ปริวตฺตนฺติ ชาติยา
อนุคตา ชราย อนุสฏา พฺยาธินา อภิภูตา มรเณน อพฺภาหตา
อตาณา อเลณา อสรณา อสรณีภูตาติ เต เจ นาตรึสุ
ยาชโยคา ฯ อิจฺจายสฺมา ปุณฺณโกติ อิจฺจาติ ปทสนฺธิ ฯเปฯ
อายสฺมา ปุณฺณโกติ ฯ
[๑๓๙] ยฺเหิ ชาติฺจ ชรฺจ มาริสาติ ยฺเหิ
ปหุเตหิ ยฺเหิ วิวิเธหิ ยฺเหิ ปุถูหิ ฯ มาริสาติ ปยวจน ครุวจน
สคารวสปฺปติสฺสาธิวจนเมต มาริสาติ ยฺเหิ ชาติฺจ
ชรฺจ มาริส ฯ
[๑๔๐] อถ โก จรหิ เทวมนุสฺสโลเก อตาริ ชาติฺจ ชรฺจ
มาริสาติ อถ โก เอโส สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย ชาติชรามรณ อตาริ
อุตฺตริ ปตริ สมติกฺกมิ วีติวตฺตยิ ฯ มาริสาติ ปยวจน ครุวจน
สคารวสปฺปติสฺสาธิวจนเมต มาริสาติ อถ โก จรหิ เทวมนุสฺสโลเก
อตาริ ชาติฺจ ชรฺจ มาริส ฯ
[๑๔๑] ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ตนฺติ ปุจฉฺ ามิ ตนฺติ
ปุจฺฉามิ ต ยาจามิ ต อชฺเฌสามิ ต ปสาเทมิ ต กถสฺสุ เมติ ๑
ปุจฺฉามิ ต ฯ ภควาติ สคารวาธิวจนเมต ฯเปฯ สจฺฉิกา ปฺตฺติ
ยทิท ภควาติ ฯ พฺรูหิ เม ตนฺติ พฺรูหิ อาจิกฺขาหิ เทเสหิ
#๑ ม. เมตนฺติ ฯ
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ปฺเปหิ ปฏเปหิ วิวราหิ วิภชาหิ อุตฺตานีกโรหิ ปกาเสหีติ
ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ต ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ
เต เจ นาตรึสุ ยาชโยคา (อิจฺจายสฺมา ปุณฺณโก)
ยฺเหิ ชาติฺจ ชรฺจ มาริส
อถ โก จรหิ เทวมนุสฺสโลเก
อตาริ ชาติฺจ ชรฺจ มาริส
ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ตนฺติ ฯ
[๑๔๒] สงฺขาย โลกสฺมึ ปโรปรานิ (ปุณฺณกาติ ภควา)
ยสฺสิฺชิต นตฺถิ กุหิฺจิ โลเก
สนฺโต วิธูโม อนิโฆ นิราโส
อตาริ โส ชาติชรนฺติ พฺรูมิ ฯ
[๑๔๓] สงฺขาย โลกสฺมึ ปโรปรานีติ สงฺขา วุจฺจติ าณ
ยา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ ฯ
ปโรปรานีติ [๑] โอปาร ๒ วุจฺจติ มนุสฺสโลโก ปาร ๓ วุจฺจติ
เทวโลโก โอปาร วุจฺจติ กามธาตุ ปาร วุจฺจติ รูปธาตุ อรูปธาตุ โอปาร
วุจฺจติ กามธาตุ รูปธาตุ ปาร วุจฺจติ อรูปธาตุ ฯ สงฺขาย โลกสฺมึ
ปโรปรานีติ ปโรปรานิ อนิจฺจโต สงฺขาย ทุกฺขโต โรคโต คณฺฑโต
สลฺลโต ฯเปฯ อนิสฺสรณโต สงฺขาย ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา
วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวาติ สงฺขาย โลกสฺมึ ปโรปรานิ ฯ
ปุณฺณกาติ ภควาติ ปุณฺณกาติ ภควา ต พฺราหฺมณ นาเมน
#๑ ม. โอร วุจฺจติ สกตฺตภาโว ปร วุจฺจติ ปรตฺตภาโว โอร วุจจติ
#สกรูปเวทนาสฺาสงฺขารวิฺาณ ปร วุจฺจติ ปรรูปเวทนาสฺาสงฺขารวิฺาณ โอร
#วุจฺจติ ฉ อชฺฌตฺติกานิ อายตนานิ ปร วุจฺจติ ฉ พาหิรานิ อายตนานิ ฯ ๒ ม. โอร ฯ
#๓ ม. ปร ฯ เอวมุปริป ฯ
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อาลปติ ฯ ภควาติ คารวาธิวจเมต ฯเปฯ ยทิท ภควาติ
ปุณฺณกาติ ภควา ฯ
[๑๔๔] ยสฺสิฺชิต นตฺถิ กุหิฺจิ โลเกติ ยสฺสาติ อรหโต
ขีณาสวสฺส ฯ อิฺชิตนฺติ ตณฺหิฺชิต ทิฏิฺชิต กิเลสิฺชต
มานิฺชิต กมฺมิฺชิต ฯ ยสฺสิเม อิฺชิตา นตฺถิ [๑] น สวิชฺชนฺติ
นุปลพฺภนฺติ ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา
อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา ทฑฺฒา ฯ กุห
ิ ฺจีติ กุหิฺจิ กิมฺหิจิ
กตฺถจิ อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา ฯ โลเกติ
อปายโลเก ฯเปฯ อายตนโลเกติ ยสฺสิฺชิต นตฺถิ กุหิฺจิน
โลเก ฯ
[๑๔๕] สนฺโต วิธูโม อนิโฆ นิราโส อตาริ โส ชาติชรนฺติ
พฺรูมีติ สนฺโตติ ราคสฺส สนฺตตฺตา สนฺโต โทสสฺส สนฺตตฺตา
สนฺโต โมหสฺส สนฺตตฺตา 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 อุปสนฺโต
วูปสนฺโต นิพฺพุโต ปฏิปฺปสฺสทฺโธติ สนฺโต ฯ วิธูโมติ กายทุจฺจริต
วิธูมิต วิธมิต [๒] วิโสสิต พฺยนฺตีกต วจีทุจฺจริต มโนทุจฺจริต วิธูมิต
#๑ ม. น สนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. โสสิต ฯ เอวมุปริป ฯ
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วิธมิต วิโสสิต พฺยนฺตีกต ราโค วิธูมิโต วิธมิโต วิโสสิโต
พฺยนฺตีกโต โทโส โมโห โกโธ อุปนาโห มกฺโข ปฬาโส อิสฺสา
มจฺฉริย มายา สาเยฺย ถมฺโภ สารมฺโภ มาโน อติมาโน มโท
ปมาโท วิธมู ิโต วิธมิโต วิโสสิโต พฺยนฺตีกโต สพฺเพ กิเลสา
สพฺเพ ทุจฺจริตา สพฺเพ ทรถา สพฺเพ ปริฬาหา สพฺเพ สนฺตาปา
สพฺพากุสลาภิสงฺขารา วิธูมิตา วิธมิตา วิโสสิตา พฺยนฺตีกตา ฯ
อปจ โกโธ วุจฺจติ ธูโม
มาโน หิ เต พฺราหฺมณ ขาริภาโร
โกโธ ธูโม คมฺมนิ ๑ โมสวชฺช
ชิวฺหา สุชา ตปฺปรสฺส ๒ โชติฏาน
อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส ชาติ ๓ ฯ
อปจ ทสหากาเรหิ โกโธ ชายติ อนตฺถ เม อจรีติ โกโธ
ชายติ อนตฺถ เม จรตีติ โกโธ ชายติ อนตฺถ เม จริสฺสตีติ
โกโธ ชายติ ปยสฺส เม มนาปสฺส อนตฺถ อจรีติ อนตฺถ
จรตีติ อนตฺถ จริสฺสตีติ โกโธ ชายติ อปฺปยสฺส เม อมนาปสฺส
อตฺถ อจรีติ อตฺถ จรตีติ อตฺถ จริสฺสตีติ โกโธ ชายติ
อฏาเน วา ปน โกโธ ชายติ ฯ โย เอวรูโป จิตฺตสฺส อาฆาโต
ปฏิฆาโต ปฏิโฆ ๔ ปฏิวิโรโธ โกโป ปโกโป สมฺปโกโป โทโส
ปโทโส สมฺปโทโส จิตตฺ สฺส พฺยาปตฺติ มโนปโทโส โกโธ กุชฺฌนา
กุชฺฌิตตฺต โทโส ทุสสฺ นา ทุสฺสติ ตฺต พฺยาปตฺติ พฺยาปชฺชนา
#๑ ม. ภสฺมนิ ฯ ๒ ม. หทย ฯ ๓ ม. โชติ ฯ ๔ ปฏิฆ ฯ
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พฺยาปชฺชิตตฺต วิโรโธ ปฏิวิโรโธ จณฺฑิกฺก อสฺสุโรโป ๑ 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 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 ๒ โหติ ฯ
อตฺถิ กฺจิ กาล โกโธ ชีวิตปนาสนมตฺโต โหติ น จ ตาว
#๑ ม. อสุโรโป ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ชีวิตาโวโรปโน ฯ
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สพฺพจาคปริจฺจาคสณฺิโต โหติ ฯ ยโต โกโธ ปร ปุคฺคล ฆาเตตฺวา
อตฺตาน ฆาเตติ เอตฺตาวตา โกโธ ปรมุสฺสทคโต ปรมเวปุลฺลปฺปตฺโต
โหติ ฯ ยสฺเสโส โกโธ ปหีโน สมุจฉฺ ินฺโน วูปสนฺโต ปฏิปฺปสฺสทฺโธ
อภพฺพุปฺปตฺติโก าณคฺคินา ทฑฺโฒ โส วุจฺจติ วิธูโม ฯ
โกธสฺส ปหีนตฺตา วิธโู ม โกธวตฺถุสฺส ปริฺาตตฺตา วิธูโม
โกธเหตุสฺส อุจฺฉินฺนตฺตา ๑ วิธโู มติ วิธูโม ฯ อนิโฆติ ราโค นีโฆ
โทโส นีโฆ โมโห นีโฆ โกโธ นีโฆ อุปนาโห นีโฆ ฯเปฯ
สพฺพากุสลาภิสงฺขารา นีฆา ฯ ยสฺเสเต นีฆา ปหีนา สมุจฺฉินฺนา
วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา ทฑฺฒา
โส วุจฺจติ อนีโฆ ฯ นิราโสติ อาสา วุจฺจติ ตณฺหา โย ราโค
สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ ยสฺเสสา อาสา
ตณฺหา ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา
าณคฺคินา ทฑฺฒา โส วุจฺจติ นิราโส ฯ ชาตีติ ยา เตส
เตส สตฺตาน ตมฺหิ ตมฺหิ สตฺตนิกาเย ชาติ สฺชาติ โอกฺกนฺติ
นิพฺพตฺติ อภินิพฺพตฺติ ขนฺธาน ปาตุภาโว อายตนาน ปฏิลาโภ ฯ
ชราติ ยา เตส เตส สตฺตาน ตมฺหิ ตมฺหิ สตฺตนิกาเย
ชรา ชิรณตา ขณฺฑิจฺจ ปาลิจฺจ วลิตฺตจตา อายุโน สหานิ
อินฺทฺริยาน ปริปาโก ฯ สนฺโต วิธูโม อนิโฆ นิราโส
อตาริ โส ชาติชรนฺติ พฺรูมีติ โย สนฺโต จ วิธูโม จ อนีโฆ
จ นิราโส จ โส ชาติชรามรณ อตาริ อุตฺตาริ ปตริ สมติกกฺ มิ
#๑ ม. อุปจฺฉินฺนตฺตา ฯ
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วีติวตฺตยีติ พฺรูมิ อาจิกฺขามิ เทเสมิ ปฺเปมิ ปฏเปมิ วิวรามิ
วิภชามิ อุตตฺ านีกโรมิ ปกาเสมีติ สนฺโต วิธูโม อนิโฆ นิราโส
อตาริ โส ชาติชรนฺติ พฺรูมิ ฯ เตนาห ภควา
สงฺขาย โลกสฺมึ ปโรปรานิ (ปุณฺณกาติ ภควา)
ยสฺสิฺชิต นตฺถิ กุหิฺจิ โลเก
สนฺโต วิธูโม อนิโฆ นิราโส
อตาริ โส ชาติชรนฺติ พฺรูมีติ ฯ
สห คาถาปริโยสานา ฯเปฯ ปฺชลิโก ภควนฺต นมสฺสมาโน8
นิสินฺโน โหติ สตฺถา เม ภนฺเต ภควา สาวโกหมสฺมีติ ฯ
ปุณฺณกมาณวกปฺหานิทฺเทโส ตติโย ฯ
______________________
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เมตฺตคูมาณวกปฺหานิทฺเทโส
[๑๔๖] ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ต (อิจฺจายสฺมา เมตฺตคู)
มฺามิ ต เวทคุ ๑ ภาวิตตฺต
กุโต นุ ทุกฺขา สมุปาคตาเม ๒
เยเกจิ โลกสฺมึ อเนกรูปา ฯ
[๑๔๗] ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ตนฺติ ปุจฉฺ าติ ๓ ติสฺโส
ปุจฺฉา อทิฏโชตนา ปุจฺฉา ทิฏสสนฺทนา ปุจฺฉา วิมติจฺเฉทนา
ปุจฺฉา ฯ
กตมา อทิฏโชตนา ปุจฺฉา ฯ ปกติยา ลกฺขณ อาต ๔ โหติ
อทิฏ อตุลติ  อตีริต อวิภาวิต อวิภูต ตสฺส าณาย ทสฺสนาย
ตุลนาย ตีรณาย วิภาวนตฺถาย วิภตู ตฺถาย ปฺห ปุจฺฉติ อย
อทิฏโชตนา ปุจฺฉา ฯ
กตมา ทิฏสสนฺทนา ปุจฺฉา ฯ ปกติยา ลกฺขณ าต โหติ
ทิฏ ตุลิต ตีริต วิภาวิต วิภูต อฺเหิ ปณฺฑิเตหิ สทฺธึ
สสนฺทนตฺถาย ปฺห ปุจฺฉติ อย ทิฏสสนฺทนา ปุจฺฉา ฯ
กตมา วิมติจฺเฉทนา ปุจฺฉา ฯ ปกติยา สสย ปกฺขนฺโน โหติ
วิมตึ ปกฺขนฺโน เทฺวฬฺหกชาโต เอว นุโข น นุโข กินฺนุโข
กถ นุโขติ โส วิมติจฺเฉทนตฺถาย ปฺห ปุจฺฉติ อย
วิมติจฺเฉทนา ปุจฺฉา ฯ อิมา ติสฺโส ปุจฺฉา ฯ
#๑ ม. เวทคู ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. สมุทาคตา อิเม ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. ปุจฺฉามีติ ฯ
#๔ ม. อฺาต ฯ เอวมุปริป ฯ
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อปราป ติสฺโส ปุจฺฉา มนุสสฺ ปุจฺฉา อมนุสฺสปุจฺฉา
นิมมิตปุจฺฉา ฯ
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 ปุจฉฺ นฺติ อย
มนุสฺสปุจฺฉา ฯ
กตมา อมนุสฺสปุจฺฉา ฯ อมนุสฺสา พุทฺธ ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา
ปฺห ปุจฺฉนฺติ นาคา ปุจฺฉนฺติ สุปณฺณา ปุจฺฉนฺติ ยกฺขา
ปุจฺฉนฺติ อสุรา ปุจฺฉนฺติ คนฺธพฺพา ปุจฺฉนฺติ มหาราชาโน
ปุจฺฉนฺติ อินฺทา ปุจฺฉนฺติ พฺรหฺมาโน ปุจฺฉนฺติ เทวตาโย ๑
ปุจฺฉนฺติ อย อมนุสฺสปุจฺฉา ฯํา
กตมา นิมฺมติ ปุจฺฉา ฯ ย ๒ ภควา รูป อภินิมฺมนิ าติ มโนมย
สพฺพงฺคปจฺจงฺค อหีนินทฺ ฺริย ฯ โส นิมฺมิโต พุทฺธ ภควนฺต
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺห ปุจฺฉติ ภควา วิสชฺเชติ ฯ อย นิมฺมิตปุจฺฉา ฯ
อิมา ติสฺโส ปุจฺฉา ฯ
อปราป ติสฺโส ปุจฺฉา อตฺตตฺถปุจฺฉา ปรตฺถปุจฺฉา อุภยตฺถปุจฺฉา ฯ
อปราป ติสฺโส ปุจฺฉา ทิฏธมฺมิกตฺถปุจฺฉา สมฺปรายิกตฺถปุจฺฉา
#๑ ม. เทวา ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ปรมตฺถปุจฺฉา ฯ
อปราป ติสฺโส ปุจฉฺ า อนวชฺชตฺถปุจฺฉา นิกฺกิเลสตฺถปุจฺฉา
โวทานตฺถปุจฺฉา ฯ
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 ฯ
อปราป ติสฺโส ปุจฉฺ า สติปฏานปุจฺฉา สมฺมปฺปธานปุจฺฉา
อิทฺธิปาทปุจฺฉา ฯ
อปราป ติสฺโส ปุจฺฉา อินฺทฺริยปุจฺฉา พลปุจฺฉา โพชฺฌงฺคปุจฺฉา ฯ
อปราป ติสฺโส ปุจฺฉา มคฺคปุจฺฉา ผลปุจฺฉา นิพฺพานปุจฺฉา ฯ
ปุจฺฉามิ ตนฺติ ปุจฺฉามิ ต ยาจามิ ต อชฺเฌสามิ ต ปสาเทมิ
ต กถสฺสุ ๑ เมติ ปุจฺฉามิ ต ฯ ภควาติ คารวาธิวจนเมต ฯเปฯ
สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ ฯ พฺรูหิ เม ตนฺติ พฺรหู ิ
อาจิกฺขาหิ เทเสหิ ปฺเปหิ ปฏเปหิ วิวราหิ วิภชาหิ อุตานีกโรหิ
ปกาเสหีติ ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ต ฯ อิจฺจายสฺมา
เมตฺตคูติ อิจฺจาติ ปทสนฺธิ ฯเปฯ อิจฺจายสฺมา เมตฺตคู ฯ
[๑๔๘] มฺามิ ต เวทคุ ภาวิตตฺตนฺติ เวทคูติ ต มฺามิ
#๑ ม. กถยสฺสุ ฯ
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ภาวิตตฺโตติ ต มฺามิ เอว มฺามิ เอว ชานามิ เอว
อาชานามิ เอว วิชานามิ เอว ปฏิวิชานามิ เอว ปฏิวิชฺฌามิ
เวทคู ภาวิตตฺโตติ ฯ
กถฺจ ภควา เวทคู ฯ เวโท ๑ วุจฺจติ จตูสุ มคฺเคสุ าณ
ปฺา ปฺินฺทฺริย ปฺาพล ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค วีมสา
วิปสฺสนา สมฺมาทิฏิ ฯ ภควา เตหิ 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 เวทนาน วา อนฺตคโตติ เวทคู ฯ
เวเทหิ วา อนฺตคโตติ เวทคู ฯ สตฺตนฺน วา ธมฺมาน วิทิตตฺตา
เวทคู ฯ สกฺกายทิฏิ วิทิตา โหติ วิจิกิจฺฉา วิทิตา โหติ
สีลพฺพตปรามาโส วิทิโต โหติ ราโค โทโส โมโห มาโน
วิทิโต โหติ ฯ วิทิตสฺส ๒ โหนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สงฺกิเลสิกา
โปโนพฺภวิกา สทรา ทุกฺขวิปากา อายตึชาติชรามรณียา ฯ
เวทานิ วิเจยฺย เกวลานิ (สภิยาติ ภควา)
สมณาน ยานิ ปตฺถิ ๓ พฺราหฺมณาน
สพฺพเวทนาสุ วีตราโค
สพฺพ เวทมติจฺจ เวทคู โส ๔ ฯ
[๕]
#๑ ม. เวทา วุจฺจนฺติ ฯ ๒ ม. วิทิตาสฺส ฯ ๓ ม. ยานีธตฺถิ ฯ ๔ ม. โสติ ฯ
#๕ ม. เอว ภควา เวทคู ฯ
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กถ ภควา ภาวิตตฺโต ฯ ภควา ภาวิตกาโย ภาวิตสีโล
ภาวิตจิตฺโต ภาวิตปฺโ ภาวิตสติปฏาโน ภาวิตสมฺมปฺปธาโน
ภาวิตอิทฺธิปาโท ภาวิตินฺทฺริโย ภาวิตพโล ภาวิตโพชฺฌงฺโค
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 อปริตโฺ ต
มหนฺโต คมฺภีโร อปฺปเมยฺโย ทุปฺปริโยคาโฬฺห พหุรตโน สาครูปโม
ฉฬงฺคุเปกฺขาย สมนฺนาคโต โหติ ฯ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา เนว
สุมโน โหติ น ทุมฺมโน อุเปกฺขโก วิหรติ สโต สมฺปชาโน
โสเตน สทฺท สุตฺวา ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ชิวฺหาย รส
สายิตฺวา กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตวฺ า มนสา ธมฺม วิฺาย
เนว สุมโน โหติ น ทุมมฺ โน อุเปกฺขโก วิหรติ สโต สมฺปชาโน ฯ
จกฺขุนา รูป ทิสฺวา มนาป [๑] นาภิคิชฺฌติ นาภิปหยติ ๒ น ราค
ชเนติ ฯ ตสฺส ิโตว กาโย โหติ ิต จิตฺต อชฺฌตฺต สุสณฺิต
สุวิมุตฺต ฯ จกฺขุนา โข ปเนต ๓ รูป ทิสฺวา อมนาป น มงฺกุ
โหติ อปฺปติฏีนจิตฺโต อาทินมนโส ๔ อพฺยาปนฺนเจตโส ฯ ตสฺส
ิโตว กาโย โหติ ิต จิตฺต อชฺฌตฺต สุสณฺิต สุวิมุตฺต ฯ
โสเตน สทฺท สุตฺวา ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ชิวฺหาย รส
สายิตฺวา กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตวฺ า มนสา ธมฺม วิฺาย
#๑ ม. รูป ฯ ๒ ม. นาภิหสติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. ปเนว ฯ ๔ ม. อปฺปติฏิตจิตฺโต
#อลีนมนโส ฯ เอวมุปริป ฯ
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มนาป นาภิคิชฺฌติ นาภิปหยติ น ราค ชเนติ ฯ ตสฺส ิโตว
กาโย โหติ ิต จิตฺต อชฺฌตฺต สุสณฺิต สุวิมุตฺต ฯ มนสา ๑
โข ปเนต ๒ ธมฺม วิฺาย อมนาป น มงฺกุ โหติ อปฺปติฏีนจิตฺโต
อาทินมนโส อพฺยาปนฺนเจตโส ฯ ตสฺส ิโตว กาโย โหติ
ิต จิตฺต อชฺฌตฺต สุสณฺิต สุวิมุตฺต ฯ จกฺขนุ า รูป ทิสวฺ า
มนาปามนาเปสุ รูเปสุ ิโตว กาโย โหติ ิต จิตฺต อชฺฌตฺต
สุสณฺิต สุวิมุตฺต ฯ โสเตน สทฺท สุตฺวา ฆาเนน คนฺธ
ฆายิตฺวา ชิวฺหาย รส สายิตฺวา กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา
มนสา ธมฺม วิฺาย มนาปามนาเปสุ ธมฺเมสุ ิโตว กาโย
โหติ ิต จิตฺต อชฺฌตฺต สุสณฺิต สุวิมุตฺต ฯ จกฺขุนา รูป
ทิสฺวา รชนีเย น รชฺชติ โทสนีเย ๓ น ทุสฺสติ โมหนีเย น มุยหฺ ติ
โกปนีเย น กุปฺปติ มทนีเย น มชฺชติ กิเลสนีเย น กิลิสฺสติ ฯ
โสเตน สทฺท สุตฺวา ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ชิวฺหาย รส
สายิตฺวา กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตวฺ า มนสา ธมฺม วิฺาย
รชนีเย น รชฺชติ โทสนีเย ๓ น ทุสสฺ ติ โมหนีเย น มุยฺหติ โกปนีเย
น กุปฺปติ มทนีเย น มชฺชติ กิเลสนีเย น กิลิสสฺ ติ ฯ ทิฏเ
ทิฏมตฺโต สุเต สุตมตฺโต มุเต มุตมตฺโต วิฺาเต วิฺาตมตฺโต
ทิฏเ น ลิมฺปติ สุเต น ลิมฺปติ มุเต น ลิมฺปติ
วิฺาเต น ลิมฺปติ ทิฏเ  อนุปโย ๔ อนิสฺสิโต อปฺปฏิพทฺโธ
วิปฺปมุตฺโต วิสยุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหรติ สุเต
#๑ ม. มนาเยว ฯ ๒ ม. ปน ฯ ๓ ทุสฺสนีเย ฯ ๔ ม. อนูปโย ฯ เอวมุปริป ฯ
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มุเต วิฺาเต อนุปโย อนิสฺสิโต อปฺปฏิพทฺโธ วิปฺปมุตโฺ ต
วิสยุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหรติ ฯ สวิชฺชติ ภควโต
จกฺขุ ปสฺสติ ภควา จกฺขุนา รูป ฉนฺทราโค ภควโต นตฺถิ
สุวิมุตฺตจิตฺโต ภควา ฯ สวิชฺชติ ภควโต โสต สุณาติ ภควา
โสเตน สทฺท ฉนฺทราโค ภควโต นตฺถิ สุวิมุตตฺ จิตฺโต ภควา ฯ
สวิชฺชติ ภควโต ฆาน ฆายติ ภควา ฆาเนน คนฺธ ฉนฺทราโค
ภควโต นตฺถิ สุวิมุตฺตจิตฺโต ภควา ฯ สวิชฺชติ ภควโต ชิวหฺ า
สายติ ภควา ชิวฺหาย รส ฉนฺทราโค ภควโต นตฺถิ สุวิมุตตฺ จิตฺโต
ภควา ฯ สวิชฺชติ ภควโต กาโย ผุสติ ภควา กาเยน
โผฏพฺพ ฉนฺทราโค ภควโต นตฺถิ สุวิมุตฺตจิตฺโต ภควา ฯ
สวิชฺชติ ภควโต มโน วิชานาติ ภควา มนสา ธมฺม ฉนฺทราโค
ภควโต นตฺถิ สุวิมุตฺตจิตฺโต ภควา ฯ จกฺขุ รูปาราม รูปรต
รูปสมฺมุทิต ภควตา ๑ ทนฺต คุตฺต รกฺขิต สวุต ตสฺส จ สวราย
ธมฺม เทเสติ ฯ โสต สทฺทาราม สทฺทรต ฆาน คนฺธาราม
คนฺธรต ชิวหฺ า รสารามา รสรตา รสสมฺมุทิตา [๒] ภควตา ทนฺตา
คุตฺตา รกฺขิตา สวุตา ตสฺส จ สวราย ธมฺม เทเสติ ฯ กาโย
โผฏพฺพาราโม มโน ธมฺมาราโม ธมฺมรโต ธมฺมสมฺมุทโิ ต
[๓] ภควตา ทนฺโต คุตฺโต รกฺขิโต สวุโต ตสฺส จ สวราย
ธมฺม เทเสติ ฯ
ทนฺต นยนฺติ สมิตึ
ทนฺต ราชาภิรูหติ
#๑ ม. ภควโต ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. สา ฯ ๓ ม. โส ฯ
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ทนฺโต เสฏโ มนุสฺเสสุ โยติวากฺย ติติกฺขติ ฯ
วรมสฺสตรา ทนฺตา
อาชานิยาว ๑ สินฺธวา
กฺุชราว ๑ 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
อชฺฌตฺตฺจ พหิทฺธา จ สพฺพโลเก
นิพฺพิชฺฌิม ปรฺจ โลก
กาล กงฺขติ ภาวิโต สุทนฺโตติ ๒ ฯ
เอว ภควา ภาวิตตฺโตติ มฺามิ ต เวทคุ ภาวิตตฺต ฯ
[๑๔๙] กุโตนุ ทุกฺขา สมุปาคตาเมติ กุโตนูติ สสยปุจฺฉา
วิมติปุจฺฉา เทฺวฬฺหกปุจฺฉา อเนกสปุจฺฉา เอว นุโข น นุโข
กึ นุโข กถ นุโขติ กุโตนุ ฯ ทุกขฺ าติ ชาติทุกฺข ชราทุกฺข
พฺยาธิทกุ ฺข มรณทุกฺข โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสทุกฺข [๓]
เนรยิก ทุกขฺ  ติรจฺฉานโยนิก ทุกฺข ปตฺติวิสยิก ทุกฺข มานุสิก
ทุกฺข คพฺโภกฺกนฺติมูลก ทุกฺข คพฺเภิติมูลก ทุกขฺ  คพฺภาวุฏานมูลก
ทุกฺข ชาตสฺสูปนิพนฺธก ทุกฺข ชาตสฺส ปราเธยฺยก ทุกฺข
อตฺตูปกฺกม ทุกฺข ปรูปกฺกม ทุกขฺ  ทุกฺขทุกขฺ  สสารทุกฺข
#๑ ม. จ ฯ ๒ ม. ส ทนฺโตติ ฯ ๓ ม. พฺยสน ทุกฺข ฯ
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วิปริณามทุกฺข จกฺขุโรโค โสตโรโค ฆานโรโค ชิวฺหาโรโค กายโรโค
สีสโรโค กณฺณโรโค มุขโรโค ทนฺตโรโค กาโส สาโส ปนาโส
ฑโห ๑ ชโร กุจฺฉิโรโค มุจฺฉา ปกฺขนฺทิกา สุลา ๒ 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 มาตุมรณ ทุกฺข ปตุมรณ ทุกฺข
ภาตุมรณ ทุกฺข ภคินิมรณ ทุกฺข ปุตฺตมรณ ทุกฺข ธีตุมรณ ทุกฺข
าติพฺยสน ทุกฺข โภคพฺยสน ทุกขฺ  สีลพฺยสน ทุกฺข ทิฏิพฺยสน
ทุกฺข ฯ เยส ธมฺมาน อาทิโต สมุทาคมน ปฺายติ อตฺถงฺคมโต
นิโรโธ ปฺายติ ฯ กมฺมสนฺนสิ ฺสิโต วิปาโก วิปากสนฺนิสฺสิต
กมฺม นามสนฺนิสฺสิต รูป รูปสนฺนิสฺสิต นาม ชาติยา
อนุคต ชราย อนุสฏ พฺยาธินา อภิภูต มรเณน อพฺภาหต ทุกฺเข
ปติฏิต อตาณ อเลณ อสรณ อสรณีภูต อิเม วุจฺจนฺติ
ทุกฺขา ฯ อิเม ทุกฺขา กุโต สมุปาคตา กุโต ชาตา กุโต สฺชาตา
กุโต นิพฺพตฺตา กุโต อภินิพฺพตฺตา กุโต ปาตุภูตา กินฺนิทานา
กึสมุทยา กึปภวาติ อิเมส ทุกฺขาน มูล ปุจฺฉติ เหตุ ปุจฺฉติ
#๑ ม. ฑาโห ฯ ๒ ม. สูลา ฯ เอวมุปริป ฯ
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นิทาน ปุจฺฉติ สมฺภว ปุจฺฉติ ปภว ปุจฺฉติ สมุฏาน ปุจฺฉติ
อาหาร ปุจฺฉติ อารมฺมณ ปุจฺฉติ ปจฺจย ปุจฺฉติ สมุทย ปุจฺฉติ [๑]
ยาจติ อชฺเฌสติ ปสาเทตีติ กุโตนุ ทุกขฺ า สมุปาคตาเม ฯ
[๑๕๐] เยเกจิ โลกสฺมึ อเนกรูปาติ เยเกจีติ สพฺเพน สพฺพ
สพฺพถา สพฺพ อเสส นิสฺเสส ปริยาทายวจนเมต ๒ เยเกจีติ ฯ
โลกสฺมินฺติ อปายโลเก มนุสฺสโลเก เทวโลเก ขนฺธโลเก ธาตุโลเก
อายตนโลเก ฯ อเนกรูปาติ อเนกวิธา นานปฺปการา ทุกฺขาติ
เยเกจิ โลกสฺมึ อเนกรูปา ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ
ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ต (อิจฺจายสฺมา เมตฺตคู)
มฺามิ ต เวทคุ ภาวิตตฺต
กุโตนุ ทุกฺขา สมุปาคตาเม
เยเกจิ โลกสฺมึ อเนกรูปาติ
[๑๕๑] ทุกฺขสฺส เว ม ปภว อปุจฺฉสิ (เมตฺตคูติ ภควา)
ตนฺเต ปวกฺขามิ ยถา ปชาน
อุปธินิทานา ปภวนฺติ ทุกฺขา
เยเกจิ โลกสฺมึ อเนกรูปา ฯ
[๑๕๒] ทุกฺขสฺส เว ม ปภว อปุจฺฉสีติ ทุกฺขสฺสาติ ชาติทุกฺขสฺส
ชราทุกฺขสฺส พฺยาธิทุกฺขสฺส มรณทุกฺขสฺส โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสทุกฺขสฺสาติ ๓ ฯ ทุกฺขสฺส เว ม ปภว อปุจฺฉสีติ
ม ๔ ทุกฺขสฺส มูล ปุจฺฉสิ เหตุ ปุจฺฉสิ นิทาน ปุจฺฉสิ สมฺภว
#๑ ม. ปปุจฺฉติ ฯ ๒ ม. ปริยาทิยนวจนเมต ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. อิติสทฺโท
#นตฺถิ ฯ ๔ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ปุจฺฉสิ ปภว ปุจฺฉสิ สมุฏาน ปุจฉฺ สิ อาหาร ปุจฺฉสิ อารมฺมณ
ปุจฺฉสิ ปจฺจย ปุจฺฉสิ สมุทย ปุจฺฉสิ ยาจสิ อชฺเฌสสิ
ปสาเทสีติ ทุกฺขสฺส เว ม ปภว อปุจฺฉสิ ฯ เมตฺตคูติ ภควา ต
พฺราหฺมณ นาเมน อาลปติ ฯ ภควาติ คารวาธิวจนเมต ฯเปฯ
สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ เมตฺตคูติ ภควา ฯ
[๑๕๓] ตนฺเต ปวกฺขามิ ยถา ปชานนฺติ ตนฺเต ๑ ปวกฺขามีติ
ต เต ทุกฺขสฺส มูล ปวกฺขามิ เหตุ ปวกฺขามิ นิทาน ปวกฺขามิ
สมฺภว ปวกฺขามิ ปภว ปวกฺขามิ สมุฏาน ปวกฺขามิ อาหาร
ปวกฺขามิ อารมฺมณ ปวกฺขามิ ปจฺจย ปวกฺขามิ สมุทย ปวกฺขามิ
อาจิกฺขิสฺสามิ เทสิสฺสามิ ปฺเปสฺสามิ ปฏเปสฺสามิ วิวริสฺสามิ
วิภชิสฺสามิ อุตฺตานีกริสฺสามิ ปกาเสสฺสามีติ ตนฺเต ปวกฺขามิ ฯ
ยถา ปชานนฺติ ยถา ปชานนฺโต อาชานนฺโต วิชานนฺโต
ปฏิวิชานนฺโต ปฏิวชิ ฺฌนฺโต น อิติหติ ิห ๒ น อิติกิราย น ปรมฺปราย
น ปฏกสมฺปทาย น ตกฺกเหตุ น นยเหตุ น อาการปริวิตกฺเกน
น ทิฏินิชฌ
ฺ านกฺขนฺติยา สาม สยมภิฺาต อตฺตปจฺจกฺข ธมฺม
[๓] กถยิสฺสามีติ [๔] ยถา ปชาน ฯ
[๑๕๔] อุปธินิทานา ปภวนฺติ ทุกฺขาติ อุปธีติ ทส อุปธี
ตณฺหูปธิ ทิฏูปธิ กิเลสูปธิ กมฺมปู ธิ ทุจฺจริตูปธิ อาหารูปธิ
ปฏิฆูปธิ จตสฺโส อุปาทินฺนธาตุโย อุปธี ฉ อชฺฌตฺติกานิ อายตนานิ
อุปธี ฉ วิฺาณกายา อุปธี สพฺพป ทุกฺข ทุกฺขฏเน ๕ อุปธิ
#๑ ม. ตนฺติ ฯ ๒ ม. อีติหีติห ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. ต ฯ ๔ ม. ต เต ปวกฺขามิ ฯ
#๕ ม. ทุกฺขมนฏเน ฯ
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อิเม วุจฺจนฺติ ทส อุปธี ฯ ทุกขฺ าติ ชาติทุกฺข ชราทุกขฺ 
พฺยาธิทุกฺข มรณทุกฺข โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสทุกฺข ฯเปฯ
พฺยาธินา อภิภูต มรเณน อพฺภาหต ทุกฺเข ปติฏิต อตาณ
อเลณ อสรณ อสรณีภูต อิเม วุจฺจนฺติ ทุกฺขา ฯ อิเม ทุกขฺ า
อุปธินิทานา อุปธิเหตุกา อุปธิปจฺจยา อุปธิการณา โหนฺติ
สมฺภวนฺติ ปภวนฺติ ชายนฺติ สฺชายนฺติ นิพฺพตฺตนฺติ ปาตุภวนฺตีติ
อุปธินิทานา ปภวนฺติ ทุกฺขา ฯ
[๑๕๕] เยเกจิ โลกสฺมึ อเนกรูปาติ เยเกจีติ สพฺเพน สพฺพ
สพฺพถา สพฺพ อเสส นิสฺเสส ปริยาทายวจนเมต เยเกจีติ ฯ
โลกสฺมินฺติ อปายโลเก มนุสฺสโลเก เทวโลเก ขนฺธโลเก ธาตุโลเก
อายตนโลเก ฯ อเนกรูปาติ อเนกวิธา นานปฺปการา ทุกฺขาติ
เยเกจิ โลกสฺมึ อเนกรูปา ฯ เตนาห ภควา
ทุกฺขสฺส เว ม ปภว อปุจฺฉสิ (เมตฺตคูติ ภควา)
ตนฺเต ปวกฺขามิ ยถา ปชาน
อุปธินิทานา ปภวนฺติ ทุกฺขา
เยเกจิ โลกสฺมึ อเนกรูปาติ ฯ
[๑๕๖] โย เว อวิทฺวา อุปธึ กโรติ
ปุนปฺปุน ทุกฺขมุเปติ มนฺโท
ตสฺมา ปชาน อุปธึ น กยิรา
ทุกฺขสฺส ชาติปฺปภวานุปสฺสี ฯ
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[๑๕๗] โย เว อวิทวฺ า อุปธึ กโรตีติ โยติ โย ยาทิโส
ยถายุตฺโต ยถาวิหิโต ยถาปกาโร ยานปฺปตฺโต ยธมฺมสมนฺนาคโต
ขตฺติโย วา พฺราหฺมโณ วา เวสฺโส วา สุทฺโท วา คหฏโ
วา ปพฺพชิโต วา เทโว วา มนุสฺโส วา ฯ อวิทฺวาติ อวิทฺวา
อวิชฺชาคโต อาณี อวิภาวี ทุปปฺ ฺโ ฯ อุปธึ กโรตีติ
ตณฺหูปธึ กโรติ ทิฏูปธึ กโรติ กิเลสูปธึ กโรติ กมฺมูปธึ กโรติ
ทุจฺจริตูปธึ กโรติ อาหารูปธึ กโรติ ปฏิฆูปธึ กโรติ จตสฺโส
อุปาทินฺนธาตุโย อุปธี กโรติ ฉ อชฺฌตฺติกานิ อายตนานิ อุปธี
กโรติ ฉ วิฺาณกาเย อุปธี กโรติ ชเนติ สฺชเนติ
นิพฺพตฺเตตีติ อวิทฺวา อุปธึ กโรติ ฯ
[๑๕๘] ปุนปฺปุน ทุกฺขมุเปติ มนฺโทติ ปุนปฺปุน ทุกฺขมุเปตีติ
ปุนปฺปุน ชาติทุกฺข ชราทุกฺข พฺยาธิทุกฺข มรณทุกฺข โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสทุกฺข เอติ อุเปติ ๑ อุปคจฺฉติ คณฺหาติ ปรามสติ
อภินิวิสตีติ ปุนปฺปุน ทุกฺขมุเปติ ฯ มนฺโทติ มนฺโท มูโฬฺห
อวิทฺวา อวิชฺชาคโต อาณี อวิภาวี ทุปฺปฺโติ ปุนปฺปุน
ทุกฺขมุเปติ มนฺโท ฯ
[๑๕๙] ตสฺมา ปชาน อุปธึ น กยิราติ ตสฺมาติ ตสฺมา ๒
ตการณา ตเหตุ ตปฺปจฺจยา ตนิทานา เอต อาทีนว สมฺปสฺสมาโน
อุปธีสูติ ตสฺมา ฯ ปชานนฺติ ปชานนฺโต อาชานนฺโต วิชานนฺโต
ปฏิวิชานนฺโต ปฏิวิชฺฌนฺโต สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ปชานนฺโต
#๑ ม. สมุเปติ ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ
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อาชานนฺโต วิชานนฺโต ปฏิวิชานนฺโต ปฏิวชิ ฺฌนฺโต สพฺเพ
สงฺขารา ทุกฺขาติ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ฯเปฯ ยงฺกิฺจิ
สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ปชานนฺโต อาชานนฺโต
วิชานนฺโต ปฏิวิชานนฺโต ปฏิวิชฺฌนฺโต ฯ อุปธึ น กยิราติ ตณฺหูปธึ
น กเรยฺย ทิฏูปธึ น กเรยฺย กิเลสูปธึ น กเรยฺย กมฺมูปธึ ๑
น กเรยฺย ทุจฺจริตูปธึ น กเรยฺย อาหารูปธึ น กเรยฺย ปฏิฆปู ธึ
น กเรยฺย จตสฺโส อุปาทินฺนธาตุโย อุปธี น กเรยฺย ฉ
อชฺฌตฺติกานิ อายตนานิ อุปธี น กเรยฺย [๒] น ชเนยฺย น
สฺชเนยฺย น นิพฺพตฺเตยฺยาติ ตสฺมา ปชาน อุปธึ น กยิรา ฯ
[๑๖๐] ทุกฺขสฺสาติ ชาติทุกฺขสฺส ชราทุกฺขสฺส พฺยาธิทุกฺขสฺส
มรณทุกฺขสฺส โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสทุกฺขสฺส ปภวานุปสฺสี ๓
มูลานุปสฺสี เหตานุปสฺสี นิทานานุปสฺสี สมฺภวานุปสฺสี ปภวานุปสฺสี
สมุฏานานุปสฺสี อาหารานุปสฺสี อารมฺมณานุปสฺสี ปจฺจยานุปสฺสี
สมุทยานุปสฺสี ฯ อนุปสฺสนา วุจฺจติ ปฺา ยา ปฺา
ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏ ิ ฯ อิมาย
อนุปสฺสนาย ปฺาย อุเปโต โหติ สมุเปโต อุปาคโต สมุปาคโต
อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต โส วุจฺจติ อนุปสฺสีติ
ทุกฺขสฺส ชาติปฺปภวานุปสฺสี ฯ เตนาห ภควา
โย เว อวิทฺวา อุปธึ กโรติ
ปุนปฺปุน ทุกฺขมุเปติ มนฺโท
#๑ ม. อิเม เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ ๒ ม. ฉ วิฺาณกาเย อุปธี น กเรยฺย ฯ
#๓ ม. ปภวานุปสฺสีติ: ทุกขฺ สฺส ฯ
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ตสฺมา ปชาน อุปธึ น กยิรา
ทุกฺขสฺส ชาติปฺปภวานุปสฺสีติ ฯ
[๑๖๑] ยนฺต อปุจฺฉิมฺห อกิตฺตยี โน
อฺ ต ปุจฺฉาม ตทิงฺฆ พฺรูหิ
กถ นุ ธีรา วิตรนฺติ โอฆ
ชาติชฺชร ๑ โสกปริทฺทวฺจ
ตมฺเม มุนี สาธุ วิยากโรหิ
ตถา หิ เต วิทิโต เอส ธมฺโม ฯ
[๑๖๒] ยนฺต อปุจฺฉิมฺห อกิตฺตยี โนติ ย ต อปุจฺฉิมฺห
อยาจิมฺห อชฺเฌสิมฺห ปสาทิมฺห ฯ อกิตฺตยี โนติ โน ๒ อกิตตฺ ิ ๓
ต อาจิกฺขิ ต เทเสสิ ต ปฺป ต ปฏป ต วิวริ ต วิภชิ
ต อุตฺตานีมกาสิ ต ปกาสิ ตนฺติ ยนฺต อปุจฺฉิมฺห อกิตฺตยี โน ฯ
[๑๖๓] [๔] อฺ ต ปุจฺฉาม ตทิงฺฆ พฺรูหิ กถ นุ ธีรา วิตรนฺติ
โอฆ ชาติชฺชร โสกปริทฺทวฺจาติ กถนูติ สสยปุจฺฉา วิมติปุจฺฉา
เทฺวฬฺหกปุจฺฉา อเนกสปุจฺฉา เอว นุโข น นุ โข กึ นุ
โข กถนุ โขติ กถนุ ฯ ธีราติ ธีรา ปณฺฑิตา ปฺวนฺโต
พุทฺธิมนฺโต าณิโน วิภาวิโน เมธาวิโน ฯ โอฆนฺติ กาโมฆ
ภโวฆ ทิฏโฆ อวิชฺโชฆ ฯ ชาตีติ ยา เตส เตส สตฺตาน
ตมฺหิ ตมฺหิ สตฺตนิกาเย ชาติ สฺชาติ โอกฺกนฺติ นิพฺพตฺติ
อภินิพฺพตฺติ ขนฺธาน ปาตุภาโว อายตนาน ปฏิลาโภ ฯ ชราติ
#๑ ม. ชาตึ ชร ฯ ๒ ม. โนสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม. อกิตตฺ ิต ปกิตฺติต เทสิต ฯ
#เอวมุปริป ฯ ๔ ม. อฺ ต ปุจฺฉาม ตทิงฺฆ พฺรูหีติ อฺ ต ปุจฺฉาม อฺ ต
#ยาจาม อฺ ต อชฺเฌสาม อฺ ต ปสาเทม อุตฺตริ ต ปุจฺฉาม ฯ ตทิงฺฆ พฺรูหีติ
#อิงฺฆ พฺรูหิ อาจิกฺขาหิ เทเสหิ ปฺเปหิ ปฏเปหิ วิวราหิ วิภชาหิ
#อุตฺตานีกโรหิ ปกาเสหีติ ฯ
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ยา เตส เตส สตฺตาน ตมฺหิ ตมฺหิ สตฺตนิกาเย ชรา ชิรณตา
ขณฺฑิจฺจ ปาลิจฺจ วลิตฺตจตา อายุโน สหานิ อินฺทฺริยาน ปริปาโก ฯ
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 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 ลาโป ปลาโป ๑ วิปฺปลาโป ลาลปฺโป
ลาลปฺปายนา ลาลปฺปายิตตฺต ๒ ฯ กถ นุ ธีรา วิตรนฺติ โอฆ
ชาติชฺชร โสกปริทฺทวฺจาติ กถ ธีรา โอฆฺจ ชาติชฺชรฺจ
โสกฺจ ปริทฺทวฺจ ตรนฺติ อุตฺตรนฺติ ปตรนฺติ สมติกฺกมนฺติ
วีติวตฺตนฺตีติ กถ นุ ธีรา วิตรนฺติ โอฆ ชาติชฺชร
โสกปริทฺทวฺจ ฯ
[๑๖๔] ตมฺเม มุนี สาธุ วิยากโรหีติ ตนฺติ ย ปุจฺฉามิ
ย ยาจามิ ย อชฺเฌสามิ ย ปสาเทมิ ฯ มุนีติ โมน วุจฺจติ
#๑ ม. วาจา ปลาโป ฯ ๒ ม. ลาลปฺปตตฺต ฯ
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าณ ยา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย
สมฺมาทิฏิ ฯ ภควา เตน าเณน สมนฺนาคโต มุนิ
โมนปฺปตฺโต ฯ ตีณิ โมเนยฺยานิ กายโมเนยฺย วจีโมเนยฺย
มโนโมเนยฺย ฯ
กตม กายโมเนยฺย ฯ ติวิธาน กายทุจฺจริตาน ปหาน
กายโมเนยฺย ติวิธ กายสุจริต กายโมเนยฺย กายารมฺมณ ๑ าณ
กายโมเนยฺย กายปริฺา กายโมเนยฺย ปริฺาสหคโต
มคฺโค กายโมเนยฺย กาเย ฉนฺทราคสฺส ปหาน กายโมเนยฺย
กายสงฺขารนิโรโธ จตุตฺถชฺฌานสมาปตฺติ กายโมเนยฺย อิท
กายโมเนยฺย ฯ
กตม วจีโมเนยฺย ฯ จตุพฺพิธาน วจีทุจฺจริตาน ปหาน
วจีโมเนยฺย จตุพฺพิธ วจีสุจริต วจีโมเนยฺย วาจารมฺมณ าณ ๒
วจีโมเนยฺย วาจาปริฺา วจีโมเนยฺย ปริฺาสหคโต มคฺโค
วจีโมเนยฺย วาจาย ฉนฺทราคสฺส ปหาน วจีโมเนยฺย วจีสงฺขารนิโรโธ
ทุติยชฺฌานสมาปตฺติ วจีโมเนยฺย อิท วจีโมเนยฺย ฯ
กตม มโนโมเนยฺย ฯ ติวิธาน มโนทุจฺจริตาน ปหาน
มโนโมเนยฺย ติวิธ มโนสุจริต มโนโมเนยฺย จิตฺตารมฺมณ ๓ าณ
มโนโมเนยฺย จิตฺตปริฺา มโนโมเนยฺย ปริฺาสหคโต
มคฺโค มโนโมเนยฺย จิตฺเต ฉนฺทราคสฺส ปหาน มโนโมเนยฺย
จิตฺตสงฺขารนิโรโธ สฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ มโนโมเนยฺย อิท
#๑ ม. กายารมฺมเณ ฯ ๒ ม. วาจารมฺมเณ ฯ ๓ ม. จิตฺตารมฺมเณ ฯ
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มโนโมเนยฺย ฯ
กายมุนึ วาจามุนึ ๑ มโนมุนิมนาสว
มุนึ โมเนยฺยสมฺปนฺน อาหุ สพฺพปฺปหายิน
กายมุนึ วาจามุนึ ๑ มโนมุนิมนาสว
มุนึ โมเนยฺยสมฺปนฺน อาหุ นินฺหาตปาปกนฺติ ฯ
อิเมหิ โมเนยฺเยหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา ฉ มุนโย ๒ อาคารมุนโย
อนาคารมุนโย เสกฺขมุนโย อเสกฺขมุนโย ปจฺเจกมุนโย มุนิมนุ โย ฯ
กตเม อาคารมุนโย ฯ เย เต อาคาริกา ทิฏปทา วิฺาตสาสนาพ
อิเม อาคารมุนโย ฯ กตเม อนาคารมุนโย ฯ เย เต
ปพฺพชิตา ทิฏปทา วิฺาตสาสนา อิเม อนาคารมุนโย ฯ
สตฺต เสกฺขา เสกฺขมุนโย ฯ อรหนฺโต อเสกฺขมุนโย ฯ
ปจฺเจกสมฺพุทฺธา ปจฺเจกมุนโย ฯ ตถาคตา อรหนฺโต
สมฺมาสมฺพุทฺธา มุนิมุนโย ฯ
น โมเนน มุนิ ๓ โหติ มูฬฺหรูโป อวิทฺทสุ
โย จ ตุลว ปคฺคยฺห วรมาทาย ปณฺฑิโต
ปาปานิ ปริวชฺเชติ
ส มุนิ ๓ เตน โส มุนิ
โย มุนาติ อุโภ โลเก มุนิ เตน ปวุจฺจติ ฯ
อสตฺจ สตฺจ ตฺวา ธมฺม
อชฺฌตฺตฺจ พหิทฺธา จ สพฺพโลเก
เทวมนุสฺเสหิ ปูชิโต ๔
#๑ ม. วจีมุนึ ฯ ๒ ม. มุนิโน ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. มุนี ฯ ๔ ม. ปูชนีโย ฯ
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โย ๑ โส ๒ สงฺคชาลมติจฺจ โส มุนีติ ฯ
สาธุ วิยากโรหีติ สาธุ อาจิกฺขาหิ เทเสหิ ปฺเปหิ ปฏเปหิ
วิวราหิ วิภชาหิ อุตฺตานีกโรหิ ปกาเสหีติ ตมฺเม มุนี สาธุ
วิยากโรหิ ฯ
[๑๖๕] ตถา หิ เต วิทิโต เอส ธมฺโมติ ตถา หิ เต
วิทิโต าโต ตุลโิ ต ตีริโต วิภาวิโต วิภูโต เอส ธมฺโมติ
ตถา หิ เต วิทิโต เอส ธมฺโม ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ
ยนฺต อปุจฺฉิมฺห อกิตฺตยี โน
อฺ ต ปุจฺฉาม ตทิงฺฆ พฺรูหิ
กถ นุ ธีรา วิตรนฺติ โอฆ
ชาติชฺชร โสกปริทฺทวฺจ
ตมฺเม มุนี สาธุ วิยากโรหิ
ตถา หิ เต วิทิโต เอส ธมฺโมติ ฯ
[๑๖๖] กิตฺตยิสฺสามิ เต ธมฺม (เมตฺตคูติ ภควา)
ทิฏเ ธมฺเม อนีติห
ย วิทิตฺวา สโต จร
ตเร โลเก วิสตฺติก ฯ
[๑๖๗] กิตฺตยิสฺสามิ เต ธมฺมนฺติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ
ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ
พฺรหฺมจริย จตฺตาโร สติปฏาเน จตฺตาโร สมฺมปฺปธาเน จตฺตาโร
#๑-๒ ม. อิเม เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ
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อิทฺธิปาเท ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ พลานิ สตฺต โพชฺฌงฺเค อริย
อฏงฺคิก มคฺค นิพฺพานฺจ นิพฺพานคามินิฺจ ปฏิปท กิตฺตยิสฺสามิ [๑]
เทสิสฺสามิ ปฺเปสฺสามิ ปฏเปสฺสามิ วิวริสสฺ ามิ วิภชิสฺสามิ
อุตฺตานีกริสฺสามิ ปกาสิสฺสามีติ กิตตฺ ยิสฺสามิ เต ธมฺม ฯ เมตฺตคูติ
ภควา ต พฺราหฺมณ นาเมน อาลปติ ฯ
[๑๖๘] ทิฏเ ธมฺเม อนีติหนฺติ ทิฏเ ธมฺเมติ ทิฏเ
ธมฺเม าเต ธมฺเม ตุลิเต ธมฺเม ตีริเต ธมฺเม วิภาวิเต ธมฺเม
วิภูเต ธมฺเม สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ฯเปฯ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม
สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ทิฏเ ธมฺเม าเต ธมฺเม ตุลิเต
ธมฺเม ตีริเต ธมฺเม วิภาวิเต ธมฺเม วิภูเต ธมฺเมติ เอวมฺป
ทิฏเ ธมฺเม กถยิสฺสามิ ฯ อถวา ทุกเฺ ข ทิฏเ ทุกฺข กถยิสฺสามิ
สมุทเย ทิฏเ  สมุทย กถยิสฺสามิ มคฺเค ทิฏเ มคฺค
กถยิสฺสามิ นิโรเธ ทิฏเ นิโรธ กถยิสฺสามีติ เอวมฺป ทิฏเ
ธมฺเม กถยิสฺสามิ ฯ อถวา ทิฏเ ธมฺเม สนฺทฏิ ิก อกาลิก
เอหิปสฺสิก โอปนยิก ๒ ปจฺจตฺต เวทิตพฺพ วิฺูหีติ เอวมฺป ทิฏเ
ธมฺเม กถยิสฺสามีติ ทิฏเ  ธมฺเม ฯ อนีติหนฺติ น อิติห น
อิติกิราย น ปรมฺปราย น ปฏกสมฺปทาย น ตกฺกเหตุ น นยเหตุ น
อาการปริวิตกฺเกน น ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติยา สาม สยมภิฺาต
อตฺตปจฺจกฺข ธมฺม กถยิสฺสามีติ ทิฏเ ธมฺเม อนีติห ฯ
[๑๖๙] ย วิทิตฺวา สโต จรนฺติ ย วิทิต กตฺวา ตุลยิตฺวา
#๑ ม. อาจิกฺขิสฺสามิ ฯ ๒ ม. โอปเนยฺยยิก ฯ
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ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ฯเปฯ
ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ วิทิต กตฺวา ตุลยิตฺวา
ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภตู  กตฺวา ฯ สโตติ จตูหิ การเณหิ
สโต กาเย กายานุปสฺสนาสติปฏาน ภาเวนฺโต สโต ฯเปฯ
โส วุจฺจติ สโต ฯ จรนฺติ จรนฺโต วิจรนฺโต อิริยนฺโต
วตฺเตนฺโต ปาเลนฺโต ยเปนฺโต ยาเปนฺโตติ ย วิทิตฺวา สโต จร ฯ
[๑๗๐] ตเร โลเก วิสตฺติกนฺติ วิสตฺติกา วุจฺจติ ตณฺหา
โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ วิสตฺติกาติ
เกนตฺเถน วิสตฺติกา ฯ วิสตาติ วิสตฺติกา ฯ วิสาลาติ วิสตฺติกา ฯ
วิสฏาติ วิสตฺติกา ๑ 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
ลาเภ ยเส ปสเส ๒ สุเข จีวเร ปณฺฑปาเต เสนาสเน
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเร กามธาตุยา รูปธาตุยา อรูปธาตุยา
กามภเว รูปภเว อรูปภเว สฺาภเว อสฺาภเว เนวสฺานาสฺาภเว
เอกโวการภเว
จตุโวการภเว
ปฺจโวการภเว
อตีเต อนาคเต ปจฺจุปฺปนฺเน ทิฏ สุตมุตวิฺาตพฺเพสุ ธมฺเมสุ
วิสฏา วิตฺถตาติ วิสตฺติกา ฯ โลเกติ อปายโลเก มนุสฺสโลเก
เทวโลเก ขนฺธโลเก ธาตุโลเก อายตนโลเก ฯ ตเร โลเก
#๑ ม. วิสมาติ วิสตฺติกา ฯ ๒ ม. ปสสาย ฯ
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วิสตฺติกนฺติ ยา สา โลเก วิสตฺติกา ๑ โลเก ต วิสตฺติก สโต
ตเรยฺย อุตฺตเรยฺย ปตเรยฺย สมติกฺกเมยฺย วีติวตฺเตยฺยาติ ตเร
โลเก วิสตฺติก ฯ เตนาห ภควา
กิตฺตยิสฺสามิ เต ธมฺม (เมตฺตคูติ ภควา)
ทิฏเ ธมฺเม อนีติห
ย วิทิตฺวา สโต จร
ตเร โลเก วิสตฺติกนฺติ ฯ
[๑๗๑] ตฺจาห อภินนฺทามิ
มเหสี ๒ ธมฺมมุตฺตม
ย วิทิตฺวา สโต จร ตเร โลเก วิสตฺติก ฯ
[๑๗๒] ตฺจาห อภินนฺทามีติ ตนฺติ ตุยฺห วจน พฺยปถ ๓
เทสน [๔] อนุสนฺธึ ๕ ฯ อภินนฺทามีติ นนฺทามิ อภินนฺทามิ โมทามิ
อนุโมทามิ อิจฺฉามิ สาทิยามิ ยาจามิ ปตฺถยามิ ปหยามิ
อภิชปฺปามีติ ตฺจาห อภินนฺทามิ ฯ
[๑๗๓] มเหสี ธมฺมมุตฺตมนฺติ มเหสีติ เกนตฺเถน มเหสี ๖ ฯ
ภควา มหนฺต สีลกฺขนฺธ เอสิ คเวสิ ๗ ปริเยสีติ มเหสี ฯ มหนฺต
สมาธิกฺขนฺธ มหนฺต ปฺากฺขนฺธ มหนฺต วิมุตฺติกฺขนฺธ
มหนฺต วิมตุ ฺติาณทสฺสนกฺขนฺธ เอสิ คเวสิ ปริเยสีติ มเหสี ฯ
มหโต วา ตโมกายสฺส ปทาลน เอสิ คเวสิ ปริเยสีติ มเหสี ฯ
มหโต วิปฺปลฺลาสสฺส ปเภทน เอสิ คเวสิ ปริเยสีติ มเหสี ฯ
มหโต ตณฺหาสลฺลสฺส อพฺพูหน ๘ เอสิ คเวสิ ปริเยสีติ มเหสี ฯ
#๑ ม. โลเก เวสา วิสตฺติกา ฯ ๒ ม. มเหสิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. พฺยปฺปถ ฯ
#๔ ม. อนุสาสน ฯ ๕ ม. อนุสิฏ ฯ ๖ ม. กึ มเหสิ ฯ ๗ ม. เอสี คเวสี ฯ
#เอวมุปริป ฯ ๘ ม. อพฺพหน ฯ
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มหโต ทิฏิสงฺฆาตสฺส วินิพฺเพธน เอสิ คเวสิ ปริเยสีติ มเหสี ฯ
มหโต มานทฺธชสฺส ปาตน เอสิ คเวสิ ปริเยสีติ มเหสี ฯ
มหโต อภิสงฺขารสฺส วูปสม เอสิ คเวสิ ปริเยสีติ มเหสี ฯ
มหโต โอฆสฺส นิตฺถรณ เอสิ คเวสิ ปริเยสีติ มเหสี ฯ มหโต
ภารสฺส นิกขฺ ิปน เอสิ คเวสิ ปริเยสีติ มเหสี ฯ มหโต สสารวฏฏสฺส
อุจฺเฉท ๑ เอสิ คเวสิ ปริเยสีติ มเหสี ฯ มหโต สนฺตาปสฺส
นิพฺพาปน เอสิ คเวสิ ปริเยสีติ มเหสี ฯ มหโต ปริฬาหสฺส
ปฏิปฺปสฺสทฺธึ ๒ เอสิ คเวสิ ปริเยสีติ มเหสี ฯ มหโต
ธมฺมทฺธชสฺส อุสฺสาปน เอสิ คเวสิ ปริเยสีติ มเหสี ฯ มหนฺเต
สติปฏาเน มหนฺเต สมฺมปฺปธาเน มหนฺเต อิทฺธิปาเท
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 กห พุทฺโธ กห ภควา กห เทวเทโว
กห นราสโภติ มเหสี ฯ ธมฺมมุตฺตมนฺติ ธมฺมมุตฺตม วุจฺจติ
อมต นิพฺพาน โย โส สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค
ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพาน ฯ อุตฺตมนฺติ อคฺค เสฏ
วิเสฏ ปาโมกฺข อุตฺตม ปวร ธมฺมนฺติ มเหสี ธมฺมมุตฺตม ฯ
[๑๗๔] ย ๓ วิทิตฺวา สโต จรนฺติ วิทิต กตฺวา ตุลยิตฺวา
ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ฯเปฯ
#๑ ม. อุปจฺเฉท ฯ ๒ ม. ปฏิปฺปสฺสทฺธ ฯ ๓ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ วิทิต กตฺวา
ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา ฯ สโตติ จตูหิ
การเณหิ สโต กาเย กายานุปสฺสนาสติปฏาน ภาเวนฺโต สโต
ฯเปฯ โส วุจฺจติ สโต ฯ จรนฺติ จรนฺโต วิจรนฺโต อิริยนฺโต
วตฺเตนฺโต ปาเลนฺโต ยเปนฺโต ยาเปนฺโตติ ย วิทิตฺวา สโต จร ฯ
[๑๗๕] ตเร โลเก วิสตฺติกนฺติ วิสตฺติกา วุจฺจติ ตณฺหา
โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ วิสตฺติกาติ
เกนตฺเถน วิสตฺติกา ฯเปฯ วิสฏา วิตฺถตาติ วิสตฺติกา ฯ
โลเกติ อปายโลเก ฯเปฯ อายตนโลเก ฯ ตเร โลเก
วิสตฺติกนฺติ ยา สา โลเก วิสตฺติกา ๑ โลเก ต ๒ วิสตฺติก สโต
ตเรยฺย อุตฺตเรยฺย ปตเรยฺย สมติกฺกเมยฺย วีติวตฺเตยฺยาติ ตเร
โลเก วิสตฺติก ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ
ตฺจาห อภินนฺทามิ
มเหสี ธมฺมมุตฺตม
ย วิทิตฺวา สโต จร ตเร โลเก วิสตฺติกนฺติ ฯ
[๑๗๖] ยงฺกิฺจิ สมฺปชานาสิ (เมตฺตคูติ ภควา)
อุทฺธ อโธ ติริยฺจาป มชฺเฌ
เอเตสุ นนฺทิฺจ นิเวสนฺจ
ปนุชฺช วิฺาณ ภเว น ติฏเ  ฯ
[๑๗๗] ยงฺกิฺจิ สมฺปชานาสีติ ยงฺกิฺจิ ปชานาสิ อาชานาสิ
วิชานาสิ ปฏิวิชานาสิ ปฏิวิชฺฌสีติ ยงฺกิฺจิ สมฺปชานาสิ ฯ
#๑ ม. โลเก เวสา วิสตฺติกา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. เอต ฯ
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เมตฺตคูติ ภควา ต พฺราหฺมณ นาเมน อาลปติ ฯ ภควาติ
คารวาธิวจนเมต ฯเปฯ สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ
เมตฺตคูติ ภควา ฯ
[๑๗๘] อุทฺธ อโธ ติริยฺจาป มชฺเฌติ อุทธฺ นฺติ วุจฺจติ ๑
อนาคต ฯ อโธติ อตีต ฯ ติริยฺจาป มชฺเฌติ ปจฺจุปฺปนฺน ฯ
อุทฺธนฺติ วุจฺจติ ๑ เทวโลโก ฯ อโธติ นิรยโลโก ฯ ติริยฺจาป
มชฺเฌติ มนุสฺสโลโก ฯ [๒] อุทฺธนฺติ กุสลา ธมฺมา ฯ อโธติ อกุสลา
ธมฺมา ฯ ติริยฺจาป มชฺเฌติ อพฺยากตา ธมฺมา ฯ อุทฺธนฺติ
อรูปธาตุ ฯ อโธติ กามธาตุ ฯ ติรยิ ฺจาป มชฺเฌติ รูปธาตุ ฯ
อุทฺธนฺติ สุขา เวทนา ฯ อโธติ ทุกฺขา เวทนา ฯ ติริยฺจาป
มชฺเฌติ อทุกฺขมสุขา เวทนา ฯ อุทฺธนฺติ อุทฺธ ปาทตลา ฯ
อโธติ อโธ เกสมตฺถกา ฯ ติริยฺจาป มชฺเฌติ เวมชฺเฌติ
อุทฺธ อโธ ติริยฺจาป มชฺเฌ ฯ
[๑๗๙] เอเตสุ นนฺท
ิ ฺจ นิเวสนฺจ ปนุชชฺ วิฺาณ ภเว
น ติฏเติ เอเตสูติ อาจิกฺขิเตสุ เทสิเตสุ ปฺปเตสุ ปฏปเตสุ
วิวริเตสุ วิภชิเตสุ อุตตฺ านีกเตสุ ปกาสิเตสุ ฯ นนฺทิ วุจฺจติ
ตณฺหา โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ
นิเวสนนฺติ เทฺว นิเวสนา ตณฺหานิเวสนา จ ทิฏินิเวสนา จ ฯ
กตมา ตณฺหานิเวสนา ฯ ยาวตา ตณฺหาสงฺขาเตน ฯเปฯ อย
ตณฺหานิเวสนา ฯ กตมา ทิฏินิเวสนา ฯ วีสติวตฺถุกา สกฺกายทิฏิ
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. อถวา ฯ
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ฯเปฯ อย ทิฏินิเวสนา ฯ ปนุชชฺ วิฺาณนฺติ ปฺุาภิสงฺขารสหคต
วิฺาณ อปฺุาภิสงฺขารสหคต วิฺาณ
อาเนฺชาภิสงฺขารสหคต วิฺาณ ฯ เอเตสุ นนฺทิฺจ นิเวสนฺจ
อภิสงฺขารสหคตฺจ วิฺาณ นุชชฺ ปนุชฺช นุท ปนุท ชห ปชห
วิโนเทหิ พฺยนฺตีกโรหิ อนภาวงฺคเมหีติ เอเตสุ นนฺท
ิ ฺจ
นิเวสนฺจ ปนุชฺช วิฺาณ ฯ ภเว น ติฏเติ ภวาติ เทฺว ภวา
กมฺมภโว จ ปฏิสนฺธิโก จ ปุนพฺภโว ฯ กตโม กมฺมภโว ฯ
ปฺุาภิสงฺขาโร อปฺุาภิสงฺขาโร อาเนฺชาภิสงฺขาโร อย
กมฺมภโว ฯ กตโม ปฏิสนฺธิโก ปุนพฺภโว ฯ ปฏิสนฺธิกา รูปา ๑
เวทนา สฺา สงฺขารา วิฺาณ อย ปฏิสนฺธโิ ก ปุนพฺภโว ฯ
ภเว น ติฏเติ นนฺทิฺจ นิเวสนฺจ อภิสงฺขารสหคตฺจ วิฺาณ
กมฺมภวฺจ ปฏิสนฺธิกฺจ ปุนพฺภว ปชหนฺโต วิโนเทนฺโต
พฺยนฺตีกโรนฺโต อนภาวงฺคเมนฺโต กมฺมภเว น ติฏเยฺย ปฏิสนฺธิเก
ปุนพฺภเว น ติฏเยฺย น สนฺติฏเยฺยาติ ปนุชชฺ วิฺาณ ภเว
น ติฏเ ฯ เตนาห ภควา
ยงฺกิฺจิ สมฺปชานาสิ (เมตฺตคูติ ภควา)
อุทฺธ อโธ ติริยฺจาป มชฺเฌ
เอเตสุ นนฺทิฺจ นิเวสนฺจ
ปนุชฺช วิฺาณ ภเว น ติฏเ ติ ฯ
[๑๘๐] เอววิหารี สโต อปฺปมตฺโต
#๑ ม. รุป ฯ
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ภิกฺขุ จร หิตฺวา มมายิตานิ
ชาติชฺชร โสกปริทฺทวฺจ
อิเธว วิทฺวา ปชเหยฺย ทุกฺข ฯ
[๑๘๑] เอววิหารี สโต อปฺปมตฺโตติ เอววิหารีติ นนฺทิฺจ
นิเวสนฺจ อภิสงฺขารสหคตฺจ วิฺาณ กมฺมภวฺจ ปฏิสนฺธิกฺจ
ปุนพฺภว ปชหนฺโต วิโนเทนฺโต พฺยนฺตีกโรนฺโต อนภาวงฺคเมนฺโตติ
เอววิหารี ฯ สโตติ จตูหิ การเณหิ สโต กาเย
กายานุปสฺสนาสติปฏาน ภาเวนฺโต ฯเปฯ โส วุจฺจติ สโต ฯ
อปฺปมตฺโตติ สกฺกจฺจการี สาตจฺจการี อฏิตการี อโนลีนวุตฺตี
อนิกฺขิตฺตจฺฉนฺโท อนิกฺขติ ฺตธุโร อปฺปมตฺโต กุสเลสุ ธมฺเมสุ กทาห ๑
อปริปูร วา สีลกฺขนฺธ ปริปูเรยฺย ปริปูร วา สีลกฺขนฺธ ตตฺถ
ปฺาย อนุคฺคเณฺหยฺยนฺติ โย ตตฺถ ฉนฺโท จ วายาโม จ
อุสฺสาโห จ อุสฺโสฬฺหี จ อปฺปฏิวานี จ สติ จ สมฺปชฺฺจ
อาตปฺป ปธาน อธิฏาน อนุโยโค อปฺปมาโท กุสเลสุ ธมฺเมสุ
กทาห อปริปูร วา สมาธิกฺขนฺธ วิมุตฺติกฺขนฺธ วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺธ
ปริปูเรยฺย ปริปรู  วา วิมตุ ฺติาณทสฺสนกฺขนฺธ
ตตฺถ ปฺาย อนุคฺคเณฺหยฺยนฺติ โย ตตฺถ ฉนฺโท จ วายาโม
จ อุสฺสาโห จ อุสฺโสฬฺหี จ อปฺปฏิวานี จ สติ จ สมฺปชฺฺจ
อาตปฺป ปธาน อธิฏาน อนุโยโค อปฺปมาโท กุสเลสุ ธมฺเมสุ
กทาห อปริฺาต วา ทุกฺข ปริชาเนยฺย อปฺปหีเน วา กิเลเส
#๑ ม. กถาห ฯ เอวมุปริป ฯ
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ชเหยฺย อภาวิต วา มคฺค ภาเวยฺย อสจฺฉิกต วา นิโรธ
สจฺฉิกเรยฺยนฺติ โย ตตฺถ ฉนฺโท จ วายาโม จ อุสฺสาโห จ
อุสฺโสฬฺหี จ อปฺปฏิวานี จ สติ จ สมฺปชฺฺจ อาตปฺป ปธาน
อธิฏาน อนุโยโค อปฺปมาโท กุสเลสุ ธมฺเมสูติ เอววิหารี
สโต อปฺปมตฺโต ฯ
[๑๘๒] ภิกฺขุ จร หิตฺวา มมายิตานีติ ภิกฺขูติ กลฺยาณปุถุชชฺ โน ๑
วา ภิกฺขุ เสกฺโข วา ภิกฺขุ ฯ จรนฺติ จรนฺโต วิจรนฺโต
อิริยนฺโต วตฺเตนฺโต ปาเลนฺโต ยเปนฺโต ยาเปนฺโต ฯ มมตฺตาติ
เทฺว มมตฺตา ตณฺหามมตฺต จ ทิฏิมมตฺต จ ฯเปฯ อิท
ตณฺหามมตฺต ฯเปฯ อิท ทิฏิมมตฺต ฯ ตณฺหามมตฺต ปหาย
ทิฏิมมตฺต ปฏินิสฺสชฺชติ ฺวา มมตฺเต หิตฺวา ปริจฺจชิตฺวา ๒ วิโนเทตฺวา
พฺยนฺตีกตฺวา อนภาวงฺคเมตฺวาติ ภิกฺขุ จร หิตฺวา มมายิตานิ ฯ
[๑๘๓] ชาติชฺชร โสกปริทฺทวฺจ อิเธว วิทฺวา ปชเหยฺย
ทุกฺขนฺติ ชาตีติ ยา เตส เตส สตฺตาน ตมฺหิ ตมฺหิ สตฺตนิกาเย
ชาติ สฺชาติ โอกฺกนฺติ นิพฺพตฺติ อภินิพฺพตฺติ ขนฺธาน ปาตุภาโว
อายตนาน ปฏิลาโภ ฯ ชราติ ยา เตส เตส สตฺตาน ตมฺหิ ตมฺหิ
สตฺตนิกาเย ชรา ชิรณตา ขณฺฑิจฺจ ปาลิจฺจ วลิตฺตจตา อายุโน
สหานิ อินทฺ ฺริยาน ปริปาโก ฯ โสโกติ าติพฺยสเนน วา ผุฏสฺส
โภคพฺยสเนน วา ผุฏสฺส โรคพฺยสเนน วา ผุฏสฺส สีลพฺยสเนน
วา ผุฏสฺส ทิฏิพฺยสเนน วา ผุฏ สฺส อฺตรฺตเรน วา
#๑ ม. ปุถุชชฺ นกลฺยาณโก ฯ ๒ ม. ชหิตวฺ า จชิตฺวา ปชหิตฺวา ฯ

สุตฺต ขุ. จูฬนิทฺเทโส - หนาที่ 95

พฺยสเนน สมนฺนาคตสฺส อฺตรฺตเรน วา ทุกฺขธมฺเมน ผุฏสฺส
โสโก โสจนา โสจิตตฺต อนฺโตโสโก อนฺโตปริโสโก อนฺโตฑาโห
อนฺโตปริฑาโห เจตโส ปริชฺฌายนา โทมนสฺส โสกสลฺล ฯ ปริเทโวติ
าติพฺยสเนน วา ผุฏสฺส โภคพฺยสเนน วา ผุฏสฺส โรคพฺยสเนน
วา ผุฏสฺส สีลพฺยสเนน วา ผุฏสฺส ทิฏิพฺยสเนน วา ผุฏสฺสL
อฺตรฺตเรน วา พฺยสเนน สมนฺนาคตสฺส อฺตรฺตเรน
วา ทุกฺขธมฺเมน ผุฏสฺส อาเทโว ปริเทโว อาเทวนา ปริเทวนา
อาเทวิตตฺต ปริเทวิตตฺต ลาโป ปลาโป วิปฺปลาโป ลาลปฺโป
ลาลปฺปายนา ลาลปฺปายิตตฺต ฯ อิธาติ อิมิสฺสา ทิฏิยา ฯเปฯ
อิมสฺมึ มนุสฺสโลเก ฯ วิทฺวาติ วิทฺวา ๑ วิชฺชาคโต าณี วิภาวี
เมธาวี ฯ ทุกฺขนฺติ ชาติทุกฺข ฯเปฯ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสทุกฺข ฯ
ชาติชฺชร โสกปริทฺทวฺจ อิเธว วิทฺวา ปชเหยฺย
ทุกฺขนฺติ วิทวฺ า วิชชฺ าคโต าณี วิภาวี เมธาวี อิเธว ชาติชรฺจ
โสกปริเทวฺจ ปชเหยฺย วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย อนภาวงฺคเมยฺยาติ
ชาติชฺชร โสกปริทฺทวฺจ อิเธว วิทฺวา ปชเหยฺย
ทุกฺข ฯ เตนาห ภควา
เอววิหารี สโต อปฺปมตฺโต
ภิกฺขุ จร หิตฺวา มมายิตานิ
ชาติชฺชร โสกปริทฺทวฺจ
อิเธว วิทฺวา ปชเหยฺย ทุกฺขนฺติ ฯ
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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[๑๘๔] เอตาภินนฺทามิ วโจ มเหสิโน
สุกิตฺติต โคตม นูปธีก
อทฺธา หิ ภควา ปหาสิ ทุกฺข
ตถา หิ เต วิทิโต เอส ธมฺโม ฯ
[๑๘๕] เอตาภินนฺทามิ วโจ มเหสิโนติ เอตนฺติ ตุยฺห วจน
พฺยปถ เทสน อนุสนฺธึ ฯ อภินนฺทามีติ ๑ นนฺทามิ อภินนฺทามิ
โมทามิ อนุโมทามิ อิจฉฺ ามิ สาทิยามิ ยาจามิ ปตฺถยามิ ปหยามิ
อภิชปฺปามิ ฯ มเหสิโนติ ๒ ภควา มหนฺต สีลกฺขนฺธ เอสิ คเวสิ
ปริเยสีติ มเหสี ฯเปฯ กห นราสโภติ มเหสีติ เอตาภินนฺทามิ
วโจ มเหสิโน ฯ
[๑๘๖] สุกิตฺติต โคตม นูปธีกนฺติ สุกิตฺติตนฺติ สุกิตฺตติ 
สุอาจิกฺขิต สุเทสิต สุปฺปต สุปฏปต สุวิวริต สุวภิ ชิต
สุอุตฺตานีกต สุปกาสิตนฺติ สุกิตฺติต ฯ โคตม นูปธีกนฺติ อุปธิ
วุจฺจนฺติ กิเลสา จ ขนฺธา จ อภิสงฺขารา จ ฯ อุปธิปหาน
อุปธิวูปสม อุปธิปฏินิสสฺ คฺค อุปธิปฏิปฺปสฺสทฺธึ อมต นิพฺพานนฺติ
สุกิตฺติต โคตม นูปธีก ฯ
[๑๘๗] อทฺธา หิ ภควา ปหาสิ ทุกฺขนฺติ อทฺธาติ
เอกสวจน นิสฺสสยวจน นิกฺกงฺขาวจน อเทฺวชฺฌวจน อเทฺวฬฺหกวจน
นิยฺยานวจน ๓ อปณฺณกวจน อวตฺถานวจนเมต อทฺธาติ ฯ ภควาติ
คารวาธิวจนเมต ฯเปฯ สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ ฯ
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. กึ มเหสิ ภควา ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. นิโรธวจน ฯ
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ปหาสิ ทุกขฺ นฺติ ชาติทุกฺข ชราทุกฺข พฺยาธิทุกฺข มรณทุกฺข
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสทุกฺข ปหาสิ ปชหิ วิโนเทสิ
พฺยนฺตีกโรสิ อนภาวงฺคเมสีติ อทฺธา หิ ภควา ปหาสิ ทุกฺข ฯ
[๑๘๘] ตถา หิ เต วิทิโต เอส ธมฺโมติ ตถา หิ เต วิทิโต
าโต ๑ ตุลิโต ตีริโต วิภาวิโต วิภูโต เอส ธมฺโมติ ตถา หิ
เต วิทิโต เอส ธมฺโม ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ
เอตาภินนฺทามิ วโจ มเหสิโน
สุกิตฺติต โคตม นูปธีก
อทฺธา หิ ภควา ปหาสิ ทุกฺข
ตถา หิ เต วิทิโต เอส ธมฺโมติ ฯ
[๑๘๙] เต จาป นูน ปชเหยฺยุ ๒ ทุกฺข
เย ตฺว มุนี อฏิต โอวเทยฺย
ตนฺต นมสฺสามิ สเมจฺจ นาค
อปฺเปว ม ภควา อฏิต โอวเทยฺย ฯ
[๑๙๐] เต จาป นูน ปชเหยฺยุ ทุกขฺ นฺติ เต จาปติ ขตฺติยา
จ พฺราหฺมณา จ เวสฺสา จ สุทฺทา จ คหฏา จ ปพฺพชิตา
จ เทวา จ มนุสฺสา จ ปชเหยฺยุ ฯ ทุกฺขนฺติ ชาติทุกฺข ชราทุกฺข
พฺยาธิทุกฺข มรณทุกฺข โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสทุกฺข ปชเหยฺยุ
วิโนเทยฺยุ พฺยนฺตีกเรยฺยุ อนภาวงฺคเมยฺยุนฺติ เต จาป นูน
ปชเหยฺยุ ทุกขฺ  ฯ
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. นนู นปฺปชเหยฺยุ ฯ
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[๑๙๑] เย ตฺว มุนี อฏิต โอวเทยฺยาติ เยติ ขตฺติเย
จ พฺราหฺมเณ จ เวสฺเส จ สุทฺเท จ คหฏเ จ ปพฺพชิเต จ
เทเว จ มนุสฺเส จ ฯ ตฺวนฺติ ภควนฺต ภณติ ฯ มุนีติ โมน
วุจฺจติ าณ ฯเปฯ สงฺคชาลมติจฺจ โส มุนิ ฯ อฏิต
โอวเทยฺยาติ สกฺกจฺจ โอวเทยฺย อภิณฺห โอวเทยฺย ปุนปฺปุน
โอวเทยฺย อนุสาเสยฺยาติ เย ตฺว มุนี อฏิต โอวเทยฺย ฯ
[๑๙๒] ตนฺต นมสฺสามิ สเมจฺจ นาคนฺติ ตนฺติ ภควนฺต
ภณติ ฯ นมสฺสามีติ กาเยน วา นมสฺสามิ จิตฺเตน วา นมสฺสามิ
อนฺวตฺถปฏิปตฺติยา วา นมสฺสามิ ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติยา วา
นมสฺสามิ สกฺกโรมิ ครุกโรมิ ๑ มาเนมิ ปูเชมิ ฯ สเมจฺจาติ สเมจฺจ
อภิสเมจฺจ สมาคนฺตฺวา อภิสมาคนฺตฺวา สมฺมุขา ต นมสฺสามิ ฯ
นาคนฺติ นาโค [๒] ฯ ภควา อาคุ น กโรตีติ นาโค ฯ น คจฺฉตีติ
นาโค ฯ น อาคจฺฉตีติ นาโค ฯ
กถ ภควา อาคุ น กโรตีติ นาโค ฯ อาคู วุจฺจนฺติ ปาปกา
อกุสลา ธมฺมา สงฺกิเลสิกา โปโนพฺภวิกา สทรา ทุกฺขวิปากา
อายตึชาติชรามรณียา ฯ
อาคุ น กโรติ กิฺจิ โลเก
สพฺพสโยเค วิสชฺช พนฺธนานิ
สพฺพตฺถ น สชฺชตี วิมุตฺโต
นาโค ตาทิ ปวุจฺจเต ตถตฺตาติ ฯ
#๑ ม. ครุ กโรมิ ฯ เอวมีทเิ สสุ ปเทสุ ฯ ๒ ม. จ ภควา ฯ
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เอว ภควา อาคุ น กโรตีติ นาโค ฯ
กถ ภควา น คจฺฉตีติ นาโค ฯ ภควา น ฉนฺทาคตึ คจฺฉติ
น โทสาคตึ คจฺฉติ น โมหาคตึ คจฺฉติ น ภยาคตึ คจฺฉติ น
ราควเสน คจฺฉติ น โทสวเสน คจฺฉติ น โมหวเสน คจฺฉติ น
ทิฏิวเสน คจฺฉติ น มานวเสน คจฺฉติ น อุทฺธจฺจวเสน คจฺฉติ น
วิจิกิจฺฉาวเสน คจฺฉติ น อนุสยวเสน คจฺฉติ น วคฺเคหิ ธมฺเมหิ
ยายติ นิยฺยติ วุยฺหติ สหริยติ ๑ เอว ภควา น คจฺฉตีติ นาโค ฯ
กถ ภควา น อาคจฺฉตีติ นาโค ฯ โสตาปตฺติมคฺเคน เย
กิเลสา ปหีนา เต กิเลเส น ปุเนติ น ปจฺเจติ น ปจฺจาคจฺฉติ
สกทาคามิมคฺเคน อนาคามิมคฺเคน เย กิเลสา ปหีนา เต กิเลเส
น ปุเนติ น ปจฺเจติ น ปจฺจาคจฺฉติ อรหตฺตมคฺเคน เย กิเลสา
ปหีนา เต กิเลเส น ปุเนติ น ปจฺเจติ น ปจฺจาคจฺฉติ เอว
ภควา น อาคจฺฉตีติ นาโคติ ตนฺต นมสฺสามิ สเมจฺจ นาค ฯ
[๑๙๓] อปฺเปว ม ภควา อฏิต โอวเทยฺยาติ อปฺเปว ม
ภควา อฏิต โอวเทยฺย สกฺกจฺจ โอวเทยฺย อภิณฺห โอวเทยฺย
ปุนปฺปุน โอวเทยฺย อนุสาเสยฺยาติ อปฺเปว ม ภควา อฏิต
โอวเทยฺย ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ
เต จาป นูน ปชเหยฺยุ ทุกฺข
เย ตฺว มุนี อฏิต โอวเทยฺย
ตนฺต นมสฺสามิ สเมจฺจ นาค
#๑ ม. สหรียติ ฯ
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อปฺเปว ม ภควา อฏิต โอวเทยฺยาติ ฯ
[๑๙๔] ย พฺราหฺมณ เวทคุ อภิชฺา
อกิฺจน กามภเว อสตฺต
อทฺธา หิ โส โอฆมิม อตาริ
ติณฺโณ จ ปาร อขิโล อกงฺโข ฯ
[๑๙๕] ย พฺราหฺมณ เวทคุ อภิชฺาติ พฺราหฺมณนฺติ
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 ๑ โหนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
สงฺกิเลสิกา โปโนพฺภวิกา สทรา ทุกฺขวิปากา อายตึ ชาติชรามรณียา ฯ
พาเหตฺวา สพฺพปาปกานิ (สภิยาติ ภควา)
ภควา วิมโล สาธุสมาหิโต ิตตฺโต
สสารมติจฺจ เกวลี โส
อนิสฺสิโต ๒ ตาทิ ปวุจฺจเต พฺรหฺมา ๓ ฯ
เวทคุนฺติ เวโท วุจฺจติ จตูสุ มคฺเคสุ าณ ฯเปฯ
สพฺพเวทมติจฺจ ๔ เวทคู โสติ ฯ อภิชฺาติ อภิชาเนยฺย อาชาเนยฺย
วิชาเนยฺย ปฏิวิชาเนยฺย ปฏิวิชฺเฌยฺยาติ ย พฺราหฺมณ เวทคุ
อภิชฺา ฯ
#๑ ม. พาหิตา ตสฺส ฯ ๒ ม. อสิตฺโต ฯ ๓ ม. สพฺรหฺมา ฯ ๔ ม. สพฺพ เวทมติจฺจ ฯ
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[๑๙๖] อกิฺจน กามภเว อสตฺตนฺติ อกิฺจนนฺติ
ราคกิฺจน โทสกิฺจน โมหกิฺจน มานกิฺจน ทิฏิกิฺจน
กิเลสกิฺจน ทุจฺจริตกิฺจน ฯ ยสฺเสเต กิฺจนา ปหีนา สมุจฺฉินฺนา
วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา ทฑฺฒา
โส วุจฺจติ อกิฺจโน ฯ กามาติ อุทฺทานโต เทฺว กามา วตฺถุกามา
จ กิเลสกามา จ ฯเปฯ อิเม วุจจฺ นฺติ วตฺถุกามา ฯเปฯ
อิเม วุจฺจนฺติ กิเลสกามา ฯ ภวาติ เทฺว ภวา กมฺมภโว จ
ปฏิสนฺธิโก จ ปุนพฺภโว ฯเปฯ อย กมฺมภโว ฯเปฯ อย
ปฏิสนฺธิโก ปุนพฺภโว ฯ อกิฺจน [๑] กามภเว อสตฺตนฺติ อกิฺจน
กามภเว อสตฺต อลคฺค อลคฺคิต อปลิพุทฺธนฺติ [๒] อกิฺจน กามภเว
อสตฺต ฯ
[๑๙๗] อทฺธา หิ โส โอฆมิม อตารีติ อทฺธาติ เอกสวจน
ฯเปฯ อวตฺถานวจนเมต ๓ อทฺธาติ ฯ โอฆนฺติ กาโมฆ ภโวฆ
ทิฏโฆ อวิชฺโชฆ ฯ อตารีติ อตาริ อุตฺตริ ปตริ สมติกฺกมิ
วีติวตฺตีติ อทฺธา หิ โส โอฆมิม อตาริ ฯ
[๑๙๘] ติณฺโณ จ ปาร อขิโล อกงฺโขติ ติณฺโณติ
กาโมฆ ติณฺโณ ภโวฆ ติณฺโณ ทิฏโฆ ติณฺโณ อวิชฺโชฆ
ติณฺโณ อุตตฺ ิณฺโณ นิตฺติณฺโณ ๔ อติกฺกนฺโต วีติวตฺโต โส วุฏวาโส
จิณฺณจรโณ คตทฺโธ คตทิโส คตโกฏิโก ปาลิตพฺรหฺมจริโย
อุตฺตมทิฏิปฺปตฺโต ภาวิตมคฺโค ปหีนกิเลโส ปฏิวิทฺธากุปฺโป
#๑ ม. ปุคฺคล ฯ ๒ ม. นิกขฺ นฺต นิสฺสฏ วิมุตฺต วิสฺุต วิมริยาทิกเตน เจตสา
#วิหรนฺตนฺติ ฯ ๓ ม. อวตฺถาปนวจนเมต ฯ เอวมุปริป ฯ ๔ ม. นิตฺถิณฺโณ ฯ
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สจฺฉิกตนิโรโธ ฯ ทุกฺข ตสฺส ปริฺาต สมุทโย ปหีโน มคฺโค
ภาวิโต นิโรโธ สจฺฉิกโต อภิฺเยฺย อภิฺาต ปริฺเยฺย
ปริฺาต ปหาตพฺพ ปหีน ภาเวตพฺพ ภาวิต สจฺฉิกาตพฺพ
สจฺฉิกต ฯ โส อุกฺขิตตฺ ปลิโฆ สงฺกิณฺณปริกฺโข อพฺพูเฬฺหสิโก
นิรคฺคโฬ อริโย ปนฺนทฺธโช ปนฺนภาโร วิสยุตฺโต ปฺจงฺควิปฺปหีโน
ฉฬงฺคสมนฺนาคโต เอการกฺโข จตุราปสฺเสโน ปนุณฺณปจฺเจกสจฺโจ
สมวยสฏเสโน อนาวิลสงฺกปฺโป ปสฺสทฺธกายสงฺขาโร สุวิมตุ ฺตจิตฺโต
สุวิมุตฺตปฺโ เกวลี วุสิตวา อุตฺตมปุริโส ปรมปุริโส ปรมปฺปตฺติปฺปตฺโต ฯ
โส เนว อาจินาติ น อปจินาติ อปจินิตฺวา ิโต
เนว ปชหติ น อุปาทิยติ ปชหิตฺวา ิโต เนว วิสิเนติ น
อุสฺสิเนติ วิสิเนตฺวา ิโต เนว วิธูเปติ น สนฺธูเปติ ธูเปตฺวา ๑
ิโต อเสกฺเขน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคตตฺตา ิโต อเสกฺเขน
สมาธิกฺขนฺเธน อเสกฺเขน ปฺากฺขนฺเธน อเสกฺเขน วิมุตฺติกฺขนฺเธน
อเสกฺเขน วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน สมนฺนาคตตฺตา ิโต
สพฺพ ปฏิปาทยิตฺวา ๒ ิโต เอว ๓ สมติกฺกมิตฺวา ิโต กิเลสคฺคึ
ปริยาทยิตฺวา ิโต อปริคมนตาย ิโต กฏ ๔ สมาทาย ิโต
วิมุตฺติปฏิเสวนตาย ิโต เมตฺตาย ปาริสุทฺธิยา ิโต กรุณาย
มุทิตาย อุเปกฺขาย ปาริสุทฺธิยา ิโต อจฺจนฺตปาริสุทฺธิยา ิโต
อกมฺมฺตาย ิโต วิมุตฺตตฺตา ิโต สนฺตจิตฺตตาย ิโต
ขนฺธปริยนฺเต ิโต ธาตุปริยนฺเต ิโต อายตนปริยนฺเต ิโต
#๑ ม. วิธูเปตฺวา ฯ ๒ ม. สจฺจ สมฺปฏิปาทยิตฺวา ฯ ๓ ม. เอช ฯ ๔ ม. กถ ฯ
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คติปริยนฺเต ิโต อุปปตฺติปริยนฺเต ิโต ปฏิสนฺธิปริยนฺเต ิโต
ภวปริยนฺเต ิโต สสารปริยนฺเต ิโต วฏฏปริยนฺเต ิโต
อนฺติมภเว ิโต อนฺติมสมุสฺสเย ิโต อนฺติมเทหธโร อรหา ฯ
ตสฺสาย ปจฺฉิมโก ภโว จริโมย สมุสฺสโย
ชาติชรามรณสสาโร ๑ นตฺถิ ตสฺส ปุนพฺภโวติ ฯ
ติณฺโณ จ ปารนฺติ ปาร วุจฺจติ อมต นิพฺพาน โย โส
สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ
นิพฺพาน ฯ โส ปารคโต ปารปฺปตฺโต อนฺตคโต อนฺตปฺปตฺโต
โกฏิคโต โกฏิปฺปตฺโต ปริยนฺตคโต ปริยนฺตปฺปตฺโต โวสานคโต
โวสานปฺปตฺโต ตาณคโต ตาณปฺปตฺโต เลณคโต เลณปฺปตฺโต
สรณคโต สรณปฺปตฺโต อภยคโต อภยปฺปตฺโต อจฺจุตคโต
อจฺจุตปฺปตฺโต อมตคโต อมตปฺปตฺโต นิพฺพานคโต นิพฺพานปฺปตฺโต โส
วุฏวาโส จิณฺณจรโณ ฯเปฯ ชาติชรามรณสสาโร นตฺถิ ตสฺส
ปุนพฺภโวติ ติณฺโณ จ ปาร ฯ อขิโลติ ราโค ขิโล โทโส
ขิโล โมโห ขิโล โกโธ ขิโล อุปนาโห ขิโล ฯเปฯ สพฺพากุสลาภิสงฺขารา
ขิลา ฯ ยสฺเสเต ขิลา ปหีนา สมุจฺฉินฺนา
วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา ทฑฺฒา โส
วุจฺจติ อขิโล ฯ อกงฺโขติ ทุกฺเข กงฺขา ทุกฺขสมุทเย กงฺขา
ทุกฺขนิโรเธ กงฺขา ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย กงฺขา ปุพฺพนฺเต
กงฺขา อปรนฺเต กงฺขา ปุพฺพนฺตาปรนฺเต กงฺขา อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ
#๑ ม. ชาตีมรณสสาโร ฯ เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ
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ธมฺเมสุ กงฺขา ยา เอวรูปา กงฺขา กงฺขายนา
กงฺขายิตตฺต วิมติ วิจิกิจฺฉา เทฺวฬฺหก เทฺวธาปโถ สสโย
อเนกสคฺคาโห อาสปฺปนา ปริสปฺปนา ปริโยคาหนา ฉมฺภิตตฺต
จิตฺตสฺส มโนวิเลโข ฯ ยสฺเสตา ๑ กงฺขา ปหีนา สมุจฺฉินฺนา
วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา ทฑฺฒา โส
วุจฺจติ อกงฺโขติ ติณฺโณ จ ปาร อขิโล อกงฺโข ฯ เตนาห
ภควา
ย พฺราหฺมณ เวทคุ อภิชฺา
อกิฺจน กามภเว อสตฺต
อทฺธา หิ โส โอฆมิม อตาริ
ติณฺโณ จ ปาร อขิโล อกงฺโขติ ฯ
[๑๙๙] วิทฺวา จ โย เวทคู นโร อิธ
ภวาภเว สงฺคมิม วิสชฺช
โส วีตตโณฺห อนิโฆ นิราโส
อตฺตาริ โส ชาติชรนฺติ พฺรูมิ ฯ
[๒๐๐] วิทฺวา จ โย เวทคู นโร อิธาติ วิทฺวาติ วิชฺชาคโต
าณี วิภาวี เมธาวี ฯ โยติ โย ยาทิโส ฯเปฯ มนุสฺโส
วา ฯ เวทคูติ เวโท วุจฺจติ จตูสุ มคฺเคสุ าณ ฯเปฯ สพฺพเวทมติจฺจ
เวทคู โสติ ๒ ฯ นโรติ สตฺโต นโร มานโว โปโส ปุคฺคโล
ชีโว ชาตุ ๓ ชนฺตุ อินฺทคู มนุโช ฯ อิธาติ อิมิสฺสา ทิฏิยา ฯเปฯ
#๑ ยสฺเสเต ฯ ๒ ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม. ชาคุ ฯ เอวมุปริป ฯ
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อิมสฺมึ มนุสฺสโลเกติ วิทวฺ า จ โย เวทคู นโร อิธ ฯ
[๒๐๑] ภวาภเว สงฺคมิม วิสชฺชาติ ภวาภเวติ 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 สงฺคนฺติ
สตฺต สงฺคา ราคสงฺโค โทสสงฺโค โมหสงฺโค มานสงฺโค ทิฏิสงฺโค
กิเลสสงฺโค ทุจฺจริตสงฺโค ฯ วิสชฺชาติ สงฺเค โวสฺสชฺชิตฺวา วา
วิสชฺช ฯ อถวา สงฺเค พนฺเธ อาพนฺเธ ลคฺเค ลคฺคิเต ปลิพุทฺเธ
พนฺธเน โมจยิตฺวา ๑ วา วิสชฺช ฯ ยถา จ ยาน วา วยฺห วา
รถ วา สกฏ วา สนฺทมานิก วา สชฺช วิสชฺช กโรนฺติ
วิโกเปนฺติ เอวเมว เต สงฺเค โวสฺสชฺชิตฺวา วิสชฺช อถวา
สงฺเค พนฺเธ อาพนฺเธ ลคฺเค ลคฺคิเต ปลิพุทฺเธ พนฺธเน
โมจยิตฺวา ๑ วา วิสชฺชาติ ภวาภเว สงฺคมิม วิสชฺช ฯ
[๒๐๒] โส วีตตโณฺห อนิโฆ นิราโส อตฺตาริ โส ชาติชรนฺติ
พฺรูมีติ ตณฺหาติ รูปตณฺหา สทฺทตณฺหา คนฺธตณฺหา รสตณฺหา
โผฏพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา ฯ ยสฺเสสา ตณฺหา ปหีนา สมุจฺฉินฺนา
วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา ทฑฺฒา
โส วุจฺจติ วีตตโณฺห จตฺตตโณฺห วนฺตตโณฺห มุตฺตตโณฺห ปหีนตโณฺห
#๑ ม. โผฏยิตฺวา ฯ
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ปฏินิสฺสฏตโณฺห วีตราโค จตฺตราโค วนฺตราโค มุตฺตราโค ปหีนราโค
ปฏินิสฺสฏราโค นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีติภูโต สุขปฏิสเวที
พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา วิหรตีติ โส วีตตโณฺห ฯ อนิโฆติ ราโค
นีโฆ โทโส นีโฆ โมโห นีโฆ โกโธ นีโฆ อุปนาโห
นีโฆ ฯเปฯ สพฺพากุสลาภิสงฺขารา นีฆา ฯ ยสฺเสเต นีฆา ปหีนา
สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา
ทฑฺฒา โส วุจฺจติ อนีโฆ ฯ นิราโสติ อาสา วุจฺจติ
ตณฺหา โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ
ยสฺเสสา อาสา ตณฺหา ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา
อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา ทฑฺฒา โส วุจฺจติ นิราโส ฯ ชาตีติ
ยา เตส เตส สตฺตาน ตมฺหิ ตมฺหิ สตฺตนิกาเย ชาติ สฺชาติ
โอกฺกนฺติ นิพฺพตฺติ อภินิพฺพตฺติ ขนฺธาน ปาตุภาโว อายตนาน
ปฏิลาโภ ฯ ชราติ ยา เตส เตส สตฺตาน ตมฺหิ ตมฺหิ
สตฺตนิกาเย ชรา ชิรณตา ขณฺฑิจฺจ ปาลิจฺจ วลิตฺตจตา
อายุโน สหานิ อินฺทรฺ ิยาน ปริปาโก ฯ มรณนฺติ ยา
เตส เตส สตฺตาน ตมฺหา ตมฺหา สตฺตนิกายา จุติ จวนตา เภโท
อนฺตรธาน มจฺจุ มรณ กาลกิริยา ขนฺธาน เภโท กเฬวรสฺส นิกฺเขโป
ชีวิตินฺทฺริยสฺส อุปจฺเฉโท ฯ โส วีตตโณฺห อนิโฆ นิราโส อตฺตาริ
โส ชาติชรนฺติ พฺรูมีติ โย โส วีตตโณฺห จ อนีโฆ จ นิราโส
จ โส [๑] ชาติชรามรณ [๒] อตฺตาริ ปตริ สมติกฺกมิ วีติวตฺตีติ พฺรูมิ
#๑ ม. โข ฯ ๒ อุตฺตริ ฯ
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อาจิกฺขามิ เทเสมิ ปฺเปมิ ปฏเปมิ วิวรามิ วิภชามิ อุตฺตานีกโรมิ
ปกาเสมีติ โส วีตตโณฺห อนิโฆ นิราโส อตฺตาริ โส
ชาติชรนฺติ พฺรูมิ ฯ เตนาห ภควา
วิทฺวา จ โย เวทคู นโร อิธ
ภวาภเว สงฺคมิม วิสชฺช
โส วีตตโณฺห อนิโฆ นิราโส
อตฺตาริ โส ชาติชรนฺติ พฺรูมตี ิ ฯ
สห คาถาปริโยสานา ฯเปฯ สตฺถา เม ภนฺเต ภควา
สาวโกหมสฺมีติ ฯ
เมตฺตคูมาณวกปฺหานิทฺเทโส จตุตฺโถ ฯ
__________________
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โธตกมาณวกปฺหานิทฺเทโส
[๒๐๓] ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ต (อิจฺจายสฺมา โธตโก)
วาจาภิกงฺขามิ มเหสิ ตุยฺห
ตว สุตฺวาน นิคฺโฆส
สิกฺเข นิพฺพานมตฺตโน ฯ
[๒๐๔] ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ตนฺติ ปุจฺฉามีติ
ติสฺโส ปุจฺฉา อทิฏโชตนา ปุจฺฉา ทิฏสสนฺทนา ปุจฺฉา วิมติจฺเฉทนา
ปุจฺฉา ฯเปฯ อิมา ติสโฺ ส ปุจฺฉา ฯเปฯ นิพฺพานปุจฺฉา ฯ
ปุจฺฉามิ ตนฺติ ปุจฺฉามิ ต ยาจามิ ต อชฺเฌสามิ ต ปสาเทมิ
ต กถสฺสุ เมติ ปุจฺฉามิ ต ฯ ภควาติ คารวาธิวจนเมต
ฯเปฯ สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ ฯ พฺรูหิ เม ตนฺติ
พฺรูหิ อาจิกฺขาหิ เทเสหิ ปฺเปหิ ปฏเปหิ วิวราหิ วิภชาหิ
อุตฺตานีกโรหิ ปกาเสหีติ ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม
ต ฯ อิจฺจายสฺมา โธตโกติ อิจฺจาติ ปทสนฺธิ ฯ อายสฺมาติ
ปยวจน ฯ โธตโกติ ตสฺส พฺราหฺมณสฺส นาม ฯเปฯ อภิลาโปติ
อิจฺจายสฺมา โธตโก ฯ
[๒๐๕] วาจาภิกงฺขามิ มเหสิ ตุยฺหนฺติ ตุยฺห วจน พฺยปถ
เทสน อนุสนฺธึ กงฺขามิ อภิกงฺขามิ อิจฺฉามิ สาทิยามิ ปตฺถยามิ
ปเหมิ ๑ อภิชปฺปามิ ฯ มเหสีติ เกนตฺเถน มเหสี ฯ ภควา มหนฺต
#๑ ม. ปหยามิ ฯ
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สีลกฺขนฺธ เอสิ คเวสิ ปริเยสีติ มเหสี ฯเปฯ กห นราสโภติ
มเหสีติ วาจาภิกงฺขามิ มเหสิ ตุยฺห ฯ
[๒๐๖] ตว สุตฺวาน นิคฺโฆสนฺติ ตุยฺห วจน พฺยปถ เทสน
อนุสนฺธึ สุตวฺ าน สุณิตฺวา อุคฺคณฺหิตฺวา ๑ อุปธารยิตฺวา อุปลกฺขยิตฺวาติ
ตว สุตฺวาน นิคฺโฆส ฯ
[๒๐๗] สิกฺเข นิพฺพานมตฺตโนติ สิกฺเขติ ๒ ติสฺโส สิกฺขา
อธิสีลสิกฺขา อธิจิตฺตสิกฺขา อธิปฺาสิกฺขา ฯเปฯ อย อธิปฺาสิกฺขา ฯ
นิพฺพานมตฺตโนติ [๓] ราคสฺส นิพพฺ าปนาย โทสสฺส นิพพฺ าปนาย
โมหสฺส นิพฺพาปนาย โกธสฺส นิพฺพาปนาย อุปนาหสฺส
นิพฺพาปนาย ฯเปฯ สพฺพากุสลาภิสงฺขาราน สมาย อุปสมาย
วูปสมาย นิพฺพาปนาย ปฏินิสฺสคฺคาย ปฏิปปฺ สฺสทฺธิยา อธิสีลมฺป
สิกฺเขยฺย อธิจิตฺตมฺป สิกฺเขยฺย อธิปฺมฺป สิกฺเขยฺย อิมา
ติสฺโส สิกฺขา อาวชฺเชนฺโต ๔ สิกฺเขยฺย ชานนฺโต สิกฺเขยฺย ปสฺสนฺโต
สิกฺเขยฺย ปจฺจเวกฺขนฺโต สิกฺเขยฺย จิตฺต อธิฏหนฺโต สิกฺเขยฺย
สทฺธาย อธิมุจฺจนฺโต สิกฺเขยฺย วิริย ปคฺคณฺหนฺโต สิกฺเขยฺย สตึ
อุปฏเปนฺโต สิกฺเขยฺย จิตฺต สมาทหนฺโต สิกฺเขยฺย ปฺาย
ปชานนฺโต สิกฺเขยฺย อภิฺาย ๕ อภิชานนฺโต สิกฺเขยฺย ปริฺาย ๖
ปริชานนฺโต สิกฺเขยฺย ปหาตพฺพ ปชหนฺโต สิกฺเขยฺย ภาเวตพฺพ
ภาเวนฺโต สิกฺเขยฺย สจฺฉิกาตพฺพ สจฺฉิกโรนฺโต สิกฺเขยฺย สมาทาย
จเรยฺย ๗ สมาทาย วตฺเตยฺยาติ สิกฺเข นิพฺพานมตฺตโน ฯ เตนาห
#๑ ม. อุคฺคเหตฺวา ฯ ๒ ม. สิกฺขาติ ฯ ๓ ม. อตฺตโน ฯ เอวมุปริป ฯ ๔ ม.
#อาวชฺชนฺโต ฯ ๕ ม. อภิฺเยฺย ฯ ๖ ม. ปริฺาย ฯ ๗ ม. อาจเรยฺย
#สมาจเรยฺย ฯ เอวมุปริป ฯ
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โส พฺราหฺมโณ
ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ต (อิจฺจายสฺมา โธตโก)
วาจาภิกงฺขามิ มเหสิ ตุยฺห
ตว สุตฺวาน นิคฺโฆส
สิกฺเข นิพฺพานมตฺตโนติ ฯ
[๒๐๘] เตนหาตปฺป กโรหิ (โธตกาติ ภควา)
อิเธว นิปโก สโต
อิโต สุตฺวาน นิคฺโฆส
สิกฺเข นิพฺพานมตฺตโน ฯ
[๒๐๙] เตนหาตปฺป กโรหีติ อาตปฺป กโรหิ อุสฺสาห กโรหิ
อุสฺโสฬฺหึ กโรหิ วายาม กโรหิ ธิตึ กโรหิ วิรยิ  กโรหิ ฉนฺท
ชเนหิ สฺชเนหิ อุปฏเปหิ ๑ นิพฺพตฺเตหิ อภินิพฺพตฺเตหีติ เตนหาตปฺป
กโรหิ ฯ โธตกาติ ภควาติ ๒ โธตกาติ ภควา ต พฺราหฺมณ
นาเมน อาลปติ ฯ ภควาติ คารวาธิวจนเมต ฯเปฯ สจฺฉิกา
ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ โธตกาติ ภควา ฯ
[๒๑๐] อิเธว นิปโก สโตติ อิธาติ อิมิสฺสา ทิฏิยา
อิมิสฺสา ขนฺติยา อิมิสฺสา รุจิยา อิมสฺมึ อาทาเย อิมสฺมึ ธมฺเม
อิมสฺมึ วินเย อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อิมสฺมึ ปาวจเน อิมสฺมึ พฺรหฺมจริเย
อิมสฺมึ สตฺถุสาสเน อิมสฺมึ อตฺตภาเว อิมสฺมึ มนุสฺสโลเก ฯ
นิปโกติ นิปโก ปณฺฑโิ ต ปฺวา พุทฺธิมา าณี วีภาวี เมธาวี ฯ
#๑ ม. สมุฏเปหิ ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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สโตติ จตูหิ การเณหิ สโต กาเย กายานุปสฺสนาสติปฏาน
ภาเวนฺโต สโต ฯเปฯ โส วุจฺจติ สโตติ อิเธว นิปโก สโต ฯ
[๒๑๑] อิโต สุตฺวาน นิคฺโฆสนฺติ อิโต มยฺห วจน พฺยปถ
เทสน อนุสนฺธึ สุตฺวาน สุณิตฺวา ๑ อุคฺคหิตฺวา อุปธารยิตฺวา
อุปลกฺขยิตฺวาติ อิโต สุตฺวาน นิคฺโฆส ฯ
[๒๑๒] สิกฺเข นิพฺพานมตฺตโนติ สิกฺเขติ ติสฺโส สิกฺขา อธิสีลสิกฺขา
อธิจิตฺตสิกฺขา อธิปฺาสิกฺขา ฯเปฯ อย อธิปฺาสิกฺขา ฯ
นิพฺพานมตฺตโนติ ราคสฺส นิพฺพาปนาย โทสสฺส นิพฺพาปนาย โมหสฺส
นิพฺพาปนาย โกธสฺส นิพฺพาปนาย อุปนาหสฺส นิพฺพาปนาย ฯเปฯ
สพฺพากุสลาภิสงฺขาราน สมาย อุปสมาย วูปสมาย นิพฺพาปนาย
ปฏินิสฺสคฺคาย ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา อธิสีลมฺป สิกฺเขยฺย อธิจิตฺตมฺป
สิกฺเขยฺย อธิปฺมฺป สิกฺเขยฺย อิมา ติสฺโส สิกขฺ า อาวชฺเชนฺโต
สิกฺเขยฺย ชานนฺโต สิกเฺ ขยฺย ฯเปฯ สจฺฉิกาตพฺพ สจฺฉิกโรนฺโต
สิกฺเขยฺย สมาทาย จเรยฺย สมาทาย วตฺเตยฺยาติ สิกฺเข
นิพฺพานมตฺตโน ฯ เตนาห ภควา
เตนหาตปฺป กโรหิ (โธตกาติ ภควา)
อิเธว นิปโก สโต
อิโต สุตฺวาน นิคฺโฆส
สิกฺเข นิพฺพานมตฺตโนติ ฯ
[๒๑๓] ปสฺสามห เทว มนุสฺสโลเก
#๑ ม. สุตฺวา สุณิตฺวา ฯ
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อกิฺจน พฺราหฺมณ อิริยมาน
ตนฺต นมสฺสามิ สมนฺตจกฺขุ
ปมฺุจ ม สกฺก กถงฺกถาหิ ฯ
[๒๑๔] ปสฺสามห เทว มนุสฺสโลเกติ เทวาติ ตโย เทวา
สมฺมติเทวา ๑ จ ๒ อุปปตฺติเทวา จ ๒ วิสุทฺธิเทวา จ ๒ ฯ กตเม
สมฺมติเทวา ฯ สมฺมติเทวา วุจฺจนฺติ ราชาโน จ ราชกุมารา จ เทวิโย
จ ฯ [๓] กตเม อุปปตฺติเทวา ฯ อุปปตฺติเทวา วุจฺจนฺติ จาตุมฺมหาราชิกา
เทวา ตาวตึสา เทวา ยามา เทวา ตุสิตา เทวา นิมฺมานรตี
เทวา ปรนิมฺมิตวสวตฺตี เทวา พฺรหฺมกายิกา เทวา เย จ
เทวา ตตฺรุปริ ๔ ฯ [๕] กตเม วิสุทฺธิเทวา ฯ วิสุทฺธิเทวา วุจฺจนฺติ
ตถาคตสาวกา อรหนฺโต ขีณาสวา เย จ ปจฺเจกสมฺพุทฺธา ฯ [๖]
ภควา สมฺมติเทวานฺจ อุปปตฺติเทวานฺจ วิสุทฺธิเทวานฺจ เทโว
จ อติเทโว จ เทวาติเทโว จ สีหสีโห นาคนาโค คณิคณี มุนิมุนี
ราชราชา ฯ ปสฺสามห เทว มนุสฺสโลเกติ มนุสฺสโลเก เทว
ปสฺสามิ อติเทว ปสฺสามิ เทวาติเทว ปสฺสามิ ทกฺขามิ โอโลเกมิ
นิชฺฌายามิ อุปปริกฺขามีติ ปสฺสามห เทว มนุสฺสโลเก ฯ
[๒๑๕] อกิฺจน พฺราหฺมณ อิริยมานนฺติ อกิฺจนนฺติ
ราคกิฺจน โทสกิฺจน โมหกิฺจน มานกิฺจน ทิฏิกิฺจน กิเลสกิฺจน
ทุจฺจริตกิฺจน เต กิฺจนา พุทธฺ สฺส ภควโต ปหีนาพ
อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึอนุปฺปาทธมฺมา
#๑ ม. สมฺมุตเิ ทวา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. จ สทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม. อิเม วุจฺจนฺติ
#สมฺมุติเทวา ฯ ๔ ม. ตทุตฺตริ ฯ ๕ ม. อิเม วจฺจนฺติ อุปปตฺติเทวา ฯ ๖ ม.
#อิเม วุจฺจนฺติ วิสุทฺธิเทวา ฯ
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ตสฺมา พุทฺโธ อกิฺจโน ฯ พฺราหฺมณนฺติ ภควา สตฺตนฺน ธมฺมาน
พาหิตตฺตา พฺราหฺมโณ สกฺกายทิฏิ พาหิตา โหติ วิจิกิจฺฉา
พาหิตา โหติ สีลพฺพตปรามาโส พาหิโต โหติ ราโค พาหิโต
โหติ โทโส พาหิโต โหติ โมโห พาหิโต โหติ มาโน พาหิโต
โหติ พาหิตสฺส โหนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สงฺกิเลสิกา
โปโนพฺภวิกา สทรา ทุกฺขวิปากา อายตึชาติชรามรณียา ฯ
พาเหตฺวา สพฺพปาปกานิ (สภิยาติ ภควา)
ภควา วิมโล สาธุสมาหิโต ิตตฺโต
สสารมติจฺจ เกวลี โส
อนิสฺสิโต ตาทิ ปวุจฺจเต พฺรหฺมา ๑ ฯ
อิริยมานนฺติ จรนฺต วิจรนฺต ๒ อิริยนฺต วตฺเตนฺต ปาเลนฺต ยเปนฺต
ยาเปนฺตนฺติ อกิฺจน พฺราหฺมณ อิริยมาน ฯ
[๒๑๖] ตนฺต นมสฺสามิ สมนฺตจกฺขูติ ตนฺติ ภควนฺต ภณติ ฯ
นมสฺสามีติ กาเยน วา นมสฺสามิ วาจาย วา นมสฺสามิ จิตฺเตน
วา นมสฺสามิ อนฺวตฺถปฏิปตฺติยา วา นมสฺสามิ ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติยา
วา นมสฺสามิ สกฺกโรมิ ครุกโรมิ มาเนมิ ปูเชมิ ฯ
สมนฺตจกฺขูติ สมนฺตจกฺขุ วุจฺจติ สพฺพฺุตาณ ฯ ภควา เตน ๓
สพฺพฺุตาเณน อุเปโต สมุเปโต อุปาคโต สมุปาคโต
อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต ฯ
น ตสฺส อทิฏมิธตฺถิ กิฺจิ
#๑ ม. ส พฺรหฺมาติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. วิหรนฺต ฯ ๓ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อโถ อวิฺาตมชานิตพฺพ
สพฺพ อภิฺาสิ ยทตฺถิ เนยฺย
ตถาคโต เตน สมนฺตจกฺขูติ ฯ
ตนฺต นมสฺสามิ สมนฺตจกฺขุ ฯ
[๒๑๗] ปมฺุจ ม สกฺก กถงฺกถาหีติ สกฺกาติ [๑] ภควา
สกฺยกุลา ปพฺพชิโตติป สกฺโก ฯ อถวา อทฺโธ มหทฺธโน ธนวาติป
สกฺโก ฯ ตสฺสิมานิ ธนานิ เสยฺยถีท สทฺธาธน สีลธน หิริธน
โอตฺตปฺปธน สุตธน จาคธน ปฺาธน สติปฏานธน สมฺมปฺปธานธน
อิทฺธิปาทธน อินฺทฺริยธน พลธน โพชฺฌงฺคธน มคฺคธน
ผลธน นิพฺพานธน ฯ อิเมหิ อเนกวิเธหิ ธนรตเนหิ อทฺโธ มหทฺธโน
ธนวาติป สกฺโก ฯ อถวา สกฺโก ปหุ วิสวี อลมตฺโต สูโร
วีโร วิกฺกนฺโต อภิรุ ๒ อจฺฉมฺภี อนุตฺราสี อปลายี ปหีนภยเภรโว
วิคตโลมหโสติป สกฺโก ฯ กถงฺกถา วุจฺจติ วิจิกิจฺฉา ทุกฺเข
กงฺขา ทุกฺขสมุทเย กงฺขา ทุกฺขนิโรเธ กงฺขา ทุกฺขนิโรธคามินิยา
ปฏิปทาย กงฺขา ปุพฺพนฺเต กงฺขา อปรนฺเต กงฺขา ปุพฺพนฺตาปรนฺเต
กงฺขา อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ กงฺขา
ยา เอวรูปา กงฺขา กงฺขายนา กงฺขายิตตฺต วิมติ วิจิกิจฺฉา เทฺวฬฺหก
เทฺวธาปโถ สสโย อเนกสคฺคาโห อาสปฺปนา ปริสปฺปนา
อปริโยคาหนา ฉมฺภิตตฺต จิตฺตสฺส มโนวิเลโข ฯ ปมฺุจ ม สกฺก
กถงฺกถาหีติ มฺุจ ม โมเจหิ ม ปโมเจหิ ม อุทธฺ ร ม สมุทธฺ ร
#๑ ม. สกฺโก ฯ ๒ ม. อภีรู ฯ เอวมุปริป ฯ
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ม วุฏาเปหิ ม กถงฺกถาสลฺลโตติ ปมฺุจ ม สกฺก กถงฺกถาหิ ฯ
เตนาห โส พฺราหฺมโณ
ปสฺสามห เทว มนุสฺสโลเก
อกิฺจน พฺราหฺมณ อิริยมาน
ตนฺต นมสฺสามิ สมนฺตจกฺขุ
ปมฺุจ ม สกฺก กถงฺกถาหีติ ฯ
[๒๑๘] นาห สมิสฺสามิ ปโมจนาย
กถงฺกถึ โธตก กฺจิ โลเก
ธมฺมฺจ เสฏ อาชานมาโน
เอว ตุว โอฆมิม ตเรสิ ฯ
[๒๑๙] นาห สมิสสฺ ามิ ปโมจนายาติ นาหนฺต สกฺโกมิ
มฺุจิตุ ปมฺุจิตุ โมเจตุ ปโมเจตุ อุทฺธริตุ อุทธฺ ราเปตุ วุฏ าเปตุ
กถงฺกถาสลฺลโตติ เอวมฺป นาห สมิสฺสามิ ปโมจนาย ฯ อถวา
น อีหามิ น สหามิ น อุสฺสหามิ น วายมามิ น อุสฺสาห กโรมิ
น อุสฺโสฬฺหึ กโรมิ น ถาม กโรมิ น ธิตึ กโรมิ น วิริย กโรมิ
น ฉนฺท ชเนมิ น สฺชเนมิ น นิพฺพตฺเตมิ น อภินิพฺพตฺเตมิ
อสฺสทฺเธ ปุคฺคเล อจฺฉนฺทิเก กุสีเต หีนวิริเย อปฺปฏิปชฺชมาเน
ธมฺมเทสนายาติ เอวมฺป นาห สมิสสฺ ามิ ปโมจนาย ฯ อถวา
นตฺถฺโ โกจิ โมเจตุ ๑ เต ยทิ มฺุเจยฺยุ สเกน ถาเมน
#๑ กตฺถจี สฺยามโปตฺถเก โมเจตาติป ปาโ ฯ ม. อีทสิ เมว ฯ
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สเกน พเลน สเกน วิรเิ ยน สเกน ปรกฺกเมน สเกน ปุริสถาเมน
สเกน ปุริสพเลน สเกน ปุริสวิริเยน สเกน ปุริสปรกฺกเมน อตฺตนา
สมฺมาปฏิปท อนุโลมปฏิปท [๑] อนฺวตฺถปฏิปท ธมฺมานุธมฺมปฏิปท
ปฏิปชฺชมานา มฺุเจยฺยุนฺติ ๒ เอวมฺป นาห สมิสฺสามิ ปโมจนาย ฯ
วุตฺตเฺหต ภควตา โส วต จุนฺท อตฺตนา ปลิปปลิปนฺโน
ปร ปลิปปลิปนฺน อุทธฺ ริสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ โส วต จุนฺท
อตฺตนา อทนฺโต อวินีโต อปรินิพพฺ ุโต ปร ทเมสฺสติ วิเนสฺสติ
ปรินิพฺพาเปสฺสตีติ เนต าน วิชฺชตีติ ฯ เอวมฺป นาห สมิสฺสามิ
ปโมจนาย ฯ วุตฺตเฺหต ภควตา
อตฺตนาว ๓ กต ปาป อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ
อตฺตนา อกต ปาป
อตฺตนาว วิสุชฺฌติ
สุทฺธิ ๔ อสุทฺธิ ปจฺจตฺต นาฺโ อฺ วิโสธเยติ ๕ ฯ
เอวมฺป นาห สมิสฺสามิ ปโมจนาย ฯ วุตฺตเฺหต ภควตา เอวเมว
โข พฺราหฺมณ ติฏเตว นิพฺพาน ติฏติ นิพฺพานมคฺโค
ติฏามห สมาทเปตา อถ จปน มม สาวกา มยา เอวโอวทิยมานา
เอวอนุสาสิยมานา อปฺเปกจฺเจ อจฺจนฺตนิฏ นิพฺพาน
อาธาเรนฺติ เอกจฺเจ นาราเธนฺติ ๖ เอตฺถ กฺยาห พฺราหฺมณ กโรมิ
มคฺคกฺขายี พฺราหฺมณ ตถาคโต มคฺค ปุฏโ อาจิกฺขติ อตฺตนา
ปฏิปชฺชมานา มฺุเจยฺยุนฺติ ๗ ฯ เอวมฺป นาห สมิสฺสามิ ปโมจนาย ฯ
#๑ ม. อปจฺจนีกปฏิปท ฯ ๒ ม. โมเจยฺยุนฺติ ฯ ๓ ม. อตฺตนา หิ ฯ ๔ ม. สุทฺธี ฯ
#๕ วิโมจเยติป ปาโ ฯ ๖ ม. นาราธาเรนฺตีติ ฯ ๗ ม. มุจฺเจยฺยุนฺติ ฯ
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[๒๒๐] กถงฺกถึ โธตก กฺจิ โลเกติ กถงฺกถึ ปุคฺคล สกงฺข
สขิล เทฺวฬฺหก สวิจิกิจฺฉ ฯ กฺจีติ กฺจิ ขตฺติย วา พฺราหฺมณ
วา เวสฺส วา สุทฺท วา คหฏ วา ปพฺพชิต วา เทว วา
มนุสฺส วา ฯ โลเกติ อปายโลเก ฯเปฯ อายตนโลเกติ กถงฺกถึ
โธตก กฺจิ โลเก ฯ
[๒๒๑] ธมฺมฺจ เสฏ อาชานมาโนติ ธมฺม เสฏ วุจฺจติ
อมต นิพฺพาน โย โส สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค
ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพาน ฯ เสฏนฺติ อคฺค เสฏ
วิเสฏ ปาโมกฺข อุตฺตม ปวร ธมฺม ฯ อาชานมาโนติ ๑ อาชานมาโน
วิชานมาโน ปฏิวิชานมาโน ปฏิวิชฺฌมาโนติ ธมฺมฺจ
เสฏ อาชานมาโน ฯ
[๒๒๒] เอว ตุว โอฆมิม ตเรสีติ เอว ตุว กาโมฆ ภโวฆ
ทิฏโฆ อวิชฺโชฆ ตเรยฺยาสิ [๒] สมติกฺกเมยฺยาสิ วีติวตฺเตยฺยาสีติ
เอว ตุว โอฆมิม ตเรสิ ฯ เตนาห ภควา
นาห สมิสฺสามิ ปโมจนาย
กถงฺกถึ โธตก กฺจิ โลเก
ธมฺมฺจ เสฏ อาชานมาโน
เอว ตุว โอฆมิม ตเรสีติ ฯ
[๒๒๓] อนุสาส พฺรเหฺม กรุณายมาโน
วิเวกธมฺม ยมห วิชฺ
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. อุตฺตเรยฺยาสิ ปตเรยฺยาสิ ฯ เอวมุปริป ฯ
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ยถาห อากาโส จ อพฺยาปชฺฌมาโน ๑
อิเธว สนฺโต อสิโต จเรยฺย ฯ
[๒๒๔] อนุสาส พฺรเหฺม กรุณายมาโนติ อนุสาส พฺรเหฺมติ
อนุสาส พฺรเหฺม อนุคฺคณฺห พฺรเหฺม อนุกมฺป พฺรเหฺมติ อนุสาส
พฺรเหฺม ฯ กรุณายมาโนติ กรุณายมาโน อนุทฺทยมาโน
อนุรกฺขมาโน อนุคฺคณฺหมาโน อนุกมฺปมาโนติ อนุสาส พฺรเหฺม
กรุณายมาโน ฯ
[๒๒๕] วิเวกธมฺม ยมห วิชฺนฺติ วิเวกธมฺม วุจฺจติ
อมต นิพฺพาน โย โส สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค
ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพาน ฯ ยมห วิชฺนฺติ ย อห
ชาเนยฺย [๒] วิชาเนยฺย ปฏิวิชาเนยฺย ปฏิวิชฺเฌยฺยนฺติ [๓] วิเวกธมฺม
ยมห วิชฺ ฯ
[๒๒๖] ยถาห อากาโส จ อพฺยาปชฺฌมาโนติ ยถา อากาโส
นปฺปชฺชติ [๔] น พชฺฌติ น ปลิพชฺฌติ เอว อปชฺชมาโน [๕] อพชฺฌมาโน
อปลิพชฺฌมาโนติ เอว ๖ อากาโส จ อพฺยาปชฺฌมาโน ฯ
ยถา อากาโส น รชฺชติ ลาขาย วา หลิทฺเทน วา นีเลน ๗ วา
มฺเชฏาย วา เอว อรชฺชมาโน อทุสฺสมาโน อมุยฺหมาโน
อกิลิยมาโนติ ๘ เอวมฺป อากาโส จ อพฺยาปชฺฌมาโน ฯ ยถา
อากาโส น กุปฺปติ น พฺยาปชฺฌติ น ปฏิลียติ น ปฏิหฺติ
เอว อกุปฺปมาโน อพฺยาปชฺฌมาโน อปฺปฏิลียมาโน อปฺปฏิหฺมาโนติ ๑
#๑ ม.-อากาโสว อพฺยาปชฺชมาโน ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. อาชาเนยฺย ฯ ๓ ม.
#อธิคจฺเฉยฺย ผสฺเสยฺย สจฺฉิกเรยฺยนฺติ ฯ ๔ ม. น คณฺหติ ฯ ๕ ม. อคณฺหมาโน ฯ
#๖ ม. เอวมฺป ฯ ๗ ม. หลิทฺทิยา วา นีลิยาวา ฯ ๘ ม. อกิสฺสมาโนติ ฯ
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เอวมฺป อากาโส จ อพฺยาปชฺฌมาโน ฯ
[๒๒๗] อิเธว สนฺโต อสิโต จเรยฺยนฺติ อิเธว สนฺโตติ
อิเธว สนฺโต [๒] สมาโน อิเธว นิสีทนฺโต สมาโน อิมสฺมึเยว
อาสเน นิสินฺโน สมาโน อิมิสฺสาเยว ปริสาย นิสินฺโน สมาโนติ
เอวมฺป อิเธว สนฺโต ฯ อถวา อิเธว สนฺโต อุปสนฺโต
วูปสนฺโต นิพฺพุโต ปฏิปฺปสฺสทฺโธติ เอวมฺป อิเธว สนฺโต ฯ
อสิโตติ เทฺว นิสฺสยา ตณฺหานิสฺสโย จ ทิฏินิสฺสโย จ ฯเปฯ
อย ตณฺหานิสฺสโย ฯเปฯ อย ทิฏินิสฺสโย ฯ ตณฺหานิสฺสย
ปหาย ทิฏินิสฺสย ปฏินิสฺสชฺชิตฺวา จกฺขุ อนิสสฺ ิโต โสต อนิสฺสิโต
ฆาน อนิสสฺ ิโต ชิวฺห อนิสฺสิโต กาย อนิสฺสิโต มน อนิสสฺ ิโต
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 [๓] อนิสฺสิโต อนลฺลีโน อนุปคโต
อนชฺโฌสิโต อนธิมุตฺโต นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ ๔ วิปฺปมุตฺโต
วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหรตีติ ๕ อสิโต ๕ ฯ จเรยฺยนฺติ จเรยฺย
วิจเรยฺย ๖ อิริเยยฺย วตฺเตยฺย ปาเลยฺย ๗ ยเปยฺย ยาเปยฺยนฺติ อิเธว
สนฺโต อสิโต จเรยฺย ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ
#๑ ม. อปฺปฏิหตมาโนติ ฯ ๒ ม. อิเธว ฯ ๓ ม. อสิโต ฯ ๔ ม. นิสฺสโฏ ฯ
#เอวมุปริ ฯ ๕ ม. อิเม เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ ๖ ม. วิหเรยฺย ฯ ๗ ม. อย
#ปาโ นตฺถิ ฯ
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อนุสาส พฺรหฺเม กรุณายมาโน
วิเวกธมฺม ยมห วิชฺ
ยถาห อากาโส จ อพฺยาปชฺฌมาโน
อิเธว สนฺโต อสิโต จเรยฺยนฺติ ฯ
[๒๒๘] กิตฺตยิสฺสามิ เต สนฺตึ (โธตกาติ ภควา)
ทิฏเ ธมฺเม อนีติห
ย วิทิตฺวา สโต จร
ตเร โลเก วิสตฺติก ฯ
[๒๒๙] กิตฺตยิสฺสามิ เต สนฺตินตฺ ิ ราคสฺส สนฺตึ โทสสฺส
สนฺตึ โมหสฺส สนฺตึ โกธสฺส อุปนาหสฺส มกฺขสฺส ปฬาสสฺส
อิสฺสาย มจฺฉริยสฺส มายาย สาเยฺยสฺส ถมฺภสฺส สารมฺภสฺส
มานสฺส อติมานสฺส มทสฺส ปมาทสฺส สพฺพกิเลสาน สพฺพทุจฺจริตาน
สพฺพทรถาน สพฺพปริฬาหาน สพฺพสนฺตาปาน สพฺพากุสลาภิสงฺขาราน
สนฺตึ อุปสนฺตึ วูปสนฺตึ นิพฺพุตึ ปฏิปฺปสฺสทฺธึ กิตฺตยิสฺสามิ [๑]
อาจิกฺขิสฺสามิ เทสิสฺสามิ ปฺเปสฺสามิ ปฏเปสฺสามิ วิวริสฺสามิ
วิภชิสฺสามิ อุตฺตานีกริสฺสามิ ปกาสิสฺสามีติ กิตฺตยิสฺสามิ เต
สนฺตึ ฯ โธตกาติ ภควาติ โธตกาติ ภควา ต พฺราหฺมณ
นาเมน อาลปติ ฯ ภควาติ คารวาธิวจนเมต ฯเปฯ สจฺฉิกา
ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ โธตกาติ ภควา ฯ
[๒๓๐] ทิฏเ ธมฺเม อนีติหนฺติ ทิฏเ ธมฺเมติ ทิฏเ
#๑ ม. ปกิตฺตยิสฺสามิ ฯ
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ธมฺเม าเต ธมฺเม ตุลิเต ธมฺเม ตีริเต ธมฺเม วิภาวิเต ธมฺเม
วิภูเต ธมฺเม สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ฯเปฯ ยงฺกิฺจิ
สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ทิฏเ ธมฺเม าเต ธมฺเม ตุลิเต
ธมฺเม ตีริเต ธมฺเม วิภาวิเต ธมฺเม วิภูเต ธมฺเมติ เอวมฺป
ทิฏเ ธมฺเม ฯ อถวา ทุกฺเข ทิฏเ ทุกฺข กถยิสสฺ ามิ สมุทเย
ทิฏเ สมุทย กถยิสฺสามิ มคฺเค ทิฏเ มคฺค กถยิสฺสามิ
นิโรเธ ทิฏเ นิโรธ กถยิสฺสามีติ เอวมฺป ทิฏเ ธมฺเม ฯ
อถวา ทิฏเ ธมฺเม สนฺทิฏิก อกาลิก เอหิปสฺสิก โอปนยิก ๑
ปจฺจตฺต เวทิตพฺพ วิฺูหีติ เอวมฺป ทิฏเ ธมฺเมติ ทิฏเ
ธมฺเม ฯ อนีติหนฺติ น อิติห น อิติกิราย น ปรมฺปราย น
ปฏกสมฺปทาย น ตกฺกเหตุ น นยเหตุ น อาการปริวติ กฺเกน น
ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติยา สาม สยมภิฺาต อตฺตปจฺจกฺข ธมฺม
กถยิสฺสามีติ ทิฏเ ธมฺเม อนีติห ฯ
[๒๓๑] ย วิทิตฺวา สโต จรนฺติ ย วิทิต กตฺวา ตุลยิตฺวา
ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ฯเปฯ
ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ วิทิต กตฺวา
ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา ฯ สโตติ จตูหิ
การเณหิ สโต กาเย กายานุปสฺสนาสติปฏาน ภาเวนฺโต สโต ฯเปฯ
โส วุจฺจติ สโต ฯ จรนฺติ จรนฺโต วิจรนฺโต ๒ อิริยนฺโต
วตฺเตนฺโต ปาเลนฺโต ยเปนฺโต ยาเปนฺโตติ ย วิทิตฺวา สโต
#๑ ม. โอปเนยฺยิก ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. วิหรนฺโต ฯ เอวมุปริป ฯ
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จร ฯ
[๒๓๒] ตเร โลเก วิสตฺติกนฺติ วิสตฺติกา วุจฺจติ ตณฺหา
โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ
วิสตฺติกาติ เกนตฺเถน วิสตฺติกา ฯเปฯ วิสฏา วิตฺถตาติ วิสตฺติกา ฯ
โลเกติ อปายโลเก ฯเปฯ อายตนโลเก ฯ ตเร โลเก วิสตฺติกนฺติ
ยา สา โลเก วิสตฺติกา โลเก ต วิสตฺติก สโต ตเรยฺย
อุตฺตเรยฺย ปตเรยฺย สมติกฺกเมยฺย วีติวตฺเตยฺยาติ ตเร โลเก
วิสตฺติก ฯ เตนาห ภควา
กิตฺตยิสฺสามิ เต สนฺตึ (โธตกาติ ภควา)
ทิฏเ ธมฺเม อนีติห
ย วิทิตฺวา สโต จร
ตเร โลเก วิสตฺติกนฺติ ฯ
[๒๓๓] ตฺจาห อภินนฺทามิ
มเหสี สนฺติมุตฺตม
ย วิทิตฺวา สโต จร ตเร โลเก วิสตฺติก ฯ
[๒๓๔] ตฺจาห อภินนฺทามีติ ตนฺติ ตุยฺห วจน พฺยปถ
เทสน อนุสนฺธึ ฯ อภินนฺทามีติ นนฺทามิ อภินนฺทามิ โมทามิ
อนุโมทามิ สาทิยามิ ปตฺถยามิ ปหยามิ อภิชปฺปามีติ ตฺจาห
อภินนฺทามิ ฯ มเหสี สนฺติมุตฺตมนฺติ มเหสีติ [๑] ภควา มหนฺต
สีลกฺขนฺธ เอสิ คเวสิ ปริเยสีติ มเหสี ฯ มหนฺต สมาธิกฺขนฺธ ฯเปฯ
กห เทวเทโว กห นราสโภติ มเหสี ฯ สนฺตมิ ุตฺตมนฺติ สนฺติ
#๑ ม. กึ มเหสิ ภควา ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุ ฯ
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วุจฺจติ อมต นิพฺพาน โย โส สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค
ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพาน ฯ อุตฺตมนฺติ
อคฺค เสฏ วิเสฏ ปาโมกฺข อุตฺตม ปวรนฺติ มเหสี
สนฺติมุตฺตม ฯ
[๒๓๕] ย วิทิตฺวา สโต จรนฺติ ย วิทิต กตฺวา ตุลยิตฺวา
ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ฯเปฯ
ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ย วิทิต กตฺวา
ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา ฯ สโตติ จตูหิ
การเณหิ สโต กาเย กายานุปสฺสนาสติปฏาน ภาเวนฺโต
สโต ฯเปฯ โส วุจฺจติ สโต ฯ จรนฺติ จรนฺโต วิจรนฺโต
อิริยนฺโต วตฺเตนฺโต ปาเลนฺโต ยเปนฺโต ยาเปนฺโตติ ย วิทิตฺวา
สโต จร ฯ
[๒๓๖] ตเร โลเก วิสตฺติกนฺติ วิสตฺติกา วุจฺจติ ตณฺหา
โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ วิสตฺติกาติ
เกนตฺเถน วิสตฺติกา ฯเปฯ วิสฏา วิตฺถตาติ วิสตฺติกา ฯ โลเกติ
อปายโลเก ฯเปฯ อายตนโลเก ฯ ตเร โลเก วิสตฺติกนฺติ ยา
สา โลเก วิสตฺติกา โลเก ต วิสตฺติก สโต ตเรยฺย ๑ อุตฺตเรยฺย
ปตเรยฺย สมติกฺกเมยฺย วีติวตฺเตยฺยาติ ตเร โลเก วิสตฺติก ฯ
เตนาห โส พฺราหฺมโณ
ตฺจาห อภินนฺทามิ
มเหสี สนฺติมุตฺตม
#๑ ม. ตเรยฺย ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุ ฯ
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ย วิทิตฺวา สโต จร ตเร โลเก วิสตฺติกนฺติ ฯ
[๒๓๗] ยงฺกิฺจิ สมฺปชานาสิ (โธตกาติ ภควา)
อุทฺธ อโธ ติริยฺจาป มชฺเฌ
เอต วิทิตฺวา สงฺโคติ โลเก
ภาวาภวาย มากาสิ ตณฺห ฯ
[๒๓๘] ยงฺกิฺจิ สมฺปชานาสีติ ยงฺกิฺจิ สมฺปชานาสิ วิชานาสิ ๑
ปฏิวิชานาสิ ปฏิวิชฌ
ฺ สีติ ยงฺกิฺจิ สมฺปชานาสิ ฯ โธตกาติ
ภควาติ โธตกาติ ภควา ต พฺราหฺมณ นาเมน อาลปติ ฯ
ภควาติ คารวาธิวจนเมต ฯเปฯ สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ
โธตกาติ ภควา ฯ
[๒๓๙] อุทฺธ อโธ ติริยฺจาป มชฺเฌติ อุทฺธนฺติ วุจฺจติ
อนาคต อโธติ อตีต ติริยฺจาป มชฺเฌติ ปจฺจุปฺปนฺน ฯ
อถวา อุทฺธนฺติ สุขา เวทนา อโธติ ทุกฺขา เวทนา ติริยฺจาป
มชฺเฌติ อทุกฺขมสุขา เวทนา ฯ อุทฺธนฺติ กุสลา ธมฺมา อโธติ
อกุสลา ธมฺมา ติริยฺจาป มชฺเฌติ อพฺยากตา ธมฺมา ฯ
อุทฺธนฺติ เทวโลโก อโธติ อปายโลโก ติริยฺจาป มชฺเฌติ
มนุสฺสโลโก ฯ อุทฺธนฺติ อรูปธาตุ อโธติ กามธาตุ ติริยฺจาป
มชฺเฌติ รูปธาตุ ฯ อุทฺธนฺติ อุทฺธ ปาทตลา อโธติ อโธ
เกสมตฺถกา ติริยฺจาป มชฺเฌติ เวมชฺเฌติ อุทฺธ อโธ๔
ติริยฺจาป มชฺเฌ ฯ
#๑ ม. อาชานาสิ ฯ
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[๒๔๐] เอต วิทิตฺวา สงฺโคติ โลเกติ สงฺโค เอโส ลคฺคน
เอต พนฺธน เอต ปลิโพโธ เอโสติ ตฺวา ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา
ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวาติ เอต วิทติ ฺวา สงฺโคติ
โลเก ฯ
[๒๔๑] ภวาภวาย มากาสิ ตณฺหนฺติ รูปตณฺหา สทฺทตณฺหา
คนฺธตณฺหา รสตณฺหา โผฏพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา 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 ตณฺห มากาสิ มา ชเนสิ มา
สฺชเนสิ มา นิพฺพตฺเตสิ มา อภินิพฺพตฺเตสิ ปชหิ วิโนเทหิ
พฺยนฺตีกโรหิ อนภาวงฺคเมหีติ ภวาภวาย มากาสิ ตณฺห ฯ
เตนาห ภควา
ยงฺกิฺจิ สมฺปชานาสิ (โธตกาติ ภควา)
อุทฺธ อโธ ติริยฺจาป มชฺเฌ
เอต วิทิตฺวา สงฺโคติ โลเก
ภวาภวาย มากาสิ ตณฺหนฺติ ฯ
สห คาถาปริโยสานา ฯเปฯ สตฺถา เม ภนฺเต ภควา สาวโกหมสฺมีติ ฯ
โธตกมาณวกปฺหานิทฺเทโส ปฺจโม ฯ
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อุปสีวมาณวกปฺหานิทฺเทโส
[๒๔๒] เอโก อห สกฺก มหนฺตโมฆ (อิจฺจายสฺมา อุปสีโว)
อนิสฺสิโต โน วิสหามิ ตาริตุ
อารมฺมณ พฺรูหิ สมนฺตจกฺขุ
ย นิสฺสิโต โอฆมิม ตเรยฺย ฯ
[๒๔๓] เอโก อห สกฺก มหนฺตโมฆนฺติ เอโกติ ปุคฺคโล
วา เม ทุติโย นตฺถิ ธมฺโม วา เม ทุติโย นตฺถิ ย วา
ปุคฺคล นิสสฺ าย ธมฺม วา นิสฺสาย มหนฺต กาโมฆ ภโวฆ ทิฏโฆ
อวิชฺโชฆ ตเรยฺย อุตฺตเรยฺย ปตเรยฺย สมติกฺกเมยฺย วีติวตฺเตยฺยนฺติ
เอโก ๑ ฯ สกฺกาติ สกฺโก ฯ ภควา สกฺยกุลา ปพฺพชิโตติป สกฺโก ฯ
อถวา อทฺโธ ๒ มหทฺธโน ธนวาติป สกฺโก ฯ ตสฺสิมานิ ธนานิ
เสยฺยถีท สทฺธาธน สีลธน หิริธน โอตฺตปฺปธน สุตธน จาคธน
ปฺาธน สติปฏานธน ฯเปฯ นิพฺพานธน ฯ อิเมหิ อเนกวิเธหิ
ธนรตเนหิ อทฺโธ มหทฺธโน ธนวาติป สกฺโก ฯ อถวา
สกฺโก ปหุ วิสวี อลมตฺโต สูโร วีโร วิกฺกนฺโต อภิรุ อจฺฉมฺภี
อนุตฺราสี อปลายี ปหีนภยเภรโว วิคตโลมหโสติป สกฺโกติ เอโก
อห สกฺก มหนฺตโมฆ ฯ อิจฺจายสฺมา อุปสีโวติ อิจฺจาติ
ปทสนฺธิ ฯ อายสฺมาติ ปยวจน ฯ อุปสีโวติ ตสฺส พฺราหฺมณสฺส
นาม ฯเปฯ อภิลาโปติ อิจฺจายสฺมา อุปสีโว ฯ
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. สพฺพตฺถ อฑฺโฒ ฯ
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[๒๔๔] อนิสฺสิโต โน วิสหามิ ตาริตุนฺติ อนิสฺสิโตติ ปุคฺคล
วา อนิสฺสิโต ธมฺม วา อนิสฺสิโต ฯ โน วิสหามีติ ๑ น อุสฺสหามิ
น สกฺโกมิ น ปฏิพโล ฯ ตาริตุนฺติ ๒ มหนฺต กาโมฆ ภโวฆ
ทิฏโฆ อวิชฺโชฆ ตาริตุ ๓ อุตฺตริตุ ปตริตุ สมติกฺกมิตุ วีติวตฺติตุนฺติ
อนิสฺสิโต โน วิสหามิ ตาริตุ ฯ
[๒๔๕] อารมฺมณ พฺรูหิ สมนฺตจกฺขูติ อารมฺมณ พฺรูหีติ ๔
อารมฺมณ อาลมฺพณ นิสฺสย อุปนิสฺสย พฺรูหิ อาจิกฺขาหิ เทเสหิ
ปฺเปหิ ปฏเปหิ วิวราหิ วิภชาหิ อุตฺตานีกโรหิ ปกาเสหีติ
อารมฺมณ พฺรูหิ ๔ ฯ สมนฺตจกฺขูติ สมนฺตจกฺขุ วุจฺจติ สพฺพฺุตาณ ฯ
ภควา เตน สพฺพฺุตาเณน อุเปโต สมุเปโต อุปาคโต
สมุปาคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต ฯ
น ตสฺส อทิฏมิธตฺถิ กิฺจิ
อโถ อวิฺาตมชานิตพฺพ
สพฺพ อภิฺาสิ ยทตฺถิ เนยฺย
ตถาคโต เตน สมนฺตจกฺขูติ ฯ
อารมฺมณ พฺรูหิ สมนฺตจกฺขุ ฯ
[๒๔๖] ย นิสฺสิโต โอฆมิม ตเรยฺยนฺติ ย นิสฺสิโตติ ย
วา ปุคฺคล นิสฺสิโต ธมฺม วา นิสฺสโิ ต ฯ โอฆมิม ตเรยฺยนฺติ ๕
มหนฺต กาโมฆ ภโวฆ ทิฏโฆ อวิชฺโชฆ ตเรยฺย อุตฺตเรยฺย
ปตเรยฺย สมติกฺกเมยฺย วีติวตฺเตยฺยนฺติ ย นิสฺสโิ ต โอฆมิม
#๑ ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ม. ตริตุ ฯ ๔-๕ ม.
#อิเม เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ
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ตเรยฺย ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ
เอโก อห สกฺก มหนฺตโมฆ (อิจฺจายสฺมา อุปสีโว)
อนิสฺสิโต โน วิสหามิ ตาริตุ
อารมฺมณ พฺรูหิ สมนฺตจกฺขุ
ย นิสฺสิโต โอฆมิม ตเรยฺยนฺติ ฯ
[๒๔๗] อากิฺจฺ เปกฺขมาโน สติมา (อุปสีวาติ ภควา)
นตฺถีติ นิสฺสาย ตรสฺสุ โอฆ
กาเม ปหาย วิรโต กถาหิ
ตณฺหกฺขย รตฺตมหาภิปสฺส ๑ ฯ
[๒๔๘] อากิฺจฺ เปกฺขมาโน สติมาติ โส พฺราหฺมโณ
ปกติยา อากิฺจฺายตนสมาปตฺตึ ลาภีเยว นิสฺสย น ชานาติ
อย เม นิสสฺ โยติ ฯ ตสฺส ภควา นิสฺสยฺจ อาจิกฺขติ อุตฺตริฺจ
นิยฺยานปถ อาจิกฺขติ ๒ เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺตึ [๓]
สมาปชฺชิตฺวา ตโต วุฏ หิตฺวา ตตฺถ ชาเต จิตฺตเจตสิเก ธมฺเม
อนิจฺจโต เปกฺขมาโน ทุกฺขโต โรคโต คณฺฑโต สลฺลโต อฆโต
อาพาธโต ปโลกโต อีติโต อุปทฺทวโต อสาตโต ๔ ภยโต อุปสคฺคโต
จลโต ปภงฺคุโต อทฺธุวโต อตาณโต อเลณโต อสรณโต อสรณีภูตโต
ริตฺตโต ตุจฺฉโต สฺุโต อนตฺตโต อาทีนวโต วิปริณามธมฺมโต
อสารกโต อฆมูลโต [๕] วิภวโต สาสวโต วธกโต สงฺขตโต
มารามิสโต ชาติธมฺมโต ชราธมฺมโต พฺยาธิธมฺมโต มรณธมฺมโต
#๑ ม. นตฺตมหาภิปสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ ๒-๔ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ม. สโต ฯ
#๕ ม. ภวโต ฯ
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โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมโต สมุทยธมฺมโต อตฺถงฺคมโต
อนสฺสาทโต ๑ อาทีนวโต อนิสฺสรณโต ๒ เปกฺขมาโน โอโลกยมาโน
นิชฺฌายมาโน อุปปริกฺขมาโน ฯ สติมาติ ยา สติ อนุสฺสติ ปฏิสฺสติ
ฯเปฯ สมฺมาสติ อย วุจฺจติ สติ ฯ อิมาย สติยา อุเปโต [๓]
สมุเปโต อุปาคโต สมุปาคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต
โส วุจฺจติ สติมาติ อากิฺจฺ เปกฺขมาโน สติมา ฯ
อุปสีวาติ ภควาติ อุปสีวาติ ภควา ต พฺราหฺมณ นาเมน
อาลปติ ฯ ภควาติ คารวาธิวจนเมต ฯเปฯ สจฺฉิกา ปฺตฺติ
ยทิท ภควาติ อุปสีวาติ ภควา ฯ
[๒๔๙] นตฺถีติ นิสสฺ าย ตรสฺสุ โอฆนฺติ นตฺถิ กิฺจีติ
อากิฺจฺายตนสมาปตฺติ ฯ กึการณา นตฺถิ กิฺจีติ
อากิฺจฺายตนสมาปตฺติ ฯ วิฺาณฺจายตนสมาปตฺตึ สโต}
สมาปชฺชิตฺวา ตโต วุฏ หิตฺวา ตฺเว วิฺาณ อภาเวติ วิภาเวติ
อนฺตรธาเปติ นตฺถิ กิฺจีติ ปสฺสติ ตการณา นตฺถิ กิฺจีติ
อากิฺจฺายตนสมาปตฺติ ฯ ต นิสฺสาย อุปนิสฺสาย อารมฺมณ ๔
อาลมฺพณ กริตฺวา กาโมฆ ภโวฆ ทิฏโฆ อวิชฺโชฆ ตรสฺสุ
อุตฺตรสฺสุ ปตรสฺสุ สมติกฺกมสฺสุ วีติวตฺตสฺสูติ นตฺถีติ นิสฺสาย
ตรสฺสุ โอฆ ฯ
[๒๕๐] กาเม ปหาย วิรโต กถาหีติ กาเมติ อุทฺทานโต
เทฺว กามา วตฺถุกามา จ กิเลสกามา จ ฯเปฯ อิเม วุจฺจนฺติ
#๑ ม. อสฺสาทโต ฯ ๒ ม. นิสฺสรณโต ฯ ๓ ม. โหติ ฯ ๔ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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วตฺถุกามา ฯเปฯ อิเม วุจฺจนฺติ กิเลสกามา ฯ กาเม ปหายาติ
วตฺถุกาเม ปริชานิตฺวา กิเลสกาเม ปหาย ปชหิตฺวา วิโนเทตฺวา
พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวงฺคเมตฺวาติ กาเม ปหาย ฯ วิรโต
กถาหีติ กถงฺกถา วุจฺจติ วิจิกิจฺฉา ฯ ทุกฺเข กงฺขา ฯเปฯ
ฉมฺภิตตฺต จิตฺตสฺส มโนวิเลโข ฯ กถงฺกถาย อารโต วิรโต
ปฏิวิรโต นิกฺขนฺโต นิสสฺ ฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสยุตฺโต วิมริยาทิกเตน
เจตสา วิหรตีติ เอวมฺป วิรโต กถาหิ ฯ อถวา ทฺวตฺตึสาย
ติรจฺฉานกถาย อารโต วิรโต ปฏิวิรโต นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ
วิปฺปมุตฺโต วิสยุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหรตีติ เอวมฺป
วิรโต กถาหีติ กาเม ปหาย วิรโต กถาหิ ฯ
[๒๕๑] ตณฺหกฺขย รตฺตมหาภิปสฺสาติ ตณฺหาติ รูปตณฺหา
สทฺทตณฺหา คนฺธตณฺหา รสตณฺหา โผฏพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา ฯ
รตฺตนฺติ รตฺติ ๒ ฯ อโหติ ทิวโส ฯ รตฺติฺจ ทิวา จ ตณฺหกฺขย
ราคกฺขย โทสกฺขย โมหกฺขย คติกขฺ ย อุปปตฺติกฺขย ปฏิสนฺธิกฺขย
ภวกฺขย สสารกฺขย วฏฏกฺขย ปสฺส อภิปสฺส ทกฺข โอโลกย
นิชฺฌาย อุปปริกฺขาติ ตณฺหกฺขย รตฺตมหาภิปสฺส ฯ เตนาห
ภควา
อากิฺจฺ เปกฺขมาโน สติมา (อุปสีวาติ ภควา)
นตฺถีติ นิสฺสาย ตรสฺสุ โอฆ
กาเม ปหาย วิรโต กถาหิ
#๑ ม. รตฺต วฺจจติ รตฺติ ฯ
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ตณฺหกฺขย รตฺตมหาภิปสฺสาติ ฯ
[๒๕๒] สพฺเพสุ กาเมสุ โย วีตราโค (อิจฺจายสฺมา อุปสีโว)
อากิฺจฺ นิสฺสิโต หิตฺวมฺ ๑
สฺาวิโมกฺเข ปรเมธิมุตฺโต ๒-
ติฏเ นุ โส ตตฺถ อนานุยายี ฯ
[๒๕๓] สพฺเพสุ กาเมสุ โย วีตราโคติ สพฺเพสูติ สพฺเพน
สพฺพ สพฺพถา สพฺพ อเสส นิสฺเสส ปริยาทายวจนเมต สพฺเพสูติ ฯ
กาเมสูติ [๓] อุทฺทานโต เทฺว กามา วตฺถุกามา จ กิเลสกามา จ
ฯเปฯ อิเม วุจฺจนฺติ วตฺถุกามา ฯเปฯ อิเม วุจฺจนฺติ กิเลสกามา ฯ
สพฺเพสุ กาเมสุ โย วีตราโคติ สพฺเพสุ กาเมสุ โย วีตราโค
จตฺตราโค วนฺตราโค มุตฺตราโค ปหีนราโค ปฏินิสฺสฏราโค
วิกฺขมฺภิตราโคติ ๔ สพฺเพสุ กาเมสุ โย วีตราโค ฯ อิจฺจายสฺมา
อุปสีโวติ อิจฺจาติ ปทสนฺธิ ฯ อายสฺมาติ ปยวจน ฯ อุปสีโวติ
ตสฺส พฺราหฺมณสฺส นาม ฯเปฯ อภิลาโปติ อิจฺจายสฺมา อุปสีโว ฯ
[๒๕๔] อากิฺจฺ นิสฺสิโต หิตฺวมฺนฺติ เหฏิมา ฉ
สมาปตฺติโย หิตฺวา วชฺเชตฺวา ๖ ปริจฺจชิตฺวา อติกฺกมิตฺวา สมติกฺกมิตฺวา
วีติวตฺติตฺวา อากิฺจฺายตนสมาปตฺตึ นิสสฺ ิโต อลฺลโี น
อุปาคโต สมุปาคโต อชฺโฌสิโต อธิมุตฺโตติ อากิฺจฺ
#๑ ม. หิตฺวา มฺ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ยุ. วิมุตฺโต ฯ ๓ ม. กามาติ ฯ เอวมุปริป ฯ
#๔ ม. วิกฺขมฺภนโตติ ฯ ๕ ม. จชิตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ
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นิสฺสิโต หิตฺวมฺ ฯ
[๒๕๕] สฺาวิโมกฺเข ปรเมธิมตุ ฺโตติ สฺาวิโมกฺขา วุจฺจนฺติ
สตฺต สฺาสมาปตฺติโย ฯ ตาส สฺาสมาปตฺตีน อากิฺจฺายตนสมาปตฺติ
วิโมกฺขา อคฺคา จ เสฏา จ วิเสฏา จ
ปาโมกฺขา จ อุตฺตมา จ ปวรา จ ฯ ปรเม อคฺเค เสฏเ
วิเสฏเ ปาโมกฺเข อุตตฺ เม ปวเร อธิมุตฺติวิโมกฺเขน อธิมตุ ฺโต
ตตฺราธิมุตฺโต ตทธิมุตฺโต ตจฺจริโต ตพฺพหุโล ตคฺครุโก ตนฺนินฺโน
ตปฺโปโณ ตปฺปพฺภาโร ตทาธิปเตยฺโยติ ๑ สฺาวิโมกฺเข
ปรเมธิมุตฺโต ฯ
[๒๕๖] ติฏเ นุ โส ตตฺถ อนานุยายีติ ติฏเ นูติ
สสยปุจฺฉา [๒] เทฺวฬฺหกปุจฺฉา อเนกสปุจฺฉา เอว นุ โข น นุ
โข กึ นุ โข กถ นุ โขติ ติฏเ นุ ฯ ตตฺถาติ อากิฺจฺายตเน ฯ
อนานุยายีติ อนานุยายี อเวธมาโน ๓ อวิคจฺฉมาโน
อนนฺตรธายมาโน อปริหิยมาโน ๔ ฯ อถวา อรชฺชมาโน อทุสฺสมาโน
อมุยฺหมาโน อกิลิยมาโนติ ๕ ติฏเ นุ โส ตตฺถ อนานุยายี ฯ
เตนาห โส พฺราหฺมโณ
สพฺเพสุ กาเมสุ โย วีตราโค (อิจฺจายสฺมา อุปสีโว)
อากิฺจฺ นิสฺสิโต หิตฺวมฺ
สฺาวิโมกฺเข ปรเมธิมุตฺโต
ติฏเ นุ โส ตตฺถ อนานุยายีติ ฯ
#๑ ม. ตทธิปเตยฺโยติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. วิมติปุจฺฉา ฯ ๓ ม. อวิจฺจมาโน ฯ
#เอวมุปริป ฯ ๔ ม. อปริหายมาโน ฯ เอวมุปริป ฯ ๕ ม. อกิลิสสฺ มาโนติ ฯ
#เอวมุปริป ฯ
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[๒๕๗] สพฺเพสุ กาเมสุ โย วีตราโค (อุปสีวาติ ภควา)
อากิฺจฺ นิสฺสิโต หิตฺวมฺ
สฺาวิโมกฺเข ปรเมธิมุตฺโต
ติฏเยฺย โส ตตฺถ อนานุยายี ฯ
[๒๕๘] สพฺเพสุ กาเมสุ โย วีตราโคติ สพฺเพสูติ สพฺเพน
สพฺพ สพฺพถา สพฺพ อเสส นิสฺเสส ปริยาทายวจนเมต สพฺเพสูติ ฯ
กาเมสูติ อุทฺทานโต เทฺว กามา วตฺถุกามา จ กิเลสกามา จ
ฯเปฯ อิเม วุจฺจนฺติ วตฺถุกามา ฯเปฯ อิเม วุจฺจนฺติ
กิเลสกามา ฯ สพฺเพสุ กาเมสุ โย วีตราโคติ สพฺเพสุ กาเมสุ โย
วีตราโค จตฺตราโค วนฺตราโค มุตฺตราโค ปหีนราโค ปฏินิสฺสฏราโค
วิกฺขมฺภิตราโคติ สพฺเพสุ กาเมสุ โย วีตราโค ฯ อุปสีวาติ
ภควาติ อุปสีวาติ ภควา ต พฺราหฺมณ นาเมน อาลปติ ฯ
ภควาติ คารวาธิวจนเมต ฯเปฯ สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ
อุปสีวาติ ภควา ฯ
[๒๕๙] อากิฺจฺ นิสฺสิโต หิตฺวมฺนฺติ เหฏิมา ฉ
สมาปตฺติโย หิตฺวา วชฺเชตฺวา ปริจฺจชิตฺวา อติกฺกมิตฺวา สมติกฺกมิตฺวา
วีติวตฺติตฺวา อากิฺจฺายตนสมาปตฺตึ นิสสฺ ิโต อลฺลโี น
อุปาคโต สมุปาคโต อชฺโฌสิโต อธิมุตฺโตติ อากิฺจฺ
นิสฺสิโต หิตฺวมฺ ฯ
[๒๖๐] สฺาวิโมกฺเข ปรเมธิมตุ ฺโตติ สฺาวิโมกฺขา วุจฺจนฺติ
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สตฺต สฺาสมาปตฺติโย ฯ ตาส สฺาสมาปตฺตีน อากิฺจฺายตนสมาปตฺติ
วิโมกฺขา อคฺคา จ เสฏา จ วิเสฏา จ
ปาโมกฺขา จ อุตฺตมา จ ปวรา จ ฯ ปรเม อคฺเค เสฏเ
วิเสฏเ ปาโมกฺเข อุตตฺ เม ปวเร อธิมุตฺติวิโมกฺเขน อธิมตุ ฺโต
ตตฺราธิมุตฺโต ตทธิมุตฺโต ตจฺจริโต ตพฺพหุโล ตคฺครุโก ตนฺนินฺโน
ตปฺโปโณ ตปฺปพฺภาโร ตทาธิปเตยฺโยติ สฺาวิโมกฺเข
ปรเมธิมุตฺโต ฯ
[๒๖๑] ติฏเยฺย โส ตตฺถ อนานุยายีติ ติฏเยฺยาติ ติฏเยฺย
สฏีกปฺปสหสฺสานิ ฯ ตตฺถาติ อากิฺจฺายตเน ฯ อนานุยายีติ
อนานุยายี อเวธมาโน อวิคจฺฉมาโน อนนฺตรธายมาโน อปริหิยมาโน ฯ
อถวา อรชฺชมาโน อทุสฺสมาโน อมุยฺหมาโน อกิลิยมาโนติ
ติฏเยฺย โส ตตฺถ อนานุยายี ฯ เตนาห ภควา
สพฺเพสุ กาเมสุ โย วีตราโค (อุปสีวาติ ภควา)
อากิฺจฺ นิสฺสิโต หิตฺวมฺ
สฺาวิโมกฺเข ปรเมธิมุตฺโต
ติฏเยฺย โส ตตฺถ อนานุยายีติ ฯ
[๒๖๒] ติฏเ เจ โส ตตฺถ อนานุยายี
ปูคมฺป วสฺสาน ๑ สมนฺตจกฺขุ
ตตฺเถว โส สีตสิ ิยา วิมุตฺโต
#๑ วสฺสานีติป ปาโ ฯ
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ภเวถ ๑ วิฺาณ ตถาวิธสฺส ฯ
[๒๖๓] ติฏเ เจ โส ตตฺถ อนานุยายีติ ติฏเ เจ โสติ สเจ
โส ติฏเยฺย สฏีกปฺปสหสฺสานิ ฯ ตตฺถาติ อากิฺจฺายตเน ฯ
อนานุยายีติ อนานุยายี อเวธมาโน อวิคจฺฉมาโน อนนฺตรธายมาโน
อปริหิยมาโน อถวา อรชฺชมาโน อทุสฺสมาโน อมุยฺหมาโน
อกิลิยมาโนติ ติฏเ เจ โส ตตฺถ อนานุยายี ฯ
[๒๖๔] ปูคมฺป วสฺสาน สมนฺตจกฺขูติ ปูคมฺป วสฺสานนฺติ
ปูคมฺป วสฺสาน พหุนฺน วสฺสาน ๒ พหุนฺน วสฺสสตาน พหุนฺน วสฺสสหสฺสาน
พหุนฺน วสฺสสตสหสฺสาน พหุนฺน กปฺปสตาน พหุนฺน
กปฺปสหสฺสาน พหุนฺน กปฺปสตสหสฺสาน ฯ สมนฺตจกฺขูติ สมนฺตจกฺขุ
วุจฺจติ สพฺพฺุตาณ ฯเปฯ ตถาคโต เตน สมนฺตจกฺขูติ
ปูคมฺป วสฺสาน สมนฺตจกฺขุ ฯ
[๒๖๕] ตตฺเถว โส สีติสิยา วิมุตฺโต ภเวถ วิฺาณ
ตถาวิธสฺสาติ ตตฺเถว โส สีติภาวมนุปฺปตฺโต ธุโว สสฺสโต อวิปริณามธมฺโม
สสฺสติสม ตตฺเถว ติฏเยฺย ฯ อถวา ตสฺส
วิฺาณ จเวยฺย อุจฺฉิชฺเชยฺย [๓] วินสฺเสยฺย น ภเวยฺย ๔ น
ปฏิสนฺธิวิฺาณ นิพฺพตฺเตยฺย กามธาตุยา วา รูปธาตุยา วา อรูปธาตุยา
วาติ อากิฺจฺายตเน ๕ อุปฺปนฺนสฺส สสฺสตฺจ อุจฺเฉทฺจ
ปุจฺฉติ อุทาหุ ตตฺเถว อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา
#๑ จเวถาติป ปาโ ฯ ๒ ม. วสฺสานิ พหูนิ วสฺสานิ ... ฯ เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ
#๓ ม. นสฺเสยฺย ฯ ๔ ม. ภเวยฺยาติ ฯ ๕ ม. อกิฺจฺายตน ฯ เอวมุปริป ฯ
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ปรินิพฺพาเยยฺย ฯ อถวา ตสฺส วิฺาณ จเวยฺย ปุน
ปฏิสนฺธิวิฺาณ นิพฺพตฺเตยฺย กามธาตุยา วา รูปธาตุยา วา
อรูปธาตุยา วาติ อากิฺจฺายตเน อุปฺปนฺนสฺส ปรินิพพฺ านฺจ
ปฏิสนฺธิฺจ ปุจฺฉติ ฯ ตถาวิธสฺสาติ ตถาวิธสฺส ตาทิสสฺส
ตสฺสณฺิตสฺส ตปฺปการสฺส ตปฺปฏิภาคสฺส อากิฺจฺายตเน
อุปฺปนฺนสฺสาติ ตตฺเถว โส สีติสยิ า วิมุตฺโต ภเวถ
วิฺาณ ตถาวิธสฺส ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ
ติฏเ เจ โส ตตฺถ อนานุยายี
ปูคมฺป วสฺสาน สมนฺตจกฺขุ
ตตฺเถว โส สีตสิ ิยา วิมุตฺโต
ภเวถ วิฺาณ ตถาวิธสฺสาติ ฯ
[๒๖๖] อจฺจิ ยถา วาตเวเคน ขิตฺต ๑ (อุปสีวาติ ภควา)
อตฺถ ปเลติ น อุเปติ สงฺข
เอว มุนิ นามกายา วิมุตฺโต
อตฺถ ปเลติ น อุเปติ สงฺข ฯ
[๒๖๗] อจฺจิ ยถา วาตเวเคน ขิตฺตนฺติ อจฺจิ วุจฺจติ ชาลสิขา ฯ
วาตาติ ปุรตฺถิมา วาตา ปจฺฉิมา วาตา อุตฺตรา วาตา
ทกฺขิณา วาตา สรชา วาตา อปรชา ๒ วาตา สีตา วาตา อุณฺหา
วาตา อธิมตฺตา วาตา เวรมฺภวาตา ปกฺขวาตา สุปณฺณวาตา
ตาลปณฺณวาตา วิธูปนวาตา ฯ วาตเวเคน ขิตฺตนฺติ วาตเวเคน
#๑ ม. ขิตฺตา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. อรชา ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุ ฯ
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ขิตฺต อุกฺขิตฺต นุนฺน ปนุนฺน ขมฺภิต วิกฺขมฺภิตนฺติ ๑ อจฺจิ ยถา
วาตเวเคน ขิตฺต ฯ อุปสีวาติ ภควาติ อุปสีวาติ ภควา ต
พฺราหฺมณ นาเมน อาลปติ ฯ ภควาติ คารวาธิวจนเมต ฯเปฯ
สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ อุปสีวาติ ภควา ฯ
[๒๖๘] อตฺถ ปเลติ น อุเปติ สงฺขนฺติ อตฺถ ปเลตีติ
อตฺถ ปเลติ อตฺถ คเมติ อตฺถ คจฺฉติ นิรุชฺฌติ วูปสมติ
ปฏิปฺปสฺสมฺภติ ฯ อุเปติ สงฺขนฺติ อมุก ๒ นาม ทิส คโตติ ๓ สงฺข
น อุเปติ อุทฺเทส น อุเปติ คณน น อุเปติ ปณฺณตฺตึ น
อุเปตีติ [๔] อตฺถ ปเลติ น อุเปติ สงฺข ฯ
[๒๖๙] เอว มุนิ นามกายา วิมุตฺโตติ เอวนฺติ โอปมฺมสมฺปฏิปาทน ฯ
มุนีติ โมน วุจฺจติ าณ ฯเปฯ สงฺคชาลมติจฺจ
โส มุนิ ฯ นามกายา วิมุตฺโตติ โส มุนิ ปกติยา ปุพฺเพ นามกายา
วิมุตฺโต จ รูปกายา วิมุตฺโต จ ตทงฺคสมติกฺกมวิกฺขมฺภนปฺปหาเนน ๕
ปหีโน ตสฺส มุนิโน ภวนฺต อาคมฺม จตฺตาโร
อริยมคฺคา ปฏิลทฺธา โหนฺติ จตุนฺน อริยมคฺคาน ปฏิลทฺธตฺตา
นามกาโย จ รูปกาโย จ ปริฺาตา โหนฺติ นามกายสฺส
จ รูปกายสฺส จ ปริฺาตตฺตา นามกายา จ รูปกายา จ มุตฺโต
วิมุตฺโต [๖] อจฺจนฺตวิโมกฺเขนาติ ๗ เอว มุนิ นามกายา วิมุตฺโต ฯค
[๒๗๐] อตฺถ ปเลติ น อุเปติ สงฺขนฺติ อตฺถ ปเลตีติ
อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายติ อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา
#๑ ม. ขิตฺตา ... วกฺขมฺภิตาติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒-๓ ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๔ ม.
#ปุรตฺถิม ทิส คตา ปจฺฉิม วา ทิส คตา อุตฺตร วา ทิส คตา ทกฺขิณ วา ทิส
#คตา อุทฺธ วา คตา อโธ วา คตา ติริย วา คตา วิทิส วา คตาติ โส เหตุ นตฺถิ
#ปจฺจโย นตฺถิ การณ นตฺถิ เยน สงฺข คจฺเฉยฺยาติ ฯ ๕ ม. ตทงฺค สมติกฺกมา ฯ ๖ ม.
#สุวิมุตฺโต ฯ ๗ ม. อจฺจนฺตอนุปาทาวิโมกฺเขนาติ ฯ
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ปรินิพฺพุโต ๑ ฯ น อุเปติ สงฺขนฺติ [๒] สงฺข น อุเปติ อุทฺเทส
น อุเปติ คณน น อุเปติ ปณฺณตฺตึ น อุเปติ ขตฺติโยติ วา
พฺราหฺมโณติ วา เวสฺโสติ วา สุทโฺ ทติ วา คหฏโติ วา
ปพฺพชิโตติ วา เทโวติ วา มนุสฺโสติ วา รูปติ วา อรูปติ วา
สฺีติ วา อสฺีติ วา เนวสฺีนาสฺีติ วา โส เหตุ
นตฺถิ ปจฺจโย นตฺถิ การณ นตฺถิ เยน สงฺข คจฺเฉยฺยาติ อตฺถ
ปเลติ น อุเปติ สงฺข ฯ เตนาห ภควา
อจฺจิ ยถา วาตเวเคน ขิตฺต (อุปสีวาติ ภควา)
อตฺถ ปเลติ น อุเปติ สงฺข
เอว มุนิ นามกายา วิมุตฺโต
อตฺถ ปเลติ น อุเปติ สงฺขนฺติ ฯ
[๒๗๑] อตฺถงฺคโต โส อุทวา โส นตฺถิ
อุทาหุ เว สสฺสติยา อโรโค
ตมฺเม มุนี สาธุ วิยากโรหิ
ตถาหิ เต วิทิโต เอส ธมฺโม ฯ
[๒๗๒] อตฺถงฺคโต โส อุทวา โส นตฺถีติ โส อตฺถงฺคโต
อุทาหุ โส ๓ นตฺถิ โส นิรุทฺโธ อุจฉฺ ินฺโน วินฏโติ อตฺถงฺคโต
โส อุทวา โส นตฺถิ ฯ
[๒๗๓] อุทาหุ เว สสฺสติยา อโรโคติ อุทาหุ [๔] ธุโว สสฺสโต
อวิปริณามธมฺโม สสฺสติสม ตตฺเถว ติฏเยฺยาติ อุทาหุ เว
#๑ ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒ ม. อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพุโต ฯ
#๓ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔ ม. นิจฺโจ ฯ
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สสฺสติยา อโรโค ฯ
[๒๗๔] ตมฺเม มุนี สาธุ วิยากโรหีติ ตนฺติ ย ปุจฺฉามิ
ย ยาจามิ ย อชฺเฌสามิ ย ปสาเทมิ ฯ มุนีติ โมน วุจฺจติ
าณ ฯเปฯ สงฺคชาลมติจฺจ โส มุนิ ฯ สาธุ วิยากโรหีติ สาธุ
อาจิกฺขาหิ เทเสหิ ปฺเปหิ ปฏเปหิ วิวราหิ วิภชาหิ อุตฺตานีกโรหิ
ปกาเสหีติ ตมฺเม มุนี สาธุ วิยากโรหิ ฯ
[๒๗๕] ตถาหิ เต วิทิโต เอส ธมฺโมติ ตถาหิ เต วิทิโต
าโต ๑ ตุลิโต ตีรโิ ต วิภาวิโต วิภูโต เอส ธมฺโมติ ตถาหิ
เต วิทิโต เอส ธมฺโม ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ
อตฺถงฺคโต โส อุทวา โส นตฺถิ
อุทาหุ เว สสฺสติยา อโรโค
ตมฺเม มุนี สาธุ วิยากโรหิ
ตถาหิ เต วิทิโต เอส ธมฺโมติ ฯ
[๒๗๖] อตฺถงฺคตสฺส น ปมาณมตฺถิ (อุปสีวาติ ภควา)
เยน น วชฺชุ ๒ ต ตสฺส นตฺถิ
สพฺเพสุ ธมฺเมสุ สมูหเตสุ
สมูหตา วาทปถาป สพฺเพ ฯ
[๒๗๗] อตฺถงฺคตสฺส น ปมาณมตฺถีติ อตฺถงฺคตสฺส อนุปาทิเสสาย
นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพุตสฺส รูปปฺปมาณ นตฺถิ เวทนาปฺปมาณ
นตฺถิ สฺาปฺปมาณ นตฺถิ สงฺขารปฺปมาณ นตฺถิ
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. วชฺชุ ฯ เอวมุปริป ฯ
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วิฺาณปฺปมาณ นตฺถิ [๑] น สวิชฺชติ น อุปลพฺภติ ปหีน สมุจฺฉินฺน
วูปสนฺต ปฏิปฺปสฺสทฺธ อภพฺพุปฺปตฺติก าณคฺคินา ทฑฺฒนฺติ
อตฺถงฺคตสฺส น ปมาณมตฺถิ ฯ อุปสีวาติ ภควาติ อุปสีวาติ
ภควา ต พฺราหฺมณ นาเมน อาลปติ ฯ ภควาติ คารวาธิวจนเมต
ฯเปฯ สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ อุปสีวาติ
ภควา ฯ
[๒๗๘] เยน น วชฺชุ ต ตสฺส นตฺถตี ิ เยน [๒] 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 ทุฏโติ วา มูโฬฺหติ
วา วินิพนฺโธติ วา ปรามฏโติ วา วิกฺเขปคโตติ วา อนิฏงฺคโตติ
วา ถามคโตติ วา เต อภิสงฺขารา ปหีนา อภิสงฺขาราน
ปหีนตฺตา คติยา เยน [๒] วเทยฺยุ เนรยิโกติ วา ติรจฺฉานโยนิโกติ
วา ปตฺติวิสยิโกติ วา มนุสฺโสติ วา เทโวติ วา รูปติ
วา อรูปติ วา สฺีติ วา อสฺีติ วา เนวสฺีนาสฺีติ
วา โส เหตุ นตฺถิ ปจฺจโย นตฺถิ การณ นตฺถิ เยน วเทยฺยุ
กเถยฺยุ [๓] โวหเรยฺยุนฺติ เยน น วชฺชุ ต ตสฺส นตฺถิ ฯ
[๒๗๙] สพฺเพสุ ธมฺเมสุ สมูหเตสูติ สพฺเพสุ ธมฺเมสุ สพฺเพสุ
ขนฺเธสุ สพฺเพสุ อายตเนสุ สพฺพาสุ ธาตูสุ สพฺพาสุ คตีสุ สพฺพาสุ
อุปปตฺตีสุ สพฺพาสุ ปฏิสนฺธีสุ สพฺเพสุ ภเวสุ สพฺเพสุ สสาเรสุ
#๑ ม. น สติ ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุ ฯ ๒ ม. ต ฯ ๓ ม. ภเณยฺยุ ทีเปยฺยุ ฯ
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สพฺเพสุ วฏเฏสุ อูหเตสุ สมูหเตสุ อุทฺธเตสุ สมุทฺธเตสุ อุปฺปาติเตสุ
สมุปฺปาติเตสุ ปหีเนสุ สมุจฺฉินฺเนสุ วูปสนฺเตสุ ปฏิปฺปสฺสทฺเธสุ
อภพฺพุปฺปตฺติเกสุ าณคฺคินา ทฑฺเฒสูติ สพฺเพสุ ธมฺเมสุ
สมูหเตสุ ฯ
[๒๘๐] สมูหตา วาทปถาป สพฺเพติ วาทปถา วุจฺจนฺติ กิเลสา
จ ขนฺธา จ อภิสงฺขารา จ ฯ ตสฺส วาทา จ วาทปถา จ
อธิวจนานิ จ อธิวจนปถา จ นิรุตตฺ ิ จ นิรุตฺติปถา จ ปฺตฺติ
จ ปฺตฺติปถา จ อูหตา สมูหตา อุทฺธตา สมุทฺธตา อุปฺปาติตา
สมุปฺปาติตา ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปปฺ สฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา
าณคฺคินา ทฑฺฒาติ สมูหตา วาทปถาป สพฺเพ ฯ
เตนาห ภควา
อตฺถงฺคตสฺส น ปมาณมตฺถิ (อุปสีวาติ ภควา)
เยน น วชฺชุ ต ตสฺส นตฺถิ
สพฺเพสุ ธมฺเมสุ สมูหเตสุ
สมูหตา วาทปถาป สพฺเพติ ฯ
สห คาถาปริโยสานา ฯเปฯ สตฺถา เม ภนฺเต ภควา สาวโกหสฺมีติ ฯ
อุปสีวมาณวกปฺหานิทฺเทโส ฉฏโ ฯ
__________________
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นนฺทมาณวกปฺหานิทฺเทโส
[๒๘๑] สนฺติ โลเก มุนโย (อิจฺจายสฺมา นนฺโท)
ชนา วทนฺติ ตยิท กถสุ
าณูปปนฺน มุนิ โน วทนฺติ
อุทาหุ เว ชีวิเกนูปปนฺน ๑ ฯ
[๒๘๒] สนฺติ โลเก มุนโยติ สนฺตีติ สนฺติ สวิชฺชนฺติ [๒]
อุปลพฺภนฺติ ฯ โลเกติ อปายโลเก ฯเปฯ อายตนโลเก ฯ
มุนโยติ มุนนิ ามกา อาชีวกา นิคฺคนฺถา ชฏิลา ตาปสาติ สนฺติ
โลเก มุนโย ฯ อิจฺจายสฺมา นนฺโทติ อิจฺจาติ ปทสนฺธิ ฯ
อายสฺมาติ ปยวจน ฯ นนฺโทติ ตสฺส พฺราหฺมณสฺส นาม ฯเปฯ
อภิลาโปติ อิจฺจายสฺมา นนฺโท ฯ
[๒๘๓] ชนา วทนฺติ ตยิท กถสูติ ชนาติ ขตฺติยา จ
พฺราหฺมณา จ เวสฺสา จ สุทฺทา จ คหฏา จ ปพฺพชิตา จ
เทวา จ มนุสฺสา จ ฯ วทนฺตีติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ
โวหรนฺติ ฯ ตยิท กถสูติ สสยปุจฺฉา วิมติปุจฺฉา เทฺวฬฺหกปุจฺฉา
อเนกสปุจฺฉา เอว นุโข น นุโข กึ นุโข กถ นุโขติ
ชนา วทนฺติ ตยิท กถสุ ฯ
[๒๘๔] าณูปปนฺน มุนิ โน วทนฺตีติ อฏสมาปตฺติาเณน
วา ปฺจาภิฺาาเณน วา อุเปต สมุเปต อุปาคต สมุปาคต
#๑ ม. ชีวเตนูปปนฺน ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. อตฺถิ ฯ
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อุปปนฺน สมุปปนฺน สมนฺนาคต มุนึ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ
ทีปยนฺติ โวหรนฺตีติ าณูปปนฺน มุนิ โน วทนฺติ ฯ
[๒๘๕] อุทาหุ เว ชีวิเกนูปปนฺนนฺติ อุทาหุ อเนกวิวิธอติปรมทุกฺกรการิกลูขชีวิกานุโยเคน อุเปต สมุเปต อุปาคต สมุปาคต
อุปปนฺน สมุปปนฺน สมนฺนาคต มุนึ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ
ทีปยนฺติ โวหรนฺตีติ อุทาหุ เว ชีวิเกนูปปนฺน ฯ เตนาห โส
พฺราหฺมโณ
สนฺติ โลเก มุนโย (อิจฺจายสฺมา นนฺโท)
ชนา วทนฺติ ตยิท กถสุ
าณูปปนฺน มุนิ โน วทนฺติ
อุทาหุ เว ชีวิเกนูปปนฺนนฺติ ฯ
[๒๘๖] น ทิฏิยา น สุติยา น าเณน
มุนีธ นนฺท กุสลา วทนฺติ
วิเสนิกตฺวา อนิฆา ๑ นิราสา
จรนฺติ เย เต มุนโยติ พฺรูมิ ฯ
[๒๘๗] น ทิฏิยา น สุติยา น าเณนาติ น ทิฏิยาติ
น ทิฏสุทธฺ ิยา ฯ น สุติยาติ น สุตสุทฺธิยา ฯ น าเณนาติ
นป อฏสมาปตฺติาเณน [๒] นป มิจฺฉาาเณนาติ น ทิฏิยา
น สุติยา น าเณน ฯ
[๒๘๘] มุนีธ นนฺท กุสลา วทนฺตีติ กุสลาติ เย เต
#๑ ม. อนีฆา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. นป ปฺจาภิฺาาเณน ฯ เอวมุปริป ฯ
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ขนฺธกุสลา ธาตุกุสลา อายตนกุสลา ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสลา สติปฏานกุสลา สมฺมปฺปธานกุสลา อิทฺธปิ าทกุสลา อินฺทฺริยกุสลา
พลกุสลา โพชฺฌงฺคกุสลา มคฺคกุสลา ผลกุสลา นิพฺพานกุสลา
เต กุสลา ทิฏสุทฺธิยา วา สุตสุทธฺ ิยา วา อฏสมาปตฺติาเณน
วา มิจฺฉาาเณน วา อุเปต สมุเปต อุปาคต สมุปาคต อุปปนฺน
สมุปปนฺน สมนฺนาคต มุนึ น วทนฺติ น กเถนฺติ น ภณนฺติ น
ทีปยนฺติ น โวหรนฺตีติ มุนีธ นนฺท กุสลา วทนฺติ ฯ
[๒๘๙] วิเสนิกตฺวา อนิฆา นิราสา จรนฺติ เย เต มุนโยติ
พฺรูมีติ เสนา วุจฺจติ มารเสนา ฯ กายทุจฺจริต มารเสนา
วจีทุจฺจริต มารเสนา มโนทุจฺจริต มารเสนา ราโค มารเสนา
โทโส มารเสนา โมโห มารเสนา โกโธ อุปนาโห มกฺโข
ปฬาโส อิสสฺ า 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 ภีรู ปวุจฺจติ
สตฺตมี วิจิกิจฺฉา เต มกฺโข ถมฺโภ เต อฏโม
ลาโภ สิโลโก สกฺกาโร มิจฺฉาลทฺโธ จ โย ยโส
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โย จตฺตาน สมุกฺกเส ปเร จ อวชานติ ๑
เอสา เต นมุจิ เสนา ๒ กณฺหสฺสาภิปฺปหาริณี
น น อสูโร ชินาติ
เชตฺวา จ ลภเต สุขนฺติ ฯ
ยโต จตูหิ อริยมคฺเคหิ สพฺพา จ มารเสนา สพฺเพ จ [๓] กิเลสา
ชิตา ปราชิตา ปภฺชิตา วิปฺปลุตฺตา ๔ ปรมฺมุขา เต ๕ วุจฺจนฺติ
วิเสนิกตฺวา ฯ อนิฆาติ ราโค นีโฆ โทโส นีโฆ โมโห นีโฆ
โกโธ นีโฆ อุปนาโห นีโฆ ฯเปฯ สพฺพากุสลาภิสงฺขารา นีฆา ฯ
เยส เอเต นีฆา ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา
อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา ทฑฺฒา เต วุจฺจนฺติ อนิฆา ฯ
นิราสาติ อาสา วุจฺจติ ตณฺหา โย ราโค สาราโค ฯเปฯ
อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ เยส เอสา อาสา ตณฺหา ปหีนา
สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา
ทฑฺฒา เต วุจฺจนฺติ นิราสา ฯ [๖] วิเสนิกตฺวา อนิฆา นิราสา
จรนฺติ เย เต มุนโยติ พฺรูมีติ เย เต อรหนฺโต ขีณาสวา ๗
วิเสนิกตฺวา จ อนิฆา จ นิราสา จ จรนฺติ อิริยนฺติ วตฺเตนฺติ
ปาเลนฺติ ยเปนฺติ ยาเปนฺติ เต โลเก มุนโยติ พฺรูมิ อาจิกฺขามิ
เทเสมิ ปฺเปมิ ปฏเปมิ วิวรามิ วิภชามิ อุตฺตานีกโรมิ
ปกาเสมีติ วิเสนิกตฺวา อนิฆา นิราสา จรนฺติ เย เต มุนโยติ
พฺรูมิ ฯ เตนาห ภควา
น ทิฏิยา น สุติยา น าเณน
#๑ ม. อวชานาติ ฯ ๒ ม. เอสา นมุจิ เต เสนา ฯ ๓ ม. ปฏิเสนิกรา ฯ ๔ ม. ชิตา
#จ ปราชิตา จ ภคฺคา วิปฺปลุคฺคา ฯ ๕ ม. เตน ฯ ๖ ม. อรหนฺโต ขีณาสวา ฯ
#๗ ม. อิเม เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ
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มุนีธ นนฺท กุสลา วทนฺติ
วิเสนิกตฺวา อนิฆา นิราสา
จรนฺติ เย เต มุนโยติ พฺรูมีติ ฯ
[๒๙๐] เยเกจิเม สมณพฺราหฺมณา เส (อิจฺจายสฺมา นนฺโท)
ทิฏสุเตนาป ๑ วทนฺติ สุทฺธึ
สีลพฺพเตนาป วทนฺติ สุทฺธึ
อเนกรูเปน วทนฺติ สุทฺธึ
กจฺจิสฺสุ เต (ภควา) ตตฺถ ยตา จรนฺตา
อตารุ ชาติฺจ ชรฺจ มาริส
ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ต ฯ
[๒๙๑] เยเกจิเม สมณพฺราหฺมณา เสติ เยเกจีติ สพฺเพน
สพฺพ สพฺพถา สพฺพ อเสส นิสฺเสส ปริยาทายวจนเมต เยเกจีติ ฯ
สมณาติ เยเกจิ อิโต พหิทฺธา ปพฺพชฺชูปคตา ปริพฺพาชกสมาปนฺนา ฯ
พฺราหฺมณาติ เยเกจิ โภวาทิกาติ เยเกจิเม สมณพฺราหฺมณา เส ฯ
อิจฺจายสฺมา นนฺโทติ อิจฺจาติ ปทสนฺธิ ฯ อายสฺมาติ ปยวจน ฯ
นนฺโทติ ตสฺส พฺราหฺมณสฺส นาม ฯเปฯ อภิลาโปติ อิจฺจายสฺมา
นนฺโท ฯ
[๒๙๒] ทิฏสุเตนาป วทนฺติ สุทฺธินฺติ ทิฏเนป สุทฺธึ วิสุทฺธึ
ปริสุทฺธึ มุตตฺ ึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ
#๑ ยุ. ทิฏเน สุเตนาป ฯ
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โวหรนฺติ สุเตนป สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมตุ ฺตึ
วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺติ ทิฏสุเตนป สุทฺธึ
วิสุทฺธึ ปริสทุ ฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมุตตฺ ึ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ
ทีปยนฺติ โวหรนฺตีติ ทิฏ สุเตนาป วทนฺติ สุทฺธึ ฯ
[๒๙๓] สีลพฺพเตนาป วทนฺติ สุทฺธินฺติ สีเลนป สุทฺธึ วิสุทฺธึ
ปริสุทฺธึ มุตตฺ ึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ
โวหรนฺติ วตฺเตนป ๑ สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตตฺ ึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ
วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺติ สีลพฺพเตนป สุทฺธึ
วิสุทฺธึ ปริสทุ ฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมุตตฺ ึ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ
ทีปยนฺติ โวหรนฺตีติ สีลพฺพเตนาป วทนฺติ สุทฺธึ ฯ
[๒๙๔] อเนกรูเปน วทนฺติ สุทฺธินฺติ อเนกวิธวตฺตกุตูหลมงฺคเลน ๒
สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมตุ ฺตึ วทนฺติ
กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺตีติ อเนกรูเปน วทนฺติ สุทฺธึ ฯ
[๒๙๕] กจฺจิสฺสุ เต (ภควา) ตตฺถ ยตา จรนฺตาติ กจฺจิสฺสูติ
สสยปุจฺฉา วิมติปุจฺฉา เทฺวฬฺหกปุจฺฉา อเนกสปุจฺฉา เอว
นุ โข นนุ โข กินฺนุ โข กถ นุ โขติ กจฺจิสฺสุ ฯ
เตติ ทิฏิคติกา ฯ ภควาติ คารวาธิวจนเมต ฯเปฯ สจฺฉิกา
ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ กจฺจิสฺสุ เต ภควา ฯ ตตฺถ ยตา
จรนฺตาติ ตตฺถาติ สกาย ทิฏิยา สกาย ขนฺติยา สกาย รุจิยา
สกาย ลทฺธิยา ฯ ยตาติ ยตา ปฏิยตา ๓ โคปตา รกฺขิตา สวุตา ฯ
#๑ ม. วเตนป ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. อเนกวิธโกตูหลมงฺคเลน ฯ เอวมุปริป ฯ
#๓ ม. ยตฺตา ปฏิยตฺตา คุตฺตา ฯ เอวมุปริป ฯ
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จรนฺตาติ จรนฺตา วิจรนฺตา อิริยนฺตา วตฺเตนฺตา ปาเลนฺตา ยเปนฺตา
ยาเปนฺตาติ กจฺจิสฺสุ เต (ภควา) ตตฺถ ยตา จรนฺตา ฯ
[๒๙๖] อตารุ ชาติฺจ ชรฺจ มาริสาติ ชาติชรามรณ
อตรึสุ อุตฺตรึสุ ปตรึสุ สมติกฺกมึสุ วีติวตฺตึสุ ฯ มาริสาติ
ปยวจน [๑] สคารวสปฺปติสฺสาธิวจนเมต มาริสาติ อตารุ ชาติฺจ
ชรฺจ มาริส ฯ
[๒๙๗] ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ตนฺติ ปุจฉฺ ามิ ตนฺติ
ปุจฺฉามิ ต ยาจามิ ต อชฺเฌสามิ ต ปสาเทมิ ๒ ต กถสฺสุ เมติ
ปุจฺฉามิ ต ฯ ภควาติ คารวาธิวจนเมต ฯเปฯ สจฺฉิกา
ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ ฯ พฺรูหิ เม ตนฺติ พฺรูหิ อาจิกฺขาหิ
เทเสหิ ปฺเปหิ ปฏเปหิ วิวราหิ วิภชาหิ อุตฺตานีกโรหิ
ปกาเสหีติ ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ต ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ
เยเกจิเม สมณพฺราหฺมณา เส (อิจฺจายสฺมา นนฺโท)
ทิฏสุเตนาป วทนฺติ สุทฺธึ
สีลพฺพเตนาป วทนฺติ สุทฺธึ
อเนกรูเปน วทนฺติ สุทฺธึ
กจฺจิสฺสุ เต (ภควา) ตตฺถ ยตา จรนฺตา
อตารุ ชาติฺจ ชรฺจ มาริส
ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ตนฺติ ฯ
[๒๙๘] เยเกจิเม สมณพฺราหฺมณา เส (นนฺทาติ ภควา)
#๑ ม. ครุวจน ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. อิเม เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ
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ทิฏสุเตนาป วทนฺติ สุทฺธึ
สีลพฺพเตนาป วทนฺติ สุทฺธึ
อเนกรูเปน วทนฺติ สุทฺธึ
กิฺจาป เต ตตฺถ ยตา จรนฺติ
นาตรึสุ ชาติชรนฺติ พฺรูมิ ฯ
[๒๙๙] เยเกจีติ สพฺเพน สพฺพ สพฺพถา สพฺพ อเสส นิสฺเสส
ปริยาทายวจนเมต เยเกจีติ ฯ สมณาติ เยเกจิ อิโต พหิทฺธา
ปพฺพชฺชูปคตา ปริพฺพาชกสมาปนฺนา ฯ พฺราหฺมณาติ เยเกจิ
โภวาทิกาติ เยเกจิเม สมณพฺราหฺมณา เส ฯ นนฺทาติ ภควาติ
นนฺทาติ ภควา ต พฺราหฺมณ นาเมน อาลปติ ฯ ภควาติ
คารวาธิวจนเมต ฯเปฯ สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ
นนฺทาติ ภควา ฯ
[๓๐๐] ทิฏสุเตนาป วทนฺติ สุทฺธินฺติ ทิฏเนป สุทฺธึ วิสุทฺธึ
ปริสุทฺธึ มุตตฺ ึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ
โวหรนฺติ สุเตนป สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตฺตึ วิมุตตฺ ึ
ปริมุตฺตึ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺติ ทิฏสุเตนป
สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ วทนฺติ กเถนฺติ
ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺตีติ ทิฏสุเตนาป วทนฺติ สุทฺธึ ฯ
[๓๐๑] สีลพฺพเตนาป วทนฺติ สุทฺธินฺติ สีเลนป สุทฺธึ วิสุทฺธึ
ปริสุทฺธึ มุตตฺ ึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ
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โวหรนฺติ วตฺเตนป สุทธฺ ึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมตุ ฺตึ
วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺติ สีลพฺพเตนป สุทฺธึ
วิสทฺธึ ปริสทุ ฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมุตตฺ ึ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ
ทีปยนฺติ โวหรนฺตีติ สีลพฺพเตนาป วทนฺติ สุทฺธึ ฯ
[๓๐๒] อเนกรูเปน วทนฺติ สุทฺธนิ ฺติ อเนกวิธวตฺตกุตูหลมงฺคเลน
สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมตุ ฺตึ วทนฺติ
กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺตีติ อเนกรูเปน วทนฺติ สุทฺธึ ฯ
[๓๐๓] กิฺจาป เต ตตฺถ ยตา จรนฺตีติ กิฺจาปติ
ปทสนฺธิ ปทสสคฺโค ปทปาริปูริ อกฺขรสมวาโย พฺยฺชนสิลิฏตา
ปทานุปุพฺพกเมต กิฺจาปติ ฯ เตติ ทิฏิคติกา ฯ ตตฺถาติ
สกาย ทิฏิยา สกาย ขนฺติยา สกาย รุจิยา สกาย ลทฺธิยา ฯ
ยตาติ ยตา ปฏิยตา โคปตา รกฺขิตา สวุตา ฯ จรนฺตีติ จรนฺติ
วิจรนฺติ อิรยิ นฺติ วตฺเตนฺติ ปาเลนฺติ ยเปนฺติ ยาเปนฺตีติ กิฺจาป
เต ตตฺถ ยตา จรนฺติ ฯ
[๓๐๔] นาตรึสุ ชาติชรนฺติ พฺรมู ีติ ชาติชรามรณ น ตรึสุ
น อุตฺตรึสุ น ปตรึสุ น สมติกฺกมึสุ น วีติวตฺตึสุ ชาติชรามรณา
อนิกฺขนฺตา อนิสฺสฏา อนติกฺกนฺตา [๑] อวีติวตฺตา อนฺโตชาติชรามรเณ
ปริวตฺเตนฺติ อนฺโตสสารปเถ ปริวตฺเตนฺติ ชาติยา
อนุคตา ชราย อนุสฏา พฺยาธินา อภิภูตา มรเณน อพฺภาหตา
อตาณา อเลณา อสรณา อสรณีภูตาติ พฺรูมิ อาจิกฺขามิ
#๑ ม. สมติกกฺ นฺตา ฯ เอวมุปริป ฯ
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เทเสมิ ปฺเปมิ ปฏเปมิ วิวรามิ วิภชามิ อุตฺตานีกโรมิ
ปกาเสมีติ นาตรึสุ ชาติชรนฺติ พฺรูมิ ฯ เตนาห ภควา
เยเกจิเม สมณพฺราหฺมณา เส (นนฺทาติ ภควา)
ทิฏสุเตนาป วทนฺติ สุทฺธึ
สีลพฺพเตนาป วทนฺติ สุทฺธึ
อเนกรูเปน วทนฺติ สุทฺธึ
กิฺจาป เต ตตฺถ ยตา จรนฺติ
นาตรึสุ ชาติชรนฺติ พฺรูมีติ ฯ
[๓๐๕] เยเกจิเม สมณพฺราหฺมณา เส (อิจฺจายสฺมา นนฺโท)
ทิฏสุเตนาป วทนฺติ สุทฺธึ
สีลพฺพเตนาป วทนฺติ สุทฺธึ
อเนกรูเปน วทนฺติ สุทฺธึ
เต เจ มุนี พฺรูสิ อโนฆติณฺเณ
อถ โก จรหิ เทวมนุสฺสโลเก
อตาริ ชาติฺจ ชรฺจ มาริส
ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ต ฯ
[๓๐๖] เยเกจิเม สมณพฺราหฺมณา เสติ เยเกจีติ สพฺเพน
สพฺพ สพฺพถา สพฺพ อเสส นิสฺเสส ปริยาทายวจนเมต เยเกจีติ ฯ
สมณาติ เยเกจิ อิโต พหิทฺธา ปพฺพชฺชูปคตา ปริพฺพาชกสมาปนฺนา ฯ
พฺราหฺมณาติ เยเกจิ โภวาทิกาติ เยเกจิเม สมณพฺราหฺมณา เส ฯ
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อิจฺจายสฺมา นนฺโทติ อิจฺจาติ ปทสนฺธิ ฯ อายสฺมาติ ปยวจน ฯ
นนฺโทติ ตสฺส พฺราหฺมณสฺส นาม ฯเปฯ อภิลาโปติ อิจฺจายสฺมา
นนฺโท ฯ
[๓๐๗] ทิฏสุเตนาป วทนฺติ สุทฺธินฺติ ทิฏเนป สุทฺธึ วิสุทฺธึ
ปริสุทฺธึ มุตตฺ ึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ
โวหรนฺติ สุเตนป สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมตุ ฺตึ
วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺติ ทิฏสุเตนป สุทฺธึ
วิสุทฺธึ ปริสทุ ฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมุตตฺ ึ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ
ทีปยนฺติ โวหรนฺตีติ ทิฏ สุเตนาป วทนฺติ สุทฺธึ ฯ
[๓๐๘] สีลพฺพเตนาป วทนฺติ สุทฺธินฺติ สีเลนป สุทฺธึ วิสุทฺธึ
ปริสุทฺธึ มุตตฺ ึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ
โวหรนฺติ วตฺเตนป สุทธฺ ึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมตุ ฺตึ
วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺติ สีลพฺพเตนป สุทฺธึ
วิสุทฺธึ ปริสทุ ฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมุตตฺ ึ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ
ทีปยนฺติ โวหรนฺตีติ สีลพฺพเตนาป วทนฺติ สุทฺธึ ฯ
[๓๐๙] อเนกรูเปน วทนฺติ สุทฺธนิ ฺติ อเนกวิธวตฺตกุตูหลมงฺคเลน
สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ วทนฺติ กเถนฺติ
ภณนฺติ ทีปยนฺติ โวหรนฺตีติ อเนกรูเปน วทนฺติ สุทฺธึ ฯ
[๓๑๐] เต เจ มุนี พฺรูสิ อโนฆติณฺเณติ เต เจติ ทิฏิคติเก ฯ
มุนีติ โมน วุจฺจติ าณ ฯเปฯ สงฺคชาลมติจฺจ โส
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มุนิ ฯ พฺรสู ิ อโนฆติณฺเณติ กาโมฆ ภโวฆ ทิฏโฆ อวิชฺโชฆ
อติณฺเณ อนุตฺติณฺเณ ๑ อนิตฺติณฺเณ ๒ อนติกฺกนฺเต อสมติกฺกนฺเต
อวีติวตฺเต อนฺโตชาติชรามรเณ ปริวตฺตนฺเต อนฺโตสสารปเถ
ปริวตฺตนฺเต ชาติยา อนุคเต ชราย อนุสเฏ พฺยาธินา อภิภูเต
มรเณน อพฺภาหเต อตาเณ อเลเณ อสรเณ อสรณีภูเต ฯ พฺรสู ีติ
พฺรูสิ อาจิกฺขสิ เทเสสิ ปฺเปสิ ปฏเปสิ วิวรสิ วิภชสิ
อุตฺตานีกโรสิ ปกาเสสีติ เต เจ มุนี พฺรูสิ อโนฆติณฺเณ ฯ
[๓๑๑] อถ โก จรหิ เทวมนุสสฺ โลเก อตาริ ชาติฺจ
ชรฺจ มาริสาติ อถ โก เอโส สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย ชาติชรามรณ อตาริ
อุตฺตาริ ปตริ สมติกฺกมิ วีติวตฺตยิ ฯ มาริสาติ ปยวจน ครุวจน
สคารวสปฺปติสฺสาธิวจนเมต มาริสาติ อถ โก จรหิ เทวมนุสฺสโลเก
อตาริ ชาติฺจ ชรฺจ มาริส ฯ
[๓๑๒] ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ตนฺติ ปุจฉฺ ามิ ตนฺติ
ปุจฺฉามิ ต ยาจามิ ต อชฺเฌสามิ ต ปสาเทมิ ต กถยสฺสุ
เมติ ปุจฺฉามิ ต ฯ ภควาติ คารวาธิวจนเมต ฯเปฯ สจฺฉิกา
ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ ฯ พฺรูหิ เม ตนฺติ พฺรูหิ อาจิกฺขาหิ
เทเสหิ ปฺเปหิ ปฏเปหิ วิวราหิ วิภชาหิ อุตฺตานีกโรหิ
ปกาเสหีติ ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ต ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ๔
เยเกจิเม สมณพฺราหฺมณา เส (อิจฺจายสฺมา นนฺโท)
#๑-๒ ม. อิเม เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ
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ทิฏสุเตนาป วทนฺติ สุทฺธึ
สีลพฺพเตนาป วทนฺติ สุทฺธึ
อเนกรูเปน วทนฺติ สุทฺธึ
เต เจ มุนี พฺรูสิ อโนฆติณฺเณ
อถ โก จรหิ เทวมนุสฺสโลเก
อตาริ ชาติฺจ ชรฺจ มาริส
ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ตนฺติ ฯ
[๓๑๓] นาห สพฺเพ สมณพฺราหฺมณา เส (นนฺทาติ ภควา)
ชาติชราย นิวุตาติ พฺรูมิ
เยสีธ ทิฏว สุต มุต วา
สีลพฺพต วาป ปหาย สพฺพ
อเนกรูปมฺป ปหาย สพฺพ
ตณฺห ปริฺาย อนาสวา เย ๑
เต เว นรา โอฆติณฺณาติ พฺรูมิ ฯ
[๓๑๔] นาห สพฺเพ สมณพฺราหฺมณา เส (นนฺทาติ ภควา)
ชาติชราย นิวุตาติ พฺรูมีติ นาห นนฺท สพฺเพ สมณพฺราหฺมณา
ชาติชราย อาวุตา นิวุตา โอผุฏา ๒ ปหิตา ปฏิจฺฉนฺนา ปฏิกุชฺชิตาติ
วทามิ อตฺถิ เต สมณพฺราหฺมณา เยส ชาติ จ ชรามรณฺจ
ปหีนา อุจฺฉินนฺ มูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ
อนุปฺปาทธมฺมาติ พฺรูมิ อาจิกฺขามิ เทเสมิ ปฺเปมิ ปฏเปมิ
#๑ ม. อนาสวา เส ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. โอวุฏา ฯ เอวมุปริป ฯ
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วิวรามิ วิภชามิ อุตฺตานีกโรมีติ นาห สพฺเพ สมณพฺราหฺมณา เส
(นนฺทาติ ภควา) ชาติชราย นิวุตาติ พฺรูมิ ฯ
[๓๑๕] เยสีธ ทิฏว สุต มุต วา สีลพฺพต วาป ปหาย
สพฺพนฺติ เย สพฺพา ทิฏสุทฺธิโย ปหาย [๑] ปชหิตฺวา วิโนเทตฺวา
พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวงฺคเมตฺวา เย สพฺพา สุตสุทฺธิโย เย
สพฺพา ทิฏ สุตสุทฺธิโย เย สพฺพา มุตสุทฺธิโย เย สพฺพา
สีลสุทฺธิโย เย สพฺพา วตฺตสุทฺธิโย เย สพฺพา สีลพฺพตฺตสุทฺธิโย
ปหาย ปชหิตฺวา วิโนเทตฺวา พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวงฺคเมตฺวาติ
เยสีธ ทิฏว สุต มุต วา สีลพฺพต วาป ปหาย สพฺพ ฯ
[๓๑๖] อเนกรูปมฺป ปหาย สพฺพนฺติ อเนกวิธวตฺตกุตูหลมงฺคเลน
สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมตุ ฺตึ ปหาย
ปชหิตฺวา วิโนเทตฺวา พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวงฺคเมตฺวาติ อเนกรูปมฺป
ปหาย สพฺพ ฯ
[๓๑๗] ตณฺห ปริฺาย อนาสวา เย เต เว นรา โอฆติณฺณาติ
พฺรูมีติ ตณฺหนฺติ รูปตณฺหา สทฺทตณฺหา คนฺธตณฺหา
รสตณฺหา โผฏพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา ฯ ปริฺายาติ ตณฺห
ตีหิ ปริฺาหิ ปริชานิตฺวา าตปริฺาย ตีรณปริฺาย
ปหานปริฺาย ฯ
กตมา าตปริฺา ฯ ตณฺห ปชานาติ ๒ อย รูปตณฺหา อย
สทฺทตณฺหา อย คนฺธตณฺหา อย รสตณฺหา อย โผฏพฺพตณฺหา
#๑ ม. ชหิตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ชานาติ ฯ
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อย ธมฺมตณฺหาติ ปชานาติ ปสฺสติ อย าตปริฺา ฯ
กตมา ตีรณปริฺา ฯ เอว าต กตฺวา ตณฺห ตีเรติ
อนิจฺจโต ทุกฺขโต โรคโต คณฺฑโต ฯเปฯ อนิสฺสรณโต ตีเรติ
อย ตีรณปริฺา ฯ
กตมา ปหานปริฺา ฯ เอว ตีเรตฺวา ตณฺห ปชหติ
วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาวงฺคเมติ ฯ วุตฺต เหต ภควตา โย
ภิกฺขเว ตณฺหาย ฉนฺทราโค ต ปชหถ เอว สา ตณฺหา ปหีนา
ภวิสฺสติ อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ
อนุปฺปาทธมฺมาติ ฯ อย ปหานปริฺา ฯ ตณฺห อิมาหิ ตีหิ
ปริฺาหิ ปริชานิตฺวาติ ตณฺห ปริฺาย ฯ
อนาสวาติ จตฺตาโร อาสวา กามาสโว ภวาสโว ทิฏาสโว
อวิชฺชาสโว เยส อิเม อาสวา ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา
อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา เต วุจฺจนฺติ อนาสวา ฯ
เยติ ๑ อรหนฺโต ขีณาสวา ฯ
ตณฺห ปริฺาย อนาสวา เย เต เว นรา โอฆติณฺณาติ
พฺรูมีติ เย ตณฺห ปริฺาย อนาสวา เต กาโมฆ ติณฺณา
ภโวฆ ติณณ
ฺ า ทิฏโฆ ติณฺณา อวิชฺโชฆ ติณฺณา สพฺพ
สสารปถ ติณฺณา อุตฺติณฺณา นิตฺติณฺณา ๒ อติกฺกนฺตา สมติกฺกนฺตา
วีติวตฺตาติ พฺรูมิ อาจิกฺขามิ เทเสมิ ปฺเปมิ ปฏเปมิ
วิวรามิ วิภชามิ อุตฺตานีกโรมิ ปกาเสมีติ ตณฺห ปริฺาย
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. นิตฺถิณณ
ฺ า ฯ เอวมุปริป ฯ
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อนาสวา เย เต เว นรา โอฆติณฺณาติ พฺรูมิ ฯ เตนาห ภควา
นาห สพฺเพ สมณพฺราหฺมณา เส (นนฺทาติ ภควา)
ชาติชราย นิวุตาติ พฺรูมิ
เยสีธ ทิฏว สุต มุต วา
สีลพฺพต วาป ปหาย สพฺพ
อเนกรูปมฺป ปหาย สพฺพ
ตณฺห ปริฺาย อนาสวา เย
เต เว นรา โอฆติณฺณาติ พฺรูมีติ ฯ
[๓๑๘] เอตาภินนฺทามิ วโจ มเหสิโน
สุกิตฺติต โคตม นูปธีก
เยสีธ ทิฏว สุต มุต วา
สีลพฺพต วาป ปหาย สพฺพ
อเนกรูปมฺป ปหาย สพฺพ
ตณฺห ปริฺาย อนาสวา เย
อหมฺป เต โอฆติณฺณาติ พฺรูมิ ฯ
[๓๑๙] เอตาภินนฺทามิ วโจ มเหสิโนติ เอตนฺติ ตุยฺห วจน
พฺยปถ เทสน อนุสนฺธึ นนฺทามิ อภินนฺทามิ โมทามิ อนุโมทานิ อิจฺฉามิ
สาทิยามิ ปตฺถยามิ ปหยามิ อภิชปฺปามิ ฯ มเหสิโนติ [๑] มเหสี
ภควา ฯ มหนฺต สีลกฺขนฺธ เอสิ คเวสิ ปริเยสีติ มเหสี ฯเปฯ กห
เทวเทโว กห นราสโภติ มเหสีติ เอตาภินนฺทามิ วโจ มเหสิโน ฯ
#๑ ม. ถึ. ฯ
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[๓๒๐] สุกิตฺติต โคตม นูปธีกนฺติ สุกิตฺติตนฺติ สุอาจิกฺขิต
สุเทสิต สุปฺปต สุปฏปต สุวิวริต สุวภิ ตฺต สุอุตตฺ านีกต
สุปกาสิต ฯ โคตม นูปธีกนฺติ อุปธี วุจฺจนฺติ กิเลสา จ ขนฺธา
จ อภิสงฺขารา จ ฯ อุปธิปหาน อุปธิวูปสโม อุปธิปฏินิสฺสคฺโค
อุปธิปฏิปฺปสฺสทฺธิ ๑ อมต นิพฺพานนฺติ สุกิตฺติต โคตม นูปธีก ฯ
[๓๒๑] เยสีธ ทิฏว สุต มุต วา สีลพฺพต วาป ปหาย
สพฺพนฺติ เย สพฺพา ทิฏ สุทฺธิโย ปหาย ปชหิตฺวา วิโนเทตฺวา
พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวงฺคเมตฺวา เย สพฺพา สุตสุทฺธิโย เย
สพฺพา ทิฏ สุตสุทฺธิโย เย สพฺพา มุตสุทฺธิโย เย สพฺพา
สีลสุทฺธิโย เย สพฺพา วตฺตสุทฺธิโย เย สพฺพา สีลพฺพตฺตสุทฺธิโย
ปหาย ปชหิตฺวา วิโนเทตฺวา พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวงฺคเมตฺวาติ
เยสีธ ทิฏว สุต มุต วา สีลพฺพต วาป ปหาย
สพฺพ ฯ
[๓๒๒] อเนกรูปมฺป ปหาย สพฺพนฺติ อเนกวิธวตฺตกุตูหลมงฺคเลน
สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมตุ ฺตึ ปหาย
ปชหิตวฺ า วิโนเทตฺวา พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวงฺคเมตฺวาติ อเนกรูปมฺป
ปหาย สพฺพ ฯ
[๓๒๓] ตณฺห ปริฺาย อนาสวา เย อหมฺป เต โอฆติณฺณาติ
พฺรูมีติ ตณฺหนฺติ รูปตณฺหา สทฺทตณฺหา คนฺธตณฺหา รสตณฺหา
โผฏพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา ฯ ตณฺห ปริฺายาติ ตณฺห
#๑ ม. อุปธิวปู สม อุปธินิสฺสคฺค อุปธิปฏิปฺปสฺสทฺธ ฯ

สุตฺต ขุ. จูฬนิทฺเทโส - หนาที่ 159

ตีหิ ปริฺาหิ ปริชานิตฺวา าตปริฺาย ตีรณปริฺาย
ปหานปริฺาย ฯ
กตมา าตปริฺา ฯ ตณฺห ปชานาติ อย รูปตณฺหา อย
สทฺทตณฺหา อย คนฺธตณฺหา อย รสตณฺหา อย โผฏพฺพตณฺหา
อย ธมฺมตณฺหาติ ปชานาติ ปสฺสติ อย าตปริฺา ฯ
กตมา ตีรณปริฺา ฯ เอว าต กตฺวา ตณฺห ตีเรติ
อนิจฺจโต ทุกฺขโต โรคโต คณฺฑโต สลฺลโต อฆโต อาพาธโต ปรโต
ปโลกโต อีติโต อุปทฺทวโต ภยโต อุปสคฺคโต จลโต ปภงฺคุโต
อทฺธุวโต อตาณโต อเลณโต อสรณโต อสรณีภูตโต ริตตฺ โต
ตุจฺฉโต สฺุโต อนตฺตโต อาทีนวโต วิปริณามธมฺมโต
อสารกโต อฆมูลกโต วธกโต สาสวโต ๑ สงฺขตโต มารามิสโต
ชาติธมฺมโต ชราธมฺมโต พฺยาธิธมฺมโต มรณธมฺมโต
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมโต สมุทยโต อตฺถงฺคมโต อนสฺสาทโต ๒-e
อาทีนวโต อนิสฺสรณโต ตีเรติ อย ตีรณปริฺา ฯ
กตมา ปหานปริฺา ฯ เอว ตีเรตฺวา ตณฺห ปชหติ
วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาวงฺคเมติ อย ปหานปริฺา ฯ ต
ตณฺห อิมาหิ ตีหิ ปริฺาหิ ปริชานิตฺวาติ ตณฺห ปริฺาย ฯ
อนาสวาติ จตฺตาโร อาสวา กามาสโว ภวาสโว ทิฏาสโว
อวิชฺชาสโว ฯ เยส อิเม อาสวา ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา
ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา เต วุจฺจนฺติ
#๑ ม. วิภวโต ฯ ๒ ม. อสฺสาทโต ฯ เอวมุปริป ฯ
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อนาสวา ฯ เยติ ๑ อรหนฺโต ขีณาสวา ฯ
ตณฺห ปริฺาย อนาสวา เย อหมฺป เต โอฆติณฺณาติ
พฺรูมีติ เย ตณฺห ปริฺาย อนาสวา อหมฺป เต กาโมฆ
ติณฺณา ภโวฆ ติณฺณา ทิฏโฆ ติณฺณา อวิชฺโชฆ ติณณ
ฺ า
สพฺพ สสารปถ ติณณ
ฺ า อุตฺติณฺณา นิตฺติณณ
ฺ า อติกฺกนฺตา
สมติกฺกนฺตา วีติวตฺตาติ พฺรูมิ วทามีติ ตณฺห ปริฺาย อนาสวา
เย อหมฺป เต โอฆติณฺณาติ พฺรูมิ ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ
เอตาภินนฺทามิ วโจ มเหสิโน
สุกิตฺติต โคตม นูปธีก
เยสีธ ทิฏว สุต มุต วา
สีลพฺพต วาป ปหาย สพฺพ
อเนกรูปมป ปหาย สพฺพ
ตณฺห ปริฺาย อนาสวา เย
อหมฺป เต โอฆติณฺณาติ พฺรูมีติ ฯ
สห คาถาปริโยสานา ฯเปฯ สตฺถา เม ภนฺเต ภควา สาวโกหมสฺมีติ ๒ ฯ
นนฺทมาณวกปฺหานิทฺเทโส สตฺตโม ฯ
___________________
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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เหมกมาณวกปฺหานิทฺเทโส
[๓๒๔] เยเม ปุพฺเพ วิยากสุ (อิจฺจายสฺมา เหมโก)
หุร โคตมสาสนา
อิจฺจาสิ อิติ ภวิสฺสติ
สพฺพนฺต อิติหีติห
สพฺพนฺต ตกฺกวฑฺฒน
นาห ตตฺถ อภิรมึ ฯ
[๓๒๕] เยเม ปุพฺเพ วิยากสูติ เยติ โย จ พาวรี พฺราหฺมโณ
เย จฺเ ตสฺส อาจริยา เต สก ทิฏึ สก ขนฺตึ สก รุจึ
สก ลทฺธึ สก อชฺฌาสย สก อธิปปฺ าย พฺยากรึสุ ๑ อาจิกฺขึสุ
เทสยึสุ ปฺปสุ ปฏปสุ วิวรึสุ วิภชึสุ อุตฺตานีมกสุ ปกาเสสุนฺติ
เยเม ปุพฺเพ วิยากสุ ฯ อิจฺจายสฺมา เหมโกติ อิจฺจาติ
ปทสนฺธิ ฯเปฯ ปทานุปุพฺพกเมต อิจฺจาติ ฯ อายสฺมาติ ปยวจน
ครุวจน สคารวสปฺปติสฺสาธิวจนเมต อายสฺมาติ ฯ เหมโกติ
นาม ฯเปฯ อภิลาโปติ อิจฺจายสฺมา เหมโก ฯ
[๓๒๖] หุร โคตมสาสนาติ หุร โคตมสาสนา ปร โคตมสาสนา
ปุเร โคตมสาสนา ปมตร โคตมสาสนา พุทฺธสาสนา ชินสาสนา
ตถาคตสาสนา อรหนฺตสาสนาติ หุร โคตมสาสนา ฯ
[๓๒๗] อิจฺจาสิ อิติ ภวิสฺสตีติ เอว กิร อสิ เอว กิร
#๑ ม. พฺยากสุ ฯ
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ภวิสฺสตีติ อิจฺจาสิ อิติ ภวิสฺสติ ฯ
[๓๒๘] สพฺพนฺต อิติหีติหนฺติ สพฺพนฺต อิติหีติห อิติกิราย
ปรมฺปราย ปฏกสมฺปทาย ตกฺกเหตุ นยเหตุ อาการปริวิตกฺเกน
ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติยา น สาม สยมภิฺาต น อตฺตปจฺจกฺข
ธมฺม กถยึสูติ สพฺพนฺต อิติหีติห ฯ
[๓๒๙] สพฺพนฺต ตกฺกวฑฺฒนนฺติ สพฺพนฺต ตกฺกวฑฺฒน วิตกฺกวฑฺฒน สงฺกปฺปวฑฺฒน กามวิตกฺกวฑฺฒน พฺยาปาทวิตกฺกวฑฺฒน
วิหึสาวิตกฺกวฑฺฒน
าติวิตกฺกวฑฺฒน
ชนปทวิตกฺกวฑฺฒน
อมรวิตกฺกวฑฺฒน ๑ ปรานุทฺทยตาปฏิสยุตฺตวิตกฺกวฑฺฒน ลาภสกฺการสิโลกปฏิสยุตฺตวิตกฺกวฑฺฒน อนวฺตฺติปฏิสยุตฺตวิตกฺกวฑฺฒนนฺติ
สพฺพนฺต ตกฺกวฑฺฒน ฯ
[๓๓๐] นาห ตตฺถ อภิรมินฺติ น วินฺทึ นาธิคจฺฉึ น ปฏิลภินฺติ
นาห ตตฺถ อภิรมึ ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ
เยเม ปุพฺเพ วิยากสุ (อิจฺจายสฺมา เหมโก)
หุร โคตมสาสนา
อิจฺจาสิ อิติ ภวิสฺสติ
สพฺพนฺต อิติหีติห
สพฺพนฺต ตกฺกวฑฺฒน
นาห ตตฺถ อภิรมินฺติ ฯ
[๓๓๑] ตฺวฺจ เม ธมฺมมกฺขาหิ ตณฺหานิคฺฆาตน มุนิ
#๑ ม. อมราวิตกฺกวฑฺฒน ฯ เอวมุปริป ฯ
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ย วิทิตฺวา สโต จร ตเร โลเก วิสตฺติก ฯ
[๓๓๒] ตฺวฺจ เม ธมฺมมกฺขาหีติ ตฺวนฺติ ภควนฺต ภณติ ฯ
ธมฺมมกฺขาหีติ ธมฺมนฺติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ
สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณณ
ฺ  ปริสุทธฺ  พฺรหฺมจริย
จตฺตาโร สติปฏาเน จตฺตาโร สมฺมปฺปธาเน จตฺตาโร อิทธฺ ิปาเท
ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ พลานิ สตฺต โพชฺฌงฺเค อริย
อฏงฺคิก มคฺค นิพฺพานฺจ นิพฺพานคามินิฺจ ปฏิปท อกฺขาหิ
อาจิกฺขาหิ เทเสหิ ปฺเปหิ ปฏเปหิ วิวราหิ วิภชาหิ
อุตฺตานีกโรหิ ปกาเสหีติ ตฺวฺจ เม ธมฺมมกฺขาหิ ฯ
[๓๓๓] ตณฺหานิคฺฆาตน มุนตี ิ ตณฺหาติ รูปตณฺหา
สทฺทตณฺหา คนฺธตณฺหา รสตณฺหา โผฏพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา ฯ
ตณฺหานิคฺฆาตนนฺติ ตณฺหานิคฺฆาตน ตณฺหาปหาน ตณฺหาวูปสม
ตณฺหาปฏินิสฺสคฺค ตณฺหาปฏิปฺปสฺสทฺธึ อมต นิพฺพาน ฯ มุนีติ
โมน วุจฺจติ าณ ฯเปฯ สงฺคชาลมติจฺจ โส มุนีติ
ตณฺหานิคฺฆาตน มุนิ ฯ
[๓๓๔] ย วิทิตฺวา สโต จรนฺติ ย วิทิต กตฺวา ตุลยิตฺวา
ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภตู  กตฺวา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ
วิทิต กตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา สพฺเพ
สงฺขารา ทุกฺขาติ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ฯเปฯ ยงฺกิฺจิ
สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ วิทิต กตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา
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วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา ฯ สโตติ จตูหากาเรหิ สโต กาเย
กายานุปสฺสนาสติปฏาน ภาเวนฺโต สโต ฯเปฯ โส วุจฺจติ
สโต ฯ จรนฺติ จรนฺโต วิจรนฺโต อิริยนฺโต วตฺเตนฺโต ปาเลนฺโต
ยเปนฺโต ยาเปนฺโตติ ย วิทิตฺวา สโต จร ฯ
[๓๓๕] ตเร โลเก วิสตฺติกนฺติ วิสตฺติกา วุจฺจติ ตณฺหา
โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ วิสตฺติกาติ
เกนตฺเถน วิสตฺติกา ฯเปฯ วิสฏา วิตฺถตาติ วิสตฺติกา ฯ
โลเกติ อปายโลเก มนุสฺสโลเก เทวโลเก ขนฺธโลเก ธาตุโลเก
อายตนโลเก ฯ ตเร โลเก วิสตฺติกนฺติ ยา สา โลเก วิสตฺติกา
โลเก ต วิสตฺติก สโต ตเรยฺย อุตฺตเรยฺย ปตเรยฺย
สมติกฺกเมยฺย วีติวตฺเตยฺยาติ ๑ ตเร โลเก วิสตฺติก ฯ เตนาห
โส พฺราหฺมโณ
ตฺวฺจ เม ธมฺมมกฺขาหิ ตณฺหานิคฺฆาตน มุนิ
ย วิทิตฺวา สโต จร ตเร โลเก วิสตฺติกนฺติ ฯ
[๓๓๖] อิธ ทิฏสุตมุต (วิฺาเตสุ) ปยรูเปสุ เหมก
ฉนฺทราควิโนทน
นิพฺพานปทมจฺจุต ฯ
[๓๓๗] อิธ ทิฏสุตมุต วิฺาเตสูติ ทิฏ นฺติ จกฺขุนา.
ทิฏ ฯ สุตนฺติ โสเตน สุต ฯ มุตนฺติ มุต ฆาเนน ฆายิต
ชิวฺหาย สายิต กาเยน ผุฏ ฯ วิฺาตนฺติ มนสา าตนฺติ ๒
อิธ ทิฏสุตมุต วิฺาเตสุ ฯ
#๑ ม. ตเรยฺย ... วีติวตฺเตยฺยนฺติ ฯ ๒ ม. วิฺาตนฺติ ฯ
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[๓๓๘] ปยรูเปสุ เหมกาติ กิฺจ โลเก ปยรูป สาตรูป ฯ
จกฺขุ ๑ โลเก ปยรูป สาตรูป โสต ฆาน ชิวฺหา กาโย มโน โลเก
ปยรูป สาตรูป รูป โลเก ปยรูป สาตรูป สทฺทา คนฺธา รสา
โผฏพฺพา ธมฺมา โลเก ปยรูป สาตรูป จกฺขุวิฺาณ โลเก
ปยรูป สาตรูป โสตวิฺาณ ฆานวิฺาณ ชิวฺหาวิฺาณ
กายวิฺาณ มโนวิฺาณ โลเก ปยรูป สาตรูป จกฺขุสมฺผสฺโส
โลเก ปยรูป สาตรูป โสตสมฺผสฺโส ฆานสมฺผสฺโส ชิวฺหาสมฺผสฺโส
กายสมฺผสฺโส มโนสมฺผสฺโส โลเก ปยรูป สาตรูป จกฺขุสมฺผสฺสชา
เวทนา โลเก ปยรูป สาตรูป โสตสมฺผสฺสชา เวทนา ฆานสมฺผสฺสชา
เวทนา ชิวหฺ าสมฺผสฺสชา เวทนา กายสมฺผสฺสชา เวทนา
มโนสมฺผสฺสชา เวทนา โลเก ปยรูป สาตรูป รูปสฺา โลเก
ปยรูป สาตรูป สทฺทสฺา คนฺธสฺา รสสฺา โผฏพฺพสฺา
ธมฺมสฺา โลเก ปยรูป สาตรูป รูปสฺเจตนา โลเก
ปยรูป สาตรูป สทฺทสฺเจตนา คนฺธสฺเจตนา รสสฺเจตนา
โผฏพฺพสฺเจตนา ธมฺมสฺเจตนา โลเก ปยรูป สาตรูป รูปตณฺหา
โลเก ปยรูป สาตรูป สทฺทตณฺหา คนฺธตณฺหา รสตณฺหา
โผฏพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา โลเก ปยรูป สาตรูป รูปวิตกฺโก
โลเก ปยรูป สาตรูป สทฺทวิตกฺโก คนฺธวิตกฺโก รสวิตกฺโก
โผฏพฺพวิตกฺโก ธมฺมวิตกฺโก โลเก ปยรูป สาตรูป รูปวิจาโร
โลเก ปยรูป สาตรูป สทฺทวิจาโร คนฺธวิจาโร รสวิจาโร โผฏพฺพวิจาโร
#๑ ม. จกฺขุ ฯ
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ธมฺมวิจาโร โลเก ปยรูป สาตรูปนฺติ ปยรูเปสุ ฯ
เหมกาติ ภควา ต พฺราหฺมณ นาเมน อาลปติ ฯ
[๓๓๙] ฉนฺทราควิโนทนนฺติ ฉนฺทราโคติ โย กาเมสุ
กามจฺฉนฺโท กามราโค กามนนฺทิ กามตณฺหา กามสิเนโห
กามปริฬาโห กามมุจฺฉา กามชฺโฌสาน กาโมโฆ กามโยโค
กามุปาทาน กามจฺฉนฺทนีวรณ ฯ ฉนฺทราควิโนทนนฺติ ฉนฺทราคปฺปหาน
ฉนฺทราควูปสม ฉนฺทราคปฏินิสฺสคฺค ฉนฺทราคปฏิปฺปสฺสทฺธึ อมต
นิพฺพานนฺติ ฉนฺทราควิโนทน ฯ
[๓๔๐] นิพฺพานปทมจฺจุตนฺติ นิพฺพานปท ตาณปท เลณปท
ปรายนปท อภยปท ฯ อจฺจุตนฺติ นิจฺจ ธุว สสฺสต อวิปริณามธมฺมนฺติ
นิพฺพานปทมจฺจุต ฯ เตนาห ภควา
อิธ ทิฏ สุตมุต (วิฺาเตสุ) ปยรูเปสุ เหมก
ฉนฺทราควิโนทน
นิพฺพานปทมจฺจุตนฺติ ฯ
[๓๔๑] เอตทฺาย เย สตา ทิฏ ธมฺมาภินิพฺพุตา
อุปสนฺตา จ เต สทา ติณฺณา โลเก วิสตฺติก ฯ
[๓๔๒] เอตทฺาย เย สตาติ เอตนฺติ อมต นิพฺพาน
โย โส สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค
นิโรโธ นิพฺพาน ฯ อฺายาติ อฺาย ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา
ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภตู  กตฺวา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ
อฺาย ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา
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สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ฯเปฯ ยงฺกิฺจิ
สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ อฺาย ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา
ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา ฯ เยติ อรหนฺโต ขีณาสวา ฯ
สตาติ จตูหิ การเณหิ สตา กาเย กายานุปสฺสนาสติปฏาน
ภาเวนฺตา ๑ สตา ฯเปฯ เต วุจฺจนฺติ สตาติ เอตทฺาย
เย สตา ฯ
[๓๔๓] ทิฏธมฺมาภินิพฺพุตาติ ทิฏธมฺมา าตธมฺมา
ตุลิตธมฺมา ตีริตธมฺมา วิภาวิตธมฺมา วิภูตธมฺมา สพฺเพ สงฺขารา
อนิจฺจาติ ฯเปฯ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ
ทิฏธมฺมา าตธมฺมา ตุลิตธมฺมา ตีริตธมฺมา วิภาวิตธมฺมา
วิภูตธมฺมา ฯ อภินิพฺพุตาติ ราคสฺส นิพฺพาปตตฺตา อภินิพฺพุตา ๒ โทสสฺส
นิพฺพาปตตฺตา อภินิพฺพุตา โมหสฺส นิพฺพาปตตฺตา อภินิพฺพุตา
โกธสฺส อุปนาหสฺส ฯเปฯ สพฺพากุสลาภิสงฺขาราน นิพฺพาปตตฺตา
อภินิพฺพุตาติ ๓ ทิฏธมฺมาภินิพฺพุตา ฯ
[๓๔๔] อุปสนฺตา จ เต สทาติ อุปสนฺตาติ ราคสฺส
สนฺตตฺตา ๔ อุปสนฺตา โทสสฺส สนฺตตฺตา อุปสนฺตา โมหสฺส
สนฺตตฺตา อุปสนฺตา โกธสฺส อุปนาหสฺส ฯเปฯ สพฺพากุสลาภิสงฺขาราน
สนฺตตฺตา สมิตตฺตา [๕] วิชฺฌาตตฺตา ๖ นิพฺพุตตฺตา วิคตตฺตา
ปฏิปฺปสฺสทฺธตฺตา สนฺตา อุปสนฺตา วูปสนฺตา นิพฺพุตา ปฏิปฺปสฺสทฺธาติ
อุปสนฺตา ฯ เตติ อรหนฺโต ขีณาสวา ฯ สทาติ
#๑ ม. ภาวิตตฺตา ฯ ๒ ม. นิพฺพุตตฺตา ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. สนฺตตฺตา ...
#ปฏิปฺปสฺสทฺธาติ ฯ ๔ ม. อุปสมิตตฺตา นิพฺพาปตตฺตา ฯ ๕ ม. วูปสมิตตฺตา ฯ
#๖ ม. นิชฺฌาตตฺตา ฯ
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สทา สพฺพทา ๑ สพฺพกาล นิจฺจกาล ธุวกาล สตต สมิต
อพฺโพกิณฺณ โปขานุโปข อุทกุมฺมชิ าต อวิจิ สนฺตติ สหิต ผุสิต ๒
ปุเรภตฺต ปจฺฉาภตฺต ปุริมยาเม ๓ มชฺฌมิ ยาเม ๓ ปจฺฉิมยาเม ๓ กาเฬ
ชุเณฺห วสฺเส เหมนฺเต คิเมฺห ปุริเม วโยขนฺเธ มชฺฌิเม
วโยขนฺเธ ปจฺฉิเม วโยขนฺเธติ อุปสนฺตา จ เต สทา ฯ
[๓๔๕] ติณฺณา โลเก วิสตฺติกนฺติ วิสตฺติกา วุจฺจติ ตณฺหา
โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ
วิสตฺติกาติ เกนตฺเถน วิสตฺติกา ฯเปฯ วิสฏา วิตฺถตาติ วิสตฺติกา ฯ
โลเกติ อปายโลเก ฯเปฯ อายตนโลเก ฯ ติณฺณา ๔ โลเกติ ยา
สา โลเก วิสตฺติกา โลเก ต วิสตฺติก ๕ ติณฺณา อุตฺติณฺณา
นิตฺติณฺณา อติกฺกนฺตา สมติกฺกนฺตา วีติวตฺตาติ ติณฺณา โลเก
วิสตฺติก ฯ เตนาห ภควา
เอตทฺาย เย สตา ทิฏธมฺมาภินิพฺพุตา
อุปสนฺตา จ เต สทา ติณฺณา โลเก วิสตฺติกนฺติ ฯ
สห คาถาปริโยสานา ฯเปฯ สตฺถา เม ภนฺเต ภควา
สาวโกหมสฺมีติ ฯ
เหมกมาณวกปฺหานิทฺเทโส อฏโม ฯ
__________________
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ผสฺสิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. -ม ฯ
#๔-๕ ม. ติณฺณา โลเก วิสตฺติกนฺติ โลเก เวสา วิสตฺติกา โลเก เวต วิสตฺติก ฯ
#เอวมุปริป ฯ
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โตเทยฺยมาณวกปฺหานิทฺเทโส
[๓๔๖] ยสฺมึ กามา น วสนฺติ (อิจฺจายสฺมา โตเทยฺโย)
ตณฺหา ยสฺส น วิชฺชติ
กถงฺกถา จ โย ติณฺโณ
วิโมกฺโข ตสฺส กีทิโส ฯ
[๓๔๗] ยสฺมึ กามา น วสนฺตีติ ยสฺมึ กามา น วสนฺติ
น สวสนฺติ น อาสวนฺติ [๑] ฯ อิจฺจายสฺมา โตเทยฺโยติ อิจฺจาติ
ปทสนฺธิ ฯเปฯ ปทานุปุพฺพกเมต อิจฺจาติ ฯ อายสฺมาติ ปยวจน
ครุวจน สคารวสปฺปติสฺสาธิวจนเมต อายสฺมาติ ฯ โตเทยฺโยติ
ตสฺส พฺราหฺมณสฺส นาม ฯเปฯ อภิลาโปติ อิจฺจายสฺมา
โตเทยฺโย ฯ
[๓๔๘] ตณฺหา ยสฺส น วิชฺชตีติ ตณฺหา ยสฺส นตฺถิ [๒] น
สวิชฺชติ นุปลพฺภติ ปหีนา วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา
าณคฺคินา ทฑฺฒาติ ตณฺหา ยสฺส น วิชฺชติ ฯ
[๓๔๙] กถงฺกถา จ โย ติณฺโณติ กถงฺกถา จ โย ติณฺโณ
อุตฺติณฺโณ นิตฺติณฺโณ อติกฺกนฺโต สมติกฺกนฺโต วีติวตฺโตติ
กถงฺกถา จ โย ติณฺโณ ฯ
[๓๕๐] วิโมกฺโข ตสฺส กีทิโสติ วิโมกฺโข ตสฺส กีทโิ ส
กึสณฺิโต กึปกาโร กึปฏิภาโค อิจฺฉิตพฺโพติ วิโมกฺข ปุจฺฉตีติ
#๑ ม. น ปริวสนฺตีติ ยสฺมึ กามา น วสนฺติ ฯ ๒ ม. น สติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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วิโมกฺโข ตสฺส กีทิโส ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ
ยสฺมึ กามา น วสนฺติ (อิจฺจายสฺมา โตเทยฺโย)
ตณฺหา ยสฺส น วิชฺชติ
กถงฺกถา จ โย ติณฺโณ
วิโมกฺโข ตสฺส กีทิโสติ ฯ
[๓๕๑] ยสฺมึ กามา น วสนฺติ (โตเทยฺยาติ ภควา)
ตณฺหา ยสฺส น วิชฺชติ
กถงฺกถา จ โย ติณฺโณ
วิโมกฺโข ตสฺส นาปโร ฯ
[๓๕๒] ยสฺมึ กามา น วสนฺตีติ ยสฺมินฺติ [๑] อรหนฺเต
ขีณาสเว ฯ กามาติ อุทฺทานโต เทฺว กามา วตฺถุกามา จ กิเลสกามา
จ ฯเปฯ อิเม วุจฺจนฺติ วตฺถกุ ามา ฯเปฯ อิเม วุจฺจนฺติ
กิเลสกามา ฯ น วสนฺตีติ ยสฺมึ กามา น วสนฺติ น สวสนฺติ
น อาวสนฺตีติ [๒] ยสฺมึ กามา น วสนฺติ ฯ โตเทยฺยาติ ภควาติ
โตเทยฺยาติ ภควา ต พฺราหฺมณ นาเมน อาลปติ ฯ ภควาติ
คารวาธิวจนเมต ฯเปฯ สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ
โตเทยฺยาติ ภควา ฯ
[๓๕๓] ตณฺหา ยสฺส น วิชฺชตีติ ตณฺหาติ รูปตณฺหา
สทฺทตณฺหา คนฺธตณฺหา รสตณฺหา โผฏพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา ฯ
ยสฺสาติ อรหโต ขีณาสวสฺส ฯ ตณฺหา ยสฺส น วิชชฺ ตีติ ตณฺหา
#๑ ม. ยสฺมึ ปุคฺคเล ฯ ๒ ม. ปริวสนฺตตี ิ ฯ เอวมุปริป ฯ
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ยสฺส นตฺถิ น สวิชฺชติ นุปลพฺภติ ปหีนา วูปสนฺตา
ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา ทฑฺฒาติ ตณฺหา
ยสฺส น วิชชฺ ติ ฯ
[๓๕๔] กถงฺกถา จ โย ติณฺโณติ กถงฺกถา วุจฺจติ วิจิกิจฺฉา
ทุกฺเข กงฺขา ฯเปฯ ฉมฺภิตตฺต จิตฺตสฺส มโนวิเลโข ฯ โยติ
โย โส [๑] ขีณาสโว ฯ กถงฺกถา จ โย ติณฺโณติ กถงฺกถา
จ โย ติณโฺ ณ อุตฺติณฺโณ นิตฺติณฺโณ อติกฺกนฺโต สมติกกฺ นฺโต
วีติวตฺโตติ กถงฺกถา จ โย ติณฺโณ ฯ
[๓๕๕] วิโมกฺโข ตสฺส นาปโรติ นตฺถิ ตสฺส อปโร วิโมกฺโข
เยน วิโมกฺเขน วิมุจฺเจยฺย [๒] กถ ตสฺส วิโมกฺเขน กรณียนฺติ
วิโมกฺโข ตสฺส นาปโร ฯ เตนาห ภควา
ยสฺมึ กามา น วสนฺติ (โตเทยฺยาติ ภควา)
ตณฺหา ยสฺส น วิชฺชติ
กถงฺกถา จ โย ติณฺโณ
วิโมกฺโข ตสฺส นาปโรติ ฯ
[๓๕๖] นิราสโส โส อุท อาสสาโน
ปฺาณวา โส อุท ปฺกปฺป
มุนึ อห สกฺก ยถา วิชฺ
ตมฺเม วิยาจิกฺข สมนฺตจกฺขุ ฯ
[๓๕๗] นิราสโส โส อุท อาสสาโนติ นิตตฺ โณฺห โส
#๑ ม. อรห ฯ ๒ ม. วิมุตฺโต โส ฯ
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อุทาหุ สตโณฺห รูป อาสึสติ สทฺเท คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ กุล
คณ อาวาส ลาภ ยส ปสส สุข จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภว
รูปภว อรูปภว สฺาภว อสฺาภว เนวสฺานาสฺาภว
เอกโวการภว จตุโวการภว ปฺจโวการภว อตีต อนาคต
ปจฺจุปฺปนฺน ทิฏสุตมุตวิฺาตพฺเพ ธมฺเม อาสึสติ อิจฺฉติ ๑
สาทิยติ ปตฺเถติ ปเหติ อภิชปฺปตีติ นิราสโส โส อุท
อาสสาโน ฯ
[๓๕๘] ปฺาณวา โส อุท ปฺกปฺปติ ปฺาณวา
โสติ ปณฺฑิโต ปฺวา พุทฺธิมา าณี วิภาวี เมธาวี ฯ อุท
ปฺกปฺปติ อุทาหุ อฏสมาปตฺติาเณน วา ปฺจาภิฺาาเณน
วา มิจฺฉาาเณน วา ตณฺหากปฺป วา ทิฏ ิกปฺป วา
กปฺเปติ ชเนติ สฺชเนติ นิพฺพตฺเตติ อภินิพฺพตฺเตตีติ ปฺาณวา
โส อุท ปฺกปฺป ฯ
[๓๕๙] มุนึ อห สกฺก ยถา วิชฺนฺติ สกฺกาติ สกฺโก ฯ
อถวา ๒ สกฺยกุลา ปพฺพชิโตติป สกฺโก ฯ อถวา อทฺโธ
มหทฺธโน ธนวาติป สกฺโก ฯ ตสฺสิมานิ ธนานิ เสยฺยถีท
สทฺธาธน สีลธน หิริธน โอตฺตปฺปธน สุตธน จาคธน ปฺาธน
สติปฏานธน สมฺมปฺปธานธน อิทฺธิปฺปาทธน อินฺทฺริยธน พลธน
โพชฺฌงฺคธน มคฺคธน ผลธน นิพพฺ านธน ฯ เตหิ อเนกวิเธหิ
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ

สุตฺต ขุ. จูฬนิทฺเทโส - หนาที่ 173

ธนรตเนหิ อทฺโธ มหทฺธโน ธนวาติป สกฺโก ฯ อถวา ปหุ
วิสวี อลมตฺโต สูโร วีโร วิกกฺ นฺโต อภิรุ อจฺฉมฺภี อนุตฺราสี
อปลายี ปหีนภยเภรโว วิคตโลมหโสติป สกฺโก ฯ มุนึ อห สกฺก
ยถา วิชฺนฺติ ย ๑ สกฺก มุนึ ชาเนยฺย วิชาเนยฺย ปฏิวิชาเนยฺย
ปฏิวิชฺเฌยฺยนฺติ ๒ มุนึ อห สกฺก ยถา วิชฺ ฯ
[๓๖๐] ตมฺเม วิยาจิกฺข สมนฺตจกฺขูติ ตนฺติ ย ปุจฺฉามิ
ย ยาจามิ ย อชฺเฌสามิ ย ปสาเทมิ ฯ วิยาจิกฺขาติ อาจิกฺข
เทเสหิ ปฺเปหิ ปฏเปหิ วิวราหิ วิภชาหิ อุตฺตานีกโรหิ
ปกาเสหิ ฯ สมนฺตจกฺขูติ สมนฺตจกฺขุ วุจฺจติ สพฺพฺุตาณ ฯเปฯ
ตถาคโต เตน สมนฺตจกฺขูติ ตมฺเม วิยาจิกฺข สมนฺตจกฺขุ ฯ
เตนาห โส พฺราหฺมโณ
นิราสโส โส อุท อาสสาโน
ปฺาณวา โส อุท ปฺกปฺป
มุนึ อห สกฺก ยถา วิชฺ
ตมฺเม วิยาจิกฺข สมนฺตจกฺขูติ ฯ
[๓๖๑] นิราสโส โส น จ อาสสาโน
ปฺาณวา โส น จ ปฺกปฺป
เอวมฺป โตเทยฺย มุนึ วิชาน
อกิฺจน กามภเว อสตฺต ฯ
[๓๖๒] นิราสโส โส น จ อาสสาโนติ นิตฺตโณฺห โส น [๓]
#๑-๒ ม. สกฺก ยถาห มุนึ ชาเนยฺย อาชาเนยฺย วิชาเนยฺย ... ฯ เอวมีทิเสสุ
#าเนสุ ฯ ๓ ม. โส ฯ
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สตโณฺห รูป ๑ นาสึสติ สทฺเท คนฺเธ ฯเปฯ ทิฏสุตมุตวิฺาตพฺเพ
ธมฺเม นาสึสติ น อิจฺฉติ น สาทิยติ น ปตฺเถติ น ปเหติ
นาภิชปฺปตีติ นิราสโส โส น จ อาสสาโน ฯ
[๓๖๓] ปฺาณวา โส น จ ปฺกปฺปติ ปฺาณวา
โสติ ปณฺฑิโต ปฺวา พุทฺธิมา าณี วิภาวี เมธาวี ฯ น
จ ปฺกปฺปติ อฏสมาปตฺติาเณน วา ปฺจาภิฺาาเณน
วา มิจฺฉาาเณน วา ตณฺหากปฺป วา ทิฏิกปฺป วา น กปฺเปติ
น ชเนติ น สฺชเนติ น นิพพฺ ตฺเตติ นาภินิพฺพตฺเตตีติ
ปฺาณวา โส น จ ปฺกปฺป ฯ
[๓๖๔] เอวมฺป โตเทยฺย มุนึ วิชานาติ มุนินฺติ โมน วุจฺจติ
าณ ฯเปฯ สงฺคชาลมติจฺจ โส มุนิ ฯ เอวมฺป โตเทยฺย มุนึ
วิชานาติ โตเทยฺย เอว มุนึ ชาน วิชาน ๒ ปฏิวิชานาติ [๓] เอวมฺป
โตเทยฺย มุนึ วิชาน ฯ
[๓๖๕] อกิฺจน กามภเว อสตฺตนฺติ อกิฺจนนฺติ
ราคกิฺจน โทสกิฺจน โมหกิฺจน มานกิฺจน ทิฏิกิฺจน
กิเลสกิฺจน ทุจฺจริตกิฺจน ยสฺเสเต ๔ กิฺจนา ปหีนา สมุจฺฉินฺนา
วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา ทฑฺฒา ๔
โส วุจฺจติ อกิฺจโน ฯ กามภเวติ ๕ กามาติ อุทฺทานโต เทฺว
กามา วตฺถกุ ามา จ กิเลสกามา จ ฯเปฯ อิเม วุจฺจนฺติ
วตฺถุกามา ฯเปฯ อิเม วุจฺจนฺติ กิเลสกามา ฯ ภวาติ เทฺว ภวา
#๑ ม. รูเป ฯ ๒ ม. ปฏิชาน ฯ ๓ ม. ปฏิวิชฺฌาติ ฯ ๔-๔ ม. ยสฺเสตานิ
#กิฺจนานิ ... ทฑฺฒานิ ฯ ๕ อย ปาโ นตฺถิ ฯ

สุตฺต ขุ. จูฬนิทฺเทโส - หนาที่ 175

กมฺมภโว จ ปฏิสนฺธิโก จ ปุนพฺภโว ฯเปฯ อย ปฏิสนฺธโิ ก
ปุนพฺภโว ฯ อกิฺจน กามภเว อสตฺตนฺติ อกิฺจน กาเม จ
ภเว จ อสตฺต อลคฺค อลคฺคิต อปลิพุทฺธ นิกขฺ นฺต นิสฺสฏ
วิปฺปมุตฺต วิสยุตฺต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหรนฺตนฺติ อกิฺจน
กามภเว อสตฺต ฯ เตนาห ภควา
นิราสโส โส น จ อาสสาโน
ปฺาณวา โส น จ ปฺกปฺป
เอวมฺป โตเทยฺย มุนึ วิชาน
อกิฺจน กามภเว อสตฺตนฺติ ฯ
สห คาถาปริโยสานา ฯเปฯ สตฺถา เม ภนฺเต ภควา สาวโกหมสฺมีติ ฯ
โตเทยฺยมาณวกปฺหานิทฺเทโส นวโม ฯ
____________________
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กปฺปมาณวกปฺหานิทฺเทโส
[๓๖๖] มชฺเฌ สรสฺมึ ติฏต (อิจฺจายสฺมา กปฺโป)
โอเฆ ชาเต มหพฺภเย
ชรามจฺจุปเรตาน
ทีป ปพฺรูหิ มาริส
ตฺวฺจ เม ทีปมกฺขาหิ
ยถายิท นาปร สิยา ฯ
[๓๖๗] มชฺเฌ สรสฺมึ ติฏตนฺติ สโร วุจฺจติ สสาโร
อาคมน คมน คมนาคมน กาล คติ ภวาภโว จุติ จ อุปปตฺติ
จ นิพฺพตฺติ จ เภโท จ ชาติ จ ชรา จ มรณฺจ ฯ สสารสฺส
ปุริมาป โกฏิ น ปฺายติ ปจฺฉิมาป โกฏิ น ปฺายติ ฯ
มชฺเฌ จ สสาเร สตฺตา ิตา ปติฏิตา อลฺลีนา อุปคตา
อชฺโฌสิตา อธิมุตฺตา ฯ กถ สสารสฺส ปุริมา โกฏิ น ปฺายติ ฯ
เอตฺตกา ชาติโย วฏฏ วตฺติ ตโต ปร น วตฺตติ ๑ เหว นตฺถิ
เอวมฺป สสารสฺส ปุริมา โกฏิ น ปฺายติ ฯ เอตฺตกานิ
ชาติสตานิ วฏฏ วตฺติ ตโต ปร น วตฺตติ เหว นตฺถิ เอวมฺป
สสารสฺส ปุริมา โกฏิ น ปฺายติ ฯ เอตฺตกานิ ชาติสหสฺสานิ
วฏฏ วตฺติ ตโต ปร น วตฺตติ เหว นตฺถิ เอวมฺป สสารสฺส
ปุริมา โกฏิ น ปฺายติ ฯ เอตฺตกานิ ชาติสตสหสฺสานิ วฏฏ
#๑ ม. วตฺตตีติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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วตฺติ ตโต ปร น วตฺตติ เหว นตฺถิ เอวมฺป สสารสฺส
ปุริมา โกฏิ น ปฺายติ ฯ เอตฺตกา ชาติโกฏิโย วฏฏ วตฺติ
ตโต ปร น วตฺตติ เหว นตฺถิ เอวมฺป สสารสฺส ปุริมา โกฏิ
น ปฺายติ ฯ เอตฺตกานิ ชาติโกฏิสตานิ วฏฏ วตฺติ ตโต
ปร น วตฺตติ เหว นตฺถิ เอวมฺป สสารสฺส ปุริมา โกฏิ น
ปฺายติ ฯ เอตฺตกานิ ชาติโกฏิสหสฺสานิ วฏฏ วตฺติ ตโต
ปร น วตฺตติ เหว นตฺถิ เอวมฺป สสารสฺส ปุริมา โกฏิ
น ปฺายติ ฯ เอตฺตกานิ ชาติโกฏิสตสหสฺสานิ วฏฏ วตฺติ
ตโต ปร น วตฺตติ เหว นตฺถิ เอวมฺป สสารสฺส ปุริมา
โกฏิ น ปฺายติ ฯ เอตฺตกานิ วสฺสานิ วฏฏ วตฺติ ตโต
ปร น วตฺตติ เหว นตฺถิ เอวมฺป สสารสฺส ปุริมา โกฏิ
น ปฺายติ ฯ เอตฺตกานิ วสฺสสตานิ วฏฏ วตฺติ ตโต ปร
น วตฺตติ เหว นตฺถิ เอวมฺป สสารสฺส ปุริมา โกฏิ น
ปฺายติ ฯ เอตฺตกานิ วสฺสสหสฺสานิ วฏฏ วตฺติ ตโต ปร
น วตฺตติ เหว นตฺถิ เอวมฺป สสารสฺส ปุริมา โกฏิ น
ปฺายติ ฯ เอตฺตกานิ วสฺสสตสหสฺสานิ วฏฏ วตฺติ ตโต
ปร น วตฺตติ เหว นตฺถิ เอวมฺป สสารสฺส ปุริมา โกฏิ
น ปฺายติ ฯ เอตฺตกา วสฺสโกฏิโย วฏฏ วตฺติ ตโต ปร
น วตฺตติ เหว นตฺถิ เอวมฺป สสารสฺส ปุริมา โกฏิ น
ปฺายติ ฯ เอตฺตกานิ วสฺสโกฏิสตานิ วฏฏ วตฺติ ตโต ปร
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น วตฺตติ เหว นตฺถิ เอวมฺป สสารสฺส ปุรมา โกฏิ น
ปฺายติ ฯ เอตฺตกานิ วสฺสโกฏิสหสฺสานิ วฏฏ วตฺติ ตโต
ปร น วตฺตติ เหว นตฺถิ เอวมฺป สสารสฺส ปุริมา โกฏิ
น ปฺายติ ฯ เอตฺตกานิ วสฺสโกฏิสตสหสฺสานิ วฏฏ วตฺติ
ตโต ปร น วตฺตติ เหว นตฺถิ เอวมฺป สสารสฺส ปุริมา โกฏิ
น ปฺายติ ฯ เอตฺตกานิ กปฺปานิ วฏฏ วตฺติ ตโต ปร
น วตฺตติ เหว นตฺถิ เอวมฺป สสารสฺส ปุริมา โกฏิ น
ปฺายติ ฯ เอตฺตกานิ กปฺปสตานิ วฏฏ วตฺติ ตโต ปร
น วตฺตติ เหว นตฺถิ เอวมฺป สสารสฺส ปุริมา โกฏิ น
ปฺายติ ฯ เอตฺตกานิ กปฺปสหสฺสานิ วฏฏ วตฺติ ตโต ปร
น วตฺตติ เหว นตฺถิ เอวมฺป สสารสฺส ปุริมา โกฏิ น
ปฺายติ ฯ เอตฺตกานิ กปฺปสตสหสฺสานิ วฏฏ วตฺติ ตโต
ปร น วตฺตติ เหว นตฺถิ เอวมฺป สสารสฺส ปุริมา โกฏิ น
ปฺายติ ฯ เอตฺตกา กปฺปโกฏิโย วฏฏ วตฺติ ตโต ปร
น วตฺตติ เหว นตฺถิ เอวมฺป สสารสฺส ปุริมา โกฏิ น
ปฺายติ ฯ เอตฺตกานิ กปฺปโกฏิสตานิ วฏฏ วตฺติ ตโต
ปร น วตฺตติ เหว นตฺถิ เอวมฺป สสารสฺส ปุริมา โกฏิ
น ปฺายติ ฯ เอตฺตกานิ กปฺปโกฏิสหสฺสานิ วฏฏ วตฺติ ตโต
ปร น วตฺตติ เหว นตฺถิ เอวมฺป สสารสฺส ปุริมา โกฏิ
น ปฺายติ ฯ เอตฺตกานิ กปฺปโกฏิสตสหสฺสานิ วฏฏ วตฺติ
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ตโต ปร น วตฺตติ เหว นตฺถิ เอวมฺป สสารสฺส ปุริมา
โกฏิ น ปฺายติ ฯ
วุตฺต เหต ภควตา อนมตคฺโคย ภิกฺขเว สสารสฺส ๑
ปุพฺพโกฏิ ๒ น ปฺายติ อวิชฺชานีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาสฺโชนาน
สนฺธาวต สสรต เอว ทีฆรตฺต โข ภิกฺขเว ทุกฺข
ปจฺจนุภูต ติพฺพ [๓] พฺยสน [๔] กฏสีววฑฺฒิต ๕ ยาวฺจิท ภิกฺขเว
อลเมว สพฺพสงฺขาเรสุ นิพฺพินฺทิตุ อล วิรชฺชิตุ อล มุจฺจิตุนฺติ ฯ
เอวมฺป สสารสฺส ปุริมา โกฏิ น ปฺายติ ฯ
กถ สสารสฺส ปจฺฉิมา โกฏิ น ปฺายติ ฯ เอตฺตกา
ชาติโย วฏฏ วตฺติสฺสติ ตโต ปร น วตฺติสฺสติ ๖ เหว นตฺถิ
เอวมฺป สสารสฺส ปจฺฉมิ า โกฏิ น ปฺายติ ฯ เอตฺตกานิ
ชาติสตานิ เอตฺตกานิ ชาติสหสฺสานิ เอตฺตกานิ ชาติสตสหสฺสานิ
ฯเปฯ เอตฺตกา ชาติโกฏิโย เอตฺตกานิ ชาติโกฏิสตานิ เอตฺตกานิ
ชาติโกฏิสหสฺสานิ เอตฺตกานิ ชาติโกฏิสตสหสฺสานิ เอตฺตกานิ
วสฺสานิ เอตฺตกานิ วสฺสสตานิ เอตฺตกานิ วสฺสสหสฺสานิ เอตฺตกานิ
วสฺสสตสหสฺสานิ เอตฺตกา วสฺสโกฏิโย เอตฺตกานิ วสฺสโกฏิสตานิ
เอตฺตกานิ วสฺสโกฏิสหสฺสานิ เอตฺตกานิ วสฺสโกฏิสตสหสฺสานิ
เอตฺตกานิ กปฺปานิ เอตฺตกานิ กปฺปสตานิ เอตฺตกานิ กปฺปสหสฺสานิ
เอตฺตกานิ กปฺปสตสหสฺสานิ เอตฺตกา กปฺปโกฏิโย เอตฺตกานิ
กปฺปโกฏิสตานิ เอตฺตกานิ กปฺปโกฏิสหสฺสานิ เอตฺตกานิ กปฺปโกฏิสตสหสฺสานิ
#๑ ม. สสาโร ฯ ๒ ม. ปุพฺพา โกฏิ ฯ ๓-๔ ม. ปจฺจนุภูต ฯ ๕ ม. กฏสี วฑฺฒิตา ฯ
#๖ ม. วตฺติสสฺ ตีติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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วฏฏ วตฺติสฺสติ ตโต ปร น วตฺติสฺสติ เหว
นตฺถิ เอวมฺป สสารสฺส ปจฺฉิมา โกฏิ น ปฺายติ ฯ เอวมฺป
สสารสฺส ปุริมาป โกฏิ น ปฺายติ ปจฺฉิมาป โกฏิ น
ปฺายติ ฯ มชฺเฌว สสาเร สตฺตา ิตา ปติฏิตา อลฺลนี า
อุปคตา อชฺโฌสิตา อธิมุตฺตาติ มชฺเฌ สรสฺมึ ติฏต ฯ อิจฺจายสฺมา
กปฺโปติ อิจฺจาติ ปทสนฺธิ ฯเปฯ ปทานุปุพฺพกเมต อิจฺจาติ ฯ
อายสฺมาติ ปยวจน ครุวจน สคารวสปฺปติสฺสาธิวจนเมต
อายสฺมาติ ฯ กปฺโปติ ตสฺส พฺราหฺมณสฺส นาม ฯเปฯ
อภิลาโปติ อิจฺจายสฺมา กปฺโป ฯ
[๓๖๘] โอเฆ ชาเต มหพฺภเยติ กาโมเฆ ภโวเฆ ทิฏโ เฆ
อวิชฺโชเฆ ชาเต สฺชาเต นิพฺพตฺเต อภินิพฺพตฺเต ปาตุภูเต ฯ
มหพฺภเยติ ชาติภเย ชราภเย พฺยาธิภเย มรณภเยติ โอเฆ
ชาเต มหพฺภเย ฯ
[๓๖๙] ชรามจฺจุปเรตานนฺติ ชราย ผุฏาน ปเรตาน สโมหิตาน
สมนฺนาคตาน มจฺจุนา ผุฏ าน ปเรตาน สโมหิตาน สมนฺนาคตาน
ชาติยา อนุคตาน ชราย อนุสฏาน พฺยาธินา อภิภูตาน
มรเณน อพฺภาหตาน อตาณาน อเลณาน อสรณาน อสรณีภูตานนฺติ
ชรามจฺจุปเรตาน ฯ
[๓๗๐] ทีป ปพฺรูหิ มาริสาติ ทีป ตาณ เลณ สรณ คติปรายน ๑
พฺรูหิ อาจิกฺขาหิ เทเสหิ ปฺเปหิ ปฏเปหิ วิวราหิ
#๑ ม. คตึ ปรายน ฯ เอวมุปริป ฯ
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วิภชาหิ อุตตฺ านีกโรหิ ปกาเสหิ ฯ มาริสาติ ปยวจน ครุวจน
สคารวสปฺปติสฺสาธิวจนเมต มาริสาติ ทีป ปพฺรูหิ มาริส ฯ
[๓๗๑] ตฺวฺจ เม ทีปมกฺขาหีติ ตฺวนฺติ ภควนฺต ภณติ ฯ
ทีปมกฺขาหีติ ทีป ตาณ เลณ สรณ คติปรายน อกฺขาหิ อาจิกฺขาหิ
เทเสหิ ปฺเปหิ ปฏเปหิ วิวราหิ วิภชาหิ อุตฺตานีกโรหิ
ปกาเสหีติ ตฺวฺจ เม ทีปมกฺขาหิ ฯ
[๓๗๒] ยถายิท นาปร สิยาติ ยถา อิท ๑ ทุกฺข อิเธว
นิรุชฺเฌยฺย วูปสเมยฺย อตฺถ คจฺเฉยฺย ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺย ปุน ปฏิสนฺธิก
ทุกฺข น นิพฺพตฺเตยฺย กามธาตุยา วา รูปธาตุยา วา อรูปธาตุยา
วา กามภเว วา รูปภเว วา อรูปภเว วา สฺาภเว วา
อสฺาภเว วา เนวสฺานาสฺาภเว วา เอกโวการภเว วา
จตุโวการภเว วา ปฺจโวการภเว วา ปุน คติยา วา ปุน
อุปปตฺติยา วา ปุน ปฏิสนฺธิยา วา ภเว วา สสาเร วา วฏเฏ
วา น ชเนยฺย น สฺชเนยฺย น นิพพฺ ตฺเตยฺย [๒] อิเธว นิรุชฺเฌยฺย
วูปสเมยฺย อตฺถ คจฺเฉยฺย ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยาติ ยถายิท นาปร
สิยา ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ
มชฺเฌ สรสฺมึ ติฏต (อิจฺจายสฺมา กปฺโป)
โอเฆ ชาเต มหพฺภเย
ชรามจฺจุปเรตาน
ทีป ปพฺรูหิ มาริส
#๑ ม. ยถยิท ฯ ๒ ม. นาภินิพฺพตฺเตยฺย ฯ
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ตฺวฺจ เม ทีปมกฺขาหิ
ยถายิท นาปร สิยาติ ฯ
[๓๗๓] มชฺเฌ สรสฺมึ ติฏต (กปฺปาติ ภควา)
โอเฆ ชาเต มหพฺภเย
ชรามจฺจุปเรตาน
ทีป ปพฺรูมิ กปฺป เต ฯ
[๓๗๔] มชฺเฌ สรสฺมึ ติฏตนฺติ สโร วุจฺจติ สสาโร
อาคมน คมน คมนาคมน กาล คติ ภวาภโว จุติ จ อุปปตฺติ
จ นิพฺพตฺติ จ เภโท จ ชาติ จ ชรา จ มรณฺจ ฯ สสารสฺส
ปุริมาป โกฏิ น ปฺายติ ปจฺฉิมาป โกฏิ น ปฺายติ
ฯเปฯ มชฺเฌ จ สสาเร สตฺตา ิตา ปติฏิตา อลฺลีนา อุปคตา
อชฺโฌสิตา อธิมุตฺตา ฯ กถ สสารสฺส ปุริมา โกฏิ น ปฺายติ
ฯเปฯ เอวมฺป ๑ สสารสฺส ปุริมา โกฏิ น ปฺายติ ฯ กถ
สสารสฺส ปจฺฉิมา โกฏิ น ปฺายติ ฯเปฯ เอวมฺป ๑ สสารสฺส
ปจฺฉิมา โกฏิ น ปฺายติ ฯ เอว สสารสฺส ปุริมาป โกฏิ
น ปฺายติ ปจฺฉิมาป โกฏิ น ปฺายติ ฯ มชฺเฌว สสาเร
สตฺตา ิตา ปติฏิตา อลฺลีนา อุปคตา อชฺโฌสิตา อธิมุตฺตาติ
มชฺเฌ สรสฺมึ ติฏต ฯ กปฺปาติ ภควาติ กปฺปาติ ภควา ต
พฺราหฺมณ นาเมน อาลปติ ฯ ภควาติ คารวาธิวจนเมต ฯเปฯ
สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ กปฺปาติ ภควา ฯ
#๑ ม. เอว ฯ
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[๓๗๕] โอเฆ ชาเต มหพฺภเยติ กาโมเฆ ภโวเฆ ทิฏโ เฆ
อวิชฺโชเฆ ชาเต สฺชาเต นิพฺพตฺเต อภินิพฺพตฺเต ปาตุภูเต ฯ
มหพฺภเยติ ชาติภเย ชราภเย พฺยาธิภเย มรณภเยติ โอเฆ
ชาเต มหพฺภเย ฯ
[๓๗๖] ชรามจฺจุปเรตานนฺติ ชราย ผุฏาน ปเรตาน
สโมหิตาน สมนฺนาคตาน มจฺจุนา ผุฏาน ปเรตาน สโมหิตาน
สมนฺนาคตาน ชาติยา อนุคตาน ชราย อนุสฏาน พฺยาธินา
อภิภูตาน มรเณน อพฺภาหตาน อตาณาน อเลณาน อสรณาน
อสรณีภูตานนฺติ ชรามจฺจุปเรตาน ฯ
[๓๗๗] ทีป ปพฺรูมิ กปฺป เตติ ทีป ตาณ เลณ สรณ
คติปรายน พฺรูมิ อาจิกฺขามิ เทเสมิ ปฺเปมิ ปฏเปมิ วิวรามิ
วิภชามิ อุตฺตานีกโรมีติ ทีป ปพฺรูมิ ฯ กปฺป เตติ กปฺปาติ
ภควา ต พฺราหฺมณ นาเมน อาลปตีติ ทีป ปพฺรมู ิ กปฺป เต ฯ
เตนาห ภควา
มชฺเฌ สรสฺมึ ติฏต (กปฺปาติ ภควา)
โอเฆ ชาเต มหพฺภเย
ชรามจฺจุปเรตาน
ทีป ปพฺรูมิ กปฺป เตติ ฯ
[๓๗๘] อกิฺจน อนาทาน
เอต ทีป อนาปร
นิพฺพาน อิติ น พฺรูมิ ชรามจฺจุปริกฺขย ฯ
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[๓๗๙] อกิฺจน อนาทานนฺติ อกิฺจนนฺติ ราคกิฺจน
โทสกิฺจน โมหกิฺจน มานกิฺจน ทิฏิกิฺจน กิเลสกิฺจน
ทุจฺจริตกิฺจน กิฺจนปฺปหาน กิฺจนวูปสโม กิฺจนปฏินิสฺสคฺโค
กิฺจนปฏิปฺปสฺสทฺธิ ๑ อมต นิพฺพานนฺติ อกิฺจน ฯ อนาทานนฺติ
อาทาน วุจฺจติ ตณฺหา โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา
โลโภ อกุสลมูล อาทานปฺปหาน อาทานวูปสโม อาทานปฏินิสฺสคฺโค
อาทานปฏิปฺปสฺสทฺธิ อมต นิพฺพานนฺติ อกิฺจน
อนาทาน ฯ
[๓๘๐] เอต ทีป อนาปรนฺติ เอต ทีป ตาณ เลณ สรณ
คติปรายน ฯ อนาปรนฺติ ตมฺหา ปโร อฺโ ทีโป นตฺถิ
อถโข โสเยว ๒ ทีโป อคฺโค จ เสฏโ จ วิเสฏโ จ ปาโมกฺโข
จ อุตฺตโม จ ปวโร จาติ เอต ทีป อนาปร ฯ
[๓๘๑] นิพฺพาน อิติ น พฺรูมตี ิ วาน วุจฺจติ ตณฺหา โย
ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล วานปฺปหาน
วานวูปสโม วานปฏินิสฺสคฺโค วานปฏิปฺปสฺสทฺธิ อมต นิพฺพาน ฯ
อิตีติ ปทสนฺธิ ฯเปฯ ปทานุปุพฺพกเมต อิตีติ ฯ พฺรูมีติ พฺรูมิ
อาจิกฺขามิ เทเสมิ ปฺเปมิ ปฏเปมิ วิวรามิ วิภชามิ อุตฺตานีกโรมิ
ปกาเสมีติ นิพฺพาน อิติ น พฺรูมิ ฯ
[๓๘๒] ชรามจฺจุปริกฺขยนฺติ ชรามรณสฺส ปหาน วูปสโม
ปฏินิสฺสคฺโค ปฏิปฺปสฺสทฺธิ อมต นิพฺพานนฺติ ชรามจฺจุปริกฺขย ฯ
#๑ ม. กิฺจนวูปสม กิฺจนปฏินิสฺสคฺค กิฺจนปฏิปฺปสฺสทฺธิ ฯ เอวมีทิเสสุ
#าเนสุ ฯ ๒ ม. โส เอว ฯ
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เตนาห ภควา
อกิฺจน อนาทาน
เอต ทีป อนาปร
นิพฺพาน อิติ น พฺรูมิ ชรามจฺจุปริกฺขยนฺติ ฯ
[๓๘๓] เอตทฺาย เย สตา ทิฏ ธมฺมาภินิพฺพุตา
น เต มารวสานุคา น เต มารสฺส ปฏคู ๑ ฯ
[๓๘๔] เอตทฺาย เย สตาติ เอตนฺติ อมต นิพฺพาน
โย โส สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค
นิโรโธ นิพฺพาน ฯ อฺายาติ อฺาย ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา
ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภตู  กตฺวา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ
ฯเปฯ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ อฺาย
ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา ฯ เยติ
อรหนฺโต ขีณาสวา ฯ สตาติ จตูหิ การเณหิ สตา กาเย
กายานุปสฺสนาสติปฏาน ภาเวนฺตา ๒ สตา ฯเปฯ เตน วุจฺจนฺติ สตาติ
เอตทฺาย เย สตา ฯ
[๓๘๕] ทิฏธมฺมาภินิพฺพุตาติ ทิฏธมฺมา าตธมฺมา ตุลิตธมฺมา
ตีริตธมฺมา วิภาวิตธมฺมา วิภูตธมฺมา ฯ อภินิพฺพุตาติ
ราคสฺส นิพฺพาปตตฺตา นิพฺพุตา โทสสฺส นิพฺพาปตตฺตา นิพฺพุตา
โมหสฺส นิพฺพาปตตฺตา นิพฺพุตา โกธสฺส อุปนาหสฺส ฯเปฯ
สพฺพากุสลาภิสงฺขาราน [๓] นิพฺพาปตตฺตา นิพฺพุตา ปฏิปฺปสฺสทฺธาติ
ทิฏธมฺมาภินิพฺพุตา ฯ
#๑ ม. ปทฺธคู ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ภาเวนฺโต ฯ ๓ ม. สนฺตตฺตา สมิตตฺตา วูปสมิตตฺตา
#นิชฺฌาตตฺตา นิพฺพุตตฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธตฺตา สนฺตา อุปสนฺตา วูปสนฺตา ฯ

สุตฺต ขุ. จูฬนิทฺเทโส - หนาที่ 186

[๓๘๖] น เต มารวสานุคาติ มาราติ โย โส มาโร
กโณฺห อธิปติ อนฺตภู นมุจิ ปมตฺตพนฺธุ ฯ น เต มารวสานุคาติ
น เต มารสฺส วเส วตฺเตนฺติ ๑ นป มาโร เตสุ วส
วตฺเตติ เต มารฺจ มารปกฺขฺจ มารปาสฺจ มารพฬิสฺจ
มารามิสฺจ มารวิสยฺจ มารนิวาสฺจ มารโคจรฺจ มารพนฺธนฺจ
อภิภุยฺย อภิภวิตฺวา อชฺโฌตฺถริตฺวา ปริยาทยิตฺวา ๒ มทฺทิตฺวา [๓]
วิหรนฺติ อิรยิ นฺติ วตฺเตนฺติ ปาเลนฺติ ยเปนฺติ ยาเปนฺตีติ น เต
มารวสานุคา ฯ
[๓๘๗] น เต มารสฺส ปฏคูติ น เต มารสฺส ปฏา
ปฏจรา ๔ ปริจาริกา เปสิยา ๕ เต พุทฺธสฺส ภควโต ปฏา
ปฏจรา ๔ ปริจาริกา เปสิยาติ ๕ น เต มารสฺส ปฏคู ฯ
เตนาห ภควา
เอตทฺาย เย สตา ทิฏธมฺมาภินิพฺพุตา
น เต มารวสานุคา น เต มารสฺส ปฏคูติ ฯ
สห คาถาปริโยสานา ฯเปฯ สตฺถา เม ภนฺเต ภควา
สาวโกหมสฺมีติ ฯ
กปฺปมาณวกปฺหานิทฺเทโส ทสโม ฯ
____________
#๑ ม. วตฺตนฺติ ฯ ๒ ม. ปริยาทิยิตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. จรนฺติ ฯ
#๔ ม. ปทฺธา ปทฺธจรา ฯ ๕ ม. สิยา ฯ
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ชตุกณฺณีมาณวกปฺหานิทฺเทโส
[๓๘๘] สุตฺวานห วีร อกามกามึ (อิจฺจายสฺมา ชตุกณฺณี)
โอฆาติค ปุฏุมกามมาคม
สนฺติปท พฺรูหิ สหาชเนตฺต ๑
ยถาตจฺฉ ภควา พฺรูหิ เม ต ฯ
[๓๘๙] สุตฺวานห วีร อกามกามินฺติ สุตวฺ า สุณิตฺวา
อุคฺคเหตฺวา อุปธาเรตฺวา อุปลกฺขยิตฺวา อิติป โส ภควา อรห ฯเปฯ
พุทฺโธ ภควาติ สุตฺวานห ฯ วีราติ วีโร ฯ ภควา วิริยวาติ
วีโร ฯ ปหูติ วีโร ฯ วิสวีติ วีโร ฯ อลมตฺโตติ วีโร ฯ
สูโร วิกกฺ นฺโต อภิรุ อจฺฉมฺภี อนุตฺราสี อปลายี ปหีนภยเภรโว
วิคตโลมหโสติ วีโร ฯ
วิรโต อิธ สพฺพาปาปเกหิ
นิรยทุกฺขมติจฺจ วิริยวาโส
โส วิริยวา ปธานวา
วีโร ตาทิ ปวุจฺจเต ตถตฺตาติ ฯ
สุตฺวานห วีร ฯ อกามกามินฺติ กามาติ อุทฺทานโต เทฺว กามา
วตฺถุกามา จ กิเลสกามา จ ฯเปฯ อิเม วุจฺจนฺติ วตฺถุกามา
ฯเปฯ อิเม วุจฺจนฺติ กิเลสกามา ฯ พุทฺธสฺส ภควโต วตฺถุกามา
ปริฺาตา กิเลสกามา ปหีนา วตฺถุกามาน ปริฺาตตฺตา
#๑ ม. สหชเนตฺต ฯ เอวมุปริป ฯ
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กิเลสกามาน ปหีนตฺตา ภควา น กาเม กาเมติ กามา ๑ เสฏาติ
น กาเม ปโมทติ ๒ น กาเม อภิชปฺปติ ตสฺมา พุทฺโธ อกาโม
นิกฺกาโม จตฺตกาโม วนฺตกาโม มุตฺตกาโม ปหีนกาโม ปฏินิสสฺ ฏกาโม
วีตราโค วิคตราโค จตฺตราโค วนฺตราโค มุตฺตราโค
ปหีนราโค ปฏินิสฺสฏราโค นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีติภูโต สุขปฏิสเวที
พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา วิหรตีติ สุตฺวานห วีร อกามกามึ ฯ
อิจฺจายสฺมา ชตุกณฺณีติ อิจฺจาติ ปทสนฺธิ ฯเปฯ ปทานุปุพฺพกเมต
อิจฺจาติ ฯ อายสฺมาติ ปยวจน สคารวสปฺปติสฺสาธิวจนเมต
อายสฺมาติ ฯ ชตุกณฺณีติ ตสฺส พฺราหฺมณสฺส โคตฺต ฯเปฯ
โวหาโรติ อิจฺจายสฺมา ชตุกณฺณี ฯ
[๓๙๐] โอฆาติค ปุฏุมกามมาคมนฺติ โอฆาติคนฺติ
โอฆาติค โอฆ อติกฺกนฺต สมติกฺกนฺต วีติวตฺตนฺติ โอฆาติค ฯ
ปุฏุนฺติ ปุฏ ปุจฺฉิตุ ยาจิตุ อชฺเฌสิตุ ปสาเทตุ ฯ อกามมาคมนฺติ
อกาม ปุฏ  นิกฺกาม จตฺตกาม วนฺตกาม มุตฺตกาม
ปหีนกาม ปฏินิสฺสฏกาม วีตราค [๓] จตฺตราค วนฺตราค มุตฺตราค
ปหีนราค ปฏินิสฺสฏราค อาคมฺหา อาคตมฺหา อุปาคตมฺหา
สมฺปตฺตมฺหา ตยา สทฺธึ สมาคตมฺหาติ โอฆาติค ปุฏุมกามมาคม ฯ
[๓๙๑] สนฺติปท พฺรูหิ สหาชเนตฺตาติ สนฺตีติ เอเกน
อากาเรน สนฺติป สนฺติปทป ตฺเว อมต นิพฺพาน โย โส สพฺพสงฺขารสมโถ
สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ
#๑-๒ ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ เอตฺถนฺตเร น กาเม ปตฺเถติ น กาเม ปเหติ น กาเม
#อภิชปฺปติ ฯ เย กาเม กาเมนฺติ กาเม ปตฺเถนฺติ กาเม ปเหนฺติ กาเม อภิชปฺปนฺติ ฯ
#เต กามกามิโน ราคราคิโน สฺาสฺิโน ฯ ภควา น กาเม กาเมติ น กาเม ปตฺเถติ น
#กาเม ปเหติ น กาเม อภิชปฺปติ ฯ ๓ ม. วิคตราค ฯ
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นิพฺพาน ฯ วุตฺตเฺหต ภควตา สนฺตเมต ปท ปณีตเมต ปท
ยทิท สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค
นิโรโธ นิพพฺ านนฺติ ฯ อถาปเรนากาเรน เย ธมฺมา สนฺตาธิคมาย
สนฺติผุสนาย สจฺฉิกิริยาย ๑ สวตฺตนฺติ เสยฺยถีท จตฺตาโร สติปฏานา
จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา จตฺตาโร อิทธฺ ิปาทา
ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ พลานิ สตฺต โพชฺฌงฺคา อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค
อิเม วุจฺจนฺติ สนฺติปทา ฯ สนฺติปท ตาณปท เลณปท สรณปท
อภยปท อจฺจุตปท อมตปท นิพฺพานปท พฺรูหิ อาจิกฺขาหิ เทเสหิ
ปฺเปหิ ปฏเปหิ วิวราหิ วิภชาหิ อุตฺตานีกโรหิ ปกาเสหิ ฯ
สหาชเนตฺตาติ เนตฺต วุจฺจติ สพฺพฺุตาณ ฯ พุทฺธสฺส ภควโต
เนตฺตฺจ ชินภาโว จ โพธิยา มูเล อปุพฺพ อจริม เอกสฺมึ ขเณ
อุปฺปนฺโน ตสฺมา พุทโฺ ธ สหาชเนตฺโตติ สนฺติปท พฺรหู ิ
สหาชเนตฺต ฯ
[๓๙๒] ยถาตจฺฉ ภควา พฺรูหิ เม ตนฺติ ยถาตจฺฉ วุจฺจติ
อมต นิพฺพาน โย โส สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค
ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพาน ฯ ภควาติ คารวาธิวจนเมต
ฯเปฯ สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ ฯ พฺรูหิ เม ตนฺติ พฺรูหิ
อาจิกฺขาหิ ฯเปฯ ปกาเสหีติ ยถาตจฺฉ ภควา พฺรูหิ เม ต ฯ
เตนาห โส พฺราหฺมโณ
สุตฺวานห วีร อกามกามึ (อิจฺจายสฺมา ชตุกณฺณี)
#๑ ม. สนฺติสจฺฉิกิริยาย ฯ
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โอฆาติค ปุฏุมกามมาคม
สนฺติปท พฺรูหิ สหาชเนตฺต
ยถาตจฺฉ ภควา พฺรูหิ เม ตนฺติ ฯ
[๓๙๓] ภควา หิ กาเม อภิภุยฺย อิริยติ
อาทิจฺโจว ปวึ เตชี เตชสา
ปริตฺตปฺสฺส เม ภูริปฺโ
อาจิกฺข ธมฺม ยมห วิชฺ
ชาติชชฺ ราย อิธ วิปฺปหาน ฯ
[๓๙๔] ภควา หิ กาเม อภิภุยฺย อิรยิ ตีติ ภควาติ คารวาธิวจนเมต
ฯเปฯ สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ ฯ กาเมติ
อุทฺทานโต เทฺว กามา วตฺถุกามา จ กิเลสกามา จ ฯเปฯ อิเม
วุจฺจนฺติ วตฺถุกามา ฯเปฯ อิเม วุจจฺ นฺติ กิเลสกามา ฯ ภควา
วตฺถุกาเม ปริชานิตฺวา กิเลสกาเม ปหาย อภิภุยฺย อภิภวิตฺวา
อชฺโฌตฺถริตฺวา ปริยาทยิตฺวา มทฺทิตฺวา ๑ จรติ [๒] อิริยติ วตฺเตติ
ปาเลติ ยเปติ ยาเปตีติ ภควา หิ กาเม อภิภุยฺย อิริยติ ฯ
[๓๙๕] อาทิจฺโจว ปวึ เตชี เตชสาติ อาทิจฺโจ วุจฺจติ
สุริโย ๓ ฯ ปวี วุจฺจติ ชรา ๔ ฯ ยถา สุริโย เตชี เตชสา ๕ เตเชน
สมนฺนาคโต ปวึ อภิภุยฺย อภิภวิตฺวา อชฺโฌตฺถริตฺวา ปริยาทยิตฺวา
สนฺตาปยิตฺวา สพฺพ อากาสคต [๖] อภิวิหจฺจ อนฺธการ วิธมิตฺวา
อาโลก ทสฺเสตฺวา ๗ อากาเส อนฺตลิกฺเข คมนปเถ ๘ คจฺฉติ
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. วิหรติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. สพฺพตฺถ สูรโิ ย ฯ
#๔ ม. ชคตี ฯ ๕ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๖ ม. ตมคต ฯ ๗ ม. ทสฺสยิตฺวา ฯ
#๘ ม. คคนปเถ ฯ
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เอวเมว ภควา าณเตชี าณเตเชน สมนฺนาคโต สพฺพ อภิสงฺขารสมุทย
ฯเปฯ กิเลสตม อวิชชฺ นฺธการ วิธมิตฺวา าณาโลก
ทสฺเสตฺวา วตฺถุกาเม ปริชานิตฺวา กิเลสกาเม ปหาย อภิภุยฺย
อภิภวิตฺวา อชฺโฌตฺถริตวฺ า ปริยาทยิตฺวา มทฺทิตฺวา จรติ
อิริยติ วตฺเตติ ปาเลติ ยเปติ ยาเปตีติ อาทิจฺโจว ปวึ เตชี
เตชสา ฯ
[๓๙๖] ปริตฺตปฺสฺส เม ภูรปิ ฺโติ อหมสฺมิ ปริตตฺ ปฺโ
โอมกปฺโ [๑] ชตุกปฺโ ๒ ตฺวป มหาปฺโ ปุถุปฺโ
หาสปฺโ ชวนปฺโ ติกฺขปฺโ นิพฺเพธิกปฺโ ภูริ
วุจฺจติ ปวี ตาย ปวีสมาย ปฺาย วิปุลาย วิตฺถตาย
สมนฺนาคโตติ ปริตฺตปฺสฺส เม ภูริปฺโ ฯ
[๓๙๗] อาจิกฺข ธมฺม ยมห วิชฺนฺติ อาจิกฺข ธมฺมนฺติ
อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน
เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย จตฺตาโร สติปฏาเน ฯเปฯ
นิพฺพานฺจ นิพฺพานคามินิฺจ ปฏิปท อาจิกฺขาหิ เทเสหิ
ปฺเปหิ ปฏเปหิ วิวราหิ วิภชาหิ อุตฺตานีกโรหิ ปกาเสหีติ
อาจิกฺข ธมฺม ฯ ยมห วิชฺนฺติ ยมห ชาเนยฺย วิชาเนยฺย
ปฏิวิชาเนยฺย ปฏิวิชฺเฌยฺย อธิคจฺเฉยฺย ผุเสยฺย ๓ สจฺฉิกเรยฺยนฺติ
อาจิกฺข ธมฺม ยมห วิชฺ ฯ
[๓๙๘] ชาติชฺชราย อิธ วิปฺปหานนฺติ อิเธว ชาติยา ชรามรณสฺส
#๑ ม. ลามกปฺโ ฯ ๒ ม. ฉตุกปฺโ ฯ ๓ ม. ผสฺเสยฺย ฯ เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ
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ปหาน วูปสโม ปฏินิสฺสคฺโค ปฏิปฺปสฺสทฺธิ อมต
นิพฺพานนฺติ ชาติชฺชราย อิธ วิปฺปหาน ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ
ภควา หิ กาเม อภิภุยฺย อิริยติ
อาทิจฺโจว ปวึ เตชี เตชสา
ปริตฺตปฺสฺส เม ภูริปฺโ
อาจิกฺข ธมฺม ยมห วิชฺ
ชาติชฺชราย อิธ วิปฺปหานนฺติ ฯ
[๓๙๙] กาเม วินย เคธ (ชตุกณฺณีติ ภควา)
เนกฺขมฺม ทฏุ เขมโต
อุคฺคหิต นิรตฺต วา
มา เต วิชฺชิตฺถ กิฺจน ฯ
[๔๐๐] กาเมสุ วินย เคธนฺติ กาเมสูติ อุทฺทานโต เทฺว
กามา วตฺถุกามา จ กิเลสกามา จ ฯเปฯ อิเม วุจจฺ นฺติ วตฺถุกามา
ฯเปฯ อิเม วุจฺจนฺติ กิเลสกามา ฯ เคธนฺติ เคโธ วุจฺจติ
ตณฺหา โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ
กาเมสุ วินย เคธนฺติ วินย ปฏิวินย ปชห วิโนเทหิ พฺยนฺตีกโรหิ
อนภาวงฺคเมหีติ กาเมสุ วินย เคธ ฯ ชตุกณฺณตี ิ ภควา ต
พฺราหฺมณ โคตฺเตน อาลปติ ฯ ภควาติ คารวาธิวจนเมต ฯเปฯ
สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ ชตุกณฺณีติ ภควา ฯ
[๔๐๑] เนกฺขมฺม ทฏุ เขมโตติ เนกฺขมฺมนฺติ สมฺมาปฏิปท
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อนุโลมปฏิปท อปจฺจนีกปฏิปท อนฺวตฺถปฏิปท ธมฺมานุธมฺมปฏิปท
สีเลสุ ปริปรู ิการิต อินทฺ ฺริเยสุ คุตฺตทฺวารต โภชเน มตฺตฺุต
ชาคริยานุโยค สติสมฺปชฺ จตฺตาโร สติปฏาเน จตฺตาโร
สมฺมปฺปธาเน จตฺตาโร อิทฺธิปาเท ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ พลานิ
สตฺต โพชฺฌงฺเค อริย อฏงฺคิก มคฺค นิพฺพานฺจ นิพฺพานคามินิฺจ
ปฏิปท เขมโต ตาณโต เลณโต สรณโต สรณีภูตโต อภยโต
อจฺจุตโต อมตโต นิพพฺ านโต ทฏ ปสฺสิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา
วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวาติ เนกฺขมฺม ทฏุ เขมโต ฯ
[๔๐๒] อุคฺคหิต นิรตฺต วาติ อุคฺคหิตนฺติ ตณฺหาวเสน
ทิฏิวเสน คหิต ปรามฏ อภินวิ ิฏ อชฺโฌสิต อธิมุตฺต ฯ
นิรตฺต วาติ นิรตฺต วา มฺุจิตพฺพ ๑ ปชหิตพฺพ วิโนเทตพฺพ
พฺยนฺตีกาตพฺพ อนภาวงฺคเมตพฺพนฺติ อุคฺคหิต นิรตฺต วา ฯ
[๔๐๓] มา เต วิชชฺ ิตฺถ กิฺจนนฺติ ราคกิฺจน โทสกิฺจน
โมหกิฺจน มานกิฺจน ทิฏิกิฺจน กิเลสกิฺจน ทุจฺจริตกิฺจน
อิท กิฺจน ตุยฺห มา วิชฺชิตฺถ มา ปวิชชฺ ิตฺถ มา สวิชฺชิตฺถ
ปชห วิโนเทหิ พฺยนฺตกี โรหิ อนภาวงฺคเมหีติ มา เต วิชชฺ ิตฺถ
กิฺจน ฯ เตนาห ภควา
กาเมสุ วินย เคธ (ชตุกณฺณตี ิ ภควา)
เนกฺขมฺม ทฏุ เขมโต
อุคฺคหิต นิรตฺต วา
#๑ ม. วิชหิตพฺพ ฯ
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มา เต วิชฺชิตฺถ กิฺจนนฺติ ฯ
[๔๐๔] ย ปุพฺเพ ต วิโสเสหิ ปจฺฉา เต มาหุ กิฺจน
มชฺเฌ เจ โน คเหสฺสสิ อุปสนฺโต จริสฺสสิ ฯ
[๔๐๕] ย ปุพฺเพ ต วิโสเสหีติ อตีเต สงฺขาเร อารพฺภ
เย กิเลสา อุปฺปชฺเชยฺยุ เต กิเลเส โสเสหิ วิโสเสหิ
สุกฺขาเปหิ วิสุกฺขาเปหิ อวีช ๑ กโรหิ ปชห วิโนเทหิ พฺยนฺตีกโรหิ
อนภาวงฺคเมหีติ เอวมฺป ย ปุพฺเพ ต วิโสเสหิ ฯ อถวา เย
อตีตา กมฺมาภิสงฺขารา วิปกฺกวิปากา ๒ เต กมฺมาภิสงฺขาเร โสเสหิ
วิโสเสหิ สุกฺขาเปหิ วิสุกฺขาเปหิ อวีช กโรหิ ปชห วิโนเทหิ
พฺยนฺตีกโรหิ อนภาวงฺคเมหีติ เอวมฺป ย ปุพฺเพ ต วิโสเสหิ ฯ
[๔๐๖] ปจฺฉา เต มาหุ กิฺจนนฺติ ปจฺฉา วุจฺจติ อนาคต
กิฺจน ๓ อนาคเต สงฺขาเร อารพฺภ ราคกิฺจน โทสกิฺจน
โมหกิฺจน มานกิฺจน ทิฏิกิฺจน กิเลสกิฺจน ทุจฺจริตกิฺจน
อิท กิฺจน ตุยฺห มา อหุ มา อโหสิ มา ชเนหิ ๔ มา สฺชเนหิ
มา นิพฺพตฺเตหิ ปชห วิโนเทหิ พฺยนฺตีกโรหิ อนภาวงฺคเมหีติ ปจฺฉา
เต มาหุ กิฺจน ฯ
[๔๐๗] มชฺเฌ เจ โน คเหสฺสสีติ มชฺเฌ วุจฺจติ ปจฺจุปฺปนฺน
รูป เวทนา สฺา สงฺขารา วิฺาณ ปจฺจุปฺปนฺเน สงฺขาเร
ตณฺหาวเสน ทิฏิวเสน โน คเหสฺสสิ น คณฺหิสฺสสิ น ปรามสิสฺสสิ
น นนฺทิสฺสสิ [๕] น อชฺโฌสิสฺสสิ อภินนฺทน [๖] อชฺโฌสาน
#๑ ม. อพีช ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. อวิปกฺกวิปากา ฯ ๓ ม. เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ
#๔ ม. ชเนสิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๕ ม. นาภินนฺทิสฺสสิ ฯ ๖ ม. อภิวทน ฯ

สุตฺต ขุ. จูฬนิทฺเทโส - หนาที่ 195

คาห ปรามาส อภินิเวส ปชหิสฺสสิ วิโนเทสฺสสิ พฺยนฺตีกริสฺสสิ
อนภาวงฺคเมสฺสสีติ มชฺเฌ เจ โน คเหสฺสสิ ฯ
[๔๐๘] อุปสนฺโต จริสฺสสีติ ราคสฺส สนฺตตฺตา ๑ อุปสนฺโต [๒]
โทสสฺส สนฺตตฺตา อุปสนฺโต โมหสฺส สนฺตตฺตา อุปสนฺโต โกธสฺส
อุปนาหสฺส ฯเปฯ สพฺพากุสลาภิสงฺขาราน สนฺตตฺตา สมิตตฺตา [๓]
วูปสมิตตฺตา วิชฌ
ฺ าตตฺตา นิพฺพาปตตฺตา ๔ วิคตตฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธตฺตา
สนฺโต อุปสนฺโต วูปสนฺโต นิพพฺ ุโต ปฏิปปฺ สฺสทฺโธ จริสฺสสิ
วิจริสฺสสิ วตฺติสฺสสิ ปาเลสฺสสิ ยเปสฺสสิ ยาเปสฺสสีติ อุปสนฺโต
จริสฺสสิ ฯ เตนาห ภควา
ย ปุพฺเพ ต วิโสเสหิ ปจฺฉา เต มาหุ กิฺจน
มชฺเฌ เจ โน คเหสฺสสิ อุปสนฺโต จริสฺสสีติ ฯ
[๔๐๙] สพฺพโส นามรูปสฺมึ
วีตเคธสฺส พฺราหฺมณ
อาสวสฺส ๕ น วิชชฺ นฺติ เยหิ มจฺจุวส วเช ฯ
[๔๑๐] สพฺพโส นามรูปสฺมึ วีตเคธสฺส พฺราหฺมณาติ สพฺพโสติ
สพฺเพน สพฺพ สพฺพถา สพฺพ อเสส นิสฺเสส ปริยาทายวจนเมต
สพฺพโสติ ฯ นามนฺติ จตฺตาโร อรูปโน ขนฺธา ฯ รูปนฺติ
จตฺตาโร จ มหาภูตา จตุนฺนฺจ มหาภูตาน อุปาทายรูป ฯ
เคโธ วุจฺจติ ตณฺหา โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา
โลโภ อกุสลมูล ฯ สพฺพโส นามรูปสฺมึ วีตเคธสฺส พฺราหฺมณาติ
สพฺพโส นามรูปสฺมึ วีตเคธสฺส วิคตเคธสฺส จตฺตเคธสฺส วนฺตเคธสฺส
#๑ ม. สมิตตฺตา ฯ ๒ ม. จริสฺสสิ ฯ ๓ ม. อุปสมิตตฺตา ฯ ๔ ม. นิชฺฌาตตฺตา
#นิพฺพุตตฺตา ฯ ๕ ม. อาสวาสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ
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มุตฺตเคธสฺส ปหีนเคธสฺส ปฏินสิ ฺสฏเคธสฺส วีตราคสฺส
วิคตราคสฺส จตฺตราคสฺส วนฺตราคสฺส มุตฺตราคสฺส ปหีนราคสฺส
ปฏินิสฺสฏราคสฺสาติ สพฺพโส นามรูปสฺมึ วีตเคธสฺส พฺราหฺมณ ฯ
[๔๑๑] อาสวสฺส น วิชฺชนฺตีติ อาสวาติ จตฺตาโร อาสวา
กามาสโว ภวาสโว ทิฏาสโว อวิชฺชาสโว ฯ อสฺสาติ อรหโต
ขีณาสวสฺส ฯ น วิชชฺ นฺตีติ อิเม อาสวา ตสฺส นตฺถิ น สนฺติ
น สวิชฺชนฺติ นุปลพฺภนฺติ ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา
ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา ทฑฺฒาติ อาสวสฺส
น วิชฺชนฺติ ฯ
[๔๑๒] เยหิ มจฺจุวส วเชติ เยหิ อาสเวหิ มจฺจุโน วา วส
คจฺเฉยฺย มรณสฺส วา วส คจฺเฉยฺย มารปกฺขสฺส วา วส คจฺเฉยฺย
เต อาสวา อสฺส นตฺถิ น สนฺติ น สวิชฺชนฺติ นุปลพฺภนฺติ
ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา
าณคฺคินา ทฑฺฒาติ เยหิ มจฺจุวส วเช ฯ เตนาห ภควา
สพฺพโส นามรูปสฺมึ
วีตเคธสฺส พฺราหฺมณ
อาสวสฺส น วิชชฺ นฺติ เยหิ มจฺจุวส วเชติ ฯ
สห คาถาปริโยสานา ฯเปฯ สตฺถา เม ภนฺเต ภควา
สาวโกหมสฺมีติ ฯ
ชตุกณฺณีมาณวกปฺหานิทฺเทโส เอกาทสโม ฯ
____________________
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ภทฺราวุธมาณวกปฺหานิทฺเทโส
[๔๑๓] โอกฺชห ตณฺหจฺฉิท อเนช (อิจฺจายสฺมา ภทฺราวุโธ)
นนฺทิฺชห โอฆติณฺณ วิมุตฺต
กปฺปฺชห อภิยาเจ สุเมธ
สุตฺวาน นาคสฺส อปนมิสฺสนฺติ อิโต ฯ
[๔๑๔] โอกฺชห ตณฺหจฺฉิท อเนชนฺติ โอกฺชหนฺติ
รูปธาตุยา โย ฉนฺโท โย ราโค ยา นนฺทิ ยา ตณฺหา เย
อุปายุปาทานา เจตโส อธิฏานาภินิเวสานุสยา เต พุทฺธสฺส ภควโต
ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึอนุปฺปาทธมฺมา
ตสฺมา พุทโฺ ธ โอกฺชโห ฯ เวทนาธาตุยา สฺาธาตุยา
สงฺขารธาตุยา วิฺาณธาตุยา โย ฉนฺโท โย ราโค ยา
นนฺทิ ยา ตณฺหา เย อุปายุปาทานา เจตโส อธิฏ านาภินิเวสานุสยา
เต พุทฺธสฺส ภควโต ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา
ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึอนุปฺปาทธมฺมา ตสฺมา พุทฺโธ
โอกฺชโห ฯ ตณฺหจฺฉิทนฺติ ตณฺหาติ รูปตณฺหา สทฺทตณฺหา
คนฺธตณฺหา รสตณฺหา โผฏพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา สา ตณฺหา
พุทฺธสฺส ภควโต ฉินฺนา อุจฺฉินฺนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา
ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา ทฑฺฒา ตสฺมา พุทฺโธ
ตณฺหจฺฉิโท ฯ อเนชนฺติ เอชา วุจฺจติ ตณฺหา โย ราโค
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สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ สา เอชา ตณฺหา
พุทฺธสฺส ภควโต ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา
อายตึอนุปฺปาทธมฺมา ตสฺมา พุทฺโธ อเนโช ฯ เอชาย ปหีนตฺตา
อเนโช ฯ ภควา 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 สมฺปเวธติ ๑ ตสฺมา พุทฺโธ อเนโชติ
โอกฺชห ตณฺหจฺฉิท อเนช ฯ อิจฺจายสฺมา ภทฺราวุโธติ อิจฺจาติ
ปทสนฺธิ ฯเปฯ ปทานุปุพฺพกเมต อิจฺจาติ ฯ อายสฺมาติ
ปยวจน ครุวจน สคารวสปฺปติสฺสาธิวจนเมต อายสฺมาติ ฯ
ภทฺราวุโธติ ตสฺส พฺราหฺมณสฺส นาม ฯเปฯ อภิลาโปติ
อิจฺจายสฺมา ภทฺราวุโธ ฯ
[๔๑๕] นนฺทิฺชห โอฆติณฺณ วิมุตฺตนฺติ นนฺทิ วุจฺจติ
ตณฺหา โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ
สา นนฺทิ ตณฺหา พุทฺธสฺส ภควโต ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา
ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึอนุปฺปาทธมฺมา ตสฺมา พุทฺโธ
นนฺทิฺชโห ฯ โอฆติณฺณนฺติ ภควา กาโมฆ ติณฺโณ ภโวฆ
ติณฺโณ ทิฏโ ฆ ติณฺโณ อวิชฺโชฆ ติณฺโณ สพฺพ สสารปถ
ติณฺโณ อุตฺติณฺโณ นิตฺติณฺโณ อติกฺกนฺโต สมติกฺกนฺโต วีติวตฺโต
โส วุฏวาโส จิณฺณจรโณ ฯเปฯ ชาติชรามรณสสาโร นตฺถิ
#๑ ม. สมฺปเวธตีติ ฯ
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ตสฺส ปุนพฺภโวติ นนฺทิฺชห โอฆติณฺณ ฯ วิมุตฺตนฺติ ภควโต
ราคา จิตฺต มุตฺต วิมุตตฺ  สุวิมุตฺต โทสา จิตฺต มุตฺต วิมุตฺต
สุวิมุตฺต โมหา จิตฺต มุตฺต วิมตุ ฺต สุวิมุตตฺ  โกธา
อุปนาหา ฯเปฯ สพฺพากุสลาภิสงฺขาเรหิ จิตฺต มุตฺต วิมุตตฺ 
สุวิมุตฺตนฺติ นนฺทิฺชห โอฆติณฺณ วิมุตฺต ฯ
[๔๑๖] กปฺปฺชห อภิยาเจ สุเมธนฺติ กปฺปาติ เทฺว กปฺปา
ตณฺหากปฺโป จ ทิฏิกปฺโป จ ฯเปฯ อย ตณฺหากปฺโป ฯเปฯ
อย ทิฏิกปฺโป ฯ พุทฺธสฺส ภควโต ตณฺหากปฺโป ปหีโน
ทิฏิกปฺโป ปฏินิสฺสฏโ ตณฺหากปฺปสฺส ปหีนตฺตา ทิฏ ิกปฺปสฺส
ปฏินิสฺสฏตฺตา พุทโฺ ธ กปฺปฺชโห ฯ อภิยาเจติ ยาจามิ
อภิยาจามิ อชฺเฌสามิ สาทิยามิ ปตฺถยามิ ปเหมิ อภิชปฺปามิ ฯ
สุเมธนฺติ เมธา วุจฺจติ ปฺา ยา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ
อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ ฯ ภควา อิมาย เมธาย ปฺาย
อุเปโต สมุเปโต อุปาคโต สมุปาคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน
สมนฺนาคโต ตสฺมา พุทฺโธ สุเมโธติ กปฺปฺชห อภิยาเจ
สุเมธ ฯ
[๔๑๗] สุตฺวาน นาคสฺส อปนมิสฺสนฺติ อิโตติ นาคสฺสาติ
นาโค ฯ ภควา อาคุ น กโรตีติ นาโค ฯ น คจฺฉตีติ นาโค ฯ
น อาคจฺฉตีติ นาโค ฯเปฯ เอว ภควา น อาคจฺฉตีติ นาโค ฯ
สุตฺวาน นาคสฺส อปนมิสฺสนฺติ อิโตติ ตุยฺห วจน พฺยปถ เทสน
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อนุสนฺธึ สุตฺวา สุณิตฺวา อุคฺคเหตฺวา อุปธารยิตวฺ า อุปลกฺขยิตฺวา
อิโต อปนมิสฺสนฺติ วชิสฺสนฺติ ทิสาวิทิส คมิสฺสนฺตีติ สุตฺวาน
นาคสฺส อปนมิสฺสนฺติ อิโต ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ
โอกฺชห ตณฺหจฺฉิท อเนช (อิจฺจายสฺมา ภทฺราวุโธ)
นนฺทิฺชห โอฆติณฺณ วิมุตฺต
กปฺปฺชห อภิยาเจ สุเมธ
สุตฺวาน นาคสฺส อปนมิสฺสนฺติ อิโตติ ฯ
[๔๑๘] นานาชนา ชนปเทหิ สงฺคตา
ตว วีร วากฺย อภิกงฺขมานา
เตส ตุว สาธุ วิยากโรหิ
ตถา หิ เต วิทิโต เอส ธมฺโม ฯ
[๔๑๙] นานาชนา ชนปเทหิ สงฺคตาติ นานาชนาติ ขตฺติยา
จ พฺราหฺมณา จ เวสฺสา จ สุทฺทา จ คหฏา จ ปพฺพชิตา
จ เทวา จ มนุสฺสา จ ฯ ชนปเทหิ สงฺคตาติ องฺคา จ มคธา จ
[๑] กาสิยา จ โกสลา จ วชฺชิยา จ มลฺลา จ เจติยมฺหา จ
สาครมฺหา ๒ จ [๓] ปฺจาลา จ [๔] อวนฺติยา จ โยนา จ กมฺโพชา
จ ฯ สงฺคตาติ สงฺคตา สมาคตา สโมหิตา สนฺนิปติตาติ
นานาชนา ชนปเทหิ สงฺคตา ฯ
[๔๒๐] ตว วีร วากฺย อภิกงฺขมานาติ วีราติ วีโร ฯ
ภควา วิริยวาติ วีโร ฯ ปหูติ วีโร ฯ วิสวีติ วีโร ฯ
#๑ กลิงฺคา จ ฯ ๒ ม. วสา ฯ ๓ ม. กุรุมหฺ า จ ฯ ๔ ม. มจฺฉา จ สุรเสนา จ
#อสฺสกา จ ฯ
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อลมตฺโตติ วีโร ฯเปฯ วิคตโลมหโสติ วีโร ฯ
วิรโต อิธ สพฺพปาปเกหิ
นิรยทุกฺขมติจฺจ วิริยวาโส
โส วิริยวา ปธานวา
วีโร ตาทิ ปวุจฺจเต ตถตฺตาติ ฯ
ตว วีร วากฺย อภิกงฺขมานาติ ตุยฺห วจน พฺยปถ เทสน
อนุสนฺธึ ฯ อภิกงฺขมานาติ กงฺขมานา อภิกงฺขมานา อิจฺฉมานา
สาทิยมานา ปตฺถยมานา ปหยมานา อภิชปฺปมานาติ ตว วีร
วากฺย อภิกงฺขมานา ฯ
[๔๒๑] เตส ตุว สาธุ วิยากโรหีติ เตสนฺติ เตส ขตฺติยาน
พฺราหฺมณาน เวสฺสาน สุทฺทาน คหฏาน ปพฺพชิตาน เทวาน
มนุสฺสาน ฯ ตุวนฺติ ภควนฺต ภณติ ฯ สาธุ วิยากโรหีติ สาธุ
อาจิกฺขาหิ เทเสหิ ปฺเปหิ ปฏเปหิ วิวราหิ วิภชาหิ
อุตฺตานีกโรหิ ปกาเสหีติ สาธุ วิยากโรหิ ฯ
[๔๒๒] ตถาหิ เต วิทิโต เอส ธมฺโมติ ตถาหิ เต วิทิโต
าโต ตุลิโต ตีรโิ ต วิภาวิโต วิภูโต เอส ธมฺโมติ ตถาหิ
เต วิทิโต เอส ธมฺโม ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ
นานาชนา ชนปเทหิ สงฺคตา
ตว วีร วากฺย อภิกงฺขมานา
เตส ตุว สาธุ วิยากโรหิ
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ตถาหิ เต วิทิโต เอส ธมฺโมติ ฯ
[๔๒๓] อาทานตณฺห วินเยถ สพฺพ (ภทฺราวุธาติ ภควา)
อุทฺธ อโธ ติริย วาป มชฺเฌ
ย ย หิ โลกสฺมึ อุปาทิยนฺติ
เตเนว มาโร อนฺเวติ ชนฺตุ ฯ
[๔๒๔] อาทานตณฺห วินเยถ สพฺพนฺติ อาทานตณฺหา วุจฺจติ
รูปตณฺหา ฯ กึการณา อาทานตณฺหา วุจฺจติ รูปตณฺหา ฯ
ตาย รูป อาทิยนฺติ อุปาทิยนฺติ คณฺหนฺติ ปรามสนฺติ อภินวิ ิสนฺติ
เวทน สฺ สงฺขาเร วิฺาณ คตึ อุปปตฺตึ ปฏิสนฺธึ ภว
สสาร วฏฏ อาทิยนฺติ อุปาทิยนฺติ คณฺหนฺติ ปรามสนฺติ อภินิวิสนฺติ
ตการณา อาทานตณฺหา ๑ วุจฺจติ รูปตณฺหา ฯ อาทานตณฺห
วินเยถ สพฺพนฺติ สพฺพ อาทานตณฺห วินเยถ วิเนยฺย ๒ ปชเหยฺย
วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย อนภาวงฺคเมยฺยาติ อาทานตณฺห วินเยถ
สพฺพ ฯ ภทฺราวุธาติ ภควาติ ภทฺราวุธาติ ภควา ต พฺราหฺมณ
นาเมน อาลปติ ฯ ภควาติ คารวาธิวจนเมต ฯเปฯ สจฺฉิกา
ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ ภทฺราวุธาติ ภควา ฯ
[๔๒๕] อุทฺธ อโธ ติริย ๓ วาป มชฺเฌติ อุทฺธนฺติ วุจฺจติ ๔
อนาคต ฯ อโธติ อตีต ฯ ติริย วาป มชฺเฌติ ปจฺจุปฺปนฺน ฯ
อุทฺธนฺติ กุสลา ธมฺมา ฯ อโธติ อกุสลา ธมฺมา ฯ ติริย วาป
มชฺเฌติ อพฺยากตา ธมฺมา ฯ อุทฺธนฺติ เทวโลโก ฯ อโธติ
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. วินเยยฺย ปฏิวิเนยฺย ฯ ๓ ม. ติริยฺจาป ฯ
#เอวมุปริป ฯ ๔ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อปายโลโก ฯ ติริย วาป มชฺเฌติ มนุสฺสโลโก ฯ อุทฺธนฺติ
สุขา เวทนา ฯ อโธติ ทุกฺขา เวทนา ฯ ติริย วาป มชฺเฌติ
อทุกฺขมสุขา เวทนา ฯ อุทฺธนฺติ อรูปธาตุ ฯ อโธติ กามธาตุ ฯ
ติริย วาป มชฺเฌติ รูปธาตุ ฯ อุทธฺ นฺติ อุทฺธ ปาทตลา ฯ
อโธติ อโธ เกสมตฺถกา ฯ ติริย วาป มชฺเฌติ เวมชฺเฌติ
อุทฺธ อโธ ติริย วาป มชฺเฌ ฯ
[๔๒๖] ย ย หิ โลกสฺมึ อุปาทิยนฺตีติ ย ย หิ รูปคต
เวทนาคต สฺาคต สงฺขารคต วิฺาณคต อาทิยนฺติ อุปาทิยนฺติ
คณฺหนฺติ ปรามสนฺติ อภินิวิสนฺติ ฯ โลกสฺมินตฺ ิ อปายโลเก ฯเปฯ
อายตนโลเกติ ย ย หิ โลกสฺมึ อุปาทิยนฺติ ฯ
[๔๒๗] เตเนว มาโร อนฺเวติ ชนฺตุนฺติ เตเนว กมฺมาภิสงฺขารวเสน
ปฏิสนฺธิโก ขนฺธมาโร ธาตุมาโร อายตนมาโร คติมาโร อุปปตฺติมาโร
ปฏิสนฺธิมาโร ภวมาโร สสารมาโร วฏฏมาโร อนฺเวติ อนุคจฺฉติ
อนฺวายิโก โหติ ฯ ชนฺตนุ ฺติ สตฺต นร มานว ๑ โปส ปุคฺคล ชีว
ชาตุ ๒ ชนฺตุ อินฺทคุ มนุชนฺติ เตเนว มาโร อนฺเวติ ชนฺตุ ฯ
เตนาห ภควา
อาทานตณฺห วินเยถ สพฺพ (ภทฺราวุธาติ ภควา)
อุทฺธ อโธ ติริย วาป มชฺเฌ
ย ย หิ โลกสฺมึ อุปาทิยนฺติ
เตเนว มาโร อนฺเวติ ชนฺตุนฺติ ฯ
#๑ ม. มาณว ฯ ๒ ม. ชาคุ ฯ เอวมุปริป ฯ
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[๔๒๘] ตสฺมา ปชาน น อุปาทิเยถ
ภิกฺขุ สโต กิฺจน สพฺพโลเก
อาทานสตฺเต อิติ เปกฺขมาโน
ปช อิม มจฺจุเธยฺเย วิสตฺต ฯ
[๔๒๙] ตสฺมา ปชาน น อุปาทิเยถาติ ตสฺมา ตการณา
ตเหตุ ตปฺปจฺจยา ตนิทานา เอต อาทีนว สมฺปสฺสมาโน
อาทานตณฺหายาติ ตสฺมา ฯ ปชานนฺติ ชานนฺโต ปชานนฺโต
อาชานนฺโต วิชานนฺโต ปฏิวิชานนฺโต ปฏิวิชฺฌนฺโต สพฺเพ สงฺขารา
อนิจฺจาติ ฯเปฯ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ
ชานนฺโต ปชานนฺโต อาชานนฺโต วิชานนฺโต ปฏิวิชานนฺโต
ปฏิวิชฺฌนฺโต ฯ น อุปาทิเยถาติ รูป นาทิเยยฺย น อุปาทิเยยฺย น
คเณฺหยฺย น ปรามเสยฺย นาภินิวิเสยฺย เวทน สฺ สงฺขาเร
วิฺาณ คตึ อุปปตฺตึ ปฏิสนฺธึ ภว สสาร วฏฏ นาทิเยยฺย น
อุปาทิเยยฺย น คเณฺหยฺย น ปรามเสยฺย นาภินิวิเสยฺยาติ ตสฺมา
ปชาน น อุปาทิเยถ ฯ
[๔๓๐] ภิกฺขุ สโต กิฺจน สพฺพโลเกติ ภิกขฺ ูติ กลฺยาณปุถุชชฺ โน
วา ภิกฺขุ เสกฺโข วา ภิกฺขูติ ๑ ภิกฺขุ ฯ สโตติ จตูหิ
การเณหิ สโต กาเย กายานุปสฺสนาสติปฏาน ภาเวนฺโต
สโต ฯเปฯ โส วุจฺจติ สโตติ ภิกขฺ ุ สโต ฯ กิฺจนนฺติ
กิฺจิ รูปคต เวทนาคต สฺาคต สงฺขารคต วิฺาณคต ฯ
#๑ ม. เสกฺโข วา ภิกฺขุ ฯ
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สพฺพโลเกติ สพฺพอปายโลเก สพฺพเทวโลเก สพฺพมนุสฺสโลเก
สพฺพขนฺธโลเก สพฺพอายตนโลเก สพฺพธาตุโลเกติ ภิกฺขุ สโต
กิฺจน สพฺพโลเก ฯ
[๔๓๑] อาทานสตฺเต อิติ เปกฺขมาโนติ อาทานสตฺตา
วุจฺจนฺติ เย รูป อาทิยนฺติ อุปาทิยนฺติ คณฺหนฺติ ปรามสนฺติ
อภินิวิสนฺติ เวทน สฺ สงฺขาเร วิฺาณ คตึ อุปปตฺตึ
ปฏิสนฺธึ ภว สสาร วฏฏ อาทิยนฺติ อุปาทิยนฺติ คณฺหนฺติ
ปรามสนฺติ อภินิวิสนฺติ ฯ อิตีติ ปทสนฺธิ ฯเปฯ ปทานุปุพฺพกเมต
อิตีติ ฯ เปกฺขมาโนติ ทกฺขมาโน ทิสฺสมาโน ปสฺสมาโน
โอโลกยมาโน นิชฺฌายมาโน อุปปริกฺขมาโนติ อาทานสตฺเต อิติ
เปกฺขมาโน ฯ
[๔๓๒] ปช อิม มจฺจุเธยฺเย วิสตฺตนฺติ ปชนฺติ สตฺตาธิวจน ฯ
มจฺจุเธยฺเยติ มจฺจุเธยฺยา วุจฺจนฺติ กิเลสา จ ขนฺธา จ
อภิสงฺขารา จ ฯ ปชา มจฺจุเธยฺเย มารเธยฺเย มรณเธยฺเย
วิสตฺตา อาสตฺตา ลคฺคา ลคฺคิตา ปลิพุทฺธา ฯ ยถา ภิตฺติขิเล วา
นาคทนฺเต วา ภณฺฑ [๑] วิสตฺต อาสตฺต ลคฺค ลคฺคิต ปลิพทุ ฺธ
เอวเมว ปชา มจฺจุเธยฺเย มารเธยฺเย มรณเธยฺเย [๒] วิสตฺตา
อาสตฺตา ลคฺคา ลคฺคิตา ปลิพุทฺธาติ ปช อิม มจฺจุเธยฺเย
วิสตฺต ฯ เตนาห ภควา
ตสฺมา ปชาน น อุปาทิเยถ
#๑ ม. สตฺต ฯ ๒ ม. สตฺตา ฯ
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ภิกฺขุ สโต กิฺจน สพฺพโลเก
อาทานสตฺเต อิติ เปกฺขมาโน
ปช อิม มจฺจุเธยฺเย วิสตฺตนฺติ ฯ
สห คาถาปริโยสานา ฯเปฯ สตฺถา เม ภนฺเต ภควา
สาวโกหมสฺมีติ ฯ
ภทฺราวุธมาณวกปฺหานิทฺเทโส ทฺวาทสโม ฯ
________________________
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อุทยมาณวกปฺหานิทฺเทโส
[๔๓๓] ฌายึ วิรชมาสีน (อิจฺจายสฺมา อุทโย)
กตกิจฺจ อนาสว
ปารคุ สพฺพธมฺมาน
อตฺถี ปเฺหน อาคม
อฺาวิโมกฺข สพฺรูหิ ๑
อวิชฺชาย ปเภทน ฯ
[๔๓๔] ฌายึ วิรชมาสีนนฺติ ฌายินฺติ [๒] ภควา ปเมนป
ฌาเนน ฌายี ทุติเยนป ฌาเนน ฌายี ตติเยนป ฌาเนน ฌายี
จตุตฺเถนป ฌาเนน ฌายี สวิตกฺกสวิจาเรนป ฌาเนน ฌายี
อวิตกฺกวิจารมตฺเตนป ฌาเนน ฌายี อวิตกฺกวิจาเรนป ฌาเนน
ฌายี สปฺปต ิเกนป ฌาเนน ฌายี นิปฺปติเกนป ฌาเนน ฌายี
สาตสหคเตนป ฌาเนน ฌายี อุเปกฺขาสหคเตนป ฌาเนน ฌายี
สฺุเตนป ฌาเนน ฌายี อนิมิตฺเตนป ฌาเนน ฌายี อปฺปณิหิเตนป
ฌาเนน ฌายี โลกิเยนป ฌาเนน ฌายี โลกุตฺตเรนป ฌาเนน ฌายี
ฌานรโต เอกตฺตมนุยุตฺโต สทตฺถครุโกติ ฌายึ ฯ วิรชนฺติ ราโค
รโช โทโส รโช โมโห รโช โกโธ รโช อุปนาโห รโช ฯเปฯ
สพฺพากุสลาภิสงฺขารา รชา ฯ เต รชา พุทฺธสฺส ภควโต ปหีนา
อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา
#๑ ม. ปพฺรูหิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ฌายี ฯ
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ตสฺมา พุทฺโธ อรโช วิรโช รชาปคโต รชวิปฺปหีโน รชวิปฺปมุตฺโต [๑] ฯ
ราโค รโช น จ ปน เรณุ วุจฺจติ
ราคสฺเสต อธิวจน รโชติ
เอต รช วิปฺปชหิตฺว ๒ จกฺขุมา
ตสฺมา ชิโน วิคตรโชติ วุจฺจติ
โทโส รโช น จ ปน เรณุ วุจฺจติ
โทสสฺเสต อธิวจน รโชติ
เอต รช วิปฺปชหิตฺว จกฺขุมา
ตสฺมา ชิโน วิคตรโชติ วุจฺจติ
โมโห รโช น จ ปน เรณุ วุจฺจติ
โมหสฺเสต อธิวจน รโชติ
เอต รช วิปฺปชหิตฺว จกฺขุมา
ตสฺมา ชิโน วิคตรโชติ วุจฺจตีติ ฯ
วิรช ฯ อาสีนนฺติ นิสินฺโน ภควา ปาสาณเก เจติเยติ อาสีโน ฯ
นคสฺส ปสฺเส อาสิน ๓ มุนึ ทุกขฺ สฺส ปารคุ
สาวกา ปยิรุปาสนฺติ เตวิชฺชา มจฺจุหายิโนติ ฯ
เอวมฺป ภควา อาสีโน ฯ อถวา ภควา สพฺโพสฺสุกฺกปฏิปฺปสฺสทฺธตฺตา
อาสีโน วุฏวาโส จิณฺณจรโณ ฯเปฯ ชาติชรามรณสสาโร
นตฺถิ ตสฺส ปุนพฺภโวติ เอวมฺป ภควา อาสีโนติ ฌายึ
#๑ ม. สพฺพรชวีติวตฺโต ฯ ๒ ม. วิปฺปชหิตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. อาสีน ฯ
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วิรชมาสีน ฯ อิจฺจายสฺมา อุทโยติ อิจฺจาติ ปทสนฺธิ ฯเปฯ
ปทานุปุพฺพกเมต อิจฺจาติ ฯ อายสฺมาติ ปยวจน ครุวจน
สคารวสปฺปติสฺสาธิวจนเมต อายสฺมาติ ฯ อุทโยติ ตสฺส พฺราหฺมณสฺส
นาม ฯเปฯ อภิลาโปติ อิจฺจายสฺมา อุทโย ฯ
[๔๓๕] กตกิจฺจ อนาสวนฺติ พุทฺธสฺส ภควโต กิจฺจ กรณียากรณีย
ปหีน อุจฺฉินฺนมูล ตาลาวตฺถุกต อนภาวงฺคต อายตึ อนุปฺปาทธมฺม
ตสฺมา พุทฺโธ กตกิจฺโจ ฯ
ยสฺส ปริปตา ๑ นตฺถิ ฉินฺนโสตสฺส ภิกฺขุโน
กิจฺจากิจฺจ ปหีนสฺส ๒ ปริฬาโห น วิชฺชตีติ ฯ
กตกิจฺจ อนาสวนฺติ อาสวาติ จตฺตาโร อาสวา กามาสโว ภวาสโว
ทิฏาสโว อวิชฺชาสโว ฯ เต อาสวา พุทฺธสฺส ภควโต
ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ
อนุปฺปาทธมฺมา ตสฺมา พุทฺโธ อนาสโวติ กตกิจฺจน
อนาสว ฯ
[๔๓๖] ปารคุ สพฺพธมฺมานนฺติ ภควา สพฺพธมฺมาน อภิฺาปารคู
ปริฺาปารคู ปหานปารคู ภาวนาปารคู สจฺฉิกิริยาปารคู
สมาปตฺติปารคู อภิฺาปารคู สพฺพธมฺมาน ปริฺาปารคู
สพฺพทุกฺขาน ปหานปารคู สพฺพกิเลสาน ภาวนาปารคู จตุนฺน
มคฺคาน สจฺฉิกิริยาปารคู นิโรธสฺส สมาปตฺติปารคู
สพฺพสมาปตฺตีน ฯ โส วสิปฺปตฺโต ปารมิปฺปตฺโต อริยสฺมึ สีลสฺมึ
#๑ ม. วิสตา ฯ ม. กิจฺจากิจฺจปฺปหีนสฺส ฯ
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วสิปฺปตฺโต ปารมิปฺปตฺโต อริยสฺมึ สมาธิสฺมึ วสิปฺปตฺโต ปารมิปฺปตฺโต
อริยาย ปฺาย วสิปปฺ ตฺโต ปารมิปฺปตฺโต อริยาย วิมุตฺติยา
โส ปารคโต ปารปฺปตฺโต อนฺตคโต อนฺตปฺปตฺโต โกฏิคโต
โกฏิปฺปตฺโต ปริยนฺตคโต ปริยนฺตปฺปตฺโต โวสานคโต โวสานปฺปตฺโต
ตาณคโต ตาณปฺปตฺโต เลณคโต เลณปฺปตฺโต จรณคโต จรณปฺปตฺโต ๑
อภยคโต อภยปฺปตฺโต อจฺจุตคโต อจฺจุตปฺปตฺโต อมตคโต อมตปฺปตฺโต
นิพฺพานคโต นิพฺพานปฺปตฺโต โส วุฏวาโส จิณฺณจรโณ ฯเปฯ
ชาติชรามรณสสาโร นตฺถิ ตสฺส ปุนพฺภโวติ ปารคุ สพฺพธมฺมาน ฯ
[๔๓๗] อตฺถี ปเฺหน อาคมนฺติ ปฺหตฺถิกมฺหา ๒ อาคตา
ปฺหาปุจฺฉกมฺหา อาคตา ปฺห โสตุกามา อาคตมฺหาติ ๒ เอวมฺป
อตฺถี ปฺเหน อาคม ฯ อถวา ปฺหตฺถิกาน ปฺหาปุจฺฉกาน ๓
ปฺห โสตุกามาน อาคม ๔ อภิกฺกมน อุปสงฺกมน [๕] อตฺถีติ เอวมฺป
อตฺถี ปเฺหน อาคม ฯ อถวา ปฺหาคโม ตุยฺห อตฺถิ
ตฺวมฺป ปหุ วิสวี อลมตฺโต มยา สทฺธึ ปุจฺฉิตุ ๖ กเถตุ วิชฺเสชตุ
สนฺทสฺเสตุ ภณิตุนฺติ ๗ เอวมฺป อตฺถี ปเฺหน อาคม ฯ
[๔๓๘] อฺาวิโมกฺข สพฺรูหีติ อฺาวิโมกฺโข วุจฺจติ
อรหตฺตวิโมกฺโข ฯ อรหตฺตวิโมกฺข สพฺรูหิ อาจิกฺขาหิ เทเสหิ
ปฺเปหิ ปฏเปหิ วิวราหิ วิภชาหิ อุตฺตานีกโรหิ ปกาเสหีติ
อฺาวิโมกฺข สพฺรูหิ ฯ
#๑ ม. สรณคโต สรณปฺปตฺโต ฯ ๒ ม. ปฺเหน อตฺถิโก อาคโตมฺหิ ปฺห ปุจฺฉิตุกาโม
#อาคโตมฺหิ ปฺห โสตุกาโม อาคโตมฺหีติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. ปฺห
#ปุจฺฉิตุกามาน ฯ ๔ ม. อาคมน ฯ ๕ ม. ปยิรุปาสน ฯ ๖ ม. มยา ปุจฺฉิตุ ฯ
#เอวมุปริป ฯ ๗ ม. วหสฺเสต ภารนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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[๔๓๙] อวิชฺชาย ปเภทนนฺติ อวิชฺชาย เภทน ปเภทน ปหาน
วูปสโม ปฏินิสฺสคฺโค ปฏิปฺปสฺสทฺธิ อมต นิพฺพานนฺติ อวิชฺชาย
ปเภทน ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ
ฌายึ วิรชมาสีน (อิจฺจายสฺมา อุทโย)
กตกิจฺจ อนาสว
ปารคุ สพฺพธมฺมาน
อตฺถี ปเฺหน อาคม
อฺาวิโมกฺข สพฺรูหิ
อวิชฺชาย ปเภทนนฺติ ฯ
[๔๔๐] ปหาน กามฉนฺทาน (อุทยาติ ภควา)
โทมนสฺสาน จูภย
ถีนสฺส ๑ จ ปนูทน
กุกฺกุจฺจาน นิวารณ ฯ
[๔๔๑] ปหาน กามฉนฺทานนฺติ ฉนฺทาติ โย กาเมสุ กามจฺฉนฺโท
กามราโค กามนนฺทิ กามตณฺหา กามสิเนโห กามปปาสา
กามปริฬาโห กามมุจฺฉา กามชฺโฌสาน กาโมโฆ กามโยโค
กามุปาทาน กามจฺฉนฺทนีวรณ ฯ ปหาน กามฉนฺทานนฺติ กามจฺฉนฺทาน
ปหาน วูปสโม ปฏินสิ ฺสคฺโค ปฏิปฺปสฺสทฺธิ อมต นิพฺพานนฺติ
ปหาน กามฉนฺทาน ฯ อุทยาติ ภควาติ อุทยาติ ภควา
ต พฺราหฺมณ นาเมน อาลปติ ฯ ภควาติ คารวาธิวจนเมต
#๑ ม. ถินสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ
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ฯเปฯ สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ อุทยาติ ภควา ฯ
[๔๔๒] โทมนสฺสาน จูภยนฺติ โทมนสฺสาติ ย เจตสิก
อสาต เจตสิก ทุกฺข เจโตสมฺผสฺสช อสาต ทุกฺข เวทยิต
เจโตสมฺผสฺสชา อสาตา ทุกฺขา เวทนา ฯ โทมนสฺสาน จูภยนฺติ
กามจฺฉนฺทสฺส จ โทมนสฺสสฺส จ อุภินฺน ปหาน วูปสโม
ปฏินิสฺสคฺโค ปฏิปฺปสฺสทฺธิ อมต นิพฺพานนฺติ โทมนสฺสาน จูภย ฯ
[๔๔๓] ถีนสฺส จ ปนูทนนฺติ [๑] ยา จิตฺตสฺส อกลฺลตา
อกมฺมฺตา โอลียนา สลฺลียนา ลีน ๒ ลียนา ลียิตตฺต ถีน ถียนา
ถียิตตฺต ฯ ถีนสฺส จ ปนูทนนฺติ ถีนสฺส จ ปนูทน ปหาน
วูปสโม ปฏินิสฺสคฺโค ปฏิปฺปสฺสทฺธิ อมต นิพฺพานนฺติ ถีนสฺส
จ ปนูทน ฯ
[๔๔๔] กุกฺกุจฺจาน นิวารณนฺติ กุกฺกุจฺจานนฺติ หตฺถกุกฺกจุ ฺจมฺป
กุกฺกุจฺจ ปาทกุกฺกุจฺจมฺป กุกกฺ ุจฺจ หตฺถปาทกุกฺกุจฺจมฺป กุกฺกจุ ฺจ
อกปฺปเย กปฺปยสฺิตา กปฺปเย อกปฺปยสฺิตา วชฺเช
อวชฺชสฺิตา อวชฺเช วชฺชสฺิตา ย เอวรูป กุกฺกุจฺจ
กุกฺกุจฺจายนา กุกกฺ ุจฺจายิตตฺต เจตโส วิปฺปฏิสาโร มโนวิเลโข
อิท วุจฺจติ กุกฺกุจฺจ ฯ อปจ ทฺวีหิ การเณหิ อุปฺปชฺชติ กุกฺกจุ ฺจ
เจตโส วิปปฺ ฏิสาโร มโนวิเลโข กตตฺตา จ อกตตฺตา จ ฯ กถ
กตตฺตา จ อกตตฺตา จ อุปฺปชฺชติ กุกฺกุจฺจ เจตโส วิปฺปฏิสาโร
มโนวิเลโข ฯ กต เม กายทุจฺจริต อกต เม กายสุจริตนฺติ
#๑ ม. ถินนฺติ ฯ ๒ ม. ลีนา ฯ
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อุปฺปชฺชติ กุกฺกุจฺจ เจตโส วิปฺปฏิสาโร มโนวิเลโข ฯ กต เม
วจีทุจฺจริต อกต เม วจีสุจริตนฺติ กต เม มโนทุจฺจริต อกต
เม มโนสุจริตนฺติ กโต เม ปาณาติปาโต อกตา เม ปาณาติปาตา
เวรมณีติ กต เม อทินฺนาทาน อกตา เม อทินฺนาทานา
เวรมณีติ กโต เม กาเมสุ มิจฺฉาจาโร อกตา เม กาเมสุ
มิจฺฉาจารา เวรมณีติ กโต เม มุสาวาโท อกตา เม มุสาวาทา
เวรมณีติ กตา เม ปสณ
ุ า วาจา อกตา เม ปสณ
ุ าย วาจาย
เวรมณีติ กตา เม ผรุสา วาจา อกตา เม ผรุสาย วาจาย
เวรมณีติ กโต เม สมฺผปฺปลาโป อกตา เม สมฺผปฺปลาปา
เวรมณีติ กตา เม อภิชฺฌา อกตา เม อนภิชฌ
ฺ าติ กโต
เม พฺยาปาโท อกโต เม อพฺยาปาโทติ กตา เม มิจฺฉาทิฏิ
อกตา เม สมฺมาทิฏีติ อุปฺปชฺชติ กุกฺกุจฺจ เจตโส วิปฺปฏิสาโร
มโนวิเลโข ฯ เอว กตตฺตา จ อกตตฺตา จ อุปฺปชฺชติ กุกฺกุจจฺ 
เจตโส วิปปฺ ฏิสาโร มโนวิเลโข ฯ อถวา สีเลสุมฺหิ อปริปรู กิ ารีติ
อุปฺปชฺชติ กุกฺกุจฺจ เจตโส วิปฺปฏิสาโร มโนวิเลโข ฯ
อินฺทฺริเยสุมฺหิ อคุตฺตทฺวาโรติ โภชเน อมตฺตฺุมฺหีติ ชาคริยมนนุยุตฺโตมฺหีติ
น สติสมฺปชฺเน สมนฺนาคโตมฺหีติ อภาวิตา
เม จตฺตาโร สติปฏิานาติ อภาวิตา เม จตฺตาโร สมฺมปฺปธานาติ
อภาวิตา เม จตฺตาโร อิทฺธิปาทาติ อภาวิตานิ เม
ปฺจินฺทฺริยานีติ อภาวิตานิ เม ปฺจ พลานีติ อภาวิตา เม
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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 กุกกฺ ุจฺจาน นิวารณนฺติ
กุกฺกุจฺจาน อาวรณ นิวารณ ปหาน วูปสโม ปฏินิสฺสคฺโค ปฏิปฺปสฺสทฺธิ
อมต นิพฺพานนฺติ กุกฺกุจฺจาน นิวารณ ฯ เตนาห ภควา
ปหาน กามฉนฺทาน (อุทยาติ ภควา)
โทมนสฺสาน จูภย
ถีนสฺส จ ปนูทน
กุกฺกุจฺจาน นิวารณนฺติ ฯ
[๔๔๕] อุเปกฺขาสติสสุทฺธ
ธมฺมตกฺกปุเรชว
อฺาวิโมกฺข สพฺรูมิ อวิชชฺ าย ปเภทน ฯ
[๔๔๖] อุเปกฺขาสติสสุทฺธนฺติ อุเปกฺขาติ ยา จตุตฺถชฺฌาเน
อุเปกฺขา อุเปกฺขนา อชฺฌุเปกฺขนา จิตฺตสมโถ จิตฺตปฺปสาทตา ๑
มชฺฌตฺตตา จิตฺตสฺส ฯ สตีติ ยา จตุตฺถชฺฌาเน อุเปกฺข อารพฺภ
สติ อนุสฺสติ ฯเปฯ สมฺมาสตีติ ๒ อุเปกฺขาสติ ฯ สสุทฺธนฺติ
จตุตฺถชฺฌาเน อุเปกฺขา จ สติ จ สุทฺธา โหนฺติ [๓] สสุทฺธา [๔]
ปริโยทาตา อนงฺคณา วิคตุปกฺกิเลสา มุทุภูตา กมฺมนิยา ิตา
อาเนฺชปฺปตฺตาติ อุเปกฺขาสติสสุทฺธ ฯ
[๔๔๗] ธมฺมตกฺกปุเรชวนฺติ ธมฺมตกฺโก วุจฺจติ สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ
#๑ ม. จิตฺตสมตา อิตฺตปฺปสฺสทฺธตา ฯ ๒ ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม. วิสุทฺธา ฯ
#๔ ม. ปริสทุ ฺธา ฯ

สุตฺต ขุ. จูฬนิทฺเทโส - หนาที่ 215

โส อาทิโต โหติ ปุรโต โหติ ปุพฺพงฺคโม โหติ อฺาวิโมกฺขสฺสาติ
เอวมฺป ธมฺมตกฺกปุเรชว ฯ อถวา ธมฺมตกฺโก วุจฺจติ
สมฺมาทิฏิ ฯ สา อาทิโต โหติ ปุรโต โหติ ปุพฺพงฺคมา โหติ
อฺาวิโมกฺขสฺสาติ เอวมฺป ธมฺมตกฺกปุเรชว ฯ อถวา
ธมฺมตกฺโก วุจฺจติ จตุนฺน มคฺคาน ปุพฺพภาเค วิปสฺสนา ฯ สา
อาทิโต โหติ ปุรโต โหติ ปุพฺพงฺคมา โหติ อฺาวิโมกฺขสฺสาติ
เอวมฺป ธมฺมตกฺกปุเรชว ฯ
[๔๔๘] อฺาวิโมกฺข สพฺรูมีติ อฺาวิโมกฺโข วุจฺจติ
อรหตฺตวิโมกฺโข ฯ อรหตฺตวิโมกฺข สพฺรูมิ อาจิกฺขามิ เทเสมิ
ปฺเปมิ ปฏเปมิ วิวรามิ วิภชามิ อุตฺตานีกโรมีติ [๑]
อฺาวิโมกฺข สพฺรูมิ ฯ
[๔๔๙] อวิชฺชาย ปเภทนนฺติ อวิชฺชายาติ ทุกเฺ ข อาณ ฯเปฯ
อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล ฯ อวิชฺชาย ปเภทนนฺติ อวิชฺชาย
เภทน ปเภทน ปหาน วูปสโม ปฏินิสฺสคฺโค ปฏิปฺปสฺสทฺธิ อมต
นิพฺพานนฺติ อวิชฺชาย ปเภทน ฯ เตนาห ภควา
อุเปกฺขาสติสสุทฺธ
ธมฺมตกฺกปุเรชว
อฺาวิโมกฺข สพฺรูมิ อวิชชฺ าย ปเภทนนฺติ ฯ
[๔๕๐] กึสสุ ฺโชโน โลโก กึสุ ตสฺส วิจารณ
กิสฺสสฺส วิปฺปหาเนน นิพฺพาน อิติ วุจฺจติ ฯ
[๔๕๑] กึสุสฺโชโน โลโกติ
กึ โลกสฺส สโยชน
#๑ ม. อุตฺตานีกโรมิ ปกาเสมีติ ฯ
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ลคฺคน พนฺธน อุปกฺกิเลโส เกน โลโก ยุตฺโต ปยุตฺโต อายุตฺโต
สมายุตฺโต ลคฺโค ลคฺคิโต ปลิพุทฺโธติ กึสุสฺโชโน โลโก ฯ
[๔๕๒] กึสุ ตสฺส วิจารณนฺติ กึ ตสฺส จารณ วิจารณ
ปฏิวิจารณ เกน โลโก จรติ วิจรติ ปฏิวิจรตีติ กึสุ ตสฺส
วิจารณ ฯ
[๔๕๓] กิสฺสสฺส วิปฺปหาเนน นิพฺพาน อิติ วุจฺจตีติ กิสฺสสฺส
วิปฺปหาเนน วูปสเมน ปฏินิสฺสคฺเคน ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา นิพพฺ าน อิติ
วุจฺจติ ปวุจฺจติ กถิยติ ภณิยติ ทีปย ติ โวหริยตีติ ๑ กิสฺสสฺส
วิปฺปหาเนน นิพฺพาน อิติ วุจฺจติ ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ
กึสุสฺโชโน โลโก กึสุ ตสฺส วิจารณ
กิสฺสสฺส วิปฺปหาเนน นิพฺพาน อิติ วุจฺจตีติ ฯ
[๔๕๔] นนฺทิสฺโชโน โลโก วิตกฺกสฺส วิจารณา
ตณฺหาย วิปฺปหาเนน นิพฺพาน อิติ วุจฺจติ ฯ
[๔๕๕] นนฺทิสฺโชโน โลโกติ นนฺทิ วุจฺจติ ตณฺหา โย
ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ ยา นนฺทิ
โลกสฺส สฺโชน ลคฺคน พนฺธน อุปกฺกิเลโส อิมาย นนฺทิยา
โลโก ยุตฺโต ปยุตฺโต อายุตฺโต สมายุตฺโต ลคฺโค ลคฺคิโต ปลิพทุ ฺโธติ
นนฺทิสฺโชโน โลโก ฯ
[๔๕๖] วิตกฺกสฺส วิจารณาติ วิตกฺกาติ นว วิตกฺกา
กามวิตกฺโก พฺยาปาทวิตกฺโก วิหึสาวิตกฺโก าติวิตกฺโก
#๑ ม. กถียติ ภณียติ ทีปยติ โวหรียตีติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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ชนปทวิตกฺโก อมรวิตกฺโก ปรานุทฺทยตาปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก
ลาภสกฺการสิโลกปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก อนวฺตฺติปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก
อิเม วุจฺจนฺติ นว วิตกฺกา ฯ อิเม นว วิตกฺกา อสฺส
โลกสฺส จารณา วิจารณา ปฏิวิจารณา อิเมหิ นวหิ วิตกฺเกหิ โส
โลโก จรติ วิจรติ ปฏิวิจรตีติ วิตกฺกสฺส วิจารณา ฯ
[๔๕๗] ตณฺหาย วิปฺปหาเนน นิพฺพาน อิติ วุจฺจตีติ ตณฺหายาติ
รูปตณฺหา สทฺทตณฺหา คนฺธตณฺหา รสตณฺหา โผฏพฺพตณฺหา
ธมฺมตณฺหา ฯ ตณฺหาย วิปฺปหาเนน นิพฺพาน อิติ วุจฺจตีติ
ตณฺหาย วิปฺปหาเนน วูปสเมน ปฏินิสฺสคฺเคน ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา
นิพฺพาน อิติ วุจฺจติ ปวุจฺจติ กถิยติ ภณิยติ ทีปยติ โวหริยตีติ
ตณฺหาย วิปฺปหาเนน นิพฺพาน อิติ วุจฺจติ ฯ เตนาห
ภควา
นนฺทิสฺโชโน โลโก วิตกฺกสฺส วิจารณา
ตณฺหาย วิปฺปหาเนน นิพฺพาน อิติ วุจฺจตีติ ฯ
[๔๕๘] กถสตสฺส จรโต
วิฺาณ อุปรุชฺฌติ
ภควนฺต ปุฏุมาคมฺหา ต สุโณม วโจ ตว ฯ
[๔๕๙] กถสตสฺส จรโตติ กถสตสฺส สมฺปชานสฺส จรโต
วิจรโต อิริยโต วตฺตยโต ปาลยโต ยปยโต ยาปยโตติ กถสตสฺส
จรโต
[๔๖๐] วิฺาณ อุปรุชฺฌตีติ วิฺาณ นิรชุ ฺฌติ วูปสมฺมติ
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อตฺถ คจฺฉติ ปฏิปฺปสฺสมฺภตีติ วิฺาณ อุปรุชฺฌติ ฯ
[๔๖๑] ภควนฺต ปุฏ ุมาคมฺหาติ พุทฺธ ภควนฺต ปุฏ ปุจฺฉิตุ
ยาจิตุ อชฺเฌสิตุ ปสาเทตุ อาคมฺหา อาคตมฺหา อุปาคตมฺหา
สมฺปตฺตมฺหา ตยา สทฺธึ สมาคตมฺหาติ ภควนฺต ปุฏุมาคมฺหา ฯ
[๔๖๒] ต สุโณม วโจ ตวาติ ตนฺติ ตุยฺห วจน พฺยปถ
เทสน อนุสนฺธึ สุโณม อุคฺคณฺหาม อุปธาเรม อุปลกฺเขมาติ
ต สุโณม วโจ ตว ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ
กถสตสฺส จรโต
วิฺาณ อุปรุชฺฌติ
ภควนฺต ปุฏุมาคมฺหา ต สุโณม วโจ ตวาติ ฯ
[๔๖๓] อชฺฌตฺตฺจ พหิทฺธา จ เวทน นาภินนฺทโต
เอวสตสฺส จรโต
วิฺาณ อุปรุชฺฌติ ฯ
[๔๖๔] อชฺฌตฺตฺจ พหิทฺธา จ เวทน นาภินนฺทโตติ อชฺฌตฺต
เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรนฺโต เวทน นาภินนฺทติ นาภิวทติ
น อชฺโฌสาย ๑ ติฏติ อภินนฺทน อภิวทน อชฺโฌสาน คาห
ปรามาส อภินิเวส ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาวงฺคเมติ ฯ
พหิทฺธา เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรนฺโต เวทน นาภินนฺทติ
นาภิวทติ น อชฺโฌสาย ติฏติ อภินนฺทน อภิวทน อชฺโฌสาน
คาห ปรามาส อภินิเวส ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาวงฺคเมติ ฯ
อชฺฌตฺตพหิทฺธา เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรนฺโต เวทน นาภินนฺทติ
นาภิวทติ น อชฺโฌสาย ติฏติ อภินนฺทน อภิวทน อชฺโฌสาน
#๑ ม. อชฺโฌเสติ ฯ เอวมุปริป ฯ

สุตฺต ขุ. จูฬนิทฺเทโส - หนาที่ 219

คาห ปรามาส อภินิเวส ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ
อนภาวงฺคเมติ ฯ อชฺฌตฺต สมุทยธมฺมานุปสฺสี เวทนาสุ [๑]
วิหรนฺโต อชฺฌตฺต วยธมฺมานุปสฺสี เวทนาสุ วิหรนฺโต อชฺฌตฺต
สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี เวทนาสุ วิหรนฺโต พหิทฺธา สมุทยธมฺมานุปสฺสี
เวทนาสุ วิหรนฺโต พหิทฺธา วยธมฺมานุปสฺสี เวทนาสุ วิหรนฺโต
พหิทฺธา สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี เวทนาสุ วิหรนฺโต อชฺฌตฺตพหิทฺธา
สมุทยธมฺมานุปสฺสี เวทนาสุ วิหรนฺโต อชฺฌตฺตพหิทฺธา
วยธมฺมานุปสฺสี เวทนาสุ วิหรนฺโต อชฺฌตฺตพหิทฺธา สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี
เวทนาสุ วิหรนฺโต เวทน นาภินนฺทติ นาภิวทติ น
อชฺโฌสาย ติฏติ อภินนฺทน อภิวทน อชฺโฌสาน คาห ปรามาส
อภินิเวส ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาวงฺคเมติ ฯ อิเมหิ
ทฺวาทสหากาเรหิ เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรนฺโต เวทน นาภินนฺทติ
นาภิวทติ น อชฺโฌสาย ติฏติ อภินนฺทน อภิวทน
อชฺโฌสาน ฯเปฯ อนภาวงฺคเมติ ฯ อถวา เวทน อนิจฺจโต
ปสฺสนฺโต เวทน นาภินนฺทติ นาภิวทติ น อชฺโฌสาย ติฏติ
อภินนฺทน อภิวทน อชฺโฌสาน คาห ปรามาส อภินิเวส ปชหติ
วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาวงฺคเมติ ฯ เวทน ทุกฺขโต โรคโต
คณฺฑโต สลฺลโต อฆโต อาพาธโต ฯเปฯ อนิสฺสรณโต
ปสฺสนฺโต เวทน นาภินนฺทติ นาภิวทติ น อชฺโฌสาย ติฏติ
อภินนฺทน อภิวทน อชฺโฌสาน คาห ปรามาส อภินิเวส ปชหติ
#๑ ม. เวทนานุปสฺสี ฯ เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ
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วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาวงฺคเมติ ฯ อิเมหิ ทฺวาจตฺตาฬีสาย ๑
อากาเรหิ เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรนฺโต เวทน นาภินนฺทติ
นาภิวทติ น อชฺโฌสาย ติฏติ อภินนฺทน อภิวทน อชฺโฌสาน
คาห ปรามาส อภินิเวส ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาวงฺคเมตีติ
อชฺฌตฺตฺจ พหิทฺธา จ เวทน นาภินนฺทโต ฯ
[๔๖๕] เอวสตสฺส จรโตติ เอวสตสฺส สมฺปชานสฺส จรโต
วิจรโต อิริยโต วตฺตยโต ปาลยโต ยปยโต ยาปยโตติ เอวสตสฺส
จรโต ฯ
[๔๖๖] วิฺาณ อุปรุชฺฌตีติ ปฺุาภิสงฺขารสหคต วิฺาณ
อปฺุาภิสงฺขารสหคต วิฺาณ อาเนฺชาภิสงฺขารสหคต วิฺาณ
นิรุชฺฌติ วูปสมฺมติ อตฺถ คจฺฉติ ปฏิปฺปสฺสมฺภตีติ วิฺาณ
อุปรุชฺฌติ ฯ เตนาห ภควา
อชฺฌตฺตฺจ พหิทฺธา จ เวทน นาภินนฺทโต
เอวสตสฺส จรโต
วิฺาณ อุปรุชฺฌตีติ ฯ
สห คาถาปริโยสานา ฯเปฯ สตฺถา เม ภนฺเต ภควา สาวโกหมสฺมีติ ฯ
อุทยมาณวกปฺหานิทฺเทโส เตรสโม ฯ
________________
#๑ ม. จตฺตาฬีสาย ฯ
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โปสาลมาณวกปฺหานิทฺเทโส
[๔๖๗] โย อตีต อาทิสติ (อิจฺจายสฺมา โปสาโล)
อเนโช ฉินฺนสสโย
ปารคู ๑ สพฺพธมฺมาน
อตฺถี ปเฺหน อาคม ฯ
[๔๖๘] โย อตีต อาทิสตีติ โยติ โย โส ภควา สยมฺภู
อนาจริยโก ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สาม สจฺจานิ อภิสมฺพุชฌ
ฺ ิ
ตตฺถ จ สพฺพฺุต ปตฺโต พเลสุ จ วสีภาว ฯ อตีต อาทิสตีติ
ภควา อตฺตโน จ ปเรสฺจ อตีตมฺป อาทิสติ อนาคตมฺป อาทิสติ
ปจฺจุปฺปนฺนมฺป อาทิสติ ฯ
กถ ภควา อตฺตโน อตีต อาทิสติ ฯ ภควา อตฺตโน อตีต
เอกมฺป ชาตึ อาทิสติ เทฺวป ชาติโย อาทิสติ ติสฺโสป ชาติโย
อาทิสติ จตสฺโสป ชาติโย อาทิสติ ปฺจป ชาติโย อาทิสติ
ทสป ชาติโย อาทิสติ วีสมฺป ชาติโย อาทิสติ ตึสมฺป ชาติโย
อาทิสติ จตฺตาฬีสมฺป ชาติโย อาทิสติ ปฺาสมฺป ชาติโย
อาทิสติ ชาติสตมฺป ชาติสหสฺสมฺป ชาติสตสหสฺสมฺป อเนเกป สวฏฏกปฺเป
อเนเกป วิวฏฏกปฺเป อเนเกป สวฏฏวิวฏฏกปฺเป อาทิสติ
อมุตฺราสึ เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร
เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อมุตฺร อุทปาทึ
#๑ ม. ปารคุ ฯ
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ตตฺราปาสึ เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร
เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อิธุปปนฺโนติ
อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อาทิสติ เอว ภควา
อตฺตโน อตีต อาทิสติ ฯ
กถ ภควา ปเรส อตีต อาทิสติ ฯ ภควา ปเรส อตีต เอกมฺป
ชาตึ อาทิสติ เทฺวป ชาติโย อาทิสติ ฯเปฯ อเนเกป สวฏฏวิวฏฏกปฺเป
อาทิสติ อมุตฺราสิ เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ
เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต
จุโต อมุตรฺ อุทปาทิ ตตฺราปาสิ เอวนาโม เอวโคตฺโต
เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต โส
ตโต จุโต อิธุปปนฺโนติ อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต
ปุพฺเพนิวาส อาทิสติ เอว ภควา ปเรส อตีต อาทิสติ ฯ
ภควา ปฺจ ชาตกสตานิ ภาสนฺโต อตฺตโน จ ปเรสฺจ
อตีต อาทิสติ มหาธนิยสุตฺต ๑ ภาสนฺโต อตฺตโน จ ปเรสฺจ
อตีต อาทิสติ มหาสุทสฺสนสุตฺต ภาสนฺโต อตฺตโน จ ปเรสฺจ
อตีต อาทิสติ มหาโควินฺทสุตฺต ภาสนฺโต อตฺตโน จ ปเรสฺจ
อตีต อาทิสติ มฆเทวสุตฺต ภาสนฺโต อตฺตโน จ ปเรสฺจ
อตีต อาทิสติ ฯ
วุตฺตเฺหต ภควตา อตีต โข จุนฺท อทฺธาน อารพฺภ
ตถาคตสฺส สตานุสาริ าณ ๒ โหติ โส ยาวตก อากงฺขติ
#๑ ม. มหาปธานิยสุตฺตนฺต ฯ เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ ๒ ม. สตานุสาริาณ ฯ
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ตาวตก อนุสฺสรติ อนาคต โข จุนทฺ ฯเปฯ ปจฺจุปฺปนฺน โข
จุนฺท อทฺธาน อารพฺภ ตถาคตสฺส โพธิช าณ อุปฺปชฺชติ
อยมนฺติมา ชาติ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาณ
ตถาคตสฺส ตถาคตพล สตฺตาน อาสยานุสยาณ ตถาคตสฺส
ตถาคตพล ยมกปาฏิหิรยิ าณ ๑ ตถาคตสฺส ตถาคตพล
มหากรุณาสมาปตฺติาณ ตถาคตสฺส ตถาคตพล สพฺพฺุตาณ
ตถาคตสฺส ตถาคตพล อนาวรณาณ ตถาคตสฺส ตถาคตพล
สพฺพตฺถ อสงฺคมปฺปฏิหตมนาวรณาณ ตถาคตสฺส ตถาคตพล ฯ
เอว ภควา อตฺตโน จ ปเรสฺจ อตีตมฺป อาทิสติ อนาคตมฺป
อาทิสติ ปจฺจุปฺปนฺนมฺป อาทิสติ อาจิกฺขติ เทเสติ ปฺเปติ
ปฏเปติ วิวรติ วิภชติ อุตฺตานีกโรติ ปกาเสตีติ โย อตีต
อาทิสติ ฯ อิจฺจายสฺมา โปสาโลติ อิจฺจาติ ปทสนฺธิ ฯ อายสฺมาติ
ปยวจน ฯ โปสาโลติ ตสฺส พฺราหฺมณสฺส นาม ฯเปฯ อภิลาโปติ
อิจฺจายสฺมา โปสาโล ฯ
[๔๖๙] อเนโช ฉินฺนสสโยติ เอชา วุจฺจติ ตณฺหา โย
ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ สา เอชา
ตณฺหา พุทธฺ สฺส ภควโต ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา
อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ตสฺมา พุทโฺ ธ อเนโช ฯ
เอชาย ปหีนตฺตา อเนโช ฯ ภควา ลาเภป น อิฺชติ อลาเภป
น อิฺชติ ยเสป น อิฺชติ อยเสป น อิฺชติ ปสสายป น
#๑ ม. ยมกปฏิหีเร าณ ฯ
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อิฺชติ นินทฺ ายป น อิฺชติ สุเขป น อิฺชติ ทุกฺเขป น อิฺชติ
น จลติ น เวธติ น ปเวธติ น สมฺปเวธตีติ อเนโช ฯ
ฉินฺนสสโยติ สสโย วุจฺจติ วิจิกิจฺฉา ทุกฺเข กงฺขา ฯเปฯ
ฉมฺภิตตฺต จิตฺตสฺส มโนวิเลโข ฯ โส สสโย พุทฺธสฺส ภควโต [๑]
ฉินฺโน อุจฺฉินฺโน สมุจฺฉนิ ฺโน วูปสนฺโต [๒] ปฏิปปฺ สฺสทฺโธ อภพฺพุปฺปตฺติโก
าณคฺคินา ทฑฺโฒ ตสฺมา พุทฺโธ ฉินฺนสสโยติ อเนโช
ฉินฺนสสโย ฯ
[๔๗๐] ปารคู สพฺพธมฺมานนฺติ ภควา สพฺพธมฺมาน อภิฺาปารคู
ปริฺาปารคู ปหานปารคู ภาวนาปารคู สจฺฉิกิริยาปารคู สมาปตฺติปารคู
อภิฺาปารคู สพฺพธมฺมาน ฯเปฯ ชาติชรามรณสสาโร
นตฺถี ตสฺส ปุนพฺภโวติ ปารคู สพฺพธมฺมาน ฯ
[๔๗๑] อตฺถี ปเฺหน อาคมนฺติ ปฺหตฺถิกมฺหา อาคตา
ฯเปฯ สนฺทสฺเสตุ ภณิตุนฺติ เอวมฺป อตฺถี ปเฺหน อาคม ฯ
เตนาห โส พฺราหฺมโณ
โย อตีต อาทิสติ (อิจฺจายสฺมา โปสาโล)
อเนโช ฉินฺนสสโย
ปารคู สพฺพธมฺมาน
อตฺถี ปเฺหน อาคมนฺติ ฯ
[๔๗๒] วิภูตรูปสฺิสฺส
สพฺพกายปฺปหายิโน
อชฺฌตฺตฺจ พหิทฺธา จ นตฺถิ กิฺจีติ ปสฺสโต
#๑ ม. ปหีโน ฯ ๒ ม. ปฏินิสฺสคฺโค ฯ
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าณ สกฺกานุปุจฺฉามิ กถ เนยฺโย ตถาวิโธ ฯ
[๔๗๓] วิภูตรูปสฺิสฺสาติ กตมา รูปสฺา ฯ รูปาวจรสมาปตฺตึ
สมาปนฺนสฺส วา อุปปนฺนสฺส วา ทิฏธมฺมสุขวิหารสฺส
วา สฺา สฺชานนา สฺชานิตตฺต อย รูปสฺา ฯ
วิภูตรูปสฺิสฺสาติ จตสฺโส อรูปสมาปตฺติโย ลาภิสฺส ๑ รูปสฺา
วิภูตา โหนฺติ วิภาวิตา อติกฺกนฺตา สมติกฺกนฺตา วีติวตฺตาติ
วิภูตรูปสฺิสฺส ฯ
[๔๗๔] สพฺพกายปฺปหายิโนติ สพฺโพ ตสฺส สปฏิสนฺธิโก ๒
รูปกาโย ปหีโน ตทงฺคสมติกฺกม วิกฺขมฺภนปฺปหาเนน ๓ ปหีโน ตสฺส
รูปกาโยติ สพฺพกายปฺปหายิโน ฯ
[๔๗๕] อชฺฌตฺตฺจ พหิทฺธา จ นตฺถิ กิฺจีติ ปสฺสโตติ
นตฺถิ กิฺจีติ อากิฺจฺายตนสมาปตฺติ ฯ กึการณา นตฺถิ
กิฺจีติ อากิฺจฺายตนสมาปตฺติ ฯ [๔] วิฺาณฺจายตนสมาปตฺตึ
สโต สมาปชฺชิตฺวา ตโต วุฏหิตฺวา ตฺเว วิฺาณ อภาเวติ
วิภาเวติ อนฺตรธาเปติ นตฺถิ กิฺจีติ ปสฺสติ ฯ ตการณา
นตฺถิ กิฺจีติ อากิฺจฺายตนสมาปตฺตีติ อชฺฌตฺตฺจ พหิทฺธา
จ นตฺถิ กิฺจีติ ปสฺสโต ฯ
[๔๗๖] าณ สกฺกานุปุจฺฉามีติ สกฺกาติ สกฺโก ฯ ภควา
สกฺยกุลา ปพฺพชิโตติป สกฺโก ฯเปฯ ปหีนภยเภรโว วิคตโลมหโสติป
สกฺโก ฯ าณ สกฺกานุปุจฺฉามีติ ตสฺส าณ ปุจฺฉามิ
#๑ ม. ปฏิลทฺธสฺส ฯ ๒ ม. ปฏิสนฺธิโก ฯ ๓ ม. ตทงฺคสมติกฺกมา วิกฺขมฺภนปหาเนน ฯ
#๔ ม. ย ฯ
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[๑] กีทิส กึสณฺิต กึปการ กึปฏิภาค [๒] อิจฺฉิตพฺพนฺติ าณ
สกฺกานุปุจฺฉามิ ฯ
[๔๗๗] กถ เนยฺโย ตถาวิโธติ กถ โส เนตพฺโพ วิเนตพฺโพ
อภิเนตพฺโพ ๓ ปฺาเปตพฺโพ อภินิชฺฌาเปตพฺโพ ๔ เปกฺขิตพฺโพ
ปสาเทตพฺโพ กถมสฺส ๕ อุตฺตริาณ อุปฺปาเทตพฺพ ฯ ตถาวิโธติ
ตถาวิโธ ตาทิโส ตสฺสณฺิโต ตปฺปกาโร ตปฺปฏิภาโค โย โส
อากิฺจฺายตนสมาปตฺติลาภีติ กถ เนยฺโย ตถาวิโธ ฯ เตนาห
โส พฺราหฺมโณ
วิภูตรูปสฺิสฺส
สพฺพกายปฺปหายิโน
อชฺฌตฺตฺจ พหิทฺธา จ นตฺถิ กิฺจีติ ปสฺสโต
าณ สกฺกานุปุจฺฉามิ กถ เนยฺโย ตธาวิโธติ ฯ
[๔๗๘] วิฺาณฏิติโย สพฺพา (โปสาลาติ ภควา)
อภิชาน ตถาคโต
ติฏนฺตเมน ชานาติ
วิมุตฺต ๖ ตปฺปรายน ฯ
[๔๗๙] วิฺาณฏิติโย สพฺพาติ ภควา อภิสงฺขารวเสน
จตสฺโส วิฺาณฏิติโย ชานาติ ปฏิสนฺธิวเสน สตฺต
วิฺาณฏิติโย ชานาติ ฯ กถ ภควา อภิสงฺขารวเสน จตสฺโส
วิฺาณฏิติโย ชานาติ ฯ วุตฺตเฺหต ภควตา รูปูปาย ๗ วา ภิกฺขเว
วิฺาณ ติฏมาน ติฏ ติ ๘ รูปารมฺมณ รูปปฺปติฏ นนฺทปู เสวน
#๑ ม. ปฺห ปุจฺฉามิ สมฺพุทฺธ ปุจฺฉามิ ฯ ๒ ม. าณ ฯ ๓ ม. อนุเนตพฺโพ ฯ
#๔ ม. นิชฌ
ฺ าเปตพฺโพ ฯ ๕ ม. กถ เตน ฯ ๖ ม. ธิมตุ ฺต ฯ เอวมุปริป ฯ
#๗ ม. รูปุปย ฯ ๘ ม. ติฏเยฺย ฯ เอวมุปริป ฯ ๙ ม. นนฺทูปเสจน ฯ เอวมุปริป ฯ
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วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชติ ๑ เวทนูปาย ๒ วา ภิกฺขเว ฯเปฯ
สฺูปาย ๓ วา ภิกฺขเว ฯเปฯ สงฺขารูปาย ๔ วา ภิกฺขเว วิฺาณ
ติฏมาน ติฏติ สงฺขารารมฺมณ สงฺขารปฺปติฏ นนฺทูปเสวน วุฑฺฒึ
วิรูฬฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชตีติ ฯ เอว ภควา อภิสงฺขารวเสน จตสฺโส
วิฺาณฏิติโย ชานาติ ฯ กถ ภควา ปฏิสนฺธิวเสน สตฺต
วิฺาณฏิติโย ชานาติ ฯ วุตฺตเฺหต ภควตา สนฺติ ภิกฺขเว
สตฺตา นานตฺตกายา นานตฺตสฺิโน เสยฺยถาป มนุสฺสา เอกจฺเจ
จ เทวา เอกจฺเจ จ วินิปาติกา อย ปมา วิฺาณฏิติ
สนฺติ ภิกฺขเว สตฺตา นานตฺตกายา เอกตฺตสฺิโน เสยฺยถาป
เทวา พฺรหฺมกายิกา ปมาภินิพฺพตฺตา อย ทุตยิ า วิฺาณฏิติ
สนฺติ ภิกขฺ เว สตฺตา เอกตฺตกายา นานตฺตสฺิโน
เสยฺยถาป [๕] อาภสฺสรา อย ตติยา วิฺาณฏิติ สนฺติ ภิกขฺ เว
สตฺตา เอกตฺตกายา เอกตฺตสฺิโน เสยฺยถาป เทวา สุภกิณฺหกา ๖
อย จตุตฺถา ๗ วิฺาณฏิติ สนฺติ ภิกฺขเว สตฺตา สพฺพโส
รูปสฺาน สมติกฺกมา ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมา นานตฺตสฺาน
อมนสิการา อนนฺโต อากาโสติ อากาสานฺจายตนูปคา อย
ปฺจมา ๘ วิฺาณฏิติ สพฺพโส อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺม
อนนฺต วิฺาณนฺติ วิฺาณฺจายตนูปคา อย ฉฏา ๙ วิฺาณฏิติ
สพฺพโส วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมฺม นตฺถิ กิฺจีติ
อากิฺจฺายตนูปคา อย สตฺตมา ๑๐ วิฺาณฏิตีติ ฯ เอว
#๑ ม. อาปชฺเชยฺย ฯ เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ ๒ ม. เวทนุปย ฯ ๓ ม. สฺุปย ฯ
#๔ ม. สงฺขารุปย ฯ ๕ ม. เทวา ฯ ๖ ม. สุภกิณฺหา ฯ ๗ ม. จตุตฺถี ฯ ๘ ม. ปฺจมี ฯ
#๙ ม. ฉฏี ฯ ๑๐ ม. สตฺตมี ฯ
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ภควา ปฏิสนฺธิวเสน สตฺต วิฺาณฏิติโย ชานาตีติ
วิฺาณฏิติโย สพฺพา ฯ โปสาลาติ ภควาติ โปสาลาติ ภควา ต
พฺราหฺมณ นาเมน อาลปติ ฯ ภควาติ คารวาธิวจนเมต ฯเปฯ
สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ โปสาลาติ ภควา ฯ
[๔๘๐] อภิชาน ตถาคโตติ อภิชานนฺติ อภิชานนฺโต [๑]
ปฏิวิชานนฺโต ปฏิวชิ ฺฌนฺโต ฯ ตถาคโตติ วุตฺตเฺหต ภควตา
อตีตฺเจป จุนฺท โหติ อภูต อตจฺฉ อนตฺถสฺหิต น ต
ตถาคโต พฺยากโรติ อตีตฺเจป จุนฺท โหติ ภูต ตจฺฉ อนตฺถสฺหิต
ตมฺป ตถาคโต น พฺยากโรติ อตีตฺเจป จุนฺท โหติ ภูต
ตจฺฉ อตฺถสฺหิต ตตฺร กาลฺู ตถาคโต โหติ ตสฺส ๒ ปฺหสฺส
เวยฺยากรณาย อนาคตฺเจป จุนฺท โหติ ฯเปฯ ปจฺจุปฺปนฺนฺเจป
จุนฺท โหติ อภูต อตจฺฉ อนตฺถสฺหิต น ต ตถาคโต
พฺยากโรติ ปจฺจุปฺปนฺนฺเจป โหติ [๓] ภูต ตจฺฉ อนตฺถสฺหิต
ตมฺป ตถาคโต น พฺยากโรติ ปจฺจุปฺปนฺนฺเจป จุนฺท โหติ
ภูต ตจฺฉ อตฺถสฺหิต ตตฺร กาลฺู ตถาคโต โหติ ตสฺส
ปฺหสฺส เวยฺยากรณาย อิติ โข จุนฺท อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุ
ธมฺเมสุ ตถาคโต กาลวาที ภูตวาที อตฺถวาที ธมฺมวาที วินยวาที
ตสฺมา ตถาคโตติ วุจฺจติ ฯ ย โข จุนฺท สเทวกสฺส โลกสฺส
สมารกสฺส สพฺรหฺมกสฺส สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย
ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต
#๑ ม. วิชานนฺโต ฯ ๒ ม. ตสฺเสว ฯ ๓ ม. จุนฺท ฯ
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มนสา สพฺพนฺต ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธ ตสฺมา ตถาคโตติ
วุจฺจติ ฯ ยฺจ จุนฺท รตฺตึ ตถาคโต อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ
อภิสมฺพุชฺฌติ ยฺจ รตฺตึ อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา
ปรินิพฺพายติ ย เอตสฺมึ อนฺตเร ภาสติ ลปติ นิทฺทิสติ สพฺพนฺต
ตเถว โหติ โน อฺถา ตสฺมา ตถาคโตติ วุจฺจติ ฯ
ยถาวาที จุนฺท ตถาคโต ตถาการี ยถาการี ตถาวาที อิติ
ยถาวาที ตถาการี ยถาการี ตถาวาที ตสฺมา ตถาคโตติ วุจฺจติ ฯ
สเทวเก จุนฺท โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา
ปชาย สเทวมนุสฺสาย ตถาคโต อภิภู อนภิภูโต อฺทตฺถุทโส
วสวตฺตี ตสฺมา ตถาคโตติ วุจฺจตีติ อภิชาน ตถาคโต ฯ
[๔๘๑] ติฏนฺตเมน ชานาตีติ ภควา อิธฏฺเว ๑ ชานาติ
กมฺมาภิสงฺขารวเสน อย ปุคฺคโล กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชิสฺสตีติ ฯ ภควา อิธฏฺเว
ชานาติ กมฺมาภิสงฺขารวเสน อย ปุคฺคโล กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา ติรจฺฉานโยนึ อุปปชฺชสิ ฺสตีติ ฯ ภควา อิธฏฺเว
ชานาติ กมฺมาภิสงฺขารวเสน อย ปุคฺคโล กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา ปตฺติวิสย อุปปชฺชิสฺสตีติ ฯ ภควา อิธฏฺเว
ชานาติ กมฺมาภิสงฺขารวเสน อย ปุคฺคโล กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
มนุสฺเสสุ อุปปชฺชิสฺสตีติ ฯ ภควา อิธฏฺเว ชานาติ
กมฺมาภิสงฺขารวเสน อย ปุคฺคโล กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
#๑ ม. อิตฺถฺเว ฯ เอวมุปริป ฯ
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สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชิสฺสตีติ ฯ วุตฺตเฺหต ภควตา อิธ
ปนาห สารีปุตฺต เอกจฺจ ปุคฺคล เอว เจตสา เจโต ปริจฺจ
ปชานามิ ตถาย ปุคฺคโล ปฏิปนฺโน ตถา จ อิริยติ ตฺจ
มคฺค สมารูโฬฺห ยถา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ
วินิปาต นิรย อุปปชฺชิสสฺ ตีติ ฯ อิธ ปนาห สารีปุตฺต เอกจฺจ
ปุคฺคล เอว เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานามิ ตถาย ปุคฺคโล
ปฏิปนฺโน ตถา จ อิรยิ ติ ตฺจ มคฺค สมารูโฬฺห ยถา กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา ติรจฺฉานโยนึ อุปปชฺชิสฺสตีติ ฯ อิธ ปนาห
สารีปุตฺต เอกจฺจ ปุคฺคล เอว เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานามิ
ตถาย ปุคฺคโล ปฏิปนฺโน ตถา จ อิริยติ ตฺจ มคฺค สมารูโฬฺห
ยถา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ปตฺติวิสย อุปปชฺชิสฺสตีติ ฯ อิธ
ปนาห สารีปุตฺต เอกจฺจ ปุคฺคล เอว เจตสา เจโต ปริจฺจ
ปชานามิ ตถาย ปุคฺคโล ปฏิปนฺโน ตถา จ อิริยติ ตฺจ
มคฺค สมารูโฬฺห ยถา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา มนุสฺเสสุ
อุปปชฺชิสฺสตีติ ฯ อิธ ปนาห สารีปุตฺต เอกจฺจ ปุคฺคล เอว
เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานามิ ตถาย ปุคฺคโล ปฏิปนฺโน ตถา
จ อิริยติ ตฺจ มคฺค สมารูโฬฺห ยถา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชิสฺสตีติ ฯ อิธ ปนาห สารีปุตตฺ
เอกจฺจ ปุคฺคล เอว เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานามิ
ตถาย ปุคฺคโล ปฏิปนฺโน ตถา จ อิริยติ ตฺจ มคฺค สมารูโฬฺห
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ยถา อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว
ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสตีติ ๑ ติฏ นฺตเมน
ชานาติ ฯ
[๔๘๒] วิมุตฺต ตปฺปรายนนฺติ วิมุตฺตนฺติ อากิฺจฺายตเน
วิมุตฺต ๒ [๓] ตทธิมุตฺต ตทาธิปเตยฺย ฯ อถวา ภควา ชานาติ อย
ปุคฺคโล รูปาธิมุตฺโต สทฺทาธิมุตฺโต คนฺธาธิมุตฺโต รสาธิมุตฺโต
โผฏพฺพาธิมุตฺโต กุลาธิมุตฺโต คณาธิมุตฺโต อาวาสาธิมุตฺโต
ลาภาธิมุตฺโต ยสาธิมุตฺโต ปสสาธิมุตฺโต สุขาธิมุตฺโต จีวราธิมุตฺโต็
ปณฺฑปาตาธิมุตฺโต เสนาสนาธิมุตฺโต คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราธิมุตฺโต
สุตฺตนฺตาธิมุตฺโต วินยาธิมุตฺโต อภิธมฺมาธิมุตฺโต
ปสุกูลิกงฺคาธิมุตฺโต เตจีวริกงฺคาธิมุตฺโต ปณฺฑปาติกงฺคาธิมุตฺโต
สปทานจาริกงฺคาธิมุตฺโต เอกาสนิกงฺคาธิมุตฺโต ปตฺตปณฺฑิกงฺคาธิมุตฺโต
ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺคาธิมุตฺโต อารฺิกงฺคาธิมุตฺโต รุกฺขมูลิกงฺคาธิมุตฺโต
อพฺโภกาสิกงฺคาธิมุตฺโต โสสานิกงฺคาธิมุตฺโต
ยถาสนฺถติกงฺคาธิมุตฺโต เนสชฺชิกงฺคาธิมุตฺโต ปมชฺฌานาธิมุตฺโต
ทุติยชฺฌานาธิมุตฺโต ตติยชฺฌานาธิมุตฺโต จตุตฺถชฺฌานาธิมุตฺโต
อากาสานฺจายตนสมาปตฺตาธิมุตฺโต วิฺาณฺจายตนสมาปตฺตาธิมุตฺโต
อากิฺจฺายตนสมาปตฺตาธิมุตฺโต เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺตาธิมุตฺโตติ วิมุตฺต ฯ ตปฺปรายนนฺติ อากิฺจฺายตนมย
ตปฺปรายน กมฺมปรายน วิปากปรายน กมฺมครุก
#๑ ม. วิหรตีติ ฯ ๒ ม. อากิฺจฺายตน ธิมุตฺตนฺติ ฯ ๓ ม. วิโมกฺเขน ธิมุตต
#ตตฺราธิมุตฺต ฯ
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ปฏิสนฺธิครุก ฯ อถวา ภควา ชานาติ อย ปุคฺคโล รูปปรายโน
ฯเปฯ เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติปรายโนติ
วิมุตฺต ตปฺปรายน ฯ เตนาห ภควา
วิฺาณฏิติโย สพฺพา (โปสาลาติ ภควา)
อภิชาน ตถาคโต
ติฏนฺตเมน ชานาติ
วิมุตฺต ตปฺปรายนนฺติ ฯ
[๔๘๓] อากิฺจฺาสมฺภว ตฺวา นนฺทิสฺโชน อิติ
เอวเมต อภิฺาย
ตโต ตตฺถ วิปสฺสติ
เอต าณ ตถ ตสฺส พฺราหฺมณสฺส วุสีมโต ฯ
[๔๘๔] อากิฺจฺาสมฺภว ตฺวาติ อากิฺจฺาสมฺภโว
วุจฺจติ อากิฺจฺายตนสวตฺตนิโก กมฺมาภิสงฺขาโร ฯ อากิฺจฺายตนสวตฺตนิก กมฺมาภิสงฺขาร อากิฺจฺาสมฺภโวติ ตฺวา
ลคฺคนนฺติ ตฺวา พนฺธนนฺติ ตฺวา ปลิโพโธติ ตฺวา ชานิตฺวา
ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวาติ อากิฺจฺาสมฺภว
ตฺวา ฯ
[๔๘๕] นนฺทิสฺโชน อิตีติ นนฺทิสฺโชน วุจฺจติ อรูปราโค ฯ
อรูปราเคน ต กมฺม ลคฺค ลคฺคิต ปลิพุทฺธ อรูปราค
นนฺทิสฺโชนนฺติ ตฺวา ลคฺคนนฺติ ตฺวา พนฺธนนฺติ ตฺวา
ปลิโพโธติ ตฺวา ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา
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วิภูต กตฺวา ฯ อิตีติ ปทสนฺธิ ฯเปฯ ปทานุปุพฺพกเมต อิตีติ
นนฺทิสฺโชน อิติ ฯ
[๔๘๖] เอวเมต อภิฺายาติ เอว เอต อภิฺาย ชานิตฺวา
ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวาติ เอวเมต
อภิฺาย ฯ
[๔๘๗] ตโต ตตฺถ วิปสฺสตีติ อากิฺจฺายตน สมาปชฺชิตฺวา
ตโต วุฏหิตฺวา ตตฺถ ชาเต จิตฺตเจตสิเก ธมฺเม อนิจฺจโต
วิปสฺสติ ทุกฺขโต วิปสฺสติ โรคโต ฯเปฯ อนิสฺสรณโต
วิปสฺสติ ทกฺขติ โอโลเกติ นิชฺฌายติ อุปปริกฺขตีติ ตโต ตตฺถ
วิปสฺสติ ฯ
[๔๘๘] เอต าณ ตถ ตสฺสาติ เอต าณ ตจฺฉ ภูต
ยาถาว อวิปรีต ตสฺสาติ เอต าณ ตถ ตสฺส ฯ
[๔๘๙] พฺราหฺมณสฺส วุสีมโตติ พฺราหฺมณสฺสาติ สตฺตนฺน
ธมฺมาน พาหิตตฺตา พฺราหฺมโณ ฯเปฯ อนิสฺสิโต ๑ ตาทิ ปวุจฺจเต
ส พฺรหฺมาติ พฺราหฺมณสฺส ฯ วุสีมโตติ กลฺยาณปุถุชฺชเน ๒
อุปาทาย สตฺต เสกฺขา อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย
อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย วสนฺติ สวสนฺติ อาวสนฺติ ปริวสนฺติ ฯ
อรหา วุสติ วา กตกรณีโย โอหิตภาโร อนุปฺปตฺตสทตฺโถ
ปริกฺขีณภวสฺโชโน สมฺมทฺา วิมุตฺโต โส วุฏวาโส
จิณฺณจรโณ ฯเปฯ ชาติชรามรณสสาโร นตฺถิ ตสฺส ปุนพฺภโวติ
#๑ ม. อสิโต ฯ ๒ ม. ปุถชุ ชฺ นกลฺยาณ ฯ
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พฺราหฺมณสฺส วุสีมโต ฯ เตนาห ภควา
อากิฺจฺาสมฺภว ตฺวา นนฺทิสฺโชน อิติ
เอวเมต อภิฺาย
ตโต ตตฺถ วิปสฺสติ
เอต าณ ตถ ตสฺส พฺราหฺมณสฺส วุสีมโตติ ฯ
สห คาถาปริโยสานา ฯเปฯ สตฺถา เม ภนฺเต ภควา
สาวโกหมสฺมีติ ฯ
โปสาลมาณวกปฺหานิทฺเทโส จุทฺทสโม ฯ
__________________
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โมฆราชมาณวกปฺหานิทฺเทโส
[๔๙๐] ทฺวาห สกฺก ๑ อปุจฺฉิสฺส (อิจฺจายสฺมา โมฆราชา)
น เม พฺยากาสิ จกฺขุมา
ยาวตติยฺจ เทวิสิ ๒
พฺยากโรตีติ เม สุต ฯ
[๔๙๑] ทฺวาห สกฺก อปุจฺฉิสฺสนฺติ โส พฺราหฺมโณ ทฺวิกขฺ ตฺตุ
พุทฺธ ภควนฺต ปฺห อปุจฺฉิ ตสฺส ภควา ปฺห ปุฏโ
น พฺยากาสิ จกฺขุสมนนฺตรา ๓ อิมสฺส พฺราหฺมณสฺส อินฺทฺรยิ ปริปาโก
ภวิสฺสตีติ ฯ สกฺกาติ สกฺโก ฯ ภควา สกฺยกุลา
ปพฺพชิโตติป สกฺโก ฯ อถวา อทฺโธ มหทฺธโน ธนวาติป สกฺโก ฯ
ตสฺสิมานิ ธนานิ เสยฺยถีท สทฺธาธน สีลธน หิริธน โอตฺตปฺปธน
สุตธน จาคธน ปฺาธน สติปฏานธน สมฺมปฺปธานธน
อิทฺธิปาทธน อินฺทฺริยธน พลธน โพชฺฌงฺคธน มคฺคธน ผลธน
นิพฺพานธน ฯ อิเมหิ อเนกวิเธหิ ธนรตเนหิ อทฺโธ มหทฺธโน
ธนวาติป สกฺโก ฯ อถวา สกฺโก ปหุ วิสวี อลมตฺโต สูโร
วีโร วิกฺกนฺโต อภิรุ อจฺฉมฺภี อนุตฺราสี อปลายี ปหีนภยเภรโว
วิคตโลมหโสติป สกฺโกติ ทฺวาห สกฺก ฯ อปุจฺฉิสฺสนฺติ ทฺวาห
สกฺก อปุจฉฺ ิสฺส อยาจิสฺส อชฺเฌสิสฺส ปสาทยิสฺสนฺติ ทฺวาห
สกฺก อปุจฺฉิสฺส ฯ อิจฺจายสฺมา โมฆราชาติ อิจฺจาติ ปทสนฺธิ ฯ
#๑ ม. สกฺก ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. เทวีสิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. ตทนฺตรา ฯ
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อายสฺมาติ ปยวจน ฯ โมฆราชาติ ตสฺส พฺราหฺมณสฺส นาม
ฯเปฯ อภิลาโปติ อิจฺจายสฺมา โมฆราชา ฯ
[๔๙๒] น เม พฺยากาสิ จกฺขุมาติ น เม พฺยากาสีติ เม ๑
น อาจิกฺขิ น เทเสสิ น ปฺเปสิ น ปฏเปสิ น วิวริ น
วิภชิ น อุตตฺ านีมกาสิ ๒ น ปกาเสสิ 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 สวิชชฺ นฺติ 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 ๓ ฯ ตสฺส ปรโต ปตก โหติ สุปตก สุวณฺณวณฺณ
ปาสาทิก ทสฺสเนยฺย กณฺณิการปุปฺผสมาน ๔ ฯ อุภยโต จ
อกฺขิกูปานิ ๕ ภควโต โลหิตกานิ โหนฺติ สุโลหิตกานิ ปาสาทิกานิ
ทสฺสเนยฺยานิ อินฺทโคปกสมานานิ ฯ มชฺเฌ กณฺห โหติ สุกณฺห
อลูข สินิทฺธ ปาสาทิก ทสฺสเนยฺย อฬาริฏกสมาน ๖ ฯ ตสฺส ปรโต
โอทาต โหติ สุโอทาต เสต ปณฺฑร ปาสาทิก ทสฺสเนยฺย โอสธิตารกสมาน ฯ
เตน ภควา ปกติมสจกฺขุนา ๗ อตฺตภาวปริยาปนฺเนน
ปุริมสุจริตกมฺมาภินิพฺพตฺเตน สมนฺตา โยชน ปสฺสติ ทิวา เจว
#๑ ม. น เม พฺยากาสิ ฯ ๒ ม. อุตฺตานีอกาสิ ฯ เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ
#๓ ม. อุมาปุปฺผสมาน ฯ ๔ ม. กณิการปุปฺผสมาน ฯ ๕ ม. อกฺขิกูฏานิ ฯ
#๖ ม. อทฺทาริฏกสมาน ฯ ๗ ม. ปากติเกน มสจกฺขุนา ฯ
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รตฺติฺจ ฯ ยทาป ๑ จตุรงฺคสมนฺนาคโต อนฺธกาโร โหติ สุรโิ ย จ
อตฺถงฺคมิโต ๒ โหติ กาฬปกฺโข จ อุโปสโถ โหติ ติพฺโพ จ
วนสณฺโฑ โหติ มหา จ อกาลเมโฆ ๓ อพฺภุฏิโต โหติ เอวรูเป
จตุรงฺคสมนฺนาคเต อนฺธกาเร สมนฺตา โยชน ปสฺสติ ฯ นตฺถิ โส
กูโฏ วา กวาฏ ๔ 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 ปกติมสจกฺขุ ฯ เอว ภควา มสจกฺขุนาป จกฺขุมา ฯ
กถ ภควา ทิพฺพจกฺขุนาป จกฺขุมา ฯ ภควา ทิพฺเพน จกฺขุนา
วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน ฯเปฯ ยถากมฺมูปเค 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 สตมฺป โลกธาตุโย ปสฺเสยฺย สหสฺสิมฺป จูฬนิก
โลกธาตุ ปสฺเสยฺย ทฺวสิ หสฺสิมฺป มชฺฌิมิก โลกธาตุ ปสฺเสยฺย
ติสหสฺสิมฺป โลกธาตุ ปสฺเสยฺย มหาสหสฺสิมฺป โลกธาตุ ปสฺเสยฺย ฯ
ยาวตก วา ปน อากงฺเขยฺย ตาวตก ปสฺเสยฺย ฯ เอว วิสุทฺธ
ภควโต ทิพฺพจกฺขุ ฯ เอว ภควา ทิพฺพจกฺขุนาป จกฺขุมา ฯ
#๑ ม. ยทา หิ ฯ ๒ ม. อตฺถงฺคโต ฯ ๓ ม. กาฬเมโฆ ฯ ๔ ม. กุฏโ ฏ วา กวาโฏ วา ฯ
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กถ ภควา ปฺาจกฺขุนาป จกฺขุมา ฯ ภควา มหาปฺโ
ปุถุปฺโ หาสปฺโ ชวนปฺโ ติกฺขปฺโ นิพฺเพธิกปฺโ
ปฺปฺปเภทกุสโล ปภินฺนาโณ อธิคตปฏิสมฺภิโท ๑ จตุเวสารชฺชปฺปตฺโต
ทสพลธารี ปุริสาสโภ ปุริสสีโห ปุริสนาโค ปุริสาชฺโ
ปุริสโธรโยฺห อนนฺตาโณ อนนฺตเตโช อนนฺตยโส อทฺโธ มหทฺธโน
ธนวา เนตา วิเนตา อนุเนตา สฺาเปตา ๒ นิชฺฌาเปตา เปกฺขตา ๓
ปสาเทตา ฯ โส หิ ภควา อนุปฺปนฺนสฺส มคฺคสฺส อุปฺปาเทตา
อสฺชาตสฺส มคฺคสฺส สฺชาเปตา ๔ อนกฺขาตสฺส มคฺคสฺส อกฺขาตา
มคฺคฺู มคฺควิทู มคฺคโกวิโท ฯ มคฺคานุคา จ ปน เอตรหิ
สาวกา วิหรนฺติ ปจฺฉา สมนฺนาคตา ฯ โส หิ ภควา ชาน ชานาติ
ปสฺส ปสฺสติ จกฺขุภูโต าณภูโต ธมฺมภูโต พฺรหฺมภูโต วตฺตา
ปวตฺตา อตฺถสฺส นินฺเนตา อมตสฺส ทาตา ธมฺมสามิ ๕ ตถาคโต ฯ
นตฺถิ ตสฺส ภควโต อาต อทิฏ อวิทิต อสจฺฉิกต อผุสิต ๖
ปฺาย ฯ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อุปาทาย สพฺเพ ธมฺมา สพฺพากาเรน
พุทฺธสฺส ภควโต าณมุเข อาปาถมาคจฺฉนฺติ ฯ ยงฺก
ิ ฺจิ
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
ปฏิจฺฉนฺโน วา อตฺโถ เนยฺโย วา อตฺโถ นีโต วา อตฺโถ
อนวชฺโช วา อตฺโถ นิกฺกิเลโส วา อตฺโถ โวทาโน วา อตฺโถ
#๑ ม. อธิคตปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต ฯ ๒ ม. ปฺาเปตา ฯ ๓ ม. เปกฺเขตา ฯ
#๔ ม. สฺชเนตา ฯ ๕ ม. ธมฺมสามี ฯ ๖ ม. อผสฺสิต ฯ เอวมุปริป ฯ
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ปรมตฺโถ วา สพฺพนฺต อนฺโตพุทฺธาเณ ปริวตฺตติ ฯ สพฺพ
กายกมฺม พุทฺธสฺส ภควโต าณานุปริวตฺตติ สพฺพ วจีกมฺม
าณานุปริวตฺตติ สพฺพ มโนกมฺม าณานุปริวตฺตติ ฯ อตีเต
พุทฺธสฺส ภควโต อปฺปฏิหต าณ อนาคเต พุทฺธสฺส ๑ ภควโต ๑
อปฺปฏิหต าณ ปจฺจุปฺปนฺเน พุทธฺ สฺส ๑ ภควโต ๑ อปฺปฏิหต
าณ ฯ ยาวตก เนยฺย ตาวตก าณ ยาวตก าณ ตาวตก
เนยฺย เนยฺยปริยนฺติก าณ าณปริยนฺติก เนยฺย เนยฺย
อติกฺกมิตฺวา าณ นปฺปวตฺตติ าณ อติกฺกมิตฺวา เนยฺยปโถ
นตฺถิ อฺมฺ ปริยนฺตฏายิโน ๒ เต ธมฺมา ฯ ยถา ทฺวินฺน
สมุคฺคปฏลาน ผุสิตาน ๓ เหฏิม สมุคฺคปฏล อุปริม นาติวตฺตติ
อุปริม สมุคฺคปฏล เหฏิม นาติวตฺตติ อฺมฺ
ปริยนฺตฏายิโน เอวเมว พุทฺธสฺส ภควโต เนยฺยฺจ าณฺจ
อฺมฺ ปริยนฺตฏายิโน ยาวตก เนยฺย ตาวตก าณ
ยาวตก าณ ตาวตก เนยฺย เนยฺยปริยนฺติก าณ าณปริยนฺติก
เนยฺย เนยฺย อติกฺกมิตฺวา าณ นปฺปวตฺตติ าณ
อติกฺกมิตฺวา เนยฺยปโถ นตฺถิ อฺมฺ ปริยนฺตฏายิโน เต
ธมฺมา ฯ สพฺพธมฺเมสุ พุทฺธสฺส ภควโต าณ ปวตฺตติ ฯ สพฺเพ
ธมฺมา พุทธฺ สฺส ภควโต อาวชฺชนปฏิพทฺธา อากงฺขปฏิพทฺธา
มนสิการปฏิพทฺธา จิตฺตุปฺปาทปฏิพทฺธา ฯ สพฺพสตฺเตสุ พุทฺธสฺส
ภควโต าณ ปวตฺตติ ฯ สพฺเพส สตฺตาน ภควา อาสย ชานาติ
#๑ ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒ ม. อฺมฺปริยนฺตฏายิโน ฯ เอวมุปริป ฯ
#๓ ม. สมฺมาผุสิตาน ฯ
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อนุสย ชานาติ จริต ชานาติ อธิมุตฺตึ ชานาติ อปฺปรชกฺเข
มหารชกฺเข ติกฺขินฺทฺริเย มุทินฺทฺริเย สฺวากาเร ทฺวากาเร สุวิฺาปเย
ทุวิฺาปเย ภพฺพาภพฺเพ สตฺเต ปชานาติ ฯ สเทวโก โลโก
สมารโก [๑] สพฺรหฺมโก [๒] 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 สารีปุตตฺ สมา ปฺาย [๓] เตป พุทฺธาณสฺส
ปเทเส ปริวตฺตนฺติ ฯ พุทฺธาณ เทวมนุสฺสาน ปฺ ผริตฺวา
อภิภวิตฺวา ติฏติ ฯ เยป เต ขตฺติยปณฺฑิตา พฺราหฺมณปณฺฑิตา
คหปติปณฺฑิตา สมณปณฺฑิตา นิปณ
ุ า กตปรปฺปวาทา วาลเวธิรูปา
เต ภินฺทนฺตา ๔ มฺเ จรนฺติ ปฺาคเตน ทิฏิคตานิ ฯ
เต ปฺห ๕ อภิสงฺขริตฺวา อภิสงฺขริตฺวา ตถาคต อุปสงฺกมิตฺวา
ปุจฺฉนฺติ [๖] ฯ กถิตา วิสชฺชิตา จ เต ปฺหา ภควตา โหนฺติ ฯ
นิทฺทิฏการณา อุปกฺขติ ฺตกา จ เต ภควโต สมฺปชฺชนฺติ ฯ
อถโข ภควา ตตฺถ อติวิโรจติ ยทิท ปฺายาติ เอว ภควา
ปฺาจกฺขุนาป จกฺขุมา ฯ
กถ ภควา พุทฺธจกฺขุนาป จกฺขุมา ฯ ภควา พุทฺธจกฺขุนา
#๑-๒ ม. โลโก ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. สมนฺนาคตา ฯ ๔ ม. โวภินฺทนฺตา ฯ
#๕ ม. ปเฺห ฯ ๖ ม. คูฬฺหานิ จ ปฏิจฺฉนฺนานิ ฯ
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โลก โวโลเกนฺโต อทฺทส สตฺเต อปฺปรชกฺเข มหารชกฺเข
ติกฺขินฺทฺริเย มุทินฺทฺริเย สฺวากาเร ทฺวากาเร สุวิฺาปเย ทุวิฺาปเย
อปฺเปกจฺเจ ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน วิหรนฺเต ฯ เสยฺยถาป นาม
อุปฺปลินิย วา ปทุมินิย วา ปุณฺฑรีกนิ ิย วา อปฺเปกจฺจานิ อุปฺปลานิ
วา ปทุมานิ วา ปุณฺฑรีกานิ วา อุทเก ชาตานิ อุทเก สวฑฺฒานิ
อุทกานุคตานิ อนฺโตนิมุคฺคโปสิตานิ ๑ 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 อนุปลิตฺตานิ อุทเกน เอวเมว ภควา พุทฺธจกฺขุนา
โลก 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 ภควา ปุคฺคล
อุทฺเทสปริปุจฺฉาย ๒ กาเลน ธมฺมสฺสวเน กาเลน ธมฺมสากจฺฉาย
ครุสวาเส นิเวเสติ ฯ วิตกฺกจริตสฺส ภควา ปุคฺคลสฺส อานาปานสฺสตึ
อาจิกฺขติ ฯ สทฺธาจริตสฺส ภควา ปุคฺคลสฺส ปสาทนีย
#๑ ม. อนฺโตนิมุคฺคโปสีนิ ฯ ๒ ม. โมหจริตสฺส ภควา ปุคฺคลสฺส
#อุทฺเทเส ปริปุจฺฉาย ฯ
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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 ๑ ชนตมเปตโสโก
อเวกฺขสฺสุ ชาติชราภิภูตนฺติ ฯ
เอว ภควา พุทฺธจกฺขุนาป จกฺขุมา ฯ
กถ ภควา สมนฺตจกฺขุนาป จกฺขุมา ฯ สมนฺตจกฺขุ วุจฺจติ
สพฺพฺุตาณ ฯ ภควา สพฺพฺุตาเณน อุเปโต สมุเปโต
อุปาคโต สมุปาคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต ฯ
น ตสฺส อทิฏมิธตฺถิ กิฺจิ
อโถ อวิฺาตมชานิตพฺพ
สพฺพ อภิฺาสิ ยทตฺถิ เนยฺย
ตถาคโต เตน สมนฺตจกฺขูติ ฯ
เอว ภควา สมนฺตจกฺขุนาป จกฺขุมาติ น เม พฺยากาสิ จกฺขุมา ฯ
[๔๙๓] ยาวตติยฺจ เทวิสิ พฺยากโรตีติ เม สุตนฺติ
ยาวตติย พุทฺโธ สหธมฺมกิ  ปฺห ปุฏโ  พฺยากโรติ โน สมฺปายตีติ ๒
#๑ ม. โสกาวติณฺณ ฯ ๒ ม. สสาเรตีติ ฯ
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เอว มยา อุคฺคหิต เอว มยา อุปธาริต เอว มยา อุปลกฺขิต ฯ
เทวิสีติ ภควา เทโว ๑ เจว อิสิ จาติ เทวิสิ ฯ ยถา ราชปพฺพชิตา ๒
วุจฺจนฺติ ราชิสโย พฺราหฺมณปพฺพชิตา ๓ วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณิสโย
เอวเมว ภควา เทโว ๔ เจว อิสิ จาติ เทวิสิ ฯ อถวา ภควา
ปพฺพชิโตติป อิสิ ฯ มหนฺต สีลกฺขนฺธ เอสิ คเวสิ ปริเยสีติป
อิสิ ฯ มหนฺต สมาธิกฺขนฺธ มหนฺต ปฺากฺขนฺธ มหนฺต
วิมุตฺติกฺขนฺธ มหนฺต วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺธ เอสิ คเวสิ
ปริเยสีติป อิสิ ฯ มหโต ตโมกายสฺส ปทาลน มหโต
วิปฺปลฺลาสสฺส ปเภทน มหโต ตณฺหาสลฺลสฺส อพฺพุฬฺหน มหโต
ทิฏิสงฺฆาตสฺส วินิพฺเพน ๕ มหโต มานทฺธชสฺส ปาตน ๖ มหโต
อภิสงฺขารสฺส วูปสม มหโต โอฆสฺส นิตฺถรณ มหโต ภารสฺส
นิกฺเขปน มหโต สสารวฏฏสฺส อุปจฺเฉท มหโต สนฺตาปสฺส
นิพฺพาปน มหโต ปริฬาหสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธึ มหโต ธมฺมทฺธชสฺส
อุสฺสาปน เอสิ คเวสิ ปริเยสีติป อิสิ ฯ มหนฺเต สติปฏาเน
มหนฺเต สมฺมปฺปธาเน มหนฺเต อิทฺธิปาเท มหนฺตานิ อินฺทฺริยานิ
มหนฺตานิ พลานิ มหนฺเต โพชฺฌงฺเค มหนฺต อริย อฏงฺคิก
มคฺค มหนฺต นิพฺพาน เอสิ คเวสิ ปริเยสีตปิ  อิสิ ฯ
มเหสกฺเขหิ วา สตฺเตหิ เอสิโต คเวสิโต ปริเยสิโต กห พุทโฺ ธ
กห ภควา กห เทวเทโว กห นราสโภติป อิสตี ิ ยาวตติยฺจ
เทวิสิ พฺยากโรตีติ เม สุต ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ
#๑-๔ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ราชา ปพฺพชิตา ฯ ๓ ม. พฺราหฺมณา
#ปพฺพชิตา ฯ ๕ ม. วินิเวน ฯ ๖ ม. ปปาตน ฯ
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ทฺวาห สกฺก อปุจฺฉิสฺส (อิจฺจายสฺมา โมฆราชา)
น เม พฺยากาสิ จกฺขุมา
ยาวตติยฺจ เทวิสิ
พฺยากโรตีติ เม สุตนฺติ ฯ
[๔๙๔] อย โลโก ปโร โลโก พฺรหฺมโลโก สเทวโก
ทิฏินฺเต นาภิชานาติ โคตมสฺส ยสสฺสิโน ฯ
[๔๙๕] อย โลโก ปโร โลโกติ อย โลโกติ มนุสฺสโลโก ฯ
ปโร โลโกติ มนุสฺสโลก เปตฺวา สพฺโพ ปโร โลโกติ อย
โลโก ปโร โลโก ฯ
[๔๙๖] พฺรหฺมโลโก สเทวโกติ พฺรหฺมโลโก สเทวโก สมารโก ๑
สสฺสมณพฺราหฺมณี ปชา สเทวมนุสฺสาติ พฺรหฺมโลโก สเทวโก ฯ
[๔๙๗] ทิฏินฺเต นาภิชานาตีติ ตุยฺห ทิฏึ ขนฺตึ รุจึ ลทฺธึ
อชฺฌาสย อธิปฺปาย โลโก น ชานาติ อย เอวทิฏิโก
เอวขนฺติโก เอวรุจิโก เอวลทฺธิโก เอวอชฺฌาสโย เอวอธิปฺปาโยติ
น ชานาติ น ปสฺสติ น ทกฺขติ นาธิคจฺฉติ น วินฺทติ น
ปฏิลภตีติ ทิฏินฺเต นาภิชานาติ ฯ
[๔๙๘] โคตมสฺส ยสสฺสิโนติ ภควา ยสปฺปตฺโตติ ยสสฺสี ฯ
อถวา ภควา สกฺกโต ครุกโต มานิโต ปูชโิ ต อปจิโต ลาภี
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ โคตมสฺส
ยสสฺสิโน ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ
#๑ ม. สเทวโก โลโก สมารโก สพฺรหฺมโก ฯ
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อย โลโก ปโร โลโก พฺรหฺมโลโก สเทวโก
ทิฏินฺเต นาภิชานาติ โคตมสฺส ยสสฺสิโนติ ฯ
[๔๙๙] เอว อภิกฺกนฺตทสฺสาวึ อตฺถี ปเฺหน อาคม
กถ โลก อเวกฺขนฺต มจฺจุราชา น ปสฺสติ ฯ
[๕๐๐] เอว อภิกฺกนฺตทสฺสาวินฺติ เอว อภิกฺกนฺตทสฺสาวึ
อคฺคทสฺสาวึ เสฏทสฺสาวึ วิเสฏทสฺสาวึ ปาโมกฺขทสฺสาวึ
อุตฺตมทสฺสาวึ ปวรทสฺสาวินฺติ ๑ เอว อภิกฺกนฺตทสฺสาวึ ฯ
[๕๐๑] อตฺถี ปเฺหน อาคมนฺติ ปฺหตฺถิกมฺหา อาคตา
ฯเปฯ สนฺทสฺสิตุ ภณิตุนฺติ เอวมฺป อตฺถี ปเฺหน อาคม ฯ
[๕๐๒] กถ โลก อเวกฺขนฺตนฺติ กถ [๒] อเวกฺขนฺต ปจฺจเวกฺขนฺต
ตุลยนฺต ตีรยนฺต วิภาวยนฺต วิภูต กโรนฺตนฺติ กถ โลก
อเวกฺขนฺต ฯ
[๕๐๓] มจฺจุราชา น ปสฺสตีติ มจฺจุราชา น ปสฺสติ น
ทกฺขติ นาธิคจฺฉติ น วินฺทติ น ปฏิลภตีติ มจฺจุราชา น
ปสฺสติ ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ
เอว อภิกฺกนฺตทสฺสาวึ อตฺถี ปเฺหน อาคม
กถ โลก อเวกฺขนฺต มจฺจุราชา น ปสฺสตีติ ฯ
[๕๐๔] สฺุโต โลก อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต
อตฺตานุทิฏึ อูหจฺจ
เอว มจฺจุตฺตโร สิยา
เอว โลก อเวกฺขนฺต มจฺจุราชา น ปสฺสติ ฯ
#๑ ม. ปรมทสฺสาวินฺติ ฯ ๒ ม. โลก ฯ
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[๕๐๕] สฺุโต โลก อเวกฺขสฺสูติ โลกนฺติ นิรยโลโก
ติรจฺฉานโลโก ปตฺติวิสยโลโก มนุสฺสโลโก เทวโลโก
ขนฺธโลโก ธาตุโลโก อายตนโลโก อย โลโก ปโร โลโก
พฺรหฺมโลโก สเทวโก ฯ
อฺตโร ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ โลโก โลโกติ ภนฺเต
ภควตา วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต โลโกติ วุจฺจติ ฯ
ลุชชฺ ตีติ โข ภิกฺขุ [๑] โลโกติ วุจฺจติ ฯ กิฺจ ลุชฺชติ ฯ จกฺขุ [๒]
ลุชชฺ ติ รูปา ลุชชฺ นฺติ จกฺขุวิฺาณ ลุชฺชติ จกฺขุสมฺผสฺโส ลุชชฺ ติ
ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา
อทุกฺขมสุข วา ตมฺป ลุชชฺ ติ โสต ลุชฺชติ สทฺทา ลุชชฺ นฺติ
ฆาน ลุชชฺ ติ คนฺธา ลุชชฺ นฺติ ชิวหฺ า ลุชฺชติ รสา ลุชชฺ นฺติ
กาโย ลุชฺชติ โผฏพฺพา ลุชชฺ นฺติ มโน ลุชฺชติ ธมฺมา ลุชฺชนฺติ
มโนวิฺาณ ลุชชฺ ติ มโนสมฺผสฺโส ลุชฺชติ ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา
ตมฺป ลุชชฺ ติ ลุชฺชตีติ โข ภิกฺขุ ตสฺมา โลโกติ วุจฺจติ ฯ
สฺุโต โลก อเวกฺขสฺสูติ ทฺวีหิ การเณหิ สฺุโต โลก
อเวกฺขติ อวสฺสิยปวตฺตสลฺลกฺขณวเสน ๓ วา ตุจฺฉสงฺขารสมนุปสฺสนาวเสน
วา ฯ
กถ อวสฺสิยปวตฺตสลฺลกฺขณวเสน สฺุโต โลก อเวกฺขติ ฯ
รูเป วโส น ลพฺภติ เวทนาย วโส น ลพฺภติ สฺาย
#๑ ม. ตสฺมา ฯ ๒ ม. โข ฯ ๓ ม. อวสิย ... ฯ เอวมุปริป ฯ
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วโส น ลพฺภติ สงฺขาเรสุ วโส น ลพฺภติ วิฺาเณ วโส
น ลพฺภติ ฯ วุตฺตเฺหต ภควตา รูป ภิกฺขเว อนตฺตา รูปฺจ
หิท ภิกฺขเว อตฺตา อภวิสฺส นยิท รูป อาพาธาย สวตฺเตยฺย
ลพฺเภถ จ รูเป เอว เม รูป โหตุ เอว เม รูป มา อโหสีติ
ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว รูป อนตฺตา ตสฺมา รูป อาพาธาย
สวตฺตติ น จ ลพฺภติ รูเป เอว เม รูป โหตุ เอว เม รูป
มา อโหสีติ เวทนา อนตฺตา เวทนา จ หิท ภิกขฺ เว อตฺตา
อภวิสฺส นยิท เวทนา อาพาธาย สวตฺเตยฺย ลพฺเภถ จ เวทนาย
เอว เม เวทนา โหตุ เอว เม เวทนา มา อโหสีติ ยสฺมา
จ โข ภิกฺขเว เวทนา อนตฺตา ตสฺมา เวทนา อาพาธาย
สวตฺตติ น จ ลพฺภติ เวทนาย เอว เม เวทนา โหตุ เอว
เม เวทนา มา อโหสีติ สฺา อนตฺตา สฺา จ หิท
ภิกฺขเว อตฺตา อภวิสฺส นยิท สฺา อาพาธาย สวตฺเตยฺย
ลพฺเภถ จ สฺาย เอว เม สฺา โหตุ เอว เม สฺา
มา อโหสีติ ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว สฺา อนตฺตา ตสฺมา
สฺา อาพาธาย สวตฺตติ น จ ลพฺภติ สฺาย เอว เม
สฺา โหตุ เอว เม สฺา มา อโหสีติ สงฺขารา อนตฺตา
สงฺขารา จ หิท ภิกฺขเว อตฺตา อภวิสฺสสุ นยิท สงฺขารา
อาพาธาย สวตฺเตยฺยุ ลพฺเภถ จ สงฺขาเรสุ เอว เม สงฺขารา
โหนฺตุ เอว เม สงฺขารา มา อเหสุนฺติ ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว
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สงฺขารา อนตฺตา ตสฺมา สงฺขารา อาพาธาย สวตฺตนฺติ น
จ ลพฺภติ สงฺขาเรสุ เอว เม สงฺขารา โหนฺตุ เอว เม สงฺขารา
มา อเหสุนฺติ วิฺาณ อนตฺตา วิฺาณฺจ หิท ภิกฺขเว
อตฺตา อภวิสฺส นยิท วิฺาณ อาพาธาย สวตฺเตยฺย ลพฺเภถ
จ วิฺาเณ เอว เม วิฺาณ โหตุ เอว เม วิฺาณ มา
อโหสีติ ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว วิฺาณ อนตฺตา ตสฺมา
วิฺาณ อาพาธาย สวตฺตติ น จ ลพฺภติ วิฺาเณ เอว
เม วิฺาณ โหตุ เอว เม วิฺาณ มา อโหสีติ ฯ วุตฺตเฺหต
ภควตา นาย ภิกฺขเว กาโย ตุมฺหาก นป ปเรส ๑ ปุราณมิท
ภิกฺขเว กมฺม สงฺขต ๒ อภิสฺเจตยิต เวทนิย ทฏพฺพ ตตฺร [๓]
ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก ปฏิจฺจสมุปฺปาทฺเว สาธุก โยนิโส
มนสิกโรติ อิติ อิมสฺมึ สติ อิท โหติ อิมสฺสุปฺปาทา อิท
อุปฺปชฺชติ อิมสฺมึ อสติ อิท น โหติ อิมสฺส นิโรธา อิท
นิรุชฺฌติ ยทิท อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ
วิฺาณปจฺจยา นามรูป นามรูปปจฺจยา สฬายตน สฬายตนปจฺจยา
ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา
ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ
ชาติปจฺจยา ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ อวิชชฺ าย
เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ สงฺขารนิโรธา วิฺาณนิโรโธ
#๑ ม. อฺเส ฯ ๒ ม. อภิสงฺขต ฯ ๓ ม. โข ฯ

สุตฺต ขุ. จูฬนิทฺเทโส - หนาที่ 249

วิฺาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ
สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ
เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธ
อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ ชาตินิโรธา
ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ เอวเมตสฺส
เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ ฯ เอว อวสฺสิยปวตฺตสลฺลกฺขณวเสน
สฺุโต โลก อเวกฺขติ ฯ
กถ ตุจฺฉสงฺขารสมนุปสฺสนาวเสน สฺุโต โลก อเวกฺขติ ฯ
รูเป สาโร น ลพฺภติ เวทนาย สาโร น ลพฺภติ สฺาย
สาโร น ลพฺภติ สงฺขาเรสุ สาโร น ลพฺภติ วิฺาเณ
สาโร น ลพฺภติ ฯ รูป อสฺสาร นิสฺสาร สาราปคต
นิจฺจสารสาเรน วา สุขสารสาเรน วา อตฺตสารสาเรน วา นิจฺเจน วา
ธุเวน วา สสฺสเตน วา อวิปริณามธมฺเมน วา ฯ เวทนา อสฺสารา
นิสฺสารา สาราปคตา สฺา อสฺสารา นิสฺสารา สาราปคตา
สงฺขารา อสฺสารา นิสสฺ ารา สาราปคตา วิฺาณ อสฺสาร
นิสฺสาร สาราปคต นิจฺจสารสาเรน วา สุขสารสาเรน วา อตฺตสารสาเรน
วา นิจฺเจน วา ธุเวน วา สสฺสเตน วา อวิปริฌามธมฺเมน
วา ฯ ยถา นโฬ อสฺสาโร นิสฺสาโร สาราปคโต ยถา
จ เอรณฺโฑ อสฺสาโร นิสฺสาโร สาราปคโต ยถา จ อุทุมฺพโร
อสฺสาโร นิสฺสาโร สาราปคโต ยถา จ เสตคจฺโฉ อสฺสาโร
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นิสฺสาโร สาราปคโต ยถา จ ปาลิภทฺทโก อสฺสาโร นิสฺสาโร
สาราปคโต ยถา จ เผณุปณฺโฑ ๑ อสฺสาโร นิสสฺ าโร สาราปคโต
ยถา จ ปุพฺพุลก ๒ อสฺสาร นิสฺสาร สาราปคต [๓] ยถา จ กทฺทลิกฺขนฺโธ
อสฺสาโร นิสฺสาโร สาราปคโต ยถา จ มายา อสฺสารา
นิสฺสารา สาราปคตา เอวเมว รูป อสฺสาร นิสสฺ าร สาราปคต
นิจฺจสารสาเรน วา สุขสารสาเรน วา อตฺตสารสาเรน วา นิจฺเจน
วา ธุเวน วา สสฺสเตน วา อวิปริณามธมฺเมน วา เวทนา
อสฺสารา นิสฺสารา สาราปคตา สฺา อสฺสารา นิสฺสารา
สาราปคตา สงฺขารา อสฺสารา นิสสฺ ารา สาราปคตา วิฺาณ
อสฺสาร นิสสฺ าร สาราปคต นิจฺจสารสาเรน วา สุขสารสาเรน
วา อตฺตสารสาเรน วา นิจฺเจน วา ธุเวน วา สสฺสเตน วา
อวิปริณามธมฺเมน วา ฯ เอว ตุจฺฉสงฺขารสมนุปสฺสนาวเสน
สฺุโต โลก อเวกฺขติ ฯ อิเมหิ ทฺวีหิ การเณหิ สฺุโต
โลก อเวกฺขติ ฯ
อปจ ฉหากาเรหิ สฺุโต โลก อเวกฺขติ รูป ๔ อนิสฺสริยโต
อกามการิยโต อผาสุนิยโต อวสวตฺตนโต ปวุตฺติโต วิวิตฺตโต
อเวกฺขติ เวทน สฺ สงฺขาเร วิฺาณ อนิสฺสริยโต
อกามการิยโต อผาสุนิยโต อวสวตฺตนโต ปวุตฺติโต วิวิตฺตโต
อเวกฺขติ ๔ ฯ เอว ฉหากาเรหิ สฺุโต โลก อเวกฺขติ ฯ อปจ
ทสหากาเรหิ สฺุโต โลก อเวกฺขติ รูป ริตตฺ โต ตุจฺฉโต
#๑ ม. เผณปณฺโฑ ฯ ๒ ม. อุทกปุพฺพุฬ ฯ ๓ ม. ยถา จ มรีจิ อสฺสารา
#นิสฺสารา สาราปคตา ฯ ๔ ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ อิมสฺมึ าเน อฺถา ทิสฺสนฺติ ฯ
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สฺุโต อนตฺตโต อสารกโต วธกโต วิภวโต อฆมูลโต สาสวโต
สงฺขตโต อเวกฺขติ เวทน สฺ สงฺขาเร วิฺาณ [๑]
ริตฺตโต ตุจฉฺ โต สฺุโต อนตฺตโต อสารกโต วธกโต วิภวโต
อฆมูลโต สาสวโต สงฺขตโต อเวกฺขติ ฯ เอว ทสหากาเรหิ
สฺุโต โลก อเวกฺขติ ฯ อปจ ทฺวาทสหากาเรหิ สฺุโต
โลก อเวกฺขติ รูป น สตฺโต น ชีโว น โปโส น นโร น
มานโว น อิตฺถี น ปุริโส น อตฺตา น อตฺตนิย น อห น มม
น โกจิ อตฺถิ ๒ เวทนา สฺา สงฺขารา วิฺาณ น
สตฺโต น ชีโว น โปโส น นโร น มานโว น อิตฺถี น ปุรโิ ส
น อตฺตา น อตฺตนิย น อห น มม น โกจิ อตฺถิ ๒ ฯ เอว
ทฺวาทสหากาเรหิ สฺุโต โลก อเวกฺขติ ฯ
วุตฺตเฺหต ภควตา ย ภิกฺขเว น ตุมฺหาก ต ปชหถ
ต โว ปหีน ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ กิฺจ ภิกฺขเว
น ตุมฺหาก รูป ภิกฺขเว น ตุมฺหาก ต ปชหถ ต โว
ปหีน ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ เวทนา ภิกฺขเว น ตุมฺหาก
ต ปชหถ สา โว ปหีนา ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ
สฺา ภิกฺขเว น ตุมหฺ าก ต ปชหถ สา โว ปหีนา ทีฆรตฺต
หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ สงฺขารา ภิกฺขเว น ตุมฺหาก เต๙
ปชหถ เต โว ปหีนา ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย ภวิสฺสนฺติ วิฺาณ
ภิกฺขเว น ตุมฺหาก ต ปชหถ ต โว ปหีน ทีฆรตฺต หิตาย
#๑ ม. จุตึ อุปปตฺตึ ปฏิสนฺธึ ภว สสารวฏฏ ฯ ๒ ม. น กสฺสจิ ฯ
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สุขาย ภวิสฺสติ ฯ ต กึ มฺถ ๑ ภิกฺขเว ย อิมสฺมึ เชตวเน
ติณกฏสาขาปลาส ต ชโน หเรยฺย วา ฑเหยฺย วา ยถาปจฺจย
วา กเรยฺย อปนุ ตุมหฺ าก เอวมสฺส อเมฺห ชโน หรติ
วา ฑหติ วา ยถาปจฺจย วา กโรตีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ ต
กิสฺส เหตุ ฯ น โน เอว ภนฺเต อตฺตา วา อตฺตนิย วาติ ฯ
เอวเมว โข ภิกฺขเว ย น ตุมฺหาก ต ปชหถ ต โว ปหีน
ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ กิฺจ ภิกฺขเว น ตุมฺหาก
รูป ภิกฺขเว น ตุมฺหาก ต ปชหถ ต โว ปหีน ทีฆรตฺต
หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ เวทนา สฺา สงฺขารา วิฺาณ
ภิกฺขเว น ตุมฺหาก ต ปชหถ ต โว ปหีน ทีฆรตฺต หิตาย
สุขาย ภวิสฺสตีติ ฯ เอวมฺป สฺุโต โลก อเวกฺขติ ฯ
อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ [๒] สฺุโ โลโกติ
ภนฺเต วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต สฺุโ โลโกติ วุจฺจติ ฯ
ยสฺมา [๓] โข อานนฺท สฺุ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา ตสฺมา
สฺุโ โลโกติ วุจฺจติ กิฺจานนฺท สฺุ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน
วา ฯ จกฺขุ [๔] สฺุ รูปา สฺุา จกฺขุวิฺาณ สฺุ
จกฺขุสมฺผสฺโส สฺุโ ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป สฺุ
อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา โสต สฺุ สทฺทา สฺุา ฆาน
สฺุ คนฺธา สฺุา ชิวฺหา สฺุา รสา สฺุา กาโย
#๑ ม. เสยฺยถาป ฯ ๒ ม. สฺุโ โลโก ... ฯ ๓ ม. จ ฯ ๔ ม. โข ฯ
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สฺุโ โผฏพฺพา สฺุา มโน สฺุโ ธมฺมา สฺุา
มโนวิฺาณ สฺุ มโนสมฺผสฺโส สฺุโ ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกขฺ  วา อทุกฺขมสุข
วา ตมฺป สฺุ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา ยสฺมา จ โข
อานนฺท สฺุ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา ตสฺมา สฺุโ
โลโกติ วุจฺจตีติ ฯ เอวมฺป สฺุโต โลก อเวกฺขติ ฯ
สุทฺธ ธมฺมสมุปฺปาท
สุทฺธ สงฺขารสนฺตตึ
ปสฺสนฺตสฺส ยถาภูต
น ต ๑ ภย โหติ คามณิ
ติณกฏสม โลก
ยทา ปฺาย ปสฺสติ
น อฺ ปตฺถเย ๒ กิฺจิ อฺตฺร อปฺปฏิสนฺธิยาติ ฯ
เอวมฺป สฺุโต โลก อเวกฺขติ ฯ
วุตฺตเฺหต ภควตา เอวเมว ภิกฺขเว ภิกฺขุ รูป สมนฺเนสติ
ยาวตา รูปสฺส คติ เวทน สมนฺเนสติ ยาวตา เวทนาย คติ
สฺ สมนฺเนสติ ยาวตา สฺาย คติ สงฺขาเร สมนฺเนสติ
ยาวตา สงฺขาราน คติ วิฺาณ สมนฺเนสติ ยาวตา วิฺาณสฺส
คติ ตสฺส ภิกฺขุโน ๓ รูป สมนฺเนสโต ยาวตา รูปสฺส
คติ เวทน สมนฺเนสโต ยาวตา เวทนาย คติ สฺ สมนฺเนสโต
ยาวตา สฺาย คติ สงฺขาเร สมนฺเนสโต ยาวตา
สงฺขาราน คติ วิฺาณ สมนฺเนสโต ยาวตา วิฺาณสฺส
คติ ยมฺป ยสฺส ๔ โหติ อหนฺติ วา มมนฺติ วา อสฺมีติ วา
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ปตฺถยเต ฯ ๓ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
#๔ ม. ยมฺปสสฺ ต ฯ
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ตมฺป ตสฺส น โหตีติ ฯ เอวมฺป สฺุโต โลก อเวกฺขติ ฯr
สฺุโต โลก อเวกฺขสฺสูติ สฺุโต โลก อเวกฺขสฺสุ
ปจฺจเวกฺขสฺสุ ตุเลหิ ตีเรหิ วิภาเวหิ วิภูต กโรหีติ สฺุโต
โลก อเวกฺขสฺสุ ฯ
[๕๐๖] โมฆราช สทา สโตติ โมฆราชาติ ภควา ต
พฺราหฺมณ นาเมน อาลปติ ฯ สทาติ สพฺพกาล ฯเปฯ ปจฺฉิเม
วโยขนฺเธ ฯ สโตติ จตูหิ การเณหิ สโต กาเย กายานุปสฺสนาสติปฏาน
ภาเวนฺโต สโต ฯเปฯ โส วุจฺจติ สโตติ
โมฆราช สทา สโต ฯ
[๕๐๗] อตฺตานุทิฏึ อูหจฺจาติ อตฺตานุทิฏิ วุจฺจติ วีสติวตฺถุกา
สกฺกายทิฏิ ฯ อิธ อสฺสุตวา ปุถชุ ฺชโน อริยาน อทสฺสาวี
อริยธมฺมสฺส อโกวิโท อริยธมฺเม อวินีโต สปฺปรุ ิสาน อทสฺสาวี
สปฺปุริสธมฺมสฺส อโกวิโท สปฺปุริสธมฺเม อวินีโต รูป อตฺตโต
สมนุปสฺสติ รูปวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา รูป รูปสฺมึ วา
อตฺตาน เวทน สฺ สงฺขาเร วิฺาณ อตฺตโต
สมนุปสฺสติ วิฺาณวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา วิฺาณ
วิฺาณสฺมึ วา อตฺตาน ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏ ิคต ทิฏิคหน
ทิฏิกนฺตาโร ทิฏิวิสูกายิก ทิฏิวิปฺผนฺทิต ทิฏิสโยชน คาโห
ปฏิคฺคาโห อภินิเวโส ปรามาโส กุมฺมคฺโค มิจฺฉาปโถ มิจฺฉตฺต
ติตฺถายตน วิปริเยสคฺคาโห วิปรีตคฺคาโห วิปฺปลฺลาสคฺคาโห
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มิจฺฉาคาโห อยาถาวกสฺมึ ยาถาวกนฺติ คาโห ยาวตา ทฺวาสฏี
ทิฏิคตานิ อย อตฺตานุทิฏิ ฯ อตฺตานุทิฏึ อูหจฺจาติ อตฺตานุทิฏึ
อูหจฺจ สมูหจฺจ อุทฺธริตฺวา สมุทฺธริตฺวา อุปฺปาฏยิตฺวา สมุปฺปาฏยิตฺวา
ปชหิตฺวา วิโนเทตฺวา พฺยนฺตีกตฺวา อนภาวงฺคเมตฺวาติ
อตฺตานุทิฏึ อูหจฺจ ฯ
[๕๐๘] เอว มจฺจุตฺตโร สิยาติ เอว มจฺจุมฺป ๑ ตเรยฺยาสิ
ชรมฺป ๒ ตเรยฺยาสิ มรณมฺป ตเรยฺยาสิ อุตฺตเรยฺยาสิ [๓]
สมติกฺกเมยฺยาสิ วีติวตฺเตยฺยาสีติ เอว มจฺจุตฺตโร สิยา ฯ
[๕๐๙] เอว โลก อเวกฺขนฺตนฺติ เอว โลก อเวกฺขนฺต
ปจฺจเวกฺขนฺต ตุลยนฺต ตีรยนฺต วิภาวยนฺต วิภตู  กโรนฺตนฺติ
เอว โลก อเวกฺขนฺต ฯ
[๕๑๐] มจฺจุราชา น ปสฺสตีติ [๔] มาโรป มจฺจุราชา มรณมฺป
มจฺจุราชา ฯ น ปสฺสตีติ มจฺจุราชา น ปสฺสติ น ทกฺขติ
นาธิคจฺฉติ น วินฺทติ น ปฏิลภติ ฯ วุตฺตเฺหต ภควตา เสยฺยถาป
ภิกฺขเว อารฺโก ๕ มิโค อรฺเ ปวเน จรมาโน วิสฺสตฺโถ
คจฺฉติ วิสสฺ ตฺโถ ติฏ ติ วิสฺสตฺโถ นิสีทติ วิสฺสตฺโถ เสยฺย
กปฺเปติ ต กิสฺส เหตุ อนาปาถคโต ภิกฺขเว ลุททฺ สฺส เอวเมว
โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ
สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปติสุข ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อนฺธมกาสิ มาร อปท วธิตฺวา
#๑ ม. มจฺจุป ฯ ๒ ม. ชราป ฯ ๓ ม. ปตเรยฺยาสิ ฯ ๔ ม. มจฺจุป มจฺจุราชา ฯ
#๕ ม. อรฺิโก ฯ
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มารจกฺขุอทสฺสน ๑ คโต ปาปมโต ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ
วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อชฺฌตฺต สมฺปสาทน เจตโส เอโกทิภาว
อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช ปติสุข ทุติย ฌาน ตติย ฌาน จตุตฺถ
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย ภิกฺขเว ภิกฺขุ อนฺธมกาสิ มาร อปท
วธิตฺวา มารจกฺขุอทสฺสน คโต ปาปมโต ปุน จปร ภิกฺขเว
สพฺพโส รูปสฺาน สมติกฺกมา ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมา
นานตฺตสฺาน อมนสิการา อนนฺโต อากาโสติ อากาสานฺจายตน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อนฺธมกาสิ มาร
อปท วธิตฺวา มารจกฺขุอทสฺสน คโต ปาปมโต ปุน จปร ภิกฺขเว8
ภิกฺขุ สพฺพโส อากาสานฺจายตน สมติกฺกมฺม อนนฺต วิฺาณนฺติ
วิฺาณฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ สพฺพโส วิฺาณฺจายตน
สมติกฺกมฺม นตฺถิ กิฺจีติ อากิฺจฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
สพฺพโส อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺม เนวสฺานาสฺายตน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ สพฺพโส เนวสฺานาสฺายตน สมติกฺกมฺม
สฺาเวทยิตนิโรธ อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปฺาย จสฺส ทิสฺวา
อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อนฺธมกาสิ
มาร อปท วธิตฺวา มารจกฺขุอทสฺสน คโต ปาปมโต ติณฺโณ
โลเก วิสตฺติก โส วิสฺสตฺโถ คจฺฉติ วิสฺสตฺโถ ติฏติ วิสฺสตฺโถ
นิสีทติ วิสสฺ ตฺโถ เสยฺย กปฺเปติ ต กิสฺส เหตุ อนาปาถคโต
ภิกฺขเว ปาปมโตติ มจฺจุราชา น ปสฺสติ ฯ เตนาห ภควา
#๑ ม. มารจกฺขุ อทสฺสน ฯ เอวมุปริป ฯ
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สฺุโต โลก อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต
อตฺตานุทิฏึ อูหจฺจ
เอว มจฺจุตฺตโร สิยา๕
เอว โลก อเวกฺขนฺต มจฺจุราชา น ปสฺสตีติ ฯ
สห คาถาปริโยสานา ฯเปฯ สตฺถา เม ภนฺเต ภควา
สาวโกหมสฺมีติ ฯ
โมฆราชมาณวกปฺหานิทฺเทโส ปณฺณรสโม ฯ
___________________
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ปงฺคิยมาณวกปฺหานิทฺเทโส
[๕๑๑] ชิณฺโณหมสฺมี อพโล วิวณฺโณ ๑ (อิจฺจายสฺมา ปงฺคิโย)
เนตฺตา น สุทฺธา สวน น ผาสุ
มาหมฺปนสฺส โมมุโห อนฺตราย ๒
อาจิกฺข ธมฺม ยมห วิชฺ
ชาติชราย อิธ วิปฺปหาน ฯ
[๕๑๒] ชิณฺโณหมสฺมี อพโล วิวณฺโณติ [๓] ชิณฺโณ วุฑฺโฒ
มหลฺลโก อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต วีสวสฺสสติโก ชาติยา ฯ
อพโลติ ทุพฺพโล อปฺปพโล อปฺปถาโม ฯ วิวณฺโณติ วีตวณฺโณ
วิคตวณฺโณ [๔] ยา สา ปุริมา สุภา วณฺณนิภา สา อนฺตรหิตา
อาทีนโว ปาตุภูโตติ ชิณฺโณหมสฺมี อพโล วิวณฺโณ ฯ อิจฺจายสฺมา
ปงฺคิโยติ อิจฺจาติ ปทสนฺธิ ฯ อายสฺมาติ ปยวจน ฯ
ปงฺคิโยติ ตสฺส พฺราหฺมณสฺส นาม ฯเปฯ อภิลาโปติ
อิจฺจายสฺมา ปงฺคิโย ฯ
[๕๑๓] เนตฺตา น สุทฺธา สวน น ผาสูติ เนตฺตา อสุทฺธา
อวิสุทฺธา อปริสุทฺธา อโวทาตา โน ตถา จกฺขุนา รูป ๕ ปสฺสามีติ
เนตฺตา น สุทฺธา ฯ สวน น ผาสูติ โสต อสุทฺธ อวิสุทฺธ
อปริสุทฺธ อโวทาต โน ตถา โสเตน สทฺท สุโณมีติ เนตฺตา
น สุทฺธา สวน น ผาสุ ฯ
#๑ ม. วีตวณฺโณ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. อนฺตราว ฯ เอวมุปริป ฯ
#๓ ม. ชิณฺโณหมสฺมีติ ฯ ๔ ม. วิคจฺฉิตวณฺโณ ฯ ๕ ม. รูเป ฯ
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[๕๑๔] มาหมฺปนสฺส โมมุโห อนฺตรายาติ มาห นสฺส ปนสฺส
วินสฺส ฯ โมมุโหติ อวิทฺวา ๑ อวิชฺชาคโต อาณี อวิภาวี
ทุปฺปฺโ ฯ อนฺตรายาติ ตุยฺห ธมฺม ทิฏึ ปฏิปท มคฺค
อนฺาย อนาวิกตฺวา อวิทิต ๒ กตฺวา อปฏิลภิตฺวา อผุสยิตฺวา ๓
อสจฺฉิกตฺวา อนฺตราเยว กาล กเรยฺยนฺติ มาหมฺปนสฺส โมมุโห
อนฺตราย ฯ
[๕๑๕] อาจิกฺข ธมฺม ยมห วิชฺนฺติ อาจิกฺข ธมฺมนฺติ
อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน
เกวลปริปุณฺณ ปริสุทธฺ  พฺรหฺมจริย จตฺตาโร สติปฏาเน
จตฺตาโร สมฺมปฺปธาเน จตฺตาโร อิทฺธิปาเท ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ
พลานิ สตฺต โพชฺฌงฺเค อริย อฏงฺคิก มคฺค นิพฺพานฺจ นิพฺพานคามินิฺจ
ปฏิปท อาจิกฺข เทเสหิ ปฺเปหิ ปฏเปหิ วิวราหิ
วิภชาหิ อุตฺตานีกโรหิ ปกาเสหีติ อาจิกฺข ธมฺม ฯ ยมห
วิชฺนฺติ ยมห ชาเนยฺย วิชาเนยฺย ปฏิวิชาเนยฺย ปฏิวิชฺเฌยฺย
อธิคจฺเฉยฺย ผุเสยฺย ๔ สจฺฉิกเรยฺยนฺติ อาจิกฺข ธมฺม ยมห วิชฺ ฯ
[๕๑๖] ชาติชราย อิธ วิปฺปหานนฺติ อิเธว ชาติชรามรณสฺส
ปหาน วูปสโม ปฏินสิ ฺสคฺโค ปฏิปฺปสฺสทฺธิ อมต นิพฺพานนฺติ
ชาติชราย อิธ วิปฺปหาน ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ
ชิณฺโณหมสฺมี อพโล วิวณฺโณ (อิจฺจายสฺมา ปงฺคิโย)
เนตฺตา น สุทฺธา สวน น ผาสุ
#๑ ม. โมหมุโห ฯ ๒ ม. อนธิคนฺตฺวา อวิทิตฺวา ฯ ๓ ม. อผสยิตฺวา ฯ ๔ ม.
#ผสฺเสยฺย ฯ เอวมุปริป ฯ
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มาหมฺปนสฺส โมมุโห อนฺตราย
อาจิกฺข ธมฺม ยมห วิชฺ
ชาติชราย อิธ วิปฺปหานนฺติ ฯ
[๕๑๗] ทิสฺวาน รูเปสุ วิหฺมาเน (ปงฺคิยาติ ภควา)
รุปฺปนฺติ รูเปสุ ชนา ปมตฺตา
ตสฺมา ตุว ปงฺคิย อปฺปมตฺโต
ชหสฺสุ รูป อปุนพฺภวาย ฯ
[๕๑๘] ทิสฺวาน รูเปสุ วิหฺมาเนติ รูเปสูติ จตฺตาโร
จ มหาภูตา จตุนฺนฺจ มหาภูตาน อุปาทายรูป ฯ สตฺตา รูปเหตุ
รูปปจฺจยา รูปการณา หฺนฺติ วิหฺนฺติ อุปหฺนฺติ อุปฆาตยนฺติ ๑
รูเป สติ วิวิธกมฺมการณา กาเรนฺติ กสาหิป ตาเฬนฺติ
เวตฺเตหิป ตาเฬนฺติ อฑฺฒทณฺฑเกหิป ตาเฬนฺติ หตฺถมฺป ฉินฺทนฺติ
ปาทมฺป ฉินฺทนฺติ หตฺถปาทมฺป ฉินฺทนฺติ กณฺณมฺป ฉินฺทนฺติ
นาสมฺป ฉินฺทนฺติ กณฺณนาสมฺป ฉินฺทนฺติ พิลงฺคถาลิกมฺป กโรนฺติ
สงฺขมุณฺฑกมฺป ๒ กโรนฺติ ราหุมุขมฺป กโรนฺติ โชติมาลิกมฺป กโรนฺติ
หตฺถปชฺโชติกมฺป กโรนฺติ เอรกวตฺติกมฺป กโรนฺติ จิรวาสิกมฺป ๓
กโรนฺติ เอเณยฺยกมฺป กโรนฺติ พลิสมสิกมฺป กโรนฺติ กหาปณิกมฺป
กโรนฺติ ขาราปตจฺฉิกมฺป กโรนฺติ ปลิฆปริวตฺติกมฺป กโรนฺติ
ปลาลปกมฺป กโรนฺติ ตตฺเตนป เตเลน โอสิฺจนฺติ สุนเขหิป
ขาทาเปนฺติ ชีวนฺตมฺป สูเล อุตฺตาเสนฺติ อสินา สีส ฉินฺทนฺติ ฯ
#๑ ม. อุปฆาติยนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. สงฺขมุณฺฑิกมฺป ฯ ๓ ม. จีรกวาสิกมฺป ฯ
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เอว สตฺตา รูปเหตุ รูปปจฺจยา รูปการณา หฺนฺติ วิหฺนฺติ
อุปหฺนฺติ อุปฆาตยนฺติ ฯ เอว หฺมาเน วิหฺมาเน ทิสฺวา
ปสฺสิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวาติ [๑] ทิสฺวาน
รูเปสุ วิหฺมาเน ฯ ปงฺคิยาติ ภควาติ ปงฺคิยาติ ภควา ต
พฺราหฺมณ นาเมน อาลปติ ฯ ภควาติ คารวาธิวจนเมต ฯเปฯ
ยทิท ภควาติ ปงฺคิยาติ ภควา ฯ
[๕๑๙] รุปฺปนฺติ รูเปสุ ชนา ปมตฺตาติ รุปฺปนฺตีติ รุปปฺ นฺติ
กุปฺปนฺติ ปฬยิ นฺติ ๒ ฆฏฏยนฺติ พฺยตฺถติ า ๓ โทมนสฺสิตา โหนฺติ จกฺขุโรเคน
รุปฺปนฺติ กุปฺปนฺติ ปฬยิ นฺติ ฆฏฏยนฺติ พฺยตฺถิตา โทมนสฺสิตา
โหนฺติ โสตโรเคน ฯเปฯ ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺเสหิ
รุปฺปนฺติ กุปฺปนฺติ ปฬยิ นฺติ ฆฏฏยนฺติ พฺยตฺถิตา โทมนสฺสิตา
โหนฺตีติ รุปฺปนฺติ รูเปสุ ฯ อถวา จกฺขุสฺมึ หียมาเน
หายมาเน ปริหายมาเน เวมาเน วิคจฺฉมาเน อนฺตรธายมาเน
รุปฺปนฺติ ฯเปฯ โทมนสฺสิตา โหนฺติ 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
รุปฺปนฺติ กุปฺปนฺติ ปฬยิ นฺติ ฆฏฏยนฺติ พฺยตฺถิตา โทมนสฺสิตา
โหนฺตีติ เอวมฺป รุปฺปนฺติ รูเปสุ ฯ ชนาติ ขตฺติยา จ พฺราหฺมณา
#๑ ม. อุปหฺมาเน อุปฆาติยมาเน ฯ ๒ ม. ปฬยนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. พฺยาธิตา ฯ
#เอวมุปริป ฯ
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จ เวสฺสา จ สุทฺทา จ คหฏา จ ปพฺพชิตา จ เทวา จ
มนุสฺสา จ ฯ ปมตฺตาติ ปมาโท วตฺตพฺโพ กายทุจฺจริเต ๑ วา
วจีทุจฺจริเต วา มโนทุจจฺ ริเต วา ปฺจสุ วา กามคุเณสุ จิตฺตสฺส
โวสฺสคฺโค โวสฺสคฺคานุปฺปทาน กุสลาน วา ธมฺมาน ภาวนาย [๒]
อสาตจฺจกิริยตา อนฏิตกิริยตา โอลีนวุตฺติตา นิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา
นิกฺขิตฺตธุรตา อนาเสวนา อภาวนา อพหุลกี มฺม อนธิฏาน
อนนุโยโค ปมาโท โย เอวรูโป ปมาโท ปมชฺชนา ปมชฺชติ ตฺต
อย วุจฺจติ ปมาโท ฯ อิมนิ า ปมาเทน สมนฺนาคตา ชนา ปมตฺตาติ
รุปฺปนฺติ รูเปสุ ชนา ปมตฺตา ฯ
[๕๒๐] ตสฺมา ตุว ปงฺคิย อปฺปมตฺโตติ ตสฺมาติ ตสฺมา
ตการณา ตเหตุ ตปฺปจฺจยา ตนิทานา เอว อาทีนว สมฺปสฺสมาโน
รูเปสูติ ตสฺมา ตุว ปงฺคิย ฯ อปฺปมตฺโตติ สกฺกจฺจการี
สาตจฺจการี ฯเปฯ อปฺปมตฺโต กุสเลสุ ธมฺเมสูติ ตสฺมา ตุว
ปงฺคิย อปฺปมตฺโต ฯ
[๕๒๑] ชหสฺสุ รูป อปุนพฺภวายาติ รูปนฺติ จตฺตาโร จ
มหาภูตา จตุนฺนฺจ มหาภูตาน อุปาทายรูป ฯ ชหสฺสุ รูปนฺติ
รูป ชหสฺสุ รูป ปชหสฺสุ รูป วิโนเทหิ รูป พฺยนฺตีกโรหิ รูป
อนภาวงฺคเมหีติ ชหสฺสุ รูป ฯ อปุนพฺภวายาติ ยถา เต รูป
อิเธว นิรชุ ฺเฌยฺย ปุน ปฏิสนฺธิภโว น นิพฺพตฺเตยฺย กามธาตุยา
วา รูปธาตุยา วา อรูปธาตุยา วา กามภเว วา รูปภเว วา
#๑ ม. ... ทุจจฺ ริเตน .. มโนทุจฺจริเตน ฯ ๒ ม. อสกจฺจกิริยตา ฯ

สุตฺต ขุ. จูฬนิทฺเทโส - หนาที่ 263

อรูปภเว วา สฺาภเว วา อสฺาภเว วา เนวสฺานาสฺาภเว
วา เอกโวการภเว วา จตุโวการภเว วา ปฺจโวการภเว
วา ปุน คติยา วา อุปปตฺติยา วา ปฏิสนฺธิยา วา [๑]
สสาเร วา วฏเฏ วา น ชเนยฺย น สฺชเนยฺย น นิพฺพตฺเตยฺย
นาภินิพฺพตฺเตยฺย อิเธว นิรชุ ฺเฌยฺย วูปสเมยฺย อตฺถ คจฺเฉยฺย
ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยาติ ชหสฺสุ รูป อปุนพฺภวาย ฯ เตนาห ภควา
ทิสฺวาน รูเปสุ วิหฺมาเน (ปงฺคิยาติ ภควา)
รุปฺปนฺติ รูเปสุ ชนา ปมตฺตา
ตสฺมา ตุว ปงฺคิย อปฺปมตฺโต
ชหสฺสุ รูป อปุนพฺภวายาติ ฯ
[๕๒๒] ทิสา จตสฺโส วิทิสา จตสฺโส
อุทฺธ อโธ ทส ทิสา อิมาโย
น ตุยฺห อทิฏ อสุตามุต วา
อโถ อวิฺาต กิฺจินมตฺถิ โลเก
อาจิกฺข ธมฺม ยมห วิชฺ
ชาติชราย อิธ วิปฺปหาน ฯ
[๕๒๓] ทิสา จตสฺโส วิทิสา จตสฺโส อุทฺธ อโธ ทส ทิสา
อิมาโยติ ทส ทิสา น ตุยฺห [๒] อทิฏ อสุต อมุต อวิฺาต
กิฺจิ อตฺตตฺโถ วา ปรตฺโถ วา อุภยตฺโถ วา ทิฏธมฺมิโก
วา อตฺโถ สมฺปรายิโก วา อตฺโถ ฯเปฯ ปรมตฺโถ วา นตฺถิ
#๑ ม. ภเว วา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. น ตุยฺห ฯเปฯ นมตฺถิ โลเกติ ฯ
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น สนฺติ น สวิชฺชนฺติ นุปลพฺภนฺตีติ น ตุยฺห อทิฏ อสุตามุต
วา อโถ อวิฺาต กิฺจิ นมตฺถิ โลเก ฯ
[๕๒๔] อาจิกฺข ธมฺม ยมห วิชฺนฺติ อาจิกฺข ธมฺมนฺติ
อาทิกลฺยาณ ฯเปฯ นิพฺพานคามินิฺจ ปฏิปท อาจิกฺข เทเสหิ
ปฺเปหิ ปฏเปหิ วิวราหิ วิภชาหิ อุตฺตานีกโรหิ ปกาเสหีติ
อาจิกฺข ธมฺม ฯ ยมห วิชฺนฺติ ยมห ชาเนยฺย วิชาเนยฺย
ปฏิวิชาเนยฺย ปฏิวิชฺเฌยฺย อธิคจฺเฉยฺย ผุเสยฺย สจฺฉิกเรยฺยนฺติ
อาจิกฺข ธมฺม ยมห วิชฺ ฯ
[๕๒๕] ชาติชราย อิธ วิปฺปหานนฺติ อิเธว ชาติชรามรณสฺส
ปหาน วูปสโม ปฏินสิ ฺสคฺโค ปฏิปฺปสฺสทฺธิ อมต นิพฺพานนฺติ
ชาติชราย อิธ วิปฺปหาน ฯ เตนาห โส พฺราหฺมโณ
ทิสา จตสฺโส วิทิสา จตสฺโส
อุทฺธ อโธ ทส ทิสา อิมาโย
น ตุยฺห อทิฏ อสุตามุต วา
อโถ อวิฺาต กิฺจิ นมตฺถิ โลเก
อาจิกฺข ธมฺม ยมห วิชฺ
ชาติชราย อิธ วิปฺปหานนฺติ ฯ
[๕๒๖] ตณฺหาธิปนฺเน มนุเช เปกฺขมาโน (ปงฺคิยาติ ภควา)
สนฺตาปชาเต ชรสา ปเรเต
ตสฺมา ตุว ปงฺคิย อปฺปมตฺโต
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ชหสฺสุ ตณฺห อปุนพฺภวาย ฯ
[๕๒๗] ตณฺหาธิปนฺเน มนุเช เปกฺขมาโนติ ตณฺหาติ
รูปตณฺหา สทฺทตณฺหา คนฺธตณฺหา รสตณฺหา โผฏพฺพตณฺหา
ธมฺมตณฺหา ฯ ตณฺหาธิปนฺเนติ ตณฺหาอธิปนฺเน [๑] ตณฺหานุคเต
ตณฺหานุสเฏ ตณฺหายาปนฺเน อภิภูเต ปริยาทินฺนจิตฺเต ฯ มนุเชติ
สตฺตาธิวจน ฯ เปกฺขมาโนติ เปกฺขมาโน ทกฺขมาโน โอโลกยมาโน
นิชฺฌายมาโน อุปปริกฺขมาโนติ ตณฺหาธิปนฺเน มนุเช
เปกฺขมาโน ฯ ปงฺคิยาติ ภควา พฺราหฺมณ นาเมน อาลปติ ฯ
[๕๒๘] สนฺตาปชาเต ชรสา ปเรเตติ สนฺตาปชาเตติ ชาติยา
สนฺตาปชาเต ชราย สนฺตาปชาเต พฺยาธินา สนฺตาปชาเต มรเณน
สนฺตาปชาเต โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ สนฺตาปชาเต
เนรยิเกน ทุกฺเขน สนฺตาปชาเต ฯเปฯ ทิฏิพฺยสเนน ทุกฺเขน
สนฺตาปชาเต อีติชาเต อุปทฺทวชาเต อุปสคฺคชาเตติ สนฺตาปชาเต ฯ
ชรสา ปเรเตติ ชราย ผุฏเ ปเรเต สโมหิเต [๒] ชาติยานุคเต ชราย
อนุสเฏ พฺยาธินา อภิภูเต มรเณน อพฺภาหเต อตาเณ อเลเณ
อสรเณ อสรณีภูเตติ สนฺตาปชาเต ชรสา ปเรเต ฯ
[๕๒๙] ตสฺมา ตุว ปงฺคิย อปฺปมตฺโตติ ตสฺมาติ ตสฺมา
ตการณา ตเหตุ ตปฺปจฺจยา ตนิทานา เอว อาทีนว สมฺปสฺสมาโน
ตณฺหายาติ ตสฺมา ตุว ปงฺคิย ฯ อปฺปมตฺโตติ สกฺกจฺจการี
สาตจฺจการี ฯเปฯ อปฺปมตฺโต กุสเลสุ ธมฺเมสูติ ตสฺมา ตุว
#๑ ม. ตณฺหานุเค ฯ ๒ ม. สมนฺนาคเต ฯ
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ปงฺคิย อปฺปมตฺโต ฯ
[๕๓๐] ชหสฺสุ ตณฺห อปุนพฺภวายาติ ตณฺหาติ รูปตณฺหา
สทฺทตณฺหา คนฺธตณฺหา รสตณฺหา โผฏพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา ฯ
ชหสฺสุ ตณฺหนฺติ ตณฺห ชหสฺสุ ตณฺห ปชหสฺสุ ตณฺห วิโนเทหิ
ตณฺห พฺยนฺตีกโรหิ ตณฺห อนภาวงฺคเมหีติ ชหสฺสุ ตณฺห ฯ
อปุนพฺภวายาติ ยถา เต รูป อิเธว นิรุชฺเฌยฺย ปุน ปฏิสนฺธิภโว
น นิพฺพตฺเตยฺย กามธาตุยา วา รูปธาตุยา วา อรูปธาตุยา
วา กามภเว วา รูปภเว วา อรูปภเว วา สฺาภเว วา
อสฺาภเว วา เนวสฺานาสฺาภเว วา เอกโวการภเว วา
จตุโวการภเว วา ปฺจโวการภเว วา ปุน คติยา วา อุปปตฺติยา
วา ปฏิสนฺธยิ า วา สสาเร วา วฏเฏ วา น ชเนยฺย น สฺชเนยฺย
น นิพฺพตฺเตยฺย นาภินิพฺพตฺเตยฺย อิเธว นิรชุ ฺเฌยฺย วูปสเมยฺย
อตฺถ คจฺเฉยฺย ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยาติ ชหสฺสุ ตณฺห อปุนพฺภวาย ฯ
เตนาห ภควา
ตณฺหาธิปนฺเน มนุเช เปกฺขมาโน (ปงฺคิยาติ ภควา)
สนฺตาปชาเต ชรสา ปเรเต
ตสฺมา ตุว ปงฺคิย อปฺปมตฺโต
ชหสฺสุ ตณฺห อปุนพฺภวายาติ ฯ
[๕๓๑] สห คาถาปริโยสานา เตน พฺราหฺมเณน สทฺธึ
เอกจฺฉนฺทา เอกปฺปโยคา เอกาธิปฺปายา เอกวาสนวาสิตา เตส
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อเนกปาณสหสฺสาน วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ ยงฺกิฺจิ
สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ตสฺส จ พฺราหฺมณสฺส วิรช วีตมล
ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ ยงฺก
ิ ฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ฯ
สห จกฺขุปฏิลาภา ๑ อชินชฏาวากจีรทณฺฑกมณฺฑลุเกสา จ มสฺสู
จ อนฺตรหิตา ฯ ภณฺฑกาสายวตฺถวสโน สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธโร
ภิกฺขุ อนฺวตฺถปฏิปตฺติยา ปฺชลิโก ภควนฺต นมสฺสมาโน นิสินฺโน
โหติ สตฺถา เม ภนฺเต ภควา สาวโกหมสฺมีติ ฯ
ปงฺคิยมาณวกปฺหานิทฺเทโส โสฬสโม ฯ
________________
#๑ ม. จกฺขุสสฺ ปฏิลาภา ฯ
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โสฬสมาณวกปฺหานิคมนิทฺเทโส ๑
[๕๓๒] อิทมโวจ ภควา มคเธสุ วิหรนฺโต ปาสาณเก เจติเย
ปริจาริกโสฬสนฺน ๒ พฺราหฺมณาน อชฺฌิฏโ ปุฏโ ปุฏโ ปฺห
พฺยากาสิ ฯ
[๕๓๓] อิทมโวจ ภควาติ อิม ๓ ปารายน อโวจ ฯ ภควาติ
คารวาธิวจนเมต ฯเปฯ สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท ภควาติ$
อิทมโวจ ภควา ฯ
[๕๓๔] มคเธสุ วิหรนฺโตติ มคธนามเก ชนปเท ฯ วิหรนฺโตติ
วิหรนฺโต อิริยนฺโต วตฺเตนฺโต ปาเลนฺโต ยเปนฺโต ยาเปนฺโต ฯ
ปาสาณเก เจติเยติ ปาสาณกเจติย วุจฺจติ พุทฺธาสนนฺติ มคเธสุ
วิหรนฺโต ปาสาณเก เจติเย ฯ
[๕๓๕] ปริจาริกโสฬสนฺน พฺราหฺมณานนฺติ ปงฺคิโย พฺราหฺมโณ
พาวริสฺส พฺราหฺมณสฺส เสฏโ เสฏวโร ปริจาริโก ๔ ปงคฺ ิเยน
เต โสฬสาติ เอวมฺป ปริจาริกโสฬสนฺน พฺราหฺมณาน ฯ อถวา
เต โสฬส พฺราหฺมณา พุทฺธสฺส ภควโต เสฏา เสฏวรา
ปริจาริกา สิยุนฺติ ๕ เอวมฺป ปริจาริกโสฬสนฺน พฺราหฺมณาน ฯ
[๕๓๖] อชฺฌฏิ โ ปุฏโ ปุฏโ  ปฺห พฺยากาสีติ
อชฺฌิฏโ อชฺเฌสิโต ฯ ปุฏโ ปุฏโ ติ ปุฏโ  ปุจฺฉิโต ยาจิโต
#๑ ม. ปรายนตฺถุติคาถานิทฺเทส ฯ ๒ ม. ปริจารกโสฬสาน ฯ ยุ. ปริวารกโสฬสนฺน ฯ
#๓ ม. อิท ฯ ๔ ม. ปทฺโธ ปทฺธจโร ปริจารโก สิสฺโส ฯ ๕ ม. ปทฺธา ปทฺธจรา
#ปริจารกา สิสฺสาติ ฯ
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อชฺเฌสิโต ปสาทิโต ๑ ฯ ปฺห พฺยากาสีติ ปฺห พฺยากาสิ
อาจิกฺขิ เทเสสิ ปฺเปสิ ปฏเปสิ วิวริ วิภชิ อุตฺตานีมกาสิ
ปกาเสสีติ อชฺฌิฏโ  ปุฏโ  ปุฏโ ปฺห พฺยากาสิ ฯ
[๕๓๗] เอกเมกสฺส เจป ปฺหสฺส อตฺถมฺาย ธมฺมมฺาย
ธมฺมานุธมฺม ปฏิปชฺเชยฺย คจฺเฉยฺเยว ชรามรณสฺส ปาร
ปารคมนียา อิเม ธมฺมาติ ตสฺมา อิมสฺส ธมฺมปริยายสฺส
ปารายนนฺเตฺวว อธิวจน ฯ
[๕๓๘] เอกเมกสฺส เจป ปฺหสฺสาติ เอกเมกสฺส เจป
อชิตปฺหสฺส เอกเมกสฺส เจป ติสฺสเมตฺเตยฺยปฺหสฺส เอกเมกสฺส
เจป ปุณณ
ฺ กปฺหสฺส เอกเมกสฺส เจป เมตฺตคูปฺหสฺส
เอกเมกสฺส เจป โธตกปฺหสฺส เอกเมกสฺส เจป อุปสีวปฺหสฺส
เอกเมกสฺส เจป นนฺทปฺหสฺส เอกเมกสฺส เจป เหมกปฺหสฺส
เอกเมกสฺส เจป โตเทยฺยปฺหสฺส เอกเมกสฺส เจป
กปฺปปฺหสฺส เอกเมกสฺส เจป ชตุกณฺณีปฺหสฺส เอกเมกสฺสO
เจป ภทฺราวุธปฺหสฺส เอกเมกสฺส เจป อุทยปฺหสฺส
เอกเมกสฺส เจป โปสาลปฺหสฺส เอกเมกสฺส เจป โมฆราชปฺหสฺส
เอกเมกสฺส เจป ปงฺคิยปฺหสฺสาติ เอกเมกสฺส เจป
ปฺหสฺส ฯ
[๕๓๙] อตฺถมฺาย ธมฺมมฺายาติ เสฺวว ปโฺห
ธมฺโม วิสชฺชน อตฺโถติ อตฺถ อฺาย ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา
#๑ ม. ปุฏโ ปุฏโ ปุจฺฉิโต ปุจฺฉิโต ยาจิโต ยาจิโต อชฺเฌสิโต อชฺเฌสิโต ปสาทิโต
#ปสาทิโต ฯ
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ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวาติ อตฺถมฺาย ฯ
ธมฺมมฺายาติ ธมฺม อฺาย ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตวฺ า
วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวาติ ธมฺมมฺาย ฯ
[๕๔๐] ธมฺมานุธมฺม ปฏิปชฺเชยฺยาติ สมฺมาปฏิปท
อนุโลมปฏิปท อปจฺจนีกปฏิปท อนฺวตฺถปฏิปท ธมฺมานุธมฺมปฏิปท
ปฏิปชฺเชยฺยาติ ธมฺมานุธมฺม ปฏิปชฺเชยฺย ฯ
[๕๔๑] คจฺเฉยฺเยว ชรามรณสฺส ปารนฺติ ชรามรณปาร วุจฺจติ
อมต นิพฺพาน โย โส สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค
ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพาน ฯ คจฺเฉยฺเยว ชรามรณสฺส
ปารนฺติ ปาร คจฺเฉยฺเยว ปาร อธิคจฺเฉยฺย ปาร ผุเสยฺย ปาร
สจฺฉิกเรยฺยาติ คจฺเฉยฺเยว ชรามรณสฺส ปาร ฯ
[๕๔๒] ปารคมนียา อิเม ธมฺมาติ อิเม ธมฺมา ปารคมนียา
ปาร ปาเปนฺติ ปาร สมฺปาเปนฺติ ปาร สมนุปาเปนฺติ ชรามรณสฺส
ตารณาย ๑ สวตฺตนฺตีติ ปารคมนียา อิเม ธมฺมา ฯ
[๕๔๓] ตสฺมา อิมสฺส ธมฺมปริยายสฺสาติ [๒] ตสฺมา ตการณา
ตเหตุ ตปฺปจฺจยา ตนิทานาติ ตสฺมา ฯ อิมสฺส ธมฺมปริยายสฺสาติ
อิมสฺส ปารายนสฺสาติ ตสฺมา อิมสฺส ธมฺมปริยายสฺส ฯ
[๕๔๔] ปารายนนฺเตฺวว อธิวจนนฺติ ปาร วุจฺจติ อมต
นิพฺพาน โย โส สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค
ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพาน ฯ อายน วุจฺจติ มคฺโค
#๑ ม. ตรณาย ฯ ๒ ม. ตสฺมาติ ฯ
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เสยฺยถีท สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ อธิวจนนฺติ นาม สงฺขา
สมฺา ปฺตฺติ ฯเปฯ อภิลาโปติ ปารายนนฺเตฺวว
อธิวจน ๑ ฯ
[๕๔๕] อชิโต ติสฺสเมตฺเตยฺโย ปุณฺณโก อถ เมตฺตคู
โธตโก อุปสีโว จ
นนฺโท จ อถ เหมโก
โตเทยฺยกปฺปา ทุภโย ชตุกณฺณี จ ปณฺฑิโต
ภทฺราวุโธ อุทโย จ โปสาโล จาป พฺราหฺมโณ
โมฆราชา จ เมธาวี ปงฺคิโย จ มหาอิสิ
เอเต พุทฺธ อุปาคฺฉฉ สมฺปนฺนจรณ อิสึ
ปุจฺฉนฺตา นิปุเณ ปเฺห พุทธฺ เสฏ อุปาคมม ฯ
[๕๔๖] เอเต พุทฺธ อุปาคฺฉุนฺติ เอเตติ [๒] พฺราหฺมณา ฯ
พุทฺธนฺติ โย โส ภควา สยมฺภู อนาจริยโก ปุพเฺ พ อนนุสฺสุเตสุ
ธมฺเมสุ สาม สจฺจานิ อภิสมฺพุชฺฌิ ตตฺถ จ สพฺพฺุต ปตฺโต
พเลสุ จ วสีภาว ฯ พุทฺโธติ เกนตฺเถน พุทโฺ ธ ฯ พุชฌ
ฺ ิตา
สจฺจานีติ พุทฺโธ ฯ โพเธตา ปชายาติ พุทฺโธ ฯ สพฺพฺุตาย
พุทฺโธ ฯ สพฺพทสฺสาวิตาย พุทฺโธ ฯ อภิฺเยฺยตาย พุทฺโธ ฯ
วิกสิตาย พุทฺโธ ฯ ขีณาสวสงฺขาเตน พุทฺโธ ฯ นิรุปกฺกิเลสสงฺขาเตน
พุทฺโธ ฯ เอกนฺตวีตราโคติ พุทฺโธ ฯ เอกนฺตวีตโทโสติ
พุทฺโธ ฯ เอกนฺตวีตโมโหติ พุทฺโธ ฯ เอกนฺตนิกฺกิเลโสติ พุทฺโธ ฯ
เอกายนมคฺค คโตติ พุทฺโธ ฯ เอโก อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ
#๑ ม. อธิวจนนฺติ ฯ ๒ ม. โสฬส ปารายนิยา ฯ
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อภิสมฺพุทฺโธติ พุทฺโธ ฯ อพุทฺธิวิหตตฺตา พุทฺธิปฏิลาภา พุทฺโธ ฯ
พุทฺโธติ 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 พุทฺโธติ พุทฺธ ฯ เอเต พุทฺธ
อุปาคฺฉุนฺติ เอเต พุทธฺ  อุปาคมึสุ อุปสงฺกมึสุ ปยิรุปาสึสุ
ปริปุจฺฉึสุ ปริปฺหึสูติ เอเต พุทฺธ อุปาคฺฉฉ ฯ
[๕๔๗] สมฺปนฺนจรณ อิสินฺติ จรณ วุจฺจติ สีลาจารนิปฺผตฺติ ฯ
สีลสวโรป จรณ อินฺทรฺ ิยสวโรป จรณ โภชเน มตฺตฺุตาป
จรณ ชาคริยานุโยโคป จรณ สตฺตป สทฺธมฺมา จรณ จตฺตาริป
ฌานานิ จรณ ฯ สมฺปนฺนจรณนฺติ สมฺปนฺนจรณ เสฏจรณ
[๑] ปาโมกฺขจรณ อุตตฺ มจรณ ปวรจรณนฺติ สมฺปนฺนจรณ ฯ
อิสินฺติ อิสิ ฯ ภควา มหนฺต สีลกฺขนฺธ เอสิ คเวสิ ปริเยสีติ
อิสิ ฯเปฯ มเหสกฺเขหิ วา สตฺเตหิ เอสิโต คเวสิโต ปริเยสิโต
กห พุทฺโธ กห ภควา กห เทวเทโว กห นราสโภติ อิสีติ
สมฺปนฺนจรณ อิสึ ฯ
[๕๔๘] ปุจฺฉนฺตา นิปุเณ ปเฺหติ ปุจฺฉนฺตาติ ปุจฺฉนฺตา
ยาจนฺตา อชฺเฌสนฺตา ปสาเทนฺตา ฯ นิปุเณ ปเฺหติ คมฺภีเร
ทุทฺทเส ทุรนุโพเธ สนฺเต ปณีเต อตกฺกาวจเร นิปุเณ ปณฺฑิตเวทนีเย
#๑ ม. วิเสฏจรณ ฯ
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ปเฺหติ ปุจฺฉนฺตา นิปุเณ ปเฺห ฯ
[๕๔๙] พุทฺธเสฏ อุปาคมุนฺติ พุทฺธาติ โย โส ภควา ฯเปฯ
สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท พุทฺโธติ ฯ เสฏนฺติ อคฺค เสฏ
วิเสฏ ปาโมกฺข อุตตฺ ม ปวรนฺติ พุทฺธเสฏ ฯ อุปาคมุนฺติ
อุปาคมึสุ อุปสงฺกมึสุ ปยิรุปาสึสุ ปริปุจฺฉึสุ ปริปฺหึสูติ พุทฺธเสฏ
อุปาคมม ฯ เตเนต วุจฺจติ
เอเต พุทฺธ อุปาคฺฉฉ สมฺปนฺนจรณ อิสึ
ปุจฺฉนฺตา นิปุเณ ปเฺห พุทธฺ เสฏ อุปาคมุนฺติ ฯ
[๕๕๐] เตส พุทฺโธ พฺยากาสิ ปฺห ปุฏโ ยถาตถ
ปฺหาน เวยฺยากรเณน โตเสสิ พฺราหฺมเณ มุนิ ฯ
[๕๕๑] เตส พุทโฺ ธ พฺยากาสีติ เตสนฺติ โสฬสนฺนV
ปารายนิยาน พฺราหฺมณาน ฯ พุทฺโธติ โย โส ภควา ฯเปฯ
สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท พุทฺโธติ ฯ พฺยากาสีติ เตส พุทโฺ ธ
พฺยากาสิ อาจิกฺขิ เทเสสิ ปฺเปสิ ปฏเปสิ วิวริ วิภชิ
อุตฺตานีมกาสิ ปกาเสสีติ เตส พุทฺโธ พฺยากาสิ ฯ
[๕๕๒] ปฺห ปุฏโ  ยถาตถนฺติ ปฺห ปุฏโติ ปฺห
ปุจฺฉิโต ยาจิโต อชฺเฌสิโต ปสาทิโต ฯ ยถาตถนฺติ ยถา
อาจิกฺขิตพฺพ ตถา อาจิกฺขิ ยถา เทสิตพฺพ ตถา เทเสสิ ยถา
ปฺเปตพฺพ ตถา ปฺเปสิ ยถา ปฏเปตพฺพ ตถา ปฏเปสิ
ยถา วิวริตพฺพ ตถา วิวริ ยถา วิภชิตพฺพ ตถา วิภชิ ยถา
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อุตฺตานีกาตพฺพ ตถา อุตฺตานีมกาสิ ยถา ปกาเสตพฺพ ตถา
ปกาเสสีติ ปฺห ปุฏโ ยถาตถ ฯ
[๕๕๓] ปฺหาน เวยฺยากรเณนาติ ปฺหาน เวยฺยากรเณน
อาจิกฺขเณน เทสเนน ปฺปเนน ปฏปเนน วิวเรน วิภชเนน
อุตฺตานีกมฺเมน ปกาสเนนาติ ปฺหาน เวยฺยากรเณน ฯ
[๕๕๔] โตเสสิ พฺราหฺมเณ มุนีติ โตเสสีติ โตเสสิ วิโตเสสิ
ปสาเทสิ อาราเธสิ อตฺตมเน อกาสิ ฯ พฺราหฺมเณติ โสฬส
ปารายนิเย พฺราหฺมเณ ฯ มุนีติ โมน วุจฺจติ าณ ยา
ปฺา ปชานนา ฯเปฯ สงฺคชาลมติจฺจ โส มุนีติ โตเสสิ
พฺราหฺมเณ มุนิ ฯ เตเนต วุจฺจติ
เตส พุทฺโธ พฺยากาสิ ปฺห ปุฏโ ยถาตถ
ปฺหาน เวยฺยากรเณน โตเสสิ พฺราหฺมเณ มุนีติ ฯ
[๕๕๕] เต โตสิตา จกฺขุมตา พุทเฺ ธนาทิจฺจพนฺธุนา
พฺรหฺมจริยมจรึสุ
วรปฺสฺส สนฺติเก ฯ
[๕๕๖] เต โตสิตา จกฺขุมตาติ เตติ โสฬส ปารายนิยา
พฺราหฺมณา ฯ โตสิตาติ โตสิตา วิโตสิตา ปสาทิตา อาราธิตา
อตฺตมนา กตาติ เต โตสิตา ฯ จกฺขุมตาติ ภควา ปฺจหิ
จกฺขูหิ จกฺขุมา มสจกฺขุนาป จกฺขุมา ทิพฺพจกฺขุนาป จกฺขุมา
ปฺาจกฺขุนาป จกฺขุมา พุทฺธจกฺขุนาป จกฺขุมา สมนฺตจกฺขุนาป
จกฺขุมา ฯ กถ ภควา มสจกฺขุนาป จกฺขุมา ฯเปฯ เอว
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ภควา สมนฺตจกฺขุนาป จกฺขุมาติ เต โตสิตา จกฺขุมตา ฯ
[๕๕๗] พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนาติ พุทฺเธนาติ โย โส ภควา ฯเปฯ
สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท พุทฺโธติ ฯ อาทิจฺจพนฺธุนาติ อาทิจฺโจ
วุจฺจติ สุริโย ฯ โส โคตโม โคตฺเตน ภควาป โคตโม
โคตฺเตน ภควา สุริยสฺส โคตฺตาตโก โคตฺตพนฺธุ ตสฺมา
พุทฺโธ อาทิจฺจพนฺธูติ พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา ฯ
[๕๕๘] พฺรหฺมจริยมจรึสูติ พฺรหฺมจริย วุจฺจติ อสทฺธมฺมสมาปตฺติยา
อารติ วิรติ ปฏิวิรติ เวรมณี วิรมณ อกิริยา อกรณ
อนชฺฌาปตฺติ เวลาอนติกฺกโม เสตุฆาโต ฯ อปจ นิปฺปริยายวเสน
พฺรหฺมจริย วุจฺจติ อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค เสยฺยถีท สมฺมาทิฏิ
สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว
สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ ฯ พฺรหฺมจริยมจรึสูติ
พฺรหฺมจริย [๑] อจรึสุ สมาทาย วตฺตึสูติ พฺรหฺมจริยมจรึสุ ฯ
[๕๕๙] วรปฺสฺส สนฺติเกติ วรปฺสฺส อคฺคปฺสฺส
เสฏปฺสฺส [๒] ปาโมกฺขปฺสฺส อุตฺตมปฺสฺส ปวรปฺสฺส ฯ
สนฺติเกติ สนฺติเก สามนฺตา อาสนฺเน อวิทูเร อุปกฏเติ วรปฺสฺส
สนฺติเก ฯ เตเนต วุจฺจติ
เต โตสิตา จกฺขุมตา พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา
พฺรหฺมจริยมจรึสุ
วรปฺสฺส สนฺติเกติ ฯ
[๕๖๐] เอกเมกสฺส ปฺหสฺส ยถา พุทฺเธน เทสิต
#๑ ม. จรึสุ ฯ ๒ ม. วิเสฏปฺสฺส ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุ ฯ
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ตถา โย ปฏิปชฺเชยฺย คจฺเฉ ปาร อปารโต ฯ
[๕๖๑] เอกเมกสฺส ปฺหสฺสาติ เอกเมกสฺส อชิตปฺหสฺส
เอกเมกสฺส ติสฺสเมตฺเตยฺยปฺหสฺส ฯเปฯ เอกเมกสฺส ปงฺคิยปฺหสฺสาติ
เอกเมกสฺส ปฺหสฺส ฯ
[๕๖๒] ยถา พุทฺเธน เทสิตนฺติ พุทฺเธนาติ โย โส ภควา ฯเปฯ
สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท พุทฺโธติ ฯ ยถา พุทฺเธน เทสิตนฺติ
ยถา พุทฺเธน อาจิกฺขิต เทสิต ปฺปต ปฏปต วิวริต
วิภตฺต ๑ อุตฺตานีกต ปกาสิตนฺติ ยถา พุทฺเธน เทสิต ฯ
[๕๖๓] ตถา โย ปฏิปชฺเชยฺยาติ สมฺมาปฏิปท อนุโลมปฏิปท
อปจฺจนีกปฏิปท อนฺวตฺถปฏิปท ธมฺมานุธมฺมปฏิปท ปฏิปชฺเชยฺยาติ
ตถา โย ปฏิปชฺเชยฺย ฯ
[๕๖๔] คจฺเฉ ปาร อปารโตติ ปาร วุจฺจติ อมต นิพฺพาน
โย โส สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค
นิโรโธ นิพพฺ าน ฯ อปาร วุจฺจนฺติ กิเลสา จ ขนฺธา จ
อภิสงฺขารา จ ฯ คจฺเฉ ปาร อปารโตติ อปารโต ปาร คจฺเฉยฺย
ปาร อธิคจฺเฉยฺย ปาร ผุเสยฺย ๒ ปาร สจฺฉิกเรยฺยาติ คจฺเฉ
ปาร อปารโต ฯ เตเนต วุจฺจติ
เอกเมกสฺส ปฺหสฺส ยถา พุทฺเธน เทสิต
ตถา โย ปฏิปชฺเชยฺย คจฺเฉ ปาร อปารโตติ ฯ
[๕๖๕] อปารา ปาร คจฺเฉยฺย ภาเวนฺโต มคฺคมุตฺตม
#๑ ม. วิภชิต ฯ ๒ ม. ผสฺเสยฺย ฯ เอวมุปริป ฯ
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มคฺโค โส ปารคมนาย ๑ ตสฺมา ปารายน อิติ ฯ
[๕๖๖] อปารา ปาร คจฺเฉยฺยาติ อปาร วุจฺจนฺติ กิเลสา
จ ขนฺธา จ อภิสงฺขารา จ ฯ ปาร วุจฺจติ อมต นิพฺพาน
โย โส สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค
นิโรโธ นิพพฺ าน ฯ อปารา ปาร คจฺเฉยฺยาติ อปารา ปาร
คจฺเฉยฺย ปาร อธิคจฺเฉยฺย ปาร ผุเสยฺย ปาร สจฺฉิกเรยฺยาติ
อปารา ปาร คจฺเฉยฺย ฯ
[๕๖๗] ภาเวนฺโต มคฺคมุตฺตมนฺติ มคฺคนฺติ ๒ มคฺโค วุจฺจติ
อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค เสยฺยถีท สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ
สมฺมาสมาธิ ฯ อุตฺตมนฺติ อคฺค เสฏ วิเสฏ ปาโมกฺข อุตฺตม
ปวรนฺติ มคฺคมุตฺตม ฯ ภาเวนฺโตติ ภาเวนฺโต อาเสวนฺโต
พหุลีกโรนฺโตติ ภาเวนฺโต มคฺคมุตฺตม ฯ
[๕๖๘] มคฺโค โส ปารคมนายาติ มคฺโค ปนฺโถ ปโถ ปชฺโช
อฺชส วฏมายน นาวา อุตฺตรเสตุ [๓] ปกุลโฺ ล [๓] สงฺกโม ๔ ฯ
ปารคมนายาติ ปารคมนาย ปารสมฺปาปนาย ปารสมนุปาปนาย
ชรามรณสฺส ตรณายาติ มคฺโค โส ปารคมนาย ฯ
[๕๖๙] ตสฺมา ปารายน อิตีติ [๕] ตสฺมา ตการณา ตเหตุ
ตปฺปจฺจยา ตนิทานา ฯ ปาร วุจฺจติ อมต นิพฺพาน โย โส
สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ
นิพฺพาน ฯ อายน วุจฺจติ มคฺโค ฯ อิตีติ ปทสนฺธิ ฯเปฯ
#๑ ม. ปาร คมนาย ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. มคฺคมุตฺตม วุจฺจติ อริโย อฏงฺคิโก
#มคฺโค ฯ ๓ ม. จ ฯ ๔ ม. ภิสิสงฺกโม ฯ ๕ ม. ตสฺมาติ ฯ
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ปทานุปุพฺพกเมต อิตีติ ตสฺมา ปารายน อิติ ฯ เตเนต วุจฺจติ
อปารา ปาร คจฺเฉยฺย ภาเวนฺโต มคฺคมุตฺตม
มคฺโค โส ปารคมนาย ตสฺมา ปารายน อิตีติ ฯ
[๕๗๐] ปารายนมนุคายิสฺส (อิจฺจายสฺมา ปงฺคิโย)
(ยถา อทฺทกฺขิ ตถา อกฺขาสิ)
วิมโล ภูริเมธโส
นิกฺกาโม นิพฺพโน นาโค
กิสฺส เหตุ มุสา ภเณ ฯ
[๕๗๑] ปารายนมนุคายิสฺสนฺติ คีตมนุคายิสฺส กถิตมนุคายิสฺส ๑
ลปตมนุคายิสฺส ภาสิตมนุคายิสฺสนฺติ ปารายนมนุคายิสฺส ฯ
อิจฺจายสฺมา ปงฺคโยติ อิจฺจาติ ปทสนฺธิ ฯเปฯ ปทานุปุพฺพกเมต
อิจฺจาติ ฯ อายสฺมาติ ปยวจน ครุวจน สคารวสปฺปติสฺสาธิวจนเมต
อายสฺมาติ ฯ ปงฺคิโยติ ตสฺส เถรสฺส นาม สงฺขา สมฺา
ปฺตฺติ โวหาโร นาม นามกมฺม นามเธยฺย นิรุตฺติ พฺยฺชน
อภิลาโปติ อิจฺจายสฺมา ปงฺคิโย ฯ
[๕๗๒] ยถา อทฺทกฺขิ ตถา อกฺขาสีติ ยถา อทฺทกฺขิ ตถา
อกฺขาสิ อาจิกฺขิ เทเสสิ ปฺเปสิ ปฏเปสิ วิวริ วิภชิ
อุตฺตานีมกาสิ ปกาเสสิ สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ฯเปฯ ยงฺกิฺจิ
สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ยถา อทฺทกฺขิ ตถา อกฺขาสิ
อาจิกฺขิ เทเสสิ ปฺเปสิ ปฏเปสิ วิวริ วิภชิ อุตฺตานีมกาสิ
#๑ ม. กถิตมนุกถยิสฺส ภณิตมนุภณิสฺส ลปตมนุลปสฺส ภาสิตมนุภาสิสฺสนฺติ ฯ
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ปกาเสสีติ ยถา อทฺทกฺขิ ตถา อกฺขาสิ ฯ
[๕๗๓] วิมโล ภูริเมธโสติ วิมโลติ ราโค มล โทโส
มล โมโห มล โกโธ มล อุปนาโห มล ฯเปฯ สพฺพากุสลาภิสงฺขารา
มลา ฯ เต มลา พุทฺธสฺส ภควโต ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา
ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ตสฺมา ๑
พุทฺโธ อมโล วิมโล นิมฺมโล มลาปคโต มลวิปฺปหีโน มลวิปฺปมุตฺโต
สพฺพมลวีติวตฺโต ฯ ภูริ วุจฺจติ ปวี ฯ ภควา อิมาย ๒
ปวีสมาย วิปุลาย วิตถฺ ตาย ปฺาย สมนฺนาคโต ฯ เมธา
วุจฺจติ ปฺา ยา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย
สมฺมาทิฏิ ฯ ภควา อิมาย เมธาย ปฺาย อุเปโต สมุเปโตะ
อุปาคโต สมุปาคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต ตสฺมา
พุทฺโธ ภูริเมธโสติ วิมโล ภูริเมธโส ฯ
[๕๗๔] นิกฺกาโม นิพฺพโน นาโคติ กามาติ อุทฺทานโต
เทฺว กามา วตฺถุกามา จ กิเลสกามา จ ฯเปฯ อิเม วุจฺจนฺติ
วตฺถุกามา ฯเปฯ อิเม วุจฺจนฺติ กิเลสกามา ฯ พุทฺธสฺส ภควโต
วตฺถุกามา ปริฺาตา กิเลสกามา ปหีนา ฯ วตฺถุกามาน ปริฺาตตฺตา
กิเลสกามาน ปหีนตฺตา ภควา น กาเม กาเมติ [๓] น กาเม
ปตฺเถติ น กาเม ปเหติ น กาเม อภิชปฺปติ ฯ เย กาเม กาเมนฺติ [๔]
กาเม ปตฺเถนฺติ กาเม ปหยนฺติ กาเม อภิชปฺปนฺติ เต
กามกามิโน ราคราคิโน สฺสฺิโน ฯ ภควา น กาเม กาเมติ
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ตาย ฯ ๓ ม. น กาเม อิจฺฉติ ฯ ๔ ม. กาเม
#อิจฺฉนฺติ ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุ ฯ
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น กาเม ปตฺเถติ น กาเม ปเหติ น กาเม อภิชปฺปติ ตสฺมา
พุทฺโธ อกาโม นิกฺกาโม จตฺตกาโม วนฺตกาโม มุตฺตกาโม ปหีนกาโม
ปฏินิสฺสฏกาโม วีตราโค วิคตราโค จตฺตราโค วนฺตราโค
มุตฺตราโค ปหีนราโค ปฏินิสฺสฏราโค นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีติภูโต
สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา วิหรตีติ นิกฺกาโม ฯ
นิพฺพโนติ ราโค วน โทโส วน โมโห วน โกโธ วน อุปนาโหh
วน ฯเปฯ สพฺพากุสลาภิสงฺขารา วนา ฯ เต วนา พุทฺธสฺส
ภควโต ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา
อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ตสฺมา พุทฺโธ อวโน นิพฺพโน วนาปคโต
วนวิปฺปหีโน วนวิปฺปมุตฺโต สพฺพวนวีติวตฺโตติ นิพฺพโน ฯ นาโคติ
ภควา อาคุ น กโรตีติ นาโค ฯ น คจฺฉตีติ นาโค ฯ น
อาคจฺฉตีติ นาโค ฯเปฯ เอว ภควา น อาคจฺฉตีติ นาโคติ
นิกฺกาโม นิพพฺ โน นาโค ฯ
[๕๗๕] กิสฺส เหตุ มุสา ภเณติ กิสฺส เหตูติ กิสฺส เหตุ [๑]
กึการณา [๒] กึปจฺจยาติ กิสฺส เหตุ ฯ [๓] มุสา ภเณติ โมสวชฺช
ภเณยฺย มุสาวาท ภเณยฺย อนริยวาท ภเณยฺย ฯ อิเธกจฺโจ
สภคฺคโต วา ปริสคฺคโต วา าติมชฺฌคโต วา ปูคมชฺฌคโต วา
ราชกุลมชฺฌคโต วา อภินีโต สกฺขิปฏุ โ เอหิ โภ ๔ ปุริส ย ชานาสิ
ต วเทหีติ อชาน อาห ชานามีติ ชาน วา อาห น ชานามีติ
อปสฺส วา อาห ปสฺสามีติ ปสฺส วา อาห น ปสฺสามีติ
#๑ ม. กึเหตุ ฯ ๒ ม. กึนิทานา ฯ ๓ ม. มุสา ภเณติ มุสา ภเณยฺย กเถยฺย
#ทีเปยฺย โวหเรยฺย ฯ ๔ ม. เอหมฺโภ ฯ
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อิติ อตฺตเหตุ วา ปรเหตุ วา อามิสกิฺจิกฺขเหตุ วา สมฺปชานมุสา
ภณติ ๑ 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 มุสาวาโท
โหติ ปุพฺเพวสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ฯเปฯ ปฺจหากาเรหิ
ฉหากาเรหิ สตฺตหากาเรหิ อฏหากาเรหิ มุสาวาโท โหติ
ปุพฺเพวสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา
ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ วินิธาย ทิฏ ึ
วินิธาย ขนฺตึ วินิธาย รุจึ วินิธาย สฺ วินิธาย ภาว
อิเมหิ อฏหากาเรหิ มุสาวาโท โหติ ฯ กิสฺส เหตุ มุสา ภเณยฺย
กเถยฺย ทีเปยฺย โวหเรยฺยาติ กิสฺส เหตุ มุสา ภเณ ฯ
เตนาห ปงฺคิยตฺเถโร
ปารายนมนุคายิสฺส (อิจฺจายสฺมา ปงฺคิโย)k
(ยถา อทฺทกฺขิ ตถา อกฺขาสิ)
วิมโล ภูริเมธโส
นิกฺกาโม นิพฺพโน นาโค
กิสฺส เหตุ มุสา ภเณติ ฯ
[๕๗๖] ปหีนมลโมหสฺส
มานมกฺขปฺปหายิโน
หนฺทาห กิตฺตยิสฺสามิ คิร วณฺณูปสฺหิต ฯ
#๑ ม. ภาสติ ฯ
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[๕๗๗] ปหีนมลโมหสฺสาติ มลาติ ราโค มล โทโส มล
โมโห มล มาโน มล ทิฏิ มล กิเลโส มล สพฺพทุจฺจริต
มล [๑] ฯ โมหาติ ทุกเฺ ข อาณ ฯเปฯ อวิชฺชาลงฺคี โมโห
อกุสลมูล อย วุจฺจติ โมโห ฯ มลฺจ โมโห จ พุทฺธสฺส ภควโต
ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ
อนุปฺปาทธมฺมา ตสฺมา พุทฺโธ ปหีนมลโมโหติ ปหีนมลโมหสฺส ฯ
[๕๗๘] มานมกฺขปฺปหายิโนติ มานาติ เอกวิเธน มาโน
โย ๒ จิตฺตสฺส อุณฺณติ ๓ 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 ลาภิมฺหิ 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 อวมาโน 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
#๑ ม. สพฺพภวคามิกมฺม มล ฯ ๒ ม. ยา ฯ ๓ ม. อุนนฺ ติ ฯ เอวมุปริป ฯ

สุตฺต ขุ. จูฬนิทฺเทโส - หนาที่ 283

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 โกลปุตฺติเกน วา วณฺณโปกฺขรตาย
วา ธเนน วา อชฺเฌเนน วา กมฺมายตเนน วา สิปปฺ ายตเนน วา
วิชฺชฏาเนน ๑ วา สุเตน วา ปฏิภาเณน วา อฺตรฺตเรน
วา วตฺถุนา โย เอวรูโป มาโน มฺนา มฺิตตฺต อุณฺณติ
อุนฺนโฬ ๒ ธโช สมฺปคฺคาโห เกตุกมฺยตา จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ
มาโน ฯ มกฺขาติ [๓] มกฺโข มกฺขายนา มกฺขายิตตฺต [๔] นิฏุรยิ กมฺม
อย วุจฺจติ มกฺโข ฯ พุทธฺ สฺส ภควโต มาโน จ มกฺโข จ ปหีนา
อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา
ตสฺมา พุทฺโธ มานมกฺขปฺปหายีติ มานมกฺขปฺปหายิโน ฯ
[๕๗๙] หนฺทาห กิตฺตยิสฺสามิ คิร วณฺณูปสฺหิตนฺติ
หนฺทาหนฺติ ปทสนฺธิ ฯเปฯ ปทานุปุพฺพกเมต หนฺทาติ ฯ
กิตฺตยิสฺสามีติ วณฺเณน อุเปต สมุเปต อุปาคต สมุปาคต อุปปนฺน
สมุปปนฺน สมนฺนาคต คิร วาจ พฺยปถ โอทีรณ ๕ กิตฺตยิสฺสามิ
เทสิสฺสามิ ปฺเปสฺสามิ ปฏเปสฺสามิ วิวริสสฺ ามิ วิภชิสฺสามิ
#๑ ม. วิชฺชาฏาเนน ฯ ๒ ม. อุนฺนโม ฯ ๓ ม. โย ฯ ๔ ม. นิฏ ุริย ฯ
#๕ ม. อุทีรณ ฯ
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อุตฺตานีกริสฺสามิ ปกาสิสฺสามีติ หนฺทาห กิตฺตยิสฺสามิ คิร
วณฺณูปสฺหิต ฯ เตนาห ปงฺคิยตฺเถโร ๑
ปหีนมลโมหสฺส
มานมกฺขปฺปหายิโน
หนฺทาห กิตฺตยิสฺสามิ คิร วณฺณูปสฺหิตนฺติ ฯ
[๕๘๐] ตโมนุโท พุทฺโธ สมนฺตจกฺขุ
โลกนฺตคู สพฺพภวาติวตฺโต
อนาสโว สพฺพทุกฺขปฺปหีโน
สจฺจวฺหโย พฺรหฺมุปาสิโต เม ฯ
[๕๘๑] ตโมนุโท พุทฺโธ สมนฺตจกฺขูติ ตโมนุโทติ ภควา ๒
ราคตม โทสตม โมหตม มานตม ทิฏิตม กิเลสตม ทุจฺจริตตม
อนฺธกรณ อจกฺขุกรณ อาณกรณ ปฺานิโรธิก วิฆาตปกฺขิก
อนิพฺพานสวตฺตนิก นุทิ ปนุทิ ชหิ ๓ วิโนทยิ พฺยนฺตีมกาสิ
อนภาวงฺคเมสีติ ตโมนุโท ๒ ฯ พุทฺโธติ โย โส ภควา ฯเปฯ
สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท พุทฺโธติ ฯ สมนฺตจกฺขูติ สมนฺตจกฺขุ
วุจฺจติ สพฺพฺุตาณ ฯเปฯ ตถาคโต เตน สมนฺตจกฺขูติ
ตโมนุโท พุทฺโธ สมนฺตจกฺขุ ฯ
[๕๘๒] โลกนฺตคู สพฺพภวาติวตฺโตติ โลกาติ เอโก โลโก
ภวโลโก ฯ เทฺว โลกา สมฺปตฺติ ๔ จ ภวโลโก วิปตฺติ จ
ภวโลโก ฯ ตโย โลกา ติสฺโส เวทนา ฯ จตฺตาโร โลกา
จตฺตาโร อาหารา ฯ ปฺจ โลกา ปฺจุปาทานกฺขนฺธา ฯ
#๑ ม. เถโร ปงฺคิโย ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ม. ปชหิ ฯ
#๔ ม. ภวโลโก จ สมฺภวโลโก จ สมฺปตฺติภวโลโก จ สมฺปตฺติสมฺภวโลโก จ
#วิปตฺติภวโลโก จ วิปตฺติสมฺภวโลโก จ ฯ
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ฉ โลกา ฉ อชฺฌตฺติกานิ อายตนานิ ฯ สตฺต โลกา สตฺต
วิฺาณฏิติโย ฯ อฏ โลกา อฏ โลกธมฺมา ฯ นว
โลกา นว สตฺตาวาสา ฯ ทส โลกา ทส อุปกฺกิเลสา ๑ ฯ เอกาทส
โลกา เอกาทส กามภวา ๒ ฯ ทฺวาทส โลกา ทฺวาทสายตนานิ ฯ
อฏารส โลกา อฏารส ธาตุโย ฯ โลกนฺตคูติ ภควา
โลกสฺส อนฺตคโต อนฺตปฺปตฺโต โกฏิคโต โกฏิปฺปตฺโต ฯเปฯ
นิพฺพานคโต นิพฺพานปฺปตฺโต โส วุฏวาโส จิณฺณจรโณ ฯเปฯ
ชาติชรามรณสสาโร นตฺถิ ตสฺส ปุนพฺภโวติ โลกนฺตคู ฯ
สพฺพภวาติวตฺโตติ ภวาติ เทฺว ภวา กมฺมภโว จ ปฏิสนฺธิโก จ
ปุนพฺภโว ฯ กตโม กมฺมภโว ฯ ปฺุาภิสงฺขาโร อปฺุาภิสงฺขาโร
อาเนฺชาภิสงฺขาโร อย กมฺมภโว ฯ กตโม ปฏิสนฺธิโก
ปุนพฺภโว ฯ ปฏิสนฺธกิ า รูปา เวทนา สฺา สงฺขารา
วิฺาณ อย ปฏิสนฺธโิ ก ปุนพฺภโว ฯ ภควา กมฺมภวฺจ
ปฏิสนฺธิกฺจ ปุนพฺภว อติวตฺโต อติกฺกนฺโต วีติวตฺโตติ โลกนฺตคู
สพฺพภวาติวตฺโต ฯ
[๕๘๓] อนาสโว สพฺพทุกฺขปฺปหีโนติ อนาสโวติ จตฺตาโร
อาสวา กามาสโว ภวาสโว ทิฏาสโว อวิชฺชาสโว ฯ เต อาสวา
พุทฺธสฺส ภควโต ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา
อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ตสฺมา พุทฺโธ อนาสโว ฯ สพฺพทุกฺขปฺปหีโนติ
สพฺพ ตสฺส ปฏิสนฺธิก ชาติทุกฺข ชราทุกฺข พฺยาธิทุกฺข มรณทุกฺข
#๑ ม. อายตนานิ ฯ ๒ ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสทุกฺข ฯเปฯ ทิฏิพฺยสนทุกฺข ปหีน
สมุจฺฉินฺน ปฏิปฺปสฺสทฺธ อภพฺพุปฺปตฺติก าณคฺคินา ทฑฺฒ ตสฺมา
พุทฺโธ สพฺพทุกฺขปฺปหีโนติ อนาสโว สพฺพทุกฺขปฺปหีโน ฯ
[๕๘๔] สจฺจวฺหโย พฺรหฺมุปาสิโต เมติ สจฺจวฺหโยติ [๑]
สจฺจสทิสวฺหโย ฯ วิปสฺสี ภควา สิขี ภควา เวสฺสภู ภควา
กกุสนฺโธ ภควา โกนาคมโน ภควา กสฺสโป ภควา [๒] พุทฺธา ภควนฺโต
สทิสนามา สจฺจสทิสวฺหยา ๓ ฯ ภควา ๔ สกฺยมุนิ เตส พุทธฺ าน
ภควนฺตาน สทิสนาโม สจฺจสทิสวฺหโยติ ๕ ตสฺมา พุทฺโธ สจฺจวฺหโย ฯ
พฺรหฺมุปาสิโต เมติ โส ภควา มยา อาสิโต อุปาสิโต ปยิรุปาสิโต
ปริปุจฺฉิโต ปริปฺหิโตติ สจฺจวฺหโย พฺรหฺมุปาสิโต เม ฯ
เตนาห ปงฺคิยตฺเถโร
ตโมนุโท พุทฺโธ สมนฺตจกฺขุ
โลกนฺตคู สพฺพภวาติวตฺโต
อนาสโว สพฺพทุกฺขปฺปหีโน
สจฺจวฺหโย พฺรหฺมุปาสิโต เมติ ฯ
[๕๘๕] ทิโช ยถา กุพฺพนก ปหาย
พหุปฺผล กานน อาวเสยฺย
เอวมาห ๖ อปฺปทสฺเส ปหาย
มโหทธึ หสริวชฺฌปตฺโต ๗ ฯ
[๕๘๖] ทิโช ยถา กุพฺพนก ปหาย พหุปฺผล กานน
#๑ ม. สจฺจวฺหโย สทิสนาโม สทิสวฺหโย ฯ ๒ ม. เต ฯ ๓ ม. สทิสวฺหยา ฯ
#๔ ม. ภควาป ฯ ๕ ม. สทิสวฺหโยติ ฯ ๖ ม. เอวมห ฯ ๗ ม. หโสริว
#อชฺฌปตฺโต ฯ เอวมุปริป ฯ
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อาวเสยฺยาติ ทิโช วุจฺจติ ปกฺขี ฯ กึการณา ทิโช วุจฺจติ ปกฺขี ฯ
ทฺวิกฺขตฺตุ ชายติ ๑ ทิโช มาตุกุจฺฉิมฺหา จ อณฺฑโกสมฺหา จ
ตการณา ทิโช วุจฺจติ ปกฺขีติ ทิโช ฯ ยถา กุพพฺ นก ปหายาติ
ยถา ทิโช กุพฺพนก ริตฺตวนก ๒ อปฺปภกฺข อปฺโปทก ปหาย ชหิตฺวา
อติกฺกมิตฺวา [๓] วีติวตฺเตตฺวา อฺ พหุปฺผล พหุภกฺข พหุรกุ ฺข ๔
มหนฺต กานน วนสณฺฑ อธิคจฺเฉยฺย วินฺเทยฺย ปฏิลเภยฺย ตสฺมึ [๕]
วนสณฺเฑ วาส กปฺเปยฺยาติ ทิโช ยถา กุพพฺ นก ปหาย
พหุปฺผล กานน อาวเสยฺย ฯ
[๕๘๗] เอวมาห อปฺปทสฺเส ปหาย มโหทธึ หสริวชฺฌปตฺโตติ
เอวนฺติ โอปมฺมสมฺปฏิปาทน ฯ อปฺปทสฺเส ปหายาติ โย จ
พาวรี พฺราหฺมโณ เย จฺเ ตสฺส อาจริยา พุทฺธ ภควนฺต
อุปาทาย อปฺปทสฺสา ปริตฺตทสฺสา โถกทสฺสา โอมกทสฺสา
ลามกทสฺสา ชตุกฺกทสฺสา ฯ เต พฺราหฺมเณ อปฺปทสฺเส ปริตฺตทสฺเส
โถกทสฺเส โอมกทสฺเส ลามกทสฺเส ชตุกฺกทสฺเส ปหาย ปชหิตฺวา
อติกฺกมิตฺวา สมติกฺกมิตฺวา [๖] พุทฺธ ภควนฺต [๗] อคฺคทสฺส เสฏทสฺส
วิเสฏทสฺส [๘] อุตฺตมทสฺส ปวร ๙ อสม อสมสม [๑๐] อปฺปฏิภาค
อปฺปฏิปุคฺคล เทวาติเทว นราสภ ปุริสสีห ปุรสิ นาค ปุริสาชฺ
ปุริสนิสภ ปุริสโธรยฺห ทสพล ตาทึ ๑๑ อธิคจฺฉึ วินฺทึ ปฏิลภึ ฯ ยถาว ๑๒
หโส มหนฺต มานุสกต ๑๓ วา สร อโนตตฺต วา ทห มหาสมุทฺท
วา อกฺโขพฺภ ๑๔ อมิโตทก [๑๕] อธิคจฺเฉยฺย วินฺเทยฺย ปฏิลเภยฺย
#๑ ม. ชายตีติ ฯ ๒ ม. ปริตฺตวนก อปฺปผล ฯ ๓ ม. สมติกฺกมิตฺวา ฯ เอวมีทิเสสุ
#าเนสุ ฯ ๔ ม. พหูทก ฯ ๕ ม. จ ฯ ๖ ม. วีติวตฺเตตฺวา ฯ ๗ ม. อปฺปมาณทสฺส ฯ
#๘ ม. ปาโมกฺขทสฺส ฯ ๙ ม. ปวรทสฺส ฯ ๑๐ ม. อปฺปฏิสม ฯ
#๑๑ ม. ทสพลธารึ ฯ ๑๒ ม. ยถา จ ฯ ๑๓ ม. มานสก ฯ ๑๔ ม. อกฺโขภ ฯ
#๑๕ ม. ชลราสึ ฯ
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เอวเมว ปงฺคิโย พฺราหฺมโณ ๑ พุทฺธ ภควนฺต อกฺโขพฺภ อมิตเตช
ปภินฺนาณ วิวฏจกฺขุ ปฺาปเภทกุสล อธิคตปฏิสมฺภิท
จตุเวสารชฺชปฺปตฺต สุทธฺ าธิมุตฺต เสตปจฺจตฺต อทฺวยภาณึ ตาทึ
ตถาปฏิฺ อปริตฺต มหนฺต คมฺภีร อปฺปเมยฺย ทุปฺปริโยคาฬฺห
พหุรตน สาครสม ฉฬงฺคุเปกฺขาย สมนฺนาคต อตุล วิปลุ  อปฺปเมยฺย
ต ตาทิส ปวทตมคฺควาทิน สิเนรุมิว ๒ นคาน ครุฬมิว ทิชาน
สีหมิว มิคาน อุทธิมิว อณฺณวาน ชินปวร ๓ อธิคจฺฉึ วินฺทึ
ปฏิลภินฺติ เอวมาห อปฺปทสฺเส ปหาย มโหทธึ หสริวชฺฌปตฺโต ฯ
เตนาห ปงฺคิยตฺเถโร
ทิโช ยถา กุพพฺ นก ปหาย
พหุปฺผล กานน อาวเสยฺย
เอวมาห อปฺปทสฺเส ปหาย
มโหทธึ หสริวชฺฌปตฺโตติ ฯ
[๕๘๘] เย เม ปุพฺเพ วิยากสุ (หุร โคตมสาสนา)
อิจฺจาสิ อิติ ภวิสฺสติ
สพฺพนฺต อิติหีติห
สพฺพนฺต ตกฺกวฑฺฒน ฯ
[๕๘๙] เย เม ปุพฺเพ วิยากสูติ เยติ โย จ พาวรี พฺราหฺมโณ
เย จฺเ ตสฺส อาจริยา เต สก ทิฏึ สก ขนฺตึ สก
รุจึ สก ลทฺธึ สก อชฺฌาสย สก อธิปฺปาย พฺยากสุ อาจิกฺขึสุ
#๑ ม. อิเม เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ ๒ ม. ปวทต มคฺควาทิน เมรุมิว ฯ ๓ ม. อธิคจฺฉึ
#ต สตฺถาร ชินปวร มเหสินฺติ ฯ
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เทสยึสุ ปฺปสุ ปฏปสุ วิวรึสุ วิภชึสุ อุตฺตานีมกสุ
ปกาเสสุนฺติ เย เม ปุพฺเพ วิยากสุ ฯ
[๕๙๐] หุร โคตมสาสนาติ หุร โคตมสาสนา ปร โคตมสาสนา
ปุเร โคตมสาสนา ปมตร โคตมสาสนา พุทฺธสาสนา
ชินสาสนา ตถาคตสาสนา เทวสาสนา ๑ อรหนฺตสาสนาติ หุร
โคตมสาสนา ฯ
[๕๙๑] อิจฺจาสิ อิติ ภวิสฺสตีติ เอว กิร อสิ ๒ เอว กิร
ภวิสฺสตีติ อิจฺจาสิ อิติ ภวิสฺสติ ฯ
[๕๙๒] สพฺพนฺต อิติหีติหนฺติ สพฺพ ต อิติหีติห อิติกิราย
ปรมฺปราย ปฏกสมฺปทาย ตกฺกเหตุ นยเหตุ อาการปริวิตกฺเกน
ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติยา น สาม สยมภิฺาต น อตฺตปจฺจกฺข
ธมฺม [๓] กถยึสูติ สพฺพนฺต อิติหีติห ฯ
[๕๙๓] สพฺพนฺต ตกฺกวฑฺฒนนฺติ สพฺพนฺต ตกฺกวฑฺฒน วิตกฺกวฑฺฒน
สงฺกปฺปวฑฺฒน กามวิตกฺกวฑฺฒน พฺยาปาทวิหึสาวิตกฺกวฑฺฒน
าติวิตกฺกวฑฺฒน
ชนปทวิตกฺกวฑฺฒน
อมรวิตกฺกวฑฺฒน
ปรานุทฺทยตาปฏิสยุตฺตวิตกฺกวฑฺฒน ลาภสกฺการสิโลกปฏิสยุตฺตวิตกฺกวฑฺฒน
อนวฺตฺติปฏิสยุตฺตวิตกฺกวฑฺฒนนฺติ สพฺพนฺต
ตกฺกวฑฺฒน ฯ เตนาห ปงฺคิยตฺเถโร
เย เม ปุพฺเพ วิยากสุ (หุร โคตมสาสนา)
อิจฺจาสิ อิติ ภวิสฺสติ
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. อาสิ ฯ ๓ ม. ย ฯ
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สพฺพนฺต อิติหีติห
สพฺพนฺต ตกฺกวฑฺฒนนฺติ ฯ
[๕๙๔] เอโก ตมนุทาสีโน ๑ ชุติมา โส ปภงฺกโร
โคตโม ภูริปฺาโณ โคตโม ภูริเมธโส ฯ
[๕๙๕] เอโก ตมนุทาสีโนติ เอโกติ ภควา ปพฺพชฺชาสงฺขาเตน ๒
เอโก อทุติยฏเน เอโก ตณฺหาปหานฏเน เอโก เอกนฺตวีตราโคติ
เอโก เอกนฺตวีตโทโสติ เอโก เอกนฺตวีตโมโหติ
เอโก เอกนฺตนิกฺกิเลโสติ เอโก เอกายนมคฺค คโตติ เอโก
เอโก อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ เอโก ฯ
กถ ภควา ปพฺพชฺชาสงฺขาเตน ๒ เอโก ฯ ภควา ทหโรว สมาโน
สุสูกาฬเกโส ๓ ภเทฺรน โยพฺพฺเน สมนฺนาคโต ปเมน วยสา
อกามกาน มาตาปตูน อสฺสุมุขาน โรทนฺตาน วิลปนฺตาน าติสงฺฆ
ปหาย ๔ สพฺพ ฆราวาสปลิโพธ ฉินฺทิตฺวา ปุตฺตทารปลิโพธ
ฉินฺทิตฺวา าติปลิโพธ ฉินฺทิตฺวา มิตฺตามจฺจปลิโพธ ฉินฺทิตฺวา
เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชิตฺวา อกิฺจนภาว อุปคนฺตฺวา เอโก จรติ วิจรติ
อิริยติ วตฺเตติ ปาเลติ ยเปติ ยาเปตีติ เอว ภควา ปพฺพชฺชาสงฺขาเตน
เอโก ฯ
กถ ภควา อทุติยฏเน เอโก ฯ โส ๔ เอว ปพฺพชิโต สมาโน
[๕] อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวติ อปฺปสทฺทานิ
#๑ ม. ตโมนุทาสีโน ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ปพฺพชฺชสงฺขาเตน ฯ ๓ ม. สุสุกาฬเกโส ฯ
#๔ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕ ม. เอโก ฯ
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อปฺปนิคฺโฆสานิ วิชนวาตานิ มนุสฺสราหเสยฺยกานิ ปฏิสลฺลานสารุปฺปานิ
โส เอโก คจฺฉติ เอโก ติฏติ เอโก นิสีทติ เอโก
เสยฺย กปฺเปติ เอโก คาม ปณฺฑาย ปวิสติ เอโก อภิกฺกมติ เอโก
ปฏิกฺกมติ เอโก รโห นิสีทติ เอโก จงฺกม อธิฏาติ เอโก จรติ
วิจรติ อิริยติ วตฺเตติ ปาเลติ ยเปติ ยาเปตีติ เอว ภควา
อทุติยฏเน เอโก ฯ
กถ ภควา ตณฺหาปหานฏเน เอโก ฯ โส เอว เอโก
อทุติโย อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต วิหรนฺโต นชฺชา เนรฺชราย
ตีเร โพธิรุกขฺ มูเล มหาปธาน ปทหนฺโต มาร สเสน [๑] นมุจึ
ปมตฺตพนฺธธ วิธมิตฺวา ตณฺห ชาลินึ สริต ๒ วิสตฺติก ปชหิ
วิโนเทสิ พฺยนฺตีมกาสิ อนภาวงฺคเมสิ ฯ
ตณฺหาทุติโย ปุรโิ ส
ทีฆมทฺธาน สสร
อิตฺถภาวฺถาภาว
สสาร นาติวตฺตติ
เอตมาทีนว ตฺวา
ตณฺหา ๓ ทุกฺขสฺส สมฺภว
วีตตโณฺห อนาทาโน สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเชติ ฯ
เอว ภควา ตณฺหาปหานฏเน 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
#๑ ม. กณฺห ฯ ๒ ม. วิสฏ ฯ ๓ ม. ตณฺห ฯ เอวมุปริป ฯ
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กถ ภควา เอกายนมคฺค คโตติ เอโก ฯ เอกายนมคฺโค
วุจฺจนฺติ จตฺตาโร สติปฏานา ฯเปฯ อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค ฯ
เอกายน ชาติขยนฺตทสฺสี
มคฺค ปชานาติ หิตานุกมฺป
เอเตน มคฺเคน ตรึสุ ปุพฺเพ
ตริสฺสนฺติ เจว ๑ ตรนฺติ โอฆนฺติ ฯ
เอว ภควา เอกายนมคฺค คโตติ เอโก ฯ
กถ ภควา เอโก อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ
เอโก ฯ โพธิ วุจฺจติ จตูสุ มคฺเคสุ าณ ปฺา ปฺินฺทฺริย
ปฺาพล ฯเปฯ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค วีมสา วิปสฺสนา
สมฺมาทิฏิ ฯ ภควา เตน โพธิาเณน สพฺเพ สงฺขารา
อนิจฺจาติ พุชฺฌิ ฯเปฯ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ
พุชฺฌิ ฯ อถวา ย พุชฺฌิตพฺพ อนุพุชฺฌิตพฺพ ปฏิพชุ ฺฌติ พฺพ
สมฺพุชฺฌิตพฺพ อธิคนฺตพฺพ ผุสิตพฺพ สจฺฉิกาตพฺพ สพฺพนฺต เตน
โพธิาเณน พุชฺฌิ อนุพุชฺฌิ ปฏิพุชฺฌิ สมฺพชุ ฌ
ฺ ิ อธิคจฺฉิ ผุเสสิ
สจฺฉากาสิ ฯ เอว ภควา เอโก อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ
เอโก ฯ
ตมนุโทติ ภควา ราคตม โทสตม โมหตม มานตม ทิฏ ิตม
กิเลสตม ทุจฺจริตตม อนฺธกรณ อจกฺขุกรณ อาณกรณ
ปฺานิโรธิก วิฆาตปกฺขิก อนิพพฺ านสวตฺตนิก นุทิ ปนุทิ ปชหิ
#๑ ม. เย จ ฯ เอวมุปริป ฯ
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วิโนเทสิ พฺยนฺตีมกาสิ อนภาวงฺคเมสิ ฯ อาสีโนติ นิสินฺโน ภควา
ปาสาณเก เจติเยติ อาสีโน ฯ
นคสฺส ปสฺเส อาสีน มุนึ ทุกขฺ สฺส ปารคุ
สาวกา ปยิรุปาสนฺติ เตวิชฺชา มจฺจุหายิโนติ ฯ
เอว ภควา อาสีโน ฯ อถวา ภควา สพฺโพสฺสุกกฺ ปฏิปฺปสฺสทฺธตฺตา
อาสีโน โส วุฏวาโส จิณฺณจรโณ ฯเปฯ ชาติชรามรณสสาโร
นตฺถิ ตสฺส ปุนพฺภโวติ เอวมฺป ภควา อาสีโนติ เอโก
ตมนุทาสีโน ฯ
[๕๙๖] ชุติมา โส ปภงฺกโรติ ชุติมาติ ชุติมา [๑] ปณฺฑิโต
ปฺวา พุทฺธิมา าณี วิภาวี เมธาวี ฯ ปภงฺกโรติ [๒] อาโลกกโร
โอภาสกโร ทีปงฺกโร [๓] อุชโฺ ชตกโร ปชฺโชตกโรติ ชุติมา โส
ปภงฺกโร ฯ
[๕๙๗] โคตโม ภูริปฺาโณติ โคตโม ภูริปฺาโณ
าณปฺาโณ ปฺาธโช ปฺาเกตุ ปฺาธิปเตยฺโย
วิจยพหุโล ปวิจยพหุโล โอกฺขายนพหุโล สโมกฺขายนธมฺโม วิภูตวิหารี
ตจฺจริโต ตพฺพหุโล ตคฺครุโก ตนฺนินฺโน ตปฺโปโณ ตปฺปพฺภาโร
ตทธิมุตฺโต ตทาธิปเตยฺโย ๔ ฯ
ธโช รถสฺส ปฺาณ ธุโม ๕ ปฺาณมคฺคิโน
ราชา รฏสฺส ปฺาณ ภตฺตา ปฺาณมิตฺถิยาติ ฯ
เอวเมว โคตโม ภูรปิ ฺาโณ าณปฺาโณ ปฺาธโช
#๑ ม. มติมา ฯ ๒ ม. ปภงฺกโร ฯ ๓ ม. ปทีปกโร ฯ ๔ ม. ตทธิปเตยฺโย ฯ
#เอวมุปริป ฯ ๕ ม. ธูโม ฯ
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ปฺาเกตุ ปฺาธิปเตยฺโย วิจยพหุโล ปวิจยพหุโล โอกฺขายนพหุโล
สโมกฺขายนธมฺโม วิภตู วิหารี ตจฺจริโต ตพฺพหุโล ตคฺครุโก
ตนฺนินฺโน ตปฺโปโณ ตปฺปพฺภาโร ตทธิมุตฺโต ตทาธิปเตยฺโยติ
โคตโม ภูริปฺาโณ ฯ
[๕๙๘] โคตโม ภูริเมธโสติ ภูริ วุจฺจติ ปวี ฯ [๑] ปวีสมาย
วิปุลาย วิตฺถตาย ปฺาย สมนฺนาคโต ฯ เมธา วุจฺจติ
ปฺา ยา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย
สมฺมาทิฏิ ฯ ภควา อิมาย เมธาย ปฺาย อุเปโต สมุเปโต
อุปาคโต สมุปาคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต ตสฺมา
พุทฺโธ ภูริเมธโสติ ๒ โคตโม ภูริเมธโส ฯ เตนาห ปงฺคิยตฺเถโร
เอโก ตมนุทาสีโน
ชุติมา โส ปภงฺกโร
โคตโม ภูริปฺาโณ โคตโม ภูริเมธโสติ ฯ
[๕๙๙] โย เม ธมฺมมเทเสสิ สนฺทิฏิกมกาลิก
ตณฺหกฺขยมนีติก
ยสฺส นตฺถิ อุปมา กฺวจิ ฯ
[๖๐๐] โย เม ธมฺมมเทเสสีติ โยติ โย โส ภควา สยมฺภู
อนาจริยโก ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สาม สจฺจานิ อภิสมฺพุชฺฌิ
ตตฺถ จ สพฺพฺุต ปตฺโต พเลสุ จ วสีภาว ฯ
ธมฺมมเทเสสีติ ธมฺมนฺติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ
สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณณ
ฺ  ปริสุทธฺ  พฺรหฺมจริย
สติปฏาเน ฯเปฯ อริย อฏงฺคิก มคฺค นิพฺพานฺจ นิพฺพานคามินิฺจ
#๑ ม. ภควา ตาย ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุ ฯ ๒ ม. สุเมธโสติ ฯ
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ปฏิปท อาจิกฺขิ เทเสสิ ปฺเปสิ ปฏเปสิ วิวริ
วิภชิ อุตฺตานีมกาสิ ปกาเสสีติ โย เม ธมฺมมเทเสสิ ฯ
[๖๐๑] สนฺทิฏิกมกาลิกนฺติ สนฺทิฏิก อกาลิก เอหิปสฺสิก
โอปนยิก ๑ ปจฺจตฺต เวทิตพฺพ วิฺูหีติ เอว สนฺทิฏิกมกาลิก ฯ
อถวา โย ทิฏเว ธมฺเม อริย อฏงฺคิก มคฺค ภาเวติ ตสฺส
มคฺคสฺส อนนฺตรา สมนนฺตรา อธิคจฺฉเตว ผล วินฺทติ ปฏิลภตีติ
เอวมฺป สนฺทิฏิกมกาลิก ฯ ยถา มนุสฺสา กาลิก ธน ทตฺวา
อนนฺตรา น ลภนฺติ กาล อาคเมนฺติ เนวาย ธมฺโม ฯ โย
ทิฏเว ธมฺเม อริย อฏงฺคิก มคฺค ภาเวติ ตสฺส มคฺคสฺส
อนนฺตรา สมนนฺตรา อธิคจฺฉเตว ผล วินฺทติ ปฏิลภติ น ปรตฺถ
น ปรโลเก เอว อกาลิกนฺติ สนฺทิฏิกมกาลิก ฯ
[๖๐๒] ตณฺหกฺขยมนีติกนฺติ ตณฺหาติ รูปตณฺหา สทฺทตณฺหา
คนฺธตณฺหา รสตณฺหา โผฏพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา ฯ
ตณฺหกฺขยนฺติ ตณฺหกฺขย ราคกฺขย โทสกฺขย โมหกฺขย คติกฺขย
อุปปตฺติกฺขย ปฏิสนฺธิกขฺ ย ภวกฺขย สสารกฺขย วฏฏกฺขย ฯ
อนีติกนฺติ อีติ วุจฺจนฺติ กิเลสา จ ขนฺธา จ อภิสงฺขารา จ ฯ
อีติปฺปหาน อีติวูปสโม อีติปฏินิสสฺ คฺโค อีติปฏิปฺปสฺสทฺธิ อมต
นิพฺพานนฺติ ตณฺหกฺขยมนีติก ฯ
[๖๐๓] ยสฺส นตฺถิ อุปมา กฺวจีติ ยสฺสาติ นิพฺพานสฺส ฯ
นตฺถิ อุปมาติ อุปมา นตฺถิ อุปนิธา นตฺถิ สทิส นตฺถิ ปฏิภาโค
#๑ ม. โอปเนยฺยิก ฯ เอวมุปริป ฯ
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นตฺถิ [๑] น สวิชฺชติ นุปลพฺภติ ฯ กฺวจีติ กฺวจิ กิมฺหิจิ กตฺถจิ
อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา อชฺฌตฺตพหิทฺธา วาติ ยสฺส นตฺถิ
อุปมา กฺวจิ ฯ เตนาห ปงฺคิยตฺเถโร
โย เม ธมฺมมเทเสสิ สนฺทฏิ  ิกมกาลิก
ตณฺหกฺขยมนีติก
ยสฺส นตฺถิ อุปมา กฺวจีติ ฯ
[๖๐๔] กินนฺ ุ ตมฺหา วิปฺปวสสิ ๒ มุหุตฺตมป ปงฺคิย
โคตมา ภูริปฺาณา โคตมา ภูริเมธสา ฯ
[๖๐๕] กินฺนุ ตมฺหา วิปฺปวสสีติ กินฺนุ ตมฺหา ๓ พุทฺธมฺหา
วิปฺปวสสิ อเปสิ อปคจฺฉสิ ๔ วินา โหสีติ กินฺนุ ตมฺหา วิปฺปวสสิ ฯ
[๖๐๖] มุหุตฺตมป ปงฺคิยาติ มุหุตฺตมฺป ขณมฺป ลยมฺป วสฺสมฺป ๕
อตฺถมฺปติ มุหุตฺตมป ฯ ปงฺคิยาติ พาวรี ต นตฺตาร นาเมน
อาลปติ ฯ
[๖๐๗] โคตมา ภูริปฺาณาติ โคตมา ภูริปฺาณา าณปฺาณา
ปฺาธชา ปฺาเกตุมฺหา ปฺาธิปเตยฺยมฺหา วิจยพหุลา
ปวิจยพหุลา โอกฺขายนพหุลา สโมกฺขายนธมฺมา วิภูตวิหาริมฺหา
ตจฺจริตา ตพฺพหุลา ตคฺครุกา ตนฺนินฺนา ตปฺโปณา ตปฺปพฺภารา
ตทธิมุตฺตา ตทาธิปเตยฺยมฺหาติ โคตมา ภูริปฺาณา ฯ
[๖๐๘] โคตมา ภูริเมธสาติ ภูริ วุจฺจติ ปวี ฯ ภควา
#๑ ม. น สติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. วิปฺปวสิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. อย ปาโ
#นตฺถิ ฯ ๔ ม. อปคจฺฉิ ฯ ๕ ม. วยมฺป อทฺธมฺปติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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อิมาย ๑ ปวีสมาย วิปุลาย วิตฺถตาย ปฺาย สมนฺนาคโต ฯ
เมธา วุจฺจติ ปฺา ยา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห
ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ ฯ ภควา อิมาย เมธาย ปฺาย อุเปโต
สมุเปโต อุปาคโต สมุปาคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต
ตสฺมา พุทฺโธ ภูริเมธโสติ โคตมา ภูริเมธสา ฯ เตนาห โส
พาวรี ๒ พฺราหฺมโณ
กินฺนุ ตมฺหา วิปฺปวสสิ มุหุตตฺ มป ปงฺคิย
โคตมา ภูริปฺาณา โคตมา ภูริเมธสาติ ฯ
[๖๐๙] โย เต ธมฺมมเทเสสิ สนฺทิฏิกมกาลิก
ตณฺหกฺขยมนีติก
ยสฺส นตฺถิ อุปมา กฺวจิ ฯ
[๖๑๐] โย เต ธมฺมมเทเสสีติ โยติ โย โส ภควา ฯเปฯ
ตตฺถ จ สพฺพฺุต ปตฺโต พเลสุ จ วสีภาว ฯ ธมฺมมเทเสสีติ
ธมฺมนฺติ อาทิกลฺยาณ ฯเปฯ นิพฺพานคามินิฺจ
ปฏิปท อาจิกฺขิ เทเสสิ ปฺเปสิ ปฏเปสิ วิวริ วิภชิ อุตฺตานีมกาสิ
ปกาเสสีติ โย เต ธมฺมมเทเสสิ ฯ
[๖๑๑] สนฺทิฏิกมกาลิกนฺติ สนฺทิฏิก อกาลิก เอหิปสฺสิก
โอปนยิก ปจฺจตฺต เวทิตพฺพ วิฺูหีติ เอว สนฺทิฏิกมกาลิก ฯ
อถวา โย ทิฏเว ธมฺเม อริย อฏงฺคิก มคฺค ภาเวติ ตสฺส
มคฺคสฺส อนนฺตรา สมนนฺตรา อธิคจฺฉเตว ผล วินฺทติ ปฏิลภตีติ
เอวมฺป สนฺทิฏิกมกาลิก ฯ [๓] ยถา มนุสฺสา กาลิก ธน
#๑ ม. ตาย ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. อกาลิกนฺติ ฯ
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ทตฺวา อนนฺตรา น ลภนฺติ กาล อาคเมนฺติ เนวาย ธมฺโม ฯ
โย ทิฏเว ธมฺเม อริย อฏงฺคิก มคฺค ภาเวติ ตสฺส มคฺคสฺส
อนนฺตรา สมนนฺตรา อธิคจฺฉเตว ผล วินฺทติ ปฏิลภติ น ปรตฺถ
น ปรโลเก เอว อกาลิกนฺติ สนฺทิฏิกมกาลิก ฯ
[๖๑๒] ตณฺหกฺขยมนีติกนฺติ ตณฺหาติ รูปตณฺหา สทฺทตณฺหา
คนฺธตณฺหา รสตณฺหา โผฏพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา ฯ ตณฺหกฺขยนฺติ
ตณฺหกฺขย ราคกฺขย โทสกฺขย โมหกฺขย คติกฺขย อุปปตฺติกฺขย
ปฏิสนฺธิกฺขย ภวกฺขย สสารกฺขย วฏฏกฺขย ฯ อนีติกนฺติ
อีติ วุจฺจนฺติ กิเลสา จ ขนฺธา จ อภิสงฺขารา จ ฯ อีติปฺปหาน
อีติวูปสโม อีติปฏินิสฺสคฺโค อีติปฏิปฺปสฺสทฺธิ อมต นิพฺพานนฺติ
ตณฺหกฺขยมนีติก ฯ
[๖๑๓] ยสฺส นตฺถิ อุปมา กฺวจีติ ยสฺสาติ นิพฺพานสฺส ฯ
นตฺถิ อุปมาติ อุปมา นตฺถิ อุปนิธา นตฺถิ สทิส นตฺถิ ปฏิภาโค
นตฺถิ น สวิชฺชติ นุปลพฺภตีติ นตฺถิ อุปมา ฯ กฺวจีติ กฺวจิ
กิมฺหิจิ กตฺถจิ อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา อชฺฌตฺตพหิทฺธา วาติ
ยสฺส นตฺถิ อุปมา กฺวจิ ฯ เตนาห โส พาวรี พฺราหฺมโณ
โย เต ธมฺมมเทเสสิ สนฺทฏิ  ิกมกาลิก
ตณฺหกฺขยมนีติก
ยสฺส นตฺถิ อุปมา กฺวจีติ ฯ
[๖๑๔] นาห ตมฺหา วิปฺปวสามิ มุหุตฺตมป พฺราหฺมณ
โคตมา ภูริปฺาณา โคตมา ภูริเมธสา ฯ
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[๖๑๕] นาห ตมฺหา วิปฺปวสามีติ อห ๑ ตมฺหา พุทฺธมฺหา
น ๒ วิปฺปวสามิ น ๒ อเปมิ น ๒ อปคจฺฉามิ น ๒ วินา โหมีติ นาห
ตมฺหา วิปฺปวสามิ ฯ
[๖๑๖] มุหุตฺตมป พฺราหฺมณาติ มุหุตฺตมฺป ขณมฺป ลยมฺป
วสฺสมฺป อตฺถมฺปติ มุหุตฺตมป ฯ พฺราหฺมณาติ คารเวน มาตุล
อาลปติ ฯ
[๖๑๗] โคตมา ภูริปฺาณาติ โคตมา ภูริปฺาณา าณปฺาณา
ปฺาธชา ปฺาเกตุมฺหา ปฺาธิปเตยฺยมฺหา วิจยพหุลา
ปวิจยพหุลา โอกฺขายนพหุลา สโมกฺขายนธมฺมา วิภูตวิหาริมฺหา
ตจฺจริตา ตพฺพหุลา ตคฺครุกา ตนฺนินฺนา ตปฺโปณา ตปฺปพฺภารา
ตทธิมุตฺตา ตทาธิปเตยฺยมฺหาติ โคตมา ภูริปฺาณา ฯ
[๖๑๘] โคตมา ภูริเมธสาติ ภูริ วุจฺจติ ปวี ฯ ภควา
อิมาย ปวีสมาย วิปุลาย วิตฺถตาย ปฺาย สมนฺนาคโต ฯ
เมธา วุจฺจติ ปฺา ยา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห
ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ ฯ ภควา อิมาย เมธาย ปฺาย อุเปโต
สมุเปโต อุปาคโต สมุปาคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต
ตสฺมา พุทฺโธ ภูริเมธโสติ โคตมา ภูริเมธสา ฯ เตนาห ปงฺคิยตฺเถโร
นาห ตมฺหา วิปฺปวสามิ มุหุตตฺ มป พฺราหฺมณ
โคตมา ภูริปฺาณา โคตมา ภูริเมธสาติ ฯ
[๖๑๙] โย เม ธมฺมมเทเสสิ สนฺทิฏิกมกาลิก
#๑ ม. นาห ฯ ๒ ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ
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ตณฺหกฺขยมนีติก
ยสฺส นตฺถิ อุปมา กฺวจิ ฯ
[๖๒๐] โย เม ธมฺมมเทเสสีติ โยติ โย โส ภควา
สยมฺภู อนาจริยโก ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สาม สจฺจานิ
อภิสมฺพุชฺฌิ ตตฺถ จ สพฺพฺุต ปตฺโต พเลสุ จ วสีภาว ฯ
ธมฺมมเทเสสีติ ธมฺมนฺติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ
สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณณ
ฺ  ปริสุทธฺ  พฺรหฺมจริย
จตฺตาโร สติปฏาเน จตฺตาโร สมฺมปฺปธาเน จตฺตาโร อิทธฺ ิปาเท
ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ พลานิ สตฺต โพชฺฌงฺเค อริย อฏงฺคิก
มคฺค นิพฺพานฺจ นิพฺพานคามินิฺจ ปฏิปท อาจิกฺขิ เทเสสิ
ปฺเปสิ ปฏเปสิ วิวริ วิภชิ อุตฺตานีมกาสิ ปกาเสสีติ โย
เม ธมฺมมเทเสสิ ฯ
[๖๒๑] สนฺทิฏิกมกาลิกนฺติ สนฺทิฏิก อกาลิก เอหิปสฺสิก
โอปนยิก ปจฺจตฺต เวทิตพฺพ วิฺูหีติ เอว สนฺทิฏิกมกาลิก ฯ
อถวา โย ทิฏเว ธมฺเม อริย อฏงฺคิก มคฺค ภาเวติ
ตสฺส มคฺคสฺส อนนฺตรา สมนนฺตรา อธิคจฺฉเตว ผล วินฺทติ ปฏิลภตีติ
เอวมฺป สนฺทิฏิกมกาลิก ฯ ยถา มนุสฺสา กาลิก ธน
ทตฺวา อนนฺตรา น ลภนฺติ กาล อาคเมนฺติ เนวาย ธมฺโม ฯ
โย ทิฏเว ธมฺเม อริย อฏงฺคิก มคฺค ภาเวติ ตสฺส มคฺคสฺส
อนนฺตรา สมนนฺตรา อธิคจฺฉเตว ผล วินฺทติ ปฏิลภติ น ปรตฺถ
น ปรโลเก เอว อกาลิกนฺติ สนฺทิฏิกมกาลิก ฯ
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[๖๒๒] ตณฺหกฺขยมนีติกนฺติ ตณฺหาติ รูปตณฺหา สทฺทตณฺหา
คนฺธตณฺหา รสตณฺหา โผฏพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา ฯ ตณฺหกฺขยนฺติ
ตณฺหกฺขย ราคกฺขย โทสกฺขย โมหกฺขย คติกฺขย อุปปตฺติกฺขย
ปฏิสนฺธิกฺขย ภวกฺขย สสารกฺขย วฏฏกฺขย ฯ อนีติกนฺติ
อีติ วุจฺจนฺติ กิเลสา จ ขนฺธา จ อภิสงฺขารา จ ฯ อีติปฺปหาน
อีติวูปสโม อีติปฏินิสฺสคฺโค อีติปฏิปฺปสฺสทฺธิ อมต นิพฺพานนฺติ
ตณฺหกฺขยมนีติก ฯ
[๖๒๓] ยสฺส นตฺถิ อุปมา กฺวจีติ ยสฺสาติ นิพฺพานสฺส ฯ
นตฺถิ อุปมาติ อุปมา นตฺถิ อุปนิธา นตฺถิ สทิส นตฺถิ ปฏิภาโค
นตฺถิ น สวิชฺชติ นุปลพฺภตีติ นตฺถิ อุปมา ฯ กวจีติ กฺวจิ
กิมฺหิจิ กตฺถจิ อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา อชฺฌตฺตพหิทฺธา วาติ
ยสฺส นตฺถิ อุปมา กฺวจิ ฯ เตนาห ปงฺคิยตฺเถโร
โย เม ธมฺมมเทเสสิ สนฺทฏิ  ิกมกาลิก
ตณฺหกฺขยมนีติก
ยสฺส นตฺถิ อุปมา กฺวจีติ ฯ
[๖๒๔] ปสฺสามิ น มนสา จกฺขุนาว
รตฺตินฺทิว พฺราหฺมณ อปฺปมตฺโต
นมสฺสมาโน วิวสามิ ๑ รตฺตึ
เตเนว มฺามิ อวิปฺปวาส ฯ
[๖๒๕] ปสฺสามิ น มนสา จกฺขุนาวาติ ยถา จกฺขุมา
ปุริโส อาโลเกยฺย ๒ รูปคตานิ ปสฺเสยฺย ทกฺเขยฺย โอโลเกยฺย
#๑ สี. นมสฺสมาโนว วเสมิ ฯ ม. วิวเสมิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. อาโลเก ฯ
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นิชฺฌาเปยฺย อุปปริกฺเขยฺย เอวเมวาห พุทฺธ ภควนฺต มนสา
ปสฺสามิ ทกฺขามิ โอโลเกมิ นิชฌ
ฺ าปยามิ อุปปริกฺขามีติ ปสฺสามิ
น มนสา จกฺขุนาว ฯ
[๖๒๖] รตฺตินฺทิว พฺราหฺมณ อปฺปมตฺโตติ รตฺติฺจ ทิวา
จ [๑] มนสา ภาเวนฺโต อปฺปมตฺโตติ รตฺตินฺทวิ  พฺราหฺมณ
อปฺปมตฺโต ฯ
[๖๒๗] นมสฺสมาโน วิวสามิ รตฺตินฺติ นมสฺสมาโนติ กาเยน
วา นมสฺสมาโน วาจาย วา นมสฺสมาโน จิตฺเตน วา นมสฺสมาโน
อนฺวตฺถปฏิปตฺติยา วา นมสฺสมาโน ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติยา
วา นมสฺสมาโน สกฺการมาโน ครุการมาโน มานยมาโน ปูชยมาโน
รตฺตินฺทิว วสามิ ๒ วีตินาเมมีติ นมสฺสมาโน วิวสามิ รตฺตึ ฯ
[๖๒๘] เตเนว มฺามิ อวิปฺปวาสนฺติ ตาย พุทฺธานุสฺสติยา
ภาเวนฺโต อวิปฺปวาโสติ ต มฺามิ อวิปฺปวุฏโติ ต มฺามิ
ชานามิ เอว ชานามิ เอว อาชานามิ เอว วิชานามิ เอว
ปฏิวิชานามีติ [๓] เตเนว มฺามิ อวิปฺปวาส ฯ เตนาห ปงฺคิยตฺเถโร
ปสฺสามิ น มนสา จกฺขุนาว
รตฺตินฺทิว พฺราหฺมณ อปฺปมตฺโต
นมสฺสมาโน วิวสามิ รตฺตึ
เตเนว มฺามิ อวิปฺปวาสนฺติ ฯ
[๖๒๙] สทฺธา จ ปติ จ มโน สติ จ
#๑ ม. พุทฺธานุสฺสตึ ฯ ๒ ม. วิวเสมิ อตินาเมมิ อติกฺกเมมีติ ฯ ๓ ม. เอว
#ปฏิวิชฺฌามีติ ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุ ฯ
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นาเมนฺติเม ๑ โคตมสาสนมฺหา
ย ย ทิส วชฺชติ ๒ ภูริปฺโ
ส เตน เตเนว นโตหมสฺมิ ฯ
[๖๓๐] สทฺธา จ ปติ จ มโน สติ จาติ สทฺธาติ ยา
จ ภควนฺต อารพฺภ สทฺธา สทฺทหนา โอกปฺปนา อภิปฺปสาโท
สทฺธา สทฺธนิ ฺทฺริย สทฺธาพล ฯ ปตตี ิ ยา จ ภควนฺต อารพฺภ
ปติ ปามุชฺช ๓ โมทนา ปโมทนา วิตฺติ โอทคฺย อตฺตมนตา อติปฺปสาทนตา
จิตฺตสฺส ฯ มโนติ ยฺจ ภควนฺต อารพฺภ จิตฺต มโน
มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินฺทฺริย วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ
ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ ฯ สตีติ ยา จ ภควนฺต
อารพฺภ สติ อนุสฺสติ ฯเปฯ สมฺมาสตีติ สทฺธา จ ปติ จ มโน
สติ จ ฯ
[๖๓๑] นาเมนฺติเม โคตมสาสนมฺหาติ อิเม จตฺตาโร ธมฺมา
โคตมสาสนา พุทฺธสาสนา ชินสาสนา ตถาคตสาสนา อรหนฺตสาสนา
นาเมนฺติ นาคจฺฉนฺติ ๔ น วิชหนฺติ น วินาเสนฺตีติ
นาเมนฺติเม โคตมสาสนมฺหา ฯ
[๖๓๒] ย ย ทิส วชฺชติ ภูริปฺโติ ย ย ทิสนฺติ
ปุรตฺถิม วา ทิส ปจฺฉิม วา ทิส ทกฺขิณ วา ทิส อุตฺตร วา
ทิส วชติ คจฺฉติ กมติ อติกฺกมติ ฯ ภูริปฺโติ ภูริปฺโ
มหาปฺโ ติกฺขปฺโ ปุถุปฺโ หาสปฺโ ชวนปฺโ
#๑ ม. นาเปนฺติเม ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. วชติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. สพฺพตฺถ
#ปาโมชฺช ฯ ๔ ม. น คจฺฉนฺติ ฯ
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นิพฺเพธิกปฺโติ [๑] ย ย ทิส วชฺชติ ภูริปฺโ ฯ
[๖๓๓] ส เตน เตเนว นโตหมสฺมีติ โส เยน พุทฺโธ
เตน เตเนว นโต ตนฺนนิ ฺโน ตปฺโปโณ ตปฺปพฺภาโร ตทธิมตุ ฺโต
ตทาธิปเตยฺโยติ ส เตน เตเนว นโตหมสฺมิ ฯ เตนาห
ปงฺคิยตฺเถโร
สทฺธา จ ปติ จ มโน สติ จ
นาเมนฺติเม โคตมสาสนมฺหา
ย ย ทิส วชฺชติ ภูริปฺโ
ส เตน เตเนว นโตหมสฺมีติ ฯ
[๖๓๔] ชิณฺณสฺส เม ทุพฺพลถามกสฺส
เตเนว กาโย น ปเลติ ตตฺถ
สงฺกปฺปยนฺตาย วชามิ นิจฺจ
มโน หิ เม พฺราหฺมณ เตน ยุตฺโต ฯ
[๖๓๕] ชิณฺณสฺส เม ทุพฺพลถามกสฺสาติ ชิณฺณสฺสาติ ๒
ชิณฺณสฺส วุฑฺฒสฺส มหลฺลกสฺส อทฺธคตสฺส วโยอนุปฺปตฺตสฺสาติ
ชิณฺณสฺส ๒ ฯ ทุพฺพลถามกสฺสาติ ทุพฺพลถามกสฺส อปฺปถามกสฺส
ปริตฺตถามกสฺสาติ ชิณฺณสฺส เม ทุพฺพลถามกสฺส ฯ
[๖๓๖] เตเนว กาโย น ปเลติ ตตฺถาติ กาโย เยน พุทฺโธ
เตน น ปเลติ น วชติ น คจฺฉติ นาภิกฺกมตีติ ๓ เตเนว กาโย
น ปเลติ ตตฺถ ฯ
#๑ ม. ภูริ วุจฺจติ ปถวี ฯ ภควา ตาย ปถวิสมาย ปฺาย วิปุลาย วิตฺถตาย
#สมนฺนาคโตติ ฯ ๒ ม. อิท ปาทฺวย นตฺถิ ฯ ๓ ม. นาติกฺกมตีติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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[๖๓๗] สงฺกปฺปยนฺตาย วชามิ นิจฺจนฺติ สงฺกปฺปคมเนน
วิตกฺกคมเนน าณคมเนน ปฺาคมเนน พุทฺธิคมเนน วชามิ
คจฺฉามิ อภิกฺกมามีติ สงฺกปฺปยนฺตาย วชามิ นิจฺจ ฯ
[๖๓๘] มโน หิ เม พฺราหฺมณ เตน ยุตฺโตติ มโนติ ย
จิตฺต มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินฺทรฺ ิย
วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ ฯ พฺราหฺมณ
เตน ยุตฺโตติ มโน มม ๑ เยน พุทฺโธ เตน ยุตฺโต [๒] สยุตฺโตติ
มโน หิ เม พฺราหฺมณ เตน ยุตฺโต ฯ เตนาห ปงฺคิยตฺเถโร
ชิณฺณสฺส เม ทุพฺพลถามกสฺส
เตเนว กาโย น ปเลติ ตตฺถ
สงฺกปฺปยนฺตาย วชามิ นิจฺจ
มโน หิ เม พฺราหฺมณ เตน ยุตฺโตติ ฯ
[๖๓๙] ปงฺเก สยาโน ปริผนฺทมาโน
ทีปา ทีป อุปลฺลวึ
อถทฺทสาสึ สมฺพุทฺธ
โอฆติณฺณมนาสว ฯ
[๖๔๐] ปงฺเก สยาโน ปริผนฺทมาโนติ ปงฺเก สยาโนติ
กามปงฺเก กามกทฺทเม กามกิเลเส กามพลิเส กามปริฬาเห
กามปลิโพเธ เสมาโน อวเสมาโน ๓ ปริเสมาโนติ ปงฺเก สยาโน ฯ
ปริผนฺทมาโนติ ตณฺหาผนฺทนาย ผนฺทมาโน ทิฏิผนฺทนาย
#๑ อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ปยุตฺโต ฯ ๓ ม. สยมาโน วสมาโน อาวสมาโน
#ปริวสมาโนติ ฯ
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ผนฺทมาโน กิเลสผนฺทนาย ผนฺทมาโน ปโยคผนฺทนาย ผนฺทมาโน
วิปากผนฺทนาย ผนฺทมาโน ทุจฺจริตผนฺทนาย ๑ ผนฺทมาโน รตฺโต ราเคน
ผนฺทมาโน ทุฏโ โทเสน ผนฺทมาโน มูโฬฺห โมเหน ผนฺทมาโน
วินิพนฺโธ มาเนน ผนฺทมาโน ปรามฏโ ทิฏ ิยา ผนฺทมาโน
วิกฺเขปคโต อุทฺธจฺเจน ผนฺทมาโน อนิฏ งฺคโต วิจิกิจฺฉาย ผนฺทมาโนl
ถามคโต อนุสเยหิ ผนฺทมาโน ลาเภน ผนฺทมาโน อลาเภน
ผนฺทมาโน ยเสน ผนฺทมาโน อยเสน ผนฺทมาโน นินทฺ าย
ผนฺทมาโน ปสสาย ผนฺทมาโน สุเขน ผนฺทมาโน ทุกฺเขน ผนฺทมาโน
ชาติยา ผนฺทมาโน ชราย ผนฺทมาโน พฺยาธินา ผนฺทมาโน มรเณน
ผนฺทมาโน โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ ผนฺทมาโน เนรยิเกน
ทุกฺเขน ผนฺทมาโน ติรจฺฉานโยนิเกน ทุกฺเขน ผนฺทมาโน ปตตฺ ิวิสยิเกน
ทุกฺเขน ผนฺทมาโน มานุสเกน ๒ ทุกฺเขน คพฺโภกฺกนฺติมูลเกน
ทุกฺเขน คพฺภฏิติมูลเกน ทุกฺเขน คพฺภวุฏานมูลเกน ทุกฺเขน
ชาตสฺสูปนิพนฺธเกน ทุกฺเขน ชาตสฺส ปราเธยฺยเกน ทุกฺเขน
อตฺตูปกฺกเมน ทุกฺเขน ปรูปกฺกเมน ทุกฺเขน ทุกขฺ ทุกฺเขน สงฺขารทุกฺเขน
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 สุลาย วิสูจิกาย กุฏเน คณฺเฑน กิลาเสน โสเสน
#๑ ม. มโนทุจฺจริตผนฺทนาย ฯ ๒ ม. มานุสิเกน ฯ
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อปมาเรน ททฺทุยา กณฺฑุยา กจฺฉุยา รขสาย วิตจฺฉิกาย โลหิเตน
ปตฺเตน มธุเมเหน อสาย ปฬกาย ภคนฺทลาย ๑ ปตฺตสมุฏาเนหิ
อาพาเธหิ เสมฺหสมุฏาเนหิ อาพาเธหิ วาตสมุฏาเนหิ อาพาเธหิ
สนฺนิปาติเกหิ อาพาเธหิ อุตุปริณามเชหิ อาพาเธหิ วิสมปริหารเชหิ
อาพาเธหิ โอปกฺกมิเกหิ อาพาเธหิ กมฺมวิปากเชหิ อาพาเธหิ
สีเตน อุเณฺหน ชิฆจฺฉาย ปปาสาย อุจฺจาเรน ปสฺสาเวน
ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺเสหิ มาตุมรเณน ทุกฺเขน ปตุมรเณน
ทุกฺเขน ภาตุมรเณน ๒ ทุกฺเขน ภคินีมรเณน ทุกฺเขน ๒ ปุตฺตมรเณน
ทุกฺเขน ธีตมุ รเณน ทุกเฺ ขน าติพฺยสเนน ทุกฺเขน โภคพฺยสเนนh
ทุกฺเขน โรคพฺยสเนน ทุกฺเขน สีลพฺยสเนน ทุกฺเขน ทิฏิพฺยสเนน
ทุกฺเขน ผนฺทมาโน ปริผนฺทมาโน ปเวธมาโน สมฺปเวธมาโนติ
ปงฺเก สยาโน ปริผนฺทมาโน ฯ
[๖๔๑] ทีปา ทีป อุปลฺลวินฺติ สตฺถารโต สตฺถาร ธมฺมกฺขานโต
ธมฺมกฺขาน คณโต คณ ทิฏิยา ทิฏ ึ ปฏิปทาโต ๓ ปฏิปท มคฺคโต
มคฺค [๔] อุปลฺลวึ สมุปลฺลวินฺติ ทีปา ทีป อุปลฺลวึ ฯ
[๖๔๒] อถทฺทสาสึ สมฺพุทฺธนฺติ อถาติ ปทสนฺธิ ฯเปฯ
ปทานุปุพฺพกเมต อถาติ ฯ อทฺทสาสินฺติ อทฺทส อทฺทกฺขึ อปสฺสึ
ปฏิวิชฺฌึ ฯ สมฺพุทฺธนฺติ โย โส ภควา ฯเปฯ สจฺฉิกา ปฺตฺติ
ยทิท พุทฺโธติ อถทฺทสาสึ สมฺพุทฺธ ฯ
[๖๔๓] โอฆติณฺณนฺติ ภควา กาโมฆ ติณฺโณ ภโวฆ ติณฺโณ
#๑ ม. ภคนฺทเลน ฯ ๒ ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๓ ม. ปฏิปทาย ฯ ๔ ม. ปลฺลวึ ฯ
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ทิฏโฆ ติณฺโณ อวิชโฺ ชฆ ติณฺโณ [๑] อุตฺติณฺโณ นิตตฺ ิณฺโณ
อติกฺกนฺโต สมติกฺกนฺโต วีติวตฺโต โส วุฏวาโส จิณฺณจรโณ ฯเปฯ
ชาติชรามรณสสาโร นตฺถิ ตสฺส ปุนพฺภโวติ โอฆติณฺณ ฯ
อนาสวนฺติ จตฺตาโร อาสวา กามาสโว ภวาสโว ทิฏาวโส
อวิชฺชาสโว ฯ เต อาสวา พุทฺธสฺส ภควโต ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา
ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ตสฺมา พุทฺโธ
อนาสโวติ โอฆติณฺณมนาสว ฯ เตนาห ปงฺคิยตฺเถโร
ปงฺเก สยาโน ปริผนฺทมาโน
ทีปา ทีป อุปลฺลวึ
อถทฺทสาสึ สมฺพุทฺธ
โอฆติณฺณมนาสวนฺติ ฯ
[๖๔๔] ยถา อหู วกฺกลิ มุตฺตสทฺโธ
ภทฺราวุโธ อาฬวิโคตโม จ
เอวเมว ตฺวมฺป ปมฺุจสฺสุ สทฺธ
คมิสฺสสิ (ตฺว) ปงฺคิย มจฺจุเธยฺยสฺส ปาร ฯ
[๖๔๕] ยถา อหู วกฺกลิ มุตฺตสทฺโธ ภทฺราวุโธ อาฬวิโคตโม
จาติ ยถา วกฺกลิ มุตฺตสทฺโธ ๒ สทฺธาครุโก สทฺธาปุพฺพงฺคโม
สทฺธาธิมุตฺโต สทฺธาธิปเตยฺโย อรหตฺตปฺปตฺโต ยถา ภทฺราวุโธ [๓]
มุตฺตสทฺโธ ๔ สทฺธาครุโก สทฺธาปุพฺพงฺคโม สทฺธาธิมุตฺโต
สทฺธาธิปเตยฺโย อรหตฺตปฺปตฺโต ยถา อาฬวิโคตโม [๓] มุตฺตสทฺโธ ๔
#๑ ม. สพฺพสสารปถ ติณฺโณ ฯ ๒ ม. วกฺกลิตฺเถโร สทฺโธ ฯ ๓ ม. เถโร ฯ
#๔ ม. สทฺโธ ฯ
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สทฺธาครุโก สทฺธาปุพฺพงฺคโม สทฺธาธิมุตฺโต สทฺธาธิปเตยฺโย
อรหตฺตปฺปตฺโตติ ยถา อหู วกฺกลิ มุตฺตสทฺโธ ภทฺราวุโธ
อาฬวิโคตโม จ ฯ
[๖๔๖] เอวเมว ตฺวมฺป ปมฺุจสฺสุ สทฺธนฺติ เอวเมว ตฺว
สทฺธ มฺุจสฺสุ ปมฺุจสฺสุ สมฺปมฺุจสฺสุ อธิมฺุจสฺสุ โอกปฺเปหิ
สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ฯเปฯ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต
นิโรธธมฺมนฺติ สทฺธ มฺุจสฺสุ ปมฺุจสฺสุ สมฺปมฺุจสฺสุ อธิมฺุจสฺสุ
โอกปฺเปหีติ เอวเมว ตฺวมฺป ปมฺุจสฺสุ สทฺธ ฯ
[๖๔๗] คมิสฺสสิ (ตฺว) ปงฺคิย มจฺจุเธยฺยสฺส ปารนฺติ
มจฺจุเธยฺยา ๑ วุจฺจนฺติ กิเลสา จ ขนฺธา จ อภิสงฺขารา จ ฯ
มจฺจุเธยฺยสฺส ปาร วุจจฺ ติ อมต นิพฺพาน โย โส
สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ
นิพฺพาน ฯ คมิสฺสสิ (ตฺว) ปงฺคิย มจฺจุเธยฺยสฺส ปารนฺติ ตฺว ปาร
คมิสฺสสิ [๒] อธิคมิสฺสสิ [๒] ผุสิสฺสสิ [๒] สจฺฉิกริสฺสสีติ คมิสฺสสิ
(ตฺว) ปงฺคิย มจฺจุเธยฺยสฺส ปาร ฯ เตนาห ภควา
ยถา อหู วกฺกลิ มุตฺตสทฺโธ
ภทฺราวุโธ อาฬวิโคตโม จ
เอวเมว ตฺวมฺป ปมฺุจสฺสุ สทฺธ
คมิสฺสสิ (ตฺว) ปงฺคิย มจฺจุเธยฺยสฺส ปารนฺติ ฯ
[๖๔๘] เอส ภิยฺโย ปสีทามิ สุตฺวาน มุนิโน วโจ
#๑ ม. มจฺจุเธยฺย ฯ ๒ ม. ปาร ฯ
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วิวฏจฺฉโท สมฺพุทฺโธ อขิโล ปฏิภาณวา ๑ ฯ
[๖๔๙] เอส ภิยโฺ ย ปสีทามีติ เอส ภิยฺโย ปสีทามิ [๒]
สทฺทหามิ [๒] อธิมุจฺจามิ [๒] โอกปฺเปมิ สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ
ฯเปฯ ยงฺก
ิ ฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ภิยฺโย ปสีทามิ
สทฺทหามิ อธิมุจฺจามิ โอกปฺเปมีติ เอส ภิยฺโย ปสีทามิ ฯ
[๖๕๐] สุตฺวาน มุนโิ น วโจติ มุนีติ โมน วุจฺจติ าณ
ยา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ สงฺคชาลมติจฺจ โส มุนิ ฯ สุตฺวาน
มุนิโน วโจติ ตุยฺห วจน พฺยปถ เทสน อนุสนฺธึ สุตฺวา สุณติ ฺวา
อุคฺคเหตฺวา อุปธารยิตฺวา อุปลกฺขยิตฺวาติ สุตฺวาน มุนิโน วโจ ฯ
[๖๕๑] วิวฏจฺฉโท สมฺพุทฺโธติ ฉทนนฺติ ปฺจ ฉทนานิ
ตณฺหาฉทน ทิฏิฉทน กิเลสฉทน ทุจฺจริตฉทน อวิชฺชาฉทน ฯ
ตานิ ฉทนานิ พุทฺธสฺส ภควโต วิวฏานิ วิทฺธสิตานิ สมุคฺฆาติตานิ
ปหีนานิ สมุจฺฉินฺนานิ วูปสนฺตานิ ปฏิปฺปสฺสทฺธานิ อภพฺพุปฺปตฺติกานิ
าณคฺคินา ทฑฺฒานิ ตสฺมา พุทโฺ ธ วิวฏจฺฉโท ฯ พุทโฺ ธติ
โย โส ภควา ฯเปฯ สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท พุทฺโธติ
วิวฏจฺฉโท สมฺพุทฺโธ ฯ
[๖๕๒] อขิโล ปฏิภาณวาติ อขิโลติ ราโค ขิโล โทโส
ขิโล โมโห ขิโล โกโธ ขิโล อุปนาโห ขิโล ฯเปฯ
สพฺพากุสลาภิสงฺขารา ขิลา ฯ เต ขิลา พุทฺธสฺส ภควโต ปหีนา
อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา
#๑ ม. ปฏิภานวา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ภิยฺโย ภิยโฺ ย ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุ ฯ
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ตสฺมา พุทโฺ ธ อขิโล ฯ ปฏิภาณวาติ ตโย ปฏิภาณวนฺโต
ปริยตฺติปฏิภาณวา จ ปริปุจฺฉาปฏิภาณวา จ อธิคมปฏิภาณวา จ ฯ
กตโม ปริยตฺติปฏิภาณวา ฯ อิเธกจฺจสฺส พุทฺธวจน
ปริยาปุฏ ๑ โหติ สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตฺตก
ชาตก อพฺภูตธมฺม เวทลฺล ตสฺส ปริยตฺตึ นิสฺสาย ปฏิภาติ
อย ปริยตฺติปฏิภาณวา ฯ
กตโม ปริปุจฺฉาปฏิภาณวา ฯ อิเธกจฺโจ ปริปุจฺฉิตา โหติ
อตฺเถ จ าเย จ ลกฺขเณ จ การเณ จ านาาเน จ ตสฺส
ปริปุจฺฉ นิสฺสาย ปฏิภาติ อย ปริปุจฺฉาปฏิภาณวา ฯ
กตโม อธิคมปฏิภาณวา ฯ อิเธกจฺจสฺส อธิคตา โหนฺติ จตฺตาโร
สติปฏานา จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา จตฺตาโร อิทฺธิปาทา
ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ พลานิ สตฺต โพชฺฌงฺคา อริโย อฏงฺคิโก
มคฺโค จตฺตาโร อริยมคฺคา จตฺตาริ สามฺผลานิ จตสฺโส
ปฏิสมฺภิทาโย ฉ อภิฺาโย ตสฺส อตฺโถ าโต ธมฺโม าโต
นิรุตฺติ าตา อตฺเถ าเต อตฺโถ ปฏิภาติ ธมฺเม าเต
ธมฺโม ปฏิภาติ นิรุตฺตยิ า าตาย นิรุตฺติ ปฏิภาติ อิเมสุ
ตีสุ าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ ภควา อิมาย ปฏิสมฺภทิ าย
อุเปโต สมุเปโต อุปาคโต สมุปาคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน
สมนฺนาคโต ตสฺมา พุทโฺ ธ ปฏิภาณวา ฯ ยสฺส ปริยตฺติ นตฺถิ
ปริปุจฺฉา นตฺถิ อธิคโม นตฺถิ กึ ตสฺส ปฏิภายิสฺสตีติ อขิโล
#๑ ม. ปริยาปุต ฯ เอวมุปริป ฯ
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ปฏิภาณวา ฯ เตนาห ปงฺคิยตฺเถโร
เอส ภิยฺโย ปสีทามิ สุตฺวาน มุนิโน วโจ
วิวฏจฺฉโท สมฺพุทฺโธ อขิโล ปฏิภาณวาติ ฯ
[๖๕๓] อธิเทเว อภิฺาย
สพฺพ เวทิ ปโรวร ๑
ปฺหานนฺตกโร สตฺถา กงฺขีน ปฏิชานต ฯ
[๖๕๔] อธิเทเว อภิฺายาติ เทวาติ ตโย เทวา
สมฺมติเทวา จ อุปปตฺติเทวา จ วิสุทฺธิเทวา จ ฯ
กตเม สมฺมติเทวา ฯ [๒] ราชาโน จ ราชกุมารา จ เทวิโย
จ อิเม สมฺมติเทวา วุจฺจนฺติ ฯ
กตเม อุปปตฺติเทวา ฯ [๓] จาตุมฺมหาราชิกา เทวา ตาวตึสา
เทวา ฯเปฯ พฺรหฺมกายิกา เทวา เย จ เทวา ตตฺรุปริ ๔ อิเม
อุปปตฺติเทวา วุจฺจนฺติ ฯ
กตเม วิสทุ ฺธิเทวา ฯ [๕] ตถาคตสาวกา อรหนฺโต ขีณาสวา
เย จ ปจฺเจกสมฺพุทฺธา อิเม วิสุทฺธิเทวา วุจฺจนฺติ ฯ
ภควา สมฺมติเทเว อธิเทวาติ อภิฺาย อุปปตฺติเทเว
อธิเทวาติ อภิฺาย วิสทุ ฺธิเทเว อธิเทวาติ อภิฺาย ชานิตฺวา
ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวาติ อธิเทเว
อภิฺาย ฯ
[๖๕๕] สพฺพ เวทิ ปโรวรนฺติ ภควา อตฺตโน จ ปเรสฺจ
อธิเทวกเร ธมฺเม เวทิ อฺาสิ อผุสิ ปฏิวิชฌ
ฺ ิ ฯ กตเม
#๑ ม. ปโรปร ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. สมฺมุติเทวา วุจฺจนฺติ ฯ ๓ ม. อุปปตฺติเทวา
#วุจฺจนฺติ ฯ ๔ ม. ตทุตฺตริ ฯ ๕ ม. วิสุทฺธิเทวา วุจฺจนฺติ ตถาคตา ฯ
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อตฺตโน อธิเทวกรา ธมฺมา ฯ สมฺมาปฏิปทา อนุโลมปฏิปทา
อปจฺจนีกปฏิปทา ธมฺมานุธมฺมปฏิปทา สีเลสุ ปริปูรกิ าริตา
อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตา โภชเน มตฺตฺุตา ชาคริยานุโยโค
สติสมฺปชฺ จตฺตาโร สติปฏานา ฯเปฯ อริโย อฏงฺคิโก
มคฺโค อิเม วุจฺจนฺติ อตฺตโน อธิเทวกรา ธมฺมา ฯ กตเม ปเรส
อธิเทวกรา ธมฺมา ฯ สมฺมาปฏิปทา ฯเปฯ อริโย อฏงฺคิโก
มคฺโค อิเม วุจฺจนฺติ ปเรส อธิเทวกรา ธมฺมา ฯ เอว ภควา
อตฺตโน จ ปเรสฺจ อธิเทวกเร ธมฺเม เวทิ อฺาสิ อผุสิ
ปฏิวิชฺฌีติ สพฺพ เวทิ ปโรวร ฯ
[๖๕๖] ปฺหานนฺตกโร สตฺถาติ ภควา ปารายนิกปฺหาน
อนฺตกโร ปริยนฺตกโร ปริจฺเฉทกโร ปริวฏมกโร ปริสปฺหาน ๑
อนฺตกโร ปริยนฺตกโร ปริจฺเฉทกโร ปริวฏมกโร ปงฺคิยปฺหาน ๒
อนฺตกโร ปริยนฺตกโร ปริจฺเฉทกโร ปริวฏมกโร ๒ สกฺกปฺหาน
อมนุสฺสปฺหาน ๓ ภิกฺขุปฺหาน ภิกฺขุนีปฺหาน อุปาสกปฺหาน
อุปาสิกาปฺหาน ราชปฺหาน ขตฺติยปฺหาน พฺราหฺมณปฺหาน
เวสฺสปฺหาน สุทฺทปฺหาน [๔] พฺรหฺมปฺหาน อนฺตกโร ปริยนฺตกโร
ปริจฺเฉทกโร ปริวฏมกโรติ ปฺหานนฺตกโร ฯ สตฺถาติ ภควา
สตฺถวาโห ฯ ยถา สตฺถวาโห สตฺเถ กนฺตาร ตาเรติ
โจรกนฺตาร ตาเรติ วาฬกนฺตาร ตาเรติ ทุพภฺ ิกฺขกนฺตาร
ตาเรติ นิรุทกกนฺตาร ตาเรติ อุตฺตาเรติ นิตฺตาเรติ ๕ [๖]
#๑ ม. สภิยปฺหาน ฯ ๒ ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๓ ม. สุยามปฺหาน ฯ
#๔ ม. เทวปฺหาน ฯ ๕ ม. สพฺพตฺถ นิตฺถาเรติ ฯ ๖ ม. ปตาเรติ ฯ เอวมีทิเสสุ
#าเนสุ ฯ
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เขมนฺตภูมึ สมฺปาเปติ เอวเมว ภควา สตฺถวาโห สตฺเต
กนฺตาร ตาเรติ ชาติชราพฺยาธิมรณโสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสกนฺตาร
ตาเรติ ราคกนฺตาร ตาเรติ โทสโมหมานทิฏิกิเลสทุจฺจริตกนฺตาร
ตาเรติ ราคคหน ตาเรติ โทสคหน ตาเรติ โมหคหน
ตาเรติ ทิฏ ิกิเลสทุจฺจริตคหน ตาเรติ อุตฺตาเรติ นิตฺตาเรติk
เขมนฺตภูมึ อมต นิพฺพาน สมฺปาเปตีติ เอว ภควา สตฺถวาโห ฯ
อถวา ภควา เนตา วิเนตา อนุเนตา สฺาเปตา ๑ นิชฌ
ฺ าเปตา
เปกฺขตา ปสาเทตาติ เอวมฺป ภควา สตฺถวาโห ฯ อถวา
ภควา อนุปฺปนฺนสฺส มคฺคสฺส อุปฺปาเทตา อสฺชาตสฺส มคฺคสฺส
สฺชเนตา อนกฺขาตสฺส มคฺคสฺส อกฺขาตา มคฺคฺู มคฺควิทู
มคฺคโกวิโท มคฺคานุคา จ ปน เอตรหิ สาวกา วิหรนฺติ ปจฺฉา
สมนฺนาคตาติ เอวมฺป ภควา สตฺถวาโหติ ปฺหานนฺตกโร
สตฺถา ฯ
[๖๕๗] กงฺขีน ปฏิชานตนฺติ สกงฺขา อาคนฺตฺวา นิกฺกงฺขา
สมฺปชฺชนฺติ สเลขา ๒ อาคนฺตฺวา นิลฺเลขา สมฺปชฺชนฺติ สเทฺวฬฺหกา
อาคนฺตฺวา นิเทฺวฬฺหกา สมฺปชฺชนฺติ สเวจิกิจฺฉา อาคนฺตฺวา
นิพฺเพจิกิจฺฉา ๓ สมฺปชฺชนฺติ สราคา อาคนฺตฺวา วีตราคา สมฺปชฺชนฺติ
สโทสา อาคนฺตฺวา วีตโทสา สมฺปชฺชนฺติ สโมหา อาคนฺตฺวา
วีตโมหา สมฺปชฺชนฺติ สกิเลสา อาคนฺตฺวา นิกฺกิเลสา สมฺปชฺชนฺตีติ
กงฺขีน ปฏิชานต ฯ เตนาห ปงฺคิยตฺเถโร
#๑ ม. ปฺาเปตา ฯ ๒ ม. สลฺเลขา ฯ ๓ ม. นิพฺพิจิกิจฺฉา ฯ
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อธิเทเว อภิฺาย
สพฺพ เวทิ ปโรวร
ปฺหานนฺตกโร สตฺถา กงฺขีน ปฏิชานตนฺติ ฯ
[๖๕๘] อสหิร ๑ อสงฺกปุ ฺป ยสฺส นตฺถิ อุปมา กฺวจิ
อทฺธา คมิสฺสามิ น เมตฺถ กงฺขา
เอว ม ธาเรหิ อธิมุตฺตจิตฺต ฯ
[๖๕๙] อสหิร อสงฺกุปฺปนฺติ อสหิร วุจฺจติ อมต นิพฺพาน
โย โส สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค
นิโรโธ นิพพฺ าน ฯ อสหิรนฺติ ราเคน โทเสน โมเหน โกเธน
อุปนาเหน มกฺเขน ปฬาเสน อิสฺสาย มจฺฉริเยน มายาย
สาเยฺเยน ถมฺเภน สารมฺเภน มาเนน อติมาเนน มเทน ปมาเทน
สพฺพกิเลเสหิ สพฺพทุจฺจริเตหิ สพฺพปริฬาเหหิ [๒] สพฺพสนฺตาเปหิ
สพฺพากุสลาภิสงฺขาเรหิ อสหาริย [๓] นิจฺจ ธุว สสฺสต อวิปริณามธมฺมนฺติ
อสหิร ฯ อสงฺกุปฺปนฺติ อสงฺกุปฺป วุจฺจติ อมต นิพฺพาน
โย โส สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค
นิโรโธ นิพพฺ าน ฯ ยสฺส ๔ อุปฺปาโท ปฺายติ วโย นตฺถิ [๕]
ตสฺส อฺทตฺถุ ๖ ปฺายติ นิพฺพาน นิจฺจ ธุว สสฺสต
อวิปริณามธมฺมนฺติ อสหิร อสงฺกุปฺป ฯ
[๖๖๐] ยสฺส นตฺถิ อุปมา กฺวจีติ ยสฺสาติ นิพฺพานสฺส ฯ
นตฺถิ อุปมาติ อุปมา นตฺถิ อุปนิธา นตฺถิ สทิส นตฺถิ ปฏิภาโค
นตฺถิ น สวิชฺชติ นุปลพฺภตีติ นตฺถิ อุปมา ๗ ฯ กฺวจีติ กฺวจิ
#๑ ม. อสหีร ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. สพฺพาสเวหิ สพฺพทรเถหิ ฯ ๓ ม. นิพฺพาน ฯ
#๔ ม. นิพฺพานสฺส ... ฯ ๕ ม. น ฯ ๖ ม. อฺถตฺต ฯ ๗ ม. อิเม เทฺว
#ปาา นตฺถิ ฯ
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กิมฺหิจิ กตฺถจิ อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา อชฺฌตฺตพหิทฺธา วาติ
ยสฺส นตฺถิ อุปมา กฺวจิ ฯ
[๖๖๑] อทฺธา คมิสฺสามิ น เมตฺถ กงฺขาติ [๑] อทฺธา ๒
คมิสฺสามีติ อทฺธา ๒ คมิสฺสามิ อธิคมิสฺสามิ ผุสยิสฺสามิ สจฺฉิกริสฺสามีติ
อทฺธา คมิสฺสามิ ฯ น เมตฺถ กงฺขาติ เอตฺถ ๓ นิพฺพาเน กงฺขา
นตฺถิ วิจิกิจฺฉา นตฺถิ เทฺวฬฺหก นตฺถิ สสโย นตฺถิ น สวิชฺชติ
นุปลพฺภติ ปหีโน สมุจฺฉินโน วูปสนฺโต ปฏิปฺปสฺสทฺโธ
อภพฺพุปฺปตฺติโก าณคฺคินา ทฑฺโฒติ อทฺธา คมิสฺสามิ น
เมตฺถ กงฺขา ฯ
[๖๖๒] เอว ม ธาเรหิ อธิมุตฺตจิตฺตนฺติ เอว ม ธาเรหีติ
เอว ม อุปลกฺเขหิ ฯ อธิมุตฺตจิตฺตนฺติ นิพฺพานนินฺน นิพพฺ านโปณ
นิพฺพานปพฺภาร นิพฺพานาธิมุตฺตนฺติ เอว ม ธาเรหิ อธิมุตฺตจิตฺต ๔ ฯ
เตนาห ปงฺคิยตฺเถโร
อสหิร อสงฺกุปฺป
ยสฺส นตฺถิ อุปมา กฺวจิ
อทฺธา คมิสฺสามิ น เมตฺถ กงฺขา
เอว ม ธาเรหิ อธิมุตฺตจิตฺตนฺติ ฯ
[๕]
ปารายนวคฺโค นิฏิโต ๖ ฯ
______________
#๑ ม. อทฺธาติ เอกสวจน นิสฺสสยวจน นิกฺกงฺขวจน อเทฺวชฺฌวจน อเทฺวฬฺหกวจน
#นิโยควจน อวิปณฺณกวจน อวิรทฺธวจน อวตฺถาปนวจนเมต อทฺธาติ ฯ ๒ ม. อย
#ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ม. เอตฺถาติ ฯ ๔ ม. อธิมุตฺตจิตฺตนฺติ ฯ ๕ ม.
#ปารายนานุคีติคาถานิทฺเทโส อฏารสโม ฯ ๖ ม. สมตฺโต ฯ
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ขคฺควิสาณสุตฺตนิทฺเทโส
[๖๖๓] สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑ
อเหย อฺตรมฺป เตส
น ปุตฺตมิจฺเฉยฺย กุโต สหาย
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๖๖๔] สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑนฺติ สพฺเพสูติ สพฺเพน
สพฺพ สพฺพถา สพฺพ อเสส นิสฺเสส ปริยาทายวจนเมต สพฺเพสูติ ฯ
ภูเตสูติ ภูตา วุจฺจนฺติ ตสา จ ถาวรา จ ฯ ตสาติ เยส
ตณฺหา ๑ อปฺปหีนา เยสฺจ ภยเภรวา อปฺปหีนา ฯ กึการณา
วุจฺจนฺติ ตสา ฯ เต ตสนฺติ อุตฺตสนฺติ ปริตสนฺติ [๒] สนฺตาส
อาปชฺชนฺติ ตการณา วุจฺจนฺติ ตสา ฯ ถาวราติ เยส ตณฺหา ๓
ปหีนา เยสฺจ ภยเภรวา ปหีนา ฯ กึการณา วุจฺจนฺติ ถาวรา ฯ
เต น ตสนฺติ น อุตฺตสนฺติ น ปริตสนฺติ [๔] น สนฺตาส อาปชฺชนฺติ
ตการณา วุจฺจนฺติ ถาวรา ฯ ทณฺฑาติ ตโย ทณฺฑา กายทณฺโฑ
จ ๕ วจีทณฺโฑ จ ๕ มโนทณฺโฑ จ ๕ ฯ ติวิธ กายทุจฺจริต กายทณฺโฑ
จตุพฺพิธ วจีทุจฺจริต วจีทณฺโฑ ติวิธ มโนทุจฺจริต มโนทณฺโฑ ฯ
สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑนฺติ สพฺเพสุ ภูเตสุ ทณฺฑ นิธาย
นิทหิตฺวา โวโรปยิตฺวา ๖ [๗] นิกฺขปิ ตฺวา ปฏิปฺปสฺสมฺภิตฺวาติ สพฺเพสุ
ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑ ฯ
#๑-๓ ม. ตสิตตณฺหา ฯ ๒ ม. ภายนฺติ ฯ ๔ น ภายนฺติ ฯ ๕ ม. จสทฺโท
#นตฺถิ ฯ ๖ ม. โอโรปยิตฺวา ฯ ๗ ม. สโมโรปยิตฺวา ฯ
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[๖๖๕] อเหย อฺตรมฺป เตสนฺติ เอกมตฺตมฺป ๑ สตฺต
ปาณินา วา เลฑฺฑุนา วา ทณฺเฑน วา สตฺเถน วา อรุยา ๒ วา
รชฺชยุ า วา อวิเหยนฺโต สพฺเพป สตฺเต ปาณินา วา เลฑฺฑุนา
วา ทณฺเฑน วา สตฺเถน วา อรุยา ๒ วา รชฺชุยา วา อวิเหยนฺโตติ
อเหย อฺตรมฺป เตส ฯ
[๖๖๖] น ปุตฺตมิจฺเฉยฺย กุโต สหายนฺติ นาติ ปฏิกฺเขโป ฯ
ปุตฺตาติ จตฺตาโร ปุตฺตา อตฺตโช ๓ ปุตฺโต เขตฺตโช ปุตโฺ ต ทินฺนโก
ปุตฺโต อนฺเตวาสิโก ปุตฺโต ฯ สหายนฺติ สหายา วุจฺจนฺติ เยหิ
สห คมน ๔ ผาสุ อาคมน ๕ ผาสุ คมนาคมน ผาสุ [๖] นิสชฺชน ผาสุ
นิปชฺชน ๗ ผาสุ อาลปน ผาสุ สลฺลปน ผาสุ [๘] สมุลลฺ ปน ผาสุ ฯ
น ปุตฺตมิจฺเฉยฺย กุโต สหายนฺติ ปุตฺตมฺป น อิจฺเฉยฺย น
สาทิเยยฺย [๙] น ปหเยยฺย นาภิชปฺเปยฺย กุโต มิตฺต วา สนฺทิฏ 
วา สมฺภตฺต วา สหาย วา อิจฺฉิสฺสติ สาทิยิสฺสติ ปหยิสฺสติ
อภิชปฺปสฺสตีติ ๑๐ น ปุตตฺ มิจฺเฉยฺย กุโต สหาย ฯ
[๖๖๗] เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ เอโกติ โส
ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ ปพฺพชฺชาสงฺขาเตน เอโก อทุติยฏเน เอโก
ตณฺหาปหานฏเน เอโก เอกนฺตวีตราโคติ เอโก เอกนฺตวีตโทโสติ
เอโก เอกนฺตวีตโมโหติ เอโก เอกนฺตนิกฺกิเลโสติ เอโก
เอกายนมคฺค คโตติ เอโก เอโก อนุตฺตร ปจฺเจกสมฺโพธึ
อภิสมฺพุทฺโธติ เอโก ฯ
#๑ ม. เอกเมกมฺป ฯ ๒ ม. อนฺทุยา ฯ ๓ ม. อตฺรโช ฯ ๔ ม. อาคมน ฯ
#๕ ม. คมน ฯ เอวมุปริป ฯ ๖ ม. าน ผาสุ ฯ ๗ ม. สยน ฯ ๘ ม. อฺลฺลปน
#ผาสุ ฯ ๙ ม. น ปตฺถเยยฺย ฯ ๑๐ ม. อิจฺเฉยฺย สาทิเยยฺย ปตฺถเยยฺย ปหเยยฺย
#อภิชปฺเปยฺยาติ ฯ เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ
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กถ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ ปพฺพชฺชาสงฺขาเตน เอโก ฯ โส
ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ [๑] ฆราวาสปลิโพธ ฉินฺทิตวฺ า ปุตฺตทารปลิโพธ
ฉินฺทิตฺวา าติปลิโพธ ฉินฺทิตฺวา สนฺนิธิปลิโพธ ฉินฺทิตฺวา
เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชิตฺวา อกิฺจนภาว อุปคนฺตฺวา เอโก จรติ วิจรติ
อิริยติ วตฺเตติ ปาเลติ ยเปติ ยาเปตีติ เอว โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
ปพฺพชฺชาสงฺขาเตน เอโก ฯ
กถ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ อทุติยฏเน เอโก ฯ โส เอว
ปพฺพชิโต สมาโน เอโก อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ
ปฏิเสวติ อปฺปสทฺทานิ อปฺปนิคฺโฆสานิ วิชนวาตานิ มนุสฺสราหเสยฺยกานิ
ปฏิสลฺลานสารุปฺปานิ โส เอโก คจฺฉติ เอโก ติฏติ
เอโก นิสีทติ เอโก เสยฺย กปฺเปติ เอโก คาม ปณฺฑาย ปวิสติ
เอโก อภิกฺกมติ เอโก ปฏิกฺกมติ เอโก รโห นิสที ติ เอโก จงฺกม
อธิฏาติ เอโก จรติ วิจรติ อิริยติ วตฺเตติ ปาเลติ ยเปติ
ยาเปตีติ เอว โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ อทุติยฏเน เอโก ฯ
กถ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ ตณฺหาปหานฏเน เอโก ฯ โส
เอว เอโก อทุติโย อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต วิหรนฺโต
มหาปธาน ปทหนฺโต มาร สเสน ๒ นมุจึ [๓] ปมตฺตพนฺธธ วิธมิตฺวา ๔
ตณฺห ชาลินึ สริต ๕ วิสตฺติก ปชหิ วิโนเทสิ พฺยนฺตีมกาสิ
อนภาวงฺคเมสิ ฯ
#๑ ม. สพฺพ ฯ ๒ ม. สเสนก ฯ ๓ ม. กณฺห ฯ ๔ ม. วิธเมตฺวา จ ฯ
#๕ ม. วิสริต ฯ
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ตณฺหาทุติโย ปุรโิ ส
ทีฆมทฺธาน สสร
อิตฺถภาวฺถาภาว
สสาร นาติวตฺตติ
เอวมาทีนว ตฺวา
ตณฺหา ทุกฺขสฺส สมฺภว
วีตตโณฺห อนาทาโน สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเชติ ฯ
เอว โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ ตณฺหาปหานฏเน เอโก ฯ
กถ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ เอกนฺตวีตราโคติ เอโก ฯ ราคสฺส
ปหีนตฺตา เอกนฺตวีตราโคติ เอโก ฯ โทสสฺส ปหีนตฺตา
เอกนฺตวีตโทโสติ เอโก ฯ โมหสฺส ปหีนตฺตา เอกนฺตวีตโมโหติ
เอโก ฯ กิเลสาน ปหีนตฺตา เอกนฺตนิกฺกิเลโสติ เอโก ฯ เอว
โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ เอกนฺตวีตราโคติ เอโก ฯ
กถ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ เอกายนมคฺค คโตติ เอโก ฯ
เอกายนมคฺโค วุจฺจนฺติ จตฺตาโร สติปฏานา จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา
จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ พลานิ สตฺต
โพชฺฌงฺคา อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค ฯ
เอกายน ชาติขยนฺตทสฺสี
มคฺค ปชานาติ หิตานุกมฺป
เอเตน มคฺเคน ตรึสุ ปุพฺเพ
ตริสฺสนฺติ เจว ตรนฺติ โอฆนฺติ ฯ
เอว โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ เอกายนมคฺค คโตติ เอโก ฯ
กถ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ เอโก อนุตฺตร ปจฺเจกสมฺโพธึ
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อภิสมฺพุทฺโธติ เอโก ฯ โพธิ วุจฺจติ จตูสุ มคฺเคสุ าณ ปฺา
ปฺินฺทฺริย ปฺาพล ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค วีมสา วิปสฺสนา
สมฺมาทิฏิ ฯ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ ปจฺเจกพุทฺธาเณน สจฺจานิ
พุชฺฌิ สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ พุชฺฌิ สพฺเพ สงฺขารา
ทุกฺขาติ พุชฺฌิ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ พุชฺฌิ อวิชฺชาปจฺจยา
สงฺขาราติ พุชฺฌิ สงฺขารปจฺจยา วิฺาณนฺติ พุชฺฌิ วิฺาณปจฺจยา
นามรูปนฺติ พุชฺฌิ นามรูปปจฺจยา สฬายตนนฺติ พุชฺฌิ
สฬายตนปจฺจยา ผสฺโสติ พุชฺฌิ ผสฺสปจฺจยา เวทนาติ พุชฺฌิ
เวทนาปจฺจยา ตณฺหาติ พุชฌ
ฺ ิ ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานนฺติ พุชฌ
ฺ ิ
อุปาทานปจฺจยา ภโวติ พุชฺฌิ ภวปจฺจยา ชาตีติ พุชฺฌิ ชาติปจฺจยา
ชรามรณนฺติ พุชฌ
ฺ ิ อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธติ พุชฌ
ฺ ิ
สงฺขารนิโรธา วิฺาณนิโรโธติ พุชฌ
ฺ ิ วิฺาณนิโรธา
นามรูปนิโรโธติ พุชฺฌิ นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ พุชฌ
ฺ ิ
สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธติ พุชฌ
ฺ ิ ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธติ
พุชฺฌิ เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธติ พุชฺฌิ ตณฺหานิโรธา
อุปาทานนิโรโธติ พุชฌ
ฺ ิ อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธติ พุชฺฌิ
ภวนิโรธา ชาตินิโรโธติ พุชฌ
ฺ ิ ชาตินิโรธา ชรามรณนิโรโธติ
พุชฺฌิ อิท ทุกฺขนฺติ พุชฺฌิ อย ทุกฺขสมุทโยติ พุชฺฌิ อย
ทุกฺขนิโรโธติ พุชฺฌิ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ พุชฺฌิ
อิเม อาสวาติ พุชฺฌิ อย อาสวสมุทโยติ พุชฺฌิ อย
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อาสวนิโรโธติ พุชฺฌิ อย อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทาติ พุชฌ
ฺ ิ อิเม
ธมฺมา อภิฺาตพฺพาติ พุชฌ
ฺ ิ อิเม ธมฺมา ปหาตพฺพาติ พุชฺฌิ
อิเม ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ พุชฺฌิ ฉนฺน ผสฺสายตนาน สมุทยฺจ
อตฺถงฺคมฺจ [๒] อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ พุชฺฌิ ฉนฺน อุปาทานกฺขนฺธาน
สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ พุชฺฌิ
จตุนฺน มหาภูตาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อาทีนวฺจ
นิสฺสรณฺจ พุชฺฌิ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ
พุชฺฌิ ย พุชฺฌิตพฺพ อนุพุชฺฌิตพฺพ สมฺพุชฺฌติ พฺพ ผุสิตพฺพ
สจฺฉิกาตพฺพ สพฺพนฺต เตน ปจฺเจกโพธิาเณน พุชฺฌิ อนุพุชฺฌิ
สมฺพุชฺฌิ [๒] ผุเสสิ สจฺฉากาสีติ เอว โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ เอโก
อนุตฺตร ปจฺเจกสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ เอโก ฯ
จเรติ อฏ จริยาโย อิริยาปถจริยา อายตนจริยา สติจริยา
สมาธิจริยา าณจริยา มคฺคจริยา ปฏิปตฺติจริยา โลกตฺถจริยา ฯ
อิริยาปถจริยาติ จตูสุ อิรยิ าปเถสุ ฯ อายตนจริยาติ ฉสุ อชฺฌตฺติกพาหิเรสุ
อายตเนสุ ฯ สติจริยาติ จตูสุ สติปฏาเนสุ ฯ
สมาธิจริยาติ จตูสุ ฌาเนสุ ฯ าณจริยาติ จตูสุ อริยสจฺเจสุ ฯ
มคฺคจริยาติ จตูสุ มคฺเคสุ ๓ ฯ ปฏิปตฺติจริยาติ จตูสุ สามฺผเลสุ ฯ
โลกตฺถจริยาติ ตถาคเตสุ อรหนฺเตสุ สมฺมาสมฺพุทฺเธสุ ปเทสโต
ปจฺเจกสมฺพุทฺเธสุ ปเทสโต สาวเกสุ ฯ อิรยิ าปถจริยา จ
ปณิธิสมฺปนฺนาน อายตนจริยา จ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาราน
#๑ ม. อสฺสาทฺจ ฯ เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ ๒ ม. อธิคจฺฉิ ฯ ๓ ม. อริยมคฺเคสุ ฯ
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สติจริยา จ อปฺปมาทวิหารีน สมาธิจริยา จ อธิจิตฺตมนุยุตฺตาน
าณจริยา จ พุทฺธิสมฺปนฺนาน มคฺคจริยา จ สมฺมาปฏิปนฺนาน
ปฏิปตฺติจริยา จ อธิคตผลาน โลกตฺถจริยา จ ตถาคตาน
อรหนฺตาน สมฺมาสมฺพุทฺธาน ปเทสโต ปจฺเจกสมฺพุทฺธาน
ปเทสโต สาวกาน ฯ อิมา อฏ จริยาโย ฯ อปราป อฏ จริยาโย
อธิมุจฺจนฺโต สทฺธาย จรติ ปคฺคณฺหนฺโต วิริเยน จรติ
อุปฏเปนฺโต สติยา จรติ อวิกฺเขป กโรนฺโต สมาธินา จรติ
ปชานนฺโต ปฺาย จรติ วิชานนฺโต วิฺาเณน ๑ จรติ เอว
ปฏิปนฺนสฺส กุสลา ธมฺมา อายาเปนฺตีติ อายตนจริยาย จรติ
เอว ปฏิปนฺโน วิเสสมธิคจฺฉตีติ วิเสสจริยาย จรติ อิมา อฏ
จริยาโย ฯ อปราป อฏ จริยาโย ทสฺสนจริยา จ
สมฺมาทิฏิยา อภิโรปนจริยา จ สมฺมาสงฺกปฺปสฺส ปริคฺคหจริยา จ
สมฺมาวาจาย สมุฏานจริยา จ สมฺมากมฺมนฺตสฺส โวทานจริยา
จ สมฺมาอาชีวสฺส ปคฺคหจริยา จ สมฺมาวายามสฺส
อุปฏานจริยา จ สมฺมาสติยา อวิกฺเขปจริยา จ สมฺมาสมาธิสฺส
อิมา อฏ จริยาโย ฯ
ขคฺควิสาณกปฺโปติ ยถา ขคฺคสฺส นาม วิสาณ เอก โหติ
อทุติย เอวเมว โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ ตกฺกปฺโป ตสฺสทิโส
ตปฺปฏิภาโค ฯ ยถา อติโลณ วุจฺจติ โลณกปฺโป อติติตฺติก วุจฺจติ
ติตฺติกปฺโป อติมธุร วุจฺจติ มธุกปฺโป อติอุณฺห วุจฺจติ
#๑ ม. วิฺาณจริยาย ฯ
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อคฺคิกปฺโป อติสีตล วุจฺจติ หิมกปฺโป มหาอุทกกฺขนฺโธ วุจฺจติ
สมุทฺทกปฺโป มหาภิฺาพลปฺปตฺโต สาวโก วุจฺจติ สตฺถุกปฺโป
เอว โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ ตกฺกปฺโป ตสฺสทิโส ตปฺปฏิภาโค เอโก
อทุติโย มุตฺตพนฺธโน สมฺมา โลเก จรติ วิจรติ อิริยติ วตฺเตติ
ปาเลติ ยเปติ ยาเปตีติ เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ เตนาห
โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑ
อเหย อฺตรมฺป เตส
น ปุตฺตมิจฺเฉยฺย กุโต สหาย
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๖๖๘] สสคฺคชาตสฺส ภวนฺติ เสฺนหา
เสฺนหนฺวย ทุกขฺ มิท ปโหติ
อาทีนว เสฺนหช เปกฺขมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๖๖๙] สสคฺคชาตสฺส ภวนฺติ เสฺนหาติ สสคฺคาติ เทฺว
สสคฺคา ทสฺสนสสคฺโค จ สวนสสคฺโค จ ฯ
กตโม ทสฺสนสสคฺโค ฯ อิเธกจฺโจ ปสฺสติ อิตฺถึ วา กุมารึ
วา อภิรูป ทสฺสนีย ปาสาทิก ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย
สมนฺนาคต ทิสฺวา ปสฺสติ ฺวา อนุพฺยฺชนโส นิมิตฺต คณฺหาติ เกสา
วา โสภณา ๑ มุข วา โสภณ อกฺขิ วา โสภณ กณฺณา วา
#๑ ม. โสภนา ฯ เอวมุปริป ฯ
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โสภณา นาสา วา โสภณา โอฏ วา โสภณ ทนฺตา วา
โสภณา มุข วา โสภณ คิวา วา โสภณา ถนา วา โสภณา
อุร วา โสภณ อุทร วา โสภณ กฏิ วา โสภณา อุรุ ๑ วา
โสภณา ชงฺฆา วา โสภณา หตฺถา วา โสภณา องฺคุลิโย วา
โสภณา นขา วา โสภณาติ ทิสฺวา ปสฺสติ ฺวา อภินนฺทติ
อภิวทติ อภิปตฺเถติ อนุปฺปาเทติ อนุพนฺธติ ราคพนฺธน อย
ทสฺสนสสคฺโค ฯ
กตโม สวนสสคฺโค ฯ อิเธกจฺโจ สุณาติ อมุกสฺมึ นาม
คาเม วา นิคเม วา อิตถฺ ี วา กุมารี วา อภิรูปา ทสฺสนียา
ปาสาทิกา ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคตาติ สุตวฺ า
สุณิตฺวา อภินนฺทติ อภิวทติ อภิปตฺเถติ อนุปฺปาเทติ อนุพนฺธติ
ราคพนฺธน อย สวนสสคฺโค ฯ
เสฺนหาติ เทฺว เสฺนหา ตณฺหาเสฺนโห จ ทิฏิเสฺนโห จ ฯ
กตโม ตณฺหาเสฺนโห ฯ ยาวตา ตณฺหาสงฺขาเตน สีมกต
มริยาทิกต ๒ โอธิกต ปริยนฺติกต ปริคฺคหิต มมายิต อิท มม
เอต มม เอตฺตก มม เอตฺตาวตา มม มม รูปา สทฺทา คนฺธา
รสา โผฏพฺพา อตฺถรณา ปาปุรณา ทาสีทาสา อเชฬกา กุกฺกฏุ สูกรา
หตฺถิควาสฺสวฬวา เขตฺต วตฺถุ หิรฺ สุวณฺณ คามนิคมราชธานิโย
รฏฺจ ชนปโท จ โกโส จ โกฏาคารฺจ
เกวลมฺป มหาปวึ ตณฺหาวเสน มมายติ ยาวตา อฏสตตณฺหาวิปรีตา
#๑ ม. อูรู ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อย ตณฺหาเสฺนโห ฯ
กตโม ทิฏิเสฺนโห ฯ วีสติวตฺถุกา สกฺกายทิฏิ ทสวตฺถุกา
มิจฺฉาทิฏิ ทสวตฺถุกา อนฺตคฺคาหิกา ทิฏิ ยา เอวรูปา ทิฏิ
ทิฏิคต ทิฏิคหน ทิฏิกนฺตาโร ทิฏิวิสูกายิก ทิฏิวิปผฺ นฺทิต
ทิฏิสฺโชน คาโห ปฏิคฺคาโห อภินิเวโส ปรามาโส กุมฺมคฺโค
มิจฺฉาปโถ มิจฺฉตฺต ติตฺถายตน วิปริเยสคฺคาโห ๑ วิปรีตคฺคาโห
วิปฺปลฺลาสคฺคาโห มิจฺฉาคาโห อยาถาวกสฺมึ ยาถาวกนฺติ คาโห
ยาวตา ทฺวาสฏี ทิฏิคตานิ อย ทิฏิเสฺนโห ฯ
สสคฺคชาตสฺส ภวนฺติ เสฺนหาติ วิปฺปลฺลาสปจฺจยา จ
ทสฺสนสวนสสคฺคปจฺจยา จ ตณฺหาเสฺนโห จ ทิฏิเสฺนโห จ ภวนฺติ
ชายนฺติ สฺชายนฺติ นิพฺพตฺตนฺติ อภินิพฺพตฺตนฺติ ปาตุภวนฺตีติ
สสคฺคชาตสฺส ภวนฺติ เสฺนหา ฯ
[๖๗๐] เสฺนหนฺวย ทุกฺขมิท ปโหตีติ เสฺนโหติ เทฺว เสฺนาห
ตณฺหาเสฺนโห จ ทิฏิเสฺนโห จ ฯเปฯ อย ตณฺหาเสฺนโห ฯเปฯ
อย ทิฏิเสฺนโห ฯ ทุกฺขมิท ปโหตีติ อิเธกจฺโจ กาเยน ทุจฺจริต
จรติ วาจาย ทุจฺจริต จรติ มนสา ทุจฺจริต จรติ ปาณมฺป
หนติ อทินนฺ มฺป อาทิยติ สนฺธิมฺป ฉินฺทติ วิโลปมฺป ๒ 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
#๑ ม. วิปริยาสคฺคาโห ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. นิลฺโลปมฺป ฯ

สุตฺต ขุ. จูฬนิทฺเทโส - หนาที่ 327

ตเมน ราชา [๑] ปริภาสติ ฯ โส ปริภาสปจฺจยาป ทุกฺขโทมนสฺส
ปฏิสเวเทติ ฯ เอต ภย ทุกฺขโทมนสฺส กุโต ชาต ฯ ตสฺส
เสฺนหปจฺจยา จ นนฺทิปจฺจยา จ ราคปจฺจยา จ นนฺทิราคปจฺจยา
จ ชาต ฯ เอตฺตเกนป ราชา น ตุสฺสติ ฯ ตเมน ราชา พนฺธาเปติ
อนฺทุพนฺธเนน วา รชฺชพุ นฺธเนน วา สงฺขลิกพนฺธเนน วา [๒]
ลตาพนฺธเนน วา [๓] ปริกฺเขปพนฺธเนน วา คามพนฺธเนน วา
นิคมพนฺธเนน วา นครพนฺธเนน ๔ วา รฏพนฺธเนน วา ชนปทพนฺธเนน
วา อนฺตมโส สวจนียมฺป กโรติ น เต ลพฺภา อิโต
นิกฺขมิตุนฺติ ๕ ฯ โส พนฺธนปจฺจยาป ทุกฺขโทมนสฺส ปฏิสเวเทติ ฯ
เอต ภย ทุกฺขโทมนสฺส กุโต ชาต ฯ ตสฺส เสฺนหปจฺจยา จ
นนฺทิปจฺจยา จ ราคปจฺจยา จ นนฺทริ าคปจฺจยา จ ชาต ฯ
เอตฺตเกนป ราชา น ตุสสฺ ติ ฯ ตเมน ราชา ตสฺส ๖ ธน อาหราเปติ
สต วา สหสฺส วา ฯ โส ธนชานิปจฺจยาป ทุกฺขโทมนสฺส
ปฏิสเวเทติ ฯ เอต ภย ทุกฺขโทมนสฺส กุโต ชาต ฯ ตสฺส
เสฺนหปจฺจยา จ นนฺทิปจฺจยา จ ราคปจฺจยา จ นนฺทิราคปจฺจยา
จ ชาต ฯ เอตฺตเกนป ราชา น ตุสฺสติ ฯ [๗] ราชา ตสฺส ๘ วิวิธา
กมฺมการณา การาเปติ กสาหิป ตาเฬติ เวตฺเตนป ๙ ตาเฬติ
อฑฺฒทณฺเฑนป ๑๐ ตาเฬติ หตฺถมฺป ฉินฺทติ ปาทมฺป ฉินฺทติ
หตฺถปาทมฺป ฉินฺทติ กณฺณมฺป ฉินฺทติ นาสมฺป ฉินฺทติ
กณฺณนาสมฺป ฉินฺทติ พิลงฺคถาลิกมฺป กโรติ สงฺขมุณฺฑกมฺป ๑๑
#๑ ม. ต ฯ ๒ ม. เวตฺตพนฺธเนน วา ฯ ๓ ม. ปกฺเขปพนฺธเนน วา ฯ ๔ ม. นิคมพนฺธเนน ฯ
#๕ ม. ปกฺกมิตุนฺติ ฯ ๖ ม. ตสฺเสว ฯ ๗ ม. ตเมน ฯ ๘ อย ปาโ นตฺถิ ฯ
#๙ ม. เวตฺเตหิป ฯ ๑๐ ม. อฑฺฒทณฺเฑหิป ฯ ๑๑ ม. สงฺขมุณฺฑิกมฺป ฯ
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กโรติ ราหุมุขมฺป กโรติ โชติมาลิกมฺป กโรติ หตฺถปชฺโชติกมฺป
กโรติ เอรกวฏฏิกมฺป ๑ กโรติ จิรวาสิกมฺป ๒ กโรติ เอเณยฺยกมฺป
กโรติ พลิสมสิกมฺป กโรติ กหาปณิกมฺป กโรติ ขาราปตจฺฉิกมฺป
กโรติ ปลิฆปริวตฺติกมฺป กโรติ ปลาลปกมฺป กโรติ
ตตฺเตนป เตเลน โอสิฺจติ สุนเขนป ๓ ขาทาเปติ ชีวนฺตมฺป
สูเล อุตฺตาเสติ อสินา ๔ สีส ฉินฺทติ ฯ โส กมฺมการณปจฺจยาป
ทุกฺขโทมนสฺส ปฏิสเวเทติ ฯ เอต ภย ทุกฺขโทมนสฺส
กุโต ชาต ฯ ตสฺส เสฺนหปจฺจยา จ นนฺทิปจฺจยา จ ราคปจฺจยา
จ นนฺทิราคปจฺจยา จ ชาต 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 ๕ ตตฺต อโยขิล หตฺเถ คเมนฺติ
ตตฺต อโยขิล ทุติเย หตฺเถ คเมนฺติ ตตฺต อโยขิล ปาเท
คเมนฺติ ตตฺต อโยขิล ทุติเย ปาเท คเมนฺติ ตตฺต อโยขิล
มชฺเฌ อุรสฺมึ คเมนฺติ ฯ โส ตตฺถ ทุกขฺ า ติปฺปา ๖ [๗] กฏกา เวทนา
ปฏิสเวเทติ น จ ตาว กาล กโรติ ยาว น ต ปาปกมฺม
พฺยนฺตีโหติ ฯ เอต ภย ทุกฺขโทมนสฺส กุโต ชาต ฯ ตสฺส
เสฺนหปจฺจยา จ นนฺทิปจฺจยา จ ราคปจฺจยา จ นนฺทิราคปจฺจยา
จ ชาต ฯ ตเมน นิรยปาลา สเวสิตฺวา ๘ กุธารีหิ ๙ ตจฺฉนฺติ ฯ
ตเมน นิรยปาลา อุทฺธปาท อโธสิร คเหตฺวา วาสีหิ ตจฺฉนฺติ ฯ
#๑ ม. เอรกวตฺติกมฺป ฯ ๒ ม. จีรกวาสิกมฺป ฯ ๓ ม. สุนเขหิป ฯ ๔ ม. อสินาป ฯ
#๕ ม. กโรนฺติ ฯ ๖ ม. ติพพฺ า ฯ เอวมุปริป ฯ ๗ ม. ขรา ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุ ฯ
#๘ ม. สเวเสตฺวา ฯ ๙ ม. กุารีหิ ฯ
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ตเมน นิรยปาลา รเถ โยเชตฺวา อาทิตฺตาย ปวิยา สมฺปชฺชลิตาย
สฺโชติภูตาย ๑ สาเรนฺติป ปจฺจาสาเรนฺติป ฯ ตเมน นิรยปาลา
มหนฺต องฺคารปพฺพต อาทิตฺต สมฺปชฺชลิต สฺโชติภูต
อาโรเปนฺติป โอโรเปนฺติป ฯ ตเมน นิรยปาลา อุทฺธปาท อโธสิร
คเหตฺวา ตตฺตาย โลหกุมฺภิยา ปกฺขปิ นฺติ อาทิตฺตาย สมฺปชฺชลิตาย
สฺโชติภูตาย ฯ โส ตตฺถ เผณุทฺเทหก ปจฺจติ ฯ โส
ตตฺถ เผณุทฺเทหก ปจฺจมาโน สกิมฺป อุทฺธ คจฺฉติ สกิมปฺ 
อโธ คจฺฉติ สกิมฺป ติรยิ  คจฺฉติ ฯ โส ตตฺถ ทุกฺขา ติปฺปา
กฏกา เวทนา ปฏิสเวเทติ น จ ตาว กาล กโรติ ยาว
น ต ปาปกมฺม พฺยนฺตีโหติ ฯ เอต ภย ทุกฺขโทมนสฺส กุโต
ชาต ฯ ตสฺส เสฺนหปจฺจยา จ นนฺทิปจฺจยา จ ราคปจฺจยา จ
นนฺทิราคปจฺจยา จ ชาต ฯ ตเมน นิรยปาลา นิรเย ๒ ปกฺขิปนฺติ ฯ
โส โข ปน มหานิรโย
จตุกฺกณฺโณ จตุทฺวาโร วิภตฺโต ภาคโส มิโต
อโยปาการปริยนฺโต อยสา ปฏิกุชชฺ ิโต ฯ
ตสฺส อโยมยา ภูมิ
ชลิตา เตชสา ยุตา
สมนฺตา โยชนสต
ผริตฺวา ติฏติ สพฺพทา ฯ
กทริยา ตปนา โฆรา อจฺจิมนฺโต ทุราสทา
โลมหสนรูปา จ
ภิสฺมา ๓ ปฏิภยา ทุกขฺ า ฯ
ปุรตฺถมิ าย จ ภิตฺติยา อจฺจิกฺขนฺโธ สมุฏิโต
#๑ ม. สโชติภูตาย ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. มหานิรเย ฯ ๓ ม. เภสนา ฯ
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ฑหนฺโต ปาปกมฺมนฺเต ปจฺฉิมาย ปฏิหฺติ ฯ
ปจฺฉิมาย จ ภิตฺติยา อจฺจิกฺขนฺโธ สมุฏิโต
ฑหนฺโต ปาปกมฺมนฺเต ปุรตฺถิมาย ๑ ปฏิหฺติ ฯ
ทกฺขิณาย จ ภิตฺติยา อจฺจิกฺขนฺโธ สมุฏิโต
ฑหนฺโต ปาปกมฺมนฺเต อุตตฺ ราย ปฏิหฺติ ฯ
อุตฺตราย จ ภิตฺติยา อจฺจิกฺขนฺโธ สมุฏิโต
ฑหนฺโต ปาปกมฺมนฺเต ทกฺขิณาย ปฏิหฺติ ฯ
เหฏิโต ๒ จ สมุฏ ิโต ๓ อจฺจิกฺขนฺโธ ภยานโก
ฑหนฺโต ปาปกมฺมนฺเต ฉทนมฺหิ ปฏิหฺติ ฯ
ฉทนมฺหา สมุฏิโต ๓ อจฺจิกฺขนฺโธ ภยานโก
ฑหนฺโต ปาปกมฺมนฺเต ภูมยิ  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 ทฬฺหตฺต น ภสฺมา โหนฺติ ๔ นป มสิ ฯ
ปุรตฺถิเมนป ธาวนฺติ ตโต ธาวนฺติ ปจฺฉโต ๕
อุตฺตเรนป ธาวนฺติ
ตโต ธาวนฺติ ทกฺขิณ ฯ
ย ย ทิสมฺป ธาวนฺติ ๖ ต ต ทฺวาร ปถิยฺยติ ๗
#๑ ม. ปุริมาย ฯ ๒ ม. เหฏโต ฯ ๓ ม. สมุฏาย ฯ ๔ ม. โหติ ฯ ๕ ม. ปจฺฉิม ฯ
#๖ ม. ทิส ปธาวนฺติ ฯ ๗ ม. ปธียติ ฯ
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อภินิกฺขมิตาสา เต
สตฺตา โมกฺข คเวสิโน ฯ
น เต ตโต นิกฺขมิตุ ลภนฺติ กมฺมปจฺจยา
เตสฺจ ปาปก กมฺม ๑ อวิปกฺก กต พหุนฺติ ฯ
เอต ภย ทุกฺขโทมนสฺส กุโต ชาต ฯ ตสฺส เสฺนหปจฺจยา จ
นนฺทิปจฺจยา จ ราคปจฺจยา จ นนฺทริ าคปจฺจยา จ ชาต ฯ ยานิ
จ เนรยิกานิ ทุกฺขานิ ยานิ จ ติรจฺฉานโยนิกานิ ทุกฺขานิ ยานิ
จ ปตฺติวิสยิกานิ ทุกฺขานิ ยานิ จ มานุสกานิ ทุกฺขานิ ตานิ
กุโต ชาตานิ กุโต สฺชาตานิ กุโต นิพฺพตฺตานิ กุโต อภินพิ ฺพตฺตานิ
กุโต ปาตุภูตานิ ฯ [๒] เสฺนหปจฺจยา จ นนฺทปิ จฺจยา จ
ราคปจฺจยา จ นนฺทิราคปจฺจยา จ ภวนฺติ สมฺภวนฺติ ชายนฺติ
สฺชายนฺติ นิพฺพตฺตนฺติ อภินิพฺพตฺตนฺติ ปาตุภวนฺตีติ เสฺนหนฺวย
ทุกฺขมิท ปโหติ ฯ
[๖๗๑] อาทีนว เสฺนหช เปกฺขมาโนติ เสฺนโหติ เทฺว เสฺนหา
ตณฺหาเสฺนโห จ ทิฏิเสฺนโห จ ฯเปฯ อย ตณฺหาเสฺนโห ฯเปฯ
อย ทิฏิเสฺนโห ฯ อาทีนว เสฺนหช เปกฺขมาโนติ ตณฺหาเสฺนเห
จ ทิฏิเสฺนเห ๓ จ อาทีนว เปกฺขมาโน [๔] โอโลกยมาโน
นิชฺฌายมาโน อุปปริกฺขมาโนติ อาทีนว เสฺนหช เปกฺขมาโน ฯ เอโก
จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
สสคฺคชาตสฺส ภวนฺติ เสฺนหา
เสฺนหนฺวย ทุกขฺ มิท ปโหติ
#๑ ม. ปาปกมฺมนฺต ฯ ๒ ม. ตสฺส ฯ ๓ ม. ตณฺหาเสฺนโห จ ทิฏิเสฺนโห จ ฯ
#๔ ม. ทกฺขมาโน ฯ เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ
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อาทีนว เสฺนหช เปกฺขมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๖๗๒] มิตฺเต สุหชฺเช อนุกมฺปมาโน
หาเปติ อตฺถ ปฏิพทฺธจิตฺโต
เอต ภย สนฺถเว เปกฺขมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๖๗๓] มิตฺเต สุหชฺเช อนุกมฺปมาโน หาเปติ อตฺถ ปฏิพทฺธจิตฺโตติ
มิตฺโตุ ๑ เทฺว มิตฺตา อาคาริกมิตฺโต จ อนาคาริกมิตฺโต จ ฯ
กตโม อาคาริกมิตฺโต ฯ อิเธกจฺโจ ทุทฺทท ททาติ ทุจฺจช
จชติ ทุกกฺ ร กโรติ ทุกฺขม ขมติ คุยฺหมสฺส อาจิกฺขติ
คุยฺหมสฺส ปริคุยฺหติ ๒ อาปทาสุ น วิชหติ ชีวิต จสฺส ๓ อตฺถาย
ปริจฺจตฺต โหติ ขีเณ นาติมฺติ อย อาคาริกมิตฺโต ฯ
กตโม อนาคาริกมิตฺโต ฯ อิธ ภิกขฺ ุ ปโย จ โหติ มนาโป
จ โหติ ๔ ครุ จ ภาวนิโย จ [๕] วจนกฺขโม จ คมฺภีรฺจ กถ กตฺตา
อฏาเน จ น นิโยเชติ อธิสีเล สมาทเปติ จตุนฺน สติปฏานาน
ภาวนานุโยเค สมาทเปติ จตุนฺน สมฺมปฺปธานาน ฯเปฯ
จตุนฺน อิทธฺ ิปฺปาทาน ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน ปฺจนฺน พลาน
สตฺตนฺน โพชฺฌงฺคาน อริยสฺส อฏงฺคิกสฺส มคฺคสฺส ภาวนานุโยเค
สมาทเปติ อย อนาคาริกมิตฺโต ฯ
#๑ ม. มิตฺตาติ ฯ ๒ ม. ปริคูหติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. ชีวิตมฺปสฺส ฯ
#๔ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕ ม. วตฺตา จ ฯ
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สุหชฺชา วุจฺจนฺติ เยหิ สห คมน ผาสุ อาคมน ผาสุ
คมนาคมน ผาสุ าน ผาสุ นิสฺสชฺชน ผาสุ สยน ผาสุ
อาลปน ผาสุ สลฺลปน ผาสุ อุลฺลปน ผาสุ สมุลฺลปน
ผาสุ ฯ
มิตฺเต สุหชฺเช อนุกมฺปมาโน หาเปติ อตฺถนฺติ มิตฺเต จ
สุหชฺเช จ สนฺทิฏเ จ สมฺภตฺเต จ สหาเย จ อนุกมฺปมาโน
อนุเปกฺขมาโน อนุคฺคยฺหมาโน อตฺตตฺถมฺป ปรตฺถมฺป หาเปติ
อุภยตฺถมฺป หาเปติ ทิฏธมฺมิกมฺป อตฺถ หาเปติ สมฺปรายิกมฺป
อตฺถ หาเปติ ปรมตฺถมฺป หาเปติ [๑] ปริธเสติ ปริสชฺเชติ ๒
อนฺตรธาเปตีติ มิตฺเต สุหชฺเช อนุกมฺปมาโน หาเปติ อตฺถ ฯ
ปฏิพทฺธจิตฺโตติ ทฺวีหิ การเณหิ ปฏิพทฺธจิตฺโต โหติ อตฺตาน
วา นีจ เปนฺโต ปร อุจฺจ เปนฺโต ปฏิพทฺธจิตฺโต โหติ
อตฺตาน วา อุจฺจ เปนฺโต ปร นีจ เปนฺโต ปฏิพทฺธจิตฺโต
โหติ ฯ
กถ อตฺตาน นีจ เปนฺโต ปร อุจฺจ เปนฺโต ปฏิพทฺธจิตฺโต
โหติ ฯ ตุเมฺห เม พหูปการกา ๓ อห ตุเมฺห นิสฺสาย ลภามิ
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร ยมฺป เม
อฺเ ทาตุ วา กาตุ วา มฺนฺติ ตุเมฺห นิสสฺ าย ตุเมฺห
สมฺปสฺสนฺตา ยมฺป เม โปราณ มาตาเปตฺติก นามโคตฺต ตมฺป [๔]
อนฺตรหิต ตุเมฺหหิ อห ายามิ อสุกสฺส กุลุปโก อสุกาย
#๑ ม. ปหาเปติ ปริหาเปติ ฯ ๒ ม. ปริวชฺเชติ ฯ ๓ ม. พหูปการา ฯ ๔ ม. เม ฯ
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กุลุปโกติ เอว อตฺตาน นีจ เปนฺโต ปร อุจฺจ เปนฺโต
ปฏิพทฺธจิตฺโต โหติ ฯ
กถ อตฺตาน อุจฺจ เปนฺโต ปร นีจ เปนฺโต ปฏิพทฺธจิตฺโต
โหติ 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
อุทฺเทสมฺป ปริปุจฺฉมฺป สีลมฺป อุโปสถมฺป ๑ อาจิกฺขามิ นวกมฺม
อธิฏามิ อถ จ ๒ ปน ตุเมฺห ม ปริจฺจชิตฺวา ๓ อฺเ สกฺกโรถ
ครุกโรถ มาเนถ ปูเชถาติ เอว อตฺตาน อุจฺจ เปนฺโต ปร
นีจ เปนฺโต ปฏิพทฺธจิตฺโต โหตีติ มิตฺเต สุหชฺเช อนุกมฺปมาโน
หาเปติ อตฺถ ปฏิพทฺธจิตฺโต ฯ
[๖๗๔] เอต ภย สนฺถเว เปกฺขมาโนติ ภยนฺติ ชาติภย
ชราภย พฺยาธิภย มรณภย ราชภย โจรภย อคฺคิภย อุทกภย
อตฺตานุวาทภย ปรานุวาทภย ทณฺฑภย ทุคฺคติภย อูมิภย กุมฺภลิ ภย
อาวฏฏภย สสสุมารภย ๔ อาชีวิกาภย ๕ อสิโลกภย ปริสสารชฺชภย [๖]
ภยานก ฉมฺภิตตฺต โลมหโส เจตโส อุพฺเพคฺโค ๗ อุตฺราโส ฯ
สนฺถเวติ เทฺว สนฺถวา ตณฺหาสนฺถโว จ ทิฏิสนฺถโว จ ฯเปฯ8
อย ตณฺหาสนฺถโว ฯเปฯ อย ทิฏิสนฺถโว ฯ เอต ภย สนฺถเว
เปกฺขมาโนติ เอต ภย สนฺถเว เปกฺขมาโน โอโลกยมาโน
#๑ ม. อุทฺเทส เทมิ ปริปุจฉฺ  เทมิ อุโปสถ ... ฯ ๒ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม.
#อุชฺฌิตฺวา ฯ ๔ ม. สุสุมารภย ฯ เอวมุปริป ฯ ๕ ม. อาชีวกภย ฯ ๖ ม. มทนภย ฯ
#๗ ม. อุพฺเพโค ฯ
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นิชฺฌายมาโน อุปปริกฺขมาโนติ เอต ภย สนฺถเว เปกฺขมาโน ฯ เอโก
จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
มิตฺเต สุหชฺเช อนุกมฺปมาโน
หาเปติ อตฺถ ปฏิพทฺธจิตฺโต
เอต ภย สนฺถเว เปกฺขมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๖๗๕] วโส วิสาโลว ยถา วิสตฺโต
ปุตฺเตสุ ทาเรสุ จ ยา อเปกฺขา
วสกฬีโรว ๑ อสชฺชมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๖๗๖] วโส วิสาโลว ยถา วิสตฺโตติ วโส วุจฺจติ เวฬุคุมฺโพ ฯ
ยถา เวฬุคุมฺพสฺมึ กณฺฏกา ชฏิตา สสิพฺพิตา ๒ วิสตฺตา [๓]
ลคฺคา ลคฺคิตา ปลิพุทธฺ า เอวเมว วิสตฺติกา วุจฺจติ ตณฺหา
โย ราโค สาราโค อนุนโย อนุโรโธ นนฺทิ นนฺทิราโค จิตฺตสฺส
สาราโค อิจฺฉา มุจฺฉา อชฺโฌสาน เคโธ ปลิเคโธ สงฺโค ปงฺโก
เอชา มายา ชนิกา สฺชนนี สิพฺพนิ ี ชาลินี สริตา วิสตฺติกา
โสตฺต วิสตา ๔ อายูหนี ทุติยา ปณิธิ ภวเนตฺติ วน วนโถ สนฺถโว
สิเนโห อเปกฺขา ปฏิพทฺธา ๕ อาสา อาสึสนา อาสึสิตตฺต รูปาสา
สทฺทาสา คนฺธาสา รสาสา โผฏพฺพาสา ลาภาสา ธนาสา ปุตฺตาสา
ชีวิตาสา ชปฺปา ปชปฺปา อภิชปฺปา ชปฺปายนา ๖ ชปฺปตตฺต
#๑ ม. วสกฺกฬีโรว ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. โปราณกา วสา สตฺตา ฯ ๓ ม. อาสตฺตา ฯ
#๔ ม. สุตฺต วิสฏา ฯ ๕ ม. ปฏิพนฺธุ ฯ ๖ ม. ชปฺปนา ฯ
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โลลุปฺปา ๑ โลลุปฺปายนา โลลุปฺปตตฺต ๒ ปุจฺฉฺจิกตา อสาธุกมฺยตา ๓
อธมฺมราโค วิสมราโค 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 ทุกฺขมูล ทุกฺขนิทาน ทุกฺขปฺปภโว
มารปาโส มารพลิส มารวิสโย มารนิวาโส มารพนฺธน ตณฺหานที
ตณฺหาชาล ตณฺหาคทฺทล ๔ ตณฺหาสมุทฺโท อภิชฺฌา โลโภ
อกุสลมูล ฯ วิสตฺติกาติ เกนตฺเถน วิสตฺติกา ฯ วิสตาติ วิสตฺติกา ฯ
วิสาลาติ วิสตฺติกา ฯ วิสฏาติ วิสตฺติกา ฯ [๕] วิสกฺกตีติ
วิสตฺติกา ฯ วิสหรตีติ วิสตฺติกา ฯ วิสวาทิกาติ วิสตฺติกา ฯ
วิสมูลาติ วิสตฺติกา ฯ วิสผลาติ วิสตฺติกา ฯ วิสปริโภคาติ
วิสตฺติกา ฯ วิสาลา วา ปน ตณฺหา รูเป สทฺเท คนฺเธ รเส
โผฏพฺเพ กุเล คเณ อาวาเส ลาเภ ยเส ปสสาย สุเข
จีวเร ปณฑ
ฺ ปาเต เสนาสเน คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเร
กามธาตุยา รูปธาตุยา อรูปธาตุยา กามภเว รูปภเว อรูปภเว
สฺาภเว อสฺาภเว เนวสฺานาสฺาภเว เอกโวการภเว
จตุโวการภเว ปฺจโวการภเว อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน
ทิฏสุตมุตวิฺาตพฺเพสุ ธมฺเมสุ วิสฏา ๖ วิตฺถตาติ วิสตฺติกาติ วโส
#๑ ม. โลลุปปฺ  ฯ ๒ ม. โลลุปฺปายิตตฺต ฯ ๓ ม. สาธุกมฺยตา ฯ ๔ ม. ตณฺหาคทฺทุล ฯ๔
#๕ ม. วิสมาติ วิสตฺติกา ฯ ๖ ม. วิสตา ฯ
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วิสาโลว ยถา วิสตฺโต ฯ
[๖๗๗] ปุตฺเตสุ ทาเรสุ จ ยา อเปกฺขาติ ปุตฺตาติ
จตฺตาโร ปุตฺตา อตฺรโช ปุตฺโต เขตฺตโช ปุตฺโต ทินฺนโก ปุตฺโต
อนฺเตวาสิโก ปุตฺโต ฯ ทารา วุจฺจติ ภริยา ๑ ฯ อเปกฺขา วุจฺจติ ๒
ตณฺหา โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูลนฺติ
ปุตฺเตสุ ทาเรสุ จ ยา อเปกฺขา ฯ
[๖๗๘] วสกฬีโรว อสชฺชมาโนติ วโส วุจฺจติ เวฬุคุมฺโพ ฯ
ยถา เวฬุคุมพฺ มฺหิ ตรุณกฬีรา ๓ อสตฺตา อลคฺคา อปลิเวฏิตา ๔-#
อปลิพุทฺธา นิกฺขนฺตา นิสฺสฏา ๕ วิปฺปมุตฺตา เอวเมว [๖] เทฺว สชฺชนา
ตณฺหาสชฺชนา จ ทิฏิสชฺชนา จ ฯเปฯ อย ตณฺหาสชฺชนา
ฯเปฯ อย ทิฏิสชฺชนา ตสฺส ปจฺเจกสมฺพุทฺธสฺส ตณฺหาสชฺชนา
ปหีนา ทิฏ ิสชฺชนา ปฏินิสฺสฏา ตณฺหาสชฺชนาย ปหีนตฺตา
ทิฏิสชฺชนาย ปฏินิสฺสฏตฺตา โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ รูเป น สชฺชติ
สทฺเท น สชฺชติ คนฺเธ น สชฺชติ รเส น สชฺชติ โผฏพฺเพ
น สชฺชติ กุเล คเณ อาวาเส ลาเภ ยเส ปสสาย สุเข
จีวเร ปณฑ
ฺ ปาเต เสนาสเน คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเร
กามธาตุยา รูปธาตุยา อรูปธาตุยา กามภเว รูปภเว อรูปภเว
สฺาภเว อสฺาภเว เนวสฺานาสฺาภเว เอกโวการภเว
จตุโวการภเว ปฺจโวการภเว อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน
ทิฏสุตมุตวิฺาตพฺเพสุ ธมฺเมสุ น สชฺชติ น คยฺหติ ๗ น พชฺฌติ
#๑ ม. วุจฺจนฺติ ภริยาโย ฯ ๒ ม. วุจฺจนฺติ ฯ ๓ ม. ตรุณกา กฬีรกา ฯ
#๔ ม. อคธิตา ฯ ๕ ม. นิสสฺ ฏา ฯ เอวมุปริป ฯ ๖ ม. สชฺชาติ ฯ ๗ น คณฺหาติ ฯ
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น ปลิพชฺฌติ [๑] นิกขฺ นฺโต นิสสฺ ฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสยุตฺโต
วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหรตีติ วสกฬีโรว อสชฺชมาโน ฯ เอโก
จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
วโส วิสาโลว ยถา วิสตฺโต
ปุตฺเตสุ ทาเรสุ จ ยา อเปกฺขา
วสกฬีโรว อสชฺชมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๖๗๙] มิโค อรฺมฺหิ ยถา อพนฺโธ ๒
เยนิจฺฉก คจฺฉติ โคจราย
วิฺู นโร เสริต ๓ เปกฺขมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๖๘๐] มิโค อรฺมฺหิ ยถา อพนฺโธ เยนิจฺฉก คจฺฉติ
โคจรายาติ มิโคติ เทฺว มิคา เอณิมิโค จ สรภมิโค ๔ จ ฯ
ยถา อารฺโก ๕ มิโค อรฺเ [๖] วสมาโน ๗ วิสฺสตฺโถ คจฺฉติ
วิสฺสตฺโถ ติฏ ติ วิสฺสตฺโถ นิสีทติ วิสฺสตฺโถ เสยฺย กปฺเปติ ฯ
วุตฺต เหต ภควตา เสยฺยถาป ภิกฺขเว อารฺโก มิโค
อรฺเ ปวเน จรมาโน วิสฺสตฺโถ คจฺฉติ วิสฺสตฺโถ ติฏติ
วิสฺสตฺโถ นิสีทติ วิสสฺ ตฺโถ เสยฺย กปฺเปติ ต กิสฺส เหตุ
อนาปาถคโต ภิกฺขเว ลุทฺทสฺส เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
#๑ ม. น มุจฺฉติ ฯ ๒ ม. อพทฺโธ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. เสริต ฯ เอวมุปริป ฯ
#๔ ม. ปสทมิโค ฯ ๕ ม. อรฺิโก ฯ เอวมุปริป ฯ ๖ ม. ปวเน ฯ ๗ ม. จรมาโน ฯ
#เอวมุปริป ฯ
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วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช
ปติสุข ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อนฺธมกาสิ มาร อปท วธิตฺวา มารจกฺขุอทสฺสน ๑ คโต
ปาปมโต ปุน จปร ภิกขฺ เว ภิกฺขุ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อชฺฌตฺต
สมฺปสาทน เจตโส เอโกทิภาว อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช ปติสุข
ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
อนฺธมกาสิ มาร อปท วธิตฺวา มารจกฺขุอทสฺสน คโต ปาปมโต
ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปติยา จ วิราคา อุเปกฺขโก จ วิหรติ
สโต จ สมฺปชาโน สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทติ ยนฺต อริยา
อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อนฺธมกาสิ มาร อปท วธิตฺวา
มารจกฺขุอทสฺสน คโต ปาปมโต ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ สุขสฺส
จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน
อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถ ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อนฺธมกาสิ มาร
อปท วธิตฺวา มารจกฺขุอทสฺสน คโต ปาปมโต ปุน จปร ภิกฺขเว
ภิกฺขุ สพฺพโส รูปสฺาน สมติกฺกมา ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมา
นานตฺตสฺาน อมนสิการา อนนฺโต อากาโสติ อากาสานฺจายตน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อนฺธมกาสิ
มาร อปท วธิตฺวา มารจกฺขุอทสฺสน คโต ปาปมโต ปุน จปร
#๑ ม. มารจกฺขุ อทสฺสน ฯ เอวมุปริป ฯ
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ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สพฺพโส อากาสานฺจายตน สมติกฺกมฺม อนนฺต
วิฺาณนฺติ วิฺาณฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ [๑] สพฺพโส
วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมฺม นตฺถิ กิฺจีติ อากิฺจฺายตน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ สพฺพโส อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺม สนฺตเมต
ปณีตเมตนฺติ เนวสฺานาสฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ สพฺพโส
เนวสฺานาสฺายตน สมติกฺกมฺม สฺาเวทยิตนิโรธ อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ปฺาย จสฺส ทิสฺวา อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อนฺธมกาสิ มาร อปท วธิตฺวา มารจกฺขุอทสฺสน
คโต ปาปมโต ติณฺโณ โลเก วิสตฺติก โส วิสสฺ ตฺโถ คจฺฉติ
วิสฺสตฺโถ ติฏติ วิสฺสตฺโถ นิสที ติ วิสฺสตฺโถ เสยฺย กปฺเปติ
ต กิสฺส เหตุ อนาปาถคโต ภิกฺขเว ปาปมโตติ ฯ มิโค อรฺมฺหิ
ยถา อพนฺโธ เยนิจฺฉก คจฺฉติ โคจราย ฯ
[๖๘๑] วิฺู นโร เสริต เปกฺขมาโนติ วิฺูติ วิฺู ๒
ปณฺฑิโต ปฺวา พุทธฺ ิมา าณี วิภาวี เมธาวี ฯ นโรติ
สตฺโต มานโว โปโส ปุคฺคโล ชีโว ชาตุ ชนฺตุ อินฺทคู มนุโช ฯ
เสรีติ เทฺว เสรี ธมฺโมป เสรี ปุคฺคโลป เสรี ฯ
กตโม ธมฺโม เสรี ฯ จตฺตาโร สติปฏานา จตฺตาโร
สมฺมปฺปธานา จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ พลานิ
สตฺต โพชฺฌงฺคา อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค ฯ อย ธมฺโม เสรี ฯ
กตโม ปุคฺคโล เสรี ฯ โย อิมินา เสรินา ธมฺเมน สมนฺนาคโต
#๑ ม. ปุน จปร ภิกฺขเว ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุ ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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โส วุจฺจติ ปุคฺคโล เสรี ฯ
วิฺู นโร เสริต เปกฺขมาโนติ วิฺู นโร เสริต ธมฺม
เปกฺขมาโน โอโลกยมาโน นิชฺฌายมาโน อุปปริกฺขมาโนติ วิฺู
นโร เสริต เปกฺขมาโน ฯ เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
มิโค อรฺมฺหิ ยถา อพนฺโธ
เยนิจฺฉก คจฺฉติ โคจราย
วิฺู นโร เสริต เปกฺขมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๖๘๒] อามนฺตนา โหติ สหายมชฺเฌ
วาเส าเน คมเน จาริกาย
อนภิชฺฌิต เสริต เปกฺขมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๖๘๓] อามนฺตนา โหติ สหายมชฺเฌ วาเส าเน คมเน
จาริกายาติ สหายา วุจฺจนฺติ เยหิ สห คมน ผาสุ อาคมน ผาสุ
คมนาคมน ผาสุ าน ผาสุ นิสชฺชน ผาสุ สยน ผาสุ อาลปน
ผาสุ สลฺลปน ผาสุ อุลลฺ ปน ผาสุ สมุลฺลปน ผาสุ ฯ อามนฺตนา
โหติ สหายมชฺเฌ วาเส าเน คมเน จาริกายาติ สหายมชฺเฌ
วาเสป าเนป คมเนป จาริกายป อตฺตตฺถมนฺตนา ปรตฺถมนฺตนา
อุภยตฺถมนฺตนา ทิฏ ธมฺมิกตฺถมนฺตนา สมฺปรายิกตฺถมนฺตนา
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ปรมตฺถมนฺตนาติ อามนฺตนา โหติ สหายมชฺเฌ วาเส าเน คมเน
จาริกาย ฯ
[๖๘๔] อนภิชฺฌิต เสริต เปกฺขมาโนติ อนภิชฺฌิต เอต
วตฺถุ พาลาน อสปฺปุรสิ าน ติตฺถิยาน ติตฺถิยสาวกาน ยทิท
ภณฺฑกาสายวตฺถวสนตา อภิชฺฌิต เอต วตฺถุ ปณฺฑิตาน สปฺปุริสาน
พุทฺธสาวกาน ปจฺเจกพุทฺธาน ยทิท ภณฺฑกาสายวตฺถวสนตา ฯ
เสรีติ เทฺว เสรี ธมฺโมป เสรี ปุคฺคโลป เสรี ฯ กตโม ธมฺโม
เสรี ฯ จตฺตาโร สติปฏานา ฯเปฯ อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค
อย ธมฺโม เสรี ฯ กตโม ปุคฺคโล เสรี ฯ โย อิมนิ า เสรินา
ธมฺเมน สมนฺนาคโต โส วุจฺจติ ปุคฺคโล เสรี ฯ อนภิชฺฌติ 
เสริต เปกฺขมาโนติ เสริต เปกฺขมาโน โอโลกยมาโน นิชฌ
ฺ ายมาโน
อุปปริกฺขมาโนติ อนภิชฌ
ฺ ิต เสริต เปกฺขมาโน ฯ เอโก จเร
ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
อามนฺตนา โหติ สหายมชฺเฌ
วาเส าเน คมเน จาริกาย
อนภิชฺฌิต เสริต เปกฺขมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๖๘๕] ขิฑฺฑา รตี โหติ สหายมชฺเฌ
ปุตฺเตสุ จ วิปุล โหติ เปม
ปยวิปฺปโยค วิชิคุจฺฉมาโน
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เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๖๘๖] ขิฑฺฑา รตี โหติ สหายมชฺเฌติ ขิฑฺฑาติ เทฺว ขิฑฺฑา
กายิกา จ ขิฑฺฑา วาจสิกา จ ขิฑฺฑา ฯ
กตมา กายิกา ขิฑฺฑา ฯ หตฺถีหปิ  กีฬนฺติ อสฺเสหิป กีฬนฺติ
รเถหิป กีฬนฺติ ธนูหิป กีฬนฺติ [๑] อฏปเทหิป กีฬนฺติ ทสปเทหิป
กีฬนฺติ อากาเสหิป ๒ กีฬนฺติ ปริหารปเถหิป ๓ กีฬนฺติ สนฺติกายป
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
มุขวลิมก มุขเภรุฬก ๔ มุขททฺทริก นาฏิก ๕ ลาส คีต ทวกมฺม
อย วาจสิกา ขิฑฺฑา ฯ
รตีติ อนุกฺกณฺิตาวจนเมต ๖ รตีติ ฯ สหายมชฺเฌติ สหายา
วุจฺจนฺติ เยหิ สห คมน ผาสุ อาคมน ผาสุ คมนาคมน ผาสุ
าน ผาสุ นิสชฺชน ผาสุ สยน ผาสุ อาลปน ผาสุ สลฺลปน
ผาสุ อุลฺลปน ผาสุ สมุลฺลปน ผาสุ ฯ ขิฑฺฑา รตี โหติ สหายมชฺเฌติ
ขิฑฺฑา จ รติ จ สหายมชฺเฌ โหตีติ ขิฑฺฑา รตี
โหติ สหายมชฺเฌ ฯ
#๑ ม. ถรูหิป กีฬนฺติ ฯ ๒ ม. อากาเสป ฯ ๓ ม. ปริหารปเถป ฯ ๔ ม. มุขเภริก
#มุขาฬมฺพร มุขฑิณฺฑิมก มุขจลิมก มุขเภรก ฯ ๕ ม. นาฏก ฯ ๖ ม.
#อนุกฺกณฺิตาธิวจนเมต ฯ

สุตฺต ขุ. จูฬนิทฺเทโส - หนาที่ 344

[๖๘๗] ปุตฺเตสุ จ วิปุล โหติ เปมนฺติ ปุตฺตาติ จตฺตาโร
ปุตฺตา อตฺรโช ปุตฺโต เขตฺตโช ปุตฺโต ทินฺนโก ปุตฺโต อนฺเตวาสิโก
ปุตฺโต ฯ ปุตฺเตสุ จ วิปุล โหติ เปมนฺติ ปุตฺเตสุ จ อธิมตฺต
โหติ เปมนฺติ ปุตฺเตสุ จ วิปุล โหติ เปม ฯ
[๖๘๘] ปยวิปฺปโยค วิชิคุจฺฉมาโนติ เทฺว ปยา สตฺตา วา
ปยา ๑ สงฺขารา วา ปยา ๑ 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 มิตฺโต วา อมจฺโจ วา
าติ 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
ปยวิปฺปโยค วิชิคุจฺฉมาโนติ ปยวิปฺปโยค ๒ วิชิคุจฺฉมาโน
อฏฏิยมาโน หรายมาโนติ ปยวิปฺปโยค วิชิคุจฺฉมาโน ฯ เอโก จเร
ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
ขิฑฺฑา รตี โหติ สหายมชฺเฌ
ปุตฺเตสุ จ วิปุล โหติ เปม
ปยวิปฺปโยค วิชิคุจฺฉมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ปยาน วิปฺปโยค ฯ
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[๖๘๙] จาตุทฺทิโส อปฺปฏิโฆ จ โหติ
สนฺตุสฺสมาโน อิตรีตเรน
ปริสฺสยาน สหิตา อฉมฺภี
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๖๙๐] จาตุทฺทิโส อปฺปฏิโฆ จ โหตีติ จาตุทฺทิโสติ โส
ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ เมตฺตาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ
ตถา ทุติย ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ ติริย
สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก เมตฺตาสหคเตน เจตสา
วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ๑ ผริตฺวา
วิหรติ กรุณาสหคเตน เจตสา มุทิตาสหคเตน เจตสา อุเปกฺขาสหคเตน
เจตสา เอก ทิส ผริตวฺ า วิหรติ ตถา ทุติย ตถา
ตติย ตถา จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย
สพฺพาวนฺต โลก อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน
อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ ฯ จาตุทฺทิโส
อปฺปฏิโฆ จ โหตีติ เมตฺตาย ภาวิตตฺตา เย ปุรตฺถิมาย ทิสาย
สตฺตา เต อปฺปฏิกูลา โหนฺติ เย ปจฺฉิมาย ทิสาย สตฺตา
เต อปฺปฏิกลู า โหนฺติ เย ทกฺขิณาย ทิสาย สตฺตา เต อปฺปฏิกลู า
โหนฺติ เย อุตฺตราย ทิสาย สตฺตา เต อปฺปฏิกูลา โหนฺติ
เย ปุรตฺถิมาย อนุทิสาย สตฺตา เต อปฺปฏิกลู า โหนฺติ เย
ปจฺฉิมาย อนุทิสาย สตฺตา เต อปฺปฏิกูลา โหนฺติ เย ทกฺขิณาย
#๑ ม. อพฺยาปชฺเชน ฯ เอวมุปริป ฯ
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อนุทิสาย สตฺตา เต อปฺปฏิกูลา โหนฺติ เย อุตตฺ ราย อนุทสิ าย
สตฺตา เต อปฺปฏิกูลา โหนฺติ เย เหฏิมาย ทิสาย สตฺตา
เต อปฺปฏิกลู า โหนฺติ เย อุปริมาย ทิสาย สตฺตา เต อปฺปฏิกลู า
โหนฺติ เย ทิสาสุ วิทิสาสุ สตฺตา เต อปฺปฏิกูลา โหนฺติ
กรุณาย ภาวิตตฺตา มุทติ าย ภาวิตตฺตา อุเปกฺขาย ภาวิตตฺตา
เย ปุรตฺถิมาย ทิสาย สตฺตา เต อปฺปฏิกูลา โหนฺติ ฯเปฯ
เย ทิสาสุ วิทิสาสุ สตฺตา เต อปฺปฏิกูลา โหนฺตีติ จาตุทฺทิโส
อปฺปฏิโฆ จ โหติ ฯ
[๖๙๑] สนฺตุสฺสมาโน อิตรีตเรนาติ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
สนฺตุฏโ โหติ อิตรีตเรน จีวเรน อิตรีตรจีวรสนฺตุฏิยา จ
วณฺณวาที น จ จีวรเหตุ อเนสน อปฺปฏิรูป อาปชฺชติ อลทฺธา
จ จีวร น ปริตสฺสติ ลทฺธา จ จีวร อคธิโต อมุจฺฉิโต
อนชฺโฌปนฺโน อาทีนวทสฺสาวี นิสฺสรณปฺโ ปริภฺุชติ ตาย
จ ปน อิตรีตรจีวรสนฺตุฏิยา เนวตฺตานุกฺกเสติ น ปร วมฺเภติ
โย หิ ตตฺถ ทกฺโข อนลโส สมฺปชาโน ปฏิสฺสโต อย วุจฺจติ
ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ โปราเณ อคฺคฺเ อริยวเส ิโต ฯ สนฺตุฏโ
โหติ อิตรีตเรน ปณฑ
ฺ ปาเตน อิตรีตรปณฺฑปาตสนฺตุฏิยา จ
วณฺณวาที น จ ปณฺฑปาตเหตุ อเนสน อปฺปฏิรูป อาปชฺชติ
อลทฺธา จ ปณฺฑปาต น ปริตสฺสติ ลทฺธา จ ปณฺฑปาต
อคธิโต อมุจฺฉิโต อนชฺโฌปนฺโน อาทีนวทสฺสาวี นิสฺสรณปฺโ
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ปริภฺุชติ ตาย จ ปน อิตรีตรปณฑ
ฺ ปาตสนฺตุฏิยา เนวตฺตานุกฺกเสติ
น ปร วมฺเภติ โย หิ ตตฺถ ทกฺโข อนลโส สมฺปชาโน
ปฏิสฺสโต อย วุจฺจติ ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ โปราเณ อคฺคฺเ
อริยวเส ิโต ฯ สนฺตุฏโ โหติ อิตรีตเรน เสนาสเนน
อิตรีตรเสนาสนสนฺตุฏิยา จ วณฺณวาที น จ เสนาสนเหตุ อเนสน
อปฺปฏิรูป อาปชฺชติ อลทฺธา จ เสนาสน น ปริตสฺสติ ลทฺธา
จ เสนาสน อคธิโต อมุจฺฉิโต อนชฺโฌปนฺโน อาทีนวทสฺสาวี
นิสฺสรณปฺโ ปริภฺุชติ ตาย จ ปน อิตรีตรเสนาสนสนฺตุฏิยา
เนวตฺตานุกฺกเสติ น ปร วมฺเภติ โย หิ ตตฺถ ทกฺโข อนลโส
สมฺปชาโน ปฏิสฺสโต อย วุจฺจติ ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ โปราเณ
อคฺคฺเ อริยวเส ิโต ฯ สนฺตุฏโ โหติ อิตรีตเรน
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน อิตรีตรคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารสนฺตุฏิยา
จ วณฺณวาที น จ คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารเหตุ
อเนสน อปฺปฏิรูป อาปชฺชติ อลทฺธา จ คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร
น ปริตสฺสติ ลทฺธา จ คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร อคธิโต
อมุจฺฉิโต อนชฺโฌปนฺโน อาทีนวทสฺสาวี นิสฺสรณปฺโ ปริภฺุชติ
ตาย จ ปน อิตรีตรคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารสนฺตุฏิยา เนวตฺตานุกฺกเสติ
น ปร วมฺเภติ โย หิ ตตฺถ ทกฺโข อนลโส สมฺปชาโน
ปฏิสฺสโต อย วุจฺจติ ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ โปราเณ อคฺคฺเ
อริยวเส ิโตติ สนฺตุสฺสมาโน อิตรีตเรน ฯ

สุตฺต ขุ. จูฬนิทฺเทโส - หนาที่ 348

[๖๙๒] ปริสฺสยาน สหิตา อฉมฺภีติ ปริสฺสยาติ เทฺว ปริสฺสยา
ปากฏปริสฺสยา จ ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสยา จ ฯ
กตเม ปากฏปริสฺสยา ฯ สีหา พฺยคฺฆา ทีป อจฺฉตรจฺฉา ๑
โกกา โคมหิสา ๒ 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 เสมฺหสมุฏานา
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
#๑ ม. อจฺฉา ตรจฺฉา ฯ ๒ ม. มหึสา ฯ เอวมุปริป ฯ
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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 ปเฬนฺติ ๑ เอว
ปริสหนฺตีติ ปริสฺสยา ฯ
กถ ปริหานาย สวตฺตนฺตีติ ปริสฺสยา ฯ เต ปริสฺสยา กุสลาน
ธมฺมาน อนฺตรายาย ปริหานาย สวตฺตนฺติ ฯ กตเมส กุสลาน
ธมฺมาน ฯ สมฺมาปฏิปทาย อนุโลมปฏิปทาย อปจฺจนีกปฏิปทาย
อนฺวตฺถปฏิปทาย ธมฺมานุธมฺมปฏิปทาย สีเลสุ ปริปูรกิ าริตาย
อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตาย โภชเน มตฺตฺุตาย ชาคริยานุโยคสฺส
สติสมฺปชฺสฺส จตุนฺน สติปฏานาน ภาวนานุโยคสฺส จตุนฺน
สมฺมปฺปธานาน จตุนฺน อิทฺธิปาทาน ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน ปฺจนฺน
พลาน สตฺตนฺน โพชฺฌงฺคาน อริยสฺส อฏงฺคิกสฺส มคฺคสฺส
ภาวนานุโยคสฺส อิเมส กุสลาน ธมฺมาน อนฺตรายาย ปริหานาย
สวตฺตนฺติ ฯ เอว ปริหานาย สวตฺตนฺตีติ ปริสฺสยา ฯ
กถ ตตฺราสยาติ ปริสสฺ ยา ฯ ตตฺเถเต ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ อตฺตภาวสนฺนิสฺสยา ฯ ยถา พิเล พิลาสยา ปาณา
สยนฺติ อุทเก อุทกาสยา ๒ ปาณา สยนฺติ วเน วนาสยา ปาณา
#๑ ม. มทฺทนฺติ ฯ ๒ ม. ทเก ทกาสยา ฯ
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สยนฺติ รุกฺเข รุกฺขาสยา ปาณา สยนฺติ เอวเมว ตตฺเถเต
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อตฺตภาวสนฺนิสฺสยา เอว
ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา ฯ
วุตฺต เหต ภควตา สานฺเตวาสิโก ภิกฺขเว ภิกฺขุ สาจริยโก
ทุกฺข น ผาสุ วิหรติ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สานฺเตวาสิโก [๑] ทุกฺข
น ผาสุ วิหรติ อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุโน จกฺขุนา รูป ทิสฺวา
อุปฺปชฺชนฺติ เย ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สรสงฺกปฺปา สฺโชนียา
ตฺยสฺส อนฺโต วสนฺติ อนฺวาสฺสวนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมาติ
ตสฺมา สานฺเตวาสิโกติ ๒ วุจฺจติ เต น สมุทาจรนฺติ ๓ ปาปกา
อกุสลา ธมฺมาติ ตสฺมา สาจริยโกติ วุจฺจติ ปุน จปร ภิกฺขเว
ภิกฺขุโน โสเตน สทฺท สุตฺวา ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ชิวฺหาย
รส สายิตฺวา กาเยน โผฏพฺพ ผุสติ ฺวา มนสา ธมฺม วิฺาย
อุปฺปชฺชนฺติ เย ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สรสงฺกปฺปา สฺโชนียา
ตฺยสฺส อนฺโต วสนฺติ อนฺวาสฺสวนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมาติ
ตสฺมา สานฺเตวาสิโกติ วุจฺจติ เต น สมุทาจรนฺติ ๔ 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
#๑ ม. สาจริยโก ฯ ๒ ม. สานฺเตวาสีโก ฯ ๓-๔ ม. เตน สมุทาจเรน สมุทาจรนฺติน ฯ
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ตโย โลโภ ภิกฺขเว อนฺตรามโล อนฺตราอมิตฺโต อนฺตราสปตฺโต
อนฺตราวธโก อนฺตราปจฺจตฺถิโก โทโส ภิกฺขเว ฯเปฯ 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
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
ทุฏโ  อตฺถ น ชานาติ ทุฏโ  ธมฺม น ปสฺสติ
อนฺธตม ตทา โหติ
ย โทโส 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 ปริสฺสยธมฺมา ๑
อชฺฌตฺต อุปปชฺชมานา อุปฺปชฺชนฺติ อหิตาย ทุกฺขาย อผาสุวิหาราย
#๑ ม. ปุริสสฺส ธมฺมา ฯ เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ
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กตเม ตโย โลโภ โข มหาราช ปริสฺสยธมฺโม
อชฺฌตฺต อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ อหิตาย ทุกขฺ าย อผาสุวิหาราย
โทโส โข มหาราช ฯเปฯ โมโห โข มหาราช ปริสฺสยธมฺโม
อชฺฌตฺต อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ อหิตาย ทุกขฺ าย อผาสุวิหาราย
อิเม โข มหาราช ตโย ปริสฺสยธมฺมา 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 โทโส จ โมโห จ อิโตนิทานา
อรตี รติ ๑ โลมหโส อิโตชา
อิโต สมุฏาย มโนวิตกฺกา
กุมารกา ธงฺกมิโวสฺสชฺชนฺตตี ิ ๒ ฯ
เอวมฺป ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา ฯ
ปริสฺสยาน สหิตาติ ปริสฺสเย สหิตา อคธิตา ๓ อชฺโฌตฺถริตา
ปฬวา ฆาตวาติ ๔ ปริสสฺ ยาน สหิตา ฯ อฉมฺภีติ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
อภิรุ อจฺฉมฺภี อนุตฺราสี อปลายี ปหีนภยเภรโว
วิคตโลมหโส วิหรตีติ ปริสฺสยาน สหิตา อฉมฺภี ฯ เอโก จเร
ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
#๑ ม. รตี ฯ ๒ ม. ธงฺกมิโวสฺสชนฺตีติ ฯ ๓ ม. อารธิตา ฯ ๔ ม. ปริยาทิตา
#ปฏินิสฺสตาติ ฯ
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จาตุทฺทิโส อปฺปฏิโฆ จ โหติ}
สนฺตุสฺสมาโน อิตรีตเรน(
ปริสฺสยาน สหิตา อฉมฺภี
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๖๙๓] ทุสฺสงฺคหา ปพฺพชิตาป เอเก
อโถ คหฏา ฆรมาวสนฺตา
อปฺโปสฺสุกฺโก ปรปุตฺเตสุ หุตฺวา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๖๙๔] ทุสฺสงฺคหา ปพฺพชิตาป เอเกติ อิเธกจฺเจ ปพฺพชิตาป
นิสฺสเยป ทิยฺยมาเน อุทเฺ ทเสป ทิยฺยมาเน ปริปุจฺฉายป ทิยฺยมานาย
จีวเรป ทิยฺยมาเน ปตฺเตป ทิยฺยมาเน โลหถาลเกป ทิยฺยมาเน
ธมฺมกรเกป ๑ ทิยยฺ มาเน ปริสฺสาวเนป ทิยฺยมาเน กฺุจิกายป ๒
ทิยฺยมานาย อุปาหเนป ทิยฺยมาเน กายพนฺธเนป ทิยฺยมาเน น
สุณนฺติ น โสต โอทหนฺติ น อฺาจิตฺต อุปฏเปนฺติ อนสฺสวา
อวจนกรา ปฏิโลมวุตฺตโิ น อฺเเนว มุข กโรนฺตีติ ทุสสฺ งฺคหา
ปพฺพชิตาป เอเก ฯ
[๖๙๕] อโถ คหฏา ฆรมาวสนฺตาติ อิเธกจฺเจ คหฏาป
หตฺถิมฺหิป ทิยฺยมาเน รเถป เขตฺเตป วตฺถุมฺหิป หิรฺเป สุวณฺเณป
ทิยฺยมาเน คาเมป [๓] นคเรป [๔] ชนปเทป ทิยฺยมาเน น สุณนฺติ
น โสต โอทหนฺติ น อฺาจิตฺต อุปฏเปนฺติ อนสฺสวา
#๑ ม. ธมฺมการเณป ฯ ๒ ม. ถวิเกป ฯ ๓ ม. นิคเมป ๔ ม. รฏเป ฯ
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อวจนกรา ปฏิโลมวุตฺตโิ น อฺเเนว มุข กโรนฺตีติ อโถ คหฏา
ฆรมาวสนฺตา ฯ
[๖๙๖] อปฺโปสฺสุกฺโก ปรปุตฺเตสุ หุตฺวาติ อตฺตาน เปตฺวา
สพฺเพ อิมสฺมึ อตฺเถ วุตฺตา ๑ ฯ อปฺโปสฺสุกฺโก ปรปุตฺเตสุ หุตฺวาติ ๒
อปฺโปสฺสุกฺโก หุตฺวา อพฺยาวโฏ หุตวฺ า อนเปกฺโข หุตฺวาติ อปฺโปสฺสุกฺโก
ปรปุตฺเตสุ หุตฺวา ฯ เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
ทุสฺสงฺคหา ปพฺพชิตาป เอเก
อโถ คหฏา ฆรมาวสนฺตา
อปฺโปสฺสุกฺโก ปรปุตฺเตสุ หุตฺวา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๖๙๗] โวโรปยิตฺวา ๓ คิหิพฺยฺชนานิ
สฺฉินฺนปตฺโต ๔ ยถา โกวิฬาโร
เฉตฺวาน วีโร คิหิพนฺธนานิ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๖๙๘] โวโรปยิตฺวา คิหิพฺยฺชนานีติ คิหิพฺยฺชนานิ วุจฺจนฺติ
เกสา จ มสฺสู จ มาลา จ คนฺธ จ วิเลปน จ อาภรณ จ
ปลนฺทน จ วตฺถฺจ ปารุปนฺจ เวฏนฺจ ๕ อุจฺฉาทนฺจ
ปริมทฺทนฺจ นหาปน สมฺพาหน อาทาส อฺชน มาลาวิเลปน ๖
#๑ ม. ปรปุตฺตา เตสุ ปรปุตฺเตสุ ... ฯ ๒ ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
#๓ ม. โอโรปยิตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ ๔ สี. ยุ. สสีนปตฺโต ฯ ๕ ม. เวนฺจ ฯ
#๖ ม. มาลาคนฺธวิเลปน ฯ
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มุขจุณฺณก มุขเลป หตฺถพทฺธน ๑ สิขาพนฺธ ทณฺฑ นาฬิก ขคฺค ฉตฺต
อุปาหนา อุณฺหิส มณิ วาลวิชนี ๒ โวทาตานิ ๓ วตฺถานิ ทีฆรสฺสานิ ๔
อิติ วา ฯ โวโรปยิตฺวา คิหิพฺยฺชนานีติ [๕] โวโรเปตฺวา [๖]
นิกฺขิปตฺวา ปฏิสมฺภยิตฺวาติ ๗ โวโรปยิตฺวา คิหิพฺยฺชนานิ ฯ
[๖๙๙] สฺฉินฺนปตฺโต ยถา โกวิฬาโรติ ยถา โกวิฬารสฺส
ปตฺตานิ สีนานิ ฉินฺนานิ [๘] ปติตานิ [๙] เอวเมว ตสฺส
ปจฺเจกสมฺพุทฺธสฺส คิหิพฺยฺชนานิ ฉินฺนานิ [๑๐] ปติตานีติ สฺฉินฺนปตฺโต
ยถา โกวิฬาโร ฯ
[๗๐๐] เฉตฺวาน วีโร คิหิพนฺธนานีติ [๑๑] วิริยวาติ วีโร ฯ
ปหูติ วีโร ฯ วิสวีติ วีโร ฯ อลมตฺโตติ วีโร ฯ สูโรติ วีโร ฯ
วิกฺกนฺโต อภิรุ อจฺฉมฺภี อนุตฺราสี อปลายี ปหีนภยเภรโว ๑๒
วิคตโลมหโสติ วีโร ฯ
อารโต ๑๓ อิเธว สพฺพปาปเกหิ
นิรยทุกฺขมติจฺจ วิริยวาโส
โส วิริยวา ปธานวา
วีโร ตาทิ วุจฺจเต ตถตฺตา ฯ
คิหิพนฺธนานิ วุจฺจนฺติ ปุตฺตา จ [๑๔] ทาสีทาสา จ อเชฬกา จ
กุกฺกุฏสูกรา จ หตฺถิควาสฺสวฬวา จ เขตฺตฺจ วตฺถุ จ หิรฺฺจ
สุวณฺณฺจ คามนิคมราชธานิโย จ รฏฺจ ชนปโท จ โกโส
จ โกฏาคารฺจ ยงฺก
ิ ฺจิ รชนียวตฺถุ ฯ เฉตฺวาน วีโร
#๑ ม. มุขจุณฺณ มุขเลปน หตฺถพนฺธ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. วิจิตฺรุปาหน อุณฺหีส
#มนึ วาลพีชนึ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. โอทาตานิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๔ ทีฆทสานิ ฯ
#เอวมุปริป ฯ ๕ ม. คิหิพฺยฺชนานิ ฯ ๖ ม. สโมโรปยิตฺวา ฯ ๗ ม.
#ปฏิปสฺสมฺภยิตวาติ ฯ ๘-๑๐ ม. สฺฉินฺนานิ ฯ ๙ ม. ปริปติตานิ ฯ ๑๑ ม. วีโรติ ฯ
#๑๒ ม. ปหีนภยเภรโวติ วีโร ฯ ๑๓ ม. วิรโต ฯ ๑๔ ม. ภริยา จ ฯ
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คิหิพนฺธนานีติ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ วีโร คิหิพนฺธนานิ ฉินฺทิตฺวา
สมุจฺฉินฺทิตฺวา ชหิตฺวา วิโนเทตฺวา พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวงฺคเมตฺวาติ
เฉตฺวาน วีโร คิหิพนฺธนานิ ฯ เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
โวโรปยิตฺวา คิหิพฺยฺชนานิ
สฺฉินฺนปตฺโต ยถา โกวิฬาโร
เฉตฺวาน วีโร คิหิพนฺธนานิ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๗๐๑] สเจ ลเภถ นิปก สหาย
สทฺธึจร สาธุวิหาริ ธีร
อภิภุยฺย สพฺพานิ ปริสฺสยานิ
จเรยฺย เตนตฺตมโน สติมา ฯ
[๗๐๒] สเจ ลเภถ นิปก สหายนฺติ สเจ นิปก ปณฺฑิต
ปฺวนฺต พุทฺธิมนฺต าณึ วิภาวึ เมธาวึ สหาย ลเภยฺย
ปฏิลเภยฺย อธิคจฺเฉยฺย วินฺเทยฺยาติ สเจ ลเภถ นิปก สหาย ฯ
[๗๐๓] สทฺธึจร สาธุวิหาริ ธีรนฺติ สทฺธึจรนฺติ เอกโต จร ฯ
สาธุวิหารินฺติ ปเมนป ฌาเนน สาธุวิหารึ ทุติเยนป ฌาเนน
ตติเยนป ฌาเนน จตุตฺเถนป ฌาเนน สาธุวิหารึ เมตฺตายป
เจโตวิมุตฺติยา สาธุวิหารึ กรุณายป มุทิตายป อุเปกฺขายป
เจโตวิมุตฺติยา สาธุวิหารึ อากาสานฺจายตนสมาปตฺติยาป
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สาธุวิหารึ วิฺาณฺจายตนสมาปตฺติยาป อากิฺจฺจายตนสมาปตฺติยาป
เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติยาป สาธุวิหารึ
นิโรธสมาปตฺติยาป สาธุวิหารึ ผลสมาปตฺติยาป สาธุวิหารึ ฯ
ธีรนฺติ ธีร ปณฺฑิต ปฺวนฺต พุทฺธิมนฺต าณึ วิภาวึ
เมธาวินฺติ สทฺธึจร สาธุวิหาริ ธีร ฯ
[๗๐๔] อภิภุยฺย สพฺพานิ ปริสสฺ ยานีติ ปริสฺสยาติ เทฺว
ปริสฺสยา ปากฏปริสฺสยา จ ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสยา จ ฯเปฯ อิเม
วุจฺจนฺติ ปากฏปริสฺสยา ฯเปฯ อิเม วุจฺจนฺติ ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสยา ฯ [๑]
อภิภุยฺย สพฺพานิ ปริสฺสยานีติ สพฺพานิ ปริสฺสยานิ ๒ อภิภุยฺย
อภิภวิตฺวา อชฺโฌตฺถริตฺวา ปริยาทยิตฺวาติ ๓ อภิภุยฺย สพฺพานิ
ปริสฺสยานิ ฯ
[๗๐๕] จเรยฺย เตนตฺตมโน สติมาติ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
เตน นิปเกน ปณฺฑิเตน ปฺวนฺเตน พุทธฺ ิมนฺเตน าณินา
วิภาวินา เมธาวินา สหาเยน สทฺธึ อตฺตมโน ตุฏมโน
หฏมโน ปหฏมโน อุทคฺคมโน ปมุทิตมโน ๔ จเรยฺย วิจเรยฺย
อิริเยยฺย วตฺเตยฺย ปาเลยฺย ยเปยฺย ยาเปยฺยาติ จเรยฺย
เตนตฺตมโน ฯ สติมาติ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ สติมา โหติ ปรเมน
สติเนปกฺเกน สมนฺนาคโต จิรกตป จิรภาสิตป สริตา อนุสฺสริตาติ
จเรยฺย เตนตฺตมโน สติมา ฯ เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
สเจ ลเภถ นิปก สหาย
#๑ ม. เอวมฺป ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา ฯ ๒ ม. สพฺเพ ปริสฺสเย ฯ ๓ ม. ปริยาทิยิตฺวา
#มทฺทิตฺวาติ ฯ ๔ ม. มุทิตมาโน ฯ
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สทฺธึจร สาธุวิหาริ ธีร
อภิภุยฺย สพฺพานิ ปริสฺสยานิ
จเรยฺย เตนตฺตมโน สติมาติ ฯ
[๗๐๖] โน เจ ลเภถ นิปก สหาย
สทฺธึจร สาธุวิหาริ ธีร
ราชาว รฏ วิชติ  ปหาย
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๗๐๗] โน เจ ลเภถ นิปก สหายนฺติ โน เจ นิปก ปณฺฑิต
ปฺวนฺต พุทฺธิมนฺต าณึ วิภาวึ เมธาวึ สหาย ลเภยฺย
ปฏิลเภยฺย อธิคจฺเฉยฺย วินฺเทยฺยาติ โน เจ ลเภถ นิปก สหาย ฯ
[๗๐๘] สทฺธึจร สาธุวิหาริ ธีรนฺติ สทฺธึจรนฺติ เอกโต จร ฯ
สาธุวิหารินฺติ ปเมนป ฌาเนน สาธุวิหารึ ฯเปฯ นิโรธสมาปตฺติยาป
สาธุวิหารึ ผลสมาปตฺติยาป สาธุวิหารึ ฯ ธีรนฺติ
ธีร ปณฺฑิต ปฺวนฺต พุทฺธิมนฺต าณึ วิภาวึ เมธาวินฺติ
สทฺธึจร สาธุวิหาริ ธีร ฯ
[๗๐๙] ราชาว รฏ วิชิต ปหายาติ ราชา ขตฺติโย มุทฺธาภิสิตฺโต
วิชิตสงฺคาโม นิหตปจฺจามิตฺโต ลทฺธาธิปฺปาโย ปริปุณฺณโกฏาคาโร
รฏฺจ ชนปทฺจ [๑] โกฏคารฺจ ปหุตหิรฺสุวณฺณ
นครฺจ ปริจฺจชิตฺวา เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ
วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตฺวา อกิฺจนภาว
#๑ ม. โกฏ ฯ
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อุปคนฺตฺวา เอโก จรติ วิจรติ อิรยิ ติ วตฺเตติ ปาเลติ
ยเปติ ยาเปติ เอว ปจฺเจกสมฺพุทฺโธป สพฺพ ฆราวาสปลิโพธ
ฉินฺทิตฺวา ปุตฺตทารปลิโพธ ฉินฺทิตฺวา าติปลิโพธ ฉินฺทิตฺวา
มิตฺตามจฺจปลิโพธ ฉินฺทิตฺวา เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ
วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตฺวา อกิฺจนภาว
อุปคนฺตฺวา เอโก จรติ วิจรติ อิรยิ ติ วตฺเตติ ปาเลติ
ยเปติ ยาเปตีติ ราชาว รฏ วิชิต ปหาย ฯ เอโก จเร
ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
โน เจ ลเภถ นิปก สหาย
สทฺธึจร สาธุวิหาริ ธีร
ราชาว รฏ วิชติ  ปหาย
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๗๑๐] อทฺธา ปสสาม สหายสมฺปท
เสฏา สมา เสวิตพฺพา สหายา
เอเต อลทฺธา อนวชฺชโภชี
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๗๑๑] อทฺธา ปสสาม สหายสมฺปทนฺติ อทฺธาติ เอกสวจน
นิสฺสสยวจน นิกฺกงฺขวจน อเทฺวชฺฌวจน อเทฺวฬฺหกวจน
นิโยควจน อปณฺณกวจน [๑] อวตฺถานวจนเมต อทฺธาติ ฯ
สหายสมฺปทนฺติ สหายสมฺปทา วุจฺจติ โย โส สหาโย อเสกฺเขน
#๑ ม. อวิรทฺธวจน ฯ
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สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ อเสกฺเขน สมาธิกฺขนฺเธน อเสกฺเขน
ปฺากฺขนฺเธน อเสกฺเขน วิมุตฺติกฺขนฺเธน อเสกฺเขน วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน
สมนฺนาคโต โหติ ฯ อทฺธา ปสสาม สหายสมฺปทนฺติ
สหายสมฺปท ปสสาม โถเมม กิตเฺ ตม วณฺเณมาติ อทฺธา
ปสสาม สหายสมฺปท ฯ
[๗๑๒] เสฏา สมา เสวิตพฺพา สหายาติ เสฏา โหนฺติ
สหายา สีเลน สมาธินา ปฺาย วิมุตฺติยา วิมุตฺติาณทสฺสเนน
สมา [๑] โหนฺติ สหายา สีเลน สมาธินา ปฺาย วิมุตฺติยา
วิมุตฺติาณทสฺสเนน เสฏา วา สหายา สมา ๒ วา สหายา
เสวิตพฺพา ภชิตพฺพา ปยิรุปาสิตพฺพา ปริปุจฺฉิตพฺพา ปริปฺหิตพฺพาติ
เสฏา สมา เสวิตพฺพา สหายา ฯ
[๗๑๓] เอเต อลทฺธา อนวชฺชโภชีติ อตฺถิ ปุคฺคโล
สาวชฺชโภชี อตฺถิ ปุคฺคโล อนวชฺชโภชี ฯ
กตโม จ ปุคฺคโล สาวชฺชโภชี ฯ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล กุหนาย
ลปนาย เนมิตฺตกตาย นิปฺเปสิกตาย ลาเภน ลาภ นิชิคึสนตาย ๓
ทารุทาเนน เวฬุทาเนน ปตฺตทาเนน ปุปฺผทาเนน [๔] สินานทาเนน
จุณฺณทาเนน มตฺติกทาเนน ทนฺตกฏทาเนน มุโขทกทาเนน ปาตุกมฺยตาย
มุคฺคสูปตาย ๕ ปาริภฏยตาย ปรปฏิมสิกตาย ๖ วตฺถุวชิ ชฺ าย
ติรจฺฉานวิชฺชาย องฺควิชฺชาย นกฺขตฺตวิชฺชาย ทูตคมเนน ปหีนคมเนน
ชงฺฆเปสนีเยน เวชฺชกมฺเมน ทูตกมฺเมน ๗ ปณฺฑปฏิปณฺฑเกน
#๑-๒ ม. สทิสา ฯ ๓ ม. นิชิคีสนตาย ฯ เอวมุปริป ฯ ๔ ม. ผลทาเนน ฯ
#เอวมุปริป ฯ ๕ ม. จาฏกมฺยตาย มุคฺคสุปฺยตาย ฯ เอวมุปริป ฯ ๖ ม. ปมทฺทกิ ตาย ฯ
#เอวมุปริป ฯ ๗ ม. นวกมฺเมน ฯ เอวมุปริป ฯ
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ทานานุปฺปทาเนน อธมฺเมน วิสเมน ลทฺธา ลภิตฺวา ปฏิลภิตฺวา
อธิคนฺตฺวา วินฺทิตฺวา ชีวิก กปฺเปติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล
สาวชฺชโภชี ฯ
กตโม จ ปุคฺคโล อนวชฺชโภชี ฯ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล น
กุหนาย น ลปนาย น เนมิตฺตกตาย น นิปฺเปสิกตาย น ลาเภน
ลาภ นิชิคึสนตาย น ทารุทาเนน น เวฬุทาเนน น ปตฺตทาเนน
น ปุปฺผทาเนน น สินานทาเนน น จุณฺณทาเนน น มตฺติกทาเนน
น ทนฺตกฏทาเนน น มุโขทกทาเนน น ปาตุกมฺยตาย น
มุคฺคสูปตาย น ปาริภฏยตาย น ปรปฏิมสิกตาย น วตฺถุวชิ ฺชาย น
ติรจฺฉานวิชฺชาย น องฺควิชฺชาย น นกฺขตฺตวิชชฺ าย น ทูตคมเนน
น ปหีนคมเนน น ชงฺฆเปสนีเยน น เวชฺชกมฺเมน น ทูตกมฺเมน
น ปณฺฑปฏิปณฺฑเกน น ทานานุปฺปทาเนน ธมฺเมน สเมน ลทฺธา
ลภิตฺวา ปฏิลภิตฺวา อธิคนฺตฺวา วินฺทิตฺวา ชีวิก กปฺเปติ อย
วุจฺจติ ปุคฺคโล อนวชฺชโภชี ฯ
เอเต อลทฺธา อนวชฺชโภชีติ เอเต อลทฺธา อลภิตฺวา
อปฏิลภิตฺวา อนธิคนฺตฺวา อวินฺทิตฺวาติ เอเต อลทฺธา อนวชฺชโภชี ฯ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
อทฺธา ปสสาม สหายสมฺปท
เสฏา สมา เสวิตพฺพา สหายา
เอเต อลทฺธา อนวชฺชโภชี

สุตฺต ขุ. จูฬนิทฺเทโส - หนาที่ 362

เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๗๑๔] ทิสฺวา สุวณฺณสฺส ปภสฺสรานิ
กมฺมารปุตฺเตน สุนิฏิตานิ
สงฺฆฏฏยนฺตานิ ทุเว ภุชสฺมึ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๗๑๕] ทิสฺวา สุวณฺณสฺส ปภสฺสรานีติ ทิสฺวา ปสฺสิตวฺ า
ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา ฯ สุวณฺณสฺสาติ
ชาตรูปสฺส ฯ ปภสฺสรานีติ ปริสทุ ฺธานิ ปริโยทาตานีติ ทิสฺวา
สุวณฺณสฺส ปภสฺสรานิ ฯ
[๗๑๖] กมฺมารปุตฺเตน สุนฏิ ิตานีติ กมฺมารปุตฺโต วุจฺจติ
สุวณฺณกาโร ฯ กมฺมารปุตฺเตน สุนิฏิตานีติ กมฺมารปุตฺเตน
สุนิฏิตานิ สุกตานิ สุปริกมฺมานีติ ๑ กมฺมารปุตฺเตน สุนิฏิตานิ ฯ
[๗๑๗] สงฺฆฏฏยนฺตานิ ทุเว ภุชสฺมินฺติ ภุโช วุจฺจติ หตฺโถ ฯ
ยถา เอกสฺมึ หตฺเถ เทฺว ธุวรานิ ฆเฏนฺติ ๒ เอวเมว สตฺตา
ตณฺหาวเสน [๓] ฆเฏนฺติ ๔ ติรจฺฉานโยนิย ฆเฏนฺติ ปตฺติวิสเย ฆเฏนฺติ
มนุสฺสโลเก ฆเฏนฺติ เทวโลเก ฆเฏนฺติ คติยา คตึ อุปปตฺติยา
อุปปตฺตึ ปฏิสนฺธิยา ปฏิสนฺธึ ภเวน ภว สสาเรน สสาร วฏเฏน
วฏฏ ฆเฏนฺติ [๕] จรนฺติ วิหรนฺติ อิริยนฺติ วตฺเตนฺติ ปาเลนฺติ ยเปนฺติ
ยาเปนฺตีติ สงฺฆฏฏยนฺตานิ ทุเว ภุชสฺมึ ฯ เอโก จเร
ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
#๑ ม. สุปริกมฺมกตานีติ ฯ ๒ ม รูปุรานิ ฆฏเฏนฺติ ฯ ๓ ม. ทิฏิวเสน นิรเย ฯ
#๔ ม. ฆฏเฏนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๕ ม. สงฺฆฏเฏนฺติ สงฺฆฏเฏนฺตา ฯ
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ทิสฺวา สุวณฺณสฺส ปภสฺสรานิ
กมฺมารปุตฺเตน สุนิฏิตานิ
สงฺฆฏฏยนฺตานิ ทุเว ภุชสฺมึ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๗๑๘] เอว ทุตีเยน สหา ๑ มมสฺส
วาจาภิลาโป อภิสชฺชนา วา
เอต ภย อายตึ เปกฺขมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๗๑๙] เอว ทุตีเยน สหา มมสฺสาติ ตณฺหาทุติเยน ๒ ฯ
ตณฺหาทุติโย วา โหติ ปุคฺคลทุติโย วา ฯ กถ ตณฺหาทุติโย
โหติ ฯ ตณฺหาติ รูปตณฺหา สทฺทตณฺหา คนฺธตณฺหา รสตณฺหา
โผฏพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา ฯ ยสฺเสสา ตณฺหา อปฺปหีนา โส
วุจฺจติ ตณฺหาทุติโย ฯ
ตณฺหาทุติโย ปุรโิ ส
ทีฆมทฺธาน สสร
อิตฺถภาวฺถาภาว
สสาร นาติวตฺตติ ฯ
เอว ตณฺหาทุติโย โหติ ฯ กถ ปุคฺคลทุติโย โหติ ฯ อิเธกจฺโจ
น อตฺตเหตุ ๓ น การณเหตุ อุทฺธโต อวูปสนฺตจิตฺโต 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
#๑ ม. สห ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ม. อตฺถเหตุ ฯ
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[๑] มาลากถ [๒] าติกถ ยานกถ คามกถ นิคมกถ นครกถ ชนปทกถ
อิตฺถีกถ ปุรสิ กถ ๓ สูรกถ วิสิกฺขากถ กุมฺภฏานกถ [๔] โลกกฺขายิก
สมุทฺทกฺขายิก อิติภวาภวกถ อิติ วา ๕ กเถติ เอว ปุคฺคลทุติโย
โหตีติ เอว ทุตีเยน สหา มมสฺส ฯ
[๗๒๐] วาจาภิลาโป อภิสชฺชนา วาติ วาจาภิลาโป วุจฺจติ
พตฺตึส ๖ ติรจฺฉานกถา เสยฺยถีท ราชกถา โจรกถา ฯเปฯ
อิติภวาภวกถา อิติ วา ฯ อภิสชฺชนาติ เทฺว สชฺชนา ตณฺหาสชฺชนา
จ ทิฏิสชฺชนา จ ฯเปฯ อย ตณฺหาสชฺชนา ฯเปฯ
อย ทิฏิสชฺชนาติ วาจาภิลาโป อภิสชฺชนา วา ฯ
[๗๒๑] เอต ภย อายตึ เปกฺขมาโนติ ภยนฺติ ชาติภย
ชราภย พฺยาธิภย มรณภย ราชภย โจรภย อคฺคิภย อุทกภย
อตฺตานุวาทภย ปรานุวาทภย ทณฺฑภย ทุคฺคติภย อูมิภย กุมฺภลิ ภย
อาวฏฏภย สสสุกาภย อาชีวิกาภย อสิโลกภย ปริสสารชฺชภย [๗]
ภยานก ฉมฺภิตตฺต โลมหโส เจตโส อุพฺเพคฺโค อุตฺราโส ฯ
เอต ภย อายตึ เปกฺขมาโนติ เอต ภย อายตึ เปกฺขมาโน
ทกฺขมาโน โอโลกยมาโน นิชฺฌายมาโน อุปปริกฺขมาโนติ เอต
ภย อายตึ เปกฺขมาโน ฯ เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ เตนาห
โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
เอว ทุตีเยน สหา มมสฺส
วาจาภิลาโป อภิสชฺชนา วา
#๑ ม. สยนกถ ฯ ๒ ม. คนฺธกถ ฯ ๓ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔ ม. ปุพฺพเปตกถ
#นานตฺตกถ ฯ ๕ ม. อิติ วาติ สทฺโท นตฺถิ ฯ ๖ ม. พาตฺตึส ฯ ๗ ม. มทนภย ฯ
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เอต ภย อายตึ เปกฺขมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๗๒๒] กามา หิ จิตฺรา มธุรา มโนรมา
วิรปู รูเปน มเถนฺติ จิตฺต
อาทีนว กามคุเณสุ ทิสฺวา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๗๒๓] กามา หิ จิตฺรา มธุรา มโนรมาติ กามาติ อุทฺทานโต
เทฺว กามา วตฺถุกามา จ กิเลสกามา จ ฯเปฯ อิเม วุจฺจนฺติ
วตฺถุกามา ฯเปฯ อิเม วุจฺจนฺติ กิเลสกามา ฯ จิตฺราติ
นานาวณฺณรูปา ๑ นานาวณฺณสทฺทา นานาวณฺณคนฺธา นานาวณฺณรสา
นานาวณฺณโผฏพฺพา ฯ มธุราติ วุตฺตฺเหต ภควตา ปฺจิเม
ภิกฺขเว กามคุณา กตเม ปฺจ จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏา
กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามุปสฺหิตา รชนียา โสตวิฺเยฺยา
สทฺทา ฆานวิฺเยฺยา คนฺธา ชิวฺหาวิฺเยฺยา รสา
กายวิฺเยฺยา โผฏพฺพา อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา
กามุปสฺหิตา รชนียา อิเม โข ภิกขฺ เว ปฺจ กามคุณา ย โข
ภิกฺขเว อิเม ปฺจ กามคุเณ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุข โสมนสฺส
อิท วุจฺจติ กามสุข มิฬหฺ สุข ปุถุชชฺ นสุข อนริยสุข น เสวิตพฺพ
น ภชิตพฺพ น ภาเวตพฺพ น พหุลกี าตพฺพ ภายิตพฺพ เอตสฺส
สุขสฺสาติ วทามีติ กามา หิ จิตฺรา มธุรา ฯ มโนรมาติ
#๑ ม. นานาวณฺณา รูปา ฯ เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ
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มโนติ ย จิตฺต มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน
มนินฺทฺริย วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ ฯ [๑]
[๗๒๔] วิรูปรูเปน มเถนฺติ จิตฺตนฺติ นานาวณฺเณหิ
รูเปหิ ฯเปฯ นานาวณฺเณหิ โผฏพฺเพหิ จิตฺต มเถนฺติ ตาเสนฺติ ๒
หาเปนฺติ ๓ ปหาเปนฺตีติ ๔ วิรูปรูเปน มเถนฺติ จิตฺต ฯ
[๗๒๕] อาทีนว กามคุเณสุ ทิสวฺ าติ วุตฺต เหต ภควตา
โก จ ภิกฺขเว กามาน อาทีนโว อิธ ภิกฺขเว กุลปุตฺโต เยน
สิปฺปฏาเนน ชีวิก กปฺเปติ ยทิ มุทฺธาย ๕ ยทิ คณนาย ยทิ
สงฺขาย ๖ ยทิ กสิยา ยทิ วณิชฺชาย ยทิ โครกฺเขน ยทิ อิสฺสฏเน ๗
ยทิ ราชโปริเสน ยทิ สิปฺปายตเนน สีตสฺส ปุรกฺขโต อุณฺหสฺส
ปุรกฺขโต ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺเสหิ ริสสฺ มาโน ๘ ขุปฺปปาสาย
มิยฺยมาโน อย ภิกฺขเว กามาน อาทีนโว สนฺทฏิ ิโก ทุกฺขกฺขนฺโธ
กามเหตุ กามนิทาน กามาธิกรณ กามานเมว เหตุ ตสฺส
เจ ภิกฺขเว กุลปุตฺตสฺส เอว อุฏหโต ฆฏโต วายมโต เต
โภคา นาภินิปฺผชฺชนฺติ โส โสจติ กิลมติ ปริเทวติ อุรตฺตาฬึ
กนฺทติ สมฺโมห อาปชฺชติ โมฆ วต เม อุฏาน อผโล วต
เม วายาโมติ อยมฺป ภิกฺขเว กามาน อาทีนโว สนฺทฏิ ิโก
ทุกฺขกฺขนฺโธ กามเหตุ กามนิทาน กามาธิกรณ กามานเมว เหตุ
ตสฺส เจ ภิกฺขเว กุลปุตฺตสฺส เอว อุฏหโต ฆฏโต วายมโต
เต โภคา อภินิปฺผชฺชนฺติ โส เตส โภคาน อารกฺขาธิกรณ
#๑ ม. มโน รเมนฺติ โถเมนฺติ โตเสนฺติ ปหาเสนฺตีติ กามา หิ จิตฺรา มธุรา มโนรมา ฯ
#๒ ม. โตเสนฺติ ฯ ๓ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔ ม. ปหาเสนฺตีติ ฯ
#๕ ม. มุทฺทาย ฯ ๖ ม. สงฺขาเรน ฯ ๗ ม. อิสฺสตฺเถน ฯ ๘ ม. สมฺผสฺสมาโน ฯ
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ทุกฺขโทมนสฺส ปฏิสเวเทติ กินฺติ เม โภเค เนว ราชาโน หเรยฺยุ
น โจรา หเรยฺยุ น อคฺคิ ฑเหยฺย น อุทก วเหยฺย น อปฺปยา
ทายาทา หเรยฺยุนฺติ ตสฺส เอว อารกฺขโต โคปยโต เต โภเค
ราชาโน วา หรนฺติ โจรา วา หรนฺติ อคฺคิ วา ฑหติ อุทก
วา วหติ อปฺปยา ทายาทา วา หรนฺติ โส โสจติ ฯเปฯ
สมฺโมห อาปชฺชติ ยมฺป เม อโหสิ ตมฺป โน นตฺถีติ อยมฺป
ภิกฺขเว กามาน อาทีนโว สนฺทฏิ ิโก ทุกฺขกฺขนฺโธ กามเหตุ
กามนิทาน กามาธิกรณ กามานเมว เหตุ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
กามเหตุ กามนิทาน กามาธิกรณ กามานเมว เหตุ 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 ภคินิยา วิวทติ ภคินีป ภาตรา วิวทติ สหาโยป
สหาเยน วิวทติ เต ตตฺถ กลหวิวาทาปนฺนา ๑ อฺมฺ
ปาณีหิป อุปกฺกมนฺติ เลฑฺฑูหิป อุปกฺกมนฺติ ทณฺเฑหิป อุปกฺกมนฺติ
สตฺเถหิป อุปกฺกมนฺติ เต ตตฺถ มรณมฺป นิคจฺฉนฺติ มรณมตฺตมฺป
ทุกฺข อยมฺป ภิกฺขเว กามาน อาทีนโว สนฺทิฏิโก ทุกฺขกฺขนฺโธ
กามเหตุ กามนิทาน กามาธิกรณ กามานเมว เหตุ ฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว กามเหตุ กามนิทาน กามาธิกรณ กามานเมว เหตุ อสิจมฺม
คเหตฺวา ธนุกลาป สนฺนยฺหิตฺวา อุภโตวิยูฬฺห ๒ สงฺคาม ปกฺขนฺทนฺติ
#๑ ม. กลหวิคฺคหวิวาทาปนฺนา ฯ ๒ ม. อุภโตพฺยฬู ฺห ฯ
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อุสูสุป ขิปฺปมาเนสุ สตฺตีสุป ขิปปฺ มานาสุ อสีสุป วิชฺโชตลนฺเตสุ
เต ตตฺถ อุสูหิป วิชฌ
ฺ นฺติ สตฺตีหิป วิชฺฌนฺติ อสินาป
สีส ฉินฺทนฺติ เต ตตฺถ มรณมฺป นิคจฺฉนฺติ มรณมตฺตมฺป
ทุกฺข อยมฺป ภิกฺขเว กามาน อาทีนโว สนฺทิฏิโก ทุกฺขกฺขนฺโธ
กามเหตุ กามนิทาน กามาธิกรณ กามานเมว เหตุ ฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว กามเหตุ กามนิทาน กามาธิกรณ กามานเมว เหตุ
อสิจมฺม คเหตฺวา ธนุกลาป สนฺนยฺหิตวฺ า อทฺธาวเลปนา ๑ อุปการิโย
ปกฺขนฺทนฺติ อุสูสุป ขิปฺปมาเนสุ สตฺตีสุป ขิปฺปมานาสุ อสีสุป
วิชฺโชตลนฺเตสุ เต ตตฺถ อุสูหิป วิชฺฌนฺติ สตฺตีหิป วิชฌ
ฺ นฺติ
ฉกณฏิยาป ๒ โอสิฺจนฺติ อภิวคฺเคน โอมทฺทนฺติ อสินาป สีส
ฉินฺทนฺติ เต ตตฺถ มรณมฺป นิคจฺฉนฺติ มรณมตฺตมฺป ทุกฺข
อยมฺป ภิกฺขเว กามาน อาทีนโว สนฺทฏิ ิโก ทุกฺขกฺขนฺโธ กามเหตุ
กามนิทาน กามาธิกรณ กามานเมว เหตุ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
กามเหตุ กามนิทาน กามาธิกรณ กามานเมว เหตุ สนฺธมิ ฺป
ฉินฺทนฺติ นิลฺโลปมฺป นิหรนฺติ เอกาคาริกมฺป กโรนฺติ ปริปนฺเถป
ติฏนฺติ ปรทารมฺป คจฺฉนฺติ ตเมน ราชาโน คเหตฺวา วิวิธา
กมฺมกรณา กาเรนฺติ กสาหิป ตาเฬนฺติ เวตฺเตหิป ตาเฬนฺติ
อฑฺฒทณฺฑเกหิป ตาเฬนฺติ หตฺถมฺป ฉินฺทนฺติ ปาทมฺป ฉินฺทนฺติ ฯเปฯ
อสินาป สีส ฉินฺทนฺติ เต ตตฺถ มรณมฺป นิคจฺฉนฺติ
มรณมตฺตมฺป ทุกฺข อยมฺป ภิกฺขเว กามาน อาทีนโว สนฺทฏิ ิโก
#๑ ม. อทฺทาวเลปนา ฯ ๒ ม. ฉกณกายป ฯ
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ทุกฺขกฺขนฺโธ กามเหตุ กามนิทาน กามาธิกรณ กามานเมว เหตุ ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว กามเหตุ กามนิทาน กามาธิกรณ กามานเมว
เหตุ กาเยน ทุจฺจริต จรนฺติ วาจาย ทุจฺจริต จรนฺติ มนสา
ทุจฺจริต จรนฺติ เต กาเยน ทุจฺจริต จริตฺวา วาจาย ทุจฺจริต
จริตฺวา มนสา ทุจฺจริต จริตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย
ทุคฺคตึ วินปิ าต นิรย อุปปชฺชนฺติ อยมฺป ภิกฺขเว กามาน
อาทีนโว สมฺปรายิโก ทุกฺขกฺขนฺโธ กามเหตุ กามนิทาน กามาธิกรณ
กามานเมว เหตูติ ฯ อาทีนว กามคุเณสุ ทิสฺวาติ กามคุเณสุ
อาทีนว ทิสฺวา ปสฺสติ ฺวา ตุลยิตวฺ า ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา
วิภูต กตฺวาติ อาทีนว กามคุเณสุ ทิสฺวา ฯ เอโก จเร
ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
กามา หิ จิตฺรา มธุรา มโนรมา
วิรปู รูเปน มเถนฺติ จิตฺต
อาทีนว กามคุเณสุ ทิสฺวา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๗๒๖] อีตี จ คณฺโฑ จ อุปทฺทโว จ
โรโค จ สลฺลฺจ ภยฺจ เมต
เอต ภย กามคุเณสุ ทิสฺวา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๗๒๗] อีตี จ คณฺโฑ จ อุปทฺทโว จ โรโค จ สลฺลฺจ
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ภยฺจ เมตนฺติ วุตฺตเฺหต ภควตา ภยนฺติ ภิกฺขเว
กามานเมต อธิวจน ทุกฺขนฺติ ภิกขฺ เว กามานเมต อธิวจน
โรโคติ ภิกขฺ เว กามานเมต อธิวจน คณฺโฑติ ภิกฺขเว กามานเมต
อธิวจน ลคฺคนฺติ ๑ ภิกขฺ เว กามานเมต อธิวจน สตฺโตติ ๒ ภิกฺขเว
กามานเมต อธิวจน ปงฺโกติ ภิกฺขเว กามานเมต อธิวจน
คพฺโภติ ภิกฺขเว กามานเมต อธิวจน ยสฺมา ๓ จ ภิกฺขเว ภยนฺติ
กามานเมต อธิวจน [๔] กามราครตฺตาย ภิกฺขเว ฉนฺทราควินิพนฺโธ ๕
ทิฏธมฺมิกาป ภยา น ปริมุจฺจติ สมฺปรายิกาป ภยา น ปริมจุ ฺจติ
ตสฺมา ภยนฺติ กามานเมต อธิวจน ยสฺมา ๓ จ ภิกฺขเว ทุกฺขนฺติ
โรโคติ คณฺโฑติ ลคฺคนฺติ ๑ สตฺโตติ ๒ ปงฺโกติ คพฺโภติ
กามานเมต อธิวจน [๔] กามราครตฺตาย ภิกฺขเว ฉนฺทราควินิพนฺโธ ๕
ทิฏธมฺมิกาป คพฺภา น ปริมุจฺจติ สมฺปรายิกาป คพฺภา น
ปริมุจฺจติ ตสฺมา คพฺโภติ กามานเมต อธิวจนนฺติ ฯ
ภยฺจ ทุกฺขฺจ โรโค จ สตฺโต ปงฺโก จ ทูภย ๖
เอเต กามา ปวุจฺจนฺติ ๗ ยตฺถ สตฺโต ปุถุชชฺ โน
โอติณฺโณ สาตรูเปน คพฺภาย จ นิคจฺฉติ ๘ ฯ
ยโต จ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ๙ ฌานฺจ ๑๐ น ริฺจติ
โสม ปลิปถ ทุคฺค
อติกฺกมฺม ตถาวิธ ๑
ปช ชาติชรูเปต
ผนฺทมาน อเวกฺขตีติ ฯ
อีตี จ คณฺโฑ จ อุปทฺทโว จ โรโค จ สลฺลฺจ ภยฺจ เมต ฯ
#๑ ม. สลฺลนฺติ ฯ ๒ ม. สงฺโคติ ฯ ๓ ม. กสฺมา ฯ ๔ ม. ยสฺมา จ ฯ
#๕ ม. -พทฺโธ ฯ ๖ ม. คณฺโฑ สลฺลฺจ สงฺโค จ ฯ ๗ ม. ปงฺโก คพฺโภ จ อุภย ฯ
#๘ ม. ปุน คพฺภาย คจฺฉติ ฯ ๙ ม. อาตาป ฯ ๑๐ ม. สมฺปชฺ น ริจฺจติ ฯ
#๑๑ ม. ตถาวิโธ ฯ
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[๗๒๘] เอต ภย กามคุเณสุ ทิสฺวาติ เอต ภย กามคุเณสุ
ทิสฺวา ปสฺสติ ฺวา ตุลยิตวฺ า ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวาติ
เอต ภย กามคุเณสุ ทิสวฺ า ฯ เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
อีตี จ คณฺโฑ จ อุปทฺทโว จ
โรโค จ สลฺลฺจ ภยฺจ เมต
เอต ภย กามคุเณสุ ทิสฺวา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๗๒๙] สีตฺจ อุณฺหฺจ ขุท ปปาส
วาตาตเป ฑสสิรึสเป ๑ จ
สพฺพานิ เปตานิ อภิสภวิตฺวา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๗๓๐] สีตฺจ อุณฺหฺจ ขุท ปปาสนฺติ [๒] ทฺวีหิ
การเณหิ สีต โหติ อพฺภนฺตรธาตุปโกปวเสน วา สีต โหติ
พหิทฺธาอุตุวเสน วา สีต โหติ ฯ อุณฺหนฺติ ทฺวีหิ การเณหิ อุณฺห
โหติ อพฺภนฺตรธาตุปโกปวเสน วา อุณฺห โหติ พหิทฺธาอุตุวเสน
วา อุณฺห โหติ ฯ ขุทฺทา ๓ วุจฺจติ ฉาตโก ฯ ปปาสา วุจฺจติ
อุทกมฺปติ ๔ สีตฺจ อุณฺหฺจ ขุท ปปาส ฯ
[๗๓๑] วาตาตเป ฑสสิรึสเป จาติ วาตาติ ปุรตฺถิมา วาตา
ปจฺฉิมา วาตา อุตฺตรา วาตา ทกฺขิณา วาตา สรชา วาตา [๕]
#๑ ม. ฑสสรีสเป ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. สีตนฺติ ฯ ๓ ม. ขุทา ฯ ๔ ม. อุทกปปาสาติ ฯ
#๕ อรชา วาตา ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุ ฯ
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สีตา วาตา อุณฺหา วาตา ปริตฺตา วาตา อธิมตฺตา วาตา
เวรมฺภวาตา [๑] สุปณฺณวาตา ตาลปณฺณวาตา วิธูปนวาตา ฯ
อาตโป วุจฺจติ สุริยสนฺตาโป ฯ ฑสา วุจฺจนฺติ ปงฺคลมกฺขิกา ฯ
สิรึสปา วุจฺจนฺติ อหีติ วาตาตเป ฑสสิรึสเป จ ฯ
[๗๓๒] สพฺพานิ เปตานิ อภิสภวิตฺวาติ อภิภวิตฺวา อชฺโฌตฺถริตฺวา
ปริยาทิยิตฺวา มทฺทิตฺวาติ สพฺพานิ เปตานิ อภิสภวิตฺวา ฯ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
สีตฺจ อุณฺหฺจ ขุท ปปาส
วาตาตเป ฑสสิรึสเป จ
สพฺพานิ เปตานิ อภิสภวิตฺวา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๗๓๓] นาโคว ยูถานิ วิวชฺชยิตฺวา
สฺชาตขนฺโธ ปทุมี อุฬาโร
ยถาภิรนฺต วิหเร อรฺเ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๗๓๔] นาโคว ยูถานิ วิวชฺชยิตฺวาติ นาโค วุจฺจติ
หตฺถินาโค ฯ ปจฺเจกสมฺพุทฺโธป นาโค ฯ กึการณา ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
นาโค ฯ อาคุ น กโรตีติ นาโค ฯ น คจฺฉตีติ นาโค ฯ น
อาคจฺฉตีติ นาโค ฯ กถ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ อาคุ น กโรตีติ
นาโค ฯ อาคู วุจฺจนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สงฺกิเลสิกา
#๑ ม. ปกฺขวาตา ฯ เอวมุปริป ฯ
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โปโนพฺภวิกา สทรา ทุกฺขวิปากา อายตึ ชาติชรามรณียา ฯ
อาคุ น กโรตีติ ๑ กิฺจิ โลเก
สพฺพสโยเค วิสชฺช พนฺธนานิ
สพฺพตฺถ น สชฺชติ วิปฺปมุตฺโต
นาโค ตาทิ ปวุจฺจเต ตถตฺตา ฯ
เอว โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ อาคุ น กโรตีติ นาโค ฯ กถ โส
ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ น คจฺฉตีติ นาโค ฯ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ 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 ทิฏ ิวเสน คจฺฉติ น
อุทฺธจฺจวเสน คจฺฉติ น วิจิกิจฺฉาวเสน คจฺฉติ น อนุสยวเสน
คจฺฉติ น วคฺเคหิ ธมฺเมหิ ยายติ นิยยฺ ติ วุยฺหติ สหริยติ ๒ เอว
โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ น คจฺฉตีติ นาโค ฯ กถ ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
น อาคจฺฉตีติ 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 โส
ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ น อาคจฺฉตีติ นาโค ฯ นาโคว ยูถานิ วิวชฺชยิตฺวาติ
ยถา โส หตฺถินาโค ยูถานิ วิวชฺเชตฺวา ปริวชฺเชตฺวา
อภินิวชฺเชตฺวา เอโกว อรฺเ วนมชฺฌสฺส อชฺโฌคาเหตฺวา ๓ จรติ
#๑ ม. กโรติ ฯ ๒ ม. สหรียติ ฯ ๓ ม. อรฺวนมชฺโฌคาเหตฺวา ฯ
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วิจรติ อิริยติ วตฺเตติ ปาเลติ ยเปติ ยาเปติ ปจฺเจกสมฺพุทฺโธป
คณ วชฺเชตฺวา ๑ ปริวชฺเชตฺวา อภิวชฺเชตฺวา เอโก จเร
ขคฺควิสาณกปฺโป ๒ อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวติ
อปฺปสทฺทานิ อปฺปนิคฺโฆสานิ วิชนวาตานิ มนุสฺสราหเสยฺยกานิ
ปฏิสลฺลานสารุปฺปานิ โส เอโก คจฺฉติ เอโก ติฏติ เอโก
นิสีทติ เอโก เสยฺย กปฺเปติ เอโก คาม ปณฺฑาย ปวิสติ [๓] เอโก
ปฏิกฺกมติ เอโก รโห นิสีทติ เอโก จงฺกม อธิฏาติ เอโก
จรติ วิจรติ อิริยติ วตฺเตติ ปาเลติ ยเปติ ยาเปตีติ นาโคว
ยูถานิ วิวชฺชยิตฺวา ฯ
[๗๓๕] สฺชาตขนฺโธ ปทุมี อุฬาโรติ ยถา โส
หตฺถินาโค สฺชาตขนฺโธ สตฺตรตโน วา โหติ อฏรตโน วา
ปจฺเจกสมฺพุทฺโธป สฺชาตขนฺโธ อเสกฺเขน สีลกฺขนฺเธน อเสกฺเขน
สมาธิกฺขนฺเธน อเสกฺเขน ปฺากฺขนฺเธน อเสกฺเขน วิมุตฺติกฺขนฺเธน
อเสกฺเขน วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน ฯ ยถา โส หตฺถินาโค
ปทุมี ปจฺเจกสมฺพทุ ฺโธป สตฺตหิ โพชฺฌงฺคปุปฺเผหิ ปทุมี สติสมฺโพชฺฌงฺคปุปฺเผน
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคปุปฺเผน วิริยสมฺโพชฺฌงฺคปุปฺเผน
ปติสมฺโพชฺฌงฺคปุปฺเผน ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคปุปฺเผน สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคปุปฺเผน
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคปุปฺเผน
ฯ
ยถา
โส
หตฺถินาโค อุฬาโร ถาเมน พเลน ชเวน สูเรน ปจฺเจกสมฺพุทฺโธป
อุฬาโร สีเลน สมาธินา ปฺาย วิมุตฺติยา วิมุตฺติาณทสฺสเนนาติ
#๑ ม. วิวชฺเชตฺวา ฯ ๒ ม. อิเม เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ ๓ สพฺพตฺถ โปตฺถเก
#เอโก อภิกฺกมตีติ ปเทน ภวิตพฺพ ฯ
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สฺชาตขนฺโธ ปทุมี อุฬาโร ฯ
[๗๓๖] ยถาภิรนฺต วิหเร อรฺเติ ยถา โส หตฺถินาโค
ยถาภิรนฺต อรฺเ วิหรติ ปจฺเจกสมฺพุทฺโธป ยถาภิรนฺต อรฺเ
วิหรติ ปเมนป ฌาเนน ยถาภิรนฺต อรฺเ วิหรติ ทุติเยนป
ตติเยนป จตุตฺเถนป ฌาเนน ยถาภิรนฺต อรฺเ วิหรติ
เมตฺตายป เจโตวิมุตฺติยา ยถาภิรนฺต อรฺเ วิหรติ กรุณายป
มุทิตายป อุเปกฺขายป เจโตวิมุตฺติยา ยถาภิรนฺต อรฺเ วิหรติ
อากาสานฺจายตนสมาปตฺติยาป ยถาภิรนฺต อรฺเ วิหรติ
วิฺาณฺจายตนสมาปตฺติยาป อากิฺจฺายตนสมาปตฺติยาป
เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติยาป ผลสมาปตฺติยาป ยถาภิรนฺต
อรฺเ วิหรตีติ ยถาภิรนฺต วิหเร อรฺเ ฯ เอโก จเร
ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
นาโคว ยูถานิ วิวชฺชยิตฺวา
สฺชาตขนฺโธ ปทุมี อุฬาโร
ยถาภิรนฺต วิหเร อรฺเ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๗๓๗] อฏาน ต สงฺคณิการตสฺส
ย ผุสฺสเย ๑ สามยิก วิมุตฺตึ
อาทิจฺจพนฺธุสฺส วโจ นิสมฺม
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
#๑ ม. ผสฺสเย ฯ เอวมุปริป ฯ
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[๗๓๘] อฏาน ต สงฺคณิการตสฺส ย ผุสสฺ เย สามยิก
วิมุตฺตินฺติ วุตฺต เหต ภควตา ยาวตานนฺท ภิกฺขุ สงฺคณิการาโม
สงฺคณิกรโต สงฺคณิการามต อนุยตุ ฺโต คณาราโม คณรโต
คณสมฺมุทิโต คณารามต อนุยุตฺโต ยนฺต เนกฺขมฺมสุข
ปวิเวกสุข อุปสมสุข สมฺโพธิสุข ตสฺส สุขสฺส นิกามลาภี
ภวิสฺสติ อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภีติ เนต าน วิชชฺ ติ ฯ โย จ
โข โส อานนฺท ภิกฺขุ เอโก คณสฺมา วูปกฏโ วิหรติ ตสฺเสต
ภิกฺขุโน ปาฏิกงฺข ยนฺต เนกฺขมฺมสุข ปวิเวกสุข อุปสมสุข
สมฺโพธิสุข ตสฺส สุขสฺส นิกามลาภี ภวิสฺสติ อกิจฺฉลาภี
อกสิรลาภีติ านเมต วิชฺชติ ฯ ยาวตานนฺท ภิกฺขุ สงฺคณิการาโม
สงฺคณิกรโต สงฺคณิการามต อนุยตุ ฺโต คณาราโม คณรโต
คณสมฺมุทิโต คณารามต อนุยุตฺโต สามยิก ๑ วา เจโตวิมุตฺตึ
อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสติ อสามยิก วา อกุปฺปนฺติ เนต าน วิชชฺ ติ ฯ
โย จ โข โส อานนฺท ภิกฺขุ เอโก คณสฺมา วูปกฏโ วิหรติ
ตสฺเสต ภิกขฺ ุโน ปาฏิกงฺข สามยิก วา เจโตวิมุตฺตึ อุปสมฺปชฺช
วิหริสฺสติ อสามยิก วา อกุปฺปนฺติ านเมต วิชชฺ ตีติ ฯ อฏาน
ต สงฺคณิการตสฺส ย ผุสฺสเย สามยิก วิมตุ ฺตึ ฯ
[๗๓๙] อาทิจฺจพนฺธุสฺส วโจ นิสมฺมาติ อาทิจฺโจ วุจฺจติ
สุริโย ฯ โส โคตโม โคตฺเตน ปจฺเจกสมฺพุทฺโธป โคตโม
โคตฺเตน โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธป สุริยสฺส โคตฺตาตโก โคตฺตพนฺธุ
#๑ ม. สามายิก ฯ เอวมุปริป ฯ

สุตฺต ขุ. จูฬนิทฺเทโส - หนาที่ 377

ตสฺมา ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ อาทิจฺจพนฺธุ ฯ อาทิจฺจพนฺธุสฺส วโจ
นิสมฺมาติ อาทิจฺจพนฺธุสฺส วจน พฺยปถ เทสน อนุสนฺธึ สุตฺวา
สุณิตฺวา อุคฺคเหตฺวา อุปธารยิตฺวา อุปลกฺขยิตฺวาติ อาทิจฺจพนฺธุสฺส
วโจ นิสมฺม ฯ เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ เตนาห โส
ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
อฏาน ต สงฺคณิการตสฺส
ย ผุสฺสเย สามยิก วิมุตฺตึ
อาทิจฺจพนฺธุสฺส วโจ นิสมฺม
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๗๔๐] ทิฏีวิสูกานิ อุปาติวตฺโต
ปตฺโต นิยาม ปฏิลทฺธมคฺโค
อุปฺปนฺนาโณมฺหิ อนฺเนยฺโย
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๗๔๑] ทิฏีวิสูกานิ อุปาติวตฺโตติ ทิฏิวิสูกานิ วุจฺจนฺติ
วีสติวตฺถุกา สกฺกายทิฏ ี ฯ อิธ อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน อริยาน
อทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส อโกวิโท อริยธมฺเม อวินีโต สปฺปรุ ิสาน
อทสฺสาวี สปฺปุริสธมฺมสฺส อโกวิโท สปฺปุริสธมฺเม อวินโี ต รูป
อตฺตโต สมนุปสฺสติ รูปวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา รูป รูปสฺมึ
วา อตฺตาน เวทน สฺ สงฺขาเร วิฺาณ อตฺตโต
สมนุปสฺสติ วิฺาณวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา วิฺาณ
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วิฺาณสฺมึ วา อตฺตาน ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคตห
ทิฏิคหน ทิฏิกนฺตาโร ทิฏิวิสูกายิก ทิฏิวิปฺผนฺทิต ทิฏิสโยชน
คาโห ปฏิคฺคาโห อภินิเวโส ปรามาโส กุมฺมคฺโค มิจฺฉาปโถ
มิจฺฉตฺต ติตฺถายตน วิปริเยสคฺคาโห วิปรีตคฺคาโห วิปฺปลฺลาสคฺคาโห
มิจฺฉาคาโห อยาถาวกสฺมึ ยาถาวกนฺติ คาโห ยาวตา ทฺวาสฏี
ทิฏิคตานิ อิมานิ ทิฏิวิสูกานิ ฯ [๑] อุปาติวตฺโตติ ทิฏีวิสูกานิ
อุปาติวตฺโต อติกฺกนฺโต สมติกฺกนฺโต วีติวตฺโตติ ทิฏีวิสูกานิ
อุปาติวตฺโต ฯ
[๗๔๒] ปตฺโต นิยาม ปฏิลทฺธมคฺโคติ นิยามา วุจฺจนฺติ
จตฺตาโร มคฺคา อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค เสยฺยถีท สมฺมาทิฏิo
สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว
สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ ฯ จตูหิ อริยมคฺเคหิ
สมนฺนาคโต [๒] สมฺปตฺโต อธิคโต ผุสิโต สจฺฉิกโตติ ปตฺโต
นิยาม ฯ ปฏิลทฺธมคฺโคติ ลทฺธมคฺโค ปฏิลทฺธมคฺโค อธิคตมคฺโค
ผุสิตมคฺโคติ [๓] ปตฺโต นิยาม ปฏิลทฺธมคฺโค ฯ
[๗๔๓] อุปฺปนฺนาโณมฺหิ อนฺเนยฺโยติ ตสฺส ปจฺเจกสมฺพุทฺธสฺส
าณ อุปฺปนฺน สมุปฺปนฺน นิพฺพตฺต อภินิพฺพตฺต
ปาตุภูต สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ าณ อุปปฺ นฺน สมุปปฺ นฺน
นิพฺพตฺต อภินิพฺพตฺต ปาตุภูต สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ ฯเปฯ
ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ าณ อุปปฺ นฺน
#๑ ม. ทิฏีวิสูกานิ ฯ ๒ ม. นิยาม ปตฺโต ฯ ๓ ม. สจฺฉิกตมคฺโคติ ฯ

สุตฺต ขุ. จูฬนิทฺเทโส - หนาที่ 379

สมุปฺปนฺน นิพฺพตฺต อภินิพฺพตฺต ปาตุภูตนฺติ อุปฺปนฺนาโณมฺหิ ฯ
อนฺเนยฺโยติ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ น ปรเนยฺโย น ปรปตฺติโย
น ปรปจฺจโย น ปรปฏิพทฺธคู ยถาภูต ชานาติ ปสฺสติ
อสมฺมูโฬฺห สมฺปชาโน ปฏิสฺสโต สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ฯเปฯ
ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ น ปรเนยฺโย น
ปรปตฺติโย น ปรปจฺจโย น ปรปฏิพทฺธคู ยถาภูต ชานาติ
ปสฺสติ อสมฺมูโฬฺห สมฺปชาโน ปฏิสฺสโตติ อุปฺปนฺนาโณมฺหิ
อนฺเนยฺโย ฯ เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ เตนาห โส
ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
ทิฏีวิสูกานิ อุปาติวตฺโต
ปตฺโต นิยาม ปฏิลทฺธมคฺโค
อุปฺปนฺนาโณมฺหิ อนฺเนยฺโย
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๗๔๔] นิลโฺ ลลุโป นิกฺกุโห นิปฺปปาโส
นิมฺมกฺโข นิทธฺ นฺตกสาวโมโห
นิราสโส ๑ สพฺพโลเก ภวิตฺวา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๗๔๕] นิลฺโลลุโป นิกฺกุโห นิปปฺ ปาโสติ โลลุปฺปา ๒ วุจฺจติ
ตณฺหา โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ
สา โลลุปฺปา ตณฺหา ตสฺส ปจฺเจกสมฺพุทฺธสฺส ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา
#๑ สี. นิราสโย ฯ ๒ ม. โลลุปฺป ฯ
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ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ตสฺมา
ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ นิลโฺ ลลุโป ฯ นิกฺกุโหติ ตีณิ กุหนวตฺถูนิ
ปจฺจยปฏิเสวนสงฺขาต กุหนวตฺถุ อิริยาปถสงฺขาต กุหนวตฺถุ
สามนฺตชปฺปนสงฺขาต กุหนวตฺถุ ฯ
กตม ปจฺจยปฏิเสวนสงฺขาต กุหนวตฺถุ ฯ อิธ คหปติกา
ภิกฺขุ นิมนฺเตนฺติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรหิ ฯ
โส ปาปจฺโฉ อิจฺฉาปกโต อตฺถโิ ก จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกขฺ าราน 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
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 อพฺโภกาสิโก วา กึ สมณสฺส มหคฺเฆน
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน เอต สารุปฺป ย สมโณ
ปูติมุตฺเตน วา หริฏกีขณฺเฑน วา โอสถ ๑ กเรยฺยาติ ตทุปาทาย
ลูข จีวร ธาเรติ ลูข ปณฺฑปาต ภฺุชติ ลูข เสนาสน
ปฏิเสวติ ลูข คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร ปฏิเสวติ ฯ ตเมน
#๑ ม. โอสธ ฯ
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คหปติกา เอว ชานนฺติ อย สมโณ อปฺปจโฺ ฉ สนฺตุฏโ
ปวิวิตฺโต อสสฏโ อารทฺธวิริโย ธุตวาโทติ 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 จ สวิชฺชติ อหฺจ
ปฏิคฺคาหโก สจาห ๑ น ปฏิคฺคเหสฺสามิ เอว ตุเมฺห ปฺุเน
ปริพาหิรา ภวิสฺสถ น มยฺห อิมินา อตฺโถ อปจ ตุมฺหากฺเจว
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 นิสฺสชฺช สณฺเปติ เสยฺย ๒-๔
สณฺเปติ ปณิธาย คจฺฉติ ปณิธาย ติฏติ ปณิธาย นิสที ติ
ปณิธาย เสยฺย กปฺเปติ สมาหิโต วิย คจฺฉติ สมาหิโต
#๑ ม. สเจห ฯ ๒ ม. สยน ฯ
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วิย ติฏติ สมาหิโต วิย นิสีทติ สมาหิโต วิย เสยฺย กปฺเปติ
อาปาถกชฺฌายีว โหติ ฯ ยา เอวรูปา อิริยาปถสฺส อาปนา
ปนา สณฺปนา ภากุฏิกา ภากุฏยิ  กุหนา กุหายนา กุหายิตตฺต
อิท 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 ฯ โย เอวรูป ปตฺต ธาเรติ
โลหถาลก ธาเรติ ธมฺมกรก ธาเรติ ปริสฺสาวน ธาเรติ กฺุจิก
ธาเรติ อุปาหน ธาเรติ กายพนฺธน ธาเรติ อาโยคพนฺธน ๑
ธาเรติ โส สมโณ มเหสกฺโขติ ภณติ ฯ ยสฺส เอวรูโป
อุปชฺฌาโย โส สมโณ มเหสกฺโขติ ภณติ ฯ ยสฺส เอวรูโป
อาจริโย [๒] สมานุปชฺฌายกา สมานาจริยกา มิตฺตา สนฺทิฏา
สมฺภตฺตา สหายา โส สมโณ มเหสกฺโขติ ภณติ ฯ โย
เอวรูเป วิหาเร วสติ โส สมโณ มเหสกฺโขติ ภณติ ฯ โย
เอวรูเป อฑฺฒโยเค ๓ วสติ หมฺมิเย วสติ [๔] คุหาย วสติ [๕] กุฏยิ า
วสติ กูฏาคาเร วสติ อฏเฏ วสติ มาเฬ วสติ อุทฺทณฺเฑ
วสติ อุปฏานสาลาย วสติ มณฺฑเป วสติ รุกฺขมูเล วสติ
โส สมโณ มเหสกฺโขติ ภณติ ฯ อถวา โกรชิกโกรชิโก
ภากุฏิกภากุฏิโก กุหกุโห ลปลโป มุขสมฺภาวิโต ๖ อย สมโณ
#๑ ม. อาโยค ฯ ๒ ม. เอวรูปา ฯ ๓ ม. วิหาเร อฑฺฒโยเค ฯ ๔ ม. ปาสาเท
#วสติ หมฺมิเย วสติ ฯ ๕ ม. เลเณ วสติ ฯ ๖ ม. กุหกกุหโก ลปกลปโก
#มุขสมฺภาวิโก ฯ
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อิมาส เอวรูปาน สนฺตาน วิหารสมาปตฺตีน ลาภีติ ตาทิส
คมฺภีร คูฬหฺ  นิปุณ ปฏิจฺฉนฺน โลกุตฺตรสฺุตาปฏิสฺุต กถ
กเถติ ฯ ยา เอวรูปา ภากุฏิกา ภากุฏิย กุหนา กุหายนา
กุหายิตตฺต ๑ อิท สามนฺตชปฺปนสงฺขาต กุหนวตฺถุ ฯ
ตสฺส ปจฺเจกสมฺพุทฺธสฺส อิมานิ ตีณิ กุหนวตฺถูนิ ปหีนานิ
สมุจฺฉินฺนานิ วูปสนฺตานิ ปฏิปปฺ สฺสทฺธานิ อภพฺพุปฺปตฺติกานิ
าณคฺคินา ทฑฺฒานิ ตสฺมา โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ นิกฺกโุ ห ฯ
นิปฺปปาโสติ ปปาสา วุจฺจติ ตณฺหา โย ราโค สาราโค ฯเปฯ
อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ สา ปปาสา ตณฺหา ตสฺส
ปจฺเจกสมฺพุทฺธสฺส ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา
อายตึ อนุปปฺ าทธมฺมา ตสฺมา โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ นิปฺปป าโสติ
นิลฺโลลุโป นิกฺกุโห นิปฺปป าโส ฯ
[๗๔๖] นิมฺมกฺโข นิทฺธนฺตกสาวโมโหติ มกฺขาติ โย มกฺโข
มกฺขายนา มกฺขายิตตฺต นิฏุริย นิฏุริยกมฺม ฯ กสาวาติ ราโค
กสาโว โทโส กสาโว โมโห กสาโว โกโธ อุปนาโห มกฺโข
ปฬาโส ฯเปฯ สพฺพากุสลาภิสงฺขารา กสาวา ฯ โมโหติ ทุกฺเข
อาณ ทุกฺขสมุทเย อาณ ทุกฺขนิโรเธ อาณ ทุกฺขนิโรธคามินิยา
ปฏิปทาย อาณ ปุพฺพนฺเต อาณ อปรนฺเต อาณ
ปุพฺพนฺตาปรนฺเต อาณ อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ
อาณ ย เอวรูป อาณ อทสฺสน อนภิสมโย อนนุโรโธ
#๑ ม. กุหิตตฺต ฯ
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อสมฺโพโธ ๑ อปฺปฏิเวโธ อสงฺคาหนา อปริโยคาหนา อสมเปกฺขนา
อปจฺจเวกฺขนา อปจฺจกฺขกมฺม ทุมเฺ มชฺฌ พาลฺย อสมฺปชฺ
โมโห [๒] สมฺโมโห [๓] อวิชโฺ ชโฆ อวิชฺชาโยโค อวิชชฺ านุสโย
อวิชฺชาปริยุฏ าน อวิชฺชาชาล ๔ อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล ฯ
ตสฺส ปจฺเจกสมฺพุทฺธสฺส มกฺโข จ กสาโว จ โมโห จ วนฺตา [๕]
นิทฺธนฺตา ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา
าณคฺคินา ทฑฺฒา ตสฺมา โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ นิมฺมกฺโข
นิทฺธนฺตกสาวโมโห ฯ
[๗๔๗] นิราสโส สพฺพโลเก ภวิตฺวาติ อาสา วุจฺจติ
ตณฺหา โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ
สพฺพโลเกติ สพฺพอปายโลเก สพฺพมนุสฺสโลเก สพฺพเทวโลเก
สพฺพขนฺธโลเก สพฺพธาตุโลเก สพฺพอายตนโลเก ฯ นิราสโส
สพฺพโลเก ภวิตฺวาติ สพฺพโลเก นิราสโส ภวิตฺวา นิตฺตโณฺห
ภวิตฺวา นิปฺปปาโส ภวิตฺวาติ นิราสโส สพฺพโลเก ภวิตฺวา ฯ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
นิลฺโลลุโป นิกกฺ ุโห นิปฺปปาโสท
นิมฺมกฺโข นิทธฺ นฺตกสาวโมโห
นิราสโส สพฺพโลเก ภวิตฺวา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๗๔๘] ปาป สหาย ปริวชฺชเยถ
#๑-๔ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ปโมโห ฯ ๓ ม. อวิชฺชา ฯ ๕ ม. สวนฺตา ฯ
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อนตฺถทสฺสึ วิสเม นิวิฏ
สย น เสเว ปสุต ปมตฺต
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๗๔๙] ปาป สหาย ปริวชฺชเยถาติ ปาปสหาโย วุจฺจติ โย
โส สหาโย ทสวตฺถุกาย มิจฺฉาทิฏิยา สมนฺนาคโต นตฺถิ ทินฺน
นตฺถิ ยิฏ [๑] นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโก นตฺถิ
อย โลโก นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ มาตา นตฺถิ ปตา นตฺถิ
สตฺตา โอปปาติกา นตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา
สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมฺจ โลก ปรฺจ โลก สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ อย ปาปสหาโย ฯ ปาป สหาย ปริวชฺชเยถาติ
ปาป สหาย ปริวชฺชเยถ ๒ วิวชฺเชยฺย ๓ ปริวชฺเชยฺยาติ
ปาป สหาย ปริวชฺชเยถ ฯ
[๗๕๐] อนตฺถทสฺสึ วิสเม นิวฏิ นฺติ อนตฺถทสฺสี วุจฺจติ
โย โส สหาโย ทสวตฺถุกาย มิจฺฉาทิฏิยา สมนฺนาคโต นตฺถิ
ทินฺน นตฺถิ ยิฏ ฯเปฯ เย อิมฺจ โลก ปรฺจ โลก สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ อย อนตฺถทสฺสี ๔ ฯ วิสเม
นิวิฏนฺติ วิสเม กายกมฺเม นิวิฏ วิสเม วจีกมฺเม นิวิฏ วิสเม
มโนกมฺเม นิวิฏ วิสเม ปาณาติปาเต นิวิฏ วิสเม อทินฺนาทาเน
นิวิฏ วิสเม กาเมสุ มิจฺฉาจาเร นิวิฏ วิสเม มุสาวาเท
นิวิฏ วิสมาย ปสุณาย วาจาย นิวิฏ วิสมาย ผรุสาย วาจาย
นิวิฏ วิสเม สมฺผปฺปลาเป นิวิฏ วิสมาย อภิชฺฌาย นิวิฏ
วิสเม พฺยาปาเท นิวิฏ  วิสมาย มิจฺฉาทิฏิยา นิวิฏ วิสเมสุ
#๑ ม. นตฺถิ หุต ฯ ๒ ม. วชฺเชยฺย ฯ ๓ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔ ม. อิเม
#เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ
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สงฺขาเรสุ นิวิฏ วิสเมสุ ปฺจสุ กามคุเณสุ นิวิฏ [๑] สตฺต
อลฺลีน อุปคต อชฺโฌสิต อธิมุตฺตนฺติ อนตฺถทสฺสึ วิสเม นิวิฏ ฯ
[๗๕๑] สย น เสเว ปสุต ปมตฺตนฺติ ปสุตนฺติ โยป กาเม
เอสติ คเวสติ ปริเยสติ ตจฺจริโต ตพฺพหุโล ตคฺครุโก ตนฺนินฺโน
ตปฺโปโณ ตปฺปพฺภาโร ตทธิมุตฺโต ตทาธิปเตยฺโย โสป กามปฺปสุโต ฯ [๒]
โยป ตณฺหาวเสน รูเป ปริเยสติ โยป ตณฺหาวเสน
รูเป ปฏิลภติ โยป ตณฺหาวเสน รูเป ปริภฺุชติ สทฺเท คนฺเธ
รเส โผฏพฺเพ ปริภฺุชติ ตจฺจริโต ตพฺพหุโล ตคฺครุโก ตนฺนินฺโน
ตปฺโปโณ ตปฺปพฺภาโร ตทธิมุตฺโต ตทาธิปเตยฺโย โสป กามปฺปสุโต ฯ
ปมตฺตนฺติ ปมาโท วตฺตพฺโพ ฯ กายทุจฺจริเต วา
วจีทุจฺจริเต วา มโนทุจจฺ ริเต วา ปฺจสุ วา กามคุเณสุ จิตฺตสฺส
โวสฺสคฺโค โวสฺสคฺคานุปฺปทาน กุสลาน วา ธมฺมาน ภาวนาย
อสกฺกจฺจกิริยตา อสาตจฺจกิริยตา อนฏิตกิริยตา โอลีนวุตฺติตา
นิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา นิกฺขติ ฺตธุรตา อนาเสวนา อภาวนา อพหุลีกมฺม
อนธิฏาน อนนุโยโค โย เอวรูโป ปมาโท ปมชฺชนา
ปมชฺชิตตฺต อย วุจฺจติ ปมาโท ฯ สย น เสเว ปสุต ปมตฺตนฺติ
ปสุตฺจ น เสเวยฺย ปมตฺตฺจ [๓] น เสเวยฺย [๔] น นิเสเวยฺย น
สเสเวยฺย น ปฏิเสเวยฺย ๕ น อาจเรยฺย น สมาจเรยฺย น สมาทาย
#๑ ม. วิสเมสุ ปฺจสุ นีวรเณสุ นิวิฏ วินิวิฏ ฯ ๒ ม. โยป ตณฺหาวเสน รูเป
#ปริเยสติ ฯ สทฺเท ฯ คนฺเธ ฯ รเส ฯ โผฏพฺเพ ปริเยสติ ตจฺจริโต ... ตทธิปเตยฺโย ฯ
#โสป กามปฺปสุโต ฯ โยป ตณฺหาวเสน รูเป ปฏิลภติ สทฺเท ฯ คนฺเธ ฯ รเส ฯ
#โผฏพฺเพ ปฏิลภติ ตจฺจริโต ... ตทธิปเตยฺโย ฯ โสป กามปฺปสุโต ฯ โยป ตณฺหาวเสน
#รูเป ปริภฺุชติ ฯ สทฺเท ฯ คนเธ ฯ รเส ฯ โผฏพฺเพ ปริภฺุชติ ตจฺจริโต ...
#ตทธิปเตยฺโย ฯ โสป กามปฺปสุโต ฯ ยถา กลหการโก กลหปฺปสุโต กมฺมการโก
#กมฺมปฺปสฺโต โคจเร จรนฺโต โคจรปฺปสุโต ายี ฌานปฺปสุโต ฯ เอวเมว โย กาเม

#เอสติ คเวสติ ปริเยสติ ตจฺจริโต ... ตทธิปเตยฺโย ฯ โสป กามปฺปสุโต ฯ ๓ ม. สย ฯ
#๔ ม. สาม น เสเวยฺย ฯ ๕ ม. ปริสเสเวยฺย ฯ
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วตฺเตยฺยาติ สย น เสเว ปสุต ปมตฺต ฯ เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
ปาป สหาย ปริวชฺชเยถ
อนตฺถทสฺสึ วิสเม นิวิฏ
สย น เสเว ปสุต ปมตฺต
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๗๕๒] พหุสฺสุต ธมฺมธร ภเชถ
มิตฺต อุฬาร ปฏิภาณวนฺต
อฺาย อตฺถานิ วิเนยฺย กงฺข
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๗๕๓] พหุสฺสุต ธมฺมธร ภเชถาติ พหุสฺสุตนฺติ พหุสฺสุโต [๑]
สุตธโร สุตสนฺนิจโย เย เต ธมฺมา อาทิกลฺยาณา มชฺเฌกลฺยาณา
ปริโยสานกลฺยาณา สาตฺถา สพฺยฺชนา ๒ เกวลปริปณ
ุ ฺณ
ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย อภิวทนฺติ ตถารูปาสฺส ธมฺมา พหุสสฺ ุตา
โหนฺติ ธตา ๓ วจสา ปริจิตา มนสานุเปกฺขิตา ทิฏิยา สุปฏิวทิ ฺธา ฯ
ธมฺมธรนฺติ ธมฺม ธาเรนฺต สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ คาถ อุทาน
อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภูตธมฺม ๔ เวทลฺล ฯ พหุสฺสุต ธมฺมธร
ภเชถาติ พหุสฺสุตฺจ ธมฺมธรฺจ มิตฺต ภเชยฺย [๕] เสเวยฺย นิเสเวยฺย
สเสเวยฺย ปฏิเสเวยฺยาติ พหุสฺสุต ธมฺมธร ภเชถ ฯ
[๗๕๔] มิตฺต อุฬาร ปฏิภาณวนฺตนฺติ อุฬาโร โหติ มิตโฺ ตใ
#๑ ม. โหติ มิตฺโต ฯ ๒ ม. สาตฺถ สพฺยฺชน ฯ ๓ ม. ธาตา ๔ ม. อพฺภุตธมฺม ฯ
#เอวมุปริป ฯ ๕ ม. สภเชยฺย ฯ
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สีเลน สมาธินา ปฺาย วิมุตฺติยา วิมุตฺติาณทสฺสเนน ฯ
ปฏิภาณวนฺตนฺติ ตโย ปฏิภาณวนฺโต ปริยตฺติปฏิภาณวา
ปริปุจฺฉาปฏิภาณวา อธิคมปฏิภาณวา ฯ
กตโม ปริยตฺติปฏิภาณวา ฯ อิเธกจฺจสฺส พุทฺธวจน ปริยาปุฏ
โหติ สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ คาถา อุทาน อิติวตุ ฺตก ชาตก
อพฺภูตธมฺม เวทลฺล ตสฺส ปริยตฺตึ นิสฺสาย ปฏิภาติ อย
ปริยตฺติปฏิภาณวา ฯ
กตโม ปริปุจฺฉาปฏิภาณวา ฯ อิเธกจฺโจ ปริปจุ ฺฉิตา ๑ โหติ
อตฺเถ จ าเย จ ลกฺขเณ จ การเณ จ านาาเน จ ตสฺส
ปริปุจฺฉ นิสฺสาย ปฏิภาติ อย ปริปุจฺฉาปฏิภาณวา ฯ
กตโม อธิคมปฏิภาณวา ฯ อิเธกจฺจสฺส อธิคตา โหนฺติ
จตฺตาโร สติปฏานา จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา จตฺตาโร อิทฺธิปาทา
ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ พลานิ สตฺต โพชฺฌงฺคา อริโย
อฏงฺคิโก มคฺโค จตฺตาโร อริยมคฺคา จตฺตาริ สามฺผลานิ
จตสฺโส ปฏิสมฺภิทาโย ฉฬภิฺาโย ฯ ตสฺส อตฺโถ าโต
ธมฺโม าโต นิรุตฺติ าตา ฯ อตฺเถ าเต อตฺโถ ปฏิภาติ
ธมฺเม าเต ธมฺโม ปฏิภาติ นิรุตฺติยา าตาย นิรุตฺติ
ปฏิภาติ ฯ อิเมสุ ตีสุ าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
อิมาย ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาย อุเปโต สมุเปโต อุปาคโต
สมุปาคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต ตสฺมา ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
#๑ ม. ปริปุจฺฉิตาป ฯ
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ปฏิภาณวา ฯ ยสฺส ปริยตฺติ นตฺถิ ปริปุจฺฉา นตฺถิ
อธิคโม นตฺถิ กึ ตสฺส ปฏิภายิสฺสตีติ มิตฺต อุฬาร
ปฏิภาณวนฺต ฯ
[๗๕๕] อฺาย อตฺถานิ วิเนยฺย กงฺขนฺติ อตฺตตฺถ อฺาย
ปรตฺถ อฺาย อุภยตฺถ อฺาย ทิฏธมฺมิกตฺถ อฺาย
สมฺปรายิกตฺถ อฺาย ปรมตฺถ อฺาย อภิฺาย ชานิตฺวา
ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภตู  กตฺวา กงฺข วิเนยฺย
ปฏิวิเนยฺย ปชเหยฺย วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย อนภาวงฺคเมยฺยาติ
อฺาย อตฺถานิ วิเนยฺย กงฺข ฯ เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
พหุสฺสุต ธมฺมธร ภเชถ
มิตฺต อุฬาร ปฏิภาณวนฺต
อฺาย อตฺถานิ วิเนยฺย กงฺข
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๗๕๖] ขิฑฺฑา รตี ๑ กามสุขฺจ โลเก
อนลงฺกริตฺวา อนเปกฺขมาโน
วิภสู นฏานา ๒ วิรโต สจฺจวาที
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๗๕๗] ขิฑฺฑา รตี กามสุขฺจ โลเกติ ขิฑฺฑาติ เทฺว
ขิฑฺฑา กายิกา จ ขิฑฑ
ฺ า วาจสิกา จ ขิฑฺฑา ฯเปฯ อย
#๑ ม. ขิฑฺฑ รตึ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. วิภูสฏานา ฯ เอวมุปริป ฯ
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กายิกา ขิฑฺฑา ฯเปฯ อย วาจสิกา ขิฑฺฑา ฯ รตีติ อนุกฺกณฺิตาธิวจนเมต
รตีติ ฯ กามสุขนฺติ วุตฺตเฺหต ภควตา
ปฺจิเม ภิกฺขเว 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 อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ กามคุณา ย
โข ภิกฺขเว อิเม ปฺจ กามคุเณ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุข โสมนสฺส
อิท วุจฺจติ กามสุขนฺติ กามสุขฺจ ๑ ฯ โลเกติ มนุสฺสโลเกติ
ขิฑฺฑา รตี กามสุขฺจ โลเก ฯ
[๗๕๘] อนลงฺกริตฺวา อนเปกฺขมาโนติ ขิฑฺฑฺจ รติฺจ
กามสุขฺจ โลเก อนลงฺกริตฺวา อนเปกฺขา ๒ หุตฺวา ปชหิตฺวา
วิโนเทตฺวา พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวงฺคเมตฺวาติ อนลงฺกริตฺวา
อนเปกฺขมาโน ฯ
[๗๕๙] วิภูสนฏานา วิรโต สจฺจวาทีติ วิภูสาติ เทฺว
วิภูสา อตฺถิ อาคาริกวิภูสา ๓ อตฺถิ อนาคาริกวิภูสา ฯ
กตมา อาคาริกวิภูสา ฯ เกสา จ มสฺสุ จ มาลา จ คนฺธา ๔
จ วิเลปนฺจ อาภรณฺจ ปลนฺธนฺจ วตฺถฺจ ปสาธนฺจ
เวฏนฺจ ๕ อุจฺฉาทน ปริมทฺทน นหาปน สมฺพาหน อาทาส
อฺชน มาลาวิเลปน มุขจุณฺณก มุขเลปน หตฺถพนฺธ วิสิกฺขาพนฺธ ๖
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. อนเปกฺโข ฯ ๓ ม. อคาริกวิภูสา ฯ เอวมุปริป ฯ
#๔ ม. มสฺสู จ มาลาคนฺธฺจ ฯ เอวมุปริป ฯ ๕ ม. ปารุปนฺจ เวนฺจ ฯ เอวมุปริป ฯ
#๖ ม. สิขาพนฺธ ฯ เอวมุปริป ฯ
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ทณฺฑ นาฬิก ขคฺค ฉตฺต อุปาหนา อุณฺหสิ  วาลวิชชฺ นี
โอทาตานิ วตฺถานิ ทีฆรสฺสานิ อิติ วา อย อาคาริกวิภูสา ฯ
กตมา อนาคาริกวิภูสา ฯ จีวรมณฺฑนา ปตฺตมณฺฑนา เสนาสนมณฺฑนา
อิมสฺส วา ปูติกายสฺส พาหิราน วา ปริกฺขาราน
มณฺฑนา วิภูสนา เกฬนา ปริเกฬนา เคธิกตา เคธิกตฺต จปลนา ๑
จาปลฺย อย อนาคาริกวิภูสา ฯ
สจฺจวาทีติ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ สจฺจวาที สจฺจสนฺโธ เถโต
ปจฺจยิโก [๒] โลกสฺส วิภูสนฏานา อารโต [๓] ปฏิวิรโต นิกขฺ นฺโต
นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหรตีติ
วิภูสนฏานา วิรโต สจฺจวาที ฯ เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
ขิฑฺฑา รตี กามสุขฺจ โลเก
อนลงฺกริตฺวา อนเปกฺขมาโน
วิภสู นฏานา วิรโต สจฺจวาที
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๗๖๐] ปุตฺตฺจ ทาร ปตรฺจ มาตร
ธนานิ ธฺานิ จ พนฺธวานิ
หิตฺวาน กามานิ ยโถธิกานิ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๗๖๑] ปุตฺตฺจ ทาร ปตรฺจ มาตรนฺติ ปุตฺตนฺติ จตฺตาโร
#๑ ม. คทฺธิกตา คทฺธิกตฺต จปลตา ฯ ๒ ม. อวิสวาทโก ฯ ๓ ม. วิรโต ฯ
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ปุตฺตา อตฺรโช ปุตฺโต เขตฺตโช ปุตฺโต ทินฺนโก ปุตฺโต อนฺเตวาสิโก
ปุตฺโต ฯ ทารา วุจฺจนฺติ ภริยาโย ฯ ปตาติ โย โส
ชนโก ฯ มาตาติ ยา สา ชนิกาติ ปุตฺตฺจ ทาร ปตรฺจ
มาตร ฯ
[๗๖๒] ธนานิ ธฺานิ จ พนฺธวานีติ ธนานิ วุจฺจนฺติ [๑]
มุตฺตา มณิ เวฬุริโย สงฺโข สิลา ปวาฬ รชต ชาตรูป
โลหิตงฺโค มสารคลฺโล ๒ ฯ ธฺานิ วุจฺจนฺติ ปุพฺพณฺณ อปรณฺณ ฯ
ปุพฺพณฺณ นาม สาลี วีหิ ยโว โคธุโม กงฺคุ วรโก กุทรฺ ุสโก ๓ ฯ
อปรณฺณ นาม สูเปยฺย ฯ พนฺธวานีติ จตฺตาโร พนฺธโว าติพนฺธวาป
พนฺธุ โคตฺตพนฺธวาป พนฺธุ มิตฺตพนฺธวาป พนฺธุ
สิปฺปพนฺธวาป พนฺธูติ ธนานิ ธฺานิ จ พนฺธวานิ ฯ
[๗๖๓] หิตฺวาน กามานิ ยโถธิกานีติ กามาติ อุทฺทานโต
เทฺว กามา วตฺถุกามา จ กิเลสกามา จ ฯเปฯ อิเม วุจฺจนฺติ
วตฺถุกามา ฯเปฯ อิเม วุจฺจนฺติ กิเลสกามา ฯ หิตฺวาน กามานีติ
วตฺถุกาเม ปริชานิตฺวา กิเลสกาเม ปหาย ปชหิตฺวา วิโนเทตฺวา
พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวงฺคเมตฺวาติ หิตฺวาน กามานิ ฯ ยโถธิกานีติ
โสตาปตฺติมคฺเคน เย กิเลสา ปหีนา เต กิเลเส น ปุเนติ น
ปจฺเจติ น ปจฺจาคจฺฉติ สกทาคามิมคฺเคน เย กิเลสา ปหีนา
อนาคามิมคฺเคน เย กิเลสา ปหีนา อรหตฺตมคฺเคน เย กิเลสา
ปหีนา เต กิเลเส น ปุเนติ น ปจฺเจติ น ปจฺจาคจฺฉตีติ
#๑ ม. หิรฺ สุวณฺณ ฯ ๒ ม. มสารคลฺล ฯ ๓ ม. กุทฺรูสโก ฯ
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หิตฺวาน กามานิ ยโถธิกานิ ฯ เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
เตนาห โส ปจฺจเจกสมฺพุทฺโธ
ปุตฺตฺจ ทาร ปตรฺจ มาตร
ธนานิ ธฺานิ จ พนฺธวานิ
หิตฺวาน กามานิ ยโถธิกานิ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๗๖๔] สงฺโค เอโส ปริตฺตเมตฺถ โสขฺย
อปฺปสฺสาโท ทุกฺขเมตฺถ ภิยฺโย
คณฺโฑ เอโส อิติ ตฺวา มติมา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๗๖๕] สงฺโค เอโส ปริตฺตเมตฺถ โสขฺยนฺติ สงฺโคติ วา
พฬิสนฺติ วา อามิสนฺติ วา ลคฺคนนฺติ วา ปลิโพโธติ วา ปฺจนฺเนต
กามคุณาน อธิวจน ฯ ปริตฺตเมตฺถ โสขฺยนฺติ วุตฺตเฺหตไ
ภควตา ปฺจิเม ภิกขฺ เว กามคุณา กตเม ปฺจ
จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏ า กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา
รชนียา โสตวิฺเยฺยา สทฺทา ฆานวิฺเยฺยา คนฺธา
ชิวฺหาวิฺเยฺยา รสา กายวิฺเยฺยา โผฏพฺพา อิฏา กนฺตา
มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนียา อิเม โข ภิกฺขเว
ปฺจ กามคุณา ย โข ภิกฺขเว อิเม ปฺจ กามคุเณ ปฏิจฺจ
อุปฺปชฺชติ สุข โสมนสฺส อิท วุจฺจติ กามสุข อปฺปก เอต
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สุข [๑] โอมก เอต สุข ลามก เอต สุข ทุกฺข ๒ เอต สุขนฺติ สงฺโค
เอโส ปริตฺตเมตฺถ โสขฺย ฯ
[๗๖๖] อปฺปสฺสาโท ทุกฺขเมตฺถ ภิยฺโยติ อปฺปสฺสาทา
กามา วุตฺตา ภควตา พหุทุกฺขา พหูปายาสา ๓ อาทีนโว เอตฺถ
ภิยฺโย ฯ อฏิกงฺกลูปมา กามา วุตฺตา ภควตา ฯ มสเปสูปมา
กามา วุตฺตา ภควตา ฯ ติณุกฺกูปมา กามา วุตฺตา ภควตา ฯ
องฺคารกาสูปมา กามา วุตฺตา ภควตา ฯ สุปน กูปมา กามา
วุตฺตา ภควตา ฯ ยาจิตกูปมา กามา วุตฺตา ภควตา ฯ
รุกฺขผลูปมา กามา วุตฺตา ภควตา ฯ อสิสูนูปมา กามา วุตฺตา
ภควตา ฯ สตฺติสูลูปมา กามา วุตฺตา ภควตา ฯ สปฺปสิรูปมา
กามา วุตฺตา ภควตา พหุทุกฺขา พหูปายาสา อาทีนโว เอตฺถ
ภิยฺโยติ อปฺปสฺสาโท ทุกฺขเมตฺถ ภิยฺโย ฯ
[๗๖๗] คณฺโฑ เอโส อิติ ตฺวา มติมาติ คณฺโฑติ วา
พฬิสนฺติ วา อามิสนฺติ วา ลคฺคนนฺติ วา [๔] ปลิโพโธติ วา
ปฺจนฺเนต กามคุณาน อธิวจน ฯ อิตีติ ปทสนฺธิ ปทสสคฺโค
ปทปาริปูริ อกฺขรสมวาโย พฺยฺชนสิลฏิ ตา ปทานุปุพฺพกเมต
อิตีติ ฯ มติมาติ ปณฺฑิโต ปฺวา พุทฺธิมา าณี วิภาวี
เมธาวี ฯ คณฺโฑ เอโส อิติ ตฺวา มติมาติ คณฺโฑติ มติมา ตฺวา
พฬิสนฺติ ตฺวา อามิสนฺติ ตฺวา ลคฺคนนฺติ ตฺวา [๕] ปลิโพโธติ
ตฺวา ชานิตฺวา ตุลยิตวฺ า ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวาติ
#๑ ม. ปริตฺตก เอต สุข โถกก เอต สุข ฯ ๒ ม. ฉตุกฺก ฯ ๓ ม. พหุปายาสา ฯ
#เอวมุปริป ฯ ๔ ม. พนฺธนนฺติ วา ฯ เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ ๕ ม. พนฺธนนฺติ ตฺวา ฯ

สุตฺต ขุ. จูฬนิทฺเทโส - หนาที่ 395

คณฺโฑ เอโส อิติ ตฺวา มติมา ฯ เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
สงฺโค เอโส ปริตฺตเมตฺถ โสขฺย
อปฺปสฺสาโท ทุกฺขเมตฺถ ภิยฺโย
คณฺโฑ เอโส อิติ ตฺวา มติมา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๗๖๘] สนฺทาลยิตฺวาน สฺโชนานิ
ชาลว เภตฺวา สลิลมฺพุจารี
อคฺคีว ทฑฺฒ อนิวตฺตมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๗๖๙] สนฺทาลยิตฺวาน สฺโชนานีติ ทส สฺโชนานิ
กามราคสฺโชน ปฏิฆสฺโชน มานสฺโชน ทิฏิสฺโชน
วิจิกิจฺฉาสฺโชน สีลพฺพตปรามาสสฺโชน ภวราคสฺโชน
อิสฺสาสฺโชน มจฺฉริยสฺโชน อวิชฺชาสฺโชน ฯ สนฺทาลยิตฺวาน
สฺโชนานีติ ทส สฺโชนานิ ทาลยิตฺวา สนฺทาลยิตฺวา
ปชหิตฺวา วิโนเทตฺวา พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวงฺคเมตฺวาติ สนฺทาลยิตฺวาน
สฺโชนานิ ฯ
[๗๗๐] ชาลว เภตฺวา สลิลมฺพุจารีติ ชาล วุจฺจติ สุตฺตชาล ฯ
สลิล วุจฺจติ อุทก ฯ อมฺพุจารี วุจฺจติ มจฺโฉ ฯ [๑] ชาล
ภินฺทิตฺวา สภินฺทิตฺวา ๒ ผาลยิตฺวา ปทาลยิตฺวา สมฺปทาลยิตฺวา จรติ
#๑ ม. ยถา มจฺโฉ ฯ ๒ ม. ปภินฺทิตฺวา ทาลยิตฺวา ฯ
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วิจรติ อิริยติ วตฺเตติ ปาเลติ ยเปติ ยาเปติ ฯ เอวเมว เทฺว
ชาลา ตณฺหาชาลฺจ ทิฏิชาลฺจ ฯเปฯ อิท ตณฺหาชาล ฯเปฯ
อิท ทิฏิชาล ฯ ตสฺส ปจฺเจกสมฺพุทฺธสฺส ตณฺหาชาล ปหีน
ทิฏิชาล ปฏินิสฺสฏ ฯ ตณฺหาชาลสฺส ปหีนตฺตา ทิฏิชาลสฺส
ปฏินิสฺสฏตฺตา โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ รูเป น สชฺชติ สทฺเท
น สชฺชติ คนฺเธ น สชฺชติ ฯเปฯ ทิฏสุตมุตวิฺาตพฺเพสุ
ธมฺเมสุ น สชฺชติ น คยฺหติ ๑ น พชฺฌติ [๒] นิกฺขนฺโต
นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหรตีติ
ชาลว เภตฺวา สลิลมฺพุจารี ฯ
[๗๗๑] อคฺคีว ทฑฺฒ อนิวตฺตมาโนติ ยถา อคฺคิ ติณกฏุปาทาน
ฑหนฺโต คจฺฉติ อนิวตฺตนฺโต เอวเมว ตสฺส ปจฺเจกสมฺพุทฺธสฺส
โสตาปตฺติมคฺเคน เย กิเลสา ปหีนา เต กิเลเส
น ปุเนติ น ปจฺเจติ น ปจฺจาคจฺฉติ สกทาคามิมคฺเคน เย
กิเลสา ปหีนา อนาคามิมคฺเคน เย กิเลสา ปหีนา อรหตฺตมคฺเคน
เย กิเลสา ปหีนา เต กิเลเส น ปุเนติ น ปจฺเจติ
น ปจฺจาคจฺฉตีติ อคฺคีว ทฑฺฒ อนิวตฺตมาโน ฯ เอโก จเร
ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
สนฺทาลยิตฺวาน สฺโชนานิ
ชาลว เภตฺวา สลิลมฺพุจารี
อคฺคีว ทฑฺฒ อนิวตฺตมาโน
#๑ ม. คณฺหาติ ฯ ๒ ม. น ปลิพชฺฌติ ฯ
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เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๗๗๒] โอกฺขิตฺตจกฺขู น จ ปาทโลโล๕
คุตฺตินฺทฺริโย รกฺขิตมานสาโนฑ
อนวสฺสุโต อปริฑยฺหมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๗๗๓] โอกฺขิตฺตจกฺขู น จ ปาทโลโลติ กถ ขิตฺตจกฺขุ
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 อนฺวตฺถจาริก ๒ อนุยุตฺโต
โหติ รูปทสฺสนาย เอว ขิตฺตจกฺขุ โหติ ฯ อถวา ภิกฺขุ
อนฺตรฆร ปวิฏโ วีถึ ปฏิปนฺโน อสวุโต คจฺฉติ หตฺถึ โอโลเกนฺโต
อสฺส โอโลเกนฺโต รถ โอโลเกนฺโต ปตฺตึ โอโลเกนฺโต กุมารเก
โอโลเกนฺโต กุมาริกาโย โอโลเกนฺโต อิตฺถโิ ย โอโลเกนฺโต
ปุริเส โอโลเกนฺโต อนฺตราปณ โอโลเกนฺโต ฆรมุขานิ
โอโลเกนฺโต อุทฺธ โอโลเกนฺโต อโธ โอโลเกนฺโต ทิสาวิทิส
เปกฺขมาโน ๓ คจฺฉติ เอวมฺป ขิตฺตจกฺขุ โหติ ฯ อถวา [๔] จกฺขุนา
รูป ทิสฺวา นิมิตฺตคฺคาหี โหติ อนุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน
จกฺขุนฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา
อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย น ปฏิปชฺชติ
#๑ ม. ภิกฺขุ ฯ ๒ ม. อนวฏิตจาริก ฯ ๓ ม. วิเปกฺขมาโน ฯ เอวมุปริป ฯ
#๔ ม. ภิกฺขุ ฯ
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น รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย น จกฺขุนฺทฺริเย 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 กุมฺภถูณ โสภนครก ๑ จณฺฑาล วส โธวน
หตฺถิยุทฺธ อสฺสยุทฺธ มหิสยุทฺธ ๒ อุสภยุทฺธ [๓] เมณฺฑยุทฺธ กุกฺกุฏยุทฺธ
[๔] ทณฺฑยุทฺธ มุฏิยุทฺธ นิพฺพุทฺธ อุยฺโยธิก พลคฺค เสนาพฺยูห
อณีกทสฺสน อิติ วา เอวรูป วิสูกทสฺสน อนุยุตโฺ ต โหติ เอวมฺป
ขิตฺตจกฺขุ โหติ ฯ
กถ โอกฺขิตฺตจกฺขุ โหติ ฯ อิธ ๕ ภิกฺขุ น จกฺขุโลโล จกฺขุโลลิเยน
สมนฺนาคโต โหติ อทิฏ ทกฺขิตพฺพ ทิฏ สมติกฺกมิตพฺพนฺติ
น อาราเมน อาราม น อุยฺยาเนน อุยฺยาน น คาเมน
คาม น นิคเมน นิคม น นคเรน นคร น รฏเน รฏ น
ชนปเทน ชนปท น ทีฆจาริก อนฺวตฺถจาริก อนุยุตฺโต โหติ
รูปทสฺสนาย เอว โอกฺขติ ฺตจกฺขุ โหติ ฯ อถวา ภิกฺขุ อนฺตรฆร
ปวิฏโ วีถึ ปฏิปนฺโน สวุโต คจฺฉติ น หตฺถึ โอโลเกนฺโต
น อสฺส โอโลเกนฺโต น รถ โอโลเกนฺโต น ปตฺตึ
โอโลเกนฺโต น กุมารเก โอโลเกนฺโต น กุมาริกาโย โอโลเกนฺโต
น อิตฺถิโย โอโลเกนฺโต น ปุริเส โอโลเกนฺโต น อนฺตราปณ
โอโลเกนฺโต น ฆรมุขานิ โอโลเกนฺโต น อุทฺธ โอโลเกนฺโต
#๑ ม. โสภนก ฯ ๒ ม. มหึสยุทฺธ ฯ ๓ ม. อชยุทฺธ ฯ ๔ วฏฏกยุทฺธ ฯ
#๕ ม. อิเธกจฺโจ ฯ
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น อโธ โอโลเกนฺโต น ทิสาวิทิส เปกฺขมาโน คจฺฉติ เอวมฺป
โอกฺขิตฺตจกฺขุ โหติ ฯ อถวา จกฺขุนา รูป ทิสฺวา น
นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน จกฺขุนฺทฺริย
อสวุต วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ
ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริเย
สวร อาปชฺชติ เอวมฺป โอกฺขิตตฺ จกฺขุ โหติ ฯ ยถา
วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ โภชนานิ
ภฺุชิตฺวา เต เอวรูป วิสูกทสฺสน อนนุยุตฺตา วิหรนฺติ เสยฺยถีท
นจฺจ คีต วาทิต ฯเปฯ อณีกทสฺสน อิติ วา เอวรูปา
วิสูกทสฺสนานุโยคา ปฏิวิรโต โหติ เอวมฺป โอกฺขิตฺตจกฺขุ โหติ ฯ
น จ ปาทโลโลติ กถ ปาทโลโล โหติ ฯ อิเธกจฺโจ [๑] ปาทโลโล
ปาทโลลิเยน สมนฺนาคโต โหติ อาราเมน อาราม อุยฺยาเนน
อุยฺยาน คาเมน คาม นิคเมน นิคม นคเรน นคร รฏเน
รฏ ชนปเทน ชนปท ทีฆจาริก อนฺวตฺถิตจาริก อนุยุตฺโต โหติ
เอวมฺป ปาทโลโล โหติ ฯ อถวา ภิกฺขุ อนฺโตสงฺฆาราเม
ปาทโลลิเยน สมนฺนาคโต โหติ น อตฺถเหตุ น การณเหตุ
อุทฺธโต อวูปสนฺตจิตฺโต ปริเวณโต ปริเวณ คจฺฉติ วิหารโต
วิหาร คจฺฉติ อฑฺฒโยคโต อฑฺฒโยค คจฺฉติ ปาสาทโต ปาสาท
คจฺฉติ หมฺมิยโต หมฺมยิ  คจฺฉติ คุหโต คุห คจฺฉติ เลณโต
เลณ คจฺฉติ กุฏิยา กุฏึ คจฺฉติ กูฏาคารโต กูฏาคาร คจฺฉติ
#๑ ม. ภิกฺขุ ฯ
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อฏฏโต อฏฏ คจฺฉติ มาฬโต มาฬ คจฺฉติ อุทฺทณฺฑโต อุทฺทณฺฑ
คจฺฉติ อุทฺโทสิตโต อุทโฺ ทสิต คจฺฉติ ๑ อุปฏานสาลโต อุปฏานสาล
คจฺฉติ มณฺฑปโต มณฺฑป คจฺฉติ รุกฺขมูลโต รุกฺขมูล
คจฺฉติ ยตฺถ วา ปน ภิกฺขู นิสีทนฺติ วา คจฺฉนฺติ วา ตตฺถ
เอกสฺส วา ทุติโย โหติ ทฺวินฺน วา ตติโย โหติ ติณฺณ วา
จตุตฺโถ โหติ ตตฺถ พหุ สมฺผปฺปลาป สลฺลปติ ๒ เสยฺยถีท
ราชกถ โจรกถ ฯเปฯ อิติภวาภวกถ อิติ วา กเถสิ เอวมฺป
ปาทโลโล โหติ ฯ น จ ปาทโลโลติ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
ปาทโลลิยา อารโต วิรโต ปฏิวิรโต นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต
วิสยุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหรติ ปฏิสลฺลานาราโม
โหติ ปฏิสลฺลานรโต อชฺฌตฺต เจโตสมถมนุยตุ ฺโต อนิรากตชฺฌาโน
วิปสฺสนาย สมนฺนาคโต พฺรูเหตา สฺุาคาราน ๓ ฌายี ฌานรโต
เอกตฺตมนุยุตฺโต สทตฺถครุโกติ โอกฺขิตตฺ จกฺขู น จ ปาทโลโล ฯ
[๗๗๔] [๔] คุตฺตินฺทฺริโยติ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ 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
#๑ ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒ ม. ปลปติ ฯ ๓ ม. สฺุาคาร ฯ ๔ ม. คุตฺตินฺทฺริโย
#รกฺขิตมานสาโนติ ฯ

สุตฺต ขุ. จูฬนิทฺเทโส - หนาที่ 401

ยตฺวาธิกรณเมน
มนินฺทฺริย
อสวุต วิหรนฺต
อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส
สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ มนินฺทรฺ ิย มนินฺทฺริเย สวร อาปชฺชตีติ
คุตฺตินฺทฺริโย ฯ รกฺขิตมานสาโนติ โคปตมานสาโน รกฺขติ จิตฺโตติ
คุตฺตินฺทฺริโย รกฺขิตมานสาโน ฯ
[๗๗๕] อนวสฺสุโต อปริฑยฺหมาโนติ อนวสฺสุโตติ วุตฺตเฺหต
อายสฺมตา มหาโมคฺคลฺลาเนน อวสฺสุตปริยายฺจ โว อาวุโส
เทสิสฺสามิ ๑ อนวสฺสุตปริยายฺจ ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ
ภาสิสฺสามีติ ฯ เอวมาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต
มหาโมคฺคลฺลานสฺส ปจฺจสฺโสสุ ฯ อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน
เอตทโวจ กถฺจาวุโส อวสฺสุโต โหติ อิธาวุโส ภิกฺขุ จกฺขุนา
รูป ทิสฺวา ปยรูเป รูเป อธิมุจฺจติ อปฺปยรูเป รูเป พฺยาปชฺชติ
อนุปฏิตกายสติ จ วิหรติ ปริตตฺ เจตโส ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ
ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต นปฺปชานาติ ยตฺถสฺส เต อุปฺปนฺนา
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อปริเสสา นิรุชฌ
ฺ นฺติ โสเตน สทฺท
สุตฺวา ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ชิวฺหาย รส สายิตฺวา กาเยน
โผฏพฺพ ผุสิตฺวา มนสา ธมฺม วิฺาย ปยรูเป ธมฺเม อธิมจุ ฺจติ
อปฺปยรูเป ธมฺเม พฺยาปชฺชติ อนุปฏิตกายสติ จ วิหรติ
ปริตฺตเจตโส ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต
นปฺปชานาติ ยตฺถสฺส เต อุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
#๑ ม. เทเสสฺสามิ ฯ
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อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ อย วุจฺจตาวุโส ภิกฺขุ อวสฺสุโต จกฺขุวิฺเยฺเยสุ
รูเปสุ อวสฺสุโต โสตวิฺเยฺเยสุ สทฺเทสุ ฯเปฯ
อวสฺสุโต มโนวิฺเยฺเยสุ ธมฺเมสุ เอววิหารี อาวุโส ภิกฺขุ ๑
จกฺขุโต เจป น มาโร อุปสงฺกมติ ลภเตว ๒ มาโร โอตาร ลภติ ๓
มาโร อารมฺมณ โสตโต เจป น ฯเปฯ มนโต เจป น มาโร
อุปสงฺกมติ ลภเตว มาโร โอตาร ลภติ มาโร อารมฺมณ
เสยฺยถาป อาวุโส นฬาคาร วา ติณาคาร วา สุกฺข โกลาป
โจโรวสฺสิก ๔ ปุรตฺถิมาย เจป น ทิสาย ปุริโส อาทิตฺตาย
ติณุกฺกาย อุปสงฺกเมยฺย ลภเตว อคฺคิ โอตาร ลภติ อคฺคิ
อารมฺมณ ปจฺฉิมาย เจป น ทิสาย อุตฺตราย เจป น ทิสาย
ทกฺขิณาย เจป น ทิสาย ปจฺฉโต ๕ เจป น [๖] อุปริโต ๗ เจป
น [๘] ยโต กุโตจิ เจป น ปุริโส อาทิตฺตาย ติณุกฺกาย อุปสงฺกเมยฺย
ลภเตว อคฺคิ โอตาร ลภติ อคฺคิ อารมฺมณ เอวเมว โข
อาวุโส เอววิหารี ภิกฺขุ ๙ จกฺขุโต เจป น มาโร อุปสงฺกมติ
ลภเตว มาโร โอตาร ลภติ มาโร อารมฺมณ โสตโต เจป
น ฯเปฯ มนโต เจป น มาโร อุปสงฺกมติ ลภเตว มาโร
โอตาร ลภติ มาโร อารมฺมณ เอววิหาริฺจาวุโส ภิกฺขุ รูปา
อภิภวึสุ ๑๐ น ภิกฺขุ รูเป อภิภวิ สทฺทา ภิกฺขุ อภิภวึสุ น
ภิกฺขุ สทฺเท อภิภวิ ๑๑ คนฺธา ภิกฺขุ อภิภวึสุ น ภิกฺขุ คนฺเธ
อภิภวิ รสา ภิกฺขุ อภิภวึสุ น ภิกขฺ ุ รเส อภิภวิ โผฏพฺพา
#๑ เอววิหารึ จาวุโส ภิกฺขุ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ลเภเถว ฯ เอวมีทเิ สสุ ปเทสุ ฯ
#๓ ม. ลเภถ ฯ เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ ๔ ม. เตโจรวสฺสิก ฯ ๕ ม. เหฏิมโต ฯ
#๖-๘ ม. ทิสาย ฯ ๗ ม. อุปริมโต ฯ ๙ ม. เอววิหารึ ภิกฺขุ ฯ เอวมุปริป ฯ
#๑๐ ม. อธิภสุ ฯ เอวมุปริป ฯ ๑๑ ม. อธิโภสิ ฯ เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ
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ภิกฺขุ อภิภวึสุ น ภิกขฺ ุ โผฏพฺเพ อภิภวิ ธมฺมา ภิกฺขุ
อภิภวึสุ น ภิกฺขุ ธมฺเม อภิภวิ อย วุจฺจตาวุโส ภิกฺขุ
รูปาภิภูโต ๑ สทฺทาภิภูโต คนฺธาภิภูโต รสาภิภูโต โผฏพฺพาภิภูโต
อภิภูโต ๒ เตหิ กิเลเสหิ น อภิภู หิ โส ปาปเก อกุสเล ธมฺเม
สงฺกิเลสิเก โปโนพฺภวิเก สทเร ทุกฺขวิปาเก อายตึชาติชรามรณีเย ๒
เอว โข อาวุโส อวสฺสุโต โหติ ฯ กถฺจาวุโส อนวสฺสุโต
โหติ อิธาวุโส ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา ปยรูเป รูเป นาธิมุจฺจติ
อปฺปยรูเป รูเป น พฺยาปชฺชติ อุปฏิตกายสติ จ วิหรติ
อปฺปมาณเจตโส ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต
ปชานาติ ยตฺถสฺส เต อุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ โสเตน สทฺท สุตฺวา ฯเปฯ มนสา ธมฺม
วิฺาย ปยรูเป ธมฺเม นาธิมุจฺจติ อปฺปยรูเป ธมฺเม น
พฺยาปชฺชติ อุปฏิตกายสติ จ วิหรติ อปฺปมาณเจตโส ตฺจ
เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต ปชานาติ ยตฺถสฺส เต
อุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ อย
วุจฺจตาวุโส ภิกฺขุ อนวสฺสุโต จกฺขุวิฺเยฺเยสุ รูเปสุ อนวสฺสุโต
โสตวิฺเยฺเยสุ สทฺเทสุ ฯเปฯ อนวสฺสุโต มโนวิฺเยฺเยสุ
ธมฺเมสุ เอววิหารี อาวุโส ภิกฺขุ จกฺขุโต เจป น มาโร
อุปสงฺกมติ เนว ลภติ มาโร โอตาร น ลภติ มาโร อารมฺมณ
โสตโต เจป น ฯเปฯ มนโต เจป น มาโร อุปสงฺกมติ เนว
#๑ ม. รูปาธิภูโต ฯ เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ ๒ ม. ธมฺมาธิภูโต อภิภู อนภิภูโต
#อธิภสุ น ปาปกา อกุสลา ธมฺมา ... ชาติชรามรณิยา ฯ
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ลภติ มาโร โอตาร น ลภติ มาโร อารมฺมณ เสยฺยถาป
อาวุโส กูฏาคารสาลา วา สนฺถาคารสาลา ๑ วา พหลมตฺติกา
อลฺลาวเลปนา ๒ ปุรตฺถิมาย เจป น ทิสาย ปุริโส อาทิตฺตาย
ติณุกฺกาย อุปสงฺกเมยฺย เนว ลภติ อคฺคิ โอตาร น ลภติ
อคฺคิ อารมฺมณ ปจฺฉิมาย เจป น ทิสาย อุตฺตราย เจป
น ทิสาย ทกฺขิณาย เจป น ทิสาย ปจฺฉโต เจป น อุปริโต
เจป น ยโต กุโตจิ เจป น ปุรโิ ส อาทิตฺตาย ติณุกฺกาย
อุปสงฺกเมยฺย เนว ลภติ อคฺคิ โอตาร น ลภติ อคฺคิ อารมฺมณ
เอวเมว โข อาวุโส เอววิหารี ภิกฺขุ จกฺขุโต เจป น มาโร
อุปสงฺกมติ เนว ลภติ มาโร โอตาร น ลภติ มาโร อารมฺมณ
โสตโต เจป น ฯเปฯ มนโต เจป น มาโร อุปสงฺกมติ เนว
ลภติ มาโร โอตาร น ลภติ มาโร อารมฺมณ เอววิหาริฺจาวุโส
ภิกฺขุ น รูปา อภิภวึสุ ภิกฺขุ รูเป อภิภวิ น สทฺทา ภิกฺขุ
อภิภวึสุ ภิกขฺ ุ สทฺเท อภิภวิ ฯเปฯ น ธมฺมา ภิกฺขุ อภิภวึสุ
ภิกฺขุ ธมฺเม อภิภวิ อย วุจฺจตาวุโส ภิกฺขุ รูปาภิภู สทฺทาภิภู
คนฺธาภิภู รสาภิภู โผฏพฺพาภิภู ธมฺมาภิภู อนภิภูโต ๓ เตหิ กิเลเสหิ
อภิภู หิ โส ปาปเก ๓ อกุสเล ธมฺเม สงฺกิเลสิเก โปโนพฺภวิเก
สทเร ทุกฺขวิปาเก อายตึชาติชรามรณีเย เอว โข อาวุโส
อนวสฺสุโต โหตีติ อนวสฺสุโต ฯ อปริฑยฺหมาโนติ ราคคฺคินา ๔
อปริฑยฺหมาโน โทสคฺคินา ๕ อปริฑยฺหมาโน โมหคฺคินา ๖
#๑ ม. กูฏาคารา วา กูฏาคารสาลา วา ฯ ๒ ม. อทฺทาวเลปนา ฯ
#๓ ม. อธิภู อนธิภูโต อธิโภสิ เต ปาปเก ... ฯ ๔ ม. ราคเชน ปริฬาเหน ฯ
#๕ ม. โทสเชน ปริฬาเหน ฯ ๖ ม. โมหเชน ปริฬาเหน ฯ
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อปริฑยฺหมาโนติ อนวสฺสุโต อปริฑยฺหมาโน ฯ เอโก จเร
ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
โอกฺขิตฺตจกฺขู น จ ปาทโลโล
คุตฺตินฺทฺริโย รกฺขิตมานสาโน
อนวสฺสุโต อปริฑยฺหมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๗๗๖] โอหารยิตฺวา คิหิพฺยฺชนานิ
สฺฉินฺนปตฺโต ยถา ปาริฉตฺโต ๑
กาสายวตฺโถ อภินิกฺขมิตฺวา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๗๗๗] โอหารยิตฺวา คิหิพฺยฺชนานีติ คิหิพฺยฺชนานิ วุจฺจนฺติ
เกสา จ มสฺสู จ ฯเปฯ ทีฆรสฺสานิ อิติ วา ฯ โอหารยิตฺวา
คิหิพฺยฺชนานีติ คิหิพฺยฺชนานิ โอโรปยิตวฺ า สโมโรปยิตวฺ า [๒]
ปฏิปฺปสฺสมฺภิตฺวาติ โอหารยิตฺวา คิหิพฺยฺชนานิ ฯ
[๗๗๘] สฺฉินฺนปตฺโต ยถา ปาริฉตฺโตติ ยถา [๓] ปาริฉตฺตโก
โกวิฬาโร พหลปตฺตปลาโส สณฺฑจฺฉาโย ๔ เอวเมว โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
ปริปุณฺณปตฺตจีวรธโรติ สฺฉินฺนปตฺโต ยถา ปาริฉตฺโต ฯ
[๗๗๙] กาสายวตฺโถ อภินิกฺขมิตฺวาติ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
สพฺพ ฆราวาสปลิโพธ ฉินฺทิตฺวา ปุตฺตทารปลิโพธ ฉินฺทิตฺวา าติปลิโพธ
#๑ ม. ปาริฉตฺตโก ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. นิกฺขิปตฺวา ฯ ๓ ม. โส ฯ ๔ ม. สนฺทจฺฉาโย ฯ
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ฉินฺทิตฺวา [๑] สนฺนิธิปลิโพธ ฉินฺทิตฺวา เกสมสฺสุ โอหารยิตวฺ า ๒
กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตฺวา
อกิฺจนภาว อุปคนฺตฺวา เอโก จรติ วิจรติ อิริยติ วตฺเตติ ปาเลติ
ยเปติ ยาเปตีติ กาสายวตฺโถ อภินิกขฺ มิตฺวา ฯ เอโก จเร
ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
โอหารยิตฺวา คิหิพฺยฺชนานิ
สฺฉินฺนปตฺโต ยถา ปาริฉตฺโต
กาสายวตฺโถ อภินิกฺขมิตฺวา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๗๘๐] รเสสุ เคธ อกร อโลโล
อนฺโปสี สปทานจารี
กุเล กุเล อปฺปฏิพทฺธจิตฺโต
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๗๘๑] รเสสุ เคธ อกร อโลโลติ รเสสูติ มูลรโส
ขนฺธรโส ตจรโส ปตฺตรโส ปุปฺผรโส ผลรโส อมฺพิล มธุร ติตฺติก
กฏก โลณิก ขาริก ลมฺพลิ  ๓ กสาโว สาทุ อสาทุ ๔ สีต อุณฺห ฯ
สนฺติ โลเก ๕ สมณพฺราหฺมณา รสคิทฺธา เต ชิวหฺ คฺเคน รเส ๖
ปริเยสนฺตา อาหิณฺฑนฺติ ฯ อมฺพิล ลภิตฺวา อนมฺพิล ปริเยสนฺติ
อนมฺพิล ลภิตฺวา อมฺพิล ปริเยสนฺติ ฯ มธุร ลภิตฺวา อมธุร
ปริเยสนฺติ อมธุร ลภิตวฺ า มธุร ปริเยสนฺติ ฯ ติตฺติก ลภิตฺวา
#๑ ม. มิตฺตามจฺจปลิโพธ ฉินฺทิตฺวา ฯ ๒ ม. โอหาเรตฺวา ฯ ๓ ม. ลมฺพิก ฯ
#๔ ม. สาทุ อสาทุ ฯ ๕ ม. สนฺเตเก ฯ ๖ ม. รสคฺคานิ ฯ
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อติตฺติก ปริเยสนฺติ อติตฺติก ลภิตฺวา ติตฺติก 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 ๑ ลภิตฺวา กสาว ๒ ปริเยสนฺติ
กสาว ๒ ลภิตฺวา ลมฺพิล ๓ ปริเยสนฺติ ฯ [๔] สาทุ ลภิตฺวา อสาทุ
ปริเยสนฺติ อสาทุ ลภิตวฺ า สาทุ ปริเยสนฺติ ฯ สีต ลภิตฺวา อุณฺห
ปริเยสนฺติ อุณฺห ลภิตฺวา สีต ปริเยสนฺติ ฯ เต ย ย ลภนฺติ
เตน เตน น ตุสฺสนฺติ อปราปร ปริเยสนฺติ [๕] รเสสุ รตา คิทฺธา
คธิตา มุจฺฉิตา ปชฺฌายนฺตา ๖ ลคฺคา ลคฺคิตา ปลิพุทฺธา ฯ สา
รสตณฺหา ตสฺส ปจฺเจกสมฺพุทฺธสฺส ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา
อนภาวงฺคตา อายตึอนุปฺปาทธมฺมา ตสฺมา โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
ปฏิสงฺขา โยนิโส อาหาร อาหาเรติ เนว ทวาย น
มทาย น มณฺฑนาย น วิภูสนาย ยาวเทว อิมสฺส กายสฺส
ิติยา ยาปนาย วิหึสุปรติยา ๗ พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย อิติ ปุราณฺจ
เวทน ปฏิหงฺขามิ นวฺจ เวทน น อุปฺปาเทสฺสามิ ยาตฺรา
จ เม ภวิสสฺ ติ อนวชฺชตา จ ผาสุวิหาโร จาติ ฯ ยถา วณ
อาลิมฺเปยฺย ยาวเทว โรปนตฺถาย ๘ ยถา วา สตฺโถ ๙ อกฺข
อพฺภฺเชยฺย ยาวเทว ภารสฺส นิตฺถรณตฺถาย ยถา วา ๑๐ ปุตฺตมส
[๑๑] อาหเรยฺย ยาวเทว กนฺตารสฺส นิตฺถโณตฺถาย เอวเมว โส
#๑ ม. กสาว ฯ ๒ ม. อกสาว ฯ ๓ ม. กสาว ฯ ๔ ม. ลมฺพิก ลภิตฺวา
#อลมฺพิก ปริเยสนฺติ อลมฺพิก ลภิตวา ลมฺพิก ปริเยสนฺติ ฯ ๕ ม. มนาปเกสุ ฯ
#๖ ม. อชฺโฌสนฺนา ฯ ๗ ม. วิหึสูปรติยา ฯ เอวมุปริป ฯ ๘ ม. อารุหณตฺถาย ฯ
#๙ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๑๐ ม. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ ๑๑ ม. อาหาร ฯ
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ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ 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 ภวิสสฺ ติ อนวชฺชตา จ ผาสุวิหาโร จาติ ฯ รสตณฺหาย
อารโต วิรโต ปฏิวิรโต นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสยุตฺโต
วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหรตีติ รเสสุ เคธ อกร ฯ อโลโลติ
โลลาติ วา โลลุปฺปาติ ๑ วา วุจฺจติ ตณฺหา โย ราโค
สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ สา โลลา ๒ โลลุปฺปา
ตณฺหา ตสฺส ปจฺเจกสมฺพุทฺธสฺส ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา
อนภาวงฺคตา อายตึอนุปฺปาทธมฺมา ตสฺมา ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
อโลโลติ รเสสุ เคธ อกร อโลโล ฯ
[๗๘๒] อนฺโปสี สปทานจารีติ อนฺโปสีติ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
อตฺตานฺเว โปเสติ น ปรนฺติ ฯ
อนฺโปสิมฺาต
สาเรสุ สุปติฏิต ๓
ขีณาสว วนฺตโทส
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ
อนฺโปสี สปทานจารีติ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ ปุพฺพณฺหสมย
นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย คาม วา นิคม วา ปณฺฑาย ปวิสติ
รกฺขิเตเนว กาเยน รกฺขติ าย วาจาย รกฺขิเตน จิตฺเตน อุปฏิตาย
สติยา สวุเตหิ อินฺทฺรเิ ยหิ โอกฺขติ ฺตจกฺขุ อิรยิ าปถสมฺปนฺโน
#๑ ม. โลลุปปฺ  ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ม. ทนฺต สาเร ปติฏิต ฯ
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กุลา กุล อภิกฺกมนฺโต ๑ ปณฺฑาย จรตีติ อนฺโปสี
สปทานจารี ฯ
[๗๘๓] กุเล กุเล อปฺปฏิพทฺธจิตฺโตติ ทฺวีหิ การเณหิ
ปฏิพทฺธจิตฺโต โหติ อตฺตาน วา นีจ เปนฺโต ปร อุจฺจ เปนฺโต
ปฏิพทฺธจิตฺโต โหติ อตฺตาน วา อุจฺจ เปนฺโต ปร นีจ
เปนฺโต ปฏิพทฺธจิตฺโต โหติ ฯ๕
กถ อตฺตาน นีจ เปนฺโต ปร อุจฺจ เปนฺโต ปฏิพทฺธจิตฺโต
โหติ ฯ ตุเมฺห เม พหูปการา อห ตุเมฺห นิสสฺ าย ลภามิ
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร ยมฺป เม อฺเ
ทาตุ วา กาตุ วา มฺนฺติ ตุเมฺห นิสฺสาย ตุเมฺห สมฺปสฺสนฺตา
ยมฺป เม โปราณ มาตาเปตฺติก นามโคตฺต ตมฺป เม อนฺตรหิต
ตุเมฺหหิ อห ายามิ อสุกสฺส กุลปุ โก อสุกาย กุลุปโกติ เอว
อตฺตาน นีจ เปนฺโต ปร อุจฺจ เปนฺโต ปฏิพทฺธจิตฺโต โหติ ฯ
กถ อตฺตาน อุจฺจ เปนฺโต ปร นีจ เปนฺโต ปฏิพทฺธจิตฺโต
โหติ ฯ อห ตุมฺหาก พหูปกาโร ตุเมฺห ม อาคมฺม พุทฺธ
สรณ คตา ธมฺม สรณ คตา สงฺฆ สรณ คตา ปาณาติปาตา
ปฏิวิรตา อทินฺนาทานา ปฏิวิรตา กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวริ ตา
มุสาวาทา ปฏิวิรตา สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา ปฏิวิรตา ตุมฺหาก [๒]
อุทฺเทส เทมิ ปริปุจฺฉ เทมิ อุโปสถ อกฺขามิ ๓ นวกมฺม อธิฏามิ
อถ จ ปน ตุเมฺห ม ปริจฺจชิตฺวา ๔ อฺ ๕ สกฺกโรถ ครุกโรถ
#๑ ม. อนติกกฺ มนฺโต ฯ ๒ ม. อห ฯ ๓ ม. อาจิกฺขามิ ฯ ๔ ม. อุชฌ
ฺ ิตฺวา ฯ
#๕ ม. อฺเ ฯ
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มาเนถ ปูเชถาติ เอว อตฺตาน อุจฺจ เปนฺโต ปร นีจ เปนฺโต
ปฏิพทฺธจิตฺโต โหติ ฯ
กุเล กุเล อปฺปฏิพทฺธจิตฺโตติ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ กุลปลิโพเธน
อปฺปฏิพทฺธจิตฺโต โหติ คณปลิโพเธน อปฺปฏิพทฺธจิตฺโต
โหติ อาวาสปลิโพเธน อปฺปฏิพทฺธจิตฺโต โหติ จีวรปลิโพเธน
อปฺปฏิพทฺธจิตฺโต โหติ ปณฺฑปาตปลิโพเธน อปฺปฏิพทฺธจิตฺโต โหติ
เสนาสนปลิโพเธน อปฺปฏิพทฺธจิตฺโต โหติ คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารปลิโพเธน อปฺปฏิพทฺธจิตฺโต โหตีติ กุเล กุเล
อปฺปฏิพทฺธจิตฺโต ฯ เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ เตนาห โส
ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
รเสสุ เคธ อกร อโลโล
อนฺโปสี สปทานจารี
กุเล กุเล อปฺปฏิพทฺธจิตฺโต
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๗๘๔] ปหาย ปฺจาวรณานิ เจตโส
อุปกฺกิเลเส พฺยปนุชฺช สพฺเพ
อนิสฺสิโต เฉตฺวา เสฺนหโทส ๑
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๗๘๕] ปหาย ปฺจาวรณานิ เจตโสติ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
กามจฺฉนฺทนีวรณ ปหาย ปชหิตฺวา วิโนเทตฺวา พฺยนฺตีกริตฺวา
#๑ ม. - เฉตฺว สิเนหโทส ฯ เอวมุปริป ฯ
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อนภาวงฺคเมตฺวา พฺยาปาทนีวรณ ถีนมิทฺธนีวรณ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณ
วิจิกิจฺฉานีวรณ ปหาย ปชหิตฺวา วิโนเทตฺวา
พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวงฺคเมตฺวา วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ
ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปติสุข ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรตีติ ปหาย ปฺจาวรณานิ เจตโส ฯ
[๗๘๖] อุปกฺกิเลเส พฺยปนุชฺช สพฺเพติ ราโค จิตฺตสฺส
อุปกฺกิเลโส โทโส จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลโส โมโห จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลโส
โกโธ อุปนาโห ฯเปฯ สพฺพากุสลาภิสงฺขารา จิตฺตสฺส อุปกฺกเิ ลสา ฯ
อุปกฺกิเลเส พฺยปนุชฺช สพฺเพติ จิตฺตสฺส สพฺเพ อุปกฺกิเลเส
พฺยปนุชฺช ปนูทิตฺวา ๑ ปชหิตฺวา วิโนเทตฺวา พฺยนฺตีกริตฺวา
อนภาวงฺคเมตฺวาติ อุปกฺกิเลเส พฺยปนุชชฺ สพฺเพ ฯ
[๗๘๗] อนิสฺสิโต เฉตฺวา เสฺนหโทสนฺติ อนิสฺสิโตติ เทฺว
นิสฺสยา ตณฺหานิสฺสโย จ ทิฏินิสฺสโย จ ฯเปฯ อย ตณฺหานิสฺสโย
ฯเปฯ อย ทิฏินิสฺสโย ฯ เสฺนโหติ เทฺว เสฺนหา
ตณฺหาเสฺนโห จ ทิฏิเสฺนโห จ ฯเปฯ อย ตณฺหาเสฺนโห
ฯเปฯ อย ทิฏิเสฺนโห ฯ โทโสติ โย จิตฺตสฺส อาฆาโต ปฏิฆาโต
ปฏิโฆ ๒ ปฏิวิโรโธ โกโป ปโกโป สมฺปโกโป โทโส ปโทโส
สมฺปโทโส จิตฺตสฺส พฺยาปตฺติ มโนปโทโส โกโธ กุชฌ
ฺ นา
กุชฺฌิตตฺต โทโส ทุสสฺ นา ทุสฺสติ ตฺต พฺยาปตฺติ พฺยาปชฺชนา
พฺยาปชฺชิตตฺต วิโรโธ ปฏิวิโรโธ ๓ จณฺฑิกฺก อสฺสุโรโป อนตฺตมนตา
#๑ ม. ปนุทิตวฺ า ฯ ๒ ม. ปฏิฆ ฯ ๓ ม. อิเม เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ
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จิตฺตสฺส ฯ อนิสฺสิโต เฉตฺวา เสฺนหโทสนฺติ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
ตณฺหาเสฺนหฺจ ทิฏิเสฺนหฺจ โทสฺจ เฉตฺวา อุจฺเฉตฺวา ๑
สมุจฺเฉตฺวา ปชหิตฺวา วิโนเทตฺวา พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวงฺคเมตฺวา
จกฺขุ อนิสสฺ ิโต โสต อนิสฺสิโต ฯเปฯ ทิฏสุตมุตวิฺาตพฺเพ
ธมฺเม อนิสฺสิโต อนลฺลีโน อนุปคโต อนชฺโฌสิโต อนธิมุตฺโต
นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา
วิหรตีติ อนิสฺสิโต เฉตฺวา เสฺนหโทส ฯ เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
ปหาย ปฺจาวรณานิ เจตโส
อุปกฺกิเลเส พฺยปนุชฺช สพฺเพ
อนิสฺสิโต เฉตฺวา เสฺนหโทส
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๗๘๘] วิปฏิกตฺวาน สุข ทุขฺจ
ปุพฺเพว จ โสมนสฺสโทมนสฺส
ลทฺธานุเปกฺข สมถ วิสุทฺธ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๗๘๙] วิปฏิกตฺวาน สุข ทุขฺจ ปุพฺเพว จ โสมนสฺสโทมนสฺสนฺติ
โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส
จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข
อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ วิปฏิกตฺวาน
#๑ ม. อุจฺฉินฺทิตฺวา ฯ
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สุข ทุขฺจ ปุพฺเพว จ โสมนสฺสโทมนสฺส ฯ
[๗๙๐] ลทฺธานุเปกฺข สมถ วิสุทฺธนฺติ อุเปกฺขาติ ยา
จตุตฺถชฺฌาเน อุเปกฺขา อุเปกฺขนา อชฺฌุเปกฺขนา จิตฺตสฺส ปสฺสทฺธตา ๑-บ
มชฺฌตฺตตา จิตฺตสฺส ฯ สมโถติ ยา จิตฺตสฺส ิติ สณฺิติ อวฏิติ
อวิสาหาโร อวิกฺเขโป อวิสาหฏมานสตา สมโถ สมาธินฺทฺริย
สมาธิพล สมฺมาสมาธิ ฯ จตุตฺถชฺฌาเน อุเปกฺขา จ สมโถ จ
สุทฺธา โหนฺติ วิสุทฺธา ปริโยทาตา อนงฺคณา วิคตูปกฺกิเลสา
มุทุภูตา กมฺมนียา ิตา อาเนฺชปฺปตฺตา ฯ ลทฺธานุเปกฺข สมถ
วิสุทฺธนฺติ จตุตฺถชฺฌาเน ๒ อุเปกฺขฺจ สมถฺจ ลทฺธาน ๓ ลภิตฺวาติ [๔]
ลทฺธานุเปกฺข สมถ วิสุทฺธ ฯ เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
วิปฏิกตฺวาน สุข ทุขฺจ
ปุพฺเพว จ โสมนสฺสโทมนสฺส
ลทฺธานุเปกฺข สมถ วิสุทฺธ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๗๙๑] อารทฺธวิริโย ปรมตฺถปตฺติยา
อลีนจิตฺโต อกุสีตวุตฺติ
ทฬฺหนิกฺกโม ถามพลูปปนฺโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๗๙๒] อารทฺธวิริโย ปรมตฺถปตฺติยาติ ปรมตฺถ วุจฺจติ
#๑ ม. จิตฺตสมตา จิตฺตปฺปสฺสทฺธตา ฯ ๒ ม. จตุตฺถชฺฌาน ฯ ๓ ม. ลทฺธา ฯ
#๔ ม. วินฺทติ ฺวา ปฏิลภิตฺวาติ ฯ
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อมต นิพฺพาน โย โส สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค
ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพาน ฯ ปรมตฺถสฺส ปตฺติยา
ลาภาย ปฏิลาภาย อธิคมาย ผุสนาย สจฺฉิกิริยาย อารทฺธวิริโยx
วิหรติ อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย กุสลาน ธมฺมาน สมฺปทาย
ถามวา ทฬฺหปรกฺกโม อนิกฺขิตฺตธุโร กุสเลสุ ธมฺเมสูติ
อารทฺธวิริโย ปรมตฺถปตฺติยา ฯ
[๗๙๓] อลีนจิตฺโต อกุสีตวุตฺตีติ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ อนุปฺปนฺนาน
ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน อนุปฺปาทาย ฉนฺท ชเนติ
วายมติ วิรยิ  อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อุปฺปนฺนาน
ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ
วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อนุปฺปนฺนาน กุสลาน
ธมฺมาน อุปปฺ าทาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต
ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน ิติยา
อสมฺโมสาย ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาปาริปูริยา ๑ ฉนฺท ชเนติ
วายมติ วิรยิ  อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหตีติ เอว
อลีนจิตฺโต อกุสีตวุตฺติ ฯ อถวา กาม ตโจ จ นฺหารู จ
อฏี จ อวสุสฺสตุ ๒ [๓] มสโลหิต ยนฺต ปุริสถาเมน ปุริสพเลน
ปุริสวิริเยน ปุริสปรกฺกเมน ปตฺตพฺพ น ต ปาปุณติ ฺวา ๔ วิริยสฺส
าน ๕ ภวิสฺสตีติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ เอวมฺป อลีนจิตฺโต
อกุสีตวุตฺติ ฯ น ตาวาห อิม ปลฺลงฺก ภินฺทิสสฺ ามิ ยาว เม
#๑ ม. ภาวนาย ปาริปูริยา ฯ ๒ ม. อวสิสฺสตุ ฯ ๓ ม. สรีเร อุปสุสสฺ ตุ ฯ
#๔ ม. อปาปุณิตฺวา ฯ ๕ ม. สณฺาน ฯ
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น อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต วิมุจฺจิสฺสตีติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ
ปทหติ เอวมฺป อลีนจิตฺโต อกุสีตวุตฺติ ฯ
นาสฺสิสฺส ๑ น ปวสิ ฺสามิ วิหารโต น นิกขฺ มึ ๒
นป ปสฺส นิปาเตสฺส ตณฺหาสลฺเล อนูหเตติ
จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ เอวมฺป อลีนจิตฺโต อกุสีตวุตฺติ ฯ
น ตาวาห อิมมฺหา อาสนา อุฏหิสฺสามิ ยาว เม น
อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต วิมุจฺจิสฺสตีติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ
เอวมฺป อลีนจิตฺโต อกุสีตวุตฺติ ฯ น ตาวาห อิมมฺหา จงฺกมา
โอโรหิสฺสามิ วิหารา นิกฺขมิสฺสามิ อฑฺฒโยคา นิกฺขมิสฺสามิ
ปาสาทา นิกฺขมิสฺสามิ หมฺมิยา นิกฺขมิสฺสามิ คุหาย
นิกฺขมิสฺสามิ เลณา นิกขฺ มิสฺสามิ กุฏิยา นิกฺขมิสฺสามิ กูฏาคารา
นิกฺขมิสฺสามิ อฏฏา นิกฺขมิสฺสามิ มาฬา นิกฺขมิสฺสามิ อุททฺ ณฺฑา
นิกฺขมิสฺสามิ อุปฏานสาลาย นิกขฺ มิสฺสามิ มณฺฑปา นิกฺขมิสฺสามิ
รุกฺขมูลา นิกฺขมิสฺสามิ ยาว เม น อนุปาทาย อาสเวหิ
จิตฺต วิมุจฺจิสฺสตีติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ เอวมฺป อลีนจิตฺโต
อกุสีตวุตฺติ ฯ อิมสฺมึเยว ปุพฺพณฺหสมเย อริยธมฺม อาหริสฺสามิ
สมาหริสฺสามิ อธิคจฺฉิสฺสามิ ผุสยิสฺสามิ สจฺฉิกริสฺสามีติ จิตฺต
ปคฺคณฺหาติ ปทหติ เอวมฺป อลีนจิตฺโต อกุสีตวุตฺติ ฯ อิมสฺมึเยว
มชฺฌนฺติกสมเย สายณฺหสมเย ปุเรภตฺต ปจฺฉาภตฺต ปุรมิ ยาเม
มชฺฌิมยาเม ปจฺฉิมยาเม กาเฬ ชุเณฺห วสฺเส
#๑ ม. นาสิสสฺ  ฯ ๒ ม. นิกฺขเม ฯ
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เหมนฺเต คิเมฺห ปุริเม วโยขนฺเธ มชฺฌิเม วโยขนฺเธ ปจฺฉิเม
วโยขนฺเธ อริยธมฺม อาหริสฺสามิ สมาหริสฺสามิ อธิคจฺฉิสฺสามิ
ผุสยิสฺสามิ สจฺฉิกริสฺสามีติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ เอวมฺป
อลีนจิตฺโต อกุสีตวุตฺติ ฯ
[๗๙๔] ทฬฺหนิกฺกโม ถามพลูปปนฺโนติ ทฬฺหนิกฺกโมติ โส
ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ ทฬฺหสมาทาโน อโหสิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ อวฏิตสมาทาโน
กายสุจริเต วจีสุจริเต มโนสุจริเต ทานสวิภาเค สีลสมาทาเน
อุโปสถุปวาเส เมตฺเตยฺยตาย ๑ เปตฺเตยฺยตาย สามฺตาย
พฺรหฺมฺตาย กุเลเชฏาปจายิกาย อฺตรฺตเรสุ อธิกุสเลสุ
ธมฺเมสูติ ทฬฺหนิกฺกโม ฯ ถามพลูปปนฺโนติ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
ถาเมน จ พเลน จ วิรเิ ยน จ ปรกฺกเมน จ [๒] อุเปโต
โหติ สมุเปโต อุปาคโต สมุปาคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโตติ
ทฬฺหนิกฺกโม ถามพลูปปนฺโน ฯ เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
อารทฺธวิริโย ปรมตฺถปตฺติยา
อลีนจิตฺโต อกุสีตวุตฺติ
ทฬฺหนิกฺกโม ถามพลูปปนฺโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๗๙๕] ปฏิสลฺลาน ฌานมริฺจมาโน
ธมฺเมสุ นิจฺจ อนุธมฺมจารี
#๑ ม. มตฺเตยฺยตาย ฯ ๒ ม. ปฺาย จ ฯ
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อาทีนว สมฺมสิตา ภเวสุ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๗๙๖] ปฏิสลฺลาน ฌานมริฺจมาโนติ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
ปฏิสลฺลานาราโม โหติ ปฏิสลฺลานรโต อชฺฌตฺต เจโตสมถมนุยุตฺโต
อนิรากตชฺฌาโน [๑] ฌานมริฺจติ ๒ อนุปฺปนฺนสฺส วา ปมสฺส
ฌานสฺส อุปฺปาทาย ยุตฺโต ปยุตโฺ ต สยุตฺโต อายุตฺโต สมายุตฺโต
อนุปฺปนฺนสฺส วา ทุตยิ สฺส ฌานสฺส อนุปฺปนฺนสฺส วา ตติยสฺส
ฌานสฺส อนุปฺปนฺนสฺส วา จตุตฺถสฺส ฌานสฺส อุปฺปาทาย
ยุตฺโต ปยุตฺโต สยุตฺโต อายุตฺโต สมายุตฺโตติ เอว ฌานมริฺจติ ฯ
อถวา อุปปฺ นฺน วา ปม ฌาน อาเสวติ ภาเวติ
พหุลีกโรติ อุปฺปนฺน วา ทุติย ฌาน อุปฺปนฺน วา ตติย
ฌาน อุปฺปนฺน วา จตุตฺถ ฌาน อาเสวติ ภาเวติ พหุลีกโรตีติ
เอวมฺป ฌานมริฺจตีติ ปฏิสลฺลาน ฌานมริฺจมาโน ฯ
[๗๙๗] ธมฺเมสุ นิจฺจ อนุธมฺมจารีติ ธมฺมา วุจจฺ นฺติ จตฺตาโร
สติปฏานา ฯเปฯ อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค ฯ กตเม
อนุธมฺมา ฯ สมฺมาปฏิปทา อนุโลมปฏิปทา ๓ อปจฺจนีกปฏิปทา
อนฺวตฺถปฏิปทา ธมฺมานุธมฺมปฏิปทา สีเลสุ ปริปูริการิตา อินฺทฺริเยสุ
คุตฺตทฺวารตา โภชเน มตฺตฺุตา ชาคริยานุโยโค สติสมฺปชฺ
อิเม วุจฺจนฺติ อนุธมฺมา ฯ ธมฺเมสุ นิจฺจ อนุธมฺมจารีติ ธมฺเมสุ
นิจฺจกาล [๔] สตต สมิต อพฺโพกิณณ
ฺ  ๕ โปขานุโปข อุทกุมฺมิชาต
#๑-๒ ม. วิปสฺสนาย สมนฺนาคโต พฺรูเหตา สฺุาคาร ฌายี ฌานรโต
#เอกตฺตมนุยุตฺโต สทตฺถครุโกติ ปฏิสลฺลาน ฯ ฌานมริฺจมาโนติ โส
#ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ ทฺวีหิ การเณหิ ฌาน น ริฺจติ ฯ ๓ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
#๔ ม. ธุวกาล ฯ ๕ ม. อโวกิณฺณ ฯ
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อวิจิ สนฺตติ ๑ สหิต ผุสติ  ปุเรภตฺต ปจฺฉาภตฺต ปุริมยาเม มชฺฌิมยาเม
ปจฺฉิมยาเม กาเฬ ชุเณฺห วสฺเส เหมนฺเต คิเมฺห ปุริเม
วโยขนฺเธ มชฺฌิเม วโยขนฺเธ ปจฺฉิเม วโยขนฺเธ จรติ วิจรติ
อิริยติ วตฺเตติ ปาเลติ ยเปติ ยาเปตีติ ธมฺเมสุ นิจฺจ
อนุธมฺมจารี ฯ
[๗๙๘] อาทีนว สมฺมสิตา ภเวสูติ สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ
อาทีนว สมฺมสิตา ภเวสุ สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ สพฺเพ ธมฺมา
อนตฺตาติ ฯเปฯ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ
อาทีนว สมฺมสิตา ภเวสูติ อาทีนว สมฺมสิตา ภเวสุ ฯ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
ปฏิสลฺลาน ฌานมริฺจมาโน
ธมฺเมสุ นิจฺจ อนุธมฺมจารี
อาทีนว สมฺมสิตา ภเวสุ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๗๙๙] ตณฺหกฺขย ปตฺถย อปฺปมตฺโต
อเนลมูโค ๒ สุตวา สติมา ๓
สงฺขาตธมฺโม นิยโต ปธานวา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๘๐๐] ตณฺหกฺขย ปตฺถย อปฺปมตฺโตติ ตณฺหาติ รูปตณฺหา
สทฺทตณฺหา คนฺธตณฺหา รสตณฺหา โผฏพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา ฯ
#๑ ม. อิเม เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ ๒ ม. อเนฬมูโค ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. สตีมา ฯ
#เอวมุปริป ฯ
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ตณฺหกฺขย ปตฺถยนฺติ ราคกฺขย โทสกฺขย โมหกฺขย คติกฺขย
อุปปตฺติกฺขย ปฏิสนฺธิกฺขย ภวกฺขย สสารกฺขย วฏฏกฺขย อิจฺฉนฺโต
ปตฺถยนฺโต [๑] อภิชปฺปนฺโตติ ตณฺหกฺขย ปตฺถย ฯ อปฺปมตฺโตติ
โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ สกฺกจฺจการี สาตจฺจการี ฯเปฯ อปฺปมตฺโต
กุสเลสุ ธมฺเมสูติ ตณฺหกฺขย ปตฺถย อปฺปมตฺโต ฯ
[๘๐๑] อเนลมูโค สุตวา สติมาติ อเนลมูโคติ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
ปณฺฑิโต ปฺวา พุทฺธิมา าณี วิภาวี เมธาวีติ
อเนลมูโค ฯ สุตวาติ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ พหุสสฺ ุโต โหติ สุตธโร
สุตสนฺนิจโย เย เต ธมฺมา อาทิกลฺยาณา มชฺเฌกลฺยาณา
ปริโยสานกลฺยาณา สาตฺถา สพฺยฺชนา เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ
พฺรหฺมจริย อภิวทนฺติ ตถารูปาสฺส ธมฺมา พหุสฺสุตา โหนฺติ
ธตา วจสา ปริจิตา มนสานุเปกฺขิตา ทิฏิยา สุปฏิวิทฺธาติ
สุตวา ฯ สติมาติ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ สติมา โหติ ปรเมน
สติเนปกฺเกน สมนฺนาคโต จิรกตมฺป จิรภาสิตมฺป สริตาติ
อเนลมูโค สุตวา สติมา ฯ
[๘๐๒] สงฺขาตธมฺโม นิยโต ปธานวาติ สงฺขาตธมฺโม
วุจฺจติ าณ ยา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย
สมฺมาทิฏิ ฯ สงฺขาตธมฺโมติ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ สงฺขาตธมฺโม
าตธมฺโม ตุลิตธมฺโม ตีริตธมฺโม วิภูตธมฺโม วิภาวิตธมฺโม
สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ฯเปฯ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม
#๑ ม. สาทิยนฺโต ปหยนฺโต ฯ
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สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ สงฺขาตธมฺโม าตธมฺโม ตุลิตธมฺโม
ตีริตธมฺโม วิภูตธมฺโม วิภาวิตธมฺโม ฯ อถวา ตสฺส ปจฺเจกสมฺพุทฺธสฺส
[๑] ขนฺธา สงฺขาตา ๒ ธาตุโย สงฺขาตา อายตนานิ สงฺขาตานิ
คติโย สงฺขาตา อุปปตฺติโย สงฺขาตา ปฏิสนฺธโิ ย สงฺขาตา ภวา
สงฺขาตา สสารา สงฺขาตา วฏฏา สงฺขาตา ฯ อถวา [๓] ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
ขนฺธปริยนฺเต ิโต ธาตุปริยนฺเต ิโต อายตนปริยนฺเต
ิโต คติปริยนฺเต ิโต อุปปตฺติปริยนฺเต ิโต ปฏิสนฺธิปริยนฺเต
ิโต ภวปริยนฺเต ิโต สสารปริยนฺเต ิโต วฏฏปริยนฺเต ิโต
สงฺขารปริยนฺเต ิโต อนฺติมภเว ิโต [๔] อนฺติมเทหธโร
ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ ฯ
ยสฺสาย ๕ ปจฺฉิมโก ภโว จริโมย สมุสฺสโย
ชาติชรามรณสสาโร ๖ นตฺถิ ตสฺส ปุนพฺภโวติ
[๗] สงฺขาตธมฺโม ฯ นิยโตติ นิยามา วุจฺจนฺติ จตฺตาโร อริยมคฺคา ฯ
จตูหิ อริยมคฺเคหิ สมนฺนาคโตติ นิยโต อริยมคฺเคหิ นิยาม ปตฺโต
สมฺปตฺโต [๘] ผุสิโต สจฺฉิกโตติ นิยโต ฯ ปธานวาติ ปธาน
วุจฺจติ วิริย โย เจตโส วิริยารมฺโภ นิกฺกโม ปรกฺกโม [๙] อุสฺสาโห
อุสฺโสฬฺหี ถาโม ธิติ อสิถลิ ปรกฺกโม อนิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา
อนิกฺขิตฺตธุรตา ธุรสมฺปคฺคาโห วิริย วิริยินทฺ ฺริย วิริยพล
สมฺมาวายาโม ฯ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ อิมินา ปธาเนน อุเปโต
สมุเปโต อุปาคโต สมุปาคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต
#๑ ม. จ. ฯ ๒ ม. สงฺขิตฺตา ฯ เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ ๓ ม. โส ฯ ๔ ม. อนฺติมสมุสฺสเย
#ิโต ฯ ๕ ม. ตสฺสาย ฯ ๖ ม. ชาติมรณสสาโร ฯ ๗ ม. ตการณา ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ ฯ
#๘ ม. อธิคโต ฯ ๙ ม. อุยยฺ าโม วายาโม ฯ
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ตสฺมา โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ ปธานวาติ สงฺขาตธมฺโม นิยโต
ปธานวา ฯ เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
ตณฺหกฺขย ปตฺถย อปฺปมตฺโต
อเนลมูโค สุตวา สติมา
สงฺขาตธมฺโม นิยโต ปธานวา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๘๐๓] สีโหว สทฺเทสุ อสนฺตสนฺโต
วาโตว ชาลมฺหิ อสชฺชมาโน
ปทุมว โตเยน อลิมฺปมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๘๐๔] สีโหว สทฺเทสุ อสนฺตสนฺโตติ ยถา สีโห มิคราชา
สทฺเทสุ อสนฺตาสี อปริสนฺตาสี อนุตฺราสี อนุพพฺ ิคฺโค อนุสฺสุกี ๑
อนุตฺราโส อภิรุ อจฺฉมฺภี อนุตฺราสี อปลายี ปจฺเจกสมฺพุทฺโธป
สทฺเทสุ อสนฺตาสี อปริสนฺตาสี อนุตฺราสี อนุพฺพิคฺโค อนุสฺสุกี
อนุตฺราโส อภิรุ อจฺฉมฺภี อนุตฺราสี อปลายี ปหีนภยเภรโว
วิคตโลมหโส วิหรตีติ สีโหว สทฺเทสุ อสนฺตสนฺโต ฯ
[๘๐๕] วาโตว ชาลมฺหิ อสชฺชมาโนติ วาโตติ ปุรตฺถิมา
วาตา ปจฺฉิมา วาตา อุตฺตรา วาตา ทกฺขิณา วาตา สรชา
วาตา [๒] สีตา วาตา อุณฺหา วาตา ปริตฺตา วาตา อธิมตฺตา วาตา
#๑ ม. อนุสฺสงฺกี ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. อรชา วาตา ฯ
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กาลวาตา ๑ เวรมฺภวาตา ปกฺขิวาตา สุปณฺณวาตา ตาลปณฺณวาตา
วิธูปนวาตา ฯ ชาล วุจฺจติ สุตฺตชาล ฯ ยถา วาโต ชาลมฺหิ
น สชฺชติ น คยฺหติ ๒ น พชฺฌติ น ปลิพชฺฌติ เอวเมว เทฺว
ชาลา ตณฺหาชาลฺจ ทิฏิชาลฺจ ฯเปฯ อิท ตณฺหาชาล
ฯเปฯ อิท ทิฏิชาล ตสฺส ปจฺเจกสมฺพุทฺธสฺส ตณฺหาชาล
ปหีน ทิฏิชาล ปฏินิสสฺ ฏ ตณฺหาชาลสฺส ปหีนตฺตา ทิฏ ิชาลสฺส
ปฏินิสฺสฏตฺตา โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ รูเป น สชฺชติ
สทฺเท น สชฺชติ ฯเปฯ ทิฏสุตมุตวิฺาตพฺเพสุ ธมฺเมสุ น
สชฺชติ น คยฺหติ น พชฺฌติ น ปลิพชฺฌติ นิกฺขนฺโต นิสสฺ ฏโ
วิปฺปมุตฺโต วิสยุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหรตีติ วาโตว
ชาลมฺหิ อสชฺชมาโน ฯ
[๘๐๖] ปทุมว โตเยน อลิมฺปมาโนติ ปทุม วุจฺจติ
ปทุมปุปฺผ ฯ โตย วุจจฺ ติ อุทก ฯ ยถา ปทุมปุปฺผ โตเยน น
ลิมฺปยติ ๓ [๔] อลิตฺต [๕] อนุปลิตฺต เอวเมว เทฺว เลปา ตณฺหาเลโป
จ ทิฏิเลโป จ ฯเปฯ อย ตณฺหาเลโป ฯเปฯ อย ทิฏิเลโป
ตสฺส ปจฺเจกสมฺพุทฺธสฺส ตณฺหาเลโป ปหีโน ทิฏิเลโป
ปฏินิสฺสฏโ ตณฺหาเลปสฺส ปหีนตฺตา ทิฏิเลปสฺส ปฏินสิ ฺสฏตฺตา
โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ รูเป น ลิมฺปติ สทฺเท น ลิมฺปติ ฯเปฯ
ทิฏสุตมุตวิฺาตพฺเพสุ ธมฺเมสุ น ลิมฺปติ [๖] นุปลิมฺปติ อลิตฺโต [๗]
อนุปลิตฺโต นิกฺขนฺโต นิสฺสฏโ วิปฺปมุตฺโต วิสยุตฺโต วิมริยาทิกเตน
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ตณฺหาติ ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุ ฯ ๓ ม. ลิมฺปติ ฯ
#๔ ม. น ปลิมฺปติ น อุปลิมฺปติ ฯ ๕ ม. อปลิตฺต ฯ ๖ ม. น ปลิมฺปติ ฯ
#๗ ม. อปลิตฺโต ฯ
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เจตสา วิหรตีติ ปทุมว โตเยน อลิมฺปมาโน ฯ เอโก
จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
สีโหว สทฺเทสุ อสนฺตสนฺโต
วาโตว ชาลมฺหิ อสชฺชมาโน
ปทุมว โตเยน อลิมฺปมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๘๐๗] สีโห ยถา ทาพลี ปสยฺห
ราชา มิคาน อภิภุยฺยจารี
เสเวถ ปนฺตานิ เสนาสนานิ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๘๐๘] สีโห ยถา ทาพลี ปสยฺห ราชา มิคาน อภิภุยฺยจารีติ
ยถา สีโห มิคราชา ทาพลี ทาาวุโธ สพฺเพ ติรจฺฉานคเต
ปาเณ อภิภุยฺย อภิภวิตฺวา อชฺโฌตฺถริตฺวา ปริยาทิยิตฺวา
มทฺทิตวฺ า จรติ วิจรติ อิริยติ วตฺเตติ ปาเลติ ยเปติ ยาเปติ
เอวเมว ๑ ปจฺเจกสมฺพุทฺโธป ปฺาพลี ปฺาวุโธ สพฺพปาณภูเต [๒]
ปฺาย อภิภุยฺย อภิภวิตฺวา อชฺโฌตฺถริตฺวา ปริยาทิยติ ฺวาg
มทฺทิตฺวา จรติ วิจรติ อิริยติ วตฺเตติ ปาเลติ ยเปติ
ยาเปตีติ สีโห ยถา ทาพลี ปสยฺห ราชา มิคาน อภิภุยฺยจารี ฯ
[๘๐๙] เสเวถ ปนฺตานิ เสนาสนานีติ ยถา สีโห มิคราชา
อรฺวนปตฺถานิ อชฺโฌคาเหตฺวา ๓ จรติ วิจรติ อิริยติ วตฺเตติ
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ปุคฺคเล ฯ ๓ ม. อรฺวนมชฺโฌคาเหตฺวา ฯ
#เอวมุปริป ฯ
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ปาเลติ ยเปติ ยาเปติ เอวเมว ๑ ปจฺเจกสมฺพุทฺโธป อรฺวนปตฺถานิ
ปนฺตานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวติ อปฺปสทฺทานิ อปฺปนิคฺโฆสานิ
วิชนวาตานิ มนุสฺสราหเสยฺยกานิ ปฏิสลฺลานสารุปฺปานิ ฯ โส เอโก
คจฺฉติ เอโก ติฏติ เอโก นิสีทติ เอโก เสยฺย กปฺเปติ เอโก
คาม ปณฺฑาย ปวิสติ เอโก อภิกฺกมติ เอโก ปฏิกฺกมติ เอโก
รโห นิสีทติ เอโก จงฺกม อธิฏาติ เอโก จรติ วิจรติ อิริยติ
วตฺเตติ ปาเลติ ยเปติ ยาเปตีติ เสเวถ ปนฺตานิ เสนาสนานิ ฯ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
สีโห ยถา ทาพลี ปสยฺห
ราชา มิคาน อภิภุยฺยจารี
เสเวถ ปนฺตานิ เสนาสนานิ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๘๑๐] เมตฺต อุเปกฺข กรุณ วิมุตฺตึ
อาเสวมาโน มุทิตฺจ กาเล
สพฺเพน โลเกน อวิรุชฺฌมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๘๑๑] เมตฺต อุเปกฺข กรุณ วิมุตฺตึ อาเสวมาโน มุทิตฺจ
กาเลติ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ เมตฺตาสหคเตน เจตสา เอก ทิส
ผริตฺวา วิหรติ ตถา ทุติย ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ อิติ
อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก เมตฺตาสหคเตน
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน
อพฺยาปชฺเฌน ๑ ผริตฺวา วิหรติ กรุณาสหคเตน เจตสา มุทิตาสหคเตน
เจตสา อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ
ตถา ทุติย ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ ติริย
สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา
วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา
วิหรตีติ เมตฺต อุเปกฺข กรุณ วิมตุ ฺตึ อาเสวมาโน มุทิตฺจ
กาเล ฯ
[๘๑๒] สพฺเพน โลเกน อวิรุชฺฌมาโนติ เมตฺตาทีน ๒
ภาวิตตฺตา เย ปุรตฺถิมาย ทิสาย สตฺตา เต อปฺปฏิกุลา โหนฺติ
เย ปจฺฉิมาย ทิสาย สตฺตา เย อุตฺตราย ทิสาย สตฺตา เย
ทกฺขิณาย ทิสาย สตฺตา เย ปุรตฺถิมาย อนุทิสาย สตฺตา เย
ปจฺฉิมาย อนุทิสาย สตฺตา เย อุตฺตราย อนุทิสาย สตฺตา เย
ทกฺขิณาย อนุทิสาย สตฺตา เย อโธคมาย ๓ ทิสาย สตฺตา เย
อุปริมาย ทิสาย สตฺตา เย ทสสุ ทิสาสุ วิทิสาสุ ๔ สตฺตา เต
อปฺปฏิกุลา โหนฺติ [๕] ฯ สพฺเพน โลเกน อวิรชุ ฌ
ฺ มาโนติ สพฺเพน
สตฺตโลเกน ๖ อวิรุชฌ
ฺ มาโน อปฺปฏิวิรุชฺฌมาโน อฆฏฏิยมาโน ๗
อปฺปฏิหฺมาโนติ สพฺเพน โลเกน อวิรุชฺฌมาโน ฯ เอโก จเร
ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
เมตฺต อุเปกฺข กรุณ วิมุตฺตึ
#๑ ม. อพฺยาปชฺเชน ฯ เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ ๒ ม. เมตฺตาย ฯ ๓ ม. เหฏิมาย ฯ
#๔ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕ ม. กรุณาย ภาวิตตฺตา ฯเปฯ มุทิตาย ภาวิตตฺตา
#ฯเปฯ อุเปกฺขาย ภาวิตตฺตา เย ปุรตฺถมิ าย ทิสาย สตฺตา ฯเปฯ เย ทสสุ ทิสาสุ
#สตฺตา เต อปฺปฏิกูลา โหนฺติ ฯ ๖ ม. โลเกน ฯ ๗ ม. อนาฆามติยาโน ฯ
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อาเสวมาโน มุทิตฺจ กาเล
สพฺเพน โลเกน อวิรุชฺฌมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๘๑๓] ราคฺจ โทสฺจ ปหาย โมห
สนฺทาลยิตฺวาน สฺโชนานิ
อสนฺตส ชีวิตสงฺขยมฺหิ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๘๑๔] ราคฺจ โทสฺจ ปหาย โมหนฺติ ราคนฺติ โย
ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล ฯ โทสนฺติ
โย จิตฺตสฺส อาฆาโต ฯเปฯ จณฺฑิกฺก อสฺสุโรโป อนตฺตมนตา
จิตฺตสฺส ฯ โมโหติ ทุกฺเข อาณ ฯเปฯ อวิชชฺ าลงฺคี โมโห
อกุสลมูล ฯ ราคฺจ โทสฺจ ปหาย โมหนฺติ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
ราคฺจ โทสฺจ โมหฺจ ปหาย ปชหิตฺวา วิโนเทตฺวา
พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวงฺคเมตฺวาติ ราคฺจ โทสฺจ ปหาย
โมห ฯ
[๘๑๕] สนฺทาลยิตฺวาน สฺโชนานีติ ทส สฺโชนานิ
กามราคสฺโชน ปฏิฆสฺโชน ฯเปฯ อวิชฺชาสฺโชน ฯ
สนฺทาลยิตฺวาน สฺโชนานีติ [๑] สฺโชนานิ สนฺทาลยิตฺวาน
ปทาลยิตฺวาน สมฺปทาลยิตฺวาน ปชหิตฺวาน วิโนเทตฺวาน พฺยนฺตีกริตฺวาน
อนภาวงฺคเมตฺวานาติ สนฺทาลยิตฺวาน สฺโชนานิ ฯ
#๑ ม. ทส ฯ
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[๘๑๖] อสนฺตส ชีวิตสงฺขยมฺหีติ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
ชีวิตปริโยสาเน อสนฺตาสี อปริสนฺตาสี ๑ อนุตฺราสี อนุพฺพิคฺโค อนุสฺสุกี
อนุตฺราโส อภิรุ อจฺฉมฺภี อนุตฺราสี อปลายี ปหีนภยเภรโว
วิคตโลมหโสติ [๒] อสนฺตส ชีวิตสงฺขยมฺหิ ฯ เอโก จเร
ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
ราคฺจ โทสฺจ ปหาย โมห
สนฺทาลยิตฺวาน สฺโชนานิ
อสนฺตส ชีวิตสงฺขยมฺหิ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
[๘๑๗] ภชนฺติ เสวนฺติ จ การณตฺถา
นิกฺการณา ทุลลฺ ภา อชฺช มิตฺตา
อตฺตตฺถปฺา อสุจี มนุสฺสา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
[๘๑๘] ภชนฺติ เสวนฺติ จ การณตฺถาติ อตฺตตฺถการณา
ปรตฺถการณา อุภยตฺถการณา ทิฏธมฺมิกตฺถการณา สมฺปรายิกตฺถการณา
ปรมตฺถการณา ภชนฺติ สมฺภชนฺติ เสวนฺติ [๓]
ปฏิเสวนฺตีติ ภชนฺติ เสวนฺติ จ การณตฺถา ฯ
[๘๑๙] นิกฺการณา ทุลฺลภา อชฺช มิตฺตาติ เทฺว มิตฺตา
อาคาริกมิตฺโต ๔ จ อนาคาริกมิตฺโต จ ฯเปฯ อย อาคาริกมิตฺโต
ฯเปฯ อย อนาคาริกมิตฺโต ฯ นิกฺการณา ทุลฺลภา อชฺช มิตตฺ าติ
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. วีหรตีติ ฯ ๓ ม. นิเสวนฺติ สเสวนฺติ ฯ
#๔ ม. อคาริกมิตฺโต ฯ เอวมุปริป ฯ
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อิเม เทฺว มิตฺตา อการณา [๑] อเหตู อปฺปจฺจยา ทุลฺลภาติ [๒]
นิกฺการณา ทุลฺลภา อชฺช มิตฺตา ฯ
[๘๒๐] อตฺตตฺถปฺา อสุจี มนุสฺสาติ อตฺตตฺถปฺาติ
อตฺตโน อตฺถาย อตฺตโน เหตุ อตฺตโน ปจฺจยา อตฺตโน การณา
ภชนฺติ สมฺภชนฺติ เสวนฺติ นิเสวนฺติ สเสวนฺติ [๓] อาจรนฺติ สมาจรนฺติ
ปยิรุปาสนฺติ ปุจฺฉนฺติ ๔ ปริปฺหนฺตีติ อตฺตตฺถปฺา ฯ อสุจี
มนุสฺสาติ อสุจินา กายกมฺเมน สมนฺนาคตาติ อสุจี มนุสสฺ า ฯ
อสุจินา วจีกมฺเมน สมนฺนาคตาติ อสุจี มนุสสฺ า ฯ อสุจินา
มโนกมฺเมน สมนฺนาคตาติ อสุจี มนุสฺสา ฯ อสุจินา ปาณาติปาเตน
อสุจินา อทินฺนาทาเนน อสุจินา กาเมสุมิจฺฉาจาเรน
อสุจินา มุสาวาเทน อสุจิยา ปสุณาย วาจาย อสุจิยา ผรุสาย
วาจาย อสุจินา สมฺผปฺปลาเปน อสุจิยา อภิชฺฌาย อสุจินา
พฺยาปาเทน อสุจิยา มิจฺฉาทิฏิยา สมนฺนาคตาติ อสุจี มนุสฺสา ฯ
อสุจิยา เจตนาย สมนฺนาคตาติ อสุจี มนุสฺสา ฯ อสุจิยา
ปตฺถนาย สมนฺนาคตาติ อสุจี มนุสฺสา ฯ อสุจินา ปณิธินา
สมนฺนาคตาติ อสุจี มนุสฺสา หีนา นิหีนา ปริหนี า ๕ โอมกา ลามกา
ชตุกฺกา ปริตตฺ าติ อตฺตตฺถปฺา อสุจี มนุสฺสา ฯ
[๘๒๑] เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ เอโกติ ฯเปฯ
จเรติ อฏ จริยาโย ฯเปฯ เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
เตนาห โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
#๑ ม. นิกฺกรณา ฯ ๒ ม. ทุลฺลทฺธา สุทลุ ฺลทฺธาติ ฯ ๓ ม. ปฏิเสวนฺติ ฯ
#๔ ม. ปริปุจฉฺ นฺติ ฯ ๕ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ภชนฺติ เสวนฺติ จ การณตฺถา
นิกฺการณา ทุลลฺ ภา อชฺช มิตฺตา
อตฺตตฺถปฺา อสุจี มนุสฺสา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
ขคฺควิสาณสุตฺตนิทฺเทโส นิฏิโต ๑ ฯ
อชิโต ติสฺสเมตฺเตยฺโย ปุณฺณโก อถ เมตฺตคู
โธตโก อุปสีโว จ
นนฺโท จ อถ เหมโก
โตเทยฺยกปฺปา ทุภโย ชตุกณฺณี จ ปณฺฑิโต
ภทฺราวุโธ อุทโย จ โปสาโล จาป พฺราหฺมโณ
โมฆราชา จ เมธาวี ปงฺคิโย จ มหาอิสิ
โสฬสนฺน ๒ ปเนเตส พฺราหฺมณานว สาสน
ปารายนาน นิทฺเทโส ตตฺตกา จ ภวนฺติ หิ
ขคฺควิสาณสุตฺตาน
นิทฺเทสาป ตตฺเถว ๓ จ
นิทฺเทสา ทุวิธา เยฺยา ปริปณ
ุ ฺณา สุลิกฺขิตา ๔ ฯ
สุตฺตนิทฺเทโส สมตฺโต ฯ
______________
#๑ ม. เอกูนวีสติโม ฯ ๒ ม. โสฬสาน ฯ ๓ ม. ตเถว ฯ ๔ ม. สุลกฺขิตาติ ฯ

