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*เลมที่ ๑๙ คนฺถารมฺภกถา หนา ๑
ปรมตฺถทีปนี นาม ขุทฺทกนิกายฏกถา
อุทานวณฺณนา
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
คนฺถารมฺภกถา
มหาการุณิก นาถ เยฺยสาครปารคุ
วนฺเท นิปุณคมฺภีร วิจิตฺรนยเทสน ฯ
วิชชฺ าจรณสมฺปนฺนา เยน นิยฺยนฺติ โลกโต
วนฺเท ตมุตฺตม ธมฺม สมฺมาสมฺพุทฺธปูชิต ฯ
สีลาทิคุณสมฺปนฺโน ิโต มคฺคผเลสุ โย
วนฺเท อริยสงฺฆ ต ปฺุกฺเขตฺต อนุตฺตร ฯ
วนฺทนาชนิต ปฺุ อิติ ย รตนตฺตเย
หตนฺตราโย สพฺพตฺถ หุตฺวาห ตสฺส เตชสา ฯ
เตน เตน นิทาเนน เทสิตานิ หิเตสินา
ยานิ สุทฺธาปทาเนว (๑) อุทานานิ มเหสินา ฯ
ตานิ สพฺพานิ เอกชฺฌ อาโรเปนฺเตหิ สงฺคห
อุทาน นาม สงฺคีต ธมฺมสงฺคาหเกหิ ย ฯ
ชินสฺส ธมฺมสเวค- ปาโมชฺชปริทีปน
โสมนสฺสสมุฏาน- คาถาหิ ปฏิมณฺฑิต ฯ
# ๑. สี. ม. ยานิ สุทฺธาปทาเนน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ คนฺถารมฺภกถา หนา ๒
ตสฺส คมฺภีราเณหิ โอคาเหตพฺพภาวโต
กิฺจาป ทุกฺกรา กาตุ อตฺถสวณฺณนา มยา
สหสวณฺณน ยสฺมา ธรเต สตฺถุ สาสน
ปุพฺพาจริยสีหาน ติฏเตว วินิจฺฉโย ฯ
ตสฺมา ต อวลมฺพิตฺวา โอคาเหตฺวาน ปฺจป
นิกาเย อุปนิสฺสาย โปราณฏกถานย ฯ
สุวิสุทฺธ อสงฺกิณฺณ นิปุณตฺถวินิจฺฉย
มหาวิหารวาสีน สมย อวลมฺพิย ฯ (๑)
ปุนปฺปุนาคต อตฺถ วชฺชยิตฺวาน สาธุก
ยถาพล กริสฺสามิ อุทานสฺสตฺถวณฺณน ฯ
อิติ อากงฺขมานสฺส สทฺธมฺมสฺส จิรฏิตึ
วิภชนฺตสฺส ตสฺสตฺถ สาธุ คณฺหนฺตุ สาธโวติ ฯ
ตตฺถ อุทานนฺติ เกนฏเน อุทาน อุทานฏเน ฯ
กิมิท อุทาน นาม ปติเวคสมุฏาปโต อุทาหาโร ฯ ยถา
หิ ย เตลาทิ มินิตพฺพวตฺถุ ปมาณ (๒) คเหตุ น สกฺโกติ
วิสฺสนฺทิตฺวา คจฺฉติ ฯ ต อวเสโกติ วุจฺจติ ฯ ยฺจ ชล
ตฬาก คเหตุ น สกฺโกติ อชฺโฌตฺถริตวฺ า คจฺฉติ ต โอโฆติ
วุจฺจติ ฯ เอวเมว ย ปติเวคสมุฏาปต วิตกฺกวิปฺผาร อนฺโตหทย สนฺธาเรตุ น สกฺโกติ โส อธิโก หุตฺวา อนฺโต
# ๑. สี. ม. อวิโลมย ฯ ๒. ม. มาน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ คนฺถารมฺภกถา หนา ๓
อสณฺหิตฺวา พหิ วจีทฺวาเรน นิกฺขนฺโต ปฏิคฺคาหกนิรเปกฺโข
อุทาหารวิเสโส อุทานนฺติ วุจฺจติ ฯ ธมฺมสเวควเสนป อยมากาโร
ลพฺภเตว ฯ
ตยิท กตฺถจิ คาถาพนฺธวเสน กตฺถจิ วากฺยวเสน
ปวตฺต ฯ ยมฺปน อฏกถาสุ โสมนสฺสาณมยิกคาถาปฏิสยตุ ฺตาติ อุทานลกฺขณ วุตฺต ต เยภุยฺยวเสน วุตฺต ฯ
เยภุยฺเยน หิ อุทาน คาถาพนฺธวเสน ภาสิต ปติโสมนสฺสสมุฏาปตฺจ ฯ อิตรมฺป ปน อตฺถิ ภิกฺขเว ตทายตน ยตฺถ
เนว ปวี น อาโปติอาทีสุ (๑)
สุขกามานิ ภูตานิ
โย ทณฺเฑน วิหึสตีติ (๒)
สเจ ภายถ ทุกขฺ สฺส
สเจ โว ทุกฺขมปฺปยนฺติ- (๓)
เอวมาทีสุ จ ลพฺภติ ฯ
เอวมาทิ ตยิท สพฺพฺุพุทฺธภาสิต ปจฺเจกพุทฺธภาสิต
สาวกภาสิตนฺติ ติวิธ โหติ ฯ
ตตฺถ ปจฺเจกพุทฺธภาสิต
สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑ
อวิเหย (๔) อฺตรมฺป เตสนฺติ(๕) อาทินา ขคฺควิสาณสุตฺเต อาคตเมว ฯ สาวกภาสิตานิป
# ๑. ขุ. อุ. ๒๕/๑๕๘/๒๐๖ ฯ ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๒๐/๓๒ ฯ
# ๓. ขุ. อุ. ๒๕/๑๑๕/๑๕๐ ฯ ๔. ม. อวิเหย ฯ
# ๕. ขุ. สุ. ๒๕/๒๙๖/๓๓๑ ฯ ขุ. จูฬ. ๓๐/๖๖๓/๓๑๗
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*เลมที่ ๑๙ คนฺถารมฺภกถา หนา ๔
สพฺโพ ราโค ปหีโน เม สพฺโพ โทโส สมูหโต
สพฺโพ เม วิหโต โมโห สีติภูโตสฺมิ นิพฺพุโตติ(๑)อาทินา เถรคาถาสุ
กาเยน สวุตา อาสึ วาจาย อุท เจตสา
สมูล ตณฺห อพฺพุยฺห สีติภูตาสฺมิ นิพฺพุตาติ(๒)
อาทินา เถรีคาถาสุ จ อาคตานิ ฯ ตานิ ปน เตส เถรานฺเจว
เถรีนฺจ น เกวล อุทานานิ เอว อถโข สีหนาทาป
โหนฺติ ฯ สกฺกาทีหิ เทเวหิ ภาสิตานิ อโห ทาน ปรมทาน
กสฺสเป สุปปฺ ติฏิตนฺติอาทีนิ (๓) โสณทณฺฑพฺราหฺมณาทีหิ(๔) มนุสฺเสหิ
จ ภาสิตานิ นโม ตสฺส ภควโตติอาทีนิ(๕) ติสฺโส สงฺคีติโย
อารูฬฺหานิ อุทานานิ สนฺติ เอว น ตานิ อิธาธิปฺเปตานิ ฯ
ยานิ ปน สมฺมาสมฺพุทฺเธน สามมาหจฺจ ภาสิตานิ ชินวจนภูตานิ ยานิ สนฺธาย ภควตา ปริยตฺติธมฺม นวธา วิภชิตฺวา
อุทฺทิสนฺเตน อุทานนฺติ วุตฺตานิ ตาเนว ธมฺมสงฺคาหเกหิ
อุทานนฺติ สงฺคีตนฺติ ตเทเวตฺถ สวณฺเณตพฺพภาเวน คหิต ฯ
ยา ปน อเนกชาติสสารนฺติอาทิคาถาย ทีปตา ภควตา
โพธิมูเล อุทานวเสน ปวตฺติตา อเนกสตสหสฺสาน สมฺมาสมฺพุทฺธาน อวิชหิตอุทานคาถา จ เอตา อปรภาเค ปน
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๒๑๖/๒๗๘ ฯ ๒. ขุ. เถรี. ๒๖/๔๑๖/๔๔๔ ฯ
# ๓. ขุ. อุ. ๒๕/๘๐/๑๑๖ ฯ ๔. ม. อารามทณฺฑพฺราหฺมณาทีหิ ฯ
# ๕. องฺ. ทุก. ๒๐/๒๘๒/๘๕ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ คนฺถารมฺภกถา หนา ๕
ธมฺมภณฺฑาคาริกสฺส ภควตา เทสิตตฺตา ธมฺมสงฺคาหเกหิ
อุทานปาฬิย สงฺคห อนาโรเปตฺวา ธมฺมปเท สงฺคีตา ฯ ยฺจ
อฺาสิ วต โภ โกณฺฑฺโ อฺาสิ วต โภ โกณฺฑฺโติ(๑)
อุทานวจน ทสสหสฺสิโลกธาตุยา เทวมนุสฺสาน ปเวทนสมตฺถ
นิคฺโฆสวิปฺผาร ภควตา ภาสิต ตทป ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตนฺตเทสนาปริโยสาเน อตฺตนา อธิคตธมฺเมกเทสสฺส ยถาเทสิตสฺส
อริยมคฺคสฺส สาวเกสุ สพฺพปม เถเรน อธิคตตฺตา อตฺตโน
ปริสฺสมสุ สผลภาวปจฺจเวกฺขณเหตุก ปมโพธิย สพฺเพสเอว
ภิกฺขูน สมฺมาปฏิปตฺติปจฺจเวกฺขณเหตุก อาราธยึสุ วต ม
ภิกฺขู เอก สมยนฺติอาทิวจน (๒) วิย ปติโสมนสฺสชนิต อุทาหารมตฺต ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมาติอาทิวจน (๓) วิย ปวตฺติยา
นิวตฺติยา วา น ปกาสนนฺติ น ธมฺมสงฺคาหเกหิ อุทานปาฬิย สงฺคีตนฺติ ทฏพฺพ ฯ
ตมฺปเนต อุทาน วินยปฏก สุตตฺ นฺตปฏก อภิธมฺมปฏกนฺติ
ตีสุ ปฏเกสุ สุตฺตนฺตปฏกปริยาปนฺน ทีฆนิกาโย มชฺฌิมนิกาโย
สยุตฺตนิกาโย องฺคุตฺตรนิกาโย ขุทฺทกนิกาโยติ ปฺจสุ นิกาเยสุ
ขุทฺทกนิกายปริยาปนฺน สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ คาถา อุทาน
อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภุตธมฺม เวทลฺลนฺติ นวสุ สาสนงฺเคสุ
# ๑. วิ. มหา. ๔/๑๗/๒๓ ฯ ส. มหา. ๑๙/๑๖๗๓/๕๓๒ ฯ
# ขุ. ปฏิ. ๓๑/๖๑๔/๕๒๔ ฯ ๒. ม. มู. ๑๒/๒๖๕/๒๕๑ ฯ
# ๓. วิ. มหา. ๔/๑/๒ ฯ ขุ. อุ. ๒๕/๓๘/๗๔ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ คนฺถารมฺภกถา หนา ๖
อุทานสงฺคห ฯ (๑)
ทฺวาสีติ พุทฺธโต คณฺหึ เทฺว สหสฺสานิ ภิกฺขุโต
จตุราสีติสหสฺสานิ เย เม ธมฺมา ปวตฺติโนติ (๒)
เอว ธมฺมภณฺฑาคาริเกน ปฏิฺาเตสุ จตุราสีติยา ธมฺมกฺขนฺธสหสฺเสสุ กติปยธมฺมกฺขนฺธสงฺคห ฯ โพธิวคฺโค มุจฺจลินฺทวคฺโค
นนฺทวคฺโค เมฆิยวคฺโค โสณวคฺโค (๓) ชจฺจนฺธวคฺโค จูฬวคฺโค
ปาฏลิคามิยวคฺโคติ วคฺคโต อฏวคฺค (๔) สุตฺตโต อสีติสุตฺตสงฺคห
คาถาโต ปฺจนวุติอุทานคาถาสงฺคห ฯ ภาณวารโต อฑฺฒูนนวมตฺตา ภาณวารา ฯ อนุสนฺธิโต โพธิสุตฺเต ปุจฺฉานุสนฺธิวเสน เอโก อนุสนฺธิ สุปฺปพุทฺธสุตฺเต (๕) ปุจฺฉานุสนฺธิยถานุสนฺธิวเสน เทฺว อนุสนฺธี เสเสสุ ยถานุสนฺธิวเสน เอเกโก ว
อนุสนฺธิ อชฺฌาสยานุสนฺธิ ปเนตฺถ นตฺถิ ฯ เอว สพฺพถาป
เอกาสีติอนุสนฺธิสงฺคห ฯ ปทโต สตาธิกานิ เอกวีส ปทสหสฺสานิ
คาถาปาทโต เตวีสติ จตุสฺสตาธิกานิ อฏสหสฺสานิ อกฺขรโต
สตฺตสหสฺสาธิกานิ สฏิสหสฺสานิ ตีณิ จ สตานิ ทฺวาสีติ
จ อกฺขรานิ ฯ เตเนต วุจฺจติ
อสีติ เอว สุตตฺ นฺตา วคฺคา อฏ สมาสโต
คาถา จ ปฺจนวุติ อุทานสฺส ปกาสิตา ฯ
# ๑. สี. อุทานงฺค ฯ ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๓๙๗/๔๐๖ ฯ
# ๓. ม. โสณวคฺโค ฯ ๔. อฏวคฺคสงฺคหนฺติ ยุตฺตตร ฯ
# ๕. สี. ม. สุปฺปวาสาสุตฺตเร ฯ
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*เลมที่ ๑๙ คนฺถารมฺภกถา หนา ๗
อฑฺฒูนนวมตฺตา จ ภาณวารา ปมาณโต
เอกาธิกา ตถาสีติ อุทานสฺสานุสนฺธิโย ฯ
เอกวีสสหสฺสานิ สตฺเจว วิจกฺขโณ
ปทาเนตานุทานสฺส คณิตานิ วินิทฺทิเส ฯ
คาถาปาทโต ปน
อฏสหสฺสมตฺตานิ จตฺตาเรว สตานิ จ
ปาทาเนตานุทานสฺส เตวีสติ จ นิทฺทิเส ฯ
อกฺขราน สหสฺสานิ สฏี สตฺต สตานิ จ
ตีณิ ทฺวาสีติ จ ตถา อุทานสฺส ปเวทิตาติ ฯ
ตสฺส อฏสุ วคฺเคสุ โพธิวคฺโค อาทิ สุตฺเตสุ ปมโพธิสุตฺต ตสฺสาป เอวมฺเม สุตนฺติอาทิก อายสฺมตา
อานนฺเทน ปมมหาสงฺคีติกาเล วุตฺตนิทานมาทิ ฯ สา ปนาย
ปมมหาสงฺคีติ วินยปฏเก (๑) ตนฺติมารูฬฺหา เอว ฯ โย ปเนตฺถ
นิทานโกสลฺลตฺถ วตฺตพฺโพ กถามคฺโค โสป สุมงฺคลวิลาสินิย ทีฆนิกายฏกถาย วุตฺโต เอวาติ ตตฺถ วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺโพ ฯ
คนฺถการมฺภกถา นิฏิตา ฯ
# ๑. วิ. จุลฺ. ๗/๖๑๔/๓๗๙ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๘
โพธิวคฺควณฺณนา
ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา
ยมฺปเนตฺถ เอวมฺเม สุตนฺติอาทิก นิทาน ตตฺถ เอวนฺติ
นิปาตปท ฯ เมติอาทีนิ นามปทานิ ฯ อุรุเวลาย วิหรตีติ เอตฺถ
วีติ อุปสคฺคปท หรตีติ อาขฺยาตปทนฺติ อิมินาว นเยน
สพฺพตฺถ ปทวิภาโค เวทิตพฺโพ ฯ
อตฺถโต ปน เอวสทฺโท ตาว อุปมูปเทสสมฺปหสนครหณวจนสมฺปฏิคฺคหาการนิทสฺสนาวธารณปุจฺฉาอิทมตฺถปริมาณาทิ
อเนกตฺถปฺปเภโท ฯ ตถาเหส เอว ชาเตน มจฺเจน กตฺตพฺพ
กุสล พหุนฺติ เอวมาทีสุ (๑) อุปมาย อาคโต ฯ เอวนฺเต อภิกฺกมิิตพฺพ เอวนฺเต ปฏิกกฺ มิตพฺพนฺติอาทีสุ (๒) อุปเทเส ฯ เอวเมต ภควา
เอวเมต สุคตาติอาทีสุ (๓) สมฺปหสเน ฯ เอวเมว ปนาย วสลี
ยสฺมึ วา ตสฺมึ วา ตสฺส มุณฺฑกสฺส สมณกสฺส วณฺณ
ภาสตีติอาทีสุ (๔) ครหเณ ฯ เอวมฺภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต
ปจฺจสฺโสสุนฺติอาทีสุ (๕) วจนสมฺปฏิคฺคเห ฯ เอว พฺยา โข อห
ภนฺเต ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามีติอาทีสุ (๖) อากาเร ฯ
# ๑. ม. อาขฺยาตปนฺติ ฯ ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๑๔/๒๑ ฯ
# ๓. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๒๒/๑๖๕ ฯ ๔. องฺ. ติก. ๒๐/๕๐๕/๒๔๗ ฯ
# ๕. ส. ส. ๑๕/๖๒๗/๒๓๕ ฯ
# ๖. ที. มหา. ๑๐/๑/๒ ฯ ม. มู. ๑๒/๑/๑ ฯ
# ๗. ม. มู. ๑๒/๔๔๑/๔๗๓ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๙
เอหิ ตฺว มาณวก เยน สมโณ อานนฺโท เตนุปสงฺกม
อุปสงฺกมิตฺวา มม วจเนน สมณ อานนฺท อปฺปาพาธ
อปฺปาตงฺก ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉ สุโภ มาณโว
โตเทยฺยปุตฺโต ภวนฺต อานนฺท อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก ลหุฏาน
พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉตีติ เอวฺจ วเทหิ สาธุ กิร ภว
อานนฺโท เยน สุภสฺส มาณวสฺส โตเทยฺยปุตฺตสฺส นิเวสน
เตนุปสงฺกมตุ อนุกมฺป อุปาทายาติอาทีสุ (๑) นิทสฺสเน ฯ ต กึ
มฺถ กาลามา อิเม ธมฺมา กุสลา วา อกุสลา วาติ ฯ
อกุสลา ภนฺเต ฯ สาวชฺชา วา อนวชฺชา วาต ฯ สาวชฺชา
ภนฺเต ฯ วิฺุครหิตา วา วิฺุปฺปสตฺถา วาติ ฯ วิฺูครหิตา
ภนฺเต ฯ สมตฺตา สมาทินฺนา อหิตาย ทุกฺขาย สวตฺตนฺติ
โน วา กถ โว เอตฺถ โหตีติ ฯ สมตฺตา ภนฺเต สมาทินฺนา
อหิตาย ทุกฺขาย สวตฺตนฺติ เอว โน เอตฺถ โหตีติอาทีสุ (๒)
อวธารเณ ฯ เอวเมเต สุนฺหาตา สุวิลิตฺตา กปฺปตเกสมสฺสู
อามุตฺตมาลาภรณาติอาทีสุ (๓) ปุจฺฉาย ฯ เอวคตานิ ปุถุสิปฺปายตนานิ (๔) เอววิโธ เอวมากาโรติอาทีสุ (๕) อิทสทฺทสฺส อตฺเถ ฯ
คตสทฺโท หิ ปการปริยาโย ตถา วิธาการสทฺทา ฯ ตถา หิ
# ๑. ที. สี. ๙/๓๑๕/๒๕๐ ฯ ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๕๐๕/๒๔๖ ฯ
# ๓. ที. สี. ๙/๑๙๕/๑๓๔ ฯ ๔. ที. สี. ๙/๑๐๐/๗๘ ฯ
# ๕. ที. สี. ๙/๒๓/๑๙ ฯ วิ. มหาวิ. ๑/๓/๗ ฯ เอววณฺโณ
# เอวมาหาโรติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๑๐
วิธยุตฺตคตสทฺเท โลกิยา ปการตฺเถ วทนฺติ ฯ เอว ลหุปริวตฺต
เอวมายุปริยนฺโตติอาทีสุ (๑) ปริมาเณ ฯ
นนุ จ เอว วิตกฺกิต โน ตุเมฺหหิ เอวมายุปริยนฺโตติ (๒)
เจตฺถ เอวสทฺเทน ปุจฺฉนาการปริมาณาการาน วุตฺตตฺตา
อาการตฺโถ เอว เอวสทฺโทติ น วิเสสสพฺภาวโต ฯ อาการมตฺตวาจโก เหตฺถ เอวสทฺโท อาการตฺโถติ อธิปฺเปโต ฯ เอว
พฺยา โขติอาทีสุ ปน อาการวิเสสวจโก(๓) ฯ อาการวิเสสวาจิโน
เจเต เอวสทฺทา ปุจฺฉนาการปริมาณาการานวาจกตฺตา ฯ
เอวฺจ กตฺวา เอว ชาเตน มจฺเจนาติอาทีนิ อุปมาทิอุทาหรณานิ(๔) ยุชชฺ นฺติ ฯ ตตฺถ หิ
ยถาป ปุปฺผราสิมฺหา กยิรา มาลาคุเณ พหู
เอว ชาเตน มจฺเจน กตฺตพฺพ กุสล พหุนฺติ
เอตฺถ ปุปฺผราสิฏานียโต มนุสฺสุปฺปตฺติ สปฺปุริสูปนิสฺสยสทฺธมฺมสฺสวนโยนิโสมนสิการโภคสมฺปตฺติอาทิโต ทานาทิปฺุกิริยาเหตุสมุทายโต โสภาสุคนฺธตาทิคุณวิเสสโยคโต มาลาคุณสทิสิโย (๕) พหุกา ปฺุกิริยา มริตพฺพสภาวตาย มจฺเจน สตฺเตน
กตฺตพฺพาติ เภทนาย(๖) ปุปฺผาราสิ มาลาคุณา จ อปุมา เตส
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๔๙/๑๑ ฯ ที. สี. ๙/๑๗-๑๘ ฯ
# ๒. วิ. มหาวิ. ๑/๓/๗ ฯ ที. สี. ๙/๒๗/๑๗/๑๘ ฯ
# ๓. ม. อาการวิเสสวจโน ฯ ๔. ม. อุปมานอุทาหรณานิ ฯ
# ๕. สี. มาลาคุณสทิตสาโยคโต ฯ ๖. ม. มจฺเจน กตฺตพฺพาติ
# อเภทตาย ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๑
อุปมานากาโร ยถาสทฺเทน อนิยมโต วุตฺโต ฯ ปุน เอวสทฺเทน
นิยมนวเสน วุตฺโต โส ปน อุปมากาโร นิยมิยมาโน อตฺถโต
อุปมา เอว โหตีติ วุตฺต อุปมาย อาคโตติ ฯ
ตถา เอว อิมินา อากาเรน อภิกกฺ มิตพฺพนฺติอาทินา
อุปทิสิยมานาย สมณสารุปฺปาย อากปฺปสมฺปตฺติยา โย ตตฺถ
อุปเทสากาโร โส อตฺถโต อุปเทโสเยวาติ วุตฺต เอวนฺเต
อภิกฺกมิตพฺพ เอวนฺเต ปฏิกฺกมิตพฺพนฺติอาทีสุ อุปเทเสติ ฯ
เอวเมต ภควา เอวเมต สุคตาติ เอตฺถ ภควตา
ยถาวุตฺตมตฺถ อวิปรีตโต ชานนฺเตหิ กต ย ตตฺถ วิชฺชมานคุณาน ปกาเรหิ หสน อุทคฺคตากรณ สมฺปหสน โส ตตฺถ
ปหสนากาโรติ วุตฺตนเยน โยเชตพฺพ ฯ
เอวเมว ปนายนฺติ เอตฺถ ครหณากาโรติ วุตฺตนเยน
โยเชตพฺพ ฯ โส จ ครหณากาโร วสลีติอาทิขขสนสทฺทสนฺนิธานโต (๑) อิธ เอวสทฺเทน ปกาสิโตติ วิฺายติ ฯ ยถา
เจตฺถ เอว อุปมา การาทโยป อุปมาทิวเสน วุตฺตาน ปุปฺผราสิอาทิสทฺทาน สนฺนิธานโต วุตฺตาติ เวทิตพฺพ ฯ
เอวฺจ วเทหีติ ยถาห วทามิ เอว สมณมานนฺท วเทหีติ
วทนากาโร อิทานิ วตฺตพฺโพ เอวสทฺเทน นิทสฺสยิ ตีติ
นิทสฺสนตฺโถติ วุตฺต ฯ
# ๑. สี. วสสีติอาทีสุ วสลสทฺทสนฺนิธานโต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๑๒
เอว โนติ เอตฺถาป เตส ยถาวุตฺตธมฺมาน อหิตทุกขาวหภาเวน สนฺนิฏานชนนตฺถ(๑) อนุมติคฺคหณวเสน โน วา
กถ วา(๒) เอตฺถ โหตีติ ปุจฺฉาย กตาย เอว โน เอตฺถ
โหตีติ วุตฺตตฺตา ตทาการสนฺนิฏาน เอวสทฺเทน วิภาวิตนฺติ(๓)
วิฺายติ ฯ โส ปน เตส ธมฺมาน อหิตาย ทุกฺขาย
สวตฺตนากาโร นิยมิยมาโน อวธารณตฺโถ โหตีติ วุตฺต เอว
โน เอตฺถ โหตีติอาทีสุ อวธารเณติ ฯ
เอวมาการวิเสสวาจีนมฺป เอเตส เอวสทฺทาน อุปมาทิวิเสสตฺถวุตฺติตาย อุปมาทิอตฺถตา วุตฺตา เอวมฺภนฺเตติ ปน
ธมฺมสฺส สาธุก สวนมนสิกาเร นิโยชิเตหิ ภิกฺขูหิ ตตฺถ
ปติฏิตภาวสฺส ปฏิชานนวเสน วุตฺตตฺตา ตตฺถ เอวสทฺโท วจนสมฺปฏิคฺคหตฺโถ เตน เอวมฺภนฺเตติ สาธุ ภนฺเต สุฏ ุ ภนฺเตติ
วุตฺต โหติ ฯ สฺวายมิธ อาการนิทสฺสนาวธารเณสุ ทฏพฺโพ ฯ
ตตฺถ อาการตฺเถน เอวสทฺเทน เอตมตฺถ ทีเปติ นานานยนิปุณมเนกชฺฌาสยสมุฏาน อตฺถพฺยฺชนสมฺปนฺน วิวิธปาฏิหาริย
ธมฺมตฺถเทสนาปฏิเวธคมฺภีร สพฺพสตฺตาน สกสกภาสานุรูปโต
โสตปถมาคจฺฉนฺต ตสฺส ภควโต วจน สพฺพปฺปกาเรน โก
สมตฺโถ วิฺาตต สพฺพถาเมน ปน โสตุกามต ชเนตฺวาป
เอวมฺเม สุต มยาป เอเกนากาเรน สุตนฺติ ฯ
# ๑. ม. สนฺนิฏานชนนตฺถ ฯ ๒. ม. โว ฯ ๓. ม. อาวิกต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๓
เอตฺถ จ เอกตฺตนานตฺตอพฺยาปารเอวธมฺมตาสงฺขาตา
นนฺทิยาวตฺตติปุกฺขลสีหวิกฺกีฬิตทิสาโลจนองฺกุสสงฺขาตา จ อสฺสาทาทิิเภเทน (๑) นานาวิธา นยา นานานยา ฯ นยา วา ปาฬิคติโย ฯ
ตา จ ปฺตฺติอนุปฺตฺติอาทิวเสน สงฺกิเลสภาคิยาทิโลกิยาทิตทุภยโวมิสฺสกาทิวเสน (๒) กุสลาทิวเสน ขนฺธาทิวเสน
สงฺคหาทิวเสน สมยวิมุตตฺ าทิวเสน ปนาทิวเสน กุสลมูลาทิวเสน ติกปฏานาทิวเสน จ นานปฺปการาติ นานานยา ฯ
เตหิ นิปุณ สณฺห สุขุมนฺติ นานานยนิปุณ ฯ
อาสโยว อชฺฌาสโย โส จ สสฺสตาทิเภเทน(๓)
อปฺปรชกฺขตาทิเภเทน จ อเนกวิโธ ฯ อตฺตชฺฌาสยาทิโกเอว (๔) วา
อเนโก อชฺฌาสโย อเนกชฺฌาสโย โส สมุฏาน อุปฺปตฺติเหตุ
เอตสฺสาติ อเนกชฺฌาสยสมุฏาน ฯ
สีลาทิอตฺถสมฺปตฺติยา ตพฺพิภาวนพฺยฺชนสมฺปตฺติยา
สงฺกาสนปกาสนวิวรณวิภชนอุตฺตานีกรณปฺตฺติวเสน ฉหิ
อตฺถปเทหิ อกฺขรปทพฺยฺชนาการนิรุตฺตินิทฺเทสวเสน ฉหิ
พฺยฺชนปเทหิ จ สมนฺนาคตตฺตา อตฺถพฺยฺชนสมฺปนฺน ฯ
อิทฺธิอาเทสนานุสาสนีเภเทน เตสุ จ เอเกกสฺส
วิสยาทิเภเทน วิวิธ พหุวิธ วา ปาฏิหาริย เอตสฺสาติ
# ๑. ม. อสฺสาทาทิวิสยาทิเภเทน ฯ ๒. ม. ...โวมิสฺสกาทิวเสน ฯ
# ๓. สี. โสวจสฺสตาทิเภเทน ฯ ๔. สี. อตฺตชฺฌาสยาทิโต ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 14

*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๑๔
วิวิธปาฏิหาริย ฯ ตตฺถ ปฏิปกฺขหรณโต ราคาทิกิเลสาปนยนโต (๑)
ปาฏิหาริยนฺติ อตฺเถ สติ ภควโต น ปฏิปกฺขา ราคาทโย
สนฺติ เย หริตพฺพา ฯ ปุถชุ ฺชนานมฺป วิคตูปกฺกิเลเส อฏคุณสมนฺนาคเต จิตฺเต หตปฏิปกฺเข อิทฺธิวิธ ปวตฺตติ ตสฺมา
ตตฺถ ปวตฺตโวหาเรน จ น สกฺกา อิธ ปาฏิหาริยนฺติ วตฺตต ฯ
สเจ ปน มหาการุณิกสฺส ภควโต เวเนยฺยคตา จ กิเลสา
ปฏิปกฺขา เตสมฺป หรณโต ปาฏิหาริยนฺติ วุตฺต เอว สติ
ยุตฺตเมต ฯ อถวา ภควโต เจว สาสนสฺส จ ปฏิปกฺขา
ติตฺถิยา เตส หรณโต ปาฏิหาริย ฯ เต หิ ทิฏิหรณวเสน
ทิฏิปฺปกาสเน อสมตฺถภาเวน จ อิทฺธิอาเทสนานุสาสนีหิ หริตา
อปนีตา โหนฺติ ฯ ปฏีติ วา อย สทฺโท ปจฺฉาติ เอตสฺส อตฺถ
โพเธติ ตสฺมึ ปฏิปวิฏมฺหิ อฺโ อาคฺฉติ(๒) พฺราหฺมโณติอาทีสุ (๓)
วิย ฯ ตสฺมา สมาหิเต จิตฺเต วิคตูปกฺกิเลเส กตกิจฺเจน ปจฺฉา
หริตพฺพ ปวตฺเตตพฺพนฺติ ปฏิหาริย ฯ อตฺตโน วา อุปกฺกิเลเสสุ
จตุตฺถชฺฌานมคฺเคน(๔) หริเตสุ ปจฺฉา หรณ ปฏิหาริย ฯ อิทธฺ ิอาเทสนานุสาสนิโย วิคตูปกฺกิเลเสน กตกิจฺเจน สตฺตหิตตฺถ
ปุน ปวตฺเตตพฺพา หริเตสุ จ อตฺตโน อุปกฺกิเลเสสุ ปรสนฺตาเน (๕)
อุปกฺกิเลสหรณานิ โหนฺตีติ ปฏิหาริยานิ ภวนฺติ ฯ ปฏิหาริยเมว
# ๑. สี. ม. ราคาทิกิเลสนาสนโต ฯ ๒. ม. อาคฺฉิ ฯ
# ๓. ขุ. จูฬ. ๓๐/๔/๑ ฯ ๔. ม. จตุตฺถชฺฌานมคฺเคหิ ฯ
# ๕. ม. ปรสตฺตาน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕
ปาฏิหาริย ปฏิหาริเย วา อิทฺธิอาเทสนานุสาสนีสมุทาเย ภว
เอเกก ปาฏิหาริยนฺติ วุจฺจติ ฯ ปฏิหาริย วา จตุตฺถชฺฌาน
มคฺโค จ ปฏิปกฺขหรณโต ตตฺถ ชาต (๑)ตสฺมึ วา นิมิตฺตภูตโต (๑)
ตโต วา อาคตนฺติ ปาฏิหาริยนฺติ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
ยสฺมา ปน ตนฺติอตฺถเทสนา ตพฺโพหาราภิสมยสงฺขาตา
เหตุเหตุผลตทุภยปฺตฺติปฏิเวธสงฺขาตา(๒) วา ธมฺมตฺถเทสนาปฏิเวธคมฺภีรา(๓) ฯ สสาทีหิ วิย มหาสมุทโฺ ท อนุปจิตกุสลสมฺภาเรหิ (๔)
อลพฺภนียปติฏา ทุปฺปริโยคาหา จ ตสฺมา เตหิ จตูหิ
คมฺภีรภาเวหิ ยุตฺตนฺติ ภควโต วจน ธมฺมตฺถเทสนาปฏิเวธคมฺภีร ฯ
เอโก เอว ภควโต ธมฺมเทสนาโฆโส เอกสฺมึ ขเณ
ปวตฺตมาโน นานาภาสาน สตฺตาน อตฺตโน อตฺตโน
ภาสาวเสน อปุพฺพ อจริม คหณูปโค โหติ ฯ อจินฺเตยฺโย
หิ พุทฺธาน พุทฺธานุภาโวติ สพฺพสตฺตาน สกสกภาสานุรูปโต โสตปถ อาคจฺฉตีติ เวทิตพฺพ ฯ
นิทสฺสนตฺเถน นาห สยมฺภู น มยา อิท สจฺฉิกตนฺติ
อตฺตาน ปริโมเจนฺโต เอวมฺเม สุต มยาป เอว สุตนฺติ อิทานิ
วตฺตพฺพ สกล สุตฺต นิทสฺเสติ ฯ
# ๑. โปราณ. ตนฺนิมิตตฺ ภูเต ฯ สี. ม. นิมิตฺตภูตโต ฯ
# ๒. ม. เหตุเหตุผล... ฯ ๓. ม. ...ปฏิเวธาคมฺภีรา ฯ
# ๔. ม. อนุปจิตกุสลสมฺภาเรหิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๑๖
อวธารณตฺเถน เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวกาน ภิกฺขูน
พหุสฺสุตาน ยทิท อานนฺโท คติมนฺตาน สติมนฺตาน ธิติมนฺตาน
อุปฏากาน ยทิท อานนฺโทติ (๑) เอว ภควตา อายสฺมา อานนฺโท
อตฺถกุสโล ธมฺมกุสโล พฺยฺชนกุสโล นิรุตฺติกุสโล ปุพฺพาปรกุสโลติ (๒) เอว ธมฺมเสนาปตินา จ ปสตฺถภาวานุรูป อตฺตโน
ธารณพล ทสฺเสนฺโต สตฺตาน โสตุกามต ชเนติ เอวมฺเม
สุต ตฺจ โข อตฺถโต วา พฺยฺชนโต วา อนูนมนธิก
เอวเมว น อฺถา ทฏพฺพนฺติ ฯ อฺถาติ ภควโต สมฺมุขา
สุตาการโต อฺถา น ปน ภควตา เทสิตาการโต ฯ
อจินฺเตยฺยานุภาวา หิ ภควโต เทสนา สา เนว สพฺพากาเรน
สกฺกา วิฺาตุนฺติ วุตฺโตวายมตฺโถ ฯ สุตาการาวิรุชฺฌนเมว หิ
ธารณพล ฯ
เมสทฺโท ตีสุ อตฺเถสุ ทิสฺสติ ฯ ตถา หิสฺส คาถาภิคีต เม
อโภชเนยฺยนติอาทีสุ (๓) มยาติ อตฺโถ ฯ สาธุ เม ภนฺเต ภควา
สงฺขิตฺเตน ธมฺม เทเสตูติอาทีสุ (๔) มยฺหนฺติ อตฺโถ ฯ ธมฺมทายาทา
เม ภิกฺขเว ภวถาติอาทีสุ (๕) มมาติ อตฺโถ ฯ อิธ ปน (๖) มยา
สุตนฺติ จ มม สุตนฺติ จ (๖) อตฺถทฺวเย(๗) ยุชฺชติ ฯ
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๙/๓๒ ฯ ๒. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๑๖๙/๒๒๕ ฯ
# ๓. ส. ส. ๑๕/๖๕๖/๒๔๕ ฯ ขุ. สุ. ๒๕/๒๙๙/๓๔๑ ฯ
# ๔. ส. สฬา. ๑๘/๑๑๒/๗๕ ฯ ๕. ม. มู. ๑๒/๒๑/๒๑ ฯ
# ๖. ม. มยา สุต มม สุตนฺติ จ ฯ ๗. อตฺถทฺวยนฺติป ปาโ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๗
เอตฺถ จ โย ปโร น โหติ โส อตฺตาติ เอว วตฺตพฺเพ
นิยกชฺฌตฺตสงฺขาเต สสนฺตาเน วตฺตนโต ติวิโธป เมสทฺโท
กิฺจาป เอกสฺมึเยว อตฺเถ ทิสฺสติ กรณสมฺปทานาทิวิเสสสงฺขาโต ปน วิฺายเตวาย อตฺถเภโทติ เมสทฺโท ตีสุ อตฺเถสุ
ทิสฺสตีติ วุตฺโตติ ทฏพฺพ ฯ
สุตนฺติ อย สุตสทฺโท สอุปสคฺโค จ อนุปสคฺโค จ คมนวิสฺสุตกิลินฺนูปจิตานุโยคโสตวิฺเยฺยโสตทฺวารานุสารวิฺาตาทิอเนกตฺถปฺปเภโท ฯ กิฺจาป หิ อุปสคฺโค กิริย วิเสเสติ โชตกภาวโต ปน สติป ตสฺมึ (๑)สุตสทฺโท เอตมตฺถ (๑) วทตีติ อนุปสคฺคสฺส
สุตสทฺทสฺส อตฺถุทฺธาเร สอุปสคฺคสฺส คหณ น วิรุชฺฌติ ฯ
ตตฺถ เสนาย ปสุโตติอาทีสุ คจฺฉนฺโตติ อตฺโถ ฯ
สุตธมฺมสฺส ปสฺสโตติอาทีสุ (๒) วิสฺสุตธมฺมสฺสาติ อตฺโถ ฯ อวสฺสุตา
อวสฺสุตสฺสาติอาทีสุ (๓) กิเลเสน กิลินฺนา กิลินนฺ สฺสาติ อตฺโถ ฯ
ตุเมฺหหิ ปฺุ ปสุต อนปฺปกนฺติอาทีสุ (๔) อุปจิตนฺติ อตฺโถ ฯ เย
ฌานปฺปสุตา ธีราติอาทีสุ (๕) ฌานานุยุตฺตาติ อตฺโถ ฯ ทิฏ สุต
มุตนฺติอาทีสุ (๖) โสตวิฺเยฺยนฺติ อตฺโถ ฯ สุตธโร สุตสนฺนิจโยติอาทีสุ (๗) โสตทฺวารานุสารวิฺาตธโรติ อตฺโถ ฯ อิธ ปนสฺส
# ๑. ม. สุตสทฺโท เอว ต ตมตฺถ ฯ ๒. ขุ. อุ. ๒๕/๕๑/๘๖ ฯ
# ๒. วิ. มหา. ๔/๕/๖ ฯ ๓. วิ. ภิกขฺ ุนี. ๓/๑/๔ ฯ
# ๔. ขุ. ขุ. ๒๕/๘/๑๑ ฯ ขุ. เปต. ๒๖/๙๐/๙๐ ฯ
# ๕. ขุ. ธ. ๒๕/๒๔/๓๙ ฯ ๖. ม. มู. ๑๒/๒๘๑/๒๗๒ ฯ
# ๗. ม. มู. ๑๒/๓๗๐/๓๙๘ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๑๘
โสตทฺวารานุสาเรน อุปธาริตนฺติ วา อุปธารณนฺติ วา
อตฺโถ ฯ เมสทฺทสฺส หิ มยาติ อตฺเถ สติ เอว มยา สุต
โสตทฺวารานุสาเรน อุปธาริตนฺติ ยุชฺชติ ฯ มมาติ อตฺเถ สติ
เอว มม สุต โสตทฺวารานุสาเรน อุปธารณนฺติ ยุชฺชติ ฯ
เอวเมเตสุ ตีสุ ปเทสุ ยสฺมา สุตสทฺทสนฺนิธาเน ปยุตฺเตน(๑)
เอวสทฺเทนจ สวนกิริยาโชตเกน ภวิตพฺพ ฯ ตสฺมา เอวนฺติ
โสตวิฺาณสมฺปฏิจฺฉนาทิโสตทฺวาริกวิฺาณานนฺตร อุปฺปนฺนมโนทฺวาริกวิฺาณานกิจฺจนิทสฺสน(๒) ฯ เมติ วุตฺตวิฺาณสมงฺคิปุคฺคลนิทสฺสน ฯ สพฺพานิ หิ วากฺยานิ เอวการตฺถสหิตานิเยว อวธารณผลตฺตา เตส ฯ สุตนฺติ อสฺสวนภาวปฏิกฺเขปโต
อนูนานธิกาวิปรีตคฺคหณนิทสฺสน ฯ ยถา หิ สุต สุตเมวาติ
วตฺตพฺพต อรหติ ต(๓) สมฺมา สุต อนูนคฺคหณ อนธิกคฺคหณ
อวิปรีตคฺคหณฺจ โหตีติ ฯ อถวา สทฺทนฺตรตฺถาโมหนวเสน(๔)
สทฺโท อตฺถ วทตีติ เอตสฺมึ ปกฺเข ยสฺมา สุตนฺติ เอตสฺส
อสุต น โหตีติ อยมตฺโถ วุตฺโต ตสฺมา สุตนฺติ อสฺสวนภาวปฏิกฺเขปโต อนูนานธิกาวิปรีตคฺคหณนิทสฺสน ฯ อิท วุตฺต
โหติ เอว เม สุต น [๕] มยา อิท ทิฏ น สยมฺภูาเณน สจฺฉิกต
# ๑. สี. สุตสทฺทสนฺนิธาปเนน ฯ ๒. สี. ม. ตสฺมา เอวนฺติ
# โสตวิฺาณสมฺปฏิจฺฉนาทิ โสตทฺวาริกวิฺาณานนฺตร
# อุปฺปนฺนมโนทฺวาริกวิฺาณกิจฺจนิทสฺสน ฯ
# ๓. สี. ตถา ฯ ต สุนฺทรตร ฯ ม. ตถา ต ฯ
# ๔. สี. สทฺทนฺตรตฺถโชตนวเสน ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร
# มยา อิทนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙
น อฺถา วา อุปลทฺธ ฯ อปจ สุตว ตฺจ โข
สมฺมเทวาติ ฯ อวธารณตฺเถ วา เอวสทฺเท อยมตฺถโยชนา ฯ
ตทเปกฺขสฺส สุตสทฺทสฺส นิยมตฺโถ สมฺภวตีติ ตทเปกฺขสฺส
สุตสทฺทสฺส อสฺสวนภาวปฏิกฺเขโป อนูนานธิกาวิปรีตคฺคหณนิทสฺสนตา จ เวทิตพฺพา ฯ อิติ สวนเหตุสวนวิเสสวเสน
สทฺทสฺส(๑) อตฺถโยชนา กตาติ ทฏพฺพ ฯ
ตถา เอวนฺติ [๒] ตสฺสา โสตทฺวารานุสาเรน ปวตฺตาย
วิฺาณวีถิยา นานตฺถพฺยฺชนคฺคหณโต นานปฺปกาเรน
อารมฺมเณ ปวตฺติภาวปฺปกาสน อาการตฺโถ เอวสทฺโทติ
กริตฺวา ฯ เมติ อตฺตปฺปกาสน ฯ สุตนฺติ ธมฺมปฺปกาสน ยถาวุตฺตาย วิฺาณวีถิยา ปริยตฺติธมฺมารมฺมณตฺตา ฯ อย เหตฺถ
สงฺเขโป นานปฺปกาเรน อารมฺมเณ ปวตฺตาย วิฺาณวีถิยา
กรณภูตาย มยา น อฺ กต [๓] อิท ปน กต อย ธมฺโม สุโตติ ฯ
ตถา เอวนฺติ นิทสฺสติ พฺพปฺปกาสน นิทสฺสนตฺโถ
เอวสทฺโทติ กตฺวา นิทสฺเสตพฺพสฺส นิทฺทิสิตพฺพภาวโต (๔)ฯ ตสฺมา
เอวสทฺเทน สกลมฺป สุตฺต ปจฺจามฏนฺติ เวทิตพฺพ ฯ เมติ
ปุคฺคลปฺปกาสน ฯ สุตนฺติ ปุคฺคลกิจฺจปฺปกาสน ฯ สุตสทฺเทน
หิ ลพฺภมานา สวนกิริยา สวนวิฺาณปฺปพนฺธปฺปฏิพทฺธา(๕) ตตฺถ จ
# ๑. ม. สุตสทฺทสฺส ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. กตฺถจิ. เอตฺถนฺตเร อิท ปน กตนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๔. ม. นิทฺทิสิตพฺพภาวโต ฯ ๕. ม. สวนวิฺาณปฺปพนฺธปฺปฏิพทฺธา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๒๐
ปุคฺคลโวหาโร น จ ปุคคฺ ลโวหารรหิเต(๑) ธมฺมปฺปพนฺเธ
สวนกิริยา ลพฺภติ ฯ (๒) ตสฺสาย สงฺเขปตฺโถ ย สุตฺต นิทฺทิสิสฺสามิ
ต มยา เอว สุตนฺติ ฯ
ตถา เอวนฺติ ยสฺส จิตฺตสนฺตานสฺส นานารมฺมณปฺปวตฺติยา นานตฺถพฺยฺชนคฺคหณ โหติ ตสฺส นานาการนิทฺเทโส อาการตฺโถ เอว เอวสทฺโทติ กตฺวา เอวนฺติ หิ อย
อาการปฺตฺติ ธมฺมาน ต ปวตฺติอาการ อุปาทาย
ปฺเปตพฺพสภาวตฺตา ฯ เมติ กตฺตุนิทฺเทโส ฯ สุตนฺติ
วิสยนิทฺเทโส โสตพฺโพ หิ ธมฺโม สวนกิริยากตฺตุปุคฺคลสฺส
สวนกิริยาวเสน ปวตฺติฏ าน โหติ ฯ เอตฺตาวตา นานปฺปการปฺปวตฺเตน (๓) จิตฺตสนฺตาเนน ตสมงฺคิโน กตฺตุ วิสเย
คหณสนฺนิฏาน ทสฺสิต โหติ ฯ
อถวา เอวนฺติ ปุคฺคลกิจฺจนิทฺเทโส สุตาน หิ
ธมฺมาน คหิตาการสฺส (๔) นิทสฺสนสฺส อวธารณสฺส วา ปกาสนสภาเวน เอวสทฺเทน ตทาการาทิธารณสฺส (๕) ปุคฺคลโวหารุปา
ทานธมฺมพฺยาปารภาวโต ปุคฺคลกิจฺจ นาม นิทฺทิฏ  โหตีติ ฯ
สุตนฺติ วิฺาณกิจฺจนิทฺเทโส ปุคฺคลวาทิโนป หิ สวนกิริยา
วิฺาณนิรเปกฺขา น โหตีติ ฯ เมติ อุภยกิจฺจยุตฺตปุคฺคลนิทฺเทโส ฯ เมติ หิ สทฺทปฺปวตฺติ เอกนฺเตเนว สตฺตวิเสสวิสยา
# ๑. ม. ปุคฺคลโวหารรหิเต ฯ ๒. สี. ลพฺภตีติ ฯ ๓. ม. นานปฺปกาเรน
# ปวตฺเตน ฯ ๔. สี. ิตาการสฺส ฯ ๕. สี. ...ธารณาย ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑
วิฺาณกิจฺจฺจ ตตฺเถว สโมทหิตพฺพนฺติ ฯ อยมฺปเนตฺถ สงฺเขโป
มยา สวนกิจฺจวิฺาณสมงฺคินา ปุคฺคเลน วิฺาณวเสน
ลทฺธสวนกิจฺจโวหาเรน สุตนฺติ ฯ
ตถา เอวนฺติ จ เมติ จ สจฺฉิกฏปรมตฺถวเสน
อวิชฺชมานปฺตฺติ ฯ สพฺพสฺส หิ สทฺทาธิคมนียสฺส อตฺถสฺส
ปฺตฺติมุเขเนว ปฏิปชฺชิตพฺพตฺตา สพฺพปฺตฺตีนฺจ
วิชฺชมานาทีสุ ฉสุ ปฺตฺตีสุ อวโรโธ ตสฺมา โย มายามรีจิอาทโย วิย อภูตตฺโถ อนุสฺสวาทีหิ คเหตพฺโพ วิย อนุตฺตมตฺโถ (๑) จ น โหติ โส รูปสทฺทาทิโก (๒) รุปฺปนานุภวนาทิโก
จ ปรมตฺถสภาโว สจฺฉิกฏปรมตฺถวเสน วิชชฺ ติ ฯ โย ปน
เอวนฺติ จ เมติ จ วุจฺจมาโน อาการอตฺโถ(๓) โส อปรมตฺถสภาโว สจฺฉิกฏปรมตฺถวเสน อนุปลพฺภมาโน อวิชฺชมานปฺตฺติ นาม ฯ ตสฺมา กิเฺหตฺถ ต ปรมตฺถโต อตฺถิ ย
เอวนฺติ วา เมติ วา นิทฺเทส ลเภถ ฯ สุตนฺติ วิชชฺ มานปฺตฺติ ย หิ ต [๔] เอตฺถ โสเตน อุปลทฺธ ต ปรมตฺถโต
วิชฺชมานนฺติ ฯ
ตถา เอวนฺติ โสตปถมาคเต ธมฺเม อุปาทาย เตส
อุปธาริตาการาทีน ปจฺจามสนวเสน ฯ เมติ สสนฺตติปริยาปนฺเน ขนฺเธ กรณาทิวิเสสวิสิฏเ อุปาทาย วตฺตพฺพโต
# ๑. สี. อนุมานตฺโถ ฯ ๒. สี. รุปฺปนาทิโก ฯ ม. รูปสทฺทาทิโก ฯ
# ๓. ม. อาการตฺโถ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร เอตฺถาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๒๒
อุปาทาปฺตฺติ (๑)ฯ สุตนฺติ ทิฏาทีนิ อุปนิธาย วตฺตพฺพโต
อุปนิธาปฺตฺติ(๒) ฯ ทิฏาทิสภาวรหิเต(๓) สทฺทายตเน ปวตฺตมาโนป สุตโวหาโร ทุตยิ  ตติยนฺติอาทิโก วิย ปมาทีนิ [๔] ย
ทิฏมุตวิฺาเต อเปกฺขิตฺวา ยนฺติ (๓) อาเยฺยตฺตา ทิฏาทีนิ
อุปนิธาย วตฺตพฺโพ โหติ ฯ อสุต น โหตีติ หิ สุตนฺติ
ปกาสิโตยมตฺโถติ ฯ
เอตฺถ จ เอวนฺติ วจเนน อสมฺโมห ทีเปติ ฯ ปฏิวิทฺธา
หิ อตฺตนา สุตสฺส ปการวิเสสา เอวนฺติ อิธ อายสฺมตา
อานนฺเทน ปจฺจามฏา เตนสฺส อสมฺโมโห ทีปโ ต โหติ ฯ
น หิ สมฺมูโฬฺห นานปฺปการปฏิเวธสมตฺโถ โหติ ปจฺจยาการวเสน นานปฺปการา ทุปฺปฏิวิทฺธา จ สุตนฺติ นิทฺทิสิยนฺติ ฯ (๔) สุตนฺติ วจเนน สุตสฺส อสมฺโมส ทีเปติ สุตาการสฺส
ยาถาวโต ทสฺสิยมานตฺตา ฯ ยสฺส หิ สุต สมฺมฏุ   โหติ
น โส กาลนฺตเร มยา สุตนฺติ ปฏิชานาติ ฯ อิจฺจสฺส
อสมฺโมเหน ปฺาสิทฺธิ สมฺโมหาภาเวน ปฺาย เอว วา สวนกาลสมฺภูตาย ตทุตฺตริกาลปฺาสิทฺธิ ตถา อสมฺโมเสน
# ๑. ม. อุปาทาปฺตฺติ ฯ ๒. ม. อุปนิธาปฺตฺติ ฯ
# ๓. สี. ทิฏาทิปการรหิเต ฯ ๔. สี. เอตฺถนฺตเร นิสฺสายาติ ฯ
# ๕. นสทฺเทน น ภวิตพฺพ ฯ ๖. ม. ทิฏมุตวิฺาเต อเปกฺขิตฺวา
# สุตนฺติ ฯ ๗. สี. ม. สุตฺตนฺตาติ ทีปยนฺติ ฯ ๘. สี. ม. เอตฺถนฺตเร
# ปฺาสิทฺธีติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๒๓
สติสิทฺธิ ฯ ตตฺถ ปฺาปุพฺพงฺคมาย สติยา พฺยฺชนาวธารณสมตฺถตา ฯ พฺยฺชนาน หิ ปฏิวชิ ฺฌิตพฺโพ อากาโร นาติคมฺภีโร ยถาสุต ธารณเมว ตตฺถ กรณียนฺติ สติยา พฺยาปาโร
อธิโก ปฺา ตตฺถ คุณภี ูตา โหติ ปฺาย ปุพฺพงฺคมาติ
กตฺวา ฯ สติปุพฺพงฺคมาย ปฺาย อตฺถปฏิเวธสมตฺถตา ฯ
อตฺถสฺส หิ ปฏิวิชฺฌิตพฺโพ อากาโร คมฺภีโรติ ปฺาย
พฺยาปาโร อธิโก สติ ตตฺถ คุณภูตา โหติ(๑) สติยา ปุพฺพงฺคมายาติ
กตฺวา ฯ ตทุภยสมตฺถตาโยเคน อตฺถพฺยฺชนสมฺปนฺนสฺส ธมฺมโกสสฺส อนุปาลนสมตฺถตาย ธมฺมภณฺฑาคาริกตฺตสิทฺธิ ฯ
อปโร นโย เอวนฺติ วจเนน โยนิโสมนสิการ ทีเปติ
เตน จ วุจฺจมานาน อาการนิทสฺสนาวธารณตฺถาน อุปริ
วกฺขมานาน นานปฺปการปฏิเวธโชตกาน อวิปรีตสิทฺธิ ธมฺมวิสยตฺตา(๒)ฯ น หิ อโยนิโส มนสิกโรโต นานปฺปการปฏิเวโธ
สมฺภวติ ฯ สุตนฺติ วจเนน อวิกฺเขป ทีเปติ ปมโพธิสุตฺต
กตฺถ ภาสิตนฺติอาทิปุจฺฉาวเสน ปกรณปตฺตสฺส วกฺขมานสฺส
สุตฺตสฺส สวน สมาธานมนฺตเรน น สมฺภวติ วิกฺขิตฺตจิตฺตสฺส
สวนาภาวโต ฯ ตถา หิ วิกฺขิตฺตจิตฺโต ปุคฺคโล สพฺพสมฺปตฺติยา
วุจฺจมาโนป น มยา สุต ปุน ภณถาติ ภณติ ฯ โยนิโสมนสิกาเรน เจตฺถ อตฺตสมฺมาปณิธึ ปุพฺเพ จ กตปฺุต สาเธติ
# ๑. ม. คุณีภูตาเยวาติ ฯ ๒. ม. โปราณ. อวิปรีตสฺธมฺวิสยตฺตา ฯ
# โส วิปลฺลาโส ภเวยฺย ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๒๔
สมฺมา อปฺปณิหิตตฺตสฺส ปุพฺเพ อกตปฺุสฺส วา ตทภาวโต ฯ
อวิกฺเขเปน สทฺธมฺมสฺสวน สปฺปุริสูปนิสฺสยฺจ(๑) สาเธติ อสฺสุตวโต
สปฺปุริสูปนิสฺสยวิรหิตสฺส จ ตทภาวโต ฯ น หิ วิกฺขิตฺโต โสตุ
สกฺโกติ น จ สปฺปุริเส อนุปนิสฺสยมานสฺส (๒) สวน อตฺถีติ(๓) ฯ
อปโร นโย ยสฺส จิตฺตสนฺตานสฺส นานปฺปการปฺปวตฺติยา นานตฺถพฺยฺชนคฺคหณ โหติ ตสฺส นานาการนิทฺเทโสติ วุตฺต ฯ ยสฺมา จ โส ภควโต วจนสฺส อตฺถพฺยฺชนปฺปเภทปริจฺเฉทวเสน สกลสาสนสมฺปตฺติโอคาหเณน
นิรวเสส ปรหิตปาริปูรีกรณภูโต เอวภทฺทโก อากาโร น สมฺมา
อปฺปณิหิตตฺตสฺส ปุพฺเพ อกตปฺุสฺส วา โหติ ตสฺมา
เอวนฺติ อิมินา ภทฺทเกน อากาเรน ปจฺฉิมจกฺกทฺวยสมฺปตฺตึ
อตฺตโน ทีเปติ สุตนฺติ สวนโยเคน ปุริมจกฺกทฺวยสมฺปตฺตึ ฯ
น หิ อปฺปติรูเป เทเส วสโต สปฺปรุ สิ ูปนิสฺสยวิรหิตสฺส วา
สวน อตฺถิ ฯ อิจฺจสฺส ปจฺฉิมจกฺกทฺวยสิทฺธิยา อาสยสุทฺธิ สิทธฺ า
โหติ ฯ สมฺมา ปณิหิตจิตฺโต ปุพฺเพ จ กตปฺุโ วิสุทฺธาสโย
โหติ ตทสุทธฺ ิเหตูน กิเลสาน ทูรีภาวโต ฯ ตถา หิ วุตฺต
สมฺมาปณิหิต จิตฺต เสยฺยโส น ตโต กเรติ (๔) กตปฺุโสิ ตฺว
อานนฺท ปธานมนุยฺุช ขิปฺป โหหิสิ อนาสโวติ (๕) จ ฯ ปุรมิ จกฺกทฺวยสิทฺธิยา ปโยคสุทฺธิ ฯ ปติรูปเทสวาเสน หิ สปฺปุริส-ู
# ๑. ม. สปฺปุริสูปนิสฺสย... ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๒. สี. สปฺปุริส อนุปนิสฺสาย ฯ ม. อตฺถีติ ฯ
# ๔. ขุ. ธ. ๒๕/๑๓/๒๐ ฯ ๕. ที. มหา. ๑๐/๑๓๕/๑๖๗ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๕
ปนิสฺสเยน จ สาธูน ทิฏานุคติอาปชฺชเนน ปริสุทฺธปฺปโยโค
โหติ ฯ ตาย จ อาสยสุทฺธิยา อธิคมพฺยตฺติสิทฺธิ ปุพฺเพเยว
ตณฺหาทิฏิสงฺกิเลสาน วิโสธิตตฺตา ปโยคสุทฺธิยา อาคมพฺยตฺติสิทฺธิ ฯ สุปริสุทฺธกายวจีปโยโค หิ วิปฺปฏิสาราภาวโต
อวิกฺขิตฺตจิตฺโต ปริยตฺติย วิสารโท โหติ ฯ อิติ ปโยคาสยสุทฺธสฺส อาคมาธิคมสมฺปนฺนสฺส วจน อรุณุคฺคมน วิย สูริยสฺส
อุทยโต โยนิโสมนสิกาโร วิย จ กุสลกมฺมสฺส อรหติ ภควโต
วจนสฺส ปุพฺพงฺคม ภวิตุนฺติ าเน นิทาน เปนฺโต เอวมฺเม
สุตนฺติอาทิมาห ฯ
อปโร นโย เอวนฺติ อิมินา ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว
นานปฺปการปฺปฏิเวธทีปเกน วจเนน อตฺตโน อตฺถปฏิภานปฏิสมฺภิทาสมฺปตฺติสพฺภาว ทีเปติ ฯ สุตนฺติ อิมินา เอวสทฺทสนฺนิธานฺโต วกฺขมานาเปกฺขาย วา โสตพฺพเภทปฺปฏิเวธทีปเกน
ธมฺมนิรุตฺติปฏิสมฺภิทาสมฺปตฺติสพฺภาว ทีเปติ ฯ เอวนฺติ จ อิท
วุตฺตนเยเนว โยนิโส มนสิการทีปกวจน ภาสมาโน เอเต ธมฺมา
มยา มนสานุเปกฺขิตา ทิฏิยา สุปฏิวิทฺธาติ ทีเปติ ฯ ปริยตฺติธมฺโม หิ อิธ สีล กถิต อิธ สมาธิ อิธ ปฺา เอตฺตกา
เอตฺถ อนุสนฺธิโยติอาทินา นเยน มนสา อนุเปกฺขิโต อนุสฺสวาการปริวิตกฺกสหิตาย (๑) ธมฺมนิชฌ
ฺ านกฺขนฺติภูตาย าตปริฺาสงฺขาตาย วา ทิฏิยา ตตฺถ ตตฺถ วุตฺตรูปารูปธมฺเม
# ๑. สี. สสิทฺธาย ฯ ม. ...ปริวิตกฺกสหิตาย ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๒๖
อิติ รูป เอตฺตก รูปนฺติอาทินา นเยน สุฏุ ววตฺถเปตฺวา
ปฏิวิทฺโธ อตฺตโน จ ปเรสฺจ หิตสุขาวโห โหตีติ ฯ สุตนฺติ
อิท สวนโยคทีปกวจน ภาสมาโน พหู มยา ธมฺมา สุตา
ธตา(๑) วจสา ปริจิตาติ ทีเปติ ฯ โสตาวธานปฺปฏิพทฺธา (๒) หิ
ปริยตฺติธมฺมสฺส สวนธารณปริจยา ฯ ตทุภเยนป ธมฺมสฺส
สฺวากฺขาตภาเวน อตฺถพฺยฺชนปาริปูรึ ทีเปนฺโต สวเน อาทร
ชเนติ ฯ อตฺถพฺยฺชนปริปุณฺณ หิ ธมฺม อาทเรน อสฺสุณนฺโต
มหตา หิตา ปริพาหิโร โหตีติ อาทร ชเนตฺวา สกฺกจฺจ
ธมฺโม โสตพฺโพ ฯ
เอวมฺเม สุตนฺติ อิมนิ า ปน สกเลน วจเนน อายสฺมา
อานนฺโท ตถาคตปฺปเวทิต ธมฺมวินย(๓) อตฺตโน อทหนฺโต
อสปฺปุริสภูมึ อติกฺกมติ สาวกตฺต ปฏิชานนฺโต สปฺปุริสภูมึ
โอกฺกมติ ฯ ตถา อสทฺธมฺมา จิตฺต วุฏาเปติ สทฺธมฺเม จิตฺต
ปติฏาเปติ ฯ เกวล สุตเมเวต มยา ตสฺเสว ปน ภควโต
วจนนฺติ ทีเปนฺโต อตฺตาน ปริโมเจติ สตฺถาร อปทิสติ ชินวจน
อปฺเปติ ธมฺมเนตฺตึ ปติฏาเปติ ฯ
อปจ เอวมฺเม สุตนฺติ อตฺตนา อุปฺปาทิตภาว อปฺปฏิชานนฺโต ปุริมวจน(๔) วิวรนฺโต สมฺมุขา ปฏิคฺคหิตมิท มยา
# ๑. ม. ธาตา ฯ ๒. สี. โสตามวธานปฏิวิทฺธา ฯ ๓. ม. ธมฺม ฯ
# ๔. สี. ปุรมิ สวน ฯ ม. ปุริมสฺสวน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๗
ตสฺส ภควโต จตุเวสารชฺชวิสารทสฺส ทสพลธรสฺส อาสภณฺานฏายิโน สีหนาทนาทิโน สพฺพสตฺตุตฺตมสฺส ธมฺมิสฺสรสฺส
ธมฺมราชสฺส ธมฺมาธิปติโน ธมฺมทีปสฺส ธมฺมสรณสฺส สทฺธมฺมวรจกฺกวตฺติโน สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส น เอตฺถ อตฺเถ วา ธมฺเม
วา ปเท วา พฺยฺชเน วา กงฺเข วา วิมติ วา กตฺตพฺพาติ
สพฺพเทวมนุสฺสาน อิมสฺมึ ธมฺเม อสฺสทฺธิย วินาเสติ สทฺธาสมฺปท อุปฺปาเทติ ฯ เตเนต วุจฺจติ
วินาสยติ อสฺสทฺธ สทฺธ วฑฺเฒติ สาสเน
เอวมฺเม สุตมิจฺเจว วท โคตมสาวโกติ ฯ
เอกนฺติ คณนปริจฺเฉทนิทฺเทโส ฯ อย หิ เอกสทฺโท
อฺเสฏาสหายสงฺขฺยาทีสุ ทิสฺสติ ฯ ตถา หิ อย สสฺสโต
อตฺตา จ โลโก จ อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ อิตฺเถเก (๑)
อภิวทนฺตีติอาทีสุ (๒) อฺเ ทิสฺสติ(๓)ฯ เจตโส เอโกทิ ภาวนฺติอาทีสุ (๔) เสฏเ ฯ เอโก วูปกฏโติอาทีสุ (๕) อสหาเย ฯ เอโก จ
โข ภิกฺขเว ขโณ จ สมโย จ พฺรหฺมจริยวาสายาติอาทีสุ (๖)
สงฺขฺยาย อิธาป สงฺขฺยายเมว ทฏพฺโพ ฯ เตน วุตฺต
เอกนฺติ คณนปริจฺเฉทนิทฺเทโสติ ฯ
# ๑. สี. อิจฺเจเก ฯ ๒. ม. อุ. ๑๔/๓๔/๓๔ ฯ
# ขุ. อุ. ๒๕/๑๔๑/๑๘๘ ฯ ๓. ม. อฺเ ทิสฺสติ ฯ
# ๔. วิ. มหาวิ. ๑/๓/๖ ฯ ที. สี. ๙/๑๒๘/๙๘ ฯ
# ๕. วิ. จุล. ๗/๖๒๗/๓๙๓ ฯ ที. สี. ๙/๒๗๔/๒๒๒ ฯ
# ๖. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๑๙/๒๓๐ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๒๘
สมยนฺติ ปริจฺฉินฺนนิทฺเทโส ฯ เอก สมยนฺติ อนิยมิตปริทีปน ฯ ตตฺถ สมยสทฺโท
สมวาเย ขเณ กาเล สมูเห เหตุทิฏิสุ
ปฏิลาเภ ปหาเน จ ปฏิเวเธ จ ทิสฺสติ ฯ
ตถา หิสฺส อปฺเปวนาม เสฺวป อุปสงฺกเมยฺยาม กาลฺจ
สมยฺจ อุปาทายาติ เอวมาทีสุ(๑) สมวาโย อตฺโถ ยุตฺตกาลฺจ
ปจฺจยสามคฺคิฺจ ลภิตฺวาติ หิ อธิปปฺ าโย ตสฺมา ปจฺจยสมวาโยติ
เวทิตพฺโพ ฯ เอโกว โข ภิกฺขเว ขโณ จ สมโย จ
พฺรหฺมจริยวาสายาติอาทีสุ (๒) ขโณ โอกาโสติ อตฺโถ ฯ
ตถาคตุปฺปาทาทิโก หิ มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส โอกาโส ตปฺปจฺจยปฺปฏิลาภเหตุตฺตา ขโณ เอว จ สมโย [๓] โย ขโณติ จ สมโยติ
จ วุจฺจติ โส เอโกเยวาติ หิ อตฺโถ ฯ อุณฺหสมโย ปริฬาหสมโยติอาทีสุ (๔) กาโล ฯ มหาสมโย ปวนสฺมินฺติอาทีสุ (๕) สมูโห ฯ
มหาสมโยติ หิ ภิกขฺ ูน เทวตานฺจ มหาสนฺนิปาโตติ อตฺโถ ฯ
สมโยป โข เต ภทฺทาลิ อปฺปฏิวิทฺโธ อโหสิ ภควา โข
สาวตฺถิย วิหรติ ภควาป ม ชานิสฺสติ ภทฺทาลิ นาม
ภิกฺขุ สตฺถุสาสเน สิกฺขาย น ปริปูรการีติ อยมฺป โข
เต ภทฺทาลิ สมโย อปฺปฏิวิทฺโธ อโหสีติอาทีสุ (๖) เหตุ ฯ
# ๑. ที. สี. ๙/๓๑๖/๒๕๑ ฯ ๒. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๑๙/๒๓๐ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร โยติ ทิสฺสติ ฯ ๔. วิ. มหาวิ. ๒/๖๑๖/๔๐๒ ฯ
# ๕. ที. มหา. ๑๐/๒๓๖/๒๘๗ ฯ ส. ส. ๑๕/๑๑๘/๓๗ ฯ
# ๖. ม. ม. ๑๓/๑๖๓/๑๖๕ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๙
สิกฺขาปทสฺส การณ หิ อิธ สมโยติ อธิปฺเปต ฯ เตน โข
ปน สมเยน อุคฺคาหมาโน ปริพฺพาชโก สมณมุณฺฑิกาปุตฺโต
สมยปฺปวาทเก ตินฺทุกาจีเร เอกสาลเก มลฺลิกาย อาราเม
ปฏิวสตีติอาทีสุ (๑) ทิฏ ิ ฯ ตตฺถ หิ นิสินฺนา ติตฺถิยา อตฺตโน
อตฺตโน ทิฏ ิสงฺขาต สมย ปวทนฺตีติ โส ปริพฺพาชการาโม
สมยปฺปวาทโกติ วุจฺจติ ฯ
ทิฏเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ โย จตฺโถ สมฺปรายิโก
อตฺถาภิสมยา ธีโร ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจตีติ(๒)อาทีสุ ปฏิลาโภ ฯ อตฺถาภิสมยาติ หิ อตฺถสฺส อธิคมาติ
อตฺโถ ฯ สมฺมา มานาภิสมยา อนฺตมกาสิ ทุกฺขสฺสาติอาทีสุ (๓)
ปหาน ฯ อธิกรณ สมย วูปสมน อปคโมติ อภิสมโย
ปหาน ฯ ทุกขฺ สฺส ปฬนฏโ สงฺขตฏโ สนฺตาปฏโ
วิปริณามฏโ อภิสมยฏโติอาทีสุ (๔) ปฏิเวโธ ฯ ปฏิเวโธติ หิ
อภิสเมตพฺพโต อภิสมโย อภิสมโยว อตฺโถ อภิสมยฏโติ
ปฬนาทีนิ อภิสเมตพฺพภาเวน เอกีภาว อุปเนตฺวา วุตฺตานิ
อภิสมยสฺส วา ปฏิเวธสฺส วิสยภูโต อตฺโถ อภิสมยฏโติ
ตาเนว ตถา เอกนฺเตน วุตฺตานิ ฯ ตตฺถ ปฬน ทุกขฺ สจฺจสฺส(๕)
ตสมงฺคิโน หึสน อวิปฺผาริกตากรณ ฯ สนฺตาโป ทุกฺขุกฺขตาทิวเสน สนฺตปฺปน ปริทหน ฯ
# ๑. ม. ม. ๑๓/๓๕๖/๓๔๒ ฯ
# ๒. ส. ส. ๑๕/๓๘๐, ๓๘๕/๑๒๖, ๑๓๐ ฯ
# ๓. ม. มู. ๑๒/๑๙/๒๐, ๒๖๒/๒๔๗ ฯ
# ๔. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๕๔๕/๔๔๙ ฯ ๕. สี. ทุกฺขสจฺจสงฺขาตสฺส ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๓๐
เอตฺถ จ สหการีการณสนฺนิชฺฌ (๑) สเมติ สมเวตีติ สมโย
สมวาโย(๒) สมโย ฯ สเมติ สมาคจฺฉติ เอตฺถ มคฺคพฺรหฺมจริย ตทาธารปุคฺคเลหีติ สมโย ขโณ(๓) สเมติ เอตฺถ เอเตน วา สงฺคจฺฉติ
สตฺโต สภาวธมฺโม วา อุปฺปาทาทีหิ สหชาตาทีหิ วาติ สมโย ฯ
กาโล(๔) ฯ ธมฺมปฺปวตฺติมตฺตตาย อตฺถโต อภูโตป หิ กาโล
ธมฺมปฺปวตฺติยา อธิกรณ กรณ วิย จ กปฺปนามตฺตสิทฺเธนาสนุรูเปน โวหรียตีติ ฯ สม สห วา อวยวาน อยน ปวตฺติ
อวฏานนฺติ สมโย สมูโห(๕) ยถา สมุทาโยติ ฯ อวยวสหาวฏานเมว หิ สมูโห ฯ อวเสสปจฺจยาน สมาคเม สติ
เอติ ผลเมตสฺมา อุปฺปชฺชติ ปวตฺตตีติ สมโย เหตุ ยถา
สมุทโยติ ฯ สเมติ สโยชนภาวโต สมฺพนฺโธ เอติ อตฺตโน
วิสเย ปวตฺตติ ทฬฺหคฺคหณภาวโต วา สยุตฺตา อยนฺติ
ปวตฺตนฺติ สตฺตา ยถาภินิเวส เอเตนาติ สมโย ทิฏิ ฯ
ทิฏิสโยชเนน หิ สตฺตา อติวิย พชฺฌนฺตีติ ฯ สมิติ สงฺคติ
สโมธานนฺติ สมโย ปฏิลาโภ ฯ สมยน อุปสมยน อปคโมติ
สมโย ปหาน ฯ สมุจฺเฉทปฺปหานภาวโต ปน อธิโก สมโยติ
อภิสมโย ยถา อภิธมฺโมติ ฯ อภิมุข าเณน สมฺมา(๖) เอตพฺโพ
อภิสเมตพฺโพติ อภิสมโย ธมฺมาน อวิปรีตสภาวาวโพโธ(๗) ฯ
# ๑. สี. สหการิการณตาย สนฺนฏิ  ฯ ๒. ม. สมวาโย สมโย ฯ
# ๓. ม. ขโณ สมโย ฯ ๔. ม. กาโล สมโย ฯ ๕. ม. สมูโห สมโย ฯ
# ๖. สี. สม ฯ ๗. ม. อวิปรีตสภาโว ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๑
อภิมุขภาเวน สมฺมา(๑) เอติ คจฺฉติ พุชฺฌตีติ อภิสมโย ธมฺมาน
ยถาภูตสภาวาวโพโธ ฯ เอว ตสฺมึ ตสฺมึ อตฺเถ สมยสทฺทสฺส
ปวตฺติ เวทิตพฺพา ฯ
สมยสทฺทสฺส อตฺถทุ ฺธาเร อภิสมยสทฺทสฺส คหเณ การณ
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ อิธ ปนสฺส กาโล อตฺโถ สมวายาทีน
อสมฺภวโต ฯ เทสเทสกปริสา วิย หิ เทสนาย นิทานภาเว
กาโล(๒) ว อิจฺฉิตพฺโพติ ฯ ยสฺมา ปเนตฺถ สมโยติ กาโล อธิปฺเปโต
ตสฺมา สวจฺฉรอุตุมาสอฑฺฒมาสรตฺติทิวสปุพฺพณฺหมชฺฌนฺหิกสายณฺหปมยามมชฺฌิมยามปจฺฉิมยามมุหุตฺตาทีสุ กาลเภทภูเตสุ สมเยสุ
เอก สมยนฺติ ทีเปติ ฯ
กสฺมา ปเนตฺถ อนิยมิตวเสเนว กาโล นิทฺทฏิ โ น
อุตุสวจฺฉราทิวเสน นิยเมตฺวา นิทฺทิฏโติ เจ กิฺจาป เอเตสุ
สวจฺฉราทีสุ สมเยสุ ย ย สุตฺต ยสฺมึ ยสฺมึ สวจฺฉเร
อุตุมฺหิ มาเส ปกฺเข รตฺติภาเค ทิวสภาเค วา วุตฺต สพฺพมฺต(๓)
เถรสฺส สุวิทิต สุววตฺถาปต ปฺาย ฯ ยสฺมา ปน เอวมฺเม
สุต อสุกสวจฺฉเร อสุกมาเส อสุกปกฺเข อสุกรตฺติภาเค อสุกทิวสภาเคติ(๔) เอว วุตฺเต น สกฺกา สุเขน ธาเรตุ
วา อุทฺทิสิตุ วา อุทฺทิสาเปตุ วา พหุ จ วตฺตพฺพ โหติ
# ๑. สี. สม ฯ ๒. สี. กาโลเตฺวว ฯ ม. กาโล เอว ฯ
# ๓. ม. สพฺพมฺป ต ฯ ๔. ม. ...ทิวสภาเค วาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๓๒
ตสฺมา เอเกเนว ปเทน ตมตฺถ (๑) สโมธาเนตฺวา เอก สมยนฺติ
อาห ฯ
เย วา อิเม คพฺโภกฺกนฺติสมโย ชาติสมโย สเวคสมโย
อภินิกฺขมนสมโย ทุกฺกรการิกสมโย มารวิชยสมโย อภิสมฺโพธิสมโย ทิฏธมฺมสุขวิหารสมโย เทสนาสมโย ปรินิพฺพานสมโยติ
เอวมาทโย ภควโต เทวมนุสฺเสสุ อติวิย ปกาสา อเนกกาลปฺปเภทา เอว สมยา เตสุ สมเยสุ เทสนาสมยสงฺขาต
เอก สมยนฺติ ทีเปติ ฯ โย วาย าณกรุณากิจฺจสมเยสุ
กรุณากิจฺจสมโย อตฺตหิตปรหิตปฺปฏิปตฺติสมเยสุ ปรหิตปฺปฏิปตฺติสมโย สนฺนปิ ติตาน กรณียทฺวยสมเยสุ ธมฺมกถาสมโย เทสนาปฏิปตฺติสมเยสุ เทสนาสมโย ฯ อิเมสุ(๒) สมเยสุ อฺตรภูตนฺต
สมย(๓) สนฺธาย เอก สมยนฺติ อาห ฯ
กสฺมา ปเนตฺถ ยถา อภิธมฺเม ยสฺมึ สมเย กามาวจร
กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหตีติ (๔) จ อิโต อฺเสุ สุตฺตปเทสุ
ยสฺมึ สมเย ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ
ธมฺเมหีติ (๕) จ ภุมฺมวจเนน นิทฺเทโส กโต วินเย จ เตน
สมเยน พุทโฺ ธ ภควาติ (๖) กรณวจเนน [๗] กโต ตถา อกตฺวา เอก
# ๑. สี. สพฺพเมตฺถ ฯ ๒. ม เตสุ ฯ ๓. ม. อฺตรสมย ฯ
# ๔. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๖/๙ ฯ ๕. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๐๐/๒๓๙ ฯ
# ๖. วิ. มหาวิ. ๑/๑/๑ ฯ ๗. ม. เอตฺถนฺตเร นิทฺเทโส
# กโตติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๓
สมยนฺติ อจฺจนฺตสโยคตฺเถ อุปโยควจเนน นิทฺเทโส กโตติ ฯ
ตตฺถ ตถา อิธ จ อฺถา อตฺถสมฺภวโต ฯ ตตฺถ หิ อภิธมฺเม
อิโต อฺเสุ จ สุตฺตนฺเตสุ อาธารวิสยสงฺขาโต(๑) อธิกรณตฺโถ
กิริยาย กิริยนฺตรลกฺขณสงฺขาโต ภาเวนภาวลกฺขณตฺโถ จ
สมฺภวตีติ ฯ อธิกรณ หิ กาลตฺโถ สมูหตฺโถ จ สมโย ตตฺถ
วุตฺตาน ผสฺสาทิธมฺมาน ตถา กาโล สภาวธมฺมปฺปวตฺติมตฺตตาย ปรมตฺถโต อวิชฺชมาโนป อาธารภาเวน ปฺาโต
ตขณปฺปวตฺตาน ตโต ปุพฺเพ ปรโต จ อภาวโต ยถา
ปุพฺพเณฺห ชาโต สายเณฺห ชาโตติอาทีสุ ฯ สมูโหติป อวยววินิมุตฺโต ปรมตฺถโต อวิชชฺ มาโนป กปฺปนามตฺตสิทฺเธน รูเปน
อวยวาน อาธารภาเวน ปฺาปยติ ยถา รุกฺเข สาขา
ยโว ยวราสิย(๒) สมุฏิโตติอาทีสุ ฯ ยสฺมึ กาเล ธมฺมปฺุเช
จ กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ ตสฺมึเยว กาเล
ธมฺมปฺุเช จ ผสฺสาทโยป โหนฺตีติ อย หิ ตตฺถ อตฺโถ ฯ
ตตฺถ(๓) ขณสมวายเหตุสงฺขาตสฺส สมยสฺส ภาเวน ตตฺถ(๔) วุตฺตาน
ผสฺสาทิธมฺมาน ภาโว ลกฺขียติ ฯ ยถา หิ คาวีสุ ทุยฺหมานาสุ
คโต ทุทฺธาสุ อาคโตติ เอตฺถ คาวีน โทหนกิรยิ าย คมนกิริยา ลกฺขียติ เอว อิธาป ยสฺมึ สมเยติ วุตฺเต จ ปทมตฺถสฺส(๕)
# ๑. ม. อาธารวิสยสงฺขาโต ฯ ๒. ม. ยวราสิมฺหิ ฯ ๓. สี. ม. ตถา ฯ
# ๔. สี. เตส ฯ ๕. ม. ปทตฺถสฺส ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๓๔
สตฺตาวิรหาภาเว(๑) สตีติ อยมตฺโถ วิฺายมาโน เอว โหตีติ
สมยสฺส สตฺตากิริยาย จิตฺตสฺส อุปฺปาทกิริยา ผสฺสาทีน
ภวนกิริยา จ ลกฺขียติ ฯ ตถา ยสฺมึ สมเย ยสฺมึ นวเม
ขเณ ยสฺมึ โยนิโสมนสิการาทิเหตุมฺหิ ปจฺจยสมวาเย วา สติ
กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ ตสฺมึ สมเย ขเณ
เหตุมฺหิ ปจฺจยสมวาเย จ ผสฺสาทโยป โหนฺตีติ ฯ ตสฺมา
ตทตฺถโชตนตฺถ ภุมฺมวจเนน นิทฺเทโส กโต ฯ
วินเย จ อนฺเนน วสติ อชฺเฌเนน วสตีติอาทีสุ วิย
เหตุอตฺโถ ผรสุนา ฉินฺทติ กุทาเลน ขณตีติอาทีสุ วิย
กรณตฺโถ จ สมฺภวติ ฯ โย หิ สิกฺขาปทปฺตฺติสมโย
ธมฺมเสนาปติอาทีหิป ทุพฺพิฺเยฺโย เตน สมเยน กรณภูเตน
เหตุภูเตน จ วีติกฺกม สุตวฺ า ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา
โอติณฺณวตฺถุก ปุคฺคล ปฏิปุจฺฉิตฺวา (๒)วิครหิตฺวา ว ภควา ตนฺต
วตฺถุ (๒) โอติณฺณสมยสงฺขาต กาล อนติกฺกมิตฺวา สิกฺขาปทานิ
ปฺาเปนฺโต ตติยปาราชิกาทีน วิย สิกฺขาปทปฺตฺติยา
เหตุ อเปกฺขมาโน(๓) ตตฺถ ตตฺถ วิหาสิ ตสฺมา ตทตฺถโชตนตฺถ วินเย กรณวจเนน นิทฺเทโส กโต ฯ
อิธ ปน อฺสฺมึ จ เอวชาติเก อจฺจนฺตสโยคตฺโถ
สมฺภวติ ฯ ยสฺมึ หิ สมเย สห สมุฏานเหตุนา อย อุทาโน
# ๑. ม. สตฺตาวิรหาภาวโต ฯ ๒. ม. วิครหิตฺวา จ ต ต วตฺถ ฯ
# ๓. ม. เหตุ อเปกฺขมาโน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๕
อุปฺปนฺน อจฺจนฺตเมว ต สมย อริยวิหารปุพฺพงฺคมาย ธมฺมปจฺจเวกฺขณาย ภควา วิหาสิ ตสฺมา มาส อชฺเฌตีติอาทีสุ
วิย อุปโยคตฺถโชตนตฺถ อิธ อุปโยควจเนน นิทฺเทโส กโต ฯ
เตเนต วุจฺจติ
ต ต อตฺถมเปกฺขิตฺวา ภุมฺเมน กรเณน จ
อฺตฺร สมโย วุตฺโต อุปโยเคน โส อิธาติ ฯ
โปราณา ปน วณฺณยนฺติ ยสฺมึ สมเยติ วา เตน
สมเยนาติ วา เอก สมยนฺติ วา อภิลาปมตฺตเภโท เอส
นิทฺเทโส สพฺพตฺถ ภุมฺมเมว อตฺโถติ(๑) ฯ ตสฺมา เอก สมยนฺติ
วุตฺเตป เอกสฺมึ สมเยติ อตฺโถ เวทิตพฺโพ(๒) ฯ
ภควาติ ครุวจน ฯ (๓) โลเก ภควาติ วทนฺติ ฯ
อยฺจ สพฺพคุณวิสิฏตาย สพฺพสตฺตาน ครุ ตสฺมา ภควาติ
เวทิตพฺโพ ฯ โปราเณหิป วุตฺต
ภควาติ วจน เสฏ ภควาติ วจนมุตฺตม
ครุ คารวยุตฺโต โส ภควา เตน วุจฺจตีติ ฯ
ตตฺถ เสฏวาจกวจน เสฏนฺติ วุตฺต เสฏคุณสหจรณโต ฯ อถวา วุจฺจตีติ วจน อตฺโถ ฯ ภควาติ วจน
เสฏนฺติ ภควาติ อิมินา วจเนน วจนีโย โย อตฺโถ โส
เสฏโติ อตฺโถ ฯ ภควาติ วจนมุตฺตมนฺติ เอตฺถาป วุตฺตนเยเนว
# ๑. สี. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. สี. เวทิตพฺโพติ ฯ ๓. สี. ม. ครุ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๓๖
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ คารวยุตฺโตติ ครุภาวยุตฺโต ครุคุณโยคโต
วิเสสครุกรณารหตาย (๑) วา คารวยุตฺโต ฯ เอว คุณวิสิฏสตฺตุตฺตมครุคารวาธิวจน ภควาติ อิท วจนนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
อปจ
ภคี ภชี ภาคี วิภตฺตวา อิติ
อกาสิ ภคฺคนฺติ ครูติ ภาคฺยวา
พหูหิ าเยหิ สุภาวิตตฺตโน
ภวนฺตโค โส ภควาติ วุจฺจตีติ (๒)
นิทฺเทเส อาคตนเยน
ภาคฺยวา ภคฺควา ยุตฺโต ภเคหิ จ วิภตฺตวา
ภตฺตวา วนฺตคมโน ภเวสุ ภควา ตโตติ (๒)
อิมาย คาถาย จ วเสน ภควาติ ปทสฺส อตฺโถ เวทิตพฺโพ
โส ปนาย อตฺโถ สพฺพากาเรน วิสุทธฺ ิมคฺเค (๓) วุตฺโต ตสฺมา
ตตฺถ วุตฺตนเยเนว วิวริตพฺโพ(๔) ฯ
อปจ ภาเค(๕) วนิ ภเค วา วมีติ ภควา ฯ ตถาคโต
หิ ทานสีลาทิปารมิธมฺเม ฌานวิโมกฺขาทิอุตฺตริมนุสฺสธมฺเม จ
วนิ ภชิ เสวิ พหุลมกาสิ ตสฺมา ภควา ฯ อถวา เตเยว
# ๑. ม. ...กรณารหตาย ฯ
# ๒. ขุ. มหา. ๒๙/๒๓๑, ๓๗๙, ๖๙๘/๑๗๓, ๒๕๒, ๔๐๗ ฯ
# ขุ. จูฬ. ๓๐/๖๕/๑๐ ฯ ๓. วิสุทฺธิมคฺค. ๑/๒๖๘ ฯ
# ๔. สี. ม. วิวริตพฺโพ ฯ ๕. สี. ภเค ฯ ๖. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๗
เวเนยฺยสตฺตสนฺตาเนสุ กถ นุ โข อุปฺปชฺเชยฺยุนตฺ ิ วนิ
อภิปตฺถยีติ ภควา ฯ อถวา ภคสงฺขาต อิสฺสริย ยสฺจ
วมิ อุคฺคิริ เขฬปณฺฑ วิย อนเปกฺโข ฉฑฺฑยีติ ภควา ฯ
ตถาหิ ตถาคโต หตฺถคต จกฺกวตฺติสิรึ เทวโลกาธิปจฺจสทิส
จาตุทฺทีปสฺสริย จกฺกวตฺติสมฺปตฺติสนฺนิสฺสยฺจ สตฺตรตนสมุชฺชล
ยส ติณายป อมฺมาโน(๑) นิรเปกฺโข ปหาย อภินิกฺขมิตฺวา
สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธ ตสฺมา อิติป(๒) สิริอาทิเก ภเค
วมีติ ภควา ฯ อถวา ภานิ นาม นกฺขตฺตานิ เตหิ สม
คจฺฉนฺติ ปวตฺตนฺตีติ ภคา สิเนรุยุคนฺธรอุตฺตรกุรหุ ิมวนฺตาทิภาชนโลกคตา โสภา (๓) กปฺปฏิติภาวโต เตป ภเค วมิ
ตนฺนิวาสิสตฺตาวาสสมติกฺกมนโต (๔) ตปฺปฏิพทฺธจฺฉนฺทราคปฺปหาเนน(๕)
ปชหีติ เอวมฺป ภเค วมีติ ภควาติ เอวมาทินา นเยน
ภควาติ ปทสฺส อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
เอตฺตาวตา เจตฺถ เอวมฺเม สุตนฺติ วจเนน ยถาสุต
ธมฺม สวนวเสน (๖) ภาสนฺโต ภควโต ธมฺมสรีร ปจฺจกฺข
กโรติ เตน นยิท อติกฺกนฺตสตฺถุก ปาวจน อย โว สตฺถาติ
สตฺถุ อทสฺสเนน อุกฺกณฺิต ชน สมสฺสาเสติ ฯ วุตฺตเฺหต
# ๑. สี. ม. ติณายป อมฺมาโน ฯ ๒. ม. อิเม ฯ
# ๓. สี. ภาชนโลกนิสฺสติ า ฯ ม. ...ภาชนโลกวิเสสสนฺนิสฺสยโสภา ฯ
# ๔. สี. ตนฺติวาสิสตฺเต วา สมติกฺกมนโต ฯ ๕. ม. ตปฺปฏิพทฺธฉนฺท... ฯ
# ๖. สี. สงฺคายนวเสน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๓๘
ภควตา โย โข อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต
ปฺตฺโต โส โว มมจฺจเยน สตฺถาติ (๑) เอก สมย ภควาติ
วจเนน ตสฺมึ สมเย ภควโต อวิชชฺ มานภาว ทสฺเสนฺโต รูปกายปรินิพฺพาน สาเธติ เตน เอววิธสฺส นาม ธมฺมสฺส เทเสตา
ทสพลธโร วชิรสงฺฆาตสมานกาโย โสป ภควา ปรินิพฺพุโต
เกนฺเน ชีวิเต อาสา ชเนตพฺพาติ ชีวิตมทมตฺต ชน สเวเชติ
สทฺธมฺเม จสฺส อุสฺสาห ชเนติ ฯ
เอวนฺติ จ ภณนฺโต เทสนาสมฺปตฺตึ นิทฺทิสติ วกฺขมานสฺส
สกลสุตฺตสฺส เอวนฺติ นิทสฺสนโต ฯ เม สุตนฺติ สาวกสมฺปตฺตึ
สวนสมฺปตฺติฺจ นิทฺทิสติ ปฏิสมฺภิทปฺปตฺเตน(๒) ปฺจสุ าเนสุ
ภควตา เอตทคฺเค ปเตน ธมฺมภณฺฑาคาริเกน สุตภาวทีปนโต ตฺจ โข มยาว สุต น อนุสฺสริต (๓) น ปรมฺปราภตนฺติ อิมสฺส จตฺถสฺส ทีปนโต ฯ เอก สมยนฺติ กาลสมฺปตฺตึ
นิทฺทิสติ ภควโต อุรุเวลาย วิหรณสมยภาเวน พุทฺธุปฺปาทปฏิมณฺฑิตภาวทีปนโต ฯ พุทฺธุปฺปาทปรมา หิ กาลสมฺปทา ฯ
ภควาติ เทสกสมฺปตฺตึ นิทฺทิสติ คุณวิสิฏสตฺตุตฺตมครุภาวทีปนโต ฯ
อุรุเวลายนฺติ มหาเวลาย มหนฺเต วาลุการาสิมฺหีติ(๔) อตฺโถ ฯ
# ๑. ที. มหา. ๑๐/๑๔๑/๑๗๘ ฯ ๒. ม. ปฏิสมฺภทิ าปตฺเตน ฯ
# ๓. ม. อนุสฺสุติก ฯ ๔. ม. วาลุการาสิมฺหีติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๙
อถวา อุรูติ วาลุกา วุจฺจติ เวลาติ มริยาทา เวลาติกฺกมนเหตุ อาหฏา (๑) อุรุ อุรุเวลาติ เอวมฺเปตฺถ(๒) อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
อตีเต กิร อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ ทสสหสฺสตาปสา ตสฺมึ
ปเทเส วิหรนฺตา กายกมฺมวจีกมฺมานิ ปเรสมฺป ปากฏานิ
โหนฺติ มโนกมฺม ปน อปากฏ ฯ ตสฺมา โย มิจฺฉาวิตกฺก
วิตกฺเกติ โส อตฺตนาว อตฺตาน โจเทตฺวา วตฺตมุเขน(๓) วาลุก
อาหริตฺวา อิมสฺมึ าเน อากิรตุ อิทมสฺส ทณฺฑกมฺมนฺติ
กติกวตฺต กตฺวา ตโต ปฏาย โย ตาทิส วิตกฺก วิตกฺเกติ
โส ตตฺถ วตฺตมุเขน(๓) วาลุก อาหริตฺวา อากิรติ ฯ เอว ตตฺถ
อนุกฺกเมน มหาวาลุกราสิ ชาโต ตโต น ปจฺฉิมา ชนตา
ปริกฺขิปตฺวา เจติยฏานมกาสิ ฯ ต สนฺธาย วุตฺต อุรุเวลายนฺติ
มหาเวลาย มหนฺเต วาลุกราสิมฺหีติ อตฺโถ ทฏพฺโพติ ฯ
วิหรตีติ อวิเสเสน อิริยาปถทิพฺพพฺรหฺมอริยวิหาเรสุ
อฺตรวิหารสมงฺคิตาปริทีปน ฯ อิธ ปน านนิสีทนคมนสยนปฺปเภเทสุ (๔) อิริยาปเถสุ อาสนสงฺขาตอิริยาปถสมาโยคปริทีปน อริยวิหารสมงฺคิตาปริทีปนฺจาติ เวทิตพฺพ (๕)ฯ ตตฺถ
ยสฺมา เอก อิริยาปถพาธน อฺเน อิริยาปเถน วิจฺฉินฺทิตฺวา
อปริปตนฺต อตฺตภาว หรติ ปวตฺเตติ ตสฺมา วิหรตีติ ปทสฺส
# ๑. ม. อาภตา ฯ ๒. ม. เอวมฺเปตฺถ ฯ ๓. สี. ม. ปตฺตปุเฏน ฯ
# ๔. ม. านนิสชฺชาคมน... ฯ ๕. ม. ...ปริทีปนฺจาติ เวทิตพฺพ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๐
อิริยาปถวิหารวเสน เอตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ ยสฺมา ปน
ภควา ทิพฺพวิหาราทีหิ สตฺตาน วิวิธ หิต หรติ อุปหรติ
อุปเนติ อุปฺปาเทติ ตสฺมา เตสมฺป วเสน วิวิธ หรตีติ เอวมตฺโถ
เวทิตพฺโพ ฯ
นชฺชาติ นทติ สนฺทตีติ นที ตสฺสา นชฺชา นทิยา
นินฺนคายาติ อตฺโถ ฯ เนรฺชรายาติ เนล ชลมสฺสาติ เนลฺชลายาติ วตฺตพฺเพ ลการสฺส รการ กตฺวา เนรฺชรายาติ
วุตฺต กทฺทมเสวาลปณกาทิโทสรหิตสลิลายาติ อตฺโถ ฯ เกจิ
นีลชลายาติ วตฺตพฺเพ เนรฺชรายาติ วุตฺตนฺติ วทนฺติ ฯ นามเมว
วา เอต ตสฺสา(๑) นทิยาติ เวทิตพฺพ ฯ ตสฺสา นทิยา ตีเร ยตฺถ ภควา
วิหาสิ ต ทสฺเสตุ โพธิรกุ ฺขมูเลติ วุตฺต ฯ
ตตฺถ โพธิ วุจฺจติ จตูสุ มคฺเคสุ าณนฺติ เอตฺถ(๒)
มคฺคาณ โพธีติ วุตฺต ฯ ปปฺโปติ โพธึ วรภูริเมธโสติ เอตฺถ(๓)
สพฺพฺุตาณ ฯ ตทุภยมฺป โพธึ ภควา เอตฺถ ปตฺโตติ
รุกฺโขป โพธิรุกฺโขเตฺวว นาม ลภิ ฯ อถวา สตฺต โพชฺฌงฺเค
พุชฺฌีติ ภควา โพธิ เตน พุชฺฌนฺเตน สนฺนิสฺสิตตฺตา
โส รุกฺโขป โพธิรุกฺโขติ นาม ลภิ ตสฺส โพธิรุกขฺ สฺส ฯ
มูเลติ สมีเป ฯ อย หิ มูลสทฺโท มูลานิ อุทฺธเรยฺย
อนฺตมโส อุสีรนาฬมตฺตานิปติอาทีสุ (๔) มูลมูเล ทิสฺสติ ฯ โลโภ
# ๑. ม. เอติสฺสา ฯ ๒. ขุ. จูฬ. ๓๐/๖๖๗/๓๒๑ ฯ
# ๓. ที. ปา. ๑๑/๑๔๗/๑๗๓ ฯ ๔. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๙๕/๒๗๐ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๑
อกุสลมูลนฺตอิ าทีสุ (๑) อสาธารณเหตุมฺหิ ฯ ยาวตา (๒) มชฺฌนฺหิเก(๓)
กาเล ฉายา ผรติ นิวาเต ปณฺณานิ ปตนฺติ เอตฺตาวตา
รุกฺขมูลนฺติอาทีสุ สมีเป ฯ อิธาป สมีเป อธิปฺเปโต ตสฺมา
โพธิรุกฺขสฺส มูเล สมีเปติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
ปมาภิสมฺพุทฺโธติ ปม อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา สพฺพปมเยวาติ อตฺโถ ฯ เอตฺตาวตา ธมฺมภณฺฑาคาริเกน อุทานเทสนาย นิทาน เปนฺเตน กาลเทสเทสกปเทสา(๔) สห วิเสเสน
ปกาสิตา โหนฺติ ฯ
เอตฺถาห กสฺมา ธมฺมวินยสงฺคเห กริยมาเน
นิทานวจน วุตฺต นนุ ภควตา ภาสิตวจนสฺเสว สงฺคโห
กาตพฺโพติ ฯ วุจฺจเต เทสนาย (๕)จิรฏิติอสมฺโมสสทฺเธยฺยภาวสมฺปาทนตฺถ ฯ กาลเทสเทสกวตฺถุอาทีหิ อุปนิพนฺธิตฺวา ปตา
หิ เทสนา จิรฏิติกา โหติ อสมฺโมสา สทฺเธยฺยา จ
เทสกาลกตฺตุเหตุนิมิตฺเตหิ อุปนิพทฺโธ (๖) วิย โวหารวินิจฺฉโย ฯ
เตเนว จ อายสฺมตา มหากสฺสเปน ปม อาวุโส อานนฺท
อุทาน กตฺถ ภาสิตนฺติอาทินา เทสาทีสุ ปุจฺฉาย กตาย ตาส(๗)
วิสฺสชฺชน กโรนฺเตน ธมฺมภณฺฑาคาริเกน เอวมฺเม สุตนฺติอาทินา อุทานสฺส นิทาน ภาสิตนฺติ ฯ
อปจ สตฺถุสมฺปตฺติปกาสนตฺถ นิทานวจน ฯ ตถาคตสฺส
# ๑. ที. ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๒๗ ฯ ๒. สี. ยาว ฯ
# ๓. ม. มชฺฌนฺหิเก ฯ ๔. ม. กาลเทสเทสกาปเทสา ฯ
# ๕. ม. จิรฏิติ... ฯ ๖. ม. อุปนิพทฺโธ ฯ ๗. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๔๒
หิ ภควโต ปุพฺพรจนานุมานาคมตกฺกาภาวโต(๑)[๒]สมฺพุทฺธตฺตสิทฺธิ ฯ น หิ
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปุพฺพรจนาทีหิ(๓) อตฺโถ อตฺถิ สพฺพตฺถ
อปฺปฏิหตาณจารตาย เอกปฺปมาณตฺตา เยฺยธมฺเมสุ ฯ ตถา
อาจริยมุฏิธมฺมมจฺฉริยสาสนสาวกานุราคาภาวโต ขีณาสวตฺตสิทฺธิ ฯ น หิ สพฺพโส ปริกฺขีณาสวสฺส กตฺถจิป อาจริยมุฏิอาทีน สมฺภโวติ สุวิสุทฺธสฺส สตฺตานุคคหปฺปวตฺติ(๔) ฯ อิติ
(๕)เทสนาโทสภูตาน ทิฏิสีลสมฺปตฺติทูสกาน (๕) อจฺจนฺต อวิชฺชาตณฺหาน อภาวสสูจเกหิ าณสมฺปทาปหานสมฺปทาภิพฺยฺชเกหิ
จ สมฺพุทฺธวิสุทฺธภาเวหิ(๖) ปุริมเวสารชฺชทฺวยสิทฺธิ ตโต จ
อนฺตรายิกนิยฺยานิกธมฺเมสุ สมฺโมหาภาวสิทฺธิโต ปจฺฉิมเวสารชฺชทฺวยสิทฺธีติ ฯ ภควโต จตุเวสารชฺชสมนฺนาคโม อตฺตหิตปรหิตปฏิปตฺติ จ นิทานวจเนน ปกาสิตา โหนฺติ ตตฺถ [๗]
สมฺปตฺตปริสาย อชฺฌาสยานุรูป านุปฺปตฺติกปฏิภาเณน
ธมฺมเทสนาทีปนโต ฯ อิธ ปน วิมุตตฺ ิสุขปฏิสเวทนาปฏิจฺจสมุปฺปาทมนสิการปฺปกาสเนนาติ โยเชตพฺพ ฯ เตน วุตฺต
สตฺถุสมฺปตฺติปกานตฺถ นิทานวจนนฺติ ฯ
# ๑. สี. ปุพพฺ วจนานุมานาคมตฺตาภาวโต ฯ
# ๒. ม. เอตฺถนฺตเร สมฺพุทฺธตฺตสิทฺธีติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. สี. ปุพฺพวจนาทีหิ ฯ ๔. สี. สุภาวิตตฺตสฺส ปรานุคฺคหปฺปวตฺติ ฯ
# ม. ปรานุคฺคหปฺปวตฺติ ฯ ๕. สี. เทสกสงฺกิเลสภูตาน
# ทิฏิสีลสมฺปตฺติรุนฺธกาน ฯ ม. เทสกโทสภูตาน ฯ
# ๖. สี. สสุทฺธวิสุทฺธภาเวหิ ฯ ๗. ม. เอตฺถนฺตเร ตตฺถาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๓
ตถา สาสนสมฺปตฺติปกาสนตฺถ นิทานวจน ฯ ปฺากรุณาปริคฺคหิตสพฺพกิริยสฺส (๑) หิ ภควโต นตฺถิ นิรตฺถกา
ปฏิปตฺติ อตฺตหิต วา ฯ ตสฺมา ปเรสเยว อตฺถาย ปวตฺตสพฺพกิริยสฺส สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส สกลมฺป กายวจีมโนกมฺม ยถาปวตฺต
วุจฺจมาน ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺเถหิ ยถารห สตฺตาน
อนุสาสนฏเน สาสน น กพฺพรจนา ฯ ตยิท สตฺถุ จริต
กาลเทสเทสกปริสาปเทเสหิ (๒) สทฺธึ ตตฺถ ตตฺถ นิทานวจเนน
ยถารห ปกาสิยติ ฯ อิธ ปน อภิสมฺโพธิวิมุตฺติสุขปฏิสเวทนปฏิจฺจสมุปฺปาทมนสิกาเรนาติ โยเชตพฺพ ฯ เตน วุตฺต สาสนสมฺปตฺติปกาสนตฺถ นิทานวจนนฺติ ฯ
อปจ สตฺถุโน ปมาณภาวปฺปกาสเนน สาสนสฺส ปมาณภาวทสฺสนตฺถ นิทานวจน ฯ สา จสฺส ปมาณภาวทสฺสนตา
เหฏา วุตฺตนยานุสาเรน เวทิจพฺพา ฯ ภควาติ หิ อิมินา
ตถาคตสฺส ราคโทสโมหาทิสพฺพกิเลสมลทุจฺจริตาทิโทสปฺปหานทีปเนน สพฺพสตฺตุตฺตมภาวทีปเนน จ อนฺสาธารณาณกรุณาทิคุณวิเสสโยคปริทีปเนน อยมตฺโถ สพฺพถา ปกาสิโต
โหตีติ อิทเมตฺถ นิทานวจนปฺปโยชนสฺส มุขมตฺตทสฺสน ฯ
ตมฺปเนต เอวมฺเม สุตนฺติ อารภิตฺวา ยาว อิม อุทาน
อุทาเนสีติ ย(๓) ตาว อิมสฺส อุทานสฺส นิทานนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
# ๑. ม. าณกรุณา ... ฯ ๒. ม. ...ปริสาปเทสาทีหิ ฯ
# ๓. ม. ปท ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๔๔
ตถา หิ ต ยถา ปฏิปนฺโน ภควา อิม อุทาน อุทาเนสิ
อาทิโต ปฏาย ตสฺส กายิกเจตสิกปฏิปตฺติยา ปกาสนตฺถ
สงฺคีติกาเรหิ สงฺคีติกาเล ภาสิตวจน ฯ
นนุ จ อิมสฺมึ สติ อิท โหตีติอาทิ ภควโต เอว
วจน ภวิตุ อรหตีติ(๑) น หิ สตฺถาร มฺุจิตฺวา อฺโ
ปฏิจฺจสมุปฺปาท ทสฺเสต สมตฺโถ อตฺถีติ(๒) ฯ สจฺจเมต ฯ ยถา
ปน ภควา โพธิรุกฺขมูเล ธมฺมสภาวปจฺจเวกฺขณวเสน ปฏิจฺจสมุปฺปาท มนสากาสิ ตเถว น โพธเนยฺยพนฺธวาน โพธนตฺถ
ปฏิจฺจสมุปฺปาทสีหนาทสุตฺตาทีสุ เทสิตสฺส จ วจนาน เทสิตาการสฺส อนุกรณวเสน ปฏิจฺจสมุปฺปาทมนสิการ(๓) อตฺถุปฺปตฺตึ
กตฺวา ภควตา ภาติสฺส อิมสฺส อุทานสฺส ธมฺมสงฺคาหกา
มหาเถรา นิทาน สงฺคายึสูติ ฯ ยถาวุตฺตวจน สงฺคีติการานเมว
วจนนฺติ นิฏ เมตฺถ คนฺตพฺพ ฯ อิโต ปเรสุป สุตตฺ นฺเตสุ เอเสว
นโย ฯ
เอตฺถ จ อตฺตชฺฌาสโย ปรชฺฌาสโย ปุจฺฉาวสิโก
อฏุปฺปตฺติโกติ จตฺตาโร สุตฺตนิกฺเขปา เวทิตพฺพา ฯ ยถา หิ
อเนกสตอเนกสหสฺสเภทานิป สุตฺตนฺตานิ สงฺกิเลสภาคิยาทิปฏานนเยน โสฬสวิธภาว (๒) นาติวตฺตนฺติ เอว ตานิ สพฺพานิป
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. โหตีติ ฯ
# ๓. ม. ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส มนสิการ ฯ ๔. ม. สุตฺตานิ ...ปฏานนเยน
# โสฬสวิธต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๕
อตฺตชฺฌาสยาทิสุตฺตนิกฺเขปวเสน จตุพฺพิธภาว นาติวตฺตนฺติ(๑) ฯ
กามฺเจตฺถ อตฺตชฺฌาสยสฺส อฏุปฺปตฺติยา จ ปรชฺฌาสยปุจฺฉาวสิเกหิ สทฺธึ สสคฺคเภโท สมฺภวติ อชฺฌาสยานุสนฺธิปุจฺฉานุสนฺธิสมฺภวโต อตฺตชฺฌาสยอฏุปฺปตฺตีน อฺมฺ สสคฺโค
นตฺถีติ นิรวเสโส ปฏานนโย น สมฺภวติ ฯ ตทนฺโตคธตฺตา
วา สมฺภวนฺตาน เสสนิกฺเขปาน (๒) มูลนิกฺเขปวเสน จตฺตาโร
สุตฺตนิกฺเขปาติ วุตฺต ฯ
ตตฺราย วจนตฺโถ นิกฺขิปนนฺติ(๓) นิกฺเขโป สุตฺตสฺส
นิกฺเขโป สุตตฺ นิกฺเขโป สุตฺตเทสนาติ อตฺโถ ฯ นิกขฺ ิปยตีติ วา
นิกฺเขโป สุตตฺ  เอว นิกฺเขโป สุตฺตนิกฺเขโป ฯ อตฺตโน อชฺฌาสโย
อตฺตชฺฌาสโย โส อสฺส อตฺถิ การณภูโตติ อตฺตชฺฌาสโย ฯ
อตฺตโน อชฺฌาสโย เอตสฺสาติ วา อตฺตชฺฌาสโย ฯ ปรชฺฌาสเยป
เอเสว นโย ฯ ปุจฺฉาย วโส ปุจฺฉาวโส โส เอตสฺส อตฺถีติ
ปุจฺฉาวสิโก ฯ สุตฺตเทสนาย วตฺถุภูตสฺส อตฺถสฺส อุปฺปตฺติ
อตฺถุปฺปตฺติ อตฺถุปฺปตฺติ เอว อฏุปฺปตฺติ สา เอตสฺส อตฺถีติ อตฺถุปฺปตฺติโก ฯ อถวา นิกฺขิปยติ สุตฺต เอเตนาติ
นิกฺเขโป อตฺตชฺฌาสยาทิ เอว ฯ เอตสฺมึ ปน อตฺถวิกปฺเป อตฺตโน
อชฺฌาสโย อตฺตชฺฌาสโย ฯ ปเรส อชฺฌาสโย ปรชฺฌาสโย ฯ
ปุจฺฉียตีติ ปุจฺฉา ปุจฺฉิตพฺโพ อตฺโถ ฯ ปุจฺฉนวเสน ปวตฺต
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. สี. วิเสสนิกฺเขปาน ฯ
# ๓. ม. นิกฺขิปน ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 46

*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๔๖
ธมฺมปฺปฏิคฺคาหกาน วจน ปุจฺฉาวส ตเทว นิกฺเขปสทฺทาเปกฺขาย ปุจฺฉาวสิโกติ ปุลฺลิงฺควเสน วุตฺต ฯ ตถา อตฺถุป-ฺ
ปตฺติเยว อฏุปฺปตฺติโกติ เอวเมตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
เอตฺถ จ ปเรส อินฺทรฺ ิยปริปากาทิการณนิรเปกฺขตฺตา
อตฺตชฺฌาสยสฺส วิสุ สุตตฺ นิกฺเขปภาโว ยุตฺโต ฯ เกวล หิ
อตฺตโน อชฺฌาสเยเนว ธมฺมตนฺติปนตฺถ ปวตฺติตเทสนตฺตา ฯ
ปรชฺฌาสยปุจฺฉาวสิกาน ปน ปเรส อชฺฌาสยปุจฺฉาน เทสนปวตฺติเหตุภูตาน อุปฺปตฺติย ปวตฺติตาน กถมฏุปฺปตฺติยา
อนวโรโธ ปุจฺฉาวสิกอฏุปฺปตฺติกาน วา ปรชฺฌาสยานุโรเธน
ปวตฺติตาน กถ ปรชฺฌาสเย อนวโรโธติ น โจเทตพฺพเมต ฯ
ปเรส อภินหี ารปริปุจฺฉาทิวินิมุตฺตสฺเสว(๑) สุตฺตเทสนาการณุปฺปาทสฺส(๒) อฏุปฺปตฺติภาเวน คหิตตฺตา ปรชฺฌาสยปุจฺฉาวสิกาน
วิสุ คหณ ฯ ตทา หิ พฺรหฺมชาลธมฺมทายาทสุตฺตาทีน วณฺณาวณฺณอามิสุปฺปาทาทิเทสนา นิมิตฺต [๓] วุจฺจติ ปเรส ปุจฺฉ(๔)
วินา อชฺฌาสยเมว นิมิตฺต กตฺวา เทสิโต ปรชฺฌาสโย ปุจฺฉาวเสน เทสิโต ปุจฺฉาวสิโกติ
ปากโฏยมตฺโถติ ฯ
ตตฺถ ปมาทีนิ ตีณิ โพธิสุตฺตานิ มุจลินฺทสุตฺต
อายุสงฺขาโรสฺสชฺชนสุตฺต ปจฺจเวกฺขณสุตฺต ปปฺจสฺาสุตฺตนฺติ
# ๑. ม. อภินีหารปริปุจฺฉาทิวินจฺฉยาทิวินิมุตฺตสฺเสว ฯ
# ๒. ม. สุตนฺตเทสนา... ฯ ๓. สี. ม. เอตฺถนฺตเร อตฺถุปฺปตฺตีติ
# ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. ปุจฺฉาย ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๗
อิเมส อุทานาน อตฺตชฺฌาสโย นิกฺเขโป หุหุงฺกสุตฺต
พฺราหฺมณชาติกสุตฺต พาหิยสุตฺตนฺติ อิเมส อุทานาน ปุจฺฉาวสิโก
นิกฺเขโป ฯ ราชสุตฺต สกฺการสุตฺต อุจฺฉาทนสุตฺต (๑) ปณฺฑปาติกสุตฺต สิปฺปสุตฺต โคปาลกสุตฺต สุนฺทริกสุตตฺ  มาตุสุตฺต
สฆเภทกสุตฺต อุทปานสุตฺต ตถาคตุปฺปาทสุตฺต โมเนยฺยสุตฺต
ปาฏลิคามิยสุตฺต เทฺวป ทพฺพสุตฺตานีติ อิเมส(๒) อุทานาน
อฏุปฺปตฺติโก นิกฺเขโป ปาลิเลยฺยสุตฺต ปยสุตฺต นาคสมาลสุตฺต
วิสาขาสุตฺตฺจาต อิเมส อุทานาน อตฺตชฺฌาสโย ปรชฺฌาสโย
จ นิกฺเขโป ฯ เสสาน เอกปฺาสาย สุตฺตาน ปรชฺฌาสโย
นิกฺเขโป ฯ เอวเมเตส อุทานาน อตฺตชฺฌาสยาทิวเสน นิกฺเขปวิเสโส เวทิตพฺโพ ฯ
เอตฺถ จ ยานิ อุทานานิ ภควตา ภิกฺขูน สมฺมขุ า
ภาสิตานิ ตานิ เตหิ ยถาภาสิตสุตฺตานิ วจสา ปริจิตานิ
มนสานุเปกฺขิตานิ ธมฺมภณฺฑาคาริกสฺส กถิตานิ ฯ ยานิ ปน
ภควตา ภิกฺขูน อสมฺมุขา ภาสิตานิ ตานิป อปรภาเค ภควตา
ธมฺมภณฺฑาคาริกสฺส ปุน ภาสิตานิ ฯ เอว สพฺพานิป ตานิ
อายสฺมา อานนฺโท เอกชฺฌ กตฺวา ธาเรนฺโต ภิกฺขนู ฺจ
วาเจนฺโต อปรภาเค ปมมหาสงฺคีติกาเล อุทานนฺเตฺวว สงฺคห
อาโรเปสีติ เวทิตพฺพ ฯ
# ๑. กตรสุตฺตนฺติ สนฺนิฏานเมตฺถ ทุกฺกร ฯ
# อุเทนสุตฺต ภวิสฺสติ มฺเ ฯ ๒. ม. เอเตส ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๔๘
เตน โข ปน สมเยนาติอาทีสุ เตน สมเยนาติ จ
ภุมฺมตฺเถ กรณวจน โข ปนาติ นิปาโต ตสฺมึ สมเยติ
อตฺโถ ฯ เอกสฺมึ ปน สมเย ย สมย ภควา อุรุเวลาย
วิหรติ นชฺชา เนรฺชราย ตีเร โพธิรุกฺขมูเล ปมาภิสมฺพุทฺโธ
ตสฺมึ สมเย ฯ สตฺตาหนฺติ สตฺต อหานิ สตฺตาห
อจฺจนฺตสโยคตฺเถ เอต อุปโยควจน ฯ ยสฺมา ภควา ต
สตฺตาห นิรนฺตรตาย อจฺจนฺตเมว ผลสมาปตฺติสุเขน วิหาสิ
ตสฺมา สตฺตาหนฺติ อจฺจนฺตสโยควเสน อุปโยควจน วุตฺต ฯ
เอกปลฺลงฺเกนาติ วิสาขาปุณฺณมาย อนตฺถงฺคเตเยว สูริเย
อปราชิตปลฺลงฺเกน (๑) วชิราสเน นิสินฺนกาลโต ปฏาย สกิมฺป
อนุฏหิตฺวา ยถาอาภุชิเตน เอเกเนว ปลฺลงฺเกน ฯ
วิมุตฺติสุขปฏิสเวทีติ วิมุตฺติสุข ผลสมาปตฺติสุข ปฏิสเวทิยมาโน นิสินฺโน โหตีติ อตฺโถ ฯ ตตฺถ วิมตุ ฺตีติ ตทงฺควิมุตฺติ
วิกฺขมฺภนวิมุตฺติ สมุจฺเฉทวิมุตฺติ ปฏิปปฺ สฺสทฺธิวิมุตฺติ นิสฺสรณวิมุตฺตีติ ปฺจ วิมุตฺติโย ฯ ตาสุ ย เทยฺยธมฺมปริจฺจาคาทีหิ
เตหิ เตหิ คุณงฺเคหิ นามรูปปริจฺเฉทาทีหิ วิปสฺสนงฺเคหิ จ ยาว
ตสฺส ตสฺส องฺคสฺส อปริหานิวเสน ปวตฺติ ตาว ต
ต ปฏิปกฺขโต วิมุจฺจนโต วิมุจฺจน ปหาน ฯ เสยฺยถิท ทาเนน
มจฺฉริยโลภาทิโต สีเลน ปาณาติปาตาทิโต นามรูปววตฺถาเนน
# ๑. สี. อปราชิตปลฺลงฺกวเสน ฯ ม. อปราชิตปลฺลงฺกวเร ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 49

*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๙
สกฺกายทิฏิโต ปจฺจยปริคฺคเหน(๑) อเหตุวิสมเหตุทิฏีหิ
ตสฺเสว อปรภาเคน กงฺขาวิตรเณน กถกถีภาวโต กลาปสมฺมสเนน อห มมาติ คาหโต มคฺคามคฺคววตฺถาเนน อมคฺเค
มคฺคสฺาย อุทยทสฺสเนน อุจฺเฉททิฏิยา วยทสฺสเนน สสฺสตทิฏิยา ภยทสฺสเนน สภเย อภยสฺาย อาทีนวทสฺสเนน
อสฺสาทสฺาย นิพฺพิทานุปสฺสเนน อภิรติสฺาย(๒) มุจฺจิตุกมฺยตาาเณน อมุจฺจิตุกมฺยตาย(๓) อุเปกฺขาาเณน อนุเปกฺขาย
อนุโลเมน ธมฺมฏิติย นิพฺพาเน จ ปฏิโลมภาวโต โคตฺรภุนา
สงฺขารนิมิตฺตภาวโต วิมุจฺจน อย ตทงฺควิมุตฺติ นาม ฯ ยมฺปน
อุปจารปฺปนาเภเทน สมาธินา ยาวสฺส (๔) อปริหานิวเสน ปวตฺติ
ตาว(๕) กามจฺฉนฺทาทีน นีวรณานฺเจว วิตกฺกาทีนฺจ ปจฺจนีกธมฺมาน อนุปฺปตฺติสฺิต วิมุจฺจน อย วิกฺขมฺภนวิมุตฺติ
นาม ฯ ย จตุนฺน อริยมคฺคาน ภาวิตตฺตา ตตมคฺควโต
อริยสฺส สนฺตาเน ยถารห ทิฏิคตาน ปหานายาติอาทินา (๖)
นเยน วุตฺตสฺส สมุทยปกฺขิยสฺส กิเลสคณสฺส(๗) ปุน อจฺจนฺต
อปฺปวตฺติภาเวน สมุจฺเฉทปฺปหานวเสน วิมุจฺจน อย สมุจฺเฉทวิมุตฺติ นาม ฯ ย ปน ผลกฺขเณ ปฏิปฺปสฺสทฺธตฺต กิเลสาน
# ๑. ม. ปจฺจยปริคฺคเหน ฯ ๒. สี. ม. นิพฺพิทานุปสฺสเนน
# อภิรติสฺาย ฯ ๓. ม. มุจฺจิตุกมฺยตาาเณน อมุจฺจิตุกมฺยตาย ฯ
# ๔. สี. ยา จิตฺตสฺส ฯ ๕. สี. ตาย จ ฯ ๖. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๙๖/๘๓ ฯ
# อภิ. วิ. ๓๕/๕๘๐/๓๑๙ ฯ ๗. ม. กิเลสคณสฺส ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๕๐
อย ปฏิปฺปสฺสทฺธิวิมุตฺติ นาม ฯ สพฺพสงฺขตนิสฺสฏตฺตา ปน
สพฺพสงฺขารวิมุตฺต นิพฺพาน อย นิสสฺ รณวิมุตฺติ นาม ฯ
อิธ ปน ภควโต นิพฺพานารมฺมณา ผลวิมุตฺติ อธิปฺเปตา ฯ
เตน วุตฺต วิมุตฺติสุขปฏิสเวทีติ วิมุตฺติสุข ผลสมาปตฺติสุข
ปฏิสเวทิยมาโนติ(๑) ฯ
วิมุตฺตีติ จ อุปกฺกิเลเสหิ ปฏิปฺปสฺสทฺธิวเสน จิตฺตสฺส วิมุตฺติภาโว จิตฺตเมว วา ตถา วิมุตฺต (๒) เวทิตพฺพ ตาย วิมุตฺติยา
ชาต สมฺปยุตฺต วา สุข วิมุตฺติสุข ฯ ยาย ภนฺเต อุเปกฺขา
สนฺเต สุเข วุตฺตา ภควตาติ (๓) วจนโต อุเปกฺขาป เจตฺถ สุขมิจฺเจว เวทิตพฺพา ฯ ตถา จ วุตฺต สมฺโมหวิโนทนิย อุเปกฺขา
ปน สนฺตตฺตา สุขมิจฺเจว ภาสิตาติ(๔) ภควา หิ จตุตฺถชฺฌานิก
อรหตฺตสมาปตฺตึ สมาปชฺชติ น อิตร ฯ อถวา เตส วูปสโม
สุโขติอาทีสุ ยถา สงฺขารทุกฺขูปสโม สุโขติ วุจฺจติ เอว สกลกิเลสทุกฺขูปสมภาวโต อคฺคผเล ลพฺภมานา ปฏิปปฺ สฺสทฺธิวิมุตฺติเอว
อิธ สุขนฺติ เวทิตพฺพา ฯ ตยิท วิมุตฺติสุข มคฺควีถิย กาลนฺตเรติ
ผลจิตฺตสฺส ปวตฺติวิภาเคน (๕) ทุวิธ โหติ ฯ เอเกกสฺส หิ อริยมคฺคสฺส อนนฺตรา ตสฺส ตสฺเสว วิปากภูตานิ นิพฺพานารมฺมณานิ ตีณิ เทฺว วา ผลจิตฺตานิ อุปฺปชฺชนฺติ อนนฺตร# ๑. ม. ปฏิสเวทิยมาโน นิสินฺโน โหตีติ อตฺโถติ ฯ
# ๒. ม. ม. ๑๓/๙๘/๙๕ ฯ ๔. สมฺโมห. ๒๙๐ ฯ
# ๕. สี. ผลจิตฺตสมาปตฺติวิภาเคน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๑
วิปากตฺตา โลกุตฺตรกุสลาน ฯ ยสฺมึ หิ ชวนวาเร อริยมคฺโค
อุปฺปชฺชติ ตตฺถ ยทา เทฺว อนุโลมานิ ตทา ตติย โคตฺรภู
จตุตฺถ มคฺคจิตฺต ตโต ปร ตีณิ ผลจิตฺตานิ โหนฺติ ฯ
ยทา ปน ตีณิ อนุโลมานิ ตทา จตุตฺถ โคตฺรภุ ปฺจม
มคฺคจิตฺต ตโต ปร เทฺว ผลจิตฺตานิ โหนฺติ ฯ เอว จตุตฺถ
ปฺจม อปฺปนาวเสน ปวตฺตติ น ตโต ปร ภวงฺคสฺส
อาสนฺนตฺตา ฯ เกจิ ปน ฉฏมฺป จิตฺต (๑) อปฺเปตีติ วทนฺติ
ต อฏกถาสุ (๒) ปฏิกขฺ ิตฺต ฯ เอว มคฺควีถิย ผล เวทิตพฺพ ฯ
กาลนฺตเร ผล ปน ผลสมาปตฺติวเสน ปวตฺต นิโรธา
วุฏหนฺตสฺส อุปฺปชฺชมานฺจ เอเตเนว สงฺคหิต ฯ สา
ปนาย ผลสมาปตฺติ อตฺถโต โลกุตฺตรกุสลาน วิปากภูตา
นิพฺพานารมฺมณา อปฺปนาติ ทฏพฺพา ฯ
เก ต สมาปชฺชนฺติ เก น สมาปชฺชนฺตีติ สพฺเพป
ปุถุชชฺ นา น สมาปชฺชนฺติ อนธิคตตฺตา ฯ ตถา เหฏิมา
อริยา อุปริม อุปริมาป อริยา เหฏิม น สมาปชฺชนฺติเยว
ปุคฺคลนฺตรภาวูปคมเนน ปฏิปฺปสฺสทฺธภาวโต ฯ อตฺตโน เอว ผล
เต เต อริยา สมาปชฺชนฺติ ฯ เกจิ ปน โสตาปนฺนสกทาคามิโน ผลสมาปตฺตึ น สมาปชฺชนฺติ อุปริมา เทฺวเยว
สมาปชฺชนฺติ สมาธิสฺมึ ปริปูรการิภาวโตติ วทนฺติ ฯ ต
# ๑. สี. มคฺคจิตฺต ฯ ๒. วิสุทฺธิมคฺค. ๓/๓๒๔ ฯ าณทสฺสนวิสุทฺธิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๕๒
อการณ ปุถชุ ฺชนสฺสาป อตฺตนา ปฏิลทฺธโลกิยสมาธิสมาปชฺชนโต ฯ กึ วา เอตฺถ การณจินฺตาย ฯ วุตฺตเฺหต ปฏิสมฺภิทาย กตมา ทส สงฺขารุเปกฺขา วิปสฺสนาวเสน อุปฺปชฺชนฺติ
กตเม ทส โคตฺรภุธมฺมา วิปสฺสนาวเสน อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ อิเมส
ปฺหาน วิสฺสชฺชเน โสตาปตฺติผลสมาปตฺตตฺถาย(๑) สกทาคามิผลสมาปตฺตตฺถายาติ เตสมฺป อริยาน ผลสมาปตฺติสมาปชฺชน
วุตฺต ฯ ตสฺมา สพฺเพป อริยา ยถาสก ผล สมาปชฺชนฺตีติ
นิฏเมตฺถ คนฺตพฺพ ฯ
กสฺมา ปน เต สมาปชฺชนฺตีติ ทิฏธมฺมสุขวิหารตฺถ ฯ
ยถา หิ ราชาโน รชฺชสุข เทวตา ทิพฺพสุข อนุภวนฺติ เอว
อริยา โลกุตตฺ รสุข อนุภวิสฺสามาติ อทฺธานปริจฺเฉท กตฺวา
อิจฺฉิตกฺขเณ ผลสมาปตฺตึ สมาปชฺชนฺติ ฯ
กถฺจสฺสา สมาปชฺชน กถ าน กถ วุฏานนฺติ
ทฺวีหิ ตาว อากาเรหิ (๓) อสฺสา สมาปชฺชน โหติ นิพฺพานโต
อฺสฺส อารมฺมณสฺส อมนสิการา นิพฺพานสฺส จ
มนสิการา ฯ ยถาห
เทฺว โข อาวุโส ปจฺจยา อนิมิตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา
สมาปตฺติยา สพฺพนิมิตฺตานฺจ อมนสิกาโร อนิมิตฺตาย จ
ธาตุยา มนสิกาโรติ ฯ (๑)
อยมฺปเนตฺถ สมาปชฺชนกฺกโม ผลสมาปตฺติตฺถิเกน
# ๑. ม. ...สมาปตฺตตฺถาย ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๓
อริยสาวเกน รโหคเตน ปฏิสลฺลีเนน อุทยพฺพยาทิวเสน สงฺขารา
วิปสฺสิตพฺพา ฯ ตสฺเสว ปวตฺตานุปุพฺพวิปสฺสโต(๑) สงฺขารารมฺมณโต
โคตฺรภุาณานนฺตร ผลสมาปตฺติวเสน นิโรเธ จิตฺตมปฺเปติ ฯ
ผลสมาปตฺตินินฺนภาเวน จ เสกฺขสฺสาป ผลเมว อุปฺปชฺชติ น
มคฺโค ฯ เย ปน วทนฺติ โสตาปนฺโน อตฺตโน สมาปตฺตึ(๒)
สมาปชฺชิสฺสามีติ วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา สกทาคามี โหติ
สกทาคามี จ อนาคามีติ ฯ เต วตฺตพฺพา เอว สนฺเต
อนาคามี อรหา ภวิสฺสติ อรหา จ (๓)ปจฺเจกพุทฺโธ อาปชฺเชยฺย(๓)
ตสฺมา ยถาภินิเวส ยถาชฺฌาสย วิปสฺสนา อตฺถ สาเธตีติ
เสกฺขสฺสาป ผลเมว อุปฺปชฺชติ น มคฺโค ฯ ผลมฺป ตสฺส
สเจ อเนน ปมชฺฌานิโก มคฺโค อธิคโต ปมชฺฌานิกเมว
อุปฺปชฺชติ ฯ สเจ ทุติยาทีสุ อฺตรชฺฌานิโก ทุตยิ าทีสุ
อฺตรชฺฌานิกเมวาติ ฯ
กสฺมา ปเนตฺถ โคตฺรภุาณ มคฺคาณปุเรจาริก
วิย นิพฺพานารมฺมณ น โหตีติ ผลาณาน อนิยฺยานิกภาวโต ฯ อริยมคฺคธมฺมาเยว หิ นิยฺยานิกา ฯ วุตฺตฺเหต กตเม
ธมฺมา นิยฺยานิกา ฯ จตฺตาโร อริยมคฺคา อปริยาปนฺนาติ ฯ
ตสฺมา เอกนฺเตเนว นิยฺยานิกสภาวสฺส อุภโต วุฏานภาเวน(๔)
ปวตฺตมานสฺส อนนฺตรปจฺจยภูเตน าเณน นิมิตฺตโต วุฏิเตเนว
# ๑. ม. ...วิปสฺสนสฺเสว ฯ ๒. ม. ผลสมาปตฺตึ ฯ
# ๓. ม. ปจฺเจกพุทฺโธ ปจฺเจกพุทฺธา จ สมฺพุทฺโธติ อาปชฺเชยฺย ฯ
# ๔. ม. นิยยฺ านิกภาวสฺส อุภโตวุฏ านภาเวน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๕๔
ภวิตพฺพนฺติ ตสฺส นิพฺพานารมฺมณตา ยุตฺตา น ปน
อริยมคฺคสฺส ภาวิตตฺตา ตสฺส วิปากภาเวน ปวตฺตมานาน
กิเลสาน อสมุจฺฉินฺทนโต อนิยฺยานิกตฺตา อวุฏานสภาวาน
ผลาณาน ปุเรจาริกาณสฺส กทาจิป นิพฺพานารมฺมณตา
อุภยตฺถ อนุโลมาณาน อตุลฺยาการโต ฯ อริยมคฺควีถิย หิ
อนุโลมาณานิ อนิพฺพิทฺธปุพฺพาน ถูลถูลาน โลภกฺขนฺธาทีน
สาติสย ปทาลเนน โลกิยาเนน อุกฺกสปารมิปฺปตฺตานิ มคฺคาณานุโลมานิ (๑) อุปปฺ ชฺชนฺติ ผลสมาปตฺติวีถิย ปน ตานิ
ตานิ เตน เตน มคฺเคน เตส เตส กิเลสาน สมุจฉฺ ินฺนตฺตา
ตตฺถ นิรุสฺสกุ ฺกานิ เกวล อริยาน ผลสมาปตฺติสุขสมงฺคิภาวสฺส
ปริกมฺมมตฺตานิ หุตฺวา อุปฺปชฺชนฺตีติ น เตส กุโตจิ
วุฏานสมฺภโว ยโต เตส ปริโยสาเน าณ สงฺขารนิมิตฺต
วุฏานโต นิพฺพานารมฺมณ สิยา ฯ เอวฺจ กตฺวา เสกฺขสฺส
อตฺตโน ผลสมาปตฺติวฬฺชนตฺถาย อุทยพฺพยาทิวเสน สงฺขาเร
สมฺมสนฺตสฺส วิปสฺสนาาณานุปุพฺพาย ผลเมว อุปฺปชฺชติ
น มคฺโคติ อยฺจ อตฺโถ สมตฺถิโต (๒) โหติ ฯ เอว ตาว
ผลสมาปตฺติยา สมาปชฺชน เวทิตพฺพ ฯ
ตโย โข อาวุโส ปจฺจยา อนิมิตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา
ิติยา สพฺพนิมิตฺตาน อมนสิกาโร อนิมิตฺตาย จ ธาตุยา
# ๑. ม. มคฺคาณานุกูลานิ ฯ ๒.สี. สมาปตฺติโต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๕
มนสิกาโร ปุพฺเพ จ อภิสงฺขาโรติ ฯ
วจนโต ปนสฺสา ตีหากาเรหิ าน โหติ ฯ ตตฺถ ปุพฺเพ
จ อภิสงฺขาโรติ สมาปตฺติโต ปุพฺเพ กาลปริจฺเฉโท ฯ อสุกสฺมึ
นาม กาเล วุฏหิสฺสามีติ ปริจฺฉินฺนตฺตา หิสฺสา ยาว โส
กาโล นาคจฺฉติ ตาว วุฏ าน น โหติ ฯ
เทฺว โข อาวุโส ปจฺจยา อนิมิตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา
วุฏานสฺส สพฺพนิมิตฺตานฺจ มนสิกาโร อนิมิตฺตาย จ ธาตุยา
อมนสิกาโรติ
วจนโต ปนสฺสา ทฺวหี ากาเรหิ วุฏาน โหติ ฯ
ตตฺถ สพฺพนิมิตฺตานนฺติ รูปนิมิตฺตเวทนาสฺาสงฺขารวิฺาณนิมิตฺตาน ฯ กามฺจ น สพฺพาเนเวตานิ เอกโต มนสิกโรติ
สพฺพสงฺคาหิกวเสน ปเนว วุตฺต ฯ ตสฺมา ย ภวงฺคสฺส
อารมฺมณ ตสฺส มนสิกรเณน ผลสมาปตฺติโต วุฏาน โหตีติ
เอว อสฺสา วุฏาน เวทิตพฺพ ฯ ตยิท เอวมิธ สมาปชฺชนวุฏาน อรหตฺตผลภูต (๑)
ปฏิปฺปสฺสทฺธทรถ อมตารมฺมณ สุข (๒)
วนฺตโลกามิส สนฺต สามฺผลมุตฺตม ฯ
สนฺธายาห วิมุตฺติสุข ฯ ปฏิสเวทีติ ฯ (๓) เตน วุตตฺ  วิมุตฺติสุข
# ๑. ม. เอวมิธ สมาปชฺชนวุฏาน ฯ ๒. ม. สุภ ฯ
# ๓. สี. อิมสฺมึ วาเกฺย คาถาวสาเน เอว ทิสฺสติ ฯ ม. อิติ วุตฺต
# สาตาติสาต วิมุตฺติสุข ปฏิสเวเทสีติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๕๖
ปฏิสเวทีติ วิมุตฺติสุข ผลสมาปตฺติสุข ปฏิสเวทิยมาโน [๑] ฯ
อถาติ อธิการตฺเถ นิปาโต ฯ โขติ ปทปูรเณ ฯ เตสุ
อธิการตฺเถน อถาติ อิมินา วิมุตฺติสุขปฏิสเวทนโต อฺ
อธิการ ทสฺเสติ ฯ โก ปเนโสติ ปฏิจจฺ สมุปฺปาทมนสิกาโร ฯ
อถาติ วา ปจฺฉาติ เอตสฺมึ อตฺเถ นิปาโต เตน ตสฺส
สตฺตาหสฺส อจฺจเยนาติ วกฺขมานเมว อตฺถ โชเตติ ฯ ตสฺส
สตฺตาหสฺสาติ ปลฺลงฺกสตฺตาหสฺส ฯ อจฺจเยนาติ อปคเมน ฯ
ตมฺหา สมาธิมฺหาติ อรหตฺตผลสมาธิโต ฯ
อิธ ปน ตฺวา ปฏิปาฏิยา สตฺต สตฺตาหานิ
ทสฺเสตพฺพานีติ เกจิ ตานิ วิตฺถารยึสุ ฯ มย ปน ตานิ
ขนฺธกปาเน อิมิสฺสา อุทานปาฬิยา อวิโรธทสฺสนมุเขน ปรโต
วณฺณยิสฺสาม ฯ
รตฺติยาติ อวยวสมฺพนฺเธ สามิวจน ฯ ปมนฺติ อจฺจนฺตสโยคตฺเถ อุปโยควจน ฯ ภควา หิ ตสฺสา รตฺติยา สกลมฺป
ปม ยาม เตเนว มนสิกาเรน ยุตฺโต อโหสีติ ฯ
ปฏิจฺจสมุปฺปาทนฺติ ปจฺจยธมฺม ฯ อวิชชฺ าทโย หิ ปจฺจยธมฺมา ปฏิจจฺ สมุปฺปาโท ฯ กถมิท ชานิตพฺพนฺติ เจ ภควโต
วจเนน ฯ ภควตา หิ ตสฺมา ติหานนฺท เอเสว เหตุ เอต
นิทาน เอส สมุทโย เอส ปจฺจโย ชรามรณสฺส ยทิท
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร นิสนิ ฺโน โหตีติ อตฺโถติ ทิสสฺ ติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๗
ชาติ ฯเปฯ สงฺขาราน ยทิท อวิชชฺ าติ (๑) เอว อวิชฺชาทโย
เหตูติ วุตฺตา ฯ ยถา ทฺวาทส ปจฺจยา ทฺวาทสปฏิจฺจสมุปฺปาทาติ(๒)ฯ
ตตฺราย วจนตฺโถ อฺมฺ ปฏิจฺจ ปฏิมุข คนฺตฺว (๓)
การณสมวาย อปฺปฏิกฺขิปตฺวา สหิเต อุปฺปาเทตีติ ปฏิจฺจสมุปฺปาโท ฯ อถวา ปฏิจจฺ ปจฺเจตพฺพ ปจฺจยารหต ปจฺจย
ปฏิคนฺตฺวา น วินา เตน สมฺพนฺธสฺส อุปฺปาโท ปฏิจฺจสมุปฺปาโท ฯ ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ เจตฺถ สมุปฺปาทปทฏานวจนวิฺเยฺโย(๔) ผลสฺส อุปฺปาทนสมตฺถตายุตฺโต เหตุ น
ปฏิจฺจสมุปฺปตฺติมตฺต (๕) เวทิตพฺพ ฯ อถวา ปจฺเจตุ อรหนฺติ
น ปณฺฑิตาติ ปฏิจฺโจ สมฺมา สยเมว วา อุปฺปาเทตีติ
สมุปฺปาโท ปฏิจฺโจ จ โส สมุปฺปาโท จาติ ปฏิจจฺ สมุปฺปาโทติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
อนุโลมนฺติ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติอาทินา นเยน วุตฺโต
อวิชฺชาทิโก ปจฺจยากาโร อตฺตนา กตฺตพฺพกิจฺจกรณโต อนุโลโมติ
วุจฺจติ ฯ อถวา อาทิโต ปฏาย อนฺต ปาเปตฺวา วุตฺตตฺตา
ปวตฺติยา วา อนุโลมโต อนุโลโม ต อนุโลม ฯ สาธุก
มนสากาสีติ สกฺกจฺจ มนสิ อกาสิ ฯ โย โย ปจฺจยธมฺโม
# ๑. ที. มหา. ๑๐/๕๘/๖๗ ฯ ๒. ม. ...สมุปฺปาทา ฯ
# ๓.สี. ม. กตฺวา ฯ ๔. สี. สมุปฺปาทปติฏานวจน วิฺเยฺย ฯ
# ๕. สี. น ปจฺจยปฏิจฺจสมุปฺปตฺติมตฺต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๕๘
ยสฺส ยสฺส ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺมสฺส ยถา ยถา เหตุปจฺจยาทินา
ปจฺจยภาเวน ปจฺจโย โหติ ต สพฺพ อวิปรีต อปริหาเปตฺวา
อนวเสสโต ปจฺจเวกฺขณวเสน จิตฺเต อกาสีติ อตฺโถ ฯ ยถา
ปน ภควา ปฏิจฺจสมุปฺปาทาอนุโลม มนสากาสิ ต สงฺเขเปน
ตาว ทสฺเสตุ อิติ อิมสฺมึ สติ อิท โหติ อิมสฺสุปฺปาทา
อิท อุปฺปชฺชตีติ วุตฺต ฯ
ตตฺถ อิตีติ เอว อเนน ปกาเรนาติ อตฺโถ ฯ อิมสฺมึ
สติ อิท โหตีติ อิมสฺมึ อวิชฺชาทิเก ปจฺจเย สติ อิท
สงฺขาราทิก ผล โหติ ฯ อิมสฺสุปฺปาทา อิท อุปฺปชฺชตีติ อิมสฺส
อวิชฺชาทิกสฺส ปจฺจยสฺส อุปฺปาทา อิท สงฺขาราทิก ผล
อุปฺปชฺชตีติ อตฺโถ ฯ อิมสฺมึ อสติ อิท น โหติ อิมสฺส
นิโรธา อิท นิรุชฺฌตีติ อวิชฺชาทีน อภาเว สงฺขาราทีน
อภาวสฺส อวิชฺชาทีน นิโรเธ สงฺขาราทีน นิโรธสฺส จ
ทุติยตติยสุตฺตวจเนน เอตสฺมึ ปุริมสฺมึ (๑) ปจฺจยลกฺขเณ นิยโม
ทสฺสิโต โหติ อิมสฺมึ สติ เอว น อสติ ฯ อิมสฺสุปฺปาทาเอว
นานุปฺปาทา ฯ อนิโรธา เอว น นิโรธาติ ฯ เตเนต ลกฺขณ
อนฺโตคธนิยม อิธ ปฏิจจฺ สมุปฺปาทสฺส วุตฺตนฺติ ทฏพฺพ ฯ
นิโรโธติ จ อวิชฺชาทีน วิราคาธิคเมน อายตึ อนุปฺปาโท ฯ
อปฺปวตฺติ ฯ ตถา หิ วุตฺต อวิชชฺ าย เตฺวว อเสสวิราค# ๑. ม. ทุตยิ ตติยสุตฺตวจเนน เอตสฺมึ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๙
นิโรธา สงฺขารนิโรโธติอาทิ ฯ (๑)นิโรธนิโรธา จ อุปฺปาโท
เยน โส อุปปฺ าทนิโรธภาเวน วุตฺโต (๑) ฯ อิมสฺส นิโรธา อิท
นิรุชฺฌตีติ ฯ
เตเนต ทสฺเสติ อนิโรโธ อุปฺปาโท นาม โส เจตฺถ
อตฺถิภาโวติป วุจฺจตีติ ฯ อิมสฺมึ สติ อิท โหตีติ อิทเมว
หิ ลกฺขณ ปริยายนฺตเรน อิมสฺส อุปปฺ าทา อิท อุปฺปชฺชตีติ
วทนฺเตน ปเรน ปุริม วิเสสิต โหติ ตสฺมา น ธรมานตเยว
สนฺธาย อิมสฺมึ สตีติ วุตฺต อถโข มคฺเคน อนิรุทฺธภาวฺจาติ
วิฺายติ ฯ ยสฺมา จ อิมสฺมึ อสติ อิท น โหติ อิมสฺส
นิโรธา อิท นิรุชฺฌตีติ ทฺวิธาป อุทฺทิฏสฺส ลกฺขณสฺส
นิทฺเทส วทนฺเตน อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธติอาทินา นิโรโธ เอว วุตฺโต ตสฺมา นตฺถิภาโวป นิโรโธเอวาติ นตฺถภิ าววิรุทฺโธ อตฺถิภาโว อนิโรโธติ ทสฺสิต โหติ ฯ
เตน อนิโรธสงฺขาเตน อตฺถิภาเวน อุปฺปาท วิเสเสติ ฯ
ตโต น อิธ อตฺถิภาวมตฺต (๒) อุปฺปาโทติ อตฺโถ อธิปฺเปโต ฯ
อถโข อนิโรธสงฺขาโต (๓) อตฺถิภาโวติ จ อยมตฺโถ วิภาวิโตติ(๓) ฯ
เอวเมต ลกฺขณทฺวยวจน อฺมฺวิเสสนวิเสสิตพฺพภาเวน
# ๑. สี. ม. นิโรธนิโรธี จ อุปฺปาทนิโรธีภาเวน วุตฺโต ฯ
# อิมสฺมิฺจ โปตฺถเก ตตฺถ ฯ โปตฺถเกสุ กึ อตฺถคฺคหณ ฯ
# ๒. อตฺถิภาวมตฺตนฺติ ยุตฺตตร ฯ ม. อตฺติภาวมตฺต ฯ
# ๓. ม. อตฺติภาโว จาติ อยมตฺโถ วิภาวิโตติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๖๐
สาตฺถกนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
โก ปนาย อนิโรโธ นาม โย อตฺถิภาโว อุปปฺ าโทติ
วุจฺจติ(๑) อปฺปหีนภาโว จ อนิพฺพตฺติตผลารหตาปหาเนหิ(๒)
ผลานุปฺปาทนารหตา จ ฯ เย หิ (๓) ปหาตพฺพา อกุสลา ธมฺมา
เตส อริยมคฺเคน อสมุคฺฆาติตภาโว จ ฯ เย ปน น ปหาตพฺพา
กุสลาพฺยากตา ธมฺมา ยานิ เตสุ สโยชนานิ อขีณาสวาน
เตส อปริกฺขีณตา จ ฯ อสมุคฺฆาติตานุสยตาย หิ สสโยชนขนฺธปฺปวตฺติ ปฏิจฺจสมุปฺปาโท ตถา จ วุตฺต
ยาย จ ภิกฺขเว อวิชฺชาย นิวุตสฺส พาลสฺส ยาย จ
ตณฺหาย สมฺปยุตฺตสฺส อย กาโย สมุทาคโต สา เจว อวิชฺชา
พาลสฺส อปฺปหีนา สา จ ตณฺหา อปริกฺขีณา ฯ ต กิสฺส
เหตุ น ภิกฺขเว พาโล อจริ พฺรหฺมจริย สมฺมา ทุกฺขกฺขยาย
ตสฺมา พาโล กายสฺส เภทา กายูปโค โหติ โส กายูปโค
สมาโน น ปริมุจฺจติ ชาติยา ชรามรเณนาติอาทิ ฯ (๔)
ขีณสโยชนาน ปน อวิชฺชาย อภาวโต สงฺขาราน
ตณฺหุปาทานาน อภาวโต อุปาทานภวาน อสมฺภโวติ วฏฏสฺส
อุปจฺเฉโท ปฺายิสฺสตีติ ฯ เตเนวาห
ฉนฺน เตฺวว ผสฺสายตนาน(๕) อเสสวิราคนิโรธา ผสฺสนิโรโธ
# ๑. ม. จ วุจฺจตีติ ฯ ๒. ม. อนิพฺพตฺติตผลารหตาปหาเนหิ ฯ
# ๓. สี. เตหิ ฯ ๔. ส. นิ. ๑๖/๕๙/๒๙ ฯ ๕. ม. ผคฺคุณผสฺสายตนาน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๑
ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธติอาทิ ฯ (๑)
น หิ อคฺคมคฺคาธิคมโต อุทฺธ ยาว ปรินิพฺพานา
สฬายตนาทีน อปฺปวตฺติ ฯ อถโข นตฺถิตา นิโรธสทฺทวจนียตา
ขีณสฺโชนตาติ นิโรโธ วุตฺโต ฯ อปจ จิรกตมฺป กมฺม
อนิพฺพตฺติตผลตาย อปฺปหีนาหารตาย จ ผลารห สนฺตเอว
นาม โหติ น นิพฺพตฺติตผล นาป ปหีนาหารนฺติ ฯ ผลุปฺปตฺต-ิ
ปจฺจยาน อวิชฺชาสงฺขาราทีน วุตฺตนเยเนว ผลารหภาโว
อนิโรโธติ เวทิตพฺโพ ฯ เอว อนิรุทฺธภาเวเนว หิ เยน วินา
ผล น สมฺภวติ ต การณ อตีตาทิ (๒) อิมสฺมึ สตีติ อิมินา
วจเนน วุตฺต ฯ ตโตเยว จ อวุสิตพฺรหฺมจริยสฺส อปฺปวตฺติธมฺมต
อนาปนฺโน ปจฺจยุปฺปาโท กาลเภท อนามสิตฺวา อนิวพฺพตฺตนายเอว (๓)
อิมสฺส อุปฺปาทาติ วุตฺโต ฯ อถวา อวเสสปจฺจยสมวาเย
อวิชฺชมานสฺสาป วิชฺชมานสฺส วิย ปเคว วิชฺชมานสฺส ยา
ผลุปฺปตฺติอภิมุขตา สา อิมสฺส อุปฺปาทาติ วุตฺตา ฯ ตถา
หิ ตโต ผล อุปฺปชฺชตีติ ตทวตฺถ(๔) การณ ผลสฺส อุปฺปาทนภาเวน อุฏิต อุปฺปตฺติต นาม โหติ น วิชชฺ มานมฺป
ตทวตฺถนฺติ(๕) ฯ ตทวตฺถุตา(๖) อุปฺปาโทติ เวทิตพฺโพ ฯ
ตตฺถ สตีติ อิมินา วิชฺชมานตามตฺเตน ปจฺจยภาว วทนฺโต
# ๑. ส. นิ. ๑๖/๓/๒ ฯ ๒. ม. อตีตนฺติป ฯ ๓. สี. อนิวตฺติตาย ฯ
# ม. อนิวตฺตนาย ฯ ๔. สี. ม. ตทวตฺถ ฯ ๕. สี. ม. อตทวตฺถนฺติ ฯ
# ๖. สี. ม. ตทวตฺถตา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๖๒
อพฺยาปารต ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส ทสฺเสติ ฯ อุปฺปาทาติ อุปฺปตฺติธมฺมต อสพฺพกาลภาวิต ผลุปฺปตฺติอภิมุขตฺจ ทีเปนฺโต อนิจฺจต
ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส ทสฺเสติ ฯ สติ น อสติ อุปฺปาทา น
นิโรธาติ ปน เหตุอตฺเถหิ ภุมฺมนิสฺสกฺกวจเนหิ สมตฺถิต นิทานสมุทยชาติปฺปภวภาว ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส ทสฺเสติ ฯ เหตุอตฺถตา
ภุมฺมวจนสฺส (๑) ยสฺส ภาเว ตทวินาภาวิผลสฺส ภาโว ลกฺขียติ
ตตฺถ ปวตฺติยา เวทิตพฺพา ยถา อธนาน ธเน อนุปฺปาทียมาเน(๒) ทาลิทฺทิย เวปุลลฺ มคมาสีติ (๓) จ นิปฺผนฺเนสุ สสฺเสสุ
สุภิกฺข ชายตีติ จ ฯ นิสสฺ กฺกวจนสฺสาป เหตุอตฺถตา ผลสฺส
ปภเว ปกติยฺจ สมฺปวตฺตนโต (๔) ยถา กลลา โหติ อพฺพุท
อพฺพุทา ชายเต เปสีติ (๕) จ หิมวตา คงฺคา ปภวนฺติ สรภูโต (๖)
สโร ชายตีติ จ ฯ อวิชชฺ าทิภาเว จ ตทวินาภาเวน
สงฺขาราทิภาโว ลกฺขียติ อวิชฺชาทีหิ จ สงฺขาราทโย
ปภวนฺติ จ กริยนฺติ(๗) จาติ เต เตส ปภโว ปกติ จ
ตสฺมา ตทตฺถทีปนตฺถ อิมสฺมึ สติ อิมสฺส อุปฺปาทาติ
เหตุอตฺเถ ภุมฺมนิสฺสกฺกนิทฺเทสา กตาติ ฯ
ยสฺมา เจตฺถ อิมสฺมึ สติ อิท โหติ อิมสฺสุปฺปาทา
# ๑. ม. เจตฺถ ภุมฺมวจเน ฯ ๒. สี. ม. อนนุปฺปทิยมาเน ฯ
# ๓. ที. ปา. ๑๑/๔๕/๗๗ ฯ ๔. สี. ม. ปวตฺติโต ฯ
# ๕. ส. ส. ๑๕/๘๐๓/๓๐๓ ฯ ม. อพฺพุท อพฺพุทา ชายติ เปสีติ ฯ
# ๖. สี. ม. สิงฺคโต ฯ ๗. ม. ปภวนฺติ ปกริยนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๓
อิท อุปฺปชฺชตีติ สงฺเขเปน อุทฺทิฏสฺส ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติอาทิโก นิทฺเทโส ตสฺมา ยถาวุตฺโต
อตฺถิภาโว อุปฺปาโท จ เตส เตส ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺมาน
ปจฺจยภาโวติ วิฺายติ ฯ น หิ อนิรทุ ฺธตาสงฺขาต อตฺถ-ิ
ภาว อุปฺปาทฺจ อนิวตฺตสภาวตาสงฺขาต อุทยาวตฺถตาสงฺขาต
วา สติ เอว นาสติ อุปฺปาทา เอว น นิโรธาติ อนฺโตคธนิยเมหิ
วจเนหิ อภิหิต มฺุจิตฺวา อฺโ ปจฺจยภาโว นาม อตฺถิ
ตสฺมา ยถาวุตฺโต อตฺถิภาโว อุปฺปาโท จ ปจฺจยภาโวติ
เวทิตพฺพ ฯ เยป ปฏาเน อาคตา เหตุอาทโย จตุวีสติปจฺจยา
เตป เอตสฺเสว ปจฺจยภาวสฺส วิเสสาติ เวทิตพฺพา ฯ (๑)
อิติ ยถา วิตฺถาเรน อนุโลม ปฏิจฺจสมุปฺปาท มนสิ
อกาสิ ต ทสฺเสตุ ยทิท อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติอาทิ วุตฺต ฯ
ตตฺถ ยทิทนฺติ นิปาโต ตสฺส โย อยนฺติ อตฺโถ ฯ
อวิชฺชาปจฺจยาติอาทีสุ อวินฺทิย กายทุจฺจริตาทึ วินฺทตีติ
อวิชฺชา วินทฺ ิย กายสุจริตาทึ น วินทฺ ตีติ อวิชฺชา ธมฺมาน
อวิปรีตสภาว อวิทิต กโรตีติ อวิชฺชา อนฺตวิรหิเต สสาเร
ภวาทีสุ สตฺเต ชวาเปตีติ อวิชฺชา อวิชฺชมาเนสุ ชวติ วิชฺชมาเนสุ
น ชวตีติ อวิชฺชา วิชฺชาย ปฏิปกฺขาติ วา อวิชชฺ า สา
ทุกฺเข อฺาณนฺติอาทินา จตุพฺพิธา เวทิตพฺพา ฯ ปฏิจฺจ น
# ๑. ม. ทฏพฺพา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๖๔
วินา ผล เอติ อุปฺปชฺชติ เจว ปวตฺตติ จาติ ปจฺจโย
อุปการกตฺโถ วา ปจฺจโย ฯ อวิชชฺ า จ สา ปจฺจโย จาติ
อวิชฺชาปจฺจโย ตสฺมา อวิชฺชาปจฺจยา ฯ สงฺขโรนฺตีติ สงฺขารา
โลกิยกุสลากุสลเจตนา สา ปฺุาปฺุาเนฺชาภิสงฺขารวเสน ติวิธา เวทิตพฺพา ฯ วิชานาตีติ วิฺาณ ต โลกิยวิปากวิฺาณวเสน ทฺวตฺตึสวิธ ฯ นมตีติ นาม เวทนาทิกฺขนฺธตฺตย ฯ รุปฺปตีติ รูป ภูตรูป จกฺขฺวาทิอุปาทายรูปฺจ ฯ อายตติ อายตฺจ สสารทุกฺข นยตีติ อายตน ฯ
ผุสตีติ ผสฺโส ฯ เวทิยตีติ(๑) เวทนา ฯ อิทมฺป ทฺวย ทฺวารวเสน ฉพฺพิธ วิปากวเสน คหเณ ฉตฺตึสวิธ ฯ ปริตสฺสตีติ
ตณฺหา สา กามตณฺหาทิวเสน สงฺเขปโต ติวิธา วิตฺถารโต
อฏุตฺตรสตวิธา จ ฯ อุปาทิยตีติ อุปาทาน ฯ ต กามุปาทานาทิวเสน จตุพฺพิธ ฯ ภวติ ภวิสฺสติ จาติ (๒) ภโว ฯ โส
กมฺมูปปตฺติเภทโต ทุวิโธ ฯ ชนน ชาติ ฯ ชีรณ ชรา ฯ มรนฺติ
เตนาติ มรณ ฯ โสจน โสโก ฯ ปริเทวน ปริเทโว ฯ ทุกฺขยตีติ
ทุกฺข อุปฺปาทฏิติวเสน เทฺวธา ขณตีติ ทุกฺข ฯ ทุมฺมนสฺส
ภาโว โทมนสฺส ฯ ภูโส(๓) อายาโส อุปายาโส ฯ สมฺภวนฺตีติ
นิพฺพตฺตนฺติ ฯ น เกวลฺจ โสกาทิเยว อถโข สพฺพปเทหิ
สมฺภวนฺตีติ ปทสฺส โยชนา กาตพฺพา ฯ เอว หิ อวิชฺชา# ๑. ม. เวทยติ ฯ ๒. สี. ภวติ ภวิยตีติ วา ฯ
# ม. ภาวยติ จาติ ฯ ๓. ม. ภุโส ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๕
ปจฺจยา สงฺขารา สมฺภวนฺตีติ ปจฺจยปจฺจยุปฺปนฺนววตฺถาน ทสฺสิต
โหติ ฯ เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ
ตตฺถ อฺาณลกฺขณา อวิชฺชา สมฺโมหนรสา ฉาทนปจฺจุปฏานา อาสวปทฏานา ฯ อภิสงฺขรณลกฺขณา สงฺขารา
อายูหนรสา สวิทหนปจฺจุปฏานา อวิชฺชาปทฏานา ฯ
วิชานนลกฺขณ วิฺาณ ปุพฺพงฺคมรส ปฏิสนฺธิปจฺจุปฏาน
สงฺขารปทฏาน วตฺถารมฺมณปทฏาน วา ฯ นมนลกฺขณ
นาม สมฺปโยครส อวินพิ ฺโภคปจฺจุปฏาน วิฺาณปทฏาน ฯ
รุปฺปนลกฺขณ รูป อนารมฺมณรส (๑)อปฺปเหยฺยภาวปจฺจุปฏาน(๒)
วิฺาณปทฏาน ฯ อายตนลกฺขณ สฬายตน ทสฺสนาทิรส
วตฺถุทฺวารภาวปจฺจุปฏาน นามรูปปทฏาน ฯ ผุสนลกฺขโณ
ผสฺโส สงฺฆฏฏนรโส สงฺคติปจฺจุปฏาโน สฬายตนปทฏาโน ฯ
อนุภวนลกฺขณา เวทนา วิสยรสสมฺโภครสา สุขทุกฺขปจฺจุปฏานา ผสฺสปทฏานา ฯ เหตุภาวลกฺขณา(๓) ตณฺหา อภินนฺทนรสา อติตฺต(๔)ภาวปจฺจุปฏานา เวทนาปทฏานา ฯ คหณลกฺขณ
อุปาทาน อมฺุจนรส ตณฺหาทฬฺหตฺตทิฏิปจฺจุปฏาน ตณฺหาปทฏาน ฯ กมฺมกมฺมผลลกฺขโณ ภโว ภวนภาวนรโส(๕) กุสลากุสลาพฺยากตปจฺจุปฏาโน อุปาทานปทฏาโน ฯ ตตฺถ ตตฺถ ภเว
# ๑. กตฺถจิ. วิกิรณรส ฯ ๒. สี. ม. อปฺปเหยฺยภาวปจฺจุปฏาน ฯ
# ๓. สี. ม. เหตุภาวลกฺขณา ฯ ๔. ม. อติตฺติ... ฯ
# ๕. สี. ม. ภวนภาวนรโส ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๖๖
ปมาภินิพฺพตฺติลกฺขณา ชาติ นิยฺยาตนรสา อตีตภวโต อิธ
อุปฺปนฺนปจฺจุปฏานา ทุกฺขวิจิตฺตตาปจฺจุปฺปฏานา(๑) ฯ ขนฺธปริปากลกฺขณา ชรา มรณูปนยนรสา โยพฺพนวินาสปจฺจุปฏานา ฯ
จุติลกฺขณ มรณ วิสโยครส(๒) คติวิปฺปวาสปจฺจุปฏาน ฯ อนฺโต
นิชฺฌานลกฺขโณ โสโก เจตโส นิชฺฌานรโส อนุโสจนปจฺจุปฏาโน ฯ ลาลปฺปนลกฺขโณ ปริเทโว คุณโทสปริกฺขิตรโส (๓)
สมฺภมปจฺจุปฏาโน ฯ (๔) กายปฬนลกฺขณ ทุกขฺ  ฯ กายทุพพฺ ลโทมนสฺสากฑฺฒนรส (๕) กายิกาพาธปจฺจุปฏาน ฯ จิตฺตปฬนลกฺขณ
โทมนสฺส มโนวิฆาตนรส มานสพฺยาธิปจฺจุปฏาน ฯ จิตฺตปริทหนลกฺขโณ (๖) อุปายาโส นิตฺถนุ นรโส วิสาทปจฺจุปฏาโน(๗) ฯ
เอวเมเต อวิชฺชาทโย ลกฺขณาทิโตป เวทิตพฺพาติ ฯ อยเมตฺถ
สงฺเขโป วิตฺถาโร ปน สพฺพาการสมฺปนฺน วินิจฺฉย อิจฺฉนฺเตน
สมฺโมหวิโนทนิยา วิภงฺคฏกถาย (๘) คเหตพฺโพ ฯ
เอวนฺติ นิทฺทิฏนยนิทสฺสน(๙) ฯ เตน อวิชชฺ าทีเหว การเณหิ
น อิสฺสรนิมมฺ านาทีหีติ ทสฺเสติ ฯ เอตสฺสาติ ยถาวุตฺตสฺส ฯ
เกวลสฺสาติ อสมฺมิสฺสสฺส สกลสฺส วา ฯ ทุกฺขกฺขนฺธสฺสาติ
# ๑. ม. ทุกขฺ วิจิตฺตตาปจฺจุปฏานา วา ฯ ๒. ม. วิสโยครส ฯ
# ๓. สี. ม. คุณโทสปริกิตฺตนรโส ฯ ๔. สี. สงฺคมปจฺจุปฏาโน ฯ
# ๕. สี. ม. ทุปฺปฺาน โทมนสฺสการณรส ฯ
# ๖. สี. จิตฺตสรีรชฺฌายนลกฺขโณ ฯ
# ๗. สี. ม. วิสาทปจฺจุปฏาโน ฯ ๘. สมฺโมห. ๑/๒๐๘ ฯ
# ๙. สี. ม. นิทฺทิฏสฺส นิทสฺสน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๗
ทุกฺขสมูหสฺส น สตฺตสฺส (๑)นาป ชีวสฺส นาป สุภสุขาทีน (๑)ฯ สมุทโย
โหตีติ นิพฺพตฺติ สมฺภวติ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ ยฺวาย อวิชฺชาทิวเสน สงฺขาราทิกสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ วุตฺโต สพฺพากาเรน เอตมตฺถ
วิทิตฺวา ฯ ตาย เวลายนฺติ ตาย ตสฺส อตฺถสฺส วิทติ เวลาย ฯ
อิม อุทาน อุทาเนสีติ อิม ตสฺมึ อตฺเถ วิทิเต เหตุโน
จ เหตุสมุปฺปนฺนธมฺมสฺส จ ปชานนาย อานุภาวทีปก ยทา
หเว ปาตุภวนฺตีติอาทิก โสมนสฺสสมฺปยุตฺตาณสมุฏาน อุทาน
อุทาเนสิ อตฺตมนวาจ นิจฺฉาเรสีติ วุตฺต ฯ โหติ ฯ
ตสฺสตฺโถ ยทาติ ยสฺมึ กาเล ฯ หเวติ พฺยตฺตนฺติ อิมสฺมึ
อตฺเถ นิปาโต ฯ เกจิ ปน หเวติ อาหเว ยุทฺเธติ อตฺถ
วทนฺติ โยเธถ มาร ปฺาวุเธนาติ (๒) หิ วจนโต กิเลสมาเรน
ยุชฺฌนสมเยติ เตส อธิปปฺ าโย ฯ ปาตุภวนฺตีติ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
ธมฺมาติ อนุโลมปจฺจยาการปฏิเวธสาธกา โพธิปกฺขิยธมฺมา ฯ
อถวา ปาตุภวนฺตีติ ปกาเสนฺติ อภิสมยวเสน พฺยตฺตา ปากฏา
โหนฺติ ฯ ธมฺมาติ จตุอริยสจฺจธมฺมมา ฯ อาตาโป วุจฺจติ กิเลสสนฺตาปนฏเน วีริย ฯ อาตาปโนติ สมฺมปฺปธานวีริยวโต ฯ
ฌายโตติ อารมฺมณูปนิชฌ
ฺ าเนน ลกฺขณูปนิชฺฌาเนน ฌายนฺตสฺส ฯ
พฺราหฺมณสฺสาติ พาหิตปาปสฺส ขีณาสวสฺส ฯ อถสฺส กงฺขา
# ๑. ม. นาป สุภสุขาทีน ฯ ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๑๓/๒๐ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๖๘
วปยนฺติ สพฺพาติ อถ อสฺส เอวปาตุภูตธมฺมสฺส ยา เอตา
โก นุ โข ภนฺเต ผุสตีติ โน กลฺโล ปโฺหติ ภควา
อโวจาติอาทินา (๑) นเยน กตม นุ โข ภนฺเต ชรามรณ กสฺส
จ ปนิท ชรามรณนฺติ โน กลฺโล ปโฺหติ ภควา อโวจาติอาทินา นเยน ปจฺจยากาเร กงฺขา วุตฺตา ยา จ ปจฺจยาการสฺเสว อปฺปฏิวิทฺธตฺตา อโหสึ นุ โข อห อตีตมทฺธานนฺติอาทินา (๒) โสฬสกงฺขา อาคตา ตา สพฺพา วปยนฺติ อปคจฺฉนฺติ
นิรุชฺฌนฺติ ฯ กสฺมา ยโต ปชานาติ สเหตุธมฺม ยสฺมา
อวิชฺชาทิเกน เหตุนา สเหตุก อิม สงฺขาราทิก เกวล ทุกฺขกฺขนฺธธมฺม ปชานาติ อฺาสิ ปฏิวิชฌ
ฺ ีติ(๓) ฯ
กทา ปนสฺส โพธิปกฺขิยธมฺมา จตุสจฺจธมฺมา วา ปาตุภวนฺติ อุปฺปชฺชนฺติ ปกาเสนฺติ วา วิปสฺสนามคฺคาเณสุ ฯ
ตตฺถ วิปสฺสนาาเณ ตาว (๔) วิปสฺสนาาณสมฺปยุตฺตา สติอาทโย วิปสฺสนาาณฺจ ยถารห อตฺตโน วิสเยสุ ตทงฺคปฺปหานวเสน สุภสฺาทิเก ปชหนฺตา กายานุปสฺสนาทิวเสน
วิสุ วิสุ อุปฺปชฺชนฺติ มคฺคกฺขเณ ปน เต นิพฺพานมาลมฺพิตฺวา
สมุจฺเฉทวเสน ปฏิปกฺเข ปชหนฺตา จตูสุป อริยสจฺเจสุ อสมฺโมหปฺปฏิเวธสาธนวเสน สกิเทว อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เอว ตาเวตฺถ
โพธิปกฺขิยธมฺมาน อุปฺปชฺชนฏเน ปาตุภาโว เวทิตพฺโพ ฯ
# ๑. ส. นิ. ๑๖/๑๒๙/๗๒ ฯ ๒. ม. มู. ๑๒/๑๒/๑๔ ฯ
# ส. นิ. ๑๖/๖๓/๓๑ ฯ ๓. ม. ปฏิวิชฺฌีติ ฯ
# ๔. ม. วิปสฺสนาาเณ ตาวาติ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๙
อริยสจฺจธมฺมาน ปน โลกิยาน วิปสฺสนากฺขเณ วิปสฺสนาย
อารมฺมณกรณวเสน โลกุตฺตราน ตทธิมุตฺตตาวเสน มคฺคกฺขเณ
นิโรธสจฺจสฺส อารมฺมณาภิสมยวเสน สพฺเพสมฺป กิจฺจาภิสมยวเสน ปากฏภาวโต ปกาสนฏเน ปาตุภาโว เวทิตพฺโพ ฯ
อิติ ภควา สติป สพฺพากาเรน สพฺพธมฺมาน อตฺตโน
าณสฺส ปากฏภาเว ปฏิจฺจสมุปฺปาทมุเขน วิปสฺสนาภินิเวสสฺส กตตฺตา นิปุณคมฺภีรสุทุทฺทสตาย ปจฺจยาการสฺส
ต ปจฺจเวกฺขิตฺวา อุปฺปนฺนพลวโสมนสฺโส ปฏิปกฺขสมุจฺเฉทวิภาวเนน สทฺธึ อตฺตโน ตทภิสมยานุภาวทีปกเมเวตฺถ อุทาน
อุทาเนสีติ ฯ
อยมฺป อุทาโน วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ อย
ปาสิ เกสุจิเยว โปตฺถเถสุ ทิสฺสติ ฯ ตตฺถ อยมฺปติ ปสทฺโท
อิทมฺป พุทฺเธ รตน ปณีต อยมฺป ปาราชิโก โหตีติอาทีสุ
วิย สมฺปณฺฑนตฺโถ เตน อุปริม สมฺปณ
 ฺเฑติ ฯ วุตฺโตติ
อย วุตฺตสทฺโท เกโสหารณวปฺปนวาปสมีกรณชีวติ วุตฺติปมุตฺตภาวปาวจนวเสน(๑) ปวตฺตนอชฺเฌนกถนาทีสุ ทิสฺสติ ฯ ตถา
เหส กาปฏิโก มาณโว ทหโร วุตฺตสิโรติอาทีสุ (๒) เกโสหารเณ
อาคโต ฯ
คาโว ตสฺส ปชายนฺติ เขตฺเต วุตฺต วิรูหติ
วุตตฺ าน ผลมสฺนาติ โย มิตฺตาน น ทุพภฺ ตีติ (๓)# ๑. ม. ...ปาวจนภาเวน ฯ ๒. ม. ม. ๑๓/๖๕๑/๕๙๘ ฯ
# ๓. ขุ. ชา. ๒๘/๔๐๑/๑๕๕ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๗๐
อาทีสุ วปฺปเน ฯ โน จ โข ปฏิวุตฺตนฺติอาทีสุ (๑) อฏทนฺตกาทีหิ
วาปสมีกรเณ ฯ ปนฺนโลโม ปรทตฺตวุตฺโต(๒) มิคภูเตน เจตสา
วิหรามีติอาทีสุ (๓) ชีวิตวุตฺติย ฯ ปณฺฑุปลาโส พนฺธนา ปวุตฺโต
อภพฺโพ หริตตฺตายาติอาทีสุ (๔) พนฺธนโต ปมุตฺตภาเว ฯ คีต ปวุตฺต
สมีหิตนฺติอาทีสุ (๕) ปาวจนภาเวน (๖) ปวตฺติเต ฯ วุตฺโต คุโณ (๗) วุตฺโต
ปารายโณติอาทีสุ อชฺเฌเน ฯ วุตฺต โข ปเนต ภควตา
ธมฺมทายาทา เม ภิกฺขเว ภวถ มา อามิสทายาทาติอาทีสุ (๘)
กถเน ฯ อิธาป กถเน เอว ทฏพฺโพ เตน อยมฺป อุทาโน
ภาสิโตติ อตฺโถ ฯ อิตีติ เอว ฯ เม สุตนฺติ ปททฺวยสฺส อตฺโถ
นิทานวณฺณนาย สพฺพาการโต วุตฺโตเยว ฯ ปุพฺเพ เอวมฺเม
สุตนฺติ นิทานวเสน วุตฺโตเยว หิ อตฺโถ อิธ นิคมนวเสน
อิติ เม สุตนฺติ ปุน วุตฺโต ฯ วุตฺตสฺเสว หิ อตฺถสฺส ปุนวจน
นิคมนนฺติ ฯ อิติสทฺทสฺส อตฺถุทฺธาเร(๙) เอวสทฺเทน สมานตฺถตาย
เอวมฺเม สุตนฺติ เอตฺถ วิย อตฺถโยชนา จ อิติวุตฺตกวณฺณนาย
อเมฺหหิ ปกาสิตาเยวาติ ตตฺถ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพาติ ฯ
ปรมตฺถทีปนิยา ขุทฺทกนิกายฏกถาย อุทานสวณฺณนาย
ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. วิ. มหาวิ. ๑/๔๑๒/๒๘๓ ฯ ๒. ม. ปรทตฺตวุตฺโต ฯ
# ๓. อิเธว อุทาเน ภทฺทิยสุตฺเต วิหรามีติ ทิสฺสติ ฯ
# วิ. จุล. ๗/๓๔๖/๑๖๓ ฯ ๔. วิ. มหาวิ. ๑/๘๙/๘๖ ฯ
# ๕. ที. สี. ๙/๑๖๙/๑๓๔ ฯ ๖. สี. ปาวจนวเสน ฯ
# ๗. ม. วุตโฺ ต คุโณติ นตฺถิ ฯ ๘. ม. มู. ๑๒/๒๑/๒๑ ฯ
# ๙. ม. อตฺถุทฺธาโร ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๗๑
ทุติยโพธิสุตฺตวณฺณนา
ทุติเย ปฏิโลมนฺติ อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธติอาทินา
นเยน วุตฺโต อวิชชฺ าทิโกเยว ปจฺจยากาโร อนุปฺปาทนิโรเธน
นิรุชฺฌมาโน อตฺตโน กตฺตพฺพกิจฺจสฺส อกรณโต ปฏิโลโมติ
วุจฺจติ ฯ ปวตฺติยา วา วิโลมนโต ปฏิโลโม อนฺตโต ปน
มชฺฌโต วา ปฏาย อาทึ ปาเปตฺวา อวุตฺตตฺตา อิโต
อฺเนตฺเถเนตฺถ ปฏิโลมตา น ยุชฺชติ ฯ ปฏิโลมนฺติ จ วิสม
จนฺทิมสูริยา ปริวตฺตนฺตีติอาทีสุ วิย ภาวนปปสกนิทฺเทโส ฯ
อิมสฺมึ อสติ อิท น โหตีติ อิมสฺมึ อวิชฺชาทิเก ปจฺจเย อสติ
มคฺเคน ปหีเน อิท สงฺขาราทิก ผล น โหติ นปฺปวตฺตตีติ ฯ
อิมสฺส นิโรธา อิท นิรุชฌ
ฺ ตีติ อิมสฺส อวิชชฺ าทิกสฺส ปจฺจยสฺส
นิโรธา มคฺเคน อนุปฺปตฺติธมฺมต อาปาทิตตฺตา อิท สงฺขาราทิก
ผล นิรุชฺฌติ นปฺปวตฺตตีติ อตฺโถ ฯ อิธาป ยถา อิมสฺมึ
สติ อิท โหติ อิมสฺสุปฺปาทา อิท อุปปฺ ชฺชตีติ เอตฺถ อิมสฺมึ
สติเยว น อสติ อิมสฺส อุปฺปาทาเอว นิโรธาติ อนฺโตคธนิยมตา ทสฺสิตาติ เอว อิมสฺมึ อสติเยว น สติ อิมสฺส
นิโรธาเอว น อุปฺปาทาติ อนฺโตคธนิยมตา ลกฺขณา ทสฺสิตาติ
เวทิตพฺพ ฯ เสสเมตฺถ ย วตฺตพฺพ ต ปมโพธิสุตฺตวณฺณนาย
วุตฺตนยานุสาเรน เวทิตพฺพ ฯ
เอว ยถา ภควา ปฏิโลมปฏิจฺจสมุปฺปาท มนสิ
อกาสิ ต สงฺเขเปน ทสฺเสตฺวา อิทานิ วิตฺถาเรน ทสฺเสตุ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๗๒
อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธติอาทิ วุตฺต ฯ
ตตฺถ อวิชฺชานิโรธาติ อริยมคฺเคน อวิชชฺ าย อนวเสสนิโรธา อนุสยปฺปหานวเสน อคฺคมคฺเคน อวิชฺชาย อจฺจนฺตสมุคฺฆาตโตติ อตฺโถ ฯ ยทิป เหฏิมมคฺเคหิ ปหียมานา อวิชฺชา
ลอจฺจนฺตสมุคฺฆาตวเสเนว ปหียติ ตถาป น อนวเสสโต ปหียติ ฯ
อปายคามินิยา หิ อวิชฺชา ปมมคฺเคน ปหียติ ฯ ตถา สกิเทว
อิมสฺมึ โลเก สพฺพตฺถ จ อนริยภูมิย อุปปตฺติปจฺจยภูตา อวิชฺชา
ยถากฺกม ทุติยตติยมคฺเคหิ ปหียติ น อิตราติ ฯ อรหตฺตมคฺเคเนว หิ สา อนวเสส ปหียตีติ ฯ สงฺขารนิโรโธติ สงฺขาราน
อนุปฺปาทนิโรโธ โหติ ฯ เอว นิรุทฺธาน ปน สงฺขาราน
นิโรธา วิฺาณ วิฺาณาทีนฺจ นิโรธา นามรูปาทีนิ
นิรุทฺธานิ เอว โหนฺตีติ ทสฺเสตุ สงฺขารนิโรธา วิฺาณนิโรโธติอาทึ วตฺวา เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ
วุตฺต ฯ ตตฺถ ย วตฺตพฺพ ต เหฏา วุตฺตนยเมว ฯ
อปเจตฺถ กิฺจาป อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธ สงฺขารนิโรธา วิฺาณนิโรโธติ เอตฺตาวตาป สกลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
อนวเสสโต นิโรโธ วุตฺโต โหติ ตถาป ยถา อนุโลเม ยสฺส
ยสฺส ปจฺจยธมฺมสฺส อตฺถิตาย โย โย ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺโม น
นิรุชฺฌติ (๑) ปวตฺตติ เอวาติ อิมสฺส อตฺถสฺส ทสฺสนตฺถ อวิชชฺ า
# ๑. สี. อุปปฺ ชฺชติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ทุติยโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๗๓
ปจฺจยา สงฺขารา ฯเปฯ สมุทโย โหตีติ วุตฺต ฯ เอว ตปฺปฏิปกฺขโต ตสฺส ตสฺส ปจฺจยธมฺมสฺส อภาเวน โส โส ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺโม นิรุชฺฌติ นปฺปวตฺตตีติ ทสฺสนตฺถ อิธ อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธ สงฺขารนิโรธา วิฺาณนิโรโธ วิฺาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ ฯเปฯ ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ
วุตฺต น ปน อนุโลเม วิย กาลตฺตยปริยาปนฺนสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรธทสฺสนตฺถ ฯ อนาคตสฺเสว หิ อริยมคฺคภาวนาย
อสติ น(๑) อุปฺปชฺชนารหสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส อริยมคฺคภาวนาย
นิโรโธ อิจฺฉิโตติ อยมฺป วิเสโส เวทิตพฺโพ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ ยฺวาย อวิชฺชานิโรธาทิวเสน
สงฺขาราทิกสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ วุตฺโต ฯ สพฺพากาเรน เอตมตฺถ วิทิตฺวา ฯ อิม อุทาน อุทาเนสีติ ตสฺมึ
อตฺเถ วิทิเต อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธติ เอว ปกาสิตสฺส
อวิชฺชาทีน ปจฺจยาน ขยสฺส อวโพธานุภาวทีปก อุทาน
อุทาเนสีติ อตฺโถ ฯ
ตตฺราย สงฺเขปตฺโถ ยสฺมา อวิชฺชาทีน ปจฺจยธมฺมาน(๒) อนุปฺปาทนิโรธสงฺขาต ขย อเวทิ อฺาสิ ปฏิวิชฌ
ฺ ิ
ตสฺมา เอตสฺส วุตฺตนเยน อาตาปโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส
วุตฺตปฺปการา โพธิปกฺขิยธมฺมา จตุสจฺจธมฺมา วา ปาตุภวนฺติ
# ๑. สี. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. ปจฺจยาน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๗๔
อุปฺปชฺชนฺติ ปกาเสนฺติ วา ฯ อถ ยา ปจฺจยนิโรธสฺส สมฺมา
อวิทิตตฺตา อุปฺปชฺเชยฺยย ปุพฺเพ วุตฺตปฺปเภทา กงฺขา ตา สพฺพาป
วปยนฺติ นิรชุ ฺฌนฺตีติ ฯ เสส เหฏา วุตฺตนยเมว ฯ
ทุติยโพธิสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ตติยโพธิสุตฺตวณฺณนา
ตติเย อนุโลมปฏิโลมนฺติ อนุโลมฺจ ปฏิโลมฺจ
ปฏิโลมฺจ ยถาวุตฺตอนุโลมวเสน เจว ปฏิโลมวเสน จาติ อตฺโถ ฯ นนุ
จ ปุพฺเพป อนุโลมวเสน ปฏิโลมวเสน จ ปฏิจฺจสมุปฺปาเท
มนสิการปฺปวตฺติ สุตฺตทฺวเย วุตฺตา อิธ กสฺมา ปุนป ตทุภยวเสน มนสิการปฺปวตฺติ วุจฺจตีติ ตทุภยวเสน ตติยวาร ตตฺถ
มนสิการสฺส ปวตฺติตตฺตา ฯ กถ ปน ตทุภยวเสน มนสิกาโร
ปวตฺติโต ฯ น หิ สกฺกา อปุพฺพ อจริม อนุโลมปฏิโลม
ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส มนสิการ ปวตฺเตตุนฺติ น โข ปเนต
เอว ทฏพฺพ ตทุภย เอกชฺฌ มนสากาสีติ อถโข วาเรน ฯ
ภควา หิ ปม อนุโลมวเสน ปฏิจฺจสมุปฺปาท มนสิกริตฺวา
ตทนุรูป ปม อุทาน อุทาเนสิ ฯ ทุติยมฺป ปฏิโลมวเสน ต
มนสิกริตฺวา ตทนุรูปเมว อุทาน อุทาเนสิ ฯ ตติยวาเร ปน
กาเลน อนุโลม กาเลน ปฏิโลม มนสิกรณวเสน อนุโลมปฏิโลม มนสากาสิ ฯ เตน วุตฺต อนุโลมปฏิโลมนฺติ อนุโลมฺจ
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*เลมที่ ๑๙ ตติยโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๗๕
ปฏิโลมฺจ ยถาวุตฺตอนุโลมวเสน เจว ปฏิโลมวเสน จาติ ฯ
อิมินา มนสิการสฺส ปคุณพลวภาโว จ วสีภาโว จ ปกาสิโต
โหติ เอตฺถ จ อนุโลม มนสิ กริสฺสามิ ปฏิโลม มนสิ
กริสฺสามิ อนุโลมปฏิโลม มนสิ กริสฺสามีติ เอว ปวตฺตาน
ปุพฺพาโภคาน (๑) วเสน เนส วิภาโค เวทิตพฺโพ ฯ
ตตฺถ อวิชฺชาย เตฺววาติ อวิชฺชาย ตุ เอว ฯ อเสสวิราคนิโรธาติ วิราคสงฺขาเตน มคฺเคน อเสสนิโรธา อคฺคมคฺเคน
อนวเสส อนุปฺปาทปฺปหาน โหตีติ อตฺโถ(๒) ฯ สงฺขารนิโรโธติ
สพฺเสส สงฺขาราน อนวเสส อนุปฺปาทนิโรโธ ฯ เหฏิเมน หิ
มคฺคตฺตเยน เกจิ สงฺขารา นิรชุ ฺฌนฺติ เกจิ น นิรชุ ฌ
ฺ นฺติ
อวิชฺชาย สาวเสสนิโรธา ฯ อคฺคมคฺเคน ปนสฺสา อนวเสสนิโรธา น เกจิ สงฺขารา น นิรุชฌ
ฺ นฺตีติ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ ยฺวาย อวิชฺชาทิวเสน สงฺขาราทิกสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย นิโรโธ จ อวิชฺชาทีน สมุทยา นิโรธา
จ โหตีติ วุตโฺ ต สพฺพากาเรน เอตมตฺถ วิทิตฺวา ฯ อิม
อุทาน อุทาเนสีติ อิท เยน มคฺเคน โย ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
สมุทยนิโรธสงฺขาโต อตฺโถ กิจฺจวเสน อารมฺมณกิริยาย จ
วิทิโต ตสฺส อริยมคฺคสฺส อานุภาวทีปก วุตฺตปฺปการ อุทาน
อุทาเนสีติ อตฺโถ ฯ
# ๑. สี. ปุพพฺ ภาคาน ฯ
# ๒. สี. ม. อนวเสสอนุปฺปาทปฺปหานาติ อตฺโถ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๗๖
ตตฺราย สงฺเขปตฺโถ ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา
อาตาปโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส ตโต (๑) โส พฺราหฺมโณ เตหิ
อุปฺปนฺเนหิ โพธิปกฺขิยธมฺเมหิ ยสฺส วา อริยมคฺคสฺส จตุสจฺจธมฺมา ปาตุภูตา เตน อริยมคฺเคน วิธูปย ติฏติ มารเสนนฺติ
กามา เต ปมา เสนาติอาทินา (๒) นเยน วุตฺตปฺการ มารเสน
วิธูปยนฺโต วิธเมนฺโต วิทฺธเสนฺโต ติฏติ ฯ กถ สูโรว (๓)
โอภาสยมนฺตลิกฺข ยถา สูริโย อพฺภุคฺคโต อตฺตโน ปภาย
อนฺตลิกฺข โอภาเสนฺโตว อนฺธการ วิธเมนฺโต ติฏ ติ เอว
โสป ขีณาสวพฺราหฺมโณ เตหิ ธมฺเมหิ เตน วา มคฺเคน
สจฺจานิ ปฏิวิชฺฌนฺโตว มารเสน วิธูปยนฺโต ติฏ ตีติ ฯ
เอว ภควตา ปม ปจฺจยาการปชานนสฺส ทุติย
ปจฺจยกฺขยาธิคมสฺส ตติย อริยมคฺคสฺส อานุภาวปฺปกาสนานิ
อิมานิ ตีณิ อุทานานิ ตีสุ ยาเมสุ ภาสิตานิ ฯ กตราย
รตฺติยา อภิสมฺโพธิโต สตฺตมาย รตฺติยา ฯ ภควา หิ
วิสาขปุณฺณมาย รตฺติยา ปมยาเม ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสริตฺวา
มชฺฌิมยาเม ทิพฺพจกฺขุ วิโสเธตฺวา ปจฺฉิมยาเม ปฏิจฺจสมุปฺปาเท
าณ โอตาเรตฺวา นานานเยหิ เตภูมเก สงฺขาเร(๔) สมฺมสิตฺวา
อิทานิ อรุโณ อุคฺคมิสฺสตีติ สมฺมาสมฺโพธึ ปาปุณิ สพฺพฺุ# ๑. ม. ตทา ฯ ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๓๕๕/๔๐๙ ฯ
# ขุ. มหา. ๒๙/๑๓๔/๑๑๔ ฯ ๓. ม. อริยมคฺเคน ฯ
# ๔. ม. เตภูมกสงฺขาเร ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ตติยโพธิสุตฺตวณฺณนา หนา ๗๗
ตปฺปตฺติสมนนฺตรเมว จ อรุโณ อุคคฺ จฺฉีติ ฯ ตโต (ต ทิวส)(๑)
เตเนว ปลฺลงฺเกน โพธิรกุ ฺขมูเล สตฺตาห(ปติยา(๑)) วีตินาเมนฺโต
สมฺปตฺตาย ปาฏิปทรตฺติยา (๒) ตีสุ ยาเมสุ วุตฺตนเยน ปฏิจฺจสมุปฺปาท มนสิกตฺวา(๓) ยถากฺกม อิมานิ อุทานานิ อุทาเนสิ ฯ
ขนฺธเก ปน ตีสุป วาเรสุ ปฏิจฺจสมุปฺปาท อนุโลมปฏิโลม
มนสากาสีติ (๔) อาคตตฺตา ขนฺธกฏกถาย (๕) ตีสุป ยาเมสุ
เอว มนสิกตฺวา ปม อุทาน ปจฺจยาการปจฺจเวกฺขณวเสน
ทุติย นิพฺพานปจฺจเวกฺขณวเสน ตติย มคฺคปจฺจเวกฺขณวเสนาติ
เอว อิมานิ ภควา อุทานานิ อุทาเนสีติ วุตฺต ตมฺป น
วิรุชฺฌติ ฯ
ภควา หิ เปตฺวา รตนฆรสตฺตาห เสเสสุ ฉสุ สตฺตาเหสุ
อนฺตรนฺตรา ธมฺม ปจฺจเวกฺขิตฺวา เยภุยฺเยน วิมุตฺติสุขปฏิสเวที
วิหาสิ รตนฆรสตฺตาเห ปน อภิธมฺมปริจยวเสเนว วิหาสีติ ฯ
ตติยโพธิสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. สี. ม. อิท น ทิสฺสติ ฯ ๒. สี. ม. สตฺตมาย รตฺติยา ฯ
# ๓. ม. มนสิ กริตฺวา ฯ ๔. วิ. มหา.๔/๑/๑ ฯ ๕. สมนฺต. ๓/๘ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๗๘
อชปาลนิหุหหกสุตฺตวณฺณนา (๑)
จตุตฺเถ อชปาลนิโคฺรเธติ ตสฺส กิร ฉายาย อชปาลา
คนฺตฺวา คนฺตฺวา(๒) นิสีทนฺติ เตนสฺส อชปาลนิโคฺรโธ เตฺวว
นาม อุทปาทิ ฯ เกจิ ปน ยสฺมา ตตฺถ เวเท สชฺฌายิตุ
อสมตฺถา มหลฺลกพฺราหฺมณา ปาการปริกฺเขปยุตฺตานิ นิเวสนานิ กตฺวา สพฺเพ วสึสุ ตสฺมา อชปาลนิโคฺรโธติ นาม
ชาตนฺติ[๓] ฯ ตตฺราย วจนตฺโถ น ชปนฺตีติ อชปา มนฺตาน
อนชฺฌายกาติ อตฺโถ อชปา อาลนฺติ(๔) อาทิยนฺติ นิวาส
เอตฺถาติ อชปาโลติ ฯ ยสฺมา วา มชฺฌนฺติเก สมเย อนฺโต
ปวิฏเ อเช อตฺตโน ฉายาย ปาเลติ รกฺขติ ตสฺมา
อชปาโลติสฺส นาม รุฬหฺ นฺติ อปเร ฯ สพฺพถาป นามเมต
ตสฺส รุกฺขสฺส ฯ ตสฺส สมีเป ฯ สมีปตฺเถ หิ เอต ภุมฺม
อชปาลนิโคฺรเธติ ฯ
วิมุตฺติสุขปฏิสเวทีติ ตตฺราป ธมฺม วิมุตฺติสุข(๕)
วิมุตฺติสุขฺจ ปฏิสเวเทนฺโต นิสีทิ ฯ โพธิรุกฺขโต ปุรตฺถิมทิสาภาเค เอส
รุกฺโข โหติ ฯ สตฺตาหนฺติ จ อิท น ปลฺลงฺกสตฺตาหโต อนนฺตรสตฺตาห ฯ ภควา หิ ปลฺลงฺกสตฺตาหโต อปรานิป ตีณิ
สตฺตาหานิ โพธิสมีเปเยว วีตินาเมสิ ฯ ตตฺราย อนุปุพฺพิกถา
# ๑. ม. หุหุงฺกสุตฺตวณฺณนา ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร วทนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. ลนฺติ ฯ
# ๕. ม. วิมุตฺติสุขฺจ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อชปาลนิโคฺรธสุตฺตวณฺณนา หนา ๗๙
ภควติ กิร สมฺมาสมฺโพธึ ปตฺวา สตฺตาห เอกปลฺลงฺเกน
นิสินฺเน น ภควา วุฏาสิ(๑) กินฺนุ โข อฺเป พุทฺธตฺตกรา
ธมฺมา อตฺถตี ิ เอกจฺจาน เทวตาน กงฺขา อุทปาทิ ฯ อถ
ภควา อฏเม ทิวเส สมาปตฺติโต วุฏาย เทวตาน กงฺข
ตฺวา กงฺขาวิธมนตฺถ อากาเส อุปฺปติตฺวา ยมกปาฏิหาริย
ทสฺเสตฺวา ตาส กงฺข วิธเมตฺวา ปลฺลงฺกโต อีสก ปาจีนนิสฺสิเต
อุตฺตรทิสาภาเค ตฺวา จตฺตาริ อสงฺเขฺยยฺยานิ กปฺปสตสหสฺสฺจ
อุปจิตาน ปารมีน ผลาธิคมฏาน (๒) ปลฺลงฺกฺจ(๓) โพธิรุกฺขฺจ
อนิมิเสหิ จกฺขูหิ โอโลกยมาโน สตฺตาห วีตินาเมสิ ต าน
อนิมิสเจติย นาม ชาต ฯ อถ ปลฺลงฺกสฺส จ ิตฏานสฺส
จ อนฺตรา ปุรตฺถิมโต จ ปจฺฉิมโต จ อายเต รตนจงฺกเม
จงฺกมนฺโต สตฺตาห วีตินาเมสิฯ ตโต(๔) ต าน รตนจงฺกมเจติย นาม ชาต ฯ ตโต ปจฺฉิมทิสาภาเค เทวตา รตนฆร
มาปยึสุ ตตฺถ ปลฺลงฺเกน นิสีทิตฺวา อภิธมฺมปฏก วิเสสโต
อนนฺตนย สมนฺตปฏาน วิจินนฺโต สตฺตาห วีตินาเมสิ ต
าน รตนฆรเจติย นาม ชาต ฯ เอว โพธิสมีเปเยว จตฺตาริ
สตฺตาหานิ วีตินาเมตฺวา ปฺจเม สตฺตาเห โพธิรุกฺขมูลโต (๕)
อชปาลนิโคฺรธ อุปสงฺกมิตฺวา ตสฺส มูเล ปลฺลงฺเกน นิสีทิ ฯ
# ๑. ม. วุฏ าติ ฯ
# ๒. สี. ปฺุาธิคมนียฏาน ผลสมาปตฺตาธิคมฏาน ฯ
# ๓. ม. ปลฺลงฺก ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. ม. โพธิรุกขฺ โต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๘๐
ตมฺหา สมาธมฺหา วุฏาสีติ ตโต ลผสมาปตฺติสมาธิโต
ยถากาลปริจฺเฉท หิ วุฏหิตฺวา จ ปน ตตฺถ เอว
นิสินฺเน ภควติ เอโก พฺราหฺมโณ ต อาคนฺตฺวา(๑) ปฺห
ปุจฺฉิ ฯ เตน วุตฺต อถโข อฺตโรติอาทิ ฯ
ตตฺถ อฺตโรติ นามโคตฺตวเสน อนภิฺาโต อปากโฏ
เอโก ฯ หหหุงฺกชาติโกติ (๒) โส กิร ทิฏมงฺคลิโก มานถทฺโธ
มานวเสน โกธวเสน จ สพฺพ อโวกฺขชาติก(๓) ปสฺสิตฺวา
ชิคุจฺฏนฺโต หหหุนฺติ กโรนฺโต วิจรติ ตสฺมา หหุงฺกชาติโกติ
วุจฺจติ หุหุกฺกชาติโกติป ปาโ ฯ พฺราหฺมโณติ ชาติยา
พฺราหฺมโณ ฯ
เยน ภควาติ ยสฺส ทิสาย ภควา นิสินฺโน ฯ ภุมฺมตฺเถ
หิ เอต กรณวจน ฯ เยน วา ทิสาภาเคน ภควา อุปสงฺกมิตพฺโพ เตน ทิสาภาเคน อุปสงฺกมิ ฯ อถวา เยนาติ เหตุอตฺเถ กรณวจน เยน การเณน ภควาา เทวมนุสฺเสหิ
อุปสงฺกมิตพฺโพ เตน การเณน อุปสงฺกมีติ อตฺโถ ฯ เกน จ
การเณน ภควา อุปสงฺกมิตพฺโพ นานปฺปการโรคทุกฺขาภิปฬิตตฺตา อาตุรกาเยหิ มหาชเนหิ มหานุภาโว ภิสกฺโก วิย
โรคติกิจฺฉนตฺถ นานาวิธกิเลสพฺยาธิปฬิตตฺตา อาตุรจิตฺเตหิ
เทวมนุสฺเสหิ กิเลสพฺยาธิติกิจฺฉนตฺถ ธมฺมสฺสวนปฺหปุจฺฉนาทิ# ๑. ม. คนฺตฺวา ฯ ๒. ม. หุหุงฺกชาติโกติ ฯ
# ๓. สี. อตกฺกชาติก ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อชปาลนิโคฺรธสุตฺตวณฺณนา หนา ๘๑
การเณหิ ภควา อุปสงฺกมิตพฺโพ ฯ เตน อยมฺป พฺราหฺมโณ
อตฺตโน กงฺข ฉินฺทิตุกาโม อุปสงฺกมิ ฯ
อุปสงฺกมิตฺวาติ อุปสงฺกมนปริโยสานทีปน ฯ อถวา ย
าน อุปสงฺกมิ ตโตป ภควโต สมีปภูต อาสนฺนตร าน
อุปคนฺตฺวาติ อตฺโถ ฯ สมฺโมทีติ สม สมฺมา วา โมทิ ฯ ภควา
จาเนน โสป (๑) ภควตา กจฺจิ โภโต ขมนีย กจฺจิ ยาปนียนฺติอาทินา ปฏิสนฺถารกรณวเสน สมปฺปวตฺตโมโท อโหสิ ฯ
สมฺโมทนียนฺติ สมฺโมทนารห สมฺโมทชนนโยคฺค ฯ กถนฺติ
กถาสลฺลาป ฯ สารณียนฺติ(๒) สริตพฺพยุตฺต สาธุชเนหิ ปวตฺเตตพฺพ
กาลนฺตเร วา จินฺเตตพฺพ วีติสาเรตฺวาติ นิฏาเปตฺวา ฯ
เอกมนฺตนฺติ ภาวนปปสกนิทฺเทโส ฯ เอกสฺมึ าเน อภิสมฺมุขาทิเก
ฉ นิสชฺชโทเส(๓) วชฺเชตฺวา เอกสฺมึ ปเทเสติ อตฺโถ ฯ เอตทโวจาติ
เอต อิทานิ วตฺตพฺพ กิตฺตาวตา นุ โขติอาทิวจน อโวจ ฯ
ตตฺถ กิตฺตาวตาติ กิตฺตเกน ปมาเณน ฯ นูติ สสยตฺเถ
นิปาโต ฯ โขติ ปทปูรเณ โภติ พฺราหฺมณาน ชาติสมุทาคต
อาลปน ฯ ตถา หิ วุตฺต โภวาทิ นาม โส โหติ สเจ
โหติ สกิฺจโนติ ฯ (๔)
โคตมาติ ภควนฺต โคตฺเตน อาลปติ ฯ กถ ปนาย
# ๑. สี. ภควโต วจเนน โมทิ ฯ ๒. ม. สารณียนฺติ ฯ
# ๓. านโทเสติ ยุตฺตตร ฯ อฏาสีติ ปาเนป สเมติ ฯ
# ม. นิสชฺชโทเส ฯ ๔. ม. ม. ๑๓/๗๐๗/๖๔๕ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๘๒
พฺราหฺมโณ สมฺปติสมาคโต ภควโต โคตฺต ชานาตีติ นาย
สมฺปติสมาคโต ฉพฺพสฺสานิ ปธานกรณกาเล อุปฏหนฺเตหิ
ปฺจวคฺคิเยหิ สทฺธึ จรมาโนป อปรภาเค ต วตฺต(๑) ฉฑฺเฑตฺวา
อุรุเวลาย เสนนิคเม (๒) เอโก อทุติโย หุตฺวา ปณฺฑาย จรมาโนป
เตน พฺราหฺมเณน ทิฏปุพฺโพ เจว สลฺลปตปุพฺโพ จ ฯ เตน
โส ปุพฺเพ ปฺจวคฺคิเยหิ คยฺหมาน ภควโต โคตฺต อนุสฺสรนฺโต
โภ โคตมาติ ภควนฺต โคตฺเตน อาลปติ ฯ ยโต ปฏาย
วา ภควา มหาภินิกฺขมน นิกฺขมนฺโต อโนมนทีตีเร ปพฺพชิโต
ตโต ปภุติ สมโณ โคตโมติ จนฺโท วิย สูริโย วิย จ ปากโฏ
ปฺาโต น ตสฺส โคตฺตชานเน การณ คเวสิตพฺพ ฯ
พฺราหฺมณกรณาติ พฺราหฺมณ กโรนตีติ พฺราหฺมณกรณาฯ
พฺราหฺมณภาวกราติ อตฺโถ ฯ เอตฺถ จ กิตฺตาวตาติ เอเตน เยหิ
ธมฺเมหิ พฺราหฺมโณ โหติ เตส ธมฺมาน ปริมาณ ปุจฺฉติ ฯ
กตเม จ ปนาติ อิมินา เตส สรูป ปุจฺฉติ(๓) ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต เตน ปุฏสฺส ปฺหสฺส สิขาปตฺต(๔)
อตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ น ปน
ตสฺส พฺราหฺมณสฺส ธมฺม เทเสสิ ฯ กสฺมา ธมฺมเทสนาย
อภาชนภาวโต ฯ ตถาหิ ตสฺส พฺราหฺมณสฺส อิม คาถ
# ๑. ม. วต ฯ ๒. สี. เสนานีนิคเม ฯ ม. เสนนิคเม ฯ
# ๓. สี. กตเม จ ปนาติ อิมินา สรูป ปุจฺฉติ ฯ ม. กตเม จ ปนาติ อิมินา
# เตส สรูป ปุจฺฉติ ฯ ๔. สี. สิขาปตฺตต ฯ ม. สิขาปตฺต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อชปาลนิโคฺรธสุตฺตวณฺณนา หนา ๘๓
สุตฺวา น สจฺจาภิสมโย อโหสิ ฯ ยถา จ อิมสฺส เอว
อุปกสฺส อาชีวกสฺส พุทฺธคุณปฺปกาสน ฯ ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนโต
หิ ปุพฺพภาเค ภควตา ภาสิต ปเรส (๑) สุณนฺตานมฺป ตปุสฺสภลฺลิกาน (๒) สรณทาน วิย วาสนาภาคิยเมว ชาต น เสกฺขภาคิย น นิพฺเพธภาคิย ฯ เอสา หิ ธมฺมตาติ ฯ
ตตฺถ โย พฺราหฺมโณติ โย พาหิตปาปธมฺมตาย พฺราหฺมโณ
น ทิฏมงฺคลิกตาย หุหุงฺการกสาวาทิปาปธมฺมยุตฺโต หุตฺวา
เกวล ชาติมตฺตเกน พฺรหฺมฺ ปฏิชานาติ ฯ โส พฺราหฺมโณ
พาหิตปาปธมฺมตฺตา หุหุงฺการปฺปหาเนน นิหุหุงฺโก ราคาทิกสาวาภาเวน นิกฺกสาโว ภาวนานุโยคยุตฺตจิตฺตตาย ยตตฺโต
สีลสยเมน วา สยตจิตฺตตาย(๓) ยตตฺโต จตุมคฺคาณสงฺขาเตหิ
เวเทหิ อนฺต สงฺขารปริโยสาน นิพฺพาน เวทาน วา อนฺต
คตตฺตา เวทนฺตคู ฯ มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส วุสิตตฺตา วุสิตพฺรหฺมจริโย ธมฺเมน โส พฺรหฺมวาท วเทยฺย พฺราหฺมโณ อหนฺติ
เอต วาท ธมฺเมน าเยน วเทยฺย ยสฺส สกลโลกสนฺนิวาเสป
กุหิฺจิ เอการมฺมเณป ราคุสฺสโท โทสุสฺสโท โมหุสฺสโท มานุสฺสโท
ทิฏุสฺสโทติ อิเม อุสฺสทา นตฺถิ อนวเสส ปหีนาติ อตฺโถ ฯ
จตุตฺถสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. สี. ปเทส ฯ ๒. สี. ตปสฺสุภลฺลิกาน ฯ
# ๓. ม. สีลสยเมน วา สยตจิตฺตตาย ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๘๔
เถรสุตฺตวณฺณนา(๑)
ปฺจเม สาวตฺถิยนฺติ เอวนามเก นคเร ฯ ต หิ
สวตฺถสฺส นาม อิสิโน นิวาสนฏาเน(๒) มาปตตฺตา สาวตฺถีติ
วุจฺจติ ยถา กากนฺที มากนฺทีติ ฯ เอวนฺตาว อกฺขรจินฺตกา ฯ
อฏกถาจริยา ปน ภณนฺติ ยงฺกิฺจิ มนุสฺสาน อุปโภคปริโภค
สพฺพเมตฺถ อตฺถีติ สาวตฺถิ ฯ ยตฺถ(๓) สมาโยเค(๔) จ กิเมตฺถ ภณฺฑมตฺถีติ ปุจฺฉิเต สพฺพมตฺถตี ิป วจน อุปาทาย สาวตฺถีติ ฯ
สพฺพทา สพฺพูปกรณ สาวตฺถิย สโมหิต
ตสฺมา สพฺพมุปาทาย สาวตฺถีติ ปวุจฺจตีติ ฯ (๕)
ตสฺส สาวตฺถิย สมีปตฺเถ เจต ภุมฺมวจน ฯ เชตวเนติ
อตฺตโน ปจฺจตฺถิเก ชินาตีติ เชโต รฺา วา ปจฺจตฺถิเก
ชเน ชิเต ชาโตติ เชโต มงฺคลกมฺยตาย วา ตสฺส เอว
นามเมว กตนฺติ เชโต ฯ วนยตีติ วน อตฺตโน สมฺปตฺติยา
สตฺตาน อตฺตนิ ภตฺตึ กโรติ อุปฺปาเทตีติ อตฺโถ ฯ วนุเต
อิติ วา วน นานาวิธกุสุมคนฺธสมฺโมทมตฺตโกกิลาทิวิหงฺควิรุตาลาเปหิ มนฺทมารุตจลิตรุกฺขสาขาปลฺลวหตฺเถหิ จ เอถ ม
ปริภฺุชถาติ ปาณิโน ยาจติ วิยาติ อตฺโถ ฯ เชตสฺส วน
เชตวน ฯ ต หิ เชเตน กุมาเรน โรปต สวฑฺฒิต ปริปาลิต
# ๑. ม. พฺราหฺมณสุตฺตวณฺณนา ฯ ๒. ม. นิวาสฏาเน ฯ
# ๓. สี. สตฺถ ฯ ๔. ม. สตฺถสมาโยเค ฯ ๕. ปปฺจสูทนี. ๑/๑๐ ฯ
# ๖. ม. กุมาเรน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เถรสุตฺตวณฺณนา หนา ๘๕
โสว ตสฺส สามี อโหสิ ตสฺมา เชตวนนฺติ วุจฺจติ ตสฺมึ เชตวเน ฯ
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเมติ มาตาปตูหิ กตนามวเสน (๑)
สุทตฺโต นาม โส มหาเสฏี สพฺพกามสมิทฺธิตาย ปน วิคตมลมจฺเฉรตาย กรุณาทิคุณสมงฺคิตาย จ นิจฺจกาล อนาถาน
ปณฺฑ เทติ ตสฺมา อนาถปณฺฑิโกติ วุจฺจติ ฯ อารมนฺติ เอตฺถ
ปาณิโน วิเสเสน ปพฺพชิตาติ อาราโม ปุปฺผผลาทิโสภาย
นาติทูรนาจฺจาสนฺนตาทิปฺจวิธเสนาสนงฺคสมฺปตฺติยา จ ตโต
ตโต อาคมฺม รมนฺติ อภิรมนฺติ อนุกกฺ ณฺิตา หุตฺวา วสนฺตีติ
อตฺโถ ฯ วุตฺตปฺปการาย วา สมฺปตฺติยา ตตฺถ ตตฺถ คเตป
อตฺตโน อพฺภนฺตเร (๒) อาเนตฺวา รเมตีติ อาราโม ฯ โส หิ อนาถปณฺฑิเกน คหปตินา เชตสฺส ราชกุมารสฺส หตฺถโต อฏารสหิ
หิรฺโกฏีหิ โกฏิสนฺถาเรน กีณิตฺวา อฏารสหิ หิรฺโกฏีหิ
เสนาสนานิ การาเปตฺวา อฏารสหิ หิรฺโกฏีหิ วิหารมห
นิฏาเปตฺวา เอว จตุปฺาสหิรฺโกฏิปริจฺจาเคน พุทฺธปฺปมุขสฺส สฆสฺส นิยฺยาติโต ตสฺมา อนาถปณฺฑิกสฺส อาราโมติ
วุจฺจติ ฯ ตสฺมึ อนาถปณฑ
ฺ ิกสฺส อาราเม ฯ
เอตฺถ จ เชตวเนติ วจน ปุริมสามิปริกิตฺตน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเมติ ปจฺฉิมสามิปริกิตฺตน ฯ อุภยมฺป ทฺวินฺน
# ๑. ม. คหิตนามวเสน ฯ ๒. ม. สพฺภนฺตรเยว ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๘๖
ปริจฺจาควิเสสปริทีปเนน ปฺุกามาน อายตึ ทิฏานุคติอาปชฺชนตฺถ ฯ ตตฺถ หิ ทฺวารโกฏกปาสาทกรณวเสน ภูมิวิกฺกยลทฺธา อฏารส หิรฺโกฏิโย อเนกโกฏิอคฺฆนกา รุกฺขา จ
เชตสฺส ปริจจฺ าโค จตุปฺปฺาส โกฏิโย อนาถปณฺฑิกสฺส ฯ
อิติ เตส ปริจฺจาคปริกิตฺตเนน เอว ปฺุกามา ปฺุานิ
กโรนฺตีติ ทสฺเสนฺโต ธมฺมภณฺฑาคาริโก อฺเป ปฺุกาเม
เตส ทิฏานุคติอาปชฺชเน นิโยเชตีติ ฯ
ตตฺถ สิยา ยทิ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเนติ
น วตฺตพฺพ ฯ อถ เชตวเน วิหรติ สาวตฺถิยนฺติ น วตฺตพฺพ ฯ
น หิ สกฺกา อุภยตฺถ เอก สมย วิหริตุนฺติ ฯ น
โข ปเนต เอว ทฏพฺพ นนุ อโวจุมฺหา สมีปตฺเถ เอต
ภุมฺมวจนนฺติ ฯ ตสฺมา ยทิท สาวตฺถยิ า สมีเป เชตวน ตตฺถ
วิหรนฺโต สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเนติ วุตฺโต ฯ โคจรคามนิทสฺสนตฺถ หิสฺส สาวตฺถิวจน ปพฺพชิตานุรูปนิวาสฏานทสฺสนตฺถ เสสวจนนฺติ ฯ
อายสฺมา จ สาริปุตโฺ ตติอาทีสุ อายสฺมาติ ปยวจน ฯ
จสทฺโท สมุจฺจยตฺโถ ฯ รูปสาริยา นาม พฺราหฺมณิยา ปุตฺโตติ
สาริปุตฺโต ฯ มหาโมคฺคลฺลาโนติ ปูชาวจน ฯ คุณวิเสเสหิ มหนฺโต
โมคฺคลฺลาโนติ หิ มหาโมคฺคลฺลาโน ฯ เรวโตติ ขทิรวนิยเรวโต (๑)
# ๑. สี. ขทิรวนวาสีเรวโต ฯ ม. ขทิรวนิกเรวโต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เถรสุตฺตวณฺณนา หนา ๘๗
น กงฺขาเรวโต ฯ เอกสฺมึ หิ ทิวเส ภควา รตฺตสาณิปริกฺขิตฺโต
วิย สุวณฺณยูโป ปวาฬธชปริวาริโต (๑) วิย สุวณฺณปพฺพโต
นวุติหสสหสฺสปริวาริโต วิย ธตรฏโ หสราชา สตฺตรตนสมุชฺชลาย จตุรงฺคินิยา เสนาย ปริวุโต วิย จกฺกวตฺติราชา
มหาภิกฺขุสฆปริวุโต คคนมชฺเฌ จนฺท อุฏาเปนฺโต วิย จตุนฺน
ปริสาน มชฺเฌ จตุสจฺจคพฺภธมฺม (๒) เทเสนฺโต นิสินฺโน โหติ ฯ
ตสฺมึ สมเย อิเม อคฺคสาวกา มหาสาวกา จ ภควโต ปาเท
วนฺทนตฺถาย อุปสงฺกมึสุ ฯ
ภิกฺขู อามนฺเตสีติ อตฺตาน ปริวาเรตฺวา นิสินฺนภิกฺขู
เต อาคจฺฉนฺเต ทสฺเสตฺวา อภาสิ ฯ ภควา หิ เต อายสฺมนฺเต
สีลสมาธิปฺาทิคุณสมฺปนฺเน ปรเมน อุปสเมน สมนฺนาคเต
ปรมาย อากปฺปสมฺปตฺติยา ยุตฺเต อุปสงฺกมนฺเต ปสฺสิตฺวา
ปสนฺนมานโส เตส คุณวิเสสปริกิตฺตนตฺถ ภิกฺขู อามนฺเตสิ ฯ
เอเต ภิกฺขเว พฺราหฺมณา อาคจฺฉนฺติ เอเต ภิกฺขเว พฺราหฺมณา
อาคจฺฉนฺตีติ ฯ ปสาทวเสน เอต อาเมฑิต(๓) ปสสาวเสนาติป
วตฺตุ ยุตฺต ฯ เอว วุตฺเตติ เอว ภควตา เต อายสฺมนฺเต
พฺราหฺมณาติ วุตฺเต ฯ อฺตโรติ นามโคตฺเตน ปากโฏ ตสฺส
ปริสาย นิสนิ โฺ น เอโก ภิกฺขุ ฯ พฺราหฺมณชาติโกติ พฺราหฺมณกุเล ชาโต ฯ โส หิ อุฬารโภคา(๔) พฺราหฺมณมหาสาลกุลา
# ๑. ม. ปวาลธชปริวาริโต ฯ ๒. ม. ธมฺม ฯ
# ๓. ม. อาเมฑิต ฯ ๔. ม. อุฬารโภคา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๘๘
ปพฺพชิโต ฯ ตสฺส กิร เอว อโหสิ อิเม โลกิยา อุภโตสุชาติยา พฺราหฺมณสิกฺขานิปฺผตฺติยา จ พฺราหฺมโณ โหติ น
อฺถาติ วทนฺติ ภควา จ เอเต อายสฺมนฺเต พฺราหฺมณาติ
วทติ หนฺทาห ภควนฺต พฺราหฺมณลกฺขณ ปุจฺเฉยฺยนฺติ ฯ
เอตทตฺถเมว หิ ภควา ตทา เต เถเร พฺราหฺมณาติ อภาสิ ฯ
พฺรหฺม อณตีติ พฺราหฺมโณติ หิ ชาติพฺราหฺมณาน นิพฺพจน ฯ
อริยา ปน พาหิตปาปตาย พฺราหฺมณา ฯ วุตฺตเฺหต พาหิตปาโปติ พฺราหฺมโณ(๑) สมจริยา สมโณติ วุจฺจตีติ ฯ (๒) วกฺขติ
จ พาหิตฺวา ปาปเก ธมฺเมติ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต พฺราหฺมณสทฺทสฺส ปรมตฺถโต
สิขปฺปตฺตมตฺถ ชานิตฺวา ฯ อิม อุทานนฺติ อิม ปรมตฺถพฺราหฺมณภาวทีปก อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ พาหิตฺวาติ พหิ กตฺวา อตฺตโน สนฺตานโต นีหริตวฺ า
สมุจฺเฉทปฺปหานวเสน ปชหิตฺวาติ อตฺโถ ฯ ปาปเก ธมฺเมติ
ลามเก ธมฺเม ทุจฺจริตวเสน ติวิธทุจฺจริตธมฺเม จิตฺตุปฺปาทวเสน ทฺวาทสากุสลจิตฺตุปฺปาเท กมฺมปถวเสน ทสากุสลกมฺมปเถ
ปวตฺติเภทวเสน อเนกเภทภินฺเน สพฺเพป อกุสลธมฺเมติ อตฺโถ ฯ
เย จรนฺติ สทา สตาติ เย สติเวปุลฺลปฺปตฺตตาย สพฺพกาล
รูปาทีสุ ฉสุป อารมฺมเณสุ สตตวิหารวเสน (๓) สตา สติมนฺโต
# ๑. ม. พาหิตปาโปติพฺราหฺมโณ ฯ ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๓๖/๖๗ ฯ
# ๓. ม. สตตวิหารวเสน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เถรสุตฺตวณฺณนา หนา ๘๙
หุตฺวา จตูหิ อิริยาปเถหิ จรนฺติ ฯ สติคฺคหเณเนว เจตฺถ
สมฺปชฺมฺป คหิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ ขีณสโยชนาติ จตูหิป
อริยมคฺเคหิ ทสวิธสฺส สโยชนสฺส สมุจฺฉินฺนตฺตา ปริกฺขีณสพฺพสโยชนา (๑) พุทฺธาติ จตุสจฺจสมฺโพเธน พุทฺธา ฯ เต[๒] จ ปน
สาวกพุทฺธา ปจฺเจกพุทฺธา(๓) สมฺมาสมฺพุทฺธาติ ติวิธา เตสุ
อิธ สาวกพุทฺธา อธิปฺเปตา ฯ เต เว โลกสฺมิ พฺราหฺมณาติ
เต เสฏตฺเถน พฺราหฺมณสงฺขาเต ธมฺเม (๔) อริยชาติยา ชาตา
พฺราหฺมณภูตสฺส วา ภควโต โอรสปุตตฺ าติ อิมสฺมึ สตฺตโลเก
ปรมตฺถโต พฺราหฺมณา นาม น ชาติโคตฺตมตฺเตหิ น
ชฏาธารณาทิมตฺเตน วาติ อตฺโถ ฯ
เอว อิเมสุ ทฺวีสุ สุตฺเตสุ พฺราหฺมณกรา ธมฺมา
อรหตฺต ปาเปตฺวา กถิตา นานชฺฌาสยตาย ปน สตฺตาน
เทสนาวิลาเสน อภิลาปนานตฺเตน เทสนานานตฺต เวทิตพฺพ ฯ
ปฺจมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. ปริกฺขีณสโยชนา ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. ปจฺเจกพุทฺธา ฯ ๔. สี. พฺราหฺมณสงฺขาตธมฺเมน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๙๐
มหากสฺสปสุตฺตวณฺณนา
ฉฏเ ราชคเหติ เอวนามเก นคเร ฯ ต หิ มหามนฺธาตุมหาโควินฺทาทีหิ ปริคฺคหิตตฺตา ราชคหนฺติ วุจฺจติ ฯ
ทุรภิภวนียตฺตา (๑) ปฏิราชูน คหภูตนฺติ ราชคหนฺติอาทินา
อฺเเนตฺถ ปกาเรน วณฺณยนฺติ กินฺเตหิ นามเมต ตสฺส
นครสฺส ฯ ต ปเนต พุทธฺ กาเล จกฺกวตฺติกาเล จ นคร โหติ
เสสกาเล สฺุ ยกฺขปริคฺคหิต เตส วสนวน (๒) หุตฺวา ติฏติ ฯ
เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเปติ เวฬุวนนฺติ ตสฺส วิหารสฺส
นาม ฯ ต กิร อฏารสหตฺถุพฺเพเธน ปากาเรน ปริกฺขิตฺต
พุทฺธสฺส ภควโต วสนานุจฺฉวิกาย มหติยา คนฺธกุฏิยา
อฺเหิ จ ปาสาทกุฏิเลณมณฺฑปจงฺกมวารโกฏกาทีหิ ปฏิมณฺฑิต พหิ เวฬูหิ ปริกขฺ ิตฺต อโหสิ นีโลภาส มโนรม
เตน เวฬุวนนฺติ วุจฺจติ ฯ กลนฺทกาน เจตฺถ นิวาป อทสุ ตสฺมา
กลนฺทกนิวาโปติ วุจฺจติ ฯ
ปุพฺเพ กิร อฺตโร ราชา ต อุยฺยาน กีฬนตฺถ
ปวิฏโ สุรามทมตฺโต ทิวาเสยฺย อุปคโต สุป ปริชโนปสฺส
สุตฺโต ราชาติ ปุปฺผผลาทีหิ ปโลภิยมาโน อิโต จิโต จ
ปกฺกามิ ฯ อถ สุราคนฺเธน อฺตรสฺมา รุกฺขสุสิรา กณฺหสปฺโป
นิกฺขมิตฺวา รฺโ อภิมุโข อาคจฺฉติ ต ทิสฺวา รุกขฺ เทวตา
# ๑. สี. ทุรภิพาธนียตฺตา น ฯ ๒. ม. วสนฏาน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหากสฺสปสุตฺตวณฺณนา หนา ๙๑
รฺโ ชีวิต ทสฺสามีติ กลนฺทกเวเสน คนฺตฺวา กณฺณมูเล
สทฺทมกาสิ ฯ ราชา ปฏิพุชฺฌิ กณฺหสปฺโป นิวตฺโต ฯ โส
ต ทิสฺวา อิมาย กาฬกาย มม ชีวิต ทินฺนนฺติ กาฬกาน
นิวาป ตตฺถ ปฏเปสิ อภยโฆสฺจ โฆสาเปสิ ฯ ตสฺมา
ตโต ปฏาย ต กลนฺทกนิวาปนฺติ สงฺข คต ฯ กลนฺทกาติ
หิ กาฬกาน นาม ตสฺมึ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ
มหากสฺสโปติ มหนฺเตหิ สีลกฺขนฺธาทีหิ สมนฺนาคตตฺตา
มหนฺโต กสฺสโปติ มหากสฺสโป อปจ กุมารกสฺสปตฺเถร
อุปาทาย อย มหาเถโร มหากสฺสโปติ วุจฺจติ ฯ ปปฺผลิคุหายนฺติ
ตสฺมา กิร คุหาย ทฺวารสมีเป เอโก ปปฺผลิรุกฺโข อโหสิ
เตน สา ปปผฺ ลิคุหาติ ปฺายิตฺถ ฯ ตสฺส ปปฺผลิคุหาย ฯ
อาพาธิโกติ อาพาโธ อสฺส อตฺถีติ อาพาธิโก พฺยาธิโกติ
อตฺโถ ฯ ทุกขฺ ิโตติ กายสนฺนิสฺสิต ทุกขฺ  สฺชาต เอตสฺสาติ(๑)
ทุกฺขิโต ทุกขฺ ปฺปตฺโตติ อตฺโถ ฯ พาฬฺหคิลาโนติ อธิมตฺตเคลฺโ ต ปน เคลฺ สโต สมฺปชาโน หุตฺวา
อธิวาเสติ(๒) ฯ อถสฺส ภควา ต ปวุตฺตึ(๓) ตฺวา ตตฺถ คนฺตวฺ า
โพชฺฌงฺคปริตฺต อภาสิ เตเนว เถรสฺส โส อาพาโธ
วูปสมิ ฯ วุตตฺ เฺหต โพชฺฌงฺคสยุตฺเต
เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา มหากสฺสโป
# ๑. ม. อสฺสาติ ฯ ๒. ม. อธิวาเสสิ ฯ ๓. ม. ปวตฺตึ ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 92

*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๙๒
ปปฺผลิคุหาย วิหรติ อาพาธิโก ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน ฯ
อถโข ภควา สายนฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต เยนายสฺมา
มหากสฺสโป เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน
นิสีทิ นิสชฺช โข ภควา ฯเปฯ อามนฺเตสิ(๑) กจฺจิ เต กสฺสป
ขมนีย กจฺจิ ยาปนีย กจฺจิ ทุกฺขา เวทนา ปฏิกฺกมนฺติ
โน อภิกฺกมนฺติ ปฏิกกฺ โมสาน ปฺายติ โน อภิกฺกโมติ ฯ
น เม ภนฺเต ขมนีย น ยาปนีย พาฬฺหา เม ทุกฺขา
เวทนา อภิกฺกมนฺติ โน ปฏิกฺกมนฺติ อภิกฺกโมสาน ปฺายติ
โน ปฏิกฺกโมติ ฯ
สตฺติเม กสฺสป โพชฺฌงฺคา มยา สมฺมทกฺขาตา ภาวิตา
พหุลีกตา อภิฺาย สมฺโพธาย นิพพฺ านาย สวตฺตนฺติ ฯ กตเม
สตฺต สติสมฺโพชฺฌงฺโค โข กสฺสป มยา สมฺมทกฺขาโต ภาวิโต
พหุลีกโต อภิฺาย สมฺโพธาย นิพพฺ านาย สวตฺตติ ฯเปฯ
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค โข กสฺสป มยา สมฺมทกฺขาโต ภาวิโต
พหุลีกโต อภิฺาย สมฺโพธาย นิพพฺ านาย สวตฺตติ ฯ อิเม
โข กสฺสป สตฺต โพชฺฌงฺคา มยา สมฺมทกฺขาตา ภาวิตา
พหุลีกตา อภิฺาย สมฺโพธาย นิพพฺ านาย สวตฺตนฺตีติ ฯ
ตคฺฆ ภควา โพชฺฌงฺคา ตคฺฆ สุคต โพชฺฌงฺคาติ ฯ
อิทมโวจ ภควา ฯ อตฺตมโน อายสฺมา มหากสฺสโป
# ๑. โพชฺฌงฺคสยุตฺเต เอตทโวจาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหากสฺสปสุตฺตวณฺณนา หนา ๙๓
ภควโต ภาสิต อภินนฺทิ ฯ วุฏหิ จายสฺมา มหากสฺสโป
ตมฺหา อาพาธา ตถา ปหีโน จายสฺมโต มหากสฺสปสฺส โส
อาพาโธ อโหสีติ ฯ (๑)
เตน วุตฺต อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป อปเรน สมเยน
ตมฺหา อาพาธา วุฏาสีติ ฯ
เอตทโหสีติ ปุพฺเพ เคลฺทเวเสสุ สทฺธิวิหาริเกหิ อุปนีต
ปณฺฑปาต ปริภฺุชิตฺวา วิหาเร เอว อโหสิ อถสฺส ตมฺหา
อาพาธา วุฏิตสฺส เอต ยนฺนูนาห ราชคห ปณฺฑาย
ปวิเสยฺยนฺติ ปริวิตกฺโก อโหสิ ฯ ปฺจมตฺตานิ เทวตาสตานีติ
สกฺกสฺส เทวรฺโ ปริจาริกา ปฺจสตา กกุฏปาทินิโย
อจฺฉราโย ฯ อุสฺสุกฺก อาปนฺนานิ โหนฺตีติ เถรสฺส ปณฺฑปาต
ทสฺสามาติ ปฺจปณฺฑปาตสตานิ สชฺเชตฺวา สุวณฺณภาชเนหิ
อาทาย อนฺตรามคฺเค ตฺวา ภนฺเต อิม ปณฺฑปาต คณฺหถ
สงฺคห โน กโรถาติ วทมานา ปณฺฑปาตทาเน ยุตฺตปฺปยุตฺตานิ
โหนฺติ ฯ เตน วุตฺต อายสฺมโต มหากสฺสปสฺส ปณฺฑปาตปฏิลาภายาติ ฯ
สกฺโก กิร เทวราชา เถรสฺส จิตฺตปฺปวตฺตึ ตฺวา ตา
อจฺฉราโย อุยฺโยเชสิ คจฺฉถ ตุเมฺห อยฺยสฺส มหากสฺสปตฺเถรสฺส
ปณฺฑปาต ทตฺวา อตฺตโน ปติฏ กโรถาติ ฯ เอว หิสฺส
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๔๑๙/๑๑๔ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๙๔
อโหสิ อิมาสุ สพฺพาสุ คตาสุ กทาจิ เอกิสฺสาป หตฺถโต
ปณฺฑปาต เถโร ปฏิคฺคเณฺหยฺย ต ตสฺสา ภวิสฺสติ ทีฆรตฺต
หิตาย สุขายาติ ฯ ปฏิกฺขปิ  เถโร ภนฺเต มยฺห ปณฑ
ฺ ปาต
คณฺหถ มยฺห ปณฺฑปาต คณฺหถาติ วทนฺติโย คจฺฉถ ตุเมฺห
กตปฺุา มหาโภคา อห ทุคฺคตาน สงฺคห กริสสฺ ามีติ วตฺวา
ภนฺเต มา โน นาเสถ สงฺคห โน กโรถาติ วทนฺติโย
ปุนป ปฏิกฺขิปตฺวา ปุนป อปคนฺตุ อนิจฺฉมานา ยาจนฺติโย
น อตฺตโน ปมาณ ชานาถ อปคจฺฉถาติ วตฺวา อจฺฉร
ปหริ ฯ ตา เถรสฺส อจฺฉราสทฺท สุตวฺ า สณฺมฺภิตฺวา(๑) าตุ
อสกฺโกนฺติโย ปลายิตฺวา เทวโลกเมว คตา ฯ เตน วุตฺต
ปฺจมตฺตานิ เทวตาสตานิ ปฏิกฺขิปตฺวาติ ฯ
ปุพฺพณฺหสมยนฺติ ปุพฺพเณฺห เอก สมย เอกสฺมึ กาเล ฯ
นิวาเสตฺวาติ วิหารนิวาสนปริวตฺตนวเสน นิวาสน ทฬฺห
นิวาเสตฺวา ฯ ปตฺตจีวรมาทายาติ จีวร ปารุปตฺวา ปตฺต หตฺเถน
คเหตฺวา ฯ ปณฺฑาย ปาวิสีติ ปณฺฑปาตตฺถาย ปาวิสิ ฯ
ทลิทฺทวิสิขาติ ทุคฺคตมนุสฺสาน วสนาวาโส ฯ (๒) กปณวิสิขาติ
โภคปาริชฺุปฺปตฺติยา ทีนมนุสฺสาน วาโส ฯ (๓) เปสการวิสิขาติ
ตนฺตวายวาโส ฯ (๔) อทฺทสา โข ภควาติ กถ อทฺทส อาพาธา
# ๑. ม. สนฺตชฺชิตา ฯ ๒. สี. วสนวาโฏ ฯ ม. วสโนกาโส ฯ
# ๓. สี. วาโฏ ฯ ๔. สี. ตนฺตวายวาโฏ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหากสฺสปสุตฺตวณฺณนา หนา ๙๕
วุฏิโต มม ปุตฺโต กสฺสโป กึ นุ โข กโรตีติ อาวชฺเชนฺโต
เวฬุวเน นิสินฺโน เอว ภควา ทิพฺพจกฺขุนา อทฺทส ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ ยาย อายสฺมโต มหากสฺสปสฺส ปฺจหิ
อจฺฉราสเตหิ อุปนีต อเนกสูป อเนกพฺยฺชน ทิพฺพปณฺฑปาต ปฏิกฺขปิ ตฺวา กปณชนานุคฺคหปฏิปตฺติ วุตฺตา เอตมตฺถ
ชานิตฺวา ฯ อิม อุทานนฺติ อิม ปรมปฺปจฺฉตาทสฺสนมุเขน
ขีณาสวสฺส ตาทิภาวานุภาวน(๑) อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ อนฺโปสินฺติ อฺ โปเสตีติ อฺโปสี น
อฺโปสี อนฺโปสี อตฺตนา โปเสตพฺพสฺส อฺสฺส
อภาเวน อทุติโย เอกโกติ (๒) อตฺโถ ฯ เตน เถรสฺส สุภรต(๓)
ทสฺเสติ ฯ เถโร หิ กายปริหาริเกน จีวเรน กุจฺฉิปริหาริเกน
จ ปณฺฑปาเตน อตฺตานเมว โปเสนฺโต ปรมปฺปจ ฺโฉ หุตฺวา
วิหรติ อฺ าติมิตฺตาทีสุ กฺจิ น โปเสติ กตฺถจิ อลคฺคภาวโต ฯ อถวา อฺเน อฺตเรน โปเสตพฺพตาย อภาวโต
อนฺโปสี ฯ โย หิ เอกสฺมึเยว ปจฺจยทายเก ปฏิพทฺธจตุปจฺจโย โส อนฺโปสี นาม น โหติ เอกายตฺตวุตฺติตาย ฯ (๔)
เถโร ปน ยถาป ภมโร ปุปฺผนฺติ (๕) คาถาย วุตฺตนเยน ชงฺฆาพล
นิสฺสาย ปณฺฑาย จรนฺโต กุเลสุ นิจฺจนโว หุตฺวา มิสฺสกภตฺเตน
# ๑. ม. ตาทิภาวานุภาวทีปก ฯ ๒. สี. เอกโปสีติ ฯ
# ๓. สี. สฺวาจารต ฯ ๔. ม. เอกายตฺตวุตฺติโต ฯ
# ๕. ขุ. ธ. ๒๕/๑๔/๒๑ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๙๖
ยาเปติ ฯ ตถา หิ น ภควา จนฺทูปมปฏิปทาย โถเมสิ ฯ
อฺาตนฺติ อภิฺาต ยถาภุจฺจคุเณหิ ปตฺถฏยส เตเนว วา
อนฺโปสิภาเวน (๑)อปฺปจฺฉตาย สนฺตุฏิตาย อภิฺาต (๑) ฯ
อถวา ฯ อฺาตนฺติ สพฺพโส ปหีนตณฺหตาย ลาภสกฺการสิโลกนิกามนเหตุ อตฺตาน ชานาปนวเสน น าต ฯ อวีตตโณฺห หิ ปาปจฺโฉ กุหกตาย สมฺภาวนาธิปฺปาเยน อตฺตาน
ชานาเปติ ฯ ทนฺตนฺติ ฉฬงฺคุเปกฺขาวเสน อินฺทฺริเยสุ อุตฺตมทมฏเน (๒) ทนฺต ฯ สาเร ปติฏิตนฺติ วิมุตฺติสาเร อวฏิต
อเสกฺขสีลกฺขนฺธาทิเก วา สีลาทิสาเร ปติฏิต ฯ ขีณาสว
วนฺตโทสนฺติ กามาสวาทีน จตุนฺน อาสวาน อนวเสส
ปหีนตฺตา ขีณาสว ตโต เอว ราคาทิโทสาน สพฺพโส วนฺตตฺตา
วนฺตโทส ฯ ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ ต ยถาวุตฺตคุณ ปรมตฺถพฺราหฺมณ อห พฺราหฺมณนฺติ วทามีติ ฯ อิธาป เหฏา
วุตฺตนเยเนว เทสนานานตฺต เวทิตพฺพ ฯ
ฉฏสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. อปฺปจฺฉตา สนฺตุฏิตาหิ าต ฯ
# ๒. ม. อุตฺตมทเนน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๙๗
ปาวากสุตฺตวณฺณนา
สตฺตเม ปาวายนฺติ เอวนามเก มลฺลราชูน นคเร ฯ
อชกลาปเก เจติเยติ อชกลาปเกน นาม ยกฺเขน ปริคฺคหิตตฺตา
อชกลาปกนฺติ ลทฺธนาเม มนุสฺสาน จิตฺตีกตฏาเน ฯ (๑) โส กิร
ยกฺโข อเช กลาเป กตฺวา พนฺธเนน(๒) อชโกฏาเสน สทฺธึ พลึ
สมฺปฏิจฺฉติ(๓) น อฺถา ตสฺมา อชกลาปโกติ ปฺายิตฺถ ฯ
เกจิ ปนาหุ อชเก วิย สตฺเต ลาเปตีติ อชกลาปโกติ ฯ
ตสฺส กิร สตฺตา พลึ อุปเนตฺวา ยทา อชสทฺท กตฺวา พลึ
อุปหรนฺติ ตทา โส ตุสสฺ ติ ตสฺมา อชกลาปโกติ วุจฺจตีติ
โส ปน ยกฺโข อานุภาวสมฺปนฺโน กกฺขโฬ ผรุโส ตตฺถ
จ สนฺนิหิโต ตสฺมา ต าน มนุสฺสา จายิต(๔) กโรนฺติ
กาเลน กาล พลึ อุปหรนฺติ ฯ เตน วุตฺต อชกลาปเก
เจติเยติ ฯ อชกลาปกสฺส ยกฺขสฺส ภวเนติ ตสฺส ยกฺขสฺส
วิมาเน ฯ
ตทา กิร สตฺถา ต ยกฺข ทเมตุกาโม สายนฺหสมเย
เอโก อทุติโย ปตฺตจีวรมาทาย อชกลาปกสฺส ยกฺขสฺส ภวนทฺวาร คนฺตฺวา ตสฺส โทวาริก ภวนปวิสนตฺถาย ยาจิ ฯ โส
กกฺขโฬ ภนฺเต อชกลาปโก ยกฺโข สมโณติ วา พฺราหฺมโณติ
วา คารว น กโรติ ตสฺมา ตุเมฺห เอว ชานาถ มยฺห
# ๑. ม. จิตฺตีกตฏาเน ฯ ๒. ม. พนฺธเนน ฯ
# ๓. ม. ปฏิจฺฉติ ฯ ๔. ม. จิตฺตึ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๙๘
ปน ตสฺส อนาโรจน น ยุตฺตนฺติ ตาวเทว ยกฺขสมาคม คตสฺส
อชกลาปกสฺส สนฺติก วาตเวเคน อคมาสิ ฯ สตฺถา อนฺโตภวน
ปวิสิตฺวา อชกลาปกสฺส นิสีทนมณฺฑเป ปฺตฺตาสเน นิสีทิ ฯ
ยกฺขสฺส โอโรธา สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต
อฏสุ ฯ สตฺถา ตาส กาลยุตฺต ธมฺมึ กถ กเถสิ ฯ เตน
วุตฺต ปาวาย วิหรติ อชกลาปเก เจติเย อชกลาปกสฺส ยกฺขสฺส
ภวเนติ ฯ
ตสฺมึ สมเย สาตาคิรเหมวตา อชกลาปกสฺส ภวนมตฺถเกน
ยกฺขสมาคม คจฺฉนฺตา อตฺตโน คมเน อสมฺปชฺชมาเน กินฺนุ
โข การณนฺติ อาวชฺเชนฺตา สตฺถาร อชกลาปกสฺส ภวเน
นิสินฺน ทิสฺวา ตตฺถ คนฺตวฺ า ภควนฺต วนฺทิตฺวา มย
ภนฺเต ยกฺขสมาคม คมิสฺสามาติ อาปุจฺฉิตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา
คตา ยกฺขสนฺนิปาเต อชกลาปก ทิสวฺ า ตุฏึ ปเวทยึสุ ลาภา
เต อาวุโส อชกลาปก ยสฺส เต ภวเน สเทวเก โลเก
อคฺคปุคฺคโล ภควา นิสินฺโน อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต ปยิรุปาสสฺสุ
ธมฺมฺจ สุณาหีติ ฯ โส เตส กถ สุตวฺ า อิเม ตสฺส
มุณฺฑกกฺส สมณสฺส(๑) มม ภวเน นิสินฺนภาว กเถนฺตีติ
โกธาภิภูโต หุตฺวา อชฺช มยฺห เตน สมเณน สทฺธึ สงฺคาโม
ภวิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา ยกฺขสนฺนิปาเต วิคเต ตโต(๒) อุฏหิตฺวา
# ๑. ม. สมณกสฺส ฯ ๒. ม. ยกฺขสนฺนิปาตโต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาวาสุตฺตวณฺณนา หนา ๙๙
ทกฺขิณปาท อุกฺขิปตฺวา สฏิโยชนมตฺต ปพฺพตกูฏ อกฺกมิ
ต ภิชชฺ ิตฺวา ทฺวิธา อโหสิ ฯ เสส เอตฺถ ย วตฺตพฺพ ต
อาฬวกสุตฺตวณฺณนาย (๑) อาคตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
อชกลาปกสฺส สมาคโม หิ อาฬวกสมาคมสทิโส ว
เปตฺวา (๒) (ปริตารเหติ(๓)) วิสฺสชฺชน(๔) ภวนโต ติกฺขตฺตุ นิกฺขมน
ปเวสนฺจ ฯ อชกลาปโก หิ อาคจฺฉนฺโตเยว เอเตหิเยว ต
สมณ ปลาเปสฺสามีติ วาตมณฺฑลาทิเก นววสฺเส สมุฏาเปตฺวา
เตหิ ภควโต จลนมตฺตมฺป กาตุ อสกฺโกนฺโต นานาวิธปฺหรณหตฺเถ อติวิย ภยานกรูเป ภูตคเณ นิมฺมินิตฺวา เตหิ
สทฺธึ ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา อนฺตนฺเตเนว จรนฺโต สพฺพรตฺตึ
นานปฺปการ วิปฺปการ กตฺวาป ภควโต กิฺจิ เกสคฺคมตฺตมฺป
นิสินฺนฏานโต จลน กาตุ นาสกฺขิ ฯ เกวล ปน อย
สมโณ ม อนาปุจฺฉา มยฺห ภวน ปวิสิตฺวา นิสีทตีติ
โกธวเสน ปชฺชลีติ(๕) ฯ อถสฺส ภควา จิตฺตปฺปวตฺตึ ตฺวา
เสยฺยถาป นาม จณฺฑสฺส กุกกฺ ุรสฺส นาสาย ปตฺต ภินฺเทยฺย
เอว โส ภิยโฺ ยโส มตฺตาย จณฺฑตโร อสฺส เอวเมวาย ยกฺโข
มยิ อิธ นิสนิ ฺเน จิตฺต ปทูเสติ ยนฺนูนาห พหิ นิกฺขเมยฺยนฺติ
# ๑. ปรมตฺถโชติกา. ๑/๓๒๒ ฯ ๒. สี. ต สทิส เปตฺวา ฯ
# ตตฺเถว ปน เปตฺวาติ ปท นตฺถิ ฯ ๓. กึ อตฺถคฺคหณ ฯ
# ๔. ม. ปฺหกรณ วิสชฺชน ฯ ๕. ม. อิติสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๑๐๐
สยเมว ภวนโต นิกฺขมิตวฺ า อพฺโภกาเส นิสีทิ ฯ เตน วุตฺต
เตน โข ปน สมเยน ภควา รตฺตนฺธการติมิสาย อพฺโภกาเส
นิสินฺโน โหตีติ ฯ
ตตฺถ รตฺตนฺธการติมิสารนฺติ รตฺติย อนฺธกรณตมสิ
จกฺขุวิฺาณุปฺปตฺติวิรหิเต พหลนฺธกาเรติ อตฺโถ ฯ จตุรงฺคสมนฺนาคโต กิร ตทา อนฺธกาโร ปวตฺตีติ ฯ เทโวติ เมโฆ
เอกเมก ผุสิตก อุทกพินทฺ ท ปาเตติ ฯ อถ ยกฺโข อิมินา
สทฺเทน ตาเสตฺวา อิม สมณ ปลาเปสฺสามีติ ภควโต สมีป
คนฺตฺวา อกฺกุโลติอาทินา ต ภึสน อกาสิ ฯ เตน วุตฺต
อถโข อชกลาปโกติอาทิ ฯ
ตตฺถ ภยนฺติ จิตฺตุตฺราส ฉมฺภิตตฺตนฺติ อูรุถทฺธการ
สรีรสฺส(๑) ฉมฺภิตภาว ฯ โลมหสนฺติ โลมาน ปหฏภาว(๒) ตีหิป
ปเทหิ ภยุปฺปตฺติเมว ทสฺเสติ ฯ อุปสงฺกมีติ กสฺมา ปนาย เอว
อธิปฺปาโย อุปสงฺกมิ นนุ ปุพฺเพ อตฺตนา กาตพฺพ วิปฺปการ
อกาสีติ สจฺจ อกาสิ ตปเนส อนฺโตภวเน เขมฏาเน
ถิรภูมิย (๓) ิตสฺส น กิฺจิ กาตุ อสกฺขึ(๔) อิทานิ พหิ ิต
เอว ภึสาเปตฺวา ปลาเปตุ สกฺกาติ มฺมาโน อุปสงฺกมิ ฯ
อย หิ ยกฺโข อตฺตโน ภวน ถิรภูมีติ มฺติ ตตฺถ ิตตฺตา
# ๑. สี. ม. อูรุตฺถมฺภกสรีรสฺส ฯ ๒. ม. ปหฏภาว ฯ
# ๓. สี. วีรภูมิย ฯ เอวมุปริป ฯ ๔. ม. อสกฺขิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาวาสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๐๑
อย สมโณ น ภายตีติ จ ฯ
ติกฺขตฺตุ (๑)อกฺกุโล ปกฺกุโลติ อกฺกุลปกฺกลุ ิกมกาสีติ(๑) ตโย
วาเร อกฺกุโล ปกฺกโุ ลติ ภึสาเปตุกามตาย เอวรูป สทฺทมกาสิ ฯ
อนุกรณสทฺโท หิ อย ฯ ตทา หิ โส ยกฺโข สิเนรุ อุกฺขิปนฺโต
วิย มหาปวี ปริวตฺเตนฺโต วิย จ มหตา อุสฺสาเหน อสนิสตสทฺทสงฺฆาฏ วิย เอกสฺมึ าเน ปฺุชีกต หุตฺวา วินิจฺฉรนฺต
ทิสาคชาน หตฺถิคชฺชิต เกสรสีหาน สีหนินฺนาท ยกฺขาน
หุงฺการสทฺท ภูตาน มหาสทฺท (๒) อสุราน อปฺโผฏนโมส อินฺทสฺส
เทวรฺโ วชิรนิคฺฆาตนิคฺโฆส (๓) อตฺตโน คมฺภีรตาย วิปฺผาริกตาย
ภยานกตาย จ อวเสสสทฺท อวหสนฺตมิว อภิภวนฺตมิว จ
กปฺปวุฏานมหาวาตมณฺฑลิกาย วินคิ ฺโฆส ปุถชุ ชฺ นาน หทย
ผาเลนฺต วิย มหนฺต ปฏิภยนิคฺโฆส อพฺยตฺตปทกฺขร (๔) ติกขฺ ตฺตุ
อตฺตโน ยกฺขคชฺชิต คชฺชิ เอเตน อิม สมณ ภึสาเปตฺวา
ปลาเปสฺสามีติ ฯ (๕)ยสฺส นิจฺฉารเณน(๕) ปพฺพตา ปปฏิก มฺุจึสุ
วนปฺปติเชฏเก อุปาทาย สพฺเพสุ รุกฺขลตาคุมฺเพสุ ปตฺตผลปุปฺผานิ สีทยึสุ ติโยชนสหสฺสวิตฺถโตป หิมวนฺตปพฺพตราชา
สกมฺป สมฺปกมฺป สมฺปเวธิ ภุมฺมเทวตา อาทึ กตฺวา
เยภุยฺเยน เทวตานมฺป อหุเทว ภย ฉมฺภิตตฺต โลมหโส ปเคว
# ๑. ม. อกฺกุโล ปกฺกุโลติ อกฺกลุ ปกฺกุลิก อกาสีติ ฯ
# ๒. ม. หึการสทฺท ภูตาน อฏฏหาส ฯ ๓. สี. ม. วชิรนิคฺฆาตนิคฺโฆส ฯ
# ๔. ม. อพฺยตฺตกฺขร ฯ ๕. ม. ย ย นิจฺฉรติ เตน เตน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๑๐๒
มนุสฺสาน ฯ อฺเสฺจ อปททฺวิปทจตุปฺปทาน มหาปวิยา
อุนฺทฺริยนกาโล วิย มหตี วิภึสนกา อโหสิ สกลชมฺพุทีปตเล
มหนฺต โกลาหล อุทปาทิ ฯ ภควา ปน ต สทฺท กิสฺมิฺจิ(๑)
อมฺมาโน นิจฺจโล นิสีทิ มา กสฺสจิ อิมินา อนฺตราโย
โหตูติ อธิฏ าสิ ฯ
ยสฺมา ปน โส สทฺโท อกฺกุลพกฺกุลอิติ(๒) อิติ อิมินา อากาเรน
สตฺตาน โสตปถ อคมาสิ ตสฺมา ตสฺส อนุกรณวเสน อกฺกุโล
ปกฺกุโลติ ยกฺขสฺส จ ตสฺส นิคฺโฆสนิจฺฉารณาย อกฺกุลปกฺกุลกรณ อตฺถีติ กตฺวา อกฺกลุ ปกฺกลุ ิก อกาสีติ สงฺคห
อาโรปยึสุ ฯ เกจิ ปน อากุลพฺยากุล อิติปททฺวยสฺส ปริยายาภิธานวเสน อกฺกุโล พกฺกุโลติ ภาสาสทฺโท(๓) วุตฺโตติ วทนฺติ ฯ
ยถา เอก เอกกนฺติ ฯ ยสฺมา เอกวาร ชาโต ปมุปฺปตฺติวเสเนว นิพฺพตฺตตฺตา อากุโลติ อาทิอตฺโถ อากาโร ตสฺส
จ กการาคม กตฺวา รสฺสตฺต กตนฺติ ฯ เทฺว วาเร ปน
ชาโต พกฺกโุ ล กุลสทฺโท เจตฺถ ชาติปริยาโย โกลงฺโกโลติอาทีสุ
วิย ฯ วุตฺตอธิปฺปายานุวิธายี จ สทฺทปฺปโยโคติ (๔) ปเมน ปเทน
ชลาพุชสีหพฺยคฺฆาทโย ทุติเยน อณฺฑชอาสีวิสกณฺหสปฺปาทโย
วุจฺจนฺติ ตสฺมา สีหาทิโก วิย อาสีวิสาทิโก วิย จ อหนฺเต
# ๑. สี. ม. กิมีติ ฯ ๒. ม. อกฺกุลปกฺกุล ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. อย สทฺโท ฯ ๔. สี. สทฺทปฺปโยควิคเม ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาวาสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๐๓
ชีวิตหารโกติ อิมมตฺถ ยกฺโข ปททฺวเยน ทสฺเสตีติ อฺเ ฯ
อปเร ปน อกฺขุโล ภกฺขุโลติ ปาฬึ วตฺวา อกฺเขตุ เขเปตุ
วินาเสตุ อุลติ ปวตฺเตตีติ อกฺขุโล ภกฺขิตุ ขาทิตุ อุลตีติ
ภกฺขุโล โก ปเนโส ยกฺขรกฺขสปสาจสีหพฺยคฺฆาทีสุ อฺตโร
โย โกจิ มนุสฺสาน อนตฺถาวโหติ ตสฺส อตฺถ วทนฺติ ฯ
อิธาป ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว อธิปฺปายโยชนา เวทิตพฺพา ฯ
เอโส เต สมณ ปสาโจติ อมฺโภ สมณ ตว ปสิตาสโน
ปสาโจ (๑) อุปฏิโตติ มหนฺต เภรวรูป อภินิมฺมนิ ิตฺวา ภควโต
ปุรโต ตฺวา อตฺตาน สนฺธาย ยกฺโข วทติ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต เตน ยกฺเขน กายวาจาหิ
ปวตฺติยมาน วิปฺปการ เตน จ อตฺตโน อนภิภวนียเหตุภูต(๒)
โลกธมฺเมสุ นิรุปกฺกิเลสต สพฺพาการโต วิทิตฺวา ฯ ตาย
เวลายนฺติ ตสฺส วิปฺปการกรณเวลาย ฯ (๓) อิม อุทาน อุทาเนสีติ
ต วิปฺปการ อคเณตฺวา อสฺส อคณนเหตุภูต ธมฺมานุภาวทีปก
อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ ยทา สเกสุ ธมฺเมสูติ ยสฺมึ กาเล สกอตฺตภาวสงฺขาเตสุ ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺธธมฺเมสุ ฯ ปารคูติ ปริฺาภิสมยปาริปูริวเสน ปารงฺคโต ตโตเยว เตส เหตุภูเต สมุทเย
ตทปฺปวตฺติลกฺขเณ นิโรเธ นิโรธคามินิยา ปฏิปทาย จ
# ๑. สี. ตวปสาโจ ฯ ๒. ม. อนภิภวนียสฺส เตหุภูต ฯ
# ๓. ม. อิม อุทานนฺติ ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 104

*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๑๐๔
ปหานสจฺฉิกิริยาภาวนาภิสมยปาริปูริวเสน ปารคโต ฯ โหติ
พฺราหฺมโณติ เอว สพฺพโส พาหิตปาปตฺตา พฺราหฺมโณ นาม
โหติ สพฺพโส หิ (๑) สกอตฺตภาวาวโพธเนป จตุสจฺจาภิสมโย
โหติ ฯ วุตฺตฺเจต อิมสฺมึเยว พฺยามมตฺเต กเฬวเร สสฺิมฺหิ
สมนเก โลกฺจ โลกสมุทยฺจ ปฺเปมีติอาทิ ฯ (๒) อถวา
สเกสุ ธมฺเมสูติ อตฺตโน ธมฺเมสุ อตฺตโน ธมฺมา นาม
อตฺถกามสฺส ปุคฺคลสฺส สีลาทิธมฺมา ฯ สีลสมาธิปฺาวิมุตฺติอาทโย หิ โวทานธมฺมา เอกนฺตหิตสุขสมฺปาทเนน ปุริสสฺส
อตฺตโน ธมฺมา นาม น อนตฺถาวหา สงฺกิเลสธมฺมา วิย
ปรธมฺมา ฯ (๓) ปารคูติ เตส สีลาทีน ปาริปูริยา ปาร ปริยนฺต
คโต ฯ
ตตฺถ สีล ตาว โลกิยโลกุตฺตรวเสน ทุวิธ ฯ เตสุ โลกิย
ปุพฺพภาคสีล ต สงฺเขปโต ปาติโมกฺขสวราทิวเสน จตุพฺพิธ
วิตฺถารโต ปน อเนกปฺปเภท ฯ โลกุตตฺ ร มคฺคสีลผลสีลวเสน (๔)
ทุวิธ อตฺถโต สมฺมาวาจากมฺมนฺตาชีวา ฯ (๕) ยถา จ สีล ตถา
สมาธิปฺา จ โลกิยโลกุตฺตรวเสน ทุวิธา ฯ ตตฺถ
โลกิยสมาธิ สห อุปจาเรน อฏ สมาปตฺติโย โลกุตฺตรสมาธิ มคฺคปริยาปนฺโน ฯ ปฺาป โลกิยา สุตมยา จินฺตามยา
# ๑. ม. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ส. ส. ๑๕/๒๙๘/๘๙ ฯ
# ๓. ม. อสกธมฺมา ฯ ๔. ม. มคฺคผลวเสน ฯ
# ๕. ม. สมฺมาวาจาสมฺมากมฺมนฺตสมฺมาอาชีวา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาวาสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๐๕
ภาวนามยา จ สาสวา โลกุตฺตรา ปน มคฺคสมฺปยุตฺตา
ผลสมฺปยุตฺตา จ ฯ วิมุตฺติ นาม ผลวิมุตฺติ นิพฺพานฺจ ฯ
ตสฺมา สา โลกุตฺตราว ฯ วิมุตฺติาณทสฺสน โลกิยเมว ต ฯ
เอกูนวีสติวิธ ปจฺจเวกฺขณาณภาวโต ฯ เอว เอเตส สีลาทิธมฺมาน อตฺตโน สนฺตาเน อรหตฺตผลาธิคเมน อนวเสสโต
นิพฺพตฺตปาริปูริยา ปาร ปริยนฺต คโตติ สเกสุ ธมฺเมสุ ปารคู ฯ
อถวา โสตาปตฺติผลาธิคเมน สีลสฺมึ ปารคู ฯ โส หิ
สีเลสุ ปริปูรการีติ วุตฺโต โสตาปนฺนคฺคหเณเนว เจตฺถ
สกทาคามีป คหิโต โหติ ฯ อนาคามิผลาธิคเมน สมาธิสฺมึ
ปารคู ฯ โส หิ สมาธิสฺมึ ปริปรู การีติ วุตฺโต ฯ อรหตฺตผลาธิคเมน อิตเรสุ ตีสุ ปารคู ฯ อรหา หิ ปฺาเวปุลฺลปฺปตฺติยา อคฺคภูตาย อกุปฺปาย เจโตวิมุตฺติยา อธิคตตฺตา
ปจฺจเวกฺขณาณสฺส จ ปริโยสานคมนโต ปฺาวิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺสเนสุ ปารคู นาม โหติ ฯ เอว สพฺพถาป จตูสุ
อริยสจฺเจสุ จตุมคฺควเสน ปริฺาทิโสฬสวิธกิจฺจนิปฺผตฺติยา(๑)
ยถาวุตฺเตสุ ยสฺมึ(๒) กาเล สเกสุ ธมฺเมสุ ปารคโต ฯ
โหติ พฺราหฺมโณติ ตทา โส พาหิตปาปธมฺมตาย ปรมตฺถพฺราหฺมโณ (๓) โหติ ฯ อถ เอต(๔) ปสาจฺจ พกฺกุลฺจาติวตฺตตีติ
# ๑. ม. ปริฺาทิโสฬสวิธาย ฯ ๒. ม. ตสฺมึ ตสฺมึ ฯ
# ๓. สี. ปรมตฺถาย ปรมตฺถพฺราหฺมโณ ฯ ๔. สฺยา. เอว ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 106

*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๑๐๖
ตโต ยถาวุตฺตปารคมนโต อถ ปจฺฉา อชกลาปก เอต ตยา
ทสฺสิต ปสิตาสนตฺถมาคต (๑) ปสาจ ภยชนนตฺถ สมุฏาปต
อกฺกุลปกฺกลุ กิ ฺจ อติวตฺตติ อภิภวติ ต น ภายตีติ
อตฺโถ ฯ
อยมฺป คาถา อรหตฺตเมว อุลฺลปตฺวา กถิตา ฯ อถ
อชกลาปโก อตฺตนา กเตน ตถารูเปนป ปฏิภยรูเปน วิภึสเนน
อกมฺปยภาวโต (๒) ต ตาทิภาว ทิสฺวา อโห อจฺฉริยมนุสฺโส
วตายนฺติ ปสนฺนมานโส โปถุชชฺ นิกาย สทฺธาย อตฺตนิ
นิวิฏภาว วิภาเวนฺโต สตฺถุ สมฺมุขา อุปาสกตฺต ปเวเทสิ ฯ
สตฺตมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
สงฺคามชิสุตฺตวณฺณนา
อฏเม สงฺคามชีติ เอวนาโม ฯ อย หิ อายสฺมา
สาวตฺถิย อฺตรสฺส มหาวิภวสฺส เสฏิโน ปุตฺโต วยปฺปตฺตกาเล มาตาปตูหิ ปติรูเปน ทาเรน นิโยเชตฺวา สาปเตยฺย
นิยฺยาเตตฺวา ฆรพนฺธเนน พทฺโธ โหติ ฯ โส เอกทิวส สาวตฺถ-ิ
วาสิโน อุปาสเก ปุพฺพณฺหสมย ทาน ทตฺวา สีล สมาทิยิตฺวา
สายนฺหสมเย สุทฺธวตฺเถ สุทฺธุตฺตราสงฺเค คนฺธมาลาทิหตฺเถ
ธมฺมสฺสวนตฺถ เชตวนาภิมุเข คจฺฉนฺเต ทิสฺวา กตฺถ ตุเมฺห
# ๑. สี. ตาสนตฺถมาคต ฯ ๒. ม. อกมฺปนียสฺส ภควโต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สงฺคามชิสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๐๗
คจฺฉถาติ ปุจฺฉิตฺวา ธมฺมสฺสวนตฺถ เชตวเน สตฺถุ สนฺติกนฺติ
วุตฺเต เตนหิ อหมฺป คมิสฺสามีติ เตหิ สทฺธึ เชตวน
อคมาสิ ฯ เตน จ สมเยน ภควา กาฺจนคุหาย สีหนาท
นทนฺโต เกสรสีโห วิย สทฺธมฺมมณฺฑเป ปฺตฺตปวรพุทฺธาสเน
นิสีทิตฺวา จตุปริสมชฺเฌ ธมฺม เทเสติ ฯ
อถ โข เต อุปาสกา ภควนฺต วนฺทิตฺวา เอกมนฺต
นิสีทึสุ สงฺคามชิป กุลปุตฺโต ตสฺสา ปริสาย ปริยนฺเต ธมฺม
สุณนฺโต นิสที ิ ฯ ภควา อนุปุพฺพิกถ กเถตฺวา จตฺตาริ
สจฺจานิ ปกาเสสิ สจฺจปริโยสาเน อเนเกส ปาณสหสฺสาน
ธมฺมาภิสมโย อโหสิ ฯ สงฺคามชิป กุลปุตฺโต โสตาปตฺติผล
ปตฺวา ปริสาย วุฏิตาย ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา
ปพฺพชฺช ยาจิ ปพฺพาเชถ ม ภควาติ ฯ อนฺุาโตสิ ปน
ตฺว มาตาปตูหิ ปพฺพชฺชายาติ ฯ นาห ภนฺเต อนฺุาโตติ ฯ
น โข สงฺคามชิ ตถาคตา มาตาปตูหิ อนนฺุาต ปุตฺต
ปพฺพาเชนฺตีติ ฯ โสห ภนฺเต ตถา กริสฺสามิ ยถา ม
มาตาปตโร ปพฺพชิตุมนุชานนฺตีติ ฯ [๑] ภควนฺต วนฺทิตฺวา
ปทกฺขิณ กตฺวา มาตาปตโร อุปสงฺกมิตฺวา อมฺมตาตา
อนุชานาถ ม ปพฺพชิตุนตฺ ิ อาห ฯ ตโต ปร รฏปาลสุตฺเต (๒)
อาคตนเยน เวทิตพฺพ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โสติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ม. ๑๓/๔๒๓/๓๘๘ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๑๐๘
อถ โส ปพฺพชิตฺวา อตฺตาน ทสฺเสสฺสามีติ ปฏิฺ
ทตฺวา อนฺุาโต มาตาปตูหิ ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา ปพฺพชฺช
ยาจิ ฯ อลตฺถ โข จ ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช อุปสมฺปทฺจ
อจิรุปสมฺปนฺโน จ ปน โส อุปริมคฺคตฺถาย ฆเฏนฺโต วายมนฺโต
อฺตรสฺมึ อรฺาวาเส วสฺส วสิตฺวา ฉฬภิฺโ หุตฺวา
วุตฺถวสฺโส ภควนฺต ทสฺสนาย มาตาปตูนฺจ ปฏิสฺสวโมจนตฺถ (๑)
สาวตฺถึ อคมาสิ ฯ เตน วุตฺต เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
สงฺคามชิ สาวตฺถึ อนุปฺปตฺโต โหตีติ ฯ
โส หิ (๒) อายสฺมา ธุรคาเม ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต เชตวน ปวิสิตฺวา ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา
ภควตา สทฺธึ กตปฏิสนฺถาโร อฺ พฺยากริตฺวา ปุน ภควนฺต
วนฺทิตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา นิกฺขมิตฺวา อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล
ทิวาวิหาร นิสีทิ ฯ อถสฺส มาตาปตโร าติมิตฺตา จสฺส
อาคมน สุตฺวา สงฺคามชิ กิร อิธาคโตติ หฏตุฏ า ตุริตตุริตา
วิหาร คนฺตฺวา ปริเยสนฺตา น ตตฺถ นิสินฺน ทิสฺวา
อุปสงฺกมิตฺวา ปฏิสนฺถาร กตฺวา มา อปุตฺตก สาปเตยฺย
ราชาโน หเรยฺยุ [๓] อปฺปยา ทายาทา วา คเณฺหยฺยย นาล ปพฺพชฺชาย
เอหิ ตาต วิพฺภมาติ ยาจึสุ ฯ ต สุตฺวา เถโร อิเม มยฺห
# ๑. สี. ปฏิฺาปโมจนตฺถ ฯ ๒. ม. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร อปฺปยาติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. นาล ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สงฺคามชิสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๐๙
กาเมหิ อนตฺถิกภาว น ชานนฺติ คูถธารี วิย คูถปณฺเฑ
กาเมสุเยว อลฺลียน อิจฺฉนฺติ นยิเม สกฺกา ธมฺมกถาย สฺาเปตุนฺติ อสฺสุณนฺโต วิย นิสีทิ ฯ เต นานปฺปการ ยาจิตฺวา
อตฺตโน วจน อคฺคณฺหนฺต ทิสฺวา ฆร ปวิสิตฺวา ปุตฺเตน
สทฺธึ ตสฺส ภริย สปริวาร อุยโฺ ยเชสุ มย นานปฺปการ
ต ยาจนฺตาป ตสฺส มน อลภิตฺวา อาคตมฺหา (๑) คจฺฉ ตฺว
ภทฺเท ตว ภตฺตาร ปุตฺตสนฺทสฺสเนน ยาจิตฺวา สฺาเปหีติ ฯ
ตาย กิร อาปนฺนสตฺตาย อย อายสฺมา ปพฺพชิโต ฯ สา
สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ทารกมาทาย มหตา ปริวาเรน เชตวน
อคมาสิ ฯ ต สนฺธาย วุตตฺ  อสฺโสสิ โข อายสฺมโต
สงฺคามชิสฺสาติอาทิ ฯ
ตตฺถ ปุราณทุติยิกาติ ปุพฺเพ คิหิกาเล ปาทปริจรณวเสน(๒)
ทุติยา ฯ ภริยาติ อตฺโถ ฯ อยฺโยติ อยฺยปุตฺโตติ วตฺตพฺเพ
ปพฺพชิตาน อนุจฺฉวิกโวหาเรน วทติ ฯ กิราติ อนุสฺสวนตฺเถ(๓)
นิปาโต ตสฺส อนุปฺปตฺโต กิราติ สมฺพนฺโธ เวทิตพฺโพ ฯ
ขุทฺทปุตฺต หิ (๔) สมณ โปส มนฺติ อาปนฺนสตฺตเมว ม ฉฑฺเฑตฺวา
ปพฺพชิโต สาห เอตรหิ ขุทฺทปุตฺตา ทหรปุตฺตา (๕) ตาทิส
ม ฉฑฺเฑตฺวาว ตว สมณธมฺมกรณ อยุตฺต ตสฺมา สมณ
# ๑. ม. อาคตา ฯ ๒. สี. ปาทปริจาริกาวเสน ฯ
# ๓. ม. อนุสฺสวนตฺเถ ฯ ๔. สี. ขุทฺทปุตฺตามฺหิ ฯ
# ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๑๑๐
ปุตฺตทุติย ม ฆาสจฺฉาทนาทีหิ ภรสฺสตู ิ ฯ อายสฺมา ปน
สงฺคามชิ อินฺทฺริยานิ โอกฺขิปตฺวา ต เนว โอโลเกติ นาป
อาลปติ ฯ เตน วุตฺต เอว วุตฺเต อายสฺมา สงฺคามชิ ตุณฺหี
อโหสีติ ฯ
สา ติกฺขตฺตุ ตเถว วตฺวา ตุณฺหีภูตเมว ต ทิสฺวา
ปุริสา นาม ภริยาสุ นิรเปกฺขาป ปุตฺเตสุ สาเปกฺขา โหนฺติ
ปุตฺตสิเนโห ปตุ อฏิมิฺช อาหจฺจ ติฏติ ตสฺมา ปุตฺตเปเมนาป
มยฺห วเส วตฺเตยฺยาติ มฺมานา ปุตฺต เถรสฺส องฺเก
นิกฺขิปตฺวา เอกมนฺต อปกฺกมฺม เอโส เต สมณ ปุตฺโต
โปส นนฺติ วตฺวา โถก อคมาสิ ฯ สา กิร สมณเตเชนสฺส
สมฺมุเข าตุ นาสกฺขิ ฯ เถโร ทารกมฺป เนว โอโลเกติ
นาป อาลปติ ฯ อถ สา อิตฺถี อวิทูเร ตฺวา มุข ปริวตฺเตตฺวา
โอโลเกนฺตี เถรสฺส อาการ ตฺวา ปฏินิวตฺติตฺวา ปุตฺเตนป
อย สมโณ อนตฺถิโกติ ทารก คเหตฺวา ปกฺกามิ ฯ เตน
วุตฺต อถโข อายสฺมโต สงฺคามชิสฺส ปุราณทุติยิกาติอาทิ ฯ
ตตฺถ ปุตฺเตนปติ อย สมโณ อตฺตโน โอรสปุตฺเตนป
อนตฺถิโก ปเคว อฺเหีติ อธิปฺปาโย ฯ ทิพฺเพนาติ เอตฺถ
ทิพฺพสทิสตฺตา ทิพฺพ ฯ (๑) เทวตาน หิ สุจริตกมฺมนิพฺพตฺต ปตฺตเสมฺหรุหิราทีหิ อปลิพุทฺธ ทูเรป อารมฺมณสมฺปฏิจฺฉนสมตฺถ (๒)
# ๑. สี. ทิพเฺ พ ภว ทิพพฺ  ฯ ๒. สี. อาโลจนสมตฺถ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สงฺคามชิสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๑๑
ทิพฺพ ปสาทจกฺขุ โหติ ฯ อิทมฺป จตุตฺถชฺฌานสมาธินิพฺพตฺต
อภิฺาจกฺขุ ตาทิสนฺติ ทิพฺพ วิยาติ ทิพฺพ ทิพฺพวิหารสนฺนิสฺสเยน ลทฺธตฺตา วา ทิพฺพ มหาชุติกตฺตา มหาคติกตฺตา วา ทิพฺพ เตน ทิพฺเพน ฯ วิสทุ ฺเธนาติ นีวรณาทิสงฺกิเลสวิคเมน สุปริสุทเฺ ธน ฯ อติกกฺ นฺตมานุสเกนาติ มนุสฺสาน
วิสยาตีเตน ฯ อิม เอวรูป วิปฺปการนฺติ(๑) อิม เอว วิปฺปการ
ยถาวุตฺต ปพฺพชิเตสุ อสารุปฺป องฺเก ปุตฺตฏปนสงฺขาต วิรปู 
กิริย ฯ
เอตมตฺถนฺติ เอต อายสฺมโต สงฺคามชิสฺส ปุตฺตทาราทีสุ
สพฺพตฺถ นิรเปกฺขภาวสงฺขาต อตฺถ สพฺพาการโต วิทิตฺวา ฯ
อิม อุทาน อุทาเนสีติ (๒)อิม ตสฺส อิฏานิฏาทีสุ ตาทิภาวานุภาวทีปก(๓) อุทาน อทาเนสิ ฯ
ตตฺถ อายนฺตินฺติ อาคจฺฉนฺตึ ปุราณทุติยิกนฺติ อธิปฺปาโย ฯ
นาภินนฺทตีติ ทฏุ ม อาคตาติ น นนฺทติ น ตุสฺสติ ฯ
ปกฺกมนฺตินฺติ ทิสฺวา(๔) อย มยา อสมฺโมทิตาว คจฺฉตีติ
คจฺฉนฺตึ ฯ น โสจติ(๕) น จิตฺตสนฺตาปมาปชฺชติ ฯ
เยน ปน การเณน เถโร เอว นาภินนฺทติ น โสจติ
ต ทสฺเสตุ สงฺคา สงฺคามชึ(๖) มุตฺตนฺติ วุตฺต ฯ
# ๑. ปาลิย เอวรูปมฺป วิปฺปการนฺติ ปาโ ฯ ๒. ม. อุทานนฺติ ฯ
# ๓.สี. ม. ตาทิภาวทีปก ฯ ๔. ม. สา ฯ ๕. ม. คจฺฉนฺตึ ฯ น โสจตีติ ฯ
# ๖. ปาลิย สงฺคา มตินฺติ ปาโ วิปลฺลาโส ภเวยฺย ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๑๑๒
ตตฺถ สงฺคาติ ราคสงฺโค โทสโมหมานทิฏิสงฺโคติ ปฺจวิธาป สงฺคโต(๑) สมุจฺเฉทปฏิปสฺสทฺธิวิมุตฺตีหิ วิมุตฺต สงฺคามชึ
ภิกฺขข ฯ ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ ต ตาทิภาวปฺปตฺต ขีณาสว
อห สพฺพโส พาหิตปาปตฺตา พฺราหฺมณนฺติ วทามีติ ฯ
อฏมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ชฏิลสุตฺตวณฺณนา
นวเม คยายนฺติ เอตฺถ คยาติ คาโมป ติตฺถมฺป
วุจฺจติ ฯ คยาคามสฺส หิ อวิทูเร วิหรนฺโต ภควา คยาย
วิหรตีติ วุจฺจติ ตถา คยาติตฺถสฺส ฯ คยาติตฺถนฺติ หิ
คยาคามสฺส อวิทูเร เอกา โปกฺขรณี อตฺถิ นทีป ตทุภย
ปาปปวาหนติตฺถนฺติ โลกิยมหาชโน สมุทาจรติ ฯ คยาสีเสติ [๒]
คชสีสสทิสสิขโร (๓) ตตฺถ เอโก ปพฺพโต คยาสีสนามโก ยตฺถ
หตฺถิกุมฺภสทิโส ปฏิปาสาโณ ภิกฺขุสหสฺสสฺส โอกาโส โหติ(๔) ฯ
ตตฺร ภควา วิหรติ ฯ เตน วุตฺต คยาย วิหรติ คยาสีเสติ ฯ
ชฏิลาติ ตาปสา ฯ เต หิ ชฏาธาริตาย อิธ ชฏิลาติ
วุตฺตา ฯ อนฺตรฏเก หิมปาตสมเยติ เหมนฺตสฺส อุตุโน
อพฺภนฺตรภูเต มาฆมาสสฺส อวสาเน จตฺตาโร ผคฺคุณมาสสฺส
# ๑. ม. ปฺจวิธาป สงฺคา ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ราชกรีเสน
# อฏกรีสปริมาเณติ ทิสฺสติ ฯ ๓. สี. สิขเร ฯ ๔. ม. หตฺถกิ ุมฺภสทิโส
# ปฏิปาสาโณ ภิกฺขุสหสฺสสฺส โอกาโส โหติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ชฏิลสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๑๓
อาทิมฺหิ จตฺตาโรติ อฏทิวสปริมาเณ หิมปาตนกาเล ฯ คยาย
อุมฺมุชฺชนฺตีติ เกจิ ตสฺมึ ติตฺถสมฺมเต อุทเก ปม นิมุคฺคสกลสรีรา ตโต อุมฺมุชฺชนฺติ วุฏหนฺติ อุปฺปลวนฺติ ฯ นิมฺมุชฺชนฺตีติ
สสีส อุทเก โอสีทนฺติ ฯ อุมฺมุชฺชนิมฺมชุ ฺชมฺป กโรนฺตีติ ปุนปฺปุน
อุมฺมุชฺชนนิมมฺ ุชฺชนานิป กโรนฺติ ฯ
ตตฺถ หิ เกจิ เอกุมฺมชุ ฺชเนเนว ปาปสุทฺธิ โหตีติ
เอวทิฏิกา เต อุมฺมุชชฺ นเมว กตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ อุมมฺ ุชฺชน
ปน นิมฺมชุ ฺชนมนฺตเรน นตฺถีติ อวินาภาวโต นิมฺมุชฺชนมฺป เต
กโรนฺติเยว ฯ เยป เอกนิมฺมุชฺชเนเนว ปาปสุทฺธิ โหตีติ
เอวทิฏิกา เตป เอกวารเมว นิมฺมุชชฺ ติ ฺวา วุตฺตนเยเนว
อวินาภาวโต อุมฺมุชชฺ นมฺป กตฺวา ปกฺกมนฺติ ฯ เย ปน ตสฺมึ
ติตฺเถ นิมฺมุชชฺ เนเนว ปาปสุทฺธิ โหตีติ เอวทิฏิกา เต ตตฺถ
นิมฺมุชฺชิตฺวา อสฺสาเส สนฺนิรุมฺภิตฺวา มรุปฺปปาตปติตา (๑) วิย
ตตฺเถว ชีวิตกฺขย ปาปุณนฺติ ฯ อปเร ปุนปฺปุน อุมฺมุชฺชนนิมฺมุชฺชนานิ กตฺวา นฺหาเต ปาปสุทฺธิ โหตีติ เอวทิฏิกา
เต กาเลน กาล อุมฺมุชชฺ นนิมฺมุชฺชนานิ กโรนฺติ ฯ เต
สพฺเพป สนฺธาย วุตฺต อุมฺมุชฺชนฺติป นิมฺมุชฺชนฺตปิ  อุมฺมุชชฺ นมฺมุชฺชมฺป กโรนฺตีติ ฯ เอตฺถ จ กิฺจาป นิมฺมชุ ฺชนปุพฺพก
อุมฺมุชฺชน นิมฺมุชฺชนเมว ปน กโรนฺติ(๒) กติปยา อุมฺมุชฺชน
# ๑. สี. ม. อสฺสาสปสฺสาเส สนฺนิรุชฌ
ฺ ิตฺวา ปพฺพตปปาตปติตา ฯ
# ๒. ม. กโรนฺตา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๑๑๔
ตทุภยฺจ กโรนฺตา พหูติ เตส เยภุยยฺ ภาวทสฺสนตฺถ อุมฺมชุ ฺชน
ปม วุตฺต ฯ ตถา ชฏิลาติ(๑) ชฏิลาน เยภุยฺยตาย วุตฺต
มุณฺฑสิขณฺฑิโนป จ พฺราหฺมณา อุทกสุทฺธิกา ตสฺมึ กาเล
ตตฺถ ตถา กโรนฺติ ฯ
โอสิฺจนฺตีติ เกจิ คยาย อุทก หตฺเถน คเหตฺวา
อตฺตโน สีเส จ สรีเร จ โอสิฺจนฺติ อปเร ฆเฏหิ อุทก
คเหตฺวา ตีเร ตฺวา ตถา กโรนฺติ ฯ1 อคฺคึ ชุหนฺตีติ(๒) เกจิ
คยาตีเร เวทึ สชฺเชตฺวา ธูมทพฺพิปูชาทโย(๓) อุปกรเณ อุปเนตฺวา
อคฺคิหุต ชุหนฺติ อคฺคิหุต ปริจรนฺติ(๔) ฯ อิมินา สุทฺธีติ อิมนิ า
คยาย อุมฺมุชชฺ นาทินา อคฺคิปริจรเณน จ ปาปมลโต สุทฺธิ
ปาปปวาหนา สสารสุทฺธิ เอว วา โหตีติ เอวทิฏิกา หุตฺวาติ
อตฺโถ ฯ
อุมฺมุชชฺ นาทิ เจตฺถ นิทสฺสนมตฺต วุตฺตนฺติ ทฏพฺพ ฯ
เตสุ หิ เกจิ อุทกวาส วสนฺติ เกจิ อุทกฺชลึ(๕) เทนฺติ เกจิ
ตสฺมึ อุทเก ตฺวา จนฺทิมสูริเย อนุปริวตฺตนฺติ เกจิ อเนกสหสฺสวาร สาวิตฺติอาทิเก ชปนฺติ เกจิ อินฺท อาคจฺฉาติอาทินา วิชฺโจชส(๖) อวฺหายนฺติ เกจิ มหตุปฏาน กโรนฺติ ฯ
เอวฺจ กโรนฺตา เกจิ โอตรนฺติ เกจิ อุตฺตรนฺติ เกจิ
# ๑. ม. สมฺพหุลา ชฏิลาติ ฯ ๒. ม. อิติ สทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๓. สี. ม. อิธูมรมฺภปูชาทิเก ฯ ๔. สี. ปริชุหนฺติ ฯ
# ๕. ม. อุทกสฺสฺชลึ ฯ ๖. สี. วิสมุจฺฉาชป ฯ ม. วิชฺชาชป ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ชฏิลสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๑๕
อุตฺตริตฺวา สุทฺธิกอาจมน กโรนฺติ เกจิ อนฺโตอุทเก ิตา
ตนฺตี วาเทนฺติ วีณ (๑) วาเทนฺตีติ เอวมาทิกา นานปฺปการกิรยิ า
ทสฺเสนฺติ ฯ ยสฺมา วา เต เอวรูปา วิการกิริยา กโรนฺตาป
ตสฺมึ อุทเก นิมฺมุชฺชนุมฺมชุ ฺชนปุพฺพกเมว กโรนฺติ ตสฺมา ต
สพฺพ นิมฺมุชชฺ นุมฺมุชชฺ นนฺโตคธเมว กตฺวา อุมฺมุชชฺ นฺตีติปอาทิ
วุตฺต ฯ เอว ตตฺถ อากุลพฺยากุเล(๒) วตฺตมาเน อุปริปพฺพเต ิโต
ภควา เตส ต โกลาหล สุตฺวา กินฺนุ โข เอตนฺติ โอโลเกนฺโต
ต กิริยาวิการ อทฺทส ต สนฺธาย วุตตฺ  อทฺทสา โข
ภควา ฯเปฯ อิมินา สุทฺธีติ ต วุตฺตตฺถเมว ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต อตฺถ อุทโกโรหนาทิอสุทฺธิมคฺเค
เตส สุทฺธิมคฺคปรามสน สจฺจาทิเก จ สุทฺธิมคฺเค อตฺตโน
อวิปรีตาวโพธ สพฺพาการโต วิทิตฺวา ฯ อิม อุทานนฺติ
อิม อุทกสุทธฺ ิยา อสุทฺธิมคฺคภาวทีปก (๓) สจฺจาทิธมฺมานฺจ ยาถาวโต
สุทฺธิมคฺคภาวทีปก อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ น อุทเกน สุจิ โหตีติ เอตฺถ อุทเกนาติ
อุทกุมฺมุชฺชนาทินา ฯ อุทกุมฺมุชฺชนาทิ หิ อิธ อุตฺตรปทโลเปน
อุทกนฺติ วุตฺต ยถา รูปภโว รูปนฺติ ฯ อถวา อุทเกนาติ
อุมฺมุชฺชนาทิกิริยาย สาธนภูเตน อุทเกน สุจิ สตฺตสฺส สุทฺธิ นาม
# ๑. ม. ตนฺติ วาเทนฺติ วีณ ฯ ๒. สี. ม. อากุลพฺยากุเล ฯ
# ๓. สี. ม. อุทกสุทฺธิยา อสุทฺธิมคฺคภาวทีปก ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๑๑๖
น โหติ นตฺถีติ อตฺโถ ฯ อถวา สุจีติ เตน ยถาวุตฺเตน
อุทเกน สุจิ ปาปมลโต สุทฺโธ นาม สตฺโต น โหติ ฯ
กสฺมา พเหฺวตฺถ นฺหายตี ชโน ฯ ยทิ หิ อุทโกโรหนาทินา
ยถาวุตฺเตน ปาปสุทฺธิ นาม สิยา พหุ เอตฺถ อุทเก ชโน
นฺหายติ มาตุฆาตาทิปาปกมฺมการี อฺโ จ โคมหึสาทิโก
อนฺตมโส มจฺฉกจฺฉเป อุปาทาย ตสฺส สพฺพสฺสาป ปาปสุทฺธิ
สิยา น ปเนว โหติ ฯ กสฺมา นฺหานสฺส(๑) ปาปเหตูน
อปฺปฏิปกฺขภาวโต ฯ ย หิ ย วินาเสติ โส ตสฺส ปฏิปกฺโข
ยถา อาโลโก อนฺธการสฺส วิชชฺ า จ อวิชชฺ าย น เอว
นฺหาน ปาปสฺส ฯ ตสฺมา นิฏเมตฺถ คนฺตพฺพ น อุทเกน
สุจิ โหตีติ ฯ
เยน ปน สุจิ โหติ ต ทสฺเสตุ ยมฺหิ สจฺจฺจาติอาทิมาห ฯ ตตฺถ ยมฺหีติ ยสฺมึ ปุคฺคเล ฯ สจฺจนฺติ วจีสจฺจฺจ
วิรติสจฺจฺจ ฯ อถวา สจฺจนฺติ าณสจฺจฺเจว ปรมตฺถสจฺจฺจ ฯ ธมฺโมติ อริยมคฺคธมฺโม ผลธมฺโม จ โส สพฺโพป
ยสฺมึ ปุคฺคเล อุปลพฺภติ โส สุจิ โส จ พฺราหฺมโณติ
โส อริยปุคฺคโล วิเสสโต ขีณาสโว อจฺจนฺตสุทฺธิยา สุจิ จ
พฺราหฺมโณ จ(๒) ฯ กสฺมา ปเนตฺถ สจฺจ ธมฺมโต วิสุ กตฺวา
คหิต สจฺจสฺส พหูปการตฺตา ฯ ตถา หิ สจฺจ เว อมตา
# ๑. ม. นหานสฺส ฯ ๒. ม. จาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ พาหิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๑๗
วาจา ฯ (๑) สจฺจ หเว สาธุตร รสาน (๒) สจฺเจ อตฺเถ จ ธมฺเม
จ อาหุ สนฺโต ปติฏิตา ฯ สจฺเจ ิตา สมณพฺราหฺมณา
จาติอาทินา (๓) อเนเกสุ สุตฺตปเทสุ สจฺจคุณา ปกาสิตา ฯ
สจฺจวิปริยสฺส จ เอก ธมฺม อตีตสฺส มุสาวาทิสฺส ชนฺตุโน ฯ (๔)
อภูตวาที นิรย อุเปตีติ (๕) จ อาทินา ปกาสิตาติ ฯ
นวมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
พาหิยสุตฺตวณฺณนา
ทสเม พาหิโยติ ตสฺส นาม ฯ ทารุจีริโยติ ทารุมยจีโร ฯ สุปฺปารเกติ เอวนามเก ปฏฏเน วสติ ฯ โก ปนาย
พาหิโย กถฺจ ทารุจีรธโร (๖) อโหสิ กถ สุปปฺ ารเก ปฏฏเน
ปฏิวสตีติ
ตตฺราย อนุปุพฺพีกถา อิโต กิร กปฺปสตสหสฺส
มตฺถเก ปทุมุตฺตรสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล เอโก กุลปุตฺโต หสวตีนคเร ทสพลสฺส ธมฺมเทสน สุณนฺโต สตฺถาร เอก ภิกฺขุ
ขิปฺปาภิฺาน เอตทคฺเค เปนฺต ทิสฺวา (๗)อุฬาโร วตาย (๗)
ภิกฺขุ โย สตฺถารา เอว เอตทคฺเค ปยติ อโห วตาหมฺป
# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๓๕๗/๔๑๒ ฯ ๒. ส. ส. ๑๕/๘๔๑๓๑๕ ฯ
# ขุ. สุ. ๒๕/๓๑๑/๓๖๐ ฯ ๓. ขุ. ชา. ๒๘/๓๘๕/๑๔๐ ฯ
# ๔. ขุ. ธ. ๒๕/๒๓/๓๘ ฯ ๕. ขุ. ธ. ๒๕/๓๒/๕๕ ฯ
# ๖. ม. ทารุจีริโย ฯ ๗. ม. มหา วตาย ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๑๑๘
อนาคเต เอวรูปสฺส สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส สาสเน ปพฺพชิตฺวา
สตฺถารา เอทิเส าเน เอตทคฺเค เปตพฺโพ ภเวยฺย ยถาย
ภิกฺขูติ ต านนฺตร ปตฺเถตฺวา ตทนุรูป อธิการกมฺม กตฺวา
ยาวชีว ปฺุ กตฺวา สคฺคปรายโณ หุตฺวา เทวมนุสฺเสสุ
สสรนฺโต กสฺสปทสพลสฺส สาสเน ปพฺพชิตฺวา ปริปุณฺณสีโล
สมณธมฺม กโรนโตว ชีวติ กฺขย ปตฺวา เทวโลเก นิพฺพตฺติ ฯ
โส เอก พุทธฺ นฺตร เทวโลเก วสิตฺวา อิมสฺมึ พุทธฺ ุปฺปาเท
พาหิยรฏเ กุลเคเห ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ต พาหิยรฏเ ชาตตฺตา
พาหิโยติ สฺชานึสุ ฯ โส วยปฺปตฺโต ฆราวาส วสนฺโต
วณิชฺชตฺถาย พหูน ภณฺฑาน นาว ปูเรตฺวา สมุทฺท ปวิสิตฺวา
อปราปร สฺจรนฺโต สตฺต วาเร (๑)สิทฺธิยาโตฺร จ อตฺตโน (๑)
นคร อุปคฺฉิ ฯ
อฏมวาเร ปน สุวณฺณภูมึ คมิสฺสามีติ อาโรปตภณฺโฑ
นาว อภิรุหิ ฯ นาวา มหาสมุทฺท อชฺโฌคาเหตฺวา อิจฺฉิตปฺปเทส(๒) อปฺปตฺวาว สมุทฺทมชฺเฌ วิปนฺนา ฯ มหาชโน
มจฺฉกจฺฉปภกฺโข อโหสิ ฯ พาหิโย ปน เอก นาวาผลก คเหตฺวา
ตรนฺโต อูมิเวเคน มนฺทมนฺท ขิปมาโน สตฺตเม ทิวเส
สุปฺปารกปฏฏนปฺปเทเส(๓) ตีร ปาปุณิ ฯ โส วตฺถาน ภสฺสิตวฺ า
# ๑. สี. สิทธฺ ตฺโถว อตฺตโน ฯ ม. สิทฺธึเยว ปริสาย อตฺตโน ฯ
# ๓.ม . อิจฺฉิตเทส ฯ ๓. ม. สุปฺปารกปฏฏนสมีเป ฯ
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*เลมที่ ๑๙ พาหิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๑๙
สมุทฺเท ปติตตฺตา ชาตรูเปเนว สมุทฺทตีเร นิปนฺโน ปริสฺสม
วิโนเทตฺวา อสฺสาสมตฺต ลภิตฺวา อุฏ าย ลชฺชาย คุมฺพนฺตร
ปวิสิตฺวา โกปนจฺฉาทน (๑) อฺ กิฺจิ อปสฺสนฺโต อกฺกนาฬานิ
ฉินฺทิตฺวา วาเกหิ ปลิเวเตฺวา นิวาสนปารุปนานิ กตฺวา
อจฺฉาเทสิ ฯ เกจิ ปน ทารุผลกานิ วิชฌ
ฺ ิตฺวา วาเกน
อาวุณิตฺวา นิวาสนปารุปน กตฺวา อจฺฉาเทสีติ วทนฺติ ฯ
เอว สพฺพถาป ทารุมยจีรธาริตาย ทารุจีริโยติ ปุรมิ โวหาเรน
พาหิโยติ จ ปฺายิตฺถ ฯ
ต เอก กปาล คเหตฺวา วุตฺตนิยาเมน สุปฺปารกปฏฏเน
ปณฺฑาย จรนฺต ทิสฺวา มนุสฺสา จินฺเตสุ สเจ โลเก อรหนฺโต
นาม โหนฺติ เอววิเธหิ ภวิตพฺพ กินฺนุ โข อย อยฺโย
วตฺถ ทียมาน คณฺหาติ(๒) อุทาหุ อปฺปจฺฉตาย น คเณฺหยฺยาติ
วีมสนฺตา นานาทสานิ(๓) วตฺถานิ อุปเนสส ฯ โส จินฺเตสิ สจาห
อิมินา นิยาเมน นาคมิสฺส นยิเม เอว มยิ ปสีเทยฺยย ยนฺนูนาห
อิมานิ ปฏิกขฺ ิปตฺวา อิมินาว นีหาเรน วิหเรยฺย เอว เม
ลาภสกฺกาโร อุปฺปชฺชิสฺสตีติ ฯ โส เอว จินฺเตตฺวา โกหฺเ
ตฺวา วตฺถานิ น ปฏิคฺคณฺหิ ฯ มนุสสฺ า อโห อปฺปจฺโฉ
วตาย อยฺโยติ ภิยฺโยโส มตฺตาย ปสนฺนมานสา มหนฺต
สกฺการสมฺมาน กรึสุ ฯ
# ๑. ม. อจฺฉาทน ฯ ๒. ม. คณฺเหยฺย ฯ ๓. สี. ม. นานาทิสาหิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๑๒๐
โสป ภตฺตกิจฺจ กตฺวา อวิทูรฏาเน เอก เทวายตน
อคมาสิ ฯ มหาชโน เตน สทฺธึ เอว คนฺตฺวา ต เทวายตน
ปฏิชคฺคิตฺวา อทาสิ ฯ โส อิเม มยฺห จีรธารณมตฺเต ปสีทิตฺวา
เอววิธ สกฺการสมฺมาน กโรนฺติ เอเตส มยา อุกฺกฏวุตฺตินา
ภวิตุ วฏฏตีติ สลฺลหุกปริกฺขาโร อปฺปจฺโฉว หุตฺวา วิหาสิ ฯ
อรหาติ ปน เตหิ สมฺภาวียมาโน อรหาติ อตฺตาน อมฺิ
อุปรูปริ จสฺส สกฺการครุกาโร อภิวฑฺฒิ ลาภี จ อโหสิ
อุฬาราน ปจฺจยาน ฯ เตน วุตฺต เตน โข ปน สมเยน
พาหิโย ทารุจีริโย สุปฺปารเก ปฏิวสติ สมุทฺทตีเร สกฺกโต
โหติ (๑) ครุกโตติอาทิ ฯ
ตตฺถ สกฺกโตติ สกฺกจฺจ อาทเรน อุปฏานวเสน
สกฺกโต ฯ ครุกโตติ คุณวิเสสยุตฺโตติ อธิปฺปาเยน ปาสาณจฺฉตฺต
วิย ครุกรณวเสน ครุกโต ฯ มานิโตติ มนสา สมฺภาวนวเสน มานิโต ฯ ปูชิโตติ ปุปฺผคนฺธาทีหิ ปูชาวเสน ปูชิโต ฯ
อปจิโตติ อภิปฺปสนฺนจิตฺเตหิ มคฺคทานอาสนาภิหรณาทิวเสน
อปจิโต ฯ ลาภี จีวร ฯเปฯ ปริกฺขารานนฺติ ปณีตปฺปณีตาน
อุปรูปริ อุปนียมานาน จีวราทีน จตุนฺน ปจฺจยาน ลภนวเสน
ลาภี ฯ
อปโร นโย สกฺกโตติ สกฺการปฺปตฺโต ฯ ครุกโตติ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ พาหิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๒๑
ครุการปฺปตฺโต ฯ มานิโตติ พหุมานิโต มนสา ปยายิโต จ ฯ
ปูชิโตติ จตุปจฺจยาภิปูชาย ปูชิโต ฯ อปจิโตติ อปจายนปฺปตฺโต ฯ ยสฺส หิ จตฺตาโร ปจฺจเย สกฺกตฺวา สุอภิสงฺขเต
ปณีตปฺปณีเต เทนฺติ โส สกฺกโต ฯ ยสฺมึ ครุภาว ปจฺจุปฏเปตฺวา เทนฺติ โส ครุกโต ย มนสา ปยายนฺติ พหุมฺนฺติ
จ โส มานิโต ฯ ยสฺส สพฺพเมต (๑) ปูชนวเสน กโรนฺติ โส
ปูชิโต ฯ ยสฺส อภิวาทนปจฺจุฏานฺชลิกมฺมาทิวเสน ปรมนิปจฺจการ กโรนฺติ โส อปจิโต ฯ พาหิยสฺส ปน เต
สพฺพเมต อกสุ ฯ เตน วุตฺต พาหิโย ทารุจีริโย สุปฺปารเก
ปฏิวสติ สกฺกโตติอาทิ ฯ เอตฺถ จ จีวร โส อคฺคณฺหนฺโตป
เอหิ ภนฺเต อิม วตฺถ ปฏิคฺคณฺหาติ (๒)อุปนามนวเสน จีวรสฺสาป
ลาภีเตฺวว วุตฺโต ฯ
รโหคตสฺสาติ รหสิ คตสฺส ฯ ปฏิสลฺลีนสฺสาติ เอกีภูตสฺส พหูหิ มนุสฺเสหิ อรหาติ วุจฺจมานสฺส ตสฺส อิทานิ
วุจฺจมานากาเรน เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ จิตฺตสฺส มิจฺฉาสงฺกปฺโป อุปฺปชฺชิ ฯ กถ เย จ(๓) โข เกจิ โลเก อรหนฺโต
วา อรหตฺตมคฺค วา สมาปนฺนา อห เตส อฺตโรติ ฯ
ตสฺสตฺโถ เย อิมสฺมึ สตฺตโลเก กิเลสารีน หตตฺตา ปูชาสกฺการาทีนฺจ อรหภาเวน อรหนฺโต วา(๔) เตส กิเลสารีน (๔)
# ๑. สพฺพมฺเปต ฯ ๒. ม. ปฏิคฺคณฺหีติ ฯ ๓. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๔. ม. เย กิเลสารีน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๑๒๒
หนเนน อรหตฺตมคฺค สมาปนฺนา เตสุ อห เอโกติ ฯ
ปุราณสาโลหิตาติ ปุริมสฺมึ ภเว (๑) สาโลหิตา พนฺธุสทิสา(๑)
เอกโต กตสมณธมฺมา เทวตา ฯ เกจิ ปน ปุราณสาโลหิตาติ
ปุราณกาเล ภวนฺตเร สาโลหิตา มาตุภูตา เอกา เทวตาติ
วทนฺติ ต อฏกถาย ปฏิกฺขิปตฺวา ปุริโมเยวตฺโถ คหิโต ฯ
ปุพฺเพ กิร กสฺสปทสพลสฺส สาสเน โอสกฺกมาเน
สามเณราทีน วิปฺปการ ทิสฺวา สตฺต ภิกฺขู สเวคปฺปตฺตา
ยาว สาสน น อนฺตรธายติ ตาว อตฺตโน ปติฏ กริสฺสามาติ
สุวณฺณเจติย วนฺทิตฺวา อรฺ ปวิฏา เอก ปพฺพต ทิสฺวา
ชีวิเต สาลยา นิวตฺตนฺตุ นิราลยา อิม ปพฺพต อภิรุหนฺตูติ
วตฺวา นิสฺเสณึ พนฺธิตฺวา สพฺเพ ต ปพฺพต อภิรุยฺห นิสฺเสณึ
ปาเตตฺวา สมณธมฺม กรึสุ ฯ เตสุ สฆตฺเถโร เอกรตฺตาติกฺกเมเนว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ โส อุตฺตรกุรุโต ปณฺฑปาต
อาเนตฺวา เต ภิกฺขู อาห อาวุโส อิโต ปณฺฑปาต
ปริภฺุชถาติ ฯ เต ตุเมฺห ภนฺเต อตฺตโน อานุภาเวน เอว
อกตฺถ มยมฺป สเจ ตุเมฺห วิย วิเสส นิพฺพตฺเตสฺสาม สยเมว
อาหริตฺวา ภฺุชิสฺสามาติ ภฺุชิตุ น อิจฺฉึสุ ฯ ตโต ทุติยทิวเส
ทุติยตฺเถโร อนาคามิผล ปาปุณิ โสป ตเถว ปณฺฑปาตมาทาย
ตตฺถ คนฺตฺวา อิตเร นิมนฺเตสิ เตป ตเถว ปฏิกฺขปิ สุ ฯ
# ๑. สี. โลหิตพทฺธปริสา ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 123

*เลมที่ ๑๙ พาหิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๒๓
เตสุ อรหตฺตปฺปตฺโต ปรินิพฺพายิ อนาคามี สุทฺธาวาสภูมิย
นิพฺพตฺติ ฯ อิตเร ปน ปฺจ ชนา ฆเฏนฺตา วายมนฺตาป
วิเสส นิพฺพตฺเตตุ นาสกฺขึสุ ฯ เต อสกฺโกนฺตา ตตฺเถว
ปริสุสฺสิตฺวา เทวโลเก นิพฺพตฺตา เอก พุทฺธนฺตร เทเวสุเยว
สสริตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท เทวโลกโต จวิตฺวา ตตฺถ ตตฺถ
กุลฆเร นิพฺพตฺตึสุ ฯ เตสุ หิ เอโก ปุกฺกุสาติ (๑) ราชา อโหสิ
เอโก กุมารกสฺสโป เอโก ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต เอโก สภิโย
ปริพฺพาชโก เอโก พาหิโย ทารุจีริโย ฯ ตตฺถ โย โส
อนาคามี พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺโต ต สนฺธาเยต วุตฺต ปุราณสาโลหิตา เทวตาติ ฯ เทวปุตฺโตป หิ เทวธีตา วิย เทโวเอว
เทวตาติ กตฺวา เทวตาติ วุจฺจติ อถโข อฺตรา เทวตาติอาทีสุ วิย ฯ อิธ ปน พฺรหฺมา เทวตาติ อธิปฺเปโต ฯ
ตสฺส หิ พฺรหฺมโุ น ตตฺถ นิพฺพตฺตสมนนฺตรเมว อตฺตโน
พฺรหฺมสมฺปตฺตึ โอโลเกตฺวา อาคตฏาน อาวชฺเชนฺตสฺส สตฺตนฺน
ชนาน ปพฺพต อารุยฺห สมณธมฺมกรณ ตตฺเถกสฺส ปรินิพฺพุตภาโว อนาคามิผล ปตฺวา อตฺตโน จ เอตฺถ นิพฺพตฺตภาโว
อุปฏาสิ ฯ โส กตฺถ นุ โข อิตเร ปฺจ ชนาติ อาวชฺเชนฺโต
กามาวจรเทวโลเก เตส นิพฺพตฺตภาว ตฺวา อปรภาเค
กาลานุกาล กินฺนุ โข กโรนฺตีติ เตส ปวตฺตึ โอโลเกติเยว ฯ
# ๑. ม. ปกฺกุสาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๑๒๔
อิมสฺมึ ปน กาเล กห นุ โขติ อาวชฺเชนฺโต พาหิย สุปฺปารกปฏฏน อุปนิสฺสาย ทารุจีรธารึ โกหฺเน ชีวิก กปฺเปนฺต
ทิสฺวา อย มยา สทฺธึ ปุพฺเพ นิสฺเสณึ พนฺธิตฺวา ปพฺพต
อภิรุหิตฺวา สมณธมฺม กโรนฺโต อติสลฺเลขวุตฺติยา ชีวิเต
อนเปกฺโข อรหตาป อาภต ปณฺฑปาต อปริภฺุชิตฺวา อิทานิ
สมฺภาวนาธิปฺปาโย อนรหาว อรหตฺต ปฏิชานิตฺวา วิจรติ
ลาภสกฺการสิโลก นิกามยมาโน ทสพลสฺส จ นิพพฺ ตฺตภาว
น ชานาติ หนฺท น สเวเชตฺวา พุทฺธุปฺปาท ชานาเปสฺสามีติ
ตาวเทว พฺรหฺมโลกโต โอตริตฺวา รตฺติภาเค สุปฺปารกปฏฏเน
ทารุจีริยสฺส สมฺมุเข ปาตุรโหสิ ฯ พาหิโย อตฺตโน วสนฏาเน
อุฬาโรภาส ทิสฺวา กินฺนุ โข เอตนฺติ พหิ นิกฺขมิตฺวา
โอโลเกนฺโต อากาเส ิต มหาพฺรหฺมาน ทิสฺวา อฺชลึ ปคฺคยฺห
เก ตุเมฺหติ ปุจฺฉิ ฯ อถสฺส โส พฺรหฺมา อหนฺเต โปราณกสหาโย ตทา อนาคามิผล ปตฺวา พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺโต
ตฺวมฺปน กิฺจิ วิเสส นิพพฺ ตฺเตตุ อสกฺโกนฺโต ตทา ปุถุชชฺ นกาลกิริย กตฺวา สสรนฺโต อิทานิ ติตถฺ ิยเวสธารี อนรหา ว
สมาโน อรหา อหนฺติ อิม ลทฺธึ คเหตฺวา วิจรสีติ ตฺวา
อาคโต เนว โข ตฺว พาหิย อรหา ปฏินิสฺสชฺเชต ปาปก
ทิฏิคต มา เต อโหสิ ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขาย สมฺมาสมฺพุทฺโธ โลเก อุปฺปนฺโน ฯ โส หิ ภควา อรหา คจฺฉ
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*เลมที่ ๑๙ พาหิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๒๕
น ปยิรุปาสสฺสูติ อาห ฯ เตน วุตฺต อถโข พาหิยสฺส
ทารุจีริยสฺส ปุราณสาโลหิตา เทวตาติอาทิ ฯ
ตตฺถ อนุกมฺปกาติ อนุคฺคหสีลา กรุณาธิกา ฯ อตฺถกามาติ หิตกามา เมตฺตาธิกา ฯ ปุริมปเทน เจตฺถ พาหิยสฺส
ทุกฺขาปนยนกามต ตสฺสา เทวตาย ทสฺเสติ ปจฺฉิเมน
หิตูปสหาร ฯ เจตสาติ อตฺตโน จิตฺเตน เจโตสีเสน เจตฺถ
เจโตปริยาณ คหิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ เจโตปริวิตกฺกนฺติ ตสฺส
จิตฺตปฺปวตฺตึ ฯ อฺายาติ ชานิตฺวา ฯ เตนุปสงฺกมีติ เสยฺยถาป
นาม พลวา ปุริโส สมิฺชิต วา พาห ปสาเรยฺย ปสาริต
วา พาห สมิฺเชยฺย เอวเมว พฺรหฺมโลเก อนฺตรหิโต
พาหิยสฺส ปุรโต ปาตุภวนวเสน อุปสงฺกมิ ฯ เอตทโวจาติ
เย โข เกจิ โลเก อรหนฺโต วาติอาทิปวตฺตมิจฺฉปริวิตกฺก
พาหิย สโหฒ (๑) โจร คณหนฺโต วิย เนว โข ตฺว พาหิย
อรหาติอาทิก เอต อิทานิ วุจฺจมาน วจน พฺรหฺมา อโวจ ฯ
เนว โข ตฺว พาหิย อรหาติ เอเตน ตทา พาหิยสฺส
อเสกฺขภาว ปฏิกฺขิปติ นาป อรหตฺตมคฺค วา สมาปนฺโนติ
เอเตน เสกฺขภาว อุภเยนปสฺส อนริยภาวเมว ทีเปติ ฯ
สาป เต ปฏิปทา นตฺถิ ยาย พาหิย(๒) ตฺว อรหา วา
อสฺส อรหตฺตมคฺค วา สมาปนฺโนติ อิมินา ปนสฺส
# ๑. สี. สภณฺฑ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๑๒๖
กลฺยาณปุถุชชฺ นภาวมฺป ปฏิกฺขิปติ ฯ
ตตฺถ ปฏิปทาติ สีลวิสุทฺธิอาทโย ฉ วิสุทฺธิโย ฯ ปฏิปชฺชติ
เอตาย อริยมคฺเคติ ปฏิปทา ฯ อสฺสสีติ(๑) ภเวยฺยาสิ ฯ
อยฺจสฺส อรหตฺตาธิมาโน กึ นิสฺสาย อุปฺปนฺโนติ
อปฺปจฺฉตาย สนฺตุฏิตาย สลฺเลขตาย ทีฆรตฺต กตาธิการตฺตา ตทงฺคปฺปหานวเสน กิเลสาน วิหตตฺตา อรหตฺตาธิมาโน อุปฺปนฺโนติ เกจิ วทนฺติ ฯ อปเร ปนาหุ พาหิโย
ปมาทิชฺฌานจตุกฺกลาภี ตสฺมาสฺส วิกฺขมฺภนปฺปหาเนน กิเลสาน
อสมุทาจารโต อรหตฺตาธิมาโน อุปฺปชฺชตีติ ฯ ตทุภยมฺป เตส
มติมตฺตเมว สมฺภาวนาธิปฺปาโย ลาภสกฺการสิโลก นิกามยมาโนติ จ อฏกถาย อาคตตฺตา ฯ ตสฺมา วุตฺตนเยเนเวตฺถ
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
อถ พาหิโย อากาเส ตฺวา กเถนฺต มหาพฺรหฺมาน
โอโลเกตฺวา จินฺเตสิ อโห ภาริย วต กมฺม ยมห อรหาติ
จินฺเตสึ อยฺจ อรหตฺตคามินี ปฏิปทาป เต นตฺถีติ วทติ
อตฺถิ นุ โข โลเก โกจิ อรหาติ ฯ อถ น ปุจฺฉิ ฯ
เตน วุตฺต อถ เก จรหิ เทวเต โลเก อรหนฺโต วา
อรหตฺตมคฺค วา สมาปนฺนาติ ฯ
ตตฺถ อถาติ ปุจฺฉารมฺเภ นิปาโต ฯ เก จรหีติ เก
# ๑. ม. อสฺสาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ พาหิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๒๗
เอตรหิ ฯ โลเกติ โอกาสโลเก อย เหตฺถ อธิปฺปาโย
ภาชนโลกภูเต สกลชมฺพทุ ีปตเล กสฺมึ าเน อรหนฺโต
วา อรหตฺตมคฺค วา สมาปานฺนา เอตรหิ วิหรนฺติ ยตฺถ
มยนฺเต อุปสงฺกมิตฺวา เตส โอวาเท ตฺวา วฏฏทุกฺขโต
มฺุจิสฺสามาติ (๑) ฯ อุตตฺ เรสูติ สุปฺปารกปฏฏนโต ปุพฺพุตฺตรทิสาภาคตาย(๒) สนฺธาย วุตตฺ  ฯ
อรหนฺติ อารกตฺตา อรห ฯ อารกา หิ โส สพฺพกิเลเสหิ สุวทิ ูรวิทูเร ิโต มคฺเคน สวาสนาน กิเลสาน
วิทฺธสิตตฺตา ฯ อรีน วา หตตฺตา อรห ฯ ภควตา หิ
กิเลสารโย อนวเสสโต อริยมคฺเคน หตา สมุจฺฉินฺนาติ ฯ
อราน วา หตตฺตา อรห ฯ ยฺจ อวิชฺชาภวตณฺหามยนาภิ
ปฺุาทิอภิสงฺขาราร ชรามรณเนมิ อาสวสมุทยมเยน อกฺเขน
วิชฺฌิตฺวา ติภวรเถ สมาโยชิต อนาทิกาลปฺปวตฺต สสารจกฺก
ตสฺสาเนน โพธิมณฺเฑ วีริยปาเทหิ สีลปวิย ปติฏาย สทฺธาหตฺเถน กมฺมกฺขยกราณผรสุ คเหตฺวา สพฺเพป อรา หตา
[๓] วิทฺธสิตาติ ฯ อรหตีติ วา อรห ฯ ภควา หิ สเทวเก
โลเก อคฺคทกฺขิเณยฺยตฺตา อุฬาเร จีวราทิปจฺจเย ปูชาวิเสสฺจ
อรหติ ฯ รหาภาวโต วา อรห ฯ ตถาคโต หิ สพฺพโส
# ๑. ม. มุจฺจิสฺสามาติ ฯ ๒. สี. ม. ปุพฺพุตฺตรทิสาภาค สนฺธาย ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร วิหตาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๑๒๘
สมุจฺฉินฺนราคาทิกิเลสตฺตา ปาปกิเลสสฺสาป อสมฺภวโต ปาปกรเณ รหาภาวโตป อรหนฺติ วุจฺจติ ฯ
สมฺมา สามฺจ สพฺพธมฺมาน พุทฺธตฺตา สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ
ภควา หิ อภิฺเยฺเย ธมฺเม อภิฺเยฺยโต ปริฺเยฺเย ธมฺเม
ปริฺเยฺยโต ปหาตพฺเพ ธมฺเม ปหาตพฺพโต สจฺฉิกาตพฺเพ ธมฺเม
สจฺฉิกาตพฺพโต ภาเวตพฺเพ ภาเวตพฺพโต อภิสมฺพชุ ฺฌิ ฯ
วุตฺตเฺหต
อภิฺเยฺย อภิฺาต ภาเวตพฺพฺจ ภาวิต
ปหาตพฺพ ปหีนมฺเม ตสฺมา พุทฺโธสฺมิ พฺราหฺมณาติ (๑) ฯ
อปจ กุสเล ธมฺเม อนวชฺชสุขวิปากโต อกุสเล ธมฺเม
สาวชฺชทุกฺขวิปากโตติอาทินา สพฺพตฺติกทุกาทิวเสน (๒) อยมตฺโถ
เนตพฺโพ ฯ อิติ อวิปรีต สยมฺภุาเณน สพฺพาการโต สพฺพธมฺมาน อภิสมฺพุทฺธตฺตา สมฺมาสมฺพุทฺโธติ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ
วิตฺถาโร ปน วิสุทฺธิมคฺเค (๓) อาคตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ
อรหตฺตายาติ อคฺคผลปฏิลาภาย ฯ ธมฺม เทเสตีติ อาทิกลฺยาณาทิคุณวิเสสยุตฺต สีลาทิปฏิปทาธมฺม สมถวิปสฺสนาธมฺมเมว วา เวเนยฺยชฺฌาสยานุรูป อุปทิสติ กเถติ ฯ
สเวชิโตติ ธิรตฺถุ วต โภ ปุถชุ ชฺ นภาวสฺส เยนาห
# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๓๗๗/๔๔๔ ฯ ม. ม. ๑๓/๖๐๙/๕๕๔ ฯ
# ๒. สี. สพฺพาการวเสน ฯ ๓. วิสทุ ธิมคฺค. ฉอนุสฺสตินิเทส. ๑/๒๕๘ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ พาหิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๒๙
อนรหาว สมาโน อรหาติ อมฺึ สมฺมาสมฺพุทฺธฺจ โลเก
อุปฺปชฺชิตฺวา ธมฺม เทเสนฺต น ชานึ ทุชฺชาน โข ปนิทฺ ชีวิต
ทุชฺชาน มรณนฺติ สเวคมาปาทิโต เทวตาวจเนน ยถาวุตฺเตนากาเรน สวิคฺคมานโสติ อตฺโถ ฯ ตาวเทวาติ ตสฺมึเยว ขเณ ฯ
สุปฺปารกา ปกฺกามีติ พุทฺโธติ นามสวเนน (๑) อุปฺปนฺนาย พุทฺธารมฺมณาย ปติยา สเวเคน จ โจทิยมานหทโย สุปปฺ ารกปฏฏนโต
สาวตฺถึ อุทฺทิสฺส ปกฺกนฺโต ฯ สพฺพตฺถ เอกรตฺติปริวาเสนาติ
สพฺพสฺมึ มคฺเค เอกรตฺติวาเสเนว อคมาสิ ฯ สุปฺปารกปฏกนโต
หิ สาวตฺถี วีสโยชนสเต โหติ ตฺจาย เอตฺตก อทฺธาน
เอกรตฺติวาเสน อคมาสิ ฯ ยถา สุปฺปารกโต นิกฺขนฺโต ตทเหว
สาวตฺถึ สมฺปตฺโตติ ฯ
กถมฺปนาย เอว อคมาสิ เทวตานุภาเวน พุทฺธานุภาเวนาติป วทนฺติ ฯ สพฺพตฺถ เอกรตฺติปริวาเสนาติ ปน
วุตฺตตฺตา มคฺคสฺส จ วีสโยชนสติกตฺตา อนฺตรามคฺเค คามนิคมราชธานีสุ ยตฺถ ยตฺถ รตฺติย วสติ ตตฺถ ตตฺถ ทุตยิ  อรุณ
อนุฏาเปตฺวา สพฺพตฺถ เอกรตฺติวาเสเนว สาวตฺถึ อุปสงฺกมีติ
อยมตฺโถ ทีปโต โหตีติ ฯ นยิท เอว ทฏพฺพ ฯ สพฺพสฺมิมฺป
วีสโยชนสติเก มคฺเค เอกรตฺติวาเสนาติ อิสฺส อตฺถสฺส
อธิปฺเปตตฺตา ฯ เอกรตฺติมตฺต โส สกลสฺมึ ตสฺมึ มคฺเค วสิตฺวา
# ๑. ม. นามมฺป ภวเนน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๑๓๐
ปจฺฉิมทิวเส ปุพฺพณฺหสมเย สาวตฺถึ อนุปฺปตฺโตติ ฯ
ภควาป พาหิยสฺส อาคมน ตฺวา น ตาวสฺส
อินฺทฺริยานิ ปริปาก คตานิ ฯ ขณนฺตเร ปน ปริปาก คมิสฺสนฺตีติ
ตสฺส อินฺทฺรยิ าน ปริปาก อาคมยมาโน มหาภิกฺขุสฆปริวุโต ตสฺมึ
ขเณ สาวตฺถึ ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ โส จ เชตวน ปวิสิตฺวา
ภุตฺตปาตราเส กายาลสิยวิโมจนตฺถ อพฺโภกาเส จงฺกมนฺเต
สมฺพหุเล ภิกฺขู ปสฺสิตฺวา กห [๑] นุ โข เอตรหิ ภควาติ ปุจฺฉิ ฯ
ภิกฺขู ภควา สาวตฺถึ ปณฺฑาย ปวิฏิโติ วตฺวา ปุจฺฉึสุ
ตฺว ปน กุโต อาคโตติ ฯ สุปฺปารกปฏฏนโต อาคโตมฺหีติ ฯ
ทูรโตสิ อาคโต นิสีท ตาว ปาเท โธวิตฺวา มกฺเขตฺวา
โถก วิสฺสมาหิ อาคตกาเล สตฺถาร ทกฺขสีติ ฯ อหมฺภนฺเต
อตฺตโน ชีวติ นฺตราย น ชานามิ กติปยทิวเสหิ(๒) กตฺถจิป จิร
อฏตฺวา อนิสีทิตฺวา วีสโยชนสติก มคฺค อาคโต สตฺถาร
ปสฺสิตฺวาว วิสฺสมิสฺสามีติ วตฺวา ตรมานรูโป สาวตฺถึ
ปวิสิตฺวา อโนปมาย พุทฺธสิริยา วิโรจมาน ภควนฺต ปสฺสิ ฯ
เตน วุตฺต เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกฺขู อพฺโภกาเส
จงฺกมนฺติ ฯ อถโข พาหิโย ทารุจีริโย เยน เต ภิกฺขู
เตนุปสงฺกมีติอาทิ ฯ
ตตฺถ กหนฺติ กตฺถ ฯ นูติ สสเย โขติ ปทปูรเณ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร นุ โขติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. เกรตฺเต เนวมฺหิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ พาหิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๓๑
กสฺมึ นุ โข ปเทเสติ อตฺโถ ฯ (๑)ทสฺสนกามมฺหาติ ทฏุกามา ฯ
อมฺห ฯ มย หิ ต ภควนฺต อนฺโธ วิย จกฺขข พธิโร วิย โสต
มูโค วิย กลฺยาณวากฺกรณ หตฺถปาทวิกโล วิย หตฺถปาเท
ทลิทฺโท วิย ธนสมฺปท (๒) กนฺตารทฺธาน ปฏิปนฺโน วิย เขมนฺตภูมึ
โรคาภิภูโต วิย อาโรคฺย มหาสมุทฺเท ภินฺนนาโว วิย มหากุลลฺ 
ปสฺสิตุ อุปสงฺกมิตฺุจ อิจฺฉามาติ ทสฺเสติ ฯ ตรมานรูโปติ
ตรมานากาโร (๓)ปาสสิยสงฺคโห วา (๓) ฯ
ปาสาทิกนฺติ พตฺตึสมหาปุริสลกฺขณอสีติอนุพฺยฺชนพฺยามปฺปภาเกตุมาลาลงฺกตาย สมนฺตปาสาทิกาย อตฺตโน สรีรโสภาสมฺปตฺติยา รูปกายทสฺสนพฺยาวฏสฺส ชนสฺส สพฺพภาคโต
ปสาทาวห ฯ ปสาทนียนฺติ ทสพลจตุเวสารชฺชฉอสาธารณาณอฏารสอาเวณิกพุทฺธธมฺมปฺปภุติอปริมาณคุณคณสมนฺนาคตาย
ธมฺมกายสมฺปตฺติยา สริกขฺ กชนสฺส (๔) ปสาทนีย ปสีทิตพฺพยุตฺต
ปสาทก(๕) วา ฯ สนฺตินทฺ ฺริยนฺติ จกฺขฺวาทิปฺจินฺทฺริยโลลตาวิคเมน(๖)
วูปสนฺตปฺจินฺทฺริย ฯ สนฺตมานสนฺติ ฉฏสฺส มนินฺทฺริยสฺส
นิพฺพิเสวนภาวูปคมเนน วูปสนฺตมานส ฯ อุตฺตมทมถสมถมนุป-ฺ
ปตฺตนฺติ โลกุตฺตรปฺาวิมุตฺติเจโตวิมุตฺติสงฺขาต อุตฺตม ทมถ
สมถฺจ อนุปฺปตฺวา อธิคนฺตฺวา ิต ฯ ทนฺตนฺติ สุปริสุทฺธ# ๑. ม. ทสฺสนกามมฺหาติ ทฏุกามา อมฺห ฯ ๒. สี. รตนสมฺปท ฯ
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. สริกฺขกชนสฺส ฯ
# ๕. สี. ม. ปสาทารห ฯ ๖. ม. ...โลลภาวาปคมเนน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๑๓๒
กายสมาจารตาย เจว หตฺถปาทกุกฺกุจฺจาภาวโต ทวาทิอภาวโต(๑)
จ กาเยน ทนฺต ฯ คุตฺตนฺติ สุปริสุทธฺ วจีสมาจารตาย เจว
นิรตฺถกวาจาภาวโต ทวาทิอภาวโต (๒) จ วาจาย คุตฺต ฯ
ยตินฺทฺริยนฺติ สุปริสุทฺธมโนสมาจารตาย อริยิทฺธิโยเคน อพฺยาวฏอปฺปฏิสงฺขานุเปกฺขาภาวโต จ มนินฺทฺริยวเสน ยตินฺทฺริย ฯ
นาคนฺติ ฉนฺทาทิวเสน อคมนโต ปหีนาน ราคาทิกิเลสาน
ปุนานาคมนโต อปจฺจาคมนโต(๓) กสฺสจิป อาคุสฺส สพฺพถาป
อกรณโต ปุนพฺภวสฺส จ อคมนโตติ อิเมหิ การเณหิ นาค ฯ
เอตฺถ จ ปาสาทิกนฺติ อิมินา รูปกาเยน ภควโต ปมาณภูตต
ทีเปติ ปสาทนียนฺติ อิมนิ า ธมฺมกาเยน สนฺตินฺทรฺ ิยนฺติอาทินา เสเสหิ ปมาณภูตต ทีเปติ ฯ เตน จตุปฺปมาณิเก
โลกสนฺนิวาเส อนวเสสโต สตฺตาน ภควโต ปมาณภาโว
ปกาสิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
เอวภูตฺจ ภควนฺต อนฺตรวีถิย คจฺฉนฺต ทิสฺวา
จิรสฺส วต เม สมฺมาสมฺพุทฺโธ ทิฏโติ หฏตุฏโ  ปฺจวณฺณาย ปติยา นิรนฺตร ผุฏสรีโร(๔) ปติวิปฺผาริตวิวฏนิจฺจลโลจโน(๕)
ทิฏฏานโต ปฏาย โอณตสรีโร ภควโต สรีรปฺปภาเวมชฺฌ
อชฺโฌคาเหตฺวา ตตฺถ นิมมฺ ุชฺชนฺโต ภควโต สมีป อุปสงฺกมิตฺวา
# ๑. สี. ตาทิภาวโต ฯ ๒. สี. ทวารวาภาวโต ฯ
# ๓. ม. อย ปาโ นติถิ ฯ ๔. ม. ผุฏสรีโร ฯ
# ๕. ม. ปติวิปฺผาริตวิวฏนิจฺจลโลจโน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ พาหิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๓๓
ปฺจปติฏิเตน วนฺทิตฺวา ภควโต ปาเท สมฺพาหนฺโต
ปริจุมฺพนฺโต เทเสตุ เม ภนฺเต ภควา ธมฺมนฺติ อาห ฯ
เตน วุตฺต ภควโต ปาเทสุ(๑) สิรสา นิปติตฺวา ภควนฺต
เอตทโวจ เทเสตุ เม ภนฺเต ภควา ธมฺม เทเสตุ สุคโต
ธมฺม ย มมสฺส ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ
ตตฺถ สุคโตติ โสภนคมนตฺตา สุนฺทร าน คตตฺตา
สมฺมาคตตฺตา สมฺมาคทตฺตา สุคฺโต ฯ คมนมฺป หิ คตนฺติ
วุจฺจติ ตฺจ ภควโต โสภน ปริสุทฺธ อนวชฺช ฯ กึ ปน
ตนฺติ อริยมคฺโค ฯ เตน เหส คมเนน เขม ทิส อสชฺชมาโน
คโต อฺเป คเมตีติ โสภนคมนตฺตา สุคโต ฯ สุนฺทรฺเจส
าน อมต นิพฺพาน คโตติ สุนฺทร าน คตตฺตา สุคโต ฯ
สมฺมาคตตฺตา(๒) สุคโต เตน เตน มคฺเคน ปหีเน กิเลเส ปุน
อปจฺจาคมนโต ฯ วุตฺตเฺหต
โสตาปตฺติมคฺเคน เย กิเลสา ปหีนา เต กิเลเส น ปุเนติ
น ปจฺเจติ น ปจฺจาคจฺฉตีติ สุคโต ฯ สกทาคามิ ฯเปฯ
อรหตฺตมคฺเคน ฯเปฯ น ปจฺจาคจฺฉตีติ สุคโตติ ฯ (๓)
อถวา สมฺมา คตตฺตาติ ตีสุป อวตฺถาสุ สมฺมาปฏิปตฺติยา
คตตฺตา สุปฏิปนฺนตฺตาติ อตฺโถ ฯ ทีปงฺกรปาทมูลโต หิ ปฏาย
# ๑. ขุ. อุ. ๒๕/๔๘/๘๓ ปาเท ฯ ม. ปาเท ฯ
# ๒. ม. สมฺมา จ คตตฺตา ฯ ๓. ขุ. จูฬ. ๓๐/๑๙๒/๙๙ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๑๓๔
ยาว มหาโพธิมณฺฑา ตาว สมตึสปารมิปูริตาย สมฺมาปฏิตฺติยา าตตฺถจริยาย โลกตฺถจริยาย พุทฺธตฺถจริยาย
โกฏึ ปาปุณิตฺวา สพฺพโลกสฺส หิตสุขเมว ปริพฺรหู นฺโต สสฺสต
อุจฺเฉท กามสุข อตฺตกิลมถนฺติ อิเม อนฺเต อนุปคจฺฉนฺติยา
อนุตฺตราย โพชฺฌงฺคภาวนาสงฺขาตาย มชฺฌิมาย ปฏิปทาย
อริยสจฺเจสุ ตโต ปร สมธิคตธมฺมาธิปเตยฺโย (๑) สพฺพสตฺเตสุ
อวิสยาย สมฺมาปฏิปตฺติยา จ คโต ปฏิปนฺโนติ เอวมฺป สมฺมา
คตตฺตา สุคโต ฯ สมฺมา เจส คทติ ยุตฺตฏาเน ยุตฺตเมว
วาจ ภาสตีติ สุคโต ฯ วุตฺตมฺป เจต
กาลวาที ภูตวาที อตฺถวาที ธมฺมวาที วินยวาที
นิธานวตึ วาจ ภาสิตา กาเลน สาปเทส ปริยนฺตวตึ
อตฺถสฺหิตนฺติ ฯ (๒)
อปรมฺป วุตฺต ยา สา วาจา อภูตา อตจฺฉา
อนตฺถสฺหิตา ยา จ ปเรส อปฺปยา อมนาปา น ตถาคโต
ต วาจ ภาสตีติอาทิ ฯ (๓)
เอว สมฺมา คทตฺตาป สุคโต ฯ
ย มมสฺส ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ย ธมฺมสฺส อุปทิสน
จิรกาล มม ฌานวิโมกฺขาทิหิตาย ตทธิคนฺตพฺพสุขาย จ
สิยา ฯ อกาโล โข (๔)ตาวาติ พาหิย(๔) ตว ธมฺมเทสนาย น
# ๑. สี. สมธิคตธมฺมาธิปเตยฺยาย ฯ ๒. ที. สี. ๙/๔/๖ ฯ
# ม. อุ. ๑๔/๑๖/๑๙ ฯ ๓. ม. ม. ๑๓/๙๒/๘๗ ฯ
# ๔. ม. ตาว พาหิยาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ พาหิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๓๕
ตาว กาโลติ อตฺโถ ฯ กึ ปน ภควโต สตฺตหิตปฏิปตฺติยา
อกาโลป นาม อตฺถิ ยโต ภควา กาลวาทีติ วุจฺจเตฯ
กาโลติ เจตฺถ เวเนยฺยาน อินฺทฺริยปริปากกาโล อธิปฺเปโต ฯ
ยสฺมา ปน ตทา พาหิยสฺส อตฺตโน อินฺทฺริยาน ปริปกฺกาปริปกฺกภาโว ทุพฺพิฺเยฺโย ตสฺมา ภควา ต อวตฺวา
อตฺตโน อนฺตรวีถิย ิตภาวมสฺส การณ อปทิสนฺโต อนฺตรฆร
ปวิฏมฺหาติ อาห ฯ ทุชชฺ านนฺติ ทุพพฺ ิฺเยฺย ฯ ชีวิตนฺตรายานนฺติ ชีวติ สฺส อนฺตรายกรธมฺมาน วตฺตน อวตฺตน วาติ
วตฺตุกาโม สมฺภมวเสน ชีวิตนฺตรายานนฺติ อาห ฯ ตถาหิ
อเนกปจฺจยปฏิพทฺธวุตฺติชีว อเนกรูปา จ ตทนฺตรายา ฯ (๑)
วุตฺต หิ
อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป โก ชฺา มรณ สุเว
น หิ โน สงฺครนฺเตน มหาเสเนน มจฺจุนาติ ฯ (๒)
กสฺมา ปนาย ชีวิตนฺตรายเมว ตาว ปุรกฺขโรติ ฯ
นิมิตฺตฺุตาย อทิฏโกสลฺเลน วาติ (๓) เกจิ ฯ อปเร เทวตาย
สนฺติเก ชีวิตนฺตรายสฺส สุตตฺตาติ วทนฺติ ฯ อนฺติมภวิกตฺตา
ปน อุปนิสสฺ ยสมฺปตฺติยา โจทิยมาโน เอวมาห ฯ น หิ เตส
อปฺปตฺตารหตฺตาน ชีวิตกฺขโย โหติ ฯ กึ ปน การณา ภควา
ตสฺส ธมฺม เทเสตุกาโมว ทฺวิกฺขตฺตุ ปฏิกฺขิป เอว กิรสฺส
อโหสิ อิมสฺส ม ทิฏกาลโต ปฏาย สกลสรีร ปติยา
# ๑. สี. พาธกนฺตรายา ฯ ๒. ม. อุ. ๑๔/๕๒๗/๓๔๘ ฯ
# ๓. อริฏโกสลฺเลน จาติ (?)

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 136

*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๑๓๖
นิรนฺตร ผุฏ  (๑) อติพลวา ปติเวโค ธมฺม สุตฺวาป น ตาว
สกฺขิสฺสติ ปฏิวิชฺฌิตต ฯ ยาว ปน มชฺฌตฺตุเปกฺขา สณฺาติ ตาว
ติฏตุ วีสโยชนสต มคฺค อาคตตฺตา ทรโถปสฺส กาเย พลวา
โสป ตาว ปฏิปสฺสมฺภตูติ ฯ ตสฺมา ทฺวิกฺขตฺตุ ปฏิกฺขิป ฯ เกจิ
ปน ธมฺมสฺสวเน อาทรชนนตฺถ ภควา เอวมกาสีติ วทนฺติ ฯ
ตติยวาร ยาจิโต ปน มชฺฌตฺตุเปกฺข ทรถปฏิปสฺสทฺธึ ปจฺจุปฏิตฺจสฺส ชีวิตนฺตราย ทิสฺวา อิทานิ ธมฺมเทสนาย กาโลติ
จินฺเตตฺวา ตสฺมา ติหาติอาทินา (๒) ธมฺมเทสน อารภิ ฯ
ตตฺถ ตสฺมาติ ยสฺมา ตฺว อุสฺสุกกฺ ชาโต หุตฺวา อติวิย ม
ยาจสิ ยสฺมา วา ชีวิตนฺตรายาน ทุชชฺ านต วทสิ อินฺทฺริยานิ
จ เต ปริปาก คตานิ ตสฺมา ฯ ติหาติ นิปาตมตฺต ฯ
เตติ ตยา ฯ เอวนฺติ อิทานิ วตฺตพฺพาการ วทติ ฯ
สิกฺขิตพฺพนฺติ อธิสีลสิกฺขาทีน ติสฺสนฺนมฺป สิกฺขาน วเสน
สิกฺขน กาตพฺพ ฯ ยทา ปน สิกฺขิตพฺพ ต ทสฺเสนฺโต
ทิฏเ ทิฏมตฺต ภวิสฺสตีติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ ทิฏเ ทิฏมตฺตนฺติ รูปายตเน จกฺขุวิฺาเณน
ทิฏมตฺต ฯ ยถา หิ จกฺขุวิฺาณ รูเป รูปมตฺตเมว(๓) ปสฺสติ
น อนิจฺจาทิสภาว เอว เสส ฯ จกฺขุทฺวาริกวิฺาเณนหิ(๔) เม
# ๑. ม. ผุฏ ฯ ๒. ขุ. อุ. ๒๕/๔๙/๘๓ ฯ
# ๓. ม. รูปมตฺตเมว ฯ ๔. สี. เสสนฺติ ปท นตฺถิ ฯ
# ม. จกฺขุทวฺ าริกวิฺาเณน หิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ พาหิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๓๗
ทิฏมตฺตเมว ภวิสฺสตีติ สิกฺขิตพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ อถวา ทิฏเ
ทิฏ นาม จกฺขุวิฺาเณน รูเป(๑) รูปวิชานนนฺติ อตฺโถ ฯ
มตฺตนฺติ ปมาณ ฯ ทิฏา มตฺตา เอตสฺสาติ ทิฏมตฺต
จกฺขุวิฺาณมตฺตเมว จิตฺต ภวิสฺสตีติ อตฺโถ ฯ อิท วุตฺต
โหติ ยถา อาปาถคเต รูเป จกฺขุวิฺาณ น รชฺชติ น
ทุสฺสติ น มุยฺหติ เอว ราคาทิวิรเหน (๒)จกฺขุวิฺาเณน
รชฺชนมตฺตเมว เม ชวน ภวิสฺสติ จกฺขุวิฺาณปฺปมาเณเนว
ชวน เปสฺสามีติ ฯ
อถวา ทิฏ นาม จกฺขุวิฺาเณน ทิฏ รูป ทิฏมตฺต นาม ตเถว อุปฺปนฺน สมฺปฏิจฺฉนสนฺตีรณโวฏพฺพนสงฺขาต
จิตฺตตฺตย ฯ ยถา ต น รชฺชติ น ทุสสฺ ติ น มุยฺหติ เอว
อาปาถคเต รูเป เตเนว สมฺปฏิจฺฉนาทิปฺปมาเณน ชวน
อุปฺปาเทสฺสามิ นาหนฺต ปมาณ อติกฺกมิตฺวา รชฺชนาทิวเสน
อุปฺปชฺชิตุ ทสฺสามีติ เอวเมตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ เอเสว นโย
สุตมุเต ฯ มุตนฺติ จ ตทารมฺมณวิฺาเณหิ สทฺธึ คนฺธรสโผฏพฺพายตน เวทิตพฺพ ฯ วิฺาเต วิฺาตมตฺตนฺติ เอตฺถ
ปน วิฺาต นาม มโนทฺวาราวชฺชเนน วิฺาตารมฺมณ ฯ
ตสฺมึ วิฺาเต วิฺาตมตฺตนฺติ อาวชฺชนปฺปมาณ ฯ ยถา
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. สี. จกฺขุวิฺาณมตฺตเมว ชวน
# ภวิสฺสติ ฯ ม. จกฺขุวิฺาณมตฺตเมว เม ชวน ภวิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๑๓๘
อาวชฺชน น รชฺชติ น ทุสฺสติ น มุยหฺ ติ เอว รชฺชนาทิวเสน
จ อุปฺปชฺชิตุ อทตฺวา อาวชฺชนปฺปมาเณเนว จิตฺต เปสฺสามีติ
อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ เอวฺหิ เต พาหิย สิกฺขิตพฺพนฺติ เอว
อิมาย ปฏิปทาย ตยา พาหิย ติสฺสนฺน สิกฺขาน อนุวตฺตนวเสน สิกฺขิตพฺพ ฯ
อิติ ภควา พาหิยสฺส สงฺขิตฺตรุจิตาย(๑)ฉหิ วิฺาณกาเยหิ
สทฺธึ ฉฬารมฺมณเภทภินฺน วิปสฺสนาย วิสย ทิฏาทีหิ จตูหิ
โกฏาเสหิ วิภชิตฺวา ตตฺถสฺส าตตีรณปริฺ ทสฺเสติ ฯ
กถ เอตฺถ หิ รูปายตน ปสฺสิตพฺพฏเน ทิฏ นาม ฯ
จกฺขุวิฺาณ ปน สทฺธึ ตทฺวาริกวิฺาเณหิ ทสฺสนฏเนฯ
ตทุภยมฺป ยถาปจฺจย ปวตฺตมาน(๒) ธมฺมมตฺตเมว น เอตฺถ
โกจิ กตฺตา วา กาเรตา วา ยโต ต หุตฺวา อภาวฏเน
อนิจฺจ อุทยพฺพยปฏิปฬนฏเน ทุกขฺ  อวสวตฺตนฏเน อนตฺตาติ
กุโต ตตฺถ ปณฺฑิตสฺส รชฺชนาทีน โอกาโสติ ฯ อย เหตฺถ
อธิปฺปาโย สุตาทีสุป ฯ
อิทานิ าตตีรณปริฺาสุ ปติฏิตสฺส อุปริ สห มเลน (๓)
ปหานปริฺ ทสฺเสตุ ยโต โข เต พาหิยาติอาทิ อารทฺธ ฯ
ตตฺถ ยโตติ ยทา ยสฺมา วา ฯ เตติ ตว ฯ ตโตติ ตทา
ตสฺมา วา ฯ เตนาติ เตน ทิฏาทินา ทิฏาทิปฏิพทฺเธน
# ๑. สี. จิตฺตรุจิตายา ฯ ๒. ม. ปวตฺตมาน ฯ
# ๓. สี. อุปริภาเคน ฯ ม. มคฺคผเลน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ พาหิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๓๙
วา ราคาทินาวา ฯ อิท วุตฺต โหติ พาหิย ตว ยสฺมึ กาเล
เยน วา การเณน ทิฏาทีสุ มยา วุตฺตวิธึ ปฏิปชฺชนฺตสฺส
อวิปรีตสภาวาวโพเธน ทิฏาทิมตฺต ภวิสฺสติ ตสฺมึ กาเล เตน
วา การเณน ทิฏาทิปฏิพทฺเธน ราคาทินา สห น ภวิสฺสสิ
รตฺโต วา ทุฏโ วา มุโฬฺห วา น ภวิสฺสสิ ปหีนราคาทิกตฺตา เตน วา ทิฏาทินา สห ปฏิพทฺโธ น ภวิสฺสสิ(๑)ฯ
ตโต ตฺว พาหิย น ตตฺถาติ ยทา ยสฺมา วา ตฺว เตน
ราเคน วา รตฺโต โทเสน วา ทุฏโ โมเหน วา มุโฬฺห
น ภวิสฺสสิ ตทา ตสฺมา วา ตฺว ตตฺถ ทิฏาทิเก น
ภวิสฺสสิ ตสฺมึ ทิฏเ วา สุตมุตวิฺาเต วา เอต มม
เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ ตณฺหามานทิฏีหิ อลฺลโี น
ปติฏิโต น ภวิสฺสสิ ฯ เอตฺตาวตา ปหานปริฺ มตฺถก
ปาเปตฺวา ขีณาสวภูมิ ทสฺสิตา ฯ
ตโต ตฺว พาหิย เนวิธ น หุร น อุภยมนฺตเรนาติ
ยทา ตฺว พาหิย เตน ราคาทินา ตตฺถ ทิฏาทีสุ ปฏิพทฺโธ
น ภวิสฺสสิ ตทา ตฺว เนว อิธโลเก น ปรโลเก น
อุภยตฺถาป ฯ เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺสาติ กิเลสทุกฺขสฺส จ วฏฏทุกฺขสฺส จ อยเมว หิ อนฺโต อย ปริจฺเฉโท (๒) ปริวฏมภาโวติ
อยเมว หิ เอตฺถ อตฺโถ ฯ เย ปน อุภยมนฺตเรนาติ ปท
# ๑. ม. ภวิสฺสสีติ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๑๔๐
คเหตฺวา อนฺตราภว นาม อิจฺฉนฺติ เตส ต มิจฺฉา ฯ
อนฺตราภวสฺส หิ ภาโว อภิธมฺเม ปฏิกฺขิตฺโตเยว ฯ อนฺตเรนาติ
วจน ปน วิกปฺปนฺตรทีปน ตสฺมา อยเมตฺถ อตฺโถ เนว
อิธ น หุร อปโร วิกปฺโป น อุภยนฺติ ฯ
อถวา อนฺตเรนาติ วจน ปน วิกปฺปนฺตราภาวทีปน ฯ
ตสฺสตฺโถ เนว อิธ น หุร อุภยมนฺตเร ปน น อฺ
าน อตฺถีติ ฯ เยป จ อนฺตราปรินิพฺพายี สมฺภเวสีติ จ
อิเมส สุตฺตปทาน อตฺถ อโยนิโส คเหตฺวา อตฺถิเยว อนฺตราภโวติ วทนฺติ เตป ยสฺมา อวิหาทีสุ ตตฺถ ตตฺถ อายุเวมชฺฌ อนติกฺกมิตฺวา อนฺตรา อคฺคมคฺคาธิคเมน อนวเสสกิเลสปรินิพพฺ าเนน ปรินิพฺพายตีติ อนฺตราปรินิพฺพายี น อนฺตราภวภูโตติ ปุริสฺส สุตฺตปทสฺส อตฺโถ ฯ ปจฺฉิมสฺส จ เย
ภูตา เอว น ภวิสฺสนฺติ เต ขีณาสวา ปุริมปเท ภูตาติ
วุตฺตา ฯ ตพฺพิรุทฺธตาย สมฺภวเมสนฺตีติ สมฺภเวสิโน อปฺปหีนภวสโยชนตฺตา เสกฺขา ปุถุชชฺ นา จ ฯ จตูสุ วา โยนีสุ
อณฺฑชชลาพุชสตฺตา ยาว อณฺฑโกส วตฺถิโกสฺจ น ภินฺทนฺติ
ตาว สมฺภเวสี นาม อณฺฑโกสโต วตฺถิโกสโต จ พหิ
นิกฺขนฺตา ภูตา นาม ฯ สเสทชา โอปปาติกา(๑) จ ปมจิตฺตกฺขเณ สมฺภเวสี นาม ทุติยจิตฺตกฺขณโต ปฏาย ภูตา
# ๑. ม. โอปปาติกา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ พาหิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๔๑
นาม ฯ เยน วา อิริยาปเถน ชายนฺติ ยาว ตโต อฺ น
ปาปุณนฺติ ตาว สมฺภเวสิโน ตโต ปร ภูตาติ อตฺโถ ฯ ตสฺมา
นตฺถีติ ปฏิกขฺ ิปตพฺพา ฯ สติ หิ อุชุเก ปาฬิอนุคเต อตฺเถ กึ
อนิทฺธาริตสามตฺถิเยน อนฺตราภเวน ปริกปฺปเตน ปโยชนนฺติ ฯ
เย ปน สนฺตานวเสน ปวตฺตมานาน ธมฺมาน อวิจฺเฉเทน
เทสนฺตเรสุ ปาตุภาโว ทิฏโ ยถา ต วีหิอาทิอวิฺาณกสนฺตาเน เอว สวิฺาณกสนฺตาเนป อวิจฺเฉเทน เทสนฺตเรสุ
ปาตุภาเวน ภวิตพฺพ ฯ อยฺจ นโย สติ อนฺตราภเว ยุชฺชติ
น อฺถาติ ยุตฺตึ วทนฺติ ฯ เตน หิ อิทฺธิมโต เจโตวสิปฺปตฺตสฺส จิตฺตานุคติก กาย อธิฏ หนฺตสฺส ขเณน
พฺรหฺมโลกโต อิธูปสงฺกมเนน อิโต วา พฺรหฺมโลกคมเนน ยุตฺติ
วตฺตพฺพา ฯ ยทิ สพฺพตฺเถว อวิจฺฉินฺนเทเส(๑) ธมฺมาน ปวตฺติ น(๒)
อิจฺฉิตา ยทิป สิยา อิทฺธิมนฺตาน อิทฺธิวิสโย อจินเฺ ตยฺโยติ ฯ
ต อิธาป สมาน กมฺมวิปาโก อจินฺเตยฺโยติ วจนโต ฯ (๓) ตสฺมา
ต เตส มติมตฺตเมว ฯ อจินฺเตยฺยสภาวา หิ สภาวธมฺมา
เต กตฺถจิ ปจฺจยวเสน วิจฺฉินฺนเทเส ปาตุภวนฺติ กตฺถจิ
อวิจฺฉินฺนเทเส ฯ ตถาหิ มุขโฆสาทีหิ ปจฺจเยหิ อฺสฺมึ เทเส
อาทาสปพฺพตเทสาทิเก(๔) ปฏิพิมฺพปฏิโฆสาทิก ปจฺจยุปฺปนฺน
# ๑. สี. ม. อวิจฺฉินฺนเทเส ฯ ๒. สี. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๓. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๗๗/๑๐๔ ฯ ๔. ม. อาทาสปพฺพตปฺปเทสาทิเก ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๑๔๒
นิพฺพตฺตมาน ทิสฺสติ ตสฺมา น สพฺพ สพฺพตฺถ อุปเนตพฺพนฺติ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ วิตฺถาโร ปน ปฏิพมิ ฺพสฺส
อุทาหรณภาวสาธนาทิโก อนฺตราภวกถาวิจาโร กถาวตฺถุปกรณสฺส (๑) ฏีกาย คเหตพฺโพ ฯ
อปเร ปน อิธาติ กามภโว หุรนฺติ อรูปภโว อุภยมนฺตเรนาติ รูปภโว วุตฺโตติ ฯ อฺเ อิธาติ อชฺฌตฺติกายตนานิ
หุรนฺติ พาหิรายตนานิ อุภยมนฺตเรนาติ จิตฺตเจตสิกาติ ฯ อิธาติ
วา ปจฺจยธมฺมา หุรนฺติ ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺมา อุภยมนฺตเรนาติ
ปณฺณตฺติธมฺมา วุตฺตาติ วทนฺติ ฯ ต สพฺพ อฏกถาสุ
นตฺถิ ฯ เอว ตาว ทิฏเ ทิฏมตฺต ภวิสฺสตีติอาทินา ทิฏาทิวเสน จตุธา เตภูมกธมฺมา สงฺคเหตพฺพา ฯ ตตฺถ สุภสุขนิจฺจอตฺตคฺคาหปริวชฺชนมุเขน อสุภทุกฺขานิจฺจานตฺตานุปสฺสนา
ทสฺสิตาติ เหฏิมาหิ วิสุทฺธีหิ สทฺธึ สงฺเขเปเนว วิปสฺสนา
กถิตา ฯ ตโต ตฺว พาหิย น เตนาติ อิมินา ราคาทีน
สมุจฺเฉทสฺส อธิปฺเปตตฺตา มคฺโค ฯ ตโต ตฺว พาหิย น
ตตฺถาติ อิมินา ผล ฯ เนวิธาติอาทินา อนุปาทิเสสา นิพฺพานธาตุ(๒)
กถิตาติ ทฏพฺพ ฯ เตน วุตฺต อถโข พาหิยสฺส ฯเปฯ
อาสเวหิ จิตฺต วิมุจฺจีติ ฯ
อิมาย สงฺขิตฺตปทาย เทสนาย ตาวเทวาติ ตสฺมึเยว
# ๑. อภิ. ก. ๓๗/๑๑๙๘-๑๒๐๙/๓๘๙-๓๘๔ ฯ
# ๒. ม. อนุปาทิเสสา ปรินิพฺพานธาตุ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ พาหิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๔๓
ขเณ น กาลนฺตเร ฯ อนุปทายาติ อคฺคเหตฺวา ฯ อาสเวหีติ
อาภวคฺค อาโคตฺรภภ สวนโต ปวตฺตนโต จิรปาริวาสิยฏเน
มทิราทิอาสวสทิสโต(๑) จ อาสวาติ ลทฺธนาเมหิ กามราคาทีหิ ฯ
วิมุจฺจีติ สมุจฺเฉทวิมุตฺติยา จ ปฏิปสฺสทฺธิวิมุตฺติยา จ วิมุจฺจิ
นิสฺสชฺชิ ฯ โส หิ สตฺถุ ธมฺม สุณนฺโต เอว สีลานิ โสเธตฺวา
ยถาลทฺธ จิตฺตสมาธึ นิสฺสาย วิปสฺสน ปฏเปตฺวา ขิปฺปาภิฺตาย(๒) ตาวเทว สพฺพาสเว เขเปตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ โส สสารโสต ฉินฺทิตฺวา กตวฏฏปริยนฺโต
อนฺติมเทหธโร หุตฺวา เอกูนวีสติยา ปจฺจเวกฺขณาสุ ปวตฺตาย
ธมฺมตาย โจทิยมาโน ภควนฺต ปพฺพชฺช ยาจิ ฯ ปริปุณฺณนฺเต
ปตฺตจีวรนฺติ ปุฏโ น ปริปุณฺณนฺติ อาห ฯ อถ น สตฺถา
เตนหิ ปตฺตจีวร ปริเยสาติ วตฺวา ปกฺกามิ ฯ เตน วุตฺต
อถโข ภควา ฯเปฯ ปกฺกามีติ ฯ
โส กิร กสฺสปทสพลสฺส สาสเน วีสวสฺสสหสฺสานิ
สมณธมฺม กโรนฺโต ภิกขฺ ุนา นาม อตฺตนา ปจฺจเย ลภิตฺวา
ยถาทาน กโรนฺเตน(๓) อตฺตนาว ปริภฺุชิตุ วฏฏตีติ เอกสฺส
ภิกฺขุสฺสป ปตฺเตน วา จีวเรน วา สงฺคห นากาสิ เตนสฺส
เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทาย อุปนิสฺสโย นาโหสิ ฯ เกจิ ปนาหุ โส
กิร พุทฺธสฺุเ โลเก โจโร หุตฺวา ธนุกลาป สนฺนยฺหิตฺวา
# ๑. สี. ม. สุราทิอาสวสทิสตาย ฯ ๒. สี. ขิปฺปาภิฺโ ฯ
# ๓. สี. อกโรนฺเตน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๑๔๔
อรฺเ โจริก กโรนฺโต เอก ปจฺเจกพุทฺธ ทิสฺวา ปตฺตจีวรโลเภน ต อุสุนา วิชฺฌิตวฺ า ปตฺตจีวร คณฺหิ เตนสฺส
อิทฺธิมยปตฺตจีวร น อุปปฺ ชฺชิสฺสตีติ สตฺถา ต ตฺวา เอหิภิกฺขุภาเวน ปพฺพชฺช น อทาสีติ ฯ ตมฺป ปตฺตจีวรปริเยสน
จรมาน เอกา เธนุ เวเคน อาปตนฺตี ปหริตฺวา ชีวิตกฺขย
ปาเปสิ ฯ ต สนฺธาย วุตตฺ  อถโข อจิรปกฺกนฺตสฺส
ภควโต พาหิย ทารุจีริย คาวี ตรุณวจฺฉา อธิปติตฺวา ชีวิตา
โวโรเปสีติ ฯ
ตตฺถ อจิรปกฺกนฺตสฺสาติ น จิร ปกฺกนฺตสฺส ภควโต ฯ
คาวี ตรุณวจฺฉาติ เอกา ยกฺขินี ตรุณวจฺฉเธนุรูปา ฯ อธิปติตฺวาติ
อภิภวิตฺวา มทฺทิตฺวา ฯ ชีวิตา โวโรเปสีติ ปุริมสฺมึ อตฺตภาเว
ลทฺธาฆาตตาย ทิฏมตฺเตเนว เวริจิตฺต อุปฺปาเทตฺวา สิงฺเคน
ปหริตฺวา ชีวติ า โวโรเปสิ(๑) ฯ
สตฺถา ปณฺฑาย จริตฺวา กตภตฺตกิจฺโจ สมฺพหุเลหิ ภิกฺขหู ิ
สทฺธึ นครโต นิกฺขมนฺโต พาหิยสฺส สรีร สงฺการฏาเน
ปติต ทิสฺวา ภิกฺขู อาณาเปสิ ภิกฺขเว เอกสฺมึ เคหทฺวาเร
ตฺวา มฺจก อาหราเปตฺวา อิท สรีร นครโต นีหริตฺวา
ฌาเปตฺวา ถูป กโรถาติ ภิกฺขู ตถา อกสุ ฯ กตฺวา จ
ปน วิหาร คนฺตฺวา สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา อตฺตนา กตกิจฺจ
# ๑. ม. โวโรเปสิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ พาหิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๔๕
อาโรเจตฺวา ตสฺส อภิสมฺปราย ปุจฺฉึสุ ฯ อถ เนส ภควา
ตสฺส ปรินิพพฺ ุตภาว อาจิกฺขิ ฯ ภิกฺขู ตุเมฺห ภนฺเต พาหิโย
ทารุจีริโย อรหตฺต ปตฺโตติ วทถ กทา โส อรหตฺต ปตฺโตติ
ปุจฺฉึสุ มม ธมฺม สุตกาเลติ จ วุตฺเต กทา ปนสฺส
ตุเมฺหหิ ธมฺโม กถิโตติ ฯ ปณฺฑาย จรนฺเตน อชฺเชว อนฺตรวีถิย
ตฺวาติ ฯ อปฺปมตฺตโก โส ภนฺเต ตุเมฺหหิ อนฺตรวีถิย ตฺวา
กถิตธมฺโม กถ โส ตาวตเกน วิเสส นิพฺพตฺเตสีติ ฯ กึ
ภิกฺขเว มม ธมฺม อปฺป วา พหุ วาติ ปมิณถ อเนกานิ
คาถาสหสฺสานิป อนตฺถสฺหิตานิ น เสยฺโย อตฺถนิสฺสิตมฺปน
เอกมฺป คาถาปท เสยฺโยติ ทสฺเสนฺโต
สหสฺสมฺป เจ คาถา อนตฺถปทสฺหิตา
เอก คาถาปท เสยฺโย ย สุตฺวา อุปสมฺมตีติ (๑)
ธมฺมปเท อิม คาถ วตฺวา น เกวล โส ปรินิพฺพานมตฺเตน อถโข มม สาวกาน ภิกฺขูน ขิปฺปาภิฺาน
อคฺคภาเวนป ปูชารโหติ ทสฺเสนฺโต เอตทคฺค ภิกฺขเว มม
สาวกาน ภิกฺขูน ขิปฺปาภิฺาน ยทิท พาหิโย ทารุจีริโยติ (๒)
ต อายสฺมนฺต เอตทคฺเค เปสิ ฯ ต สนฺธาย วุตฺต อถ
โข ภควา สาวตฺถิย ปณฺฑาย จริตฺวา ฯเปฯ ปรินพิ ฺพุโต
ภิกฺขเว พาหิโย ทารุจีริโยติ ฯ
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๑๘/๒๘ ฯ ๒. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๘/๓๒ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๑๔๖
ตตฺถ ปจฺฉาภตฺตนฺติ ภตฺตกิจฺจโต ปจฺฉา ฯ ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโตติ ปณฺฑปาตปริเยสนโต ปฏินิวตฺโต ฯ ปททฺวเยนาป
กตภตฺตกิจฺโจติ วุตฺต โหติ ฯ นีหริตฺวาติ นครโต พหิ เนตฺวา ฯ
ฌาเปถาติ ทหถ ฯ ถูปฺจสฺส กโรถติ อสฺส พาหิยสฺส สรีรธาตุโย คเหตฺวา เจติยฺจ กโรถ ฯ ตตฺถ การณมาห
สพฺรหฺมจารี โว ภิกฺขเว กาลกโตติ ฯ ตสฺสตฺโถ ย ตุเมฺห
เสฏฏเน พฺรหฺม อธิสลี าทิปฏิปตฺติธมฺม จริตฺถ(๑) จรถ ต
โส ตุเมฺหหิ สมาน พฺรหฺม อจรีติ สพฺรหฺมจารี มรณกาลสฺส
ปตฺติยาว กาลกโต ตสฺมา ต มฺจเกน นีหริตฺวา ฌาเปถ
ถูปฺจสฺส กโรถาติ ฯ
ตสฺส กา คตีติ ปฺจสุ คตีสุ ตสฺส กตมา คติ อุปปตฺติภวภูตา คตีติ วา นิพฺพตฺติ(๒) ฯ อริโย ปุถุชชฺ โน วาติ กา
นิฏาติ อตฺโถ ฯ อภิสมฺปราโยติ เปจฺจ ภวสมฺปตฺติ (๓) ภวนิโรโธ
วา ฯ กิฺจาป ตสฺส ถูปกรณาณตฺติยาว ปรินิพฺพุตภาโว
อตฺถโต ปกาสิโต โหติ เย ปน ภิกฺขู ตตฺตเกน น ชานึสุ
เต ตสฺส กา คตีติ ปุจฺฉึสุ ฯ ปากฏตร วา การาเปตุกามา
ตถา ภควนฺต ปุจฺฉึสุ ฯ
ปณฺฑิโตติ อคฺคมคฺคปฺาย อธิคตตฺตา ปณฺเฑน อิโต
คโต ปวตฺโตติ ปณฺฑิโต ฯ ปจฺจปาทีติ ปฏิปชฺชิ ฯ ธมฺมสฺสาติ
# ๑. ม. สนฺทิฏ ฯ ๒. ม. นิปฺผตฺติ ฯ ๓. สี. ปฺจภวุปฺปตฺติ ฯ
# ม. เปจฺจ ภวุปฺปตฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ พาหิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๔๗
โลกุตฺตรธมฺมสฺส ฯ อนุธมฺมนฺติ สีลวิสุทฺธิอาทิปฏิปทาธมฺม ฯ
อถวา ธมฺมสฺสาติ นิพฺพานธมฺมสฺส ฯ อนุธมฺมนฺติ อริยมคฺคผลธมฺม ฯ น จ ม ธมฺมาธิกรณนฺติ ธมฺมเทสนาเหตุ น จ
ม วิเหเสสิ ยถานุสิฏ ปฏิปนฺนตฺตา ฯ โย หิ สตฺถุ สนฺติเก
ธมฺม สุตฺวา กมฺมฏาน วา คเหตฺวา ยถานุสิฏ น ปฏิปชฺชติ
โส สตฺถาร วิเหเสติ นาม ฯ ย สนฺธาย วุตฺต
วิหึสสฺี ปคุณ น ภาสึ
ธมฺม ปณีต มนุเชสุ พฺรหฺเมติ ฯ (๑)
อถวา น จม ธมฺมาธิกรณนฺติ น จ อิม ธมฺมาธิกรณ ฯ อิท วุตฺต โหติ วฏฏทุกฺขโต นิยฺยานเหตุภูต อิม
มม สาสนธมฺม สุปฏิปนฺนตฺตา น วิเหเสติ ฯ ทุปปฺ ฏิปนฺโน
หิ สาสน ภินฺทนฺโต สตฺถุ ธมฺมสรีเร ปหาร เทติ นาม ฯ
อยมฺปน สมฺมาปฏิปตฺตึ มตฺถก ปาเปตฺวา อนุปาทิเสสาย
นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายิ ฯ เตน วุตฺต ปรินิพฺพุโต ภิกฺขเว
พาหิโย ทารุจีริโยติ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต เถรสฺส พาหิยสฺส อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพุตภาว ตถา ปรินิพฺพุตานฺจ
ขีณาสวาน คติยา ปจุรชเนหิ (๒) ทุพฺพิฺเยฺยภาว สพฺพาการโต
# ๑. วิ. มหา. ๔/๙/๒๑ ฯ ม. มู. ๑๒/๓๒๓/๓๒๖ ฯ
# ม. ม. ๑๓/๕๑๑/๔๖๔ ฯ ๒. สี. ปุถุชชฺ เนหิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โพธิวคฺควณฺณนา หนา ๑๔๘
วิทิตฺวา ฯ อิม อุทานนฺติ อิม ปติฏิตปรินิพฺพานานุภาวทีปก
อุทาน อุทาเนสิ ฯธ
ตตฺถ ยตฺถาติ ยสฺมึ นิพฺพาเน (๑) อาโป จ น คาธติ
ปวี จ เตโช จ วาโย จ น คาธติ น ปติฏาติ ฯ
กสฺมา นิพฺพานสฺส อสงฺขตสภาวตฺตา ฯ น หิ ตตฺถ
สงฺขตธมฺมาน เลโสป สมฺภวติ ฯ สุกกฺ าติ สุกฺกวณฺณตาย (๒) สุกฺกาติ
ลทฺธนามา คหนกฺขตฺตารกา ฯ น โชตนฺตีติ น ภาสนฺติ ฯ
อาทิจฺโจ นปฺปกาสตีติ ตีสุ ทีเปสุ เอกสฺมึ ขเณ อาโลกผรณสมตฺโถ อาทิจฺโจป อาภาวเสเนว (๓) น ทิปฺปติ ฯ (๔) น ตตฺถ
จนฺทิมา ภาตีติ สติป ภาสุรภาเว (๕) กนฺตสีตลกิรโณ จนฺโทป
ตสฺมึ นิพฺพาเน อภาวโต เอว อตฺตโน ชุณฺหวิทฺธสเนน (๖) น
วิโรจติ ฯ ยทิ ตตฺถ จนฺทิมสูริยาทโย นตฺถิ โลกนฺตโร วิย
นิจฺจนฺธการเมว ต ภเวยฺยาติ อาสงฺก สนฺธายาห ตโม
ตตฺถ น วิชชฺ ตีติ ฯ สติ หิ รูปคเต (๗) ตโม นาม น สิยา(๘) ฯ
ยทา จ อตฺตนา เวทิ มุนิ โมเนน พฺราหฺมโณติ
จตุสจฺจมุนนโต โมนนฺติ ลทฺธนาเมน มคฺคาเณน กายโมเนยฺยาทีหิ จ สมนฺนาคตตฺตา มุนีติ ลทฺธนาโม อริยสาวก# ๑. ม. นิพพฺ าเน ฯ ๒. ม. สุกวณฺณตาย ฯ ๓. สี. อภาเวน ฯ
# ม. อาภาวเสน ฯ ๔. ม. น ทิพฺพติ ฯ ๕. สี. สาตภาเว ฯ
# ๖. ม. ชุณฺหาวิภาสเนน ฯ ๗. สี. ม. รูปาภาเว ฯ
# ๘. สี. ม. น สิยา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ พาหิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๔๙
พฺราหฺมโณ เตเนว โมนสงฺขาเตน ปฏิเวธาเณน ยทา ยสฺมึ
กาเล อคฺคมคฺคกฺขเณ อตฺตนา สยเมว อนุสฺสวาทิเก ปหาย
อตฺตปจฺจกฺข กตฺวา นิพฺพาน เวทิ ปฏิวิชฺฌิ ฯ อเวทีติป
ปาโ อฺสีติ อตฺโถ ฯ อถ รูปา อรูปา จ สุขทุกขา
ปมุจฺจตีติ อถาติ ตสฺส นิพฺพานสฺส ชานนโต ปจฺฉา ฯ รูปาติ
รูปธมฺมา เตน ปฺจโวการภโว เอกโวการภโว จ คหิโต
โหติ ฯ อรูปาติ อรูปธมฺมา เตน รูเปนามิสฺสีกโต อรูปภโว
คหิโต โหติ ฯ โส จตุโวการภโวติป วุจฺจติ ฯ สุขทุกฺขาติ
สพฺพตฺถ อุปปฺ ชฺชนกสุขทุกฺขโตป วฏฏโต ฯ อถวา รูปาติ
รูปโลกปฏิสนฺธิโต ฯ อรูปาติ อรูปโลกปฏิสนฺธิโต ฯ สุขทุกฺขาติ
กามาวจรปฏิสนฺธิโต ฯ กามภโว หิ พฺยามิสฺสสุขทุกฺโข ฯ
เอวเมตสฺมา สกลโตป วฏฏโต อจฺจนฺตเมว มุจฺจตีติ คาถาทฺวเยนาป ภควา มยฺห ปุตฺตสฺส เอวรูปา นิพฺพานคตีติ
ทสฺเสติ ฯ
ทสมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
นิฏิตา จ โพธิวคฺควณฺณนา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๑๕๐
มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา
มุจฺจลินทฺ วคฺคสฺส ปเม มุจฺจลินฺทมูเลติ เอตฺถ มุจฺจลินฺโท
วุจฺจติ นีปรุกฺโข โส นิจุโลติป วุจฺจติ ตสฺส สมีเป ฯ
เกจิ ปน มุจจฺ โลติ ตสฺส รุกฺขสฺส นาม ต วนเชฏกตาย
ปน มุจฺจลินโฺ ทติ วุตฺตนฺติ ฯ วทนฺติ ฯ
มหาอกาลเมโฆติ อสมฺปตฺเต วสฺสกาเล อุปฺปนฺนมหาเมโฆ ฯ โส หิ คิมฺหาน ปจฺฉิเม มาเส สกลจกฺกวาฬคพฺภ
ปูเรนฺโต อุทปาทิ ฯ สตฺตาหวทฺทลิกาติ ตสฺมึ อุปปฺ นฺเน สตฺตาห
อวิจฺฉินฺนา วุฏิกา อโหสิ ฯ สีตวาตทุทฺทินีติ สา จ สตฺตาหวทฺทลิกา อุทกผุสิตสมฺมิสฺเสน สีตวาเตน สมนฺตโต ปริพฺภมนฺเตน
ทูสิตทิวสตฺตา ทุทฺทินี นาม อโหสิ ฯ
มุจฺจลินโฺ ท นาม นาคราชาติ ตสฺเสว มุจฺจลินฺทรุกฺขสฺส
สมีเป โปกฺขรณิยา เหฏา นาคภวน อตฺถิ ตตฺถ นิพฺพตฺโต
มหานุภาโว นาคราชา ฯ สกภวนาติ อตฺตโน นาคภวนโต ฯ
สตฺตกฺขตฺตุ โภเคหิ ปริกขฺ ิปตฺวาติ สตฺตวาเร อตฺตโน
สรีรโภเคหิ ภควโต กาย ปริวาเรตฺวา ฯ อุปริมุทฺธนิ มหนฺต
ผณ วิหจฺจาติ ภควโต มุทฺธปฺปเทสสฺส อุปริ อตฺตโน มหนฺต
ผณ ปสาเรตฺวา ฯ ผณ กริตฺวาติป ปาโ โส เอวตฺโถ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕๑
ตสฺส กิร นาคราชสฺส เอตทโหสิ ภควา จ มยฺห
ภวนสมีเป รุกฺขมูเล นิสนิ ฺโน อยฺจ สตฺตาหวทฺทลิกา วตฺตติ
วาสาคารมสฺส ลทฺธุ วฏฏตีติ ฯ โส สตฺตรตนมย ปาสาท
นิมฺมินิตุ สกฺโกนฺโตป เอว กเต กายสาโร คหิโต น ภวิสฺสติ
ทสพลสฺส กายเวยฺยาวจฺจ กริสฺสามีติ มหนฺต อตฺตภาว กตฺวา
สตฺถาร สตฺตกฺขตฺตุ โภเคหิ ปริกฺขิปต ฺวา อุปริ ผณ กตฺวา
ธาเรสิ ฯ ปริกฺเขปพฺภนฺตร โลหปาสาเท ภณฺฑาคารคพฺภปฺปมาณ อโหสีติ ขนฺธกฏกถาย (๑) วุตฺต ฯ มชฺฌมิ ฏกถาย ปน
เหฏา โลหปาสาทปฺปมาณนฺติ ฯ อิจฺฉิติจฺฉิเตน อิริยาปเถน
สตฺถา วิหริสฺสตีติ กิร นาคราชสฺส อชฺฌาสโย ฯ ภควา ปน
ยถานิสินฺโนว สตฺตาห วีตินาเมสิ ฯ ตฺจ าน สุปหิตวาตปาน สุผุสิตคฺคฬทฺวาร กูฏาคาร วิย อโหสิ ฯ มา ภควนฺต
สีตนฺติอาทิ ตสฺส ตถา กริตฺวา านการณปริทีปน ฯ (๒) โส หิ
มา ภควนฺต สีต พาธยิตฺถ มา อุณฺห มา ฑสาทิสมฺผสฺโส
พาธยิตฺถาติ ตถา กริตฺวา อฏาสิ ฯ
ตตฺถ กิฺจาป สตฺตาหวทฺทลิกาย อุณฺหเมว นตฺถิ
สเจ ปน อนฺตรนฺตรา เมโฆ วิคจฺเฉยฺย อุณฺห ภเวยฺย
ตมฺป มา พาธยิตฺถาติ เอว ตสฺส จินฺเตตุ ยุตฺต ฯ เกจิ
ปเนตฺถ วทนฺติ อุณฺหคฺคหณ โภคปริกฺเขปสฺส วิปุลภาวกรเณน
# ๑. สี. อนฺธกฏกถาย ฯ ๒. สี. ตสฺส านกรณปริทีปน ฯ
# ม. านการณปริทีปน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕๒
การณกิตฺตน ฯ ขุทฺทเก หิ ตสฺมึ ภควนฺต นาคสฺส สรีรสมฺภูตา
อุสฺมา พาเธยฺย วิปลุ ภาวกรเณน ปน ตาทิส มา อุณฺห
พาธยิตฺถาติ ตถา กริตฺวา อฏาสีติ ฯ
วิทฺธนฺติ อุพฺพิทฺธ เมฆวิคเมน ทูรีภูตนฺติ อตฺโถ ฯ
วิคตวลาหกนฺติ อปคตเมฆ ฯ เทวนฺติ อากาส ฯ วิทิตฺวาติ
อิทานิ วิคตวลาหโก อากาโส นตฺถิ ภควโต สีตาทิอุปทฺทโวติ
ตฺวา ฯ วินิเวเตฺวาติ อปเนตฺวา ฯ สกวณฺณนฺติ อตฺตโน
นาครูป ฯ ปฏิสหริตฺวาติ อนฺตรธาเปตฺวา ฯ มาณวกวณฺณนฺติ
กุมารกรูป ฯ
เอตมตฺถนฺติ วิเวกสุขปฏิสเวทิโน ยตฺถ กตฺถจิ สุขเมว
โหตีติ เอต อตฺถ สพฺพากาเรน ชานิตฺวา ฯ อิม อุทานนฺติ
อิม วิเวกสุขานุภาวทีปก อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ สุโข วิเวโกติ นิพฺพานสงฺขาโต อุปธิวิเวโก สุโข ฯ
ตุฏสฺสาติ จตุมคฺคาณสนฺโตเสน ตุฏสฺส ฯ สุตธมฺมสฺสาติ
ปกาสิตธมฺมสฺส วิสฺสุตธมฺมสฺส ฯ ปสฺสโตติ ต วิเวก ย วา
กิฺจิ ปสฺสิตพฺพ นาม ต สพฺพ อตฺตโน วีริยพลาธิคเตน
าณจกฺขุนา ปสฺสนฺตสฺส ฯ อพฺยาปชฺฌนฺติ อกุปฺปนภาโว
เอเตน เมตฺตาปุพฺพภาโค ทสฺสิโต ฯ ปาณภูเตสุ สยโมติ สตฺเตสุ
จ สยโม อวิหึสนภาโว สุโขติ อตฺโถ เอเตน กรุณาปุพฺพภาโค ทสฺสิโต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ราชสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕๓
สุขา วิราคตา โลเกติ วิคตราคตาป โลเก สุขา ฯ
กีทิสี กามาน สมติกฺกโมติ ยา กามาน สมติกฺกโมติ
วุจฺจติ สา วิคตราคตาป(๑) สุขาติ อตฺโถ เอเตน อนาคามิมคฺโค กถิโต ฯ อสฺมิมานสฺส [๒] วินโยติ อิมินา ปน อรหตฺต
กถิต ฯ อรหตฺต หิ อสฺมมิ านสฺส ปฏิปสฺสทฺธิวินโยติ วุจฺจติ
อิโต ปรฺจ สุข นาม นตฺถิ เตนาห เอต เว ปรม
สุขนฺติ ฯ เอว อรหตฺเตน เทสนาย กูฏ คณฺหีติ ฯ
ปมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ราชสุตฺตวณฺณนา
ทุติเย สมฺพหุลานนฺติ วินยปริยาเยน ตโย ชนา
สมฺพหุลาติ วุจฺจนฺติ ตโต ปร สงฺโฆ ฯ สุตฺตนฺตปริยาเยน
ปน ตโย ตโย เอว ตโต อุทฺธ สมฺพหุลา ฯ ตสฺมา อิธาป
สุตฺตนฺตปริยาเยน สมฺพหุลาติ เวทิตพฺพา ฯ อุปฏานสาลายนฺติ
ธมฺมสภามณฺฑเป ฯ สา หิ ธมฺม เทเสตุ อาคตสฺส ตถาคตสฺส
ภิกฺขูน อุปฏานกรณฏานนฺติ อุปฏานสาลาติ วุจฺจติ ฯ
อถวา ยตฺถ ภิกฺขู วินย วินิจฺฉินนฺติ ธมฺม กเถนฺติ สากจฺฉ
สมาปชฺชนฺติ สนฺนิปตนวเสน(๓) ปกติยา อุปติฏนฺติ สา สาลาป
มณฺฑโปป อุปฏานสาลาเตฺวว วุจฺจติ ฯ ตตฺถาป หิ พุทฺธาสน
# ๑. ม. วิคตราคตาป ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร โยติ ฯ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. สนฺนิปตนวเสน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕๔
นิจฺจ ปฺตฺตเมว โหติ ฯ อิท หิ พุทฺธาน ธรมานกาเล
ภิกฺขูน จาริตฺต ฯ สนฺนิสนิ ฺนานนฺติ นิสชฺชนวเสน(๑) สงฺคมฺม
นิสินฺนาน ฯ สนฺนิปติตานนฺติ ตโต ตโต อาคนฺตฺวา สนฺนิปตนวเสน สนฺนิปติตาน ฯ อถวา พุทฺธาสน ปุรโต กตฺวา สตฺถุ
สมฺมุเข วิย อาทรุปฺปตฺติยา สกฺกจฺจ นิสีทนวเสน สนฺนิสินฺนาน
สมานชฺฌาสยตฺตา อฺมฺสฺมึ อชฺฌาสเยน สุฏุ สมฺมา
จ นิปตนวเสน สนฺนิปติตาน ฯ อยนฺติ อิทานิ วุจฺจมาน
นิทฺทิสติ ฯ อนฺตรากถาติ กมฺมฏานมนสิการอุทฺเทสปริปุจฺฉาทีน
อนฺตรา อฺา เอกา กถา อถวา มชฺฌนฺติเก ลทฺธพฺพสฺส(๒)
สุคโตวาทสฺส สาย ลภิตพฺพสฺส ธมฺมสฺสวนสฺส จ อนฺตรา
ปวตฺตา อฺา เอกา กถาติ อนฺตรากถา ฯ อุทปาทีติ
อุปฺปนฺนา ฯ
อิเมส ทฺวินฺน ราชูนนฺติ นิทฺธารเณ สามิวจน ฯ
มหทฺธนตโร วาติอาทีสุ ปวิย นิขณิตฺวา ปต สตฺตรตนนิจยสงฺขาต มหนฺต ธน เอตสฺสาติ มหทฺธโน ทฺวสี ุ อย
อติสเยน มหทฺธโนติ มหทฺธนตโร ฯ วาสทฺโท วิกปฺปตฺโถ ฯ
เสสปเทสุป เอเสว นโย ฯ อยมฺปน วิเสโส นิจฺจปริพฺพยวเสน มหนฺโต โภโค ปริโภโค(๓) เอตสฺสาติ มหาโภโค ฯ เทวสิก
# ๑. ม. นิสชฺชนวเสน ฯ ๒. ม. มชฺฌนฺหิเก ลทฺธสฺส ฯ
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ราชสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕๕
ปวิสนอายภูโต มหนฺโต โกโส เอตสฺสาติ มหาโกโส ฯ อปเร
ปน เทวสิก ปวิสนอายภูต มณิสารเผคฺคุคุมฺพาทิเภทภินฺน(๑)
ปริคฺคหวตฺถุธน ตเทว สารคพฺภาทีสุ นิหิต โกโสติ วทนฺติ ฯ
วชิโร มหานีโล อินฺทนีโล มรกโต เวฬุริโย ปทุมราโค ผุสฺสราโค
กกฺเกตโน ผุลาโก (๒) วิมโล โลหิตงฺโก ผลิโก ปวาโล โชติรโส (๓)
โคมุตฺตโก โคเมทโก โสคนฺธิโก มุตตฺ า สงฺโข อฺชนมูโล
ราชปฏโฏ(๔) อมตสโก (๕) สสฺสโก (๖) พฺราหฺมณี จาติ จตุวีสติ มณิ
นาม ฯ สตฺต โลหานิ กหาปโณ จ สารา(๗) นาม ฯ สยนจฺฉาทนปาวุรณรตฺตเจลาทีนิ (๘) เผคฺคุ นาม ฯ จนฺทนาครุกุงฺกุมตครกปฺปูราทิ กุปฺป(๙) นาม ฯ ตตฺถ ปุริเมน อาทิสทฺเทน สาลิวีห-ิ
อาทิมุคฺคมาสาทิปุพฺพณฺณาปรณฺณเภท ธฺวิกตึ อาทึ กตฺวา
ย สตฺตาน อุปโภคปริโภคภูต วตฺถุ ต สพฺพ สงฺคยฺหติ ฯ
มหนฺต วิชิต รฏ เอตสฺสาติ มหาวิชิโต ฯ มหนฺโต หตฺถ-ิ
อสฺสาทิวาหโน เอตสฺสาติ มหาวาหโน ฯ มหนฺต เสนาพลฺเจว
ถามพลฺจ เอตสฺสาติ มหพฺพโล ฯ อิจฺฉิตนิปฺผตฺติสงฺขาตา(๑๐)
ปฺุกมฺมนิปฺผนฺนา มหตี อิทฺธิ เอตสฺสาติ มหิทฺธิโก ฯ เตชสงฺขาโต อุสฺสาหมนฺตปภุสตฺติสงฺขาโต วา มหนฺโต อานุภาโว
# ๑. สี. ม. มณิสารเผคฺคุคุมฺพาทิเภทภินฺน ฯ ๒. ม. ปุลาโก ฯ
# ๓. สี. โชติรงฺโค ฯ ๔. ม. ราชปฏิโฏ ฯ ๕. สี. อมตสุโก ฯ
# ๖. สี. ปยโก ฯ ม. สยโก ฯ ๗. ม. สาโร ฯ
# ๘. ม. ...ปาวุรณคชทนฺตสีลาทีนิ ฯ ๙. สี. ม. คุมฺพา ฯ
# ๑๐. ม. อิจฺฉิตพฺพตฺติสงฺขาตา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕๖
เอตสฺสาติ มหานุภาโว ฯ
เอตฺถ จ ปเมน อายสมฺปทา ทุติเยน จิตฺตูปกรณสมฺปทา ตติเยน วิภวสมฺปทา จตุตฺเถน ชนปทสมฺปทา
ปฺจเมน ยานสมฺปทา ฉฏเน ปริวารสมฺปทาย สทฺธึ อตฺตสมฺปทา สตฺตเมน ปฺุสมฺปทา (๑) อฏเมน ปภาวสมฺปทา เตส
ราชูน ปกาสิตา โหติ ฯ เตน ยา สา สามิสมฺปตฺติ อมจฺจสมฺปตฺติ เสนาสมฺปตฺติ รฏสมฺปตฺติ วิภวสมฺปตฺติ มิตฺตสมฺปตฺติ
ทุคฺคสมฺปตฺตีติ สตฺต ปกติสมฺปทา ราชูน อิจฺฉิตพฺพา ตา
สพฺพา ยถารห ปริทีปตาติ เวทิตพฺพา ฯ
ทานาทีหิ จตูหิ สงฺคหวตฺถูหิ ปริส รฺเชตีติ ราชา ฯ
มคธาน อิสฺสโรติ มาคโธ ฯ มหติยา เสนาย สมนฺนาคตตฺตา
เสนิยโคตฺตตฺตา วา เสนิโย ฯ พิมฺพิ วุจฺจติ สุวณฺณ ตสฺมา
สารพิมฺพิวณฺณตาย พิมฺพิสาโร ฯ เกจิ ปน นามเมเวต ตสฺส
รฺโติ วทนฺติ ฯ ปจฺจามิตฺต ปรเสน ชินาตีติ ปเสนทิ ฯ
โกสลรฏสฺส อธิปตีติ โกสโล ฯ อยฺจรหีติ เอตฺถ จรหีติ
นิปาตมตฺต ฯ วิปฺปกตาติ อปริโยสิตา อย เตส ภิกขฺ ูน
อนฺตรากถา อนิฏิตาติ อตฺโถ ฯ
สายนฺหสมยนฺติ สายเนฺห เอก สมย ฯ ปฏิสลฺลานา
วุฏิโตติ ตโต ตโต รูปาทิอารมฺมณโต จิตฺตสฺส ปฏิสหรณโต
# ๑. ม. ปฺุกมฺมสมฺปทา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ราชสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕๗
ปฏิสลฺลานสงฺขาตาย ผลสมาปตฺติโต ยถากาลปริจเฺ ฉท วุฏิโต ฯ
ภควา หิ ปุพฺพณฺหสมย ภิกฺขุสฆปริวุโต สาวตฺถึ ปวิสิตฺวา
ภิกฺขูน สุลภปณฺฑปาต กตฺวา กตภตฺตกิจฺโจ ภิกฺขูหิ สทฺธึ
สาวตฺถิโต นิกฺขมิตฺวา วิหาร ปวิสิตฺวา คนฺธกุฏิปมุเข ตฺวา
วตฺต ทสฺเสตฺวา ิตาน ภิกฺขูน ยถาสมุฏิต (๑) สุคโตวาท ทตฺวา
เตสุ อรฺรุกฺขมูลาทิทิวาฏาน อุทฺทิสฺส คเตสุ คนฺธกุฏึ
ปวิสิตฺวา ผลสมาปตฺติสุเขน ทิวสภาค วีตินาเมตฺวา ยถากาลปริจฺเฉท(๒) สมาปตฺติโต วุฏาย มยฺห อุปคมน อาคมยมานา
จตสฺโส ปริสา สกลวิหาร ปริปูเรนฺตโิ ย นิสินฺนา อิทานิ
เม ธมฺมเทสนตฺถ ธมฺมสภามณฺฑล อุปคนฺตุ กาโลติ อาสนโต
อุฏาย (๓) เกสรสีโห วิย กาฺจนคุหาย สุรภิคนฺธกุฏิโต
นิกฺขมิตฺวา ยูถ อุปสงฺกมนฺโต มตฺตวรวารโณ วิย อกายจาปลฺเลน จารุวิกฺกนฺตคมโน อสีติอนุพฺยฺชนปฏิมณฺฑิตพาตฺตึสมหาปุริสลกฺขณสมุชฺชลาย พฺยามปฺปภาย ปริกฺเขปวิลาสสมฺปตฺตาย(๔)
ปภสฺสรเกตุมาลาลงฺกตาย นีลปตโลหิโตทาตมฺชิฏปภสฺสราน (๕)
วเสน ฉพฺพณฺณพุทฺธรสิโย วิสฺสชฺเชนฺติยา อจินฺเตยฺยานุภาวาย
อนุปมาย พุทฺธลีลาย สมนฺนาคตาย รูปกายสมฺปตฺติยา สกลวิหาร เอกาโลก กุรุมาโน อุปฏานสาล อุปสงฺกมิ ฯ เตน
# ๑. สี. ยถาสมุจิต ฯ ๒. ม. ยถากาลปริจฺเฉเท ฯ
# ๓. ม. วุฏ าย ฯ ๔. ม. ...สมฺปนฺนาย ฯ
# ๕. ม. ...ทาตมฺชิฏปภสฺสราน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕๘
วุตฺต อถโข ภควา ฯเปฯ เตนุปสงฺกมีติ ฯ
เอว อุปสงฺกมิตฺวา วตฺต ทสฺเสตฺวา นิสินฺเน เต ภิกฺขู
ตุณฺหีภูเต ทิสฺวา มยิ อกเถนฺเต อิเม ภิกฺขู คารเวน(๑)
กปฺปมฺป น กเถสฺสนฺตีติ กถาสมุฏาปนตฺถ กายนุตฺถ
ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ ตตฺถ กาย นุตฺถาติ กตมาย นุ ภวถ ฯ
กาย โนตฺถาติป ปาฬิ โส เอวตฺโถ กาย เนฺวตฺถาติป ปนฺติ
ตสฺส กตมาย นุ เอตฺถาติ อตฺโถ ฯ ตตฺราย สงฺเขปตฺโถ
ภิกฺขเว กตมาย นาม กถาย อิธ สนฺนิสินฺนา ภวถ กตมา
จ ตุมฺหาก กถา มมาคมนปจฺจยา อนิฏิตา ต นิฏเปสฺสามีติ (๒) เอว สพฺพฺุปวารณาย ปวาเรสิ ฯ
น เขฺวตนฺติ น โข เอต อยเมว วา ปาโ ฯ น
โขตนฺติป ปนฺติ น โข เอต อิจฺเจว ปทวิภาโค ฯ
กุลปุตฺตานนฺติ ชาติอาจารกุลปุตฺตาน ฯ สทฺธาติ สทฺธาย กมฺมผลสทฺธาย รตนตฺตยสทฺธาย จ ฯ อคารสฺมาติ ฆรโต คหฏภาวโตติ
อตฺโถ ฯ อนคาริยนฺติ ปพฺพชฺช ฯ ปพฺพชิตานนฺติ อุปคตาน ฯ
ยนฺติ กิรยิ าปรามสน ฯ ตตฺถาย ปทโยชนา ภิกฺขเว ตุเมฺห
เนว ราชาภินีตา น โจราภินีตา น อิณฏฏา น ชีวิตปกตา
ปพฺพชิตา อถโข สทฺธาย อคารโต นิกฺขมิตฺวา มม สาสเน
ปพฺพชิตา ตุเมฺห เอตรหิ เอวรูป ราชปฏิสยุตฺต ติรจฺฉานกถ
# ๑. ม. พุทธฺ คารเวน ฯ ๒. ม. นิฏาเปสฺสามีติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ราชสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕๙
กเถยฺยาถ ย เอวรูปาย กถาย กถน เอต ตุมฺหาก น โข ปฏิรปู  น
ยุตฺตเมวาติ ฯ
เอว สนฺนิปติตาน ปพฺพชิตาน อปฺปติรูป ปฏิกฺขิปตฺวา
อิทานิ เนส ปติรูป ปฏิปตฺตึ อนุชานนฺโต สนฺนิปติตาน โว
ภิกฺขเว ทฺวย กรณีย ธมฺมี วา กถา อริโย วา ตุณหฺ ีภาโวติ
อาห ฯ
ตตฺถ โวติ ตุมฺหาก ฯ กรณียนฺติ หิ ปท อเปกฺขิตฺวา
กตฺตริ สามิวจนเมต ตสฺมา ตุเมฺหหีติ อตฺโถ ฯ ทฺวย กรณียนฺติ
เทฺว กตฺตพฺพา ฯ ธมฺมี กถาติ จตุสจฺจธมฺมโต อนเปตา กถา
ปวตฺตินิวตฺติปริทีปนี ธมฺมเทสนาติ อตฺโถ ฯ ทสกถาวตฺถุคพฺภาป (๑)
หิ ธมฺมกถา ตเทกเทโสเอวาติ(๒) ฯ เอวาติ ฯ อริโยติ เอกนฺตหิตาวหตฺตา
อริโย วิสุทฺโธ อุตฺตโมติ วา อริโย ฯ ตุณฺหีภาโวติ สมถวิปสฺสนาภาวนาภูต อกถน ฯ เกจิ ปน วจีสงฺขารปฏิปกฺขภาวโต
ทุติยชฺฌาน อริโย ตุณฺหีภาโวติ วทนฺติ ฯ อปเร จตุตฺถชฺฌาน
อริโย ตุณฺหีภาโวติ วทนฺติ ฯ อยมฺปเนตฺถ อตฺโถ ภิกฺขเว จิตฺตวิเวกสฺส ปฏิพฺยูหนตฺถ วิเวกฏกายา สฺุาคาเร วิหรนฺตา
สเจ กหาจิ สนฺนิปตถ เอว สนฺนิปติเตหิ ตุเมฺหหิ อสฺสุต สาเวติ
สุต วา ปริโยทเปตีติ วุตฺตนเยน อฺมฺุปการาย (๓) ขนฺธาทีน
# ๑. สี. ม. ทสกถาวตฺถุสงฺขาตาป ฯ ๒. ม. ตเทกเทสาเอวาติ น
# ๓. ม. อฺมฺสฺสูปการาย ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๖๐
อนิจฺจตาทิปฏิสยุตฺตา ธมฺมกถา วา ปวตฺเตตพฺพา อฺมฺ
อพฺยาพาธนตฺถ ฌานสมาปตฺติยา วา วิหริตพฺพนฺติ ฯ
ตตฺถ ปุริเมน กรณียวจเนน อโนติณฺณาน สาสเน
โอตรณูปาย ทสฺเสติ ปจฺฉิเมน โอติณฺณาน สสารโต
นิสฺสรณูปาย ฯ ปุริเมน วา อาคมเวยฺยตฺติเย นิโยเชติ
ปจฺฉิเมน อธิคมเวยฺยตฺติเย ฯ อถวา ปุริเมน สมฺมาทิฏิยา ปม
อุปฺปตฺติเหตุ ทีเปติ ทุติเยน ทุติย ฯ วุตฺตเฺหต
เทฺวเม ภิกฺขเว เหตู เทฺว ปจฺจยา สมฺมาทิฏิยา อุปฺปาทาย
ปรโต จ โฆโส ปจฺจตฺตฺจ โยนิโส มนสิกาโรติ ฯ (๑)
ปุริเมน วา โลกิยสมฺมาทิฏิยา มูลการณ วิภาเวติ
ปจฺฉิเมน โลกุตฺตรสมฺมาทิฏิยา มูลการณนฺติ เอวมาทินา
อตฺถโยชนา (๒)เวทิตพฺพา ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เตหิ ภิกฺขูหิ กิตฺติตกามสมฺปตฺติโต
ฌานาทิสมฺปตฺติ สนฺตตรา เจว ปณีตตรา จาติ เอตมตฺถ
สพฺพาการโต วิทิตฺวา ฯ อิม อุทานนฺติ อิม อริยวิหารสุขานุภาวทีปก อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ ยฺจ กามสุข โลเกติ โลกสทฺโท ขนฺธโลโก
อายตนโลโก ธาตุโลโกติอาทีสุ (๓) สงฺขาเรสุ อาคโต ฯ
# ๑. องฺ. ทุก. ๒๐/๓๗๐/๑๐๙ ฯ ๒. ม. เอตฺถ โยชนา ฯ
# ๓. ขุ. มหา. ๒๙/๑๔/๑๐ ฯ
# ขุ. จูฬ. ๓๐/๕๘,๑๗๐,๕๐๕/๘,๘๗,๒๔๖ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ราชสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๖๑
ยาวตา จนฺทิมสูริยา ปริหรนฺติ ทิสา ภนฺติ วิโรจนา
ตาว สหสฺสธา โลโก เอตฺถ เต วตฺตตี วโสติอาทีสุ (๑) โอกาเส อาคโต ฯ อทฺทสา โข ภควา พุทฺธจกฺขุนา
โลก โวโลเกนฺโตติอาทีสุ (๒) สตฺเตสุ ฯ อิธ ปน สตฺตโลเก โอกาสโลเก จ เวทิตพฺโพ ฯ ตสฺมา อวีจิโต ปฏาย อุปริ พฺรหฺมโลกโต (๓)
เหฏา เอตสฺมึ โลเก ย วตฺถุกาเม ปฏิจฺจ กิเลสกามวเสน
อุปฺปชฺชนโต กามสหคต สุข ฯ ยฺจิท ทิวิย สุขนฺติ ยฺจ
อิท ทิวิ ภว ทิพฺพวิหารวเสน จ ลทฺธพฺพ พฺรหฺมาน มนุสฺสานฺจ
รูปสมาปตฺติสุข ฯ ตณฺหกฺขยสุขสฺสาติ ย อาคมฺม ตณฺหา ขียติ
ต นิพฺพาน อารมฺมณ กตฺวา ตณฺหาย จ ปฏิปสฺสมฺภนวเสน
ปวตฺตผลสมาปตฺติสุข ตณฺหกฺขยสุข นาม ตสฺส ตณฺหกฺขยสุขสฺส ฯ เอเตติ ลิงฺควิปลฺลาเสน นิทเฺ ทโส เอตานิ สุขานีติ
อตฺโถ ฯ เกจิ อุภยมฺป สุขสามฺเน คเหตฺวา เอตฺนติ ปนฺติ
เตส กล นคฺฆตีติ(๔) ปาเน ภวิตพฺพ ฯ
โสฬสินฺติ โสฬสนฺน ปูรณึ ฯ อย เหตฺถ สงฺเขปตฺโถ
จกฺกวตฺติสุข อาทึ กตฺวา สพฺพสฺมึ มนุสฺสโลเก มนุสฺสสุข
นาคสุปณฺณาทิโลเก นาคาทีหิ อนุภวิตพฺพ สุข จาตุมหาราชิกาทิเทวโลเก ฉพฺพิธ กามสุขนฺติ ย เอกาทสวิเธ กามโลเก
# ๑. ม. มู. ๑๒/๕๕๔/๕๙๔ ฯ ๒. วิ. มหา. ๔/๙/๑๑ ฯ
# ม. มู. ๑๒/๓๒๔/๓๒๘ ฯ ๓. ม. อุปริ พฺรหฺมโลกโต ฯ
# ๔. ม. นาคฺฆตีติ ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 162

*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๖๒
อุปฺปชฺชนฺต กามสุข ยฺจ อิท รูปารูปเทเวสุ ทิพฺพวิหารภูเตสุ รูปารูปชฺฌาเนสุ จ อุปฺปนฺนตฺตา ทิวิยนฺติ ลทฺธนาม
โลกิยชฺฌานสุข สกลมฺป ตทุภย ตณฺหกฺขยสุขสงฺขาต ผลสมาปตฺติสุข โสฬส ภาเค กตฺวา ตโต เอกภาค โสฬสภาคคุเณ
ลทฺธ เอกภาคสงฺขาต กล น อคฺฆตีติ ฯ
อยฺจ อตฺถวณฺณนา ผลสมาปตฺติสามฺเน วุตฺตา ฯ
ปาฬิย อวิเสเสน ตณฺหกฺขยสฺส อาคตตฺตา ปมผลสมาปตฺติสุขสฺสาป กล โลกิย นคฺฆติเอว(๑) ฯ ตถาหิ วุตฺต
ปพฺยา เอกรชฺเชน สคฺคสฺส คมเนน วา
สพฺพโลกาธิปจฺเจน โสตาปตฺติผล วรนฺติ ฯ (๒)
โสตาปตฺติสยุตฺเตป วุตฺต
กิฺจาป ภิกฺขเว ราชา จกฺกวตฺตี จตุนฺน ทีปาน
อิสฺสริยาธิปจฺจ รชฺช กาเรตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ เทวาน ตาวตึสาน สหพฺยต โส
ตตฺถ นนฺทวเน อจฺฉราสงฺฆปริวุโต ทิพฺเพหิ จ ปฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปโต สมงฺคีภูโต ปริจาเรติ โส จตูหิ ธมฺเมหิ
อสมนฺนาคโต อถโข โส อปริมุตฺโตว นิรยา อปริมุตฺโต
ติรจฺฉานโยนิยา อปริมตุ ฺโต เปตฺติวิสยา(๓) อปริมุตฺโต อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ กิฺจาป ภิกฺขเว อริยสาวโก ปณฺฑิยาโลเปน
# ๑. ม. น อคฺฆติ เอว ฯ ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๒๓/๓๙ ฯ
# ๓. ม. เปตฺติวิสยา ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ราชสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๖๓
ยาเปติ นนฺตกานิ จ ธาเรติ ฯ โส จตูหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต อถโข โส ปริมุตฺโต นิรยา ปริมุตโฺ ต ติรจฺฉานโยนิยา ปริมตุ ฺโต เปตฺติวิสยา ปริมุตฺโต อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ
กตเมหิ จตูหิ อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต โหติ อิติป โส ภควา อรห ฯเปฯ
พุทฺโธ ภควาติ ฯ ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน ฯเปฯ วิฺูหีติ ฯ
สงฺเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน ฯเปฯ ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ฯ
อริยกนฺเตหิ สีเลหิ สมนฺนาคโต โหติ อขณฺเฑหิ ฯเปฯ สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ อิเมหิ จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต โหติ โย
จ ภิกฺขเว จตุนฺน ทีปาน ปฏิลาโภ โย จตุนฺน ธมฺมาน
ปฏิลาโภ จตุนฺน ทีปาน ปฏิลาโภ จตุนฺน ธมฺมาน ปฏิลาภสฺส
กล นคฺฆติ โสฬสินฺติ ฯ (๑)
เอว ภควา สพฺพตฺถ โลกิยสุข สอุตฺตร สาติสย โลกุตฺตรสุขเมว อนุตฺตรนฺติ อติสยนฺติ ภาเชสีติ ฯ
ทุติยสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๑๔๑๓/๔๒๙ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๑๖๔
ทณฺฑสุตฺตวณฺณนา
ตติเย กุมารกาติ ทารกา ฯ อนฺตรา จ สาวตฺถึ อนฺตรา
จ เชตวนนฺติ อนฺตราสทฺโท ตทนฺตร โก ชาเนยฺย อฺตร
ตถาคตาติ (๑) ชนา สงฺคมฺม มนฺเตนฺติ มฺจ ตฺวฺจ กิมนฺตรนฺติอาทีสุ (๒) การเณ อาคโต ฯ อทฺทสา ม ภนฺเต อฺตรา
อิตฺถี วิชชฺ นฺตริกาย ภาชน โธวนฺตีตอิ าทีสุ (๓) ขเณ ฯ ยสฺสนฺตรโต
น สนฺติ โกปาติอาทีสุ (๔) จิตฺเต ฯ อนฺตรา โวสานมาปาทีติอาทีสุ (๕) เวมชฺเฌ ฯ อปจาย ภิกฺขเว ตโปทา ทฺวินฺน มหานิรยาน
อนฺตริกาย อาคจฺฉตีติอาทีสุ (๖) วิวเร ฯ สฺวายมิธาป วิวเร
เวทิตพฺโพ ฯ ตสฺมา สาวตฺถิยา จ เชตวนสฺส จ วิวเรติ
เอวเมตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ อนฺตราสทฺทโยคโต เจตฺถ อุปโยควจน อนฺตรา จ สาวตฺถึ อนฺตรา จ เชตวนนฺติ ฯ อีทิเสสุ
าเนสุ อกฺขรจินฺตกา อนฺตรา คามฺจ นทิฺจ คจฺฉตีติ
เอกเมว อนฺตราสทฺท (๗) ปยฺุชนฺติ โส ทุติยปเทนป โยเชตพฺโพ
โหติ อิธ ปน โยเชตฺวา วุตฺโต ฯ
อหึ ทณฺเฑน หนนฺตีติ พิลโต นิกฺขมิตฺวา โคจราย
คจฺฉนฺต กณฺหสปฺป ฉาตชฺฌตฺต (๘) อนุพนฺธิตฺวา ยฏีหิ
# ๑. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๑๕/๓๙๑ ฯ องฺ. ทสก. ๒๔/๗๕/๑๕๐ ฯ
# ๒. ส. ส. ๑๕/๗๘๑/๒๙๖ ฯ ๓. ม. ม. ๑๓/๑๗๖/๑๘๑ ฯ
# ๔. วิ. จุล. ๗/๓๔๗/๑๖๓ ฯ ขุ. อุ. ๒๕/๖๕/๑๐๑ ฯ
# ๕. องฺ. ทสก. ๒๔/๑๘๔/๑๖๗ ฯ ตตฺถ ปน อนฺตราโวสาน อาปนฺโน
# อนฺตราโวานคมนนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๖. วิ. มหาวิ. ๑/๒๙๖/๒๑๘ ฯ
# ๗. ม. ปยุชฺชนฺติ ฯ ๘. ม. ฉาตชฺฌตฺต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ทณฺฑสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๖๕
โปเถนฺติ ฯ เตน จ สมเยน ภควา สาวตฺถึ ปณฺฑาย
คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค เต ทารเก อหึ ทณฺเฑน หนนฺเต
ทิสฺวา กสฺมา กุมารกา อิม อหึ ทณฺเฑน หนถาติ ปุจฺฉิตฺวา
ฑสนภเยน ภนฺเตติ จ วุตฺเต อิเม อตฺตโน สุข กริสฺสามาติ
อิม ปหรนฺตา นิพฺพตฺตฏาเน ทุกฺข อนุภวิสฺสนฺติ อโห
อวิชฺชาย นิกติโกสลฺลนฺติ ธมฺมสเวค อุปฺปาเทสิ เตเนว จ
ธมฺมสเวเคน อุทาน อุทาเนสิ ฯ เตน วุตฺต อถโข ภควาติอาทิ ฯ
ตตฺถ เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ อิเม ทารกา อตฺตสุขาย
ปรทุกฺข กโรนฺตา สย ปรตฺถ สุข (๑) น ลภิสฺสนฺตีติ เอตมตฺถ
ชานิตฺวาติ เอวเมเก วณฺเณนฺติ ฯ อฺเส ทุปฺปฏิปนฺนาน
สุขปริเยสน อายตึ ทุกฺขาย สวตฺตติ สุปฏิปนฺนาน เอกนฺเตน
สุขาย สวตฺตติ ฯ ตสฺมา ปรวิเหสาวินิมุตฺตา อจฺจนฺตเมว
สุขภาคิโน วต มยฺห โอวาทปฺปฏิกราติ โสมนสฺสวเสเนเวตมฺป
สตฺถา อุทาน อุทาเนสีติ วทนฺติ ฯ อปเร ปน ภณนฺติ
เอว เตหิ กุมารเกหิ ปวตฺติต ปรวิเหน สพฺพากาเรน
อาทีนวโต วิทิตฺวา ปรวิเหสาย ปรานุกมฺปาย จ ยถากฺกม
อาทีนวานิสสวิภาวน อิม อุทาน อุทาเนสีติ ฯ
ตตฺถ สุขกามานีติ เอกนฺเตเนว อตฺตโน สุขสฺส อิจฺฉนโต
สุขานุคิทฺธานิ ฯ ภูตานีติ ปาณิโน ฯ โย ทณฺเฑน วิหึสตีติ
# ๑. ม. ปรตฺถ สุข ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๖๖
เอตฺถ ทณฺเฑนาติ เทสนามตฺต ทณฺเฑน วา เลฑฺฑ-ุ
สตฺถปฺปาณิปฺปหาราทีหิ วาติ อตฺโถ ฯ อถวา ทณฺเฑนาติ
ทณฺฑเนน ฯ อิท วุตฺต โหติ โย สุขกามานิ สพฺพภูตานิ
ชาติอาทินา ฆฏฏนวเสน วจีทณฺเฑน วา ปาณิมุคฺครสตฺถาทีหิ
โปถนตาฬนจฺเฉทนาทิวเสน สรีรทณฺเฑน วา สต วา สหสฺส
วา าปนวเสน ธนทณฺเฑน วาติ อิเมสุ ทณฺเฑสุ เยน
เกนจิ ทณฺเฑน วิหึสติ วิพาเธติ (๑) ทุกฺข ปาเปติ ฯ อตฺตโน
สุขเมสาโน เปจฺจ โส น ลภเต สุขนฺติ โส ปุคฺคโล อตฺตโน
สุข เอสนฺโต คเวสนฺโต ปตฺเถนฺโต เปจฺจ ปรโลเก มนุสฺสสุข
ทิพฺพสุข นิพฺพานสุข ติวิธมฺป สุข น ลภติ อฺทตฺถุ
เตน ทณฺเฑน ทุกฺขเมว ลภตีติ อตฺโถ ฯ
เปจฺจ โส ลภเต สุขนฺติ โย ขนฺติเมตฺตานุทฺทยสมฺปนฺโน
ยถาห สุขกาโม ทุกฺขปฺปฏิกูโล เอว สพฺเพปติ จินฺเตตฺวา
สมฺปตฺตวิรติอาทีสุ ิโต วุตฺตนเยน เกนจิ ทณฺเฑน สพฺพานิป
ภูตานิ น หึสติ น พาธติ โส ปุคฺคโล ปรโลเก มนุสฺสภูโต
มนุสฺสสุข เทวภูโต ทิพพฺ สุข อุภย อติกฺกมนฺโต นิพฺพานสุข
ลภตีติ ฯ เอตฺถ จ ตาทิสสฺส ปุคฺคลสฺส อวสฺส ภาวิตาย
ต สุข ปจฺจุปฺปนฺน วิย โหตีติ ทสฺสนตฺถ ลภเตติ วุตฺต ฯ
ปุริมคาถายป เอเสว นโย ฯ
ตติยสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. วิเหเติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๑๖๗
สกฺการสุตตฺ วณฺณนา
จตุตฺเถ เตน โข ปน สมเยน ภควา สกฺกโต โหตีติ
กปฺปาน สตสหสฺสาธิเกสุ จตูสุ อสงฺเขฺยยฺเยสุ ปริปูริตสฺส
ปฺุสมฺภารวิเสสสฺส ผลภูเตน อิโต ปร มยฺห โอกาโส นตฺถีติ
อุสฺสาหชาเตน วิย อุปรูปริ วฑฺฒมาเนน สกฺการาทินา ภควา
สกฺกโต โหติ ฯ สพฺพทิสาสุ หิ ยมกมหาเมโฆ วุฏหิตฺวา
มโหฆ วิย สพฺพปารมิโย เอกสฺมึ อตฺตภาเว วิปาก ทสฺสามาติ
สมฺปณฺฑิตา วิย ภควโต ลาภสกฺการมโหฆ นิพฺพตฺตยึสุ ฯ
ตโต อนฺนปานวตฺถยานมาลาคนฺธวิเลปนาทิหตฺถา ขตฺติยพฺราหฺมณาทโย อาคนฺตฺวา กห พุทฺโธ กห ภควา กท เทวเทโว
กห นราสโภ กห ปุริสสีโหติ ภควนฺต ปริเยสนฺติ ฯ สกฏสเตหิ
ปจฺจเย อาหริตฺวา โอกาส อลภมานา สมนฺตา คาวุตปฺปมาเณป
สกฏธุเรน สกฏธุร อาหจฺจ ติฏนฺติ เจว อนุพนฺธนฺติ จ
อนฺธกวินฺทพฺราหฺมณาทโย วิย ฯ สพฺพนฺต ขนฺธเก (๑) เตสุ เตสุ
จ สุตฺเตสุ อาคตนเยน เวทิตพฺพ ฯ ยถา จ ภควโต เอว
ภิกฺขุสฆสฺสาติ ฯ วุตฺตเฺหต
ยาวตา โข จุนฺท เอตรหิ สฆา วา คณา วา
โลเก อุปฺปนฺนา นาห จุนฺท อฺ เอกสฆมฺป สมนุปสฺสามิ
เอว ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺต ยถริวาย จุนฺท ภิกฺขุสงฺโฆติ ฯ
สฺวาย ภควโต จ ภิกฺขุสฆสฺส จ อุปฺปนฺโน
# ๑. วิ. มหา. ๕/๖๑/๗๖ ฯ ๒. ที. ปา. ๑๑/๑๐๗/๑๓๘ ฯ
# ม. ยถริวาย ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๖๘
ลาภสกฺกาโร เอกโต หุตฺวา ทฺวินฺน มหานทีน อุทโกโฆ วิย
อปฺปเมยฺโย อโหสิ ฯ เตน วุตฺต เตน โข ปน สมเยน ภควา
สกฺกโต โหติ ฯเปฯ ปริกฺขาราน ภิกฺขุสงฺโฆป สกฺกโต ฯเปฯ
ปริกฺขารานนฺติ ฯ
ติตฺถิยา ปน ปุพฺเพ อกตปฺุตาย จ ทุปฺปฏิปนฺนตาย
จ อสกฺกตา อครุกตา พุทฺธุปฺปาเทน ปน วิเสสโต วิปนฺนโสภา
สูริยุคฺคมเน ขชฺโชปนกา วิย นิปฺปภา นิตฺเตชา หตลาภสกฺการา อเหสส ฯ เต ตาทิส ภควโต สฆสฺส จ ลาภสกฺการ อสหมานา อิสฺสาปกตา เอว อิเม ผรุสาหิ วาจาหิ
ฆเฏตฺวาว ปลาเปสฺสามาติ อุสฺสุยา วิสูกานิ (๑) อุคฺคิรนฺตา ตตฺถ
ตตฺถ ภิกฺขู อกฺโกสนฺตา ปริภาสนฺตา วิจรึสุ ฯ เตน วุตฺต
อฺติตฺถิยา ปน ปริพฺพาชกา อสกฺกตา โหนฺติ ฯเปฯ
ปริกฺขาราน ฯ อถโข เต อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา ภควโต
สกฺการ อสหมานา ภิกฺขุสฆสฺส จ คาเม จ อรฺเ จ
ภิกฺขู ทิสฺวา อสพฺภาหิ ผรุสาหิ วาจาหิ อกฺโกสนฺติ ปริภาสนฺติ
โรเสนฺติ วิเหเสนฺตีติ ฯ (๓)
ตตฺถ อสพฺภาหีติ อสภาโยคฺคาหิ สภาย สาธุชนสมูเห
วตฺตุ อยุตฺตาหิ ทุฏุลฺลาหีติ อตฺโถ ฯ ผรุสาหีติ กกฺขฬาหิ
# ๑. ม. อุสยู า วิสุคฺคาร ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เตติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ขุ. อุ. ๒๕/๕๔/๘๘-๘๙ วิเหสนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สกฺการสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๖๙
มมฺมจฺเฉทิกาหิ ฯ อกฺโกสนฺตีติ ชาติอาทีหิ อกฺโกสวตฺถูหิ
ขขเสนฺติ ฯ ปริภาสนฺตีติ ภณฺฑนวเสน ภย อุปฺปาเทนฺตา
ตชฺเชนฺติ ฯ โรเสนฺตีติ ยถา ปรสฺส โรโส โหติ เอว อนุทฺธสนวเสน โรส อุปฺปาเทนฺติ ฯ วิเหเสนฺตีติ วิเหเนฺติ วิวิเธหิ
อากาเรหิ อผาสุก กโรนฺติ ฯ
กถมฺปเนเต สมนฺตปาสาทิเก ภควติ ภิกฺขุสงฺเฆ จ
อกฺโกสาทีนิ ปวตฺเตสุนฺติ ภควโต อุปปฺ าทโต ปหีนลาภสกฺการตาย อุปหตจิตฺตา ปวึ ขณิตฺวา (๑) ปกฺขลนฺตา วิย
อวเณ เวฬุริยมณิมฺหิ วณ อุปฺปาเทนฺตา วิย จ สุนทฺ ริก
นาม ปริพฺพาชิก สฺาเปตฺวา ตาย สตฺถุ ภิกฺขูนฺจ อวณฺณ
วุฏาเปตฺวา อกฺโกสาทีนิ ปวตฺเตสส ฯ ตมฺปเนต สุนฺทรีวตฺถุ
ปรโต สุนฺทรีสุตฺเต (๒) ปาฬิยเยว อาคมิสฺสติ (๓) ตสฺมา ยเมตฺถ
วตฺตพฺพ ต ตตฺเถว วณฺณยิสฺสาม ฯ
ภิกฺขู ภควโต สนฺติก อุปสงฺกมิตฺวา ต ปวตฺตึ
อาโรเจสส ฯ เตน วุตฺต อถโข สมฺพหุลา ภิกฺขู เยน ภควา
เตนุปสงฺกมึสุ ฯเปฯ วิเหเสนฺตีติ ฯ ต วุตฺตตฺถเมว ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต อิสฺสาปกตาน ติตฺถิยาน
วิปฺปฏิปตฺตึ สพฺพาการโต วิทิตฺวา ฯ อิม อุทานนฺติ อิม เตหิ
กเต วิปฺปกาเร ปสนฺนจิตฺเตหิ จ ปเรหิ กเต อุปกาเร
# ๑. ม. ขณิตฺวา ฯ ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๓๕๘/๔๑๒ ฯ
# ๓. ม. อาคมิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทวคฺควณฺณนา หนา ๑๗๐
ตาทิภาวานุภาวทีปก อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ คาเม อรฺเ สุขทุกฺขผุฏโติ คาเม วา อรฺเ
วา ยตฺถ กตฺถจิ สุเขน ทุกฺเขน จ ผุฏโ  สุขทุกฺขานิ อนุภวนฺโต
เตส วา ปจฺจเยหิ สมงฺคีภูโต ฯ เนวตฺตโต โน ปรโต ทเหถาติ
อห สุขิโต อห ทุกฺขิโต มม สุข มม ทุกฺข ปเรนิท
มยฺห สุขทุกขฺ  อุปฺปาทิตนฺติ จ เนว อตฺตโต น ปรโต
ต สุขทุกฺข เปถ ฯ กสฺมา น เหตฺถ ขนฺธปฺจเก อหนฺติ
วา มมนฺติ วา ปโรติ วา ปรสฺสาติ วา ปสฺสิตพฺพยุตฺตก
กิฺจิ อตฺถิ เกวล สงฺขารา เอว ปน ยถาปจฺจย อุปฺปชฺชิตฺวา
ขเณ ขเณ ภิชฺชนฺตีติ ฯ สุขทุกฺขคฺคหณฺเจตฺถ เทสนาสีส ฯ
สพฺพสฺสาป โลกธมฺมสฺส วเสน อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ อิติ ภควา
นาห กฺวจนิ กสฺสจิ กิฺจนตสฺมึ น จ มม กฺวจนิ
กตฺถจิ กิฺจนตตฺถีติ จตุโกฏิก สฺุต วิภาเวสิ ฯ
อิทานิ ตสฺส อตฺตโต ปรโต จ อทหนสฺส การณ
ทสฺเสติ ผุสนฺติ ผสฺสา อุปธึ ปฏิจฺจาติ ฯ เอเต สุขเวทนียา
ทุกฺขเวทนียา จ ผสฺสา นาม ขนฺธปฺจกสงฺขาต อุปธึ ปฏิจฺจ
ตสฺมึ สติ ยถาสก วิสย ผุสนฺติ ตตฺถ ปวตฺตนฺติเยว ฯ
อทุกฺขมสุขา หิ เวทนา สนฺตสภาวตาย สุเข เอว สงฺคห
คจฺฉตีติ ทุวิธสมฺผสฺสวเสเนวาย อตฺถวณฺณนา กตา ฯ
ยถา ปน เต ผสฺสา น ผุสนฺติ ต ทสฺเสตุ นิรปุ ธึ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 171

*เลมที่ ๑๙ อุปาสกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๗๑
เกน ผุเสยฺยย ผสฺสาติ วุตฺต ฯ สพฺพโส หิ ขนฺธูปธิยา อสติ
เกน การเณน เต ผสฺสา ผุเสยฺยย น ต การณ อตฺถิ ฯ
ยทิ หิ ตุเมฺห อกฺโกสาทิวเสน อุปฺปชฺชนสุขทุกฺข น อิจฺฉถ
สพฺพโส นิรปุ ธิภาเวเยว โยค กเรยฺยาถาติ อนุปาทิเสสนิพฺพานธาตุยา คาถ นิฏ เปสิ ฯ เอว อิมินา อุทาเนน
วฏฏวิวฏฏ กถิต ฯ
จตุตฺถสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
อุปาสกสุตฺตวณฺณนา
ปฺจเม อิจฺฉานงฺคลโกติ อิจฺฉานงฺคลนามโก โกสเลสุ
เอโก พฺราหฺมณคาโม ตนฺนิวาสิตาย ตตฺถ วา ชาโต ภโวติ
วา อิจฺฉานงฺคลโก ฯ อุปาสโกติ ตีหิ สรณคมเนหิ ภควโต
สนฺติเก อุปาสกภาวสฺส ปเวทิตตฺตา อุปาสโก ปฺจสิกฺขาปทิโก
พุทฺธมามโก ธมฺมมามโก สฆมามโก ฯ เกนจิเทว กรณีเยนาติ
อุทฺธารโสธาปนาทินา (๑) เกนจิเทว กตฺตพฺเพน ฯ
ตีเรตฺวาติ นิฏาเปตฺวา ฯ อย กิร อุปาสโก ปุพฺเพ อภิณฺห
ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา ปยิรุปาสติ โส กติปย กาล พหุกรณียตาย สตฺถุ ทสฺสน นาภิสมฺโภสิ ฯ เตนาห ภควา จิรสฺส
โข ตฺว อุปาสก อิม ปริยายมกาสิ ยทิท อิธาคมนายาติ ฯ
# ๑. ม. อุทธฺ ารโสธาปนาทินา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทวคฺควณฺณนา หนา ๑๗๒
ตตฺถ จิรสฺสนฺติ จิเรน ฯ ปริยายนฺติ วาร ฯ ยทิทนฺติ
นิปาโต โย อยนฺติ อตฺโถ อิท วุตฺต โหติ อิธ มม
สนฺติเก อาคมนาย โย อย อชฺช กโต วาโร ต อิม จิเรน
ปปฺจ กตฺวา อกาสีติ ฯ จิรปฏิกาหนฺติ จิรปฏิโก อห
จิรกาลโต ปฏาย อห อุปสงฺกมิตุกาโมติ สมฺพนฺโธ ฯ เกหิจิ
เกหิจีติ เอกจฺเจหิ เอกจฺเจหิ ฯ อถวา เกหิจีติ (๑) เยหิ วา เตหิ
วา ฯ ตตฺถ อาทรภาว (๒) ทสฺเสติ ฯ สตฺถริ อภิปฺปสนฺนสฺส หิ
สตฺถุ ทสฺสนธมฺมสฺสวเนสุ วิย น อฺตฺถ อาทโร โหติ ฯ
กิจฺจกรณีเยหีติ เอตฺถ อวสฺส กาตพฺพ กิจฺจ อิตร กรณีย ฯ
ปม วา กาตพฺพ กิจฺจ ปจฺฉา กาตพฺพ กรณีย ฯ ขุทฺทก
วา กิจฺจ มหนฺต กรณีย ฯ พฺยาวโฏติ อุสฺสุกฺโก ฯ เอวาหนฺติ
เอว อิมินา ปกาเรน อห นาสกฺขึ อุปสงฺกมิตต น อคารวาทินาติ อธิปฺปาโย ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ ทุลฺลเภ พุทธฺ ุปฺปาเท มนุสฺสตฺตลาเภ
จ สตฺตาน สกิฺจนภาเวน กิจฺจปสุตตาย กุสลนฺตราโย โหติ
น อกิฺจนสฺสาติ เอตมตฺถ สพฺพาการโต วิทิตฺวา ฯ อิม
อุทานนฺติ ตทตฺถปริทีปนเมว อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ สุข วต ตสฺส น โหติ กิฺจีติ ยสฺส ปุคฺคลสฺส
กิฺจิ รูปาทีสุ เอกวตฺถุมปฺ  มเมตนฺติ ตณฺหาย ปริคฺคหิตภาเวน
# ๑. ม. เกหิจิ เกหิเจหิ ฯ ๒. ม. คารว ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อุปาสกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๗๓
น โหติ นตฺถิ น วิชฺชติ สุข วต ตสฺส ปุคฺคลสฺส อโห
สุขเมวาติ อตฺโถ ฯ น โหสีติป ปาโ ตสฺส อตีตกาลวเสน
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ เกจิ ปน น โหติ กิฺจีติ ปทสฺส ราคาทิกิฺจน ยสฺส น โหตีติ อตฺถ วณฺเณนฺติ ต น สุนฺทร
ปริคฺคหธมฺมวเสน เทสนาย อาคตตฺตา ฯ ราคาทิกิฺจนนฺติ
ปริคฺคเหตพฺพสฺสาป สงฺคเห สติ ยุตตฺ เมว วุตฺต สิยา อถวา
ยสฺส ปุคฺคลสฺส กิฺจิ อปฺปมฺป กิฺจน ปลิโพธชาต ราคาทิกิฺจนาภาวโต เอว น โหติ ต ตสฺส อกิฺจนตฺต สุขสฺส
ปจฺจยภาวโต สุข วต อโห สุขนฺติ อตฺโถ ฯ กสฺส ปน น
โหติ กิฺจนนฺติ(๑) เจ อาห สงฺขาตธมฺมสฺส พหุสฺสุตสฺสาติ ฯ
โย จตูหิป มคฺคสงฺขาหิ(๒) โสฬสกิจฺจนิปฺผตฺติยา สงฺขาตธมฺโม
กตกิจฺโจ ตโต เอว ปฏิเวธาพาหุสจฺเจน พหุสฺสุโต ตสฺส ฯ
อิติ ภควา อกิฺจนภาเว อานิสส ทสฺเสตฺวา สกิฺจนภาเว อาทีนว ทสฺเสตุ สกิฺจน ปสฺสาติอาทิมาห ฯ ตสฺสตฺโถ
ราคาทิกิฺจนาน อามิสกิฺจนานฺจ อตฺถิตาย สกิฺจน
สกิฺจนตฺตา เอว อลทฺธานฺจ ลทฺธานฺจ กามาน ปริเยสนารกฺขณเหตุ กิจฺจกรณียวเสน อห มมาติ คหณวเสน จ
วิหฺมาน วิฆาต อาปชฺชมาน ปสฺสาติ ธมฺมสเวคปฺปตฺโต
สตฺถา อตฺตโน จิตฺต วทติ ฯ ชโน ชนสฺมึ ปฏิพนฺธรูโปติ
# ๑. สี. กิฺจีติ ฯ ๒. สี. จตุมค.คสงฺขตาย ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๗๔
สย อฺโ ชโน สมาโน อฺสฺมึ ชเน อห อิสฺส มม
อยนฺติ ตณฺหาวเสน ปฏิพทฺธสภาโว หุตฺวา วิหฺติ วิฆาต
อาปชฺชติ ฯ ปฏิพทฺธจิตฺโตติป ปาโ ฯ อยฺจ อตฺโถ
ปุตฺตา มตฺถิ ธนมตฺถิ อิติ พาโล วิหฺติ
อตฺตา หิ อตฺตโน นตฺถิ กุโต ปุตฺตา กุโต ธนนฺติ(๑)
อาทีหิ (๒) สุตฺตปเทหิ ทีเปตพฺโพติ ฯ
ปฺจมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
คพฺภินีสุตฺตวณฺณนา
ฉฏเ อฺตรสฺส ปริพฺพาชกสฺสาติ เอกสฺส กุฏมฺพิกสฺส
ปริพฺพาชกสฺส ฯ ทหราติ ตรุณี ฯ มาณวิกาติ พฺราหฺมณธีตาย
โวหาโร ฯ ปชาปตีติ ภริยา ฯ คพฺภินีติ อาปนฺนสตฺตา ฯ
อุปวิชฺาติ อชฺช สุเวติ ปจฺจุปฏิตวิชายนกาลา โหตีติ
สมฺพนฺโธ(๒) ฯ โส กิร พฺราหฺมณชาติโก สภริโย วาทปตฺถสฺสเม(๓)
ิโต เตน น สปชาปติก ปริพฺพาชกโวหาเรน สมุทาจรนฺติ ฯ ภริยา ปนสฺส พฺราหฺมณชาติกตฺตา พฺราหฺมณาติ
อาลปติ ฯ เตลนฺติ ติลเตล ฯ เตลสีเสน (๔) เจตฺถ ย ย วิชาตาย
ปสวทุกฺขปฏิการตฺถ อิจฺฉิตพฺพ ต สพฺพ สปฺปโลณาทึ อาหราติ
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๑๕/๒๓ ฯ ๒. สี. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. สี. ถามปฺปตฺตรูเป ฯ ๔. สี. เตลมิสฺเสน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ คพฺภินีสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๗๕
อาณาเปติ ฯ ย เม วิชาตาย ภวิสฺสตีติ ย เตลาทิ มยฺห
วิชาตาย พหิ นิกฺขนฺตคพฺภาย อุปการาย ภวิสฺสติ ฯ
ปริพฺพาชิกายาติป ปาโ ฯ กุโตติ กสฺมา านา ยโต
าติกุลา วา มิตฺตกุลา วา เตลาทึ อาหเรยฺย ต าน
เม นตฺถีติ อธิปฺปาโย ฯ เตล อาหรามีติ วตฺตมานสมีปตาย
วตฺตมาน กตฺวา วุตฺต เตล อาหริสสฺ ามีติ อตฺโถ ฯ สมณสฺส
วา พฺราหฺมณสฺส วา สปฺปสฺส วา เตลสฺส วาติ จ สมุจฺจยตฺโถ
วา สทฺโท อคฺคิโต วา อุทกโต วา มิถเุ ภทา วาติอาทีสุ (๑)
วิย ฯ สปฺปสสฺ วา เตลสฺส วาติ ปจฺจตฺเต สามิวจน สปฺป
จ เตลฺจ ยาวทตฺถ ปาตุ ปวิตุ ทียตีติ อตฺโถ ฯ อปเร ปน
สปฺปสฺส วา เตลสฺส วาติ อวยวสมฺพนฺเธ (๒) สามิวจน ฯ
สปฺปเตลสมุทายสฺส หิ อวยโว อิธ ยาวทตฺถสทฺเทน วุจฺจตีติ
วทนฺติ ฯ โน นีหริตุนฺติ ภาชเนน วา หตฺเถน วา พหิ
เนตุ โน ทียติ ฯ อุจฺฉทิตฺวาติ(๓) วมิตฺวา ยนฺนูน นิพฺพเมยฺยนฺติ(๔)
สมฺพนฺโธ ฯ เอว กิรสฺส อโหสิ อห รฺโ โกฏาคาร
คนฺตฺวา เตล กณฺมตฺต ปวิตฺวา ตาวเทว ฆร อาคนฺตฺวา
เอกสฺมึ ภาชเน ยถาปต วเมตฺวา อุทฺธน อาโรเปตฺวา ปจิสฺสามิ
# ๑. วิ. มหา. ๕/๗๑/๙๑ ฯ ที. มหา. ๑๐/๘๒/๑๐๔ ฯ
# ขุ. อุ. ๒๕/๑๗๒/๒๒๐ ฯ ๒. ม. อวยวสมฺพนฺเธ ฯ
# ๓. สฺยา. สี. อุคฺคิริตฺวานา ฯ ม. อุจฺฉทฺทิตฺวานาติ ฯ
# ๔. สี. ม. ทเทยฺยนฺติ ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 176

*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๗๖
ย ปจฺจเสมฺหาทิมิสฺสิต ต อคฺคินา ฌายิสฺสติ เตล ปน
คเหตฺวา อิมิสฺสา ปริพฺพาชิกาย กมฺเม อุปเนสฺสามีติ ฯ
อุทฺธ กาตุนฺติ วมนวเสน อุทฺธ นีหริตต ฯ น ปน
อโธติ วิริฺจนวเสน(๑) เหฏา นีหริตุ เนว(๒)ปน สกฺโกติ ฯ
โส หิ อธิก ปต สยเมว มุขโต นิคฺคมิสฺสามีติ (๓) ปวิตฺวา
อาสยสฺส อริตฺตาย อนิคฺคเต วมนวิเรจนโยค อชานนฺโต
อลภนฺโต วา เกวล ทุกฺขาหิ เวทนาหิ ผุฏโ  อาวฏฏติ
จ ปริวฏฏติ จ ฯ ทุกฺขาหีติ ทุกฺขมาหิ ฯ ติพฺพาหีติ(๔) พหลาหิ
ติขิณาหิ วา ฯ ขราหีติ กฺกขฬาหิ ฯ กฏกาหีติ อติวิย อนิฏภาเวน ทารุณาหิ ฯ อาวฏฏตีติ เอกสฺมึเยว าเน อนิชฺชิตฺวา
อตฺตโน สรีร อิโต จิโต อากฑฺฒนฺโต อาวฏฏติ ฯ นาม(๕) ฯ
ปริวฏฏตีติ เอกสฺมึ ปเทเส นิปนฺโนป องฺคปจฺจงฺคานิ ปริโต
ขิปนฺโต ปริวฏฏติ(๖) อภิมุข วา วฏฏนฺโต อาวฏฏติ สมนฺตโต
วฏฏนฺโต ปริวฏฏติ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ สกิฺาจนสฺส อปฺปฏิสงฺขาปริโภคเหตุกา
อย ทุกฺขุปฺปตฺติ อกิฺจนสฺส ปน สพฺพโส อย นตฺถีติ เอตมตฺถ
สพฺพาการโต ชานิตฺวา ตทตฺถปฺปกาสน อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ สุขิโน วตาติ สุขิโน วต สปฺปุริสา ฯ เก ปน
# ๑. ม. วิร
ิ ฺจนวเสน ฯ ๒. ม. น ฯ ๓. ม. นิคคฺ มิสฺสตีติ ฯ
# ๔. ม. ติพฺพาหีติ ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๖. ม. วฏฏติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เอกปุตฺตกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๗๗
เตติ ฯ เย อกิฺจนา เย ราคาทิกิฺจนสฺส ปริคฺคหกิฺจนสฺส
จ อภาเวน อกิฺจนา เตส(๑) ปนิท กิฺจน นตฺถีติ อาห
เวทคุโน หิ ชนา อกิฺจนาติ เย อริยมคฺคาณสงฺขาต
เวท คตา อธิคตา ฯ เตน วา เวเทน นิพฺพาน คตา อธิคตาติ(๒)
เวทคุโน เต อริยชนา ขีณาสวปุคฺคลา อนวเสสราคาทิกิฺจนาน อคฺคมคฺเคน สมุจฺฉินฺนตฺตา อกิฺจนา นาม ฯ อสติ
หิ ราคาทิกิฺจเน กุโต ปริคฺคหกิฺจนสฺส สมฺภโว ฯ เอว
คาถาย ปุราภาเคน อรหนฺเต ปสสิตฺวา อปรภาเคน อนฺธปุถุชชฺ เน ครหนฺโต สกิฺจน ปสฺสาติอาทิมาห ฯ ต ปุริมสุตฺเต
วุตฺตตฺถเมว ฯ เอว อิมายป คาถาย วฏฏวิวฏฏ กถิต ฯ
ฉฏสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
เอกปุตฺตกสุตฺตวณฺณนา
สตฺตเม เอกปุตฺตโกติ เอโก ปุตฺโต โส จ อนุกมฺปตพฺพฏเน เอกปุตฺตโก ปยายิตพฺพฏเน ปโย มนสฺส
วฑฺฒนฏเน มนาโป ฯ สรีรโสภาสมฺปตฺติยา วา ทสฺสนียฏเน ปโย สีลาจารสมฺปตฺติยา กลฺยาณธมฺมตาย มนาโป ฯ
กาเลติ สตฺเต เขเปตีติ กาโล มรณ ฯ ต กโต ปตฺโตติ
กาลงฺกโต กาเลน วา มจฺจุนา กโต นฏโ อทสฺสน คโตติ
# ๑. ม. เกส ฯ ๒. ม. คตาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๗๘
กาลงฺกโต มโตติ อตฺโถ ฯ
สมฺพหุลา อุปาสกาติ สาวตฺถิวาสิโน พหู อุปาสกา
มตปุตฺตอุปาสกสฺส สหโสกีภาเวน ยาว อาฬาหนา ปจฺฉโต
คนฺตฺวา มตสรีรสฺส กตฺตพฺพ กาเรตฺวา ปฏินิวตฺตา ยถานิวตฺถาว อุทก โอตริตฺวา สีสนหาตา วตฺถานิ ปเฬตฺวา
อโนตาเปตฺวาว เอก นิวาเสตฺวา เอก อุตฺตราสงฺค กตฺวา
ต อุปาสก ปุรโต กตฺวา โสกวิโนทน ธมฺม สตฺถุ สนฺติเก
โสสฺสามาติ ภควนฺต อุปสงฺกมึสุ ฯ เตน วุตฺต อลฺลเกสาติอาทิ ฯ
ตตฺถ อลฺลวตฺถาติ อุทเกน ตินฺตวตฺถา ฯ ทิวาทิวสฺสาติ
ทิวสสฺสป ทิวา มชฺฌนฺหิเก กาเลติ อตฺโถ ฯ ยสฺมา
ชานนฺตาป ตถาคตา ปุจฺฉนฺติ ชานนฺตาป น ปุจฉฺ นฺติ ฯ
กาล วิทิตฺวา ปุจฺฉนฺติ กาล วิทิตฺวา น ปุจฺฉนฺติ ฯ ตสฺมา
ชานนฺโตเยว ภควา กถาสมุฏาปนตฺถ ปุจฺฉนฺโต กินฺนุ[๑]
โข ตุเมฺห อุปาสกาติอาทิมาห ฯ
ตสฺสตฺโถ ตุเมฺห อุปาสกา อฺเสุ ทิวเสสุ มม สนฺติก
อาคจฺฉนฺตา โอตาปตสุทฺธวตฺถา สายเนฺห อาคจฺฉถ อชฺช
ปน อลฺลวตฺถา อลฺลเกสา ิตมชฺฌนฺหิเก กาเล อิธาคตา ต
กึ การณนฺติ ฯ เตน มยนฺติ เตน ปุตฺตวิโยคชนิตจิตฺตสนฺตาเปน
พลวโสกาภิภูตตาย เอวภูตา มย อิธปุ สงฺกมนฺตาติ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โขติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เอกปุตฺตกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๗๙
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ ปยวตฺถุสมฺภวา โสกทุกฺขโทมนสฺสาทโย
อสติ ปยวตฺถุสฺมึ สพฺพโส เอเต น สนฺตีติ เอตมตฺถ สพฺพาการโต ชานิตฺวา ตทตฺถปฺปกาสน อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ ปยรูปสฺสาทคธิตาเสติ(๑) ปยสภาเวสุ รูปกฺขนฺธาทีสุ
สุขเวทนสฺสาเทน คธิตา ปฏิพทฺธจิตฺตา ฯ คธิตาเสติ หิ คธิตา
อิจฺเจวตฺโถ ฯ เสติ วา นิปาตมตฺต ฯ ปยรูปา นาม จกฺขฺวาทโย
ปุตฺตทาราทโย จ ฯ วุตฺตเฺหต กิฺจ โลเก ปยรูป สาตรูป
จกฺขุ โลเก ปยรูป สาตรูป ฯเปฯ ธมฺมตณฺหา โลเก ปยรูป
สาตรูปนฺติ (๒) ฯ
เขตฺต วตฺถุ หิรฺ วา ควสฺส ทาสโปริส
ถิโย พนฺธู ปุถู กาเม โย นโร อนุคิชฺฌตีติ (๓) จ ฯ
ตสฺมา เตสุ ปยรูเปสุ อสฺสาเทน คิทฺธา มุจฺฉิตา
อชฺฌาปนฺนาติ อตฺโถ ฯ เก ปน เต ปยรูปสฺสาทคธิตาติ (๔) เต
ทสฺเสติ เทวกายา ปุถุมนุสฺสา จาติ (๕)จาตุมหาราชิกาทิพหุเทวสมูหา เจว ชมฺพทุ ีปกาทิกา พหุมนุสฺสา จ(๕) ฯ
อฆาวิโนติ กายิกเจตสิกทุกฺเขน ทุกขฺ ิตา ฯ ปริชนุ ฺนาติ ชราโรคาทิ# ๑. สฺยา. ปยรูปสฺสาทคทฺธิตาเส ฯ ม. ปยรูปสฺสาทคมิตาเสติ ฯ
# ๒. ที. มหา. ๑๐/๒๙๗-๒๙๘/๓๔๔-๓๔๗ ฯ
# ม. มู. ๑๒/๑๔๗/๑๒๐-๑๒๑ ฯ ๓. ขุ. สุ. ๒๕/๔๘๐/๔๘๔ ฯ
# ม. ปยรูปสฺสาทคธิตาติ ฯ ๕. ม. จาตุมหาราชิกาทโย พหุเทวสมูหา
# เจว ชมฺพุทีปกาทิกา พหุมนุสฺสา จ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๘๐
วิปตฺติยา โยพฺพนาฑรคฺยาทิสมฺปตฺติโต ปริหีนา ฯ ยถาลาภวเสน
วายมตฺโถ(๑) เทวมนุสฺเสสุ เวทิตพฺโพ ฯ อถวา กามฺเจกนฺตสุขสมปฺปตาน เทวาน ทุกฺขชราโรคา น สมฺภวนฺติ ตทนติวตฺตสภาวตาย ปน เตป อฆาวิโนติ ปริชนุ ฺนาติ จ วุตฺตา ฯ
เตสมฺป วา ปุพฺพนิมิตฺตุปฺปตฺติยา ปฏิจฺฉนฺนชราย เจตสิกโรคสฺส
จ วเสน ทุกขฺ าทีน สมฺภโว เวทิตพฺโพ ฯ มจฺจุราชสฺส วส
คจฺฉนฺตีติ ปยวตฺถุวิสยาย ตณฺหาย อปฺปหีนตฺตา ปุนปฺปุน
คพฺภูปคมนโต ธาตุตฺตยิสฺสรตาย มจฺจุราชสงฺขาตสฺส มรณสฺส
วส หตฺถเมว คจฺฉนฺติ ฯ
เอตฺตาวตา วฏฏ ทสฺเสตฺวา อิทานิ เย เว ทิวาติอาทินา วิวฏก ทสฺเสติ ฯ ตตฺถ เย เว ทิวา จ รตฺโต
จ อปฺปมตฺตาติ ทิวส จงฺกเมน นิสชฺชาย อาวรณีเยหิ ธมฺเมหิ
จิตฺต ปริโสเธตีติอาทินา วุตฺตนเยน ทิวสภาเค รตฺติภาเค จ
ทฬฺห อปฺปมตฺตา อปฺปมาทปฏิปท ปูเรนฺติ ฯ ชหนฺติ ปยรูปนฺติ
จตุสจฺจกมฺมฏานภาวน อุสฺสุกฺกาเปตฺวา อริยมคฺคาธิคเมน
ปยรูป ปยชาติก จกฺขฺวาทิปยวตฺถุ ตปฺปฏิพทฺธจฺฉนฺทราคชหเนน
ชหนฺติ ฯ เต เว ขณนฺติ อฆมูล มจฺจุโน อามิส ทุรติวตฺตนฺติ
เต อริยปุคฺคลา อฆสฺส วฏฏทุกฺขสฺส มูลภูต มจฺจุนา มรเณน
อามสิตพฺพโต อามิส อิโต พหิทฺธา เกหิจิป สมณพฺราหฺมเณหิ
# ๑. สี. ม. วายมตฺโถ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปวาสาสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๘๑
นิวตฺติตุ อสกฺกุเณยฺยตาย ทุรติวตฺต สห อวิชชฺ าย ตณฺห
อริยมคฺคาณกุทาเลน ขณนฺติ เลสมตฺตมฺป อนวเสสนฺตา
อุมฺมูลยนฺตีติ ฯ สฺวายมตฺโถ
อปฺปมาโท อมต ปท (๑) ปมาโท มจฺจุโน ปท
อปฺปมตฺตา น มียนฺติ เยปมตฺตา ยถา มตาติ(๒)อาทีหิ สุตฺตปเทหิ วิตฺถาเรตพฺโพติ ฯ
สตฺตมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
สุปฺปวาสาสุตฺตวณฺณนา
อฏเม กุณฺฑิยายนฺติ (๓) เอวนฺนามเก โกลิยาน นคเร ฯ
กุณฺฑธานวเนติ ตสฺส นครสฺส อวิทูเร กุณฺฑธานสงฺขาเต วเน ฯ
ปุพฺเพ กิร กุณฺโฑ นาม เอโก ยกฺโข ตสฺมึ วนสณฺเฑ
วาส กผฺเปสิ กุณฺฑธานมิสฺเสน(๔) จ พลิกมฺเมน ตุสตีติ ตสฺส
ตถา ตตฺถ พลึ อุปหรนฺติ เตเนต วนสณฺฑ กุณฺฑธานวนนฺเตฺวว ปฺายิตฺถ ฯ ตสฺส อวิทูเร เอกา คามปติกา (๕)
อโหสิ สาป ตสฺส ยกฺขสฺส อาณาปวตฺติฏาเน นิวิฏตฺตา
เตเนว ปริปาลิตตฺตา กุณฺฑิยาติ โวหริยิตฺถ ฯ อปรภาเค
# ๑. ม. อมตปท ฯ ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๑๒/๑๘ ฯ
# ๓. ม. กุณฺฑิกายนฺติ ฯ ๔. ม. มิสฺสเกน ฯ ๕. สี. วามปถิกา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๘๒
ตตฺถ โกลิยราชาโน นคร กาเรสส ตมฺป ปุริมโวหาเรน
กุณฺฑิยาเตฺวว วุจฺจติ ฯ ตสฺมิฺจ วนสณฺเฑ โกลิยราชาโน
ภควโต ภิกฺขุสฆสฺส จ วสนฺตถาย วิหาร ปติฏาเปสส ตมฺป
กุณฺฑธานวนนฺเตฺวว ปฺายิตฺถ ฯ อถ ภควา ชนปทจาริก
จรนฺโต อนุกฺกเมน ต วิหาร ปตฺวา ตตฺถ วิหาสิ ฯ เตน
วุตฺต เอก สมย ภควา กุณฺฑิยาย วิหรติ กุณฺฑธานวเนติ ฯ
สุปฺปวาสาติ ตสฺสา อุปาสิกาย นาม ฯ โกลิยธีตาติ
โกลิยราชปุตฺตี ฯ สา หิ ภควโต อคฺคุปฏายิกา ปณีตทายิกาน
สาวิกาน เอตทคฺเค ปตา โสตาปนฺนา อริยสาวิกา ฯ ย
หิ กิฺจิ ภควโต ยุตฺตรูป ขาทนีย โภชนีย เภสชฺช วา น
ตตฺถ อฺาหิ วิจาเรตพฺพ(๑) อตฺถิ สพฺพ ต สยเมว อตตฺโน
ปฺาย วิจาเรตฺวา สกฺกจฺจ สมฺปาเทตฺวา อุปเนติ ฯ เทวสิกฺจ
อฏสต สฆภตฺตปาฏิปุคฺคลิกภตฺตานิ เทติ ฯ โย โกจิ ภิกฺขุ
วา ภิกฺขุนี วา ต กล ปณฺฑาย ปวิฏโ  ริตฺตหตฺโถ น
คจฺฉติ ฯ เอว มุตฺตจาคา ปยตปาณี โวสฺสคฺครตา ยาจโยคา
ทานสวิภาครตา ฯ อสฺสา กุจฺฉิย ปุรมิ พุทฺเธสุ กตาธากาโร
อนฺติมภวิโก (๒) สาวกโพธิสตฺโต ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ สา ต คพฺภ
เกนจิเทว ปาปกมฺเมน สตฺต วสฺสานิ กุจฺฉินา ปริหริ
สตฺตาหฺจ มูฬฺหคพฺภา อโหสิ ฯ เตน วุตฺต สตฺต วสฺสานิ
คพฺภ ธาเรติ สตฺตาห มูฬหฺ คพฺภาติ ฯ
# ๑. ม. สวิธาตพฺพ ฯ ๒. ม. ปจฺฉิมภวิโก ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปวาสาสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๘๓
ตตฺถ สตฺต วสฺสานีติ สตฺต สวจฺฉานิ อจฺจนฺตสโยเค
จ อิท อุปโยควจน ฯ คพฺภ ธาเรตีติ คพฺภ วหติ คพฺภินี
โหตีติ อตฺโถ ฯ สตฺตาห มูฬหคพฺภาติ สตฺต อหานิ วิยากุลคพฺภา ฯ คพฺโภ หิ ปริปกฺโก สมฺปชฺชมาโน วิชายนกาเล
กมฺมชวาเตหิ สฺจาเลตฺวา ปริวตฺติโต อุทฺธปาโท อโธสิโร
หุตฺวา โยนิมุขาภิมุโข โหติ เอว โส กตฺถจิ กลคฺโค พหิ
นิกฺขมติ ฯ วิปชฺชมาโน ปน วิปริวตฺตนวเสน โยนิมคฺค ปทหิตฺวา
ติริย นิปชฺชติ สยเมว วา โยนิมคฺโค ปทหติ โส ตตฺถ
กมฺมชวาเตหิ อปราปร ปริวตฺตมาโน พฺยากุโล มูฬฺหคพฺโภติ
วุจฺจติ ตสฺสาป สตฺต ทิวเส เอว อโหสิ เตน วุตฺต
สตฺตาห มูฬฺหคพฺภาติ ฯ
อยฺจ คพฺโภ สีวลิตฺเถโร ตสฺส กถ สตฺต วสฺสานิ
คพฺภาวาสทุกฺข สตฺตาห มูฬฺหคพฺภภาวปฺปตฺติ มาตุ จสฺสาป
โสตาปนฺนาย อริยสาวิกาย ตถา ทุกขฺ านุภวน ชาตนฺติ วุจฺจเต
อตีเต กาสิกราเช พาราณสิย รชฺช กาเรนฺเต เอโก
โกสลราชา มหนฺเตน พเลนาคนฺตฺวา พาราณสึ คเหตฺวา
ต ราชาน หนฺตฺวา(๑) ตสฺส อคฺคมเหสึ อตฺตโน อคฺคมเหสึ
อกาสิ ฯ พาราณสิรฺโ ปน ปุตฺโต ปตุ มรณกาเล
นิทฺธมนทฺวาเรน ปลายิตฺวา อตฺตโน าติมิตฺตพนฺธเว เอกชฌ
# ๑. ม. มาเรตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๘๔
กตฺวา อนุกฺกเมน พล สหริตฺวา พาราณสึ อาคนฺตฺวา อวิทูเร
มหนฺต ขนฺธาวาร พนฺธิตฺวา ตสฺส รฺโ ปณฺณ เปเสสิ
รชฺช วา เทตุ ยุทฺธ วาติ ฯ ราชกุมารสฺส มาตา สาสน
สุตฺวา ยุทฺเธน กมฺม นตฺถิ สพฺพทิสาสุ สฺจาร ปจฺฉินฺทิตฺวา
พาราณสินคร ปริวาเรตุ ตโต ทารูทกภตฺตปริกฺขเยน (๑) กิลนฺตา
นคเร มนุสสฺ า วินาว ยุทฺเธน ราชาน คเหตฺวา ทสฺสนฺตีติ
ปณฺณ เปเสสิ ฯ โส มาตุ สาสน สุตฺวา จตฺตาริ มหาทฺวารานิ
รกฺขนฺโต สตฺต วสฺสานิ นคร อุปรุนธฺ ิ นคเร มนุสฺสา
จูฬทฺวาเรน นิกฺขมิตฺวา ทารูทกาทีนิ อาหรนฺติ สพฺพกิจฺจานิ
กโรนฺติ ฯ
อถ ราชกุมารสฺส มาตา ต ปวตฺตึ สุตฺวา พาโล
มม ปุตฺโต อุปาย น ชานาติ คจฺฉถ อสฺส จูฬทฺวารานิ
ปทหิตฺวา (๒) นคร อุปรุนฺธตูติ วเทถาติ ปุตฺตสฺส คูฬฺหสาสน
ปหิณิ โส มาตุ สาสน สุตฺวา สตฺต ทิวเส ตถา
อกาสิ ฯ นาครา พหิ นิกฺขมิตุ อลภนฺตา สตฺตเม ทิวเส
ตสฺส รฺโ สีส คเหตฺวา กุมารสฺส อทสุ ฯ กุมาโร นคร
ปวิสิตฺวา รชฺช อคฺคเหสิ ฯ โส ตทา สตฺต วสฺสานิ นครรุนฺธนกมฺมนิสฺสนฺเทน เอตรหิ สตฺต วสฺสานิ มาตุกุจฺฉิสงฺขาตาย
โลหิตกุมฺภิยา วสิ อวเสสโต ปน สตฺตาห นครูปรุนฺธเนน
# ๑. สี. ทารุทกาทินา วา ภตฺตปริกฺขเยน วา ฯ
# ๒. ม. จูฬทฺวารานิ ปธาย ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปวาสาสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๘๕
สตฺตาห มูฬฺหคพฺภภาว อาปชฺชิ ฯ ชาตกฏกถาย ปน สตฺต
ทิวสานิ นคร รุนฺธิตฺวา คหิตกมฺมนิสฺสนฺเทน สตฺต วสฺสานิ
โลหิตกุมฺภิย วสิตฺวา สตฺตาห มูฬฺหคพฺภภาว อาปชฺชีติ วุตฺต ฯ
ย ปน โส ปทุมุตฺตรสมฺมาสมฺพุทฺธปาทมูเล ลาภีน อคฺโค
ภเวยฺยนฺติ มหาทาน ทตฺวา ปตฺถน อกาสิ ยฺจ วิปสฺสิสฺส
ภควโต กาเล นาคเรหิ สทฺธึ สหสฺสคฺฆนิก คุฬทธึ ทตฺวา
ปตฺถน อกาสิ ตสฺสานุภาเวน ลาภีน อคฺโค ชาโต ฯ
สุปฺปาวาสาป นคร รุนธฺ ิตฺวา คณฺห ตาตาติ เปสิตภาเวน
สตฺต วสฺสานิ กุจฺฉินา คพฺภ ปริหริตฺวา สตฺตาห มูฬฺหคพฺภา
ชาตา ฯ เอว เต มาตาปุตฺตา อตฺตโน กมฺมสฺส อนุรูป
อีทิส ทุกฺข ปฏิสเวทึสุ ฯ
ตีหิ วิตกฺเกหีติ ตรนตฺตยสฺส คุณานุสฺสติปฏิสยุตฺเตหิ ตีหิ
สมฺมาวิตกฺเกหิ ฯ อธิวาเสตีติ มูฬฺหคพฺภตาย อุปฺปนฺน ทุกฺข
สหติ ฯ สา หิ ภควโต สมฺพุทฺธภาว อริยสฆสฺส สุปฏิปตฺตึ
นิพฺพานสฺส จ ทุกฺขนิสฺสรณภาว อนุสฺสรนฺตี อตฺตโน อุปฺปชฺชมานทุกฺข อมนสิกรเณเนว อภิภวิตฺวา ขมติ ฯ เตน วุตฺต
ตีหิ วิตกฺเกหิ อธิวาเสตีติ ฯ
สมฺมาสมฺพุทฺโธ วตาติอาทิ เตส วิตกฺกาน ปวตฺติอาการทสฺสน ฯ ตสฺสตฺโถ โย ภคฺยวนฺตตาทีหิ (๑) การเณหิ ภควา
# ๑. ม. โย ภคฺยวนฺตตาทีหิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๘๖
โลกนาโถ สมฺมา อวิปรีต สาม สยเมว สพฺพธมฺเม อโห
วต(๑) พุทฺโธ โส ภควา เอวรูปสฺส เอตรหิ มยา อนุภวิยมานสฺส
อฺสฺส จ เอวชาติกสฺส สกลสฺส วฏฏทุกฺขสฺส ปหานาย
อจฺจนฺตอนุปฺปาทนิโรธาย ธมฺม กเถติ ฯ อวิปรีตธมฺม กเถติ ฯ
อวิปรีตธมฺมเทสนตาย หิ สตฺถุ สมฺมาสมฺโพธิสิทฺธิ ฯ ตสฺส
ยถาวุตฺตคุณสฺส ภควโต ธมฺมสฺสวนนฺเต ชาตตฺตา สีลทิฏิสามฺเน สหตตฺตา จ สาวสงฺโฆติ ลทฺธนาโม อฏอริยปุคฺคลสมูโห สุปฏิปนฺโน วต อโห วต สมฺมา ปฏิปนฺโน
โย อริยสงฺโฆ เอวรูปสฺส อีทิสสฺส วฏฏทุกฺขสฺส ปหานาย
อนุปฺปาทนิโรธาย อนิวตฺติปฏิปท ปฏิปนฺโน ฯ สุสุข วต อโห
วต สุฏุ สุข สพฺพสงฺขตนิสฺสฏ นิพฺพาน ยสฺมึ นิพฺพาเน
อีทิส วฏฏทุกฺข น อุปลพฺภตีติ ฯ เอตฺถ จ ปฏิปชฺชมานาป
ปฏิปนฺนาอิจฺเจว วุตฺตา ปฏิปตฺติยา อนิวตฺติภาวโต ฯ อถวา
อุปฺปนฺนสทฺโท วิย ปฏิปนฺนสทฺโท วตฺตมานตฺโถป เวทิตพฺโพ ฯ
เตเนวาห โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโนติ ฯ
สามิกนฺติ อตฺตโน ปตึ โกลิยราชปุตฺต ฯ อามนฺเตสีติ
อภาสิ ฯ มม วจเนน ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทาหีติ มยฺห
วจเนน จกฺกลกฺขณปฺปฏิมณฺฑิตานิ วิกสิตปทุมสสฺสิรีกานิ ภควโต
จรณานิ ตว สิรสา วนฺทาหิ อุตฺตมงฺเคน อภิวาทน กโรหีติ
# ๑. สี. อพุชฺฌีติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปวาสาสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๘๗
อตฺโถ ฯ อปฺปาพาธนฺติอาทีสุ อาพาโธติ วิสภาคเวทนา วุจฺจติ
ยา เอกเทเส อุปฺปชฺชิตฺวาป สกลสรีร อยปฏเฏน อาพนฺธิตฺวา
วิย คณฺหาติ ฯ อาตงฺโกติ กิจฺฉชีวิตกโร โรโค ฯ อถวา
ยาเปตพฺพโรโค ฯ อาตงฺโก อิตโร อาพาโธ ฯ ขุททฺ โก วา
โรโค อาตงฺโก พลวา อาพาโธ ฯ เกจิ ปน อชฺฌตฺตสมุฏาโน
อาพาโธ พหิทฺธาสมุฏาโน อาตงฺโกติ วทนฺติ ฯ ตทุภยสฺสาป
อภาว ปุจฺฉาติ วทติ ฯ คิลานสฺเสว จ อุฏาน นาม ครุก
โหติ กาเย พล น โหติ ตสฺมา นิคฺเคลฺตาย ลหุปริวตฺติสงฺขาต กายสฺส ลหุฏาน สรีรพลฺจ ปุจฺฉาติ วทติ ฯ
ผาสุวิหารนฺติ านนิสินฺนคมนสยนสงฺขาเตสุ(๑) จตูสุ อิรยิ าปเถสุ
สุขวิหารฺจ ปุจฺฉาติ [๒] วทติ ฯ อถสฺส ปุจฺฉตพฺพาการ ทสฺเสนฺตี
สุปฺปวาสา ภนฺเตติอาทิมาห ฯ เอวฺจ วเทหีติ อิทานิ วตฺตพฺพาการ นิทสฺเสติ ฯ
ปรมนฺติ วจนสมฺปฏิจฺฉน ฯ เตน สาธุ ภทฺเท ยถาวุตฺต
ปฏิปชฺชามีติ(๓) ทสฺเสติ ฯ โกลิยปุตฺโตติ สุปฺปวาสาย สามิโก
โกลิยราชปุตฺโต ฯ สุขินี โหตูติ สเทวเก โลเก อคฺคทกฺขิเณยฺโย
สตฺถา สุปฺปวาสาย เปสิตวนฺทน สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตทนนฺตร
อตฺตโน เมตฺตาวิหารสมุฏาปก (๔) พุทฺธาจิณฺณ สุขูปสหาร ตสฺสา
# ๑. ม. านนิสินฺนคมนสยนสงฺขาเตสุ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร
# ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. ตถา ปฏิปชฺชามีติ ฯ ๔. สี. ม. เมตฺตาวิหารสสูจก ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๘๘
สามฺโต ปกาเสตฺวา ปุน ตสฺสา ปุตฺตสฺส จ คพฺภวิปตฺติมูลกทุกฺขุปฺปตฺติปฏิกฺเขปมุเขน สุขูปสหาร นิทสฺเสนฺโต สุขินี ฯเปฯ
อโรคา อโรค ปุตฺต วิชายตูติ อาห ฯ
สห วจนาติ ภควโต วจเนน สเหว ฯ ยสฺมึ กาเล ภควา
ตถา อโวจ ตสฺมึเยว กาเล ตมฺป กมฺม ปริกฺขย อคมาสิ
ตสฺส ปริกฺขณ
ี ภาว โอโลเกตฺวา สตฺถา ตถา อภาสิ ฯ อปเร
ปน วทนฺติ สเจ ตถา สตฺถา นาจิกฺขิสฺส ตโต ปรมฺป
กิฺจิ กาล ตสฺสา ต ทุกฺข อนุพนฺธิสฺส(๑) ฯ ยสฺมา ปน
ภควตา สุขินี อโรคา อโรคฺจ ปุตฺต วิชายตูติ วุตฺต ตสฺมา
ตสฺส วจนสมกาลเมว โส คพฺโภ พฺยากุลภาว วิชฺชหิตฺวา
สุเขเนว พหิ นิกฺขมิ เอว เตส มาตาปุตฺตาน โสตฺถิ อโหสิ ฯ
อจินฺเตยฺโย หิ พุทฺธาน พุทฺธานุภาโว ฯ ยถา หิ ปฏาจาราย
ปยวิปฺปโยคสมฺภูเตน โสเกน อุมฺมาท ปตฺวา
อุโภ ปุตฺตา กาลกตา ปนฺเ(๒)ถ มยฺห ปตี มโต
มาตา ปตา จ ภาตา จ เอกจิตกมฺหิ ฌายเรติ (๓)
วตฺวา ชาตรูเปเนว จรนฺติยา สตึ ปฏิลภาหิ(๔) ภคินีติ ภควโต
วจนสมนฺตรเมว อุมฺมาโท วูปสมิ ตถา สุปฺปยาป อุปาสิกา
อตฺตนาว อตฺตโน อูรุย กเตน มหาวเณน วุฏาตุ อสกฺโกนฺตี
# ๑. ม. อนุพนฺธิสฺสา ฯ ๒. สฺยา. วเน ฯ ๓. สฺยา. เอกจิตมฺหิ ฑยฺหเร ฯ
# ๔. ม. ปฏิลภาหิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปวาสาสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๘๙
สยนปฏเ นิปนฺนา อาคนฺตฺวา ม วนฺทตูติ วจนสมนฺตรเมว
วเณ ปากติเก ชาเต สยเมว คนฺตวา ภควนฺต วนฺทีติ
เอวมาทีนิ วตฺถูนิ อิธ อุทาหริตพฺพานีติ ฯ
เอว ภนฺเตติ ภนฺเต ยถา ภควา สปุตฺตาย ตสฺสา (๑)
อโรคภาว อาสึสนฺโต อาห สุขินี อโรคา อโรค ปุตฺต วิชายตูติ
ต เอวเมว ฯ น หิ กทาจิ พุทฺธาน ภควนฺตาน วจนสฺส
อฺถาภาโวติ อธิปฺปาโย ฯ เกจิ ปน เอวมตฺถูติ วทนฺติ
อปเร โหตูติ ปทสฺส อตฺถ อาเนตฺวา วณฺณยนฺติ ฯ อภินนฺทิตฺวาติ
กรวีกรุตมฺชุนา พฺรหฺมสฺสเรน ภควตา วุจฺจมาเน ตสฺมึ วจเน
ปติโสมนสฺสปฏิลาภโต อภิมุขภาเวน นนฺทิตฺวา ฯ อนุโมทิตฺวาติ
ตโต ปจฺฉาป สมฺโมทน อุปฺปาเทตฺวา จิตฺเตน วา อภินนฺทิตฺวา
วาจาย อนุโมทิตฺวา วจนสมฺปตฺติยา วา อภินนฺทิตฺวา อตฺถสมฺปตฺติยา อนุโมทิตฺวา ฯ สก ฆร ปจฺจายาสีติ อตฺตโน ฆร
ปฏิคฺฉิ ฯ (๒) เย ปน เยน สก ฆรนฺติ ปนฺติ เตส ยทิป
ยตสทฺทาน สมฺพนฺธภาวโต เตนาติ ปท วุตฺตเมว โหติ ฯ
ตถาป ปฏิยายิตฺวาติ ปาเสโส โยเชตพฺโพ โหติ ฯ
วิชาตนฺติ ปชาต ปสุตนฺติ อตฺโถ ฯ อจฺฉริยนฺติ
อนฺธสฺส วิย นิจฺจ น โหตีติ อจฺฉริย อย
ตาว สทฺทนโย ฯ อฏกถาสุ ปน อจฺฉราโยคฺค อจฺฉริยนฺติ
# ๑. ม. มาตุยา ฯ ๒. ม. ปฏิคจฺฉิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙๐
วุตฺต อจฺฉร ปหริตุ ยุตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ วตาติ สมฺภาวเน
อโห อจฺฉริยนฺติ อตฺโถ ฯ โภติ ธมฺมาลปน ฯ (๑)อภูตปุพฺพนฺติ
อพฺภูต(๑) ฯ
ตถาคตสฺสาติ อฏหิ การเณหิ ภควา ตถาคโต ฯ
ตถา อาคโตติ ตถา คโตติ ตถาคโต ฯ ตถลกฺขณ อาคโตติ
ตถาคโต ฯ ตถธมฺเม ยาถาวโต อภิสมฺพุทฺโธติ ตถาคโต ฯ
ตถทสฺสิตาย ตถาคโต ฯ ตถวาทิตาย ตถาคโต ฯ ตถาการิตาย
ตถาคโต ฯ อภิภวนฏเน ตถาคโต ฯ
กถ ภควา ตถา อาคโตติ ตถาคโต ฯ ยถา สพฺพโลกหิตาย
อุสฺสุกฺกมาปนฺนา ปุริมกา สมฺมาสมฺพุทฺธา อาคตาติ ฯ กึ
วุตฺต โหติ เยน อภินีหาเรน เต ภควนฺโต อาคตม เตน
อฏคุณสมนฺนาคเตน อยมฺป ภควา อาคโต ฯ ยถา จ เต
ภควนฺโต ทานปารมึ ปูเรตฺวา สีลเนกฺขมฺมปฺาวีริยขนฺตสจฺจอธิฏานเมตฺตาอุเปกฺขาปารมีติ อิมา ทส ปารมิโย
ทส อุปปารมิโย ทส ปรมตฺถปารมิโยติ สมตึสปารมิโย
ปูเรตฺวา ปฺจ มหาปริจฺจาเค ปริจฺจชิตฺวา ปุพฺพโยคปุพฺพจริยธมฺมกฺขานฺจ าตตฺถจริยาทโย ปูเรตฺวา พุทฺธจริยาย โกฏึ
ปตฺวา อาคตา ตถา อยมฺป ภควา อาคโต ฯ ยถา จ เต
ภควนฺโต จตฺตาโร สติปฏาเน ฯเปฯ อริย อฏงฺคิก มคฺค
# ๑. ม. อภูตปุพฺพ ภูตนฺติ อพฺภุต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปวาสาสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙๑
ภาเวตฺวา พฺรูเหตฺวา อาคตา ตถา อยมฺป ภควา อาคโต ฯ
เอว ตถา อาคโต ตถาคโต ฯ
กถ ตถา คโตติ ตถาคโต ยถา สมฺปติชาตา เต
ภควนฺโต สเมหิ ปาเทหิ ปวิย ปติฏ าย อุตฺตราภิมุขา
สตฺตปทวีติหาเร(๑) คตา เสตจฺฉตฺเต ธาริยมาเน สพฺพาว ทิสา
อนุวิโลเกสส อาสภิวาจ ภาสสึสุ โลเก อตฺตโน เชฏเสฏภาว
ปกาเสนฺตา ตฺจ คมน ตถ อโหสิ อวิตถ อเนเกส
วิเสสาธิคมาน ปุพฺพนิมติ ฺตภาเวน ตถา อยมฺป ภควา คโต
ตจสฺส คมน ตถ อโหสิ อวิตถ เตสฺเว วิเสสาธิคมาน
ุพฺพนิมิตฺตภาเวน ฯ เอว ตถา คโตติ ตถาคโต ฯ
ยถา วา เต ภควนฺโต เนกฺขมฺเมน กามจฺฉนฺท ปหาย
คตา อพฺยาปเทน พฺยาปาท อาโลกสฺาย ถินมิทฺธ
อวิกฺเขเปน อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ ธมฺมววตฺถาเนน วิจิกิจฺฉ ปหาย
คตา าเณน อวิชชฺ  ปทาเลตฺวา ปาโมชฺเชน อรตึ วิโนเทตฺวา
อฏสมาปตฺตีหิ อฏารสหิ มหาวิปสฺสนาหิ จตูหิ จ อริยมคฺเคหิ
ต ต ปฏิปกฺข ปหาย คตา เอว อยมฺป ภควา คโต ฯ
เอวมฺป ตถา คโตติ คถรคโต ฯ
กถ ตถลกฺขณ อาคโตติ ตถาคโต ปวีธาตุยา
กกฺขฬลกฺขณ อาโปธาตุยา ปคฺฆรณลกฺขณ อตโชธาตุยา
# ๑. ม. สตฺตปทวีติหาเรน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙๒
อุณฺหตฺตลกฺขณ วาโยธาตุยา วิตฺถมฺภนลกฺขณ อากาสธาตุยา
อสมฺผุฏลกฺขณ รูปสฺส รุปฺปนลกฺขณ เวทนาย เวทยิตลกฺขณ
สฺาย สฺชานนลกฺขณ สงฺขาราน อภิสงฺขรณลกฺขณ
วิฺาณสฺส วิชานนลกฺขณนฺติ เอว ปฺจนฺน ขนฺธาน
ทฺวาทสนฺน อายตนาน อฏารสนฺน ธาตูน พาวีสติยา
อินฺทฺริยาน จตุนฺน สจฺจาน ทฺวาทสปทิกสฺส ปจฺจยาการสฺส
จตุนฺน สติปฏานาน จตุนฺน สมฺมปฺปธานาน จตุนฺน
อิทฺธิปาทาน สตฺตนฺน [๑] พลาน สตฺตนฺน โพชฺฌงฺคาน
อริยสฺส อฏงฺคิกสฺส มคฺคสฺส สตฺตนฺน วิสุทฺธีน อมโตคธสฺส
นิพฺพานสฺสาติ เอว ตสฺส ตสฺส ธมฺมสฺส ย สภาวสรสลกฺขณ
ต ตถ อวิตถ อนฺเถ ลกฺขณ าณคติยา อาคโต
อวิรชฺฌิตฺวา ปตฺโต อธิคโตติ ตถาคโต ฯ เอว ตถลกฺขณ
อาคโตติ ฯ ตถาคโต ฯ
กถ ตถธมฺเม ยาถาวโต อภิสมฺพทุ ฺโธติ ตถาคโต ฯ
ตถธมฺมา นาม จตฺตาริ อริยสจฺจานิ ฯ ยถาห จตฺตารีมานิ
ภิกฺขเว ตถานิ อวิตถานิ อนฺาถานิ ฯ กตมานิ จตฺตาริ
อิท ทุกฺขนฺติ ภิกฺขเว ตถเมต อวิตถเมต อนฺถเมตนฺติ (๒) ฯ
วิตฺถาโร ฯ ตานิ จ ภควา อภิสมฺพุทฺโธ ตสฺมา ตถาน
อภิสมฺพุทฺธตฺตา ตถาคโต ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน ปฺจนฺนนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ส. มหา. ๑๙/๑๖๙๗/๕๔๐ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปวาสาสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙๓
อปจ ชรามรณสฺส ชาติปจฺจยสมฺภูตสมุทาคตฏโ ตโถ
อวิตโถ อนฺโถ ฯเปฯ สงฺขาราน อวิชฺชาปจฺจยสมฺภูตสมุทาคตฏโ ตโถ อวิตโถ อนฺโถ ตถา อวิชฺชาย สงฺขาราน
ปจฺจยฏโ ฯเปฯ ชาติยา ชรามรณสฺส ปจฺจยฏโ ตโถ อวิตโถ
อนฺโถ ต สพฺพ ภควา อภิสมฺพุทฺโธ ตสฺมาป ตถาน
อภิสมฺพุทฺธตฺตา ตถาคโต อภิสมฺพุทฺธตฺโถ หิ เอตฺถ คตสทฺโทติ ฯ เอว ตถธมฺเม ยาถาวโต อภิสมฺพุทฺโธติ ตถาคโต ฯ
กถ ตถทสฺสิตาย ตถาคโต ย สเทวเก ฯเปฯ
สเทวมนุสฺสาย ปชาย อปริมาณาสุ โลกธาตูสุ อปริมาณาน
สตฺตาน จกฺขุทฺวาเร อาปถมาคจฺฉนฺต รูปารมฺมณ นาม อตฺถิ
ต ภควา สพฺพาการโต ชานาติ ปสฺสติ ฯ เอว ชานตา
ปสฺสตา จ เตน อิฏานิฏาทิวเสน วา (๑) ทิฏสุตมุตวิฺาเตสุ
ลพฺภมานปทวเสน วา กตมนฺติ รูป รูปายตน ย รูป
จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย วณฺณนิภาสนิทสฺสน สปฺปฏิฆ
นีล ปตกนฺติอาทินา (๒) นเยน อเนเกหิ นาเมหิ เตรสหิ วาเรหิ
ทฺวิปฺาสาย นเยหิ วิภชฺชมาน ตถเมว โหติ วิตถ นตฺถิ ฯ
เอส นโย โสตทฺวาราทีสุ อาปาถมาคจฺฉนฺเตสุ สทฺทาทีสุ
วุตฺตเฺหต ภควตา
ย ภิกฺขเว สเทวกสฺส โลกสฺส ฯเปฯ สเทวมนุสฺสาย
# ๑. ม. ปสฺสตา จ เตน ต อิฏานิฏาทิวเสน วา ฯ
# ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๕๒๑/๒๐๔ ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 194

*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙๔
ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา
ตมห ชานามิ ตมห อพฺภฺาส(๑) ต ตถาคตสฺส วิทิต ฯ ต ตถาคโต น อุปฏาสีติ (๒) ฯ
เอว ตถทสฺสิตาย ตถาคโต ฯ ตตฺถ ตถทสฺสอี ตฺเถ ตถาคโตติ
ปทสมฺภโว เวทิตพฺโพ ฯ (๕)
กถ ตถวาทิตาย ตถาคโต ย รตฺตึ ภควา อนุตฺตร
สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธ ยฺจ รตฺตึ อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายิ เอตฺถนฺตเร ปฺจตฺตาลีสวสฺสปริมาณกาล
ย ภควตา ภาสิต [๓] ลปต สุตฺตเคยฺยาทิ สพฺพนฺต ปริสุทฺธ
ปริปุณฺณ ราคมทาทินิมฺมทน(๔) เอกสทิส ตถ อวิตถ ฯ เตนาห
ยฺจ จุนฺท รตฺตึ ตถาคโต อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ
อภิสมฺพุชฺฌติ ยฺจ รตฺตึ อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา
ปรินิพฺพายติ ย เอตสฺมึ อนฺตเร ภาสติ ลปติ นิทฺทสิ ติ สพฺพนฺต
ตเถว จ โหติ โน อฺถา ตสฺมา ตถาคโตติ วุจฺจตาติ ฯ (๕)
คทอตฺโถ เอตฺถ คตสทฺโท ฯ เอว ตถวาทิตาย ตถาคโต ฯ
อปจ อาคทน อาคโท วจนนฺติ อตฺโถ ฯ ตโถ(๖)
อวิปรีโต อาคโท อสฺสาติ ทการสฺส ตการ กตฺวา ตถาคโตติ
เอวเมตฺถ ปทสิทฺธิ เวทิตพฺพา ฯ
# ๑. สฺยา. ม. อพฺภฺาสึ ฯ ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔/๓๒ ฯ
# ม. ต ตถาคโต ฯ น อุปฏาสีติ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ลปตนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๔. ม. ราคมทาทินิมฺมถน ฯ ๕. ที. ปา. ๑๑/๑๒๐/๑๔๙ ฯ
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร อวิตโถติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปวาสาสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙๕
กถ ตถาการิตาย ตถาคโต ภควโต หิ วาจาย กาโย
อนุโลเมติ กายสฺสป วาจา ตสฺมา ยถาวารี ตถาการี
ยถากาที ตถาวาที จ โหติ เอวมฺภูตสฺส จสฺส ยถา วาจา
กาโยหิ ตถา คโต ปวตฺโตติ อตฺโถ ฯ ยถา จ กาโย วาจาป
ตถา คตา ปวตฺตาติ ตถาคโต ฯ เตนาห
ยถาวาที ภิกฺขเว ตถาคโค ตถาการี ยถาการี ตถาวาที ฯ อิติ ยถาวาที ตถาการี ยถาการี ตถาวาที ฯ ตสฺมา
ตถาคโตติ วุจฺจตีติ ฯ (๑)
เอว ตถาการิตาย ตถาคโต ฯ
กถ อภิภวนฏเน ตภาคโต ยสฺมา อุปริ ภวคฺค
เหฏา อวีจึ ปริยนฺต กริตฺวา ติริย อปริมาณาสุ โลกธาตูสุ
สพฺพสตฺเต อภิภวติ สีเลนป สมาธินาป ปฺายป วิมุตฺติยาป
วิมุตฺติาณทสฺสเนนป น ตสฺส ตุลา วา ปมาณ วา อตฺถิ
อถโข อตุโล อปฺปเมยฺโย อนุตฺตโร เทวเทโว สกฺกาน อติสกฺโก
พฺรหฺมาน อติพฺรหฺมา สพฺพสตฺตุตฺตโม ตสฺมา ตถาคโต ฯ
เตนาห
สเทวเก ภิกฺขเว โลเก ฯเปฯ สเทวมนุสฺสาย ตถาคโต
อภิภู อนภิภูโต อฺทตฺถุทโส วสวตฺติ ตสฺมา ตถาคโตติ
วุจฺจตีติ ฯ
ตตฺราย ปทสิทฺธิ อคโท วิย อคโท เทสนาวิลาโส เจว
# ๑. ที. ปา. ๑๑/๑๒๐/๑๔๙ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙๖
ปฺุสฺสโย จ ฯ เตน โส มหานุภาโว ภิสกฺโก วิย ทิพฺพาคเทน สปฺเป สพฺพปรปฺปวาทิโน สเทวกฺจ โลก อภิภวติ ฯ
อิติ สพฺพโลกาภิภวเน ตโถ [๑] อวิตโถ อวิปรีโต ยถาวุตฺโตว อคโท
เอตสฺสาติ ทการสฺส ตการ กตฺวา ตถาคโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
เอว อภิภวนฏเน ตถาคโต ฯ
อปจ ตถาย คโตติ ตถาคโต ตถ คโตติ ตถาคโต ฯ
ตตฺถ สกลโลก ตีรณปริฺาย ตถาย คโต อวิคโตติ (๒)
ตถาคโต ฯ ฌลกสมุทย ปหานปริฺาย ตถาย คโต อตีโตติ
ตถาคโต ฯ โลกนิโรธ สจฺฉิกิริยาย ตถาย คโต อธิคโตติ
ตถาคโต ฯ โลกนิโรธคามินึ ปฏิปท ตถ คโต ปฏิปนฺโยติ
ตถาคโต ฯ วุตฺตเฺหต ภควตา
โลโก ภิกฺขเว ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺโธ โลกสฺมา ตถาคโต
วิสยุตฺโต ฯ โลกสมุทโย ภิกฺขเว ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺโธ
โลกสมุทโย ตถาคตสฺส ปหีโน ฯ โลกนิโรโธ ภิกขฺ เว ตถาคเตน
อภิสมฺพุทฺโธ โลกนิโรโธ ตถาคตสฺส สจฺฉิกโต ฯ โลกนิโรธคามินี ปฏิปทา ภิกฺขเว ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา โลกนิโรธคามินี ปฏิปทา ตถาคตสฺส ภาวิตา ฯ
ย ภิกฺขเว สเทวกสฺส โลกสฺส ฯเปฯ สพฺพ ต ตถาคเตน
อภิสมฺพุทฺธ ฯ ตสฺมา ตถาคโตติ วุจฺจตีติ ฯ (๓)
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อวิตโถติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ม. อวคโตติ ฯ ๓. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๓/๓๐ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปวาสาสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙๗
อปเรหิป อฏหิ การเณหิ ภควา ตถาคโต ตถาย
อาคโตติ ตถาคโต ตถาย คโตติ ตถรคโต ตถานิ อาคโตติ
ตถาคโต ตถา คโตติ ตถาคโต ตถาวิโธติ ตถาคโต
ตถา ปวตฺติโตติ ตถาคโต ตเถหิ อคโตติ ตถาคโต ตถา
คตภาเวน ตถาคโต ฯ
กถ ตถาย อาคโตติ ตถาคโต ยถา(๑) ภควตา สุเมธภูเตน ทีปงฺกรทสพลสฺส ปาทมูเล
มนุสฺสตฺต ลิงฺคสมฺปตฺติ เหตุ สตฺถารทสฺสน
ปพฺพชฺชา คุณสมฺปตฺติ อธิกาโร จ ฉนฺทตา
อฏธมฺมสโมธานา อภินีหาโร สมิชฌ
ฺ ตีติ ฯ (๒)
เอว วุตฺต อฏงฺคสมนฺนาคต อภินีหาร สมฺปาเทนฺเตน อห
สเทวก โลก ติณฺโณ ตาเรสฺสามิ มุตโฺ ต โมเจสฺสามิ ทนฺโต
ทเาสฺสามิ สนฺโต สเมสฺสามิ อสฺสตฺโถ อสฺสาเสสฺสามิ ปรินพิ ฺพุโต
ปรินิพฺพาเปสฺสามิ พุทฺโธ โพเธสฺสามีติ มหาปฏิฺา ปวตฺติตา ฯ
วุตฺตเฺหต
กิมฺเม เอเกน ติณฺเณน ปุริเสน ถามทสฺสินา
สพฺพฺุต ปาปุณิตฺวา สนฺตาเรสฺส สเทวก ฯ
อิมินา เม อธิกาเรน ปุริสตุ ฺตเม ถามทสฺสินา(๓)
สพฺพฺุต ปาปุณิตฺวา ตาเรมิ ชนต พหห ฯ
# ๑. ม. ยา สา ฯ ๒. ขุ. พุทธ. ๓๓/๒/๔๒๒ ฯ
# ๓. ม. กเตน ปุริสุตฺตเม ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙๘
สสารโสต ฉินฺทิตฺวา วิทฺธเสตฺวา ตโย ภเว
ธมฺมนาว สมารุยฺห สนฺตาเรสฺส สเทวก ฯ
กิมฺเม อฺาตเวเสน ธมฺม สจฺฉิกเตนิธ
สพฺพฺุต ปาปุณิตฺวา พุทฺโธ เหสฺส สเทวเกติ ฯ (๑)
ต ปเนต มหาปฏิฺ สกลสฺสาป พุทฺธกรธมฺมสมุทายสฺส
ปวิจยปจฺจเวกฺขณสมาทานาน การณภูต อวิสวาเทตฺวา (๒) โลกนาโถ
ยสฺมา มหากปฺปาน สตสหสฺสาธิกานิ จตฺตาริ อสงฺเขฺยยฺยานิ
สกฺกจฺจ นิรนฺตร นิรวเสสโต ทานปารมิอาทโย สมตสปารมิโย
ปูเรตฺวา องฺปริจฺจาคาทโย ปฺจ มหาปริจฺจาเค ปริจฺจชิตฺวา
มจฺจาธิฏานาทีนิ จตฺตาริ อธิฏานานิ ปริพรฺ ูเหตฺวา ปฺุาณสมฺภาเร วฑฺเฒตฺวา (๓) ปุพฺพโยคปุพฺพจริยธมฺมกฺขานาตตฺถาจริยาทโย อุกฺกสาเปตฺวา พุทฺธจริย ปรมโกฏค ปาเปตฺวา อนุตฺตร
สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุชฌ
ฺ ิ ฯ ตสฺมา ตสฺเสว สา มหาปฏิฺา
ตถา อวิตถา อนฺถา น ตสฺส วาลคฺคมตฺตมฺป วิตถ
อตฺถิ ฯ ตถา หิ ทีปงฺกรทสพโล โกณฺฑฺโ มงฺคโล ฯเปฯ
กสฺสโป ภควาติ อิเม จตุวีสติ สมฺมาสมฺพุทฺธา ปฏิปาฏิยา
อุปฺปนฺนา พุทฺโธ ภวิสฺสตีติ พฺยากรึสุ ฯ เอว จตุวีสติยา
พุทฺธาน สนฺติเก ลทฺธพฺยากรโณ เย เต กตาภินีหาเรหิ
โพธิสตฺเตหิ ลทฺธพฺพา อานิสสา เต ลภิตฺวาว อาคโตติ ตาย
# ๑. ขุ. พุทธฺ . ๓๓/๒/๔๒๑ ฯ ๒. ม. อวิสวาเทตฺวา ฯ
# ๓. ม. สมฺภริตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปวาสาสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙๙
ยถาวิตฺตาย มหาปฏิฺาย [๑] ตถาย อภิสมฺพุทฺธภาว อาคโต อธิ
คโตติ ตถาคโต ฯ เอว ตถาย อาคโตติ ตถาคโต ฯ
กถ ตถาย คโตติ ตถาคโต (๒)ยาย มหากรุณา
โลกนาโถ มหาทุกฺขสมฺพาธฏิปนฺน สตฺตนิกาย ทิสฺวา
ตสฺส นตฺถฺโ โกจิ ปฏิสฺสรณ อหเมว อิโต (๓) สสารทุกฺขโต
มุตฺโต โมเจสฺสามีติ สมุสฺสาหิตมานโส มหาภินหี ารมกาสิ ฯ
กตฺวา จ ยถาปณิธาน สกลโลกหิตสมฺหาทนาย อุสฺสุกฺกมาปนฺโน อตฺตโน กายชีวิตนิรเปกฺโข ปเรส โสตปถาคมนมคฺเคนป
จิตฺตุตฺราสสมุปฺปาทิกา อติทุกฺกรา ทุกฺกรจริยา สมาจรนฺโต
ยถา มหาโพธิยา ปฏิปตฺติ หานภาคิยา สงฺกิเลสภาคิยา
ิติภาคิยา วา น โหติ อถ โข อุตฺตรึ(๔) วิเสสภาคิยา ว
โหติ ตถา ปฏิปชฺชมาโน อนุปุพฺเพน (๕)นิรวเสเส โพธิสมฺภาร
สมฺปาเทตฺวา อภิสมฺโพธ ปาปุณิ ฯ ตโต ปรฺจ ตายเยว
มหากรุณาย สฺโจทิตมานโส ปวิเวกรตึ ปรมฺจ สนฺต
วิโมกฺขสุข ปหาย พาลชนพหุเลโลเก เตหิ (๖)สมุปฺปาทิยมาน
วิปฺปการ อคเณตฺวา วิเนยฺยชนสฺส วินยเนน นิรวเสส พุทฺธกิจฺจ นิฏเปสิ ฯ ตตฺถ โย ภควโต สตฺเตสุ มหากรุณาย
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตถายาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ยาย มหากรุณาย โลกนาโถ ฯ
# ๓. ม. น มิโต ฯ ๔. ม. อุตฺตรุตฺตริ ฯ ๕. ม. นิรวเสเส โพธิสมฺภาเร
# สมฺปาเทตฺวา ฯ ๖. ม. สมุปฺปาทิต สมฺมานาวมานวิปฺปการ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๐๐
สโมกฺกมนากาโร โส ปรโต อาวิภวิสฺสติ ฯ ยถา จ พุทฺธภูตสฺส โลกนาถสฺส สตฺเตสุ มหากรุณา เอว โพธิสตฺตภูตสฺสป
มหาภินีหารกาลาทีสูติ (๑) สพฺพตฺถ สพฺพทา จ เอกสทิสตาย ตถา
อวิตถา อนฺถา ตสฺมา ตีสุป อวฏาสุ สพฺสตฺเตสุ
สมานรสาย ตถาย มหากรุณาย สกลโลกหิตาย คโต
ปฏิปนฺโนติ ตถาคโต ฯ เอว ตถาย คโตติ ตถาคโต ฯ
กถ ตถานิ อาคโตติ ตถาคโต ตถานิ นาม จตฺตาริ
อริยมคฺคาณานิ ฯ ตานิ หิ อิท ทุกขฺ  อย ทุกฺขสมุทโย อย
ทุกฺขนิโรโธ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ เอว สพฺพเยฺยธมฺมสงฺคาหกาน ปวตฺตินิวตฺติตทุภยเหตุภูตาน จตุนฺน อริยสจฺจาน ทุกฺขสฺส ปฬนฏโ สงฺขตฏโ สนฺตาปฏโ วิปริณามฏโ สมุทยสฺส อายูหนฏโ นิทานฏโ สโยคฏโ ปลิโพธฏโ นิโรธสฺส นิสฺสรณฏโ วิเวกฏโ อสงฺขตฏโ อมตฏโ
มคฺคสฺส นิยฺยานฏโ เหตวฏโ ทสฺสนฏโ อาธิปเตยฺยฏโติอาทีน
ตพฺพิภาคานฺจ ยถาภูตสภาวาวโพธวิพนฺธกสฺส สงฺกิเลสปกฺขสฺส สมุจฺฉินฺทเนน ปฏิลทฺธาย ตตฺถ อสมฺโมหาภิสมยสงฺขาตาย อวิปรีตาการปฺปวตฺติยา ธมฺมาน สภาวสรสลกฺขณสฺส อวิสวาทนโต ตถานิ อวิตถานิ อนฺถานิ ตานิ
ภควา อนฺเนยฺโย สยเมว อาคโต อธิคโต ตสฺมา ตถานิ
# ๑. สี. ...กาลาทีสุป ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปวาสาสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๐๑
อาคโตติ ตถาคโต ฯ
ยถา จ มคฺคาณานิ เอว ภควโต ตีสุ กาเลสุ
อปฺปฏิหตาณานิ จตุปฺปฏิสมฺภิทาาณานิ จตุเวสารชฺชาณานิ
ปฺจคติปริจฺเฉทาณานิ ฉอสาธารณาณานิ สตฺตโพชฺฌงฺควิภาวนาณานิ อฏมคฺคงฺควิภาวนาณานิ นวานุปุพฺพวิหารสมาปตฺติาณานิ ทสพลาณานิ จ ตถภาเว เวทิตพฺพานิ ฯ
ตตฺราย วิภาวนา ย หิ กิฺจิ อปริมาณาสุ โลกธาตูสุ
อปริมาณาน สตฺตาน หีนาทิเภทภินฺนาสุ อตีตาสุ ขนฺธายตนธาตูสุ สภาวกิจฺจาทิ อวฏาวิเสสาทิ ขนฺธปฏิพทฺธนามโคตฺตาทิ
จ ชานิตพฺพ ฯ อนินฺทฺริยพทฺเธสุ จ อติสุขุมติโรกุฑฺ(๑)ฑวิทูรปเทเสสุป รูปธมฺเมสุ โย ตตปจฺจยวิเสเสหิ สทฺธึ ปจฺจยุปฺปนฺนาน วณฺณสณฺานคนฺธรสผสฺสาทิวิเสโส ตตฺถ สพฺพตฺเถว
หตฺถตเล ปตอามลเก วิย ปจฺจกฺขโต อปฺปฏิหต ภควโต าณ
ปวตฺตติ ตถา อนาคตาสุ ปจฺจุปฺปนฺนาสุ จาติ อิมานิ ตีสุ
กาเลสุ อปฺปฏิหตาณานิ นาม ฯ ยถาห
อตีตเส พุทฺธสฺส ภควโต อปฺปฏิหต าณ อนาคตเส
พุทฺธสฺส ภควโต อปฺปฏิหต าณ ปจฺจุปฺปนฺนเส พุทฺธสฺส
ภควโต อปฺปฏิหตาณนฺติ ฯ (๒)
ตานิ ปเนตานิ ตตฺถ ตตฺถ ธมฺมาน สภาว# ๑. ม. อติสุขุมติโรหิตวิทูรปเทเสป ฯ ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๖๖๙/๕๗๗ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๐๒
สรสลกฺขณสฺส อวิสวาทนโต ตถานิ อวิตถานิ อนฺถานิ
ตานิ ภควา สยมฺภุาเณน อธิคฺฉีติ ฯ เอวมฺป ตถานิ
อาคโตติ ตถาคโต ฯ
ตถา อตฺถปฏิสมฺภิทา ธมฺมปฏิสมฺภิทา นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา
ปฏิภานปฏิสมฺภิทาติ จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา ฯ ตตฺถ อตฺถปฺปเภทสฺส สลฺลกฺขณวิภาวนววตฺถานกรณสมตฺถ อตฺถปฺปเภทคต
าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ฯ ธมฺมปฺปเภทสฺส สลฺลกฺขณวิภาวนววตฺถานกรณสมตฺถ ธมฺมปฺปเภทคต าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา ฯ
นิรุตฺติปฺปเภทสฺส สลฺลกฺขณวิภาวนววตฺถานกรณสมตฺถ นิรุตฺตาภิลาเป ปเภทคต าณ นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ฯ ปฏิภานปฺปเภทสฺส
สลฺลกฺขณวิภาวนววตฺถานกรณสมตฺถ ปฏิภานปฺปเภทคต าณ
ปฏิภานปฏิสมฺภิทา ฯ วุตฺตเฺหต
อตฺเถ าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ธมฺเม าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา อตฺถ(๑)ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป าณ นิรตุ ฺติปฏิสมฺภิทา
าเณสุ าณ ปฏิภานปฏิสมฺภิทาติ ฯ (๒)
เอตฺถ จ เหตุอนุสาเรน อรณียโต อธิคนฺตพฺพโต จ
สงฺเขปโต เหตุผล อตฺโถ นาม ปเภทโต ปน ยงฺกิฺจิ
ปจฺจยุปฺปนฺน นิพฺพาน ภาสิตตฺโถ วิปาโก กิริยาติ อิเม ปฺจ
ธมฺมา อตฺโถ ต อตฺถ ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส ตสฺมึ อตฺเถ ปเภทคต
# ๑. สฺยา. ม. ตตฺร... ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๗๗๙/๓๙๙ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปวาสาสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๐๓
าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ฯ ธมฺโมติ สงฺเขปโต ปจฺจโย ฯ โส
หิ ยสฺมา ต ต อตฺถ วิทหติ ปวตฺเตติ เจว ปาเปติ จ
ตสฺมา ธมฺโมติ วุจฺจติ ปเภทโต ปน โย โกจิ ผลนิพฺพตฺตนโก
เหตุ อริยมคฺโค ภาสิต กุสล อกุสลนฺติ อิเม ปฺจ ธมฺมา
ธมฺโม ต ธมฺม ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส ตสฺมึ ธมฺเม ปเภทคต
าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา ฯ วุตฺตมฺป เจต
ทุกฺเข าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ฯ ทุกฺขสมุทเย าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา ทุกฺขนิโรเธ าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทาติ ฯ (๑)
อถวา เหตุมฺหิ าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา เหตุผเล าณ
อตฺถปฏิสมฺภิทา ฯ เย ธมฺมา ชาตา ภูตา สฺชาตา นิพฺพตฺตา
อภินิพฺพตฺตา ปาตุภูตา อิเมสุ ธมฺเมสุ าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ฯ
ยมฺหา ธมฺมา เต ธมฺมา ชาตา ภูตา สฺชาตา นิพฺพตฺตา
อภินิพฺพตฺตา ปาตุภูตา เตสุ ธมฺเมสุ าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา ฯ
ชรามรเณ าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ชรามรณสมุทเย าณ
ธมฺมปฏิสมฺภิทา ฯ ชรามรณนิโรเธ าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ชรามรณนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา ฯ ชาติยา
ภเว อุปาทาเน ตณฺหาย เวทนาย ผสฺเส สฬายตเน นามรูเป
วิฺาเณ สงฺขาเรสุ าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา สงฺขารสมุทเย
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๗๗๘/๓๙๙ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๐๔
าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา ฯ สงฺขารนิโรเธ าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ฯ
สงฺขาตนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา ฯ
อิธ ภิกขฺ เว(๑) ภิกฺขุ ธมฺม ชานาติ สุตฺต เคยฺย ฯเปฯ
เวทลฺล อย วุจฺจติ ธมฺมปฏิสมฺภิทา ฯ โส ตสฺส ตสฺเสว
ภาสิตสฺส อตฺถ ชานาติ [๒] อย อิมสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถ
อย วุจฺจติ อตฺถปฏิสมฺภิทา ฯ (๓)
กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล
จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต าณสมฺปยุตฺต รูปารมฺมณ
วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ
สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯ อิเม ธมฺมา
กุสลา ฯ อิเมสุ ธมฺเมสุ าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา ฯ เตส วิปาเก
าณ อตฺถปฏิสมฺภิทาติอาทิ (๔) ฯ วิตฺถาโร ฯ
ยา ปเนตสฺมึ อตฺเถ จ ธมฺเม จ สภาวนิรุตฺติ อพฺยภิจารโวหาโร อภิลาโป ตสฺมึ สภาวนิรุตฺตาภิลาเป มาคธิกาย
สพฺพสตฺตาน มูลภาสาย อย สภาวนิรุตฺติ อย อสภาวนิรุตฺตีติ ปเภทคต าณ นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ฯ ยถาวุตฺเตสุ เตสุ
าเณสุ โคจรกิจฺจโต วิตฺถารโต ปวตฺต สพฺพมฺป ต าณ
อารมฺมณ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส ตสฺมึ าเณ ปเภทคต
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อย ภาสิตสฺส
# อตฺโถติ ทิสฺสติ ฯ ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๗๘๓/๔๐๐ ฯ
# ๔. อภิ. วิ. ๓๕/๗๘๔-๗๘๕/๔๐๒-๔๐๓ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปวาสาสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๐๕
าณ ปฏิภานปฏิสมฺภิทา ฯ อิติ อิมานิ จตฺตาริ ปฏิสมฺภิทาาณานิ สยเมว ภควตา อธิคตานิ อตฺถธมฺมาธิเก ตสฺมึ
ตสฺมึ อตฺตโน วิสเย อวิสวาทนวเสน อวิปรีตาการปฺปวตฺติยา
ตถานิ อวิตถานิ อนฺถานิ ฯ เอวมฺป ภควา ตถานิ อาคโตติ
ตถาคโต ฯ
ตถา ยงฺกิฺจิ เนยฺย(๑) นาม สพฺพนฺต ภควตา
สพฺพากาเรน าต ทิฏ อธิคต อภสิสมฺพุทฺธ ฯ ตถาหิสฺส
อภิฺเยฺยา ธมฺมา อภิฺเยฺยโต พุทธฺ า ปริฺเยฺยา ธมฺมา
ปริฺเยฺยโต ปหาตพฺพา ธมฺมา ปหาตพฺพโต สจฺฉิกาตพฺพา
ธมฺมา สจฺฉิกาตพฺพโต ภาเวตพฺพา ธมฺมา ภาเวตพฺพโต ยโต
น โกจิ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา เทโว วา มาโร
วา พฺรหฺมา วา อิเม นาม เต ธมฺมา อนภิสมฺพุทฺธาติ
สห ธมฺเมน อนุยฺุชิตุ สมตฺโถ นตฺถิ ฯ
ยงฺกิฺจิ ปหาตพฺพ นาม สพฺพนฺต ภควโต อนวเสสโต
โพธิมูเลเยว ปหีน อนุปปฺ ตฺติธมฺม น ตสฺส ปหานาย อุตฺตรึ
กรณีย อตฺถิ ฯ ตถา หิสสฺ โลภโทสโมหวิปรีตมนสิการอหิริกาโนตฺตปฺปถินมิทฺธโกธูปนาหมกฺขปลาสอิสฺสามจฺฉริยมายาสาเยฺยถมฺภสารมฺภมานาติมานมทปฺปมาทติวิธากุสลมูลทุจฺจริตวิสมวิปรีตสฺา(๒) มลวิตกฺกปปฺจเอสนาตณฺหาจตุพฺพิธวิปริเยสอาสวคนฺถโอฆโยคาคติ# ๑. ม. เยฺย ฯ ๒. ม. วิสมวปรีตสฺา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๐๖
ตณฺหุปาทานปฺจาภินนฺทนนีวรณเจโตขิลเจตโสวีนิพนฺธฉวิวาทมูลสตฺตานุสยอฏมิจฺฉตฺตนวอาฆาตวตฺถุตณฺหามูลกทสอกุสลกมฺมปถเอกวีสติอเนสนทฺวาสฏิทิฏิคตอฏสตตณฺหาวิจริตาทิปฺปเภท(๑)
ทิยฑฺฒกิเลสสหสฺส สห วาสนาย ปหีน สมุจฺฉินฺน สมูหต
ยโต น โกจิ สมโณ วา ฯเปฯ พฺรหฺมา วา อิเม นาม
เต กิเลสา อปฺปหีนาติ สห ธมฺเมน อนุยฺุชิตุ สมตฺโถ
นตฺถิ ฯ
เย จิเม ภควติ กมฺมวิปากกิเลสูปวาทอาณาวีติกฺกมปฺปเภทา อนฺตรายิกา วุตฺตา อลเมว เต ปฏิเสวโต เอกนฺเตน
อนฺตรายาย ยโต น โกจิ สมโณ วา ฯเปฯ พฺรหฺมา วา
นาลนฺเต ปฏิเสวโต อนฺตรายายาติ สห ธมฺเมน อนุยฺุชิตุ
สมตฺโถ นตฺถิ ฯ
โย จ ภควตา นิรวเสสวฏฏทุกขฺ นิสฺสรณาย สีลสมาธิปฺาย สงฺคโห สตฺตโกฏาสิโก สตฺตตึสปฺปเภโท อริยมคฺคปุพฺพงฺคโม อนุตฺตโร นิยฺยานิโก ธมฺโม เทสิโต โส เอกนฺเตเนว
นิยฺยาติ ปฏิปนฺนสฺส วฏฏทุกฺขโต [๒] ยโต น โกจิ สมโณ
วา ฯเปฯ พฺรหฺมา วา นิยยฺ านิโก ธมฺโมติ ตยา เทสิโต
น นิยฺยาตีติ สห ธมฺเมน อนุยฺุชิตุ สมตฺโถ นตฺถีติ ฯ
วุตฺตเฺหต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เต ปฏิชานโต อิเม ธมฺมา
# ๑. ม. ...วิจริตาทิปฺปเภท ฯ ๒. สี. ม. เอตฺถนฺตเร โมกฺขาย
# โหตีติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปวาสาสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๐๗
อนภิสมฺพุทฺธาติ (๑) วิตถฺ าโร ฯ เอวเมตานิ อตฺตโน าณปฺปหานเทสนาวิเสสาน อวิตถภาวาวโต โพธนโต(๒) อวิปรีตาการปฺปวตฺติตานิ
ภควโต จตุเวสารชฺชาณานิ ตถานิ อวิตถานิ อนฺถานิ ฯ
เอวมฺป ภควา ตถานิ อาคโตติ ตถาคโต ฯ
ตถา นิรยคติ ติรจฺฉานคติ เปตคติ มนุสฺสคติ เทวคตีติ
ปฺจ คติโย ตาสุ สฺชีวาทโย อฏ มหานิรยา กุกฺกุฬาทโย
โสฬส อุสฺสทนิรยา โลกนฺตริกนิรโยติ(๓) สพฺเพปเม เอกนฺตทุกขตาย
นิรสฺสาทฏเน (๔) นิรยา ยถากมฺมุนา คนฺตพฺพโต คติ จาติ
นิรยคติ ติพฺพนฺธการ(๕)สีตนรกาป เอเตเสฺวว อนฺโตคธา ฯ กิมิกีฏสรีสปปกฺขิโสณสิงฺคาลาทโย(๖) ติริย อฺฉิตภาเวน ติรจฺฉานา ฯ
เตเอว คตีติ ติรจฺฉานคติ ฯ ขุปฺปปาสิตตฺตา ปรทตฺตูปชีวินิชฺฌามตณฺหิกาทโย ทุกฺขพหุลตายปากฏสุขโต(๗) อิตา วิคตาติ
เปตา เต เอว คตีติ เปตคติ กาลกฺจิกาทิอสุราป เอเตเสฺวว
อนฺโตคธา ฯ ปริตฺตทีปวาสีหิ สทฺธึ ชมฺพุทีปาทิจตุมหาทีปวาสิโน มนโส อุสฺสนฺนตาย(๘) มนุสฺสา เต เอว คตีติ มนุสสฺ คติ ฯ
จาตุมหาราชิกโต ปฏาย ยาว เนวสฺานาสฺายตนูปคาติ
อิเม ฉพฺพีสติ เทวนิกายา ทิพฺพนฺติ อตฺตโน อิทฺธานุภาเวน
# ๑. ม. มู. ๑๒/๑๖๗/๑๔๔ ฯ ๒. ม. อวิตถภาวาวโพธนโต ฯ
# ๓. ม. โลกนฺติกนิรโยติ ฯ ๔. สี. นิรยฏเน ฯ ๕. สี. อพฺพุทาทิ ฯ
# ๖. ม. ...สรีสปปกฺขิโสณสิงฺคาลาทโย ฯ ๗. ม. ปากฏสุขโต ฯ
# ๘. ม. มนโส อุสฺสนฺนตาย ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๐๘
กีฬนฺติ โชตนฺติ จาติ เทวา เต เอว คตีติ เทวคติ ฯ
ตา ปเนตา คติโย ยสฺมา ตตกมฺมนิพฺพตฺโต อุปปตฺติภววิเสโส ตสฺมา อตฺถโต วิปากกฺขนฺธา กตตฺตา จ รูป ฯ ตตฺถ
อย นาม คติ อิมินา นาม กมฺมุนา ชายติ ตสฺส จ กมฺมสฺส
ปจฺจยวิเสเสหิ เอว วิภาคภินฺนตฺตา วิสุ เอเต สตฺตนิกายา
เอว วิภาคภินฺนาติ ยถาสก เหตุผลวิภาคปริจฺฉินฺทนวเสน
านโส เหตุโส ภควโต าณ ปวตฺตติ ฯ เตนาห ภควา
ปฺจ โข อิมา สาริปุตฺต คติโย ฯ กตมา ปฺจ ฯ
นิรโย ติรจฺฉานโยนิ เปตฺติวิสโย มนุสฺสา เทวา ฯ นิรยฺจาห
สาริปุตฺต ปชานามิ นิรยคามิฺจ มคฺค นิรยคามินิฺจ ปฏิปท
ยถา ปฏิปนฺโน จ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ
วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ ตฺจ ปชานามีติอาทิ ฯ (๑)
ตานิ ปเนตานิ ภควโต าณานิ ตสฺมึ ตสฺมึ วิสเย
อวิปรีตาการปฺปวตฺติยา อวิสวาทนโต ตถานิ อวิตถานิ
อนฺถานิ ฯ เอวมฺป ภควา ตถานิ อาคโตติ ตถาคโต ฯ
ตถา ย สตฺตาน สทฺธาทิโยควิกลาวิกลภาวโพธเนน(๒) อปฺปรชกฺขมหารชกฺขตาทิวิเสสวิภาวน ปฺาสาย อากาเรหิ ปวตฺต
ภควโต อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาณ ฯ วุตฺตเฺหต สทฺโธ ปุคฺคโล
อปฺปรชกฺโข อสฺสทฺโธ ปุคฺคโล มหารชกฺโขติ (๓) วิตฺถาโร ฯ
# ๑. ม. มู. ๑๒/๑๗๐/๑๔๘ ฯ ๒. ม. สทฺธาทิโยควิกลาวิกลภาวาวโพธเนน ฯ
# ๓. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๗๐/๑๗๗ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปวาสาสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๐๙
ยฺจ อย ปุคฺคโล อปฺปรชกฺโข อย สสฺสตทิฏิโก อย
อุจฺเฉททิฏิโก อย อนุโลมิกาย ขนฺติย ิโต อย ยถาภูตาเณ
ิโต อย กามาสโย น เนกฺขมฺมาทิอาสโย อย เนกฺขมฺมาสโย
น กามาทิอาสโยติอาทินา อิมสฺส กามราโค อติวิย ถามคโต
น ปฏิโฆ (๑) อิมสฺส ปฏิโฆ อติวิย ถามคโต น กามราคาทิโกติอาทินา อิมสฺส ปฺุาภิสงฺขาโร อธิโก น อปฺุาภิสงฺขาโร
น อาเนฺชาภิสงฺขาโร อิมสฺส อปฺุาภิสงฺขาโร อธิโก น
ปฺุาภิสงฺขาโร น อาเนฺชาภิสงฺขาโร อิมสฺส อาเนฺชาภิสงฺขาโร อธิโก น ปฺุาภิสงฺขาโร น อปฺุาภิสงฺขาโร ฯ
อิมสฺส กายสุจริต อธิก อิมสฺส วจีสุจริต อิมสฺส มโนสุจริต
อย หีนาธิมุตฺติโก อย ปณีตาธิมุตฺติโก อย กมฺมาวรเณน
สมนฺนาคโต อย กิเลสาวรเณน สมนฺนาคโต อย วิปากา วรเณน สมนฺนาคโต น กิเลสาวรเณน สมนฺนาคโต น
กิเลสาวรเณน สมนฺนาคโต น วิปากาวรเณน สมนฺนาคโตติอาทินา จ สตฺตาน อาสยาทีน ยถาภูต วิภาวนาการปฺปวตฺต
ภควโต อาสยานุสยาณ ฯ ย สนฺธาย วุตฺต
อิธ ตถาคโต สตฺตาน อาสย ชานาติ อนุสย ชานาติ จริต
ชานาติ อธิมุตฺตึ ชานาติ ภพฺพาภพฺเพ สตฺเต ชานาตีติอาทิ(๒) ฯ
ยฺจ อุปริมเหฏิมปุริมปจฺฉิมกาเยหิ ทกฺขิณวามอกฺขิ# ๑. ม. ปฏิฆาทิโก ฯ ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๗๗/๑๗๙ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑๐
กณฺณโสตนาสิกโสตองฺสกูฏหตฺถปาเทหิ(๑) องฺคุลิองฺคุลนฺตเรหิ
โลมกูเปหิ จ อคฺคิกฺขนฺธอุทกธาราปวตฺตน อนฺสาธารณ
วิวิธวิกุพฺพนิทฺธินิมฺมาปนก ภควโต ยมกปาฏิหาริยาณ ฯ ย
สนฺธาย วุตฺต
อิธ ตถาคโต ยมกปาฏิหาริย กโรติ อสาธารณ สาวเกหิ
อุปริมกายโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ เหฏิมกายโต อุทกธารา
ปวตฺตติ ฯ เหฏิมกายโต อุทกธารา ปวตฺตติ ฯ เหฏิมกายโต
อุทกธารา ปวตฺตตีติอาทิ ฯ (๒)
ยฺจ ราคาทีหิ ชาติอาทีหิ จ อเนเกหิ ทุกฺขธมฺเมหิ
อุปทฺทุต สตฺตนิกาย ตโต นีหริตุกามตาวเสน นานานเยหิ
ปวตฺตสฺส ภควโต มหากรุโณกฺกมนสฺส ปจฺจยภูต มหากรุณาสมาปตฺติาณ ฯ ยถาห (๓)
กตม ตถาคตสฺส มหากรุณาสมาปตฺติาณ(๔) ฯ พหุเกหิ
อากาเรหิ ปสฺสนฺตาน พุทฺธาน ภควนฺตาน สตฺเตสุ มหากรุณา
โอกฺกมติ อาทิตฺโต โลกสนฺนิวาโสติ ปสฺสนฺตาน พุทฺธาน
ภควนฺตาน สตฺเตสุ มหากรุณา โอกฺกมติ ฯ อุยฺยตุ ฺโต ปยาโต
กุมฺมคฺคปฺปฏิปนฺโน อุปนียติ โลโก อทฺธุโว อตาโณ โลโก
อนภิสฺสโร อสฺสโก โลโก สพฺพ ปหาย คมนีย อูโน โลโก
# ๑. ม. ...หตฺถปาเทหิ ฯ ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๘๔/๑๘๒ ฯ
# ๓. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๘๕/๑๘๔ ฯ ม. ...สมาปตฺติยา าณ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปวาสาสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑๑
อติตฺโต ตณฺหาทาโสติ ปสฺสนฺตาน พุทฺธาน ภควนฺตาน สตฺเตสุ
มหากรุณา โอกฺกมติ ฯ
อตาโณ (๑) โลกสนฺนิวาโส อเลโณ อสรโณ อสรณีภูโต ฯ
อุทฺธโต โลโก อวูปสนฺโต สสลฺโล โลกสนฺนิวาโส วิทโฺ ธ ปุถ-ุ
สลฺเลหิ อวิชชฺ นฺธการาวรโณ กิเลสปฺชรปกฺขิตฺโต อวิชฺชาคโต
โลกสนฺนิวาโส อนฺธภูโต ปริโยนทฺโธ ตนฺตากุลกชาโต [๒]
มฺุชปพฺพชภูโต อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต สสาร นาติวตฺตติ
อวิชฺชาทิสนฺนทฺโธ(๓) กิเลสกลลีภโู ต ราคโทสโมหชฏาชฏิโต ฯ
ตณฺหาสงฺฆาฏปฏิมุกฺโก ตณฺหาชาเลน โอตฺถโต ตณฺหาโสเตน วุยฺหติ ตณฺหาสโยชเนน สยุตฺโต ตณฺหานุสเยน อนุสโฏ
ตณฺหาสนฺตาเปน สนฺตปฺปติ ตณฺหาปริฬาเหน(๔) ปริฑยฺหติ ฯ
ทิฏิสงฺฆาฏปฏิมุกฺโก ทิฏิชาเลน โอตฺถโต ทิฏิโสเตน
วุยฺหติ ทิฏิสโยชเนน สยุตฺโต ทิฏานุสเยน อนุสโฏ ทิฏิสนฺตาเปน สนฺตปฺปติ ทิฏิปริฬาเหน ปริฑยฺหติ ฯ
ชาติยา อนุคโต ชราย อนุสโฏ พฺยาธินา อภิภูโต
มรเณน อพฺภาหโต ทุกฺเขปติโต(๕) ฯ ตณฺหาย อุฑฺฑิโต ชราปาการปริกฺขิตฺโต มจฺจุปาเสน ปริกฺขิตโฺ ต (๖) มหาพนฺธเนน พทฺโธ(๖)
# ๑. ม. อตายโน ฯ ๒. สี. คุลาคุณฺฑิกชาโต ฯ
# ม. เอตฺถนฺตเร กุลกุณฺฑิกชาโตติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ปฏิสมฺภิทาย อวิชฺชาวิสโทสสลฺลิโตติ ปาโ ฯ
# ม. อวิชฺชาวิสโทสสลิตฺโต ฯ ๔. ม. ตณฺหาปริฬาเหน ฯ
# ๕. ม. ทุกฺเข ปติฏิโต ฯ ๖. ม. มหาพนฺธนพทฺโธ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑๒
ราคพนฺธเนน โทสโมหมานทิฏิกิเลสทุจฺจริตพนฺธเนน พทฺโธ
มหาสมฺพาธปฺปฏิปนฺโน มหาปลิโพเธน ปลิพุทฺโธ มหาปปาเตว
ปติโต มหากนฺตารปฺปฏิปนฺโน มหาสสารปฺปฏิปนฺโน มหาวิทุคฺเค
สมฺปริวตฺตติ มหาปลิเป ปลิปนฺโน ฯ
อพฺภาหโต โลกสนฺนิวาโส อาทิตฺโต โลกสนฺนิวาโส
ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา ชาติยา ชราย มรเณน โสเกหิ
ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อพฺภาหโต(๑) อุนฺนีตโก
โลกสนฺนิวาโส หฺติ นิจฺจมตาโณ ปตฺตทณฺโฑ ตกฺกาโร(๒)
วชฺชพนฺธนพทฺโธ (๓) อาฆาตนปจฺจุปฏิโต อนาโถ โลกสนฺนิวาโส
ปรมการฺุปฺปตฺโต ทุกขฺ าภิภูโต (๔) จิรรตฺตปฬิโต (๕)นิจฺจคธิโต
นิจฺจปปาสิโต(๕) ฯ
อนฺโธ อจกฺขุโก หตเนตฺโต อปริณายโก วิปถปกฺขนฺโต(๖)
อฺชสาปรทฺโธ มโหฆปกฺขนฺโต(๖) ฯ
ทฺวีหิ ทิฏิคเตหิ ปริยุฏิโต ตีหิ ทุจฺจริเตหิ วิปฺปฏิปนฺโน
จตูหิ โยเคหิ โยชิโต จตูหิ คนฺเถหิ คนฺถิโต จตูหิ อุปาทาเนหิ
อุปาทิยติ ปฺจคติสมากุโล(๗) ปฺจหิ กามคุเณหิ รชฺชติ ปฺจหิ
# ๑. สี. อุปทฺทูโต ฯ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๒. ปฏิสมฺภิทาย ตกฺกาโรติ ปาโ ฯ ม. ปตฺตทณฺโฑ ตกฺกาโร ฯ
# ๓. ม. วชฺชพนฺธนพทฺโธ ฯ ๔. ม. ทุกฺขาภิตุนฺโน ฯ
# ๕. ม. คธิโต นิจฺจ ปปาสิโต ฯ ๖. ม. ...ปกฺขนฺโท ฯ
# ๗. ปฏิสมฺภิทาย ปฺจคติสมารุฬฺโหติ ปาโ ฯ สี. ตเถว ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปวาสาสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑๓
นีวรเณหิ โอตฺถโต ฉหิ วิวาทมูเลหิ วิวทติ ฉหิ ตณฺหากาเยหิ
รชฺชติ ฉหิ ทิฏิคเตหิ ปริยุฏิโต สตฺตหิ อนุสเยหิ อนุสโฏ
สตฺตหิ สโยชเนหิ สยุตฺโต สตฺตหิ มาเนหิ อุนฺนโต อฏหิ
โลกธมฺเมหิ สมฺปริวตฺตติ อฏหิ มิจฺฉตฺเตหิ นิยโต(๑) อฏหิ
ปุริสโทเสหิ ทุสฺสติ นวหิ อาฆาตวตฺถูหิ อาฆาติโต นวหิ
มาเนหิ อุนฺนโต นวหิ ตณฺหามูลเกหิ ธมฺเมหิ รชฺชติ ทสหิ
กิเลสวตฺถูหิ กิลิสฺสติ[๓] ทสหิ อกุสเลหิ กมฺมปเถหิ สมนฺนาคโต
ทสหิ สโยชเนหิ สยุตฺโต ทสหิ มิจฺฉตฺเตหิ นิยฺยาโต ทสวตฺถุกาย มิจฺฉาทิฏิยา สมนฺนาคโต ทสวตฺถุกาย สกฺกายทิฏิยา(๔) สมนฺนาคโต อฏสตตณฺหาปปฺเจหิ ปปฺจิโต
ทฺวาสฏิยา ทิฏิคเตหิ ปริยุฏิโต โลกสนฺนิวาโสติ ปสฺสนฺตาน
พุทฺธาน ภควนฺตาน สตฺเตสุ มหากรุณา โอกฺกมติ ฯ
อหฺจมฺหิ ติณฺโณ โลโก จ อติณฺโณ ฯ อหฺจมฺหิ มุตฺโต
โลโก จ อมุตฺโต ฯ อหฺจมฺหิ สนฺโต โลโก จ อสนฺโต ฯ
อหฺจมฺหิ สนฺโต โลโก จ อสนฺโต ฯ อหฺจมฺหิ อสฺสตฺโถ
โลโก จ อนสฺสตฺโถ ฯ อหฺจมฺหิ ปรินิพฺพุโต โลโก จ
อปรินิพฺพุโต ฯ ปโหมิ ขฺวาห (๕) ติณฺโณ ตาเรตุ มุตฺโต โมเจตุ
# ๑. ม. นิยยฺ าโต ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. นววิธมาเนหิ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ทสหิ อาฆาตวตฺถูหิ อาฆาติโตติ ทิสฺสติ ฯ
# ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. อนฺตคฺคาหิกาย ทิฏิยา ฯ ๕. สี. ปโหมิ จาห ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑๔
ทนฺโต ทเมตต สนฺโต สเมตต อสฺสตฺโถ อสฺสาเสตต ปรินิพฺพุโต
ปรินิพฺพาเปตุนฺติ ปสฺสนฺตาน พุทฺธาน ภควนฺตาน สตฺเตสุ
มหากรุณา โอกฺกมตีติ ฯ (๑) เอว เอกูนนวุติยา อากาเรหิ วิภชน
กต ฯ
ย ปน ยาวตา ธมฺมธาตุยา ยตฺตก าตพฺพ
สงฺขตาสงฺขตาทิกสฺส สพฺพสฺส ปโรปเทสนิรเปกฺข สพฺพากาเรน
ปฏิวิชฺฌนสมตฺถ อากงฺขมตฺตปฺปฏิพทฺธวุตฺติอนฺสาธารณ
ภควโต าณ สพฺพถา อนวเสสสงฺขตาสงฺขตสมฺมติสจฺจาวโพธโต
สพฺพฺุตาณ ตตฺถาวรณาภาวโต นิสฺสงฺคปฺปวตฺติมุปาทาย
อนาวรณาณนฺติ วุจฺจติ ฯ เอกเมว หิ ต าณ วิสยปฺปวตฺติมุเขน อฺเหิ อสาธารณภาวทสฺสนตฺถ ทุวิเธน อุทฺทิฏ ฯ
อฺถา สพฺพฺุตานาวรณาณาน สาธารณตา สพฺพวิสยตา
อาปชฺเชยฺยย น จ ต ยุตตฺ  กิฺจาป อิมาย ยุตฺติยา ฯ อย
เหตฺถ ปาฬิ สพฺพสงฺขตมสงฺขต อนวเสส ชานาตีติ สพฺพฺุตาณ ตตฺถ อาวรณ นตฺถีติ อนาวรณาณ ฯ อตีต สพฺพ ชานาตีติ
สพฺพฺุตาณ ตตฺถาวรณ นตฺถีติ อนาวรณาณ อนาคต(๒)
ปจฺจุปฺปนฺน สพฺพ ชานาตีติ สพฺพฺุตาณ ตตฺถาวรณ
นตฺถีติ อนาวรณนฺติ(๓) ฯ วิตฺถาโร ฯ เอวเมตานิ ภควโต ฉ
อสาธารณาณานิ อวิปรีตาการปฺปวตฺติยา ยถาสก วิสยสฺส
# ๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๘๕/๑๘๔ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๙๑/๑๙๓ ฯ ม. อนาวรณาณนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปวาสาสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑๕
อวิสวาทนโต ตถานิ อวิตถานิ อนฺถานิ ฯ เอวมฺป ภควา
ตถานิ อาคโตติ ตถาคโต ฯ
ตถา สตฺติเม ภิกฺขเว โพชฺฌงฺคา สติสมฺโพชฺฌงฺโค ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค วีริยสมฺโพชฺฌงฺโค ปติสมฺโพชฺฌงฺโค ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโคติ (๑) เอว
สรูปโต ยาย โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ อุปฺปชฺชมานา ลีนุทฺธจฺจปติฏานายูหนกามสุขลฺลิกตฺตกิลมถานุโยคอุจฺเฉทสสฺสตาภินิเวสาทีน
อเนเกส อุปทฺทวาน ปฏิปกฺขภูตา สติอาทิเภทา ธมฺมสามคฺคี ยาย
อริยสาวโก พุชฺฌติ กิเลสนิทฺทาย อุฏหติ จตฺตาริ วา สจฺจานิ
ปฏิวิชฺฌติ นิพฺพานเมว วา สจฺฉิกโรตีติ สา ธมฺมสามคฺคี
โพธีติ วุจฺจติ ตสฺสา โพธิยา องฺคาติ โพชฺฌงฺคา อริยสาวโก
วา ยถาวุตฺตาย ธมฺมสามคฺคิยา พุชฺฌตีติ กตฺวา โพธีติ วุจฺจติ
ตสฺส โพธิสสฺ องฺคาติป โพชฺฌงฺคาติ เอว สามฺลกฺขณโต
อุปฏานลกฺขโณ สติสมฺโพชฺฌงฺโค ปวิจยลกฺขโณ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค ปคฺคหลกฺขโณ วีริยสมฺโพชฺฌงฺโค ผรณลกฺขโณ
ปติสมฺโพชฺฌงฺโค อุปสมลกฺขโณ ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค อวิกฺเขปลกฺขโณ สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค ปฏิสงฺขานลกฺขโณ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโคติ เอว วิเสสลกฺขณโต ตตฺถ กตโม สติสมฺโพชฺฌงฺโค
อิธ ภิกฺขุ สติมา โหติ ปรเมน สติเนปกฺเกน สมนฺนาคโต
จิรกตมฺป จิรภาสิตมฺป สริตา โหติ อนุสฺสริตาติ(๒)อาทินา
# ๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๕๕๗/๔๖๓ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๕๔๓/๓๐๖ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑๖
สตฺตนฺน โพชฺฌงฺคาน อฺมฺโปการวเสน เอกกฺขเณ ปวตฺติทสฺสนโต ตตฺถ กตโม สติสมฺโพชฺฌงฺโค อตฺถิ อชฺฌตฺต ภิกขฺ เว
ธมฺเมสุ สติ อตฺถิ พหิทฺธา ธมฺเมสุ สตีติ(๑)อาทินา เตส วิสยวิภาเคน ปวตฺติทสฺสนโต ตตฺถ กตโม สติสมฺโพชฺฌงฺโค อิธ
ภิกฺขเว ภิกฺขุ สติสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต
นิโรธนิสฺสิต โวสฺสคฺคปริณามินฺติอาทินา ภาวนาวิธิทสฺสนโต
[๒] กตเม สตฺต สมฺโพชฺฌงฺคา อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย
โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ ฯเปฯ ตสฺมึ สมเย สตฺต โพชฺฌงฺคา
โหนฺติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ ตตฺถ
กตโม สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ ยา สติ ฯเปฯ อนุสฺสตีติอาทินา
ฉนฺนวุติยา นยสหสฺสวิภาเคหีติ เอว นานาการโต ปวตฺตานิ
ภควโต สมฺโพชฺฌงฺควิภาวนาณานิ ตสฺส ตสฺส อตฺถสฺส
อวิสวาทนโต ตถานิ อวิตถานิ อนฺถานิ ฯ เอวมฺป ภควา
ตถานิ อาคโตติ ตถาคโต ฯ
ตถา ตตฺถ กตม ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสจฺจ
อยเมว อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค ฯ เสยฺยถิท สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ
สมฺมาสมาธีติ เอว สรูปโต สพฺพกิเลเสหิ อารกตฺตา อริยภาวกรตฺตา อริยผลปฺปฏิลาภกตฺตา จ อริโย อฏวิธตฺตา
นิพฺพานาธิคมาย เอกนฺตการณตฺตา จ อฏงฺคิโก กิเลเส
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๕๔๕/๓๐๗ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตตฺถาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปวาสาสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑๗
มาเรนฺโต คจฺฉติ นิพฺพานตฺถิเกหิ มคฺคียติ สย วา นิพฺพาน
มคฺคตีติ มคฺโคติ เอว สามฺลกฺขณโต สมฺมาทสฺสนลกฺขณา
สมฺมาทิฏิ สมฺมา อภินิโรปนลกฺขโณ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาปริคฺคหณลกฺขณา สมฺมาวาจา สมฺมา สมุฏานลกฺขโณ สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมา โวทานลกฺขโณ สมฺมาอาชีโว สมฺมาปคฺคหณลกฺขโณ สมฺมาวายาโม สมฺมา อุปฏานลกฺขณา สมฺมาสติ
สมฺมา อวิกฺเขปลกฺขโณ สมฺมาสมาธีติ เอว วิเสสลกฺขณโต
สมฺมาทิฏิ อฺเหิป อตฺตโน ปจฺจนีกกิเลเสหิ สทฺธึ มิจฺฉาทิฏึ ปชหติ นิพฺพาน อารมฺมณ กโรติ ตปฺปฏิจฺฉาทกโมหวิธมเนน อสมฺโมหโต สมฺปยุตฺตธมฺเม จ ปสฺสติ ฯ ตถา สมฺมาสงฺกปฺปาทโยป มิจฺฉาสงฺกปฺปาทีนิ ปชหนฺติ นิพพฺ าน จ
อารมฺมณ กโรนฺติ สหชาตธมฺมาน สมฺมาอภินิโรปนปริคฺคหณสมุฏานโวทานปคฺคหอุปฏานสมาทหนานิ จ กโรนฺตีติ เอว
กิจฺจวิภาคโต สมฺมาทิฏิ ปุพฺพภาเค นานากฺขณา วิสุ วิสุ
ทุกฺขาทิอารมฺมณา หุตฺวา มคฺคกาเล เอกกฺขณา นิพฺพานเมว
อารมฺมณ กตฺวา กิจฺจโต ทุกฺเข าณนฺติอาทีนิ จตฺตาริ
นามานิ ลภติ สมฺมาสงฺกปฺปาทโยป ปุพฺพภาเค นานากฺขณา
นานารมฺมณา มคฺคกาเล เอกกฺขณา เอการมฺมณา เตสุ
สมฺมาสงฺกปฺโป กิจฺจโต เนกฺขมฺมสงฺกปฺโปติอาทีนิ ตีณิ นามานิ
ลภติ สมฺมาวาจาทโย ตโย ปุพฺพภาเค มุสาวาทาเวรมณีติ-
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑๘
อาทิวิภาคา วิรติโยป เจตนาโยป หุตฺวา มคฺคกฺขเณ วิรติโย ว
สมฺมาวายามสติโย กิจฺจโต สมฺมปฺปธานสติปฏานวเสน จตฺตาริ
นามานิ ลภนฺติ สมฺมาสมาธิ ปน มคฺคกฺขเณป ปมชฺฌานาทิวเสน นานา เอวาติ เอว ปุพฺพภาคปรภาเคสุ ปวตฺติวิภาคโต
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺมาทิฏึ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตนฺติ(๑)อาทินา
ภาวนาวิธิโต ตตฺถ กตโม อฏงฺคิโก มคฺโค อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ
สมเย โลกุตตฺ ร ฌาน ภาเวติ ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย อฏงฺคิโก มคฺโค โหติ สมฺมาทิฏิ สมฺมาสงฺกปฺโปติอาทินา (๒) จตุราสีติยา นยสหสฺสวิภาเคหีติ เอวมเนกาการโต ปวตฺตานิ ภควโต อริยมคฺควิภาวนาณานิ อตฺถสฺส
อวิสวาทนโต สพฺพานิป ตถานิ อวิตถานิ อนฺถานิ ฯ เอวมฺป
ภควา ตถานิ อาคโตติ ตถาคโต ฯ
ตถา ปมชฺฌานสมาปตฺติ ยา จ นิโรธสมาปตฺตีติ
เอตาสุ อนุปฏิปาฏิยา วิหริตพฺพฏเน (๓) สมาปชฺชิตพฺพฏเน จ
อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺตีสุ สมฺปาทนปจฺจเวกฺขณาทิวเสน ยถารห
สมฺปโยควเสน จ ปวตฺตานิ ภควโต าณานิ ตทตฺถสิทฺธิยา
ตถานิ อวิตถานิ อนฺถานิ ฯ ตถา อิท อิมสฺส าน
อิทมฏานนฺติ อวิปรีต ตสฺส ตสฺส ผลสฺส การณาการณชานน
เตส เตส สตฺตาน อตีตาทิเภทภินฺนสฺส กมฺมสมาทานสฺส
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๕๗๙/๓๑๙ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๕๘๐/๓๑๙ ฯ
# ๓. ม. วิหริตพฺพฏเน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปวาสาสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑๙
อนวเสสโต ยถาภูต วิปากนฺตรชานน อายูหนกฺขเณเยว ตสฺส
ตสฺส สตฺตสฺส อย นิรยคามินี ปฏิปทา ฯเปฯ อย นิพฺพานคามินี ปฏิปทาติ ยาถาวโต สาสวานาสวกมฺมวิภาคชานน
ขนฺธายตนาทีน อุปาทินฺนานุปาทินฺนาทิอเนกสภาว นานาสภาว
จ ตสฺส โลกสฺส อิมาย นาม ธาตุยา อุสฺสนฺนตฺตา อิมสฺมึ
ธมฺมปฺปพนฺเธ อย วิเสโส ชายตีติอาทินา นเยน ยถาภูต
ธาตุนานตฺตชานน อนวเสสโต สตฺตาน หีนาทิอชฺฌาสยาธิมุตฺติชานน สทฺธาทิอินฺทฺริยาน ติกฺขมุทุภาวชานน(๑) สงฺกิเลสาทีหิ
สทฺธึ ฌานวิโมกฺขาทิวิเสสชานน สตฺตาน อปริมาณาสุ ชาตีสุ
ตปฺปฏิพนฺเธน สทฺธึ อนวเสสโต ปุพฺเพนิวุตฺถกฺขนฺธสนฺตติชานน
หีนาทิวิภาเคหิ สทฺธึ จุติปฏิสนฺธิชานน อิท ทุกฺขนฺติอาทินา
เหฏา วุตฺตนเยเนว จตุสจฺจชานนนฺติ อิมานิ ภควโต ทสพลาณานิ อวิรชฺฌิตฺวา ยถาสก วิสยาวคาหนโต (๒) ยถาธิปฺเปตตฺถสาธนโต จ ยถาภูตวุตฺติยา ตถานิ อวิตถานิ อนฺถานิ ฯ
วุตฺตเฺหต
อิธ ตถาคโต านฺจ านโต อฏานฺจ อฏานโต
ยถาภูต ปชานาตีติอาทิ ฯ (๓)
เอวมฺป ภควา ตถานิ อาคโตติ ตถาคโต ฯ
# ๑. ม. ติกขฺ มุทุตาชานน ฯ ๒. สี. ม. วิสยาวคาหนโต ฯ
# ๓. องฺ. ทสก. ๒๔/๒๑/๓๕ ฯ อภิ. วิ. ๓๕/๘๓๙/๔๕๔ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๒๐
ยถา เจเตส าณาน วเสน เอว ยถาวุตฺตาน
สติปฏานสมฺมปฺปธานวิภาวนาณาทีน อนนฺตาปริเมยฺยเภทาน
อนฺสาธารณาน ปฺาวิเสสาน วเสน ภควา ตถานิ
าณานิ อาคโต อธิคโตติ ตถาคโต ฯ เอวมฺป ตถานิ อาคโตติ
ตถาคโต ฯ
กถ ตถา คโตติ ตถาคโต ยา สา ภควโต อภิชาติ
อภิสมฺโพธิ ธมฺมวินยปฺาปนา อนุปาทิเสสนิพฺพานธาตุ สา
ตถา ฯ กึ วุตฺต โหติ ยทตฺถ โลกนาเถน อภิปตฺถิตา (๑)
ปวตฺติตา จ ตทตฺถสฺส เอกนฺตสิทฺธิยา อวิสวาทนโต อวิปรีตตฺถวุตฺติยา ตถา อวิตถา อนฺถา ฯ ตถา หิ อย ภควา
โพธิสตฺตภูโต สมตึสปารมิปริปูรณาทิก วุตฺตปฺปเภท สพฺพ
พุทฺธตฺตเหตุ สมฺปาเทตฺวา ตุสิตปุเร ิโตว พุทฺธโกลาหล สุตฺวา
ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาหิ เอกโต สนฺนิปติตาหิ อุปสงฺกมิตฺวา
กาโลย เต (๒) มหาวีร อุปฺปชฺช มาตุกุจฺฉิย
สเทวก ตารยนฺโต พุชฌ
ฺ สฺสุ อมต ปทนฺติ (๓)
อายาจิโต อุปฺปนฺนปุพฺพนิมิตฺโต ปฺจ มหาวิโลกนานิ วิโลเกตฺวา
อิทานาห มนุสฺสโยนิย อุปฺปชฺชิตฺวา อภิสมฺพุชฺฌสิ ฺสามีติ
อาสาฬฺหิปุณฺณมาย (๔) สกฺยราชกุเล มหามายาย เทวิยา กุจฺฉิมฺหิ
# ๑. ม. อภิสมฺโพธิ ปตฺถิตา ฯ ๒. ม. กาโล เทว ฯ
# ๓. ขุ. พุทฺธ. ๓๓/๑/๔๑๓ ฯ ๔. ม. อาสาฬฺหิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปวาสาสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๒๑
ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา ทส มาเส เทวมนุสฺเสหิ มหตา ปริหาเรน
ปริหริยมาโน วิสาขปุณฺณมาย ปจฺจูสสมเย อภิชาตึ ปาปุณิ ฯ
อภิชาติกฺขเณ ปนสฺส ปฏิสนฺธิคฺคหณกฺขเณ วิย ทฺวตฺตึส
ปุพฺพนิมิตฺตานิ ปาตุรเหสส ฯ อย หิ ทสสหสฺสี โลกธาตุ กมฺป
สมฺปกมฺป สมฺปกมฺป สมฺปเวธิ ทสสุ จกฺกวาฬสหสฺเสสุ
อปฺปมาโณ โอภาโส ผริ ตสฺส [๑]สิรึ ทฏุกามา วิย
ชจฺจนฺธา จกฺขูนิ ปฏิลภึสุ พธิรา สทฺท สุณึสุ มูคา
สมาลปสุ ขุชฺชา อุชุคตฺตา อเหสส ปงฺคุลา ปทสา คมน
ปฏิลภึสุ พนฺธนคตา สพฺเพ สตฺตา อนฺทุพนฺธนาทีหิ มุจฺจึสุ
สพฺพนิรเยสุ อคฺคิ นิพฺพายิ เปตฺติวิสเย ขุปฺปปาสา วูปสมิ
ติรจฺฉานาน ภย นาโหสิ สพฺพสตฺตาน โรโค วูปสมิ สพฺพสตฺตา ปยวทา อเหสส มธุเรนากาเรน อสฺสา หสึสุ วารณา
คชฺชึสุ สพฺพตูริยานิ สก สก นินฺนาท มฺุจึสุ อฆฏฏิตานิเอว
มนุสฺสาน หตฺถุปคาทีนิ อาภรณานิ มธุเรนากาเรน รวึสุ
สพฺพทิสา วิปฺปสนฺนา อเหสส สตฺตาน สุข อุปฺปาทยมาโน
มุทุสีตลวาโต วายิ ฯ อกาลเมโฆ วสฺสิ ปวิโตป อุทก อุพฺภิชฺชิตฺวา
วิสฺสนฺทิ ปกฺขิโน อากาสคมน วิชหึสุ นทิโย อสนฺทมานา
อฏสุ มหาสมุทฺเท มธุร อุทก อโหสิ อุปกฺกิเลสวิมุตฺเต
สูริเย ทิสฺสมาเน เอว อากาสคตา สพฺพา โชติโย ชลึสุ(๒) เปตฺวา
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ชลึสุ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๒๒
อรูปาวจรเทเว อวเสสา สพฺเพ เทวา สพฺเพป เนรยิกา
ทิสฺสมานรูปา อเหสส ตรุกุฏฏ กวาฏทิ(๑)เสลาทโย อนาวรณภูตา
อเหสส สตฺตาน จุตูปปาตา นาเหสส สพฺพ อนิฏคนฺธ อภิภวิตฺวา
ทิพฺพคนฺโธ วายิ สพฺเพ ผลุปคา รุกฺขา ผลธรา สมฺปชฺชึสุ
มหาสมุทฺโท สพฺพตฺถกเมว ปฺจวณฺเณหิ ปทุเมหิ สฺฉนฺนตโล
อโหสิ ถลชชลชาทีนิ สพฺพปุปฺผานิ ปุปฺผึสุ รุกฺขาน ขนฺเธสุ
ขนฺธปทุมานิ สาขาสุ สาขปทุมานิ ลตาสุ ลตาปทุมานิ
ปุปฺผึสุ มหีตเล สิลาตลานิ ภินฺทิตฺวา อุปรูปริ สตฺต สตฺต
หุตฺวา ทณฺฑปทุมานิ นาม นิกฺขมึสุ อากาเส โอลมฺพกปทุมานิ นิพฺพตฺตึสุ สมนฺตโต ปุปฺผวสฺส วสฺสิ อากาเส
ทิพฺพตูริยานิ วชฺชึสุ สกลทสสหสฺสีโลกธาตุ วฏเฏตฺวา วิสฺสฏมาลาคุฬ วิย อุปฺปเฬตฺวา พทฺธมาลากลาโป วิย อลงฺกตปฏิยตฺต
มาลาสน วิย จ (๒)เอกมาลินี วิปฺผุรนฺตวาฬวีชนี(๒) ปุปฺผธูปคนฺธปวาสิตา ปรมโสภคฺคปฺปตฺตา อโหสิ ตานิ จ ปุพพฺ นิมิตฺตานิ อุปริ อธิคตาน อเนกธมฺมวิเสสาธิคตาน (๓) นิมติ ฺตภูตานิ เอว อเหสส ฯ เอว อเนกจฺฉริยปาตุภาวปฏิมณฺฑิตา วาย (๔)
อภิชาติ ยทตฺถ อเนน อภิสมฺโพธิ อภิปฏิตา(๕) ตสฺสา อภิสมฺโพธิยา
เอกนฺตสิทฺธิยา ตถาว อโหสิ อวิตถา อนฺถา ฯ
# ๑. ม. อาทิสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. เอกมาลามาลินี วิปฺผุรนฺตวาฬพิชนี ฯ
# ๓. ม. อเนเกสวิเสสาธิคมาน ฯ ๔. ม. จาย ฯ ๕. ม. อภิสมฺโพธิ ปตฺถติ า ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปวาสาสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๒๓
ตถา เย พุทฺธเวเนยฺยา โพธเนยฺยพนฺธวา เต สพฺเพป
อนวเสสโต สยเมว ภควตา วินีตา ฯ เย จ สาวกเวเนยฺยา
ธมฺมเวเนยฺยา จ เตป สาวกาทีหิ วินีตา วินย คจฺฉนฺติ
คมิสฺสนฺติ จาติ ยทตฺถ ภควตา อภิสมฺโพธิ อภิปตฺถิตา
ตทตฺถสฺส เอกนฺตสิทฺธิยา อภิสมฺโพธิ ตถา อวิตถา อนฺถา ฯ
อปจ ยสฺส ยสฺส เยฺยธมฺมสฺส โย โย สภาโว
พุชฺฌิตพฺโพ โส โส หตฺถตเล ปตอามลก วิย อาวชฺชนมตฺตปฏิพทฺเธน อตฺตโน าเณน อวิปรีต อนวเสสโต ภควตา
อภิสมฺพุทฺโธติ เอวมฺป อภิสมฺโพธิ ตถา อวิตถา อนฺถา ฯ
ตถา เตส เตส ธมฺมาน ตถา ตถา เทเสตพฺพปฺปการ
เตส เตสฺจ สตฺตาน อาสยานุสยจริตาธิมุตฺตึ สมฺมเทว
โอโลเกตฺวา ธมฺมต อวิชหนฺเตเนว ปฺตฺตินยโวหารมตฺต(๑)
อนติธาวนฺเตเนว จ ธมฺมต วิภาวนฺเตน(๒) ยถาปราธ ยถาชฺฌาสย
ยถาธมฺมฺจ อนุสาสนฺเตน ภควตา เวเนยฺยา วินีตา อริยภูมึ
สมฺปาปตาติ ธมฺมวินยปฺาปนาปสฺส ตทตฺถสิทฺธิยา ยถาภูตวุตฺติยา จ ตถา อวิตถา อนฺถา ฯ
ตถา ยา สา ภควตา อนุปฺปตฺตา ปวิยาทิผสฺสเวทนาทิรูปารูปสภาววินิมุตฺตา ลุชฺชนภาวาภาวโต โลกสภาวาตีตา
ตมสา วิสสฏตฺตา เกนจิ อโนภาสนียา โอภาสาภาวโตเอว(๓)
# ๑. ม. ...โวหารมคฺค ฯ ๒. ม. วิภาวนฺเตน ฯ
# ๓. ม. โลกสภาวาภาวโต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๒๔
คติอาทิภาวรหิตา อปฺปติฏา อนารมฺมณา อมตมหานิพฺพานธาตุ
ขนฺธสงฺขาตาน อุปาทีน (๑) เลสมตฺตสฺสป อภาวโต อนุปาทิเสสาติ
วุจฺจติ ย สนฺธาย วุตฺต
อตฺถิ ภิกฺขเว ตทายตน ยตฺถ เนว ปวี น
อาโป น เตโช น วาโย น อากาสานฺจายตน น
วิฺาณฺจายตน น อากิฺจฺายตน น เนวสฺานาสฺายตน นาย โลโก น ปโรโลโก น จ อุโภ จนฺทิมสูริยา ฯ
ตมห(๒) ภิกฺขเว เนว อาคตึ วทามิ น คตึ น ิตึ น
จุตึ น อุปฺปตฺตึ อปฺปติฏ อปฺปวตฺต อนารมฺมณเมเวต
เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺสาติ ฯ (๓)
สา สพฺเพสมฺป อุปาทานกฺขนฺธาน อตฺถงฺคโม สพฺพสงฺขาราน สมโถ สพฺพูปธีน ปฏินิสฺสคฺโค สพฺพทุกฺขาน วูปสโม
สพฺพาลยาน สมุคฺฆาโต สพฺพวฏฏาน อุปจฺเฉโท อจฺจนฺตสนฺติลกฺขโณติ ยถาวุตฺตสภาวสฺส กทาจิป อวิสวาทนโต ตถา
อวิตถา อนฺถา ฯ เอวเมตา อภิชาติอาทิกา ตถา คโต
อุปคโต อธิคโต ปฏิปนฺโน ปตฺโตติ ตถาคโต ฯ เอว ภควา
ตถา คโตติ ตถาคโต ฯ
กถ ตถาวิโธติ ตถาคโต ยถาวิธา ปุริมกา สมฺมาสมฺพุทฺธา อยมฺป ภควา ตถาวิโธ ฯ กึ วุตฺต โหติ ยถาวิธา
เต ภควนฺโต มคฺคสีเลน ผลสีเลน สพฺเพนป โลกิยโลกุตฺตรสีเลน
# ๑. สี. อุปาทินฺนาน ฯ ๒. ม. ตตฺราปาห ฯ ๓. ขุ. อุ. ๒๕/๒๕๘/๒๐๗ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปวาสาสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๒๕
มคฺคสมาธินา ผลสมาธินา สพฺเพนป โลกิยโลกุตฺตรสมาธินา
มคฺคปฺาย ผลปฺาย สพฺพายป โลกิยโลกุตฺตรปฺาย
เทวสิก วลฺชิตพฺเพหิ จตุวีสติโกฏิสตสหสฺสสมาปตฺติวิหาเรหิ
ตทงฺควิมุตฺติยา วิกฺขมฺภนวิมุตฺติยา สมุจฺเฉทวิมุตฺติยา ปฏิปสฺสทฺธิวิมุตฺติยา นิสฺสรณวิมุตฺติยาติ สงฺเขปโต ฯ วิตฺถารโต ปน
อนนฺตาปริมาณเภเทหิ อจินฺเตยฺยานุภาเวหิ สกลสพฺพฺุคุเณหิ
อยมฺป อมฺหาก ภควา ตถาวิโธ ฯ สพฺเพส หิ สมฺมาสมฺพุทฺธาน
อายุเวมตฺต สรีรปฺปมาณเวมตฺต กุลเวมตฺต ทุกฺกรจริยาเวมตฺต
รสฺมิเวมตฺตนฺติ อิเมหิ ปฺจหิ เวมตฺเตหิ สิยา เวมตฺต น
ปน สีลวิสุทฺธิอาทีสุ (๑) วิสุทฺธีสุ สมถวิปสฺสนาปฏิปตฺติย อตฺตนา
ปฏิลทฺธคุเณสุ(๒) จ กิฺจิ นานากรณ อตฺถิ อถ โข
มชฺเฌ ภินฺนสุวณฺณ วิย อฺมฺ นิพฺพิเสสา เต พุทฺธา
ภควนฺโต ฯ ตสฺมา ยถาวิธา ปุริมกา สมฺมาสมฺพุทฺธา อยมฺป
ภควา ตถาวิโธ ฯ เอว ตถาวิโธติ ตถาคโต ฯ วิธอตฺโถ
เจตฺถ คตสทฺโท ตถาหิ โลกิยา วิธยุตตฺ คตสทฺเท ปการตฺเถ
วทนฺติ ฯ
กถ ตถา ปวตฺติโตติ ตถาคโต อนฺสาธารเณน
อิทฺธานุภาเวน สมนฺนาคตตฺตา อตฺถปฏิสมฺภิทาทีน อุกฺกสปารมิปฺปตฺติยา อนาวรณาณปฺปฏิลาเภน จ ภควโต กายปฺปวตฺติยาทีน กตฺถจิ ปฏิฆาตาภาวโต ยถารุจิ ตถา คต คติ
# ๑. ม. สีลวิสุทฺธิยาทีสุ ฯ ๒. ม. ปฏิลทฺธคุเณสุ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๒๖
คมน กายวจีจิตฺตปฺปวตฺติ เอตสฺสาติ ตถาคโต ฯ เอว ตถา
ปวตฺติโตติ ตถาคโต ฯ
กถ ตเถหิ อคโตติ ตถาคโต โพธิสมฺภารสมฺภรเณ (๑) ตปฺปฏิปกฺขปฺปวตฺติสงฺขาต นตฺถิ เอตสฺส คตนฺติ อคโต ฯ โส ปนสฺส
อคตภาโว มจฺเฉรทานปารมิอาทีสุ อวิปรีต อาทีนวานิสสปจฺจเวกฺขณาทินยปฺปวตฺเตหิ (๒)าเณหีติ ตถาคโต ฯ
อถวา กิเลสาภิสงฺขารปฺปวตฺติสงฺขาต ขนฺธปฺปวตฺติสงฺขาตเมว วา ปฺจสุป คตีสุ คต คมน เอตสฺส นตฺถีติ
อคโต ฯ สอุปาทิเสสอนุปาทิเสสนิพฺพานปฺปตฺติยา สฺวายมสฺส
อคตภาโว ตเถหิ อริยมคฺคาเณหีติ เอวมฺป ภควา ตเถหิ อคโตติ
ตถาคโต ฯ
กถ ตถา คตภาเวน ตถาคโต ตถา คตภาเวนาติ จ
ตถาคตสฺส สพฺภาเวน อตฺถิตายาติ อตฺโถ ฯ โก ปเนส ตถาคโต
ยสฺส อตฺถิตาย ภควา ตถาคโตติ วุจฺจตีติ สทฺธมฺโม ฯ สทฺธมฺโม
หิ อริยมคฺโค ตาว ยถา ยุคนทฺธสมถวิปสฺสนาพเลน
อนวเสสโต กิเลสปกฺข สมูหนนฺเตน สมุจฺเฉทปฺปหานวเสน
คนฺตพฺพ ตถา คโต ฯ ผลธมฺโม ยถา อตฺตโน มคฺคานุรูป
ปฏิปสฺสทฺธปิ ฺปหานวเสน คนฺตพฺพ ตถา คโต ปวตฺโต ฯ
นิพฺพานธมฺโม ปน ยถา คโต ปฺาย ปฏิวิทฺโธ สกลวฏฏทุกฺขวูปสมาย สมฺปชฺชติ พุทฺธาทีหิ ตถา คโต สจฺฉิกโตติ
# ๑. ม. โพธิสมฺภารสมฺภรเณ ฯ ๒. ม. าเณหีติ ตเถหิ าเณหิ อคโตติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปวาสาสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๒๗
ตถาคโต ฯ ปริยตฺติธมฺโมป ยถา ปุรมิ พุทฺเธหิ สุตฺตเคยฺยาทิวเสน
ปวตฺติอาทิปฺปกาสนวเสน จ เวเนยฺยาน อาสยาทิอนุรูป ปวตฺติโต
ตถา(๑) อมฺหากมฺป ภควตา ตถา คโต คทิโต ปวตฺติโตติ วา
ตถาคโต ฯ ยถา ภควตา เทสิโต ตถา ภควโต สาวเกหิ คโต
อวคโตติ ตถาคโต ฯ เอว สพฺโพป สทฺธมฺโม ตถาคโต ฯ
เตนาห สกฺโก เทวานมินฺโท
ตถาคต เทวมนุสฺสปูชิต
ธมฺม นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตูติ ฯ (๒)
สฺวาสฺส อตฺถีติ ภควา ตถาคโต ฯ
ยถา จ ธมฺโม เอว อริยสงฺโฆป ยถา อตฺตหิตาย
ปรหิตาย จ ปฏิปนฺเนหิ สุวิสุทฺธ ปุพพฺ ภาคสมถวิปสฺสนาปฏิปท
ปุรกฺขตฺวา เตน เตน มคฺเคน คนฺตพฺพ ต ต ตถา คโตติ ตถาคโต ฯ
ยถา วา ภควตา สจฺจปฏิจฺจสมุปฺปาทาทโย เทสิตา ตถา จ
พุทฺธตฺตา ตถา คทนโต จ ตถาคโต ฯ เตนาห สกฺโก เทวราชา
ตถาคต เทวมนุสฺสปูชิต
สงฺฆ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตูติ ฯ (๒)
สฺวาสฺส สาวกภูโต อตฺถตี ิ ภควา ตถาคโต ฯ เอว ตถาคตภาเวเนว (๓) ตถาคโตติ ฯ
อิทมฺป [๔] ตถาคตสฺส ตถาคตภาวทีปเน มุขมตฺตกเมว ฯ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๓๑๔/๓๗๑ ฯ
# ๓. ม. ...ภาเวน ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๒๘
สพฺพากาเรน ปน ตถาคโตว ตถาคตสฺส ตถาคตภาว
วณฺเณยฺย ฯ อิท หิ ตถาคตปท มหตฺถ มหาคติก มหาวิสย
ตสฺส อปฺปมาทปสฺส วิย เตปฏกมฺป พุทฺธวจน ยุตฺติโต
อตฺถภาเวน อาหรนฺโต อติตฺเถน ธมฺมกถิโก ปกฺขนฺโทติ น
วตฺตพฺโพติ ฯ
ตตฺเถต วุจฺจติ
ยเถว โลเก ปุริมา มเหสิโน
สพฺพฺุภาว มุนโย อิธาคตา
ตถา อย สกฺยมุนีป อาคโต
ตถาคโต วุจฺจติ เตน จกฺขุมา ฯ
ปหาย กามาทิมเล อเสสโต
สมาธิาเณหิ ยถา คตา ชินา
ปุราตนา สกฺยมุนี ชุตินฺธโร
ตถา คโต เตน ตถาคโต มโต ฯ
ตถฺจ ธาตฺวายตนาทิลกฺขณ (๑)
สภาวสามฺวิภาคเภทโต
สยมฺภุาเณน ชิโน สมาคโต (๒)
ตถาคโต วุจฺจติ สกฺยปุงฺคโว ฯ
ตถานิ สจฺจานิ สมนฺตจกฺขุนา
ตถา อิทปฺปจฺจยตา จ สพฺพโส
# ๑. ม. ธาตายตนาทิลกฺขณ ฯ ๒. ม. ชิโนยมาคโต ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 229

*เลมที่ ๑๙ สุปฺปวาสาสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๒๙
อนฺเนยฺยา นยโต วิภาวิตา
ตถา คโต เตน ชิโน ตถาคโต ฯ
อเนกเภทาสุป โลกธาตุสุ
ชินสฺส รูปายตนาทิโคจเร
วิจิตฺตเภเท ตถเมว ทสฺสน
ตถาคโต เตน สมนฺตโลจโน ฯ
ยโต จ ธมฺม ตถเมว ภาสติ
กโรติ วา(๑) ตสฺสนุรูปมตฺตโน
คุเณหิ โลก อภิภุยฺยิรียติ
ตถาคโต เตนป โลกนายโก ฯ
ตถา ปริฺาย ตถาย สพฺพโส
อเวทิ โลกปฺปภว(๒) อติกฺกมิ
คโต จ ปจฺจกฺขกฺริยาย(๓) นิพฺพุตึ
อรียมคฺคฺจ คโต ตถาคโต ฯ
ตถา ปฏิฺาย ตถาย สพฺพโส
หิตาย โลกสฺส ยโต สมาคโต (๔)
ตถาย นาโถ กรุณาย สพฺพทา
คโต จ เตนาป ชิโน ตถาคโต ฯ
ตถานิ าณานิ ยโต สมาคโต
# ๑. ม. กโรติ วาจาย ฯ ๒. ม. โลก ปภว ฯ
# ๓. ม. ปจฺจกฺขกิริยาย ฯ ๔. ม. ยโตยมาคโต ฯ
# เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๓๐
ยถาสภาว วิสยาวโพธโต
ตถาภิชาติปฺปภุตี ตถาคโต
ตทตฺถสมฺปาทนโต ตถาคโต ฯ
ยถาวิธา เต ปุรมิ า มเหสิโน
ตถาวิโธยมฺป ตถา ยถารุจิ
ปวตฺตวาจา ตนุจิตฺตภาวโต
ตถาคโต วุจฺจติ อคฺคปุคฺคโล ฯ
น(๑) โพธิสมฺภารวิปกฺขโต ปุเร(๑)
คต น สสารคตมฺป จาย (๒)
น จตฺถิ นาถสฺส ภวนฺตทสฺสิโน
ตเถหิ ตสฺมา อคโต ตถาคโต ฯ
ตถาคโต ธมฺมวโร มเหสินา
ยถา ปหาตพฺพมล ปหียติ
ตถาคโต อริยคโณป สตฺถโุ น (๓)
ตถาคโต เตน สมงฺคิภาวโตติ ฯ
มหิทฺธกิ ตาติ ปรเมน จิตฺตวสีภาเวน จ อิทฺธิวิธโยเคน
ธมฺมานุภาวฺถตฺตนิปฺผาทนสมตฺถตาสงฺขาตาย มหติยา อิทธฺ ิยา
สมนฺนาคโม มหิทฺธิกตา ฯ จิรกาลสมฺภูเตน สุวิทูรปฺปฏิปกฺเขน
# ๑. ม. สมฺโพธิสมฺภารวิปกฺขโต ปุเร ฯ ๒. สี. หิ ฯ
# ม. ตสฺส วา ฯ ๓. สี. อริยคโณ วินายโก ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปวาสาสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๓๑
อิจฺฉิตตฺถนิปฺผตฺติเหตุภูเตน มหาชุติเกน ปฺุเตเชน สมนฺนาคโม
มหานุภาวตา ฯ ยตฺราติ อจฺฉริยปสสาโกตูหลหาสปสาทิโก
ปจฺจตฺตตฺเถ นิปาโต เตน ยุตฺตตฺตา วิชายิสฺสตีติ อนาคตกาลวจน อตฺโถ ปน อตีตกาโลเยว ฯ อย เหตฺถ อตฺโถ
ยา หิ นาม อย สุปฺปวาสา ตถา ทุกขฺ นิมุคฺคา กิจฺฉาปนฺนา ภควโต วจนสมกาลเมว สุขินี อโรคา อโรค ปุตฺต
วิชายีติ ฯ อตฺตมโนติ สกมโน ภควติ ปสาเทน กิเลสรหิตจิตฺโตติ อตฺโถ ฯ กิเลสปริยุฏิต หิ จิตฺต วเส อวตฺตนโต
อตฺตมโนติ น สกฺกา วตฺตุนฺติ ฯ อตฺตมโนติ วา ปติโสมนสฺเสหิ
คหิตมโน ฯ ปมุทิโตติ ปาโมชฺเชน ยุตฺโต ฯ ปติโสมนสฺสชาโตติ
ชาตพลวปติโสมนสฺโส ฯ อถาติ ปจฺฉา ตโต กติปาหสฺส
อจฺจเยน ฯ สตฺต ภตฺตานีติ สตฺตสุ ทิวเสสุ ทาตพฺพภตฺตานิ ฯ
สฺวาตนายาติ สฺวาตนปฺุตฺถ ย เสฺว พุทฺธปฺปมุขสฺส สฆสฺส
ทานวเสน ปยิรุปาสนวเสน จ ภวิสฺสติ ปฺุ ตทตฺถ ฯ
อถ โข ภควา อายสฺมนฺต มหาโมคฺคลฺลาน อามนฺเตสีติ
กสฺมา อามนฺเตสิ (๑)สุปฺปวาสาย สามิกสฺส ปสาทรกฺขณตฺถ(๑) ฯ
สุปฺปวาสา ปน อจลปฺปสาทาว อุปาสกสฺส ปน ปสาทรกฺขณ
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส ภาโร ฯ เตนาห ตุเยฺหโส อุปฏาโกติ ฯ
ตตฺถ ตุเยฺหโสติ ตุยหฺ  เอโส ฯ ติณฺณ ธมฺมาน ปาฏิโภโคติ
# ๑. สี. น สุปฺปวาสาย ปสาทรกฺขณตฺถ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๓๒
มม โภคาทีน ติณฺณ ธมฺมาน อหานิยา อวินาสาย อยฺโย
มหาโมคฺคลฺลาโน ยทิ ปาฏิโภโค (๑)ยทิ ปฏิภู อิโต สตฺต(๑) ทิวเส
อติกฺกมิตฺวา มม สกฺกา ทาน ทาตุนฺติ ยทิ อยฺเยน าตนฺติ
ทีเปติ ฯ เถโรป ตสฺส เตสุ ทิวเสสุ โภคาน ชีวิตสฺส จ
อนุปทฺทว ปสฺสิตฺวา อาห ทฺวินฺน โข เต อห(๒) อาวุโส
ธมฺมาน ปาฏิโภโค โภคานฺจ ชีวิตสฺส จาติ ฯ สทฺธา
ปนสฺส จิตฺตปฏิพทฺธาติ ตสฺเสว ภาร กโรนฺโต สทฺธาย ปน
ตฺวฺเว ปาฏิโภโคติ อาห ฯ อปจ โส อุปาสโก ทิฏสจฺโจ
ตสฺส สทฺธาย อฺถาภาโว นตฺถีติ ตถา วุตฺต ฯ เตเนว
จ การเณน ภควตา ปจฺฉาป ตฺว กริสฺสสีติ สฺาเปหีติ
วุตฺต ฯ อุปาสโกป สตฺถริ เถเร จ คารเวน จ สุพฺพจตาย (๓)
ตสฺสา จ ปฺุเน วฑฺฒึ อิจฺฉนฺโต กโรตุ สุปฺปวาสา
โกลิยธีตา สตฺต ภตฺตานิ ปจฺฉาห กริสฺสามีติ อนุชานิ ฯ
ตฺจ ทารกนฺติ วิชาตทิวสโต ปฏาย เอกาทสม ทิวส
อติกฺกมิตฺวา ตโต ปร สตฺตาห พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ โภเชตฺวา
สตฺตเม ทิวเส ต สตฺตวสฺสิก ทารก ภควนฺต ภิกฺขุสฆฺจ
วนฺทาเปสิ ฯ สตฺต เม วสฺสานีติ สตฺต เม สวจฺฉรานิ
อจฺจนฺตสโยควเสน เจต อุปโยควจน ฯ โลหิตกุมภฺ ิย วุฏานีติ
# ๑. ม. ยทิ ปติภู อิโต สตฺต ฯ ๒. ม. ทฺวินฺน โข เนส ฯ
# ๓. สี. สุขวิชาตาย ฯ ม. สุพฺพจตาย ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปวาสาสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๓๓
มาตุ กุจฺฉิย อตฺตโน คพฺภวาสทุกฺข สนฺธาย วทติ ฯ
อฺานิป เอวรูปานิ สตฺต ปุตฺตานีติ อฺเป เอวรูเป สตฺต
ปุตฺเตติ วตฺตพฺเพ ลิงฺควิปลฺลาสวเสน(๑) วุตฺต เอวรูปานีติ ฯ เอว
สตฺต วสฺสานิ คพฺภธารณวเสน สตฺตาห มูฬฺหคพฺภตาย จ
มหนฺต ทุกฺข ปาเปตฺวา อุปฺปชฺชนกปุตฺเตติ อตฺโถ ฯ เอเตน
มาตุคามาน ปุตฺตโลลตาย ปุตฺตลาเภน อติตฺตึ(๒) ทสฺเสติ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต สตฺตทิวสาธิกานิ สตฺต สวจฺฉรานิ
คพฺภธารณาทิวเสน ปวตฺต มหนฺต ทุกฺข เอกปเท วิสริตฺวา (๓)
ปุตฺตโลลตาวเสน ตาย(๔) วุตฺตมตฺถ วิทิตฺวา ฯ อิม อุทานนฺติ
อิม จิตฺตสุขปฺปมตฺโต วิย ปมตฺตปุคฺคเล อิฏากาเรน วฺเจตฺวา
ตณฺหาสิเนหสฺส มหานตฺถกรภาวทีปก (๕) อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ อสาตนฺติ อมธุร อสุนฺทร อนิฏ ฯ สาตรูเปนาติ
อิฏสภาเวน ฯ ปยรูเปนาติ ปยายิตพฺพภาเวน ฯ สุขสฺส รูเปนาติ
สุขสภาเวน ฯ อิท วุตฺต โหติ ยสฺมา อสาต อปฺปย ทุกฺขเมว
สมาน สกลมฺป วฏฏคต สงฺขารชาต อปฺปหีนวิปลฺลาสตฺตา
อโยนิโสมนสิกาเรน อิฏ  วิย ปย วิย สุข วิย จ หุตฺวา
อุปฏหมาน สติวิปฺปวาเสน ปมตฺตปุคฺคล อติวตฺตติ อภิภวติ
อชฺโฌตฺถรติ ตสฺมา อิมมฺป สุปฺปวาส ปุนาป สตฺตกฺขตฺตุ
# ๑. ม. ลิงคฺ วิปลฺลาสวเสน ฯ ๒. ม. ติตฺติ นตฺถตี ิ ฯ ๓. สี. วิทิตฺวา ฯ
# ๔. สี. ยถา ฯ ๕. สี. ปหานาการานุภาวทีปก ฯ ม. มหานตฺถกรภาวทีปก ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๓๔
เอวรูป อสาต อปฺปย ทุกฺข สาตาทิปติรูปเกน ทุกฺเขน
ปุตฺตสงฺขาตเปมวตฺถุสุเขน (๑) อชฺโฌตฺถรตีติ ฯ
อฏมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
วิสาขาสุตฺตวณฺณนา
นวเม ปุพฺพาราเมติ สาวตฺถิยา ปาจีนทิสาภาเค อนุราธปุรสฺส อุตฺตมเทวีวิหารสทิเส าเน การิเต อาราเม ฯ
มิคารมาตุ ปาสาเทติ มิคารมาตุยา ปาสาเท ฯ
ตตฺราย อนุปุพฺพิกถา อตีเต สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก
ปทุมุตฺตรทสพล เอกา อุปาสิกา อฺตร อุปาสิก อตฺตโน
อคฺคุปฏายิกฏาเน เปนฺต ทิสฺวา ภควนฺต นิมนฺเตตฺวา
พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสตสหสฺสสฺส ทาน ทตฺวา ภควโต นิปจฺจการ กตฺวา อนาคเต ตุมฺหาทิสสฺส พุทฺธสฺส อคฺคุปฏายิกา
ภเวยฺยนฺติ ปตฺถน อกาสิ ฯ สา กปฺปสตสหสฺส เทเวสุ จ
มนุสฺเสสุ จ สสริตฺวา อมฺหาก ภควโต กาเล ภทฺทยิ นคเร
เมณฺฑกเสฏิปุตฺตสฺส ธนฺชยเสฏิโน เคเห สุมนเทวิยา กุจฺฉิสฺมึ
ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ ชาตกาเล จสฺสา วิสาขาติ นาม อกสุ ฯ
สา ยทา ภควา ภทฺทิยนคร อคมาสิ ตทา ปฺจหิ ทาริกาสเตหิ สทฺธึ ภควโต ปจฺจุคฺคมน กตฺวา ปมทสฺสเนเยว
# ๑. ม. ปุตตฺ สงฺขาตเปมวตฺถุสุเขน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ วิสาขาสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๓๕
โสตาปนฺนา อโหสิ ฯ
อปรภาเค สาวตฺถิย มิคารเสฏิปุตฺตสฺส ปุณฺณวฑฺฒนกุมารสฺส เคห คตา ตตฺถ น สสฺสุโร มิคารเสฏี อุปการวเสน มาตุฏาเน เปสิ ฯ ตสฺมา มิคารมาตาติ วุจฺจติ ฯ สา
อตฺตโน มหาลตาปสาธน (๑) วิสฺสชฺเชตฺวา นวโกฏีหิ ภควโต ภิกฺขุสฆสฺส จ วสนตฺถาย กรีสมตฺเต ภูมิภาเค อุปริภูมิย ปฺจ
คพฺภสตานิ เหฏาภูมิย ปฺจคพฺภสตานีติ(๒) คพฺภสหสฺสปฏิมณฺฑิต(๓)
ปาสาท กาเรสิ ฯ เตน วุตฺต มิคารมาตุ ปาสาเทติ ฯ
โกจิเทว อตฺโถติ กิฺจิเทว ปโยชน ฯ รฺเติ ราชินิ ฯ
ปฏิพทฺโธติ อายตฺโต ฯ วิสาขาย าติกุลโต มณิมุตฺตาทิรจิต
ตาทิส ภณฺฑชาต ตสฺสา ปณฺณาการตฺถาย เปสิต ต
นครทฺวารปฺปตฺต สุงฺกิกา ตตฺถ สุงฺก คณฺหนฺตา ตทนุรูป
อคฺคเหตฺวา อติเรก คณฺหึสุ ฯ ต สุตวฺ า วิสาขา รฺโ
ตมตฺถ นิเวเทตุกามา ปติรูปปริวาเรน ราชนิเวสน อคมาสิ
ตสฺมึ ขเณ ราชา มลฺลิกาย เทวิยา สทฺธึ อนฺเตปุร คโต
โหติ วิสาขา โอกาส อลภมานา อิทานิ ลภิสฺสามิ อิทานิ
ลภิสฺสามีติ โภชนเวล อติกฺกมิตฺวา ฉินฺนภตฺตา หุตฺวา
ปกฺกามิ เอว ทฺวีหตีห คนฺตฺวาป โอกาส น ลภิเยว ฯ
อิติ ราชา อนิเวทิโตป ตสฺส อตฺถวินจิ ฺฉยสฺส โอกาสากรเณน
# ๑. ม. มหลฺลตาปสาธน ฯ ๒. ม. ปฺจคพฺภสตานีติ ฯ
# ๓. ม. คพฺภสหสฺเสหิ ปฏิมณฺฑิต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๓๖
ยถาธิปฺปาย น ตีเรตีติ วุตฺโต ฯ
ตตฺถ ยถาธิปฺปายนฺติ อธิปฺปายานุรูป ฯ น ตีเรตีติ น
นิฏเปติ ฯ มหาอุปาสิกาย หิ รฺายาคตสุงฺกเมว (๑) รฺโ
ทตฺวา อิตร วิสฺสชฺชาเปตุ อธิปฺปาโย โส รฺา น ทิฏตฺตา เอว
น ตีรโิ ต ฯ หนฺทาติ โวสฺสคฺคตฺเถ นิปาโต ฯ ทิวาทิวสฺสาติ
ทิวสสฺส ทิวา ฯ มชฺฌนฺหิเก กาเลติ อตฺโถ ฯ เกนจิเทว กรณีเยน
ทิวสสฺส ทิวา(๒) ทฺวีหตีห ราชนิเวสนทฺวาร คจฺฉนฺตี ตสฺส อตฺถสฺส
อนิฏิตตฺตา นิรตฺถกเมว อุปสงฺกมึ ภควติ (๓) อุปสงฺกมนเมว ปน
ทสฺสนานุตฺตริยาทิปฺปฏิลาภการณตฺตา สาตฺถกนฺติ เอวาห ภนฺเต
อิมาย เวลาย อิธาคตาติ อิมมตฺถ ทสฺเสนฺตี มหาอุปาสิกา
อิธ เม ภนฺเตติอาทิมาห ฯ
เอตมตฺถนฺติ เอต ปรายตฺตตาย อธิปฺปายาสมิชฺฌนสงฺขาต
อตฺถ วิทิตฺวา ฯ อิม อุทานนฺติ อิม ปราธีนาปราธีนวุตฺตีสุ
อาทีนวานิสสปริทีปก อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ สพฺพ ปรวส ทุกฺขนฺติ ยงฺกิฺจิ อตฺถชาต ปโยชน
ปรวส ปรายตฺต อตฺตโน อิจฺฉาย นิปฺผาเทตุ อสกฺกุเณยฺยตาย
ทุกฺข ทุกฺขาวห โหตีติ อตฺโถ ฯ สพฺพ อิสฺสริย สุขนฺติ ทุวิธ
อิสฺสริย โลกิย โลกุตฺตรฺจ ฯ ตตฺถ โลกิย ราชิสสฺ ริยาทิ เจว
# ๑. สี. รฺายตฺต... ฯ ม. ราชายตฺตสุงฺกเมว ฯ
# ๒. ม. ทิวสสฺส ทิวาติ นตฺถิ ฯ ๓. ม. ภควติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ วิสาขาสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๓๗
โลกิยชฺฌานาภิฺานิพฺพตฺต จิตฺติสฺสริยฺจ โลกุตฺตร มคฺคผลาธิคมนิมิตฺต นิโรธิสสฺ ริย ฯ เตสุ ย จกฺกวตฺติภาวปริโยสาน
มนุสฺเสสุ อิสฺสริย ยฺจ สกฺกาทีน ตสฺมึ ตสฺมึ เทวนิกาเย
อาธิปจฺจภูต อิสฺสริย ตทุภย ยทิป กมฺมานุภาเวน ยถิจฺฉิตนิปฺผตฺติยา สุขนิมิตฺตตาย สุข วิปริณามทุกฺขตาย ปน น(๑)
สพฺพถา ทุกขฺ เมว ฯ ตถา อนิจฺจนฺติกตาย โลกิยชฺฌานนิพฺพตฺต
จิตฺติสฺสริย นิโรธิสฺสริยเมว ปน โลกธมฺเมหิ อกมฺปนียโต
อนิวตฺติสภาวตฺตา จ เอกนฺตสุข นาม ฯ ยมฺปเนตฺถ สพฺพตฺเถว
อปราธีนตาย ลพฺภติ(๒) จิตฺตสุข ต สนฺธาย สตฺถา สพฺพ
อิสฺสริย สุขนฺติ อาห ฯ
สาธารเณ วิหฺนฺตีติ อิท สพฺพ ปรวส ทุกฺขนฺติ อิมสฺส
ปทสฺส อตฺถวิวรณ ฯ อยฺเจตฺถ อตฺโถ สาธารเณ ปโยชเน
สาเธตพฺเพ สติ ตสฺส ปราธีนตาย ยถาธิปฺปาย อนิปฺผาทนโต(๓) อิเม
สตฺตา วิหฺนฺติ วิฆาต อาปชฺชนฺติ กิลมนฺติ ฯ กสฺมา
โยคา หิ ทุรติกฺกมาติ ยสฺมา กามโยคภวโยคทิฏิโยคอวิชฺชาโยคา
อนาทิกาลภาวิตา อนุปจิตกุสลสมฺภาเรหิ ปชหิตุ อสกฺกุเณยฺยตาย
ทุรติกฺกมา ฯ เอเตสุ ทิฏ ิโยโค ปมมคฺเคน อติกฺกมิตพฺโพ
กามโยโค ตติยมคฺเคน ฯ อิตเร อคฺคมคฺเคน ฯ อิติ อริยมคฺคาน
ทุรธิคมนียตฺตา อิเม โยคา ทุรติกฺกมา ฯ ตสฺมา กามโยคาทิวเสน
# ๑. ม. นสทฺโท น ทิสสฺ ติ ฯ ๒. ม. ลภติ ฯ ๓. ม. อนิปฺผาทนโต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๓๘
อิจฺฉิตาลาภเหตุ สตฺตา วิหฺนฺติ อสาธารเณ ปน
จิตฺติสฺสริเย นิโรธิสฺสริเย จ สติ น กทาจิป วิฆาตสฺส
สมฺภโวติ อธิปฺปาโย ฯ
อถวา สพฺพ ปรวสนฺติ ย อตฺตโน อฺปฏิพทฺธปรายตฺตวุตฺติสงฺขาต (๑) ต สพฺพ อนิจฺจสภาวตาย ทุกฺข ฯ
ยทนิจฺจ ต ทุกฺขนฺติ หิ วุตฺต ฯ สพฺพ อิสฺสริยนฺติ ย สพฺพสงฺขตนิสฺสฏ อิสฺสริยฏานตาย อิสฺสริยนฺติ ลทฺธนาม นิพฺพาน
ต อุปาทิเสสาทิวิภาค สพฺพ สุข ฯ นิพฺพาน ปรม สุขนฺติ (๒) หิ
วุตฺต ฯ สาธารเณติ เอว ทุกฺขสุเข ววตฺถิเต อิเม สตฺตา พหุสาธารเณ ทุกฺขการเณ นิมุคฺคา หุตฺวา วิหฺนฺติ ฯ กสฺมา
โยคา หิ ทุรติกฺกมาติ ยสฺมา เต สพฺพตฺถ นิมฺมชุ ชฺ นสฺส
เหตุภูตา กามโยคาทโย ทุรติกฺกมา ตสฺมา ตฺวมฺป วิสาเข
ปรายตฺตมตฺถ ปตฺเถตฺวา อลภมานา วิหฺสีติ อธิปฺปาโย ฯ
นวมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. อฺปฺปฏิพทฺธวุตฺติสงฺขาต ฯ ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๒๕/๔๒ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๒๓๙
ภทฺทิยสุตตฺ วณฺณนา
ทสเม อนุปยายนฺติ เอวนามเก นคเร ฯ อมฺพวเนติ
ตสฺส นครสฺส อวิทูเร มลฺลราชูน เอก อมฺพวน อโหสิ
ตตฺถ มลฺลราชูหิ ภควโต วิหาโร การิโต โส อมฺพวนนฺเตฺวว
วุจฺจติ ฯ อนุปย โคจรคาม กตฺวา ตตฺถ ภควา วิหรติ เตน
วุตฺต อนุปยาย วิหรติ อมฺพวเนติ ฯ ภทฺทิโยติ ตสฺส เถรสฺส
นาม ฯ กาฬิโคธาย ปุตฺโตติ กาฬิโคธา นาม สากิยานี สกฺกราชเทวี(๑) อริยสาวิกา อาคตผลา วิฺาตสาสนา ตสฺสา อย
ปุตฺโต ฯ ตสฺส ปพฺพชฺชาวิธิขนฺธเก (๒) อาคโตว ฯ โส ปพฺพชิตฺวา
วิปสฺสน ปฏเปตฺวา นจิรสฺเสว ฉฬภิฺโ อโหสิ เตรสป
ธุตงฺคานิ สมาทาย วตฺตติ ฯ ภควตา จ เอตทคฺค ภิกฺขเว
มม สาวกาน ภิกฺขูน อุจฺจกุลิกาน ยทิท ภฺททิโย กาฬิโคธาย
ปุตฺโตติ (๓) อุจฺจกุลิกภาเว เอตทคฺเค ปโต อสีตยิ า สาวกาน
อพฺภนฺตโร ฯ
สฺุาคารคโต เปตฺวา คามฺจ คามูปจารฺจ อวเสส
อรฺนฺติ วุตฺต อรฺ รุกฺขมูลฺจ เปตฺวา อฺ ปพฺพตกนฺทราทิ ปพฺพชิตสารุปฺป นิวาสฏาน (๔) ชนสมฺพาธาภาวโต
อิธ สฺุาคารนฺติ อธิปฺเปต ฯ อถวา ฌานกณฺฏกาน สทฺทาน
# ๑. ม. สกฺยราชเทวี ฯ ๒. วิ. จุล. ๗/๓๔๑/๑๕๙ ฯ
# ๓. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๖/๓๑ ฯ ๔. ม. นิวาสฏาน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๔๐
อภาวโต วิวิตฺต ยงฺกิฺจิ อคารมฺป สฺุาคารนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
ต สฺุาคาร อุปคโต ฯ อภิกฺขณนฺติ พหุล ฯ อุทาน อุทาเนสีติ
โส หิ อายสฺมา อรฺเ ทิวาวิหาร อุปคโตป รตฺติวาสูปคโตป
เยภุยฺเยน ผลสมาปตฺติสุเขน นิโรธสุเขน จ วีตินาเมติ ตสฺมา
ต สุข สนฺธาย ปุพฺเพ อตฺตนา อนุภูต สภย สปริฬาห
รชฺชสุข ชิคุจฺฉิตฺวา อโห สุข อโห สุขนฺติ โสมนสฺสสหคต (๑)
าณสมุฏาน ปติสมุฏาน (๒) สมุคฺคิรติ ฯ
สุตฺวาน เตส เอตทโหสีติ เตส สมฺพหุลาน ภิกฺขูน
ตสฺส อายสฺมโต อโห สุข อโห สุขนฺติ อุทาเนนฺตสฺส
อุทาน สุตฺวา นิสฺสสย เอส อนภิรโต พฺรหฺมจริย จรตีติ เอต(๓)
ปริวิตกฺกิต อโหสิ ฯ เต ภิกฺขู ปุถุชชฺ นา ตสฺส อายสฺมโต
วิเวกสุข สนฺธาย อุทาน อชานนฺตา เอว อมฺึสุ เตน
วุตฺต นิสฺสสยนฺติอาทิ ฯ
ตตฺถ นิสฺสสยนฺติ อสนฺเทเหน เอกนฺเตนาติ อตฺโถ ฯ
ย โส ปุพฺเพ อคาริยภูโต สมาโนติ ปาฬึ วตฺวา อนุภวีติ
วจนเสเสน เกจิ อตฺถ วณฺเณนฺติ อปเร ยสาติ วทนฺติ(๔) ฯ
ยส ปุพฺเพ อคาริยภูตสฺสาติ ปน ปาฬิ ฯ ตตฺถ ยสาติ ย
อสฺส สนฺธิวเสน หิ อการสการโลโป เอวส เต (๕) ปุปฺผสา
# ๑. ม. สหิต ฯ ๒. สี. ปติสมุคฺคาร ฯ ๓. ม. เอว ฯ
# ๔. ม. ปนฺติ ฯ ๕. ม. มู. ๑๒/๑๗/๑๙ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ภทฺทิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๔๑
อุปฺปชฺชีติ จ อาทีสุ(๑) วิย ฯ ตสฺสตฺโถ อสฺส อายสฺมโต
ภทฺทิยสฺส ปพฺพชิตโต ปุพฺเพ อคาริยภูตสฺส คหฏสฺส สโต
ย รชฺชสุข อนุภูต ฯ โส ตมนุสฺสรมาโนติ โส ต สุข
เอตรหิ อุกฺกณฺนวเสน อนุสฺสรนฺโต ฯ
เต ภิกขฺ ู ภควนฺต เอตทโวจุนฺติ เต สมฺพหุลา ภิกฺขู
อุลฺลปนสภาวสณฺิตา ตสฺส อนุคฺคหณาธิปฺปเยน ภควนฺต
เอตทโวจจ น อุชฌ
ฺ านวเสน ฯ อฺตรนฺติ นามโคตฺเตน
อปากฏ เอก ภิกฺขข ฯ อามนฺเตสีติ อาณาเปสิ เต ภิกฺขู
สฺาเปตุกาโม ฯ เอวนฺติ วจนสมฺปฏิคฺคเห สาธูติ อตฺโถ ฯ
ปุน เอวนฺติ ปฏิฺาย ฯ อภิกฺขณ อโห สุข อโห สุขนฺติ
อิม อุทาน อุทาเนสีติ ยถา เต ภิกฺขู วทนฺติ ต เอว
ตเถวาติ อตฺตโน อุทาน ปฏิชานาติ ฯ กึ ปน ตฺว ภทฺทิยาติ
กสฺมา ภควา ปุจฺฉติ กึ ตสฺส จิตฺต น ชานาตีติ
โน น ชานาติ เตเนว ปน ตมตฺถ วทาเปตฺวา เต
ภิกฺขู สฺาเปตุ ปุจฺฉติ ฯ วุตฺตเฺหต ชานนฺตาป ตถาคตา
ปุจฺฉนฺติ ชานนฺตาป น ปุจฺฉนฺตีติอาทิ ฯ อตฺถวสนฺติ
การณ ฯ
อนฺเตปุเรติ อิตฺถาคารสฺส สฺจรณฏานภูเต (๒) ราชเคหสฺส
# ๑. วิ. มหาวิ. ๑/๑๗/๓๑ ฯ ม. อุปปฺ ชฺชีติอาทีสุ ฯ
# ๒. สี. สวรณฏานภูเต ฯ ม. สฺจรณฏานภูเต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๔๒
อพฺภนฺตเร ยตฺถ ราชา นฺหานโภชนสยนาทึ กปฺเปติ ฯ รกฺขา
สุสวิหิตาติ อารกฺขาธิกตปุริเสหิ คุตฺติ สุฏุ สมนฺตโต วิหิตา ฯ
พหิป อนฺเตปุเรติ อฏฏกรณฏานาทิเก (๑) อนฺเตปุรโต พหิภูเต
ราชเคเห ฯ เอว รกฺขิโต โคปโต สนฺโตติ เอว ราชเคเห
ราชธานิรชฺชเทเสสุ อนฺโต จ พหิ จ อเนเกสุ าเนสุ
อเนกสเตหิ สุสวิหิตรกฺขาวรณคุตฺติยา มเมว นิพฺภยตฺถ ผาสุวิหารตฺถ รกฺขิโต โคปโต สมาโน ฯ ภีโตติอาทีนิ ปทานิ
อฺมฺเววจนานิ ฯ อถวา ภีโตติ ปรราชูหิ ภายมาโน ฯ
อุพฺพิคฺโคติ สกรชฺเชป ปกติโต อุปฺปชฺชนกภยุพฺเพเคน
อุพฺพิคฺโคติ สกลรชฺเชป ปกติกฺโขภโต(๒) นาม สพฺพกาล
อวิสฺสตฺเถน ภวิตพฺพนฺติ วจเนน สพฺพตฺถ อวิสฺสาสวเสน เตส
เตส กิจฺจกรณียาน ปจฺจยปริสงฺกาย จ อุทฺธมุข สงฺกมาโน ฯ
อุตฺราสีติ สนฺติกาวจเรหิป อชานนฺตสฺเสว เม กทาจิ อนตฺโถ
ภเวยฺยาติ อุปฺปนฺเนน สรีรกมฺป อุปปฺ าทนสมตฺเถน ตาเสน
อุตฺราสี ฯ อุตฺรโสฺตติป ปนฺติ ฯ วิหาสินฺติ เอวภูโต หุตฺวา
วิหรึ ฯ
เอตรหีติ อิทานิ ปพฺพชิตกาลโต ปฏาย ฯ เอโกติ
อสหาโย เตน วูปกฏกายต (๓) ทสฺเสติ ฯ อภีโตติอาทีน ปทาน
# ๑. สี. อตฺถกรณฏานาทิเก ฯ ม. อฑฺฑกรณฏานาทิเก ฯ
# ๒. ม. สกรชฺเชป ปกติโต ฯ ๓. สี. วิเวกฏกายต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ภทฺทิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๔๓
วุตฺตวิปริยาเยน อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ ภยาทินิมิตฺตสฺส ปริคฺคหสฺส
ตนฺนิมิตฺตสฺส จ กิเลสภยสฺส(๑) อภาเวเนวสฺส อภีตาทิตาติ ฯ เอเตน
จิตฺตวิเวก ทสฺเสติ ฯ อปฺโปสฺสุกฺโกติ สรีรคุตฺติย นิรุสฺสุกฺโก ฯ
ปนฺนโลโมติ โลมหสุปฺปาทกสฺส ฉมฺภิตตฺตสฺส อภาเวน อนุคฺคตโลโม ฯ ปททฺวเยนาป เสริวิหาร ทสฺเสติ ฯ ปรทวุตฺโตติ (๒) ปเรหิ
ทินฺเนน จีวราทินา วตฺตมาโน เอเตน สพฺพโส สงฺคาภาวทีปนมุเขน อนวเสสภยเหตุวิรห ทสฺเสติ ฯ มิคภูเตน เจตสาติ
วิสฺสตฺถวิหาริตาย มิคสฺส วิย ชาเตน จิตฺเตน ฯ มิโค หิ
อมนุสฺสปเถ อรฺเ วสมาโน วิสฺสตฺโถ ติฏติ นิสีทติ นิปชฺชติ
เยนกามฺจ ปกฺกมติ อปฺปฏิหตจาโร(๓) เอว อหมฺป วิหรามีติ
ทสฺเสติ ฯ วุตฺตเฺหต ปจฺเจกพุทฺเธน
มิโค อรฺมฺหิ ยถา อพทฺโธ
เยนิจฺฉก คจฺฉติ โคจราย
วิฺู นโร เสริต เปกฺขมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ (๔)
อิม โข อห ภนฺเต อตฺถวสนฺติ ภนฺเต ภควา ยทิท
มม เอตรหิ ปรม วิเวกสุข ผลสมาปตฺติสุข อิทเมว การณ
สมฺปสฺสมาโน อโห สุข อโห สุขนฺติ อุทาน อุทาเนสินฺติ ฯ
# ๑. ม. กิเลสสฺส ฯ ๒. ม. ปรทตฺตวุตฺโตติ ฯ
# ๓. ม. อปฺปฏิหตจาโร ฯ ๔. ขุ. สุ. ๒๕/๒๙๖/๓๓๒ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มุจฺจลินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๔๔
เอตมตฺถนฺติ เอต ภทฺทิยตฺเถรสฺส ปุถุชชฺ นวิสยาตีต วิเวกสุขสงฺขาต อตฺถ สพฺพาการโต วิทิตฺวา ฯ อิม อุทานนฺติ
อิม สเหตุกภยโสกวิคมานุภาวทีปก อุทาน อุทาเนสีติ ฯ
ตตฺถ ยสฺสนฺตรโต น สนฺติ โกปาติ ยสฺส อริยปุคฺคลสฺส อนฺตรโต อพฺภนฺตเร อตฺตโน จิตฺเต จิตฺตกาลุสฺสิยกรณโต จิตฺตปฺปโกปา ราคาทโย อาฆาตวตฺถุอาทิการณเภทโต
อเนกเภทา โทสโกปาเอว (๑) โกปา น สนฺติ มคฺเคน ปหีนตฺตา
น วิชชฺ นฺติ ฯ อย หิ อนฺตรสทฺโท กิฺจาป มฺจ ตฺวฺจ
กิมนฺตรนฺติอาทีสุ (๒) การเณ ทิสฺสติ ฯ อนฺตรฏเก หิมปาตสมเยติอาทีสุ (๓) เวมชฺเฌ อนฺตรา จ สาวตฺถึ อนฺตรา จ
เชตวนนฺติอาทีสุ(๔) วิวเร ภยมนฺตรโต ชาตนฺติอาทีสุ (๕) จิตฺเตฯ
อิธาป จิตฺเตเอว ทฏพฺโพ ฯ เตน วุตฺต อนฺตรโต อตฺตโน
จิตฺเตติ ฯ
อิติ ภวาภวตฺจ วีติวตฺโตติ ยสฺมา ภโวติ สมฺปตฺติ
อภโวติ วิปตฺติ ฯ ตถา ภโวติ วุฑฺฒิ อภโวติ หานิ ฯ ภโวติ
วา สสฺสต อภโวติ อุจฺเฉโท ฯ ภโวติ วา ปฺุ อภโวติ
ปาป ฯ ภโวติ วา สุคติ อภโวติ ทุคฺคติ ฯ ภโวติ วา ขุทฺทโก
อภโวติ มหนฺโต ฯ ตสฺมา ยา สา สมฺปตฺติวิปตฺติวุฑฺฒิหานิสสฺส# ๑. สี. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ส. ส. ๑๕/๗๘๐/๒๙๖ ฯ
# ๓. วิ. มหา. ๕/๑๕๐/๒๐๓ ฯ ๔. ขุ. อุ. ๒๕/๑๑๕/๑๔๙ ฯ
# ๕. ขุ. อิต.ิ ๒๕/๘๘/๓๐๕ ฯ ขุ. มหา. ๒๙/๒๒/๑๗ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ภทฺทิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๔๕
ตุจฺเฉทปฺุปาปสุคติทุคฺคติขุทฺทกมหนฺตอุปปตฺติภวาน วเสน
อิติ อเนกปฺปการา ภวาภวตา วุจฺจติ จตูหิป อริยมคฺเคหิ
ยถาสมฺภาว(๑) เตน เตน นเยน ต อิติภวาภวตฺจ วีติวตฺโต
อติกฺกนฺโต โหติ ฯ อตฺถวเสน วิภตฺติ วิปริณาเมตพฺพา ฯ ต
วิคตภยนฺติ ต เอวรูป ยถาวุตฺตคุณสมนฺนาคต ขีณาสว
จิตฺตโกปาภาวโต อิติภวาภวสมติกฺกมโต จ ภยเหตุวิคเมน
วิคตภย วิเวกสุเขน อคฺคผลสุเขน(๒) จ สุขึ วิคตภยตฺตาเอว
อโสก ฯ เทวา นานุภวนฺติ ทสฺสนายาติ อธิคตมคฺเค เปตฺวา
สพฺเพป อุปฺปตฺติเทวา วายมนฺตาป จิตฺตจารทสฺสนวเสน
ทสฺสนาย ทฏุ นานุภวนฺติ น อภิสมฺภุณนฺติ น สกฺโกนฺติ
ปเคว มนุสฺสา ฯ เสกฺขาป หิ ปุถชุ ฺชนา วิย อรหโต
จิตฺตปฺปวตฺตึ น ชานนฺติ(๓) ฯ
ทสมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
นิฏิตา จ มุจฺจลินฺทวคฺควณฺณนา ฯ
# ๑. ม. ยถาสมฺภว ฯ ๒. ม.อคฺคผลสุเขน ฯ ๓. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๒๔๖
นฺนทวคฺควณฺณนา
กมฺมวิปากชสุตฺตวณฺณนา
นนฺทวคฺคสฺส ปเม อฺตโร ภิกฺขูติ นามโคตฺเตน
อปากโฏ เอโก ขีณาสวภิกฺขุ ฯ
โส กิร ราชคหวาสี กุลปุตฺโต โมคฺคลฺลานตฺเถเรน
สเวชิโต สสาเร โทส ทิสฺวา สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา
สีลานิ โสเธตฺวา จตุสจฺจกมฺมฏาน คเหตฺวา นจิรสฺเสว
วิปสฺสน อุสสฺ ุกฺกาเปตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ ตสฺส อปรภาเค
ขโร อาพาโธ อุปฺปชฺชิ โส ปจฺจเวกฺขณาย อธิวาเสนฺโต
วิหรติ ฯ ขีณาสวาน หิ เจตสิกทุกฺข นาม นตฺถิ กายิกทุกฺข
ปน โหติเยว ฯ โส เอกทิวส ภควโต ธมฺม เทเสนฺตสฺส
นาติทูเร าเน ทุกฺข อธิวาเสนฺโต ปลฺลงฺเกน นิสที ิ ฯ เตน
วุตฺต ภควโต อวิทูเร นิสนิ ฺโน โหตีติอาทิ ฯ
ตตฺถ ปลฺลงฺกนฺติ สมนฺตโต อูรพุ ทฺธาสน ฯ อาภุชิตฺวาติ
พนฺธิตฺวา ฯ อุชช กาย ปณิธายาติ อุปริม สรีร อุชกุ  เปตฺวา
อฏารสปฏิกณฺฏเก โกฏิยา โกฏึ ปฏิปาเทตฺวา ฯ เอว
หิ นิสินฺนสฺส จมฺมมสนหารูนิ น นมนฺติ(๑) ตสฺมา โส
ตถา นิสินฺโน โหติ ฯ ปุราณกมฺมวิปากชนฺติ ปุพฺเพกตสฺส
# ๑. ม. นมนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ กมฺมวิปากชสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๔๗
กมฺมสฺส วิปากภาเวน ชาต ปุราณกมฺมวิปาเก วา สุขทุกฺขปฺปกาเร วิปากวฏฏสมุทาเย ตเทกเทสภาเวน (๑) ชาต ฯ กินฺต
ทุกฺข ฯ ปุราณกมฺมวิปากชนฺติ จ อิมนิ า ตสฺส อาพาธสฺส
กมฺมสมุฏานต ทสฺเสนฺโต โอปกฺกมิกอุตุวิปริณามชาทิภาว
ปฏิกฺขิปติ ฯ ทุกฺขนฺติ ปุถุชชฺ เนหิ (๒) ขมิตุ อสกฺกุเณยฺย ฯ ติปฺปนฺติ
ติขิณ อภิภวิตฺวา ปวตฺติยา พหล วา ฯ ขรนฺติ กกฺขล ฯ
กฏกนฺติ อสาต ฯ อธิวาเสนฺโตติ อุปริ วาเสนฺโต สหนฺโต ขมนฺโต ฯ
สโต สมฺปชาโนติ เวทนาปริคฺคาหกาน สติสมฺปชฺาน
วเสน สติมา สมฺปชานนฺโต จ ฯ อิท วุตฺต โหติ อย เวทนา
นาม หุตฺวา อภาวฏเน อนิจฺจา อนิฏารมฺมณาทิปจฺจย (๓) ปฏิจฺจ
อุปฺปนฺนตฺตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อุปฺปชฺชิตฺวา เอกนฺเตน ภิชฺชนสภาวตฺตา ขยธมฺมา วยธมฺมา วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมาติ
เวทนาย อนิจฺจตาสลฺลกฺขณวเสน สโตการิตาย สโต อวิปรีตสภาวปฏิวิชฺฌนวเสน สมฺปชาโน จ หุตฺวา ฯ อถวา สติเวปุลฺลปฺปตฺติยา สพฺพตฺเถว กายเวทนาจิตฺตธมฺเมสุ สุฏุ อุปฏิตสฺสติตาย สโต ตถา ปฺาเวปุลฺลปฺปตฺติยา ปริคฺคหิตสงฺขารตาย สมฺปชาโน ฯ อวิหฺมาโนติ อสฺสุตวา ภิกฺขเว
ปุถุชชฺ โน อฺตรฺตเรน(๔) ทุกขฺ ธมฺเมน ผุฏโ สมาโน โสจติ กิลมติ
# ๑. สี. วิปากสมุทาเยกเทสภาเวน ฯ ๒. สี. ปจุรชเนหิ ฯ
# ๓. ม. ...อาทิปจฺจเย ฯ ๔. ม. อฺตรฺตเรน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๒๔๘
ปริเทวติ อุรตฺตาฬึ กนฺทติ สมฺโมห อาปชฺชตีติ (๑) วุตฺตนเยน
อนฺธปุถุชฺชโน วิย น วิหฺมาโน มคฺเคเนว สมุคฺฆาติตตฺตา
เจโตทุกฺข อนุปฺปาเทนฺโต เกวล กมฺมวิปากช สรีรทุกฺข
อธิวาเสนฺโต สมาปตฺตึ สมาปนฺโน วิย นิสินโฺ น โหติ ฯ
อทฺทสาติ ต อายสฺมนฺต อธิวาสนกฺขนฺติยา ตถา นิสินฺน
อทฺทกฺขิ ฯ
เอตมตฺถนฺติ เอต ตาทิสสฺสป โรคสฺส เวชฺชาทีหิ
ติกิจฺฉนตฺถ อนุสฺสุกฺกาปชฺชนการณ ขีณาสวาน โลกธมฺเมหิ
อนุปเลปตสงฺขาต อตฺถ สพฺพาการโต วิทิตฺวา ฯ อิม อุทานนฺติ
อิม สงฺขาตธมฺมาน เยหิ เกหิจิ ทุกฺขธมฺเมหิ อวิฆาตาปตฺติวิภาวน อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ สพฺพกมฺมชหสฺสาติ ปหีนสพฺพกมฺมสฺส ฯ อคฺคมคฺคสฺส
หิ อุปฺปนฺนกาลโต ปฏาย อรหโต สพฺพานิ กุสลากุสลกมฺมานิ ปหีนานิ นาม โหนฺติ ปฏิสนฺธึ ทาตุ อสมตฺถภาวโต ฯ
ยโต อริยมคฺคาณ กมฺมกฺขยกรนฺติ วุจฺจติ ฯ ภิกฺขุโนติ ภินฺนกิเลสตาย ภิกฺขุโน ฯ ธุนมานสฺส(๒) ปุเร กต รชนฺติ อรหตฺตปฺปตฺติโต ปุพฺเพ กต ราครชาทิมิสฺสตาย รชนฺติ ลทฺธนาม ทุกขฺ เวทนียกมฺม วิปากปฏิสเวทเนน ต ธุนนฺตสฺส วิทธฺ เสนฺตสฺส ฯ
อรหตฺตปฺปตฺติยา ปรโต ปน สาวชฺชกิริยาย สมฺภโวเยว นตฺถิ
# ๑. ส. สฬา. ๑๘/๓๖๕/๒๕๕ ฯ ๒. สฺยา. ภูนมานสฺส ปุเรกฺขต รช ฯ
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*เลมที่ ๑๙ กมฺมวิปากชสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๔๙
อนวชฺชกิริยา จ ภวมูลสฺส สมุจฺฉินฺนตฺตา อุจฺฉินฺนมูลตาย(๑)
ปุปฺผ วิย ผลทานสมตฺถตาย อภาวโต กิริยมตฺตาว โหติ ฯ
อมมสฺสาติ รูปาทีสุ กตฺถจิ มมนฺติ คหณาภาวโต อมมสฺส
มมงฺการรหิตสฺส ฯ ยสฺส หิ มมงฺกาโร อตฺถิ โส อตฺตสิเนเหน
เวชฺชาทีหิ สรีร ปฏิชคฺคาเปติ ฯ อรหา ปน อมโม ตสฺมา
โส สรีรชคฺคเนป อุทาสีนธาตุโกว ฯ ิตสฺสาติ จตุพฺพิธมฺป
โอฆ ตริตฺวา นิพฺพานถเล ิตสฺส ปฏิสนฺธิคฺคหณวเสน วา
สนฺธาวนสฺส อภาเวน ิตสฺส ฯ เสกฺขปุถุชฺชนา หิ กิเลสาภิสงฺขาราน อปฺปหีนตฺตา จุติปฏิสนฺธิวเสน สสาเร ธาวนฺติ
นาม อรหา ปน ตทภาวโต ิโตติ วุจฺจติ ฯ อถวา
ทสวิเธ ขีณาสวสงฺขาเต อริยธมฺเม ิตสฺส ฯ ตาทิโนติ ปฏิกูเล
อปฺปฏิกูลสฺี วิหรตีติอาทินา (๒) นเยน วุตฺตาย ปฺจวิธาย
อริยิทฺธิยา อฏหิ โลกธมฺเมหิ อกมฺปนิยาย ฉฬงฺคุเปกฺขาย จ
สมนฺนาคเตน อิฏาทีสุ เอกสทิสตาสงฺขาเตน ตาทิภาเวน
ตาทิโน ฯ อตฺโถ นตฺถิ ชน ลเปตเวติ มม เภสชฺชาทีนิ
กโรถาติ ชน ลปตุ กเถตุ ปโยชน นตฺถิ สรีเร
นิรเปกฺขภาวโต ฯ ปณฺฑุปลาโส วิย หิ พนฺธนา ปมุตฺโต(๓)
สยเมวาย กาโย ภิชฺชิตฺวา ปตตูติ ขีณาสวาน อชฺฌาสโย ฯ
วุตฺตเฺหต
# ๑. ม. สมุจฺฉินฺนมูลตาย ฯ ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๖๙๐/๕๙๙ ฯ
# ๓. ม. ปวุตฺโต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๒๕๐
นาภิกงฺขามิ มรณ นาภิกงฺขามิ ชีวิต
กาลฺจ ปฏิกงฺขามิ นิพฺพิส ภตโก ยถาติ ฯ (๑)
อถวา ยงฺกิฺจิ นิมิตฺต ทสฺเสตฺวา กึ อยฺยสฺส
อิจฺฉิตพฺพนฺติ ชน ลเปตเว ปจฺจเยหิ นิมนฺตนวเสน ลปาเปตุ
ขีณาสวสฺส อตฺโถ นตฺถิ ตาทิสสฺส มิจฺฉาชีวสฺส มคฺเคเนว
สมุคฺฆาติตตฺตาติ อตฺโถ ฯ
อิติ ภควา กิสฺสาย เถโร อตฺตโน โรค เวชฺเชหิ
อติกิจฺฉาเปตฺวา ภควโต อวิทูเร นิสีทตีติ จินฺเตนฺตาน ตสฺส
อติกิจฺฉาปเน การณ ปกาเสสิ ฯ
ปมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
นนฺทสุตฺตวณฺณนา
ทุติเย นนฺโทติ ตสฺส นาม ฯ โส หิ จกฺกวตฺติลกฺขณุเปตตฺตา มาตาปตโร สปริชน สกลฺจ าติปริวฏฏ
นนฺทยนฺโต ชาโตติ นนฺโทติ นาม ลภิ ฯ ภควโต ภาตาติ
ภควโต เอกปตุปุตฺตตาย ภาตา ฯ น หิ ภควโต สโหทรา
อุปฺปชฺชนฺติ เตน วุตฺต มาตุจฺฉาปุตฺโตติ จูฬมาตุปุตฺโตติ
อตฺโถ ฯ มหาปชาปติโคตมิยา หิ โส ปุตฺโต ฯ อนภิรโตติ
น อภิรโต ฯ พฺรหฺมจริยนฺติ พฺรหฺม เสฏ อุตฺตม จริย
เอกาสน เอกเสยฺย เมถุนวิรตึ ฯ สนฺธาเรตุนฺติ(๒) ปมจิตฺตโต
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๓๗๗/๓๕๗ ฯ ๒. ม. สนฺธาเรตุนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๕๑
ยาวจริมกจิตฺต สมฺมา ปริปุณฺณ ปริสุทฺธ ตาเนตุ (๑) ปวตฺเตตุ ฯ
ทุติเยน เจตฺถ พฺรหฺมจริยปเทน มคฺคพฺรหฺมจริยสฺสาป สงฺคโห
เวทิตพฺโพ ฯ สิกฺข ปจฺจกฺขายาติ อุปสมฺปทกาเล ภิกฺขุภาเวน
สทฺธึ สมาทินฺน นิพฺพตฺเตตพฺพภาเวน อนุฏิต ติวิธมฺป สิกฺข
ปฏิกฺขิปตฺวา วิสฺสชฺเชตฺวาติ อตฺโถ ฯ หีนายาติ คิหิภาวาย ฯ
อาวตฺติสฺสามีติ นิวตฺติสฺสามิ ฯ กสฺมา ปนาย เอวมาโรเจสีติ ฯ
เอตฺถาย อนุปุพฺพิกถา ฯ
ภควา ปวตฺตวรธมฺมจกฺโก ราชคห คนฺตฺวา เวฬุวเน
วิหรนฺโต ปุตฺต เม อาเนตฺวา ทสฺเสถาติ สุทฺโธทนมหาราเชน
เปสิเตสุ สหสฺสสหสฺสปริวาเรสุ ทสสุ ทูเตสุ สห ปริวาเรน
อรหตฺต ปตฺเตสุ สพฺพปจฺฉา คนฺตฺวา อรหตฺต ปตฺเตน
กาฬุทายิตฺเถเรน คมนกาล ตฺวา มคฺควณฺณน วณฺเณตฺวา
ชาติภูมิคมนาย ยาจิโต วีสติสหสฺสขีณาสวปริวุโต กปลวตฺถ-ุ
นคร คนฺตฺวา าติสมาคเม โปกฺขรวสฺส อฏุปฺปตฺตึ กตฺวา
เวสฺสนฺตรชาตก (๒) กเถตฺวา ปุนทิวเส ปณฺฑาย ปวิฏโ  อุตฺติฏเ
นปฺปมชฺเชยฺยาติ (๓) คาถาย ปตร โสตาปตฺติผเล ปติฏาเปตฺวา
นิเวสน คนฺตฺวา ธมฺมฺจเรติ (๔) คาถาย มหาปชาปตึ โสตาปตฺติผเล
ราชาน สกทาคามิผเล ปติฏาเปสิ ฯ
ภตฺตกิจฺจาวสาเน ปน ราหุลมาตุคุณกถ นิสฺสาย
# ๑. ม. ธาเรตุ ฯ ๒. ขุ. ชา. ๒๘/๑๐๔๕/๓๖๕ ฯ
# ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๒๓/๓๗ ฯ ๔. ขุ. ธ. ๒๕/๒๓/๓๘ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๒๕๒
จนฺทกินฺนรีชาตก (๑) กเถตฺวา ตติยทิวเส นนฺทกุมารสฺส อภิเสกเคหปฺปเวสนวิวาหมงฺคเลสุ วตฺตมาเนสุ ปณฺฑาย ปวิสิตฺวา
นนฺทกุมารสฺส หตฺเถ ปตฺต ทตฺวา มงฺคล วตฺวา อุฏายาสนา
ปกฺกมนฺโต กุมารสฺส หตฺถโต ปตฺต น คณฺหิ ฯ โสป ตถาคเต
คารเวน ปตฺต เต ภนฺเต คณฺหถาติ วตฺตุ นาสกฺขิ ฯ เอว
ปน จินฺเตสิ โสปานสีเส ปตฺต คณฺหิสฺสตีติ สตฺถา ตสฺมึ
าเน น คณฺหิ ฯ อิตโร โสปานมูเล คณฺหิสฺสตีติ จินฺเตสิ ฯ
สตฺถา ตตฺถาป น คณฺหิ ฯ อิตโร ราชงฺคเณ คณฺหิสฺสตีติ
จินฺเตสิ สตฺถา ตตฺถาป น คณฺหิ ฯ กุมาโร นิวตฺตติ ุกาโม
อนิจฺฉาย คจฺฉนฺโต คารเวน ปตฺต คณฺหถาติ วตฺตุ น สกฺโกติ
อิธ คณฺหิสฺสติ เอตฺถ คณฺหิสฺสตีติ จินฺเตนฺโต คจฺฉติ ฯ
ตสฺมึ ขเณ ชนปทกลฺยาณิยา อาจิกฺขึสุ อยฺเย ภควา
นนฺทราชาน คเหตฺวา คจฺฉติ ตุเมฺหหิ วินา กริสฺสตีติ ฯ
สา อุทกพินฺทูหิ ปคฺฆรนฺเตหิ อฑฺฒุลฺลิขิเตหิ เกเสหิ เวเคน
ปาสาท อารุยฺห สีหปฺชรทฺวาเร ตฺวา ตุวฏ โข อยฺยปุตฺต
อาคจฺเฉยฺยาสีติ อาห ฯ ต ตสฺสา วจน ตสฺส หทเย ติริย
ปติตฺวา วิย ิต ฯ สตฺถาปสฺส หตฺถโต ปตฺต อคฺคเหตฺวา ว
ต วิหาร เนตฺวา ปพฺพชิสฺสสิ นนฺทาติ อาห ฯ โส
พุทฺธคารเวน น ปพฺพชิสสฺ ามีติ อวตฺวา อาม ปพฺพชิสฺสามีติ
อาห ฯ สตฺถา เตน หิ นนฺท ปพฺพาเชถาติ กปลวตฺถุปุร
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๘๘๓/๓๖๘ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๕๓
คนฺตฺวา ตติยทิวเส ต ปพฺพาเชสิ ฯ สตฺตเม ทิวเส มาตรา
อลงฺกริตฺวา เปสิต ทายชฺช เม สมณ เทหีติ วตฺวา อตฺตนา
สทฺธึ อารามาคต(๑) ราหุลกุมาร ปพฺพาเชสิ ฯ ปุเนกทิวส มหาธมฺมปาลชาตก (๒) กเถตฺวา ราชาน อนาคามิผเล ปติฏาเปสิ ฯ
อิติ ภควา มหาปชาปตึ โสตาปตฺติผเล ปตร ตีสุ ผเลสุ
ปติฏาเปตฺวา ภิกฺขุสฆปริวุโต ปุนเทว ราชคห คนฺตฺวา คโต
อนาถปณฺฑิเกน สาวตฺถึ อาคมนตฺถาย คหิตปฏิฺโ นิฏิเต
เชตวนมหาวิหาเร ตตฺถ คนฺตฺวา วาส กปฺเปสิ ฯ เอว สตฺถริ
เชตวเน วิหรนฺเต อายสฺมา นนฺโท อตฺตโน อนิจฺฉาย ปพฺพชิโต กาเมสุ
(๓)อนาทีนว อทสฺสาวี(๓) ชนปทกลฺยาณิยา วุตฺต วจนมนุสฺสรนฺโต
อุกฺกณฺิโต หุตฺวา ภิกฺขูน อตฺตโน อนภิรตึ อาโรเจสิ ฯ เตน
วุตฺต เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา นนฺโท ฯเปฯ
หีนายาวตฺติสฺสามีติ ฯ
กสฺมา ปน น ภควา เอว ปพฺพาเชสีติ ปุเรตรเมว
อาทีนว ทสฺเสตฺวา กาเมหิ น วิเวเจตุ น สกฺกา ปพฺพาเชตฺวา
ปน อุปาเยน ตโต วิเวเจตฺวา อุปริ วิเสส นิพฺพตฺเตสฺสามีติ
เวเนยฺยทมนกุสโล สตฺถา เอว น ปม ปพฺพาเชสิ ฯ
สากิยานีติ สกฺยราชธีตา ฯ ชนปทกลฺยาณีติ ชนปทมฺหิ
กลฺยาณี รูเปน อุตฺตมา ฉสรีรโทสรหิตา ปฺจกลฺยาณสมนฺนาคตา ฯ สา หิ ยสฺมา นาติทีฆา นาติรสฺสา นาติกิสา
# ๑. ม. อารามาคต ฯ ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๑๔๑๐/๒๘๘ ฯ
# ๓. ม. อนาทีนวทสฺสาวี ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๒๕๔
นาติถูลา นาติกาฬิกา นจฺโจทาตา อติกฺกนฺตา มานุสกวณฺณ
อปฺปตฺตา ทิพฺพวณฺณ ฯ ตสฺมา ฉสรีรโทสรหิตา ฯ ฉวิกลฺยาณ
มสกลฺยาณ นขกลฺยาณ (๑) อฏิกลฺยาณ วยกลฺยาณนฺติ อิเมหิ
ปฺจหิ กลฺยาเณหิ สมนฺนาคตา ฯ
ตตฺถ อตฺตโน สรีโรภาเสน ทสทฺวาทสหตฺเถ าเน อาโลก
กโรติ ปยงฺคุสมา วา สุวณฺณสมา วา โหติ อยมสฺสา
ฉวิกลฺยาณตา ฯ จตฺตาโร ปนสฺสา หตฺถปาทา มุขปริโยสานฺจ
ลาขารสปริกมฺมกต วิย รตฺตปวาฬรตฺตกมฺพเลน สทิส โหติ
อยมสฺสา มสกลฺยาณตา ฯ วีสติ ปน นขปตฺตานิ มสโต
อมุตฺตฏาเน ลาขารสปริจิตานิ (๒) วิย มุตฺตฏาเน ขีรธาราสทิสานิ โหนฺติ อยมสฺสา นขกลฺยาณตา ฯ ทฺวตฺตึส ทนฺตา
สุผุสิตา ปริสุทฺธปวาฬปนฺติสทิสา วชิรปนฺตี วิย ขายนฺติ
อยมสฺสา อฏิกลฺยาณตา ฯ วีสติวสฺสสติกาป สมานา โสฬสวสฺสุทฺเทสิกา วิย โหติ นิปฺปลิตา (๓) อยมสฺสา วยกลฺยาณตา ฯ
สุนฺทรี จ [๔] เอวรูปคุณสมนฺนาคตา เตน วุตฺต ชนปทกลฺยาณีติ ฯ
ฆรา นิกฺขมนฺตสฺสาติ อนาทเร สามิวจน ฆรโต
นิกฺขมโตติ อตฺโถ ฯ ฆรา นิกฺขมนฺตนฺติป ปนฺติ ฯ อุปฑฺฒุลฺ# ๑. เกสกลฺยาณนฺติ อปราสุ อฏกถาสุ ฯ
# ๒. ม. ลาขารสปริกิตานิ ฯ ๓. สี. นิพฺพลิตา ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร โหตีติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๕๕
ลิขิเตหิ เกเสหีติ อิตฺถมฺภูตลกฺขเณ กรณวจน วิปฺปกตุลฺลิขิเตหิ
เกเสหิติ(๑) อตฺโถ ฯ อฑฺฒุลฺลิขิเตหีติป ปนฺติ ฯ อุลฺลิขนนฺติ(๒) จ
ผณกาทีหิ เกสสณฺาปน อฑฺฒการวิธานนฺติป วทนฺติ ฯ
อปโลเกตฺวาติ สิเนหรสวิปฺผารสสูจเกน อฑฺฒกฺขินา อาพนฺธนฺตี
วิย โอโลเกตฺวา ฯ ม ภนฺเตติ ปุพฺเพป มนฺติ วตฺวา อุกฺกณฺากุลจิตฺตตาย ปุน ม เอตทโวจาติ อาห ฯ ตุวฏนฺติ สีฆ ฯ
ตมนุสฺสรมาโนติ ต ตสฺสา วจน ต วา ตสฺสา อาการสหิต
วา วจน อนุสฺสรนฺโต ฯ
ภควา ตสฺส วจน สุตฺวา อุปาเยนสฺส ราค
วูปสเมสฺสามีติ อิทฺธิพเลน น ตาวตึสภวน เนนฺโต อนฺตรามคฺเค
เอกสฺมึ ฌามกฺเขตฺเต ฌามขาณุมตฺถเก นิสินฺน ฉินฺนกณฺณนาสานงฺคุฏ เอก ปลุฏ มกฺกฏึ ทสฺเสตฺวา ตาวตึสภวน เนสิ ฯ
ปาฬิย เอกกฺขเณเนว สตฺถารา ตาวตึสภวน คต วิย
วุตฺต ต คมน อวตฺวา ตาวตึสภวน สนฺธาย วุตฺต ฯ
คจฺฉนฺโตเยว หิ ภควา อายสฺมโต นนฺทสฺส อนฺตรามคฺเค
ต ปลุฏมกฺกฏึ ทสฺเสติ ฯ ยทิ เอว กถ สมิฺชนาทิทสฺสน(๓)
ต อนฺตรธานนิทสฺสนนฺติ คเหตพฺพ ฯ เอว สตฺถา ต
ตาวตึสภวน เนตฺวา สกฺกสฺส เทวรฺโ อุปฏาน อาคตานิ
กกุฏปาทานิ ปฺจ อจฺฉราสตานิ อตฺตาน วนฺทิตฺวา ิตานิ
# ๑. ม. เกเสหิ อุปลกฺขติ าติ ฯ ๒. ม. อุลลิขตนฺติ ฯ
# ๓. ม. สมิฺชนาทิทสฺสน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๒๕๖
ทสฺเสตฺวา ชนปทกลฺยาณิยา ตาส ปฺจนฺน อจฺฉราสตาน(๑) รูปสมฺปตฺตึ ปฏิจฺจ วิเสส ปุจฺฉิ ฯ เตน วุตฺต อถ โข ภควา
อายสฺมนฺต นนฺท พาหาย คเหตฺวา ฯเปฯ กกุฏปาทานีติ ฯ
ตตฺถ พาหาย คเหตฺวาติ พาหุมฺหิ คเหตฺวา วิย ฯ
ภควา หิ ตทา ตาทิส อิทฺธาภิสงฺขาร อภิสงฺขาเรสิ ยถา
อายสฺมา นนฺโท ภุเช คเหตฺวา ภควตา นียมาโน วิย
อโหสิ ฯ ตตฺถ จ ภควตา สเจ ตสฺส อายสฺมโต ตาวตึสเทวโลกสฺส ทสฺสน ปเวสนเมว วา อิจฺฉิต สิยา ยถานิสินฺนสฺเสว ตสฺส ต เทวโลก ทสฺเสยฺย โลกวิวรณิทฺธิกาเล
วิย ตเมว วา อิทฺธิยา ตตฺถ เปเสยฺย ฯ ยสฺมา ปนสฺส
ทิพฺพตฺตภาวโต มนุสฺสตฺตภาวสฺส โย นิหีนชิคุจฺฉนียภาโว ตสฺส
สุขคฺคหณตฺถ อนฺตรามคฺเค ต มกฺกฏึ ทสฺเสตุกาโม เทวโลกสิริวิภวสมฺปตฺติโย จ โอคาเหตฺวา ทสฺเสตุกาโม อโหสิ ตสฺมา
ต คเหตฺวา ตตฺถ เนสิ ฯ เอวฺหิสฺส ตทตฺถ พฺรหฺมจริยวาเส
วิเสสโต อภิรติ ภวิสฺสตีติ ฯ
กกุฏปาทานีติ รตฺตวณฺณตาย ปาราวตสทิสปาทานิ ฯ
ตา กิร สพฺพาป กสฺสปสฺส ภควโต สาวกาน ปาทมกฺขนเตลทาเนน ตาทิสา สุกมุ ารปาทา อเหสุ ฯ
ปสฺสสิ โนติ ปสฺสสิ นุ ฯ อภิรปู ตราติ วิสิฏรูปตรา ฯ ทสฺสนียตราติ ทิวสมฺป ปสฺสนฺตาน อติตฺติกรณฏเน
# ๑. ม. ปฺจนฺน อจฺฉราสตาน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๕๗
ปสฺสิตพฺพตรา ฯ ปาสาทิกตราติ สพฺพาวยวโสภาย สมนฺตโต
ปสาทาวหตรา ฯ
กสฺมา ปน ภควา อวสฺสุตจิตฺต อายสฺมนฺต นนฺท
อจฺฉราโย โอโลกาเปสิ สุเขเนวสฺส กิเลเส นีหริตต ฯ ยถา
หิ กุสโล เวชฺโช อุสฺสนฺนโทส ปุคฺคล ติกิจฺฉนฺโต สิเนหปานาทินา ปม โทเส อุกฺกิเลเทตฺวา ปจฺฉา วมนวิเรจเนหิ
สมฺมเทว นีหราเปติ เอว วิเนยฺยทมนกุสโล ภควา อุสฺสนฺนราค
อายสฺมนฺต นนฺท เทวจฺฉราโย ทสฺเสตฺวา อุกฺกิเลเทสิ อริยมคฺคเภสชฺเชน อนวเสสโต นีหริตุกาโมติ เวทิตพฺพ ฯ
ปลุฏมกฺกฏีติ ฌามงฺคปจฺจงฺคมกฺกฏี ฯ เอวเมว โขติ
ยถา สา ภนฺเต ตุเมฺหหิ มยฺห ทสฺสิตา ฉินฺนกณฺณนาสา
ปลุฏมกฺกฏี ชนปทกลฺยาณี อุปาทาย เอวเมว ชนปทกลฺยาณี
อิมานิ ปฺจอจฺฉราสตานิ อุปาทายาติ อตฺโก ฯ ปฺจนฺน
อจฺฉราสตานนฺติ อุปโยเค สามิวจน ปฺจ อจฺฉราสตานีติ
อตฺโถ ฯ อวยวสมฺพนฺเธ วา เอต สามิวจน เตน ปฺจนฺน
อจฺฉราสตาน รูปสมฺปตฺตึ อุปนิธายาติ อธิปฺปาโย ฯ อุปนิธายาติ
จ สมีเป เปตฺวา อุปาทายาติ อตฺโถ ฯ (๑)สงฺขฺยนฺติ อิตฺถีติ
คณน กล วา(๑) ฯ กลภาคนฺติ กลายป ภาค เอก โสฬสโกฏาเส กตฺวา ตโต เอกโกฏาส คเหตฺวา โสฬสธา คณิเต(๒)
ตตฺถ โย เอเกโก โกฏาโส โส กลภาโคติ อธิปฺเปโต ฯ
# ๑. สี. สงฺขฺยนฺติ คณน กลวา ฯ ม. สงฺขฺยนฺติ อิตฺถีติ คณห ฯ
# ๒. สี. นิหเต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๒๕๘
ตมฺป กลภาค น อุเปตีติ วทติ ฯ อุปนิธินฺติ อิมาย อย
สทิสีติ อุปมาภาเวน คเหตฺวา สมีเป ปนมฺป ฯ
ยตฺถาย (๑) อนภิรโต ต พฺรหฺมจริย ปุพฺเพ วุตฺต
ปากฏฺจาติ ต อนามสิตฺวา ตตฺถ อภิรติย อาทรชนนตฺถ
อภิรม นนฺท อภิรม นนฺทาติ อาเมฑิตวเสน(๒) วุตฺต ฯ อห
เต ปาฏิโภโคติ กสฺมา ภควา ตสฺส พฺรหฺมจริยวาส อิจฺฉนฺโต
อพฺรหฺมจริยวาสสฺส ปาฏิโภค อุปคฺฉิ ยตฺถสฺส อารมฺมเณ
ราโค ทฬฺห นิปติ ต อาคนฺตุการมฺมเณ สงฺกาเมตฺวา สุเขน
สกฺกา ชหาเปตุนฺติ ปาฏิโภค อุปคฺฉิ ฯ อนุปุพพฺ ิกถาย
สคฺคกถา อิมสฺส อตฺถสฺส นิทสฺสน ฯ
อสฺโสสุนฺติ กถมสฺโสสส ภควา หิ ตทา อายสฺมนฺเต
นนฺเท วตฺต ทสฺเสตฺวา อตฺตโน ทิวาฏาน คเต อุปฏาน
อาคตาน ภิกฺขูน ต ปวตฺตึ กเถตฺวา ยถา นาม กุสโล
ปุริโส อนิกขฺ นฺต อาณึ อฺาย อาณิยา นีหริตฺวา ปุน ต
หตฺถาทีหิ สฺจาเลตฺวา อปเนติ เอวเมว อาจิณฺณวิสเย ตสฺส
ราค อาคนฺตุกวิสเยน นีหริตฺวา ปุน ตทป พฺรหฺมจริยมคฺคเหตุ
กตฺวา อปเนตุกาโม เอถ ตุเมฺห ภิกฺขเว นนฺท ภิกขฺ ุ ภตกวาเทน จ อุปกฺกิตกวาเทน จ สมุทาจรถาติ อาณาเปสิ ฯ
เอว ภิกฺขู อสฺโสสส ฯ เกจิ ปน ภควา ตถารูป อิทฺธาภิสงฺขาร
# ๑. สี. ยสฺสตฺถาย ฯ ๒. ม. อาเมทิตวเสน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๕๙
อภิสงฺขาเรสิ ยถา เต ภิกขฺ ู ตมตฺถ ชานึสูติ วทนฺติ ฯ
ภตกวาเทนาติ ภตโกติ วาเทน ฯ โย หิ ภติยา กมฺม
กโรติ โส ภตโกติ วุจฺจติ อยมฺป อายสฺมา อจฺฉราสมฺโภคนิมิตฺต พฺรหฺมจริย จรนฺโต ภตโก วิย โหตีติ วุตฺต
ภตกวาเทนาติ ฯ อุปกฺกิตกวาเทนาติ โย กหาปณาทีหิ กิฺจิ
กิณาติ โส อุปกฺกิตโกติ วุจฺจติ อยมฺป อายสฺมา อจฺฉราน
เหตุ อตฺตโน พฺรหฺมจริย กิณาติ ตสฺมา อุปกฺกิตโกติ เอว
วจเนน ฯ อถวา ภควโต อาณาย อจฺฉราสมฺโภคสงฺขาตาย
ภติยา พฺรหฺมจริยวาสสงฺขาต ชีวิต ปวตฺเตนฺโต ตาย ภติยา
ยาปเน ภควตา ภริยมาโน วิย โหตีติ ภตโกติ วุตฺโต ฯ
ตถา อจฺฉราสมฺโภคสงฺขาต วิกฺกย อาทาตพฺพ กตฺวา ภควโต
อาณตฺติย ติฏนฺโต เตน วิกฺกเยน ภควตา อุปกฺกิโต วิย
โหตีติ วุตฺต อุปกฺกิตโกติ ฯ
อฏฏิยมาโนติ ปฬิยมาโน ทุกฺขาปยมาโน ฯ หรายมาโนติ
ลชฺชมาโน ฯ ชิคุจฺฉมาโนติ ปาฏิกุลยฺ โต ทหนฺโต ฯ (๑) เอโกติ
อสหาโย ฯ วูปกฏโติ วตฺถุกาเมหิ กิเลสกาเมหิ จ กาเยน
เจว จิตฺเตน จ วูปกฏโ ฯ อปฺปมตฺโตติ กมฺมฏาเน สตึ
อวิชหนฺโต ฯ อาตาปติ กายิกเจตสิกวีริยาตาเปน อาตาปวา ฯ
อาตาเปติ กิเลเสติ อาตาโป วีริย ฯ ปหิตตฺโตติ กาเย เจว
# ๑. สี. ครหนฺโต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๒๖๐
ชีวิเต จ อนเปกฺขตาย เปสิตตฺโต วิสฺสฏอตฺตภาโว นิพฺพาเน
วา เปสิตจิตฺโต ฯ น จิรสฺเสวาติ กมฺมฏานารมฺภโต นจิเรเนว ฯ
ยสฺสตฺถายาติ ยสฺส อตฺถาย ฯ กุลปุตฺตาติ ทุวิธา กุลปุตฺตา
ชาติกุลปุตฺตา จ อาจารกุลปุตฺตา จ อยมฺปน อุภยถาป
กุลปุตฺโต ฯ สมฺมเทวาติ เหตุนา จ การเณน จ ฯ อคารสฺมาติ
ฆรโต ฯ อนคาริยนฺติ ปพฺพชฺช ฯ กสิวณิชฺชาทิกมฺม หิ
อคารสฺส หิตนฺติ อคาริย นาม ต เอตฺถ นตฺถีติ ปพฺพชฺชา
อนคาริยาติ วุจฺจติ ฯ ปพฺพชนฺตีติ อุปคจฺฉนฺติ ฯ ตทนุตฺตรนฺติ
ต อนุตฺตร ฯ พฺรหฺมจริยปริโยสานนฺติ มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส
ปริโยสานภูต อรหตฺตผล ตสฺส หิ อตฺถาย กุลปุตฺตา
อิธ ปพฺพชนฺติ ฯ ทิฏเว ธมฺเมติ ตสฺมึเยว อตฺตภาเว ฯ
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวาติ อตฺตนาเยว ปฺาย ปจฺจกฺข
กตฺวา อปรปจฺจเยน ตฺวาติ อตฺโถ ฯ อุปสมฺปชฺช วิหาสีติ
ปาปุณิตฺวา สมฺปาเทตฺวา วา วิหาสิ ฯ เอว วิหรนฺโตว ขีณา
ชาติ ฯเปฯ อพฺภฺาสีติ ฯ อิมินา[๑] ปจฺจเวกฺขณภูมิ ทสฺสิตา ฯ
ตตฺถ ขีณา ชาตีติ น ตาวสฺส อตีตา ชาติ ขีณา
ปุพฺเพว ขีณตฺตา น(๒) อนาคตา ปุพฺเพ เจว เอตรหิ จ
อนาคตตฺตาเอว (๒) น ปจฺจุปฺปนฺนา วิชชฺ มานตฺตา ฯ มคฺคสฺส ปน
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. สี. ปุพฺเพ เจว เอตรหิ จ
# อนาคตฺตา เอว ฯ ม. น อนาคตา อนาคตตฺตา เอว ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๖๑
อภาวิตตฺตา ยา เอกจตุปฺจโวการภเวสุ เอกจตุปฺจกฺขนฺธปฺปเภทา ชาติ อุปฺปชฺเชยฺย สา มคฺคสฺส ภาวิตตฺตา อนุปฺปาทธมฺมต อาปชฺชเนน ขีณา ฯ ต โส มคฺคภาวนาย ปหีนกิเลเส ปจฺจเวกฺขิตฺวา กิเลสาภาเวน วิชฺชมานมฺป กมฺม อายตึ
อปฺปฏิสนฺธิก โหตีติ ชานเนน อพฺภฺาสิ ฯ วุสิตนฺติ วุฏ
ปริวุตฺถ กต จริต นิฏิตนฺติ (๑) อตฺโถ ฯ พฺรหฺมจริยนฺติ มคฺคพฺรหฺมจริย ฯ ปุถุชชฺ นกลฺยาณเกน หิ สทฺธึ สตฺต เสกฺขา
พฺรหฺมจริยวาส วสนฺติ นาม ขีณาสโว วุตฺถวาโส (๓) ตสฺมา
โส อตฺตโน พฺรหฺมจริยวาส ปจฺจเวกฺขนฺโต วุสิต พฺรหฺมจริยนฺติ อพฺภฺาสิ ฯ กต กรณียนฺติ จตูสุ สจฺเจสุ จตูหิ
มคฺเคหิ ปริฺาปหานสจฺฉิกิริยาภาวนาวเสน โสฬสวิธมฺป
กิจฺจ นิฏาปต ฯ ปุถุชชฺ นกลฺยาณกาทโย หิ ต กิจฺจ กโรนฺติ
นาม ขีณาสโว กตกรณีโย ตสฺมา โส อตฺตโน กรณีย
ปจฺจเวกฺขนฺโต กต กรณียนฺติ อพฺภฺาสิ ฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ
อิทานิ ปุน อิตฺถภาวาย เอว โสฬสกิจฺจภาวาย กิเลสกฺขยาย
วา มคฺคภาวนากิจฺจ เม นตฺถีติ อพฺภฺาสิ ฯ นาปร
อิตฺถตฺตายาติ วา อิตฺถภาวา(๒) อิมสฺมา เอวมฺปการา วตฺตมานกฺขนฺธสนฺตานา อปร ขนฺธสนฺตาน มยฺห นตฺถิ อิเม ปน
ปฺจกฺขนฺธา ปริฺาตา ติฏนฺติ ฉินฺนมูลกา วิย รุกฺขา เต
# ๑. ม. นิฏ าปตนฺติ ฯ ๒. ม. อิตฺถภาวโต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๒๖๒
จริมกจิตฺตนิโรเธน อนุปาทาโน วิย ชาตเวโท นิพฺพายิสฺสนฺติ
อปณฺณตฺติกภาว คมิสฺสนฺตีติ อพฺภฺาสิ ฯ อฺตโรติ เอโก ฯ
อรหนฺตาน(๑) ภควโต สาวกาน [๒] อรหนฺตาน อพฺภนฺตโร เอโก มหาสาวโก
จ อโหสีติ อตฺโถ ฯ
อฺตรา เทวตาติ อธิคตมคฺคา เอกา พฺรหฺมเทวตา ฯ
สา หิ สย อเสกฺขตฺตา อเสกฺขวิสย อพฺภฺาสิ ฯ เสกฺขา
หิ ต ต เสกฺขวิสย ปุถชุ ชฺ นา จ อตฺตโน ปุถุชชฺ นวิสยเมว
ชานนฺติ ฯ อภิกฺกนฺตาย รตฺติยาติ ปริกฺขีณาย รตฺติยา ฯ
มชฺฌิมยาเมติ อตฺโถ ฯ อภิกฺกนฺตวณฺณาติ อติอุตฺตมวณฺณา ฯ
เกวลกปฺปนฺติ อนวเสเสน สมนฺตโต ฯ โอภาเสตฺวาติ อตฺตโน
ปภาย จนฺโท วิย สูรโิ ย วิย จ เชตวน เอโกภาส กตฺวา ฯ
เตนุปสงฺกมีติ อายสฺมโต นนฺทสฺส อรหตฺตปฺปตฺตึ วิทิตฺวา
ปติโสมนสฺสชาตา ต ภควโต ปฏิเวเทสฺสามีติ อุปสงฺกมิ ฯ
อาสวาน ขยาติ เอตฺถ อาสวนฺตีติ อาสวา จกฺขุทฺวาราทีหิ ปวตฺตนฺตีติ อตฺโถ ฯ อถวา อาโคตฺรภภ อาภวคฺค
วา สวนฺตีติ อาสวา เอเต ธมฺเม เอตฺจ โอกาส อนฺโต
กริตฺวา ปวตฺตนฺตีติ อตโถ ฯ จิรปาริวาสิยฏเน มทิราทิอาสวา วิยาติ อาสวา ฯ ปุริมา ภิกฺขเว โกฏิ น ปฺายติ
อวิชฺชายาติอาทิวจเนหิ (๓) เตส จิรปาริวาสิยตา เวทิตพฺพา ฯ
# ๑. ม. อรหตนฺติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อรหนฺตานนฺติ
# ทิสฺสติ ฯ ๓. องฺ. ทสก. ๒๔/๖๑/๑๒๐ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๖๓
อถวา อายตึ สสารทุกฺข สวนฺติ ปสวนฺตีติป อาสวา ฯ
ปุริโม เจตฺถ อตฺโถ กิเลเสสุ ยุชฺชติ ปจฺฉิโม กมฺเมป ฯ
น เกวลฺจ กมฺมกิเลสา เอว อาสวา อถ โข นานปฺปการา
อุปทฺทวาป ฯ ตถา หิ นาห จุนฺท ทิฏ ธมฺมิกานเยว อาสวาน
สวราย ธมฺม เทเสมีติ (๑) เอตฺถ วิวาทมูลภูตา กิเลสา อาสวาติ
อาคตา ฯ
เยน เทวูปปตฺยสฺส คนฺธพฺโพ วา วิหงฺคโม
ยกฺขตฺต เยน คจฺเฉยฺย มนุสฺสตฺตฺจ อพฺพเช
เต มยฺห อาสวา ขีณา วิทฺธสฺตา วินลีกตาติ (๒)
เอตฺถ เตภูมิก กมฺม อวเสสา จ อกุสลา ธมฺมา อาสวาติ
อาคตา ฯ ทิฏธมฺมิกาน อาสวาน สวราย สมฺปรายิกาน
อาสวาน ปฏิฆาตายาติ (๓) ปรูปฆาตวิปฺปฏิสารวธพนฺธาทโย เจว
อปายทุกฺขภูตา จ นานปฺปการา อุปทฺทวา ฯ เต ปเนเต อาสวา
วินเย ทิฏธมฺมิกาน อาสวาน สวราย สมฺปรายิกาน อาสวาน
ปฏิฆาตายาติ (๓) ทฺวิธา อาคตา ฯ สฬายตเน ตโยเม อาวุโส
อาสวา กามาสโว ภวาสโว อวิชชฺ าสโวติ (๔) ติธา อาคตา
ตถา อฺเสุ จ สุตฺตนฺเตสุ ฯ อภิธมฺเม เตเยว ทิฏาสเวน
สทฺธึ จตุธา อาคตา ฯ นิพฺเพธิกปริยาเย อตฺถิ ภิกขฺ เว อาสวา
# ๑. ที. ปา. ๑๑/๑๑๓/๑๔๒ ฯ ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๖/๕๐ ฯ
# ๓. วิ. มหาวิ. ๑/๒๐/๓๗ ฯ ๔. ที. ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๒๘ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๒๖๔
นิรยคามินิยาติอาทินา (๑) ปฺจธา อาคตา ฯ ฉกฺกนิปาเต อตฺถิ
ภิกฺขเว อาสวา สวราย ปหาตพฺพาติอาทินา (๒) นเยน ฉธา
อาคตา ฯ สพฺพาสวปริยาเย (๓) เตเยว ทสฺสนปหาตพฺเพหิ สทฺธึ
สตฺตธา อาคตา ฯ อิธ ปน อภิธมฺมนเยน จตฺตาโร อาสวา
เวทิตพฺพา ฯ
ขยาติ เอตฺถ ปน โย อาสวาน ขโย เภโท ปริเภโทติอาทีสุ อาสวาน สรสเภโท อาสวกฺขโยติ วุตฺโต ฯ ชานโต
อห ภิกฺขเว ปสฺสโต อาสวาน ขย วทามีติอาทีสุ (๔) อาสวาน
อายตึ อนุปฺปาโท อาสวกฺขโยติ วุตฺโต ฯ
เสกฺขสฺส สิกฺขมานสฺส อุชมุ คฺคานุสาริโน
ขยสฺมึ ปม าณ ตโต อฺา อนนฺตราติ
อาทีสุ (๕) มคฺโค อาสวกฺขโยติ วุตฺโต ฯ อาสวกฺขยา(๖) สมโณ
โหตีติอาทีสุ (๗) ผล
ปรวชฺชานุปสฺสิสฺส นิจฺจ อุชฺฌานสฺิโน
อาสวา ตสฺส วฑฺฒนฺติ อารา โส อาสวกฺขยาติอาทีสุ (๘) นิพฺพาน ฯ อิธ ปน อาสวาน อจฺจนฺตกฺขโย อนุปฺปาโท
วา มคฺโค วา อาสวาน ขโยติ วุตฺโต ฯ
# ๑. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๓๔/๔๖๓ ฯ ๒. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๒๙/๔๓๔ ฯ
# ม. มู. ๑๒/๒๒/๑๓ ฯ ๓. ม. มู. ๑๒/๑๐-๑๙/๑๒-๒๐ ฯ
# ๔. ม. มู. ๑๒/๑๑/๑๒ ฯ ๕. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๘๒/๓๑๐ ฯ
# ๖. ม. อาสวาน ขยา ฯ ๗. ม. มู. ๑๒/๔๘๒/๕๑๘ ฯ
# ๘. ขุ. ธ. ๒๕/๒๘/๔๙ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๖๕
อนาสวนฺติ ปฏิปฺปสฺสทฺธิวเสน สพฺพโส ปหีนาสว ฯ
เจโตวิมุตฺตินฺติ อรหตฺตผลสมาธึ ฯ ปฺาวิมุตฺตินฺติ อรหตฺตผลปฺ ฯ อุภยวจน มคฺเค วิย ผเลป สมถวิปสฺสนาน ยุคนนฺธภาวทสฺสนตฺถ ฯ าณนฺติ สพฺพฺุตาณ ฯ
เทวตาย วจนสมนนฺตรเมว ตถา(๑) นุ โขติ อาวชฺเชนฺตสฺส
ภควโตป ปจฺจเวกฺขโต(๒) าณ อุปฺปชฺชิ นนฺเทน อรหตฺต
สจฺฉิกตนฺติ ฯ โส หิ อายสฺมา สหายกภิกฺขูหิ ตถา อุปฺปณฺฑิยมาโน (๓) ภาริย วต กต โยห เอว สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย ปพฺพชิตฺวา อจฺฉราน ปฏิลาภาย สตฺถาร ปาฏิโภค
อกาสินฺติ อุปฺปนฺนสเวโค หิโรตฺตปฺป ปจฺจุปฏเปตฺวา ฆเฏนฺโต
วายมนฺโต อรหตฺต ปตฺวา จินฺเตสิ ยนฺนูนาห ภควนฺต เอตสฺมา
ปฏิสฺสวา โมเจยฺยนฺติ ฯ โส ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา อตฺตโน
อธิปฺปาย สตฺถุ อาโรเจสิ ฯ เตน วุตฺต อถ โข อายสฺมา
นนฺโท ฯเปฯ เอตสฺมา ปฏิสฺสวาติ ฯ
ตตฺถ ปฏิสฺสวาติ ปาฏิโภคปฏิสฺสวา อจฺฉราน ปฏิลาภาย
อห ปฏิภูโตติ ปฏิฺาย ฯ
อถสฺส ภควา ยสฺมา ตยา อฺา อาราธิตาติ าตเมต มยา เทวตาป เม อาโรเจสิ ตสฺมา นาห ปฏิสฺสวา
อิทานิ โมเจตพฺโพ อรหตฺตปฺปตฺติยาว โมจิตตฺตาติ อาห ฯ เตน
# ๑. ม. กถ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. อุปฺปณฺฑิยมาโน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๒๖๖
วุตฺต ยเทว โข เต นนฺทาติอาทิ ฯ
ตตฺถ ยเทวาติ ยทา เอว ฯ เตติ ตว ฯ มุตฺโตติ ปมุตฺโต ฯ
อิท วุตฺต โหติ ยสฺมึเยว กาเล อาสเวหิ ตว จิตฺต วิมุตฺต
อถ อนนฺตรเมวาห ตโต ปาฏิโภคโต มุตฺโตติ ฯ
โสป อายสฺมา วิปสฺสนากาเลเยว ยเทวาห อินฺทฺริยาสวร
นิสฺสาย อิม วิปฺปการ ปตฺโต ตเมว สุฏุ นิคฺคเหสฺสามีติ
อุสฺสาหชาโต พลวหิโรตฺตปฺโป ตตฺถ จ กตาธิการตฺตา
อินฺทฺริยสวเร อุกฺกฏปฏิปทมฺป (๑) อคมาสิ ฯ วุตฺตเฺหต
สเจ ภิกฺขเว นนฺทสฺส ปุรตฺถิมา ทิสา อาโลเกตพฺพา
โหติ สพฺพ เจตโส สมนฺนาหริตฺวา นนฺโท ปุรตฺถมิ  ทิส
อาโลเกติ เอว เม ปุรตฺถมิ  ทิส อาโลกยโต [๒] อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุนฺติ อิติ(๓)
โส ตตฺถ สมฺปชาโน โหติ ฯ
สเจ ภิกฺขเว นนฺทสฺส ปจฺฉิมา ฯเปฯ อุตฺตรา ฯ
ทกฺขิณา ฯ อุทฺธ อโธ ฯ อนุทิสา อาโลเกตพฺพา โหติ สพฺพ
เจตโส สมนฺนาหริตฺวา ต(๔) อนุทิส อาโลเกติ เอว เม ฯเปฯ
สมฺปชาโน โหตีติ (๕) ฯ
เตเนว ต อายสฺมนฺต สตฺถา เอตทคฺค ภิกฺขเว มม
# ๑. สี. อุกกฺ สปารมึ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท ทิสฺสติฯ
# ๓. ม. อิตหิ ฯ ๔. ม. นนฺโท ฯ ๕. องฺ. อฏก. ๒๓/๙๙/๑๖๙ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๖๗
สาวกาน ภิกฺขูน อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาราน ยทิท นนฺโทติ (๑)
เอตทคฺเค เปสิ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต อายสฺมโต นนฺทสฺส สพฺพาสเว
เขเปตฺวา สุขาทีสุ ตาทิภาวปฺปตฺติสงฺขาตมตฺถ สพฺพาการโต
วิทิตฺวา ฯ อิม อุทานนฺติ ตทตฺถวิภาวน อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ ยสฺส ติณฺโณ กามปงฺโกติ (๒) เยน อริยปุคฺคเลน
อริยมคฺคเสตุนา สพฺโพ ทิฏิปงฺโก สสารปงฺโก เอว วา
นิพฺพานปารคมเนน ติณฺโณ ฯ มทฺทโิ ต กามกณฺฏโกติ เยน
สตฺตาน วิชฺฌนโต กามกณฺฏโกติ ลทฺธนาโม สพฺโพ กิเลสกาโม
สพฺโพ กามวิสูโก อคฺคาณทณฺเฑน มทฺทิโต ภคฺโค อนวเสสโต
มถิโต ฯ โมหกฺขยมนุปฺปตฺโตติ เอวมฺภูโต จ ทุกขฺ าทิวิสยสฺส
สพฺพสฺส สมฺโมหสฺส เขปเนน โมหกฺขย ปตฺโต อรหตฺตผล
นิพฺพานฺจ อนุปฺปตฺโต ฯ สุขทุกฺเขสุ น เวธตี ส ภิกฺขูติ โส
ภินฺนกิเลโส ภิกฺขุ อิฏารมฺมณสมาโยคโต อุปฺปนฺเนสุ สุเขสุ
อนิฏารมฺมณสมาโยคโต อุปฺปนฺเนสุ ทุกฺเขสุ จ น เวธติ
น กมฺปติ ตนฺนิมิตฺต จิตฺตวิการ นาปชฺชติ ฯ สุขทุกฺเขสูติ จ
เทสนามตฺต สพฺเพสุป โลกธมฺเมสุ น เวธตีติ เวทิตพฺพ ฯ
ทุติยสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๙/๓๒ ฯ ๒. ม. ยสฺส นิตฺติณฺโณ ปงฺโกติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๒๖๘
ยโสชสุตฺตวณฺณนา
ตติเย ยโสชปฺปมุขานีติ เอตฺถ ยโสโชติ ตสฺส เถรสฺส
นาม ต ปุพพฺ งฺคม กตฺวา ปพฺพชิตตฺตา วิจรณโต จ
ตานิ ปฺจ ภิกฺขุสตานิ ยโสชปฺปมุขานีติ วุตฺตานิ ฯ
เตส อย ปุพฺพโยโค อตีเต กิร กสฺสปทสพลสฺส สาสเน
อฺตโร ภิกฺขุ อารฺโก อรฺเ ปฏิปาสาเณ กตปณฺณกุฏิย วิหรติ ฯ ตสฺมิฺจ สมเย ปฺจสตา โจรา คามฆาตกาทีนิ
กตฺวา โจริกาย ชีวนฺตา โจรกมฺม กตฺวา ชนปทมนุสฺเสหิ
อนุพทฺธา ปลายนฺตา อรฺ ปวิสิตฺวา ตตฺถ กิฺจิ คหณ
วา ปฏิสรณ วา อปสฺสนฺตา อวิทูเร ต ภิกฺขุ ปาสาเณ
นิสินฺน ทิสฺวา วนฺทิตฺวา ต ปวตฺตึ อาจิกฺขิตฺวา อมฺหาก
ภนฺเต ปฏิสรณ โหถาติ ยาจึสุ ฯ เถโร ตุมฺหาก สีลสทิส
ปฏิสรณ นตฺถิ สพฺเพ ปฺจ สีลานิ สมาทิยถาติ อาห ฯ
เต สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา สีลานิ สมาทิยึสุ ฯ เถโร ตุเมฺห อิทานิ
สีเลสุ ปติฏ ิตา (๑)อตฺตโน ชีวิต วินสฺสนฺเตสุป มา หึสเนน
สงฺโกปยิตฺถาติ (๑) กกจูปมวิธึ (๒) อาจิกฺขิ ฯ เต สาธูติ สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ
อถ เต ชานปทา ต สมฺปตฺตา อิโต จิโต จ คเวสนฺตา เต
โจเร ทิสฺวา สพฺเพว ชีวิตา โวโรเปสส ฯ เต เตสุ มโนปโทสมตฺตมฺป อกตฺวา อขณฺฑสีลา(๓) กาล กตฺวา กามาวจรเทเวสุ
# ๑. ม. อตฺตโน ชีวิต วินาสยนฺเตสุป มา มน ปโทสยิตฺถาติ ฯ
# ๒. ม. มู. ๑๒/๒๖๓-๒๗๓/๒๔๘-๒๖๐ ฯ ๓. ม. อกฺขณฺฑสีลา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ยโสชสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๖๙
นิพฺพตฺตึสุ ฯ เตสุ เชฏโจโร เชฏเทวปุตฺโต อโหสิ อิตเร
ตสฺเสว ปริวารา ฯ
เต อปราปร สสรนฺตา เอก พุทธฺ นฺตร เทวโลเก
เขเปตฺวา อมฺหาก ภควโต กาเล เทวโลกโต จวิตฺวา เชฏเทวปุตฺโต สาวตฺถินครทฺวาเร เกวฏฏคาเม ปฺจสตกุลคามเชฏกสฺส เกวฏฏสฺส ปุตฺโต หุตฺวา นิพฺพตฺติ ยโสโชติสฺส นาม
อกสุ ฯ อิตเรป อวเสสเกวฏฏาน ปุตฺตา หุตฺวา นิพฺพตฺตึสุ ฯ
เต ปุพฺพสนฺนิวาเสน สพฺเพป สหายกา หุตฺวา สห ปสุ
กีฬิต กีฬนฺตา อนุปุพฺเพน วยปฺปตฺตา อเหสส ยโสโช เตส อคฺโค
อโหสิ ฯ เต สพฺเพว เอกโต หุตฺวา ชาลานิ คเหตฺวา
นทิตฬากาทีสุ มจฺเฉ พนฺธนฺตา วิจรนฺติ ฯ
อเถกทิวส อจิรวติยา นทิยา ชาเล ขิตฺเต สุวณฺณวณฺโณ
มจฺโฉ อนฺโตชาเล ปาวิสิ ต ทิสฺวา สพฺเพป เกวฏฏา
อมฺหาก ปุตฺตา มจฺเฉ พนฺธนฺตา สุวณฺณวณฺณ มจฺฉ พนฺธึสูติ
หฏตุฏา อเหสส ฯ อถ เต ปฺจสตาป สหายกา มจฺฉ
นาวาย ปกฺขิปตฺวา นาว อุกฺขิปตฺวา รฺโ ทสฺเสสส ฯ ราชา
ต ทิสฺวา ภควา เอตสฺส สุวณฺณวณฺณการณ ชานิสฺสตีติ มจฺฉ
คาหาเปตฺวา ภควโต ทสฺเสสิ ฯ สตฺถา อย กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส สาสเน โอสกฺกมาเน ปพฺพชิตฺวา มิจฺฉาปฏิปชฺชนฺโต สาสน โอสกฺกาเปตฺวา นิรเย นิพฺพตฺโต เอก
พุทฺธนฺตร นิรเย ปจฺจิตฺวา ตโต จุโต อจิรวติย มจฺโฉ หุตฺวา
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๒๗๐
นิพฺพตฺโตติ วตฺวา ตสฺส มาตุภคินีนฺจ นิรเย นิพฺพตฺตภาว
ตสฺส ภาติกตฺเถรสฺส ปรินิพฺพุตภาวฺจ เตเนว กถาเปตฺวา
อิมิสฺสา อฏุปฺปตฺติยา กปลสุตฺต เทเสสิ ฯ
สตฺถุ เทสน สุตฺวา เต ปฺจสตา เกวฏฏปุตตฺ า สเวคชาตา หุตฺวา ภควโต สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา อุปสมฺปนฺนา หุตฺวา
วิเวกวาส วสนฺตา ภควนฺต ทสฺสนาย อาคมึสุ ฯ เตน วุตฺต
เตน โข ปน สมเยน ยโสชปฺปมุขานิ ปฺจมตฺตานิ ภิกฺข-ุ
สตานีติอาทิ ฯ
ตตฺถ เตธาติ เต อิธ ฯ เนวาสิเกหีติ นิพทฺธวาส
วสมาเนหิ ฯ ปฏิสมฺโมทมานาติ เนวาสิกภิกฺขูหิ กจฺจาวุโส
ขมนียนฺติอาทินา ปฏิสนฺถารวเสน สมฺโมทนาย กตาย อาม
อาวุโส ขมนียนฺติอาทินา [๑] ปุน สมฺโมทมานา เตหิ สทฺธึ
สมปฺปวตฺตโมทา ฯ เสนาสนานิ ปฺาปยมานาติ อาจริยุปชฺฌายาน
อตฺตโน จ ปาปุณกานิ เสนาสนานิ ปุจฺฉิตฺวา เตหิ เนวาสิเกหิ
เตส อิท ตุมหฺ าก อาจริยาน อิท ตุมหฺ าก อุปชฺฌายาน
อิท ตุมฺหาก ปาปุณาตีติ เสนาสนานิ สวิธาเปตฺวา อตฺตนา ว
ตตฺถ คนฺตฺวา ทฺวารกวาฏานิ วิวริตฺวา มฺจปกฏสารกาทีนิ
นีหริตฺวา ปปฺโผเฏตฺวา ยถาาน ปนาทิวเสน ปฺาเปนฺตา
จ ฯ ปตฺตจีวรานิ ปฏิสามยมานาติ ภนฺเต อิม เม ปตฺต
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปุนาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ยโสชสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๗๑
เปถ อิท จีวร อิท ถาลก อิท อุทกตุมฺพ อิท เม
กตฺตรยฏินฺติ เอว สมณปริกฺขาร สงฺโคปยมานา ฯ อุจฺจาสทฺทา มหาสทฺทาติ อุทฺธ คตฏเน อุจฺโจ สทฺโท เยสนฺเต
อุจฺจาสทฺทา อการสฺส อาการ กตฺวา ฯ สมนฺตโต ปตฺถตฏเน
มหนฺโต สทฺโท เยสนฺเต มหาสทฺทา ฯ เกวฏฏา มฺเ
มจฺฉวิโลเปติ เกวฏฏา วิย มจฺฉวิลุมฺปเน ฯ ยถา นาม เกวฏฏา
อุทเก วฏฏนโต มจฺฉคฺคหณตฺถ ปวตฺตนโต เกวฏฏาติ ลทฺธนามา มจฺฉพนฺธา มจฺฉคฺคหณตฺถ ชเล ชาล ปกฺขิปตฺวา
ปวิฏโ น ปวิฏโ คหิโต น คหิโตติอาทินา อุจฺจาสทฺทมหาสทฺทา โหนฺติ ฯ ยถา จ เต มจฺฉปจฺฉิอาทีนิ ปตฏาเน
มหาชเน คนฺตฺวา มยฺห เอก มจฺฉ เทถ มยฺห เอก มจฺฉผาล(๑)
เทถ อมุกสฺส ทินฺโน มหนฺโต มยฺห ขุทฺทโกติอาทีนิ วตฺวา
วิลุมฺปมาเน เตส ปฏิเสธนาทิวเสน อุจฺจาสทฺทมหาสทฺทา จ
โหนฺติ เอวเมเต ภิกฺขูติ ทสฺเสติ ฯ
เตเตติ เต เอเต ฯ กินฺนูติ กิสฺส นุ กิมตฺถ นูติ
อตฺโถ ฯ เตเมติ เต อิเม ฯ ปณาเมมีติ นีหรามิ ฯ โวติ เต
ตุเมฺห ฯ (๒) น โว มม สนฺติเก วตฺถพฺพนฺติ ตุเมฺหหิ มยฺห
สนฺติเก น วสิตพฺพ ฯ เย ตุเมฺห มาทิสสฺส พุทฺธสฺส วสนฏาน
อาคนฺตฺวา เอว มหาสทฺท กโรถ อตฺตโน ธมฺมตาย วสนฺตา
# ๑. สี. มจฺฉมาล ฯ ๒. ม. โวติ ตุมเฺ ห ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๒๗๒
กึ นาม สารุปฺป กริสฺสถ ตุมฺหาทิสาน มม สนฺติเก วสนกิจฺจ
นตฺถีติ ทีเปติ ฯ
เอว ปณามิเตสุ จ ภควตา เตสุ เอกภิกฺขุป ภควา
ตุเมฺห มหาสทฺทมตฺตเกน อเมฺห ปณาเมถาติ วา อฺ วา
กิฺจิ ปฏิวจน อวตฺวา พุทฺธคารเวน สพฺเพ ภควโต วจน
สมฺปฏิจฺฉนฺตา เอว ภนฺเตติ วตฺวา นิกขฺ มึสุ ฯ เอว ปน เตส
อโหสิ มย สตฺถาร ปสฺสิสฺสาม ธมฺม โสสฺสาม สตฺถุ สนฺติเก
วสิสฺสามาติ อาคตา เอวรูปสฺส ปน ครุโน สตฺถุ สนฺติก
อาคนฺตฺวา มหาสทฺท กริมฺหา อมฺหากเมว โทโสย ปณามิตมฺหา
ตโต น ลทฺธ สตฺถุ สนฺติเก วตฺถถ สมนฺตปาสาทิก สุวณฺณวณฺณ สรีร โอโลเกตต มธุรสฺสเรน เทสิต ธมฺม โสตุนฺติ ฯ
เต พลวโทมนสฺสชาตา หุตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ
สสาเมตฺวาติ สุคุตฺต กตฺวา ฯ วชฺชีติ เอวนามโก ชนปโท
วชฺชี นาม ชานปทิโน ราชกุมารา เตส นิวาโส เอโกป
ชนปโท รุฬหฺ ีวเสน วชฺชเี ตฺวว วุจฺจติ ฯ เตน วุตฺต วชฺชีสูติ ฯ
วคฺคุมุทาติ เอวนามา โลกสฺส ปฺุสมฺมตา เอกา นที ฯ
วคฺคมุทาติป ปาโ ฯ อตฺถกาเมนาติ กิฺจิ ปโยชน อนเปกฺขิตฺวา
อตฺถเมว อิจฺฉนฺเตน ฯ หิเตสินาติ อตฺถ อิจฺฉนฺเตน กินฺติ
เม สาวกา วฏฏทุกฺขา ปริมุจฺเจยฺยุนฺติ ตสฺส อตฺถสงฺขาตสฺส
อตฺถสฺส วา เหตุภูตสฺส หิตสฺส เอสนสีเลน ฯ ตโต เอว อตฺตโน
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*เลมที่ ๑๙ ยโสชสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๗๓
สรีรเขท อคเณตฺวา ทูเรป เวเนยฺยสนฺติก คนฺตฺวา อนุกมฺปนโต
อนุกมฺปเกน ฯ ตเมว อนุกมฺป อุปาทาย มย ปณามิตา น
อตฺตโน เวยฺยาวจฺจาทิปจฺจาสึสาย ฯ ยสฺมา ธมฺมครุโน พุทฺธา
ภควนฺโต สมฺมาปฏิปตฺติยาว ปูเชตพฺพา เย อุจฺจาสทฺทกรณมตฺเตป ปณาเมนฺติ ตสฺมา หนฺท มย อาวุโส ตถา
วิหาร กปฺเปม สพฺพตฺถ สติสมฺปชฺโยเคน อปณฺณกปฺปฏิปท
ปูเรนฺตา ยถาคหิต กมฺมฏาน มตฺถก ปาเปนฺตา จตุอิริยาปถวิหาร กปฺเปม วิหราม ฯ ยถา โน วิหรตนฺติ ยถา อเมฺหสุ
วิหรนฺเตสุ ภควา อตฺตมโน อสฺส สมฺมาปฏิปตฺติปูชาย อาราธิโต
ภเวยฺยาติ ฯ อตฺโถ ฯ เตเนวนฺตรวสฺเสนาติ ตสฺมึเยว อนฺตรวสฺเส
มหาปวารณ อนติกฺกมิตฺวาว ฯ สพฺเพเยว ติสฺโส วิชฺชา
สจฺฉากสูติ สพฺเพเยว เต ปฺจสตา ภิกฺขู ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ ทิพฺพจกฺขุาณ อาสวกฺขยาณนฺติ อิมา ติสฺโส
ปุพฺเพนิวุตฺถกฺขนฺธปฏิจฺฉาทกโมหกฺขนฺธาทีน วินิวิชฺฌนฏเน วิชฺชา
อตฺตปจฺจกฺขา อกสุ ฯ โลกิยาภิฺาสุ อิมาเยว เทฺว อภิฺา
อาสวกฺขยาณสฺส พหูปการา น ตถา ทิพฺพโสตเจโตปริยอิทฺธิวิธาณานีติ ทสฺสนตฺถ วิชฺชาตฺตยเมตฺถ(๑) เตส ภิกฺขูน
อธิคมทสฺสนวเสน อุทฺธฏ ฯ ตถา หิ เวรฺชสุตฺเต(๒) ภควา
เวรฺชพฺราหฺมณสฺส อตฺตโน อธิคม ทสฺเสนฺโต วิชฺชาตฺตยเมว
# ๑. ม. วิชชฺ ตฺตยเมเวตฺถ ฯ ๒. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๑/๑๗๔ ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 274

*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๒๗๔
เทเสสิ น ทิพฺพโสตาณาทีน อภาวโต ฯ เอว เตสมฺป ภิกฺขูน
วิชฺชมานานิป ทิพฺพโสตาณาทีนิ น อุทฺธฏานิ ฯ ฉฬภิฺา
หิ เต ภิกฺขู ฯ เอวฺจ กตฺวา วคฺคุมุทาย นทิยา ตีเร
อนฺตรหิตา มหาวเน กูฏาคารสาลาย ภควโต สมฺมุเข
ปาตุรหสูติ(๑) เตส ภิกฺขนู  อิทฺธิวฬฺชน วกฺขติ ฯ
ยถาภิรนฺตนฺติ ยถาภิรตึ ยถาชฺฌาสย ฯ พุทธฺ าน หิ
เอกสฺมึ าเน วสนฺตาน ฉายูทกวิปตฺตึ วา อผาสุกเสนาสน
วา มนุสฺสาน อสฺสทฺธาทิภาว วา อาคมฺม อนภิรติ นาม
นตฺถิ ฯ เตส สมฺปตฺติยา ผาสุ วิหรามาติ จิรวิหาโรป นตฺถิ ฯ
ยตฺถ ปน ภควติ วิหรนฺเต มนุสฺสา สรเณสุ วา ปติฏหนฺติ
สีลานิ วา สมาทิยนฺติ ปพฺพชนฺติ โสตาปตฺติมคฺคาทีนิ วา
ปาปุณนฺติ สตฺถา ตาสุ สมฺปตฺตีสุ เตส ปติฏาปนตฺถ
วสติ ตทภาเว ปกฺกมติ ฯ ตทา หิ สาวตฺถิย กตฺตพฺพพุทฺธกิจฺจ นาโหสิ ฯ เตน วุตฺต อถ โข ภควา สาวตฺถิย
ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน เวสาลี เตน จาริก ปกฺกามีติ ฯ
จาริกฺจรมาโนติ อทฺธานคมน คจฺฉนฺโต ฯ จาริกา จ
นาเมสา ภควโต ทุวิธา ตุริตจาริกา อตุริตจาริกาติ ฯ ตตฺถ
ถูเรป โพธเนยฺยปุคฺคล ทิสฺวา ตสฺส โพธนตฺถ สหสา คมน
ตุริตจาริกา นาม สา มหากสฺสปปจฺจุคฺคมนาทีสุ ทฏพฺพา ฯ
# ๑. ม. ปาตุรเหสุนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ยโสชสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๗๕
ยา ปน คามนิคมราชธานีปฏิปาฏิยา เทวสิก โยชนฑฺฒโยชนวเสน ปณฺฑปาตจริยาทีหิ โลก อนุคคฺ ณฺหนฺโต คจฺฉติ อย
อตุริตจาริกา นาม อยเมว อิธาธิปฺเปตา ฯ ตทวสรีติ
เตน อวสริ ต วา อวสริ ฯ ตตฺถ อวสริ ปาวิสีติ อตฺโถ ฯ
ตตฺราติ ตสฺส ฯ สุทนฺติ นิปาตมตฺต ฯ เวสาลิยนฺติ ติกฺขตฺตุ
วิสาลีภูตตฺตา (๑) เวสาลีติ ลทฺธนาเม ลิจฺฉวิราชูน นคเร ฯ มหาวเนติ
มหาวน นาม สยชาต อโรปม สปริจฺเฉท มหนฺต วน ฯ
กปลวตฺถุสามนฺตา ปน มหาวน หิมวนฺเตน สห เอกาพทฺธ
อปริจฺเฉท หุตฺวา มหาสมุทฺท อาหจฺจ ิต ฯ อิท ตาทิส น
โหติ สปริจฺเฉท มหนฺต วนนฺติ มหาวน ฯ กูฏาคารสาลายนฺติ ตสฺมึ มหาวเน ภควนต อุทฺทิสฺส กเต อาราเม
กูฏาคาร อนฺโต กตฺวา หสวฏฏกจฺฉนฺเนน กตา สพฺพาการสมฺปนฺนา พุทฺธสฺส ภควโต คนฺธกุฏิ กูฏาคารสาลา นาม
ตสฺส กูฏาคารสาลาย ฯ วคฺคุมุทาตีริยานนฺติ วคฺคุมุทาตีรวาสีน ฯ เจตสา เจโต ปริจฺจ มนสิกริตฺวาติ อตฺตโน จิตฺเตน
เตส จิตฺต ปริจฺฉิชฺช มนสิกริตฺวา เจโตปริยาเณน วา
สพฺพฺุตาเณน วา เตหิ อธิคตวิเสส ชานิตฺวาติ อตฺโถ ฯ
อาโลกชาตา วิยาติ สฺชาตาโลกา วิย อิตร ตสฺเสว
เววจน ฯ จนฺทสหสฺสสูริยสหสฺเสหิ โอภาสิตา วิยาติ อตฺโถ ฯ
# ๑. สี. วิสาลีกตตฺตา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๒๗๖
ยสฺมา เต ยโสชปฺปมุขา ปฺจสตา ภิกฺขู สพฺพโส อวิชชฺ นฺธการวิธมเนน อาโลกภูตา โอภาสภูตา หุตฺวา วิหรนฺติ ตสฺมา
ภควา เตหิ ิตทิสาย อาโลกชาตา วิย เม อานนฺท เอสา
ทิสาติอาทินา วณฺณภณนาปเทเสน เต ภิกฺขู ปสสติ ฯ เตน
วุตฺต ยสฺส ทิสาย วคฺคุมุทาตีริยา ภิกฺขู วิหรนฺตตี ิ ฯ
อปฺปฏิกูลาติ น ปฏิกูลา มนาปา มโนหราติ อตฺโถ ฯ
ยสฺมึ หิ ปเทเส สีลาทิคุณสมฺปนฺนา มเหสิโน วิหรนฺติ ต
กิฺจาป อุกฺกูลวิกูลวิสมทุคฺคาการ อถ โข มนฺุ รมณียเมว ฯ
วุตฺตเฺหต
คาเม วา ยทิ วารฺเ นินฺเน วา ยทิ วา ถเล
ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ ต ภูมิรามเณยฺยกนฺติ ฯ
ปหิเณยฺยาสีติ เปเสยฺยาสิ ฯ สตฺถา อายสฺมนฺตาน ทสฺสนกาโมติ เตส ภิกฺขูน สนฺติเก ปเหณาการทสฺสน อิติ ภควา
ยทตฺถ เต ภิกฺขู ปณาเมสิ ตมตฺถ มตฺถกปฺปตฺต ทิสฺวา
อารทฺธจิตฺโต เตส ทสฺสนกามต เถรสฺส อาโรเจสิ ฯ เอว
กิรสฺส อโหสิ อห อิเม อุจฺจาสทฺทมหาสทฺทกรเณ ปณาเมสฺสามิ
อถ เต ภโทฺร อสฺสาชานิโย วิย กสาภิฆาเตน เตน โจทิตา
สเวคปฺปตฺตา มมาราธนตฺถ อรฺ ปวิสิตฺวา ฆเฏนฺตา
วายมนฺตา ขิปฺปเมว อรหตฺต สจฺฉิกริสฺสนฺตีติ ฯ อิทานิ เต
อคฺคผลปฺปตฺเต ทิสฺวา ตาย อรหตฺตปฺปตฺติยา อาราธิตจิตฺโต
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*เลมที่ ๑๙ ยโสชสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๗๗
เตส ทสฺสนกาโม หุตฺวา เอว ธมฺมภณฺฑาคาริก อาณาเปสิ ฯ
โส ภิกขฺ ูติ อานนฺทตฺเถเรน ตถา อาณตฺโต ฉฬภิฺโ เอโก ภิกฺขุ ฯ ปมุเขติ สมฺมุเข ฯ อาเนฺชสมาธินาติ
จตุตฺถชฺฌานปาทเกน อคฺคผลสมาธินา(๑) ฯ อรูปชฺฌานปาทเกนาติป วทนฺติ ฯ อาเนฺเชน สมาธินาติป ปาโ ฯ กสฺมา
ปน ภควา เตส ภิกฺขูน อาคมน ชานนฺโต ปฏิสนฺถาร
อกตฺวา สมาปตฺตึเยว สมาปชฺชิ เตส อตฺตนา สมาปนฺนสมาปตฺตึ ชานิตฺวา สมาปชฺชนตฺถ เตส ปุพฺเพ ปณามิตาน
อิทานิ อตฺตนา สมานสมฺโภคทสฺสนตฺถ อานุภาวทีปนตฺถ วินา
วจีเภเทน อฺพฺยากรณทีปนตฺถฺจ ฯ อปเร ปุพฺเพ
ปณามิตาน อิทานิ อตฺตโน สนฺติก อาคตาน อนุตฺตรสุขุปฺปาทเนน อนฺสาธารณปฏิสนฺถารกรณตฺถนฺติ ฯ เตป
อายสฺมนฺโต ภควโต อชฺฌาสย ตฺวา ตเยว สมาปตฺตึ
สมาปชฺชึสุ ฯ เตน วุตฺต กตเมน นุ โข ภควา วิหาเรน
เอตรหิ วิหรตีติอาทิ ฯ
เอตฺถ จ รูปาวจรจตุตฺถชฺฌาน โกสชฺชาทีน ปาริปนฺติกธมฺมาน สุวิทูรภาวโต อิทฺธิยา มูลภูเตหิ อโนณมนาทีหิ
โสฬสหิ โวทานธมฺเมหิ สมนฺนาคมนโต อาเนฺชปฺปตฺต สย
อนิฺชฏเน อาเนฺชนฺติ วุจฺจติ ฯ วุตฺตเฺหต
# ๑. ม. อคฺคผลสมาธินา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๒๗๘
อโนณต จิตฺต โกสชฺเช น อิฺชตีติ อาเนฺช อนุณฺณต
จิตฺต อุทฺธจฺเจ น อิฺชตีติ อาเนฺช อนภิรต จิตฺต
ราเค น อิฺชตีติ อาเนฺช อนปนต จิตฺต [๑]
พฺยาปาเท น อิฺชตีติ อาเนฺช อนิสฺสิต จิตฺต ทิฏิยา
น อิฺชตีติ อาเนฺช อปฺปฏิพทฺธ จิตตฺ  ฉนฺทราเค น
อิฺชตีติ อาเนฺช วิปฺปมุตฺต จิตฺต กามราเค น อิฺชตีติ
อาเนฺช วิสยุตฺต จิตฺต กิเลเส น อิฺชตีติ อาเนฺช
วิมริยาทิกต จิตฺต กิเลสมริยาทาย น อิฺชตีติ อาเนฺช
เอกตฺตคต จิตฺต นานตฺตกิเลเส น อิฺชตีติ อาเนฺช สทฺธาย
ปริคฺคหิต จิตฺต อสฺสทฺธิเย น อิฺชตีติ อาเนฺช วีริเยน
ปริคฺคหิต จิตฺต โกสชฺเช น อิฺชตีติ อาเนฺช สติยา
ปริคฺคหิต จิตฺต ปมาเท น อิฺชตีติ อาเนฺช สมาธินา
ปริคฺคหิต จิตฺต อุทฺธจฺเจ น อิฺชตีติ อาเนฺช ปฺาย
ปริคฺคหิต จิตฺต อวิชฺชาย น อิฺชตีติ อาเนฺช โอภาสคต
จิตฺต อวิชฺชนฺธกาเร น อิฺชตีติ อาเนฺชนฺติ ฯ (๒)
รูปาวจรจตุตฺถชฺฌานเมว จ รูปวิราคภาวนาวเสน ปวตฺติต
อารมฺมณวิภาเคน จตุพฺพิธ อรูปาวจรชฺฌานนฺติ เอเตส ปฺจนฺน
ฌานาน อาเนฺชโวหาโร เตส ยงฺก
ิ ฺจิ ปาทก กตฺวา
สมาปนฺนา อรหตฺตผลสมาปตฺติ อาเนฺชสมาธีติ โปราณา ฯ
อภิกฺกนฺตายาติ อตีตาย ฯ นิกฺขนฺเตติ นิคฺคเต อปคเตติ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ราเค น อิฺชตีติ อาเนฺช อนปนต จิตฺตนฺติ
# ทิสฺสติ ฯ ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๖๘๔/๕๙๐-๕๙๑ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ยโสชสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๗๙
อตฺโถ ฯ ตุณฺหี อโหสีติ ภควา อริเยน ตุณฺหีภาเวน ตุณฺหี
อโหสิ ฯ อุทฺธเสฺต(๑) อรุเณติ อุคฺคเต อรุเณ อรุโณ นาม
ปุรตฺถิมทิสาย สูริโยทยโต ปุเรตรเมว อุฏิโตภาโส ฯ นนฺท-ิ
มุขิยาติ รตฺติยา อรุณสฺส อุคฺคตตฺตา เอว อรุณปฺปภาย สูริยาโลกูปชีวิโน สตฺเต นนฺทาปนมุขิยา วิย รตฺติยา ชาตาย วิภายมานายาติ อตฺโถ ฯ
ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏหิตฺวาติ ยถาปริจฺเฉท ตโต
อาเนฺชสมาธิโต อรหตฺตผลสมาปตฺติโต อุฏาย ฯ สเจ โข
ตฺว อานนฺท ชาเนยฺยาสีติ ภควา อิเม จ ภิกฺขู เอตฺตก
กาล อิมินา นาม สมาปตฺติสุเขน วีตินาเมนฺตีติ อานนฺท
ยทิ ตฺว ชาเนยฺยาสิ ฯ เอตฺตกมฺป เต นปฺปฏิภาเสยฺยาติ
โลกิยปฏิสมฺโมทน สนฺธาย ยทิท เต อภิกฺกนฺตา ภนฺเต
รตฺตีติอาทินา ติกฺขตฺตุ ปฏิภาน อุปฏิต ตยิท เอตฺตกมฺป
เต น อุปฏเหยฺย ฯ ยสฺมา จ โข ตฺว อานนฺท เสกฺโข
สมาปตฺติวิหาร น ชานาสิ ตสฺมา ม อิเมส ภิกฺขูน
โลกิยปฏิสมฺโมทน กาเรตุ อุสฺสุกฺก อาปชฺชิ ฯ อห ปน อิเมหิ
ภิกฺขูหิ สทฺธึ โลกุตฺตรปฏิสมฺโมทเนเนว ติยามรตฺตึ วีตินาเมสินฺติ
ทสฺเสนฺโต ภควา อาห อหฺจานนฺท อิมานิ จ ปฺจ
ภิกฺขุสตานิ สพฺเพว อาเนฺชสมาธินา นิสินฺนมฺหาติ ฯ (๒)
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต ภิกฺขูน อตฺตนา สม
# ๑. ยุ. อุทธฺ เต ฯ ๒. ม. นิสีทิมฺหาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๒๘๐
อาเนฺชสมาธิสมาปชฺชสมตฺถตาสงฺขาต วสีภาวตฺถ สพฺพาการโต วิทิตวฺ า ฯ อิม อุทานนฺติ อิม เตส ภิกฺขูน อนวเสสราคาทิปฺปหานสสิทฺธิตาทิ(๑)สภาวทีปน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ ยสฺส ชิโต กามกณฺฏโกติ กุสลปกฺขวิชฌ
ฺ นฏเน
กณฺฏกภูโต กิเลสกาโม เยน อริยปุคคฺ เลน อนวเสส ชิโต
ปหีโน เอเตนสฺส อนุนยาภาว ทสฺเสติ ฯ คามกณฺฏโกติป
ปาโ ฯ ตสฺสตฺโถ คาเม กณฺฏโก กณฺฏกฏานิโย สกโล
วตฺถุกาโม ยสฺส ชิโตติ ฯ ชโย จสฺส ตปฺปฏิพทฺธจฺฉนฺทราคปฺปหาเนเนว เวทิตพฺโพ เตน เตส อนาคามิมคฺโค วุตฺโต
โหติ ฯ อกฺโกโส จ ชิโตติ สมฺพนฺโธ ฯ วโธ จ พนฺธนฺจาติ
เอตฺถาป เอเสว นโย ฯ เตสุ อกฺโกสชเยน วจีทุจฺจริตาภาโว อิตเรน กายทุจฺจริตาภาโว ทสฺสิโต ฯ เตน ตนฺนิมิตฺตกสฺส พฺยาปาทสฺส อนวเสสปฺปหาเนน ตติยมคฺโค วุตฺโต
โหติ ฯ อถวา อกฺโกสาทิชยวจเนน ตติยมคฺโค วุตฺโต โหติ
อกฺโกสาทีน อจฺจนฺตขมน ตตฺถ ปกาสิต โหติ อุภยถาป เนส
วิโรธาทฺยาภาว(๒) ทสฺเสติ ฯ ปพฺพโต วิย โส ิโต อเนโชติ
เอชา วุจฺจติ จลนกิเลสปริปนฺโถ เอชาเหตูน อวเสสกิเลสาน
อภาเวน อเนโช อเนชตฺตาเยว สพฺพกิเลเสหิ ปรวาทวาเตหิ
จ อกมฺปนียตฺตา ิโต เอกคฺฆนปพฺพตสทิโส ฯ สุขทุกฺเขสุ น
# ๑. ม. ...สสิทฺธิตาทิ... ฯ ๒. ม. วิโรธาภาว ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สารีปุตฺตสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๘๑
เวธติ ส ภิกขฺ ูติ โส ภินนฺ กิเลโส ภิกขฺ ุ สุขทุกฺขนิมิตฺต น
กมฺปตีติ เหฏา วุตฺตนเยเนว อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ อิติ ภควา
เตส ปฺจสตาน ภิกฺขูน อรหตฺตาธิคเมน ตาทิภาวปฺปตฺตึ
เอกชฺฌ กตฺวา เอกปุคฺคลาธิฏาน อุทาน อุทาเนสีติ ฯ
ตติยสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
สาริปุตตฺ สุตฺตวณฺณนา
จตุตฺเถ ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวาติ อารมฺมณาภิมุข
สตึ ปยิตฺวา มุขสมีเป กตฺวา ฯ ตถา หิ วิภงฺเค วุตฺต
อย สติ อุปฏิตา โหติ สุปฏิตา นาสิกคฺเค วา
มุขนิมิตฺเต วา เตน วุจฺจติ ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวาติ ฯ (๑)
อถวา ปรีติ ปริคฺคหฏโ มุขนฺติ นิยฺยานตฺโถ ฯ
สตีติ อุปฏานฏโ เตน วุจฺจติ ปริมขุ  สตินฺติ ฯ เอว
ปฏิสมฺภิทาย (๒) วุตฺตนเยนเปตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ ตตฺราย
สงฺเขปตฺโถ ปริคฺคหิตนิยฺยานสตึ กตฺวาติ ฯ นิยฺยานนฺติ จ
สติยา โอคาหิตพฺพ อารมฺมณ ทฏพฺพ ฯ เอตฺถ จ ปุรโิ ม
ปจฺฉิโม จ อตฺโถ สพฺพสงฺคาหกวเสน อิตโร สมาปตฺติยา
ปุพฺพภาคสมนฺนาหารวเสน ทฏพฺโพ ฯ สตีติ วา สติสีเสน
ฌาน วุตฺต เย กายคตาสตึ ปริภฺุชนฺตีติอาทีสุ วิย ฯ
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๖๒๔/๓๓๙ ฯ ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๓๘๘/๒๖๔ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๒๘๒
กตม ปน ต ฌานนฺติ รูปาวจรจตุตฺถชฺฌาน ปาทก กตฺวา
สมาปนฺน อรหตฺตผลชฺฌาน ฯ กถ ปเนต ชานิตพฺพนฺติ ฯ
อาเนฺชสมาธิโยเคน เถรสฺส สวิเสส นิจฺจลภาว เกนจิ
อกมฺปนียตฺจ ปพฺพโตปมาย ปกาเสนฺโต ภควา อิม อุทาน
อภาสีติ คาถาย เอว อยมตฺโถ วิฺายติ ฯ น จาย นิสชฺชา
เถรสฺส สจฺจปฏิเวธาย อถ โข ทิฏธมฺมสุขวิหาราย ฯ
ปุพฺเพเยว หิ สูกรขตเลเณ (๑) อตฺตโน ภาคิเนยฺยสฺส ทีฆนขปริพฺพาชกสฺส ภควติ ธมฺม เทเสนฺเต อย มหาเถโร สจฺจปฏิเวธกิจฺจ มตฺถก ปาเปสีติ ฯ
เอตมตฺถนฺติ เอต เถรสฺส อาเนฺชสมาธิโยเคน ตาทิภาวปฺปปตฺติยา จ เกนจิ อกมฺปนียตาสงฺขาต อตฺถ สพฺพาการโต วิทิตวฺ า ตทตฺถวิภาวน อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ ยถาป ปพฺพโต เสโลติ ยถา สิลามโย เอกคฺฆนสิโล
ปพฺพโต ฯ น ปสุปพฺพโต น(๒) มิสสฺ กปพฺพโต วาติ อตฺโถ ฯ
อจโล สุปติฏิโตติ สุปติฏิตมูโล ปกติวาเตหิ อจโล อกมฺปนีโย
โหติ ฯ เอว โมหกฺขยา ภิกฺขุ ปพฺพโตว น เวธตีติ โมหสฺส
อนวเสสปฺปหานา โมหมูลกตฺตา จ สพฺพากุสลาน ปหีนสพฺพากุสโล ภิกฺขุ ยถา โส ปพฺพโต ปกติวาเตหิ เอว โลกธมฺเมหิ
น เวธติ น กมฺปติ ฯ โมหกฺขโยติ วา ยสฺมา นิพฺพาน
# ๑. ม. ม. ๑๓/๒๗๔/๒๖๘ ฯ ม. สูกรขตเลเณ ฯ
# ๒. ม. น มิสฺสกปพฺพโตติ อตฺโถ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โกลิตสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๘๓
อรหตฺตฺจ วุจฺจติ ตสฺมา โมหกฺขยเหตุ (๑) นิพฺพานสฺส อรหตฺตสฺส
วา อธิคตตฺตา จตูสุ อริยสจฺเจสุ สุปติฏิโต อสมาปนฺนกาเลป
ยถาวุตฺตปพฺพโต วิย น เกนจิ เวธติ ปเคว สมาปนฺนกาเลติ อธิปฺปาโย ฯ
จตุตฺถสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
โกสิตสุตฺตวณฺณนา
ปฺจเม กายคตาย สติยาติ กายานุปสฺสนาวเสน กาเย
คตาย กายารมฺมณาย สติยา อิตฺถมฺภูตลกฺขเณ อิท กรณวจน ฯ อชฺฌตฺตนฺติ อิธ อชฺฌตฺต นาม นิยกชฺฌตฺต ตสฺมา
อตฺตนิ อตฺตสนฺตาเนติ อตฺโถ อถ วา ยสฺมา กมฺมฏานภูโต เกสาทิโก ทฺวตฺตึสโกฏาสสมุทาโย อิธ กาโยติ อธิปฺเปโต
ตสฺมา อชฺฌตฺตนฺติ ปทสฺส โคจรชฺฌตฺตนฺติ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
สุปฏิตายาติ(๒) นิยกชฺฌตฺตภูเต โคจรชฺฌตฺตภูเต วา กาเย สุฏุ
อุปฏิตาย ฯ กา ปนาย สติ ยา อชฺฌตฺต สูปฏิตาติ
วุตฺตา ยฺวาย ภควตา อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย เกสา โลมาติอาทินา (๓) อชฺฌตฺตเกสาทิโก ทฺวตฺตึสากาโร กาโย วุตฺโต ตตฺถ
ยา ปฏิกลู มนสิการ ปวตฺเตนฺตสฺส อุปจารปฺปนาวเสน กาเย
# ๑. ม. โมหกฺขยสฺส เหตุ ฯ ๒. ม. สูปฏิตายาติ ฯ
# เอวมุปริป ฯ ๓. ที. มหา. ๑๐/๒๗๗/๓๒๘ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๒๘๔
อุปฏิตา สติ สา กายคตาสตีติ วุจฺจติ ฯ ยถา จาย
เอว อานาปานจตุอิริยาปถสติสมฺปชฺาน วเสน อุทฺธุมาตกวินีลกาทิวเสน จ มนสิการ ปวตฺเตนฺตสฺส ยถารห อุปจารปฺปนาวเสน กาเย อุปฏิตา สติ กายคตาสตีติ วุจฺจติ ฯ อิธ ปน(๑)
อชฺฌตฺต กายคตา สติ ปวีอาทิกา จตสฺโส ธาตุโย สสมฺภารสงฺเขปาทีสุ จตูสุ เยน เกนจิ เอเกนากาเรน ววตฺถเปตฺวา
เตส อนิจฺจาทิลกฺขณสลฺลกฺขณวเสน อุปฏิตา วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตา สติ กายคตา สตีติ อธิปฺเปตา ฯ เถโร ปน ตถา
วิปสฺสิตฺวา อตฺตโน ผลสมาปตฺติเมว สมาปชฺชิตฺวา นิสีทิ ฯ
อิธาป คาถาย เอว อิมสฺส อตฺถสฺส วิฺาตพฺพตา น
จาย นิสชฺชาติอาทินา วุตฺตนยานุสาเรน โยเชตพฺพา ฯ
เอตมตฺถนฺติ เอต เถรสฺส จตุธาตุววตฺถานมุเขน กายานุปสฺสนาสติปฏาเนน วิปสฺสน โอคาเหตฺวา ผลสมาปตฺติสมาปชฺชนสงฺขาต อตฺถ วิทติ ฺวา ฯ อิม อุทานนฺติ อิม สติปฏานภาวนาย นิพฺพานาธิคมทีปก อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ สติ กายคตา อุปฏิตาติ ปุพฺเพ วุตฺตลกฺขณา
สติ สทฺธาปุพฺพงฺคมาน สมาธิวีริยปฺาน ยถาสก กิจฺจนิปฺผาทเนน สหายภาว อาปนฺนตฺตา ปหีนปฏิปกฺขา ตโต
เอว ติกฺขวิสทภูตา ว(๒) ยถาวุตฺตกายสวรณวเสน เอกตฺตสโม# ๑. ม. กายคตา สตีติ วุจฺจติ ฯ อิธ ปน ฯ ๒. ม. จ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โกลิตสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๘๕
สรณวเสน จ อวิปรีตสภาว สลฺลกฺเขนฺตี อุปคนฺตฺวา ิตา
โหติ เอเตน กายสงฺขาตาน จตุนฺน ธาตูน ตนฺนิสฺสิตานฺจ
อุปาทารูปาน สลฺลกฺขณวเสน ปจฺจเย ววตฺถเปตฺวา ตโต ปร
เตส อนิจฺจาทิลกฺขณสลฺลกฺขณวเสน [๑] ปวตฺต าณปรมฺปราคต
สตึ ทสฺเสติ สติสีเสน วา ตสมฺปยุตฺต ปริฺาตฺตยปริยาปนฺนาณปรมฺปรเมว ทสฺเสติ ฯ ฉสุ ผสฺสายตเนสุ สวุโตติ
ยถาวุตฺตาย กาเย อุปฏิตสฺสติตาย สมนฺนาคโต จกฺขฺวาทีสุ
ผสฺสสฺส การณภูเตสุ ฉสุ ทฺวาเรสุ กายานุปสฺสนาย อภาวิตาย
อุปฺปชฺชนารหาน อภิชฺฌาทีน ตสฺสา ภาวิตตฺตา าณปฺปวตฺตึ
ปฏิเวเธนฺโต (๒) เต ปทหนฺโต ตตฺถ สวุโตติ วุจฺจติ เอเตน
าณสวร ทสฺเสติ ฯ
สตฺต ภิกฺขุ สมาหิโตติ โส ภิกขฺ ุ เอว อุปฏิตสฺสติ
สพฺพตฺถ จ สวุโต ปุถุตตฺ ารมฺมเณ จิตฺต อวิสฺสชฺเชตฺวา
อนิจฺจาทิวเสน สมฺมสนฺโต วิปสฺสน อุสฺสุกฺกาเปตฺวา าเณ
ติกฺเข สูเร วหนฺเต วิปสฺสนาสมาธินา ตาว สตต นิรนฺตร
สมาหิโต อนุโลมาณานนฺตร โคตฺรภุาโณทยโต ปฏาย ฯ
ชฺา นิพฺพานมตฺตโนติ อฺเส ปุถุชชฺ นาน สุปนนฺเตป
อโคจรภาวโต อริยาน ปน ตสฺส ตสฺเสว อาเวณิกตฺตา
อตฺตสทิสตฺตา จ อตฺตาติ ลทฺธโวหารสฺส มคฺคผลาณสฺส
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ปฏิเวเธนฺโต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๒๘๖
(๑)สาติสย วิสยภาวโต (๑) เอกนฺตสุขาวห นิพฺพาน อสงฺขตา ธาตุ
อตฺตโนติ วุตฺต ต นิพฺพาน ชฺา ชาเนยฺย มคฺคผลาเณหิ
ปฏิวิชฺเฌยฺย สจฺฉิกเรยฺยาติ อตฺโถ ฯ เอเตน อริยาน นิพฺพาเน
วิมุตฺตต (๒) ทสฺเสติ ฯ อริยา หิ อธิจิตฺตปฺปวตฺติกาเลป เอกนฺเตเนว
นิพฺพาเน นินฺนโปณปพฺภารภาเวน วิหรนฺติ ฯ เอตฺถ จ ยสฺส
สติ กายคตา อุปฏิตา โส ภิกฺขุ ฉสุ ผสฺสายตเนสุ
สวุโต ตโต เอว สตต สมาหิโต อตฺตปจฺจกฺขกรเณน นิพฺพาน
อตฺตโน ชาเนยฺยาติ เอว คาถาปทาน สมฺพนฺโธ เวทิตพฺโพ ฯ
เอว กายานุปสฺสนาสติปฏานมุเขน ยาว อรหตฺตา เอกสฺส (๓)
ภิกฺขุโน นิยยฺ านมคฺค ทสฺเสติ ธมฺมราชา ฯ
อปโร นโย สติ กายคตา อุปฏิตาติ เอเตน กายานุปสฺสนาสติปฏาน ทสฺเสติ ฯ ฉสุ ผสฺสายตเนสุ สวุโตติ ผสฺโส
อายตน การณ เอเตสนฺติ ผสฺสายตนานิ เตสุ ผสฺสายตเนสุ ฯ
ผสฺสเหตุเกสุ ผสฺสปจฺจยา นิพฺพตฺเตสุ ฉสุ จกฺขุสมฺผสฺสชาทิเวทยิเตสุ ตณฺหาทีน อปฺปวตฺติยา สวุโต เอเตน เวทนานุปสฺสนาสติปฏาน ทสฺเสติ ฯ สตต ภิกฺขุ สมาหิโตติ สตต
นิจฺจกาล นิรนฺตร วิกฺเขปาภาวโต สมาหิโต ภิกฺขุ ฯ โส จาย
อวิกฺเขโป สพฺพโส สติปฏานภาวนาย มตฺถกปฺปตฺตาย โหติ ฯ
สมฺมสนฺโต หิ อตีตาทิเภทภินฺเนสุ ปฺจุปาทานกฺขนฺเธสุ
# ๑. สี. สาติสยภาวโต ฯ ม. สาติสยวิสยภาวโต ฯ
# ๒. ม. อธิมุตฺตต ฯ ๓. สี. เอตสฺส ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 287

*เลมที่ ๑๙ โกลิตสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๘๗
อนวเสสโตว ปริคฺคเหตฺวา สมฺมสตีติ ฯ เอเตน เสสสติปฏาเน
ทสฺเสติ ฯ ชฺา นิพฺพานมตฺตโนติ เอว จตุสติปฏานภาวนามตฺถก ปตฺวา(๑) ิโต ภินฺนกิเลโส ภิกฺขุ อตฺตโน กิเลสนิพฺพาน
ปจฺจเวกฺขณฺาเณน สยเมว ชาเนยฺยาติ อตฺโถ ฯ
อถ วา สติ กายคตา อุปฏิตาติ อตฺตโน ปเรสฺจ
กายสฺส ยถาสภาวปริฺาทีปเนน เถรสฺส สติเวปุลฺลปฺปตฺติ
ทีปตา ฯ ฉสุ ผสฺสายตเนสุ สวุโตติ จกฺขฺวาทีสุ ฉสุ ทฺวาเรสุ
อจฺจนฺตสวรทีปเนน ฉสตฺตวิหาริวเสน (๒) เถรสฺส สมฺปชฺปฺปกาสินี ปฺาเวปุลฺลปฺปตฺติ ทีปตา ฯ สตต ภิกขฺ ุ สมาหิโตติ
สมาปตฺติพหุลตาทสฺสเนน นวานุปุพฺพวิหารสมาปตฺติโย ทสฺสิตา ฯ
เอวมฺภูโต ปน ภิกฺขู ชฺา นิพฺพานมตฺตโนติ กตกิจฺจตฺตา
อุตฺตริ กรณียาภาวโต เกวล อตฺตโน อนุปาทิเสสนิพฺพานเมว
ชาเนยฺย จินฺเตยฺย อฺมฺป ตสฺส จินฺเตตพฺพ นตฺถีติ
อธิปฺปาโย ฯ
ปฺจมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. ปาเปตฺวา ฯ ๒. สี. สนฺตวิหาราทิวเสน ฯ
# ม. สตตวิหาริวเสน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๒๘๘
ปลินฺทวจฺฉสุตฺตวณฺณนา
ฉฏเ ปลินฺทวจฺโฉติ ปลินฺทีติ(๑) นาม วจฺโฉติ โคตฺตวเสน เถร สฺชานนฺติ ฯ วสลวาเทน สมุทาจรตีติ เอหิ วสล
อเปหิ วสลาติอาทินา ภิกฺขู วสลวาเทน โวหรติ อาลปติ ฯ
สมฺพหุลา ภิกฺขูติ พหู ภิกฺขู ฯ เต เถร ตถา สมุทาจรนฺต
ทิสฺวา อรหาว สมาโน อปฺปหีนวาสนตฺตา เอว ภณตีติ
อชานนฺตา โทสนฺตโร มฺเ อย เถโร เอว สมุทาจรตีติ
จินฺเตตฺวา อุลฺลปนาธิปฺปายา ต ตโต วุฏาเปตุ ภควโต
อาโรเจสส ฯ เตน วุตฺต อายสฺมา ภนฺเต ปลินฺทวจฺโฉ ภิกฺขู
วสลวาเทน สมุทาจรตีติ ฯ
เกจิ ปนาหุ อิม เถร ภิกฺขู อรหาติ สฺชานนฺติ
อยฺจ ภิกฺขู ผรุสวจเนน เอว สมุทาจรติ อภูโต เอว นุ โข
อิมสฺมึ อุตฺตริมนุสฺสธมฺโมติ วาสนาวเสน ตสฺส ตถา สมุทาจาร
อชานนฺตา อริยภาวฺจสฺส อสทฺทหนฺตา อุชฺฌานสฺิโน
ภควโต ตมตฺถ อาโรเจสุนฺติ ฯ ภควา เถรสฺส โทสนฺตราภาว ปกาเสตุกาโม เอเกน ภิกฺขุนา ต ปกฺโกสาเปตฺวา
สมฺมุขา ตสฺส ปุพฺพาจิณฺณวเสนาย ตถา สมุทาจรติ น
ผรุสวจนาธิปฺปาโยติ อาห ฯ เตน วุตฺต อถ โข ภควา
อฺตร ภิกฺขุ อามนฺเตสีติอาทิ ฯ
# ม. ปลินฺทวจฺโฉติ ปลนิ ฺทาติสฺส ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปลินฺทิวจฺฉสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๘๙
ตตฺถ ปุพฺเพนิวาส มนสิ กริตฺวาติ สตฺถา สจฺจ กิร ตฺว
วจฺฉ ภิกฺขู วสลวาเทน สมุทาจรสีติ เถร ปุจฺฉิตฺวา เตน
เอวมฺภนฺเตติ วุตฺเต อย วจฺโฉ กิเลสวาสนาย วสลวาท น
ปริจฺจชติ กินฺนุ โข อตีเตสุป อตฺตภาเวสุ พฺราหฺมณชาติโก
อโหสีติ อาวชฺเชนฺโต ปุพฺเพนิวาสาเณน สพฺพฺุตาเณเนว
วา ตสฺส ปุพฺเพนิวาส อตีตาสุ ชาตีสุ นิวุตฺถกฺขนฺธสนฺตาน
มนสิกตฺวา(๑) หตฺถตเล ปตอามลก วิย ปจฺจกฺขกรณวเสน อตฺตโน
มนสิ กตฺวา ฯ ภิกฺขู อามนฺเตสีติ เต ภิกฺขู สฺาเปตุ อาลป
อภาสิ ฯ เตน วุตฺต มา โข ตุเมฺห ภิกฺขเวติอาทิ ฯ
ตตฺถ มาติ ปฏิเสเธ นิปาโต ตสฺส อุชฌ
ฺ ายิตฺถาติ
อิมินา สมฺพนฺโธ ฯ มา อุชฺฌายิตฺถาติ มา เหฏา กตฺวา
จินฺตยิตฺถ โอโลกยิตฺถาติ อตฺโถ ฯ วจฺฉสฺส ภิกฺขุโนติ จ
อุชฺฌายนสฺส อุสูยนตฺถตฺตา สมฺปทานวจน ฯ
อิทานิสฺส อนุชฌ
ฺ ายิตพฺพตฺเต(๒) การณ ทสฺเสนฺโต น
ภิกฺขเว วจฺโฉ โทสนฺตโร ภิกฺขู วสลวาเทน สมุทาจรตีติ
อาห ฯ
ตสฺสตฺโถ ภิกฺขเว อย วจฺโฉ โทสนฺตโร โทสจิตฺโต
โทเสน พฺยาปาเทน ทูสิตจิตฺโต หุตฺวา ภิกฺขู วสลวาเทน
น สมุทาจรติ มคฺเคเนวสฺส พฺยาปาโท สมุคฺฆาติโต ฯ เอว
# ๑. ม. มนสิ กริตฺวา ฯ ๒. ม. อนุชฌ
ฺ ายิตพฺเพ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๒๙๐
อโทสนฺตรตฺเตป ตสฺส ตถา สมุทาจารสฺส ปุริมชาติสิทฺธ การณ
ทสฺเสนฺโต วจฺฉสฺส ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ อพฺโพกิณฺณานีติ ขตฺติยาทิชาติอนฺตเรหิ อโวมิสฺสานิ
อนนฺตริตานิ ฯ ปฺจ ชาติสตานิ พฺราหฺมณกุเล ปจฺจาชาตานีติ
สพฺพานิ ตานิ วจฺฉสฺส ปฺจ ชาติสตานิ ปฏิปาฏิยา
พฺราหฺมณกุเลเยว ชาตานิ อเหสุนฺติ อตฺโถ ฯ โส ตสฺส
วสลวาโท ทีฆรตฺต สมุทาจิณฺโณติ โย เอตรหิ ขีณาสเวนป
สตา ปวตฺติยติ โส ตสฺส วจฺฉสฺส ภิกฺขุโน วสลวาโท
ทีฆรตฺต อิโต ชาติโต ปฏาย อุทฺธ อาโรหนวเสน ปฺจชาติสตมตฺต กาล พฺราหฺมณชาติกตฺตา สมุทาจิณฺโณ สมุทาจริโต
อโหสิ ฯ พฺราหฺมณา หิ ชาติสิทฺเธน มาเนน มานตฺถทฺธา(๑)
อฺ วสลวาเทน สมุทาจรนฺติ ฯ อชฺฌาจิณฺโณติป ปนฺติ ฯ
โส เอว อตฺโถ ฯ เตนาติ เตน ทีฆรตฺต ตถา สมุทาจิณฺณภาเวน เอเตนสฺส ตถา สมุทาจารสฺส การณ วาสนาติ
ทสฺเสติ ฯ กา ปนาย วาสนา นาม ย กิเลสรหิตสฺสาป
สนฺตาเน อปฺปหีนกิเลสาน สมาจารสทิสสมาจารเหตุภูต อนาทิกาลภาวิเตหิ กิเลเสหิ อาหิต สามตฺถิยมตฺต ตถารูปา อธิมุตฺตีติ
วทนฺติ ฯ ต ปเนต อภินีหารสมฺปตฺติยา เยฺยาวรณปฺปหานวเสน ยตฺถ กิเลสา ปหีนา ตตฺถ ภควโต สนฺตาเน นตฺถิ ฯ
# ๑. ม. ถทฺธา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปลินฺทิวจฺฉสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๙๑
ยตฺถ ปน ตถา กิเลสา น ปหีนา ตตฺถ สาวกาน ปจฺเจกพุทฺธานฺจ สนฺตาเน อตฺถิ ยโต(๑) ตถาคโตว อนาวรณาณทสฺสโน ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต อายสฺมโต ปลินฺทวจฺฉสฺส สติป
วสลสมุทาจาเร โทสนฺตราภาวสงฺขาต อตฺถ วิทติ ฺวา ฯ อิม
อุทานนฺติ ตสฺส อคฺคผลาธิคมวิภาวน อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ ยมฺหิ น มายา วสติ(๒) น มาโนติ ยสฺมึ อริยปุคฺคเล สนฺตโทสปฏิจฺฉาทนลกฺขณา มายา เสยฺโยหมสฺมีติอาทินา
สมฺปคฺคหวเสน ปวตฺโต อุณฺณติลกฺขโณ มาโน จ น วสติ
มคฺเคน สมุคฺฆาติตตฺตา น ปวตฺตติ น อุปฺปชฺชติ ฯ โย วีตโลโภ(๓)
อมโม นิราโสติ โย จ ราคาทิปริยายสฺส(๔) อารมฺมณคฺคหณลกฺขณสฺส โลภสฺส สพฺพถา วิคตตฺตา วีตโลโภ ตโต เอว รูปาทีสุ
กตฺถจิ มมายนาภาวโต อมโม อปริคฺคโห อนาคตานมฺป
ภวาทีน อนาสึสนโต นิราโส ฯ ปนุณฺณโกโธติ กุชฺฌนลกฺขณสฺส(๕)
โกธสฺส อนาคามิมคฺเคน สพฺพโส ปหีนตฺตา ปนุณฺณโกโธ
สมุจฺฉินฺนาฆาโต ฯ อภินพิ ฺพุตตฺโตติ โย เอว มายามานโลภโกธาน สมุคฺฆาเตน ตเทกฏตาย สพฺพสฺส สงฺกิเลสปกฺขสฺส
สุปฺปหีนตฺตา สพฺพโส กิเลสปรินิพฺพาเนน อภินิพฺพุตจิตฺโต
# ๑. ม. ตโต ฯ ๒. สฺยา. วตฺตติ ฯ ๓. สฺยา. ขีณโลโภ ฯ
# ๔. ม. ราคาทิปริยายวเสน ปวตฺตสฺส ฯ ๕. ม. กุชฺฌนลกฺขณสฺส ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๒๙๒
สีติภูโต ฯ โส พฺราหฺมโณ โส สมโณ ส ภิกฺขูติ โส เอวรูโป
ขีณาสโว สพฺพโส พาหิตปาปตฺตา พฺราหฺมโณ โสเอว
สมิตปาปตฺตา สมจริยาย จ สมโณ โส เอว จ สพฺพโส
ภินฺนกิเลสตฺตา ภิกฺขุ นาม ฯ เอวมฺภูโต จ ภิกฺขเว วจฺโฉ
โส กถ โทสนฺตโร กิฺจิ กายกมฺมาทึ ปวตฺเตยฺย เกวลมฺปน
วาสนาย อปฺปหีนตฺตา วสลวาเทน สมุทาจรตีติ ฯ
ฉฏสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
มหาสกฺกุทานสุตฺตวณฺณนา
สตฺตเม สตฺตาห เอกปลฺลงฺเกน นิสินฺโน[๑] โหติ อฺตร
สมาธึ สมาปชฺชิตฺวาติ เอตฺถ เกจิ ตาว อาหุ อรหตฺตผลสมาธิ
อิธ อฺตโร สมาธีติ อธิปฺเปโตติ ฯ ต หิ โส อายสฺมา
พหุล สมาปชฺชติ ทิฏธมฺมสุขวิหารตฺถ ปโหติ จ สตฺตาหมฺป
ผลสมาปตฺติยา วีตินาเมตต ฯ ตถาหิ ภควตา
อห ภิกขฺ เว ยาวเทว (๒) อากงฺขามิ วิวิจฺเจว กาเมหิ
วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ ฯเปฯ วิหรามิ ฯ กสฺสโปป ภิกฺขเว
ยาวเทว อากงฺขติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ วิหรตีติอาทินา
นวานุปุพฺพวิหารฉฬภิฺาทิเภเท อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม อตฺตนา
สมสมฏาเน ปโต น เจตฺถ ยทิ เอว เถโร ยมก# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โหตีติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ยาวเท ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหากสฺสปสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๙๓
ปาฏิหาริยมฺป กเรยฺยาติ วตฺตพฺพ สาวกสาธารณานเยว
ฌานาทีน อธิปฺเปตตฺตาติ ฯ
โปราณา ปนาหุ อฺตร สมาธึ สมาปชฺชติ ฺวาติ นิโรธ(๑)
สมาปชฺชิตฺวา ฯ กถ ปน นิโรธสมาปตฺติ สมาธีติ วุตฺตา
สมาธานฏเน ฯ โก ปนาย สมาธานฏโ สมฺมเทว
อาธาตพฺพตาย(๒) หิ เอสา ปจฺจนีกธมฺเมหิ อกมฺปนียา
พลปฺปตฺติยา สมถพล วิปสฺสนาพลนฺติ อิเมหิ ทฺวหี ิ พเลหิ
อนิจฺจทุกฺขานตฺตนิพฺพิทาวิราคนิโรธปฏินิสฺสคฺควิวฏฏานุปสฺสนา
จตฺตาริ มคฺคาณานิ จตฺตาริ จ ผลาณานีติ อิเมส
โสฬสนฺน าณาน วเสน โสฬสหิ าณจริยาหิ ปมชฺฌาณสมาธิอาทโย อฏ สมาธี เอกชฺฌ กตฺวา คหิโต เตส
อุปจารสมาธิ จาติ อิเมส นวนฺน สมาธีน วเสน นวหิ
สมาธิจริยาหิ กายสงฺขาโร วจีสงฺขาโร จิตฺตสงฺขาโรติ อิเมส
ติณฺณ สงฺขาราน ตตฺถ ตตฺถ ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา ตถา วิหริตุกาเมน
ยถาวุตฺเตสุ าเนสุ วสีภาวปฺปตฺเตน อรหตา อนาคามินา วา
ยถาธิปฺเปต กาล จิตฺตเจตสิกสนฺตานสฺส สมฺมเทว อปฺปวตฺติ
อาธาตพฺพา ตสฺสา ตถา สมาธาตพฺพตา อิธ สมาธานฏโ
เตนาย วิหาโร สมาธีติ วุตฺโต น(๓) อวิกฺเขปฏเน ฯ เอเตนสฺส
สมาปตฺติอตฺโถป วุตฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ อิม หิ นิโรธสมาปตฺตึ
# ๑. ม. นิโรธสมาปตฺตึ ฯ ๒. ม. อาธาตพฺพตา ยา ฯ
# ๓. สี. นสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๒๙๔
สนฺธาย ปฏิสมฺภิทามคฺเค
กถ ทฺวีหิ พเลหิ สมนฺนาคตตฺตา ติณฺณ สงฺขาราน
ปฏิปสฺสทฺธิยา โสฬสหิ าณจริยาหิ นวหิ สมาธิจริยาหิ
วสีภาวตาย ปฺานิโรธสมาปตฺติยา าณนฺติ (๑) ปุจฺฉิตฺวา ทฺวีหิ
พเลหีติ เทฺว พลานิ สมถพล วิปสฺสนาพลนฺติ วิตฺถาโร ฯ
สาย นิโรธสมาปตฺติกถา วิสุทฺธิมคฺเค (๒) สวณฺณิตาว ฯ กสฺมา
ปนาย เถโร ผลสมาปตฺตึ อสมาปชฺชติ ฺวา นิโรธ สมาปชฺชิ
สตฺเตสุ อนุกมฺปาย ฯ อย หิ มหาเถโร สพฺพาป สมาปตฺติโย
วฬฺเชติ สตฺตานุคฺคเหน ปน เยภุยเฺ ยน นิโรธ สมาปชฺชติ ฯ
ต หิ สมาปชฺชิตฺวา วุฏิตสฺส กโต อปฺปโกป สกฺกาโร
วิเสสโต มหปฺผโล มหานิสโส โหตีติ ฯ
วุฏาสีติ อรหตฺตผลจิตฺตุปฺปตฺติยา วุฏาสิ ฯ นิโรธ
สมาปนฺโน หิ อรหา เจ อรหตฺตผลสฺส อนาคามี เจ อนาคามิผลสฺส อุปฺปาเทน วุฏิโต นาม โหติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน สกฺโก เทวานมินฺโท อายสฺมโต
มหากสฺสปสฺส ปณฺฑปาต ทาตุกาโม โหตีติ กถ ตสฺส
ทาตุกามตา ชาตา ยานิ ตานิ ปฺจมตฺตานิ เทวตาสตานีติ
วุตฺตานิ ตา สกฺกสฺส เทวรฺโ ปริจาริกา กกุฏปาทินิโย
ปุพฺเพ อยฺโย มหากสฺสโป ราชคห ปณฺฑาย ปวิสติ คจฺฉถ
# ๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๑๗/๑๔๓ ฯ ๒. วิสุทฺธิมคฺค. ๓/๓๖๑ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหากสฺสปสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๙๕
เถรสฺส ทาน เทถาติ สกฺเกน เปสิตา อุปคนฺตฺวา ทิพฺพาหาร
ทาตุกามา ิตา เถเรน ปฏิกฺขิตฺตา เทวโลกเมว คตา ฯ
อิทานิ ปุริมปฺปฏิกฺเขป จินฺเตตฺวา กทาจิ คเณฺหยฺยาติ สมาปตฺติโต
วุฏิตสฺส เถรสฺส ทาน ทาตุกามา สกฺกสฺส อนาโรเจตฺวา
สยเมว อาคนฺตฺวา ทิพฺพโภชน(๑) อุปเนนฺติโย ปุริมนเยเนว เถเรน
ปฏิกฺขิตฺตา เทวโลก คนฺตฺวา สกฺเกน กห คตตฺถาติ ปุฏา
ตมตฺถ อาโรเจตฺวา ทินฺโน โว เถรสฺส ปณฺฑปาโตติ สกฺเกน
วุตฺเต คณฺหิตุ น อิจฺฉตีติ ฯ กึ กเถสีติ ทุคฺคตาน สงฺคห
กริสฺสามีติ อาห เทวาติ ฯ ตุเมฺห เกนากาเรน คตาติ ฯ
อิมินาว เทวาติ ฯ สกฺโก ตุมฺหาทิสิโย เถรสฺส ปณฺฑปาต
กึ ทสฺสนฺตีติ สย ทาตุกาโม ชราชิณโฺ ณ ขณฺฑทนฺโต ปลิตเกโส
โอภคฺคสรีโร มหลฺลโก ตนฺตวาโย หุตฺวา สุชมฺป อสุรธีตร
ตถารูปเมว มหลฺลิก กตฺวา เอก เปสการวีถึ มาเปตฺวา
ตนฺต ปสาเรนฺโต อจฺฉิ สุชาตา (๒) ตสร ปูเรติ ฯ เตน วุตฺต
เตน โข ปน สมเยน สกฺโก เทวานมินฺโท ฯเปฯ ตสร
ปูเรตีติ ฯ
ตตฺถ ตนฺต วินาตีติ ปสาริตตนฺต วินนฺโต วิย โหติ ฯ
ตสร ปูเรตีติ ตสรวฏฏึ วฑฺเฒนฺตี วิย (๓) ฯ เยน สกฺกสฺส
เทวานมินฺทสฺส นิเวสน เตนุปสงฺกมีติ เถโร นิวาเสตฺวา
# ๑. ม. ทิพพฺ โภชนานิ ฯ ๒. ม. สุชา ฯ
# ๓. กตฺถจิ. ตสร พนฺเธนฺตี วิย ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๒๙๖
ปตฺตจีวร อาทาย ทุคฺคตชนสงฺคห กริสฺสามีติ นคราภิมุโข
คจฺฉนฺโต พหินคเร สกฺเกน มาปต เปสการวีถึ ปฏิปชฺชิตฺวา
โอโลเกนฺโต อทฺทส โอลุคฺควิลุคฺคชิณฺณสาล (๑) ตตฺถ จ เต
ชยมฺปติเก (๒) ยถาวุตฺตรูเป ตนฺตวายกมฺม กโรนฺเต ทิสฺวา จินฺเตสิ
อิเม มหลฺลกกาเลป กมฺม กโรนฺติ อิมสฺมึ นคเร อิเมหิ
ทุคฺคตตโร นตฺถิ มฺเ อิเมหิ ทินฺน สากมตฺตมฺป คเหตฺวา
อิเมส สงฺคห กริสฺสามีติ ฯ โส เตส เคหาภิมุโข อคมาสิ ฯ
สกฺโก ต อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา สุช อาห ภทฺเท มยฺห
อยฺโย อิโต อาคจฺฉติ ต ตฺว อปสฺสนฺตี วิย ตุณฺหี หุตฺวา
นิสีท ขเณเนว วฺเจตฺวา(๓) ปณฺฑปาต ทสฺสามาติ ฯ เถโร
คนฺตฺวา เคหทฺวาเร อฏาสิ เตป อปสฺสนฺตา วิย อตฺตโน
กมฺมเมว กโรนฺตา โถก อาคมยึสุ ฯ อถ สกฺโก เคหทฺวาเร
ิโต เอโก เถโร วิย ขายติ อุปธาเรหิ ตาวาติ อาห ฯ ตุเมฺห
คนฺตฺวา อุปธาเรถ สามีติ ฯ โส เคหา นิกฺขมิตฺวา เถร ปฺจปติฏิเตน วนฺทิตฺวา อุโภหิ หตฺเถหิ ชนฺนุกานิ โอลุมฺพิตฺวา
นิตฺถุนนฺโต อุฏาย กตรตฺเถโร นุ โข อยฺโยติ โถก
โอสกฺกิตฺวา อกฺขีนิ เม ธูมายนฺตีติ วตฺวา นลาเฏ หตฺถ
เปตฺวา อุทฺธ อุลโฺ ลเกนฺโต(๔) อโห ทุกฺข อยฺโย โน มหากสฺส# ๑. สี. โอลุคฺควิลุคฺคชรสาล ฯ ม. โอลุคฺควิลุคฺคชิณฺณสาล ฯ
# ๒. ม. ชายมฺปติเก ฯ ๓. ม. วฺเชตฺวา ฯ ๔. ม. อุลฺโลเกตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหากสฺสปสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๙๗
ปตฺเถโรว จิรสฺส เม กุฏทิ ฺวาร อาคโต อตฺถิ นุ โข กิฺจิ
เคเหติ อาห ฯ สุชาตา โถก อากุลา วิย หุตฺวา อตฺถิ
สามีติ ปฏิวจน อทาสิ ฯ สกฺโก ภนฺเต ลูข วา ปณีต
วาติ อจินฺเตตฺวา สงฺคห โน กโรถาติ ปตฺต คณฺหิ ฯ เถโร
ปตฺต เทนฺโต อิเมส เอว ทุคฺคตาน ชราชิณฺณาน มยา สงฺคโห
กาตพฺโพติ จินฺเตสิ ฯ โส อนฺโต ปวิสิตฺวา ฆฏิโอทน นาม
ฆฏิโต อุทฺธริตฺวา ปตฺต ปูเรตฺวา เถรสฺส หตฺเถ เปสิ ฯ เตน
วุตฺต อทฺทสา โข สกฺโก เทวานมินฺโท ฯเปฯ อทาสีติ
ตตฺถ ฆฏิยาติ ภตฺตฆฏิโต ฯ ฆฏิโอทนนฺติป ปาโ ตสฺส
ฆฏิโอทน นาม เทวาน โกจิ อาหารวิเสโสติ อตฺถ วทนฺติ ฯ
อุทฺธริตฺวาติ กุโตจิ ภาชนโต อุทฺธริตฺวา ฯ อเนกสูโป โสเอว
อาหาโร ปตฺเต ปกฺขิปตฺวา เถรสฺส หตฺเถ ปนกาเล กปณาน
อุปกปฺปนกลูขาหาโร วิย ปฺายิตฺถ หตฺเถ ปตมตฺเต ปน
อตฺตโน ทิพฺพสภาเวเนว อฏาสิ ฯ อเนกสูโปติ มุคฺคมาสาทิสูเปหิ เจว ขชฺชวิกตีหิ จ อเนกวิธสูโป ฯ อเนกพฺยฺชโนติ
นานาวิธอุตฺตริภงฺโค ฯ อเนกรสสูปพฺยฺชโนติ อเนเกหิ สูเปหิ
เจว พฺยฺชเนหิ จ มธุราทิมูลรสานฺเจว สมฺภินฺนรสานฺจ
อภิพฺยฺชโก นานคฺครสสูปพฺยฺชโนติ อตฺโถ ฯ
โส กิร ปณฺฑปาโต เถรสฺส หตฺเถ ปตกาเล ราชคหนคร อตฺตโน ทิพฺพคนฺเธน อชฺโฌตฺถริ ตโต เถโร จินฺเตสิ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๒๙๘
อย ปุรโิ ส อปฺเปสกฺโข ปณฺฑปาโต อติวิย ปณีโต สกฺกสฺส
โภชนสทิโส โก นุ โข เอโสติ ฯ อถ น สกฺโกติ ตฺวา
อาห ภาริยนฺเต โกสิย กมฺม กต ทุคคฺ ตาน สมฺปตฺตึ
วิลุมฺปนฺเตน อชฺช มยฺห ทาน ทตฺวา โกจิเทว ทุคฺคโต
เสนาปติฏาน วา เสฏิฏาน วา ลเภยฺยาติ ฯ โก มยา
ทุคฺคตตโร อตฺถิ ภนฺเตติ ฯ กถ ตฺว ทุคฺคโต เทวรชฺชสิรึ
อนุภวนฺโตติ ฯ ภนฺเต เอว นาเมต มยา ปน อนุปฺปนฺเน
พุทฺเธ กลฺยาณกมฺม กต พุทฺธุปฺปาเท ปน วตฺตมาเน ปฺุกมฺม กตฺวา จูฬรถเทวปุตฺโต มหารถเทวปุตฺโต อเนกวณฺณเทวปุตฺโตติ อิเม ตโย เทวปุตฺตา มม อาสนฺนฏาเน นิพฺพตฺตา
มหา(๑) เตชวนฺตตรา ฯ อห เตสุ เทวปุตฺเตสุ นกฺขตฺต กีฬิสฺสามาติ
ปริจาริกาโย คเหตฺวา อนฺตรวีถึ โอติณฺเณสุ ปลายิตฺวา เคห
ปวิสามิ ฯ เตส หิ สรีรโต เตโช มม สรีร โอตฺถรติ มม
สรีรโต เตโช เตส สรีร น โอตฺถรติ โก มยา ทุคฺคตตโร
ภนฺเตติ ฯ เอว สนฺเตป อิโต ปฏาย มยฺห มา เอว วฺเจตฺวา
ทานมทาสีติ ฯ วฺเจตฺวา ตุมฺหาก ทาเน ทินฺเน มยฺห กุสล
อตฺถิ นตฺถีติ ฯ อตฺถิ อาวุโสติ ฯ เอว สนฺเต กุสลกรณ นาม
มยฺห ภาโร ภนฺเตติ วตฺวา เถร วนฺทติ ฺวา สุช อาทาย เถร
ปทกฺขิณ กตฺวา เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา อโห ทาน ปรมทาน
# ๑. สี. ม. มหา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหากสฺสปสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๙๙
กสฺสเป สุปปฺ ติฏิตนฺติ ติกฺขตฺตุ อุทาน อุทาเนสิ ฯ เตน วุตฺต
อถ โข อายสฺมโต มหากสฺสปสฺส เอตทโหสีติ ฯ
ตตฺถ โกสิยาติ สกฺก เทวานมินฺท โคตฺเตน อาลปติ ฯ
ปฺุเน อตฺโถติ ปฺุเน ปโยชน ฯ อตฺถีติ วจนเสโส ฯ
เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวาติ ปวิโต เวหาส อภิอุคฺคนฺตฺวา ฯ
อากาเส อนฺตลิกฺเขติ อากาสเมว ปริยายสทฺเทน อนฺตลิกฺเขติ
วทนฺติ ฯ อถ วา อนฺตลิกขฺ สงฺขาเต อากาเส น กสิณุคฺฆาฏิมาทิอากาเสติ วิเสเสนฺโต วทติ ฯ อโห ทานนฺติ เอตฺถ อโหติ
อจฺฉริยตฺเถ นิปาโต ฯ
สกฺโก หิ เทวานมินฺโท ยสฺมา นิโรธา วุฏิตสฺส
อยฺยสฺส มหากสฺสปตฺเถรสฺส สกฺกจฺจ สหตฺเถน จิตฺตีกตฺวา
อนปวิทฺธ กาเลน ปเรส อนุปหจฺจ สมฺมาทิฏึ ปุรกฺขตฺวา
อิทมีทิส มยา ทิพฺพโภชนทาน ทินฺน ตสฺมา เขตฺตสมฺปตฺติ
เทยฺยธมฺมสมฺปตฺติ จิตฺตสมฺปตฺตีติ ติวิธายป สมฺปตฺติยา สมนฺนาคตตฺตา สพฺพงฺคสมฺปนฺน วต มยา ทาน ปวตฺติตนฺติ อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตชาโต ตทา อตฺตโน หทยพฺภนฺตรคต ปติโสมนสฺส
สมุคฺคิรนฺโต อโห ทานนฺติ วตฺวา ตสฺส ทานสฺส วุตฺตนเยน
อุตฺตมทานภาว เขตฺตงฺคตภาวฺจ ปกาเสนฺโต ปรมทาน กสฺสเป
สุปฺปติฏิตนฺติ อุทาน อุทาเนสิ ฯ
เอว ปน สกฺกสฺส อุทาเนนฺตสฺส ภควา วิหาเร ิโตเยว
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๓๐๐
ทิพฺพโสเตน สทฺท สุตฺวา ปสฺสถ ภิกขฺ เว สกฺก เทวานมินฺท
อุทาน อุทาเนตฺวา อากาเสน คจฺฉนฺตนฺติ ภิกฺขูน วตฺวา
เตหิ กึ ปน ภนฺเต เตน กตนฺติ ปุฏโ  มม ปุตฺตสฺส
กสฺสปสฺส วฺเจตฺวา ทาน อทาสิ เตน จ อตฺตมโน
อุทาเนสีติ อาห ฯ เตน วุตฺต อสฺโสสิ โข ภควา ทิพฺพาย
โสตธาตุยาติอาทิ ฯ
ตตฺถ ทิพฺพาย โสตธาตุยาติ ทิพฺพสทิสตฺตา ทิพฺพา ฯ
เทวตาน หิ สุจริตกมฺมนิพฺพตฺตา ปตฺตเสมฺหรุธิราทีหิ อปลิพุทฺธา อุปกฺกิเลสวินิมุตฺตตาย ทูเรป อารมฺมณ คเหตุ สมตฺถา
ทิพฺพปสาทโสตธาตุ โหติ อยฺจาป ภควโต วีรยิ ภาวนาพลนิพฺพตฺตา าณมยา โสตธาตุ ตาทิสา เอวาติ ทิพฺพสทิสตฺตา
ทิพฺพา ฯ อปจ ทิพฺพวิหารวเสน ปฏิลทฺธตฺตา อตฺตนา จ ทิพพฺ วิหารสนฺนิสฺสิตตฺตาป ทิพฺพา ฯ สวนฏเน จ สภาวธารณฏเน
จ โสตธาตุ โสตธาตุยาป กิจฺจกรเณน โสตธาตุ วิยาติ
โสตธาตุ ตาย ทิพฺพาย โสตธาตุยา ฯ วิสุทฺธายาติ ปริสุทฺธาย
นิรุปกฺกิเลสาย ฯ อติกฺกนฺตมานุสิกายาติ มนุสฺสูปจาร อติกฺกมิตวฺ า
สทฺทสฺสวเนน มานุสิกมสโสตธาตุ อติกฺกมิตฺวา ิตาย ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ สมฺมาปฏิปตฺติยา คุณวิเสเส ปติฏิต
ปุริสาติสย เทวาป มนุสฺสาป อาทรชาตา อติวิย ปหยนฺตีติ
อิมมตฺถ วิทติ ฺวา ตทตฺถทีปน อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหากสฺสปสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๐๑
ตตฺร ปณฺฑปาติกงฺคสงฺขาต ธุตงฺค สมาทาย ตสฺส
ปริปูรเณน ปณฺฑปาติกสฺส ฯ นนุ จาย คาถา อายสฺมนฺต
มหากสฺสป นิมิตฺต กตฺวา ภาสิตา เถโร จ สพฺเพส ธุตวาทาน อคฺโค เตรสธุตงฺคธโร โส กสฺมา เอเกเนว ธุตงฺเคน
กิตฺติโตติ อฏุปฺปตฺติวเสนาย นิทฺเทโส ฯ อถ วา เทสนามตฺตเมต อิมินา เทสนาสีเสน สพฺเพปสฺส ธุตงฺคา วุตฺตาติ
เวทิตพฺพา ฯ อถ วา ยถาป ภมโร ปุปฺผนฺติ (๑) คาถาย วุตฺตนเยน
ปรมปฺปจฺฉตาย กุลานุทฺทยตาย จสฺส สพฺพ ปณฺฑปาติกวตฺต
อขณฺเฑตฺวา ตตฺถ สาติสย ปฏิปตฺติยา ปกาสนตฺถ ปณฺฑปาติกสฺสาติ วุตฺต ฯ ปณฺฑปาติกสฺสาติ จ ปหยนฺตีติ ปท
อเปกฺขิตฺวา สมฺปทานวจน ต อุปโยคตฺเถ ทฏพฺพ ฯ
อตฺตภรสฺสาติ อปฺปานิ จ ตานิ สุลภานิ อนวชฺชานีติ (๒) เอว
วุตฺเตหิ อปฺปานวชฺชสุลภรูเปหิ จตูหิ ปจฺจเยหิ อตฺตานเมว
ภรนฺตสฺส ฯ อนฺโปสิโนติ อามิสสงฺคณฺหเณน (๓) อฺเ
สิสฺสาทิเก โปเสตุ อนุสฺสุกฺกตาย อนฺโปสิโน ฯ ปททฺวเยนสฺส
กายปริหาริเก จีวเรน กุจฺฉิปริหาริเกน ปณฺฑปาเตน วิจรณโต
สลฺลหุกวุตฺติต สุภรต ปรมฺจ สนฺตุฏึ ทสฺเสติ ฯ อถวา
อตฺตภรสฺสาติ เอกวจนิจฺฉาย อตฺตภาวสงฺขาต เอกเยว อิม
# ขุ. ธ. ๒๕/๑๔/๒๑ ฯ ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๗/๓๔ ฯ
# ขุ. อิติ. ๒๕/๒๘๑/๓๐๙ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๓๐๒
อตฺตาน ภรติ น อิโต ปร อฺนฺติ อตฺตภโร ตโตเอว
อตฺตนา อฺสฺส โปเสตพฺพสฺส อภาวโต อนฺโปสี ตสฺส
อตฺตภรสฺส อนฺโปสิโน ฯ ปททฺวเยนาป ขีณาสวภาเวน
อายตึ อนาทานต ทสฺเสติ ฯ
เทวา ปหยนฺติ ฯเปฯ สตีมโตติ ต อคฺคผลาธิคเมน
สพฺพกิเลสทรถปริฬาหาน วูปสเมน ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา อุปสนฺต
สติเวปุลฺลปฺปตฺติยา นิจฺจกาล สโตการิตาย สติมนฺต ตโตเอว
อิฏานิฏาทีสุ ตาทิลกฺขณปฺปตฺต ขีณาสว สกฺกาทโย เทวา
ปหยนฺติ ปตฺเถนฺติ ตสฺส สีลาทิคุณวิเสเสสุ พหุมาน อุปฺปาเทนฺตา
อาทร ชเนนฺติ ปเคว มนุสฺสาติ ฯ
สตฺตมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ปณฺฑปาติกสุตฺตวณฺณนา
อฏเม ปจฺฉาภตฺตนฺติ เอกาสนิกขลุปจฺฉาภตฺติกาน
ปาโตว ภุตฺตาน อนฺโตมชฺฌนฺติโกป ปจฺฉาภตฺตเมว อิธ
ปน ปกติภตฺตสฺเสว ปจฺฉโต ปจฺฉาภตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตานนฺติ ปณฺฑปาตโต ปฏิกฺกนฺตาน ปณฺฑปาต
ปริเยสิตฺวา ภตฺตกิจฺจสฺส นิฏาปนวเสน ตโต นิวตฺตาน ฯ
กเรริมณฺฑลมาเฬติ เอตฺถ กเรรีติ วรุณรุกฺขสฺส นาม ฯ
โส กิร คนฺธกุฏิยา มณฺฑปสฺส สาลาย จ อนฺตเร
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*เลมที่ ๑๙ ปณฺฑปาติกสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๐๓
โหติ เตน คนฺธกุฏีป กเรริกุฏิกาติ วุจฺจติ มณฺฑโปป
สาลาป กเรริมณฺฑลมาโฬติ ฯ ตสฺมา กเรริรุกฺขสฺส อวิทูเร
กเต นิสีทนสาลสงฺขาเต มณฺฑลมาเฬ ฯ ติณปณฺณจฺฉทน
อโนวสฺสก มณฺฑลมาโฬติ วทนฺติ อติมุตฺตกาทิตามณฺฑโป
มณฺฑลมาโฬติ อปเร ฯ
กาเลน กาลนฺติ กาเล กาเล อนฺตรนฺตรา ตสฺมึ ตสฺมึ
สมเยติ อตฺโถ ฯ มนาปเกติ มนวฑฺฒเก ปยรูเป อิฏเติ
อตฺโถ ฯ อิฏ านิฏภาโว จ ปุคฺคลวเสน จ ทฺวารวเสน จ
คเหตพฺโพ ฯ เอกจฺจสฺส อนิฏโ โหติ เอกจฺจสฺส อนิฏโ 
โหติ เอกจฺจสฺส อนิฏสมฺมโต(๑) เอกจฺจสฺส อิฏโ  ฯ ตถา
เอกสฺส ทฺวารสฺส อิฏโ อฺสฺส อนิฏโ ฯ วิปากวเสน ปเนตฺถ
วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ กุสลวิปาโก หิ เอกนฺเตน อิฏโ
อกุสลวิปาโก อนิฏโ เอวาติ ฯ จกฺขุนา รูเป ปสฺสิตุนฺติ คาม
ปณฺฑาย ปวิฏโ อุปาสเกหิ เคห ปเวเสตฺวา ปูชาสกฺการกรณตฺถ อุปนีเตสุ อาสนวิตานาทีสุ นานาวิราคสมุชฺชลวณฺณสงฺขาเต รชนีเย อฺเ จ สวิฺาณกรูเป จกฺขุทวฺ าริกวิฺาเณหิ ปสฺสิตต ฯ สทฺเทติ ตเถว อิสฺสรชนาน เคห ปวิฏโ
เตส ปยุตฺเต คีตวาทิตสทฺเท โสตต ฯ คนฺเธติ ตถา เตหิ
ปูชาสกฺการวเสน อุปนีเต ปุปฺผธูปาทิคนฺเธ(๒) ฆายิตุ ฯ รเสติ เตหิ
# ๑. ม. อนิฏาภิมโต ฯ ๒. ม. ปุปผฺ ธูมาทิคนฺเธ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๓๐๔
ทินฺนาหารปริโภเค นานคฺครเส สายิตต ฯ โผฏพฺเพติ มหคฺฆปจฺจตฺถรเณสุ อาสเนสุ นิสินฺนกาเล(๑) สุขสมฺผสฺเส โผฏพฺเพ
ผุสิตต ฯ เอวฺจ ปฺจทฺวาริกอิฏารมฺมณปฺปฏิลาภ กิตฺเตตฺวา
อิทานิ มโนทฺวาริกอิฏารมฺมณปฺปฏิลาภ ทสฺเสตุ สกฺกโตติอาทิ
วุตฺต ฯ ต เหฏา วุตฺตตฺถเมว ฯ
กึ ปน อปณฺฑปาติกาน อย นโย น ลพฺภตีติ ฯ
ลพฺภติ ฯ เตสมฺป หิ นิมนฺตนสลากภตฺตาทิอตฺถ คาม คตกาเล
อุฬารวิภวา อุปาสกา ตถา สกฺการสมฺมาน กโรนฺติเยว ฯ
ต ปน อนิยต ฯ ปณฺฑปาติกาน ปน ตทา นิจฺจเมว ตตฺถ
ปูชาสกฺการ กริยมาน ทิสฺวา สกฺการครุตาย อนิสฺสรณมคฺเค
ตฺวา อโยนิโสมนสิการวเสน เต ภิกฺขู เอวมาหสุ ฯ เตเนวาห
หนฺทาวุโส มยมฺป ปณฑ
ฺ ปาติกา โหมาติอาทิ ฯ
ตตฺถ หนฺทาติ โวสฺสคฺคตฺเถ นิปาโต ฯ ลจฺฉามาติ
ลภิสฺสาม ฯ เตนุปสงฺกมีติ ตตฺถ สุรภิคนฺธกุฏิย นิสินฺโน เตส
ต กถาสลฺลาป สุตฺวา อิเม ภิกฺขู มาทิสสฺส นาม พุทฺธสฺส
สาสเน ปพฺพชิตฺวา มยา สทฺธึ เอกวิหาเร วสนฺตาป เอว
อโยนิโสมนสิการวเสน กถ ปวตฺเตนฺติ สลฺเลเข น วตฺตนฺติ
หนฺท เต ตโต นิวาเรตฺวา สลฺเลขวิหาเร นิโยเชสฺสามีติ
มณฺฑลมาฬ อุปสงฺกมิ ฯ เสส เหฏา วุตฺตนยเมว ฯ
# ๑. ม. นิสนิ ฺนกาเล ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สิปฺปสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๐๕
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ อปฺปจฺฉตาสนฺตุฏิตาสลฺเลขาน วเสน
กิเลเส ธุนิตุ ตณฺห วิโสเสตุ [๑] ปฏิปนฺโนติ ปณฺฑปาติกสฺส สโต เทวาป
ปหยนฺติ ตสฺส ปฏิปตฺติยา อาทรชาตา ปยายนฺติ น อิโต อฺถาติ
อิมมตฺถ วิทติ ฺวา ตทตฺถทีปน อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ โน เจ สทฺทสิโลกนิสฺสโิ ตติ อโห อยฺโย อปฺปจฺโฉ
สนฺตุฏโ ปรมสลฺเลขวุตฺตีติอาทินา ปเรหิ กตฺติตพฺพสทฺทสงฺขาต
สิโลก ตณฺหาย นิสฺสิโต น โหติ เจติ อตฺโถ ฯ สทฺโท
วา สมฺมุขา วณฺณภณนถุติโฆโส สิโลโก ปรมฺมขุ ภูตา ปสสา
ปตฺถฏยสตา วา ฯ เสส อนนฺตรสุตฺเต วุตฺตนยเมว ฯ
อฏมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
สิปฺปสุตฺตวณฺณนา
นวเม โก นุ โข อาวุโส สิปฺป ชานาตีติ อาวุโส
อเมฺหสุ อิธ สนฺนิปติเตสุ โก นุ ชีวิตนิมิตฺต สิกฺขิตพฺพฏเน
สิปฺปนฺติ ลทฺธนาม ยงฺกิฺจิ อาชีว วิชานาติ ฯ โก กึ สิปฺป
สิกฺขีติ โก ทีฆรตฺต สิปปฺ าจริยกุล ปยิรุปาสิตฺวา อาคมโต
ปโยคโต จ หตฺถิสิปฺปาทีสุ กึ สิปฺป สิกฺขิ ฯ กตร สิปฺป
สิปฺปาน อคฺคนฺติ สพฺพสิปฺปาน อคารยฺหตาย มหปฺผลตาย
อกิจฺฉสิทฺธิยา จ กตร สิปฺป อคฺค อุตฺตม ย นิสสฺ าย
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปฏิปนฺโนตีติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๓๐๖
สุเขน สกฺกา ชีวิตุนฺติ อธิปฺปาโย ฯ ตตฺเถกจฺเจติ เตสุ ภิกฺขูสุ
เอกจฺเจ ภิกฺขู ฯ เย หตฺถาจริยกุลา ปพฺพชิตา เต ฯ เอวมาหสูติ
เต เอว ภณึสุ ฯ อิโต ปรมฺป เอกจฺเจติ วุตฺตฏาเน เอเสว
นโย ฯ หตฺถสิ ิปฺปนฺติ ย หตฺถีน ปริคฺคณฺหณทมนสารณโรคติกิจฺฉาทิเภท กตฺตพฺพ ต อุทฺทิสฺส ปวตฺต สพฺพมฺป สิปปฺ 
อิธ หตฺถิสิปปฺ นฺติ อธิปฺเปต ฯ อสฺสสิปฺปนฺติ เอตฺถาป เอเสว
นโย ฯ รถสิปฺป ปน รถโยคฺคาน ทมนสารณาทิวิธานวเสน
เจว รถสฺส กรณวเสน จ เวทิตพฺพ ฯ ธนุสิปฺปนฺติ อิสฺสาสสิปฺป โย ธนุพฺเพโธติ วุจฺจติ ฯ ถรุสปิ ฺปนฺติ เสสอาวุธสิปฺป ฯ
มุทฺทาสิปฺปนฺติ หตฺถมุทฺทาย คณนาสิปฺป ฯ คณนาสิปฺปนฺติ
อจฺฉิทฺทกคณนาสิปฺป ฯ (๑) สงฺขานสิปฺปนฺติ สงฺกลนปฏปฺปาทนาทิวเสน(๒) ปณฺฑคณนาสิปฺป ฯ ต ยสฺส ปคุณ โหติ โส รุกฺขมฺป
ทิสฺวา เอตฺตกานิ เอตฺถ ปณฺณานีติ คณิตุ(๓) ชานาติ ฯ
เลขาสิปฺปนฺติ นานากาเรหิ อกฺขรลิขนสิปฺป ลิป
 ฺาณ วา ฯ
กาเวยฺยสิปฺปนฺติ อตฺตโน จินฺตาวเสน วา ปรโต ปฏิลทฺธมุตวเสน วา อิมสฺส อยมตฺโถ เอว [๔] โยเชสฺสามีติ เอว
อตฺตวเสน วา กิฺจิเทว กตฺตพฺพ(๕) ทิสฺวา ตปฺปฏิภาค กตฺตพฺพ
กริสฺสามีติ านุปฺปตฺติกปฏิภานวเสน วา จินฺตากวิอาทีน
จตุนฺน กวีน กพฺพกรณสิปฺป ฯ วุตฺตเฺหต ภควตา
# ๑. ม. อจฺฉิทฺทกคณนสิปฺป ฯ ๒. ม. สงฺกลน... ฯ
# ๓. สี. ภณิตุ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร นนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๕. ม. กพฺพ ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สิปฺปสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๐๗
จตฺตาโรเม ภิกฺขเว กวี จินฺตากวิ สุตกวิ อตฺถกวิ
ปฏิภานกวีติ ฯ (๑)
โลกายตสิปฺปนฺติ (๒) กาโก เสโต อฏีน เสตตฺตา พลากา
รตฺตา โลหิตสฺส รตฺตตฺตาติ เอวมาทินยปฺปวตฺต ปรโลกนิพฺพานาน ปฏิเสธก วิตณฺฑสตฺถสิปฺป ฯ ขตฺตวิชฺชาสิปฺปนฺติ (๓)
อพฺเภยฺย(๔)มาสุรกฺขาทินีติสตฺถสิปฺป ฯ อิมานิ กิร ทฺวาทส มหาสิปฺปานิ นาม ฯ เตเนวาห ตตฺถ ตตฺถ สิปฺปาน อคฺคนฺติ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต สพฺพสิปฺปายตนาน ชีวิกตฺถตาย
วฏฏทุกฺขโต อนิสฺสรณภาว สีลาทีนเยว ปน สุปริสุทฺธาน
นิสฺสรณภาว ตสมงฺคิโนเยว จ ภิกฺขุภาว สพฺพาการโต
วิทิตฺวา ตทตฺถวิภาวน อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ อสิปฺปชีวีติ จตุนฺน ตณฺหุปฺปาทาน สมุจฺเฉททูรวิกฺขมฺภเนน (๕)
ปจฺจยาสาย วิโสสิตตฺตา ยงฺกิฺจิ อุปนิสฺสาย ชีวกิ 
น กปฺเปตีติ อสิปฺปชีวี เอเตน อาชีวปาริสุทฺธิสีล ทสฺเสติ ฯ
ลหูติ อปฺปกิจฺจตาย สลฺลหุกวุตฺติตาย จ ลหุ อพหุลสมฺภาโร
เอเตน จตุปฺปจฺจยสนฺโตสสิทฺธ สุภรต ทสฺเสติ ฯ อตฺถกาโมติ
สเทวกสฺส โลกสฺส อตฺถเมว กาเมตีติ อตฺถกาโม
เอเตน สตฺตาน อนตฺถปริวชฺชนสฺส ปกาสิตตฺตา ปาติโมกฺข# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๓๑/๓๑๓ ฯ ๒. ม. โลกายตสิปฺปนฺติ ฯ
# ๓. สฺยา. เขตฺตวิชฺชาสิปฺปนฺติ ฯ ม. ขตฺตวิชฺชา... ฯ
# ๔. สี. องฺเคยฺย... ฯ ม. อพฺเภยฺย... ฯ ๕. ม. สมุจฺเฉทวิกฺขมฺภเนน ฯ
# ๖. ม. กาเมตีติ อตฺถกาโม ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๓๐๘
สวรสีล ทสฺเสติ ปาณาติปาตาทิอนตฺถวิรมณปริทปี นโต ฯ
ยตินฺทฺริโยติ จกฺขฺวาทีน ฉนฺน อินฺทฺรยิ าน อภิชฺฌาทฺยปฺปวตฺติโต
สฺเมน ยตินฺทฺริโย เอเตน อินฺทฺริยสวรสีล วุตฺต ฯ สพฺพธิ
วิปฺปมุตฺโตติ เอว สุปริสทุ ฺธสีโล จตุปฺปจฺจยสนฺโตเส อวฏิโต
สปฺปจฺจย นามรูป ปริคคฺ เหตฺวา อนิจฺจาทิวเสน สงฺขาเร
สมฺมสนฺโต วิปสฺสน อุสสฺ ุกฺกาเปตฺวา ตโต ปร ปฏิปาฏิยา
ปวตฺติเตหิ จตูหิ อริยมคฺเคหิ สโยชนาน ปหีนตฺตา สพฺพธิ
สพฺพตฺถ ภวาทีสุ วิปฺปมุตฺโต ฯ
อโนกสารี อมโม นิราโสติ ตถา สพฺพธิ วิปปฺ มุตฺตตฺตาเอว
โอกสงฺขาเตสุ ฉสุป อายตเนสุ ตณฺหาภิสรณสฺส อภาเวน
อโนกสารี รูปาทีสุ กตฺถจิ มมงฺการาภาวโต อมโม สพฺเพน
สพฺพ อนาสึสนโต นิราโส ฯ หิตฺวา มาน(๑) เอกจโร ส ภิกฺขตู ิ
เอวมฺภูโต จ โส อรหตฺตมคฺคปฺปตฺติสมกาลเมว อนวเสส มาน
หิตฺวา [๒] ปชหิตฺวา อิเม ภิกฺขู วิย คณสงฺคณิก อกตฺวา ปวิเวกกามตาย ตณฺหาสหายวิรเหน จ สพฺพริ ิยาปเถสุ เอกจโร โส
สพฺพโส ภินนฺ กิเลสตฺตา ปรมตฺถโต ภิกฺขุ นาม ฯ เอตฺถ จ
อสิปฺปชีวีติอาทินา โลกิยคุณา กถิตา สพฺพธิ วิปฺปมุตฺโตติอาทินา โลกุตฺตรคุณา [๓] ฯ ตตฺถ อสิปฺปชีวีติอาทิวิภเว ิตสฺเสว(๔)
# ๑. สฺยา. หนฺตฺวา มาร ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปชหิตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร กถิตาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๔. ม. อสิปฺปชีวีติอาทิ วิภเว ิตสฺเสว ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โลกสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๐๙
อย ธมฺโม น สิปฺป นิสสฺ าย มิจฺฉาชีเวน ชีวิก กปฺเปนฺตสฺส
ตสฺมา สิปฺเปสุ สารคฺคหณ วิสฺสชฺเชตฺวา อธิสีลาทีสุเยว ตุเมฺหหิ
สิกฺขิตพฺพนฺติ ทสฺเสติ ฯ
นวมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
โลกสุตฺตวณฺณนา
ทสเม พุทฺธจกฺขุนาติ เอตฺถ อาสยานุสยาณ อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาณฺจ พุทฺธจกฺขุ นาม ฯ ยถาห
อทฺทสา โน ภควา พุทฺธจกฺขุนา โลก โวโลเกนฺโต สตฺเต
อปฺปรชกฺเข มหารชกฺเข ติกฺขินฺทฺริเย มุทินฺทฺริเยติอาทิ ฯ (๑)
โลกนฺติ ตโย โลกา โอกาสโลโก สงฺขารโลโก สตฺตโลโกติ ฯ ตตฺถ
ยาวตา จนฺทิมสูริยา ปริหรนฺติ ทิสา ภนฺติ วิโรจนา
ตาว สหสฺสธา โลโก เอตฺถ เต วตฺตตี วโสติ อาทีสุ(๒) อากาสโลโก วุตฺโต(๓) ฯ เอโก โลโก สพฺเพ สตฺตา
อาหารฏิติกา เทฺว โลกา นามฺจ รูปฺจ ตโย โลกา
ติสฺโส เวทนา จตฺตาโร โลกา จตฺตาโร อาหารา ปฺจ
โลกา ปฺจุปาทานกฺขนฺธา ฉ โลกา ฉ อชฺฌตฺติกานิ
# ๑. ม. มู. ๑๒/๓๒๓/๓๒๖ ฯ ม. ม. ๑๓/๕๑๑/๔๖๓ ฯ
# ๒. ม. มู. ๑๒/๕๕๔/๕๙๔ ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๓๑๐
อายตนานิ สตฺต โลกา สตฺต วิฺาณฏิติโย อฏ โลกา
อฏ โลกธมฺมา นว โลกา นว สตฺตาวาสา ทส โลกา
ทสายตนานิ ทฺวาทส โลกา ทฺวาทสายตนานิ อฏารส
โลกา อฏารส ธาตุโยติอาทีสุ (๑) สงฺขารโลโก ฯ สสฺสโต โลโก
อสสฺสโต โลโกติอาทีสุ (๒) สตฺตโลโก วุตฺโต ฯ อิธาป สตฺตโลโก
เวทิตพฺโพ ฯ
ตตฺถ โลกียติ วิจิตฺตาการโต ทิสสฺ ตีติ จกฺกวาฬสงฺขาโต
โลโก โอกาสโลโก สงฺขาโร ลุชชฺ ติ ปลุชชฺ ตีติ โลโก
โลกียติ เอตฺถ ปฺุปาป ตพฺพิปาโก จาติ สตฺตโลโก ฯ เตสุ
ภควา มหากรุณาย อนุกมฺปมาโน สสารทุกฺขโต โมเจตุกาโม
สตฺตโลก โอโลเกสิ ฯ กตมสฺส ปน สตฺตาหสฺส อจฺจเยน
โอโลเกสิ ปมสฺส สตฺตาหสฺส ฯ
ภควา หิ ปลฺลงฺกสตฺตาหสฺส ปริโยสาเน ปจฺฉิมยามาวสาเน ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา ฯเปฯ สูโรว(๓) โอภาสยมนฺตลิกฺขนฺติ (๔) อิม อริยมคฺคานุภาวทีปก อุทาน อุทาเนตฺวา
อห ตาว เอว สุทุตฺตร สสารมโหฆ อิมาย ธมฺมนาวาย
สมุตฺตริตฺวา นิพฺพานปาเร ิโต หนฺท ทานิ โลกมฺป
ตาเรสฺสามิ กีทิโส นุ โข โลโกติ โลก โวโลเกสิ ฯ ต
# ๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๗๕ ฯ ๒. ที. สี. ๙/๒๙๔/๒๓๔ ฯ
# ม. มู. ๑๒/๓๐๙/๓๐๘ ฯ ม. ม. ๑๓/๑๔๗/๑๔๓ ฯ
# ๓. ม. สูรโิ ยว ฯ ๔. ขุ. อุ. ๒๕/๒๗๘/๑๗๙ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โลกสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๑๑
สนฺธาย วุตฺต อถ โข ภควา ตสฺส สตฺตาหสฺส อจฺจเยน
ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏหิตฺวา พุทฺธจกฺขุนา โลก โวโลเกสีติ ฯ
ตตฺถ โวโลเกสีติ วิวิเธหิ อากาเรหิ ปสฺสิ หตฺถตเล
ปตอามลก วิย อตฺตโน าเณน ปจฺจกฺข อกาสิ ฯ
อเนเกหิ สนฺตาเปหีติอาทิ โวโลกิตาการทสฺสน ฯ อเนเกหิ
สนฺตาเปหีติ อเนเกหิ ทุกฺเขหิ ฯ ทุกฺข หิ สนฺตาปนปฬนฏเน(๑)
สนฺตาโปติ วุจฺจติ ฯ ยถาห ทุกฺขสฺส ปฬนฏโ สงฺขตฏโ
สนฺตาปฏโ วิปริณามฏโติ ฯ (๒) ตฺจ ทุกฺข ทุกฺขาทิวเสน เจว
ชาติอาทิวเสน จ อเนกปฺปการ ฯ เตน วุตฺต อเนเกหิ
สนฺตาเปหีติ อเนเกหิ ทุกฺเขหิ สนฺตปฺปมาเน ปฬิยมาเน
พาธิยมาเน ฯ ปริฬาเหหีติ ปริทาเหหิ ฯ ปริฑยฺหมาเนติ อินฺธน
วิย อคฺคินา สมนฺตโต ฑยฺหมาเน ฯ ราคเชหีติ ราคสมฺภเวหิ(๓) ฯ
เอส นโย เสเสสุป ฯ ราคาทโย หิ ยสฺมึ สนฺตาเน อุปฺปชนฺติ
ต นิทฺทหนฺตา วิย วิพาเธนฺติ เตน วุตฺต ตโยเม ภิกฺขเว
อคฺคี ราคคฺคิ โทสคฺคิ โมหคฺคีติ(๔) ฯ ยโต เต จิตฺต กายฺจ
กิเลเสนฺตีติ กิเลสาติ วุจฺจนฺติ ฯ เอตฺถ จ ปริฑยฺหมาเนติ เอเตน
ภควา ราคาทิกิเลสาน ปวตฺติทุกฺขต เตน จ สตฺตาน อภิภูตต
ทสฺเสสิ ฯ สนฺตปฺปมาเนติ อิมินา ปน เตส กาลนฺตรทุกฺขต
# ๑. ม. สนฺตาปนปฬนฏเน ฯ ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๔๕/๒๘ ฯ
# ๓. ม. ราคสมฺภูเตหิ ฯ ๔. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๗๓/๓๐๑ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๓๑๒
เตน นิรนฺตโรปทฺทวตฺจ ทสฺเสสิ ฯ
ภควา หิ โพธิรุกฺขมูเล อปราชิตปลฺลงฺเก นิสินฺโน
ปมยาเม ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสริตฺวา มชฺฌิมยาเม ทิพฺพจกฺขุ
วิโสเธตฺวา ปจฺฉิมยาเม ปฏิจฺจสมุปฺปาเท าณ โอตาเรตฺวา
กิเลสมูลก วฏฏทุกฺข อภิฺาย สงฺขาเร ปริคฺคเหตฺวา
สมฺมสนฺโต อนุกฺกเมน วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อริยมคฺคาธิคเมน
สย วิคตวิทฺธสฺตกิเลโส อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา ปจฺจเวกฺขณานนฺตร
อนวเสสาน กิเลสาน ปหีนตฺตา อตฺตโน วฏฏทุกขฺ สฺส ปริกฺขณ
ี ภาวทีปก สพฺพพุทฺธาน อวิชหิต อเนกชาติสสารนฺติ (๑) อุทาน
อุทาเนตฺวา เตเนว ปลฺลงฺเกน สตฺตาห วิมุตฺติสุข ปฏิสเวที
นิสินฺโน สตฺตมาย รตฺติยา ตีสุ ยาเมสุ วุตฺตนเยน ตีณิ
อุทานานิ อุทาเนตฺวา ตติยอุทานานนฺตร พุทฺธจกฺขุนา โลก
โวโลเกนฺโต สกลมิท สตฺตาน วฏฏทุกฺข กิเลสมูลก กิเลสา
นาเมเต ปวตฺติทุกฺขา อายติมฺป ทุกฺขเหตุภูตา เตหิ
อิเม สตฺตา สนฺตปฺปนฺติ ปริฑยฺหนฺติ จาติ ปสฺสิ ฯ เตน
วุตฺต อทฺทสา โข ภควา ฯเปฯ โมหเชหิปติ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต โลกสฺส ยถาวุตฺตสนฺตาปปริฬาเหหิ อภิภุยฺยมานต สพฺพาการโต วิทิตฺวา ฯ อิม
อุทานนฺติ อิม สพฺพสนฺตาปปริฬาหโต ปรินิพฺพานวิภาวน
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๑/๓๕ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โลกสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๑๓
มหาอุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ อย โลโก สนฺตาปชาโตติ อย สพฺโพป โลโก
ชราโรคมรเณหิ เจว นานาวิธพฺยสเนหิ จ กิเลสปริยุฏาเนหิ
จ ชาตสนฺตาโป อุปฺปนฺนกายิกเจตสิกทุกฺขาภิภโวติ อตฺโถ ฯ
ผสฺสปเรโตติ ตโต เอว อเนเกหิ ทุกฺขสมฺผสฺเสหิ ปริหโต
อุปทฺทุโต ฯ อถ วา ผสฺสปเรโตติ สุขาทิสงฺขาตาน ติสฺสนฺน
ทุกฺขตาน ปจฺจยภูเตหิ ฉหิ ผสฺเสหิ อภิภูโต ตโต ตโต
ทฺวารโต ตสฺมึ ตสฺมึ อารมฺมเณ ปวตฺติวเสน อุปสฺสฏโ ฯ
โรค วทติ อตฺตโตติ ผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชมาน เวทนาสงฺขาต โรค ทุกฺข ขนฺธปฺจกเมว วา ยถาภูต อชานนฺโต
อหนฺติ สฺาย ทิฏิคฺคาหวเสน อห สุขิโต ทุกฺขิโตติ อตฺตโต
วทติ ฯ อตฺตโนติป ปนฺติ ฯ ตสฺสตฺโถ สฺวาย (๑) โลโก เกนจิ
ทุกฺขธมฺเมน ผุฏโ อภาวิตตฺตาย อธิวาเสตุ อสกฺโกนฺโต อโห
ทุกฺข อีทิส ทุกฺข มยฺห อตฺตโนป มา โหตูติอาทินา
วิปฺปลปนฺโต เกวล อตฺตโน โรค วทติ ตสฺส ปน ปหานาย
น ปฏิปชฺชตีติ อธิปฺปาโย ฯ อถ วา ต ยถาวุตฺต ทุกฺข
ยถาภูต อชานนฺโต ตณฺหาคาหวเสน มมนฺติ สฺาย อตฺตโต
วทติ มม อิทนฺติ วาจ นิจฺฉาเรติ ฯ
เยน หิ มฺตีติ(๒) เอวมิม โรคภูต ขนฺธปฺจก อตฺตโต
# ๑. ม. ยฺวาย ฯ ๒. ม. เยน เยน หิ มฺตีติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๓๑๔
อตฺตโน วา วทนฺโต โลโก เยน เยน รูปเวทนาทินา การณภูเตน
เยน วา สสฺสตาทินา ปกาเรน ทิฏิมานตณฺหามฺนาหิ
มฺติ ฯ ตโต ต โหติ อฺถาติ ตโต อตฺตนา ปริกปฺปตาการโต ต มฺนาย วตฺถุภูต ขนฺธปฺจก อฺถา อนตฺตานตฺตนิยเมว จ โหติ วเส วตฺเตตุ อสกฺกุเณยฺยตาย อหงฺการมมงฺการตฺต น นิปฺผาเทตีติ อตฺโถ ฯ อถ วา ตโตติ ตสฺมา
มฺนามตฺตภาวโต ต ขนฺธปฺจก นิจฺจาทิวเสน มฺิต
อฺถา อนิจฺจาทิสภาวเมว โหติ ฯ น หิ มฺนา
ภาวฺถตฺต วา ลกฺขณฺถตฺต วา กาตุ สกฺโกติ ฯ
อฺถาภาวี ภวสตฺโตติ อสมฺภเว วฑฺฒิย หิตสุเข
สตฺโต ลคฺโค สตฺตโลโก มฺนาย ยถารุจิ จินตฺ ิยมาโนป
วิปรีตปฏิปตฺติยา ตโต อฺถาภาวี อหิตทุกฺขภาวี วิฆาตเยว
ปาปุณาติ ฯ ภวเมวาภินนฺทตีติ เอว สนฺเตป ต มฺนาปริปฺปต อวิชฺชมาน ภว วุฑฺฒึ อภินนฺทติ เอว อภิกงฺขติเอว ฯ
อถวา อฺถาภาวีติ นิจฺโจ เม อตฺตาติอาทินา มฺนาย
ปริกปฺปตาการโต สย อฺถาภาวี สมาโน อนิจฺโจ อทฺธุโวติ
อตฺโถ ฯ ภวสตฺโตติ กามาทิภเวสุ ภวตณฺหาย สตฺโต ลคฺโค
คธิโต ฯ (๑) ภวเมวาภินนฺทตีติ อนิจฺจาทิสภาว ภวเมว นิจฺจาทิวเสน ปรามสิตฺวา ตตฺถ วา อธิมุตฺติสฺ ตณฺหาทิฏาทินนฺทนาย (๒)
# ๑. สี. คถิโต ฯ ๒. ม. ตณฺหาทิฏาภินนฺทนาหิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โลกสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๑๕
อภินนฺทติ น ตตฺถ นิพฺพนิ ฺทติ ฯ ยทภินนฺทติ ต ภยนฺติ ย
วุฑฺฒิสงฺขาต ภว กามาทิภว วา อภินนฺทติ ต อนิจฺจาทิวิปริณามสภาวตฺตา อเนกพฺยนานุธตฺตา จ ภวเหตุภาวโต
อติวิย ภยานกฏเน ภย ฯ ยสฺส ภายตีติ ยโต ชรามรณาทิโต
ภายติ ต ชรามรณาทิทุกฺขาธิฏานภาวโต ทุกฺขทุกฺขภาวโต
จ ทุกฺข ฯ อถ วา ยสฺส ภายตีติ ภวาภินนฺทเนน ยสฺส
วิสยสฺส(๑) ภายติ โส อุจฺเฉทสงฺขาโต วิภโว ตโต ภายนฺจ
ทุกฺขวตฺถุภาวโต ชาติอาทิทุกฺขสฺส อนติวตฺตนโต จ ทุกฺข ทุกขฺ สภาวเมวาติ อตฺโถ ฯ อถ วา ยสฺส ภายติ ต ทุกฺขนฺติ ยสฺส
อนิจฺจาทิกสฺส ภายต ต นิสฺสรณ อชานนฺโต ต ภย ตสฺส
ทุกฺข โหติ ทุกฺข อาวหตีติ อตฺโถ ฯ
เอตฺตเกน วฏฏ ทสฺเสตฺวา อิทานิ วิวฏฏ ทสฺเสตุ
ภววิปฺปหานาย โข ปนิท พฺรหฺมจริย วุสฺสตีติ อาห ฯ
ตตฺถ ภววิปฺปหานายาติ กามาทิภวสฺส ปชหนตฺถาย ฯ โขติ
อวธารเณ ปนาติ ปทปูรเณ นิปาโต อิทนฺติ อาสนฺนปจฺจกฺขวจน ฯ พฺรหฺมจริยนฺติ มคฺคพฺรหมฺจริย ฯ วุสฺสตีติ
ปูริยติ(๒) ฯ อิท วุตฺต โหติ เอกนฺเตเนว กามาทิภวสฺส สมุทยปฺปหาเนน อสวเสสปชหนตฺถาย อิท มยา สตสหสฺสกปฺปาธิกานิ
จตฺตาริ อสงฺเขฺยยฺยานิ อติทุกฺกรานิ อาจรตา (๓) ปารมิโย ปูเรตฺวา
# ๑. ม. วิภวสฺส ฯ ๒. ม. ปูเรสฺสติ ฯ ๓. ม. อาจริตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๓๑๖
โพธิมณฺเฑ ติณฺณ มาราน มตฺถก มทฺทิตฺวา อธิคต สีลาทิก-ฺ
ขนฺธตฺตยสงฺคต อฏงฺคิกมคฺคพฺรหฺมจริย จริยติ ภาวิยตีติ ฯ
เอว อริยมคฺคสฺส เอกเสเนว นิยฺยานิกภาว ทสฺเสตฺวา
อิทานิ อฺมคฺคสฺส ตทภาว ทสฺเสนฺโต เย หิ เกจีติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ เยติ อนิยมนิทเฺ ทโส ฯ หีติ นิปาตมตฺต ฯ เกจีตี
เอกจฺเจ ปททฺวเยนาป ตถาวาทิโน ทิฏิคติเก อนิยมโต
ปริยาทิยติ ฯ สมณาติ ปพฺพชฺชูปคมนมตฺเตน สมณา น
สมิตปาปา ฯ พฺราหฺมณาติ ชาติมตฺเตน พฺราหฺมณา น
พาหิตปาปา ฯ วาสทฺโท วิกปฺปตฺโถ ฯ ภเวน ภวสฺส วิปฺปโมกฺขมาหสูติ เอกจฺเจ กามภเวน รูปภเวน วา สพฺพภวโต วิมุตฺตึ
สสารสุทฺธึ กถยึสุ ฯ เก ปเนว วทนฺตีติ ทิฏธมฺมนิพฺพานวาทิโน ฯ เตสุ หิ เกจิ อุฬาเรหิ ปฺจหิ กามคุเณหิ
สมปฺปโต (๑) อตฺตา ทิฏเว ธมฺเม ปรม นิพฺพุตึ ปตฺโต โหตีติ
วทนฺติ ฯ เกจิ รูปาวจรชฺฌาเนสุ ปมชฺฌานสมงฺคี ฯเปฯ เกจิ
จตุตฺถชฺฌานสมงฺคี (๒) อตฺตา ทิฏเว ธมฺเม ปรม นิพฺพุตึ ปตฺโต
โหตีติ วทนฺติ ฯ ยถาห
อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา
เอววาที โหติ เอวทิฏิ ยโต โข โภ อย อตฺตา ปฺจหิ
กามคุเณหิ สมปฺปโตติ (๓) วิตฺถาโร ฯ
# ๑. สี. สนฺตปฺปโต ฯ ๒. ม. ทุติยตติยจตุตฺถชฺฌานสมงฺคี ฯ
# ๓. ที. สี. ๙/๕๐/๔๗ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โลกสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๑๗
เต ปน ยสฺมา ยาวทตฺถ ปตตฺตา สุหิตาย ชลุกาย
วิย รุหริ ปปาสา กามาทิสุเขธิตสฺส(๑) ตสฺส อตฺตโน กาเมสนาทโย น
ภวิสฺสนฺติ ตทภาเว จ ภวสฺส อภาโวเยว ยสฺมึ ยสฺมิฺจ
ภเว ิตสฺส อย นโย ลพฺภติ เตน เตน ภเวน สพฺพภวโต
วิมุตฺติ โหตีติ วทนฺติ ตสฺมา ภวสฺส วิปฺปโมกฺขมาหสูติ
วุตฺตา เยสฺจ เอตฺตก นาม กาล สสริตฺวา พาลา จ
ปณฺฑิตา จ ปริโยสานภเว ตฺวา สสารโต วิมุจฺจนฺตีติ ลทฺธิ
เตป ภเวน ภวสฺส วิปฺปโมกฺข วทนฺติ นาม ฯ วุตฺตเฺหต
จุลลฺ าสีติ มหากปฺปโน(๒) สตสหสฺสานิ ยานิ พาเล จ
ปณฺฑิตา(๓) จ สนฺธาวิตฺวา สสริตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสนฺตีติ ฯ (๔)
อถวา ภเวนาติ ภวทิฏิยา ฯ ภวติ สสฺสต ติฏตีติ
ปวตฺตนโต สสฺสตทิฏิ ภวทิฏีติ วุจฺจติ ฯ ภวทิฏิ เอเวตฺถ
อุตฺตรปทโลปวเสน (๕) ภวตณฺหาติอาทีสุ วิย ภโวติ วุตฺตา(๖) ฯ
ภวทิฏิวเสน จ เอกจฺเจ ภววิเสสเยว กิเลสาน วูปสนฺตวุตฺติยา
อายุโน จ ทีฆาวาสตาย (๗) นิจฺจาทิสภาว ภววิโมกฺข มฺนฺติ
เสยฺยถาป พโก พฺรหฺมา อิท นิจฺจ อิท ธุว อิท สสฺสต
อิท อวิปริณามธมฺมนฺติ (๘) อโวจ ฯ เตสเมว วิปรีตคฺคาหีน
อนิสฺสรเณ นิสฺสรณทิฏ ีน กุโต ภววิโมกฺโข ฯ เตนาห ภควา
# ๑. ม. กามาทิสุเขหิ สมปฺปตสฺส ฯ ๒. ม. มหากปฺปโน ฯ
# ๓. ม. ปณฺฑิเต ฯ ๔. ที. สี. ๙/๙๕/๗๐ ฯ ๕. ม. อุตฺตรปทโลเปน ฯ
# ๖. ม. วุตฺโต ฯ ๗. สี. ทีฆตมตาย ฯ
# ๘. ม. มู. ๑๒/๕๕๒/๕๙๐ ฯ อวจนธมฺมนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๓๑๘
สพฺเพ เต อวิปฺปมุตฺตา ภวสฺมาติ วทามีติ ฯ
วิภเวนาติ อุจฺเฉเทน ฯ ภวสฺส นิสฺสรณมาหสูติ สพฺพภวโต
นิคฺคมน นิกฺขนฺตึ สสารสุทฺธึ วทึสุ ฯ เต หิ ภเวน ภวสฺส
วิปฺปโมกฺโขติ วทนฺตาน วาท อนนุชานนฺตา ภวูปจฺเฉเทน
นิสฺสรณ ปฏิชานึสุ ฯ วิภเวนาติ วา อุจฺเฉททิฏิยา ฯ วิภวติ
วินสฺสติ อุจฺฉิชฺชติ อตฺตา จ โลโก จาติ ปวตฺตนโต อุจฺเฉททิฏิ วุตฺตนเยน วิภโวติ วุจฺจติ ฯ อุจฺเฉททิฏิวเสน หิ สตฺตา
อธิมุจฺจิตฺวา ตตฺถ ตตฺถ อุปฺปนฺนา อุจฺฉิชฺชนฺติ สา เอว สสารสุทฺธีติ อุจฺเฉทวาทิโน ฯ วุตฺตเฺหต
ยโต โข โภ อย อตฺตา รูป จาตุมหาภูติโก ฯเปฯ
เนวสฺานาสฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ เอตฺตาวตา โข
โภ อย อตฺตา สมฺมา สมุจฺฉินฺโน โหตีติ ฯ (๑) ตถา นตฺถิ
มหาราช ทินฺน นตฺถิ ยิฏ นตฺถิ หุต ฯเปฯ พาเล จ
ปณฺฑิเต จ กายสฺส เภทา อุจฺฉิชฺชนฺติ วินสฺสนฺติ น โหนฺติ
ปรมรณาติ (๒) จ ฯ
เตสมฺป เอว วิปรีตคาหีน กุโต ภวนิสฺสรณ ฯ เตนาห
ภควา สพฺเพ เต อนิสฺสฏา ภวสฺมาติ วทามีติ น หิ
อริยมคฺคภาวนาย อนวเสสกิเลส อสมุคฺฆาเตตฺวา กทาจิป ภวโต
นิสฺสรณวิมุตฺติ ลภติ(๓) ฯ ตถาหิ เตส สมณพฺราหฺมณาน ยถาภูตาว# ๑. ที. สี. ๙/๔๙/๔๓ ฯ ๒. ที. สี. ๙/๙๖/๗๒ ฯ
# ๓. สี. ม. นิสฺสรณวิมตุ ฺติ สมฺภวติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โลกสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๑๙
โพธาภาวโต อตฺถิ นตฺถตี ิ อนฺตทฺวยนิปติตาน ตณฺหาทิฏิวเสน สมฺปริตสิตวิปฺผนฺทิตมตฺต ยโต เต ทิฏิคติกา ปวตฺติเหตูสุป สมฺมูฬฺหา สกฺกายภูมิย สุนขิ าเต วิปรีตทสฺสนตฺถมฺเภ
ตณฺหาพนฺธเนน พทฺธา คทฺทูลพนฺธนา วิย สารเมยฺยา(๑) น
วิชหนฺติ พนฺธนฏาน กุโต เนส วิโมกฺโข ฯ
เย ปน จตุสจฺจวิภาวเนน ปวตฺติอาทีสุ อสมฺโมหโต
ต อนฺตทฺวย อนุปคมฺม มชฺฌิม ปฏิปท สมารุฬฺหา เตสเยว
ภววิปฺปโมกฺโข นิสฺสรณฺจาติ ทสฺเสนฺโต สตฺถา อุปธีติ(๒)อาทิมาห ฯ
ตตฺถ อุปธินฺติ ขนฺธาทิอุปธึ ฯ หีติ นิปาตมตฺต ฯ ปฏิจฺจาติ
นิสฺสาย ปจฺจย กตฺวา ฯ ทุกฺขนฺติ ชาติอาทิทุกฺข ฯ กึ
วุตฺต โหติ ยตฺถิเม ทิฏคติกา วิโมกฺขสฺิโน ตตฺถ ขนฺธกิเลสาภิสงฺขารูปธโย อธิคตา กุโต ตตฺถ ทุกฺขนิสสฺ รณ ฯ ยตฺร
หิ กิเลสา ตตฺราภิสงฺขารสมฺภวโต ภวปฺปพนฺธสฺส อวิจฺเฉโท
เยวาติ วฏฏทุกฺขสฺส อนิวตฺติ ฯ เตน วุตฺต อุปธึ หิ ปฏิจฺจ
ทุกฺขมิท สมฺโภตีติ ฯ
อิทานิ ย ปรมตฺถโต ทุกฺขสฺส นิสฺสรณ ต ทสฺเสตุ
สพฺพุปาทานกฺขยา นตฺถิ ทุกฺขสฺส สมฺภโวติ วุตฺต ฯ
ตตฺถ สพฺพุปาทานกฺขยาติ กามุปาทาน ทิฏุปาทาน
# ๑. ม. สาฯ ๒. ม. อุปธึหีติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๓๒๐
สีลพฺพตุปาทาน อตฺตวาทุปาทานนฺติ สพฺเพส อิเมส จตุนฺนมฺป
อุปาทานาน อริยมคฺคาธิคเมน อนวเสสปฺปหานโต ฯ ตตฺถ
ทิฏุปาทาน สีลพฺพตุปาทาน อตฺตวาทุปาทานนฺติ อิมานิ
ตีณิ อุปาทานานิ โสตาปตฺติมคฺเคน ขียนฺติ อนุปปฺ ตฺติธมฺมต
อาปชฺชนฺติ ฯ กามุปาทาน อปายคมนีย ปเมน กามราคภูต
พหล ทุติเยน สุขุม ตติเยน รูปราคารูปราคปฺปหาน
จตุตฺเถนาติ จตูหิป มคฺเคหิ ขียติ อนุปฺปตฺติธมฺมต อาปชฺชตีติ
เวทิตพฺพ ฯ นตฺถิ ทุกฺขสฺส สมฺภโวติ เอว สพฺพโส อุปาทานกฺขยา ตเทกฏตาย สพฺพสฺสป กิเลสคหณสฺส (๑) อนุปฺปาทนโต
อปฺปมตฺตกสฺสป วฏฏทุกขฺ สฺส สมฺภโว ปาตุภาโว นตฺถิ ฯ
เอว ภควา เหตุนา สทฺธึ ปวตฺตึ นิวตฺติฺจ ทสฺเสตฺวา
อิม นย อชานนฺโต อย สตฺตโลโก วฏฏโตป สีล น อุกฺขิปตีติ
ทสฺเสนฺโต โลกมิม ปสฺสาติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ โลกมิม ปสฺสาติ อตฺตโน พุทฺธจกฺขุนา ปจฺจกฺขโต
วิสยภาวสฺส อุปคตตฺตา โลกมิม ปสฺสาติ ภควา ทสฺสนกิริยาย
นิโยเชนฺโต อตฺตานเมวาลปติ ฯ ปุถูติ พหู วิสุ วิสุ วา ฯ
อวิชฺชาย ปเรตาติ ทุกฺเข อฺาณนฺติอาทินา (๒) นเยน วุตฺตาย
จตุสจฺจปฏิจฺฉาทิกาย อวิชฺชาย อภิภูตา ฯ ภูตาติ กมฺมกิเลเสหิ
ชาตา นิพฺพตฺตา ฯ ภูตรตาติ ภูเตสุ มาตาปตุปุตฺตทาราทิ# ๑. ม. กิเลสคณสฺส ฯ ๒. อภิ. สงฺ ๓๔/๗๑๒/๒๘๑ ฯ
# อภิ. วิ. ๓๕/๒๕๖/๑๘๑ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โลกสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๒๑
สฺาย อฺสตฺเตสุ ตณฺหาย [๑] รตา ภูเต วา ขนฺธปฺจเก
อนิจฺจาสุภทุกฺขานตฺตสภาเวตสภาวานวโพธโต(๒) อิตฺถิปุรสิ าทิปริกปฺปวเสน
นิจฺจาทิวเสน อตฺตตฺตนิยคาหวเสน(๓) จ อภิรตา ฯ ภวา อปริมุตฺตาติ ยถาวุตฺเตน ตณฺหาทิฏิคาเหน ภวโต สสารโต น
ปริมตฺตา ฯ
เอตฺถ จ โลกมิมนฺติ ปม ตาว สกลมฺป สตฺตนิกาย
สามฺโต เอกตฺต อุปเนนฺโต เอกวจเนน อโนธิโส คหณ
ทีเปตฺวา สฺวาย โลโก ภวโยนิคติิติสตฺตาวาสาทิวเสน เจว
ตตฺถาป ตตสตฺตนิกายาทิวเสน จ อเนกเภทภินฺโน ปจฺเจก มยา
โวโลกิโตติ อตฺตโน พุทฺธจกฺขุาณานุภาว ปกาเสนฺโต สตฺถา
ปุน วจนเภท กตฺวา พหุวจเนน โอธิโส คหณ ทีเปติ ปุถู
อวิชฺชาย ปเรตา ภูตาติอาทินา ฯ เอวฺจ กตฺวา โลกมิมนฺติ
อุปโยควจน กตฺวา อวิชชฺ าย ปเรตาติอาทินา ปจฺจตฺตพหุวจนนิทฺเทโสป อวิรุทฺโธ โหติ ภินนฺ วากฺยตฺตา ฯ เกจิ ปน
เอกวากฺยตาธิปฺปาเยน อวิชฺชาย ปเรส ภูต ภูตรต ภวา
อปริมุตฺตนฺติ วทนฺติ (๔) วิภตฺติเภทวาเสเนว ปน ปุราณปาโ ฯ
อิทานิ เยน อุปาเยน ภววิปฺปโมกฺโข โหติ ต สพฺพ
ติตฺถิยาน อวิสยภูต พุทฺธโคจร วิปสฺสนาวีถึ ทสฺเสนฺโต เย
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร รตาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ...นตฺตสภาเว ตสภาวานวโพธโต ฯ
# ๓. ม. อตฺตตฺตนิยคาหวเสน ฯ ๔. ม. ปนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๓๒๒
หิ เกจีติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ เย หิ เกจิ ภวาติ กามภวาทิสฺีภวาทิเอกโวการภวาทิวิภาเคน นานาเภทภินฺนา (๑)สาตวนฺตสมฺมตา
สารภินฺนา สาตรหิตา ทีฆายุกา วา อิตฺตรลกฺขณา(๒) วา เย
หิ เกจิ ภวา ฯ สพฺพธีตี อุทฺธ อโธ ติริยนฺติ อาทิวิภาเค
สพฺพตฺถ ฯ สพฺพตฺถตายาติ สคฺคาปายมนุสฺสาทิวิภาเวน ฯ (๓)
สพฺเพ เตติอาทีสุ สพฺเพป เต ภวา รูปเวทนาทิธมฺมา หุตฺวา
อภาวฏเน อนิจฺจา อุทยพฺพยปฏิปฬติ ตฺตา ทุกฺขา ชราย
มรเณน จาติ ทฺวิธา วิปริณาเมตพฺพตาย วิปริณามธมฺมา ฯ
อิติสทฺโท(๔) อาทฺยตฺโถ(๕) ปการตฺโถ วา ฯ กึ(๖) ฯ เตน อนตฺตลกฺขณมฺป สงฺคเหตฺวา(๗) อวสวตฺตนฏเน อนตฺตา วิปริณามธมฺมตาย วา อวสวตฺตนฏเน อนตฺตาติ วุตฺตา ฯ
เอว ลกฺขณตฺตยสมฺปฏิวิชฺฌนากาเรน เอต ภวสงฺขาต
ขนฺธปฺจก ยถาภูต อวิปรีต สมฺมปฺปฺาย สมฺมาาเณน
วิปสฺสนาสหิตาย มคฺคปฺาย ปสฺสโต ปริฺาภิสมยาทิวเสน
ปฏิวิชฺฌโต ภโว นิจฺโจติ อาทินยปฺปวตฺตา ภเวสุ ตณฺหา
ปหียติ อคฺคมคฺคปฺปตฺติสมกาลเมว อนวเสส นิรุชฌ
ฺ ติ
# ๑. ม. สาตวนฺโต วา อสาตวนฺโต ฯ ๒. ม. อิตฺตรกฺขณา ฯ
# ๓. ม. วิภาเคน ฯ ๔. เอโส ปาลิย ภเวยฺย ฯ ๕. ม. อาทิอตฺโถ ฯ
# ๖. ม. อย สทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๗. ม. สงฺคเหตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โลกสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๒๓
อุจฺเฉททิฏิยา สพฺพโส ปหีนตฺตา วิภว วิจฺเฉท นาภินนฺทติ
น ปตฺเถติ ฯ เอวภูตสฺส ตสฺส ยา กามตณฺหาทิวเสน อฏสตเภทา อวตฺถาทิวิภาเคน อนนฺตเภทา วา(๑) ตาส สพฺพโส
สพฺพปฺปกาเรน ตณฺหาน ขยา ปหานา ตเทกฏตาย
สพฺพสฺสาป สงฺกิเลสปกฺขสฺส อเสส นิสฺเสส วิราเคน อริยสคฺเคน โย อนุปฺปาทนิโรโธ ต นิพฺพานนฺติ
เอว ตณฺหาย ปหานมุเขน สอุปาทิเสสนิพฺพาน ทสฺเสตฺวา
อิทานิ อนุปาทิเสสนิพฺพาน ทสฺเสนฺโต ตสฺส นิพพฺ ุตสฺสาติคาถมาห(๒) ฯ
ตสฺสตฺโถ โย โส สพฺพโส ตณฺหาน ขยา กิเลสปรินิพฺพาเนน นิพฺพุโต วุตฺตนเยน ภินฺนกิเลโส ขีณาสวภิกฺขุ
ตสฺส นิพฺพุตสฺส ภิกฺขุโน อนุปาทา อุปาทานาภาวโต
กิเลสาภิสงฺขารมาราน วา อคฺคหณโต ปุนพฺภโว น โหติ
อายตึ ปฏิสนฺธิวเสน อุปฺปตฺติภโว นตฺถิ ฯ เอวภูเตน จ เตน
อภิภูโต มาโร อริยมคฺคกฺขเณ กิเลสมาโร อภิสงฺขารมาโร
เทวปุตฺตมาโร จ จริมกจิตฺตกฺขเณ ขนฺธมาโร มจฺจุมาโร จาติ
ปฺจวิโธ มาโร อภิภูโต ปราชิโต ปุน สีส อุกฺขปิ ตุ
อปฺปทาเนน นิพฺพิเสวโน กโต ยโต เตน วิชิโต สงฺคาโม
มาเรหิ ตตฺถ ตตฺถ ปวตฺตโิ ต เอว วิชติ สงฺคาโม ปน
# ๑. ม. จ ฯ ๒. ม.อาทิมาห ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นนฺทวคฺควณฺณนา หนา ๓๒๔
อิฏาทีสุ สพฺเพสุ วิการภาเวน ตาทิลกฺขณปฺปตฺติยา ตาที
อรหา สพฺพภวานิ ยถาวุตฺตเภเท สพฺเพป ภเว อุปจฺจคา
สมติกฺกนฺโต ยตฺถ กตฺถจิ สงฺข น อุเปติ อฺทตฺถุ อนุปาทาโน วิย ชาตเวโท ปรินิพฺพานโต อุทฺธ อปฺตฺติโกว
โหตีติ ฯ
อิติ ภควา อิม มหาอุทาน อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา กูฏ คเหตฺวา นิฏ เปสิ ฯ
ทสมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
นิฏิตา จ นนฺทวคฺควณฺณนา ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 325

*เลมที่ ๑๙ หนา ๓๒๕
เมฆิยวคฺควณฺณนา
เมฆิยสุตฺตวณฺณนา
เมฆิยวคฺคสฺส ปเม จาลิกายนฺติ เอวนามเก นคเร ฯ
ตสฺส กิร นครสฺส ทฺวารฏาน มฺุจิตฺวา สมนฺตโต จลปงฺก
โหติ ต จลปงฺก นิสฺสาย ิตตฺตา โอโลเกนฺตาน จลมาน
วิย อุปฏาติ ตสฺมา จาลิกาติ วุจฺจติ ฯ จาลิเก ปพฺพเตติ
ตสฺส นครสฺส อวิทูเร เอโก ปพฺพโต โสป สพฺพเสตตฺตา
กาฬปกฺขอุโปสถทิวเส โอโลเกนฺตาน จลมาโน วิย อุปฏาติ
ตสฺมา จาลิกปพฺพโตติ สงฺขฺย(๑) คโต ฯ ตตฺถ ภควโต มหนฺต
วิหาร การยึสุ ภควา ตทา ต นคร โคจรคาม กตฺวา
ตสฺมึ จาลิกปพฺพตมหาวิหาเร วิหรติ ฯ เตน วุตฺต จาลิกาย
วิหรติ จาลิเก ปพฺพเตติ ฯ
เมฆิโยติ ตสฺส เถรสฺส นาม ฯ อุปฏาโก โหตีติ
ปริจารโก โหติ ฯ ภควโต หิ ปมโพธิย อุปฏากา อนิพทฺธา
อเหสส เอกทา นาคสมาโล เอกทา นาคิโต เอกทา อุปวาโณ
เอกทา สุนกฺขตฺโต เอกทา จุนฺโท สมณุทฺเทโส เอกทา
สาคโต เอกทา เมฆิโย ฯ ตทาป เมฆิยตฺเถโรว อุปฏาโก ฯ
เตนาห เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา เมฆิโย ภควโต
# ๑. ม. สงฺข ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๒๖
อุปฏาโก โหตีติ ฯ
ชนฺตุคามนฺติ เอวนามก ตสฺเสว วิหารสฺส อปร โคจรคาม ฯ ชตฺตคุ ามนฺติป ปาโ ฯ กิมิกาฬายาติ กาฬกิมีน
พหุลตาย กิมิกาฬาติ ลทฺธนามาย นทิยา ฯ ชงฺฆาวิหารนฺติ(๑)
จิรนิสชฺชาย ชงฺฆาสุ อุปฺปนฺนกิลมถวิโนทนตฺถ วิจรณ ฯ
ปาสาทิกนฺติ อวิรฬรุกฺขตาย สินิทฺธปตฺตาย จ ปสฺสนฺตาน
ปสาทมาวหตีติ ปาสาทิก ฯ สนฺทจฺฉายตาย มนฺุภูมิภาคตาย
จ มนฺุ ฯ อนฺโต ปวิฏ าน ปติโสมนสฺสชนฏเน จิตฺต
รเมตีติ รมณีย ฯ อลนฺติ ปริยตฺต ยุตตฺ นฺติป อตฺโถ ฯ
ปธานตฺถิกสฺสาติ โยเคน (๒) ภาวนาย อตฺถิกสฺส ฯ ปธานายาติ
สมณธมฺมกรณาย ฯ อาคจฺเฉยฺยาหนฺติ อาคจฺเฉยฺย อห ฯ เถเรน
กิร ปุพฺเพ ต าน อนุปฏิปาฏิยา ปฺจ ชาติสตานิ รฺาเอว
สตา อนุภูต อุยฺยาน อโหสิ เตนสฺส ทิฏมตฺเตเยว ตตฺถ
วิหริตุ จิตฺต นมิ ฯ
อาคเมหิ ตาวาติ สตฺถา เถรสฺส วจน สุตฺวา อุปธาเรนฺโต
ตาวสฺส าณ ปริปาก คตนฺติ ตฺวา ปฏิกฺขิปนฺโต
เอวมาห ฯ เอกกมฺหิ ตาวาติ อิท ปนสฺส เอว อย คนฺตฺวาป
กมฺเม อนิปผฺ ชฺชมาเน นิราสงฺโก หุตวฺ า เปมวเสน ปุน
อาคจฺฉิสฺสตีติ จิตฺตมทฺทวชนนตฺถ อาห ฯ ยาว อฺโป โกจิ
ภิกฺขุ อาคจฺฉตีติ อฺโ โกจิ ภิกฺขุ มม สนฺติก ยาว
# ๑. ม. ชงฺฆวิหารนฺติ ฯ ๒. สี. ชนวิโยเคน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๒๗
อาคจฺฉติ ตาว อาคเมหีติ อตฺโถ ฯ โกจิ ภิกฺขุ ทิสสฺ ตีติป
ปาโ ฯ อาคจฺฉตูติป ปนฺติ ตถา ทิสฺสตูติ ฯ
นตฺถิ กิฺจิ อุตฺตรึ(๑) กรณียนฺติ จตูสุ สจฺเจสุ จตูหิ
มคฺเคหิ ปริฺาทีน โสฬสนฺน กิจฺจาน กตตฺตา อภิสมฺโพธิยา
วา อธิคตตฺตา ตโต อฺ อุตฺตริ กรณีย นาม นตฺถิ ฯ
นตฺถิ กตสฺส วา ปติจโยติ กตสฺส วา ปุน ปติจโยป
นตฺถิ ฯ น หิ ภาวิตมคฺโค ปุน ภาวียติ ปหีนกิเลสาน วา
ปุน ปหาเนน กิจฺจ นตฺถิ(๒) ฯ อตฺถิ กตสฺส ปติจโยติ มยฺห
สนฺตาเน นิปฺผาทิตสฺส สีลาทิธมฺมสฺส อริยมคฺคสฺส อนธิคตตฺตา
ตทตฺถ ปุน วฑฺฒนสงฺขาโต ปติจโย อตฺถิ อิจฺฉิตพฺโพติ
อตฺโถ ฯ ปธานนฺติ โข เมฆิย วทมาน กินฺติ วเทยฺยามาติ สมณธมฺม กโรมีติ ต วทมาน มย อฺ กึ นาม วเทยฺยาม ฯ
ทิวาวิหาร นิสีทีติ ทิวาวิหารตฺถาย นิสีทิ ฯ นิสินฺโต(๓)
จ ยสฺมึ มงฺคลสิลาปเฏ ปุพฺเพ อนุปฏิปาฏิยา ปฺจ ชาติสตานิ
ราชา หุตฺวา อุยฺยานกีฬ กีฬนฺโต วิวิธนาฏกปริวาโร นิสินฺนปุพฺโพ ตสฺมเึ ยว าเน นิสีทิ ฯ อถสฺส นิสินฺนกาลโต ปฏาย
สมณภาโว รหิโต (๔) วิย อโหสิ ราชเวส คเหตฺวา นาฏกปริวารปริวุโต เสตจฺฉตฺตสฺส เหฏา มหารเห ปลฺลงฺเก นิสินฺโน
วิย ชาโต ฯ อถสฺส ต สมฺปตฺตึ อสฺสาทยโต กามวิตกฺโก
# ๑. ม. อตฺตริ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. อตฺถิ ฯ ๓. ม. นิสินโฺ น ฯ
# ๔. สี. อนฺตรหิโต ฯ ม. อิคโต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๒๘
อุทปาทิ ฯ โส ตสฺมึเยว ขเณ สโหธ (๑) คหิเต เทฺว โจเร
อาเนตฺวา ปุรโต ิเต(๒) วิย อทฺทส ฯ เตสุ เอกสฺส วธ
อาณาปนวเสน พฺยาปาทวิตกฺโก อุปปฺ ชฺชิ เอกสฺส พนฺธน
อาณาปนวเสน วิหึสาวิตกฺโก เอว โส ลตาชาเลน รุกฺโข
วิย มธุมกฺขกิ าหิ มธุฆาตโก วิย จ อกุสลวิตกฺเกหิ ปริกฺขิตฺโต
สมฺปริกิณฺโณ อโหสิ ฯ ต สนฺธาย อถ โข อายสฺมโต
เมฆิยสฺสาติอาทิ วุตฺต ฯ
อจฺฉริย วต โภติ ครหณจฺฉริย นาม กิเรต ยถา
อายสฺมา อานนฺโท ภควโต วลิยคตฺต(๓) ทิสฺวา อโวจ อจฺฉริย
ภนฺเต อพฺภุต ภนฺเตติ(๔) ฯ อปเร ปน ตสฺมึ สมเย ปุปฺผผลปลฺลวาทีสุ โลภวเสน กามวิตกฺโก ขรสฺสราน ปกฺขิอาทีน
สทฺทสฺสวเนน พฺยาปาทวิตกฺโก เลฑฺฑุอาทีหิ เตส ปฏิพาหนาธิปฺปาเยน (๕) วิหึสาวิตกฺโก อิเธวาห วเสยฺยนฺติ ตตฺถ
สาเปกฺขตาวเสน กามวิตกฺโก วนจรเก ตตฺถ ทิสวฺ า
เตสุ จิตฺตทุพฺภเนน พฺยาปาทวิตกฺโก เตส วิเหนาธิปฺปาเยน
วิหึสาวิตกฺโก ตสฺส อุปปฺ ชฺชีติป(๖) วทนฺติ ฯ ยถา วา ตถา วา
ตสฺส มิจฺฉาวิตกฺกุปฺปตฺติเยว การณ(๗) ฯ อนฺวาสตฺตาติ(๘) อนุลคฺคา
# ๑. สี. สภณฺฑ ฯ ม. สโหฑฺฒ ฯ ๒. ม. ปเต ฯ ๓. ม. วลิยวคฺค ฯ
# ๔. ส. มหา. ๑๙/๙๖๓/๒๘๗ ฯ ๕. สี. วิเหนาธิปฺปาเยน ฯ
# ๖. ม. อุปปฺ ชฺชีติป ฯ ๗. ม. อจฺฉริยการณ ฯ ๘. ปาลิย อนฺวาสโตติ
# ปาโ วิปลฺลาโส ภเวยฺย ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 329

*เลมที่ ๑๙ เมฆิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๒๙
โวกิณฺณา ฯ อตฺตนิ ครุมฺหิ จ เอกตฺเตป พหุวจน ทิสฺสติ ฯ
อนุสนฺโตติป (๑) ปาโ ฯ
เยน ภควา เตนุปสงฺกมีติ มิจฺฉาวิตกฺเกหิ สมฺปริกิณฺโณ กมฺมฏานสปฺปาย กาตุ อสกฺโกนฺโต อิท วต ทิสวฺ า
ทีฆทสฺสี ภควา ปฏิเสเธสีติ สลฺลกฺเขตฺวา อิท การณ
ทสพลสฺส อาโรเจสฺสามีติ นิสินฺนาสนโต วุฏาย เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ ฯ อุปสงฺกมิตฺวา จ อิธ มยฺห ภนฺเตติอาทินา
อตฺตโน ปวตฺตึ อาโรเจสิ ฯ
ตตฺถ เยภุยฺเยนาติ พหุล อภิกฺขณ ฯ ปาปกาติ ลามกา ฯ
อกุสลาติ อโกสลฺลสมฺภูตา ฯ ทุคฺคติสมฺปาปนฏเน วา ปาปกา
กุสลปฏิปกฺขตาย อกุสลา ฯ วิตกฺเกติ อูหติ อารมฺมณ จิตฺต
อภินิโรเปตีติ วิตกฺโก กามสหคโต วิตกฺโก กามวิตกฺโก ฯ
กิเลสกามสมฺปยุตฺโต วตฺถุกามารมฺมโณ วิตกฺโกติ อตฺโถ ฯ
พฺยาปาทสหคโต วิตกฺโก พฺยาปาทวิตกฺโก ฯ วิหึสาสหคโต
วิตกฺโก วิหสึ าวิตกฺโก ฯ เตสุ กามาน อภินนฺทนวเสน ปวตฺโต
เนกฺขมฺมปฏิปกฺโข กามวิตกฺโก อิเม สตฺตา หฺนฺตุ วา
วินสฺสนฺตุ วา มา วา อเหสุนฺติ สตฺเตสุ สมฺปทุสสฺ นวเสน
ปวตฺโต เมตฺตาปฏิปกฺโข พฺยาปาทวิตกฺโก ปาณิเลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ สตฺตาน วิเหเตุกามตาวเสน ปวตฺโต กรุณา# ๑. ม. อนุสนฺโตติป ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๓๐
ปฏิปกฺโข วิหึสาวิตกฺโก ฯ
กสฺมา ปนสฺส ภควา ตตฺถ คมน อนุชานิ ฯ
อนนฺุาโตป จาย ม โอหาย คจฺฉิสฺสเตว(๑) ปริจารกามตาย
มฺเ ภควา คนฺตุ น เทตีติ จสฺส สิยา อฺถตฺต
ตทสฺส ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขาย สวตฺเตยฺยาติ อนุชานิ ฯ
เอว ตสฺมึ อตฺตโน ปวตฺตึ อาโรเจตฺวา นิสินฺเน อถสฺส
ภควา สปฺปาย ธมฺม เทเสนฺโต อปริปกฺกาย เมฆิย เจโต
วิมุตฺติยาติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ อปริปกฺกายาติ ปริปาก อปฺปตฺตาย ฯ เจโตวิมุตฺติยาติ กิเลเสหิ เจตโส วิมุตฺติยา ฯ ปุพฺพภาเค หิ ตทงฺควเสน เจว วิกฺขมฺภนวเสน จ กิเลเสหิ เจตโส วิมุตฺติ โหติ
อปรภาเค สมุจฺเฉทวเสน เจว ปฏิปฺปสฺสทฺธิวเสน จ ฯ สาย
วิมุตฺติ เหฏา วิตฺถารโต กถิตาว ตสฺมา ตตฺถ วุตตฺ นเยน
เวทิตพฺพา ฯ ตตฺถ วิมุตฺตปิ ริปาจนีเยหิ ธมฺเมหิ อาสเย
ปริปาจิเต ปโพธิเต วิปสฺสนาย มคฺค(๒) คณฺหนฺติยา ปริปาก
คจฺฉนฺติยา เจโตวิมุตฺติ ปริปกฺกา นาม โหติ ตทภาเว
อปริปกฺกา ฯ
กตเม ปน วิมุตฺติปริปาจนียา ธมฺมา สทฺธินทฺ ฺริยาทีน
วิสุทฺธิกรณวเสน ปณฺณรส ธมฺมา เวทิตพฺพา ฯ วุตฺตเเหต
อสฺสทฺเธ ปุคฺคเล ปริวชฺชยโต สทฺเธ ปุคฺคเล เสวโต ภชโต
# ๑. ม. คจฺฉิสฺสเตว ฯ ๒. สี. ม. มคฺคคคพฺภ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๓๑
ปยิรุปาสโต ปสาทนีเย สุตฺตนฺเต ปจฺจเวกฺขโต อิเมหิ ตีหิ
อากาเรหิ สทฺธินฺทฺริย วิสุชฺฌติ ฯ
กุสีเต ปุคฺคเล ปริวชฺชยโต อารทฺธวีริเย ปุคคฺ เล เสวโต
ภชโต ปยิรปุ าสโต สมฺมปฺปธาเน ปจฺจเวกฺขโต อิเมหิ ตีหิ
อากาเรหิ วีริยินฺทฺริย วิสุชฺฌติ ฯ
มุฏสฺสตี ปุคฺคเล ปริวชฺชยโต อุปฏิตสฺสตี ปุคฺคเล
เสวโต ภชโต ปยิรุปาสโต สติปฏาเน ปจฺจเวกฺขโต อิเมหิ
ตีหิ อากาเรหิ สตินฺทฺริย วิสุชฺฌติ ฯ
อสมาหิเต ปุคฺคเล ปริวชฺชยโต สมาหิเต ปุคฺคเล เสวโต
ภชโต ปยิรปุ าสโต ฌานวิโมกฺเข ปจฺจเวกฺขโต อิเมหิ ตีหิ
อากาเรหิ สมาธินฺทฺริย วิสุชฺฌติ ฯ
ทุปฺปฺเ ปุคฺคเล ปริวชฺชยโต ปฺวนฺเต ปุคฺคเล เสวโต
ภชโต ปยิรปุ าสโต คมฺภีราณจริย ปจฺจเวกฺขโต อิเมหิ ตีหิ
อากาเรหิ ปฺินฺทฺริย วิสุชฺฌติ ฯ
อิติ อิเม ปฺจ ปุคฺคเล ปริวชฺชยโต ปฺจ ปุคฺคเล
เสวโต ภชโต ปยิรุปาสโต ปฺจ สุตฺตนฺเต ปจฺจเวกฺขโต อิเมหิ
ปณฺณรสหิ อากาเรหิ อิมานิ ปฺจินฺทฺริยานิ วิสุชฌ
ฺ นฺตีติ ฯ (๑)
อปเรป ปณฺณรส ธมฺมา วิมุตฺติปริปาจนียา สทฺธาปฺจมานิ อินฺทฺริยานิ(๒) อนิจฺจสฺา ทุกฺขสฺา อนตฺตสฺา(๓)
# ๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๔๒๔/๓๐๒ ฯ ๒. สทฺธาทีนิ ปฺจินฺทฺริยานีติ
# ยุตฺตตร ฯ ๓. สี. อนิจฺเจ ทุกฺขสฺา ทุกฺเข อนตฺตสฺา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๓๒
ปหานสฺา วิราคสฺาติ อิมา ปฺจ นิพฺเพธภาคิยา
สฺา กลฺยาณมิตฺตตา สีลสวโร อภิสลฺเลขตา วีริยารมฺโภ
นิพฺเพธิกปฺาติ ฯ เตสุ วิเนยฺยทมนกุสโล สตฺถา วิเนยฺยสฺส
เมฆิยตฺเถรสฺส อชฺฌาสยวเสน อิธ กลฺยาณมิตฺตตาทโย วิมุตฺติปริปาจนีเย ธมฺเม ทสฺเสนฺโต ปฺจ ธมฺมา ปริปากาย
สวตฺตนฺตีติ วตฺวา เต วิตฺถาเรนฺโต อิธ เมฆิย ภิกขฺ ุ
กลฺยาณมิตฺโต โหตีติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ กลฺยาณมิตฺโตติ กลฺยาโณ ภทฺโท สุนฺทโร มิตฺโต
เอตสฺสาติ กลฺยาณมิตฺโต ฯ ยสฺส สีลาทิคุณสมฺปนฺโน อฆสฺส
ฆาตา หิตสฺส วิธาตาติ เอว สพฺพากาเรน อุปกาโร มิตฺโต
โหติ โส ปุคฺคโล กลฺยาณมิตฺโตว ฯ ยถาวุตฺเตหิ กลฺยาณปุคฺคเลเหว สพฺพิริยาปเถสุ สห อยติ ปวตฺตติ น วินา
เตหีติ กลฺยาณสหาโย ฯ กลฺยาณปุคฺคเลสุ เอว จิตฺเตน เจว กาเยน
จ นินฺนโปณปพฺภารภาเวน ปวตฺตตีติ กลฺยาณสมฺปวงฺโก ฯ
ปทตฺตเยน กลฺยาณมิตฺตสสคฺเค อาทร อุปฺปาเทติ ฯ
ตตฺริท กลฺยาณมิตฺตลกฺขณ อิธ กลฺยาณมิตฺโต สทฺธาสมฺปนฺโน โหติ สีลสมฺปนฺโน สุตสมฺปนฺโน จาคสมฺปนฺโน วีริยสมฺปนฺโน สมาธิสมฺปนฺโน ปฺาสมฺปนฺโน ฯ ตตฺถ
สทฺธาสมฺปตฺติยา สทฺทหติ ตถาคตสฺส โพธึ กมฺมผลฺจ เตน
สมฺมาสมฺโพธิเหตุภูต สตฺเตสุ หิเตสิต น ปริจฺจชติ ฯ สีล-
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๓๓
สมฺปตฺติยา สพฺรหฺมจารีน ปโย โหติ มนาโป ครุ ภาวนีโย
โจทโก ปาปครหี วตฺตา วจนกฺขโม สุตสมฺปตฺติยา สจฺจปฏิจฺจสมุปฺปาทาทิปฏิสยุตฺตาน คมฺภีราน กถาน กตฺตา โหติ
จาคสมฺปตฺติยา อปฺปจฺโฉ โหติ สนฺตฏุ โ ปวิวิตฺโต อสสฏโ
วีริยสมฺปตฺติยา อารทฺธวีริโย โหติ สตฺตาน หิตปฺปฏิปตฺติยา
สติสมฺปตฺติยา อุปฏิตสฺสติ โหติ สมาธิสมฺปตฺติยา อวิกฺขิตฺโต
โหติ สมาหิตจิตฺโต ปฺาสมฺปตฺติยา อวิปรีต ปชานาติ ฯ
โส สติยา กุสลาน ธมฺมาน คติสมฺปนฺโน สมาโน (๑) ปฺาย
สตฺตาน หิตาหิต ยถาภูต ชานิตฺวา สมาธินา ตตฺถ
เอกคฺคจิตฺโต หุตฺวา วีริเยน สตฺเต อหิตา นิเสเธตฺวา หิเต
นิโยเชติ ฯ เตนาห
ปโย ครุ ภาวนีโย วตฺตา จ วจนกฺขโม
คมฺภีรฺจ กถ กตฺตา โน จาฏาเน นิโยชเยติ ฯ (๒)
อย ปโม ธมฺโม ปริปากาย สวตฺตตีติ อย กลฺยาณมิตฺตตาสงฺขาโต พฺรหฺมจริยวาสสฺส อาทิภาวโต สพฺเพสฺจ
กุสลาน ธมฺมาน พหุการตาย ปธานภาวโต จ อิเมสุ ปฺจสุ
อาทิโต วุตฺตตฺตา ปโม อนวชฺชธมฺโม อวิสุทฺธาน
สทฺธาทีน วิสุทฺธิกรณวเสน เจโตวิมุตฺติยา ปริปากาย สวตฺตติ ฯ
เอตฺถ จ กลฺยาณมิตฺตสฺส พหุการตา ปธานตา จ อุปฑฺฒมิท
# ๑. ม. คติโย สมนฺเวสมาโน ฯ ๒. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๓๔/๓๓ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๓๔
ภนฺเต พฺรหฺมจริยสฺส ยทิท กลฺยาณมิตฺตตาติ วทนฺต ธมฺมภณฺฑาคาริก มา เหว อานนฺทาติ ทฺวิกฺขตฺตุ ปฏิเสเธตฺวา
สกลเมว หิท อานนฺท พฺรหฺมจริย ยทิท กลฺยาณมิตฺตตา
กลฺยาณสหายตาติอาทิสุตฺตปเทหิ (๑) เวทิตพฺพา ฯ
ปุน จปรนฺติ ปุน จ อปร ธมฺมชาต ฯ สีลวาติ เอตฺถ
เกนฏเน สีล สีลนฏเน สีล ฯ กิมทิ  สีลน นาม ฯ
สมาธาน กายกมฺมาทีน สุสีลฺยวเสน อวิปฺปกิณฺณตาติ อตฺโถ ฯ
อถ วา อุปธารณ ฌานาทิกุสลธมฺมาน ปติฏาวเสน อาธารภาโวติ อตฺโถ ฯ ตสฺมา สีเลติ สีลตีติ วา สีล ฯ อย ตาว
สทฺทลกฺขณนเยน สีลตฺโถ ฯ อปเร ปน สิรฏโ สีตลฏโ
สีลฏโ สวรฏโติ นิรตุ ฺตินเยน อตฺถ วณฺเณนฺติ ฯ ตยิท
ปาริปูริโต อติสยโต วา สีล อสฺส อตฺถีติ สีลวา สีลสมฺปนฺโนติ อตฺโถ ฯ
ยถา จ สีลวา โหติ สีลสมฺปนฺโน ต ทสฺเสตุ ปาติโมกฺขสวรสวุโตติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ ปาติโมกฺขนฺติ สิกฺขาปทสีล ฯ ต หิ โย น
ปาติ รกฺขติ ต โมกฺเขติ โมเจติ ปาปายิกาทีหิ ทุกฺเขหีติ
ปาติโมกฺข ฯ สวรณ สวโร กายวาจาหิ อวีติกฺกโม ฯ
ปาติโมกฺขเมว สวโร ปาติโมกฺขสวโร เตน สวุโต ปหิตกาย# ๑. ส. ส. ๑๕/๓๘๓/๑๒๘ ฯ ส. มหา. ๑๙/๒/๒ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๓๕
วาโจติ ปาติโมกฺขสวรสวุโต อิทมสฺส ตสฺมึ สีเล ปติฏิตภาวปริทีปน ฯ วิหรตีติ ตทนุรูปวิหารสมงฺคิภาวปริทีปน ฯ อาจารโคจรสมฺปนฺโนติ เหฏา ปาติโมกฺขสวรสฺส อุปริ วิเสสาน
โยคสฺส จ อุปการกธมฺมปริทีปน ฯ อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวีติ ปาติโมกฺขสีลโต อจวนธมฺมตาปริทีปน ฯ สมาทายาติ
สิกฺขาปทาน อนวเสสโต อาทานปริทีปน ฯ สิกฺขตีติ สิกฺขาย
สมงฺคีภาวปริทีปน ฯ สิกฺขาปเทสูติ สิกฺขิตพฺพธมฺมปริทีปน ฯ
อปโร นโย กิเลสาน พลวภาวโต ปาปกิริยาย สุกรภาวโต ปฺุกิริยาย จ ทุกฺกรภาวโต พหุกฺขตฺตุ อปาเยสุ
ปตนสีโลติ ปาตี ปุถุชชฺ โน ฯ อนิจฺจตาย วา ภวาทีสุ
กมฺมเวคกฺขิตฺโต ฆฏียนฺต วิย อนวฏาเนน ปริพฺภมนโต
คมนสีโลติ ปาตี มรณวเสน วา (๑) ตมฺหิ ตมฺหิ สตฺตนิกาเย
อตฺตภาวสฺส ปตนสีโลติ วา ปาตี สตฺตสนฺตาโน จิตฺตเมว
วา ฯ ต ปาติน สสารทุกฺขโต โมกฺเขตีติ ปาติโมกฺข ฯ
จิตฺตสฺส หิ วิโมกฺเขน สตฺโต วิมุตฺโตติ วุจฺจติ ฯ วุตฺต หิ
จิตฺตโวทานา [๒] วิสุชฺฌนฺตีติ (๓) อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต
วิมุตฺตนฺติ (๔) จ ฯ
อถ วา อวิชฺชาทินา(๕) เหตุนา สสาเร ปตฺติ คจฺฉติ
# ๑. สี. จรณวเสน วา ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร สตฺตาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ส. ข. ๑๗/๒๕๙/๑๘๔ ฯ ๔. วิ. มหา. ๔/๒๘/๓๓ ฯ
# ๕. ม. อวิชฺชาทิเหตุนา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๓๖
ปวตฺตตีติ ปาตี อวิชฺชานีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาสฺโชนาน
สนฺธาวต สสรตนฺติ (๑) หิ วุตฺต ฯ ตสฺส ปาติโน สตฺตสฺส
ตณฺหาทิสงฺกิเลสตฺตยโต โมกฺโข เอเตนาติ ปาติโมกฺโข ตณฺหากาโลติ(๒)อาทีน วิย สมาสสิทฺธิ เวทิตพฺพา ฯ
อถวา ปาเตติ วินิปาเตติ ทุกฺเขหีติ ปาติ จิตฺต ฯ
วุตฺต หิ จิตฺเตน นิยฺยตี โลโก จิตฺเตน ปริกสฺสตีติ ฯ (๓) ตสฺส
ปาติโน โมกฺโขติ เอเตนาติ ปาติโมกฺโข ฯ ปตติ วา เอเตน
อปายทุกฺเข สสารทุกฺเข จาติ ปาติ ตณฺหาทิสงฺกิเลสา ฯ
วุตฺต หิ ตณฺหา ชเนติ ปุริส (๔) ตณฺหาทุติโย ปุรโิ สติ (๕) จ
อาทิ ฯ ตโต ปาติโต โมกฺโขติ ปาติโมกฺโข ฯ
อถวา ปตติ เอตฺถาติ ปาติ ฉ อชฺฌตฺติกพาหิรานิ
อายตนานิ ฯ วุตฺต หิ ฉสุ โลโก สมุปฺปนฺโน ฉสุ กุพฺพติ
สนฺถวนฺติ ฯ (๖) ตโต ฉ อชฺฌตฺติกพาหิรายตนสงฺขาตโต ปาติโต
โมกฺโขติ ปาติโมกฺโข ฯ
อถวา สพฺพโลกาธิปติภาวโต ธมฺมิสฺสโร ภควา ปตีติ
วุจฺจติ มุจฺจติ เอเตนาติ โมกฺโข ปติโน โมกฺโข เตน
# ๑. ส. นิ. ๑๖/๔๒๒/๒๑๒ ฯ ๒. ม. กณฺเฑกาโลติ ฯ
# สี. กณฺโฏกาโล ฯ ๓. ส. ส. ๑๕/๑๘๑/๕๔ ฯ
# ๔. ส. ส. ๑๕/๑๗๑/๕๒ ฯ ๕. ขุ. อิติ. ๑๙๑/๒๓๖ ฯ
# ๖. ขุ. สุ. ๒๕/๓๐๙/๓๕๘ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๓๗
ปฺตฺตตฺตาติ ปติโมกฺโข ฯ ปติโมกฺโข เอว ปาติโมกฺโข ฯ สพฺพคุณาน วา ตมฺมูลภาวโต อุตฺตมฏเน ปติ จ โส ยถาวุตฺตฏเถน
โมกฺโข จาติ ปติโมกฺโข ปติโมกฺโข เอว ปาติโมกฺโข ฯ ตถา
หิ วุตฺต (๑)ปาติโมกฺขนฺติ อาทิเมต มุขเมต ปมุขเมตนฺติ (๑) วิตฺถาโร ฯ
อถวา ปอิติ ปกาเร อตีติ อจฺจนฺตตฺเถ นิปาโต ตสฺมา
ปกาเรหิ อจฺจนฺต โมกฺเขตีติ ปาติโมกฺข ฯ อิท หิ สีล สย
ตทงฺควเสน สมาธิสหิต ปฺาสหิตฺจ วิกฺขมฺภนวเสน
สมุจฺเฉทวเสน จ อจฺจนฺต โมกฺเขติ โมเจตีติ ปาติโมกฺข ฯ ปติโมกฺโขติ วา ปติโมกฺโข ตมฺหา ตมฺหา วีติกฺกมโทสโต
ปจฺเจก โมกฺโขติ อตฺโถ ฯ ปติโมกฺโข เอว ปาติโมกฺโข ฯ โมกฺโขติ
วา นิพฺพาน ตสฺส โมกฺขสฺส ปติพิมฺพภูโตติ ปติโมกฺโข ฯ
สีลสวโร หิ สูริยสฺส อรุณุคฺคมน วิย นิพฺพานสฺส อุทยภูโต
ตปฺปฏิภาโค จ ยถารห สงฺกิเลสนิพฺพาปนโต(๒) ฯ ปติโมกฺโขเอว
ปาติโมกฺโข ฯ ปติวตฺตติ โมกฺเขติ ทุกฺขนฺติ(๓) วา ปติโมกฺข
ปติโมกฺขเมว ปาติโมกฺขนฺติ เอว ตาเวตฺถ ปาติโมกฺขสทฺทสฺส
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
สวรติ ปทหติ เอเตนาติ สวโร ปาติโมกฺขเมว สวโร
ปาติโมกฺขสวโร ฯ อตฺถโต ปน ตโต ตโต วีติกฺกมิตพฺพโต
# ๑. วิ. มหา. ๔/๑๕๐/๒๐๔ ฯ ม. ปาติโมกฺขนฺติอาทิเมต มุขเมตนฺติ ฯ
# ๒. ม. สงฺกิเลสนิพฺพาปนโต ฯ ๓. โมกฺข ปฏิวตฺตติ โมกฺขาภิมุขนฺตีติ
# อิติวุตฺตกวณฺณนาย ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๓๘
วิรติโย เจตนา จ ฯ เตน ปาติโมกฺขสวเรน อุเปโต สมนฺนาคโต
ปาติโมกฺขสวรสวุโตติ วุตฺโต ฯ วุตฺตเฺหต วิภงฺเค
อิมินา ปาติโมกฺขสวเรน อุเปโต โหติ สมุเปโต อุปาคโต
สมุปาคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต เตน วุจฺจติ
ปาติโมกฺขสวรสวุโตติ ฯ (๑)
วิหรตีติ อิริยาปถวิหาเรน วิหรติ อิรียติ วตฺตติ ฯ
อาจารโคจรสมฺปนฺโนติ เวฬุทานาทิมิจฺฉาชีวสฺส กายปาคพฺภิยาทีนฺจ อกรเณน สพฺพโส อนาจาร วชฺเชตฺวา กายิโก
อวีติกฺกโม วาจสิโก อวีติกฺกโม กายิกวาจสิโก อวีติกฺกโมติ เอว
วุตฺตภิกฺขุสารุปฺปอาจารสมฺปตฺติยา เวสิยาทิอโคจร วชฺเชตฺวา
ปณฺฑปาตาทิอตฺถ อุปสงฺกมิตุ ยุตฺตฏานสงฺขาตโคจเรน จ
สมฺปนฺนตฺตา อาจารโคจรสมฺปนฺโน ฯ
อปจ โย ภิกฺขุ สตฺถริ สคารโว สปฺปติสฺโส สพฺรหฺมจารีสุ
สคารโว สปฺปติสฺโส หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺโน สุนิวตฺโถ สุปารุโต
ปาสาทิเกน อภิกฺกนฺเตน ปฏิกฺกนฺเตน อาโลกิเตน วิโลกิเตน
สมิฺชิเตน ปสาริเตน อิริยาปถสมฺปนฺโน อินฺทรฺ ิเยสุ คุตฺตทฺวาโร
โภชเน มตฺตฺู ชาคริยมนุยุตฺโต สติสมฺปชฺเน สมนฺนาคโต
อปฺปจฺโฉ สนฺตุฏโ ปวิวิตฺโต อสสฏโ อาภิสมาจาริเกสุ สกฺกจฺจการี ครุจิตฺตีการพหุโล วิหรติ อย วุจฺจติ อาจารสมฺปนฺโน ฯ
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๖๐๒/๓๓๑ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๓๙
โคจโร ปน อุปนิสฺสยโคจโร อารกฺขโคจโร อุปนิพนฺธโคจโรติ ติวโิ ธ ฯ ตตฺถ โย ทสกถาวตฺถุคุณสมนฺนาคโต
วุตฺตลกฺขโณ กลฺยาณมิตฺโต ย นิสฺสาย อสฺสุต สุณาติ สุต
ปริโยทาเปติ กงฺข วิตรติ ทิฏึ อุชช กโรติ จิตฺต ปสาเทติ
ยสฺส จ(๑) อนุสิกฺขนฺโต สทฺธาย วฑฺฒติ สีเลน สุเตน จาเคน
ปฺาย วฑฺฒติ อย วุจฺจติ อุปนิสฺสยโคจโร ฯ
โย ภิกขฺ ุ อนฺตรฆร ปวิฏโ วิถึ ปฏิปนฺโน โอกฺขิตฺตจกฺขุ ยุคมตฺตทสฺสาวี จกฺขุนฺทฺริยสวุโตว คจฺฉติ น หตฺถึ
โอโลเกนฺโต น อสฺส น รถ น ปตฺตึ น อิตฺถึ น ปุริส
โอโลเกนฺโต น อุทฺธ โอโลเกนฺโต น
ทิสาวิทิส เปกฺขมาโน คจฺฉติ อย อารกฺขโคจโร ฯ
อุปนิพนฺธโคจโร ปน จตฺตาโร สติปฏานา ยตฺถ
ภิกฺขุ อตฺตโน จิตฺต อุปนิพนฺธติ ฯ วุตฺตเฺหต ภควตา
โก จ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน โคจโร สโก เปตฺติโก วิสโย
ยทิท จตฺตาโร สติปฏานาติ ฯ (๒)
ตตฺถ อุปนิสฺสยโคจรสฺส ปุพฺเพ วุตฺตตฺตา อิตเรส
วเสเนตฺถ โคจโร เวทิตพฺโพ ฯ อิติ ยถาวุตฺตาย อาจารสมฺปติยา อิมาย จ โคจรสมฺปตฺติยา สมนฺนาคตตฺตา อาจารโคจรสมฺปนฺโน ฯ
# ๑. ม. ยฺจ ฯ ๒. ส. มหา. ๑๙/๗๐๐/๑๙๘ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๔๐
อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวีติ อปฺปมตฺตกตฺตา อณุปฺปมาเณสุ [๑] อสฺจิจฺจอาปนฺนเสขิยอกุสลจิตฺตุปฺปาทาทิเภเทสุ วชฺเชสุ
ภยทสฺสนสีโล ฯ โย หิ ภิกฺขุ ปรมาณุมตฺต วชฺช อฏสฏิโยชนปมาณาธิกโยชนสตสหสฺสุพฺเพธสิเนรุปพฺพตราชสทิส
กตฺวา ปสฺสติ โยป สพฺพลหุก ทุพฺภาสิตมตฺต ปาราชิกสทิส กตฺวา ปสฺสติ อยมฺป อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี
นาม ฯ สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสูติ ยงฺกิฺจิ สิกฺขาปเทสุ
สิกฺขิตพฺพ ต สพฺเพน สพฺพ สพฺพถา สพฺพ อนวเสส
สมฺมา อาทิยิตฺวา สิกฺขติ ปวตฺตติ ปริปูเรตีติ อตฺโถ ฯ
อภิสลฺเลขิกาติ อติวิย กิเลสาน สลฺเลขณี เตส ตนุภาวาย ปหานาย ยุตฺตรูปา ฯ เจโตวิวรณสปฺปายาติ เจตโส
ปฏิจฺฉาทกาน นีวรณาน ทูรีภาวกรเณน เจโตวิวรณสงฺขาตาน
สมถวิปสฺสนาน สปฺปายา สมถวิปสฺสนาจิตฺตสฺเสว วา
วิวรณาย ปากฏีกรณาย วา สปฺปายา อุปการิกาติ เจโตวิวรณสปฺปายา ฯ
อิทานิ เยน นิพฺพิทาทิอาวหเนน อย กถา อภิสลฺเลขิกา
เจโตวิวรณสปฺปายา จ นาม โหติ ต ทสฺเสตุ เอกนฺตนิพฺพิทายาติอาทิ วุตฺต ฯ
ตตฺถ เอกนฺตนิพฺพิทายาติ เอกเสเนว วฏฏทุกขฺ โต
นิพฺพินฺทนตฺถาย ฯ วิราคาย นิโรธายาติ ตสฺเสว วิรชฺชนตฺถาย
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อสฺสติยาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๔๑
จ นิรุชฌ
ฺ นตฺถาย จ ฯ อุปสมายาติ สพฺพกิเลสูปสมาย ฯ
อภิฺายาติ สพฺพสฺสาป อภิฺเยฺยสฺส อภิชานนาย ฯ
สมฺโพธายาติ จตุมคฺคสมฺโพธาย ฯ นิพฺพานายาติ อนุปาทิเสสนิพฺพานาย ฯ เอเตสุ หิ อาทิโต ตีหิ ปเทหิ วิปสฺสนา
วุตฺตา ทฺวีหิ มคฺโค ทฺวีหิ นิพฺพาน วุตฺต ฯ สมถวิปสฺสนา
อาทึ กตฺวา นิพฺพานปริโยสาโน อย สพฺโพ อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม ทสกถาวตฺถุลาภิโน สมฺภวตีติ (๑) ทสฺเสติ ฯ
อิทานิ ต กถ วิภชิตฺวา ทสฺเสนฺโต อปฺปจฺฉกถาติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ อปฺปจฺโฉติ น อิจฺโฉ ตสฺส กถา อปฺปจฉฺ กถา
อปฺปจฺฉภาวปฺปฏิสยุตฺตา กถา วา อปฺปจฺฉกถา ฯ เอตฺถ จ
อตฺริจฺโฉ ปาปจฺโฉ มหิจฺโฉ อปฺปจฺโฉติ อิจฺฉาวเสน จตฺตาโร
ปุคฺคลา ฯ เตสุ อตฺตนา ยถาลทฺเธน ลาเภน อติตฺโต อุปรูปริ
ลาภ อิจฺฉนฺโต อตฺริจฺโฉ นาม ฯ ย สนฺธาย วุตฺต
จตุพฺภิ อฏชฺฌคมา อฏภิ จาป โสฬส
โสฬสภิ จ ทฺวตฺตึส อตฺริจฺฉ จกฺกมาสโท
อิจฺฉาหตสฺส โปสสฺส จกฺก ภมติ มตฺถเกติ (๒)
อตฺริจฺฉา อติโลเภน อติโลภมเทน จาติ (๓) จ ฯ วุตฺตา (๔) ฯ
# ๑. ม. สิชฌ
ฺ ตีติ ฯ ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๗๙๖/๑๘๐ อฏาภิ จาป โสฬส ฯ
# ขุ. ชา. ๒๗/๑๐๔/๓๔ ฯ ขุ. ชา. ๒๗/๑๓๒๒/๒๗๑ ฯ ชาตฏกถา. ๕/๔๗๗
# อฏาภิป ฯ โสฬส ฯ ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๓๑๘/๙๐ ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๔๒
ลาภสกฺการสิโลกนิกามตาย อสนฺตคุณสมฺภาวนาธิปฺปาโย
ปาปจฺโฉ ฯ ย สนฺธาย วุตฺต
ตตฺถ กตมา กุหนา ลาภสกฺการสิโลกสนฺนิสฺสติ สฺส
ปาปจฺฉสฺส อิจฺฉาปกตสฺส ปจฺจยปฏิเสธเนน(๑) วา สามนฺตชปฺปเนน(๒) วา อิริยาปถสฺส วา อฏปนา ปฏปนา
สณฺปนาติอาทิ ฯ (๓)
สนฺตคุณสมฺภาวนาธิปฺปาโย ปฏิคฺคหเณ อมตฺตฺู
มหิจฺโฉ ฯ ย สนฺธาย วุตฺต
อิเธกจฺโจ สทฺโธ สมาโน สทฺโธติ ม ชโน ชานาตูติ
อิจฺฉติ สีลวา สมาโน สีลวาติ ม ชโน ชานาตูติ อิจฺฉตีติอาทิ ฯ (๔)
ตถาหิสสฺ (๕) วิชาตมาตาป จิตฺต คเหตุ น สกฺโกติ ฯ
เตเนต วุจฺจติ
อคฺคิกฺขนฺโธ สมุทฺโท จ มหิจฺโฉ จาป ปุคฺคโล
สกเฏหิ ปจฺจเย เทนฺเต(๖) ตโยเปเต อตปฺปยาติ ฯ
เอเต ปน อตฺริจฺฉตาทโย โทเส อารกา ปริวชฺเชตฺวา
สนฺตคุณนิคูหนาธิปฺปาโย ปฏิคฺคหเณ จ มตฺตฺู อปฺปจฺโฉ ฯ
โส อตฺตนิ วิชฺชมานมฺป คุณ ปฏิจฺฉาเทตุกามตาย สทฺโธ
# ๑. ม. ปจฺจยปฺปฏิเสวนสงฺขาเตน ฯ ๒. ม. สามนฺตชปฺปเตน ฯ
# ๓. ม. อปนาติอาทิ ฯ อภิ. วิ. ๓๕/๘๗๘/๔๗๕ ฯ
# ๔. อภิ. วิ. ๓๕/๘๖๘/๔๗๓ ฯ ๕. ม. ทุตฺตปฺปยตาย ฯ
# หิสฺส ฯ ๖. สี. ม. เทนฺตุ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๔๓
สมาโน สทฺโธติ ม ชโน ชานาตูติ น อิจฺฉติ สีลวา พหุสฺสุโต
ปวิวิตฺโต อารทฺธวีริโย อุปฏิตสฺสติ สมาหิโต ปฺวา สมาโน
ปฺวาติ ม ชโน ชานาตูติ น อิจฺฉติ ฯ
สฺวาย ปจฺจยปฺปจฺโฉ ธุตงฺคปฺปจฺโฉ ปริยตฺติอปฺปจฺโฉ
อธิคมปฺปจฺโฉติ จตุพฺพิโธ ฯ ตตฺถ จตูสุ ปจฺจเยสุ อปฺปจฺโฉ
ปจฺจยทายก เทยฺยธมฺม อตฺตโน ถามฺจ โอโลเกตฺวา สเจป
หิ เทยฺยธมฺโม พหุ โหติ ทายโก อปฺป ทาตุกาโม ทายกสฺส
วเสน อปฺปเมว คณฺหาติ ฯ เทยฺยธมฺโม เจ อปฺโป ทายโก
พหุ ทาตุกาโม เทยฺยธมฺมสฺส วเสน อปฺปเมว คณฺหาติ ฯ
เทยฺยธมฺโมป เจ พหุ ทายโกป พหุ ทาตุกาโม อตฺตโน
ถาม ตฺวา ปมาณยุตฺตเมว คณฺหาติ ฯ เอวรูโป หิ ภิกฺขุ
อนุปฺปนฺน ลาภ อุปฺปาเทติ อุปฺปนฺน ลาภ ถาวร กโรติ
ทายกาน จิตฺต อาราเธติ ฯ ธุตงฺคสมาทานสฺส ปน อตฺตนิ
อตฺถิภาว น ชานาเปตุกาโม ธุตงฺคปฺปจฺโฉ ฯ โย อตฺตโน
พหุสฺสุตภาว ชานาเปตุ น อิจฺฉติ อย ปริยตฺติอปฺปจฺโฉ ฯ
โย ปน โสตาปนฺนาทีสุ อฺตโร หุตฺวา สพฺรหฺมจารีนมฺป
อตฺตโน โสตาปนฺนาทิภาว ชานาเปตุ น อิจฺฉติ อย
อธิคมปฺปจฺโฉ ฯ เอวเมเตส อปฺปจฺฉาน ยา อปฺปจฺฉตา ตสฺสา
สทฺธึ สนฺตุฏ ิสนฺทสฺสนาทิวิธินา (๑) อเนกาการโวการอานิสสวิภาวนวเสน ตปฺปฏิปกฺขสฺส อตฺริจฺฉตาทิเภทสฺส อิจฺฉาจารสฺส
# ๑. ม. สนฺทสฺสนาทิวิธินา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๔๔
อาทีนววิภาวนวเสน จ ปวตฺตา กถา อปฺปจฺฉกถา ฯ
สนฺตุฏ ิกถาติ เอตฺถ สนฺตุฏีติ สเกน อตฺตนา ลทฺเธน
ตุฏิ สนฺตุฏ ิ ฯ อถ วา วิสม ปจฺจยิจฺฉ ปหาย สม ตุฏิ
สนฺตุฏิ สนฺเตน วา วิชชฺ มาเนน ตุฏ ิ สนฺตุฏิ ฯ วุตฺตฺเจต
อตีต นานุโสจนฺโต นปฺปชปฺปมนาคต
ปจฺจุปฺปนฺเนน ยาเปนฺโต สนฺตุฏโติ ปวุจฺจตีติ ฯ
สมฺมา วา าเยน ภควตา อนฺุาตวิธินา ปจฺจเยหิ
ตุฏิ สนฺตุฏ ิ ฯ อตฺถโต อิตรีตรปจฺจยสนฺโตโส โส ทฺวาทสวิโธ โหติ ฯ กถ จีวเร ยถาลาภสนฺโตโส ยถาพลสนฺโตโส
ยถาสารุปฺปสนฺโตโสติ ติวิโธ เอว ปณฺฑปาตาทีสุ
ตตฺราย ปเภทสวณฺณนา อิธ ภิกฺขุ จีวร ลภติ สุนฺทร
วา อสุนฺทร วา โส เตเนว ยาเปติ อฺ น ปฏเติ
ลภนฺโตป น คณฺหาติ อยมสฺส จีวเร ยถาลาภสนฺโตโส ฯ
อถ ปน ปกติทุพฺพโล วา โหติ อาพาธชราภิภูโต วา ครุ
จีวร ปารุปนฺโต กิลมติ โส สภาเคน ภิกฺขุนา สทฺธึ ต
ปริวตฺเตตฺวา ลหุเกน ยาเปนฺโตป สนฺตุฏโว โหติ อยมสฺส
จีวเร ยถาพลสนฺโตโส ฯ อปโร ปฏฏจีวราทีน อฺตร มหคฺฆจีวร ลภิตฺวา อิท เถราน จิรปพฺพชิตาน อิท พหุสสฺ ุตาน
อนุรูป อิท คิลานาน [๑] ทุพฺพลาน อิท อปฺปลาภีน โหตูติ เตส
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ทุพพฺ ลานนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๔๕
ทตฺวา อตฺตนา สงฺการกูฏาทิโต นนฺตกานิ อุจฺจินิตฺวา สงฺฆาฏึ
กตฺวา เตส วา ปุราณจีวรานิ คเหตฺวา ธาเรนฺโตป สนฺตุฏโ 
โหติ อยมสฺส จีวเร ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ
อิธ ปน ภิกฺขุ ปณฺฑปาต ลภติ ลูข วา ปณีต
วา โส เตเนว ยาเปติ อฺ น ปตฺเถติ ลภนฺโตป น
คณฺหาติ อยมสฺส ปณฺฑปาเต ยถาลาภสนฺโตโส ฯ อถ ปน
อาพาธิโก โหติ ลูข ปกติวิรุทฺธ วา พฺยาธิวิรุทฺธ วา
ปณฺฑปาต ภฺุชิตฺวา คาฬฺห โรคาตงฺก ปาปุณาติ โส
สภาคสฺส ภิกฺขุโน ทตฺวา ตสฺส หตฺถโต สปฺปายโภชน
ภฺุชิตฺวา สมณธมฺม กโรนฺโตป สนฺตุฏโว โหติ อยมสฺส
ปณฺฑปาเต ยถาพลสนฺโตโส ฯ อปโร ภิกฺขุ ปณีต ปณฺฑปาต
ลภติ โส อย ปณฺฑปาโต จิรปพฺพชิตาทีน อนุรูโปติ จีวร
วิย เตส ทตฺวา เตส วา สนฺตก คเหตฺวา อตฺตนา ปณฺฑาย
จริตฺวา มิสฺสกาหาร ปริภ
ุ ฺชนฺโตป สนฺตุฏโว โหติ อยมสฺส
ปณฺฑปาเต ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ
อิธ ปน ภิกฺขุโน เสนาสน ปาปุณาติ มนาป วา
อมนาป วา อนฺตมโส ติณกุฏิกาป ติณสนฺถารกมฺป โส เตเนว
สนฺตุสฺสติ ปุน อฺ สุนฺทรตร วา ปาปุณาติ ต น คณฺหาติ
อยมสฺส เสนาสเน ยถาลาภสนฺโตโส ฯ อถ ปน อาพาธิโก
โหติ ทุพฺพโล วา โส พฺยาธิวิรุทฺธ วา ปกติวิรุทฺธ วา
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๔๖
เสนาสน ลภติ ยตฺถสฺส วสโต อผาสุ โหติ โส ต
สภาคสฺส ภิกฺขุโน ทตฺวา ตสฺส สนฺตเก สปฺปายเสนาสเน
วสิตฺวา สมณธมฺม กโรนฺโตป สนฺตฏุ โว โหติ อยมสฺส
เสนาสเน ยถาพลสนฺโตโส ฯ อปโร สุนฺทร เสนาสน ปตฺตมฺป
น สมฺปฏิจฺฉติ ปณีตเสนาสน ปมาทฏานนฺติ มหาปฺุตาย
วา เลณมณฺฑปกูฏาคาราทีนิ ปณีตเสนาสนานิ ลภติ โส ตานิ
จีวราทีนิ วิย จิรปพฺพชิตาน ทตฺวา ยตฺถ กตฺถจิ วสนฺโตป
สนฺตุฏโว โหติ อยมสฺส เสนาสเน ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ อิธ
ปน ภิกฺขุ เภสชฺช ลภติ ลูข วา ปณีต วา โส เตเนว ตุสติ
อฺ น ปตฺเถติ ลภนฺโตป น คณฺหาติ อยมสฺส คิลานปจฺจเย
ยถาลาภสนฺโตโส ฯ อถ ปน เตเลน อตฺถิโก ผาณิต ลภติ
โส ต สภาคสฺส ภิกฺขุโน ทตฺวา ตสฺส หตฺถโต เตเลน(๑)
เภสชฺช กตฺวา สมณธมฺม กโรนฺโตป สนฺตุฏโว โหติ อยมสฺส
คิลานปจฺจเย ยถาพลสนฺโตโส ฯ อปโร มหาปฺุโ พหุ
เตลมธุผาณิตาทิปณีตเภสชฺช ลภติ โส ตานิ จีวราทีนิ วิย
จิรปพฺพชิตาทีน ทตฺวา เตส อาภเตน (๒) เยน เกนจิ เภสชฺช
กโรนฺโตป สนฺตุฏโว โหติ ฯ โย ปน เอกสฺมึ ภาชเน
มุตฺตหรีตก เอกสฺมึ จตุมธุร เปตฺวา คณฺหถ ภนฺเต ยทิจฺฉสีติ
วุจฺจมาโน สจสฺส เตสุ อฺตเรนป โรโค วูปสมฺมติ อิท
# ๑. ม. เตล คเหตฺวา ฯ ๒. สี. อาภตเกน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๔๗
มุตฺตหรีตก นาม พุทฺธาทีหิ วณฺณิต ปูติมุตฺตเภสชฺช นิสฺสาย
ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีว อุสฺสาโห กรณีโยติ (๑) วจนมนุสฺสรนฺโต จตุมธุร ปฏิกฺขิปตฺวา มุตฺตหรีตเกน เภสชฺช
กโรนฺโต ปรมสนฺตุฏโว โหติ อยมสฺส คิลานปจฺจเย
ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ
โส เอวปเภโท สพฺโพป สนฺโตโส สนฺตุฏีติ ปวุจฺจติ ฯ
เตน วุตฺต อตฺถโต อิตรีตรปจฺจยสนฺโตโสติ ฯ ตสฺสา สนฺตุฏิยา(๒)
สทฺธึ สนฺทสฺสนาทิวิธินา อานิสสวิภาวนวเสน ตปฺปฏิปกฺขสฺส
อตฺริจฺฉตาทิเภทสฺส อิจฺฉาปกตตฺตสฺส อาทีนววิภาวนวเสน จ
ปวตฺตา กถา สนฺตุฏิกถา ฯ อิโต ปราสุป กถาสุ เอเสว
นโย วิเสสมตฺตเมว ปวกฺขาม ฯ
ปวิเวกกถาติ เอตฺถ กายวิเวโก จิตฺตวิเวโก อุปธิวิเวโกติ
ตโย วิเวกา ฯ (๓) เตสุ เอโก คจฺฉติ เอโก ติฏติ เอโก นิสีทติ
เอโก เสยฺย กปฺเปติ เอโก คาม ปณฑ
ฺ าย ปวิสติ เอโก
ปฏิกฺกมติ เอโก อภิกฺกมติ เอโก จงฺกม อธิฏาติ ฯ เอโก
จรติ เอโก วิหรตีติ เอว สพฺพิริยาปเถสุ สพฺพกิจฺเจสุ
คณสงฺคณิก ปหาย วิวิตฺตวาโส กายวิเวโก นาม ฯ
อฏ สมาปตฺติโย ปน จิตฺตวิเวโก นาม ฯ นิพพฺ าน
# ๑. วิ. มหา. ๔/๑๔๓/๑๙๓ ฯ ๒. ม. อิตรีตรสนฺตุฏิยา ฯ
# ๓. ขุ. มหา. ๒๙/๓๓/๒๙ ฯ ๔. ม. วิวิตฺตวาโส ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๔๘
อุปธิวิเวโก นาม ฯ วุตฺตเฺหต กายวิเวโก จ วิเวกฏกายาน (๑)เนกฺขมฺมาภิรตาน จิตฺตวิเวโก จ ปริสทุ ฺธจิตฺตาน
ปรมโวทานปฺปตฺตาน อุปธิวิเวโก จ นิรุปธีน ปุคฺคลาน
วิสงฺขารคตานนฺติ ฯ (๒)
วิเวโกเยว ปวิเวโก ปวิเวกปฺปฏิสยุตฺตา กถา ปวิเวกกถา ฯ
อสสคฺคกถาติ เอตฺถ สวนสสคฺโค ทสฺสนสสคฺโค สมุลลฺ ปนสสคฺโค สมฺโภคสสคฺโค กายสสคฺโคติ ปฺจ สสคฺคา ฯ เตสุ
อิเธกจฺโจ ภิกฺขุ สุณาติ อมุกสฺมึ คาเม วา นิคเม วา
อิตฺถี อภิรูปา ทสฺสนียา ปาสาทิกา ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย
สมนฺนาคตาติ โส ต สุตฺวา สสีทติ วิสีทติ น สกฺโกติ
พฺรหฺมจริย สนฺธาเรตุ (๓) สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ เอว
วิสภาคารมฺมณวเสน อุปฺปนฺนกิเลสสนฺถโว สวนสสคฺโค นาม ฯ
น เหว โข ภิกฺขุ สุณาติ อปจ โข สาม ปสฺสติ อิตฺถึ
อภิรูป ทสฺสนีย ปาสาทิก ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคต
โส ต ทิสฺวา สสีทติ วิสที ติ น สกฺโกติ พฺรหฺมจริย
สนฺธาเรตุ สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ เอว วิสภาคารมฺมณทสฺสเนน อุปฺปนฺนกิเลสสนฺถโว ทสฺสนสสคฺโค นาม ฯ
ทิสฺวา ปน อฺมฺ อาลาปสลฺลาปวเสน อุปฺปนฺโน กิเลสสนฺถโว สมุลฺลปนสสคฺโค นาม ฯ สห ชคฺฆนาทีนิป เอเตเนว
# ๑. ม. วิเวกฏกายาน ฯ
# ๒. ขุ. มหา. ๒๙/๓๓, ๒๒๙, ๗๐๑/๓๓,๑๗๒,๔๑๓ ฯ
# ๓. สี. สนฺตาเนตุ ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๔๙
สงฺคณฺหาติ ฯ อตฺตโน ปน สนฺตก ยงฺกิฺจิ มาตุคามสฺส
ทตฺวา วา อทตฺวา วา เตน ทินฺนคฺฆิยาทีน (๑) ปริโภควเสน
อุปฺปนฺโน กิเลสสนฺถโว สมฺโภคสสคฺโค นาม ฯ มาตุคามสฺส
หตฺถคฺคาหาทิวเสน อุปฺปนฺนกิเลสสนฺถโว กายสสคฺโค นาม ฯ
โยปเจส คิหีหิ สสฏโ วิหรติ อนนุโลมิเกน สสคฺเคน
สหโสกี สหนนฺที สุขิเตสุ สุขิโต ทุกฺขิเตสุ ทุกฺขิโต อุปฺปนฺเนสุ
กิจฺจกรณีเยสุ อตฺตนา อุยโฺ ยค อาปชฺชตีติ (๒) เอว วุตฺโต
อนนุโลมิโก คิหิสสคฺโค โย จ สพฺรหฺมจารีหิป กิเลสุปฺปตฺติเหตุภูโต สสคฺโค ต สพฺพ ปหาย ยฺวาย สสาเร ถิรตร
สเวค สงฺขาเรสุ ติพฺพภยสฺ สรีเร ปฏิกลู สฺ สพฺพากุสเลสุ
ชิคุจฺฉาปุพฺพงฺคม หิโรตฺตปฺป สพฺพกิริยาสุ สติสมฺปชฺนฺติ สพฺพ
ปจฺจุปฏเปตฺวา กมลทเล ชลพินฺทุ วิย สพฺพตฺถ อลคฺคภาโว
อย สพฺพสสคฺคปฏิปกฺขาย อสสคฺโค ฯ ตปฺปฏิสยุตฺตา กถา
อสสคฺคกถา ฯ
วีริยารมฺภกถาติ เอตฺถ วีรสฺส ภาโว กมฺมนฺติ วา
วีริย วิธินา อีรยิตพฺพ ปวตฺเตตพฺพนฺติ วา วีริย
วีริยฺจ ต อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย กุสลาน
ธมฺมาน อุปสมฺปทาย อารมฺภน วีรยิ ารมฺโภ ฯ สฺวาย กายิโก
เจตสิโก จาติ ทุวิโธ ฯ อารมฺภธาตุ นิกฺกมธาตุ ปรกฺกมธาตูติ
จาติ ติวิโธ สมฺมปฺปธานวเสน จตุพฺพิโธ ฯ โส สพฺโพป โย
# ๑. ม. ทินนฺ สฺส วนุภงฺคิยาทิโน ฯ ๒. ส. ข. ๑๗/๑๖/๑๔ ฯ
# ขุ. มหา. ๒๙/๗๖๓/๔๖๘ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๕๐
ภิกฺขุ คมเน อุปฺปนฺน กิเลส าน ปาปุณิตุ น เทติ
าเน อุปฺปนฺน นิสชฺช นิสชฺชาย อุปฺปนฺน สยน ปาปุณิตุ
น เทติ ตตฺถ ตตฺเถว อชปเทน ทณฺเฑน กณฺหสปฺป
อุปฺปเฬตฺวา คณฺหนฺโต วิย ติขิเณน อสิยา อมิตฺต คีวาย
ปหรนฺโต วิย จ สีส อุกขฺ ิปตุ อทตฺวา วีริยพเลน นิคฺคณฺหาติ
ตสฺเสว (๑) อารทฺธวีริยสฺส วเสน เวทิตพฺโพ ฯ ตปฺปฏิสยุตฺตา กถา
วีริยารมฺภกถา ฯ
สีลกถาทีสุ ทุวิธ สีล โลกิย โลกุตฺตรฺจ ฯ ตตฺถ
โลกิย ปาติโมกฺขสวราทิ จตุปาริสุทฺธสีล โลกุตฺตร มคฺคสีล
ผลสีลฺจ ฯ ตถา วิปสฺสนาย ปาทกภูตา สห อุปจาเรน อฏ
สมาปตฺติโย โลกิโย สมาธิ มคฺคสมฺปยุตฺโต ปเนตฺถ โลกุตฺตโร
สมาธิ นาม ฯ ตถา ปฺาป โลกิยา สุตมยา จินตฺ ามยา ฌานสมฺปยุตฺตา วิปสฺสนาาณฺจ ฯ วิเสสโต ปเนตฺถ วิปสฺสนาปฺา คเหตพฺพา โลกุตฺตรา มคฺคปฺา ผลปฺา จ ฯ
วิมุตฺตีติป อริยผลวิมุตฺติ นิพฺพานฺจ ฯ อปเร ปน ตทงฺควิกฺขมฺภนสมุจฺเฉทวิมุตฺตีนมฺป วเสเนตฺถ อตฺถ วณฺเณนฺติ ฯ
วิมุตฺติาณทสฺสนมฺป เอกูนวีสติวิธ ปจฺจเวกฺขณาณ ฯ อิติ
อิเมส สีลาทีน สทฺธึ สนฺทสฺสนาทิวิธินา อเนกาการโวการอานิสสวิภาวนวเสน เจว ตปฺปฏิปกฺขาน ทุสฺสีลยฺ าทีน อาทีนว# ๑. สี. ตสฺเสว วีริยารมฺโภ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๕๑
วิภาวนวเสน จ ปวตฺตา กถา ตปฺปฏิสยุตฺตา กถา วา
สีลาทิกถา นาม ฯ
เอตฺถ จ อตฺตนา จ อปฺปจฺโฉ โหติ อปฺปจฺฉกถฺจ
ปเรส กตฺตาติ (๑) สนฺตุฏโ โหติ อิตรีตเรน จีวเรน อิตรีตรจีวรสนฺตุฏิยา จ วณฺณวาทีติ (๒) จ อาทิวจนโต สย อปฺปจฺฉตาทิคุณสมนฺนาคเตน ปเรสมฺป ตทตฺถาย หิตชฺฌาสเยน ปวตฺเตตพฺพา
ตถารูป กถา ยา อิธ อภิสลฺเลขิกาทิภาเวน วิเสเสตฺวา วุตฺตา
อปฺปจฺฉกถาทีติ เวทิตพฺพา ฯ การกสฺเสว หิ กถาวิเสสโต
อธิปฺเปตตฺถสาธินี ฯ ตถา หิ วกฺขติ กลฺยาณมิตฺตสฺเสต เมฆิย
ภิกฺขุโน ปาฏิกงฺข ฯเปฯ อกสิรลาภีติ ฯ
เอวรูปยาติ อีทิสาย ยถาวุตฺตาย ฯ นิกามลาภีติ ยถิจฺฉิตลาภี ยถารุจลิ าภี สพฺพกาล อิมา กถา โสตุ วิจาเรตฺุจ
ยถาสุข ลภนฺโต ฯ อกิจฺฉลาภีติ อทุกฺขลาภี(๓) ฯ อกสิรลาภีติ
วิปุลลาภี ฯ
อารทฺธวีริโยติ ปคฺคหิตวีริโย ฯ อกุสลาน ธมฺมาน ปหานายาติ
อโกสลฺลสมฺภูตฏเน อกุสลาน ปาปธมฺมาน ปชหนตฺถาย ฯ
กุสลาน ธมฺมานนฺติ กุจฺฉิตาน สลนาทิอตฺเถน อนวชฺชฏเน
จ กุสลาน สหวิปสฺสนาน มคฺคผลธมฺมาน ฯ อุปสมฺปทายาติ
# ๑. ม. มู. ๑๒/๒๙๒/๒๘๘ ฯ ๒. ส. นิ. ๑๖/๔๖๒/๒๒๙ ฯ
# ขุ. จูฬ. ๓๐/๖๙๑/๓๔๖ ฯ ๓. ม. นิทฺทุกฺขลาภี ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๕๒
สมฺปาทนาย อตฺตโน สนฺตาเน อุปฺปาทนาย ฯ ถามวาติ อุสฺโสฬฺหิสงฺขาเตน วีริยถาเมน สมนฺนาคโต ฯ ทฬฺหปรกฺกโมติ ถิรปรกฺกโม
อสิถิลวีริโย ฯ อนิกฺขิตฺตธุโรติ อโนโรหิตธุโร อโนสกฺกิตวีริโย ฯ
ปฺวาติ วิปสฺสนาปฺาย ปฺวา ฯ อุทยตฺถคามินิยาติ ปฺจนฺน ขนฺธาน อุทยฺจ วยฺจ ปฏิวิชฺฌนฺติยา ฯ
อริยายาติ วิกฺขมฺภนวเสน กิเลเสหิ อารกา ทูเร ิตาย
นิทฺโทสาย ฯ นิพฺเพธิกายาติ นิพฺเพธภาคิยาย ฯ สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยาติ วฏฏทุกฺขสฺส เขปนโต ทุกขฺ กฺขโยติ ลทฺธนาม
อริยมคฺค สมฺมา เหตุนา นเยน(๑) คจฺฉนฺติยา ฯ
อิเมสุ จ ปน ปฺจสุ ธมฺเมสุ สีล วีริย ปฺา
จ โยคิโน อชฺฌตฺติก องฺค อิตรทฺวย พาหิร องฺค ฯ ตถาป
กลฺยาณมิตฺตสนฺนิสฺสเยเนว เสส จตุพฺพิธ อิจฺฉติ(๒) กลฺยาณมิตฺตสฺเสเวตฺถ พหุปการต ทสฺเสนฺโต สตฺถา กลฺยาณมิตฺตสฺเสต
เมฆิย ภิกฺขุโน ปาฏิกงฺขนฺติอาทินา เทสน วฑฺเฒติ ฯ
ตตฺถ ปาฏิกงฺขนฺติ เอกเสน อิจฺฉิตพฺพ อวสฺสภาวีติ
อตฺโถ ฯ ยนฺติ กิริยาปรามสน ฯ อิท วุตฺต โหติ สีลวา
ภวิสฺสตีติ เอตฺถ ยเทต กลฺยาณมิตฺตสฺส ภิกฺขุโน สีลวนฺตตาย
ภวน สีลสมฺปนฺนตฺต ตสฺส ภิกฺขุโน สีลสมฺปนฺนตฺตา เอต
ตสฺส ปาฏิกงฺข อวสฺสภาวี เอกเสเนว ตสฺส ตตฺถ นิโยชนโตติ
# ๑. ม. าเยน ฯ ๒. ม. อิชฺฌติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๕๓
อธิปฺปาโย ฯ ปาติโมกฺขสวรสวุโต วิหริสฺสตีติอาทีสุป เอเสว
นโย ฯ
เอว ภควา สเทวเก โลเก อุตฺตมกลฺยาณมิตฺตสงฺขาตสฺส
อตฺตโน วจน อนาทิยิตฺวา ต วนสณฺฑ ปวิสิตฺวา ตาทิส
วิปฺปการ ปตฺตสฺส อายสฺมโต เมฆิยสฺส กลฺยาณมิตฺตตาทินา
สกล สาสนสมฺปตฺตึ ทสฺเสตฺวา อิทานิสฺส ตตฺถ อาทรชาตสฺส
ปุพฺเพ เยหิ กามวิตกฺกาทีหิ อุปทฺทุตตฺตา กมฺมฏาน น
สมฺปชฺชิ ตสฺส เตส อุชุวิปจฺจนีกภูตตฺตา จ ภาวนานย
ปกาเสตฺวา ตโต ปร อรหตฺตสฺส กมฺมฏาน อาจิกฺขนฺโต
เตน จ ปน เมฆิย ภิกฺขุนา อิเมสุ ปฺจสุ ธมฺเมสุ ปติฏาย
จตฺตาโร ธมฺมา อุตฺตริ ภาเวตพฺพาติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ เตนาติ เอว กลฺยาณมิตฺตสนฺนิสฺสเยน ยถาวุตฺตสีลาทิคุณสมนฺนาคเตน ฯ เตเนวาห อิเมสุ ปฺจสุ ธมฺเมสุ
ปติฏายาติ ฯ อุตฺตรินฺติ(๑) อารทฺธตรุณวิปสฺสนสฺส ราคาทิปริปนฺถา (๒) เจ อุปฺปชฺเชยฺยุ เตส วิโสธนตฺถ ตโต อุทฺธ จตฺตาโร
ธมฺมา ภาเวตพฺพา อุปฺปาเทตพฺพา วฑฺเฒตพฺพา จ ฯ
อสุภาติ เอกเทเส(๓) อสุภกมฺมฏาเนสุ ยถารห ยตฺถ
กตฺถจิ อสุภภาวนา ฯ ราคสฺส ปหานายาติ กามราคสฺส
ปชหนตฺถาย ฯ อยมตฺโถ สาลิลายโกปมาย วิภาเวตพฺโพ เอโก
# ๑. ม. อุตฺตรีติ ฯ ๒. ม. ราคาทิปริสฺสยา ฯ ๓. ม. เอกาทสสุ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๕๔
หิ ปุรโิ ส อสิต คเหตฺวา โกฏิโต ปฏาย สาลิกฺเขตฺเต สาลิโย
ลายติ อถสฺส วตึ ภินฺทิตฺวา คาโว ปวิสึสุ ฯ โส อสิต
เปตฺวา ยฏึ อาทาย เตเนว มคฺเคน คาโว นีหริตฺวา
วตึ ปากติก กตฺวา ปุน อสิต คเหตฺวา สาลิโย ลายิ ฯ
ตตฺถ สาลิกฺเขตฺต วิย พุทฺธสาสน ทฏพฺพ สาลิลายโก วิย
โยคาวจโร อสิต วิย มคฺคปฺา(๑) ลายนกาโล วิปสฺสนาย
กมฺมกรณกาโล ยฏิ วิย อสุภกมฺมฏาน วติ วิย สวโร
วตึ ภินฺทิตฺวา คาวีน ปวิสน วิย สหสา อปฺปฏิสงฺขาย
ปมาท อาคมฺม ราคสฺส อุปฺปชฺชน อสิต เปตฺวา ยฏึ
อาทาย ปวิฏมคฺเคเนว คาโว นีหริตฺวา วตึ ปากติก(๒) กตฺวา
ปุน ิตฏานโต ปฏาย สาลิลายน วิย อสุภกมฺมฏาเนน
ราค วิกฺขมฺเกตฺวา ปุน วิปสฺสนาย กมฺมกรณกาโลติ(๓) อิทเมตฺถ
อุปมาสสนฺทน ฯ เอวภูต ภาวนาวิธึ สนฺธาย วุตฺต อสุภา
ภาเวตพฺพา ราคสฺส ปหานายาติ ฯ
เมตฺตาติ เมตฺตากมฺมฏาน ฯ พฺยาปาทสฺส ปหานายาติ
วุตฺตนเยเนว อุปฺปนฺนสฺส โกปสฺส ปชหนตฺถาย ฯ อานาปานสฺสตีติ โสฬสวตฺถุกา อานาปานสฺสติ ฯ วิตกฺกุปจฺเฉทายาติ
วุตฺตนเยเนว อุปฺปนฺนาน วิตกฺกาน อุปจฺเฉทนตฺถาย ฯ อสฺมิมานสมุคฺฆาตายาติ อสฺมีติ อุปฺปชฺชนกสฺส นววิธสฺส มานสฺส
# ๑. ม. ปฺา ฯ ๒. ม. ปฏิปากติก ฯ ๓. ม.กมฺมกรณกาโลติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๕๕
สมุจฺเฉทนตฺถาย ฯ อนิจฺจสฺิโนติ หุตฺวา อภาวโต อุทยพฺพยวนฺตโต ปภงฺคุโต ตาวกาลิกโต อนิจจฺ ปฏิกฺขโต จ สพฺเพ
สงฺขารา อนิจฺจาติ (๑) ปวตฺตอนิจฺจานุปสฺสนาวเสน อนิจฺจสฺิโน ฯ
อนตฺตสฺา สณฺาตีติ อสารกโต อวสวตฺตนโต ปรโต ริตฺตโต
สฺุโต จ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ (๒) เอว ปวตฺตา
อนตฺตานุปสฺสนาสงฺขาตา อนตฺตสฺา จิตฺเต สณฺาติ อติทฬฺห
ปติฏาติ ฯ อนิจฺจลกฺขเณ หิ ทิฏเ อนตฺตลกฺขณ ทิฏเมว
โหติ ฯ ตีสุ หิ ลกฺขเณสุ เอกสฺมึ ทิฏเ อิตรทฺวย ทิฏเมว
โหติ ฯ เตน วุตฺต อนิจฺจสฺิโน หิ เมฆิย อนตฺตสฺา
สณฺาตีติ อนตฺตลกฺขเณ ทิฏเ อสฺมตี ิ อุปฺปชฺชนกมาโน
สุปฺปชโหว โหตีติ อาห อนตฺตสฺี อสฺมิมานสมุคฺฆาต
ปาปุณาตีติ ฯ ทิฏเว ธมฺเม นิพฺพานนฺติ ทิฏเเยว ธมฺเม
อิมสฺมึเยว อตฺตภาเว อปจฺจยปรินิพฺพาน ปาปุณาติ ฯ อยเมตฺถ
สงฺเขโป วิตฺถารโต ปน อสุภาทิภาวนานโย วิสทุ ฺธิมคฺเค (๓)
วุตฺตนเยน คเหตพฺโพ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต อายสฺมโต เมฆิยสฺส มิจฺฉาวิตกฺกโจเรหิ กุสลภณฺฑุปจฺเฉทสงฺขาต (๔) อตฺถ ชานิตฺวา ฯ อิม อุทานนฺติ
อิม กามวิตกฺกาทีน อวิโนทเน วิโนทเน จ อาทีนวานิสสทีปก (๕)
# ๑. ขุ. จูฬ. ๓๐/๓๓๔/๑๓๖ ฯ ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๓๐/๕๒ ฯ
# ๓. วิสุทฺธมิ คฺค. ๑/๒๒๖ ฯ ๔. ม. กุสลภณฺฑปุ จฺเฉทสงฺขาต ฯ
# ๕. สี. อวิโนทเน จ อาทีนว อาทีนว วิโนทเน อานิสสทีปก ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๕๖
อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ ขุทฺทาติ หีนา ลามกา ฯ วิตกฺกาติ กามวิตกฺกาทโย
ตโย ปาปวิตกฺกา ฯ เต หิ สพฺพวิตกฺเกหิ ปติกฏิ ตาย อิธ
ขุทฺทาติ วุตฺตา น จ ขุทฺทมาจเรติอาทีสุ (๑) วิย ฯ สุขุมาติ
าติวิตกฺกาทโย อธิปฺเปตา ฯ าติวิตกฺโก ชนปทวิตกฺโก
อมราวิตกฺโก ปรานุทฺทยตาปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก ลาภสกฺการสิโลกปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก อนวฺตฺติปฏิสยุตฺโต วิตกฺโกติ เอเต
หิ วิตกฺกา กามวิตกฺกาทโย วิย ทารุณา น โหนฺตตี ิ อโนฬาริกสภาวตาย สุขุมาติ วุตฺตา ฯ อนุคตาติ จิตฺเตน อนุวตฺติตา ฯ วิตกฺเก หิ อุปฺปชฺชมาเน จิตฺต ตทนุคตเมว โหติ
ตสฺส อารมฺมณาภินิโรปนโต ฯ อนุคฺคตาติป ปาฬิ อนุฏิตาติ(๒)
อตฺโถ ฯ มนโส (๓)อุพฺพลิ าปาติ เจตโส อุพฺพิลาวิตตฺตกรา ฯ (๓)
เอเต อวิทฺวา มนโส วิตกฺเกติ เอเต กามวิตกฺกาทิเก
มโนวิตกฺเก อสฺสาทาทีนวนิสฺสรณโต าตตีรณปหานปริฺาหิ
ยถาภูต อชานนฺโต ฯ หุราหุร ธาวติ ภนฺตจิตฺโตติ อปฺปหีนมิจฺฉาวิตกฺกตฺตา อนวฏิตจิตฺโต กทาจิ รูเป กทาจิ สทฺเทติอาทินา ตสฺมึ ตสฺมึ อารมฺมเณ อสฺสาทาทิวเสน อปราปร ธาวติ
ปริพฺภมติ ฯ อถ วา หุราหุร ธาวติ ภนฺตจิตฺโตติ อปริฺาต# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๑๐/๑๓ ฯ ขุ. สุ. ๒๕/๓๐๘/๓๕๓ ฯ
# ม. ขุทฺทมาจเรติอาทีสุ ฯ ๒. ม. อนุอุฏิตาติ ฯ
# ๓. ม. อุปฺปลาวาติ เจตโส อุปฺปลาวิตตฺตกรา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๕๗
วิตกฺกตฺตา ตนฺนิมิตฺตาน อวิชฺชาตณฺหาน วเสน ปริพฺภนฺตมานโส (๑) อิธโลกปรโลกโต(๒) อาทานนิกฺเขเปหิ อปราปร ธาวติ
สสรตีติ อตฺโถ ฯ
เอเต จ วิทฺวา มนโส วิตกฺเกติ เอเต ปน ยถาวุตฺตปฺปเภเท กามวิตกฺกาทิเก มโนวิตกฺเก อสฺสาทาทิโต ยถาภูต
ชานนฺโต ฯ อาตาปโยติ วีริยวา ฯ สวรตีติ ปทหติ ฯ สติมาติ
สติสมฺปนฺโน ฯ อนุคฺคเตติ ทุลฺลภวเสน อนุปฺปนฺเน ฯ อิท วุตฺต
โหติ เอเต วุตฺตปฺปกาเร กามวิตกฺกาทิเก มโนวิตกฺเก จิตฺตสฺส
อุพฺพิลาวิตเหตุตาย (๓) มนโส อุพฺพลิ าเป (๔) วิทฺวา วิปสฺสนาปฺาสหิตาย มคฺคปฺาย สมฺมเทว ชานนฺโต ตสฺสา(๕) สหายภูตาน
สมฺมาวายามสตีน อตฺถิตาย อาตาปโย สติมา เต อริยมคฺคภาวนาย อสติ(๖) อุปฺปตฺติรเห อนุคฺคเต อนุปฺปนฺเน เอว มคฺคกฺขเณ
สวรติ าณสวรวเสน ปทหติ อาคมนปถ ปจฺฉินฺทติ เอวภูโต
จ จตุสจฺจสมฺโพเธน (๗) พุทฺโธ อริยสาวโก อรหตฺตาธิคเมน
อเสส อนวเสส เอเต กามวิตกฺกาทิเก ปชหาสิ สมุจฺฉินฺทีติ ฯ
เอตฺถาป อนุคเตติป ปนฺติ ตสฺสตฺโถ เหฏา วุตฺโตเยว ฯ
ปมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. ปริพฺภมนมานโส ฯ ๒. ม. อิธโลกโต ปรโลก ฯ
# ๓. ม. อุปฺปลา... ฯ ๔. ม. อุปฺปล าเว ฯ ๕. ม. ตสฺส ฯ
# ๖. ม. อายตึ ฯ ๗. ม. จตุสจฺจปฺปโพเธน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๓๕๘
อุทฺธตสุตฺตวณฺณนา
ทุติเย กุสินารายนฺติ กุสินาราย นาม มลฺลราชูน
นคเร ฯ อุปวตฺตเน มลฺลาน สาลวเนติ ยถา หิ อนุราธปุรสฺส
ถูปาราโม เอว กุสินาราย อุยฺยาน ทกฺขิณปจฺฉิมทิสาย
โหติ ฯ ยถา ถูปารามโต ทกฺขณ
ิ ทฺวาเรน นครปวิสนมคฺโค
ปาจีนมุโข คนฺตฺวา อุตฺตเรน นิวตฺตติ เอว อุยฺยานโต
สาลปนฺติ ปาจีนมุขา คนฺตฺวา อุตฺตเรน นิวตฺตา ตสฺมา
อุปวตฺตนนฺติ วุจฺจติ ฯ ตสฺมึ อุปวตฺตเน มลฺลราชูน สาลวเน ฯ
อรฺกุฏิกายนฺติ สาลปนฺติยา อวิทูเร รุกฺขคจฺฉสฺฉนฺเน าเน
กตา กุฏิกา ต สนฺธาย วุตฺต อรฺกุฏิกาย วิหรนฺตีติ ฯ
เต ปน ภิกฺขู ปฏิสงฺขานวิรหิตา โอสฺสฏวีริยา ปมตฺตวิหาริโน เตน วุตฺต อุทธฺ ตาติอาทิ ฯ
ตตฺถ อุทฺธจฺจพหุลตฺตา อวูปสนฺตจิตฺตตาย อุทฺธตา ฯ
ตุจฺฉภาเวน มาโน นโฬ วิยาติ นโฬ มานสงฺขาโต อุคฺคโต
นโฬ เอเตสนฺติ อุนฺนฬา อุคฺคตตุจฺฉมานาติ อตฺโถ ฯ ปตฺตจีวรมณฺฑนาทิจาปลฺเลน สมนฺนาคตตฺตา พหุกตาย วา จปลา ฯ
ผรุสวาจตาย มุเขน ขราติ มุขรา ฯ ติรจฺฉานกถาพหุลตาย
วิกิณฺณา พฺยากุลา วาจา เอเตสนฺติ วิกิณฺณวาจา มุฏา
นฏา สติ เอเตสนฺติ มุฏสฺสติโน ฯ สติวิรหิตา ปมาทวิหาริโนติ อตฺโถ ฯ สพฺเพน สพฺพ สมฺปชฺาภาวโต
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*เลมที่ ๑๙ อุทฺธตสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๕๙
อสมฺปชานา ฯ คทฺทูหนมคฺคมฺป กาล จิตฺตสมาธานสฺส อภาวโต
น สมาหิตาติ อสมาหิตา ฯ โลลสภาวตฺตา ภนฺตมิคสปฺปฏิภาคตาย วิพฺภนฺตจิตฺตา ฯ มนจฺฉฏาน อินฺทฺริยาน อสวรณโต
อสฺตินฺทฺริยตาย ปากตินฺทฺริยา ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต เตส ภิกฺขูน อุทฺธจฺจาทิวเสน
ปมาทวิหาร ชานิตฺวา ฯ อิม อุทานนฺติ อิม ปมาทวิหาเร
อปฺปมาทวิหาเร จ ยถากฺกม อาทีนวานิสสวิภาวน อุทาน
อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ อรกฺขิเตนาติ สติอารกฺขาภาเวน อคุตฺเตน ฯ
กาเยนาติ ฉวิฺาณกาเยน จกฺขุวิฺาเณน หิ รูป ทิสฺวา
ตตฺถ นิมิตฺตานุพฺยฺชนคฺคหณวเสน อภิชฺฌาทิปฺปวตฺติโต
วิฺาณทฺวารสฺส สติยา อรกฺขิตภาวโต ฯ โสตวิฺาณาทีสุป
เอเสว นโย ฯ เอว ฉวิฺาณกายสฺส อรกฺขิตภาว สนฺธายาห
อรกฺขิเตน กาเยนาติ ฯ เกจิ ปน กาเยนาติ อตฺถ วทนฺติ
เตสมฺป วุตฺตนเยเนว อตฺถโยชนาย สติ ยุชฺเชยฺย ฯ อปเร ปน
อรกฺขิเตน จิตฺเตนาติ วทนฺติ(๑) เตสมฺป วุตฺตนโย เอว อตฺโถ ฯ
มิจฺฉาทิฏิหเตนาติ สสฺสตาทิมิจฺฉาภินิเวสทูสิเตน(๒) ฯ ถินมิทฺธาภิภูเตนาติ จิตฺตสฺส อกลฺยตาลกฺขเณน ถิเนน กายสฺส อกลฺยตา# ๑. ม. ปนฺติ ฯ
# ๒. สี. มิจฺฉาทิฏิคเตนาติ สสฺสตาทิมิจฺฉาภินิเวสภูเตน ฯ
# ปาลิยมฺป มิจฺฉาทิฏิคเตนาติ ปาโ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๖๐
ลกฺขเณน มิทฺเธน จ อชฺโฌตฺถเตน เตน กาเยน จิตฺเตนาติ
วา สมฺพนฺโธ ฯ วส มารสฺส คจฺฉตีติ กิเลสมาราทิกสฺส
สพฺพสฺสป มารสฺส วส ยถากามกรณียต อุปคจฺฉติ เตส
วิสย นาติกฺกมตีติ อตฺโถ ฯ
อิมาย หิ คาถาย ภควา เย สติอารกฺขาภาเวน
สพฺพโส อรกฺขิตจิตฺตา โยนิโสมนสิการสฺส เหตุภูตาย ปฺาย
อภาวโต อโยนิโส อุมฺมุชฺชเนน นิจฺจนฺติอาทินา วิปริเยสคาหิโน
ตโต เอว กุสลกิริยาย วีริยารมฺภาภาวโต โกสชฺชาภิภูตา เต
วฏฏโต (๑) สีส น อุกฺขิปสฺสนฺตีติ เตส ภิกฺขูน ปมาทวิหารครหามุเขน วฏฏ ทสฺเสตฺวา อิทานิ วิวฏฏ ทสฺเสตุ ตสฺมา
รกฺขิตจิตฺตสฺสาติ ทุติย คาถมาห ฯ
ตตฺถ ตสฺมา รกฺขิตจิตฺตสฺสาติ ยสฺมา อรกฺขิตจิตฺโต
มารสฺส ยถากามกรณีโย หุตฺวา สสาเรเยว โหติ ตสฺมา
สติสวเรน มนจฺฉฏาน อินฺทฺริยาน รกฺขเนน ปทหเนน
รกฺขิตจิตฺโต อสฺส ฯ จิตฺเต หิ รกฺขิเต จกฺขฺวาทิอินฺทฺริยานิ
รกฺขิตาเนว โหนฺตีติ ฯ สมฺมาสงฺกปฺปโคจโรติ ยสฺมา มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจโร ตถา ตถา อโยนิโส วิตกฺเกตฺวา นานาวิธานิ
มิจฺฉาทสฺสนานิ คณฺหนฺโต มิจฺฉาทิฏิหเตน จิตฺเตน มารสฺส
ยถากามกรณีโย โหติ ตสฺมา โยนิโสมนสิกาเรน กมฺม
# ๑. ม. สสารวฏฏโต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อุทฺธตสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๖๑
กโรนฺโต เนกฺขมฺมสงฺกปฺปาทิสมฺมาสงฺกปฺปโคจโร อสฺส ฌานาทิสมฺปยุตฺต สมฺมาสงฺกปฺปเมว อตฺตโน จิตฺตสฺส ปวตฺติฏาน
กเรยฺย ฯ สมฺมาทิฏิปุเรกฺขาโรติ สมฺมาสงฺกปฺปโคจรตาย วิธูตมิจฺฉาทสฺสโน ปุเรตรเยว กมฺมสฺสกตาลกฺขณ ตโต ยถาภูตาณลกฺขณฺจ สมฺมาทิฏึ ปุพฺพงฺคม (๑) กตฺวา ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว
สีลสมาธีสุ ยุตฺโต ปยุตฺโต วิปสฺสน อารภิตฺวา สงฺขาเร
สมฺมสนฺโต ตฺวาน อุทยพฺพย ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ
สมปฺาสาย อากาเรหิ อุปฺปาท นิโรธฺจ ววตฺถเปตฺวา
ยุทยพฺพยาณ อธิคนฺตฺวา ตโต ปร ภงฺคานุปสฺสนาทิวเสน
วิปสฺสน อุสสฺ ุกฺกาเปตฺวา อนุกฺกเมน อริยมคฺค คณฺหนฺโต
อคฺคมคฺเคน ถินมิทฺธาภิภู ภิกฺขุ สพฺพา ทุคฺคติโย ชเหติ
เอว โส เหฏิมมคฺควชฺฌาน กิเลสาน ปมเมว ปหีนตฺตา
ทิฏิวิปฺปยุตฺตโลภสหคตจิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชนกถินมิทฺธาน
อธิคเตน อรหตฺตมคฺเคน สมุจฺฉินฺทนโต ตโต(๒) ตเทกฏาน
มานาทีนมฺป ปหีนตฺตา สพฺพโส ภินฺนกิเลโส ขีณาสวภิกฺขุ
ติวิธทุกฺขตาโยเคน ทุคฺคติสงฺขาตา สพฺพาป คติโย อุจฺฉินฺนภวมูลตฺตา ชเห ปชเหยฺย ตาส ปรภาเค นิพฺพาเน ปติฏเยฺยาติ(๓)
อตฺโถ ฯ
ทุติยสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. ปุรโต ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. ปติฏเยฺยาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๓๖๒
โคปาลกสุตฺตวณฺณนา
ตติเย โกสเลสูติ โกสลา นาม ชนปทวาสิโน (๑) ราชกุมารา เตส นิวาโส เอโกป ชนปโท โกสลาเตฺวว วุจฺจติ ฯ
เตสุ โกสเล(๒) ชนปเท ฯ จาริก จรตีติ อตุริตจาริกาวเสน ชนปทจาริก จรติ ฯ มหตาติ คุณมหตฺเตนป มหตา อปริจฺฉินฺนสงฺขฺยตฺตา สงฺขฺยามหตฺเตนป มหตา ฯ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ทิฏิสีลสามฺสหเตน สมณคเณน ฯ สทฺธินฺติ เอกโต ฯ มคฺคา
โอกฺกมฺมาติ มคฺคโต อปกฺกมิตฺวา ฯ อฺตร รุกขฺ มูลนฺติ ฆนปตฺตปลาสสฺส(๓) สนฺทจฺฉายสฺส มหโต รุกฺขสฺส สมีปสงฺขาต มูล ฯ
อฺตโร โคปาลโกติ เอโก โคคณรกฺขโก นาเมน ปน
นนฺโท นาม ฯ โส กิร อฑฺโฒ มหทฺธโน มหาโภโค ยถา
เกณิโย ชฏิโล ปพฺพชฺชาเวเสน เอว อนาถปณฺฑิกสฺส โคยูถ
รกฺขนฺโต โคปาลกตฺเตน ราชปฬ ปริหรนฺโต (๔) อตฺตโน กุฏมฺพ
รกฺขติ ฯ โส กาเลน กาล ปฺจโครเส คเหตฺวา มหาเสฏิสฺส
สนฺติก อาคนฺตฺวา นิยฺยาเทตฺวา สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา สตฺถาร
ปสฺสติ ธมฺม สุณาติ อตฺตโน จ วสนฏาน อาคมนตฺถาย
สตฺถาร ยาจติ ฯ สตฺถา ตสฺเสว าณปริปาก อาคมยมาโน [๕] อคนฺตฺวา อปรภาเคน มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน ปริวุโต ชนปท# ๑. ม. ขานปทิโน ฯ ๒. ม. เตสุ โกสเลสุ ฯ
# ๓. ม. ฆนปตฺตสาขาวิฏปสมฺปนฺนสฺสฯ ๔. ม. อปหรนฺโต ฯ
# ๕. ม. เอตฺถนฺเตร อคนฺตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โคปาลกสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๖๓
จาริก จรนฺโต อิทานิสฺส าณ ปริปกฺกนฺติ ตฺวา ตสฺส
วสนฏานสฺส อวิทูเร มคฺคา โอกฺกมฺม อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล
นิสีทิ ตสฺส อาคมน อาคมยมาโน ฯ นนฺโทป โข สตฺถา
กิร ชนปทจาริก จรนฺโต อิโต อาคจฺฉตีติ สุตฺวา หฏตุฏโ
เวเคน คนฺตฺวา สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา กตปฏิสนฺาโร
เอกมนฺต นิสีทิ อถสฺส ภควา ธมฺม เทเสสิ ฯ โส โสตาปตฺติผเล ปติฏหิตฺวา ภควนฺต นิมนฺเตตฺวา สตฺตาห ปายาสทาน
อทาสิ สตฺตเม ทิวเส ภควา อนุโมทน กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
เตน วุตฺต เอกมนฺต นิสินนฺ  โข ต โคปาลก ภควา ธมฺมิยา
กถาย สนฺทสฺเสสิ ฯเปฯ อุฏายาสนา ปกฺกามีติ ฯ
ตตฺถ สนฺทสฺเสสีติ อิเม ธมฺมา กุสลา อิเม ธมฺมา
อกุสลาติอาทินา กุสลาทิธมฺเม กมฺมวิปาเก อิธโลกปรโลเก
ปจฺจกฺขโต ทสฺเสนฺโต อนุปุพฺพิกถาวสาเน จตฺตาริ อริยสจฺจานิ
สมฺมา ทสฺเสสิ ฯ สมาทเปสีติ สจฺจาธิคมาย อิเม นาม ธมฺมา
อตฺตนิ อุปฺปาเทตพฺพาติ สีลาทิธมฺเม สมฺมา คณฺหาเปตฺวา เตสุ
ต ปติฏาเปสิ ฯ สมุตฺเตเชสีติ เต ธมฺมา สมาทินฺนา อนุกฺกเมน
ภาวิยมานา นิพฺเพธภาคิยา หุตฺวา ติกฺขวิสทา ยถา ขิปป
อริยมคฺค อาวหนฺติ ตถา สมฺมา อุตฺเตเชสิ สมฺมเทว เตเชสิ ฯ(๑)
สมฺปหเสสีติ ภาวนาย ปุพฺเพนาปร วิเสสภาวทสฺสเนน จิตฺตสฺส
# ๑. สี. ตถา สมุตฺเตเชสิ สมฺมา อุตฺเตเชสิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๖๔
ปโมทาปนวเสน สุฏุ ปหเสสิ ฯ อปเจตฺถ สาวชฺชานวชฺชธมฺเมสุ
ทุกฺขาทีสุ จ สมฺโมหวิโนทเนน(๑) สนฺทสฺสน สมฺมาปฏิปตฺติย
ปมาทาปโนทเนน สมาทปน จิตฺตสฺสาลสิยาปตฺติวิโนทเนน
สมุตฺเตชน สมฺมาปฏิปตฺติสิทฺธิยา สมฺปหสน เวทิตพฺพ ฯ เอว โส
ภควโต สามุกฺกสิกาย ธมฺมเทสนาย โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ
อธิวาเสสีติ เตน ทิฏสจฺเจน อธิวาเสตุ เม ภนฺเต ภควาติอาทินา นิมนฺติโต กายงฺควาจงฺค อโจเปนฺโต จิตฺเตเนว อธิวาเสสิ
สาทิยิ ฯ เตเนวาห ตุณฺหีภาเวนาติ ฯ
อปฺโปทกปายาสนฺติ นิรุทกปายาส ฯ ปฏิยาทาเปตฺวาติ
สมฺปาเทตฺวา สชฺเชตฺวา ฯ นวฺจ สปฺปนฺติ นวนีต คเหตฺวา
ตาวเทว วิลนี  มณฺฑสปฺปฺจ ปฏิยาทาเปตฺวา ฯ สหตฺถาติ
อาทรชาโต สหตฺเถเนว ปริวิสนฺโต ฯ สนฺตปฺเปสีติ ปฏิยตฺต โภชน
โภเชสิ ฯ สมฺปวาเรสีติ อล อลนฺติ วาจาย ปฏิกขฺ ิปาเปสิ ฯ
ภุตฺตาวินฺติ กตภตฺตกิจฺจ ฯ โอนีตปตฺตปาณินฺติ ปตฺตโต อปนีตปาณึ โธตปตฺตปาณินฺติป ปาโ โธตปตฺตหตฺถนฺติ อตฺโถ ฯ
นีจนฺติ อนุจฺจ อาสน คเหตฺวา อาสเนเยว นิสีทน อริยเทสวาสีน จาริตฺต โส ปน สตฺถุ สนฺติเก อุปจารวเสน
ปฺตฺตสฺส ทารุผลกาสนสฺส สมีเป นิสีทิ ฯ ธมฺมิยา กถายาติอาทิ สตฺตเม ทิวเส กต อนุโมทน สนฺธาย วุตฺต ฯ โส กิร
# ๑. ม. สมฺโมหวิโนทเนน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โคปาลกสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๖๕
สตฺตาห ภควนฺต ภิกฺขุสฆฺจ ตตฺถ วสาเปตฺวา มหาทาน
ปวตฺเตสิ สตฺตเม ปน ทิวเส อปฺโปทกปายาสทาน อทาสิ ฯ
สตฺถา ตสฺส ตสฺมึ อตฺตภาเว อุปริมคฺคตฺถาย าณปริปากาภาวโต อนุโมทนเมว กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
สีมนฺตริกายาติ สีมนฺตเร ตสฺส คามสฺส อนนฺตร(๑) ฯ
คามวาสิโน กิร เอก ตฬาก นิสฺสาย เตน สทฺธึ กลห
อกสุ ฯ โส เต อภิภวิตฺวา ต ตฬาก คณฺหิ ฯ เตน พทฺธาฆาโต
เอโก ปุรโิ ส ต สตฺถุ ปตฺต คเหตฺวา ทูเร อนุคนฺตฺวา นิวตฺตาหิ
อุปาสกาติ วุตฺเต ภควนฺต วนฺทิตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ภิกฺขุสฆสฺส จ อฺชลึ กตฺวา ยาว ทสฺสนูปจารสมติกฺกมา ทสนขสโมธานสมุชฺชล อฺชลึ สิรสิ ปคฺคยฺห ปฏินิวตฺติตฺวา ทฺวินฺน
คามานมนฺตเร อรฺปเทเส เอกก คจฺฉนฺต สเรน วิชฌ
ฺ ิตฺวา
มาเรสิ ฯ เตน วุตฺต อจิรปกฺกนฺตสฺส ฯเปฯ โวโรเปสีติ ฯ
เกนจิเทว กรณีเยน โอหิยิตฺวา ปจฺฉา คจฺฉนฺตา ภิกฺขู
ต ตถา มต ทิสฺวา ภควโต ตมตฺถ อาโรเจสส ต สนฺธาย
วุตฺต อถ โข สมฺพหุลา ภิกฺขูติอาทิ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ ยสฺมา ทิฏิสมฺปนฺน อริยสาวก นนฺท
หนนฺเตน (๒) ปุริเสน อานนฺตริยกมฺม พหุล อปฺุ ปสุต ตสฺมา
ย โจเรหิ เวรีหิ จ กตฺตพฺพ ตโตป โฆรตร อิเมส สตฺตาน
# ๑. ม. อนฺตร ฯ ๒. ม. มาเรนฺเตน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๖๖
มิจฺฉาปณิหิต จิตฺต กโรตีติ อิมมตฺถ ชานิตฺวา ตทตฺถทีปน
อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ ทิโส ทิสนฺติ ทูสโก ทูสนีย โจโร โจร ทิสฺวาติ
วจนเสโส ฯ ยนฺต กยิราติ ย ตสฺส อนยพฺยสน กเรยฺย
ทุติยปเทป เอเสว นโย ฯ อิท วุตฺต โหติ เอโก เอกสฺส
มิตฺตทุพฺภี โจโร ปุตฺตทารเขตฺตวตฺถุโคมหึสาทีสุ อปรชฺฌนฺโต
ยสฺส อปรชฺฌติ ตมฺป ตเถว อตฺตนิ อปรชฺฌนฺต โจร ทิสฺวา
เวรี วา ปน เกนจิเทว การเณน พทฺธเวร เวรึ ทิสวฺ า
อตฺตโน กกฺขฬตาย ทารุณตาย ยนฺตสฺส อนยพฺยสน กเรยฺย
ปุตฺตทาร วา ปเฬยฺย เขตฺตาทีนิ วา นาเสยฺย ชีวิตา วา
โวโรเปยฺย ทสสุ อกุสลกมฺมปเถสุ มิจฺฉาปตตฺตา มิจฺฉาปณิหิต จิตฺต ปาปโย น ตโต กเร ต ปุริส ปาปตร
ตโต กเรยฺย ฯ วุตฺตปฺปกาโร หิ ทิโส วา เวรี วา ทิสสฺส
วา เวริโน วา อิมสฺมึเยว อตฺตภาเว ทุกฺข วา อุปฺปาเทยฺย
ชีวิตกฺขย วา กเรยฺย ฯ อิทมฺปน อกุสลกมฺมปเถสุ มิจฺฉาปต
จิตฺต ทิฏเว ธมฺเม อนยพฺยสน ปาเปติ อตฺตภาวสตสหสฺเสสุป
จตูสุ อปาเยสุ ขิปตฺวา สีสมสฺส อุกขฺ ิปตุ น เทตีติ ฯ
ตติยสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๓๖๗
ยกฺขปหารสุตฺตวณฺณนา
จตุตฺเถ กโปตกนฺทรายนฺติ เอวนามเก วิหาเร ฯ ตสฺมึ
กิร ปพฺพตกนฺทเร ปุพฺเพ พหู กโปตา วสึสุ เตน สา
ปพฺพตกนฺทรา (๑) กโปตกนฺทราติ วุจฺจติ ฯ อปรภาเค ตตฺถ
กตวิหาโรป กโปตกนฺทาเตฺวว ปฺายิตฺถ ฯ เตน วุตฺต กโปตกนฺทรายนฺติ เอวนามเก วิหาเรติ ฯ ชุณฺหาย รตฺติยาติ สุกฺกปกฺขรตฺติ ย ฯ นโวโรปเตหิ เกเสหีติ อจิรโอหาริเตหิ เกเสหิ ฯ
อิตฺถมฺภูตลกฺขเณ เจต กรณวจน ฯ อพฺโภกาเสติ ยตฺถ อุปริจฺฉทน
ปริกฺเขป วา นตฺถิ ตาทิเส อากาสงฺคเณ ฯ
ตตฺถ อายสฺมา สาริปุตฺโต สุวณฺณวณฺโณ อายสฺมา
มหาโมคฺคลฺลาโน นีลุปปฺ ลวณฺโณ ฯ อุโภป ปน เต มหาเถรา
อุทิจฺจพฺราหฺมณชจฺจา กปฺปาน สตสหสฺสาธิก เอก อสงฺเขฺยยฺย
อภินีหารสมฺปนฺนา ฉฬภิฺาปฏิสมฺภิทาปฺปตฺตา มหาขีณาสวา
สพฺพสมาปตฺติลาภิโน สตฺตสฏิยา สาวกปารมิาณาน มตฺถก
ปตฺตา เอต กโปตกนฺทรวิหาร อุปโสภยนฺตา เอก กนกคุห
ปวิฏา เทฺว สีหา วิย ฯ เอก วิชมฺภนภูมึ โอติณฺณา เทฺว
พฺยคฺฆา วิย เอก สุปุปฺผิตสาลวน ปวิฏา เทฺว ฉทฺทนฺตนาคราชาโน วิย เอก สิมฺพลิวน ปวิฏา เทฺว สุปณฺณราชาโน
วิย เอก นรวาหนยาน อภิรุฬฺหา เทฺว เวสฺสวณา วิย เอก
# ๑. สี. อุปจฺจกา ฯ อยเมวตฺโถ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๖๘
ปณฺฑุกมฺพลสิลาสน อภินิสินฺนา เทฺว สกฺกา วิย เอกวิมานพฺภนฺตรคตา เทฺว มหาพฺรหฺมาโน วิย เอกสฺมึ คคนฏาเน
ิตานิ เทฺว จนฺทมณฺฑลานิ วิย เทฺว สูริยมณฺฑลานิ วิย
จ วิโรเจสส ฯ เตสุ อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ตุณฺหี นิสีทิ ฯ
อายสฺมา ปน สาริปุตฺโต สมาปชฺชิ ฯ เตน วุตฺต อฺตร
สมาธึ สมาปชฺชิตฺวาติ ฯ
ตตฺถ อฺตร สมาธินฺติ อุเปกฺขาพฺรหฺมวิหารสมาปตฺตึ ฯ
เกจิ สฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺตินฺติ วทนฺติ อปเร ปนาหุ
อารุปฺปปาทก ผลสมาปตฺตินฺติ ฯ อิมา เอว หิ ติสฺโส กายรกฺขณสมตฺถา สมาปตฺติโย ฯ ตตฺถ นิโรธสมาปตฺติยา สมาธิปริยายสมฺภโว เหฏา วุตฺโตเยว ปจฺฉิมเยว ปน อาจริยา
วณฺเณนฺติ ฯ
อุตฺตราย ทิสาย ทกฺขิณทิส คจฺฉตีติ อุตฺตราย ทิสาย
ยกฺขสมาคม คนฺตฺวา อตฺตโน ภวน คนฺตุ ทกฺขณ
ิ ทิส คจฺฉนฺติ ฯ
ปฏิภาติ มนฺติ อุปฏาติ มม ฯ มนฺติ หิ ปฏิสทฺทโยเคน
สามิอตฺเถ อุปโยควจน อิมสฺส สีเส ปหาร ทาตุ จิตฺต
เม อุปฺปชฺชตีติ อตฺโถ ฯ โส กิร ปุรมิ ชาติย เถเร พทฺธาฆาโต เตนสฺส เถร ทิสฺวา ปทุฏจิตฺตสฺส เอว อโหสิ ฯ
อิตโร ปน สปฺปฺชาติโก ตสฺมา ต ปฏิเสเธนฺโต อล
สมฺมาติอาทิมาห ฯ ตตฺถ มา อาสาเทสีติ มา ฆฏเฏสิ มา
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*เลมที่ ๑๙ ยกฺขปหารสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๖๙
ปหาร เทหีติ วุตฺต โหติ ฯ อุฬาโรติ อุฬาเรหิ อุตฺตเมหิ
สีลาทิคุเณหิ สมนฺนาคโต ฯ
อนาทิยิตฺวาติ อาทร อกตฺวา ตสฺส วจน อคฺคเหตฺวา ฯ
ยสฺมา ปน ตสฺส วจน อคฺคณฺหนฺโต ต อนาทิยนฺโต นาม
โหติ ตสฺมา วุตฺต ต ยกฺข อนาทิยิตฺวาติ ฯ สีเส ปหาร
อทาสีติ สพฺพถาเมน อุสฺสาห ชเนตฺวา อากาเส ิโตว สีเส
ขฏก อทาสิ มุทฺธนิ มุฏ ิฆาต อกาสีติ อตฺโถ ฯ ตาว
มหาติ ถามมหตฺเตน ตตฺตก มหนฺโต ปหาโร อโหสิ ฯ เตน
ปหาเรนาติ เตน ปหาเรน การณภูเตน ฯ สตฺตรตนนฺติ ปมาณมชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส รตเนน สตฺตรตน ฯ โสติ ยกฺโข ฯ (๑) นาคนฺติ
หตฺถินาค ฯ โอสาเทยฺยาติ ปวิย โอสีทาเปยฺย นิมุชฺชาเปยฺย ฯ
โอสาเรยฺยาติป ปาโ จุณฺณวิจุณฺณ กเรยฺยาติ อตฺโถ ฯ
อฑฺฒฏมรตนนฺติ อฑฺเฒน อฏนฺน ปูรณนฺติ (๒) อฑฺฒฏมานิ ฯ
อฑฺฒฏมานิ รตนานิ ปมาณ เอตสฺสาติ อฑฺฒฏมรตโน ฯ
ต อฑฺฒฏมรตน ฯ มหนฺต ปพฺพตกูฏนฺติ เกลาสกูฏปฺปมาณ
วิปุล คิรกิ ูฏ ฯ ปทาเลยฺยาติ สกลิกากาเรน ภินฺเทยฺย ฯ อป
โอสาเทยฺย อป ปทาเลยฺยาติ สมฺพนฺโธ ฯ
ตาวเทว จสฺส สรีเร มหาปริฬาโห อุปฺปชฺชิ โส
เวทนาตุโร อากาเส าตุ อสกฺโกนฺโต ภูมิย ปติ ตขณฺเว
# ๑. ม. โสติ ยกฺโขติ น ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ปูรณาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๗๐
อฏสฏิสหสฺสาธิกโยชนสตสหสฺสุพฺเพธ สิเนรุมฺปพฺพตราชาน(๑)
สนฺธาเรนฺตี จตุนหุตาธิกทฺวิโยชนสตสหสฺสพหลา(๒) มหาปวี ต
ปาปสตฺต ธาเรตุ อสกฺโกนฺตี วิย วิวรมทาสิ ฯ อวีจิโต ชาลา
อุฏหิตฺวา กนฺทนฺตเยว ต คณฺหึสุ โส กนฺทนฺโต วิปฺปลปนฺโต
ปติ ฯ เตน วุตฺต อถ จ โข (๓) โส ยกฺโข ฑยฺหามิ ฑยฺหามีติ
วตฺวา ตตฺเถว มหานิรเย อปตาสีติ ฯ (๔) ตตฺถ อวฏาสีติ(๕) อปติ ฯ
กิมฺปน โส ยกฺขตฺตภาเวเนว นิรย อุปคจฺฉีติ น
อุปคจฺฉิ ย เหตฺถ ทิฏธมฺมเวทนีย ปาปกมฺม อโหสิ ตสฺส
พเลน ยกฺขตฺตภาเว มหนฺต ทุกฺข อนุภวิ ฯ ยมฺปน อุปปชฺชเวทนีย อานนฺตริยกมฺม เตน จุติอนนฺตร นิรเย อุปฺปชฺชีติ ฯ
เถรสฺส ปน สมาปตฺติพเลน อุปตฺถมฺภิตสรีรสฺส น โกจิ วิกาโร
อโหสิ ฯ สมาปตฺติโต อวุฏิตกาเล หิ ต ยกฺโข ปหริ ตถา
ปหรนฺต ต ทิพฺพจกฺขุนา ทิสฺวา อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน
ธมฺมเสนาปตึ อุปสงฺกมิ อุปสงฺกมนสมกาลเมว จ ธมฺมเสนาปติ
สมาปตฺติโต วุฏาสิ(๖) ฯ อถ น มหาโมคฺคลฺลาโน ต(๗) ปริภว
ปุจฺฉิ โสปสสฺ พฺยากาสิ เตน วุตฺต อทฺทสา โข อายสฺมา
มหาโมคฺคลฺลาโน ฯเปฯ อปจ เม สีส โถก ทุกฺขนฺติ ฯ
# ๑. ม. สิเนรุมฺป ปพฺพตราชาน ฯ ๒. ม. จตุนหุตธิก... ฯ
# ๓. ม. จ ปน ฯ ๔. ม. วตฺวา ตตฺเถว มหานิรย อปตาสีติ ฯ
# ๕. ม. อปตาสีติ ฯ ๖. ม. อุฏาสิ ฯ ๗. ม. สรีรวุตฺตึ ปุจฺฉิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ยกฺขปหารสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๗๑
ตตฺถ โถก ทุกฺขนฺติ โถก อปฺปมตฺตก มธุรชาต วิย
เม สีส ทุกฺขิต ทุกฺขปฺปตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ ทุกฺขาธิฏ าน หิ
สีส ทุกฺขนฺติ วุตฺต ฯ สีเส โถก ทุกขฺ นฺติป ปาโ ฯ กถมฺปน
สมาปตฺติพเลน สรีเร อุปตฺถมฺภิเต เถรสฺส สีเส โถกมฺป ทุกขฺ 
อโหสีติ อจิเรเนว วุฏิตตฺตา ฯ อนฺโตสมาปตฺติย อปฺายมานทุกฺขฺหิ กายนิสฺสิตตฺตา นิทฺท อุปคตสฺส มกสาทิชนิต
วิย ปฏิพุทฺธสฺส โถก ปฺายิตฺถ ฯ
มหาพเลน ยกฺเขน ตถา สพฺพุสฺสาเหน ปหเฏ สรีเรป
วิกาโร นาม นตฺถีติ อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตชาเตน อายสฺมตา มหาโมคฺคลฺลาเนน อจฺฉริย อาวุโส สาริปตุ ฺตาติอาทินา ธมฺมเสนาปติโน มหานุภาวตาย วิภาวิตาย โสปสฺส อจฺฉริย
อาวุโส โมคฺคลฺลานาติอาทินา อิทฺธานุภาวมหนฺตตาปกาสนา
ปเทเสน อตฺตโน อิสฺสามจฺฉริยาหงฺการาทิมลาน สุปฺปหีนต
ทีเปติ ฯ ปสุปสาจกมฺป น ปสฺสามาติ สงฺการกูฏาทีสุ วิจรณกขุทฺทกเปตมฺป น ปสฺสาม ฯ อิติ อธิคมปฺปจฺฉาน อคฺคภูโต
มหาเถโร ตสฺมึ กาเล อนาวชฺชเนน เตส อทสฺสน สนฺธาย
วทติ ฯ เตเนวาห เอตรหีติ ฯ
ภควา ปน เวฬุวเน ิโต อุภินฺน อคฺคสาวกาน อิม
กถาสลฺลาป ทิพฺพโสเตน อสฺโสสิ ฯ เตน วุตฺต อสฺโสสิ โข
ภควาติอาทิ ต วุตฺตตฺถเมว ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 372

*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๗๒
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต อายสฺมโต สาริปุตฺตสฺส
สมาปตฺติพลุปคต อิทฺธานุภาวมหนฺตต วิทิตฺวา ฯ อิม อุทานนฺติ
ตสฺเสว ตาทิภาวปฺปตฺติทีปก อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ ยสฺส เสลูปม จิตฺต ิต นานุปกมฺปตีติ ยสฺส
ขีณาสวสฺส จิตฺต เอกคฺฆนสิลามยปพฺพตูปม สพฺเพส อิฺชนาน
อภาวโต วสีภาวปฺปตฺติยาว ิต สพฺเพหิป โลกธมฺเมหิ นานุปกมฺปติ น ปเวธติ ฯ อิทานิสฺส อกมฺปนาการ สทฺธึ การเณหิ(๑)
ทสฺเสตุ วิรตฺตนฺติอาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ วิรตฺต รชนีเยสูติ วิราคสงฺขาเตน อริยมคฺเคน รชนีเยสุ ราคุปฺปตฺติเหตุภูเตสุ สพฺเพสุป
เตภูมกธมฺเมสุ วิรตฺต ตตฺถ สพฺพโส สมุจฺฉินฺนราคนฺติ อตฺโก ฯ
โกปเนยฺเยติ ปฏิฆฏานีเย สพฺพสฺมิมปฺ  อาฆาตวตฺถุสฺมึ น
กุปฺปติ น ทุสฺสติ น วิการ อาปชฺชติ ฯ ยสฺเสว ภาวิต
จิตฺตนฺติ ยสฺส ยถาวุตฺตสฺส อริยปุคฺคสฺส จิตฺต เอว วุตฺตนเยน
ตาทิภาวาวหนภาเวน ภาวิต ฯ กุโต ต ทุกฺขเมสฺสตีติ ต
อุตฺตมปุคฺคล กุโต สตฺตโต สงฺขารโต วา ทุกฺข อุปคมิสฺสติ
น ตาทิสสฺส ทุกฺข อตฺถีติ อตฺโถ ฯ
จตุตฺถสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. การเณน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๓๗๓
นาคสุตฺตวณฺณนา
ปฺจเม โกสมฺพิยนฺติ กุสมฺเพน นาม อิสินา วสิตฏาเน
มาปตตฺตา โกสมฺพีติ เอวลทฺธนามเก นคเร ฯ โฆสิตาราเมติ
โฆสิตเสฏินา การิเต อาราเม ฯ ภควา อากิณฺโณ วิหรตีติ
ภควา สมฺพาธปฺปตฺโต วิหรติ ฯ กิมฺปน ภควโต สมฺพาโธ
อตฺถิ สสคฺโค วาติ นตฺถิ ฯ น หิ โกจิ ภควนฺต อนิจฺฉาย
อุปสงฺกมิตุ สกฺโกติ ฯ ทุราสทา หิ พุทฺธา ภควนฺโต สพฺพตฺถ
จ อนุปลิตฺตตฺตา ฯ หิเตสิตาย ปน สตฺเตสุ อนุกมฺป อุปาทาย
มุตฺโต โมเจสฺสามีติ ปฏิฺานุรูป จตุโรฆนิตฺถรณตฺถ อฏนฺน
ปริสาน อตฺตโน สนฺติก กาเลน กาล อุปสงฺกมน อธิวาเสติ
สยฺจ มหากรุณาสมุสฺสาหิโต กาลฺู หุตฺวา ตตฺถ อุปสงฺกมติ
อิท สพฺพพุทฺธาน อาจิณฺณ อยมิธ อากิณฺณวิกาโรติ อธิปฺเปโต ฯ
อิธ ปน โกสมฺพิกาน ภิกฺขูน กลหชาตาน สตฺถา
ทีฆีติสฺส โกสลรฺโ วตฺถุ อาหริตฺวา น หิ เวเรน เวรานิ
สมฺมนฺตีธ กุทาจนนฺติอาทินา (๑) โอวาท อทาสิ ต ทิวส เตส
กลห กโรนฺตานเยว รตฺติ วิภาตา ฯ ทุติยทิวเสป ภควา ตเมว
วตฺถุ กเถสิ ต ทิวสมฺป เตส กลห กโรนฺตานเยว รตฺติ
วิภาตา ฯ ตติยทิวเสป ภควา ตเมว วตฺถุ กเถสิ อถฺตโร
ภิกฺขุ ภควนฺต เอวมาห อปฺโปสฺสุกฺโก ภนฺเต ภควา ทิฏ# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๑๑/๑๕ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๗๔
ธมฺมสุขวิหารมนุยุตฺโต วิหรตุ มยเมเตน ภณฺฑเนน กลเหน
วิวาเทน ปฺายิสฺสามาติ ฯ สตฺถา ปริยาทินฺนจิตฺตา
โข อิเม โมฆปุริสา น ทานิ เม สกฺกา สฺาเปตต นตฺถิ
เจตฺถ สฺาเปตพฺพา ยนฺนูนาห เอกจารกวาส วเสยฺย เอว
อิเม ภิกฺขู กลหโต โอรมิสฺสนฺตีติ จินฺเตสิ ฯ เอว เตหิ
กลหการเกหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ เอกวิหาเร วาส วิเนตพฺพาภาวโต
อุปาสกาทีหิ อุปสงฺกมนฺจ อากิณฺณวิหาร กตฺวา วุตฺต เตน
โข ปน สมเยน ภควา อากิณฺโณ วิหรตีติอาทิ ฯ
ตตฺถ ทุกฺขนฺติ น สุข อนาราธิตจิตฺตตาย น อิฏนฺติ
อตฺโถ ฯ เตเนวาห น ผาสุ วิหรามีติ ฯ วูปกฏโติ ปวิเวกฏโ(๑)
ทูรีภูโต ฯ ตถา จินฺเตตฺวาว ภควา ปาโตว สรีรปฺปฏิชคฺคน
กตฺวา โกสมฺพิย ปณฺฑาย จริตฺวา กฺจิ อนามนฺเตตฺวา
เอโก อทุติโย คนฺตฺวา โกสลรฏเ ปาลิเลยฺยเก วนสณฺเฑ
ภทฺทสาลมูเล วิหาสิ ฯ เตน วุตฺต อถ โข ภควา ปุพฺพณฺหสมย ฯเปฯ ภทฺทสาลมูเลติ ฯ ตตฺถ สามนฺติ สย ฯ สสาเมตฺวาติ
ปฏิสาเมตฺวา ฯ ปตฺตจีวรมาทายาติ เอตฺถาป สามนฺติ ปท
อาเนตฺวา โยเชตพฺพ ฯ อุปฏาเกติ โกสมฺพินครวาสิโน โฆสิตเสฏิอาทิเก วิหาเร จ อคฺคุปฏาก อายสฺมนฺต
อานนฺท อนามนฺเตตฺวา ฯ
# ๑. ม. ปวิเวกฏโ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นาคสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๗๕
เอว คเต สตฺถริ ปฺจสตา ภิกฺขู อายสฺมนฺต อานนฺท
อาหสุ อาวุโส อานนฺท สตฺถา เอกโกว คโต มย อนุพนฺธิสฺสามาติ ฯ อาวุโส ยทา ภควา สาม เสนาสน
สสาเมตฺวา ปตฺตจีวร อาทาย อนามนฺเตตฺวา อุปฏาเก จ
อนปโลเกตฺวา ภิกฺขุสงฺฆ อทุติโย คจฺฉติ ตทา เอกจาร
จริตุ ภควโต อชฺฌาสโย สาวเกน นาม สตฺถุ อชฺฌาสยานุรูป
ปฏิปชฺชิตพฺพ ตสฺมา น อิเมสุ ทิวเสสุ ภควา อนุคนฺตพฺโพติ
นิวาเรสิ สยมฺป นานุคจฺฉิ ฯ
อนุปุพฺเพนาติ อนุกฺกเมน คามนิคมปฏิปาฏิยา จาริกฺจรมาโน เอกจารวาส ตาว วสมาน ภิกฺขุ ปสฺสิสสฺ ามีติ
พาลกโลณการคาม (๑) คนฺตฺวา ตตฺถ ภคุตฺเถรสฺส สกล ปจฺฉาภตฺตฺเจว ติยามฺจ รตฺตึ เอกจารวาเส อานิสส กเถตฺวา
ปุนทิวเส เตน ปจฺฉาสมเณน ปณฺฑาย จริตฺวา ต ตตฺเถว
นิวตฺเตตฺวา สมคฺควาส วสมาเน ตโย กุลปุตฺเต ปสฺสิสฺสามีติ
ปาจีนวสมิคทาย คนฺตฺวา เตสมฺป สกลรตฺตึ สมคฺควาเส อานิสส
กเถตฺวา เตป ตตฺเถว นิวตฺเตตฺวา เอกโกว ปาลิเลยฺยคาม
สมฺปตฺโต ฯ ปาลิเลยฺยคามวาสิโน ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ภควโต ทาน
ทตฺวา ปาลิเลยฺยคามสฺส อวิทูเร รกฺขติ วนสณฺโฑ นาม อตฺถิ
ตตฺถ ภควโต ปณฺณสาล กตฺวา เอตฺถ ภควา วสตูติ ยาจิตฺวา
# ๑. ม. ติพาลกโลณการคาม ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๗๖
วาสยึสุ ฯ ภทฺทสาโลติ ปน ตตฺเถโก มนาโป ลทฺธโก(๑) สาลรุกฺโข ภควา ต คาม อุปนิสฺสาย วนสณฺเฑ ปณฺณสาลาสมีเป ตสฺมึ รุกฺขมูเล วิหาสิ ฯ เตน วุตฺต ปาลิเลยฺยเก
วิหรติ รกฺขติ วนสณฺเฑ ภทฺทสาลมูเลติ ฯ
หตฺถินาโคติ มหาหตฺถี ยูถปติ ฯ หตฺถิกลเภหีติ(๒) หตฺถ-ิ
โปตเกหิ ฯ หตฺถิจฺฉาเปหีติ ขีรูปเคหิ (๓) ทหรหตฺถิโปตเกหิ เย
ภิงฺกาติป วุจฺจนฺติ ฯ ฉินฺนคฺคานีติ ปุรโต ปุรโต คจฺฉนฺเตหิ
เตหิ หตฺถิอาทีหิ ฉินฺนคฺคานิ ขาทิตาวเสสานิ ขาณุสทิสานิ
ติณานิ (๔) ขาทติ ฯ โอภคฺโคภคฺคนฺติ เตน หตฺถนิ าเคน อุจฺจฏานโต
ภฺชิตฺวา ภฺชิตฺวา ปาติต ฯ อสฺส สาขาภงฺคนฺติ เอตสฺส
สนฺตก สาขาภงฺค เต ขาทนฺติ ฯ อาวิลานีติ เตหิ ปมตร
โอตริตฺวา ปวนเตหิ อาลุฬิตตฺตา อาวิลานิ กทฺทมมิสฺสานิ
ปานียานิ ปวติ ฯ โอคาหาติ ติฏโต ฯ โอคาหนฺติป ปาฬิ ฯ
อสฺสาติ หตฺถินาคสฺส ฯ อุปนิฆสนฺติโยติ ฆฏเฏนฺติโย อุปนิฆสิยมาโนป อตฺตโน อุฬารภาเวน น กุชฺฌติ เตน ตา
ต ฆสนฺติเยว ฯ ยูถาติ หตฺถิฆฏา ฯ
เยน ภควา เตนุปสงฺกมีติ โส กิร หตฺถินาโค ยูถวาเส
อุกฺกณฺิโต ต วนสณฺฑ ปวิฏโ ตตฺถ ภควนฺต ทิสฺวา
ฆฏสหสฺเสน นิพฺพาปตสนฺตาโป วิย นิพฺพุโต หุตฺวา ปสนฺน# ๑. ม. ภทฺทโก ฯ ๒. ม. หตฺถิกลเภหีติ ฯ
# ๓. ม. ขีรปู เคหิ ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 377

*เลมที่ ๑๙ นาคสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๗๗
จิตฺโต ภควโต สนฺติเก อฏาสิ ตโต ปฏาย วตฺตสีเส ตฺวา
ภทฺทสาลสฺส ปณฺณสาลาย จ สมนฺตโต อปหริต(๑) กตฺวา
สาขาภงฺเคหิ สมฺมชฺชติ ภควโต มุขโธวน เทติ นฺหาโนทก
อาหรติ ทนฺตกฏ เทติ อรฺโต มธุรานิ ผลานิ อาหริตฺวา
สตฺถุ อุปเนติ สตฺถา ตานิ ปริภฺุชติ ฯ เตน วุตฺต ตตฺร
สุท โส หตฺถินาโค ยสฺมึ ปเทเส ภควา วิหรติ ต ปเทส
อปฺปหริตฺจ กโรติ โสณฺฑาย ภควโต ปานีย ปริโภชนีย
อุปฏาเปตีติ ฯ โสณฺฑาย ทารูนิ อาหริตฺวา อฺมฺ ฆสิตฺวา
อคฺคึ อุฏาเปตฺวา ทารูนิ ชาลาเปตฺวา ตตฺถ ปาสาณขณฺฑานิ
ตาเปตฺวา ตานิ ทณฺฑเกหิ ปวฏเฏตฺวา โสณฺฑิย ขิปตฺวา
อุทกสฺส ตตฺตภาว ตฺวา ภควโต สนฺติก อุปคนฺตฺวา
ติฏติ ภควา หตฺถินาโค มม นฺหาน อิจฺฉตีติ ตตฺถ
คนฺตฺวา นฺหานกิจฺจ กโรติ ปานีเยป เอเสว นโย ฯ ตสฺมึ
ปน สีตเล สฺชาเต อุปสงฺกมติ ต สนฺธาย วุตฺต โสณฺฑาย
ภควโต ปานีย ปริโภชนีย อุปฏาเปตีติ ฯ
อถ โข ภควโต รโหคตสฺสาติอาทิ อุภินฺน มหานาคาน
วิเวกสุขปจฺจเวกฺขณทสฺสน ต วุตฺตตฺถเมว อตฺตโน จ ปวิเวก
วิทิตฺวาติ เกหิจิ อนากิณฺณภาวลทฺธ กายวิเวก ชานิตฺวา
อิตเร ปน วิเวกา ภควโต สพฺพกาล วิชฺชนฺติเยว ฯ
# ๑. ม. อปฺปหริตก ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๗๘
อิม อุทานนฺติ อิม อตฺตโน หตฺถินาคสฺส จ ปวิเวกาภิรติยา สมานชฺฌาสยภาวทีปน อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถาย สงฺเขปตฺโถ เอต อีสาทนฺตสฺส รถอีสาสทิสทนฺตสฺส หตฺถินาคสฺส จิตฺต นาเคน พุทฺธนาคสฺส จิตฺเตน
สเมติ สสนฺทติ ฯ กถ สเมติ เจ ยเทโก รมตี วเน
ยสฺมา พุทฺธนาโค อห โข ปุพฺเพ อากิณฺโณ วิหาสินฺติ
ปุริม อากิณณ
ฺ วิหาร ชิคจุ ฺฉิตฺวา วิเวก อุปพฺรูหยมาโน อิทานิ
ยถา เอโก อทุติโย วเน อรฺเ รมติ อภิรมติ เอว
อยมฺป หตฺถนิ าโค ปุพฺเพ อตฺตโน หตฺถิอาทีหิ อากิณฺณวิหาร
ชิคุจฺฉิตฺวา วิเวก อุปพฺรูหยมาโน อิทานิ เอโก อสหาโย(๑) วเน
เอกวิหาร รมติ อภินนฺทติ(๒) ตสฺมาสฺส จิตฺต นาเคน สเมติ
ตสฺส จิตฺเตน สเมตีติ กตฺวา เอกีภาวรติยา เอกสทิส โหตีติ
อตฺโถ ฯ
ปฺจมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. กตฺถจิ. อทุติโย ฯ ๒. ม. วเน อรฺเ รมติ อภิรมติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๓๗๙
ปณฺโฑลสุตฺตวณฺณนา
ฉฏเ ปณฺโฑลภารทฺวาโชติ ปณฺฑ อุลมาโน ปริเยสมาโน
ปพฺพชิโตติ ปณฺโฑโล ฯ
โส กิร ปริชิณฺณโภโค พฺราหฺมโณ หุตฺวา มหนฺต
ภิกฺขุสฆสฺส ลาภสกฺการ ทิสฺวา ปณฺฑตฺถาย นิกฺขมิตฺวา
ปพฺพชิโต ฯ โส มหนฺต กปลฺล ปตฺตนฺติ คเหตฺวา จรติ
กปลฺลปูร ยาคุ ปวติ ภตฺต ภฺุชติ ปูวขชฺชกฺจ ขาทติ ฯ
อถสฺส มหคฺฆสภาว สตฺถุ อาโรจยึสุ ฯ สตฺถา ตสฺส ปตฺตตฺถวิก นานุชานิ เหฏามฺเจ ปตฺต นิกฺกุชฺชิตฺวา เปติ
โส เปนฺโตป ฆเสนฺโตว ปณาเมตฺวา เปติ คณฺหนฺโตป
ฆเสนฺโตว อากฑฺฒิตฺวา คณฺหาติ ฯ ต คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺเต
กาเล ฆสเนน ปริกฺขีณ นาฬิโกทนมตฺตสฺเสว คณฺหนก
ชาต ฯ ตโต สตฺถุ อาโรเจสส อถสฺส สตฺถา ปตฺตตฺถวิก
อนุชานิ ฯ เถโร อปเรน สมเยน อินทฺ ฺริยภาวน ภาเวนฺโต
อคฺคผเล อรหตฺเต ปติฏาสิ ฯ อิติ โส ปุพฺเพ สวิเสส (๑)
ปณฺฑตฺถาย อุลตีติ ปณฺโฑโล โคตฺเตน ปน ภารทฺวาโชติ
อุภย เอกโต กตฺวา ปณฺโฑลภารทฺวาโชติ วุจฺจติ ฯ
อารฺโกติ คามนฺตเสนาสนปฏิกฺขิปเนน อรฺเ
นิวาโส อสฺสาติ อารฺโก อารฺกธุตงฺค สมาทาย
# ๑. สี. อามิสเมส ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๘๐
วตฺตนฺตสฺเสต นาม ฯ ตถา ภิกฺขาสงฺขาตาน อามิสปณฺฑาน
ปาโต ปณฺฑปาโต ปเรหิ ทินฺนาน ปณฺฑาน ปตฺเต
นิปตนนฺติ อตฺโถ ฯ ปณฑ
ฺ ปาต อฺุฉติ ต ต กุล อุปสงฺกมนฺโต
คเวสตีติ ปณฺฑปาติโก ฯ ปณฺฑาย วา ปติตุ จริตุ วตฺตเมตสฺสาติ
ปณฺฑปาตี ปณฺฑปาตีเยว ปณฺฑปาติโก ฯ สงฺการกูฏาทีสุ
ปสูน อุปริ ิตตฺตา อพฺภุคฺคตฏเน ปสุกูล วิยาติ ปสุกูล
ปสุ วิย วา กุจฺฉิตภาว อุลติ คจฺฉตีติ ปสุกูล ปสุกูลสฺส
ธารณ ปสุกูล ต สีล เอตสฺสาติ ปสุกูลิโก ฯ สงฺฆาฏิอุตฺตราสงฺคอนฺตรวาสกสงฺขาตานิ ตีณิ จีวรานิ ติจีวร ติจีวรสฺส ธารณ ติจีวร ต สีล เอตสฺสาติ เตจีวริโก ฯ อปฺปจฺโฉติอาทีน ปทาน อตฺโถ เหฏา วุตฺโตเยว ฯ
ธุตวาโทติ ธุโต วุจฺจติ ธุตกิเลโส ปุคฺคโล กิเลส
ธุนนกธมฺโม วา ฯ ตตฺถ อตฺถิ ธุโต น ธุตวาโท อตฺถิ
น ธุโต ธุตวาโท อตฺถิ เนว ธุโต น ธุตวาโท อตฺถิ
ธุโต เจว ธุตวาโท จาติ อิท จตุกฺก เวทิตพฺพ ฯ เตสุ
โย สย ธุตธมฺเม สมาทาย วตฺตติ น ปร ตทตฺถาย(๑) สมาทเปติ
อย ปโม ฯ โย ปน สย น ธุตธมฺเม สมาทาย วตฺตติ
ปร สมาทเปติ อย ทุติโย ฯ โย อุภยรหิโต อย ตติโย ฯ
โย ปน อุภยสมฺปนฺโน อย จตุตฺโถ ฯ เอวรูโป จ อายสฺมา
# ๑. ม. ตทตฺถาย ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปณฺโฑลสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๘๑
ปณฺโฑลภารทฺวาโชติ เตน วุตฺต ธุตวาโทติ ฯ เอกเทสสรูเปกเสสวเสน หิ อย นิทฺเทโส ยถา ต นามรูปนฺติ ฯ
อธิจิตฺตมนุยุตฺโตติ เอตถ อฏสมาปตฺติสมฺปโยคโต
อรหตฺตผลสมาปตฺติสมฺปโยคโต วา จิตฺตสฺส อธิจิตฺตภาโว
เวทิตพฺโพ อิธ ปน อรหตฺตผลจิตฺตนฺติ [๑] วทนฺติ ฯ ตตสมาปตฺตีสุ
สมาธิ เอว อธิจิตฺต อิธ ปน อรหตฺตผลสมาธิ เวทิตพฺโพ ฯ
เกจิ ปน อธิจิตฺตมนุยุตฺเตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา กาเลน กาล
ตีณิ นิมิตฺตานิ มนสิกาตพฺพานีติ เอตสฺมึ อธิจิตฺตสุตฺเต (๒) วิย
สมถวิปสฺสนาจิตฺต อธิจิตฺตนฺติ อิธาธิปฺเปตนฺติ วทนฺติ ต
น สุนฺทร ฯ ปุริโมเยวตฺโถ คเหตพฺโพ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต อายสฺมโต ปณฺโฑลภารทฺวาชสฺส อธิฏานปริกฺขารสมฺปทาน(๓)สมฺปนฺน อธิจิตฺตานุโยคสงฺขาต
อตฺถ สพฺพาการโต วิทิตวฺ า ฯ เอว อธิจิตฺตานุโยโค มม
สาสนานุฏานนฺติ (๔) ทีเปนฺโต อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ อนูปวาโทติ วาจาย กสฺสจิป อนุปวทน ฯ
อนูปฆาโตติ กาเยน กสฺสจิ อุปฆาตากรณ ฯ ปาติโมกฺเขติ
เอตฺถ ปาติโมกฺขปทสฺส อตฺโถ เหฏา นานปฺปกาเรหิ วุตฺโต ฯ
ตสฺมึ ปาติโมกฺเข ฯ สตฺตนฺน อาปตฺติกฺขนฺธาน อวีติกฺกมลกฺขโณ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วทนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๕๔๒/๓๒๙ ฯ
# ๓. ม. ...สมฺปทา... ฯ ๔. สี. สาสนนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๘๒
สวโร ฯ มตฺตฺุตาติ ปฏิคฺคหณปริโภควเสน ปมาณฺุตา ฯ
ปนฺตฺจ(๑) สยนาสนนฺติ วิวิตฺต สงฺฆฏฏนวิรหิต เสนาสน ฯ
อธิจิตฺเต จ อาโยโคติ อฏนฺน สมาปตฺตีน อธิคมาย
ภาวนานุโยโค ฯ
อปโร นโย อนูปวาโทติ กสฺสจิป อุปรุชฺฌนวจนสฺส
อวทน ฯ เตน สพฺพมฺป วาจสิกสีล สงฺคณฺหาติ ฯ อนูปฆาโตติ
กาเยน กสฺสจิ อุปฆาตสฺส ปรวิเหนสฺส อกรณ ฯ เตน
สพฺพมฺป กายิกสีล สงฺคณฺหาติ ฯ ยาทิส ปนิท อุภย พุทฺธาน
สาสนนฺโตคธ โหติ ต ทสฺเสตุ ปาติโมกฺเข จ สวโรติ
วุตฺต ฯ จสทฺโท นิปาตมตฺต ฯ ปาติโมกฺเข จ สวโรติ ปาติโมกฺขสวรภูโต อนูปวาโท อนูปฆาโต จาติ อตฺโถ ฯ
อถวา ปาติโมกฺเขติ อธิกรเณ ภุมฺม ฯ ปาติโมกฺเข
นิสฺสยภูโต(๒) สวโร ฯ โก ปน โสติ อนูปวาโท อนูปฆาโต ฯ
อุปสมฺปทเวลาย หิ อวิเสเสน(๓) ปาติโมกฺขสีล สมาทินฺน
นาม โหติ ตสฺมึ ปาติโมกฺเข ิตสฺส ตโต ปร อุปวาทุปฆาตาน อกรณวเสน สวโร โส อนูปวาโท อนูปฆาโต
จาติ วุตฺโต ฯ
อถวา ปาติโมกฺเขติ นิปฺผาเทตพฺเพ ภุมฺม ยถา เจตโส
อวูปสโม อโยนิโส มนสิการปทฏานนฺติ (๔) เตน ปาติโมกฺเขน
# ๑. ปตฺถฺจาติป ปาโ ฯ ๒. สี. ม. นิสฺสยภูเต ฯ
# ๓. สี. วิเสเสน ฯ ๔. ส. มหา. ๑๙/๓๕๘-๓๖๒/๙๔-๙๕ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปณฺโฑลสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๘๓
สาเธตพฺโพ อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺขสวรสงฺคหิโต
อนูปวาโท อนูปฆาโต อิจฺเจว อตฺโถ ฯ สวโรติ อิมินา
ปน สติสวโร าณสวโร ขนฺติสวโร วีริยสวโรติ อิเมส จตุนนฺ 
สวราน คหณ ปาติโมกฺขสาธน อิท สวรจตุกฺก ฯ
มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมินฺติ ปริเยสนปฏิคฺคหณปริโภควิสฺสชฺชนาน วเสน โภชเน ปมาณฺุตา ฯ ปนฺตฺจ สยนาสนนฺติ
ภาวนานุกูล อรฺรุกฺขมูลาทิวิวิตฺตเสนาสน ฯ อธิจิตฺเต จ
อาโยโคติ สพฺพจิตฺตาน อธิกตฺตา อุตฺตมตฺตา อธิจิตฺตสงฺขาเต
อรหตฺตผลจิตฺเต สาเธตพฺเพ ตสฺส นิปฺผาทนตฺถ สมถวิปสฺสนาภาวนาวเสน อาโยโค ฯ เอต พุทฺธานสาสนนฺติ เอต ปรสฺส
อนูปวาทน อนูปฆาตน ปาติโมกฺขสวโร ปริเยสนปฏิคฺคหณาทีสุ
มตฺตฺุตา วิวิตฺตวาโส ยถาวุตฺตอธิจิตฺตานุโยโค จ พุทฺธาน
สาสน โอวาโท อนุสฏิ ีติ อตฺโถ ฯ เอว อิมาย คาถาย ติสฺโส
สิกฺขา กถิตาติ เวทิตพฺพา ฯ
ฉฏสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๓๘๔
สาริปุตฺตสุตฺตวณฺณนา
สตฺตเม อปุพฺพ นตฺถิ ฯ คาถาย อธิเจตโสติ อธิจิตฺตวโต สพฺพจิตฺตาน อธิเกน อรหตฺตผลจิตฺเตน สมนฺนาคตสฺสาติ อตฺโถ ฯ อปฺปมชฺชโตติ น ปมชฺชโต อปฺปมาเทน
อนวชฺชธมฺเมสุ สาตจฺจกิริยาย สมนฺนาคตสฺสาติ วุตฺต โหติ ฯ
มุนิโนติ โย มุนาติ อุโภ โลเก มุนิ เตน ปวุจฺจตีติ (๑) เอว
อุภยโลกมุนเนน โมน วุจฺจติ าณ เตน อรหตฺตผลาณสงฺขาเตน(๒) าเณน สมนฺนาคตตฺตา วา ขีณาสโว
มุนี นาม ตสฺส มุนิโน ฯ โมนปเถสุ สิกฺขโตติ อรหตฺตาณสงฺขาตสฺส โมนสฺส ปเถสุ สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺเมสุ ตีสุ
วา สิกฺขาสุ สิกฺขโต ฯ อิทฺจ ปุพฺพภาคปฺปฏิปท คเหตฺวา
วุตฺต ฯ ปรินฏิ ิตสิกฺโข หิ อรหา ตสฺมา เอว สิกฺขโต
อิมาย สิกฺขาย มุนิภาว ปตฺตสฺส มุนิโนติ เอวเมตฺถ อตฺโถ
ทฏพฺโพ ฯ ยสฺมา จ เอตเทว ตสฺมา เหฏิมมคฺคผลจิตฺตาน
วเสน อธิเจตโส จตุสจฺจสมฺโพธปฏิปตฺติย อปฺปมาทวเสน
อปฺปมชฺชโต มคฺคาณสมนฺนาคเมน มุนิโนติ เอวเมเตส
ติณฺณ ปทาน อตฺโถ ยุชชฺ ติเยว ฯ อถ วา อปฺปมชฺชโต สิกฺขโตติ
ปทาน เหตุอตฺถตา ทฏพฺพา อปฺปมชฺชนเหตุ สิกฺขนเหตุ จ
อธิเจตโสติ ฯ
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๙/๕๐ ฯ ๒. ม. ...ผลาณสงฺขาเตน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุนฺทรีสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๘๕
โสกา น ภวนฺติ ตาทิโนติ ตาทิสสฺส ขีณาสวมุนิโน
อพฺภนฺตเร อฏวิโยคาทิวตฺถุกา โสกา จิตฺตสนฺตาปา น
โหนฺติ ฯ อถ วา ตาทิโนติ ตาทิลกฺขณสมนฺนาคตสฺส เอวรูปสฺส
มุนิโน โสกา น ภวนฺตีติ อยเมตฺถ อตโถ ฯ อุปสนฺตสฺสาติ
ราคาทีน อจฺจนฺตูปสเมน อุปสนฺตสฺส ฯ สทา สตีมโตติ สติเวปุลฺลปฺปตฺติยา นิจฺจกาล สติยา อวิรหิตสฺส ฯ
เอตฺถ จ อธิเจตโสติ อิมินา อธิจิตฺตสิกฺขา อปฺปมชฺชโตติ
เอเตน อธิสีลสิกฺขา มุนโิ น โมนปเถสุ สิกฺขโตติ เอเตหิ
อธิปฺาสิกฺขา ฯ มุนิโนติ วา เอเตน อธิปฺาสิกฺขา ฯ
โมนปเถสุ สิกฺขโตติ เอเตน ตาส โลกุตฺตรสิกฺขาน ปุพฺพภาคปฏิปทา โสกา น ภวนฺตีติอาทีหิ สิกฺขาปาริปูริยา อานิสโส
ปกาสิโตติ เวทิตพฺพ ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ
สตฺตมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
สุนฺทรีสุตฺตวณฺณนา
อฏเม สกฺกโตติอาทีน ปทาน อตฺโถ เหฏา
วณฺณิโตเยว ฯ อสหมานาติ น สหมานา อุสูยนฺตาติ
อตฺโถ ฯ ภิกขฺ ุสฆสฺส จ สกฺการ อสหมานาติ สมฺพนฺโธ ฯ
สุนฺทรีติ ตสฺสา นาม ฯ สา กิร ตสฺมึ กาเล
สพฺพปริพฺพาชิกาสุ อภิรปู า ทสฺสนียา ปาสาทิกา ปรมาย
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๘๖
วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคตา เตเนว สา สุนฺทรีติ
ปฺายิตฺถ ฯ สา จ อนตีตโยพฺพนา อสฺตสมาจาราว
โหติ ตสฺมา เต สุนฺทรีปริพฺพาชิก ปาปกมฺเม อุยฺโยเชสส ฯ
เต หิ อฺติตฺถิยา พุทฺธุปฺปาทโต ปฏาย สย หตลาภสกฺการา เหฏา อกฺโกสสุตฺตวณฺณนาย อาคตนเยน ภควโต
ภิกฺขุสฆสฺส จ อุฬาร อปริมิต ลาภสกฺการ ปวตฺตมาน
ทิสฺวา อิสฺสาปกตา เอกโต หุตฺวา สมฺมนฺตยึสุ มย สมณสฺส
โคตมสฺส อุปฺปนฺนกาลโต ปฏาย นฏา หตลาภสกฺการา
น โน โกจิ อตฺถิภาวมฺป ชานาติ กึ นิสฺสาย นุ โข
โลโก สมเณ โคตเม อภิปฺปสนฺโน อุฬาร สกฺการสมฺมาน
อุปเนตีติ ตตฺเถโก อาห อุจฺจากุลปฺปสุโต อสมฺภนิ ฺนาย
มหาสมฺมตปฺปเวณิยา ชาโตติ อปโร อภิชาติย ตสฺส อเนกานิ
อจฺฉริยานิ ปาตุภูตานีติ อฺโ กาฬเทวิล วนฺทาเปตุ
อุปนีตสฺส ปาทา ปริวตฺติตฺวา ตสฺส ชฏาสุ ปติฏิตาติ
อปโร วปฺปมงฺคลกาเล ชมฺพุจฺฉายาย สยาปตสฺส วีติกฺกนฺเตป
มชฺฌนฺหิเก ชมฺพุจฺฉายา อปริวตฺติตฺวา ิตาติ ฯ อฺโ อภิรูโป
ทสฺสนีโย ปาสาทิโก รูปสมฺปตฺติยาติ อปโร ชิณฺณาตุรมตปพฺพชิตสงฺขาตนิมิตฺเต ทิสฺวา สเวคชาโต อาคามิน จกฺกวตฺติรชฺช ปหาย ปพฺพชิโตติ เอว อปริมาณกาลสมฺภูต
อนฺสาธารณ ภควโต ปฺุสมฺภาร(๑) อุกฺกสปารมิปฺปตฺต
# ๑. ม. ปฺุาณสมฺภาร ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุนฺทรีสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๘๗
นิรุปม สลฺเลขปฺปฏิปท อนุตฺตรฺจ าณปหานสมฺปทาทิพุทฺธานุภาว อชานนฺตา อตฺตนา ยถาทิฏ ยถาสุต [๑]ต ต
ภควโต พหุมานการณ กิตฺเตตฺวา อพหุมานการณ ปริเยสิตฺวา
อปสฺสนฺตา เกน นุ โข การเณน มย สมณสฺส โคตมสฺส
อยส อุปฺปาเทตฺวา ลาภสกฺการ นาเสยฺยามาติ ฯ เตสุ เอโก
ติขิณมนฺตี (๒) เอวมาห อมฺโภ อิมสฺมึ สตฺตโลเก มาตุคามสุเข
(๓) อสตฺตา นาม นตฺถิ(๓) อยฺจ สมโณ โคตโม อภิรโู ป
เทวสโม ตรุโณ อตฺตโน สมรูป มาตุคาม ลภิตฺวา สชฺเชยฺย ฯ
อถาป น สชฺเชยฺย ชนสฺส ปน สงฺกโิ ย ภเวยฺย หนฺท มย
สุนฺทรีปริพพฺ าชิก ตถา อุยฺโยเชม ยถา สมณสฺส โคตมสฺส
อายสกฺย(๔) ปวิย ปตฺถเรยฺยาติ ฯ
ต สุตฺวา อิตเร อิท สุฏุ ตยา จินฺติต เอว หิ กเต
สมโณ โคตโม อายสเกฺยน(๕) อุปทฺทุโต สีส อุกฺขิปตุ อสกฺโกนฺโต
เยน วา เตน วา ปลายิสฺสตีติ สพฺเพว เอกชฺฌาสยา หุตฺวา
ตถา อยฺโยเชตุ สุนฺทริยา สนฺติก อคมสุ ฯ สา เต ทิสฺวา
กึ ตุเมฺห เอกโต อาคตตฺถาติ อาห ฯ ติตฺถิยา อนาลปนฺตา
อารามปริยนฺเต ปฏิจฺฉนฺนฏาเน นิสีทึสุ ฯ สา ตตฺถ คนฺตฺวา
ปุนปฺปุน อาลปนฺตี ปฏิวจน อลภิตฺวา กึ ตุมฺหาก อปรชฺฌ
กสฺมา เม ปฏิวจน น เทถาติ ฯ กึ(๖) ปน ตฺว อมฺเห
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ธรมานนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. สี. ติขิณมติ ฯ
# ๓. ม. อสตฺตสตฺตา ฯ นาม นตฺถิ ฯ ๔. ม. อยโส ฯ
# ๕. ม. อยสเกน ฯ ๖. ม. ตถา หิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๘๘
วิเหิยมาเน อชฺฌุเปกฺขสีติ โก ตุเมฺห วิเหเตีติ ฯ กึ ปน
ตฺว น ปสฺสสิ สมณ โคตม อเมฺห วิเหเตฺวา หตลาภสกฺกาเร
กตฺวา วิจรนฺตนฺติ วตฺวา ตตฺถ มยา กึ กาตพฺพนฺติ วุตฺเต
เตนหิ ตฺว อภิกฺขณ เชตวนสมีป คนฺตฺวา มหาชนสฺส เอวฺจ
วเทยฺยาสีติ อาหสุ ฯ สาป สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ เตน
วุตฺต อฺติตฺถิยา ปริพพฺ าชกา ภควโต สกฺการ อสหมานาติอาทิ ฯ
ตตฺถ อุสฺสหสีติ สกฺโกสิ ฯ อตฺถนฺติ หิต กิจฺจ วา ฯ
กฺยาหนฺติ กึ อห ฯ ยสฺมา เต ติตฺถิยา ตสฺสา อฺาตกาป
สมานา ปพฺพชฺชาสมฺพนฺธมตฺเตน สงฺคณฺหิตุ าตกา วิย
หุตฺวา อุสฺสหสิ ตฺว ภคินิ าตีน อตฺถ กาตุนฺติ อาหสุ ฯ
ตสฺมา สาป มิค วลฺลิ(๑) วิย ปาเท ลคฺคา ชีวิตมฺป
เม ปริจฺจตฺต าตีน อตฺถายาติ อาห ฯ
เตน หีติ ยสฺมา ตฺว ชีวิตมฺป เม ตุมฺหาก อตฺถาย
ปริจฺจตฺตนฺติ วทสิ ตฺวฺจ ปมวเย ิตา อภิรูปา โสภคฺคปฺปตฺตา จ ตสฺมา ยถา ต นิสฺสาย สมณสฺส โคตมสฺส
อยโส อุปฺปชฺชิสฺสติ ตถา กเรยฺยาสีติ วตฺวา อภิกขฺ ณ เชตวน
คจฺฉาหีติ อุยฺโยเชสส ฯ สาป โข พาลา กกจทนฺตปนฺติย ปุปผฺ าวลิกีฬ กีฬิตุกามา วิย ปภินฺนมท จณฺฑหตฺถึ โสณฺฑาย
# ๑. ม. ตสฺมา สาป มิค วลฺลิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุนฺทรีสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๘๙
ปรามสนฺตี วิย นลาเฏน มจฺจุ คณฺหนฺตี วิย ติตฺถิยาน
วจน สมฺปฏิจฺฉิตฺวา มาลาคนฺธวิเลปนตมฺพูลมุขวาสาทีนิ
คเหตฺวา มหาชนสฺส สตฺถุ ธมฺมเทสน สุตฺวา นคร ปวิสนกาเล
เชตวนาภิมุขี คจฺฉนฺตี กห คจฺฉสีติ จ ปุฏา สมณสฺส
โคตมสฺส สนฺติก อห หิ เตน สทฺธึ เอกคนฺธกุฏิย วสามีติ
วตฺวา อฺตรสฺมึ ติตฺถยิ าราเม วสิตฺวา ปาโตว เชตวนมคฺค
โอตริตฺวา นคราภิมุขี อาคจฺฉนฺตี [๑] สุนฺทริ กห คตาสีติ
จ ปุฏา สมเณน โคตเมน สทฺธึ เอกคนฺธกุฏิย วสิตฺวา
ต กิเลสรติยา รมาเปตฺวา อาคตามฺหีติ วทติ ฯ เตน วุตฺต
เอว อยฺยาติ โข สุนฺทรี ปริพฺพาชิกา เตส อฺติตฺถิยาน
ปริพฺพาชกาน ปฏิสฺสุตฺวา อภิกฺขณ เชตวน อคมาสีติ ฯ
ติตฺถิยา กติปาหสฺส อจฺจเยน ธุตฺตาน กหาปเณ ทตฺวา
คจฺฉถ สุนฺทร มาเรตฺวา สมณสฺส โคตมสฺส คนฺธกุฏิยา
อวิทูเร มาลากจวรนฺตเร นิกฺขิปตฺวา(๒) เอถาติ วทึสุ ฯ เต
ตถา อกสุ ฯ ตโต ติตฺถิยา สุนฺทรึ น ปสฺสามาติ โกลาหล
กตฺวา รฺโ อาโรเจตฺวา กตฺถ ปน ตุเมฺห ปริสงฺกถาติ
รฺา วุตฺตา อิเมสุ ทิวเสสุ วสติ ตตฺถสฺสา ปวตฺตึ
น ชานามาติ ฯ เตนหิ คจฺฉถ น ตตฺถ วิจินถาติ รฺา
วุตฺตา(๓) อตฺตโน อุปฏาเก คเหตฺวา เชตวน คนฺตฺวา วิจินนฺตา
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร กินตฺ ิ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. นิกฺขิปตฺวา ฯ
# ๓. ม. อนฺุาตา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๙๐
วิย หุตฺวา มาลากจวร วิยูหิตฺวา(๑) ตสฺสา สรีร มฺจก
อาโรเปตฺวา นคร ปเวเสตฺวา สมณสฺส โคตมสฺส สาวกา
สตฺถารา กต ปาปกมฺม ปฏิจฺฉาเทสฺสามาติ สุนฺทรึ มาเรตฺวา
มาลากจวรนฺตเร นิกฺขิปสตู ิ รฺโ อาโรเจสส ฯ ราชาป อนุปปริกฺขิตฺวาว เตนหิ คจฺฉถ นคร อาหิณฺฑถาติ อาห ฯ
เต นครวีถีสุ ปสฺสถ สมณาน สกฺยปุตฺติยาน กมฺมนฺติอาทีนิ
วทนฺตา วิจริตฺวา ปุน รฺโ นิเวสนทฺวาร อคมสุ ฯ ราชา
สุนฺทริยา สรีร อามกสุสาเน อฏฏก อาโรเปตฺวา รกฺขาเปสิ ฯ
สาวตฺถิวาสิโน เปตฺวา อริยสาวเก เยภุยฺเยน ปสฺสถ สมณาน
สกฺยปุตฺติยาน กมฺมนฺติอาทีนิ วตฺวา อนฺโตนคเร พหินคเร จ
ภิกฺขู อกฺโกสนฺตา วิจรึสุ ฯ เตน วุตฺต ยทา เต อฺึสุ
อฺติตฺถิยา (๒) ปริพฺพาชกา โวทิฏ า โข สุนทฺ รีติอาทิ ฯ
ตตฺถ อฺึสูติ ชานึสุ ฯ โวทิฏาติ พฺยปทิฏ า(๓) ฯ
เชตวน อาคจฺฉนฺตี จ คจฺฉนฺตี จ วิเสสโต ทิฏา พหุล
ทิฏาติ อตฺโถ ฯ ปริกฺขากูเปติ ทีฆิกาวาเฏ ฯ ยา สา มหาราช
สุนฺทรีติ มหาราช ยา สา อิมสฺมึ นคเร รูปสุนฺทรตาย
สุนฺทรีติ ปากฏา อภิฺาตา ปริพฺพาชิกา ฯ สา โน น
ทิสฺสตีติ สา อมฺหาก จกฺขุ วิย ชีวิต วิย จ ปยายิตพฺพา
อิทานิ น ทิสฺสติ ฯ ยถานิกฺขิตฺตนฺติ ปุริเส อาณาเปตฺวา
# ๑. ม. พฺยหู ิตฺวา ฯ ๒. ม. ติตฺถิยา ฯ ๓. ม. พฺยปทิฏา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุนฺทรีสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๙๑
มาลากจวรนฺตเร อตฺตนา ยถาปต ฯ ยถานิขาตนฺติป
ปาโ ปวิย นิขาตปฺปการนฺติ อตฺโถ ฯ
รถิยาย รถิยนฺติ วีถิโต วีถึ ฯ รถิยนฺติ(๑) หิ วินิวิชฺฌนกรจฺฉา ฯ สิงฺฆาฏกนฺติ ติโกณรจฺฉา ฯ อลชฺชโิ นติ น ลชฺชโิ น
ปาปชิคุจฺฉาวิรหิตาติ (๒) อตฺโถ ฯ ทุสฺสีลาติ นิสสฺ ีลา ฯ ปาปธมฺมาติ
ลามกสภาวา นิหีนาจารา ฯ มุสาวาทิโนติ ทุสฺสลี า สมานา
สีลวนฺโต มยนฺติ อลิกวาทิตาย มุสาวาทิโน ฯ อพฺรหฺมจาริโนติ
เมถุนปฏิเสวิตาย อเสฏจาริโน อิเม หิ นามาติ หีเฬนฺตา
วทนฺติ ฯ ธมฺมจาริโนติ กุสลธมฺมจาริโน ฯ สมจาริโนติ กายกมฺมาทิสมจาริโน(๓) ฯ กลฺยาณธมฺมาติ สุนฺทรสภาวา ปฏิชานิสฺสนฺติ นามาติ สมฺพนฺโธ ฯ นามสทฺทโยเคน น(๔) หิ เอตฺถ
ปฏิชานิสฺสนฺตีติ อนาคตกาลวจน ฯ สามฺนฺติ สมณภาโว
สมิตปาปตา ฯ พฺรหฺมฺนฺติ วิสิฏภาโว(๕) พาหิตปาปตา ฯ
กุโตติ เกน การเณน ฯ อปคตาติ อเปตา ปริภฏา ฯ
ปุริสกิจฺจนฺติ เมถุนปฏิเสวน สนฺธาย วทนฺติ ฯ
อถ ภิกขฺ ู ต ปวตฺตึ ภควโต อาโรเจสส ฯ สตฺถา เตนหิ
ภิกฺขเว ตุเมฺหป เต มนุสฺเส อิมาย คาถาย ปฏิโจเทถาติ
วตฺวา อภูตวาทีติ คาถมาห ฯ ต สนฺธาย วุตฺต อถ
# ๑. ม. วีถตี ิ ฯ ๒. สี. ปาป อชิคุจฺฉนฺตาติ ฯ ๓. ม. กายกมฺมาทิสมจาริโน ฯ
# ๔. ม. นสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. เสฏภาโว ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๙๒
โข สมฺพหุลา ฯเปฯ นิหนี กมฺมา มนุชา ปรตฺถาติ
ตตถ เนโส ภิกฺขเว สทฺโท จีร ภวิสฺสตีติ อิท สตฺถา
ตสฺส อยสสฺส นิปฺผตฺตึ สพฺพฺุตาเณน ชานิตฺวา ภิกฺขู
สมสฺสาเสนฺโต อาห ฯ
คาถาย อภูตวาทีติ ปรสฺส โทส อทิสฺวาว มุสาวาท
กตฺวา อภูเตน อตจฺเฉน ปร อพฺภาจิกฺขนฺโต ฯ โย วาป
กตฺวาติ โย วา ปน ปาปกมฺม กตฺวา นาห เอต กโรมีติ
อาห ฯ เปจฺจ สมา ภวนฺตีติ เต อุโภป ชนา อิโต ปรโลก
คนฺตฺวา นิรยูปคมเนน คติยา สมา ภวนฺติ ฯ คติเยว หิ
เนส ปริจฺฉินฺนา อายุ ปน อปริจฺฉินฺน ฯ พหุก หิ ปาป
กตฺวา จิร นิรเย ปจติ ปริตฺตก กตฺวา อปฺปมตฺตกเมว กาล
ปจติ ฯ ยสฺมา ปน เนส อุภินฺนมฺป ลามกเมว กมฺม เตน
วุตฺต นิหีนกมฺมา มนุชา ปรตฺถาติ ฯ ปรตฺถาติ ปน ปทสฺส
ปุรโต เปจฺจาติ ปเทน สมฺพนฺโธ เปจฺจ ปรตฺถ อิโต คนฺตฺวา
เต นิหีนกมฺมา ปรโลเก สมา ภวนฺตีติ อตฺโถ ฯ
ปริยาปุณิตฺวาติ อุคฺคเหตฺวา ฯ อการกาติ อปราธสฺส น
การกา ฯ นยิเมหิ กตนฺติ เอว กิร เนส อโหสิ อิเมหิ
สมเณหิ สกฺยปุตฺติเยหิ อทฺธา ต ปาปกมฺม น กต ย
อฺติตฺถิยา อุคฺโฆเสตฺวา สกลนคร อาหิณฺฑึสุ ยสฺมา อิเม
อเมฺหสุ เอว อสพฺภาหิ ผรุสาหิ วาจาหิ อพฺภาจิกฺขนฺเตสุป
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*เลมที่ ๑๙ สุนฺทรีสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๙๓
น กิฺจิ วิการ ทสฺเสนฺติ ขนฺติโสรจฺจฺจ น วิชหนฺติ
เกวลมฺปน อภูตวาที นิรย อุเปตีติ ธมฺมเยว วทนฺตา สปนฺติเยว
อิเม สมณา สกฺยปุตฺติยา อเมฺห อนุปธาเรตฺวา อพฺภาจิกฺขนฺเต
สปนฺติ สาป(๑) เทนฺตา วิย วทนฺตีติ(๑) ฯ อถ วา โย วาป กตฺวา
น กโรมีติ(๒) จาหาติ วทนฺตา สปนฺติ อตฺตโน อการกภาว
โพเธตุ อมฺหาก สปถ กโรนฺติ อิเมติ อตฺโถ ฯ
เตส หิ มนุสฺสาน ภควตา ภาสิตคาถาย สวนสมนฺนตรเมว พุทฺธานุภาเวน สารชฺช โอกฺกมิ สเวโค อุปฺปชฺชิ
นยิท อเมฺหหิ ปจฺจกฺขโต ทิฏ สุต นาม ตถาป โหติ
อฺถาป โหติ เอเต จ อฺติตฺถิยา อิเมส อนตฺถกามา
อหิตกามา ตสฺมา เตส(๓) สทฺธาย นยิท อเมฺหหิ วตฺตพฺพ
ทุชฺชานา หิ สมณาติ ฯ เต ตโต ปฏาย ตโต โอรมึสุ ฯ
ราชาป เยหิ สุนฺทรี มาริตา เตส ชานนตฺถ ปุริเส
อาณาเปสิ ฯ อถ เต ธุตฺตา เตหิ กหาปเณหิ สุร ปวนฺตา
อฺมฺ กลห กรึสุ ฯ เตสุ หิ เอโก เอก อาห ตฺว
สุนฺทรึ เอกปฺปหาเรน มาเรตฺวา มาลากจวรนฺตเร ขิปตฺวา
ตโต ลทฺธกหาปเณหิ สุร ปวสิ โหตุ โหตูติ ฯ ราชปุริสา
ต สุตฺวา เต ธุตฺเต คเหตฺวา รฺโ ทสฺเสสส ฯ ราชา ตุเมฺหหิ
สา มาริตาติ เต ธุตฺเต ปุจฺฉิ ฯ อาม เทวาติ ฯ เกหิ
# ๑. ม. สปถ กเรนฺตา วิย วทนฺติ ฯ
# ๒. ม. อิติ สทฺโน น ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. เต ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 394

*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๙๔
มาราปตาติ ฯ อฺติตฺถิเยหิ เทวาติ ฯ ราชา ติตฺถิเยหิ ปกฺโกสาเปตฺวา ตมตฺถ ปฏิชานาเปตฺวา อย สุนฺทรี สมณสฺส โคตมสฺส
อวณฺณ อาโรเปตุกาเมหิ อเมฺหหิ มาราปตา เนว โคตมสฺส
น โคตมสาวกาน โทโส อตฺถิ อมฺหากเมว โทโสติ เอว
วทนฺตา นคร อาหิณฺฑถาติ อาณาเปสิ ฯ เต ตถา อกสุ ฯ
มหาชโน สมฺมเทว สทฺทหิ ฯ ติตฺถิยาน ธิกฺการ อกาสิ
ติตฺถิยา มนุสฺสวธทณฺฑ ปาปุณึสุ ฯ ตโต ปฏาย พุทฺธสฺส
ภิกฺขุสฆสฺส จ ภิยฺโยโส มตฺตาย สกฺการสมฺมาโน มหา
อโหสิ ฯ ภิกขฺ ู อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตชาตา ภควนฺต (๑) อุปสงฺกมิตฺวา
อตฺตมนา ปเวเทสส ฯ เตน วุตฺต อถ โข สมฺพหุลา
ภิกฺขู ฯเปฯ อนฺตรหิโต ภนฺเต โส สทฺโทติ ฯ
กสฺมา ปน ภควา ติตฺถิยาน อิท กมฺมนฺติ ภิกฺขูน
นาโรเจสิ อริยาน ตาว อาโรจเนน ปโยชน นตฺถิ
ปุถุชชฺ เนสุ ปน เย น สทฺทเหยฺยย เตส ต ทีฆรตฺต
อหิตาย ทุกฺขาย สวตฺเตยฺยาติ นาโรเจสิ ฯ อปเจต พุทฺธาน
อนาจิณฺณ ย อนาคตสฺส อีทิสสฺส วตฺถุสฺส อาจิกฺขน ฯ
ปรานุทฺเทสิกเมว หิ ภควา สงฺกิเลสปกฺข วิภาเวติ กมฺมฺจ
กโตกาส น สกฺกา นิวตฺเตตุนฺติ อพฺภกฺขาน ตนฺนิมิตฺตฺจ
ภควา อชฺฌุเปกฺขนฺโต นิสีทิ ฯ วุตฺตเฺหต
# ๑. ม. อภิวาเทตฺวา อตฺตมนา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุนฺทรีสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๙๕
น อนฺตลิเข น สมุทฺทมชฺเฌ
น ปพฺพตาน วิวร ปวิสฺส
น วิชฺชตี โส ชคติปฺปเทโส
ยตฺรฏิโต (๑) มุจฺเจยฺย ปาปกมฺมาติ ฯ (๒)
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ มมฺมจฺเฉทนวเสนาป พาลชเนหิ ปวตฺติต
ทุรุตฺตวจน ขนฺติ พลสมนฺนาคตสฺส ธีรสฺส ทุตฺตติ ิกฺขา นาม
นตฺถีติ อิมมตฺถ สพฺพาการโต วิทิตฺวา ฯ อิม อุทานนฺติ อิม
อธิวาสนกฺขนฺติพลวิภาวน อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ ตุทนฺติ วาจาย ชนา อสฺตา สเรหิ สงฺคามคตว
กฺุชรนฺติ กายิกสวราทีสุ กสฺสจิป สวรสฺส อภาเวน อสฺตา
อวินีตา พาลชนา สเรหิ สายเกหิ สงฺคามคต ยุทฺธคต กฺุชร
หตฺถินาค ปฏิโยธา วิย วาจาสตฺตีหิ ตุทนฺติ วิชฺฌนฺติ
อย เตส เตส สภาโว ฯ สุตฺวาน วากฺย ผรุส อุทีริต อธิวาสเย
ภิกฺขุ อทุฏจิตฺโตติ ตมฺปน เตหิ พาลชเนหิ อุทีรติ  ภาสิต
มมฺมฆฏฏนวเสน ปวตฺติต ผรุส วากฺย วจน อภูต ภูตโต
นิพฺเพเนฺโต มม กกจูปโมวาท (๓) อนุสฺสรนฺโต อีสกมฺป อทุฏจิตฺโต หุตฺวา สสารสภาโว เอโสติ สสาเร ภย อิกฺขณสีโล
ภิกฺขุ อธิวาสเย อธิวาสนกฺขนฺติย ตฺวา ขเมยฺยาติ อตฺโถ ฯ
เอตฺถาห กิมฺปน ต กมฺม ย อปริมาณกาล สกฺกจฺจ
# ๑. ม. ยตฺถฏิโต ฯ ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๑๙/๓๒ ฯ
# ๓. ม. มู. ๑๒/๒๖๓-๒๗๓/๒๔๘-๒๖๐ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๙๖
อุปจิตวิปุลปฺุสมฺภาโร สตฺถา เอว ทารุณ อภูตพฺภกฺขาน
ปาปุณีติ วุจฺจเต
อย โส ภควา โพธิสตฺตภูโต อตีตชาติย มุนาลิ นาม
ธุตฺโต หุตฺวา ปาปชนเสวี อโยนิโสมนสิการพหุโล วิจรติ ฯ
โส เอกทิวส สุรภึ นาม ปจฺเจกสมฺพุทฺธ นคร ปณฺฑาย
ปวิสิตุ จีวร ปารุปนฺต ปสฺสิ ฯ ตสฺมิฺจ สมเย อฺตรา
อิตฺถี ตสฺส อวิทูเรน คจฺฉติ ฯ ธุตฺโต อพฺรหฺมจารี อย สมโณติ
อพฺภาจิกฺขิ ฯ โส เตน กมฺเมน พหูนิ วสฺสสตสหสฺสานิ
นิรเย ปจิตฺวา ตสฺเสว กมฺมสฺส วิปากาวเสเสน อิทานิ
พุทฺโธ หุตฺวาป สุนฺทริยา การณา อภูตพฺภกฺขาน ปาปุณิ ฯ
ยถา เจต เอว จิฺจมาณวิกาทีน วิการกิตฺถีน ภควโต
อพฺภกฺขานาทีนิ ทุกฺขานิ ปวตฺตานิ(๑) สพฺพานิ ปุพฺเพ กตสฺส
กมฺมสฺส วิปากาวเสสานิ ยานิ กมฺมานิ ปโลติกานีติ (๒) วุจจฺ นฺติ ฯ
วุตฺตเฺหต อปทาเน (๓)
อโนตตฺตสราสนฺเน รมณีเย สิลาตเล
นานารตนปชฺโชเต นานาคนฺธวนนฺตเร ฯ
มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน อุเปโต (๔) โลกนายโก
อาสีโน พฺยากรี ตตฺถ ปุพฺพกมฺมานิ อตฺตโน ฯ
# ๑. ม. ปตฺตานิ ฯ ๒. สี. กมฺมานิ ปโลติกานีติ ฯ
# ม. กมฺมปโลติกานีติ ฯ ๓. ขุ. อป. ๓๒/๓๙๒/๔๗๑-๔๘๔ ฯ
# ๔. ม. ปเรโต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุนฺทรีสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๙๗
สุณาถ ภิกฺขโว มยฺห ย กมฺม ปกต มยา
ปโลติกสฺส กมฺมสฺส พุทฺธตฺเตป วิปจฺจติ ฯ
มุนาลิ นามห ธุตฺโต ปุพฺเพ อฺาย ชาติยา(๑)
ปจฺเจกพุทฺธ สุรภึ อพฺภาจิกขฺ ึ อทูสก ฯ
เตน กมฺมวิปาเกน นิรเย สสรึ จิร
พหู วสฺสสหสฺสานิ ทุกฺข เวเทมิ เวทน ฯ
เตน กมฺมาวเสเสน อิธ ปจฺฉิมเก ภเว
อพฺภกฺขาน มยา ลทฺธ สุนฺทริกาย การณา ฯ
สพฺพาภิรุสฺส(๒) พุทฺธสฺส นนฺโท นามาสิ สาวโก
ต อพฺภกฺขาย นิรเย จิร สสริต มยา ฯ
ทส วสฺสสหสฺสานิ นิรเย สสรึ จิร
มนุสฺสลาภ(๓)ปตฺวาห(๔) อพฺภกฺขาน พหุ ลภึ ฯ
เตน กมฺมาวเสเสน จิฺจมาณวิกา มม
อพฺภาจิกฺขิ อภูเตน ชนกายสฺส เปกฺขโต(๕) ฯ
พฺราหฺมโณ สุตวา อาสึ อห สกฺกตปูชโิ ต
มหาวเน ปฺจสเต มนฺเต วาเจมิ มาณเว ฯ
ตตฺถาคโต อิสี ภีโม ปฺจาภิฺโ มหิทฺธิโก
ตฺจาห อาคต ทิสฺวา อพฺภาจิกฺขึ อทูสก ฯ
# ๑. ม. ชาติสุ ฯ ๒. สี. ม. สพฺพาภิภุสฺส ฯ ๓. สี. มนุสฺสเทห ฯ
# ม. มนุสสฺ ภาว ฯ ๔. ม. ลทฺธาห ฯ ๕. สี. ม. อคฺคโต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๓๙๘
ตโตห อวจ สิสฺเส กามโภคี อย อิสิ
มยฺหมฺป ภาสมานสฺส อนุโมทึสุ มาณวา ฯ
ตโต มาณวกา สพฺเพ ภิกฺขมาน กุเล กุเล
มหาชนสฺส อาหสุ กามโภคี อย อิสิ ฯ
เตน กมฺมวิปาเกน ปฺจ ภิกฺขุสตา อิเม
อพฺภกฺขาน ลภภ สพฺเพ สุนฺทริกาย การณา ฯ
เวมาตุภาติก ปุพฺเพ ธนเหตุ หนึ อห
ปกฺขิป คิริทุคฺคสฺมึ สิลาย จ อปสยึ ฯ
เตน กมฺมวิปาเกน เทวทตฺโต สีล ขิป
องฺคุฏ ปสยี ปาเท มม ปาสาณสกฺขรา ฯ
ปุเรห ทารโก หุตฺวา กีฬมาโน มหาปเถ
ปจฺเจกพุทฺธ ทิสฺวาน มคฺเค สกลิก ทหึ(๑) ฯ
เตน กมฺมวิปาเกน อิธ ปจฺฉิมเก ภเว
วธตฺถ (๒) ม เทวทตฺโต อภิมาเร ปโยชยิ ฯ
หตฺถาโรโห ปุเร อาสึ ปจฺเจกมุนิมุตฺตม
ปณฺฑาย วิจรนฺต ต อาสาเทสึ คเชนห ฯ
เตน กมฺมวิปาเกน ภนฺโต นาฬาคิรี คโช
คิรพิ ฺพเช ปุรวเร ทารุโณ สมุปาคมิ ฯ
ราชาห ขตฺติโย (๓)อาสึ สตฺติยา ปุริเส หนึ
เตน กมฺมวิปาเกน นิรเย ปจฺจิส ภุส ฯ
# ๑. ม. ขิป ฯ ๒. สี. อทุฏ ฯ ๓. ม. ปตฺถิโว ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุนฺทรีสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๙๙
กมฺมุโน ตสฺส เสเสน โสทานิ สกล มม
ปาเท ฉวึ วินาเสสิ (๑) น หิ กมฺม วินสฺสติ ฯ
อห เกวฏฏคามสฺมึ อหุ เกวฏฏทารโก
มจฺฉเก ฆาติเต ทิสฺวา ชนยึ โสมนสฺสห(๒) ฯ
เตน กมฺมวิปาเกน สีสทุกฺข อหู มม
สกฺยา จ สพฺเพ หฺึสุ ยทา หนิ วิฑูฑโภ ฯ (๓)
ผุสฺสสฺสาห ปาวจเน สาวเก ปริภาสยึ
ยว ขาทถ ภฺุชถ มา จ ภฺุชถ สาลิโย ฯ
เตน กมฺมวิปาเกน เตมาส ขาทิต ยว
นิมนฺติโต พฺราหฺมเณน เวรฺชาย วสึ ตทา ฯ
นิพฺพุทฺเธ วตฺตมานมฺหิ มลฺลปุตฺต นิเสยึ (๔)
เตน กมฺมวิปาเน ปฏิทุกฺข อหู มม ฯ
ติกิจฺฉโก อห อาสึ เสฏิปุตฺต วิเรจยึ
เตน กมฺมวิปาเกน โหติ ปกฺขนฺทิกา มม ฯ
อวจาห โชติปาโล กสฺสป สุคต ตทา
กุโต นุ โพธิ มุณฺฑสฺส โพธิ ปรมทุลลฺ ภา ฯ
เตน กมฺมวิปาเกน อจรึ (๕) ทุกฺกร พหุ
ฉพฺพสฺสานุรุเวลาย ตโต โพธึ อปาปุณึ ฯ
นาห เอเตน มคฺเคน ปาปุณึ โพธิมุตฺตม
# ๑. ม. ปกปฺเปสิ ฯ ๒. ม. โสมนสฺสก ฯ ๓. ม. วิฏฏโก ฯ
# ๔. สี. มลฺลยุทฺธ นิโยชยึ ฯ ม. มลฺลยุทฺธ วิเหยึ ฯ ๕. ม. อจรึ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๔๐๐
กุมฺมคฺเคน คเวสิสฺส ปุพฺพกมฺเมน วาริโต ฯ
ปฺุปาปปริกฺขีโณ สพฺพสนฺตาปวชฺชิโต
อโสโก อนุปายาโส นิพฺพายิสฺสมนาสโว ฯ
เอว ชิโน วิยากาสิ ภิกฺขุสฆสฺส มชฺฌโต(๑)
สพฺพาภิฺาพลปฺปตฺโต อโนตตฺตมหาสเรติ ฯ
อฏมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
อุปเสนสุตฺตวณฺณนา
นวเม อุปเสนสฺสาติ เอตฺถ อุปเสโนติ ตสฺส เถรสฺส
นาม วงฺคนฺตพฺราหฺมณสฺส ปน ปุตฺตตฺตา วงฺคนฺตปุตฺโตติ
วจน(๒) โวหรนฺติ ฯ
อย หิ เถโร อายสฺมโต สาริปุตฺตสฺส กนิฏภาตา สาสเน
ปพฺพชิตฺวา อปฺปฺตฺเต สิกฺขาปเท อุปสมฺปทาย ทฺวิวสฺโส
อุปชฺฌาโย หุตฺวา เอก ภิกฺขุ อุปสมฺปาเทตฺวา เตน สทฺธึ
ภควโต อุปฏาน คโต ตสฺส ภิกฺขุโน ภควตา ตสฺส สทฺธ-ิ
วิหาริกภาว ปุจฺฉิตฺวา ขนฺธเก อาคตนเยน อติลหุ โข ตฺว
โมฆปุปริส อาวตฺโต พาหุลฺลาย ยทิท คณพนฺธิยนฺติ (๓) วิครหิโต
กสาภิหโต (๔) วิย อาชานีโย สวิคฺคมานโส ยทิปาห อิทานิ
# ๑. สี. ม. อคฺคโต ฯ ๒. ม. จ น ฯ ๓. วิ. มหา. ๔/๙๐/๑๐๙ ฯ
# ๔. ม. ปโตทาภิตุนฺโน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อุปเสนสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๐๑
ปริส นิสฺสาย ภควตา วิครหิโต ปริสเยว ปน นิสฺสาย
ปาสสิโย ภเวยฺยนฺติ อุสสฺ าหชาโต สพฺเพ ธุตธมฺเม สมาทาย
วตฺตมาโน วิปสฺสน อารภิตฺวา นจิรสฺเสว ฉฬภิฺโ
ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต มหาขีณาสโว หุตฺวา อตฺตโน นิสฺสิตเก
ธุตงฺคธเร เอว กตฺวา เตหิ สทฺธึ ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา สนฺถตสิกฺขาปเท (๑) อาคตนเยน ปาสาทิกา โข ตฺยาย อุปเสน ปริสาติ
ปริสวเสน ภควโต สนฺติกา ลทฺธปสโส เอตทคฺค ภิกฺขเว มม
สาวกาน ภิกฺขูน สมนฺตปาสาทิกาน ยทิท อุปเสโน วงฺคนฺตปุตฺโตติ (๒) เอตทคฺเค ปโต อสีติยา มหาสาวเกสุ อพฺภนฺตโร ฯ
โส เอกทิวส ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต อนฺเตวาสิเกสุ อตฺตโน ทิวาฏาน คเตสุ อุทกกุมฺภโต อุทก
คเหตฺวา ปาเท ปกฺขาเลตฺวา คตฺตานิ อตฺตโน สีตี กตฺวา จมฺมขณฺฑ
อตฺถริตฺวา ทิวาฏาเน ทิวาวิหาร นิสินฺโน อตฺตโน คุเณ
อาวชฺเชสิ ฯ ตสฺส เต อเนกสตา อเนกสหสฺสา โปงฺขานุโปงฺข(๓)
อุปฏหึสุ ฯ โส มยฺห ตาว สาวกสฺส สโต อิเม เอวรูปา
คุณา กีทิสา นุ โข มยฺห สตฺถุ คุณาติ ภควโต คุณาภิมุข
มนสิการ เปเสสิ ฯ เต ตสฺส าณพลานุรูป อเนกโกฏิสหสฺสา
อุปฏหึสุ ฯ โส เอวสีโล เม สตฺถา เอวธมฺโม เอวปฺโ
เอววิมุตฺตีติอาทินา จ อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธติ# ๑. วิ. มหาวิ. ๒/๙๑/๗๖ ฯ ๒. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๘/๓๒ ฯ
# ๓. ม. โปงฺขานุโปงฺข ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๔๐๒
อาทินา จ อาวิภาวานุรูป สตฺถุ คุเณ อนุสฺสริตฺวา ตโต
สฺวากฺขาโตติอาทินา ธมฺมสฺส สุปฏิปนฺโนติอาทินา อริยสฆสฺส
จ คุเณ อนุสฺสริ ฯ เอว มหาเถโร อเนกาการโวการ รตนตฺตยคุเณสุ อาวิภูเตสุ อตฺตมโน ปมุทิโต อุฬารปติโสมนสฺส
ปฏิสเวเทนฺโต นิสีทิ ฯ ตมตฺถ ทสฺเสตุ อายสฺมโต อุปเสนสฺส
วงฺคนฺตปุตฺตสฺส รโหคตสฺสาติอาทิ วุตฺต ฯ
ตตฺถ รโหคตสฺสาติ รหสิ คตสฺส ฯ ปฏิสลฺลีนสฺสาติ
เอกีภูตสฺส ฯ เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทีติ เอว อิทานิ
วุจฺจมานากาโร จิตฺตสฺส วิตกฺโก อุปปฺ ชฺชิ ฯ ลาภา วต เมติ
เย อิเม มนุสฺสตฺตพุทฺธุปฺปาทสทฺธาสมธิคมาทโย อโห วต เม
เอเต ลาภา ฯ สุลทฺธ วต เมติ ยฺจิท มยา ภควโต
สาสเน ปพฺพชฺชูปสมฺปทารตนตฺตยปยิรุปาสนาทิ ปฏิลทฺธ ต
เม อโห วต สุฏุ ลทฺธ ฯ ตตฺถ การณมาห สตฺถา จ
เมติอาทินา นเยน(๑)ฯ
ตตฺถ ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺเถหิ ยถารห สตฺเต
อนุสาสตีติ สตฺตา ฯ ภาคฺยวนฺตตาทีหิ การเณหิ ภควา ฯ
อารกตฺตา กิเลเสหิ กิเลสารีน หตตฺตา สสารจกฺกสฺส วา
อราน หตตฺตา ปจฺจยาทีน อรหตฺตา ปาปกรเณ รหาภาวา
อรห ฯ สมฺมา สามฺจ สพฺพธมฺมาน พุทฺธตฺตา สมฺมา# ๑. ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 403

*เลมที่ ๑๙ อุปเสนสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๐๓
สมฺพุทฺโธติ อยเมตฺถ สงฺเขโป วิตฺถาโร ปน วิสุทธฺ ิมคฺเค (๑)
พุทฺธานุสฺสตินิทฺเทสโต
สฺวากฺขาเตติ สุฏุ อกฺขาเต เอกนฺตนิยฺยานิก กตฺวา
ภาสิเต ฯ ธมฺมวินเยติ ปาวจเน ฯ ต หิ ยถานุสิฏ  ปฏิปชฺชมานาน สสารทุกฺขปาตโต ธารเณน ราคาทิกิเลสวินยเนน
จ ธมฺมวินโยติ วุจฺจติ ฯ สพฺรหฺมจาริโนติ เสฏฏเน
พฺรหฺมสงฺขาต ภควโต สาสน อริยมคฺค สห จรนฺติ (๒)
ปฏิปชฺชนฺตีติ สพฺรหฺมจาริโน ฯ สีลวนฺโตติ มคฺคผลสีลวเสน(๓)
สีลวนฺโต ฯ กลฺยาณธมฺมาติ สมาธิปฺาวิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺสนาทโย กลฺยาณา สุนฺทรา ธมฺมา เอเตส อตฺถีติ กลฺยาณธมฺมา ฯ เอเตน สฆสฺส สุปฏิปตฺตึ ทสฺเสติ ฯ สีเลสุ จมฺหิ
ปริปูรการีติ อหมฺป ปพฺพชิตฺวา น ติรจฺฉานกถากถิโก วีริยทฬฺหิพหุโล (๔) หุตฺวา วิหาสึ อถ โข ปาติโมกฺขสวราทึ จตุพฺพิธมฺป
สีล อขณฺฑ อจฺฉิทฺท อสพล อกมฺมาส ภุชิสฺส วิฺุปฺปสตฺถ
อปรามฏ กตฺวา ปริปูเรนฺโต อริยมคฺคเยว ปาเปสินฺติ วทติ ฯ
เอเตน เหฏิมผลทฺวยสมฺปตฺติมตฺตโน ทีเปติ ฯ โสตาปนฺนสกทาคามิโน หิ สีเลสุ ปริปูรการิโน ฯ สุสมาหิโต จมฺหิ
เอกคฺคจิตฺโตติ อุปจารปฺปนาเภเทน สมาธินา สพฺพตฺถาป สมาหิโต
# ๑. วิสุทฺธมิ คฺค. ๑/๒๕๒ ฯ ๒. ม. อริยมคฺค สห จรนฺติ ฯ
# ๓. ม. มคฺคผลสีลวเสน ฯ ๔. ม. กายทฬฺหิพหุโล ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๔๐๔
จ อมฺหิ อวิกฺขิตฺตจิตฺโต ฯ อิมินา สมาธิสฺมึ ปริปูรการิตาวจเนน
ตติยผลสมฺปตฺติมตฺตโน ทีเปติ ฯ อนาคามิโน หิ สมาธิสฺมึ
ปริปูรการิโน ฯ อรหา จมฺหิ ขีณาสโวติ กามาสวาทีน สพฺพโส
ขีณตฺตา ขีณาสโว ตโต เอว ปริกฺขีณภวสโยชโน สเทวเก โลเก
อคฺคทกฺขิเณยฺยตาย(๑) อรหา จมฺหิ ฯ เอเตน อตฺตโน กตกรณียต
ทสฺเสติ ฯ มหิทฺธิโก จมฺหิ มหานุภาโวติ อธิฏานวิกุพฺพนาทิอิทฺธีสุ มหตา วสีภาเวน สมนฺนาคตตฺตา มหิทฺธิโก อุฬารสฺส
ปฺุานุภาวสฺส คุณานุภาวสฺส จ สมฺปตฺติยา มหานุภาโว
จ อสฺมิ ฯ เอเตน โส(๒) โลกิยาภิฺานวานุปุพฺพวิหารสมาปตฺติโยคมตฺตโน ทีเปติ ฯ อภิฺาสุ วสีภาเวน หิ อริยา ยถิจฺฉิตนิปฺผาทเนน มหิทฺธิกา ปุพฺพุสฺสยสมฺปตฺติยา นานาวิหารสมาปตฺตีหิ จ วิโสธิตสนฺตานตฺตา มหานุภาวา จ โหนฺตีติ ฯ
ภทฺทก เม ชีวิตนฺติ เอววิธสีลาทิคุณสมนฺนาคตสฺส เม
ยาวาย กาโย ธรติ ตาว สตฺตาน หิตสุขเมว วฑฺฒติ
ปฺุกฺเขตฺตภาวโต ชีวิตมฺป เม ภทฺทก สุนฺทร ฯ ภทฺทก
มรณนฺติ สเจ ปนิท ขนฺธปฺจก อชฺช วา อิมสฺมเึ ยว วา
ขเณ อนุปาทาโน วิย ชาตเวโท นิพฺพายติ ต อปฺปฏิสนฺธิก ปรินพิ ฺพานสงฺขาต มรณมฺป เม ภทฺทกนฺติ อุภยตฺถ
ตาทิภาว ทีเปติ อิติ (๓) มหาเถโร อปฺปหีนโสมนสฺสุพฺพิลฺลาวิต# ๑. ม. อคฺคทกฺขิเณยฺยตาย ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. เอว ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อุปเสนสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๐๕
วาสนตฺตา (๑) อุฬารโสมนสฺสิโต (๒) ธมฺมพหุมาเนน ธมฺมปติปฏิสเวทเนน ปริวิตกฺเกสิ ฯ
ต สตฺถา คนฺธกุฏิย นิสินฺโนเยว สพฺพฺุตาเณน
ชานิตฺวา ชีวิเต มรเณ จ ตสฺส ตาทิภาววิภาวน อิม อุทาน
อุทาเนสิ ฯ เตน วุตฺต อถ โข ภควา ฯเปฯ อุทาเนสีติ ฯ
ตตฺถ ย ชีวิต น ตปตีติ ย ขีณาสวปุคฺคล ชีวิต
อายตึ ขนฺธปฺปวตฺติยา สพฺเพน สพฺพ อภาวโต น ตปติ
น พาธติ วตฺตมานเมว วา ชีวิต สพฺพโส สงฺขตธมฺมตฺตา
สติปฺาเวปุลฺลปฺปตฺติยา สพฺพตฺถ สติสมฺปชฺสมาโยคโต น
พาธติ ฯ โย หิ อนฺธปุถชุ ฺชโน ปาปชนสเสวี (๓) อโยนิโสมนสิการพหุโล อกตกุสโล (๔) อกตปฺุโ โส อกต วต เม
กลฺยาณนฺติอาทินา วิปฺปฏิสาเรน ตปตีติ ตสฺส ชีวิต ต ตปติ
นาม ฯ อิตเร ปน อกตปาปา กตปฺุา กลฺยาณปุถุชชฺ เนน
สทฺธึ สตฺต เสกฺขา วา(๕) ตปนียธมฺมปริวชฺชเนน อตปนียธมฺมสมนฺนาคเมน จ ปจฺฉานุตาเปน น ตปนฺตีติ น
เตส ชีวิต ตปติ ฯ ขีณาสเว ปน วตฺตพฺพเมว นตฺถีติ ฯ
ปวตฺติทุกฺขวเสน อตฺถวณฺณนา กตา ฯ มรณนฺเต น โสจตีติ
# ๑. สี. อปฺปหีนโสมนสฺสุพฺพิลฺลาวิตตฺตุสฺสนฺนตฺตา ฯ
# ม. อปฺปหีนโสมนสฺสุปฺปลาวิตวาสนุสฺสนฺนตฺตา ฯ
# ๒. ม. อุฬารโสมนสฺสิโต ฯ ๓. ม. ปาปชนเสวี ฯ
# ๔. ม. อกตกุสโล ฯ ๕. ม. ตสฺส เสขา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๔๐๖
มรณสงฺขาเต อนฺเต ปริโยสาเน มรณสมีเป วา น
โสจติ อนาคามิมคฺเคเนว โสกสฺส สมุคฺฆาติตตฺตา ฯ สเว
ทิฏปโท ธีโร โสกมชฺเฌ น โสจตีติ โส อนภิชฺฌาทีน (๑)
จตุนฺน ธมฺมปทาน นิพฺพานสฺเสว วา ทิฏตฺตา ทิฏปโท
ธิติสมฺปนฺนตฺตา ธีโร ขีณาสโว โสจนธมฺมาน โสกาติ
ลทฺธนามาน อวีตราคาน สตฺตาน โสกเหตูน วา โลกธมฺมาน
มชฺเฌ ตฺวาป น โสจติ ฯ
อิทานิสฺส สพฺพโส โสกเหตูน อภาว ทีเปตุ อุจฺฉินฺนภวตณฺหสฺสาติอาทิมาห ฯ ตตฺถ ยสฺส อคฺคมคฺเคน สพฺพโส
อุจฺฉินฺนา ภวตณฺหา โส อุจฺฉินฺนภวตโณฺห ฯ ตสฺส อวเสสกิเลสาน อนวเสสวูปสเมน สนฺตจิตฺตสฺส ขีณาสวภิกฺขุโน ฯ
วิกฺขีโณ ชาติสสาโรติ ชาติอาทิโก
ขนฺธานฺจ ปฏิปาฏิ ธาตุอายตนาน จ
อพฺโพจฺฉินฺน วตฺตมานา สสาโรติ ปวุจฺจตีติ
วุตฺตลกฺขโณ สสาโร วิเสสโต ขีโณ ฯ กสฺมา (๒) นตฺถิ ตสฺส
ปุนพฺภโวติ ยสฺมา ตสฺส เอวรูปสฺส อริยปุคฺคลสฺส อายตึ
ปุนพฺภโว นตฺถิ ตสฺมา ตสฺส ชาติสสาโร ขีโณ ฯ กสฺมา
ปนสฺส ปุนพฺภโว นตฺถิ ยสฺมา อุจฺฉินฺนภวตโณฺห สนฺตจิตฺโต จ โหติ ตสฺมาติ อาวตฺเตตฺวา วตฺตพฺพ ฯ อถวา ฯ
# ๑. สี. ทุกขฺ าทีน ฯ ๒. ม. ตสฺมา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สารีปุตฺตอุปสมสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๐๗
วิกฺขีโณ ชาติสสาโร ตโต เอว นตฺถิ ตสฺส ปุนพฺภโวติ อตฺโถ
โยเชตพฺโพ ฯ
นวมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
สาริปุตฺตอุปสมสุตฺตวณฺณนา
ทสเม อตฺตโน อุปสมนฺติ สาวกปารมีมตฺถกปฺปตฺติยา
เหตุภูต อคฺคมคฺเคน อตฺตโน อนวเสสกิเลสวูปสม ฯ
อายสฺมา หิ สาริปุตโฺ ต อนุปสนฺตกิเลสาน สตฺตาน
ราคาทิกิเลสชนิตสนฺตาปทรถปริฬาหทุกฺขฺเจว กิเลสาภิสงฺขารนิมิตฺต ชาติชราพฺยาธิมรณโสกปริเทวาทิทุกฺขฺจ ปจฺจกฺขโต
ทิสฺวา อตีตานาคเตป เนส วฏฏมูลก ทุกฺข ปริตุเลตฺวา
กรุณายมาโน อตฺตนาป ปุถุชชฺ นกาเล อนุภูต กิเลสนิมิตฺต
วา อนปฺปก ทุกฺข อนุสสฺ ริตฺวา อีทิสสฺส นาม มหาทุกฺขสฺส
เหตุภูตา กิเลสา อิทานิ เม สุปฺปหีนาติ อตฺตโน กิเลสวูปสม
อภิณฺห ปจฺจเวกฺขติ ฯ ปจฺจเวกฺขนฺโต จ อิเม เอตฺตกา กิเลสา
โสตาปตฺติมคฺเคน อุปสมิตา เอตฺตกา สกทาคามิมคฺเคน เอตฺตกา
อนาคามิมคฺเคน เอตฺตกา อรหตฺตมคฺเคน อุปสมิตาติ ต ต
มคฺคาเณน โอธิโส กิเสสาน อุปสมิตภาว ปจฺจเวกฺขติ ฯ
เตน วุตฺต อตฺตโน อุปสม ปจฺจเวกฺขมาโนติ ฯ
อปเร เถโร อรหตฺตผลสมาปตฺตึ สมาปชฺชติ ฺวา ต
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*เลมที่ ๑๙ เมฆิยวคฺควณฺณนา หนา ๔๐๘
ปจฺจเวกฺขิตฺวา อิมสฺส วตาย สนฺตปณีตภาโว อจฺจนฺตสนฺตาย
อสงฺขตาย ธาตุยา อารมฺมณโต สยฺจ สมฺมเทว กิเลสวูปสมโตติ เอว อภิณฺห อุปสม ปจฺจเวกฺขตีติ วทนฺติ ฯ อฺเ
ปน อนวเสสกิเลสาน อุปสมปริโยสาเน ชาต อคฺคผลเมเวตฺถ
อุปสโม นาม ต ปจฺจเวกฺขมาโน นิสินฺโนติ วทนฺติ(๑)ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ ยทิท อายสฺมโต สาริปุตตฺ สฺส
มหาปฺตาทิเหตุภูต สาวเกสุ อนฺสาธารณ กิเลสปฺปหาน
อคฺคผล วา อุปสมปริยาเยน วุตฺต ตสฺส ปจฺจเวกฺขณสงฺขาต
อตฺถ สพฺพาการโต วิทิตวฺ า ตทนุภาวทีปก อิม อุทาน
อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ อุปสนฺตสนฺตจิตฺตสฺสาติ อุปสนฺตเมว หุตฺวา สนฺต
จิตฺต เอตสฺสาติ อุปสนฺตสนฺตจิตฺโต ฯ สมาปตฺติวิกฺขมฺภเนน หิ
อุปสนฺตกิเลสตฺตา อุปสนฺต จิตฺต น สพฺพถา อุปสนฺตสนฺตนฺติ
วุจฺจติ ตสฺส อุปสมสฺส อนจฺจนฺติกภาวโต น ตถา อคฺคมคฺเคน ฯ เตน ปน อจฺจนฺตเมว กิเลสาน สมุจฺฉินฺนตฺตา
อรหโต จิตฺต ปุน กิเลสาน อนุปสเมตพฺพตาย สมถวิปสฺสนาเหฏิมมคฺเคหิ อุปสนฺตกิเลส หุตฺวา อจฺจนฺตสนฺตภาวโต ว
อุปสนฺตสนฺตนฺติ วุจฺจติ ฯ เตน วุตฺต อุปสนฺตเมว หุตฺวา
สนฺต จิตฺต เอตสฺสาติ อุปสนฺตสนฺตจิตฺโตติ ฯ อุปสนฺตนฺติ วา
อุปสโม วุจจฺ ติ ตสฺมา อุปสนฺตสนฺตจิตฺตสฺสาติ อจฺจนฺตุปสเมน
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 409

*เลมที่ ๑๙ สารีปุตฺตอุปสมสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๐๙
สนฺตจิตฺตสฺสาติ อตฺโถ ฯ
อถ วา สติป สพฺเพส ขีณาสวาน อนวเสสกิเลสอุปสเม (๑)
สาวกปารมีาณสฺส ปน มตฺถกปฺปตฺติเหตุภูโต สาวเกสุ
อนฺสาธารโณ สวิเสโส ธมฺมเสนาปติโน กิเลสอุปสโมติ
ทสฺเสนฺโต (๒) สตฺถา อุปสนฺตสทฺเทน วิเสเสตฺวา อาห อุปสนฺตสนฺตจิตฺตสฺสาติ ฯ
ตตฺรายมตฺโถ ภุส ทฬฺห วา สนฺต อุปสนฺต เตน
อุปสนฺตเมว หุตฺวา สนฺต อุปสนฺตสนฺต ตาทิส
จิตฺต เอตสฺสาติ สพฺพ ปุริมสทิสเมว ฯ ตถาเหส ภควตา
สาริปุตฺโต ภิกฺขเว มหาปฺโ ปุถุปฺโ หาสปฺโ ชวนปฺโ ติกฺขปฺโ นิพฺเพธิกปฺโติอาทินา (๓) อเนกปริยาเยน
วณฺณิโต โถมิโต ฯ เนตฺติจฺฉินฺนสฺสาติ เนตฺติ วุจฺจติ ภวตณฺหา สสารสฺส นยนโต สา เนตฺติ ฉินฺนา เอตสฺสาติ
เนตฺติจฺฉินฺโน ฯ ตสฺส เนตฺติจฺฉินฺนสฺส ปหีนตณฺหสฺสาติ
อตฺโถ ฯ มุตโฺ ต โส มารพนฺธนาติ โส เอววิโธ ปริกฺขีณภวสโยชโน สพฺพสฺมา มารพนฺธนโต มุตฺโต น ตสฺส มารพนฺธนโมจนาย กรณีย อตฺถิ ตสฺมา ธมฺมเสนาปติ อตฺตโน
อุปสม ปจฺจเวกฺขตีติ ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ
ทสมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
นิฏิตา จ เมฆิยวคฺควณฺณนา ฯ
# ๑. ม. อนวเสสกิเลสวูปสเม ฯ ๒. ม.กิเลสวูปสโมติ
# ทสฺเสตุ ฯ ๓. ม. อุ. ๑๔/๑๕๓/๑๑๖ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๔๑๐
มหาวคฺควณฺณนา(๑)
ปยตรสุตฺตวณฺณนา
มหาวคฺคสฺส ปเม มลฺลิกาย เทวิยา สทฺธินฺติ มลฺลิกาย
นาม อตฺตโน มเหสิยา สห ฯ อุปริปาสาทวรคโตติ ปาสาทวรสฺส อุปริ คโต ฯ โกจฺโ อตฺตนา ปยตโรติ โกจิ อฺโ
อตฺตนา ปยายิตพฺพตโร ฯ อตฺถิ นุ โข เตติ กินฺเต อตฺถีติ
เทวึ ปุจฺฉติ ฯ
กสฺมา ปุจฺฉติ อยฺหิ สาวตฺถิย ทุคฺคตมาลาการสฺส
ธีตา ฯ เอกทิวส อาปณโต ปูว คเหตฺวา มาลาราม คนฺตฺวา
ขาทิสฺสามีติ คจฺฉนฺตี ปฏิปเถ ภิกฺขุสฆปริวุต ภควนฺต
ภิกฺขาจาร ปวิสนฺต ทิสฺวา ปสนฺนจิตฺตา ต ภควโต อทาสิ ฯ
สตฺถา ตถารูเป าเน นิสีทนาการ ทสฺเสสิ ฯ อานนฺทตฺเถโร
จีวร ปฺาเปตฺวา อทาสิ ฯ ภควา ตตฺถ นิสีทิตฺวา ต
ปูว ปริภฺุชิตฺวา มุข วิกขฺ าเลตฺวา สิต ปาตฺวากาสิ ฯ เถโร
โก อิมิสฺสา ภนฺเต ทานสฺส วิปาโก ภวิสฺสตีติ ปุจฺฉิ ฯ
อชฺเชสา อานนฺท ตถาคตสฺส ปม โภชน อทาสิ อชฺเชว
โกสลรฺโ อคฺคมเหสี ภวิสฺสติ ปยา มนาปาติ ฯ ต ทิวสเมว
จ ราชา กาลิคาเม ภาคิเนยฺเยน สทฺธึ ยุชฺฌิตฺวา ปราชิโต
# ๑. สฺยา. โสณตฺเถรวคฺโคติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปยตรสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๑๑
ปลายิตฺวา อาคโต นคร ปวิสนฺโต พลกายสฺส อาคมน
อาคเมสฺสามีติ ต มาลาราม ปาวิสิ ฯ สา ราชาน อาคต
ปสฺสิตฺวา ตสฺส วตฺตมกาสิ ฯ ราชา ตสฺสา วตฺเต ปสีทิตฺวา
ปตร ปกฺโกสาเปตฺวา มหนฺต อิสฺสริย ทตฺวา ต อนฺเตปุร
อติหราเปตฺวา (๑) อคฺคมเหสิฏาเน เปสิ ฯ อเถกทิวส ราชา
จินฺเตสิ มยา อิมิสฺสา มหนฺต อิสฺสริย ทินฺน ยนฺนนู าห
อิม ปุจฺเฉยฺย โก เต ปโยติ สา ตฺว เม มหาราช ปโยติ
วตฺวา ปุน ม ปุจฺฉิสฺสติ อถสฺสาห มยฺหมฺป ตฺวเยว ปยาติ
วกฺขามีติ ฯ อิติ โส อฺมฺ วิสฺสาสชนนตฺถ สมฺโมทนีย
กโรนฺโต ปุจฺฉติ(๒)ฯ
เทวี ปน ปณฺฑิตา พุทฺธุปฏายิกา สฆุปฏายิกา
นาย ปโฺห รฺโ มุข โอโลเกตฺวา กเถตพฺโพติ จินฺเตตฺวา
ยถาภูตเมว วทนฺตี นตฺถิ โข เม มหาราช โกจฺโ
อตฺตนา ปยตโรติ อาห ฯ วตฺวาป อตฺตนา พฺยากตมตฺถ
อุปาเยน รฺโ ปจฺจกฺข กาตุกามา ตุยฺห ปน มหาราช
อตฺถฺโ โกจิ อตฺตนา ปยตโรติ ตเถว ราชาน ปุจฺฉิ
ยถา รฺา สย ปุฏา ฯ ราชาป ตาย สรสลกฺขเณน
กถิตตฺตา นิวตฺติตุ อสกฺโกนฺโต สยมฺป สรสลกฺขเณเนว กเถนฺโต
ตเถว พฺยากาสิ ยถา เทวิยา พฺยากต ฯ
# ๑. ม. ปฏิหราเปตฺวา ฯ ๒. ม. ปุจฺฉิ ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 412

*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๑๒
พฺยากริตฺวา จ มนฺทธาตุกตาย เอว จินฺเตสิ อห ราชา
ปวิสฺสโร มหนฺต ปวีมณฺฑล อภิวชิ ิย อชฺฌาวสามิ มยฺห
ตาว ยุตฺต อตฺตนา ปยตร อฺ น ปสฺสามีติ อยมฺปน
วสลี หีนชจฺจา สมานา มยา อุจฺเจ าเน ปตา สามิภูต
ม น ตถา ปยายติ อตฺตาว ปยตโรติ มม สมฺมุขา
วทติ [๑] กกฺขฬา วตายนฺติ อนตฺตมโน หุตฺวา นนุ เต
ตีณิ รตนานิ ปยตรานีติ โจเทสิ ฯ เทวี รตนตฺตย อห
เทว อตฺตโน สคฺคสุข โมกฺขสุขฺจ ปตฺถยนฺตี (๒) สมฺปยายามิ
ตสฺมา อตฺตาว เม ปยตโรติ อาห ฯ สพฺโพ จาย โลโก
อตฺตทตฺถเมว ปร ปยายติ ปตฺต ปตฺเถนฺโตป อย ม ชิณฺณกาเล โปเสสฺสตีติ ปตฺเถติ ธีตร มม กุล วฑฺฒิสฺสตีติ ภริย
มยฺห ปาเท ปริจริสฺสตีติ อฺเป าติมิตฺตพนฺธเว ตตกิจฺจวเสน อิติ อตฺตทตฺถเมว สมฺปสฺสนฺโต โลโก ปร ปยายตีติ ฯ
อย หิ เทวิยา อธิปฺปาโย ฯ
อถ ราชา จินฺเตสิ อย มลฺลิกา กุสลา ปณฺฑติ า
นิปุณา อตฺตาว เม ปยตโรติ วทติ ฯ มยฺหมฺป อตฺตาว
ปยตโร หุตฺวา อุปฏาติ หนฺทาห อิมมตฺถ สตฺถุ อาโรเจสฺสามิ
ยถา จ เม สตฺถา พฺยากริสฺสติ ตถา น ธาเรสฺสามีติ ฯ
เอวมฺปน จินฺเตตฺวา สตฺถุ สนฺติก อุปสงฺกมิตฺวา เอตมตฺถ (๓)
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ยาวาติ. ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. โมกฺขสุขฺจ ปตฺถยนฺติ ฯ
# ๓. ม. ตมตฺถ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปยตรสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๑๓
อาโรเจสิ ฯ เตน วุตฺต อถ โข ราชา ปเสนทิ โกสโล ฯเปฯ
ปยตโรติ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต โลเก สพฺพสตฺตาน อตฺตา ว
อตฺตโน ปยตโรติ รฺา วุตฺตมตฺถ สพฺพโส ชานิตฺวา ตทตฺถทีปน(๑) อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ สพฺพา ทิสา อนุปริคมฺม เจตสาติ สพฺพา
อนวเสสา ทสป ทิสา ปริเยสนวเสน จิตฺเตน อนุคนฺตฺวา ฯ
เนวชฺฌคา ปยตรมตฺตนา กฺวจีติ อตฺตนา อติสเยน ปย อฺ
โกจิ ปุริโส สพฺพุสฺสาเหน ปริเยสนฺโต กฺวจิ กตฺถจิ สพฺพทิสาสุ
เนว อธิคจฺเฉยฺย น ปสฺเสยฺย ฯ เอว ปโย ปุถุ อตฺตา ปเรสนฺติ
เอว กสฺสจิ อตฺตนา ปยตรสฺส อนุปลพฺภนวเสน ปุถุ วิสุ
วิสุ เตส เตส สตฺตาน อตฺตาว ปโย ฯ ตสฺมา น หึเส
ปรมตฺตกาโมติ ยสฺมา เอว สพฺโพป สตฺโต อตฺตาน ปยายติ
อตฺตโน สุขกาโม ทุกฺขปฏิกูโล ตสฺมา อตฺตกาโม อตฺตโน
หิตสุข อิจฺฉนฺโต ปร สตฺต อนฺตมโส กุนถฺ กิปลลฺ ิก อุปาทาย
น หึเส น หเนยฺย น ปาณิเลฑฺฑุทณฺฑาทีหิป วิเหเยฺย ฯ
ปรสฺส หิ อตฺตนา กเต ทุกฺเข ต ตโต สงฺกมนฺต วิย
กาลนฺตเร อตฺตนิ สนฺทิสฺสติ ฯ อย หิ กมฺมาน ธมฺมตาติ ฯ
ปมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. ตทตฺถปริทีปน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๔๑๔
อปฺปายุกสุตฺตวณฺณนา
ทุติเย อจฺฉริย ภนฺเตติ อิทมฺป เมฆิยสุตฺเต วิย
ครหนจฺฉริยวเสน เวทิตพฺพ ฯ ยาว อปฺปายุกาติ ยตฺตก
ปริตฺตายุกา อติอิตฺตรชีวิตาติ อตฺโถ ฯ สตฺตาหชาเตติ สตฺตาเหน(๑)
ชาโต สตฺตาหชาโต ตสฺมึ สตฺตาหชาเต ชาตสฺส สตฺตเม
อหนีติ อตฺโถ ฯ ตุสิต กาย อุปปชฺชตี ิ ตุสิต เทวนิกาย
ปฏิสนฺธิคฺคหณวเสน อุปปชฺชิ ฯ
เอกทิวส กิร เถโร ปจฺฉาภตฺต ทิวาฏาเน นิสินฺโน
ลกฺขณานุพฺยฺชนปฏิมณฺฑิต โสภคฺคปฺปตฺต ทสฺสนานุตฺตริยภูต
ภควโต รูปกายสิรึ สมนิกริตฺวา อโห พุทฺธาน รูปกายสมฺปตฺติ
ทสฺสนียา สมนฺตปาสาทิกา มโนหราติ อุฬาร ปตโิ สมนสฺส
ปฏิสเวเทนฺโต เอว จินฺเตสิ วิชาตมาตุยา นาม วิรโู ปป
ปุตฺโต (๒)สุรูโป วิย มนาโป โหติ สเจ ปน พุทฺธาน มาตา
มหามายา เทวี ธเรยฺย กีทิส นุ โข ตสฺสา ภควโต
รูปทสฺสเน ปติโสมนสฺส อุปฺปชฺเชยฺย มหาชานิ โข มยฺห
มหามาตุ เทวิยา ยา สตฺตาหชาเต ภควติ กาลกตาติ ฯ
เอวมฺปน จินฺเตตฺวา ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา อตฺตโน ปริวิตกฺกติ 
อาโรเจนฺโต ตสฺสา กาลกิริย ครหนฺโต อจฺฉริย ภนฺเตติอาทิมาห ฯ
# ๑. ม. สตฺตาเหน ฯ ๒. สี. สุรูโป ปยมนาโป ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อปฺปายุกสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๑๕
เกจิ ปนาหุ มหาปชาปติ โคตมี ภควนฺต มหตา
อายาเสน ปพฺพชฺช ยาจิตฺวาป ปฏิกขฺ ิตฺตา มยา ปน อุปาเยน
ยาจิโต ภควา อฏครุธมฺมปฏิคฺคหณวเสน ตสฺสา ปพฺพชฺช
อุปสมฺปทฺจ อนุชานิ สา เต ธมฺเม ธมฺเม ปฏิคคฺ เหตฺวา ลทฺธปพฺพชฺชูปสมฺปทา ภควโต ตติย(๑) ปริส อุปฺปาเทตฺวา จตุตฺถาย
ปริสาย ปจฺจโย อโหสิ ฯ สเจ ปน ภควโต ชเนตฺติ มหามายา
เทวี ธเรยฺย เอวเมตา อุโภป (๒) ขตฺติยภคินิโย เอกโต หุตฺวา
อิม สาสน โสเภยฺยย ภควา จ มาตริ พหุมาเนน มาตุคามสฺส สาสเน ปพฺพชฺช อุปสมฺปทฺจ สุเขเนว อนุชาเนยฺย
อปฺปายุกตาย ปนสฺสา กสิเรน นิปฺผนฺนมิทนฺติ อิมินา
อธิปฺปาเยน เถโร ภควโต สนฺติเก อจฺฉริย ภนฺเตติอาทิมาหาติ ฯ ต อการณ ฯ ภควา หิ มาตุยา วา อฺสฺส
วา มาตุคามสฺส อตฺตโน สาสเน ปพฺพชฺช อนุชานนฺโต
ครุกเยว กตฺวา อนุชานาติ น ลหุก จิรฏิติกามตายาติ ฯ
อปเร ปนาหุ ทสพลจตุเวสารชฺชาทิเก อนฺสาธารเณ
อนนฺตาปริมาเณ พุทฺธคุเณ เถโร มนสิกริตฺวา ยา เอว
มหานุภาว นาม โลเก อคฺคปุคฺคล สตฺถาร กุจฺฉินา ทส
มาเส ปริหริ สา พุทฺธมาตา กสฺสจิ ปริจาริกา ภวิสฺสตีติ
อยุตฺตมิท ฯ กสฺมา สตฺถุ คุณานุจฺฉวิกเมเวต ยทิท สตฺตาหชาเต
# ๑. ม. ทุตยิ  ฯ ๒. ม. จุโภป ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๑๖
ภควติ ชเนตฺติ กาล กโรติ กาลกตา จ ตุสิเตสุ อุปฺปชฺชตีติ
อจฺฉริยพฺภูตจิตฺตชาโต หุตฺวา ต อตฺตโน วิมฺหยุปปฺ าท (๑) ภควโต
อาโรเจนฺโต อจฺฉริย ภนฺเตติ อาทิวจน อโวจาติ
สตฺถา ปน ยสฺมา สตฺตาหชาเตสุ โพธิสตฺตมาตุ กาลกิริยา ธมฺมตาสิทฺธิยา ตสฺมา ต ธมฺมต ปริทีเปนฺโต
เอวเมต อานนฺทาติอาทิมาห ฯ สา ปนาย ธมฺมตา ยสฺมา
ยถา สพฺเพ โพธิสตฺตา ปารมิโย ปูเรตฺวา ตุสิตปุเร นิพฺพตฺติตฺวา
ตตฺถ ยาวตายุก ตฺวา อายุปริโยสาเน ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาหิ สนฺนิปติตฺวา อภิสมฺโพธฺยตฺถ(๒) มนุสฺสโลเก ปฏิสนฺธิคฺคหณาย อชฺเฌสิตา กาลทีปเทสกุลานิ วิย ชเนตฺติยา
อายุปริมาณมฺป โอโลเกตฺวา ปฏิสนฺธึ คณฺหนฺติ อยมฺป ภควา
โพธิสตฺตภูโต ตเถว ตุสติ ปุเร ิโต ปฺจ มหาวิโลกนานิ
วิโลเกนฺโต สตฺตทิวสาธิกทสมาสปริมาณ มาตุยา อายุปริมาณ
ปริจฺฉินฺทิตฺวา อย มม ปฏิสนฺธิคฺคหณสฺส กาโล อิทานิ
อุปฺปชฺชิตุ วฏฏตีติ ตฺวาว ปฏิสนฺธึ อคฺคเหสิ ตสฺมา สพฺพโพธิสตฺตาน อาจิณฺณสมาจิณฺณวเสเนว เวทิตพฺพ ฯ เตนาห
ภควา อปฺปายุกา หิ อานนฺท โพธิสตฺตมาตโร โหนฺตีติอาทิ ฯ
ตตฺถ กาล กโรนฺตีติ ยถาวุตฺตอายุปริกฺขเยเนว กาล
กโรนฺติ น วิชาตปจฺจยา ฯ ปจฺฉิมตฺตภาเว หิ โพธิสตฺเตหิ
# ๑. ม. วิตกฺกุปฺปาทน ฯ ๒. ม. อภิสมฺโพธึ ปตฺตุ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อปฺปายุกสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๑๗
วสิตฏาน เจติยฆรสทิส โหติ น อฺเส ปริโภคารห
น จ สกฺกา โพธิสตฺตมาตร อปเนตฺวา อฺ อคฺคมเหสิฏาเน
เปตุนฺติ ตตฺตก เอว โพธิสตฺตมาตุ อายุปฺปมาณ โหติ ตสฺมา
ตทา กาล กโรนฺติ ฯ อิมเมว หิ อตฺถ สนฺธาย มหาโพธิสตฺตา
ปฺจ มหาวิโลกนานิ (๑) กโรนฺติ ฯ
กตรสฺมึ ปน วเย กาล กโรนฺตีติ มชฺฌิมวเย ฯ
ปมวยสฺมึ หิ สตฺตาน อตฺตภาเว ฉนฺทราโค พลวา โหติ
เตน ตทา สฺชาตคพฺภา อิตฺถิโย เยภุยฺเยน คพฺภ อนุรกฺขิตุ
น สกฺโกนฺติ ฯ คเณฺหยฺยย เจ คพฺโภ พหฺวาพาโธ โหติ ฯ
มชฺฌิมวยสฺส ปน เทฺว โกฏาเส อติกฺกมิตฺวา ตติเย โกฏาเส
วตฺถุ วิสท โหติ วิสเท วตฺถุมฺหิ นิพฺพตฺตทารกา อโรคา
โหนฺติ ตสฺมา โพธิสตฺตมาตโร ปมวเย สมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวา
มชฺฌิมวยสฺส ตติเย โกฏาเส วิชายิตฺวา กาล กโรนฺตีติ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต โพธิสตฺตมาตุ อฺเสฺจ
สพฺพสตฺตาน อตฺตภาเว อายุสฺส มรณปริโยสานต วิทิตฺวา
ตทตฺถวิภาวนมุเขน อนวชฺชปฏิปตฺตยิ  อุสฺสาหทีปก อิม อุทาน
อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ เย เกจีติ อนิยมนิทฺเทโส ฯ ภูตาติ นิพพฺ ตฺตา ฯ
ภวิสฺสนฺตีติ อนาคเต นิพฺพตฺติสฺสนฺติ ฯ วาสทฺโท วิกปฺปตฺโถ
# ๑. ม. ปฺจม มหาวิโลกน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๑๘
อปสทฺโท สมฺปณฺฑนตฺโถ ฯ เตน นิพฺพตฺตมาเนป สงฺคณฺหาติ ฯ
เอตฺตาวตา อตีตาทิวเสน ปฏิสนฺธิปริยาปนฺเน (๑) สตฺเต อนวเสสโต
ปริยาทิยติ ฯ อปจ คพฺภเสยฺยกา สตฺตา คพฺภโต นิกฺขนฺตกาลโต
ปฏาย ภูตา นาม ตโต ปุพฺเพ ภวิสฺสนฺติ นาม ฯ
สเสทชูปปาติกา ปฏิสนฺธิจิตฺตโต ปรโต ภูตา นาม ตโต
ปุพฺเพ อุปฺปชฺชิตพฺพภววเสน ภวิสฺสนฺติ นาม ฯ สพฺเพป วา
ปจฺจุปฺปนฺนภววเสน ภูตา นาม ฯ อายตึ ปุนพฺภววเสน
ภวิสฺสนฺติ นาม ขีณาสวา ภูตา นาม ฯ เต หิ ภูตาเอว
น ปุน ภวิสสฺ นฺตีติ ตทฺเ ภวิสฺสนฺติ นาม ฯ
สพฺเพ คมิสฺสนฺติ ปหาย เทหนฺติ สพฺเพ ยถาวุตฺตเภทา สพฺพภวโยนิคติวิฺาณฏิติสตฺตาวาสาทิวเสน จ อเนกเภทภินฺนา สตฺตา เทห อตฺตโน สรีร ปหาย นิกขฺ ิปตฺวา
ปรโลก คมิสฺสนฺติ อเสกฺขา ปน นิพฺพาน ฯ เอตฺถ โกจิ
อจวนธมฺโม นาม นตฺถีติ ทสฺเสติ ฯ ต สพฺพชานึ กุสโล
วิทิตฺวาติ ตเทต สพฺพสฺส สตฺตสฺส ชานึ หานึ มรณ (๒)สพฺพ
วาสฺส สตฺตสฺส หานึ (๒) วินาส ปภงฺคุต กุสโล ปณฺฑิตชาติโก
มรณานุสฺสติวเสน อนิจฺจตามนสิการวเสน(๓) วา ชานิตฺวา ฯ
อาตาปโย พฺรหฺมจริย จเรยฺยาติ วิปสฺสนาย กมฺม กโรนฺโต
# ๑. ม. ติยทฺธปริยาปนฺเน ฯ ๒. ม. สพฺพสฺส วา สตฺตสฺส ชานึ ฯ
# ๓. ม. อนิจฺจตามนสิการเสน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปพุทฺธกุฏิสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๑๙
อาตาปยสงฺขาเตน วีริเยน สมนฺนาคตตฺตา อาตาปโย จตุพฺพิธสมฺมปฺปธานวเสน อารทฺธวีริโย อนวเสสมรณสมติกฺกมนูปาย
มคฺคพฺรหฺมจริย จเรยฺย ปฏิปชฺเชยฺยาติ อตฺโถ ฯ
ทุติยสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
สุปฺปพุทฺธกุฏิสุตฺตวณฺณนา
ตติเย ราชคเห สุปฺปพุทฺโธ นาม กุฏี อโหสีติ
สุปฺปพุทฺธนามโก เอโก ปุริโส ราชคเห อโหสิ ฯ โส จ
[๑] กุฏโรเคน พาฬฺหวิทูสิตคตฺโต(๒) ฯ มนุสสฺ ทลิทฺโทติ ยตฺตกา
ราชคเห มนุสฺสา เตสุ สพฺพทุคฺคโต(๓) ฯ โส หิ สงฺการกูฏวติอาทีสุ มนุสฺเสหิ ฉฑฺฑิตปโลติกขณฺฑานิ สิพฺพิตฺวา ปริทหติ ฯ
กปาล คเหตฺวา ฆรา ฆร คนฺตฺวา ลทฺธอาจามอุจฺฉิฏภตฺตานิ
นิสฺสาย ชีวติ ตมฺป ปุพเฺ พ กตกมฺมปจฺจยา น ยาวทตฺถ
ลภติ ฯ เตน วุตฺต มนุสฺสทลิทฺโทติ ฯ มนุสสฺ กปโณติ มนุสฺเสสุ
ปรมกปณต ปตฺโต ฯ มนุสฺสวราโกติ มนุสฺสาน หีฬิตปริภูตตาย
อติวิย หีโน ฯ มหติยา ปริสายาติ มหติยา ภิกฺขุปริสาย เจว
อุปาสกปริสาย จ ฯ
เอกทิวส กิร ภควา มหาภิกฺขุสฆปริวาโร ราชคห
ปณฺฑาย ปวิสิตฺวา ภิกฺขูน สุลภปณฺฑปาต กตฺวา ปจฺฉาภตฺต
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร กุฏ ีติ ทิสฺสติ ฯ ๒. สี. พาฬฺหวิรูปตคตฺโต ฯ
# ๓. สี. สพฺพตฺตโต ทุกฺขิโต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๒๐
ปณฺฑปาตปฺปฏิกฺกนฺโต กติปยภิกฺขุปริวาโร นิกฺขนฺโต เยหิ ทาน
ทินฺน เตส อุปาสกาน อวเสสภิกฺขูนฺจ อาคมน อาคมยมาโน
อนฺโตนคเรเยว อฺตรสฺมึ รมณีเย ปเทเส อฏาสิ ฯ ตาวเทว
ภิกฺขู ตโต ตโต อาคนฺตฺวา ภควนฺต สมฺปริวาเรสุ(๑) อุปาสกาป
อนุโมทน สุตฺวา วนฺทิตฺวา นิวตฺติสฺสามาติ ภควนฺต อุปสงฺกมึสุ
มหาสนฺนิปาโต อโหสิ ฯ ภควา นิสที นาการ ทสฺเสสิ ฯ ตาวเทว
พุทฺธารห อาสน ปฺาเปสส ฯ อถ ภควา อสีตฺยานุพฺยฺชนปฏิมณฺฑิเตหิ ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขเณหิ วิโรจมานาย พฺยามปฺปภาปริกฺเขปสมุชฺชลาย นีลปตโลหิโตทาตมฺเชฏปภสฺสราน
วเสน ฉพฺพณฺณา พุทฺธรสิโย วิสฺสชฺเชนฺติยา อนุปมาย รูปกายสิริยา สกลเมว ต ปเทส โอภาเสนฺโต ตาราคณปริวุโต วิย
ปุณฺณจนฺโท ภิกฺขุคณปริวุโต ปฺตฺตวรพุทฺธาสเน(๒) นิสีทติ ฺวา
มโนสิลาตเล เกสรสีโห วิย สีหนาท นทนฺโต กรวีกรุตมฺชุนา
พฺรหฺมสฺสเรน ธมฺม เทเสติ ฯ
ภิกฺขูป โข อปฺปจฺฉา สนฺตุฏา ปวิวิตฺตา อสสฏา
อารทฺธวีริยา ปหิตตฺตา โจทกา ปาปครหิโน วตฺตาโร
วจนกฺขมา สีลสมฺปนฺนา สมาธิสมฺปนฺนา ปฺาสมฺปนฺนา
วิมุตฺติสมฺปนฺนา วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺนา เมฆวณฺณ ปสุกูลจีวร ปารุปตฺวา สุวมฺมิกา (๓) วิย คนฺธหตฺถิโน ภควนฺต
# ๑. ม. ปริวาเรสุ ฯ ๒. ม. ปฺตฺตวร... ฯ ๓. สี. ม. สุวมฺมิตา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปพุทฺธกุฏิสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๒๑
ปริวาเรตฺวา โอหิตโสตา ธมฺม สุณนฺติ ฯ อุปาสกาป สุทฺธวตฺถนิวตฺถา สุทฺธุตฺตราสงฺคา ปุพฺพณฺหสมย มหาทานานิ
ปวตฺเตตฺวา คนฺธมาลาทีหิ ภควนฺต ปูเชตฺวา วนฺทิตฺวา
ภิกฺขุสฆสฺส นิปจฺจการ ทสฺเสตฺวา ภควนฺต ภิกฺขุสฆฺจ
ปริวาเรตฺวา สยตหตฺถปาทา โอหิตโสตา สกฺกจฺจ ธมฺม
สุณนฺติ ฯ เตน วุตฺต เตน โข ปน สมเยน ภควา
มหติยา ปริสาย ปริวุโต ธมฺม เทเสนฺโต นิสินโฺ น โหตีติ ฯ
สุปฺปพุทฺโธ ปน ชิฆจฺฉาทุพฺพลฺยปเรโต ฆาสปริเยสน
จรมาโน อนฺตรวีถึ โอติณฺโณ ทูรโตว ต มหาชนสนฺนิปาต
ทิสฺวา กินฺนุ โข อย มหาชนกาโย สนฺนิปติโต อทฺธา
เอตฺถ โภชน ทียติ มฺเ อปฺเปวนาเมตฺถ คเตน (๑) กิฺจิ
ขาทนีย วา โภชนีย วา ลทฺธุ สกฺกาติ สฺชาตาภิลาโส
ตตฺถ คนฺตฺวา อทฺทส ภควนฺต ปาสาทิก ทสฺสนีย(๒) ปสาทนีย อุตฺตมทมถสมถมนุปฺปตฺต ทนฺต คุตฺต ยตินทฺ ฺริยสมนฺนาคต(๓) ตาย
ปริสาย ปริวตุ  ธมฺม เทเสนฺต ทิสฺวาน ปุริมชาติสมฺภตาย(๔)
ปริปกฺกาย อุปนิสฺสยสมฺปตฺติยา โจทิยมาโน ยนฺนูนาหมฺป
ธมฺม สุเณยฺยนฺติ ปริสปริยนฺเต นิสีทิ ฯ ต สนฺธาย วุตฺต
อทฺทสา โข สุปฺปพุทฺโธ กุฏี ฯเปฯ ตตฺเถว เอกมนฺต นิสีทิ
# ๑. สี. คเต ฯ ๒. สี. ปสาทนีย ฯ ม. ทสฺสนีย ปสาทนีย ฯ
# ๓. ม. สนฺตินฺทฺริย สุสมาหิต ฯ ๔. ม. ปุริมชาติสมฺภตาย ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๒๒
อหมฺป ธมฺม โสสฺสามีติ ฯ
สพฺพาวนฺตนฺติ สพฺพวตึ(๑) หีนาทิสพฺพปุคฺคลวต ตตฺถ
กิฺจิป อเสเสตฺวาติ(๒) อตฺโถ ฯ สพฺพวนฺตนฺติป ปนฺติ ฯ เจตสาติ
พุทฺธจกฺขุสมฺปยุตฺตจิตฺเตน ฯ จิตฺตสีเสน หิ าณ นิทฺทิฏ
ตสฺมา อาสยานุสยาเณน อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาเณน จาติ
อตฺโถ ฯ เจโต ปริจฺจ มนสากาสีติ ตสฺสา ปริสาย จิตฺต
ปจฺเจก ปริจฺฉินฺทิตฺวา มนสิ อกาสิ เต โวโลเกสิ ฯ ภพฺโพ
ธมฺม วิฺาตุนฺติ มคฺคผลธมฺม อธิคนฺตุ สมตฺโถ อุปนิสฺสยสมฺปนฺโนติ อตฺโถ ฯ เอตทโหสีติ อย สุปฺปพุทฺโธ กิฺจาป
ตครสิขิมฺหิ ปจฺเจกพุทฺเธ อปรชฺฌิตฺวา อีทิโส ชาโต มคฺคผลูปนิสฺสโย ปนสฺส ปสุปฏิจฺฉนฺนสุวณฺณนิกฺข วิย อนฺโตเยว (๓)
วิชฺโชตติ ตสฺมา สุวิฺาปโยติ อิท อโหสิ ฯ เตนาห อย
โข อิธ ภพฺโพ ธมฺม วิฺาตุนฺติ ฯ
อนุปุพพฺ ิกถนฺติ ทานานนฺตร สีล สีลานนฺตร สคฺค
สคฺคานนฺตร มคฺคนฺติ เอว อนุปฏิปาฏิกถ ฯ ภควา หิ ปม
เหตุนา สทฺธึ อสฺสาท (๔) ทสฺเสตฺวา ตโต สตฺเต วิเวเจตุ
นานานเยหิ อาทีนว ปกาเสตฺวา อาทีนวสวเนน สวิคฺคหทยาน
เนกฺขมฺมคุณวิภาวนมุเขน จ วิวฏฏ ทสฺเสติ ฯ
ทานกถนฺติ อิท ทาน นาม สุขาน นิทาน สมฺปตฺตีน
# ๑. ม. สพฺพาวตึ ฯ ๒. ม. อนวเสเสตฺวาติ ฯ ๓. ม.อนฺโตหทเยเยว ฯ
# ๔. สี. สคฺค ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปพุทฺธกุฏิสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๒๓
มูล โภคาน ปติฏา วิสมคตสตฺตาน (๑) ตาณ เลณ คติ ปรายน
อิธโลกปรโลเกสุ ทานสทิโส อวสฺสโย ปติฏา อาลมฺพน ตาณ
เลณ คติ ปรายน นตฺถิ ฯ อิท หิ อวสยฏเน รตนมยสีหาสนสทิส ปติฏานฏเน มหาปวิสทิส อาลมฺพนฏเน
อาลมฺพนรชฺชุสทิส ทุกฺขนิตฺถรณฏเน นาวาสทิส สมสฺสาสนฏเน สงฺคามสูโร ภยปริตฺตาณฏเน สุปริขาปริกฺขิตฺตนคร มจฺเฉรมลาทีหิ อนุปลิตฺตฏเน ปทุม เตส นิทฺทหนฏเน
ชาตเวโท ทุราสทฏเน อาสีวิโส อสนฺตาสฏเน สีโห
พลวนฺตฏเน หตฺถี อภิมงฺคลสมฺมตฏเน เสตอุสโภ เขมนฺตภูมิสมฺปาปนฏเน วลาหโก อสฺสราชา ฯ ทาน หิ โลเก
รชฺชสิรึ เทติ จกฺกวตฺติสมฺปตฺตึ เทติ(๒) สกฺกสมฺปตฺตึ มารสมฺปตฺตึ
พฺรหฺมสมฺปตฺตึ สาวกปารมีาณ ปจฺเจกโพธิาณ สมฺมาสมฺโพธิาณ เทตีติ เอวมาทิทานคุณปฏิสยุตฺตกถ ฯ
ยสฺมา ปน ทาน เทนฺโต สีล สมาทาตุ สกฺโกติ
ตสฺมา ทานกถานนฺตร สีลกถ กเถสิ ฯ สีลกถนฺติ สีล นาเมต
สตฺตาน อวสฺสโย(๓) ปติฏา อาลมฺพน ตาณ เลณ คติ
ปรายน ฯ อิธโลกปรโลกสมฺปตฺตีน หิ สีลสทิโส อวสฺสโย
ปติฏา อาลมฺพน ตาณ เลณ คติ ปรายน นตฺถิ สีลสทิโส(๔)
# ๑. ม. วิสมคตสฺส ฯ ๒. ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. อปสฺสโย ฯ ๔. ม. สีลาลงฺการสทิโส ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๒๔
อลงฺกาโร สีลปุปฺผสทิส ปุปฺผ สีลคนฺธสทิโส คนฺโธ นตฺถิ
สีลาลงฺกาเรน หิ อลงฺกต สีลกุสุมปฬนฺธิต สีลคนฺธานุลิตฺต
สเทวโก โลโก โอโลเกนฺโต ติตฺตึ น คจฺฉตีติ เอวมาทิสีลคุณปฏิสยุตฺตกถ ฯ
อิทมฺปน สีล นิสฺสาย อย สคฺโค ลพฺภตีติ ทสฺเสตุ
สีลานนฺตร สคฺคกถ กเถสิ ฯ สคฺคกถนฺติ สคฺโค นาม อิฏโ
กนฺโต มนาโป นิจฺจเมตฺถ กีฬา นิจฺจ สมฺปตฺติโย ลพฺภนฺติ
จาตุมฺมหาราชิกา เทวา นวุติวสฺสสสตสหสฺสานิ ทิพฺพสุข ทิพฺพสมฺปตฺตึ ปฏิลภนฺติ ตาวตึสา ติสฺโส วสฺสโกฏิโย สฏิฺจ(๑)
วสฺสสตสหสฺสานีติ เอวมาทิ สคฺคคุณปฺปฏิสยุตฺตกถ ฯ สคฺคสมฺปตฺตึ
เถนฺตาน หิ พุทฺธาน มุข นปฺปโหติ ฯ วุตฺตมฺป เจต อเนกปริยาเยน โข อห ภิกฺขเว สคฺคกถ กเถยฺยนฺติอาทิ ฯ (๒) เอว
เหตุนา สทฺธึ สคฺคกถาย (๓) ปโลภิตฺวา ปุน หตฺถึ อลงฺกริตฺวา
ตสฺส โสณฺฑ ฉินฺทนฺโต วิย อยมฺป สคฺโค อนิจฺโจ อทฺธุโว
น เอตฺถ ฉนฺทราโค กาตพฺโพติ ทสฺสนตฺถ อปฺปสฺสาทา กามา
พหุทุกฺขา พหุปายาสา อาทีนโว เอตฺถ ภิยฺโยติอาทินา (๔) นเยน
กามาน อาทีนว โอการ สงฺกิเลส กเถสิ ฯ
ตตฺถ อาทีนวนฺติ โทส ฯ โอการนฺติ ลามกสภาว อเสฏเหิ
# ๑. ม. สฏิ จ ฯ ๒. ม. อุ. ๑๔/๔๘๘/๓๒๔ ฯ
# ๓. สี. ม. สคฺคกถาย ฯ ๔. ม. มู. ๑๒/๒๑๑,๒๗๔/๑๘๐,๒๖๒ ฯ
# ม. ม. ๑๓/๕๓/๔๕ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปพุทฺธกุฏิสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๒๕
เสวิตพฺพ เสฏเหิ น เสวิตพฺพ นิหีนสภาวนฺติ อตฺโถ ฯ
สงฺกิเลสนฺติ เตหิ สตฺตาน สสาเร สงฺกิลิสฺสน ฯ เตเนวาห (๑)
กิลิสฺสนฺติ วต โภ สตฺตาติ ฯ (๒)
เอว กามาทีนเวน ตชฺเชตฺวา เนกฺขมฺเม อานิสส ปกาเสสิ
ปพฺพชฺชาย ฌานาทีสุ จ คุณ ทีเปสิ วณฺเณสิ ฯ
กลฺลจิตฺตนฺติอาทีสุ กลฺลจิตฺตนฺติ กมฺมฺจิตฺต (๓)เหฏา
ปวตฺติตเทสนาย อสฺสทฺธิยาทีน จิตฺตโทสาน วิคตตฺตา อุปริเทสนาย ภาชนภาวูปคมเนน กมฺมนิยจิตฺต กมฺมกฺขมจิตฺตนฺติ
อตฺโถ ฯ ทิฏ ิมานาทิสงฺกิเลสวิคเมน มุทุจิตฺต ฯ กามจฺฉนฺทาทิวิคเมน วินีวรณจิตฺต ฯ สมฺมาปฏิปตฺติยา อุฬารปตปิ าโมชฺชโยเคน
อุทคฺคจิตฺต ฯ ตตฺถ สทฺธาสมฺปตฺติยา(๔) ปสนฺนจิตฺต ฯ ยถา ภควา
อฺาสีติ สมฺพนฺโธ ฯ
อถวา กลฺลจิตฺตนฺติ(๕) กามจฺฉนฺทวิคเมน อโรคจิตฺต ฯ
มุทุจิตฺตนฺติ พฺยาปาทวิคเมน เมตฺตาวเสน อกถินจิตฺต ฯ วินีวรณจิตฺตนฺติ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจวิคเมน อวิกฺขิปนโต น ปหิตจิตฺต ฯ
อุทคฺคจิตฺตนฺติ ถินมิทฺธวิคเมน สมฺปคฺคหวเสน อลีนจิตฺต ฯ
ปสนฺนจิตฺตนฺติ วิจิกิจฺฉาวิคเมน สมฺมาปฏิปตฺติยา อธิมุตฺตจิตฺต ฯ
อถาติ ปจฺฉา ฯ สามุกฺกสิกาติ สาม อุกฺกสิกา อตฺตนา ว
# ๑. ม. เตนาห ฯ ๒. ม. ม. ๑๓/๕๓๐/๔๘๔ ฯ
# ๓. ม. กมฺมนิยจิตฺต ฯ ๔. สี. หฏปหฏสมฺปตฺติยา ฯ
# ๕. ม. กลฺลจิตฺตนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๒๖
อุทฺธริตฺวา คหิตา สยมฺภูาเณน สาม ทิฏา (๑) อฺเส
อสาธารณาติ อตฺโถ ฯ กา [๒] ปน สาติ อริยสจฺจเทสนา ฯ
เตเนวาห ทุกฺข สมุทย นิโรธ มคฺคนฺติ ฯ อิท หิ สจฺจาน
สรูปทสฺสน ตสฺมา อิมสฺมึ าเน อริยสจฺจานิ กเถตพฺพานิ
ตานิ สพฺพาการโต วิตฺถาเรน วิสุทฺธิมคฺเค (๓) วุตฺตานีติ ตตฺถ
วุตฺตนเยเนว (๔) เวทิตพฺพานิ ฯ
เสยฺยถาปติอาทินา อุปมาวเสน สุปฺปพุทฺธสฺส กิเลสปฺปหาน อริยมคฺคุปฺปาทฺจ ทสฺเสติ ฯ อปคตกาฬกนฺติ วิคตกาฬก ฯ สมฺมเทวาติ สุฏุเยว ฯ รชนนฺติ นีลปตโลหิตมฺเชฏาทิรงฺคชาต ฯ ปฏิคฺคเณฺหยฺยาติ คเณฺหยฺย ปภสฺสร
ภเวยฺย ฯ ตสฺมึเยว อาสเนติ ตสฺสเยว นิสชฺชาย ฯ เอเตนสฺส
ลหุวิปสฺสนกตา ติกฺขปฺตา สุขาปฏิปทาขิปฺปาภิฺตา จ
ทสฺสิตา โหนฺติ ฯ วิรช วีตมลนฺติ อปายคมนียราครชาทีน
อภาเวน วิรช อนวเสสทิฏิวิจิกิจฺฉามลาปคเมน วีตมล ฯ
ปมมคฺควชฺฌกิเลสรชาภาเวน วา วิรช ปฺจวิธทุสฺสีลฺยมลาปคเมน วีตมล ฯ ธมฺมจกฺขุนฺติ โสตาปตฺติมคฺโค อธิปฺเปโต ฯ
ตสฺส อุปฺปตฺติอาการทสฺสนตฺถ ยงฺก
ิ ฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต
นิโรธมฺมนฺติ วุตฺต ฯ ต หิ นิโรธ อารมฺมณ กตฺวาป กิจฺจ# ๑. กตฺถจิ. นิทฺทฏิ า ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ฯ
# ๓. วิสุทฺธมิ คฺค. ๓/๓๖ ฯ ๔. ม. วุตฺตนเยน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปพุทฺธกุฏิสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๒๗
วเสน เอว สงฺขตธมฺเม ปฏิวิชฺฌนฺต (๑) อุปฺปชฺชติ ฯ ตตฺริท อุปมาสสนฺทน วตฺถ วิย จิตฺต ทฏพฺพ วตฺถสฺส อาคนฺตุกมเลหิ
กิลิฏภาโว วิย จิตฺตสฺส ราคาทิมเลหิ สงฺกิลิฏภาโว โธวนผลก วิย อนุปุพฺพิกถา อุทก วิย สทฺธา อุทเกน เตเมตฺวา
เตเมตฺวา โคมยขาเรหิ กาฬเก สมฺมทฺทิตฺวา วตฺถสฺส โธวนปฺปโยโค วิย สทฺธาสลิเลน เตเมตฺวา(๒) สติสมาธิปฺาหิ โทเส สิถิเล กตฺวา สทฺธาทิวิธินา (๓) จิตฺตสฺส โสธเน
วีริยารมฺโภ เตน ปโยเคน วตฺถกาฬกาปคโม วิย วีริยารมฺเภน
กิเลสวิกฺขมฺภน รงฺคชาต วิย อริยมคฺโค เตน สุทฺธสฺส
วตฺถสฺส ปภสฺสรภาโว วิย วิกฺขมฺภิตกิเลสสฺส จิตตฺ สฺส มคฺเคน
ปริโยทาปนนฺติ ฯ
เอวมฺปน สุปฺปพุทฺโธ ปริสปริยนฺเต นิสินฺโน ธมฺมเทสน
สุตฺวา โสตาปตฺติผล ปตฺวา อตฺตนา ปฏิลทฺธคุณ สตฺถุ
อาโรเจตุกาโม ปริสมชฺฌ โอคาหิตุ อวิสหนฺโต มหาชนสฺส
สตฺถาร วนฺทิตฺวา อนุคนฺตฺวา นิวตฺตกาเล ภควติ วิหาร
คเต สยมฺป วิหาร อคมาสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ สกฺโก เทวราชา
อย สุปฺปพุทโฺ ธ กุฏี อตฺตนา สตฺถุ สาสเน ปฏิลทฺธคุณ
ปากฏ กาตุกาโมติ ตฺวา วีมสิสฺสามิ นนฺติ คนฺตวฺ า อากาเส
ิโต เอตทโวจ สุปฺปพุทฺธ ตฺว มนุสสฺ ทลิทฺโท มนุสฺสกปโณ
# ๑. ม. ปฏิวิชฺฌนฺต ฯ ๒. ม. เอกเมว ปท ทิสสฺ ติ ฯ
# ๓. ม. สทฺธาทิวิธินา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๒๘
มนุสฺสวราโก อห เต อปริมิต ธน ทสฺสามิ พุทฺโธ
น พุทฺโธ ธมฺโม น ธมฺโม สงฺโฆ น สงฺโฆ อลมฺเม
พุทฺเธน อล เม ธมฺเมน อล เม สงฺเฆนาติ วเทหีติ ฯ อถ
น โส อาห โกสิ ตฺวนฺติ ฯ อห สกฺโก เทวราชาติ ฯ
อนฺธพาล อหิริก ตฺว มยา สทฺธึ กเถตุ น ยุตฺตรูโป โย
ตฺว เอว อวตฺตพฺพ วเทสิ อปจ ม ตฺว ทุกฺขโต ทลิทฺโท
กปโณติ กสฺมา วเทสิ นนุ อห โลกนาถสฺส โอรสปุตฺโต
เนวาห ทุคฺคโต น ทลิทโฺ ท น กปโณ อถ โข สุขปฺปตฺโต
ปรเมน สุเขน อปาหมสฺมิ มหทฺธโนติ วตฺวา อาห
สทฺธาธน สีลธน หิรโิ อตฺตปฺปย ธน
สุตธนฺจ จาโค จ ปฺา เว สตฺตม ธน ฯ
ยสฺส เอเต ธนา อตฺถิ อิตฺถิยา ปุริสสฺส วา
อทลิทฺโทติ ต อาหุ อโมฆ ตสฺส ชีวิตนฺติ (๑)
ตสฺสิมานิ เม สตฺต อริยธนานิ สนฺติ ฯ เยส หิ อิมานิ
ธนานิ สนฺติ น [๒] เตฺวว เต พุทฺเธหิ วา ปจฺเจกพุทฺเธหิ วา
ทลิทฺทาติ วุจฺจนฺตีติ ฯ
สกฺโก ตสฺส กถ สุตฺวา ต อนฺตรามคฺเค โอหาย สตฺถุ
สนฺติก คนฺตฺวา สพฺพนฺต (๓)วจนปฏิวจนฺจ สตฺถุ อาโรเจสิ ฯ
อถ น ภควา อาห น โข สกฺก สกฺกา ตาทิสาน
# ๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๕/๔ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เตฺววาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. วจน ปฏิวจนฺจ อาโรเจสิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปพุทฺธกุฏิสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๒๙
สเตนป สหสฺเสนป สุปปฺ พุทฺธ กุฏึ พุทฺโธ น พุทฺโธ ธมฺโม
น ธมฺโม สงฺโฆ น สงฺโฆติ กถาเปตุนฺติ ฯ สุปฺปพุทฺโธป
โข กุฏี สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา สตฺถารา กตปฏิสนฺถาโร
อตฺตนา ปฏิลทฺธคุณ อาโรเจสิ ฯ เตน วุตฺต อถ โข
สุปฺปพุทฺโธ กุฏี ทิฏธมฺโม ปตฺตธมฺโมติอาทิ ฯ (๑)
ตตฺถ ทิฏธมฺโมติ ทิฏโ อริยสจฺจธมฺโม เอเตนาติ ทิฏ ธมฺโม ฯ เสสปเทสุป เอเสว นโย ฯ ตตฺถ ทิฏธมฺโมติ วตฺวา(๒)
สามฺวจโน (๓) ธมฺมสทฺโท ฯ ทสฺสน นาม าณทสฺสนโต
อฺมฺป อตฺถีติ ตนฺนิวตฺตนตฺถ ปตฺตธมฺโมติ วุตฺต ฯ ปตฺติ จ (๔)
าณสมฺปตฺติโต อฺาป วิชชฺ ตีติ ตโต วิเสสนตฺถ วิทิตธมฺโมติ วุตตฺ  ฯ สา ปนาย วิทิตธมฺมตา ธมฺเมสุ เอกเทเสนาป
โหตีติ (๕)นิปฺปเทสวเสน ต(๕) ทสฺเสตุ ปริโยคาฬฺหธมฺโมติ วุตฺต ฯ
เตนสฺส ยถาวุตฺต สจฺจาภิสมฺโพธึเยว (๖) ทีเปติ ฯ มคฺคาณ หิ
เอกาภิสมยวเสน ปริฺาทิกิจฺจ สาเธนฺต นิปฺปเทเสนป ปริฺเยฺยธมฺม(๗) สมนฺตโต โอคาฬฺห นาม โหติ น ตทฺาณ ฯ
เตน วุตฺต ทิฏโ อริยสจฺจธมฺโม เอเตนาติ ทิฏธมฺโมติ ฯ
เตเนวาห ติณฺณวิจิกิจฺโฉติอาทิ ฯ
# ๑. ม. ทิฏ ธมฺโมติอาทิ ฯ ๒. สี. ม. เจตฺถ ฯ
# ๓. สี. สามฺวจเน ฯ ๔. สี. ปตฺตธมฺโม จ ฯ
# ๕. ม. นิปฺปเทสโต วิทิตภาว ฯ ๖. สี. ม. เตนสฺส ยถาวุตฺต
# สจฺจาภิสมฺโพธเยว ฯ ๗. ม. ปริเยฺยธมฺม ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๓๐
ตตฺถ ปฏิภยกนฺตารสทิสา (๑) โสฬสวตฺถุกา จ อฏวตฺถุกา
จ ติณฺณา วิจิกิจฺฉา เอเตนาติ ติณฺณวิจิกิจฺโฉ ฯ ตโตเอว
ปวตฺติอาทีสุ เอว นุ โข น นุ โขติ เอว ปวตฺติตา วิคตา
สมุจฺฉินฺนา กถกถา เอตสฺสาติ วิคตกถกโถ ฯ สารชฺชกราน
ปาปธมฺมาน ปหีนตฺตา ตปฺปฏิปกฺเขสุ จ สีลาทิคุเณสุ
สุปติฏิตตฺตา เวสารชฺช วิสารทภาว เวยฺยตฺติย ปตฺโตติ
เวสารชฺชปฺปตฺโต ฯ นาสฺส ปโร ปจฺจโย น ปรสฺส สทฺธาย
เอตฺถ วตฺตตีติ อปรปฺปจฺจโย ฯ สตฺถุ(๒) สาสเน(๒) ฯ
อภิกฺกนฺต ภนฺเตติอาทีสุ(๓) กิฺจาป อย อภิกฺกนฺตสทฺโท
ขยสุนฺทราภิรูปพฺภนุโมทนาทีสุ อเนเกสุ อตฺเถสุ ทิสฺสติ
อิธ ปน อพฺภนุโมทเน ทฏพฺโพ ฯ เตเนว โส ปสาทวเสน
ปสสาวเสน จ ทฺวิกฺขตฺตุ วุตฺโต สาธุ สาธุ ภนฺเตติ วุตฺต
โหติ ฯ อภิกฺกนฺตนฺติ วา อภิกฺกนฺต อติอิฏ อติมนาป
 อติสุนฺทรนฺติ อตฺโถ ฯ ตตฺถ เอเกน อภิกฺกนฺตสทฺเทน ภควโต
เทสน โถเมติ เอเกน อตฺตโน ปสาท ฯ
อย เหตฺถ อธิปฺปาโย อภิกฺกนฺต ภนฺเต ยทิท ภควโต
ธมฺมเทสนา อภิกฺกนฺต ภนฺเต [๔] ภควโต ธมฺมเทสน อาคมฺม
มม ปสาโทติ ฯ ภควโต เอว วา วจน อภิกฺกนฺต โทสนาสนโต
# ๑. สี. โจรกนฺตารสทิสา ฯ ม. ปฏิภยกนฺตารสทิสา ฯ
# ๒. ม. กตฺถาติ อาห สตฺถุสาสเนติ ฯ ๓. ม. อภิกฺกนฺตนฺติอาทีสุ ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ยทิทนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปพุทฺธกุฏิสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๓๑
อภิกฺกนฺต คุณาธิคมนโต ตถา สทฺธาวหนโต (๑) ปฺาชนนโต
สาตฺถโต ฯ สพฺยฺชนโต อุตฺตานปทโต คมฺภีรตฺถโต
กณฺณสุขโต หทยงฺคมโต อนตฺตุกฺกสนโต อปรวมฺภนโต
กรุณาสีตลโต อาปาถรมณียโต วิมทฺทกฺขมโต สุยฺยมานสุขโต
วีมสิยมานหิตโตติ เอวมาทินเยหิ โถเมนฺโต ปททฺวย อาห ฯ
ตโต ปรมฺป จตูหิ อุปมาหิ เทสนเยว โถเมติ ฯ ตตฺถ
นิกฺกุชฺชิตนฺติ อโธมุขฏปต เหฏามุขชาต วา ฯ อุกฺกุชฺเชยฺยาติ
อุปริมุข กเรยฺย ฯ ปฏิจฺฉนฺนนฺติ ติณปณฺณาทิฉาทิต ฯ วิวเรยฺยาติ
อุคฺฆาเฏยฺย ฯ มูฬฺหสฺสาติ ทิสามูฬฺหสฺส ฯ มคฺค อาจิกฺเขยฺยาติ
หตฺเถ คเหตฺวา เอส มคฺโคติ มคฺค อุปทิเสยฺย ฯ อนฺธกาเรติ
จตุรงฺคสมนฺนาคเต ตมสิ (๒)ฯ อย ตาว ปทตฺโถ ฯ
อยมฺปน อธิปฺปายโยชนา ยถา โกจิ นิกฺกชุ ฺชติ 
อุกฺกุชฺเชยฺย เอว สทฺธมฺมวิมุข อสทฺธมฺเม ปติต(๓) ม อสทฺธมฺมา
วุฏาเปนฺเตน ยถา ปฏิจฺฉนฺน วิวเรยฺย เอว กสฺสปสฺส
ภควโต สาสนนฺตรธานโต ปฏาย มิจฺฉาทิฏิคหนปฏิจฺฉนฺน
สาสน วิวเรนฺเตน(๔) ยถา มูฬฺหสฺส มคฺค อาจิกฺเขยฺย เอว
กุมฺมคฺคมิจฺฉามคฺคปฏิปนฺนสฺส เม สคฺคโมกฺขมคฺค อาวิกโรนฺเตน
ยถา อนฺธกาเร เตลปชฺโชต ธาเรยฺย เอว โมหนฺธกาเร
# ๑. ม. สทฺธาวฑฺฒนโต ฯ ปปฺจสูทนี. ๑/๒๒๑ สทฺธาชนนโต ฯ
# ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. ปติฏิต ฯ ๔. ม. วิวรนฺเตน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๓๒
นิมุคฺคสฺส เม พุทฺธาทิรตนรูปานิ อปสฺสโต ตปฺปฏิจฺฉาทกโมหนฺธการวิทฺธสนเทสนาปชฺโชตธารเณน ภควตา นานานเยหิ
ปกาสิตตฺตา อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต ฯ
เอว เทสน โถเมตฺวา ตาย เทสนาย รตนตฺตเย
ปสนฺนจิตฺโต ปสนฺนาการ กโรนฺโต เอสาหนฺติอาทิมาห ฯ ตตฺถ
เอสาหนฺติ เอโส อห ฯ ภควนฺต สรณ คจฺฉามีติ ภควา
เม สรณ ปรายน อฆสฺส ฆาตา หิตสฺส วิธาตาติ อิมินา
อธิปฺปาเยน ภควนฺต คจฺฉามิ ภชามิ เอว วา ชานามิ พุชฺฌามีติ ฯ
วา(๒) ฯ เยส หิ ธาตูน คติ อตฺโถ พุทฺธิป เตส อตฺโถ ฯ
ธมฺมนฺติ อธิคตมคฺเค สจฺฉิกตนิโรเธ ยถานุสิฏ ปฏิปชฺชมาเน
จตูสุ อปาเยสุ อปตมาเน ธาเรตีติ ธมฺโม ฯ โส อตฺถโต
อริยมคฺโค เจว นิพฺพานฺจ ฯ วุตฺตเฺหต
ยาวตา ภิกฺขเว ธมฺมา สงฺขตา อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค
เตส อคฺคมกฺขายตีติ (๓)
ยาวตา ภิกฺขเว ธมฺมา สงฺขตา วา อสงฺขตา วา
วิราโค เตส อคฺคมกฺขายตีติ (๔) จ ฯ
นเกวลฺจ อริยมคฺโค เจว นิพพฺ านฺจ อปจ โข
อริยผเลหิ สทฺธึ ปริยตฺติธมฺโมป ฯ วุตฺตเฺหต
# ๑. ตาตา ฯ ๒. ม. เอว วา ชานามิ พุชฌ
ฺ ามีติ ฯ
# ๓. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๔/๔๔ ฯ ๔. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๗๐/๒๙๘ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปพุทฺธกุฏิสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๓๓
ราควิราคมเนชมโสก
ธมฺมมสงฺขตมปฺปฏิกูล
มธุรมิม ปคุณ สุวิภตฺต
ธมฺมมิม สรณตฺถมุเปหีติ ฯ (๑)
เอตฺถ หิ ราควิราคนฺติ มคฺโค วุตฺโต ฯ อเนชมโสกนฺติ
ผล ฯ อสงฺขตนฺติ นิพฺพาน ฯ อปฺปฏิกูล มธุรมิม ปคุณ
สุวิภตฺตนฺติ ปริยตฺติธมฺโม วุตฺโต ฯ
ภิกฺขุสฆนฺติ ทิฏิสีลสามฺเน สหต อฏอริยปุคฺคลสมูห ฯ เอตฺตาวตา สุปฺปพุทฺโธ ตีณิ สรณคมนานิ
ปฏิเวเทสิ ฯ
อุปาสก ม ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณ
คตนฺติ อชฺชตคฺเคติ อาทึ กตฺวา ฯ อชฺชทคฺเคติป
ปาโ ตตฺถ ทกาโร ปทสนฺธิกโร อชฺช อคฺเค อชฺช
อาทึ กตฺวาติ อตฺโถ ฯ ปาณุเปตนฺติ ปาเณหิ อุเปต ยาว
เม ชีวิต ปวตฺตติ ตาว อุเปต อนฺสตฺถุก ตีหิ สรณคมเนหิ สรณ คต รตนตฺตยสฺส อุปาสนโต อุปาสก กปฺปย การก ม ภควา อุปธาเรตุ ชานาตูติ อตฺโถ ฯ อิมสฺส จ
สรณคมน อริยมคฺคาธิคเมเนว นิปฺผนฺน อชฺฌาสยมฺปน
อาวิกโรนฺโต เอวมาห ฯ
# ๑. ขุ. วิมาน. ๒๖/๕๓/๙๔ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๓๔
ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวาติ ภควโต วจน
จิตฺเตน อภินนฺทิตฺวา ตเมว อภินนฺทิตภาว ปกาเสนฺโต
วุตฺตนเยน วาจาย อนุโมทิตฺวา ฯ อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา
ปกฺกามีติ ต ภควนฺต ปฺจปติฏิเตน วนฺทิตฺวา ติกฺขตฺตุ
ปทกฺขิณ กตฺวา สตฺถุ คุณนินฺนจิตฺโต ยาว ทสฺสนวิสยสมติกฺกมา ภควนฺตเยว เปกฺขมาโน ปฺชลิโก นมสฺสมาโน
ปกฺกามิ ฯ
ปกฺกนฺโต น (๑) กุฏโรคาภิภเวน ฉินฺนหตฺถปาทงฺคุลิ
อุกฺการคตฺโต สมนฺตโต วิสฺสนฺทมานาสโว กณฺฑปุ ฏิปฬิโต (๒) อสุจิ
ทุคฺคนฺโธ เชคุจฺฉตโม ปรมการฺุต ปตฺโต นาย กาโย อิมสฺส
อจฺจนฺตสนฺตสฺส ปณีตตมสฺส อริยธมฺมสฺส อาธาโร ภวิตุ ยุตโฺ ตติ
อุปฺปนฺนาภิสนฺธินา วิย สคฺคสวตฺตนิเยน ปฺุกมฺเมน โอกาเส
กเต อปฺปายุกสวตฺตนิเยน อุปจฺเฉทเกน ปาปกมฺเมน กตูปจิเตน
โจทิยมาโน ตรุณวจฺฉาย เธนุ(๓) อาปติตฺวา มาเรสิ(๔) ฯ เตน วุตฺต
อถ โข อจิรปกฺกนฺต สุปปฺ พุทฺธ กุฏึ คาวี ตรุณวจฺฉา
อธิปติตฺวา ชีวิตา โวโรเปสีติ
โส กิร อตีเต เอโก เสฏิปุตฺโต หุตฺวา อตฺตโน สหาเยหิ
ตีหิ เสฏิปุตฺเตหิ สทฺธึ กีฬนฺโต เอก คณิก
# ๑. ม. ปกฺกนฺโต จ ฯ ๒. ม. กณฺฑูติปติปฬิโต ฯ
# ๓. ม. ตรุณวจฺฉาย เธนุยา ฯ ๔. ม. มาริโต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปพุทฺธกุฏิสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๓๕
อุยฺยาน เนตฺวา ทิวส สมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวา อตฺถงฺคเต สูริเย
สหาเย เอตทโวจ อิมิสสฺ า หตฺเถ กหาปณสหสฺส พหุกฺจ
สุวณฺณ มหคฺฆานิ จ ปสาธนานิ สวิชฺชนฺติ อิมสฺมึ าเน(๑)
อฺโ โกจิ นตฺถิ รตฺติ จ ชาตา หนฺท มย อิม(๒)
มาเรตฺวา สพฺพ ธน คเหตฺวา คจฺฉามาติ ฯ เต จตฺตาโรป
ชนา เอกชฺฌาสยา หุตฺวา ต มาเรตุ อุปสงฺกมึสุ ฯ (๓) สา
เตหิ มาริยมานา อิเม นิลฺลชฺชา นิกกฺ รุณา มยา สทฺธึ
กิเลสสนฺถว กตฺวา อนปราธ(๔) ม เกวล ธนโลเภน มาเรนฺติ
เอกวาร ตาว ม อิเม มาเรนฺตุ อหมฺปน ยกฺขินี หุตฺวา
อเนกวาร อิเม มาเรตุ สมตฺถา ภเวยฺยนฺติ ปตฺถน กตฺวา
กาลมกาสิ ฯ เตสุ กิร เอโก ปุกฺกุสาติ กุลปุตโฺ ต อโหสิ
เอโก พาหิโย ทารุจีริโย เอโก ตมฺพทาิโก โจรฆาตโก
เอโก สุปฺปพุทฺโธ กุฏี อิติ อิเมส จตุนฺน ชนาน อเนกสเต
อตฺตภาเว สา ยกฺขโยนิย นิพฺพตฺตา คาวี หุตฺวา ชีวิตา
โวโรเปสิ ฯ เต ตสฺส กมฺมสฺส นิสฺสนฺเทน ตตฺถ ตตฺถ
อนฺตรา มรณ ปาปุณึสุ ฯ เอว สุปฺปพุทฺธสฺส กุฏ ิสฺส สหสา
มรณ ชาต ฯ เตน วุตฺต อถ โข อจิรปกฺกนฺต ฯเปฯ
โวโรเปสีติ ฯ
อถ สมฺพหุลา ภิกฺขู ตสฺส กาลกิริย ภควโต
# ๑. ม. วเน ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. อุปกฺกมึสุ ฯ
# ๔. ม. นิรปราธ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๓๖
อาโรเจตฺวา อภิสมฺปราย ปุจฺฉึสุ ฯ ภควา พฺยากาสิ ฯ เตน
วุตฺต อถ โข สมฺพหุลา ภิกฺขูติอาทิ ฯ
ตตฺถ ติณฺณ สโยชนาน ปริกฺขยาติ สกฺกายทิฏิ วิจิกิจฺฉา
สีลพฺพตปรามาโสติ อิเมส ติณฺณ ภวพนฺธนาน สมุจฺเฉทวเสน ปหานา ฯ โสตาปนฺโนติ โสตสงฺขาต อริยมคฺค อาทิโต
ปนฺโน ฯ วุตฺตเฺหต
โสโต โสโตติ อิท อาวุโส สาริปุตฺต วุจฺจติ กตโม
นุ โข อาวุโส โสโตติ ฯ อยเมว อริโย อฏงฺคิโก มคฺโคติอาทิ ฯ (๑)
อวินิปาตธมฺโมติ วินิปตน วินิปาโต นาสฺส วินิปาโต
ธมฺโมติ อวินิปาตธมฺโม จตูสุ อปาเยสุ อุปฺปชฺชนวเสน
อปตนสภาโวติ อตฺโถ ฯ นิยโตติ ธมฺมนิยาเมน สมฺมตฺตนิยาเมน
นิยโต ฯ สมฺโพธิปรายโณติ อุปริมคฺคตฺตยสงฺขาตา สมฺโพธิ ปร
อยน อสฺส คติ ปฏิสรณ อวสฺส ปตฺตพฺพนฺติ สมฺโพธิปรายโณ ฯ เอเตน ตสฺส กา คติ โก อภิสมฺปราโยติ ปุจฺฉาย
ภทฺทิกา เอว สุปฺปพุทฺธสฺส คติ น ปาปกาติ อยมตฺโถ ทสฺสิโต ฯ
น ปน เตน สมฺปตฺตา คตีติ (๒) ตมฺปน ปุจฺฉานุสนฺธิวเสน
ปกาเสตุกาโม ธมฺมราชา เอตฺตกเมว อภาสิ ฯ ปสฺสติ หิ
ภควา มยา เอตฺตเก กถิเต อิมาสเยว(๓) ปริสตีน อนุสนฺธิกุสโล
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๑๔๓๐/๔๓๔ ฯ ๒. ม. คติ ฯ
# ๓. ม. อิมสิ ฺส ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปพุทฺธกุฏิสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๓๗
เอโก ภิกฺขุ สุปฺปพุทฺธสฺส กุฏิภาวทาลิทฺทิยกปณภาวาน การณ
ปุจฺฉิสฺสติ อถาห ตสฺส ต การณ เตน ปุจฺฉานุสนฺธินา
ปกาเสตฺวา เทสน นิฏเปสฺสามีติ (๑)ฯ เตเนวาห เอว วุตฺเต
อฺตโร ภิกฺขูติอาทิ ฯ ตตฺถ เหตูติ อสาธารณการณ
สาธารณการณ ปน ปจฺจโยติ อยเมเตส วิเสโส ฯ เยนาติ
เยน เหตุนา เยน ปจฺจเยน จ ฯ
ภูตปุพฺพนฺติ ชาตปุพฺพ ฯ อตีเต กาเล นิพฺพตฺต ต
ทสฺเสตุ สุปฺปพุทฺโธติอาทิ วุตฺต ฯ กทา ปน ภูตนฺติ อตีเต
กิร อนุปฺปนฺเน ตถาคเต พาราณสีสามนฺตา เอกสฺมึ คาเม
เอกา กุลธีตา เขตฺต รกฺขติ ฯ สา เอก ปจฺเจกพุทฺธ ทิสฺวา
ปสนฺนจิตฺตา ตสฺส ปฺจหิ ลาชาสเตหิ สทฺธึ เอก ปทุมปุปฺผ
ทตฺวา ปฺจ ปุตฺตสตานิ ปตฺเถสิ ฯ ตสฺมึเยว จ ขเณ ปฺจสตา
มิคลุทฺทกา ปจฺเจกพุทฺธสฺส มธุรมส ทตฺวา เอติสฺสา ปุตฺตา
ภเวยฺยาม ตุเมฺหหิ สมฺปตฺตวิเสส(๒) ลเภยฺยามาติ จ ปตฺถยึสุ ฯ
สา ยาวตายุก ตฺวา เทวโลเก นิพฺพตฺตา ฯ ตโต จุตา
เอกสฺมึ ชาตสฺสเร ปทุมคพฺเภ นิพฺพตฺติ ฯ ตเมโก ตาปโส
ทิสฺวา ปฏิชคฺคิ ฯ ตสฺสา วิจรนฺติยา ปาทุทฺธาเร ปาทุทฺธาเร
ภูมิโต ปทุมานิ อุฏหนฺติ ฯ เอโก วนจรโก ทิสวฺ า พาราณสีรฺโ อาโรเจสิ ฯ ราชา ต อาเนตฺวา อคฺคมเหสึ อกาสิ ฯ
# ๑. ม. นิฏ าเปสฺสามีติ ฯ ๒. ม. ปตฺตวิเสส ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๓๘
ตสฺสา กุจฺฉิย คพฺโภ ปติฏาสิ ฯ (๑) มหาปทุมกุมาโร ตสฺสา
กุจฺฉิย วสิ เสสา คพฺภมล นิสฺสาย นิพฺพตฺตา เต
วยปฺปตฺตา อุยฺยาเน ปทุมสเร กีฬนฺตา เอเกกสฺมึ ปทุเม
นิสีทิตฺวา ปริปกฺกาณา สงฺขาเรสุ ขยวย ปฏเปตฺวา ปจฺเจกโพธึ ปาปุณสึ ุ ฯ เตส พฺยากรณคาถา อโหสิ
สโรรุห ปทุมปลาสปตฺรช
สุปุปฺผิต ภมรคณานุกิณฺณ
อนิจฺจตาย ปสฺส ต วิทิตฺวา (๒)
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ
เอว ปจฺเจกโพธึ อภิสมฺพุทฺเธสุ เตสุ ปฺจสุ ปจฺเจกพุทฺธสเตสุ อพฺภนฺตโร ตครสิขี นาม ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ คนฺธมาทนปพฺพเต นนฺทมูลกปพฺภาเร สตฺตาห นิโรธสมาปตฺตึ
สมาปชฺชิตฺวา สตฺตาหสฺส อจฺจเยน นิโรธา วุฏิโต อากาเสน
อาคนฺตฺวา อิสิคิลิปพฺพเต โอตริตฺวา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย ราชคห ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ ตสฺม
ิ ฺจ สมเย
ราชคเห เอโก เสฏิปุตฺโต มหตา ปริวาเรน อุยฺยานกีฬนตฺถ นครโต นิกฺขมนฺโต ตครสิขิปจฺเจกพุทฺธ ทิสฺวา กฺวาย
ภณฺฑุกาสาววสโน กุฏี ภวิสฺสติ ตถา หิ กุฏิจีวเรน
สรีร ปารุปตฺวา คจฺฉตีติ นิฏุภิตฺวา(๓) อปสพฺย กตฺวา
# ๑. ม. สณฺาสิ ฯ ๒. สี. ม. อนิจฺจต ขยวยต วิทิตฺวา ฯ
# ๓. ม. นิฏุภิตฺวา ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 439

*เลมที่ ๑๙ สุปฺปพุทฺธกุฏิสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๓๙
ปกฺกามิ ฯ ต สนฺธาย วุตตฺ  สุปฺปพุทฺโธ กุฏี อิมสฺมึเยว
ราชคเห ฯเปฯ ปกฺกามีติ ฯ
ตตฺถ กฺวายนฺติ โก อย ขขสนวเสน วทติ ฯ โกวายนฺติป
ปาฬิ ฯ กุฏีติ อกุฏึเยว ต มเหสึ (๑) กุฏโรค อกฺโกสวตฺถุ
ปาเปนฺโต วทติ ฯ กุฏิจีวเรนาติ กุฏ ีน จีวเรน ฯ เยภุยฺเยน
หิ กุฏิโน ฑสมกสสรีสปปฏิพาหนตฺถ(๒) โรคปฏิจฺฉาทนตฺถฺจ ย
วา ต วา ปโลติกขณฺฑ คเหตฺวา ปารุปติ เอวมยมฺปติ
ทสฺเสติ ฯ ปสุกูลจีวรธรตฺตา วา อคฺคฬาน อเนกวณฺณภาเวน
กุฏิสรีรสทิโสติ หีเฬนฺโต กุฏิจีวเรนาติ อาห ฯ นิฏุภิตฺวาติ(๓)
เขฬ ปาเตตฺวา ฯ อปพฺยามโต (๔) กริตฺวาติ ปณฺฑิตา ตาทิส
ปจฺเจกพุทฺธ ทิสฺวา วนฺทิตฺวา ปทกฺขิณ กโรนฺติ อยมฺปน
อวิฺุตาย ปริภเวน ต อปฺสพฺย กตฺวา อตฺตโน อปสพฺยปกฺเข(๕)
กตฺวา คโต ฯ อปวามโตติป (๖) ปาโ ฯ ตสฺส กมฺมสฺสาติ ตครสิขิมฺหิ ปจฺเจกพุทฺเธ กฺวาย กุฏีติ หีเฬตฺวา นิฏุภนอปสพฺยกรณวเสน ปวตฺตปาปกมฺมสฺส ฯ นิรเย ปจิตฺถาติ นิรเย
นิรยคฺคินา ฑยฺหิตฺถ ฯ ปจิตฺวา นิรยคฺคินาติป ปนฺติ ฯ ตสฺเสว
กมฺมสฺส วิปากาวเสเสนาติ เยน กมฺเมน โส นิรเย ปฏิสนฺธึ
คณฺหิ น ต กมฺม มนุสฺสโลเก วิปาก เทติ ฯ ยา ปนสฺส
# ๑. ม. เสฏิ ฯ ๒. ม. ฑฺสมกสสรีสปปฏิพาหนตฺถ ฯ
# ๓. ม. นิฏุภิตฺวาติ ฯ ๔. ม. อปสพฺยโต ฯ ๕. ม. อปสพฺย อปทกฺขิณ ฯ
# ๖. ม. อปสพฺยามโตติป ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๔๐
นานากฺขณิกา เวทนา ตทา ปจฺเจกพุทฺเธ วิปฺปฏิปชฺชนวเสน
ปวตฺตา อปราปริยเวทนียภูตา สา อปราปริยเวทนีเยเนว
ปฺุกมฺเมน มนุสฺเสสุ ติเหตุกปฏิสนฺธิยา ทินฺนาย ปวตฺติย
กุฏิภาว ทาลิทฺทิย ปรมการฺุต อาปาเทสิ ฯ ต สนฺธาย
กมฺมสภาคตาวเสน ตสฺเสว กมฺมสฺส วิปากาวเสเสนาติ วุตฺต ฯ
สทิเสป หิ โลเก ตพฺโพหาโร ทิฏโ ยถา ต โสเอว(๑)
ติตฺติรี ตานิเยว โอสธานีติ ฯ (๑)
เอตฺตาวตา โก นุ โข ภนฺเต เหตูติ เตน ภิกขฺ ุนา
ปุฏปฺห วิสฺสชฺเชตฺวา อิทานิ โย ตสฺส กา คติ โก
อภิสมฺปราโยติ ปุพฺเพ ภิกฺขูหิ ปุฏปโฺห ต วิสฺสชฺเชตุ โส
ตถาคตปฺปเวทิต ธมฺมวินยนฺติอาทิ (๒) วุตฺต ฯ ตตฺถ ตถาคตปฺปเวทิตนฺติ ตถาคเตน ภควตา เทสิต อกฺขาต ปกาสิตนฺติ
ตถาคตปฺปเวทิต ฯ อาคมฺมาติ อธิคนฺตฺวา นิสฺสาย ตฺวา
วา ฯ ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเยติป ปาโ ฯ สทฺธ สมาทิยตี ิ
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สุปฺปฏิปนฺโน
ภควโต สาวกสงฺโฆติ รตนตฺตยสนฺนิสฺสย ปุพฺพภาคสทฺธฺเจว
โลกุตฺตรสทฺธฺจาติ ทุวิธมฺป สทฺธ สมฺมา อาทิยิ ฯ ยถา น
ปุน อาทาตพฺพา โหติ เอว ยาว ภวกฺขยา คณฺหิ อตฺตโน
# ๑. สี. สา เอว ติตฺติริยาติ เวทสาขา ชาตาติ ฯ
# ม. สา เอว ติตฺตรี ตานิเยว โอสธานีติ ฯ
# ๒. ม. โส ตถาคตปฺปเวทิตนฺติอาทิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุปฺปพุทฺธกุฏิสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๔๑
จิตฺตสนฺตาเน อุปฺปาเทสีติ อตฺโถ ฯ สีล สมาธิยีติอาทีสุป เอเสว
นโย ฯ สีลนฺติ ปุพฺพภาคสีเลน สทฺธึ มคฺคสีล ผลสีลฺจ ฯ
สุตนฺติ ปริยตฺติพาหุสจฺจ ปฏิเวธพาหุสจฺจฺจาติ ทุวิธมฺป สุต ฯ
ปริยตฺติธมฺมาป หิ เตน ธมฺมสฺสวนกาเล สจฺจปฺปฏิเวธาย สาวเกหิ
ยถาลทฺธปฺปการ สุตา ธตา(๑) ปริจิตา มนสานุเปกฺขิตา ทิฏิยา
สุปฏิวิทฺธา จ โหนฺติ(๒) ฯ จาคนฺติ ปมมคฺควชฺฌกิเลสาภิสงฺขาราน
โวสฺสคฺคสงฺขาต จาค เยน อริยสาวกา เทยฺยธมฺเมสุ มุตฺตจาคา จ โหนฺติ ปยตปาณี โวสฺสคฺครตา ฯ ปฺนฺติ สทฺธึ
วิปสฺสนาปฺาย มคฺคปฺฺเจว ผลปฺฺจ ฯ
กายสฺส เภทาติ อุปาทินฺนกฺขนฺธปริจฺจาคา ฯ ปรมฺมรณาติ
ตทนนฺตร อภินิพฺพตฺตกฺขนฺธคฺคหณา ฯ อถ วา กายสฺส เภทาติ
ชีวิตินฺทฺริยสฺส อุปจฺเฉทา ฯ ปรมฺมรณาติ จุติจิตฺตโต อุทฺธ ฯ
สุคตึ สคฺค โลกนฺติ ปทตฺตเยนาป เทวโลกเมว วทติ ฯ โส
หิ สมฺปตฺตีหิ โสภนตฺตา สุนฺทรา คตีติ สุคติ รูปาทีหิ
วิสเยหิ สุฏุ อคฺโคติ สคฺโค สพฺพกาล สุขเมเวตฺถ โลกิยติ
ลุชชฺ ตีติ วา โลโกติ วุจฺจติ ฯ อุปปนฺโนติ ปฏิสนฺธคิ ฺคหณวเสน
อุปคโต ฯ สหพฺยตนฺติ สหภาว ฯ วจนตฺโถ ปน ปวตฺตติ
วสตีติ วา สหโพฺย สหฏายี สหวาสี (๓)ฯ ตสฺส
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. สุปฺปฏิวิทฺธา จาติ ฯ
# ๓. สี. สห าติ สห วาติ วา ฯ ม. สหายี สหวายี วา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๔๒
ภาโว สหพฺยตา ฯ อติโรจตีติ อติกฺกมฺม อภิภวิตฺวา วา โรจติ
วิโรจติ ฯ วณฺเณนาติ รูปสมฺปตฺติยา ฯ ยสสาติ ปริวาเรน ฯ
โส หิ อสุจมิ กฺขิก ชชฺชร มตฺติกภาชน ฉฑฺเฑตฺวา อเนกรตนวิจิตฺต ปภสฺสรรสิชาลวินทฺธ สุทฺธชมฺพุนทภาชน คณฺหนฺโต
วิย วุตฺตปฺปการ กเฬวร อิธ นิกฺขิปตฺวา เอกจิตฺตกฺขเณน
ยถาวุตฺต ทิพฺพตฺตภาว มหตา ปริวาเรน สทฺธึ ปฏิลภีติ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต ปาปาน อปริวชฺชน อาทีนว
ปริวชฺชเน จ อานิสส สพฺพาการโต วิทิตวา ตทตฺถวิภาวน
อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตสฺสาย สงฺเขปตฺโถ ยถา จกฺขุมา ปุริโส ปรกฺกเม
กายิกวีริเย วิชฺชมาเน สรีเร วหนฺเต วิสมานิ ปปาตาทีนิ
านานิ (๑) จณฺฑภาเวน วา วิสมานิ หตฺถิอสฺสอหิกุกฺกุรโครูปาทีนิ
ปริวชฺเชติ(๒) เอว ชีวโลกสฺมึ อิมสฺมึ สตฺตโลเก ปณฺฑิโต สปฺปฺโ
ปุริโส ตาย สปฺปฺตาย อตฺตโน หิต ชานนฺโต ปาปานิ
ลามกานิ ทุจฺจริตานิ ปริวชฺเชยฺย ฯ เอว หิ ยถาย สุปฺปพุทฺโธ ตครสิขิมฺหิ ปจฺเจกพุทฺเธ ปาป อปริวชฺเชตฺวา มหนฺต
อนยพฺยสน อาปชฺชิ เอว น(๓) อาปชฺเชยฺยาติ อธิปฺปาโย ฯ
ยถา สุปฺปพุทฺโธ กุฏี มม ธมฺมเทสน อาคมฺม อิทานิ
สเวคปฺปตฺโต ปาปานิ ปริวชฺเชนโต อุฬาร วิเสส อธิคฺฉิ เอว
# ๑. ม. ปปาตาทิฏานานิ ฯ ๒. ม. ปริวชฺชเย ฯ
# ๓. ม. น สทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ กุมารกสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๔๓
อฺโป อุฬาร วิเสสาธิคม อิจฺฉนฺโต ปาปานิ ปริวชฺเชยฺยาติ
อธิปฺปาโย ฯ
ตติยสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
กุมารกสุตฺตวณฺณนา
จตุตฺเถ กุมารกาติ ตรุณปุคฺคลา ฯ เย สุภาสิตทุพฺภาสิตสฺส อตฺถ ชานนฺติ เต อิธ กุมารกาติ อธิปฺเปตา ฯ
อิเม หิ สตฺตา ชาตทิวสโต ปฏาย ยาว ปฺจทสวสฺสา
ตาว กุมารกา พาลาติ จ วุจฺจนฺติ ตโต ปร วีสติวสฺสานิ
ยุวาโนติ ฯ มจฺฉเก พาเธนฺตีติ มคฺคสมีเป เอกสฺมึ ตฬาเก
นิทาฆกาเล อุทเก ปริกฺขเี ณ นินฺนฏาเน ิต อุทก
อุสฺสิฺจิตฺวา ขุทฺทกมจฺเฉ คณฺหนฺติ เจว หนนฺติ จ ปจิตฺวา
ขาทิสฺสามาติ ฯ เตนุปสงฺกมีติ มคฺคโต โถก ตฬาก อติกฺกมิตวฺ า
ิโต ตสฺมา อุปสงฺกมีติ วทติ ฯ [๑] เต ปน กุมารเก
อตฺตนิ วิสฺสาส ชเนตุ อุปสงฺกมิ ฯ ภายถ โวติ เอตฺถ โวติ
นิปาตมตฺต ฯ ทุกฺขสฺสาติ นิสฺสกฺเก สามิวจน ทุกฺขสฺมาติ
อตฺโถ ฯ อปฺปย โวติ ทุกขฺ นฺติ กึ ตุมฺหาก สรีเร อุปฺปชฺชนกทุกฺข อปฺปย อนิฏนฺติ ปุจฺฉติ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ อิเม สตฺตา อตฺตโน ทุกขฺ 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร กสฺมา ปน อุปสงฺกมีติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๔๔
อนิจฺฉนฺตา เอว หุตฺวา ทุกฺขเหตุ ปฏิปชฺชนฺตา อตฺถโต ต
อิจฺฉนฺตา เอว นาม โหนฺตีติ เอตมตฺถ สพฺพาการโต วิทิตฺวา ฯ
อิม อุทานนฺติ อิม ปาปกิริยาย นิเสธน อาทีนววิภาวนฺจ
อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตสฺสตฺโถ ยทิ ตุมฺหาก สกลมาปายิก สุคติยฺจ อปฺปายุกตามนุสฺสโทภคฺคตาทิเภท (๑) ทุกฺข อปฺปย อนิฏ  ยทิ ตุเมฺห
ตโต ภายถ อาวิ วา ปเรส ปากฏภาววเสน อปฺปฏิจฺฉนฺน
กตฺวา กาเยน วา วาจาย วา ปาณาติปาตาทิปฺปเภท ยทิ
วา รโห อปากฏภาววเสน ปฏิจฺฉนฺน กตฺวา มโนทฺวาเรเอว
อภิชฺฌาทิปฺปเภท อณุมตฺตมฺป ปาปก ลามกกมฺม มากตฺถ มา
กริตฺถ อถ ปน ต ปาปกมฺม เอตรหิ กโรถ อายตึ วา
กริสฺสถ นิรยาทีสุ จตูสุ อปาเยสุ จ มนุสฺเสสุ ตสฺส ผลภูต
ทุกฺข อิโต วา เอตฺโต วา ปลายนฺเต อเมฺห นานุพนฺธิสฺสตีติ
อธิปฺปาเยน อุเปจฺจ สฺจิจฺจ (๒) ปลายตมฺป ตุมฺหาก ตโต มุตฺติ
โมกฺโข นตฺถิ ฯ คติกาลาทิปจฺจยนฺตรสมวาเย วิปจฺจิสฺสติเยวาติ
ทสฺเสติ ฯ ปลายเนติป ปนฺติ วุตฺตนเยน ยตฺถ กตฺถจิ คมเน
ปกฺกมเน สตีติ อตฺโถ ฯ อยฺจ อตฺโถ น อนฺตลิกฺเข น
สมุทฺทมชฺเฌ ฯเปฯ ปาปกมฺมาติ (๓) อิมาย คาถาย ทีเปตพฺโพ ฯ
จตุตฺถสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. ...มนุสฺสโทภคฺคิยาทิเภท ฯ ๒. ม. อเปจฺจ ฯ
# ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๑๙/๓๒ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๔๔๕
อุโปสถสุตฺตวณฺณนา
ปฺจเม ตทหูติ ตสฺมึ อหนิ ตสฺมึ ทิวเส ฯ อุโปสเถติ
เอตฺถ อุปวสนฺติ เอตฺถาติ อุโปสโถ อุปวสนฺตีติ สีเลน วา
อนสเนน วา อุเปตา หุตฺวา วสนฺตีติ อตฺโถ ฯ อย หิ
อุโปสถสทฺโท อฏงฺคสมนฺนาคต อุโปสถ อุปวสามีติอาทีสุ (๑)
สีเล อาคโต ฯ อุโปสโถ วา ปวารณาวาติอาทีสุ (๒) ปาติโมกฺขุทฺเทสาทิวินยกมฺเม ฯ โคปาลกูโปสโถ นิคณฺูโปสโถติอาทีสุ(๓)
อุปวาเส ฯ อุโปสโถ นาม นาคราชาติอาทีสุ (๔) ปฺตฺติย ฯ
อชฺชุโปสโถ ปณฺณรโสติอาทีสุ (๕) ทิวเส ฯ อิธาป ทิวเสเยว ทฏพฺโพ
ตสฺมา ตทหุโปสเถติ ตสฺมึ อุโปสถทิวสภูเต อหนีติ อตฺโถ ฯ
นิสินฺโน โหตีติ มหาภิกฺขุสฆปริวุโต โอวาทปาติโมกฺข อุทฺทสิ ิตุ
นิสินฺโน โหติ ฯ นิสชฺช ปน ภิกฺขูน จิตฺตานิ โอโลเกนฺโต เอก
ทุสฺสีลปุคฺคล ทิสฺวา สจาห อิมสฺมึ ปุคฺคเล อิธ นิสินฺเนเยว
ปาติโมกฺข อุทฺทิสิสฺสามิ สตฺตธาสฺส มุทฺธา ผลิสสฺ ตีติ ตสฺมึ
อนุกมฺปาย ตุณฺหีเยว อโหสิ ฯ
เอตฺถ จ อุทฺธสฺต อรุณนฺติ อรุณคุ ฺคมน ปตฺวา(๖)
อุทฺทิสตุ ภนฺเต ภควา ภิกฺขูน ปาติโมกฺขนฺติ เถโร ภควนฺต
# ๑. องฺ. ติก. ๒๐/๕๑๐/๒๗๓-๒๗๕ ฯ องฺ. ทสก. ๒๔/๔๖/๘๗ ฯ
# วิ. มหา. ๔/๑๗๕/๒๒๗ ฯ ๓. องฺ. ติก. ๒๐/๕๑๐/๒๖๓ ฯ
# ๔. ที. มหา. ๑๐/๑๖๕/๒๐๑ ฯ ๕. วิ. มหา. ๔/๑๘๕/๒๔๓ ฯ
# ๖. ม. ปตฺวาป ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 446

*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๔๖
ปาติโมกฺขุทฺเทส ยาจิ ฯ ตสฺมึ กาเล น ภิกฺขเว อนุโปสเถ
อุโปสโถ กาตพฺโพติ (๑) สิกฺขาปทสฺส อปฺตฺตตฺตา ฯ อปริสุทฺธา
อานนฺท ปริสาติ ติกฺขตฺตุ เถเรน ปาติโมกฺขุทฺเทสสฺส ยาจิตตฺตา
อนุทฺเทสฺส การณ กเถนฺโต อสุกปุคคฺ โล อปริสทุ ฺโธติ อวตฺวา
อปริสุทฺธา อานนฺท ปริสาติ อาห ฯ กสฺมา ปน ภควา
ติยามรตฺตึ ตถา วีตินาเมสิ ตโต ปฏาย โอวาทปาติโมกฺข
อนุทฺทิสิตุกาโม ตสฺส วตฺถุ ปากฏ กาตต ฯ
อทฺทสาติ กถ อทฺทส ฯ อตฺตโน เจโตปริยาเณน ตสฺส
ปริสติ ภิกฺขนู  จิตฺตานิ ปริชานนฺโต ตสฺส โมฆปุริสสฺส
ทุสฺสีลฺยจิตฺต ปสฺสิ ฯ ยสฺมา ปน จิตฺเต ทิฏเ ตสมงฺคีปุคฺคโล
ทิฏโ นาม โหติ ตสฺมา อทฺทสา โข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ต ปคฺคล ทุสฺสีลนฺติอาทิ วุตฺต ฯ ยเถว หิ
อนาคเต สตฺตสุ ทิวเสสุ ปวตฺตมาน ปเรส จิตฺต เจโตปริยาณลาภี ปชานาติ (๒) เอว อตีเตปติ ฯ ทุสฺสลี นฺติ นิสฺสีล ฯ
สีลวิรหิตนฺติ อตฺโถ ฯ ปาปธมฺมนฺติ ทุสฺสีลตฺตา เอว หีนชฺฌาสยตาย ลามกสภาว ฯ อสุจินฺติ อปริสุทฺเธหิ กายกมฺมาทีหิ
สมนฺนาคตตฺตา น สุจึ ฯ สงฺกสฺสรสมาจารนฺติ กิฺจิเทว
อสารุปฺป ทิสฺวา อิท อิมนิ า กต ภวิสสฺ ตีติ เอว ปเรส
อาสงฺกนียตาย สงฺกาย สริตพฺพสมาจาร อถวา เกนจิเทว
# ๑. วิ. มหา. ๔/๒๐๓/๒๖๙ ฯ ๒. ม. ชานาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อุโปสถสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๔๗
กรณีเยน มนฺตยนฺเต ภิกฺขู ทิสฺวา กจฺจิ นุ โข อิเม มยา
กตกมฺม ชานิตฺวา มนฺเตนฺตีติ อตฺตโนเยว สงฺกาย สริตพฺพมาจาร ฯ
ลชฺชิตพฺพตาย ปฏิจฺฉาเทตพฺพสฺส กรณโต(๑) ปฏิจฺฉนฺน
กมฺมนฺต เอตสฺสาติ ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺต(๒) ฯ กุจฉฺ ิตสมณเวสธาริตาย
น สมณนฺติ อสฺสมณ ฯ สลากคฺคหณาทีสุ กิตฺตกา สมณาติ
คณนาย(๓) อหมฺป สมโณมฺหีติ มิจฺฉาปฏิฺาย สมณปฏิฺ ฯ
อเสฏจาริตาย อพฺรหฺมจารึ ฯ อฺเ พฺรหฺมจาริโน สุนิวตฺเถ
สุปารุเต สุปตฺตธเร คามนิคมาทีสุ ปณฺฑาย จริตฺวา ชีวิต
กปฺเปนฺเต ทิสฺวา อพฺรหฺมจารี สมาโน สยมฺป ตาทิเสน
อากาเรน ปฏิปชฺชนฺโต อุโปสถาทีสุ จ สนฺทิสฺสนฺโต อหมฺป
พฺรหฺมจารีติ ปฏิฺ เทนฺโต วิย โหตีติ พฺรหฺมจาริปฏิฺ ฯ ปูตินา กมฺเมน สีลวิปตฺติยา อนฺโต อนุปวิฏตฺตา
อนฺโตปูตึ ฯ ฉหิ ทฺวาเรหิ ราคาทิกิเลสาวสฺสเนน ตินฺตตฺตา
อวสฺสุต ฯ สฺชาตราคาทิกจวรตฺตา สีลวนฺเตหิ ฉฑฺเฑตพฺพตฺตา
จ กสมฺพุชาต ฯ มชฺเฌ ภิกฺขุสฆสฺส นิสินฺนนฺติ สฆปริยาปนฺโน วิย ภิกฺขุสฆสฺส อนฺโต นิสินนฺ  ฯ ทิฏโสีติ อย [๔]
ปน น ปกตตฺโตติ ภควตา ทิฏโ อสิ ฯ ยสฺมา จ เอว ทิฏโ 
# ๑. ม. ปฏิจฺฉาเทตพฺพการณโต ฯ ๒. สี. ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโต ฯ
# ๓. ม. สมณาติ จ คณนาย ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ปนาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๔๘
ตสฺมา นตฺถิ เต ตว ภิกฺขหู ิ สทฺธึ เอกกมฺมาทิสวาโส ฯ
ยสฺมา ปน โส สวาโส ตว นตฺถิ ฯ ตสฺมา อุฏเหิ อาวุโสติ
เอวเมตฺถ ปทโยชนา เวทิตพฺพา ฯ
ตติยมฺป โข โส ปุคคฺ โล ตุณฺหี อโหสีติ อเนกวาร วตฺวาป
เถโร สยเมว นิพฺพินฺโน โอรมิสฺสตีติ วา อิทานิ อิเมส
ปฏิปตฺตึ ชานิสฺสามีติ วา อธิปฺปาเยน ตุณฺหี อโหสิ ฯ พาหาย
คเหตฺวาติ ภควตา มยา จ ยาถาวโต ทิฏโ ยาวตติย
อุฏเหีติ วุตฺโต น อุฏาติ อิทานิสฺส นิกฺกฑฺฒนกาโล
มา สฆสฺส อุโปสถนฺตราโย อโหสีติ ต พาหาย อคฺคเหสิ
ตถา คเหตฺวา ฯ พหิทฺวารโกฏกา นิกฺขาเมตฺวาติ ทฺวารโกฏกา ทฺวารสาลโต พหิ นิกฺขาเมตฺวา ฯ พหีติ ปน
นิกฺขามิตฏานทสฺสน อถ วา ฯ พหิทฺวารโกฏกาติ พหิทฺวารโกฏกโตป นิกฺขาเมตฺวา น อนฺโตทฺวารโกฏกโต เอว
อุภยถาป วิหารโต พหิ กตฺวาติ อตฺโถ ฯ สูจิฆฏิก ทตฺวาติ
อคฺคฬสูจิฺจ อุปริฆฏิกฺจ อาทหิตฺวา สุฏุตร [๑] กวาฏ ถเกตฺวาติ
อตฺโถ ฯ ยาว พาหาคหณาป นามาติ อิมินา อปริสุทฺธา
อานนฺท ปริสาติ วจน สุตฺวา เอว หิ เตน ปกฺกมิตพฺพ
สิยา เอว อปกฺกมิตฺวา ยาว พาหาคหณาป นาม โส
โมฆปุริโส อาคเมสฺสตีติ (๒) อจฺฉริยมิทนฺติ ทสฺเสติ ฯ อิทมฺป
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร กวาฏนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. อาคเมสฺสตีติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อุโปสถสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๔๙
ครหณจฺฉริยเมวาติ เวทิตพฺพ ฯ
อถ ภควา จินฺเตสิ อิทานิ ภิกฺขุสงฺเฆ อพฺพุโท ชาโต
อปริสุทฺธา ปุคฺคลา อุโปสถ อาคจฺฉนฺติ น จ ตถาคตา
อปริสุทฺธาย ปริสาย (๑)อุโปสถ อุททฺ ิสนฺติ(๑) อนุทฺทิสนฺเต จ
ภิกฺขุสฆสฺส อุโปสโถ ปจฺฉิชฺชติ ยนฺนูนาห อิโต ปฏาย
ภิกฺขูนเยว ปาติโมกฺขุทฺเทส อนุชาเนยฺยนฺติ ฯ เอวมฺปน จินฺเตตฺวา
ภิกฺขูนเยว ปาติโมกฺขุทฺเทส อนุชานิ ฯ เตน วุตฺต อถ
โข ภควา ฯเปฯ ปาติโมกฺข อุทฺทิเสยฺยาถาติ ฯ
ตตฺถ น ทานาหนฺติ อิทานิ อห อุโปสถ น กริสฺสามิ
ปาติโมกฺข น อุทฺทิสิสฺสามีติ ปจฺเจก นกาเรน สมฺพนฺโธ ฯ
ทุวิธ หิ ปาติโมกฺข อาณาปาติโมกฺข โอวาทปาติโมกฺขนฺติ ฯ
เตสุ สุณาตุ เม ภนฺเตติอาทิก (๒) อาณาปาติโมกฺข ต สาวกา ว
อุทฺทิสนฺติ น พุทฺธา ย(๓) อนฺวฑฺฒมาส อุทฺทิสิยติ ฯ ขนฺตี
ปรม ฯเปฯ สพฺพปาปสฺส อกรณ ฯเปฯ อนูปวาโท อนูปฆาโต ฯเปฯ เอต พุทฺธาน สาสนนฺติ (๔) อิมา ปน ติสฺโส
คาถา โอวาทปาติโมกฺข นาม ต พุทธฺ าว อุทฺทิสนฺติ น
สาวกา ฉนฺนมฺป วสฺสาน อจฺจเยน อุทฺทิสฺสนฺติ ฯ ทีฆายุกพุทฺธาน หิ ธรมานกาเล อยเมว ปาติโมกฺขุทฺเทโส อปฺปายุก# ๑. ม. อุโปสถ กโรนฺติ ปาฏิโมกฺข อุทฺทิสนฺติ ฯ
# ๒. วิ. มหา. ๔/๑๔๙/๒๐๓ ฯ ๓. ม. อย ฯ
# ๔. ที. มหา.๑๐/๕๔/๕๗ ฯ ขุ. ธ. ๒๕/๒๔/๔๐ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๕๐
พุทฺธานมฺปน ปมโพธิยเยว ฯ ตโต ปร อิตโร ตฺจ โข
ภิกฺขูเยว อุทฺทิสนฺติ น พุทฺธา ตสฺมา อมฺหากมฺป ภควา
วีสติวสฺสมตฺต โอวาทปาติโมกฺข อุททฺ ิสิตฺวา อิม อนฺตราย
ทิสฺวา ตโต ปร น อุทฺทสิ ิ ฯ
อฏานนฺติ อการณ ฯ อนวกาโสติ ตสฺเสว เววจน ฯ
การณ หิ ยถา ติฏติ เอตฺถ ผล ตทายตฺตวุตฺติตายาติ
านนฺติ วุจฺจติ เอว อนวกาโสติป วุจฺจตีติ ฯ ยนฺติ กิริยาปรามสน ต เหฏา วุตฺตนเยน โยเชตพฺพ ฯ
อฏิเม ภิกฺขเว มหาสมุทฺเทติ โส อนุสนฺธิ ยฺวาย
อปริสทฺธาย ปริสาย ปาติโมกฺขสฺส อนุทฺเทโส วุตฺโต โส
อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อจฺฉริโย อพฺภุตธมฺโมติ ต อปเรหิ สตฺตหิ
อจฺฉริยพฺภุตธมฺเมหิ สทฺธึ วิภชิตฺวา ทสฺเสตุกาโม ปม ตาว
เตส อุปมาภาเวน มหาสมุทฺเท อฏ อจฺฉริยพฺภุตธมฺเม
ทสฺเสนฺโต สตฺถา อฏิเม ภิกฺขเว มหาสมุทฺเทติอาทิมาห ฯ
อสุราติ เทวา(๑) วิย น สุรนฺติ น อิสนฺติ น วิโรจนฺตีติ
อสุรา ฯ สุรา นาม เทวา เตส ปฏิปกฺขาติ วา อสุรา
เวปจิตฺติปหาราทาทโย ฯ เตส ภวน สิเนรุสฺส เหฏาภาเค
เต ตตฺถ ปวิสนฺตา นิกฺขมนฺตา สิเนรุปาเท มณฺฑปาทีนิ(๒)
นิมฺมินิตฺวา กีฬนฺตาว อภิรมนฺติ ฯ ตตฺถ เตส อภิรติยา อิเม
# ๑. สี. ม. ปกติเทวา ฯ ๒. ม. ปณฺฑปาทึ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อุโปสถสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๕๑
คุเณ ทิสฺวาติ อาห เย ทิสฺวา ทิสฺวา อสุรา มหาสมุทฺเท
อภิรมนฺตีติ ฯ ตตฺถ อภิรมนฺตีติ รตึ วินฺทนฺติ อนุกฺกณฺมานา
วสนตีติ อตฺโถ ฯ
อนุปุพพฺ นินฺโนติอาทีนิ สพฺพานิ ปทานิ(๑) อนุปฏิปาฏิยา
นินฺนภาวสฺเสว เววจนานิ ฯ นายตเกเนว ปปาตโตติ น
ฉิทฺทาวาฏ(๒)มหาโสพฺโภ วิย อาทิโต เอว ปปาโต ฯ โส หิ
ตีรเทสโต ปฏาย เอกงฺคุลทฺวงฺคุลวิทตฺถิรตนยฏิอุสภอฑฺฒคาวุตคาวุตโยชนาทิวเสน(๓) คมฺภีโร หุตฺวา คจฺฉนฺโต คจฺฉนฺโต
สิเนรุปาทมูเล จตุราสีติโยชนสหสฺสคมฺภีโร หุตฺวา ิโตติ
ทสฺเสติ ฯ
ิตธมฺโมติ ิตสภาโว อวฏิตสภาโว ฯ (๔)มเตน กุณเปนาติ(๔)
เยน เกนจิ หตฺถิอสฺสาทีน กเฬวเรน [๕] ฯ (๖)วาเหตีติ ตีร อปเนติ ฯ
ถล อุสฺสาเรตีติ(๖) หตฺเถน คเหตฺวา วิย วีจิปฺปกาเรเนว ถเล
สงฺขิปติ(๗) ฯ คงฺคา ยมุนาติ อโนตตฺตทหสฺส ทกฺขิณมุขโต
นิกฺขนฺตนที ปฺจธารา หุตฺวา ปวตฺตฏาเน คงฺคาติอาทินา
ปฺจธา สงฺข คตา ฯ
ตตฺราย อิมาส นทีน อาทิโต ปฏาย อุปฺปตฺติกถา
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. สี. ม. ฉินฺนตโฏ ฯ
# ๓. ม. ...อฑฺฒคาวุตคาวุตฑฺฒโยชนทิวเสน ฯ ๔. ม. น มเตน กุณเปน
# สวสตีติ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร สทฺธึ น สวสตีติ ทิสฺสติ ฯ
# ๖. ม. ตีร วาเหตีติ ตีร อปเนติ ฯ ถล อุสฺสาเรตีติ ฯ
# ๗. ม. ขิปติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๕๒
อย หิ ชมฺพทุ ีโป ทสสหสฺสโยชนปริมาโณ ตตฺถ จตุสหสฺสโยชนปฺปมาโณ ปเทโส อุทเกน อชฺโฌตฺถโฏ สมุทฺโทติ สงฺข
คโต ติสหสฺสโยชนปฺปมาเณ มนุสฺสา วสนฺติ ติสหสฺสโยชนปฺปมาเณ หิมวา ปติฏิโต อุพฺเพเธน ปฺจโยชนสติโก
จตุราสีติกูฏสหสฺสปฏิมณฺฑิโต สมนฺตโต สนฺทมานปฺจสตนทีวิจิตฺโต ยตฺถ อายาเมน วิตฺถาเรน คมฺภีรตาย จ ปณฺณาสโยชนปฺปมาโณ ทิยฑฺฒโยชนสตปริมณฺฑโล อโนตตฺตทโห กณฺณมุณฺฑทโห รถการทโห ฉทฺทนฺตทโห กุณาลทโห มนฺทากินทิ โห
สีหปปาตทโหติ สตฺต มหาสรา ปติฏิตา ฯ
เตสุ อโนตตฺตทโห สุทสฺสนกูฏ จิตฺตกูฏ กาฬกูฏ
คนฺธมาทนกูฏ เกลาสกูฏนฺติ อิเมหิ ปฺจหิ ปพฺพตกูเฏหิ
ปริกฺขิตฺโต ฯ ตตฺถ สุทสฺสนกูฏ โสวณฺณมย ติโยชนสตุพฺเพธ
อนฺโตวงฺก กากมุขสณฺาน ตเมว สร ปฏิจฺฉาเทตฺวา ิต ฯ
จิตฺตกูฏ สตฺตรตนมย ฯ กาฬกูฏ อฺชนมย ฯ คนฺธมาทนกูฏ
มสารคลฺลมย อพฺภนฺตเร มุคฺควณฺณ มูลคนฺโธ สารคนฺโธ
เผคฺคุคนฺโธ ตจคนฺโธ ปปฏิกาคนฺโธ ขนฺธคนฺโธ รสคนฺโธ
ปุปฺผคนฺโธ ผลคนฺโธ ปตฺตคนฺโธติ อิเมหิ ทสหิ คนฺเธหิ อุสฺสนฺน
นานปฺปการโอสธสฺฉนฺน กาฬปกฺขอุโปสถทิวเส อาทิตฺต วิย
องฺคาร ปชฺชลนฺต ติฏติ ฯ เกลาสกูฏ รชตมย ฯ สพฺพานนิเปตานิ(๑)
# ๑. ม. เจตานิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อุโปสถสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๕๓
สุทสฺสเนน สมานุพฺเพธสณฺานานิ ตเมว สร ปฏิจฺฉาเทตฺวา
ิตานิ ฯ ตตฺถ เทวานุภาเวน นาคานุภาเวน จ เทโว
วสฺสติ นทิโย จ สนฺทนฺติ ต สพฺพมฺป อุทก อโนตตฺตเมว
ปวิสติ จนฺทิมสูริยา ทกฺขเิ ณน วา อุตฺตเรน วา คจฺฉนฺตา
ปพฺพตนฺตเรน ตตฺถ โอภาส กโรนฺติ อุชกุ  คจฺฉนฺตา น
กโรนฺติ เตเนวสฺส อโนตตฺตนฺติ สงฺขา อุทปาทิ ฯ
ตตฺถ มโนหรสิลาตลานิ (๑) นิมฺมจฺฉกจฺฉปานิ นิมฺมลผลิกสทิสานิ (๒) นิมฺมลูทกานิ ตทุปโภคสตฺตาน กมฺมนิพฺพตฺตาเนว(๓)
นฺหานติฏานิ จ โหนฺติ ยตฺถ พุทฺธปจฺเจกพุทฺธา อิทฺธิมนฺโต
สาวกา อิสโย จ นฺหานาทีนิ กโรนฺติ เทวยกฺขาทโย จ
อุทกกีฬ กีฬนฺติ ฯ
ตสฺส จตูสุ ปสฺเสสุ สีหมุข หตฺถิมุข อสฺสมุข อุสภมุขนฺติ จตฺตาริ อุทกนิกขฺ มนมุขานิ โหนฺติ เยหิ จตสฺโส
นทิโย สนฺทนฺติ ฯ สีหมุเขน นิกฺขนฺตนทีตีเร เกสรสีหา พหุตรา
โหนฺติ ตถา หตฺถิมุขาทีหิ หตฺถิอสฺสอุสภา ปุรตฺถมิ ทิสโต
นิกฺขนฺตนที อโนตตฺต ติกฺขตฺตุ ปทกฺขิณ กตฺวา อิตรา ติสฺโส
นทิโย อนุปคมฺม ปาจีนหิมวนฺเตเนว อมนุสฺสปถ คนฺตฺวา มหาสมุทฺท ปวิสติ ฯ ปจฺฉิมทิสโต อุตฺตรทิสโต จ นิกฺขนฺตนทิโยป
# ๑. สี. ม. รตนมยมนฺุโสปานสิลาตลานิ ฯ ๒. ม. ผลิกสทิสานิ ฯ
# ๓. สี. ม. กมฺมนิพฺพตฺตาเนว ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๕๔
ตเถว ปทกฺขิณ กตฺวา ปจฺฉิมุตฺตรหิมวนฺเตเนว(๑) อมนุสฺสปถ
คนฺตฺวา มหาสมุทฺท ปวิสนฺติ ฯ
ทกฺขิณทิสโต นิกฺขนฺตนที ปน ต ติกฺขตฺตุ ปทกฺขิณ
กตฺวา ทกฺขิเณน อุชุก ปาสาณปฏเเนว สฏิโยชนานิ คนฺตฺวา
ปพฺพต ปหริตฺวา อุฏาย ปริกฺเขเปน ติคาวุตปฺปมาณอุทกธารา หุตฺวา อากาเสน สฏิโยชนานิ คนฺตฺวา ติยคฺคเล (๒)
นาม ปาสาเณ ปติตา ปาสาโณ อุทกธาราเวเคน ภินฺโน ฯ
ตตฺถ ปฺาสโยชนปฺปมาณา (๓) ติยคฺคลา นาม โปกฺขรณี
ชาตา โปกฺขรณิยา กูล ภินฺทิตฺวา ปาสาณ ปวิสิตฺวา
สฏิโยชนานิ คนฺตฺวา ตโต ฆนปวึ ภินฺทิตฺวา อุมฺมงฺเคน
สฏิโยชนานิ คนฺตฺวา วิชฺฌ(๔) นาม ติรจฺฉานปพฺพต ปหริตฺวา
หตฺถตเล ปฺจงฺคุลิสทิสา ปฺจธารา หุตฺวา ปวตฺตนฺติ ฯ
สา ติกฺขตฺตุ อโนตตฺต ปทกฺขิณ กตฺวา คตคตฏาเน
อาวฏฏคงฺคาติ วุจฺจติ อุชกุ  ปาสาณปฏเน สฏิโยชนานิ
คตฏาเน กณฺหคงฺคาติ(๕) ฯ อากาเสน สฏิโยชนานิ คตฏาเน
อากาสคงฺคาติ ติยคฺคลปาสาเณ ปฺาสโยชโนกาเส ิตา
ติยคฺคลโปกฺขรณีติ กูล ภินฺทิตฺวา ปาสาณ ปวิสิตฺวา สฏิโยชนานิ คตฏาเน พหลคงฺคาติ อุมงฺเคน สฏิโยชนานิ
# ๑. ม. ปจฺฉิมหิมวนฺเตเนว อุตฺตรหิมวนฺเตเนว จ ฯ
# ๒. ม. ติยคฺคเฬ ฯ ๓. ม. ติยคฺคฬา นาม โปกฺขรณี ชาตา ฯ
# ๔. ม. วิฺฌ ฯ ๕. ม. กณฺหคงฺคาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อุโปสถสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๕๕
คตฏาเน อุมงฺคคงฺคาติ วุจฺจติ วิฺฌ นาม ติรจฺฉานปพฺพต
ปหริตฺวา ปฺจธารา หุตฺวา ปวตฺตฏาเน จ คงฺคา ยมุนา
อจิรวตี สรภู มหีติ ปฺจธา สงฺข คตา ฯ เอวเมตา ปฺจ
มหานทิโย หิมวนฺตโต ปวตฺตนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ
ตตฺถ นที นินฺนคาติอาทิก โคตฺต คงฺคา ยมุนาติอาทิก นาม ฯ สวนฺติโยติ ยา กาจิ สวมานา สนฺทมานา
คจฺฉนฺติโย มหานทิโย วา กุนฺนทิโย วา ฯ อปฺเปนฺตีติ
อลฺลียนฺติ โอสรนฺติ ฯ ธาราติ วุฏิธารา ฯ ปูรตฺตนฺติ ปุณฺณภาโว ฯ มหาสมุทฺทสฺส หิ อย ธมฺมตา อิมสฺมึ กาเล
เทโว มนฺโท ชาโต ชาลกฺขิปาทีนิ อาทาย มจฺฉกจฺฉเป
คณฺหิสฺสามาติ วา อิมสฺมึ กาเล อติมหนฺตี วุฏิ น ลภิสฺสาม
นุ โข ปฏิปสารณฏานนฺติ (๑) วา ต น สกฺกา วตฺตุ ฯ
ปมกปฺปกกาลโต ปฏาย หิ ย วสฺสติ ฺวา สิเนรุเมขล(๒) อาหจฺจ
อุทก ิต ต ตโต เอกงฺคุลมตฺตมฺป อุทก เนว เหฏา
โอตรติ น อุทฺธ อุตฺตรติ ฯ
เอกรโสติ อสมฺภินฺนรโส ฯ มุตฺตาติ ขุทฺทกมหนฺตวฏฏทีฆาทิเภทา อเนกวิธา มุตฺตา ฯ มณีติ รตฺตนีลาทิเภโท
อเนกวิโธ มณิ ฯ เวฬุริโยติ วสวณฺณสิรีสปุปฺผวณฺณาทิสณฺานโต
อเนกวิโธ ฯ สงฺโขติ ทกฺขิณาวตฺตตมฺพกุจฺฉิกธมนสงฺขาทิเภโท
# ๑. สี. ปฏ ิปาสาณฏานนฺติ ฯ ๒. ม. สิเนรุเมขล ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๕๖
อเนกวิโธ ฯ สิลาติ เสตกาฬมุคฺควณฺณาทิเภทา อเนกวิธา ฯ
ปวาฬนฺติ ขุทฺทกมหนฺตมนฺทรตฺตฆนรตฺตาทิเภท อเนกวิธ ฯ
(๑)โลหิตงฺกนฺติ ปทุมราคาทิเภโท อเนกวิโธ ฯ มสารคลฺลนฺติ กวรมณิ(๑)ฯ
จิตฺตผลิกนฺติป วทนฺติ ฯ
มหต ภูตานนฺติ มหนฺตาน สตฺตาน ฯ ติมิ ติมิงฺคโล ติม-ิ
ติมิงฺคโลติ (๒) ติสฺโส มจฺฉชาติโย ฯ ติมึ คิลนสมตฺถา ติมิงฺคลา
ติมิฺจ ติมิงฺคลฺจ คิลนสมตฺถา ติมิติมิงฺคลาติ วทนฺติ ฯ นาคาติ
อูมิปฏิวาสิโนป วิมานฏกนาคาป ฯ
เอวเมว โขติ กิฺจาป สตฺถา อิมสฺมึ ธมฺมวินเย โสฬสาป
ทฺวตฺตึสป ตโต ภิยฺโยป อจฺฉริยพฺภุตธมฺเม วิภชิตฺวา ทสฺเสตุ
สกฺโกติ ตทา อุปมาภาเวน ปน คหิตาน อตฺถาน(๓) อนุรูปวเสน อฏเว เต อุปเมตพฺพธมฺเม วิภชิตฺวา เอวเมว
โข ภิกฺขเว อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อฏ อจฺฉริยา อพฺภูตธมฺมาติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ อนุปุพฺพสิกฺขาย ติสฺโส สิกฺขา คหิตา อนุปุพฺพกิริยาย เตรส ธุตงฺคธมฺมา ฯ อนุปุพฺพปฏิปทาย สตฺต อนุปสฺสนา
อฏารส มหาวิปสฺสนา อฏตฺตึสอารมฺมณวิภตฺติโย สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมา จ คหิตา ฯ น อายตเกเนว อฺาปฏิเวโธติ
# ๑. ม. โลหิตงฺโคติ ปทุมราคาทิเภโท อเนกวิโธ มสารคลฺลนฺติ
# กพรมณิ ฯ ๒. ม. ติมิติมิงฺคลาทิกา ฯ ๓. ม. อฏนฺน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อุโปสถสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๕๗
มณฺฑูกสฺส อุปฺปติตฺวา คมน วิย อาทิโตว สีลปูรณาทีนิ
อกตฺวา อรหตฺตปฏิเวโธ นาม นตฺถิ ปฏิปาฏิยา ปน
สีลสมาธิปฺาโย ปูเรตฺวาว อรหตฺตปฺปตฺตีติ อตฺโถ ฯ
มม สาวกาติ โสตาปนฺนาทิเก อริยปุคฺคเล สนฺธาย
วทติ ฯ น สวสตีติ อุโปสถกมฺมาทิวเสน สวาส น กโรติ ฯ
อุกฺขิปตีติ อปเนติ ฯ อารกาวาติ ทูเรเยว ฯ น เตน นิพฺพานธาตุยา อูนตฺต วา ปูรตฺต วาติ อสงฺเขฺยยฺเยป มหากปฺเป
พุทฺเธสุ อนุปฺปชฺชนฺเตสุ เอกสตฺโตป ปรินิพฺพาตุ น สกฺโกติ
ตทาป ตุจฺฉา นิพฺพานธาตูติ น สกฺกา วตฺตต พุทฺธกาเล
ปน เอเกกสฺมึ สมาคเม อสงฺเขฺยยฺยาป สตฺตา อสต อาราเธนฺติ
ตทาป น สกฺกา วตฺตุ ปูรา นิพฺพานธาตูติ ฯ วิมุตฺติรโสติ
กิเลเสหิ วิมจุ ฺจนรโส ฯ สพฺพา หิ สาสนสฺส สมฺปตฺติ ยาวเทว
อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตสฺส วิมุตฺติยา โหติ ฯ
รตนานีติ รติชนนฏเน รตนานิ ฯ สติปฏานาทโย หิ
ภาวิยมานา ปุพฺพภาเคป อนปฺปก ปติปาโมชฺช นิพฺพตฺเตนฺติ ฯ
ปเคว อปรภาเค ฯ วุตฺตเฺหต
ยโต ยโต สมฺมสติ ขนฺธาน อุทยพฺพย
ลภติ ปติปาโมชฺช อมตนฺต วิชานตนฺติ ฯ (๑)
โลกิยรตนนิมิตฺตมฺปน ปติปาโมชฺช น ตสฺส กลภาคมฺป อคฺฆตีติ
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๕/๖๖ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๕๘
อยมตฺโถ เหฏา ทสฺสิโต เอว ฯ อปจ
จิตฺตีกต มหคฺฆฺจ อตฺถ ทุลฺลภทสฺสน
อโนมสตฺตปริโภค รตนนฺติ ปวุจฺจตีติ ฯ
ยทิ จ จิตฺตตีกตาทิภาวเน รตน นาม โหติ สติปฏานาทีนเยว ภูตโต รตนภาโว ฯ โพธิปกฺขิยธมฺมาน หิ โส
อานุภาโว ย สาวกา สาวกปารมีาณ ปจฺเจกสมฺพุทฺธา(๑)
ปจฺเจกโพธิาณ สมฺมาสมฺพุทฺธา สมฺมาสมฺโพธึ อธิคจฺฉนฺตีติ
อาสนฺนการณตฺตา ฯ ปรมฺปรการณ หิ ทานาทิอุปนิสฺสโยติ
เอว รติชนนฏเน จิตฺตีกตาทิอฏเน จ รตนภาโว โพธิอปกฺขยิ ธมฺมาน สาติสโย ฯ เตน วุตฺต ตตฺริมานิ รตนานิ เสยฺยถิท
จตฺตาโร สติปฏานาติอาทิ ฯ
ตตฺถ อารมฺมเณ โอกฺกนฺติตฺวา(๒) อุปฏานฏเน อุปฏาน(๓) ฯ
สติเยว ปฏาน สติปฏาน ฯ อารมฺมณสฺส ปน กายาทิวเสน
จตุพฺพิธตฺตา (๔) วุตฺต จตฺตาโร สติปฏานาติ ฯ ตถา หิ กายเวทนาจิตฺตธมฺเมสุ สุภสุขนิจฺจอตฺตสฺาน ปหานโต อสุภทุกฺขานิจฺจานตฺตภาวคฺคหณโต(๕) จ เนส กายานุปสฺสนาทิภาโว วิภตฺโต ฯ
สมฺมา ปทหนฺติ เอเตน สย วา สมฺมา ปทหติ
ปสตฺถ สุนฺทร วา ปทหนนฺติ สมฺมปฺปธาน ฯ ปุคคฺ ลสฺส วา
# ๑. ม. ปจฺเจกพุทฺธา ฯ ๒. ม. ปกฺขนฺทิตฺวา ฯ ๓. ม. ปฏาน ฯ
# เอวมุปริป ฯ ๔. ม. จตุพฺพิตฺโต ฯ ๕. ม. ...นิจจฺ านตฺตตตาคหณโต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อุโปสถสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๕๙
สมฺมเทว ปธานภาวกรณโต สมฺมปฺปธาน วีริยสฺเสต อธิวจน ฯ ตมฺป อนุปฺปนฺนปุ ฺปนฺนาน อกุสลาน อนุปฺปาทนปหานวเสน อนุปฺปนฺนุปฺปนฺนาน กุสลาน [๑] อุปฺปาทนวฑฺฒนวเสน(๒)
จ จตุกิจฺจ กตฺวา (๓) วุตตฺ  จตฺตาโร สมฺมปฺปธานาติ ฯ
อิชฌ
ฺ ตีติ อิทฺธิ สมิชฺฌติ นิปฺผชฺชตีติ อตฺโถ ฯ อิชฌ
ฺ นฺติ
วา เอตาย สตฺตา อิทฺธา วุฑฺฒา อุกฺกสคตา โหนฺตีติ
อิทฺธิ ฯ [๔] ปเมน อตฺเถน อิทฺธิ เอว ปาโท อิทธฺ ิปาโท
อิทฺธิโกฏาโสติ อตฺโถ ฯ ทุติเยน อตฺเถน อิทฺธิยา ปาโท
ปติฏา อธิคมุปาโยติ อิทฺธิปาโท ฯ เตน หิ อุปรูปริวิเสสสงฺขาต อิทฺธึ ปชฺชนฺติ ปาปุณนฺติ ฯ สฺวาย อิทฺธิปาโท ฯ
ยสฺมา ฉนฺทาทิเก จตฺตาโร อธิปติธมฺเม ธุเร เชฏเก กตฺวา
นิพฺพตฺติยติ ตสฺมา วุตฺต จตฺตาโร อิทธฺ ิปาทาติ ฯ
ปฺจินฺทฺริยานีติ สทฺธาทีนิ ปฺจ อินฺทฺริยานิ ฯ ตตฺถ
อสฺสทฺธิย อภิภวิตฺวา อธิโมกฺขลกฺขเณ อินฺทฏ กาเรตีติ สทฺธา
นฺทฺริย โกสชฺช อภิภวิตฺวา ปคฺคหณลกฺขเณ ปมาท
อภิภวิตฺวา อุปฏานลกฺขเณ วิกฺเขป อภิภวิตฺวา อวิกฺเขปลกฺขเณ อฺาณ อภิภวิตฺวา ทสฺสนลกฺขเณ อินทฺ ฏ กาเรตีติ
ปฺา อินฺทฺริย ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ธมฺมานนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. อุปฺปาทนภาวนวเสน ฯ
# ๓. สี. จตุพฺพิธตฺตา ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร อิตีติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๖๐
ตานิเยว อสฺสทฺธิยาทีหิ อนภิภวนียโต อกมฺปยฏเน
สมฺปยุตฺตธมฺเมสุ ถิรภาเวน พลานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ
สตฺต โพชฺฌงฺคาติ โพธิยา โพธิสฺส วา องฺคาติ
โพชฺฌงฺคา ฯ ยา หิ เอสา ธมฺมสามคฺคี ยาย โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ อุปฺปชฺชมานาย ลีนุทฺธจฺจปติฏานายูหนกามสุขตฺตกิลมถานุโยคอุจฺเฉทสสฺสตาภินิเวสาทีน อเนเกส อุปทฺทวาน
ปฏิปกฺขภูตาย สติธมฺมวิจยวีริยปติปสฺสทฺธิสมาธิอุเปกฺขาสงฺขาตาย
ธมฺมสามคฺคิยา อริยสาวโก พุชฺฌติ กิเลสนิทฺทาย วุฏหติ
จตฺตาริ วา อริยสจฺจานิ ปฏิวิชฺฌติ นิพฺพานเมว วา สจฺฉิกโรตีติ โพธีติ วุจฺจติ ตสฺสา ธมฺมสามคฺคิสงฺขาตาย โพธิยา
องฺคาติป โพชฺฌงฺคา ฌานงฺคมคฺคงฺคาทโย วิย ฯ โยเปส
วุตฺตปฺปการาย ธมฺมสามคฺคิยา พุชฺฌตีติ กตฺวา อริยสาวโก
โพธีติ วุจฺจติ ตสฺส โพธิสฺส องฺคาติป โพชฺฌงฺคา เสนงฺครถงฺคาทโย วิย ฯ เตนาหุ โปราณา พุชฺฌนกสฺส ปุคฺคลสฺส
องฺคาติ โพชฺฌงฺคาติ ฯ โพธิยา สวตฺตนฺตีติ โพชฺฌงฺคาติอาทินา (๑)
นเยนป [๒] โพชฺฌงฺคาน โพชฺฌงฺคตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
อริโย อฏงฺคิโก มคฺโคติ ตนฺตมคฺควชฺฌกิเลเสหิ อารกตฺตา
อริยภาวกรตฺตา อริยผลปฏิลาภกรตฺตา (๓) จ อริโย ฯ สมฺมาทิฏิ# ๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๕๕๗/๔๖๓ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร โพชฺฌงฺคานนฺติ
# ทิสฺสติ ฯ ๓. สี. อริยพลปฏิลาภกรตฺตา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อุโปสถสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๖๑
อาทีนิ อฏงฺคานิ อสฺสาติ(๑) อฏงฺคานิเยว วา อฏงฺคิโก ฯ
กิเลเส มาเรนฺโต คจฺฉติ นิพฺพานตฺถิเกหิ มคฺคิยติ สย วา
นิพฺพาน มคฺคตีติ มคฺโคติ ฯ เอวเมเตส สติปฏานาทีน
อตฺถวิภาโค เวทิตพฺโพ ฯ
โสตาปนฺโนติ มคฺคสงฺขาต โสต อาปชฺชิตฺวา ปาปุณิตฺวา
ิโต โสตาปตฺติผลฏโติ อตฺโถ ฯ โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโนติ โสตาปตฺติผลสฺส อตฺตโน ปจฺจกฺขกรณาย(๒)
ปฏิปชฺชมาโน ฯ ปมมคฺคฏโ โย อฏมโกติป วุจฺจติ ฯ
สกทาคามีติ สกิเทว อิม โลก ปฏิสนฺธิคคฺ หณวเสน อาคมนสีโล ทุติยผลฏโ อนาคามีติ ปฏิสนฺธิคฺคหณวเสน กามโลก
อนาคมนสีโล ตติยผลฏโ ฯ โย ปน สทฺธานุสารี ธมฺมานุสารี เอกพิชีติ เอวมาทิโก อริยปุคฺคลวิภาโค โส เอเตสเยว
ปเภโทติ ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต อตฺตโน ธมฺมวินเย มตกุณปสทิเสน ทุสฺสลี ปุคฺคเลน สทฺธึ สวาสาภาวสงฺขาต อตฺถ
วิทิตฺวา ฯ อิม อุทานนฺติ อิม อสวาสารหสวาสารหภาวาน
การณปริทีปน (๓) อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ ฉนฺนมติวสฺสตีติ อาปตฺตึ อาปชฺชิตฺวา ปฏิจฺฉาเทนฺโต
# ๑. ม. อฏงฺคานิ อสฺส อตฺถิ ฯ ๒. ม. อตฺตปจฺจกฺขกรณาย ฯ
# ๓. ม. ...สวาสารหวิภาคการณปริทีปน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๖๒
อฺ นว อาปตฺตึ อาปชฺชติ ตโต ปร ตโต ปรนฺติ เอว
อาปตฺติวสฺส กิเลสวสฺส อติวิย วสฺสติ ฯ วิวฏ นาติวสฺสตีติ
อาปตฺตึ อาปนฺโน ต อปฺปฏิจฺฉาเทตฺวา วิวรนฺโต สพฺรหฺมจารีน ปกาเสนฺโต ยถาธมฺม ยถาวินย ปฏิกโรนฺโต เทเสนฺโต
วุฏหนฺโต อฺ [๑] อาปตฺตึ นาปชฺชติ เตนสฺส วิวฏ
ปุน อาปตฺติวสฺส กิเลสวสฺส น วสฺสติ ฯ ยสฺมา จ เอตเทว
ตสฺมา ฉนฺน ฉาทิต อาปตฺตึ วิวเรถ ปกาเสถ ฯ เอวนฺต
นาติวสฺสตีติ เอว สนฺเต ต อาปตฺติอาปชฺชนก อาปนฺนปุคฺคล
อตฺตภาว อติวิชฺฌิตฺวา กิเลสวสฺส (๒) น วสฺสติ น เตเมติ ฯ
เอว โส กิเลเสหิ อนวสฺสุโต ปริสุทธฺ สีโล สมาหิโต หุตฺวา
วิปสฺสน ปฏเปตฺวา สมฺมสนฺโต อนุกฺกเมน นิพพฺ าน
ปาปุณาตีติ อธิปฺปาโย ฯ
ปฺจมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร นวนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. สี. กิเลสวสฺสเนน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๔๖๓
โสณสุตฺตวณฺณนา
ฉฏเ อวนฺตีสูติ อวนฺติรฏเ ฯ กุรรฆเรติ เอวนามเก
นคเร ฯ ปวตฺเต ปพฺพเตติ ปวตฺตนามเก ปพฺพเต ฯ ปพฺพเตติป
วทนฺติ(๑) ฯ โสโณ อุปาสโก กุฏกิ ณฺโณติ นาเมน โสโณ นาม
ตีหิ สรณคมเนหิ อุปาสกตฺตปฏิเวทเนน (๒) อุปาสโก โกฏิอคฺฆนกสฺส กณฺณปฬนฺธนสฺส ธารเณน โกฏิกณฺโณติ จ วตฺตพฺเพ
กุฏิกณฺโณติ เอว อภิฺาโต น (๓)สุขุมาโร โสโณติ (๓) อธิปฺปาโย ฯ
อย หิ อายสฺมโต มหากจฺจายนสฺส สนฺติเก ธมฺม สุตฺวา
สาสเน อภิปฺปสนฺโน สรเณสุ จ สีเลสุ จ ปติฏิโต ปวตฺเต
ปพฺพเต ฉายูทกสมฺปนฺเน าเน วิหาร กาเรตฺวา เถร ตตฺถ
วาสาเปตฺวา จตูหิ ปจฺจเยหิ อุปฏาติ ฯ เตน วุตฺต อายสฺมโต
มหากจฺจายนสฺส อุปฏาโก โหตีติ
โส กาเลน กาล เถรสฺส อุปฏาน คจฺฉติ ฯ เถโร
จสฺส ธมฺม เทเสติ ฯ เตน สเวคพหุโล ธมฺมจริยาย อุสฺสาหชาโต วิหรติ ฯ โส เอกทา สตฺเถน สทฺธึ วาณิชชฺ ตฺถาย
อุชฺเชนึ คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค อฏวิย สตฺเถ นิวฏิ เ รตฺติย
ชนสมฺพาธภเยน เอกมนฺต อปกฺกมฺม นิทฺท อุปคฺฉิ ฯ สตฺโถ
ปจฺจูสเวลาย อุฏาย คโต ฯ น เอโกป โสณ ปโพเธสิ ฯ
# ๑. ม. ปปาเต ปพฺพเตติป ปนฺติ ฯ ๒. ม. อุปาสกภาวปฺปฏิเวทเนน ฯ
# ๓. ม. น สุขุมาลโสโณติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๖๔
สพฺเพป วิสริตฺวา อคมสุ ฯ โส ปภาตาย รตฺติยา ปพุชฺฌิตฺวา
อุฏาย กฺจิ อปสฺสนฺโต สตฺเถเนว คตมคฺค คเหตฺวา สีฆ
สีฆ คจฺฉนฺโต เอก วฏรุกฺข อุปคฺฉิ ฯ ตตฺถ อทฺทส เอก
มหากาย (๑) วิรูปทสฺสน วิภจฺฉ (๒) ปุริส อฏิโต มุตฺตานิ อตฺตโน
มสานิ สยเมว ขาทนฺต ทิสฺวาน โกสิ ตฺวนฺติ ปุจฺฉิ ฯ
เปโตสฺมิ(๓) ภนฺเตติ ฯ กสฺมา เอว กโรสีติ ฯ อตฺตโน ปุพฺพกมฺเมนาติ ฯ กิมฺปน กต กมฺมนฺติ ฯ อห ปุพฺเพ ภารุกจฺฉนครวาสี กูฏวาณิโช หุตฺวา ปเรส สนฺตก วฺเจตฺวา ขาทึ
สาเณ จ ภิกฺขาย อุปคเต ตุมฺหาก มส ขาทถาติ อกฺโกสึ
เตน กมฺเมน เอตรหิ อิม ทุกฺข อนุภวามีติ ฯ ต สุตฺวา
โสโณ อติวิย สเวค ปฏิลภิ ฯ
ตโต ปร คจฺฉนฺโต มุขโต ปคฺฆริตกาฬโลหิเต เทฺว
เปตทารเก ปสฺสิตฺวา ตเถว ปุจฺฉิ ฯ เตปสฺส อตฺตโน กมฺม
กเถสส ฯ เต กิร ภารุกจฺฉนคเร ทารกกาเล คนฺธวาณิชฺชาย (๔)
ชีวิต กปฺเปนฺตา อตฺตโน มาตริ ขีณาสเว นิมนฺเตตฺวา
โภเชนฺติยา เคห คนฺตฺวา อมฺหาก สนฺตก กสฺมา สมณาน
เทสิ ตยา ทินฺนโภชน ภฺุชนกสมณาน มุขโต กาฬโลหิต
ปคฺฆรตูติ อกฺโกสึสุ ฯ เต เตน กมฺเมน นิรเย ปจิตฺวา ตสฺส
วิปากาวเสเสน เปตโยนิย นิพฺพตฺติตฺวา ตทา อิม ทุกฺข
# ๑. สี. มหาวิการ ฯ ๒. ม. คจฺฉนฺต ฯ ๓. ม. เปโตมฺหิ ฯ
# ๔. ม. คนฺธวาณิชฺชาย ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โสณสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๖๕
อนุภวนฺติ ฯ ตมฺป สุตฺวา โสโณ อติวิย สเวคชาโต อโหสิ ฯ
โส อุชฺเชนึ คนฺตฺวา ต กรณีย ตีเรตฺวา กุลฆร
ปจฺจาคโต เถร อุปสงฺกมิตฺวา กตปฏิสนฺถาโร เถรสฺส ตมตฺถ
อาโรเจสิ ฯ เถโรปสฺส ปวตฺตินิวตฺตีสุ (๑) อาทีนวานิสเส วิภาเวนฺโต
ธมฺม เทเสสิ ฯ โส เถร วนฺทิตฺวา เคห คโต สายมาส
ภฺุชิตฺวา สยน อุปคโต โถกเยว นิทฺทายิตฺวา ปพุชฺฌิตฺวา
สยนตเล นิสชฺช ยถาสุต ธมฺม ปจฺจเวกฺขิตุ อารทฺโธ ฯ ตสฺส
ต ธมฺม ปจฺจเวกฺขโต เต จ เปตตฺตภาเว อนุสฺสรโต สสารทุกฺข
อติวิย ภยานก หุตฺวา อุปฏาสิ ปพฺพชฺชาย จิตฺต นมิ ฯ โส
วิภาตาย รตฺติยา สรีรปฏิชคฺคน กตฺวา เถร อุปสงฺกมิตฺวา
อตฺตโน อชฺฌาสย อาโรเจตฺวา ปพฺพชฺช ยาจิ เตน วุตฺต
อถ โข โสณสฺส อุปาสกสฺส กุฏิกณฺณสฺส รโหคตสฺส ฯเปฯ
ปพฺพาเชตุ ม ภนฺเต อยฺโย มหากจฺจาโนติ (๒) ฯ
ตตฺถ ยถา ยถาติอาทีน ปทาน อย สงฺเขปตฺโถ ฯ
เยน เยน อากาเรน อยฺโย มหากจฺจายโน ธมฺม เทเสติ
อาจิกฺขติ ปฺเปติ ปฏเปติ วิวรติ วิภชติ อุตฺตานีกโรติ
ปกาเสติ เตน เตน เม อุปปริกฺขโต เอว โหติ ยเทต
สิกฺขตฺตยพฺรหฺมจริย เอกมฺป ทิวส อกฺขณฺฑ กตฺวา จริมกจิตฺต ปาเปตพฺพตาย เอกนฺตปริปุณฺณ ฯ เอกทิวสมฺป กิเลส# ๑. สี. ปวตฺตึ สุตฺวา ฯ ๒. ม. มหากจฺจาโนติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๖๖
มเลน อมลิน กตฺวา จริมกจิตฺต ปาเปตพฺพตาย เอกนฺตปริสุทฺธ ฯ สงฺขลิขิตสทิส(๑) โธตสงฺขสปฺปฏิภาค จริตพฺพ ฯ อิท
น สุกร อคาร อชฺฌาวสตา อคารมชฺเฌ วสนฺเตน เอกนฺตปริปุณฺณ ฯเปฯ จริตุ ยนฺนูนาห เกเส เจว มสฺสูนิ จ
โอหาเรตฺวา โวโรเปตฺวา กาสายรสปตตาย กาสายานิ พฺรหฺมจริย
จรนฺตาน อนุจฺฉวิกานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา นิวาเสตฺวา เจว
ปารุปตฺวา จ อคารสฺมา นิกฺขมิตฺวา อนคาริย ปพฺพเชยฺย ฯ
ยสฺมา อคารสฺส หิต กสิวาณิชฺชาทิกมฺม อคาริยนฺติ วุจฺจติ
ตฺจ ปพฺพชฺชาย นตฺถิ ตสฺมา ปพฺพชฺชา อนคาริยา นาม
ต อนคาริย ปพฺพชฺช ปพฺพเชยฺย อุปคจฺเฉยฺย ปฏิปชฺเชยฺยนฺติ
อตฺโถ ฯ
เอว อตฺตนา รโหวิตกฺกิต โสโณ อุปาสโก เถรสฺส
อาโรเจตฺวา ต ปฏิปชฺชิตกุ าโม ปพฺพาเชตุ ม ภนฺเต อยฺโย
มหากจฺจาโนติ อาห ฯ เถโร ปน น(๒) ตาวสฺส าณ ปริปาก
กถนฺติ อุปธาเรตฺวา าณปริปาก อาคมยมาโน ทุกฺกร โขติอาทินา ปพฺพชฺชาฉนฺท นิวาเรสิ ฯ
ตตฺถ เอกภตฺตนฺติ เอกภตฺติโก โหติ รตฺตูปรโต วิรโต
วิกาลโภชนาติ (๓) เอว วุตฺต วิกาลโภชนวิรตึ สนฺธาย วทติ ฯ
# ๑. ม. สงฺขลิขิตนฺติ ลิขิตสงฺขสทิส ฯ ๒. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๓. ที. สี. ๙/๖,๑๐๓/๖,๘๔ ฯ องฺ. ติก. ๒๐/๕๑๐/๒๗๒ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โสณสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๖๗
เอกเสยฺยนฺติ อทุติยเสยฺย ฯ เอตฺถ จ เสยฺยาสีเสน เอโก ติฏติ เอโก
คจฺฉติ เอโก คจฺฉติ เอโก นิสีทตีติอาทินา (๑) นเยน วุตฺเตสุ
จตูสุ อิริยาปเถสุ กายวิเวก ทีเปติ น เอกากินา หุตฺวา
สยนมตฺต ฯ พฺรหฺมจริยนฺติ เมถุนวิรติพฺรหฺมจริย สิกฺขตฺตยา
นุโยคสงฺขาต สาสนพฺรหฺมจริย วา ฯ อิงฺฆาติ โจทนตฺเถ
นิปาโต ฯ ตตฺเถวาติ เคเหเยว ฯ พุทธฺ สาสน (๒) อนุยฺุชาติ นิจฺจสีลอุโปสถสีลาทิเภท(๓) ปฺจงฺค อฏงฺค ทสงฺคฺจ สีล
ตทนุรูปฺจ สมาธิปฺาภาวน อนุยฺุช ฯ เอต หิ อุปาสเกน
ปุพฺพภาเค อนุยฺุชิตพฺพ พุทฺธสาสน นาม ฯ เตนาห กาลยุตฺต
เอกภตฺต เอกเสยฺย พฺรหฺมจริยนฺติ ฯ
ตตฺถ กาลยุตฺตนฺติ จาตุทฺทสีปฺจทสีอฏมีปาฏิหาริยปกฺขสงฺขาเตน กาเลน ยุตฺต ยถาวุตฺตกาเล วา ตุยหฺ 
อนุยฺุชนฺตสฺส ยุตฺต ปติรูป สกฺกุเณยฺย น สพฺพกาล
ปพฺพชฺชาติ อธิปฺปาโย ฯ สพฺพเมต าณสฺส อปริปกฺกตฺตา
ตสฺส กามาน ทุปฺปหานตาย สมฺมาปฏิปตฺติย โยคฺย การาเปตุ
วทติ น ปพฺพชฺชาฉนฺท นิวาเรตต ฯ ปพฺพชฺชาภิสงฺขาโรติ
ปพฺพชิตุ อารมฺโภ อุสฺสาโห ฯ ปฏิปสฺสมฺภีติ อินฺทฺริยาน
อปริปกฺกตฺตา สเวคสฺส จ นาติติกฺขภาวโต วูปสมิ ฯ กิฺจาป
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๓๓/๒๙,๒๒๙/๑๗๑ ฯ ๒. ม. พุทฺธาน สาสน ฯ
# ๓. ม. ...อุโปสถสีลาทิเภท ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๖๘
ปฏิปสฺสมฺภิ เถเรน วุตฺตวิธึ ปน อนุตฏิ นฺโต กาเลน กาล
เถร อุปสงฺกมิตฺวา ปยิรุปาสนฺโต ธมฺม สุณาติ ฯ ตสฺส
วุตฺตนเยเนว ทุติยมฺป(๑) ปพฺพชฺชาย จิตฺต อุปฺปชฺชิ เถรสฺส
อาโรเจสิ ฯ ทุติยมฺป เถโร ปฏิกฺขิป ฯ ตติยวาเร ปน
าณสฺส ปริปกฺกภาว ตฺวา อิทานิ น ปพฺพาเชตุ กาโลติ
เถโร ปพฺพาเชสิ ปพฺพชิตฺจ ต ตีณิ สวจฺฉรานิ อติกฺกมิตฺวา
คณ ปริเยสิตฺวา อุปสมฺปาเทสิ ฯ ต สนฺธาย วุตฺต ทุติยมฺป
โข โสโณ ฯเปฯ อุปสมฺปาเทสีติ
ตตฺถ อปฺปภิกฺขุโกติ กติปยภิกฺขโุ ก ฯ ตทา กิร ภิกฺขู
เยภุยฺเยน มชฺฌิมปเทเสเยว(๒) วสึสุ ฯ ตสฺมา ตตฺถ กติปยาเอว
อเหสส ฯ เต จ เอกสฺมึ นิคเม เอโก เอกสฺมึ นิคเม เทฺวติ
เอว วิสุ วิสุ วสึสุ ฯ กิจฺเฉนาติ ทุกฺเขน ฯ กสิเรนาติ
อายาเสน ฯ ตโต ตโตติ ตสฺมา ตสฺมา คามนิคมาทิโต ฯ
เถเรน หิ กติปเย ภิกฺขู อาเนตฺวา อฺเสุ อานียมาเนสุ
ปุพฺเพ อานีตา เกนจิเทว กรณีเยน ปกฺกมึสุ ฯ กิฺจิ กาล
อาคเมตฺวา ปุน เตสุ อานียมาเนสุ อิตเร ปกฺกมึสุ ฯ เอว
ปุนปฺปุน อานยเนน สนฺนิปาโต จิเรเนว อโหสิ เถโร จ
ตทา เอกวิหารี อโหสิ ฯ ทสวคฺค ภิกขฺ ุสงฺฆ สนฺนิปาเตตฺวาติ
ตทา ภควตา ปจฺจนฺตเทเสป ทสวคฺเคเนว สงฺเฆน อุปสมฺปทา
# ๑. ม. ทุตยิ  ฯ ๒. ม. มชฺฌิมเทเส เอว ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โสณสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๖๙
อนฺุาตา ฯ อิโตนิทาน หิ เถเรน ยาจิโต ปฺจวคฺเคน
สงฺเฆน ปจฺจนฺตเทเส อุปสมฺปท อนุชานิ ฯ เตน วุตฺต ติณฺณ
วสฺสาน ฯเปฯ สนฺนิปาเตตฺวาติ
วสฺส วุฏสฺสาติ อุปสมฺปชฺชิตฺวา ปมวสฺส อุปคนฺตฺวา
วุสิตวโต ฯ เอทิโส จ เอทิโส จาติ เอวรูโป จ เอวรูโป
จ เอวรูปาย นามกายรูปกายสมฺปตฺติยา สมนฺนาคโต เอวรูปาย
ธมฺมกายสมฺปตฺติยา สมนฺนาคโตติ สุโตเยว เม โส ภควา ฯ
น โข เม โส ภควา สมฺมุขา ทิฏโติ เอเตน ปุถุชชฺ นต
สทฺธายเอว(๑) อายสฺมา โสโณ ภควนฺต ทฏุกาโม อโหสิ ฯ
อปรภาเค ปน สตฺถารา สทฺธึ เอกคนฺธกุฏิย วสิตฺวา ปจฺจูสสมย อชฺฌิฏโ  โสฬสอฏกวคฺคิกานิ สตฺถุ สมฺมุขา อฏึกตฺวา
มนสิกตฺวา สพฺพ เจตโส สมนฺนาหริตฺวา อตฺถธมฺมปฺปฏิสเวที
หุตฺวา ภณนฺโต ธมฺมูปสฺหิตปาโมชฺชาทิมุเขน (๒) สมาหิโต
สรภฺปริโยสาเน วิปสฺสน ปฏเปตฺวา สงฺขาเร สมฺมสนฺโต
อนุปุพฺเพน อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เอตทตฺถเมว หิสสฺ ภควตา
อตฺตนา สทฺธึ เอกคนฺธกุฏิย วาโส อาณตฺโตติ วทนฺติ ฯ
เกจิ ปนาหุ น โข เม โส ภควา สมฺมุขา ทิฏโติ
อิท รูปกายทสฺสนเมว สนฺธาย วุตฺตนฺติ ฯ อายสฺมา หิ โสโณ
# ๑. สี. ปุถชุ ฺชนต สนฺธาย เอว ฯ ม. ปุถุชชฺ นสทฺธาย เอว ฯ
# ๒. สี. ธมฺมผสฺสสฺชาตปามุชฺชาทิมุเขน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๗๐
ปพฺพชิตฺวาว เถรสฺส สนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา ฆเฏนฺโต
วายมนฺโต อนุปสมฺปนฺโนว โสตาปนฺโน หุตฺวา อุปสมฺปชฺชติ ฺวา
อุปาสกาป โสตาปนฺนา โหนฺติ อหมฺป โสตาปนฺโน กิเมตฺถ
จิตฺตนฺติ อุปริมคฺคตฺถาย วิปสฺสน วฑเฒตฺวา อนฺโตวสฺเสเยว
ฉฬภิฺโ หุตฺวา วิสุทฺธิปวารณาย ปวาเรสิ ฯ อริยสจฺจทสฺสเนน หิ ภควโต ธมฺมกาโย ทิฏโ นาม โหติ ฯ วุตฺตเฺหต
โย โข วกฺกลิ ธมฺม ปสฺสติ โส ม ปสฺสติ ฯ โย ม ปสฺสติ
โส ธมฺม ปสฺสตีติ ฯ (๑)
ตสฺมาสฺส ธมฺมกายทสฺสน ปเคว สิทฺธ ปวาเรตฺวา
ปน รูปกาย ทฏุกาโม อโหสีติ ฯ
สเจ ม อุปชฺฌาโย อนุชานาตีติป ปาโ ฯ ภนฺเตติ
ปน ลิขนฺติ ฯ ตถา สาธุ สาธุ อาวุโส โสณ คจฺฉ
ตฺว อาวุโส โสณาติป ปาโ ฯ มา(๒) อาวุโสติ ปน เกสุจิ
โปตฺถเกสุ นตฺถิ ฯ ตถา เอวมาวุโสติ โข อายสฺมา โสโณติป
ปาโ ฯ อาวุโสวาโทเยว หิ อฺมฺ ภิกฺขูน ภควโต
ธรมานกาเล อาจิณฺโณ ภควนฺต ปาสาทิกนฺติอาทีน ปทาน
อตฺโถ เหฏา วุตฺโตเยว ฯ
กจฺจิ ภิกฺขุ ขมนียนฺติ ภิกฺขุ อิท ตุยฺห จตุจกฺก
นวทฺวาร สรีรยนฺต กจฺจิ ขมนีย กึ สกฺกา ขมิตุ สหิตุ
# ๑. ส. ข. ๑๗/๒๑๖/๑๔๗ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โสณสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๗๑
ปริหริตต กึ ทุกฺขภาโร นาภิภวติ ฯ กจฺจิ ยาปนียนฺติ กึ
ตตกิจฺเจสุ ยาเปตุ คเมตุ สกฺกา น กฺจิ อนฺตราย(๑)
ทสฺเสติ ฯ กจฺจิสิ อปฺปกิลมเถนาติ อนายาเสน อิม เอตฺตก
อทฺธาน กจฺจิ อาคโตสิ ฯ
เอตทโหสีติ พุทฺธาจิณฺณ อนุสฺสรนฺตสฺส อายสฺมโต
อานนฺทสฺส เอต ยสฺส โข ม ภควาติอาทินา อิทานิ วุจฺจมาน
จิตฺเต อาจิณฺณ อโหสิ ฯ เอกวิหาเรติ เอกคนฺธกุฏิย ฯ คนฺธกุฏิ
หิ อิธ วิหาโรติ อธิปฺเปตา ฯ วตฺถุนฺติ วสิตต ฯ
นิสชฺชาย วีตินาเมตฺวาติ เอตฺถ ยสฺมา ภควา อายสฺมโต
โสณสฺส สมาปตฺติสมาปชฺชเน ปฏิสนฺถาร กโรนฺโต สาวกสาธารณา สพฺพา สมาปตฺติโย อนุโลมปฏิโลม สมาปชฺชนฺโต
พหุเทว รตฺตึ ฯเปฯ วิหาร ปาวิสิ ตสฺมา อายสฺมาป โสโณ
ภควโต อธิปฺปาย ตฺวา ตทนุรูป สพฺพา ตา สมาปตฺติโย
สมาปชฺชนฺโต พหุเทว รตฺตึ ฯเปฯ วิหาร ปาวิสีติ เกจิ
วทนฺติ ฯ ปวิสิตฺวา จ ภควตา อนฺุาโต จีวร ติโรกรณีย
กตฺวาป ภควโต ปาทปสฺเส นิสชฺชาย วีตินาเมสิ ฯ อชฺเฌสีติ
อาณาเปสิ ฯ ปฏิภาตุ ต ภิกฺขุ ธมฺโม ภาสิตุนฺติ ภิกฺขุ ตุยฺห
ธมฺโม ภาสิตุ อุปฏาตุ าณมุเข อาคจฺฉตุ ฯ ยถาสุต
ยถาปริยตฺต ธมฺม ภณาหีติ อตฺโถ ฯ
# ๑. ม. อนฺตรายนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๗๒
โสฬส อฏกวคฺคิกานีติ อฏกวคฺคภูตานิ กามสุตฺตาทีนิ
โสฬสสุตฺตานิ ฯ สเรน อภณีติ สุตฺตุสฺสารณสเรน อภาสิ ฯ
สรภฺวเสน กเถสีติ อตฺโถ ฯ สรภฺปริโยสาเนติ อุสฺสารณาวสาเน ฯ สุคฺคหิตานีติ สมฺมา อุคฺคหิตานิ ฯ สุมนสิกตานีติ
สุฏุ มนสิ กตานิ ฯ เอกจฺโจ อุคฺคหณกาเล สมฺมา อุคฺคเหตฺวาป
ปจฺฉา สชฺฌายาทิวเสน มนสิ กรณกาเล พฺยฺชนานิ วา
มิจฺฉา โรเปติ ปทปจฺฉาภฏ วา กโรติ น เอวมย ฯ
อิมินา ปน สมฺมเทว ยถุคฺคหิต มนสิ กตานิ ฯ เตน วุตฺต
สุมนสิกตานีติ สุฏุ มนสิ กตานีติ ฯ สูปธาริตานีติ อตฺถโตป
สุฏุ อุปธาริตานิ ฯ อตฺเถ หิ สุฏุ อุปธาริเต สกฺกา ปาลึ
สมฺมา อุสฺสาเรตุ ฯ (๑) กลฺยาณิยาสิ วาจาย สมนฺนาคโตติ สิถิลธนิตาทีน ยถาวิธานวจเนน ปริมณฺฑลปทพฺยฺชนปริปุณฺณาย(๒)
โปริยา วาจาย สมนฺนาคโต อาสิ ฯ วิสฏายาติ วิมุตฺตาย ฯ
เอเตนสฺส วิมุตฺตวาทิต ทสฺเสติ ฯ อเนลคฬายาติ เอล(๓) วุจฺจติ
โทโส ต น ปคฺฆรตีติ อเนลคฬา ตาย นิทโฺ ทสายาติ
อตฺโถ ฯ อถ วา อเนลคฬายาติ อเนลาย จ อคฬาย จ
นิทฺโทสาย อคฬิตปทพฺยฺชนาย อปริหีนปทพฺยฺชนาติ
อตฺโถ ฯ ตถา หิ น ภควา เอตทคฺค ภิกฺขเว มม
สาวกาน ภิกฺขูน กลฺยาณวากฺกรณาน ยทิท โสโณ
# ๑. สี. ปาฬิธมฺม อุจฺจาเรตุ ฯ ๒. ม. ...พยฺชนปริปุณฺณาย น
# ๓. ม. เอลา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ โสณสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๗๓
กุฏิกณฺโณติ (๑) เอตทคฺเค เปสิ ฯ อตฺถสฺส วิฺาปนิยาติ
ยถาธิปฺเปต อตฺถ วิฺาเปตุ สมตฺถาย ฯ
กติวสฺโสติ โส กิร มชฺฌิมวยสฺส ตติยโกฏาเส ิโต
อากปฺปสมฺปนฺโน ว(๒) ปเรส จิรตรปพฺพชิโต วิย ขายติ ฯ
ต สนฺธาย ภควา ปุจฺฉตีติ เกจิ ต อการณ ฯ เอว
สนฺเต สมาธิสุข อนุภวิตุ ยุตฺโต เอตฺตก กาล กสฺมา ปมาท
อาปนฺโนติ ปุน อนุยฺุชติ ุ สตฺถา กตวสฺโสสีติ ต ปุจฺฉติ ฯ
เตเนวาห กิสฺส ปน ตฺว ภิกฺขุ เอว จิร อกาสีติ ฯ
ตตฺถ กิสฺสาติ กึ การณา ฯ เอว จิร อกาสีติ เอว
จิรายิ ฯ เกน การเณน เอว จิรกาล ปพฺพชฺช อนุปคนฺตฺวา
อคารมชฺเฌ วสีติ อตฺโถ ฯ จิร ทิฏโ  เมติ จิเรน จิรกาเลน
มยา ทิฏโ  ฯ กาเมสูติ กิเลสกาเมสุ จ วตฺถุกาเมสุ จ ฯ
อาทีนโวติ โทโส ฯ อปจาติ กาเมสุ อาทีนเว เกนจิ ปกาเรน
ทิฏเป น ตาวาห ฆราวาสโต นิกฺขิมิตุ อสกฺขึ ฯ กสฺมา ฯ
สมฺพาโธ ฆราวาโส อุจฺจาวเจหิ กิจฺจกรณีเยหิ สมุปพฺยูฬฺโห
อคาริยภาโว ฯ เตเนวาห พหุกิจฺโจ พหุกรณีโยติ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ กาเมสุ ยถาภูต อาทีนวทสฺสิโน จิตตฺ 
จิรายิตฺวาป น ปกฺขนฺทติ(๓) อฺทตฺถุ ปทุมปลาเส อุทกพินฺทุ
วิย วินิวตฺตติเยวาติ เอตมตฺถ สพฺพาการโต วิทิตฺวา ฯ อิม
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๗/๓๑ ฯ ๒. ม. ...พยฺชนปริปุณฺณาย ฯ
# ๓. ม. เอลา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๗๔
อุทานนฺติ ปวตฺติฺจ นิวตฺติฺจ สมฺมเทว ชานนฺโต ปวตฺติย
ตนฺนิมิตฺเต จ น กทาจิป รมตีติ อิทมตฺถทีปก อิม อุทาน
อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ ทิสฺวา อาทีนว โลเกติ สพฺพสฺมิมฺป สงฺขารโลเก
อนิจฺโจ ทุกฺโข วิปริณามธมฺโมติอาทินา อาทีนว โทส ปฺาจกฺขุนา (๑) ปสฺสิตฺวา ฯ เอเตน วิปสฺสนาวาโร กถิโต ฯ ตฺวา
ธมฺม นิรุปธินฺติ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺคตฺตา นิรุปธึ นิพฺพานธมฺม ยถาภูต ตฺวา (๒)นิสฺสรณวิเวกาสงฺขตามตสภาวโต วิภาเวตฺวา
สภาวโต(๒) มคฺคาเณน ปฏิวิชฺฌิตฺวา ฯ ทิสฺวา ตฺวาติ อิเมส
ปทาน ฆต (๓) ปวิตฺวา พล โหติ สีห ทิสฺวา ภย โหติ
ปฺาย ทิสฺวา อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺตีติอาทีสุ (๔) วิย
เหตุอตฺถตา ทฏพฺพา ฯ อริโย น รมตี ปาเปติ กิเลเสหิ
อารกตฺตา อริโย สปฺปุรโิ ส อณุมตฺเตป ปาเป น รมติ
กสฺมา ปาเป น รมตี สุจีติ สุวิสุทฺธกายสมาจาราตฺตา (๕)
วิสุทฺธปุคฺคโล ราชหโส วิย อุกฺการฏาเน ปาเป สงฺกิลิฏธมฺเม น รมติ นาภินนฺทติ ฯ ปาโป น รมตี สุจนิ ฺติป
ปาโ ฯ ตสฺสตฺโถ ปาโป ปาปปุคฺคโล สุจึ อนวชฺช โวทานธมฺม น รมติ อฺทตฺถุ คามสูกราทโย วิย อุกกฺ ารฏาน
# ๑. ม. ปฺาย ฯ ๒. ม. นิสฺสรณวิเวกาสงฺขตามตสภาวโต ฯ
# ๓. ม. สปฺป ฯ ๔. องฺ. นวก. ๒๓/๒๔๖/๔๗๒ ฯ
# อภิ. ปุ. ๓๖/๑๗/๑๔๐ ฯ ๕. ม. ...กายสมาจาราทิตาย ฯ
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*เลมที่ ๑๙ กงฺขาเรวตสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๗๕
อสุจึ สงฺกิเลสธมฺมเยว รมตีติ ปฏิปกฺขโต เทสน ปริวตฺเตติ ฯ
เอว ภควตา อุทาเน อุทานิเต อายสฺมา โสโณ
อุฏายาสนา ภควนฺต วนฺทิตฺวา อตฺตโน อุปชฺฌายสฺส วจเนน
ปจฺจนฺตเทเส ปฺจวคฺเคน อุปสมฺปทาทีนิ ปฺจ วตฺถูนิ (๑)
ยาจิ ฯ ภควาป ตานิ อนุชานีติ สพฺพ ขนฺธเก (๒) อาคตนเยน
เวทิตพฺพ ฯ
ฉฏสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
กงฺขาเรวตสุตฺตวณฺณนา
สตฺตเม เรวโตติ (๓) ตสฺส เถรสฺส นาม ฯ โส หิ สาสเน
ปพฺพชิตฺวา ลทฺธูปสมฺปโท สีลวา กลฺยาณธมฺโม วิหรติ ฯ
อกปฺปยา มุคฺคา น กปฺปนฺติ ปริภฺุชิตุ อกปฺปโ ย คุโฬติ (๔)
จ อาทินา วินยกุกฺกุจฺจสงฺขาตกงฺขาพหุโล ปน โหติ ฯ เตน
กงฺขาเรวโตติ ปฺายิตฺถ ฯ โส อปรภาเค สตฺถุ สนฺติเก
กมฺมฏาน คเหตฺวา ฆเฏนฺโต วายมนฺโต ฉ อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา ฌานสุเขน ผลสุเขน วีตินาเมติ เยภุยฺเยน
ปน อตฺตนา อธิคต อริยมคฺค ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ฯ
เตน วุตฺต อตฺตโน กงฺขาวิตรณวิสุทฺธึ ปจฺจเวกฺขมาโนติ ฯ
# ๑. ม. อุปสมฺปทาทิปฺจวตฺถูนิ ฯ
# ๒. วิ. มหา. ๕/๒๐-๒๓/๒๙-๓๖ ฯ
# ม. กงฺขาเรวโตติ ฯ ๔. วิ. มหา. ๕/๔๘/๕๘ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๗๖
มคฺคปฺา หิ อโหสึ นุ โข อห อตีตมทฺธานนฺติอาทินยปฺปวตฺตาย (๑) โสฬสวตฺถกุ าย พุทฺเธ กงฺขติ ธมฺเม กงฺขติ ฯเปฯ
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ กงฺขตีติ (๒) เอว วุตฺตาย อฏวตฺถุกาย ปเคว อิตราสนฺติ อนวเสสโต สพฺพกงฺขาน วิตรณโต
สมติกฺกมนโต อฺเหิ จ อตฺตนา ปหาตพฺพกิเลเสหิ อจฺจนฺตวิสุชฺฌนโต กงฺขาวิตรณวิสุทฺธีติ อิธาธิปฺเปตา ฯ ต หิ
อยมายสฺมา ทีฆรตฺต กงฺขาปกตตฺตา อิม มคฺคธมฺม อธิคมฺม
อิมา เม กงฺขา อนวเสสา ปหีนาติ ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขมาโน นิสที ิ น สปฺปจฺจยนามรูปทสฺสน อนิจฺจนฺติกตฺตา
ตสฺส กงฺขาวิตรณสฺส ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต อริยมคฺคสฺส อนวเสสกงฺขาวิตรณสงฺขาต อตฺถ วิทิตฺวา ตทตฺถทีปก อิม อุทาน
อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ ยา กาจิ กงฺขา อิธ วา หุร วาติ อิธ อิมสฺมึ
ปจฺจุปฺปนฺเน อตฺตภาเว อห นุ โขสฺมิ โน นุ โขสฺมีติอาทินา(๓)
หุร วา อตีตานาคเตสุ อตฺตภาเวสุ อโหสึ นุ โข อห
อตีตมทฺธานนฺติอาทินา(๔) อุปฺปชฺชนกา กงฺขา ฯ สกเวทิยา วา
ปรเวทิยา วาติ ตา เอว วุตฺตนเยเนว สกอตฺตภาเว อารมฺมณ# ๑. ม. มู. ๑๒/๑๒/๑๔ ฯ ส. นิ. ๑๖/๖๓/๓๑ ฯ
# ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๖๗๒/๒๖๓ ฯ ๓. ม. มู. ๑๒/๔๕๑/๔๘๖ ฯ
# ๔. ม. มู. ๑๒/๑๒/๑๔ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ กงฺขาเรวตสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๗๗
วเสน ปฏิลภิตพฺพาย ปวตฺติยา สกเวทิยา วา ปเรส(๑) อตฺตภาเว
ปฏิลภิตพฺพาย พุทฺโธ นุ โข โน นุ โขติอาทินา วา ปรสฺมึ
ปธาเน(๒) อุตฺตเม ปฏิลภิตพฺพาย ปวตฺติยา ปรเวทิยา วา ยา กาจิ
กงฺขา วิจิกิจฺฉา ฯ [๓] ฌายิโน ตา ปชหนฺติ สพฺพา อาตาปโน
พฺรหมฺจริย จรนฺตาติ เย อารมฺมณูปนิชฺฌาเนน ลกฺขณูปนิชฺฌาเนน ฌายิโน วิปสฺสน อุสฺสุกกฺ าเปตฺวา จตุพฺพิธสมฺมปฺปธานปาริปูริยา อาตาปโน มคฺคพฺรหฺมจริย จรนฺตา
อธิคจฺฉนฺตา สทฺธานุสารีอาทิปฺปเภทา ปมมคฺคฏา ปุคฺคลา
ตา สพฺพา กงฺขา ปชหนฺติ สมุจฺฉินฺทนฺติ มคฺคกฺขเณ ฯ ตโต
ปร ปน ตา ปหีนา นาม โหนฺติ ตสฺมา อิโต อฺ ตาส
อจฺจนฺตปฺปหาน นาม นตฺถีติ อธิปฺปาโย ฯ
อิติ ภควา ฌานมุเขน อายสฺมโต กงฺขาเรวตสฺส
ฌานสีเสน อริยมคฺคาธิคม โถเมนฺโต โถมนาวเสน อุทาน
อุทาเนสิ ฯ เตเนว จ น เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวกาน
ภิกฺขูน ฌายีน ยทิท กงฺขาเรวโตติ (๔) ฌายีภาเวน เอตทคฺเค
เปสีติ ฯ
สตฺตมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. ปรสฺส ฯ ๒. สี. ยสฺมึ ปน ปธาเน ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร
# เยติ ทิสฺสติ ฯ ๔. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๗/๓๑ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๔๗๘
อานนฺทสุตฺตวณฺณนา
อฏเม อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจาติ อภิมาเร
ปโยเชตฺวา นาฬาคิรึ วิสฺสชฺชาเปตฺวา สิล ปริวฏเฏตฺวา(๑) ภควโต
อนตฺถ กาตุ อสกฺโกนฺโต สงฺฆ ภินฺทติ ฺวา จกฺกเภท (๒) กริสสฺ ามีติ
อธิปฺปาเยน เอต อชฺชตคฺเคติอาทิวจน อโวจ ฯ อฺเตฺรว
ภควตาติ วินา เอว ภควนฺต สตฺถาร อกตฺวาติ อตฺโถ ฯ
อฺตฺรว(๓) ภิกฺขุสฆาติ วินา เอว ภิกฺขุสงฺฆ ฯ อุโปสถ กริสฺสามิ
สฆกมฺมานิ จาติ ภควโต โอวาทการก ภิกฺขุสงฺฆ วิสุ กตฺวา
ม อนุวตฺตนฺเตหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ อาเวณิก อุโปสถ สงฺฆกมฺมานิ จ กริสฺสามีติ อตฺโถ ฯ เทวทตฺโต สงฺฆ ภินฺทิสฺสตีติ
เภทกราน สพฺเพส เทวทตฺเตน สชฺชิตตฺตา เอกเสเนว
เทวทตฺโต อชฺช สงฺฆ ภินฺทิสฺสติ ทฺวธิ า กริสฺสติ ฯ อธมฺม
ธมฺโมติอาทีสุ หิ อฏารสสุ เภทกรวตฺถูสุ ยงฺกิฺจิ เอกมฺป
วตฺถุ ทีเปตฺวา เตน เตน การเณน อิม คณฺหถ อิม โรเจถาติ
สฺาเปตฺวา สลาก คาหาเปตฺวา วิสุ สฆกมฺเม กเต สงฺโฆ
ภินฺโน โหติ ฯ วุตฺตเฺหต
ปฺจหิ อุปาลิ อากาเรหิ สงฺโฆ ภิชฺชติ กมฺเมน
อุทฺเทเสน โวหรนฺโต อนุสฺสาวเนน สลากคฺคาเหนาติ ฯ (๔)
ตตฺถ กมฺเมนาติ อปโลกนกมฺมาทีสุ จตูสุ กมฺเมสุ
# ๑. ม. ปวฏเฏตฺวา ฯ ๒. สี. วคฺคเภท ฯ ๓. ม. อฺตฺร ฯ
# ๔. วิ. ปริ. ๘/๑๒๑๒/๔๙๕ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อานนฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๗๙
อฺตเรน กมฺเมน ฯ อุทฺเทเสนาติ ปฺจสุ ปาติโมกฺขุทฺเทเสสุ
อฺตเรน อุทฺเทเสน ฯ โวหรนฺโตติ ตาหิ ตาหิ อุปฺปตฺตีหิ
อธมฺม ธมฺโมติอาทีนิ (๑) อฏารสเภทกรวตฺถูนิ ทีเปนฺโต อนุสฺสาวเนนาติ นนุ ตุเมฺห ชานาถ มยฺห อุจฺจากุลา ปพฺพชิตภาว
พหุสฺสุตภาว จ มาทิโส นาม อุทธมฺม อุพฺพินย คาเหยฺยาติ
กึ ตุมฺหาก จิตฺตมฺป อุปฺปาเทตุ ยุตฺต กิมห อปายโต
น ภายามีติอาทินา นเยน กณฺณมูเล วจีเภท กตฺวา
อนุสฺสาวเนน ฯ สลากคฺคาเหนาติ เอว อนุสฺสาเวตฺวา เตส
จิตฺต อุปตฺถมฺเภตฺวา อนาวตฺติธมฺเม กตฺวา คณฺหถ อิม
สลากนฺติ สลากคฺคาเหน ฯ
เอตฺถ จ กมฺมเมว อุทฺเทโส วา ปมาณ โวหารานุสฺสาวนสลากคฺคาหา ปน ปุพฺพภาคา ฯ อฏารสวตฺถุทีปนวเสน หิ โวหรนฺเตน ตตฺถ รุจิชนนตฺถ อนุสฺสาเวตฺวา สลากาย
คาหิตายป อภินฺโนว โหติ สงฺโฆ ฯ ยทา ปเนว จตฺตาโร
วา อติเรกา วา สลาก คาหาเปตฺวา อาเวณิก อุทฺเทส
วา กมฺม วา กโรนฺติ ตทา สงฺโฆ ภินโฺ น นาม โหติ ฯ
เทวทตฺโต จ สพฺพ สฆเภทสฺส ปุพพฺ ภาค นิปฺผาเทตฺวา
เอกเสเนว อชฺช อาเวณิก อุโปสถ สฆกมฺมฺจ กริสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา อชฺชตคฺเคติอาทิวจน อโวจ ฯ เตนาห อชฺช ภนฺเต
# ๑. วิ. จุล. ๗/๔๐๕/๒๐๖ ฯ องฺ. ทสก. ๒๔/๓๕/๗๗ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๘๐
เทวทตฺโต สงฺฆ ภินฺทิสฺสตีติ ฯ ยโต อโวจุมฺหา เภทกราน
สพฺเพส เทวทตฺเตน สชฺชิตตฺตาติ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต อวีจิมหานิรยุปฺปตฺติสวตฺตนิย
กปฺปฏิย อเตกิจฺฉ เทวทตฺเตน นิพฺพตฺติยมาน สฆเภทกมฺม
สพฺพาการโต วิทิตฺวา ฯ อิม อุทานนฺติ กุสลากุสเลสุ ยถากฺกม
สปฺปุริสาสปฺปุริสสภาควิสภาคปฏิปตฺติวเสน ปน สุกุสลาติ
อิทมตฺถวิภาวน อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ สุกร สาธุนา สาธูติ อตฺตโน ปเรสฺจ หิต
สาเธตีติ สาธุ สมฺมาปฏิปนฺโน ฯ เตน สาธุนา สาริปุตฺตาทินา
สาวเกน ปจฺเจกพุทฺเธน(๑) สมฺมาสมฺพุทฺเธน อฺเน วา
โลกิยสาธุนา สาธุ สุนฺทร ภทฺทก อตฺตโน ปเรสฺจ หิตสุขาวห สุกร สุเขน กาตุ สกฺกา ฯ สาธุ ปาเปน ทุกฺกรนฺติ
ตเมว ปน วุตฺตลกฺขณ สาธุ ปาเปน เทวทตฺตาทินา ปาปปุคฺคเลน ทุกฺกร กาตุ น สกฺกา น โส ต กาตุ
สกฺโกตีติ อตฺโถ ฯ ปาป ปาเปน สุกรนฺติ ปาป อสุนฺทร
อตฺตโน ปเรสฺจ อนตฺถาวห ปาเปน ยถาวุตฺตปาปปุคฺคเลน
สุกร สุเขน กาตุ สกฺกุเณยฺย(๒) ฯ ปาปมริเยหิ ทุกกฺ รนฺติ อริเยหิ
ปน พุทฺธาทีหิ ต ต ปาป ทุกฺกร ทุรภิสมฺภว ฯ เสตุฆาโตเยว
หิ เตสนฺติ สตฺถา ทีเปติ ฯ
อฏมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. ปจฺเจกพุทฺเธน ฯ ๒. ม. สกฺกุเณยฺย ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๔๘๑
สธายมานสุตฺตวณฺณนา
นวเม มาณวกาติ ตรุณา ฯ ปเม โยพฺพเน ิตา ฯ
พฺราหฺมณกุมารกา อิธาธิปฺเปตา ฯ
สธายมานรูปาติ อุปฺปณฺฑนชาติก (๑)วจน สนฺธาย วุตฺต ฯ
อฺเส อุปฺปณฺเฑนฺตา สธนฺติ ตทตฺถวจนสีลาติ อตฺโถ(๒) ฯ
ตสฺสาย (๓) วจนตฺโถ สธน สโธ (๔) ต อาจิกฺขนฺตีติ สธยมานาติ
วตฺตพฺเพ ทีฆ กตฺวา สธายมานาติ วุตฺต ฯ อถ วา วิเสสโต
สเสเธ วิย อตฺตาน อาวทนฺตีติ สธายมานา(๕) เต (๖) เอวสภาวตาย
สธายมานรูปาติ วุตฺตา(๗) ฯ สทฺทายมานรูปาติป ปาโ อุจฺจาสทฺท
มหาสทฺท กโรนฺตาติ อตฺโถ ฯ ภควโต อวิทูเร อติกฺกมนฺตีติ
ภควโต สวนวิสเย ต ต มุขารูฬฺห วทนฺตา อติยนฺติ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต เตส วาจาย อสฺตภาว
ชานิตฺวา ตทตฺถทีปก ธมฺมสเวควเสน อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ ปริมุฏาติ ทนฺธา มุฏสฺสติโน ฯ ปณฺฑิตาภาสาติ
ปณฺฑิตปติรูปกา เก อฺเ ชานนฺติ มยเมเวตฺถ ชานามาติ
ตสฺมึ ตสฺมึ อตฺเถ อตฺตานเมว ชานนฺต กตฺวา สมุทาจรณโต ฯ วาจาโคจรภาณิโนติ เยส วาจา เอว โคจโร วิสโย
เต วาจาโคจรภาณิโน วาจาวตฺถุมตฺตสฺเสว ภาณิโน อตฺถสฺส
# ๑. ม. อุปปฺ ณฺฑนชาติก ฯ ๒. ม. อฺเส อุปฺปณฺเฑนฺตา
# ตทตฺถวจนสีลาติ อตฺโถ ฯ ๓. ม. ตสฺสาย ฯ ๔. สี. วธน วโธ ฯ
# ๕. สี. วิเหเ วเธ วิย อตฺตาน อาจรนฺตีติ วธายมานา ฯ
# ทิสฺสติ ฯ ๖. สี. ตโต ฯ ๗. ม. วุตฺต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๘๒
อปริฺาตตฺตา ฯ อถ วา วาจาย อโคจร อริยาน กถาย
อวิสย มุสาวาท ภณนฺตีติ วาจาโคจรภาณิโน ฯ อถ วา โคจรภาณิโนติ เอตฺถ อาการสฺส อกาโร (๑) กโต ฯ วาจาโคจรา
น สติปฏานาทิโคจรา ภาณิโนว ฯ กถ ภาณิโน ยาวิจฺฉนฺติ
มุขายาม [๒] ยาว มุขปฺปสารณ อิจฺฉนฺติ ตาว ปสาเรตฺวา
ภาณิโน ปเรสุ อคารเวน(๓) อตฺตโน อวิสยตาย จ มุขสงฺโกจ
กโรนฺตีติ(๔) อตฺโถ ฯ อถ วา วาจาโคจรา เอว หุตฺวา ภาณิโน
สย อชานิตวฺ า ปรปตฺติกาเอว(๕) หุตฺวา วตฺตาโรติ อตฺโถ ฯ
ตโตเยว ยาวิจฺฉนฺติ มุขายาม เตน(๖) วจเนน สาเธตพฺพ(๗) ต
อจินฺเตตฺวา ยาวเทว อตฺตโน มุขปฺปสารณมตฺต อิจฺฉนฺตีติ
อตฺโถ ฯ เยน นีตา น ต วิทูติ เยน มุฏสฺสจฺจาทินา
นิลฺลชฺชภาว ปณฺฑิตมานีภาวฺจ นีตา มยเมว ภณามาติ ต
ตถา อตฺตโน ภณนฺตสฺส การณ น วิทู อวิทฺทสุโน (๘) [๙]
น ชานนฺตีติ อตฺโถ ฯ
นวมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. สี. ม. รสฺสภาโว ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อตฺตโน ยาว มุขายามนฺติ
# ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. คารเวน ฯ ๔. ม. มุขสงฺโกจ น กโรนฺตีติ ฯ
# ๕. ม. ปรปตฺติกา ฯ ๖. ม. เยน ฯ ๗. ม. สาเรตพฺพา ฯ
# ๘. สี. อวิทู ฯ ๙. ม. เอตฺถนฺตเร อสูราติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๔๘๓
จูฬปนฺถกสุตฺตวณฺณนา
ทสเม จูฬปนฺถโกติ มหาปนฺถกตฺเถรสฺส กนิฏภาติกตฺตา จ ปนฺเถ ชาตตฺตา จ ทหรกาเล ลทฺธโวหาเรน
อปรภาเคป อยมายสฺมา จูฬปนฺถโกเตฺวว ปฺายิตฺถ ฯ
คุณวิเสเสหิ ปน ฉฬภิฺโ ปภินฺนปฏิสมฺภิโท เอตทคฺค
ภิกฺขเว มม สาวกาน ภิกฺขูน มโนมย กาย อภินิมมฺ ินนฺตาน
ยทิท จูฬปนฺถโก เจโตวิวฏฏกุสลาน ยทิท จูฬปนฺถโกติ (๑)
ทฺวีสุ าเนสุ ภควตา เอตทคฺเค ปโต อสีติยา มหาสาวเกสุ
อพฺภนฺตโร ฯ
โส เอกทิวส ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฺปฏิกฺกนฺโต อตฺตโน
ทิวาฏาเน ทิวาวิหาร นิสินฺโน สมาปตฺตีหิ ทิวสภาค
วีตินาเมตฺวา สายนฺหสมย อุปาสเกสุ ธมฺมสฺสวนตฺถ อนาคเตสุเอว
วิหารมชฺฌ ปวิสิตฺวา ภควติ คนฺธกุฏิย นิสินฺเน อกาโล ตาว
ภควโต อุปฏาน อุปสงฺกมิตุนฺติ คนฺธกุฏิปฺปมุเข เอกมนฺต นิสีทิ
ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา ฯ เตน วุตฺต เตน โข ปน สมเยน
อายสฺมา จูฬปนฺถโก ภควโต อวิทูเร นิสินฺโน โหติ ปลฺลงฺก
อาภุชิตฺวา อุชช กาย ปณิธาย ปริมขุ  สตึ อุปฏเปตฺวาติ
โส หิ ตทา กาลปริจฺเฉท กตฺวา สมาปตฺตึ สมาปชฺชิตฺวา นิสที ิ ฯ
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๗/๓๑ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๘๔
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต อายสฺมโต จูฬปนฺถกสฺส
กายจิตฺตาน สมฺมาปณิหิตภาวสงฺขาต อตฺถ ชานิตฺวา ฯ อิม
อุทานนฺติ อฺโป โย ปสฺสทฺธกาโย สพฺพิริยาปเถสุ
อุปฏิตสฺสติ สมาหิโต ตสฺส ภิกฺขุโน อนุปาทาปรินิพฺพานปริโยสานสฺส วิเสสาธิคมสฺส ตตฺถ ปาตุภาววิภาวน อิม
อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ ิเตน กาเยนาติ กายทฺวาริกสฺส อสวรสฺส ปหาเนน
อกรเณน สมฺมา ปเตน โจปนกาเยน ตถา จกฺขาทีน
อินฺทฺริยาน นิพฺพิเสวนภาวกรเณน สุฏุ ปเตน ปฺจทฺวาริกกาเยน สยตหตฺถปาทตาย หตฺถกุกฺกุจฺจาทีน อภาวโต
อปริผนฺทเนน ิเตน กรชกาเยน จาติ สงฺเขปโต สพฺเพนป
กาเยน นิพฺพิการตาสงฺขาเตน นิจฺจลภาเวน ิเตน ฯ เอเตนสฺส
สีลปาริสุทฺธิ ทสฺสิตา ฯ อิตฺถมฺภูตลกฺขเณ จ อิท กรณวจน ฯ
ิเตน เจตสาติ จิตฺตสฺส ิติปริทีปเนน สมาธิสมฺปท ทสฺเสติ ฯ
สมาธิ หิ จิตตฺ สฺส ิตีติ วุจฺจติ ฯ ตสฺมา สมถวเสน วิปสฺสนาวเสเนว วา เอกคฺคตาย สติ จิตฺต อารมฺมเณ เอโกทิภาวุปคมเนน ิต นาม โหติ น อฺถา ฯ อิทฺจ ยถาวุตฺต
กายจิตฺตาน ปน สมาทหน สพฺพสฺมิมฺป กาเล สพฺเพสุ จ
อิริยาปเถสุ อิจฺฉิตพฺพนฺติ ทสฺเสนฺโต อาห ติฏ นิสินฺโน
อุท วา สยาโนติ ฯ ตตฺถ วา สทฺโท อนิยมตฺโถ ฯ เตน ติฏนฺโต
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*เลมที่ ๑๙ จูฬปนฺถกสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๘๕
วา นิสินฺโน วา สยาโน วา ตทฺิริยาปโถ วาติ อยมตฺโถ
ทีปโต โหตีติ จงฺกมนสฺสาป อิธ สงฺคโห เวทิตพฺโพ ฯ
เอต สตึ ภิกฺขุ อธิฏหาโนติ ยาย ปเคว ปริสุทฺธสมาจาโร กายจิตฺตทุฏุลฺลภาวูปสมเนน(๑) กาย จิตฺตฺจ อสารทฺธ
กตฺวา ปฏิลทฺธาย อนวชฺชสุขาธิฏานาย(๒) กายจิตฺตปสฺสทฺธิวเสน
จิตฺต ลหุ มุทท กมฺมฺฺจ กตฺวา สมฺมา เปนฺโต สมาทหนฺโต
กมฺมฏาน ปริพฺรูเหติ มตฺถกฺจ ปาเปติ ตเอว กมฺมฏานานุโยคาย(๓) อาทิมชฺฌปริโยสาเนสุ พหูปการ(๔) สตึ ภิกฺขุ อธิฏหาโน
สีลวิโสธน อาทึ กตฺวา ยาว วิเสสาธิคมา ตตฺถ ตตฺถ
อธิฏหนฺโตติ อตฺโถ ฯ ลเภถ ปุพฺพาปริย วิเสสนฺติ โส เอว
สติอารกฺเขน เจตสา กมฺมฏาน อุปรูปริ วฑฺเฒนฺโต พฺรูหนฺโต
ผาตึ กโรนฺโต (๕)ปุพฺพาปริย ปุพฺพาปริยวนฺต ปุพฺพาปรภาเวน(๕) ปวตฺต
อุฬารุฬารตราทิเภทวิเสส ลเภยฺย ฯ
ตตฺถ ทุวิโธ ปุพฺพาปริยวิเสโส สมถวเสน วิปสฺสนาวเสน
จาติ ฯ เตสุ สมถวเสน ตาว นิมิตฺตุปฺปตฺติโต ปฏาย ยาว
เนวสฺานาสฺายตนวสีภาโว ตาว ปวตฺโต ภาวนาวิเสโส
ปุพฺพาปริยวิเสโส ฯ วิปสฺสนาวเสน ปน รูปมุเขน อภินิวิสนฺตสฺส
รูปธมฺมปริคฺคหโต อิตรสฺส นามธมฺมปริคฺคหโต(๖) ปฏาย ยาว
# ๑. ม. ...ภาวูปสมเนน ฯ ๒. ม. ...สุขาธิฏาย ฯ
# ๓. ม. พหูปการ ฯ ๕. ม. ปุพฺพาปริย ปุพฺพาปริยวนฺต ปุพฺพาปรภาเคน ฯ
# ๖. ม. นามธมฺมปริคฺคหโต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๘๖
อรหตฺตาธิคโม ตาว ปวตฺโต ภาวนาวิเสโส ปุพฺพาปริยวิเสโส ฯ
อยเมว จ อิธาธิปฺเปโต ฯ
ลทฺธาน ปุพฺพาปริย วิเสสนฺติ ปุพฺพาปริยวิเสส อุกฺกสปารมิปฺปตฺต อรหตฺต ลภิตฺวา ฯ อทสฺสน มจฺจุราชสฺส คจฺเฉติ
ชีวิตุปจฺเฉทวเสน สพฺเพส สตฺตาน อภิภวนโต มจฺจุราชสงฺขาตสฺส มรณสฺส วิสยภูต ภวตฺตย สมติกฺกนฺตตฺตา อทสฺสน
อโคจร คจฺเฉยฺย ฯ อิมสฺมึ วคฺเค ย อวุตฺต ต เหฏา วุตฺตนยเมวาติ ฯ
ทสมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
นิฏิตา จ โสณตฺเถรวคฺควณฺณนา
# ๑. ม. ปุพพฺ าปริยวิเสส ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๔๘๗
ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา
อายุสงฺขาโรสฺสชฺชนสุตฺตวณฺณนา
ชจฺจนฺธวคฺคสฺส ปเม เวสาลิยนฺติอาทิ เหฏา
วุตฺตตฺถเมว ฯ เวสาลึ ปณฺฑาย ปาวิสีติ กทา ปาวิสิ
อุกฺกาเจลโต นิกฺขมิตฺวา เวสาลิคตกาเล ภควา หิ เวฬุวคามเก
วสฺส วสิตฺวา ตโต นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพน สาวตฺถึ ปตฺวา
เชตวเน วิหาสิ ฯ ตสฺมึ กาเล ธมฺมเสนาปติ อตฺตโน อายุสงฺขาร โอโลเกตฺวา สตฺตาหเมว ปวตฺติสฺสตีติ ตฺวา ภควนฺต
อนุชานาเปตฺวา นาฬกคาม คนฺตฺวา ตตฺถ มาตร โสตาปตฺติผเล
ปติฏาเปตฺวา ปรินิพฺพายิ ฯ สตฺถา จุนฺเทน อาภตา ตสฺส
ธาตุโย คเหตฺวา ธาตุเจติย การาเปตฺวา มหาภิกฺขุสฆปริวุโต
ราชคห อคมาสิ ฯ ตตฺถ คตกาเล อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน
ปรินิพฺพายิ ฯ ภควา ตสฺสป ธาตุโย คเหตฺวา เจติย การาเปตฺวา
ราชคหโต นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพน อุกฺกาเจล อคมาสิ ฯ ตตฺถ
คงฺคาตีเร ภิกฺขุสฆปริวุโต นิสีทิตฺวา อคฺคสาวกาน ปรินิพฺพานปฺปฏิสยุตฺต ธมฺม เทเสตฺวา อุกฺกาเจลโต นิกฺขมิตวฺ า เวสาลึ
อคมาสิ ฯ เอว คโต ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เวสาลึ ปณฺฑาย ปาวิสีติ วุจฺจติ ฯ เตน วุตฺต
อุกฺกาเจลโต นิกฺขมิตฺวา เวสาลิคตกาเลติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา หนา ๔๘๘
นิสีทนนฺติ อิธ จมฺมกฺขณฺฑ อธิปฺเปต ฯ ปาวาลเจติยนฺติ (๑)
ปุพฺเพ ปาวาลลฺส(๒) นาม ยกฺขสฺส วสิตฏาน ปาวาลเจติยนฺติ
ปฺายิตฺถ ฯ ตตฺถ ภควโต กตวิหาโรป ตาย รุฬฺหิยา ปาวาลเจติยนฺติ วุจฺจติ ฯ อุเทน เจติยนฺติ เอวมาทีสุป เอเสว นโย ฯ
สตฺตมฺพนฺติ กิกิสฺส กิร กาสิรฺโ ธีตโร สตฺต กุมาริโย
สเวคชาตา ราชเคหโต นิกฺขมิตฺวา ยตฺถ ปธาน ปทหึสุ ต
าน สตฺตมฺพ เจติยนฺติ วทนฺติ ฯ พหุปุตฺตนฺติ พหุปาโรโห เอโก
นิโคฺรธรุกฺโข ตสฺมึ อธิวตฺถ เทวต พหู มนุสฺสา ปุตฺเต ปฏเนฺติ
ตทุปาทาย ต าน พหุปตุ ฺต เจติยนฺติ ปฺายิตฺถ ฯ สารนฺทนฺติ
สารนฺทสฺส นาม ยกฺขสฺส วสิตฏาน ฯ อิติ สพฺพาเนเวตานิ (๓)
พุทฺธุปฺปาทโต ปุพฺเพ เทวตาปริคฺคหิตตฺตา เจติยโวหาเรน
โวหริตานิ ภควโต วิหาเร กเตป จ ตเถว สฺชานนฺติ ฯ (๔)
รมณียาติ เอตฺถ เวสาลิยา ตาว ภูมิภาคสมฺปตฺติยา ปุคฺคลสมฺปตฺติยา สุลภปจฺจยตาย จ รมณียภาโว เวทิตพฺโพ ฯ
วิหาราน ปน นครโต นาติทูรตาย นาจฺจาสนฺนตาย คมนาคมนสมฺปตฺติยา อนากิณฺณวิหารฏานตาย ฉายูทกสมฺปตฺติยา
ปวิเวกปติรูปตาย จ รมณียตา ทฏพฺพา ฯ จตฺตาโร อิทฺธ-ิ
ปาทาติ เอตฺถ อิทฺธิปาทปทสฺส อตฺโถ เหฏา วุตฺโตเยว ฯ
# ๑. สี. จาปาลเจติยนฺติ ฯ ม. จาปาล เจติยนฺติ ฯ
# ๒. ม. จาปาลสฺส ฯ ๓. ม. สพฺพาเนว ตานิ ฯ ๔. ม. ปฺายนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อายุสมโอสชฺชนสุตตฺ วณฺณนา หนา ๔๘๙
ภาวิตาติ วฑฺฒิตา ฯ พหุลีกตาติ ปุนปฺปุน กตา ฯ ยานีกตาติ
ยุตฺตยาน วิย กตา ฯ วตฺถุกตาติ ปติฏฏเน (๑) วตฺถุ วิย กตา ฯ
อนุฏิตาติ อธิฏิตา ฯ ปริจิตาติ สมนฺตโต จิตา สุวฑฺฒิตา ฯ
สุสมารทฺธาติ สุฏุ สมารทฺธา อติวิย สมฺมา นิปฺผาทิตาติ ฯ
อิติ (๒) อนิยเมน กเถตฺวา ปุน นิยเมตฺวา ทสฺเสนฺโต(๓)
ตถาคตสฺส โขติอาทิมาห ฯ เอตฺถ จ กปฺปนฺติ อายุกปฺป ฯ
ติฏเยฺยาติ ตสฺมึ ตสฺมึ กาเล ย มนุสฺสาน อายุปฺปมาณ ฯ ต
ปริปุณฺณ กตฺวา ติฏเยฺย ธเรยฺย ฯ กปฺปาวเสส วาติ อปฺป
วา ภิยฺโยติ (๔) วุตฺตวสฺสสตโต อติเรก วา ฯ
มหาสิวตฺเถโร ปนาห พุทฺธาน อฏาเน คชฺชิต นาม
นตฺถิ ยเถว หิ เวฬุวคามเก อุปฺปนฺน มารณนฺติก เวทน
ทส มาเส วิกฺขมฺเภสิ เอว ปุนปฺปุน ต สมาปตฺตึ
สมาปชฺชิตฺวา ทส มาเส(๕) วิกฺขมฺเภนฺโต อิม ภทฺทกปฺปเมว
ติฏเยฺยาติ ฯ กสฺมา ปน น ิโตติ อุปาทินฺนกสรีร
นาม ขณฺฑิจฺจาทีหิ อภิภุยฺยติ พุทฺธา จ ปน ขณฺฑิจฺจาทิภาว
อปฺปตฺวา ปฺจเม(๖) อายุโกฏาเส พหุชนสฺส ปยมนาปกาเลเยว
ปรินิพฺพายนฺติ ฯ พุทฺธานุพุทฺเธสุ อคฺคสาวกมหาสาวเกสุ
ปรินิพฺพุเตสุ อปริวาเรน เอกเกเนว าตพฺพ โหติ ทหร# ๑. สี. ปติฏานเมว ฯ ปติฏานฏเน ฯ ๒. ม. เอว ฯ
# ๓. ม. ทสฺเสตุ ฯ ๔. ม. ภิยฺโย วาติ ฯ ๕. ม. ทส มาเสติ นตฺถิ ฯ
# ๖. สี. ปจฺฉิเม ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา หนา ๔๙๐
สามเณรปริวาเรน วา ฯ ตโต อโห พุทฺธาน ปริสาติ
หีเฬตพฺพต อาปชฺเชยฺย ตสฺมา น ิโตติ ฯ เอว วุตฺเตป
โส ปน วุจจฺ ติ(๑) อายุกปฺโปติ อิทเมว อฏกถาย นิยมิต ฯ
โอฬาริเก นิมิตฺเตติ ถูเล สฺุปฺปาทเน ฯ ถูลสฺุปฺปาทน
เหต ติฏตุ ภควา กปฺปนฺติ สกลกปฺป อวฏานยาจนาย ยทิท
ยสฺส กสฺสจิ อานนฺท จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ภาวิตาติอาทินา
อฺาปเทเสน อตฺตโน จตุริทฺธิปาทภาวนานุภาเวน กปฺป
อวฏานสมตฺถตาวิภาวน ฯ โอภาเสติ ปากฏวจเน ฯ(๒) ปากฏเฺหต
วจน ปริยาย(๒) มฺุจิตฺวา อุชุกเมว อตฺตโน อธิปฺปายวิภาวน ฯ
พหุชนหิตายาติ มหาชนสฺส หิตตฺถาย ฯ พหุชนสุขายาติ
มหาชนสฺส สุขตฺถาย ฯ โลกานุกมฺปายาติ สตฺตโลกสฺส อนุกมฺป
ปฏิจฺจ ฯ กตรสฺส สตฺตโลกสฺส โย ภควโต ธมฺมเทสน
สุตฺวา ธมฺม(๓) ปฏิวิชฺฌติ ฯ อมตปาน ปวติ ตสฺส ภควโต
หิ ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตเทสนาย อฺาตโกณฺฑฺปฺปมุขา(๔)
อฏารส พฺรหฺมโกฏิโย ธมฺม ปฏิวิชฌ
ฺ ึสุ ฯ เอว ยาว สุภทฺทปริพฺพาชกวินยนา ธมฺมปฏิวิทฺธสตฺตาน คณนา นตฺถิ ฯ
มหาสมยสุตฺต มงฺคลสุตฺต จูฬราหุโลวาทสุตฺต สมจิตฺตสุตฺตนฺติ
# ๑. ม. น รุจฺจติ ฯ ๒. ม. ปากฏฺเจต วจน ปริยาย ฯ
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. อฺาตโกณฺฑฺปฺปมุขา ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 491

*เลมที่ ๑๙ อายุสมโอสชฺชนสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๙๑
อิเมส จตุนฺน สุตฺตาน เทสนากาเล อภิสมยปฺปตฺตสตฺตาน
ปริจฺเฉโท นตฺถิ เอตสฺส อปริมาณสฺส สตฺตโลกสฺส อนุกมฺปาย
ภควโต าน ชาต ฯ เอว อนาคเตป ภวิสฺสตีติ อธิปฺปาเยน
วทติ ฯ เทวมนุสฺสานนฺติ น เกวล เทวมนุสฺสานเยว อวเสสาน
นาคสุปณฺณาทีนมฺป อตฺถาย หิตาย สุขาย ภควโต าน
โหติ ฯ สเหตุกปฏิสนฺธิเก ปน มคฺคผลสจฺฉิกิริยาย ภพฺพปุคฺคเล
ทสฺเสตุ เอว วุตฺต ตสฺมา อฺเสมฺป อตฺถตฺถาย หิตตฺถาย
สุขตฺถาย ภควา ติฏตูติ อตฺโถ ฯ ตตฺถ อตฺถายาติ อิธโลกสมฺปตฺตอิ ตฺถาย ฯ หิตายาติ ปรโลกสมฺปตฺติเหตุภูตหิตตฺถาย ฯ สุขายาติ นิพฺพานธาตุสุขตฺถาย ฯ ปุรมิ  ปน
หิตสุขคฺคหณ สพฺพสาธารณวเสน เวทิตพฺพ ฯ
ยถา ต มาเรน ปริยฏุ ิตจิตฺโตติ เอตฺถ ตนฺติ นิปาตมตฺต ยถา มาเรน ปริยฏุ  ิตจิตฺโต อชฺโฌตฺถฏจิตฺโต อฺโป
โกจิ ปุถุชชฺ โน ปฏิวิชฺฌติ ุ น สกฺกุเณยฺย เอวเมว นาสกฺขิ
ปฏิวิชฺฌิตุนฺติ อตฺโถ ฯ มาโร หิ ยสฺส เกจิ วิปลฺลาสา
อปฺปหีนา ตสฺส จิตฺต ปริยุฏาติ ฯ ยสฺส ปน สพฺเพน
สพฺพ ทฺวาทส วิปลฺลาสา อปฺปหีนา ตตฺถ(๑) วตฺตพฺพเมว
นตฺถิ ฯ เถรสฺส จ จตฺตาโร วิปลฺลาสา อปฺปหีนา เตนสฺส
จิตฺต ปริยุฏ าติ(๒) ฯ โส ปน จิตฺตปริยุฏาน กโรนฺโต กึ
# ๑. ม. ตสฺส ฯ ๒. ม. ปริยุฏาสิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา หนา ๔๙๒
กโรตีติ เภรว รูปารมฺมณ วา ทสฺเสติ สทฺทารมฺมณ วา
สาเวติ ตโต สตฺตา ต ทิสฺวา วา สุตฺวา วา สตึ
วิสฺสชฺเชตฺวา วิวฏมุขา โหนฺติ ฯ เตส มุเขน หตฺถ ปเวเสตฺวา
หทย มทฺทติ ตโต วิสฺิโน (๑) หุตฺวา ติฏนฺติ ฯ เถรสฺส
ปเนส มุเขน หตฺถ ปเวเสตุ กึ สกฺขสิ ฺสติ เภรวารมฺมณ
ปน ทสฺเสติ ฯ ต ทิสฺวา เถโร นิมิตฺโตภาส น ปฏิวิชฺฌิ ฯ
ชานนฺโตเยว ภควา กิมตฺถ ยาวตติย อามนฺเตสิ ปรโต
ติฏตุ ภนฺเต ภควาติ ยาจิเต ตุเยฺหเวต ทุกฺกฏ ตุเยฺหเวต
อปรทฺธนฺติ โทสาโรปเนน โสกตนุกรณตฺถ ฯ ปสฺสติ หิ
ภควา อย มยิ อติวิย สินทิ ฺธหทโย โส ปรโต ภูมิจาลการณฺจ อายุสงฺขาโรสฺสชฺชนฺจ สุตฺวา มม จิรฏาน
ยาจิสฺสติ ตสฺสาห(๑) กิสฺส ตฺว ปุเรตร น ยาจีติ(๒) ตสฺเสว
สีเส โทส ปาเตสฺสามิ สตฺตา จ อตฺตโน อปราเธน น
ตถา วิหฺนฺติ เตนสฺส โสโก ตนุโก ภวิสฺสตีติ ฯ
คจฺฉ ตฺว อานนฺทาติ ยสฺมา ทิวาวิหารตฺถาย อิธาคโต
ตสฺมา อานนฺท คจฺฉ ตฺว ยถารุจิต าน ทิวาวิหาราย ฯ
เตเนวาห ยสฺส ทานิ กาล มฺสีติ ฯ
มาโร ปาปมาติ เอตฺถ สตฺเต อนตฺเถ นิโยเชนฺโต มาเรตีติ
มาโร ฯ ปาปมาติ ตสฺเสว เววจน ฯ โส หิ ปาปธมฺเมน
# ๑. ม. อถาห ฯ ๒. ม. ยาจสีติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อายุสมโอสชฺชนสุตตฺ วณฺณนา หนา ๔๙๓
สมนฺนาคตตฺตา ปาปมาติ วุจฺจติ ฯ ภาสิตา โข ปเนสาติ
อยฺหิ ภควติ โพธิมณฺเฑ สตฺต สตฺตาเห อติกฺกมิตฺวา อชปาลนิโคฺรเธ วิหรนฺเต อตฺตโน ธีตาสุ อาคนฺตฺวา อิจฺฉาวิฆาต
ปตฺวา คตาสุ อย อตฺเถโส อุปาโยติ จินฺเตนฺโต อาคนฺตฺวา
ภควา ยทตฺถ ตุเมฺหหิ ปารมิโย ปูริตา โส โว อตฺโถ
อนุปฺปตฺโต ปฏิวิทฺธ สพฺพฺุตฺาณ กึ เต โลกวิหรณายาติ (๑)
วตฺวา ยถา อชฺช เอวเมว ปรินิพฺพาตุ ทานิ ภนฺเต ภควาติ
ยาจิ ฯ ภควา จสฺส น ตาวาหนฺติอาทีนิ วตฺวา ปฏิกฺขิป ฯ
ต สนฺธาย อิทานิ ภาสิตา โข ปเนสาติอาทิมาห (๒)ฯ
ตตฺถ วิยตฺตาติ อริยมคฺคาธิคมวเสน พฺยตฺตา ฯ วินีตาติ
ตเถว กิเลสวินยเนน วินตี า ฯ วิสารทาติ(๓) สารชฺชกราน ทิฏิวิจิกิจฺฉาทีน ปหาเนน วิสารทภาว ปตฺตา ฯ พหุสฺสุตาติ เตปฏกวเสน พหุ สุตเมเตสนฺติ(๔) พหุสฺสตุ า ฯ ตเมว ธมฺม ธาเรนฺตีติ
ธมฺมธรา ฯ อถ วา พหุสฺสุตาติ ปริยตฺติพหุสฺสุตา เจว ปฏิเวธพหุสฺสุตา จ ฯ ธมฺมธราติ ปริยตฺติธมฺมานฺเจว ปฏิเวธธมฺมานฺจ ธารณโต ธมฺมธราติ เอวมฺเปตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนาติ อริยธมฺมสฺส อนุธมฺมภูต วิปสฺสนาธมฺม
ปฏิปนฺนา ฯ สามีจิปฏิปนฺนาติ าณทสฺสนวิสุทฺธิยา อนุจฺฉวิก
# ๑. ม. โลกวิจรเณนาติ ฯ ๒. ม. ปเนสาติอาทิมาห ฯ
# ๓. ปาลิย วิสารทปฺปตฺตาติ ปาโ ฯ ๔. ม. สุภเมเตสนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา หนา ๔๙๔
วิสุทฺธิปรมฺปราปฏิปท ปฏิปนฺนา ฯ อนุธมฺมจาริโนติ อภิสลฺเลขิต (๑)
ตสฺสา ปฏิปทาย อนุรูป อปฺปจฺฉตาทิธมฺม จรณสีลา ฯ สก
อาจริยกนฺติ อตฺตโน อาจริยวาท ฯ อาจิกฺขิสฺสนฺตีติ อาทิโต
กเถสฺสนฺติ อตฺตนา อุคฺคหิตนิยาเมน ปเร อุคฺคณฺหาเปสฺสนฺตีติ
อตฺโถ ฯ เทเสสฺสนฺตีติ วาเจสฺสนฺติ ปาฬึ สมฺมา วาเจสฺสนฺตีติ
อตฺโถ ฯ ปฺเปสฺสนฺตีติ ปชานาเปสฺสนฺติ ปกาเสสฺสนฺตีติ
อตฺโถ ฯ ปฏเปสฺสนฺตีติ ปกาเรหิ เปสฺสนฺติ ฯ วิวริสฺสนฺตีติ
วิวฏ กริสฺสนฺติ ฯ วิภชิสสฺ นฺตีติ วิภตฺต กริสฺสนฺติ ฯ อุตฺตานีกริสฺสนฺตีติ อนุตฺตาน คมฺภีร อุตฺตาน ปากฏ กริสฺสนฺติ ฯ
สหธมฺเมนาติ สเหตุเกน สการเณน วจเนน ฯ สปฺปาฏิหาริยนฺติ
ยาว นิยฺยานิก กตฺวา ฯ ธมฺม เทเสสฺสนฺตีติ นววิธโลกุตฺตรธมฺม ปโพเธสฺสนฺติ ปกาเสสฺสนฺตีติ อตฺโถ ฯ
เอตฺถ จ ปฺเปสฺสนฺตีติอาทีหิ ฉหิ ปเทหิ ฉ อตฺถปทานิ ทสฺสติ านิ อาทิโต ปน ทฺวีหิ ปเทหิ ฉ พฺยฺชนปทานีติ ฯ เอตฺตาวตา เตปฏก พุทฺธวจน สวณฺณนานเยน
สงฺคเหตฺวา ทสฺสิต โหติ ฯ วุตฺตเฺหต เนตฺติย ทฺวาทส
ปทานิ สุตฺต ต สพฺพ พฺยฺชนฺจ อตฺโถ จาติ ฯ
พฺรหฺมจริยนฺติ สิกฺขตฺตยสงฺคหิต สกล สาสนพฺรหฺมจริย ฯ
อิทฺธนฺติ สมิทฺธ ฌานุปฺปาทวเสน ฯ (๒) ผีตนฺติ วุฑฺฒิปฺปตฺต สพฺพ# ๑. สี. อภิสลฺเลขตฺถ ฯ ม. สลฺเลขิก ฯ ๒. ม. ยุ. ฌานสฺสาทวเสน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อายุสมโอสชฺชนสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๙๕
ผาลิผุลฺล อภิฺาสมฺปตฺติวเสน ฯ วิตฺถาริกนฺติ วิตฺติณฺณ(๑) ตสฺมึ
ตสฺมึ ทิสาภาเค ปติฏหนวเสน ฯ พาหุชฺนฺติ พหูหิ าต
ปฏิวิทฺธ พหุชนาภิสมยวเสน ฯ ปุถุภตู นฺติ สพฺพาการวเสน
ปุถุลภาวปฺปตฺต ฯ กถ ยาว เทวมนุสฺเสหิ สุปฺปกาสิตนฺติ ยตฺตกา
วิฺุชาติกา เทวา เจว (๒) มนุสฺสา จ อตฺถิ เตหิ สพฺเพหิ
สุฏุ ปกาสิตนฺติ อตฺโถ ฯ
อปฺโปสฺสุกฺโกติ นิรสุ ฺสุกฺโก ลีนวีริโย(๓) ฯ ตฺว หิ ปาปม
สตฺตสตฺตาหาติกฺกมนโต ปฏาย ปรินิพฺพาตุ ทานิ ภนฺเต ภควา
ปรินิพฺพาตุ สุคโตติ วิรวนฺโต อาหิณฺฑิตฺถ อชฺช ทานิ ปฏาย
วิคตุสฺสาโห(๔) โหติ มา มยฺห ปรินพิ ฺพานตฺถาย วายาม
กโรหีติ วทติ ฯ
สโต สมฺปชาโน อายุสงฺขาร โอสฺสชีติ สตึ สูปติฏิต
กตฺวา าเณน ปริจฺฉินฺทติ ฺวา อายุสงฺขาร วิสฺสชิ ปชหิ ฯ
ตตฺถ น ภควา หตฺเถน เลฑฺฑฑ วิย อายุสงฺขาร โอสฺสชิ
เตมาสมตฺตเมว ปน สมาปตฺตึ สมาปชฺชิตฺวา ตโต ปร น
สมาปชฺชิสฺสามีติ จิตฺต อุปฺปาเทสิ ฯ ต สนฺธาย วุตฺต
โอสฺสชีติ โวสฺสชฺชีติป(๕) ปาโ ฯ
กสฺมา ปน ภควา กปฺป วา กปฺปาวเสส วา าตุ
# ๑. ม. วิตฺถต ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. สี. ม. ลีนวีรโิ ย ฯ
# ๔. ม. วิคสุสฺสาโห ฯ ๕. สี. อุสฺสชฺชีติป ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา หนา ๔๙๖
สมตฺโถ ตตฺตก กาล อฏตฺวา ปรินิพฺพายิตุ มารสฺส ยาจนาย
อายุสงฺขาร โอสฺสชิ น ภควา มารสฺส ยาจนาย อายุสงฺขาร โอสฺสชิ นาป เถรสฺส ยาจนาย(๑) น โอสฺสชิสฺสติ
เตมาสโต ปน ปร พุทฺธเวเนยฺยาน อภาวโต อายุสงฺขาร
โอสฺสชิ ฯ านฺหิ นาม พุทฺธาน ภควนฺตาน ยาวเทว
เวเนยฺยวินยนตฺถ เต อสติ วิเนยฺยชเน เกน นาม การเณน
สฺสนฺติ ฯ ยทิ จ มารสฺส ยาจนาย ปรินิพฺพาเยยฺย ปุเรตรเยว
ปรินิพฺพาเยยฺย ฯ โพธิมณฺเฑป หิ มาเรน ยาจิต นิมิตฺโตภาสกรณมฺป เถรสฺส โสกตนุกรณตฺถนฺติ วุตฺโตวายมตฺโถ ฯ
อปจ พุทฺธพลทีปนตฺถ นิมิตฺโตภาสกรณ ฯ เอว มหานุภาวา
พุทฺธา ภควนฺโต(๒) เย ติฏนฺตาป อตฺตโน รุจิยาว ติฏนฺติ
ปรินิพฺพายนฺตาป อตฺตโน รุจิยาว ปรินิพฺพายนฺตีติ ฯ
มหาภูมิจาโลติ มหนฺโต ปวีกมฺโป ฯ ตทา กิร ทสสหสฺสิ
โลกธาตุ อกมฺปตฺถ ฯ ภึสนโกติ ภยชนโก ฯ เทวทุนฺทุภิโย จ
ผลึสูติ เทวเภริโย นทึสุ ฯ (๓) เทโว สุกฺขคชฺชิต คชฺชิ อกาลวิชฺชุลตา นิจฺฉรึสุ ฯ ขณิกวสฺส วสฺสตี ิ วุตฺต โหติ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต (๔) สงฺขารวิสงฺขาราน วิเสสสงฺขาต (๔)
อตฺถ สพฺพาการโต วิทิตวฺ า ฯ อิม อุทานนฺติ อนวเสสสงฺขาเร
# ๑. ม. อายาจนาย ฯ ๒. ม. ภควนฺโตเยว ฯ ๓. สุมงฺคล. ๒/๒๖๐ ผลึสุ ฯ
# ๔. สี. สงฺขาราน วิสงฺขารวิเสสสงฺขาต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อายุสมโอสชฺชนสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๙๗
วิสฺสชฺเชตฺวา อตฺตโน วิสงฺขารคมนทีปก อุทาน อุทาเนสิ ฯ
กสฺมา อุทาเนสิ โกจิ นาม วเทยฺย มาเรน ปจฺฉโต ปจฺฉโต
อนุพนฺธิตฺวา (๑) ปรินิพพฺ ายถ ปรินพิ ฺพายถ(๑) ภนฺเตติ อุปทฺทูโต
ภเยน ภควา อายุสงฺขาร โอสฺสชีติ ฯ ตสฺโสกาโส มา โหตุ
ภีตสฺส อุทาน นาม นตฺถีติ ปติโต วิสฺสฏ(๒) อุทาน อุทาเนสีติ
อฏกถาสุ วุตฺต ฯ ตโต เตมาสมตฺเตเนว จ ปน พุทฺธกิจฺจสฺส
นิปฺผชฺชนโต เอว ทีฆรตฺต มยา ปริหโฏย ทุกฺขาภาโร นจิรสฺเสว
นิกฺขิปยตีติ(๓) ปสฺสโต ปรินิพฺพานคุณปจฺจเวกฺขเณ ตสฺส อุฬาร
ปติโสมนสฺส อุปฺปชฺชิ เตน ปติเวเคน อุทาเนสีติ ยุตฺต วิย ฯ
เอกนฺเตน หิ วิสงฺขารนินฺโน นิพฺพานชฺฌาสโย สตฺถา มหากรุณาย พลกฺกาเรน วิย สตฺตหิตตฺถ โลเก สุจิร ิโต ฯ
ตถา หิ เทวสิก จตุวีสติโกฏิสตสหสฺสสงฺขา สมาปตฺติโย
วฬฺเชติ โสทานิ มหากรุณาธิการสฺส นิปฺผนฺนตฺตา
นิพฺพานาภิมุโข อนปฺปก ปติโสมนสฺส ปฏิสเวเทสิ ฯ เตเนว
หิ ภควโต กิเลสปรินิพพฺ านทิวเส วิย ขนฺธปรินพิ ฺพานทิวเสป สรีราภา วิเสสโต วิปฺปสนฺนา ปริสุทฺธา ปภสฺสรา
อโหสีติ ฯ
คาถาย โสณสิงฺคาลาทีนมฺป ปจฺจกฺขภาวโต ตุลิต
# ๑. ม. ปรินิพฺพาตุ ฯ ๒. ม. นตฺถตี ิ เอตสฺส ทีปนตฺถ ปติเวควิสฺสฏ ฯ
# ๓. สี. ม. นิกฺขิปยตีติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา หนา ๔๙๘
ปริจฺฉินฺนนฺติ ตุล กามาวจรกมฺม ฯ น ตุล [๑] อตุล ตุล วา
สทิสมสฺส อฺ โลกิยกมฺม นตฺถีติ อตุล มหคฺคตกมฺม ฯ
กามาวจร รูปาวจร วา ตุล อรูปาวจร อตุล ฯ อปฺปวิปาก
วา ตุล พหุวิปาก อตุล ฯ สมฺภวนฺติ สมฺภวเหตุภูต(๒) อุปปตฺติชนกนฺติ อตฺโถ ฯ ภวสงฺขารนฺติ ปุนพฺภวสงฺขารชนก ฯ (๓) อวสฺสชีติ
วิสฺสชฺเชสิ ฯ มุนีติ พุทฺธมุนิ ฯ อชฺฌตฺตรโตติ นิยกชฺฌตฺตรโต ฯ
สมาหิโตติ อุปจารปฺปนาสมาธิวเสน สมาหิโต ฯ อภินนฺทิ กวจมิวาติ
กวจ วิย ภินทฺ ิ(๔) ฯ อตฺตสมฺภวนฺติ อตฺตนิ สฺชาต กิเลส ฯ
อิท วุตฺต โหติ สวิปากฏเน สมฺภว ภวาภิสงฺขรณฏเน (๕)
ภวสงฺขารนฺติ จ ลทฺธนาม ตุลาตุลสงฺขาต โลกิยกมฺมฺจ
โอสฺสชิ สงฺคามสีเส มหาโยโธ กวจ วิย อตฺตสมฺภว กิเลสฺจ
อชฺฌตฺตรโต สมาหิโต หุตฺวา อพฺภิทาติ(๖) ฯ
อถวา ตุลนฺติ ตุเลนฺโต ตีเรนฺโต ฯ อตุลฺจ สมฺภวนฺติ
นิพฺพานฺเจว ภวฺจ ฯ ภวสงฺขารนฺติ ภวคามิก กมฺม ฯ
อวสฺสชิ มุนตี ิ ปฺจกฺขนฺธา อนิจฺจา ปฺจนฺน ขนฺธาน
นิโรโธ นิพพฺ าน นิจฺจนฺติอาทินา นเยน ตุเลนฺโต พุทฺธมุนิ
ภเว อาทีนว นิพฺพาเน จ อานิสส ทิสวฺ า ต ขนฺธาน
มูลภูต ภวสงฺขารกมฺม กมฺมกฺขยาย สวตฺตตีติ (๗) เอว วุตฺเตน
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อตุลนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. สมฺภวสฺส เหตุภูต ฯ
# ๓. ม. ปุนพฺภวสงฺขารณก ฯ ๔. ม. อภินฺทิ ฯ
# ๕. ม. ภวาภวาภิสงฺขรณฏเน ฯ ๖. ม. อภินฺทตี ิ ฯ
# ๗. ม. ม. ๑๓/๘๘/๘๔ ฯ อง.จตุกฺก. ๒๑/๒๓๒/๓๑๔ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อายุสมโอสชฺชนสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๙๙
กมฺมกฺขยกเรน อริยมคฺเคน อวสฺสชิ ฯ กถ อชฺฌตฺตรโต
สมาหิโต อภินฺทิ กวจมิวตฺตสมฺภว ฯ โส หิ วิปสฺสนาวเสน
อชฺฌตฺตรโต สมาหิโตติ เอว ปุพฺพภาคโต ปฏาย
สมถวิปสฺสนาพเลน กวจ วิย อตฺตภาว ปริโยนนฺธิตฺวา ิต
อตฺตนิ สมฺภวตฺตา อตฺตสมฺภวนฺติ ลทฺธนาม สพฺพ กิเลสชาต
อภินฺทิ กิเลสาภาเว จ(๑) กมฺม อปฺปฏิสนฺธิกตฺตา อวสฺสฏ
นาม โหตีติ เอว กิเลสปฺปหาเนน กมฺม ปชหิ ฯ อิติ โพธิมูเลเยว อวสฺสฏภวสงฺขาโร ภควา เวขมิสฺสเกน (๒) วิย ชรสกฏ
สมาปตฺติเวขมิสฺสเกน อตฺตภาว ยาเปนฺโตป อิโต เตมาสโต
อุทฺธ สมาปตฺติเวขมสฺส น ทสฺสามีติ จิตฺตุปฺปาทเนน อายุสงฺขาร โอสฺสชีติ ฯ
ปมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. กิเลสาภาเวเนว ฯ ๒. ม. เวขมิสฺสเกน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๕๐๐
ปฏิสลฺลานสุตฺตชฏิลสุตฺตวณฺณนา
ทุติเย พหิทฺวารโกฏเกติ ปาสาททฺวารโกฏกสฺส พหิ
น วิหารทฺวารโกฏกสฺส ฯ โส กิร ปาสาโท โลหปาสาโท
วิย สมนฺตา (๑)จตุทฺวารโกฏกปริวุโต ปาการปริกฺขิตฺโต ฯ
เตสุ ปาจีนทฺวารโกฏกสฺส พหิ ปาสาทจฺฉายาย ปาจีนโลกธาตุ
โอโลเกนฺโต ปฺตฺตวรพุทฺธาสเน นิสินฺโน โหติ ฯ ชฏิลาติ
ชฏาวนฺโต ตาปสเวสธาริโน ฯ นิคณฺาติ เสตปฏนิคณฺรูปธาริโน ฯ เอกสาฏกาติ เอกสาฏกนิคณฺา(๒) วิย เอก ปโลติกขณฺฑ
หตฺเถ พนฺธติ ฺวา เตนาป (๓) สรีรสฺส ปุริมภาค ปฏิจฺฉาเทตฺวา
วิจรณกา ฯ ปรูฬฺหกจฺฉนขโลมาติ ปรูฬฺหกจฺฉโลมา ปรูฬฺหนขา
ปรูฬฺหอวเสสโลมา จ กจฺฉาทีสุ ทีฆโลมา ทีฆนขา จาติ
อตฺโถ ฯ ขาริวิวิธมาทายาติ(๔) วิวิธ ขารึ นานปฺปการ(๕) ปพฺพชิตปริกฺขารภณฺฑิก คเหตฺวา ฯ อวิทูเร อติกฺกมนฺตีติ วิหารสฺส
อวิทูรมคฺเคน นคร ปวิสนฺติ ฯ
ราชาห ภนฺเต ปเสนทิ โกสโลติ อห ภนฺเต ราชา
ปเสนทิโกสโล มยฺห นาม ตุเมฺห ชานาถาติ ฯ กสฺมา
ปน ราชา โลเก อคฺคปุคฺคลสฺส สนฺตเิ ก นิสินฺโน เอวรูปาน
# ๑. ม. ...โกฏกปริวุโต ปาการปริกฺขิตฺโต ฯ ๒. ม. เอกสาฏกาติ
# เอกสาฏกานิคฺคณฺา ฯ ๓. สี. เอเกนนฺเตน หิ ฯ
# ๔. สฺยา. ขารีวิวิธมาทาย ฯ ม. ขาริวิวิธ มาทายาติ ฯ
# ๕. ม. ขาราทินานปฺปการ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปฏิสลฺตฺตชฏิลสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๐๑
นคฺคนิสฺสิรีกาน อฺชลึ ปคฺคณฺหาตีติ สงฺคณฺหณตฺถาย ฯ
เอวฺหิสฺส อโหสิ สจาห เอตฺตกมฺป เอเตส น กริสฺสามิ
มย ปุตฺตทาร ปหาย เอตสฺสตฺถาย ทุพฺโภชนทุกขฺ เสยฺยาทีนิ
อนุโภม อย อมฺหาก นิปจฺจการมตฺตมฺป น กโรติ ฯ ตสฺมึ
หิ กเต อเมฺห โอจรกาติ ชโน อคฺคเหตฺวา ปพฺพชิตา
อิจฺเจว สฺชานิสฺสติ กึ อิมสฺส ภูตตฺถกถเนนาติ อตฺตนา
ทิฏ สุต ปฏิจฺฉาเทตฺวา น กเถยยย เอว กเต ปน
อนิคูหิตฺวา กเถสฺสนฺตีติ ฯ อปจ สตฺถุ อชฺฌาสยชานนตฺถมฺป
เอวมกาสีติ ฯ ราชา กิร ภควนฺต อุปสงฺกมนฺโตป กติปย
กาล สมฺมาสมฺโพธึ น สทฺทหิ ฯ เตนสฺส เอว อโหสิ ยทิ
ภควา สพฺพ ชานาติ มยา อิเมส นิปจฺจการ กตฺวา
อิเม อรหนฺโตติ วุตฺเต นานุชาเนยฺย อถ ม อนุวตฺตนฺโต
อนุชาเนยฺย กุโต ตสฺส สพฺพฺุตาติ ฯ เอว โส สตฺถุ
อชฺฌาสยชานนตฺถ ตถา อกาสิ ฯ ภควา ปน อุชุกเมว น
อิเม สมณา โอจรกาติ วุตฺเต ยทิป ราชา สทฺทหติ มหาชโน
ปน ตมตฺถ อชานนฺโต น สทฺทเหยฺย สมโณ โคตโม ราชา
อตฺตโน กถ สุณาตีติ ยงฺกิฺจิ มุขารูฬฺห กเถตีติ วเทยฺย
ต ตสฺส ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขาย สวตฺเตยฺย อฺโ จ
คุฬฺหกมฺม วิวฏ กต ภเวยฺย สยเมว ราชา เตส โอจรกภาว
กเถสฺสตีติ ตฺวา ทุชฺชาน โข เอตนฺติอาทิมาห ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา หนา ๕๐๒
(๑)ตตฺถ ปุตฺตสมฺพาธสยนนฺติ ปุตฺเตหิ สมฺพาธสยน ฯ
เอตฺถ จ ปุตตฺ สีเสน ทารปริคฺคห ปุตฺตทาเรสุ อุพฺพิลฺลาจิตฺเตน เตส ราคาทิเหตุโสกาภิภเวน จิตฺตสฺส สงฺกิลิฏต
ทสฺเสติ ฯ กามโภคินาติ อิมินา ปน ราคาภิภว ฯ อุภเยนาป
วิกฺขิตฺตจิตฺตต ทสฺเสติ ฯ กาสิกจนฺทนนฺติ สณฺหจนฺทน ฯ กาสิกวตฺถฺจ จนฺทนฺจาติ วา อตฺโถ(๑) ฯ มาลาคนฺธวิเลปนนฺติ วณฺณคนฺธตฺถาย มาลา สุคนฺธภาวตฺถาย คนฺธ ฉวิราคกรณตฺถาย
วิเลปน ธาเรนฺเตน ฯ ชาตรูปรชตนฺติ สุวณฺณฺเจว อวสิฏธนฺจ ฯ สาทิยนฺเตนาติ ปฏิคฺคณฺหนฺเตน ฯ สพฺเพนป กาเมสุ
อภิคิทฺธภาวเมว ปกาเสติ ฯ
สวาเสนาติ สหวาเสน ฯ สีล เวทิตพฺพนฺติ อย เปสโล
วา ทุสฺสีโล วาติ สวสนฺเตน เอกสฺมึ าเน สห วสนฺเตน
ชานิตพฺโพ ฯ ตฺจ โข ทีเฆน อทฺธุนา น อิตฺตเรนาติ (๒)
ตฺจ สีล ทีเฆน กาเลน เวทิตพฺพ น อิตฺตเรน ฯ กติปยทิวเส หิ สฺตากาโร สวุตินฺทฺริยากาโร จ หุตวฺ า สกฺกา
ทสฺเสตต ฯ มนสิกโรตา โน อมนสิกโรตาติ ตมฺป สีลมสฺส
# ๑. ม. ตตฺถ กามโภคินาติ อิมินา ปน ราคาภิภว อุภเยนาป
# วิกฺขิตฺตจิตฺตต อสฺเสติ ฯ ปุตฺตสมฺพาธสยนนฺติ ปุตฺเตหิ
# สมฺพาธสยน ฯ เอตฺถ จ ปุตฺตสีเสน ทารปริคคฺ ห ปุตฺทาเรสุ
# อุปฺปลาวิเตน เตส ฆราวาสาทิเหตุ โสกาภิภเวน จิตฺตสฺส
# สงฺกิลิฏต ทสฺเสติ ฯ กาสิกจนฺทนนฺติ สณฺหจนฺทน กาสิกวตฺถฺจ
# จนฺทนฺจาติ วา อตฺโถ ฯ ๒. ม. อิตฺตรนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปฏิสลฺตฺตชฏิลสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๐๓
ปริคฺคณฺหิสฺสามีติ มนสิกโรนฺเตน ปจฺจเวกฺขนฺเตน สกฺกา ชานิตุ
น อิตเรน ฯ ปฺวตาติ ตมฺป สปฺปฺเเนว ปณฺฑิเตน ฯ
พาโล หิ มนสิกโรนฺโตป ชานิตุ น สกฺโกติ ฯ สโวหาเรนาติ
กถเนน ฯ
โย หิ โกจิ มนุสฺเสสุ โวหาร อุปชีวติ
เอว วาเสฏ ชานาหิ วาณิโช โส น พฺราหฺมโณติ
เอตฺถ หิ วาณิชฺช โวหาโร นาม ฯ จตฺตาโร อริยโวหาราติ จตฺตาโร อนริยโวหาราติ(๑) เอตฺถ เจตนา ฯ สงฺขา
สมฺา ปฺตฺติ โวหาโรติ เอตฺถ ปฺตฺติ ฯ โวหารมตฺเตน โส โวหเรยฺยาติ เอตฺถ กถา โวหาโร ฯ อิธาป
โส เอว อธิปฺเปโต ฯ เอกจฺจสฺส หิ สมฺมุขากถา ปรมฺมุขากถาย
น สเมติ ปรมฺมุขากถา สมฺมุขากถาย ตถา ปุริมกถา
ปจฺฉิมกถาย ปจฺฉิมกถา จ ปุริมกถาย ฯ โส กเถนฺโตเยว
สกฺกา ชานิตุ อสุจิ เอโส ปุคฺคโลติ ฯ สุจิสีลสฺส ปน ปุริม
ปจฺฉิเมน ปจฺฉิมฺจ ปุริเมน สมฺมุขา กถิต(๒) ปรมฺมุขา
กถิเตน ปรมฺมุขา กถิตฺจ สมฺมุขา กถิเตน สเมติ ตสฺมา
กเถนฺเตน สกฺกา สุจิภาโว ชานิตุนฺติ ปากาเสนฺโต อาห
สโวหาเรน โสเจยฺย เวทิตพฺพนฺติ ฯ
ถาโมติ าณถาโม ฯ ยสฺส หิ าณถาโม นตฺถิ โส
# ๑. ม. จตฺตาโร อนริยโวหาราตีติ นตฺถิ ฯ ๒. ม. กถิตฺจ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา หนา ๕๐๔
อุปฺปนฺเนสุ อุปทฺทเวสุ คเหตพฺพคหณ กตฺตพฺพกิจฺจ (๑) อปสฺสนฺโต
อทฺวาริก ฆร ปวิฏโ  วิย จรติ ฯ เตนาห อาปทาสุ โข
มหาราช ถาโม เวทิตพฺโพติ ฯ สากจฺฉายาติ สห กถาย ฯ
ทุปฺปฺสฺส หิ กถา อุทเก (๒)เคณฺฑุ วิย อุปฺปลวติ ฯ (๒)
ปฺวโต กเถนฺตสฺส ปฏิภาน อนนฺต โหติ ฯ อุทกวิปฺผนฺทิเตเนว (๓) หิ มจฺโฉ ขุทฺทโก มหนฺโต วาติ ายติ(๔)ฯ
อิติ ภควา รฺโ อุชุกเมว เต อิเม นามาติ อวตฺวา
อรหนฺตาน อนรหนฺตานฺจ ชานนูปาย ปกาเสสิ ฯ ราชา ต
สุตฺวา ภควโต สพฺพฺุตาย เทสนาวิลาเสน จ อภิปฺปสนฺโน
อจฺฉริย ภนฺเตติอาทินา อตฺตโน ปสาท ปกาเสตฺวา อิทานิ
เต ยาถาวโต ภควโต อาโรเจนฺโต เอเต ภนฺเต มม ปุริสา
โจราติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ โจราติ อปพฺพชิตา เอว ปพฺพชิตรูเปน รฏปณฺฑ
ภฺุชนฺตา ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺตตฺตา ฯ โอจรกาติ เหฏา จรกา ฯ
โจรา หิ ปพฺพตมตฺถเกน จรนฺตาป เหฏา จรกาว นิหีนกมฺมตฺตา ฯ อถ วา โอจรกาติ จารปุริสา (๕)ฯ โอจริตฺวาติ(๖) อวจริตฺวา
วีมสิตฺวา ตสฺมึ ตสฺมึ เทเส ต ต ปวตฺตึ ตฺวาติ อตฺโถ ฯ
# ๑. สี. คเหตพฺพ ปหาตพฺพฺจ ฯ ม. กตฺตพฺพกรณ ฯ
# ๒. สี. เลฑฺฑุ วิย นุปปฺ ลวติ ฯ ม. เคณฺฑุ วิย อุปลวติ ฯ
# ๓. ม. อุทก วิปฺผนฺทเนเนว ฯ ๔. ม. ปฺายติ ฯ ๕. ม. จรปุริสา ฯ
# ๖. สฺยา. โอตริตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปฏิสลฺตฺตชฏิลสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๐๕
โอยายิสฺสามีติ (๑) ปฏิปชฺชิสฺสามิ กริสฺสามีติ อตฺโถ ฯ รโชชลฺลนฺติ รชฺจ มลฺจ ฯ ปวาเหตฺวาติ สุฏุ วิกขฺ าลนวเสน
อปเนตฺวา ฯ กปฺปตเกมสฺสูติ อลงฺการสตฺเถ วุตฺตวิธินา กปฺปเกหิ
ฉินฺนเกสมสฺสู ฯ กามคุเณหีติ กามโกฏาเสหิ กามพนฺธเนหิ
วา ฯ สมปฺปต าติ สุฏุ อปฺปตา อลฺลนี า ฯ สมงฺคิภูตาติ สห
ภูตา ปริจาเรสฺสนฺตีติ(๒) อินฺทฺริยานิ สมนฺตโต จาเรสฺสนฺติ
กีฬิสฺสนฺติ(๓) วา ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต เตส ราชปุริสาน อตฺตโน
อุทรสฺส การณา ปพฺพชิตเวเสน โลกวฺจนสงฺขาต อตฺถ
วิทิตฺวา ฯ อิม อุทานนฺติ อิม ปราธีนตาปรวฺจนตาปฏิกฺเขปวิภาวน อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ น วายเมยฺย สพฺพตฺถาติ ทูเตยฺยโอจรกกมฺมาทิเก
สพฺพสฺมึ ปาปกมฺเม(๔) อิเม ราชปุรสิ า วิย ปพฺพชิโต น วายเมยฺย
วายาม อุสฺสาห น กเรยฺย สพฺพตฺถ ยตฺถ กตฺถจิ วายาม
อกตฺวา อปฺปมตฺตเกป ปฺุสฺมึเยว วายเมยฺยาติ อธิปฺปาโย ฯ
นาฺสฺส ปุริโส สิยาติ ปพฺพชิตรูเปน อฺสฺส ปุคฺคลสฺส
เสวกปุริโส น สิยา ฯ กสฺมา เอวรูปสฺสป โอจรกาทิปาปกมฺมสฺส
กตฺตพฺพตฺตา ฯ นาฺ นิสฺสาย ชีเวยฺยาติ อฺ
# ๑. สฺยา. โอริสฺสามิ ฯ ม. โอสาริสสฺ ามีติ ฯ ๒. สฺยา. ปริจาริยนฺตีติ ฯ
# ม. ปริจาเรสฺสนฺตีติ ฯ ๓. ม.กีฬาเปสฺสนฺติ ฯ ๔. ม. ปาปธมฺเม ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา หนา ๕๐๖
ปร อิสฺสราทึ นิสฺสาย ตปฺปฏิพทฺธ เม สุขทุกฺขนฺติ เอว
จิตฺโต หุตฺวา น ชีวิก ปวตฺเตยฺย อตฺตทีโป อตฺตสรโณ
อนฺสรโณ เอว ภเวยฺย ฯ อถวา อนตฺถาวหโต ปรนฺติ(๑)
ลทฺธนามกตฺตา อฺ อกุสลกมฺม นิสฺสาย น ชีเวยฺย ฯ
ธมฺเมน น วณึ จเรติ ธนาทิอตฺถาย ธมฺม น กเถยฺย ฯ
โย หิ ธนาทิเหตุ ปเรส ธมฺม เทเสติ โส ธมฺเมน วณิชฺช (๒)
กโรติ นาม เอว ธมฺเมน ต น จเรยฺย ฯ อถ วา ธนาทีน
อตฺถาย โกสลรฺโ ปุรโิ ส วิย โอจรกาทิกมฺม กโรนฺโต
ปเรหิ อนาสงฺกนียตาย ปพฺพชฺชาลิงฺคสมาทานาทีนิ อนุติฏนฺโต
ธมฺเมน วาณิชฺช กโรติ นาม ฯ โยป อิธ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย
จรนฺโตป อฺตร เทวนิกาย ปณิธาย พฺรหฺมจริย จรติ
โสป ธมฺเมน วาณิชฺช กโรติ นาม เอว ธมฺเมน วณิชฺช
น จเร น กเรยฺยาติ อตฺโถ ฯ
ทุติยสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. สี. โอจรณนฺติ ฯ ๒. ม. วาณิชฺช ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๕๐๗
อาหุสุตฺตวณฺณนา
ตติเย อตฺตโน อเนเก ปาปเก อกุสเล ธมฺเม ปหีเนติ
โลภโทสโมหวิปรีตมนสิการอหิริกาโนตฺตปฺปโกธูปนาหมกฺขปลาสอิสฺสามจฺฉริยมายาสาเยฺยถมฺภสารมฺภมานาติมานมทปมาทตณฺหาอวิชฺชาติวิธากุสลมูลทุจฺจริตสงฺกิเลสมลวิสมสฺาวิตกฺกปปฺจจตุพฺพิธวิปลฺลาสอาสวโอฆโยคคนฺถาคติคมนตณฺหุปาทานปฺจวิธเจโตขิลปฺจเจโตวินิพฺพนฺธนีวรณาภินนฺทนฉวิวาทมูลตณฺหากายสตฺตานุสยอฏมิจฺฉตฺตนวตณฺหามูลกทสากุสลกมฺมปถทฺวาสฏิทิฏิคตอฏสตตณฺหาวิจริตาทิปฺเภเท อตฺตโน สนฺตาเน
อนาทิกาลปฺปวตฺเต ทิยฑฺฒสหสฺสกิเลเส ตสหคเต จาป อเนเก
ปาปเก ลามเก อโกสลฺลสมฺภูตฏเน อกุสเล ธมฺเม อนวเสส
สห วาสนาย โพธิมูเลเยว ปหีเน อริยมคฺเคน สมุจฺฉินฺเน
ปจฺจเวกฺขมาโน อยมฺป เม กิเลโส ปหีโน อยมฺป เม กิเลโส
ปหีโนติ อนุปทปจฺจเวกฺขณาย (๑) ปจฺจเวกฺขมาโน ภควา นิสินฺโน
โหติ ฯ
อเนเก จ กุสเล ธมฺเมติ สีลสมาธิปฺาวิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺสน จตฺตาโร สติปฏานา จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา
จตฺตาโร อิทธฺ ิปาทา จตฺตาโร มคฺคา(๒) จตฺตาริ ผลานิ จตสฺโส
ปฏิสมฺภิทา จตุโยนิปริจฺเฉทกาณ จตฺตาโร อริยวสา จตฺตาริ
# ๑. ม. อนุปทปจฺจเวกฺขณาย ฯ ๒. ม. อริยมคฺคา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา หนา ๕๐๘
เวสารชฺชาณานิ ปฺจ ปธานิยงฺคานิ ปฺจงฺคิโก สมฺมาสมาธิ
ปฺจาณิโก สมฺมาสมาธิ ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ พลานิ ปฺจ
นิสฺสารณียา ธาตุโย ปฺจ วิมุตฺตายตนาณานิ ปฺจ
วิมุตฺติปริปาจนียา สฺา ฉ อนุสฺสติฏานานิ ฉ คารวา ฉ
นิสฺสารณียา ธาตุโย ฉ สตฺตวิหารา ฉ อนุตฺตริยานิ ฉ
นิพฺเพธภาคิยา สฺา(๑) ฉ อภิฺา ฉ อสาธารณาณานิ
สตฺต อปริหานิยา ธมฺมา สตฺต อริยธนานิ สตฺต โพชฺฌงฺคา
สตฺตสปฺปุริสธมฺมา สตฺต นิชฺชรวตฺถูนิ สตฺต สฺา สตฺต
ทกฺขิเณยฺยปุคฺคลเทสนา สตฺต ขีณาสวพลเทสนา อฏ ปฺาปฏิลาภเหตุเทสนา อฏ สมฺมตฺตานิ อฏ โลกธมฺมาติกฺกโม(๒) อฏ
อารมฺภวตฺถูนิ อฏ อกฺขณเทสนา อฏ มหาปุริสวิตกฺกา อฏ
อภิภายตนเทสนา อฏ วิโมกขา นว โยนิโสมนสิการมูลกา
ธมฺมา นว ปาริสุทฺธิปธานิยงฺคานิ นว สตฺตาวาสเทสนา
นว อาฆาตปฺปฏิวินยา นว สฺา นว นานตฺตานิ นว อนุปุพฺพวิหารา ทส นาถกรณา ธมฺมา ทส กสิณายตนานิ
ทส กุสลกมฺมปถา ทส สมฺมตฺตานิ ทส อริยวาสา ทส
อเสกฺขา ธมฺมา ทส ตถาคตพลานิ เอกาทส เมตฺตานิสสา
ทฺวาทส จกฺกาการา (๓) เตรส ธุตงฺคคุณา จตุทฺทส พุทฺธาณานิ ปณฺณรส วิมุตฺติปริปาจนียา ธมฺมา โสฬสวิธา
# ๑. ม. ปฺา ฯ ๒. ม. อฏโลกธมฺมาติกฺกมา ฯ
# ๓. ม. ธมฺมจกฺกาการา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อาหุสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๐๙
อานาปานสฺสติ โสฬส อปรนฺตปนียา ธมฺมา อฏารส
มหาวิปสฺสนา อฏารส พุทฺธธมฺมา เอกูนวีสติ ปจฺจเวกฺขณาณานิ จตุจตฺตาลีส าณวตฺถูนิ ปฺาส อุทยพฺพยาณานิ
ปโรปฺาส กุสลธมฺมา สตฺตสตฺตติ าณวตฺถูนิ จตุวีสติโกฏิสตสหสฺสสมาปตฺติสฺจาริมหาวชิราณานิ(๑) อนนฺตนยสมนฺตปฏานปวิจยปจฺจเวกฺขณเทสนาาณานิ(๒) ตถา อนนฺตาสุ โลกธาตูสุ
อนนฺตาน สตฺตาน อาสยาทิวิภาวนาณานิ จาติ เอวมาทิเก
อเนเก อตฺตโน กุสเล อนวชฺชธมฺเม อนนฺตกาล ปารมิปริภาวนาย มคฺคภาวนาย จ ปาริปูรึ วุฑฺฒึ คเต อิเมป
อนวชฺชธมฺมา มยิ สวิชฺชนฺติ อิเมป อนวชฺชธมฺมา มยิ
สวิชฺชนฺตีติ รุจิวเสน มนสิการาภิมุเข พุทฺธคุเณ วคฺควคฺเค
ปฺุชปฺุเช กตฺวา ปจฺจเวกฺขมาโน นิสินฺโน โหติ ฯ เต จ
โข สปเทสโต เอว น นิปฺปเทสโต ฯ สพฺเพ พุทธฺ คุณา
ภควตาป อนุปท อนวเสสโต มนสิกาตุ น สกฺกา อนนฺตาปริเมยฺยภาวโต ฯ วุตฺตเฺหต
พุทฺโธป พุทฺธสฺส ภเณยฺย วณฺณ
กปฺปมฺป เจ อฺมภาสมาโน
ขีเยถ กปฺโป จิรทีฆมนฺตเร
วณฺโณ น ขีเยถ ตถาคตสฺสาติ ฯ
# ๑. ม. ...สมาปตฺติสฺจาริมหาวชิราณ ฯ
# ๒. ม. ...ปฏานปวิจยปจฺจเวกฺขณ... ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา หนา ๕๑๐
อปรมฺป วุตตฺ 
อสงฺเขฺยยฺยานิ นามานิ สคุเณน มเหสิโน
คุเณน นามุทฺธเรยฺย (๑) อป นาม สหสฺสโตติ ฯ
ตทา หิ ภควา ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฺปฏิกฺกนฺโต วิหาร
ปวิสิตฺวา คนฺธกุฏิปฺปมุเข ตฺวา ภิกฺขูสุ วตฺต ทสฺเสตฺวา คเตสุ
มหาคนฺธกุฏึ ปวิสิตฺวา ปฺตฺตวรพุทฺธาสเน นิสินฺโน
อตีตชาติวิสย าณ เปเสสิ ฯ อถสฺส ตานิ นิรนฺตร โปงฺขานุโปงฺข
อนนฺตาปริมาณปฺปเภทา อุปฏหึสุ ฯ โส เอว มหนฺตสฺส นาม
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส มูลภูตา อิเม กิเลสาติ กิเลสวิสย าณาจาร
เปเสตฺวา เต ปหานมุเขน อนุปท ปจฺจเวกฺขิตฺวา อิเม วต
กิเลสา อนวเสสโต มยฺห สุฏุ ปหีนาติ ปุน เตส ปหานกร
สาการ สปริวาร สอุทฺเทส อริยมคฺค ปจฺจเวกฺขนฺโต
อนนฺตาปริมาณเภเท อตฺตโน สีลาทิอนวชฺชธมฺเม มนสากาสิ ฯ
เตน วุตฺต
เตน โข ปน สมเยน ภควา อตฺตโน อเนเก ปาปเก
อกุสเล ธมฺเม ปหีเน ปจฺจเวกฺขมาโน นิสินฺโน โหติ อเนเก
จ กุสเล ธมฺเม ภาวนาปาริปูรึ คเตติ ฯ
เอว ปจฺจเวกฺขิตฺวา อุปฺปนฺนปติโสมนสฺสุทฺเทสภูต อิม
อุทาน อุทาเนสิ ฯ
# ๑. ม. คุเณน นามมุทฺเธยฺย ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อาหุสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๑๑
ตตฺถ อหุ ปุพฺเพติ อรหตฺตมคฺคาณุปฺปตฺติโต ปุพฺเพ
สพฺโพป จาย ราคาทิโก กิเลสคโณ มยฺห สนฺตาเน อหุ
อาสิ น อิมสฺมึ กิเลสคเณ โกจิป กิเลโส นาโหสิ ฯ
ตทา นาหูติ ตทา ตสฺมึ กาเล อริยมคฺคกฺขเณ โส กิเลสคโณ
น อหุ น อาสิ ตตฺถ อณุมตฺโตป กิเลโส อคฺคมคฺคกฺขเณ
อปฺปหีโน นาม นตฺถิ ตโต นาหูติป ปนฺติ ตโต
อรหตฺตมคฺคกฺขณโต ปร นาสีติ อตฺโถ ฯ นาหุ ปุพฺเพติ โย
จาย มม อปริมาโณ อนวชฺชธมฺโม เอตรหิ ภาวนาปาริปูรึ
คโต อุปลพฺภติ โสป อริยมคฺคกฺขณโต ปุพฺเพ น อหุ น
อาสิ ฯ ตทา อหูติ ยทา ปน เม อคฺคมคฺคาณ อุปฺปนฺน
ตทา สพฺโพป เม อนวชฺชธมฺโม อาสิ ฯ อคฺคมคฺคาธิคเมน หิ
สทฺธึ สพฺเพป สพฺพฺุคุณา พุทฺธาน หตฺถคตา เอว โหนฺติ ฯ
น จาหุ น จ ภวิสฺสติ ฯ น เจตรหิ วิชชฺ ตีติ โย
ปน โส อนวชฺชธมฺโม อริยมคฺโค มยฺห โพธิมณฺเฑ อุปฺปนฺโน
เยน สพฺโพ กิเลสคโณ อนวเสส ปหีโน โส ยถา มยฺห
มคฺคกฺขณโต ปุพฺเพ น จาหุ น จ อโหสิ เอว อตฺตนา
ปหาตพฺพกิเลสาภาวโต เต กิเลสา วิย อยมฺป น จ ภวิสฺสติ
อนาคเต น อุปฺปชฺชิสฺสติ เอตรหิ ปจฺจุปฺปนฺนกาเลป น
วิชฺชติ น อุปลพฺภติ อตฺตนา กตฺตพฺพกิจฺจาภาวโต ฯ น
หิ อริยมคฺโค อเนกวาร ปวตฺตติ ฯ เตเนวาห น ปาร
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*เลมที่ ๑๙ ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา หนา ๕๑๒
ทิคุณ ยนฺตีติ ฯ
อิติ ภควา อริยมคฺเคน อตฺตโน สนฺตาเน อนวเสส
ปหีเน อกุสเล ธมฺเม ภาวนาปาริปูรึ คเต อปริมาเณ
อนวชฺชธมฺเม จ ปจฺจเวกฺขมาโน อตฺตุปนายิกปติเวควิสฺสฏ
อุทาน อุทาเนสิ ฯ ปุริมาย คาถาย (๑) ปุริมเวสารชฺชทฺวยเมว
กถิต ปจฺฉิมทฺวย สมฺมาสมฺโพธิยา ปกาสิตตฺตา ปกาสิตเมว
โหตีติ ฯ
ตติยสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ปมนานาติตฺถิยสุตฺตวณฺณนา
จตุตฺเถ นานาติตฺถิยา สมณพฺราหฺมณา ปริพฺพาชกาติ เอตฺถ
ตรนฺติ เอเตน สสาโรฆนฺติ ติตฺถ นิพฺพานมคฺโค ฯ อิธ ปน
วิปรีตวิปลฺลาสวเสน ทิฏิคติเกหิ ตถา คหิตทิฏิทสฺสน ติตฺถนฺติ
อธิปฺเปต ฯ ตสฺมึ สสฺสตาทินานากาเร ติตฺเถ (๒)นิยุตฺตา นานาติตฺถิยา นคฺคนิคณฺาทิสมณา เจว กกลาปาทิพฺราหฺมณา
จ โปกฺขรสาตาทิปริพฺพาชกา จ สมณพฺราหฺมณปริพฺพาชกา ฯ
นานาติตฺถิยา จ เต สมณพฺราหฺมณปริพฺพาชกา ฯ
สสฺสโต อตฺตา จ โลโก จาติอาทินา ปสฺสนฺติ เอตาย
# ๑. ม. กถาย ฯ ๒. ม. นิยุตฺตาติ นานาติตฺถิยา จ เต
# สมณพฺราหฺมณปริพฺพาชกา จาติ นานาติตฺถิยสมณพฺราหฺมณปริพฺพาชกา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมนานาติตฺถิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๑๓
สย วา ปสฺสติ ตถา ทสฺสนมตฺตเมว วาติ ทิฏิ มิจฺฉาภินิเวสสฺเสต อธิวจน ฯ สสฺสตาทิวเสน นานา อเนกวิธา
ทิฏิโย เอเตสนฺติ นานาทิฏิกา ฯ สสฺสตาทิวเสเนว ขมน
ขนฺติ โรจน รุจิ อตฺถโต สสฺสโต อตฺตา จ โลโก จาติอาทินา ปวตฺโต จิตฺตวิปลฺลาโส สฺาวิปลฺลาโส จ ฯ ตถา
นานา ขนฺติโย เอเตสนฺติ นานาขนฺติกา ฯ นานา รุจิโย
เอเตสนฺติ นานารุจิกา ฯ ทิฏิคติกา หิ ปุพฺพภาเค ตถา
ตถา จิตฺต โรเจตฺวา ขมาเปตฺวา จ ปจฺฉา อิทเมว สจฺจ
โมฆมฺนฺติ อภินิวิสนฺติ ฯ อถ วา อนิจฺจ นิจฺจนฺติอาทินา
ตถา ตถา ทสฺสนวเสน ทิฏิ ขมนวเสน ขนฺติ รุจฺจนวเสน
รุจีติ เอว ตีหิป ปเทหิ ทิฏิ เอว วุตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ
นานาทิฏินิสฺสยนิสฺสิตาติ สสฺสตาทิปริกปฺปวเสน นานาวิธ
ทิฏิยา นิสสฺ ย วตฺถุ การณ ทิฏิสงฺขาตเมว วา นิสฺสย
นิสฺสิตา อลฺลีนา อุปคตา ต อนิสฺสชฺชิตฺวา ิตาติ อตฺโถ ฯ
ทิฏิโยป หิ ทิฏิคติกาน อภินิเวสาการาน นิสฺสยา โหนฺติ ฯ
สนฺตีติ อตฺถิ สวิชฺชนฺติ อุปลพฺภนฺติ ฯ เอเกติ เอกจฺเจ ฯ
สมณพฺราหฺมณาติ ปพฺพชฺชูปคเมน สมณา ชาติยา พฺราหฺมณา
โลเกน วา สมณาติ จ พฺราหฺมณาติ จ เอว คหิตา ฯ
เอววาทิโนติ เอว อิทานิ วตฺตพฺพากาเรน วทนฺตีติ เอววาทิโน ฯ เอว อิทานิ วตฺตพฺพากาเรน ปวตฺตา ทิฏิ เอเตสนฺติ
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*เลมที่ ๑๙ ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา หนา ๕๑๔
เอวทิฏิโน ฯ ตตฺถ ทุติเยน ทิฏิคติกาน มิจฺฉาภินิเวโส
ทสฺสิโต ปเมน เตส ยถาภินิเวส ปเรส ตตฺถ ปติฏาปนวเสน โวหาโร ฯ
สสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ เอตฺถ โลโกติ
อตฺตา ฯ โส หิ ทิฏิคติเกหิ โลกิยนฺติ เอตฺถ ปฺุปาปตพฺพิปากา สย วา การกาทิภาเวน อภิยุตฺเตหิ โลกิยตีติ โลโกติ
อธิปฺเปโต ฯ สฺวาย สสฺสโต อมโร นิจฺโจ ธุโวติ ยทิท อมฺหาก
ทสฺสน อิทเมว สจฺจ อวิปรีต อฺมฺปน อสสฺสโตติอาทิ
ปเรส ทสฺสน โมฆ มิจฉฺ าติ อตฺโถ ฯ เอเตน จตฺตาโรป
สสฺสตวาทา ทสฺสิตา โหนฺติ ฯ อสสฺสโตติ น สสฺสโต
อนิจฺโจ อธุโว จวนธมฺโมติ อตฺโถ ฯ อสสฺสโตติ สสฺสตภาวปฺปฏิกฺเขเปเนว อุจฺเฉโท ทีปโ ตติ สตฺตป อุจฺเฉทวาทา
ทสฺสิตา โหนฺติ ฯ
อนฺตวาติ สปริยนฺโต ปริวฏโม ปริจฺฉินฺนปฺปมาโณ ฯ
น สพฺพคโตติ อตฺโถ ฯ เอเตน สรีรปริมาโณ องฺคุฏปริมาโณ
อวยวปริมาโณ ปรมาณุปริมาโณ อตฺตาติ เอวมาทิวาทา
ทสฺสิตา โหนฺติ ฯ อนนฺตวาติ อปริยนฺโต สพฺพคโตติ อตฺโถ ฯ
เอเตน กปลกณาทิวาทา ทสฺสิตา โหนฺติ(๑) ฯ ต ชีว ต
สรีรนฺติ ย สรีร ตเทว ชีวสงฺขาต วตฺถุ ยฺจ ชีวสงฺขาต
# ๑. ม. กปลกณาทาทิวาทา ทิปตา โหนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมนานาติตฺถิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๑๕
วตฺถุ ตเทว สรีรนฺติ ชีวฺจ สรีรฺจ อทฺวย สมนุปสฺสติ ฯ
เอเตน อาชีวกาน วิย รูป อตฺตาติ อย วาโท ทสฺสิโต
โหติ ฯ อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติ อิมินา ปน อรูป อตฺตาติ
อย วาโท ทสฺสิโต ฯ โหติ
ตถาคโต ปรมฺมรณาติ เอตฺถ ตถาคโตติ อตฺตา ฯ (๑)
ต หิ ทิฏิคติโก การกเวทกาทิสงฺขาต นิจฺจธุวาทิสงฺขาต วา
ตถาคตภาว (๒) คโตติ ตถาคโตติ โวหรติ โส มรณโต อิธ
กายสฺส เภทโต ปร อุทฺธ โหติ อตฺถิ สวิชฺชตีติ อตฺโถ ฯ
เอเตน สสฺสตวาทมุเขน(๓) โสฬส สฺีวาทา อฏ อสฺีวาทา อฏ จ เนวสฺีนาสฺีวาทา ทสฺสิตา โหนฺติ ฯ น
โหตีติ นตฺถิ น อุปลพฺภติ ฯ เอเตน อุจฺเฉทวาโท ทสฺสิโต ฯ
โหติ จ น จ โหตีติ อตฺถิ จ นตฺถิ จาติ ฯ
เอเตน เอกจฺจสสฺสตวาทา สตฺต สฺีวาทา จ ทสฺสิตา เนว
โหติ น น โหตีติ อิมินา ปน อมราวิกฺเขปวาโท ทสฺสิโตติ
เวทิตพฺพ ฯ
อิเม กิร ทิฏิคติกา นานาเทสโต อาคนฺตฺวา สาวตฺถิย
ปฏิวสนฺตา เอกทา สมยปฺปวาทเก สนฺนิปติตฺวา อตฺตโน
อตฺตโน วาท ปคฺคยฺห อฺวาเท ขขเสนฺตา วิวาทาปนฺนา อเหสุ ฯ
เตน วุตฺต เต ภณฺฑนชาตาติอาทิ ฯ
# ๑. ม. สตฺโต ฯ ๒. ม. ตถาภาว ฯ ๓. ม. สสฺสตคฺคาหมุเขน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา หนา ๕๑๖
ตตฺถ ภณฺฑน นาม กลหสฺส ปุพฺพภาโค ฯ ภณฺฑนชาตาติ ชาตภณฺฑนา ฯ กลโห กลโห เอว กลสฺส วา
หนนโต กลโห ทฏพฺโพ ฯ อฺมฺสฺส วิรุทฺธ วาท
อาปนฺนาติ วิวาทาปนฺนา ฯ มมฺมฆฏฏนโต มุขเมว สตฺตีติ
มุขสตฺติ ผรุสวาจา ฯ ผลูปจาเรน วิย หิ การณ การณุปจาเรน ผลมฺป โวหริยติ ยถา ต สุโข พุทฺธุปฺปาโท ปาปกมฺม ปจฺจนุภูตนฺติ(๑) จ ฯ ตาหิ มุขสตฺตีหิ วิตุทนฺตา วิชฺฌนฺตา
วิหรนฺติ ฯ เอทิโส ธมฺโมติ ธมฺโม อวิปรีตสภาโว เอทิโส
เอวรูโป ยถา มยา วุตฺต สสฺสโต โลโกติ ฯ เนทิโส ธมฺโมติ
น เอทิโส ธมฺโม ยถา ตยา วุตฺต อสสฺสโต โลโกติ เอว
เสสปเทหิป โยเชตพฺพ ฯ โส จ ติตฺถยิ าน วิวาโท สกลนคเร
ปากโฏ ชาโต ฯ อถ ภิกขฺ ู สาวตฺถึ ปณฺฑาย ปวิฏ า ต
สุตฺวา อตฺถิ โน อิท กถาปาภต ยนฺนูน มย อิม ปวตฺตึ
ภควโต อาโรเจยฺยาม อปฺเปวนาม ต นิสฺสาย [๒] สตฺถุ สณฺหสุขุม
ธมฺมเทสน ลเภยฺยามาติ ฯ เต ปจฺฉาภตฺต ธมฺมเทสนากาเล
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสส ฯ เตน วุตฺต อถ โข สมฺพหุลา
ภิกฺขูติอาทิ ฯ
ต สุตฺวา ภควา อฺติตฺถิยาน ธมฺมสฺส อยถา
ภูตปชานน ปกาเสนฺโต อฺติตฺถิยา ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ
# ๑. ม. ปจฺจนุโภตีติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร สตฺถูติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมนานาติตฺถิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๑๗
ตตฺถ อนฺธาติ ปฺาจกฺขุวิรเหน อนฺธา ฯ เตนาห อจกฺขุกาติ ฯ ปฺา หิ อิธ จกฺขูติ อธิปฺเปตา ฯ ตถาหิ วุตฺต
อตฺถ น ชานนฺตีติอาทิ ฯ ตตฺถ อตฺถ น ชานนฺตีติ อิธโลกตฺถ ปรโลกตฺถ น ชานนฺติ อิธโลกปรโลเกสุ วุฑฺฒึ
อพฺภุทย นาวพุชฺฌนฺติ ปรมตฺเถ ปน นิพฺพาเน กถาวกา ฯ
เย หิ นาม ปวตฺติมตฺเตป สมฺมฬุ ฺหา เต กถ นิวตฺตึ
ชานิสฺสนฺตีติ ฯ อนตฺถ น ชานนฺตีติ ยทคฺเคน เต อตฺถ
น ชานนฺติ ตทคฺเคน อนตฺถมฺป น ชานนฺติ ฯ ยสฺมา ธมฺม
น ชานนฺติ ตสฺมา อธมฺมมฺป น ชานนฺติ ฯ เต หิ
วิปริเยสคฺคาหิตาย ธมฺม กุสลมฺป (๑)อธมฺม อกุสล กโรนฺติ
อธมฺมมฺป อกุสล ธมฺม(๑) กุสล กโรนฺติ ฯ นเกวลฺจ ธมฺมาธมฺเมสุ เอว อถ โข ตสฺส วิปาเกสุป สมฺมฬุ ฺหา ฯ ตถาหิ เต
กมฺมมฺป วิปาก กตฺวา โวหรนฺติ วิปากมฺป กมฺม [๒] ฯ
ตถา ธมฺม สภาวธมฺมมฺป น ชานนฺติ อธมฺม อสภาวธมฺมมฺป น ชานนฺติ ฯ เอวภูตา จ สภาวธมฺม อสภาวธมฺมฺจ อสภาวธมฺม สภาวธมฺมฺจ กตฺวา ปเวเทนฺติ ฯ
อิติ ภควา ติตฺถิยาน โมหทิฏิปฏิลาภภาเวน ปฺาจกฺขุเวกลฺลโต อนฺธภาว ทสฺเสตฺวา อิทานิ ตมตฺถ ชจฺจนฺธูปมาย
ปกาเสตุ ภูตปุพฺพ ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ ตตฺถ ภูตปุพฺพนฺติ ปุพฺเพ
# ๑. ม. อย ปาโ นติถิ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร กตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา หนา ๕๑๘
ภูต อตีตกาเล นิพฺพตฺต ฯ อฺตโร ราชา อโหสีติ ปุราตโน
นามโคตฺเตหิ โลเก อปากโฏ เอโก ราชา อโหสิ ฯ โส ราชา
อฺตร ปุริส อามนฺเตสีติ ตสฺส กิร รฺโ โสภคฺคปฺปตฺต
สพฺพงฺคสมฺปนฺน อตฺตโน โอวยฺห(๑) หตฺถึ อุปฏาน อาคต ทิสฺวา
เอตทโหสิ ภทฺทก วต โก หตฺถิยาน ทสฺสนียนฺติ ฯ เตน
จ สมเยน เอโก ชจฺจนฺโธ ราชงฺคเณน คจฺฉติ ฯ ต ทิสฺวา
ราชา จินฺเตสิ มหาชานิยา โข อิเม อนฺธา เย เอวรูป
ทสฺสนีย น ลภนฺติ ทฏ ฯ ยนฺนูนาห อิมิสฺสา สาวตฺถิยา
ยตฺตกา ชจฺจนฺธา สพฺเพ เต สนฺนิปาตาเปตฺวา เอกเทส เอกเทส
หตฺเถน ผุสาเปตฺวา เตส วจน สุเณยฺยนฺติ ฯ เกฬิสโี ล ราชา
เอเกน ปุริเสน สาวตฺถิยา สพฺเพ ชจฺจนฺเธ สนฺนิปาตาเปตฺวา
ตสฺส ปุริสสฺส สฺ อทาสิ ฯ ยถา เอเกโก ชจฺจนฺโธ สีสาทิก
เอเกกเยว หตฺถิสฺส องฺค ผุสิตฺวา หตฺถี มยา ทิฏโติ สฺ
กโรติ(๒) ตถา กโรหีติ ฯ โส ปุริโส ตถา อกาสิ ฯ อถ
ราชา เต อนฺเธ(๓) ปจฺเจก ปุจฺฉิ กีทโิ ส ภเณ หตฺถีติ ฯ เต
อตฺตนา ทิฏทิฏาวยวเมว หตฺถึ กตฺวา วทนฺตา เอทิโส
หตฺถี เนทิโส หตฺถีติ อฺมฺ กลห กโรนฺตา หตฺถาทีหิ
อุปกฺกมิตฺวา ราชงฺคเณ มหนฺต โกลาหลมกสุ ฯ ราชาป
สปริชโน เตส ต วิปฺปการ ทิสฺวา ผาสุเกหิ ภิชฺชมาเนหิ
# ๑. ม. โอปวยฺห หตฺถึ ฯ ๒. ม. อุปฺปาเทสิ ฯ ๓. ม. ชจฺจนฺเธ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมนานาติตฺถิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๑๙
หทเยน อุคฺคเตน มหาหสิต หสิ ฯ เตน วุตฺต อถ โข
ภิกฺขเว โส ราชา ฯเปฯ อตฺตมโน อโหสีติ ฯ
ตตฺถ อมฺโภติ อาลปน ฯ ยาวตกาติ ยตฺตกา ฯ ชจฺจนฺธาติ
ชาติยา อนฺธา ชาติโต ปฏาย อจกฺขุกา ฯ เอกชฺฌนฺติ
เอกโต ฯ ภเณติ อพหุมานาลาโป ฯ หตฺถึ ทสฺเสหีติ ยถาวุตฺตหตฺถึ สยาเปตฺวา ทสฺเสหิ ฯ โส จ สุสิกฺขิตตฺตา อปริปฺผนฺทนฺโต
นิปชฺชิ ฯ ทิฏโ โน หตฺถีติ หตฺเถน ปรามสน ทสฺสน
กตฺวา อาหสุ ฯ เตน ปุริเสน สีส ปรามสาเปตฺวา เอทิโส
หตฺถีติ สฺาปตตฺตา(๑) ตาทิสเยว น หตฺถึ สฺชานนฺตา ชจฺจนฺธา
เอทิโส เทว หตฺถี เสยฺยถาป กุมโฺ ภติ วทึสุ ฯ กุมฺโภติ จ
ฆโฏติ อตฺโถ ฯ ขีโลติ(๒) นาคทนฺตขีโล ฯ โสณฺโฑติ หตฺโถ ฯ
นงฺคลีสา นงฺคลสฺส สิรสฺส(๓) อีสา ฯ กาโยติ ปสฺโส(๔)ฯ โกฏโติ
กุสูโล ฯ ปาโทติ ชงฺโฆ ฯ ถูโณติ ถมฺโภ ฯ นงฺคุฏนฺติ วาลสฺส
อุริมปฺปเทโส ฯ วาลธีติ วาลสฺส อคฺคปฺปเทโส มุฏีหิ
สสุมฺภึสูติ (๕) มุฏิโย พนฺธิตฺวา ปหรึสุ มุฏิฆาต อกสุ ฯ อตฺตมโน
อโหสีติ เกฬิสีลตฺตา โส ราชา เตน ชจฺจนฺธาน กลเหน
อตฺตมโน ปหาเสน คหิตมโน อโหสิ ฯ
เอวเมว โขติ อุปมาสสนฺทน ฯ ตสฺสตฺโถ ภิกฺขเว ยถา
# ๑. ม. สฺาปตตฺตา ฯ ๒. ผาโลติ ปาลิ ฯ ๓. สี. สร ฯ
# ๔. สี. ม. สรีร ฯ ๕. สยุชฺชึสูติ ปาลิ ฯ ม. สสุมฺภึ สูติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา หนา ๕๒๐
เต ชจฺจนฺธา อจกฺขุกา เอกงฺคทสฺสิโน อนวเสสโต หตฺถึ
อปสฺสิตฺวา อตฺตนา ทิฏาวยวมตฺต หตฺถิสฺาย อิตเรหิ ทิฏ 
อนนุชานนฺตา อฺมฺ วิวาท อาปนฺนา กลห อกสุ
เอวเมว อิเม อฺติตฺถิยา สกฺกายสฺส เอกเทส รูปเวทนาทึ
อตฺตโน ทิฏ ิทสฺสเนน ยถาทิฏ อตฺตาติ มฺมานา ตสฺส
สสฺสตาทิภาว อาโรเปตฺวา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ
อภินิวิสิตฺวา อฺมฺ วิวทนฺติ ยถาภูตมฺปน อตฺถานตฺถ
ธมฺมาธมฺมฺจ น ชานนฺติ ฯ ตสฺมา อนฺธา อจกฺขุกา ชจฺจนฺธปฏิภาคาติ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต ติตฺถิยาน ธมฺมสภาว ยถาภูต
อชานนฺตาน อปสฺสนฺตาน ชจฺจนฺธาน วิย หตฺถมิ ฺหิ ยถาทสฺสน (๑)
มิจฺฉาภินิเวส ตตฺถ จ วิวาทาปตฺตึ สพฺพาการโต วิทิตฺวา
ตทตฺถทีปก อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ อิเมสุ กิร สชฺชนฺติ เอเก สมณพฺราหฺมณาติ อิเธกจฺเจ
ปพฺพชฺชูปคมเนน สมณา ชาติมตฺเตน พฺราหฺมณา สสฺสโต
โลโกติอาทินยปฺปวตฺเตสุ อิเมสุ เอว อสาเรสุ ทิฏิคเตสุ ทิฏาภินนฺทนวเสน อิเมสุ วา รูปาทีสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ เอว
อนิจฺเจสุ ทุกเฺ ขสุ วิปริณามธมฺเมสุ ตณฺหาภินนฺทนทิฏาภินนฺทนาน วเสน เอต มมาติอาทินา สชฺชนฺติ กิร ฯ อโห เนส
# ๑. สี. อยถาทสฺสน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมนานาติตฺถิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๒๑
สมฺโมโหติ ทสฺเสติ ฯ กิรสทฺโท เจตฺถ อรุจิสูจนตฺโถ ฯ เตน
ตตฺถ สงฺคการณาภาวเมว ทีเปติ ฯ น เกวล สชฺชนฺติเอว ฯ
อถ โข วิคฺคยฺห น วิวทนฺติ น ตฺว อิม ธมฺมวินย อาชานาสิ ฯ
อห อิม ธมฺมวินย อาชานามีติอาทินา วิคฺคาหิกกถานุโยควเสน วิคฺคยฺห วิวทนฺติ วิวาท อาปชฺชนฺติ ฯ นนฺติ เจตฺถ
นิปาตมตฺต ฯ อถ วา วิคฺคยฺห นนฺติ น ทิฏินิสฺสย สกฺกายทิฏึเยว วา วิสทิสทสฺสนตฺตา (๑) สสฺสตาทิวเสน อฺมฺ
วิรุทฺธ คเหตฺวา วิวทนฺติ วิเสสโต วทนฺติ อตฺตโน เอว วาท
วิสิฏ อวิปรีต กตฺวา อภินิวิสฺส โวหรนฺติ ฯ ยถา กึ
ชนา เอกงฺคทสฺสิโน ฯ ยถา เต(๒) ชจฺจนฺธา ชนา หตฺถิสฺส
เอเกกงฺคทสฺสิโน ย ย อตฺตนา ผุสิตฺวา าต ตนฺตเทว หตฺถีติ
คเหตฺวา อฺมฺ วิคฺคยฺห วิวทึสุ เอวสมฺปทมิทนฺติ
อตฺโถ ฯ อิวสทฺโท (๓) เจตฺถ ลุตฺตนิทฺทิฏโติ เวทิตพฺโพ ฯ
จตุตฺถสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. วิปรีตทสฺสนตฺตา ฯ ๒. ม. ยเถว ฯ
# ๓. อิท กตรฏาเน น ทิสฺสติ ฯ ๔. สี. อิติสทฺโท ฯ ม. อิวสทฺโท ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๕๒๒
ทุติยนานาติตฺถิยสุตฺตวณฺณนา
ปฺจเม สสฺสโต อตฺตา จ โลโก จาติ รูปาทีสุ
อฺตร อตฺตาติ จ โลโกติ จ สงฺคเหตฺวา ต สสฺสโต
นิจฺโจติ(๑) อฺเป จ ตถา คาเหนฺตา โวหรนฺติ ยถาห
รูป อตฺตา เจว โลโก จ สสฺสโต จาติ อตฺตานฺจ
โลกฺจ ปฺเปนฺติ เวทน สฺ สงฺขาเร(๒) วิฺาณ
อตฺตา จ โลโก จ สสฺสโต จาติ อตฺตานฺจ โลกฺจ
ปฺเปนฺตีติ ฯ อถ วา อตฺตาติ อหงฺการวตฺถุ โลโกติ
มมงฺการวตฺถุ ย อตฺตนิยนฺติ วุจฺจติ ฯ อตฺตาติ วา อย(๓) โลโกติ
ปโร ฯ อตฺตาติ วา ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ เอโก ขนฺโธ
อิตโร โลโก ฯ อตฺตาติ วา สวิฺาณโก ขนฺธสนฺตาโน
อวิฺาณโก โลโก ฯ เอว ตนฺต อตฺตาติ จ โลโกติ จ
ยถาทสฺสน ทฺวิธา คเหตฺวา ตทุภย นิจฺโจ ธุโว สสฺสโตติ
อภินิวิสฺส โวหรนฺติ ฯ เอเตน จตฺตาโร สสฺสตวาทา ทสฺสิตา ฯ
อสสฺสโตติ สตฺตป อุจฺเฉทวาทา ทสฺสิตา ฯ สสฺสโต จ
อสสฺสโต จาติ เอกจฺโจ อตฺตา จ โลโก จ สสฺสโต
เอกจฺโจ อสสฺสโตติ เอว สสฺสโต จ อสฺสโต จาติ อตฺโถ ฯ
อถ วา เสฺวว อตฺตา จ โลโก จ อตฺตคติทิฏิกาน(๔) วิย
สสฺสโต จ อสสฺสโต จ สิยา สสฺสโตติ เอวเมตฺถ อตฺโถ
# ๑. ม. สสฺสต นิจฺจนฺติ ฯ ๒. ม. สงฺขาร ฯ
# ๓. ม. สย ฯ ๔. สี. อตฺตภงฺคทิฏิกาน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ทุติยนานาติตฺถิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๒๓
เวทิตพฺโพ ฯ สพฺพถาป อิมินา เอกจฺจสสฺสตวาโท ทสฺสิโต ฯ
เนว สสฺสโต นาสสฺสโตติ อิมินา อมราวิกฺเขปวาโท ทสฺสิโต ฯ
เต หิ สสฺสตวาเท อสสฺสตวาเท จ โทส ทิสฺวา เนว
สสฺสโต นาสสฺสโต อตฺตา จ โลโก จาติ วิกฺเขป กโรนฺตา
วิวทนฺติ ฯ
สยงฺกโตติ อตฺตนา กโต ฯ ยถา หิ เตส เตส สตฺตาน
อตฺตา จ อตฺตโน ธมฺมานุธมฺม กตฺวา สุขทุกฺขานิ ปฏิสเวเทติ
เอว อตฺตาว อตฺตาน ตสฺส จ อุปโภคภูต กิฺจนปลิโพธสงฺขาต โลกฺจ กโรติ อภินิมฺมินาตีติ อตฺตลทฺธิ วิย
อยมฺป เตส ลทฺธิ ฯ ปรงฺกโตติ ปเรน กโต อตฺตโต ปเรน
อิสฺสเรน วา ปุริเสน วา ปชาปตินา วา กาเลน วา
ปกติยา วา อตฺตา จ โลโก จ กโต นิมฺมิโตติ อตฺโถ ฯ
สยงฺกโต จ ปรงฺกโต จาติ ยสฺมา อตฺตานฺจ โลกฺจ
นิมฺมินนฺตา อิสฺสราทโย น เกวล สยเมว นิมฺมินนฺติ อถ โข
เตส เตส สตฺตาน ธมฺมาธมฺม(๑) สหการีการณ ลภิตฺวา ว
ตสฺมา สยงฺกโต จ ปรงฺกโต จ อตฺตา จ โลโก จาติ
เอกจฺจาน ลทฺธิ ฯ อสยงฺกาโร อปรงฺกาโรติ นตฺถิ เอตสฺส
สยงฺกาโรติ อสยงฺกาโร นตฺถิ เอตสฺส ปรกาโรติ อปรกาโร ฯ
อนุนาสิกาคม กตฺวา วตฺต อปรงฺกาโรติ ฯ อย อุภยตฺถ โทส
# ๑. สี. ม. ธมฺมาธมฺมาน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา หนา ๕๒๔
ทิสฺวา อุภย ปฏิกฺขิปติ ฯ อถ กถ จรหิ(๑) อุปฺปนฺโนติ อาห
อธิจฺจสมุปฺปนฺโนติ ฯ ยทิจฺฉาย สมุปฺปนฺโน เกนจิ การเณน
วินา อุปฺปนฺโนติ อธิจฺจสมุปฺปนฺนวาโท ทสฺสโิ ต เตน จ
อเหตุกวาโทป สงฺคหิโต โหติ ฯ
อิทานิ เย ทิฏิคติกา อตฺตาน วิย สุขทุกฺขมฺป ตสฺส
คุณภูต กิฺจนภูต วา สสฺสตาทิวเสน อภินิวิสฺส โวหรนฺติ
เตส ต วาท ทสฺเสตุ สนฺเตเก สมณพฺราหฺมณาติอาทิ วุตฺต ฯ
ต วุตฺตนยเมว ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอตฺถ ปน อิธ ชจฺจนฺธูปมาย
อนาคตตฺตา ต หิตฺวา เหฏา วุตฺตนเยเนว อตฺโถ โยเชตพฺโพ ฯ
ตถา คาถาย ฯ
ตตฺถ อนฺตราว วิสีทนฺติ อปฺปตฺวาว ตโมคธนฺติ อย
วิเสโส ฯ ตสฺสตฺโถ เอว ทิฏิคเตสุ ทิฏินิสฺสเยสุ อาสชฺชมานา ทิฏิคติกา กาโมฆาทีน จตุนฺน โอฆาน สสารมโหฆสฺเสว วา อนฺตราว เวมชฺเฌ เอว ย เตส ปารภาเวน
ปติฏฏเน วา โอคธสงฺขาต นิพฺพาน ตทธิคมูปาโย วา
อริยมคฺโค ต อปฺปตฺวาว อนธิคนฺตฺวาว วิสีทนฺติ สสีทนฺติ ฯ
โอคาธนฺติ ปติฏหนฺติ เอเตน เอตฺถ วาติ โอคาโธ อริยมคฺโค
นิพฺพานฺจ ฯ โอคาธเมเวตฺถ รสฺสตฺต กตฺวา โอคธนฺติ วุตฺต ฯ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ทุติยนานาติตฺถิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๒๕
ต โอคธ ตโมคธนฺติ ปทวิภาโค ฯ
ปฺจมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ตติยนานาติตฺถิยสุตฺตวณฺณนา
ฉฏเ สพฺพ เหฏา วุตฺตนยเมว ฯ อิม อุทานนฺติ
เอตฺถ ปน ทิฏิตณฺหามาเนสุ โทส ทิสฺวา เต ทูรโต วชฺเชตฺวา
สงฺขาเร ยถาภูต ปสฺสโต จ ตตฺถ อนาทีนวทสฺสิตาย มิจฺฉาภินิวิฏสฺส ยถาภูต อปสฺสโต จ ยถากฺกม สสารโต อติวตฺตนานติวตฺตนทีปก อิม อุทาน อุทาเนสีติ อตฺโถ โยเชตพฺโพ ฯ
ตตฺถ อหงฺการปสุตาย ปชาติ สยงฺกโต อตฺตา จ โลโก
จาติ เอว วุตฺตสยงฺการสงฺขาต อหงฺการ ตถา ปวตฺต ทิฏึ
ปสุตา อนุยุตฺตา อย ปชา มิจฺฉาภินิวิฏโ สตฺตกาโย ฯ
ปรงฺการูปสฺหิตาติ ปโร อฺโ อิสฺสราทิโก สพฺพ กโรตีติ
เอว ปวตฺต ปรงฺการทิฏึ สนฺนิสฺสิตา ตาย อุปสฺหิตาติ
ปรงฺการูปสฺหิตา ฯ เอตเทเก นาพฺภฺสูติ เอต ทิฏิทฺวย
เอเก สมณพฺราหฺมณา ตตฺถ โทสทสฺสิโน หุตฺวา นานุชานึสุ ฯ
กถ สติ หิ สยงฺกาเร กามการโต สตฺตาน อิฏเเนว
ภวิตพฺพ น อนิฏเน ฯ น หิ โกจิ อตฺตโน ทุกฺข อิจฺฉติ
ภวติ จ อนิฏ ตสฺมา น สยงฺกาโร ฯ ปรงฺกาโรป ยทิ
อิสฺสรเหตุโก สฺวาย อิสฺสโร อตฺตตฺถ วา กเรยฺย ปรตฺถ
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*เลมที่ ๑๙ ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา หนา ๕๒๖
วา ฯ ตตฺถ ยทิ อตฺตตฺถ อตฺตนา อกตกิจฺโจ สิยา อสิทฺธสฺส (๑)
สาธนโต ฯ อถ วา ปรตฺถ สพฺเพส หิตสุขเมว นิปฺผชฺเชยฺย
น อหิตทุกฺข นิปฺผชฺชติ ตสฺมา อิสฺสรวเสน น ปรงฺกาโร
สิชฺฌติ ฯ ยทิ จ อิสฺสรสงฺขาต อฺนิรเปกฺข นิจฺจเมว การณ(๒)
ปวตฺติยา สิยา กมฺเมน อุปฺปตฺติ น สิยา สพฺเพเหว
เอกชฺฌ อุปปฺ ชฺชิตพฺพ การณสฺส สนฺนิหิตตฺตา ฯ อถสฺส อฺมฺป
สหการีการณ อิจฺฉิต ตฺเว เหตุ กิมิสฺสเรน อปรินิฏิตสามตฺถิเยน ปริกปฺปเตน ฯ ยถา จ อิสฺสรเหตุโก ปรงฺกาโร
น สิชฺฌติ เอว ปชาปติปุริสปกติพฺรหฺมกาลาทิเหตุโกป(๓) น
สิชฺฌเตว เตสมฺป อสิทฺธตฺตา วุตฺตโทสานติวตฺตนโต จ ฯ เตน
วุตฺต เอตเทเก นาพฺภฺสูติ ฯ เย ปน ยถาวุตฺเต สยงฺการปรงฺกาเร นานุชานนฺตาป อธิจฺจสมุปฺปนฺน อตฺตานฺจ โลกฺจ
ปฺเปนฺติ เตป น น สลฺลนฺติ อทฺทสุ อธิจฺจสมุปฺปนฺนนฺติ
วาทิโนป มิจฺฉาภินิเวส อนติกฺกมนโต ยถาภูต อชานนฺตาน
ทิฏิคต ตตฺถ ตตฺถ ทุกขฺ ุปฺปาทนโต วิชฺฌนฏเน สลฺลนฺติ
น ปสฺสึสุ ฯ
เอตฺจ สลฺล ปฏิคจฺจ(๔) ปสฺสโตติ โย ปน อารทฺธวิปสฺสโก ปฺจป อุปาทานกฺขนฺเธ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต
สมนุปสฺสติ โส เอตฺจ ติวิธ วิปรีตทสฺสน อฺฺจ สกล
# ๑. สี. อลทฺธสฺส ฯ ๒. ม. นิจฺจเมกการณ ฯ
# ๓. ม. ...เหตุโตป ฯ ๔. โปราณ. ม. ปฏิกจฺจ ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 527

*เลมที่ ๑๙ ตติยนานาติตฺถิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๒๗
มิจฺฉาภินิเวส เตสฺจ นิสฺสยภูเต ปฺจุปาทานกฺขนฺเธป ตุชฺชนโต
ทุรุทฺธารโต จ สลฺลนฺติ ปฏิกจฺจ ปุพฺเพเยว วิปสฺสนาปฺาย
ปสฺสติ ฯ เอว ปสฺสโต อริยมคฺคกฺขเณ เอกนฺเตเนว อห กโรมีติ
น ตสฺส โหติ ฯ ยถา จ อตฺตโน การกภาโว ตสฺส น
อุปฏาติ เอว ปโร กโรตีติ น ตสฺส โหติ เกวลมฺปน
อนิจฺจสงฺขาต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนธมฺมมตฺตเมว โหติ ฯ เอตฺตาวตา
สมฺมาปฏิปนฺนสฺส สพฺพถาป ทิฏิมานาภาโวว ทสฺสิโต ฯ เตน
จ อรหตฺตปฺปตฺติยา สสารสมติกฺกโม ปกาสิโต โหติ ฯ
อิทานิ โย ทิฏิคเต อลฺลโี น น โส สสารโต สีส
อุกฺขิปตุ สกฺโกตีติ [๑] ต ทสฺเสตุ มานุเปตาติ คาถมาห ฯ ตตฺถ
มานุเปตา อย ปชาติ อย สพฺพาป ทิฏิคติกสงฺขาตา ปชา
สตฺตกาโย มยฺห ทิฏิ สุนฺทรา ฯ มยฺห อาทาโย(๒) สุนฺทโรติ
อตฺตโน คาหสฺส สมฺปคฺคหลกฺขเณน มาเนน อุเปตา
สมนฺนาคตา ฯ มานคนฺถา มานวินิพทฺธาติ(๓) ตโตเอว เตน
อปราปร อุปฺปชฺชมาเนน ยถา ต ทิฏึ น ปฏินสิ ฺสชฺชติ
เอว อตฺตโน สนฺตานสฺส คนฺถิตตฺตา วินิพทฺธตฺตา จ
มานคนฺถา มานวินิพทฺธาติ ฯ ทิฏีสุ สารมฺภกถา(๔) สสาร
นาติวตฺตตีติ อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ อตฺตุกฺกสน# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. อาทาโน ฯ
# ๓. ขุ. อุ. ๒๕/๑๔๒/๑๙๓ มานวินิพฺพทฺธา ฯ ม. มานวินิพทฺธาติ ฯ
# ๔. ขุ. อุ. ๒๕/๑๔๒/๑๙๓ พฺยารพฺภกตาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา หนา ๕๒๘
ปรวมฺภนวเสน อตฺตโน ทิฏาภินิเวเสน ปเรส ทิฏีสุ
สารมฺภกถา วิโรธกถา สสารนายิกาน อวิชชฺ าตณฺหาน
อปฺปหานโต สสาร นาติวตฺตติ น อติกฺกมตีติ อตฺโถ ฯ
ฉฏสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
สุภูติสุตฺตวณฺณนา
สตฺตเม สุภูตีติ ตสฺส เถรสฺส นาม โส หิ อายสฺมา
ปทุมุตฺตรสฺส ภควโต ปาทมูเล กตาภินีหาโร กปฺปสตสหสฺส
อุปจิตปฺุสมฺภาโร อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท อุฬารวิภเว มหติ
กุเล อุปฺปนฺโน ภควโต ธมฺมเทสน สุตฺวา สเวคชาโต ฆรา
นิกฺขมฺม ปพฺพชิตฺวา กตาธิการตฺตา ฆเฏนฺโต วายมนฺโต
นจิรสฺเสวถ ฉฬภิฺโ ชาโต พฺรหฺมวิหารภาวนาย ปน อุกฺกสปารมิปฺปตฺติยา เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวกาน ภิกฺขูน
อรณวิหารีน ยทิท สุภูตีติ อรณวิหาเร ภควตา เอตทคฺเค
ปโต ฯ โส เอกทิวส สายนฺหสมย ทิวาฏานโต วิหารงฺคณ
โอติณฺโณ จตุปฺปริสมชฺเฌ ภควนฺต ธมฺม เทเสนฺต ทิสฺวา
เทสนาปริโยสาเน วุฏหิตฺวา วนฺทิสฺสามีติ กาลปริจฺเฉท กตฺวา
ภควโต อวิทูเร อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล นิสินฺโน ผลสมาปตฺตึ
สมาปชฺชิ ฯ เตน วุตฺต เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
สุภูติ ฯเปฯ สมาปชฺชิตฺวาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ สุภูติสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๒๙
ตตฺถ ทุติยชฺฌานโต ปฏาย รูปาวจรสมาธิ สพฺโพป
อรูปาวจรสมาธิ อวิตกฺกสมาธิ เอว ฯ อิธ ปน จตุตฺถชฺฌานปาทโก
อรหตฺตผลสมาธิ อวิตกฺกสมาธีติ อธิปฺเปโต ฯ ทุติยชฺฌานาทีหิ
ปหีนา มิจฺฉาวิตกฺกา น ตาว สุปหีนา อจฺจนฺตปฺปหานาภาวโต อริยมคฺเคน ปน ปหีนา เอว ปุน ปหานกิจฺจาภาวโต ฯ
ตสฺมา อคฺคมคฺคปริโยสานภูโต อรหตฺตผลสมาธิ สพฺเพส มิจฺฉาวิตกฺกาน ปหานนฺเต อุปฺปนฺนตฺตา วิเสสโต อวิตกฺกสมาธีติ
วตฺตพฺพต อรหติ ปเคว จตุตฺถชฺฌานปาทโก ฯ เตน วุตฺต
อิธ ปน จตุตฺถชฺฌานปาทโก อรหตฺตผลสมาธิ อวิตกฺกสมาธีติ
อธิปฺเปโตติ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต อายสฺมโต สุภูติสฺส สพฺพมิจฺฉาวิตกฺกสพฺพสงฺกิเลสปฺปหานสงฺขาต(๑) อตฺถ สพฺพาการโต ชานิตฺวา
ตทตฺถทีปก อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ ยสฺส วิตกฺกา วิธูปตาติ เยน อริยปุคฺคเลน ยสฺส
วา อริยปุคฺคลสฺส กามวิตกฺกาทโย สพฺเพป มิจฺฉาวิตกฺกา
วิธูปตา อริยมคฺคาเณน สนฺตาปตา สมุจฺฉินฺนา ฯ อชฺฌตฺต
สุวิกปฺปตา อเสสาติ นิยกชฺฌตฺตสงฺขาเต อตฺตโน สนฺตาเน
อุปฺปชฺชนารหา สุวิกปฺปตา สุฏุ วิกปฺปตา อเสสโต กิฺจิป
อเสเสตฺวา สุฏุ สมุจฺฉินฺนาติ (๒) อตฺโถ ฯ ต สงฺคมติจฺจ
# ๑. ม. สพฺพสงฺกิเลสปหานสงฺขาต ฯ ๒. ม. อเสเสตฺวา
# สุสมุจฺฉินฺนาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา หนา ๕๓๐
อรูปสฺีติ เอตฺถ ตนฺติ นิปาตมตฺต ฯ อถ วา เหตุอตฺโถ
ตสทฺโท ฯ ยสฺมา อนวเสสโต (๑) มิจฺฉาวิตกฺกา ตสฺมา
ราคสงฺคาทิก ปฺจวิธ สงฺค สพฺพมฺป วา กิเลสสงฺค อติจฺจ
อติกฺกมิตฺวา อติกฺกมนเหตุ รูปสภาวาภาวโต รุปฺปนสงฺขาตสฺส
จ วิการสฺส ตตฺถ อภาวโต นิพฺพิการเหตุโต(๒) วา อรูปนฺติ
ลทฺธนาม นิพฺพาน อารมฺมณ กตฺวา ปวตฺตาหิ มคฺคผลสฺาหิ อรูปสฺี ฯ จตุโยคาติคโตติ กามโยโค ภวโยโค
ทิฏิโยโค อวิชฺชาโยโคติ จตฺตาโร โยเค ยถารห จตูหิป มคฺเคหิ
อติกฺกมิตฺวา คโต ฯ น ชาตุเมตีติ มกาโร ปทสนฺธิกโร
ชาตุ เอกเสเนว ปุนพฺภวาย น เอติ อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ ตสฺส นตฺถีติ อตฺโถ ฯ น ชาติเมตีติป ปนฺติ
โส เอวตฺโถ ฯ อิติ ภควา อายสฺมโต สุภูติสฺส อรหตฺตผลสมาปตฺติวิหาร อนุปาทิเสสนิพฺพานฺจ อารพฺภ ปติเวควิสฺสฏ
อุทาน อุทาเนสิ ฯ
สตฺตมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. อนวเสเสน ฯ ๒. ม. นิพฺพิการเหตุภาวโต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๕๓๑
คณิกาสุตฺตวณฺณนา
อฏเม เทฺว สุภาติ(๑) เทฺว คณา ฯ อฺตริสฺสา
คณิกายาติ อฺตราย นครโสภินิยา ฯ สารตฺตาติ สุฏุ
รตฺตา ฯ ปฏิพทฺธจิตฺตาติ กิเลสวเสน พทฺธจิตฺตา ฯ ราชคเห
กิร เอกสฺมึ ฉณทิวเส พหู ธุตฺตปุริสา คณพนฺธเนน วิจรนฺตา
เอกเมกสฺส เอกเมก เวสึ อาเนตฺวา อุยฺยาน ปวิสิตฺวา ฉณกีฬ
กีฬึสุ ฯ ตโต ปรมฺป เทฺว ตโย ฉณทิวเส ต ตเยว เวสึ
อาเนตฺวา ฉณกีฬ กีฬึสุ ฯ อถาปรสฺมึ ฉณทิวเส อฺเป
ธุตฺตา ตเถว ฉณกีฬ กีฬติ ุกามา เวสิโย อาเนนฺตา ปุริมธุตฺเตหิ ปุพฺเพ อานีต เอก เวสึ อาเนนฺติ ฯ อิตเร ต ทิสฺวา
อย อมฺหาก ปริคฺคโหติ อาหสุ ฯ เตป ตเถว อาหสุ ฯ
เอว อมฺหาก ปริคฺคโห อมฺหาก ปริคคฺ โหติ กลห วฑฺเฒตฺวา
ปาณิปฺปหาราทีนิ อกสุ ฯ เตน วุตฺต เตน โข ปน สมเยน
ราชคเห เทฺว สุภาติอาทิ(๒) ฯ ตตฺถ อุปกฺกมนฺตีติ ปหรนฺติ ฯ
มรณมฺป นิคจฺฉนฺตีติ พลวูปกฺกเมหิ มรณ อุปคจฺฉนฺติ อิตเรป
มรณมตฺต มรณปฺปมาณ ทุกฺข ปาปุณนฺติ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต กาเมสุ เคธ วิวาทมูล
สพฺพานตฺถมูลนฺติ สพฺพาการโต วิทิตวฺ า ฯ อิม อุทานนฺติ
อนฺตทฺวเย จ มชฺฌิมาย ปฏิปตฺติยา อาทีนวานิสสวิภาวน
# ๑. ขุ. อุ. ๒๕/๑๔๔/๑๙๓ ปูคาติ ฯ สี. ตเถว ฯ
# ๒. ม. ปูคาติอาทิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา หนา ๕๓๒
อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ ยฺจ ปตฺตนฺติ ย รูปาทิปฺจกามคุณชาต
ปตฺต นตฺถิ กาเมสุ โทโสติ ทิฏึ ปุรกฺขตฺวา วา อปุรกฺขตฺวา
วา เอตรหิ ลทฺธ อนุภุยฺยมาน ยฺจ ปตฺตพฺพนฺติ ยฺจ
กามคุณชาตเมว ภฺุชิตพฺพา กามา ปริภฺุชิตพฺพา กามา
อาเสวิตพฺพา กามา ปฏิเสวิตพฺพา กามา โย กาเม ปริภฺุชติ
โส โลก วฑฺเฒติ โย โลก วฑฺเฒติ โส พหุ ปฺุ
ปสวตีติ ทิฏ ึ อุปนิสฺสาย ต อนิสฺสชฺชิตฺวา กเตน กมฺมุนา
อนาคเต ปตฺตพฺพ อนุภวิตพฺพ(๑) ฯ อุภยเมต รชานุกิณฺณนฺติ เอต
อุภย ปตฺต ปตฺตพฺพฺจ ราครชาทีหิ อนุกิณฺณ ฯ สมฺปตฺเต
หิ วตฺถุกาเม อนุภวนฺโต ราครเชน โวกิณฺโณ โหติ ตตฺถ
ปน สงฺกิลฏิ  จิตฺตสฺส ผเล อายตึ อาปนฺเน โทมนสฺสุปฺปตฺติยา
โทสรเชน โวกิณฺโณ โหติ อุภยตฺถาป โมหรเชน โวกิณโฺ ณ
โหติ กสฺส ปเนต รชานุกิณฺณนฺติ อาห อาตุรสฺสานุสิกฺขโตติ กามปตฺถนาวเสน กิเลสาตุรสฺส ตสฺส จ ผเลน
ทุกฺขาตุรสฺส จ อุภยตฺถาป ปฏิการาภิลาสาย (๒) กิเลสผเล
อนุสิกฺขโต ฯ
ตถา ยฺจ ปตฺตนฺติ ย อเจลกวตฺตาทิวเสน ปตฺต (๓)
อตฺตปริตาปน ฯ ยฺจ ปตฺตพฺพนฺติ ย มิจฺฉาทิฏิกมฺม# ๑. ม. อนุภวิตพฺพฺจ ฯ ๒. สี. ผาติกรณาภิลาสาย ฯ
# ๓. สี. อาตุรปตฺต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ คณิกาสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๓๓
สมาทานเหตุ อปาเยสุ ปตฺตพฺพ ผล ฯ อุภยเมต รชานุกิณฺณนฺติ ตทุภย ทุกฺขรชานุกิณฺณ ฯ อาตุรสฺสาติ กายกิลมเถน
ทุกฺขาตุรสฺส ฯ อนุสิกฺขโตติ มิจฺฉาทิฏึ ตสฺสา สมาทายเก
ปุคฺคเล จ อนุสิกฺขโต ฯ
เย จ สิกฺขาสาราติ เย หิ ยถา สมาทินฺน สีลพฺพตาทิสงฺขาต สิกฺข สารโต คเหตฺวา อิมินา สสาเร สุทฺธีติ
กถิตา ฯ เตนาห สีลพฺพต ชีวิต พฺรหฺมจริย อุปฏานสาราติ ฯ ตตฺถ ย น กโรมีติ โอรมติ ต สีล วิสโภชนกิจฺฉาจรณาทิก (๑) วต สากภกฺขตาทิชีวิกา ชีวิต เมถุนวิรติ พฺรหฺมจริย เอเตส อนุติฏน อุปฏาน ภูตปกปริภณฺฑาทิวเสน (๒)
ขนฺธเทวสิวาทิปริจรณ(๓) วา อุปฏาน เอวเมเตหิ ยถาวุตฺเตหิ
สีลาทีหิ สสารสุทฺธิ โหตีติ ตานิ สารโต คเหตฺวา ิตา
สมณพฺราหฺมณา สิกฺขาสารา สีลพฺพตชีวิตพฺรหฺมจริย อุปฏานสาราติ เวทิตพฺพา ฯ อยเมโก อนฺโตติ อย สีลพฺพตปรามาสวเสน อตฺตกิลมถานุโยคสงฺขาโต มชฺฌิมาย ปฏิปตฺติยา อุปฺปถภูโต ลามกฏเน จ เอโก อนฺโต ฯ อย ทุติโย อนฺโตติ
อย กามสุขลฺลิกานุโยโค กาเมสุ ปาตพฺยตาปตฺติ(๔) ทุตโิ ย
วุตฺตนเยน อนฺโต ฯ
# ๑. ม. วิสโภชน... ฯ ๒. ม. ภูตปณฑก... ฯ
# ๓. ม. ขนฺธเทวสิวาทิปริจรณ ฯ ๔. ม. ปาตพฺยตาปตฺติสงฺขาโต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา หนา ๕๓๔
อิจฺเจเต อุโภ อนฺตาติ กามสุขลฺลิกานุโยโค อตฺตกิลมถานุโยโค จ อิติ เอเต อุโภ อนฺตา ฯ เต จ โข เอตรหิ
ปตฺเต อายตึ ปตฺตพฺเพ จ กิเลสทุกฺขรชานุกิณฺเณ กามคุเณ
อตฺตปริตฺตาปเน จ อลฺลเี นหิ กิเลสทุกฺขาตุราน อนุสิกฺขนฺเตหิ
สยฺจ กิเลสทุกฺขาตุเรหิ ปฏิปชฺชิตพฺพตฺตา ลามกา อุปฺปถภูตา
จาติ อนฺตา ฯ กฏสิวฑฺฒนาติ อนฺธปุถุชชฺ เนหิ อภิกงฺขิตพฺพฏเน
กฏสิสงฺขาตาน ตณฺหาอวิชฺชาน อภิวฑฺฒนา ฯ กฏสิโย ทิฏึ
วฑฺเฒนฺตีติ ตา ปน กฏสิโย นานปฺปการ ทิฏึ วฑฺเฒนฺติ ฯ
วตฺถุกาเมสุ อสฺสาทานุปสฺสิโน หิ เต ปชหิตุ อสกฺโกนฺตสฺส
ตณฺหาอวิชฺชาสหการีการณ ลภิตฺวา นตฺถิ ทินฺนนฺติอาทินา (๑)
นตฺถิกทิฏึ อกิริยทิฏิ อเหตุกทิฏิฺจ คณฺหาเปนฺติ
อตฺตปริตฺตาปน อนุยุตฺตสฺส ปน อวิชฺชาตณฺหาสหการีการณ
ลภิตฺวา สีเลน สุทฺธิ วเตน สุทฺธีติอาทินา (๑) อตฺตสุทฺธิอภิลาเสน
สีลพฺพตปรามาสทิฏึ คณฺหาเปนฺติ ฯ สกฺกายทิฏ ิยา ปน เตส
ปจฺจยภาโว ปากโฏเยว ฯ เอว อนฺตทฺวยูปนิสฺสเยน ตณฺหาอวิชฺชาน ทิฏิวฑฺฒกตา เวทิตพฺพา ฯ เกจิ ปน กฏสีติ
ปฺจนฺน ขนฺธาน อธิวจนนฺติ วทนฺติ ฯ เตส ยทคฺเคน ตโต
อนฺตทฺวยโต สสารสุทฺธิ น โหติ ตทคฺเคน เต อุปาทานกฺขนฺเธ
อภิวฑฺเฒตีติ อธิปฺปาโย ฯ อปเร ปน กฏสิวฑฺฒนาติ ปทสฺส
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๗๘๓/๓๐๗ ฯ อภิ. ว. ๓๕/๙๖๒/๕๐๕ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ คณิกาสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๓๕
อปราปร ชรามรเณหิ สิวตฺถิกวฑฺฒนาติ (๑) อตฺถ วทนฺติ ฯ เตหิ
อนฺตทฺวยสฺส สสารสุทฺธิเหตุภาวาภาโวเยว วุตฺโต กฏสิยา ปน
ทิฏิวฑฺฒนการณภาโว วตฺตพฺโพ ฯ
เอเต เต อุโภ อนฺเต อนภิฺายาติ เต เอเต ยถาวุตฺเต
อุโภป อนฺเต อชานิตฺวา อิเม อนฺตา เต จ เอวคหิตา
เอวอนุฏิตา เอวคติกา เอวอภิสมฺปรายาติ เอว อชานนเหตุ
อชานนการณา ฯ ปฺาย จสฺส ทิสฺวา อาสวา ปริกฺขีณาติอาทีสุ (๒) วิยสฺส เหตุอตฺถตา ทฏพฺพา ฯ โอลียนฺติ เอเกติ เอเก
กามสุขานุโยควเสน สงฺโกจ อาปชฺชนฺติ ฯ อติธาวนฺติ เอเกติ
เอเก อตฺตกิลมถานุโยควเสน อติกฺกมนฺติ ฯ กามสุขมนุยุตฺตา หิ
วีริยสฺส อกรณโต โกสชฺชวเสน สมฺมาปฏิปตฺติโต สงฺโกจ
อาปนฺนตฺตา โอลียนฺติ นาม อตฺตปริตฺตาปนมนุยุตฺตา ปน
โกสชฺช ปหาย อนุปาเยน วีริยารมฺภ กโรนฺตา สมฺมาปฏิปตฺติยา
อติกฺกมนโต อติธาวนฺติ นาม ตทุภยมฺปน ตตฺถ อาทีนวาทสฺสนโต ฯ เตน วุตฺต อุโภ อนฺเต อนภิฺาย โอลียนฺติ
เอเก อติธาวนฺติ เอเกติ ฯ ตตฺถ ตณฺหาภินนฺทนวเสน โอลียนฺติ
ทิฏาภินนฺทนวเสน อติธาวนฺตีติ เวทิตพฺพ ฯ
อถ วา สสฺสตาภินิเวสวเสน โอลียนฺติ เอเก อุจฺเฉทาภินิเวสวเสน อติธาวนฺติ เอเก ฯ โคสีลาทิวเสน หิ อตฺตปริตฺตา# ๑. ม. สิวถิกวฑฺฒนาติ ฯ ๒. อภิ. ปุ. ๓๖/๑๕๑/๒๓๔ ฯ
# องฺ. นวก. ๒๓/๒๔๖/๔๗๒ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา หนา ๕๓๖
ปนมนุยุตฺตา เอกจฺเจ อิมินาห สีเลน วา วเตน วา ตเปน
วา พฺรหฺมจริเยน วา เทโว วา ภวิสฺสามิ เทวฺตโร วา
ตตฺถ นิจฺโจ ธุโว สสฺสโต อวิปริณามธมฺโม สสฺสติสม ตเถว
สฺสามีติ สสฺสตทสฺสน อภินิวิสนฺตา สสาเร โอลียนฺติ นาม ฯ
กามสุขมนุยุตฺตา ปน เอกจฺเจ ยงฺกิฺจิ กตฺวา อินทฺ ฺริยานิ
สนฺตปฺเปตุกามา โลกายติกา วิย ตทนุคุณ อุจฺเฉททสฺสน
อภินิวิสนฺตา อนุปาเยน วฏฏปจฺเฉทสฺส ปริเยสนโต อติธาวนฺติ นาม ฯ เอว สสฺสตุจฺเฉทวเสนป โอลียนาติธาวนานิ
เวทิตพฺพานิ ฯ
เย จ โข เต อภิฺายาติ เย จ โข ปน อริยปุคฺคลา
เต ยถาวุตฺเต อุโภ อนฺเต อิเม อนฺตา เอวคหิตา เอวอนุฏิตา
เอวคติกา เอวอภิสมฺปรายาติ อภิวิสิฏเน าเณน วิปสฺสนาสหิตาย มคฺคปฺาย ชานิตฺวา มชฺฌิมปฏิปท สมฺมาปฏิปนฺนา
ตาย สมฺมาปฏิปตฺติยา ฯ ตตฺร จ นาเหสุนฺติ ตตฺร ตสฺมึ
อนฺตทฺวเย ปติตา น อเหสส ต อนฺตทฺวย ปชหึสตู ิ อตฺโถ ฯ
เตน จ นามฺึสูติ เตน อนฺตทฺวยปฺปหาเนน มม อิท
อนฺตทฺวยปฺปหาน อห อนฺตทฺวย ปหาสึ อิมินา อนฺตทฺวยปฺปหาเนน เสยฺโยติอาทินา ตณฺหาทิฏิมานมฺนาวเสน น
อมฺึสุ สพฺพมฺนาน สมฺมเทว ปหีนตฺตา ฯ เอตฺถ จ
อคฺคผเล(๑) ิเต อริยปุคฺคเล สนฺธาย ตตฺร จ นาเหสส เตน จ
# ๑. สี. มคฺคผเล ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อุปาติธาวนฺติสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๓๗
นามฺึสูติ อตีตกาลวเสน อย เทสนา ปวตฺตา มคฺคกฺขเณ
ปน อธิปฺเปเต วตฺตมานกาลวเสเนว วตฺตพฺพ สิยา ฯ วฏฏ
เตส นตฺถิ ปฺาปนายาติ เย เอว ปหีนสพฺพมฺนา
อุตฺตมปุริสา เตส อนุปาทาปรินิพฺพุตาน กมฺมวิปากกิเลสวเสน
ติวิธมฺป วฏฏ นตฺถิ ปฺาปนาย วตฺตมานกฺขนฺธเภทโต
อุทฺธ อนุปาทาโน วิย ชาตเวโท อปฺตฺติกภาวเมว คจฺฉตีติ(๑)
อตฺโถ ฯ
อฏมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
อุปาติธาวนฺติสุตฺตวณฺณนา
นวเม รตฺตนฺธการติมิสายนฺติ รตฺติย อนฺธกาเร มหาติมิสาย ฯ รตฺติป หิ อนฺธการวิรหิตา โหติ ยา ปุณฺณมาย
รตฺติ ชุโณฺหภาสิตา ฯ อนฺธกาโรป ติมิสาติ น วตฺตพฺโพ โหติ
อพฺภมหิกาทิอุปกฺกิเลสวิรหิเต เทเว ฯ มหนฺธกาโร หิ ติมิสาติ
วุจฺจติ ฯ อยมฺปน อมาวสี รตฺติ เทโว จ เมฆปฏลสฺฉนฺโน ฯ
เตน วุตฺต รตฺตนฺธการติมิสายนฺติ รตฺติยา อนฺธกาเร มหาติมิสายนฺติ ฯ อพฺโภกาเสติ อปฺปฏิจฺฉนฺเน โอกาเส วิหารงฺคเณ ฯ
เตลปฺปทีเปสุ ฌายมาเนสูติ เตลปฺปชฺโชเตสุ ชลมาเนสุ ฯ นนุ
จ ภควโต พฺยามปฺปภา ปกติยา พฺยามมตฺตปฺปเทส อภิพฺยาเปตฺวา จนฺทิมสูริยาโลก อภิภวิตฺวา ฆนพหล พุทฺธาโลก
# ๑. ม. คจฺฉตีติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา หนา ๕๓๘
วิสฺสชฺเชนฺตี อนฺธการ วิธมิตฺวา ติฏติ กายปฺปภาป นีลปตาทิวเสน ฉพฺพณฺณา ฆนพุทฺธรสิโย (๑) วิสฺสชฺเชตฺวา ปกติยา ว
สมนฺตโต อสีติหตฺถปฺปเทส โอภาเสนฺตี ติฏติ เอว พุทฺธาโลเกเนว เอโกภาสภูเต ภควโต นิสินฺโนกาเส ปทีปกรณกิจฺจ นตฺถีติ สจฺจ นตฺถิ ตถาป ปฺุตฺถิกา อุปาสกา
ภควโต ภิกฺขุสฆสฺส จ ปูชากรณตฺถ เทวสิก เตลปฺปทีป
อุปฏเปนฺติ ฯ ตถา หิ วุตฺต สามฺผเลป เอเต มณฺฑลมาเล ทีปา ฌายนฺตีติ ฯ รตฺตนฺธการติมิสายนฺติ อิทมฺป ตสฺสา
รตฺติยา สภาวกิตฺตนตฺถ วุตฺต น ปน ภควโต นิสนิ ฺโนกาสสฺส
อนฺธการภาวโต ฯ ปูชากรณตฺถเมว หิ ตทาป อุปาสเกหิ ปทีปา
การิตา ฯ
ตสฺมึ หิ ทิวเส สาวตฺถิวาสิโน พหู อุปาสกา ปาโต ว
สรีรปฏิชคฺคน กตฺวา วิหาร คนฺตฺวา อุโปสถงฺคานิ สมาทิยิตฺวา
พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ นิมนฺเตตฺวา นคร ปวิสิตฺวา มหาทานานิ
ปวตฺเตตฺวา ภควนฺต ภิกฺขุสฆฺจ อนุคนฺตฺวา นิวตฺติตฺวา
อตฺตโน อตฺตโน เคหานิ คนฺตฺวา สยมฺป ปริภฺุชิตฺวา สุทฺธวตฺถนิวตฺถา สุทฺธุตฺตราสงฺคา คนฺธมาลาทิหตฺถา วิหาร คนฺตฺวา
ภควนฺต ปูเชตฺวา เกจิ มโนภาวนีเย ภิกฺขู ปยิรุปาสนฺตา
เกจิ โยนิโสมนสิกโรนฺตา ทิวสภาค วีตินาเมสส ฯ เต สายณฺห# ๑. ม. ฆนพุทฺธรสฺมิโย ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อุปาติธาวนฺติสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๓๙
สมเย ภควโต สนฺติเก ธมฺม สุตฺวา สตฺถริ ธมฺมสภามณฺฑปโต
ปฏาย(๑) คนฺธกุฏิสมีเป อชฺโฌกาเส ปฺตฺตวรพุทฺธาสเน นิสินฺเน
ภิกฺขุสงฺเฆ จ ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา ปยิรุปาสนฺเต อุโปสถวิโสธนตฺถฺเจว โยนิโสมนสิการปริพฺรูหนตฺถฺจ นคร อคนฺตฺวา
วิหาเรเยว วสิตุกามา โอหียึสุ ฯ อถ เต ภควโต ภิกฺขุสฆสฺส
จ ปูชากรณตฺถ พหู เตลปฺปทีเป อาโรเปตฺวา สตฺถาร
อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา ภิกฺขุสฆสฺส จ อฺชลึ กตฺวา ภิกฺขูน
ปริยนฺเต นิสนิ ฺนา กถ สมุฏาเปสุ ภนฺเต อิเม ติตฺถิยา
นานาวิธานิ ทิฏิคตานิ อภินิวิสฺส โวหรนฺติ (๒) ตถา โวหรนฺตา
จ กทาจิ สสฺสต กทาจิ อสสฺสต อุจฺเฉทาทีสุ อฺตรสฺมึ(๓)
เอกสฺมึเยว อฏตฺวา นวนวานิ ทิฏิคตานิ อิทเมว สจฺจ
โมฆมฺนฺติ ปคฺคยฺห ติฏนฺติ อุมฺมตฺตกสทิสา เตส ตถา
อภินิวิฏาน กา คติ โก อภิสมฺปราโยติ ฯ เตน จ สมเยน
พหู ปฏงฺคปาณกา ปตนฺตา ปตนฺตา เตสุ เตลปฺปทีเปสุ
นิปตนฺติ ฯ เตน วุตฺต เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา
อธิปาตกาติอาทิ ฯ
ตตฺถ อธิปาตกาติ ปฏงฺคปาณกา เย สลภาติป
วุจฺจนฺติ ฯ เต หิ ทีปสิข อธิปตนโต อธิปาตกาติ อธิปฺเปตา ฯ
อาปาตปริปาตนฺติ อาปาต ปริปาต อาปติตฺวา อาปติตฺวา
# ๑. สี. ธมฺมสภามณฺฑปปฺปตฺเต ฯ ๒. สี. โวหรนฺตา จรนฺติ ฯ
# ๓. ม. อฺตรนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา หนา ๕๔๐
ปริปติตฺวา ปริปติตฺวา อภิมุขปาตฺเจว ปริพฺภมิตฺวา ปาตฺจ
กตฺวาติ อตฺโถ ฯ อาปาเถ ปริปาตนฺติ เกจิ ปนฺติ อาปาเถ
ปทีปสฺส อตฺตโน อาปาถคมเน สติ ปริปติตฺวา ปริปติตฺวาติ
อตฺโถ ฯ อนยนฺติ อวุฑฺฒึ ทุกฺข ฯ พฺยสนนฺติ วินาส ฯ ปุริมปเทน
หิ มรณมตฺต ทุกฺข ปจฺฉิมปเทน มรณ เตส ทีเปติ ฯ ตตฺถ
เกจิ ปาณกา สห ปตเนน มรึสุ เกจิ มรณมตฺต ทุกฺข
อาปชฺชึสุ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต อธิปาตกปาณกาน อตฺตหิต
อชานนฺตาน อตฺตุปกฺกมวเสน นิรตฺถกพฺยสนาปตฺตึ วิทิตฺวา เตส
วิย ทิฏิคติกาน ทิฏาภินิเวเสน อนยพฺยสนาปตฺติทีปก อิม
อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ อุปาติธาวนฺติ น สารเมนฺตีติ สีลสมาธิปฺาวิมุตฺติอาทิเภท สาร น เอนฺติ จตุสจฺจาภิสมยวเสน น
อธิคจฺฉนฺติ ฯ ตสฺมิมฺปน สอุปาเย สาเร ติฏนฺเตเยว วิมุตฺตาภิลาสาย ต อุเปนฺตา วิย หุตฺวาป ทิฏ ิวิปลฺลาเสน อติธาวนฺติ
อติกฺกมิตฺวา คจฺฉนฺติ ปฺจุปาทานกฺขนฺเธสุ(๑) นิจฺจ สุภ สุข
อตฺตาติ อภินิวิสิตฺวา คณฺหนฺตาติ อตฺโถ ฯ นว นว พนฺธน
พฺรูหยนฺตีติ ตถา คณฺหนฺตา จ ตณฺหาทิฏิสงฺขาต นว นว
พนฺธน พฺรูหยนฺติ วฑฺฒยนฺติ ฯ ปตนฺติ ปชฺโชตมิวาธิปาตา(๒)
# ๑. ม. ปฺจุปาทานกฺขนฺเธ ฯ ๒. ม. ปชฺโชตมิวาธิปาตกา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อุปาติธาวนฺติสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๔๑
ทิฏเ สุเต อิติเหเก นิวิฏาติ เอว ตณฺหาทิฏิพนฺธเนหิ
พทฺธตฺตา เอเก สมณพฺราหฺมณา ทิฏเ อตฺตนา จกฺขุวิฺาเณน ทิฏิทสฺสเนเนว วา ทิฏเ อนุสฺสวูปลพฺภมตฺเตเนว
จ สุเต อิติห เอกนฺตโต เอวเมตนฺติ นิวิฏา ทิฏาภินิเวเสน สสฺสตนฺติอาทินา อภินิวิฏา ฯ เอกนฺตหิต วา นิสฺสรณ
อชานนฺตา ราคาทีหิ เอกาทสหิ อคฺคีหิ อาทิตฺตภวตฺตยสงฺขาต
องฺคารกาสสเยว อิเม วิย อธิปาตา(๑) อิม ปชฺโชต ปตนฺติ น
ตโต สีส อุกฺขิปตุ สกฺโกนฺตีติ อตฺโถ ฯ
นวมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
อุปฺปชฺชนฺติสตุ ฺตวณฺณนา
ทสเม ยาวกีวนฺติ ยตฺตก กาล ฯ ยโตติ ยทา ยโต
ปฏาย ยสฺมึ กาเลติ วา อตฺโถ ฯ เอวเมต อานนฺทาติ
อานนฺท ตถาคเต อุปฺปนฺเน ตถาคตสฺส ตถาคตสาวกานเยว
จ ลาภสกฺกาโร อภิวฑฺฒติ ติตฺถิยา ปน นิตฺเตชา นิปฺปภา (๒)
ปหีนลาภสกฺการา โหนฺตตี ิ ย ตยา วุตฺต เอต เอว น
เอตสฺส อฺถาภาโว ฯ จกฺกวตฺติโน หิ จกฺกรตนสฺส ปาตุภาเวน โลโก จกฺกรตน มฺุจิตฺวา อฺตฺถ ปูชาสกฺการสมฺมาน นปฺปวตฺเตติ จกฺกรตนเมว ปน สพฺโพ โลโก
# ๑. ม. อธิปาตกา ฯ ๒. ม. วิหตปฺปภา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา หนา ๕๔๒
สพฺพภาเวหิ สกฺกโรติ ครุ กโรติ มาเนติ ปูเชติ ฯ อิติ วฏฏานุสาริปฺุมตฺตนิสฺสนฺทสฺสาป ตาว มหนฺโต อานุภาโว กิมงฺค
ปน วิวฏฏานุสาริปฺุพลูปตฺถมฺภสฺส(๑) อนนฺตาปริเมยฺยคุณคณาธารสฺส พุทธฺ รตนสฺส ธมฺมรตนสฺส สฆรตนสฺส จาติ ทสฺเสติ ฯ
ภควา หิ สมฺมาสมฺโพธึ ปตฺวา ปวตฺตวรธมฺมจกฺโก
อนุกฺกเมน โลเก เอกสฏิยา อรหนฺเตสุ ชาเตสุ สฏิ อรหนฺเต
ชนปทจาริกตฺถาย(๒) วิสฺสชฺเชตฺวา อุรุเวล คนฺตฺวา(๓) อุรุเวลกสฺสปปฺปมุเข สหสฺสชฏิเล อรหตฺเต ปติฏาเปตฺวา เตหิ ปริวุโต
ลฏิวนุยฺยาเน นิสีทิตฺวา พิมฺพิสารปฺปมุขาน องฺคมคธวาสีน
ทฺวาทสนหุตานิ สาสเน โอตาเรตฺวา ยทา ราชคเห วิหาสิ
ตโต ปฏาย ภควโต ภิกขฺ ุสฆสฺส จ ยถา ยถา อุปรูปริ
ลาภสกฺกาโร(๔) อภิวทฺฒติ ตถา ตถา สพฺพติตฺถิยาน ลาภสกฺกาโร ปริหายิ เอว ฯ
อเถกทิวส อายสฺมา อานนฺโท ทิวาฏาเน นิสินฺโน
ภควโต จ อริยสฆสฺส จ สมฺมาปฏิปตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา
ปติโสมนสฺสชาโต กถ นุ โข ติตฺถิยานนฺติ เตส ปฏิปตฺตึ
อาวชฺเชสิ ฯ อถสฺส เนส สพฺพถาป ทุปฺปฏิปตฺติเยว อุปฏาสิ ฯ
โส เอวมหานุภาเว นาม ปฺุูปนิสฺสยสฺส สมฺมาปฏิปตฺติยา (๕)
# ๑. ม. ...ปฺุผลูปตฺถมฺภสฺส ฯ ๒. ม. ชนปทจาริกาย ฯ
# ๓. ม. ปตฺวา ฯ ๔. ม. อุฬารลาภสกฺกาโร ฯ
# ๕. ม. ธมฺมานุธมฺมปฺปฏิปตฺติยา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อุปาติธาวนฺติสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๔๓
จ อุกฺกสปารมิปฺปตฺเต ภควติ อริยสงฺเฆ จ ธรนฺเต กถ
อิเม อฺติตฺถิยา เอว ทุปฺปฏิปนฺนา อกตปฺุา วรากา
ลาภิโน สกฺกตา ภวิสฺสนฺตีติ ติตฺถิยาน (๑)ลาภสกฺการหานึ
นิสฺสาย การฺุ อุปฺปาเทตฺวา อถ อตฺตโน ปริวติ กฺก ยาวกีวฺจ
ภนฺเตติอาทินา ภควโต อาโรเจสิ ฯ ภควา จ ต อานนฺท
ตยา มิจฺฉา ปริวิตกฺกิตนฺติ อวตฺวา สุวณฺณาลิงฺคสทิส (๒) คีว
อุนฺนาเมตฺวา สุปุปฺผิตสตปตฺตสสฺสิรีก มหามุข อภิปฺปสนฺนตร
กตฺวา เอวเมต อานนฺทาติ สมฺปหสิตฺวา ยาวกีวฺจาติอาทินา
ตสฺส วจน ปจฺจนุโมทิ ฯ เตน วุตฺต อถ โข อายสฺมา
อานนฺโท ฯเปฯ ภิกฺขุสงฺโฆ จาติ ฯ อถ ภควา ตสฺส(๓)
อฏุปฺปตฺติย อตีเตป มยิ อนุปฺปนฺเน เอกจฺเจ นีจชนา พหุมาน(๔)
ลภิตฺวา มม อุปฺปาทโต ปฏาย หตลาภสกฺการา อเหสุนฺติ
พาเวรุชาตก (๕) กเถสิ ฯ
เอตมตฺถ วิตฺวาติ ทิฏิคติกาน ตาว สกฺการสมฺมาโน
ยาว น สมฺมาสมฺพุทฺธา โลเก อุปฺปชฺชนฺติ เตสมฺปน อุปฺปาทโต
ปฏาย เต หตลาภสกฺการา นิปฺปภา นิตฺเตชาว โหนฺติ
ทุปฺปฏิปตฺติยา ทุกฺขโต จ น มุจฺจนฺตีติ เอตมตฺถ สพฺพาการโต
วิทิตฺวา ตทตฺถทีปก อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
# ๑. ม. ลาภสกฺการหารึ นิสฺสาย การฺุ ฯ
# ๒. สี. สุวณฺณมุทิงฺคสทิส ฯ ๓. ม. ตสฺส ฯ ๔. ม. สมฺมาน ฯ
# ๕. ขุ. ชา. ๒๗/๖๕๔/๑๕๔ ฯ สี. ม. พาเวรุ... ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา หนา ๕๔๔
ตตฺถ โอภาสติ ตาว โส กิมีติ โส ขชฺชูปนกกิมิ ตาวเทว
โอภาสติ โชตติ ทิปฺปติ ฯ (๑) ยาว น อุณฺณมเต(๒) ปภงฺกโรติ
จตฺสุป(๓) มหาทีเปสุ เอกกฺขเณ อาโลกกรเณน ปภงฺกโรติ
ลทฺธนาโม สูริโย ยาว น อุณฺณมติ(๔) น อุเทติ ฯ อนุคฺคเต
หิ สูริเย ลทฺโธภาสา ขชฺชูปนกา วิปริวตฺตมานาป กณฺฏกผลสทิสา ตมสิ วิชโฺ ชตนฺติ ฯ เวโรจนมฺหิ(๕) อุคฺคเต หตปฺปโภ
โหติ น จาป ภาสตีติ สมนฺตโต อนฺธการ วิธมิตฺวา กิรณสหสฺเสน วิโรจนสภาวตาย เวโรจนนามเก อาทิจฺเจ อุฏิเต
[๖] ขชฺชูปนโก หตปฺปโภ นิตฺเตโช กาฬโก โหติ รตฺตนฺธกาโร(๗)
วิย น ภาสติ ทิปฺปติ ฯ
เอว โอภาสิตเมว ตกฺกิกานนฺติ (๘) ยถา เตน ขชฺชูปนเกน
สูริยุคฺคมนโต ปุเรเยว โอภาสิต โหติ เอว ตกฺเกตฺวา
วิตกฺเกตฺวา ปริกปฺปนมตฺเตน ทิฏีน คหณโต ตกฺกิกาติ
ลทฺธนาเมหิ ติตฺถิเยหิ โอภาสิต อตฺตโน สมยเตเชน ทีเปตฺวา
อธิฏิต ตาว ยาว สมฺมาสมฺพุทฺธา โลเก นุปฺปชฺชนฺติ น
ตกฺกิกา สุชฌ
ฺ นฺติ น จาป สาวกาติ ยทา ปน สมฺมาสมฺพุทฺธา
โลเก อุปฺปชฺชนฺติ ตทา ทิฏิคติกา น สุชฺฌนฺติ น โสภนฺติ
# ๑. ม. ทิพพฺ ติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. สี. อุเทติ ฯ ม. อุนฺนมเต ฯ
# ๓. ม. ตีสุป ฯ ๔. ม. น อุคฺคมติ ฯ ๕. ม. สเวโรจนมฺหิ ฯ
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร โสติ ทิสฺสติ ฯ ๗. ม. รตฺตนฺธกาเร ฯ
# ๘. สฺยา. สี. ติตฺถิยานนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อุปาติธาวนฺติสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๔๕
น จาป เตส สาวกา โสภนฺติ อฺทตฺถุ วิหตโสภา รตฺตึ
ขิตฺตา วิย สรา น ปฺายนฺเตว ฯ อถ วา ยาว สมฺมาสมฺพุทฺธา โลเก นุปฺปชฺชนฺติ ตาวเทว ตกฺกิกาน โอภาสิต
อตฺตโน สมเยน โชตน [๑] พาลลาปน น ตโต ปร ฯ กสฺมา ยสฺมา
น ตกฺกิกา สุชฺฌนฺติ น จาป สาวกา ฯ เต หิ ทุรกฺขาตธมฺมวินยา สมฺมาปฏิปตฺติรหิตา น สสารโต สุชฺฌนฺติ อนิยยฺ านิกสาสนตฺตา ฯ เตนาห ทุทฺทิฏี(๒) น ทุกฺขา ปมุจฺจเรติ ฯ
ตกฺกิกา หิ อยาถาวลทฺธิกตาย ทุทฺทิฏ ี มิจฺฉาภินิวิฏทิฏิกา
วิปรีตทสฺสนา ต ทิฏึ อนิสฺสชฺชิตฺวา สสารทุกฺขโต น กทาจิป
มุจฺจนฺตีติ ฯ
ทสมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
นิฏิตา จ ชจฺจนฺธวคฺควณฺณนา
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร พาลลาปนนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ม. ทุทฺทิฏิโน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๕๔๖
จูฬวคฺควณฺณนา
ปมลกุณฺฏกภทฺทิยสุตฺตวณฺณนา
จูฬวคฺคสฺส ปเม ลกุณฺฏกภทฺทิยนฺติ(๑) เอตฺถ ภทฺทิโยติ
ตสฺส อายสฺมโต นาม กายสฺส ปน รสฺสตฺตา ลกุณฺฏกภทฺทิโยติ น สฺชานนฺติ ฯ โส กิร สาวตฺถิวาสี กุลปุตฺโต
มหทฺธโน มหาโภโค รูเปน อปาสาทิโก ทุพฺพณฺโณ ทุทฺทสิโก
โอโกฏิมโก ฯ โส เอกทิวส สตฺถริ เชตวเน วิหรนฺเต อุปาสเกหิ
สทฺธึ วิหาร คนฺตฺวา ธมฺมเทสน สุตฺวา ปฏิลทฺธสทฺโท
ปพฺพชิตฺวา ลทฺธูปสมฺปโท สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา
วิปสฺสนาย กมฺม กโรนฺโต โสตาปตฺติผล ปาปุณิ ฯ ตทา
เสกฺขา ภิกฺขู เยภุยฺเยน อายสฺมนฺต สาริปุตฺต อุปสงฺกมิตฺวา
อุปริมคฺคตฺถาย กมฺมฏาน ยาจนฺติ ธมฺมเทสน ยาจนฺติ ปฺห
ปุจฺฉนฺติ ฯ โส เตส อธิปปฺ าย ปูเรนฺโต กมฺมฏาน อาจิกฺขติ
ธมฺม เทเสติ ปฺห วิสฺสชฺเชติ ฯ เต ฆเฏนฺตา วายมนฺตา
อปฺเปกจฺเจ สกทาคามิผล อปฺเปกจฺเจ อนาคามิผล อปฺเปกจฺเจ
อรหตฺตผล อปฺเปกจฺเจ ติสฺโส วิชชฺ า อปฺเปกจฺเจ ฉ อภิฺา
อปฺเปกจฺเจ จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา อธิคจฺฉนฺติ ฯ ต(๒) ทิสฺวา
ลกุณฺฏกภทฺทิโยป เสกฺโข สมาโน กาล ตฺวา อตฺตโน
# ๑. ม. ลกุณฺฑกภทฺทิยนฺติ ฯ ๒. ม. เต ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 547

*เลมที่ ๑๙ ปมลกุณฺฏกภทฺทิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๔๗
จิตฺตกลฺลตฺจ สลฺลกฺเขตฺวา(๑) ปจฺจเวกฺขิตฺวา อุปสงฺกมิตฺวา
กตปฏิสมฺโมทโน(๒) ธมฺมเทสน ยาจิ ฯ โสปสฺส อชฺฌาสยานุรูป
ธมฺม (๓) กเถสิ ฯ เตน วุตฺต เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
สาริปุตฺโต อายสฺมนฺต ลกุณฺฏกภทฺทิย อเนกปริยาเยน ธมฺมิยา
กถาย สนฺทสฺเสตีติอาทิ ฯ
ตตฺถ อเนกปริยาเยนาติ อิติป ปฺจกฺขนฺธา อนิจฺจา อิติป
ทุกฺขา อิติป อนตฺตาติ เอว อเนเกหิ การเณหิ ฯ ธมฺมิยา
กถายาติ ปฺจนฺน อุปาทานกฺขนฺธาน อุทยพฺพยาทิปกาสนิยา
ธมฺมิยา กถาย ฯ สนฺทสฺเสตีติ ตานิเยว อนิจฺจาทีนิ ลกฺขณานิ(๔)
อุทยพฺพยาทิเก จ สมฺมา ทสฺเสติ หตฺเถน คเหตฺวา วิย
ปจฺจกฺขโต ทสฺเสติ ฯ สมาทเปตีติ ตตฺถ ลกฺขณารมฺมณิกวิปสฺสน
สมฺมา อาทเปติ ยถา วีถปิ ฏิปนฺนา หุตฺวา ปวตฺตติ เอว
คณฺหาเปติ ฯ สมุตฺเตเชตีติ วิปสฺสนาย อารทฺธาย สงฺขาราน
อุทยพฺพยาทีสุ (๕) อุปฏหนฺเตสุ ยถากาล ปคฺคหนิคฺคหสมุเปกฺขเณหิ
โพชฺฌงฺคาน อนุปวตฺตเนน(๖) ภาวน มชฺฌิม วีถึ โอตาเรตฺวา
ยถา วิปสฺสนาาณ สูร ปสนฺน หุตฺวา วหติ เอว อินฺทฺริยาน
วิสทภาวกรเณน วิปสฺสนาจิตฺต สมฺมา อุตฺเตเชติ นิสาทนวเสน (๗)
# ๑. ม. สลฺเลขฺจ ปจฺจเวกฺขิตฺวา ฯ ๒. ม. กตปฏิสนฺถาโร สมฺโมทมาโน ฯ
# ๓. ม. อชฺฌาสยสฺส อนุรูป กถ ฯ ๔. ม. อนิจจฺ าทิลกฺขณานิ ฯ
# ๕. สี. อุทยพฺพเยสุ ฯ ๖. ม. อนุปวตฺตเนน ฯ
# ๗. สี. ม. วิสทาปนวเสน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ จุลฺลวคฺควณฺณนา หนา ๕๔๘
โวทเปติ ฯ สมฺปหเสตีติ ตถา ปวตฺติยมานาย วิปสฺสนาย
สมปฺปวตฺตภาวนาวเสน เจว อุปริลทฺธพฺพภาวนาพเลน จ จิตตฺ 
สมฺมา ปหเสติ ลทฺธสฺสาทวเสน วา สุฏุ โตเสติ ฯ อนุปาทาย
อาสเวหิ จิตฺต วิมุจฺจีติ ยถา ยถา ธมฺมเสนาปติ ธมฺม เทเสติ
ตถา ตถา ตถลกฺขณ (๑) วิปสฺสนฺตสฺส เถรสฺส จ เทสนานุภาเวน อตฺตโน จ อุปนิสฺสยสมฺปตฺติยา าณสฺส ปริปาก
คตตฺตา เทสนานุสาเรน าเณ อนุปฺปวตฺเตนฺตสฺส (๒) กามาสวาทีสุ กฺจิ อาสว อคฺคเหตฺวา มคฺคปฏิปาฏิยาว อนวเสสโต
จิตฺต วิมุจฺจิ ฯ อรหตฺตผล สจฺฉากาสีติ อตฺโถ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต อายสฺมโต ลกุณฺฏกภทฺทิยสฺส
อฺาราธนสงฺขาต อตฺถ สพฺพาการโต วิทิตฺวา ตทตฺถทีปน
อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ อุทฺธนฺติ รูปธาตุยา จ อรูปธาตุยา จ ฯ
อโธติ กามธาตุยา ฯ สพฺพธีติ สพฺพสฺมิมฺป สงฺขารคเต ฯ
วิปฺปมุตฺโตติ ปุพฺพภาเค วิกฺขมฺภนวิมุตฺติยา อปรภาเค สมุจฺเฉทปฏิปฺปสฺสทฺธิวิมุตฺตีหิ สพฺพปฺปกาเรน วิมุตฺโต ฯ เอตฺถ จ อุทฺธ
วิปฺปมุตฺโตติ เอเตน ปฺจุทฺธมฺภาคิยสโยชนปฺปหาน ทสฺเสติ ฯ
อโธ วิปฺปมุตฺโตติ เอเตน ปฺโจรมฺภาคิยสโยชนปฺปหาน ฯ สพฺพธิ
วิปฺปมุตฺโตติ เอเตน อวสิฏสพฺพากุสลปฺปหาน ทสฺเสติ ฯ อถวา
# ๑. สี. ม. ตถลกฺขณ ฯ ๒. ม. าเณ อนุปวตฺตนฺเต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมลกุณฺฏกภทฺทิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๔๙
อุทฺธนฺติ อนาคตกาลคฺคหณ ฯ อโธติ อตีตกาลคฺคหณ ฯ อุภยคฺคหเณเนว ตทุภยปฏิสยุตฺตตฺตา ปจฺจุปฺปนฺโน อทฺธา คหิโต
โหติ ตตฺถ อนาคตกาลคฺคหเณน อนาคตกฺขนฺธายตนธาตุโย
คหิตา ฯ เสสปเทสุป เอเสว นโย ฯ สพฺพธีติ กามเภทาทิเก(๑)
สพฺพสฺมึ ภเว ฯ อิท วุตตฺ  โหติ อนาคโต อตีโต ปจฺจุปฺปนฺโนติ
เอว ติยทฺธสงฺคหิเต สพฺพสฺมึ ภเว วิปฺปมุตฺโตติ ฯ
อยมหมสฺมีติ อนานุปสฺสีติ โย เอว วิปฺปมุตฺโต โส
รูปเวทนาทีสุ อย นาม ธมฺโม อหมสฺมีติ ทิฏิมานมฺนาวเสน
เอว นานุปสฺสติ ฯ ตสฺส ตถา ทสฺสเน การณ นตฺถีติ
อธิปฺปาโย ฯ อถ วา อยมหมสฺมีติ อนานุปสฺสีติ อิท ยถาวุตฺตาย
วิมุตฺติยา อธิคมุปายทีปน ฯ ติยทฺธสงฺคหิเต เตภูมกสงฺขาเร เอต
มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ ปวตฺตนสภาวาย มฺนาย
อนธิฏาน กตฺวา เนต มม เนโสหมสฺมิ น เม โส อตฺตาติ
เอว อุปฺปชฺชมานา ยา ปุพฺพภาควุฏานคามินี วิปสฺสนา สา
วิมุตฺติยา ปทฏาน ฯ เอว วิมุตฺโต อุทตาริ โอฆ อติณฺณปุพฺพ อปุนพฺภวายาติ เอว ทสหิ สโยชเนหิ สพฺพากุสเลหิ
จ สพฺพถา วิมุตฺโต อรหา อริยมคฺคาทิคมนโต ปุพฺเพ
สุปนนฺเตป อติณฺณปุพฺพ กาโมโฆ ภโวโฆ ทิฏโโฆ
อวิชฺโชโฆติ อิม จตุพฺพิธ โอฆ สสารมโหฆเมว วา
# ๑. ม. กามเภทาทิเก ฯ
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*เลมที่ ๑๙ จุลฺลวคฺควณฺณนา หนา ๕๕๐
อปุนพฺภวาย อนุปาทิเสสนิพฺพานาย(๑) อุทตาริ อุตฺติณฺโณ
อุตฺตริตฺวา ปาเร ิโตติ อตฺโถ ฯ
ปมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ทุติยลกุณฺฏกภทฺทิยสุตฺตวณฺณนา
ทุติยา เสกฺโขติ มฺมาโนติ(๒) เสกฺโข (๓) อยนฺติ มฺมาโน ฯ ตตฺราย วจนตฺโถ สิกฺขตีติ เสกฺโข ฯ กึ สิกฺขติ
อธิสีล อธิจติ ฺต อธิปฺฺจ ฯ อถ วา สิกฺขน สิกฺขา
สา เอตสฺส สีลนฺติ เสกฺโข ฯ โส หิ อปริโยสิตสิกฺขตฺตา
ตทธิมุตฺตตฺตา จ เอกนฺเตน สิกฺขนสีโล น ปรินิฏ ิตสิกฺโข
อเสกฺโข วิย ตตฺถ ปฏิปปฺ สฺสทฺธุสฺสุกฺโก นาป วิสฺสฏสิกฺโข
ปจุรชโน วิย ตตฺถ อนธิมุตฺโต ฯ อถ วา อริยาย ชาติยา
ตีสุ สิกฺขาสุ ชาโต ตตฺถ วา ภโวติ เสกฺโข ฯ ภิยโฺ ยโส
มตฺตายาติ ปมาณโต อุตฺตริ ปมาณ อติกฺกมิตฺวา อธิกตรนฺติ
อตฺโถ ฯ อายสฺมา หิ ลกุณฺฏกภทฺทิโย ปมสุตฺเต วุตฺเตน
วิธินา ปโมวาเทน ยถานิสินฺโนว อาสวกฺขย ปตฺโต ฯ
ธมฺมเสนาปติ ปน ตสฺส ต อรหตฺตปฺปตฺตึ อนาวชฺชเนน
อชานิตฺวา เสกฺโขเยวาติ มฺมาโน อปฺป ยาจิโต พหุ
# ๑. ม. อนุปาทิเสสาย นิพฺพานาย ฯ ๒. ม. เสข มฺมาโนติ ฯ
# ๓. ม. เสโข ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ทุติยลกุณฺฏกภทฺทิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๕๑
ททมาโน อุฬารปุริโส วิย ภิยฺโย ภิยฺโย อเนกปริยาเยน
อาสวกฺขยาย ธมฺม กเถติเยว ฯ อายสฺมาป ลกุณฏฺ กภทฺทิโย
กตกิจฺโจ ทานาห กึ อิมินา โอวาเทนาติ อจินฺเตตฺวา สทฺธมฺมคารเวน ปุพฺเพ วิย สกฺกจฺจ สุณาติเยว ฯ ต ทิสฺวา ภควา
คนฺธกุฏิย นิสินฺโนเยว พุทฺธานุภาเวน ยถา ธมฺมเสนาปติ ตสฺส
กิเลสกฺขย ชานาติ ตถา กตฺวา อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
เตน วุตฺต เตน โข ปน สมเยนาติอาทิ ฯ ตตฺถ ย วตฺตพฺพ
ต อนนฺตรสุตฺเต วุตฺตเมว ฯ
คาถาย ปน อจฺเฉจฺฉิ(๑) วฏฏนฺติ อนวเสสโต กิเลสวฏฏ
สมุจฺฉินฺทิ ฉินฺเน จ กิเลสวฏเฏ กมฺมวฏฏมฺป ฉินฺนเมว ฯ
พฺยคา นิราสนฺติ อาสา วุจฺจติ ตณฺหา นตฺถิ เอตฺถ อาสาติ
นิราส นิพฺพาน ฯ ต นิราส วิเสเสน อคา อธิคโตติ
พฺยคา ฯ อคฺคมคฺคสฺส อธิคตตฺตา ปุน อธิคมการเณน วินา
อธิคโตติ อตฺโถ ฯ ยสฺมา ตณฺหา ทุกฺขสมุทยภูตา ตาย ปหีนาย
อปฺปหีโน นาม กิเลโส นตฺถิ ตสฺมาสฺส ตณฺหาปหาน สวิเสส(๒)
กตฺวา ทสฺเสนฺโต วิสุกฺขา สริตา น สนฺทตีติ อาห ฯ
ตสฺสตฺโถ จตุตฺถสูริยปาตุภาเวน วิย มหานทิโย จตุตฺถมคฺคาณุปฺปาเทน อนวเสสโต วิสุกขฺ า วิโสสิตา ตณฺหาสริตา
(๓)นนที น สนฺทติ(๓) อิโต ปฏาย นปฺปวตฺตติ ฯ ตณฺหา หิ สริตาติ
# ๑. สฺยา. อจฺฉิชฺชีติ ฯ ๒. ม. สวิเสส ฯ ๓. ม. นที น สนฺทติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ จุลฺลวคฺควณฺณนา หนา ๕๕๒
วุจฺจติ ฯ ยถาห
สริตานิ สิเนหิตานิ จ
โสมนสฺสานิ ภวนฺติ ชนฺตุโนติ (๑)
สริตา ลตา วิสตฺติกาติ (๒) จ ฯ ฉินฺน วฏฏ น วตฺตตีติ
เอว กิเลสวฏฏสมุจฺเฉเทน ฉินฺน วฏฏ อนุปฺปาทธมฺมต
อวิปากธมฺมตฺจ อาปาทเนน อุปจฺฉินฺน กมฺมวฏฏ น วตฺตติ
นปฺปวตฺตติ ฯ เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺสาติ ยเทต สพฺพโส กิเลสวฏฏาภาเวน (๓) กมฺมวฏฏสฺส อปฺปวตฺตน โส อายตึ วิปากวฏฏสฺส เอกเสเนว อนุปฺปาโท เอว สกลสฺสาป สสารทุกฺขสฺส
อนฺโต ปริจฺเฉโท ปริวฏมภาโวติ ฯ
ทุติยสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ปมสตฺตสุตฺตวณฺณนา
ตติเย กาเมสูติ วตฺถุกาเมสุ ฯ อติเวลนฺติ เวล
อติกฺกมิตฺวา ฯ สตฺตาติ อโยนิโสมนสิการพหุลตาย วิชชฺ มานมฺป
อาทีนว อโนโลเกตฺวา อสฺสาทเมว สริตฺวา สชฺชนวเสน สตฺตา
อาสตฺตา ลคฺคาติ อตฺโถ ฯ รตฺตาติ วตฺถ วิย รงฺคชาเตน จิตฺตสฺส
วิปริณามกเรน(๔) ฉนฺทราเคน รตฺตา สารตฺตา ฯ คิทฺธาติ
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๔/๖๑ ฯ ๒. ขุ. มหา. ๒๙/๑๔/๙ ฯ
# อภิ. สงฺ. ๓๔/๗๓๗/๒๙๐ ฯ ๓. ม. กิเลสวฏฏาภาวโต ฯ
# ๔. ม. วิปริณามกรเณน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมสตฺตสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๕๓
อภิกงฺขนสภาเวน อภิชฺฌเนน คิทฺธา เคธ อาปนฺนา ฯ คธิตาติ
คณฺิตา(๑) วิย ทุมฺโมจนียภาเวน ตตฺถ ปฏิพทฺธา ฯ มุจฺฉิตาติ
กิเลสวเสน วิสฺีภูตา วิย อนฺกิจฺจา มุจฺฉ โมห
อาปนฺนา ฯ อชฺโฌปนฺนาติ อนฺสาธารเณ วิย กตฺวา คิลิตฺวา
ปรินิฏเปตฺวา ิตา ฯ สมฺมตฺตกชาตาติ กาเมสุ ปาตพฺยต
อาปชฺชนฺตา อปฺปสุขเวทนาย สมฺมตฺตกา สุฏุ มตฺตา
ชาตา ฯ สมฺโมทกชาตาติป ปาโ ชาตสมฺโมทกา(๒) อุปฺปนฺนปหสาติ อตฺโถ ฯ สพฺเพหิป ปเทหิ เตส ตณฺหาธิปนฺนตเยว
วทติ ฯ เอตฺถ จ ปม กาเมสูติ วตฺวา ปุนป กาเมสูติ
วจน เตส สตฺตาน ตทธิมุตฺติทีปนตฺถ ฯ เตน สพฺพิริยาปเถสุ
กามคุณสมงฺคิโน หุตฺวา ตทา วิหรึสูติ ทสฺเสติ ฯ
ตสฺมึ หิ สมเย เปตฺวา อริยสาวเก สพฺเพ สาวตฺถิวาสิโน อุสสฺ ว โฆเสตฺวา ยถาวิภว อาปานภูมึ (๓) สชฺเชตฺวา
ภฺุชนฺตา ปวนฺตา อาวิ เจว รโห จ กาเม ปริภฺุชนฺตา
อินฺทฺริยานิ ปริจาเรนฺตา กาเมสุ ปาตพฺยต อาปชฺชึสุ ฯ
ภิกฺขู สาวตฺถิย ปณฺฑาย จรนฺตา ตตฺถ ตตฺถ เคเห
อารามุยฺยานาทีสุ จ มนุสฺเส อุสฺสว โฆเสตฺวา กามนินฺเน
ตถา ปฏิปชฺชนฺเต ทิสฺวา วิหาร คนฺตฺวา สณฺหสุขุมธมฺมเทสน(๔) ลภิสฺสามาติ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ เตน วุตฺต
# ๑. ม. ราคมุจฺฉิตา ฯ ๒. ม. ชาตสมฺโมทนา ฯ
# ๓. สี. ม. กีฬนภูมึ ฯ ๔. ม. ธมฺม ฯ
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*เลมที่ ๑๙ จุลฺลวคฺควณฺณนา หนา ๕๕๔
อถ โข สมฺพหุลา ภิกฺขู ฯเปฯ กาเมสุ วิหรนฺตีติ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต เตส มนุสฺสาน อาปานภูมิรมณีเยสุ มหาปริฬาเหสุ อเนกานตฺถานุพนฺเธสุ โฆราสยฺหกฏกปฺผเลสุ กาเมสุ อนาทีนวทสฺสิต สพฺพาการโต วิทิตฺวา
กามานฺเจว กิเลสานฺจ อาทีนววิภาวน อิม อุทาน
อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ กาเมสุ สตฺตาติ วตฺถุกาเมสุ กิเลสกาเมน รตฺตา
มตฺตา สตฺตา วิสตฺตา ลคฺคา ลคฺคิตา สยุตฺตา ฯ กามสงฺคสตฺตาติ ตาเยว กามสตฺติยา วตฺถุกาเมสุ ราคสงฺเคน เจว
ทิฏิมานโทสอวิชฺชาสงฺเคหิ จ สตฺตา อาสตฺตา ฯ สโยชเน
วชฺชมปสฺสมานาติ กมฺมวฏฏ วิปากวฏเฏน ภวาทิเก วา
ภวนฺตราทีหิ สตฺเต วา ทุกฺเขหิ สโยชนโต พนฺธนโต สโยชนนามเก กามราคาทิกิเลสชาเต สโยชนีเยสุ ธมฺเมสุ อสฺสาทานุปสฺสิตาย วฏฏทุกฺขมูลภาวาทิก วชฺช โทส อาทีนว
อปสฺสนฺตา ฯ น หิ ชาตุ สโยชนสงฺคสตฺตา โอฆ ตเรยฺยย
วิปุล มหนฺตนฺติ เอว อาทีนวทสฺสนาภาเวน สโยชนสภาเวสุ
สงฺเคสุ สโยชนสงฺขาเตหิ วา สงฺเคหิ เตส วิสเยสุ เตภูมิกธมฺเมสุ สตฺตา วิปุลวิสยตาย อนาทิกาลตาย จ วิปลุ  วิตฺถิณฺณ
มหนฺตฺจ กามาทิโอฆ สสาโรฆเมว วา น กทาจิ ตเรยฺยุ
เอกเสเนว ตสฺส โอฆสฺส ปาร น คจฺเฉยฺยุนฺติ อตฺโถ ฯ
ตติยสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ จุลฺลวคฺควณฺณนา หนา ๕๕๕
ทุติยสตฺตสุตฺตวณฺณนา
จตุตฺเถ อนฺธีกตาติ กาสา นาม อนนฺธมฺป อนฺธ
กโรนฺติ ฯ ยถาห
ลุทฺโธ อตฺถ น ชานาติ ลุทฺโธ ธมฺม น ปสฺสติ
อนฺธตม ตทา โหติ ย โลโภ สหเต นรนฺติ ฯ (๑)
ตสฺมา กาเมน อนนฺธาป อนฺธา กตาติ อนฺธีกตา ฯ
เสส อนนฺตรสุตฺเต วุตฺตนยเมว ฯ ตตฺถ หิ มนุสสฺ าน ปวตฺติ
ภิกฺขูหิ ทิสฺวา ภควโต อาโรจิตา อิธ ภควตา สามเยว
ทิฏาติ อยเมว วิเสโส ฯ สตฺถา สาวตฺถิโต นิกขฺ มิตฺวา เชตวน
คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค อจิรวติย นทิย มจฺฉพนฺเธหิ โอฑิต(๒)
กุมิน ปวิสิตวฺ า นิกฺขนฺตุ(๓) อสกฺโกนฺเต พหู มจฺเฉ ปสฺสิ ตโต
อปรภาเค เอก ขีรปก วจฺฉ โครว กตฺวา อนุพนฺธิตฺวา
ถฺปปาสาย คีว ปสาเรตฺวา มาตุ อนฺตรสตฺถิย มุข
อุปเนนฺต [๔] ปสฺสิ ฯ อถ ภควา วิหาร ปวิสิตฺวา ปาเท ปกฺขาเลตฺวา
ปฺตฺตวรพุทฺธาสเน นิสินฺโน ปจฺฉิม วตฺถุทฺวย ปุริมสฺส
อุปมานภาเวน คเหตฺวา อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ กามนฺธาติ วตฺถุกาเมสุ กิเลสกาเมน อนฺธา
วิจกฺขุกา กตา ฯ ชาลสฺฉนฺนาติ สกอตฺตภาวปรอตฺตภาเวสุ
อชฺฌตฺติกพาหิรายตเนสุ ตนฺนิสฺสิเตสุ จ ธมฺเมสุ อตีตาทิวเสน
# ๑. ขุ. อิต.ิ ๒๕/๒๖๘/๒๙๕ ฯ ๒. ม. โอฑฺฑิต ฯ
# ๓. ม. นิกฺขนฺตุ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ปสฺสีติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ จุลฺลวคฺควณฺณนา หนา ๕๕๖
อเนกเภทภินฺเนสุ เหฏุปริยวเสน อปราปร อุปฺปตฺติยา อนฺโตคธาน อนตฺถาวหโต จ ชาลภูตาย ตณฺหาย สุขุมจฺฉิทฺเทน
ชาเลน ปริวุโต วิย อุทกรหโท สฺฉนฺนา ปลิคุณฺิตา
อชฺโฌตฺถฏา ฯ ตณฺหาฉทนฉาทิตาติ ตณฺหาสงฺขาเตน ฉทเนน
เสวาลปณเกน วิย อุทก ฉาทิตา ปฏิจฺฉนฺนา ปหิตาติ
อตฺโถ ฯ ปททฺวเยนาป กามจฺฉนฺทนีวรเณน นิวาริต กุสลจิตฺตาจารต ทสฺเสติ ฯ
ปมตฺตพนฺธุนา พทฺธาติ กิเลสมาเรน เทวปุตฺตมาเรน จ
พทฺธา ฯ ยทคฺเคน หิ กิเลสมาเรน พทฺธา ตทคฺเคน
เทวปุตฺตมาเรนป พทฺธา นาม โหนฺติ ฯ วุตฺตเฺหต
อนฺตลิกฺขจโร ปาโส ยฺวาย จรติ มานโส
เตน ต พาธยิสฺสามิ น เม สมณ โมกฺขสีติ ฯ (๑)
นมุจิ กโณฺห ปมตฺตพนฺธูติ ตีณิ มารสฺส นามานิ ฯ เทวปุตฺตมาโรป หิ กิเลสมาโร วิย อนตฺเถน ปมตฺเต สตฺเต พนฺธตีติ
ปมตฺตพนฺธุ ฯ ปมตฺตา พนฺธเน พทฺธาติป (๒) ปนฺติ ฯ ตตฺถ
พนฺธเนติ กามคุณพนฺธเนติ อตฺโถ ฯ พทฺธาติ นิยมิตา ฯ ยถา
กึ มจฺฉาว กุมินามุเข ยถา นาม มจฺฉพนฺธเกน โอฑฺฑิตสฺส
กุมินสฺส มุเข ปวิฏา มจฺฉา เตน พทฺธา หุตฺวา มรณ
เอนฺติ(๓) ปาปุณนฺติ เอวเมว มาเรน โอฑฺฑิเตน กามคุณพนฺธเนน
# ๑. ส. ส. ๑๕/๔๕๙/๑๖๔ ฯ ๒. สี. ปมตฺตพนฺธเน พทฺธาติป ฯ
# ๓. ม. มรณมนฺเวนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ลกุณฺฏกภทฺทิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๕๗
พทฺธา อิเม สตฺตา ชรามรณมเนฺวนฺติ ฯ วจฺโฉ ขีรปโกว มาตร
ยถา ขีรปายี ตรุณวจฺโฉ อตฺตโน มาตร อเนฺวติ อนุคจฺฉติ
น อฺ ฯ เอว มารพนฺธนพทฺธา สตฺตา สสาเร ปริพฺภมนฺตา
มรณเมว อเนฺวนฺติ อนุคจฺฉนฺติ น อชร อมรณ อมต
นิพฺพานนฺติ อธิปฺปาโย ฯ
จตุตฺถสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ลกุณฺฏกภทฺทิยสุตฺตวณฺณนา
ปฺจเม สมฺพหุลาน ภิกฺขูน ปฏ ิโต ปฏิโตติ อายสฺมา
ลกุณฺฏกภทฺทิโย (๑) เอกทิวส สมฺพหุเลหิ ภิกฺขหู ิ สทฺธึ คามนฺตเรน
ปณฺฑาย จริตฺวา กตภตฺตกิจฺโจ ปตฺต โธตก(๒) กตฺวา ถวิกาย
ปกฺขิปตฺวา องฺเส ลคฺเคตฺวา จีวร สงฺฆริตฺวา ตมฺป วามเส
เปตฺวา ปาสาทิเกน อภิกฺกนฺเตน ปฏิกฺกนฺเตน อาโลกิเตน
วิโลกิเตน สมิฺชิเตน ปสาริเตน โอกฺขิตฺตจกฺขุ อิริยาปถสมฺปนฺโน อตฺตโน สติปฺาเวปุลฺล ปกาเสนฺโต วิย สติสมฺปชฺ สูปฏิต กตฺวา สมาหิเตน จิตฺเตน ปเท ปท
นิกฺขิปนฺโต คจฺฉติ คจฺฉนฺโต จ ภิกขฺ ูน ปจฺฉโต ปจฺฉโต
คจฺฉติ เตหิ ภิกฺขูหิ อสมฺมิสฺโส ฯ กสฺมา อสสฏวิหาริตาย ฯ
อปจ ตสฺส อายสฺมโต รูป ปริภูต ปริภวฏานีย ปุถุชชฺ นา
# ๑. ม. ลกุณฺฑกภทฺทิโย ฯ ๒. สี. ม. โวทก ฯ
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*เลมที่ ๑๙ จุลฺลวคฺควณฺณนา หนา ๕๕๘
โอหีเฬนฺติ ฯ เถโร ต ชานิตฺวา ปฏิโต ปฏิโต คจฺฉติ
มา อิเม ม นิสฺสาย อปฺุ ปสวึสูติ ฯ เอว เต ภิกฺขู
จ เถโร จ สาวตฺถึ ปตฺวา วิหาร ปวิสิตฺวา เยน ภควา
เตนุปสงฺกมนฺติ ฯ เตน วุตฺต เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
ลกุณฺฏกภทฺทิโยติอาทิ
ตตฺถ ทุพฺพณฺณนฺติ วิรูป ฯ เตนสฺส วณฺณสมฺปตฺติยา
สณฺานสมฺปตฺติยา จ อภาว ทสฺเสติ ฯ ทุทฺทสิกนฺติ อปาสาทิกทสฺสน ฯ เตนสฺส อนุพฺยฺชนสมฺปตฺติยา อาการสมฺปตฺติยา จ
อภาว ทสฺเสติ ฯ โอโกฏิมกนฺติ รสฺส ฯ อิมินา อาโรหสมฺปตฺติยา
อภาว ทสฺเสติ ฯ เยภุยฺเยน ภิกฺขูน ปริภูตรูปนฺติ ปุถุชชฺ นภิกฺขูหิ
โอหีฬิตรูป ฯ ปุถุชชฺ นา เอกจฺเจ ฉพฺพคฺคิยาทโย ตสฺส อายสฺมโต
คุณ อชานนฺตา หตฺถกณฺณจูฬิกาทีสุ คณฺหนฺตา ปรามสนฺตา
กีฬนฺตา ปริภวนฺติ น อริยา กลฺยาณปุถุชชฺ นา วา ฯ
ภิกฺขู อามนฺเตสีติ กสฺมา อามนฺเตสิ เถรสฺส คุณ
ปกาเสตต ฯ เอว กิร ภควโต อโหสิ อิเม ภิกฺขู มม
ปุตฺตสฺส มหานุภาวต น ชานนฺติ เตน ต ปริภวนฺติ ต
เนส ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขาย ภวิสฺสติ หนฺทาห อิมสฺส
คุเณ ภิกฺขูน ปกาเสตฺวา ปริภวโต น โมเจสฺสามีติ ฯ
ปสฺสถ โนติ ปสฺสถ นุ ฯ น จ สา สมาปตฺติ
สุลภรูปา ยา เตน ภิกฺขุนา อสมาปนฺนปุพฺพาติ รูปสมาปตฺติ
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*เลมที่ ๑๙ ลกุณฺฏกภทฺทิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๕๙
อรูปสมาปตฺติ พฺรหฺมวิหารสมาปตฺติ นิโรธสมาปตฺติ ผลสมาปตฺตีติ เอว ปเภทา สาวกสาธารณา ยา กาจิ สมาปตฺติโย
นาม ตาสุ เอกาป สมาปตฺติ น สุลภรูปา ทุลลฺ ภา นตฺถิเยว
สา เตน ลกุณฺฏกภทฺทิเยน ภิกฺขุนา อสมาปนฺนปุพฺพา ฯ
เอเตนสฺส ย วุตฺต มหิทฺธโิ ก มหานุภาโวติ ตตฺถ มหิทฺธิกต
ปกาเสตฺวา อิทานิ มหานุภาวต ปกาเสตุ (๑) ยสฺส จตฺถายาติอาทิมาห ฯ ต เหฏา วุตฺตนยเมว ฯ เอตฺถ จ ภควา เอโส
ภิกฺขเว ภิกฺขูติอาทินา ภิกฺขเว อย ภิกฺขุ น โย วา โส
วา ทุพฺพณฺโณ ทุทฺทสิโก โอโกฏิมโกติ ภิกฺขูน ปฏิโต
ปฏิโต อาคจฺฉตีติ จ เอตฺตเกน น โอาตพฺโพ อถ โข
มหิทฺธิโก มหานุภาโว ย หิ(๒) กิฺจิ สาวเกน ปตฺตพฺพ
สพฺพนฺต เตน อนุปฺปตฺต ตสฺมา ต ปาสาณจฺฉตฺต วิย ครุ
กตฺวา โอโลเกตพฺพ(๓) ต โว ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย ภวิสฺสตีติ
ทสฺเสติ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต อายสฺมโต ลกุณฺฏกภทฺทิยสฺส
มหิทฺธิกตามหานุภาวตาทิเภท คุณราสึ สพฺพาการโต ชานิตฺวา
ตทตฺถทีปก อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ เนลงฺโคติ(๔) เอล วุจฺจติ โทโส นาสฺส เอลนฺติ
# ๑. ม. ทสฺเสตุ ฯ ๒. ม. หิ สทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ม.โอโลเกถ ฯ
# ๔. สี. เนลคฺโคติ ฯ ตทนุรูปวเสน วณฺณนา กตา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ จุลฺลวคฺควณฺณนา หนา ๕๖๐
เนล ฯ กิมฺปน ต สุปริสทุ ฺธสีล ฯ ต หิ นิทฺโทสฏเน
อิธ เนลนฺติ (๑) อธิปฺเปต ฯ ต เนล ปธานภูต องฺค เอตสฺสาติ
เนลงฺโค ฯ [๒] โส ย รโถติ วกฺขติ เตน สมฺพนฺโธ ตสฺมา
สุปริสุทฺธสีลงฺโคติ อตฺโถ ฯ อรหตฺตผลสีล หิ อิธาธิปฺเปต ฯ
เสโต ปจฺฉาโท เอตสฺสาติ เสตปจฺฉาโท ฯ ปจฺฉาโทติ รถสฺส
อุปริ อตฺถริตพฺพกมฺพลาทิ ฯ โส ปน สุปริสุทฺธธวลภาเวน(๓) เสโต
วา โหติ รตฺตนีลาทีสุ วา อฺตโร ฯ อิธ ปน อรหตฺตผลวิมุตฺติยา อธิปฺเปตตฺตา สุปริสุทฺธภาว อุปาทาย เสตปจฺฉาโทติ
วุตฺต ยถา อฺตฺราป รโถ สีลปริกขฺ าโรติ ฯ (๔) เอโก
สติสงฺขาโต อโร เอตสฺสาติ เอกาโร ฯ วตฺตตีติ ปวตฺตติ ฯ
รโถติ เถรสฺส อตฺตภาว สนฺธาย วทติ ฯ
อนีฆนฺติ นิทฺทุกฺข โขภวิรหิต ยาน วิย กิเลสกฺโขภวิรหิตนฺติ (๕) อตฺโถ ฯ อายนฺตนฺติ สมฺพหุลาน ภิกฺขูน ปฏิโต
ปฏิโต อาคจฺฉนฺต ฯ ฉินฺนโสตนฺติ ปจฺฉินฺนโสต ฯ ปกติรถสฺส หิ สุขปฺปวตฺตนตฺถ อกฺขสีเสสุ ฯ นาภิยฺจ อุปลิตฺตสฺส(๖)
สปฺปเตลาทิโน(๗) โสโต สวน สนฺทน โหติ เตน โส
อจฺฉินฺนโสโต นาม โหติ ฯ อยมฺปน ฉตฺตึสาย โสตาน
# ๑. สี. นตฺถิ เอลนฺติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร โสติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. สุปริสุทฺธ... ฯ ๔. ม. สีลปริกฺขาโรติ ฯ ๕. ม.กิเลสปริโขภ... ฯ
# ๖. ม. อุปลิตฺตาน ฯ ๗. ม. สปฺปเตลาทีน ฯ ๘. ม. ฉตฺตึ สติยา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ตณฺหาสงฺขยสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๖๑
อนวเสสปฺปหีนตฺตา (๑) ฉินฺนโสโต นาม โหติ ต ฉินฺนโสต ฯ
นตฺถิ เอตสฺส พนฺธนนฺติ อพนฺธโน ฯ รถูปตฺถรสฺส หิ อกฺเขน
สทฺธึ นิจฺจลภาวกรณตฺถ พหูนิ พนฺธนานิ โหนฺติ เตน
โส สพนฺธโน ฯ อยมฺปน สพฺพสโยชนพนฺธนาน อนวเสสโต
ปริกฺขีณตฺตา อพนฺธโน ต อพนฺธน ฯ ปสฺสาติ ภควา
เถรสฺส คุเณหิ โสมนสฺสปฺปตฺโต หุตฺวา อตฺตาน วทติ ฯ
อิติ สตฺถา อายสฺมนฺต ลกุณฏฺ กภทฺทิย อรหตฺตผลสีเสน
สุจกฺก (๒) อรหตฺตผลวิมุตฺติยา สุอุตฺตรจฺฉท สูปฏิตาย(๓) สติยา
สฺวาร (๔) กิเลสปริโขภาภาเวน อปริโขภ ตณฺหปู เลปาภาเวน
อนุปเลป สโยชนาทีน อภาเวน อพนฺธน สุปริกขฺ ิตฺต (๕) สุยุตฺต
อาชฺรถ กตฺวา ทสฺเสติ ฯ
ปฺจมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ตณฺหาสงฺขยสุตฺตวณฺณนา
ฉฏเ อฺาสิโกณฺฑฺโติ (๖) เอตฺถ โกณฺฑฺโติ ตสฺส
อายสฺมโต โคตฺตโต อาคตนาม ฯ สาวเกสุ ปน สพฺพปม
อริยสจฺจานิ ปฏิวิชฺฌีติ ภควตา อฺาสิ วต โภ โกณฺฑฺโติ(๗)
# ๑. ม. อนวเสสโต ปหีนตฺตา ฯ ๒. สี. สจกฺก ฯ
# ๓. สี. สอุตฺตรจฺฉท ฯ ๔. สี. สุปภิฏิตตาย สุปฺปติฏิต ฯ
# ๕. สี. สุปริกฺขต ฯ ๖. ม. อฺาสิโกณฺฑฺโติ ฯ
# ๗. วิ. มหา. ๔/๑๗/๒๓ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ จุลฺลวคฺควณฺณนา หนา ๕๖๒
วุตฺตอุทานวเสน เถโร สาสเน อฺาสิโกณฺฑฺโเตฺวว
ปฺายิตฺถ ฯ ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺตินฺติ ตณฺหา สงฺขียติ ปหียติ
เอตฺถาติ ตณฺหาสงฺขโย นิพฺพาน ฯ ตสฺมึ ตณฺหาสงฺขเย
วิมุตฺติ ฯ ตณฺหา วา สงฺขียติ ปหียติ เอเตนาติ ตณฺหาสงฺขโย
อริยมคฺโค ฯ ตสฺส ผลภูตา ปริโยสานภูตา วา วิมุตฺตีติ
ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺติ นิปฺปริยาเยน อรหตฺตผลสมาปตฺติ ฯ ต
ปจฺจเวกฺขมาโน นิสินโฺ น โหติ ฯ อย หิ อายสฺมา พหุล
ผลสมาปตฺตึ สมาปชฺชติ ฯ ตสฺมา อิธาป เอวมกาสิ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต อฺาสิโกณฺฑฺตฺเถรสฺส อคฺคผลปจฺจเวกฺขณ วิทิตฺวา ตทตฺถทีปน อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ ยสฺส มูล ฉมา นตฺถีติ ยสฺส อริยปุคฺคลสฺส
อตฺตภาวรุกฺขมูลภูตา อวิชชฺ า ตสฺสาว ปติฏา เหตุภูตา
อาสวนีวรณอโยนิโสมนสิการสงฺขาตา ฉมา ปวี จ นตฺถิ
อคฺคมคฺเคน สมุคฺฆาติตตฺตา ฯ ปณฺณา นตฺถิ กุโต ลตาติ นตฺถิ
ลตา กุโต ปณฺณาติ ปทสมฺพนฺโธ ฯ มานาติมานาทิปฺปเภทา
สาขาปสาขาทิสงฺขาตา ลตาป นตฺถิ กุโต เอว มทปฺปมาทมายาสาเยฺยาทิปณฺณานีติ อตฺโถ ฯ อถ วา ปณฺณา นตฺถิ กุโต
ลตาติ รุกฺขงฺกุรสฺส วฑฺฒมานสฺส(๑) ปม ปณฺณานิ นิพฺพตฺตนฺติ ฯ(๒)
ปจฺฉา สาขาปสาขาสงฺขาตา ลตาติ กตฺวา วุตฺต ฯ ตตฺถ
# ๑. สี. ปตมานสฺส ฯ ๒. สี. นิปตนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ตณฺหาสงฺขยสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๖๓
ยสฺส อริยมคฺคภาวนาย อสติ อุปฺปชฺชนารหสฺส อตฺตภาวรุกฺขสฺส อริยมคฺคสฺส ภาวิตตฺตา ย อวิชฺชาสงฺขาต มูล ตสฺส
ปติฏานภูต อาสวาทิ จ นตฺถิ ฯ มูลคฺคหเณเนว เจตฺถ
มูลการณตฺตา พีชฏานิย กมฺม ตทภาโวป คหิโตเยวาติ
เวทิตพฺโพ ฯ อสติ จ กมฺมพีเช ตนฺนมิ ิตฺโต วิฺาณงฺกุโร
วิฺาณงฺกุรนิมิตฺตา จ นามรูปสฬายตนปตฺตสาขาทโย(๑) น
นิพฺพตฺติสฺสนฺติเยว ฯ เตน วุตฺต ยสฺส มูล ฉมา นตฺถิ ปณฺณา
นตฺถิ กุโต ลตาติ ฯ
ต ธีร พนฺธนา มุตฺตนฺติ ต จตุพฺพิธสมฺมปฺปธานวีริยโยเคน วิชิตมารตฺตา ธีร ตโต เอว สพฺพกิเลสาภิสงฺขารพนฺธนโต มุตฺต ฯ โก ต นินฺทิตุมรหตีติ เอตฺถ ตนฺติ นิปาตมตฺต ฯ เอว สพฺพกิเลสวิปฺปมุตฺต สีลาทิอนุตฺตรคุณสมนฺนาคต
โก นาม วิฺุชาติโก นินฺทิตุ ครหิตุ อรหติ นินฺทานิมิตฺตสฺเสว อภาวโต เทวาป น ปสสนฺตีติ อฺทตฺถุ เทวา
สกฺกาทโย คุณวิเสสวิทู อปสทฺเทน มนุสฺสาป ขตฺติยปณฺฑิตาทโย ปสสนฺติ ฯ กิฺจิ ภิยฺโย พฺรหฺมุนาป ปสสิโต
มหาพฺรหฺมุนาป อฺเหิป พฺรหฺมนาคยกฺขคนฺธพฺพาทีหิป
ปสสิโต โถมิโตเยวาติ ฯ
ฉฏสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. นามรูปสฬายตนปตฺตสาขาทโย ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๕๖๔
ปปฺจขยสุตฺตวณฺณนา
สตฺตเม ปปฺจสฺาสงฺขาปหานนฺติ ปปฺเจนฺติ ยตฺถ
สย อุปฺปนฺนา ฯ ต สนฺตาน วิตฺถาเรนฺติ จิร เปนฺตีติ ปปฺจา
กิเลสา ฯ วิเสสโต ราคโทสโมหตณฺหาทิฏิมานา(๑) ฯ ตถา หิ วุตฺต
ราโค ปปฺโจ โทโส ปปฺโจ โมโห ปปฺโจ ตณฺหา
ปปฺโจ ทิฏ ิ ปปฺโจ มาโน ปปฺโจติ ฯ
อปจ สงฺกิเลสฏโ ปปฺจฏโ กจวรฏโ ปปฺจฏโ ฯ
ตตฺถ ราคปปฺจสฺส สุภสฺา นิมิตฺต โทสปปฺจสฺส
อาฆาตวตฺถูนิ(๒) โมหปปฺจสฺส อาสวา ตณฺหาปปฺจสฺส เวทนา
ทิฏิปปฺจสฺส สฺา มานปปฺจสฺส วิตกฺโก นิมิตฺต ฯ เตหิ
ปปฺเจหิ สหคตา สฺา ปปฺจสฺา ปปฺจสฺาน
สงฺขา ภาคา โกฏาสา ปปฺจสฺาสงฺขา ฯ อตฺถโต สทฺธึ
นิมิตฺเตหิ ตตปปฺจสฺส ปกฺขิโย กิเลสคโณ ฯ สฺาคหณ เจตฺถ
ตสฺส เนส สาธารณเหตุภาเวน ฯ วุตฺตเฺหต สฺานิทานา
หิ ปปฺจสงฺขาติ(๓) ฯ เตส ปหาน เตน เตน มคฺเคน
ราคาทิกิเลสาน สมุจฺเฉทนนฺติ อตฺโถ ฯ
ตทา กิร (๔) ภควา อตีตาสุ อเนกโกฏิสตสหสฺสสงฺขาสุ
อตฺตโน ชาตีสุ อนตฺถสฺส นิมิตฺตภูเต กิเลเส อิมสฺมึ จริมภเว
# ๑. ม. ...โมหตณฺหาทิฏิมานา ฯ ๒. ม. อาฆาตวตฺถุ ฯ
# ๓. ขุ. สุ. ๒๕/๔๑๘/๕๐๔ ฯ ขุ. มหา. ๒๙/๕๐๕/๓๓๗ ฯ
# ๔. ม. ตทา หิ ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 565

*เลมที่ ๑๙ ปปฺจขยสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๖๕
อริยมคฺเคน โพธิมณฺเฑ สวาสเน ปหีเน ปจฺจเวกฺขิตฺวา สตฺตสนฺตานฺจ กิเลสจริต(๑) ราคาทิกิเลสสงฺกิลิฏ กฺชิยปุณฺณลาพุ
วิย ตกฺกภริตจาฏึ(๒) วิย วสาปตปโลติก วิย จ ทุพฺพินิโมจิย(๓)
ทิสฺวา เอว คหน นามิท กิเลสวฏฏ อนาทิกาลภาวิต มยฺห
อวเสส(๔) ปหีน อโห สุฏุ ปหีนนฺติ(๕) อุปฺปนฺนปติปาโมชฺโช
อุทาน อุทาเนสิ ฯ เตน วุตฺต อถ โข ภควา อตฺตโน
ปปฺจสฺาสงฺขาปหาน วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน
อุทาเนสีติ ฯ
ตตฺถ ยสฺส ปปฺจา ธิติ(๖) จ นตฺถีติ ยสฺมา ภควา
อตฺตานเมว ปร วิย กตฺวา นิทฺทิสติ ตสฺมา ยสฺส
อคฺคปุคฺคลสฺส วุตฺตลกฺขณา ปปฺจา เตหิ กตา สสาเร ธิติ
จ นตฺถิ ฯ เนตฺติย ปน ิติ นาม อนุสโยติ วุตตฺ  ฯ
อนุสโย หิ ภวปวตฺติยา มูลนฺติ ฯ สตฺเต สสาเร เปตีติ(๗)
ปปฺเจนฺตีติ จ ปาโ ฯ ตสฺสตฺโถ ปปฺจาน ิติ วิชฺชมานตา
มคฺเคน อสมุจฺเฉโท ปปฺจฏิติ ปปฺจา เอว วา อวสิฏกุสลากุสลวิปากาน ปวตฺติยา เหตุภาวโต วฏฏสฺส ิติ
ปปฺจฏิติ สา ยสฺส อคฺคปุคฺคลสฺส นตฺถิ ฯ สนฺธาน (๘)
# ๑. ม. กิเลสจริต ฯ ๒. ม. ตกฺกภริตจาฏึ ฯ
# ๓. ม. ทุพฺพินิโมจิย ฯ ๔. ม. อนวเสส ฯ ๕. ม. สุปฺปหีรนฺติ ฯ
# ๖. สี. ม. ิติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๗. สี. ม. ปปฺเจนฺตีติ ปปฺจา ฯ
# ๘. ม. สนฺทาน ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๑๙ จุลฺลวคฺควณฺณนา หนา ๕๖๖
ปลิฆฺจ วีติวตฺโตติ โย พนฺธนฏเน สนฺธานสทิสตฺตา
สนฺธานนฺติ ลทฺธนามา ตณฺหาทิฏิโย นิพฺพานนครปเวสนิเสธนโต ปลิฆสทิสตฺตา ปลิฆสงฺขาต อวิชฺชฺจ วีติวตฺโต
สวาสนปหาเนน วิเสสโต อติกฺกนฺโต ฯ อปเร ปน โกธ
สนฺธานนฺติ วทนฺติ ต น คเหตพฺพ ฯ สา(๑) หิ ปราภิสชฺชนีติ วุตฺโตติ ฯ
ต นิตฺตณฺห มุนึ จรนฺตนฺติ ต สพฺพถาป ตณฺหาภาเวน
นิตฺตณฺห อุภยโลกมุนนโต อตฺตหิตปรหิตมุนนโต จ มุนึ
เอกนฺเตเนว สพฺพสตฺตหิตตฺถ จตูหิ อิริยาปเถหิ นานาสมาปตฺติจาเรหิ อนฺสาธารเณน าณจาเรน จ จรนฺต ฯ
นาวชานาติ สเทวโกป โลโกติ สพฺโพ สปฺชาติโก สตฺตโลโก
สเทวโกป สพฺรหฺมโกป น กทาจิป อวชานาติ น ปริโภติ
อถ โข อยเมว โลเก อคฺโค เสฏโ อุตฺตโม ปวโรติ ครุกโรนฺโต
สกฺกจฺจ ปูชาสกฺการนิรโต โหตีติ ฯ
สตฺตสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. โส ฯ ๒. ม. สพฺโพ สปฺชาติโก ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๕๖๗
มหากจฺจายนสุตฺตวณฺณนา
อฏเม อชฺฌตฺตนฺติ เอตฺถ อย อชฺฌตฺตสทฺโท ฉ
อชฺฌตฺติกานิ อายตนานีติอาทีสุ (๑) อชฺฌตฺตชฺฌตฺเต อาคโต ฯ
อชฺฌตฺตา ธมฺมา (๒) อชฺฌตฺต วา กาเย กายานุปสฺสีติอาทีสุ (๓)
นิยกชฺฌตฺเต ฯ สพฺพนิมิตฺตาน อมนสิการา อชฺฌตฺต สฺุต
อุปสมฺปชฺช วิหรตีติอาทีสุ (๔) วิสยชฺฌตฺเต อิสสฺ ริยฏาเนติ
อตฺโถ ฯ ผลสมาปตฺติ หิ พุทฺธาน อิสสฺ ริยฏาน นาม ฯ
เตนานนฺท ภิกฺขุนา ตสฺมึเยว ปุริมสฺมึ สมาธินิมติ ฺเต
อชฺฌตฺตเมว จิตฺต สณฺเปตพฺพนฺติอาทีสุ (๕) โคจรชฺฌตฺเต ฯ อิธาป
โคจรชฺฌตฺเตเยว ทฏพฺโพ ฯ ตสฺมา อชฺฌตฺตนฺติ โคจรชฺฌตฺตภูเต กมฺมฏานารมฺมเณติ วุตฺต โหติ ฯ ปริมุขนฺติ อภิมุข ฯ
สูปฏิตายาติ สุฏุ อุปฏิตาย กายคตาย สติยา ฯ สติสีเสน
เจตฺถ ฌาน วุตฺต ฯ อิท วุตฺต โหติ อชฺฌตฺต กายานุปสฺสนาสติปฏานวเสน ปฏิลทฺธ อุฬาร ฌาน สมาปชฺชิตฺวาติ ฯ
อย หิ เถโร ภควติ สาวตฺถิย วิหรนฺเต เอกทิวส
สาวตฺถิย ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต
วิหาร ปวิสิตฺวา ภควโต วตฺต ทสฺเสตฺวา ทิวาฏาเน ทิวาวิหาร นิสินโฺ น นานาสมาปตฺตีหิ ทิวสภาค วีตินาเมตฺวา
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๖๑๘/๔๐๐ ฯ ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑/๒ ฯ
# ๓. ที. มหา. ๑๐/๒๗๗/๓๒๙ ฯ ๔. ม. อุ. ๑๔/๓๔๖/๒๓๖ ฯ
# ๕. ม. อุ. ๑๔/๓๔๗/๒๓๗ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ จุลฺลวคฺควณฺณนา หนา ๕๖๘
สายนฺหสมย วิหารมชฺฌ โอตริตฺวา ภควติ คนฺธกุฏิย นิสินฺเน
อกาโล ตาว ภควนฺต อุปสงฺกมิตุนฺติ คนฺธกุฏิยา อวิทูเร
อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล กาลปริจฺเฉท กตฺวา ยถาวุตฺต สมาปตฺตึ
สมาปชฺชิตฺวา นิสีทิ ฯ สตฺถา ต ตถา นิสินฺน คนฺธกุฏิย
นิสินฺโนเยว ปสฺสิ ฯ เตน วุตฺต เตน โข ปน สมเยน
อายสฺมา มหากจฺจาโน ฯเปฯ สูปฏิตายาติ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต อายสฺมโต มหากจฺจานตฺเถรสฺส(๑)
สติปฏานภาวนาวเสน อธิคตชฺฌาน ปาทก กตฺวา สมาปชฺชน
สพฺพาการโต วิทิตฺวา ตทตฺถทีปน อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ ยสฺส สิยา สพฺพทา สติ สตต กายคตา อุปฏิตาติ
ยสฺส อารทฺธวิปสฺสกสฺส เอกทิวส ฉ โกฏาเส กตฺวา
สพฺพสฺมิมฺป กาเล นามรูปเภเทน ทุวิเธป กาเย คตา กายารมฺมณา ปฺจนฺน อุปาทานกฺขนฺธาน อนิจฺจาทิสมฺมสนวเสน
สตต นิรนฺตร สาตจฺจาภิโยควเสน (๒) สติ อุปฏิตา สิยา ฯ
อย กิร อายสฺมา ปม กายคตาสติกมฺมฏานวเสน ฌาน
นิพฺพตฺเตตฺวา ต ปาทก กตฺวา กายานุปสฺสนาสติปฏานมุเขน วิปสฺสน ปฏเปตฺวา อรหตฺต ปตฺโต ฯ โส อปรภาเคป
เยภุยฺเยน ตเมว ฌาน สมาปชฺชิตฺวา วุฏาย ตเถว จ วิปสฺสติ ฺวา
ผลสมาปตฺตึ สมาปชฺชติ ฯ สฺวาย เยน วิธินา อรหตฺตปฺปตฺโต
# ๑. ม. มหากจฺจานตฺเถรสฺส ฯ ๒. สี. สจฺจาภิโยควเสน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ มหากจฺจายนสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๖๙
ต วิธึ ทสฺเสนฺโต สตฺถา ยสฺส สิยา สพฺพทา สติ สตต
กายคตา อุปฏิตาติ วตฺวา ตสฺสา อุปฏานาการ วิภาเวตุ
โน จสฺส โน จ เม สิยา น ภวิสฺสติ น จ เม ภวิสฺสตีติ อาห ฯ
ตสฺสตฺโถ ทฺวิธา เวทิตพฺโพ สมฺมสนโต ปุพพฺ ภาควเสน
สมฺมสนกาลวเสน จาติ ฯ เตสุ ปุพฺพภาควเสน ตาว ฯ โน
จสฺส โน จ เม สิยาติ อตีตกาเล มม กิเลสกมฺม โน
จสฺส น ภเวยฺย เจ อิมสฺมึ ปจฺจุปฺปนฺนกาเล อย อตฺตภาโว
โน จ เม สิยา น เม อุปฺปชฺเชยฺย ฯ ยสฺมา ปน เม
อตีเต กมฺมกิเลสา อเหสส ตสฺมา ตนฺนิมิตฺโต เอตรหิ อย
เม อตฺตภาโว ปวตฺตติ ฯ น ภวิสฺสติ น จ เม ภวิสฺสตีติ
อิมสฺมึ อตฺตภาเว ปฏิปกฺขาธิคเมน (๑) กิเลสกมฺม น ภวิสฺสติ
น อุปฺปชฺชิสสฺ ติ เม อายตึ วิปากวฏฏ น จ เม ภวิสฺสติ
น เม ปวตฺติสฺสตีติ ฯ เอว กาลตฺตเย กมฺมกิเลสเหตุก อิท
มยฺห อตฺตภาวสงฺขาต ขนฺธปฺจก น อิสฺสราทิเหตุก ยถา
จ มยฺห เอว สพฺพสตฺตานนฺติ สปฺปจฺจยนามรูปทสฺสน
ปกาสิต โหติ ฯ
สมฺมสนกาลวเสน ปน โน จสฺส โน จ เม สิยาติ
ยสฺมา อิท ขนฺธปฺจก หุตฺวา อภาวฏเน อนิจฺจ อภิณฺห
# ๑. สี. ปฏิปกฺขวิคเมน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ จุลฺลวคฺควณฺณนา หนา ๕๗๐
ปฏิปฬนฏเน ทุกฺข อวสวตฺตนฏเน อนตฺตา เอว ยทิ
อย อตฺตา นาม นาป ขนฺธปฺจกวินิมุตฺโต โกจิ โน จสฺส
โน จ สิยา น ภเวยฺย เอว สนฺเต โน จ เม สิยา
มม สนฺตก นาม กิฺจิ น ภเวยฺย ฯ (๑)สติ นิ อตฺตนิเยน (๑)
ภวิตพฺพ ยถา จิท นามรูป เอตรหิ จ อตีเต จ อตฺตนิย (๒)
สฺุ เอว น ภวิสฺสติ น เม ภวิสฺสติ อนาคเตป
ขนฺธวินิมุตฺโต อตฺตา นาม น โกจิ น เม ภวิสฺสติ น
ปวตฺติสฺสติ ตโต เอว กิฺจิ ปลิโพธฏานิย น เม ภวิสฺสติ
อายติมฺป อตฺตนิย นาม น เม กิฺจิ ภวิสฺสตีติ ฯ อิมินา
ตีสุ กาเลสุ อหนฺติ คเหตพฺพสฺส อภาวโต มมนฺติ คเหตพฺพสฺส
จ อภาว ทสฺเสติ ฯ เตน จตุกฺโกฏิกา สฺุตา ปกาสิตา
โหติ ฯ
อนุปุพพฺ วิหารี ตตฺถ โสติ เอว ตีสุป กาเลสุ อตฺตตฺตนิย
สฺุต ตตฺถ สงฺขารคเต อนุปสฺสนฺโต อนุกฺกเมน อุทยพฺพยาณาทิวิปสฺสนาาเณสุ อุปฺปชฺชมาเนสุ อนุปุพพฺ วิปสฺสนาวิหารวเสน อนุปุพฺพวิหารี สมาโน ฯ กาเลเนว ตเร วิสตฺติกนฺติ
โส เอว วิปสฺสน มตฺถก ปาเปตฺวา ิโต โยคาวจโร อินฺทรฺ ิยาน
ปริปากคตกาเลน วุฏานคามินิยา วิปสฺสนาย มคฺเคน ฆฏิตกาเลน อริยมคฺคสฺส อุปฺปตฺติกาเลน สกลสฺส ภวตฺตยสฺส (๓)
# ๑. ม. น ภวิสฺสตีติ อตฺตนิ อตฺตนิเย ฯ
# ๒. ม. อตฺตตฺตนิย ฯ ๓. สี. ม. ภวตฺตยสฺส ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อุทปานสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๗๑
สตนนโต วิสตฺติกาสงฺขาต ตณฺห ตเรยฺย วิตริตฺวา ตสฺสา
ปรตีเร ติฏเยฺยาติ อธิปฺปาโย ฯ
อิติ ภควา อฺาปเทเสน อายสฺมโต มหากจฺจานสฺส
อรหตฺตปฺปตฺติอุทาน(๑) อุทาน อุทาเนสิ ฯ
อฏมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
อุทปานสุตฺตวณฺณนา
นวเม มลฺเลสูติ มลฺลา นาม ชานปทิโน ราชกุมารา
เตส นิวาโส เอโกป ชนปโท รุฬฺหีวเสน มลฺลาติ วุจฺจติ ฯ
เตสุ มลฺเลสุ ย โลเก มลฺโลติ วุจฺจติ ฯ เกจิ ปน มาเลสูติ
ปนฺติ ฯ จาริกฺจรมาโนติ อตุริตจาริกาวเสน มหามณฺฑเล
ชนปทจาริกฺจรมาโน ฯ มหตา ภิกขฺ ุสงฺเฆนาติ อปริจฺเฉทคุเณน
มหนฺเตน สมณคเณน ฯ ตทา หิ ภควโต มหาภิกฺขุปริวาโร
อโหสิ ฯ ถูณ นาม มลฺลาน พฺราหฺมณคาโมติ ปุรตฺถิมทกฺขิณาย
ทิสาย มชฺฌมิ ปฺปเทสสฺส(๒) อวธิฏาเน (๓) มลฺลเทเส ถูณนามโก
พฺราหฺมณพหุลตาย พฺราหฺมณคาโม ตทวสรีติ ต อวสริ
ถูณคามมคฺค สมฺปาปุณีติ(๔) อตฺโถ ฯ อสฺโสสุนฺติ สุณึสุ
โสตทฺวารสมฺปตฺตวจนนิคฺโฆสานุสาเรน ชานึสูติ อตฺโถ ฯ โขติ
# ๑. ม. อรหตฺตุปฺปตฺติทีปน อุทาน ฯ ๒. ม. มชฺฌิมเทสสฺส ฯ
# ๓. ม. อวธิฏาเน ฯ ๔. ม. ปาปุณีติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ จุลฺลวคฺควณฺณนา หนา ๕๗๒
ปทปูรเณ อวธารณตฺเถ วา นิปาโต ฯ ตตฺถ อวธารณตฺเถน
อสฺโสสสเยว น เตส สวนนฺตราโย อโหสีติ วุตฺต โหติ ฯ
ปทปูรเณน ปทพฺยฺชนสิลิฏตฺตมตฺตเมว(๑) ฯ ถูเณยฺยกาติ ถูณคามวาสิโน ฯ พฺราหฺมณคหปติกาติ เอตฺถ พฺรหฺม อณนฺตตี ิ
พฺราหฺมณา มนฺเต สชฺฌายนฺตีติ อตฺโถ ฯ อิทเมว หิ
ชาติพฺราหฺมณาน นิพฺพจน อริยา ปน พาหิตปาปตฺตา
พฺราหฺมณาติ วุจฺจนฺติ ฯ คหปติกาติ ขตฺติยพฺราหฺมเณ วชฺเชตฺวา
เย เกจิ อคาร อชฺฌาวสนฺตา วุจฺจนฺติ วิเสสโต เวสฺสา ฯ
พฺราหฺมณา จ คหปติกา จ พฺราหฺมณคหปติกา ฯ
อิทานิ ยมตฺถ เต อสฺโสสส ต ปกาเสตุ (๒) สมโณ ขลุ
โภ โคตโมติอาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ สมิตปาปตฺตา สมโณติ
เวทิตพฺโพ ฯ วุตฺตเฺหต สมิตาสฺส โหนฺติ ปาปกา อกุสลา
ธมฺมาติอาทิ ฯ (๓) ภควา จ อนุตฺตเรน อริยมคฺเคน สพฺพโส
สมิตปาโป ฯ เตนสฺส ยถาภุจฺจคุณาธิคตเมต นาม ยทิท
สมโณติ ฯ ขลูติ อนุสฺสวตฺเถ นิปาโต ฯ โภติ พฺราหฺมณชาติกาน ชาติสมุทาคต อาลปนมตฺต วุตฺตมฺป เจต โภวาทิ
นาม โส โหติ สเจ โหติ สกิฺจโนติ ฯ (๔) โคตโมติ โคตฺตวเสน ภควโต ปริกิตฺตน ฯ ตสฺมา สมโณ ขลุ โภ โคตโมติ
# ๑. ม. ...สิลิฏตฺตมตฺตเมว ฯ ๒. ม. ทสฺเสตุ ฯ
# ๓. ม. มู. ๑๒/๔๗๘/๕๑๐ ฯ ๔. ขุ. ธ. ๒๕/๓๖/๖๘ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อุทปานสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๗๓
สมโณ กิร โภ โคตโมติ(๑) อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ สกฺยปุตฺโตติ
อิท ปน ภควโต อุจฺจากุลปริทีปน ฯ สกฺยกุลา ปพฺพชิโตติ
สทฺธาปพฺพชิตภาวปริทีปน ฯ เกนจิ ปาริชฺุเน อนภิภูโต
อปริกฺขีณเยว ต กุล ปหาย เนกฺขมฺมาธิคมสทฺธาย ปพฺพชิโตติ
วุตฺต โหติ ฯ อุทปาน ติณสฺส จ ภุสสฺส จ ยาว มุขโต
ปูเรสุนฺติ ปานียกูป ติเณน จ ภุเสน จ มุขปฺปมาเณน
วฑฺเฒสส ติณาทีนิ ปกฺขิปตฺวา กูป ปทหึสูติ อตฺโถ ฯ
ตสฺส กิร คามสฺส พหิ ภควโต อาคมนมคฺเค
พฺราหฺมณาน ปริโภคภูโต เอโก อุทปาโน อโหสิ ฯ ต
เปตฺวา ตตฺถ สพฺพานิ กูปตฬากาทีนิ อุทกฏานานิ ตทา
วิสุกฺขานิ นิรุทกานิ อเหสส ฯ อถ ถูเณยฺยกา รตนตฺตเย
อปฺปสนฺนา มจฺเฉรปกตา ภควโต อาคมน สุตฺวา สเจ
สมโณ โคตโม [๒] อิม คาม ปวิสิตฺวา ทฺวีหตีห วเสยฺย
สพฺพ อิม ชน อตฺตโน วจเน เปยฺย ตโต พฺราหฺมณธมฺโม
ปติฏ น ลเภยฺยาติ ตตฺถ ภควโต อาสาย ปริสกฺกนฺตา
อิมสฺมึ คาเม อฺตฺถ อุทก นตฺถิ อมม อุทปาน อปริโภค
กริสฺสาม เอว สมโณ โคตโม สสาวกสงฺโฆ อิม คาม
น ปวิสิสฺสตีติ สมฺมนฺตยิตฺวา สพฺเพ คามวาสิโน สตฺตาหสฺส
อุทก คเหตฺวา จาฏิอาทีนิ ปูเรตฺวา อุทปาน ติเณน จ
# ๑. ม. โคตมโคตฺโตติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร สสาวโกติ ทิสสฺ ติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ จุลฺลวคฺควณฺณนา หนา ๕๗๔
ภุเสน จ ปทหึสุ ฯ เตน วุตฺต อุทปาน ติณสฺส จ
ภุสสฺส จ ยาว มุขโต มุขโต ปูเรสส มา เต มุณฑ
ฺ กา สมณกา
ปานีย อปสูติ ฯ
ตตฺถ มุณฺฑกา สมณกาติ มุณฺเฑ(๑) มุณฺฑาติ สมเณ (๒) จ
สมณาติ วตฺตุ วฏเฏยฺย เต ปน ขขสนาธิปฺปาเยน หีเฬนฺตา
เอวมาหสุ ฯ มาติ ปฏิเสเธ มา อปสุ มา ปวึสูติ อตฺโถ ฯ
มคฺคา โอกฺกมฺมาติ มคฺคโต อปสกฺกติ ฺวา ฯ เอตมฺหาติ โย
อุทปาโน เตหิ ตถา กโต ตเมว นิทฺทสิ นฺโต อาห ฯ กิมฺปน
ภควา เตส พฺราหฺมณาน ต วิปฺปการ อนาวชฺชิตฺวา เอวมาห
เอตมฺหา อุทปานา ปานีย ปานีย อาหราติ อุทาหุ อาวชฺชิตฺวา
ชานนฺโตติ ชานนฺโต เอว ภควา อตฺตโน พุทฺธานุภาว
ปกาเสตฺวา เต ทเมตฺวา นิพฺพิเสวเน กาตุ เอวมาห น
ปานีย ปาตุกาโม เตเนเวตฺถ มหาปรินิพฺพานสุตฺเต วิย
ปปาสิโตสฺมีติ (๓) น วุตฺต ฯ ธมฺมภณฺฑาคาริโก ปน สตฺถุ
อชฺฌาสย อชานนฺโต ถูเณยฺยเกหิ กต วิปฺปการ อาจิกฺขนฺโต
อิทานิ โส ภนฺเตติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ อิทานีติ อธุนา อมฺหาก อาคมนเวลายเมวาติ
อตฺโถ ฯ เอโส ภนฺเต อุทปาโนติ ปนฺติ ฯ เถโร ทฺวิกฺขตฺตุ
ปฏิกฺขิปตฺวา ตติยวาเร น โข ตถาคตา ติกฺขตฺตุ ปจฺจนิยา
# ๑. สี. มุณฺเฑสุ ฯ ๒. สี. สมเณสุ ฯ ๓. ที. มหา. ๑๐/๑๑๙/๑๕๐ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อุทปานสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๗๕
กาตพฺพา การณ ทิฏ ภวิสฺสติ ทีฆทสฺสินาติ มหาราชทตฺติย
ภควโต ปตฺต คเหตฺวา อุทปาน อคมาสิ ฯ คจฺฉนฺเต(๑)
เถเร อุทปาเน อุทก ปริปุณฺณ หุตฺวา อุตฺตริตฺวา สมนฺตโต
สนฺทติ สพฺพ ติณ ภุสฺจ อุปลวิตฺวา สยเมว อปคจฺฉิ ฯ
เตน จ สนฺทมาเนน สลิเลน อุปรูปริ วฑฺฒนฺเตน ตสฺมึ
คาเม สพฺเพว โปกฺขรณีอาทโย ชลาสยา วิสุกฺขา ปริปรู ึสุ
ตถา ปริขากุสุพฺภนินฺนาทีนิ จ ฯ สพฺโพ คามปฺปเทโส
มโหเฆน อชฺโฌตฺถโฏ มหาวสฺสกาเล วิย อโหสิ ฯ กุมุทุปฺปลปทุมปุณฺฑรีกาทีนิ ชลชปุปฺผานิ ตตฺถ ตตฺถ อุพภฺ ิชฺชิตฺวา
วิกสมานานิ อุทก สฺฉาเทสุ(๒) หสโกฺจจกฺกวากกาทมฺพพกาทโย(๓) อุทกสกุณิกา วสฺสมานา ตตฺถ ตตฺถ วิจรึสุ ฯ
ถูเณยฺยกา ต มโหฆ ตถา อุตฺตรนฺต สมนฺตโต วีจิตรงฺคสมากุล ปริยนฺตโต สมุฏ หมาน รุจิร เผณุพุพฺพุฬก ทิสฺวา
อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตชาตา เอว สมฺมนฺเตสุ มย สมณสฺส โคตมสฺส
อุทกุปจฺเฉท กาตุ วายมิมฺหา อยมฺปน มโหโฆ ตสฺส อาคมนกาลโต ปฏาย เอว อภิวฑฺฒติ นิสฺสสย โข อย ตสฺส
อิทฺธานุภาโว ฯ มหิทฺธิโก หิ โส มหานุภาโว ฯ าน โข
ปเนต วิชฺชติ [๔] ยถา ย มโหโฆ อุฏหิตฺวา อมฺหาก คามมฺป
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. สฺฉาทึสุ ฯ
# ๓. ม. สเรสุ หสโกฺจจกฺกวากการณฺฑวกาทโย ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ยถาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ จุลฺลวคฺควณฺณนา หนา ๕๗๖
โอตฺถเรยฺย ฯ หนฺท มย สมณ โคตม อุปสงฺกมิตฺวา
ปยิรุปาสิตฺวา อจฺจย เทเสนฺตา ขมาเปยฺยามาติ ฯ
เต สพฺเพว เอกชฺฌาสยา หุตฺวา สงฺฆคณีภูตา(๑) คามโต
นิกฺขมิตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ ฯ อุปสงฺกมิตฺวา อปฺเปกจฺเจ
ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทึสุ อปฺเปกจฺเจ อฺชลิมฺปณาเมสุ
อปฺเปกจฺเจ ภควตา สทฺธึ สมฺโมทึสุ อปฺเปกจฺเจ นามโคตฺต
สาเวสุ อปฺเปกจฺเจ ตุณฺหีภูตา นิสีทึสุ ฯ เอวมฺปน กตฺวา
สพฺเพว เอกมนฺต นิสีทิตฺวา อิธ มย โภ โคตม โภโต
เจว โคตมสฺส โคตมสาวกานฺจ อุทกปฏิเสธ การยิมฺหา(๒)
อมุกสฺมึ อุทปาเน ติณฺจ ภุสฺจ ปกฺขิปมฺหา(๓) ฯ โส ปน
อุทปาโน อเจตโนป สมาโน สเจตโน วิย โภโต คุณ
ชานนฺโต วิย สยเมว สพฺพ ติณ ภุส อปเนตฺวา สุวิสุทฺโธ
ชาโต สพฺโพป เจตฺถ นินฺนปฺปเทโส มหตา อุทเกน(๔) ปริปณ
ุ ฺโณ
รมณีโยว ชาโต อุทกูปชีวิโน สตฺตา ปริตุฏา มยมฺปน
มนุสฺสาป สมานา โภโต คุเณ น ชานิมฺห เย มย เอว
อกริมฺห สาธุ โน ภว โคตโม ตถา กโรตุ ยถา อย
มโหโฆ อิม คาม น โอตฺถเรยฺย อจฺจโย โน อจฺจคมา
ยถาพาล ต โน ภว โคตโม อจฺจย ปฏิคฺคณฺหาตุ อนุกมฺป
อุปาทายาติ อจฺจย เทเสสส ฯ ภควาป ตคฺฆ ตุเมฺห อจฺจโย
# ๑. สงฺฆสงฺฆี คณีภูตา ฯ ๒. ม. การยิมฺห ฯ
# ๓. ม. ปกฺขิปมฺห ฯ ๔. ม. อุทเกเฆน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อุทปานสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๗๗
อจฺจคมา ยถาพาล ต โว มย ปฏิคฺคณฺหาม อายตึ สวรายาติ
เตส อจฺจย ปฏิคฺคเหตฺวา ปสนฺนจิตฺตต ตฺวา อุตฺตริ
อชฺฌาสยานุรูป ธมฺม เทเสสิ ฯ เต ภควโต ธมฺมเทสน สุตฺวา
ปสนฺนจิตฺตา สรณาทีสุ ปติฏิตา ภควนฺต วนฺทิตฺวา ปทกฺขิณ
กตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ เตสมฺปน อาคมนโต ปุเรตรเยว อายสฺมา
อานนฺโท ต ปาฏิหาริย ทิสฺวา อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตชาโต ปตฺเตน
ปานีย อาทาย ภควโต อุปนาเมตฺวา ต ปวตฺตึ อาโรเจสิ ฯ
เตน วุตฺต เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา อานนฺโทติอาทิ ฯ
ตตฺถ มุขโต โอวมิตฺวาติ สพฺพนฺต ติณาทึ มุเขน
ฉฑฺเฑตฺวา ฯ วิสฺสนฺทนฺโต มฺเติ ปุพฺเพ ทีฆรชฺชุเกน
อุทปาเนน อุสฺสิฺจิตฺวา คเหตพฺพอุทโกโฆ ภควโต ปตฺต
คเหตฺวา เถรสฺส คตกาเล มุเขน วิสฺสนฺทนฺโต วิย สมติตฺติโก
กากเปยฺโย หุตฺวา อฏาสิ ฯ อิทฺจ เถรสฺส คตกาเล
อุทกปฺปวตฺตึ สนฺธาย วุตฺต ฯ ตโต ปร ปน ปุพฺเพ วุตฺตนเยน
ตสฺมึ คาเม สกล นินฺนฏาน อุทเกน ปริปุณฺณ อโหสีติ ฯ
อยมฺปนิทฺธิ น พุทฺธาน อธิฏาเนน นาป เทวานุภาเวน อถ โข ภควโต ปฺุานุภาเวน ปริตฺตเทสนตฺถ
ราชคหโต เวสาลิคมเน วิย ฯ เกจิ ปน ถูเณยฺยกาน ภควติ
ปสาทชนนตฺถ เตส อตฺถกามาหิ เทวตาหิ กตนฺติ ฯ ปนฺติ(๑)
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ จุลฺลวคฺควณฺณนา หนา ๕๗๘
อปเร อุทปานสฺส เหฏา วสนกนาคราชา เอวมกาสีติ
สพฺพนฺต อการณ ยถา ภควโต ปฺุานุภาเวเนว ตถา
อุทกุปฺปตฺติยา ปริทีปตตฺตา ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต อธิฏาเนน วินา อตฺตนา
อิจฺฉิตนิปฺผตฺติสงฺขาต อตฺถ สพฺพาการโต วิทิตฺวา ตทตฺถทีปน
อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ กึ กยิรา อุทปาเนน อาปา เจ สพฺพทา สิยุนฺติ
ยสฺส สพฺพกาล สพฺพตฺถ จ อาปา เจ ยทิ สิยย ยทิ
อุปลพฺเภยฺยย ยทิ อากงฺขามตฺตปฏิพทฺโธ เตส ลาโภ เตน
อุทปาเนน กึ กยิรา กึ กเรยฺย กึ ปโยชนนฺติ อตฺโถ ฯ
ตณฺหาย มูลโต เฉตฺวา กิสฺส ปริเยสนฺจเรติ ยาย ตณฺหาย
วินิพทฺธา สตฺตา อกตปฺุา หุตฺวา อิจฺฉิตาลาภทุกฺเขน
วิหฺนฺติ ตสฺสา ตณฺหาย มูล มูเล วา ฉินฺทิตฺวา ิโต
มาทิโส สพฺพฺู พุทฺโธ กิสฺส เกน การเณน อุทกปริเยสน(๑) อฺ วา ปจฺจยปริเยสน จเรยฺย ฯ มูลโต เฉตฺตาติป
ปนฺติ ตณฺหาย มูล มูเลเยว วา เฉทโกติ อตฺโถ ฯ อถวา
มูลโต เฉตฺตาติ มูลโต ปฏาย ตณฺหาย เฉทโก ฯ อิท วุตฺต
โหติ โย โพธิยา มูลภูตมหาปณิธานโต ปฏาย อปริมิต
สกล ปฺุสมฺภาร อตฺตโน อจินฺเตตฺวา โลกหิตตฺถเมว
# ๑. ม. ปานียปริเยสน ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 579

*เลมที่ ๑๙ อุเทนสตฺตวณฺณนา หนา ๕๗๙
ปริณามนวเสน ปริปูเรนฺโต มูลโต ปภุติ ตณฺหาย เฉตฺตา
โส ตณฺหาเหตุกสฺส อิจฺฉิตาลาภสฺส อภาวโต กิสฺส เกน
การเณน อุทกปริเยสน จเรยฺย อิเม ปน ถูเณยฺยกา อนฺธพาลา
อิม การณ อชานนฺตา เอวมกสูติ ฯ
นวมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
อุเทนสุตฺตวณฺณนา
ทสเม รฺโ อุเทนสฺสาติ อุเทนสฺส(๑) นาม รฺโ
โย วชฺชริ าชาติป วุจฺจติ ฯ อุยฺยานคตสฺสาติ อุยฺยานกีฬนตฺถ
อุยฺยาน คตสฺส ฯ อนาทเร หิ อิท สามิวจน อนฺเตปุรนฺติ
ปน ปท อเปกฺขิตฺวา สมฺพนฺเธเปต สามิวจน โหติ ฯ
กาลงฺกตานีติ อคฺคิทฑฺฒานิ หุตฺวา มตานิ โหนฺติ ฯ สามาวตีปมุขานีติ เอตฺถ กา ปนาย สามาวตี กถฺจ ทฑฺฒาติ
วุจฺจเต ภทฺทวติย เสฏิโน ธีตา โฆสกเสฏินา(๒) ธีตุฏาเน
ปตา ปฺจสตอิตฺถิปริวารา รฺโ อุเทนสฺส อคฺคมเหสี
เมตฺตาวิหารพหุลา อริยสาวิกา สามาวตี นาม ฯ อยเมตฺถ
สงฺเขโป วิตฺถารโต ปน อาทิโต ปฏาย สามาวติยา
อุปฺปตฺติกถา ธมฺมปทวตฺถุมฺหิ วุตฺตนเยน เวทิตพฺพา ฯ
มาคณฺฑิยสฺส นาม พฺราหฺมณสฺส ธีตา อตฺตโน มาตาปตูน
# ๑. ม. อุเตนสฺสาติ อุเตนสฺส ฯ ๒. ม. โฆสกเสฏินา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ จุลฺลวคฺควณฺณนา หนา ๕๘๐
ทิสฺวาน ตณฺห อรตึ รคฺจ(๑)
นาโหสิ ฉนฺโท อป เมถุนสฺมึ
กิเมวิท มุตฺตกรีสปุณฺณ
ปาทาป น สมฺผุสิตุ น อิจฺเฉติ (๒)
ภควตา เทสิต อิม คาถ สุตฺวา สตฺถริ พทฺธาฆาตา มาคณฺฑิยา(๓)
อปรภาเค รฺา อุเทเนน มเหสิฏาเน ปตา ภควโต โกสมฺพึ
อุปคตภาว สามาวตีปมุขานฺจ ปฺจนฺน อิตฺถิสตาน อุปาสิกาภาว ตฺวา อาคโต นาม สมโณ โคตโม อิม นคร
อิทานิสฺส กตฺตพฺพ ชานิสฺสามิ อิมาป ตสฺส อุปฏายิกา
อิมาสมฺป สามาวตีปมุขานฺจ กตฺตพฺพ ชานิสฺสามีติ อเนเกหิ
ปริยาเยหิ ตถาคตสฺส เอตาสฺจ อนตฺถ กาตุ วายมิตฺวาป
อสกฺโกนฺตี ปุเนกทิวส รฺา สทธึ อุยฺยานกีฬ คจฺฉนฺตี
จูฬปตุ สาสน ปหิณิ สามาวติยา ปาสาท คนฺตฺวา ทุสฺสโกฏาคารเตลโกฏาคารานิ วิวราเปตฺวา ทุสฺสานิ เตลจาฏีสุ
เตเมตฺวา ถมฺเภ เวเตฺวา ตา สพฺพา เอกโต กตฺวา ทฺวาร
ปทหิตฺวา พหิ ยนฺต ทตฺวา ทณฺฑทีปกาหิ เคเห อคฺคึ
ททมาโน โอตริตฺวา คจฺฉตูติ ฯ
ต สุตฺวา โส ปาสาท อภิรุยฺห โกฏาคารานิ วิวริตฺวา
วตฺถานิ เตลจาฏีสุ เตเมตฺวา ถมฺเภ เวเตุ อารภิ ฯ อถ
# ๑. ม. อรตึ รคฺจ ฯ ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๔๑๖/๔๙๗ ฯ
# ๓. ม. มาคณฺฑิยา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อุเทนสตฺตวณฺณนา หนา ๕๘๑
น สามาวตีปมุขา อิตฺถิโย กึ เอต จูฬปตาติ วทนฺติโย
อุปสงฺกมึสุ ฯ อมฺมา ราชา ทฬฺหีกมฺมตฺถาย อิเม ถมฺเภ เตลปโลติกาหิ เวาเปติ (๑) ราชเคเห นาม สุยุตฺตทุยุตฺต ทุชชฺ าน
มา เม สนฺตเิ ก โหถาติ วตฺวา ตา อาคตา คพฺเภสุ ปเวเสตฺวา
ทฺวารานิ ปทหิตฺวา พหิ ยนฺตก ทตฺวา อาทิโต ปฏาย
อคฺคึ ททนฺโต (๒) โอตริ ฯ สามาวตี ตาส โอวาท อทาสิ อมฺมา
อนมตคฺเค สสาเร วิจรนฺตีน เอวเมว อคฺคินา ฌามตฺตภาวาน
พุทฺธาเณนป ปริจฺเฉโท น สุกโร อปฺปมตฺตา โหถาติ ฯ
ตา สตฺถุ สนฺติเก ธมฺม สุตฺวา อธิคตผลาย วิฺาตสตฺถุสาสนาย (๓) ขุชชฺ ุตฺตราย อริยสาวิกาย เสกฺขปฏิสมฺภิทปฺปตฺตาย(๔)
สตฺถารา เทสิตนิยาเมเนว ธมฺม เทเสนฺติยา สนฺติเก โสตาปตฺติผลมธิคตา(๕) อนฺตรนฺตรา กมฺมฏานมนสิกาเรน ยุตฺตปฺปยุตฺตา
เคเห ฌายนฺเต เวทนาปริคฺคหกมฺมฏาน มนสิกโรนฺติโย กาจิ
ทุติยผล กาจิ ตติยผล ปาปุณิตฺวา กาลมกสุ ฯ อถ ภิกฺขู
โกสมฺพิย ปณฺฑาย จรนฺตา ต ปวตฺตึ ตฺวา ปจฺฉาภตฺต
ภควโต อาโรเจตฺวา ตาส อภิสมฺปราย ปุจฺฉึสุ ฯ ภควา จ
ตาส อริยผลาธิคม ภิกฺขูน อภาสิ ฯ เตน วุตฺต เตน โข
ปน สมเยน รฺโ อุเทนสฺส ฯเปฯ อนิปฺผลา กาลงฺกตาติ ฯ
# ๑. ม. พนฺธาเปติ ฯ ๒. ม. เทนฺโต ฯ ๓. ม. วิฺาตสาสนาย ฯ
# ๔. ม. เสกฺขปฏิสมฺภิทาปตฺตาย ฯ ๕. ม. โสตาปตฺติผลสฺส อธิคตา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ จุลฺลวคฺควณฺณนา หนา ๕๘๒
ตตฺถ อนิปฺผลาติ น นิปฺผลา สมฺปตฺตสามฺผลา เอว
กาลงฺกตา ฯ ตา ปน ผลานิ ปฏิลภนฺตโิ ย สามาวติยา
อารมฺภถ นิกฺกมถ ยฺุชถ พุทฺธสาสเน
ธุนาถ มจฺจุโน เสน นฬาคารว กฺุชโร ฯ
โย อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อปฺปมตฺโต วิหสฺสติ(๑)
ปหาย ชาติสสาร ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสตีติ (๒)
คาถาหิ โอวทิยมานา เวทนาปริคฺคหกมฺมฏาน มนสิกโรนฺตโิ ย
วิปสฺสิตฺวา ทุติยตติยผลานิ ปฏิลภึสุ ฯ ขุชชฺ ุตฺตรา ปน
อายุเสสสฺส อตฺถิตาย ปุพฺเพ ตาทิสสฺส กมฺมสฺส อกตตฺตา
จ ตโต ปาสาทโต พหิ อโหสิ ฯ ทสโยชนนฺตเร ปกฺกามีติ
จ ปนฺติ ฯ อถ ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส
อนนุจฺฉวิก (๓) วต อริยสาวิกาน เอวรูป มรณนฺติ ฯ สตฺถา
อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ ภิกขฺ เว เอตรหิ กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต ภิกฺขเว ยทิป ตาส อิมสฺมึ
อตฺตภาเว อยุตฺต ปุพฺเพ กตกมฺมสฺส ปน ยุตฺตเมว ตาหิ
ลทฺธนฺติ วตฺวา เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต อฏ
ปจฺเจกพุทฺธา รฺโ นิเวสเน นิพทฺธ ภฺุชนฺติ ฯ ปฺจสตา
อิตฺถิโย เต อุปฏหนฺติ ฯ เตสุ สตฺต ชนา หิมวนฺต คจฺฉนฺติ
เอโก นทีตีรสมีเป เอกสฺมึ ติณคหเน สมาปตฺติยา นิสีทติ ฯ
# ๑. ม. วิหสฺสติ ฯ ๒. ส. ส. ๑๕/๖๑๗/๒๓๐ ฯ
# ๓. สี. อจฺฉริย ฯ
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*เลมที่ ๑๙ อุเทนสตฺตวณฺณนา หนา ๕๘๓
อเถกทิวส ราชา ปจฺเจกพุทฺเธสุ คเตสุ ตาหิ อิตถฺ ีหิ สทฺธึ
อุทกกีฬ กีฬติ ุกาโม ตตฺถ คโต ฯ ตา อิตฺถิโย ทิวสภาค
อุทเก กีฬิตฺวา สีตปฬิตา อคฺคึ(๑) วิสิพฺพิตุกามา ต ติณคหน
อุปริ วิสุกฺขติณสฺฉนฺน ติณราสีติ สฺาย ปริวาเรตฺวา ิตา(๒)
อคฺคึ ทตฺวา ติเณสุ ฌายิตฺวา ปตนฺเตสุ ปจฺเจกพุทฺธ ทิสฺวา
รฺโ ปจฺเจกพุทฺโธ ฌายติ ต ราชา ตฺวา อเมฺห
นาเสสฺสติ สุทฑฺฒ น กริสฺสามาติ สพฺพา อิโต จิโต จ
ทารูนิ(๓) อาหริตฺวา ตสฺส อุปริ ราสึ กตฺวา อาลิมฺเปตฺวา
อิทานิ ฌายิสฺสตีติ ปกฺกมึสุ ฯ ตา ปม อสฺเจตนิกา หุตฺวา
อิทานิ กมฺมนุ า พชฺฌึสุ ฯ ปจฺเจกพุทฺธมฺปน อนฺโตสมาปตฺติย
สเจ ตา(๔) ทารูน สกฏสหสฺสมฺป อาหริตฺวา อาลิมฺเปนฺตา
อุสุมาการมตฺตมฺป คาเหตุ น สกฺโกนฺติ ตสฺมา โส สตฺตเม
ทิวเส อุฏาย ยถาสุข อคมาสิ ฯ ตา ตสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา
พหูนิ วสฺสสหสฺสานิ พหูนิ วสฺสสตสหสฺสานิ นิรเย ปจฺจิตฺวา
ตสฺเสว กมฺมสฺส วิปากาวเสเสน อตฺตภาวสเต อิมินาว นิยาเมน
เคเห ฌายมาเน ฌายึสุ ฯ อิท ตาส ปุพฺพกมฺม ฯ
ยสฺมา ปน ตา อิมสฺมึ อตฺตภาเว อริยผลานิ สจฺฉากสุ
รตนตฺตย ปยิรุปาสึสุ ตสฺมา ตตฺถ อนาคามินิโย สุทฺธาวาเสสุ
อุปฺปนฺนา อิตรา กาจิ ตาวตึเสสุ กาจิ ยาเมสุ กาจิ ตุสิเตสุ
# ๑. ม. อคฺคินฺติ นตฺถิ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. ทารูอาทีนิ ฯ
# ๔. ม. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ จุลฺลวคฺควณฺณนา หนา ๕๘๔
กาจิ นิมฺมานรตีสุ กาจิ ปรนิมฺมิตวสวตฺตีสุ อุปฺปนฺนา ฯ
ราชาป โข อุเทโน สามาวติยา เคห กิร ฌายตีติ
สุตฺวา เวเคน อาคจฺฉนฺโตป ต ปเทส ตาสุ ทฑฺฒาสุเยว
สมฺปาปุณิ ฯ อาคนฺตฺวา จ ปน เคห นิพฺพาเปตฺวา อุปฺปนฺนพลวโทมนสฺโส มาคณฺฑิยาย ตถา การิตภาว อุปาเยน ตฺวา
อริยสาวิกาสุ กตาปราธกมฺมุนา โจทิยมาโน ตสฺสา ราชาณ
กาเรสิ สทฺธึ าตเกหิ ฯ เอว สา สปริชนา สมิตตฺ พนฺธวา
อนยพฺยสน ปาปุณิ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต สามาวตีปมุขาน ตาส อิตฺถีน
อคฺคิมฺหิ อนยพฺยสนาปตฺติเหตต มาคณฺฑิยาย จ สมิตฺตพนฺธวาย
ราชาณาย อนยพฺยสนาปตฺตินิมิตฺต สพฺพาการโต วิทิตฺวา
ตทตฺถทีปน อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ โมหสมฺพนฺธโน โลโก ภพฺพรูโปว ทิสฺสตีติ
โย อิธ สตฺตโลโก ภพฺพรูโปว เหตุสมฺปนฺโน วิย หุตฺวา
ทิสฺสติ โสป โมหสมฺพนฺธโน โมเหน ปลิคุณฺิโต อตฺตหิตาหิต
อชานนฺโต หิเต น ปฏิปชฺชติ อหิต ทุกฺขาวห พหฺุจ อปฺุ
อาจินาติ ฯ ภวรูโปว ทิสฺสตีติป ปาโ ฯ ตสฺสตฺโถ อย
โลโก โมหสมฺพนฺธโน โมเหน ปลิคุณฺิโต ตโต เอว ภวรูโปว
สสฺสตสภาโว วิยสฺส อตฺตา ทิสฺสติ อชรามโร วิย อุปฏาติ
เยน ปาณาติปาตาทีนิ อกตฺตพฺพานิ กโรติ ฯ
อุปธิพนฺธโน พาโล ตมสา ปริวาริโต ฯ สสฺสติ วิย
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*เลมที่ ๑๙ อุเทนสตฺตวณฺณนา หนา ๕๘๕
ขายตีติ(๑) น เกวลฺจ โมหสมฺพนฺธโน เอว อปจ โข อุปธิพนฺธโนป (๒) อย อนฺธพาลกาโลโก อวิชชฺ าตมสา ปริวาริโต ฯ อิท
วุตฺต โหติ เยน าเณน อวิปรีต กาเม จ ขนฺเธ จ อนิจฺจา
ทุกฺขา วิปริณามธมฺมาติ ปสฺเสยฺย ตสฺส อภาวโต ยสฺมา พาโล
อนฺธปุถุชฺชโน อาณตมสา สมนฺตโต วาริโต (๓) นิวุโต ตสฺมา
โส กามูปธิ กิเลสูปธิ ขนฺธูปธีติ อิเมส อุปธีน วเสน จ อุปธิพนฺธโน ตโต เอว จสฺส โสปธิสฺส ปสฺสโต สสฺสติ(๔) วิย นิจฺโจ
สพฺพกาลภาวี วิย ขายติ ฯ อสสฺสติรวิ ขายตีติป ปาโ ฯ
ตสฺสตฺโถ อตฺตา สพฺพกาล วิชชฺ ติ อุปลพฺภตีติ อฺโ อสสฺสติ
อนิจฺโจติ โลกสฺส โส อุปธิ มิจฺฉาภินิเวสวเสน เอกเทโส
วิย ขายติ อุปฏหตีติ อตฺโถ รกาโร หิ ปทสนฺธกิ โร ฯ
ปสฺสโต นตฺถิ กิฺจนนฺติ โย ปน สงฺขาเร ปริคฺคเหตฺวา
อนิจฺจาทิวเสน วิปสฺสติ ตสฺเสว วิปสฺสนาปฺาสหิตาย
มคฺคปฺาย ยถาภูต ปสฺสโต ชานโต ปฏิวิชฺฌโต ราคาทิกิฺจน นตฺถิ เยน สสาเร พทฺโธ ภเวยฺย ฯ (๕) ตถา
อปสฺสนฺโต เอว หิ อวิชชฺ าตณฺหาทิฏิอาทิพนฺธเนหิ สสาเร
พทฺโธ สิยาติ อธิปฺปาโย ฯ
ทสมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
นิฏิตา จ จูฬวคฺควณฺณนา ฯ
# ๑. ม. สสฺสโตริว ขายตีติ ฯ ๒. สี. อุปธิสมฺพนฺธโนป ฯ
# ๓. ม. ปริวาริโต ฯ ๔. ม. สสฺสโต ฯ ๕. ม. พชฺเฌยฺย ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๕๘๖
ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา
ปมนิพฺพานปฏิสยุตฺตสุตฺตวณฺณนา
ปาฏลิคามิยวคฺคสฺส ปเม นิพฺพานปฏิสยุตฺตายาติ อมตธาตุสนฺนิสฺสิตาย อสงฺขตาย ธาตุยา(๑) ปเวทนวเสน ปวตฺตาย ฯ
ธมฺมิยา กถายาติ ธมฺมเทสนาย ฯ สนฺทสฺเสตีติ สภาวสรสลกฺขณโต นิพฺพาน ทสฺเสติ ฯ สมาทเปตีติ ตเมว อตฺถ เต
ภิกฺขู คณฺหาเปติ ฯ สมุตฺเตเชตีติ ตทตฺถคฺคหเณ อุสฺสาห
ชเนนฺโต เตเชติ โชเตติ ฯ สมฺปหเสตีติ นิพฺพานคุเณหิ สมฺมเทว
สพฺพปฺปกาเรหิ โตเสติ ฯ
อถวา สนฺทสฺเสตีติ โส สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธติอาทินา (๒) นเยน(๓) สพฺพถา
เตน เตน ปริยาเยน เตส เตส อชฺฌาสยานุรูป สมฺมา
ทสฺเสติ ฯ สมาทเปตีติ อิมินา อริยมคฺเคน ต อธิคนฺตพฺพนฺติ
อธิคมปฏิปทาย สทฺธึ ตตฺถ ภิกฺขู นินนฺ โปณปพฺภาเร กโรนฺโต
สมฺมา อาทเปติ คณฺหาเปติ ฯ สมุตฺเตเชตีติ เอต ทุกฺกร
ทุรภิสมฺภวนฺติ มา สมฺมาปฏิปตฺติย ปมาท อนฺตราโวสาน
อาปชฺชถ อุปนิสฺสยสมฺปนฺนสฺส วีรยิ วโต นยิท ทุกฺกร ตสฺมา
# ๑. ม. อสงฺขตธาตุยา ฯ ๒. ม. มู. ๑๒/๓๒๓-๓๒๔ ฯ
# ม. ม. ๑๓/๕๐๙/๔๖๑ ฯ ๓. ม. นเยเนว ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมนิพฺพานปฏิสยุตฺตสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๘๗
สีลวิสุทฺธิอาทิวิสุทฺธิปฏิปทาย อุฏหถ ฆฏยถ วายมถาติ (๑)
นิพฺพานาธิคมาย อุสฺสาเหติ ตตฺถ วา จิตฺต โวทเปติ ฯ
สมฺปหเสตีติ มทนิมฺมทโน ปปาสวินโย อาลยสมุคฺฆาโตติ (๒)
ราคกฺขโย โทสกฺขโย โมหกฺขโยติ (๓) อสงฺขตนฺติ (๔) อมต สนฺตีติอาทินา (๕) จ อเนกปริยาเยหิ (๖) นิพฺพานานิสสปฺปกาสเนน เตส
ภิกฺขูน จิตฺต โตเสนฺโต หาเสนฺโต สมฺปหเสติ สมสฺสาเสติ ฯ
เตธาติ ภิกฺขู อฏึกตฺวาติ(๗) อตฺถิ กิฺจิ อย โน อตฺโถ
อธิคนฺตพฺโพติ เอว สลฺลกฺเขตฺวา ตาย เทสนาย อตฺถิกา
หุตฺวา ฯ มนสิกตฺวาติ จิตฺเต เปตฺวา อนฺวิหิตา ต เทสน
อตฺตโน จิตฺตคตเมว กตฺวา ฯ สพฺพ เจตโส สมนฺนาหริตฺวาติ
สพฺเพน การกจิตฺเตน อาทิโต ปฏาย ยาว ปริโยสานา
เทสน อาวชฺชิตฺวา(๘) ตคฺคตเมว อาโภค กตฺวาติ อตฺโถ ฯ อถวา
สพฺพ เจตโส (๙) สมนฺนาหริตฺวาติ สพฺพสฺมา จิตฺตโต เทสน
พหิ คนฺตุ อเทนฺโต สมฺมา อนุ อนุ อาหริตฺวา ฯ อิท วุตฺต โหติ เทเสนฺตสฺส
เยหิ จิตฺเตหิ เทสนา กตา สพฺพสฺมา จิตฺตโต ปวตฺต เทสน
พหิ คนฺตุ อเทนฺโต สมฺมา อวิปรีต อนุ อนุ อาหริตฺวา
# ๑. ม. วายเมยฺยาถาติ ฯ ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๔/๔๔ ฯ
# ๓. ส. สฬา. ๑๘/๖๗๔/๔๔๑ ฯ ขุ. อิติ. ๒๕/๒๒๒/๒๕๙ ฯ
# ๔. ส. สฬา. ๑๘/๖๗๔/๔๔๑ ฯ ๕. ม. อมตฺจ สนฺตนฺติ ฯ
# ส. สฬา. ๑๘/๗๕๑/๔๕๓ ฯ ๖. ม. อเนกปริยาเนน ฯ
# ๗. ม. เตธาติ เต อิธ อฏึ กตฺวาติ ฯ ๘. ม. อาวชฺเชตฺวา ฯ
# ๙. สี. สพฺพเจตโส ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา หนา ๕๘๘
อตฺตโน จิตฺตสนฺตาน อาเนตฺวา (๑) ยถาเทสิตเทสิต เทสน สุฏุ
อุปธาเรตฺวา ฯ โอหิตโสตาติ อวหิตโสตา สุฏุ ปตโสตา ฯ
โอหิตโสตาติ วา อวิกฺขิตฺตโสตา ฯ ตเมว อุปลพฺภมาโนป (๒) หิ
สวเน อวิกฺเขโป สติสวโร วิย จกฺขุนฺทฺริยาทีสุ (๓) โสตินฺทรฺ ิเยปติ
วตฺตพฺพต อรหตีติ ฯ (๓) เอตฺถ จ อฏิกตฺวาติอาทีหิ จตูหิป ปเทหิ
ปเทหิ เตส ภิกฺขูน ตปฺปรภาวโต สวเน อาทรทีปเนน สกฺกจฺจสวน
ทสฺเสติ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต เตส ภิกฺขูน ตสฺสา นิพฺพานปฏิสยุตฺตาย ธมฺมกถาย สวเน อาทรการิต สพฺพาการโต
วิทิตฺวา ฯ อิม อุทานนฺติ อิม นิพฺพานสฺส ตพฺพิธุรธมฺมเทสนามุเขน ปรมตฺถโต วิชฺชมานภาววิภาวน อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ อตฺถีติ วิชชฺ ติ ปรมตฺถโต อุปลพฺภตีติ อตฺโถ ฯ
ภิกฺขเวติ เตส ภิกฺขูน อาลปน ฯ นนุ จ อุทาน นาม
ปติโสมนสฺสสมุฏาปโต วา ธมฺมสเวคสมุฏาปโต วา ธมฺมปฏิคฺคาหกนิรเปกฺโข อุทาหาโร ตถา เจว เอตฺตเกสุ สุตฺเตสุ
อาคต อิธ กสฺมา ภควา อุทาเนนฺโต เต ภิกฺขู อามนฺเตสีติ
เตส ภิกฺขูน สฺาปนตฺถ ฯ นิพฺพานปฏิสยุตฺต หิ ภควา เตส
ภิกฺขูน ธมฺม เทเสตฺวา นิพฺพานคุณานุสฺสรเณน อุปฺปนฺนปติโสมนสฺโส อุทาน อุทาเนสิ ฯ อิธ นิพฺพานวชฺโช สพฺโพ
# ๑. ม. อาหริตฺวา ฯ ๒. สี. อุปลภมาโนป ฯ ๓. ม. โสตินทฺ ฺริเยป
# วตฺตุมรหตีติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมนิพฺพานปฏิสยุตฺตสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๘๙
สภาวธมฺโม ปจฺจยายตฺตวุตฺติโกว อุปลพฺภติ น ปจฺจยนิรเปกฺโข ฯ
อยมฺปน นิพพฺ านธมฺโม กตมปจฺจเย อุปลพฺภตีติ เตส ภิกฺขูน
เจโตปริวิตกฺกมฺาย เต จ สฺาเปตุกาโม อตฺถิ ภิกฺขเว
ตทายตนนฺติอาทิมาห น เอกนฺตโตว เต ปฏิคฺคาหเก กตฺวาติ
เวทิตพฺพ ฯ ตทายตนนฺติ ต การณ ทกาโร ปทสนฺธิกโร ฯ
นิพฺพาน หิ มคฺคผลาณาทีน อารมฺมณปจฺจยภาวโต รูปาทีนิ
วิย จกฺขุวิฺาณาทีน อารมฺมณปจฺจยภูตานีติ การณตฺเถน
อายตนนฺติ วุจฺจติ ฯ เอตฺตาวตา จ ภควา เตส ภิกฺขูน
อสงฺขตาย ธาตุยา ปรมตฺถโต อตฺถิภาว ปเวเทสิ ฯ
ตตฺราย ธมฺมนโย(๑) อิธ สงฺขตธมฺมาน วิชฺชมานตฺตา
อสงฺขตายป ธาตุยา ภวิตพฺพ ตปฺปฏิปกฺขตฺตา สภาวธมฺมาน ฯ
ยถา หิ ทุกฺเข วิชฺชมาเน ตปฺปฏิปกฺขภูต สุขมฺป วิชฺชติเยว
ตถา อุเณฺห วิชฺชมาเน สีตมฺป วิชชฺ ติ ปาปธมฺเมสุ วิชฺชมาเนสุ
กลฺยาณธมฺมาป วิชฺชนฺติ เอว ฯ
วุตฺตเฺหต
ยถาป ทุกฺเข วิชฺชนฺเต สุข นามป วิชฺชติ
เอว ภเว วิชชฺ มาเน วิภโว อิจฺฉิตพฺพโก ฯ
ยถาป อุเณฺห วิชฺชนฺเต อปร วิชชฺ ติ สีตล
เอว ติวิธคฺคิ วิชฺชนฺเต นิพพฺ าน อิจฺฉิตพฺพก ฯ
# ๑. ม. ธมฺมนฺวโย ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา หนา ๕๙๐
ยถาป ปาเป วิชฺชนฺเต กลฺยาณมฺป วิชฺชติ
เอวเมว ชาติ วิชฺชนฺเต อชาติ(๑) อิจฺฉิตพฺพกาติอาทิ ฯ (๒)
อปจ นิพฺพานสฺส ปรมตฺถโต อตฺถิภาววิจารณา(๓) ปรโต
อาวิภวิสฺสติ ฯ
เอว ภควา อสงฺขตาย ธาตุยา ปรมตฺถโต อตฺถิภาว
สมฺมุเขน ทสฺเสตฺวา อิทานิ ตพฺพิธุรธมฺมาโปหนมุเขนสฺส(๔) สภาว
ทสฺเสตุ ยตฺถ เนว ปวี น อาโปติอาทิมาห ฯ ตตฺถ ยสฺมา
นิพฺพาน สพฺพสงฺขารวิธุรสภาว ยถา สงฺขตธมฺเมสุ กตฺถจิ
นตฺถิ ตถา ตตฺถป สพฺเพ สงฺขตธมฺมา ฯ น หิ สงฺขตาสงฺขตธมฺมาน สโมธาน สมฺภวติ ฯ ตตฺราย อตฺถวิภาวนา ยตฺถ
ยสฺมึ นิพฺพาเน ยสฺส อสงฺขตธาตุย เนว กกฺขฬลกฺขณา
ปวีธาตุ [๕] อตฺถิ น ปคฺฆรณลกฺขณา อาโปธาตุ น อุณฺหลกฺขณา
เตโชธาตุ น วิตฺถมฺภนลกฺขณา วาโยธาตุ อตฺถิ ฯ อิติ ตตฺถ
จาตุมหาภูตาภาววจเนน (๖) ยถา สพฺพสฺสป อุปาทารูปสฺส
อภาโว วุตฺโต โหติ ตนฺนิสฺสิตตฺตา ฯ เอว อนวเสสโต
กามรูปภวสฺส ตตฺถ อภาโว วุตฺโต โหติ ตทายตฺตวุตฺติภาวโต ฯ น หิ มหาภูตนิสฺสเยน (๗) วินา ปฺจโวการภโว
# ๑. ม. อชาติมป ฯ ๒. ขุ. พุทฺธ. ๓๓/๒/๔๑๗ ฯ
# ม. อิจฺฉิตพฺพกนฺติอาทิ ฯ ๓. สี. อตฺถิภาววิวรณ ฯ ม. อตฺถิภาววิจารณ ฯ
# ๔. ม. ตพฺพิธุรธมฺมาโปหนมุเขนสฺส ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร
# อตฺถีติ ทิสฺสติ ฯ ๖. ม. อิติ จตุมหาภูตาภาววจเนน ฯ
# ๗. ม. มหาภูตนิสฺสเยน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมนิพฺพานปฏิสยุตฺตสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๙๑
เอกโวการภโว วา สมฺภวตีติ ฯ
อิทานิ อรูปสภาวตฺเตป นิพฺพานสฺส อรูปภวปริยาปนฺนาน ธมฺมาน ตตฺถ อภาว ทสฺเสตุ น อากาสานฺจายตน ฯเปฯ น เนวสฺานาสฺายตนนฺติ วุตฺต ฯ
ตตฺถ น อากาสานฺจายตนนฺติ สทฺธึ อารมฺมเณน กุสลวิปากกิริยเภโท ติวิโธป อากาสานฺจายตนจิตฺตุปฺปาโท นตฺถีติ
อตฺโถ ฯ เสเสสุป เอเสว นโย ฯ ยทคฺเคน จ นิพพฺ าเน
กามโลกาทีน อภาโว [๑] โหติ ตทคฺเคน ตตฺถ อิธโลกปรโลกานมฺป
อภาโวติ อาห น อย โลโก น ปรโลโกติ ฯ ตสฺสตฺโถ
ยฺวาย อิตฺถตฺต ทิฏธมฺโม อิธโลโกติ จ ลทฺธโวหาโร
ขนฺธโลโก(๒) โย จ ตโต อฺถา ปโร อภิสมฺปราโยติ จ
ลทฺธโวหาโร ขนฺธาทิโลโก ตทุภยมฺป ตตฺถ นตฺถีติ ฯ น อุโภ
จนฺทิมสูริยาติ ยสฺมา รูปคเต สติ ตโม นาม สิยา ตมสฺส
จ วิธมนตฺถ จนฺทิมสูริเยหิ วตฺติตพฺพ ฯ สพฺเพน สพฺพ ปน
ยตฺถ รูปคตเมว นตฺถิ กุโต ตตฺถ ตโม ฯ ตมสฺส วา
วิธมนา (๓) จนฺทิมสูริยา ตสฺมา จนฺทิมา สูริโย จาติ อุโภป
ตตฺถ นิพฺพาเน นตฺถีติ อตฺโถ ฯ อิมินา อาโลกสภาวตเยว
นิพฺพานสฺส ทสฺเสติ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โหตีติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ขนฺธาทิโลโก ฯ
# เอวมุปริป ฯ ๓. ม. วิทฺธสกา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา หนา ๕๙๒
เอตฺตาวตา จ อนภิสเมตาวีน ภิกฺขูน อนาทิมติสสาเร
สุปนนฺเตป อนนุภูตปุพฺพ ปรมตฺถคมฺภีร (๑) อติทุทฺทส สณฺหสุขุม
อตกฺกาวจร อจฺจนฺตสนฺต ปจฺจตฺตเวทนีย (๒) อติปณีต อมต
นิพฺพาน วิภาเวนฺโต ปม ตาว อตฺถิ ภิกฺขเว ตทายตนนฺติ
ตสฺส อตฺถิภาวา เตส อาณาทีนิ อปเนตฺวา ยตฺถ เนว
ปวี ฯเปฯ น อุโภ จนฺทิมสูริยาติ ตทฺธมฺมาโปหนมุเขน(๓)
ต วิภาเวติ ธมฺมราชา ฯ เตน ปวีอาทิสพฺพสงฺขตธมฺมวิธุรสภาวา ยา อสงฺขตา ธาตุ ต นิพพฺ านนฺติ ทีปต โหติ ฯ
เตเนวาห ตตฺราปาห (๔) ภิกฺขเว เนว อาคตึ วทามีติ ฯ
ตตฺถ ตตฺราติ ตสฺมึ ฯ อปสทฺโท สมุจฺจเย ฯ อห ภิกฺขเว
ยตฺถ สงฺขารปฺปวตฺเต กุโตจิ กสฺสจิ อาคตึ น วทามิ
ยถาปจฺจย ตตฺถ ธมฺมมตฺตสฺส อุปฺปชฺชนโต ฯ เอว ตสฺมิมฺป
อายตเน นิพฺพาเน กุโตจิ อาคตึ อาคมน เนว วทามิ
อาคนฺตพฺพฏานตาย อภาวโต ฯ น คตินฺติ กตฺถจิ คมน น
วทามิ คนฺตพฺพฏานตาย อภาวโต ฯ น หิ ตตฺถ สตฺตาน
เปตฺวา าเณน อารมฺมณกรณ อาคติคติโย สมฺภวนฺติ
นาป ิติจุตูปปตฺติโย วทามิ ฯ ตทาปหนฺติ (๕) ปาฬิ ฯ ตสฺสตฺโถ
ตมฺป อายตน คามนฺตรโต คามนฺตร วิย อนาคนฺตพฺพตาย
# ๑. ม. ปรมคมฺภีร ฯ ๒. สี. ม. ปณฺฑิตเวทนีย ฯ
# ๓. ม. ตทฺธมฺมาโปหนมุเขน ฯ ๔. ขุ. อุ. ๒๕/๑๕๘/๒๐๖ ตมห ฯ
# ๕. ม. ตทาปหนฺติป ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมนิพฺพานปฏิสยุตฺตสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๙๓
น อาคติ น คนฺตพฺพตาย(๑) น คติ ปวีปพฺพตาทิ วิย
อปติฏานตาย น ิติ อปจฺจยตฺตา วา อุปฺปาทาภาโว
ตโต อมตสภาวตฺตา จวนาภาโว อุปฺปาทนิโรธาภาวโต เจว
ตทุภยปริจฺฉินฺนาย ิติยา จ อภาวโต น ิตึ น จุตึ น
อุปปตฺตึ วทามิ ฯ เกวล ปน ต อรูปสภาวตฺตา อปจฺจยตฺตา
จ น กตฺถจิ ปติฏิตนฺติ อปฺปติฏ ฯ ตตฺถ ปวตฺตาภาวโต(๒)
ปวตฺตปฺปฏิปกฺขโต จ อปฺปวตฺต ฯ อรูปสภาวตฺเตป เวทนาทโย
วิย กสฺสจิป อารมฺมณสฺส อนาลมฺพนโต อุปตฺถมฺภนิรเปกฺขโต จ อนารมฺมณเมว ต อายตนนฺติ วุตฺต นิพฺพาน ฯ
อยฺจ เอวสทฺโท อปฺปติฏเมว อปฺปวตฺตเมวาติ ปททฺวเยนป
โยเชตพฺโพ ฯ เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺสาติ ยทิท อปฺปติฏนฺติอาทีหิ
วจเนหิ วณฺณิต โถมิต ยถาวุตฺตลกฺขณ นิพฺพาน เอโสเอว
สกลสฺส วฏฏทุกฺขสฺส อนฺโต ปริโยสาน ตทธิคเม สติ สพฺพทุกฺขาภาวโต ฯ ตสฺมา ทุกฺขสฺส อนฺโตติ อยเมว ตสฺส สภาโวติ
ทสฺเสติ ฯ
ปมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. สี. คตินตฺถิตาย ฯ ม. น คนฺตพฺพตาย ฯ
# ๒. ม. ปวตฺตาภาวโต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๕๙๔
ทุติยนิพฺพานปฏิสยุตฺตสุตฺตวณฺณนา
ทุติเย อิม อุทานนฺติ อิม นิพฺพานสฺส ปกติยา คมฺภีรภาวโต ทุทฺทสภาวทีปน อุทาน อุทาเนสิ ฯ ตตฺถ ทุทฺทสนฺติ
สภาวคมฺภีรตฺตา อติสุขุมสณฺหสภาวตฺตา จ อนุปจิตาณสมฺภาเรหิ ปสฺสิตุ น สกฺกาติ ทุทฺทส ฯ วุตฺตเฺหต ตฺหิ
เต มาคณฺฑิย อริย ปฺาจกฺขุ นตฺถิ เยน ตฺว อาโรคฺย
ชาเนยฺยาสิ นิพฺพานมฺป ปสฺเสยฺยาสีติ ฯ (๑) อปรมฺป วุตฺต อิทมฺป
โข าน สุทุทฺทส(๒) ยทิท สพฺพสงฺขารสมโถติอาทิ ฯ (๓) อนตนฺติ
รูปาทีสุ อารมฺมเณสุ(๔) กามาทีสุ จ ภเวสุ นมนโต ตนฺนินฺนภาเวน ปวตฺติโต สตฺตานฺจ ตตฺถ นมนโต ตณฺหา นตา
นาม นตฺถิ เอตฺถ นตาติ อนต นิพฺพานนฺติ อตฺโถ ฯ
อนนฺตนฺติป ปนฺติ นิจฺจสภาวตฺตา อนฺตวิรหิต อจวนธมฺม
อนิโรธ (๕) อมตนฺติ อตฺโถ ฯ เกจิ ปน อนนฺตนฺติ ปทสฺส
อปฺปมาณนฺติ อตฺถ วทนฺติ ฯ เอตฺถ จ ทุทฺทสนฺติ อิมินา
ปฺาย ทุพฺพลีกรเณหิ ราคาทิกิเลเสหิ จิรกาลภาวิตตฺตา
สตฺตาน อปฺปจฺจยภาวนา น สุกราติ นิพฺพานสฺส กิจฺเฉน
อธิคมนียต ทสฺเสติ ฯ น หิ สจฺจ สุทสฺสนนฺติ อิมินาป
# ๑. ม. ม. ๑๓/๒๘๘/๒๘๓ ฯ ๒. ม. ทุทฺทส ฯ
# ๓. วิ. มหา. ๔/๗/๘ ฯ ม. มู. ๑๒/๓๒๑/๓๒๓ ฯ
# ม. ม. ๑๓/๕๐๙/๔๖๑ ฯ ๔. ม. รูปาทิอารมฺมเณสุ ฯ
# ๕. ม. นิโรธ ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 595

*เลมที่ ๑๙ ทุติยนิพฺพานปฏิสยุตฺตสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๙๕
ตเมวตฺถ ปากฏ กโรติ ฯ ตตฺถ สจฺจนฺติ นิพฺพาน ฯ ตฺหิ
เกนจิป ปริยาเยน อสนฺตสภาวาภาวโต เอกนฺเตเนว สนฺตตฺตา
อวิปรีตฏเน สจฺจ ฯ น หิ ต สุทสฺสน น สุเขน ปสฺสิตพฺพ ฯ
สุจิรมฺป กาล ปฺุาาณสมฺภาเร สมาเนนฺเตหิป กสิเรเนว
สมธิคนฺตพฺพโต ฯ ตถา หิ วุตฺต ภควตา กิจฺเฉน เม
อธิคตนฺติ (๑)
ปฏิวิทฺธา ตณฺหา ชานโต ปสฺสโต นตฺถิ กิฺจนนฺติ
ตฺจ นิโรธสจฺจ สจฺฉิกิริยาภิสมยวเสน อภิสเมนฺเตน วิสยโต
กิจฺจโต จ อารมฺมณโต จ อารมฺมณปฏิเวเธน อสมฺโมหปฏิเวเธน
จ ปฏิวิทฺธ ยถา ปริฺาภิสมยวเสน ทุกฺขสจฺจ ภาวนาภิสมยวเสน มคฺคสจฺจฺจ อสมฺโมหโต ปฏิวิทฺธ โหติ เอว
ปหานาภิสมยวเสน อสมฺโมหโต จ ปฏิวิทฺธา ตณฺหา โหติ ฯ
เอวฺจ จตฺตาริ สจฺจานิ ยถาภูต อริยมคฺคปฺาย ชานโต
ปสฺสโต ภวาทีสุ นตภูตา ตณฺหา นตฺถิ ตทภาเว สพฺพสฺสป
กิเลสวฏฏสฺส อภาโว ตโตว กมฺมวิปากวฏฏาน อสมฺภโวเยวาติ เอว ภควา เตส ภิกฺขูน อนวเสสวฏฏทุกฺขวูปสมเหตุภูต อมตมหานิพฺพานสฺส อานุภาว ปกาเสสิ ฯ เสส
วุตฺตนยเมว ฯ
ทุติยสุตตฺ วณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. วิ. มหา. ๔/๗/๙ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๕๙๖
ตติยนิพฺพานปฏิสยุตฺตสุตฺตวณฺณนา
ตติเย อถ โข ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ ตทา
กิร ภควตา อเนกปริยาเยน สสสาเร(๑) อาทีนว ปกาเสตฺวา
สนฺทสฺสนาทิวเสน นิพฺพานปฏิสยุตฺตาย ธมฺมเทสนาย กตาย
เตส ภิกฺขูน เอตทโหสิ อย สสาโร ภควตา อวิชฺชาทีหิ
การเณหิ สเหตุโก ปกาสิโต นิพฺพานสฺส ปน ตทุปสมสฺส
น กิฺจิ การณ วุตฺต ตยิท อเหตุก กถ สจฺฉิกฏปรมตฺเถน อุปลพฺภตีติ อถ ภควา เตส ภิกฺขูน เอต ยถาวุตฺต ปริวิตกฺกสงฺขาต อตฺถ วิทิตฺวา ฯ อิม อุทานนฺติ เตส
ภิกฺขูน วิมติวิธมนตฺถฺเจว อิธ สมณพฺราหฺมณาน นิพฺพาน
นิพฺพานนฺติ วาจาวตฺถุมตฺตเมว นตฺถิ หิ ปรมตฺถโต นิพฺพาน
นาม อนุปลพฺภมานสภาวตฺตาติ โลกายติกาทโย วิย วิปฺปฏิปนฺนาน พหิทฺธา จ ปุถทุ ิฏิคติกาน มิจฺฉาวาทภฺชนตฺถฺจ
อิม อมตมหานิพฺพานสฺส ปรมตฺถโต อตฺถิภาวทีปน อุทาน
อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ อชาต อภูต อกต อสงฺขตนฺติ สพฺพานิป ปทานิ
อฺมฺเววจนานิ ฯ อถ วา เวทนาทโย วิย เหตุปจฺจยสมวายสงฺขาตาย การณสามคฺคิยา น ชาต น นิพพฺ ตฺตนฺติ
อชาต การเณน วินา สยเมว จ(๒) น ภูต น ปาตุภูต น
# ๑. ม. สสารสฺส ฯ ๒. ม. วา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ตติยนิพฺพานปฏิสยุตฺตสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๙๗
อุปฺปนฺนนฺติ อภูต เอว อชาตตฺตา อภูตตฺตา จ เยน เกนจิ
การเณน น กตนฺติ อกต ชาตภูตกตสภาโว จ นามรูปาน
สงฺขตธมฺมาน โหติ น อสงฺขตสภาวสฺส นิพฺพานสฺสาติ
ทสฺสนตฺถ อสงฺขตนฺติ วุตฺต ฯ ปฏิโลมโต วา สเมจฺจ สมฺภูย
ปจฺจเยหิ กตนฺติ สงฺขต ตถา น สงฺขต สงฺขตลกฺขณรหิตนฺติ
อสงฺขตนฺติ ฯ เอวมเนเกหิ การเณหิ นิพฺพตฺติตภาเว ปฏิสิทฺเธ
สิยา นุ โข เอเกเนว การเณน กตนฺติ อาสงฺกาย เยน
เกนจิ น กตนฺติ ทสฺสนตฺถ อกตนฺติ วุตฺต ฯ เอว อปฺปจฺจยมฺป
สมาน สยเมว นุ โข อิท ภูต ปาตุภูตนฺติ อาสงฺกาย
ตนฺนิวตฺตนตฺถ อภูตนฺติ วุตฺต ฯ อยฺเจตสฺส อสงฺขตากตาภูตภาโว สพฺเพน สพฺพ อชาติธมฺมตฺตาติ ทสฺเสตุ อชาตนฺติ
วุตฺต ฯ เอวเมเตส จตุนฺนมฺป ปทาน สาตฺถกภาว วิทิตฺวา ตยิท
นิพฺพาน อตฺถิ ภิกฺขเวติ ปรมตฺถโต นิพฺพานสฺส อตฺถิภาโว
ปเวทิโตติ (๑) เวทิตพฺโพ ฯ เอตฺถ อุทาเนนฺเตน ภควตา ภิกฺขเวติ
อาลปเน การณ เหฏา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
อิติ สตฺถา อตฺถิ ภิกขฺ เว อชาต อภูต อกต อสงฺขตนฺติ
วตฺวา ตตฺถ เหตุ ทสฺเสนฺโต โน เจต ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ
ตสฺสาย สงฺเขปตฺโถ ภิกขฺ เว ยทิ อชาตาทิสภาวา อสงฺขตา
ธาตุ น อภวิสฺส น สิยา อิธ โลเก ชาตาทิสภาวสฺส
# ๑. ม. ปกาสิโตติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา หนา ๕๙๘
รูปาทิกฺขนฺธปฺจกสงฺขาตสฺส สงฺขตสฺส นิสฺสรณ อนวเสสวูปสโม
น ปฺาเยยฺย น อุปลพฺเภยฺย น สมฺภเวยฺย ฯ นิพฺพาน
หิ อารมฺมณ กตฺวา ปวตฺตมานา สมฺมาทิฏิอาทโย อริยมคฺคธมฺมา อนวเสสกิเลเส สมุจฺฉินฺทนฺติ ฯ เตเนตฺถ สพฺพสฺสป
วฏฏทุกฺขสฺส อปฺปวตฺติ อปคโม นิสสฺ รณ ปฺายติ ฯ
เอว พฺยติเรกวเสน นิพฺพานสฺส อตฺถิภาว ทสฺเสตฺวา
อิทานิ อนุคมวเสนป (๑) ต ทสฺเสตุ ยสฺมา จ โขติอาทิ วุตฺต ฯ
ต วุตฺตตฺถเมว ฯ เอตฺถ จ ยสฺมา อปฺปจฺจยา ธมฺมา อสงฺขตา
ธมฺมา (๒) อตฺถิ ภิกฺขเว ตทายตน ยตฺถ เนว ปวี (๓) อิทมฺป
โข าน ทุทฺทส(๔) ยทิท สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค (๕) อสงฺขตฺจ โว ภิกขฺ เว ธมฺม เทสิสฺสามิ อสงฺขตคามินิฺจ ปฏิปทนฺติ(๖) อเนเกหิ สุตฺตปเทหิ อตฺถิ
ภิกฺขเว อชาตนฺติ อิมินาป จ สุตฺเตน นิพฺพานธาตุยา
ปรมตฺถโต สมฺภโว สพฺพโลก อนุกมฺปมาเนน สมฺมาสมฺพุทฺเธน
เทสิโต ตสฺมา ยทิป ตตฺถ อปจฺจกฺขการีนมฺป วิฺูน กงฺขา
วา วิมติ วา นตฺถิเยว ฯ เย ปน ปรเนยฺยพุทฺธิโน (๗) ปุคฺคลา
เตส วิมติวิโนทนตฺถ (๗)อยเมตฺถ อธิปฺปายนิทฺธารณมุเขน(๘)
ยุตฺติวิจารณา วา(๗) ปริฺเยฺยตาย สอุตฺตราน กามาน
# ๑. ม. อนฺวยวเสนป ฯ ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๓/๒ ฯ
# ๓. ขุ. อุ. ๒๕/๑๕๘/๒๐๖ ฯ ๔. ม. ทุทฺทส ฯ
# ๕. วิ. มหา. ๔/๗/๘ ฯ ๖. ส. สฬา. ๑๘/๖๗๔/๔๔๑ ฯ
# ๗. ม. อยเมตฺถ อธิปฺปายนิทฺธารณมุเขน ยุตฺติวิจารณา ยถา ฯ
# ๘. สี. นิพฺพานมุเขน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ตติยนิพฺพานปฏิสยุตฺตสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๙๙
รูปาทีนฺจ ปฏิปกฺขภูต ตพฺพิธุรสภาว นิสฺสรณ ปฺายติ
เอว ต สภาวาน (๑) สพฺเพสมฺป สงฺขตธมฺมาน ปฏิปกฺขภูเตน ตพฺพิธุรสภาเวน นิสฺสรเณน ภวิตพฺพ ฯ ยฺเจต นิสฺสรณ สา
อสงฺขตา ธาตุ ฯ กิฺจิ ภิยฺโย สงฺขตธมฺมารมฺมณ วิปสฺสนาาณ อปจ(๒) อนุโลมาณ กิเลเส น สมุจฺเฉทวเสน ปชหิตุ
สกฺโกติ ฯ ตถา สมฺมุติสจฺจารมฺมณ ปมชฺฌานาทีสุ าณ
วิกฺขมฺภนวเสเนว กิเลเส ปชหติ น สมุจฺเฉทวเสน ฯ อิติ สงฺขตธมฺมารมฺมณสฺส สมฺมุติสจฺจารมฺมณสฺส จ าณสฺส กิเลสาน
สมุจฺเฉทปฺปหาเน อสมตฺถภาวโต เตส สมุจฺเฉทปฺปหานกรสฺส
อริยมคฺคาณสฺส ตทุภยวิปรีตสภาเวน อารมฺมเณน ภวิตพฺพ
สา อสงฺขตา ธาตุ ฯ ตถา อตฺถิ ภิกฺขเว อชาต อภูต
อกต อสงฺขตนฺติ อิท นิพฺพานปทสฺส ปรมตฺถโต อตฺถิภาวโชตก วจน อวิปรีตตฺถ ภควตา ภาสิตตฺตา ฯ ย หิ ภควตา
ภาสิต ต อวิปรีตตฺถ ปรมตฺถ ยถาต สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ (๓) ตถา
นิพฺพานสทฺโท กตฺถจิ วิสเย ยถาภูตปรมตฺถวิสโย อุปจารมตฺตวุตฺติสพฺภาวโต เสยฺยถาป สีหสทฺโท ฯ (๔) อถ วา อตฺเถว
ปรมตฺถโต อสงฺขตา ธาตุ อิตร วา ตพฺพิปรีตวินิมุตฺตสภาวตฺต เสยฺยถาป ปวีธาตุ (๕)เวทนา วาติ(๕) เอวมาทีหิ
# ๑. สี. เอวมฺป ปรสภาวาน ฯ ม. เอว ตสภาวาน ฯ
# ๒. สี. นาป ฯ ม. อป ฯ ๓. องฺ. ติก. ๒๐/๕๗๖/๓๖๘ ฯ
# ๔. สี. สมยสทฺโท ฯ ๕. ม. เวทนาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา หนา ๖๐๐
นเยหิ ยุตฺติโตป อสงฺขตาย ธาตุยา ปรมตฺถโต อตฺถิภาโว
เวทิตพฺโพ ฯ
ตติยสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
จตุตฺถนิพฺพานปฏิสยุตฺตสุตฺตวณฺณนา
จตุตฺเถ อถ โข ภควา เอตมฺถ วิทิตฺวาติ ตทา
กิร ภควตา อเนกปริยาเยน สนฺทสฺสนาทิวเสน นิพฺพานปฏิสยุตฺตาย ธมฺมเทสนาย กตาย เตส ภิกฺขูน เอตทโหสิ
อย ตาว ภควตา อมตมหานิพฺพานธาตุยา อเนกาการโวการ
อานิสส ทีเปนฺเตน (๑) อนฺสาธารโณ อนุภาโว ปกาสิโต
อธิคมุปาโย ปนสฺสา น ภาสิโต กถ นุ โข ปฏิปชฺชนฺเตหิ
อเมฺหหิ อย อธิคนฺตพฺพาติ ฯ อถ ภควา เตส ภิกขฺ ูน เอต
ยถาวุตฺตปริวิตกฺกสงฺขาต อตฺถ สพฺพาการโต วิทิตวฺ า ฯ อิม
อุทานนฺติ ตณฺหาวเสน กตฺถจิ อนิสสฺ ิตสฺส ปสฺสทฺธกายจิตฺตสฺส
วีถิปฏิปนฺนวิปสฺสนสฺส อริยมคฺเคน อนวเสสโต ตณฺหาปหาเนน
นิพฺพานาธิคมวิภาวน อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ นิสฺสิตสฺส จลิตนฺติ รูปาทิสงฺขาเร ตณฺหาทิฏีหิ
นิสฺสิตสฺส จลิต เอต มม เอโส เม อตฺตาติ (๒)ตณฺหาทิฏิวิปฺผนฺทิต โหติ ฯ อปฺปหีนตณฺหาทิฏิกสฺส หิ ปุคฺคลสฺส
# ๑. ม. ทสฺเสนฺเตน ฯ ๒. ม. มู. ๑๒/๒๘๑/๒๗๒ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ จตุตฺถนิพฺพานปฏิสยุตฺตสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๐๑
สุขาทีสุ อุปฺปนฺเนสุ ตานิ อภิภุยฺย วิหริตุ อสกฺโกนฺตสฺส
มม เวทนา อห เวทิยามีติอาทินา ตณฺหาทิฏิคฺคาหวเสน
กุสลปฺปวตฺติโต จิตฺตสนฺตานสฺส จลน กมฺปน อวกฺขลิต วา
โหตีติ อตฺโถ ฯ อนิสฺสติ สฺส จลิต นตฺถีติ โย ปน วิสุทฺธ-ิ
ปฏิปท ปฏิปชฺชนฺโต สมถวิปสฺสนาหิ ตณฺหาทิฏิโย วิกฺขมฺเภตฺวา
อนิจฺจาทิวเสน สงฺขาเร สมฺมสนฺโต วิหรติ ตสฺส ต อนิสฺสิตสฺส
ยถาวุตฺต จลิต อวกฺขลิต วิปฺผนฺทิต วา นตฺถิ การณสฺส
สุวิกฺขมฺภิตตฺตา ฯ
จลิเต อสตีติ ยถาวุตฺเต จลิเต อสติ ยถา ตณฺหาทิฏิคฺคาหา นปฺปวตฺตนฺติ ตถา วีถิปฏิปนฺนาย วิปสฺสนาย
ต อุสฺสุกฺกาเปนฺตสฺส ฯ (๑) ปสฺสทฺธตี ิ วิปสฺสนาจิตฺตสหชาตาน
กายจิตฺตาน สารมฺภกรกิเลสวูปสมินี ทุวิธาป ปสฺสทฺธิ โหติ ฯ
ปสฺสทฺธิยา สติ นติ น โหตีติ ปุพฺเพนาปร วิเสสยุตฺตาย
ปสฺสทฺธิยา สติ อนวชฺชสุขาธิฏาน สมาธึ วฑฺเฒตฺวา ต
ปฺาย สมวายกรเณน สมถวิปสฺสน ยุคนทฺธ โยเชตฺวา
มคฺคปรมฺปราย กิเลเส เขเปนฺตสฺส กามภวาทีสุ นมนโต นตีติ
ลทฺธนามา ตณฺหา อรหตฺตมคฺคกฺขเณ อนวเสสโต น โหติ
อนุปฺปตฺติธมฺมต อาปาทิตตฺตา น อุปฺปชฺชตีติ อตฺโถ ฯ
นติยา อสตีติ อรหตฺตมคฺเคน ตณฺหาย สุปหีนตฺตา
# ๑. ม. อุสสฺ ุกฺกนฺตสฺส ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา หนา ๖๐๒
ภวาทิอตฺถาย อาลยนิกนฺติปริยุฏาเน อสติ ฯ อาคติคติ น
โหตีติ ปฏิสนฺธิวเสน อิธ อาคติ อาคมน จุติวเสน คติ
อิโต ปรโลกคมน เปจฺจภาโว น โหติ นปฺปวตฺตติ ฯ อาคติคติยา อสตีติ วุตฺตนเยน อาคติยา จ คติยา จ อสติ ฯ
จุตูปปาโต น โหตีติ อปราปร จวนุปปชฺชน น โหติ
นปฺปวตฺตติ ฯ อสติ หิ กิเลสวฏเฏ กมฺมวฏฏ ปจฺฉินฺนเมว
ปจฺฉินฺเน จ ตสฺมึ กุโต วิปากวฏฏสฺส สมภโว ฯ เตเนวาห (๑)
จุตูปปาเต อสติ เนวิธ น หุรนฺติอาทิ ฯ ตตฺถ ย วตฺตพฺพ
ต เหฏา พาหิยสุตฺเต วิตฺถารโต วุตตฺ เมว ฯ ตสฺมา ตตฺถ
วุตฺตนเยเนว อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
อิติ ภควา อิธาป เตส ภิกฺขูน อนวเสสโต วฏฏทุกฺขวูปสมเหตุภูต อมตมหานิพฺพานสฺส อานุภาว สมฺมาปฏิปตฺติยา
ปกาเสสิ ฯ
จตุตฺถสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. เตนาห ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๖๐๓
จุนฺทสุตฺตวณฺณนา
ปฺจเม มลฺเลสูติ เอวนามเก ชนปเท ฯ มหตา
ภิกฺขุสงฺเฆนาติ คุณมหตฺตสงฺขฺยามหตฺเตหิ มหตา ฯ โส หิ
ภิกฺขุสงฺโฆ สีลาทิคุณวิเสสโยเคนาป มหา ตตฺถ สพฺพปจฺฉิมกสฺส โสตาปนฺนภาวโต สงฺขฺยามหตฺเตนป มหา อปริจฺฉินฺนคณนตฺตา ฯ อายุสงฺขาโรสฺสชฺชนโต ปฏาย หิ อาคตาคตา
ภิกฺขู น ปกฺกมึสุ ฯ จุนฺทสฺสาติ เอวนามกสฺส ฯ กมฺมารปุตฺตสฺสาติ สุวณฺณการปุตฺตสฺส โส กิร อฑฺโฒ มหากุฏมฺพิโก
ภควโต ปมทสฺสเนเนว โสตาปนฺโน หุตฺวา อตฺตโน อมฺพวเน
สตฺถุ วสนานุจฺฉวิก คนฺธกุฏึ ภิกฺขุสฆสฺส จ รตฺติฏานทิวาฏานอุปฏานสาลากุฏิมณฺฑปจงฺกมนาทิเก จ สมฺปาเทตฺวา
ปาการปริกฺขิตฺต ทฺวารโกฏกยุตฺต วิหาร กตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส
สฆสฺส นิยฺยาเทสิ ฯ ต สนฺธาย วุตฺต ตตฺร สุท ภควา
ปาวาย วิหรติ จุนฺทสฺส กมฺมารปุตฺตสฺส อมฺพวเนติ
ปฏิยาทาเปตฺวาติ สมฺปาเทตฺวา ฯ (๑)ปจาเปตฺวาติ อตฺโถ(๑) ฯ
สูกรมทฺทวนฺติ สูกรสฺส มุทุสินิทฺธ ปวตฺตมสนฺติ มหาอฏกถาย
วุตฺต ฯ เกจิ ปน สูกรมทฺทวนฺติ น สูกรมส สูกเรหิ มทฺทิตวสกฬีโรติ วทนฺติ ฯ อฺเ สูกเรหิ มทฺทิตปฺปเทเส ชาต
อหิฉตฺตกนฺติ ฯ อปเร ปน สูกรมทฺทวนาม เอก รสายตนนฺติ
# ๑. ม. อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ จุนฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๐๔
ภณึสุ ฯ ต หิ จุนฺโท กมฺมารปุตฺโต อชฺช ภควา
ปรินิพฺพายิสฺสตีติ สุตฺวา อปฺเปวนาม น ปริภฺุชิตฺวา จิรตร
ติฏเยฺยาติ สตฺถุ จิรชีวิตุกมฺยตาย อทาสีติ วทนฺติ ฯ
เตน ม ปริวิสาติ เตน ม โภเชหิ ฯ กสฺมา ภควา
เอวมาห ปรานุทฺทยตาย ฯ ตฺจ การณ ปาฬิย วุตฺตเมว ฯ
เตน อภิหฏภิกฺขาย ปเรส อปริโภคารเห(๑) จ ตถา วตฺตุ
วฏฏตีติ ทสฺสิต โหติ ฯ ตสฺมึ กิร สูกรมทฺทเว ทฺวิสหสฺสทีปปริวาเรสุ จตูสุ มหาทีเปสุ เทวตา โอช ปกฺขปิ สุ ฯ
ตสฺมา ต อฺโ โกจิ สมฺมา ชีราเปตุ น สกฺโกติ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา ปรูปวาทโมจนตฺถ นาหนฺต จุนฺท
ปสฺสมีติอาทินา สีหนาท นทิ ฯ เย หิ ปเร อุปวเทยฺยย
อตฺตนา ปริภุตฺตาวเสส เนว ภิกฺขูน น อฺเส มนุสฺสาน
อทาสิ อาวาเฏ นิขณาเปตฺวา วินาเสสีติ เตส วจโนกาโส
มา โหตูติ ปรูปวาทโมจนตฺถ สีหนาท นทิ ฯ
ตตฺถ สเทวเกติอาทีสุ สห เทเวหีติ สเทวโก สห
มาเรนาติ สมารโก สห พฺรหฺมุนาติ สพฺรหฺมโก สห สมณพฺราหฺมเณหีติ สสฺสมณพฺราหฺมณี ปชาตตฺตา ปชา สห
เทวมนุสฺเสหีติ สเทวมนุสฺสา ฯ ตสฺมึ สเทวเก โลเก ฯเปฯ สเทวมนุสฺสาย ฯ ตตฺถ สเทวกวจเนน ปฺจกามาวจรเทวคฺคหณ ฯ
# ๑. ม. อปริโภคารหโต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ จุนฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๐๕
สมารกวจเนน ฉฏกามาวจรเทวคฺคหณ สพฺรหฺมวจเนน
พฺรหฺมกายิกาทิพฺรหฺมคฺคหณ สสฺสมณพฺราหฺมณีวจเนน สาสนสฺส
ปจฺจตฺถิกปจฺจามิตฺตสมณพฺราหฺมณคฺคหณ สมิตปาปพาหิตปาปสมณพฺราหฺมณคฺคหณฺจ ปชาวจเนน สตฺตโลกคฺคหณ ฯ
สเทวมนุสฺสวจเนน สมฺมุติเทวอวเสสมนุสฺสคฺคหณ ฯ เอวเมตฺถ
ตีหิ ปเทหิ โอกาสโลกวเสน ทฺวีหิ ปชาวเสน สตฺตโลโก คหิโตติ
เวทิตพฺโพ ฯ อปเร นโย สเทวกวจเนน อรูปาวจรเทวโลโก
คหิโต สมารกวจเนน ฉกามาวจรเทวโลโก สพฺรหฺมกวจเนน
รูป พฺรหฺมโลโก ฯ สสฺสมณพฺราหฺมณวจเนน(๑) จตุปริสวเสน
สมฺมุติเทเวหิ สห มนุสฺสโลโก อวเสสสตฺตโลโก วา คหิโตติ
เวทิตพฺโพ ฯ
ภุตฺตาวิสฺสาติ ภุตฺตวโต ฯ ขโรติ ผรุโส ฯ อาพาโธติ
วิสภาคโรโค ฯ พาฬฺหาติ (๒) พลวติโย ฯ มารณนฺติกาติ มรณนฺตา
มรณสมีปปาปนสมตฺถา ฯ สโต สมฺปชาโน อธิวาเสสีติ(๓) สตึ
อุปฏิต กตฺวา าเณน ปริจฺฉินฺทิตฺวา อธิวาเสสิ ฯ
อวิหฺมาโนติ เวทนานุวตฺตนวเสน อสลฺลกฺขิตธมฺโม วิย
อปราปร ปริวตฺตน อกโรนฺโต อปฬยิ มาโน อทุกฺขิยมาโน วิย
อธิวาเสสิ(๔) ฯ ภควโต หิ วุฬุวคามเกเยว ตา เวทนา อุปฺปนฺนา
# ๑. ม. ...พฺราหฺมณวจเนน ฯ ๒. ม. ปพาฬฺหาติ ฯ
# ๓. ม. อธิวาเสสีติ ฯ ๔. ม. อธิวาเสสิ ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 606

*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา หนา ๖๐๖
สมาปตฺติพเลน ปน วิกขฺ มฺภิตา ยาว ปรินิพฺพานทิวสา น
อุปฺปชฺชึสุ ทิวเส ทิวเส สมาปตฺตีหิ ปฏิปณามนโต ฯ ตทิวส
ปน ปรินิพพฺ ายิตุกาโม โกฏิสหสฺสหตฺถีน พล ธาเรนฺตาน
วชิรสงฺฆาตสมานกายาน อปริมิตกาล อุปจิตปฺุสมฺภารานมฺป
ภเว สติ เอวรูปา เวทนา ปวตฺตนฺติ กิมงฺค ปน อฺเสนฺติ
สตฺตาน สเวคชนนตฺถ สมาปตฺตึ น สมาปชฺชิ เตน เวทนา
ขรา วตฺตึสุ ฯ อายามาติ เอหิ ยาม ฯ จุนฺทสฺส ภตฺต
ภฺุชิตฺวาติอาทิกา อปรภาเค ธมฺมสงฺคาหเกหิ ปตา คาถา ฯ
ภุตฺตสฺส จ สูกรมทฺทเวนาติ ภุตฺตสฺส อุทปาทิ น ปน
ภุตฺตปจฺจยา ฯ ยทิ หิ อภุตฺตสฺส อุปฺปชฺชิสฺสา อติขโร อภวิสฺสา
สินิทฺธโภชน ปน ภุตฺตตฺตา ตนุกา เวทนา อโหสิ เตเนว
ปทสา คนฺตุ อสกฺขิ ฯ เอเตน ยฺวาย ยสฺส ต ปริภตุ ฺต
สมฺมา ปริณาม คจฺเฉยฺย อฺตฺร ตถาคตสฺสาติ(๑) สีหนาโท
นทิโต ตสฺส สาตฺถกตา ฯ ทสฺสิตา ฯ พุทฺธาน หิ อฏาเน
คชฺชิต นาม นตฺถิ ฯ ยสฺมา ต ปริภุตฺต ภควโต น กิฺจิ
วิการ อุปาเทสิ กมฺเมน ปน ลทฺโธกาเสน อุปฺปาทิยมาน
วิการ อปฺปมตฺตตาย อุปสเมนฺต(๒) สรีเร พล อุปฺปาเทสิ เยน(๓)
ยถา วกฺขมาน ติวิธ ปโยชน สมฺปาเทสิ ตสฺมา สมฺมเทว ต
ปริณาม คต มารณนฺติกตฺตา ปน เวทนาน อวิฺาต อปากฏ
# ๑. สี. ตถาคเตนาติ ฯ ๒. ม. อุปสเมนฺโต ฯ ๓. สี. เตน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ จุนฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๐๗
อโหสีติ ฯ วิริจฺจมาโนติ อภิณฺหปวตฺตโลหิตวิเรจโนว สมาโน ฯ
อโวจาติ อตฺตนา อิจฺฉิตฏาเน ปรินพิ ฺพานตฺถาย เอวมาห ฯ
กสฺมา ปน ภควา เอว โรเค อุปฺปนฺเน กุสนิ าร อคมาสิ
กึ อฺตฺถ น สกฺกา ปรินิพฺพายิตุนฺติ ปรินิพฺพายิตุ นาม
น กตฺถจิ น สกฺกา เอว ปน จินฺเตสิ มยิ กุสินาร
คเต มหาสุทสฺสนสุตฺตเทสนาย (๑) อฏุปฺปตฺติ ภวิสฺสติ ตาย
ยา เทวโลเก อนุภวิตพฺพสทิสา สมฺปตฺติ มนุสฺสโลเก มยา
อนุภูตา ต ทฺวีหิ ภาณวาเรหิ ปฏิมณฺเฑตฺวา เทเสสฺสามิ ต
สุตฺวา พหู ชนา กุสล กตฺตพฺพ มฺิสฺสนฺติ ฯ สุภทฺโทป
ตตฺถ ม อุปสงฺกมิตฺวา ปฺห ปุจฺฉิตฺวา วิสฺสชฺชนปริโยสาเน
สรเณสุ ปติฏาย ปพฺพชิตฺวา ลทฺธปู สมฺปโท กมฺมฏาน
ภาเวตฺวา มยิ ธรนฺเตเยว อรหตฺต ปตฺวา ปจฺฉิมสาวโก นาม
ภวิสฺสติ อฺตฺถ มยิ ปรินิพฺพุเต ธาตุนิมิตฺต มหากลโห
ภวิสฺสติ โลหิต นที วิย สนฺทิสฺสติ(๒) ฯ กุสินาราย ปน
ปรินิพฺพุเต โทณพฺราหฺมโณ ต วิวาท วูปสเมตฺวา ธาตุโย
วิภชิตฺวา ทสฺสตีติ อิมานิ ตีณิ การณานิ ปสฺสนฺโต ภควา
มหตา อุสฺสาเหน กุสินาร อคมาสิ ฯ
อิงฺฆาติ โจทนตฺเถ นิปาโต ฯ กิลนฺโตสฺมีติ ปริสฺสนฺโตอสฺมิ ฯ
เตน ยถาวุตฺตเวทนาน พลวภาวเมว ทสฺเสติ ฯ ภควา หิ
# ๑. ที. มหา. ๑๐/๑๖๓/๑๙๖ ฯ ๒. ม. สนฺทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา หนา ๖๐๘
อตฺตโน อานุภาเวน ตทา ปทสา อคมาสิ อฺเส ปน
ยถา ปทุทฺธารมฺป กาตุ น สกฺกา ตถา เวทนา ติขิณา
ขรา กฏกา วตฺตึสุ ฯ เตเนวาห นิสีทิสฺสามีติ ฯ
อิทานีติ อธุนา ฯ ลุฬิตนฺติ มทฺทติ  วิย อากุล ฯ อาวิลนฺติ
อาลุล ฯ อจฺโฉทกาติ ตนุปสนฺนสลิลา ฯ สาโตทกาติ มธุรโตยา ฯ
สีโตทกาติ สีตลชลา ฯ เสโตทกาติ นิกฺกทฺทมา ฯ อุทกฺหิ
สภาวโต เสตวณฺณ ภูมิวเสน กทฺทมาวิลตาย จ อฺาทิส
โหติ กกุธาป (๑) นที วิมลวาลิกา(๒) สโมกิณณ
ฺ า เสตวณฺณา
สนฺทติ ฯ เตน วุตฺต เสโตทกาติ ฯ สุปติตฺถาติ สุนฺทรติฏา ฯ
รมณียาติ มโนหรภูมิภาคตาย รมิตพฺพา ยถาวุตฺตอุทกสมฺปตฺติยา
จ มโนรมา ฯ
กิลนฺโตสฺมิ จุนฺท (๓) นิปชฺชิสสฺ ามีติ ตถาคตสฺส หิ
กาฬากฺจ คงฺเคยฺย ปณฺฑร ตมฺพปงฺคล
คนฺธมงฺคลเหมฺจ อุโปสถฉทฺทนฺติเม ทสาติ
เอว วุตฺเตสุ ทสสุ หตฺถิกเุ ลสุ กาฬาวกสงฺขาตาน ย ทสนฺน
ปกติหตฺถีน พล ต เอกสฺส คงฺเคยฺยสฺสาติ เอว ทสคุณิตาย
คณนาย ปกติหตฺถีน โกฏิสหสฺสพลปฺปมาณ สรีรพล ฯ ต
สพฺพมฺป ตทิวส (๔) ปจฺฉาภตฺตโต ปฏาย จงฺควาเร (๕) ปกฺขิตฺต# ๑. สี. กุกฏุ าป ฯ ๒. ม. วิมลวาลิกา ฯ ๓. ม.จุนฺทก ฯ
# เอวมุปริป ฯ ๔. ม. ตสฺมึ ทิวเส ฯ ๕. สี. ม. จงฺควาเร ฯ
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*เลมที่ ๑๙ จุนฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๐๙
อุทก วิย ปริกฺขย คต ฯ ปาวาย ติคาวุเต (๑) กุสนิ ารา ฯ
เอตสฺมึ อนฺตเร ปฺจวีสติยา าเนสุ นิสีทิตฺวา มหนฺต อุสฺสาห
กตฺวา อาคจฺฉนฺโต สูริยตฺถงฺคมนเวลาย ภควา กุสินาร
ปาปุณีติ เอว โรโค นาม สพฺพ อาโรคฺย มทฺทนฺโต อาคจฺฉตีติ
อิมตฺถ ทสฺเสนฺโต สเทวกสฺส โลกสฺส สเวคกร วาจ ภาสนฺโต
กิลนฺโตสฺมิ จุนฺท นิปชฺชสิ ฺสามีติ อาห ฯ
สีหเสยฺยนฺติ เอตฺถ กามโภคีเสยฺยา เปตเสยฺยา ตถาคตเสยฺยา สีหเสยฺยาติ จตสฺโส เสยฺยา ฯ ตตฺถ เยภุยฺเยน
ภิกฺขเว กามโภคี วาเมน ปสฺเสน เสยฺย กปฺเปนฺตีติ (๒) อย
กามโภคีเสยฺยา ฯ เยภุยฺเยน ภิกฺขเว เปตา อุตฺตานา เสนฺตีติ (๓)
อย เปตเสยฺยา ฯ จตุตฺถชฺฌาน ตถาคตเสยฺยา ฯ สีโห ภิกฺขเว
มิคราชา ทกฺขิเณน ปสฺเสน เสยฺย กปฺเปตีติ อย สีหเสยฺยา ฯ
อย หิ เตชุสสฺ ทอิริยาปถตฺตา อุตฺตมเสยฺยา นาม ฯ เตน วุตฺต
ทกฺขิเณน ปสฺเสน สีหเสยฺย กปฺเปสีติ ฯ ปาเท ปาทนฺติ
ทกฺขิณปาเท วามปาท ฯ อจฺจาธายาติ อติอาธาย โคปฺผก
อติกฺกมฺม เปตฺวา ฯ โคปฺผเกน หิ โคปฺผเก ฯ ชาณุนา ชาณุมฺหิ
สงฺฆฏฏิยมาเน อภิณฺห เวทนา อุปฺปชฺชนฺติ เสยฺยา ผาสุกา
น โหติ ฯ ยถา ปน น สงฺฆฏเฏติ เอว อติกฺกมฺม ปเต
# ๑. สี. ม. ติคาวุเต ฯ ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔๖/๓๓๑ ฯ
# ม. กปฺเปนฺตีติ ฯ ๓. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔๖/๓๓๑ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา หนา ๖๑๐
เวทนา นุปฺปชฺชนฺติ เสยฺยา ผาสุกา โหติ ฯ ตสฺมา เอว
นิปชฺชิ ฯ
คนฺตฺวา พุทฺโธติ อิมา คาถา อปรภาเค ธมฺมสงฺคาหเกหิ ปตา ฯ ตตฺถ นทิกนฺติ นทึ ฯ อปฺปฏิโมธ โลเกติ
อปฺปฏิโม อิธ อิมสฺมึ สเทวเก โลเก ฯ นฺหาตฺวา [๑] ปวิตฺวา
จุทตารีติ คตฺตาน สีติกรณวเสน นฺหาตฺวา จ ปานีย ปวิตฺวา
จ นทิโต อุตฺตริ ฯ ตทา กิร ภควติ นฺหายนฺเต อนฺโตนทิย
มจฺฉกจฺฉปา อุทก อุโภสุ ตีเรสุ วนสณฺโฑ สพฺโพ จ โส
ภูมิภาโคติ สพฺพ สุวณฺณวณฺณเมว อโหสิ ฯ ปุรกฺขโตติ คุณวิสิฏสตฺตุตฺตมครุภาวโต สเทวเกน โลเกน ปูชาสมฺมานวเสน
ปุรกฺขโต ฯ ภิกฺขุคณสฺส มชฺเฌติ ภิกขฺ ุสฆสฺส มชฺเฌ ฯ ตทา
ภิกฺขู ภควโต เวทนาน อธิมตฺตต (๒) วิทิตฺวา อาสนฺนา หุตฺวา
สมนฺตโต ปริวาเรตฺวาว คจฺฉนฺติ ฯ สตฺถาติ ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺเถหิ สตฺตาน อนุสาสนโต สตฺถา ฯ ปวตฺตา
ภควา อิธ ธมฺเมติ ภาคฺยวนฺตตาทีหิ ภควา อิธ สีลาทิสาสนธมฺเม ปวตฺตา ธมฺเม วา จตุราสีติธมฺมกฺขนฺธสหสฺสานิ
วา(๓) ปวตฺตา ปวตฺเตตา ฯ อมฺพวนนฺติ ตสฺสา เอว นทิยา ตีเร
อมฺพวน ฯ อามนฺตยิ จุนฺทกนฺติ ตสฺมึ กิร ขเณ อายสฺมา
อานนฺโท อุทกสาฏิก ปเฬนฺโต โอหียิ จุนฺทกตฺเถโร สมีเป
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ม. อธิมตฺตภาว ฯ ๓. ม. วาสทฺโท น ทิสสฺ ติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ จุนฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๑๑
อโหสิ ฯ ตสฺมา ต ภควา อามนฺตยิ ฯ ปมุเข นิสีทีติ วตฺตสีเสน
สตฺถุ ปุรโต นิสีทิ ฯ กินนฺ ุโข สตฺถา อาณาเปตีติ ฯ
เอตฺตาวตา ธมฺมภณฺฑาคาริโก อนุปฺปตฺโต ฯ เอว อนุปฺปตฺต
อถ โข ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ ฯ
อุปทเหยฺยาติ(๑) อุปฺปาเทยฺย วิปฺปฏิสารสฺส อุปฺปาทโก
โกจิ ปุริโส สิยา อป ภเวยฺย ฯ อลาภาติ เย อฺเสิ ทาน
ททนฺตาน ทานานิสสสงฺขาตา ลาภา โหนฺติ เต อลาภา ฯ
ทุลฺลทฺธนฺติ ปฺุวิเสเสน ลทฺธมฺป มนุสฺสตฺต ทุลฺลทฺธ ฯ ยสฺส
เตติ ยสฺส ตว ฯ อุตฺตณฺฑุล วา อติกิลินฺน วา โก วา
ต ชานาติ กีทิสมฺป ปจฺฉิม ปณฺฑปาต ภฺุชิตฺวา ตถาคโต
ปรินิพฺพุโต อทฺธา เต(๒) ย วา ต วา ทินฺน ภวิสฺสตีติ ฯ
ลาภาติ ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกทานานิสสสงฺขาตา ลาภา ฯ
สุลทฺธนฺติ ตุยฺห มนุสฺสตฺต สุลทฺธ ฯ สมฺมุขาติ สมฺมุขโต น
อนุสฺสเวน น ปรมฺปรายาติ อตฺโถ ฯ เมตนฺติ เม เอต
มยา เอต ฯ เทฺวเมติ เทฺว อิเม ฯ สมปฺผลาติ(๓) สพฺพากาเรน
สมานผลา ฯ
นนุ จ ย สุชาตาย ทินฺน ปณฺฑปาต ภฺุชิตฺวา
ตถาคโต อภิสมฺพุทฺโธ ต กิเลสาน อปฺปหีนกาเล ทาน (๑)
อิท ปน จุนฺทสฺส ทาน ขีณาสวกาเล กสฺมา เอตานิ
# ๑. ม. อุปทเหยฺยาติ ฯ ๒. ม. เตน ฯ ๓. ม. สมสมผลาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา หนา ๖๑๒
สมปฺผลานิ(๑) ฯ ปรินิพพฺ านสมตาย สมาปตฺติสมตาย อนุสฺสรณสมตาย จ ฯ ภควา หิ สุชาตาย ทินฺน ปณฺฑปาต ภฺุชิตฺวา
สอุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพุโต จุนฺเทน ทินฺน
ภฺุชิตฺวา อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพพฺ ุโตติ เอว
ปรินิพฺพานสมตายป สมผลานิ ฯ อภิสมฺพุชฺฌนทิวเส จ
อคฺคมคฺคสฺส เหตุภูตา จตุวีสติโกฏิสตสหสฺสสงฺขา สมาปตฺติโย
สมาปชฺชิ ปรินิพฺพานทิวเสป สพฺพา ตา สมาปชฺชิ ฯ เอว
สมาปตฺติสมตายป สมผลานิ ฯ วุตฺตเฺหต ภควตา
ยสฺส [๒] เจต ปณฺฑปาต ปริภฺุชิตฺวา [๓] อนุตฺตร อปฺปมาณ
เจโตสมาธึ อุปสมฺปชฺช วิหรติ อปฺปมาโณ ตสฺส ปฺุาภิสนฺโท กุสลาภิสนฺโทติอาทิ ฯ (๔)
สุชาตา จ อปรภาเค อสฺโสสิ น กิร สา รุกขฺ เทวตา
โพธิสตฺโต กิร โส (๕) ต กิร ปณฑ
ฺ ปาต ปริภฺุชิตฺวา อนุตฺตร
สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธ สตฺตสตฺตาห กิรสฺส เตน ยาปนา
อโหสีติ ฯ ตสฺสา อิท สุตฺวา ลาภา วต เมติ อนุสฺสรนฺติยา
พลวปติโสมนสฺส อุทปาทิ ฯ จุนฺทสฺสาป อปรภาเค อวสานปณฺฑปาโต กิร มยา ทินโฺ น ธมฺมสีส กิร มยา คหิต
มยฺห กิร ปณฺฑปาต ปริภฺุชิตฺวา สตฺถา อตฺตนา จิรกาลาภิ# ๑. ม. สมผลานีติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เจตนฺติ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร อนุตฺตรนฺติ ทิสสฺ ติ ฯ
# ๔. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๕๑/๗๑ ฯ ๕. ม. กิเรส ฯ
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*เลมที่ ๑๙ จุนฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๑๓
ปตฺถิตาย (๑) อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพุโตติ สุตฺวา
ลาภา วต เมติ อนุสฺสรโต พลวปติโสมนสฺส อุทปาทิ ฯ
เอว อนุสฺสรณสมตายป สมผลานิ เทฺวป ปณฺฑปาตทานานีติ
เวทิตพฺพานิ ฯ
อายุสวตฺตนิกนฺติ ทีฆายุกสวตฺตนิก ฯ อุปจิตนฺติ ปสุต
อุปฺปาทิต ฯ ยสสวตฺตนิกนฺติ ปริวารสวตฺตนิก ฯ อาธิปเตยฺยสวตฺตนิกนฺติ เสฏภาวสวตฺตนิก ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต ทานสฺส มหปฺผลตฺเจว
สีลาทิคุเณหิ อตฺตโน จ อนุตฺตรทกฺขิเณยฺยภาว อนุปาทาปรินิพฺพานฺจาติ ติวิธมฺป อตฺถ สพฺพาการโต วิทิตฺวา
ตทตฺถทีปน อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ ททโต ปฺุ ปวฑฺฒตีติ ทาน เทนฺตสฺส จิตฺตสมฺปตฺติยา จ ทกฺขิเณยฺยสมฺปตฺติยา จ ทานมย ปฺุ อุปจียติ
มหปฺผลตรฺจ มหานิสสตรฺจ โหตีติ อตฺโถ ฯ อถ วา ททโต
ปฺุ ปวฑฺฒตีติ เทยฺยธมฺม ปริจฺจชนฺโต (๒) ปริจฺจาคเจตนาย
พหุลีกตาย อนุกฺกเมน สพฺพตฺถ อนาปตฺติพหุโล สุวิสุทฺธ สีล
รกฺขิตฺวา สมถวิปสฺสนฺจ ภาเวตุ สกฺโกตีติ ตสฺส ทานาทิวเสน
ติวิธมฺป ปฺุ อภิวฑฺฒตีติ เอวเมตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
สยมโต สีลสยเมน สยเมนฺตสฺส สวเร ิตสฺสาติ
# ๑. สี. จิรกาลาภิสมจิตาย ฯ ๒. สี. ปริจฺจชนฺเตน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา หนา ๖๑๔
อตฺโถ ฯ เวร น จียตีติ ปฺจวิธเวร นปฺปวตฺตติ ฯ
อโทสปฺปธานตฺตา วา อธิสีลสฺส กายวาจาจิตฺเตหิ สยมนฺโต
สุวิสุทฺธสีโล ขนฺติพหุลตาย เกนจิ เวร น กโรติ กุโต
ตสฺส อุปจโย ฯ ตสฺมาสฺส สยมโต สยมนฺตสฺส สยมเหตุ วา
เวร น จียติ ฯ กุสโล จ ชหาติ ปาปกนฺติ กุสโล ปน
าณสมฺปนฺโน สุวิสุทฺธสีเล ปติฏิโต อฏตฺตึสาย อารมฺมเณสุ
อตฺตโน อนุรูป กมฺมฏาน คเหตฺวา อุปจารปฺปนาเภท ฌาน
สมฺปาเทนฺโต ปาปก ลามก กามจฺฉนฺทาทิอกุสล วิกฺขมฺภนวเสน
ชหาติ ปริจฺจชติ ฯ โส ตเมว ฌาน ปาทก กตฺวา สงฺขาเรสุ
ขยวย ปฏเปตฺวา วิปสฺสนาย กมฺม กโรนฺโต วิปสฺสน
อุสฺสุกฺกาเปตฺวา อริยมคฺเคน อนวเสส ปาปก ลามก อกุสล
สมุจฺเฉทวเสน ชหาติ ฯ ราคโทสโมหกฺขยา ส นิพฺพุโตติ(๑) โส
เอว ปาปก ปชหิตฺวา ราคาทีน ขยา อนวเสสกิเลสนิพฺพาเนน
ตโต ปร ขนฺธนิพฺพาเนน จ นิพฺพุโต โหตีติ ฯ เอว ภควา
จุนฺทสฺส จ ทกฺขิณสมฺปตฺตึ อตฺตโน จ ทกฺขิเณยฺยสมฺปตฺตึ นิสฺสาย ปติเวควิสฺสฏ อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ปฺจมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. สนิพฺพุโตติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๖๑๕
ปาฏลิคามิยสุตฺตวณฺณนา
ฉฏเ มคเธสูติ มคธรฏเ ฯ มหตาติ อิธาป คุณมหตฺเตนป
อปริจฺฉินฺนสงฺขฺยตฺตา คณนมหตฺเตนป มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน ฯ
ปาฏลิคาโมติ เอวนามโก มคธรฏเ เอโก คาโม ฯ ตสฺส กิร
คามสฺส มาปนทิวเส คามคฺคหณฏาเน เทฺว ตโย ปาฏลงฺกุรา
ปวิโต อุพฺภิชฺชิตฺวา นิกฺขมึสุ ฯ เตน ต ปาฏลิคาโมเตฺวว
โวหรึสุ ฯ ตทวสรีติ ต ปาฏลิคาม อวสริ อนุปาปุณิ ฯ กทา
ปน ภควา ปาฏลิคาม อนุปาปุณิ เหฏา วุตฺตนเยน สาวตฺถิย
ธมฺมเสนาปติโน เจติย การาเปตฺวา ตโต นิกฺขมิตฺวา ราชคเห
วสนฺโต ตตฺถ อายสฺมโต มหาโมคฺคลฺลานสฺส จ เจติย การาเปตฺวา
ตโต นิกฺขมิตฺวา อมฺพลฏิกาย วสิตฺวา อตุริตจาริกาวเสน
ชนปทจาริก จรนฺโต ตตฺถ ตตฺถ เอกรตฺติวาเสน วสิตฺวา
โลก อนุคฺคณฺหนฺโต อนุกฺกเมน ปาฏลิคาม อนุปาปุณิ ฯ
ปาฏลิคามิยาติ ปาฏลิคามวาสิโน อุปาสกา ฯ เต กิร
ภควโต ปมทสฺสเนน เกจิ สรเณสุ เกจิ สีเลสุ เกจิ สรเณสุ
จ สีเลสุ จ ปติฏิตา ฯ เตน วุตฺต อุปาสกาติ ฯ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมึสูติ ปาฏลิคาเม กิร อชาตสตฺตุโนข ลิจฺฉวิราชูนฺจ
มนุสฺสา กาเลน กาล คนฺตฺวา เคหสามิเก เคหโต นีหริตฺวา
มาสมฺป อฑฺฒมาสมฺป วสนฺติ ฯ เตน ปาฏลิคามวาสิโน มนุสสฺ า
นิจฺจุปทฺทุตา เอเตสฺเจว อาคตกาเล วสนฏาน ภวิสฺสตีติ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา หนา ๖๑๖
เอกปสฺเส อิสฺสราน ภณฺฑปฏิสามนฏาน เอกปสฺเส วสนฏาน
เอกปสฺเส อาคนฺตุกาน อทฺธิกมนุสฺสาน เอกปสฺเส ทลิทฺทาน
กปณมนุสฺสาน เอกปสฺเส คิลานาน วสนฏาน ภวิสฺสตีติ
สพฺเพส อฺมฺ อฆฏเฏตฺวา วสนปฺปโหนก นครมชฺเฌ
มหตึ สาล(๑) กาเรสส ตสฺสา นาม อาวสถาคารนฺติ ฯ ต
ทิวสฺจ นิฏาน อคมาสิ ฯ เต ตตฺถ คนฺตฺวา หตฺถก(๒)มฺมสุธากมฺมจิตฺตกมฺมาทิวเสน สุปรินิฏิต สุสชฺชิต เทววิมานสทิส ต
ทฺวารโกฏกโต ปฏาย โอโลเกตฺวา อิท อาวสถาคาร อติวิย
มโนรม สสฺสิริก เกน นุ โข ปม ปริภุตฺต อมฺหาก
ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย อสฺสาติ จินฺเตสส ตสฺมึเยว จ ขเณ
ภควา ต คาม อนุปฺปตฺโตติ อสฺโสสส ฯ เตน เต อุปฺปนฺนปติโสมนสฺสา อเมฺหหิ ภควา คนฺตฺวาป อาเนตพฺโพ สิยา
โส ปน สยเมว อมฺหาก วสนฏาน สมฺปตฺโต อชฺช
มย ภควนฺต อิธ วสาเปตฺวา ปม สตฺถาร(๓) ปริภฺุชาเปสฺสาม ตถา ภิกฺขุสงฺฆ ภิกฺขุสงฺเฆ อาคเต เตปฏก พุทฺธวจน
อาคตเมว ภวิสฺสติ สตฺถาร มงฺคล วทาเปสฺสาม ธมฺม
กถาเปสฺสาม ฯ อิติ ตีหิ รตเนหิ ปริภตุ ฺเต ปจฺฉา อมฺหาก
ปเรสฺจ ปริโภโค ภวิสสฺ ติ เอว โน ทีฆรตฺต หิตาย
สุขาย ภวิสฺสตีติ สนฺนิฏ าน กตฺวา เอตทตฺถเมว ภควนฺต
# ๑. ม. มหาสาล ฯ ๒. ม. หตฺถกมฺม... ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 617

*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๑๗
อุปสงฺกมึสุ ฯ ตสฺมา เอวมาหสุ อธิวาเสตุ โน ภนฺเต ภควา
อาวสถาคารนฺติ ฯ
เยน อาวสถาคาร เตนุปสงฺกมึสูติ กิฺจาป ต ต ทิวสเมว
ปรินิฏิตตฺตา เทววิมาน วิย สุสชฺชิต สุปฏิชคฺคิต พุทฺธารห
ปน กตฺวา น ปฺตฺต พุทฺธา นาม อรฺชฺฌาสยา
อรฺารามา อนฺโตคาเม วเสยฺยย วา โน วา ตสฺมา
ภควโต รุจึ ชานิตฺวาว ปฺาเปสฺสามาติ จินฺเตตฺวา เต
ภควนฺต อุปสงฺกมึสุ อิทานิ ภควโต รุจึ ชานิตฺวา ตถา
ปฺาเปตุกามา เยนาวสถาคาร เตนุปสงฺกมึสุ ฯ สพฺพสนฺถรึ
อาวสถาคาร สนฺถริตฺวาติ ยถา สพฺพเมว สนฺถต โหติ เอว
ต สนฺถริตฺวา สพฺพปม ตาว โคมย นาม สพฺพมงฺคเลสุ
วตฺตตีติ สุธาปริกมฺมกตมฺป ภูมึ อลฺลโคมเยน โอปฺุชาเปตฺวา
ปริสุกฺขภาว ตฺวา ยถา อกฺกนฺตฏาเน ปท น ปฺายติ
เอว จตุชฺชาติยคนฺเธหิ ลิมฺเปตฺวา อุปริ นานาวณฺณกฏสารเก
สนฺถริตฺวา เตส อุปริ มหาปฏิกโกชวาทึ กตฺวา หตฺถตฺถรณาทีหิ นานาวณฺเณหิ อตฺถรเณหิ สนฺถริตพฺพยุตฺตก สพฺโพกาส สนฺถราเปสส ฯ เตน วุตฺต สพฺพสนฺถรึ อาวสถาคาร
สนฺถริตฺวาติ ฯ
อาสนาน หิ มชฺฌฏาเน ตาว มงฺคลตฺถมฺภ นิสฺสาย
มหารห พุทธฺ าสน ปฺาเปตฺวา ตตฺถ ย ย มุทุกฺจ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา หนา ๖๑๘
มโนรมฺจ ปจฺจตฺถรณ ต ต ปจฺจตฺถริตฺวา อุภโตโลหิตก
มนฺุทสฺสน อุปธาน อุปทหิตฺวา อุปริ สุวณฺณรชตตารกาวิจิตฺต วิตาน พนฺธิตฺวา คนฺธทามปุปฺผทามาทีหิ(๑)
อลงฺกริตฺวา สมนฺตา ทฺวาทสหตฺเถ าเน ปุปฺผชาล กาเรตฺวา
ตึสหตฺถมตฺตฏาน ปฏสาณิยา ปริกฺขิปาเปตฺวา ปจฺฉิมภิตฺตึ
นิสฺสาย ภิกขฺ ุสฆสฺส ปลฺลงฺกอปสฺสยมฺจปาทีนิ ปฺาเปตฺวา
อุปริ เสตปจฺจตฺถรเณหิ ปจฺจตฺถราเปตฺวา สาลาย ปาจีนปสฺส
อตฺตโน นิสชฺชาโยคฺค กาเรสส ฯ ต สนฺธาย วุตฺต อาสนานิ
ปฺาเปตฺวาติ ฯ
อุทกมณิกนฺติ มหากุจฺฉิก(๒) อุทกจาฏึ ฯ เอว ภควา ภิกขฺ ุสงฺโฆ จ ยถารุจิยา หตฺถปาเท โธวิสฺสนฺติ มุข วิกฺขาเลสฺสนฺตีติ
เตสุ เตสุ าเนสุ มณิวณฺณสฺส อุทกสฺส ปูเรตฺวา วาสตฺถาย
นานาปุปฺผานิ เจว อุทกวาสจุณฺณานิ จ ปกฺขิปตฺวา กทลิปณฺเณหิ ปทหิตฺวา ปติฏาเปสส ฯ เตน วุตฺต อุทกมณิก
ปติฏาเปตฺวาติ ฯ
เตลปฺปทีป อาโรเปตฺวาติ (๓)รชตสุวณฺณาทิมยทณฺฑาสุ
ทณฺฑทีปกาสุ(๓) โยธกรูปวิลาสขจิตรูปกาทีน หตฺเถ ปตสุวณฺณรชตาทิมยกปลฺลิกาสุ เตลปฺปทีป ชาลยิตฺวา ฯ เยน ภควา
# ๑. ม. คนฺธทามปุปฺผทามาทีหิ ฯ ๒. สี. มหากาจมณิก ฯ
# ๓. ม. รชตสุวณฺณาทิมยทณฺฑทีปกาสุ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๑๙
เตนุปสงฺกมึสูติ เอตฺถ ปน เต ปาฏลิคามิยา อุปาสกา น
เกวล อาวสถาคารเมว อถ โข สกลสฺมิมฺป คาเม วีถโิ ย
สชฺชาเปตฺวา ธเช อุสฺสาเปตฺวา เคหทฺวาเรสุ ปุณฺณฆเฏ จ
กทลิโย จ ปาเปตฺวา สกลคาม ทีปมาลาหิ วิปฺปกิณฺณตารก
วิย กตฺวา ขีรปเก ทารเก ขีร ปาเยถ ทหรกุมาเร ลหุ
ลหุ โภเชตฺวา สยาเปถ อุจฺจาสทฺท มา กริตฺถ อชฺเชกรตฺตึ
สตฺถา อนฺโตคาเม วสิสฺสติ พุทฺธา นาม อปฺปสทฺทกามา
โหนฺตีติ เภรึ จราเปตฺวา สย ทณฺฑทีปกา อาทาย เยน
ภควา เตนุปสงฺกมึสุ ฯ
อถ โข ภควา (ปุพฺพณฺหสมย)(๑) นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน เยน อาวสถาคาร เตนุปสงฺกมีติ
ยสฺสทานิ ภนฺเต ภควา กาล มฺตีติ เอว กิร เตหิ
กาเล อาโรจิเต ภควา ลาขารเสน ตินฺตรตฺตโกวิฬารปุปฺผวณฺณ รตฺตทุปฏฏ กตฺตริยา ปทุม กนฺเตนฺโต วิย สวิธาย
ติมณฺฑล ปฏิจฺฉาเทนฺโต นิวาเสตฺวา สุวณฺณปามงฺเคน
ปทุมกลาป ปริกฺขิปนฺโต วิย วิชฺชลุ ตาสสฺสิริก กายพนฺธน
พนฺธิตฺวา รตฺตกมฺพเลน คชกุมฺภ ปริโยนนฺเธนฺโต วิย รตนสตุพฺเพเธ สุวณฺณคฺฆิเก ปวาลชาล ขิปมาโน วิย มหติ
สุวณฺณเจติเย รตฺตกมฺพลกฺจุก ปฏิม
ุ ฺจนฺโต วิย คจฺฉนฺต
# ๑. ปาลิย ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา หนา ๖๒๐
ปุณฺณจนฺท รตฺตวลาหเกน ปฏิจฺฉาเทนฺโต วิย กาฺจนคิริมตฺถเก สุปกฺกลาขารส ปริสิฺจนฺโต วิย จิตฺตกูฏปพฺพตมตฺถก วิชฺชลุ ตาชาเลน ปริกฺขิปนฺโต วิย สกลจกฺกวาฬสิเนรุยุคนฺธรมหาปวึ จาเลตฺวา คหิตนิโครฺธปลฺลวสมานวณฺณ
สุรตฺตวรปสุกูล ปารุปตฺวา วนคหนโต นิกฺขนฺตเกสรสีโห วิย
สมนฺตโต อุทยปพฺพตกูฏโต ปุณฺณจนฺโท วิย พาลสูริโย วิย
จ อตฺตนา นิสินฺนจารุมณฺฑปโต นิกฺขมิ ฯ
อถสฺส กายโต เมฆมุขโต วิชชฺ กุ ลาปา วิย รสฺมิโย
นิกฺขมิตฺวา สุวณฺณรสธาราปริเสกปฺชรปตฺตปุปฺผผลสาขาวิฏเป
วิย สมนฺตโต รุกฺเข กรึสุ ฯ ตาวเทว อตฺตโน อตฺตโน
ปตฺตจีวรมาทาย มหาภิกฺขุสงฺโฆ ภควนฺต ปริวาเรสิ ฯ เต จ
ต ปริวาเรตฺวา ิตา ภิกฺขู เอวรูปา อเหสุ อปฺปจฺฉา สนฺตุฏา
ปวิวิตฺตา อสสฏา อารทฺธวีริยา วตฺตาโร วจนกฺขมา โจทกา
ปาปครหิโน สีลสมฺปนฺนา สมาธิสมฺปนฺนา ปฺาสมฺปนฺนา
วิมุตฺติสมฺปนฺนา วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺนา ฯ เตหิ ปริวาริโต(๑)
ภควา รตฺตกมฺพลปริกฺขิตฺโต วิย สุวณฺณกฺขนฺโธ นกฺขตฺตปริวาริโต วิย ปุณฺณจนฺโท รตฺตปทุมวนสณฺฑมชฺฌคตา วิย
สุวณฺณนาวา ปวาฬเวทิกปริกฺขิตฺโต วิย สุวณฺณปาสาโท
วิโรจิตฺถ ฯ มหากสฺสปปฺปมุขา ปน มหาเถรา เมฆวณฺณ
# ๑. ม. ปริวุโต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๒๑
ปสุกูลจีวร ปารุปตฺวา มณิวมฺมวมฺมิตา วิย มหานาคา
ปริวารยึสุ วนฺตราคา ภินฺนกิเลสา วิชฏิตชฏา ฉินฺนพนฺธนา
กุเล วา คเณ วา อลคฺคา ฯ
อิติ ภควา สย วีตราโค วีตราเคหิ วีตโทโส วีตโทเสหิ
วีตโมโห วีตโมเหหิ นิตตฺ โณฺห นิตฺตเณฺหหิ นิกฺกิเลโส นิกฺกิเลเสหิ
สย พุทฺโธ อนุพุทฺเธหิ ปริวาริโต ปตฺตปริวาริต วิย เกสร
เกสรปริวาริตา วิย กณฺณิกา อฏนาคสหสฺสปริวาริโต วิย
ฉทฺทนฺโต นาคราชา นวุติหสสหสฺสปริวาริโต วิย ธตรฏโ
หสราชา เสนางฺคปริวาริโต วิย จกฺกวตฺติราชา มรุคณปริวาริโต วิย สกฺโก เทวราชา พฺรหฺมคณปริวาริโต วิย
หาริตมหาพฺรหฺมา ตาราคณปริวาริโต วิย ปุณฺณจนฺโท
อนุปเมน พุทฺธเวเสน อปริมาเณน พุทฺธวิลาเสน ปาฏลิคามคามิน มคฺค ปฏิปชฺชิ ฯ
อถสฺส ปุรตฺถิมกายโต สุวณฺณวณฺณา ฆนพุทฺธรสฺมิโย
อุฏหิตฺวา อสีติหตฺถฏาน อคฺคเหสส ตถา ปจฺฉิมกายโต
ทกฺขิณปสฺสโต วามปสฺสโต สุวณฺณวณฺณา ฆนพุทฺธรสฺมิโย
อุฏหิตฺวา อสีติหตฺถฏาน อคฺคเหสส อุปริ เกสนฺตโต ปฏาย
สพฺพเกสาวฏเฏหิ โมรคีวราชวณฺณา อสิตา ฆนพุทฺธรสฺมิโย
อุฏหิตฺวา คคนตเล อสีติหตฺถฏาน อคฺคเหสส เหฏา
ปาทตเลหิ ปวาฬวณฺณา อุฏหิตฺวา ฆนปวิย
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา หนา ๖๒๒
อสีติหตฺถฏาน อคฺคเหสส ทนฺตโต อกฺขีน เสตฏานโต นขาน
มสวิมุตฺตฏานโต (๑) โอทาตา ฆนพุทฺธรสฺมิโย อุฏหิตฺวา
อสีติหตฺถฏาน อคฺคเหสส รตฺตปตวณฺณาน สมฺภินฺนฏานโต
มฺเชฏวณฺณา รสฺมิโย อุฏหิตฺวา อสีติหตฺถฏาน อคฺคเหสุ
สพฺพตฺถกเมว ปภสฺสรา รสฺมิโย อุฏ หึสุ ฯ เอว สมนฺตา
อสีติหตฺถมตฺตฏาน (๒) ฉพฺพณฺณา พุทฺธรสฺมิโย วิชฺโชตมานา
วิปฺผนฺทมานา วิธาวมานา กาฺจนทณฺฑทีปกาหิ(๓) นิจฺฉริตฺวา
อากาส ปกฺขนฺทมานา มหาปทีปชาลา วิย จาตุทฺทีปกมหาเมฆโต นิกฺขนฺตวิชฺชุลตา วิย จ ทิโสทิส ปกฺขนฺทึสุ ฯ
ยาหิ สพฺเพ ทิสาภาคา สุวณฺณจมฺปกปุปฺเผหิ วิกิรยิ มานา วิย
สุวณฺณฆฏโต สุวณฺณรสธาราหิ อาสิฺจิยมานา วิย ปสาริตสุวณฺณปฏปริกฺขิตฺตา วิย เวรมฺภวาเตน สมุทฺธตกึสุกกณิการโกวิฬารปุปผฺ จุณฺณสโมกิณฺณา (๔) วิย จีนปฏจุณฺณสมฺปริรฺชิตา
วิย จ วิโรจึสุ ฯ
ภควโตป อสีติอนุพฺยฺชนพฺยามปฺปภาปริกฺเขปสมุชฺชล
ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณปฏิมณฺฑิต สรีร อพฺภมหิกาทิอุปกฺกิเลสวิมุตฺต สมุชชฺ ลนฺตตารกาวภาสิต วิย คคนตล วิกสิต วิย
ปทุมวน สพฺพปาลิผุลฺโล วิย โยชนสติโก ปาริจฺฉตฺตโก
# ๑. ม. มสวิมุตฺตฏานโต ฯ ๒. ม. อสีติหตฺตฏาน ฯ
# ๓. ม. กาฺจนทณฺฑทีปกาทีหิ ฯ
# ๔. ม. สมุทฺธตกึสุกกณิการโกวิฬารปุปฺผ... ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๒๓
ปฏิปาฏิยา ปตาน ทฺวตฺตึสจนฺทาน ทฺวตฺตึสสูริยาน ทฺวตฺตึสจกฺกวตฺตีน ทฺวตฺตึสเทวราชาน ทฺวตฺตึสมหาพฺรหฺมาน สิริยา สิรึ
อภิภวมาน วิย วิโรจิตฺถ ยถาต ทสหิ ปารมีหิ ทสหิ
อุปปารมีหิ ทสหิ ปรมตฺถปารมีหีติ สมฺมเทว ปริปูริตาหิ สมตึสปารมิตาหิ อลงฺกต กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ จตฺตาริ อสงฺเขฺยยฺยานิ
ทินฺเนน ทาเนน รกฺขิเตน สีเลน กเตน กลฺยาณกมฺเมน เอกสฺมึ
อตฺตภาเว สโมสริตฺวา วิปาก ทาตุ โอกาส อลภมาเนน
สมฺพาธปฺปตฺเตน(๑) วิย นิพฺพตฺติต นาวาสหสฺสภณฺฑ เอก นาว
อาโรปนกาโล วิย สกฏสหสฺสภณฺฑ เอก สกฏ อาโรปนกาโล วิย ปฺจวีสติยา คงฺคาน สมฺภินฺนมุขทฺวาเร(๒) เอกโต
ราสิภูตกาโล วิย อโหสิ ฯ
อิมาย พุทฺธสิริยา โอภาสมานสฺสาป ภควโต ปุรโต
อเนกานิ ทณฺฑทีปกาสหสฺสานิ อุกฺขิปสุ ฯ ตถา ปจฺฉโต วามปสฺเส
ทกฺขิณปสฺเส ชาติกุสุมจมฺปกวนมาลิการตฺตุปฺปลนิลุปฺปลพกุลสินฺธุวาราทิปุปฺผานิ เจว นีลปตาทิวณฺณสุคนฺธจุณฺณานิ จ
จาตุทฺทีปกมหาเมฆวิสฺสฏา สลิลวุฏิโย วิย วิปฺปกิรึสุ ฯ
ปฺจงฺคิกตูริยนิคฺโฆสา เจว(๓) พุทฺธธมฺมสฆคุณปฏิสยุตฺตาถุติโฆโส(๔)
จ สพฺพทิสา ปูรยมานา มุขสมฺภาสา วิย อเหสส ฯ เทวสุปณฺณนาค# ๑. ม. สมฺภาธปฺปตฺต ฯ ๒. ม. สมฺภินฺนมุขทฺวาเร ฯ
# ๓. ม. จ ฯ ๔. ม. ...คุณสยุตฺตา ถุติโฆสา ฯ ๕. ม. มุขสมฺภาสา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา หนา ๖๒๔
ยกฺขคนฺธพฺพมนุสฺสาน อกฺขีนิ อมตปาน วิย ลภึสุ ฯ อิมสฺมึ
ปน าเน ตฺวา ปทสหสฺเสหิ คมนวณฺณ วตฺตุ (๑) วฏฏติ ฯ
ตตฺริท มุขมตฺต
เอว สพฺพงฺคสมฺปนฺโน กมฺปยนฺโต วสุนฺธร
อเหยนฺโต ปาณานิ ยาติ โลกวินายโก ฯ
ทกฺขิณ ปม ปาท อุทฺธรนฺโต นราสโภ
คจฺฉนฺโต สิริสมฺปนฺโน โสภเต ทฺวิปทุตฺตโม(๒) ฯ
คจฺฉโต พุทฺธเสฏสฺส เหฏา ปาทตล มุทุ
สม สมฺผุสเต ภูมึ รชสานุปลิมฺปติ ฯ
นินฺน าน อุนฺนมติ คจฺฉนฺเต โลกนายเก
อุนฺนตฺจ สม โหติ ปวี จ อเจตนา ฯ
ปาสาณา สกฺขรา เจว กถลา ขาณุกณฺฏกา
สพฺเพ มคฺคา วิวชฺชนฺติ คจฺฉนฺเต โลกนายเก ฯ
นาติทูเร อุทฺธรติ นาจฺจาสนฺเน จ ปกฺขิป(๓)
อฆฏฏยนฺโต นิยฺยาติ อุโภ ชาณู จ โคปฺผเก ฯ
นาติสีฆ ปกฺกมติ สมฺปนฺนจรโณ มุนิ
น จาป สณิก ยาติ คจฺฉมาโน สมาหิโต ฯ
อุทฺธ อโธ จ ติริยฺจ(๔) ทิสฺจ วิทิส ตถา
น เปกฺขมาโน โส ยาติ ยุคมตฺตวเปกฺขติ ฯ (๕)
# ๑. สี. กตฺตุ ฯ ๒. ม. ทฺวิปทุตฺตโม ฯ ๓. ม. นจฺจาสนฺเน จ
# นิกฺขิป ฯ ๔. ม. ติริย ฯ ๕. ม. ยุคมตฺตวเปกฺขติ ฯ

ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาที่ 625

*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๒๕
นาควิกฺกนฺตจาโร โส คมเน โสภเต ชิโน
จารุ คจฺฉติ โลกคฺโค หาสยนฺโต สเทวเก ฯ
อุสภราชาว โสภนฺโต จารุจารีว เกสรี
โตสยนฺโต พหู สตฺเต คามเสฏ(๑) อุปาคมีติ ฯ
วณฺณกาโล นามาย(๒) กิเรส ฯ เอววิเธสุ กาเลสุ ภควโต สรีรวณฺเณ วา คุณวณฺเณ วา ธมฺมกถิกสฺส ถาโมเยว ปมาณ
จุณฺณิยปเทหิ คาถาพนฺเธหิ ยตฺตก สกฺโกติ ตตฺตก วตฺตพฺพ ฯ
ทุกฺกถิตนฺติ วา อติตฺเถน ปกฺขนฺโนติ(๓) วา น วตฺตพฺโพ
อปริมาณวณฺณา หิ พุทฺธา ภควนฺโต เตส พุทฺธาป อนวเสสโต
วณฺณ วตฺตุ อสมตฺถา ฯ สกลมฺป หิ กปฺป วณฺเณนฺตา
ปริโยสาเปตุ น สกฺโกนฺติ ปเคว อิตรา ปชาติ ฯ อิมินา
สิริวิลาเสน อลงฺกตปฏิยตฺโต(๔) ปาฏลิคาม[๕] ปาวิสิ ปวิสิตฺวา ภควา
ปสนฺนจิตฺเตน ชเนน ปุปฺผคนฺธธูมวาสจุณฺณาทีหิ ปูชิยมาโน
อาวสถาคาร ปาวิสิ ฯ เตน วุตฺต อถ โข ภควา (ปุพฺพณฺหสมย) นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน เยน
อาวสถาคาร เตนุปสงฺกมีติ ฯ
ปาเท ปกฺขาเลตฺวาติ ยทิป ภควโต ปาเท รโชชลฺล น
อุปลิมฺปติ เตส ปน อุปาสกาน กุสลาภิวุฑฺฒึ อากงฺขนฺโต
ปเรส ทิฏานุคตึ อาปชฺชนตฺถฺจ ภควา ปาเท ปกฺขาเลติ ฯ
# ๑. ม. คาม เสฏโ ฯ ๒. ม. นาม กิเรส ฯ ๓. ม. ปกฺขนฺโท ฯ
# ๔. ม. อลงฺกตปฏิยตฺต ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ปาวิสีติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา หนา ๖๒๖
อปจ อุปาทินฺนกสรีร นาม สีต กาตพฺพมฺป (๑) โหตีติ เอตทตฺถมฺป
ภควา นฺหานปาทโธวนาทีนิ กโรติเยว ฯ ภควนฺตฺเว
ปุรกฺขตฺวาติ ภควนฺต ปุรโต กตฺวา ฯ ตตฺถ ภควา ภิกฺขูนฺเจว(๒)
อุปาสกานฺจ มชฺเฌ นิสินฺโน คนฺโธทเกน นฺหาเปตฺวา ทุกุลจุมฺพฏเกน โวทก กตฺวา ชาติหิงฺคุลเกน มชฺชิตฺวา(๓) รตฺตกมฺพลปริเวิเต (๔) ปเ ปตา รตฺตสุวณฺณฆนปฏิมา วิย อติวิย
วิโรจิตฺถ ฯ
อย ปเนตฺถ โปราณาน วณฺณภณนมคฺโค
คนฺตฺวาน มณฺฑลมาล นาควิกฺกนฺตจารโณ
โอภาสยนฺโต โลกคฺโค นิสที ิ วรมาสเน ฯ
ตหึ นิสินฺโน นรทมฺมสารถิ
เทวาติเทโว สตปฺุลกฺขโณ
พุทฺธาสเน มชฺฌคโต วิโรจติ
สุวณฺณนิกฺข วิย ปณฺฑุกมฺพเล ฯ
เนกฺข ชมฺโพนทสฺเสว นิกขฺ ิตฺต ปณฺฑุกมฺพเล
วิโรจติ วีตมโล มณิ เวโรจโน ยถา ฯ
มหาสาโลว สมฺผุลฺโล เมรุราชาวลงฺกโต
สุวณฺณยูปสงฺกาโส ปทุโม โกกนโท ยถา ฯ
# ๑. ม. สีต กาตพฺพมฺป ฯ ๒. ม.ภิกขฺ ูนฺเจว ฯ
# ๓. ม.มชฺชิตฺวา ฯ ๔. ม. รตฺตกมฺพเลน ปลิเวเตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๒๗
ชลนฺโต ทีปรุกฺโขว ปพฺพตคฺเค ยถา สิขี
เทวาน ปาริฉตฺโตว สพฺพผุลฺโล วิโรจตีติ ฯ
ปาฏลิคามิเก อุปาสเก อามนฺเตสีติ ยสฺมา เตสุ อุปาสเกสุ
พหู ชนา สีเลสุ ปติฏิตา ตสฺมา ปม ตาว สีลวิปตฺติยา
อาทีนว ปกาเสตฺวา ปจฺฉา สีลสมฺปทาย อานิสส ทสฺเสตุ
ปฺจิเม คหปตโยติอาทินา ธมฺมเทสนตฺถ อามนฺเตสิ ฯ
ตตฺถ ทุสฺสีโลติ นิสสฺ ีโล ฯ สีลวิปนฺโนติ วิปนฺนสีโล
ภินฺนสวโร ฯ เอตฺถ จ ทุสฺสีโลติ ปเทน ปุคฺคลสฺส สีลาภาโว
วุตฺโต ฯ โส ปนสฺส สีลาภาโว ทุวิโธ อสมาทาเนน วา
สมาทินฺนสฺส เภเทน วาติ ฯ เตสุ ปุรโิ ม น ตถา สาวชฺโช
ยถา ทุติโย สาวชฺชตโร ฯ ยถาธิปฺเปตาทีนวนิมิตฺต สีลาภาว
ปุคฺคลาธิฏานาย เทสนาย ทสฺเสตุ สีลวิปนฺโนติ วุตฺต ฯ เตน
ทุสฺสีโลติ ปทสฺส อตฺถ ทสฺเสติ ฯ ปมาทาธิกรณนฺติ ปมาทการณา ฯ อิทฺจ สุตฺต คหฏาน วเสน อาคต ปพฺพชิตานมฺป ปน ลพฺภเตว ฯ คหฏโ หิ เยน สิปฺปฏุ าเนน(๑) ชีวิต
กปฺเปติ ยทิ กสิยา ยทิ วาณิชฺชาย ยทิ โครกฺเขน ปาณาติปาตาทิวเสน ปมตฺโต ต ต ยถากาล สมฺปาเทตุ น สกฺโกติ
อถสฺส กมฺม วินสฺสติ ฯ มาฆาตกาเล(๒) ปน ปาณาติปาตาทีนิ
กโรนฺโต ทณฺฑวเสน มหตึ โภคชานึ นิคจฺฉติ ฯ ปพฺพชิโต
# ๑. ม. สิปปฺ ฏาเนน ฯ ๒. ม. มาฆาตกาเล ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา หนา ๖๒๘
ทุสฺสีโล ปมาทการณา สีลโต พุทฺธวจนโต สตฺตอริยธนโต จ ชานึ นิคจฺฉติ ฯ
ปาปโก กิตฺติสทฺโทติ คหฏสฺส อสุโก อสุกกุเล ชาโต
ทุสฺสีโล ปาปธมฺโม ปริจฺจตฺตอิธโลกปรโลโก สลากภตฺตมฺป
น เทตีติ จตุปฺปริสมชฺเฌ (๑) ปาปโก กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ ฯ
ปพฺพชิตสฺส อสุโก นาม[๒] เถโร สตฺถุสาสเน ปพฺพชิตฺวา นาสกฺขิ
สีลานิ รกฺขิตุ [๓] น พุทฺธวจน คเหตต เวชฺชกมฺมาทีหิ ชีวติ
ฉหิ อคารเวหิ สมนฺนาคโตติ เอว ปาปโก กิตฺตสิ ทฺโท
อพฺภุคฺคจฺฉติ ฯ
อวิสารโทติ คหฏโ ตาว อวสฺส พหูน สนฺนิปาตฏาเน
โกจิ มม กมฺม ชานิสฺสติ อถ ม นินฺทสิ ฺสติ ราชกุลสฺส วา
ราชกุลสฺส วา ทสฺเสสฺสตีติ(๕) สภโย อุปสงฺกมติ มงฺกุภูโต
ปตฺตกฺขนฺโธ อโธมุโข นิสีทติ วิสารโท หุตฺวา กเถตุ น
สกฺโกติ ฯ ปพฺพชิโตป พหุภิกฺขุสงฺเฆ สนฺนิปติเต อวสฺส เอโก(๖)
มม กมฺม ชานิสฺสติ อถ เม อุโปสถมฺป ปวารณมฺป เปตฺวา
สามฺโต จาเวตฺวา นิกกฺ ฑฺฒิสฺสตีติ สภโย อุปสงฺกมติ
วิสารโท หุตวฺ า กเถตุ น สกฺโกติ ฯ เอกจฺโจ ปน ทุสฺสีโลป
สมาโน สุสโี ล วิย (๗) จรติ โสป อชฺฌาสเยน มงฺกุ โหติเยว ฯ
# ๑. ม. ปริสมชฺเฌ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เถโรติ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. นินฺทิสฺสติ ฯ
# ๕. ม. ทสฺเสสฺสตีติ ฯ ๖. ม. โกจิ ฯ ๗. สี. สุสีโล อปฺปจฺฉโก วิย ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๒๙
สมฺมุโฬฺห กาล กโรตีติ ทุสฺสีลสฺส หิ มรณมฺเจ
นิปนฺนสฺส ทุสฺสีลฺยกมฺมานิ สมาทาย ปวตฺติตฏานานิ อาปาถ
อาคจฺฉนฺติ ฯ โส อุมฺมีเลตฺวา อิธโลก นิมีเลตฺวา ปรโลก
ปสฺสติ ฯ ตสฺส จตฺตาโร อปายา กมฺมานุรูป อุปฏหนฺติ
สตฺติสเตน ปหริยมาโน วิย อคฺคิชาลาย อาลิงฺคิยมาโน(๑) วิย
จ โหติ โส วาเรถ วาเรถาติ วิรวนฺโตว มรติ ฯ เตน
วุตฺต สมฺมูโฬฺห กาล กโรตีติ ฯ
กายสฺส เภทาติ อุปาทินฺนกฺขนฺธปริจฺจาคา ฯ ปรมฺมรณาติ
ตทนนฺตร อภินิพฺพตฺตกฺขนฺธคฺคหณา ฯ อถ วา กายสฺส เภทาติ
ชีวิตินฺทฺริยสฺส อุปจฺเฉทา ฯ ปรมฺมรณาติ จุติโต อุทฺธ ฯ
อปายนฺติอาทิ สพฺพ นิรยเววจน ฯ นิรโย หิ สคฺคโมกฺขเหตุภูตา ปฺุสงฺขาตา อยา อเปตตฺตา สุขาน วา อยสฺส
อาคมนสฺส วา อภาวา อปาโย ฯ ทุกฺขสฺส คติ ปฏิสรณนฺติ
ทุคฺคติ โทสพหุลตาย วา ทุฏเน กมฺมุนา นิพฺพตฺตา
คตีติ ทุคฺคติ ฯ วิวสา นิปตนฺติ เอตฺถ ทุกฺกฏกมฺมการิโนติ(๒)
วินิปาโต วินสฺสนฺตา วา เอตฺถ นิปตนฺติ สมฺภิชชฺ มานงฺคปจฺจงฺคาติ วินิปาโต ฯ นตฺถิ เอตฺถ อสฺสาทสฺิโต อโยติ
นิรโย ฯ อถ วา อปายคฺคหเณน ติรจฺฉานโยนึ ทีเปติ ฯ
ติรจฺฉานโยนิ หิ อปาโย สุคติโต อเปตตฺตา น ทุคฺคติ
# ๑. ม. อคฺคิชาลาภิฆาเตน ฌายมาโน ฯ ๒. ม. ทุกฺกตการิโนติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา หนา ๖๓๐
มเหสกฺขาน นาคราชาทีน สมฺภวโต ฯ ทุคฺคติคฺคหเณน
เปตฺติวิสย ทีเปติ ฯ โส หิ อปาโย เจว ทุคฺคติ จ สุคติโต
อเปตตฺตา ทุกฺขสฺส จ คติภูตตฺตา น ตุ วินิปาโต อสุรสทิส
อวินิปติตตฺตา ฯ (๑)เปตมหิทฺธิกาน หิ วิมานานิป นิพฺพตฺตนฺติ ฯ (๑)
วินิปาตคฺคหเณน อสุรกาย ทีเปติ ฯ โส หิ ยถาวุตฺเตนตฺเถน
อปาโย เจว ทุคฺคติ จ สพฺพสมฺปตฺติสมุสฺสเยหิ วินิปติตตฺตา
วินิปาโตติ จ วุจฺจติ นิริยคฺคหเณน อวีจิอาทิก อเนกปฺปการ
นิรยเมว ทีเปติ ฯ อุปปชฺชตีติ นิพฺพตฺตติ ฯ
อานิสสกถา วุตฺตวิปริยาเยน เวทิตพฺพา ฯ อย ปน
วิเสโส สีลวาติ สมาทานวเสน สีลวา ฯ สีลสมฺปนฺโนติ ปริสุทธฺ 
ปริปุณฺณฺจ กตฺวา สีลสฺส สมาทาเนน สีลสมฺปนฺโน ฯ
โภคกฺขนฺธนฺติ โภคราสึ ฯ สุคตึ สคฺค โลกนฺติ เอตฺถ สุคติคฺคเณน มนุสฺสคติป สงฺคยฺหติ สคฺคคฺคหเณน เทวคติเอว ฯ
ตตฺถ สุนฺทรา คตีติ สุคติ รูปาทีหิ วิสเยหิ สุฏุ อคฺโคติ
สคฺโค โส สพฺโพป ลุชชฺ นปลุชฺชนฏเน โลโกติ ฯ
ปาฏลิคามิเย อุปาสเก พหุเทว รตฺตึ ธมฺมิยา กถายาติ
อฺายป ปาฬิมุตฺตาย ธมฺมกถาย เจว อาวสถานุโมทนกถาย
จ ฯ ตทา หิ ภควา ยสฺมา อชาตสตฺตุนา ตตฺถ ปาฏลิปุตฺตนคร มาเปนฺเตน อฺเสุ คามนิคมชนปทราชธานีสุ เย
# ๑. ม. เปตมหิทฺธิกานมฺป วิชชฺ มานตฺตา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๓๑
สีลาจารสมฺปนฺนา กุฏมพฺ ิกา เต อาเนตฺวา ธนธฺฆรวตฺถุเขตฺตวตฺถาทีนิ เจว ปริหารฺจ ทาเปตฺวา นิเวสิยนฺติ ฯ
ตสฺมา ปาฏลิคามิยา อุปาสกา อานิสสทสฺสาวิตาย วิเสสโต
สีลครุกา สพฺพคุณานฺจ สีลสฺส อธิฏานภาวโต เตส ปม
สีลานิสเส ปกาเสตฺวา ตโต ปร อากาสคงฺค โอตาเรนฺโต
วิย ปโวช อากฑฺฒนฺโต วิย มหาชมฺพพ มตฺถเก คเหตฺวา
จาเลนฺโต วิย โยชนิกมธุกณฺฑ จกฺกยนฺเตน ปเฬตฺวา สุมธุร
สมุปาทยมาโน(๑) วิย จ(๒) ปาฏลิคามิกาน อุปาสกาน หิตสุขาวห
ปกิณฺณกกถ กเถนฺโต อาวาสทาน นาเมต คหปตโย มหนฺต
ปฺุ ตุมฺหาก อาวาโส มยา ปริภุตฺโต ภิกฺขุสงฺเฆน จ
ปริภุตฺโต มยา จ ภิกฺขุสงฺเฆน จ ปริภุตฺเตน ปน ธมฺมรตเนนป ปริภุตฺโตเยว โหติ ฯ เอว ตีหิ รตเนหิ ปริภุตฺเต
อปริเมยฺโย ว(๓) วิปาโก อปจ อาวาสทานสฺมึ ทินฺเน สพฺพทาน
นินฺนเมว โหติ ภูมฏกปณฺณสาลาย วา สาขามณฺฑปสฺส
วา สงฺฆ อุทฺทิสฺส กตสฺส อานิสโส ปริจฺฉินฺทิตุ น
สกฺกา ฯ อาวาสทานานุภาเวน หิ ภเว นิพฺพตฺตมานสฺสป
สมฺปฬิตคพฺภวาโส นาม น โหติ ทฺวาทสหตฺโถ โอวรโก
วิยสฺส มาตุกุจฺฉิ อสมฺพาโธว โหตีติ เอว นานานยวิจิตฺต(๔)
# ๑. ม. มธุร ปายมาโน ฯ ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. อปริเมยฺโย จ ฯ ๔. ม. นานานเยหิ วิจิตฺต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา หนา ๖๓๒
พหุ ธมฺมกถ กเถตฺวา
สีต อุณฺห ปฏิหนฺติ ตโต วาฬมิคานิ จ
สิรึเป จ มกเส สิสิเร จาป วุฏิโย ฯ
ตโต วาตาตโป โฆโร สฺชาโต ปฏิหฺติ
เลณตฺถฺจ สุขตฺถฺจ ฌายิตฺุจ วิปสฺสิตต ฯ
วิหารทาน สฆสฺส อคฺค พุทฺเธน วณฺณิต
ตสฺมา หิ ปณฺฑิโต โปโส สมฺปสฺส อตฺถมตฺตโน ฯ
วิหาเร การเย รมฺเม วาสเยตฺถ พหุสฺสเุ ต
เตส อนฺนฺจ ปานฺจ วตฺถเสนาสนานิ จ ฯ
ทเทยฺย อุชุภูเตสุ วิปฺปสนฺเนน เจตสา
เต ตสฺส ธมฺม เทเสนฺติ สพฺพทุกฺขาปนูทน
ย โส ธมฺมมิธฺาย(๑) ปรินิพฺพาตฺยนาสโวติ (๒)
เอว อยมฺป อาวาสทาเน อานิสโสติ พหุเทว รตฺตึ
อติเรกตร ทิยฑฺฒยาม อาวาสทานานิสสกถ กเถสิ ฯ ตตฺถ
อิมา คาถา ตาว สงฺคห อารุฬฺหา ปกิณฺณกธมฺมเทสนา ปน
สงฺคห นาโรหติ ฯ สนฺทสฺเสตฺวาติอาทีนิ วุตฺตตฺถาเนว ฯ
อภิกฺกนฺตาติ อติกฺกนฺตา เทฺว ยามา คตา ฯ ยสฺสทานิ
กาล มฺถาติ ยสฺส คมนสฺส ตุเมฺห กาล มฺถ คมนกาโล ตุมฺหาก คจฺฉถาติ วุตฺต โหติ ฯ กสฺมา ปน ภควา
เต อุยฺโยเชสีติ อนุกมฺปาย ฯ ติยามรตฺตึ หิ ตตฺถ นิสีทิตฺวา
# ๑. ม. ธมฺม อิธฺาย ฯ ๒. วิ. จุล. ๗/๒๐๓/๘๘ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๓๓
วีตินาเมนฺตาน เตส สรีเร อาพาโธ อุปฺปชฺเชยฺยาติ ภิกฺขุสงฺเฆป จ วิปฺปภาตสยนนิสชฺชาย โอกาโส ลทฺธุ วฏฏติ
อิติ อุภยานุกมฺปาย อุยฺโยเชสีติ ฯ สฺุาคารนฺติ ปาฏิเยกฺก
สฺุาคาร นาม ตตฺถ นตฺถิ ฯ เต กิร คหปตโย ตสฺเสว
อาวสถาคารสฺส เอกปสฺเส ปฏสาณิยา ปริกฺขิปาเปตฺวา
กปฺปยมฺจ ปฺาเปตฺวา ตตฺถ กปฺปยปจฺจตฺถรณ อตฺถริตฺวา
อุปริ สุวณฺณรชตตารกาคนฺธมาลาทิปฏิมณฺฑิต วิตาน
พนฺธิตฺวา คนฺธเตลปทีป อาโรปยึสุ อปฺเปวนาม สตฺถา
ธมฺมาสนโต วุฏาย โถก วิสฺสมิตุกาโม อิธ นิปชฺเชยฺย
เอว โน อิท อาวสถาคาร ภควตา จตูหิ อิริยาปเถหิ
ปริภุตฺต ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย ภวิสฺสตีติ ฯ สตฺถาป ตเทว
สนฺธาย ตตฺถ สงฺฆาฏึ ปฺาเปตฺวา สีหเสยฺย กปฺเปสิ ฯ
ต สนฺธาย วุตฺต สฺุาคาร ปาวิสีติ ฯ ตตฺถ ปาทโธวนฏานโต ปฏาย ยาว ธมฺมาสนา อคมาสิ เอตฺถเก
าเน คมน นิปฺผนฺน ฯ ธมฺมาสน ปตฺวา โถก อฏาสิ
อิท ตตฺถ าน ฯ [๑] เทฺว ยาเม ธมฺมาสเน นิสีทิ เอตฺตเก
าเน นิสชฺชา นิปฺผนฺนา ฯ อุปาสเก อุยฺโยเชตฺวา ธมฺมาสนโต
โอรุยฺห ยถาวุตฺตฏาเน สีหเสยฺย กปฺเปสิ ฯ เอว ต าน
ภควตา จตูหิ อิริยาปเถหิ ปริภุตฺต อโหสีติ ฯ
สุนีธวสฺสการาติ สุนิโธ จ วสฺสกาโร จ เทฺว
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ภควาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา หนา ๖๓๔
พฺราหฺมณา ฯ มคธมหามตฺตาติ มคธรฺโ มหาอมจฺจา มคธรฏเ วา มหามตฺตา ฯ มหติยา อิสฺสริยมตฺตาย สมนฺนาคตาติ
มหามตฺตา ฯ ปาฏลิคาเม นคร มาเปนฺตีติ ปาฏลิคามสงฺขาเต
ภูมิปฺปเทเส นคร มาเปนฺติ ฯ วชฺชีน ปฏิพาหายาติ ลิจฺฉวิราชูน อายมุขปฺปจฺฉินฺทนตฺถ ฯ สหสฺเสวาติ(๑) เอเกกวคฺควเสน
สหสฺส สหสฺส หุตฺวา ฯ วตฺถูนีติ ฆรวตฺถูนิ ฯ จิตฺตานิ นมนฺติ
นิเวสนานิ มาเปตุนฺติ รฺโ ราชมหามตฺตานฺจ นิเวสนานิ
มาเปตุ วตฺถุวิชฺชาปากาน จิตฺตานิ นมนฺติ ฯ เต กิร อตฺตโน
สิปฺปานุภาเวน เหฏาปวิย ตึสหตฺถมตฺเต าเน อิธ
นาคคฺคาโห อิธ ยกฺขคฺคาโห อิธ ภูตคฺคาโห อิธ ปาสาโณ
วา ขาณุโก วา อตฺถีติ ชานนฺติ ฯ เต ตทา สิปฺป ชปฺเปตฺวา
เทวตาหิ สทฺธึ สมฺมนฺตยมานา วิย มาเปนฺติ ฯ
อถวา เตส สรีเร เทวตา อธิมฺุจิตฺวา ตตฺถ ตตฺถ
นิเวสนานิ มาเปตุ จิตฺต นามนฺติ ฯ ตา จตูสุ โกเณสุ
ขาณุเก โกฏเฏตฺวา วตฺถุมฺหิ คหิตมตฺเต ปฏิวิคจฺฉนฺติ ฯ
สทฺธกุลาน สทฺธา เทวตา ตถา กโรนฺติ อสฺสทฺธกุลาน
อสฺสทฺธา เทวตา ฯ กึการณา สทฺธาน หิ เอว โหติ
อิธ มนุสฺสา นิเวสน มาเปนฺตา ปม ภิกฺขุสงฺฆ นิสีทาเปตฺวา
มงฺคล วทาเปสฺสนฺติ อถ มย สีลวนฺตาน ทสฺสน ธมฺมกถ
# ๑. ม. สหสฺสสหสฺเสวาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๓๕
ปฺหวิสฺสชฺชน อนุโมทน โสตุ ลภิสฺสาม มนุสสฺ า จ ทาน
ทตฺวา อมฺหาก ปตฺตึ ทสฺสนฺตีติ ฯ อสฺสทฺธเทวตานมฺป อตฺตโน
อิจฺฉานุรูป เตส ปฏิปตฺตึ ปสฺสิตต กถฺจ โสตุ ลภิสฺสามาติ
ตถา กโรนฺติ ฯ
ตาวตึเสหีติ ยถา หิ เอกสฺมึ กุเล เอก ปณฺฑิต มนุสฺส
เอกสฺมึ จ วิหาเร เอก พหุสฺสุต ภิกฺขุ อุปาทาย อสุกกุเล
มนุสฺสา ปณฺฑิตา อสุกวิหาเร ภิกฺขู พหุสฺสุตาติ สทฺโท
อพฺภุคฺคจฺฉติ เอวเมว สกฺก เทวราชาน วิสฺสุกมฺมฺจ(๑) เทวปุตฺต
อุปาทาย ตาวตึสา ปณฺฑิตาติ สทฺโท อพฺภุคฺคโต ฯ เตนาห
ตาวตึเสหีติ ฯ เสยฺยถาปติอาทินา เทเวหิ ตาวตึเสหิ สทฺธึ
มนฺเตตฺวา วิย สุนีธวสฺสการา นคร มาเปนฺตีติ ทสฺเสติ ฯ
ยาวตา [๒] อริย อายตนนฺติ ยตฺตก อริยมนุสฺสาน
โอสรณฏาน นาม อตฺถิ ฯ ยาวตา วณิปฺปโถติ ยตฺตก
วาณิชาน อาหฏภณฺฑสฺส ราสิวเสน กยวิกฺกยฏาน นาม
วาณิชาน วสนฏาน วา อตฺถิ ฯ อิท อคฺคนครนฺติ เตส
อริยายตนวณิปฺปถาน อิท นคร อคฺค ภวิสฺสติ เชฏก
ปาโมกฺข ฯ ปุฏเภทนนฺติ ภณฺฑปุฏเภทนฏาน ภณฺฑภณฺฑิกาน
โมจนฏานนฺติ วุตฺต โหติ ฯ สกลชมฺพุทีเป อลทฺธภณฺฑมฺป หิ
อิเธว ลภิสฺสนฺติ อฺตฺถ วิกฺกย อคจฺฉนฺตาป อิเธว วิกฺกย
# ๑. ม. วิสสฺ กมฺมฺจ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อานนฺทาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา หนา ๖๓๖
คจฺฉิสฺสนฺติ ตสฺมา อิเธว ปุฏ ภินฺทิสสฺ นฺตีติ อตฺโถ ฯ อายานมฺป
หิ จตูสุ ทฺวาเรสุ จตฺตาริ สภาย เอกนฺติ เอว ทิวเส ทิวเส
ปฺจสตสหสฺสานิ ตตฺถ อุฏหิสฺสนฺติ ฯ ตานิ สภาวานิ
อายานีติ ทสฺเสติ ฯ
อคฺคิโต วาติอาทีสุ สมุจฺจยตฺโถ วาสทฺโท อคฺคินา จ
อุทเกน จ มิถุเภเทน จ นสฺสิสฺสตีติ อตฺโถ ฯ ตสฺส หิ เอโก
โกฏาโส อคฺคินา นสฺสิสฺสติ นิพฺพาเปตุมฺป น สกฺขิสฺสนฺติ
เอก โกฏาส คงฺคา คเหตฺวา คมิสฺสติ เอโก อิมินา อกถิต
อมุสฺส อมุนา อกถิต อิมสฺส วทนฺตาน ปสุณาวาจาน วเสน
ภินฺนาน มนุสฺสาน อฺมฺเภเทน วินสฺสิสฺสติ ฯ เอว
วตฺวา ภควา ปจฺจูสกาเล คงฺคาตีร คนฺตฺวา กตมุขโธวโน
ภิกฺขาจารกาล (๑) อาคมยมาโน นิสที ิ ฯ
สุนีธวสฺสการาป อมฺหาก ราชา สมณสฺส โคตมสฺส
อุปฏาโก โส อเมฺห อุปคเต ปุจฺฉิสฺสติ สตฺถา กิร
ปาฏลิคาม อคมาสิ กึ ตสฺส สนฺติก อุปสงฺกมิตฺถ น
อุปสงฺกมิตฺถาติ ฯ อุปสงฺกมิมฺหาติ จ วุตฺเต นิมนฺตยิตฺถ น
นิมนฺตยิตฺถาติ ปุจฺฉิสฺสติ ฯ น นิมนฺตยิมฺหาติ จ วุตฺเต อมฺหาก
โทส อาโรเปตฺวา นิคฺคณฺหิสฺสติ อิทฺจาป มย อกตฏาเน
นคร มาเปม สมณสฺส โข ปน โคตมสฺส คตคตฏาเน
# ๑. ม. ภิกขฺ าจารเวล ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๓๗
กาฬกณฺณิสตฺตา ปฏิกฺกมนฺติ ต มย นครมงฺคล วาจาเปสฺสามาติ จินฺเตตฺวา สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา นิมนฺตยึสุ ฯ
เตน วุตฺต อถ โข สุนีธวสฺสการาติอาทิ ฯ
ปุพฺพณฺหสมยนฺติ ปุพฺพเณฺห กาเล ฯ นวาเสตฺวาติ คามปฺเวสนนีหาเรน นิวาสน นิวาเสตฺวา กายพนฺธน พนฺธิตฺวา ฯ
ปตฺตจีวรมาทายาติ จีวร ปารุปตฺวา ปตฺต หตฺเถน คเหตฺวา ฯ
สีลวนฺเตตฺถาติ สีลวนฺโต เอตฺถ อตฺตโน วสนฏาเน ฯ
สฺเตติ กายวาจาจิตฺเตหิ สฺเต ฯ ตาส ทกฺขิณมาทิเสติ
สฆสฺส ทินฺเน จตฺตาโร ปจฺจเย ตาส ฆรเทวตาน อาทิเสยฺย (๑)
ปตฺตึ ทเทยฺย ฯ ปูชิตา ปูชยนฺตีติ อิเม มนุสฺสา อมฺหาก
าตกาป น โหนฺติ เอวมฺป โน ปตฺตึ เทนฺตีติ อารกฺข
สุสวิหิต กโรนฺติ สุฏุ อารกฺข กโรนฺติ ฯ มานิตา มานยนฺตีติ
กาลานุกาล (๒) พลิกมฺมกรเณน มานิตา เอเต มนุสฺสา อมฺหาก
าตกาป น โหนฺติ ตถาป จตุปฺจฉมาสนฺตร โน พลิกมฺม
กโรนฺตีติ มาเนนฺติ อุปฺปนฺนปริสฺสย หรนฺติ ฯ (๓) ตโต นนฺติ
ตโต ต ปณฺฑิตชาติก ปุริส ฯ โอรสนฺติ อุเร เปตฺวา
สวฑฺฒิต (๔) ยถา มาตา โอรส ปุตฺต อนุกมฺปติ อุปฺปนฺนปริสฺสยหรณตฺถเมวสฺส ยถา วายมติ เอว อนุกมฺปนฺตีติ อตฺโถ ฯ
# ๑. สี. อาทิสฺส ฯ ๒. สี. กาเลน กาล ฯ ๓. สี. อุปฺปนฺนปริสฺสยา
# ปาเลนฺติ สุมงฺคล. ๒ ฯ ๔. ม. วฑฺฒิต ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา หนา ๖๓๘
ภทฺรานิ ปสฺสตีติ สุนฺทรานิ ปสฺสติ ฯ
อนุโมทิตฺวาติ เตหิ ตทา ปสุตฺปฺุสฺส อนุโมทนวเสน
เตส ธมฺมกถ กตฺวา ฯ สุนีธวสฺสการาป ยา ตตฺถ เทวตา
อาสส ตาส ทกฺขิณมาทิเสติ ภควโต วจน สุตฺวา เทวตาน
ปตฺตึ อทสุ ฯ ต โคตมทฺวาร นาม อโหสีติ ตสฺส นครสฺส
เยน ทฺวาเรน ภควา นิกฺขมิ ต โคตมทฺวาร นาม อโหสิ ฯ
คงฺคาย ปน อุตฺตรณตฺถ อโนติณฺณตฺตา (๑) โคตมติตฺถ นาม
นาโหสิ ฯ (๒) ปูราติ ปุณฺณา ฯ สมติตฺติกาติ ตฏสม อุทกสฺส
ติตฺตา ภริตา ฯ กากเปยฺยาติ ตีเร ิตกาเกหิ ปาตุ
สกฺกุเณยฺยอุทกา ฯ ทฺวีหปิ  ปเทหิ อุภโตกูเล ชลปริปุณฺณภาวเมว (๓) ทสฺเสติ ฯ อุฬุมฺปนฺติ ปารคมนตฺถาย ทารูนิ
สงฺฆาเฏตฺวา อาณิโย โกฏเฏตฺวา กต ฯ กุลฺลนฺติ เวฬุทณฺฑาทิเก (๔)
วลฺลิอาทีหิ พนฺธิตฺวา กต ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต มหาชนสฺส คงฺโคทกมตฺตตสฺสป
เกวล ตริตุ อสมตฺถต อตฺตโน ปน ภิกฺขุสฆสฺส จ อติคมฺภีรวิตฺถต สสารมหณฺณว ตริตฺวา ิตภาวฺจ สพฺพาการโต
วิทิตฺวา ตทตฺถปริทีปน อิม อทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ อณฺณวนฺติ สพฺพนฺติเมน ปริจฺเฉเทน โยชนมตฺต
# ๑. สี. โอติณฺณฏาน ฯ ๒. สี. อโหสิ ฯ ๓. ม. อุภโตก๔ลสม
# ปริปุณฺณภาวเมว ฯ ๔. ม. เวฬุทณฺฑาทิเก ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ทฺวิธาปถสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๓๙
คมฺภีรสฺส จ วิตฺถตสฺส จ อุทกฏานสฺส เอต อธิวจน ฯ สรนฺติ
สริตฺวา คมนโต อิธ นที อธิปฺเปตา ฯ อิท วุตฺต โหติ
เย คมฺภีรวิตฺถต สสารณฺณว ตณฺหาสริตฺจ ตรนฺติ เต
อริยมคฺคสงฺขาต เสตุ กตฺวาน วิสชฺช ปลฺลลานิ อนามสิตฺวา ว
อุทกภริตานิ นินฺนฏานานิ อยมฺปน อิท อปฺปมตฺตก อุทก
ตริตุกาโม กุลฺลฺหิ ชโน ปพนฺธติ กุลฺล พนฺธิตุ อายาส
อาปชฺชติ ฯ ติณฺณา เมธาวิโน ชนาติ อริยมคฺคาณสงฺขาตาย
เมธาย สมนฺนาคตตฺตา เมธาวิโน พุทฺธา จ พุทธฺ สาวกา จ
วินา เอว กุลฺเลน ติณฺณา ปรตีเร ปติฏิตาติ ฯ
ฉฏสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ทฺวิธาปถสุตฺตวณฺณนา
สตฺตเม อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโนติ อทฺธานสงฺขาต ทีฆมคฺค ปฏิปนฺโน คจฺฉนฺโต โหติ ฯ นาคสมาเลนาติ เอวนามเกน
เถเรน ฯ ปจฺฉาสมเณนาติ อย ตทา ภควโต อุปฏาโก
อโหสิ ฯ เตน น ปจฺฉาสมณ กตฺวา มคฺค ปฏิปชฺชิ ฯ ภควโต
หิ ปมโพธิย วีสติวสฺสานิ อนิพทฺธา อุปฏากา อเหสส ตโต
ปร ยาว ปรินิพฺพานา ปฺจวีสติวสฺสานิ อายสฺมา อานนฺโท
ฉายาว อุปฏาสิ ฯ อย ปน อนิพทฺธปุ ฏากกาโล ฯ เตน
วุตฺต อายสฺมตา นาคสมาเลน ปจฺฉาสมเณนาติ ฯ ทฺวิธาปถนฺติ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา หนา ๖๔๐
ทฺวิธาภูต มคฺค ฯ เทฺวธาปถนฺติป วทนฺติ(๑) ฯ อายสฺมา นาคสมาโล อตฺตนา ปุพฺเพ ตตฺถ กตปริจยตฺตา อุชุภาวฺจสฺส
สนฺธาย วทติ อย ภนฺเต ภควา มคฺโคติ (๒) ฯ
ภควา ปน ตทา ตสฺส สปริสฺสยภาว ตฺวา ตโต
อฺ มคฺค คนฺตุกาโม อย นาคสมาล มคฺโคติ(๒) อาห ฯ
สปริสฺสโยติ จ วุตฺเต อสทฺทหิตฺวา ภควา น ตตฺถ ปริสฺสโยติ
วเทยฺย ตทสฺส ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขายาติ สปริสฺสโยติ
น กเถสิ ฯ ติกฺขตฺตุ อย ปนฺโถ อิมินา คจฺฉามาติ วตฺวา
จตุตฺถวาเร น ภควา อิมนิ า มคฺเคน คนฺตุ อิจฺฉติ อยเมว
จ อุชุมคฺโค หนฺทาห ภควโต ปตฺตจีวร ทตฺวา อิมนิ า มคฺเคน
คมิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา สตฺถุ หตฺเถ ปตฺตจีวร ทาตุ อสกฺโกนฺโต
ภูมิย เปตฺวา ปจฺจุปฏิเตน ทุกฺขสวตฺตนิเกน กมฺมุนา โจทิยมาโน ภควโต วจน อนาทิยิตฺวาว ปกฺกามิ ฯ เตน วุตฺต
อถ โข อายสฺมา นาคสมาโล ภควโต ปตฺตจีวร ตตฺเถว
ฉมาย นิกฺขิปตฺวา ปกฺกามีติ ฯ ตตฺถ ภควโต ปตฺตจีวรนฺติ
อตฺตโน หตฺถคต ภควโต ปตฺตจีวร ฯ ตตฺเถวาติ ตสฺมึเยว
มคฺเค ฉมาย ปวิย นิกฺขปิ ตฺวา ปกฺกามิ ฯ อิท โว ภควา
ปตฺตจีวร สเจ อิจฺฉถ ฯ คณฺหถ ยทิ อตฺตนา อิจฺฉิตมคฺคเยว
คนฺตุกามตฺถาติ อธิปฺปาโย ฯ ภควาป อตฺตโน ปตฺตจีวร สยเมว
# ๑. ม. ปนฺติ ฯ ๒. ม. ปนฺโถติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ทฺวิธาปถสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๔๑
คเหตฺวา ยถาธิปฺเปต มคฺค ปฏิปชฺชิ ฯ
อนฺตรามคฺเค โจรา นิกฺขมิตฺวาติ ตทา กิร ปฺจสตา
ปุริสา ลุทฺทา โลหิตปาณิโน ราชาปราธิโน หุตฺวา อรฺ
ปวิสิตฺวา โจริกาย ชีวิก กปฺเปนฺตา ปาริปนฺถิกภาเวน รฺโ
อายปถ ปจฺฉินฺทิสฺสามาติ มคฺคสมีเป อรฺเ ติฏนฺติ ฯ เต
เถร เตน มคฺเคน คจฺฉนฺต ทิสฺวา อย สมโณ อิมนิ า มคฺเคน
อาคจฺฉติ อวฬฺชิตพฺพ มคฺค วฬฺเชติ อมฺหาก อตฺถิภาว น
ชานาติ หนฺท น ชานาเปสฺสามาติ กุชฺฌิตฺวา คหนฏานโต
เวเคน นิกฺขมิตฺวา สหสา เถร ภูมิย ปาเตตฺวา หตฺถปาเทหิ
โกฏเฏตฺวา มตฺติกาปตฺตฺจสฺส ภินฺทิตฺวา จีวร ขณฺฑาขณฺฑิก
ฉินฺทิตฺวา ปพฺพชิตตฺตา ต น หนาม อิโต ปฏาย อิมสฺส
มคฺคสฺส สปฺปฏิภยภาว (๑) ชานาหีติ วิสฺสชฺเชสส ฯ เตน วุตฺต อถ
โข อายสฺมโต ฯเปฯ วิปผฺ าเลสุนฺติ
ภควาป อย เตน มคฺเคน คโต โจเรหิ พาธิโต ม
ปริเยสิตฺวา อิทาเนว อาคมิสฺสตีติ ตฺวา โถก คนฺตฺวา มคฺคา
โอกฺกมฺม อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล นิสที ิ ฯ อายสฺมาป โข
นาคสมาโล ปจฺจาคนฺตฺวา สตฺถารา คตมคฺคเมว คเหตฺวา
คจฺฉนฺโต ตสฺมึ รุกฺขมูเล ภควนฺต ปสฺสิตฺวา อุปสงฺกมิตฺวา
วนฺทิตฺวา ต ปวตฺตึ สพฺพ อาโรเจสิ ฯ เตน วุตฺต อถ
# ๑. ม. ปริสฺสยภาว ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา หนา ๖๔๒
โข อายสฺมา นาคสมาโล ฯเปฯ สงฺฆาฏิฺจ วิปฺผาเลสุนฺติ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต อายสฺมโต นาคสมาลสฺส อตฺตโน
วจน อนาทิยิตฺวา อเขมนฺตมคฺคคมน อตฺตโน จ เขมนฺตมคฺคคมน วิทิตฺวา ตทตฺถทีปน อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ สทฺธึ จรนฺติ สห จรนฺโต ฯ เอกโต วสนฺติ อิท
ตสฺเสว เววจน สห วสนฺโตติ อตฺโถ ฯ มิสฺโส อฺชเนน
เวทคูติ เวทิตพฺพฏเน เวทสงฺขาเตน จตุสจฺจอริยมคฺคาเณน
คตตฺตา อธิคตตฺตา เวทสฺส วา สกลสฺส เยฺยสฺส ปาร
คตตฺตา เวทคู ฯ อตฺตโน หิตาหิต น ชานาตีติ อฺโ
อวิทฺวา พาโลติ อตฺโถ ฯ เตน อฺเนชเนน(๑) มิสฺโส สหจรณมตฺเตน มิสฺสิโต(๒) ฯ วิทฺวา ปชหาติ ปาปกนฺติ เตน เวทคูภาเวน
วิทฺวา ชานนฺโต ปาปก อภทฺทก อตฺตโน ทุกฺขาวห ปชหาติ
ปาปก วา อกลฺยาณปุคฺคล ปชาหาติ ฯ ยถา กึ โกฺโจ
ขีรปโกว นินฺนคนฺติ ยถา โกฺจสกุโณ อุทกมิสฺสเิ ต ขีเร
อุปนีเต วินา โตย ขีรมตฺตสฺเสว ปวนโต ขีรปโก นินฺนฏานคมเนน นินฺนคสงฺขาต อุทก ปชหาติ วชฺเชติ เอว ปณฺฑิโต
กิร ทุปฺปฺปุคฺคเลหิ านนิสชฺชาทีสุ สหภูโตป อาจาเรน เต
ปชหาติ น กทาจิป สมฺมิสฺโส โหติ ฯ
สตฺตมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. อฺเน ชเนน ฯ ๒. ม. มิสฺโส ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๖๔๓
วิสาขาสุตฺตวณฺณนา
อฏเม วิสาขาย มิคารมาตุยา นตฺตา กาลงฺกตา โหตีติ
วิสาขาย มหาอุปาสิกาย ปุตฺตสฺส ธีตา กุมาริกา กาลงฺกตา
โหติ ฯ สา กิร วตฺตสมฺปนฺนา สาสเน อภิปฺปสนฺนา มหาอุปาสิกาย เคห ปวิฏาน ภิกฺขูน ภิกฺขุนีนฺจ อตฺตนา
กาตพฺพเวยฺยาวจฺจ ปุเรภตฺต ปจฺฉาภตฺตฺจ อปฺปมตฺตา
อกาสิ อตฺตโน ปตามหิยา จิตฺตานุกูล ปฏิปชฺชิ ฯ เตน
วิสาขา เคหโต พหิ คจฺฉนฺตี สพฺพ ตสฺสาเยว ภาร กตฺวา
คจฺฉติ รูเปน จ ทสฺสนียา ปาสาทิกา อิติ สา ตสฺสา
วิเสสโต ปยา มนาปา อโหสิ ฯ สา โรคาภิภูตา กาลมกาสิ ฯ เตน วุตฺต เตน โข ปน สมเยน วิสาขาย มิคารมาตุยา นตฺตา กาลงฺกตา โหติ ปยา มนาปาติ ฯ
อถ มหาอุปาสิกา ตสฺสา มรเณน โสก สนฺธาเรตุ
อสกฺโกนฺตี ทุกฺขี ทุมฺมนา สรีรนิกฺเขป กาเรตฺวา อปนาม
สตฺถุ สนฺติก คตกาเล จิตฺตสฺสาท ลเภยฺยนฺติ ภควนฺต
อุปสงฺกมิ ฯ เตน วุตฺต อถ โข วิสาขา มิคารมาตาติอาทิ ฯ
ตตฺถ ทิวา ทิวสฺสาติ ทิวสสฺสาป ทิวา มชฺฌนฺติเก กาเลติ อตฺโถ ฯ
ภควา วิสาขาย วฏฏาภิรตึ ชานนฺโต อุปาเยน โสกตนุกรณตฺถ อิจฺเฉยฺยาสิ ตฺว วิสาเขติอาทิมาห ฯ ตตฺถ ยาวติกาติ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา หนา ๖๔๔
ยตฺตกา ตทา กิร สตฺต ชนโกฏิโย สาวตฺถิย ปฏิวสนฺติ ฯ
ต สนฺธาย ภควา กีวพหุกา ปน วิสาเข สาวตฺถิยา มนุสฺสา
เทวสิก (๑)ทิวเส ทิวเส(๑) กาล กโรนฺตีติ ปุจฺฉิ ฯ วิสาขา ทสป
ภนฺเตติอาทิมาห ฯ ตตฺถ ตีณีติ ตโย ฯ อยเมว วา ปาโ ฯ
อวิวิตฺตาติ อสฺุา ฯ
อถ ภควา อตฺตโน อธิปฺปาย ปกาเสนฺโต อป นุ
ตฺว กทาจิ กรหจิ อนลฺลวตฺถา วา ภเวยฺยาสิ อนลฺลเกสา(๒)
วาติ อาห ฯ นนุ เอว สนฺเต ตสฺสา(๓) สพฺพกาล โสกาภิภูตาย มตาน ปุตฺตาทีน อมงฺคลูปจารวเสน อุทโกโรหเนน
อลฺลวตฺถาย อลฺลเกสาย เอว ภวิตพฺพนฺติ ทสฺเสติ ฯ ต สุตฺวา
อุปาสิกา สเวคชาตา โน เหต ภนฺเตติ ปฏิกฺขิปตวฺ า ปยวตฺถุ
วิปฺปฏิสารโต อตฺตโน จิตฺตสฺส นิวตฺตภาว สตฺถุ อาโรเจนฺตี
อล เม ภนฺเต ตาว พหุเกหิ ปุตฺเตหิ จ นตฺตาเรหิ จาติ
อาห ฯ
อถสฺสา ภควา ทุกฺข นาเมต ปยวตฺถุนิมิตฺต ยตฺตกานิ
ปยวตฺถูนิ ตตฺตกานิ ทุกฺขานิ ฯ ตสฺมา สุขกาเมน ทุกฺขปฺปฏิกูเลน
สพฺพโส ปยวตฺถุโต จิตฺต วิเวเจตพฺพนฺติ ธมฺม เทเสนฺโต เยส
โข วิสาเข สต ปยานิ สต เตส ทุกขฺ านีติอาทิมาห ฯ
# ๑. สฺยา. อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ ๒. สฺยา. ปฏิเสเธน วินา
# อลฺลวตฺถา อลฺลเกสาติ ทิสฺสติ ฯ ปฏิเสธโยเคน ปน อตฺโถ ยุชฺเชยฺย ฯ
# ๓. ม. ตยา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ วิสาขาสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๔๕
ตตฺถ สต ปยานีติ สต ปยายิตพฺพวตฺถูนิ ฯ สต ปยนฺติป
เกจิ ปนฺติ ฯ เอตฺถ จ ยสฺมา เอกโต ปฏาย ยาว ทส
ตาว สงฺขฺยา สงฺเขฺยยฺยปฺปธานา ตสฺมา เยส ทส ปยานิ
ทส เตส ทุกขฺ านีติอาทินา ปาฬิ อาคตา ฯ เกจิ ปน เยส
ทส ปยาน ทส เตส ทุกขฺ านนฺติอาทินา ปนฺติ ต น
สุนฺทร ฯ ยสฺมา ปน วีสติโต ปฏาย ยาว สต ตาว
สงฺขฺยา สงฺเขฺยยฺยปฺปธานาว ตสฺมา ตตฺถาป สงฺเขฺยยฺยปฺปธานตเยว
คเหตฺวา เยส โข วิสาเข สต ปยานิ สต เตส ทุกขฺ านีติอาทินา ปาฬิ อาคตา ฯ สพฺเพสมฺป จ เยส เอก ปย
เอก เตส ทุกฺขนฺติ ปาโ น ปน ทุกฺขสฺสาติ ฯ เอตสฺมึ
หิ ปกฺเข (๑)เอกรสา ว ภควโต(๑) เทสนา โหติ ฯ ตสฺมา ยถาวุตฺตนยาว ปาฬิ เวทิตพฺพา ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ โสกปริเทวาทิก เจตสิก กายิกฺจ
ทุกฺข ปยวตฺถุนิมิตฺต ปยวตฺถุมฺหิ สติ โหติ อสติ น โหตีติ
เอตมตฺถ สพฺพาการโต ชานิตฺวา ตทตฺถปริทีปน อิม อุทาน
อุทาเนสิ ฯ
ตสฺสตฺโถ เย(๒) าติโภคโรคสีลทิฏิพฺยสเนหิ ผุฏสฺส
อนฺโต นิชฌ
ฺ ายนฺตสฺส พาลสฺส จิตฺตสนฺตาปลกฺขณา เย เกจิ(๓)
มุทุมชฺฌาทิเภเทน ยาทิสา ตาทิสา โสกา วา เตหิเยว
# ๑. ม. เอกรสา เอกชฺฌาสยา จ ภควโต ฯ
# ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. เย เกจิ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา หนา ๖๔๖
ผุฏสฺส โสกุทฺเทหกสมุฏาปตวจีวิปฺปลาปลกฺขณา (๑) ปริเทวิตา
วา อนิฏโผฏพฺพปฏิหตกายสฺส กายปฬนลกฺขณา ทุกฺขา วา
ตถา อวุตฺตตฺถสฺส วิกปฺปนตฺเถน วาสทฺเทน คหิตา โทมนสฺส-ุ
ปายาสาทโย วา นิสฺสยเภเทน จ อเนกรูปา นานาวิธา
อิมสฺมึ สตฺตโลเก ทิสฺสนฺติ อุปลพฺภนฺติ สพฺเพป เอเต ปย
ปยชาติก สตฺต สงฺขารฺจ ปฏิจฺจ นิสฺสาย อาคมฺม ปจฺจย
กตฺวา ปภวนฺติ นิพฺพตฺตนฺติ ฯ ตสฺมึ ปน ยถาวุตฺตปยวตฺถุมฺหิ
ปเย อสนฺเต ปยภาวกเร ฉนฺทราเค ปหีเน น กทาจิป
เอเต สมฺภวนฺติ(๒)ฯ วุตฺตเฺหต ปยโต ชายตี โสโก ฯเปฯ
เปมโต ชายตี โสโกติอาทิ(๓) ฯ ตถา ปยปฺปภูตา กลหา วิวาทา
ปริเทวโสกา สห มจฺฉเรหีติ จ อาทิ(๔) ฯ เอตฺถ จ ปริเทวิตา
วา ทุกฺขา วาติ ลิงฺควิปลฺลาเสน วุตฺต ปริเทวิตานิ วา
ทุกฺขานิ วาติ วตฺตพฺเพ วิภตฺติโลโป วา กโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
ตสฺมา หิ เต สุขิโน วีตโสกาติ ยสฺมา ปยปฺปภูตา
โสกาทโย เยส นตฺถิ ฯ ตสฺมา เต เอว สุขิโน วิคตโสกา
จ นาม(๕) ฯ เก ปน เต เยส ปย นตฺถิ กุหิฺจิ โลเกติ
เยส อริยาน สพฺพโส วีตราคตฺตา กตฺถจิป สตฺตโลเก จ
สงฺขารโลเก จ ปย ปยภาโว ปุตฺโตติ วา ภาตาติ วา
# ๑. สี. กายโสสกเหตุกสฺส สมุฏาปกา เกจิ ฯ
# ๒. ม. โสโกติ จ อาทิ ฯ ขุ. ธ. ๒๕/๒๖/๔๓ ฯ
# ๔. ขุ. สุ. ๒๕/๔๑๘/๕๐๖ ฯ ๕. ม. วีตโสกา นาม ฯ
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*เลมที่ ๑๙ วิสาขาสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๔๗
ภคินีติ วา ภริยาติ วา ปย ปยายน ปยภาโว นตฺถิ ฯ
สงฺขารโลเกป เอต มม สนฺตก อิมินาห อิม นาม สุข
ลภามิ ลภิสสฺ ามีติ ปย ปยายน ปยภาโว นตฺถิ ฯ ตสฺมา
อโสก วิรช ปตฺถยาโน ปย น กยิราถ กุหิฺจิ โลเกติ
ยสฺมา จ สุขโิ น นาม วีตโสกา วีตโสกตฺตาว กตฺถจิป
วิสเย ปยภาโว น นตฺถิ ฯ ตสฺมา อตฺตโน ยถาวุตฺตโสกาภาเวน
จ อโสก อโสกภาว ราครชาทิวิคมเนน วิรช วิรชภาว อรหตฺต
โสกสฺส ราครชาทีนฺจ อภาวเหตุภาวโต วา อโสก วิรชนฺติ
ลทฺธนาม นิพฺพาน ปตฺถยาโน กตฺตุกมฺยตากุสลจฺฉนฺทสฺส
วเสน ฉนฺทชาโต กตฺถจิ โลเก รูปาทิธมฺเม อนฺตมโส
สมถวิปสฺสนาธมฺเมป ปย ปยภาว ปยายน น กยิราถ น
อุปฺปาเทยฺย ฯ วุตฺตเฺหต ธมฺมาป โว ภิกฺขเว ปหาตพฺพา
ปเคว อธมฺมาติ ฯ (๑)
อฏมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. มู. ๑๒/๒๘๐/๒๗๑ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๖๔๘
ปมทพฺพสุตฺตวณฺณนา
นวเม อายสฺมาติ ปยวจน ฯ ทพฺโพติ ตสฺส เถรสฺส
นาม ฯ มลฺลปุตฺโตติ มลฺลราชสฺส ปุตฺโต ฯ
โส หิ อายสฺมา ปทุมุตฺตรสฺส ภควโต ปาทมูเล
กตาภินีหาโร กปฺปสตสหสฺส อุปจิตปฺุสฺจโย อมฺหาก
ภควโต กาเล มลฺลราชสฺส เทวิยา กุจฺฉิย นิพฺพตฺโต กตาธิการตฺตา ชาติยา สตฺตวสฺสิกกาเลเยว มาตาปตโร อุปสงฺกมิตฺวา
ปพฺพชฺช ยาจิ ฯ เต จ ปพฺพชิตฺวาป อาจาร ตาว สิกฺขตุ(๑) สเจ ต
นาภิรมิสฺสติ อิเธว อาคมิสฺสตีติ อนุชานึสุ ฯ โส สตฺถาร
อุปสงฺกมิตฺวา ปพฺพชฺช ยาจิ ฯ สตฺถาปสฺส อุปนิสสฺ ยสมฺปตฺตึ
โอโลเกตฺวา ปพฺพชฺช อนุชานิ ฯ ตสฺส ปพฺพชฺชาสมเย ทินฺนโอวาเทน ภวตฺตย อาทิตฺต วิย อุปฏาสิ ฯ โส วิปสฺสน
ปฏเปตฺวา ขุรคฺเคเยว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ ยงฺกิฺจิ สาวเกน
ปตฺตพฺพ ติสฺโส วิชฺชา จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา ฉ อภิฺา
นว โลกุตฺตรธมฺมาติ เอวมาทิก สพฺพ อธิคนฺตฺวา อสีติยา
มหาสาวเกสุ อพฺภนฺตโร อโหสิ ฯ วุตฺตเฺหต เตน อายสฺมตา
มยา โข ชาติยา สตฺตวสฺเสน อรหตฺต สจฺฉิกต ยงฺกิฺจิ
สาวเกน ปตฺตพฺพ สพฺพนฺต อนุปฺปตฺต มยาติอาทิ ฯ (๒)
เยน ภควา เตนุปสงฺกมีติ โส กิรายสฺมา เอกทิวส
# ๑. ม. ปพฺพชิตฺวาป อาจาร ตาว สิกฺขตุ ฯ
# ๒. วิ. มหาวิ. ๑/๕๔๑/๓๖๗ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมทพฺพสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๔๙
ราชคเห ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต
ภควโต วตฺต ทสฺเสตฺวา ทิวาฏาน คนฺตฺวา อุทกกุมฺภโต
อุทก คเหตฺวา ปาเท ปกฺขาเลตฺวา คตฺตานิ สีตึ กตฺวา
จมฺมขณฺฑ ปฺาเปตฺวา นิสินฺโน กาลปริจฺเฉท กตฺวา
สมาปตฺตึ สมาปชฺชิ ฯ อถายสฺมา ยถากาลปริจฺเฉท สมาปตฺติโต วุฏ หิตฺวา อตฺตโน อายุสงฺขาเร โอโลเกสิ ฯ ตสฺส (๑)
เต ปริกฺขีณา กติปยมุหุตตฺ ิกา อุปฏหึสุ โส จินฺเตสิ น
โข เมต ปฏิรูป ยมห สตฺถุ อนาโรเจตฺวา สพฺรหฺมจารีหิ
จ อวิทิโต อิธ ยถานิสินฺโนว ปรินิพฺพายิสฺสามิ ฯ ยนฺนูนาห
สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา ปรินิพฺพาน อนุชานาเปตฺวา สตฺถุ วตฺต
ทสฺเสตฺวา สาสนสฺส นิยยฺ านิกภาวทสฺสนตฺถ มยฺห อิทฺธานุภาว วิภาเวนฺโต อากาเส นิสีทิตฺวา เตโชธาตุ สมาปชฺชิตฺวา
ปรินิพฺพาเยยฺย ฯ เอว สนฺเต เย มยิ อสฺสทฺธา อปฺปสนฺนา
เตสมฺป ปสาโท อุปฺปชฺชสิ ฺสติ ตทสฺส เตส ทีฆรตฺต หิตาย
สุขายาติ ฯ เอวฺจ โส อายสฺมา จินฺเตตฺวา ภควนฺต
อุปสงฺกมิตฺวา สพฺพนฺต ตเถว อกาสิ ฯ เตน วุตฺต อถ โข
อายสฺมา ทพฺโพ มลฺลปุตโฺ ต เยน ภควา เตนุปสงฺกมีติอาทิ ฯ
ตตฺถ ปรินิพฺพานกาโล เมติ ภควา มยฺห อนุปาทิเสสาย
นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพานกาโล อุปฏิโต ตมห ภควโต
# ๑. สี. ตตฺถ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา หนา ๖๕๐
อาโรเจตฺวา ปรินิพฺพายิตุกาโมมฺหีติ ทสฺเสติ ฯ เกจิ ปนาหุ
น ตาว เถโร ชิณฺโณ น จ คิลาโน ปรินิพฺพานาย จ สตฺถาร
อาปุจฺฉติ ตตฺถิท (๑) การณ เมตฺติยภูมชกา ภิกขฺ ู ปุพฺเพ ม
อมูลเกน ปาราชิเกน อนุทฺธเสสส ตสฺมึ อธิกรเณ วูปสนฺเตป
อกฺโกสนฺติเยว ฯ เตส สทฺทหิตฺวา อฺเป ปุถุชชฺ นา มยิ
อคารว ปริภวฺจ กโรนฺติ ฯ อิมฺจ ทุกฺขภาร นิรตฺถก
วหิตฺวา กึ ปโยชน ตสฺมาห อิทานิเยว ปรินิพฺพายิสฺสามีติ
สนฺนิฏาน กตฺวา สตฺถาร อาปุจฺฉีติ ฯ ต อการณ ฯ น
หิ ขีณาสวา อปริกฺขีเณ อายุสงฺขาเร ปเรส อุปวาทาทิภเยน ปรินพิ ฺพานาย เจเตนฺติ[๒] วายมนฺติ น จ ปเรส
ปสสาทิเหตุ จิร ติฏนฺติ อถ โข สรเสเนว อตฺตโน
อายุสงฺขารสฺส ปริกฺขย อาคเมนฺติ ฯ ยถาห
นาภิกงฺขามิ มรณ นาภิกงฺขามิ ชีวิต
กาลฺจ ปฏิกงฺขามิ นิพฺพิส ภตโก ยถาติ ฯ (๓)
ภควาปสฺส อายุสงฺขาร โอโลเกตฺวา ปริกฺขีณภาว ตฺวา
ยสฺสทานิ ตฺว ทพฺพ กาล มฺสีติ อาห ฯ
เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวาติ อากาส อภิอุคฺคนฺตฺวา เวหาส
คนฺตฺวาติ อตฺโถ ฯ อภิสทฺทโยเคน หิ อิท อุปโยควจน ฯ
# ๑. ม. กึ ตตฺถ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ฆฏยนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๒๙๕/๒๙๙ สมฺปชาโน ปติสฺสโตติ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมทพฺพสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๕๑
อตฺโถ ปน ภุมฺมวเสน เวทิตพฺโพ ฯ เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา กึ
อกาสีติ อาห อากาเส อนฺตลิกฺเข ปลฺลงฺเกน นิสที ิตฺวาติอาทิ ฯ
(๑) ตตฺถ เตโชธาตุ สมาปชฺชิตฺวาติ เตโชกสิณจตุตฺถชฺฌานสมาปตฺตึ
สมาปชฺชิตฺวา ฯ เถโร หิ ตทา ภควนฺต วนฺทิตฺวา ติกฺขตฺตุ
ปทกฺขิณ กตฺวา เอกมนฺต ิโต ภควา กปฺปสตสหสฺส ตุเมฺหป
สทฺธึ ตตฺถ ตตฺถ วสนฺโต ปฺุานิ กโรนฺโต อิมเมวตฺถ
สนฺธาย อกาสึ สฺวายมตฺโถ อชฺช มตฺถก ปตฺโต อิท ปจฺฉิมทสฺสนนฺติ อาห ฯ เย ตตฺถ ปุถชุ ฺชนภิกฺขู โสตาปนฺนา
สกทาคามิโน จ เตสุ เอกจฺจาน มหนฺต การฺุ อโหสิ ฯ
เอกจฺเจ อาโรทนปฺปตฺตา อเหสส ฯ อถสฺส ภควา จิตฺตวาร(๒)
ตฺวา เตนหิ ทพฺพ มยฺห ภิกฺขุสฆสฺส จ อิทฺธิปาฏิหาริย
ทสฺเสหีติ อาห ฯ ตาวเทว สพฺโพ ภิกขฺ ุสงฺโฆ สนฺนิปติ ฯ
อถายสฺมา ทพฺโพ เอโกป หุตฺวา พหุธา โหตีติอาทินา (๓) นเยน
อาคตานิ สาวกสาธารณานิ สพฺพานิ ปาฏิหาริยานิ ทสฺเสตฺวา
ปุน จ ภควนฺต วนฺทิตฺวา อากาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา อากาเส ปวึ
นิมฺมินิตฺวา ตตฺถ ปลฺลงฺเกน นิสินโฺ น เตโชกสิณสมาปตฺติยา
ปริกมฺม กตฺวา สมาปตฺตึ สมาปชฺชิตฺวา วุฏาย สรีร
อาวชฺชิตฺวา ปุน สมาปตฺตึ สมาปชฺชติ ฺวา สรีรชฺฌาปนเตโชธาตุ
# ๑. ม. นิสที ิตฺวาติ อาทิ ฯ ๒. ม. จิตฺตาจาร ฯ
# ๓. ที. สี. ๙/๓๓๙/๒๗๔ ฯ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๕๓/๑๖๓ ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา หนา ๖๕๒
อธิฏหิตฺวา ปรินิพฺพายิ ฯ สห อธิฏ าเนน สพฺโพ กาโย
อคฺคินา อาทิตฺโต อโหสิ ฯ ขเณเนว จ โส อคฺคิ กปฺปวุฏานคฺคิ วิย อณุมตฺตมฺป สงฺขารคต มสิมตฺตมฺป ตตฺถ
กิฺจิ อนวเสเสนฺโต อธิฏานพเลน ฌาเปตฺวา นิพฺพายิ ฯ
เตน วุตฺต อถ โข อายสฺมา ทพฺโพ มลฺลปุตฺโตติอาทิ ฯ ตตฺถ
วุฏหิตฺวา ปรินิพฺพายีติ อิทฺธิจิตฺตโต วุฏหิตฺวา ภวงฺคจิตฺเตน
ปรินิพฺพายิ ฯ
ฌายมานสฺสาติ ชาลิยมานสฺส ฯ ฑยฺหมานสฺสาติ ตสฺเสว
เววจน ฯ อถ วา ฌายมานสฺสาติ ชาลาปวตฺติกฺขณ สนฺธาย
วุตฺต ฯ ฑยฺหมานสฺสาติ วีตจฺจิตงฺคารกฺขณ ฯ ฉาริกาติ ภสฺม ฯ
มสีติ กชฺชล ฯ น ปฺายิตฺถาติ น ปสฺสิตฺถ อธิฏ านพเลน สพฺพ ขเณเนว อนฺตรธายิตฺถาติ อตฺโถ ฯ กสฺมา ปน
เถโร อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อิทฺธิปาฏิหาริย ทสฺเสสิ นนุ ภควตา
อิทฺธิปาฏิหาริยกรณ ปฏิกฺขิตฺตนฺติ น โจเทตพฺพเมต คิหีน
สมฺมุขา ปฏิหาริยกรณสฺส ปฏิกฺขิตตฺตา ฯ ตฺจ โข วิกุพฺพนวเสน น(๑) ปเนว อธิฏานวเสน ฯ อย ปนายสฺมา ธมฺมสามินา
อาณตฺโตว ปาฏิหาริย ทสฺเสสิ ฯ
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต อายสฺมโต ทพฺพสฺส มลฺลปุตฺตสฺส
อนุปาทาปรินิพฺพาน สพฺพาการโต วิทิตวา ตทตฺถปริทีปน อิม
# ๑. ม. น ปเนว ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปมทพฺพสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๕๓
อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ อเภทิ กาโยติ สพฺโพ ภูตุปาทายปฺปเภโท จตุสฺติตรูปกาโย ภิชฺชิ อนวเสสโต นสฺสิ (๑) อนฺตรธายิ อนุปฺปตฺติธมฺมต อาปชฺชิ ฯ นิโรธิ สฺาติ รูปายตนาทิโคจรตาย
รูปสฺาทิเภทา สพฺพาป สฺา อปฺปฏิสนฺธิเกน นิโรเธน
นิรุชฺฌิ ฯ เวทนา สีติภวึสุ สพฺพาติ วิปากเวทนา กิริยเวทนาติ
สพฺพาป เวทนาอปฺปฏิสนฺธิกนิโรเธน นิรุทฺธตฺตา อณุมตฺตมฺป(๒)
เวทนาทรถสฺส อภาวโต สีติภูตา อเหสส กุสลากุสลเวทนา
ปน อรหตฺตผลกฺขเณเยว นิโรธ คตา ฯ สีติรหึสูตปิ  ปนฺติ ฯ
สนฺตา (๓) นิรุทฺธา อเหสุนฺติ อตฺโถ ฯ วูปสมึสุ สงฺขาราติ วิปากกิริยปฺปเภทา สพฺเพป ผสฺสาทโย สงฺขารกฺขนฺธธมฺมา อปฺปฏิสนฺธิกนิโรเธเนว นิรุทฺธตฺตา วิเสเสน อุปสมึสุ ฯ วิฺาณ
อตฺถมาคมาติ วิฺาณมฺป วิปากกิริยปฺปเภท สพฺพ อปฺปฏิสนฺธิกนิโรเธเนว อตฺถ วินาส อุปจฺเฉท อคมา อคจฺฉิ ฯ
อิติ ภควา อายสฺมโต ทพฺพสฺส มลฺลปุตฺตสฺส ปฺจนฺนมฺป
ขนฺธาน ปุพฺเพเยว กิเลสาภิสงฺขารุปาทานสฺส อนวเสสโต
นิรุทฺธตฺตา อนุปาทาโน วิย ชาตเวโท อปฺปฏิสนฺธิกนิโรเธน
นิรุทฺธภาว นิสฺสาย ปติเวควิสฺสฏ อุทาน อุทาเนสีติ ฯ
นวมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. ฑยฺหิ ฯ ๒. ม. อณุมตฺตมฺป ฯ ๓. สี. อสนฺตา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๖๕๔
ทุติยทพฺพสุตฺตวณฺณนา
ทสเม ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสีติ ภควา
ราชคเห ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา ชนปทจาริก จรนฺโต
อนุกฺกเมน สาวตฺถึ ปตฺวา เชตวเน วิหรนฺโตเยว เยส ภิกฺขูน
อายสฺมโต ทพฺพสฺส มลฺลปุตฺตสฺส ปรินิพฺพาน อปจฺจกฺข เตส
ต ปจฺจกฺข กตฺวา ทสฺเสตต เยป จ เมตฺติยภูมชเกหิ กเตน
อภูเตน อพฺภาจิกฺขเณน เถเร คารวรหิตา ปุถุชชฺ นา เตส
เถเร พหุมานุปฺปาทนตฺถฺจ อามนฺเตสิ ฯ ตตฺถ ตตฺราติ วจนสฺาปเน นิปาตมตฺต ฯ โขติ อวธารเณ เตสุ ตตฺราติ
อิมินา ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสีติ เอเตส ปทาน วุจฺจมานตเยว
โชเตติ ฯ โขติ ปน อิมินา อามนฺเตสิเยว ฯ นาสฺส อามนฺตเน
โกจิ อนฺตราโย อโหสีติ อิมมตฺถ ทสฺเสติ ฯ อถ วา ตตฺราติ
ตสฺมึ อาราเม ฯ โขติ วจนาลงฺกาเร นิปาโต ฯ อามนฺเตสีติ
อาภาสิ ฯ กสฺมา ปน ภควา ภิกฺขเู ยว อามนฺเตสีติ เชฏตฺตา
เสฏตฺตา อาสนฺนตฺตา สพฺพากาล สนฺนิหิตตฺตา ธมฺมเทสนาย
วิเสสโต ภาชนภูตตฺตา จ ฯ
ภิกฺขโวติ เตส อามนฺตนาการทสฺสน ฯ ภทนฺเตติ อามนฺติตาน
ภิกฺขูน คารเวน สตฺถุ ปฏิวจนทาน ฯ ตตฺถ ภิกฺขโวติ วทนฺโต
ภควา เต ภิกฺขู อาลปติ ฯ ภทนฺเตติ วทนฺตา เต ปจฺจาลปนฺติ ฯ อปจ ภิกฺขโวติ อิมินา กรุณาวิปฺผารโสมฺมหทยสฺส
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*เลมที่ ๑๙ ทุติยทพฺพสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๕๕
นิสฺสิตปุพฺพงฺคเมน(๑) วจเนน เต ภิกฺขู กมฺมฏานมนสิการธมฺมปจฺจเวกฺขณาทิโต นิวตฺเตตฺวา อตฺตโน มุขาภิมุเข กโรติ ฯ
ภทนฺเตติ อิมินา สตฺถริ อาทรพหุมานคารวทีปน วจเนน
เต ภิกฺขู อตฺตโน สุสฺสูสต โอวาทปฏิคคฺ หคารวภาวฺจ
ปฏิเวเทนฺติ ฯ ภควโต ปจฺจสฺโสสุนฺติ เต ภิกฺขู ภควโต วจน
ปติอสฺโสสุ โสตุกามต ชเนสส ฯ เอตโทวจาติ ภควา เอต อิทานิ
วกฺขมาน สกล สุตฺต อภาสิ ฯ ทพฺพสฺส ภิกฺขเว มลฺลปุตฺตสฺสาติอาทิ อนนฺตรสุตฺเต วุตฺตตฺถเมว ฯ เอตมตฺถนฺติอาทีสุป
อปุพฺพ นตฺถิ อนนฺตรสุตฺเต วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
คาถาสุ ปน อโยฆนหตสฺสาติ อโย หฺติ เอเตนาติ
อโยฆน กมฺมาราน อโยกูฏ อโยมุฏ ิ จ ฯ เตน อโยฆเนน
หตสฺส ปหตสฺส ฯ เกจิ ปน อโยฆนหตสฺสาติ ฆนอโยปณฺฑ
หตสฺสาติ อตฺถ วทนฺติ ฯ เอวสทฺโท เจตฺถ นิปาตมตฺต ฯ
ชลโต ชาตเวทโสติ ฌายมานสฺส อคฺคิสฺส ฯ อนาทเร เอต
สามิวจน ฯ อนุปุพฺพูปสนฺตสฺสาติ อนุกฺกเมน อุปสนฺตสฺส
วิชฺฌาตสฺส นิรุทฺธสฺส ฯ ยถา น ายเต คตีติ ยถาสฺส
คติ น ายติ ฯ อิท วุตตฺ  โหติ อโยมุฏิกูฏาทินา มหตา
อโยฆเนน หตสฺส สหตสฺส ฯ กสภาชนาทิคตสฺส วา ชลมานสฺส
อคฺคิสฺส ตถา อุปฺปนฺนสฺส วา สทฺทสฺส อนุกฺกเมน อุปสนฺตสฺส
วา สทฺทสฺส อนุกฺกเมน อุปสนฺตสฺส
# ๑. สี. ม. กรุณาวิปฺผารโสมหทยนิสฺสิตปุพฺพงฺคเมน ฯ
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*เลมที่ ๑๙ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา หนา ๖๕๖
สุวูปสนฺตสฺส ทสสุ ทิสาสุ น กตฺถจิ คติ ปฺายติ ปจฺจยนิโรเธน อปฺปฏิสนฺธิกนิรทุ ฺธตฺตา ฯ
เอว สมฺมา วิมุตฺตานนฺติ เอว สมฺมา เหตุนา าเยน
ตทงฺควิกฺขมฺภนวิมุตฺติปุพฺพงฺคเมน อริยมคฺเคน จตูหิป อุปาทาเนหิ
อาสเวหิ จ วิมุตฺตตฺตา สมฺมา วิมุตฺตาน ตโต เอว กามพนฺธสงฺขาต กาโมฆ ภโวฆาทิเภท อวสิฏโอฆฺจ ตริตฺวา ิตตฺตา
กามพนฺโธฆตาริน สุฏุ ปฏิปสฺสมฺภิตสพฺพกิเลสวิปฺผนฺทิตตฺตา
กิเลสาภิสงฺขารวาเตหิ จ อกมฺปนียตาย อจล อนุปาทิเสสนิพฺพานสงฺขาต สพฺพสงฺขารูปสม สุข ปตฺตาน อธิคตาน
ขีณาสวาน คติ เทวมนุสฺสาทิเภทาสุ คตีสุ อย นามาติ
ปฺาเปตพฺพตาย อภาวตฺตา ปฺาเปตุ นตฺถิ น อุปลพฺภติ
ยถาวุตฺตชาตเวโท วิย อปฺตฺติกภาวเมว หิ โส คโตติ
อตฺโถ ฯ
ทสมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
นิฏิตา จ ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ หนา ๖๕๗
นิคมนกถา
เอตฺตาวตา จ
สุวิมุตฺตภวาทาโน (๑) เทวทานวมานิโต
ปจฺฉินฺนตณฺหาสนฺตาโน ปติสเวคทีปโน ฯ
สทฺธมฺมทานนิรโต
อุปาทานกฺขยา ว โส(๒)
ตตฺถ ตตฺถ อุทาเน เย อุทาเนสิ วินายโก ฯ
เต สพฺเพ เอกโต กตฺวา อาโรเปนฺเตหิ สงฺคห
อุทานมิติ สงฺคีต
ธมฺมสงฺคาหเกหิ ย ฯ
ตสฺส อตฺถ ปกาเสตุ
โปราณฏกถานย
นิสฺสาย ยา สมารทฺธา อตฺถสวณฺณนา มยา ฯ
สา ตตฺถ ปรมตฺถาน สุตฺตนฺเตสุ ยถารห
ปกาสนา ปรมตฺถ
ทีปนี นาม นามโต ฯ
สมฺปตฺตา ปรินิฏาน อนากุลวินิจฺฉยา
จตุตฺตึสปฺปมาณาย
ปาลิยา ภาณวารโต ฯ
อิติ ต สงฺขโรนฺเตน
ย ต อธิคต มยา
ปฺุ ตสฺสานุภาเวน โลกนาถสฺส สาสน ฯ
โอภาเสตฺวา (๓) วิสุทฺธาย สีลาทิปฏิปตฺติยา
สพฺเพป เทหิโน โหนฺตุ วิมุตฺติรสภาคิโน ฯ
# ๑. สี. สุวมิ ุตฺตจิตฺตโวทาโน ฯ ๒. ม. อุปาทานกฺขยาวโห ฯ
# ๓. ม. โอคาหิตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๑๙ นิคมกถา หนา ๖๕๘
จิร ติฏตุ โลกสฺมึ
สมฺมาสมฺพุทฺธสาสน
ตสฺมึ สคารวา นิจฺจ
โหนฺตุ สพฺเพป ปาณิโน ฯ
สมฺมา วสฺสตุ กาเลน เทโวป ชคตีปติ
สทฺธมฺมนิรโต โลก
ธมฺเมเนว ปสาสตูติ ฯ
พทรติตฺถวิหารวาสิน อาจริยธมฺมปาเลน(๑) กตา
อุทานสฺส อฏกถา สมตฺตา ฯ
# ๑. ม. อาจริยธมฺมปาลตฺเถเรน ฯ

