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*เลมที่ ๘ หนา ๑
ปปฺจสูทนี นาม มชฺฌิมนิกายฏกถา
มูลปณฺณาสกวณฺณนาย
สีหนาทวคฺควณฺณนา
จุลลฺ สีหนาทสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ จุลฺลสีหนาทสุตฺตฯ ยสฺมา ปนสฺส
อตฺถุปฺปตฺติโก นิกฺเขโป ตสฺมา ต ทสฺเสตฺวาจสฺส อปุพฺพปทวณฺณน กริสสฺ ามฯ กตราย ปน อิท อตฺถุปฺปตฺติยา
นิกฺขิตฺตนฺติฯ ลาภสกฺการปจฺจยา ติตฺถิยปริเทวิเตฯ ภควโต
กิร ธมฺมทายาทสุตฺเต วุตฺตนเยน มหาลาภสกฺกาโร อุปฺปชฺชิฯ
จตุปฺปมาณิโก หิ อย โลกสนฺนิวาโส รูปปฺปมาโณ รูปปฺปสนฺโน
โฆสปฺปมาโณ โฆสปฺปสนฺโน ลูขปฺปมาโณ ลูขปฺปสนฺโน
ธมฺมปฺปมาโณ ธมฺมปฺปสนฺโนติ อิเมส ปุคฺคลาน วเสน
จตุธา ิโตฯ
เตส อิท นานากรณ กตโม จ ปุคฺคโล รูปปฺปมาโณ
รูปปฺปสนฺโน อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อาโรห วา ปสฺสิตฺวา
ปริณาห วา ปสฺสิตฺวา ปาริปูรึ วา ปสฺสิตฺวา สณฺาน
วา ปสฺสิตวฺ า ตตฺถ ปมาณ คเหตฺวา ปสาท ชเนติ อย
วุจฺจติ ปุคฺคโล รูปปฺปมาโณ รูปปฺปสนฺโนฯ
กตโม จ ปุคฺคโล โฆสปฺปมาโณ โฆสปฺปสนฺโน
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๒
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ปรวณฺณนาย ปรโถมนาย ปรปสสนาย
ปรวณฺณหาริกาย ตตฺถ ปมาณ คเหตฺวา ปสาท ชเนติ อย
วุจฺจติ ปุคฺคโล โฆสปฺปมาโณ โฆสปฺปสนฺโนฯ
กตโม จ ปุคฺคโล ลูขปฺปมาโณ ลูขปฺปสนฺโน อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล จีวรลูข วา ปสฺสิตฺวา ปตฺตลูข วา ปสฺสิตฺวา
เสนาสนลูข วา ปสฺสิตฺวา วิวิธ วา ทุกฺกรการิก ปสฺสิตฺวา
ตตฺถ ปมาณ คเหตฺวา ปสาท ชเนติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล
ลูขปฺปมาโณ ลูขปฺปสนฺโนฯ
กตโม จ ปุคฺคโล ธมฺมปฺปมาโณ ธมฺมปฺปสนฺโน อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล สีล วา ปสฺสิตฺวา สมาธึ วา ปสฺสิตฺวา ปฺ
วา ปสฺสิตฺวา ตตฺถ ปมาณ คเหตฺวา ปสาท ชเนติ อย
วุจฺจติ ปุคฺคโล ธมฺมปฺปมาโณ ธมฺมปฺปสนฺโนติฯ
อิเมสุ จตูสุ ปุคฺคเลสุ รูปปฺปมาโณป ภควโต อาโรหปริณาห สณฺาน ปาริปูริ วณฺณโปกฺขรต อสีติอนุพฺยฺชนปฏิมณฺฑิตตฺตา นานารตนจิตฺตมิว สุวณฺณมหาปฏ ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณสมากิณฺณตาย ตาราคณสมุชฺชล วิย คคนตล
สพฺพผาลิผุลฺล วิย จ โยชนสตุพฺเพธ ปาริฉตฺตก อฏารสรตนุพฺเพธ พฺยามปฺปภาปริกฺเขปสสฺสิรีก อโนปมสรีร ทิสฺวา
สมฺมาสมฺพุทฺเธเยว ปสีทติฯ
โฆสปฺปมาโณป ภควตา กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ จตฺตาริ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๓
อสงฺเขยฺยานิ ทส ปารมิโย ทส อุปปารมิโย ทส ปรมตฺถปารมิโย
ปูริตา องฺคปริจฺจาโค ปุตฺตทารปริจฺจาโค รชฺชปริจฺจาโค
ธนปริจฺจาโค (๑) นยนปริจฺจาโค จ กโตติอาทินา นเยน ปวตฺต
โฆส สุตฺวา สมฺมาสมฺพุทฺเธเยว ปสีทติฯ
ลูขปฺปมาโณป ภควโต จีวรลูข ทิสฺวา สเจ ภควา
อชฺฌาวสิตฺถ(๒) กาสิวตฺถเมว อธารยิสฺสฯ ปพฺพชิตฺวา ปนาเนน
สาณปสุกูลจีวเรน สนฺตุสสฺ มาเนน ภาริย กตนฺติ สมฺมาสมฺพุทฺเธเยว ปสีทติฯ ปตฺตลูขป ทิสวฺ า อิมินา อคาร
อชฺฌาวสตา (๓) รตฺตวรสุวณฺณภาชเนสุ จกฺกวตฺติโภชนารห
สุคนฺธสาลิโภชน ปริภุตฺต ปพฺพชิตฺวา ปน ปาสาณมย ปตฺต
อาทาย อุจฺจนีจกุลทฺวาเรสุ สปทาน ปณฺฑาย จริตฺวา
ลทฺธปณฺฑิยาโลเปน สนฺตุสฺสมาโน ภาริย กโรตีติ สมฺมาสมฺพุทฺเธเยว ปสีทติฯ เสนาสนลูข ทิสฺวาป อย อคาร
อชฺฌาวสนฺโต ติณฺณ อุตนู  อนุจฺฉวิเกสุ ตีสุ ปาสาเทสุ
ติวิธนาฏกปริวาโร ทิพฺพสมฺปตฺตึ วิย รชฺชสิรึ อนุภวิตฺวา
อิทานิ ปพฺพชฺชูปคโต รุกฺขมูลเสนาสนาทีสุ ทารุผลกสิลาปฏฏวิทลมฺจกาทีหิ (๔) สนฺตุสฺสมาโน ภาริย กโรตีติ สมฺมาสมฺพุทฺเธเยว ปสีทติฯ ทุกฺกรการิกมสฺส ทิสฺวาป ฉพฺพสฺสานิ
# ๑. ม. อตฺตปริจฺจาโค ฯ ๒. ม. อชฺฌาวสิสฺส ฯ
# ๓. ม. อชฺฌาวสนฺเตน ฯ ๔. สี. ...พิทลมฺจกาทีหิ สยมาโน ฯ
# ม. ทารุ...ปฏฏปมฺจกาทีหิ ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๔
นาม มุคฺคยูสกุลตฺถยูสหเรณุยูสาทีน ปสตมตฺเตน ยาเปสฺสติ
อปฺปาณกชฺฌาน ฌายิสสฺ ติ สรีเร จ ชีวิเต จษ อนเปกฺโข
วิหริสฺสติ อโห ทุกฺกรการโก ภควาติ สมฺมาสมฺพุทฺเธเยว
ปสีทติฯ
ธมฺมปฺปมาโนป ภควโต สีลคุณ สมาธิคุณ ปฺาคุณ
ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺติสมฺปท อภิฺาปาริปูรึ ยมกปาฏิหาร(๑)
เทโวโรหณ ปาฏิกปุตฺตทมนาทีนิ (๒) จ อเนกานิ อจฺฉริยานิ
ทิสฺวา สมฺมาสมฺพุทฺเธเยว ปสีทติ เต เอว ปสนฺนา ภควโต
มหนฺต ลาภสกฺการ อภิหรนฺติฯ ติตฺถิยาน ปน พาเวรุชาตเก
กากสฺส วิย ลาภสกฺกาโร ปริหายิตฺถฯ ยถาห
อทสฺสเนน โมรสฺส
สิขิโน มฺชุภาณิโน
กากนฺตตฺถ อปูเชสุ
มเสน จ ผเลน จฯ
ยทา จ สรสมฺปนฺโน
โมโร พาเวรุมาคมา (๓)
อถ ลาโภ จ สกฺกาโร
วายสสฺส อหายถฯ
ยาว นุปฺปชฺชตี พุทฺโธ
ธมฺมราชา ปภงฺกโร
ตาว อฺเ อปูเชสุ
ปุถู สมณพฺราหฺมเณฯ
ยทา จ สรสมฺปนฺโน
พุทฺโธ ธมฺมมเทสยิ
อถ ลาโภ จ สกฺกาโร
ติตฺถิยาน อหายถาติฯ (๔)
# ๑. ม. ยมกปาฏิหาริย ฯ ๒. ม. ปาถิก... ฯ ๓. ม. ปาเวรุมาคมา ฯ
# ๔. ขุ. ชา. ๒๗/๖๕๔-๗/๑๕๔-๕ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๕
เต เอว ปหีนลาภสกฺการา รตฺตึ เอกทฺวงฺคุลมตฺต
โอภาเสตฺวาป สุรยิ ุคฺคมเน ขชฺโชปนกา วิย หตปฺปภา อเหสสฯ
ยถาป (๑)ขชฺโชปนกา
กาลปกฺขมฺหิ รตฺติยา
นิทสฺสยนฺติ โอภาส
เอเตส วิสโย หิ โสฯ
ยทา จ รสฺมิสมฺปนฺโน
อพฺภุเทติ ปภงฺกโร
อถ ขชฺโชปสงฺฆาน (๒) ปภา อนฺตรธายติฯ
เอว ขชฺชูปสทิสา
ติตฺถิยาป ปุถู อิธ
กาลปกฺขูปเม โลเก
ทีปยนฺติ สก คุณฯ
ยทา จ พุทฺโธ โลกสฺมึ
อุเทติ อมิตปฺปโภ
นิปฺปภา ติตฺถิยา โหนฺติ
สุริเย ขชฺชุปกา ยถาติฯ
เต เอว นิปฺปภา หุตฺวา กจฺฉุปฬกาทิปริกิณณ
ฺ สรีรา
ปรมปาริชฺุปฺปตฺตา เยน พุทฺโธ เยน ธมฺโม เยน สโฆ
เยน จ มหาชนสฺส สนฺนิปาโต เตน เตน คนฺตฺวา อนฺตรวีถิยมฺป สิงฆฺ าฏเกป จตุกฺเกป สภายป ตฺวา ปริเทวนฺติ
กึ โภ สมโณเยว โคตโม สมโณ มย อสฺสมณาฯ
สมณสฺเสว โคตมสฺส สาวกา สมณา อมฺหากป สาวกา
อสฺสมณาฯ สมณสฺส จ โคตมสฺส สาวกานฺจสฺส ทินฺน มหปฺผล
อมฺหาก ทินฺน น มหปฺผล (๓)นนุ สมโณป โคตโม สมโณ
# ๑. ม. ยถา หิ ฯ ๒. สี. ขชฺชุปสงฺขาน ฯ ม.ขชฺชปุ สงฺฆาน ฯ
# ๓. ม. น อมฺหาก สาวกานฺจ โน ทินฺน มหปฺผล ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๖
มยป สมณาฯ สมณสฺสป โคตมสฺส สาวกา สมณา อมฺหากป
สาวกา สมณาฯ สมณสฺสป โคตมสฺส สาวกานฺจสฺส ทินฺน
มหปฺผล อมฺหากป สาวกานฺจ โน ทินฺน มหปฺผล (๑) สมณสฺสป
โคตมสฺส สาวกานฺจสฺส เทถ กโรถ อมฺหากป สาวกานฺจ
โน เทถ กโรถ (๒) นนุ สมโณ โคตโม ปุริมานิ ทิวสานิ
อุปฺปนฺโน มย ปน โลเก อุปฺปชฺชมานาเยว (๓)อุปฺปนฺนาติฯ
เอว นานปฺปการ วิรวนฺติฯ อถ ภิกฺขู ภิกฺขุนิโย
อุปาสกา อุปาสิกาโยติ จตสฺโส ปริสา เตส สทฺท สุตฺวา
ภควโต อาโรเจสุติตฺถิยา ภนฺเต อิทฺจิทฺจ กเถนฺตีติฯ
ต สุตฺวา ภควา มา ตุเมฺห ภิกฺขเว ติตฺถิยาน วจเนน
อฺตฺร สมโณ อตฺถีติ สฺิโน อหุวตฺถาติ วตฺวา
อฺติตฺถิเยสุ สมณภาว ปฏิเสเธนฺโต อิเธว จ อนุชานนฺโต
อิมิสฺสา อตฺถุปฺปตฺติยา อิเธว ภิกฺขเว สมโณติ อิท สุตฺต
อภาสิฯ
ตตฺร (๔) อิเธวาติ อิมสฺมึเยว สาสเนฯ อย ปน นิยโม
เสสปเทสุป เวทิตพฺโพฯ ทุติยาทโยป หิ สมณา อิเธว น
อฺตฺถฯ สมโณติ โสตาปนฺโนฯ เตเนวาห กตโม จ
ภิกฺขเว (๕) สมโณ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ติณฺณ สโยชนาน
# ๑. ม. มหปฺผลฺเจว ฯ ๒. ม. สกฺกโรถ ฯ
# ๓. ม. อุปฺปชฺชมาเนเยว ฯ ๔. ม. ตตฺถ ฯ
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ปโมติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๗
ปริกฺขยา โสตาปนฺโน โหติ อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโน อย ภิกฺขเว(๑) สมโณติ(๒) ฯ
ทุติโยติ สกทาคามีฯ เตเนวาห กตโม จ ภิกฺขเว
ทุติโย สมโณ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ติณณ
ฺ  สฺโชนาน ปริกฺขยา
ราคโทสโมหาน ตนุตฺตา สกทาคามี โหติ สกิเทว อิม โลก
อาคนฺตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กโรติ อย ภิกขฺ เว ทุติโย สมโณติฯ
ตติโยติ อนาคามีฯ เตเนวาห กตโม ภิกฺขเว
ตติโย สมโณ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน
สฺโชนาน ปริกฺขยา โอปปาติโก โหติ ตตฺถ ปรินิพฺพายี
อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา อย ภิกขฺ เว ตติโย สมโณติฯ
จตุตฺโถติ อรหาฯ เตเนวาห กตโม จ ภิกขฺ เว จตุตฺโถ
สมโณ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ
ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย ภิกฺขเว จตุตฺโถ สมโณติฯ อิติ
อิมสฺมึ าเน จตฺตาโร ผลฏกสมณาว อธิปฺเปตาฯ
สฺุาติ ริตฺตา ตุจฺฉาฯ ปรปฺปวาทาติ จตฺตาโร
สสฺสตวาทา จตฺตาโร เอกจฺจสสฺสติกา จตฺตาโร อนฺตานนฺติกา
จตฺตาโร อมราวิกฺเขปกา เทฺว อธิจฺจสมุปฺปนฺนิกา โสฬส
สฺีวาทา อฏ อสฺีวาทา อฏ เนวสฺีนาสฺีวาทา
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปโมติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔๑/๓๒๓ ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๘
สตฺต อุจฺเฉทวาทา ปฺจ ทิฏธมฺมนิพฺพานวาทาติ อิเม
สพฺเพป พฺรหฺมชาเล อาคตา ทฺวาสฏี (๑) อิโต พาหิราน ปเรส
วาทา ปรปฺปวาทา นาม เต สพฺเพป อิเมหิ จตูหิ
ผลฏกสมเณหิ สฺุา น หิ เต เอตฺถ สนฺติฯ น
เกวลฺจ เอเตเหว สฺุา จตูหิ ปน มคฺคฏกสมเณหิป
จตุนฺน มคฺคาน อตฺถาย อารทฺธวิปสฺสเกหิปติ ทฺวาทสหิป
สมเณหิ สฺุาเอวฯ อิมเมวตฺถ สนฺธาย ภควตา มหาปรินิพฺพาเน วุตฺต
เอกูนตึโส วยสา สุภทฺท
ย ปพฺพชึ กึ กุสลานุเอสี
วสฺสานิ ปฺาส สมาธิกานิ
ยโต อห ปพฺพชิโต สุภทฺท
ายสฺส ธมฺมสฺส ปเทสวตฺตี
อิโต พหิทฺธา สมโณป นตฺถิฯ
ทุติโยป สมโณ นตฺถิ ตติโยป สมโณ นตฺถิ จตุตฺโถป
สมโณ นตฺถิ สฺุา ปรปฺปวาทา สมเณภิ อฺเหีติฯ (๒)
เอตฺถ หิ ปเทสวตฺตีติ อารทฺธวิปสฺสโก อธิปฺเปโต
ตสฺมา โสตาปตฺติมคฺคสฺส อารทฺธวิปสฺสก มคฺคฏ ผลฏนฺติ
ตโยป เอกโต กตฺวา สมโณป นตฺถีติ อาหฯ สกทาคามิ# ๑. ม. ทฺวาสฏี ทิฏิโย ฯ ๒. ที. มหา. ๑๐/๑๓๙/๑๗๖ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๙
มคฺคสฺส อารทฺธวิปสฺสก มคฺคฏ ผลฏนฺติ ตโยป เอกโต
กตฺวา ทุติโยป สมโณ นตฺถีติ อาหฯ อิตเรสุป ทฺวีสุ
เอเสว นโยฯ
กสฺมา ปเนเต อฺตฺถ นตฺถีตฯิ อเขตฺตตายฯ
ยถา หิ น อารคฺเค สาสโป ติฏติ น อุทกปฏเ อคฺคิ
ชลติ น ปฏ ิปาสาเณ วีชานิ รุหนฺติ เอวเมว พาหิเรสุ
ติตฺถายตเนสุ น อิเม สมณา อุปฺปชฺชนฺติ อิมสฺมเึ ยว
สาสเน(๑) กสฺมา สุเขตฺตตายฯ (๒)สา ปเนสา (๓)อเขตฺตตา
สุเขตฺตตา(๔) จ อริยมคฺคสฺส อภาวโต จ ภาวโต จ (๕) เวทิตพฺพาฯ
เตนาห ภควา
ยสฺมึ โข สุภทฺท ธมฺมวินเย อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค
น อุปลพฺภติ สมโณป ตตฺถ น อุปลพฺภติ ทุติโยป ตตฺถ
สมโณ น อุปลพฺภติ ตติโยป ตตฺถ สมโณ น อุปลพฺภติ
จตุตฺโถป ตตฺถ สมโณ น อุปลพฺภติฯ ยสฺมิฺจ โข(๖) สุภทฺท
ธมฺมวินเย อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค อุปลพฺภติ สมโณป ตตฺถ
อุปลพฺภติ ทุติโยป ตตฺถ เป จตุตฺโถป ตตฺถ สมโณ อุปลพฺภติ
อิมสฺมึ โข สุภทฺท ธมฺมวินเย อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค
อุปลพฺภติ อิเธว สุภทฺท สมโณ อิธ ทุติโย สมโณ อิธ
# ๑. ม. อิมสฺมึเยว ปน สาสเน อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
# ๒. ม. เขตฺตตาย ฯ ๓. ม. เตส ฯ
# ๔. ม. เขตฺตตา ฯ ๕. ม. อภาวโต จ ภาวโต จ... ฯ
# ๖. ยสฺมึ จ โข ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๐
ตติโย สมโณ อิธ จตุตฺโถ สมโณ สฺุา ปรปฺปวาทา
สมเณภิ อฺเหีติฯ (๑)
เอว ยสฺมา ติตฺถายตน อเขตฺต สาสน เขตฺต ตสฺมา
ยถา สุรตฺตหตฺถปาโท ภาสุรเกสรสีโห (๒) มิคราชา น สุสาเน
วา สงฺการกูเฏ วา ปฏิวสติ ติโยชนสหสฺสวิตฺถต ปน
หิมวนฺต อชฺโฌคาเหตฺวา มณิคุหาย วสติ (๓) ฯ ยถา จ ฉทฺทนฺโต
นาคราชา น โคจริยหตฺถกิ ุลาทีสุ นวสุ นาคกุเลสุ อุปฺปชฺชติ
ฉทฺทนฺตกุเลเยว อุปฺปชฺชติฯ ยถา จ วลาหโก อสฺสราชา
น คทฺรภกุเล วา โอฏฐกกุเล วา อุปฺปชฺชติ สินฺธยุ า ตีเร
ปน สินฺธวกุเลเยว อุปฺปชฺชติ ฯ ยถา จ สพฺพกามทท มโนหร
มณิรตน น สงฺการกูเฏ วา ปสุปพฺพตาทีสุ วา อุปฺปชฺชติ
วิปุลปพฺพตพฺภนฺตเรยว (๔) อุปฺปชฺชติ ฯ ยถา จ ติมิรมิงฺคโล(๕)
มจฺฉราชา น อาวาฏขุทฺท กโปกฺขรณีส(ุ ๖) อุปฺปชฺชติ จตุราสีติโยชนสหสฺสคมฺภีเร มหาสมุทฺเทเยว อุปฺปชฺชติ ฯ ยถา จ
ทิยฑฺฒโยชนสติโก สุปณฺณราชา ฯ คามทฺวาเร เอรณฺฑวนาทีสุ
ปฏิวสติ มหาสมุทฺท ปน อชฺโฌคาเหตฺวา สิมพลิทหวเนเยว
ปฏิวสติ ฯ ยถา จ ธตรฏโ สุวณฺณหโส น คามทฺวาเร
# ๑. ที. มหา. ๑๐/๑๓๘/๑๗๕ ฯ
# ๒. สี. ภาสุรเกสรสโฏ ฯ ม. สูรเกสรโก สีโห ฯ
# ๓. ม. มณิคุหายเยว ปฏิวสติ ฯ ๔. ม. เวปุลฺเล... ฯ
# ๕. ม. ติมิรปงฺคโล ฯ ๖. ม. ขุทฺทกโปกฺขรณีสุ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๑
อาวาฏกาทีสุ ปฏิวสติ นวุติหสสหสฺสปริวาโร ปน (๑) หุตฺวา
จิตฺตกูฏปพฺพเตเยว ปฏิวสติฯ ยถา จ จตุทีปสฺสโร จกฺกวตฺติราชา น นีจกุเล อุปปฺ ชฺชติ อสมฺภินฺนขตฺติยกุเลเยว (๒)
ปน อุปฺปชฺชติฯ เอวเมว อิเมสุ สมเณสุ เอกสมโณป น
อฺติตฺถายตเน อุปฺปชฺชติ อริยมคฺคปริกฺขิตฺเต ปน พุทฺธสาสเนเยว อุปฺปชฺชติฯ เตนาห ภควา อิเธว ภิกฺขเว
สมโณ เป สฺุา ปรปฺปวาทา สมเณภิ อฺเหีติฯ
สมฺมา สีหนาท นทถาติ เอตฺถ สมฺมาติ เหตุนา นเยน
การเณนฯ สีหนาทนฺติ เสฏนาท อภีตนาท อปฺปฏิหตนาทฯ (๓)
อิเมสฺจ (๔)จตุนฺน สมณาน อิเธว อตฺถิตาย อย นาโท
เสฏนาโท นาม โหติฯ อุตฺตมนาโทฯ อิเม สมณา อิเธว
อตฺถีติ วทนฺตสฺส อฺโต ภย วา อาสงฺกา วา นตฺถีติ
อภีตนาโท นาม โหติฯ อมฺหากป สาสเน อิเม สมณา
อตฺถีติ ปูรณาทีสุ เอกสฺสาป อุฏหิตฺวา วตฺตุ อสมตฺถตาย
อย นาโท อปฺปฏิหตนาโท นาม โหติฯ เตน วุตตฺ 
สีหนาทนฺติ เสฏนาท อภีตนาท อปฺปฏิหตนาทนฺติฯ
าน โข ปเนต วิชชฺ ตีติ อิท โข ปน การณ
วิชฺชติฯ ย อฺติตฺถิยาติ เยน การเณน อฺติตฺถิยาฯ
# ๑. ม. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. อสมฺภินฺนชาติขตฺติย... ฯ
# ๓. ม. อปฺปฏินาท ฯ เอวมุปริป ฯ ๔. สี. อิมเส ฯ ม. อิเมส หิ ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๒
เอตฺถ จ ติตถฺ  ชานิตพฺพ ติตฺถกโร ชานิตพฺโพ ติตฺถิยา
ชานิตพฺพา ติตฺถิยสาวกา ชานิตพฺพาฯ ติตฺถ นาม ทฺวาสฏีทิฏิโยฯ เอตฺถ หิ สตฺตา ตรนฺติ อุลลฺ วนฺติ (๑) อุมฺมุชฺชนิมฺมชุ ชฺ 
กโรนฺติ ตสฺมา ติตฺถนฺติ วุจฺจนฺติฯ ตาส ทิฏีน อุปฺปาเทตา
ติตฺถกโร นามฯ ตสฺส ลทฺธึ คเหตฺวา ปพฺพชิตา ติตฺถิยา
นามฯ เตส ปจฺจยทายกา ติตฺถิยสาวกาติ เวทิตพฺพาฯ
ปริพฺพาชกาติ คิหิพนฺธน ปหาย ปพฺพชฺชูปคตาฯ อสฺสาโสติ
อวสฺสโย ปติฏา อุปตฺถมฺโภฯ พลนฺติ ถาโม ฯ เยน ตุเมฺหติ
เยน อสฺสาเสน วา พเลน วา เอว วเทถฯ
อตฺถิ โข โน อาวุโส เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา
อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธนาติ เอตฺถ อย สงฺเขปตฺโถ โย โส
ภควา สมตึส ปารมิโย ปูเรตฺวา สพฺพกิเลเส ภฺชิตฺวา
อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธ เตน ภควตา เตส เตส
สตฺตาน อาสยานุสย ชานตา หตฺถตเล ปต อามลก วิย
สพฺพฺเยฺยธมฺม ปสฺสตาฯ อปจ ปุพฺเพนิวาสาทีหิ ชานตา
ทิพฺเพน จกฺขุนา ปสฺสตาฯ ตีหิ วิชชฺ าหิ ฉหิ วา ปน
อภิฺาหิ ชานตา สพฺพตฺถ อปฺปฏิหเตน สมนฺตจกฺขุนา
ปสฺสตาฯ สพฺพธมฺมชานนสมตฺถาย ปฺาย ชานตา
สพฺพสตฺตาน จกฺขุวิสยาตีตานิ ติโรกุฑฺฑาทิคตานิ (๑) วาป รูปานิ
# ๑. ม. ติโรกุฏฏาทิคตานิ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๓
อติวิสุทฺเธน มสจกฺขุนา ปสฺสตาฯ อตฺตหิตสาธิกาย สมาธิปทฏานาย ปฏิเวธปฺาย ชานตา ปรหิตสาธิกาย กรุณาปทฏานาย เทสนาปฺาย ปสฺสตาฯ อรีน หตตฺตา ปจฺจยาทีน
อรหตฺตา จ อรหตา สมฺมา สามฺจ สจฺจาน พุทฺธตฺตา
สมฺมาสมฺพุทฺเธนฯ อนฺตรายิกธมฺเม วา ชานตา นิยฺยานิกธมฺเม
ปสฺสตาฯ กิเลสารีน หตตฺตา อรหตา (๑) สาม สพฺพธมฺมาน
พุทฺธตฺตา สมฺมาสมฺพุทฺเธนาติ เอว จตุเวสารชฺชวเสน จตูหิ
อากาเรหิ โถมิเตน จตฺตาโร ธมฺมา อกฺขาตา เย มย
อตฺตนิ สมฺปสฺสมานา เอว วเทม น ราชราชมหามตฺตาทีนป
อุปตฺถมฺภ น (๒) กายพลนฺติฯ
สตฺถริ ปสาโทติ อิติป โส ภควาติ อาทินา นเยน
พุทฺธคุเณ อนุสฺสรนฺตาน อุปฺปนฺนปฺปสาโทฯ ธมฺเม ปสาโทติ
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโมติอาทินา นเยน ธมฺมคุเณ อนุสฺสรนฺตาน
อุปฺปนฺนปฺปสาโทฯ สีเลสุ ปริปรู การิตาติ อริยกนฺเตสุ สีเลสุ
ปริปูรการิตาฯ อริยกนฺตสีลานิ นาม ปฺจสีลานิฯ ตานิ หิ
ภวนฺตรคโตป อริยสาวโก อตฺตโน อริยสาวกภาว อชานนฺโตป
น วีติกฺกมติฯ สเจ(๓) หิ น โกจิ วเทยฺย อิม สกลจกฺกวตฺติรชฺช สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ขุทฺทกมกฺขิก ชีวิตา โวโรเปหีติ
อฏานเมต ย โส ตสฺส วจน กเรยฺยฯ เอว อริยาน
สีลานิ กนฺตานิ ปยานิ มนาปานิฯ ตานิ สนฺธาย วุตฺต
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สมฺมาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. สเจป ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๔
สีเลสุ ปริปูรการิตาติฯ
สหธมฺมิกา โข ปนาติ ภิกฺขุ ภิกขฺ ุนี สิกฺขมานา
สามเณโร สามเณรี อุปาสโก อุปาสิกาติ เอเต สตฺต
สหธมฺมจาริโนฯ เอเตสุ หิ ภิกฺขุ ภิกขฺ ูหิ สทฺธึ สหธมฺมฺจรติ
สมานสิกฺขตายฯ ตถา ภิกฺขุนี ภิกฺขุนีหิ เป อุปาสิกา
อุปาสิกาหิ โสตาปนฺโน โสตาปนฺเนหิ สกทาคามี ฯเปฯ
อนาคามี อนาคามีหิ สหธมฺมฺจรติฯ ตสฺมา สพฺเพ เจเต (๑)
สหธมฺมิกาติ วุจฺจนฺติฯ อปเจตฺถ อริยสาวกาเยว อธิปฺเปตาฯ
เตส หิ ภวนฺตเรป มคฺคทสฺสนมฺหิ วิวาโท นตฺถิ ตสฺมา
เต อจฺจนฺต เอกธมฺมจาริตาย สหธมฺมิกาฯ อิมินา สุปฏิปนฺโน
ภควโต สาวกสโฆติอาทินา นเยน สงฺฆ อนุสฺสรนฺตาน
อุปฺปนฺนปฺปสาโท กถิโตฯ เอตฺตาวตา จตฺตาริ โสตาปนฺนสฺส
องฺคานิ กถิตานิ โหนฺติฯ
อิเม โข โน อาวุโสติ อาวุโส อิเม จตฺตาโร ธมฺมา
เตน ภควตา อมฺหาก อสฺสาโส เจว พลฺจาติ อกฺขาตา ฯ
เย มย อตฺตนิ สมฺปสฺสมานา เอว วเทม.
โย อมฺหาก สตฺถาติ อิมินา ปูรณกสฺสปาทิเก ฉ
สตฺถาโร อปทิสฺสนฺติฯ ยถา ปน อิทานิ สาสเน อาจริยอุปชฺฌายาทีสุ อมฺหาก อาจริโย อมฺหาก อุปชฺฌาโยติ
# ๑. ม. สพฺเพเปเต ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕
เคหสิตเปม โหติฯ เอวรูป เปม สนฺธาย สตฺถริ ปสาโทติ
วทนฺติฯ เถโร ปนาห ยสฺมา สตฺถา นาม น เอกสฺส
น ทฺวินฺน โหติ สเทวกสฺส โลกสฺส เอโกว สตฺถา ตสฺมา
ติตฺถิยา อมฺหาก สตฺถาติ เอกปเทเนว สตฺถาร วิสุ กตฺวา
อิมินาว ปเทน วิรุทฺธา ปราชิตาติฯ ธมฺเม ปสาโทติ อิธ (๑)
ปน ยถา อิทานิ สาสเน อมฺหาก ทีฆนิกาโย อมฺหาก
มชฺฌิมนิกาโยติ มมายนฺติ เอว อตฺตโน อตฺตโน ปริยตฺติธมฺเม
เคหสิตเปม สนฺธาย วทนฺติฯ สีเลสูติ อชสีลโคสีลเมณฺฑกสีลกุกฺกุรสีลาทีสุฯ อิธ โน อาวุโสติ เอตฺถ อิธาติ ปสาท (๒)
สนฺธาย วทนฺติฯ โก อธิปฺปาโยติ(๓) โก อธิกปฺปโยโคฯ ยทิทนฺติ
ย อิท ตุมฺหากฺเจว อมฺหากฺจ นานากรณ วเทยฺยาถ ต
กึ นามฯ ตุมฺหากป หิ จตูสุ าเนสุ ปสาโท อมฺหากป
นนุ เอตสฺมึ ปสาโท (๔) ตุเมฺห จ อเมฺห จ เทฺวธา ภินฺนสุวณฺณ
วิย เอกสทิสาติ วาจาย สมธุรา หุตฺวา อฏสุฯ
อถ เนส ต สมธุรต ภินฺทนฺโต ภควา เอววาทิโนติอาทิมาหฯ ตตฺถ เอกา นิฏาติ ยา ตสฺส ปสาทสฺส
ปริโยสานภูตา นิฏา กึ สา เอกา อุทาหุ ปุถูติ เอว
ปุจฺฉถาติ วทติฯ ยสฺมา ปน ตสฺมึ ตสฺมึ สมเย นิฏ
อปฺเปนฺโต นาม นตฺถิ พฺราหฺมณาน หิ พฺรหฺมโลโก
# ๑. ม. อิท ฯ ๒. ม. สาสน ฯ ๓. ม. อธิปฺปยาโส ฯ
# ๔. ม. ปสาเท ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๖
นิฏา เอกา (๑) นิพฺพตฺติ ตาปสาน (๒) อาภสฺสรา ปริพฺพาชกาน
สุภกิณฺหา อาชีวกาน อนนฺตมานโสติ เอว ปริกปฺปโต
อสฺีภโวฯ อิมสฺมึ สาสเน ปน อรหตฺต นิฏาฯ สพฺเพว
เจเต อรหตฺตเมว นิฏาติฯ วทนฺติฯ ทิฏิวเสน ปน พฺรหฺมโลกาทีนิ ปฺเปนฺติฯ ตสฺมา อตฺตโน อตฺตโน ลทฺธิวเสน
เอกเมว นิฏ  ปฺเปนฺติ ต ทสฺเสตุภควา สมฺมาพฺยากรมานาติอาทิมาหฯ
อิทานิ ภิกฺขูนป อิมสฺมึ(๓) เอกา นิฏา ติตฺถยิ านป
เอกา นิฏาติ ทฺวีสุ อฏฏการเกสุ วิย ิเตสุ ภควา อนุโยควตฺต ทสฺเสนฺโต สา ปนาวุโส นิฏ า สราคสฺส อุทาหุ
วีตราคสฺสาติอาทิมาหฯ ตตฺถ ยสฺมา ราครตฺตาทีน นิฏา
นาม นตฺถิฯ ยทิ สิยา โสณสิงฺคาลาทีนิป(๔) สิยาติ อิม
โทส ปสฺสนฺตาน ติตฺถิยาน วีตราคสฺส อาวุโส สา นิฏาติอาทินา นเยน พฺยากรณ ทสฺสิตฯ
ตตฺถ วิทฺทสุโนติ ปณฺฑิตสฺสฯ อนุรุทฺธปฏิวริ ุทฺธสฺสาติ
ราเคน อนุรุทฺธสฺส โกเธน ปฏิวิรุทฺธสฺสฯ ปปฺจารามสฺส
ปปฺจรติโนติ อตฺถ อารมนฺติ เอตฺถาติ อาราโม. ปปฺโจ
อาราโม อสฺสาติ ปปฺจาราโม. ปปฺเจ (๕)รติ อสฺสาติ
# ๑. ม. เอกา นิพฺพตฺตีติ น ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. มหาตาปสาน ฯ
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. โสณสิงฺคาลาทีนมฺป ฯ
# ๕. ม. ปปฺโจว ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๗
ปปฺจรติฯ ปปฺโจติ (๑) มตฺตปมตฺตาการภาเวน ปวตฺตาน
ตณฺหาทิฏิมานาน เอต อธิวจนฯ อิธ ปน ตณฺหาทิฏิโยว อธิปฺเปตาฯ สราคสฺสาติอาทีสุ ปฺจสุ าเนสุ เอโกว
กิเลโส อาคโตฯ ตสฺส อาการนานตฺต เวทิตพฺพฯ สราคสฺสาติ
หิ วุตฺตฏาเน ปฺจกามคุณิกราควเสน คหิโตฯ สตณฺหสฺสาติ
ภวตณฺหาวเสนฯ สอุปาทานสฺสาติ คหณวเสนฯ อนุรุทฺธปฏิวิรุทฺธสฺสาติ ยุคลวเสนฯ ปปฺจรามสฺสาติ (๒) ปปฺจุปฺปตฺติทสฺสนวเสนฯ สราคสฺสาติ วา เอตฺถ อกุสลมูลวเสน คหิโตฯ
สตณฺหสฺสาติ เอตฺถ ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานวเสนฯ (๓) เสส
ปุริมสทิสเมวฯ เถโร ปนาห กสฺมา เอว วิทฺธเสถ เอโกเยว
หิ อย โลโภ รชฺชนวเสน ราโคติ วุตฺโตฯ ตณฺหากรณวเสน
ปน (๔) ตณฺหา คหณฏเน อุปาทานฯ ยุคลวเสน อนุโรธปฏิวิโรโธ
ปปฺจุปฺปตฺติยฏเน (๕)ปปฺโจติฯ
อิทานิ อิเมส กิเลสาน มูลภูต ทิฏิวาท ทสฺเสนฺโต
เทฺวมา ภิกฺขเว ทิฏิโยติอาทิมาหฯ
ตตฺถ ภวทิฏีติ สสฺสตทิฏิฯ วิภวทิฏีติ อุจฺเฉททิฏิฯ
ภวทิฏึ อลฺลีนาติ ตณฺหาทิฏิวเสน สสฺสตทิฏึ อลฺลีนาฯ
อุปคตาติ ตณฺหาทิฏิวเสเนว อุปคตาฯ อชฺโฌสิตาติ ตณฺหา# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโทติ ฯ ๒. ม. ปปฺจารามสฺสาติ ฯ
# ๓. ม. อุปาทานทสฺสนวเสน ฯ ๔. ม. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๕. ม. ปปฺจุปฺปตฺติทสฺสนฏเน ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 18

*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๘
ทิฏิวเสเนว อนุปวิฏาฯ วิภวทิฏิยา เต ปฏิวิรุทธฺ าติ เต
สพฺเพ อุจฺเฉทวาทีหิ สทฺธึ ตุเมฺห อนฺธพาลา น ชานาถ
สสฺสโต อย โลโก นาย โลโก อุจฺฉิชฺชตีติ ปฏิวริ ทุ ฺธา นิจฺจ
กลหภณฺฑนปสุตา วิหรนฺติฯ ทุติยวาเรป เอเสว นโยฯ
สมุทยฺจาติอาทีสุ เทฺว ทิฏีน สมุทยา ขณิกสมุทโย
ปจฺจยสมุทโย จ (๑) ขณิกสมุทโย ทิฏีน นิพฺพตฺติฯ
ปจฺจยสมุทโย อฏฏานานิฯ เสยฺยถีท ขนฺธาป ทิฏิฏาน
อวิชฺชาป ผสฺโสป สฺาป วิตกฺโกป อโยนิโสมนสิกาโรป
ปาปมิตฺโตป ปรโต โฆโสป ทิฏิฏานฯ ขนฺธา เหตุ ขนฺธา
ปจฺจโย ทิฏ ีน อุปาทาย สมุฏานฏเนฯ เอว ขนฺธาป
ทิฏิฏานฯ อวิชฺชา ผสฺโส สฺา วิตกฺโก อโยนิโสมนสิกาโร
ปาปมิตฺโต ปรโตโฆโส เหตุ ปรโตโฆโส ปจฺจโย
ทิฏีน อุปาทาย สมุฏานฏเนฯ เอว ปรโต โฆโสป
ทิฏิฏานฯ (๒) อตฺถงฺคมาป เทฺวเยว ขณิกตฺถงฺคโม ปจฺจยตฺถงฺคโม
จฯ ขณิกตฺถงฺคโม นาม ขโย วโย เภโท ปริเภโท
อนิจฺจตา อนฺตรธานฯ ปจฺจยตฺถงฺคโม นาม โสตาปตฺติมคฺโคฯ
โสตาปตฺติมคฺโค หิ ทิฏ ีน สมุคฺฆาโตติ (๓) วุตโฺ ตฯ
อสฺสาทนฺติ ทิฏิมูลก อานิสส(๔) สนฺธาย วุตฺต ยทิฏิโก
# ๑. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๓๐๔/๒๐๐ ฯ
# ๓. ม. ทิฏิฏานสมุคฺฆาโตติ ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ยนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙
สตฺถา โหติ ตทิฏิกา สาวกา โหนฺตฯิ ยทิฏิก (๑) สตฺถาร
สาวกา สกฺกโรนฺติ ครุกโรนฺติ มาเนนฺติ ปูเชนฺติ ลภนฺติ
ตโตนิทาน จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานฯ (๒)
อย ภิกฺขเว ทิฏิยา ทิฏ ธมฺมิโก อานิสโสติฯ อาทีนวนฺติ
ทิฏิคฺคหณมูลก อุปทฺทวฯ โส วคฺคุลิวตฺต (๓)อุกฺกุฏิกปฺปธาน
กณฺฏกาปสฺสยตา ปฺจาตปตปฺปน (๔) (๕) มรุปปฺ ปาตปตน เกสมสฺสุโลจน อปฺปาณกชฺฌานนฺติอาทีน (๕) วเสน เวทิตพฺโพฯ นิสสฺ รณนฺติ
ทิฏีน นิสฺสรณ นาม นิพฺพานฯ ยถาภูต นปฺปชานนฺตีติ
เย เอต สพฺพ ยถาสภาว น ชานนฺติฯ น ปริมุจจฺ นฺติ
ทุกฺขสฺมาติ สกลวฏฏทุกขฺ โต น ปริมุจฺจนฺติฯ อิมินา เอเตส
นิฏา นาม นตฺถีติ ทสฺเสติฯ ปริมุจจฺ นฺติ ทุกฺขสฺมาติ สกลวฏฏทุกฺขโต ปริมุจฺจนฺติฯ อิมินา เอเตส นิฏา นาม อตฺถีติ
ทฺวินฺน อฏฏการกาน อฏฏ ฉินฺทนฺโต วิย สาสนสฺมึเยว
นิฏาย อตฺถติ  ปติฏเปติฯ
อิทานิ ทิฏิจฺเฉทน ทสฺเสนฺโต จตฺตาริมานิ ภิกฺขเว
อุปาทานานีติอาทิมาหฯ เตส วิตฺถารกกา วิสุทฺธมิ คฺเค
วุตฺตาเยวฯ
สพฺพุปาทานปริฺาวาทา ปฏิชานมานาติ สพฺเพส
# ๑. ม. ยทิฏ ิกา ฯ ๒. ม. ...ปริกฺขาร ฯ
# ๓. ม. วคฺคลุ ิวต ฯ ๔. สี. ปฺจตาปตปฺปน ฯ
# ๕. ม. สานุปปาตปตน เกสมสฺสุลฺุจน อปฺปาณก ฌานนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๒๐
อุปาทานาน ปริฺ สมติกฺกม วทามาติ เอว ปฏิชานมานาฯ
น สมฺมา สพฺพุปาทานปริฺ ปฺเปนฺตีติ สพฺเพส
อุปาทานาน สมติกฺกม สมฺมา น ปฺเปนฺติฯ เกจิ กามูปาทานมตฺตสฺส ปริฺ ปฺเปนฺติ เกจิ ทิฏุปาทานมตฺตสฺส
ปฺเปนฺติ เกจิ สีลพฺพตุปาทานมตฺตสฺสาปฯ (๑) อตฺตวาทุปาทานสฺส ปน ปริฺ ปฺเปนฺโต นาม นตฺถิฯ เตส
ปน เภท ทสฺเสนฺโต กามุปาทานสฺส ปริฺ ปฺเปนฺตีติอาทิมาหฯ ตตฺถ สพฺเพป กามุปาทานสฺส ปริฺ
ปฺเปนฺติเยว ฉนฺนวุติ ปาสณฺฑาป หิ กามา โข
ปพฺพชิเตน น เสวิตพฺพาติ วตฺถุปฏิเสวนโก (๒) กปฺปตีติ น
ปฺเปนฺติ อกปฺปยเมว กตฺวา ปฺเปนฺติฯ เย ปน เสวนฺติ
เต เถยฺเยน เสวนฺติฯ เตน วุตฺต กามุปาทานสฺส ปริฺ
ปฺเปนฺตีติฯ
ยสฺมา นตฺถิ ทินฺนนฺติอาทีนิ คเหตฺวา จรนฺติฯ สีเลน
สุทฺธิ วเตน สุทฺธิ น (๓) ภาวนาย สุทฺธีติ คณฺหนฺติ อตฺตุปลทฺธึ
นปฺปชหนฺติ ตสฺมา น ทิฏุปาทานสฺส (๔) อตฺตวาทุปาทานสฺส
ปริฺ ปฺเปนฺติฯ ต กิสฺส เหตูติ ต อปฺาปน เอเตส
กิสฺส เหตุ กึ การณาฯ อิมานิ หิ เต โภนฺโตติ ยสฺมา
# ๑. ม. สีลพฺพตุปาทานสฺสาป ฯ ๒. ม. วตฺถุปฏิเสวน กาม ฯ
# ๓. ม. สนทฺโท นตฺถิ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร น
# สีลพฺพตุปาทานสฺส นาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑
เต โภนฺโต อิมานิ ตีณิ การณานิ ยถาสภาวโต น
ชานนฺตีติ อตฺโถฯ เย ปเนตฺถ ทฺวินฺน ปริฺาน ปฺาปนการณ ทิฏิ (๑)เจว สีลพฺพตฺจ เอต ปหาตพฺพนฺติ
ยถาสภาวโต ชานนฺติฯ เต สนฺธาย ปรโต เทฺว วารา
วุตฺตาฯ ตตฺถ เย อตฺถิ ทินฺนนฺติอาทีนิ คณฺหนฺติ เต
ทิฏุปาทานสฺส ปริฺ ปฺเปนฺติฯ เย ปน สีเลน สุทฺธิ
วเตน สุทฺธิ ภาวนาย สุทฺธีติ (๒) คณฺหนฺติ เต สีลพฺพตุปาทานสฺสป ปริฺ ปฺเปนฺติฯ อตฺตวาทุปาทานสฺส ปริฺ
ปน เอโกป ปรโต (๓) ปฺเปตุ น สกฺโกติฯ อฏสมา
ปตฺติลาภิโนป หิ จนฺทิมสุริเย ปาณินา ปริมชฺชิตฺวาว
สมานาป (๔)จ ติตฺถิยา ติสฺโส ปริฺา ปฺเปนฺติฯ
อตฺตวาท (๕) ปน (๖) มฺุจิตุ น สกฺโกนฺติฯ ตสฺมา ปุนปฺปุน
วฏฏสฺมึเยว ปตนฺติ ปวีชิคุจฺฉนสสโก วิย หิ เอเตฯ
ตตฺถาย อตฺถสลฺลาปกา อุปมา ปวี กิร สสก อาห
โภ สสกาติฯ สสโก อาห โก เอโสติฯ กสฺมา มเมว
อุปริ สพฺพอิริยาปเถ กปฺเปนฺโต อุจฺจารปสฺสาว กโรนฺโต ม
น ชานสีติฯ สุฏุ ตยา อห ทิฏโ  มยา อกฺกนฺตฏานฺหิ (๗)
# ๑. ม. ทิฏิฺเจว ฯ ๒. ม. น สีเลน สุทฺธิ น วเตน สุทฺธิ น
# ภาวนาย สุทฺธีติ ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๔. ม. จรมานาป ฯ ๕. สี. อตฺตวาทุปาทาน ฯ
# ๖. ม. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ ๗. ม. อกฺกนฺตฏานมฺป ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๒๒
องฺคุลคฺเคหิ ผุฏฏาน วิย โหติ วิสสฺ ฏอุทก อปฺปมตฺตก
กรีส กตกผลมตฺต หตฺถอิ สฺสาทีหิ ปน อกฺกนฺตฏานป มหนฺต
ปสฺสาโวป เนส ฆฏมตฺโต (๑) อุจฺจาโร ปจฺฉิมตฺโต โหติ อล
มยฺห ตยาติ อุปฺปติตฺวา อฺสฺมึ าเน ปติโตฯ ตโต
น ปวี อาห อโห ทูรงฺคโตสิ (๒)นนุ มยฺห อุปริเยว
ปติโตสีติฯ โส ปุน ต ชิคุจฺฉนฺโต อุปฺปติตฺวา อฺตฺถ
ปติโต เอว วสฺสสหสฺสป อุปฺปติตฺวา ปตมาโน
สสโก ปวึ มฺุจิตุ น สกฺโกติฯ เอวเมว ติตฺถิยา สพฺพุปาทานปริฺ ปฺเปนฺตาป กามุปาทานทีน ติณฺณเยว
สมติกฺกม ปฺเปนฺติฯ อตฺตวาท ปน มฺุจิตุน สกฺโกนฺติ
อสกฺโกนฺตา ปุนปฺปุน วฏฏสฺมึเยว ปตนฺตีติฯ
เอว ย ติตฺถิยา สมติกฺกมิตุ น สกฺโกนฺติ ตสฺส วเสน
ทิฏิจฺเฉทวาท วตฺวา อิทานิ ปสาทจฺเฉทวาท ทสฺเสนฺโต
เอวรูเป โข ภิกฺขเว ธมฺมวินเยติอาทิมาหฯ ตตฺถ ธมฺมวินเยติ
ธมฺเม เจว วินเย จ อุภเยนป อนิยฺยานิกสาสน ทสฺเสติฯ
โย สตฺถริ ปสาโท โส น สมฺมคฺคโตติ อนิยฺยานิกสาสนสฺมึ
หิ สตฺถา กาล กตฺวา สีโหป โหติ พฺยคฺโฆป โหติ ทีปป
อจฺโฉป ตรจฺโฉปฯ สาวกา ปนสฺส มิคาป สูกราป สสกาป (๓)
โหนฺติ โส อิเม มยฺห ปุพฺเพ อุปฏากา ปจฺจยทายกาติ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โหตีติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. อเร ทูร คโตป ฯ
# ๓. ม. ปสทาป ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๓
ขนฺตึ วา เมตฺต วา อนุททฺ ย วา อกตฺวา เตส อุปริ
ปติตฺวา โลหิต ปวติ ถูลถูลมสานิป ขาทติฯ สตฺถา วา
ปน วิฬาโร โหติ สาวกา กุกกฺ ุฏา วา มุสิกา วาฯ
อถ เน วุตฺตนเยเนว อนุกมฺป อกตฺวา ขาทติฯ อถวา สตฺถา
นิรยปาโล โหติ สาวกา เนรยิกสตฺตาฯ โส อิเม มยฺห
ปุพฺเพ (๑)ปจฺจยทายกาติ อนุกมฺป อกตฺวา วิวิธา กมฺมกรณา (๒)
กโรติ อาทิตฺเตป รเถ โยเชติ องฺคารปพฺพตป อาโรเปติ
โลหกุมฺภิย สิร ขิปติ (๓) อเนเกหิป ทุกฺขธมฺเมหิ สมฺปโยเชติฯ
สาวกา วา ปน กาล กตฺวา สีหาทโย โหนฺติ สตฺถา
มิคาทีสุ อฺตโรฯ เต อิม มย ปุพฺเพ จตูหิ ปจฺจเยหิ
อุปฏหิมฺหา สตฺถา โน อยนฺติ ตสฺมึ ขนฺตึ วา เมตฺต วา
อนุทฺทย วา อกตฺวา วุตฺตนเยเนว อนยพฺยสน ปาเปนฺติฯ
เอว อนิยฺยานิกสาสเน โย สตฺถริ ปสาโท โส น สมฺมคฺคโต
โหติฯ กฺจิ กาล คนฺตฺวาป (๔) ปจฺฉา วินสฺสติเยวฯ
โย ธมฺเม ปสาโทติ อนิยฺยานิกสาสนสฺมึ หิ ธมฺเม
ปสาโท นาม อุคฺคหิตปริยาปุณิตธาริตวาจิตมตฺตเก (๕) ตนฺติธมฺเม
ปสาโท โหติ วฏฏโมกฺโข ปเนตฺถ นตฺถิฯ ตสฺมา โย เอตฺถ
ปสาโท โส ปุนปฺปุน วฏฏเมว คมฺภีร กโรตีติ สาสนสฺมึ อสมฺมคฺคโต
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อุปฏากาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. กมฺมการณา ฯ
# ๓. ม. โลหกุมฺภิยมฺป ขิปติ ฯ ๔. กตฺวาป อิติป ฯ
# ๕. ม. อุคฺคหิตปริยาปุฏ... ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 24

*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๒๔
อสภาวโต(๑) อกฺขายติฯ
ยา สีเลสุ ปริปรู การิตาติ ยาป (๒) อนิยฺยานิกสาสเน
อชสีลาทีน วเสน ปริปูรการิตา สาป ยสฺมา วฏฏโมกฺข
ภวนิสฺสรณ น สมฺปาเปติฯ สมฺปชฺชมานา ปน ติรจฺฉานโยนึ
อาวหติ วิปจฺจมานา นิรย ตสฺมา น สมฺคคฺคโต (๓)อกฺขายติฯ
ยา สหธมฺมเิ กสูติ อนิยฺยานิกสาสนสฺมึ หิ เย สหธมฺมิกา
เตสุ ยสฺมา เอกจฺเจ กาล กตฺวา สีหาทโยป โหนฺติ
เอกจฺเจ มิคาทโยฯ ตตฺถ สีหาทิภูตา อิเม อมฺหาก สหธมฺมิกา
อเหสุนฺติ มิคาทิภูเตสุ ขนฺติอาทีนิ อกตฺวา ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว
เนส มหาทุกฺข อุปฺปาเทนฺติฯ ตสฺมา เอตฺถ สหธมฺมิเกสุ
ปยมนาปตาป อสมฺมคฺคตา อกฺขายติฯ
อิม (๔) ปน สพฺพป การณเภท เอกโต กตฺวา ทสฺเสนฺโต
ภควา ต กิสสฺ เหตุ เอว เหต ภิกฺขเว โหตีติอาทิมาหฯ
ตตฺราย สงฺเขปตฺโถ เอว เหต ภิกฺขเว โหติ ย มยา
วุตฺต โย สตฺถริ ปสาโท (๕)น สมฺมคฺคโต โหตีติ (๖)อาทิ
ต เอวเมต โหติฯ กสฺมา ยสฺมา เต ปสาทาทโย ทุรกฺขาเต
ธมฺมวินเย เป อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิเตติ เอตฺถ หิ ยถาตนฺติ การณตฺเถ นิปาโตฯ ตตฺถ ทุรกฺขาเตติ ทุกกฺ ถิเต
# ๑. ม. อสภาวโต ฯ ๒. ม. ยาป จ ฯ ๓. ม.สมฺมคฺคตา ฯ
# ๔. ม. อิท ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร โสติ ทิสฺสติ ฯ
# ๖. ม. อกฺขายตีติ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๕
ทุกฺกถิตตฺตาเยว ทุปฺปเวทิเตฯ โส ปเนส ยสฺมา มคฺคผลตฺถาย
น นิยฺยาติ ตสฺมา อนิยฺยานิโก ราคาทีน อุปสมาย อสวตฺตนโต อนุปสมสวตฺตนิโก น สมฺมาสมฺพุทฺเธน สพฺพฺุนา
ปเวทิโตติ อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโตฯ ตสฺมึ อนิยยฺ านิเก
อนุปสมสวตฺตนิเก อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิเตฯ เอตฺตาวตา ภควา
ติตฺถิเยสุ ปสาโท สุราปตสิงฺคาเล ปสาโท วิย นิรตฺถโกติ
ทสฺเสสิฯ
เอโก กิร กาณสิงฺคาโล (๑) รตฺตึ นคร ปวิฏโ  สุราชลฺลกิ 
ขาทิตฺวา ปุนฺนาควเน นิปชฺชิตฺวา นิทฺทายนฺโต สุริยุคฺคมเน
ปพุชฺฌิตฺวา จินฺเตสิ อิมสฺมึ กาเล น สกฺกา คนฺตุ พหู
อมฺหาก เวริโน เอก วฺเจตุวฏฏตีติฯ โส เอก พฺราหฺมณ
คจฺฉนฺต ทิสฺวา อิม วฺจิสฺสามีติ (๒)อยฺย พฺราหฺมณาติ
อาหฯ โก เอโส พฺราหฺมณ ปกฺโกสตีติฯ อห สามิ อิโต
ตาว เอหีติฯ กึ โภติฯ ม พหิคาม เนหิ อหนฺเต เทฺว
กหาปณสตานิ ทสฺสามีติฯ โส(๓) นยิสฺสามีติ (๔) ปาเทสุ คณฺหิฯ
อยฺย (๕) พาล พฺราหฺมณ น มยฺห กหาปณา ฉฑฺฑิตกา อตฺถิ
ทุลฺลภา กหาปณา สาธุก ม คณฺหาหีติฯ กถ โภ
คณฺหามีติ อุตฺตราสงฺเค (๖) ภณฺฑิก กตฺวา อเส ลคฺเคตฺวา
# ๑. ม. กาฬสิงฺคาโล ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. วฺเจสฺสามีติ ฯ
# ๓. ม. โสป ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๕. ม. อเร ฯ ๖. ม. อุตตฺ ราสงฺเคน ฯ
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เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๒๖
คณฺหาหีติ พฺราหฺมโณ ต ตถา คเหตฺวา ทกฺขิณทฺวารสมีปฏาน คนฺตฺวา เอตฺถ โอตาเรมีติ ปุจฺฉิฯ กตร าน
นาม เอตนฺติฯ มหาทฺวาร เอตนฺติฯ อเร พาลพฺราหฺมณ
กึ ตว าตกา อนฺตรทฺวาเร กหาปณ เปนฺติ ปรโต ม
หราติฯ โส ปุนปฺปุน โถก คนฺตฺวา เอตฺถ โอตาเรมิ
เอตฺถ โอตาเรมีติ ปุจฺฉิตฺวา เตน ตชฺชิโต (๑) เขมฏาน คนฺตฺวา
ตตฺถ โอตาเรหีติ วุตฺโต โอตาเรตฺวา สาฏก คณฺหฯิ
กาณสิงฺคาโล อาห อห เต เทฺว กหาปณสตานิ ทสฺสามีติ
อโวจ มยห ปน กหาปณา พหู น เทฺว กหาปณสตาเนว
ยาว อห กหาปเณ อาหรามิ ตาว ตฺว สุริย โอโลเกนฺโต
ติฏาติ วตฺวา โถก คนฺตฺวา นิวตฺโต (๒) ปุน พฺราหฺมณ
อาห อยฺย พฺราหฺมณ มา อิโต โอโลเกหิ สุริยเมว
โอโลเกนฺโต ติฏาติฯ เอวฺจ ปน วตฺวา เกตกีวน (๓) ปวิสิตฺวา
ยถารุจึ ปกฺกนฺโตฯ พฺราหฺมณสฺสป สุริย โอโลเกนฺตสฺเสว
นลาฏโต เจว กจฺเฉหิ จ เสทา มุจฺจึสุฯ อถ น
รุกฺขเทวตา อาห
สทฺทหาสิ สิงฺคาสฺส
สุราปตสฺส พฺราหฺมณ
สิปฺปยาน สต นตฺถิ
กุโต กสสตา ทุเวติ (๔) ฯ
# ๑. สี. ตชฺชติ วฺจิโต ฯ ๒. ม. นิวตฺเตตฺวา ฯ
# ๓. ม. เกตกวน ฯ ๔. ขุ. ชา. ๒๗/๑๑๓/๓๗ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลลฺ สีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๗
เอว ยถา กาณสิงฺคาเล ปสาโท นิรตฺถโก เอว
ติตฺถิเยสุปติฯ
อนิยฺยานิกสาสเน ปสาทสฺส นิรตฺถกภาว ทสฺเสตฺวา
นิยฺยานิกสาสเน ตสฺส สาตฺถกภาว (๑)ทสฺเสตุตถาคโต จ โข
ภิกฺขเวติอาทิมาหฯ ตตฺถ กามุปาทานสฺส ปริฺ ปฺเปตีติ
อรหตฺตมคฺเคน กามุปาทานสฺส ปหานปริฺ สมติกฺกม
ปฺเปติ อิตเรส ติณฺณ อุปาทานาน โสตาปตฺติมคฺเคน
ปริฺ ปฺเปติฯ เอวรูเป โข ภิกขฺ เว ธมฺมวินเยติ ภิกฺขเว
เอวรูเป ธมฺเม จ วินเย จฯ อุภเยนป นิยฺยานิกสาสน
ทสฺเสติฯ สตฺถริ ปสาโทติ เอวรูเป สาสเน โย สตฺถริ ปสาโท
โส สมฺมคฺคโต อกฺขายติ ภวทุกฺขนิสฺสรณาย สวตฺตติฯ
ตตฺรีมานิ วตฺถูนิ
ภควา กิร เวทิสฺสกปพฺพเต (๒) อินฺทสาลคุหาย ปฏิวสติฯ
อเถโก อุลูกสกุโณ ภควติ คาม ปณฑ
ฺ าย ปวิสนฺเต อุปฑฺฒมคฺค
อนุคจฺฉติ นิกฺขมนฺเต อุปฑฺฒมคฺค ปจฺจุคฺคมน กโรติ โส
เอกทิวส สมฺมาสมฺพุทฺธ สายณฺหสมเย ภิกฺขสงฺฆปริวุต นิสินนฺ 
ปพฺพตา โอรุยฺห วนฺทิตวฺ า ปกฺเข ปณาเมตฺวา อฺชลึ ปคฺคยฺห
สีส เหฏา กตฺวา ทสพล นมสฺสมาโน อฏาสิฯ ภควา
ต โอโลเกตฺวา สิต ปาตุ อกาสิฯ (๓) อานนฺทตฺเถโร โก นุ โข
# ๑. ม. สาตฺถกต ฯ ๒. เวทิยก - อิติป ฯ
# ๓. ม. ปาตฺวากาสิ ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๒๘
ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย สิตสฺส ปาตุกมฺมายาติ ปุจฺฉิฯ
ปสฺสานนฺท อิม อุลูกสกุณ อย มยิ จ ภิกฺขสงฺเฆ จ จิตฺต
ปสาเทตฺวา สตสหสฺสกปฺเป เทเวสุ จ มนุสฺเสสุ จ สสริตฺวา
โสมนสฺโส นาม ปจฺเจกพุทฺโธ ภวิสสฺ ตีติ อาหฯ
อุลกู มณฺฑลกฺขิก
เวทิสฺสเก จิรทีฆวาสิก
สุขิโตสิ ตฺว อยฺย โกสิย
กาลุฏิต ปสฺสสิ พุทฺธวรฯ
มยิ จิตฺต ปสาเทตฺวา ภิกฺขสงฺเฆ อนุตฺตเร
กปฺปาน สตสหสฺสานิ ทุคฺคตึ โส (๑)น คจฺฉติฯ
เทวโลกา จวิตฺวาน กุสลมูเลน โจทิโต
ภวิสฺสติ อนนฺตาโณ โสมนสฺโสติ วิสสฺ ุโตติฯ
อฺานิป เจตฺถ ราชคหนคเร สุมนมาลาการวตฺถุ
มหาเภริวาทกวตฺถุ โมรชาตกวตฺถุ (๒) วีณาวาทกวตฺถุ สงฺขธมกวตฺถูติ เอวมาทีนิ วตฺถูนิ วิตฺถาเรตพฺพานิฯ เอว นิยฺยานิกสาสเน สตฺถริ ปสาโท สมฺมคฺคโต โหติฯ
ธมฺเม ปสาโทติ นิยฺยานิกสาสนมฺหิ ธมฺเม ปสาโท
สมฺมคฺคโต โหติ สรมตฺเต นิมิตฺต คเหตฺวา สุณนฺตาน
ติรจฺฉานคตานป สมฺปตฺติทายโก โหติ (๓) อยมตฺโถ มณฺฑูกเทว
# ๑. ม. ทุคฺคเตโส ฯ ๒. ม.โมาชิกวตฺถุ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ปรมตฺเถ กึ ปน วตฺตพฺพนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๙
ปุตฺตาทีน วตฺถุวเสน เวทิตพฺโพฯ
สีเลสุ ปริปูรการิตาติ นิยฺยานิกสาสนมฺหิ สีเล(๑) ปริปูร
การิตาป สมฺมคฺคตา โหติ สคฺคโมกฺขสมฺปตฺตึ อาวหติฯ ตตฺถ
ฉตฺตมาณวกวตฺถุสามเณรวตฺถุอาทีนิ ทีเปตพฺพานิฯ
สหธมฺมิเกสูติ นิยฺยานิกสาสเน สหธมฺมิเกสุ ปยมนาปตาป
สมฺมคฺคตา โหติ มหาสมฺปตฺตึ อาวหติฯ อยมตฺโถ วิมานเปตวตฺถูหิ ทีเปตพฺโพฯ วุตฺต เหต ขีโรทนมหมทาสึ ภิกฺขุโน
ปณฺฑาย จรนฺตสฺส เป ผาณิต เป อุจฺฉุขณฺฑิกฯ ติมฺพรุสก
กกฺการิก(๒) เอฬาลุกฯ วลฺลิปกฺกฯ ผารุสก หตฺถปตาก สากมุฏึฯ
ปุปฺผกมุฏึ(๓) มูลกฯ นิมฺพมุฏึฯ อมฺพิลกฺชิก (๔) โทณินมิ ฺมชฺชนึ
กายพนฺธนฯ อสพนฺธกฯ อาโยคปฏฏฯ วิธูปนฯ ตาลปณฺณ (๕)
โมรหตฺถฯ ฉตฺตฯ อุปาหนฯ ปูวฯ โมทกฯ สงฺขลิกมหมทาสึ (๖)ภิกฺขุโน
ปณฺฑาย จรนฺตสฺส เป ตสฺส(๗) เม ปสฺส วิมาน อจฺฉรา กามวณฺณินีหมสฺมีติฯ (๘) ต กิสฺส เหตูติอาทิ วุตฺตนยานุสาเรเนว
โยเชตฺวา เวทิตพฺพฯ
อิทานิ เยส อุปาทานาน ติตฺถิยา น สมฺมา ปริฺ
ปฺเปนฺติ ตถาคโต ปฺเปติ เตส ปจฺจย ทสฺเสตุ อิเม
จ ภิกฺขเวติอาทิมาหฯ ตตฺถ กึนิทานาติอาทีสุ นิทานาทีนิ
# ๑. ม. สีเลสุ ฯ ๒. ม. กกฺการิก ฯ ๓. ม. ปุปฺผกมุฏึ ฯ
# ๔. ม. อมฺพกฺชิก ฯ ๕. ม. ตาลวณฺฏ ฯ
# ๖. ม. สกขลิก... ฯ ๗. ม. ตสฺสา ฯ
# ๘. ขุ. วิมาน. ๒๖/๓๓/๔๘-๕๓ ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๓๐
สพฺพาเนว การณเววจนานิฯ การณ หิ ยสฺมา ผล นิเทติ
หนฺท น คณฺหถาติ อปฺเปติ วิย ตสฺมา นิทานนฺติ วุจฺจติฯ
ยสฺมา ต ตโต ชายติ สมุเทติ ปภวติ ตสฺมา สมุทโย
ชาติ ปภโวติ วุจฺจติฯ อย ปเนตฺถ ปทตฺโถ กึ นิทาน
เอเตสนฺติ กึนิทานาฯ โก สมุทโย เอเตสนฺติ กึสมุทยาฯ
กา ชาติ เอเตสนฺติ กึชาติกาฯ โก ปภโว เอเตสนฺติ
กึปภวาฯ ยสฺมา ปน เตส ตณฺหา ยถาวุตฺเตน อตฺเถน
นิทานฺเจว สมุทโย จ ชาติ จ ปภโว จ ตสฺมา ตณฺหานิทานาติอาทิมาหฯ เอว สพฺพปเทสุ อตฺโถ เวทิตพฺโพฯ
ยสฺมา ปน ภควา น เกวล อุปาทานสฺเสว ปจฺจย ชานาติ
อุปาทานสฺส ปจฺจยภูตาย ตณฺหายป ตณฺหาทิปจฺจยาน
เวทนาทีนป ปจฺจย ชานาติเยว ตสฺมา ตณฺหา จาย ภิกฺขเวติอาทิมาหฯ
ยโต จ โขติ ยสฺมึ กาเลฯ อวิชชฺ า ปหีนา โหตีติ
วฏฏมูลกิ า อวิชฺชา อนุปฺปาทนิโรเธน ปหีนา โหติฯ วิชฺชา
อุปฺปนฺนาติ อรหตฺตมคฺควิชฺชา อุปฺปนฺนาฯ โส อวิชฺชาวิราคา
วิชฺชุปฺปาทาติ โส ภิกฺขุ อวิชฺชาย จ ปหีนตฺตา วิชฺชาย จ
อุปฺปนฺนตฺตาฯ เนว กามุปาทาน อุปาทิยตีติ เนว กามุปาทาน
คณฺหาติ น อุเปติ น เสสานิ อุปาทานานิฯ อนุปาทิย
น ปริตสฺสตีติ เอว กิฺจิ อุปาทาน อคฺคณฺหนฺโต ตณฺหาปริตสฺสนาย น ปริตสฺสติฯ อปริตสฺสนฺติ อปริตสฺสนฺโต ตณฺห
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๑
อนุปฺปาเทนฺโตฯ ปจฺจตฺตเยว ปรินิพฺพายตีติ สยเมว กิเลส
ปรินิพฺพาเนน ปรินิพฺพายตีติ(๑) ฯ
เอวมสฺส อาสวกฺขย ทสฺเสตฺวา อิทานิ ขีณาสวสฺส
ภิกฺขุโน ปจฺจเวกฺขณ ทสฺเสนฺโต ขีณา ชาตีติอาทิมาหฯ เสส (๒)
วุตฺตตฺถเมวาติฯ
จุลลฺ สีหนาทสุตฺตวณฺณนา นิฏิตาฯ
ปม ฯ
มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ มหาสีหนาทสุตฺตฯ ตตฺถ เวสาลิยนฺติ
เอวนามเก นคเรฯ ต กิร อปราปร วิสาลีภูตตาย เวสาลีติ
สงฺข (๓) คตฯ ตตฺราย อนุปุพฺพิกถา(๓) ฯ
พาราณสิรฺโ กิร อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิมฺหิ คพฺโภ
สณฺาสิ สา ตฺวา รฺโ นิเวเทติฯ (๔)ราชา คพฺภปริหาร อทาสิฯ สา สมฺมาปริหริยมานา คพฺภปริปากกาเล
วิชายนฆร ปาวิสิฯ ปฺุวนฺตีน ปจฺจูสสมเย คพฺภวุฏาน
โหติ สา จ ตาส อฺตรา เตน ปจฺจูสสมเย อลตฺตกปฏลพนฺธุชีวปุปฺผสทิส (๕) มสเปสึ วิชายิฯ ตโต อฺา เทวิโย
สุวณฺณพิมฺพสทิเส ปุตฺเต วิชายนฺติ อคฺคมเหสี มสเปสินฺติ
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. ตฯ ๓. ม. อนุปพุ ฺพกถา ฯ
# ๔. ม. นิเวเทสิ ฯ ๕. ม. ...พนฺธุชีวกปุปฺผสทิส ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๓๒
รฺโ ปุรโต มม อวณฺโณ อุปฺปชฺเชยฺยาติ จินฺเตตฺวา
เตน อวณฺณภเยน ต มสเปสึ เอกสฺมึ ภาชเน ปกฺขิปตฺวา
ปฏิกุชชฺ ิตฺวา ราชมุทฺทิกาย ลฺเจตฺวา (๑) คงฺคาย โสเต
ปกฺขิปาเปสิฯ มนุสฺเสหิ ฉฑฺฑิตมตฺเต เทวตา รกฺข (๒) สวิทหึสุฯ
สุวณฺณปฏฏก เจตฺถ ชาติหิงฺคุลเกน พาราณสิรฺโ อคฺคมเหสิยา ปชาติ ลิขิตฺวา พนฺธึสุฯ ตโต ต ภาชน อูมิภยาทีหิ (๓)
อนุปทฺทุต คงฺคาโสเตน ปายาสิฯ
เตน จ สมเยน อฺตโร ตาปโส โคปกุล (๔) นิสฺสาย
คงฺคาตีเร วิหรติฯ โส ปาโตว คงฺคโมติณฺโณ ต ภาชน
อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา ปสุกลู สฺาย อคฺคเหสิฯ อเถตฺถ ต
อกฺขรปฏฏก (๕)ราชมุททฺ ิกาลฺจน (๖)จ ทิสฺวา มฺุจิตฺวา ต มสเปสึ
อทฺทส ทิสฺวานสฺส เอตทโหสิ สิยา คพฺโภ ตถาหิสฺส
ทุคฺคนฺธปูติกภาโว นตฺถีติ อสฺสม อาเนตฺวา (๗) สุทฺเธ โอกาเส
ปสิฯ อถ อทฺธมาสจฺจเยน (๘) เทฺว มสเปสิโย อเหสสฯ
ตาปโส ทิสวฺ า สาธุตร เปสิฯ ตโต ปุน อทฺธมาสจฺจเยน
เอกเมกิสฺสา เปสิยา (๙) หตฺถปาทสีสานมตฺถาย ปฺจ ปฺจ
ปฬกา อุฏหึสุฯ อถ ตโต อทฺธมาสจฺจเยน เอกา มสเปสิ
# ๑. ม. ลฺเฉตฺวา ฯ ๒. ม. อารกฺข ฯ
# ๓. ม. อูมิภยาทีหิ ฯ ๔. สี. โคปกกุล ฯ ม. โคปาลกกุล ฯ
# ๕. อกฺขรปฏฏิก ฯ ๖. ม. ...ลฺฉน ฯ ๗. ม. เนตฺวา ฯ
# ๘. ม. อฑฺฒ... ฯ เอวมุปริป ฯ ๙. ม. มสเปสิยา ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๓
สุวณฺณพิมฺพสทิโส ทารโก เอกา ทาริกา อโหสิฯ
เตสุ ตาปสสฺส ปุตฺตสิเนโห อุปปฺ ชฺชิ องฺคุฏกโตปสฺส
(๑) ขีร นิพพฺ ตฺติ ตโต ปภูติ จ ขีรภตฺต อลภิตฺถ โส
ภตฺต ภฺุชิตฺวา ขีร ทารกาน มุเข อาสิฺจติฯ เตส (๒)
อุทร ย ย ปวิสติ ต ต สพฺพ มณิภาชนคต วิย ทิสฺสติ
เอว นิจฺฉวี อเหสสฯ อปเร อาหุ สิพฺเพตฺวา ปตา วิย
เนส อฺมฺ ลีนจฺฉวี อเหสุนฺ(๓) ฯ เอว เต นิจฺฉวิตาย
วา ลีนจฺฉวิตาย วา ลิจฺฉวีติ ปฺายึสุฯ
ตาปโส ทารเก โปเสนฺโต อุสฺสเู ร คาม ภิกขฺ าย (๔)
ปวิสติ อติทิวา ปฏิกฺกมติฯ ตสฺส ต พฺยาปาร ตฺวา
โคปาลกา อาหสุ ภนฺเต ปพฺพชิตาน ทารกโปสน ปลิโพโธ
อมฺหาก ทารเก เทถ มย โปสิสฺสาม (๕)ตุเมฺห อตฺตโน กมฺม
กโรถาติฯ ตาปโส สาธูติ ปฏิสฺสุณิฯ โคปาลกา ทุติยทิวเส
มคฺค สม กตฺวา ปุปฺเผหิ โอกิริตฺวา ธชปฏากา อุสฺสาเปตฺวา
ตุริเยหิ วชฺชมาเนหิ อสฺสม อาคตาฯ ตาปโส มหาปฺุา
ทารกา อปฺปมาเทน วฑฺเฒถ วฑฺเฒตฺวา จ อฺม
อาวาหวิวาห กโรถ ปฺจโครเสน ราชาน โตเสตฺวา ภูมิภาค
คเหตฺวา นคร มาเปถ ตตฺถ กุมาร อภิสิฺจถาติ วตฺวา
# ๑. ม. องฺคุฏกโตจสฺส ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อุทรนฺติ
# ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. ลีนา ฉวิ อโหสีติ ฯ ๔. สี. ปณฺฑาย ฯ
# ๕. ม. โเสสฺสาม ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๓๔
ทารเก อทาสิฯ เต สาธูติ ปฏิสฺสุณติ ฺวา ทารเก เนตฺวา
โปเสสสฯ
ทารกา วุทฺธิมนฺวาย กีฬนฺตา วิวาทฏาเนสุ อฺเ
โคปาลกทารเก หตฺเถนป ปาเทนป ปหรนฺติฯ เต โรทนฺตา (๑)
กิสฺส โรทถาติ จ มาตาปตูหิ วุตฺตา อิเม นิมฺมาตาปติกา
ตาปสโปสิตา อเมฺห อติปหรนฺตีติ วทนฺติฯ ตโต เตส
มาตาปตโร อิเม ทารกา อฺเ ทารเก วินาเสนฺติ
ทุกฺขาเปนฺติ น อิเม สงฺคเหตพฺพา วชฺเชตพฺพา อิเมติ อาหสุฯ
ตโต ปภูติ กิร โส ปเทโส วชฺชีติ วุจฺจติ (๒) อถ
โยชนสติโก ปริมาเณน(๓) น ปเทส โคปาลกา ราชาน โตเสตฺวา
อคฺคเหสสฯ ตตฺถ จ นคร มาเปตฺวา โสฬสวสฺสุทเฺ ทสิก กุมาร
อภิสิฺจิตฺวา ราชาน อกสุฯ ตายปสฺส (๔) ทาริกาย สทฺธึ วิวาห
กตฺวา กติก อกสุ น พาหิรโต ทาริกา อาเนตพฺพา
อิโต ทาริกา น กสฺสจิ ทาตพฺพาติฯ เตส ปมสวาเสน
เทฺว ทารกา ชาตา ธีตา จ ปุตฺโต จฯ เอว โสฬสกฺขตฺตุ
เทฺว เทฺว ชาตาฯ ตโต เตส ทารกาน ยถากฺกม วฑฺฒนฺตาน
อารามุยฺยานนิวาสฏานปริวารสมฺปตฺตึ คเหตุ อปฺปโหนฺต (๕)
นคร ติกฺขตฺตุ คาวุตนฺตเรน คาวุตนฺตเรน ปริกฺขปิ สุฯ ตสฺส
# ๑. ม. โรทนฺติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร โยชนสติโก
# ปริมาเณนาติ ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๔. ม. ตายจสฺส ฯ ๕. ม. อปฺปโหนฺตา ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๕
ปุนปฺปุน วิสาลีกตตฺตา เวสาลีเตฺวว นาม ชาตฯ เตน วุตฺต
เวสาลิยนฺติ เอวนามเก นคเรติฯ
พหินคเรติ นครสฺส พหิ น อมฺพปาลิวน วิย
อนฺโตนครสฺมึฯ อย ปน ชีวกมฺพวน วิย นครสฺส พหิทฺธา
วนสณฺโฑฯ เตน วุตฺต พหินคเรติฯ อปรปุเรติ ปุรสฺส
อปเร ปจฺฉิมทิสายนฺติ อตฺโถฯ วนสณฺเฑติ โส กิร วนสณฺโฑ
นครสฺส ปจฺฉิมทิสาย คาวุตมตฺเต าเนฯ ตตฺถ มนุสฺสา
ภควโต คนฺธกุฏึ กตฺวา ต ปริวาเรตฺวา ภิกฺขูน รตฺติฏานทิวาฏานจงฺกมเลณกุฏิมณฺฑปาทีนิ ปติฏเปสุ ภควา ตตฺถ
วิหรติฯ เตน วุตฺต อปรปุเร วนสณฺเฑติฯ สุนกฺขตฺโตติ
ตสฺส นามฯ ลิจฺฉวีน ปน ปุตฺตตฺตา ลิจฺฉวิปุตฺโตติ วุตฺโตฯ
อจิรปกฺกนฺโตติ วิพฺภมิตฺวา คิหิภาวูปคมเนน อธุนา ปกฺกนฺโตฯ
ปริสตีติ ปริสมชฺเฌฯ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมาติ เอตฺถ มนุสฺสธมฺโม (๑)
นาม ทส กุสลกมฺมปถาฯ เต ปฏิเสเธตุน สกฺโกติฯ
กสฺมา อุปารมฺภภยาฯ เวสาลิย หิ พหู มนุสฺสา รตนตฺตเย
ปสนฺนา พุทฺธมามกา ธมฺมมามกา สงฺฆมามกาฯ เต ทส
กุสลกมฺมปถมตฺตป นตฺถิ สมณสฺส โคตมสฺสาติ วุตฺเต ตฺว
กตฺถ ภควนฺต ปาณ หนนฺต อทฺทส กตฺถ อทินฺน
อาทิยนฺตนฺติอาทีนิ วตฺวา อตฺตโน ปมาณ น ชานาสิ กึ
# ๑. สฺยา. ม. มนุสฺสธมฺมา ฯ ม. มู. ๑๒/๑๕๙/๑๓๗ ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๓๖
ทนฺตา เม อตฺถีติ ปาสาณสกฺขรานิ ขาทิ (๑)อหินงฺคุฏเ คณฺหิตุวายมสิ กกจทนฺเตสุ ปุปฺผาวลิก (๒) กีฬิตุ อิจฺฉสิ มุขโต เต
ทนฺเต ปาเตสฺสามาติ วเทยฺยยฯ โส ตสฺมา (๓)อุปารมฺภภยา
เอว วตฺตุน สกฺโกติฯ
ตโต อุตฺตรึ ปน วิเสสาธิคม ปฏิเสเธนฺโต อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา อลมริยาณทสฺสนวิเสโสติ อาหฯ
ตตฺถ อลมริย าตุนฺติ อลมริโย อริยภาวาย สมตฺโถติ
วุตฺต โหติฯ าณทสฺสนเมว าณทสฺสนวิเสโสฯ อลมริโย จ
โส าณทสฺสนวิเสโส จาติ อลมริยาณทสฺสนวิเสโสฯ
าณทสฺสนนฺติ ทิพฺพจกฺขุป วิปสฺสนาป มคฺโคป ผลป
ปจฺจเวกขณาณป สพฺพฺุตาณป วุจฺจติฯ อปฺปมตฺโต
สมาโน าณทสฺสน อาราเธตีติ (๔) หิ เอตฺถ ทิพฺพจกฺขุ
าณทสฺสนฺนามฯ าณทสฺสนาย จิตฺต อภินีหรติ
อภินินฺนาเมตีติ (๕)เอตฺถ หิ (๖)วิปสฺสนาาณฯ อภพฺพา เต
าณทสฺสนาย อนุตฺตราย สมฺโพธายาติฯ (๗) เอตฺถ มคฺโคฯ อย
มฺเ(๘) อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา อลมริยาณทสฺสนวิเสโส อธิคโต
ผาสุวิหาโรติ (๙) เอตฺถ ผลาณ(๑) ฯ าณฺจ ปน เม ทสฺสน
# ๑. ม. ปาสาณสกฺขรา ขาทสิ ฯ ๒. ม. ...วฬิก ฯ
# ๓. ม. เตส ฯ # ๔. ม. มู. ๑๒/๓๕๐/๓๗๐ ฯ
# ๕. ที. สี. ๙/๑๓๑/๑๐๑ ฯ ๖. ม. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๗. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๙๖/๒๗๒ ฯ ๘. สฺยา. อยมฺโ ฯ
# ๙. ม. มู. ๑๒/๓๖๕/๓๙๐ ฯ ๑๐. ม. ผล ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๗
อุทปาทิ อกุปฺปา เม วิมตุ ฺติ อยมนฺติมา ชาติ นตฺถิทานิ
ปุนพฺภโวติ (๑) เอตฺถ ปจฺจเวกฺขณาณฯ าณฺจ ปน เม
ทสฺสน อุทปาทิ สตฺตาหกาลกโต อาฬาโร กาฬาโมติ (๒) เอตฺถ
สพฺพฺุตาณฯ อิธ ปน โลกุตฺตรมคฺโค อธิปฺเปโตฯ ตป
หิ โส ภควโต ปฏิเสเธติฯ
ตกฺกปริยาหตนฺติ อิมินา อาจริย ปฏิพาหติฯ เอว กิรสฺส
อโหสิ สมเณน โคตเมน อาจริเย อุปสงฺกมิตฺวา สุขุม ธมฺมนฺตร
คหิต นาม นตฺถิ ตกฺกปริยาหต ปน ตกฺเกตฺวา วิตกฺเกตฺวา (๓)
เอว ภวิสฺสติ เอว ภวิสฺสตีติ ตกฺกปริยาหต ธมฺม เทเสติฯ (๔)
วีมสานุจริตนฺติ อิมินาสฺส (๕) โลกิยปฺ อนุชานาตฯ สมโณ
โคตโม ปฺวา โส ต ปฺาสงฺขาต อินฺทวชิรปู ม วีมส
เอว วฏฏิสฺสติฯ เอว วฏฏิสฺสตีติ อิโต จิโต จ อนุจราเปตฺวา
วีมสาย อนุจริต ธมฺม เทเสติฯ สยปฏิภานนฺติ อิมินาสฺส
ธมฺเมสุ ปจฺจกฺขภาว ปฏิพาหติฯ เอว หิสฺส อโหสิ สมณสฺส
โคตมสฺส สุขุม ธมฺมนฺตร วิปสฺสนา วา มคฺโค วา ผล
วา ปจฺจเวกฺขณา นาม(๖) นตฺถิ อย ปน ลทฺธปริโส ราชาน
จกฺกวตฺตึ วิย น จตฺตาโร วณฺณา ปริวาเรนฺติ สุผุสฺสิต
ปนสฺส ทนฺตาวรณ มุทุกา ชิวฺหา มธุโร สโร อเนลคฬา
# ๑. วิ. มหา. ๔/๑๖/๒๑ ฯ ๒. ม. ม. ๑๓/๕๑๒/๔๖๕ ฯ
# ๓. ม. อยง ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. เทเสตีติ ฯ
# ๕. ม. อิมินา จสฺส ฯ ๖. ม. ปจฺจกฺขณา วา ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๓๘
วาจา โส ย ย เทวสฺส (๑)อุปฏาติ ต ต คเหตฺวา สยปฏิภาน กถ (๒) กเถนฺโต มหาชน รฺเชติฯ (๓)
ยสฺส จ ขฺวาสฺส (๔) อตฺถาย ธมฺโม เทสิโตติ ยสฺส จ
โข อตฺถาย อย (๕) เทสิโตฯ เสยฺยถีท ราคปฏิฆาตตฺถาย
อสุภกมฺมฏาน โทสปฏิฆาตตฺถาย เมตฺตาภาวนา โมหปฏิฆาตตฺถาย ปฺจ ธมฺมา วิตกฺกูปจฺเฉทาย อานาปานสฺสติฯ
โส นิยยฺ าติ ตกฺกรสฺส สมฺมาทุกขฺ กฺขยายาติ โส ธมฺโม
โย ต ยถาเทสิต กโรติ ตสฺส ตกฺกรสฺส สมฺมา เหตุนา
นเยน การเณน วฏฏทุกขฺ กฺขยาย นิยฺยาติ คจฺฉติ ต อตฺถ
สาเธตีติ ทีเปติฯ อิท ปเนต (๖)น อตฺตโน อชฺฌาสเยน
วทติฯ พุทฺธาน หิ ธมฺโม อนิยฺยานิโกติ เอวเมว วเทยฺย (๗)
น ปน สกฺโกติ วตฺตตฯ กสฺมา อุปารมฺภภยาฯ เวสาลิย
หิ พหู โสตาปนฺนสกทาคามิอนาคามิอุปาสกาฯ เต เอว
วเทยฺยุ สุนกฺขตฺต ตฺว ภควตา เทสิโต ธมฺโม อนิยฺยานิโกติ
วทสิ ยทิ อย ธมฺโม อนิยฺยานิโก อิมสฺมึ นคเร อิเม กสฺมา
เอตฺตกา โสตาปนฺนา ชาตา เอตฺตกา สกทาคามี เอตฺตกา
อนาคามีติ ปุพฺเพ วุตฺตนเยน อุปารมฺภ กเรยฺยุ(๘) โส อิมนิ า
อุปารมฺภภเยน อนิยฺยานิโกติ วตฺตุ อสกฺโกนฺโต อชฺฌเนน (๙)
# ๑. ม. โส ย ยเทวสฺส ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. รฺเชตีติ ฯ ๔. ม. ขฺวาสฺส ฯ ๕. ม. อสฺส ฯ
# ๖. ม. ปเนส ฯ ๗. ม. ปเวเทยฺย ฯ ๘. ม. กเรยฺยนุ ฺติ ฯ
# ๙. ม. อชฺชุเนน ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๙
วิสฺสฏกณฺฑ วิย อสฺส ธมฺโม อโมโฆ นิยฺยาติ อพฺภนฺตเร
ปนสฺส กิฺจิ นตฺถีติ วทติฯ
อสฺโสสิ โขติ เวสาลิย พฺราหฺมณกุลเสฏิกุลาทีสุ ตตฺถ
ตตฺถ ปริสมชฺเฌ เอว ภาสมานสฺส ต วจน สุณิ น (๑)
ปฏิเสเธสิฯ กสฺมา การฺุตายฯ เอว กิรสฺส อโหสิ
อย กุทโฺ ธ ฌายมาน เวฬุวน วิย ปกฺขิตฺตโลณอุทฺธน วิย จ
โกธวเสน ตฏตฏายติ (๒) มยา ปฏิพาหิโต ปน มยิป อาฆาต
พนฺธิสฺสติ เอวมสฺส ตถาคเต จ มยิ จาติ ทฺวีสุ ชเนสุ อาฆาโต
อติภาริโย ภวิสฺสตีติ การฺุตาย น ปฏิเสเธสิฯ อปจสฺส เอว
อโหสิ พุทฺธาน อวณฺณกถนนฺนาม ปุณฺณจนฺเท โทสาโรปนสทิส โก อิมสฺส กถ คณฺหิสฺสติ สยเมว เขเฬ ปจฺฉินฺเน
มุเข สุกฺเข โอรมิสฺสตีติ อิมินา การเณน น ปฏิเสเธติฯ (๓)
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโตติ ปณฺฑปาตปริเยสนโต อปคโตฯ
โกธโนติ จณฺโฑ ผรุโสฯ โมฆปุริโสติ ตุจฺฉปุริโสฯ ยสฺส
หิ ตสฺมึ อตฺตภาเว มคฺคผลาน อุปนิสฺสโย นตฺถิ ต พุทฺธา
โมฆปุริโสติ วทนฺติฯ อุปนิสฺสเย สติป ตสฺมึ ขเณ มคฺเค
วา ผเล วา อสติ โมฆปุริโสติ วทนฺติเยวฯ อิมสฺส ปน
ตสฺมึ อตฺตภาเว มคฺคผลาน อุปนิสฺสโย สมุจฺฉินฺโนเยว เตน
ต โมฆปุรโิ สติ อาหฯ โกธา จ ปนสฺส เอสา วาจา
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปนาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ปฏปฏายติ ฯ
# ๓. ม. ปฏิเสเธสิ ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๔๐
ภาสิตาติ เอสา จ ปนสฺส วาจา โกเธน ภาสิตา ฯ
กสฺมา ปเนส ภควโต กุทฺโธติฯ อย หิ ปุพฺเพ
ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา ทิพฺพจกฺขุปริกมฺม ปุจฺฉิฯ อถสฺส ภควา
กเถสิฯ โส ทิพฺพจกฺขุนิพฺพตฺเตตฺวา อาโลก วฑฺเฒตฺวา
เทวโลเก โอโลเกนฺโต นนฺทนวนจิตฺตลตาวนปารุสกวนมิสฺสกวเนสุ (๑)
ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวมาเน เทวปุตฺเต จ เทวธีตโร จ ทิสฺวา
เอเตส เอวรูปาย อตฺตภาวสมฺปตฺติยา ิตาน กึ มธุโร (๒)นุ
โข สทฺโท ภวิสฺสตีติ สทฺท โสตุกาโม หุตฺวา ทสพล
อุปสงฺกมิตฺวา ทิพฺพโสตธาตุปริกมฺม ปุจฺฉิฯ ภควา ปนสฺส
ทิพฺพโสตธาตุยา อุปนิสฺสโย นตฺถีติ ตฺวา ปริกมฺม น
กเถสิฯ น หิ พุทฺธา อุปนิสฺสยวิรหิตสฺส ปริกมฺม กเถนฺติฯ
โส ภควติ อาฆาต พนฺธิตฺวา จินฺเตสิ อห สมณ โคตม
ปม ทิพฺพจกฺขุปริกมฺม ปุจฺฉึ โส มยฺห ต สมฺปชฺชตุ วา
มา วา สมฺปชฺชตูติ กเถสิฯ อห ปน ปจฺจตฺตปุริสกาเรน
ต นิพฺพตฺเตตฺวา ทิพฺพโสตธาตุปริกมฺม ปุจฺฉึ ต เม น กเถสิ
อทฺธาสฺส เอว โหติ อย ราชปพฺพชิโต ทิพฺพจกฺขุาณ
นิพฺพตฺเตตฺวา ทิพฺพโสตธาตุาณ นิพฺพตฺเตตฺวา เจโตปริยาณ
นิพฺพตฺเตตฺวา อาสวาน ขยาณ นิพฺพตฺเตตฺวา มยา สมสโม
ภวิสฺสตีติ อิสฺสามจฺฉริยวเสน มยฺห น กเถตีติฯ ภิยฺโยโส
มตฺตาย (๓) อาฆาต พนฺธิตฺวา กาสายานิ ฉฑฺเฑตฺวา คิหิภาว
# ๑. ม. ...ผารุสกวน... ฯ ๒. ม. กีวมธุโร ฯ
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๑
ปตฺวาป น ตุณฺหีภูโตว (๑) วิจรติฯ ทสพล ปน อสตา ตุจฺเฉน
อพฺภาจิกฺขนฺโต วิจรติฯ เตนาห ภควา โกธา จ ปนสฺส
เอสา วาจา ภาสิตาติฯ
วณฺโณ เหโส สาริปุตฺตาติ สาริปตฺต ตถาคเตน
สตสหสฺสกปฺปาธิกานิ จตฺตาริ อสงฺเขยฺยานิ ปารมิโย ปูเรนฺเตน
เอตทตฺถเมว วายาโม กโต เทสนาธมฺโม เม นิยฺยานิโก
ภวิสฺสตีติฯ ตสฺมา โย เอว วเทยฺย โส วณฺณเยว ตถาคตสฺส
ภาสติฯ วณฺโณ (๒) เหโส สาริปุตตฺ คุโณ โส ตถาคตสฺส
คุโณติ (๒) ทสฺเสติฯ
อยมฺป หิ นาม สาริปุตฺตาติอาทินา กึ ทสฺเสติ
สุนกฺขตฺเตน ปฏิเสธิตสฺส (๓) อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสฺส อตฺตนิ อตฺถิต
ทสฺเสติฯ ภควา กิร อย (๔) สาริปุตตฺ สุนกฺขตฺโต โมฆปุรโิ ส
นตฺถิ คถาคตสฺส อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม วทติฯ มยฺห จ
สพฺพฺุตาณ นาม อตฺถิ อิทฺธิวิธาณ นาม อตฺถิ
ทิพฺพโสตธาตุาณ นาม อตฺถิ เจโตปริยาณ นาม อตฺถิ
ทสพลาณ นาม อตฺถิ จตุเวสารชฺชาณนฺนาม อตฺถิ อฏสุ
ปริสาสุ อกมฺปนาณนฺนาม อตฺถิ จตุโยนิปริจฺเฉทกาณนฺนาม
อตฺถิ ปฺจคติปริจฺเฉทกาณ นาม อตฺถิ สพฺเพป เจเต
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมาเยวฯ เอวรูเปสุ อุตฺตริมนุสฺสธมฺเมสุ เอกสฺสาป
# ๑. ม. ตุณฺหภี ูโต ฯ ๒. ม. วณฺโณ เหโส สาริปุตฺต ตถาคตสฺส
# คุโณ เอโส ตถาคตสฺส น อคุโณติ ฯ ๓. ม. ปฏิสิทฺธสฺส ฯ
# ๔. สี. ปสฺส ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๔๒
หิ (๑) ชานนสมตฺถ (๒) ธมฺมนฺวยมตฺตป นาม เอตสฺส โมฆปุริสสฺส
น ภวิสฺสตีติ เอตมตฺถ ทสฺเสตุ อยมฺป หิ นาม สาริปุตฺตาติอาทินา นเยน อิม เทสน อารภิฯ ตตฺถ อเนฺวตีติ อนฺวโย
ชานาติ อนุพุชฺฌตีติ อตฺโถฯ ธมฺมสฺส อนฺวโย ธมฺมนฺวโย
ต ต สพฺพฺุตาณาทิธมฺมชานนปฺาเยต อธิวจนฯ อิติป
โส ภควาติอาทีหิ เอวรูปป นาม มยฺห สพฺพฺุตาณสงฺขาต อุตฺตริมนุสฺสธมฺม วิชชฺ มานเมว อตฺถีติ ชานิตุ ตสฺส
โมฆปุริสสฺส ธมฺมนฺวโยป น ภวิสฺสตีติ ทสฺเสติฯ อิทฺธ-ิ
วิธาณาทีสุป เอว โยชนา เวทิตพฺพาฯ
เอตฺถ จ กิฺจาป เจโตปริยาณานนฺตร ติสฺโส วิชฺชา
วตฺตพฺพา สิยุ ยสฺมา ปน ตาสุ วุตฺตาสุ อุปริ ทสพลาณ
นาม (๓) ปริปูรติ ตสฺมา ตา อวตฺวา ตถาคตสฺส ทสพลาณ ปริปูร กตฺวา ทสฺเสนฺโต ทส โข ปนิมานิ สาริปุตฺตาติอาทิมาหฯ ตตฺถ ตถาคตพลานีติ อฺเหิ อสาธารณานิ
ตถาคตสฺเสว พลานิฯ ยถา วา ปุพฺพพุทฺธาน พลานิ
ปฺุิสฺสริยสมฺปตฺติยา (๔)อาคตานิ ตถา อาคตพลานีติป อตฺโถฯ
ตตฺถ ทุวิธ ตถาคตสฺส พล กายพลฺจ าณพลฺจฯ เตสุ
กายพล หตฺถิกุลานุสาเรน เวทิตพฺพฯ วุตฺต เหต โปราเณหิ
# ๑. ม. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. วิชานนสมตฺถ ฯ
# ๓. ม. น ฯ ๔. ม. ปฺุุสฺสยสมฺปตฺติยา ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๓
กาฬาวกฺจ(๑) คงฺเคยฺย ปณฺฑร ตมฺพปงฺคล
คนฺธมงฺคลเหมฺจ อุโปสถ ฉทฺทนฺติเม ทสาติฯ
อิมานิ หิ ทส หตฺถกิ ุลานิฯ ตตฺถ กาฬาวกนฺติ ปกติหตฺถิกุล ทฏพฺพฯ ย ทสนฺน ปุริสาน กายพล ต เอกสฺส
กาฬาวกหตฺถิโนฯ ย ทสนฺน กาฬาวกาน พล ต เอกสฺส
คงฺเคยฺยสฺสฯ ย ทสนฺน คงฺเคยฺยาน ต เอกสฺส ปณฺฑรสฺสฯ
ย ทสนฺน ปณฺฑราน ต เอกสฺส ตมฺพสฺสฯ ย ทสนฺน
ตมฺพาน ต เอกสฺส ปงฺคลสฺสฯ ย ทสนฺน ปงฺคลาน ต
เอกสฺส คนฺธหตฺถิโนฯ ย ทสนฺน คนฺธหตฺถีน ต เอกสฺส
มงฺคลสฺสฯ ย ทสนฺน มงฺคลาน ต เอกสฺส เหมวตสฺสฯ
ย ทสนฺน เหมวตาน ต เอกสฺส อุโปสถสฺสฯ ย ทสนฺน
อุโปสถาน ต เอกสฺส ฉทฺทนฺตสฺสฯ ย ทสนฺน ฉทฺทนฺตาน
ต เอกสฺส ตถาคตสฺสฯ นารายนสงฺฆาตพลนฺติป อิทเมว
วุจฺจติฯ ตเทต ปกติหตฺถคิ ณนาย หตฺถีน โกฏิสหสฺสาน
ปุริสคณนาย ทสนฺน ปุรสิ โกฏิสหสฺสาน พล โหติฯ อิท
ตาว ตถาคตสฺส กายพลฯ
าณพล ปน ปาลิย ตาว อาคตเมวฯ ทสพลาณ
จตุเวสารชฺชาณ อฏสุ ปริสาสุ อกมฺปนาณ จตุโยนิปริจฺเฉทกาณ ปฺจคติปริจฺเฉทกาณฯ สยุตฺตเก (๒) อาคตานิ
# ๑. ม. กาลาวกฺจ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ส. นิ. ๑๖/๑๒๗/๗๑ ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๔๔
เตสตฺตติ าณานิ สตฺตสตฺตติ าณานีติ เอว อฺานิป
อเนกานิ าณสหสฺสานิ เอต าณพล นามฯ อิธาป าณพลเมว อธิปเฺ ปตฯ าณฺหิ อกมฺปยตฺเถน อุปตฺถมฺภนตฺเถน
จ พลนฺติ วุตฺตฯ
เยหิ พเลหิ สมนฺนาคโตติ เยหิ ทสหิ าณพเลหิ อุเปโต
สมุเปโตฯ อาสภ านนฺติ เสฏฏาน อุตฺตมฏานฯ อาสภา
วา ปุพฺพพุทฺธา เตส านนฺติ อตฺโถฯ อปจ ควสตเชฏโก
อุสโภ ควสหสฺสเชฏโก วสโภฯ ควชสตเชฏโก (๑) วา อุสโภ
ควชสหสฺสเชฏโก (๒) วสโภ สพฺพควเสฏโ สพฺพปริสฺสยสโห เสโต
ปาสาทิโก มหาภารวโห อสนิสตสทฺเทหิป(๓) อกมฺปนิโย นิสโภ
โส อิธ อุสโภติ อธิปฺเปโตฯ อิทป หิ ตสฺส ปริยายวจนฯ
อุสภสฺส อิทนฺติ อาสภฯ านนฺติ จตูหิ ปาเทหิ ปวึ
อุปฺปเฬตฺวา อจลฏานฯ อิท ปน อาสภ วิยาติ อาสภฯ
ยเถว หิ นิสภสงฺขาโต อุสโภ อุสภพเลน สมนฺนาคโต
จตูหิ ปาเทหิ ปวึ อุปฺปเฬตฺวา อจลฏาเนน ติฏติ เอว
ตถาคโตป ทสหิ ตถาคตพเลหิ สมนฺนาคโต จตูหิ เวสารชฺชปาเทหิ อฏปริสปวึ อุปฺปเฬตฺวา สเทวเก โลเก เกนจิ
ปจฺจตฺถิเกน ปจฺจามิตฺเตน อกมฺปโย อจลฏาเนน ติฏติฯ
เอว ติฏมาโน จ (๔) ต อาสภ าน ปฏิชานาติ อุปคจฺฉติ
# ๑. ม. วชสตเชฏโก ฯ ๒. ม. วชสหสฺสเชฏโก ฯ
# ๓. ม. ปสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. ว ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๕
น ปจฺจกฺขาติ อตฺตนิ อาโรเปติฯ เตน วุตฺต อาสภาน
ปฏิชานาตีติฯ
ปริสาสูติ อฏสุ ปริสาสุฯ สีหนาท นทตีติ เสฏนาท
อภีตนาท นทติ สีหนาทสทิส วา นาท นทติฯ อยมตฺโถ
สีหนาทสุตฺเตน ทีเปตพฺโพฯ ยถา วา สีโห สหนโต จ
หนนโต จ สีโหติ วุจฺจติ เอว ตถาคโต โลกธมฺมาน
สหนโต ปรปฺปวาทานฺจ หนนโต สีโหติ วุจฺจติฯ เอว
วุตฺตสฺส สีหสฺส นาท สีหนาทฯ ตตฺถ ยถา สีโห สีหพเลน
สมนฺนาคโต สพฺพตฺถ วิสารโท วิคตโลมหโส สีหนาท นทติ
เอว ตถาคตสีโหป ตถาคตพเลหิ สมนฺนาคโต อฏสุ ปริสาสุ
วิสารโท วิคตโลมหโส อิติ รูปนฺติอาทินา นเยน นานาวิธเทสนาวิลาสสมฺปนฺน สีหนาท นทติฯ เตน วุตฺต ปริสาสุ
สีหนาท นทตีติฯ
พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตตีติ เอตฺถ พฺรหฺมนฺติ เสฏ อุตฺตม
วิสิฏฯ จกฺกสทฺโท ปนาย
สมฺปตฺติย จ ลกฺขเณ รถงฺเค อิริยาปเถ
ทาเน รตเน ธมฺม- จกฺกาทีสุ จ ทิสฺสติ (๑)
ธมฺเม อิธ อธิปฺเปโต ตฺจ เทฺวธา วิภาวเยฯ (๒)
# ๑. ม. ทาเน รตนธมฺมูร จกฺกาทีสุ จ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ม. ธมฺมจกฺเก อิธ เมโต ต จ เทฺวธา วิภาวเย ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๔๖
จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว จกฺกานิ เยหิ สมนฺนาคตาน
เทวมนุสฺสาสนนฺติอาทีสุ (๑) หิ อย สมฺปตฺติย ทิสฺสติฯ ปาทตเลสุ
จกฺกานิ ชาตานีติ (๒) เอตฺถ ลกฺขเณฯ จกฺกว วหโต ปทนฺติ (๓)
เอตฺถ รถงฺเคฯ จตุจกฺก นวทฺวารนฺติ (๔) เอตฺถ อิริยาปเถฯ
ทท (๕)ภฺุช จ (๖)มา จ ปมาโท จกฺก วตฺตย(๗) สพฺพปาณีนนฺติ (๘)
เอตฺถ ทาเนฯ ทิพฺพ จกฺกรตน ปาตุรโหสีติ (๙) เอตฺถ รตนจกฺเก ฯ
มยา ปวตฺติต จกฺกนฺติ (๑๐) เอตฺถ ธมฺมจกฺเม ฯ อิจฺฉาหตสฺส
โปสสฺส จกฺก ภมติ มตฺถเกติ (๑๑) เอตฺถ ขุรจกฺเม (๑๒)ขุรปริยนฺเตน
เจป จกฺเกนาติ (๑๓) เอตฺถ ปหรจกฺเม (๑๔) อสนิวจิ กฺกนฺติ (๑๕) เอตฺถ
อสนิมณฺฑเลฯ อิธ ปนาย ธมฺมจกฺเก อธิปฺเปโตฯ
ต ปน ธมฺมจกฺก ทุวิธ โหติ ปฏิเวธาณฺจ
เทสนาาณฺจฯ ตตฺถ ปฺาปภาวิต อตฺตโน อริยผลาวห
(๑๖) ปฏิเวธาณฯ กรุณาปภาวิต สาวกาน อริยผลาวห เทสนาาณฯ ตตฺถ ปฏิเวธาณ อุปฺปชฺชมาน อุปฺปนฺนนฺติ ทุวิธฯ
ตฺหิ อภินิกฺขมนโต ยาว อรหตฺตมคฺคา อุปฺปชฺชมาน
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๑/๔๑ ฯ ๒. ที. มหา. ๑๐/๒๙/๑๙ ฯ
# ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๑๑/๑๕ ฯ ๔. ส. ส. ๑๕/๗๔/๒๓ ฯ
# ๕. สี. ยุ. ทุ ฯ ๖. ม. อย ปาโ นตฺถฯิ ๗. ม. ปวตฺตย ฯ
# ๘. ขุ. ชา. ๒๗/๑๑๑๐/๒๓๔ ฯ ๙. ที. มหา.
# ๑๐/๑๖๔ ฯ ๑๐. ขุ. สุ. ๒๕/๓๗๗/๔๔๔ ฯ
# ๑๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๐๔, ๗๙๖/๓๔, ๑๘๐ ฯ
# ๑๒. ม. อุรจกฺเก ฯ ๑๓. ที. สี. ๙/๙๔/๖๘ ฯ
# ๑๔. ม. ปหรณจกฺเก ฯ ๑๕. ที. ปา. ๑๑/๒๕/๔๙ ฯ.

ส. นิ. ๑๖/๕๕๐/๒๗๐ ฯ ๑๖. ม. อริยพลาวห ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๗
ผลกฺขเณ อุปฺปนฺน นามฯ ตุสิตภวนโต วา ยาว มหาโพธิปลฺลงฺเก อรหตฺตมคฺคา อุปฺปชฺชมาน ผลกฺขเณ อุปฺปนฺน
นามฯ ทีปงฺกรโต (๑) ปฏาย วา ยาว อรหตฺตมคฺคา อุปฺปชฺชมาน
ผลกฺขเณ อุปฺปนฺน นามฯ เทสนาาณป ปวตฺตมาน ปวตฺตนฺติ
ทุวิธฯ ตฺหิ ยาว อฺาโกณฺฑฺสฺส (๒) โสตาปตฺติมคฺคา
ปวตฺตมาน ผลกฺขเณ ปวตฺตนฺนามฯ เตสุ ปฏิเวธาณ
โลกุตฺตร เทสนาาณ โลกิยฯ อุภยป ปเนต อฺเหิ
อสาธารณ พุทฺธานเยว โอรสฺาณฯ
อิทานิ เยหิ พเลหิ สมนฺนาคโต ตถาคโต อาสภณฺาน
ปฏิชานาติ ยานิ อาทิโต จ (๓) ทส โข ปนีมานิ สาริปุตฺต
ตถาคตสฺส ตถาคตพลานีติ นิกฺขิตฺตานิ ตานิ วิตฺถารโต ทสฺเสตุ
กตมานิ ทส อิธ สาริปุตตฺ ตถาคโต านฺจ านโตติอาทิมาหฯ ตตฺถ านฺจ านโตติ การณฺจ การณโตฯ
การณฺหิ ยสฺมา ตตฺถ ผล ติฏติ ตทายตฺตวุตฺติตาย (๔)
อุปฺปชฺชติ เจว ปวตฺตติ จ ตสฺมา านนฺติ วุจฺจติฯ ต
ภควา เย เย ธมฺมา เยส เยส ธมฺมาน เหตุปจฺจยา
อุปาทาย ต ต านฯ เย เย ธมฺมา เยส เยส ธมฺมาน
น เหตุปจฺจยา (๕) อุปาทาย ต ต อฏานนฺติ ปชานนฺโต านฺจ
# ๑. ม. ทีปงฺกรทสพลโต ฯ ๒. ม. อฺาตโกณฺฑฺสฺส ฯ
# เอวมุปริป ฯ ๓. ม. ว ฯ ๔. ม. ตทายตฺตวุตฺติยาย ฯ
# ๕. ม. น เหตู น ปจฺจยา ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๔๘
านโต อฏานฺจ อฏานโต ยถาภูต ปชานาติฯ อภิธมฺเม
ปเนต ตตฺถ กตม ตถาคตสฺส านฺจ านโต อฏานฺจ
อฏานโต ยถาภูต าณนฺติอาทินา นเยน วิตฺถาริตเมวฯ ยมฺปติ
เยน าเณนฯ อิทมฺป สาริปุตฺต ตถาคตสฺสาติ อิทป านาานฺจ
าณ (๑) ตถาคตสฺส พลนฺนาม โหตีติ อตฺโถฯ เอว สพฺพปเทสุ
โยชนา เวทิตพฺพาฯ
กมฺมสมาทานานนฺติ สมาทิยิตฺวา กตาน กุสลาสุสลกมฺมาน กมฺมเมว วา กมฺมสมาทานฯ านโส เหตุโสติ
ปจฺจยโต เจว เหตุโต จฯ ตตฺถ คติอุปธิกาลปโยคา วิปากสฺส
านฯ กมฺม เหตุฯ อิมสฺส ปน าณสฺส วิตฺถารกถา
อตฺเถกจฺจานิ ปาปกานิ กมฺมสมาทานานิ คติสมฺปตฺติปฏิพาฬฺหานิ(๒)
น วิปจฺจนฺตีติอาทินา (๓)นเยน อภิธมฺเม อาคตาเยวฯ
สพฺพตฺถ คามินินฺติ สพฺพตฺถ คติคามินิฺจ (๔) อคติ
คามินิฺจฯ ปฏิปทนฺติ มคฺคฯ ยถาภูต ปชานาตีติ พหูสุป
มนุสฺเสสุ เอกเมว ปาณ ฆาเตนฺเตสุ อิมสฺส เจตนา นิรยคามินี
ภวิสฺสติ อิมสฺส เจตนา ติรจฺฉานโยนิคามินีติ อิมินา นเยน
เอกวตฺถุสฺมึป กุสลากุสลเจตนาสงฺขาตาน ปฏิปตฺตีน อวิปรีตโต
สภาว ชานาตีติฯ (๕) อิมสฺสป(๖) จ าณสฺส วิตฺถารกถา ตตฺถ
กตม ตถาคตสฺส สพฺพตฺถคามินึ ปฏิปท ยถาภูต าณ อิธ
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๘๓๙/๔๕๔ ฯ
# ๒. ม. คติสมฺปตฺติปฏิพาฬฺหานิ ฯ ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๘๔๐/๔๕๙ ฯ
# ๔. ม. สพฺพคติคามินึ ฯ ๕. ม. ชานาติ ฯ ๖. ม. อิมสฺส ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๙
ตถาคโต อย มคฺโค อย ปฏิปทา นิรยคามินีติ ปชานาตีติอาทินา (๑) นเยน อภิธมฺเม อาคตาเยวฯ
อเนกธาตุนฺติ จกฺขุธาตุอาทีหิ กามธาตุอาทีหิ วา ธาตูหิ
พหุธาตตฯ นานาธาตุนฺติ ตาสเยว ธาตูน วิลกฺขณตฺตา (๒)
นานปฺปการธาตตฯ โลกนฺติ ขนฺธายตนธาตุโลกฯ ยถาภูต
ปชานาตีติ ตาส ตาสเยว (๓)ธาตูน อวิปรีตโต สภาว
ปฏิวิชฺฌติฯ อิทป าณ ตตฺถ กตม ตถาคตสฺส อเนกธาตุนานาธาตุโลก ยถาภูต าณ อิธ ตถาคโต ขนฺธนานตฺต
ปชานาตีติอาทีนา (๔) นเยน อภิธมฺเม วิตฺถาริตเมวฯ
นานาธิมุตฺติกตนฺติ หีนาทีหิ อธิมุตีหิ นานาธิมุตฺติกภาวฯ อิทป าณ ตตฺถ กตม ตถาคตสฺส สตฺตาน
นานาธิมุตฺติกต ยถาภูต าณ อิธ ตถาคโต (๕) สนฺติ สตฺตา
หีนาธิมุตฺติกาติอาทินา (๖) นเยน อภิธมฺเม วิตฺถาริตเมวฯ
ปรสตฺตานนฺติ ปธานสตฺตานฯ ปรปุคฺคลานนฺติ ตโต
ปเรส หีนสตฺตานฯ เอกตฺถเมว วา เอต ปททฺวยฯ เวเนยฺยวเสน ปน เทฺวธา วุตฺตฯ อินฺทฺริยปโรปริยตฺตนฺติ สทฺธาทีน
อินฺทฺริยาน ปรภาวฺจ อปรภาวฺจ วุฑฺฒิฺจ (๗)หานิฺจาติ
อตฺโถฯ อิมสฺสป าณสฺส วิตฺถารกถา ตตฺถ กตม ตถาคตสฺส
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๘๔๑/๔๕๙ ฯ ๒. ม. วิลกฺขณตาย ฯ
# ๓. ม. ตาส ตาส ฯ ๔. อภิ. วิ. ๓๕/๘๔๒/๔๖๐ ฯ
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ปชานาตีติ ทิสฺสติ ฯ ๖. อภิ. วิ. ๓๕/๘๔๓/๔๖๐ฯ
# ๗. ม. วุทฺธ
ิ ฺจ ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๕๐
ปรสตฺตาน ปรปุคฺคลาน อินฺทฺริยปโรปริยตฺต ยถาภูต าณ
อิธ ตถาคโต สตฺตาน อาสย ปชานาติ (๑) อนุสย ปชานาตีติ(๑)
อาทินา (๒)นเยน อภิธมฺเม อาคตาเยวฯ
ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีนนฺติ ปมาทีน จตุนฺน ฌานาน
รูป รูปานิ ปสฺสตีติ อาทีน อฏนฺน วิโมกฺขาน สวิตกฺกสวิจาราทีน ติณฺณ สมาธีน ปมชฺฌานสมาปตฺติอาทีนฺจ
นวนฺน อนุปพุ ฺพสมาปตฺตินฯ สงฺกิเลสนฺติ หานภาคิยธมฺมฯ
โวทานนฺติ วิเสสภาคิยธมฺมฯ วุฏานนฺติ โวทานมฺป วุฏาน
ตมฺหา ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏานมฺป วุฏานนฺติ (๓)เอว วุตฺต
ปคุณชฺฌานฺเจว ภวงฺคผลสมาปตฺติโย จฯ เหฏิม เหฏิมฺหิ (๔)
ปคุณชฺฌาน อุปริมสฺส อุปริมสฺส ปทฏาน โหติฯ ตสฺมา
โวทานมฺป วุฏานนฺติ วุตฺตฯ ภวงฺเคน (๕) สพฺพชฺฌาเนหิ วุฏาน
โหติฯ ผลสมาปตฺติยา นิโรธสมาปตฺติโต วุฏาน โหติฯ
ต สนฺธาย ตมฺหา ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏานมฺป วุฏานนฺติ
วุตฺตฯ อิทป าณ ตตฺถ กตม ตถาคตสฺส ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีน สงฺกิเลส โวทาน วุฏาน ยถาภูต าณ
ฌายีติ จตฺตาโร ฌายี อตฺเถกจฺโจ ฌายี สมฺปตฺตึเยว สมาน
นิวิสตีติ (๖) ปจฺเจตีติอาทินา (๗) นเยน อภิธมฺเม วิตฺถาริตฯ
# ๑. ม. ปชานาติ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๘๔๔/๔๖๑ ฯ
# ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๘๔๕/๔๖๕ ฯ ๔. ม. เหฏิม เหฏิมฺหิ ฯ
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๖. สฺยา. ม. วิปตฺตีติ ฯ
# ๗. อภิ. วิ. ๓๕/๘๔๕/๔๖๓-๔ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๑
(๑)สพฺพฺุตาณฺจ วิตฺถารกถาย วินิจฺฉโย (๑) สมฺโมหวิโนทนิย
วิภงฺคฏกถาย วุตฺโตฯ ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติทิพฺพจกฺขุาณกถา
วิสุทฺธิมคฺเค (๒) วิตฺถาริตาฯ อาสวกฺขยกถา ภยเภรเวฯ
อิมานิ โข สาริปุตฺตาติ ยานิ ปุพเฺ พ ทส โข (๓)
สาริปุตฺต ตถาคตสฺส ตถาคตพลานีติ อโวจ อิมานิ ตานีติ
อปฺปน กโรติฯ ตตฺถ ปรวาทิกถา โหติ ทสพลาณ
นาม ปาฏิเยกฺก นตฺถิ สพฺพฺุตาณสฺเสวาย ปเภโทติฯ
ต น ตถา ทฏพฺพฯ อฺเมว หิ ทสพลาณ อฺ
สพฺพฺุตาณฯ ทสพลาณฺหิ สกสกกิจฺจเมว ชานาติ
สพฺพฺุตาณ ตป ตโต อวเสสป ชานาติฯ (๔) ทสพลาเณสุป(๕)
หิ ปม การณาการณเมว ชานาติฯ ทุติย กมฺมนฺตรวิปากนฺตรเมวฯ ตติย กมฺมปริจฺเฉทเมวฯ จตุตฺถ ธาตุนานตฺตการณเมวฯ ปฺจม สตฺตาน อชฺฌาสยาธิมุตฺติเมวฯ
ฉฏ อินฺทฺรยิ าน ติกฺขมุทุภาวเมวฯ สตฺตม ฌานาทีหิ สทฺธึ
เตส สงฺกิเลสาทิเมวฯ อฏม ปุพฺเพนิวุตฺถขนฺธสนฺตติเมวฯ
นวม สตฺตาน จุติปฏิสนฺธิเมวฯ ทสม สจฺจปริจฺเฉทเมวฯ
สพฺพฺุตาณ ปน เอเตหิ ชานิตพฺพ จ ตโต อุตฺตริฺจ
ปชานาติฯ เอเตส ปน กิจฺจ น สพฺพ กโรติฯ ตฺหิ
# ๑. ม. สตฺตนฺน าณาน วิตฺถารกถาวินิจฺฉโย ฯ
# ๒. วิสุทธิ. ๒/๒๕๑-๒ อภิฺานิทฺเทส ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร
ปนิมานีติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. ปชานาติ ฯ ๕. ม. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๕๒
ฌาน หุตฺวา อปฺเปตุ น สกฺโกติ อิทฺธิ หุตฺวา วิกพุ ฺพิตุน
สกฺโกติ มคฺโค หุตฺวา กิเลเส เขเปตุ น สกฺโกติฯ
อปจ ปรวาที เอว ปุจฺฉิตพฺโพ ทสพลาณ นาม เอต
สวิตกฺกสวิจาร อวิตกฺกวิจารมตฺต อวิตกฺกอวิจาร กามาวจร
รูปาวจร (๑) โลกิย โลกุตตฺ รนฺติฯ ชานนฺโต ปฏิปาฏิยา สตฺต
าณานิ สวิตกฺกสวิจารานีติ วกฺขติฯ ตโต ปรานิ เทฺว
อวิตกฺกอวิจารานีติ วกฺขติฯ อาสวกฺขยาณ สิยา สวิตกฺกสวิจาร สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺต สิยา อวิตกฺกอวิจารนฺติ
วกฺขติฯ ตถา ปฏิปาฏิยา สตฺต กามาวจรานิ ตโต (๒) เทฺว
รูปาวจรานิ อวสาเน เอก โลกุตฺตรนฺติ วกฺขติ สพฺพฺุตาณ ปน สวิตกฺกสวิจารเมว กามาวจรเมว โลกิยเมวาติ
วกฺขติฯ
เอวเมตฺถ อนุปทวณฺณน ตฺวา (๓) อิทานิ ยสฺมา ตถาคโต
ปมเยว านาฏานาเณน เวเนยฺยสตฺตาน อาสวกฺขยาธิคมนสฺส
เจว อนธิคมสฺส จ านาฏานภูต กิเลสาวรณาภาว (๔) ปสฺสติ
โลกิยสมฺมาทิฏิฏานทสฺสนโต นิยตมิจฺฉาทิฏิฏานาภาวทสฺสนโต (๕)
จ อถ เนส กมฺมวิปากาเณน วิปากาวรณาภาว ปสฺสติ
ติเหตุกปฏิสนฺธิทสฺสนโตฯ สพฺพตฺถคามินีปฏิปทาาเณน กมฺมา# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อรูปาวจรนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร
# ปรานีติ ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. กตฺวา ฯ ๔. ม. กิเลสาวรณาภาว ฯ
# ๕. ม. ...ทิฏิฏานาภาว... ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๓
วรณาภาว ปสฺสติ อนนฺตริยกมฺมาภาวทสฺสนโตฯ เอว
อนาวรณาน อเนกธาตุนานาธาตุาเณน อนุกลู ธมฺมเทสนตฺถ
จริยวิเสส ปสฺสติ ธาตุเวมตฺตทสฺสนโตฯ อถ เนส นานาธิมุตฺติกตาาเณน อธิมุตฺตึ ปสฺสติ ปโยค อนาทิยิตฺวาป
อธิมุตฺติวเสน ธมฺมเทสนตฺถฯ อเถว ทิฏาธิมุตฺตีน ยถาสตฺติ
ยถาพล ธมฺม เทเสตุ อินฺทฺริยปโรปริยตฺติาเณน (๑) อินฺทรฺ ิยปโรปริยตฺต ปสฺสติ สทฺธาทีน ติกฺขมุทุภาวทสฺสนโตฯ เอว
ปริฺาตินฺทฺริยปโรปริยตฺตา ปน เตส เจ (๒) ทูเร โหนฺติ
ปมชฺฌานาทีสุ วสีภูตฺตา อิทฺธิวิเสเสเนว (๓) เต ขิปฺป อุปคจฺฉติ
อุปคนฺตฺวา จ เนส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ าเณน ปุพฺพชาติภาวน ทิพฺพจกฺขุาณานุภาวโต (๔) ปตฺตพฺเพน เจโตปริยาเณน
สมฺปติ จิตฺตวิเสส ปสฺสนฺโต อาสวกฺขยาณานุภาเวน
อาสวกฺขยคามินิยา ปฏิปทาย วิคตสมฺโมหตฺตา อาสวกฺขยาย
ธมฺม เทเสติฯ ตสฺมา อิมินา อนุกฺกเมน อิมานิ พสพลานิ
วุตฺตานีติ เวทิตพฺพานิฯ
ต สาริปุตฺต วาจ อปฺปหายาติอาทีสุ ปุน เอวรูป (๕) วาจ
น วกฺขามีติ วทนฺโต ต วาจ ปชหติ นามฯ ปุน เอวรูป
จิตฺต น อุปปฺ าเทสฺสามีติ จินฺเตนฺโต จิตฺต ปชหติ นามฯ ปุน
# ๑. ม. ...ปริยตฺตาเณน ฯ ๒. ม. เต สเจ ฯ
# ๓. ม. อิทฺธวิ ิเสเสน เต ฯ ๔. ม. ทิพพฺ จกฺขุาณานุภาวโต ฯ
# ๕. ม. เอวรูป ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๕๔
เอวรูป ทิฏึ น คณฺหิสฺสามีติ ปชหนฺโต ทิฏึ ปฏินิสฺสชฺชติ
นาม ตถา อกโรนฺโต เนว ปชหติ น ปฏินิสฺสชฺชติฯ
โส ยถาภต (๑) นิกฺขิตฺโต เอว นิรเยติ ยถา นิรยปาเลหิ อาหริตฺวา
นิรเย ปโต เอว นิรเย ปโตเยวาติฯ เวทิตพฺโพฯ
อิทานิสฺส อตฺถสาธก อุปม ทสฺเสนฺโต เสยฺยถาปติอาทิมาหฯ ตตฺถ สีลสมฺปนฺโนติอาทีสุ โลกิยโลกุตฺตรสีลสมาธิปฺา เวทิตพฺพาฯ โลกุตฺตรวเสเนว วินิวตฺเตตตป วฏฏติฯ
อยฺหิ สมฺมาวาจากมฺมนตาชีเวหิ สีลสมฺปนฺโน สมฺมาวายามสติสมาธีหิ สมาธิสมฺปนฺโน สมฺมาทิฏิสงฺกปฺเปเหิ
ปฺาสมฺปนฺโน โส เอว สีลาทิสมฺปนฺโน ภิกฺขุ ยถา
ทิฏเว ธมฺเม อิมสฺมึเยว อตฺตภาเว อฺ อาราเธติ อรหตฺต
ปาปุณาติ เอว สมฺปทมิท สาริปุตฺต วทามิ อิมป การณ
เอวรูปเมว ยถา หิ มคฺคานนฺตร อวิรชฺฌิตฺวาว ผล
นิพฺพตฺตติ เอวเมว อิมสฺสป ปุคฺคลสฺส จุติอนนฺตร อวิรชฺฌิตวฺ าว
นิรเย ปฏิสนฺธิ โหตีติ ทสฺเสติฯ สกลสฺมิฺหิ พุทฺธวจเน อิมาย
อุปมาย คาฬฺหตร กตฺวา วุตฺตอุปมา นาม นตฺถิฯ
เวสารชฺชานีติ เอตฺถ สารชฺชปฏิปกฺโข เวสารชฺช จตูสุ
าเนสุ สารชฺชาภาว (๒) ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส อุปฺปนฺนโสมนสฺสมยาณสฺเสต นามฯ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เต ปฏิชานโตติ อรห
# ๑. ม. ยถาภต ฯ ๒. ม. สารชฺชาภาว ฯ ๓. ม. อห ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๕
สมฺมาสมฺพุทฺโธ สพฺเพ ธมฺมา มยา อภิสมฺพุทฺธาติ เอว
ปฏิชานโต ตาว(๑) ฯ อนภิสมฺพุทฺธาติ อิเม นาม ธมฺมา ตยา
อนภิสมฺพุทฺธาฯ ตตฺร วตาติ เตสุ วต อนภิสมฺพุทฺธาติ เอว
ทสฺสิตธมฺเมสุฯ สหธมฺเมนาติ สเหตุนา สการเณน วจเนน
สุนกฺขตฺโต วิย วิปฺปลปนฺโต อปฺปมาณฯ นิมิตฺตเมตนฺติ เอตฺถ
ปุคฺคโลป ธมฺโมป นิมิตตฺ นฺติ อธิปฺเปโตฯ ต ปุคฺคล น
ปสฺสามิ โย ม ปฏิโจเทสฺสติ ต ธมฺม น ปสฺสามิ ย
ทสฺเสตฺวา อย นาม ธมฺโม ตยา อนภิสมฺพุทฺโธติ ม
ปฏิโจเทสฺสตีติ อยเมตฺถ อตฺโถฯ เขมปฺปตฺโตติ เขม ปตฺโต ฯ
เสสปททฺวย อิมสฺเสว เววจนฯ สพฺพ เหต เวสารชฺชาณเมว
สนฺธาย วุตฺตฯ ทสพลสฺส หิ อย นาม ธมฺโม ตยา
อนภิสมฺพุทฺโธติ โจทก ปุคฺคล วา โจทนาการณ อนภิสมฺพุทฺธ
ธมฺม วา อปสฺสโต สภาวพุทฺโธเยว วา สมาโน อห
พุทฺโธสฺมีติ วทามีติ ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส พลวตร โสมนสฺส
อุปฺปชฺชติฯ เตน สมฺปยุตตฺ  าณ เวสารชฺช นามฯ ต
สนฺธาย เขมปฺปตฺโตติอาทิมาหฯ เอว สพฺพตฺถ อตฺโถ
เวทิตพฺโพฯ
อนฺตรายิกา ธมฺมาติ เอตฺถ ปน อนฺตราย กโรนฺตีติ
อนฺตรายิกา เต อตฺถโต สฺจิจฺจ วีติกฺกนฺตา สตฺต
# ๑. ม. ตว ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๕๖
อาปตฺติกฺขนฺธาฯ สฺจิจฺจ วีติกฺกนฺตฺหิ อนฺตมโส ทุกฺกฏทุพฺภาสิตป มคฺคผลาน อนฺตราย กโรติฯ อิธ ปน เมถุนธมฺโม อธิปฺเปโตฯ เมถุน เสวโต หิ ยสฺส กสฺสจิ นิสฺสสยเมว
มคฺคผลาน อนฺตราโย โหติฯ ยสฺส โข ปน เตสุ อตฺถายาติ
ราคกฺขยาทีสุ ยสฺส อตฺถายฯ ธมฺโม เทสิโตติ อสุภภาวนาทิธมฺโม กถิโตฯ ตตฺร วต มนฺติ ตสฺมึ นิยฺยานิกธมฺเม มฯ
เสส วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพฯ
อฏ โข อิมา สาริปุตฺตาติ อิท กสฺมา อารทฺธ
เวสารชฺชาณสฺส พลทสฺสนตฺถฯ ยถา หิ พฺยตฺตปริส
อชฺโฌคาเหตฺวา วิฺูน จิตฺต อาราธนสมตฺถาย กถาย
ธมฺมกถิกสฺส เฉกภาโว ปฺายติ เอว (๑)อิมาหิ อฏ
ปริสาหิป(๑) เวสารชฺชาณสฺส เวสารชฺชภาโว สกฺกา าตุนฺติ
เวสารชฺชาณสฺส พล ทสฺเสนฺโต อถโข(๒) อิมา สาริปุตฺตาติอาทิมาหฯ
ตตฺถ ขตฺติยปริสาติ ขตฺติยาน สนฺนิปติตฺวา นิสินฺนฏาน เอส นโย สพฺพตฺถฯ มารกายิกาน ปน
สนฺนิปติตฺวา นิสินฺนฏาน มารปริสา เวทิตพฺพา น มาราน
สพฺพาป เจตา ปริสา อุคคฺ ฏานทสฺสนวเสน คหิตาฯ
มนุสฺสา หิ เอตฺถ ราชา นิสินฺโนติ ปกติวจนป วตฺตุ
# ๑. ม. อิมา อฏ ปริสา ปตฺวา ฯ ๒. ม. อฏ โข ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๗
น สกฺโกนฺติ กจฺเฉหิ เสทา มุจฺจนฺติฯ เอว อุคฺคา ขตฺติยปริสาฯ พฺราหฺมณา ตีสุ เวเทสุ กุสลา โหนฺติ คหปตโย
นานาโวหาเรสุ เจว อกฺขรจินฺตาย จฯ สมณา สกวาทปรวาเทสุ กุสลา โหนฺตฯิ เตส มชฺเฌ ธมฺมกถากถน นาม
อติวิย ภาโรฯ อมนุสฺสาป อุคฺคา โหนฺติฯ อมนุสโฺ สติ หิ
วุตฺตมตฺเตป (๑) สกลสรีร สงฺกมฺปติ ตสฺส (๒) รูป วา ทิสฺวา
สทฺท วา สุตฺวา สตฺตา วิสฺิโนป (๓)โหนฺติฯ เอว อมนุสฺสปริสา อุคฺคาฯ ตาสุป ธมฺมกถากถนนฺนาม อติวิย ภาโรฯ
อิติ อุคฺคฏานทสฺสนวเสเนตา (๔) คหิตาติ เวทิตพฺพาฯ
อชฺโฌคาหตีติ อนุปวิสติฯ อเนกสต ขตฺติยปริสนฺติ
พิมฺพิสารสมาคมาติสมาคมลิจฺฉวิสมาคมสทิส ฯ อฺเสุป
จกฺกวาเฬสุ ลพฺภติเยวฯ กึ ปน ภควา อฺานิ จกฺกวาฬานิป
คจฺฉตีติ อาม คจฺฉติฯ กีทิโส หุตฺวา ยาทิสา เต
ตาทิโสเยวฯ เตเนวาห อภิชานามิ โข ปนาห อานนฺท
อเนกสต ขตฺติยปริส อุปสงฺกมิตฺวา (๕) ตตฺถ ยาทิสโก เตส
วณฺโณ โหติ ตาทิสโก มยฺห วณฺโณ โหติฯ ยาทิสโก เตส
สโร โหติ ตาทิสโก มยฺห สโร โหติฯ ธมฺมิยา จ(๖) กถาย
สนฺทสฺเสมิ สมาทเปมิ สมุตฺเตเชมิ สมฺปหเสมิฯ ภาสมานฺจ ม
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร มนุสฺสานนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. เตส ฯ
# ๓. ม. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔. ม. ...ทสฺสนวเสน ตา ฯ
# ๕. ม. อุปสงฺกมิตา ฯ ๖. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๕๘
น ชานนฺติ โก นุ โข อย ภาสติ เทโว วา มนุสโฺ ส
วาติฯ ธมฺมิยา จ(๑) กถาย สนฺทสฺเสตฺวา สมาทเปตฺวา
สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหเสตฺวา อนฺตรธายามิฯ อนฺตรหิตฺจ ม น
ชานนฺติ โก นุ โข อย อนฺตรหิโต เทโว วา มนุสโฺ ส
วาติฯ (๒)
ขตฺติยา เกยูรงฺคมาลาคนฺธาทิวิภูสิตา(๓) นานาวิราควสนา
อามุตฺตมณิกุณฺฑลา (๔) โมลีธรา โหนฺติฯ กึ ภควาป เอว อตฺตาน
มณฺเฑติฯ เตป (๕) โอทาตาป โหนฺติ กาฬาป มงฺคุรจฺฉวีปฯ (๖) กึ
สตฺถาป เอวรูโป โหติฯ (๗) สตฺถา อตฺตโน ปพฺพชิตเวเสเนว
คจฺฉติ เตส ปน ตาทิโส หุตฺวา อุปฏาติ คนฺตฺวา ราชาสเน
นิสินฺน อตฺตาน ทสฺเสติ เตส อชฺช อมฺหาก ราชา อติวิย
วิโรจตีติ โหติฯ เต จ (๘) ภินฺนสฺสราป (๙)โหนฺติ คมฺภีรสฺสราป (๑๐)
กากสฺสราปฯ สตฺถา พฺรหฺมสฺสเรเนว ธมฺม กเถติฯ ตาทิสโก
มยฺห สโร โหตีติ อิท ปน ภาสนฺตร สนฺธาย กถิตฯ
มนุสฺสาน ปน ต สุตฺวา อชฺช ราชา มธุเรน สทฺเทน (๑๑)
กเถตีติ โหติฯ กเถตฺวา ปกฺกนฺเต จ ภควติ ปุน ราชาน
อาคต ทิสฺวา โก นุโข อยนฺติ วีมสา อุปฺปชฺชติฯ
# ๑. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ที. มหา. ๑๐/๙๙/๑๒๘ ฯ
# ๓. ม. เกยฺรงฺคท... ฯ ๔. ม. อามุกฺกมณิกุณฺฑลา ฯ
# ๕. ม. เต จ ฯ ๖. ม. มงฺคุลจฺฉวีป ฯ ๗. ม. โหตีติ ฯ
# ๘. ม. จ ฯ ๙. สี. ฉินฺนสฺสราป ฯ
# ๑๐. สี. พทฺธสฺสราป ฯ ม. คคฺครสฺสราป ฯ ๑๑. ม. สเรน ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา๙
อิท วุตฺต โหติ โก นุโข อย อิมสฺมึ าเน
อิทาเนว มคธภาสาย (๑) สีหลภาสาย (๒) มธุเรน สเรน กเถนฺโต
อนฺตรหิโต กึ เทโว อุทาหุ มนุสฺโสติฯ กิมตฺถ ปเนว
อชานนฺตาน ธมฺม เทเสตีติฯ วาสนตฺถายฯ เอว สุโตป(๓)
ธมฺโม อนาคเต ปจฺจโย โหติเยวาติ อนาคต ปฏิจฺจ เทเสติ(๔) ฯ
สนฺนิสนิ ฺนปุพฺพนฺติ สงฺคมฺม นิสนิ ฺนปุพฺพฯ สลฺลปตปุพฺพนฺติ อาลาปสลฺลาโป กตปุพฺโพฯ สากจฺฉาติ ธมฺมสากจฺฉาป สมาปชฺชิตปุพฺพาฯ อเนกสต พฺราหฺมณปริสนฺติอาทินา
หิ (๕) โสณทณฺฑสมาคมาทิวเสน เจว อฺจกฺกวาฬวเสน จ
สมฺภโว เวทิตพฺโพฯ
จตสฺโส โข อิมา สาริปุตฺต โยนิโยติ เอตฺถ โยนีติ
ขนฺธโกฏาสสฺสป การณสฺสป ปสฺสาวมคฺคสฺสป นามฯ จตสฺโส
นาคโยนิโย จตสฺโส สุปณฺณโยนิโยติ (๖) เอตฺถ (๗) หิ ขนฺธโกฏาโส
โยนิ นามฯ โยนิ เหสา ภูมิ พชผลสฺส(๘) อธิคมายาติ (๙) เอตฺถ
การณฯ น จาห พฺราหฺมณ พฺรูมิ โยนิช มตฺติสมฺภวนฺติ (๑๐)
เอตฺถ ปสฺสาวมคฺโคฯ อิธ ปน ขนฺธโกฏาโส โยนีติ
# ๑. ม. มาคธ... ฯ ๒. ม. สีหฬ... ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโธ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. เทเสตีติ ฯ
# ๕. ม. อาทีนมฺป ฯ ๖. ส. ข. ๑๗/๕๑๘/๒๙๘ ฯ
# ๗. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท ฯ ทิสฺสติ ฯ ๘. ม. ภูมิชผลสฺส ฯ
# ๙. ม. อุ. ๑๔/๔๑๔/๒๘๐ ฯ
# ๑๐. ม. ม. ๑๓/๗๐๗/๖๔๕ ฯ ขุ. ธ. ๒๕/๓๖/๖๘
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๖๐
อธิปฺเปโตฯ ตตฺถ อณฺเฑ ชาตา อณฺฑชา ฯ ชลาพุมฺหิ
ชาตา ชลาพุชา ฯ สเสเท ชาตา สเสทชาฯ วินา เอเตหิ
การเณหิ อุปฺปติตฺวา วิย นิพฺพตฺตา อภินิพฺพตฺตาติ
อุปปาติกา(๑) ฯ อภินิพฺภิชฺช ชายนฺตีติ ภินฺทิตฺวา นิกฺขมนวเสน
ชายนฺติฯ ปูติกุณเป วาติ(๒)อาทีหิ อนิฏฏานาเนว (๓) ทสฺสิตานิฯ
อิฏเสุ(๔) สปฺปเตลมธุผาณิตาทีสุ สตฺตา ชายนฺติเอวฯ เทวาติอาทีสุ จตุมฺมหาราชิกโต ปฏาย อุปริเทวา โอปปาติกาว
โหนฺติฯ ภุมฺมเทวา (๕)ปน จตุโยนิกาฯ เอกจฺเจ จ มนุสฺสาติ
มนุสฺเสสุ เกจิ เทวา วิย โอปปาติกา จ โหนฺติฯ เยภุยฺเยน
ปเนเต ชลาพุชาว อณฺฑชาป เอตฺถ โกนฺตปุตฺตา (๖) เทฺว
ภาติยตฺเถรา วิย สเสทชาป ปทุมคพฺเภ นิพฺพตฺตโปกฺขรสาติพฺราหฺมณปทุมวตีเทวีอาทโย โหนฺติ (๗) เอว วินปิ าติเกสุ
นิชฺฌามตณฺหิกเปตา เนรยิกา วิย โอปปาติกาเยว เสสา (๘)
จตุโยนิกาป โหนฺติฯ ยถา จ (๙) เต เอว ยกฺขาป สพฺพจตุปฺปทปกฺขิชาติทีฆชาติอาทโยป สพฺเพป จตุโยนิกาเยวฯ
ปฺจ โข อิมา สาริปุตฺต คติโยติ เอตฺถ สุกตทุกฺกฏกมฺมวเสน คนฺตพฺพาติ คติโยฯ อปจ คติคตินิพฺพตฺติคติ# ๑. ม. โอปปาติกา ฯ ๒. ม. ปูติกณ
ุ เปวาติ... ฯ
# ๓. สี. ...อาทีนิ อนิฏาเนว ฯ ๔. ม. อิฏเสุป ฯ
# ๕. ม. ภูมเทวา ฯ ๖. ม. โกณฺฑปุตฺตา ฯ ๗. ม. วิย เอว ฯ
# ๘. ม. เอวเสสา ฯ ๙. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๑
อชฺฌาสยคติวิภวคตินิปฺผตฺติคตีติ พหุวิธา คติ นามฯ ตตฺถ
กึ(๑) คตึ เปจฺจ คจฺฉามีติ (๒) จ ยสฺส คตึ น ชานนฺติ เทวา
คนฺธพฺพมานุสาติ (๓) จ อย คติคติ นามฯ อิเมส โข อห
ภิกฺขูน สีลวนฺตาน กลฺยาณธมฺมาน เนว ชานามิ คตึ วา อคตึ วาติ (๔)
อย นิพฺพตฺติคติ นามฯ เอว (๕) โข เต อห พฺรเหฺม คติฺจ
ปชานามิ ชุติฺจ(๖) ปชานามีติ (๗) อย อชฺฌาสยคติ นามฯ
วิภโว คติ ธมฺมาน นิพฺพาน อรหโต คตีติ (๘) อย วิภวคติ
นามฯ เทฺวเยว คติโย ภวนฺติ อนฺาติ (๙) อย นิปฺผตฺติคติ
นามฯ ตาสุ อิธ คติคติ อธิปฺเปตาฯ
นิรโยติอาทีสุ นิรติอฏเน นิรสฺสาทฏเน นิรโยฯ ติริย
อฺฉนฺตีติ (๑๐) ติรจฺฉานาฯ เตส โยนิ ติรจฺฉานโยนิฯ เปจฺจภาว
ปตฺตาน วิสโยติ เปตฺติวิสโยฯ มนโส อุสฺสนฺนตฺตา มนุสฺสาฯ
ปฺจหิ กามคุเณหิ อตฺตโน อตฺตโน อานุภาเวหิ จ ทิพฺพนฺตีติ
เทวาฯ นิรยฺจาห สาริปุตฺตาติอาทีสุ นิรโยติ สทฺธึ โอกาเสน
ขนฺธาฯ ติรจฺฉานโยนึ จาติอาทีสุป เอเสว นโยฯ มคฺค
ปฏิปทนฺติ อุภเยนาป วุตฺต คติสวตฺตนิกกมฺมเมว ทสฺเสติฯ
# ๑. ม. ต ฯ ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๘๔/๒๓๘ ฯ
# ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๓๖/๗๑ ฯ ๔. ม. มู. ๑๒/๕๖๐/๖๐๓ ฯ
# ๕. ม. เอวมุป ฯ ๖. ม. ชุติฺจ ฯ ๗. ม. มู. ๑๒/๕๕๔/๕๙๔ ฯ
# ๘. วิ. ปริ. ๘/๑๐๔๔/๓๗๐ ฯ ๙. ที. สี. ๙/๑๔๓/๑๑๖ ฯ
# ที. มหา. ๑๐/๒๘/๑๙ ฯ ๑๐. ม. อฺฉิตาติ ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๖๒
ยถา จ ปฏิปนฺโนติ เยน มคฺเคน ยาย ปฏิปทาย ปฏิปนฺโนติ
อุภยป เอกโต กตฺวา นิททฺ ิสติฯ อปายนฺติอาทีสุ วุฑฺฒิสงฺขาตา (๑)
สุขสงฺขาตา วา อยา อเปตตฺตา อปาโยฯ ทุกฺขสฺส คติ
ปฏิสฺสรณนฺติ ทุคฺคติฯ ทุกฺกฏการิโน เอตฺถ วินิปตนฺตีติ
วินิปาโตฯ นิพฺพานฺจาหนฺต อิท ปน น เกวล คติคติเมว
คตินิสฺสรณ นิพฺพานป ชานามีติ ทสฺสนตฺถ อาหฯ อิธ
มคฺโคติ ปฏิปทาติ (๒)อุภเยนป อริยมคฺโคว วุตฺโตฯ
อิทานิ ยถาวุตฺเตสุ าเนสุ (๓) อตฺตโน าณปฺปวตฺตาการ
ทสฺเสนฺโต อิธาห สาริปุตฺตาติอาทิมาหฯ
ตตฺถ เอกนฺตทุกฺขาติ นิจฺจทุกฺขา นิรนฺตรทุกฺขาฯ ติปฺปาติ (๔)
พหลาฯ กฏกาติ ขราฯ เสยฺยถาปติอาทีนิ โอปมฺมทสฺสนตฺถ
วุตฺตานิฯ ตตฺถ กาสูติ อาวาโฏป วุจฺจติ ราสีปฯ
กินฺนุ สนฺตรมาโนว กาสุขณสิ สารถิ
ปุฏโ เม สมฺม(๕) อกฺขาหิ กึ กาสุยา กริสฺ(๖)สสีติ (๗)
เอตฺถ หิ อาวาโฏ กาสุ นาม
องฺคารกาสุอปเร ถุนนฺติ (๘)
นรา รุทนฺตา ปริทฑฺฒคตฺตาติ (๙)
# ๑. ม. วฑฺฒสิ งฺขาตา ฯ ๒. ม. มคฺโค ปฏิปทาติ ฯ
# ๓. ม. สตฺตสุ าเนสุ อฏสุ าเนสุ ฯ ๔. ม. ติพพฺ าติ ฯ
# ๕. สฺยา. ม. ปุฏโ เม สมฺม ฯ ๖. สฺยา. ม. กริสสฺ สีติ ฯ
# ๗. ขุ. ชา. ๒๘/๓๙๖/๑๕๓ ฯ ๘. ม. ผุนนฺติ ฯ
# ๙. ขุ. ชา. ๒๘/๕๔๖/๒๐๓
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๓
เอตฺถ ราสี ฯ อิธ ปน อาวาโฏ อธิปเฺ ปโตฯ เตเนวาห
สาธิกโปริสาติ(๑) ฯ ตตฺถ สาธิก โปริส ปมาณ อสฺสาติ สาธิกโปริสา อติเรกปฺจรตนฺติ(๓) อตฺโถฯ วีตจฺจิกาน(๔) วีตธูมานนฺติ
เอต ปริฬาหสฺส พลวภาวทีปนตฺถ วุตฺต อจฺจิยา วา สติ
ธูเม วา สติ วาโต สมุฏ าติ เตน ปริฬาโห น พลวา
โหติฯ ฆมฺมปเรโตติ ฆมฺมานุคโตฯ ตสิโตติ ชาตตโณฺหฯ
ปปาสิโตติ อุทก ปาตุกาโม. เอกายเนน มคฺเคนาติ เอกปเถเนว
มคฺเคน อนุคมนีเยน (๕) อุโภสุ ปสฺเสสุ นิรนฺตรกณฺฏกรุกฺขคหเนนฯ ปณิธายาติ องฺคารกาสุย ปตฺถนา นาม นตฺถิ
องฺคารกาสุ อารพฺภ ปน อิริยาปถสฺส ปตตฺตา เอว วุตฺตฯ
เอวเมว โขติ เอตฺถ อิท โอปมฺมสสนฺทน องฺคารกาสุ(๖)
วิย หิ นิรโย ทฏพฺโพฯ องฺคารกาสุมคฺโค วิย นิรยูปค
กมฺมฯ มคฺคารุโฬฺห วิย กมฺมสมงฺคีปุคฺคโลฯ จกฺขุมา ปุริโส
วิย ทิพฺพจกฺขุโก ภควาฯ ยถา โส ปุริโส มคฺคารูฬฺห
ทิสฺวาว ชานาติ (๗) อย อิมินา มคฺเคน คนฺตฺวา องฺคารกาสุย
ปติสฺสตีติ เอวเมว (๘) ภควา ปาณาติปาตาทีสุ ยงฺกิฺจิ กมฺม
อายูหนฺต เอว ชานาติ อย อิม กมฺม กตฺวา นิรเย
# ๑. ม. สาธิกโปริสาติ ฯ ๒. ม. สาธิกโปริสา ฯ
# ๓. ม. อติเรกปฺจรตนาติ ฯ ๔. ม. วีตฺจฺจิกาน ฯ
# ๕. ม. อนุกกฺ มนิเยน ฯ ๖. ม. องฺคารกาสุ ฯ
# ๗. ม. ทิสฺวา วิชานาติ ฯ ๘. ม. เอวเมว ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๖๔
นิพฺพตฺติสฺสตีติฯ ยถา โส ปุรโิ ส อปรภาเค ต องฺคารกาสุยา
ปติต ปสฺสติ เอวเมว ภควา อปรภาเค โส ปุรโิ ส ต
กมฺม กตฺวา กุหึ นิพฺพตฺโตติ อาโลก วฑฺเฒตฺวา ทิพฺพจกฺขุนา
โอโลเกนฺโต นิรเย นิพฺพตฺต ปสฺสติ ปฺจวิธพนฺธนาทิมหาทุกฺข
อนุภวนฺตฯ ตตฺถ กิฺจาป ตสฺส กมฺมายูหนกาเล อฺโ
วณฺโณ นิรเย นิพฺพตฺตสฺส อฺโติ(๑) (๒)อถ โส สตฺโต ต
กมฺม กตฺวา ตตฺถ นิพฺพตฺโตติ โอโลเกนฺตสฺส อเนกสหสฺสาน
สตฺตาน มชฺเฌ ิโตป อย โสติ โสเยว สตฺโต อาปาถ
อาคจฺฉตีติ (๓) ทิพฺพจกฺขุพล นาม เอตนฺติ วทนฺติฯ
ทุติยอุปมาย ยสฺมา องฺคารกาสุย วิย คูถกูเป ปริฬาโห
นตฺถิ ตสฺมา เอกนฺตทุกฺขาติ อวตฺวา ทุกฺขาติอาทิมาหฯ
เอตฺถป ปุริมนเยเนว โอปมฺมสสนฺทน เวทิตพฺพฯ อิมป หิ
ปุคฺคล ภควา หตฺถิโยนิอาทีสุ ยตฺถ กตฺถจิ นิพฺพตฺต วธพนฺธนอากฑฺฒนวิกฑฺฒนาทีหิ มหาทุกฺข อนุภวมาน ปสฺสติเยวฯ
ตติยอุปมาย ตนุปตฺตปลาโสติ น อพฺภปฏล วิย
ตนุปณฺโณ วิรฬปณฺณต(๔) ปน(๕) สนฺธาย อิท วุตฺตฯ กพรจฺฉาโยติ
วิรฬจฺฉาโยฯ ทุกฺขพหุลนฺติ (๖) ปตฺติวิสยสฺมึ หิ ทุกฺขเมว พหุล
สุข ปริตฺต กทาจิ อนุภวิตพฺพ โหติ ตสฺมา เอวมาหฯ
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. อถาป ฯ ๓. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๔. ม. วิรฬปณฺณตฺต ฯ ๕. ม. ปนสฺส ฯ ๖. ทุกฺขพหุลาติ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๕
อิธาป ปุริมนเยเนว โอปมฺมสสนฺทน เวทิตพฺพฯ
จตุตฺถอุปมาย พหลปตฺตปลาโสติ นิรนฺตรปณฺโณ ปตฺตสฺฉนฺโนฯ สณฺฑจฺฉาโยติ (๑) ปาสาณจฺฉตฺต วิย ฆนจฺฉาโยฯ
สุขพหุลา เวทนาติ มนุสฺสโลเก ขตฺติยกุลาทีสุ สุขพหุลา
เวทนา เวทิตพฺพา โหติ ตา เวทิยมาน นิปนฺน วา นิสินฺน
วา ปสฺสามีติ ทสฺเสติฯ อิทป (๒)โอปมฺมสสนฺทน ปุริมนเยเนว
เวทิตพฺพฯ
ปฺจมอุปมาย ปาสาโทติ ทีฆปาสาโทฯ อุลลฺ ิตฺตาวลิตฺตนฺติ
อนฺโต เจว อุลฺลิต พหิ จ อวลิตฺตฯ ผุสิตคฺคฬนฺติ ทฺวารพาหาหิ
สทฺธึ สุปหิตกวาฏฯ โคนกตฺถโตติ จตุรงฺคุลาธิกโลเมน
กาฬโกชเวน อตฺถโตฯ ปฏิกตฺถโตติ อุณฺณามเยน เสตอตฺถรเกน
อตฺถโตฯ ปฏลิกตฺถโตติ ฆนปุพฺพเกน อุณฺณามยอตฺถรเณน
อตฺถโตฯ กทฺทลิมิคปวรปจฺจตฺถรโณติ กทลิมิคจมฺมมเยน อุตฺตมปจฺจตฺถรเณน อตฺถโตฯ ต กิร ปจฺจตฺถรณ เสตวตฺถสฺส อุปริ
กทลิมิคจมฺม อตฺถริตฺวา สิพฺเพตฺวา กโรนฺติฯ สอุตฺตรจฺฉโทติ
สห อุตฺตรจฺฉเทน อุปริพนฺเธน (๓)รตฺตวิตาเนน สทฺธินฺติ
อตฺโถฯ อุภโต โลหิตกูปธาโนติ สีสูปธานฺจ ปาทูปธานฺจาติ
ปลฺลงฺกสฺส อุภโต ปตโลหิตกูปธาโนฯ อิธาป อุปมาสสนฺทน
ปุริมนเยน วิภชิตพฺพฯ (๔)
# ๑. ม. สนฺตนฺทาโย ฯ ๒. ม. อิธาป ฯ ๓. ม. อุตฺตริพทฺเธน ฯ
# ๔. ม. อุปรินเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๖๖
อยมฺปเนตฺถ อปรภาคโยชนา ยถา โส ปุริโส
มคฺคารุฬฺหเมว ชานาติ อย เอเตน มคฺเคน คนฺตฺวา ปาสาท
อภิรุยฺห (๑)กูฏาคาร ปวิสิตฺวา ปลฺลงฺเก นิสีทิสฺสติ วา นิปชฺชิสฺสติ
วาติ เอวเมว (๒) ภควา ทานาทีสุ ปฺุกิริยาวตฺถูสุ ยงฺกิฺจิ
กุสลกมฺม อายูหนฺตเยว ปุคฺคล ทิสฺวา อย อิม กตฺวา
เทวโลเก นิพฺพตฺติสฺสตีติ ชานาติฯ ยถา โส ปุรโิ ส อปรภาเค
ต ปาสาท อารุยฺห กูฏาคาร ปวิสิตฺวา ปลฺลงฺเก นิสินฺน
วา นิปนฺน วา (๓) เอกนฺตสุข เวทนา(๓) เวทิยมาน ปสฺสติ
เอวเมว ภควา อปรภาเค โส ปุริโส ต กลฺยาณกมฺม
กตฺวา กุหึ นิพฺพตฺโตติ อาโลก วฑฺเฒตฺวา ทิพฺพจกฺขุนา
โอโลเกนฺโต เทวโลเก นิพฺพตฺต ปสฺสติ นนฺทนวนาทีสุ
อจฺฉราสงฺฆปริวุต ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวมานฯ
อาสวกฺขยวาเร ทิพฺเพน จกฺขุนาติ อวตฺวา ตเมน
ปสฺสามีติ วุตฺตฯ ต กสฺมาติ เจ นิยมาภาวาฯ อิม หิ
ปุคฺคล ทิพฺพจกฺขุนาป ปสฺสิสฺสติ เจโตปริยาเณนาป ชานิสสฺ ติ
สพฺพฺุตาเณนาป ชานิสฺสติเยวฯ เอกนฺตสุขา เวทนาติ อิท
กิฺจาป เทวโลกสุเขน สทฺธึ พฺยฺชนโต เอก อตฺถโต ปน
นานา โหติฯ เทวโลกสุข หิ ราคปริฬาหาทีน อตฺถิตาย น
เอกนฺเตเนว เอกนฺตสุขฯ (๔) นิพฺพานสุข ปน สพฺพปริฬาหาน
# ๑. ม. อารุยหฺ ฯ ๒. ม. เอวเมว ฯ ๓. ม. เอกนฺตสุข นิรนฺตรสุข
# เวทน ฯ ๔. ม. สุข ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๗
วูปสมาย(๑)สพฺพากาเรน เอกนฺตสุขฯ อุปมายป ย(๒) ปาสาเท
เอกนฺตสุขาติ วุตฺตฯ ต มคฺคปริฬาหสฺส อวูปสนฺตตาย
ฉาตชฺฌตฺตตาย ปปาสาภิภูตาย(๓) ปน(๔) เอกนฺตเมว สุขฯ วนสณฺเฑ
ปน โปกฺขรณิย โอรุยฺห รโชชลฺลสฺส ปวาหิตตฺตา มคฺคทรถสฺส
วูปสนฺตตาย ภิสมุฬาลขาทเนน (๕) เจว มธุโรทกปาเนน จ
ขุปฺปปาสาน วินีตตาย อุทกสาฏก ปริวตฺเตตฺวา มฏทุกูล
นิวาเสตฺวา ตณฺฑุลตฺถวิก อุสฺสีสเก กตฺวา อุทกสาฏก ปเฬตฺวา
หทเย เปตฺวา มนฺทมนฺเทน จ วาเตน วีชยมานสฺส
นิปนฺนตฺตา สพฺพากาเรน เอกนฺตสุข โหติฯ
เอวเมว โขติ เอตฺถ อิท โอปมฺมสสนฺทน โปกฺขรณี
วิย(๖) หิ อริยมคฺโค ทฏพฺโพฯ โปกฺขรณีมคฺโค วิย ปุพฺพภาคปฏิปทาฯ มคฺคารุโฬฺห วิย ปฏิปทาสมงฺคีปุคฺคโลฯ จกฺขุมา
ปุริโส วิย ทิพฺพจกฺขุ ภควาฯ วนสณฺโฑ วิย นิพพฺ านฯ ยถา
โส ปุริโส มคฺคารุฬฺห ทิสฺวาว ชานาติ อย อิมินา มคฺเคน
คนฺตฺวา โปกฺขรณิย นฺหาตฺวา (๗) รมณีเย วนสณฺเฑ รุกฺขมูเล
นิสีทิสฺสติ วา นิปชฺชิสฺสติ วาติ เอวเมว ภควา ปฏิปท
ปูเรนฺตเมว นามรูป ปริจฺฉินฺทนฺตเมว ปจฺจยปริคฺคห กโรนฺตเมว
ลกฺขณารมฺมณาย วิปสฺสนาย กมฺม กโรนฺตเมว ชานาติ อย
# ๑. ม. วูปสมาย ฯ ๒. ม. ยถา ฯ ๓. ม. ปปาสาภิภูตตาย ฯ
# ๔. ม. จ น ฯ ๕. ม. ภิสมูลขาทเนน ฯ ๖. ม. วิย หิ ฯ
# ๗. ม. นฺหตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๖๘
อิม ปฏิปท ปูเรตฺวา สพฺพาสเว เขเปตฺวา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตินฺติ เอว วุตฺตผลสมาปตฺตึ อุปสมฺปชฺช
วิหริสฺสตีติฯ ยถา โส ปุริโส อปรภาเค ตาย โปกฺขรณิย
นฺหาตฺวา วนสณฺฑ ปวิสติ ฺวา นิสินฺน วา นิปนฺน วา
เอกนฺตสุข เวทน(๑) เวทยมาน ปสฺสติ เอวเมว ภควา
อปรภาเค ต ปุคฺคล ปฏิปท ปูเรตฺวา มคฺค ภาเวตฺวา ผล
สจฺฉิกตฺวา นิโรธสยนวรคต นิพฺพานารมฺมณ ผลสมาปตฺตึ
อปฺเปตฺวา เอกนฺตสุข เวทน เวทยมาน ปสฺสติฯ
อภิชานามิ โข ปนาห สาริปุตฺต จตุรงฺคสมนฺนาคตนฺติ
อิท กสฺมา อารทฺธ ปาฏิเยกฺก อนุสนฺธิวเสน อารทฺธฯ อย
กิร สุนกฺขตฺโต ทุกกฺ รการิกาย สุทฺธิ โหตีติ เอวลทฺธิโก.
อถสฺส ภควา มยา เอตสฺมึ อตฺตภาเว ตฺวา จตุรงฺคสมนฺนาคต
ทุกฺกร กต ทุกฺกรการโก นาม มยา สทิโส นตฺถฯิ ทุกฺกรกาเรน
สุทฺธิยา สติ อหเมว สุทฺโธ ภเวยฺยนฺติ ทสฺเสตุ อิม เทสน
อารภิฯ อปจ อย สุนกฺขตฺโต ทุกฺกรการิกาย ปสนฺโน โสปสฺส (๒)
ปสนฺนภาโว อทฺทสา โข(๓) สุนกฺขตฺโต ลิจฺฉวิปุตฺโต อเจลก
โกรกฺขตฺติย (๔) จตุกุณฺฑิก ฉมานิกิณฺณภกฺข สมฺมุเขเนว (๕) ขาทนฺต
มุเขน ภฺุชนฺต ทิสฺวานสฺส เอตทโหสิ สาธุรูโป วต โภ
อย (๖) สมโณ จตุกุณฺฑิโก ฉมานิกิณฺณ ภกฺขส มุเขเนว ขาทติ
# ๑. ม. เอกนฺตสุข เวทน ฯ ๒. ม. โส จสฺส ฯ ๓. ม. อทฺทสา
# โข ภควา ฯ ๔. ม. โกรกฺขตฺติย ฯ ๕. ม. ฉมานิกิณฺณ ภกฺขส
# มุเขน ฯ ๖. ม. สฺยา. สี. อรห ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๙
มุเขเนว ภฺุชตีติเอวมาทินา ปาฏิกสุตฺเต (๑)อาคตนเยน
เวทิตพฺโพฯ
อถ ภควา(๒) อย ทุกฺกรการิกาย ปสนฺโน มยา จ เอตสฺมึ
อตฺตภาเว ตฺวา จตุรงฺคสมนฺนาคต ทุกฺกร กต ทุกฺกรกาเร
ปสีทนฺเตนาป อเนน มยิ ปสีทิตพฺพ สิยา โสปสสฺ ปสาโท
มยิ นตฺถีติ ทสฺเสนฺโต อิท เทสน อารภิฯ
ตตฺร พฺรหฺมจริยนฺติ ทานป เวยฺยาวจฺจป สิกฺขาปทป
พฺรหฺมวิหาราป ธมฺมเทสนาป เมถุนวิรติป สทารสนฺโตโสป
อุโปสโถป อริยมคฺโคป สกลสาสนป อชฺฌาสโยป
วิริยป วุจฺจติฯ
กินฺเต ต(๓) กึ ปน พฺรหฺมจริย
กิสฺส สุจิณฺณสฺส อย วิปาโก
อิทฺธี ชุตี พลวิริยูปปตฺติ
อกฺขาหิ เม(๔)นาค มหาวิมานฯ
อหฺจ ภริยา จ มนุสฺสโลเก
สทฺธา อุโภ ทานปตี อหุมฺหา
โอปานภูต เม ฆร ตทาสิ
สนฺตปฺปตา สมณพฺราหฺมณา จฯ
ต เม วต ต ปน พฺรหฺมจริย
ตสฺส สุจิณฺณสฺส อย วิปาโก
# ๑. ที. ปา. ๑๑/๔/๖ ฯ ๒. ม. ภควา อย ฯ
# ๓. ม. กึ เต วต ฯ ๔. ม. อิทฺเจ เต ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๗๐
อิทฺธี ชุตี พลวิริยูปปตฺติ
อิทฺจ เม ธีร มหาวิมานนฺติ (๑)
อิมสฺมิฺหิ ปุณฺณกชาตเก ทาน พฺรหฺมจริยนฺติ วุตฺตฯ
เกน ปาณิ กามทโท
เกน ปาณิ มธุสฺสโว
เกน เต พฺรหฺมจริเยน
ปฺุ ปาณิมฺหิ อิชฺฌติฯ
เตน ปาณิ กามทโท
เตน ปาณิ มธุสสฺ โว
เตน เม พฺรหฺมจริเยน
ปฺุ ปาณิมฺหิ อิชฺฌตีติ (๒)
อิมสฺมึ องฺกุรเปตวตฺถุสฺมึ เวยฺยาวจฺจ พฺรหฺมจริยนฺติ วุตฺตฯ
อิท(๓) โข ภิกฺขเว ติตฺติริยนฺนาม พฺรหฺมจริย อโหสี (๓) อิมสฺมึ
ติตฺติรชาตเก ปฺจสิกฺขาปท พฺรหฺมจริยนฺติ วุตฺตฯ ต โข
ปน(๔) ปฺจสิกฺข พฺรหฺมจริย เนว นิพฺพิทาย น วิราคาย (๕)
ยาวเทว พฺรหฺมโลกูปปตฺติยาติ (๖) อิมสฺมึ มหาโควินฺทตฺเต
พฺรหฺมวิหารา พฺรหฺมจริยนฺติ วุตฺตาฯ เอกสฺมึ พฺรหฺมจริยสฺสุมึ
สหสฺส มจฺจุหายิโนติ (๗) เอตฺถ ธมฺมเทสนา พฺรหฺมจริยนฺติ
วุตฺตาฯ อปเร (๘) อพฺรหฺมจารี ภวิสฺสนฺติ มยเมตฺถ พฺรหฺมจารีโน
ภวิสฺสามาติ (๘) สลฺเลขสุตฺเต เมถุนวิรติ พฺรหฺมจริยนฺติ วุตฺตาฯ
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๑๐๑๐-๑๑/๓๕๓ ฯ
# ๒. ขุ. เปต. ๒๖/๑๐๖/๑๙๐ ฯ ๓. สฺยา. เอต ฯ
# วิ. จุล. ๗/๒๖๒/๑๑๗ ฯ ๔. ม. ปน เม ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร
# น นิโรธายาติ ทิสฺสติ ฯ ๖. ที. มหา. ๑๐/๒๓๔/๒๘๕ ฯ
# ๗. สฺยา. มจฺจุหายินนฺติ ฯ ส. ส. ๑๕/๖๑๒/๒๒๗ ฯ
# ๘. สฺยา. ปเร ฯ ม. มู. ๑๒/๑๐๔/๗๕ ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 71

*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๗๑
มยฺจ ภริยา นาติกฺกมาม
ภริยาป อเมฺห นาติกฺกมนฺติ
อฺตฺร ตาหิ พฺรหฺมจริย จราม
ตสฺมาติหมฺห(๑) ทหรา น มิยฺยเรติ (๒)
มหาธมฺมปาลชาตเก สทารสนฺโตโส พฺรหฺมจริยนฺติ วุตฺโตฯ
หีเนน พฺรหฺมจริเยน ขตฺติเย อุปปชฺชติ
มชฺฌิเมน จ เทเวสุ (๓) อุตฺตเมน วิสุชฺฌตีติ(๔)
เอว นิมิชาตเก อตฺตทมนวเสน กโต อฏงฺคิโก อุโปสโถ
พฺรหฺมจริยนฺติ วุตฺโตฯ อิท โข ปน(๕) ปฺจสิข พฺรหฺมจริย
เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย เป อยเมว อริโย อฏงฺคิโก
มคฺโคติ (๕) มหาโควินฺทสุตฺตสฺมิฺเว อริยมคฺโค พฺรหฺมจริยนฺติ
วุตฺโตฯ ตยิท พฺรหฺมจริย อิทฺธฺเจว ผีตฺจ วิตฺถาริก พาหุชฺ
ปุถุภูต ยาวเทว มนุสฺเสหิ(๖) สุปฺปกาสิตนฺติ ปาสาทิกสุตฺเต
สิกฺขาตฺตยสงฺคห สาสน พฺรหฺมจริยนฺติ วุตฺตฯ
อป อตรมานาน
ผลาสาว สมิชฺฌติ
วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมิ
เอว ชานาหิ คามณีติ (๗)
เอตฺถ อชฺฌาสโย พฺรหฺมจริยนฺติ วุตฺโตฯ
# ๑. สฺยา. ตสฺมา หิ อมฺห ฯ ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๑๔๑๕/๒๘๙ ฯ
# ๓. สฺยา. เทวตฺต ฯ ๔. ขุ. ชา. ๒๗/๑๑๘๖/๒๔๙ ฯ
# ๕. สฺยา. อิท โข ปน เม ฯ ที. มหา. ๑๐/๑๐๔/๑๓๖ ฯ
# ๗. ขุ. ชา. ๒๗/๘/๓ ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๗๒
อิธ ปน วิริย พฺรหฺมจริยนฺติ อธิปฺเปตฯ วิริยพฺรหฺมจริยสฺส หิ อิทเมว สุตฺตฯ ตเทต เอกสฺมึ อตฺตภาเว จตุพฺพิธสฺส
ทุกฺกรสฺส กตตฺตา จตุรงฺคสมนฺนาคตนฺติ วุตฺตฯ
ตปสฺสี สุท โหมีติ สุทนฺติ นิปาตมตฺต ตปนิสฺสิตโก
โหมีติ อตฺโถฯ ปรมตปสฺสีติ ปรโม ตปสฺสี ตปนิสฺสิตกาน
อุตฺตโม ฯ ลูโข สุท โหมีติ ลูโข โหมิฯ เชคุจฺฉีติ ปาปเชคุจฺฉิโม ฯ ปวิวิตฺโต สุท โหมีติ ปวิวิตฺโต อห โหมิฯ
ตตฺรสฺสุ เม อิท สาริปุตฺตาติ ตตฺร จตุรงฺเค พฺรหฺมจริเย
อิท มม ตปสฺสิตา(๑) โหติ ตปนิสฺสิตกภาเว มยฺห อิท
อเจลกาทิตปสฺสิตกต โหตีติ ทสฺเสติฯ
ตตฺถ อเจลโกติ นิจฺเจโล นคฺโคฯ มุตฺตาจาโรติ วิสฏาจาโร
อุจฺจารกมฺมาทีสุ โลกิยกุลปุตฺตาจาเรน วิรหิโต ิตโกว อุจฺจาร
กโรมิ ปสฺสาว กโรมิ ขาทามิ ภฺุชามิ (๒) หตฺถาวเลขโนติ (๓)
หตฺเถ ปณฺฑมฺหิ นิฏิเต (๔) ชิวฺหาย หตฺถ อวลิขามิ (๕) อุจฺจาร
วา กตฺวา(๖) หตฺถสฺมึเยว ทณฺฑกสฺี หุตฺวา หตฺเถน อวลิขามีติ
ทสฺเสติฯ เต กิร ทณฺฑก สตฺโตติ ปฺเปนฺติ ตสฺมา
เตส ปฏิปท ปูเรนฺโต เอวมกาสิฯ ภิกฺขาคหณตฺถ เอหิ
ภนฺเตติ วุตฺโต น เอตีติ น เอหิภทฺทนฺติโม. เตนหิ ติฏ
# ๑. ม. ตปสฺสิตาย ฯ ๒. ม. ภฺุชามิ จ ฯ ๓. ม. ยุ.
# หตฺถาปเลขโน ฯ ๔. ม. ิเต ฯ ๕. ม. ยุ. อปลิขามิ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๖. ม. อุจฺจาร วา กตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๗๓
ติฏ ภนฺเตติ (๑)วุตฺโตป น ติฏตีติ น ติฏภทฺทนฺติโม ฯ ตทุภยป
ติตฺถิยา จ (๒) เอตสฺส วจน กต ภวิสฺสตีติ น กโรนฺติฯ อหป
เอว อกาสินฺติ ทสฺเสติฯ อภิหตนฺติ ปุเรตร คเหตฺวา อาหตภิกฺขฯ อุทฺทิสฺส กตนฺติ อิม ตุเมฺห อุทฺทิสฺส กตนฺติ เอว
อาโรจิตภิกฺขฯ น นิมนฺตนนฺต(๓) อสุกนฺนาม กุล วา วีถึ วา
คาม วา ปวิเสยฺยาถาติ เอว นิมนฺติตภิกฺขป น สาทิยามิ
น คณฺหามิฯ
น กุมฺภมิ ุขาติ กุมฺภิโต อุทฺธริตฺวา ทิยฺยมาน ภิกฺข
น คณฺหามิฯ น กโฬปมขุ าติ กโฬปติ อุกฺขลิ วา ปจฺฉิ วา
ตโตป น คณฺหามิฯ กสฺมา กุมฺภิกโฬปโย ม นิสฺสาย
กฏจฺฉุนา ปหาร ลภนฺตตี ิฯ น เอฬกมนฺตรนฺติ อุมฺมาร
อนฺตร กตฺวา ทิยฺยมาน น คณฺหามิฯ กสฺมา อย ม
นิสฺสาย อนฺตรกรณ ลภตีติฯ ทณฺฑมุสเลสุป เอเสว นโยฯ
น ทฺวินฺนนฺติ ทฺวีสุ ภฺุชมาเนสุ เอกสฺมึ อุฏาย เทนฺเต น
คณฺหามิฯ กสฺมา กพฬนฺตราโย โหตีติฯ น คพฺภินิยาติอาทีสุ ปน คพฺภินิยา กุจฺฉิย ทารโก กิลมติ ปายนฺติยา
ทารกสฺส ขีรนฺตราโย โหติ ปุริสนฺตรคตายาติ (๔) รติอนฺตราโย
โหตีติ น คณฺหามิฯ น สงฺกิตฺตีสูติ สงฺกิตฺเตตฺวา กตภตฺเตสุ(๕)
# ๑. ม. ภทฺทนฺเต ฯ ๒. ม. เอว ฯ ๓. ม. น นิมนฺตนนฺติ ฯ
# ๔. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕. ม. กตภตฺเตสุ ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๗๔
ทุพฺภิกฺขสมเย กิร อเจลกสาวกา อเจลกาน อตฺถาย ตโต
ตโต ตณฺฑุลาทีหิ (๑) สมาทเปตฺวา ภตฺต ปจนฺติฯ อุกฺกฏาเจลโก ฯ
คโต (๒) น ปฏิคณฺหาติ
น ยตฺถ สาติ ยตฺถ สุนโข ปณฑ
ฺ  ลภิสฺสามีติ
อุปฏิโต โหติ ตตฺถ ตสฺส อทตฺวา อาหฏ น คณฺหามิ
กสฺมา เอตสฺส ปณฺฑนฺตราโย โหตีติฯ สณฺฑสณฺฑจารินีติ
สมูหสมูหจารินี สเจ หิ อเจลก ทิสฺวา อิมสฺส ภิกฺข
ทสฺสามาติ มานุสกา ภตฺตเคห ปวิสนฺติฯ เตสุ จ ปวิสนฺเตสุ
กโฬปมุขาทีสุ นิลีนา มกฺขิกา อุปฺปติตฺวา สณฺฑสณฺฑา
วิจรนฺติฯ (๓) ตโต อาหฏภิกฺข น คณฺหามิ กสฺมา ม นิสฺสาย
มกฺขิกาน โคจรนฺตราโย ชาโตติ อหป ตถา อกาสึฯ น
ถุโสทกนฺติ สพฺพสสฺสสมฺภาเรหิ (๔) กต โลณโสจิรก (๕) เอตฺถ จ
สุราปานเมว สาวชฺช อย ปน(๖) สพฺเพสุป สาวชฺชสฺีฯ
เอกาคาริโกติ โย เอกสฺมึเยว เคเห ภิกฺข ลภิตฺวา
นิวตฺตติฯ เอกาโลปโกติ โย เอเกเนว อาโลเปน ยาเปติฯ
ทฺวาคาริกาทีสุป เอเสว นโยฯ เอกิสฺสาป ทตฺติยาติ เอกาย
ทตฺติยาฯ ทตฺติ นาม เอกา ขุทฺทกปาตี โหติ ยตฺถ
อคฺคภิกฺข ปกฺขิปตฺวา เปนฺติฯ เอกาหิกนฺติ เอกทิวสนฺตริกฯ
# ๑. ม. ตณฺฑุลาทีนิ ฯ ๒. ม. ตโตป ฯ ๓. ม. จรนฺติ ฯ
# ๔. ม. สพฺพสมฺภาเรหิ ฯ ๕. สี. สุวรี ก ฯ ม. โลณโสวีรก ฯ
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร สพฺเพสุปติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๗๕
อฑฺฒมาสิกนฺติ อฑฺฒมาสนฺตริกฯ ปริยายภตฺตโภชนนฺติ วารภตฺตโภชนฯ เอกาหวาเรน ทฺวีหวาเรน สตฺตาหวาเรน อฑฺฒมาสวาเรนาติ เอว ทิวสวาเรน อาคต ภตฺตโภชนฯ
สากภกฺโขติ อลฺลสากภกฺโขฯ สามากภกฺโขติ สามากตณฺฑุลภกฺโขฯ นีวาราทีสุ นีวารา นาม ตาว อรฺเ
สย ชาตวีหิชาติฯ ททฺทลุ นฺติ จมฺมกาเรหิ จมฺม ลิขิตฺวา
ฉฑฺฑิตกสฏฯ หฏ วุจฺจติ สิเลโสป เสวาโลป กณฺณิการาทิรุกฺขนิยฺยาโสปฯ กณนฺติ โกณฺฑกฯ อาจาโมติ ภตฺตอุกฺขลิกาย
ลคฺโคชฺฌามโอทโน ต ฉฑฺฑิตฏาเน คเหตฺวา ขาทตีติฯ (๑)
โอทนกฺชิยนฺติป วทนฺติฯ ปฺากาทโย ปากฏาฯ (๒)
ปวตฺตผลโภชีติ ปติตผลโภชีฯ
สาณานีติ สาณวากโจฬานิฯ มสาณานีติ มิสฺสกโจฬานิฯ
ฉวทุสฺสานีติ มตสรีรโต ฉฑฺฑิตวตฺถานิฯ เอรกติณาทีนิ วา
คนฺเถตฺวา กตนิวาสนานิฯ ปสุกูลานีติ ปวิย ฉฑฺฑิตนนฺตกานิฯ ติริฏานีติ รุกขฺ ตจวตฺถานิฯ อชินนฺติ อชินมิคจมฺมฯ
อชินกฺขิปนฺติ ตเทว มชฺเฌ ทาฬิก (๓) สขุรกนฺติป วทนฺติฯ
กุสจีรนฺติ กุสติณ คนฺเถตฺวา(๔) กตจีรฯ วากจีรผลกจีเรสุป เอเสว
นโยฯ เกสกมฺพลนฺติ มนุสฺสเกเสหิ กตกมฺพลฯ ย สนฺธาย
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. ปากฏา เอว ฯ ๓. ม. ผาลิต ฯ
# ๔. ม. คนฺเถตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๗๖
วุตฺต ยานิ (๑) กานิจิ ภิกขฺ เว ตนฺตาวุตาน วตฺถาน เกสกมฺพโล
เตส ปฏิกฏุ โ สีตกาเล สีโต อุณฺหกาเล อุณฺโห อปฺปคฺโฆ
จ ทุกฺขสมฺผสฺโส จ ทุคคฺ นฺธฺจ วายตีติ (๑) วาลกมฺพลนฺติ
อสฺสวาลาทีหิ อุลูกปกฺขนฺติ อุลูกปตฺตานิ คนฺถิตฺวา
ลกตนิวาสนฯ อุพฺภฏโกติ อุทฺธ ิตโม อุกฺกฏุ กิ ปฺปธานมนุยุตฺโตติ อุกฺกฏิกวิริย อนุยุตฺโต คจฺฉนฺโตป อุกฺกุฏิโกว หุตฺวา
อุปฺปติตฺวา อุปฺปติตฺวา คจฺฉติฯ กณฺฏกาปสฺสยิโกติ อยกณฺฏเก
วา ปกติกณฺฏเก วา ภูมิย โกฏเฏตฺวา ตตฺถ จมฺม อตฺถริตฺวา
านจงฺกมาทีนิ กโรมีติ ทสฺเสติฯ เสยฺยนฺติ สยนฺโตป ตตฺเถว
เสยฺย กปฺเปมิฯ สายตติยกนฺติ สายตติยฯ (๒) ปาโต มชฺฌนฺติเก
สายนฺติ ทิวสฺส ติกฺขตฺตุปาป ปวาเหสฺสามีติ อุทโกโรหนานุโยค อนุยุตฺโต วิหรามีติ ทสฺเสติฯ
เนกวสฺสคณิกนฺติ เนกวสฺสคณสฺชาตฯ รโชชลฺลนฺติ รชมล
อิท อตฺตโน รโชชลฺลกวตสมาทานกาล สนฺธาย วทติฯ
เชคุจฺฉิสฺมินฺติ ปาปชิคุจฺฉนภาเวฯ ยาว อุทกพินฺทุมฺหิปติ ยาว
อุทกตฺเถเวป (๓) มม ทยา ปจฺจุปฏิตา โหติฯ โก ปน วาโท
อฺเสุ สกฺขรกถลทณฺฑกวาลกาทีสุฯ เต กิร อุทกพินฺทุ จ
# ๑. องฺ. ติก. ๒๐/๕๗๗/๓๖๙ ฯ ยานิ กานิจิ ภิกฺขเว ตนฺตาวุตาน
เกสกมฺพโล เตส ปฏิกิฏโ อกฺขายติ ฯ เกสกมฺพโล ภิกฺขเว สีเต สีโต
อุเณหฺ อุโณฺห ทุพฺพณฺโณ ทุคฺคนฺโธ ทุกฺขสมฺผสฺโส ฯ ๒. ม. สาย
ตติยมฺสฺสาติ สายตติยก ฯ # ๓. ม. อุทกเถวเกป ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๗๗
เอเต จ สกฺขรกถลาทโย ขุทฺทกปาณาติ ปฺเปนฺติฯ เตนาห
ยาว อุทกพินฺทุมฺหิ(๑) เม ทยา ปจฺจุปฏิตา โหตีติฯ อุทกพินฺทุมฺป น หนามิ น วินาเสมิ กึการณ มาห ขุทฺทเก
ปาเณ วิสมคเต สงฺฆาต อาปาเทสินฺติ นินฺนถลติณคฺครุกฺขสาขาทีสุ วิย วิสมฏาเน (๒) คเต อุทกพินฺทุสงฺขาเต ขุทฺทกปาเณ
สงฺฆาต วธ มา อาปาเทสินฺติฯ เอตมตฺถ สโต จ (๓) อภิกฺกมามีติ
ทสฺเสติฯ อเจลเกสุ กิร ภูมิอกฺกนฺตกาลโต ปภูติ สีลวา นาม
นตฺถิฯ ภิกฺขาจาร คจฺฉนฺตาป ทุสฺสีลาว หุตฺวา คจฺฉนฺติ
อุปฏากาน เคเห ภฺุชนฺตาป ทุสฺสีลาว หุตฺวา ภฺุชนฺติ
อาคจฺฉนฺตาป ทุสฺสลี าว หุตฺวา อาคจฺฉนฺติฯ ยทา ปน
โมรปฺเชน(๔) ผลก สมฺมชฺชิตฺวา สีล อธิฏาย นิสีทนฺติ ตทา
สีลวนฺโต นาม โหติฯ
วนกมฺมกิ นฺติ กณฺฑมูลผลาทีน (๕) อตฺถาย วเน วิจรนฺตฯ
วเนน วนนฺติ วนโต วน เอส นโย สพฺพตฺถฯ ปปตามีติ (๖)
คจฺฉามิ ฯ อารฺโกติ อรฺเ ชาตวทฺโธ อิท อตฺตโน
อาชีวกกาล สนฺธาย วทติฯ โพธิสตฺโต กิร ปาสณฺฑ
ปริคณฺหนตฺถาย ต ปพฺพชฺช ปพฺพชฺชิ นิรตฺถกภาว ปน
ตฺวาป น อุปพฺพชิโต โพธิสตฺตา หิ ย ย าน อุเปนฺติ
# ๑. ม. อุทกพินฺทุมฺหิป ฯ ๒. ม. วิสมฏาเน ฯ ๓. ม. ว ฯ
# ๔. ม. โมรปฺเถน ฯ ๕. ม. กนฺทมูลผลาผลาทีน ฯ
# ๖. ม. สปตามีติ ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๗๘
ตโต อนิวตฺติตธมฺมา (๑) โหนฺติ ปพฺพชิตฺวา ปน มา ม โกจิ
อทฺทสาติ ตโตว อรฺ ปวิฏโฯ เตเนวาห มา ม
เต อทฺทสสุ อห จ มา เน(๒) อทฺทสนฺติ ฯ
โคฏาติ โควชา ฯ ปฏิตคาโวติ นิกฺขนฺตคาโวฯ
ตตฺถ จตุกุณฺฑิโกติ วนนฺเตเยว ิโต โคปาลกาน คาวีหิ
สทฺธึ อปคตภาว ทิสฺวา เทฺว หตฺเถ เทฺว จ ชณฺณุกานิ
ภูมิย เปตฺวา เอว จตุกุณฺฑิโก อุปสงฺกมิตฺวาติ อตฺโถฯ
ตานิ สุท อาหาเรมีติ มหลฺลกวจฺฉกาน โคมยานิ กสฏานิ
นิโรชานิ โหนฺติ ตสฺมา ตานิ วชฺเชตฺวา ยานิ ตรุณกาน (๓)
ขีรปาเณเนว วทนฺตาน สโอชานิ โคมยานิ ตานิ กุจฺฉิปูร (๔) ขาทิตฺวา
ปุน วนสณฺฑเมว ปวิสติฯ ต สนฺธายาห ตานิ สุท
อาหาเรมีติฯ ยาวกีวฺจ เมติ ยตฺตก กาล มม สก
มุตฺตกรีส อปริกฺขีณ โหติฯ ยาว เม ทฺวารวลฺโช ปวตฺติตฺถ
ตาว ตเทว อาหาเรมีติ อตฺโถฯ กาเล ปน คจฺฉนฺเต
คจฺฉนฺเต ปริกฺขีณมสโลหิโต อุปจฺฉินฺนทฺวารวลฺโช วจฺฉกาน
โคมยานิ อาหาเรมิฯ มหาวิกฏโภชนสฺมินฺติ มหนฺเต วิกฏโภชเน
อปกติโภชเนติ อตฺโถฯ
ตตฺร สุท สาริปุตฺต ภึสนกสฺส วนสณฺฑสฺส ภึสนกตสฺมึ
โหตีติ ตตฺราติ ปุริมวจนาเปกฺขนฯ สุทนฺติ ปทปูรณมตฺเต
# ๑. ม. อนิวตฺติตธมฺมา ฯ ๒. ม. เต ฯ ๓. ม. ตรุณวจฺฉกาน ฯ
# ๔. ม. ตานิ กุจฺฉิปูร ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๗๙
นิปาโตฯ สาริปุตฺตาติ อาลปนฯ อย ปเนตฺถ อตฺถโยชนา
ตตฺราติ ย วุตฺต (๑)อฺตรสฺมึ ภึสนเก วนสณฺเฑติ (๑) ตตฺร
โย โส ภึสนโก วนสณฺโฑ วุตฺโต ตสฺส ภึสนกสฺส วนสณฺฑสฺส
ภึสนกตสฺมึ โหติ ภึสนกกิริยาย โหตีติ อตฺโถฯ กึ โหติ อิท
โหติ โย โกจิ อวีตราโค เป โลมานิ หสนฺตีติฯ
อถวา ตตฺราติ สามิอตฺเถ ภุมฺมฯ สุ อิติ นิปาโต
กึสุ นาม เต โภนฺโต(๒) สมณพฺราหฺมณาติอาทีสุ วิยฯ อิทนฺติ
อธิปฺเปตมตฺถ ปจฺจกฺข วิย กตฺวา ทสฺสนวจนฯ สุ(๓) อิทนฺติ
สุท (๓) สนฺธิวเสน อิการโลโป เวทิตพฺโพ จกฺขุนฺทฺริย
อิตฺถินฺทฺริย อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริย กึสูธ วิตฺตนฺติอาทีสุ
วิยฯ อย ปเนตฺถ โยชนา(๔) ฯ ตสฺส สาริปุตฺต ภึสนกสฺส
วนสณฺฑสฺส ภึสนกตสฺมึ อิทสุ โหติ(๕) ฯ ภึสนกตสฺมินฺติ
ภึสนกภาเวติ อตฺโถฯ เอกสฺส ตการสฺส โลโป ทฏพฺโพฯ
ภึสนกตสฺมึเยวาติ (๖) ปาโ ภึสนกตาย อิติ วา วตฺตพฺเพ ลิงฺควิปลฺลาโส กโต นิมิตฺตตฺเถ เจตฺถ (๗) ภุมฺมวจน ตสฺมา เอว
สมฺพนฺโธ เวทิตพฺโพ ภึสนกภาเว อิทสุ โหติ ภึสนกภาวนิมิตฺต ภึสนกภาวเหตุ ภึสนกภาวปจฺจยา อิทสุ โหติ โย
โกจิ อวีตราโค ต วนสณฺฑ ปวิสติ เยภุยฺเยน โลมานิ
# ๑. ม. อฺตร ภึสนก วนสณฺฑนฺติ ฯ ๒. ม. เต โภนฺโต ฯ
# ๓. ม.สุทนฺติ สุ อิท ฯ ๔. ม. อตฺถโยชนา ฯ
# ๖. ม. ภึสนกตฺตสฺมินฺติเยว วา ฯ ๗. ม. เจต ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 80

*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๘๐
หสนฺติ พหุตรานิ โลมานี หสนฺติ อุทฺธมุขานิ สูจิสทิสานิ
กณฺฏกสทิสานิ จ หุตฺวา ติฏนฺติ อปฺปานิ น หสนฺติ
พหุตราน วา สตฺตาน หสนฺติ อปฺปกาน อติสูรปุริสาน น
หสนฺตีติฯ
อนฺตรฏกาติ มาฆมาสสฺส อวสาเน จตสฺโส ผคฺคุณมาสสฺส อาทิมฺหิ จตสฺโสติ เอว อุภนิ ฺน อนฺตเร อฏรตฺติฯ
อพฺโภกาเสติ มหาสตฺโต หิมปาตสมเย รตฺตึ อพฺโภกาเส
วิหรติ อถสฺส โลมกูเปสุ อาวุตา มุตฺตา วิย หิมพินฺทูนิ
ติฏนฺติ สกลสรีร (๑) เสตทุกูลปารุต วิย โหติฯ ทิวา วนสณฺเฑติ
ทิวา หิมพินฺทูสุ สุรยิ าตาปสมฺผสฺเสน วิคเตสุ อสฺสาโสป
ภเวยฺย อย ปน สุริเย อุคฺคจฺฉนฺเตเยว วนสณฺฑ ปวิสติ
ตตฺราปสฺส สุริยาตเปน ปคฺฆรนฺต หิม สรีเรเยว ปตตีติฯ
ทิวา อพฺโภกาเส วิหรามิ รตฺตึ วนสณฺเฑติ คิมฺหกาเล กิเรส
ทิวา อพฺโภกาเส วิหาสิ เตนสฺส กจฺเฉหิ เสทธารา มุจฺจึสุ
รตฺตึ อสฺสาโส ภเวยฺย อย ปน สุริเย อตฺถงฺคจฺฉนฺเตเยว
วนสณฺฑ ปวิสติฯ อถสฺส ทิวา คหิตอุสฺเม วนสณฺเฑ องฺคารกาสุย ปกฺขติ ฺโต วิย อตฺตภาโว ปริฑยฺหิตฺถฯ อนจฺฉริยาติ
อนุอจฺฉริยาฯ ปฏิภาสีติ อุปฏาสิฯ
โสตตฺโตติ ทิวา อาตเปน รตฺตึ ปวนอุสฺมาย (๒) สุตตฺโตฯ
โส สิโนติ(๓) รตฺตึ หิเมน ทิวา หิโมทเกน สุฏุ ตินฺโตฯ
# ๑. ม. สรีร ฯ ๒. ม. วนอุสฺมาย ฯ ๓. ม. โสสินโฺ นติ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๘๑
ภึสนเกติ ภยชนเม ฯ นคฺโคติ นิจฺเจโลฯ นิวาสนปารุปเน หิ
สติ สีต วา อุณฺห วา น อติพาเธยฺย ตมฺป เม นตฺถีติ
ทสฺเสติฯ น จคฺคิมาสิโนติ อคฺคึป น อุปคโตฯ เอสนาปสุโตติ สุทธฺ ิเอสนตฺถาย ปสุโต ปยุตฺโตฯ มุนีติ ตทา
อตฺตาน มุนีติ กตฺวา กเถสิฯ
ฉวฏิกานีติ อุปฑฺฒทฑฺฒานิ อฏีนิฯ อุปธายาติ (๑) ยถา
สีสูปธานฺจ ปาทูปธานฺจ ปฺายติ เอว สนฺถริตฺวา ตตฺถ
เสยฺย กปฺเปมีติ ทสฺเสติฯ โคมณฺฑลาติ (๒) โคปาลทารกาฯ เต
กิร โพธิสตฺตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา สุเมธ ตฺว อิมสฺมึ าเน
กสฺมา นิสินโฺ น กเถหีติ วทนฺติฯ โพธิสตฺโต อโธมุโข นิสีทติ
น กเถติฯ อถ น เต อกเถตุ น ทสฺสามาติ ปริวาเรตฺวา
โอฏุภนฺติ สรีเร เขฬ ปาเตนฺติฯ โพธิสตฺโต เอวป น
กเถติฯ อถ น ตฺว น กเถสีติ โอมุตฺเตนฺติ ปสฺสาวมสฺส
อุปริ วิสฺสชฺเชนฺติฯ โพธิสตฺโต เอวป น กเถติเยวฯ ตโต
น กเถหิ กเถหีติ ปสุเกน โอกิรนฺตฯิ โพธิสตฺโต เอวป
น กเถติเยวฯ อถสฺส น กเถสีติ ทณฺฑสลากา คเหตฺวา
กณฺณโสเตสุ ปเวเสนฺติฯ โพธิสตฺโต ทุกฺขา ติปฺปา (๓) กฏกา
เวทนา อธิวาเสนฺโต กสฺสจิ กิฺจิ น กเถสฺสามีติ (๔) มตโก
วิย อจฺฉติฯ เตนาห น โข ปนาห สาริปุตฺต อภิชานามิ เตสุ ปาปก
# ๑. ม. อุปธายาติ ฯ ๒. ม. คามณฺฑลาติ ฯ ๓. ม. ติพฺพา ฯ
# ๔. ม. น กริสฺสามีติ ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 82

*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๘๒
จิตฺต อุปฺปาเทตาติฯ อตฺโถฯ อุเปกฺขาวิหารสฺมึ โหตีติ
อุเปกฺขาวิหาโร โหติฯ วิหาโรว (๑) หิ วิหารสฺมนิ ฺติ วุตฺโตฯ
เตเนว จ อิธ(๒)อิทสุ เมติ เอตฺถาป อยสุ เมติ เอว
อตฺโถ เวทิตพฺโพฯ อิมินา นเยน อฺานิป เอวรูปานิ
ปทานิ เวทิตพฺพานิฯ อิมินา อิโต เอกนวุเต กปฺเป ปูริต
อุเปกฺขาวิหาร ทสฺเสติฯ ย สนฺธายาห
สุเข ปตฺเต (๓)น รชฺชามิ ทุกฺเข น โหมิ ทุมฺมโน
สพฺพตฺถ ตุลิโต โหมิ เอสา เม อุเปกฺขาปารมีติฯ
อาหาเรน สุทฺธีติ โกลาทินา เอกจฺเจน ปริตฺตกอาหาเรน
สกฺกา สุชฺฌติ ุนฺติ เอว ทิฏิโน โหนฺติฯ เอวมาหสูติ เอว
วทนฺติฯ โกเลหีติ พทเรหิ ฯ โกโลทกนฺติ โกลานิ มทฺเทตฺวา
กตปานกฯ โกลวิกตินฺติ โกลสาฬวโกลปูวโกลคุฬาทิโกลวิการฯ
เอตปรโมติ เอต ปมาณ ปร(๕) อสฺสาติ เอตปรโม ฯ ตทา
เอกนวุติกปฺปมตฺถเก ปน น เพลุวปกฺกตาลปกฺกปฺปมาโณ โกโล
โหติ ย เอตรหิ โกลสฺส ปมาณ เอตฺตโกว โหตีติ อตฺโถฯ
อธิมตฺตกิสมานนฺติ อติวิย กิสภาวฯ อาสีติกปพฺพานิ วา
กาฬปพฺพานิ วาติ ยถา อาสีติกวลฺลิยา(๖) วา กาฬวลฺลิยา วา
สนฺธิฏาเนสุ มิลายิตฺวา มชฺเฌ อุนนฺ ตุนฺนตา (๗) โหนฺติ เอว
# ๑. ม. วิหาโร เอว ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. สุขปตฺโต ฯ
# ๔. ม. ปทเรหิ ฯ ๕. ม. ปรม ฯ ๖. ม. อาสีติกวลฺลิยา ฯ
# ๗. ม. อุนนฺ ตุนฺนตานิ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๘๓
มยฺห องฺคปจฺจงฺคานิ โหนฺตีติ ทสฺเสติฯ โอฏปทนฺติ ยถา
โอฏสฺส ปท มชฺเฌ คมฺภีร โหติ เอวเมว โพธิสตฺตสฺส
มิลาเต มสโลหิเต วจฺจทฺวารสฺส อนฺโตปวิฏตฺตา อานิสท
มชฺเฌ คมฺภีร โหติฯ อถสฺส ภูมิย นิสินฺนฏาน สรโปงฺเขน
อกฺกนฺต วิย มชฺเฌ อุนฺนต โหติฯ วฏฏนาวฬีติ ยถา ยฏิ (๑)
รชฺชยุ า อาวุนิตฺวา กตา วฏฏนาวลี วฏฏนาน อนฺตรนฺตรา
นินฺนา โหติ วฏฏนฏาเนสุ อุนฺนตา เอว ปฏิกณฺฏโก
อุนฺนตาวนโต โหติ ชรสาลาย โคปานสิโยติ ชิณฺณสาลาย
โคปานสิโย ตา วสโต มุจฺจิตฺวา มณฺฑเล ปติฏนฺติ
มณฺฑลโต มุจฺจิตฺวา ภูมิยนฺติ เอว เอกา อุปริ โหติ เอกา
เหฏาติ โอลุคฺควิลุคฺคา ภวนฺติฯ โพธิสตฺตสฺส ปน น เอว
ผาสุฬิโย ตสฺส หิ โลหิเต ฉินฺเน มเส มิลาเต ผาสุฬนฺตเรหิ
จมฺมานิ เหฏา โอติณฺณานิ ต(๒) วุตฺตฯ
โอกฺขายิกาติ เหฏา อนุปวิฏาฯ ตสฺส กิร โลหิเต
ฉินฺเน มเส มิลาเต อกฺขิอาวาฏกา มตฺถลุงฺค อาหจฺจ อฏสุ
เตนสฺส เอวรูปา อกฺขิตารกา อเหสสฯ อามกจฺฉินฺโนติ อติตรุณกาเล
ฉินฺโน โส หิ วาตาตเปน สมฺผุสติ เจว มิลายติ จฯ
ยาวสฺสุ เม สาริปุตฺตาติ สาริปุตฺต มยฺห อุทรจฺฉวิ ยาว
ปฏิกณฺฏก อลฺลีนา โหติฯ อถวา ยาวสฺสุ เม สาริปุตฺต
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม.สนฺธาเยต ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๘๔
ภาริยา(๑) อโหสิ ทุกฺกรการิกา มยฺห อุทรจฺฉวิ ยาว
ปฏิกณฺฏก อลฺลีนา อโหสีติ เอวเมตฺถ สมฺพนฺโธ เวทิตพฺโพฯ
ปฏิกณฺฏกฺเว ปริคฺคณฺหามีติ สหอุทรจฺฉวึ คณฺหามิ
อุทรจฺฉวึเยว ปริคฺคณฺหามีติ สหปฏิกณฺฏก คณฺหามิฯ อวกุชฺโช
ปปตามีติ ตสฺส หิ อุจฺจารปสฺสาวตฺถาย นิสินฺนสฺส ปสฺสาโว
เนว นิกฺขมติ วจฺจ ปน เอกเทฺวกตกฏิมตฺต(๒) นิกฺขมิฯ พลวทุกฺข
อุปฺปาเทติฯ สรีรโต เสทา มุจฺจนฺติ ตตฺเถว อวกุชโฺ ช ภูมิย
ปตติฯ เตนาห อวกุชโฺ ช ปปตามีติฯ ตเมว กายนฺติ
ต เอกนวุติกปฺปมตฺถเก(๓) กายฯ มหาสจฺจกสุตฺเต ปน ปจฺฉิมภวกาย (๔)
สนฺธาย อิมเมว กายนฺติ อาหฯ ปูติมูลานีติ มเส วา โลหิเต
วา สติ ติฏนฺติฯ ตสฺส ปน อภาเว จมฺมขณฺเฑ โลมานิ
วิย หตฺเถเยว ลคฺคนฺติ ต สนฺธายาห ปูติมูลานิ โลมานิ
กายสฺมา ปปตนฺตีติ (๕) ฯ
อลมริยาณทสฺสนวิเสสนฺติ อริยภาว กาตุ สมตฺถ
โลกุตฺตรมคฺคฯ อิมิสฺสาเยว อริยาย ปฺายาติ วิปสฺสนาย
ปฺาย อนธิคมาฯ ยาย อริยาติ ยา อย มคฺคปฺา
อธิคตา ฯ อิท วุตฺต โหติ ยถา เอตรหิ วิปสฺสนาย
ปฺาย อธิคตตฺตา มคฺคปฺา อธิคตา เอว เอกนวุติกปฺปมตฺถเก วิปสฺสนาย ปฺาย อนธิคตตฺตา โลกุตฺตรมคฺคปฺ
# ๑. ม. ภาริยภาริยา ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร นิกฺขมตีติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. ต เอกนวุติกปฺปมตฺถเก ฯ ๔. ม. ปจฺฉิมภวิกกาย ฯ
# ๕. ม. ปตนฺตีติ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๘๕
นาธิคโตสฺมีติ มชฺฌิมภาณกตฺเถรา ปนาหุ อิมิสฺสาเยวาติ
วุตฺตปฺาป ยาย อริยาติ วุตฺตปฺาป มคฺคปฺาเยวฯ
อถ น(๑) ภิกฺขู อหสุ เอว สนฺเต มคฺคสฺส อนธิคตตฺตา (๒)
มคฺค นาธิคโตสฺมีติ อิท วุตฺต โหติ ภนฺเตติ อาวุโส
กิฺจาป ทีเปตุ น สกฺโกมิ เทฺวป ปน มคฺคปฺาเยวาติ
เอตเทว เจตฺถ ยุตฺตฯ อิตรถา หิ ยา อยนฺติ นิทฺเทโส
อนนุรูโป สิยาฯ
สสาเรน สุทฺธีติ พหุก สสริตฺวา สุชฺฌนฺตีติ วทนฺติฯ
อุปปตฺติยา สุทฺธีติ พหุก อุปปชฺชิตฺวา สุชฺฌนฺตีติ วทนฺติฯ
อาวาเสน สุทฺธีติ พหูสุ าเนสุ วสิตฺวา สุชฺฌนฺตตี ิ วทนฺติฯ
ตีสุป าเนสุ สสรณกวเสน สสาโรฯ อุปปชฺชนกวเสน อุปปตฺติ
วสนกวเสน อาวาโสติ ขนฺธาเยว วุตฺตาฯ ยฺเนาติ พหุยาเค
ยชิตฺวา สุชฌ
ฺ นฺตีติ วทนฺติฯ มุทฺธาวสิตฺเตนาติ ตีหิ สงฺเขหิ
ขตฺติยาภิเสเกน อภิสิตฺโต(๓) ฯ อคฺคิปาริจริยายาติ พหุอคฺคิปริจรเณน สุชฌ
ฺ นฺตีติ วทนฺติฯ
ทหโรติ ตรุโณฯ ยุวาติ โยพฺพเนน สมนฺนาคโตฯ
สุสุกาฬเกโสติ สุฏุ กาฬเกโสฯ (๔) ปฺาเวยฺยตฺติเยนาติ
# ๑. ม. เน ฯ ๒. ม. อนธิคตตฺตา ฯ ๓. ม. มุทฺธนิ อภิสิตฺเตน ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ภเทฺรน โยพฺพเนน สมนฺนาคโตติ อิมินาสฺส เยน
# โยพฺพเนน สมนฺนาคโต ยฺวา ต โยพฺพน ภทฺท ลทฺธกนฺติ ทสฺเสติ ฯ
# ปเมน วยสาติ ปมวโย ปเมน วยสาติ ปมวโย นาม เตตฺตึส
# วสฺสานิ เตน สมนฺนาคโตติ อตฺโถติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๘๖
ปฺาเวยฺยตฺติภาเวนฯ ชิณฺโณติ ชราชิณฺโณฯ วุฑฺโฒติ วฑฺฒิตฺวา
ิตองฺคปจฺจงฺโคฯ มหลฺลโกติ ชาติยา มหลฺลโม ฯ อทฺธคโตติ
พหุอทฺธาน คโต จิรกาลาติกฺกนฺโตฯ วโย อนุปฺปตฺโตติ
วสฺสสตสฺส ตติยโกฏาส ปจฺฉิมวย อนุปปฺ ตฺโตฯ อาสีติโก
เม วโย วตฺตตีติ อิม กิร สุตฺต ภควา ปรินิพฺพานสวจฺฉเร
กเถสิฯ ตสฺมา เอวมาหฯ ปรมายาติ อุตฺตมายฯ สติยาติอาทีสุ
ปทสตป ปทสหสฺสป วทนฺตสฺเสว อุคฺคณฺหณสมตฺถตา (๑) สติ
นามฯ ตเทว อาธารณอุปนิพนฺธนสมตฺถตา คติ นามฯ
เอว คหิต ธาริต สชฺฌาย กาตุสมตฺถวิริย ธิติ นามฯ ตสฺส
อตฺถฺจ การณฺจ ทสฺสนสมตฺถตา ปฺาเวยฺยตฺติย นามฯ
ทฬฺหธมฺโม (๒) ธนุคฺคโหติ ทฬฺหธนน คเหตฺวา ิโต
อิสฺสาโสฯ ทฬฺหธนุ นาม ทฺวิสหสฺสถาม วุจฺจติ ทฺวิสหสฺสถาม
นาม ยสฺส อาโรปตสฺส ชิยาพนฺโธ โลหสีสาทีน ภาโร ทณฺเฑ
คเหตฺวา ยาว กณฺปฺปมาณา (๓) อุกขฺ ิตฺตสฺส ปวิโต มุจฺจติ ฯ
สิกฺขิโตติ ทสทฺวาทส วสฺสานิ อาจริยกุเล อุคฺคหิตสิปฺโปฯ
กตหตฺโถติ โกจิ สิปฺปเมว อุคฺคณฺหาติฯ กตหตฺโถ น โหติ
อย ปน กตหตฺโถ จิณฺณวสีภาโวฯ กตูปาสโนติ ราชกุลาทีสุ
ทสฺสิตสิปฺโปฯ ลหุเกน อสเนนาติ อนฺโต สุสริ  กตฺวา ตุลาทีนิ
ปูเรตฺวา กตลาขาปริกมฺเมน สลฺลหุกกณฺเฑนฯ เอว กต หิ
# ๑. ม. คหณสมตฺถตา ฯ ๒. ม. ทฬฺหธมฺมา ฯ ๓. ม. กณฺฑปฺปมาณา ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๘๗
เอกอุสภคามิ เทฺว อุสภานิ คจฺฉติ อฏอุสภคามิ โสฬส
อุสภานิ คจฺฉติฯ อปฺปกสิเรนาติ นิทฺทุกฺเขนฯ อติปาเตยฺยาติ
อติกฺกเมยฺยฯ เอว อธิมตฺตสติมนฺโตติ ยถา โส ธนุคฺคโห
ต วิทตฺถิจตุรงฺคุลจฺฉาย สีฆเมว อติกฺกเมติ เอว ปทสตป
ปทสหสฺสป อุคฺคเหตุ อุปธาเรตุ สชฺฌายิตุ อตฺถการณานิ จ
อุปปริกฺขิตุ สมตฺถาติ (๑) อตฺโถฯ อฺตฺร อสิตปตขายิตสายิตาติ
อสิตปตาทีนิ หิ ภควตาป กาตพฺพานิ โหนฺติ ภิกฺขูหิปฯ ตสฺมา
เตส กรณมตฺตกาล เปตฺวาติ ทสฺเสติฯ
อปริยาทินฺนาเยวาติ อปริกฺขีณา เอวฯ สเจ หิ เอโก
ภิกฺขุ กายานุปสฺสน ปุจฉฺ ติ อฺโ เวทนานุปสฺสน อฺโ
จิตฺตานุปสฺสน อฺโ ธมฺมานุปสฺสนฯ อิมินา ปุฏโ (๒) อห
ปุจฺฉิสฺสามีติ เอโก เอก น โอโลเกติฯ เอว สนฺเตป เตส
วาโร ปฺายติฯ เอว พุทฺธาน ปน วาโร น ปฺายติ
วิทตฺถิจตุรงฺคุลจฺฉาย สีฆเมว (๓) อติกฺกมนโต ปุเรตรเยว ภควา
จุทฺทสวิเธน กายานุปสฺสน นววิเธน เวทนานุปสฺสน โสฬสวิเธน จิตฺตานุปสฺสน ปฺจวิเธน ธมฺมานุปสฺสน กเถติฯ
ติฏนฺตุ วา ตาว(๔) เอเต จตฺตาโรฯ สเจ หิ อฺเ จตฺตาโร
สมฺมปฺปธาเนสุ อฺเ อิทฺธิปาเทสุ อฺเ ปฺจินฺทฺริเยสุ (๕)
# ๑. ม. สมตฺโถติ ฯ ๒. ม. ปุฏ ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๔. ม. วา ตาว ฯ ๕. ม. อินฺทฺริเยสุ ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๘๘
อฺเ ปฺจพเลสุ (๑) อฺเ สตฺต โพชฺฌงฺเคสุ อฺเ อฏสุ
มคฺคงฺเคสุ ปฺห ปุจฺเฉยฺยุ ตป ภควา กเถยฺยฯ ติฏ นฺตุ
วา เอเต อฏฯ สเจ อฺเ สตฺตตึสชนา โพธิปกฺขิเยสุ
ปฺห ปุจฺเฉยฺยุ ตป ภควา ตาวเทว กเถยฺยฯ กสฺมา
ยาวตา หิ โลกิยมหาชนา เอก ปท กเถนฺติฯ ตาวตา (๒)
อานนฺทตฺเถโร อฏ ปทานิ กเถติฯ อานนฺทตฺเถเร ปน
เอก ปท กเถนฺเตเยว ภควา โสฬสปทานิ กเถติฯ กสฺมา
ภควโต หิ ชิวฺหา มุทุกา ทนฺตาวรณ สุผุสิต วจน อคลิต
ภวงฺคปริวาโส ลหุโม ฯ เตนาห ปริยาทินฺนาเยวสฺส สาริปุตฺต
ตถาคตสฺส ธมฺมเทสนาติฯ
ตตฺถ ธมฺมเทสนาติ ตนฺติปนาฯ ธมฺมปทพฺยฺชนนฺติ
ปาลิยา ปทพฺยฺชน ตสฺส ตสฺส อตฺถสฺส พฺยฺชนก อกฺขรฯ
ปฺหปฏิภานนฺติ ปฺหาพฺยากรณฯ อิมินา กึ ทสฺเสติ
ตถาคโต ปุพฺเพ ทหรกาเล อกฺขรานิ สมฺปณฺเฑตฺวา ปท
วตฺตุ สกฺโกติ ปทานิ สมฺปณฺเฑตฺวา คาถ วตฺตุ สกฺโกติ
จตุอกฺขเรหิ วา (๓) โสฬสอกฺขเรหิ วา ปเทหิ ยุตฺตาย คาถาย
อตฺถ วตฺตุสกฺโกติฯ อิทานิ ปน มหลฺลกกาเล อกฺขรานิ
สมฺปณฺเฑตฺวา ปท วา (๔) สมฺปณฺเฑตฺวา คาถ วา
# ๑. ม. พเลสุ ฯ ๒. ม. ตาว ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร อฏอกฺขเรหิ วาติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๘๙
คาถาย อตฺถ วา วตฺตุ น สกฺโกตีติ เอว นตฺถิฯ ทหรกาเล
จ มหลฺลกกาเล จ สพฺพเมต ตถาคตสฺส อปริยาทินฺนเมวาติ
อิท (๒) ทสฺเสติฯ มฺจเกน เจป มนฺติ อิท พุทฺธพลทีปนตฺถเมว
ปริกปฺเปตฺวา อาหฯ ทสพล ปน มฺจก (๓) อาโรเปตฺวา
คามนิคมราชธานิโย ปริหรณกาโล นาม นตฺถิฯ ตถาคตา
หิ ปฺจเม อายุโกฏาเส ขณฺฑิจฺจาทีหิ อนภิภูตา สุวณฺณวณฺณสฺส สรีรสฺส เววณฺณิเย อนุปฺปตฺเต (๔)เทวมนุสฺสาน
ปยมนาปกาเลเยว ปรินิพพฺ ายนฺติฯ
นาคสมาโลติ ตสฺส เถรสฺส นามฯ ปมโพธิย หิ
วีสติวสฺสพฺภนฺตเร อุปวานนาคิตเมฆิยตฺเถรา วิย อยป ภควโต
อุปฏาโก อโหสิฯ วีชยมาโนติ มนฺทมนฺเทน ตาลวณฺฏวาเตน
ภควโต อุตุสุข สมุฏาปยมาโนฯ เอตทโวจาติ สกลสุตฺตนฺต
สุตฺวา ภควโต ปุพฺพจริต ทุกฺกรการ อาคมฺม ปสนฺโน เอต
อจฺฉริย ภนฺเตติอาทิวจน อโวจฯ ตตฺถ อจฺฉร ปหริตุ
ยุตฺตนฺติ อจฺฉริยฯ อภูตปุพฺพ ภูตนฺติ อภูตฯ อุภเยนป
อตฺตโน วิมฺหยเมว ทีเปติฯ โก นาโม อย ภนฺเตติ อิท
ภทฺทโก วตาย ธมฺมปริยาโย หนฺทสฺส ภควนฺต อายาจิตฺวา
นาม คณฺหาเปมีติ อธิปฺปาเยน อาหฯ อถสฺส ภควา
นาม คณฺหนฺโต ตสฺมา ติห ตฺวนฺติอาทิมาหฯ ตสฺสตฺโถ
# ๑. ม. เจป ฯ ๒. ม. มฺจเก ฯ ๓. ม. อนนุปฺปตฺเต ฯ
# ๔. ม. มนฺทมนฺเทน ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๙๐
ยสฺมา อิท สุตฺต สุตฺวา ตว โลมานิ หฏานิ ตสฺมา ติห
ตฺว นาคสมาล อิม ธมฺมปริยาย โลมหสนปริยาโยเตฺวว(๑)
น ธาเรหีติฯ
มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา นิฏิตาฯ
ทุติย ฯ
มหาทุกฺขกฺขนฺธสุตตฺ วณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ มหาทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตฯ ตตฺถ วินยปริยาเย (๒)
ตโย ชนา สมฺพหุลาติ วุจฺจนฺติ ตโต ปร สโฆฯ
สุตฺตนฺตปริยาเย(๓) ตโย ตโย เอว ตโต อุทฺธ สมฺพหุลาติ
วุจฺจนฺติฯ อิธ สุตฺตนฺตปริยาเยน สมฺพหุลาติ (๔) เวทิตพฺพาฯ
ปณฺฑาย ปาวิสึสูติ ปวิฏ า เต ปน น ตาว ปวิฏ า
ปวิสิสฺสามาติ นิกฺขนฺตา (๕) ปน ปวิสึสูติ วุตฺตาฯ ยถากึ
ยถา คาม คมิสฺสามีติ นิกฺขนฺตปุริโส ต คาม อปฺปตฺโตป
กุหึ อิตฺถนฺนาโมติ วุตฺเต คาม คโตติ วุจฺจติ เอว (๖) ฯ
ปริพฺพาชกาน อาราโมติ เชตวนโต อวิทูเร อฺติตฺถิยาน
ปริพฺพาชกาน อาราโม อตฺถิ ต สนฺธาย เอวมาหสุฯ
สมโณ อาวุโสติ อาวุโส ตุมฺหาก สตฺถา สมโณ โคตโม.
กามาน ปริฺนฺติ กามาน ปหาน สมติกฺกม ปฺเปติฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร นนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. วินยปริยาเยน ฯ
# ๓. ม. สุตฺตนฺตปริยาเยน ฯ ๔. ม. สมฺพหุลาติ ฯ ๕. ม. นิกฺขนฺตตฺตา ฯ
# ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๙๑
รูปเวทนาทีสุป เอเสว นโยฯ
ตตฺถ ติตฺถิยา สกสมย ชานนฺตา กามาน ปริฺ
ปฺเปยฺยุ ปมชฺฌาน วทมานา รูปาน ปริฺ ปฺเปยฺยุ
อรูปภว วทมานา เวทนาน ปริฺ ปฺเปยฺยุ อสฺิภว (๑)
วทมานาฯ เต ปน อิท นาม ปมชฺฌาน อย รูปภโว
อย อรูปภโวติป น ชานนฺติฯ เต ปฺเปตุ อสกฺโกนฺตาป (๒) เกวล
ปฺเปม ปฺเปมาติ วทนฺติฯ ตถาคโต กามาน ปริฺ
อนาคามิมคฺเคน ปฺเปติ รูปเวทนาน อรหตฺตมคฺเคนฯ เต
เอว มหนฺเต วิเสเส วิชฺชมาเนป อิธ โน อาวุโส โก
วิเสโสติอาทิมาหสุฯ
ตตฺถ อิธาติ อิมสฺมึ ปฺาปเนฯ ธมฺมเทสนาย วา
ธมฺมเทสนนฺติ ยทิท สมณสฺส วา โคตมสฺส ธมฺมเทสนาย
สทฺธึ อมฺหาก ธมฺมเทสน อมฺหาก วา ธมฺมเทสนาย สทฺธึ
สมณสฺส โคตมสฺส ธมฺมเทสน อารพฺภ นานากรณ วุจฺจถ (๓)
ต กึ นามาติ วทนฺติฯ ทุติยปเทป เอเสว นโยฯ อิติ
เต(๔) เวมชฺเฌ ภินฺนสุวณฺณ วิย สาสเนน สทฺธึ อตฺตโน
ลทธึ วจนมตฺเตน สมธุร ปยึสุฯ เนว อภินนฺทึสูติ เอวเมว
ตนฺติ(๕) น สมฺปฏิจฺฉึสุฯ นปฺปฏิกฺโกสึสูติ นยิท เอวนฺติ น
ปฏิเสเธสสฯ กสฺมา เต กิร ติตฺถิยา นาม อนฺธสทิสา (๖)
# ๑. ม. อสฺภว ฯ ๒. ม. อสกฺโกนฺตาป ฯ ๓. ม. วุจฺเจถ ฯ
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. ม. เอวเมตนฺติ ฯ ๖. สี. อนฺธชาตา ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๙๒
ชานิตฺวา วา อชานิตฺวา วา กเถยฺยุนตฺ ิ นาภินนฺทึสุ
ปริฺนฺติ วจเนน อีสก สาสนคนฺโธ อตฺถีติ นปฺปฏิกฺโกสึสุฯ
ชนปทวาสิโน วา เอเต สกสมยปรสมเยสุ น สุฏ ุ กุสลาติป
อุภย อกสุฯ (๑)
น เจว สมฺปายิสฺสนฺตีติ สมฺปาเทตฺวา กเถตุ น
สกฺขิสฺสนฺติฯ อุตฺตริฺจ วิฆาตนฺติ อสมฺปายนโต อุตฺตรึ จ (๒)
ทุกฺข อาปชฺชิสฺสนฺติฯ สมฺปาเทตฺวา กเถตุ อสกฺโกนฺตาน นาม หิ(๓)
ทุกฺข อุปฺปชฺชติฯ ยถา ต ภิกฺขเว อวิสยสฺมินฺติ เอตฺถ ตนฺติ
นิปาตมตฺตฯ ยสมา อวิสเย ปเฺห (๔) ปุจฺฉิโต
โหตีติ อตฺโถฯ สเทวเกติ สหเทวเก(๕) ฯ สมารกาทีสุป เอเสว
นโยฯ เอว ตีณิ านานิ โลเก ปกฺขปิ ตฺวา เทฺว ปชายาติ
ปฺจหิป สตฺตโลกเมว ปริยาทิยิตฺวา เอตสฺมึ สเทวกาทิเภเท
โลเก ก (๖) เทว วา มนุสฺส วา น ปสฺสามีติ ทีเปติฯ อิโต
วา ปน สุตฺวาติ อิโต วา ปน มม สาสนโต สุตวฺ า ฯ อิโต
สุตฺวา (๗) อตถาคโตป อตถาคตสาวโกป อาราเธยฺย ปริโตเสยฺย
อฺถา อาราธนา (๘) นาม นตฺถีติ ทสฺเสติฯ
อิทานิ อตฺตโน เตส ปฺหาน เวยฺยากรเณน จิตฺตาราธน ทสฺเสนฺโต โก จ ภิกฺขเวติอาทิมาหฯ กามคุณาติ กามยิ# ๑. ม. นากสุ ฯ ๒. ม. อุตฺตริมฺป ฯ ๓. ม. นาม หิ ฯ
# ๔. ม. ปฺโห ฯ ๕. ม. สหเทเวหิ สเทวเก ฯ ๖. ม. ต ฯ
# ๗. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๘. ม. อาราธน ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๙๓
ตพฺพฏเน กามา พนฺธนฏเน คุณาฯ (๑)อนุชานามิ ภิกฺขเว
อาหฏาน วตฺถาน ทิคุณ สงฺฆาฏินฺติ (๑) เอตฺถ (๒) ปฏลฏโ
คุณฏโฯ อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย วโยคุณา
อนุปุพฺพ ชหนฺตีติ (๓) เอตฺถ ราสฏโ คุณฏโฯ สตคุณา
ทกฺขิณา ปาฏิกงฺขิตพฺพาติ (๔) เอตฺถ อานิสสฏโ คุณฏโฯ
อนฺต อนฺตคุณ (๕)กยิรา มาลาคุเณ พหูติ (๖) เอตฺถ พนฺธนฏโ
คุณฏโฯ อิธาป เอเสว อธิปฺเปโต เตน วุตฺต พนฺธนฏเน
คุณาติฯ จกฺขุวิฺเยฺยาติ จกฺขุวิฺาเณน ปสฺสิตพฺพาฯ
เอเตนุปาเยน โสตวิฺเยฺยาทีสุป อตฺโถ เวทิตพฺโพฯ อิฏาติ
ปริยิฏา วา โหนฺตุ มา วา อิฏารมฺมณภูตาติ อตฺโถฯ
กนฺตาติ กามนียาฯ (๗) มนาปาติ มนวฑฺฒนกาฯ ปยรูปาติ
ปยชาติกาฯ กามูปสฺหิตาติ อารมฺมณ กตฺวา อุปฺปชฺชมาเนน
กาเมน อุปสฺหิตาฯ รชนียาติ รชนียา ราคุปฺปตฺติการณภูตาติ อตฺโถฯ
ยทิ มุทธฺ ายาติ (๘) อาทีสุ มุทฺธายาติ(๙) องฺคุลิปพฺเพสุ สฺ
เปตฺวา หตฺถมุทฺธาย(๑) ฯ คณนายาติ อจฺฉิทฺทคณนายฯ สงฺขานนฺติ(๑๑)
# ๑. วิ. มหา. ๕/๑๕๒/๒๐๗ ฯ อนุชานามิ ภิกขเว อหตาน ทุสฺสาน
# อหตกปฺปาน ทฺวิคุณ สงฺฆาฏึ ฯ ๒. ม. เอตฺถ หิ ฯ
# ๓. ส. ส. ๑๕/๑๐/๔ ฯ ๔. ม. อุ. ๑๔/๗๑๑/๔๕๙ ฯ
# ๕. ที. มหา. ๑๐/๒๗๗/๓๒๙ ฯ ขุ. ขุ. ๒๕/๓/๒ ฯ
# ๖. ขุ. ธ. ๒๕/๑๔/๒๒ ฯ ๗. ม. กมนิยา ฯ ๘. มุทฺทายาติ ฯ
# ๙. ม. มุทฺทาติ ฯ ๑๐. ม. หตฺถมุทฺทา ฯ ๑๑. ม. สงฺขานนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๙๔
ปณฺฑคณนาย เขตฺต (๑) โอโลเกตฺวา อิธ เอตฺตกา วีหี ภวิสฺสนฺตีติ
(๒) รุกฺข โอโลเกตฺวา อิธ เอตฺตกานิ ผลานิ ภวิสสฺ นฺติ อากาส
โอโลเกตฺวา อิเม อากาเส สกุณา เอตฺตกา นาม ภวิสฺสนฺตีติ
ชานนฺติฯ กสีติ กสิกมฺมฯ วณิชชฺ าติ ชลวณิชฺชถลวณิชฺชาทิวณิชฺชปฺปโถฯ (๓) โครกฺขนฺติ อตฺตโน วา ปเรส วา คาโว
รกฺขิตฺวา ปฺจโครสวิกฺกเยน ชีวนกมฺมฯ (๔)อิสสฺ ฏโ (๕)วุจฺจติ
อาวุธ คเหตฺวา อุปฏานกมฺมฯ ราชโปริสนฺติ อาวุเธน
ราชกมฺม กตฺวา อุปฏานฯ สิปฺปฺตรนฺติ คหิตาวเสส
หตฺถิอสฺสสิปฺปาทิฯ สีตสฺส ปุรกฺขโตติ ลกฺข วิย สรสฺส
สีตสฺส ปุรโต ิโต (๖) สีเตน พาธิยมาโนติ อตฺโถฯ อุณฺเหป
เอเสว นโยฯ ฑสาทีสุ ฑสาติ ปงฺคลมกฺขิกาฯ มกสาติ
สพฺพมกฺขิกา สิรึสปาติ (๗) เย เกจิ สริตฺวา คจฺฉนฺติฯ
ริสฺสมาโนติ กมฺปมาโน (๘) ฆฏฏิยมาโนฯ มิยฺยมาโนติ มรมาโนฯ
อย ภิกฺขเวติ ภิกฺขเว อย มุทฺธาทีหิ ชีวิตกปฺปน อาคมฺม
สีตาทิปจฺจโย อาพาโธฯ กามาน อาทีนโวติ กาเมสุ อุปทฺทโว
อุปสคฺโคติ อตฺโถฯ สนฺทิฏิโกติ ปจฺจกฺโข สาม ปสฺสิตพฺโพฯ
ทุกฺขกฺขนฺโธติ ทุกขราสิฯ กามเหตูติอาทีสุ ปจฺจยฏเน กามา
# ๑. ม. ยาย เขตฺต ฯ ๒. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. ชงฺฆวณิชฺช...วณิปฺปโถ ฯ ๔. ม. ชีวิตกปฺปน ฯ
# ๕. ม. อิสฺสตฺโต ฯ ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๗. ม. สรีสปาติ ฯ
# ๘. ม. รุปฺปมาโน ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๙๕
อสฺส เหตูติ กามเหตุฯ มูลฏเน กามา นิทานมสฺสาติ
กามนิทาโนฯ ลิงฺควิปลฺลาเสน ปน กามนิทานนฺติ วุตฺโตฯ
การณฏเน กามา อธิกรณ อสฺสาติ กามาธิกรโณฯ
ลิงฺควิปลฺลาเสเนว ปน กามาธิกรณนฺติ วุตฺโตฯ กามานเมว
เหตูติ อิท นิยมวจน กามปจฺจยา อุปฺปชฺชติเยวาติ อตฺโถฯ
อุฏหโตติ อาชีวสมุฏาปกวิริเยน อุฏหนฺตสฺสฯ
ฆฏโตติ ต วิริย ปุพฺเพ นาม ปร (๑) ฆเฏนฺตสฺสฯ วายมโตติ
วายาม ปรกฺกม ปโยค กโรนฺตสฺสฯ นาภินิปฺผชฺชนฺตีติ น
นิปฺผชฺชนฺติ หตฺถ นาภิรหู นฺติฯ โสจตีติ จิตฺเต อุปฺปนฺนพลวโสเกน โสจติฯ กิลมตีติ กาเย อุปฺปนฺนทุกฺเขน กิลมติฯ
ปริเทวตีติ วาจาย ปริเทวติฯ อุรตฺตาฬินฺติ อุร ตาฬิตฺวาฯ
กนฺทตีติ โรทติฯ สมฺโมห อาปชฺชตีติ วิสฺี วิย สมฺมฬุ ฺโห
โหติฯ โมฆนฺติ ตุจฺฉฯ อผโลติ นิปผฺ โลฯ อารกฺขาทิกรณนฺติ
อารกฺขการณาฯ กินฺติ เมติ (๒) เกน นุโข อุปาเยนฯ ยป
เมติ ยป มยฺห กสิกมฺมาทีนิ กตฺวา อุปฺปาทิต ธน
อโหสิฯ ตมฺป โน นตฺถตี ิ ตป อมฺหาก อิทานิ นตฺถิฯ
ปุน จ ปร ภิกฺขเว กามเหตูติอาทินาป การณ
ทสฺเสตฺวา จ(๓) อาทีนว ทีเปติฯ ตตฺถ กามเหตูติ กามปจฺจยา
ราชาโนป ราชูหิ วิวทนฺติ กามนิทานนฺติ ภาวนปปสก กาเม
# ๑. ม. ปุพฺเพนาปร ฯ ๒. ม. กินฺตีติ ฯ ๓. ม. ว ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๙๖
นิทาน กตฺวา วิวทนฺตีติ อตฺโถฯ กามาธิกรณนฺติป ภาวนปปสกเมว
กาเม อธิกรณ กตฺวา วิวทนฺตีติ อตฺโถฯ กามานเมว เหตูติ
คามนิคมนครเสนาปติปุโรหิตฏานนฺตราทีน กามานเยว(๑)
เหตุ วิวทนฺตีติ อตฺโถฯ อุปกฺกมนฺตีติ ปหรนฺติฯ อสิจมฺมนฺติ อสึ เจว
เขฏกผลกาทีนิ จฯ ธนุกลาป สนฺนยฺหิตฺวาติ ธนน คเหตฺวา
สรกลาป สนฺนยฺหิตฺวาฯ อุภโตพฺยูฬหฺ นฺติ (๒) อุภโต ราสิภูตฯ
ปกฺขนฺทนฺตีติ ปวิสนฺติฯ อุสูสูติ กณฺเฑสุฯ วิชโฺ ชตลนฺเตสูติ
วิปริวตฺตนฺเตสุ เต ตตฺถาติ เต ตสฺมึ สงฺคาเม ฯ
อฏฏาวเลปนา (๓) อุปการิโยติ เจตฺถ มนุสฺสา ปาการปาท
อสฺสขุรสณฺาเนน อิฏกาหิ จินิตฺวา อุปริ สุธาย ลิมฺปนฺติ
เอว กตา ปาการปาทา อุปการิโยติ วุจฺจนฺติฯ ตา ตตฺเตน (๔)
กลเลน สิตฺตา อฏฏาวเลปนา นาม โหนฺติฯ ปกฺขนฺทนฺตีติ
ตาส เหฏา ติขิณอยสูลาทีหิ วิชฺฌยิ มานาป ปาการสฺส
ปจฺฉิลภาเวน อาโรหิตุ อสกฺโกนฺตาป อุปธาวนฺติเยวฯ
ฉกณฏิยาติ (๕) กุฏิตโคมเยนฯ อภิวคฺเคนาติ สห ทนฺเตน (๖) ต
อฏทนฺตากาเรน กตฺวา นครทฺวาร ภินฺทิตฺวา ปวิสิสฺสามาติ
อาคเต อุปริทฺวาเร ิตา ตสฺส พนฺธนโยตฺตานิ ฉินฺทิตฺวา
# ๑. ม. คามนิคมนครเสนาปติปุโรหิฏานนฺตราทีน กามานเยว ฯ
# ๒. สี. ยุ. อุภโตวิยูฬฺหนฺติ ฯ ม. อุภโตพฺยูฬนฺติ ฯ
# ๓. สี. ม. อุทฺทาวเลปนา ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๔. ม. ตินฺเตน ฯ ๕. สี. ยุ. ปกฺกฏิยาติ ฯ ม. ฉกณกายาติ ฯ
# ๖. ม. สตทนฺเตน ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๙๗
เตน อภิวคฺเคน โอมทฺทนฺติฯ
สนฺธิมปฺ  ฉินฺทนฺตีติ ฆรสนฺธึป ฉินฺทนฺติฯ นิลฺโลปนฺติ
คามาทโย (๑) ปหริตฺวา มหาวิโลป กโรนฺติฯ เอกาคาริกนฺติ
ปณฺณาสมตฺตาป สฏีมตฺตาป ปหริตฺวา (๒) ชีวคฺคาห คเหตฺวา
อาหราเปนฺติฯ ปริปนฺเถ ติฏนฺตีต ปนฺถทูหนกมฺม กโรนฺติฯ
อฑฺฒทณฺฑเกหีติ มุคฺคเรหิ ปหารสาธนตฺถ วา จตุหตฺถทณฺฑ
เทฺวธา เฉตฺวา คหิตทณฺฑเกหิฯ พิลงฺคถาลิกนฺติ กฺชิยอุกฺขลิกมฺมกรณ (๓) ต กโรนฺตา สีสกปาล อุปปฺ าเฏตฺวา ตตฺต
อโยคุฬ สณฺฑาเสน คเหตฺวา ตตฺถ ปกฺขิปนฺติ เตน
มตฺถลุงฺค ปกฺกุถิตฺวา (๔) อุปริ อุตฺตรติฯ สงฺขมุณฺฑิกนฺติ (๕) สงฺขมุณฺฑกมฺมกรณ ต กโรนฺตา อุตฺตโรฏ อุภโต กณฺณจุฬิกคลวาฏกปริจฺเฉเทน จมฺม ฉินฺทติ ฺวา สพฺพเกเส เอกโตว
คณฺึ กตฺวา ทณฺฑเกน วลิตฺวา (๖)อุปฺปาเฏนฺติ สห เกเสหิ
จมฺม อุปฺปาเฏติฯ (๗) ตโต สีสกฏาห ถูลสกฺขราหิ ฆสิตฺวา
โธวนฺตา สงฺขวณฺณ กโรนฺติฯ
ราหุมุขนฺติ ราหุมุขกมฺมกรณ ต กโรนฺตา สงฺกุนา
มุข วิวริตฺวา อนฺโตมุเข(๘) ทีป ชาเลตฺวา (๙) กณฺณจุฬิกาหิ วา
# ๑. ม. คาเม ฯ ๒. ม. ปริวาเรตฺวา ฯ
# ๓. ม. ...กมฺมการณ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๔. สี. ปกฺกฏิตฺวา ฯ ม. ปกฺกุถิตฺวา ฯ
# ๕.. ม. สงฺขมุณฺฑิกนฺติ ฯ ๖. สี. จาเลตฺวา ฯ ม. วลฺลิตฺวา ฯ
# ๗. ม. อุฏหติ ฯ ๘. ม. อนฺโตมุเข ฯ ๙. ม. ชาเลนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๙๘
ปฏาย มุข นิขาทเนน ขณนฺติฯ โลหิต ปคฺฆริตฺวา มุข
ปูเรติฯ โชติมาลิกนฺติ(๑) สกลสรีร เตลปโลติกาย เวเตฺวา
อาลิมฺปนฺติฯ หตฺถปชฺโชติกนฺติ หตฺเถ เตลปโลติกาย เวเตฺวา
ทีป (๒) ชาเลนฺติฯ (๓) เอรกวตฺติกนฺติ เอรกวตฺตกมฺมกรณ ต
กโรนฺตา คีวโต (๔)ปฏาย จมฺมปฏเฏ (๕) กนฺตนฺตา โคปฺผเกสุ (๕)
เปนฺติฯ อถ น โยตฺเตหิ พนฺธิตฺวา กฑฺฒนฺติฯ โส อตฺตโน
จมฺมปฏเฏ อกฺกมิตฺวา อกฺกมิตฺวา ปตฺติฯ จีรกวาสิกนฺติ จีรกวาสิกกมฺมกรณ ต กโรนฺตา ตเถว จมฺมปฏเฏ กนฺติตฺวา กฏิย
เปนฺติฯ กฏิโต ปฏาย กนฺติตฺวา โคปฺผเกสุ เปนฺติฯ อุปริเมหิ
เหฏิมสรีร จีรกนิวาสนนิวตฺถ(๖) วิย โหติฯ เอเณยฺยกนฺติ
เอเณยฺยกกมฺมกรณฯ ต กโรนฺตา อุโภสุ กปฺปเรสุ จ ชาณูสุ
จ อยวลยานิ ทตฺวา อยสูลานิ โกฏเฏนฺติฯ โส จตูหิ
อยสูเลหิ ภูมยิ  ปติฏหติฯ อถ น ปริวาเรตฺวา อคฺคึ กโรนฺติ
เอเณยฺยโก (๗) โชติปริคฺคโห หิ(๗) อาคตฏาเนป อิทเมว
วุตฺตฯ ต กาเลน กาล สูลานิ อปเนตฺวา จตูหิ อฏิโกฏีหิเยว
เปนฺติฯ เอว (๘)เอวรูปา กรณา (๙) นาม นตฺถฯิ
พฬิสมสิกนฺติ อุภโต มุเขหิ พฬิเสหิ ปหริตฺวา
# ๑. ม. โชติมาลิกนฺติ ฯ ๒. ม. ทีป วิย ฯ ๓. สี. ปชฺชาเลนฺติ ฯ
# ๔. สี. เหฏา คีวโต ฯ ๕. ม. จมฺมพทฺเธ กนฺติตฺวา โคปฺผเก ฯ
# ๖. ม. ...นิวตฺถ ฯ ๗. ม. ปริคฺคโห ยถาติ ฯ
# ๘. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๙. ม. การณา ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 99

*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๙๙
จมฺมมสนฺหารูนิ อุปฺปาเฏนฺติฯ กหาปณิกนฺติ (๑) สกลสรีร ติณฺหาหิ
วาสีหิ โกฏิโต ปฏาย กหาปณมตฺต ปาเตนฺตา โกฏเฏนฺติฯ
ขาราปฏิจฺฉิกนฺติ สรีร ตตฺถ ตตฺถ อาวุเธน ปหริตฺวา กุจฺเฉหิ
ขาร ฆสนฺติฯ จมฺมมสนฺหารูนิ ปคฺฆริตฺวา สวนฺติฯ อฏิกสงฺขลิกาว
ติฏติฯ ปลิฆปริวตฺติกนฺติ เอเกน ปสฺเสน นิปชฺชาเปตฺวา
กณฺณจฺฉิทฺเท อยสูล โกฏเฏตฺวา ปวิยา เอกาพทฺธ กโรนฺติ
อถ น ปาเท คเหตฺวา อาวิชฺฌนฺติฯ ปลาลปกนฺติ เฉกา
การณิกา ฉวิจมฺม ฉินฺทิตฺวา (๒)นิสทโปตเกหิ อฏีหิ ภินฺทิตฺวา
เกเสสุ คเหตฺวา อุกฺขิปนฺติฯ มสราสิเยว โหติ อถ น
เกเสเยว (๓) ปริโยนทฺธติ ฺวา คณฺหนฺติฯ (๔) ปลาลวฏฏิ วิย กตฺวา
ปลิเวเนฺติฯ (๔) สุนเขหีติ กติปยานิ ทิวสานิ อาหาร อทตฺวา
ฉาตเกหิ สุนเขหิ ขาทาเปนฺติฯ เต มุหตุ ฺเตน อฏิสงฺขลิกเมว
กโรนฺติฯ สมฺปรายิโกติ สมฺปราเย ทุติยตฺตภาเว วิปาโกติ
อตฺโถฯ
ฉนฺทราควินโย ฉนฺทราคปฺปหานนฺติ นิพฺพานฯ นิพฺพานฺหิ
อาคมฺม กาเมสุ ฉนฺทราโค วินิยฺยติ เจว ปหิยฺยติ จ ตสฺมา
นิพฺพาน ฉนฺทราควินโย ฉนฺทราคปฺปหานนฺติ จ วุตฺต (๕) ฯ สาม
วา กาเม ปริชานิสฺสนฺตีติ สย วา เต กาเม ตีหิ ปริฺาหิ
# ๑. ม. กหาปณิกนฺติ ฯ ๒. ม. อจฺฉิตฺวา ฯ ๓. ม. เกเสเหว ฯ
# ๔. ม. ปลาลวฏฏึ วิย กตฺวา ปน เวเนฺติ ฯ ๕. ม. จ วุตฺต ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๐๐
ปริชานิสฺสนฺติฯ ตถตฺตายาติ ตถภาวาย(๑) ฯ ยถาปฏิปนฺโนติ
ยาย ปฏิปทาย ปฏิปนฺโนฯ
ขตฺติยกฺา วาติอาทิ อปริตฺเตน วิปุเลน กุสเลน
คหิตปฏิสนฺธิก วตฺถาลงฺการาทีนิ ลภนฏาเน นิพฺพตฺต ทสฺเสตุ
วุตฺตฯ ปณฺณรสวสฺสุทฺเทสิกาติ ปณฺณรสวสฺสวยาฯ ทุติยปเทป
เอเสว นโยฯ วยปเทส กสฺมา คณฺหติ วณฺณสมฺปตฺตึ
ทสฺสนตฺถฯ มาตุคามสฺส หิ ทุคฺคตกุเล นิพฺพตฺตสฺสาป เอกสฺมึ(๒)
กาเล โถก โกก วณฺณายตน ปสีทติฯ ปุริสาน ปน วีสติวสฺสปฺจวีสติวสฺสกาเล ปสนฺน โหติฯ นาติทีฆาติ อาทีหิ
ฉโทสวิรหิต สรีรสมฺปตฺตึ ทีเปติฯ วณฺณนิภาติ วณฺณาเยวฯ
ชิณฺณนฺติ ชราชิณฺณฯ โคปานสิวงฺกนฺติ โคปานสี วิย
วงฺกฯ โภคฺคนฺติ ภคฺค อิมินาปสฺส วงฺกภาวเมว ทีเปติฯ
ทณฺฑปรายนนฺติ ทณฺฑปฏิสฺสรณ ทณฺฑทุติยฯ ปเวธมานนฺติ
กมฺปมานฯ อาตุรนฺติ ชราตุรฯ ขณฺฑทนฺตนฺติ ชิณฺณภาเวน
ขณฺฑิตทนฺตฯ ปลิตเกสนฺติ ปณฺฑรเกส. วิลูนนฺติ ลฺุจิตฺวา
คหิตเกส วิย ขลฺลาตฯ ขลิตสิรนฺติ มหาขลฺลาตสีส. วลินนฺติ
สฺชาตวลึฯ ติลกาหตคตฺตนฺติ เสตกาฬติลเกหิ วิกณ
ิ ฺณสรีรฯ
อาพาธิกนฺติ พฺยาธิกฯ ทุกฺขิตนฺติ ทุกฺขปฺปตฺตฯ
พาฬฺหคิลานนฺติ อธิมตฺตคิลานฯ สีวถิกาย ฉฑฺฑิตนฺติ
# ๑. ม. ตถภาวาย ฯ ๒. ม. เอตสฺมึ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๐๑
อามกสุสาเน ปาติตฯ เสสเมตฺถ สติปฏาเน วุตฺตเมวฯ อิธาป
นิพฺพานเยว ฉนฺทราควินโยฯ
เนว ตสฺมึ สมเย อตฺตพฺยาพาธายาติ ตสฺมึ สมเย
อตฺตโนป ทุกฺขตฺถาย น เจเตติฯ อพฺยาปชฺฌเยวาติ นิทฺทุกฺขเมวฯ
ยป ภิกขฺ เว เวทนา อนิจฺจาติ ภิกฺขเว ยสฺมา เวทนา
อนิจฺจา ตสฺมา อย อนิจฺจาทิอากาโรว เวทนาย อาทีนโวติ
อตฺโถ นิสฺสรณ วุตฺตปฺปการเมวาติฯ
มหาทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตวณฺณนา นิฏิตาฯ
จุลลฺ ทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ จุลฺลทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตฯ ตตฺถ สกฺเกสูติ
เอวนามเก ชนปเทฯ โส หิ ชนปโท สกฺยาน ราชกุมาราน
วสนฏานตฺตา สกฺยาเตฺวว สงฺข (๑) คโตฯ สกฺยาน ปน
อุปฺปตฺติ อมฺพฏสุตฺเต อาคตาวฯ กปลวตฺถุสฺมินฺติ เอวนามเก
นคเร ตฺหิ กปลสฺส อิสิโน นิวาสนฏาเน กตตฺตา
กปลวตฺถุนฺติ วุตฺต ต โคจรคาม กตฺวาฯ นิโคฺรธาราเมติ
นิโคฺรโธ นาม สกฺโก โส าติสมาคมกาเล กปลวตฺถุ
อาคเต ภควติ อตฺตโน อาราเม วิหาร กาเรตฺวา ภควโต
# ๑. ม. ว ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๐๒
นิยฺยาเทสิ (๑) ตสฺมึ วิหรตีติ อตฺโถฯ มหานาโมติ อนุรุทฺธตฺเถรสฺส
ภาตา ภควโต จุลฺลปตุปตุ ฺโตฯ สุทฺโธทโน สุกฺโกทโน สกฺโกทโน
โธโตทโน อมิโตทโนติ อิเม ปฺจ ชนา ภาตโร
อมิตา นาม เทวี เตส ภคินีฯ ติสฺสตฺเถโร ตสฺสา ปุตฺโต
ตถาคโต จ นนฺทตฺเถโร จ สุทฺโธทนสฺส ปุตฺตา มหานาโม
จ อนุรุทฺธตฺเถโร จ สุกฺโกทนสฺสฯ อานนฺทตฺเถโร อมิโตทนสฺส
โส ภควโต กนิฏโฯ มหานาโม มหลฺลกตโร สกทาคามี
อริยสาวโม ฯ
ทีฆรตฺตนฺติ มยฺห สกทาคามิผลุปฺปตฺติโต ปฏาย จิร
รตฺต ชานามีติ ทสฺเสติฯ โลภธมฺมาติ โลภสงฺขาตา ธมฺมา
นานปฺปการ โลภเยว สนฺธาย วทติฯ อิตเรสุป ทฺวีสุ เอเสว
นโยฯ ปริยาทาย ติฏนฺตีติ เขเปตฺวา ติฏนฺติฯ อิท หิ
ปริยาทานนฺนาม สพฺพ หตฺถิกาย ปริยาทิยิตฺวา สพฺพ
อสฺสกาย สพฺพ รถกาย สพฺพ ปตฺติกาย ปริยาทิยติ ฺวา
ชีวนฺตเยว น (๒) เอตฺถ คหเณ อาคตฯ อนิจฺจสฺา
ภิกฺขเว ภาวิตา พหุลีกตา สพฺพ กามราค ปริยาทิยตีติ (๓)
เอตฺถ เขปเนฯ อิธาป เขปเน อธิปฺเปโต(๔) ฯ เตน วุตฺต
ปริยาทิยิตฺวาติ เขเปตฺวาติฯ
# ๑. ม. นิยยฺ าเตสิ ฯ ๒. สฺยา. โอสชฺชีติ ฯ ส. ส. ๑๕/๓๗๓/๑๒๓ ฯ
# ๓. ส. ข. ๑๗/๒๖๓/๑๘๙ ฯ ๔. ม. อธิปฺเปต ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๐๓
เยน เม เอกทา โลภธมฺมาปติ เยน มยฺห เอเกกสฺมึ
กาเล โลภธมฺมาป จิตฺต ปริยาทาย ติฏนฺตีติ ปุจฺฉติฯ
อย กิร ราชา สกทาคามิมคฺเคน โลภโทสโมหา นิรวเสสา
ปหียนฺตีติ สฺี อโหสิ อย อปฺปหีน เม อตฺถีติป ชานาติ
อปฺปหีนก อุปาทาย (๑) ปหีนก ปุน ปจฺฉโต วตฺตตีติ (๑)สฺี
โหติฯ อริยสาวกสฺส เอว สนฺเทโห อุปฺปชฺชตีติฯ อาม
อุปฺปชฺชติฯ กสฺมา ปณฺณตฺติยา อโกวิทตฺตาฯ อย กิเลโส
อสุกมคฺควชฺโฌติ อิมิสฺสา ปณฺณตฺติยา อโกวิทสฺส หิ อริยสาวกสฺสป เอว โหติฯ กึ ตสฺส ปจฺจเวกฺขณา นตฺถีติฯ
อตฺถิฯ สา จ (๒) น สพฺเพส ปริปุณณ
ฺ า โหติฯ เอโก หิ
ปหีนกิเลสเมว ปจฺจเวกฺขติฯ เอโก อวสิฏกิเลสเมว เอโก
มคฺคเมว เอโก ผลเมว เอโก นิพฺพานเมวฯ อิมาสุ ปน
ปฺจสุ ปจฺจเวกฺขณาสุ เอก วา เทฺว วา โน ลทฺธุ น
วฏฏติฯ อิติ ยสฺส ปจฺจเวกฺขณา น ปริปุณฺณา ตสฺส
มคฺควชฺฌกิเลสปณฺณตฺติย อโกวิทตฺตา เอว โหติฯ
โส เอว(๓) โข เตติ โสเยว โลโภ โทโส โมโห จ ตว
สนฺตาเน อปฺปหีโน ตฺว ปน ปหีนสฺี อโหสีติ ทสฺเสติฯ
โส จ หิ เตติ โส ตุยฺห โลภโทสโมหธมฺโม. กาเมติ ทุวิเธ
กาเม. น ปริภฺุเชยฺยาสีติ มย วิย ปพฺพเชยฺยาสีติ ทสฺเสติฯ
# ๑. ม. ปหีนกมฺป ปุน ปจฺฉโต วา วตฺตตีติ ฯ ๒. ม. ปน ฯ
# ๓. ม. เอว ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๐๔
อปฺปสฺสาทาติ ปริตฺตสุขาฯ พหุทุกฺขาติ ทิฏ ธมฺมิกสมฺปรายิกทุกฺขเมเวตฺถ พหุกฯ พหุปายาสาติ ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิโก อุปายาสกิเลโสเยเวตฺถ พหุฯ อาทีนโวติ ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิโก อุปทฺทโวฯ เอตฺถ ภิยฺโยติ เอเตสุ กาเมสุ
อย อาทีนโวเยว พหุฯ อสฺสาโท ปน หิมวนฺต อุปนิธาย
สาสโป วิย อปฺโป ปริตฺตโม. อิติ เจป มหานามาติ
มหานาม เอว เจป อริยสาวกสฺสฯ ยถาภูตนฺติ ยถาสภาว
สมฺมา นเยน การเณน ปฺาย สุฏุ ทิฏ โหตีติ
ทสฺเสติฯ ตตฺถ ปฺายาติ วิปสฺสนาปฺาย เหฏามคฺคทฺวยาเณนาติ อตฺโถฯ โส จาติ โสเอว มคฺคทฺวเยน ทิฏกามาทีนโว อริยสาวโม. ปติสุขนฺติ อิมินา สปฺปติกานิ
เทฺว ฌานานิ ทสฺเสติฯ อฺ วา ตโต สนฺตตรนฺติ ตโต
ฌานทฺวยโต สนฺตตร อฺ อุปริฌานทฺวยฺเจว มคฺคทฺวยฺจฯ เนว ตาว อนาวฏฏี กาเมสุ โหตีติ อถโข โส
เทฺว มคฺเค ปฏิวิชฺฌิตฺวา ิโตป อริยสาวโก อุปริ ฌานาน
มคฺคาน วา อนธิคตตฺตา เนว ตาว กาเมสุ อนาวฏฏี โหติ
อนาวฏฏิโน อนาโภโค น โหติฯ สาวฏฏิโน (๑)สาโภโคเยว โหติ
กสฺมา จตูหิ ฌาเนหิ วิกขฺ มฺภนปฺปหานสฺส ทฺวีหิ มคฺเคหิ
สมุจฺเฉทปฺปหานสฺส อภาวาฯ
# ๑. ม. โส จาติ ฯ ๒. ม. อาวฏฏิโน ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๐๕
มยฺหมฺป โขติ น เกวล ตุยฺหเมว อถโข มยฺหปฯ
ปุพฺเพว สมฺโพธาติ มคฺคสมฺโพธิโต ปมตรเมวฯ ปฺาย
สุทิฏ อโหตีติ (๑) เอตฺถ โอโรธนาฏกาปชหนปฺา อธิปฺเปตาฯ
ปติสุข นาชฺฌคมินฺติ (๒) สปฺปติกานิ เทฺว ฌานานิ น ปฏิลภึฯ
อฺ วา ตโต สนฺตตรนฺติ อิธ อุปริฌานทฺวย เจว จตฺตาโร
จ มคฺคา อธิปฺเปตาฯ ปจฺจฺาสินฺติ ปฏิอฺาสึฯ
เอกมิทาห มหานาม สมยนฺติ กสฺมา อารทฺธ อย
ปาฏิเยกฺโก อนุสนฺธิฯ เหฏา กามาน อสฺสาโทป อาทีนโวป
กถิโต นิสฺสรณ น กถิต ต กเถตุ อย เทสนา อารทฺธา
กามสุขลฺลิกานุโยโค หิ เอโก (๓) อนฺโต อตฺตกิลมถานุโยโค เอโก
อิเมหิ อนฺเตหิ มุตฺต มม สาสนนฺติ อุปริ ผลสมาปตฺติสีเสน
สกลสาสน ทสฺเสตตป อย เทสนา อารทฺธาฯ
คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเตติ ตสฺส ปพฺพตสฺส คิชฺฌสทิส กูฏ
อตฺถิ ตสฺมา คิชฺฌกูโฏติ วุจฺจติฯ คิชฺฌา วา ตสฺส กูเฏสุ
นิวสนฺตีติป คิชฺฌกูโฏติ วุจฺจติฯ อิสิคิลิปสฺเสติ อิสิคิลิปพฺพตสฺส
ปสฺเสฯ กาฬสิลายนฺติ กาฬวณฺเณ ปฏ ิปาสาเณฯ อุพฺภฏกา
โหนฺตีติ อุพฺภาเยว (๔) ิตกา โหนฺติ อนิสินฺนาฯ โอปกฺกมิกาติ
อุพฺภฏกาทินา อตฺตโน อุปกฺกเมน นิพฺพตฺติตาฯ นิคนฺโถ
อาวุโสติ อฺ การณ วตฺถุ อสกฺโกนฺตา นิคนฺถสฺส อุปริ
# ๑. ม. โหตีติ ฯ ๒. ม. นาชฺฌคมนฺติ ฯ ๓. ม. เอโกติ ฯ
# ๔. สี. อุพฺภเยว ฯ ม. อุทฺธเยว ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๐๖
ปกฺขิปสุฯ สพฺพฺู สพฺพทสฺสาวีติ โส อมฺหาก สตฺถา
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน สพฺพ ชานาติ ปสฺสตีติ ทสฺเสติฯ
อปริเสส าณทสฺสน ปฏิชานาตีติ โส อมฺหาก สตฺถา
อปริเสสธมฺม ชานนฺโต อปริเสสสงฺขาต าณทสฺสน ปฏิชานาติ
ปฏิชานนฺโต เอวฺจ(๑) ปฏิชานาติ จรโต เม ติฏ โต
จ เป ปจฺจุปฏิตนฺติฯ ตตฺถ สตตนฺติ นิจฺจฯ สมิตนฺติ
ตสฺเสว เววจนฯ
กึ ปน ตุเมฺห อาวุโส นิคนฺถา ชานาถ เอตฺตก วา
ทุกฺข นิชชฺ ิณณ
ฺ นฺติ อิท ภควา ปุริโส นาม ย กโรติ
ต ชานาติฯ วีสติกหาปเณ อิณ คเหตฺวา ทส ทตฺวา ทส
เม ทินฺนา ทส ิตาติ (๒) ชานาติ เตป ทตฺวา สพฺพกิจฺเจ (๓)
สพฺพ ทินฺนนฺติ ชานาติฯ เขตฺตสฺส ตติย ภาค ลายิตฺวา
เอโก ภาโค ลายิโต เทฺว อวสิฏาติ ชานาติฯ ปุน เอก
ลายิตฺวา เทฺว ลายิตวา(๔) เอโก อวสิฏโติ ชานาติฯ ตสฺมึป
ลายิเต สพฺพ นิฏิตนฺติ ชานาติ เอว สพฺพกิจฺเจสุ กตฺจ
อกตฺจ ชานาติ ตุเมฺหหิป ตถา าตพฺพ สิยาติ ทสฺเสติฯ
อกุสลาน ธมฺมาน ปหานนฺติ อิมินา อกุสล ปหาย กุสล
ภาเวตฺวา สุทฺธตฺต (๕) ปตฺโต นิคนฺโถ นาม ตุมหฺ าก สาสเน
# ๑. ม. จ เอว ฯ ๒. ม. อวสิฏาติ ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๔. ม. ลายิตา ฯ ๕. ม.สุทฺธนฺต ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๐๗
อตฺถีติ ปุจฺฉติฯ
เอว สนฺเตติ ตุมฺหาก เอว ชานนภาเว (๑) สติฯ ลุทฺทาติ
ลุทฺทาจราฯ โลหิตปาณิโนติ ปาเณหิ(๒) ชีวิตา โวโรเปนฺตา
โลหิเตน มกฺขิตปาณิโนฯ ปาณ หิ หนนฺตสฺสป ยสฺสป
โลหิเตน ปาณิ นาม มกฺขิยติ โสป โลหิตปาณีเตฺวว วุจฺจติฯ
กุรูรกมฺมนฺตาติ ทารุณกมฺมาฯ มาตริ ปตริ ธมฺมกิ สมณพฺราหฺมณาทีสุ จ กตาปราธาฯ มาควิกาทโย วา กกฺขฬกมฺมาฯ
น โข อาวุโส โคตมาติ อิท นิคนฺถา อย อมฺหาก
วาเท โทส เทติ มยปสฺส โทส อาโรเปมาติ มฺมานา
อารภึสุฯ ตสฺสตฺโถ อาวุโส โคตม ยถา ตุเมฺห ปณีตจีวรานิ
ธาเรนฺตา สาลิมโสทน ภฺุชนฺตา เทววิมานวณฺณาย คนฺธกุฏิยา วสมานา สุเขน สุข อธิคจฺฉถ น เอว สุเขน
สุข อธิคนฺตพฺพฯ ยถา ปน มย อุกกฺ ุฏิกปฺปธานาทีหิ
นานปฺปการก ทุกฺข อนุภวาม เอว ทุกฺเขน สุข อธิคนฺตพฺพนฺติฯ สุเขน จ อาวุโสติ (๓)อิท สเจ สุเขน สุข(๔)
อธิคนฺตพฺพ สิยาฯ ราชา อธิคจฺเฉยฺยาติ ทสฺสนตฺถ วุตฺตฯ
ตตฺถ มาคโธติ มคธรฏสฺส อิสฺสโรฯ เสนิโยติ ตสฺส
นามฯ พิมฺพีติ อตฺตภาวสฺส นามฯ โส ตสฺส สารภูโต
# ๑. ม. อชานนภาเว ฯ ๒. ม. ปาเณ ฯ ๓. ม. หาวุโสติ ฯ
# ๔. ม. สุเขน จ สุข ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๐๘
ทสฺสนีโย ปาสาทิโก อตฺตภาวสมิทฺธิยา พิมฺพิสาโรติ วุจฺจติฯ
สุขวิหาริตโรติ อิท เต [๑] รฺโ ตีสุ ปาสาเทสุ ติวิธวเยหิ
นาฏเกหิ สทฺธึ สมฺปตฺตึ อนุภวน สนฺธาย วทนฺติฯ อทฺธาติ
เอกเสนฯ สหสา อปฺปฏิสงฺขาติ สหส กตฺวา อปจฺจเวกฺขิตฺวาว
ยถา รตฺโต ราควเสน ทุฏโ โทสวเสน มุโฬฺห โมหวเสน
ภาสติ เอวเมว วาจา ภาสิตาติ ทสฺเสติฯ
ตตฺถ ปฏิปุจฺฉิสฺสามีติ ตสฺมึ อตฺเถ ปุจฺฉิสฺสามิฯ ยถา โว
ขเมยฺยาติ ยถา ตุมฺหาก รุจฺเจยฺยฯ ปโหตีติ สกฺโกติฯ
อนิฺชมาโนติ อจลมาโนฯ เอกนฺตสุข ปฏิสเวทีติ นิรนฺตรสุข ปฏิสเวที. อห โข อาวุโส นิคนฺถา (๒) ปโหมิ เป
เอกนฺตสุข ปฏิสเวทีติ อิท อตฺตโน ผลสมาปตฺติสุข ทสฺเสนฺโต
อาหฯ เอตฺถ จ กถาปติฏาปนตฺถ ราชวาเร สตฺต อาทึ
กตฺวา ปุจฺฉา กตาฯ สตฺต รตฺตินฺทิวานิ นปฺปโหตีติ หิ
วุตฺเต ฉ ปฺจ จตฺตารีติ สุข ปุจฺฉิตุ โหติฯ พุทฺธวาเร (๓)
ปน สตฺตาติวุตฺเต ปุน ฉ ปฺจ จตฺตารีติ วุจฺจมาน
อนจฺฉริย โหติ ตสฺมา เอก อาทึ กตฺวา เทสนา กตาฯ
เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติฯ
จุลลฺ ทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตวณฺณนา นิฏิตาฯ
จตุตฺถ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร นิคณฺาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. นิคณฺา ฯ
# ๓. ม. สุทฺธวาเร ฯ
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*เลมที่ ๘ หนา ๑๐๙
อนุมานสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ อนุมานสุตฺตฯ ตตฺถ ภคฺเคสูติ เอวนามเก
ชนปเท วจนตฺโถ ปเนตฺถ วุตฺตานุสาเรเนว เวทิตพฺโพฯ
สสสุมารคิเรติ (๑) เอวนามเก นคเรฯ ตสฺส กิร นครสฺส วตฺถ-ุ
ปริคฺคหณทิวเส (๒)อวิทูเร อุทกรหเท สสสุมาโร สทฺทมกาสิ คิร
นิจฺฉาเรสิฯ อถ นคเร นิฏิเต (๓) สสสุมารคิรเตฺววสฺส นาม
อกสุฯ เภสกฬาวเนติ เภสกฬานามเก วเนฯ เภสกฬาวเนติป(๔)
ปาโฯ มิคทาเยติ ต วน มิคปกฺขีน อภย ทินฺนฏาเน
ชาต ตสฺมา มิคทาโยติ วุจฺจติฯ
ปวาเรตีติ อิจฺฉาเปติฯ วทนฺตูติ โอวาทานุสาสนีวเสน
วทนฺตุ โอวทนฺตุ (๕) อนุสาสนฺตูติ อตฺโถฯ วจนีโยมฺหีติ อห
ตุเมฺหหิ วตฺตพฺโพ อนุสาสิตพฺโพ โอวทิตพฺโพติ อตฺโถฯ โส
จ โหติ ทุพฺพโจติ โส จ ทุกฺเขน วตฺตพฺโพ โหติ วุตฺโต
น สหติฯ โทวจสฺสกรเณหีติ ทุพฺพจภาวการเกหิ(๖) อุปริ อาคเตหิ
โสฬสหิ ธมฺเมหิฯ อปทกฺขิณคฺคาหี อนุสาสนินฺติ โย หิ
วุจฺจมาโน ตุเมฺห ม กสฺมา วทถ อห อตฺตโน กปฺปยากปฺปย สาวชฺชานวชฺช อตฺถานตฺถ ชานามีติ วทติ อย
อนุสาสนึ ปทกฺขิณโต น คณฺหาติ วามโต คณฺหาติ ตสฺมา
# ๑. ม. สุสุมารคิเรติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ...ปริคฺคหทิวเส ฯ
# ๓. สี. นิมฺมเิ ต ฯ ๔. ม. เภสคฬาวเนติป ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๖. ม. ทุพฺพจภาวการเณหิ ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๑๐
อปทกฺขิณคฺคาหีติ วุจฺจติฯ
ปาปกาน อิจฺฉานนฺติ ลามกาน อสนฺตสมฺภาวนปตฺถนานฯ
ปฏิปฺผรตีติ ปฏิวิรุทฺโธ ปจฺจนีโก หุตฺวา ติฏติ อปสาเทตีติ
กึ นุโข ตุยหฺ  พาลสฺส อพฺยตฺตสฺส ภณิเตน ตฺวป นาม
ภณิตพฺพ มฺิสฺสสีติ เอว ฆเฏติฯ (๑) ปจฺจาโรเปตีติ ตฺวป
โขสิ อิตฺถนฺนาม อาปตฺตึ อาปนฺโน ต ตาว ปฏิกโรหีติ
เอว ปฏิอาโรเปติฯ
อฺเนฺ ปฏิจรตีติ อฺเน การเณน วจเนน วา
อฺ การณ วจน วา ปฏิจฺฉาเทติ อาปตฺตึ อาปนฺโนสีติ
วุตฺเต โก อาปนฺโน กึ อาปนฺโน กิสมฺ ึ อาปนฺโน ก ภณถ
กึ ภณถาติ วา วทติ(๒) เอวรูป กิฺจิ ตยา ทิฏนฺติ วุตฺเต
น สุณามีติ โสต วา อุปเนติฯ พหิทฺธา กถ อปนาเมตีติ
อิตฺถนฺนาม อาปตฺตึ อาปนฺโนสีติ ปุฏโ  ปาฏลิปตุ ฺต คโตมฺหีติ
วตฺวา ปุน น ตว ปาฏลิปุตฺตคมน ปุจฺฉาม อาปตฺตึ
ปุจฺฉามาติ วุตฺเต ตโต ราชเคห คโตมฺหีติ ราชเคห วา
ยาหิ พฺราหฺมณเคห วา อาปตฺตึ อาปนฺโนสีติฯ ตตฺถ(๓) สูกรมส
ลทฺธนฺติอาทีนิ วทนฺโต กถ พหิทฺธา วิกฺขิปติฯ
อปทาเนติ อตฺตโน จริยายฯ (๔) น สมฺปายตีติ อาวุโส
ตฺว กุหึ วสสิ ก นิสฺสาย วสสีติ วา ย ตฺว วเทสิ
# ๑. ม. ฆฏเฏติ ฯ ๒. ม. วา วทติ ฯ ๓. ม. ตตฺถ เม ฯ ๔. ม. จริยาย ฯ
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*เลมที่ ๘ อนุมานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๑๑
มยา เอส อาปตฺตึ อาปนฺโน ทิฏโ(๑) ทิฏโติ ตฺว ตสฺมึ
สมเย กึ กโรสิ อห กึ กโรมิ (๒)กตฺถ วา ตฺว อจฺฉสิ
กตฺถ วา อหนฺติ (๓)อาทินา นเยน จริย ปุฏโ สมฺปาเทตฺวา
กเถตุน สกฺโกติฯ
ตตฺราวุโสติ อาวุโส เตสุ โสฬสสุ ธมฺเมสุฯ อตฺตนาว
อตฺตาน เอว อนุมานิตพฺพนฺติ (๔) เอว อตฺตนาว อตฺตา
อนุเมตพฺโพ ตุเลตพฺโพ ตีเรตพฺโพฯ ปจฺจเวกฺขิตพฺโพ (๕) ฯ
อโหรตฺตานุสิกฺขินาติ ทิวาป รตฺติมฺป สิกฺขนฺเตน รตฺติฺจ
ทิวา จ กุสเลสุ ธมฺเมสุ สิกฺขนฺเตน ปติปาโมชฺชเมว
อุปฺปาเทตพฺพนฺติ อตฺโถฯ
อจฺเฉ วา อุทกปตฺเตติ ปสนฺเน วา อุทกภาชเนฯ
มุขนิมิตฺตนฺติ มุขปฏิพิมฺพฯ รชนฺติ อาคนฺตุกรชฯ องฺคณนฺติ
ตตฺถ ชาตก ติลก วา ปฬก วาฯ สพฺเพปเม ปาปเก
อกุสเล ธมฺเม ปหีเนติ อิมินา สพฺพ ปหาน กเถสิฯ กถ
เอตฺตกา อกุสลา ธมฺมา ปพฺพชิตสฺส นานุจฺฉวิกาติ ปฏิสงฺขาน
อุปฺปาทยโต หิ ปฏิสงฺขานปฺปหาน กถิต โหตีติฯ (๖) สีล ปทฏาน
กตฺวา กสิณปริกมฺม อารภิตฺวา อฏสมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตนฺตสฺส
วิกฺขมฺภนปฺปหาน กถิตฯ สมาปตฺตึ ปทฏาน กตฺวา วิปสฺสน
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. อย กึ กโรติ ฯ ๓. ม. กตฺถ วา อยนฺติ ฯ
# ๔. ม. มู. ๑๒/๒๒๔/๑๙๔ ฯ ม. อนมินิตพฺพนฺติ ฯ ๕. ม. ปจฺจเวกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
# ๖. ม. โหติ ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๑๒
วฑฺเฒนฺตสฺส ตทงฺคปฺปหาน กถิตฯ วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา มคฺค
ภาเวนฺตสฺส สมุจฺเฉทปฺปหาน กถิตฯ ผเล อาคเต ปฏิปสฺสทฺธปิ ฺปหาน นิพฺพาเน อาคเต นิสฺสรณปฺปหานนฺติ เอว อิมสฺมึ
สุตฺเต สพฺพ ปหาน กถิตว โหติฯ
อิท หิ สุตฺต ภิกฺขุปาฏิโมกฺข นามาติ โปราณา
วทนฺติฯ อิติ (๑)ทิวสสฺส ติกฺขตฺตุ ปจฺจเวกฺขิตพฺพฯ ปาโต เอว
วสนฏาน ปวิสิตฺวา นิสินฺเนน อิเม เอตฺตกา กิเลสา
อตฺถิ นุ โข มยฺห นตฺถีติ ปจฺจเวกฺขิตพฺพฯ (๒)สเจ อตฺถีติ
ปสฺสติ เตส ปหานาย วายมิตพฺพฯ โน เจ ปสฺสติ
สุปพฺพชิโตสฺมีติ อตฺตมเนน ภวิตพฺพฯ ภตฺตกิจฺจ กตฺวา
รตฺติฏาเน วา ทิวาฏาเน วา นิสีทติ ฺวาป ปจฺจเวกฺขิตพฺพฯ สาย
วสนฏาเน นิสีทิตฺวาป ปจฺจเวกฺขิตพฺพฯ ติกฺขตฺตุ อสกฺโกนฺเตน
ทฺวิกฺขตฺตุ (๓) ปจฺจเวกฺขิตพฺพฯ เทฺว วาเร อสกฺโกนฺเตน ปน อวสฺส
เอกวาร ปจฺจเวกฺขิตพฺพ อปจฺจเวกฺขิตุ น วฏฏตีติฯ วทนฺติ
เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติฯ
อนุมานสุตฺตวณฺณนา นิฏิตาฯ
ปฺจม ฯ
# ๑. ม. อิท ฯ ๒. ม. ปจฺจเวกฺขิตพฺพา ฯ ๓. ม. เทฺว วาเร ฯ
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*เลมที่ ๘ หนา ๑๑๓
เจโตขีลสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ เจโตขีลสุตฺตฯ ตตฺถ เจโตขีลาติ จิตฺตสฺส
ถทฺธภาวา กจวรภาวา ขาณุกภาวาฯ เจตโส วินิพนฺธาติ
จิตฺต พนฺธิตฺวา มุฏิย กตฺวา วิย คณฺหนฺตีติ เจตโส
วินิพนฺธาฯ วุฑฺฒินฺติ (๑) อาทีสุ สีเลน วุฑฺฒึ มคฺเคน วิรุฬฺหึ
นิพฺพาเนน เวปุลฺลฯ สีลสมาธีหิ วา วุฑฺฒึ วิปสฺสนามคฺเคหิ(๒)
วิรุฬฺหึ ผลนิพฺพาเนหิ เวปุลฺลฯ สตฺถริ กงฺขตีติ สตฺถุ สรีเร
วา คุเณ วา กงฺขติฯ สรีเร กงฺขมาโน ทฺวตฺตึสวรลกฺขณปฏิมณฺฑิต นาม สรีร อตฺถิ นุ โข นตฺถีติ กงฺขติ คุเณ
กงฺขมาโน อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนชานนสมตฺถ สพฺพฺุตาณ
อตฺถิ นุ โข นตฺถีติ กงฺขติฯ วิจิกิจฺฉตีติ วิจินนฺโต กิจฺฉติ
ทุกฺข อาปชฺชติ วินิจฺเฉตุ น สกฺโกติฯ นาธิมุจฺจตีติ เอวเมตนฺติ
อธิโมกฺข น ปฏิลภติฯ น สมฺปสีทตีติ คุเณสุ โอตริตฺวา
นิพฺพิจิกิจฺฉภาเวน ปสีทิตุ อนาวิโล ภวิตุ น สกฺโกติฯ
อาตปฺปายาติ กิเลสสนฺตาปกวิริยกรณตฺถายฯ อนุโยคายาติ
ปุนปฺปุน โยคายฯ สาตจฺจายาติ สาตจฺจกิริยายฯ (๓) ปธานายาติ
ปทหนตฺถาย(๔)ฯ อย ปโม เจโตขีโลติ อย สตฺถริ วิจิกิจฺฉาสงฺขาโต
ปโม จิตฺตสฺส ถทฺธภาโว เอวเมตสฺส ภิกฺขุโน อปฺปหีโน
# ๑. ม. วุทฺธ.ึ .. ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. วิปสฺสนามคฺเคหิ ฯ
# ๓. ม. สตตกิริยาย ฯ ๔. ม. ปทหนตฺถาย ฯ
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*เลมที่ ๘ เจโตขีลสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๑๔
โหติฯ ธมฺเมติ ปริยตฺติธมฺเม จ ปฏิปตฺติธมฺเม จ (๑) ปฏิเวธธมฺเม
จฯ ปริยตฺติธมฺเม กงฺขมาโน เตปฏก พุทฺธวจน จตุราสีติธมฺมกฺขนฺธสหสฺสานีติ วทนฺติ อตฺถิ นุ โข เอต นตฺถีติ
กงฺขติฯ ปฏิเวธธมฺเม กงฺขมาโน วิปสฺสนานิสฺสนฺโท มคฺโค
นาม มคฺคนิสฺสนฺโท ผล นาม สพฺพสงฺขารปฏินิสฺสคฺโค
นิพฺพาน นามาติ วทนฺติ ต อตฺถิ นุ โข นตฺถีติ กงฺขติฯ
สเฆ กงฺขตีติ สุปฏิปนฺโนติอาทีน ปทาน วเสน เอวรูป
ปฏิปท ปฏิปนฺนา จตฺตาโร มคฺคฏา จตฺตาโร ผลฏาติ
อฏนฺน ปุคคฺ ลาน สมูหภูโต สโฆ นาม โส อตฺถิ นุ โข
นตฺถีติ กงฺขติฯ สิกฺขาย กงฺขมาโน อธิสีลสิกฺขา นาม
อธิจิตฺตสิกฺขา นาม อธิปฺาสิกฺขา นามาติ วทนฺติ สา
อตฺถิ นุโข นตฺถีติ กงฺขติฯ อย ปฺจโมติ อย สพฺรหฺมจารีสุ
โกปสงฺขาโต ปฺจโม จิตฺตสฺส ถทฺธภาโว กจวรภาโว
ขาณุกภาโวฯ
วินิพนฺเธสุ กาเมติ วตฺถุกาเมป กิเลสกาเมปฯ กาเยติ
อตฺตโน กาเยฯ รูเปติ พหิทฺธา รูเปฯ ยาวทตฺถนฺติ ยตฺตก
อิจฺฉติ ตตฺตกฯ อุทราวเทหกนฺติ อุทรปูรฯ ตฺหิ อุทร
อวเทหนโต อุทราวเทหกนฺติ วุจฺจติฯ เสยฺยสุขนฺติ มฺจปสุข
อุตุสุข วาฯ ปสฺสสุขนฺติ ยถา สมฺปริวตฺตก สยนฺตสฺส
# ๑. ม. ปฏิปตฺติธมฺเม จาติ น ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ เจโตขีลสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๑๕
ทกฺขิณปสฺสวามปสฺสาน สุข โหติ เอว อุปฺปนฺนสุข โหติ(๑)ฯ
มิทฺธสุขนฺติ นิทฺทาสุขฯ อนุยุตฺโตติ ยุตฺตปฺปยุตฺโต วิหรติฯ
ปณิธายาติ ปตฺถยิตฺวาฯ สีเลนาติ อาทีสุ หิ(๒) สีลนฺติ
จตุปฺปาริสุทฺธสีลฯ วตนฺติ วตสมาทานฯ ตโปติ ตปจรณฯ
พฺรหฺมจริยนฺติ เมถุนวิรติฯ เทโว วา ภวิสฺสามีติ มเหสกฺขเทโว
วา ภวิสฺสามิฯ เทวฺตโร วาติ อปฺเปสกฺขเทเวสุ วา
อฺตโรฯ
อิทฺธิปาเทสุ ฉนฺท นิสฺสาย ปตฺโต ฉนฺทสมาธิ (๓) ฯ
ปธานภูตา สงฺขารา ปธานสงฺขาราฯ สมนฺนาคตนฺติ เตหิ
ธมฺเมหิ อุเปตฯ อิทฺธิยา ปาท(๔) อิทธฺ ิภูต วา ปาทนฺติ อิทฺธ-ิ
ปาทฯ เสเสสุป เอเสว นโย อยเมตฺถ สงฺเขโปฯ วิตฺถาโร
ปน อิทฺธิปาทวิภงฺเค อาคโต เอวฯ วิสุทฺธิมคฺเค ปนสฺส (๕)อตฺโถ
ทีปโตฯ อิติ อิเมหิ จตูหิ อิทฺธิปาเทหิ วิกฺขมฺภนปฺปหาน
กถิตฯ
อุสฺโสฬฺหีเยว ปฺจมีติ เอตฺถ อุสฺโสฬฺหีติ สพฺพตฺถ
กตฺตพฺพ วิริย ทสฺเสติฯ อุสฺโสฬฺหีปณฺณรสงฺคสมนฺนาคโตติ (๖)
ปฺจเจโตขีลปฺปหานานิ ปฺจวินิพนฺธปฺปหานานิ จตฺตาโร
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ม. ปวตฺโต สมาธิ ฯ
# ๔. ม. ปาทนฺติ ฯ ๕. ม. วิสุทฺธิมคฺเคปสฺส ฯ ๖. ม. มู. ๑๒/๒๓๓/๒๑๐ ฯ
# ม. ...ปนฺนรส... ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๑๖
อิทฺธิปาทา อุสฺโสฬฺหีติ เอว อุสฺโสฬฺหิยา สทฺธึ ปณฺณรสหิ(๑)
สมนฺนาคโตฯ ภพฺโพติ อนุรูโป อนุจฺฉวิโม. อภินิพฺภิทายาติ
าเณน กิเลสเภทายฯ สมฺโพธายาติ จตุมคฺคสมฺโพธายฯ
อนุตฺตรสฺสาติ เสฏสฺสฯ โยคกฺเขมสฺสาติ จตูหิ โยเคหิ เขมสฺส
อรหตฺตสฺสฯ อธิคมายาติ ปฏิลาภายฯ เสยฺยถาติ โอปมฺมตฺเถ
นิปาโตฯ ปติ สมฺภาวนตฺเถฯ อุภเยนาป เสยฺยถาป นาม
ภิกฺขเวติ ทสฺเสติฯ กุกฺกุฏยิ า อณฺฑานิ อฏ วา ทส วา
ทฺวาทส วาติ เอตฺถ ปน กิฺจาป กุกฺกุฏิยา วุตฺตปฺปการโต
โอนาธิกานิป (๒) อณฺฑานิ โหนฺติ วจนสิลิฏตาย ปน เอต (๓)
วุตฺตฯ เอว หิ โลเก สิลฏิ วจน โหติฯ ตานสฺสูติ ตานิ
อสฺสุ ภเวยฺยุนฺติ อตฺโถฯ กุกฺกฏุ ิยา สมฺมา อธิสยิตานีติ
ตาย ชเนตฺติยา กุกฺกฏุ ิยา ปกฺเข ปสาเรตฺวา เตส อุปริ
สยนฺติยา สมฺมา อธิสยิตานิฯ สมฺมา ปริเสทิตานีติ กาเลน
กาล อุตุ คาหาเปนฺติยา สุฏุ สมนฺตโต เสทิตานิ
อุสมีกตานิฯ สมฺมา ปริภาวิตานีติ กาเลน กาล สุฏุ
สมนฺตโต ภาวิตานิ กุกฺกุฏคนฺธ คาหาปตานีติ อตฺโถฯ
กิฺจาป ตสฺสา กุกฺกฏุ ิยาติ ตสฺสา กุกฺกุฏยิ า อิม (๔) ติวิธกิริยากรเณน อปฺปมาท กตฺวา กิฺจาป น เอว อิจฺฉา
อุปฺปชฺเชยฺยฯ อถโข ภพฺพาว เตติ อถโข เต กุกกฺ ุฏโปตกา
# ๑. ม. ปนฺนรสหิ องฺเคหิ ฯ ๒. ม. อูนาธิกานิป ฯ ๓. ม. เอว ฯ
# ๔. สี. อิธ ฯ
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*เลมที่ ๘ เจโตขีลสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๑๗
วุตฺตนเยน โสตฺถินา อภินิพฺภิชฺชิตุ ภพฺพาวฯ เต หิ ยสฺมา
ตาย กุกฺกุฏยิ า เอว ตีหากาเรหิ ตานิ อณฺฑานิ ปริปาลิยมานานิ น ปูตีนิ โหนฺตฯิ โยป เนส อลฺลสิเนโห โส
ป ปริยาทาน คจฺฉติ กปาล ตนุก โหติ ปาทนขสิขา จ
มุขตุณฺฑก จ ขร โหติ สย ปริปาก คจฺฉนฺติ (๔) กปาลสฺส
ตนุตฺตา พหิ อาโลโก อนฺโต ปฺายติ ตสฺมา จิร วต
มย สงฺกุฏิตหตฺถปาทา สมฺพาเธ สยิมฺหา อยฺจ พหิ อาโลโก
ทิสฺสติ เอตฺถทานิ โน สุขวิหาโร ภวิสฺสตีติ นิกฺขมิตุกามา
หุตฺวา กปาล ปาเทน ปหรนฺติ คีว ปสาเรนฺติ ตโต ต
กปาล เทฺวธา ภิชฺชติฯ อถ โข (๕) ปกฺเข วิธุนนฺตา ตขณานุรูป
วิรวนฺตา นิกฺขมนฺติเยว นิกฺขมิตฺวาว (๖)คามกฺเขตฺต อุปโสภยมานา
วิจรนฺติฯ
เอวเมว โขติ อิท โอปมฺมสมฺปฏิปาทนตฺถ (๗) เอว เอตฺเถน
สสนฺเทตฺวา เวทิตพฺพ ตสฺสา กุกฺกฏุ ยิ า อณฺเฑสุ ติวิธกิริยากรณ วิย หิ อิมสฺส ภิกฺขุโน อุสฺโสฬฺหีปณฺณรเสหิ องฺเคหิ
สมนฺนาคตภาโวฯ กุกฺกฏุ ยิ า ติวิธกิริยาสมฺปาทเนน อณฺฑาน
อปูติภาโว วิย ปณฺณรสงฺคสมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน ติวิธานุปสฺสนาสมฺปาทเนน วิปสฺสนาาณสฺส อปริหานิฯ ตสฺสา
# ๑. ม. ตานิ ฯ ๒. ม. โสป ฯ ๓. ม. คจฺฉติ ฯ ๔. ม. อถ เต ฯ
# ๕. ม. นิกฺขมิตฺวา จ ฯ ๖. ม. โอปมฺมสมฺปฏิปาทน ต ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๑๘
ติวิธกิริยากรเณน อณฺฑาน อลฺลสิเนหปริยาทาน วิย ตสฺส
ภิกฺขุโน ติวิธานุปสฺสนาสมฺปาทเนน ภวตฺตยานุคตนิกนฺติสิเนหปริยาทานฯ อณฺฑกปาลาน ตนุภาโว วิย ภิกฺขุโน อวิชฺชณฺฑโกสสฺส ตนุภาโวฯ กุกฺกฏุ โปตกาน ปาทนขมุขตุณฺฑกาน (๑)
ถทฺธขรภาโว วิย ภิกฺขุโน วิปสฺสนาาณสฺส ติกฺขขรวิปฺปสนฺนสูรภาโวฯ กุกฺกฏุ โปตกาน ปริณามกาโล วิย ภิกฺขุโน
วิปสฺสนาาณสฺส ปริณามกาโล วฑฺฒิตกาโล คพฺภคฺคหณกาโลฯ
กุกฺกุฏโปตกาน ปาทนขสิขาย วา มุขตุณฺฑเกน วา อณฺฑโกส
ปทาเลตฺวา ปกฺเข ปปฺโปเตฺวา (๒) โสตฺถินา อภินิพฺภิทากาโล (๓)
วิย ตสฺส วิปสฺสนาาณ คพฺภ คณฺหาเปตฺวา วิจรนฺตสฺส
ตชฺชาติก อุตุสปฺปาย วา โภชนสปฺปาย วา ปุคฺคลสปฺปาย
วา ธมฺมสฺสวนสปฺปาย วา ลภิตฺวา เอกาสเน นิสินฺนสฺเสว
วิปสฺสน วฑฺเฒนฺตสฺส อนุปุพฺพาธิคเตน อรหตฺตมคฺเคน
อวิชฺชณฺฑโกส ปทาเลตฺวา อภิฺาปกฺเข ปปฺโปเตฺวา โสตฺถินา
อรหตฺตปฺปตฺตกาโล เวทิตพฺโพฯ ยถา ปน กุกฺกฏุ โปตกาน
ปริณตภาว ตฺวา มาตาป อณฺฑโกส ภินฺทติ เอว
ตถารูปสฺส ภิกฺขุโน าณปริปาก ตฺวา สตฺถาป
อุจฺฉินฺท(๔) สิเนหมตฺตโน
กุมุท สารทิกว ปาณินา
# ๑. ม. ปาทนขมุขตุณฺฑกาน ฯ ๒. ม. ปปฺโผเฏตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. อภินกิ ฺขมนกาโล ฯ ๔. ม. อุจฺฉินฺท ฯ
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*เลมที่ ๘ เจโตขีลสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๑๙
สนฺติมคฺคเมว พฺรูหย (๑)
นิพฺพาน สุคเตน เทสิตนฺติ(๒)
อาทินา (๓) โอภาส ผริตฺวา คาถาย อวิชฺชณฺฑโกส ปหรติ
โส คาถาปริโยสาเน อวิชชฺ ณฺฑโกส ภินฺทิตฺวา อรหตฺต
ปาปุณาติฯ ตโต ปฏาย ยถา เต กุกกฺ ุฏโปตกา คามกฺเขตฺต
อุปโสภยมานา ตตฺถ(๔) จรนฺติ เอว อยมฺป มหาขีณาสโว
นิพฺพานารมฺมณ ผลสมาปตฺตึ อปฺเปตฺวา สงฺฆาราม อุปโสภยมาโน วิจรติฯ
อิติ อิมสฺมึ สุตฺเต จตฺตาริ ปหานานิ กถิตานิฯ กถ
เจโตขีลานฺหิ เจโตวินิพนฺธาน ปหาเนน ปฏิสงฺขานปฺปหาน(๕)
กถิต อิทฺธิปาเทหิ วิกฺขมฺภนปฺปหาน กถิต มคฺเค อาคเต
สมุจฺเฉทปฺปหาน กถิต ผเล อาคเต ปฏิปสฺสทฺธปิ ฺปหาน
กถิตฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติฯ
เจโตขีลสุตฺตวณฺณนา นิฏิตาฯ
ฉฏ ฯ
# ๑. ม. พฺรูหย ฯ ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๓๐/๕๓ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร นเยนาติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. ตตฺถ ตตฺถ ฯ
# ๕. ม. ปฏิสงฺขานปฺปหาน ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 120

*เลมที่ ๘ หนา ๑๒๐
วนปตฺถปริยายสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ วนปตฺถปริยายสุตฺต(๑) ฯ วนปตฺถปริยายนฺติ
วนปตฺถการณ นปตฺถเทสน วาฯ
วนปตฺถ อุปนิสฺสาย วิหรตีติ มนุสฺสูปจาราติกฺกนฺต วนสณฺฑเสนาสน นิสฺสาย สมณธมฺม กโรนฺโต วิหรติฯ อนุปฏิตาติอาทีสุ ปุพฺเพ อนุปฏิตา สติ ต อุปนิสฺสาย วิหรโตป น
อุปฏาติ ปุพฺเพ อสมาหิต จิตฺต น สมาธิยติ ปุพฺเพ
อปริกฺขีณา อาสวา น ปริกฺขย คจฺฉนฺติ ปุพฺเพ อนนุปฺปตฺต
อนุตฺตร โยคกฺเขมสงฺขาต อรหตฺตฺจ น ปาปุณาตีติ อตฺโถฯ
ชีวิตปริกฺขาราติ ชีวิตสมฺภาราฯ สมุทาเนตพฺพาติ สมาหริตพฺพาฯ กสิเรน สมุทาคจฺฉนฺตีติ ทุกฺเขน อุปฺปชฺชนฺติฯ
รตฺติภาค วา ทิวสภาค วาติ รตฺติโกฏาเส วา ทิวสโกฏาเส
วาฯ เอตฺถ จ รตฺติภาเค ปฏิสฺจิกฺขมาเนน ตฺวา รตฺตึเยว
ปกฺกมิตพฺพ รตฺตึ จณฺฑวาฬาทีน ปริปนฺเถ (๒) สติ อรุณุคฺคมน
อาคเมตพฺพฯ ทิวสภาเค ตฺวา ทิวาว ปกฺกมิตพฺพ ทิวา
ปริปนฺเถ สติ สุริยตฺถงฺคมน อาคเมตพฺพฯ
สงฺขาปติ เอว สมณธมฺมสฺส อนิปฺผชฺชนภาว ชานิตฺวาฯ
อนนฺตรวาเร ปน สงฺขาปติ เอว สมณธมฺมสฺส นิปผฺ ชฺชนภาว ชานิตฺวาฯ
# ๑. ม. มู. ๑๒/๒๓๔/๒๑๒ ฯ ๒. ม. ปริพนฺเธ ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๘ วนปตฺถปริยายสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๒๑
ยาวชีวนฺติ ยาว ชีวิต วตฺตติ (๑) ตาว วตฺถพฺพเมว (๒) ฯ
โส ปุคคฺ โลติ ปทสฺส นานุพนฺธิตพฺโพติ อิมินา สมฺพนฺโธฯ
อนาปุจฺฉาติ อิธ ปน ต ปุคฺคล อนาปุจฺฉา ปกฺกมิตพฺพนฺติ
อตฺโถฯ
สงฺขาปติ เอว สมณธมฺมสฺส อนิปฺผชฺชนภาว ตฺวา
โส ปุคฺคโล นานุพนฺธิตพฺโพ ต อาปุจฺฉา ปกฺกมิตพฺพฯ
อป สมุชฺชมาเนนปติ (๓) อป นิกฺกฑฺฒิยมาเนนปฯ เอวรูโป
หิ ปุคฺคโล สเจป ทารุกลาปสต (๔) อุทกฆฏสต วา วาลิกมฺพนสต
วา ทณฺฑ อาหราเปติ มา อิธ วสีติ นิกฺกฑฺฒาเปติ วา
ต (๕) ขมาเปตฺวา ยาวชีว วตฺถพฺพเมวาติฯ
วนปตฺถปริยายสุตฺตวณฺณนา นิฏิตาฯ
สตฺตม ฯ
# ๑. ม. ปวตฺตติ ฯ ๒. ม. วตฺถพฺพเมว ฯ ๓. ม. ปนุชฺชมาเนนาปติ ฯ
# ๔. ม.ทารุกลาปสต วา ฯ ๕. ม. ต ต ฯ
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*เลมที่ ๘ หนา ๑๒๒
มธุปณฺฑิกสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ มธุปณฺฑิกสุตฺตฯ ตตฺถ มหาวนนฺติฯ
หิมวนฺเตน สทฺธึ เอกาพทฺธ อโรปต (๑) ชาติวน น ยถา
เวสาลิย โรปตาโรปตมิสฺสกฯ ทิวาวิหารายาติ ทิวา ปฏิสลฺลานตฺถายฯ เวลุวลฏิกายาติ (๒) ตรุณเวลุวรุกฺขสฺสฯ ทณฺฑปาณีติ
น ชราทุพฺพลตาย ทณฺฑหตฺโถฯ อย หิ ตรุโณว (๓) ปมวเย
ิโต ทณฺฑจิตฺตตาย ปน สุวณฺณทณฺฑ คเหตฺวา วิจรติ
ตสฺมา ทณฺฑปาณีติ วุตฺโตฯ ชงฺฆาวิหารนฺติ ชงฺฆากิลมถวิโนทนตฺถ ชงฺฆาจารฯ อนุจงฺกมมาโน อนุวิจรมาโนติ (๔) อารามทสฺสนวนทสฺสนปพฺพตทสฺสนาทีน อตฺถาย อิโต จิโต จ จรมาโน
ฯ อภินิกฺขมนฺโต (๕) กิเรส นิกฺขมิตฺวา เอว วิจรติฯ
ทณฺฑโมลุพฺภาติ ทณฺฑ โอลุมฺพิตฺวา โคปาลกทารโก วิย ทณฺฑ
ปุรโต เปตฺวา ทณฺฑมตฺถเก เทฺว หตฺเถ ปติฏาเปตฺวา
ปฏิปาณึ หนุเกน อุปฺปเฬตฺวา เอกมนฺต อฏาสิฯ
กึวาทีติ กึทิฏิโม. กิมกฺขายีติ กึ กเถติฯ อย ราชา
ภควนฺต อวนฺทิตฺวา(๖) ปฏิสนฺถารมตฺตกเมว กตฺวา ปฺห ปุจฺฉติ
ต ปน(๗) อาตุกามตาย อจิตฺตีกาเรน ปุจฺฉติฯ กสฺมา
เทวทตฺตสฺส ปกฺขิโก กิเรส เทวทตฺโต อตฺตโน สนฺติก
# ๑. ม. อโรปม ฯ ๒. ม. เพลุว... ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. ตรุโณ ฯ
# ๔. ม. อนุจงฺกมมาโน อนุวิจรมาโนติ ฯ ๕. ม. อธิจฺจนิกฺขมโน ฯ
# ๖. ม. อวนฺทิตฺวาว ฯ ๗. ม. ตมฺป น ฯ
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*เลมที่ ๘ มธุปณ
 ฺฑิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๒๓
อาคจฺฉมาเน ตถาคเต ภินฺทติฯ โส กิร เอว วเทติ สมโณ โคตโม
อมฺหาก กุเลน สทฺธึ เวรี น โน กุลสฺส วุฑฺฒึ
อิจฺฉติ ภคินีป เม จกฺกวตฺติปริโภคา ต ปหาย นสฺสเตสาติ
นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิ ภาคิเนยฺโยป เม จกฺกวตฺติพีชนฺติ ตฺวา
อมฺหาก กุลสฺส วุฑฺฒิยา (๑)อตุสฺสนฺโต นสฺสเตตนฺติ ตป
ทหรกาเลเยว ปพฺพาเชสิฯ อห ปเนเตน (๒) วินา วตฺติตุ อสกฺโกนฺโต
อนุปพฺพชิโต เอว ปพฺพชิตป ม ปพฺพชิตทิวสโต ปฏาย น
อุชุเกหิ อกฺขหี ิ โอโลเกติ ปริสมชฺเฌ ภาสนฺโตป จ(๓) มหาผรสุนา
ปหรนฺโต วิย อปายิโก เทวทตฺโตติอาทีนิ ภาสตีติฯ เอว
อยป ราชา เทวทตฺเตน ภินฺโน ตสฺมา เอวมากาสิฯ
อถ ภควา ยถา อย ราชา มยา ปเฺห ปุจฺฉิเต
น กเถตีติ วตฺตุ น ลภติ ยถา จ ภาสิตสฺส อตฺถ
น ชานาติ เอวมสฺส กเถสฺสามีติ ตสฺสานุจฺฉวิก กเถนฺโต
ยถาวาที โขติอาทิมาหฯ
ตตฺถ น เกนจิ โลเก วิคฺคยฺห ติฏตีติ โลเก เกนจิ
สทฺธึ วิคฺคาหิกกถ น กโรติ น วิวทติฯ ตถาคโต หิ
โลเกน สทฺธึ น วิวทติ โลโก ปน ตถาคเตน สทฺธึ
อนิจฺจนฺติ วุตฺเต นิจฺจนฺติ วทมาโน ทุกฺข อนตฺตา อสุภนฺติ
วุตฺเต สุภนฺติ วทมาโน วิวทตีติฯ (๔) เตเนวาห นาห ภิกฺขเว
# ๑. ม. วฑฺฒยิ า ฯ ๒. ม. ปน เตน ฯ ๓. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๔. ม. วิทติ ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๒๔
โลเกน วิวทามิ โลโกว จ(๑) โข ภิกฺขเว มยา วิวทติ ตถา น
ภิกฺขเว ธมฺมวาที เกนจิ โลกสฺมึ วิวทติ(๒) อธมฺมวาทีว จ(๓) โข ภิกฺขเว
วิวทตีติ(๔) ฯ ยถาติ เยน การเณนฯ กาเมหีติ วตฺถุกาเมหิป
กิเลสกาเมหิปฯ ต พฺราหฺมณนฺติ ต ขีณาสวพฺราหฺมณฯ
อกถกถินฺติ นิพฺพิจิกิจฺฉฯ ฉินฺนกุกฺกุจจฺ นฺติ วิปฺปฏิสารกุกฺกุจฺจสฺส
เจว หตฺถปาทกุกฺกุจฺจสฺส จ ฉินฺนตฺตา ฉินฺนกุกฺกุจจฺ ฯ ภวาภเวติ
ปุนปฺปุน ภเว (๕) หีนปฺปณีเต วา ภเว ปณีโต หิ ภโว
วุฑฺฒิปฺปตฺโต อภโวติ วุจฺจติฯ สฺาติ กิเลสสฺาฯ
กิเลสาเยว (๖) วา อิธ สฺานาเมน วุตฺตา ตสฺมา เยน การเณน
กาเมหิ วิสยุตฺต วิหรนฺต ต โลเกหิ (๗)นิพฺพานวาทึ (๘) พฺราหฺมณ(๙)
กิเลสสฺา นานุเสนฺติ ตฺจ การณ อห วทามีติ
อยเมตฺถ อตฺโถฯ อิติ ภควา อตฺตโน ขีณาสวภาว ทีเปติฯ
นิลฺลาเฬตฺวาติ นีหริตฺวา กีฬาเปตฺวาฯ ติวิสาขนฺติ ติสาขฯ
นลาฏิกนฺติ วลิภงฺค (๑๐)นลาเฏ ติสโฺ ส ราชิโย ทสฺเสนฺโต วลิภงฺค
วุฏาเปตฺวาติ อตฺโถฯ ทณฺฑโมลุพฺภาติ ทณฺฑ ปเฬตฺวาฯ (๑๑)
ทณฺฑมาลุพฺภาติป ปาโ คเหตฺวา ปกฺกามีติ อตฺโถฯ
อฺตโรติ นาเมน อปากโฏ เอโก ภิกฺขุ ฯ โส กิร
# ๑. ม. โลโกว ฯ ๒. ม. เกนจิ โลกสฺมึ วิวทติ ฯ ๓. ม. ว ฯ
# ๔. ส. ข. ๑๗/๒๓๙/๑๖๙ ฯ ๕. ม. ปุนปฺปุนพฺภเว ฯ
# ๖. ม. กิเลสาเยว วา ฯ ๗. ม. โลเก ฯ ๘. สี. นิพฺพิวาท ฯ
# ๙. ม. ขีณาสวพฺราหฺมณ ฯ ๑๐. ม. วลิภงฺเค ฯ ๑๑. ม. อุปฺปเฬตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๘ มธุปณ
 ฺฑิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๒๕
อนุสนฺธิกุสโล ภควตา ยถา ทณฺฑปาณี น ชานาติ ตถา
มยา กถิตนฺติ วุตฺเต กินตฺ ิ นุโข ภควตา อวิฺเยฺโย (๑)
กตฺวา ปโฺห กถิโตติ อนุสนฺธึ คเหตฺวา ทสพล ยาจิตฺวา
อิม ปฺห ภิกขฺ สงฺฆสฺส ปากฏ กริสสฺ ามีติ อุฏายาสนา
เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา ทสนขสมุชฺชล อฺชลึ ปคฺคยฺห
กึวาที ปน ภนฺเต ภควาติอาทิมาหฯ
ยโตนิทานนฺติ ภาวนปปสก เอต เยน การเณน ยสฺมึ
การเณ สตีติ อตฺโถฯ ปปฺจสฺาสงฺขาติ เอตฺถ สงฺขาติ
โกฏาโส ฯ (๒) ปปฺจสฺาติ ตณฺหามานทิฏิปปฺจสมฺปยุตฺตา
สฺา สฺานาเมน วา ปปฺจาเยว วุตฺตาฯ ตสฺมา
ปปฺจโกฏาสาติ อยเมตฺถ อตฺโถฯ สมุทาจรนฺตีติ ปวตฺตนฺติฯ
เอตฺถ เจ นตฺถิ อภินนฺทิตพฺพนฺติ ยสฺมึ ทฺวาทสายตนสงฺขาเต
การเณ สติ ปปฺจสฺาสงฺขา สมุทาจรนฺติ เอตฺถ เอกายตนป เจ อภินนฺทิตพฺพ อภิวทิตพฺพ อชฺโฌสิตพฺพ นตฺถีติ
อตฺโถฯ ตตฺถ อภินนฺทิตพฺพนฺติ (๓) อห มมนฺติ อภินนฺทิตพฺพฯ
อภิวทิตพฺพนฺติ อห มมนฺติ วตฺตพฺพฯ อชฺโฌสิตพฺพนฺติ
อชฺโฌสิตฺวา คิลิตฺวา ปรินิฏาเปตฺวา คเหตพฺพยุตฺตฯ เอเตเนตฺถ
ตณฺหาทีนเยว อปฺปวตฺตึ กเถติฯ เอเสวนฺโตติ อย อภินนฺทนาทีน
นตฺถิภาโวว ราคานุสยาทีน อนฺโตฯ เอเสว นโย สพฺพตฺถฯ
# ๑. ม. อวิฺเยฺย ฯ ๒. ม. โกฏาสา ฯ ๓. ม. อภินินฺทิตพฺพนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๒๖
ทณฺฑาทานาทีสุ ปน ยาย เจตนาย ทณฺฑ อาทิยติ
สา ทณฺฑาทานฯ ยาย สตฺถ อาทิยติ ปรามสติ สา สตฺถาทานฯ (๑)
มตฺถกปฺปตฺต กลหฯ นานาคาหปฺปตฺต (๒) วิคฺคหฯ นานาวาทปฺปตฺต (๓)
วิวาทฯ ตุว ตุวนฺติ เอว ปวตฺต ตุว ตุว วาจปฯ (๔) เปสฺุกรณ (๕)เปสฺุฯ อยถาสภาว มุสาวาท กโรติ สา มุสาวาโทติ
เวทิตพฺพาฯ เอตฺเถเตติ เอตฺถ ทฺวาทสสุ อายตเนสุ เอเต (๖)
กิเลสาฯ กิเลสา หิ อุปฺปชฺชมานาป ทฺวาทส อายตนานิ นิสฺสาย
อุปฺปชฺชนฺติ นิรุชฺฌมานาป ทฺวาทสสุ อายตเนสุเยว นิรชุ ฺฌนฺติ
เอว ยตฺถุปฺปนฺนา ตตฺเถว นิรุทฺธา โหนฺติฯ สฺวายมตฺโถ
สมุทยสจฺจปเฺหน ทีเปตพฺโพ
สา โข ปเนสา ตณฺหา กตฺถ อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ
กตฺถ นิวิสมานา นิวิสตีติ (๗)หิ (๘)วตฺวา ย โลเก ปยรูป
สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ เอตฺถ
นิวิสมานา นิวิสติฯ กิฺจ(๙) โลเก ปยรูป สาตรูปฯ จกฺขุ โลเก
ปยรูป สาตรูปนฺติอาทินา (๑๐)นเยน ทฺวาทสสุเยว อายตเนสุ(๑๑)ตสฺสา
อุปฺปตฺติ จ นิโรโธ จ วุตฺโตฯ ยเถว(๑๒) จ ตณฺหา ทฺวาทสสุ
# ๑. ม. ปรามสติ สา สตฺถาทาน ฯ ๒. ม. นานาคาหมตฺต ฯ
# ๓. ม. นานาวาทมตฺต ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. ม. ปยสฺุกรณ ฯ
# ๖. ม. เอเต กิเลสา ฯ ๗. อภิ. วิ. ๓๕/๑๕๙/๑๓๑ ฯ ๘. ม. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๙. ม. กิฺจ ฯ ๑๐. อภิ. วิ. ๓๕/๑๕๙/๑๓๑ ฯ ๑. ม. อายตเนสุเยว ฯ
# ๑๒. ม. ยเถว จ ฯ
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*เลมที่ ๘ มธุปณ
 ฺฑิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๒๗
อายตเนสุ อุปฺปชฺชิตฺวา นิพฺพาน อาคมฺม นิรุทฺธาป อายตเนสุ
ปุน สมุทาจารสฺส อภาวโต อายตเนสุเยว นิรุทฺธาติ วุตฺตา
เอวมิเมป ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อายตเนสุ นิรุชฌ
ฺ นฺตีติ
เวทิตพฺพาฯ อถวา ยฺวาย อภินนฺทนาทีน อภาโว จ
ราคานุสยาทีน อนฺโตติ วุตฺโตฯ เอตฺเถเต ราคานุสยาทีน
อนฺโตติ ลทฺธโวหาเร นิพฺพาเน ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติฯ ยฺหิ ยตฺถ นตฺถิ ต ตตฺถ นิรุทฺธ
นาม โหติ สฺวายมตฺโถ นิโรธปเฺหน (๑) ทีเปตพฺโพฯ วุตฺต
เหต ทุติยชฺฌาน สมาปนฺนสฺส ปนสฺส (๒)วิตกฺกวิจารา
วจีสงฺขารา ปฏิปสฺสทฺธา โหนฺตีติอาทิฯ (๓)
สตฺถุ เจว สวณฺณิโตติ สตฺถาราว ปสฏโฯ (๔) วิฺูนนฺติ
อิทป การณตฺเถ สามิวจน ปณฺฑิเตหิ สพฺรหฺมจารีหิ จ
สมฺภาวิโตติ อตฺโถฯ ปโหตีติ สกฺโกติฯ
อติกฺกมฺเมว มูล อติกฺกมฺม ขนฺธนฺติ สาโร นาม ขนฺเธ
วา มูล วา(๕) ภเวยฺย ตป อติกฺกมิตวฺ าติ อตฺโถฯ เอว
สมฺปทนฺติ เอว สมฺปตฺติก อีทิสนฺติ อตฺโถฯ อติสิตฺวาติ
อติกฺกมิตฺวาฯ ชาน ชานาตีติ ชานิตพฺพเมว ชานาติฯ ปสฺส
ปสฺสตีติ ปสฺสิตพฺพเมว ปสฺสติฯ ยถา วา เอกจฺโจ วิปรีต
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๒๑๒/๑๔๕ ฯ ๒. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๒๒/๑๔๕ ฯ ๔. ม. สตฺถารา จ ปสสิโต ฯ
# ๕. ม. มูเล วา ขนฺเธ วา ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๒๘
คณฺหนฺโต ชานนฺโตป น ชานาติ ปสฺสนฺโตป น ปสฺสติ
น เอว (๑) ภควาฯ ภควา ปน ชานนฺโต ชานาติ(๒) ปสฺสนฺโต ปสฺสติเยวฯ
สฺวาย ทสฺสนปริณายกฏเน จกฺขุภูโตฯ วิทิตกรณฏเน าณภูโต
อวิปรีตสภาวฏเน ปริยตฺติธมฺมปฺปวตฺตนโต วา หทเยน จินฺเตตฺวา
วาจาย นิจฺฉาริตธมฺมมโยติ ธมฺมภูโตฯ เสฏฏเน พฺรหฺมภูโตฯ
อถวา จกฺขุ วิย ภูโตติ จกฺขุภูโต (๓) เอวเมเตสุ ปเทสุป อตฺโถ (๔)
สฺวาย ธมฺมสฺส วตฺตนโต วตฺตาฯ ปวตฺตนโต (๕) ปวตฺตาฯ อตฺถ
นีหริตฺวา นีหริตฺวา (๖) ทสฺสนสมตฺถตาย อตฺถสฺส นินฺเนตา
อมตาธิคมาย ปฏิปตฺตึ ททาตีติ อมตสฺส ทาตาฯ อครุกริตฺวาติ (๗)
ปุนปฺปุน อายาจาเปนฺโตป (๘) หิ ครุ กโรติ นาม อตฺตโน
สาวกปารมีาเณ ตฺวา สิเนรุปาทโต วาลุก อุทธฺ รมาโน
วิย ทุวิฺเยฺย (๙) กตฺวา กเถนฺโตป ครุ กโรติเยว นามฯ เอว
อกตฺวา อเมฺห ปุนปฺปุน อายาจาเปตฺวา สุวิฺเยฺยป โน
กตฺวา กเถหีติ วุตฺต โหติฯ
ย โข โน อาวุโสติ เอตฺถ กิฺจาป ย โข โวติ
วตฺตพฺพ สิยา เต ปน ภิกฺขู อตฺตนา สทฺธึ สงฺคณฺหนฺโต
# ๑. ม. เอว ภควา ฯ ๒. ม. ชานาติเยว ฯ ๓. ม. ภูโต จกฺขุภูโตติ ฯ
# ๔. ม. ปเทสุ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ ๕. ม. ปวตฺตาปนโต ฯ
# ๖. ม. เอกเมว นีหริตฺวาติ ปท ทิสฺสติ ฯ 3
# ๗. ม. มู. ๑๒/๒๔๗/๒๒๕ ปสฺสิตพฺพ ฯ สี. อครุกตฺวา ฯ ม. อครุ กตฺวา ฯ
# ๘. สี. ยาจาเปนฺโตป ฯ ๙. ม. ทุพฺพิฺเยฺย ฯ
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*เลมที่ ๘ มธุปณ
 ฺฑิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๒๙
ย โข โนติ อาหฯ ยสฺมา วา อุทฺเทโสว จ(๑) เตส อุทฺทิฏโ 
ภควา ปน เถรสฺสาป เตส(๒)เตสป ภควาวฯ ตสฺมา ภควาติ
ปท สนฺธายป เอวมาห ย โข อมฺหาก ภควา ตุมหฺ าก
สงฺขิตฺเตน อุทฺเทส อุทฺทิสิตฺวาติ อตฺโถฯ
จกฺขฺุจาวุโสติอาทีสุ อยมตฺโถ อาวุโส นิสฺสยภาเวน
ปน (๓) จกฺขุปสาทฺจ(๔) อารมฺมณภาเวน จตุสมุฏานิกรูเป จ ปฏิจฺจ
จกฺขุวิฺาณ นาม อุปฺปชฺชติฯ ติณฺณ สงฺคติ ผสฺโสติ เตส
ติณฺณ สงฺคติยา ผสฺโส นาม อุปฺปชฺชติฯ ต ผสฺส ปฏิจฺจ
สหชาตาทิวเสน ผสฺสปจฺจยา เวทนา อุปฺปชฺชติฯ ตาย เวทนาย
จ (๕) ย อารมฺมณ เวเทติ ตเทว สฺา สฺชานาติ ย
สฺา สฺชานาติ ตเทว อารมฺมณ วิตกฺโก วิตกฺเกติ
ย วิตกฺโก วิตกฺเกติ ตเทวารมฺมณ ปปฺโจ ปปฺเจติฯ
ตโตนิทานนฺติ เอเตหิ จกฺขุรูปาทีหิ การเณหิฯ ปุรสิ  ปปฺจสฺาสงฺขา สมุทาจรนฺตีติ ต อปริฺาตการณ ปุริส
ปปฺจโกฏาสา อภิภวนฺติ ตสฺส ปวตฺตนฺตีติ อตฺโถฯ
ตตฺถ ผสฺสเวทนาสฺา จกฺขุวิฺาเณน สหชาตา โหนฺติ
วิตกฺโก จกฺขวุ ิฺาณานนฺตราทีสุ สวิตกฺกจิตฺเตสุ ทฏพฺโพฯ
ปปฺจสงฺขา ชวเนน สหชาตา โหนฺติฯ ยทิ เอว กสฺมา
# ๑. ม. ว ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. จกฺขปุ สาทฺจ ฯ ๔. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๓๐
อตีตานาคตคฺคหณ กตนฺติฯ ตถา อุปปฺ ชฺชนโตฯ ยเถว หิ
เอตรหิ จกฺขุทฺวาริโก ปปฺโจ จกฺขฺุจ รูเป จ ผสฺสเวทนา
สฺาวิตกฺเก จ ปฏิจฺจ อุปฺปนฺโน เอวเมว (๑) อตีตานาคเตสุป
จกฺขุวิฺเยฺเยสุ รูเปสุ ตสฺสุปฺปตฺตึ ทสฺเสนฺโต เอวมาหฯ
โสตฺจาวุโสติอาทีสุป เอเสว นโยฯ ฉฏทฺวาเร ปน
มนนฺติ ภวงฺคจิตฺตฯ ธมฺเมติ เตภูมิกธมฺมารมฺมณฯ (๒) มโนวิฺาณนฺติ อาวชฺชน วา ชวน วาฯ อาวชฺชเน คหิเต
ผสฺสเวทนาสฺาวิตกฺกา อาวชฺชนสหชาตา โหนฺติฯ ปปฺโจ
ชวนสหชาโตฯ ชวเน คหิเต สหาวชฺชนก ภวงฺค มโน นาม
โหติ ตโต ผสฺสาทโย สพฺเพป ชวเนน สหชาตาว จ(๓)
มโนทฺวาเร ปน ยสฺมา อตีตาทิเภท สพฺพป อารมฺมณ โหติ
ตสฺมา อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเนสูติ อิท ยุตฺตเมวฯ
อิทานิ วฏฏ ทสฺเสนฺโต โส วตาวุโสติ เทสน อารภิฯ
ผสฺสปฺตฺตึ ปฺเปสฺสตีติ ผสฺโส นาม เอโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชตีติ เอว ผสฺสปฺตฺตึ ปฺเปสฺสติ ทสฺเสสฺสตีติ
อตฺโถฯ เอส นโย สพฺพตฺถฯ เอว อิมสฺมึ สติ อิท โหตีติ
ทฺวาทสายตนวเสน สกล วฏฏ ทสฺเสตฺวา อิทานิ ทฺวาทสายตนปฏิปกฺเขปวเสน วิวฏฏ ทสฺเสนฺโต โส วตาวุโส จกฺขุสฺมึ
อสตีติ เทสน อารภิฯ ตตฺถ วุตฺตนเยเนว อตฺโถ เวทิตพฺโพฯ
# ๑. ม. เอวเมย ฯ ๒. ม. เตภูมก... ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. ว ฯ
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*เลมที่ ๘ มธุปณ
 ฺฑิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๓๑
เอว ปฺห วิสฺสชฺเชตฺวา อิทานิ สาวเกน ปโฺห กถิโตติ
มา กงฺขา อหุวตฺถ (๑) อย ภควา สพฺพฺุตฺาณตุล คเหตฺวา
นิสินฺโน อิจฉฺ มานา ตเมว อุปสงฺกมิตฺวา นิกฺกงฺขา โหถาติ
อุยฺโยเชนฺโต อากงฺขมานา จ ปนาติ อาทิมาหฯ
อิเมหิ อากาเรหีติ อิเมหิ การเณหิ ปปฺจุปฺปตฺติยา
ปาฏิเยกฺกการเณหิ เจว วฏฏวิวฏฏการเณหิ จฯ อิเมหิ ปเทหีติ
อิเมหิ อกฺขรสมฺปณฺฑเนหิฯ พฺยฺชเนหีติ ปาฏิเยกฺกอกฺขเรหิฯ
ปณฺฑิโตติ ปณฺฑิจฺเจน สมนฺนาคโตฯ จตูหิ วา การเณหิ
ปณฺฑิโต ธาตุกุสโล อายตนกุสโล ปจฺจยาการกุสโล การณาการณกุสโลติฯ มหาปฺโติ มหนฺเต อตฺเถ มหนฺเต ธมฺเม
มหนฺตา นิรุตฺติโย มหนฺตานิ ปฏิภาณานิ ปริคฺคณฺหนสมตฺถาย (๒)
มหาปฺาย สมนฺนาคโตฯ ยถา ต มหากจฺจาเนนาติ ยถา
มหากจฺจาเนน (๓) พฺยากต ต สนฺธาย ตนฺติ วุตฺตฯ ยถา
มหากจฺจาเนน ต(๔) พฺยากต อหป ต เอวเมว (๔)พฺยากเรยฺยนฺติ
อตฺโถฯ
มธุปณฑ
ฺ ิกนฺติ มหนฺต คุฬปูว พทฺธสตฺตุคุฬก วาฯ
อเสจนกนฺติ อเสจิตพฺพกฯ สปฺปผาณิตมธุสกฺกราทีสุ อิทนฺนาเมตฺถ
มนฺท อิท พหุกนฺติ น วตฺตพฺพ สมโยชิตรส ฯ เจตโสติ
# ๑. ม. มา นิกฺกงฺขา อหุวตฺถ ฯ ๒. ม. ปริคฺคหณ... ฯ
# ๓. ม. มหากจฺจาเนน ฯ ๔. ม. พฺยากต อหมฺป ต เอวเมว ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๓๒
จินฺตกชาติโม. ทพฺพชาติโกติ ปณฺฑิตสภาโวฯ โก นาโม
อยนฺติ อิท เถโร อติครุโก (๒) อย ธมฺมปริยาโย ทสพลสฺส
สพฺพฺุตฺาเณเนวสฺส นาม คณฺหาเปสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
อาหฯ ตสฺมาติ ยสฺมา มธุปณฺฑิโก วิย มธุโร ตสฺมา
มธุปณฺฑิกปริยาโยเตฺวว น ธาเรหีติ วทติฯ เสส สพฺพตฺถ
อุตฺตานตฺถเมวาติฯ
มธุปณฺฑิกสุตฺตวณฺณนา นิฏิตาฯ
อฏม ฯ
เทฺวธาวิตกฺกสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ เทฺวธาวิตกฺกสุตฺตฯ ตตฺถ ทฺวิธา กตฺวา
ทฺวิธา กตฺวาติ เทฺว เทฺว ภาเค กตฺวาฯ กามวิตกฺโกติ
กามปฏิสยุตฺโต วิตกฺโม. พฺยาปาทวิตกฺโกติ พฺยาปาทปฏิสยุตฺโต
วิตกฺโม ฯ วิหึสาวิตกฺโกติ วิหึสาปฏิสยุตฺโต วิตกฺโม ฯ เอก
ภาคนฺติ อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา โอฬาริโก วา สุขุโม
วา สพฺโพปาย วิตกฺโก อกุสลปกฺขิโกเยวาติ ตโยป กามพฺยาปาทวิหึสาวิตกฺเก เอก โกฏาสมกาสึฯ กาเมหิ นิสฺสโฏ
เนกฺขมฺมปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก เนกฺขมฺมวิตกฺโก นาม โส ยาว
ปมชฺฌานา วฏฏติฯ อพฺยาปาทปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก อพฺยาปาท# ๑. ม. อติภทฺทโก ฯ ๒. ม. วิตกฺโก ฯ
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*เลมที่ ๘ เทฺวธาวิตกฺกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๓๓
วิตกฺโก โส เมตฺตาปุพฺพภาคโต ปฏาย ยาว ปมชฺฌานา
วฏฏติฯ อวิหึสาปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก อวิหึสาวิตกฺโก โส
กรุณาปุพฺพภาคโต ปฏาย ยาว ปมชฺฌานา วฏฏติฯ
ทุติย ภาคนฺติ สพฺโพปาย กุสลปกฺขโิ กเยวาติ ทุติยโกฏาสมกาสินฺติฯ (๑)อิมินา โพธิสตฺตสฺส วิตกฺกนิคฺคณฺหนกาโล (๒)กถิโตฯ
โพธิสตฺตสฺส หิ ฉพฺพสฺสานิ ปธาน ปทหนฺตสฺส
เนกฺขมฺมวิตกฺกาทโย ปฺุชปฺุชา มหานที (๓) โอฆา วิย ปวตฺตึสุ
สติสมฺโมเสน ปน สหสา กามวิตกฺกาทโย อุปฺปชฺชิตฺวา กุสลวาร ปจฺฉินฺทิตฺวา สย อกุสลชวนวารา หุตฺวา ติฏนฺติฯ
ตโต โพธิสตฺโต จินฺเตสิ มยฺห จ(๔) กามวิตกฺกาทโย
กุสลวาร ปจฺฉินฺทิตฺวา ติฏนฺติ หนฺทาห อิเม วิตกฺเก เทฺว
ภาเค กตฺวา วิหรามีติ กามวิตกฺกาทโย อกุสลปกฺขิกาติ เอก
ภาค กโรติ (๕) เนกฺขมฺมวิตกฺกาทโย กุสลปกฺขิกาติ เอก (๖) อถ
ปุน จินฺเตสิ อกุสลปกฺขโต อาคตวิตกฺก มนฺเตน กณฺหสปฺป อุปฺปเฬตฺวา
คณฺหนฺโต วิย อมิตฺต คีวาย อกฺกมนฺโต วิย จ นิคคฺ เหสฺสามิ
นาสฺส วฑฺฒิตุ ทสฺสามิฯ กุสลปกฺขโต อาคตวิตกฺก เมฆสมเย
เมฆ วิย สุเขตฺต (๗) สาลกลฺยาณโปตก วิย จ สีฆ สีฆ
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. ...นิคคฺ หณกาโล ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. มหานทิย ฯ ๔. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕. ม. กโรติ ฯ
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร ปน จินฺเตสีติ ทิสฺสติ ฯ ๗. ม. ส ุเขตฺเต ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๓๔
วฑฺเฒสฺสามีติฯ โส ตถา กตฺวา อกุสลวิตกฺเก นิคคฺ ณฺหิ
กุสลวิตกฺเก วฑฺเฒสิฯ เอว อิมินา โพธิสตฺตสฺส วิตกฺกนิคฺคณฺหนกาโล กถิโตติ เวทิตพฺโพฯ
อิทานิ ยถาสฺส เต วิตกฺกา อุปฺปชฺชึสุ ยถา จ เน
นิคฺคเหสิ ต ทสฺเสนฺโต ตสฺส มยฺห ภิกฺขเวติอาทิมาหฯ
ตตฺถ อปฺปมตฺตสฺสาติ สติยา อวิปฺปวาเส ิตสฺสฯ อาตาปโนติ
อาตาปวิริยวนฺตสฺสฯ ปหิตตฺตสฺสาติ เปสิตจิตฺตสฺสฯ อุปฺปชฺชติ
กามวิตกฺโกติ โพธิสตฺตสฺส ฉพฺพสฺสานิ ปธาน ปทหโต รชฺชสุข
วา อารพฺภ ปาสาเท วา นาฏกานิ วา โอโรเธ วา
กิฺจิเทว วา สมฺปตฺติมารพฺภ กามวิตกฺโก นาม อุปฺปนฺนปุพฺโพฯ (๑) ทุกฺกรการิกาย ปนสฺส อาหารูปจฺเฉเทน อธิมตฺตกสมาทาน (๒) ปตฺตสฺส เอตทโหสิ น สกฺกา อาหารูปจฺเฉเทน
วิเสส นิพฺพตฺเตตุ ยนฺนูนาห โอฬาริก อาหาร อาหาเรยฺยนฺติฯ
โส อุรุเวล ปณฺฑาย ปาวิสิฯ มนุสฺสา มหาปุริโส ปุพฺเพ
อาหริตฺวา ทินฺนป น คณฺหิ อทฺธาสฺส อิทานิ มโนรโถ
มตฺถก ปตฺโต (๓) ตสฺมา สยเมว อาคโตติ ปณีตปณีต อาหาร
อุปหรึสุฯ โพธิสตฺตสฺส อตฺตภาโว น จิรสฺเสว ปากติโก
อโหสิฯ ชราชิณฺณตฺตภาโว หิ สปฺปายโภชน ลภิตฺวาป
ปากติโก น โหติฯ โพธิสตฺโต ปน ทหโรฯ เตนสฺส
# ๑. ม. น อุปฺปนฺนปุพฺโพ ฯ ๒. ม. อธิมตฺตกสิมาน ฯ
# ๓. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ เทฺวธาวิตกฺกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๓๕
สปฺปายโภชน ภฺุชโต อตฺตภาโว น จิรสฺเสว ปากติโก
ชาโต วิปฺปสนฺนานิ อินฺทฺริยานิ ปริสุทฺโธ ฉวิวณฺโณ
สมุคฺคตตาราคณ วิย นภ ปริปุณฺณทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณปฺปฏิมณฺฑิต สรีร อโหสิฯ โส ต โอโลเกตฺวา ตาว กิลนฺโต
นาม อตฺตภาโว เอว ปฏิปากติโก ชาโตติ จินฺเตตฺวา อตฺตโน
ปฺามหนฺตตาย เอว ปริตฺตกป วิตกฺก คเหตฺวา กามวิตกฺโกติ
อกาสิฯ
ปณฺณสาลาย ปุรโต นิสินฺโน (๑) จมรรุรุปสทควยโรหิตมิคาทิเก มิคคเณ (๑) มนฺุสทฺทรวเน โมรวนกุกฺกุฏาทิเก
ปกฺขิคเณ นีลุปฺปลกุมุทกมลาทิสฺฉนฺนานิ ปลฺลลานิ นานากุสุมสฺฉนฺนวิฏปา วนราชิโย มณิกฺขนฺธนิมฺมลชลวห (๒) นทึ เนรฺชร
จ ปสฺสติฯ ตสฺส เอว โหติ โสภนา วติเม มิคชาตา
ปกฺขิคณา ปลฺลลานิ วนราชิโย นที เนรฺชราติฯ โส ตป
เอว ปริตฺตก วิตกฺก คเหตฺวา กามวิตกฺก อกาสิ เตนาห
อุปฺปชฺชติ กามวิตกฺโกติฯ
อตฺตพฺยาพาธายปติ อตฺตทุกฺขายปฯ เอเสว นโย สพฺพตฺถฯ
กึ ปน มหาสตฺตสฺส อุภยทุกฺขาย สวตฺตนิกวิตกฺโก (๓)นาม
อตฺถีติฯ นตฺถิฯ อปริฺาย (๔) ิตสฺส ปน วิตกฺโก ยาว
# ๑. ม. จมรปสทควยโรหิตมิคาทิเก มคคเณ ฯ ๒. ม. ...ชลปวาหฺจ ฯ
# ๓. ม. สวตฺตนกวิตกฺโก ฯ ๔. ม. อปริฺาย ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๓๖
อุภยพฺยาธาย(๑) สวตฺตตีติ เอว ตานิ (๒) ตีณิ นามานิ ลภติ ตสฺมา
เอวมาหฯ ปฺานิโรธิโกติ อนุปฺปนฺนาย โลกิยโลกุตฺตราย
ปฺาย อุปฺปชฺชิตุ น เทติ โลกิยปฺ ปน อฏสมาปตฺติปฺจาภิฺาวเสน อุปฺปนฺนป สมุจฺฉินฺทิตฺวา ขิปตีติ
ปฺานิโรธิโกติ(๓) ฯ วิฆาตปกฺขิโกติ ทุกฺขโกฏาสิโม ฯ อสงฺขตนิพฺพาน นาม ต ปจฺจกฺข กาตุ น เทตีติ อนิพฺพานสวตฺตนิโม ฯ อพฺภตฺถ คจฺฉตีติ ขย นตฺถิภาว คจฺฉติ
อุทกพุพฺฬโก (๔) วิย นิรชุ ฺฌติฯ ปชหเมวาติ ฉฑฺฑิตเมวฯ (๕)
วิโนทเมวาติ วินีหริตเมวฯ (๖)พฺยนฺตเมว (๗) น อกาสินฺติ วิคตนฺต
นิสฺเสส ปริวฏม ปฏิจฺฉนฺนเมว น อกาสึฯ
พฺยาปาทวิตกฺโกติ น โพธิสตฺตสฺส ปรูปฆาตปฺปฏิสยุตฺโต
นาม วิตกฺโก จิตฺเต อุปฺปชฺชติ อถสฺส อติวสฺสอจฺจุณฺหอติสีตาทีนิ ปน ปฏิจฺจ จิตฺตปริณามภาโว(๘) โหติ ต สนฺธาย
พฺยาปาทวิตกฺโกติ อาหฯ วิหึสาวิตกฺโกติ น มหาสตฺตสฺส
ปเรส ทุกฺขปุ ฺปาทปฏิสยุตฺโต (๘) วิตกฺโก อุปฺปชฺชติ จิตฺเต ปน
อุทฺธตากาโร อเนกคฺคตากาโร โหติ ต คเหตฺวา วิหึสาวิตกฺก
อกาสิฯ ปณฺณสาลาทฺวาเร นิสินโฺ น หิ สีหพฺยคฺฆาทิเก
# ๑. ม. ...พฺยาพาธาย ฯ ๒. ม. สวตฺตตีติ เอตานิ ฯ ๓. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๔. ม. อุทกปุปฺผุฬโก ฯ ๕. ม. ปชหิเมว ฯ ๖. ม. วิโนทเมวาติ นีหริเมว ฯ
# ๗. ม. มู. ๑๒/๒๕๒/๒๓๓ ปสฺสิตพฺพ ฯ สี. ยุ. พฺยนฺเตว ฯ
# ๘. ม. จิตฺตวิปริฌามภาโว ฯ ๙. ม. ทุกฺขุปฺปาทน... ฯ
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*เลมที่ ๘ เทฺวธาวิตกฺกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๓๗
วาฬมิเค สูกราทโย ขุทฺทกมิเค วิหึสนฺเต ปสฺสติ อถ
โพธิสตฺโต อิมสฺมึป นาม อกุโตภเย อรฺเ อิเมส ติรจฺฉานคตาน ปจฺจตฺถิกา อุปฺปชฺชนฺติ พลวนฺโต ทุพฺพเล ขาทนฺติ
ทุพฺพลขาทกา (๑) วตฺตนฺตีติ การฺุ อุปฺปาเทติฯ อฺเป
วิฬาราทโย กุกฺกุฏมูสิกาทีนิ ขาเทนฺเต ปสฺสติ คาม ปณฺฑาย
ปวิฏโ มนุสฺเส ราชกมฺมิเกหิ อุปทฺทุเต วธพนฺธาทีนิ อนุภวนฺเต
อตฺตโน กสิวาณิชฺชาทีนิ (๒) กมฺมานิ กตฺวา ชีวิตุ น ลภนฺตีติ
การฺุ อุปฺปาเทติ ต สนฺธาย อุปฺปชฺชติ วิหึสาวิตกฺโกติ
อาหฯ ตถา ตถาติ เตน เตน การเณนฯ (๓) อิท วุตฺต
โหติ กามวิตกฺกาทีสุ ย ย วิตกฺเกติ ย ย วิตกฺก ปวตฺเตติ
เตน เตน จสฺสากาเรน กามวิตกฺกาทิภาเวเนว (๔) เจตโส น
หิ โหตีติฯ ปหาสิ เนกฺขมฺมวิตกฺกนฺติ เนกฺขมฺมวิตกฺก ปชหติฯ
พหุลมกาสีติ พหุล อกาสิฯ (๕) ตสฺส ต กามวิตกฺกาย จิตฺตนฺติ
ตสฺส ต จิตตฺ  กามวิตกฺกตฺถายฯ ยถา กามวิตกฺกสมฺปยุตฺต
โหติ เอวเมว (๖) นมตีติ อตฺโถฯ เสสปเทสุป เอเสว นโยฯ
อิทานิ อตฺถทีปก (๗) อุปม ทสฺเสนฺโต เสยฺยถาปติอาทิมาหฯ ตตฺถ กิฏสมฺพาเธติ สสฺสสมฺพาเธฯ อาโกฏเฏยฺยาติ
อุชุก ปฏิก (๘) ปหเรยฺยฯ ปฏิโกฏเฏยฺยาติ ติริย ผาสุกาสุ
# ๑. ม. พลวนฺตขาทิตา ฯ ๒. ม. กสิวาณิชฺชาทีนิ ฯ ๓. ม. อากาเรน ฯ
# ๔. ม. กามวิตกฺกาทิภาโว ฯ ๕. ม. กโรติ ฯ ๖. ม. เอวเมว ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๗. ม. อตฺถทีปก ฯ ๘. ม. ปฏิย ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๓๘
ปหเรยฺยฯ สนฺนิรุทฺเธยฺยาติ อาวริตฺวา ติฏเยฺยฯ สนฺนิวาเรยฺยาติ
อิโต จิโต จ คนฺตุ น ทเทยฺยฯ ตโตนิทานนฺติ เตน การเณน
เอว อรกฺขิตาน คุนฺน ปเรส สสฺสขาทนการเณนาติ อตฺโถฯ
พาโล หิ โคปาลโก เอว คาโว อรกฺขมาโน อย อมฺหาก
ภตฺตเวตน ขาทติ อุชคุ าโว รกฺขิตตป น สกฺโกติ กุเลหิ
สทฺธึ เวร คณฺหาเปตีติ โคสามิกานป สนฺติกา วธาทีนิ
ปาปุณาติ กิฏสามิกานปฯ ปณฺฑิโต ปน อิมานิ จตฺตาริ
ภยานิ สมฺปสฺสนฺโต คาโว ผาสุก (๑) รกฺขติ ต สนฺธาเยต
วุตฺตฯ อาทีนวนฺติ อุปทฺทวฯ โอการนฺติ ลามกภาว (๒) ขนฺเธสุ
โอการ(๓) ฯ สงฺกิเลสนฺติ สงฺกิลิฏภาว (๔) ฯ เนกฺขมฺเมติ เนกฺขมฺมมฺหิฯ
อานสสนติ วิสุทฺธิปกฺขฯ โวทานปกฺขนฺติ อิทมสฺเสว(๕) เววจน
กุสลาน ธมฺมาน เนกฺขมฺมมฺหิ วิสุทฺธปิ กฺข อทฺทสนฺติ อตฺโถฯ
เนกฺขมฺมนฺติ จ กาเมหิ นิสฺสฏ สพฺพ กุสล เอกธมฺเม
สงฺคยฺหมาเน นิพฺพานเมวฯ ตตฺริท โอปมฺมสสนฺทน กิฏสมฺพาธ
วิย หิ รูปาทิอารมฺมณ กูฏคาโว วิย กูฏจิตฺต ปณฺฑิตโคปาลโก วิย โพธิสตฺโต จตุพฺพิธภย วิย อตฺตปรูภยพฺยาพาธาย
สวตฺตนวิตกฺกา (๖) ปณฺฑิตโคปาลสฺส จตุพฺพิธ ภย ทิสฺวา กิฏสมฺพาเธ อปฺปมาเทน โครกฺขน วิย โพธิสตฺตสฺส ฉพฺพสฺสานิ
# ๑. ม. สาธุก ฯ ๒. ม. ลามก ฯ ๓. ม. วา โอตาร ฯ
# ๔. ม. กิลิฏ ภาว ฯ ๕. ม. อิท ตสฺเสว ฯ ๖. ม. ...วิตกฺโก ฯ
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*เลมที่ ๘ เทฺวธาวิตกฺกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๓๙
ปธาน ปทหโต อตฺตพฺยาพาธาทิภย (๑) ทิสฺวา รูปาทีสุ อารมฺมเณสุ
ยถา กามวิตกฺกาทโย น อุปฺปชฺชนฺติ เอว จิตฺตรกฺขนฯ
ปฺาวุฑฺฒิโกติ (๒) อาทีสุ อนุปฺปนฺนาย โลกิยโลกุตฺตรปฺาย
อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนาย จ วุฑฺฒิยา สวตฺตตีติ ปฺาวุฑฺฒิโก ฯ
น ทุกฺขโกฏาสาย สวตฺตตีติ อวิฆาตปกฺขิโม ฯ นิพฺพานธาตุสจฺฉิกิริยาย สวตฺตตีติ นิพฺพานสวตฺตนิโม ฯ รตฺติฺเจป ต
ภิกฺขเว อนุวิตกฺเกยฺยนฺติ สกลรตฺติฺเจป ต วิตกฺก ปวตฺเตยฺยฯ
ตโตนิทานนฺติ ตมูลกฯ โอหฺเยฺยาติ อุคฺฆาฏิเยยฺย อุทฺธจฺจาย
สวตฺเตยฺยาติ อตฺโถฯ อาราติ ทูเรฯ สมาธิมฺหาติ อุปจารสมาธิโตป อปฺปนาสมาธิโตปฯ โส โข อห ภิกขฺ เว
อชฺฌตฺตเมว จิตฺตนฺติ โส อห ภิกฺขเว มา เม จิตฺต สมาธิมฺหา
ทูเร โหตีติ (๓) อชฺฌตฺตเมว จิตฺต สณฺเปมิ โคจรชฺฌตฺเต เปมีติ
อตฺโถฯ สนฺนิสาเทมีติ ตตฺเถว (๔) น สนฺนิสีทาเปมิฯ เอโกทึ
กโรมีติ เอกคฺค กโรมิฯ สมาทหามีติ สมฺมา อาทหามิ สุฏุ
อาโรเปมีติ อตฺโถฯ มา เม จิตฺต อุคฺฆาฏีติ (๕) มา มยฺห
จิตฺต อุคฺฆาฏยิตฺถ (๖)มา อุทฺธจฺจาย สวตฺตตูติ (๗) อตฺโถฯ
อุปฺปชฺชติ อพฺยาปาทวิตกฺโก เป อวิหึสาวิตกฺโกติ เอตฺถ โย
# ๑. ม. อตฺตพฺยาพาธาทิภย ฯ ๒. ม. มู. ๑๒/๒๕๒/๒๓๔ สสนฺเทตพฺพ ฯ
# ม. ปฺาวุทฺธิโก ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. โหตูติ ฯ ๔. ม. ตตฺเถว จ ฯ
# ๕. ม. มู. ๑๒/๒๕๒/๒๓๕ ปสฺสิตพฺพ ฯ ม. อูหฺีติ ฯ ๖. ม. อุคฺฆาฏิยิตฺถ ฯ
# ๗. ม. สวตฺตตูติ ฯ ๘. ม. อพฺยาปาทวิตกฺโก ฯ เป ฯ อวิหึสาวิตกฺโกติ ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๔๐
โส อิมาย เหฏา วุตฺตตรุณวิปสฺสนาย สทฺธึ อุปฺปนฺนวิตกฺโก
กามปจฺจนีกฏเน เนกฺขมฺมวิตกฺโกติ วุตฺโตฯ โสเยว พฺยาปาทปจฺจนีกฏเน อพฺยาปาทวิตกฺโกติ จ วิหึสาปจฺจนีกฏเน
อวิหึสาวิตกฺโกติ จ วุตฺโตฯ
เอตฺตาวตา โพธิสตฺตสฺส สมาปตฺตึ นิสฺสาย วิปสฺสนาปฏปนกาโล กถิโตฯ ตสฺส (๑) หิ สมาธิป ตรุโณ วิปสฺสนาป
ตสฺส วิปสฺสน ปฏเปตฺวา อติจิร นิสินฺนสฺส กาโย กิลมติ
อนฺโต อคฺคิ วิย อุฏหติ (๒)กจฺเฉหิ เสทา มุจฺจนฺติ มตฺถกโต
อุสุมา วฏฏิ วิย อุฏหติ (๒) จิตฺต หฺติ(๓) วิหฺติ วิปฺผนฺทติ อุทฺธต
โหติฯ (๓) โส ปุน สมาปตฺตึ สมาปชฺชิตฺวา ต ปริทเมตฺวา
มุทุก กตฺวา สมสฺสาเสตฺวา ปุน วิปสฺสน ปฏเปติฯ ตสฺส
ปน (๔) อติจิร นิสินฺนสฺส จ(๕) ตเถว โหติฯ โส ปน(๖) สมาปตฺตึ
สมาปชฺชิตฺวา ตเถว กโรติฯ วิปสฺสนาย หิ พหูปการา
สมาปตฺติฯ
ยถา โยธสฺส ผลกโกฏโก นาม พหูปกาโร โหติ โส
ต นิสฺสาย สงฺคามว ปวิสติ ตตฺถ หตฺถีหิป อสฺเสหิป โยเธหิป
สทฺธึ กมฺม กตฺวา อาวุเธสุ วา ขีเณสุ ภฺุชิตุกามตาทิภาเว
วา สติ นิวตฺติตฺวา ผลกโกฏก ปวิสิตฺวา อาวุธานิ คณฺหาติ
วีมสติป (๗) ภฺุชติป ปานีย ปวติป สนฺนาหป ปฏิสนฺนยฺหติ
# ๑. ม. ยสฺส ฯ ๒. สี. อุปฏหติ ฯ ๓. ม. หฺติ วิหฺติ วิปฺผนฺทติ ฯ
# ๔. ม. ปุน ฯ ๕. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๖. ม. ปุน ฯ ๗. ม. วิสสฺ มติป ฯ
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*เลมที่ ๘ เทฺวธาวิตกฺกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๔๑
ต ต กตฺวา ปุน สงฺคาม ปวิสติ ตตฺถ กมฺม กตฺวา
ปุน อุจฺจาราทิปฬิโต วา เกนจิเทว (๑) วา กรณีเยน ผลกโกฏก
ปวิสติฯ ตตฺถ สนฺถมฺภิตวฺ า ปุน สงฺคาม ปวิสติ เอว โยธสฺส
ผลกโกฏโก วิย วิปสฺสนาย พหูปการา สมาปตฺติฯ
สมาปตฺติยา ปน สงฺคาม นิตฺถรณกโยธสฺส ผลกโกฏกโตป วิปสฺสนา พหูปการตราฯ กิฺจาป หิ ตตฺถ (๒)
สมาปตฺตึ นิสฺสาย วิปสฺสน ปฏเปติ วิปสฺสนา ปน ถามชาตา
สมาปตฺตึป รกฺขติฯ ถามชาต กโรติฯ
ยถา หิ ถเล นาวป นาวาย ภณฺฑป สกฏภาร
กโรนฺติฯ อุทก ปตฺวา ปน สกฏป สกฏภณฺฑป ยุตฺตโคเณป
นาวาภาร กโรนฺติฯ นาวา ติริย โสต ฉินฺทิตฺวา โสตฺถินา
สุปฏฏน คจฺฉติ เอวเมว กิฺจาป สมาปตฺตึ นิสฺสาย วิปสฺสนา
ปฏเปติ (๓) วิปสฺสนา ปน ถามชาตา สมาปตฺตึป รกฺขติ ถามชาต
กโรติฯ ถล กตฺวา(๔) สกฏ วิย หิ สมาปตฺติฯ อุทก ปตฺวา
นาวา วิย วิปสฺสนาฯ อิติ โพธิสตฺตสฺส เอตฺตาวตา สมาปตฺตึ
นิสฺสาย วิปสฺสนาปฏปนกาโล กถิโตติ เวทิตพฺโพฯ
ยฺเทวาติอาทิ กณฺหปกฺเข วุตฺตานุสาเรเนว เวทิตพฺพ
อิธาป อตฺถทีปก อุปม ทสฺเสตุ เสยฺยถาปติอาทิมาหฯ ตตฺถ
# ๑. ม. เกนจิเทว วา ฯ ๒. ม. ตตฺถาติ ปาโ น ทิสสฺ ติ ฯ
# ๓. ม. วิปสฺสน ปฏเปติ ฯ ๔. ม. ปตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๔๒
คามนฺตสมฺภเวสูติ (๑) คามนฺตอาหเฏสุฯ สติกรณียเมว โหตีติ เอตา
คาโวติ สติอุปฺปาทมตฺตเมว กาตพฺพ โหติฯ อิโต จิโต จ คนฺตฺวา
อาโกฏนาทิกิจฺจ นตฺถิฯ เอเต ธมฺมา(๒) เอเต สมถวิปสฺสนาธมฺมาติ สตุปฺปาทมตฺตเมว กาตพฺพ โหติฯ อิมินา โพธิสตฺตสฺส
สมถวิปสฺสนาน ถามชาตกาโล กถิโตฯ ตทา กิรสฺส สมาปตฺติอปฺปนตฺถาย นิสินฺนสฺส อฏสมาปตฺติโย เอกาวชฺชเนน อาปาถ
อาคจฺฉนฺติ วิปสฺสน ปฏเปตฺวา นิสินฺโน สตฺต อนุปสฺสนา
เอกปฺปหาเรเนว อารุโฬฺหว โหติฯ
เสยฺยถาปติ อิธ กึ ทสฺเสติ อย ปาฏิเยกฺโก อนุสนฺธิ
สตฺตานฺหิ หิตูปจาร อตฺตโน สตฺถภุ าวสมฺปท จ ทสฺเสนฺโต
ภควา อิม เทสน อารภิฯ ตตฺถ อรฺเติ อฏวิยฯ ปวเนติ
วนสณฺเฑฯ อตฺถโต หิ อิท ทฺวย เอกเมว ปมสฺส ปน ทุติย เววจน(๓)ฯ
อโยคกฺเขมกาโมติ จตูหิ โยเคหิ เขม นิพฺภยฏาน อนิจฺฉนฺโต
ภยเมว อิจฺฉนฺโตฯ โสวตฺถิโกติ โสตฺถิภาวาวโห (๔)ฯ ปติคมนีโยติ
ตุฏึ คมนีโยฯ ปตคมนีโยติ (๕) วา ปาโฯ ปทเหยฺยาติ สาขาทีหิ
ถเกยฺยฯ วิวเรยฺยาติ วิสท มุข กตฺวา วิวฏ กเรยฺยฯ
กุมฺมคฺคนฺติ อุทกวนปพฺพตาทีหิ สนฺนิรุทฺธ อมคฺคฯ โอทเหยฺย
โอกจรนฺติ เตส โอเก จรมาน วิย เอกทีปมิค (๖) เอกสฺมึ าเน
# ๑. ม. มู. ๑๒/๒๕๒/๒๓๖ ปสฺสิตพฺพ ฯ ม. คามนฺตสมฺภเตสูติ ฯ
# ๒. ม. เอเต ธมฺมาติ ฯ ๓. ม. ปมสฺส ปน ทุติย เววจน ฯ
# ๔. ม. สุวตฺถิภาวาวโห ฯ ๕. ม. ปตคมนีโยติ ฯ ๖. ม. เอก ทีปกมิค ฯ
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*เลมที่ ๘ เทฺวธาวิตกฺกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๔๓
เปยฺยฯ โอกจาริกนฺติ ทีฆรชฺชุยา พนฺธิตเยว มิคึฯ
มิคลุททฺ โก หิ อรฺ มิคาน วสนฏาน คนฺตฺวา อิธ
วสนฺติ อิมินา มคฺเคน นิกฺขมนฺติ เอตฺถ จรนฺติ เอตฺถ ปวนฺติ
อิมินา(๑) ปวิสนฺตีติ สลฺลกฺเขตฺวา มคฺค ปธาย กุมฺมคฺค วิวริตฺวา
โอกจรฺจ โอกจาริกฺจ เปตฺวา สย ปฏิจฺฉนฺนฏาเน สตฺตึ
คเหตฺวา ติฏติ อถ สายณฺหสมเย มิคา อกุโตภเย อรฺเ
จริตฺวา ปานีย ปวนฺติ (๒) มิคโปตเกหิ สทฺธึ กีฬมานา
วสนฏานสนฺติก อาคนฺตฺวา โอกจรฺจ โอกจาริกฺจ ทิสฺวา
สหายกา โน อาคตา ภวิสฺสนฺตีติ นิราสงฺกา ปวิสนฺติ
เต มคฺค ปหิต ทิสฺวา นาย มคฺโค อย มคฺโค ภวิสฺสตีติ
กุมฺมคฺค ปฏิปชฺชนฺติฯ มิคลุทฺทโก น ตาว กิฺจิ กโรติ
ปวิฏเสุ ปน สพฺพปจฺฉิม สนิก (๓) ปหรติ โส อุตฺตสติ ตโต
สพฺเพ อุตฺตสิตฺวา ภย อุปฺปนฺนนฺติ ปุรโต โอโลเกตฺวา (๔)
อุทเกน วา วเนน วา ปพฺพเตน วา สนฺนิรุทฺธ มคฺค
ทิสฺวา อุโภหิ ปสฺเสหิ องฺคุลิสงฺขลิก วิย คหนวน ปวิสิตุ
อสกฺโกนฺตา ปวิฏมคฺเคเนว นิกฺขมิตุ อารภนฺติฯ ลุทฺทโก
เตส นิวตฺตภาว (๕)ตฺวา อาทิโต ปฏาย ตึสป จตฺตาฬีสป
มิเค ฆาเตติฯ อิท สตฺถารา (๖) เอวฺหิ โส ภิกขฺ เว (๗) มหามิคสงฺโฆ อปเรน
# ๑. ม. อิมินา มคฺเคน ฯ ๒. ม. ปวิตฺวา ฯ ๓. ม. สณิก ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๔. ม. โอโลเกนฺตา ฯ ๕. ม. นิวตฺตภาว ฯ ๖. ม. อิท สนฺธาย ฯ
# ๗. ม. ภิกฺขเว มหามิคสงฺโฆ ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๔๔
สมเยน อนยพฺยสน อาปชฺเชยฺยาติ วุตฺตฯ
นนฺทิราคสฺเสต อธิวจน อวิชฺชาเยว (๑) อธิวจนนฺติ เอตฺถ
ยสฺมา อิเม สตฺตา อวิชฺชาย อฺาณา หุตฺวา นนฺทิราเคน
อาพนฺธิตฺวา รูปารมฺมณาทีนิ อุปนีตา วฏฏทุกฺขสตฺติยา ฆาฏ
ลภนฺติฯ ตสฺมา ภควา โอกจร นนฺทริ าโคติ โอกจาริก อวิชฺชาติ
กตฺวา ทสฺเสสิฯ
มิคลุททฺ โก หิ เอกทาป เตส สาขาภงฺเคน สรีร
ปฺุฉิตฺวา มนุสฺสคนฺธ อปเนตฺวา โอกจร เอกสฺมึ าเน เปตฺวา
โอกจาริก สห รชฺชุยา วิสฺสชฺชิตฺวา อตฺตาน ปฏิจฺฉาเทตฺวา
สตฺตึ อาทาย โอกจรสฺส สนฺติเก ติฏติ โอกจาริกา
มิคคณสฺส จรณฏานาภิมุขี คจฺฉติฯ ต ทิสฺวา มิคา สีสานิ
อุกฺขิปตฺวา ติฏนฺติ สาป สีส อุกฺขิปตฺวา ติฏติ เต
อมฺหาก สมชาติกา อยนฺติ โคจร คณฺหนฺติฯ สาป ติณานิ
ขาทนฺตี วิย สนิก อุปคจฺฉติฯ อารฺโก (๒) ยูถปติ มิโค
ตสฺสา วาต ลภิตฺวา สกปริส (๓)วิสสฺ ชฺชิตฺวา ตทภิมุโข โหติฯ
สตฺตานฺหิ นวนวเมว ปย โหติฯ โอกจาริกา
อารฺกสฺส มิคสฺส อจฺจาสนฺนภาว อทตฺวา ตทภิมุขีว ปจฺฉโต
ปฏิกฺกมิตฺวา โอกจรสฺส สนฺติก คจฺฉติ ยตฺถ ยตฺถสฺส (๔) รชฺชุ
ลคฺคติ ตตฺถ ตตฺถ ขุเรน ปหริตฺวา โมเจติ อารฺโก
# ๑. ม. อวิชชฺ าเยต ฯ ๒. ม. อารฺิโก ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. ยตฺถสฺสา ฯ
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*เลมที่ ๘ เทฺวธาวิตกฺกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๔๕
มิโค โอกจร ทิสฺวา โอกจาริกาย สมฺมตฺโต หุตฺวา โอกจเร
อุสูย กตฺวา ปฏึ นาเมตฺวา สีส กมฺเปนฺโต ติฏติ ตสฺมึ
ขเณ สตฺตึ ชิวฺหาย เลหนฺโตป กึ เอตนฺติ น ชานาติ
โอกจโรป สจสฺส อุปริภาเคน ต มิค ปหริตุ สุข โหติ
ปฏึ นาเมติฯ สจสฺส เหฏาภาเคน ปหริตุ สุข โหติ
หทย อุนฺนาเมติฯ อถ ลุทฺทโก อารฺก มิค สตฺติยา
ปหริตฺวา ตตฺเถว ฆาเตตฺวา มส อาทาย คจฺฉติฯ เอวเมว
ยถา โส มิโค โอกจาริกาย สมฺมตฺโต โอกจเร อุสยู 
กตฺวา สตฺตึ ชิวฺหาย เลหนฺโตป กิฺจิ น ชานาติ ตถา
อิเม สตฺตา อวิชฺชาย สมฺมตฺตา อนฺธภูตา กิฺจิ อชานนฺตา
รูปาทีสุ นนฺทิราค อุปคมฺม วฏฏทุกขฺ สตฺติยา วธ ลภนฺตีติ
ภควา โอกจร นนฺทริ าโคติ (๑)โอกจาริก อวิชฺชาติ กตฺวา
ทสฺเสติ (๒) ฯ
อิติ โข ภิกฺขเว วิวโฏ มยา เขโม มคฺโคติ อิติ
โข ภิกฺขเว มยา อิเมส สตฺตาน หิตจรเณน สมฺมาสมฺโพธึ
ปตฺวา อห พุทฺโธสฺมีติ ตุณฺหีภูเตน อนิสีทิตฺวา ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนโต ปฏาย ธมฺม เทเสนฺเตน วิวโฏ เขโม อริโย
อฏงฺคิโก มคฺโค ปหิโต กุมฺมคฺโค อฺาโกณฺฑฺาทีน (๓)
# ๑. ม. นนฺทรี าโค ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ทสฺเสสิ ฯ
# ๓. ม. อฺาตโกณฺฑฺา ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๔๖
ภพฺพปุคฺคลาน โอหโต โอกจโร นนฺทิราโค เทฺวธา เฉตฺวา
ปาปโต นาสิตา โอกจาริกา อวิชฺชา สพฺเพน สพฺพ
สมุคฺฆาติตาติ อตฺตโน หิตูปจาร ทสฺเสติ(๑)ฯ เสส สพฺพตฺถ
อุตฺตานเมวาติฯ (๒)
เทฺวธาวิตกฺกสุตฺตวณฺณนา นิฏิตาฯ
นวม ฯ
วิตกฺกสณฺานสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตฺตนฺติ วิตกฺกสณฺานสุตฺตฯ ตตฺถ อธิจิตฺตมนุยุตฺเตนาติ ทสกุสลกมฺมปถวเสน อุปฺปนฺน จิตฺต จิตฺตเมว
วิปสฺสนาปาทกฏสมาปตฺติจิตฺต ตโต จิตฺตโต อธิก จิตฺตนฺติ
อธิจิตฺตฯ อนุยุตฺเตนาติ ต อธิจิตฺต อนุยุตฺเตน ตตฺถ ยุตฺตปฺปยุตฺเตนาติ อตฺโถฯ
ตตฺราย ภิกฺขุ ปุเรภตฺต ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฺปฏิกฺกนฺโต นิสีทน อาทาย อสุกสฺมึ รุกฺขมูเล
วา วนสณฺเฑ วา ปพฺพตปาเท วา ปพฺภาเร วา สมณธมฺม กริสฺสามีติ นิกฺขมนฺโต(๓) ตตฺถ คนฺตฺวา หตฺเถหิ วา
ปาเทหิ วา นิสชฺชฏานโต ติณปณฺณานิ อปเนนฺโตป (๔)
อธิจิตฺต อนุยุตฺโตเยวฯ นิสีทิตฺวา ปน หตฺถปาเท โธวิตฺวา
# ๑. ม. ทสฺเสสิ ฯ ๒. ม. อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ ๓. ม. นิกฺขมนฺโตป ฯ
# ๔. ม. อุปเนนฺโตป ฯ
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*เลมที่ ๘ วิตกฺกสณฺานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๔๗
ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา มูลกมฺมฏาน คเหตฺวา วิหรนฺโตป(๑) อธิจิตฺต
อนุยุตฺโตเยวฯ
นิมิตฺตานีติ การณานิฯ กาเลน กาลนฺติ สมเยน สมยฯ (๒)
นนุ จ กมฺมฏาน นาม มุหุตฺตป อฉฑฺเฑตฺวา นิรนฺตร
มนสิกาตพฺพ กสฺมา ภควา กาเลน กาลนฺติ อาหาติฯ
ปาลิย หิ อฏตฺตึส กมฺมฏานานิ วิภตฺตานิ เตสุ ภิกฺขุนา
อตฺตโน จิตฺตรุจิต กมฺมฏาน คเหตฺวา นิสินฺเนน ยาว
โกจิเทว อุปกฺกิเลโส นุปปฺ ชฺชติ ตาว อิเมส นิมิตฺตาน
มนสิการกิจฺจ นตฺถิฯ ยทา ปน อุปฺปชฺชติ ตทา อิมานิ
คเหตฺวา จิตฺเต อุปฺปนฺน อพฺพุท นีหริตพฺพนฺติ ทสฺเสนฺโต
เอวมาหฯ
ฉนฺทูปสฺหิตาติ ฉนฺทสหคตา ราคสมฺปยุตฺตาติ(๓) อิเมส ปน
ติณฺณ วิตกฺกาน เขตฺตฺจ อารมฺมณฺจ ชานิตพฺพฯ ตตฺถ
ฉนฺทูปสฺหิตาน อฏโลภสหคตจิตฺตานิ เขตฺต โทสูปสฺหิตาน
เทฺว โทมนสฺสสหคตานิ โมหูปสฺหิตาน ทฺวาทสป อกุสลจิตฺตานิ
วิจิกิจฺฉาอุทฺธจฺจสมฺปยุตฺตจิตฺตานิ ปน เทฺว เอเตส ปาฏิปุคฺคลิก
เขตฺตฯ สพฺเพสป สตฺตา เจว สงฺขารา จ อารมฺมณาว (๔)
อิฏานิฏเสุ อสมเปกฺขิเตสุ (๕) หิ สตฺเตสุ จ สงฺขาเรสุ จ
# ๑. ม. วิหรนฺโตป ฯ ๒. ม. สมเย สมเย ฯ
# ๓. ม. ฉนฺทูปสหิตาติ ฉนฺทสหคตา ราคสมฺปยุตฺตา ฯ ๔. ม. อารมฺมณ ฯ
# ๕. ม. อิฏานิฏอสมเปกฺขิเตสุ ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 148

*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๔๘
เต อุปฺปชฺชนฺติฯ อฺป นิมิตฺต มนสิกาตพฺพ กุสลูปสฺหิตนฺติ
ตโต นิมิตฺตโต อฺ กุสลนิสฺสิต นิมิตฺต มนสิกาตพฺพฯ
ตตฺถ อฺ นิมิตฺต นาม ฉนทูปสฺหิเต วิตกฺเก สตฺเตสุ
อุปฺปนฺเน อสุภภาวนา อฺ นิมิตฺต นามฯ สงฺขาเรสุ
อุปฺปนฺเน อนิจฺจมนสิกาโร อฺ นิมิตฺต นามฯ โทสูปสฺหิเต สตฺเตสุ อุปฺปนฺเน จ(๑) เมตฺตาภาวนา อฺ นิมิตฺต
นามฯ สงฺขาเรสุ อุปฺปนฺเน ธาตุมนสิกาโร อฺ นิมิตฺต
นามฯ โมหูปสฺหิเต ยตฺถ กตฺถจิ อุปฺปนฺเน ปฺจธมฺมอุปนิสฺสโย อฺ นิมิตฺต นามฯ
อิมสฺส หตฺถา วา โสภณา ปาทา วาติอาทินา นเยน
หิ สตฺเตสุ (๒)โลเภ อุปปฺ นฺเน อสุภโต อุปสหริตพฺพฯ กิมฺหิ สารตฺโตสิ
เกเสสุ สารตฺโตสิฯ โลเมสุ เป มุตฺเต (๓) สารตฺโตสิฯ อย
อตฺตภาโว นาม ตีหิ อฏิสเตหิ อุสฺสาหิโต (๔) นวหิ นหารุสเตหิ
อวพทฺโธ (๕) นวหิ มสเปสิสเตหิ อนุลิตฺโต อลฺลจมฺเมน ปริโยนทฺโธ
ฉวิราเคน ปฏิจฺฉนฺโน นวหิ วณมุเขหิ นวนวุติโลมกูปสหสฺเสหิ
จ อสุจิ ปคฺฆรติ กุณปปูริโต ทุคฺคนฺโธ เชคุจฺโฉ ปฏิกฺกโู ล
ทฺวตฺตึสกุณปสฺจโย นตฺเถตฺถ สาร วา วร วาติ เอว
อสุภโต อุปสหรนฺตสฺส สตฺเตสุ อุปฺปนฺโน โลโภ ปหียติ
# ๑. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. นเยน หิ ตสฺเตสุ ฯ ๓. ม. มุตฺเตสุ ฯ
# ๔. ม. อุสฺสาปโต ฯ ๕. ม.อาพทฺโธ ฯ
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*เลมที่ ๘ วิตกฺกสณฺานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๔๙
เตนสฺส อสุภโต อุปสหรณ อฺ นิมิตฺต นาม โหติฯ
ปตฺตจีวราทีสุ (๑) สงฺขาเรสุ โลเภ อุปฺปนฺเน ทฺวีหากาเรหิ สงฺขารมชฺฌตฺตต สมุฏเปตีติ สติปฏานวณฺณนาย วุตฺตนเยน อสฺสามิกตาวกาลิกภาววเสน มนสิกโรโต โส ปหียติ เตนสฺส
อนิจฺจโต มนสิกาโร อฺ นิมิตฺต นาม โหติ สตฺเตสุ
โทเส อุปฺปนฺเน ปน อาฆาตวินยกกโจปมาทีน (๒) วเสน เมตฺตา
ภาเวตพฺพา ต ภาวยโต โส(๓) ปหียติ เตนสฺส เมตฺตาภาวนา
อฺ นิมิตฺต นาม โหติฯ ขานุกณฺฏกติณปณฺณาทีสุ ปน
โทเส อุปฺปนฺเน ตฺว กสฺส กุปฺปสิ กึ ปวิธาตุยา อุทาหุ
อาโปธาตุยา โก วา ปนาย กุปฺปติ นาม กึ ปวีธาตุ
อุทาหุ อาโปธาตูติอาทินา นเยน ธาตุมนสิการ กโรนฺตสฺส
โทโส ปหียติ เตนสฺส ธาตุมนสิกาโร อฺ นิมิตตฺ  นาม
โหติฯ
โมเห ปน ยตฺถ กตฺถจิ อุปฺปนฺเน
ครุสวาโส อุทฺเทโส อุทฺทฏิ  ปริปุจฺฉน
กาเลน ธมฺมสฺสวน านาฏานวินิจฺฉโย(๔)
ปฺจ ธมฺเม อุปนิสฺสาย โมโห (๕)ปหียตีติฯ
อิเม ปฺจ ธมฺมา อุปนิสฺสิตพฺพาฯ ครุ อุปนิสฺสาย วิหรนฺโต(๖)
# ๑. ม. ปตฺตจีวราทีสุ สงฺขาเรสุ ฯ ๒. ม. ...กโจปโมวาทาทีน ฯ
# ๒. ม. โทโส ฯ ๔. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕. ม. โมหธาตุ ฯ
# ๖. ม. วิหรนฺโต หิ ภิกฺขุ ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๕๐
หิ อาจริโย คามปฺปเวสน อนาปุจฺฉนฺตสฺส วตฺตกาเล (๑) วตฺต
อกโรนฺตสฺส ฆฏสตอุทกาหรณาทิทณฺฑกมฺม กโรตีติ ยตฺตปฺปฏิยตฺโต
โหติ อถสฺส โมโห ปหียติฯ อุทฺเทส คณฺหนฺโตป (๒) อาจิริโย
อุทฺเทสกาเล อุทฺเทส อคณฺหนฺตสฺส อสาธุก (๓) สชฺฌายนฺตสฺส
อสชฺฌายนฺตสฺส จ ทณฺฑ (๓) กโรตีติ ยตฺตปฺปฏิยตฺโต โหติ
เอวปสฺส โมโห ปหียติฯ ครุภาวนีเย ภิกฺขู อุปสงฺกมิตฺวา
อิท ภนฺเต กถ อิมสฺส โก อตฺโถติ ปริปุจฺฉนฺโตป กงฺข
วิโนเทติ เอวปสฺส โมโห ปหียติฯ กาเลน ธมฺมสฺสวนฏาน
คนฺตฺวา สกฺกจฺจ ธมฺม สุณนฺตสฺสาป เตสุ เตสุ าเนสุ
อตฺโถ ปากโฏ โหติฯ เอวปสฺส โมโห ปหียติฯ อิทมสฺส
การณ อิท อการณนฺติ (๔) านาฏานวินิจฺฉเย เฉโก โหติ
เอวปสฺส โมโห ปหียติ เตนสฺส ปฺจ ธมฺเม อุปนิสฺสโย (๕)
อฺ นิมิตฺต นาม โหติฯ
อปจ อฏตฺตึสาย อารมฺมเณสุ ยกิฺจิ ภาเวนฺตสฺสาป
อิเม วิตกฺกา ปหียนฺติฯ (๖) เอว อิมานิ ปฺจ (๖)นิมิตฺตานิ
อุชุวิปจฺจนีกานิ ปฏิปกฺขภูตานิฯ อิเมหิ ปหีนา ราคาทโย
สุปหีนา โหนฺติฯ ยถา หิ อคฺคึ อลฺลกฏเหิป ปสูหิป
สาขาหิป (๗) โปเถตฺวา นิพฺพาเปนฺติเยว อุทก ปน อคฺคิสฺส
# ๑. ม. ปตฺตกาเล ฯ ๒. ม. คณฺหนฺโตป ฯ
# ๓. ม. สชฺฌายนฺตสฺส จ ทณฺฑกมฺม ฯ ๔. ม. น การณนฺติ ฯ
# ๕. ม. ธมฺมปู นิสฺสโย ฯ ๖. ม. ปหียนฺติ เอว อิมานิ ปน ฯ
# ๗. ม. สาขาทีหิป ฯ
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*เลมที่ ๘ วิตกฺกสณฺานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕๑
อุชุวิปจฺจนีก เตน นิพฺพุโต สุนิพฺพุโต โหติ เอวมิเมหิ
นิมิตฺเตหิ ปหีนา ราคาทโย สุปหีนา โหนฺติฯ ตสฺมา เอตานิ
กถิตานีติ เวทิตพฺพานิฯ
กุสลปสฺหิตนฺติ กุสลนิสฺสิต กุสลสฺส ปจฺจยภูตฯ
อชฺฌตฺตเมวาติ โคจรชฺฌตฺตเมว ปลคณฺโฑติ วฑฺฒกีฯ สุขุมาย
อาณิยาติ ย อาณึ นีหริตุกาโม โหติ ตโต สุขุมตราย
สารทารุอาณตฺติยาฯ โอฬาริก อาณินฺติ จนฺทนผลเก วา
สารผลเก วา อาโกฏิต วิสมาณึฯ อภินิหเนยฺยาติ (๑) มุคฺคเรน
อาโกเฏนฺโต หเนยฺยฯ อภินีหเรยฺยาติ (๒)เอว อภิหนนฺโต (๓)ผลกโต
นีหเรยฺยฯ อภินิวตฺเตยฺยาติ อิทานิ พหู นิกฺขนฺตาติ (๔)
ตฺวา หตฺเถน จาเลตฺวา นิกฺกฑฺเฒยฺยฯ ตตฺถ ผลก วิย
จิตฺต ผลเก วิสมาณิ วิย อกุสลวิตกฺโก (๕) สุขุมาณิ วิย(๖)
อสุภภาวนาทิกุสลนิมิตฺต สุขุมาณิยา โอฬาริกาณินีหรณ วิย
อสุภภาวนาทีหิ กุสลนิมติ ฺเตหิ เตส วิตกฺกาน นีหรณฯ
อหิกุณเปนาติอาทิ อติเชคุจฺฉปฏิกฺกูลกุณปทสฺสนตฺถ วุตฺตฯ
กณฺเ อาลคฺเคนาติ (๗) กตฺถจิเทว(๘) ปจฺจตฺถิเกน อาเนตฺวา กณฺเ
พนฺเธน(๙) ปฏิมุกฺเกนฯ อฏฏิเยยฺยาติ อฏโฏ ทุกขฺ ิโต ภเวยฺยฯ
หราเยยฺยาติ ลชฺเชยฺยฯ ชิคุจฺเฉยฺยาติ สฺชาตชิคุจฺโฉ ภเวยฺยฯ
# ๑. ม. มู. ๑๒/๒๕๗/๒๔๑ ฯ ม. อภินิหเนยฺยาติ ฯ
# ๒. ม. อภินหี เรยฺยาติ ฯ ๓. ม. อภินิหรนฺโต ฯ
# ๔. ม. อิทานิ พหุนิกฺขนฺตาติ ฯ ๕. ม. อกุสลวิตกฺกา ฯ ๖. ม. วิยอฺ ฯ
# ๗. สี. ม. ยุ. อาสตฺเตนาติ ฯ ๘. ม. เกนจิเทว ฯ
# ๙. ม. พทฺเธน ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๕๒
ปหียนฺตีติ เอว อิมินาป การเณน เอเต อกุสลา ธมฺมา
สาวชฺชา ทุกขฺ วิปากาติ อตฺตโน ปฺาพเลน อุปปริกฺขโต
อหิกุณปาทีนิ วิย ชิคุจฺฉนฺตสฺส ปหียนฺติฯ โย ปน อตฺตโน
ปฺาพเลน อุปปริกฺขิตุ น สกฺโกติ เตน อาจริย วา
อุปชฺฌาย วา อฺตร วา ครุฏานีย สพฺรหฺมจารึ สงฺฆตฺเถร
วา อุปสงฺกมิตฺวา คณฺฑึ ปหริตฺวา ภิกฺขสงฺฆเมว วา
สนฺนิปาเตตฺวา อาโรเจตพฺพ พหุนฺน หิ สนฺนิปาเต ภวิสฺสเตว
เอโก ปณฺฑติ มนุสฺโส สฺวาย เอว เอเตสุ อาทีนโว ทฏพฺโพติ
กถิสฺสติ (๑) กายวิจฺฉินฺทนียกถาทีหิ (๒) วา ปน เต วิตกฺเก
นิคฺคณฺหิสฺสตีติ (๓) ฯ
อสติมนสิกาโร อาปชฺชิตพฺโพติ เนว โส วิตกฺโก
สริตพฺโพ น มนสิกาตพฺโพ อฺวิหิเตเนว (๔) ภวิตพฺพฯ
ยถา(๕) หิ รูป อปสฺสิตกุ าโม ปุริโส อกฺขีนิ นิมฺมิเลยฺย (๖) เอวเมต(๗)
มูลกมฺมฏาน คเหตฺวา นิสินฺนภิกฺขุนา จิตฺตมฺหิ วิตกฺเก
อุปฺปนฺเน อฺวิหิตเกน ภวิตพฺพ เอวมสฺส โส วิตกฺโก
ปหียติ ตสฺมึ ปหีเน ปุน กมฺมฏาน คเหตฺวา นิสีทิตพฺพฯ
สเจ น ปหียติ อุคฺคณฺหโต ธมฺมกถาปาโ (๘) โหติ
โส มหาสทฺเทน สชฺฌายิตพฺโพฯ เอวป เจ อฺวิหิตกสฺส
# ๑. ม. กเถสฺสติ ฯ ๒. สี. กายวิจฺฉนฺทนิยกถาทีหิ ฯ ๓. ม. นิคฺคณฺหิสฺสตีติ ฯ
# ๔. ม. อฺวิหิตเกน น ๕. ม. ยถา หิ ฯ ๖. ม. นิมีเลยฺย ฯ
# ๗. ม. เอวเมว ฯ ๘. ม. อุคฺคหิโต ธมฺมกถาปพนฺโธ ฯ
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*เลมที่ ๘ วิตกฺกสณฺานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕๓
สโต(๑) โส น ปหียติฯ ถวิกาย มุฏิโปตฺถโก โหติ ยตฺถ จ
พุทฺธวณฺณาป (๒) ลิขิตา โหนฺติ ต นีหริตฺวา จิตฺเตน (๓) อฺาวิหิตเกน ภวิตพฺพฯ เอวป เจ น ปหียติ ถวิกโต อรณีสหิตานิ นีหริตฺวา อย อุตฺตรารณี อย อธรารณีติ
อาวชฺชนฺเตน อฺวิหิตเกน วา(๔) ภวิตพฺพฯ เอวป เจ น
ปหียติ สิปาฏิก นีหริตฺวา อิท อารกณฺฑก นาม อย
ปปฺผลโก นาม อิท นขจฺเฉทน นาม อย สูจิ นามาติ
ปริกฺขาร สมนฺนาเนนฺเตน อฺวิหิตเกน ภวิตพฺพฯ
เอวป เจ น ปหียติ สูจึ คเหตฺวา จีวเร ชิณฺณฏาน
สิพฺพนฺเตน อฺวิหิตเกน ภวิตพฺพฯ เอว ยาว นปฺปหียติ
ตาว ต ต กุสลกมฺม กโรนฺเตน อฺวิหิตเกน ภวิตพฺพฯ
ปหีเน ปน(๕) มูลกมฺมฏาน คเหตฺวา นิสีทิตพฺพ นวกมฺม
น(๖) ปฏเปตพฺพฯ กสฺมา วิตกฺเก อปจฺฉินฺเน (๗)กมฺมฏานมนสิการสฺส โอกาโส น โหติฯ
โปราณกปณฺฑิตา ปน นวกมฺม กตฺวาป วิตกฺก
ปจฺฉินฺทึสุฯ ตตฺริท วตฺถุ
ติสฺสสามเณรสฺส กิร อุปชฺฌาโย ติสฺสมหาวิหาเร วสติฯ
ติสฺสสามเณโร ภนฺเต อุกฺกณฺิโตมฺหีติ อาหฯ อถ น เถโร
# ๑. ม. สโต โส ฯ ๒. ม. พุทฺธวณฺณาป ธมฺมวณฺณาป ฯ ๓. ม. วาเจนฺเตน ฯ
# ๔. ม. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕. ม. ปุน ฯ ๖. ม. ปน น ฯ ๗. ม. ปจุฉินฺเน ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๕๔
อิมสฺมึ วิหาเร นฺหานอุทก ทุลฺลภ ม คเหตฺวา จิตฺตลตาปพฺพต (๑)
คจฺฉาหีติ อาหฯ โส ตถา อกาสิฯ ตตฺถ น เถโร อาห
อย วิหาโร อจฺจนฺตสงฺฆิโก เอก ปุคฺคลิกฏาน กโรหีติฯ โส
สาธุ ภนฺเตติ อาทิโต ปฏาย สยุตฺตนิกาย (๒) ปพฺภารโสธน
เตโชธาตุกสิณปริกมฺมนฺติ ตีณิป เอกโต อารภิตฺวา กมฺมฏาน
อปฺปน ปาเปติ(๓) สยุตฺตนิกาย ปริโยสาเปสิ เลณกมฺม ปฏเปสิ (๔)
สพฺพ กตวา อุปชฺฌายสฺส สฺ อทาสิฯ อุปชฺฌาโย ทุกฺเขน
เต สามเณร กต อชฺช ตาว ตฺวเยว วสาหีติ อาหฯ
โส ต รตฺตึ เลเณ วสนฺโต อุตุสปฺปาย ลภิตฺวา วิปสฺสน
วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปตฺวา ตตฺเถว ปรินิพฺพายิฯ ตสฺส
ธาตุโย คเหตฺวา เจติย อกสุ อชฺชาป (๕)ติสฺสตฺเถรสฺส เจติยนฺติ
ปฺายิตฺถฯ (๕) อิท ปพฺพ อสติปพฺพ นามฯ
อิมสฺมึ ตฺวา วิตกฺเก นิคฺคณฺหิตุ อสกฺโกนฺโต อิธ ตฺวา
นิคฺคณฺหิสฺสตีติ วิตกฺกมูลเภทปพฺพ ทสฺเสนฺโต ปุน ตสฺส เจ
ภิกฺขเวติอาทิมาหฯ ตตฺถ วิตกฺกสงฺขารสณฺาน มมสิกาตพฺพนฺติ
สงฺขโรตีติ สงฺขาโร ปจฺจโย การณ มูลนฺติ อตฺโถฯ สนฺติฏติ
เอตฺถาติ สณฺาน วิตกฺกสงฺขารสฺส สณฺาน วิตกฺกสงฺขารสณฺาน ต มนสิกาตพฺพนฺติฯ อิท วุตฺต โหติ อย วิตกฺโก
# ๑. ม. จิตฺตลปพฺพต ฯ ๒. ม. สยุตฺตกนิกาย ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. ปาเปสิ ฯ ๔. ม. นิฏาเปสิ ฯ ๕. ม. ติสฺสตฺเถรเจติยนฺติ ปฺายติ ฯ
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*เลมที่ ๘ วิตกฺกสณฺานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕๕
กึเหตุ กึปจฺจโย (๑)กึการณา อุปฺปนฺโนติ วิตกฺกาน มูลามูลฺจ
มนสิกาตพฺพ(๒) ฯ กึ นุโข อห สีฆ คจฺฉามีติ เกน นุโข
การเณน อห สีฆ คจฺฉามิฯ ยนฺนูนาห สนิก คจฺเฉยฺยนฺติ
กึ เม อิมินา สีฆคมเนน สนิก คจฺฉิสฺสามีติ จินฺเตติ (๓) ฯ
โส สนิก คจฺเฉยฺยาติ โส เอว จินฺเตตฺวา สนิก คจฺเฉยฺยฯ
เอส นโย สพฺพตฺถฯ
ตตฺถ(๔) ตสฺส ปุริสสฺส สีฆคมนกาโล วิย อิมสฺส ภิกฺขุโน
วิตกฺกสมารุฬฺหกาโล ตตฺถ(๕) สนิกคมนกาโล วิย อิมสฺส
วิตกฺกจารปริจฺเฉทกาโล (๖) ตสฺส วิตกฺกกาโล (๗)วิย อิมสฺส
วิตกฺกจาเร ปจฺฉินฺเน มูลกมฺมฏาน วิตกฺกาหรณกาโล (๘) ตสฺส
นิสินฺนกาโล วิย อิมสฺส วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺตปฺปตฺตกาโล ตสฺส นิปนฺนกาโล วิย อิมสฺส นิพฺพานารมฺมณาย
ผลสมาปตฺติยา ทิวส วีตวิ ตฺตนกาโลฯ ตตฺถ อิเม วิตกฺกา
กึเหตุกา กึปจฺจยาติ วิตกฺกาน มูลมูล คจฺฉนฺตสฺส วิตกฺกจาโร
สิถิโล โหติฯ ตสฺมึ สิถิลภี ูเต มตฺถก คจฺฉนฺเต วิตกฺกา สพฺพโส
นิรุชฺฌนฺติฯ อยมตฺโถ ทุทฺทุภชาตเกน (๙)ทีเปตพฺโพ
สสกสฺส กิร เวลุวรุกฺขมูเล นิทฺทายนฺตสฺส เวลุวปกฺก
# ๑. ม. กึปจฺจยา ฯ ๒. ม. มูลฺจ มูลมูลฺจ มนสิกาตพฺพนฺติ ฯ
# ๓. ม. จินฺเตสิ ฯ ๔. ม. ตตฺถ ตสฺส ฯ ๕. ม. ตสฺส ฯ
# ๖. ม. วิตกฺกจารปจฺเฉทกาโล ฯ ๗. ม. ิตกาโล ฯ
# ๘. ม. จิตฺโตตรณกาโล ฯ ๙. สี. ททฺทภชาตเกน ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๕๖
วณฺฏโต ฉิชชฺ ิตฺวา กณฺณมูเล ปติตฯ (๑) โส ตสฺส สทฺเทน
ปวี ภิชฺชตีติ สฺาย อุฏหิตฺวา เวเคน ปลายิฯ ต ทิสฺวา
ปุรโต อฺเป จตุปฺปาทา ปลายึสุฯ ตทา โพธิสตฺโต สีโห
โหติ โส จินฺเตสิ อย ปวี นาม กปฺปวินาเส ภิชฺชติ
อนฺตรา ปวีเภโท นาม นตฺถิ ยนฺนูนาห มูลมูล คนฺตฺวา
อนุวิชฺเชยฺยนฺติ(๒) ฯ โส หตฺถินาคโต ปฏาย ยาว สสก ปุจฉฺ ิ
ตยา ตาว (๓) ปวี ภิชชฺ มานา ทิฏ าติ ฯ โส(๔) สโส อาม
เทวาติ อาหฯ สีโห เอหิ โภ ทสฺเสหีติฯ สโส น
สกฺโกมิ สามีติฯ เอหิ เร มา ภายีติ สณฺหมุทุเกน คเหตฺวา
คโต สโส รุกฺขสฺส อวิทูเร ตฺวา
ทุทฺทุภายติ ภทฺทนฺเต ยสฺมึ เทเส วสามห
อห เอต(๕) น ชานามิ กิเมต ทุทฺทุภายตีติ (๖)
คาถมาห โพธิสตฺโต ตฺว เอตฺเถว ติฏาหีติ (๗) รุกฺขมูล
คนฺตฺวา สสกสฺส นิปนฺนฏาน อทฺทส เพลุวปกฺก อทฺทส
อุทฺธ โอโลเกตฺวา วณฺฏ อทฺทส ทิสฺวา อย สโส เอตฺถ
นิปนฺโน นิทฺทายมาโน อิมสฺส กณฺณมูเล ปติตสฺส สทฺเทน
ปวี ภิชฺชตีติ เอวสฺี หุตฺวา ปลายีติ ตฺวา ต
การณ สส ปุจฺฉิ สโส อาม เทวาติ อาหฯ โพธิสตฺโต
# ๑. สี. ปติ ฯ ๒. ม. อนุวิชฺเชยฺยนฺติ ฯ ๓. ม. ตาด ฯ
# ๔. ม. อย ปาโ น ทิสสฺ ติ ฯ ๕. ม. อหมฺเปต ฯ
# ๖. ขุ. ชา. ๒๗/๕๘๖/๑๔๒ ฯ ๗. ม. ติฏาติ ฯ
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*เลมที่ ๘ วิตกฺกสณฺานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕๗
อิม คาถมาห
เวลุว ปติต สุตฺวา ทุทฺทุภนฺติ สโส ชวิ
สสสฺส วจน สุตฺวา สนฺตตฺตา มิควาหินีติ (๑) ฯ
ตโต โพธิสตฺโต มา ภายถาติ มิคคเณ อสฺสาเสสิฯ
เอว วิตกฺกาน มูลมูล คจฺฉนฺตสฺส วิตกฺกา ปหียนฺติฯ
อิมสฺมึ วิตกฺกมูลเภทปพฺเพ ตฺวา วิตกฺเก นิคฺคณฺหิตุ
อสกฺโกนฺเตน ปน เอว นิคฺคณฺหิตพฺพาติ อิทป (๒) การณ
ทสฺเสนฺโต ปุน ตสฺส เจ ภิกฺขเวติอาทิมาหฯ
ทนฺเตภิ ทนฺตมาธายาติ เหฏาทนฺเต อุปริทนฺต เปตฺวาฯ
เจตสา จิตฺตนฺติ กุสลจิตฺเตน อกุสลจิตฺต อภินิคฺคณฺหิตพฺพฯ
พลวา ปุริโสติ ยถา ถามสมฺปนฺโน มหาพโล ปุรโิ ส ทุพฺพล
ปุริส สีเส(๓) วา ขนฺเธ วา คเหตฺวา อภินิคฺคณฺเหยฺย(๔) อภิปเฬยฺย
อภิสนฺตาเปยฺย อภินิปฺปเฬยฺย (๔) สนฺตตฺต กิลนฺต มุจฺฉาปเรต
วิย กเรยฺย เอวเมว ภิกฺขุนา วิตกฺเกหิ สทฺธึ ปฏิมลฺเลน
หุตฺวา เก จ ตุเมฺห โก จาหนฺติ อภิภวิตฺวา กาม
ตโจ จ นหารุ จ อฏิ จ (๕) อวสิสฺสตุ อุปสุสฺสตุ สรีเร
มสโลหิตนฺติ (๕) เอว มหาวิริย ปคฺคยฺห วิตกฺกา นิคฺคณฺหิตพฺพาติ
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๕๘๗/๑๔๓ ฯ ๒. ม. อปรมฺป ฯ
# ๓. ม. สีเส วา คเล วา ฯ
# ๔. ม. อภินคิ ฺคณฺเหยฺย อภินิปฺปเพฬยฺย อภิสนฺตาเปยฺย ฯ
# ๕. องฺ. ทุก. ๒๐/๒๕๑/๖๔ ฯ ม. อวสิสฺสตุ สรีเร อุปสุสฺสตุ มสโลหิตนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๘ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๑๕๘
ทสฺเสนฺโต อิม อตฺถทีปก อุปม อาหฯ
ยโต จ โข (๑) ภิกขฺ เวติ อิท มริยาทภาชนีย(๒) นาม
ต อุตฺตานตฺถเมวฯ ยถา ปน สตฺถาจริโย ติโรรฏา อาคต
ราชปุตฺต ปฺจาวุธสิปฺป อุคฺคณฺหาเปตฺวา คจฺฉ อตฺตโน
รฏเ รชฺช คณฺห สเจ เต อนฺตรามคฺเค โจรา อุฏหนฺติ
ธนุนา กมฺม กตฺวา คจฺฉ สเจ เต ธนุ นสฺสติ วา
ภิชฺชติ วา สตฺติยา อสินาติ เอว ปฺจหิป อาวุเธหิ กตฺตพฺพ
ทสฺเสตฺวา อุยฺโยเชติ โส ตถา กตฺวา สก รฏ คนฺตฺวา
รชฺช คเหตฺวา รชฺชสิรึ อนุโภติ เอวเมว ภควา อธิจิตฺตมนุยุตฺต
ภิกฺขุ อรหตฺตคหณตฺถาย อุยฺโยเชนฺโต สจสฺส อนฺตรา
อกุสลวิตกฺกา อุปฺปชฺชนฺติ อฺนิมิตฺตปพฺเพ ตฺวา เต
นิคฺคเหตฺวา (๓)วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปาปุณิสฺสติ ตตฺถ
อสกฺโกนฺโต อาทีนวปพฺเพ ตฺวา ตตฺราป อสกฺโกนฺโต
อสติปพฺเพ ตฺวา ตตฺราป อสกฺโกนฺโต วิตกฺกมูลกเภทปพฺเพ
ตฺวา ตตฺราป อสกฺโกนฺโต อภินิคฺคณฺหนปพฺเพ ตฺวา วิตกฺเก
นิคฺคณฺหิตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปาปุณิสฺสตีติ
อิมานิ ปฺจ ปพฺพานิ เทเสสิ (๔) ฯ
วสี วิตกฺกปริยายปเถสูติ วิตกฺกวารปเถสุ จิณฺณวสี
ปคุณวสีติ วุจฺจติฯ ย วิตกฺก อากงฺขิสฺสตีติ อิทมสฺส
# ๑. ม. ยโต โข ฯ ๒. ม. ปริยาทานภาชนิย ฯ ๓. ม. นิคฺคณฺหิตฺวา ฯ
# ๔. ม. ทสฺเสสิ ฯ
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*เลมที่ ๘ วิตกฺกสณฺานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕๙
วสีภาวาการทสฺสนตฺถ วุตฺตฯ อย หิ ปุพฺเพ ย วิตกฺก
วิตกฺเกตุกาโม โหติ ต น วิตกฺเกติฯ ย น วิตกฺเกตุกาโม
โหติ ต วิตกฺเกติฯ อิทานิ ปน วสีภตู ตฺตา ย วิตกฺก
วิตกฺเกตุกาโม โหติ ตเยว วิตกฺเกติฯ ย น วิตกฺเกตุกาโม
น ต วิตกฺเกติฯ เตน วุตตฺ  ย วิตกฺก อากงฺขิสฺสติ
ต วิตกฺก วิตกฺเกสฺสติฯ ย วิตกฺก น อากงฺขิสฺสติ น
ต วิตกฺก วิตกฺเกสฺสตีติฯ อจฺเฉจฺฉิ(๑) ตณฺหนฺติอาทิ สพฺพาสวสุตฺเต วุตฺตเมวาติฯ
วิตกฺกสณฺานสุตฺตวณฺณนา นิฏิตาฯ
ทสม ฯ
ทุติยวคฺควณฺณนา นิฏิตาฯ
# ๑. ม. อจฺเฉจฺฉิ ฯ
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*เลมที่ ๘ หนา ๑๖๐
โอปมฺมวคฺควณฺณนา
กกจูปมสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ กกจูปมสุตฺต ตตฺถ โมลิยผคฺคุโนติ
โมลีติ (๑) จูลา วุจฺจติ ยถาห
เฉตฺวาน โมลึ (๒) วรคนฺธวาสิต
เวหายส อุกฺขิป สกฺยปุงฺคโว
รตนจงฺโกฏวเรน วาสโว
สหสฺสเนตฺโต สิรสา ปฏิคคฺ หีติ ฯ
สา ตสฺส คิหิกาเล มหตี อโหสิ เตนสฺส โมลิยผคฺคุโนติ
สงฺขา อุทปาทิ ปพฺพชิตป น เตเนว นาเมน สฺชานนฺติ
อติเวลนฺติ เวล อติกฺกมิตฺวา ตตฺถ กาลเวลา สีมเวลา
สีลเวลาติ ติวิธา เวลา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสีติ (๓)
หิ อย กาลเวลา นามฯ ิตธมฺโม เวล นาติวตฺตตีติ(๔) อย
สีมเวลา นามฯ เวลาอนติกฺกโม เสตุฆาโตติ (๕) จ เวลาเวสา (๖)
อวีติกฺกมฏเนาติ(๗) จ อย สีลเวลา นามฯ ต ติวิธป โส
# ๑. ม. โมฬิยผคฺคุโนติ โมฬีติ ฯ ๒. ม. จูฬา โมฬึ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. วิ. มหา. ๔/๑-๕/๑-๖ ฯ ขุ. อุ. ๒๕/๓๘/๗๓ ฯ
# ๔. วิ. จุล. ๗/๔๕๐/๒๘๕ ฯ ขุ. อุ. ๒๕/๑๑๗/๑๕๓ ฯ องฺ. อฏก.
# ๒๓/๑๐๘/๒๐๑ ฯ ๕. อภิ. สงฺ. ๓๔/๒๑๘/๘๙ ฯ
# ๖. ม. เวลา เจสา ฯ ๗. ม. อติกฺกมนฏเนาติ ฯ
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*เลมที่ ๘ กกจูปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๖๑
อติกฺกเมติเยว (๑)ฯ ภิกขฺ ุนิโย หิ โอวทิตุ กาโล นาม อตฺถิ
โส อตฺถงฺคเตป สุริเย โอวทนฺโต ต กาลเวลป อติกฺกมิ
ภิกฺขุนีน โอวาเท ปมาณ นาม อตฺถิ สีมามริยาทา(๒) โส
อุตฺตรึ ฉปฺปฺจวาจาหิ โอวทนฺโต ต สีมเวลป อติกฺกมิ ฯ
กเถนฺโต ปน ทวสหคต กตฺวา ทุฏุลฺลาปตฺติปโหนก กเถติฯ
เอว สีลเวลป อติกฺกมิ
สสฏโติ มิสฺสีภูโต สมานสุขทุกฺโข หุตฺวา สมฺมุขาติ
ปุรโต อวณฺณ ภาสตีติ ตา ปน ปจนโกฏฏนาทีนิ(๓) กโรนฺติโย
ทิสฺวา นตฺถิ อิมาส อนาปตฺติ นามฯ อิมา ภิกฺขุนิโย อนาจารา
ทุพฺพจา (๔) ปคพฺภาติ อคุณ กเถติ อธิกรณมฺป กโรตีติ อิเมส
ภิกฺขูน อิมา ภิกฺขุนิโย ทิฏกาลโต ปฏาย อกฺขีนิ ฑยฺหนฺติ
อิมสฺมึ วิหาเร ปุปฺผปูชา วา อาสนโธวนปริภณฺฑกรณาทีนิ
วา อิมาส วเสน วตฺตนฺติ กุลธีตา(๕) เอตา ลชฺชินโิ ย ตุมเห
อิมาส (๖) อิทฺจิทฺจ วทถ อย นาม ตุมฺหาก อาปตฺติ
โหติ วินยธราน สนฺติก อาคนฺตฺวา วินิจฺฉย เม เทถาติ
อธิกรณ อากฑฺฒติ
โมลิยผคฺคุนสฺส อวณฺณ ภาสตีติ นตฺถิ(๗) อิมสฺส ภิกฺขุโน
อาปตฺติ นามฯ นิจฺจกาล อิมสฺส ปริเวณฏาน (๘) อสฺุ
# ๑. ม. อติกกฺ มิเยว ฯ ๒. ม. สีมามริยาทา ฯ ๓. ม. ปจนโกฏฏนาทีนิ ฯ
# ๔. สี. ทุพพฺ ตา ฯ ๕. ม. กุลธีตโร ฯ ๖. ม. อิมา ฯ ๗. ม. อนาปตฺติ ฯ
# ๘. ม. ปริเวณทฺวาร ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๑๖๒
ภิกฺขุนีหีติ อคุณ กเถติ อธิกรณมฺป กโรนฺตีติ อิเมส ภิกฺขูน
โมลิยผคฺคุนตฺเถรสฺส ทิฏ กาลโต ปฏาย อกฺขีนิ ฑยฺหนฺติ
อิมสฺมึ วิหาเร อฺเส วสนฏาน โอโลเกตตป น สกฺกา
วิหาร อาคตภิกฺขุนิโย โอวาท วา ปฏิสนฺถาร วา อุทฺเทสปท
วา เถรเมว นิสฺสาย ลภนฺติ กุลปุตฺตโก ลชฺชี กุกกฺ ุจฺจโก
เอวรูป นาม ตุเมฺห อิทฺจิทจ วทถ เอถ วินยธราน
สนฺติเก วินิจฺฉย เม เทถาติ อธิกรณ อากฑฺฒนฺติ
โส ภิกขฺ ุ ภควนฺต เอตทโวจาติ เนว ปยกมฺยตาย น
เภทาธิปฺปาเยน อตฺถกามตาย อโวจ เอว กิรสฺส อโหสิ
อิมสฺส ภิกฺขุสฺส เอว สสฏสฺส วิหรโต อยโส อุปฺปชฺชิสฺสติ
โส สาสนสฺสาป อวณฺโณเยว อฺเน ปน กถิโต อย
น โอรมิสฺสติ ภควตา ธมฺม เทเสตฺวา โอวทิโต โอรมิสฺสตี
ติ ตสฺส อตฺถกามตาย ภควนฺต เอต อายสฺมา ภนฺเต ติอาทิวจน
อโวจ
อามนฺเตหีติ ชานาเปหิ อามนฺเตตีติ ปกฺโกสติ
สทฺธาติ สทฺธาย ตสฺมาติ ยสฺมา ตฺว กุลปุตฺโต เจว
สทฺธา ปพฺพชิโต จ ยสฺมา วา เต เอตาหิ สทฺธึ สสฏสฺส
วิหรโตเยว(๑) (๒)อกฺโกสิสฺสนฺติ วา ปหริสฺสนฺติ(๒) วา เตสุ โทมนสฺส
อุปฺปชฺชิสฺสติ สสคฺเค ปหีเน นุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺมา ตตราติ
# ๑. ม. วิหรโต เย ตา ฯ ๒. ม. อกฺโกสิสฺสนฺติ วา ปหริสฺสนฺติ วา ฯ
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*เลมที่ ๘ กกจูปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๖๓
ตสฺมึ อวณฺณภาสเน เคหสิตาติ ปฺจกามคุณนิสฺสิตา
ฉนฺทาติ ตณฺหาฉนฺทาป ปฏิฆฉนฺทาป วิปริณตนฺติ รตฺตป
จิตฺต วิปริณต โหติ (๑) ทุฏป มุฬหฺ ป จิตฺต วิปริณต
อิธ ปน ตณฺหาฉนฺทวเสน รตฺตป วฏฏติ ปฏิฆฉนฺทวเสน
ทุฏป วฏฏติ หิตานุกมฺปติ หิเตน อนุกมฺปมาโน หิเตน
ผรมาโน น โทสนฺตโรติ น โทสจิตฺโต ภวิสฺสามิ
อถ โข ภควาติ กสฺมา อารภิ ผคฺคุนสฺส กิร เอตฺตก
โอวาท กตฺวาป (๒) ภิกขฺ ุนีสสคฺคโต โอรมิสฺสามิ วิรมิสฺสามี
ติ จิตฺตป น อุปฺปนฺน ภควตา ปน สทฺธึ ปฏาณิ วิย
ปฏิวิรุทฺโธ อฏาสิ อถ (๓) ภควโต ยถา นาม ชิฆจฺฉิตสฺส
โภชเน ปปาสิตสฺส ปานีเย สีเตน ผุฏสฺส อุเณฺห ทุกฺขิตสฺส
สุเข ปตฺถนา อุปฺปชฺชติ เอวเมว อิม ทุพฺพจ ภิกฺขุ ทิสฺวา
ปมโพธิย สุพฺพจาป (๔) ภิกฺขู อาปาถ อาคมึสุ อถ เตส
วณฺณ กเถตุกาโม หุตฺวา อิม เทสน อารภิ
ตตฺถ อาราธยึสูติ อาราธยึสุ คณฺหึสุ (๕) เอก สมยนฺติ
เอกสฺมึ สมเย เอกาสนโภชนนฺติ เอก ปุเรภตฺตโภชน
สุริยุคฺคมนโต หิ ยาว มชฺฌนฺติกา ทสกฺขตฺตุ (๖) ภุตฺตโภชนป อิธ
เอกาสนโภชนเมว (๗) อธิปฺเปต อปฺปาพาธตนฺติ นิราพาธต
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม.สุตฺวาป ฯ ๓. ม. อถสฺส ฯ
# ๔. ม. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕. คณฺหึสุ ปูรยึสุ ฯ
# ๖. สี. สตกฺขตฺตุ ฯ ม. สตฺตกฺขตฺตุ ฯ ๗. ม. ...โชนนฺเตว ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๑๖๔
อปฺปาตงฺกตนฺติ นิทฺทุกฺขต ลหุฏานนฺติ สรีรสฺส สลฺลหุกวุฏาน(๑) พลนฺติ กายพล ผาสุวิหารนฺติ กายสฺส สุขวิหาร
อิมินา กึ กถิต ทิวา วิกาลโภชน ปชหาปตกาโล กถิโต
ภทฺทาลิสุตฺเต (๒) รตฺตึ วิกาลโภชน ปชหาปตกาโล กถิโต อิมานิ
หิ เทฺว โภชนานิ ภควา น เอกปฺปหาเรน ปชหาเปสิ
กสฺมา อิมานิ (๓) เทฺว โภชนานิ วฏเฏ สตฺตาน อาจิณฺณานิ
สนฺติ กุลปุตตฺ า สุขุมาลา เต เอกโต เทฺวป โภชนานิ ปชหนฺตา
กิลมนฺติ ตสฺมา เอกโต อปชหาเปตฺวา เอกสฺมึ กาเล ทิวา
วิกาลโภชน เอกสฺมึ รตฺตึ วิกาลโภชนนฺติ วิสุ ปชหาเปสิ
เตสุ อิธ ทิวา วิกาลโภชน ปชหาปตกาโล กถิโต ตตฺถ
ยสฺมา พุทฺธา น ภย ทสฺเสนฺตา (๔) ตชฺเชตฺวา ปชหาเปนฺติ
อานิสส ปน ทสฺเสตฺวา ปชหาเปนฺติ เอวป(๕) สตฺตา สุเขน
ปชหนฺติ ตสฺมา อานิสส ทสฺเสนฺโต อิเม ปฺจคุเณ ทสฺเสสิ
อนุสาสนี กรณียาติ ปุนปฺปุน สาสเน น (๖) กตฺตพฺพ นาโหสิ
อิท กโรถ อิท มา กโรถา ติ สตุปฺปาทกรณียมตฺตเมว
อโหสิ ตาวตฺตเกเนว เต กตฺตพฺพ อกสุ ปหาตพฺพ ปชหึสุ
ปมโพธิย ภิกฺขเว สุพฺพจา(๗) ภิกฺขู อเหสุอสฺสวา โอวาทปฏิกราติ
อิทานิ เนส สุพฺพจภาวทีปก อุปม อาหรนฺโต เสยฺยถาปติ# ๑. ม. สลฺลหุก อุฏาน ฯ ๒. ม. ภทฺทาลิสุตฺเต ปน ฯ ๓. ม. อิมาเนว หิ ฯ
# ๔. ม. ทสฺเสตฺวา ฯ ๕. ม. เอว หิ ฯ ๖. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๗. ม. สุพพฺ จา ฯ
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*เลมที่ ๘ กกจูปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๖๕
อาทิมาห ตตฺถ สุภูมิยนฺติ สมภูมิย ฯ (๑) สุภูมิย สุเขตฺเต
วิหตขาณุเก พีชานิ ปติฏ เปยฺยาติ (๑) เอตฺถ ปน มณฺฑภูมิ สุภูมีติ
อาคตา จตุมหาปเถติ ทฺวินฺน มหามคฺคาน วินิวิชฺฌิตฺวา
คตฏาเน อาชฺรโถติ วินีตอสฺสรโถ โอธสฺตปโตโทติ ยถา
รถ อภิรุหิตวฺ า ิเตน สกฺกา โหติ คณฺหิตุ เอว อาลมฺพน
นิสฺสาย ติริยโต ปตปโตโท โยคฺคาจริโยติ อสฺสาจริโย
เสฺวว อสฺสทมฺเม(๒) สาเรตีติ อสฺสทมฺมสารถิ เยนิจฺฉกนฺติ เยน เยน
มคฺเคน อิจฺฉติ ยทิจฺฉกนฺติ ย ย คตึ อิจฺฉติ สาเรยฺยาติ
อุชุก ปุรโต เปเสยฺย ปจฺจาสาเรยฺยาติ ปฏินิวตฺเตยฺย
เอวเมว โขติ ยถา หิ โส โยคฺคาจริโย เยน เยน
มคฺเคน คมน อิจฺฉติ ต ต อสฺสา อารุฬฺหาว โหนฺติ
ยาย ยาย จ คติยา(๓) อิจฺฉติ สา สา คติ คหิตาเยว โหติ
รถ เปเสตฺวา อสฺสา เนว วาเรตพฺพา น วิชฌ
ฺ ิตพฺพา โหนฺติ
เกวล เตส สเม ภูมิภาเค ขุเรสุ นิมติ ฺต เปตฺวา คมนเมว
ปสฺสิตพฺพ โหติ เอว มยฺหป เตสุ ภิกขฺ ูสุ ปุน (๔) วตฺตพฺพ
นาโหสิ อิท กโรถ อิท มา กโรถาติ สตุปฺปาทนมตฺตเมว
กตฺตพฺพ โหติ เตหิป ตาวเทว กตฺตพฺพ กตเมว โหติ
อกตฺตพฺพ ชหิตเมว ตสฺมาติ ยสฺมา สุพจา(๕) ยุตฺตยานปฏิภาคา
# ๑. ที. มหา. ๑๐/๓๒๘/๓๒๙ ฯ ม. สุเขตฺเต สุภูเม สุวิหตขาณุกณฺฏเก พีชานิ
# ปติฏาเปยฺย ฯ ๒. ม. เสฺวว อสฺสทมฺเม ฯ ๓. ม. ยาย ยาย จ คติยา ฯ
# ๔. ม. ปุนปฺปุน ฯ ๕. ม. สุพฺพจา ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๑๖๖
หุตฺวา สตุปฺปาทนมตฺเตเนว ปชหึสุ ตสฺมา ตุเมฺหป ปชหถาติ
อตฺโถ เอลณฺเฑหีติ เอลณฺฑา กิร สาลทูสนา โหนฺติ ตสฺมา
เอวมาห วิโสเธยฺยาติ เอลณฺเฑ เจว อฺา จ วลฺลิโย
ฉินฺทิตฺวา พหินีหรเณน (๑)โสเธยฺย สุชาตาติ สุสณฺิตา สมฺมา
ปริหเรยฺยาติ มริยาท พนฺธิตฺวา อุทกาสิฺจเนนป กาเลน กาล
มูลมูเล ขนเนนป (๒) วลฺลิคุมฺพาทิจฺเฉทเนนป กิปลฺลปูฏกหรเณนป
มกฺกฏกชาลสุกฺขทณฺฑกหรเณนป สมฺมา วฑฺเฒยฺย (๓) โปเสยฺย
วุฑฺฒิอาทีนิ วุตฺตตฺถาเนว
อิทานิ อกฺขนฺติยา โทส ทสฺเสนฺโต ภูตปุพฺพนฺติอาทิมาหฯ
ตตฺถ เวเทหิกาติ วิเทหรฏวาสิกสฺส(๔) กุลสฺส (๕) ธีตา อถวา
เวโทติ ปฺา วุจฺจติ เวเทน อีหติ อิริยตีติ เวเทหิกา
ปณฺฑิตาติ อตฺโถ คหปตานีติ ฆรสามินี กิตฺติสทฺโทติ
กิตฺติโฆโส โสรตาติ โสรจฺเจน สมนฺนาคตา นิวาตาติ
นิวาตวุตฺติ อุปสนฺตาติ นิพฺพุตา ทกฺขาติ ภตฺตปจนสยนตฺถรณทีปุชฺชลนาทิกมฺเมสุ เฉกา อนลสาติ อุฏาหิกา
สุสวิหิตกมฺมนฺตาติ สุฏุ ปตกมฺมนฺตา (๖) เอกา อนลสา โหติ
ย ย ปน ภาชน คณฺหาติ ต ต ภินฺทติ วา ฉิทฺท (๗)
วา กโรติ อย น ตาทิสาติ ทสฺเสติ
# ๑. ม. พหินหี รเณน ฯ ๒. สี. มูลปลิขณเนนป ฯ ม. ขณเนนป ฯ
# ๓. ม. วฑฺเฒตฺวา ฯ ๔. ม. วิเทหรฏ... ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๖. สี. สุฏปตกมฺมนฺตา ฯ ม. สวิหิตกมฺมนฺตา ฯ ๗. ม. ฉิทฺท ฯ
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*เลมที่ ๘ กกจูปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๖๗
ทิวา อุฏาสีติ ปาโตว กตฺตพฺพานิ เธนุทูหนาทิกมฺมานิป
อกตฺวา อุสฺสูเร อุฏิตา เห เช กาฬีติ อเร กาฬิ กึ
เช ทิวา อุฏ าสีติ(๑) กินฺเต กิฺจิ อผาสุก โน วต เร
กิฺจีติ อเร ยทิ เตน กิฺจิ อผาสุก อตฺถิ เนว สีส
รุชฺชติ น ปฏิ อถ กสฺมา ปาปทาสิ (๒) ทิวา อุฏาสีติ
กุปตา อนตฺตมนา ภากุฏึ อกาสิ ทิวาตร อุฏาสีติ ปุนทิวเส
อุสฺสูรตร อุฏาสิ อนตฺตมนวาจนฺติ อเร ปาปทาสิ อตฺตโน
ปมาณ น ชานาสิ กึ อติสีโตติ มฺสิ (๓)อิทานิ ต
สิกฺขาเปสฺสามีติอาทีนิ วทมานา กุปตวจน นิจฺฉาเรสิ
ปฏิวิสฺสกานนฺติ สามนฺตเคหวาสีน อุชฌ
ฺ าเปสีติ
อวชานาเปสีติ จณฺฑีติ อโสรตา กิพพฺ ิสา อิติ เอตฺตกา (๔)
คุณา ตโต ทิคุณา โทสา อุปฺปชฺชึสุ คุณา นาม สนิก สนิก
อาคจฺฉนฺติ โทสา เอกทิวเสเนว ปตฺถตา โหนฺติ
โสรตโสรโตติ อติวิย โสรโต โสตาปนฺโน นุโข สกทาคามี
อนาคามี อรหา นุโขติ วตฺตพฺพต อาปชฺชติ ผุสนฺตีติ
ผุสนฺตา ฆเฏนฺตา วา (๕) อาปาถ อาคจฺฉนฺติ
อถ ภิกขุ โสรโตติ เวทิตพฺโพติ อถ อธิวาสนขนฺติย ิโต ภิกฺขุ โสรโตติ เวทิตพฺโพ โย จีวร เป
# ๑. ม. อุฏาสีติ ฯ ๒. ม. ปาป ทาสิ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. สี. สีโตติ มฺติ ฯ ม. กึ อคฺคึ สีโตติ มฺสิ ฯ ๔. ม. ยตฺตกา ฯ
# ๕. ม. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ ๖. ม. อถ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๑๖๘
ปริกฺขารเหตูติ โย เอตานิ จีวราทีนิ ปณีตปณีตานิ ลภนฺโต
ปาทปริกมฺมปฏิปริกมฺมาทีนิ เอกวจเนเนว กโรติ อลภมาโนติ
ยถา ปุพฺเพ ลภติ เอว อลภนฺโต ธมฺมเยว สกฺกโรนฺโตติ
ธมฺมเยว (๑) สกฺการ สุกต การ กโรนฺโต ครุกโรนฺโตติ
ครุ ภาริย กโรนฺโต มาเนนฺโตติ มเนน ปย กโรนฺโต
ปูเชนฺโตติ ปจฺจยปูชาย ปูเชนฺโต อปจายมาโนติ ธมฺมสฺเสว (๑)
อปจายมาโน อปจิตึ นีจวุตฺตึ ทสฺเสนฺโต
เอว อกฺขนฺติยา โทส ทสฺเสตฺวา อิทานิ เย อธิวาเสนฺติ
เต เอว อธิวาเสนฺตีติ ปฺจ วจนปเถ ทสฺเสนฺโต ปฺจิเม
ภิกฺขเวติอาทิมาห ตตฺถ กาเลนาติ ยุตฺตปฺปตฺตกาเลน ภูเตนาติ
สตา วิชฺชมาเนน สณฺเหนาติ มฏเน(๒) อตฺถสฺหิเตนาติ
อตฺถนิสฺสิเตน การณนิสสฺ ิเตน อกาเลนาติอาทีนิ เตสเยว
ปฏิปกฺขวเสน เวทิตพฺพานิ เมตฺตจิตฺตาติ อุปฺปนฺนเมตฺตจิตฺตา
หุตฺวา โทสนฺตราติ ทุฏ จิตฺตา อพฺภนฺตเร อุปฺปนฺนโทสา
หุตฺวา ตตฺราปติ เตสุ วจนปเถสุ ผริตวฺ าติ อธิมุจฺจิตฺวา
ตทารมฺมณฺจาติ กถ ตทารมฺมณ สพฺพาวนฺต โลก กโรติ
ปฺจ วจนปเถ คเหตฺวา อาคต ปุคฺคล เมตฺตจิตฺตสฺส อารมฺมณ
กตฺวา ปุน ตสฺเสว เมตฺตจิตฺตสฺส อวเสสสตฺเต อารมฺมณ
กโรนฺโต สพฺพาวนฺต โลก ตทารมฺมณ กโรติ นามฯ ตตฺราย
# ๑. ม. ธมฺมเยว ฯ ๒. ม. สมฺมฏเน ฯ
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*เลมที่ ๘ กกจูปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๖๙
วจนตฺโถ ตทารมฺมณฺจาติ ตสฺเสว จ (๑) เมตฺตจิตฺตสฺส อารมฺมณ
กตฺวา สพฺพาวนฺตนฺติ สพฺพสตฺตวนฺต โลกนฺติ สตฺตโลก
วิปุเลนาติ อเนกสตฺตารมฺมเณน มหคฺคเตนาติ มหคฺคตภูมิเกน อปฺปมาเณนาติ สุภาวิเตน อเวเรนาติ นิทฺโทเสน
อพฺยาปชฺเฌนาติ (๒) นิทฺทุกฺเขน ผริตฺวา วิหริสฺสามาติ เอวรูเปน
เมตฺตาสหคเตน เจตสา ตฺจ ปุคฺคล สพฺพ จ โลก ตสฺส
จิตฺตสฺส อารมฺมณ กตฺวา อธิมุจฺจิตฺวา วิหเรยฺยาม (๓)
อิทานิ ตทตฺถทีปก อุปม อาหรนฺโต เสยฺยถาปติอาทิมาห ตตฺถ อปวินฺติ นิปฺปวึ กริสฺสามิ อภาว
คเมสฺสามีติ อตฺโถ ตตฺร ตตฺราติ ตสฺมึ ตสฺมึ าเน
วิกิเรยฺยาติ ปจฺฉิยา ปสุอุทฺธริตฺวา พีชานิ วิย วิกเิ รยฺย
โอฏุเภยฺยาติ เขฬ ปาเตยฺย อปวึ กเรยฺยาติ เอว กาเยน
จ วาจาย จ ปโยค กตฺวาป น(๔) สกฺกุเณยฺย อปวึ
กาตุนฺติ คมฺภีราติ พหลตฺเตน ทฺวิโยชนสตสหสฺสานิ จตฺตาริ
จ นหุตานิ คมฺภีรา อปฺปเมยฺยาติ ติริย ปน อปริจฺฉินฺนา
เอวเมว โขติ เอตฺถ อิท โอปมฺมสสนฺทน ปวี วิย หิ
เมตฺตจิตฺต ทฏพฺพ กุทฺทาลปฏก คเหตฺวา อาคตปุริโส วิย
ปฺจ วจนปเถ คเหตฺวา อาคตปุคฺคโล ยถา โส กุทฺทาล# ๑. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. อพฺยาพชฺเฌนาติ ฯ ๓. ม. วิหริสฺสาม ฯ
# ๔. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๑๗๐
ปฏเกน มหาปวึ อปวึ กาตุ น สกฺโกติ เอว โว (๑) ปฺจ
วจนปเถ คเหตฺวา อาคตปุคฺคโล เมตฺตจิตฺตสฺส อฺถตฺต กาตุ
น สกฺขิสฺสตีติ
ทุติยอุปมาย หลิททฺ ินฺติ ย กิฺจิ ปตกวณฺณ นีลนฺติ
กสนีล วา ปลาสนีล วา อรูปติ อรูโป นนุ จ ทฺวินฺน (๒)
กฏาน วา รุกฺขาน วา เสยฺยาน วา เสลาน วา(๒) อนฺตร
ปริจฺฉินฺนากาส รูปนฺติ อาคต กสฺมา อิธ อรูปติ วุตฺโตติ
สนิทสฺสนภาวปฏิกฺเขปโต เตเนวาห อนิทสฺสโน ติ ตสฺมึ หิ
รูป ลิขิตุ รูปปาตุภาว ทสฺเสตุน สกฺกา ตสฺมา อรูป
ติ วุตฺโต อนิทสฺสโนติ ทสฺสนสฺส จกฺขุวิฺาณสฺส อนาปาโถ
อุปมาสสนฺทเน ปเนตฺถ อากาโส วิย เมตฺตจิตฺต ตุลิกปฺจมา
จตฺตาโร รงฺคชาตา วิย ปฺจ วจนปถา ตุลิกปฺจเม รงฺเค
คเหตฺวา อาคตปุริโส วิย ปฺจ วจนปเถ คเหตฺวา อาคตปุคฺคโล ยถา โส ตุลิกปฺจเมหิ รงฺเคหิ อากาเส รูปปาตุภาว
กาตุ น สกฺโกติ เอว โว ปฺจ วจนปเถ คเหตฺวา
อาคตปุคฺคโล เมตฺตจิตฺตสฺส อฺถตฺต กตฺวา โทสุปฺปตฺตึ
ทสฺเสตุน สกฺขิสฺสตีติ
ตติยอุปมาย อาทิตฺตนฺติ ปชฺชลิต คมฺภีรา อปฺปเมยฺยาติ
อิมิสฺสา คงฺคาย คมฺภีรฏาน คาวุตป อตฺถิ อฑฺฒโยชนป
# ๑. ม. เต ฯ ๒. ม. ทฺวินฺน รุกฺขาน วา ทฺวินฺน เสยฺยาน วา ทฺวินฺน เสลาน วา ฯ
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*เลมที่ ๘ กกจูปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๗๑
โยชนป ปุถลุ  ปนสฺสา เอวรูปเยว ทีฆโต ปน ปฺจ
โยชนสตานิ สา กถ คมฺภีรา อปฺปเมยฺยาติ เอเตน ปโยเคน
ปริวตฺเตตฺวา อุทฺธเนน (๑) อุทก วิย ตาเปตุ อสกฺกุเณยฺยโต
ิโตทก ปน เกนจิ อุปาเยน องฺคุลมตฺต (๒) วา อฏงฺคุลมตฺต
วา เอต (๓) ตาเปตุ สกฺกา ภเวยฺย อย ปน น สกฺกา
ตสฺมา เอว วุตฺต อุปมาสสนฺทเน ปเนตฺถ คงฺคา วิย
เมตฺตจิตฺต ติณุกฺก อาทาย อาคตปุริโส วิย ปฺจ วจนปเถ
คเหตฺวา อาคตปุคฺคโล ยถา โส อาทิตฺตาย ติณุกฺกาย (๔) คงฺค ตาเปตุ
น สกฺโกติ เอว โว ปฺจ ปจนปเถ คเหตฺวา อาคตปุคฺคโล
เมตฺตจิตฺตสฺส อฺถตฺต กาตุน สกฺขิสฺสตีติ
จตุตฺถอุปมาย วิฬารภสฺตาติ วิฬารจมฺมปสิพฺพกา
สุมทฺทิตาติ สุฏุ มทฺทิตา สุปริมทฺทติ าติ อนฺโต จ พหิ
จ สมนฺตโต สุปริมทฺทิตา ตูลินีติ สิมพฺ ลีตูลลตาตูลสมานา
ฉินฺนสสฺสราติ ฉินฺนสสฺสรสทฺทา ฉินนฺ ปพฺภราติ ฉินฺนปพฺภรสทฺทา (๕) ฯ อุปมาสสนฺทเน ปเนตฺถ วิฬารภสฺตา วิย เมตฺตจิตฺต
กฏกถล (๖) อาทาย อาคตปุริโส วิย ปฺจ วจนปเถ คเหตฺวา
อาคตปุคฺคโล ยถา โส กฏเน วา กถเลน วา วิฬารภสฺต
สรสร ภรภร สทฺท กาตุน สกฺโกติ เอว โว ปฺจ วจนปเถ
# ๑. ม. อุทฺธเน ฯ ๒. ม. องฺคุลิมตฺต ฯ ๓. ม. อฑฺฒงฺคุลมตฺต วา เอว ฯ
# ๔. ม. อาทิตฺตาย ติณฺกฺกาย ฯ ๕. ม. ฉินฺนภพฺภราติ ฉินฺนภพฺภรสทฺทา ฯ
# ๖. ม. กฏกล ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๑๗๒
คเหตฺวา อาคตปุคฺคโล เมตฺตจิตฺตสฺส อฺถตฺต กตฺวา
โทสานุคตภาว กาตุน สกฺขิสฺสตีติ
โอจรกาติ อวจรกา เหฏาจรกา นีจกมฺมการกาติ
อตฺโถ โย มโน ปโทเสยฺยาติ โย ภิกขฺ ุ วา ภิกฺขุนี วา
มโน ปโทเสยฺย ต กกเจน โอกฺกนฺตน นาธิวาเสยฺย
น เม โส เตน สาสนกโรติ โส เตน อนธิวาสเนน มยฺห
โอวาทกโร น โหติ อาปตฺติ ปเนตฺถ นตฺถิ ฯ
อณณ วา ถูล วาติ อปฺปสาวชฺช วา มหาสาวชฺช
วา ย ตุเมฺห นาธิวาเสยฺยาถาติ โย ตุเมฺหหิ อธิวาเสตพฺโพ
น ภเวยฺยาติ อตฺโถ โน เหต ภนฺเตติ ภนฺเต อนธิวาเสตพฺพ (๑)
นาม วจนปถ น ปสฺสามาติ อธิปฺปาโย ทีฆรตฺต หิตาย
สุขายาติ อิติ ภควา อรหตฺเตน กูฏ คณฺหนฺโต ยถานุสนฺธินา
เทสน นิฏเปสีติ
กกจูปมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา
ปม ฯ
# ๑. ม. ภนฺเต อนธิวาเสตพฺพ ฯ
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*เลมที่ ๘ หนา ๑๗๓
เอวมฺเม สุตนฺติ อลคทฺทูปมสุตฺต ตตฺถ คทฺเธ(๑) พาธยึสูติ
คทฺธพาธิโน คทฺธพาธิโน ปุพฺพปุริสา อสฺสาติ คทฺธพาธิปุพฺโพ ตสฺส คทฺธพาธิปุพฺพสฺส คิชฌ
ฺ ฆาตกกุลปฺปสุตสฺสาติ
อตฺโถ สคฺคโมกฺขาน อนฺตราย กโรนฺตีติ อนฺตรายิกา
เต กมฺมกิเลสวิปากอริยูปวาทอาณาวีติกฺกมวเสน ปฺจวิธา
ตตฺถ ปฺจานนฺตริยกมฺมานิ (๒) กมฺมนฺตรายิกา นามฯ ตถา
ภิกฺขุนีทูสกกมฺม ต ปน โมกฺขสฺเสว อนฺตราย กโรติ น
สคฺคสฺส นิยตมิจฺฉาทิฏิธมฺมา กิเลสนฺตรายิกา นามฯ ปณฺฑกติรจฺฉานคตอุภโตพฺยฺชนกาน ปฏิสนฺธิธมฺมา วิปากนฺตรายิกา
นามฯ อริยปู วาทธมฺมา อุปวาทนฺตรายิกา นามฯ เต ปน
ยาว อริเย น ขมาเปนฺติ ตาวเทว น ตโต ปร สฺจิจฺจ
วีติกฺกนฺตา สตฺตอาปตฺติกฺขนฺธา อาณาวีติกฺกมนฺตรายิกา นามฯ
เตป ยาว ภิกฺขุภาว วา ปฏิชานาติ น วุฏาติ วา น
เทเสติ วา ตาวเทว น ตโต ปร
ตตฺราย ภิกฺขุ พหุสสฺ ุโต ธมฺมกถิโก เสสนฺตรายิเก
ชานาติ วินเย ปน อโกวิทตฺตา ปณฺณตฺติวีติกฺกมนฺตรายิเก
น ชานาติ ตสฺมา รโหคโต เอว จินฺเตสิ อิเม อาคาริกา
ปฺจ กามคุเณ ปริภฺุชนฺตา โสตาปนฺนาป สกทาคามิโนป
# ๑. ม. คทฺเธ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ...ธมฺมา ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๑๗๔
อนาคามิโนป โหนฺติ ภิกฺขูป มนาปกานิ จ (๑) จกฺขุวิฺเยฺยานิ
รูปานิ ปสฺสนฺติ (๒) กายวิฺเยฺเย โผฏพฺเพ ผุสนฺติ มุทุกานิ
อตฺถรณปาปุรณานิ(๓) ปริภฺุชนฺติ เอต สพฺพ วฏฏติ กสฺมา
อิตฺถีนเ ยว รูปสทฺทคนฺธรสโผฏพฺพา น วฏฏนฺติ เอเตป
วฏฏนฺตีติ เอว รเสน รส สสนฺเทตฺวา สจฺฉนฺทราคปริโภคฺจ
นิจฺฉนฺทราคปริโภคฺจ เอก กตฺวา ถูลวาเกหิ สทฺธึ อติสุขุมสุตฺต ฆเฏนฺโต วิย (๔) สาสเปน สทฺธึ สิเนรุอุปสหรนฺโต วิย
ปาปก ทิฏิคต อุปฺปาเทตฺวา กึ ภควตา มหาสมุทฺท
พนฺธนฺเตน วิย มหตา อุสฺสาเหน ปมปาราชิก ปฺตฺต
นตฺถิ เอตฺถ โทโส ติ สพฺพฺุตาเณน สทฺธึ ปฏิวิรุชฺฌนฺโต
เวสารชฺชาณ ปฏิพาหนฺโต อริยมคฺเค ขาณุกณฺฏกาทีนิ
ปกฺขิปนฺโต เมถุนธมฺเม โทโส นตฺถีติ ชินสฺส อาณาจกฺเก
ปหาร อทาสิ เตนาห ตถาห ภควตา ธมฺม เทสิต
อาชานามี ติอาทิ
เอว พฺยา โขติ เอว วิย โข สมนุยฺุชนฺตีติอาทีสุ
กึลทฺธิโก ตฺว ลทฺธึ วเทหีติ ปุจฺฉมานา สมนุยฺุชนฺติ
นามฯ ทิฏึ ปฏเปนฺตา (๕) สมนุคคฺ าหนฺติ นามฯ เกน การเณน
เอว วเทสีติ การณ ปุจฺฉนฺตา สมนุภาสนฺติ นามฯ
อฏิกงฺกลูปมาติอาทีสุ อฏิกงฺกลูปมา(๖) อปฺปสฺสาทฏเน
# ๑. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. ปสฺสนฺติ ฯ เป ฯ ๓. ม. ...ปาวุรณาทีนิ ฯ
# ๔. ม. อปเนนฺโต วิย ฯ ๕. ม. ปติฏ าเปนฺตา ฯ
# ๖. ม. ม. ๑๓/๔๗-๕๓/๔๑-๕ ฯ ขุ. มหา. ๒๙/๑๒/๖-๗ ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 175

*เลมที่ ๘ อลคทฺทูปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๗๕
มสเปสูปมา พหุสาธารณฏเน ติณุกฺกูปมา อนุทหนฏเน
องฺคารกาสูปมา มหาภิตาปนฏเน สุปนกูปมา อิตรปจฺจุปฏานฏเน ยาจิตกูปมา ตาวกาลิกฏเน วิสรุกฺขผลูปมา
สพฺพงฺคปจฺจงฺคปลิภฺชนฏเน (๑) อสิสูนูปมาติ อธิฉินฺทนฏเน (๒)
สตฺติสูลูปมาติ วินิวิชฺฌนฏเน สปฺปสิรูปมา สาสงฺกสปฺปฏิภยฏเน (๓) ถามสาติ ทิฏิถาเมน ปรามาสาติ ทิฏิปรามาเสน อภินิวิสฺส โวหรตีติ อธิฏหิตฺวา โวหรติ
ทีเปติ วา
ยโต โข เต ภิกฺขูติ ยทา เต ภิกขฺ ู เอว
พฺยา โข อห ภนฺเต ภควตาติ อิท เอส อตฺตโน อชฺฌาสเยน
นตฺถีติ วตฺตุกาโมป ภควโต อานุภาเวน สมฺปฏิจฉฺ ติ
พุทฺธาน กิร สมฺมุขา เทฺว กถา กเถตุสมตฺโถ นาม
นตฺถิ
กสฺส โข นาม ตฺว โมฆปุริสาติ ตฺว โมฆปุริส กสฺส
ขตฺติยสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา เวสฺสสฺส วา สุททฺ สฺส
วา คหฏสฺส วา ปพฺพชิตสฺส วา เทวสฺส วา มนุสฺสสฺส
วา มยา เอว ธมฺม เทสิต อาชานาสิ อถ โข ภควา
ภิกฺขู อามนฺเตสีติ อย ปาฏิเยกฺโก(๔) อนุสนฺธิ อริฏโ กิร จินเฺ ตสิ
# ๑. ม. ม. ๑๓/๔๗-๕๓/๔๑-๕ ฯ ขุ. มหา. ๒๙/๑๒/๖-๗ ฯ
# ๒. ม. ม. ๑๒/๒๙๐/๒๘๔ ฯ ม. อธิกฏุ ฏนฏเน ฯ
# ๓. ขุ. มหา. ๒๙/๑๒/๗ ฯ ม. สาสงฺกสปฺปฏิภยฏเน ฯ
# ๔. ม. อย ปาฏิเยกฺโก ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๑๗๖
ภควา ม โมฆปุริโสติ วเทติ น โข ปน โมฆปุรโิ สติ
วุตฺตมตฺตเก (๑) มคฺคผลาน อุปนิสฺสโย น โหติ อุปเสนป หิ
วงฺคนฺตปุตฺต อติลหุ(๒) โข ตฺว โมฆปุริส พาหุลลฺ าย อาวฏโฏติ (๓)
ภควา โมฆปุริสวาเทน โอวทิ เถโร อปรภาเค ฆเฏนฺโต
วายมนฺโต ฉ อภิฺา สจฺฉากาสิ อหป ตถารูป วิริย
ปคฺคณฺหิตฺวา มคฺคผลานิ นิพฺพตฺเตสฺสามี ติ อถสฺส ภควา
พนฺธนา มุตฺตสฺส (๔) ปณฺฑุปลาสสฺส วิย อวิรุฬหฺ ิภาว (๕) ทสฺเสนฺโต
อิม เทสน อารภิ ฯ
อุสฺมีกโตปติ ภิกฺขเว ตุเมฺห กินตฺ ิ มฺถ อย อริฏโ
เอวลทฺธิโก สพฺพฺุตาเณน ปฏิวิรชุ ฺฌิตฺวา เวสารชฺชาณ
ปฏิพาเหตฺวา ตถาคตสฺส อาณาจกฺเก ปหาร ททมาโน อป
นุ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อุสฺมีกโตป ยถา นิพฺพุเตป มหนฺเต
อคฺคิกฺขนฺเธ ขชฺชุปนกมตฺตาป อคฺคิปปฏิกา โหติเยว ย
นิสฺสาย ปุน มหาอคฺคิกฺขนฺโธ ภเวยฺย กึ นุโข เอว
อิมสฺส อปฺปมตฺติกาป าณุสฺมา อตฺถิ ย นิสฺสาย วายมนฺโต
มคฺคผลานิ นิพฺพตฺเตยฺยาติ โน เหต ภนฺเตติ ภนฺเต เอวลทฺธิกสฺส กุโต เอวรูปา าณุสฺมาติ มคฺคผลาน ปจฺจยสมตฺถาย
าณุสฺมาย อุสฺมีกตภาว ปฏิกฺขิปนฺตา วทนฺติ มงฺกุภูโตติ
# ๑. ม. โมฆปริสาติ วุตฺตมตฺตเกน ฯ ๒. ม. อติลหุ ฯ
# ๓. วิ. มหา. ๔/๙๐/๑๐๙ ฯ ๔. ม. ปวุตฺตสฺส ฯ ๕. ม. อวิรุฬฺหิภาว ฯ
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*เลมที่ ๘ อลคทฺทูปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๗๗
นิตฺเตชภูโต ปตฺตกฺขนฺโธติ ปติตกฺขนฺโธ อปฺปฏิภาโณติ กิฺจิ
ปฏิภาณ อปสฺสนฺโต ฉินนฺ ปฏิภาโณ (๑) เอวรูปมฺหิ(๒) นาม
นิยฺยานิกสาสน ลภิตฺวา อวิรุฬฺหิธมฺโม กิรมฺหิ สมุคฺฆาติตปจฺจโย ชาโตติ อตฺตโน อภพฺพต ปจฺจเวกฺขนฺโต ปาทงฺคุฏเกน
ภูมึ ขณมาโน นิสีทิ
ปฺายิสฺสสิ โขติ อยมฺป ปาฏิเยกฺโก อนุสนฺธิ อริฏโ
กิร จินฺเตสิ ภควา มยฺห มคฺคผลาน อุปนิสฺสโย ปจฺฉินฺโนติ
วทติ น โข ปน พุทฺธา สอุปนิสฺสยานเยว ธมฺม เทเสนฺติ
อนุปนิสฺสยานป เทเสนฺติ อห สตฺถุ สนฺติกา สุคโตวาท
ลภิตฺวา อตฺตโน สมฺปตฺตปู ค กุสล กริสฺสามี ติ อถ ภควา
โอวาท(๓) ปฏิปสฺสมฺเภนฺโต ปฺายิสฺสสี ติอาทิมาห ตสฺสตฺโถ
ตฺวเยว โข โมฆปุริส อิมนิ า ปาปเกน ทิฏิคเตน นิรยาทีสุ
ปฺายิสฺสสิ มม สนฺตกิ า ตุยฺห สุคโตวาโท นาม นตฺถิ
น เม ตยา อตฺโถ อิธาห ภิกฺขู ปฏิปจุ ฺฉิสฺสามีติ ฯ
อถโข ภควาติ อย(๔) ปาฏิเยกฺโก อนุสนฺธิ อิมสฺมึ หิ
าเน ภควา ปริส โสเธติ อริฏ คณโต นิสฺสาเรติ สเจ
หิ ปริสคตาน กสฺสจิ เอว ภเวยฺย อย อริฏโ ภควตา
อกถิต กเถตุ กึ สกฺขิสฺสติ กจฺจิ นุ โข ปริสมชฺเฌ
# ๑. ม. ภินฺนปฏิภาโณ ฯ ๒. ม. เอวรูปมฺป ฯ
# ๓. สี. สตฺถา โอวาท ฯ ม. อถสฺส ภควา โอวาท ฯ ๔. ม. อยมฺป ฯ
# ๕. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๑๗๘
ภควตา กถาย สมารทฺธาย สหสา กถิตนฺ ติ เอว กถิต
ปน น อริฏโ เยว สุณาติ อฺเนป สุต ภวิสฺสติ อถาปสฺส
สิยา ยถา สตฺถา อริฏ นิคฺคณฺหติ มป เอว นิคฺคเณฺหยฺยาติ
สุตฺวาป ตุณฺหภี าว อาปชฺเชยฺยา(๑) ต สพฺพ น กริสฺสนฺติ (๒)
มยาป น กถิต อฺเน สุตป นตฺถีติ ตุเมฺหป เม
ภิกฺขเว ติอาทินา ปริสาย ลทฺธึ โสเธติ ปริสาย ปน
ลทฺธิโสธเนเนว อริฏโ คณโต(๓) นิสฺสาริโต นาม โหติ
อิทานิ อริฏสฺส ลทฺธึ ปกาเสนฺโต โส วต ภิกฺขเวติอาทิมาห ตตฺถ อฺตฺเรว กาเมหีติอาทีสุ โย โส ภิกฺขเว
ภิกฺขุ เต ปฏิเสวโต นาล อนฺตรายายา ติ เอวลทฺธิโก โส
วต กิเลสกาเมหิ เจว กิเลสกามสมฺปยุตฺเตหิ สฺาวิตกฺเกหิ
จ อฺตฺร เอเต จ(๔) ธมฺเม ปหาย วินา เอเตหิ ธมฺเมหิ
วตฺถุกาเม ปฏิเสวิสฺสติ เมถุนสมาจาร สมาจริสฺสตีติ เนต
าน วิชฺชติ(๕) อิท การณ นาม นตฺถิ อฏานเมต
อนวกาโสติ ฯ
เอว ภควา อย อริฏโ ยถา นาม รชโก สุคนฺธานิป
ทุคฺคนฺธานิป ชิณฺณานิป นวานิป สุทฺธานิป อสุทฺธานิป
วตฺถานิ เอกโต ภณฺฑิก กโรติ เอวเมว ภิกฺขูน นิจฺฉนฺทราค
# ๑. ม. อาปชฺเชยฺยาติ ฯ ๒. ม. กริสฺสตีติ ฯ ๓. ม. ภควตา ฯ
# ๔. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕. ม. สมาจริสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ
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*เลมที่ ๘ อลคทฺทูปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๗๙
ปณีตจีวราทิปริโภคฺจ อนิพทฺธสีลาน (๑) อนฺตรายกร สจฺฉนฺทราค
ปริโภคฺจ นิพทฺธสีลาน ภิกฺขูน อาวรณกร สจฺฉนฺทราค
ปริโภคฺจ สพฺพ เอกสทิส กโรตีติ อริฏสฺส ลทฺธึ
ปกาเสตฺวา อิทานิ อุคฺคหิตาย ปริยตฺติยา โทส ทสฺเสนฺโต อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺเจติอาทิมาห ตตฺถ ปริยาปุณนฺตีติ อุคฺคณฺหนฺติ
สุตฺตนฺติอาทีสุ อุภโตวิภงฺคนิทฺเทสขนฺธกปริวารา สุตฺตนิปาเต
มงฺคลสุตฺตรตนสุตฺตนาฬกสุตฺตตุวฏฏกสุตฺตานิ อฺป จ สุตฺตนามก ตถาคตวจน สุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ สพฺพป สคาถก
สุตฺต เคยฺยนฺติ เวทิตพฺพ วิเสเสน สยุตฺตเก สกโลป
สคาถาวคฺโค สกล อภิธมฺมปฏก นิคฺคาถก สุตฺต ยฺจ
อฺป อฏหิ องฺเคหิ อสงฺคหิต พุทฺธวจน ต เวยฺยากรณนฺติ
เวทิตพฺพ ธมฺมปท เถรคาถา เถรีคาถา สุตฺตนิปาเต โน
สุตฺตนามิกา สุทฺธิกคาถา จ คาถาติ เวทิตพฺพา โสมนสฺสาณมยิกคาถาปฏิสยุตฺตา เทฺวอสีติ สุตฺตนฺตา อุทานนฺติ
เวทิตพฺพา วุตฺตมิท (๒) ภควตา ติอาทินยปฺปวตฺตา (๓) ทสุตฺตรสตสุตฺตนฺตา อิติวุตฺตกนฺติ เวทิตพฺพา อปณฺณกชาตกาทีนิ ปณฺณาสาธิกานิ ปฺจชาตกสตานิ ชาตกนฺติ เวทิตพฺพานิ จตฺตาโรเม
ภิกฺขเว อจฺฉริยา อพฺภุตธมฺมา อานนฺเทติอาทินยปฺปวตฺตา (๔)
# ๑. ม. อนิพทฺธสีลาน คหฏาน ฯ ๒. ม. วุตฺตฺเหต ฯ
# ๓. ขุ. อิติ. ๒๕/๑/๒๒๙ ฯ ๔. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๒๙/๑๗๘ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๑๘๐
สพฺเพป อจฺฉริยพฺภูตธมฺมปฺปฏิสยุตฺตา สุตฺตนฺตา อพฺภูตธมฺมนฺติ
เวทิตพฺพา จุลฺลเวทลฺลมหาเวทลฺลสมฺมาทิฏิสกฺกปฺหสงฺขารภาชนียมหาปุณฺณมสุตฺตาทโย สพฺเพป เวทฺจ ตุฏิฺจ ลทฺธา
ลทฺธา ปุจฺฉิตสุตฺตนฺตา เวทลฺลนฺติ เวทิตพฺพา
อตฺถ น อุปปริกฺขนฺตีติ สุตฺตตฺถ (๑) การณตฺถ น ปสฺสนฺติ (๒)
น จ (๓) ปริคฺคณฺหนฺติ อนุปปริกฺขตนฺติ อนุปปริกฺขนฺตาน น
นิชฺฌาน ขมนฺตีติ น อุปฏหนฺติ น อาปาถ อาคจฺฉนฺติ
อิมสฺมึ าเน สีล สมาธิ วิปสฺสนา มคฺโค ผล วฏฏ วิวฏฏ
กถิตนฺติ เอว ชานิตุน สกฺกา โหตีติ (๔)อตฺโถ เต
อุปารมฺภานิสสา เจวาติ เต ปเรส วาเท โทสาโรปนานิสสา
หุตฺวา ปริยาปุณนฺตีติ อตฺโถ อิติวาทปฺปโมกฺขานิสสา จาติ
เอว วาทปโมกฺขานิสสา ปเรหิ สกวาเท โทเส อาโรปเต
ต โทส เอว (๕) โมเจสฺสามาติ อิมินาว จ (๖) การเณน ปริยาปุณนฺตีติ
อตฺโถ ตฺจสฺส อตฺถ นานุโภนฺตีติ ยสฺส จ มคฺคสฺส วา
ผลสฺส วา อตฺถาย กุลปุตฺตา ธมฺม ปริยาปุณนฺติ ตฺจสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถ เอเต ทุคฺคหิตคาหิโน นานุโภนฺติ อปจ ปรสฺส
วาเท อุปารมฺภ อาโรเปตุ อตฺตโน วาท โมเจตุ อสกฺโกนฺตาป
ตฺจ อตฺถ นานุโภนฺติเยว
อลคทฺทตฺถิโกติ อาสีวิสอตฺถิโก คทฺโทติ (๗) หิ วิสสฺส
# ๑. ม. อตฺถตฺถ ฯ ๒. สี. น ตุลยนฺติ ฯ ๓. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๔. ม. โหนฺตีติ ฯ ๕. สี. เอวฺจ เอวฺจ ฯ ๖. ม. อิมินา ว ฯ
# ๗. ม. คโทติ ฯ
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*เลมที่ ๘ อลคทฺทูปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๘๑
นาม ต ตสฺส อล ปริปณ
ุ ฺณ อตฺถีติ อลคทฺโท โภเคติ
สรีเร อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺเจ กุลปุตฺตา ธมฺม ปริยาปุณนฺตีติ
นิตฺถรณปริยตฺติวเสน อุคฺคณฺหนฺติ ติสฺโส หิ ปริยตฺติโย
อลคทฺทปริยตฺติ นิตฺถรณปริยตฺติ ภณฺฑาคาริกปริยตฺตีติ
ตตฺถ โย พุทฺธวจน (๑) อุคฺคเหตฺวา เอว จีวราทีนิ วา ลภิสฺสามิ
จตุปริสมชฺเฌ วา ม ชานิสฺสนฺตีติ ลาภสกฺการเหตุ ปริยาปุณาติ
ตสฺส สา ปริยตฺติ อลคทฺทปริยตฺติ นามฯ เอว ปริยาปุณโต
หิ พุทฺธวจน อปริยาปุณติ ฺวา นิทฺโทกฺกมน วรตร
โย ปน พุทฺธวจน อุคฺคณฺหิตฺวา สีลสฺส อาคตฏาเน
สีล ปูเรตฺวา สมาธิสฺส อาคตฏาเน สมาธิคพฺภ คณฺหาเปตฺวา
วิปสฺสนาย อาคตฏาเน วิปสฺสน ปฏเปตฺวา มคฺคผลาน
อาคตฏาเน มคฺค ภาเวสฺสามิ ผล สจฺฉิกริสฺสามีติ ตสฺส
สา ปริยตฺติ นิตฺถรณปริยตฺติ นาม โหติ
ขีณาสวสฺส ปน ปริยตฺติ(๒) ภณฺฑาคาริกปริยตฺติ นามฯ ตสฺส
หิ อปริฺาต อปฺปหีน อภาวิต อสจฺฉิกต วา นตฺถิ
โส หิ ปริฺาตกฺขนฺโธ ปหีนกิเลโส ภาวิตมคฺโค สจฺฉิกตผโล
ตสฺมา พุทฺธวจน ปริยาปุณนฺโต ตนฺติธารโก ปเวณิปาลโก
วสานุรกฺขิโตว (๓) หุตฺวา อุคฺคณฺหาติ อิติสฺส สา ปริยตฺติ
ภณฺฑาคาริกปริยตฺติ นาม(๔) ฯ
# ๑. ม. พุทฺธวจน อุคฺคเหตฺวา ฯ ๒. ม. ปน ปริยตฺติ ฯ ๓. ม. วสานุรกฺขโกว ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร โหตีติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๑๘๒
โย ปน ปุถุชชฺ โน ฉาตกภยาทีสุ คนฺถธุเรสุ (๑) เอกสฺมึ
าเน วสิตุ อสกฺโกนฺเตสุ สย ภิกฺขาจาเรน อกิลมมาโน(๒) อติมธุร
พุทฺธวจน มา นสฺสตุ ตนฺตึ ธาเรสฺสามิ ปเวณึ (๓) ปาเลสฺสามีติ
ปริยาปุณาติ ตสฺส ปริยตฺติ ภณฺฑาคาริกปริยตฺติ โหติ น
โหตีติ น โหติ กสฺมา น อตฺตโน าเน ตฺวา
ปริยาปุณตฺตา ปุถชุ ฺชนสฺส หิ ปริยตฺติ นาม อลคทฺทา
วา โหติ นิตถฺ รณา วา สตฺตนฺน เสขาน นิตฺถรณาว
ขีณาสวสฺส ภณฺฑาคาริกปริยตฺติเยว อิมสฺมึ ปน าเน
นิตฺถรณปริยตฺติ อธิปฺเปตา
นิชฺฌาน ขมนฺตีติ สีลาทีน อาคตฏาเนสุ อิธ สีล
กถิต อิธ สมาธิ อิธ วิปสฺสนา อิธ มคฺโค อิธ ผล อิธ
วฏฏ อิธ วิวฏฏนฺติ อาปาถ อาคจฺฉนฺติ ตฺจสฺส อตฺถ
อนุโภนฺตีติ เยส มคฺคผลาน อตฺถาย ปริยาปุณนฺติ สุคฺคหิต
ปริยตฺตึ นิสสฺ าย มคฺค ภาเวตฺวา ผล สจฺฉิกโรนฺโต (๔) ตฺจสฺส
ธมฺมสฺส อตฺถ อนุภวนฺติ ปรวาเท อุปารมฺภ อาโรเปตุ
อสกฺโกนฺตาป (๕) สกวาเท อาโรปตโทส อิจฺฉิติจฺฉิตฏาน คเหตฺวา
โมเจตุอสกฺโกนฺตาป อนุโภนฺติเยว ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย
สวตฺตนฺตีติ สีลาทีน อาคตฏาเน สีลาทีนิ ปูเรนฺตานป
ปเรส วาเท สห ธมฺเมน อุปารมฺภ อาโรเปนฺตานป
# ๑. ม. คนฺถธเรสุ ฯ ๒. ม. อกิลมมาโน ฯ ๓. ม. วส เปสฺสามิ ปเวณึ ฯ
# ๔. ม. สจฺฉิกโรนฺตา ฯ ๕. ม. สกฺโกนฺตาป ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๘ อลคทฺทูปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๘๓
สกวาทโต โทส หรนฺตานป อรหตฺต ปตฺวา ปริสมชฺเฌ ธมฺม
เทเสตฺวา ธมฺมเทสนาย ปสนฺเนหิ อุปนีเต จตฺตาโร ปจฺจเย
ปริภฺุชนฺตานป ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย สวตฺตนฺติ
เอว สุคหิเต(๑) พุทฺธวจเน อานิสส ทสฺเสตฺวา อิทานิ
ตตฺเถว นิโยเชนฺโต ตสฺมาติห ภิกฺขเวติอาทิมาห ตตฺถ
ตสฺมาติ ยสฺมา ทุคฺคหิตา ปริยตฺติ ทุคฺคหิตอลคทฺโท วิย
ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขาย สวตฺตติ สุคฺคหิตปริยตฺติ สุคฺคหิตอลคทฺโท วิย ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย สวตฺตติ ตสฺมาติ
อตฺโถ ตถา น ธาเรยฺยาถาติ ตเถว น ธาเรยฺยาถ เตเนว
อตฺเถน คเณฺหยฺยาถ เย วา ปนสฺสุ วิยตฺตา ภิกฺขูติ เย วา
ปน อฺเ สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานมหากสฺสปมหากจฺจายนาทิกา
พฺยตฺตา ปณฺฑิตา ภิกฺขู อสฺสุ เต ปุจฉฺ ิตพฺพา น อริฏเน
วิย ปน มม สาสเน กลล วา กจวร วา ปกฺขิปตพฺพ
กุลฺลูปมนฺติ กุลลฺ สทิส นิตฺถรณตฺถายาติ จตุโรฆนิตฺถรณตฺถาย อุทกณฺณวนฺติ ยฺหิ อุทก คมฺภีร น ปุถุล
ปุถุล วา ปน น คมฺภีร น ต อณฺณโวติ วุจฺจติ ย
ปน คมภีร เจว ปุถุล จ ต อณฺณโวติ วุจฺจติ ตสฺมา
มหนฺต อุทกณฺณวนฺติ มหนฺต ปุถลุ  คมฺภีร อุทกนฺติ อยเมตฺถ
อตฺโถ สาสงฺก นาม ยตฺถ โจราน วุฏโ กาโส(๒) ทิสฺสติ
# ๑. ม. สุคฺคหิเต ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. นิวุตฺโถกาโส ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๑๘๔
ิโตกาโส นิสินฺโนกาโส นิปนฺโนกาโส ทิสฺสติ สปฺปฏิภย นาม ยตฺถ โจเรหิ มนุสฺสา หตา ทิสฺสนฺติ วิลุตฺตา
ทิสฺสนฺติ อาโกฏฏิตา ทิสฺสนฺติ อุตฺตรเสตูติ อุทกณฺณวสฺส
อุปริ พทฺโธ เสตุ กุลฺล พนฺธิตฺวาติ กุลฺลา(๑) นาม ตรณตฺถาย
กลาป กตฺวา พทฺโธ ปตฺถริตฺวา พทฺธา(๒) ปน ทารุจาฏิอาทโย (๓)
อุฬุมฺโปติ วุจฺจนฺติ อุจฺจาเรตฺวาติ (๔) เปตฺวา กิจฺจการีติ ปตฺตการี (๕)
ยุตฺตการี ปฏิรูปการีติ อตฺโถ ธมฺมาป โว ปหาตพฺพาติ
เอตฺถ ธมฺมา(๖) สมถวิปสฺสนา ภควา หิ สมเถป ฉนฺทราค
ปชหาเปสิ(๗) วิปสฺสนายป สมเถ ฉนฺทราค กตฺถ ปชหาเปสิ
อิติ โข อห อุทายิ เนว สฺานาสฺายตนสฺสป ปหาน วทามิ
ปสฺสสิ โน ตฺว อุทายิ ต สฺโชน อณณ วา ถูล วา
ยสฺสาห โน ปหาน วทามีติ (๘) เอตฺถ สมเถ ฉนฺทราค
ปชหาเปสิ อิมฺเจ ตุเมฺห ภิกฺขเว ทิฏ ึ เอว (๙) ปริสุทฺธ เอว ปริโยทาต (๑๐)
น อลฺลีเยถ น เกฬาเยถ น ธนาเยถาติ (๑๑) เอตฺถ วิปสฺสนาย
ฉนฺทราค ปชหาเปสิ อิธ ปน อุภยตฺถ ปชหาเปนฺโต ธมฺมาป
โว ปหาตพฺพา ปเคว อธมฺมา ติ อาห
# ๑. ม. กุลฺโล ฯ ๒. ม. พทฺโธ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. ปทรจาฏิอาทโย ฯ
# ๔. ม. อุจฺจาเรตฺวาติ ฯ ๕. สี. กตฺตพฺพการี ฯ ๖. ม. ธมฺมาติ ฯ
# ๗. ม. ปชหาเปสิ ฯ ๘. ม. ม. ๑๓/๑๘๕/๑๙๒ ฯ ๙. ม. ทิฏึ เอว ฯ
# ๑๐. ม. เอว ปริโยทาต ฯ ๑๑. ม. มู. ๑๒/๔๔๕/๔๗๙ ฯ
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*เลมที่ ๘ อลคทฺทูปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๘๕
ตตฺราย อธิปฺปาโย ภิกฺขเว อห เอวรูเปสุ สนฺตปณีเตสุ
ธมฺเมสุ ฉนฺทราคปฺปหาน วทามิ กึ ปน อิมสฺมึ อสทฺธมฺเม
คามธมฺเม วสลธมฺเม ทุฏุลฺเล โอทกนฺติเก ยตฺถ อย อริฏโ
โมฆปุริโส นิทฺโทสสฺี ปฺจสุ กามคุเณสุ ฉนฺทราค นาล
อนฺตรายายาติ วทติ อริฏเน วิย น ตุเมฺหหิ มยฺห สาสเน
กลล วา กจวโร วา ปกฺขิปตพฺโพติ เอว ภควา อิมินาป
โอวาเทน อริฏเยว นิคฺคณฺหาติ
อิทานิ โย ปฺจสุ ขนฺเธสุ ติวิธคาหวเสน อห มมนฺติ
คณฺหาติ โส มยฺห สาสเน อย อริฏโ วิย กลล วา
กจวร วา ปกฺขิปตีติ ทสฺเสนฺโต ฉยิมานิ ภิกฺขเวติอาทิมาห
ตตฺถ ทิฏิฏ านานีติ ทิฏิป ทิฏิฏ าน ทิฏิยา อารมฺมณป
ทิฏิฏาน ทิฏิยา ปจฺจโยป รูป เอต มมาติ(๑)อาทีสุ เอต
มมาติ ตณฺหาคาโห เอโสหมสฺมีติ มานคฺคาโห เอโส เม
อตฺตาติ ทิฏ ิคฺคาโห โหติ (๒) เอว รูปารมฺมณา ตณฺหามานทิฏิโย
กถิตา โหนฺติ รูป ปน อตฺตาติ น วตฺตพฺพ เวทนาทีสุป
เอเสว นโย ทิฏ รูปายตน สุต สทฺทายตน มุต คนฺธายตน
รสายตน โผฏพฺพายตน ตฺหิ ปตฺวา คเหตพฺพโต มุตนฺติ
วุตฺต อวเสสานิ สตฺตายตนานิ วิฺาตนฺนามฯ ปตฺตนฺติ
ปริเยสิตฺวา วา อปริเยสิตฺวา วาป(๓) ปตฺต ปริเยสิตนฺติ ปตฺต
# ๑. ม. มมาติ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. วา ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๑๘๖
วา อปฺปตฺต วา ปริเยสิต อนุวิจริต มนสาติ จิตฺเตน
อนุสฺจริต โลกสฺมึ หิ ปริเยสิตฺวา ปตฺตป อตฺถิ ปริเยสิตฺวา
โน ปตฺตป อปริเยสิตฺวา ปตฺตมฺป (๑) อปริเยสิตฺวา โน ปตฺตมฺป
ปริเยสิตฺวา ปตฺต ปตฺตนฺนามฯ ปริเยสิตฺวา โน ปตฺต
ปริเยสิต นามฯ อปริเยสิตฺวา ปตฺตฺจ อปริเยสิตฺวา โน ปตฺตฺจ
มนสานุจริต นามฯ
อถวา ปริเยสิตฺวา ปตฺตป อปริเยสิตฺวา โน (๒) ปตฺตมฺป
ปตฺตฏเน ปตฺต นามฯ ปริเยสิตฺวา โน ปตฺตเมว ปริเยสิตนฺนาม
(๓) อปริเยสิตฺวา ปตฺตฺจ อปริเยสิตฺวา โน ปตฺตฺจ มนสานุจริตนฺนามฯ (๓) สพฺพ วา เอต มนสานุจริตตฺตา มนสานุจริต(๔) ฯ อิมินา วิฺาณารมฺมณา ตณฺหามานทิฏิโย กถิตา
เทสนาวิลาเสน เหฏา ทิฏาทิอารมฺมณวเสน วิฺาณ
ทสฺสิต ยมฺป ต ทิฏิฏานนฺติ ยป เอต โส โลโกติอาทินา นเยน ปวตฺตทิฏ ิฏาน
โส โลโก โส อตฺตาติ ยา เอโส (๕) รูป อตฺตโต
สมนุปสฺสตี ติอาทินา นเยน ปวตฺตา ทิฏิ โลโก จ อตฺตาติ(๖)
จาติ คณฺหาติ ต สนฺธาเยต (๗) วุตตฺ  โส เปจฺจ ภวิสฺสามีติ โส
# ๑. ม. ปตฺตมฺป อตฺถิ ฯ ๒. ม. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. อปริเยสิตฺวา โน ปตฺต มนสานุวิจริต นาม ฯ ๔. ม. มนสานุจริต นาม ฯ
# ๕. ม. ยา เอสา ฯ ๖. ม. อตฺตา จาติ ฯ ๗. ม. สนฺธาย ฯ
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*เลมที่ ๘ อลคทฺทูปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๘๗
อห ปรโลก คนฺตฺวา นิจฺโจ ภวิสฺสามิ ธุโว สสฺสโต
อวิปริณามธมฺโม ภวิสฺสามิ สิเนรุมหาปวีมหาสมุทฺทาทิสสฺสติสม
ตเถว สฺสามิ ตมฺป เอต มมาติ ตป ทสฺสน เอต มมนฺติ(๑)
เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ สมนุปสฺสติ อิมินา ทิฏารมฺมณา ตณฺหามานทิฏิโย กถิตา วิปสฺสนาย ปฏิวิปสฺสนากาโล วิย หิ (๒) ปจฺฉิมทิฏิยา ปุริมทิฏิคหณกาโลเอว (๓) โหติ
สุกฺกปกฺเข รูป เนต มมาติ รูเป ตณฺหามานทิฏิคาหา
ปฏิกฺขิตฺตา เวทนาทีสุป เอเสว นโย สมนุปสฺสตีติ อิมสฺส
ปน ปทสฺส ตณฺหาสมนุปสฺสนา มานสมนุปสฺสนา ทิฏิสมนุปสฺสนา าณสมนุปสฺสนาติ จตสฺโส สมนุปสฺสนา(๕) ฯ อตฺโถ
ตาส (๖) กณฺหปกฺเข ติสฺสนฺน สมนุปสฺสนาน สุกฺกปกฺเข
าณสมนุปสฺสนาย วเสน เวทิตพฺพา(๗) ฯ อสติ น ปริตสฺสตีติ
อวิชฺชมาเน ภยปริตสฺสนาย ตณฺหาปริตสฺสนาย วา น
ปริตสฺสติ อิมินา ภควา อชฺฌตฺตกฺขนฺธวินาเส อปริตสฺสมาน
ขีณาสว ทสฺเสนฺโต เทสน มตฺถก ปาเปสิ
เอว วุตฺเต อฺตโร ภิกฺขูติ เอว ภควตา วุตฺเต
อฺตโร อนุสนฺธิกุสโล ภิกฺขุ ภควตา อชฺฌตฺตกฺขนฺธวินาเส
อปริตสฺสนฺต ขีณาสว ทสฺเสตฺวา เทสนา นิฏาปตา อชฺฌตฺต
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ม. ...กาเล เอว ฯ
# ๔. ม. มมาติ ฯ ๕. ม. สมนุปสฺสนาติ อตฺโถ ฯ ๖. ม. ตา ฯ
# ๗. ม. เวทิตพฺพา ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๑๘๘
อปริตสฺสนฺเต(๑) โข ปน สติ อชฺฌตฺต ปริตสฺสเกน พหิทฺธา
ปริกฺขารวินาเส ปริตสฺสเกน อปริตสฺสเกน ตหึ (๒) ภวิตพฺพ อิติ
อิเมหิ จตูหิ การเณหิ อย ปโฺห ปุจฺฉิตพฺโพ ติ จินฺเตตฺวา
เอกส จีวร กตฺวา อฺชลึ ปคฺคยฺห ภควนฺต เอตทโวจ
พหิทฺธา อสตีติ พหิทฺธา ปริกฺขารวินาเส อหุ วต เมติ
อโหสิ วต เม ภณฺฑก (๓) ยาน วาหน หิรฺ สุวณฺณนฺติ
อตฺโถ ต วต เม นตฺถีติ ต วต อิทานิ มยฺห นตฺถิ
ราชูหิ วา โจเรหิ วา หต (๔) อคฺคินา วา ทฑฺฒ อุทเกน
วา วุฬฺห ปริโภเคน วา ชิณฺณ สิยา วต เมติ ภเวยฺย
วต มยฺห ยาน วาหน หิรฺ สุวณฺณ สาลิ วีหิ
ยโว โคธุโม. ต วตาห น ลภามีติ ตมห อลภมาโน
ตทนุจฺฉวิก กมฺม อกตฺวา นิสินฺนตฺตา อิทานิ น ลภามีติ
โสจติ อย อาคาริยโสจนา อนาคาริยสฺส ปตฺตจีวราทีน
วเสน เวทิตพฺพา
อปริตสฺสนาวาเร น เอว โหตีติ เยหิ กิเลเสหิ เอว
ภเวยฺย เตส ปหีนตฺตา น เอว โหติ ทิฏิฏานาธิฏานปริยุฏานาภินิเวสานุสยานนฺติ ทิฏีนฺจ ทิฏิฏานานฺจ
ทิฏาธิฏานานฺจ ทิฏิปริยุฏานานฺจ อภินิเวสานุสยานฺจ สพฺพสงฺขารสมถายาติ นิพฺพานตฺถาย นิพพฺ าน หิ
# ๑. ม. อปริตสฺสนฺเต ฯ ๒. ม. จาป ฯ ๓. ม. ภทฺทก ฯ ๔. ม. หฏ ฯ
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*เลมที่ ๘ อลคทฺทูปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๘๙
อาคมฺม สพฺพสงฺขารอิฺชิตานิ สพฺพสงฺขารจลนานิ สพฺพสงฺขารวิปฺผนฺทิตานิ สมฺมนฺติ วูปสมฺมนฺติ ตสฺมา ต สพฺพสงฺขารสมโถ ติ วุจฺจติ ตเทว จ อาคมฺม ขนฺธูปธิ กิเลสูปธิ
อภิสงฺขารูปธิ ปฺจกามคุณูปธีติ อิเม อุปธโย(๑) ปฏินิสชฺชยิ นฺติ
ตณฺหา ขียติ วิรชฺชติ นิรชุ ฺฌติ ตสฺมา ต สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธติ ปวุจฺจติ(๒) ฯ นิพฺพานายาติ
อย ปนสฺส สรูปนิทฺเทโส อิติ สพฺเพเหว อิเมหิ ปเทหิ
นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยตฺถาย ธมฺม เทเสนฺตสฺสาติ อยมตฺโถ
ทีปโต ตสฺเสว โหตีติ ตสฺส ทิฏิคติกสฺส อุจฺฉิชฺชิสฺสามิ
นามสฺสุ วินสฺสิสฺสามิ นามสฺสุ นาสฺสุ นาม ภวิสฺสามีติ เอว
โหติ ทิฏิคติกสฺส หิ ติลกฺขณ อาโรเปตฺวา สฺุตปฏิสยุตฺต
กตฺวา เทสิยมาน ธมฺม สุณนฺตสฺส ตาโส อุปฺปชฺชติ วุตฺตป
เจต (๓) ตาโส เหโส ภิกฺขเว อสฺสุตวโต ปุถชุ ฺชนสฺส ยทิท
โน จสฺส โน จ เม สิยาติ (๔) ฯ
เอตฺตาวตา พหิทฺธาปริกฺขารวินาเส ตสฺสนกสฺส จ โน
ตสฺสนกสฺส จ อชฺฌตฺตกฺขนฺธวินาเส ตสฺสนกสฺส จ โน ตสฺสนกสฺส
จาติ อิเมส วเสน จตุโกฏิกา สฺุตา กถิตา อิทานิ
พหิทฺธาปริกฺขาร ปริคฺคห นาม กตฺวา วีสติวตฺถุก สกฺกายทิฏึ
# ๑. ม. อุปธโย ฯ ๒. ม. วุจฺจติ ฯ ๓. สี. วุตฺตมฺป เหต ฯ ม. วุตฺต เหต ฯ
# ๔. ส. ข. ๑๗/๑๑๑/๗๐ ฯ ตาโส เหโส ภิกฺขุ ฯ ม. ตาโส เหสา ภิกฺขเว ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๑๙๐
อตฺตวาทูปาทาน นาม กตฺวา สกฺกายทิฏิปฺปมุขา ทฺวาสฏี
ทิฏิโย นิสสฺ ย(๑) นาม กตฺวาติ โกฏิก สฺุต ทสฺเสตุ ต
ภิกฺขเว ปริคฺคหนฺติอาทิมาห ตตฺถ ปริคฺคหนฺติ พหิทฺธาปริกฺขาร ปริคคฺ เณฺหยฺยาถาติ (๒) วิฺูมนุสฺโส ปริคฺคเณฺหยฺย
อหมฺป โข ต ภิกฺขเวติ ภิกฺขเว ตุเมฺหป น ปสฺสถ อหป
น ปสฺสามิ อิติ เอวรูโป ปริคฺคโห นตฺถีติ ทสฺเสติ เอว
สพฺพตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ
เอว ติโกฏิก สฺุต ทสฺเสตฺวา อินานิ อชฺฌตฺตกฺขนฺเธ
อตฺตาติ พหิทฺธาปริกฺขาเร อตฺตนิยนฺติ กตฺวา เทฺวโกฏิก
ทสฺเสนฺโต อตฺตนิ วา ภิกฺขเว สตีติอาทิมาห ตตฺถ อย
สงฺเขปตฺโถ ภิกฺขเว อตฺตนิ สติ(๓) อิท เม ปริกฺขารชาต
อตฺตนิยนฺติ อสฺส อตฺตนิเยว(๔) วา ปริกฺขาเร สติ อย เม
อตฺตา อิมสฺส ปริกฺขารสฺส สามีติ เอวมหนฺติ สติ มม(๕) มมาติ
สติ อหนฺติ ยุตฺต ภเวยฺย สจฺจโตติ ภูตโต เถตโตติ
ตถโต ถิรโต วา
อิทานิ อิเม ปฺจกฺขนฺเธ อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตาติ
เอวนฺติปริวฏฏวเสน อคฺคณฺหนฺโต อย อริฏโ วิย มยฺห สาสเน
กลล กจวร ปกฺขิปตีติ ทสฺเสนฺโต ต กึ มฺถ ภิกฺขเว
# ๑ ม. วุตตฺ  เหต สี. วุตฺตมฺป เหต ๒ ม. ตาโส เหสา ภิกฺขเว ปาลิ
# ตาโส เหสา ภิกฺขุสขนฺธ ๑๗/๕๕/๔๗ อุทานสุตฺต ๓ ม. ทิฏินิสฺสย
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*เลมที่ ๘ อลคทฺทูปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙๑
รูป นิจฺจ วาติอาทิมาห[๑] ตตฺถ อนิจฺจ ภนฺเตติ ภนฺเต ยสฺมา
หุตฺวา น โหติ ตสฺมา อนิจฺจ อุปฺปาทวยวตฺติโต วิปริณามตาวกาลิกนิจฺจปฏิกฺเขปฏเน วาติ จตูหิ การเณหิ อนิจฺจ
ทุกฺข ภนฺเตติ ภนฺเต ปฏิปฬนากาเรน ทุกฺข สนฺตาปทุกฺขมทุกฺขวตฺถุกสุขปฏิกฺเขปฏเน วาติ จตูหิ การเณหิ ทุกฺข
ิปริณามธมฺมนฺติ ภวสงฺกนฺติอุปคมนสภาว ปกติภาววิชหนสภาว กลฺล นุ ต สมนุปสฺสิตุเอต มม เอโสหมสฺมิ
เอโส เม อตฺตาติ ยุตฺต นุโข ต อิเมส ติณฺณ
ตณฺหามานทิฏิคาหาน วเสน อห มมนฺติ(๒) เอว คเหตุ
โน เหต ภนฺเตติ อิมินา เต ภิกฺขู อวสวตฺตนากาเรน รูป
ภนฺเต อนตฺตาติ ปฏิชานนฺติ สฺุอสฺสามิกอนิสฺสรอตฺตปฏิกฺเขปฏเน วาติ จตูหิ การเณหิ อนตฺตา ฯ
ภควา หิ กตฺถจิ อนิจฺจวเสน อนตฺตต ทสฺเสติ กตฺถจิ
ทุกฺขวเสน กตฺถจิ อุภยวเสน จกฺขุ อตฺตาติ โย วเทยฺย
ต น อุปปชฺชติ จกฺขุสฺส อุปฺปาโทป ๓] ปฺายติ ยสฺส
โข ปน อุปปฺ าโทป วโยป ปฺายติ อตฺตา เม อุปฺปชฺชติ
จ เวติ จาติ อิจฺจสฺส เอวมาคต โหติ ตสฺมา ต
น อุปปชฺชติ จกฺขุ อนตฺตาติ โย วเทยฺย อิติ จกฺขุ อนตฺตาติ (๔)
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตตฺถาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. มมาติ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร
# วโยปติ ทิสฺสติ ฯ ๔. สฺยา. อตฺตาติ ฯ ม. อุ. ๑๔/๘๑๘/๕๑๒ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๑๙๒
อิมสฺมึ หิ ฉฉกฺกสุตฺเต อนิจฺจวเสน อนตฺตต ทสฺเสติ รูปฺจ
หิท ภิกฺขเว อตฺตา อภวิสฺส นยิท รูป อาพาธาย สวตฺเตยฺย
ลพฺเภถ จ รูเป เอว เม รูป โหติ เอว เม รูป มา
อโหสีติ ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว รูป อนตฺตา ตสฺมา รูป
อาพาธาย สวตฺตติ น จ ลพฺภติ รูเปเอว เม รูป
โหตุ เอว เม รูป มา อโหสีติ (๑) อิมสฺมึ อนตฺตลกฺขณสุตฺเต
ทุกฺขวเสน อนตฺตต ทสฺเสติ รูป ภิกขฺ เว อนิจฺจ ยทนิจฺจ
ต ทุกฺข ย ทุกฺข ตทนตฺตา ยทนตฺตา ต เนต
มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต
สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพนฺติ (๒) อิมสฺมึ อรหตฺตสุตฺเต อุภยวเสน
อนตฺตต ทสฺเสติ กสฺมา อนิจฺจ ทุกฺข จ ปากฏ อนตฺตาติ
น ปากฏ
ปริโภคภาชนาทีสุ หิ ภินฺเนสุ อโห อนิจฺจนฺติ วทนฺติ
อโห อนตฺตาติ(๓) วตฺตา นาม นตฺถิ สรีเร คณฺฑปฬกาทีสุ(๔) วา
อุฏิตาสุ กณฺฏเกน วา ปวิทฺธา อโห ทุกฺขนฺติ วทนฺติ
อโห อนตฺตาติ ปน วตฺตา นาม นตฺถิ กสฺมา อิท หิ
อนตฺตลกฺขณ นาม อวิภูต ทุทฺทส ทุปปฺ ฺาปน เตน ต
ภควา อนิจฺจวเสน วา ทุกฺขวเสน วา อุภยวเสน วา
ทสฺเสติ ตยิท อิมสฺมึป เตปริวฏเฏ อนิจฺจทุกฺขวเสเนว
# ๑. วิ. มหา. ๔/๒๐/๒๔ ฯ ๒. ส. ข. ๑๗/๑๕๒/๑๐๑ ฯ ๓. ม. อโห อนตฺตาติ ฯ
# ๔. ม. คณฺฑปฬกาทีสุ ฯ
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*เลมที่ ๘ อลคทฺทูปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙๓
ทสฺสิต เวทนาทีสุป เอเสว นโย
ตสฺมาติห ภิกฺขเวติ ภิกฺขเว ยสฺมา เอตรหิป อฺทาป
รูป อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตา ตสฺมาติ อตฺโถ ยงฺกิฺจิ
รูปนฺติอาทีนิ วิสุทฺธิมคฺเค ขนฺธนิทฺเทเส วิตฺถาริตาเนว
นิพฺพนิ ฺทตีติ อุกฺกณฺติ เอตฺถ จ นิพฺพิทาติ วุฏานคามินีวิปสฺสนา อธิปฺเปตา วุฏานคามินีวิปสฺสนาย หิ พหูนิ
นามานิ เอสา หิ กตฺถจิ สฺคฺคนฺติ วุตฺตา กตฺถจิ
ธมฺมฏิติาณนฺติ กตฺถจิ ปาริสุทฺธิปธานิยงฺคนฺติ กตฺถจิ
ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธีติ กตฺถจิ ตมฺมย ปริยาทานนฺติ (๑)
กตฺถจิ ตีหิ นาเมหิ กตฺถจิ ทฺวีหิ (๒)
ตตฺถ โปฏปาทสุตฺเต ตาว สฺา โข โปฏปาท
ปม อุปฺปชฺชติ ปจฺฉา าณนฺติ (๓) เอว สฺคฺคนฺติ วุตฺตา
สุสิมสุตฺเต ปุพฺเพ โข สุสิม ธมฺมฏิติาณ ปจฺฉา นิพฺพาเน
าณนฺติ (๔) เอว ธมฺมฏิติาณนฺติ วุตฺตา ทสุตฺตรสุตฺเต
ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธิปธานิยงฺคนฺติ (๕) เอว ปาริสุทฺธิปธานิยงฺคนฺติ วุตฺตา รถวินีเต กึ นุ โข อาวุโส ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธตฺถ ภควติ พฺรหฺมจริย วุสฺสตีติ (๖) เอว ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธีติ วุตฺตา สฬายตนวิภงฺเค อตมฺมยต
# ๑. สี. ตมฺมยปริยาทานนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ ม. ตมฺมยตาปริยาทานนฺติ ฯ
# ๒. ม. ทฺวหี ีติ ฯ ๓. ที. สี. ๙/๒๘๘/๒๓๐ ฯ ๔. ส. นิ. ๑๖/๒๙๑/๑๕๑ ฯ
# ๕. ที. ปา. ๑๑/๔๕๖/๓๒๙ ฯ ๖. ม. มู. ๑๒/๒๙๖/๒๙๐ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๑๙๔
ภิกฺขเว นิสฺสาย อตมฺมยต อาคมฺม ยาย อุเปกฺขา นานตฺตา
นานตฺตสิตา ต อภินิวชฺเชตฺวา ยาย อุเปกฺขา เอกตฺตสิตา
ต นิสฺสาย ต อาคมฺม เอวเมติสฺสา ปหาน โหติ เอวเมติสฺสา
สมติกฺกโม โหตีติ (๑) เอว ตมฺมย ปริยาทานนฺติ วุตฺตา
ปฏิสมฺภิทามคฺเค ยา จ มฺุจิตุกมฺยตา ยา จ ปฏิสงฺขานุปสฺสสา ยา จ สงฺขารุเปกฺขา อิเม ธมฺมา เอกตฺถา
พฺยฺชนเมว นานนฺติ (๒) เอว ตีหิ นาเมหิ วุตฺตา ปฏาเน
อนุโลม โคตฺรภุสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย อนุโลม โวทานสฺส
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยติ (๓) เอว ทฺวีหิ นาเมหิ วุตฺตา อิมสฺมึ
ปน อลคทฺทสุตฺเต นิพฺพินฺทตีติ นิพฺพิทานาเมน อาคตา
นิพฺพนิ ฺท (๔) วิรชฺชตีติ เอตฺถ วิราโคติ มคฺโค วิราคา
วิมุจฺจตีติ เอตฺถ วิราเคน มคฺเคน วิมุจฺจตีติ(๕) ผล กถิต
วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ(๖) าณ โหตีติ อิธ ปจฺจเวกฺขณา
กถิตา ฯ
เอว วิมุตฺตจิตฺต มหาขีณาสว ทสฺเสตฺวา อิทานิ ตสฺส
ยถาภูเตหิ ปฺจหิ การเณหิ นาม คณฺหนฺโต อย วุจฺจติ
ภิกฺขเวติอาทิมาห อวิชฺชาติ วฏฏมูลิกา อวิชฺชา อย หิ
ทุรุกฺขิปนฏเน ปลิโฆติ วุจฺจติ เตเนส ตสฺสา (๗) อุกฺขิตฺตตฺตา
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๖๓๒/๔๐๗ ฯ ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๑๒๐/๘๗ ฯ
# ๓. อภิ. ป. ๔๐/๕๐๕/๑๖๒ ฯ ๔. ม. นิพฺพิทา ฯ ๕. ม. วิมุจฺจีตติ ฯ
# ๖. ม. วิมุตตฺ มิติ ฯ ๗. ม. ตสฺส ฯ
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*เลมที่ ๘ อลคทฺทูปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙๕
อุกฺขิตฺตปลิโฆติ วุตฺโต ตาลาวตฺถุกตาติ สีสจฺฉินฺนตาโล วิย
กตา สมูล วา ตาล อุทฺธริตฺวา ตาลสฺส วตฺถุ วิย
กตา ยถา ตสฺมึ วตฺถุสฺมึ ปุน โส ตาโล น ปฺายติ
เอว ปุน อปฺปฺตฺติภาว นีตาติ อตฺโถ โปโนพฺภวิโกติ
ปุนพฺภวทายโก ชาติสสาโรติ ชาตีสุ(๑) ชายนวเสน เจว
สสรณวเสน จ เอว ลทฺธนามาน ปุนพฺภวกฺขนฺธาน ปจฺจโย
กมฺมาภิสงฺขาโร โส หิ ปุนปฺปุน อุปฺปตฺติกรณวเสน
ปริกฺขิปตฺวา ิตตฺตา ปริกขฺ าติ วุจฺจติ เตเนส ตสฺสา
สงฺกิณฺณตฺตา (๒) สงฺกิณณ
ฺ ปริกฺโขติ วุตฺโต ตณฺหาติ วฏฏมูลกิ า
ตณฺหา อย หิ คมฺภีรานุคตฏเน เอสิกาติ วุจฺจติ เตเนส
ตสฺสา อพฺภุฬฺหตฺตา(๓) ลฺุจิตฺวา ฉฑฺฑิตตฺตา อพฺภุเฬฺหสิโกติ
วุตฺโต โอรมฺภาคิยานีติ โอรมฺภชนกานิ กามภเว อุปปตฺติปจฺจยานิ เอตานิ หิ กวาฏ วิย นครทฺวาร จิตฺต
ปทหิตฺวา ิตตฺตาว (๔) อคฺคฬาติ วุจฺจนฺติ เตเนส เตส
นิรากตตฺตา(๕) ภินฺนตฺตา นิรคฺคโฬติ วุตฺโต อริโยติ นิกฺกิเลโส
ปริสุทฺโธ ปนฺนทฺธโชติ ปติตมานทฺธโช ปนฺนภาโรติ ขนฺธภารกิเลสภารอภิสงฺขารภารปฺจกามคุณภารา ปนฺนา โอโรหิตา
อสฺสาติ ปนฺนภาโร อปจ อิธ มานภารสฺเสว โอโรหิตตฺตา
# ๑. ม. ชาติอาทีสุ น ๒. ม. สงฺกิณฺณตฺตา วิกิณฺณตฺตา ฯ ๓. ม. อพฺพูฏตฺตา ฯ
# ๔. ม. วสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕. ม. นิรากตตฺตา ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา
ปนฺนภาโรติ อธิปฺเปโต วิสยุตฺโตติ จตูหิ โยเคหิ สพฺพกิเลเสหิ
จ วิสยุตฺโต อิธ ปน มานสโยเคเนว วิสยุตฺตตฺตา วิสยุตฺโตติ
อธิปฺเปโต อสฺมิมาโนติ รูเป อสฺมีติ มาโน เวทนาย สฺาย
สงฺขาเรสุ วิฺาเณ อสฺมีติ มาโน
เอตฺตาวตา ภควตา มคฺเคน กิเลเส เขเปตฺวา นิโรธสยนวรคตสฺส นิพฺพานารมฺมณ ผลสมาปตฺตึ อปฺเปตฺวา วิหรโต
ขีณาสวสฺส กาโล ทสฺสโิ ต ยถา หิ เทฺว นครานิ เอก
โจรนคร เอก เขมนคร อถ เอกสฺส มหาโยธสฺส เอว
ภเวยฺย ยาวิท โจรนคร ติฏติ ตาว เขมนคร ภยโต
น มุจฺจติ โจรนคร อนคร กริสฺสามี ติ สนฺนาห กตฺวา
ขคฺค คเหตฺวา โจรนคร อุปสงฺกมิตฺวา นครทฺวาเร อุสฺสาปเต
เอสิกตฺถมฺเภ ขคฺเคน ฉินฺทิตฺวา สทฺธึ ทฺวารพาหาหิ (๑) กวาฏ
ภินฺทิตฺวา ปลิฆ อุกฺขิปตวฺ า ปาการ ภินฺทนฺโต ปริกฺข
สงฺกิริตฺวา นครโสภนตฺถาย อุสฺสิเต ธเช ปาเตตฺวา นคร
อคฺคินา ฌาเปตฺวา เขมนคร ปวิสิตฺวา ปาสาท อภิรุยฺห
าติคณปริวุโต สุรสโภชน ภฺุเชยฺย เอว โจรนคร วิย
สกฺกาโย เขมนคร วิย นิพฺพาน มหาโยโธ วิย โยคาวจโร
ตสฺเสว โหติ ยาว สกฺกายวฏฏ วตฺตติ ตาว ทฺวตฺตึสกมฺมกรณอฏนวุติโรคปฺจวีสติมหาภเยหิ ปริมุจฺจน นตฺถีติ โส
# ๑. ม. สทฺวารพาหก ฯ
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*เลมที่ ๘ อลคทฺทูปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙๗
มหาโยโธ วิย สนฺนาห สีลสนฺนาห กตฺวา ปฺาขคฺค
คเหตฺวา ขคฺเคน เอสิกตฺถมฺเภ วิย อรหตฺตมคฺเคน ตณฺเหสิก
ลฺุจิตฺวา โส โยโธ สทฺวารพาห(๑) นครกวาฏ วิย
ปฺโจรมฺภาคิยสโยชนคฺคฬ อุคฺฆาเฏตฺวา โส โยโธ ปลิฆ
วิย อวิชชฺ าปลิฆ อุกฺขิปตวฺ า โส โยโธ ปาการ ภินฺทนฺโต
ปริกฺข วิย กมฺมาภิสงฺขาร ภินฺทนฺโต ชาติสสารปริกฺข
สงฺกิริตฺวา โส โยโธ นครโสภนตฺถาย อุสฺสาปเต ธเช อิว(๒)
มานทฺธเช ปาเตตฺวา สกฺกายนคร ฌาเปตฺวา โส โยโธ
เขมนคเร อุปริปาสาเท สุรสโภชน วิย กิเลสนิพพฺ านนคร
ปวิสิตฺวา อมตนิโรธารมฺมณ ผลสมาปตฺติสุข อนุภวมาโน กาล
วีตินาเมติ
อิทานิ เอว วิมุตฺตจิตฺตสฺส ขีณาสวสฺส ปเรหิ
อนธิคมนียวิฺาณ (๓) ทสฺเสนฺโต เอว วิมุตฺตจิตฺต โขติอาทิมาห ตตฺถ อนฺเวสนฺตาติ (๔) อนฺเวสนฺตา คเวสนฺตา อิท
นิสฺสิตนฺติ อิท นาม นิสสฺ ิต ตถาคตสฺสาติ เอตฺถ สตฺโตป
ตถาคโตติ อธิปฺเปโต อุตฺตมปุคฺคโล ขีณาสโวป อนนุวิชฺโชติ
อสวิชฺชมาโน วา อวินฺเทยฺโย วา ตถาคโตติ หิ สตฺเต
คหิเต อสวิชฺชมาโนติ อตฺโถ วฏฏติ ขีณาสเว คหิเต
อวินฺเทยฺโยติ อตฺโถ วฏฏติ
# ๑. ม. สทฺวารพาหก ฯ ๒. ม. วิย ฯ ๓. ม. วิฺาณต ฯ
# ๔. สฺยา. ม. อนฺเวสนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๑๙๘
ตตฺถ ปุริมนเย อยมธิปฺปาโย ภิกขฺ เว อห ทิฏเ ว
ธมฺเม ธรมานกเยว ขีณาสว ตถาคโต สตฺโต ปุคฺคโลติ น
ปฺเปมิ อปฺปฏิสนฺธิก ปน ปรินิพพฺ ุต ขีณาสว สตฺโตติ
วา ปุคฺคโลติ วา กึ ปฺเปสฺสามิ อนนุวิชฺโช ตถาคโต น
หิ ปรมตฺถโต สตฺโต นาม โกจิ อตฺถิ ตสฺส อวิชชฺ มานสฺส
อิท นิสฺสิต วิฺาณนฺติ อนฺเวสนฺตาป กึ อธิคจฺฉิสฺสนฺติ
กถ ปฏิลภิสสฺ นฺตีติ อตฺโถ ทุติยนเย อยมธิปฺปาโย ภิกฺขเว
อห ทิฏเว ธมฺเม ธรมานกเยว ขีณาสว วิฺาณวเสน
อินฺทาทีหิ อวินฺทิย วทามิ น หิ สอินฺทา เทวา สพฺรหฺมกา
สปชาปติกา อนฺเวสนฺตาป ขีณาสวสฺส วิปสฺสนาจิตฺต วา
มคฺคจิตฺต วา ผลจิตฺต วา อิท นาม อารมฺมณ นิสสฺ าย
วตฺตตีติ ชานิตุสกฺโกนฺติ เต อปฺปฏิสนฺธิกสฺส ปรินิพฺพุตสฺส
กึ ชานิสฺสนฺตีติ
อสตาติ อสนฺเตน ตุจฺฉาติ ตุจฺฉเกน มุสาติ
มุสาวาเทน อภูเตนาติ ย นตฺถิ เตน อพฺภาจิกฺขนฺตีติ
อภิอาจิกฺขนฺติ อภิภวิตฺวา วทนฺติ เวนยิโกติ วินยติ วินาเสตีติ
วินโย โส เอว เวนยิโก สตฺตวินาสโกติ อธิปฺปาโย
ยถา จาห ภิกฺขเว นาติ (๑) ภิกฺขเว เยน การเณน (๒) อห น
สตฺตวินาสโก ยถา จาห น วทามีติ เยน วา การเณน
# ๑. ม. ยถา จาห น ภิกฺขเวติ ฯ ๒. ม. วา กาเรน ฯ
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*เลมที่ ๘ อลคทฺทูปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙๙
อห สตฺตวินาส น ปฺเปมิ อิท วุตตฺ  โหติ ยถาห
น สตฺตวินาสโก ยถา ปน(๑) สตฺตวินาส ปฺเปมิ ตถา
ม เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา เวนยิโก สมโณ โคตโมติ
วทนฺตา สตฺตวินาสโก สมโณ โคตโมติ จ สโต สตฺตสฺส
อุจฺเฉท วินาส วิภว ปฺเปมีติ (๒) วทนฺตา สตฺตวินาส
ปฺเปมีติ จ อสตา ตุจฺฉา มุสา อภูเตน อพฺภาจิกฺขนฺตีติ
ปุพฺเพ จาติ ปุพฺเพ มหาโพธิมณฺฑมฺหิเยว จ เอตรหิ
จาติ เอตรหิ ธมฺมเทสนาย จ ทุกฺข เจว ปฺเปมิ ทุกฺขสฺส
จ นิโรธนฺติ ธมฺมจกฺก อปฺปวตฺเตตฺวา โพธิมณฺเฑ วิหรนฺโตป
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนโต ปฏาย ธมฺม เทเสนฺโตป จตุสจฺจเมว
ปฺเปมีติ อตฺโถ เอตฺถ หิ ทุกฺขคฺคหเณน ตสฺส มูลภูโต
สมุทโย นิโรธคฺคหเณน จ (๓) ตสมฺปาปโก มคฺโค คหิโตว โหตีติ
เวทิตพฺโพ ตตฺร เจติ ตสฺมึ จตุสจฺจปฺปกาสเน ปเรติ
สจฺจานิ ชานิตุ(๔) ปฏิวิชฌ
ฺ ิตุ อสมตฺถปุคฺคลา อกฺโกสนฺตีติ
ทสหิ อกฺโกสวตฺถูหิ อกฺโกสนฺติ ปริภาสนฺตีติ วาจาย
ปริภาสนฺติ โรเสนฺติ วิเหเสนฺตีติ โรเสสฺสาม วิเหเสนฺตีติ
(๕) อธิปฺปาเยน ฆฏเฏนฺติ ทุกฺขาเปนฺติ ตตฺราติ เตสุ อกฺโกสาทีสุ
เตสุ วา ปรปุคฺคเลสุ อาฆาโตติ โกโธ (๖) อปฺปจฺจโยติ
# ๑. ม. จ น ฯ ๒. ม. ปฺเปตีติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๔. ม. อาชานิตุ ฯ ๕. ม. อธิปฺปาเยน ฆฏเฏนติ ทุกฺขาเปนฺติ ฯ
# ๖. ม. โกโป ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๐๐
โทมนสฺส อนภิรทฺธีติ (๑) อตุฏิ
ตตฺร เจติ จตุสจฺจปฺปกาสเนเยว ปเรติ จตุสจฺจปฺปกาสน
อาชานิตุ ปฏิวิชฺฌิตุ สมตฺถปุคฺคลา อานนฺโทติ อานนฺทปติ
อุพฺพิลาวิตตฺตนฺติ (๒) อุพฺพิลาปนปติ ตตฺรเจติ จตุสจฺจปฺปกาสนมฺหิเยว ตตฺราติ สกฺการาทีสุ ย โข อิท ปุพฺเพ
ปริฺาตนฺติ ย อิท ขนฺธปฺจก ปพฺเพ โพธิมณฺเฑ ตีหิ
ปริฺาหิ ปริฺาต ตตฺถเมติ ตสฺมึ ขนฺธปฺจเก อิเม
กึ วุตฺต โหติ ตตฺรป ตถาคตสฺส อิเม สกฺการา มยิ
ภวิสฺสนฺติ (๓) วา อห เอเต อนุภวามีติ วา น โหติ (๔) ปุพฺเพ
ปริฺาตกฺขนฺธปฺจกสฺเสว เอเต สกฺการา ขนฺธปฺจกเยว จ
เต สกฺกาเร อนุโภตีติ (๔) เอตฺตกเมว โหตีติ ตสฺมาติ ยสฺมา
สจฺจานิ ปฏิวิชฺฌิตุอสมตฺถา ตถาคตป อกฺโกสนฺติ ตสฺมา
เสส วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ
ตสฺมาติห ภิกฺขเว ย น ตุมฺหากนฺติ ยสฺมา อตฺตนิเยป (๕)
ฉนฺทราคปฺปหาน ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย สวตฺตติ ตสฺมา ย
น ตุมฺหาก ต ปชหถาติ อตฺโถ ยถาปจฺจย วา กเรยฺยาติ
ยถา ยถา อิจฺเฉยฺย ตถา ตถา กเรยฺย น หิ โน เอต
ภนฺเต อตฺตา วาติ ภนฺเต เอต ติณกฏสาขาปลาส อมฺหาก
เนว อตฺตา น อมฺหาก รูป น วิฺาณนฺติ วทนฺติ
# ๑. ม. อนภิรทฺธีติ ฯ ๒. ม. อุปฺปลาวิตตฺตนฺติ ฯ ๓. ม. กรียนฺตีติ ฯ
# ๔. ม. ปุพฺเพ ปริฺาตกฺขนฺธปฺจกเยว เอเต สกฺกาเร อนุโภตีติ ฯ
# ๕. มง อตฺตนิเยป ฯ
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*เลมที่ ๘ อลคทฺทูปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๐๑
อตฺตนิย วาติ อมฺหาก จีวราทิปริกฺขาโรป น โหตีติ อตฺโถ
เอวเมว โข ภิกฺขเว ย น ตุมฺหาก ต ปชหถาติ ภควา
ขนฺธปฺจกเยว น ตุมฺหากนฺติ ทสฺเสตฺวา ปชหาเปติ ตฺจ
โข น อุปฺปาเฏตฺวา ลฺุจิตฺวา วา ฉนฺทราควินเยน ปเนต
ปชหาเปติ
เอว สฺวากฺขาโตติ เอตฺถ ติปริวฏฏโต ปฏาย ยาว อิม
าน อาหริตตป วฏฏติ ปฏิโลเมน เปมมตฺตเกน สคฺคปรายนโต
ปฏาย ยาว อิม าน อาหริตตป วฏฏติ สฺวากฺขาโตติ
สุกถิโต สุกถิตตฺตา จ (๑) อุตฺตาโน วิวโฏ ปกาสิโต
ฉินฺนปโลติโกติ ปโลติกาติ วุจฺจติ ฉินฺน ภินฺน ตตฺถ ตตฺถ
สิพฺพิต คณฺิกต ชิณฺณวตฺถ ต ยสฺส นตฺถิ อฏหตฺถ
วา นวหตฺถ วา อหฏสาฏก นิวตฺโถ โส ฉินฺนปโลติโก
นามฯ อยป ธมฺโม ตาทิโส น เหตฺถ โกหฺาทิวเสน
ฉินฺนภินฺนสิพฺพิตคณฺิกตภาโว อตฺถิ อปจ กจวโร ปโลติโกติ(๒)
วุจฺจติ อิมสฺมึ จ สาสเน สมณกจวร นาม ปติฏาตุน
ลภติ เตเนวาห
การณฺฑว (๓) นิทฺธมถ กสมฺพฺุจาวกสฺสถ (๔)
ตโต ปลาเส (๕) วาเหถ อสฺสมเณ สมณมานิเน
นิทฺธมิตฺวาน ปาปจฺเฉ ปาปอาจารโคจเร
# ๑. ม. เอว ฯ ๒. ม. ปโลติโกติ ฯ ๓. ม. การณฺฑว ฯ ๔. ม. กสมฺพฺุจาปกสฺสถ ฯ
# ๕. สฺยา. ม. ปลาเป ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๐๒
สุทฺธา สุทฺเธหิ สวาส กปฺปยวฺโห ปฏิสฺสตา
ตโต สมคฺคา นิปกฺกา ทุกขฺ สฺสนฺต กริสฺสถาติ (๕) ฯ
อิติ สมณกจวรสฺส ฉินฺนตฺตาป อย ธมฺโม ฉินฺนปโลติโก
นาม โหติ วฏฏนฺเตส นตฺถิ ปฺาปนายาติ เตส วฏฏ
อปฺตฺติภาว คต นิปฺปฺตฺติก ชาต เอวรูโป มหาขีณาสโว
เอว สฺวากฺขาเต สาสเนเยว อุปฺปชฺชติ ยถา จ ขีณาสโว
เอว อนาคามิอาทโย(๒) ฯ
ตตฺถ ธมฺมานุสาริโน สทฺธานุสาริโนติ อิเม เทฺว โสตาปตฺติมคฺคฏา โหนฺติ ยถาห กตโม จ ปุคฺคโล ธมฺมานุสารี ยสฺส ปุคฺคลสฺส โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺนสฺส
ปฺินฺทฺริย อธิมตฺต โหติ ปฺาวาหี(๓) ปฺาปุพฺพงฺคม
อริยมคฺค ภาเวติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล ธมฺมานุสารี โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน ปุคฺคโล ธมฺมานุสารี ผเล ิโต
ทิฏิปฺปตฺโต กตโม จ ปุคฺคโล สทฺธานุสารี ยสฺส ปุคฺคลสฺส
โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺนสฺส สทฺธินฺทฺรยิ  อธิมตฺต
โหติ สทฺธาวาหึ สทฺธาปุพฺพงฺคม อริยมคฺค ภาเวติ อย
วุจฺจติ ปุคฺคโล สทฺธานุสารี โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน
ปุคฺคโล สทฺธานุสารี ผเล ิโต สทฺธาวิมุตฺโตติ (๔) ฯ เยส มยิ
# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๓๒๑/๓๘๐ ฯ ๒. ม. อนาคามิอาทโยป ฯ
# ๓. สฺยา. ม. ปฺาวาหึ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๔. อภิ. ปุ. ๓๖/๔๕-๖/๑๔๖-๗ ฯ
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*เลมที่ ๘ วมฺมกิ สุตฺตวณฺณนา หนา ๒๐๓
สทฺธามตฺต เปมมตฺตนฺติ อิมินา เยส อฺโ อริยธมฺโม นตฺถิ
ตถาคเต ปน สทฺธามตฺต เปมมตฺตเมว โหติ เต วิปสฺสกา
ปุคฺคลา อธิปฺเปตา วิปสฺสกภิกฺขูนฺหิ[๑] เอว วิปสฺสน ปฏเปตฺวา
นิสินฺนาน ทสพเล เอกา สทฺธา เอก เปม อุปฺปชฺชติ
ตาย สทฺธาย เตน เปเมน หตฺเถ คเหตฺวา สคฺเค ปตา
วิย โหนฺติ นิยตคติกา กิร เอเต โปราณกตฺเถรา ปน
เอวรูป ภิกฺขุ จุลฺลโสตาปนฺโนติ วทนฺติ เสส สพฺพตฺถ
อุตฺตานเมวาติ
อลคทฺทปู มสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา
ทุติย ฯ
วมฺมิกสุตฺตวณฺณนา
เอวมเม สุตนฺติ วมฺมิกสุตฺต ตตฺถ อายสฺมาติ ปยวจนเมต กุมารกสฺสโปติ ตสฺส นาม กุมารกาเล ปพฺพชิตตฺตา
ปน ภควตา กสฺสป ปกฺโกสถ อิท ผล วา ขาทนีย วา
กสฺสปสฺส เทถา ติ วุตฺเต กตรกสฺสปสฺสาติ กุมารกสฺสปสฺสาติ
เอว คหิตนามตฺตา ตโต ปฏาย วุฑฺฒกาเลป กุมารกสฺสโปติ
วุจฺจติ อปจ รฺา โปสาวนิกปุตฺตตฺตาป ต กุมารกสฺสโปติ
สฺชานึสุ อย ปนสฺส ปุพฺพโยคโต ปฏาย อาวิภาวกถา
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เอวนฺติ ทิสฺสติ ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 204

*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๐๔
เถโร กิร ปทุมุตฺตรสฺส ภควโต กาเล เสฏิปุตฺโต
อโหสิ อเถกทิวส ภควนฺต จิตฺรกถึ เอก อตฺตโน สาวก
านนฺตเร เปนฺต ทิสฺวา ภควโต สตฺตาห ทาน ทตฺวา อหป
ภควา อนาคเต เอกสฺส พุทฺธสฺส อย เถโร วิย จิตฺรกถี
สาวโก ภเวยฺยนฺ ติ ปตฺถน กตฺวา ปฺุานิ กโรนฺโต กสฺสปสฺส
ภควโต สาสเน ปพฺพชิตฺวา วิเสส นิพฺพตฺเตตุนาสกฺขิ
ตทา กิร ปรินิพฺพตุ สฺส ภควโต สาสเน โอสกฺกนฺเต
ปฺจ ภิกฺขู นิสฺเสณึ พนฺธิตฺวา ปพฺพต อภิรุยฺห สมณธมฺม
อกสุ สงฺฆตฺเถโร ตติยทิวเส อรหตฺต ปตฺโต อนุเถโร
จตุตฺถทิวเส อนาคามี อโหสิ อิตเร ตโย วิเสส นิพฺพตฺเตตุ
อสกฺโกนฺตา เทวโลเก นิพฺพตฺตา (๑) เตส เอก พุทฺธนฺตร
เทเวสุ จ มนุสฺเสสุ จ สมฺปตฺตึ อนุโภนฺตาน เอโก ตกฺกสิลาย
ราชกุเล นิพพฺ ตฺติตฺวา ปุกฺกุสาติ นาม ราชา หุตวฺ า ภควนฺต
อุทฺทิสฺส ปพฺพชิตฺวา ราชคห อาคจฺฉนฺโต (๒) กุมฺภการสาลาย
ภควโต ธมฺมเทสน สุตฺวา อนาคามิผลปฺปตฺโต เอโก
เอกสฺมึ สมุทฺทปฏฏเน กุลฆเร นิพฺพตฺติตฺวา นาว อารุยฺห
ภินฺนนาโว ทารุจีรานิ นิวาเสตฺวา ลาภสมฺปตฺตึ ปตฺโต อห
อรหา ติ จิตตฺ  อุปฺปาเทตฺวา น ตฺว อรหา คจฺฉ สตฺถาร
ปฺห ปุจฺฉา ติ อตฺถกามาย เทวตาย เปสิโต (๓) ตถา กตฺวา
# ๑. ม. นิพฺพตฺตึสุ ฯ ๒. ม. คจฺฉนฺโต ฯ ๓. ม. โจทิโต ฯ
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*เลมที่ ๘ วมฺมกิ สุตฺตวณฺณนา หนา ๒๐๕
อรหตฺตผล ปตฺโต
เอโก ราชคเห เอกิสฺสา กุลทาริกาย กุจฺฉิมฺหิ
อุปฺปนฺโน สา จ ปม มาตาปตโร ยาจิตฺวา ปพฺพชฺช
อลภมานา กุลฆร คตา คพฺภสณฺิตป (๑) อชานนฺตี สามิก
อาราเธตฺวา เตน อนฺุาตา ภิกฺขุนีสุ ปพฺพชิตา ตสฺสา
คพฺภินินิมิตฺต ทิสฺวา ภิกขฺ ุนิโย เทวทตฺต ปุจฺฉึสุ โส
อสฺสมณี ติ อาห ทสพล ปุจฺฉึสุ สตฺถา อุปาลิตฺเถร
ปฏิจฺฉาเปสิ เถโร สาวตฺถินครวาสีนิ กุลานิ วิสาข จ
อุปาสิก ปกฺโกสาเปตฺวา โสเธนฺโต ปุเร ลทฺโธ คพฺโภ
ปพฺพชฺชา อโรคา ติ อาห สตฺถา สุวินิจฺฉิต อธิกรณนฺติ
เถรสฺส สาธุการ อทาสิ สา ภิกฺขุนี สุวณฺณพิมฺพสทิส
ปุตฺต วิชายิ ต คเหตฺวา ราชา ปเสนทิโกสโล โปสาเปสิ
กสฺสโป ติ จสฺส นาม กตฺวา อปรภาเค อลงฺกริตฺวา สตฺถุ
สนฺติก เนตฺวา ปพฺพาเชสิ อิติ น (๒) รฺโ โปสาวนิกปุตฺตตฺตาป ต กุมารกสฺสโป ติ สฺชานึสูติ ฯ
อนฺธวเนติ เอวนามเก วเน ต กิร วน ทฺวินนฺ 
พุทฺธาน กาเล อวิชหิตนาม อนฺธวนเตฺวว ปฺายติ ตตฺราย
ปฺตฺติวิภาวนา อปฺปายุกพุทฺธาน หิ (๓) สรีรธาตูน เอกฆโน
น โหติ (๓) อธิฏานานุภาเวน วิปฺปกิริยติ เตเนว อมฺหากป
# ๑. ม. คพฺภปติฏิตมฺป ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. สรีรธาตุ ฯ เอกฆนา โหติ ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 206

*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๐๖
ภควา อห น จิรฏิติโก อปฺปเกหิ สตฺเตหิ อห ทิฏโ
เยหิ น ทิฏโ  เต จ(๑) พหุตรา เต เม ธาตุโย อาทาย
ตตฺถ ตตฺถ ปูเชนฺตา สคฺคปรายนา ภวิสฺสนฺตีติ ปรินิพฺพานกาเล อตฺตโน สรีร วิปปฺ กิริยตู ติ อธิฏาสิ ทีฆายุกพุทฺธาน
ปน สุวณฺณกฺขนฺโธ วิย เอกฆน ธาตุสรีร ติฏติ
กสฺสปสฺสาป ภควโต ตเถว อฏาสิ ตโต มหาชนา
สนฺนิปติตฺวา ธาตุ(๒) เอกฆนา น สกฺกา วิโยเชตุ กึ กริสฺสามาติ
สมฺมนฺตยิตฺวา เอกฆนเมว เจติย กริสฺสาม (๓)กิตฺตก ปน
โหตุ ตนฺติ อาหสุ เอเก สตฺตโยชนิกนฺติ อาหสุ เอต อติมหนฺต อนาคเต
ชคฺคิตุ น สกฺกา ฉโยชน โหตุ(๔) ปฺจโยชน โหติ จตุโยชน
ติโยชน ทฺวโิ ยชน เอกโยชน โหตูติ สนฺนิฏาน กตฺวา อิฏกา
กีทิสา โหนฺตูติ พาหิรนฺเต อิฏกา รตฺตสุวณฺณมยา เอกฆนา
สตสหสฺสคฺฆนิกา โหนฺตุ อพฺภนฺตริมนฺเต ปฺาสสหสฺสคฺฆนิกา
หริตาลมโนสิลาหิ มตฺติกากิจฺจ กริยตุ เตเลน อุทกกิจฺจนฺติ
นิฏ คนฺตฺวา จตฺตาริ มุขานิ จตุธา วิภชึสุ ราชา เอก
มุข คณฺหิ ราชปุตฺโต ปวินฺธรกุมาโร เอก อมจฺจาน
เชฏโก หุตฺวา เสนาปติ เอก ชนปทาน เชฏโก หุตฺวา
เสฏี เอก ฯ
# ๑. ม. เตว ฯ ๒. ม. ธาตุโย ฯ ๓. ม. กิตฺตก ปน โหตุ ตนฺติ อาหสุ ฯ
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ วมฺมกิ สุตฺตวณฺณนา หนา ๒๐๗
ตตฺถ ธนสมฺปนฺนตาย ราชาป สุวณฺณ นีหราเปตฺวา
อตฺตนา คหิตมุเข กมฺม อารภิ อุปราชาป เสนาปติป
เสฏินา คหิตมุเข ปน กมฺม โอลียติ ตโต ยโสธโร (๑) นาม
เอโก อุปาสโก เตปฏโก(๒) อนาคามี อริยสาวโก โส กมฺม
โอลิยตีติ ตฺวา ปฺจ สกฏสตานิ โยชาเปตฺวา ชนปท
คนฺตฺวา กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺโธ วีสติวสฺสสหสฺสานิ ตฺวา
ปรินิพฺพุโต ตสฺส โยชนิก รตนเจติย กริยติ โย ย ทาตุ
อุสฺสหติ สุวณฺณ วา หิรฺ วา สตฺตรตน วา หริตาล
วา มโนสิล วา โส ต เทตู ติ สมาทเปสิ มนุสสฺ า
อตฺตโน(๓) ถาเมน หิรฺสุวณฺณาทีนิ อทสุ อสกฺโกนฺตา เตลตณฺฑุลาทีนิ เทนฺติเยว อุปาสโก เตลตณฺฑุลาทีนิ กมฺมการาน
ภตฺตเวตนตฺถ ปหิณติ อวเสเสหิ สุวณฺณ เจตาเปตฺวา ปหิณติ
เอว สกลชมฺภูทีป อจริ
เจติเย กมฺม นิฏิตนฺติ เจติยฏานโต ปณฺณ ปหิณึสุ
นิฏิต กมฺม อาจริโย อาคนฺตฺวา เจติย วนฺทตู ติ โสป
ปณฺณ ปหิณิ มยา สกลชมฺพูทีโป สมาทปโต ย อตฺถิ
ต คเหตฺวา กมฺม นิฏเปนฺตู ติ เทฺว(๔) ปณฺณานิ อนฺตรามคฺเค
สมาคมึสุ อาจริยสฺส ปณฺณโต ปน เจติยฏานโต ปณฺณ
# ๑. สี. โสรโต ฯ ม. ยโสรโต ฯ ๒. ม. เตปฏโก ภาณโก ฯ ๓. มง อตฺตโน
# อตฺตโน ฯ ๔. ม. เทวฺป ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๐๘
ปมตร อาจริยสฺส หตฺถ อคมาสิ โส ปณฺณ วาเจตฺวา
เจติย วนฺทิสฺสามีติ เอกโกว นิกฺขมิ อนฺตรามคฺเค อฏวิย(๑)
ปฺจ โจรสตานิ อุฏหึสุ ตเตฺรกจฺเจ ต ทิสฺวา อิมินา
สกลชมฺพูทปี โต หิรฺสุวณฺณ สมฺปณฺฑิต นิธิกุมฺภีโน(๒)
ปวตฺตมานา อาคตาติ อวเสสาน อาโรเจตฺวา ต อคฺคเหสุ
กสฺมา ตาตา ม คณฺหถาติ ตยา ชมฺพทู ีปโต(๓) สพฺพ
หิรฺสุวณฺณ สมฺปณฺฑิต อมฺหาก (๔) โถก โถก เทหีติ กึ
ตุเมฺห น ชานาถ กสฺสโป ภควา ปรินิพฺพุโต ตสฺส โยชนิก
รตนเจติย กริยติ ตทตฺถาย มยา สมาทปต โน อตฺตโน
อตฺถาย ต (๕) ลทฺธลทฺธฏานโต ตตฺเถว เปสิต มยฺห ปน
นิวตฺถสาฏกมตฺต เปตฺวา อฺ กิฺจิ(๖) กากณิกป นตฺถีติ
เอเก เอวเมต วิสฺสชฺเชถ อาจริยนฺ ติ อาหสุ เอเก อย
ราชปูชิโต อมจฺจปูชิโต อเมฺหสุ กิฺจิเทว นครวีถิย ทิสฺวา
ราชราชมหามตฺตาทีน อาโรเจตฺวา อนยพฺยสน ปาปุณาเปยฺยาติ
อาหสุ อุปาสโก ตาตา นาห เอว กริสฺสามีติ อาห ฯ
ตฺจ โข เตสุ การฺุเน น อตฺตโน ชีวิตนิกนฺติยา ฯ
อถ เตสุ คเหตพฺโพ วิสฺสชฺเชตพฺโพติ วิวทนฺเตสุ คเหตพฺโพติ
ลทฺธิกาเอว พหุตรา หุตฺวา ชีวิตา โวโรปยึสุ
# ๑. ม. อฏวิย ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. นิธิกุมฺภี โน ฯ ๓. ม. สกลชมฺพุทีปโต ฯ
# ๔. ม. อมฺหากมฺป ฯ ๕. ม. ต ต ฯ ๖. ม. วิตฺต ฯ
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*เลมที่ ๘ วมฺมกิ สุตฺตวณฺณนา หนา ๒๐๙
เตส พลวคุเณ อริยสาวเก อปราเธน นิพฺพุตทีปสิขา
วิย อกฺขีนิ อนฺตรธายึสุ เต กห โภ จกฺขุ กห โภ
จกฺขุนฺ ติ วิปฺปลปนฺตา เอกจฺเจ าตเกหิ เคห นีตา เอกจฺเจ
โนาตกา อนาถาติ ตตฺเถว อฏวิย รุกฺขมูเล ปณฺณสาลาย
วสึสุ อฏวิย (๑) อาคตมนุสฺสา การฺุเน เตส ตณฺฑุล วา
ปุฏภตฺต วา ปริพฺพย วา เทนฺติ ทารุปณฺณาทีน อตฺถาย
คนฺตฺวา อาคตา มนุสฺสา กุหึ คตตฺถาติ วุตฺเต อนฺธวน
คตมฺหาติ (๒) วทนฺติ เอว ทฺวินฺนป พุทฺธาน กาเล ต
วน อนฺธวนเตฺวว ปฺายติ
กสฺสปพุทฺธกาเล ปเนต ฉฑฺฑิตชนปเท อฏวี อโหสิ
อมฺหาก ภควโต กาเล สาวตฺถิยา อวิทูเร เชตวนสฺส ปฏิภาเค
ปวิเวกกามาน กุลปุตฺตาน วสนฏาน ปธานฆร อโหสิ
ตตฺถ อายสฺมา กุมารกสฺสโป เตน สมเยน เสกฺขปฏิปท
ปูรยมาโน วิหรติ เตน วุตฺต อนฺธวเน วิหรตีติ ฯ
อฺตรา เทวตาติ นามโคตฺตวเสน อปากฏา เอกา
เทวตาติ อตฺโถ อภิชานาติ โน ภนฺเต ภควา อหุนเยว
าตฺตรสฺส(๓) มเหสกฺขสฺส ยกฺขสฺส (๔) สงฺขิตฺเตน ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺตึ
อภาสิตฺถาติ (๕) เอตฺถ ปน อภิฺาโต สกฺโกป เทวราชา
# ๑. ม. อฏวึ ฯ ๒. ม. คตมฺหาติ ฯ ๓. ม. อหฺุตอฺตรสฺส ฯ
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. ม. มู. ๑๒/๔๓๙/๔๗๐ ฯ สฺยา. ม. ภาสิตาติ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๑๐
อฺตโรติ วุตฺโต เทวตาติ จ อิท เทวธีตานป[๑] สาธารณวจน อิมสฺมึ ปนตฺเถ เทโว อธิปฺเปโต อภิกฺกนฺตาย รตฺติยาติ
เอตฺถ อภิกฺกนฺตสทฺโท(๒) ขยสุนฺทราภิรูปอพฺภนุโมทนาทีสุ ทิสฺสติ ตตฺถ
อภิกฺกนฺตา ภนฺเต รตฺติ นิกฺขนฺโต ปโม ยาโม. จิรนิสินฺโน
ภิกฺขุสโฆ อุทฺทิสตุ ภนฺเต ภควา ภิกฺขูน ปฏิโมกฺขนฺติเอวมาทีสุ (๓) ขเย ทิสสฺ ติ อย อิเมส จตุนฺน ปุคฺคลาน
อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จาติเอวมาทีสุ(๔) สุนทฺ เร
โก เม วนฺทติ ปาทานิ อิทฺธิยา ยสสา ชล
อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน สพฺพา โอภาสย ทิสาติเอวมาทีสุ (๕) อภิรูเป (๖)อภิกฺกนฺต โภ โคตม(๖) อภิกฺกนฺต โภ
โครมาติเอวมาทีสุ(๗) อพฺภนุโมทเน อิธ ปน ขเย เตน
อภิกฺกนฺตาย รตฺติยาติ ปริกฺขีณาย รตฺติยาติ วุตฺต โหติ
ตตฺถาย เทวปุตฺโต มชฺฌมิ ยามสมนนฺตเร อาคโตติ เวทิตพฺโพ
อภิกฺกนฺตวณฺณาติ อิธ อภิกฺกนฺตสทฺโท อภิรูเป วณฺณสทฺโท
ปน ฉวิถุติกลุ วคฺคการณสณฺานปมาณรูปายตนาทีสุ ทิสฺสติ
ตตฺถ สุวณฺณวณฺโณสิ ภควา ติเอวมาทีสุ ฉวิยา กทา
สฺูฬฺหา (๘) ปน เต คหปติ สมณสฺส โคตมสฺส วณฺณาติ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เทวธีตานมฺปติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. เอตฺถ อภิกฺกนฺตสทฺโท ฯ
# ๓. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๑๐/๒๐๗ ฯ ๔. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๐๐/๑๓๓ ฯ
# ๕. ขุ. วิมาน. ๒๖/๕๑/๘๙ ฯ ๖. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๗. วิ. มหาวิ. ๑/๔/๙ ฯ
# ๘. สฺยา. ม. สฺูฬฺหา ฯ
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*เลมที่ ๘ วมฺมกิ สุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑๑
เอวมาทีสุ (๑) ถุติย จตฺตาโรเม โภ โคตม วณฺณา ติเอวมาทีสุ (๒)
กุลวคฺเค อถ เกน นุ วณฺเณน คนฺธเถโนติ วุจฺจตีติเอวมาทีสุ (๓) การเณ มหนฺต หตฺถริ าวณฺณ อภินิมฺมินิตฺวาติ
เอวมาทีสุ (๔) สณฺาเน ตโย ปตฺตสฺส วณฺณาติเอวมาทีสุ(๕)
ปมาเณ วณฺโณ คนฺโธ รโส โอชา ติเอวมาทีสุ รูปายตเน
โส อิธ ฉวิยา ทฏพฺโพ เตน อภิกฺกนฺตวณฺณาติ อภิรูปจฺฉวี อิฏ วณฺณา มนาปวณฺณาติ วุตฺต โหติ เทวตา
หิ มนุสฺสโลก อาคจฺฉมานา ปกติวณฺณ ปกติอิทฺธึ ปชหิตฺวา
โอฬาริก อตฺตภาว กตฺวา อติเรกวณฺณ อติเรกอิทฺธึ มาเปตฺวา
นฏสมชฺชาทีนิ คจฺฉนฺตา มนุสฺสา วิย อภิสงฺขเตน กาเยน
อาคจฺฉนฺติ อยป เทวปุตฺโต ตเถว อาคโต เตน วุตฺต
อภิกฺกนฺตวณฺณาติ
เกวลกปฺปนฺติ เอตฺถ เกวลสทฺโท อนวเสสเยภุยฺยอพฺยามิสฺสานติเรกทฬฺหตฺถวิสโยคาทิอเนกตฺโถ ตถาหิสสฺ เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริยนฺติ เอวมาทีสุ (๖) อนวเสสตฺตมตฺโถ เกวลา(๗) องฺคมคธา ปหูต ขาทนีย โภชนีย อาทาย
อุปสงฺกมิสฺสนฺตี ติเอวมาทีสุ (๘) เยภุยฺยตา เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
# ๑. ม. ม. ๑๓/๘๓/๗๘ ฯ ๒. ที. ปา. ๑๑/๕๒/๘๙ ฯ
# ๓. ส. ส. ๑๕/๗๙๗/๓๐๑ ฯ ๔. ส. ส. ๑๕/๔๒๐/๑๕๑ ฯ
# ม. อภินิมฺมนิ ิตฺวาติ ฯ ๕. วิ. มหา. ๒/๑๑๙/๑๐๓ ฯ
# ๖. วิ. มหาวิ. ๑/๑/๑๗ ฯ ๗. สฺยา. ม. เกวลกปฺปา จ ฯ
# ๘. วิ. มหา. ๔/๔๓/๕๑ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๑๒
สมุทโย โหตี ติเอวมาทีสุ (๑) อพฺยามิสฺสตา เกวล สทฺธามตฺตก
นูน อยมายสฺมาติเอวมาทีสุ (๒) อนติเรกตา อายสฺมโต อนุรุทฺธสฺส พาหิโก(๓) นาม สทฺธิวิหาริโก เกวลกปฺป สงฺฆเภทาย
ิโต ติเอวมาทีสุ (๔) ทฬฺหตฺถตา เกวลี วุสิตวา อุตฺตมปุริโสติ
วุจฺจตี ติเอวมาทีสุ (๕) วิสโยโค อิธ ปนสฺส อนเสสตฺตมตฺโถติ (๖)
อธิปฺเปโต
กปฺปสทฺโท ปนาย อภิสทฺทหนโวหารกาลปฺตฺติเฉทนวิกปฺปเลสสมนฺตภาวาทิอเนกตฺโถ ตถาหิสฺส โอกปฺปนียเมต
โภโต โคตมสฺส ยถาต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสา ติเอวมาทีสุ (๗)
อภิสทฺทหนมตฺโถ อนุชานามิ ภิกฺขเว อิเมหิ ปฺจหิ สมณกปฺเปหิ
ผล ปริภฺุชิตุนฺ ติเอวมาทีสุ (๘) โวหาโร เยน สุท นิจฺจกปฺป
วิหรามี ติ เอวมาทีสุ (๙) กาโล อิจฺจายสฺมา กปฺโปติเอวมาทีสุ (๑๐)
ปฺตฺติ อลงฺกตา กปฺปตเกสมสฺสู ติเอวมาทีสุ (๑๑) เฉทน กปฺปติ
ทฺวงฺคุลกปฺโป ติเอวมาทีสุ (๑๒) วิกปฺโป อตฺถิ กปฺโป นิปชฺชิตุนฺติเอวมาทีสุ (๑๓) เลโส เกวลกปฺป เวฬุวน โอภาเสตฺวาติเอวมาทีสุ(๑๔)
สมนฺตภาโว อิธ ปนสฺส สมนฺตภาโว อตฺโถติ อธิปฺเปโต
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๐๔/๑๙๔ ฯ ๒. วิ. มหา. ๕/๓/๙ ฯ ๓. ม. พาหิโย ฯ
# ๔. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔๓/๓๒๕ ฯ ๕. ส. ข. ๑๗/๑๒๔/๘๑ ฯ
# ๖. ม. ปนสฺส อนเสสตฺตมตฺโถติ ฯ ๗. ม. มู. ๑๒/๔๓๐/๔๖๑ ฯ
# ๘. วิ. จุล. ๗/๒๕/๑๑ ฯ ๙. ม. มู. ๑๒/๔๓๐/๔๖๑ ฯ
# ๑๐. ขุ. สุ. ๒๕/๔๓๔/๕๔๔ ฯ ๑๑. ส. สฬา. ๑๘/๖๕๙/๔๒๕-๖ ฯ
# ๑๒. วิ. จุล. ๗/๖๓๐/๓๙๖ ฯ # ๑๓. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๘๕/๓๔๕ ฯ
# ๑๔. ส. ส. ๑๕/๙๔/๒๘ ฯ
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*เลมที่ ๘ วมฺมกิ สุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑๓
ตสฺมา เกวลกปฺป อนฺธวนนฺติ เอตฺถ อนวเสส สมนฺตโต
อนฺธวนนฺติ เอวมตฺโถ ทฏพฺโพ
โอภาเสตฺวาติ วตฺถาลงฺการสรีรสมุฏิตาย อาภาย ผริตฺวา
จนฺทิมา วิย จ สุริโย วิย จ เอโกภาส เอกปฺปชฺโชต
กริตฺวาติ อตฺโถ เอกมนฺต อฏาสีติ เอกสฺมึ อนฺเต เอกสฺมึ
โอกาเส อฏาสิ เอตทโวจาติ เอต ภิกฺขู ภิกฺขูติอาทิวจนมโวจ กสฺมา ปนาย อวนฺทิตฺวา สมณโวหาเรเนว
กเถตีติ สมณสฺาย สมุทาจาเรน (๑) เอว กิรสฺส อโหสิ
อย อนฺตรา กามาวจเร วสิ อห ปน ตสฺมึ(๒) กาเล
ตโต กาลโต (๒) ปฏาย พฺรหฺมจารี ติ สมณสฺาวสฺส (๓)
สมุทาจรติ ตสฺมา อวนฺทิตฺวา สมณโวหาเรเนว กเถติ
ปุพฺพสหาโย กิเรโส เทวปุตฺโต เถรสฺส กุโต ปฏายาติ
กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาลโต ปฏาย โย หิ ปุพฺพภาเค (๔)
อาคเตสุ ปฺจสุ สหาเยสุ อนุเถโร จตุตฺถทิวเส อนาคามี
อโหสีติ วุตฺโต อย โส ตทา กิร เตสุ สงฺฆตฺเถรสฺส
อรหตฺเตเนว สทฺธึ อภิฺา อาคมึสุ โส มยฺห กิจฺจ มตฺถก
ปตฺตนฺ ติ เวหาส อุปฺปติตฺวา อโนตตฺตทเห มุข โธวิตฺวา
อุตฺตรกุรุโต ปณฺฑปาต อาทาย อาคนฺตฺวา อาวุโส อิท
# ๑. ม. สมุทาจาเรเนว ฯ ๒. ม. อสฺมิ ตโต กาลโต ฯ ๓. ม. สมณสฺาวสฺส ฯ
# ๔. ม. ปุพพฺ โยเค ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๑๔
ปณฺฑปาต ภฺุชิตฺวา อปฺปมตฺตา สมณธมฺม กโรถา ติ อาห ฯ
อิตเร อาหสุ น อาวุโส อมฺหาก เอว กติกา อตฺถิ โย
ปม วิเสส นิพฺพตฺเตตฺวา ปณฺฑปาต อาหรติ เตนาภต(๑)
ภฺุชิตฺวา เสเสหิ สมณธมฺโม กาตพฺโพติ ตุเมฺห อตฺตโน
อุปนิสฺสเยน กิจฺจ มตฺถก ปาปยิตฺถ มยป สเจ โน อุปนิสฺสโย
ภวิสฺสติ กิจฺจ มตฺถก ปาเปสฺสาม ปปฺโจ เอส อมฺหาก
คจฺฉถ ตุเมฺห ติ โส ยถาผาสุก คนฺตฺวา อายุปริโยสาเน(๒)
ปรินิพฺพายิ
ปุนทิวเส อนุเถโร อนาคามิผล สจฺฉากาสิ ตสฺส
อภิฺาโย อาคมึสุ โสป ตเถว ปณฺฑปาต อาหริตฺวา เตหิ
ปฏิกฺขิตฺโต ยถาผาสุก คนฺตฺวา อายุปริโยสาเน สุทฺธาวาเสสุ(๓)
นิพฺพตฺติ โส สุทฺธาวาเส ตฺวา เต สหาเย โอโลเกนฺโต
เอโก ตทาว ปรินิพฺพุโต เอโก อธุนา ภควโต สนฺติเก อริยภูมึ
ปตฺโต เอโก ลาภสกฺการ นิสฺสาย อห อรหา ติ จิตฺต
อุปฺปาเทตฺวา สุปฺปารกปฏฏเน วสตีติ ทิสฺวา ต อุปสงฺกมิตฺวา
น ตฺว อรหา น อรหตฺตมคฺค ปฏิปนฺโน คจฺฉ ภควนฺต
อุปสงฺกมิตฺวา ธมฺม สุณาหี ติ อุยฺโยเชสิ โสป อนฺตรฆเร
ภควนฺต โอวาท ยาจิตฺวา ตสฺมาติห เต พาหิย (๔)ทิฏเ
# ๑. ม. เตนาภต ฯ ๒. ม. อายุปริโยสาเน ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. สุทฺธาวาเส ฯ
# ๔. ม. พาหิย เอว สิกฺขิตพฺพ ฯ
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*เลมที่ ๘ วมฺมกิ สุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑๕
ทิฏมตฺต โหตูติ (๑) ภควตา สงฺขิตฺเตน โอวทิโต อริยภูมึ
สมฺปาปุณิ
ตโต อฺโ เอโก อตฺถิ โส กุหินฺติ โอโลเกนฺโต อนฺธวเน
เสกฺขปฏิปท ปูรยมาโน วิหรตีติ ทิสวฺ า จินฺเตสิ สหายกสฺส
สนฺติก (๒) คมิสฺสามีติ คจฺฉนฺเตน ปน ตุจฺฉหตฺเถน อคนฺตฺวา
กิฺจิ ปณฺณาการ คเหตฺวา คนฺตุ วฏฏติ สหาโย โข ปน(๓)
นิรามิโส ปพฺพตมตฺถเก วสนฺโต โส หิ(๔) มยา อากาเส
ตฺวา ทินฺน ปณฺฑปาตป อปริภฺุชิตฺวา สมณธมฺม อกาสิ
อิทานิ อามิสปณฺณาการ กึ คณฺหิสฺสติ ธมฺมปณฺณาการ
คเหตฺวา คมิสฺสามี ติ พฺรหฺมโลเก ิโตว รตนาวลึ คนฺเถนฺโต
วิย ปณฺณรส ปเฺห วิภชิตฺวา ต ธมฺมปณฺณาการ อาทาย
อาคนฺตฺวา สหายสฺส อวิทูเร ตฺวา อตฺตโน สมณสฺาสมุทาจารวเสน ต อนภิวาเทตฺวาว ภิกฺขุ ภิกฺขู ติ อาลปตฺวา
อย วมฺมิโกติอาทิมาห ตตฺถ ตุริตาลปนวเสน ภิกขฺ ุ ภิกฺขูติ
อาเมฑิต เวทิตพฺพ ยถา วา เอเกเนว ติลเกน นลาฏ
น โสภติ ต ปริวาเรตฺวา อฺเสุป ทินฺเนสุ ผุลลฺ ิตมณฺฑิต
วิย โสภติ เอว เอเกเนว ปเทน วจน น โสภติ ปริวาริกปเทน(๕) สทฺธึ ผุลลฺ ิตมณฺฑิต วิย โสภตีติ ต ปริวาริกปทวเสน
# ๑. ขุ. อุ. ๒๕/๔๙/๘๓ ฯ ๒. ม. สนฺติเก ฯ ๓. ม. ปน เม ฯ ๔. ม. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๕. ม. ปริวาริกปเทน ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๑๖
วจน ผุลฺลิตมณฺฑิต วิย กโรนฺโตป (๑) เอวมาห ฯ
อย วมฺมิโกติ ปุรโต ิโต วมฺมิโก นาม นตฺถิ
เทสนาวเสน ปน ปุรโต ิต ทสฺเสนฺโต วิย อยนฺติ อาหฯ
ลงฺคินฺติ สตฺถ อาทาย ขนนฺโต(๒) ปลิฆ อทฺทส อุกฺขิป
ลงฺคึ อภิกฺขณ สุเมธาติ ตาต ปณฺฑิต ลงฺคี นาม รตฺตึ
ธูมายติ ทิวา ปชฺชลติ อุกฺขิเปต ปร ปรโต ขณาติ
เอว สพฺพปเทสุ อตฺโถ ทฏพฺโพ อุทฺธุมายิกนฺติ มณฺฑูก ฯ
ปงฺกวารนฺติ(๓) ขารปริสสฺ าวน กุมฺมนฺติ กจฺฉป อสิสูนนฺติ
มสจฺเฉทก อสิฺเจว อธิกุฏฏนฺจ มสเปสินฺติ นิสทโปตปฺปมาณ อลฺลมสปณฺฑ นาคนฺติ สุมนปุปฺผกลาปสทิส มหาผณ
ติวิธโสวตฺถิกปริกฺขิตฺต อหินาค อทฺทส มา นาค ฆฏเฏสีติ
ทณฺฑกโกฏิยา วา วลฺลิโกฏิยา วา ปสุจุณฺณ วา ปน
ขิปมาโน มา นาค ฆฏฏยิ นโม กโรหิ นาคสฺสาติ
อุปริวาตโต อปคมฺม สุทฺธวตฺถ นิวาเสตฺวา นาคสฺส นมการ
กโรหิ นาเคน อธิสยิตธน นาม ยาว สตฺตมา กุลปริวฏฏา
ขาทโต น ขียติ นาโค เต อธิสยิต ธน ทสฺสติ ตสฺมา
นโม กโรหิ นาคสฺสาติ อิโต วา ปน สุตฺวาติ ยถา
ทุกฺขกฺขนฺเธ อิโตติ สาสเน นิสฺสกฺก น ตถา อิธ อิธ
ปน เทวปุตฺเต นิสฺสกฺก ตสฺมา อิโต วา ปนาติ มม
# ๑. ม. กโรนฺโตป ฯ ๒. ม. ขณนฺโต ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. จงฺกวารนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๘ วมฺมกิ สุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑๗
วา ปน สนฺติกา สุตฺวาติ อยเมตฺถ อตฺโถ
จาตุมฺมหาภูติกสฺสาติ จตุมหาภูตมยสฺส กายสฺเสต(๑) อธิวจนนฺติ สรีรสฺส นาม ยเถว หิ พาหิรโก วมฺมิโก วมตีติ
วนฺตโกติ วนฺตุสฺสโยติ วนฺตสิเนหสมฺพนฺโธติ (๒) จตูหิ การเณหิ
วมฺมิโกติ วุจฺจติ โส หิ อหินกุลอุนฺทูรฆรโคฬิกาทโย (๓)
นานปฺปกาเร ปาณเก วมตีติ วมฺมิโก อุปจิกาหิ วนฺตโกติ
วมฺมิโก อุปจิกาหิ วมิตฺวา มุขตุณฺฑเกน อุกฺขิตฺตปสุจุณฺเณน
กฏิปฺปมาเณนป ปุริสปฺปมาเณนป อุสฺสิโตติ วมฺมิโก อุปจิกาหิ
วนฺตเขฬสิเนเหน อาพนฺธตาย (๔) สตฺตสตฺตาห (๕) เทเว วสฺสนฺเตป
น วิปฺปกิรยิ ติ นิทาเฆป ตโต ปสุมุฏึ คเหตฺวา ตสฺมึ มุฏินา
ปฬิยมาเน สิเนโห นิกฺขมติ เอว วนฺตสิเนเหน สมฺพนฺโธติ
วมฺมิโก เอว อย กาโยป อกฺขิมฺหา อกฺขิคูถโกติอาทินา
นเยน นานปฺปการก อสุจิกลิมล วมตีติ วมฺมิโก พุทฺธปจฺเจกพุทฺธขีณาสวา อิมสฺมึ อตฺตภาเว นิกนฺติปริยาทาเนน
อตฺตภาว ฉฑฺเฑตฺวา คตาติ อริเยหิ วนฺตโกติป วมฺมิโก โย
หิ(๖) จาย ตีหิ อฏิสเตหิ อุสฺสิโต นหารูสมฺพนฺโธ มสาวเลปโน
อลฺลจมฺมปริโยนทฺโธ ฉวิรฺชิโต สตฺเต วฺเจติ ต สพฺพ อริเยหิ
วนฺตเมวาติ วนฺตุสฺสโยติป วมฺมิโก ตณฺหา ชเนติ ปุริส
# ๑. ม. กายสฺเสต ฯ ๒. ม. ...สมฺพทฺโธติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. อหิมงฺกุล... ฯ
# ๔. ม. อาพทฺธตาย ฯ ๕. สี. สตฺตาห ฯ ๖. ม. เยหิ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๑๘
จิตฺตมสฺส วิธาวตีติ (๑) เอว ตณฺหาย ชนิตตฺตา อริเยหิ วนฺเตเนว
ตณฺหาสิเนเหน สมฺพนฺโธ อยนฺติ วนฺตสิเนเหน สมฺพนฺโธติป
วมฺมิโก ยถา จ วมฺมิกสฺส อนฺโต นานปฺปการา ปาณกา
ตตฺเถว ชายนฺติ อุจฺจารปสฺสาว กโรนฺติ คิลานา สยนฺติ
มตา จ (๒) ปตนฺติ อิติ โส เตส ปสูติฆร (๓) วจฺจกุฏิ คิลานสาลา
สุสานฺจ โหติ เอว ขตฺติยมหาสาลาทีนป กาโย อย โคปตรกฺขิโต มณฺฑิตปฺปสาธิโต มหานุภาวาน กาโยติ อจินฺเตตฺวา
ฉวินิสฺสิตา ปาณา จมฺมนิสฺสิตา ปาณา มสนิสฺสิตา ปาณา
นหารูนิสฺสิตา ปาณา อฏินิสฺสิตา ปาณา อฏิมิฺชนิสฺสิตา
ปาณาติ เอว กุลคณนาย อสีติมตฺตานิ กิมิกุลสหสฺสานิ
อนฺโตกายสฺมึเยว ชายนฺติ อุจฺจารปสฺสาว กโรนฺติ เคลฺเน
อาตุริตานิ สยนฺติ มตานิ ปตนฺติ อิติ อยป เตส ปาณาน
ปสูติฆร วจฺจกุฏิ คิลานสาลา สุสาน จ โหตีติ วมฺมิโกเตฺวว
สงฺขย (๔) คโต เตนาห ภควา วมฺมโิ กติ โข ภิกขฺ ุ อิมสฺเสต
จาตุมฺมหาภูติกสฺส กายสฺเสต อธิวจนนฺติ ฯ
มาตาเปตฺติกสมฺภวสฺสาติ มาติโต จ ปติโต จ นิพฺพตฺเตน
มาตาเปตฺติเกน สุกฺกโสณิเตน สมฺภูตสฺส โอทนกุมฺมาสูปจฺจยสฺสาติ โอทเนน เจว กุมฺมาเสน จ อุปจิตสฺส วฑฺฒิตสฺส
# ๑. ส. ส. ๑๕/๑๖๗/๕๑ ฯ ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ม. สูติฆร ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๔. ม. สงฺข ฯ
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*เลมที่ ๘ วมฺมกิ สุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑๙
อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธสนธมฺมสฺสาติ เอตฺถ อย กาโย
หุตฺวา อภาวฏเน อนิจฺจธมฺโม. ทุคฺคนฺธวิฆาตตฺถาย ตนุวิเลปเนน
อุจฉาทนธมฺโม องฺคปจฺจงฺคาพาธวิโนทนตฺถาย ขุทฺทกสมฺพาหเนน
ปริมทฺทนธมฺโม ทหรกาเล วา อูรูสุ สยาเปตฺวา คพฺภวาเสน
ทุสฺสณฺิตาน เตส เตส องฺคาน สณฺานสมฺปาทนตฺถ
อฺชนปฬนาทิวเสน ปริมทฺทนธมฺโม. เอว ปริหริโตป จ
เภทนวิทฺธสนธมฺโม ภิชชฺ ติ เจว วิกริ ติ จ เอวสภาโวติ
อตฺโถ ตตฺถ มาตาเปตฺติกสมฺภวโอทนกุมฺมาสูปจฺจยอุจฺฉาทนปริมทฺทนปเทหิ สมุทโย กถิโต อนิจจฺ ุจฺฉาทนเภทนวิทฺธสนปเทหิ (๓) อตฺถงฺคโม. เอว สตฺตหิป ปเทหิ จาตุมฺมหาภูติกสฺส
กายสุ อุจฺจาวจภาโว วฑฺฒิปริหานิ สมุทยตฺถงฺคโม กถิโตติ
เวทิตพฺโพ
ทิวา กมฺมนฺเตติ ทิวา กตฺตพฺพกมฺมนฺเต ธูมายนาติ
เอตฺถ อย ธูมสทฺโท โกเธ ตณฺหาย วิตกฺเก ปฺจสุ
กามคุเณสุ ธมฺมเทสนาย ปกติธูเมติ อิเมสุ อตฺเถสุ วตฺตติ ฯ
โกโธ ธุโม ภสฺมนิ โมสวชฺชนฺติ เอตฺถ หิ โกเธ วตฺตติ ฯ
อิจฺฉาธูมายิตา สตฺตา ติ เอตฺถ ตณฺหาย เตน โข ปน
สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ภควโต อวิทูเร ธูมายนฺโต นิสินโฺ น
# ๑. ม. อนิจจฺ เภทน... ฯ ๒. ส. ส. ๑๕/๖๖๕/๒๔๘ ฯ ๓. ส. ส. ๑๕/๑๘๙/๕๕ ฯ
# อิจฺฉาธูปายิโต สทา ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๒๐
โหตี ติ เอตฺถ วิตกฺเก
ปงฺโก จ กามา ปลิโป จ กามา
ภยฺจ เมต ติมูล ปวุตฺต
รโช จ ธูโม จ มยา ปกาสิตา
หิตฺวา ตุว ปพฺพช พฺรหฺมทตฺตาติ (๑)
เอตฺถ ปฺจกามคุเณสุ ธูม กตฺตา โหตีติ (๒) เอตฺถ ธมฺมเทสนาย ธโช รถสฺส ปฺาณ ธูโม ปฺาณมคฺคิโนติ (๓)
เอตฺถ ปกติธเู ม. อิธ ปนาย วิตกฺเก อธิปฺเปโต เตนาห
อย รตฺตึ ธูมายนา ติ
ตถาคตสฺเสต อธิวจนนฺติ ตถาคโต หิ สตฺตนฺน ธมฺมาน
พาหิตตฺตา พฺราหฺมโณ นามฯ ยถาห สตฺตนฺน โข ภิกฺขุ ธมฺมาน
พาหิตตฺตา พฺราหฺมโณ โหติ กตเมส สตฺตนฺน
ราโค พาหิโต โหติ โทโส โมโห มาโน สกฺกายทิฏิวิจิกิจฺฉา สีลพฺพตปรามาโส พาหิโต โหติ อิเมส ภิกฺขุ สตฺตนฺน
ธมฺมาน พาหิตตฺตา พฺราหฺมโณติ (๔) สุเมโธติ สุนฺทรปฺโ
เสกฺขสฺสาติ เอตฺถ สิกฺขตีติ เสกฺโข ยถาห สิกฺขติ สิกฺขตีติ
โข ภิกฺขุ ตสฺมา เสกฺโขติ วุจฺจติ กิฺจ สิกฺขติ อธิสีลป
สิกฺขติ อธิจิตฺตป สิกฺขติ อธิปฺป สิกฺขตีติ(๕)
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๘๔๓/๑๘๙ ฯ ๒. ม. มู. ๑๒/๓๘๔/๔๑๐ ฯ
# ๓. ส. ส. ๑๕/๒๐๑/๕๗ ฯ ๔. ขุ. จูฬ. ๓๐/๑๙๕/๑๐๐ ฯ
# ๕. องฺ. ติก. ๒๐/๕๒๕/๒๙๗ ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 221

*เลมที่ ๘ วมฺมกิ สุตฺตวณฺณนา หนา ๒๒๑
ปฺาเยตนฺติ (๑) โลกิยโลกุตตฺ ราย ปฺาย เอต อธิวจน
น อาวุธสตฺถสฺส วิริยารมฺภสฺสาติ กายิกเจตสิกวิริยสฺส ต
ปฺาคติกเมว โหติ โลกิยาย ปฺาย โลกิย โลกุตฺตรปฺาย โลกุตฺตร
เอตฺถ ปนาย อตฺถทีปนา ฯ
เอโก กิร ชานปโท พฺราหฺมโณ ปาโตว มาณวเกหิ
สทฺธึ คามโต นิกฺขมฺม ทิวส อรฺเ มนฺเต วาเจตฺวา สาย
คาม อาคจฺฉติ อนฺตรามคฺเค จ เอโก วมฺมิโก อตฺถิ โส
รตฺตึ ธูมายติ ทิวา ปชฺชลติ พฺราหฺมโณ อนฺเตวาสึ สุเมธ
มาณว อาห ตาต อย วมฺมิโก รตฺตึ ธูมายติ ทิวา
ปชฺชลติ วิการมสฺส ปสฺสิสฺสาม. ภินทฺ ิตฺวา น จตฺตาโร
โกฏาเส กตฺวา ขิปาหี ติ โส สาธูติ กุทฺทาล คเหตฺวา
สเมหิ ปาเทหิ ปวิย ปติฏาย ตถา อกาสิ ตตฺร
อาจริยพฺราหฺมโณ วิย ภควา สุเมธมาณวโก วิย เสกฺโข
ภิกฺขุ วมฺมิโก วิย กาโย ตาต อย วมฺมิโก รตฺตึ
ธูมายติ ทิวา ปชฺชลติ วิการมสฺส ปสฺสิสฺสาม ภินฺทิตฺวา
น จตฺตาโร โกฏาเส กตฺวา ขิปาหี ติ พฺราหฺมเณน วุตฺตกาโล
วิย ภิกฺขุ จาตุมฺมหาภูติก กาย จตฺตาโร โกฏาเส กตฺวา
ปริคฺคณฺหาหี ติ ภควตา วุตฺตกาโล ตสฺส สาธูติ กุทฺทาล
# ๑. ม. ปฺาย อธิวจนนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๒๒
คเหตฺวา ตถา กรณ วิย เสกฺขสฺส ภิกฺขุโน โย วีสติยา
โกฏาเสสุ ถทฺธภาโว อย ปวีธาตุ โย ทฺวาทสสุ
โกฏาเสสุ อาพนฺธนภาโว อย อาโปธาตุ โย จตูสุ
โกฏาเสสุ ปริปาจนภาโว อย เตโชธาตุ โยป (๑) ฉสุ
โกฏาเสสุ วิตฺถมฺภนภาโว อย วาโยธาตู ติ เอว จตุธาตุววตฺถานวเสน กายปริคฺคโห เวทิตพฺโพ
ลงฺคีติ โข ภิกฺขูติ กสฺมา ภควา อวิชชฺ  ลงฺคีติ กตฺวา
ทสฺเสสีติ (๒) ยถา หิ นครสฺส ทฺวาร ปธาย ปลิเฆ ปโยชิเต
มหาชนสฺส คมน ปจฺฉิชฺชติ เย นครสฺส อนฺโต เต อนฺโตเยว
โหนฺติ เย พหิ เต พหิเยว เอวเมว ยสฺส าณมุเข
อวิชฺชาลงฺคี ปตติ ตสฺส นิพฺพานสมฺปาปก าณคมน ปจฺฉิชฺชติ
ตสฺมา อวิชฺช ลงฺคึ (๓) กตฺวา ทสฺเสสิ ปชห อวิชฺชนฺติ
เอตฺถ กมฺมฏานอุคฺคหปริปุจฺฉาวเสน อวิชชฺ าปฺปหาน กถิต ฯ
อุทฺธุมายิกาติ โข ภิกฺขูติ เอตฺถ อุทฺธุมายิกมณฺฑูโก นาม
โน มหนฺโต นขปฏิปฺปมาโณ โหติ ปุราณปณฺณนฺตเร วา
คจฺฉนฺตเร วา วลฺลิอนฺตเร วา วสติ โส ทณฺฑกโกฏิยา
วา วลฺลโิ กฏิยา วา ปสุจุณฺณเกน วา ฆฏฏิโต อายมิตฺวา
มหนฺโต ปริมณฺฑโล เพลุวปกฺกปฺปมาโณ หุตฺวา จตฺตาโร ปาเท
อากาสคเต กตฺวา ปจฺฉินฺนคมโน หุตฺวา อมิตฺตวส ยาติ
# ๑. ม. โย ฯ ๒. ม. ทสฺเสตีติ ฯ ๓. ม. ลงฺคีติ ฯ
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*เลมที่ ๘ วมฺมกิ สุตฺตวณฺณนา หนา ๒๒๓
กากกุลลาทิภตฺตเมว (๑) โหติ เอวเมว อย โกโธ ปม อุปฺปชฺชนฺโต
จิตฺตาวิลมตฺตโกว โหติ ตสฺมึ ขเณ อนิคฺคหิโต วฑฺฒิตฺวา
มุขวิกุลน ปาเปติ ตทา อนิคฺคหิโต หนุสฺโจปน ปาเปติ
ตทา อนิคฺคหิโต ผรุสวาจานิจฺฉารณ ปาเปติ ตทา อนิคฺคหิโต
ทิสาวิโลกน ปาเปติ ตทา อนิคฺคหิโต อากฑฺฒนปริกฑฺฒน
ปาเปติ ตทา อนิคฺคหิโต ปาณิเลฑฺฑุทณฺฑสตฺถปรามสน
ปาเปติ ตทา อนิคฺคหิโต ทณฺฑสตฺถาภินิปาต ปาเปติ ตทา
อนิคฺคหิโต ปรฆาตนมฺป อตฺตฆาตนมฺป ปาเปติ วุตฺตมฺป
เจต (๒) ยโต อย โกโธ ปร ฆาเตตฺวา อตฺตาน ฆาเตติ
เอตฺตาวตาย โกโธ ปรมุสฺสทคโต โหติ ปรมเวปุลฺลปฺปตฺโตติ (๓)
ตตฺถ ยถา อุทฺธุมายิกาย จตูสุ ปาเทสุ อากาสคเตสุ คมน
ปจฺฉิชฺชติ อุทฺธุมายิกา อมิตฺตวส คนฺตฺวา กากาทิภตฺต โหติ
เอวเมว โกธสมงฺคี ปุคฺคโล กมฺมฏาน คเหตฺวา วฑฺเฒตุ
น สกฺโกติ อมิตฺตวส ยาติ สพฺเพส มาราน ยถากาม
กรณีโย (๔) โหติ เตนาห ภควา อุทฺธุมายิกาติ โข ภิกฺขุ
โกธูปายาสสฺเสต อธิวจนนฺ ติ ตตฺถ พลวปฺปตฺโต โกโธว
โกธูปายาโส ปชห โกธูปายาสนฺติ เอตฺถ ปฏิสงฺขานปฺปหาน
กถิต ฯ
# ๑. สี. กากกฺลลาทีน ภตฺตเมว ฯ ๒. ม. เหต ฯ ๓. ขุ. จูฬ. ๓๐/๑๔๕/๖๕ ฯ
# ๔. ม. ยถากามกรณีโย ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๒๔
เทฺวธาปโถติ เอตฺถ ยถา ปุริโส สธโน สโภโค
กนฺตารทฺธานมคฺคปฺปฏิปนฺโน เทฺวธาปถ ปตฺวา อิมินา นุ
โข คนฺตพฺพ อิมินา น (๑) คนฺตพฺพนฺ ติ นิจฺเฉตุ อสกฺโกนฺโต
ตตฺเถว ติฏติ อถ น โจรา อุฏหิตฺวา อนยพฺยสน ปาเปนฺติ
เอวเมว โข มูลกมฺมฏาน คเหตฺวา นิสินฺโน ภิกขฺ ุ พุทฺธาทีสุ
กงฺขาย อุปฺปนฺนาย กมฺมฏาน วฑฺเฒตุ น สกฺโกติ อถ
น กิเลสมาราทโย สพฺเพ มารา อนยพฺยสน ปาเปนฺติ อิติ
วิจิกิจฺฉา เทฺวธาปถสมา โหติ เตนาห ภควา เทฺวธาปโถติ
โข ภิกฺขุ วิจิกิจฺฉาเยต อธิวจนนฺ ติ ปชห วิจิกิจฺฉนฺติ เอตฺถ
กมฺมฏานอุคฺคหปริปุจฺฉาวเสน วิจิกิจฺฉาปฺปหาน กถิต
ปงฺควารนฺติ(๒) เอตฺถ ยถา รชเกหิ ขารปริสฺสาวนมฺหิ
อุทเก ปกฺขิตฺเต เอโก อุทกฆโฏ เทฺวป ทสป วีสติป ฆฏสตป
ปคฺฆรติเยว ปสตมตฺตป อุทก น ติฏ ติ เอวเมว นีวรณสมงฺคิโน ปุคฺคลสฺส อพฺภนฺตเร กุสลธมฺโม น ติฏติ
เตนาห ภควา จงฺควารนฺติ โข ภิกฺขุ ปฺจนฺเนต นีวรณาน
อธิวจนนฺ ติ ปชห ปฺจ นีวรเณติ เอตฺถ วิกฺขมฺภนตทงฺควเสน นีวรณปฺปหาน กถิต
กุมโฺ มติ เอตฺถ ยถา กจฺฉปสฺส จตฺตาโร ปาทา สีสนฺติ
ปฺเจว องฺคานิ โหนฺติ เอวเมว สพฺเพป สงฺขตา ธมฺมา
# ๑. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. จงฺควารนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๘ วมฺมกิ สุตฺตวณฺณนา หนา ๒๒๕
สงฺคยฺหมานา (๑) ปฺเจว ขนฺธา ภวนฺติ เตนาห ภควา กุมฺโมติ
โข ภิกฺขุ ปฺจนฺน (๒) อุปาทานกฺขนฺธาน อธิวจนนฺ ติ ปชห
ปฺจุปาทานกฺขนฺเธติ เอตฺถ ปฺจสุ ขนฺเธสุ ฉนฺทราคปฺปหาน
กถิต ฯ
อสิสูนาติ เอตฺถ ยถา สูนาย อุปริ มส เปตฺวา
อสินา โกฏเฏนฺติ เอวมิเม สตฺตา วตฺถุกามตฺถาย กิเลสกาเมหิ
ฆาฏิยมานา (๓) วตฺถุกามาน อุปริ กตฺวา กิเลสกาเมหิ กนฺติตา
โกฏฏิตาว (๔) โหนฺติ เตนาห ภควา อสิสูนาติ โข ภิกฺขุ
ปฺจนฺเนต กามคุณาน อธิวจนนฺ ติ ปชห ปฺจ กามคุเณติ
เอตฺถ ปฺจกามคุเณสุ ฉนฺทราคปฺปหาน กถิต ฯ
มสเปสีติ โข ภิกขฺ ูติ เอตฺถ อย มสเปสิ นาม พหุชนปตฺถิตา ขตฺติยาทโย มนุสฺสาป น ปตฺเถนฺติ กากาทโย
ติรจฺฉานาป อิเม(๕) สตฺตา อวิชฺชาสมนฺนาคตา (๖) นนฺทิราค
อุปคมฺม วฏฏ ปตฺเถนฺติ (๗) ยถา วา มสเปสิ ปตปตฏาเน
ลคฺคติ เอวมิเม สตฺตา นนฺทิราคพนฺธา วฏเฏ ลคฺคนฺติ
ทุกฺขปฺปตฺตาป (๘) น อุกฺกณฺนฺติ อิติ นนฺทิราโค มสเปสิสทิโส
โหติ เตนาห ภควา มสเปสีติ โข ภิกฺขุ นนฺทิราคสฺเสต
อธิวจนนฺ ติ ปชห นนฺทริ าคนฺติ เอตฺถ จตุตฺถมคฺเคน
# ๑. ม. คยฺหมานา ฯ ๒. ม. ปฺจนเนต ฯ ๓. ม. ฆาตยมานา ฯ ๔. ม. โกฏฏติ า จ ฯ
# ๕. ม. อิเม หิ ฯ ๖. ม. อวิชฺชาย สมฺมตฺตา ฯ ๗. ม. วฑฺเฒนฺติ ฯ
# ๘. ม. ทุกข ปตฺวาป ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๒๖
นนฺทิราคปฺปหาน กถิต ฯ
นาโคติ โข ภิกฺขุ ขีณาสวสฺเสต ภิกฺขุโน อธิวจนนฺติ เอตฺถ
เยนตฺเถน ขีณาสโว นาโคติ วุจฺจติ โส อนงฺคณสุตฺเต
ปกาสิโตว นโม กโรหิ นาคสฺสาติ ขีณาสวสฺส พุทฺธนาคสฺส
พุทฺโธ โส ภควา โพธาย ธมฺม เทเสติ ทนฺโต โส
ภควา ทมถาย ธมฺม เทเสติ สนฺโต โส ภควา สมถาย
ธมฺม เทเสติ ติณฺโณ โส ภควา ตรณาย ธมฺม เทเสติ
ปรินิพฺพุโต โส ภควา ปรินิพฺพานาย ธมฺม เทเสตี ติ เอว
นมกฺการ กโรหีติ อยเมตฺถ อตฺโถ อิติ อิท สุตฺต เถรสฺส
กมฺมฏาน อโหสิ เถโรป อิทเมว สุตฺต กมฺมฏาน กตฺวา
วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปตฺโต อยเมตสฺส อตฺโถติ อย
เอตสฺส ปฺหสฺส อตฺโถ อิติ ภควา รตนราสิมฺหิ มณิกูฏ
คณฺหนฺโต วิย ยถานุสนฺธินาว เทสน นิฏเปสีติ
วมฺมิกสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา
ตติย ฯ
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*เลมที่ ๘ หนา ๒๒๗
รถวินีตสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ รถวินีตสุตฺต ตตฺถ ราคเหติ เอวนามเก
นคเร ตหิ มนฺธาตุมหาโควินฺทาทีหิ ปริคฺคหิตตฺตา ราชคหนฺติ
วุจฺจติ อฺเเปตฺถ ปกาเร วณฺณยนฺติ กินฺเตหิ นามเมต
ตสฺส นครสฺส ต ปเนต พุทฺธกาเล จ จกฺกวตฺติกาเล จ
นคร โหติ เสสกาเล สฺุ โหติ ยกฺขปริคฺคหิต เตส วสนวน (๑)
หุตฺวา ติฏติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเปติ เวฬุวนนฺติ ตสฺส
อุยฺยานสฺส นาม ต กิร เวฬูหิ ปริกฺขติ ฺต อโหสิ
อฏารสหตฺเถน จ ปากาเรน โคปุรฏฏาลกยุตฺต นีโลภาส
มโนรม [๒] เวฬุวนนฺติ วุจฺจติ กลนฺทกาน เจตฺถ นิวาป
อทสุ เตน กลนฺทกนิวาโปติ วุจฺจติ
ปุพฺเพ กิร อฺตโร ราชา ตตฺถ อุยฺยานกีฬนตฺถ
อาคโต (๓) สุรามเทน มตฺโต ทิวา เสยฺย อุปคโต สุป
ปริชโนปสฺส สุตฺโต ราชา ติ ปุปฺผผลาทีหิ โลภยมาโน(๔) อิโต
จิโต จ ปกฺกามิ อถ สุราคนฺเธน อฺตรสฺมา สุสิรรุกฺขา
กณฺหสปฺโป นิกฺขมิตฺวา รฺาภิมุโข อาคจฺฉติ ต ทิสฺวา
รุกฺขเทวตา รฺโ ชีวิต ทมฺมี ติ กาลกเวเสน อาคนฺตฺวา
กณฺณมูเล สทฺทมกาสิ ราชา ปฏิพุชฺฌิ กณฺหสปฺโป
# ๑. ม. วสนฺตวน ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เตนาติ ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. อตฺตโน ฯ
๔. ม. ปโลภิยมาโนติป ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๒๘
นิวตฺโต โส ต ทิสฺวา อิมาย มม ชีวิต ทินฺนนฺ ติ กาลกาน
ตตฺถ นิวาป เปสิ (๑) อภยโฆสน จ โฆสาเปสิ ตสฺมา ต
ตโต ปภูติ กลนฺทกนิวาปนฺติ สงฺขฺย คต กลนฺทกาติ หิ
กาลกาน นาม
ชาติภูมิกาติ ชาติภูมิวาสิโน ตตฺถ ชาติภูมีติ ชาตฏาน
ต โข ปเนต เนว โกสลมหาราชาทีน น จงฺกีพฺราหฺมณาทีน
น สกฺกสุยามสนฺตุสิตาทีน น อสีติมหาสาวกาทีน น อฺเส
สตฺตาน ชาตฏาน ชาติภูมี ติ วุจฺจติ ยสฺส ปน ชาตทิวเส
ทสสหสฺสี โลกธาตุ เอกธชมาลาวิปฺปกิณฺณกุสุมวาสจุณฺณคนฺธสุคนฺธา สพฺพผาลิผุลฺลมิว (๒) นนฺทนวน วิโรจยมานา
ปทุมินิปณฺเณ อุทกพินทฺ ุ วิย อกมฺปตฺถ ชจฺจนฺธาทีน จ
รูปทสฺสนาทีนิ อเนกานิ ปาฏิหาริยานิ ปวตฺตึสุ ตสฺส
สพฺพฺุโพธิสตฺตสฺส ชาตฏานสากิยชนปโท (๓) กปลวตฺถาหาโร
สา ชาติภูมีติ วุจฺจติ ฯ
วสฺส วุฏาติ เตมาส วสฺส วุฏ า ปวาริตปวารณา
หุตฺวา ภควา เอตทโวจาติ กจฺจิ ภิกฺขเว ขมนียนฺติ อาทีหิ
วจเนหิ อาคนฺตุกปฏิสนฺถาร กตฺวา เอต โก นุโข
ภิกฺขเว ติอาทิวจนมโวจ เต กิร ภิกฺขู กจฺจิ ภิกฺขเว ขมนีย
# ๑. ม. ปฏเปสิ ฯ ๒. ม. สพฺพปาลิผุลฺลมิว ฯ ๓. สี. ชาตฏาน สากิยชนปเท ฯ
# ชาติฏานสากิยชนปโทติป ฯ
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*เลมที่ ๘ รถวินีตสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๒๙
กจฺจิ ยาปนีย กจฺจิตฺถ อปฺปกิลมเถน อทฺธาน อาคตา น จ
ปณฺฑเกน กิลมิตฺถ กุโต จ ตุเมฺห ภิกขฺ เว อาคจฺฉถาติ
ปฏิสนฺถารวเสน ปุจฺฉิตา ภควา สากิยชนปเท กปลวตฺถาหารโต ชาติภูมิโต อาคจฺฉามา ติ อาหสุ อถ ภควา เนว
สุทฺโธทนมหาราชสฺส น สุกฺโกทนสฺส น สกฺโกทนสฺส น
โธโตทนสฺส น อมิโตทนสฺส น อมิตาย เทวิยา น มหาปชาปติยา น สกลสฺส สากิยมณฺฑลสฺส อาโรคฺย ปุจฺฉิ
อถโข อตฺตนา จ ทสกถาวตฺถุลาภึ ปรฺจ ตตฺถ สมาทเปตาร
ปฏิปตฺติสมฺปนฺน ภิกฺขุ ปุจฺฉนฺโต อิท โก นุ โข ภิกฺขเวติอาทิวจน อโวจ
กสฺมา ปน ภควา สุทฺโธทนาทีน อาโรคฺย อปุจฺฉิตฺวา
เอวรูป ภิกฺขุเมว ปุจฺฉติ ปยตาย พุทฺธานฺหิ ปฏิปนฺนกา
ภิกฺขู ภิกฺขุนิโย อุปาสกา อุปาสิกาโย จ ปยา โหนฺติ
มนาปา กึการณา ธมฺมครุตาย ธมฺมครุโน หิ
ตถาคตา โส จ เนส ธมฺมครุภาโว ทุกฺข โข อคารโว
วิหรติ อปฺปติสฺโสติ(๑) อิมินา อชปาลนิโคฺรธมูเล อุปฺปนฺนชฺฌาสเยน เวทิตพฺโพ ธมฺมครุตาเยว หิ ภควา มหากสฺสปตฺเถรสฺส อภินิกฺขมนทิวเส ปจฺจุคฺคมน กโรนฺโต ติคาวุต มคฺค
อคมาสิ อติเรกติโยชนสต [๒] คนฺตฺวา คงฺคาตีเร ธมฺม
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๑/๒๕ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร มคฺคนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๓๐
เทเสตฺวา มหากปฺปน สปริส อรหตฺเต ปติฏเปสิ เอกสฺมึ
ปจฺฉาภตฺเต ปฺจจตฺตาฬีสโยชนมคฺค คนฺตฺวา กุมฺภการสฺส
นิเวสเน ติยามรตฺตึ ธมฺมกถ กตฺวา ปุกฺกุสาติกุลปุตฺต
อนาคามิผเล ปติฏเปสิ วีสโยชนสต คนฺตฺวา วนวาสิสามเณรสฺส อนุคฺคห อกาสิ สฏิโยชนมคฺค คนฺตฺวา
ขทิรวนิยตฺเถรสฺส ธมฺม เทเสสิ อนุรุทฺธตฺเถโร ปาจีนวสทาเย
นิสินฺโน มหาปุริสวิตกฺก วิตกฺเกตีติ ตฺวา ตตฺถ อากาเสน
คนฺตฺวา เถรสฺส ปุรโต โอรุยฺห สาธุการมทาสิ กุฏ-ิ
กณฺณโสณตฺเถรสฺส (๑) เอกคนฺธกุฏิย เสนาสน ปฺาเปตฺวา (๒)
ปจฺจูสกาเล ธมฺมเทสน อชฺเฌสิตฺวา สรภฺปริโยสาเน
สาธุการ อทาสิ ติคาวุต มคฺค คนฺตฺวา ติณฺณ กุลปุตฺตาน
วสนฏาเน โคสิงฺคสาลวเน สามคฺคีรสานิสส กเถสิ กสฺสโปป
ภควา อนาคามิผเล ปติฏ ิโต อริยสาวโก อยนฺ ติ วิสฺสาส
อุปฺปาเทตฺวา ฆฏิการสฺส กุมฺภการสฺส นิเวสน คนฺตฺวา
สหตฺถา อามิส คเหตฺวา ปริภฺุชิ
อมฺหากเยว ภควา อุปกฏาย วสฺสูปนายิกาย เชตวนโต
ภิกฺขสงฺฆปริวุโต จาริก นิกฺขมิ โกสลมหาราชอนาถปณฺฑิกาทโย นิวตฺเตตุนาสกฺขึสุ อนาถปณฺฑิโก ฆร อาคนฺตฺวา
โทมนสฺสปฺปตฺโต นิสีทิ อถ น ปุณณ
ฺ า นาม ทาสี
# ๑. ม. โกฏิกณฺณ... ฯ ๒. ม. ปฺปาเปตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๘ รถวินีตสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๓๑
โทมนสฺสปฺปตฺโตสิ สามีติ อาห อาม เช สตฺถาร นิวตฺเตตุ
นาสกฺขึ อถ เม อิม เตมาส ธมฺม วา โสตุ ยถาธิปฺปาย
วา ทาน ทาตุ น ลภิสฺสามีติ จินฺตา อุปฺปนฺนาติ
อหป สามิ สตฺถาร นิวตฺเตสฺสามีติ สเจ นิวตฺเตตุ สกฺโกสิ
ภุชิสฺสาเยว ตฺวนฺติ สา คนฺตฺวา ทสพลสฺส ปาทมูเล
นิปชฺชิตฺวา นิวตฺตถ ภควาติ อาห ปุณฺเณ ตฺว ปรปฏิพทฺธชีวิกา กึ เม กริสฺสสีติ ภควา มยฺห เทยฺยธมฺโม
นตฺถีติ ตุเมฺหป ชานาถ ตุมฺหาก นิวตฺตนปจฺจยา ปนาห
ตีสุ สรเณสุ ปฺจสุ สีเลสุ ปติฏหิสสฺ ามีติ ภควา สาธุ
สาธุ ปุณฺเณติ สาธุการ กตฺวา นิวตฺเตตฺวา เชตวนเมว ปวิฏโ
อย กถา ปากฏา อโหสิ เสฏี สุตฺวา ปุณฺณาย กิร
ภควา นิวตฺติโตติ ต ภุชสิ ฺส กตฺวา ธีตุฏาเน (๑) เปสิ
สา ปพฺพชฺช ยาจิตฺวา ปพฺพชิ ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสน อารภิ
อถสฺสา สตฺถา อารทฺธวิปสฺสกภาว ตฺวา อิม โอภาสคาถ
วิสฺสชฺเชสิ
ปุณฺเณ ปูเรสิ สทฺธมฺม จนฺโท ปณฺณรโส ยถา
ปริปุณฺณาย ปฺาย ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสสี ติ (๒)
คาถาปริโยสาเน อรหตฺต ปตฺวา อภิฺาตา สาวิกา
อโหสิ เอว ธมฺมครุโน ตถาคตา
# ๑. สี. ธีตฏิ  าเน ฯ ๒. ขุ. เถรี. ๒๖/๔๐๔/๔๔๒ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๓๒
นนฺทกตฺเถเร (๑) อุปฏานสาลาย ธมฺม เทเสนฺเตป ภควา
อนหาโตว คนฺตฺวา ติยามรตฺตึ ิตโกว ธมฺมกถ สุตฺวา
เทสนาปริโยสาเน สาธุการ อทาสิ เถโร อาคนฺตฺวา
วนฺทิตฺวา กาย เวลาย ภนฺเต อาคตตฺถา ติ ปุจฺฉิ ตยา
สุตฺตนฺเต อารทฺธมตฺเตติ ทุกฺกร กริตถฺ ภนฺเต พุทฺธสุขุมาลา
ตุเมฺหติ สเจ ตฺว นนฺท กปฺป เทเสตุ สกฺกุเณยฺยาสิ
กปฺปมตฺตมฺปาห ิตโกว สุเณยฺยนฺติ ภควา อโวจ เอว
ธมฺมครุโน ตถาคตา เตส ธมฺมครุตาย ปฏิปนฺนกา ปยา
โหนฺติ ตสฺมา ปฏิปนฺนเก ปุจฺฉิ ปฏิปนฺนโก จ นาม
อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน โน ปรหิตาย ปรหิตาย ปฏิปนฺโน
โน อตฺตหิตาย อตฺตหิตาย จ ปฏิปนฺโน ปรหิตาย จ เนว
อตฺตหิตาย จ ปฏิปนฺโน ปรหิตาย จาติ จตุพฺพิโธ โหติฯ
ตตฺถ โย สย ทสนฺน กถาวตฺถูน ลาภี โหติ ปร ตตฺถ น
โอวทติ น อนุสาสติ อายสฺมา พากุโล วิย อย อตฺตหิตาย
ปฏิปนฺโน นาม โน ปรหิตาย ปฏิปนฺโน เอวรูป ภิกฺขุ
ภควา น ปุจฺฉติ กสฺมา น มยฺห สาสนสฺส วุฑฒ
ฺ ิปกฺเข
ิโตติ
โย ปน ทสนฺน กถาวตฺถูน อลาภี ปร เตหิ โอวทติ
เตน กตวตฺตสาทิยนตฺถ อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต วิย อย ปรหิตาย
# ๑. ม. นนฺทตฺเถเร ฯ
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*เลมที่ ๘ รถวินีตสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๓๓
ปฏิปนฺโน นาม โน อตฺตหิตาย เอวรูปป น ปุจฺฉติ ฯ
กสฺมา อสฺส ตณฺหา มหาปจฺฉิ วิย อปฺปหีนาติ ฯ
โย อตฺตนาป ทสนฺน กถาวตฺถูน อลาภี ปรมฺป เตหิ
น สมาทเปตา (๑) น โอวทติ โลฬุทายี (๒) วิย อย เนว
อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน นาม น ปรหิตาย เอวรูปป น
ปุจฺฉติ กสฺมา อสฺส อนฺโต กิเลสา ผรสุนา เฉชฺชา
วิย มหนฺตาติ
โย ปน สย ทสนฺน กถาวตฺถูน ลาภี ปรป เตหิ
โอวทติ อย อตฺตหิตาย เจว ปรหิตาย จ ปฏิปนฺโน นาม
สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานมหากสฺสปาทโย อสีติมหาเถรา วิย เอวรูป
ภิกฺขุปุจฺฉติ กสฺมา มยฺห สาสนสฺส วุฑฺฒิปกฺเข ิโตติ
อิธาป เอวรูปเมว ปุจฺฉนฺโต โก นุโข ภิกฺขเว ติอาทิมาห
เอว ภควตา ปุฏาน ปน เตส ภิกฺขูน ภควา
อตฺตโน ชาติภูมิย อุภยหิตาย ปฏิปนฺน ทสกถาวตฺถุลาภึ ภิกขฺ ุ
ปุจฺฉติ โก นุโข ตตฺถ เอวรูโปติ [๓] อฺมฺ
จินฺตนา วา สมฺมนฺตนา (๔) วา อโหสิ กสฺมา อายสฺมา
หิ มนฺตานิปุตฺโต (๕) ตสฺมึ ชนปเท อากาสมชฺเฌ ิโต จนฺโท
วิย สุรโิ ย วิย จ ปากโฏ ปฺาโต ตสฺมา เต ภิกฺขู
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ลาฬุทายี ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
# ๔. ม. สมนฺตนา ฯ ๕. ม. มนฺตาณิปุตฺโต ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๓๔
เมฆสทฺท สุตฺวา เอกชฺฌ สนฺนิปติตโมรฆฏา วิย คณสชฺฌาย
กาตุ อารทฺธภิกฺขู วิย จ อตฺตโน อาจริย ปุณฺณตฺเถร ภควโต
อาโรเจนฺตา เถรสฺส [๑] คุณ ภาสิตุ อปฺปโหนฺเตหิ มุเขน
เอกปฺปหาเรเนว ปุณฺโณ นาม ภนฺเต อายสฺมาติอาทิมาหสุ
ตตฺถ ปุณฺโณติ ตสฺส เถรสฺส นาม มนฺตานิยา ปน
โส ปุตโฺ ต ตสฺมา มนฺตานิปุตฺโตติ วุจฺจติ สมฺภาวิโตติ
คุณสมฺภาวนาย สมฺภาวิโต
อปฺปจฺโฉติ อิจฺฉาวิรหิโต นิอิจโฺ ฉ นิตฺตโณฺห เอตฺถ
หิ พฺยฺชน สาวเสส วิย อตฺโถ ปน นิรวเสโส น
หิ ตสฺส [๒] อณุมตฺตาป อปาปกา อิจฺฉา นาม อตฺถิ น
ขีณาสโว เหส สพฺพโส ปหีนตโณฺห ฯ
อปเจตฺถ อตฺริจฺฉตา ปาปจฺฉตา มหิจฺฉตา อปฺปจฺฉตาติ
อย เภโท เวทิตพฺโพ ตตฺถ สกลาเภ อติตฺตสฺส ปรลาเภ
ปตฺถนา อตฺริจฺฉตา นามฯ ตาย สมนฺนาคตสฺส เอกภาชเน
ปกฺกปูโวป อตฺตโน ปตฺเต ปติโต น สุปกฺโก วิย ขุทฺทโก
วิย จ ขายติ เสฺวว ปรสฺส ปตฺเต ปกฺขิตฺโต สุปกฺโก วิย
มหนฺโต วิย จ ขายติ อสนฺตคุณสมฺภาวนตา ปน ปฏิคฺคหเณ
จ อมตฺตฺุตา ปาปจฺฉตา นามฯ สา อิเธกจฺโจ อสฺสทฺโธ
สมาโน สทฺโธติ ม ชโน ชานาตูติอาทินา (๓) นเยน อภิธมฺเม
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อนฺโตติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๘๖๘/๔๗๓ ฯ
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*เลมที่ ๘ รถวินีตสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๓๕
อาคตาเยว ตาย สมนฺนาคโต ปุคฺคโล โกหฺเ ปติฏาติ
สนฺตคุณสมฺภาวนา ปน ปฏิคฺคหเณ จ อมตฺตฺุตา มหิจฺฉตา
นามฯ สาป อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล สทฺโธ สมาโน สทฺโธติ
ม ชโน ชานาตูติ อิจฺฉติ สีลวา สมาโน สีลวาติ ม ชโน
ชานาตูติ (๑) อิมินา นเยน อาคตาเยว ตาย สมนฺนาคโต
ปุคฺคโล ทุสสฺ นฺตปฺปโย (๒) โหติ วิชาตมาตาปสฺส จิตฺต คเหตุ
น สกฺโกติ เตเนต วุจฺจติ
อคฺคิกฺขนฺโธ สมุทฺโท จ มหิจฺโฉ จาป ปุคฺคโล
สกเฏน ปจฺจย เทตุ ตโยเปเต อตปฺปยา ติ (๓)
สนฺตคุณนิคูหนตา ปน ปฏิคฺคหเณ จ มตฺตฺุตา
อปฺปจฺฉตา นามฯ ตาย สมนฺนาคโต ปุคฺคโล อตฺตนิ
วิชฺชมานป คุณ ปฏิจฺฉาเทตุกามตาย สทฺโธ สมาโน สทฺโธติ
ม ชโน ชานาตูติ น อิจฺฉติ สีลวา ปวิวิตฺโต พหุสฺสุโต
อารทฺธวิริโย สมาธิสมฺปนฺโน ปฺวา ขีณาสโว สมาโน
ขีณาสโวติ ม ชโน ชานาตู ติ น อิจฺฉติ เสยฺยถาป
มชฺฌนฺติกตฺเถโร วิย (๔) ฯ
เถโร กิร มหาขีณาสโว อโหสิ ปตฺตจีวร ปนสฺส
ปาทมตฺตเมว อคฺฆติ โส อโสกสฺส ธมฺมรฺโ วิหารมหทิวเส สงฺฆตฺเถโร อโหสิ อถสฺส อติลูขภาว ทิสฺวา
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๘๖๘/๔๗๓ ฯ ๒. ม. ทุสฺสนฺตปฺปโย ฯ ๓. ม. อสนฺตปฺปยา ฯ
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๓๖
มนุสฺสา ภนฺเต โถก พหิ โหถา ติ อาหสุ เถโร มาทิเส
ขีณาสเว รฺโ สงฺคห อกโรนฺเต อฺโ โก กริสฺสตี
ติ ปวิย นิมุชฺชิตฺวา สงฺฆตฺเถรสฺส อุกฺขิตฺตปณฺฑ คณฺหนฺโตเยว
อุมฺมุชฺชิ เอว ขีณาสโว สมาโน ขีณาสโวติ ม ชโน
ชานาตู ติ น อิจฺฉติ เอว อปฺปจฺโฉ ปน ภิกฺขุ อนุปฺปนฺน
ลาภ อุปฺปาเทติ อุปฺปนฺน ลาภ ถาวร กโรติ ทายกาน
จิตฺต อาราเธติ ยถา ยถา หิ โส อตฺตโน อปฺปจฺฉตาย
อปฺป คณฺหาติ ตถา ตถา ตสฺส วตฺเต ปสนฺนา มนุสฺสา
พหุเทนฺติ
อปโรป จตุพฺพิโธ อปฺปจฺโฉ ปจฺจยอปฺปจฺโฉ ธุตงฺคอปฺปจฺโฉ ปริยตฺติอปฺปจฺโฉ อธิคมอปฺปจฺโฉติ ตตฺถ จตูสุ
ปจฺจเยสุ อปฺปจฺโฉ ปจฺจยอปฺปจฺโฉ นามฯ โส ทายกสฺส
วส ชานาติ เทยฺยธมฺมสฺส วส ชานาติ อตฺตโน ถาม
ชานาติ ยทิ หิ เทยฺยธมฺโม พหุ โหติ ทายโกป (๑) อปฺป
ทาตุกาโม. ทายกสฺส วเสน อปฺป คณฺหาติ เทยฺยธมฺโม
อปฺโป ทายโก พหุ ทาตุกาโม. เทยฺยธมฺมสฺส วเสน อปฺป
คณฺหาติ เทยฺยธมฺโมป พหุ ทายโกป พหุทาตุกาโม.
อตฺตโน ถาม ตฺวา ปมาเณเนว คณฺหาติ
ธุตงฺคสมาทานสฺส อตฺตนิ อตฺถภิ าว น ชานาเปตุกาโม
# ๑. ม. ทายโก ฯ
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*เลมที่ ๘ รถวินีตสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๓๗
ธุตงฺคอปฺปจฺโฉ นามฯ ตสฺส วิภาวนตฺถ อิมานิ วตฺถูนิ ฯ
โสสานิกมหาสุมตฺเถโร กิร สฏีวสฺสานิ สุสาเน วสิ
อฺโ เอกภิกฺขุป น อฺาสิ (๑) เตเนวาห
สุสาเน สฏิวสฺสานิ อพฺโพกิณฺโณ (๒) วสามห
ทุติโย ม น ชาเนยฺย อโห โสสานิกตุ ฺตโม ติ
เจติยปพฺพเต เทฺว ภาติยตฺเถรา วสึสุ (๓) กนิฏโ
อุปฏาเกน เปสิตา อุจฺฉุขณฺฑิกา คเหตฺวา เชฏสฺส สนฺติก
อคมาสิ ปริโภค ภนฺเต กโรถาติ เถรสฺส จ ภตฺตกิจฺจ
กตฺวา มุข วิกฺขาลนกาโล อโหสิ โส อล อาวุโสติ
อาห กจฺจิ ภนฺเต เอกาสนิกตฺถาติ อาหราวุโส
อุจฺฉุขณฺฑิกาติ ปฺาสวสฺสานิ เอกาสนิโก สมาโนป ธุตงฺค
นิคูหมาโน ปริโภค กตฺวา มุข วิกฺขาเลตฺวา ปุน ธุตงฺค
อธิฏาย คโต
โย ปน สาเกตกติสฺสตฺเถโร วิย พหุสฺสุตภาว ชานาเปตุ
น อิจฺฉติ อย ปริยตฺติอปฺปจฺโฉ นามฯ เถโร กิร ขโณ
นตฺถีติ อุทฺเทสปริปุจฺฉาสุ โอกาส อกโรนฺโต มรณกฺขย
ภนฺเต ลภิสฺสถาติ โจทิโต คณ วิสฺสชฺเชตฺวา กณฺณิการวาลุกสมุทฺทวิหาร คโต ตตฺถ อนฺโตวสฺส เถรนวมชฺฌิมาน
อุปกาโร หุตวฺ า มหาปวารณาย อุโปสถทิวเส ธมฺมกถาย
# ๑. ม. น ปจฺจฺาสิ ฯ ๒. ม. อพฺโพกิณฺณ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร เตสูติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๓๘
ชนต โขเภตฺวา คโต
โย ปน โสตาปนฺนาทีสุ อฺตโร หุตฺวา โสตาปนฺนาทิภาว ชานาเปตุ น อิจฺฉติ อย อธิคมอปฺปจฺโฉ
นามฯ ตโย กุลปุตฺตา วิย ฆฏิการกุมภฺ กาโร วิย จ ฯ
อายสฺมา ปน ปุณฺโณ อตฺริจฺฉต ปาปจฺฉต มหิจฺฉต
จ ปหาย สพฺพโส อิจฺฉาปฏิปกฺขภูตาย อโลภสงฺขาตาย
ปริสุทฺธาย อปฺปจฺฉตาย สมนฺนาคตตฺตา อปฺปจฺโฉ นาม
อโหสิ ภิกฺขนู ป อาวุโส อตฺริจฺฉตา ปาปจฺฉตา มหิจฺฉตาติ
อิเม ธมฺมา ปหาตพฺพา ติ เตสุ อาทีนว ทสฺเสตฺวา เอวรูป
อปฺปจฺฉต สมาทาย วตฺติตพฺพนฺติ อปฺปจฺฉกถ กเถสิ
เตน วุตฺต อตฺตนา จ อปฺปจฺโฉ อปฺปจฺฉกถ จ ภิกขฺ ูน
กตฺตา ติ
อิทานิ อตฺตนา จ สนฺตุฏโติอาทีสุ วิเสสตฺถเมว
ทีปยิสฺสาม โยชนา ปน วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา สนฺตุฏโติ
อิตรีตรปจฺจยสนฺโตเสน สมนฺนาคโต โส ปเนส สนฺโตโส
ทฺวาทสวิโธ โหติ เสยฺยถีท จีวเร ตาว (๑) ยถาลาภสนฺโตโส ยถาพลสนฺโตโส ยถาสารุปฺปสนฺโตโสติ ติวิโธ
เอว ปณฺฑปาตาทีสุ ตสฺสาย ปเภทสวณฺณนา
อิธ ภิกฺขุ จีวร ลภติ สุนฺทร วา อสุนฺทร วา [๒]
# ๑. ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร โสติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ รถวินีตสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๓๙
เตเนว ยาเปติ อฺ น ปตฺเถติ ลภนฺโตป น คณฺหาติ
อยมสฺส จีวเร ยถาลาภสนฺโตโส อถ โย ปกติทุพพฺ โล วา
โหติ อาพาธชราภิภูโต วา ครุจีวร ปารุเปนฺโต (๑) กิลมติ โส
สภาเคน ภิกฺขุนา สทฺธึ ต ปริวตฺเตตฺวา ลหุเกน ยาเปนฺโตป
สนฺตุฏโว โหติ อยมสฺส จีวเร ยถาพลสนฺโตโส อปโร
ปณีตปจฺจยลาภี โหติ โส ปตฺตุณฺณจีวราทีน (๒) อฺตร
มหคฺฆจีวร พหูนิ วา ปน จีวรานิ ลภิตฺวา อิท เถราน
จิรปพฺพชิตาน อนุรูป อิท พหุสฺสุตาน อนุรูป อิท
คิลานาน อิท อปฺปลาภาน โหตูติ ทตฺวา เตส ปุราณจีวร วา สงฺการกูฏาทิโต วา ปน(๓) นนฺตกานิ อุจฺจินิตฺวา
เตหิ สงฺฆาฏึ กตฺวา ธาเรนฺโตป สนฺตฏุ โว โหติ อยมสฺส
จีวเร ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ
อิธ ปน ภิกฺขุ ปณฺฑปาต ลภติ ลูข วา ปณีต
วา โส เตเนว ยาเปติ อฺ น ปตฺเถติ ลภนฺโตป
น คณฺหาติ อยมสฺส ปณฑ
ฺ ปาเต ยถาลาภสนฺโตโส โย
ปน อตฺตโน ปกติวิรุทฺธ วา พฺยาธิวิรุทฺธ วา ปณฑ
ฺ ปาต
ลภติ เยนสฺส ปริภุตฺเตน อผาสุ โหติ โส สภาคสฺส
ภิกฺขุโน ต ทตฺวา ตสฺส หตฺถโต สปฺปายโภชน ภฺุชิตฺวา
# ๑. ม. ปารุปนฺโต ฯ ๒. ม. ปตฺตจีวราทีน ฯ กตฺถจิ. ปฏฏณฺณจีวราทีน ฯ
# ๓. ม. อิท ปน - สทฺททฺวย นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๔๐
สมณธมฺม กโรนฺโตป สนฺตุฏโว โหติ อยมสฺส ปณฺฑปาเต
ยถาพลสนฺโตโส อปโร พหุ ปณีต ปณฺฑปาต ลภติ โส
ต จีวร วิย จิรปพฺพชิตพหุสฺสุตอปฺปลาภิคิลานาน ทตฺวา เตส
วา เสสก ปณฺฑาย วา จริตฺวา มิสฺสกาหาร ภฺุชนฺโตป
สนฺตุฏโว โหติ อยมสฺส ปณฺฑปาเต ยถาสารุปปฺ สนฺโตโส
อิธ ปน ภิกฺขุ เสนาสน ลภติ มนาป วา อมนาป
วา โส เตน เนว โสมนสฺส น ปฏิฆ อุปฺปาเทติ อนฺตมโส
ติณสนฺถารเกนาป ยถาลทฺเธเนว ตุสฺสติ อยมสฺส เสนาสเน
ยถาลาภสนฺโตโส โย ปน อตฺตโน ปกติวิรุทฺธ วา
พฺยาธิวิรุทฺธ วา เสนาสน ลภติ ยตฺถสฺส วสโต อผาสุ
โหติ โส ต สภาคสฺส ภิกฺขุโน ทตฺวา ตสฺส สนฺตเก
สปฺปายเสนาสเน วสนฺโตป สนฺตุฏโ ว โหติ อยมสฺส
เสนาสเน ยถาพลสนฺโตโส อปโร มหาปฺุโ เลณมณฺฑปกูฏาคาราทีนิ พหูนิ ปณีตเสนาสนานี ลภติ โส ตานิ จีวราทีนิ
วิย จิรปพฺพชิตพหุสฺสุตอปฺปลาภิคิลานาน ทตฺวา ยตฺถ กตฺถจิ
วสนฺโตป สนฺตุฏโว โหติ อยมสฺส เสนาสเน ยถาสารุปฺปสนฺโตโส โยป อุตฺตมเสนาสนนฺนาม ปมาทฏาน ตตฺถ
นิสินฺนสฺส ถีนมิทฺธ โอกฺกมติ นิทฺทาภิภูตสฺส ปุน ปฏิพุชฺฌโต
ปาปวิตกฺกา ปาตุภวนฺตี ติ ปฏิสฺจิกฺขิตฺวา ตาทิส เสนาสน
ปตฺตป น สมฺปฏิจฺฉติ โส[๑] ต ปฏิกฺขิปตฺวา อพฺโภกาสรุกฺข# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ รถวินีตสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๔๑
มูลาทีสุ วสนฺโตป สนฺตฏุ โว โหติ อยมฺปสฺส เสนาสเน ยถาสารุปฺปสนฺโตโส
อิธ ปน ภิกฺขุ เภสชฺช ลภติ ลูข วา ปณีต วา
โส ย ลภติ เตเนว สนฺตุสฺสติ อฺ น ปตฺเถติ ลภนฺโตป
น คณฺหาติ อยมสฺส คิลานปจฺจเย ยถาลาภสนฺโตโส โย
ปน เตลตฺถิโก ผาณิต ลภติ โส ต สภาคสฺส ภิกฺขุโน
ทตฺวา ตสฺส หตฺถโต เตล คเหตฺวา อฺเทว วา ปริเยสิตฺวา
เตหิ เภสชฺช กโรนฺโตป สนฺตุฏโว โหติ อยมสฺส คิลานปจฺจเย ยถาพลสนฺโตโส อปโร มหาปฺุโ พหุ เตลมธุผาณิตาทิปณีตเภสชฺช ลภติ โส ต จีวร วิย จิรปพฺพชิตพหุสฺสุตอปฺปลาภิคิลานาน ทตฺวา เตส อาภตเกน เยน เกนจิ
ยาเปนฺโตป สนฺตุฏโว โหติ โย ปน เอกสฺมึ ภาชเน
มุตฺตหรีตก เปตฺวา เอกสฺมึ จตุมธุร คณฺห ภนฺเต ยทิจฺฉสี
ติ วุจฺจมาโน สจสฺส เตสุ อฺตเรนป โรโค วูปสมติ อถ
มุตฺตหรีตก นาม พุทฺธาทีหิ วณฺณิตนฺติ จตุมธุร ปฏิกฺขิปตฺวา
มุตฺตหรีตเกเนว เภสชฺช กโรนฺโต ปรมสนฺตุฏโว โหติ อย
คิลานปจฺจเย ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ
อิเมส ปน ปจฺเจก ปจฺจเยสุ ติณฺณ ติณฺณ สนฺโตสาน
ยถาสารุปฺปสนฺตุฏโ อคฺโค อายสฺมา ปุณฺโณ เอเกกสฺมึ
ปจฺจเย อิเมหิ ตีหิ สนฺโตเสหิ สนฺโตโสเยว อโหสิ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๔๒
สนฺตุฏ ิกถฺจาติ ภิกฺขูนป จ อิม สนฺตุฏิกถ กตฺตา
จ อโหสิ
ปวิวิตฺโตติ กายปวิเวโก จิตฺตปวิเวโก อุปธิปวิเวโกติ อิเมหิ
ตีหิ ปวิเวเกหิ สมนฺนาคโต ตตฺถ เอโก คจฺฉติ เอโก
ติฏติ เอโก นิสีทติ เอโก เสยฺย กปฺเปติ เอโก คาม
ปณฺฑาย ปวิสติ เอโก ปฏิกฺกมติ เอโก จงฺกม อธิฏาติ
เอโก จรติ เอโก วิหรตีติ อย กายปวิเวโก นามฯ
อฏสมาปตฺติโย ปน จิตฺตปวิเวโก นามฯ นิพฺพาน อุปธิปวิเวโก นามฯ วุตฺตมฺป เหต กายวิเวโก จ วิเวกฏกายาน
เนกฺขมฺมาภิรตาน จิตฺตวิเวโก จ ปริสทุ ฺธจิตฺตาน ปรมโวทานปฺปตฺตาน อุปธิวิเวโก จ นิรูปธีน ปุคฺคลาน วิสงฺขารคตานนฺติ (๑) ปวิเวกกถนฺติ ภิกฺขูนป จ อิม ปวิเวกกถ กตฺตา
อสสฏโติ ปฺจวิเธน สสคฺเคน วิรหิโต สวนสสคฺโค ทสฺสนสสคฺโค สมุลฺลปนสสคฺโค สมฺโภคสสคฺโค
กายสสคฺโคติ ปฺจวิโธ สสคฺโค เตสุ อิธ ภิกฺขุ สุณาติ
อสุกสฺมึ คาเม วา นิคเม วา อิตฺถี วา กุมาริกา วา
อภิรูปา ทสฺสนียา ปาสาทิกา ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย
สมนฺนาคตา ติ โส ต สุตฺวา สสีทติ วิสีทติ น สกฺโกติ
พฺรหฺมจริย สนฺธาเรตุ สิกฺขาทุพฺพลฺย อนาวิกตฺวา หีนาย
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๒๒๙/๑๗๒ ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 243

*เลมที่ ๘ รถวินีตสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๔๓
วตฺตตีติ เอว ปเรหิ วา กถิยมาน รูปาทิสมฺปตฺตึ อตฺตนา
วา หสิตลปตคีตสทฺท สุณนฺตสฺส โสตวิฺาณวีถิวเสน อุปฺปนฺโน
ราโค สวนสสคฺโค นามฯ โส อนิตถฺ ิคนฺธปจฺเจกโพธิสตฺตสฺส
จ ปฺจคฺคฬเลณวาสีติสฺสทหรสฺส จ วเสน เวทิตพฺโพ ฯ
ทหโร กิร อากาเสน คจฺฉนฺโต คิริคามวาสิกมฺมารธีตาย ปฺจหิ กุมารีหิ สทฺธึ ปทุมสร คนฺตฺวา นฺหาตฺวา
ปทุมานิ จ ปลนฺธิตฺวา มธุรสฺสเรน คายนฺติยา สทฺท สุตฺวา
กามราเคน คิทฺโธ วิเสสา ปริหายิตฺวา อนยพฺยสน ปาปุณิ
อิธ ภิกฺขุ น เหว โข สุณาติ อปจ โข สาม ปสฺสติ
อิตฺถึ วา กุมารึ วา อภิรปู  ทสฺสนีย ปาสาทิก ปรมาย
วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคต โส ต ทิสฺวา สสีทติ วิสีทติ
น สกฺโกติ พฺรหฺมจริย สนฺธาเรตุ สิกฺขาทุพฺพลฺย อนาวิกตฺวา
หีนายาวตฺตตีติ เอว วิสภาครูป โอโลเกนฺตสฺส ปน จกฺขุวิฺาณวีถิวเสน อุปฺปนฺนราโค ทสฺสนสสคฺโค นามฯ โส
เอว เวทิตพฺโพ ฯ
เอโก กิร ทหโร กาลทีฆวาปทฺวารวิหาร อุทฺเทสตฺถาย
คโต อาจริโย ตสฺส อนฺตราย ทิสฺวา โอกาส น
กโรติ โส ปุนปฺปุน อนุพนฺธติ อาจริโย สเจ อนฺโตคาเม
น จริสฺสสิ ทสฺสามิ เต อุทฺเทสนฺติ อาห โส สาธูติ
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา อุทฺเทเส นิฏิเต อาจริย วนฺทิตฺวา คจฺฉนฺโต
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๔๔
อาจริโย เม อิมสฺมึ คาเม จริตุ น เทติ กึ นุ โข
การณนฺติ จีวร ปารุปตฺวา คาม ปาวิสิ เอกา กุลธีตา
ปตกวตฺถ นิวาเสตฺวา เคเห ิตา ทหร ทิสฺวา สฺชาตราคา
อุฬุงฺเกน ยาคุ อาหริตฺวา ตสฺส ปตฺเต ปกฺขิปตฺวา นิวตฺติตฺวา
มฺจเก นิปชฺชิ อถ น มาตาปตโร กึ อมฺมาติ ปุจฺฉึสุ ฯ
ทฺวาเรน คต ทหร ลภมานา ชีวิสฺสามิ อลภมานา
มริสฺสามีติ มาตาปตโร เวเคน คนฺตฺวา คามทฺวาเร ทหร
ปตฺวา วนฺทิตฺวา นิวตฺต ภนฺเต ภิกฺข คณฺหาหี ติ อาหสุ
ทหโร อล คจฺฉามีติ เต อิท นาม ภนฺเต การณนฺติ
ยาจิตฺวา อมฺหาก ภนฺเต เคเห เอตฺตก นาม ธน อตฺถิ
เอกาเยว โน ธีตา ตฺว โน เชฏปุตฺตฏาเน สฺสสิ
สุเขน สกฺกา ชีวิตุน ติ อาหสุ ทหโร น มยฺห อิมินา
ปลิโพเธน อตฺโถ ติ อนาทิยิตฺวา ปกฺกนฺโต ฯ
มาตาปตโร คนฺตฺวา อมฺม นาสกฺขิมฺหา ทหร นิวตฺเตตุ
ย อฺ สามิก อิจฺฉสิ ต ลภิสฺสสิ อุฏเหิ ขาท จ
ปว จา ติ อาหสุ สา อนิจฺฉนฺตี สตฺตาห นิราหารา
หุตฺวา กาลมกาสิ มาตาปตโร ตสฺสา สรีรกิจฺจ กตฺวา
ต ปตกวตฺถ ทูรวิหาเร (๑) ภิกฺขสงฺฆสฺส อทสุ ภิกฺขู ขณฺฑ
กตฺวา ภาชยึสุ เอโก มหลฺลโก อตฺตโน โกฏาส คเหตฺวา
# ๑. ม. ธุรวิหาเร ฯ
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*เลมที่ ๘ รถวินีตสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๔๕
กลฺยาณวิหาร อาคโต โสป ทหโร เจติย วนฺทิสฺสามีติ
ตตฺเถว คนฺตฺวา ทิวาฏาเน นิสีทิ มหลฺลโก ต วตฺถขณฺฑ
คเหตฺวา อิมินา เม ภนฺเต (๑) ปริสสฺ าวน วิจาเรถา ติ ทหร
อโวจ ทหโร มหาเถร กุหึ ลทฺธนฺ ติ อาห โส สพฺพ
ปวุตฺตึ กเถสิ โส ต สุตฺวาว เอวรูปาย นาม สทฺธึ
สวาส นาลทฺธนฺ ต ราคคฺคินา ทฑฺโฒ ตตฺเถว กาลมกาสิ ฯ
อฺมฺ อาลาปสลฺลาปวเสน อุปฺปนฺนราโค ปน
สมุลฺลปนสสคฺโค นามฯ ภิกฺขุโน ภิกฺขุนิยา สนฺตก ภิกฺขุนยิ า
วา ภิกฺขุสฺส สนฺตก คเหตฺวา ปริโภคกรณวเสน อุปฺปนฺนราโค
สมฺโภคสสคฺโค นามฯ โส เอว เวทิตพฺโพ ฯ
มริจวตฺติยวิหารมเห (๒) กิร ภิกฺขูน สตสหสฺส ภิกฺขุนีน
นวุติสหสฺสานิเอว อเหสุ เอโก สามเณโร อุณฺหยาคุ คเหตฺวา
คจฺฉนฺโต สกึ จีวรกณฺเณ เปติ สกึ ภูมิย เอกา
สามเณรี ทิสฺวา เอตฺถ ปตฺต เปตฺวา ยาหีติ ถาลก
อทาสิ เต อปรภาเค เอกสฺมึ ภเย อุปฺปนฺเน ปรสมุทฺท
อคมสุ เตสุ ภิกฺขุนี ปุเรตร อคมาสิ สา เอโก กิร
สีหลภิกฺขุ อาคโต ติ สุตวฺ า เถรสฺส สนฺติก คนฺตฺวา
ปฏิสนฺถาร กตฺวา นิสินฺนา ภนฺเต มริจวตฺติยวิหารมหกาเล ตุเมฺห กติวสฺสา ติ ปุจฺฉิ ตทาห สตฺตวสฺสิกสามเณโร
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. มริจวตฺติวิหารมเห ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๔๖
ตฺว ปน กติวสฺสาติ อห สตฺตวสฺสิกาสามเณรีเยว เอกสฺส
สามเณรสฺส อุณฺหยาคุ คเหตฺวา คจฺฉนฺตสฺส ปตฺตฏปนตฺถ
ถาลกมทาสินฺติ เถโร อห โส ติ วตฺวา ถาลก นีหริตฺวา
ทสฺเสสิ เต เอตฺตเกเนว สสคฺเคน พฺรหฺมจริย สนฺธาเรตุ
อสกฺโกนฺตา เทฺวป สฏิวสฺสกาเล วิพฺภมึสุ
หตฺถคฺคาหาทิวเสน ปน อุปฺปนฺนราโค กายสสคฺโค
นามฯ ตตฺริท วตฺถุ มหาเจติยงฺคเณ กิร ทหรภิกขฺ ู สชฺฌาย
คณฺหนฺติ เตส ปฏิปสฺเส ทหรภิกฺขนุ ิโย ธมฺม สุณนฺติ
ตเตฺรโก ทหโร หตฺถ ปสาเรนฺโต เอกิสฺสา ทหรภิกฺขุนิยา
กาย ฉุป สา ต หตฺถ คเหตฺวา อตฺตโน อุรสฺมึ เปสิ ฯ
เอตฺตเกน สสคฺเคน เทฺวป วิพฺภมิตฺวา คิหิภาว ปตฺตา ฯ
อิเมสุ ปน ปฺจสุ สสคฺเคสุ ภิกฺขุโน ภิกฺขหู ิ สทฺธึ
สวนทสฺสนสมุลฺลปนสมฺโภคกายปรามาสา นิจฺจป โหนฺติเยว
ภิกฺขุนีหิ สทฺธึ เปตฺวา กายสสคฺค เสสา กาเลน กาล
โหนฺติ ตถา อุปาสกอุปาสิกาหิ สทฺธึ สพฺเพป กาเลน
กาล โหนฺติ เตสุ หิ กิเลสุปฺปตฺติโต จิตฺต รกฺขิตพฺพ ฯ
เอโก หิ ภิกขฺ ุ คาหคาหโก โหติ เอโก คาหมุตฺตโก เอโก
มุตฺตคาหโก เอโก มุตฺตมุตฺตโก
ตตฺถ ย ภิกฺขุ มนุสฺสาป อามิเสน อุปลาเปตฺวา
คหณวเสน อุปสงฺกมนฺติ ภิกฺขุป ปุปผฺ ผลาทีหิ อุปลาเปตฺวา
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*เลมที่ ๘ รถวินีตสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๔๗
คหณวเสน อุปสงฺกมติ อย คาหคาหโก นามฯ ย
ปน มนุสฺสา วุตฺตนเยน อุปสงฺกมนฺติ ภิกฺขุ ทกฺขิเณยฺยวเสน อุปสงฺกมติ อย คาหมุตฺตโก นามฯ ยสฺส มนุสฺสา
ทกฺขิเณยฺยวเสน จตฺตาโร ปจฺจเย เทนฺติ ภิกฺขุป ปุปฺผผลาทีหิ
อุปลาเปตฺวา คหณวเสน อุปสงฺกมติ อย มุตฺตคาหโก นามฯ
ยสฺส มนุสฺสาป ทกฺขิเณยฺยวเสน จตฺตาโร ปจฺจเย เทนฺติ ภิกฺขุป
จุลฺลปณฺฑปาติยติสฺสตฺเถโร วิย ทกฺขิเณยฺยวเสน ปริภฺุชติ อย
มุตฺตมุตฺตโก นามฯ
เถร กิร เอกา อุปาสิกา ทฺวาทส วสฺสานิ อุปฏหิ ฯ
เอกทิวส ตสฺมึ คาเม อคฺคิ อุฏหิตฺวา เคหานิ ฌาเปสิ ฯ
อฺเส กุลปู กภิกฺขู อาคนฺตฺวา กึ อุปาสิเก อป กิฺจิ
ภณฺฑก อโรค กาตุ อสกฺขิตฺถา ติ ปฏิสนฺถาร อกสุ มนุสฺสา
อมฺหาก มาตุ กุลูปกตฺเถโร ภฺุชนเวลายเมว อาคมิสฺสตี
ติ อาหสุ เถโรป ปุนทิวเส ภิกฺขาจารเวล สลฺลกฺเขตฺวาว
อาคโต อุปาสิกา โกฏจฺฉายาย(๑) นิสีทาเปตฺวา ภิกฺข
สมฺปาเทตฺวา อทาสิ เถเร ภตฺตกิจฺจ กตฺวา ปกฺกนฺเต
มนุสฺสา อาหสุ อมฺหาก มาตุ กุลูปกตฺเถโร ภฺุชนเวลายเมว อาคโต ติ อุปาสิกา ตุมฺหาก กุลูปกา ตุมฺหากเยว
อนุจฺฉวิกา มยฺห เถโร มยฺหเมว อนุจฺฉวิโก ติ อาห ฯ
# ๑. สี. กุฑฑ
ฺ จฺฉายาย ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๔๘
อายสฺมา ปน มนฺตานิปุตฺโต อิเมหิ ปฺจหิ สสคฺเคหิ จตูหิ
ป ปริสาหิ สทฺธึ อสสฏโ คาหมุตฺตโก เจว มุตฺตมุตฺตโก จ
อโหสิ ยถา จ สย อสสฏโ เอว ภิกขฺ ูนป ต อสสคฺคกถ
กตฺตา อโหสิ ฯ
อารทฺธวิริโยติ ปคฺคหิตวิริโย ปริปุณฺณกายิกเจตสิกวิริโยติ
อตฺโถ โย หิ ภิกฺขุ คมเน อุปฺปนฺนกิเลส าน ปาปุณิตุ
น เทติ าเน อุปฺปนฺนกิเลส นิสชฺช นิสชฺชาย อุปฺปนฺนกิเลส
สยน ปาปุณิตุ น เทติ มนฺเตน กณฺหสปฺป อุปฺปเฬตฺวา
คณฺหนฺโต วิย อมิตฺต คีวาย อกฺกมนฺโต วิย จ วิจรติ
อย อารทฺธวิริโย นามฯ เถโร จ ตาทิโส อโหสิ ภิกฺขูนป
ตเถว วิริยารมฺภกถ กตฺตา อโหสิ
สีลสมฺปนฺโนติอาทีสุ สีลนฺติ จตุปฺปาริสุทฺธิสีล สมาธีติ
วิปสฺสนาปาทกา อฏ สมาปตฺติโย ปฺาติ โลกิยโลกุตฺตรวเสน าณ (๑) วิมุตฺตีติ อริยผล วิมุตติ าณทสฺสนนฺติ เอกูนวีสติวิธ ปจฺจเวกฺขณาณ เถโร สยป สีลาทีหิ สมฺปนฺโน
อโหสิ ภิกฺขนู ป สีลาทิกถ กตฺตา สฺวาย ทสหิ กถาวตฺถูหิ
โอวทตีติ โอวาทโก ยถา ปน เอโก โอวทติเยว สุขุม
อตฺถ ปริวตฺเตตฺวา ชานาเปตุ น สกฺโกติ น เอว เถโร
เถโร ปน ตานิ ทส กถาวตฺถูนิ วิฺาเปตีติ วิฺาปโก ฯ
# ๑. ม. โลกิยโลกุตฺตราณ ฯ
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*เลมที่ ๘ รถวินีตสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๔๙
เอโก วิฺาเปตุ สกฺโกติ การณ ทสฺเสตุน สกฺโกติ ฯ
เถโร การณป สนฺทสฺเสตีติ สนฺทสฺสโก เอโก วิชฺชมาน
การณ ทสฺเสติ คาเหตุ ปน น สกฺโกติ เถโร คาเหตุ
มฺป สกฺโกตีติ สมาทปโก เอว สมาทเปตฺวา ปน เตสุ กถาวตฺถูสุ อุสฺสาหชนนวเสน ภิกฺขู สมุตฺเตเชตีติ สมุตฺเตชโก ฯ
อุสฺสาหชาเต วณฺณ วตฺวา สมฺปหเสตีติ สมฺปหสโก
สุลทฺธลาภาติ อฺเสป มนุสสฺ ตฺตภาวปพฺพชฺชาทิคุณลาภา นาม โหนฺติ อายสฺมโต ปน ปุณฺณสฺส สุลทฺธลาภา เอเต ยสฺส สตฺถุ สมฺมุขา เอว วณฺโณ อพฺภุคฺคโตติ
อตฺโถ อปจ อปณฺฑิเตหิ วณฺณกถน นาม น กถาลาโภ
ปณฺฑิเตหิ วณฺณกถน ปน ลาโภ คิหีหิ วา วณฺณกถน
น ตถา ลาโภ คิหี หิ วณฺณ กเถสฺสามี ติ อมฺหาก อยฺโย
สโณฺห สขิโล สุขสมฺภาโส วิหาร อาคตาน ยาคุภตฺตผาณิตาทีหิ สงฺคห กโรตี ติ กเถนฺโต อวณฺณเมว กเถติ
อวณฺณ กเถสฺสามี ติ อย เถโร มนฺทมนฺโท วิย อพลพโล
วิย ภากุฏิกภากุฏิโก วิย นตฺถิ อิมินา สทฺธึ วิสฺสาโสติ
กเถนฺโต วณฺณเมว กเถติ สพฺรหฺมจารีหิป สตฺถุ ปรมฺมุขา
วณฺณกถน น ตถา ลาโภ สตฺถุ สมฺมุขา ปน อติลาโภติ
อิมป อตฺถวส ปฏิจฺจ สุลทฺธลาภา ติ อาห อนุมสฺส
อนุมสฺสาติ ทสกถาวตฺถูนิ อนุปวิสิตฺวา อนุปวิสิตฺวา ตฺจ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๕๐
สตฺถา อพฺภนุโมทตีติ ตฺจสฺส วณฺณ เอวเมต
อปฺปจฺโฉ จ โส ภิกฺขุ สนฺตุฏโ จ โส ภิกฺขูติ อนุโมทติ
อิติ วิฺูหิ วณฺณภาสน เอโก ลาโภ สพฺรหฺมจารีหิ เอโก
ลาโภ สตฺถุ สมฺมุขา เอโก อนุมสฺส อนุมสฺส เอโก
ลาโภ สตฺถารา อพฺภนุโมทน เอโกติ อิเม ปฺจ
ลาเภ สนฺธาย สุลทฺธลาภา ติ อาห กทาจีติ กิสฺมิฺจิเทว
กาเล กรหจีติ ตสฺเสว เววจน อปฺเปว นาม สิยา โกจิเทว
กถาสลฺลาโปติ อป นาม โกจิ กถาสมุทาจาโรป ภเวยฺย ฯ
เถเรน กิร อายสฺมา ปุณฺโณ เนว ทิฏ ปุพฺโพ นาสฺส
ธมฺมกถา สุตปุพฺพา อิติ โส ตสฺส ทสฺสนป ธมฺมกถป
ปตฺถยมาโน เอวมาหฯ
ยถาภิรนฺตนฺติ ยถาอชฺฌาสย วิหริตฺวา พุทฺธาน หิ
เอกสฺมึ าเน วสนฺตาน ฉายูทกาทิวิปตฺตึ วา อผาสุกเสนาสน วา มนุสฺสาน อสฺสทฺธาทิภาว วา อาคมฺม
อนภิรติ นาม นตฺถิ เตส สมฺปตฺติยา อิธ ผาสุก
วิหรามา ติ อภิรมิตฺวา จิรวิหาโรป นตฺถิ ยตฺถ ปน
ตถาคเต วิหรนฺเต สตฺตา สรเณสุ วา ปติฏหนฺติ สีลานิ
วา สมาทิยนฺติ ปพฺพชนฺติ วา ตโต โสตาปตฺติมคฺคาทีน
วา ปน เตส อุปนิสฺสโย โหติ ตตฺถ พุทฺธา สตฺเต ตาสุ
สมฺปตฺตีสุ ปติฏาปนอชฺฌาสเยน วสนฺติ เตส อภาเว
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*เลมที่ ๘ รถวินีตสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๕๑
ปกฺกมนฺติ เตน วุตฺต ยถาอชฺฌาสย วิหริตฺวาติ ฯ
จาริกฺจรมาโนติ อทฺธานมคฺค (๑) คจฺฉนฺโต จาริกา จ
นาเมสา ภควโต ทุวิธา โหติ ตุริตจาริกา จ อตุรติ จาริกา จ ฯ
ตตฺถ ทูเรป โพธเนยฺยปุคฺคล ทิสฺวา ตสฺส โพธนตฺถาย
สหสา คนน ตุริตจาริกา นามฯ สา มหากสฺสปปจฺจุคฺคมนาทีสุ ทฏพฺพา ภควา หิ มหากสฺสป ปจฺจุคฺคจฺฉนฺโต
มุหุตฺเตน ติคาวุต [๒] อคมาสิ อาฬวกสฺสตฺถาย ตึสโยชน
ตถา องฺคุลิมาลสฺส ปุกฺกสุ าติสฺส ปน ปฺจจตฺตาฬีสโยชน
มหากปฺปนสฺส วีสโยชนสตานิ (๓) ขทิรวนิยสฺสตฺถาย สตฺตโยชนสตานิ อคมาสิ ธมฺมเสนาปติโน สทฺธิวิหาริกสฺส วนวาสิติสฺสสามเณรสฺส ติตาวุตาธิก วีสโยชนสต
เอกทิวส กิร เถโร ติสฺสสามเณรสฺส สนฺตกิ  ภนฺเต
คจฺฉามี ติ อาห ภควา อหป คมิสฺสามี ติ วตฺวา อายสฺมนฺต
อานนฺท อามนฺเตสิ อานนฺท วีสติสหสฺสาน ฉฬภิฺาน
อาโรเจหิ ภควา วนวาสีติสฺสสามเณรสฺส สนฺติก คมิสฺสตี ฯ
ติ ตโต ทุติยทิวเส วีสติสหสฺสขีณาสวปริวุโต อากาเส อุปฺปติตฺวา
วีสโยชนสตมตฺถเก ตสฺส โคจรคามทฺวาเร โอตริตฺวา จีวร
ปารุป กมฺมนฺต คจฺฉมานา มนุสฺสา ทิสฺวา สตฺถา โภ
# ๑. ม. อทฺธานคมน ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร มคฺคนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. วีสโยชนสต ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๕๒
อาคโต มา กมฺมนฺต อคมิตฺถา ติ วตฺวา อาสนานิ ปฺเปตฺวา
ยาคุ ทตฺวา ทานวตฺต (๑) กโรนฺตา กุหึ ภนฺเต ภควา คจฺฉตี
ติ ทหรภิกฺขู ปุจฺฉึสุ อุปาสกา น ภควา อฺตฺถ คจฺฉติ
อิเธว ติสฺสสามเณรสฺส ทสฺสนตฺถาย อาคโตติฯ โภ(๒) อมฺหาก
กิร กุลูปกตฺเถรสฺส ทสฺสนตฺถาย สตฺถา อาคโต น (๓) วต โน
เถโร โอรมตฺตโก ติ โสมนสฺสชาตา อเหสุ
อถ ภควโต ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน สามเณโร คาม
ปณฺฑาย จริตฺวา อุปาสกา มหาภิกฺขุสโฆ ติ ปุจฺฉิ อถสฺส
เต สตฺถา ภนฺเต อาคโต ติ อาโรเจสุ โส ภควนฺต
อุปสงฺกมิตฺวา ปณฺฑปาเตน อาปุจฺฉิ สตฺถา ตสฺส ปตฺต
หตฺเถน คเหตฺวา อลนฺติสฺส นิฏิต ภตฺตกิจฺจนฺ ติ อาห ฯ
ตโต อุปชฺฌาย อาปุจฺฉิตฺวา อตฺตโน ปตฺตาสเน นิสีทิตฺวา
ภตฺตกิจฺจ อกาสิ อถสฺส ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน สตฺถา มงฺคล
วตฺวา นิกฺขมิตฺวา คามทฺวาเร ตฺวา กตโร โต ติสฺสวสนฏาน
คมนมคฺโค ติ อาห อย ภควาติ มคฺค เทสยมาโน ปุรโต
ยาหิ ติสฺสาติ ภควา กิร สเทวกสฺส โลกสฺส มคฺคุทฺเทสโก (๔)
สมาโนป สกลติคาวุเต มคฺเค สามเณร ทฏุ ลจฺฉามีติ ต
มคฺคุทฺเทสกมกาสิ ฯ
โส อตฺตโน วสนฏาน คนฺตฺวา ภควโต วตฺตมกาสิ ฯ
# ๑. ม. ปานวตฺต ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. โม ฯ
# ๔. ม. มคฺคเทสโก ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๘ รถวินีตสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๔๓
อถ น ภควา กตโร เต ติสฺส จงฺกโม ติ ปุจฺฉิตฺวา ตตฺถ
คนฺตฺวา สามเณรสฺส นิสที นปาสาเณ นิสีทิตฺวา ติสฺส
อิมสฺมึ าเน สุข วสสี ติ ปุจฺฉิ โส อาห อาม ภนฺเต
อิมสฺมึ เม าเน วสนฺตสฺส สีหพฺยคฺฆหตฺถิมิคโมราทีน สทฺท
สุณโต อรฺสฺา อุปฺปชฺชติ ตาย สุข วสามีติ ฯ
อถ น ภควา ติสฺส ภิกฺขสงฺฆ สนฺนิปาเตหิ พุทฺธทายชฺช
เต ทสฺสามี ติ วตฺวา สนฺนิปติเต ภิกฺขสงฺเฆ
อุปสมฺปาเทตฺวา อตฺตโน วสนฏานเยว อคมาสีติ อย
ตุริตจาริกา นามฯ
ย ปน คามนิคมปฏิปาฏิยา เทวสิก โยชนอฑฺฒโยชนวเสน ปณฺฑปาตจริยาทีหิ โลก อนุคคฺ ณฺหนฺตสฺส คมน อย
อตุริตจาริกา นามฯ อิม ปน จาริก จรนฺโต ภควา
มหามณฺฑล มชฺฌิมมณฺฑล อนฺติมมณฺฑลนฺติ อิเมส ติณฺณ
มณฺฑลาน อฺตรสฺมึ จรติ ตตฺถ มหามณฺฑล นวโยชนสติก มชฺฌิมมณฺฑล ฉโยชนสติก อนฺติมมณฺฑล ติโยชนสติก ยทา มหามณฺฑเล จาริก จริตุกาโม โหติ มหาปวารณาย
ปวาเรตฺวา ปาฏิปททิวเส มหาภิกฺขสงฺฆปริวาโร นิกฺขมติ
สมนฺตา โยชนสต เอกโกลาหล อโหสิ ปุริม ปุริม อาคตา
นิมนฺเตตุ ลภนฺติ อิตเรสุ ทฺวีสุ มณฺฑเลสุ สกฺกาโร มหามณฺฑเล โอสรติ ตตฺร ภควา เตสุ เตสุ คามนิคเมสุ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๕๔
เอกาห ทฺวีห วสนฺโต มหาชน อามิสปฏิคฺคเหน อนุคฺคณฺหนฺโต
ธมฺมทาเนน จสฺส วิวฏฏป นิสฺสิต กุสล วฑฺเฒนฺโต นวหิ
มาเสหิ จาริก ปริโยสาเปติ
สเจ ปน อนฺโตวสฺเส ภิกฺขูน สมถวิปสฺสนา ตรุณา
โหติ มหาปวารณาย อปวาเรตฺวา ปวารณาสงฺคห ทตฺวา
กตฺติกปุณฺณมาย ปวาเรตฺวา มิคสิรสฺส ปมทิวเส มหาภิกฺขสงฺฆปริวาโร นิกฺขมิตฺวา มชฺฌิมมณฺฑล โอสรติ อฺเนป
การเณน มชฺฌิมมณฺฑเล จาริก จริตุกาโม จตุมาส วสิตฺวาว
นิกฺขมติ วุตฺตนเยเนว อิตเรสุ ทฺวีสุ มณฺฑเลสุ สกฺกาโร
มชฺฌิมมณฺฑเล โอสรติ ภควา ปุริมนเยเนว โลก อนุคฺคณฺหนฺโต อฏหิ มาเสหิ จาริก ปริโยสาเปติ ฯ
สเจ ปน จตุมาส วุฏวสฺสสฺสาป ภควโต เวเนยฺยสตฺตา
อปริปกฺกินฺทรฺ ิยา โหนฺติ เตส อินฺทฺริยปริปาก อาคมยมาโน
อปรป เอกมาส วา ทฺวิติจตุมาส วา ตตฺเถว วสิตฺวา
มหาภิกฺขสงฺฆปริวาโร นิกฺขมติ วุตฺตนเยเนว อิตเรสุ ทฺวีสุ
มณฺฑเลสุ สกฺกาโร อนฺโตมณฺฑเล โอสรติ ภควา ปุริมนเยเนว โลก อนุคฺคณฺหนฺโต สตฺตหิ วา ฉหิ วา ปฺจหิ
วา จตูหิ วา มาเสหิ จาริก ปริโยสาเปติ อิติ อิเมสุ
ตีสุ มณฺฑเลสุ ยตฺถ กตฺถจิ จาริก จรนฺโต น จีวราทิเหตุ
จรติ อถโข เย ทุคฺคตา พาลา ชิณฺณา พฺยาธิตา เต
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*เลมที่ ๘ รถวินีตสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๕๕
กทา ตถาคต อาคนฺตฺวา ปสฺสิสฺสนฺติ มยิ ปน จาริก
จรนฺเต มหาชโน ตถาคตทสฺสน ลภิสฺสติ ตตฺถ เกจิ จิตฺตานิ
ปสาเทสฺสนฺติ เกจิ มาลาทีหิ ปูเชสฺสนฺติ เกจิ กฏจฺฉุภิกฺข
ทสฺสนฺติ เกจิ มิจฺฉาทสฺสน ปหาย สมฺมาทิฏิกา ภวิสฺสนฺติ
ตนฺเตส ภวิสฺสติ ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ เอว โลกานุกมฺปาย จาริก จรติ
อปจ จตูหิ การเณหิ พุทฺธา ภควนฺโต จาริก จรนฺติ
ชงฺฆาวิหารวเสน สรีรผาสุกตฺถาย อตฺถุปฺปตฺติกาล อภิกงฺขนตฺถาย
ภิกฺขูน สิกฺขาปทปฺาปนตฺถาย ตตฺถ ตตฺถ ปริปากคตินฺทฺริเย
โพธเนยฺยสตฺเต โพธนตฺถายาติ อปเรหิป จตูหิ การเณหิ
พุทฺธา ภควนฺโต จาริก จรนฺติ พุทฺธ สรณ คจฺฉิสฺสนฺตีติ
วา ธมฺม สรณ คจฺฉิสฺสนฺตีติ วา สงฺฆ สรณ คจฺฉิสฺสนฺตีติ
วา มหตา ธมฺมสฺสวเนน จตสฺโส ปริสา สนฺตปฺเปสฺสามาติ (๑)
วาติ อปเรหิ ปฺจหิ การเณหิ พุทฺธา ภควนฺโต จาริก
จรนฺติ ปาณาติปาตา วิรมิสฺสนฺตีติ วา อทินฺนาทานา
กาเมสุ มิจฺฉาจารา มุสาวาทา สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
วิรมิสฺสนฺตีติ วาติ อปเรหิ อฏหิ การเณหิ พุทฺธา ภควนฺโต
จาริก จรนฺติ ปมชฺฌาน ปฏิลภิสฺสนฺตีติ วา ทุติย ฯเปฯ
เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺตึ ปฏิลภิสฺสนฺตีติ วาติ ฯ
# ๑. ม. สนฺตปฺเปสฺสามีติ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๕๖
อปเรหิ อฏหิ การเณหิ พุทฺธา ภควนฺโต จาริก จรนฺติ
โสตาปตฺติมคฺค อธิคมิสฺสนฺตีติ วา โสตาปตฺติผล ฯเป ฯ
อรหตฺตผล สจฺฉิกริสฺสนฺตีติ วาติ อย อตุริตจาริกา สา
อิธ อธิปฺเปตา สา ปเนสา ทุวิธา โหติ นิพนฺธจาริกา
อนิพนฺธจาริกา จ ตตฺถ ย เอกสฺเสว โพธเนยฺยสตฺตสฺส
อตฺถาย คจฺฉติ อย นิพนฺธจาริกา นามฯ ย ปน
คามนิคมนครปฏิปาฏิวเสน จรติ อย อนิพนฺธจาริกา นามฯ
เอสา อิธ อธิปฺเปตา ฯ
เสนาสน สสาเมตฺวาติ เสนาสน ปฏิสาเมตฺวา ต [๑]
ปน ปฏิสาเมนฺโต เถโร น จุลฺลปตฺตมหาปตฺตจุลฺลถาลกมหาถาลกปตฺตุณฺณ ภณฺฑิก กตฺวา สปฺปเตลาทีน วา
ปน ฆเฏ ปูราเปตฺวา คพฺเภ นิทหิตฺวา ทฺวาร ปธาย
กฺุจิกมุทฺทิกาทีนิ โยชาเปสิ สเจ น โหติ ภิกฺขุ วา
สามเณโร วา อารามิโก วา อุปาสโก วา จตูสุ
ปาสาเณสุ มฺเจ มฺจ อาโรเปตฺวา ปเ ป อาโรเปตฺวา
จีวรวเส วา จีวรรชฺชุยา วา อุปริ ปฺุช กตฺวา ทฺวารวาตปาน ถเกตฺวา ปกฺกมิตพฺพนฺติ (๒) วจนโต ปน เนวาสิกภิกฺขุ อาปุจฺฉนมตฺตเกเนว ปฏิสาเมสิ ฯ
เยน สาวตฺถี เตน จาริก ปกฺกามีติ สตฺถุทสฺสนกาโม
# ๑. เอตฺถนฺตเร ปนาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. วิ. จุล. ๗/๓๑๖/๑๕๙ ฯ
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*เลมที่ ๘ รถวินีตสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๕๓
หุตฺวา เยน ทิสาภาเคน สาวตฺถี เตน ปกฺกามิ ปกฺกมนฺโต (๑)
จ น สุทฺโทธนมหาราชสฺส อาโรจาเปตฺวา สปฺปเตลมธุผาณิตาทีนิ
คาหาเปตฺวา ปกฺกนฺโต ยูถ ปหาย นิกฺขนฺโต ปน มตฺตหตฺถี
วิย อสหายกิจฺโจ สีโห วิย ปตฺตจีวรมตฺต อาทาย เอกโกว
ปกฺกามิ กสฺมา ปเนส ปฺจสเตหิ อตฺตโน อนฺเตวาสิเกหิ
สทฺธึ ราชคห อคนฺตฺวา อิทานิ นิกฺขนฺโตติ ราชคห
กปลวตฺถุโต ทูร สฏี โยชนานิ สาวตฺถี ปน ปฺจทส ฯ
สตฺถา ราชคหโต ปฺจจตฺตาฬีสโยชน อาคนฺตฺวา สาวตฺถิย
วิหรติ อิทานิ อาสนฺโน ชาโตติ สุตวฺ า นิกฺขมีติ อการณ
เอต พุทฺธาน สนฺติก คจฺฉนฺโต หิ เอส โยชนสหสฺสป
คจฺเฉยฺย ตทา ปน กายวิเวโก น สกฺกา ลทฺธุนฺติ พหูหิ
สทฺธึ คมนกาเล หิ เอกสฺมึ คจฺฉามาติ วทนฺเต เอโก อิเธว
วสามาติ วทติ เอกสฺมึ วสามาติ วทนฺเต เอโก คจฺฉามาติ
วทติ ตสฺมา อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ สมาปตฺตึ อปฺเปตฺวา นิสีทิตุ
วา ผาสุกเสนาสเน กายวิเวก ลทฺธุ วา น สกฺกา โหติ
เอกกสฺส ปน ต สพฺพ สุลภ โหตีติ ตทา อคนฺตฺวา อิทานิ
ปกฺกามิ
จาริก จรมาโนติ เอตฺถ กิฺจาป อย จาริกา
นาม มหาชนสงฺคหตฺถ พุทฺธานเยว ลพฺภติ พุทฺเธ อุปาทาย
# ๑. สี. ปกฺกมนฺโตป ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๕๘
ปน รุฬฺหีสทฺเทน สาวกานป วุจฺจติ กิลฺชาทีหิ กต วีชนึป
ตาลปณฺณ (๑) วิย เยน ภควาติ สาวตฺถิยา อวิทูเร เอกสฺมึ
คาเม (๒) ปณฺฑาย จริตฺวา กตภตฺตกิจฺโจ เชตวน ปวิสิตฺวา
สาริปุตฺตตฺเถรสฺส วา มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส วา วสนฏาน
คนฺตฺวา ปาเท โธวิตฺวา มกฺเขตฺวา ปานีย วา ปานก วา
ปวิตฺวา โถก วิสฺสมิตฺวา สตฺถาร ปสฺสิสฺสามีติ เอว จิตฺต (๓)
อนุปฺปาเทตฺวา อุชุก คนฺธกุฏิปริเวณเมว อคมาสิ เถรสฺส
หิ สตฺถาร ทฏุกามสฺส อฺเน ภิกฺขุนา กิจฺจ นตฺถิ ฯ
ตสฺมา ราหุล วา อานนฺท วา คเหตฺวา โอกาส กาเรตฺวา
สตฺถาร ปสฺสิสฺสามีติ เอวป จิตฺต น อุปฺปาเทสิ ฯ
เถโร หิ สยเมว พุทฺธสาสเน วลฺลโภ รฺโ สงฺคามวิชยมหาโยโธ วิย ยถา หิ ตาทิสสฺส โยธสฺส ราชาน
ทฏุกามสฺส อฺ เสวิตฺวา (๔) ทสฺสนกมฺมนฺนาม นตฺถิ วลฺลภตาย
สยเมว ปสฺสติ เอว เถโรป พุทฺธสาสเน วลฺลโภ ตสฺส อฺ
เสวิตฺวา สตฺถุ ทสฺสนกิจฺจ นตฺถีติ ปาเท โธวิตฺวา ปาทปฺุฉนมฺหิ ปฺุฉิตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ภควาป
ปจฺจูสกาเลเยว มนฺตานิปุตฺโต อาคมิสฺสตี ติ อทฺทส ตสฺมา
คนฺธกุฏึ ปวิสิตฺวา สูจิฆฏิก อทตฺวาว ทรถ ปฏิปปฺ สฺสมฺเภตฺวา
อุฏาย นิสที ิ เถโร กวาฏ ปณาเมตฺวา คนฺธกุฏึ ปวิสิตฺวา
# ๑. ม. ตาลวณฺฏ ฯ ๒. ม. คามเก ฯ ๓. ม. จิตฺตมฺป ฯ
# ๔. ม. เปสิตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๘ รถวินีตสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๕๙
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ธมฺมิยา กถายาติ
ภควา ธมฺมึ กถ กเถนฺโต จุลลฺ โคสิงฺคสุตฺเต (๑) ติณฺณ กุลปุตตฺ าน
สามคฺคิรสานิสส กเถสิ เสขสุตฺเต (๒) อาวสถานิสส ฆฏิการสุตฺเต (๓)
สติปฏิลาภิก อกตปุพฺเพนิวาสปฺปฏิสยุตฺต (๔) กถ รฏปาลสุตฺเต (๕)
จตฺตาโร ธมฺมุทฺเทเส เสลสุตฺเต (๖)ปาณกานิสสกถ อุปกฺกิเลสสุตฺเต (๗)
ภคุตฺเถรสฺส ธมฺมกถ กเถนฺโต เอกีภาเว อานิสส กเถสิ ฯ
อิมสฺมึ ปน รถวินีเต อายสฺมโต ปุณณ
ฺ สฺส กเถนฺโต ทสกถาวตฺถุนิสฺสย อนนฺตนย นาม ทสฺเสสิ ปุณฺณ อยป อปฺปจฺฉกถาเยว สนฺโตสกถาเยวาติ ปฏิสมฺภิทาปตฺตสฺส สาวกสฺส
เวลนฺเต ตฺวา มหาสมุทฺเท หตฺถปฺปสารณ วิย อโหสิฯ
เยนนฺธวนนฺติ ตทา กิร ปจฺฉาภตฺเต เชตวน อากิณฺณ
โหติ พหู ขตฺติยพฺราหฺมณาทโย เชตวน โอสรนฺติ รฺโ
จกฺกวตฺติสฺส ขนฺธาวารฏาน วิย โหติ น สกฺกา ปวิเวก
ลภิตุ อนฺธวน ปน ปธานฆรสทิส ปวิวิตฺต ตสฺมา
เยนนฺธวน เตนุปสงฺกมิ กสฺมา ปน มหาเถเร น อทฺทส ฯ
เอว กิรสฺส อโหสิ สายณฺหสมเย อาคนฺตฺวา มหาเถเร ทิสฺวา
ปุน ทสพล ฯ
# ๑. ม. มู. ๑๒/๓๖๑/๓๘๖ ฯ ๒. ม. ม. ๑๓/๒๔/๒๔ ฯ
# ๓. ม. ม. ๑๓/๔๐๓/๓๗๔ ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๕. ม. ม. ๑๓/๔๒๓/๓๘๘ ฯ ๖. ม. ม. ๑๓/๖๐๔/๕๔๘ ฯ
# ๗. สฺยา. อุปกฺกิเลส... ฯ ม. อุ. ๑๔/๔๓๙/๒๙๕ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๖๐
ปสฺสสิ ฺสามิ เอว มหาเถราน เอก อุปฏาน ภวิสฺสติ
สตฺถุ เทฺว ภวิสฺสนฺติ ตโต สตฺถาร วนฺทิตฺวา มม วสนฏานเมว
คมิสฺสามีติ ฯ
อภิณฺห กิตฺตยมาโน อโหสีติ ปุนปฺปุน วณฺณ กิตฺตยมาโน วิหาสิ เถโร กิร ตโต ปฏาย ทิวเส ทิวเส
สงฺฆมชฺเฌ ปุณฺโณ กิร นาม มนฺตานิปุตฺโต จตูหิ ปริสาหิ
สทฺธึ อสสฏโ โส ทสพลสฺส ทสฺสนตฺถาย อาคมิสฺสติ กจฺจิ
นุ โข ม อทิสฺวาว คมิสฺสตี ติ เถรนวมชฺฌิมาน สติกรณตฺถ
อายสฺมโต ปุณฺณสฺส คุณ ภาสติ เอว กิรสฺส อโหสิ
มหลฺลกภิกฺขู นาม น สพฺพกาล อนฺโตวิหาเร โหนฺติ
คุณกถาย ปนสฺส กถิตาย โย จ น ภิกฺขุ ปสฺสิสสฺ ติ
โส อาคนฺตฺวา (๑) อาโรเจสฺสตี ติ อถาย เถรสฺเสว สทฺธ-ิ
วิหาริโก ต อายสฺมนฺต ปตฺตจีวรมาทาย คนฺธกุฏึ ปวิสนฺต
อทฺทส กถ ปน น เอส อฺาสีติ ปุณฺณ ปุณฺณาติ
วตฺวา กเถนฺตสฺส ภควโต ธมฺมกถาย อฺาสิ อย โส
เถโร ยสฺส เม อุปชฺฌาโย อภิณฺห กิตฺตยมาโน โหตีติ ฯ
อิติ โส อาคนฺตฺวา เถรสฺส อาโรเจสิ นิสีทน อาทายาติ
นิสีทน นาม สทส วุจฺจติ อวายิม เถโร ปน จมฺมกฺขณฺฑ
คเหตฺวา อคมาสิ ปฏิโต ปฏิโตติ ปจฺฉโต ปจฺฉโต ฯ
# ๑. สี. โสว เม อาคนฺตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๘ รถวินีตสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๖๑
สีสานุโลกีติ โย อุนฺนตฏาเน ปฏึ ปสฺสนฺโต นินฺนฏาเน
สีส ปสฺสนฺโต คจฺฉติ อยมฺป สีสานุโลกีติ วุจฺจติ ตาทิโส
หุตฺวา อนุพนฺธิ เถโร หิ กิฺจาป สยตปทสทฺทตาย อจฺจาสนฺโน
หุตฺวา คจฺฉนฺโตป ปทสทฺเทน น พาธติ นาย สมฺโมทนกาโล ติ ตฺวา ปน น อจฺจาสนฺโน อนฺธวน นาม มหนฺต
เอกสฺมึ าเน นิสินฺน (๑) อปสฺสนฺเตน อาวุโส ปุณฺณ ปุณฺณาติ
อผาสุกสทฺโท กาตพฺโพ โหตีติ นิสนิ ฺนฏานชานนตฺถ นาติทูเร
หุตฺวา สีสานุโลกี อคมาสิ ทิวาวิหาร นิสีทีติ ทิวาวิหารตฺถาย นิสีทิ ฯ
ตตฺถ อายสฺมาป ปุณฺโณ อุทิจฺจพฺราหฺมณชจฺโจ สาริปุตฺตตฺเถโรป ปุณฺณตฺเถโรป สุวณฺณวณฺโณ สาริปตุ ฺตตฺเถโรป
ปุณฺณตฺเถโรป อรหตฺตผลสมาปตฺติสมาปนฺโน สาริปุตฺตตฺเถโรป
ปุณฺณตฺเถโรป กปฺปสตสหสฺส อภินหี ารสมฺปนฺโน สาริปุตฺตตฺเถโรป กปฺปสตสหสฺสาธิก เอกมสงฺเขยฺย ปุณฺณตฺเถโรป
ปฏิสมฺภิทาปตฺโต มหาขีณาสโว สาริปุตฺตตฺเถโรป อิติ เอก
กนกคุห ปวิฏา เทฺว สีหา วิย เอก วิชมฺภนภูมึ โอติณฺณา
เทฺว พฺยคฺฆา วิย เอก สุปุปฺผิตสาลวน ปวิฏา เทฺว
ฉทฺทนฺตนาคราชาโน วิย เอก สิมฺพลิวน ปวิฏา เทฺว
สุปณฺณราชาโน วิย เอก นรวาหนยาน อภิรฬุ ฺหา เทฺว
# ๑. ม. นิลีน ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๖๒
เวสฺสวณา วิย เอก ปณฺฑุกมฺพลสิล อภินิสินฺนา เทฺว สกฺกา
วิย เอกวิมานพฺภนฺตรคตา เทฺว หาริตมหาพฺรหฺมาโน วิย จ
เต เทฺวป พฺราหฺมณชจฺจา เทฺวป สุวณฺณวณฺณา เทฺวป
สมาปตฺติลาภิโน เทฺวป อภินีหารสมฺปนฺนา เทฺวป ปฏิสมฺภิทาปตฺตา มหาขีณาสวา เอกวนสณฺฑ อนุปวิฏา ต
วนสณฺฑ (๑) โสภยึสุ ฯ
ภควติ โน อาวุโส พฺรหฺมจริย วุสฺสตีติ อาวุโส กึ
อมฺหาก ภควโต สนฺติเก อายสฺมตา พฺรหฺมจริย วุสฺสตีติ อิท
อายสฺมา สาริปุตฺโต ตสฺส ภควติ พฺรหฺมจริยวาส ชานนฺโตป
กถาสมุฏาปนตฺถ ปุจฺฉิ ปุริมกถาย หิ อปฺปติฏิตาย
ปจฺฉิมกถา น ชายติ ตสฺมา เอว ปุจฺฉิ เถโร อนุชานนฺโต
เอวมาวุโส ติ อาห อถสฺส ปฺหาวิสฺสชฺชน โสตุกาโม อายสฺมา
สาริปุตฺโต กึ นุ โข อาวุโส สีลวิสุทธฺ ตฺถ ภควติ พฺรหฺมจริย
วุสฺสตี ติ ปฏิปาฏิยา สตฺต วิสุทฺธิโย ปุจฺฉิ ตาส วิตฺถารกถา
วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺตา อายสฺมา ปน ปุณฺโณ ยสฺมา จตุปฺปาริสุทฺธิสีลาทีสุ ิตสฺสาป พฺรหฺมจริยวาโส มตฺถก น ปาปุณาติ
ตสฺมา โน หิท อาวุโส ติ สพฺพ ปฏิกฺขิป ฯ
กิมตฺถ จรหาวุโสติ ยทิ สีลวิสุทฺธิอาทีน อตฺถาย
พฺรหฺมจริย น วุสฺสติ อถ กิมตฺถ วุสฺสตีติ ปุจฺฉิ (๒) อนุปาทา# ๑. ม. วนฏาน ฯ ๒. สี. ปุจฺฉติ ฯ
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*เลมที่ ๘ รถวินีตสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๖๓
ปรินิพฺพานตฺถ โข อาวุโสติ เอตฺถ อนุปาทาปรินิพฺพาน นาม
อปฺปจฺจยปรินิพฺพาน เทฺวธา อุปาทานานิ คหณูปาทานฺจ
ปจฺจยูปาทานฺจ คหณูปาทาน นาม กามูปาทานาทิก
จตุพฺพิธ ปจฺจยูปาทาน นาม อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติ เอว
วุตฺตปจฺจยา ตตฺถ คหณูปาทานวาทิโน อาจริยา อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ จตูสุ อุปาทาเนสุ อฺตเรนาป กฺจิ ธมฺม
อคเหตฺวา ปวตฺต อรหตฺตผล อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ กเถนฺติ ฯ
ต หิ น จ อุปาทานสมฺปยุตฺต หุตฺวา กฺจิ ธมฺม อุปาทิยติ
กิเลสานฺจ ปรินิพฺพุตนฺเต ชาตตฺตา ปรินิพฺพานนฺติ วุจฺจติ ฯ
ปจฺจยูปาทานวาทิโน ปน อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ อปฺปจฺจยปรินิพฺพาน ปจฺจยวเสน อนุปฺปนฺน อสงฺขต อมตธาตุเมว
อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ กเถนฺติ อย อนฺโต อย โกฏิ
อย นิฏา อปฺปจฺจยปรินิพฺพาน ปตฺตสฺส หิ พฺรหฺมจริยวาโส
มตฺถก ปตฺโต นาม โหติ ตสฺมา เถโร อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถนฺติ
อาห ฯ
อถ น อนุยฺุชนฺโต อายสฺมา สาริปุตฺโต กึ นุ
โข อาวุโส สีลวิสุทฺธิ อนุปาทาปรินิพฺพานนฺ ติ ปุน ปุจฺฉ
อารภิ ฯ
เถโรป สพฺพปริวฏเฏสุ ตเถว ปฏิกฺขิปตฺวา ปริโยสาเน
โทส ทสฺเสนฺโต สีลวิสทุ ฺธึ เจ อาวุโสติอาทิมาห ฯ ตตฺถ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๖๔
ปฺเปยฺยาติ ยทิ ปฺเปยฺย สอุปาทานเยว สมาน อนุปาทาปรินิพฺพาน ปฺเปยฺยาติ สงฺคหณธมฺมเมว นิคฺคหณธมฺม
สปฺปจฺจยธมฺมเมว อปฺปจฺจยธมฺม สงฺขตธมฺมเมว อสงฺขตธมฺมนฺติ
ปฺเปยฺยาติ อตฺโถ าณทสฺสนวิสุทฺธิย ปน สปฺปจฺจยธมฺมเมว อปฺปจฺจยธมฺม สงฺขตธมฺมเมว อสงฺขตธมฺมนฺติ
ปฺเปยฺยาติ อยเมวตฺโถ คเหตพฺโพ ปุถุชชฺ โน หาวุโสติ
เอตฺถ วฏฏานุคโต โลกิยพาลปุถุชฺชโน ทฏพฺโพ โส หิ
จตุปฺปาริสุทฺธิสีลมตฺตสฺสาป อภาวโต สพฺพโสว (๑) อฺตฺร อิเมหิ
ธมฺเมหิ เตนหีติ เยน การเณน เอกจฺเจ ปณฺฑิตา อุปมาย
อตฺถ ชานนฺติ เตน การเณน อุปมนฺเต กริสฺสามีติ อตฺโถ ฯ
สตฺต รถวินีตานีติ วินีตอสฺสาชานียยุตฺเต สตฺต รเถ ฯ
ยาวเทว จิตฺตวิสุทฺธตฺถาติ อาวุโส อย สีลวิสุทฺธิ นาม
ยาวเทว จิตฺตวิสุทฺธตฺถา จิตฺตวิสุทฺธตฺถาติ นิสฺสกฺกวจนเมต ฯ
อย ปเนตฺถ อตฺโถ ยาวเทว จิตฺตวิสุทฺธิสงฺขาโต อตฺโถ (๒) ตาว
อย สีลวิสุทธฺ ิ นาม อิจฺฉิตพฺพา ยา ปน อย จิตฺตวิสุทฺธิ
เอสา สีลวิสุทฺธิยา อตฺโถ อย โกฏิ อิท ปริโยสาน จิตฺตวิสุทฺธิย ิตสฺส หิ สีลวิสุทฺธิกิจฺจ กต นาม โหตีติ เอส
นโย สพฺพปเทสุ ฯ
อิท ปเนตฺถ โอปมฺมสสนฺทน ราชา ปเสนทิโกสโล วิย
# ๑. ม. สพฺพโส ฯ ๒. ม. จิตฺตวิสุทฺธิสงฺขาตา อตฺถ ฯ
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*เลมที่ ๘ รถวินีตสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๖๕
หิ ชรามรณภีรุโก โยคาวจโร ทฏพฺโพ สาวตฺถีนคร วิย
สกฺกายนคร สาเกตนคร วิย นิพฺพานนคร รฺโ สาเกเต
วฑฺฒิอาวหสฺส สีฆ คนฺตฺวา ปาปุณิตพฺพสฺส อจฺจายิกสฺส
กิจฺจสฺส อุปฺปาทกาโล วิย โยคิโน อนภิสเมตาน จตุนฺน
อริยสจฺจาน อภิสมยกิจฺจสฺส อุปฺปาทกาโล สตฺตรถวินีตานิ วิย
สตฺต วิสุทฺธิโย ปม รถวินีต อารุฬหฺ กาโล วิย สีลวิสุทฺธิย
ิตกาโล ปมรถวินีตาทีหิ ทุติยาทีนิ อารุฬฺหกาโล วิย
สีลวิสุทฺธิอาทีหิ จิตฺตวิสฺทฺธิอาทีสุ ิตกาโล สตฺตเมน รถวินีเตน
สาเกเต อนฺเตปุรทฺวาเร โอรุยฺห อุปริปาสาเท าติมิตฺตคณปริวุตสฺส สุรสโภชนปริโภคกาโล วิย โยคิโน าณทสฺสนวิสุทฺธิยา สพฺพกิเลเส เขเปตฺวา ธมฺมวรปาสาท อารุยฺห
ปโรปณฺณาสกุสลธมฺมปริวารสฺส นิพพฺ านารมฺมณ ผลสมาปตฺตึ
อปฺเปตฺวา นิโรธสยเน นิสินฺนสฺส โลกุตฺตรสุขานุภวนกาโล
ทฏพฺโพ ฯ
อิติ อายสฺมนฺต ปุณฺณ ทสกถาวตฺถุลาภึ ธมฺมเสนาปติ
สาริปุตฺตตฺเถโร สตฺต วิสุทฺธิโย ปุจฺฉิ อายสฺมา ปุณฺโณ
ทสกถาวตฺถูนิ วิสฺสชฺเชสิ ฯ
เอว ปุจฺฉนฺโต ปน ธมฺมเสนาปติ กึ ชานิตฺวา ปุจฺฉิ
อุทาหุ อชานิตฺวา ติตฺถกุสโล วา ปน หุตฺวา วิสยสฺมึ ปุจฺฉิ
อุทาหุ อติตฺถกุสโล หุตฺวา อวิสยสฺมึ ปุณฺณตฺเถโรป กึ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๖๖
ชานิตฺวา วิสฺสชฺเชสิ อุทาหุ อชานิตฺวา ติตฺถกุสโล วา ปน
หุตฺวา วิสยสฺมึ วิสฺสชฺเชสิ อุทาหุ อติตฺถกุสโล หุตฺวา อวิสเยติ ฯ
ชานิตฺวา ติตฺถกุสโล หุตฺวา วิสเย ปุจฺฉีติ หิ วทมาโน
ธมฺมเสนาปตึเยว วเทยฺย ชานิตฺวา ติตฺถกุสโล วิสเย วิสฺสชฺเชสีติ
วทมาโน ปุณฺณตฺเถรเยว วเทยฺย ย หิ วิสุทฺธีสุ สงฺขิตฺต
ต กถาวตฺถูสุ วิตฺถิณฺณ ย กถาวตฺถูสุ สงฺขิตฺต ต วิสุทฺธีสุ
วิตฺถิณฺณ ตทิมินา นเยน เวทิตพฺพ
วิสุทฺธสี ุ หิ เอกา สีลวิสุทฺธิ จตฺตาริ กถาวตฺถูนิ หุตฺวา
อาคตา อปฺปจฺฉกถา สนฺตุฏิกถา อสสคฺคกถา สีลกถาติ ฯ
เอกา จิตฺตวิสุทฺธิ ตีณิ กถาวตฺถูนิ หุตฺวา อาคตา ปวิเวกกถา
วิริยารมฺภกถา สมาธิกถาติ เอว ตาว ย วิสุทฺธีสุ สงฺขิตฺต
ต กถาวตฺถูสุ วิตฺถิณฺณ กถาวตฺถูสุ ปน เอกา ปฺากถา
ปฺจ วิสุทฺธิโย หุตฺวา อาคตา ทิฏิวิสุทฺธิ กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธิ ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธิ
าณทสฺสนวิสุทฺธีติ เอว ย กถาวตฺถูสุ สงฺขิตฺต ต วิสุทฺธีสุ
วิตฺถิณฺณ ตสฺมา สาริปุตฺตตฺเถโร สตฺต วิสุทฺธิโย ปุจฺฉนฺโต
น อฺ ปุจฺฉิ ทสกถาวตฺถูนิเยว ปุจฺฉิ ปุณฺณตฺเถโรป
สตฺต วิสุทฺธิโย วิสฺสชฺเชนฺโต น อฺ วิสฺสชฺเชสิ ทสกถาวตฺถูนิเยว วิสฺสชฺเชสีติ ฯ [๑] อุโภเปเต ชานิตฺวา ติตฺถกุสลา หุตฺวา
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อิติสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ รถวินีตสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๖๗
วิสเยเยว ปฺห ปุจฺฉึสุ เจว วิสฺสชฺเชสุจาติ เวทิตพฺพา ฯ
โก นามายสฺมาติ น เถโร ตสฺส นาม น ชานาติ
ชานนฺโตเยว ปน สมฺโมทิตุ ลภิสฺสามีติ ปุจฺฉิ กถฺจ
ปน อายสฺมนฺตนฺติ อิท ปน เถโร ส มฺโมทมาโน อาห ฯ
มนฺตานิปุตฺโตติ มนฺตานิยา พฺราหฺมณิยา ปุตฺโต ยถาตนฺติ
เอตฺถ ตนฺติ นิปาตมตฺต ยถา สุตวตา สาวเกน พฺยากาตพฺพา
เอวเมว พฺยากตาติ อยเมตฺถ สงฺเขปตฺโถ อนุมสฺส อนุมสฺสาติ
ทสกถาวตฺถูนิ โอคาเหตฺวา อนุปวิสิตฺวา เวลณฺฑุปเกนาติ (๑) เอตฺถ
เวล (๒) วุจฺจติ วตฺถ อณฺฑูปก จุมฺพฏก วตฺถจุมฺพฏก สีเส กตฺวา
อายสฺมนฺต ตตฺถ [๓] นิสีทาเปตฺวา ปริหรนฺตาป สพฺรหฺมจารี
สเจ(๔)ทสฺสนาย ลเภยฺยุ เอว ลทฺธทสฺสนป เตส ลาภาเยวาติ
อฏานปริกปฺเปน อภิณฺหทสฺสนสฺส อุปาย ทสฺเสสิ เอว
อปริหรนฺเตน หิ ปฺห วา ปุจฺฉิตุกาเมน ธมฺม วา โสตุกาเมน
เถโร กตฺถ ิโต กตฺถ นิสินฺโน ติ ปริเยสนฺเตน จริตพฺพ
โหติ เอว ปริหรนฺเตน (๕) ปน อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณเยว สีสโต
โอโรเปตฺวา มหารเห อาสเน นิสีทาเปตฺวา สกฺกา โหติ (๖) ปฺห
วา ปุจฺฉิตุ ธมฺม วา โสตุ อิติ อฏานปริกปฺเปน
อภิณฺหทสฺสนสฺส อุปาย ทสฺเสสิ ฯ
# ๑. ม. เจลณฺฑุเกนาติ ฯ ๒. ม. เจล ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. ม. ปริหรนฺตา ฯ ๖. ม. โหนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๖๘
สาริปตุ ฺโตติ จ ปน มนฺติ สาริยา พฺราหฺมณิยา ปุตฺโตติ
จ ปน เอว ม สพฺรหฺมจารี ชานนฺติ สตฺถุกปฺเปนาติ
สตฺถุสทิเสน อิติ เอกปเทเนว อายสฺมา ปุณฺโณ สาริปุตฺตตฺเถร จนฺทมณฺฑล อาหจฺจ เปนฺโต วิย อุกขฺ ิป เถรสฺส
หิ อิมสฺมึ าเน เอกนฺตธมฺมกถิกภาโว ปากโฏ อโหสิ
อมจฺจ หิ ปุโรหิต มหนฺโตติ วทมาโน ราชสทิโสติ วเทยฺย โคณ
หตฺถิปฺปมาโณติ วาป สมุทฺทปฺปมาโณติ อาโลก จนฺทิมสุริยาโลกปฺปมาโณติ อิโต ปร เอเตส มหนฺตภาวกถา นาม
นตฺถิ สาวกป มหาติ วทนฺโต สตฺถปุ ฏิภาโคติ วเทยฺย ฯ
อิโต ปร ตสฺส มหนฺตภาวกถา นาม นตฺถิ อิจฺจายสฺมา ปุณฺโณ
เอกปเทเนว เถร จนฺทมณฺฑล อาหจฺจ เปนฺโต วิย อุกฺขิป ฯ
เอตฺตกป โน นปฺปฏิภาเสยฺยาติ ปฏิสมฺภิทาปตฺตสฺส
อปฺปมตฺตสฺส อปฺปฏิภาณ นาม นตฺถิ ยา ปนาย อุปมา
อาหฏา ต น อาหเรยฺยาม. อตฺถเมว กเถยฺยาม. อุปมาหิ
อชานนฺตาน อาหริยตีติ อยเมตฺถ อธิปฺปาโย อฏกถาย ปน
อิทป ปฏิกฺขิปตฺวา อุปมา นาม พุทฺธานป สนฺติเก อาหริยติ
เถร ปเนส อปจายมาโน เอวมาหาติ ฯ
อนุมสฺส อนุมสฺส ปุจฺฉิตาติ ทสกถาวตฺถูนิ โอคาเหตฺวา
โอคาเหตฺวา ปุจฺฉิตา กึ ปน ปฺหสฺส ปุจฺฉน ภาริย
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ นิวาปสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๖๙
อุทาหุ วิสฺสชฺชนนฺติ อุคฺคเหตฺวา ปุจฺฉน โน ภาริย วิสฺสชฺชน
ปน ภาริย สเหตุก วา สการณ กตฺวา ปุจฺฉนป วิสฺสชฺชนป
ภาริยเมว สมนุโมทึสูติ สมจิตฺตา หุตฺวา อนุโมทึสุ อิติ
ยถานุสนฺธินาว เทสนา นิฏิตาติ ฯ
รถวินีตสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
จตุตฺถ ฯ
นิวาปสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ นิวาปสุตฺต ตตฺถ เนวาปโกติ โย
มิคาน คหณตฺถาย อรฺเ ติณพีชานิ วปติ อิท ติณ
ขาทิตุ อาคเต มิเค สุข คณฺหิสฺสามี ติ นิวาปนฺติ วปฺป ฯ
นิวุตฺตนฺติ วปต (๑) มิคชาตาติ มิคฆฏา อนุปขชฺชาติ อนุปวิสิตฺวา มุจฺฉิตาติ ตณฺหามุจฺฉนาย มุจฺฉิตา ตณฺหาย หทย
ปวิสิตฺวา มุจฺฉนาการ ปาปตาติ อตฺโถ มท อาปชฺชิสฺสนฺตีติ
มานมท อาปชฺชิสฺสนฺติ ปมาทนฺติ วิสฺสฏสติภาว ยถากามกรณียา ภวิสฺสนฺตีติ ยถา อิจฺฉิสฺสาม ตถา กาตพฺพา
ภวิสฺสนฺติ อิมสฺมึ นิวาเปติ อิมสฺมึ นิวาปฏาเน เอต
กิร นิวาปติณ นาม อตฺถิ นิทาฆภทฺทก ต ยถา ยถา
นิทาโฆ โหติ ตถา ตถา นีวารวน วิย เมฆมาลา วิย
# ๑. สี. นิวปต ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๗๐
จ เอกคฺฆน โหติ ต ลุททฺ กา เอกสฺมึ อุทกผาสุกฏาเน
กสิตฺวา วปตฺวา วตึ กตฺวา ทฺวาร โยเชตฺวา รกฺขนฺติ อถ
ยทา มหานิทาเฆ สพฺพติณานิ สุกฺกานิ (๑) โหนฺติ ชิวฺหาเตมนมตฺตป อุทก ทุลลฺ ภ โหติ ตทา มิคชาตา สุกฺกติณานิ เจว
ปุราณปณฺณานิ จ ขาทนฺตา กมฺปมานา วิย วิจรนฺตา
นิวาปติณสฺส คนฺธ ฆายิตฺวา วธพนฺธนาทีนิ อคณยิตฺวา วตึ
อชฺโฌตฺถรนฺตา ปวิสนฺติ เตส หิ นิวาปติณ อติวิย ปย
โหติ มนาป เนวาปโก เต ทิสฺวา เทฺว ตีณิ ทิวสานิ
ปมตฺโต วิย โหติ ทฺวาร วิวริตฺวา ติฏติ อนฺโต นิวาปฏาเน
ตหึ ตหึ อุทกอาวาฏกาป โหนฺติ มิคา วิวฏทฺวาเรน ปวิสิตฺวา
ขาทิตมตฺตก ปวิตมตฺตกเมว กตฺวา ปกฺกมนฺติ ปุนทิวเส กิฺจิ น
กโรนฺตีติ กณฺเณ จาลยมานา ขาทิตฺวา ปวิตฺวา อตรมานา
คจฺฉนฺติ ปุนทิวเส โกจิ กิฺจิ กตฺตา นตฺถีติ ยาวทตฺถ
ขาทิตฺวา ปวิตฺวา มณฺฑลคุมฺพ ปวิสิตฺวา นิปชฺชนฺติ ลุทฺทกา
เตส ปมตฺตภาว ชานิตฺวา ทฺวาร ปธาย สมฺปริวาเรตฺวา
โกฏิโต ปฏาย โกฏเฏตฺวา คจฺฉนฺติ เอว เต ตสฺมึ นิวาเป
เนวาปกสฺส ยถากามกรณียา ภวนฺติ ฯ
ตตฺร ภิกฺขเวติ ภิกฺขเว เตสุ มิคชาเตสุ ปมา มิคชาตาติ
มิคชาตา ปมทุติยา นาม นตฺถิ ภควา ปน
# ๑. ม. สุกฺขานิ ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๘ นิวาปสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๗๑
อาคตปฏิปาฏิวเสน กปฺเปตฺวา ปมา ทุติยา ตติยา จตุตฺถาติ
นาม อาโรเปตฺวา ทสฺเสสิ อิทฺธานุภาวาติ ยถากาม กตฺตพฺพภาวโต วสีภาโวเยว หิ เอตฺถ อิทฺธีติ จ อานุภาโวติ
จ อธิปฺเปโต ฯ
ภยโภคาติ ภเยน โภคโต พลวิริยนฺติ อปราปร
สฺจรณกวาโยธาตุ สา ปริหายีติ อตฺโถ ฯ
อุปนิสาย อาสย กปฺเปยฺยามาติ อนฺโต นิปชฺชิตฺวา
ขาทนฺตานมฺป ภยเมว พาหิรโต อาคนฺตฺวา ขาทนฺตานมฺป ภยเมว
มย ปน อมุ นิวาปฏาน นิสฺสาย เอกมนฺเต อาสย
กปฺเปยฺยามาติ จินฺตยึสุ อุปนิสฺสาย อาสย กปฺปยึสูติ ลุทฺทกา
นาม น สพฺพกาล อปฺปมตฺตา โหนฺติ มย ตตฺถ ตตฺถ
มณฺฑลคุมฺเพสุ เจว วติปาเทสุ จ นิปชฺชิตฺวา เอเตสุ มุขโธวนตฺถ วา อาหารกิจฺจกรณตฺถ วา ปกฺกนฺเตสุ นิวาปวตฺถุ
ปวิสิตฺวา ขาทิตมตฺต ปวมตฺต (๑) กตฺวา อมฺหาก วสนฏาน
ปวิสิสฺสามาติ นิวาปวตฺถุ อุปนิสฺสาย คหเนสุ คุมฺพวติปาทาทีสุ
อาสย กปฺปยึสุ ภฺุชึสูติ วุตฺตนเยน ลุทฺทกาน ปมาทกาล
ตฺวา สีฆสีฆ ปวิสิตฺวา ภฺุชึสุ เกฏภิโนติ สิกฺขติ เกราฏิกา อิทฺธิมนฺตาติ อิทฺธิมนฺโต วิย ปรชนาติ ยกฺขา
อิเม น มิคชาตาติ อาคตึ วา คตึ วาติ อิมินา นาม
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๗๒
าเนน อาคจฺฉนฺติ อมุตฺร คจฺฉนฺตีติ อิท เนส น ชานามฯ
ทณฺฑวาคุราหีติ(๑) ทณฺฑวาคุรชาเลหิ สมนฺตา สปฺปเทสมนุปริวาเรสุนฺติ อติมายาวิโน เอเต น ทูร คมิสฺสนฺติ สนฺติเกเยว
นิปนฺนา ภวิสฺสนฺตีติ นิวาปกฺเขตฺตสฺส สมนฺตา สปฺปเทส มหนฺต
โอกาส อนุปริวาเรสุ อทฺทสาสุนฺติ (๒) เอว ปริวาเรตฺวา วาคุรชาล สมนฺตโต จาเลตฺวา โอโลเกนฺตา อทฺทสสุ ยตฺถ เตติ
ยสฺมึ าเน เต คาห อคมสุ ต าน อทฺทสสูติ อตฺโถ ฯ
ยนฺนูน มย ยตฺถ อคตีติ เต กิร เอว จินฺตยึสุ
อนฺโต นิปชฺชิตฺวา อนฺโต ขาทนฺตานป ภยเมว พาหิรโต
อาคนฺตฺวา ขาทนฺตานป สนฺติเก วสิตฺวา ขาทนฺตานป ภยเมว
เตป หิ วาคุรชาเลน ปริกฺขิปตฺวา คหิตาเยวา ติ เตน เตส
เอตทโหสิ ยนฺนูน มย ยตฺถ เนวาปกสฺส จ เนวาปกปริสาย
จ อคติ อวิสโย ตตฺถ ตตฺถ เสยฺย กปฺเปยฺยามา ติ อฺเ
ฆฏเฏสฺสนฺตีติ ตโต ตโต ทูรตรวาสิโน อฺเ ฆฏเฏสฺสนฺติ ฯ
เต ฆฏฏิตา อฺเติ เตป ฆฏฏิตา อฺเ ตโต ทูรตรวาสิโน
ฆฏเฏสฺสนฺติ เอว อิม นิวาป นิวุตฺต สพฺพโส มิคชาตา
ปริมุจฺจิสฺสนฺตีติ เอว อิม อเมฺหหิ นิวตุ ฺต นิวาป สพฺเพ มิคฆฏา
มิคสงฺฆา วิสฺสชฺเชสฺสนฺติ ปริจฺจชิสฺสนฺติ อชฺฌุเปกฺเขยฺยามาติ เตส
คหเณ อพฺยาวฏา ภเวยฺยามาติ ยถา ตถา อาคจฺฉนฺเตสุ
# ๑. สี. ม. ยุ. ทณฺฑวากราหีติ ฯ ๒. ม. อทฺทสสูติ ฯ
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*เลมที่ ๘ นิวาปสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๗๓
หิ ตรุณโปตโก วา มหลฺลโก วา ทุพพฺ โล วา ยูถา ปริหีโน
วา สกฺกา โหนฺติ ลทฺธุ อนาคจฺฉนฺเตสุ กิฺจิ นตฺถิ ฯ
อชฺฌุเปกฺขึสุ โข ภิกฺขเวติ เอว จินฺเตตฺวา อพฺยาวฏา
อเหสุ ฯ
อมุ นิวาป นิวุตฺต มารสฺส อมูนิ จ โลกามิสานีติ
เอตฺถ นิวาโปติ วา โลกามิสานีติ วา วฏฏามิสภูตาน ปฺจนฺน
กามคุณานเมต อธิวจน มาโร น จ วีชานิ วิย กามคุเณ
วเปนฺโต อาหิณฺฑติ กามคุณคิทฺธาน ปน อุปริ วส วตฺเตติ ฯ
ตสฺมา กามคุณา มารสฺส นิวาปา นาม โหนฺติ เตน
วุตฺต อมุ นิวาป นิวุตฺต มารสฺสา ติ น ปริมุจฺจึสุ มารสฺส
อิทฺธานุภาวาติ มารสฺส วส คตา อเหสุยถากามกรณียา อย
สปุตฺตภริยปพฺพชฺชาย อาคตอุปมา ฯ
เจโตวิมุตฺติ ปริหายีติ เอตฺถ เจโตวิมุตฺติ นาม อรฺเ
วสิสฺสามาติ อุปฺปนฺนอชฺฌาสโย โส ปริหายีติ อตฺโถ ตถูปเม
อห อิเม ทุตเิ ยติ อย พฺราหฺมณธมฺมิกปพฺพชฺชาย
อุปมา พฺราหฺมณา หิ อฏจตฺตาฬีส วสฺสานิ โกมารพฺรหฺมจริย จริตฺวา วฏฏป จฺเฉทภเยน ปเวณึ ฆฏยิสฺสามาติ
ธน ปริเยสิตวฺ า ภริย คเหตฺวา อคารมชฺเฌ วสนฺตา เอกสฺมึ
ปุตฺเต ชาเต อมฺหาก ปุตฺโต ชาโต (๑) วฏฏ น อุจฺฉินฺน
# ๑. สี. อมฺเห สมฺปตฺวา ฯ ม. อมุหาก ปุตฺตา ชาตา ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๗๔
ปเวณิ ฆฏิตา ติ ปุน นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชนฺติ วา ตเมว วา
สกลนฺต วสนฺติ(๑)
เอว หิ เต ภิกฺขเว ตติยาป สมณพฺราหฺมณา น
ปริมุจฺจึสูติ ปุริมา วิย เตป มารสฺส อิทฺธานุภาวา น มุจฺจึสุ
ยถากามกรณียาว อเหสุ กึ ปน เต อกสูติ คามนิคมราชธานิโย โอสริตวฺ า เตสุ เตสุ อารามอุยฺยานฏาเนสุ
อสฺสม มาเปตฺวา นิวสนฺตา กุลทารเก หตฺถิอสฺสรถสิปฺปาทีนิ
นานปฺปการานิ สิปฺปานิ สิกฺขาเปสุ อิติ เต วาคุรชาเลน
ตติยา มิคชาตา วิย มารสฺส ปาปมโต ทิฏิชาเลน ปริกฺขิปตฺวา
ยถากามกรณียา อเหสุ ฯ
ตถูปเม อห ภิกฺขเว อิเม จตุตฺเถติ อย อิมสฺส
สาสนสฺส อุปมา อาหฏา ฯ
อนฺธมกาสิ มารนฺติ น มารสฺส อกฺขีนิ ภินฺทิ วิปสฺสนาปาทกชฺฌาน สมาปนฺนสฺส ปน ภิกฺขโุ น อิม นาม อารมฺมณ
นิสฺสาย จิตฺต วตฺตตีติ มาโร ปสฺสติ ุ น สกฺโกติ เตน
วุตฺต อนฺธมกาสิ มารนฺ ติ อปท วธิตฺวา มารจกฺขุนฺติ เตเนว
ปริยาเยน ยถา มารสฺส จกฺขุ อปท โหติ นิปฺปท อปฺปติฏ
นิรารมฺมณ เอว วธิตฺวาติ อตฺโถ อทสฺสน คโต ปาปมโตติ
เตเนว ปริยาเยน มารสฺส ปาปมโต อทสฺสน คโต ฯ
# ๑. ม. สกลตฺตวาส วสนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๘ นิวาปสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๗๕
น หิ โส อตฺตโน มสจกฺขุนา ตสฺส วิปสฺสนาปาทกชฺฌาน
สมาปนฺนสฺส ภิกฺขุโน าณสรีร ทฏุ สกฺโกติ ปฺาย
จสฺส ทิสฺวา อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺตีติ มคฺคปฺาย จตฺตาริ
อริยสจฺจานิ ทิสฺวา จตฺตาโร อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ ฯ
ติณฺโณ โลเก วิสตฺติกนฺติ โลเก สตฺตวิสตฺตภาเวน วิสตฺติกาติ
เอว สงฺข คต อถวา วิสตฺติกาติ เกนฏเน วิสตฺติกา
วิสตาติ วิสตฺติกา วิสฏาติ วิสตฺติกา วิปุลาติ วิสตฺติกา
วิสาลาติ วิสตฺติกา วิสมาติ วิสตฺติกา วิสกฺกตีติ วิสตฺติกา
วิส หรตีติ วิสตฺติกา วิส วาทิกาติ วิสตฺติกา วิสมูลาติ
วิสตฺติกา วิสผลาติ วิสตฺติกา วิสปริโภคาติ วิสตฺติกา
วิสาลา วา ปน สา ตณฺหา รูเป สทฺเท คนฺเธ รเส
โผฏพฺเพ วิสตฺติกา เอวป วิสตฺติกาติ สงฺข คต ตณฺห
ติณฺโณ นิตฺติณฺโณ อุตฺติณฺโณ เตน วุจฺจติ ติณฺโณ โลเก
วิสตฺติกนฺติ ฯ
นิวาปสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ปฺจม ฯ
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*เลมที่ ๘ หนา ๒๗๖
ปาสราสิสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ ปาสราสิสุตฺต ตตฺถ สาธุ มย
อาวุโสติ อายาจนฺตา ภณนฺติ เอเต กิร ปฺจสตา ภิกฺขู
ชนปทวาสิโน ทสพล ปสฺสิสฺสามา ติ สาวตฺถึ อนุปฺปตฺตา ฯ
สตฺถุทสฺสน ปน เอเตหิ ลทฺธ ธมฺมึ กถ น ตาว
สุณนฺติ เต สตฺถุคารเวน อมฺหาก ภนฺเต ธมฺมึ กถ กเถถาติ
วตฺตุ น สกฺโกนฺติ พุทฺธา [๑] ครู โหนฺติ เอกจาริโก สีโห
มิคราชา วิย ปภินฺนกฺุชโร วิย ผณกตอาสีวิโส วิย มหาอคฺคิกฺขนฺโธ วิย จ ทุราสทา วุตฺตมฺป เจต
อาสีวิโส ยถา โฆโร
มิคราชาว เกสรี
นาโคว กฺุชโร ทนฺติ
เอว พุทธฺ า ทุราสทาติ ฯ
เอว ทุราสท สตฺถาร เต ภิกฺขู สย ยาจิตุ อสกฺโกนฺตา
อายสฺมนฺต อานนฺท ยาจมานา สาธุ มย อาวุโส ติ อาหสุ ฯ
อปฺเปว นามาติ อป นาม ลเภยฺยาถ กสฺมา ปน
เถโร เต ภิกขฺ ู รมฺมกสฺส พฺราหฺมณสฺส อสฺสม อุปสงฺกเมยฺยาถา ติ อาห ปากฏกิริยตาย ทสพลสฺส หิ กิริยา
เถรสฺส ปากฏา โหติ ชานาติ เถโร อชฺช สตฺถา เชตวเน
วสิตฺวา ปุพฺพาราเม ทิวาวิหาร กริสฺสติ [๒] อชฺช โอเก
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท ทฺสฺสติ ฯ
# ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อชฺช ปุพฺพาราเม วสิตฺวา เชตวน ทิวาวิหาร กริสฺสตีติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ ปาสราสิสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๗๗
ปณฺฑาย ปวิสิสฺสติ อชฺช ภิกฺขสงฺฆปริวุโต อิมสฺมึ กาเล
ชนปทจาริก นิกฺขมิสฺสตีติ ฯ กึ ปนสฺส ชานนตฺถ เอวฺเจโตปริยาณ อตฺถีติ นตฺถิ ฯ อนุมานพุทฺธิยา ปน กตกิริยาย
นยคฺคาเหน ชานาติ ฯ ยทา (๑) หิ ทิวส ภควา เชตวเน วสิตฺวา
ปุพฺพาราเม ทิวาวิหาร กาตุกาโม โหติ ตทา เสนาสนปริกฺขารภณฺฑาน ปฏิสามนาการ ทสฺเสติ เถโร สมฺมชฺชนิสงฺการฉฑฺฑนกาทีนิ ปฏิสาเมติ ปุพฺพาราเม วสิตฺวา เชตวน
ทิวาวิหาราย อาคมนกาเลป เอเสว นโย ฯ
ยทา ปน เอกโก ปณฺฑาย จริตุกาโม(๒) โหติ ตทา
ปาโตว สรีรปฏิชคฺคน กตฺวา คนฺธกุฏึ ปวิสิตฺวา ทฺวาร
ปธาย ผลสมาปตฺตึ อปฺเปตฺวา นิสีทติ เถโร อชฺช ภควา
โพธเนยฺยพนฺธว ทิสฺวา นิสินฺโน ติ ตาย สฺาย ตฺวา
อชฺช อาวุโส ภควา เอกโก ปวิสิตุกาโม ตุเมฺห ภิกขฺ าจารสชฺชา โหถา ติ ภิกขฺ ูน สฺ เทติ ยทา ปน
ภิกฺขสงฺฆปริวาโร ปวิสิตกุ าโม โหติ ตทา คนฺธกุฏิทฺวาร
อุปฑฺฒปทหิต กตฺวา ผลสมาปตฺตึ อปฺเปตฺวา นิสีทติ ฯ
เถโร ตาย สฺาย ตฺวา ปตฺตจีวรคหณตฺถาย ภิกฺขูน
สฺ เทติ ยทา ชนปทจาริก จริตุกาโม(๓) โหติ
ตทา เอก เทฺว อาโลเป อติเรก ภฺุชติ สพฺพกาล
# ๑. ม. ย ฯ ๒. ม. ปวิสิตุกาโม ฯ ๓. ม. นิกฺขมิตุกาโม ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๗๘
จงฺกมนฺจารุยฺห อปราปร จงฺกมติ เถโร ตาย สฺาย
ตฺวา ภควา อาวุโส ชนปทจาริก จริตุกาโม โหติ ตุมฺหาก
กตฺตพฺพ กโรถา ติ ภิกฺขนู  สฺ เทติฯ
ภควา ปมโพธิย วีสติวสฺสานิ อนิพทฺธวาโส อโหสิ
ปจฺฉา ปฺจวีสติวสฺสานิ อพฺโพกิณณ
ฺ  สาวตฺถึเยว อุปนิสฺสาย
วสนฺโต เอกทิวเส (๑) เทฺว านานิ ปริภฺุชติ เชตวเน รตฺตึ
วสิตฺวา ปุนทิวเส ภิกฺขสงฺฆปริวุโต ทกฺขิณทฺวาเรน สาวตฺถึ
ปณฺฑาย ปวิสิตฺวา ปาจีนทฺวาเรน นิกขฺ มิตฺวา ปุพฺพาราเม
ทิวาวิหาร กโรติ ปุพฺพาราเม รตฺตึ วสิตฺวา ปุนทิวเส
ปาจีนทฺวาเรน สาวตฺถึ ปณฺฑาย ปวิสิตฺวา ทกฺขิณทฺวาเรน
นิกฺขมิตฺวา เชตวเน ทิวาวิหาร กโรติ กสฺมา ทฺวนิ ฺน
กุลาน อนุกมฺปาย มนุสสฺ ตฺตภาเว ิเตน หิ อนาถปณฺฑิเกน
วิย อฺเน เกนจิ มาตุคามตฺตภาเว ิตาย จ วิสาขาย
วิย อฺาย อิตฺถิยา ตถาคต อุทฺทิสฺส ธนปริจฺจาโค กโต
นาม นตฺถิ ตสฺมา ภควา เตส อนุกมฺปาย เอกทิวเส อิมานิ
เทฺว านานิ ปริภฺุชติ ตสฺมึ ปน ทิวเส เชตวเน วสิ ฯ
ตสฺมา เถโร อชฺช ภควา สาวตฺถิย ปณฺฑาย จริตฺวา
สายณฺหกาเล คตฺตานิ ปริสิฺจนตฺถาย ปุพฺพโกฏก คมิสฺสติ
อถาห คตฺตานิ ปริสิฺจิตฺวา ิต ภควนฺต ยาจิตฺวา รมฺมกสฺส
# ๑. สี. เอกทิวส ฯ
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*เลมที่ ๘ ปาสราสิสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๗๙
พฺราหฺมณสฺส อสฺสม คเหตฺวา คมิสฺสามิ เอวมิเม ภิกฺขู ภควโต
สมฺมุขา ลภิสฺสนฺติ ธมฺมึ กถ สวนายา ติ จินฺเตตฺวา เต
ภิกฺขู เอวมาหฯ
มิคารมาตุปาสาโทติ วิสาขาย ปาสาโท สา หิ
มิคาเรน เสฏินา มาตุฏาเน ปตตฺตา มิคารมาตาติ
วุจฺจติ ปฏิสลฺลานา วุฏิโตติ ตสฺมึ กิร ปาสาเท ทฺวินฺน
มหาสาวกาน สิริคพฺภาน มชฺเฌ ภควโต สิริคพฺโภ อโหสิ ฯ
เถโร ทฺวาร วิวริตฺวา อนฺโตคพฺภ สมฺมชฺชิตฺวา มาลากจวร
นีหริตฺวา มฺจป ปฺเปตฺวา สตฺถุ สฺ อทาสิ ฯ
สตฺถา สิริคพฺภ ปวิสิตฺวา ทกฺขิเณน ปสฺเสน สโต สมฺปชาโน
สีหเสยฺย อุปคมฺม ทรถ ปฏิปสฺสมฺเภตฺวา อุฏาย ผลสมาปตฺตึ
อปฺเปตฺวา นิสีทิตฺวา สายณฺหสมเย ตโต วุฏาสิ ต สนฺธาย
วุตฺต ปฏิสลฺลานา วุฏิโตติ ฯ
ปริสิฺจิตุนฺติ โย หิ จุณฺณมตฺติกาทีหิ คตฺตานิ
อุพฺพฏเฏนฺโต มลฺลกมูลาทีหิ (๑) วา ฆสนฺโต นฺหายติ โส
นฺหายตีติ วุจฺจติ โย ตถา อกตฺวา ปกติยาว นฺหายติ
โส ปริสิฺจตีติ วุจฺจติ ภควโตป สรีเร ตถา หริตพฺพ
รโชชลฺล นาม นูปลิมฺปติ อุตุคฺคหณตฺถ ปน ภควา เกวล
อุทก โอตรติ เตนาห คตฺตานิ ปริสิฺจิตุนฺ ฯ ปุพพฺ โกฏโกติ ฯ
# ๑. ม. มลฺลกมุฏาทีหิ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๘๐
ปาจีนโกฏโก
สาวตฺถิย กิร วิหาโร กทาจิ มหา โหติ กทาจิ
ขุทฺทโก ตทา หิฎ โส วิปสฺสิสฺส ภควโต กาเล โยชนิโก
อโหสิ สิขิสสฺ ติคาวุโต เวสฺสภุสฺส อฑฺฒโยชนิโก กกุสนฺธสฺส
คาวุตปฺปมาโณ โกนาคมนสฺส อฑฺฒคาวุตปฺปมาโณ กสฺสปสฺสวีสติอุสภปฺปมาโณ อมฺหาก ภควโต กาเล อฏกรีสปฺปมาโณ
ชาโต ตป นคร ตสฺส วิหารสฺส กทาจิ ปาจีนโต โหติ
กทาจิ ทกฺขิณโต กทาจิ ปจฺฉิมโต กทาจิ อุตฺตรโต เชตวเน
คนฺธกุฏิย ปน จตุนฺน มฺจปาทาน ปติฏิตฏาน อจลเมว ฯ
จตฺตาริ หิ อจลเจติยฏานานิ นาม มหาโพธิปลฺลงฺกฏาน อิสิปตเน ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนฏาน สงฺกสฺสนครทฺวาเร เทโวโรหณกาเล โสปานสฺส ปติฏานฏาน (๑) มฺจปาทฏานนฺติ อย ปน ปุพฺพโกฏโก กสฺสปทสพลสฺส
วีสติอุสภวิหารกาเล ปาจีนทฺวาเร โกฏโก อโหสิ โส อิทานิป
ปุพฺพโกฏโกเตฺวว ปฺายติ กสฺสปทสพลสฺส กาเล อจิรวตีนคร ปริกฺขิปตฺวา สนฺทมานา ปุพฺพโกฏก ปตฺวา อุทเกน
ภินฺทิตฺวา มหนฺต อุทกรหท มาเปสิ สมติตฺถ อนุปุพฺพคมฺภีร ตตฺถ เอก รฺโ นฺหานติตฺถ เอก นาคราน
เอก ภิกฺขสงฺฆสฺส เอก พุทฺธานนฺติ เอว ปาฏิเยกฺกานิ
# ๑. ม. ปติฏ ฏาน ฯ
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*เลมที่ ๘ ปาสราสิสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๘๑
นฺหานติตฺถานิ โหนฺติ รมณียานิ วิปฺปกิณฺณรชตปฏฏสทิสวาลิกานิ อิติ ภควา อายสฺมตา อานนฺเทน สทฺธึ เยน
อย เอวรูโป ปุพฺพโกฏโก เตนุปสงฺกมิ คตฺตานิ ปริสิฺจิตุ ฯ
อถายสฺมา อานนฺโท อุทกสาฏิก อุปเนสิ ภควา รตฺตทุปฏฏ
อปเนตฺวา อุทกสาฏิก นิวาเสสิ เถโร ทุปฏเฏน สทฺธึ
มหาจีวร อตฺตโน หตฺถคต อกาสิ ภควา อุทก โอตริ ฯ
สโหตรเณเนวสฺส อุทเก มจฺฉกจฺฉปา สพฺเพ สุวณฺณวณฺณา
อเหสุ ยนฺตนาฬิกาหิ สุวณฺณรสธารานิสิฺจมานกาโล วิย
สุวณฺณปฏฏปฺปสารณกาโล วิย จ อโหสิ อถ ภควโต
นฺหานวตฺต ทสฺเสตฺวา นฺหาตฺวา (๑) ปจฺจุตฺติณฺณสฺส เถโร
รตฺตทุปฏฏ อุปเนสิ ภควา ต นิวาเสตฺวา วิชฺชุลตาสทิส
กายพนฺธน พนฺธิตฺวา มหาจีวร อนฺตนฺเตน สหริตฺวา ปทุมคพฺภสทิส กตฺวา อุปนีต ทฺวีสุ กณฺเณสุ คเหตฺวา อฏาสิ ฯ
เตน วุตฺต ปุพฺพโกฏเก คตฺตานิ ปริสิฺจิตฺวา ปจฺจุตฺตริตฺวา[๒] เอกจีวโร
อฏาสีติ ฯ
เอว ิตสฺส ปน ภควโต สรีร วิกสิตกมลุปฺปลสร
สพฺพปาลิผุลฺล ปาริจฺฉตฺตก ตารามรีจิวิกสิต จ คคนตล สิริยา
อวหสมาน วิย วิโรจิตฺถ พฺยามปฺปภาปริกฺเขปวิลาสินี จสฺส
ทฺวตฺตึสวรลกฺขณมาลา คนฺเถตฺวา ปตทฺวตฺตึสจนฺทมาลา วิย
# ๑. ม. นฺหตฺวา ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปจฺจุตฺตริตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๘๒
ทฺวตฺตึสสุริยมาลา วิย ปฏิปาฏิยา ปตทฺวตฺตึสจกฺกวตฺติ ทฺวตฺตึสเทวราชา ทฺวตฺตึสมหาพฺรหฺมาโน วิย จ อติวิย วิโรจิตฺถ ฯ
วณฺณภูมิ นาเมสา เอวรูเปสุ าเนสุ พุทฺธาน สรีรวณฺณ
วา คุณวณฺณ วา จุณฺณิยปเทหิ วา คาถาหิ วา อตฺถฺจ
อุปมาโย จ การณานิ จ อาหริตฺวา ปฏิพเลน ธมฺมกถิเกน
ปูเรตฺวา กเถตุวฏฏตีติ เอวรูเปสุ าเนสุ ธมฺมกถิกสฺส ถาโม
เวทิตพฺโพ ฯ
คตฺตานิ ปุพฺพาปยมาโนติ ปกติภาว คมยมาโน นิรุทกานิ
กุรุมาโน สุกขฺ าปยมาโนติ อตฺโถ โสทเกน คตฺเตน (๑) จีวร
ปารุปนฺตสฺส หิ จีวเร กณฺณิกา อุฏหนฺติ ปริกฺขารภณฺฑ
ทุสฺสติ พุทฺธาน ปน สรีเร รโชชลฺล น อุปลิมฺปติ ปทุมปตฺเต ปกฺขิตฺตอุทกพินฺทุ วิย อุทก วินวิ ตฺเตตฺวา คจฺฉติ ฯ
เอว สนฺเตป สิกฺขาคารวตาย ภควา ปพฺพชิตวตฺต นาเมตนฺติ
มหาจีวร อุโภสุ กณฺเณสุ คเหตฺวา ปุรโต กาย ปฏิจฺฉาเทตฺวา
อฏาสิ ตสฺมึ ขเณ เถโร จินฺเตสิ ภควา มหาจีวร
ปารุปตฺวา มิคารมาตุปาสาท อารพฺภ คมนาภินีหารโต (๒)
ปฏาย ทุนนฺ ิวตฺติโย ภวิสฺสติ พุทฺธาน หิ อธิปฺปายโกปน
นาม เอกจาริกสีหสฺส คหณตฺถ หตฺถปฺปสารณ วิย ปภินฺนวรวารณสฺส (๓) โสณฺฑาย ปรามสน วิย อุคฺคเตชสฺส อาสีวิสสฺส
# ๑. สี. โสทเก ฯ ๒. ม. คมนาภิหารโต ฯ ๓. ม. ปภินฺนจรวารณสฺส ฯ
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*เลมที่ ๘ ปาสราสิสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๘๓
คีวาย คหณ วิย จ ภาริย โหติ อิเธว รมฺมกสฺส
พฺราหฺมณสฺส อสฺสมสฺส วณฺณ กเถตฺวา ตตฺถ คมนตฺถาย
ภควนฺต ยาจิสฺสามี ติ โส ตถา อกาสิ เตน วุตฺต อถโข
อายสฺมา อานนฺโท เป อนุกมฺป อุปาทายาติฯ
ตตฺถ อนุกมฺป อุปาทายาติ ภควโต สมฺมุขา ธมฺมึ กถ
โสสฺสามาติ ต อสฺสม คตาน ปฺจนฺน ภิกฺขุสตาน อนุกมฺป
ปฏิจฺจ เตสุ การฺุ กตฺวาติ อตฺโถ ธมฺมิยา กถายาติ
ทสสุ ปารมิตาสุ อฺตราย ปารมิยา เจว มหาภินิกฺขมนสฺส
จ วณฺณ กถยมานา สนฺนิสินฺนา โหนฺติ อาคมยมาโนติ
โอโลกยมาโน อห พุทฺโธติ สหสา อปฺปวิสิตฺวา ยาว สา
กถา นิฏาติ ตาว อฏาสีติ อตฺโถ อคฺคฬ อาโกเฏสีติ
อคฺคนเขน กวาเฏ สฺ อทาสิ วิวรึสูติ โสต โอทหิตฺวาว
นิสินฺนตฺตา ตขณเยว อาคนฺตฺวา วิวรึสุฯ
ปฺตฺเต อาสเนติ พุทฺธกาเล กิร ยตฺถ ยตฺถ เอโกป
ภิกฺขุ วิหรติ ตตฺถ ตตฺถ (๑) พุทฺธาสน ปฺตฺตเมว โหติ ฯ
กสฺมา ภควา กิร (๒) อตฺตโน สนฺตเิ ก กมฺมฏาน คเหตฺวา
ผาสุกฏาเน วิหรนฺเต มนสิกโรติ อสุโก มยฺห สนฺติเก
กมฺมฏาน คเหตฺวา คโต สกฺขิสฺสติ นุ โข วิเสส นิพฺพตฺเตตุ
โน วา ติ อถ น ปสฺสติ กมฺมฏาน วิสฺสชฺเชตฺวา อกุสลวิตกฺก (๓)
# ๑. ม. สพฺพตฺถ ฯ ๒. ม. ภควา หิ ฯ ๓. ม. อกุสลวิตกฺเก ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๘๔
วิตกฺกยมาน ตโต กถ หิ นาม มาทิสสฺส สตฺถุ สนฺติเก
กมฺมฏาน คเหตฺวา วิหรนฺต อิม กุลปุตฺต อกุสลวิตกฺกา
อภิภวิตฺวา อนมตคฺเค วฏฏทุกฺเข สสาเรสฺสนฺตีติ (๑) ตสฺส อนุคฺคหตฺถ
ตตฺเถว อตฺตาน ทสฺเสตฺวา ต กุลปุตฺต โอวทิตฺวา อากาส
อุปฺปติตฺวา ปุน อตฺตโน วสนฏานเมว คจฺฉติ อเถว
โอวทิยมานา เต ภิกฺขู จินฺตยึสุ สตฺถา อมฺหาก มน
ชานิตฺวา อาคนฺตฺวา อมฺหาก สมีเป ิตเยว อตฺตาน ทสฺเสติ
ตสฺมึ ขเณ ภนฺเต อิธ นิสีทถ อิธ นิสีทถาติ อาสนปริเยสน นาม ภาโรติ ฯ [๒] อาสน ปฺเปตฺวาว วิหรนฺติ
ยสฺส ป อตฺถิ โส ต ปฺเปติ ยสฺส นตฺถิ โส มฺจ
วา ผลก วา กฏ วา ปาสาณ วา วาลิกาปฺุช วา
ปฺเปติ ฯ [๓]อลภมานา ปุราณปณฺณานิป สงฺกฑฺฒิตฺวา
ตตฺถ ปสุกูล ปตฺถริตฺวา เปนฺติ อิธ ปน ปกติปฺตฺตเมว
อาสน อโหสิ ต สนฺธาย วุตฺต ปฺตฺเต อาสเน
นิสีทีติ ฯ
กาย นุตฺถาติ กตมาย นุ กถาย สนฺนิสินฺนา ภวถาติ
อตฺโถ กาย เนตฺถา ติป ปาลิ ตสฺสา กตมาย นุ เอตฺถาติ
อตฺโถ กาย โนตฺถา ติป ปาลิ ตสฺสาป ปุรโิ มเยว อตฺโถ ฯ
# ๑. สี. สสาเทสฺสนฺตีติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เตติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ ปาสราสิสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๘๕
อนฺตรา กถาติ กมฺมฏานมนสิการอุทฺเทสปริปุจฺฉาทีน อนฺตรา
อฺา เอกา กถา วิปฺปกตาติ มม อาคมนปจฺจยา อปรินิฏิตา สิข อปฺปตฺตา อถ ภควา อนุปฺปตฺโตติ อถ เอตสฺมึ
กาเล ภควา อาคโต ธมฺมี วา กถาติ ทสกถาวตฺถุนิสสฺ ิตา
วา ธมฺมี กถา อริโย วา ตุณฺหีภาโวติ เอตฺถ ปน ทุติย
ฌานป อริโย ตุณฺหีภาโว มูลกมฺมฏานป ตสฺมา ต ฌาน
อปฺเปตฺวา นิสินฺโนป มูลกมฺมฏาน คเหตฺวา นิสินฺโนป ภิกฺขุ
อริเยน ตุณฺหีภาเวน นิสินฺโนติ เวทิตพฺโพ ฯ
เทฺวมา ภิกฺขเว ปริเยสนาติ เอกา อนุสนฺธิ เต ภิกฺขู
สมฺมุขา ธมฺมึ กถ โสสฺสามาติ เถรสฺส ภาร อกสุ ฯ
เถโร เตส อสฺสมคมนมกาสิ เต ตตฺถ นิสีทิตฺวา อติรจฺฉานกถิกา หุตฺวา ธมฺมยิ า กถาย นิสีทึสุ อถ ภควา
อย ตุมฺหาก ปริเยสนา อริยปริเยสนา นามา ติ ทสฺเสตุ อิม
เทสน อารภิ ฯ
ตตฺถ กตมา จ ภิกขฺ เว อนริยปริเยสนาติ เอตฺถ ยถา
มคฺคกุสโล ปุริโส ปม วชฺเชตพฺพ อปายมคฺค ทสฺเสนฺโต
วาม มฺุจิตฺวา ทกฺขิณ คณฺหาติ วทติ เอว ภควา เทสนากุสลตาย ปม วชฺเชตพฺพ อนริยปริเยสน อาจิกฺขิตฺวา ปจฺฉา
อิตร อาจิกฺขิสฺสามีติ อุทฺเทสานุกฺกม ภินฺทิตฺวา เอวมาห ฯ
ชาติธมฺโมติ ชายนสภาโว ชราธมฺโมติ ชีรณสภาโว ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๘๖
พฺยาธิธมฺโมติ พฺยาธิสภาโว มรณธมฺโมติ มรณสภาโว ฯ
โสกธมฺโมติ โสจนกสภาโว สงฺกิเลสธมฺโมติ สงฺกิลิสฺสนสภาโว ฯ
ปุตฺตภริยนฺติ ปุตฺตา จ ภริยา จ เอส นโย
สพฺพตฺถ ชาตรูปรชตนฺติ เอตฺถ ปน ชาตรูปนฺติ สุวณฺณ ฯ
รชตนฺติ ยงฺก
ิ ฺจิ โวหารูปค โลหมาสกาทิ ชาติธมฺมา
เหเต ภิกฺขเว อุปธโยติ เอเต ปฺจ กามคุณา อุปธโย นาม
โหนฺติ เต สพฺเพป ชาติธมฺมาติ ทสฺเสติ พฺยาธิธมฺมวาราทีสุ
ชาตรูปรชต น คหิต น เหตสฺส สีสโรคาทโย พฺยาธโย
นาม โหนฺติ น สตฺตาน วิย จุติสงฺขาต มรณ น โสโก
อุปฺปชฺชติ ชราทีหิ (๑) ปน สงฺกิเลเสหิ สงฺกิลิสสฺ ตีติ
สงฺกิเลสิกธมฺมวาเร (๒) คหิต ตถา อุตุสมุฏานตฺตา ชาติธมฺมวาเร มล คเหตฺวา ชีรณโต ชราธมฺมวาเร จ ฯ
อย ภิกฺขเว อริยปริเยสนาติ ภิกฺขเว อย สย
นิทฺโทสตายป อริเยหิ ปริเยสิตพฺพตายป อริยปริเยสนาติ
เวทิตพฺพา ฯ
อหป สุท ภิกฺขเวติ กสฺมา อารภิ มูลโต ปฏาย
มหาภินิกฺขมน ทสฺเสตุ เอว กิรสฺส อโหสิ ภิกฺขเว อหป
ปุพฺเพ อนริยปริเยสน ปริเยสึ สฺวาห ต ปหาย อริยปริเยสน
ปริเยสิตฺวา สพฺพฺุต ปตฺโต ปฺจวคฺคิยาป อนริยปริเยสน
# ๑. ม. อยาทีหิ ฯ ๒. ม. สกิเลสธมฺมวาเร ฯ
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*เลมที่ ๘ ปาสราสิสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๘๗
ปริเยสึสุ เต ต ปหาย อริยปริเยสน ปริเยสิตฺวา ขีณาสวภูมึ
ปตฺตา ตุเมฺหป มม เจว ปฺจวคฺคิยานฺจ มคฺค อารุฬฺหา
อริยปริเยสนา ตุมฺหาก ปริเยสนา ติ มูลโต ปฏาย อตฺตโน
มหาภินิกฺขมน ทสฺเสตุอิม เทสน อารภิ ฯ
ตตฺถ ทหโรว สมาโนติ ตรุโณว สมาโน สุสุกาฬเกโสติ
สุฏุ กาฬเกโส อฺชนวณฺณเกโสว หุตฺวาติ อตฺโถ ภเทฺรนาติ
ภทฺทเกน ปเมน วยสาติ ติณฺณ วยาน ปมวเยน ฯ
อกามกานนฺติ อนิจฺฉมานาน อนาทรตฺเถ สามิวจน อสฺสูนิ
มุเข เอเตสนฺติ อสฺสุมุขา เตส อสฺสุมขุ าน อสฺสุกิลินฺนมุขานนฺติ
อตฺโถ รุทนฺตานนฺติ กนฺทิตฺวา รุทมานาน กึ กุสล คเวสีติ
กึ กุสลนฺติ คเวสมาโน อนุตฺตร สนฺติวรปทนฺติ อุตฺตมสนฺติสงฺขาต วรปท นิพฺพาน ปริเยสมาโนติ อตฺโถ เยน อาฬาโร(๑)
เอตฺถ อาฬาโรติ ตสฺส นาม ทีฆปงฺคโล กิเรโส เตนสฺส
อาฬาโรติ นาม อโหสิ กาลาโมติ โคตฺต วิหรตายสฺมาติ
วิหรตุ อายสฺมา ยตฺถ วิฺู ปุริโสติ ยสฺมึ ธมฺเม ปณฺฑิโต
ปุริโส สก อาจริยกนฺติ อตฺตโน อาจริยสมย อุปสมฺปชฺช
วิหเรยฺยาติ ปฏิลภิตฺวา วิหเรยฺย เอตฺตาวตา เตน โอกาโส
กโต โหติ ต ธมฺมนฺติ ต เตส สมย ตนฺตึ ปริยาปุณินฺติ
สุตฺวาว อุคฺคณฺหึ ฯ
# ๑. เยน อาฬาโร กาลาโมติป ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๘๘
โอฏปหตมตฺเตนาติ เตน วุตฺตสฺส ปฏิคฺคหณตฺถ โอฏปหรณมตฺเตน อปราปร กตฺวา โอฏสฺจรณมตฺเตนาติ
อตฺโถ ลปตลาปนมตฺเตนาติ เตน ลปตสฺส ปฏิลาปนมตฺตเกน ฯ
าณวาทนฺติ ชานามีติ วาท เถรวาทนฺติ ถิรภาววาท ฯ
เถโร อหเมตฺถาติ เอต วจน อหฺเจว อฺเ จาติ น
เกวล อห อฺเป พหู เอว วทนฺติ เกวล สทฺธามตฺตเกนาติ ปฺาย อสจฺฉิกตฺวา สุทฺเธน สทฺธามตฺตเกเนว ฯ
โพธิสตฺโต กิร วาจาย ธมฺม อุคฺคณฺหนฺโตเยว น กาลามสฺส
วาจาย ปริยตฺติมตฺตเมว อสฺมึ ธมฺเม. อทฺธา เอส สตฺตนฺน
สมาปตฺตีน ลาภี ติ อฺาสิ เตนสฺส เอตทโหสิ ฯ
อากิฺจฺายตน ปเวเทสีติ อากิฺจฺายตนปริโยสานา
สตฺตสมาปตฺติโย ม ชานาเปสิ สทฺธาติ อิมาส สตฺตนฺน
สมาปตฺตีน นิพฺพตฺตนตฺถาย สทฺธา วิริยาทีสุป เอเสว
นโย ปทเหยฺยนฺติ ปโยค กเรยฺย น จิรสฺเสว ต ธมฺม
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหาสินฺติ โพธิสตฺโต
กิร วิริย ปคฺคเหตฺวา กติปาหฺเว สตฺตสุวณฺณนิสฺเสณิโย
สมฺปาเทนฺโต (๑) วิย สตฺตสมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตสิ ตสฺมา เอวมาห ฯ
ลาภา โน อาวุโสติ อนุสฺสุยฺยโก กิเรส กาลาโม. ตสฺมา
อย อธุนาคโต กินฺติ กตฺวา อิม ธมฺม นิพฺพตฺเตสี ติ อุสฺสูย
# ๑. สี. สงฺฆาเฏนฺโต ฯ ม. ปสาเรนฺโต ฯ
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*เลมที่ ๘ ปาสราสิสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๘๙
อกตฺวา ปสนฺโน ปสาท ปเวเทนฺโต เอวมาห อุโภ วสนฺตา
อิม คณ ปริหรามาติ มหา อย คโณ เทฺวป ชนา ปริหรามาติ
วตฺวา คณสฺส สฺ อทาสิ อหป สตฺตนฺน สมาปตฺตีน
ลาภี มหาปุรโิ สป สตฺตนฺนเมว เอตฺตกา ชนา มหาปุริสสฺส
สนฺติเก ปริกมฺม อุคฺคณฺหถ เอตฺตกา มยฺหนฺ ติ มชฺเฌ ภินฺทิตฺวา
อทาสิ อุฬารายาติ อุตฺตมาย ปูชายาติ กาลามสฺส กิร
อุปฏากา อิตฺถิโยป ปุรสิ าป คนฺธมาลาทีนิ คเหตฺวา
อาคจฺฉนฺติ กาลาโม คจฺฉถ มหาปุรสิ  ปูเชถาติ วทติ ฯ
เต ต (๑) ปูเชตฺวา ย อวสิฏ โหติ เตน กาลาม ปูเชนฺติ
มหคฺฆานิ มฺจปานิ อาหรนฺติ ตานิป มหาปุรสิ สฺส ทาเปตฺวา
ยทิ อวสิฏ โหติ อตฺตนา คณฺหาติ คตคตฏาเน วรเสนาสน
โพธิสตฺตสฺส ชคฺคาเปตฺวา เสสก อตฺตนา คณฺหาติ เอว
อุฬาราย ปูชาย ปูเชสิ นาย ธมฺโม นิพฺพิทายาติอาทีสุ
อย สตฺตสมาปตฺติธมฺโม เนว วฏเฏ นิพฺพินฺทนตฺถาย น
วิรชฺชนตฺถาย น ราคาทีน นิโรธนตฺถาย น อุปสมตฺถาย
น อภิเยฺยธมฺมอภิชานนตฺถาย น จตุมคฺคสมฺโพธาย (๒) น
นิพฺพานสจฺฉิกิริยาย สวตฺตตีติ อตฺโถ ฯ
ยาวเทว อากิฺจฺายตนูปปตฺติยาติ ยาว สฏิกปฺปสหสฺสายุปริมาเณ(๓) อากิฺจฺายตนภเว อุปปตฺติ ตาว (๔)
# ๑. ม. เต ม ฯ ๒. ม. น จตุสจฺจสมฺโพธาย ฯ ๓. ม. สฏิกปฺปมตฺต... ฯ
# ๔. ม. ตาวเทว ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๙๐
สวตฺตติ น ตโต อุทฺธ เอวมย ปุนราวตฺตนกธมฺโมเยว
ยฺจฏาน ปาเปติ ต ชาติชรามรเณหิ อปริมุตฺตเมว มจฺจุปาสปริกฺขิตฺตเมวาติ ตโต ปฏาย จ ปน มหาสตฺโต ยถา
นาม ฉาตชฺฌตฺตปุริโส มนฺุโภชน ลภิตฺวา สมฺปยายมาโนป ภฺุชิตฺวา ปตฺตวเสน วา เสมฺหวเสน วา มุจฺฉิกาวเสน (๑) วา ฉฑฺเฑตฺวา ปุน เอก ปณฺฑ ภฺุชิสฺสามีติ มน น
อุปฺปาเทติ เอวเมว อิมา สตฺตสมาปตฺติโย มหนฺเตน
อุสฺสาเหน นิพฺพตฺเตตฺวาป ตาสุ อิม ปุนราวตฺติกาทิเภท
อาทีนว ทิสฺวา ปุน อิม ธมฺม อาวชฺชสิ ฺสามิ วา สมาปชฺชิสฺสามิ
วา อธิฏหิสฺสามิ วา วุฏหิสฺสามิ วา ปจฺจเวกฺขิสฺสามิ วาติ
จิตฺตเมว น อุปฺปาเทสิ อนลงฺกริตฺวาติ อล อิมินา อล
อิมินาติ ปุนปฺปุน อนลงฺกริตฺวา นิพฺพิชฺชาติ นิพพฺ ินฺทิตฺวา ฯ
อปกฺกมินฺติ อคมาสึ ฯ
น โข ราโม อิม ธมฺมนฺติ อิธาป โพธิสตฺโต ต ธมฺม
อุคฺคณฺหนฺโตเยว อฺาสิ นาย อฏสมาปตฺติธมฺโม อุทกสฺส
วาจาย อุคฺคหิตมตฺโตว ปโต (๒) อทฺธา ปเนส อฏสมาปตฺติลาภี ติ เตนสฺส เอตทโหสิ น โข ราโม ฯเปฯ
ชาน ปสฺส วิหาสี ติ เสสเมตฺถ ปุริมวาเร วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺพ ฯ
# ๑. ม. มกฺขิกาวเสน ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ ปาสราสิสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๙๑
เยน อุรุเวลา เสนานิคโมติ เอตฺถ อุรุเวลาติ มหาเวลา
มหาวาลิกราสีติ อตฺโถ อถวา อุรูติ วาลิกา วุจฺจติ เวลาติ
มริยาทา เวลาติกฺกมนเหตุ อาหฏา อุรุ อุรุเวลาติ เอวเมตฺถ
อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
อตีเต กิร อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ ทสสหสฺสา กุลปุตฺตา
ตาปสปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา ตสฺมึ ปเทเส วิหรนฺตา เอกทิวส
สนฺนิปติตฺวา กติกวตฺต อกสุ กายกมฺมวจีกมฺมานิ นาม
ปเรสป ปากฏานิ โหนฺติ มโนกมฺม ปน อปากฏ ตสฺมา
โย กามวิตกฺก วา พฺยาปาทวิตกฺก วา วิหึสาวิตกฺก วา
วิตกฺเกติ ตสฺส อฺโ โจทโก นาม นตฺถิ โส อตฺตนาว
อตฺตาน โจเทตฺวา ปฏฏปุเฏน (๑) วาลิก อาหริตวฺ า อิมสฺมึ าเน
อากิรตุ อิทมสฺส ทณฺฑกมฺมนฺ ติ ตโต ปฏาย โย ตาทิส
วิตกฺก วิตกฺเกติ โส ตตฺถ ปฏฏปุเฏน วาลิก อากิรติ เอว
ตตฺถ อนุกฺกเมน มหาวาลิกราสิ ชาโต ตโต น ปจฺฉิมา
ชนตา ปริกขฺ ิปตฺวา เจติยฏานมกาสิ ต สนฺธาย วุตฺต
อุรุเวลาติ มหาเวลา มหาวาลิกราสีติ อตฺโถ ตเมว สนฺธาย
วุตฺต อถวา อุรูติ วาลิกา วุจฺจติ เวลาติ มริยาทา
เวลาติกฺกมนเหตุ อาหฏา อุรุ อุรุเวลาติ เอวเมตฺถ อตฺโถ
ทฏพฺโพติ ฯ
# ๑. ม. ปตฺตปุเฏน ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๙๒
เสนานิคโมติ เสนาย นิคโม. ปมกปฺปกาน กิร ตสฺมึ
าเน เสนานิเวโส อโหสิ ตสฺมา โส ปเทโส เสนานิคโมติป
วุจฺจติ เสนานิคาโม ติป ปาโ เสนานิ นาม สุชาตาย
ปตา ตสฺส คาโมติ อตฺโถ ตทวสรินฺติ ตตฺถ โอสรึ ฯ
รมณีย ภูมิภาคนฺติ สุปุปฺผิตนานปฺปการชลชถลชปุปฺผวิจิตฺต
มโนรม ภูมภิ าค ปาสาทิกฺจ วนสณฺฑนฺติ โมรปฺฉกลาปสทิส
ปสาทชนนวนสณฺฑฺจ อทฺทส นทิฺจ สนฺทนฺตินฺติ
สนฺทมานฺจ มณิกฺขนฺธสทิส วิมลนีลสีตลสลิล เนรฺชร นทึ
อทฺทส เสตกนฺติ ปริสุทธฺ  นิกฺกทฺทม สุปติตฺถนฺติ
อนุปุพฺพคมฺภีเรหิ สุนฺทเรหิ ติตฺเถหิ อุเปต รมณียนฺติ
รชตปตฺตสทิส วิปฺปกิณฺรวาลิก ปหูตมจฺฉกจฺฉป อภิรามทสฺสน ฯ
สมนฺตา จ โคจรคามนฺติ ตสฺส ปเทสสฺส สมนฺตา อวิทูเร
คมนาคมนสมฺปนฺน สมฺปตฺตปพฺพชิตาน สุลภปณฺฑ โคจรคามฺจ
อทฺทส อล วตาติ สมตฺถ วต ตตฺเถว นิสีทินฺติ โพธิปลฺลงฺเก นิสชฺช สนฺธายาห อุปริ สุตตฺ สฺมึ หิ ตตฺเถวาติ
ทุกฺกรการิกฏาน อธิปฺเปต อิธ ปน โพธิปลฺลงฺโก เตนาห
ตตฺเถว นิสีทินฺ ติ อลมิท ปธานายาติ อิท าน ปธานตฺถาย
สมตฺถนฺติ เอว จินฺเตตฺวา นิสีทินฺติ อตฺโถ ฯ
อชฺฌคมนฺติ อธิคจฺฉึ ปฏิลภึ าณฺจ ปน เม
ทสฺสนนฺติ สพฺพธมฺมทสฺสนสมตฺถฺจ เม สพฺพฺุตาณ
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*เลมที่ ๘ ปาสราสิสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๙๓
อุทปาทิ อกุปฺปา เม วิมตุ ฺตีติ มยฺห อรหตฺตผลวิมุตฺติ
อกุปฺปตาย จ อกุปฺปารมฺมณตาย จ อกุปฺปา สา หิ ราคาทีหิ
น กุปฺปตีติ อกุปฺปตายป อกุปฺปา อกุปฺป นิพฺพานมสฺสารมฺมณนฺติป อกุปฺปารมฺมณตายป อกุปฺปา ฯ อยมนฺติมา ชาตีติ
อย สพฺพปจฺฉิมชาติ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ อิทานิ เม ปุน
ปฏิสนฺธิ นาม นตฺถีติ เอว ปจฺจเวกฺขณาณป เม อุปฺปนฺนนฺติ
ทสฺเสติ ฯ
อธิคโตติ ปฏิวิทฺโธ ธมฺโมติ จตุสจฺจธมฺโม. คมฺภีโรติ
อุตฺตานภาวปฏิกฺเขปวจนเมต ทุทฺทโสติ คมฺภีรตฺตาว ทุทฺทโส
ทุกฺเขน ทฏพฺโพ น สกฺกา สุเขน ทฏุ ทุทฺทสตฺตาว
ทุรนุโพโธ ทุกฺเขน อวพุชฺฌิตพฺโพ น สกฺกา สุเขน
อวพุชฺฌิตุ สนฺโตติ นิพฺพุโต ปณีโตติ อตปฺปโก อิท
ทฺวย โลกุตตฺ รเมว สนฺธาย วุตฺต อตกฺกาวจโรติ ตกฺเกน
อวจริตพฺโพ โอคาหิตพฺโพ น โหติ าเณเนว อวจริตพฺโพ ฯ
นิปุโณติ สโณฺห ปณฺฑิตเวทนีโยติ สมฺมาปฏิปท ปฏิปนฺเนหิ
ปณฺฑิเตหิ เวทิตพฺโพ ฯ
อาลยรามาติ สตฺตา ปฺจสุ กามคุเณสุ อลฺลียนฺติ ตสฺมา เต
อาลยาติ วุจฺจนฺติ อฏสตตณฺหาวิจริตานิ อาลยนฺติ ตสฺมา
อาลยาติ วุจฺจนฺติ เตหิ อาลเยหิ รมนฺตีติ อาลยรามา ฯ
อาลเยสุ รตาติ อาลยรตา อาลเยสุ สุฏ ุ มุทิตาติ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๙๔
อาลยสมฺมุทิตา ยเถว หิ สุสชฺชิต ปุปผฺ ผลภริตรุกฺขาทิสมฺปนฺน
อุยฺยาน ปวิฏโ  ราชา ตาย ตาย สมฺปตฺติยา รมติ สมฺมุทิโต
อาโมทิตปฺปโมทิโต (๑) โหติ น อุกกฺ ณฺติ สายป นิกฺขมิตุ น
อิจฺฉติ เอวมิเมหิป กามาลยตณฺหาลเยห สตฺตา รมนฺติ สสารวฏเฏ
สมฺมุทิตา อนุกฺกณฺิตา วสนฺติ เตน เตส ภควา ทุวิธ
อาลย อุยฺยานภูมึ วิย ทสฺเสนฺโต อาลยรามาติอาทิมาห ฯ
ยทิทนฺติ นิปาโต ตสฺส าน สนฺธาย ย อิทนฺติ
ปฏิจฺจสมุปฺปาท สนฺธาย โย อยนฺ ติ เอวมตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ อิเมส ปจฺจยา อิทปฺปจฺจยา
อิทปฺปจฺจยา เอว อิทปฺปจฺจยตา อิทปฺปจฺจยตา จ สา
ปฏิจฺจสมุปฺปาโท จาติ อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปาโท ฯ
สงฺขาราทิปจฺจยาน เอต อธิวจน สพฺพสงฺขารสมโถติอาทิ
สพฺพ นิพฺพานเววจนเมว (๒) ยสฺมา หิ ต อาคมฺม สพฺพสงฺขารวิปฺผนฺทิตานิ สมนฺติ วูปสมนฺติ ตสฺมา สพฺพสงฺขารสมโถติ วุจฺจติ ยสฺมา จ ต อาคมฺม สพฺเพ อุปธโย
ปฏินิสฺสฏา โหนฺติ สพฺพา ตณฺหา ขียนฺติ สพฺเพ กิเลสราคา
วิรชฺชนฺติ สพฺพทุกฺข นิรชุ ฺฌติ ตสฺมา สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค
ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธติ วุจฺจติ สา ปเนสา ตณฺหา
ภเวน ภว ผเลน วา สทฺธึ กมฺม วินติ สสิพฺพตีติ กตฺวา
# ๑. ม. อาโมทิตสมฺโมทิโต ฯ ๒. ม. นิพฺพานเมว ฯ
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*เลมที่ ๘ ปาสราสิสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๙๕
วานนฺติ วุจฺจติ ตโต นิกขฺ นฺต วานโตติ นิพฺพาน โส
มมสฺส กิลมโถติ ยา อชานนฺตาน เทสนา นามฯ โส
มมสฺส กิลมโถ (๑) โย มม กิลมโถ อสฺส สา มม วิเหสา
อสฺสาติ อตฺโถ กายกิลมโถ เจว กายวิเหสา จ อสฺสาติ
วุตฺต โหติ จิตฺเต ปน อุภยเปต พุทฺธาน นตฺถิ
อปสฺสูติ อนุพฺรูหนตฺเถ นิปาโต โส น เกวล เอตทโหสิ
อิมาป คาถา ปฏิภสู ติ ทีเปติ มนฺติ มม อนจฺฉริยาติ
อนุอจฺฉริยา ปฏิภสูติ ปฏิภาณสงฺขาตสฺส าณสฺส โคจรา
อเหสุ ปริวิตกฺกยิตพฺพต ปาปุณึสุ ฯ
กิจฺเฉนาติ ทุกฺเขน น ทุกฺขาย ปฏิปทาย พุทฺธาน
หิ จตฺตาโรป มคฺคา สุขาปฏิปทาว โหนฺติ ปารมีปูรณกาเล
ปน สราคสโทสสโมหสฺเสว สโต อาคตาคตาน ยาจกาน
อลงฺกตปฏิยตฺต สีส กนฺติตฺวา คลโลหิต นีหริตฺวา สุอฺชิตานิ
อกฺขีนิ อุปฺปาเฏตฺวา กุลวสปฺปทีป ปุตฺต มนาปจารินึ ภริยนฺติ
เอวมาทีนิ เทนฺตสฺส อฺานิ จ ขนฺติวาทิสทิเสสุ อตฺตภาเวสุ
เฉชฺชเภชฺชาทีนิ ปาปุณนฺตสฺส อาคมนียปฏิปท สนฺธาเยต วุตฺต ฯ
หลนฺติ เอตฺถ หกาโร นิปาตมตฺโต อลนฺติ อตฺโถ ปกาสิตุนฺติ
เทสิตุ เอว กิจฺเฉน อธิคตสฺส ธมฺมสฺส อล วิภชิตุ (๒) ปริยตฺต
เทสิตุ โก อตฺโถ เทสิเตนาติ วุตฺต โหติ ราคโทสปเรเตหีติ
# ๑. ม. โส มม กิลมโถ อสฺส ฯ ๒. ม. เทสิตุ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๙๖
ราคโทสปริผุฏเหิ ราคโทสานุคเตหิ วา
ปฏิโสตคามินฺติ นิจฺจาทีน ปฏิโสต อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตา
อสุภนฺติ เอว คต จตุสจฺจธมฺม ราครตาติ กามราเคน
ภวราเคน ทิฏิราเคน จ รตา น ทกฺขนฺตีติ อนิจฺจ
ทุกฺขมนตฺตา อสุภนฺติ อิมินา สภาเวน น ปสฺสิสสฺ นฺติ
เต อปสฺสนฺเต โก สกฺขิสฺสติ เอว คาหาเปตุ ตโมกฺขนฺเธน
อาวุตาติ อวิชฺชาราสินา อชฺโฌตฺถตา ฯ
อปฺโปสฺสุกฺกตายาติ นิรุสฺสกุ ฺกภาเวน อเทเสตุกามตายาติ
อตฺโถ กสฺมา ปนสฺส เอว จิตฺต นมิ นนุ เอส มุตโฺ ต
โมเจสฺสามิ ติณฺโณ ตาเรสฺสามีติ ฯ
กึ เม อฺาตเวเสน ธมฺม สจฺฉิกเตนิธ
สพฺพฺุต ปาปุณิตฺวา ตารยิสฺส สเทวกนฺติ (๑)
ปตฺถน กตฺวา ปารมิโย ปูเรตฺวา สพฺพฺุต ปตฺโตติ สจฺจเมว
ตเทว ปจฺจเวกฺขณานุภาเวน ปนสฺส เอว จิตฺต นมิ ตสฺส
หิ สพฺพฺุต ปตฺวา สตฺตาน กิเลสคหณต ธมฺมสฺส จ คมฺภีรต
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส สตฺตาน กิเลสคหณตา จ ธมฺมคมฺภีรตา จ
สพฺพากาเรน ปากฏา ชาตา อถสฺส อิเม สตฺตา กฺชิกปุณฺณลาพุ วิย ตกฺกภริตจาฏิ วิย วสาเตมิตปโลติกา (๒) วิย
อฺชนมกฺขิตหตฺโถ วิย [๓] กิเลสภริตา อติสงฺกิลิฏา ราครตา
# ๑. ขุ. พุทฺธ. ๓๓/๒/๔๒๑ ฯ ๒. ม. วสาเตลปตปโลติกา ฯ
# ๓. กตฺถจิ เอตฺถนฺตเร จาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ ปาสราสิสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๙๗
โทสทุฏา โมหมูฬฺหา เต กินฺนาม ปฏิวิชฺฌิสฺสนฺตี [๑]
กิเลสคหณปจฺจเวกฺขณานุภาเวนาป เอว จิตฺต นมิ อย
ธมฺโม ปวีสนฺธารกอุทกกฺขนฺโธ วิย คมฺภีโร ปพฺพเตน
ปฏิจฺฉาเทตฺวา ปตสาสโป วิย ทุทฺทโส สตฺตธา ภินฺนสฺส
วาลสฺส โกฏิยา โกฏิปฏิปาทน วิย ทุรนุโพโธ นนุ มยา หิ อิม ธมฺม
ปฏิวิชฺฌิตุ วายมนฺเตน อทินฺน ทานนฺนาม นตฺถิ อรกฺขิต
สีล นาม นตฺถิ อปริปรู ติ า กาจิ ปารมี นาม นตฺถิ
ตสฺส เม นิรสุ ฺสาห วิย มารพล วิธมนฺตสฺสาป ปวี น
กมฺปตฺถ ปมยาเม ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรนฺตสฺสาป น กมฺปตถฺ
มชฺฌิมยาเม ทิพฺพจกฺขุ โสเธนฺตสฺสาป น กมฺปตถฺ ปจฺฉิมยาเม
[๒] ปฏิจฺจสมุปฺปาท ปฏิวิชฺฌนฺตสฺเสว [๓] ทสสหสฺสี โลกธาตุ
กมฺปตฺถ อิติ มาทิเสนาป ติกฺขาเณน กิจฺเฉเนวาย ธมฺโม
ปฏิวิทฺโธ ต โลกิยมหาชนา กถ ปฏิวิชฺฌิสฺสนฺตี ติ ธมฺมคมฺภีรตาปจฺจเวกฺขณานุภาเวนาป เอว จิตฺต นมีติ เวทิตพฺพ ฯ
อปจ พฺรหฺมุนา ยาจิเต เทเสตุกามตายปสฺส เอว จิตฺต
นมิ ชานาติ หิ ภควา มม อปฺโปสฺสกุ ฺกตาย จิตฺเต
นมมาเน [๔] มหาพฺรหฺมา ธมฺมเทสน ยาจิสฺสติ(๕) อิเม จ สตฺตา
พฺรหฺมครุกา เต สตฺถา กิร ธมฺม น เทเสตุกาโม อโหสิ
# ๑. กตฺถจิ เอตฺถนฺตเร จินฺตยโตติ ทิสฺสติ ฯ ๒. กตฺถจิ เอตฺถนฺตเร ปนาติ
# ทิสฺสติ ฯ ๓. กตฺถจิ เอตฺถนฺตเร เมติ ทิสฺสติ ฯ ๔. กตฺถจิ เอตฺถนฺตเร มนฺติ
# ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. ยาจิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๒๙๘
อถ น มหาพฺรหฺมา ยาจิตฺวา เทสาเปสิ สนฺโต วต โภ ธมฺโม
ปณีโตติ(๑) มฺมานา สุสฺสูสิสฺสนฺตี อิทป(๒) การณ ปฏิจจฺ
อปฺโปสฺสุกฺกตาย จิตฺต นมิ โน ธมฺมเทสนายาติ เวทิตพฺพ ฯ
สหมฺปติสฺสาติ โส กิร กสฺสปสฺส ภควโต สาสเน
สหโก นาม เถโร ปม ฌาน นิพฺพตฺเตตฺวา ปมชฺฌานภูมิย กปฺปายุกพฺรหฺมา หุตฺวา นิพฺพตฺโต ตตฺร น สหมฺปติ
พฺรหฺมาติ สฺชานนฺติ (๓) ต สนฺธายาห พฺรหฺมโุ น
สหมฺปติสฺสา ติ นสฺสติ วต โภติ โส กิร อิม สทฺท
ตถา นิจฺฉาเรสิ ยถา ทสสหสฺสีโลกธาตุพฺรหฺมาโน สุตฺวา
สพฺเพ สนฺนิปตึสุ ยตฺร หิ นามาติ ยสฺมึ นาม โลเก ฯ
ปุรโต ปาตุรโหสีติ เตหิ ทสหิ พฺรหฺมสหสฺเสหิ สทฺธึ ปาตุรโหสิ อปฺปรชกฺขชาติกาติ ปฺามเย อกฺขิมฺหิ อปฺป ปริตฺต
ราคโทสโมหรช เอเตส เอวสภาวาติ อปฺปรชกฺขชาติกา ฯ
อสฺสวนตาติ อสฺสวนตาย ภวิสฺสนฺตีติ ปุริมพุทฺเธสุ ทส
ปฺุกิริยาวเสน กตาธิการา ปริปากคตปทุมานิ วิย สุริยรสฺมิสมฺผสฺส ธมฺมเทสนเยว อากงฺขมานา จตุปฺปทิกคาถาวสาเน
อริยภูมึ โอกฺกมนารหา น เอโก น เทฺว อเนกสตสหสฺสา
ธมฺมสฺส อฺาตาโร ภวิสฺสนฺตีติ ทสฺเสติ ฯ
ปาตุรโหสีติ ปาตุภวิ สมเลหิ จินฺติโตติ สมเลหิ ฉหิ
# ๑. ม. วต โภ ธมฺโมติ ฯ ๒. ม. อิทมฺปสฺส ๓. ม. ปฏิสฺชานนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๘ ปาสราสิสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๙๙
สตฺถาเรหิ จินฺติโต เต หิ ปุเรตร อุปปฺ ชฺชิตฺวา สกลชมฺพูทีเป
กณฺฏเก ปตฺถรมานา วิย วิส สิฺจมานา วิย จ สมล
มิจฺฉาทิฏิธมฺม เทสยึสุ อปาปุเรตนฺติ วิวร เอต อมตสฺส
ทฺวารนฺติ อมตสฺส นิพพฺ านสฺส ทฺวารภูต อริยมคฺค สุณนฺตุ
ธมฺม วิมเลนานุพุทฺธนฺติ อิเม สตฺตา ราคาทิมลาน อภาวโต
วิมเลน สมฺมาสมฺพุทฺเธน อนุพุทฺธ จตุสจฺจธมฺม สุณนฺตุ ตาว
ภควาติ ยาจติ ฯ
เสเล ยถา ปพฺพตมุทฺธนิฏิโตติ เสลมเย เอกคฺฆเน
ปพฺพตมุทฺธนิ ยถาิโตว น หิ ตตฺถ ิตสฺส ทสฺสนตฺถ
คีวุกฺขิปนปสารณาทิกิจฺจ อตฺถิ ตถูปมนฺติ ตปฺปฏิภาค เสลปพฺพตูปม ฯ
อย ปเนตฺถ สงฺเขปตฺโถ ยถา เสลปพฺพตมุทฺธนิ ิโตว
จกฺขุมา ปุริโส สมนฺตโต ชนต ปสฺเสยฺย ตถา ตฺวป สุเมธ
สุนฺทรปฺสพฺพฺุตาเณน สมนฺตจกฺขุ ภควา ธมฺมมย
ปฺญามย ปาสาท อารุยฺห สย อเปตโสโก โสกาวกิณฺณ
ชาติชราภิภูต ชนต อเปกฺขสฺสุ (๑) อุปธารย อุปปริกฺขาติ (๒)
อย ปเนตฺถ อธิปฺปาโย ยถา หิ ปพฺพตปาเท สมนฺตา มหนฺต
เขตฺต กตฺวา ตตฺถ เกทารปาลีสุ กุฏิกาโย กตฺวา รตฺตึ
อคฺคึ ชาเลยฺยุ(๓) จตุรงฺคสมนฺนาคตฺจ อนฺธการ อสฺส อถ
# ๑. ม. อเวกฺขสฺสุ ฯ ๒. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ม. ชาเลยฺยุ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๐๐
ตสฺส ปพฺพตสฺส มตฺถเก ตฺวา จกฺขุมโต ปุริสสฺส ภูมึ
โอโลกยโต เนว เขตฺต น เกทารปาลิโย น กุฏิโย น
ตตฺถ สยิตมนุสฺสา ปฺาเยยฺยุ กุฏกิ าสุ ปน อคฺคิชาลมตฺตกเมว ปฺาเยยฺย เอว ธมฺมปาสาทมารุยฺห สตฺตนิกาย
โอโลกยโต ตถาคตสฺส เย เต อกตกลฺยาณา สตฺตา เต
เอกวิหาเร ทกฺขิณชาณุปสฺเส นิสินฺนาป พุทฺธจกฺขุสฺส อาปาถ
นาคจฺฉนฺติ รตฺตึ ขิตฺตสรา วิย โหนฺติ เย ปน กตกลฺยาณา
เวเนยฺยปุคฺคลา เต เอวสฺส ทูเรป ิตา อาปาถ อาคจฺฉนฺติ
โส อคฺคิ วิย หิมวนฺตปพฺพโต วิย จ วุตฺตมฺป เจต
ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ หิมวนฺโตว ปพฺพโต
อสนฺเตตฺถ น ทิสฺสนฺติ รตฺติขิตฺตา ยถา สราติ (๑)
อุฏเหีติ ภควโต ธมฺมเทสนตฺถ จาริกฺจรณ ยาจนฺโต
ภณติ วีราติอาทีสุ ภควา วิริยวนฺตตาย วีโร เทวปุตฺตมจฺจุกิเลสมาราน วิชิตตฺตา วิชิตสงฺคาโม. ชาติกนฺตาราทินิตฺถรณตฺถาย เวเนยฺยสตฺถวาหนสมตฺถตาย สตฺถวาโห ฯ
กามจฺฉนฺทอิณสฺส อภาวโต อนโณติ เวทิตพฺโพ ฯ
อชฺเฌสนนฺติ ยาจน พุทฺธจกฺขุนาติ อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาเณน จ อาสยานุสยาเณน จ อิเมส หิ ทฺวินฺน
าณาน พุทฺธจกฺขุนฺติ นาม สพฺพฺุตาณสฺส สมนฺต# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๑/๕๕ ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 301

*เลมที่ ๘ ปาสราสิสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๐๑
จกฺขุนฺติ ติณฺณ มคฺคาณาน ธมฺมจกฺขุนฺติ อปฺปรชกฺเขติอาทีสุ เยส วุตฺตนเยเนว ปฺาจกฺขุมฺหิ ราคาทิรช อปฺป
เต อปฺปรชกฺขา เยสนฺต มหนฺต เต มหารชกฺขา เยส
สทฺธาทีนิ อินฺทฺริยานิ ติกฺขานิ เต ติกฺขินฺทฺริยา เยส ตานิ
มุทูนิ เต มุทินฺทฺริยา เยส เตเยว สทฺธาทโย อาการา สุนฺทรา
เต สฺวาการา เย กถิตการณ สลฺลกฺเขนฺติ สุเขน สกฺกา
โหนฺติ วิฺาเปตุ เต สุวิฺาปยา เย ปรโลกฺเจว วชฺชฺจ
ภยโต ปสฺสนฺติ เต ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน นามฯ
อย ปเนตฺถ ปาลิ สทฺโธ ปุคฺคโล อปฺปรชกฺโข อสฺสทฺโธ
ปุคฺคโล มหารชกฺโข อารทฺธวิริโย กุสีโต อุปฏิตสฺสติ
มุฏสฺสติ สมาหิโต อสมาหิโต ปฺวา ทุปฺปฺโ ปุคฺคโล
มหารชกฺโข ตถา สทฺโธ ปุคฺคโล ติกขฺ ินฺทฺริโย ฯ เป ฯ
ปฺวา ปุคฺคโล ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวี ทุปฺปฺโ ปุคฺคโล น
ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวี โลโกติ ขนฺธโลโก อายตนโลโก ธาตุโลโก สมฺปตฺติภวโลโก สมฺปตฺติสมฺภวโลโก วิปตฺติสมฺภวโลโก เอโก โลโก สพฺเพ สตฺตา อาหารฏิติกา ฯ
เทฺว โลกา นามฺจ รูปฺจ ตโย โลกา ติสฺโส เวทนา ฯ
จตฺตาโร โลกา จตฺตาโร อาหารา ปฺจ โลกา ปฺจูปาทานกฺขนฺธา ฉ โลกา ฉ อชฺฌตฺติกานิ อายตนานิ ฯ
สตฺต โลกา สตฺต วิฺาณฏิติโย อฏ โลกา อฏ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๐๒
โลกธมฺมา นว โลกา นว สตฺตาวาสา ทส โลกา
ทสายตนานิ ทฺวาทส โลกา ทฺวาทสายตนานิ อฏารส
โลกา อฏารส ธาตุโย วชฺชนฺติ สพฺเพ กิเลสา วชฺชา
สพฺเพ ทุจฺจริตา วชฺชา สพฺเพ อภิสงฺขารา วชฺชา สพฺพ
ภวคามิกมฺม วชฺช (๑) อิติ อิมสฺมิฺจ โลเก อิมสฺม
ิ ฺจ วชฺเช
ติพฺพา ภยสฺา ปจฺจุปฏิตา โหติ เสยฺยถาป อุกฺขิตฺตาสิเก
วธเก อิเมหิ ปฺาสาย อากาเรหิ อิมานิ ปฺจินฺทฺริยานิ
ชานาติ ปสฺสติ อฺาสิ ปฏิวิชฺฌิ อิท ตถาคตสฺส
อินฺทฺริยปโรปริยตฺเต าณนฺติ (๒)
อุปฺปลินิยนฺติ(๓) อุปฺปลวเน อิตเรสุป เอเสว นโย
อนฺโตนิมุคฺคโปสีนีติ ยานิ อนฺโต นิมุคฺคาเนว โปสิยนฺติ ฯ
อุทก อจฺจุคฺคมฺม ติฏนฺตีติ (๔) อุทก อติกฺกมิตวฺ า ติฏนฺติ (๔)
ตตฺถ ยานิ อจฺจุคฺคมฺม ิตานิ ตานิ สุริยรสฺมิสมฺผสฺส
อาคมยมานานิ ิตานิ อชฺช ปุปฺผนกานิ ยานิ สโมทกฏิตานิ ตานิ เสฺว ปุปฺผนกานิ ยานิ อุทกานุคตานิ
อนฺโตนิมุคฺคโปสีนิ ตานิ ตติยทิวเส ปุปฺผนกานิ อุทกา ปน
อนุคตานิ อฺานิป สโรปคอุปฺปลาทีนิ (๕) นาม อตฺถิ ยานิ
เนว ปุปฺผิสฺสนฺติ มจฺฉกจฺฉปภกฺขาเนว ภวิสฺสนฺติ ตานิ ปาลึ
# ๑. ม. สพฺเพ ภความิกมฺมา วชฺชา ฯ ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๗๕-๖/๑๗๙ ฯ
# ๓. อุปฺปลินิยนฺติป ฯ ๔. ม. ิตานีติ... ิตานิ ฯ ๕. สี. สโรคอุปปฺ ลานิ ฯ
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*เลมที่ ๘ ปาสราสิสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๐๓
นารุฬฺหานิ อาหริตฺวา ปน ทีเปตพฺพานีติ ทีปตานิ
ยเถว หิ ตานิ จตุพฺพิธานิ ปุปฺผานิ เอวเมว อุคฺฆฏิตฺู วิปจฺจิตฺู(๑) เนยฺโย ปทปรโมติ จตฺตาโร ปุคฺคลา
ตตฺถ ยสฺส ปุคฺคลสฺส สห อุทาหฏเวลาย ธมฺมาภิสมโย โหติ
อย วุจฺจติ ปุคฺคโล อุคฺฆฏิตฺู ยสฺส ปุคฺคลสฺส สงฺขิตฺเตน
ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺเถ วิภชิยมาเน ธมฺมาภิสมโย โหติ
อย วุจฺจติ ปุคฺคโล วิปจฺจิตฺู ยสฺส ปุคฺคลสฺส อุทฺเทสโตป
ปริปุจฺฉโตป โยนิโส มนสิกโรโต กลฺยาณมิตฺเต เสวโต ภชโต
ปยิรูปาสโต [๒] ธมฺมาภิสมโย โหติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล
เนยฺโย ยสฺส ปุคฺคลสฺส พหหป สุณโต พหหป ภณโต พหหป
ธารยโต พหหป วาจยโต น ตาย ชาติยา ธมฺมาภิสมโย โหติ
อย วุจฺจติ ปุคฺคโล ปทปรโม (๓) ฯ ตตฺถ ภควา อุปฺปลวนาทิสทิส ทสสหสฺสีโลกธาตุ โอโลเกนฺโต อชฺช ปุปฺผนกปุปฺผานิ (๔)
วิย อุคฺฆฏิตฺู เสฺว ปุปฺผนกานิ วิย วิปจฺจิตฺู ตติยทิวเส
ปุปฺผนกานิ วิย เนยฺโย มจฺฉกจฺฉปภกฺขานิ ปุปฺผานิ วิย
ปทปรโม ติ อทฺทส ปสฺสนฺโต จ เอตฺตกา อปฺปรชกฺขา
เอตฺตกา มหารชกฺขา ตตฺราป เอตฺตกา อุคฺฆฏิตฺู ติ เอว
สพฺพาการโตว อทฺทส
# ๑. ม. วิปฺจิตฺู ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. กตฺถจิ เอตฺถนฺตเร อนุปุพฺเพนาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. อภิ. ปุ. ๓๖/๑๐๘/๑๘๕ ฯ ๔. ม. ปุปฺผนกานิ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๐๔
ตตฺถ ติณฺณ ปุคฺคลาน อิมสฺมึเยว อตฺตภาเว ภควโต
ธมฺมเทสนา อตฺถ สาเธติ ปทปรมาน อนาคเตตฺถาย วาสนา
โหติ อถ ภควา [๑] จตุนฺน ปุคฺคลาน อตฺถาวห ธมฺมเทสน วิทิตฺวา เทเสตุกมฺยต อุปฺปาเทตฺวา ปุน สพฺเพป
ตีสุ ภเวสุ สตฺเต ภพฺพาภพฺพวเสน เทฺว โกฏาเส อกาสิฯ
เย สนฺธาย วุตฺต[๒] เย เต สตฺตา กมฺมาวรเณน สมนฺนาคตา
กิเลสาวรเณน สมนฺนาคตา วิปากาวรเณน สมนฺนาคตา
อสฺสทฺธา อจฺฉนฺทิกา ทุปฺปฺา อภพฺพา นิยาม โอกฺกมิตุ
กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต อิเม เต สตฺตา อภพฺพา กตเม
เต สตฺตา ภพฺพา เย เต สตฺตา น กมฺมาวรเณน เป อิเม
เต สตฺตา ภพฺพา ติ ตตฺถ สพฺเพป อภพฺพปุคฺคเล ปหาย
ภพฺพปุคฺคเลเยว าเณน ปริคฺคเหตฺวา เอตฺตกา ราคจริตา
เอตฺตกา โทสโมหจริตา วิตกฺกสทฺธาพุทฺธิจริตา จา ติ ฉ
โกฏาเส อกาสิ เอว กตฺวา ธมฺม เทสิสฺสามีติ จินฺเตสิ
ปจฺจภาสินฺติ ปฏิอภาสึ อปารุตาติ วิวฏา อมตสฺส
ทฺวาราติ อริยมคฺโค โส หิ อมตสงฺขาตสฺส นิพฺพานสฺส
ทฺวาร โส มยา วิวริตฺวา ปโตติ ทสฺเสติ ปมฺุจนฺตุ
สทฺธนฺติ สพฺเพ อตฺตโน สทฺธ ปมฺุจนฺตุ วิสฺสชฺเชนฺตุ
# ๑. กตฺถจิ เอตฺถนฺตเร อิเมสนฺติ ฯ ๒. กตฺถจิ เอตฺถนฺตเร กตเม เต สตฺตา
# อภพฺพาติ ทิสฺสติ ฯ ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๘๒๗/๔๑๗ ฯ ขุ. ปฏิ. ๓๒/๒๘๓/๑๘๒ ฯ
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*เลมที่ ๘ ปาสราสิสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๐๕
ปจฺฉิมปททฺวเย อยมตฺโถ อหฺหิ อตฺตโน ปคุณ สุปวตฺตป
อิม ปณีต อุตฺตมธมฺม กายวาจากิลมถสฺี หุตฺวา น ภาสึ
อิทานิ ปน สพฺโพ ชโน สทฺธาภาชน อุปเนตุ ปูเรสฺสามิ
เนส สงฺกปฺปนฺติ
ตสฺส มยฺห ภิกฺขเว เอตทโหสีติ เอต อโหสิ กสฺส
นุ โข อห ปม ธมฺม เทเสยฺยนฺติ อย ธมฺมเทสนาปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก อุทปาทีติ อตฺโถ กทา ปเนส อุทปาทีติ
พุทฺธภูตสฺส อฏเม สตฺตาเหโพธิสตฺราย อนุปุพฺพิกถา
โพธิสตฺโต กิร มหาภินิกฺขมนทิวเส วิวฏ อิตฺถาคาร
ทิสฺวา สวิคฺคหทโย กณฺก อาหรา ติ ฉนฺน อามนฺเตตฺวา
ฉนฺนสหาโย อสฺสราชปฏ ิคโต นครโต นิกฺขมิตฺวา กณฺกนิวตฺตนเจติยฏาน นาม ทสฺเสตฺวา ตีณิ รชฺชานิ อติกฺกมฺม
อโนมานทีตีเร ปพฺพชิตฺวา อนุปุพฺเพน จาริกฺจรมาโน ราชคเห
ปณฺฑาย จริตฺวา ปณฺฑวปพฺพเต นิสินฺโน พิมฺพิสาเรน (๑)
นามโคตฺต ปุจฺฉิตฺวา อิม รชฺช สมฺปฏิจฺฉาหี ติ วุตฺโต อล
มหาราช น มยฺห รชฺเชน อตฺโถ อห รชฺช ปหาย
โลกหิตตฺถาย ปธานมนุยฺุชิตฺวา โลเก วิวฏจฺฉโท (๒) พุทฺโธ
ภวิสฺสามีติ นิกฺขนฺโต ติ วตฺวา เตนหิ พุทฺโธ หุตวฺ า ปม
มยฺห วิชิต โอสเรยฺยาสี ติ ปฏิฺ คหิโต กาลามฺจ
# ๑. ม. มคธิสฺสเรน รฺา ฯ ๒. สี. วิวตฺตจฺฉโท ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๐๖
อุทกฺจ อุปสงฺกมิตฺวา เตส ธมฺมเทสนาสาร อวินฺทนฺโต ตโต
ปกฺกมิตฺวา อุรุเวลาย ฉพฺพสฺสานิ ทุกฺกรการิก กโรนฺโตป
อมต ปฏิวิชฌ
ฺ ิตุ อสกฺโกนฺโต โอฬาริกาหารปฺปฏิเสวเนน กายป
สนฺตปฺเปสิ
ตทา จ อุรุเวลคาเม สุชาตา นาม กุฏมฺพิยธีตา เอกสฺมึ
นิโคฺรธรุกฺเข ปตฺถน อกาสิ สจาห สมานชาติก กุลฆร
คนฺตฺวา ปมคพฺเภ ปุตฺต ลภิสฺสามิ พลิกมฺม กริสฺสามีติ
ตสฺสา สา ปตฺถนา สมิชฌ
ฺ ิ สา วิสาขปุณฺณมีทิวเส ปาโตว
พลิกมฺม กริสฺสามีติ รตฺติยา ปจฺจูสสมเย เอว (๑) ปายาส
ปฏิยาเทสิ ตสฺมิมฺป ปายาเส ปจฺจมาเน มหนฺตมหนฺตา
พุพฺพุฬา (๒) อุฏหิตฺวา ทกฺขิณาวฏฏา หุตฺวา สฺจรนฺติ
เอกผุสิตป พหิ น คจฺฉติ มหาพฺรหฺมา ฉตฺต ธาเรสิ ฯ
จตฺตาโร โลกปาลา ขคฺคหตฺถา อารกฺข คณฺหึสุ สกฺโก
อลาตานิ สมาเนนฺโต อคฺคึ ชาเลสิ เทวตา จตูสุ ทีเปสุ
โอช สหริตฺวา ตตฺถ ปกฺขิปสุ โพธิสตฺโต ภิกฺขาจารกาล
อาคมยมาโน ปาโตว คนฺตฺวา รุกฺขมูเล นิสีทิ รุกขฺ มูล
โสธนตฺถาย คตา ธาตี อาคนฺตฺวา สุชาตาย อาโรเจสิ
เทวตา รุกฺขมูเล นิสินฺนา ติ สุชาตา สพฺพ ปสาธน
ปสาเธตฺวา สตสหสฺสคฺฆนิเก สุวณฺณถาเล ปายาส วฑฺเฒตฺวา
# ๑. ม. เอวรูป ฯ ๒. ม. ปุปฺผุฬา ฯ
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*เลมที่ ๘ ปาสราสิสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๐๗
อฺาย สุวณฺณปาฏิยา ปทหิตฺวา อุกฺขิปตฺวา คตา มหาปุริส
ทิสฺวา สเหว ปาฏิยา หตฺเถ เปตฺวา วนฺทิตฺวา ยถา
มยฺห มโนรโถ นิปฺผนฺโน เอว ตุมฺหากป นิปฺผชฺชตู ติ วตฺวา
ปกฺกามิ
โพธิสตฺโต เนรฺชราย ตีร คนฺตฺวา สุวณฺณถาล
ตีเร เปตฺวา นฺหาตฺวา ปจฺจุตฺตริตฺวา เอกูนปณฺณาสปณฺเฑ
กโรนฺโต ปายาส ปริภฺุชิตฺวา สจาห อชฺช พุทฺโธ ภวามิ
ถาล ปฏิโสต คจฺฉตู ติ ขิป ถาล ปฏิโสต คนฺตฺวา โถก
ตฺวา กาฬนาคราชสฺส ภวน ปวิสิตฺวา ติณฺณ พุทธฺ าน
ถาลานิ อุกฺขปิ ตฺวา อฏาสิ
มหาสตฺโต วนสณฺเฑ ทิวาวิหาร กตฺวา สายณฺหสมเย
โสตฺถิเยน (๑) ทินฺนา อฏติณมุฏิโย คเหตฺวา โพธิมณฺฑ อารุยฺห
ทกฺขิณทิสาภาเค อฏาสิ โส ปเทโส ปทุมินิปตฺเต อุทกพินฺทุ
วิย อกมฺปตถฺ มหาสตฺโต อย มม คุณ ธาเรตุ น
สกฺโกตี ติ ปจฺฉิมทิสาภาค อคมาสิ โสป ตเถว อกมฺปตฺถ
อุตฺตรทิสาภาค อคมาสิ โสป ตเถว อกมฺปตฺถ ปุรตฺถิมทิสาภาค อคมาสิ ตตฺถ ปลฺลงฺกปฺปมานฏาน สุนขิ าตอินฺทขีโล วิย นิจฺจลมโหสิ มหาสตฺโต อิท สพฺพพุทฺธาน กิเลสภฺชนวิทฺธสนฏานนฺ ติ ตานิ ติณานิ อคฺเค
# ๑. ม. โสตฺถิเกน ฯ ม. โสตฺติเยน ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๐๘
คเหตฺวา จาเลสิ ตานิ จิตฺตกาเรน ตูลกิ คฺเคน ปริจฺฉินฺนานิ
วิย อเหสุ โพธิสตฺโต โพธึ อปฺปตฺวา อิม ปลฺลงฺก น
ภินฺทิสฺสามี ติ จตุรงฺควิริย อธิฏหิตวฺ า ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา
นิสีทิ
ต ขณฺเว มาโร พาหุสหสฺส มาเปตฺวา ทิยฑฺฒโยชนสติก คิริเมขลนฺนาม หตฺถึ อารุยฺห นวโยชน มารพล คเหตฺวา
อฑฺฒกฺขิเกน โอโลกยมาโน ปพฺพโต วิย อชฺโฌตฺถรนฺโต
อุปสงฺกมิ มหาสตฺโต มยฺห ทสปารมิโย ปูเรนฺตสฺส อฺโ
สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา เทโว วา มาโร วา พฺรหฺมา
วา สกฺขิ นตฺถิ เวสฺสนฺตรตฺตภาเว ปน มยฺห สตฺตสุ
วาเรสุ มหาปวี สกฺขิ อโหสิ อิทานิป เม อยเมว อเจตนา
กฏกลิงฺครูปมา มหาปวี สกฺขี ติ หตฺถ ปสาเรสิ มหาปวี
ตาวเทว อยทณฺเฑน ปหตกสตาล วิย รวสต รวสหสฺส
มฺุจมานา วิรวิตฺวา ปริวตฺตมานา มารพล จกฺกวาฬมุขวฏฏิย
มฺุจนมกาสิ มหาสตฺโต สุริเย ธรมาเนเยว มารพล วิธมิตฺวา
ปมยาเม ปุพฺเพนิวาสาณ มชฺฌิมยาเม ทิพฺพจกฺขุ วิโสเธตฺวา
ปจฺฉิมยาเม ปฏิจฺจสมุปฺปาเท าณ โอตาเรตฺวา วฏฏวิวฏฏ
สมฺมสนฺโต (๑) อรุโณทเย พุทฺโธ หุตฺวา มยา อเนกกปฺปโกฏิสตสหสฺส อทฺธาน อิมสฺส ปลฺลงฺกสฺส อตฺถาย วายาโม กโตติ
# ๑. ม. สมฺมสิตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๘ ปาสราสิสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๐๙
สตฺตาห เอกปลฺลงฺเกน นิสีทิ
อเถกจฺจาน เทวตาน กินฺนุ โข อฺเป พุทฺธตฺตกรา
ธมฺมา อตฺถตี ิ กงฺขา อุทปาทิ อถ ภควา อฏเม ทิวเส
สมาปตฺติโต วุฏาย เทวตาน กงฺข ตฺวา กงฺขาวิธมนตฺถ
อากาเส อุปฺปติตฺวา ยมกปาฏิหาริย ทสฺเสตฺวา ตาส กงฺข
วิธมิตฺวา ปลฺลงฺกโต อีสก ปาจีนนิสฺสิเต อุตฺตรทิสาภาเค
ตฺวา จตฺตาริ อสงฺเขยฺยานิ กปฺปสตสหสฺสฺจ ปูริตาน ปารมีน
ผลาธิคมนฏาน ปลฺลงฺกฺเจว โพธิรกุ ฺขฺจ อนิมิเสหิ อกฺขีหิ
โอโลกยมาโน สตฺตาห วีตินาเมสิ ต าน อนิมสิ เจติย
นาม ชาต
อถ ปลฺลงฺกสฺส ิตฏานสฺส จ อนฺตรา ปุรตฺถิมปจฺฉิมโต อายเต รตนจงฺกเม จงฺกมนฺโต สตฺตาห วีตินาเมสิ ฯ
ต าน รตนจงฺกมเจติย นาม ชาต ตโต ปจฺฉิมทิสาภาเค
เทวตา รตนมยฆร มาปยึสุ ตตฺถ ปลฺลงฺเกน นิสที ิตฺวา
อภิธมฺมปฏก วิเสสโต เจตฺถ อนนฺตนยสมนฺตปฏาน วิจินนฺโต
สตฺตาห วีตินาเมสิ ต าน รตนฆรเจติย นาม ชาต ฯ
เอว โพธิสมีเปเยว จตฺตาริ สตฺตาหานิ วีตินาเมตฺวา ปฺจเม
สตฺตาเห โพธิรุกฺขมูลา เยน อชปาลนิโคฺรโธ เตนุปสงฺกมิ ฯ
ตตฺราป ธมฺม วิจินนฺโตเยว วิมุตฺติสุขฺจ ปฏิสเวเทนฺโต
นิสีทิ ธมฺม วิจินนฺโต เจตฺถ เอว อภิธมฺมนยมคฺค สมฺมสิ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๑๐
ปม ธมฺมสงฺคณีปกรณ นามฯ ตโต วิภงฺคปฺปกรณ ธาตุกถาปกรณ ปุคฺคลปฺตฺติปฺปกรณ กถาวตฺถุ นาม ปกรณ ยมก
นาม ปกรณ ตโต มหาปกรณ ปฏาน นามาติ
ตตฺถสฺส สณฺหสุขุมปฏานมฺหิ จิตฺเต โอติณฺเณ ปติ
อุปฺปชฺชิ ปตยิ า อุปฺปนฺนาย โลหิต ปสีทิ โลหิเต ปสนฺเน
ฉวิ ปสีทิ ฉวิยา ปสนฺนาย ปุรตฺถิมกายโต กูฏาคาราทิปฺปมาณา รสฺมิโย อุฏหิตฺวา อากาเส ปกฺขนฺทฉทฺทนฺตนาคกุล
วิย ปาจีนทิสาย อนนฺตานิ จกฺกวาฬานิ ปกฺขนฺทา ปจฺฉิมกายโต อุฏหิตฺวา ปจฺฉิมทิสาย ทกฺขิณสกูฏโต อุฏหิตฺวา
ทกฺขิณทิสาย วามสกูฏโต อุฏหิตฺวา อุตฺตรทิสาย อนนฺตานิ
จกฺกวาฬานิ ปกฺขนฺทา ปาทตเลหิ ปวาลงฺกุรวณฺณา รสฺมิโย
นิกฺขมิตฺวา มหาปวึ วินิวิชฺฌิตฺวา อุทก ทฺวิธา ภินฺทิตฺวา
วาตกฺขนฺธ ปทาเลตฺวา อชฏากาส ปกฺขนฺทา สีสโต
สมฺปริวตฺติยมาน มณิทาม วิย นีลวณฺณา รสฺมิวฏฏิ อุฏหิตวฺ า
ฉ เทวโลเก วินิวิชฺฌิตฺวา นว พฺรหฺมโลเก [๑] อติกฺกมฺม อชฏากาส
ปกฺขนฺทา ตสฺมึ ทิวเส อปริมาเณสุ จกฺกวาเฬสุ อปริมาณา
สตฺตา สพฺเพ สุวณฺณวณฺณาว อเหสุ ตทิวสฺจ ปน
ภควโต สรีรา นิกฺขนฺตา ยาวชฺชทิวสาป ตา รสฺมิโย อนนฺตา
# ๑. กตฺถจิ เอตฺถนฺตเร เวหปฺผเล ปฺจสุทฺธาวาเส จ วินิวิชฺฌิตฺวา จตฺตาโร
# อารุปฺเปติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ ปาสราสิสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๑๑
โลกธาตุโย คจฺฉนฺติเยว
เอว ภควา อชปาลนิโคฺรเธ สตฺตาห วีตินาเมตฺวา ตโต
อปร สตฺตาห มุจฺจลินฺเท นิสีทิ นิสินนฺ มตฺตสฺเสว จสฺส
สกลจกฺกวาฬคพฺภ ปูเรนฺโต มหาอกาลเมโฆ อุทปาทิ เอวรูโป
กิร มหาเมโฆ ทฺวีสุเยว กาเลสุ วสฺสติ จกฺกวตฺติมฺหิ วา
อุปฺปนฺเน พุทฺเธ วา อิธ พุทฺธกาเล อุทปาทิ ตสฺมึ ปน
อุปฺปนฺเน มุจฺจลินฺโท นาคราชา จินฺเตสิ อย เมโฆ สตฺถริ
มยฺห ภวน ปวิฏมตฺเตว อุปฺปนฺโน วาสาคารมสฺส ลทฺธุ
วฏฏตี ติ โส สตฺตรตนมย ปาสาท นิมฺมินิตุ สกฺโกนฺโตป
เอว กเต มยฺห มหปฺผล น ภวิสฺสติ ทสพลสฺส กายเวยฺยาวจฺจ
กริสฺสามีติ มหนฺต อตฺตภาว กตฺวา สตฺถาร สตฺตกฺขตฺตุ โภเคหิ
ปริกฺขิปตฺวา อุปริ ผณ ธาเรสิ ปริกฺเขปสฺส อนฺโตโอกาโส
เหฏา โลหปาสาทปฺปมาโณ อโหสิ อิจฺฉิติจฺฉิเตน อิริยาปเถน
สตฺถา วิหริสฺสตีติ นาคราชสฺส อชฺฌาสโย อโหสิ ตสฺมา
เอว มหนฺต โอกาส ปริกขฺ ิป มชฺเฌ รตนปลฺลงฺโก ปฺตฺโต
โหติ อุปริ สุวณฺณตารกวิจิตฺต สโมสริตคนฺธทามกุสุมทามเจลวิตาน อโหสิ จตูสุ โกเณสุ คนฺธเตเลน ทีปา ชลิตา
จตูสุ ทิสาสุ วิวริตฺวา จนฺทนกรณฺฑกา ปตา เอว ภควา
ต สตฺตาห ตตฺถ วีตินาเมตฺวา ตโต อปร สตฺตาห
ราชายตเน นิสีทิ อฏเม สตฺตาเห สกฺเกน เทวานมินฺเทน
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๑๒
อาภต ทนฺตกฏฺจ โอสถหรีตกฺจ ขาทิตฺวา มุข โธวิตฺวา
จตูหิ โลกปาเลหิ อุปนีเต ปจฺจคฺเฆ เสลมเย ปตฺเต ต
ปุสฺสภลฺลิกาน ปณฺฑปาต ปริภฺุชิตวฺ า ปุน ปจฺจาคนฺตฺวา
อชปาลนิโคฺรเธ นิสินฺนสฺส สพฺพพุทฺธาน อาจิณฺโณ อย
วิตกฺโก อุทปาทิ
ตตฺถ ปณฺฑิโตติ ปณฺฑิจฺเจน สมนฺนาคโต พยตฺโตติ
เวยฺยตฺติเยน สมนฺนาคโต เมธาวีติ านุปฺปตฺติกาย ปฺาย
สมนฺนาคโต อปฺปรชกฺขชาติโกติ สมาปตฺติยา วิกฺขมฺภิตตฺตา
นิกฺกิเลสชาติโก วิสุทฺธสตฺโต อาชานิสฺสตีติ สลฺลกฺขิสฺสติ
ปฏิวิชฺฌิสฺสติ าณฺจ ปน เมติ มยฺหป สพฺพฺุตาณ
อุปฺปชฺชิ ภควา กิร เทวตาย กถิเตเนว นิฏ อคนฺตฺวา
สยป สพฺพฺุตาเณน โอโลเกนฺโต อิโต สตฺตมทิวสมตฺถเก
กาล กตฺวา อากิฺจฺายตเน นิพฺพตฺโตติ อทฺทส ต
สนฺธายาห าณฺจ ปน เม ทสฺสน อุทปาทีติฯ
มหาชานิโยติ สตฺตทิวสพฺภนฺตเร ปตฺตพฺพมคฺคผลโต ปริหีนตฺตา
มหตี ชานิ อสฺสาติ มหาชานิโย อกฺขเณ นิพฺพตฺโต (๑) คนฺตฺวา
เทสิยมาน ธมฺมปสฺส โสตุ โสตปฺปสาโท นตฺถิ อิธ ธมฺมเทสนฏาน
อาคมนปทป นตฺถิ เอว มหาชานิโย ชาโตติ ทสฺเสติ ฯ
อภิโทสกาลกโตติ อฑฺฒรตฺเต กาลกโต าณฺจ ปน เมติ
# ๑. ม. นิพฺพตฺตตฺตา ฯ
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*เลมที่ ๘ ปาสราสิสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๑๓
มยฺหป สพฺพฺุตาณ อุทปาทิ อิธาป กิร ภควา
เทวตาย วจเนน สนฺนฏิ  าน อกตฺวา สพฺพฺุตาเณน
โอโลเกนฺโต หิยฺโย อฑฺฒรตฺเต กาล กตฺวา อุทโก รามปุตฺโต
เนวสฺานาสฺายตเน นิพฺพตฺโต ติ อทฺทส ตสฺมา
เอวมาห เสส ปุริมนยสทิสเมว พหุการาติ พหูปการา ฯ
ปธานปหิตตฺต อุปฏหึสตู ิ ปธานตฺถาย เปสิตตฺตภาว วสนฏาเน
ปริเวณสมฺมชฺชเนน ปตฺตจีวร คเหตฺวา อนุพนฺธเนน มุโขทกทนฺตกฏทานาทินา จ อุปฏหึสูติ
เก ปน เต ปฺจวคฺคิยา นามฯ เย เต
ราโม ธโช ลกฺขโณ โชติมนฺตี (๑)
ยฺโ สุโภโช สุยาโม สุทตฺโต
เอเต ตทา อฏ อเหสุพฺราหฺมณา
ฉฬงฺควา มนฺต วิยากรึสูติ
โพธิสตฺตสฺส ชาตกาเล สุปนปฏิคฺคาหกา เจว ลกฺขณปฏิคฺคาหกา จ อฏ พฺราหฺมณา เตสุ ตโย เทฺวธา พฺยากรึสุ
อิเมหิ ลกฺขเณหิ สมนฺนาคโต อคาร อชฺฌาวสมาโน ราชา
โหติ จกฺกวตฺติ ปพฺพชมาโน พุทฺโธ ติ ปฺจ พฺราหฺมณา
เอกสพฺยากรณา อเหสุ อิเมหิ ลกฺขเณหิ สมนฺนาคโต อคาเร
น ติฏติ พุทฺโธว โหตี ติ เตสุ ปุริมา ตโย ยถามนฺตปท
# ๑. สี. ...ลกฺขโณ จาป มนฺตี ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๑๔
คตา อิเม ปน ปฺจ มนฺตปท อติกฺกนฺตา เต อตฺตนา
ลทฺธ ปุณฺณปตฺต าตกาน วิสฺสชฺเชตฺวา อย มหาปุริโส
อคาร น อชฺฌาวสิสฺสติ เอกนฺเตน พุทฺโธ ภวิสฺสตีติ
นิพฺพิตกฺกา โพธิสตฺต อุทฺทิสฺส สมณปพฺพชฺช ปพฺพชิตา
เตส ปุตฺตาติป วทนฺติ ต อฏกถาย ปฏิกฺขิตฺต
เอเต กิร ทหรกาเลเยว พหู มนฺเต ชานึสุ ตสฺมา เต
พฺราหฺมณา อาจริยฏาเน ปยึสุ เต ปจฺฉา อเมฺหหิ (๑)
ปุตฺตทารชน ฉินฺทิตฺวา น สกฺกา ปพฺพชิตุนฺติ (๑) ทหรกาเลเยว
ปพฺพชิตฺวา รมณียานิ เสนาสนานิ ปริภฺุชนฺตา วิจรึสุ ฯ
กาเลน กาล ปน กึ โภ มหาปุริโส มหาภินิกฺขมน
นิกฺขนฺโต ติ ปุจฺฉนฺติ มนุสฺสา กุหึ ตุเมฺห มหาปุริส
ปสฺสิสฺสถ ตีสุ ปาสาเทสุ ติวิธนาฏกมชฺเฌ เทโว วิย
สมฺปตฺตึ อนุโภตี ติ วทนฺติ เต สุตฺวา น ตาว
มหาปุริสสฺส าณ ปริปาก คจฺฉตี ติ อปฺโปสฺสุกกฺ า
วิหรึสุเยว
กสฺมา ปเนตฺถ ภควา พหุการา โข อิเม ปฺจวคฺคิยาติ
อาห กึ อุปการกานเยว เอส ธมฺม เทเสติ อนุปการกาน
น เทเสตีติ โน น เทเสต ปริจยวเสน เหส อาฬารฺเจว
กาลาม อุทกฺจ รามปุตฺต โอโลเกสิ เอตสฺมึ ปน พุทฺธกฺเขตฺเต
# ๑. ม. ปุตฺตทารชฏ ฉทเฑตฺวา ฯ สกฺกา ภวิสฺสติ ปพฺพชิตุนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๘ ปาสราสิสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๑๕
เปตฺวา อฺาโกณฺฑฺ (๑) ปม ธมฺม สจฺฉิกาตุ สมตฺโถ
นาม นตฺถิ กสฺมา ตถาวิธอุปนิสฺสยตฺตา
ปุพฺเพ กริ ปฺุกรณกาเล เทฺว ภาตโร อเหสุ ฯ [๒]
ตตฺถ เชฏสฺส เอกสฺมึ สสฺเส นว วาเร อคฺคสสฺสทาน
มยา ทาตพฺพนฺติ อโหสิ โส วปฺปกาเล พีชคฺค นาม
ทตฺวา คพฺภกาเล กนิฏเน สทฺธึ มนฺเตสิ คพฺภกาเล
คพฺภ ผาเลสฺสามาติ ฯ ตรุณสสฺส นาเสตุกาโมสีติ อาห เชฏโ
กนิฏสฺส อนนุวตฺตนภาว ตฺวา เขตฺต วิภชิตฺวา อตฺตโน
โกฏาสโต คพฺภ ผาเลตฺวา ขีร นีหริตฺวา สปฺปผาณิเตหิ
โยเชตฺวา อทาสิ ปุถุกกาเล ปุถุกคฺค (๓) กาเรตฺวา อทาสิ
ลายนกาเล ลายนคฺค (๔) เวณิกรเณ เวณิคฺค กลาปาทีสุ
กลาปคฺค ขลคฺค ภณฺฑคฺค โกฏคฺคนฺติ เอว เอกสสฺเส นว
วาเร อคฺคทาน อทาสิ กนิฏโ ปนสฺส อุทฺธริตฺวา
อทาสิ เตสุ เชฏโ อฺาโกณฺฑฺตฺเถโร ชาโต กนิฏโ
สุภทฺทปริพฺพาชโก อิติ เอกสฺมึ สสฺเส นวนฺน อคฺคทานาน
ทินฺนตฺตา เปตฺวา เถร อฺเ ปม ธมฺม สจฺฉิกาตุ สมตฺถา
นาม นตฺถิ พหุการา โข อิเม ปฺจวคฺคิยา ติ อิท ปน
อุปการานุสฺสรณมตฺตเกเนว วุตฺต ฯ
# ๑. ม. อฺาสิ โกณฺฑฺ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. กตฺถจิ เอตฺถนฺตเร เต เอกโตว
# สสฺส อกสตู ิ ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. ปุถุก ฯ ๔. สี. ทาเยน ทายนคฺค ฯ ม. ลายเน
# ลายนคฺค ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๑๖
อิสิปตเน มิคทาเยติ ตสฺมึ กิร ปเทเส อนุปฺปนฺเน
พุทฺเธ ปจฺเจกพุทฺธา คนฺธมาทนปพฺพเต สตฺตาห
นิโรธสมาปตฺติยา วีตินาเมตฺวา นิโรธา วุฏาย นาคลตาทนฺตกฏ ขาทิตฺวา อโนตตฺตทเห มุข โธวิตฺวา ปตฺตจีวร
อาทาย อากาเสน อาคนฺตฺวา นิปตนฺติ ตตฺถ จีวร
ปารุปตฺวา นคเร ปณฺฑาย จริตฺวา กตภตฺตกิจฺจา คมนกาเลป
ตโตเยว อุปฺปติตฺวา คจฺฉนฺติ อิติ อิสโย เอตฺถ นิปตนฺติ
อุปฺปตนฺติ จาติ ต าน อิสิปตนนฺติ สงฺข คต มิคาน
ปน อภยตฺถาย ทินฺนตฺตา มิคทาโยติ วุจฺจติ เตน วุตฺต
อิสิปตเน มิคทาเยติ ฯ
อนฺตรา จ คย อนฺตรา จ โพธินฺติ คยาย จ โพธิสฺส
จ วิวเร ติคาวุตนฺตเร าเน โพธิมณฺฑโต หิ คยา ตีณิ
คาวุตานิ พาราณสี อฏารสโยชนานิ อุปโก โพธิมณฺฑสฺส
จ คยาย จ อนฺตเร ภควนฺต อทฺทส อนฺตราสทฺเทน ปน
ยุตฺตตฺตา อุปโยควจน กต อีทิเสสุ ปน(๑) าเนสุ อกฺขรจินฺตกา
อนฺตรา คามฺจ นทิฺจ ยาตีติ [๒]  เอกเมว อนฺตราสทฺท
ปยุชฺชนฺติ โส ทุติยปเทนป โยเชตพฺโพ โหติ อโยชิยมาเน
อุปโยควจน น ปาปุณาติ อิธ ปน โยเชตฺวา เอว
วุตฺโตติ อทฺธานมคฺคปฏิปนฺนนฺติ อทฺธานสงฺขาต มคฺค
# ๑. ม. จ ฯ ๒. กตฺถจิ เอตฺถนฺตเร เอวนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ ปาสราสิสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑๗
ปฏิปนฺน ทีฆมคฺคปฏิปนฺนนฺติ อตฺโถ อทฺธานมคฺคคมนสมยสฺส
หิ วิภงฺเค อฑฺฒโยชน คจฺฉิสฺสามีติ ภฺุชิตพฺพนฺ ติอาทิวจนโต (๑)
อฑฺฒโยชนป อทฺธานมคฺโค โหติ โพธิมณฺฑโต ปน คยา
ติคาวุต ฯ
สพฺพาภิภูติ สพฺพ เตภูมิกธมฺม อภิภวิตฺวา ิโต ฯ
สพฺพวิทูติ สพฺพ จตุภูมิกธมฺม อเวทึ อฺาสึ สพฺเพสุ
ธมฺเมสุ อนูปลิตฺโตติ สพฺเพสุ เตภูมิกธมฺเมสุ กิเลสเลปเนน
อนุปลิตฺโต สพฺพฺชโหติ สพฺพ เตภูมิกธมฺม ชหิตฺวา ิโต ฯ
ตณฺหกฺขเย วิมุตฺโตติ ตณฺหกฺขเย นิพฺพาเน อารมฺมณโต
วิมุตฺโต สย อภิฺายาติ สพฺพจตุภูมิกธมฺม อตฺตนาว
ชานิตฺวา กมุทฺทิเสยฺยนฺติ ก อฺ อย เม อาจริโยติ
อุทฺทิเสยฺย
น เม อาจริโย อตฺถีติ โลกุตฺตรธมฺเม มยฺห อาจริโย
นาม นตฺถิ นตฺถิ เม ปฏิปุคฺคโลติ มยฺห ปฏิภาโค ปุคฺคโล
นาม นตฺถิ สมฺมาสมฺพุทฺโธติ สมฺมา เหตุนา (๒) นเยน จตฺตาริ
สจฺจานิ สย พุทฺโธ สีติภโู ตติ สพฺพกิเลสคฺคินิพฺพาปเนน
สีติภูโต กิเลสานเยว นิพฺพุตตฺตา นิพฺพุโต กาสิน ปุรนฺติ
กาสิรฏเ นคร อาหฺฉ อมตทุนฺทุภินฺติ ธมฺมจกฺกปฏิลาภาย อมตเภรึ ปหริสฺสามีติ คจฺฉามิ อรหสิ อนนฺตชิโนติ
# ๑. วิ. มหาวิ. ๒/๔๗๙/๓๑๑ ฯ ๒. ม. สเหตุนา ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๑๘
อนนฺตชิโนสิ ภวิตุยุตฺโต หุเวยฺยาวุโสติ (๑) อาวุโส เอวป นาม
ภเวยฺย ปกฺกามีติ วงฺกหารชนปท นาม อคมาสิ
ตตฺเถก มิคลุทฺทกคามก นิสฺสาย วาส กปฺเปสิ ฯ
เชฏกลุทฺทโก ต อุปฏาสิ ตสฺมึ จ ชนปเท จณฺฑา มจฺฉกิ า
โหนฺติ อถ น เอกาย จาฏิยา วสาเปสุ มิคลุทฺทโก
ทูเร มิคว คจฺฉนฺโต อมฺหาก อรหนฺเต มา ปมชฺชี ติ นาว (๒)
นาม ธีตร อาณาเปตฺวา อคมาสิ สทฺธึ ปุตฺตภาติเกหิ ฯ
สา จสฺส ธีตา ทสฺสนียา โหติ โกฏาสสมฺปนฺนา ฯ
ทุติยทิวเส อุปโก ฆร อาคโต ต ทาริก สพฺพ อุปจาร
กตฺวา ปริวิสิตุ อุปคต ทิสฺวา ราเคน อภิภูโต ภฺุชิตตป
อสกฺโกนฺโต ภาชเนน ภตฺต อาทาย วสนฏาน คนฺตฺวา
ภตฺต เอกมนฺเต นิกฺขิปตฺวา สเจ นาว ลภามิ ชีวามิ
โน เจ มรามีติ นิราหาโร สยิ สตฺตเม ทิวเส มาควิโก
อาคนฺตฺวา ธีตร อุปกสฺส ปวุตฺตึ ปุจฺฉิ สา เอกทิวสเมว
อาคนฺตฺวา ปุน นาคตปุพฺโพ ติ อาห มาควิโก อาคตเวเสเนว
น อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉิสฺสามีติ ตขณเยว คนฺตฺวา กึ ภนฺเต
อผาสุกนฺ ติ ปาเท ปรามสนฺโต ปุจฺฉิ อุปโก นิตฺถนุ นฺโต
ปริวตฺตติเยว โส วทถ ภนฺเต ย มยา สกฺกา กาตุ
ต สพฺพ กริสฺสามี ติ อาห อุปโก สเจ นาว ลภามิ ชีวามิ
# ๑. ม. หุเปยฺยปาวุโสติ ฯ ๒. ม. ฉาว ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๘ ปาสราสิสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๑๙
โน เจ อิเธว มรณ เสยฺโย ติ อาห ชานาสิ ปน ภนฺเต
กิฺจิ สิปฺปนฺติ น ชานามีติ น ภนฺเต กิฺจิ สิปฺป
อชานนฺเตน สกฺกา ฆราวาส อธิฏาตุนฺติ
โส อาห นาห กิฺจิ สิปฺป ชานามิ อปจ ตุมฺหาก
มสหารโก ภวิสฺสามิ มสฺจ วิกฺกีณิสฺสามี ติ มาควิโก
อมฺหากป เอตเทว รุจฺจตี ติ อุตฺตรสาฏก ทตฺวา ฆร อาเนตฺวา
ธีตร อทาสิ เตส สวาสมนฺวาย ปุตฺโต วิชายิ สุภทฺโทติสฺส
นาม อกสุ นาวา (๑) ตสฺส โรทนกาเล มสหารกสฺส ปุตฺต
มิคลุทฺทกสฺส ปุตฺต มา โรที ติอาทีนิ วทมานา ปุตฺต
โตสนคีเตน อุปก อุปฺปณฺเฑสิ ภทฺเท ตฺว ม อนาโถติ
มฺสิ อตฺถิ เม อนนฺตชิโน นาม สหาโย ตสฺสาห
สนฺติก (๒) คมิสฺสามีติ อาห นาวา เอวมย อฏฏยิ ตีติ ตฺวา
ปุนปฺปุน กเถติ โส เอกทิวส อนาโรเจตฺวาว มชฺฌิมเทสาภิมุโข ปกฺกามิ
ภควา จ เตน สมเยน สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
มหาวิหาเร อถโข ภควา ปฏิกจฺเจว ภิกฺขู อาณาเปสิ
โย ภิกฺขเว อนนฺตชิโนติ ปุจฺฉมาโน อาคจฺฉติ ตสฺส ม
ทสฺเสยฺยาถา ติ อุปโกป โข กุหึ อนนฺตชิโนติ ปุจฺฉนฺโต
อนุปุพฺเพน สาวตฺถึ อาคนฺตฺวา วิหารมฺเฌ ตฺวา กุหึ
# ๑. ขุ. เถรี. ๒๖/๔๖๗/๔๘๑ ฯ ๒. ม. สนฺติเก ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๒๐
อนนฺตชิโนติ ปุจฺฉิ ต ภิกฺขู ภควโต สนฺติก อานยึสุ (๑)
โส ภควนฺต ทิสฺวา สฺชานาถ ม ภควา ติ อาห อาม
อุปก สฺชานามิ กุหึ ปน ตฺว วสิตฺถาติ วงฺกหารชนปเท
ภนฺเตติ อุปก มหลฺลโกสิ ชาโต ปพฺพชิตุ สกฺขสิ ฺสสีติ ฯ
ปพฺพชิสฺสามิ ภนฺเตติ ภควา ปพฺพาเชตฺวา ตสฺส กมฺมฏาน
อทาสิ โส กมฺมฏาเน กมฺม กโรนฺโต อนาคามิผเล ปติฏาย
กาล กตฺวา อวิเหสุ นิพฺพตฺโต นิพฺพตฺตกฺขเณเยว อรหตฺต
ปาปุณีติ อวิเหสุ นิพฺพตฺตมตฺตา หิ สตฺต ชนา อรหตฺต
ปาปุณึสุ เตส โส อฺตโร
อวิห อุปปนฺนาเส วิมุตฺตา สตฺต ภิกฺขโว
ราคโทสปริกฺขีณา ติณฺณา โลเก วิสตฺติก
อุปโก ปลคณฺโฑ (๒) จ ปุกฺกุสาติ จ เต ตโย
ภทฺทิโย ขณฺฑเทโว จ พาหุทตฺติ (๓) จ ปงฺคิโย
เต หิตฺวา มานุส เทห ทิพฺพโยค อุปชฺฌคุนฺติ (๔) ฯ
สณฺเปสุนฺติ กติก อกสุ พาหุลฺลิโกติ จีวรพาหุลฺลาทีน
อตฺถาย ปฏิปนฺโน ปธานวิพฺภนฺโตติ ปธานโต วิพฺภนฺโต
ภฏโ ปริหโี น อาวตฺโต พาหุลฺลายาติ จีวราทีน พหุลภาวตฺถาย อาวตฺโต อปจ โข อาสน เปตพฺพนฺติ อปจ
โข ปนสฺส อุจฺจกุเล นิพฺพตฺตสฺส อาสนมตฺต เปตพฺพนฺติ
# ๑. ม. นยึสุ ฯ ๒. สี. ผลคณฺโฑ ฯ ๓. ม. พหุรคฺคิ ฯ ๔. ส. ส. ๑๕/๑๕๒/๔๘ ฯ
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*เลมที่ ๘ ปาสราสิสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๒๑
วทึสุ นาสกฺขึสูติ พุทฺธานุภาเวน พุทฺธเตเชน อภิภูตา
อตฺตโน กติกาย าตุ นาสกฺขึสุ นาเมน จ อาวุโสวา
เทน จ สมุทาจรนฺตีติ โคตมาติ อาวุโสติ จ วทนฺติ
อาวุโส โคตม มย อุรุเวลาย ปธานกาเล ตุยฺห ปตฺตจีวร
คเหตฺวา วิจริมฺหา มุโขทกทนฺตกฏ อทมฺหา วุตฺถปริเวณ
สมฺมชฺชิมฺหา ปจฺฉา โก เต วตฺตปฏิปตฺตึ อกาสิ กจฺจิ
อเมฺหสุ ปกฺกนฺเตสุ (๑) น จินฺตยิตฺถาติ เอวรูป กถ กเถนฺตีติ
อตฺโถ อิริยายาติ ทุกฺกรอิริยาย ปฏิปทายาติ ทุกฺกรปฏิปตฺติยา ทุกฺกรการิกายาติ ปสตอฑฺฒปสตมุคฺคยูสาทิอาหารกรณาทินา ทุกฺกรกรเณน อภิชานาถ เม โนติ อภิชานาถ
นุ มม. เอวรูป ปภาวิตเมตนฺติ เอต เอวรูป วากฺยเภทนฺติ
อตฺโถ อป นุ อห อุรุเวลาย ปธาเน ตุมฺหาก สงฺคหนตฺถ
อนุคฺคหนตฺถ รตฺตึ วา ทิวา วา อาคนฺตฺวา อาวุโส
มา วิตกฺกยิตฺถ มยฺห โอภาโส วา นิมิตฺต วา ปฺายตีติ
เอวรูป กฺจิ วจนเภท อกาสินฺติ อธิปฺปาโย เต เอกปเทเนว
สตึ ลภิตฺวา อุปฺปนฺนคารวา หนฺท อทฺธา เอส พุทฺโธ
ชาโต ติ สทฺทหิตฺวา โน เหต ภนฺเตติ อาหสุ อสกฺขึ โข
อห ภิกฺขเว ปฺจวคฺคิเย ภิกฺขู สฺาเปตุนฺติ อห ภิกฺขเว
ปฺจวคฺคิเย ภิกฺขู พุทฺโธ อหนฺติ ชานาเปตุ อสกฺขึ ตทา
# ๑. สี. อปกฺกนฺเตสุ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๒๒
ปน ภควา อุโปสถทิวเสเยว อาคจฺฉิ อตฺตโน พุทฺธภาว
ชานาเปตฺวา โกณฺฑฺตฺเถร กายสกฺขึ กตฺวา ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺต กเถสิ สุตฺตปริโยสาเน เถโร อฏารสหิ
พฺรหฺมโกฏีหิ สทฺธึ โสตาปตฺติผเล ปติฏาสิ สุริเย ธรมาเนเยว
เทสนา นิฏาสิ ภควา ตตฺเถว วสฺส อุปคจฺฉิ
เทฺวป สุท ภิกฺขเว ภิกฺขู โอวทามีติอาทิ ปาฏิปททิวสโต
ปฏาย ปณฑ
ฺ ปาตตฺถายป คาม อปวิสนทีปนตฺถ วุตฺต ฯ
เตส หิ ภิกฺขนู  กมฺมฏาเนสุ อุปฺปนฺนมลวิโสธนตฺถ ภควา
อนฺโตวิหาเรเยว อโหสิ อุปฺปนฺเน อุปฺปนฺเน กมฺมฏานมเล
เตป ภิกฺขู ภควโต สนฺติก คนฺตฺวา ปุจฺฉนฺติ ภควาป
เตส นิสินฺนฏาน คนฺตฺวา มล วิโนเทติ อถ เนส
ภควตา เอว นีหฏภตฺเตน โอวทิยมานาน วปฺปตฺเถโร
ปาฏิปททิวเส โสตาปนฺโน อโหสิ ภทฺทิยตฺเถโร ทุติยาย
มหานามตฺเถโร ตติยาย อสฺสชิตฺเถโร จตุตฺถิย ปกฺขสฺส
ปน ปฺจมิย สพฺเพว เต เอกโต สนฺนิปาเตตฺวา อนตฺตลกฺขณสุตฺต กเถสิ สุตฺตปริโยสาเน สพฺเพป อรหตฺตผเล
ปติฏหึสุ เตนาห อถโข ภิกฺขเว ปฺจวคฺคิยา ภิกฺขู
มยา เอว โอวทิยมานา เป อนุตฺตร โยคกฺเขม นิพฺพาน
อชฺฌคมสุ เป นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ติ เอตฺตก กถามคฺค ภควา
ย ปุพฺเพ อวจ ตุเมฺหป มม เจว ปฺจวคฺคิยานฺจ มคฺค
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*เลมที่ ๘ ปาสราสิสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๒๓
อารุฬฺหา อริยปริเยสนา ตุมฺหาก ปริเยสนา ติ อิม เอกเมว
อนุสนฺธึ ทสฺเสนฺโต อาหริ
อิทานิ ยสฺมา น อคาริยานเยว ปฺจกามคุณปริเยสนา โหติ อนคาริยานป จตฺตาโร ปจฺจเย อปจฺจเวกฺขิตฺวา
ปริภฺุชนฺตาน ปฺจกามคุณวเสน อนริยปริเยสนา โหติ ตสฺมา
ต ทสฺเสตุ ปฺจิเม ภิกฺขเว กามคุณาติอาทิมาห ตตฺถ
นวรตฺเตสุ ปตฺตจีวราทีสุ จกฺขุวิฺเยฺยา รูปาติอาทโย จตฺตาโร
กามคุณา ลพฺภนฺติ รโส ปเนตฺถ ปริโภครโส โหติ ฯ
มนฺุเ ปณฺฑปาเต เภสชฺเช จ ปฺจป ลพฺภนฺติ ฯ
เสนาสนมฺป จีวเร วิย จตฺตาโร รโส ปน
เอตฺถาป ปริโภครโสว เย หิ เกจิ ภิกฺขเวติ กสฺมา
อารภิ เอว ปฺจกามคุเณ ทสฺเสตฺวา อิทานิ เย เอว
วเทยฺยุ ปพฺพชิตกาลโต ปฏาย อนริยปริเยสนา นาม กุโต
อริยปริเยสนาว ปพฺพชิตานนฺ ติ เตส ปฏิเสธนตฺถาย
ปพฺพชิตานป จตูสุ ปจฺจเยสุ อปจฺจเวกฺขณปริโภโค อนริยปริเยสนา เอวา ติ ทสฺเสตุ อิม เทสน อารภิ ตตฺถ
คธิตาติ ตณฺหาเคเธน คธิตา มุจฺฉิตาติ ตณฺหามุจฺฉาย
มุจฺฉิตา อชฺโฌปนฺนาติ ตณฺหาย อชฺโฌคาฬฺหา อนาทีนวทสฺสาวิโนติ อาทีนว อปสฺสนฺตา อนิสฺสรณปฺปฺาติ นิสฺสรณ
วุจฺจติ ปจฺจเวกฺขณาณ เต เตน วิรหิตา ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๒๔
อิทานิ ตสฺส อตฺถสฺส สาธก อุปม ทสฺเสนฺโต เสยฺยถาป
ภิกฺขเวติอาทิมาห ตตฺเรว โอปมฺมสสนฺทน เวทิตพฺพ ฯ
อารฺกมิโค วิย หิ สมณพฺราหฺมณา ลุทฺทเกน อรฺเ
ปตปาโส วิย จตฺตาโร ปจฺจยา ตสฺส ลุทฺทกสฺส ปาสราสึ
อชฺโฌตฺถริตฺวา สยนกาโล วิย เตส จตฺตาโร ปจฺจเย
อปจฺจเวกฺขิตฺวา ปริโภคกาโล ลุทฺทเก อาคจฺฉนฺเต มิคสฺส เยน
กาม อคมนกาโล วิย สมณพฺราหฺมณาน มารสฺส ยถากามกรณียกาโล มารวส อุปคตภาโวติ อตฺโถ มิคสฺส ปน
อพนฺธสฺส ปาสราสึ อธิสยิตกาโล วิย สมณพฺราหฺมณาน
จตูสุ ปจฺจเยสุ ปจฺจเวกฺขณปริโภโค ลุทฺทเก อาคจฺฉนฺเต มิคสฺส
เยน กาม คมน วิย สมณพฺราหฺมณาน มารวส อนุปคมน
เวทิตพฺพ วิสฺสฏโติ นิพฺภโย นิราสงฺโก เสส สพฺพตฺถ
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
ปาสราสิสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ฉฏ ฯ
อริยปริเยสนาติป เอตสฺเสว นาม
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*เลมที่ ๘ หนา ๓๒๕
จุลลฺ หตฺถปิ โทปมสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ จุลฺลหตฺถิปโทปมสุตฺต ตตฺถ สพฺพเสเตน
วฬวาภิรเถนาติ เสตา สุท อสฺสา ยุตฺตา โหนฺติ เสตาลงฺการา
เสโต รโถ เสตาลงฺกาโร เสตปริวาโร เสตา รสฺมโิ ย เสตา
ปโตทลฏิ เสต ฉตฺต เสต อุณฺหีส เสตานิ วตฺถานิ เสตา
อุปาหนา เสตาย สุท วาลวีชนิยา วีชยิ ตีติ (๑) เอว วุตฺเตน
สกลเสเตน จตูหิ วฬวาหิ ยุตฺตรเถน
รโถ จ นาเมโส ทุวิโธ โหติ โยธรโถ อลงฺการรโถติ ฯ
ตตฺถ โยธรโถ จตุรสฺสสณฺาโน โหติ นาติมหา ทฺวินฺน ติณฺณ
วา ชนาน คหณสมตฺโถ อลงฺการรโถ มหา โหติ ทีฆโต
ทีโฆ ปุถุลโต ปุถโุ ล ตตฺถ ฉตฺตคฺคาหโก วาลวีชนิคฺคาหโก
ตาลวณฺฏคฺคาหโกติ เอว อฏ วา ทส วา สุเขน าตุ วา
นิสีทิตุ วา นิปชฺชิตุ วา สกฺโกนฺติ อยมฺป อลงฺการรโถเยว ฯ
โส สพฺโพ สจกฺกปฺชรกุพฺพโร รชตปริกฺขติ ฺโต อโหสิ วฬวา
ปกติยา เสตวณฺณาว ปสาธนมฺป ตาทิส รชตมย อโหสิ ฯ
รสฺมิโยป รชตปนาฬิสุปริกฺขิตฺตา ปโตทลฏิป รชตปริกฺขิตฺตา
พฺราหฺมโณป เสตวตฺถ นิวาเสตฺวา เสตเยว อุตฺตราสงฺค
อกาสิ เสตวิเลปน วิลิมฺป เสตมาล ปลนฺธิ ทสสุ องฺคุลีสุ
องฺคุลิมุทฺทิกา กณฺเณสุ กุณฺฑลานีติ เอวมาทิอลงฺกาโรปสฺส
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๑๒/๕ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๒๖
รชตมโยว อโหสิ ปริวารพฺราหฺมณาปสฺส ทสสหสฺสมตฺตา
ตเถว เสตวตฺถวิเลปนคนฺธมาลาลงฺการา อเหสุ เตน วุตฺต
สพฺพเสเตน วฬวาภิรเถนาติฯ
สาวตฺถิยา นิยฺยาตีติ โส กิร ฉนฺน ฉนฺน มาสาน
เอกวาร นคร ปทกฺขิณ กโรติ อิโต เอตฺตเกหิ ทิวเสหิ
นคร ปทกฺขณ
ิ  กริสฺสตีติ ปุเรตรเมว โฆสนา กริยติ ต
สุตฺวา เย นครโต น ปกฺกนฺตา เต น ปกฺกมนฺติ ฯ
เย ปกฺกนฺตา เตป ปฺุวโต สิริสมฺปตฺตึ ปสฺสิสฺสามาติ
อาคจฺฉนฺติ ย ทิวส พฺราหฺมโณ นคร อนุวิจรติ ตทา
ปาโตว นครวีถิโย สมฺมชฺชิตฺวา วาลิก โอกิริตฺวา ลาชปฺจเมหิ
ปุปฺเผหิ อภิกิริตฺวา (๑) ปุณฺณฆเฏ เปตฺวา กทลิโย จ ธเช จ
อุสฺสาเปตฺวา สกลนคร ธูปคนฺธวาสิต (๒) กโรนฺติ พฺราหฺมโณ
ปาโตว สีส นฺหายิตฺวา ปุเรภตฺต ภฺุชิตฺวา วุตฺตนเยเนว
เสตวตฺถาทีหิ อตฺตาน อลงฺกริตฺวา ปาสาทา โอรุยหฺ รถ
อภิรุหติ อถ น เต พฺราหฺมณา สพฺพเสตวตฺถวิเลปนมาลาลงฺการา เสตจฺฉตฺตานิ คเหตฺวา ปริวาเรนฺติ ตโต
มหาชนสฺส สนฺนิปาตนตฺถ ปมเยว ตรุณทารกาน ผลาผลานิ
วิกิริตฺวา ตทนนฺตร มาสกรูปานิ ตทนนฺตร กหาปเณ
วิกิรนฺติ มหาชนา สนฺนิปตนฺติ อุกฺกุฏ ิโย เจว เจลุกฺเขปา
# ๑. ม. อภิปปฺ กิริตฺวา ฯ ๒. ม. ธูปตวาสิต ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 327

*เลมที่ ๘ จุลฺลหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๒๗
จ ปวตฺตนฺติ อถ พฺราหฺมโณ มงฺคลิกโสวตฺถิกาทีสุ มงฺคลานิ
เจว สุวตฺถิโย จ กโรนฺเตสุ มหาสมฺปตฺติยา นคร อนุวิจรติ ฯ
ปฺุวนฺตา มนุสฺสา เอกภูมิกาทิปาสาเท อารุยฺห สุกฺกปตฺตสทิสานิ วาตปานกวาฏานิ วิวริตฺวา โอโลเกนฺติ พฺราหฺมโณป
อตฺตโน ยสสิริสมฺปตฺติยา นคร อชฺโฌตฺถรนฺโต วิย ทกฺขิณทฺวาราภิมุโข โหติ เตน วุตฺต สาวตฺถิยา นิยฺยาตีติ ฯ
ทิวา ทิวสฺสาติ ทิวสสฺสป ทิวา มชฺฌนฺหกาเลติ อตฺโถฯ
ปโลติก ปริพฺพาชกนฺติ ปโลติกาติ เอว อิตฺถีลิงฺคโวหารวเสน
ลทฺธนาม ปริพฺพาชก โส กิร ปริพพฺ าชโก ทหโร ปมวเย
ิโต สุวณฺณวณฺโณ พุทฺธปุ ฏาโก ปาโตว ตถาคตสฺส เจว
มหาเถรานฺจ อุปฏาน กตฺวา ติทณฺฑกุณฺฑิกาทิปริกฺขาร
อาทาย เชตวนา นิกฺขมิตฺวา นคราภิมุโข ปายาสิ ต
เอส ทูรโตว อาคจฺฉนฺต อทฺทส เอตทโวจาติ อนุกฺกเมน
สนฺติก อาคต สฺชานิตฺวา เอต หนฺท กุโต นุ ภว
วจฺฉายโน อาคจฺฉตี ติ โคตฺต กิตฺเตนฺโต วจน อโวจ ฯ
ปณฺฑิโต มฺตีติ (๑) ภว วจฺฉายโน สมณ โคตม ปณฺฑิโตติ
มฺติ อุทาหุ โนติ อยเมตฺถ อตฺโถ
โก จาห โภติ โภ สมณสฺส โคตมสฺส ปฺาเวยฺยตฺติย
ชานเน อห โก นามฯ โก จ สมณสฺส โคตมสฺส
# ๑. ม. มฺเติ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๒๘
ปฺาเวยฺยตฺติย ชานิสฺสามีติ กุโต จาห สมณสฺส โคตมสฺส
ปฺาเวยฺยตฺติย ชานิสฺสามิ เกน การเณน ชานิสฺสามีติ เอว
สพฺพถาป อตฺตโน อชานนภาว ทีเปติ โสป นูนสฺส ตาทิโส
วาติ โย สมณสฺส โคตมสฺส ปฺาเวยฺยตฺติย ชาเนยฺย โสป
นูน ทสปารมิโย ปูเรตฺวา สพฺพฺุต ปตฺโต ตาทิโส พุทโฺ ธเยว
ภเวยฺย สิเนรุ วา หิมวนฺต วา ปวึ วา อากาส วา
ปเมตุกาเมน ตปฺปมาโณว ทณฺโฑ วา รชฺชุ วา ลทฺธุ
วฏฏติ สมณสฺส โคตมสฺส ปฺ ชานนฺเตนาป ตสฺส
าณสทิสเมว สพฺพฺุตาณ ลทฺธุ วฏฏตีติ ทีเปติ ฯ
อาทรวเสน ปเนตฺถ อาเมณฺฑิก กต อุฬารายาติ อุตฺตมาย
เสฏาย โก จาห โภติ โภ อห สมณสฺส โคตมสฺส
ปสสเน โก นามฯ โก จ สมณ โคตม ปสสิสฺสามีติ
เกน การเณน ปสสิสฺสามิ ปสฏปฺปสฏโติ สพฺพคุณาน
อุตฺตริตเรหิ สพฺพโลกปสฏเหิ อตฺตโน คุเณเหว ปสฏโ น
ตสฺส อฺเหิ ปสสนกิจฺจ อตฺถิ ยถา หิ จมฺปกปุปฺผ วา
นีลุปฺปล วา ปทุม วา โลหิตจนฺทน วา อตฺตโน วณฺณคนฺธสิริยาว ปาสาทิกฺเจว สุคนฺธฺจ น ตสฺส อาคนฺตุเกหิ
วณฺณคนฺเธหิ โถมนกิจฺจ อตฺถิ ยถา จ มณิรตน วา
จนฺทมณฺฑล วา อตฺตโน อาโลเกเนว โอภาสติ น ตสฺส
อฺเน โอภาสนกิจฺจ อตฺถิ เอว สมโณ โคตโม สพฺพโลกปสฏเหิ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๒๙
อตฺตโน คุเณเหว ปสฏโ โถมิโต สพฺพโลกสฺส
เสฏต ปาปโต น ตสฺส อฺเน ปสสนกิจฺจ อตฺถิ
ปสฏเหิ วา ปสฏโติป ปสฏปฺปสฏโ
เก ปสฏา นามฯ ราชา ปเสนทิโกสโล
กาสิโกสลวาสิเกหิ ปสฏโ พิมฺพิสาโร องฺคมคธวาสีหิ เวสาลิกา
ลิจฺฉวี วชฺชรี ฏวาสีหิ ปสฏา ปาเวยฺยกา มลฺลา โกสินารกา
มลฺลา อฺเป เต เต ขตฺติยา เตหิ เตหิ ชานปเทหิ ปสฏา
จงฺกีอาทโย พฺราหฺมณา พฺราหฺมณคเณหิ อนาถปณฺฑิกาทโย
อุปาสกา อเนกสเตหิ อุปาสกคเณหิ วิสาขาทโย อุปาสิกา อเนกสตาหิ
อุปาสิกาหิ สกุลุทายิอาทโย ปริพฺพาชกา อเนเกหิ ปริพฺพาชกสเตหิ อุปฺปลวณฺณาเถรีอาทิกา มหาสาวิกา อเนเกหิ ภิกฺขุน-ี
สเตหิ สาริปุตฺตตฺเถราทโย มหาสาวกา อเนกสเตหิ ภิกฺขูหิ
สกฺกาทโย เทวา อเนกสหสฺเสหิ เทเวหิ มหาพฺรหฺมาทโย
พฺรหฺมาโน อเนกสหสฺเสหิ พฺรเหฺมหิ ปสฏา เต สพฺเพป
ทสพล โถเมนฺติ วณฺเณนฺติ ปสสนฺตีติ ภควา ปสฏปฺปสฏโติ
วุจฺจติ
อตฺถวสนฺติ อตฺถานิสส อถสฺส ปริพฺพาชโก อตฺตโน
ปสาทการณ อาจิกฺขนฺโต เสยฺยถาป โภ กุสโล นาควนิโกติอาทิมาห ตตฺถ นาควนิโกติ นาควนวาสิโก อนุคฺคหิตสิปฺโป
ปุริโส ปรโต ปน อุคฺคหิตสิปฺโป ปุริโส นาควนิโกติ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๓๐
อาคโต จตฺตาริ ปทานีติ จตฺตาริ าณปทานิ าณวลฺชานิ
าเณน อกฺกนฺตฏานานีติ อตฺโถ
ขตฺติยปณฺฑิเตติอาทีสุ ปณฺฑิเตติ ปณฺฑิจฺเจน สมนฺนาคเต นิปุเณติ สเณฺห สุขมุ พุทฺธิโน สุขุมตฺถนฺตรปฏิวิชฺฌนสมตฺเถ กตปรปฺปวาเทติ วิฺาตปรปฺปวาเท เจว ปเรหิ
สทฺธึ กตวาทปริจฺจเย จ วาลเวธิรูเปติ วาลเวธิธนุคฺคหสทิเส เต ภินฺทนฺตา มฺเ จรนฺตีติ วาลเวธิ วิย วาล
สุขุมานิป ปเรส ทิฏิคตานิ อตฺตโน ปฺาคเตน ภินฺทนฺตา
วิย จรนฺตีติ อตฺโถ ปฺห อภิสงฺขโรนฺตีติ ทุปทมฺป ติปทมฺป
จตุปฺปทมฺป ปฺห กโรนฺติ วาท อาโรเปสฺสามาติ โทส
อาโรเปสฺสาม. น เจว สมณ โคตม ปฺห ปุจฺฉนฺตีติ
กสฺมา น ปุจฺฉนฺติ
ภควา กิร ปริสมชฺเฌ ธมฺม เทเสนฺโต ปริสาย
อชฺฌาสย โอโลเกติ ตโต ปสฺสติ อิเม ขตฺติยปณฺฑิตา คุฬฺห
รหสฺส ปฺห โอวฏฏิกสาร กตฺวา อาคตา ติ โส เตหิ
อปุฏโเยว เอวรูเป ปเฺห ปุจฺฉาย เอตฺตกา โทสา วิสชฺชเน
เอตฺตกา อตฺเถ ปเท อกฺขเร เอตฺตกาติ อิเม ปเฺห
ปุจฺฉนฺโต เอว ปุจฺเฉยฺย วิสฺสชฺเชนฺโต เอว วิสฺสชฺเชยฺยาติ อิติ
โอวฏฏิกสาร กตฺวา อานีเต ปเฺห ธมฺมกถาย อนฺตเร
ปกฺขิปตฺวา วิทฺธเสติ ขตฺติยปณฺฑิตา เสยฺโย วต โน เย

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 331

*เลมที่ ๘ จุลฺลหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๓๑
มย อิเม ปเฺห น ปุจฺฉมิ ฺหา สเจ หิ มย ปุจฺเฉยฺยาม.
อปฺปติฏเว โน กตฺวา สมโณ โคตโม ขิเปยฺยา ติ อตฺตมนา
ภวนฺติ
อปจ พุทฺธา นาม ธมฺม เทเสนฺตา ปริส เมตฺตาย
ผรนฺติ เมตฺตาผรเณน ทสพเล มหาชนสฺส จิตฺต ปสีทติ
พุทฺธา จ นาม รูปคฺคปฺปตฺตา โหนฺติ ทสฺสนสมฺปนฺนา
มธุรสฺสรา มุทุชิวฺหา สุผุสิตทนฺตาวรณา อมเตน หทย
สิฺจนฺตา วิย ธมฺม กเถนฺติ ตตฺถ เสส(๑) เมตฺตาผรเณน
ปสนฺนจิตฺตาน เอว โหติ เอวรูป อเทฺวชฺฌกถ อโมฆกถ
นิยฺยานิกกถ กเถนฺเตน ภควตา สทฺธึ น สกฺขิสฺสาม
ปจฺจนีกคฺคาห คณฺหิตุนฺ ติ อตฺตโน ปสนฺนภาเวเนว น
ปุจฺฉนฺติ อฺทตฺถูติ (๒) เอกเสน สาวกา สมฺปชฺชนฺตีติ
สรณคมนวเสน สาวกา โหนฺติ ตทนุตฺตรนฺติ ต อนุตฺตร ฯ
พฺรหฺมจริยปริโยสานนฺติ มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส ปริโยสานภูต
อรหตฺตผล ตทตฺถาย หิ เต ปพฺพชนฺติ มน วต โภ
อนสฺสามาติ โภ สเจ มย น อุปสงฺกเมยฺยาม. อิมนิ า โถเกน
อนุปสงฺกมนมตฺเตน อปยิรูปาสนมตฺเตเนว นฏา ภเวยฺยาม
อุปสงฺกมนมตฺตเกน ปนมฺหา น นฏาติ อตฺโถ ทุติยปท
ปุริมสฺเสว เววจน อสฺสมณาว สมานาติอาทีสุ ปาปาน
# ๑. ม. ตตฺร เนส ฯ ๒. ม. อฺทตฺถู ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๓๒
อสมิตตฺตา อสฺสมณาว อวาหิตตฺตา จ ปน อพฺราหฺมณาว
กิเลสารีน อหตตฺตา อนรหนฺโตเยว สมานาติ อตฺโถ
อุทาน อุทาเนสีติ อุทาหาร อุทาหริ ยถา หิ ยนฺเต(๑)
สมาน คเหตุ น สกฺโกติ วิสฺสนฺทิตฺวา คจฺฉติ ต อวเสโกติ
วุจฺจติ ยฺจ ชล ตฬาก คเหตุ น สกฺโกติ อชฺโฌตฺถริตฺวา
คจฺฉติ ต โอโฆติ วุจฺจติ เอวเมว ย ปติมย วจน หทย
คเหตุ น สกฺโกติ อธิก หุตฺวา อนฺโต อสณฺหิตฺวา พหิ
นิกฺขมติ ต อุทานนฺติ วุจฺจติ เอวรูป ปติมย วจ
นิจฺฉาเรสีติ อตฺโถ หตฺถปิ โทปโมติ หตฺถิปท อุปมา อสฺส
ธมฺมสฺสาติ หตฺถิปโทปโม. โส น เอตฺตาวตา วิตฺถาเรน
ปริปูโร โหตีติ ทสฺเสติ นาควนิโกติ อุคฺคหิตหตฺถิสิปฺโป
หตฺถิวนจาริโก อถ กสฺมา อิธ กุสโลติ น วุตฺโตติ ฯ
ปรโต โย โหติ กุสโล ติ วิภาคทสฺสนโต(๒) ฯ โย หิ โกจิ
ปวิสติ โย ปน กุสโล โหติ โส เนว ตาว นิฏ
คจฺฉติ ตสฺมา อิธ กุสโลติ อวตฺวา ปรโต วุตฺโต ฯ
วามนิกาติ รสฺสา อายามโตป น ทีฆา มหากุจฺฉหตฺถินิโย อุจฺจา จ นิเสวิตนฺติ สตฺตฏรตนุพฺเพเธ วฏรุกฺขาทีน
ขนฺธปฺปเทเส ฆสิตฏาน อุจฺจา กาฬาริกาติ อุจฺจา จ
ยฏิสทิสปาทา หุตฺวา กาฬาริกา จ ทนฺตาน กฬารตาย ฯ
# ๑. ม. ย เตล ฯ ๒. ม. วิภาคทสฺสนโต ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๓๓
ตาส กิร เอโก ทนฺโต อุนฺนโต โหติ เอโก โอนโต อุโภป
จ วิรฬา โหนฺติ น อาสนฺนา อุจฺจา จ ทนฺเตหิ
อารฺชิตานีติ สตฺตฏรตนุพฺเพเธ วฏรุกฺขาทีน ขนฺธปฺปเทเส
ผรสุนา ปหตฏาน วิย ทาาหิ ฉินฺนฏาน อุจฺจา กเณรุกา
นามาติ อุจฺจา จ ยฏิสทิสทีฆปาทา หุตฺวา กเณรุกา จ
ทนฺตาน กเณรุตาย ตา กิร มกุลทาา โหนฺติ ตสฺมา
กเณรุกาติ วุจฺจติ โส นิฏ คจฺฉตีติ โส นาควนิโก
ยสฺส ปนาห(๑) นาคสฺส อนุปท อาคโต อยเมว โส น อฺโ
ย หิ อห ปมปท ทิสฺวา วามนิกาน ปท [๒] ภวิสฺสตีติ
นิฏ น คโต ยป ตโต โอรภาเค ทิสฺวา กาฬาริกาน
ภวิสฺสติ กเณรุกาน ภวิสฺสตีติ นิฏ น คโต สพฺพนฺต
อิมสฺเสว มหาหตฺถิโน ปทนฺติ มหาหตฺถึ ทิสฺวาว นิฏ
คจฺฉติ เอวเมว โขติ เอตฺถ อิท โอปมฺมสสนฺทน ฯ
นาควน วิย หิ อาทิโต ปฏาย ยาว นีวรณปฺปหานา
ธมฺมเทสนา เวทิตพฺพา กุสโล นาควนิโก วิย โยคาวจโร มหานาโค วิย สมฺมาสมฺพุทฺโธ มหนฺต หตฺถิปท วิย
ฌานาภิฺา นาควนิกสฺส ตตฺถ ตตฺถ หตฺถิปท ทิสฺวาป
วามนิกาน ปท ภวิสฺสติ กาฬาริกาน กเณรุกาน ปท
ภวิสฺสตีติ อนิฏงฺคตภาโว วิย โยคิโน อิมา ฌานาภิฺา
# ๑. ม. วตาห ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อิทนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๓๔
นาม พาหิรกปริพฺพาชกานมฺป สนฺตีติ อนิฏงฺคตภาโว นาควนิกสฺส ตตฺถ ตตฺถ มยา ทิฏปท อิมสฺเสว มหาหตฺถิโน
น อฺสฺสาติ มหาหตฺถึ ทิสฺวา นิฏงฺคมน วิย อริยสาวกสฺส อรหตฺต ปตฺวาว นิฏงฺคมน อิทฺจ ปน
โอปมฺมสสนฺทน มตฺถเก ตฺวาป กาตุ วฏฏติ อิมสฺมึป
าเน วฏฏติเยว อนุกฺกมาคตมฺปน ปาลิปท คเหตฺวา อิเธว
กต ฯ
ตตฺถ อิธาติ เทสาปเทเส นิปาโต สฺวาย กตฺถจิ โลก
อุปาทาย วุจฺจติ ยถาห อิธ ตถาคโต โลเก อุปฺปชฺชตีติ (๑)
กตฺถจิ สาสน ยถาห อิเธว ภิกฺขเว ปโม สมโณ อิธ
ทุติโย สมโณติ (๒) กตฺถจิ โอกาส ยถาห
อิเธว ติฏมานสฺส เทวภูตสฺส เม สโต
ปุเนวายุ (๓) ว เม ลทฺโธ เอว ชานาหิ มาริสาติ (๔) ฯ
กตฺถจิ ปทปูรณมตฺตเมว ยถาห อิธาห ภิกฺขเว
ภุตฺตาวี อสฺส ปวาริโตติ(๕) อิธ ปน โลก อุปาทาย วุตฺโตติ
เวทิตพฺโพ อิท วุตฺต โหติ พฺราหฺมณ อิมสฺมึ โลเก
ตถาคโต อุปฺปชฺชติ อรห เป พุทฺโธ ภควาติ ฯ
ตตฺถ ตถาคตสทฺโท มูลปริยาเย อรหนฺติอาทโย วิสุทฺธ-ิ
# ๑. ที. สี. ๙/๒๕๕/๒๐๑ ฯ ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔๑/๓๒๓ ฯ
# ๓. ม. ยุ. ปุนรายุว ฯ ๔. ที. มหา. ๑๐/๒๖๔/๓๒๑ ฯ ๕. ม. มู. ๑๒/๒๒/๒๑ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๓๕
มคฺเค วิตฺถาริตา โลเก อุปฺปชฺชตีติ เอตฺถ ปน โลโกติ
โอกาสโลโก สตฺตโลโก สงฺขารโลโกติ ติวิโธ อิธ ปน
สตฺตโลโก อธิปฺเปโต
สตฺตโลเก อุปฺปชฺชมาโนป ตถาคโต น เทวโลเก น
พฺรหฺมโลเก มนุสฺสโลเกเยว อุปฺปชฺชติ มนุสฺสโลเกป น
อฺสฺมึ จกฺกวาเฬ อิมสฺมึเยว จกฺกวาเฬ ตตฺถาป น
สพฺพฏาเนสุ ปุรตฺถิมาย ทิสาย กชงฺคล (๑) นาม นิคโม
ตสฺสาปเรน มหาสาลา(๒) ตโต ปร (๓) ปจฺจนฺติมา ชนปทา โอรโต
มชฺเฌ ปุรตฺถิมทกฺขิณาย ทิสาย สลฺลวตี นาม นที ตโต
ปร ปจฺจนฺติมา ชนปทา โอรโต มชฺเฌ ทกฺขิณาย ทิสาย
เสตกณฺณิก นาม นิคโม. ตโต ปร ปจฺจนฺติมา ชนปทา
โอรโต มชฺเฌ ปจฺฉิมาย ทิสาย ถูณ นาม พฺราหฺมณคาโม
ตโต ปร ปจฺจนฺติมา ชนปทา โอรโต มชฺเฌ อุตฺตราย
ทิสาย อุสีรทฺธโช นาม ปพฺพโต ตโต ปร ปจฺจนฺติมา
ชนปทา โอรโต มชฺเฌติ (๔) เอว ปริจฺฉินฺเน อายามโต ติโยชนสเต
วิตฺถารโต อฑฺฒติยโยชนสเต ปริกฺเขปโต นวโยชนสเต
มชฺฌิมปฺปเทเส อุปฺปชฺชติ น เกวลฺจ ตถาคโตว ปจฺเจกพุทฺธา อคฺคสาวกา อสีติมหาเถรา พุทฺธมาตา พุทฺธปตา
# ๑. ม. คชงฺคล ฯ ๒. ม. มหาสาโล ฯ ๓. ม. ปรา ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๔. วิ. มหา. ๕/๒๓/๓๕ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๓๖
จกฺกวตฺติราชา อฺเ จ สารปฺปตฺตา พฺราหฺมณคหปติกา
เอตฺเถว อุปฺปชฺชนฺติ ตตฺถ ตถาคโต สุชาตาย ทินฺนมธุปายาสโภชนโต ปฏาย ยาว อรหตฺตมคฺโค ตาว อุปฺปชฺชติ
นามฯ อรหตฺตผเล อุปฺปนฺโน นามฯ มหาภินิกฺขมนโต วา ยาว
อรหตฺตมคฺโค ตุสิตภวนโต วา ยาว อรหตฺตมคฺโค ทีปงฺกรปาทมูลโต วา ยาว อรหตฺตมคฺโค ตาว อุปฺปชฺชติ นาม
อรหตฺตผเล อุปฺปนฺโน นามฯ อิธ สพฺพปม อุปฺปนฺนภาว
สนฺธาย อุปฺปชฺชตีติ วุตตฺ  ตถาคโต โลเก อุปฺปนฺโน โหตีติ
อย หิ เอตฺถ อตฺโถ
โส อิม โลกนฺติ โส ภควา อิม โลก อิทานิ
วตฺตพฺพ ทสฺเสติ (๑) ฯ สเทวกนฺติ สห เทเวหิ สเทวก เอว
สห มาเรน สมารก สห พฺรหฺมุนา สพฺรหฺมก สห
สมณพฺราหฺมเณหิ สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปชาตตฺตา ปช(๒) สห
เทวมนุสฺเสหิ สเทวมนุสฺส ตตฺถ สเทวกวจเนน ปฺจกามาวจรเทวคฺคหณ เวทิตพฺพ สมารกวจเนน ฉฏกามาวจรเทวคฺคหณ (๓)
สพฺรหฺมกวจเนน พฺรหฺมกายิกาทิพฺรหฺมคฺคหณ สสฺสมณพฺราหฺมณิวจเนน สาสนสฺส ปจฺจตฺถิกปจฺจามิตฺตสมณพฺราหฺมณคฺคหณ
สมิตปาปพาหิตปาปสมณพฺราหฺมณคฺคหณฺจ ปชาวจเนน สตฺตโลกคฺคหณ สเทวมนุสฺสวจเนน สมฺมติเทวอวเสสมนุสฺสคฺคหณ ฯ
# ๑. ม. นิทสฺเสติ ฯ ๒. ม. ปชา ต ฯ ๓. ม. ฉฏกามาวจรเทวคฺคหณ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๓๗
เอวเมตฺถ ตีหิ ปเทหิ โอกาสโลเกน สทฺธึ สตฺตโลโก ทฺวีหิ
ปชาวเสน สตฺตโลโกว คหิโตติ เวทิตพฺโพ
อปโร นโย สเทวกคฺคหเณน อรูปาวจรเทวโลโก คหิโต
สมารกคฺคหเณน ฉกามาวจรเทวโลโก สพฺรหฺมกคฺคหเณน รูป
พฺรหฺมโลโก สสฺสมณพฺราหฺมณาทิคฺคหเณน จตุปริสวเสน
สมฺมติเทเวหิ วา สห มนุสฺสโลโก อวเสสสพฺพสตฺตโลโก
วา ฯ
อปเจตฺถ สเทวกวจเนน อุกฺกฏปริจฺเฉทโต สพฺพสฺส
โลกสฺส สจฺฉิกตภาวมาห ตโต เยส อโหสิ มาโร
มหานุภาโว ฉกามาวจริสฺสโร วสวตฺตี กึ โสป เอเตน
สจฺฉิกโต ติ เตส วิมตึ วิธมนฺโต สมารกนฺติ อาห เยส
ปน อโหสิ พฺรหฺมา มหานุภาโว เอกงฺคุลิยา เอกสฺมึ
จกฺกวาฬสหสฺเส อาโลก ผรติ ทฺวีหิ เป ทสหิ องฺคุลีหิ
ทสสุ จกฺกวาฬสหสฺเสสุ อาโลก ผรติ อนุตฺตรฺจ ฌานสมาปตฺติสุข ปฏิสเวเทติ กึ โสป สจฺฉิกโต ติ เตส วิมตึ
วิธมนฺโต สพฺรหฺมกนฺติ อาห ตโต เย จินฺเตสุ ปุถู
สมณพฺราหฺมณา สาสนสฺส ปจฺจตฺถิกา กินฺเตป สจฺฉิกตา
ติ เตส วิมตึ วิธมนฺโต สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปชนฺติ อาห เอว
อุกฺกฏุกฺกฏาน สจฺฉิกตภาว ปกาเสตฺวา อถ สมฺมติเทเว
อวเสสมนุสฺเส จ อุปาทาย อุกฺกฏปริจฺเฉทวเสน เสสสตฺต-

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 338

*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๓๘
โลกสฺส สจฺฉิกตภาว ปกาเสนฺโต สเทวมนุสฺสนฺติ อาห ฯ
อยเมตฺถ ภาวานุกฺกโม ฯ โปราณา ปนาหุ สเทวกนฺติ เทวตาหิ
สทฺธึ อวเสสโลก สมารกนฺติ มาเรน สทฺธึ อวเสสโลก
สพฺรหฺมกนฺติ พฺรเหฺมหิ สทฺธึ อวเสสโลก เอว สพฺเพป
ติภวู ปเค สตฺเต ตีหากาเรหิ ตีสุ ปเทสุ ปกฺขิปตฺวา
ปุน ทฺวีหิ ปุริมปเทหิ (๑) ปริยาทิยนฺโต สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปช
สเทวมนุสฺสนฺ ติ อาห เอว ปฺจหิ ปเทหิ เตน เตนากาเรน
เตธาตุกเมว ปริยาทินฺนนฺติ ฯ
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทตีติ สยนฺติ สาม
อปรเนยฺโย หุตฺวา อภิฺาติ อภิฺาย อธิเกน าเณน
ตฺวาติ อตฺโถ สจฺฉิกตฺวาติ ปจฺจกฺข กตฺวา ฯ เอเตน
อนุมานาทิปฏิกฺเขโป กโต โหติ ปเวเทตีติ โพเธติ าเปติ (๒)
ปกาเสติ โส ธมฺม เทเสติ อาทิมชฺฌปริโยสานกลฺยาณนฺติ
โส ภควา สตฺเตสุ การฺุต ปฏิจฺจ หิตฺวาป อนุตฺตร วิเวกสุข
ธมฺม เทเสติ ตฺจ โข อปฺป วา พหุ วา เทเสนฺโต
อาทิกลฺยาณาทิปฺปการเมว เทเสติ อาทิมฺหิป กลฺยาณ ภทฺทก
อนวชฺชเมว กตฺวา เทเสติ มชฺเฌป ปริโยสาเนป กลฺยาณ
ภทฺทก อนวชฺชเมว กตฺวา เทเสตีติ วุตฺต โหติ
ตตฺถ อตฺถิ เทสนาย อาทิมชฺฌปริโยสาน อตฺถิ
# ๑. ม. ปเทหิ ฯ ๒. ม. วิฺาเปติ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา หนา

๓๓๙

สาสนสฺส เทสนาย ตาว จตุปฺปทิกายป คาถาย ปมปาโท
อาทิ นามฯ ตโต เทฺว มชฺฌ นามฯ อนฺเต เอโก ปริโยสาน
นามฯ เอกานุสนฺธิกสฺส สุตฺตสฺส นิทาน อาทิ อิทมโวจาติ
ปริโยสาน อุภินฺนมนฺตรา มชฺฌ อเนกานุสนฺธิกสฺส สุตฺตสฺส
ปมานุสนฺธิ อาทิ อนฺเต อนุสนฺธิ ปริโยสาน มชฺเฌ เอโก
วา เทฺว วา พหู วา มชฺฌเมว สาสนสฺส ปน
สีลสมาธิวิปสฺสนา อาทิ นามฯ วุตฺตมฺป เจต โก จาทิ
กุสลาน ธมฺมาน สีลฺจ สุวิสุทฺธ ทิฏิ จ อุชุกาติ (๑) อตฺถิ
ภิกฺขเว มชฺฌมิ า ปฏิปทา ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธาติ (๒) เอว
วุตฺโต ปน อริยมคฺโค มชฺฌ นามฯ ผลฺเจว นิพฺพานฺจ
ปริโยสาน นามฯ เอตทตฺถมิท พฺราหฺมณ พฺรหฺมจริย
เอต สาร เอต ปริโยสานนฺติ (๓) หิ เอตฺถ ผล ปริโยสานนฺติ
วุตฺต นิพฺพาโนคธ หิ อาวุโส วิสาข พฺรหฺมจริย วุสฺสติ
นิพฺพานปรายน นิพฺพานปริโยสานนฺติ (๔) เอตฺถ นิพฺพาน
ปริโยสานนฺติ วุตฺต อิธ เทสนาย อาทิมชฺฌปริโยสาน
อธิปเปต ภควา หิ ธมฺม เทเสนฺโต อาทิมฺหิ สีล
ทสฺเสตฺวา มชฺเฌ มคฺค ปริโยสาเน นิพฺพาน ทสฺเสติ ฯ
เตน วุตฺต โส ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๖๗๘/๑๙๒ ฯ ๒. ส. มหา. ๑๙/๑๖๖๔/๕๒๘ ฯ
# วิ. มหา. ๔/๑๓/๑๘ ฯ ๓. ม. มู. ๑๒/๓๖๐/๓๘๔ ฯ
# ๕. ม. ม. ๑๒/๕๑๒/๕๕๕ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๔๐
ปริโยสานกลฺยาณนฺ ติ ตสฺมา อฺโป ธมฺมกถิโก ธมฺม
กเถนฺโต
อาทิมฺหิ สีล เทเสยฺย มชฺเฌ มคฺค วิภาวเย
ปริโยสาเน จ (๑) นิพฺพาน เอสา กถิกสณฺิตีติ
สาตฺถ สพฺยฺชนนฺติ ยสฺส หิ ยาคุภตฺตอิตฺถีปุริสาทิวณฺณนานิสฺสิตา เทสนา โหติ น โส สาตฺถ เทเสติ
ภควา ปน ตถารูป เทสน ปหาย จตุสติปฏานาทินิสฺสิต
เทสน เทเสติ ตสฺมา สาตฺถ เทเสตี ติ วุจฺจติ ยสฺส ปน
เทสนา เอกพฺยฺชนาทิยุตฺตา วา สพฺพนิโรฏพฺยฺชนา วา
สพฺพวิสฏสพฺพนิคฺคหิตพฺยฺชนา วา ตสฺส ทมิฬกิราฏสวราทิมิลกฺขูน ภาสา วิย พฺยฺชนปาริปูริยา อภาวโต
อพฺยฺชนา นาม เทสนา โหติ ภควา ปน ตถารูป
เทสน ปหาย
สิถิล ธนิตฺจ ทีฆรสฺส ครุก
ลหุกฺเจว นิคฺคหิต
สมฺพนฺธ ววตฺถิต วิมุตฺต
ทสธา พฺยฺชนพุทฺธิยา ปเภโทติ
เอว วุตฺต ทสวิธ พฺยฺชน อมกฺเขตฺวา ปริปุณฺณ พฺยฺชนเมว
กตฺวา ธมฺม เทเสติ ตสฺมา สพฺยฺชน ธมฺม เทเสตี ติ วุจฺจติฯ
# ๑. ม. ปริโยสานมฺหิ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๔๑
เกวลปริปุณฺณนฺติ เอตฺถ เกวลนฺติ สกลาธิวจน ฯ
ปริปุณฺณนฺติ อนูนาธิกวจน อิท วุตฺต โหติ สกลปริปุณฺณเมว เทเสติ เอกเทสนาป อปริปณ
ุ ฺณา นตฺถีติ ฯ
ปริสุทฺธนฺติ นิรุปกฺกิเลส โย หิ อิม ธมฺมเทสน นิสฺสาย
ลาภ วา สกฺการ วา ลภิสฺสามีติ เทเสติ ตสฺส อปริสุทฺธา
เทสนา โหติ ภควา ปน โลกามิสนิรเปกฺโข ธมฺม เทเสติ
หิตผรเณน เมตฺตาภาวนาย มุทุหทโย อุลฺลุมฺปนสภาวสณฺิเตน
จิตฺเตน เทเสติ ตสฺมา ปริสุทฺธ [๑] เทเสตีติ วุจฺจติ พฺรหฺมจริย
ปกาเสตีติ เอตฺถ พฺรหฺมจริยนฺติ สิกขฺ าตฺตยสงฺคห สกลสาสน
ตสฺมา พฺรหฺมจริย ปกาเสตีติ โส ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺยาณ เป เอว ปริสุทฺธ เอว เทเสนฺโต จ สิกฺขาตฺตยสงฺคหิต สกลสาสน พฺรหฺมจริย ปกาเสตีติ เอวเมตฺถ อตฺโถ
ทฏพฺโพ พฺรหฺมจริยนฺติ เสฏฏเน พฺรหฺมภูต จริย พฺรหฺมภูตาน วา พุทฺธาทีน จริยนฺติ วุตฺต โหติ ต ธมฺมนฺติ ต
วุตฺตปฺปการสมฺปท ธมฺม ฯ
สุณาติ คหปติ วาติ กสฺมา ปม คหปตึ นิทฺทิสตีติ ฯ
นีหตมานตฺตา อุสฺสนฺนตฺตา จ เยภุยฺเยน หิ ขตฺติยกุลโต
ปพฺพชิตา ชาตึ นิสฺสาย มาน กโรนฺติ พฺราหฺมณกุลา
ปพฺพชิตฺวา มนฺเต นิสฺสาย มาน กโรนฺติ หีนชจฺจกุลา
# ๑. กตฺถจิ เอตฺถนฺตเร ธมฺมนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๔๒
ปพฺพชิตา อตฺตโน วิชาติตาย ปติฏาตุ น สกฺโกนฺติ ฯ
คหปติทารกา ปน กจฺเฉหิ เสท มฺุจนฺเตหิ ปฏิยา โลณ
ปุปฺผมานาย ภูมึ กสิตฺวา นีหตมานทปฺปา โหนฺติ เต
ปพฺพชิตฺวา(๑) มาน วา ทปฺป วา อกตฺวา ยถาพล พุทฺธวจน
อุคฺคณฺหิตฺวา วิปสฺสนาย กมฺม กโรนฺตา สกฺโกนฺติ อรหตฺเต
ปติฏาตุ อิตเรหิ จ กุเลหิ นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิตา นาม
น พหุกา คหปติกา จ พหุกา อิติ นีหตมานตฺตา จ
อุสฺสนฺนตฺตา จ ปม คหปตึ นิทฺทสิ ตีติ ฯ
อฺตรสฺมึ วาติ อิตเรส วา กุลาน อฺตรสฺมึ ฯ
ปจฺจาชาโตติ ปฏิชาโต (๒) ตถาคเต สทฺธ ปฏิลภตีติ ปริสุทธฺ 
ธมฺม สุตฺวา ธมฺมสามิมฺหิ ตถาคเต สมฺมาสมฺพุทฺโธ วต ภควาติ
สทฺธ ปฏิลภติ อิติ ปฏิสฺจิกฺขตีติ เอว ปจฺจเวกฺขติ ฯ
สมฺพาโธ ฆราวาโสติ สเจป สฏิหตฺเถ ฆเร โยชนสตนฺตเรป
วา เทฺว ชายปติกา วสนฺติ ตถาป เนส สกิฺจนสปลิโพธฏเน ฆราวาโส สมฺพาโธว รโชปโถติ ราครชาทีน อุฏานฏานนฺติ มหาอฏกถาย วุตฺต อาคมนปโถติป วฏฏติ ฯ
อลคฺคนฏเน อพฺโภกาโส วิยาติ อพฺโภกาโส ปพฺพชิโต
หิ กูฏาคารรตนปาสาทเทววิมานาทีสุ ปหิตทฺวารวาตปาเนสุ
ปฏิจฺฉนฺเนสุ วสนฺโตป เนว ลคฺคติ น สชฺชติ น พชฺฌติ ฯ
# ๑. ม. ปพฺพชิตา ฯ ๒. สี. ชาโต ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 343

*เลมที่ ๘ จุลฺลหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๔๓
เตน วุตฺต อพฺโภกาโส ปพฺพชฺชา ติ อปจ สมฺพาโธ
ฆราวาโส กุสลกิริยาย โอกาสาภาวโต รโชปโถ อสวุตสงฺการฏาน วิย รชาน กิเลสรชาน สนฺนิปาตฏานโต
อพฺโภกาโส ปพฺพชฺชา กุสลกิริยาย ยถาสุข โอกาสสพฺภาวโต ฯ
นยิท สุกร เป ปพฺพเชยฺยนฺติ เอตฺถ อย สงฺเขปกถา
ยเทต สิกฺขาตฺตยพฺรหฺมจริย เอกมฺป ทิวส อขณฺฑ กตฺวา
จริมกจิตฺต ปาเปตพฺพตาย เอกนฺตปริปุณฺณ เอกทิวสป จ
กิเลสมเลน อมลิน กตฺวา จริมกจิตฺต ปาเปตพฺพตาย เอกนฺตปริสุทฺธ สงฺขลิขิต ลิขิตสงฺขสทิส โธตสงฺขสปฺปฏิภาค
จริตพฺพ อิท น สุกร อคาร อชฺฌาวสตา อคาร
อชฺฌาวสนฺเตน เอกนฺตปริปุณฺณ เป จริตุ ยนฺนนู าห
เกเส จ มสฺสฺุจ โอหาเรตฺวา กาสาย รสปตตาย กาสายานิ
พฺรหฺมจริย จรนฺตาน อนุจฺฉวิกานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา
ปริทหิตฺวา อคารสฺมา นิกฺขมิตฺวา อนคาริย ปพฺพเชยฺย ฯ
เอตฺถ จ ยสฺมา อคารสฺส หิต กสิวณิชฺชาทิกมฺม อคาริยนฺติ
วุจฺจติ ตฺจ ปพฺพชฺชาย นตฺถิ ตสฺมา ปพฺพชฺชา อนคาริยาติ
าตพฺพา ต อนคาริย ปพฺพเชยฺยนฺติ ปฏิปชฺเชยฺย อปฺป
วาติ สหสฺสโต เหฏา โภคกฺขนฺโธ อปฺโป นาม โหติ
สหสฺสโต ปฏาย มหา อาพนฺธนฏเน าติ เอว
ปริวฏโฏ าติปริวฏโฏ โส วีสติยา เหฏา อปฺโป โหติ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๔๔
วีสติยา ปฏาย มหา ฯ
ภิกฺขูน สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโนติ ยา ภิกฺขูน อธิสีลสงฺขาตา สิกฺขา ตฺจ ยตฺถ เจเต สห ชีวนฺติ เอกชีวิกา
สภาควุตฺติโน โหนฺติ ต ภควตา ปฺตฺตสิกฺขาปทสงฺขาต
สาชีวฺจ ตตฺถ สิกฺขนภาเวน สมาปนฺโนติ ภิกฺขนู  สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน สมาปนฺโนติ สิกฺข ปริปูเรนฺโต สาชีวฺจ
อวีติกฺกมนฺโต หุตฺวา ตทุภย อุปคโตติ อตฺโถ ปาณาติปาต
ปหายาติอาทีสุ ปาณาติปาตาทิกถา เหฏา วิตฺถาริตา เอว ฯ
ปหายาติ อิม ปาณาติปาตเจตนาสงฺขาต ทุสฺสีลฺย ปชหิตฺวาฯ
ปฏิวิรโต โหตีติ ปหีนกาลโต ปฏาย ตโต ทุสสฺ ีลฺยโต โอรโต
วิรโตว โหติ นิหิตทณฺโฑ นิหิตสตฺโถติ ปรูปฆาตตฺถาย ทณฺฑ
วา สตฺถ วา อาทาย อวตฺตนโต นิกฺขติ ฺตทณฺโฑ เจว
นิกฺขิตฺตสตฺโถ จาติ อตฺโถ เอตฺถ จ เปตฺวา ทณฺฑ
สพฺพป อวเสส อุปกรณ สตฺตาน วิหึสนภาวโต สตฺถนฺติ
เวทิตพฺพ ยมฺปน ภิกฺขู กตฺตรทณฺฑ วา ทนฺตกฏวาสึ
วา ปปฺผลก วา คเหตฺวา วิจรนฺติ น ต ปรูปฆาตตฺถาย
ตสฺมา นิหิตทณฺโฑ นิหติ สตฺโถเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ลชฺชีติ
ปาปชิคุจฺฉนลกฺขณาย ลชฺชาย สมนฺนาคโต ทยาปนฺโนติ ทย
เมตฺตจิตฺตต อาปนฺโน สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปติ สพฺเพ
ปาณภูเต หิเตน อนุกมฺปโก ตาย ทยาย สมฺปนฺนตาย (๑)
# ๑. ม. ตา ทยาปนฺนตาย ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๔๕
สพฺเพส ปาณภูตาน หิตจิตฺตโกติ อตฺโถ วิหรตีติ อิริยติ
ปาเลติ
ทินฺนเมว อาทิยตีติ ทินฺนาทายี จิตฺเตนป ทินฺนเมว
ปฏิกงฺขตีติ ทินฺนปาฏิกงฺขี เถเนตีติ เถโน น เถเนน
อเถเนน อเถนตฺตาเยว สุจิภูเตน อตฺตนาติ อตฺตภาเวน
อเถน สุจิภูต อตฺตภาว กตฺวา วิหรตีติ วุตฺต โหติ ฯ
อพฺรหฺมจริยนฺติ อเสฏจริย พฺรหฺม เสฏ อาจาร
จรตีติ พฺรหฺมจารี อาราจารีติ อพฺรหฺมจริยโต ทูราจารี (๑)
เมถุนาติ ราคปริยุฏานวเสน สทิสตฺตา เมถุนกาติ ลทฺธโวหาเรหิ ปฏิเสวิตพฺพโต เมถุนาติ สงฺข คตา อสทฺธมฺมา ฯ
คามธมฺมาติ คามวาสีน ธมฺมา ฯ
สจฺจ วทตีติ สจฺจวาที สจฺเจน สจฺจ สนฺทหติ ฆเฏตีติ
สจฺจสนฺโธ น อนฺตรนฺตรา มุสา วทตีติ อตฺโถ โย หิ
ปุริโส กทาจิ มุสา วทติ กทาจิ สจฺจ ตสฺส มุสาวาเทน
อนฺตริตตฺตา สจฺจ สจฺเจน น ฆฏิยติ ตสฺมา น โส สจฺเจน
สจฺจสนฺโธ อยมฺปน น ตาทิโส ชีวิตเหตุป มุสาวาท
อวตฺวา สจฺเจน สจฺจ สนฺทหติเยวาติ สจฺจสนฺโธ เถโตติ
ถิโร ถิรกโถติ อตฺโถ เอโก หิ ปุคฺคโล หลิทฺทริ าโค วิย
ถุสราสิมฺหิ นิขาตขาณุ วิย อสฺสปฏเ ปตกุมฺภณฺฑมิว จ
น ถิรกโถ โหติ เอโก ปาสาณเลขา วิย อินฺทขีโล วิย
จ ถิรกโถ โหติ อสินา สีเส ฉิชฺชนฺเตป เทฺว กถา น
# ๑. ม. ทูรจารี ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๔๖
กเถติ อย วุจฺจติ เถโต ปจฺจยิโกติ ปตฺติยายิตพฺพโก
สทฺธายิโกติ อตฺโถ เอกจฺโจ หิ ปุคฺคโล น ปจฺจยิโก โหติ
อิท เกน วุตฺต อสุเกนา ติ วุตฺเต มา ตสฺส วจน สทฺทหถาติ
วตฺตพฺพต อาปชฺชติ เอโก ปจฺจยิโก โหติ อิท เกน วุตฺต
อสุเกนา ติ วุตฺเต ยทิ เตน วุตฺต อิทเมว ปมาณ อิทานิ
อุปปริกฺขิตพฺพ (๑) นตฺถิ เอวเมว อิทนฺ ติ วตฺตพฺพต อาปชฺชติ
อย วุจฺจติ ปจฺจยิโก
อวิสวาทโก โลกสฺสาติ ตาย สจฺจวาทิตาย โลก น
วิส วาเทตีติ อตฺโถ อิเมส เภทายาติ เยส อิโต สุตฺวาติ
วุตฺตาน สนฺติเก สุต เตส เภทาย ภินฺนาน วา สนฺธาตาติ
ทฺวินฺนป มิตตฺ าน วา สมานุปชฺฌายกาทีน วา เกนจิเทว
กรณีเยน (๒) ภินฺนาน เอกเมก อุปสงฺกมิตฺวา ตุมหาก อีทิเส
กุเล ชาตาน เอว พหุสฺสุตาน อิท น ยุตฺตนฺติอาทีนิ
วตฺวา สนฺธาน กตฺตา อนุปฺปทาตาติ สนฺธานานุปฺปทาตา
เทฺว ชเน สมคฺเค ทิสฺวาป ตุมฺหาก เอวรูเป กุเล ชาตาน
เอวรูเปหิ คุเณหิ สมนฺนาคตาน อนุจฺฉวิกเมตนฺ ติอาทีนิ วตฺวา
ทฬฺหีกมฺม กตฺตาติ อตฺโถ สมคฺโค อาราโม อสฺสาติ
สมคฺคาราโม. ยตฺถ สมคฺโค (๓) นตฺถิ น ตตฺถ วสิตุ อิจฺฉตีติ
อตฺโถ สมคฺคราโม ติป ปาลิ อยเมเวตฺถ อตฺโถ สมคฺครโตติ
# ๑. สี. ปริกขฺ ิตพฺพ ฯ ม. ปฏิเวกฺขิตพฺพ ฯ ๒. ม. การเณน ฯ ๓. ม. สมคฺคา ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๔๗
สมคฺเคสุ รโต เต ปหาย อฺตฺถ คนฺตุ(๑) น อจฺฉตีติ
อตฺโถ สมคฺเค ทิสฺวาป สุตฺวาป นนฺทตีติ สมคฺคนนฺที ฯ
สมคฺคกรณึ วาจ ภาสิตาติ ยา วาจา สตฺเต สมคฺเคเยว
กโรติ ต สามคฺคีคุณปริทีปกเมว วาจ ภาสติ น อิตรนฺติฯ
เนลาติ เอล วุจฺจติ โทโส นาสฺสา เอลนฺติ เนลา
นิทฺโทสาติ อตฺโถ เนลงฺโค เสตปจฺฉาโทติ (๒) เอตฺถ วุตฺตเนล (๓)
วิย กณฺณสุขาติ พฺยฺชนมธุรตาย กณฺณาน สุขา ฯ
สูจิวิชฺฌน วิย กณฺณสูล น ชเนติ อตฺถมธุรตาย สกลสรีเร
โกป อชเนตฺวา เปม ชเนตีติ เปมนียา หทย คจฺฉติ
อปฺปฏิหฺมานา สุเขน จิตฺต ปวิสตีติ หทยงฺคมา ฯ
คุณปริปุณฺณตาย ปุเร ภวาติ โปรี ปุเร สวฑฺฒนารี
วิย สุกุมาราติป โปรี ปุรสฺส เอสาติป โปรี นครวาสีน
กถาติ อตฺโถ นครวาสิโน [๔] ยุตฺตกถา โหนฺติ ปติมตฺต
ปตาติ มาติมตฺต มาตาติ ภาติมตฺต ภาตาติ วทนฺติ ฯ
เอวรูป กถา พหุโน ชนสฺส กนฺตา โหตีติ พหุชนกนฺตาฯ
กนฺตภาเวเนว พหุโน ชนสฺส มนาปา จิตฺตวุฑฺฒิกราติ (๕)
พหุชนมนาปา ฯ
กาเลน วทตีติ กาลวาที วตฺตพฺพยุตฺตกาล สลฺลกฺเขตฺวา
# ๑. ม. อฺตฺร คนฺตุมฺป ฯ ๒. ขุ. อุ. ๒๕/๑๕๑/๒๐๑ ฯ ๓. สี. วุตฺตสีล ฯ
# ๔. กตฺถจิ เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. จิตฺตวุทฺธิกราติ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๔๘
วทตีติ อตฺโถ ภูต ตจฺฉ สภาวเมว วทตีติ ภูตวาที ฯ
ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกตฺถสนฺนิสฺสิตเมว กตฺวา วทตีติ
อตฺถวาที นวโลกุตฺตรธมฺมสนฺนิสฺสิต วาจ กตฺวา วทตีติ
ธมฺมวาที สวรวินยปหานวินยสนฺนิสฺสิต กตฺวา วทตีติ
วินยวาที นิธาน วุจฺจติ ปโนกาโส นิธานมสฺสา อตฺถีติ
นิธานวตี หทเย นิธาตพฺพยุตฺตวาจ ภาสิตาติ อตฺโถ ฯ
กาเลนาติ เอวรูป ภาสมาโนป จ อห นิธานวตึ วาจ
ภาสิสฺสามี ติ น อกาเลน ภาสติ ยุตตฺ กาลมฺปน อเวกฺขิตฺวา
ภาสตีติ อตฺโถ สาปเทสนฺติ สอุปม สการณนฺติ อตฺโถ ฯ
ปริยนฺตวตินฺติ ปริจฺเฉท ทสฺเสตฺวา ยถาสฺสา ปริจฺเฉโท ปฺายติ
เอว ภาสตีติ อตฺโถ อตฺถสฺหิตนฺติ อเนเกหิป นเยหิ
วิภชนฺเตน ปริยาทาตุ อสกฺกุเณยฺยตฺตา อตฺถสมฺปนฺน ย วา
โส อตฺถวาที อตฺถ วทติ เตนตฺเถน สฺหิตตฺตา อตฺถสฺหิตวาจ
ภาสติ น อฺ นิกฺขิปตฺวา อฺ ภาสตีติ วุตฺต โหติ ฯ
พีชคามภูตคามสมารมฺภาติ มูลพีช ขนฺธพีช ผลุพชี  (๑) อคฺคพีช
พีชพีชนฺติ ปฺจวิธสฺส พีชคามสฺส เจว ยสฺส กสฺสจิ นีลติณรุกฺขาทิกสฺส ภูตคามสฺส จ สมารมฺภา เฉทนเภทนปจนาทิภาเวน
วิโกปนา ปฏิวิรโตติ อตฺโถ เอกภตฺติโกติ ปาตราสภตฺต
สายมาสภตฺตนฺติ เทฺว ภตฺตานิ เตสุ ปาตราสภตฺต อนฺโต# ๑. ม. ผฬุพีช ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๔๙
มชฺฌนฺติเกน ปริจฺฉินฺน อิตร มชฺฌนฺตกิ โต อุทฺธ อนฺโตอรุเณน
ตสฺมา อนฺโตมชฺฌนฺติเก ทสกฺขตฺตุ ภฺุชมาโนป เอกภตฺติโก
โหติ ต สนฺธาย วุตฺต เอกภตฺติโก ติ รตฺติยา โภชน รตฺติ
ตโต อุปรโตติ รตฺตูปรโต อติกฺกนฺเต มชฺฌนฺติเก ยาว
สุริยตฺถงฺคมนา โภชน วิกาลโภชน นามฯ ตโต วิรตตฺตา
วิรโต วิกาลโภชนา สาสนสฺส อนนุโลมตฺตา วิสูก ปฏาณีภูต
ทสฺสนนฺติ วิสูกทสฺสน อตฺตนา นจฺจนนจฺจาปนาทิวเสน
นจฺจา จ คีตา จ วาทิตา จ อนฺตมโส มยูรนจฺจนาทิวเสนาป ปวตฺตาน นจฺจาทีน วิสูกภูตา ทสฺสนา จาติ
นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา นจฺจาทีนิ หิ อตฺตนา ปโยเชตุ
วา ปเรหิ ปโยชาเปตุวา ปยุตฺตานิ ปสฺสิตุ วา
เนว ภิกฺขูน น ภิกฺขุนีน วฏฏนฺติ มาลาทีสุ มาลาติ
ยงฺกิฺจิ ปุปฺผ คนฺธนฺติ ยงฺกิฺจิ คนฺธชาต วิเลปนนฺติ
ฉวิราคกรณ ตตฺถ ปลนฺธนฺโต ธาเรติ นามฯ อูนฏาน
ปูเรนฺโต มณฺเฑติ นามฯ คนฺธวเสน ฉวิราควเสน จ
สาทิยนฺโต วิภูเสติ นามฯ าน วุจฺจติ การณ ตสฺมา
ยาย ทุสฺสีลฺยเจตนาย ตานิ มาลาธารณาทีนิ มหาชโน กโรติ
ตโต ปฏิวริ โตติ อตฺโถ อุจฺจาสยน วุจฺจติ ปมาณาติกฺกนฺต ฯ
มหาสยน นาม อกปฺปยตฺถรณ ตโต ปฏิวิรโตติ อตฺโถ ฯ
ชาตรูปนฺติ สุวณฺณ รชตนฺติ กหาปโณ โลหมาสโก ชตุมาสโก
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๕๐
ทารุมาสโกติ เย โวหาร คจฺฉนฺติ ตสฺส อุภยสฺสาป
ปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต เนว น อุคฺคณฺหาติ น อุคคฺ ณฺหาเปติ
น อุปนิกฺขิตฺต สาทิยตีติ อตฺโถ ฯ
อามกธฺปฏิคฺคหณาติ สาลิวีหิยวโคธูมกงฺคุวรกกุทฺรูสกสงฺขาตสฺส สตฺตวิธสฺสาป อามกธฺสฺส ปฏิคฺคหณา ฯ น
เกวลฺจ เอเตส ปฏิคฺคหณเมว อามสนมฺป ภิกฺขูน น
วฏฏติเยว อามกมสปฏิคฺคหณาติ เอตฺถ อฺตฺร อุทฺทิสฺส(๑)
อนฺุาตา อามกมสมจฺฉาน ปฏิคฺคหณเมว ภิกฺขูน น วฏฏติ
โน อามสน ฯ
อิตฺถีกมุ าริกปฏิคฺคหณาติ เอตฺถ อิตฺถีติ ปุรสิ นฺตรคตา
อิตรา กุมาริกา นามฯ ตาส ปฏิคฺคหณมฺป อามสนมฺป
อกปฺปยเมว ทาสีทาสปฏิคฺคหณาติ เอตฺถ ทาสีทาสวเสเนว
เตส ปฏิคฺคหณ น วฏฏติ กปฺปยการก ทมฺมิ อารามิก ทมฺมีติ
เอว วุตฺเต ปน วฏฏติ อเชฬกาทีสุป เขตฺตวตฺถุปริโยสาเนสุ
กปฺปยากปฺปยนโย วินยวเสน อุปปริกฺขิตพฺโพ ตตฺถ เขตฺต
นาม ยสฺมึ ปุพฺพณฺณ รุหติ วตฺถุ นาม ยสฺมึ อปรณฺณ
รุหติ ยตฺถ วา อุภยมฺป รุหติ ต เขตฺต ตทตฺถาย
อกตภูมิภาโค วตฺถุ เขตฺตวตฺถุสีเสน เจตฺถ วาปตฬากาทีนิป
สงฺคหิตาเนว ทูเตยฺย วุจฺจติ ทูตกมฺม คิหีน ปณฺณ วา
# ๑. ม. โอทิสฺส ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๕๑
สาสน วา คเหตฺวา ตตฺถ ตตฺถ คมน ปหิณคมน วุจฺจติ
ฆรา ฆร เปสิตสฺส ขุทฺทกคมน อนุโยโค นาม ตทุภยกรณ ตสฺมา ทูเตยฺยปหิณคมนาน อนุโยโคติ (๑) เอวเมตฺถ อตฺโถ
ทฏพฺโพ ฯ (๒)
กยวิกกฺ ยาติ กยา จ วิกฺกยา จ ตุลากูฏาทีสุ กูฏนฺติ
วฺจน ตตฺถ ตุลากูฏนฺตาว รูปกูฏ องฺคกูฏ คหณกูฏ
ปฏิจฺฉนฺนกูฏนฺติ จตุพฺพิธ โหติ ตตฺถ รูปกูฏ นาม เทฺว
ตุลา สมรูปา (๓) กตฺวา คณฺหนฺโต มหติยา คณฺหติ ททนฺโต
ขุทฺทิกาย เทติ องฺคกูฏ นาม คณฺหนฺโต ปจฺฉาภาเค
หตฺเถน ตุล อกฺกมติ ททนฺโต ปุพฺพภาเค คหณกูฏ นาม
คณฺหนฺโต มูเล รชฺชุ คณฺหาติ ททนฺโต อคฺเค ปฏิจฺฉนฺนกูฏ
นาม ตุล สุสิร กตฺวา อนฺโต อยจุณฺณ ปกฺขิปตฺวา
คณฺหนฺโต ต ปจฺฉาภาเค กโรติ ททนฺโต อคฺคภาเค กโส
วุจฺจติ สุวณฺณปาติ ตาย วฺจน กสกูฏ กถ เอก
สุวณฺณปาตึ กตฺวา อฺา เทฺว ติสฺโส โลหปาติโย
สุวณฺณวณฺณา กโรติ ตโต ชนปท คนฺตฺวา กิฺจิเทว
อฑฺฒกุล ปวิสิตฺวา สุวณฺณภาชนานิ กีณถา ติ วตฺวา อคฺเค
ปุจฺฉิเต สมคฺฆตร ทาตุกามา โหนฺติ ตโต เตหิ กถ
อิเมส สุวณฺณภาโว ชานิตพฺโพ ติ วุตฺเต วีมสิตฺวา คณฺหถาติ
# ๑. ม. อนุโยคาติ ฯ ๒. ม. เวทิตพฺโพ ฯ ๓. ม. สรูปา ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๕๒
สุวณฺณปาตึ ปาสาเณ ฆสิตฺวา สพฺพา ปาติโย ทตฺวา
คจฺฉติ มานกูฏ นาม หทยเภทสิขาเภทรชฺชุเภทวเสน ติวิธ
โหติ ตตฺถ หทยเภโท สปฺปเตลาทิมินนกาเล ลพฺภติ ตานิ
หิ คณฺหนฺโต เหฏา ฉิทเฺ ทน มาเนน สนิก อาสิฺจาติ
วตฺวา อนฺโตภาชเน พหุ ปคฺฆราเปตฺวา คณฺหติ ททนฺโต
ฉิทฺท ปธาย สีฆ ปูเรตฺวา เทติ สิขาเภโท ติลตณฺฑุลาทิมินนกาเล ลพฺภติ ตานิ หิ คณฺหนฺโต เหฏา (๑) สณิก
สิข อุสฺสาเปตฺวา คณฺหาติ ททนฺโต เวเคน ปูเรตฺวา สิข
ฉินฺทนฺโต เทติ รชฺชุเภโท เขตฺตวตฺถุมินนกาเล ลพฺภติ ลฺจ (๒)
อลภนฺตา หิ เขตฺต อมหนฺตป มหนฺต กตฺวา มินนฺติ ฯ
อุกฺโกฏนาทีสุ อุกโฺ กฏนนฺติ สามิเก อสฺสามิเก กาตุ
ลฺจคฺคหณ วฺจนนฺติ เตหิ เตหิ อุปาเยหิ ปเรส
วฺจน ตตฺรีทเมก วตฺถุ เอโก กิร ลุทฺทโก มิคฺจ
มิคโปตกฺจ คเหตฺวา อาคจฺฉติ ตเมโก ธุตฺโต กึ มิโค
อคฺฆติ กึ มิคโปตโก ติ อาห มิโค เทฺว กหาปเณ มิคโปตโก
เอกนฺ ติ จ วุตฺเต กหาปณ ทตฺวา มิคโปตก คเหตฺวา โถก
คนฺตฺวา นิวตฺโต น เม โภ มิคโปตเกน อตฺโถ มิค เม
เทหี ติ อาห เตน หิ เทฺว กหาปเณ เทหี ติ โส อาห
นนุ เต โภ มยา ปม เอโก กหาปโณ ทินฺโน ติ อาม
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ลฺช ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๕๓
ทินฺโนติ อิมป มิคโปตก คณฺห เอว โส จ กหาปโณ
อย จ กหาปณคฺฆนโก มิคโปตโกติ เทฺว กหาปณา
ภวิสฺสนฺตี ติ โส การณ วทตีติ สลฺลกฺเขตฺวา มิคโปตก
คเหตฺวา มิค อทาสีติ นิกตีติ โยควเสน วา มายาวเสน
วา อปามงฺค ปามงฺคนฺติ อมณึ มณินฺติ อสุวณฺณ สุวณฺณนฺติ
กตฺวา ปฏิรปู เกน วฺจน สาจิโยโคติ กุฏลิ โยโค เอเตสเยว
อุกฺโกฏนาทีนเมต นาม ตสฺมา อุกฺโกฏนสาจิโยโค วฺจนสาวิโยคาติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ เกจิ อฺ ทสฺเสตฺวา
อฺสฺส ปริวตฺตน สาจิโยโคติ วทนฺติ ตมฺปน วฺจเนเนว
สงฺคหิต เฉทนาทีสุ เฉทนนฺติ หตฺถจฺเฉทนาทิ วโธติ มารณ ฯ
พนฺโธติ รชฺชุพนฺธนาทีหิ พนฺธน วิปราโมโสติ หิมวิปราโมโส
คุมฺพวิปราโมโสติ ทุวิโธ ย หิมปาตสมเย หิเมน
ปฏิจฺฉนฺนา หุตฺวา มคฺคปฏิปนฺน ชน มุสนฺติ อย หิมวิปราโมโส ย คุมฺพาทีหิ ปฏิจฺฉนฺนา มุสนฺติ อย คุมฺพวิปราโมโส อาโลโป วุจฺจติ คามนิคมาทีน วิโลปกรณ ฯ
สหสากาโรติ สาหสิกกิรยิ า เคห ปวิสิตฺวา มนุสฺสาน อุเร
สตฺถ เปตฺวา อิจฺฉิตภณฺฑคฺคหณ เอวเมตสฺมา เฉทน ฯ เป ฯ
สหสาการา ปฏิวิรโต โหติฯ
โส สนฺตุฏโ โหตีติ สฺวาย ภิกขฺ ุ เหฏา วุตฺเตน จตูสุ
ปจฺจเยสุ ทฺวาทสวิเธน อิตรีตรปจฺจยสนฺโตเสน สมนฺนาคโต
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๕๔
โหติ อิมินา ปน ทฺวาทสวิเธน อิตรีตรปจฺจยสนฺโตเสน
สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อฏปริกฺขารา วฏฏนฺติ ตีณิ จีวรานิ
ปตฺโต ทนฺตกฏจฺเฉทนวาสิ เอกา สูจิ กายพนฺธน
ปริสฺสาวนนฺติ วุตฺตป เจต
ติจีวรฺจ ปตฺโต จ วาสิ สูจิ จ พนฺธน
ปริสฺสาวเนน อฏเเต ยุตตฺ โยคสฺส ภิกฺขุโน ติ
เต สพฺเพ กายปริหาริยาป (๑) โหนฺติ กุจฉฺ ิปริหาริยาป ฯ
กถ ติจีวร ตาว นิวาเสตฺวา ปารุปตฺวา จ วิจรณกาเล
กาย ปริหรติ โปเสตีติ กายปริหาริย (๑) โหติ จีวรกณฺเณน
อุทก ปริสฺสาเวตฺวา ปวนกาเล ขาทิตพฺพผลาผลคฺคหณกาเล จ
กุจฺฉึ ปริหรติ โปเสตีติ กุจฺฉิปริหาริย โหติ ปตฺโตป เตน
อุทก อุทฺธริตฺวา นฺหานกาเล กุฏิปริภณฺฑกรณกาเล จ
กายปริหาริโย โหติ อาหาร คเหตฺวา ภฺุชนกาเล (๒) กุจฺฉิปริหาริโย (๓) โหติ วาสิป ตาย ทนฺตกฏจฺเฉทนกาเล มฺจปาน
องฺคปาทจีวรกุฏิทณฺฑกจฺเฉทนกาเล (๔) จ กายปริหาริยา โหติ
อุจฺฉุจฺเฉทนนาฬิเกราทิตจฺฉนกาเล กุจฺฉิปริหาริยา สูจิป
จีวรสิพฺพนกาเล กายปริหาริยา โหติ ปูว วา ผล วา
วิชฺฌิตฺวา ขาทนกาเล กุจฉฺ ิปริหาริยา กายพนฺธน พนฺธิตฺวา
# ๑. ม. กายปริหาริกาป ฯ กายปริหาริก ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. สี. ม. วฬฺชนกาเล ฯ
# ๓. ม. กุจฺฉิปริหาริโก ฯ ๔. ม. องฺค... สชฺชนกาเล ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๕๕
วิจรณกาเล กายปริหาริย อุจฺฉุอาทีนิ พนฺธิตฺวา คหณกาเล
กุจฺฉิปริหาริย ปริสฺสาวน เตน อุทก ปริสฺสาเวตฺวา
นฺหานกาเล เสนาสนปริภณฺฑกรณกาเล จ กายปริหาริย
ปานียปริสฺสาวนกาเล (๑) เตเนว ติลตณฺฑุลปุถุกาทีนิ คเหตฺวาว
ขาทนกาเล จ กุจฺฉิปริหาริย อยนฺตาว อฏปริกฺขาริกสฺส
ปริกฺขารมตฺตา ฯ
นวปริกฺขาริกสฺส ปน เสยฺย ปวิสนฺตสฺส ตตฺรฏก
ปจฺจตฺถรณ วา กฺุจิกา วา วฏฏติ ทสปริกฺขาริกสฺส
นิสีทน วา จมฺมกฺขณฺฑ วฏฏติ เอกาทสปริกฺขาริกสฺส กตฺตรยฏิ
วา เตลนาฬิกา วา วฏฏติ ทฺวาทสปริกฺขาริกสฺส ฉตฺต
วา อุปาหนา วา วฏฏติ เอเตสุ ปน อฏปริกฺขาริโกว
สนฺตุฏโ อิตเร อสนฺตุฏ า มหิจฺฉา มหาราคาติ (๒) น
วตฺตพฺพา เอเตป หิ อปฺปจฺฉาว สนฺตุฏาว สุภรา จ
สลฺลหุกวุตฺติโนว ภควา ปน นยิม สุตฺต เตส วเสน
กเถสิ อฏปริกฺขาริกสฺส วเสน กเถสิ โส หิ ขุทฺทกวาสิฺจ
สูจิฺจ ปริสฺสาวเน ปกฺขิปตฺวา ปตฺตสฺส อนฺโต เปตฺวา ปตฺต
อสกูเฏ ลคฺเคตฺวา ติจีวร กายปฏิพทฺธ กตฺวา เยนิจฺฉก สุข
ปกฺกมติ ปฏินิวตฺเตตฺวา คเหตพฺพ นามสฺส น โหติ ฯ
อิติ อิมสฺส ภิกฺขุโน สลฺลหุกวุตฺติต ทสฺเสนฺโต ภควา
# ๑. สี. ปานียปานก... ฯ ๒. สี. มหาเอชาติ ฯ ม. มหาภาราติ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๕๖
สนฺตุฏโ โหติ กายปริหาริเยน (๑) จีวเรนาติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ กายปริหาริเยนาติ กายปริหรณมตฺตเกน กุจฺฉิปริหาริเยนาติ(๑) กุจฺฉิปริหรณมตฺตเกน สมาทาเยว ปกฺกมตีติ
ต อฏปริกขฺ ารมตฺตก สพฺพ คเหตฺวา กายปฏิพทฺธ กตฺวา
คจฺฉติ มม วิหาโร ปริเวณ อุปฏาโก ติสฺส สงฺโค วา
พนฺโธ วา น โหติ โส ชิยามุตฺโต สโร วิย ยูถา
อปกฺกนฺโต มตฺตหตฺถี วิย อิจฺฉิติจฺฉิต เสนาสน วนสณฺฑ
รุกฺขมูล วนปพฺภาร (๒) ปริภฺุชนฺโต เอโก(๓) ติฏติ เอโกว นิสีทติ
สพฺพิริยาปเถสุ เอโกว อทุติโย ฯ
จาตุทฺทิโส อปฺปฏิโฆ จ โหติ
สนฺตุสฺสมาโน อิตรีตเรน
ปริสฺสยาน สหิตา อฉมฺภี
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ (๔) ฯ
เอว วณฺณิต ขคฺควิสาณกปฺปต อาปชฺชติ ฯ
อิทานิ ตมตฺถ อุปมาย สาเธนฺโต เสยฺยถาปติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ ปกฺขี สกุโณติ ปกฺขยุตฺโต สกุโณ เฑตีติ อุปฺปตติ ฯ
อย ปเนตฺถ สงฺเขปตฺโถ สกุณา นาม อสุกสฺมึ ปเทเส
รุกฺโข ปริปกฺกผโล ติ ตฺวา นานาทิสาหิ อาคนฺตฺวา
# ๑. ม. กายปริหาริเกน ฯ กุจฺฉิปริหาริเกน ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. สี. วน ปพฺภาร ฯ
# ๓. ม. เอโก ฯ เอวมุปริป ฯ ๔. ขุ. สุ. ๒๕/๒๙๖/๓๓๓ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๕๗
นขปกฺขตุณฺฑาทีหิ ตสฺส ผลานิ วิชฌ
ฺ นฺตา วิธุนนฺตา ขาทนฺติ
อิท อชฺชตนาย อิท สฺวาตนาย ภวิสฺสตี ติ เตส น โหติ
ผเล ปน ปริกฺขีเณ (๑) เนว รุกฺขสฺส อารกฺข เปนฺติ น
ตตฺถ ปตฺต วา นข วา ตุณฺฑ วา เปนฺติ อถโข ตสฺมึ
รุกฺเข อนเปกฺโข หุตฺวา โย ย ทิสาภาค อิจฺฉติ โส เตน
สปตฺตภาโรว อุปฺปติตฺวา คจฺฉติ เอวเมว อย ภิกฺขุ นิสฺสงฺโค
นิรเปกฺโขเยว ปกฺกมติ [๒] สมาทาเยว ปกฺกมตี ติ อริเยนาติ
นิทฺโทเสน อชฺฌตฺตนฺติ สเก อตฺตภาเว อนวชฺชสุขนฺติ
นิทฺโทสสุข ฯ
โส จกฺขุนา รูป ทิสฺวาติ โส อิมินา อริเยน สีลกฺขนฺเธน
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ จกฺขุวิฺาเณน รูป ปสฺสิตฺวาติ อตฺโถ ฯ
เสสปเทสุ ย วตฺตพฺพ สิยา ต สพฺพ วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺต ฯ
อพฺยาเสกสุขนฺติ กิเลเสหิ อนวสิตฺตสุข อวิกิณฺณสุขนฺติป
วุตฺต อินฺทฺริยสวรสุขฺหิ ทิฏาทีสุ ทิฏมตฺตาทิวเสน
ปวตฺตตาย อวิกิณฺณ โหติ โส อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเตติ
โส มนจฺฉฏาน อินฺทฺริยาน สวเรน สมนฺนาคโต ภิกฺขุ
อิเมสุ อภิกฺกนฺตปฏิกฺกนฺตาทีสุ สตฺตสุ าเนสุ สติสมฺปชฺวเสน สมฺปชานการี โหติ ตตฺถ ย วตฺตพฺพ สิยา ต
สติปฏาเน วุตฺตเมว ฯ
# ๑. ม. ขีเณ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เตน วุตฺตนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๕๘
โส อิมินา จาติอาทินา กึ ทสฺเสติ อรฺวาสสฺส
ปจฺจยสมฺปตฺตึ ทสฺเสติ ยสฺส หิ อิเม จตฺตาโร ปจฺจยา
นตฺถิ ตสฺส อรฺวาโส น อิจฺฉติ ติรจฺฉานคเตหิ วา
วนจรเกหิ วา สทฺธึ วตฺตพฺพต อาปชฺชติ อรฺเ อธิวตฺถา
เทวตา กึ เอวรูปสฺส ปาปภิกฺขุโน อรฺวาเสนา ติ เภรวสทฺท
สาเวนฺติ หตฺเถน (๑) สีส ปหริตฺวา ปลายนาการ กโรนฺติ ฯ
อสุโก ภิกฺขุ อรฺ ปวิสิตฺวา อิทฺจิทฺจ ปาปกมฺม อกาสีติ
อยโส ปตฺถรติ ยสฺส ปเนเต จตฺตาโร ปจฺจยา อตฺถิ ตสฺส
อรฺวาโส อิชฺฌติ โส หิ อตฺตโน สีล ปจฺจเวกฺขนฺโต
กิฺจิ กาฬก วา ติลก วา อปสฺสนฺโต ปตึ อุปฺปาเทตฺวา
ต ขยโต วยโต สมฺมสนฺโต อริยภูมึ โอกฺกมติ อรฺเ
อธิวตฺถา เทวตา อตฺตมนา วณฺณ ภาสนฺติ อิติสฺส อุทเก
ปกฺขิตตฺ ติลเตลพินฺทุ วิย ยโส วิตฺถาริโก โหติ ฯ
ตตฺถ วิวิตฺตนฺติ สฺุ อปฺปสทฺท อปฺปนิคฺโฆสนฺติ
อตฺโถ เอตเทว หิ สนฺธาย วิภงฺเค วิวิตฺตนฺติ สนฺติเก
เจป เสนาสน โหติ ตฺจ อนากิณฺณ คหฏเหิ ปพฺพชิเตหิ
เตน ต วิวิตฺตนฺติ (๒) วุตฺต เสติ เจว อาสติ จ เอตฺถาติ
เสนาสน มฺจปาทีนเมต อธิวจน เตนาห เสนาสนนฺติ
มฺโจป เสนาสน ปมฺป ภิสิป พิมโฺ พหนมฺป (๓) วิหาโรป
# ๑. ม. หตฺเถหิ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๖๑๓/๓๓๘ ฯ ๓. ม. นิพฺโพหนมฺป ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๕๙
อฑฺฒโยโคป ปาสาโทป หมฺมิยมฺป คุหาป อฏโฏป มาโฬป
เลณมฺป เวฬุคุมฺโพป รุกขฺ มูลมฺป มณฺฑโปป เสนาสน ยตฺถ
วา ปน ภิกขฺ ู ปฏิกกฺ มนฺติ สพฺพเมต เสนาสนนฺ ติ อปจ
วิหาโร อฑฺฒโยโค ปาสาโท หมฺมยิ  คุหา ติ อิท วิหารเสนาสน
นามฯ มฺโจ ป ภิสิ พิมฺโพหนนฺ ติ อิท มฺจปเสนาสน
นามฯ จิมิลกิ า จมฺมกฺขณฺโฑ ติณสนฺถาโร ปณฺณสนฺถาโรติ
อิท สนฺถตเสนาสน นามฯ ยตฺถ วา ปน ภิกฺขู ปฏิกฺกมนฺตีติ
อิท โอกาสเสนาสน นามาติ เอว จตุพฺพิธ เสนาสน โหติ ฯ
ต สพฺพป เสนาสนคฺคหเณน คหิตเมว ฯ
อิมสฺส ปน สกุณสทิสสฺส จาตุทฺทิสิกสฺส (๑) ภิกฺขุโน
อนุจฺฉวิก ทสฺเสนฺโต อรฺ รุกฺขมูลนฺติอาทิมาห ตตฺถ
อรฺนฺติ นิกฺขมิตฺวา พหิ อินฺทขีลา สพฺพเมต อรฺนฺติ
อิท ภิกฺขุนีน วเสน อาคต อรฺ [๒] อารฺก นาม เสนาสน
ปฺจธนุสติก ปจฺฉิมนฺติ (๓) อิท ปน อิมสฺส ภิกฺขุโน อนุรูป ฯ
ตสฺส ลกฺขณ วิสุทฺธิมคฺเค ธุตงฺคนิทฺเทเส วุตฺต รุกขฺ มูลนฺติ
ยงฺกิฺจิ สนฺตจฺฉาย (๔) วิวิตฺต รุกฺขมูล ปพฺพตนฺติ เสล ฯ
ตตฺถ หิ อุทกโสณฺฑีสุ อุทกกิจฺจ กตฺวา สีตาย รุกฺขจฺฉายาย
นิสินฺนสฺส นานาทิสาสุ ขายมานาสุ สีเตน วาเตน วีชิยมานสฺส
# ๑. ม. จาตุทฺทิสฺส ฯ ๒. กตฺถจิ เอตฺถนฺตเร อรฺนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. วิ. มหา. ๒/๑๖๖/๑๔๖ ฯ ๔. ม. สนฺทจฺฉาย ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๖๐
จิตฺต เอกคฺค โหติ กนฺทรนฺติ ก วุจฺจติ อุทก เตน ทาริต
อุทเกน ภินฺน ปพฺพตปฺปเทส ย นทีตุมฺพนฺติป นทีกฺุชนฺติป
วทนฺติ ตตฺถ หิ รชตปฏฏสทิสา วาลิกา โหนฺติ มตฺถเก
มณิวิตาน วิย วนคหน มณิกฺขนฺธสทิส อุทก สนฺทติ เอวรูป
กนฺทร โอรุยหฺ ปานีย ปวิตฺวา คตฺตานิ สีตานิ กตฺวา
วาลิก อุสฺสาเปตฺวา ปสุกูลจีวร ปฺาเปตฺวา นิสินฺนสฺส
สมณธมฺม กโรโต จิตฺต เอกคฺค โหติ คิริคุหนฺติ ทฺวินฺน
ปพฺพตาน อนฺตรา (๑) เอกสฺมึเยว วา อุมงฺคสทิส มหาวิวร ฯ
สุสานลกฺขณ วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺต วนปตฺถนฺติ อติกกฺ มิตฺวา
มนุสฺสาน อุปจารฏาน ยตฺถ น กสนฺติ น วปนฺติ ฯ
เตเนวาห วนปตฺถนฺติ ทูรานเมต เสนาสนาน อธิวจนนฺติอาทิ (๒) อพฺโภกาสนฺติ อจฺฉนฺน อากงฺขมาโน ปเนตฺถ จีวรกุฏึ
กตฺวา วสติ ปลาลปฺุชนฺติ ปลาลราสึ มหาปลาลปฺุชโต
หิ ปลาล นิกฺกฑฺฒิตฺวา ปพฺภารเลณสทิเส อาลเย กโรนฺติ
คจฺฉคุมฺพาทีนป อุปริ ปลาล ปกฺขิปตฺวา เหฏา นิสินฺนา
สมณธมฺม กโรนฺติ ต สนฺธาเยต วุตฺต ฯ
ปจฺฉาภตฺตนฺติ ภตฺตสฺส ปจฺฉโต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโตติ
ปณฺฑปาตปริเยสนโต ปฏิกฺกนฺโต ปลฺลงฺกนฺติ สมนฺตโต
อูรุพทฺธาสน อาภุชิตฺวาติ พนฺธิตฺวา อุชุ กาย ปณิธายาติ
# ๑. ม. อนฺตร ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๖๑๘/๓๓๘ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๖๑
อุปริม สรีร อุชุก เปตฺวา อฏารส ปฏิกณฺฏเก โกฏิยา
โกฏึ ปฏิปาเทตฺวา เอว หิ นิสินฺนสฺส จมฺมมสนหารูนิ น
ปณมนฺติ อถสฺส ยา เตส ปณมนปจฺจยา ขเณ ขเณ
เวทนา อุปฺปชฺเชยฺยุ ตา น อุปฺปชฺชนฺติ ตาสุ อนุปฺปชฺชมานาสุ
จิตฺต เอกคฺค โหติ กมฺมฏาน น ปริปตติ วุฑฺฒึ ผาตึ
อุปคจฺฉติ ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวาติ กมฺมฏานาภิมุข สตึ
ปยิตฺวา มุขสมีเป วา กตฺวาติ อตฺโถ เตเนว วิภงฺเค
วุตฺต อย สติ อุปฏิตา โหติ สุปฏิตา โหติ นาสิกคฺเค วา
มุขนิมิตฺเต วา เตน วุจฺจติ ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวาติ (๑) ฯ
อถวา ปรีติ ปริคฺคหตฺโถ มุขนฺติ นิยฺยานตฺโถ สตีติ อุปฏานตฺโถ
เตน วุจฺจติ ปริมุข สตินตฺ ิ (๒) เอว ปฏิสมฺภิทาย วุตฺตนเยเนเวตฺถ (๓)
อตฺโถ ทฏพฺโพ ตตฺราย สงฺเขโป ปริคฺคหิตนิยฺยาน สตึ
กตฺวาติ ฯ
อภิชฺฌ โลเกติ เอตฺถ ลุชฺชนปลุชฺชนฏเน ปฺจุปาทานกฺขนฺธา โลโก ตสฺมา ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ ราค ปหาย
กามจฺฉนฺท วิกฺขมฺเภตฺวาติ อยเมตฺถ อตฺโถ วิคตาภิชฺเฌนาติ
วิกฺขมฺภนวเสน ปหีนตฺตา วิคตาภิชฺเฌเนว น จกฺขวุ ิฺาณสทิเสนาติ อตฺโถ อภิชฺฌาย จิตฺต ปริโสเธตีติ อภิชฺฌาโต
จิตฺต ปริโมเจติ ยถา ต สา มฺุจติ เจว มฺุจิตฺวา จ
# ๑. ม. อนฺตร ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๖๑๘/๓๓๘ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๖๒
น ปุน คณฺหาติ เอว กโรตีติ อตฺโถ พฺยาปาทปโทส
ปหายาติอาทีสุป เอเสว นโย พฺยาปชฺชติ อิมินา จิตฺต
ปูติกุมฺมาสาทโย วิย ปุรมิ ปกตึ ปชหตีติ พฺยาปาโท วิการาปตฺติยา
ปทุสฺสติ ปร วา ปทูเสติ วินาเสตีติ ปโทโส อุภยเมต
โกธสฺเสวาธิวจน ถีน จิตฺตเคลฺ มิทฺธ เจตสิกเคลฺ ฯ
ถีนฺจ มิทฺธฺจ ถีนมิทฺธ อาโลกสฺีติ รตฺตึป ทิวาป
ทิฏาโลกสฺชานนสมตฺถตาย วิคตนีวรณาย ปริสุทฺธาย
สฺาย สมนฺนาคโต สโต สมฺปชาโนติ สติยา จ าเณน
จ สมนฺนาคโต อิท อุภย อาโลกสฺาย อุปการกตฺตา
วุตฺต อุทฺธจฺจฺจ กุกฺกุจฺจฺจ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ ติณฺณวิจิกิจฺโฉติ วิจิกิจฺฉ ตริตฺวา อติกฺกมิตฺวา ิโต กถมิท
กถมิทนฺ ติ เอว นปฺปวตฺตตีติ อกถกถี กุสเลสุ ธมฺเมสูติ
อนวชฺเชสุ ธมฺเมสุ อิเม นุ โข กุสลา กถมิเม กุสลาติ
เอว น วิจิกจิ ฺฉติ น กงฺขตีติ อตฺโถ อยเมตฺถ สงฺเขโปฯ
อิเมสุ ปน นีวรเณสุ วจนตฺถลกฺขณาทิเภทโต ย วตฺตพฺพ
สิยา ต สพฺพ วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺต ฯ
ปฺาย ทุพฺพลีกรเณติ อิเม ปฺจ นีวรณา อุปฺปชฺชมานา อนุปฺปนฺนาย โลกิยโลกุตฺตราย ปฺาย อุปฺปชฺชิตุ น
เทนฺติ อุปฺปนฺนาป อฏสมาปตฺติโย ปฺจ วา อภิฺา
อุจฺฉินฺทิตฺวา (๑) ปาเตนฺติ ตสฺมา ปฺาย ทุพฺพลีกรณาติ
# ๑. ม. อุปจฺฉินฺทิตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๖๓
วุจฺจนฺติ ตถาคตปท อิติปติ อิทป ตถาคตสฺส าณปท
าณวลฺช าเณน อกฺกนฺตฏานนฺติ วุจฺจติ ตถาคตนิเสวิตนฺติ ตถาคตสฺส าณผาสุกาย นิฆสิตฏาน ตถาคตารฺชิตนฺติ ตถาคตสฺส าณทาาย อารฺชิตฏาน ฯ
ยถาภูต ปชานาตีติ ยถาสภาว ปชานาติ น เตฺวว
ตาว อริยสาวโก นิฏ คโต โหตีติ อิมา ฌานาภิฺา
พาหิรเกหิป สาธารณาติ น ตาว นิฏ าคโต โหติ ฯ
มคฺคกฺขเณป อปริโยสิตกิจฺจตาย น ตาว นิฏาคโต โหติ ฯ
อปจ โข นิฏ คจฺฉตีติ อปจ โข ปน มคฺคกฺขเณ มหาหตฺถึ
ปสฺสนฺโต นาควนิโก วิย สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควาติ อิมินา
อากาเรน ตีสุ รตเนสุ นิฏ คจฺฉติ นิฏ คโต โหตีติ
เอว มคฺคกฺขเณ นิฏ คจฺฉนฺโต อรหตฺตผลกฺขเณ ปริโยสิตสพฺพกิจฺจตาย สพฺพากาเรน ตีสุ รตเนสุ นิฏ คโต โหติฯ
เสส สพฺพตฺถ(๑) อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
จุลลฺ หตฺถิปโทปมสุตตฺ วณฺณนา นิฏิตา ฯ
สตฺตม ฯ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ หนา ๓๖๔
มหาหตฺถิปโทปมสุตตฺ วณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ มหาหตฺถิปโทปมสุตฺต ตตฺถ ชงฺคลานนฺติ
ปวีตลวาสีน (๑) ปาณานนฺติ สปาทกปาณาน ปทชาตานีติ
ปทานิ สโมธาน คจฺฉนฺตีติ โอธาน อุปกฺเขป (๒) คจฺฉนฺติ ฯ
อคฺคมกฺขายตีติ เสฏ อกฺขายติ ยทิท มหนฺตตฺเตนาติ
มหนฺตภาเวน อคฺคมกฺขายติ น คุณวเสนาติ อตฺโถ เย
เกจิ กุสลา ธมฺมาติ เย เกจิ โลกิยา วา โลกุตฺตรา วา
กุสลา ธมฺมา สงฺคห คจฺฉนฺตีติ เอตฺถ จตุพฺพิโธ สงฺคโห
สชาติสงฺคโห สฺชาติสงฺคโห กิริยสงฺคโห คณนสงฺคโหติ ฯ
ตตฺถ สพฺเพ ขตฺติยา อาคจฺฉนฺตุ สพฺเพ พฺราหฺมณา ติ เอว
สมานชาติวเสน สงฺคโห สชาติสงฺคโห นามฯ สพฺเพ โกสลกา
สพฺเพ มาคธิกาติ(๓) เอว สฺชาติเทสวเสน สงฺคโห สฺชาติสงฺคโห นามฯ สพฺเพ รถิกา สพฺเพ ธนุคฺคหา ติ เอว
กิริยวเสน สงฺคโห กิริยสงฺคโห นามฯ จกฺขายตน กตม
กฺขนฺธคณน คจฺฉตีติ จกฺขายตน รูปกฺขนฺธคณน คจฺฉติ หฺจิ
จกฺขายตน รูปกฺขนฺธคณน คจฺฉติ เตน วต เร วตฺตพฺเพ
จกฺขายตน รูปกฺขนฺเธน สงฺคหิตนฺติ (๔) อย คณนสงฺคโห นามฯ
อิมสฺมึป าเน อยเมว อธิปฺเปโต ฯ
นนุ จ จตุนฺน อริยสจฺจาน กติ กุสลา กติ อกุสลา
# ๑. ม. ปถวีตลจารีน ฯ ๒. ม. ปกฺเขป ฯ ๓. ม. มาคธกา ฯ
# ๔. อภิ. ก. ๓๗/๑๑๒๘/๓๖๒ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๖๕
กติ อพฺยากตาติ ปฺหสฺส วิสฺสชฺชเน สมุทยสจฺจ อกุสล
มคฺคสจฺจ กุสล นิโรธสจฺจ อพฺยากต ทุกฺขสจฺจ สิยา กุสล
สิยา อกุสล สิยา อพฺยากตนฺติ(๑) อาคตตฺตา จตุภูมิกมฺป กุสล
ทิยฑฺฒเมว สจฺจ ภชติ อถ กสฺมา มหาเถโร จตูสุ อริยสจฺเจสุ สงฺคห (๒) คจฺฉตีติ อาหาติ สจฺจาน อนฺโตคธตฺตา ฯ
ยถา หิ สาธิกมิท ภิกฺขเว ทิยฑฺฒสิกฺขาปทสต อนฺวฑฺฒมาส
อุทฺเทส อาคจฺฉติ ยตฺถ อตฺถกามา กุลปุตฺตา สิกฺขนฺติ
ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว สิกฺขา อธิสีลสิกขฺ า อธิจิตฺตสิกฺขา
อธิปฺาสิกฺขาติ (๓) เอตฺถ สาธิกมิท ทิยฑฺฒสิกฺขาปทสต เอกา
อธิสีลสิกฺขาว โหติ ต สิกฺขนฺโตป ติสฺโส สิกฺขา สิกฺขตีติ
ทสฺสิโต สิกขฺ าน อนฺโตคธตฺตา ยถา เอกสฺส หตฺถิปทสฺส
จตูสุ โกฏาเสสุ เอกสฺมึ โกฏาเส โอติณฺณานิป ทฺวีสุ ตีสุ
จตูสุ โกฏาเสสุ โอติณฺณานิป สิงฺคาลสสมิคาทีน ปาทานิ
หตฺถิปเท สโมธาน คตาเนว โหนฺติ หตฺถิ ปทโต อมุจฺจิตฺวา
ตสฺเสว อนฺโตคธตฺตา เอวเมว เอกสฺมึป ทฺวีสุป ตีสุป จตูสุป
สจฺเจสุ คณน คตา ธมฺมา จตูสุ สจฺเจสุ คณน คตาว
โหนฺติ สจฺจาน อนฺโตคธตฺตาติ ทิยฑฺฒสจฺจคณน คเตป
กุสลธมฺเม สพฺเพ เต จตูสุ อริยสจฺเจสุ สงฺคห คจฺฉนฺตีติ
อาห ทุกฺเข อริยสจฺเจ ติอาทีสุ อุทฺเทสปเทสุ เจว ชาติป
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๒๒๓-๔/๑๔๘ ฯ ๒. สี. คหณ ฯ ม. คณน ฯ
# ๓. องฺ. ติก. ๒๐/๕๒๗/๒๙๙ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๖๖
ทุกฺขาติอาทีสุ นิทฺเทสปเทสุ จ ย วตฺตพฺพ ต สพฺพ (๑) วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺตเมว เกวล ปเนตฺถ เทสนานุกฺกโม เวทิตพฺโพฯ
ยถา หิ เฉโก วิลพิ ฺพกาโร (๒) สุชาต เวฬฬ ลภิตฺวา
จตุธา เฉตฺวา ตโต ตโย โกฏาเส เปตฺวา เอก คณฺหิตฺวา
ปฺจธา ฉินฺเทยฺย (๓) ตโตป จตฺตาโร เปตฺวา เอก คณฺหิตฺวา
ผาเลนฺโต ปฺจ เปสิโย กเรยฺย ตโต จตสฺโส เปตฺวา
เอก คณฺหิตฺวา กุจฺฉิภาค ปฏิภาคนฺติ ทฺวิธา ผาเลตฺวา
ปฏิภาค เปตฺวา กุจฺฉิภาค อาทาย ตโต สมุคฺควีชนิตาลวณฺฏาทินานปฺปการ เวฬุวิกตึ กเรยฺย โส ปฏิภาคฺจ อิตรา
จ จตสฺโส เปสิโย อิตเร จ จตฺตาโร โกฏาเส อิตเร จ ตโย
โกฏาเส กมฺมาย น อุปเนสฺสตีติ น วตฺตพฺโพ เอกปฺปหาเรน
ปน อุปเนตุ น สกฺกา อนุปุพฺเพน อุปเนสฺสติ เอวเมว
อย มหาเถโรป วิลิพฺพกาโร สุชาต เวฬฬ ลภิตฺวา จตฺตาโร
โกฏาเส วิย อิม มหนฺต สุตฺตนฺต อารภิตฺวา
จตุอริยสจฺจวเสน มาติก เปสิ วิลิพฺพการสฺส ตโย โกฏาเส
เปตฺวา เอก คเหตฺวา ตสฺส ปฺจธา กรณ วิย เถรสฺส
ตีณิ อริยสจฺจานิ เปตฺวา เอก ทุกฺขสจฺจ คเหตฺวา ภาเชนฺตสฺส (๔)
ขนฺธวเสน ปฺจธา กรณ ตโต ยถา โส วิลิพฺพกาโร
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. วิลีวกาโร ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. ภินฺเทยฺย ฯ
# ๔. ม. กเถนฺตสฺส ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๖๗
จตฺตาโร โกฏาเส เปตฺวา เอก ภาค คเหตฺวา ปฺจธา ผาเลสิ เอว
เถโร จตฺตาโร อรูปกฺขนฺเธ เปตฺวา รูปกฺขนฺธ วิภชนฺโต
จตฺตาริ จ มหาภูตานิ จตุนฺนฺจ มหาภูตาน อุปาทาย
รูปนฺติ ปฺจธา อกาสิ ตโต ยถา โส วิลิพฺพกาโร จตสฺโส
เปสิโย เปตฺวา เอก คเหตฺวา กุจฺฉิภาค ปฏิภาคนฺติ
ทฺวิธา ผาเลสิ เอว เถโร อุปาทาย รูปฺจ ติสฺโส จ ธาตุโย
เปตฺวา เอก ปวีธาตุ วิภชนฺโต อชฺฌตฺติกพาหิรวเสน ทฺวิธา
ทสฺเสสิ ยถา โส วิลิพฺพกาโร ปฏิภาค เปตฺวา กุจฺฉิภาค
อาทาย นานปฺปการ วิลพิ ฺพวิกตึ อกาสิ เอว เถโร พาหิร
ปวีธาตุ เปตฺวา อชฺฌตฺติก ปวีธาตุ วีสติยา อากาเรหิ
วิภชิตฺวา ทสฺเสตุ กตมา จ อาวุโส อชฺฌตฺติกา ปวีธาตูติอาทิมาห ฯ
ยถา ปน วิลิพฺพกาโร ปฏิภาคฺจ อิตรา จ จตสฺโส
เปสิโย อิตเร จ จตฺตาโร โกฏาเส อิตเร จ ตโย
โกฏาเส อนุปุพฺเพน กมฺมาย อุปเนสฺสติ น หิ สกฺกา
เอกปฺปหาเรน อุปเนตุ เอว เถโรป พาหิรฺจ ปวีธาตุ
อิตรา จ จตสฺโส (๑) ธาตุโย อุปาทารูปฺจ อิตเร จ จตฺตาโร
อรูปโน ขนฺเธ อิตรานิ จ ตีณิ อริยสจฺจานิ อนุปุพฺเพน
วิภชิตฺวา ทสฺเสสฺสติ น หิ สกฺกา เอกปฺปหาเรน ทสฺเสตุ
# ๑. ม. ติสฺโส ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๖๘
อปจ ราชปุตฺตูปมายป อย กโม วิภาเวตพฺโพ ฯ
เอโก กิร มหาราชา ตสฺส ปโรสหสฺส ปุตฺตา ฯ โส
เตส ปลนฺธนปริกฺขาร จตูสุ เปฬาสุ เปตฺวา เชฏปุตฺตสฺส
อปฺเปสิ ตาต อิทนฺเต ภาติกาน ปลนฺธนภณฺฑ ตถารูเป ฉเณ
สมฺปตฺเต ปลนฺธน โน เทหีติ ยาจนฺตาน ทเทยฺยาสี ติ โส
สาธุ เทวา ติ สารคพฺเภ ปฏิสาเมสิ ตถารูเป ฉณทิวเส
ราชปุตฺตา รฺโ สนฺติก คนฺตฺวา ตาต ปลนฺธน โน
เทถ นกฺขตฺต กีฬิสฺสามา ติ อาหสุ ตาต เชฏภาติกสฺส โว
หตฺเถ มยา ปลนฺธน ปต ต อาหราเปตฺวา ปลนฺธถาติ ฯ
เต สาธูติ ปฏิสฺสุณิตฺวา ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ตุมฺหาก
กิร โน หตฺเถ ปลนฺธนภณฺฑ ต เทถา ติ อาหสุ โส เอว
กริสฺสามีติ คพฺภ วิวริตฺวา จตสฺโส เปฬาโย นีหริตฺวา
ติสฺโส เปตฺวา เอก วิวริตฺวา ตโต ปฺจ สมุคฺเค นีหริตฺวา
จตฺตาโร เปตฺวา เอก วิวริตฺวา ตโต ปฺจสุ กรณฺเฑสุ
นีหริเตสุ จตฺตาโร เปตฺวา เอก วิวริตฺวา ปธาน ปสฺเส
เปตฺวา ตโต หตฺถูปคปาทูปคาทีนิ นานปฺปการานิ ปลนฺธนานิ
นีหริตฺวา อทาสิ โส กิฺจาป อิตเรหิ จตูหิ กรณฺเฑหิ
อิตเรหิ จตูหิ สมุคฺเคหิ อิตราหิ ตีหิ เปฬาหิ น ตาว
ภาเชตฺวา เทติ อนุปุพฺเพน ปน ทสฺสติ น หิ สกฺกา
เอกปฺปหาเรน ทาตุ
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*เลมที่ ๘ มหาหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๖๙
ตตฺถ มหาราชา วิย ภควา ทฏพฺโพ วุตฺตมฺป
เจต ราชาหมสฺมิ เสลาติ ภควา ธมฺมราชา อนุตฺตโรติ (๑)
เชฏปุตฺโต วิย สาริปุตฺตตฺเถโร วุตฺตมฺป เจต ย โข
ต ภิกฺขเว สมฺมา วทมาโน วเทยฺย ภควโต ปุตฺโต โอรโส
มุขโต ชาโต ธมฺมโช ธมฺมนิมฺมิโต ธมฺมทายาโท
โน อามิสทายาโทติ สาริปุตฺตเมว ต สมฺมา วทมาโน วเทยฺย
ภควโต ปุตฺโต เป โน อามิสทายาโทติ (๒) ปโรสหสฺสราชปุตฺตา วิย ภิกฺขุสโฆ ทฏพฺโพ วุตฺตป เจต
ปโรสหสฺส ภิกฺขูน สุคต ปยิรุปาสติ
เทเสนฺต วิรช ธมฺม นิพฺพาน อกุโตภยนฺติ (๓) ฯ
รฺโ เตส ปุตฺตาน ปลนฺธน จตูสุ เปฬาสุ ปกฺขิปตฺวา
เชฏปุตฺตสฺส หตฺเถ ปตกาโล วิย ภควโต ธมฺมเสนาปติสฺส
หตฺเถ จตุสจฺจปฺปกาสนาย ปตกาโล เตเนวาห สาริปุตฺโต
ภิกฺขเว ปโหติ จตฺตาริ อริยสจฺจานิ วิตฺถาเรน อาจิกฺขิตุ
[๔] ปฺาเปตุ ปฏเปตุ วิวริตุวิภชิตุอุตฺตานีกาตุนฺติ (๕)
ตถารูเป ฉเณ เตส ราชปุตฺตาน ต ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา
ปลนฺธน ยาจนกาโล วิย ภิกฺขสงฺฆสฺส วสฺสูปนายิกสมเย
อาคนฺตฺวา ธมฺมเทสนาย ยาจิตกาโล อุปกฏาย กิร
# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๓๗๗/๔๔๔ ฯ ๒. ม. อุ. ๑๔/๑๖๔/๑๒๑ ฯ
# ๓. ส. ส. ๑๕/๗๔๙/๒๘๓ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร เทเสตุนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๕. ม. อุ. ๑๔/๖๙๙/๔๕๐ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๗๐
วสฺสูปนายิกาย อิท สุตฺต เทสิต รฺโ ตาตา
เชฏภาติกสฺส โว หตฺเถ มยา ปลนฺธน ปต ต
อาหราเปตฺวา ปลนฺธถา ติ วุตฺตกาโล วิย สมฺพุทฺเธนาป
เสเวถ ภิกฺขเว สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาเน ภชถ ภิกฺขเว สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาเน (๑) ปณฺฑิตา ภิกฺขเว สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานา
อนุคฺคาหกา สพฺรหฺมจารีนนฺติ (๒) เอว ธมฺมเสนาปติโน สนฺตกิ 
ภิกฺขูน เปสิตกาโล ฯ
ราชปุตฺเตหิ รฺโ กถ สุตฺวา เชฏภาติกสฺส สนฺติก
คนฺตฺวา ปลนฺธน ยาจิตกาโล วิย ภิกขฺ ูหิ สตฺถุ กถ สุตฺวา
ธมฺมเสนาปตึ อุปสงฺกมิตฺวา (๒) ธมฺมเทสน อายาจิตกาโล ฯ
เชฏภาติกสฺส คพฺภ วิวริตฺวา จตสฺโส เปฬาโย นีหริตฺวา
ปน วิย ธมฺมเสนาปติสฺส อิม สุตตฺ นฺต อารภิตฺวา จตุนฺน
อริยสจฺจาน วเสน มาติกาย ปน ติสฺโส เปฬาโย
เปตฺวา เอก วิวริตฺวา ตโต ปฺจ สมุคฺเค นีหรณ (๓) วิย
ตีณิ อริยสจฺจานิ เปตฺวา ทุกฺข อริยสจฺจ วิภชนฺตสฺส
ปฺจกฺขนฺธทสฺสน จตฺตาโร สมุคฺเค เปตฺวา เอก วิวริตฺวา
ตโต ปฺจ กรณฺเฑ นีหรณ (๔) วิย จตฺตาโร อรูปกฺขนฺเธ
เปตฺวา เอก รูปกฺขนฺธ วิภชนฺตสฺส จตุมหาภูตอุปาทารูปวเสน
# ๑. ม. ปณฺฑิตา ภิกฺขู อนุคฺคาหกา สพฺรหฺมจารีนนฺติ ฯ ๒. ม. อุปสงฺกมฺม ฯ
# ๓. ม. ปฺจสมุคฺคนีหรณ ฯ ๔. ม. ปฺจกรณฺฑนีหรณ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๗๑
ปฺจโกฏาสทสฺสน ฯ
จตฺตาโร กรณฺเฑ เปตฺวา เอก วิวริตฺวา ปธาน
ปสฺเส เปตฺวา หตฺถูปคปาทูปคาทิปลนฺธนทาน วิย ตีณิ
มหาภูตานิ อุปาทารูปฺจ เปตฺวา เอก ปวีธาตุ วิภชนฺตสฺส
พาหิรนฺตาว ปธาน วิย เปตฺวา อชฺฌตฺติกาย ปวีธาตุยา
นานาสภาวโต วีสติยา อากาเรหิ ทสฺสนตฺถ กตมา จาวุโส
อชฺฌตฺติกา ปวีธาตู ติอาทิวจน ตสฺส ปน ราชปุตฺตสฺส
เตหิ จตูหิ กรณฺเฑหิ จตูหิ สมุคฺเคหิ ตีหิ จ เปฬาหิ
ปจฺฉา อนุปุพฺเพน นีหริตฺวา ปลนฺธนทาน วิย เถรสฺสาป
อิตเรสฺจ ติณฺณ มหาภูตาน อุปาทารูปานฺจ จตุนฺน
อรูปกฺขนฺธานฺจ ติณฺณ อริยสจฺจานฺจ ปจฺฉา อนุปุพฺเพน
ภาเชตฺวา ทสฺสน เวทิตพฺพ ฯ
ยมฺปเนต กตมา จาวุโส อชฺฌตฺติกา ปวีธาตูติอาทิ
วุตฺต ตตฺถ อชฺฌตฺต ปจฺจตฺตนฺติ อุภยมฺเปต นิยกาธิวจนเมว(๑) ฯ กกฺขลนฺติ ถทฺธ ขริคตนฺติ ผรุส อุปาทินฺนนฺติ
น กมฺมสมุฏ านเมว อวิเสเสน ปน สรีรฏกสฺเสต อธิวจน (๒)
สรีรฏกฺหิ อุปาทินฺน วา โหตุ อนุปาทินฺน วา อาทินฺนคหิตปรามฏวเสน สพฺพ อุปาทินฺนเมว นามฯ เสยฺยถีทฯ
เกสา โลมา เป อุทริย กรีสนฺติ อิท ธาตุกมฺมฏานิกสฺส
# ๑. นิยตา... ติป ฯ ๒. ม. คหณ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๗๒
กุลปุตฺตสฺส อชฺฌตฺติกปวีธาตุวเสน ววตฺถเปตฺวา วิภตฺต ฯ
เอตฺถ ปน มนสิการ อารภิตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา
อรหตฺต คเหตุกาเมน ย กตฺตพฺพ ต สพฺพ วิสุทฺธิมคฺเค
วิตฺถาริตเมว มตฺถลุงฺค ปน น อิธ ปาลึ อารุฬฺห ฯ
ตมฺป อาหริตฺวา วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺตนเยเนว วณฺณสณฺานาทิวเสน ววตฺถเปตฺวา อยมฺป อเจตนา อพฺยากตา สฺุา
ถทฺธา ปวีธาตุเอวา ติ มนสิกาตพฺพ ย วา ปนฺมฺปติ
อิท อิตเรสุ ตีสุ โกฏาเสสุ อนุคตาย ปวีธาตุยา คหณตฺถ
วุตฺต ยา เจว โข ปน อชฺฌตฺติกา ปวีธาตูติ ยา จ
อย วุตฺตปฺปการา อชฺฌตฺติกา ปวีธาตุ ยา จ พาหิราติ
ยา จ วิภงฺเค อโย โลห ติปุ สีสนฺ ติอาทินา (๑) นเยน
อาคตา พาหิรา ปวีธาตุฯ
เอตฺตาวตา เถเรน อชฺฌตฺติกา ปวีธาตุ นานาสภาวโต
วีสติยา อากาเรหิ วิตฺถาเรน ทสฺสิตา พาหิรา สงฺเขเปน ฯ
กสฺมา ยสฺมึ หิ าเน สตฺตาน อาลโย นิกนฺติ ปตฺถนา
ปริยุฏาน คหณ ปรามาโส พลวา โหติ ตตฺถ เตส
อาลยาทีน อุทฺธรณตฺถ พุทฺธา วา พุทธฺ สาวกา วา วิตฺถารกถ
กเถนฺติ ยตฺถ ปน น พลวา ตตฺถ กตฺตพฺพกิจฺจาภาวโต
สงฺเขเปน กเถนฺติ ยถา หิ กสฺสโก เขตฺต กสมาโน ยตฺถ
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๑๕/๑๐๒ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๗๓
มูลสนฺตานกาน พลวตาย นงฺคล ลคฺคติ ตตฺถ โคเณ เปตฺวา
ปสุ วิยูหิตฺวา มูลสนฺตานกานิ เฉตฺวา (๑) อุทฺธรนฺโต พหุ
วายาม กโรติ ยตฺถ ตานิ นตฺถิ ตตฺถ พลว ปโยค
กตฺวา โคเณ ปฏิย ปหรมาโน กสติเยว เอว สมฺปทมิท
เวทิตพฺพ ฯ
ปวีธาตุเรเวสาติ ทุวิธาเปสา ถทฺธฏเน กกฺขลฏเน
ผรุสฏเน เอกลกฺขณา ปวีธาตุเปสา ฯ อชฺฌตฺติกพาหิเนหิ
สทฺธึ โยเชตฺวา ทสฺเสติ ยสฺมา พาหิราย ปวีธาตุยา
อเจตนาภาโว ปากโฏ น อชฺฌตฺติกาย ตสฺมา สา พาหิราย
สทฺธึ เอกสทิสา อเจตนาเยวาติ คณฺหนฺตสฺส สุขปริคฺคโห
โหติ ยถา กึ ยถา ทนฺเตน โคเณน สทฺธึ โยเชตฺวา (๒)
อทนฺโต กติปาหเมว วิสูกายติ วิปฺผนฺทติ อถ น จิรสฺเสว
ทมถ อุเปติ เอว อชฺฌตฺติกาป พาหิราย สทฺธึ เอกสทิสาติ
คณฺหนฺตสฺส กติปาหเมว อเจตนาภาโว น อุปฏาติ อถ น
จิเรเนวสฺสา อเจตนาภาโว ปากโฏ โหติ ต เนต มมาติ
ต อุภยมฺป น เอต มม. น เอโสหมสฺมิ น เอโส เม
อตฺตาติ เอว ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ยถาภูตนฺติ
ยถาสภาว ตฺหิ อนิจฺจาทิสภาว ตสฺมา อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ เอว ทฏพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ
# ๑. ม. เฉตฺวา เฉตฺวา ฯ ๒. ม. โยชิโต ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๗๔
โหติ โข โส อาวุโสติ กสฺมา อารภิ พาหิรอาโปธาตุวเสน พาหิราย ปวีธาตุยา วินาส ทสฺเสตฺวา ตโติเสสตเรน อุปาทินฺนาย สรีรฏกปวีธาตุยา วินาสทสฺสนตฺถฯ
ปกุปฺปตีติ อาโปสวฏฏวเสน วฑฺฒมานา กุปฺปติ อนฺตรหิตา
ตสฺมึ สมเย พาหิรา ปวีธาตุ โหตีติ ตสฺมึ สมเย
โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬ ขาโรทเกน วิลียมานา อุทกานุคตา
หุตฺวา สพฺพา ปพฺพตาทิวเสน สณฺิตา ปวีธาตุ อนฺตรหิตา
โหติ วิลียิตฺวา อุทกเมว โหติ ตาว มหลฺลิกายาติ ตาว
มหนฺตาย (๑) ฯ
เทฺว จ สตสหสฺสานิ จตฺตาริ นหุตานิ จ
เอตฺตก พหลตฺเตน สงฺขาตาย วสุนฺธราติ
เอว พหลตฺเตเนว มหนฺตาย วิตฺถารโต ปน โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬปฺปมาณาย อนิจฺจตาติ หุตฺวา อภาวตา ขยธมฺมตาติ
ขยคมนสภาวตา วยธมฺมตาติ วยคมนสภาวตา วิปริณามธมฺมตาติ ปกติวิชหนสภาวตา อิติ สพฺเพหิป ปเทหิ อนิจฺจลกฺขณเมว วุตฺต ยมฺปน อนิจฺจ ต ทุกฺข ย ทุกฺข ต
อนตฺตาติ ตีณิป ลกฺขณานิ อาคตาเนว โหนฺติ มตฺตฏกสฺสาติ ปริตฺตฏิติกสฺส ตตฺถ ทฺวีหากาเรหิ อิมสฺส กายสฺส
ปริตฺตฏิติตา เวทิตพฺพา ิติปริตฺตตาย จ สรสปริตฺตตาย
# ๑. สี. มหนฺติยา ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๗๕
จ อย หิ อตีเต จิตฺตกฺขเณ ชีวิตฺถ น ชีวติ น ชีวสิ ฺสติ
อนาคเต จิตฺตกฺขเณ ชีวิสฺสติ น ชีวติ น ชีวิตฺถ ปจฺจุปฺปนฺเน
จิตฺตกฺขเณ ชีวติ น ชีวิตถฺ น ชีวิสฺสตีติ วุจฺจติ ฯ
ชีวิต อตฺตภาโว จ สุขทุกขฺ า จ เกวลา
เอกจิตฺตสมายุตฺตา ลหุโส วตฺตเต ขโณ ติ
อิท เอตสฺเสว ปริตฺตฏิติทสฺสนตฺถ วุตฺต เอว ิติปริตฺตตาย
ปริตฺตฏิติตา เวทิตพฺพา อสฺสาสปสฺสาสูปนิพทฺธาทิภาเวน
ปนสฺส สรสปริตฺตตา เวทิตพฺพา สตฺตานฺหิ อสฺสาสูปนิพทฺธ ชีวิต ปสฺสาสูปนิพทฺธ ชีวิต อสฺสาสปสฺสาสูปนิพทฺธ
ชีวิต มหาภูตูปนิพทฺธ ชีวิต กวฬิงฺการาหารูปนิพทฺธ ชีวิต
วิฺาณูปนิพทฺธ ชีวิตนฺติ วิสุทฺธิมคฺเค วิตฺถาริต
เอต ตณฺหุปาทินฺนสฺสาติ ตณฺหาย อาทินฺนคหิตปรามฏสฺส
อหนฺติ วา มมนฺติ วา อสฺมีติ วา อถขฺวสฺส โนเตเวตฺถ
โหตีติ อถโข อสฺส ภิกขฺ ุโน เอว ตีณิ ลกฺขณานิ อาโรเปตฺวา
ปสฺสนฺตสฺส เอตฺถ อชฺฌตฺติกาย ปวีธาตุยา อย อหนฺติ
วาติอาทิ ติวิโธ ตณฺหามานทิฏิคาโห โนเตว โหติ น
โหติเยวาติ อตฺโถ ยถา จ อาโปธาตุวเสน เอว เตโชธาตุวาโยธาตุวเสนป พาหิราย ปวีธาตุยา อนฺตรธาน โหติ ฯ
อิธ ปน เอกเยว อาคต อิตรานิป อตฺถโต เวทิตพฺพานิ
ตฺเจ อาวุโสติ อิธ ตสฺส ธาตุกมฺมฏานิกสฺส ภิกฺขุโน
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๗๖
โสตทฺวาเร ปริคฺคห ปฏเปนฺโต พล ทสฺเสติ อกฺโกสนฺตีติ
ทสหิ อกฺโกสวตฺถูหิ อกฺโกสนฺติ ปริภาสนฺตีติ ตยา อิทฺจิทฺจ
กต เอวฺจ เอวฺจ ต กริสฺสามาติ วาจาย ปริภาสนฺติ ฯ
โรเสนฺตีติ ฆฏเฏนฺติ วิเหเสนฺตีติ ทุกฺขาเปนฺติ สพฺพ วาจาย
ฆฏฏนเมว วุตฺต โส เอวนฺติ โส ธาตุกมฺมฏานิโก เอว
สมฺปชานาติ อุปฺปนฺนา โข เม อยนฺติ สมฺปตฺติวตฺตมานุปฺปนฺนภาเวน จ สมุทาจารุปฺปนฺนภาเวน จ อุปฺปนฺนา ฯ
โสตสมฺผสฺสชาติ อุปนิสสฺ ยวเสน โสตสมฺผสฺสโต ชาตา โสตทฺวารชวนเวทนา ผสฺโส อนิจฺโจติ โสตสมฺผสฺโส หุตฺวา
อภาวฏเน อนิจฺโจติ ปสฺสติ เวทนาทโยป โสตสมฺผสฺสสมฺปยุตฺตาว เวทิตพฺพา ธาตารมฺมณเมวาติ ธาตุสงฺขาตเมว
อารมฺมณ ปกฺขนฺทตีติ โอตรติ ปสีทตีติ ตสฺมึ อารมฺมเณ
ปสีทติ ภุมฺมวจนเมว วา เอต พฺยฺชนสนฺธิวเสน ธาตารมฺมณเมวา ติ วุตฺต ธาตารมฺมเณเยวาติ อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ
อธิมุจฺจตีติ ธาตุวเสน เอวนฺติ อธิโมกฺข ลภติ น รชฺชติ น
ทุสฺสติ อย หิ โสตทฺวารมฺหิ อารมฺมเณ อาปาถคเต
มูลปริฺาอาคนฺตุกตาวกาลิกวเสน ปริคฺคห กโรติ ตสฺส
วิตฺถารกถา สติปฏาเน สติสมฺปชฺปพฺเพ วุตฺตา ฯ สา
ปน ตตฺถ จกฺขุทฺวารวเสน วุตฺตา อิธ โสตทฺวารวเสน
เวทิตพฺพาฯ
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*เลมที่ ๘ มหาหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๗๗
เอว กตปริคฺคหสฺส หิ ธาตุกมฺมฏานิกสฺส พลววิปสฺสกสฺส สเจป จกฺขุทฺวาราทีสุ อารมฺมเณ อาปาถคเต
อโยนิโส อาวชฺชน อุปฺปชฺชติ (๑) โวฏพฺพน อุปปฺ ชฺชติ (๑) โวฏพฺพน
ปตฺวา เอก เทฺว วาเร อาเสวน ลภิตฺวา จิตฺต ภวงฺคเมว
โอตรติ น ราคาทิวเสน อุปฺปชฺชติ อย โกฏิปฺปตฺโต ติกฺขวิปสฺสโก อปรสฺส ราคาทิวเสน เอกวาร ชวน ชวติ
ชวนปริโยสาเน ปน ราคาทิวเสน เอว เม ชวน ชวิตนฺติ
อาวชฺชโต อารมฺมณ ปริคฺคหิตเมว โหติ ปุน วาร ตถา น
ชวติ อปรสฺส เอกวาร เอว อาวชฺชโต ปุน ทุติยวาร ราคา
ทิวเสน ชวน ชวติเยว ทุติยวาราวสาเน จ (๒) เอว เม
ชวน ชวิตนฺติ อาวชฺชโต อารมฺมณ ปริคฺคหิตเมว โหติ ฯ
ตติยวาเร ตถา น อุปฺปชฺชติ เอตฺถ ปน ปโม อติติกฺโข
ตติโย อติมนฺโท ทุติยสฺส ปน วเสน อิมสฺมึ สุตฺเต ลฏกโิ กปเม
อินฺทฺริยภาวเน จ อยมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
เอว โสตทฺวาเร ปริคฺคหิตวเสน ธาตุกมฺมฏานิกสฺส พล
ทสฺเสตฺวา อิทานิ กายทฺวาเร ทีเปนฺโต ตฺเจ อาวุโสติอาทิมาห อนิฏารมฺมณ หิ ปตฺวา ทฺวีสุ ทฺวาเรสุ กิลมติ
โสตทฺวาเร จ กายทฺวาเร จ ตสฺมา ยถา นาม เขตฺตสฺสามี
ปุริโส กุทฺทาล คเหตฺวา เขตฺต อนุสฺจรนฺโต ยตฺถ วา
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒. ม. ปน ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๗๘
ตตฺถ วา มตฺติกปณฺฑ อทตฺวา ทุพฺพลฏาเนสุเยว กุทฺทาเลน
ภูมึ ภินฺทิตฺวา สติณมตฺติกปณฺฑ เทติ เอวเมว มหาเถโร
อนาคเต สิกฺขากามา ปธานกมฺมิกา กุลปุตฺตา อิเมสุ ทฺวีสุ
ทฺวาเรสุ สวร ปฏเปตฺวา ขิปฺปเมว ชาติชรามรณสฺส อนฺต
กริสฺสนฺตีติ อิเมสุเยว ทฺวีสุ ทฺวาเรสุ คาฬฺห กตฺวา สวร
เทเสนฺโต อิม เทสน อารภิ ฯ
ตตฺถ สมุทาจรนฺตีติ อุปกฺกมนฺติ ปาณิสมฺผสฺเสนาติ
ปาณิปฺปหาเรน อิตเรสุป เอเสว นโย ตถาภูโตติ ตถาสภาโว ยถาภูตสฺมินฺติ ยถาสภาเว กมนฺตีติ ปวตฺตนฺติ ฯ
เอว พุทฺธ อนุสฺสรโตติอาทีสุ อิติป โส ภควาติอาทินา นเยน
อนุสฺสรนฺโตป พุทฺธ อนุสฺสรติ วุตฺต โข ปเนต ภควตาติ
อนุสฺสรนฺโตป อนุสฺสรติเยว สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโมติอาทินา นเยน อนุสฺสรนฺโตป ธมฺม อนุสฺสรติ กกจูปโมวาท
อนุสฺสรนฺโตป อนุสฺสรติเยว สุปฏิปนฺโนติอาทินา นเยน
อนุสฺสรนฺโตป สงฺฆ อนุสฺสรติ กกโจกฺกนฺตน (๑) อธิวาสยมานสฺส
ภิกฺขุโน คุณ อนุสฺสรนฺโตป (๒) อนุสฺสรติเยว ฯ
อุเปกฺขา กุสลนิสสฺ ิตา น สณฺาตีติ อิธ วิปสฺสนูเปกฺขา
อธิปฺเปตา อุเปกฺขา กุสลนิสฺสิตา สณฺาตีติ อิธ ฉฬงฺคุเปกฺขา ฯ
สา ปเนสา กิฺจาป ขีณาสวสฺส อิฏ านิฏเสุ อารมฺมเณสุ
# ๑. ม. กกโจกฺกนฺต ฯ ๒. ม. อนุสฺสรมาโนป ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๗๙
อรชฺชนาทิวเสน ปวตฺตติ อยมฺปน ภิกขฺ ุ วิริยพเลน ภาวนาสิทฺธิยา อตฺตโน วิปสฺสน ขีณาสวสฺส ฉฬงฺคุเปกฺขาฏาเน
เปตีติ วิปสฺสนาว ฉฬงฺคุเปกฺขา นาม ชาตา ฯ
อาโปธาตุนิทฺเทเส อาโปคตนฺติ สพฺพอาเปสุ คต
อลฺลยูสภาวลกฺขณ ปตฺต เสมฺหนฺติอาทีสุ ปน ย วตฺตพฺพ
ต สพฺพ สทฺธึ ภาวนานเยน วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺต ปกุปฺปตีติ
โอฆวเสน วฏฏติ สมุทฺทโต วา อุทก อุตฺตรติ อยมสฺส
ปากติโก ปโกโป อาโปสวฏฏกาเล ปน โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬ อุทกปูรเมว โหติ โอคฺคจฺฉนฺตีติ เหฏา คจฺฉนฺติ
อุทฺธเน อาโรปตอุทก วิย ขยวินาส ปาปุณนฺติ เสส
ปุริมนเยเนว เวทิตพฺพฯ
เตโชธาตุนิทฺเทเส เตโชคตนฺติ สพฺพเตเชสุ คต
อุณฺหตฺตลกฺขณ เตโชเอว วา เตโชภาว คตนฺติ เตโชคต ปุริเม
อาโปคเตป ปจฺฉิเม วาโยคเตป เอเสว นโย เยน จาติ
เยน เตโชคเตน ตสฺมึ กุปฺปเต อย กาโย สนฺตปฺปติ
เอกาหิกชราทิภาเวน อุสุมชาโต โหติ เยน จ ชีริยตีติ
เยน อย กาโย ชีรติ อินทฺ ฺริยเวกลฺลตฺต พลปริกฺขย วลิตปลิตาทิภาวฺจ (๑) ปาปุณาติ เยน จ ปริฑยฺหตีติ เยน
กุปฺปเตน อย กาโย ฑยฺหติ โส จ ปุคฺคโล ฑยฺหามิ ฑยฺหามีติ
# ๑. ม. วลิปติตาทิภาวฺจ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๘๐
กนฺทนฺโต สตโธตสปฺปโคสีสจนฺทนาทิเลปนฺเจว ตาลวณฺฏวาตฺจ ปจฺจาสึสติ เยน จ อสิต ปต ขายิต สายิต
สมฺมา ปริณาม คจฺฉตีติ เยเนต อสิต วา โอทนาทิ ปต
วา ปานกาทิ ขายิต วา ปฏขชฺชาทิ สายิต วา อมฺพปกฺกมธุผาณิตาทิ (๑) สมฺมา ปริปาก คจฺฉติ รสาทิภาเวน
วิเวก คจฺฉตีติ อตฺโถ อยเมตฺถ สงฺเขโป วิตฺถารโต ปน
ย วตฺตพฺพ สิยา ต สพฺพ สทฺธึ ภาวนานเยน วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺต ฯ
หริตนฺตนฺติ หริตเมว อลฺลติณาทึ อาคมฺม นิพฺพายตีติ
อตฺโถ ปนฺถนฺตนฺติ มหามคฺคเมว เสลนฺตนฺติ ปพฺพต ฯ
อุทกนฺตนฺติ อุทก รมณีย วา ภูมิภาคนฺติ ติณคุมฺพาทิรหิต
วิวิตฺต อชฺโฌกาส ภูมิภาค (๒) อนาหาราติ นิราหารา (๓)
นิรุปาทานา อยป ปกติยาว เตโชวิกาโร วุตฺโต เตโชสวฏฏกาเล ปน โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬ ฌาเปตฺวา ฉาริกามตฺตป น ติฏติ นฺหารุททฺทุเลนาติ(๔) จมฺมนิลฺเลขเนน ฯ
อคฺคึ คเวสนฺตีติ เอวรูป สุขุม อุปาทาน คเหตฺวา อคฺคึ
ปริเยสนฺติ ย อปฺปมตฺตกมฺป อุสุม ลภิตฺวา ปชฺชลติ เสสมิธาป
ปุริมนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
# ๑. สี. อปกฺกมธุผาณิตาทิ ฯ ๒. ม. อพฺโภกาส ฯ ๓. สี. อปฺปจฺจยา ฯ
# ๔. สฺยา. นฺหารุททฺทเลน ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๘๑
วาโยธาตุนิทฺเทเส อุทฺธงฺคมา วาตาติ อุคฺคารหิกฺการาทิปฺปวตฺตกา อุทฺธ อาโรหนวาตา อโธคมา วาตาติ อุจฺจารปสฺสาวาทินีหรณกา อโธ โอโรหนวาตา กุจฺฉิสยา วาตาติ
อนฺตาน พหิ นิกฺขมนวาตา (๑) โกฏาสยา วาตาติ อนฺตาน
อนฺโต วาตา องฺคมงฺคานุสาริโนติ ธมนีชาลานุสาเรน สกลสรีเร องฺคมงฺคานิ อนุสฏา สมฺมิฺขนปสารณาทินิพฺพตฺตกวาตา อสฺสาโสติ อนฺโตปวิสนนาสิกวาโต ปสฺสาโสติ พหิ
นิกฺขมนนาสิกวาโต อยเมตฺถ สงฺเขโป วิตฺถารโต ปน ย
วตฺตพฺพ สิยา ต สพฺพ สทฺธึ ภาวนานเยน วิสุทฺธมิ คฺเค
วุตฺต คามมฺป วหตีติ สกลคามมฺป จุณฺณวิจุณฺณ (๒) กุรุมานา
อาทาย คจฺฉติ นิคมาทีสุป เอเสว นโย อิธ วาโยสวฏฏกาเล โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬวิทฺธสนวเสน วาโยธาตุวิกาโร ทสฺสโิ ต วิธูปเนนาติ อคฺคิวีชนเกน โอสฺสวเนติ
ฉทนคฺเค เตน หิ อุทก สวติ ตสฺมา ต โอสฺสวนนฺติ
วุจฺจติ เสสมิธาป ปุริมนเยเนว โยเชตพฺพ ฯ
เสยฺยถาป อาวุโสติ อิธ กึ ทสฺเสติ เหฏา กถิตาน
มหาภูตาน นิสฺสตฺตภาว กฏนฺติ ทพฺพสมฺภาร วลฺลินฺติ
อาพนฺธนวลฺลึ ติณนฺติ ฉทนติณ มตฺติกนฺติ อนุเลปมตฺติก ฯ
อากาโส ปริวาริโตติ เอตานิ กฏาทีนิ อนฺโต จ พหิ จ
# ๑. ม. พหิวาตา ฯ ๒. ม. จุณฺณจุณฺณ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๘๒
ปริวาเรตฺวา ิโต อากาโสติ อตฺโถ อคารเตฺวว สงฺข
คจฺฉตีติ อคารนฺติ ปณฺณตฺติมตฺต โหติ กฏาทีสุ ปน วิสุ
วิสุราสิกเตสุ กฏราสิวลฺลิราสีเตฺวว วุจฺจติ เอวเมว
โขติ เอวเมว อฏิอาทีนิ อนฺโต จ พหิ จ ปริวาเรตฺวา
ิโต อากาโส ตาเนว อฏิอาทีนิ ปฏิจฺจ รูปเตฺวว สงฺข
คจฺฉติ ยถา กฏาทีนิ ปฏิจฺจ เคหนฺติ สงฺข คต อคาร
ขตฺติยเคห พฺราหฺมณเคหนฺติ วุจฺจติ เอวมิทป ขตฺติยสรีร
พฺราหฺมณสรีรนฺติ วุจฺจติ น เหตฺถ โกจิ สตฺโต วา ชีโว
วา วิชฺชติ ฯ
อชฺฌตฺติกฺเจ อาวุโส จกฺขูติ อิท กสฺมา อารทฺธ ฯ
เหฏา อุปาทารูป จตฺตาโร จ อรูปโน ขนฺธา ตีณิ จ
อริยสจฺจานิ น กถิตานิ อิทานิ ตานิ กเถตุ อย เทสนา
อารทฺธาติ ตตฺถ จกฺขอุ ปริภินฺนนฺติ จกฺขุปสาเท นิรุทฺเธป
อุปหเตป ปตฺตเสมฺหโลหิเตหิ ปลิพุทฺเธป จกฺขุ จกฺขุวิฺาณสฺส
ปจฺจโย ภวิตุ น สกฺโกติ ปริภินฺนเมว โหติ จกฺขุวิฺาณสฺส
ปน ปจฺจโย ภวิตุ สมตฺถ อปริภินฺน นามฯ พาหิรา จ
รูปาติ พาหิรา จตุสมุฏานิกรูปา ตชฺโช สมนฺนาหาโรติ
ต จกฺข
ุ ฺจ รูเป จ ปฏิจจฺ ภวงฺค อาวชฺเชตฺวา (๑) อุปฺปชฺชนมนสิกาโร ภวงฺคาวชฺชนสมตฺถ (๒) จกฺขุทฺวาเร กิริยมโนธาตุจิตฺตนฺติ
# ๑. ม. อาวฏเฏตฺวา ฯ ๒. ม. ภวงฺคาวฏฏน... ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๘๓
อตฺโถ ต รูปาน อนาปาถคตตฺตาป อฺาวิหิตสฺสป น
โหติ ตชฺชสฺสาติ ตทนุรูปสฺส วิฺาณภาคสฺสาติ วิฺาณโกฏาสสฺส ย ตถาภูตสฺสาติอาทีสุ ทฺวาทสวเสน จตฺตาริ สจฺจานิ
เทเสติ ตตฺถ ตถาภูตสฺสาติ จกฺขุวิฺาเณน สหภูตสฺส
จกฺขุวิฺาณสมงฺคิโนติ อตฺโถ รูปนฺติ จกฺขุวิฺาณสฺส
น รูปชนกตฺตา จกฺขุวิฺาณกฺขเณ ติสมุฏานรูป ตทนนฺตร
จิตฺตกฺขเณ จตุสมุฏานมฺป ลพฺภติ สงฺคห คจฺฉตีติ คณน
คจฺฉติ เวทนาทโย จกฺขุวิฺาณสมฺปยุตฺตาว วิฺาณ
จกฺขุวิฺาณเมว เอตฺถ จ สงฺขาราติ เจตนาว วุตฺตา ฯ
สงฺคโหติ เอกโต สงฺคโห สนฺนิปาโตติ สมาคโม. สมวาโย
จาติ ราสิ โย ปฏิจฺจสมุปฺปาท ปสฺสตีติ โย ปจฺจเย
ปสฺสติ โส ธมฺม ปสฺสตีติ โส ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนธมฺเม
ปสฺสติ ฉนฺโทติอาทิ สพฺพ ตณฺหาเววจนเมว ตณฺหา หิ
ฉนฺทกรณวเสน ฉนฺโท อาลยกรณวเสน อาลโย อนุนยกรณวเสน อนุนโย อชฺโฌคาหิตฺวา คิลิตฺวา คหณวเสน
อชฺโฌสานนฺติ วุจฺจติ ฉนฺทราควินโย ฉนฺทราคปฺปหานนฺติ
นิพฺพานสฺเสว อธิวจน (๑)ฯ อิติ ตีณิ สจฺจานิ ปาลิย อาคตาเนว
มคฺคสจฺจ อาหริตฺวา คเหตพฺพ ยา อิเมสุ ตีสุ าเนสุ
ทิฏิ สงฺกปฺโป วาจา กมฺมนฺโต อาชีโว วายาโม สติ สมาธิ
# ๑. ม. เววจน ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 384

*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๘๔
ภาวนาปฏิเวโธ อย มคฺโคติ พหุกต โหตีติ เอตฺตาวตาป
พหุ ภควโต สาสน กต โหติ อชฺฌตฺติก เจ (๑) อาวุโส
โสตนฺติอาทิวาเรสุป เอเสว นโย ฯ
มโนทฺวาเร ปน อชฺฌตฺติโก มโน นาม ภวงฺคจิตฺต ต
นิรุทฺธป อาวชฺชนจิตฺตสฺส ปจฺจโย ภวิตุ อสมตฺถ มนฺทตมคตเมว ปวตฺตมานป ปริภินฺน นาม โหติ อาวชฺชนสฺส ปน ปจฺจโย
ภวิตุ สมตฺถ อปริภินฺน นามฯ พาหิรา จ ธมฺมา ฯเป ฯ
เนว ตาว ตชฺชสฺสาติ อิท ภวงฺคสมเยเนว กถิต ทุติยวาเร
ปคุณชฺฌานปจฺจเวกฺขเณน วา ปคุณกมฺมฏานมนสิกาเรน วา
ปคุณพุทฺธวจนสชฺฌายกรณาทินา วา อฺวิหิตก สนฺธาย
วุตฺโต อิมสฺมึ วาเร รูปนฺติ จตุสมุฏานป ลพฺภติ มโนวิฺาณ หิ รูป สมุฏาเปติ เวทนาทโย มโนวิฺาณสมฺปยุตฺตา วิฺาณ มโนวิฺาณเมว สงฺขารา ปเนตฺถ
ผสฺสเจตนาวเสเนว คหิตา เสส วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
อิติ มหาเถโร เหฏา เอกเทสเมว สมฺมสนฺโต อาคนฺตฺวา
อิมสฺมึ าเน ตฺวา เหฏา ปริหีนเทสน สพฺพ ตตทฺวารวเสน
ภาเชตฺวา ทสฺเสนฺโต ยถานุสนฺธินาว สุตฺตนฺต นิฏเปสีติ ฯ
มหาหตฺถิปโทปมสุตตฺ วณฺณนา นิฏิตา ฯ
อฏม ฯ
# ๑. ม. อชฺฌตฺติกฺเจว ฯ
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*เลมที่ ๘ หนา ๓๘๕
มหาสาโรปมสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ มหาสาโรปมสุตฺต ตตฺถ อจิรปกฺกนฺเตติ
สงฺฆ ภินฺทิตฺวา รุหิรุปฺปาทกกมฺม กตฺวา น จิรปกฺกนฺเต
สลิงฺเคเนว ปาฏิเอกฺเก ชาเต อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ กุลปุตฺโตติ กิฺจาป อสุกกุลปุตฺโตติ น นิยามิโต เทวทตฺตเยว
ปน สนฺธาย อิท วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ โส หิ อสมฺภนิ ฺนาย
มหาสมฺมตปเวณิยา โอกฺกากวเส ชาตตฺตา ชาติกุลปุตฺโต ฯ
โอติณฺโณติ ยสฺส ชาติ อนฺโต ปวิฏา โส ชาติยา โอติณฺโณ
นามฯ ชราทีสุป เอเสว นโย ลาภสกฺการาทีสุป ลาโภติ
จตฺตาโร ปจฺจยา สกฺกาโรติ เตสเยว สุกตภาโว สิโลโกติ
วณฺณภณน อภินิพฺพตฺเตตีติ อุปฺปาเทติ อปฺาตาติ ทฺวินฺน
ชนาน ิตฏาเน น ปฺายนฺติ ฆาสจฺฉาทนมตฺตป น
ลภนฺติ อปฺเปสกฺขาติ อปฺปปริวารา ปุรโต วา ปจฺฉโต
วา คจฺฉนฺต น ลภนฺติ สาเรน สารกรณียนฺติ รุกฺขสาเรน กตฺตพฺพ อกฺขจกฺกยุคนงฺคลาทิก ยงฺกิฺจิ สาขาปลาส
อคฺคเหสิ พฺรหฺมจริยสฺสาติ มคฺคผลสารสฺส (๑) สาสนพฺรหฺมจริยสฺส
จตฺตาโร ปจฺจยา สาขาปลาส นามฯ ต อคฺคเหสิ เตน
จ โวสาน อาปาทีติ เตเนว จ อลเมตฺตาวตา สาโร เม
ปตฺโตติ โวสาน อาปนฺโน ฯ
# ๑. ม. อคฺคผลสารสฺส ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๘๖
าณทสฺสน อาราเธตีติ เทวทตฺโต ปฺจาภิฺโ
ทิพฺพจกฺขุ จ ปฺจนฺน อภิฺาน มตฺถเก ิต ต อิมสฺมึ
สุตฺเต าณทสฺสนนฺ ติ วุตฺต อชาน อปสฺส วิหรนฺตีติ กิฺจิ
สุขุม รูป อชานนฺตา อนฺตมโส ปสุปสาจกมฺป อปสฺสนฺตา
วิหรนฺติ ฯ
อสมยวิโมกฺข อาราเธตีติ กตโม อสมยวิโมกฺโข จตฺตาโร
จ อริยมคฺคา จตฺตาริ จ สามฺผลานิ นิพฺพานฺจ
อย อสมยวิโมกฺโขติ (๑) เอว วุตฺเต นวโลกุตฺตรธมฺเม อาราเธติ
สมฺปาเทติ ปฏิลภติ โลกิยสมาปตฺติโย หิ อปฺปตปฺปตกฺขเณเยว
ปจฺจนีกธมฺเมหิ วิมุจฺจนฺติ ตสฺมา กตโม สมยวิโมกฺโข จตสฺโส (๒)
รูปาวจรสมาปตฺติโย (๒) จตสฺโส จ อรูปาวจรสมาปตฺติโย อย
สมยวิโมกฺโขติ เอว สมยวิโมกฺโขติ วุตฺตา โลกุตตฺ รธมฺมา
ปน กาเลน กาล วิมุจฺจนฺติ สกึ วิมุตฺตานิ หิ มคฺคผลานิ วิมุตฺตาเนว โหนฺติ นิพฺพาน สพฺพกิเลเสหิ อจฺจนฺต
วิมุตฺตเมวาติ อิเม นว ธมฺมา อสมยวิโมกฺโขติ วุตตฺ า ฯ
อกุปฺปา เจโตวิมุตฺตีติ อรหตฺตผลวิมุตฺติ อยมตฺโถ
เอตสฺสาติ เอตทตฺถ อรหตฺตผลตฺถ อิท พฺรหฺมจริย อย เอตสฺส
อตฺโถติ วุตตฺ  โหติ เอต สารนฺติ เอต อรหตฺตมคฺคผล (๔)
พฺรหฺมจริยสฺส สาร เอต ปริโยสานนฺติ เอต อรหตฺตผล
# ๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๔๗๘/๓๖๑ ฯ ๒. สฺยา. ม. จตฺตาริ ฌานานิ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลสาโรปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๘๗
พฺรหฺมจริยสฺส ปริโยสาน เอสา โกฏิ น อิโต ปร ปตฺตพฺพ
อตฺถีติ ยถานุสนฺธินาว เทสน นิฏเปสีติ ฯ
มหาสาโรปมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
นวม ฯ
จุลฺลสาโรปมสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ จุลลฺ สาโรปมสุตฺต ตตฺถ ปงฺคลโกจฺโฉติ โส พฺราหฺมโณ ปงฺคลธาตุโก โกจฺโฉติ ปนสฺส
นาม ตสฺมา ปงฺคลโกจฺโฉ ติ วุจฺจติ สงฺฆิโนติอาทีสุ ปพฺพชิตสมูหสงฺขาโต สโฆ เอเตส อตฺถีติ สงฺฆิโน เสฺวว คโณ
เอเตส อตฺถีติ คณิโน อาจารสิกฺขาปทวเสน ตสฺส คณสฺส
อาจริยาติ คณาจริยา าตาติ ปฺาตา ปากฏา วา
อปฺปจฺฉา สนฺตุฏา อปฺปจฺฉตาย วตฺถป น นิวาเสนฺตีติอาทินา
นเยน สมุคฺคโต ยโส เอเตส อตฺถีติ ยสสฺสโิ น ติตฺถกราติ
ลทฺธิกรา สาธุสมฺมตาติ อิเม สาธุ สุนฺทรา สปฺปรุ ิสาติ
เอว สมฺมตา พหุชนสฺสาติ อสฺสุตวโต อนฺธพาลปุถุชชฺ นสฺส ฯ
อิทานิ เต ทสฺเสนฺโต เสยฺยถีท ปูรโณติอาทิมาหฯ
ตตฺถ ปูรโณติ ตสฺส สตฺถุปฏิฺสฺส นาม กสฺสโปติ
โคตฺต โส กิร อฺตรสฺส กุลสฺส เอกูนทาสสต ปูรยมาโน
ชาโต เตนสฺส ปูรโณ ติ นาม อกสุ มงฺคลทาสตฺตา
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๘๘
จสฺส กต ทุกกฺ ตนฺติ (๑) วตฺตา นตฺถิ อกต วา น กตนฺติ ฯ
โส กิมห เอตฺถ วสิสฺสามีติ (๒) ปลายิ อถสฺส โจรา วตฺถานิ
อจฺฉินฺทึสุ โส ปณฺเณน วา ติเณน วา ปฏิจฺฉาทน(๓)
อชานนฺโต นคฺครูเปเนว (๔) เอก คาม ปาวิสิ มนุสฺสา ต
ทิสฺวา อย สมโณ อรหา อปฺปจฺโฉฯ นตฺถิ อิมินา สทิโสติ
ปูวภตฺตาทีนิ คเหตฺวา อุปสงฺกมนฺตา(๕) โส มยฺห สาฏก
อนิวตฺถภาเวน อิท อุปฺปนฺนนฺ ติ ตโต ปฏาย สาฏก
ลภิตฺวาป น นิวาเสสิ (๖) ตเทว ปพฺพชฺชมคฺคเหสิ ตสฺส
สนฺติเก อฺเป ปฺจสตา มนุสฺสา ปพฺพชึสุ ฯ
ต สนฺธายาห ปูรโณ กสฺสโปติ ฯ
มกฺขลีติ ตสฺส นาม โคสาลาย ชาตตฺตา โคสาโลติ
ทุติย นาม ต กิร สกทฺทมาย ภูมิยา เตลฆฏ คเหตฺวา
คจฺฉนฺต ตาต มา ขลี ติ สามิโก อาห ฯ โส ปมาเทน
ขลิตฺวา ปติตฺวา สามิกสฺส ภเยน ปลายิตุ อารทฺโธ สามิโก
อุปธาวิตฺวา สาฏกกณฺเณ อคฺคเหสิ โสป สาฏก ฉฑฺเฑตฺวา
อเจลโก หุตวฺ า ปลายิ เสส ปูรณสทิสเมว ฯ
อชิโตติ ตสฺส นาม เกสกมฺพล ธาเรตีติ เกสกมฺพโล
อิติ นามทฺวย สสนฺเทตฺวา อชิโต เกสกมฺพโล ติ วุจฺจติ ตตฺถ
# ๑. ม. ทุกฺกฏนฺติ ฯ ๒. ม วสามีติ ฯ ๓. ม. ปฏิจฺฉาเทตุมฺป ฯ
# ๔. ม. ชาตรูเปเนว ฯ ๕. ม. อุปสงฺกมนฺติ ฯ ๖. ม. นิวาเสสิ ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 389

*เลมที่ ๘ จุลฺลสาโรปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๘๙
เกสกมฺพโล นาม มนุสฺสเกเสหิ กตกมฺพโล ตโต ปฏิกฏิ ตร
วตฺถ นาม นตฺถิ ยถาห เสยฺยถาป ภิกฺขเว ยานิ กานิจิ
ตนฺตาวุตาน วตฺถาน(๑) เกสกมฺพโล เตส ปฏิกฏิ โ อกฺขายติ
เกสกมฺพโล ภิกฺขเว สีเต สีโต อุเณฺห อุโณฺห ทุพพฺ ณฺโณ
ทุคฺคนฺโธ ทุกฺขสมฺผสฺโส จาติ (๒) ฯ
ปกุโธติ ตสฺส นาม กจฺจายโนติ โคตฺต อิติ
นามโคตฺต สสนฺเทตฺวา ปกุโธ กจฺจายโน ติ วุจฺจติ สีตูทกปฏิกฺขิตฺตโก เอส วจฺจ กตฺวาป อุทกกิจฺจ น กโรติ ฯ
อุโณฺหทก วา กฺชิย วา ลภิตฺวา กโรติ นทึ วา
มคฺโคทก วา อติกฺกมฺม สีล เม ภินนฺ นฺ ติ วาลิก ถูปก
กตฺวา สีล อธิฏาย คจฺฉติ เอวรูโป นิสฺสิริกลทฺธโิ ก เอส ฯ
สฺชโยติ ตสฺส นาม เวลฏสฺส ปุตฺโตติ เวลฏปุตฺโต อมฺหาก คนฺถนกิเลโส ปลิพนฺธนกิเลโส (๓) นตฺถิ(๔) กิเลสคนฺถรหิตา มยนฺติ เอว วาทิตาย ลทฺธนามวเสน นิคนฺโถ ฯ
นาฏสฺส ปุตโฺ ตติ นาฏปุตฺโต อพฺภฺึสูติ ยถา เตส
ปฏิฺา ตเถว ชานึสุ น ชานึสูติ (๕) อิท วุตฺต โหติ
สเจ เนส สา ปฏิฺา นิยฺยานิกา สพฺเพ อพฺภฺึสุ
โน เจ นิยฺยานิกา น อพฺภฺึสุ ตสฺมา กินฺเตส ปฏิฺา
# ๑. ม. ตนฺตาวุตาน วตฺถาน ฯ ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๕๗๗/๓๖๙ ฯ
# ๓. ม. ปลิพชุ ฺฌนกิเลโส ฯ ๔. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ โอปมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๓๙๐
นิยฺยานิกา อนิยฺยานิกาติ อยเมตสฺส ปฺหสฺส อตฺโถ ฯ
อถ ภควา เนส อนิยฺยานิกภาวกถเนน อตฺถาภาวโต
อลนฺติ ปฏิกขฺ ิปตฺวา อุปมาย อตฺถปท เวเทนฺโต (๑) ธมฺมเมว
เทเสตุ ธมฺมนฺเต พฺราหฺมณ เทเสสฺสามีติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ สจฺฉิกิริยายาติ สจฺฉิกรณตฺถ น ฉนฺท ชเนตีติ
กตฺตุกมฺยตาฉนฺท น ชเนติ (๒) น วายมตีติ วายาม ปรกฺกม
น กโรติ โอลีนวุตฺติโก จ โหตีติ ลีนชฺฌาสโย โหติ ฯ
สาถิลิโกติ สิถิลคฺคาหี สาสน สิถลิ  กตฺวา คณฺหาติ ทฬฺห
น คณฺหาติ ฯ
อิธ พฺราหฺมณ ภิกขฺ ุ วิวิจฺเจว กาเมหีติ กถ อิเม
ปมชฺฌานาทิธมฺมา าณทสฺสเนน อุตฺตริตรา ชาตาติ นิโรธปาทกตฺตา เหฏา ปมชฺฌานาทิธมฺมา หิ วิปสฺสนาปาทกา
อิธ นิโรธปาทกา ตสฺมา อุตฺตริตราติ (๓) เวทิตพฺพา ฯ อิติ
ภควา อิทป สุตฺต ยถานุสนฺธินาว นิฏเปสิ เทสนาวสาเน
พฺราหฺมโณ สรเณสุ ปติฏิโตติ ฯ
จุลลฺ สาโรปมสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา
ทสม ฯ
ตติยวคฺควณฺณนา นิฏิตา
# ๑. ม. อตฺถ ปเวเทนฺโต ฯ ๒. ม. น ชนยติ ฯ ๓. ม. อุตฺตริตรา ชาตาติ ฯ
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*เลมที่ ๘ หนา ๓๙๑
มหายมกวคฺควณฺณนา
จุลลฺ โคสิงฺคสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ จุลฺลโคสิงฺคสุตฺต(๑) ฯ ตตฺถ นาทิเก (๒)
วิหรตีติ นาทิกา นาม เอก ตฬาก นิสฺสาย ทฺวินฺน
จุลฺลป ติมหาปติปุตฺตาน เทฺว คามา เตสุ เอกสฺมึ คาเม.
คิฺชกาวสเถติ อิฏกามเย อาวสเถ เอกสฺมึ กิร สมเย
ภควา มหาชนสงฺคห กโรนฺโต วชฺชริ ฏเ จาริก จรมาโน
นาทิก อนุปปฺ ตฺโต นาทิกวาสิโน มนุสฺสา ภควโต มหาทาน
ทตฺวา ธมฺมีกถ สุตฺวา ปสนฺนหทยา สตฺถุ วสนฏาน
กริสฺสามา ติ มนฺเตตฺวา อิฏกาเหว ภิตฺติโสปานถมฺเถ
วาฬรูปาทีนิ ทสฺเสนฺตา ปาสาท กตฺวา สุธาย ลิมปฺ ตฺวา
มาลากมฺมลตากมฺมาทีนิ นิฏาเปตฺวา ภุมฺมตฺถรณมฺจปาทีนิ
ปฺาเปตฺวา สตฺถุ นิยฺยาเทสุ อปราปรมฺปเนตฺถ มนุสฺสา
ภิกฺขสงฺฆสฺส รตฺติฏานทิวาฏานมณฺฑปจงฺกมาทีนิ การยึสุ ฯ
อิติ โส วิหาโร มหา อโหสิ ต สนฺธาย วุตฺต
คิฺชกาวสเถติ ฯ
โคสิงคฺ สาลวนทาเยติ ตตฺถ เอกสฺส เชฏกรุกฺขสฺส ขนฺธโต
โคสิงฺคสณฺาน หุตฺวา วิฏป อุฏหิ ต รุกฺข อุปาทาย
# ๑. สฺยา. จุลลฺ โคสิงฺคสาลสุตฺตนนฺติ ฯ ๒. ม. นาติเก ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๓๙๒
สพฺพมฺป ต วน โคสิงฺคสาลวนนฺติ สงฺข คต ทาโยติ
อวิเสเสน อรฺสฺเสต นาม ตสฺมา โคสิงฺคสาลวนทาเยติ
โคสิงฺคสาลวนอรฺเติ อตฺโถ วิหรนฺตีติ สามคฺคีรส อนุภวมานา วิหรนฺติ อิเมส หิ กุลปุตฺตาน อุปริปณฺณาสเก (๑)
ปุถุชชฺ นกาโล กถิโต อิธ ขีณาสวกาโล ตทา หิ
เต ลทฺธสฺสาทา ลทฺธปฺปติฏา อธิคตปฺปฏิสมฺภิทา ขีณาสวา
หุตฺวา สามคฺคีรส อนุภวมานา ตตฺถ วิหรึสุ ต สนฺธาเยต
วุตฺต ฯ
เยน โคสิงฺคสาลวนทาโย เตนุปสงฺกมีติ ธมฺมเสนาปติมหาโมคฺคลฺลานตฺเถเรสุ วา อสีติมหาสาวเกสุ วา อนฺตมโส
ธมฺมภณฺฑาคาริก อานนฺทตฺเถรมฺป กฺจิ อนามนฺเตตฺวา
สยเมว ปตฺตจีวร อาทาย อนีกนิสฺสโฏ หตฺถี วิย ยูถา
นิสฺสโฏ เกสรสีโห วิย (๒) วาตจฺฉินฺโน วลาหโก วิย เอกโก
เอว อุปสงฺกมีติ (๓) กสฺมา ปเนตฺถ ภควา สย อคมาสีติ ฯ
ตโย กุลปุตตฺ า สามคฺคีรส อนุภวนฺติ (๔) เตส ปคฺคณฺหนโต
ปจฺฉิม ชนต อนุกมฺปนโต ธมฺมครุภาวโต จ เอว กิรสฺส
อโหสิ อห อิเม กุลปุตฺเต ปคฺคณฺหิตฺวา อุกฺกสิตฺวา ปฏิสนฺถาร
กตฺวา ธมฺม เนส เทสิสฺสามี ติ เอวนฺตาว ปคฺคณฺหนโต
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๔๔๔/๒๙๘ ฯ ๒. ม. กาฬสีโห วิย ฯ ๓. ม. เอกโกว อุปสงฺกมิ ฯ
๔. ม. อนุภวนฺตา วิหรนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลสาโรปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๙๓
อคมาสิ อปรมฺปสฺส อโหสิ อนาคเต กุลปุตฺตา สมฺมาสมฺพุทฺโธ สมคฺควาส วสนฺตาน สนฺติก สย คนฺตวฺ า
ปฏิสนฺถาร กตฺวา ธมฺม กเถตฺวา ตโย กุลปุตฺเต ปคฺคณฺหิ
โก นาม สมคฺควาส น วเสยฺยาติ สมคฺควาส วสิตพฺพ
มฺมานา ขิปฺปเมว ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสนฺตี ติ เอว ปจฺฉิม
ชนต อนุกมฺปนโตป อคมาสิ พุทฺธา จ นาม ธมฺมครุโน
โหนฺติ โส จ เนส ธมฺมครุภาโว รถวินีเต อาคโตว(๑) อิติ
อิมสฺมา ธมฺมครุภาวโตป ธมฺม ปคฺคณฺหิสฺสามีติ อคมาสิ ฯ
ทายปาโลติ อรฺปาโล โส ต อรฺ ยถา
อิจฺฉิติจฺฉิตปฺปเทเส มนุสฺสา [๒] ตตฺถ ปุปฺผ วา ผล วา
นิยฺยาส วา ทพฺพสมฺภาร วา น หรนฺติ เอว วติยา
ปริกฺขิตฺตสฺส ตสฺส อรฺสฺส โยชิเต ทฺวาเร นิสที ิตฺวา [๓]
รกฺขติ ปาเลติ ตสฺมา ทายปาโล ติ วุตฺโต อตฺตกามรูปาติ
อตฺตโน หิต กามยมานสภาวา หุตฺวา วิหรนฺติ โย หิ
อิมสฺมึ สาสเน ปพฺพชิตฺวาป เวชฺชกมฺมทูตกมฺมปหิณคมนาทีน
วเสน เอกวีสติอเนสนาหิ ชีวิต กปฺเปติ อย น อตฺตกามรูโป
นามฯ โย ปน อิมสฺมึ สาสเน ปพฺพชิตฺวา เอกวีสติอเนสน
ปหาย จตุปฺปาริสุทฺธิสีเล ปติฏาย พุทฺธวจน อุคฺคณฺหิตฺวา
# ๑. ม. อาวิกโตว ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปวิสิตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ต อรฺนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๓๙๔
สปฺปายธุตงฺค อธิฏาย อฏตึสาย อารมฺมเณสุ จิตฺตรุจิย
กมฺมฏาน คเหตฺวา คามนฺต ปหาย อรฺ ปวิสิตฺวา
สมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตตฺวา วิปสฺสนาย กมฺม กุรุมาโน วิหรติ
อย อตฺตกาโม นามฯ เตป ตโย กุลปุตฺตา เอวรูปา
อเหสุ เตน วุตฺต อตฺตกามรูปา วิหรนฺตีติ ฯ
มา เตส อผาสุกมกาสีติ ภควนฺต วาเรสิ เอว กิรสฺส
อโหสิ อิเม กุลปุตฺตา สมคฺคา วิหรนฺติ เอกจฺจสฺส จ
คตฏาเน ภณฺฑนกลหวิวาทา วตฺตนฺติ ติขิณสิงฺโค จณฺฑโคโณ วิย โอวิชฺฌนฺโต วิจรติ อเถกมคฺเคน ทฺวินฺน คมน
น โหติ กทาจิ อยมฺป เอว กโรนฺโต อิเมส กุลปุตฺตาน
สมคฺควาส ภินฺเทยฺย ปาสาทิโก จ ปเนส สุวณฺณวณฺโณ
รสคิทฺโธ มฺเ คตกาลโต ปฏาย ปณีตทายกาน อตฺตโน
อุปฏากานฺจ วณฺณกถนาทีหิ อิเมส กุลปุตฺตาน อปฺปมาทวิหาร ภินฺเทยฺย วสนฏานานิป (๑) เอเตส กุลปุตตฺ าน นิพทฺธานิ
ปริจฺฉินฺนานิ ติสฺโส จ ปณฺณสาลา ตโย จงฺกมา ตีณิ
ทิวาฏานานิ ตีณิ มฺจปานิ อย ปน สมโณ มหากาโย
วุฑฺฒตโร มฺเ ภวิสฺสติ โส อกาเล อิเม กุลปุตฺเต
เสนาสนา วุฏาเปสฺสติ เอว สพฺพตฺถาป เอเตส อผาสุ
ภวิสฺสตี ติ ต อนิจฺฉนฺโต มา เตส อผาสุกมกาสี ติ ภควนฺต
วาเรสิ ฯ
# ๑. ม. วสนฏานานิ จาติ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลสาโรปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๙๕
กิมฺปเนส ชานนฺโต วาเรสิ อชานนฺโต วาเรสีติ ฯ
กิฺจาป หิ ตถาคตสฺส ปฏิสนฺธิคฺคหณโต ปฏาย ทสสหสฺสจกฺกวาฬกมฺปนาทีนิ ปาฏิหาริยานิ ปวตฺตึสุ อรฺวาสิโน
ปน ทุพฺพลมนุสฺสา สกมฺมปฺปสุตา ตานิ สลฺลกฺเขตุ น
สกฺโกนฺติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ จ นาม ยทา อเนกภิกฺขุสหสฺสปริวาโร พฺยามปฺปภาย อสีติอนุพฺยฺชเนหิ ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณสิริยา จ พุทฺธานุภาว ทสฺเสนฺโต วิจรติ ตทา โก
เอโสติ อปุจฺฉิตฺวาว ชานิตพฺโพ โหติ ตทา ปน ภควา
สพฺพมฺป ต พุทฺธานุภาว จีวรคพฺเภน ปฏิจฺฉาเทตฺวา วลาหกคพฺเภน ปฏิจฺฉนฺโน ปุณฺณจนฺโท วิย สยเมว ปตฺตจีวรมาทาย
อฺาตกเวเสน อคมาสิ อิติ น อชานนฺโตว ทายปาโล
วาเรสิ ฯ
เอตทโวจาติ เถโร กิร มา สมณาติ ทายปาลสฺส กถ
สุตฺวาว จินฺเตสิ มย ตโย ชนา อิธ วิหราม. อฺโ
ปพฺพชิตา นาม นตฺถิ อยฺจ ทายปาโล ปพฺพชิเตน วิย
สทฺธึ กเถติ โก นุ โข ภวิสฺสตี ติ ทิวาฏานโต วุฏาย
ทฺวาเร ตฺวา มคฺค โอโลเกนฺโต ภควนฺต อทฺทส ภควาป
เถรสฺส สห ทสฺสเนเนว สรีโรภาส มฺุจิ อสีติอนุพฺยฺชนวิราชิตา พฺยามปฺปภา ปสาริตสุวณฺณปโฏ วิย วิโรจิตฺถ ฯ
เถโร อย ทายปาโล ผณกตอาสีวิส คีวาย คเหตุ หตฺถ
ปสาเรนฺโต วิย โลเก อคฺคปุคฺคเลน สทฺธึ กเถนฺโตว น
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๓๙๖
ชานาติ อฺตรภิกฺขุนา วิย สทฺธึ กเถตีติ นิวาเรนฺโต เอต
มา อาวุโสพ ทายปาลา ติอาทิวจน อโวจ ฯ
เตนุปสงฺกมีติ กสฺมา ภควโต ปจฺจุคฺคมน อกตฺวาว
อุปสงฺกมิ เอว กิรสฺส อโหสิ มย ตโย ชนา สมคฺควาส
วสาม. สจาห เอกโกว ปจฺจุคฺคมน กริสฺสามิ สมคฺควาโส
นาม น ภวิสฺสตี ติ ปยมิตฺเต คเหตฺวาว ปจฺจุคฺคมน กริสฺสามิ
ยถา จ ภควา มยฺห ปโย เอว สหายานมฺป เม ปโยติ เตหิ
สทฺธึ ปจฺจุคฺคมน กาตุกาโม สย อกตฺวาว อุปสงฺกมิ เกจิ
ปน เตส เถราน ปณฺณสาลาทฺวาเร จงฺกมนโกฏิยา ภควโต
อาคมนมคฺโค โหติ ตสฺมา เถโร เตส สฺ ททมาโนว
คโตติ อภิกฺกมถาติ อิโต อาคจฺฉถ ปาเท ปกฺขาเลสีติ
วิกสิตปทุมสนฺนิเภหิ ชาลหตฺเถหิ มณิวณฺณอุทก คเหตฺวา
สุวณฺณวณฺเณสุ ปฏิปาเทสุ อุทกมภิสิฺจิตฺวา ปาเทน ปาท
ฆสนฺโต ปกฺขาเลสิ พุทฺธาน กาเย รโชชลฺล นาม น อุปลิมฺปติ
กสฺมา ปกฺขาเลสีติ สรีรสฺส อุตุคฺคหณตฺถ เตสฺจ จิตฺตสมฺปหสนตฺถ อเมฺหหิ อภิหเฏน อุทเกน ภควา ปาเท
ปกฺขาเลสิ ปริโภค อกาสีติ เตส ภิกฺขนู  พลวโสมนสฺสวเสน
จิตฺต ปณิต โหติ ตสฺมา ปกฺขาเลสิ อายสฺมนฺต อนุรุทฺธ
ภควา เอตทโวจาติ โส กริ เตส วุฑฒ
ฺ ตโร ฯ
ตสฺส สงฺคเห กเต เสสาน กโตว โหตีติ เถรฺเว
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*เลมที่ ๘ จุลฺลสาโรปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๙๗
เอต กจฺจิ โว อนุรุทฺธาติอาทิวจน อโวจ ตตฺถ กจฺจีติ
ปุจฺฉนตฺเถ นิปาโต โวติ สามิวจน อิท วุตฺต โหติ
กจฺจิ อนุรุทฺธา ตุมฺหาก ขมนีย อิริยาปโถ โว ขมติ กจฺจิ
ยาปนีย กจฺจิ โว ชีวิต ยาเปติ ฆฏิยติ กจฺจิ ปณฺฑเกน
น กิลมถ กจฺจิ ตุมฺหาก สุลภ ปณฺฑ สมฺปตฺเต โว ทิสฺวา
มนุสฺสา อุฬงุ ฺกยาคุ วา กฏจฺฉุภิกฺข วา ทาตพฺพ มฺนฺตีติ
ภิกฺขาจารวตฺต ปุจฺฉติ กสฺมา ปจฺจเยน อกิลมนฺเตน หิ สกฺกา
สมณธมฺโม กาตุ วตฺตเมว วา เอต ปพฺพชิตาน อถ เตน
ปฏิวจเน ทินฺเน อนุรุทธฺ า ตุเมฺห ราชปพฺพชิตา มหาปฺุา
มนุสฺสา ตุมฺหาก อรฺเ วสนฺตาน อทตฺวา กสฺส อฺสฺส
ทาตพฺพ มฺิสฺสนฺติ ตุเมฺห ปน เอต ภฺุชิตฺวา กึ นุ
โข มิคโปตกา วิย อฺมฺ ฆฏเฏนฺตา (๑) วิหรถ อุทาหุ
สามคฺคีภาโว โว อตฺถี ติ สามคฺคีรส ปุจฺฉนฺโต กจฺจิ ปน โว
อนุรุทฺธา สมคฺคาติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ ขีโรทกีภูตาติ ยถา ขีรฺจ อุทกฺจ อฺมฺ
สสนฺเทติ วิสุ น โหติ เอกตฺต วิย อุเปติ กจฺจิ เอว
สามคฺคีวเสน เอกตฺตูปคตจิตฺตุปฺปาทา วิย วิหรถาติ ปุจฺฉติ ฯ
ปยจกฺขูหีติ เมตฺตจิตฺต ปจฺจุปฏเปตฺวา โอโลกนจกฺขูนิ
ปยจกฺขูนิ นามฯ กจฺจิ ตถารูเปหิ จกฺขูหิ อฺมฺ สมฺปสฺสนฺตา
# ๑. ม. สงฺฆฏเฏนฺตา ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๓๙๘
วิหรถาติ ปุจฺฉติ ตคฺฆาติ เอกสตฺเถ นิปาโต เอกเสน มย
ภนฺเตติ วุตฺต โหติ ยถา กถ ปนาติ เอตฺถ ยถาติ นิปาตมตฺต กถนฺติ การณปุจฺฉา กถ ปน ตุเมฺห เอว วิหรถ
เกน การเณน วิหรถ ต เม การณ พฺรูถาติ วุตฺต
โหติ เมตฺต กายกมฺมนฺติ เมตฺตจิตฺตวเสน ปวตฺต กายกมฺม ฯ
อาวิ เจว รโห จาติ สมฺมุขา เจว ปรมฺมุขา จ อิตเรสุป
เอเสว นโย ฯ
ตตฺถ สมฺมุขา กายวจีกมฺมานิ สหวาเส ลพฺภนฺติ อิตรานิ
วิปฺปวาเส มโนกมฺม สพฺพตฺถ ลพฺภติ ยฺหิ สหวสนฺเตสุ
เอเกน มฺจป วา ทารุภณฺฑ วา มตฺติกาภณฺฑ วา พหิ
ทุนฺนิกฺขิตฺต โหติ ต ทิสวฺ า เกนิท วลฺชิตนฺติ อวฺ
อกตฺวา อตฺตนา ทุนฺนิกฺขิตฺต วิย คเหตฺวา ปฏิสาเมนฺตสฺส
ปฏิชคฺคิตพฺพยุตฺต วา ปน าน ปฏิชคฺคนฺตสฺส สมฺมุขา เมตฺต
กายกมฺม นาม โหติ เอกสฺมึ ปกฺกนฺเต เตน ทุนนฺ ิกฺขิตฺต
เสนาสนปริกฺขาร ตเถว นิกฺขิปนฺตสฺส ปฏิชคฺคิตพฺพยุตฺตฏาน
วา ปน ปฏิชคฺคนฺตสฺส ปรมฺมุขา เมตฺต กายกมฺม นาม
โหติ สห วสนฺตสฺส ปน เถเรหิ (๑) สทฺธึ มธุร สมฺโมทนีย
กถ ปฏิสนฺถาร สารณีย กถ ธมฺมกถ สรภฺ [๒]
ปฺหาปุจฺฉน ปฺหาวิสฺสชฺชนนฺติ เอวมาทิกรเณ สมฺมุขา เมตฺต
# ๑. ม. เตหิ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร สากจฺฉนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลสาโรปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๙๙
วจีกมฺม นาม โหติ เถเรสุ ปน ปกฺกนฺเตสุ มยฺห
ปยสหาโย นนฺทิยตฺเถโร กิมฺพิลตฺเถโร (๑) เอว สีลสมฺปนฺโน เอว
อาจารสมฺปนฺโนติอาทิคุณกถ ปรมฺมุขา เมตฺต วจีกมฺม นาม
โหติ มยฺห ปยมิตฺโต นนฺทิยตฺเถโร กิมฺพิลตฺเถโร (๑) อเวโร (๒)
โหตุ อพฺยาปชฺโฌ (๓) สุขี โหตูติ เอว สมนฺนาหรโต ปน
สมฺมุขาป ปรมฺมุขาป เมตฺต มโนกมฺม นาม โหติเยว ฯ
นานา หิ โข โน ภนฺเต กายาติ กายฺหิ ปฏ
วิย มตฺติกา วิย จ โอมทฺทิตฺวา เอกโต กาตุ น สกฺกา ฯ
เอกฺจ ปน มฺเ จิตฺตนฺติ จิตฺต ปน โน สหิตฏเน
นิรนฺตรฏเน อวิคฺคหฏเน สมคฺคฏเน เอกเมวาติ ทสฺเสติ ฯ
กถมฺปเนต สก จิตฺต นิกฺขิปตฺวา อิตเรส จิตฺตวเสน วตฺตึสูติ ฯ
เอกสฺส ปตฺเต มล อุฏหติ เอกสฺส จีวร กิลฏิ  โหติ
เอกสฺส ปริภณฺฑกมฺม โหติ ตตฺถ ยสฺส ปตฺเต มล อุฏิต
เตน มมาวุโส ปตฺเต มล อุฏิต ปจิตุวฏฏตีติ วุตฺเต
อิตเร มยฺห จีวร กิลฏิ  โธวิตพฺพ มยฺห ปริภณฺฑ กาตพฺพนฺติ
อวตฺวา อรฺ ปวิสิตฺวา ทารูนิ อาหริตฺวา ฉินฺทิตฺวา
ปตฺตกฏาเห ปริภณฺฑ กตฺวา (๔) ปตฺต ปจิตฺวา (๔) ตโต ปร จีวร
วา โธวนฺติ ปริภณฺฑ วา กโรนฺติ มมาวุโส จีวร กิลิฏ
โธวิตุ วฏฏติ มม ปณฺณสาลา อุกฺลาปา ปริภณฺฑ กาตุ
# ๑. ม. กิมิลตฺเถโร ฯ ๒. ม. อโรโค ฯ ๓. ม. อพฺยาปชฺโช ฯ
# ๔. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๐๐
วฏฏตีติ ปมตร อาโรจิเตป เอเสว นโย ฯ
สาธุ สาธุ อนุรุทธฺ าติ ภควา เหฏา น จ มย
ภนฺเต ปณฺฑเกน กิลมิมหฺ าติ วุตฺเต น สาธุการมทาสิ ฯ
กสฺมา อยฺหิ กพฬิงฺการาหาโร นาม อิเมส สตฺตาน
อปายโลเกป เทวมนุสฺสโลเกป อาจิณฺณสมาจิณฺโณว อยมฺปน
โลกสนฺนิวาโส เยภุยฺเยน วิวาทปกฺขนฺโท อปายโลเกป เทวมนุสฺสโลเกป อิเม สตฺตา ปฏิวิรุทฺธา เอว เอเตส สามคฺคีกาโล ทุลลฺ โภ กทาจิเทว โหตีติ สมคฺคสวาสสฺส ทุลฺลภตฺตา
อิธ ภควา สาธุการมทาสิ ฯ
อิทานิ เตส อปฺปมาทลกฺขณ ปุจฺฉนฺโต กจฺจิ ปน
โว อนุรุทฺธาติอาทิมาห ตตฺถ โวติ นิปาตมตฺต ปจฺจตฺตวจน วา กจฺจิ ตุเมฺหติ อตฺโถ อมฺหากนฺติ อเมฺหสุ ตีสุ
ชเนสุ ปณฺฑาย ปฏิกกฺ มตีติ คาเม ปณฺฑาย จริตฺวา
ปจฺจาคจฺฉติ อวกฺการปาตินฺติ อติเรกปณฺฑปาต อปเนตฺวา
ปนตฺถาย เอก สมุคฺคปาตึ โธวิตฺวา เปติ ฯ
โย ปจฺฉาติ เต กิร เถรา น เอกโตว ภิกขฺ าจาร
ปวิสนฺติ ผลสมาปตฺติรตา เหเต ปาโตว สรีรปฏิชคฺคน กตฺวา
วตฺตปฺปฏิปตฺตึ ปูเรตฺวา เสนาสน ปวิสิตฺวา กาลปริจฺเฉท กตฺวา
ผลสมาปตฺตึ อปฺเปตฺวา นิสีทนฺติ เตสุ โย ปมตร นิสินโฺ น
อตฺตโน กาลปริจฺเฉทวเสน ปมตร อุฏาติ โส ปณฺฑาย
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*เลมที่ ๘ จุลฺลสาโรปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๐๑
จริตฺวา ปฏินิวตฺโต ภตฺตกิจฺจฏาน อาคนฺตฺวา ชานาติ
เทฺว ภิกฺขู ปจฺฉา อห ปมตร อาคโต ติ อถ ปตฺต
ปทหิตฺวา อาสนปฺาปนาทีนิ กตฺวา ยทิ ปตฺเต ปฏิวิสมตฺตเมว โหติ นิสีทิตวฺ า ภฺุชติ ยทิ อติเรก โหติ
อวกฺการปาติย ปกฺขิปตฺวา ปาตึ ปธาย ภฺุชติ กตภตฺตกิจฺโจ ปตฺต โธวิตฺวา นิโรทก (๑) กตฺวา ถวิกาย โอสาเปตฺวา
(๒) อาสนานิ อุกฺขิปตฺวา (๒) ปตฺตจีวร คเหตฺวา อตฺตโน วสนฏาน
ปวิสติ ทุติโยป อาคนฺตฺวาว ชานาติ เอโก ปม อาคโต
เอโก ปจฺฉโต ติ โส สเจ ปตฺเต ภตฺต ปมาณเมว โหติ
ภฺุชติ สเจ มนฺท อวกฺการปาติโต คเหตฺวา ภฺุชติ สเจ
อติเรก โหติ อวกฺการปาติย ปกฺขิปตฺวา ปมาณเมว ภฺุชิตฺวา
ปุริมตฺเถโร วิย วสนฏาน ปวิสติ ตติโยป อาคนฺตฺวา
ชานาติ เทฺว ปม อาคตา อห ปจฺฉโต ติ โสป ทุติยตฺเถโร
วิย ภฺุชิตฺวา กตภตฺตกิจฺโจ ปตฺต โธวิตฺวา นิโรทก กตฺวา
ถวิกาย โอสาเปตฺวา อาสนานิ อุกฺขิปตฺวา ปฏิสาเมติ
ปานียฆเฏ วา ปริโภชนียฆเฏ วา อวเสสอุทก ฉฑฺเฑตฺวา
ฆเฏ นิกชุ ฺชติ ฺวา อวกฺการปาติย สเจ อวเสสภตฺต โหติ ต
วุตฺตนเยน หริตฺวา(๓) ปาตึ โธวิตฺวา ปฏิสาเมติ ภตฺตคฺค สมฺมชฺชติ
ตโต กจวร ฉฑฺเฑตฺวา สมฺมชฺชนึ อุกฺขิปตฺวา อุปจิกาหิ
# ๑. ม. โวทก ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๓. ม. ชหิตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๐๒
มุตฺตฏาเน เปตฺวา ปตฺตจีวร อาทาย วสนฏาน ปวิสติ ฯ
อิท เถราน พหิวิหาเร อรฺเ ภตฺตกิจฺจกรณฏาเน โภชนสาลาวตฺต อิท สนฺธาย โย ปจฺฉา ติอาทิ วุตฺต ฯ
โย ปสฺสตีติอาทิ ปน เนส อนฺโตวิหาเร วตฺตนฺติ
เวทิตพฺพ ตตฺถ วจฺจฆฏนฺติ อาจมนกุมฺภึ ริตฺตนฺติ ริตฺตก ฯ
ตุจฺฉกนฺติ ตสฺเสว เววจน อวิสยฺหนฺติ อุกฺขิปตุอสกฺกุเณยฺย
อติภาริย หตฺถวิกาเรนาติ หตฺถสฺาย เต กิร ปานียฆฏาทีสุ ยงฺกิฺจิ ตุจฺฉก คเหตฺวา โปกฺขรณึ คนฺตฺวา
อนฺโต จ พหิ จ โธวิตฺวา อุทก ปริสฺสาวิตฺวา (๑) ตีเร เปตฺวา
อฺ ภิกฺขุ หตฺถวิกาเรน อามนฺเตนฺติ โอทิสฺส วา อโนทิสฺส
วา สทฺท น กโรนฺติ กสฺมา โอทิสฺส สทฺท น กโรนฺติ ฯ
ต ภิกฺขุ สทฺโท พาเธยฺยาติ กสฺมา อโนทิสฺส สทฺท น
กโรนฺติ อโนทิสฺส สทฺเท ทินฺเน อห ปุเร อห ปุเรติ
เทฺวป นิกฺขเมยฺยุ ตโต ทฺวีหิ กตฺตพฺพกมฺเม ตติยสฺส กมฺมจฺเฉโท
ภเวยฺย สยตปทสทฺโท ปน หุตฺวา อปรสฺส ภิกฺขโุ น ทิวาฏานสนฺติก คนฺตฺวา เตน ทิฏ ภาว ตฺวา หตฺถสฺ กโรติ
ตาย สฺาย อิตโร อาคจฺฉติ ตโต เทฺว ชนา หตฺเถน
หตฺถ สสิพฺพนฺตา ทฺวีสุ หตฺเถสุ เปตฺวา อุปฏเปนฺติ ต
สนฺธายาห หตฺถวิกาเรน ทุติย อามนฺเตตฺวา หตฺถวิลงฺฆิเกน
# ๑. ม. ปริสสฺ าเวตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลสาโรปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๐๓
อุปฏเปมาติ ฯ
ปฺจาหิก โข ปนาติ จาตุทฺทเส ปณฺณรเส อฏมิยนฺติ
อิทนฺตาว ปกติธมฺมสฺสวนเมว ต อขณฺฑ กตฺวา ปฺจเม
ปฺจเม ทิวเส เทฺว เถรา นาติวิกาเล นฺหายิตฺวา อนุรุทฺธตฺเถรสฺส วสนฏาน คจฺฉนฺติ ตตฺถ ตโยป นิสีทิตฺวา
ติณฺณ ปฏกาน อฺตรสฺมึ อฺมฺ ปฺห ปุจฺฉนฺติ
อฺมฺ วิสฺสชฺเชนฺติ เตส เอว กโรนฺตานเยว อรุณ อุคฺคจฺฉติ
ต สนฺธาเยต วุตฺต (๑) กจฺจิ ปน โว อนุรุทฺธา อปฺปมตฺตา
อาตาปโน ปหิตตฺตา วิหรถาติ (๑) ฯ
เอตฺตาวตา เถเรน ภควตา อปฺปมาทลกฺขณ ปุจฺฉิเตน
ปมาทฏาเนสุเยว อปฺปมาทลกฺขณ วิสฺสชฺชิต โหติ อฺเสฺหิ
ภิกฺขูน ภิกฺขาจารปวิสนกาโล นิกฺขมนกาโล นิวาสนปริวตฺตน
จีวรปารุปน อนฺโตคาเม ปณฺฑาย จรณ ธมฺมกถน อนุโมทน
คามโต นิกฺขมิตฺวา ภตฺตกิจฺจกรณ ปตฺตโธวน ปตฺตโอสาปน
ปตฺตจีวรปฏิสามนนฺติ ปปฺจกรณฏานานิ เอตานิ ตสฺมา เถโร
อมฺหาก เอตฺตก าน มฺุจิตฺวา ปมาทกาโล นาม นตฺถีติ
ทสฺเสนฺโต ปมาทฏาเนสุเยว อปฺปมาทลกฺขณ วิสฺสชฺเชสิ ฯ
อถสฺส ภควา สาธุการ ทตฺวา ปมชฺฌาน ปุจฺฉนฺโต
ปุน อตฺถิ ปน โวติอาทิมาห ตตฺถ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมาติ
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๐๔
มนุสฺสธมฺมโต อุตฺตริ อลมริยาณทสฺสนวิเสโสติ อริยภาวกรณสมตฺถโก(๑) าณทสฺสนวิเสโส (๑) กิฺหิ โน สิยา ภนฺเตติ
กสฺมา ภนฺเต นาธิคโต ภวิสฺสติ อธิคโตเยวาติ ยาวเทวาติ ยาว
เอว ฯ
เอว ปมชฺฌานาธิคเม พฺยากเต ทุติยชฺฌานาทีนิ
ปุจฺฉนฺโต เอตสฺส ปน โวติอาทิมาห ตตฺถ สมติกกฺ มายาติ
สมติกฺกมตฺถาย ปฏิปสฺสทฺธิยาติ ปฏิปสฺสทฺธตฺถาย เสส
สพฺพตฺถ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ปจฺฉิมปเฺห ปน โลกุตฺตราณทสฺสนวเสน อธิคตนิโรธสมาปตฺตึ ปุจฺฉนฺโต อลมริยาณทสฺสนวิเสโสติ อาห เถโรป ปุจฺฉานุรูเปเนว พฺยากาสิ ฯ
ตตฺถ ยสฺมา เวทยิตสุขโต อเวทยิตสุข สนฺตตร ปณีตตร
โหติ ตสฺมา อฺ ผาสุวิหาร อุตฺตริตร วา ปณีตตร น
สมนุปสฺสามาติ อาหฯ
ธมฺมิยา กถายาติ สามคฺคิรสานิสสปฏิสยุตฺตาย กมฺมกถาย สพฺเพป เต จตูสุ สจฺเจสุ ปรินิฏิตกิจฺจา เตน เตส
ปฏิเวธตฺถาย กิฺจิ กเถตพฺพ นตฺถิ สามคฺคิรเสน (๒) ปน
อยฺจ อยฺจ อานิสโสติ สามคฺคิรสานิสสเมว เตส ภควา
กเถสิ ภควนฺต อนุสยายิตฺวาติ อนุคนฺตฺวา เต กิร ภควโต
ปตฺตจีวร คเหตฺวา โถก อคมสุ อถ ภควา วิหารปริเวณ# ๑. ม. ...สมตฺโถ าณวิเสโส ฯ ๒. สี. สามคฺคิวาเสน ฯ ม. สามคฺคิรเส ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลสาโรปมสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๐๕
ปริยนฺต คตกาเล อาหรถ เม ปตฺตจีวร ตุเมฺห อิธ วสถาติ
ปกฺกามิ ตโต ปฏินิวตฺติตฺวาติ ตโต ิตฏานโต นิวตฺติตฺวา ฯ
กึ นุ โข มย อายสฺมโตติ ภควนฺต นิสฺสาย ปพฺพชฺชาทีนิ
อธิคนฺตฺวาป อตฺตโน คุณกถาย อฏฏิยมานา อธิคมปฺปจฺฉตาย
อาหสุ อิมาสฺจ อิมาสฺจาติ ปมชฺฌานาทีน โลกิยโลกุตฺตราน เจตสา เจโต ปริจฺจ วิทิโตติ อชฺช เม
อายสฺมนฺโต โลกิยสมาปตฺติยา วีตินาเมสุ อชฺช โลกุตฺตรายาติ
เอว จิตฺเตน จิตฺต ปริจฺฉินฺทิตฺวา วิทิต เทวตาป เมติ
ภนฺเต อนุรุทฺธ อชฺช อยฺโย นนฺทิยตฺเถโร อชฺช อยฺโย
กิมฺพิลตฺเถโร (๑) อิมาย จ สมาปตฺติยา วีตินาเมสีติ เอวมาโรเจสุนฺติ
อตฺโถ ปฺหาภิปุฏเนาติ ตป มยา สย วิทิตนฺติ วา
เทวตาย อาโรจิตนฺติ วา เอตฺตเกเนว มุข เม สชฺชนฺติ ฯ
กถ สมุฏาเปตฺวา อปุฏเเนว เม น กถิต ภควตา ปน
ปฺหาภิปุฏเ ปฺห อภิปุจฺฉิเตน สตา พฺยากต ฯ ตตฺร
เม กึ น โรจถาติ อาห ฯ
ทีโฆติ มณิ มานิจโร (๒) ทีโฆ อโถ เสรีสโก สหาติ (๓)
เอว อาคตาน ปฺหาภิปุฏฐาน อฏวีสติยา ยกฺขเสนาปตีน
อพฺภนฺตโร เอโก เทวราชา ปรชโนติ ตสฺเสว ยกฺขสฺส
นาม เยน ภควา เตนุปสงฺกมีติ โส กิร เวสฺสวเณน
# ๑. ม. กิมิลตฺเถโร ฯ ๒. ม. มาณิวโร ฯ ๓. ที. ปา. ๑๑/๒๑๕/๒๑๘ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๐๖
เปสิโต เอต าน คจฺฉนฺโต ภควนฺต สย ปตฺตจีวร
คเหตฺวา คิฺชกาวสถโต โคสิงฺคสาลวนสฺส อนฺตเร ทิสฺวา
ภควา อตฺตนา ปตฺตจีวร คเหตฺวา โคสิงฺคสาลวเน ติณฺณ
กุลปุตฺตาน สนฺติก คจฺฉติ อชฺช มหตี ธมฺมเทสนา ภวิสฺสติ
มยาป ตสฺสา เทสนาย ภาคินา ภวิตพฺพนฺติ อทิสฺสมาเนน
กาเยน สตฺถุ ปทานุปทิโก คนฺตฺวา อวิทูเร ตฺวา ธมฺม
สุตฺวา สตฺถริ คจฺฉนฺเตป น คโต อิเม เถรา กึ กริสฺสนฺตีติ
ทสฺสนตฺถ ปน ตตฺเถว ิโต อถ เต เทฺว เถเร อนุรุทฺธตฺเถร ปลิโพธนฺเต (๑) ทิสฺวา อิเม เถรา ภควนฺต นิสฺสาย
ปพฺพชฺชาทโย สพฺพคุเณ อธิคนฺตฺวาป ภควโตว มจฺฉรายนฺติ
น สหนฺติ อติวิย นิลียนฺติ ปฏิจฺฉาเทนฺติ น อิทานิ เตส
ปฏิจฺฉาเทตุ ทสฺสามิ ปวิโต ยาว พฺรหฺมโลกา เอเตส คุเณ
ปกาเสสฺสามี ติ จินฺเตตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิฯ
ลาภา วต ภนฺเตติ เย ภนฺเต วชฺชิรฏวาสิโน ภควนฺตฺจ
อิเม จ ตโย กุลปุตฺเต ปสฺสิตุ ลภนฺติ วนฺทิตุ ลภนฺติ
เทยฺยธมฺม ทาตุ ลภนฺติ [๒] เตส ลาภา ภนฺเต วชฺชีนนฺติ
อตฺโถ สทฺท สุตฺวาติ โส กิร อตฺตโน ยกฺขานุภาเวน
มหนฺต สทฺท กตฺวา สกล วชฺชริ ฏ อชฺโฌตฺถรนฺโต ต
วาจ นิจฺฉาเรสิ เตน จสฺส เตสุ เตสุ รุกฺขปพฺพตาทีสุ อธิวตฺถา
# ๑. ม. ปลิเวเนฺเต ฯ ม. ปลิเวธนฺเต ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ธมฺม โสตุ ลภนฺตีติ
# ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาโคสิงฺคสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๐๗
ภุมฺมา เทวตา สทฺท อสฺโสสุ ต สนฺธาย วุตฺต สทฺท
สุตฺวา ติ อนุสฺสาเวสุนฺติ มหนฺต สทฺท สุตฺวา สาเวสุ ฯ
เอส นโย สพฺพตฺถ ยาว พฺรหฺมโลกาติ ยาว อกนิฏพฺรหฺมโลกา ตฺเจป กุลนฺติ อมฺหาก กุลโต นิกฺขมิตฺวา
อิเม กุลปุตฺตา ปพฺพชิตฺวา (๑) เอว สีลวนฺโต คุณวนฺโต อาจารสมฺปนฺนา กลฺยาณธมฺมา ติ เอว ตฺเจป กุล เอเต ตโย กุลปุตเฺ ต
ปสนฺนจิตฺต อนุสฺสเรยฺยาติ เอว สพฺพตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
อิติ ภควา ยถานุสนฺธินาว เทสน นิฏเปสีติ ฯ
จุลลฺ โคสิงฺคสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา
ปม ฯ
มหาโคสิงฺคสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ มหาโคสิงฺคสุตฺต(๑)ฯ ตตฺถ โคสิงฺคสาลวนทาเยติ อิท วสนฏานทสฺสนตฺถ วุตฺต อฺเสุ หิ
สุตฺเตสุ สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺสาราเมติ เอว
ปม โคจรคาม ทสฺเสตฺวา ปจฺฉา วสนฏาน ทสฺเสสิ (๒)
อิมสฺมึ ปน มหาโคสิงฺคสุตฺเต ภควโต โคจรคาโม อนิวทฺโธ
โกจิเทว โคจรคาโม ภวิสฺสติ ตสฺมา วสนฏานเมว ปริทีปต
อรฺนิทานก นาเมต สุตฺตนฺติ สมฺพหุเลหีติ พหุเกหิ ฯ
# ๑. สฺยา. มหาโคสิงฺคสาลสุตฺตนฺติ ฯ ๒. ม. ทสฺเสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๐๘
อภิฺาเตหิ อภิฺาเตหีติ สพฺพตฺถ วิสฺสุตปากเฏหิ ฯ เตหิ
เถเรหิ สาวเกหิ สทฺธินฺติ ปาติโมกฺขสวราทีหิ ถิรการเกหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคตตฺตา เถเรหิ สวนนฺเต ชาตตฺตา สาวเกหิ
สทฺธึ เอกโตฯ
อิทานิ เต เถเร สรูปโต ทสฺเสนฺโต อายสฺมตา จ
สาริปุตฺเตนาติอาทิมาหฯ ตตฺถายสฺมา สาริปุตฺโต อตฺตโน สีลาทีหิ
คุเณหิ พุทฺธสาสเน อภิฺาโต จกฺขุมนฺตาน คคนมชฺเฌ
ิโต สุรโิ ย วิย จนฺโท วิย สมุทฺทตีเร ิตาน สาคโร
วิย จ ปากโฏ ปฺาโต น เกวลฺจสฺส อิมสฺมึ สุตฺเต
อาคตคุณวเสเนว มหนฺตตา เวทิตพฺพา อิโต อฺเส
ธมฺมทายาทสุตฺต อนงฺคณสุตฺต สมฺมาทิฏิสุตฺต จุลฺลสีหนาทสุตฺต (๑)
มหาสีหนาทสุตฺต (๒) รถวินีต มหาหตฺถิปโทปม มหาเวทลฺล
วตฺถูปมสุตฺต ทีฆนข อนุปทสุตฺต เสวิตพฺพาเสวิตพฺพสุตฺต
สจฺจวิภงฺคสุตฺต (๓) ปณฺฑปาตปาริสุทฺธิ สมฺปสาทนีย สงฺคีติสุตฺต
ทสุตฺตรสุตฺต ปวารณาสุตฺต (๔) สุสมิ สุตฺต เถรปฺหสุตฺต มหานิทฺเทโส ปฏิสมฺภิทามคฺโค เถรสีหนาทสุตฺต อภินิกฺขมน
เอตทคฺคนฺติ อิเมสป สุตฺตาน วเสน เถรสฺส มหนฺตตา
เวทิตพฺพา เอตทคฺคสฺมึ หิ เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวกาน
# ๑. ม. สีหนาทสุตฺต ฯ ๒. ม. สีหนาทสุตฺต ฯ ๓. ม. จาตุมสุตฺต ฯ
# ๔. ส. ส. ๑๕/๗๔๔/๒๘๐ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาโคสิงฺคสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๐๙
ภิกฺขูน มหาปฺาน ยทิท สาริปุตฺโต ติ (๔) วุตฺต ฯ
มหาโมคฺคลฺลาโนป สีลาทิคุเณหิ เจว อิมสฺมึ สุตฺเต
อาคตคุเณหิ จ เถโร วิย อภิฺาโต ปากโฏ มหา ฯ
อปจสฺส อนุมานสุตฺต จุลฺลตณฺหาสงฺขยสุตฺต มารตชฺชนียสุตฺต
ปาสาทกมฺปน สกล อิทธฺ ิปาทสยุตฺต นนฺโทปนนฺททมน
ยมกปาฏิหาริยกาเล เทวโลกคมน วิมานวตฺถุ เปตวตฺถุ
เถรสฺส อภินิกฺขมน เอตทคฺคนฺติ อิเมสป วเสน มหนฺตภาโว
เวทิตพฺโพ เอตทคฺคสฺมึ หิ เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวกาน
ภิกฺขูน อิทฺธิมนฺตาน ยทิท มหาโมคฺคลฺลาโนติ (๑) วุตฺต ฯ
มหากสฺสโปป สีลาทิคุเณหิ เจว อิมสฺมึ สุตฺเต
อาคตคุเณหิ จ เถโร วิย อภิฺาโต ปากโฏ
มหา อปจสฺส จีวรปริตตฺ นสุตฺต ชิณฺณจีวรสุตฺต จนฺโทปม
สกล กสฺสปสยุตฺต มหาอริยวสสุตฺต เถรสฺส อภินิกฺขมน
เอตทคฺคนฺติ อิเมสป วเสน มหนฺตภาโว เวทิตพฺโพ เอตทคฺคสฺมึ หิ เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวกาน ภิกฺขูน ธุตงฺคาน
ยทิท มหากสฺสโปติ วุตฺต ฯ
อนุรุทธฺ ตฺเถโรป สีลาทิคุเณหิ เจว อิมสฺมึ สุตฺเต อาคตคุเณหิ จ เถโร วิย อภิฺาโต ปากโฏ มหา อปจสฺส
จุลฺลโคสิงฺคสุตฺต นฬกปานสุตฺต อนุตฺตริยสุตฺต อุปกฺกิเลสสุตฺต
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๖/๓๑ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๑๐
อนุรุทฺธสยุตฺต มหาปุริสวิตกฺกสุตฺต เถรสฺส อภินกิ ฺขมน เอตทคฺคนฺติ อิเมสป วเสน มหนฺตภาโว เวทิตพฺโพ เอตทคฺคสฺมึ
หิ เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวกาน ภิกฺขูน ทิพฺพจกฺขุตาน
ยทิท อนุรุทโฺ ธติ (๑) วุตฺตฯ
อายสฺมตา จ เรวเตนาติ เอตฺถ ปน เทฺว เรวตา
ขทิรวนิยเรวโต จ กงฺขาเรวโต จ ตตฺถ ขทิรวนิยเรวโต
ธมฺมเสนาปติตฺเถรสฺส กนิฏภาติโก น โส อิธ อธิปฺเปโต ฯ
อกปฺปโย คุโฬ อกปฺปยา มุคฺคาติ (๒) เอว กงฺขาพหุโล ปน
เถโร อิธ เรวโตติ อธิปฺเปโต โสป สีลาทิคุเณหิ เจว
อิมสฺมึ สุตฺเต อาคตคุเณหิ จ เถโร วิย อภิฺาโต ปากโฏ
มหา อปจสฺส อภินิกฺขมเนนป เอตทคฺเคนป มหนฺตภาโว
เวทิตพฺโพ เอตทคฺคสฺมึ หิ เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวกาน
ภิกฺขูน ฌายีน ยทิท กงฺขาเรวโตติ (๓) วุตฺต ฯ
อานนฺทตฺเถโรป สีลาทิคุเณหิ เจว อิมสฺมึ สุตฺเต
อาคตคุเณหิ จ เถโร วิย อภิฺาโต ปากโฏ มหา ฯ
อปจสฺส เสขสุตฺต พาหิติยสุตฺต อเนฺชสปฺปาย โคปกสุตฺต
โมคฺคลฺลาน พหุธาตุก จุลฺลสฺุต มหาสฺุต อจฺฉริยพฺภูตสุตฺต ภทฺเทกรตฺต มหานิทาน มหาปรินิพฺพาน สุภสุตฺต
จุลฺลนิยโลกธาตุสุตฺต อภินิกฺขมน เอตทคฺคนฺติ อิเมสป วเสน
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๖/๓๑ ฯ ๒. วิ. มหา. ๕/๔๘/๕๘ ฯ
# ๓. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๗/๓๑ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาโคสิงฺคสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๑๑
มหนฺตภาโว เวทิตพฺโพ เอตทคฺคสฺมึ หิ เอตทคฺค ภิกฺขเว
มม สาวกาน ภิกฺขูน พหุสฺสุตาน ยทิท อานนฺโทติ (๔) วุตฺต ฯ
อฺเหิ จ อภิฺาเตหิ อภิฺาเตหีติ น เกวลฺจ
เอเตเหว อฺเหิ จ มหาคุณตาย ปากเฏหิ อภิฺาเตหิ พหูหิ
เถเรหิ สาวเกหิ สทฺธึ ภควา โคสิงฺคสาลวนทาเย วิหรตีติ
อตฺโถ อายสฺมา หิ สาริปตุ ฺโต สย มหาปฺโ อฺเป
พหู มหาปฺเ ภิกฺขู คเหตฺวา ตทา ทสพล ปริวาเรตฺวา
วิหาสิ อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน สย อิทฺธิมา อายสฺมา
มหากสฺสโป สย ธุตวาโท อายสฺมา อนุรุทฺโธ สย ทิพฺพจกฺขุโก
อายสฺมา เรวโต สย ฌานาภิรโต อายสฺมา อานนฺโท สย
พหุสฺสุโต อฺเป พหู พหุสฺสุเต ภิกฺขู คเหตฺวา ตทา ทสพล
ปริวาเรตฺวา วิหาสิ เอว ตทา เอเต จ อฺเ จ อภิฺาตา
มหาเถรา ตึสสหสฺสมตฺตา ภิกฺขู ทสพล ปริวาเรตฺวา วิหรึสตู ิ
เวทิตพฺพา ฯ
ปฏิสลฺลานา วุฏิโตติ ผลสมาปตฺติวิเวกโต วุฏิโต ฯ
เยนายสฺมา มหากสฺสโป เตนุปสงฺกมีติ เถโร กิร ปฏิสลฺลานา
วุฏิโต ปจฺฉิมโลกธาตุ โอโลเกนฺโต วนนฺเต กีฬนฺตสฺส มตฺตขตฺติยสฺส กณฺณโต ปตมาน กุณฺฑล วิย สหริตฺวา สมุคเฺ ค
ปกฺขิปมาน รตฺตกมฺพล วิย มณินาคทนฺตโต ปตมาน
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๙/๓๒ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๑๒
สตสหสฺสคฺฆนิก สุวณฺณปาตึ วิย จ อตฺถ คจฺฉมาน
ปริปุณฺณปณฺณาสโยชน สุริยมณฺฑล อทฺทส ตทนนฺตร
ปาจีนโลกธาตุ โอโลเกนฺโต เนมิย คเหตฺวา ปริวตฺตยมาน
รชตจกฺก วิย รชตกูฏโต นิกฺขมนฺต ขีรธารามณฺฑล (๑) วิย
ปกฺเข ปปฺโปเตฺวา คคนตเล ปกฺขนฺทมาน เสตหส วิย จ
เมฆวณฺณาย สมุทฺทกุจฺฉิโต อุคฺคนฺตฺวา ปาจีนจกฺกวาฬปพฺพตมตฺถเก สลกฺขณปฏิมณฺฑิต เอกูนปฺาสโยชน จนฺทมณฺฑล
อทฺทส ตโต สาลวน โอโลเกสิ ตสฺมึ หิ สมเย สาลรุกฺขมูลโต ปฏาย ยาว อคฺคา สพฺพผาลิผุลฺลา (๒) ทุกูลปาวารปารุตา วิย มุตฺตากลาปวินทฺธา วิย จ วิโรจึสุ ฯ ภูมิตล
ปุปฺผสนฺถรปูชาย ปฏิมณฺฑิต วิย ตตฺถ ตตฺถ นิปตนฺเตน
ปุปฺผเรณุนา ลาขารเสน สิฺจมาน วิย จ อโหสิ ฯ มธุกรคณา
กุสุมเรณุมทมตฺตา อุปคายมานา วิย วนนฺตเรสุ วิจรนฺติ ฯ
ตทา จ อุโปสถทิวโสว โหติ อถ เถโร กาย นุ โข
อชฺช รตฺติยา วีตินาเมสฺสามี ติ จินฺเตสิ อริยสาวกา จ นาม
ปยธมฺมสฺสวนา โหนฺติ อถสฺส เอตทโหสิ อชฺช มยฺห
เชฏภาติกสฺส ธมฺมเสนาปติตฺเถรสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ธมฺมรติยา วีตินาเมสฺสามี ติ คจฺฉนฺโต ปน เอกโกว อคนฺตฺวา มยฺห
ปยสหาย มหากสฺสปตฺเถร คเหตฺวา คมิสฺสามี ติ นิสินฺนฏานโต
# ๑. ม. ขีรธารามณฺฑ ฯ ๒. ม. สพฺพปาลิผุลฺลา ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาโคสิงฺคสุตฺตวณฺณนา หนา๔๑๓
วุฏาย จมฺมกฺขณฺฑ ปปฺโปเตฺวา เยนายสฺมา มหากสฺสโป
เตนุปสงฺกมิ ฯ
เอวมาวุโสติ โข อายสฺมา มหากสฺสโปติ เถโรป ยสฺมา
ปยธมฺมสฺสวโนว อริยสาวโก ตสฺมา ตสฺส วจน สุตฺวา
คจฺฉาวุโส ตฺว มยฺห สีส วา รุชฺชติ ปฏิ วาติ กิฺจิ
เลสาปเทส อกตฺวา ตุฏหทโยว เอวมาวุโสติอาทิมาห ฯ
ปฏิสฺสุตฺวา จ นิสินฺนฏานโต วุฏาย จมฺมกฺขณฺฑ ปปฺโปเตฺวา
มหาโมคฺคลฺลาน อนุพนฺธิ ตสฺมึ สมเย เทฺว มหาเถรา
ปฏิปาฏิยา ิตานิ เทฺว จนฺทมณฺฑลานิ วิย เทฺว สุริยมณฺฑลานิ วิย เทฺว ฉทฺทนฺตนาคราชาโน วิย เทฺว สีหา
วิย เทฺว พฺยคฺฆา วิย จ วิโรจึสุ อนุรทุ ฺธตฺเถโรป ตสฺมึ
สมเย ทิวาฏาเน นิสินฺโน เทฺว มหาเถเร สาริปุตตฺ ตฺเถรสฺส
สนฺติก คจฺฉนฺเต ทิสฺวา ปจฺฉิมโลกธาตุ โอโลเกนฺโต สุริย
วนนฺต ปวิสนฺต วิย ปาจีนโลกธาตุ โอโลเกนฺโต จนฺท
วนนฺตโต อุคฺคจฺฉนฺต วิย สาลวน โอโลเกนฺโต สพฺพผาลิผุลฺล สาลวนฺจ ทิสฺวา อชฺช อุโปสถทิวโส อิเม จ เม
เชฏภาติกา ธมฺมเสนาปติสฺส สนฺติก คจฺฉนฺติ มหนฺเตน
ธมฺมสฺสวเนน ภวิตพฺพ อหป ธมฺมสฺสวนสฺส ภาคี ภวิสฺสามีติ
นิสินฺนฏานโต วุฏาย จมฺมกฺขณฺฑ ปปฺโปเตฺวา มหาเถราน
ปทานุปทิโก หุตฺวา นิกขฺ มิ เตน วุตฺต อถโข อายสฺมา
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๑๔
มหาโมคฺคลฺลาโน อายสฺมา มหากสฺสโป อายสฺมา จ อนุรุทโฺ ธ
เยนายสฺมา สาริปุตฺโต เตนุปสงฺกมึสู ติ อุปสงฺกมึสูติ ปฏิปาฏิยา
ิตา ตโย จนฺทา วิย สุรยิ า วิย สีหา วิย จ วิโรจมานา
อุปสงฺกมึสูติ ฯ
เอว อุปสงฺกมนฺเต ปน เต มหาเถเร อายสฺมา อานนฺโท
อตฺตโน ทิวาฏาเน นิสินฺโนเยว ทิสวฺ า อชฺช มหนฺต
ธมฺมสฺสวน ภวิสฺสติ มยาป ตสฺส ภาคินา ภวิตพฺพ น
โข ปน เอกโกว คมิสฺสามิ มยฺห ปยสหายป เรวตตฺเถร
คเหตฺวา คมิสฺสามี ติ สพฺพ มหาโมคฺคลฺลานสฺส มหากสฺสปสฺส
อนุรุทฺธสฺส อุปสงฺกมเน วุตฺตนเยเนว วิตฺถารโต เวทิตพฺพ ฯ
อิติ เต เทฺว ชนา ปฏิปาฏิยา ิตา เทฺว จนฺทา วิย
สุริยา วิย สีหา วิย จ วิโรจมานา อุปสงฺกมึสุ เตน
วุตฺต อทฺทสา โข อายสฺมา สาริปุตฺโต ติอาทิ ทิสฺวาน
อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจาติ ทูรโตว ทิสฺวา อนุกฺกเมน
กถาอุปจารสมฺปตฺต เอต เอตุ โข อายสฺมา ติอาทิวจน อโวจ ฯ
รมณีย อาวุโสติ เอตฺถ ทุวิธ รามเณยฺยก วนรามเณยฺยกฺจ
ปุคฺคลรามเณยฺยกฺจ ฯ
ตตฺถ วน นาม นาคสลฬสาลจมฺปกาทีหิ สฺฉนฺน โหติ
พหลจฺฉาย ปุปฺผผลูปควิวิธรุกฺข อุทกสมฺปนฺน คามโต นิสฺสฏ
อิท วนรามเณยฺยก นามฯ ย สนฺธาย วุตฺต
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*เลมที่ ๘ มหาโคสิงฺคสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๑๕
รณียานิ อรฺานิ
ยตฺถ น รมตี ชโน
วีตราคา รมิสฺสนฺติ
น เต กามคเวสิโนติ (๑) ฯ
วน ปน สเจป อุชชฺ งฺคเล โหติ นิรุทก วิรลจฺฉาย
กณฺฏกสมากิณฺณ พุทฺธาทโยเปตฺถ อริยา วิหรนฺติ อิท
ปุคฺคลรามเณยฺยก นามฯ ย สนฺธาย วุตฺต
คาเม วา ยทิ วารฺเ
นินฺเน วา ยทิ วา ถเล
ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ
ต ภูมิรามเณยฺยกนฺติ(๑) ฯ
อิธ ปน ต ทุวิธป ลพฺภติ ตทา หิ โคสิงฺคสาลวน
สพฺพผาลิผุลฺล โหติ กุสมุ คนฺธสุคนฺธ สเทวเก เจตฺถ โลเก
อคฺคปุคฺคโล สมฺมาสมฺพุทฺโธ ตึสสหสฺสมตฺเตหิ อภิฺาตภิกฺขูหิ
สทฺธึ วิหรติ ต สนฺธาย วุตฺต รมณีย อาวุโส อานนฺท
โคสิงฺคสาลวนนฺติ ฯ
โทสินา รตฺตีติ โทสาปคตา อพฺภ มหิกา ธูโม
รโช ราหูติ อิเมหิ ปฺจหิ อุปกฺกิเลเสหิ วิรหิตาติ วุตฺต โหติ ฯ
สพฺพผาลิผุลฺลาติ สพฺพตฺถ ผาลิผุลฺลา มูลโต ปฏาย ยาว
อคฺคา อปุปฺผิตฏาน นาม นตฺถิ ทิพฺพา มฺเ คนฺธา
สมฺปวนฺตีติ ทิพฺพา มนฺทารปุปฺผโกวิฬารปาริจฺฉตฺตกจนฺทนจุณฺณคนฺธา วิย สมนฺตา ปวายนฺติ สกฺกสุยามสนฺตุสิตนิมฺมานรติปรนิมฺมิตมหาพฺรหฺมาน โอติณฺณฏาน วิย วายนฺตีติ
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๑๗/๒๘ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๑๖
วุตฺต โหติ ฯ
กถรูเปน อาวุโส อานนฺทาติ อานนฺทตฺเถโร เตส
ปฺจนฺน เถราน สงฺฆนวโกว กสฺมา เถโร ตเยว ปม
ปุจฺฉตีติ มมายิตตฺตา ฯ
เต หิ เทฺว เถรา อฺมฺ มมายึสุ สาริปุตฺตตฺเถโร มยา กตฺตพฺพ สตฺถุ อุปฏาน กโรตีติ
อานนฺทตฺเถร มมายิ อานนฺทตฺเถโร ภควโต สาวกาน
อคฺโคติ สาริปุตฺตตฺเถร มมายิ กุลทารเก ปพฺพาเชตฺวา สาริปุตฺตตฺเถรสฺส สนฺติเก อุปชฺฌ คณฺหาเปสิ สาริปุตฺตตฺเถโรป
ตเถว อกาสิ เอว เอกเมเกน อตฺตโน ปตฺตจีวร ทตฺวา
ปพฺพาเชตฺวา อุปชฺฌ คณฺหาปตานิ ปฺจภิกฺขุสตานิ อเหสุ ฯ
อายสฺมา อานนฺโท ปณีตานิ จีวราทีนิป ลภิตฺวา เถรสฺเสว
เทติ ฯ
เอโก กิร พฺราหฺมโณ จินฺเตสิ พุทฺธรตนสฺส สงฺฆรตนสฺส
จ ปูชา ปฺายติ กถ นุ โข ธมฺมรตน ปูชิต นาม
โหตี ติ โส ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา เอตมตฺถ ปุจฺฉิ ภควา
อาห สเจสิ พฺราหฺมณ ธมฺมรตน ปูเชตุกาโม. เอก พหุสฺสุต
ปูเชหี ติ พหุสฺสุต ภนฺเต อาจิกฺขถาติ ภิกฺขสงฺฆ ปุจฺฉาติ ฯ
โส ภิกฺขสงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา พหุสฺสุต ภนฺเต อาจิกฺขถาติ
อาห อานนฺทตฺเถโร พฺราหฺมณาติ พฺราหฺมโณ เถร
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*เลมที่ ๘ มหาโคสิงฺคสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๑๗
สหสฺสคฺฆนิเกน ติจีวเรน (๑) ปูเชสิ เถโร ต คเหตฺวา ภควโต
สนฺติก อคมาสิ ภควา กุโต อานนฺท ลทฺธนฺ ติ อาห ฯ
เอเกน ภนฺเต พฺราหฺมเณน ทินฺน อิท ปนาห อายสฺมโต
สาริปุตฺตสฺส ทาตุกาโมติ เทหิ อานนฺทาติ จาริก
ปกฺกนฺโต ภนฺเตติ อาคตกาเล เทหีติ สิกฺขาปท ภนฺเต
ปฺตฺตนฺติ กทา ปน สาริปุตฺโต อาคมิสฺสตีติ ทสาหมตฺเตน ภนฺเตติ อนุชานามิ อานนฺท ทสาหปรม อติเรกจีวร นิกฺขิปต ุนติ (๒) สิกฺขาปท ปฺเปสิ สาริปุตฺตตฺเถโรป
ตเถว ยงฺกิฺจิ มนาป ลภิตฺวา (๓) ต อานนฺทตฺเถรสฺส เทติ ฯ
เอวนฺเต เถรา อฺมฺ มมายึสุ อิติ มมายิตตฺตา
ปม ปุจฺฉิ ฯ
อปจ อนุมติปุจฺฉา นาเมสา ขุทฺทกโต ปฏาย
ปุจฺฉิตพฺพา โหติ ตสฺมา เถโร จินฺเตสิ อห ปม อานนฺท
ปุจฺฉิสฺสามิ อานนฺโท อตฺตโน ปฏิภาณ พฺยากริสฺสติ ตโต
เรวต อนุรุทธฺ  มหากสฺสป มหาโมคฺคลฺลาน ปุจฉฺ ิสฺสามิ
มหาโมคฺคลฺลาโน อตฺตโน ปฏิภาณ พฺยากริสฺสติ ตโต ปฺจป
เถรา ม ปุจฉฺ ิสฺสนฺติ อหป อตฺตโน ปฏิภาณ พฺยากริสฺสามี
ติ เอตฺตาวตาป อย ธมฺมเทสนา สิขาปฺปตฺตา เวปุลฺลปฺปตฺตา น
ภวิสฺสติ อถ มย สพฺเพป ทสพล อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉิสฺสาม.
# ๑. ม. จีวเรน ฯ ๒. วิ. มหา. ๕/๑๕๑/๒๐๖ ฯ ๓. ม. ลภติ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๑๘
สตฺถา สพฺพฺุตฺาเณน พฺยากริสฺสติ เอตฺตาวตา อย
ธมฺมเทสนา สิชาปฺปตฺตา เวปุลฺลปฺปตฺตา ภวิสฺสติ ยถา หิ
ชนปทมฺหิ อฏเฏ อุปฺปนฺเน (๑) คามโภชก ปาปุณาติ ตสฺมึ
วินิจฺฉิตุ อสกฺโกนฺเต ชนปทโภชก ตสฺมึ อสกฺโกนฺเต วินิจฺฉยามจฺจ ตสฺมึ อสกฺโกนฺเต เสนาปตึ ตสฺมึ อสกฺโกนฺเต อุปราช
ตสฺมึ วินิจฺฉิตุ อสกฺโกนฺเต ราชาน ปาปุณาติ รฺา
วินิจฺฉิตกาลโต ปฏาย อฏโฏ อปราปร น สฺจรติ
ราชวจเนเนว ฉิชชฺ ติ เอวเมว อห หิ ปม อานนฺท
ปุจฺฉิสฺสามิ เป อถ มย สพฺเพป ทสพล อุปสงฺกมิตฺวา
ปุจฺฉิสฺสาม. สตฺถา สพฺพฺุตฺาเณน พฺยากริสฺสติ เอตฺตาวตา
อย ธมฺมเทสนา สิขาปฺปตฺตา เวปุลฺลปฺปตฺตา ภวิสฺสติ เอว
อนุมติปุจฺฉ ปุจฺฉนฺโต เถโร ปม อานนฺทตฺเถร ปุจฺฉิ ฯ
พหุสสฺ ุโต โหตีติ พหุ อสฺส สุต โหติ นวงฺคสตฺถุสาสน
ปาลิอนุสนฺธิปุพฺพาปรวเสน อุคฺคหิต โหตีติ อตฺโถ สุตธโรติ
สุตสฺส อาธารภูโต ยสฺส หิ อิโต คหิต อิโต ปลายติ
ฉิทฺทฆเฏ อุทก วิย น ติฏติ ปริสมชฺเฌ เอก สุตฺต วา
ชาตก วา กเถตุ วา วาเจตุ วา น สกฺโกติ อย น
สุตธโร นามฯ ยสฺส ปน อุคฺคหิต พุทฺธวจน อุคฺคหิตกาลสทิสเมว โหติ ทสป วีสป วสฺสานิ สชฺฌาย อกโรนฺตสฺส
# ๑. ม. อุปฺปนฺโน อฏโฏ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาโคสิงฺคสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๑๙
น นสฺสติ อย สุตธโร นามฯ สุตสนฺนิจโยติ สุตสฺส
สนฺนิจยภูโต ยสฺส หิ สุต หทยมฺชูสาย สนฺนิจิต วิย
สิลาย เลขา โข วิย สุวณฺณฆเฏ (๑) ปกฺขิตฺตสีหวสา วิย จ
ติฏติ (๑) อย สุตสนฺนจิ โย นามฯ ธตาติ ิตา ธตา ปคุณา ฯ
เอกจฺจสฺส หิ อุคฺคหิต พุทฺธวจน ธต ปคุณ นิจฺจลิต น โหติ
อสุกสุตฺต วา ชาตก วา กเถหีติ วุตฺเต สชฺฌายิตวฺ า
สสนฺทิตฺวา สมนุคฺคาหิตฺวา ชานิสฺสามีติ วทติ เอกจฺจสฺส ธต
ปคุณ ภวงฺคโสตสทิส โหติ อสุกสุตฺต วา ชาตก วา กเถหีติ
วุตฺเต อุทฺธริตฺวา ตเมว กเถติ ต สนฺธาย วุตฺต ธตาติ ฯ
วจสา ปริจิตาติ สุตฺตทสกวคฺคทสกปณฺณาสทสกาน วเสน
วาจาย สชฺฌายิตา มนสานุเปกฺขิตาติ จิตฺเตน อนุเปกฺขิตา ฯ
ยสฺส วาจาย สชฺฌายิต พุทฺธวจน มนสา จินฺเตนฺตสฺส ตตฺถ
ตตฺถ ปากฏ โหติ มหาทีป ชาเลตฺวา ิตสฺส รูปคต วิย
ปฺายติ ต สนฺธาเยต วุตฺต ทิฏิยา สุปฏิวิทฺธาติ
อตฺถโต จ การณโต จ ปฺาย สุปฏิวิทฺธา ปริมณฺฑเลหิ
ปทพฺยฺชเนหีติ เอตฺถ ปทเมว อตฺถสฺส พฺยฺชนโต ปทพฺยฺชน ต อกฺขรปาริปูรึ กตฺวา ทสวิธพฺยฺชนพุทฺธิโย
อปริหาเปตฺวา วุตฺต ปริมณฺฑล นาม โหติ เอวรูเปหิ ปทพฺยฺชเนหีติ อตฺโถ อปจ โย ภิกฺขุ ปริสติ (๑) ธมฺม เทเสนฺโต
# ๑. ม. ปกฺขิตฺตสีหวสา จ อชฺโฌสาย ติฏติ ฯ ๒. สี. ปริสตึ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๒๐
สุตฺต วา ชาตก วา นิกฺขปิ ตฺวา อฺ อุปารมฺภกร สุตฺต
อาหรติ ตสฺส อุปม กเถติ ตทตฺถ โอหาเรติ เอว อิท
คเหตฺวา เอตฺถ นิกฺขิปนฺโต เอกปสฺเสเนว ปริหรนฺโต กาล
ตฺวา วุฏหติ นิกขฺ ิตฺตสุตฺต ปน นิกฺขิตฺตมตฺตเมว โหติ
ตสฺส กถา อปริมณฺฑลา นาม โหติ โย ปน สุตฺต
วา ชาตก วา นิกฺขิปตฺวา พหิ เอก ปทป อคนฺตฺวา
ปาลิยา อนุสนฺธิฺจ ปุพฺพาปรฺจ อมกฺเขนฺโต อาจริเยหิ
ทินฺนนเย ตฺวา ตุลิกาย ปริจฺฉินฺทนฺโต วิย คมฺภีรมาติกาย
อุทก เปเสนฺโต วิย ปท โกฏเฏนฺโต สินฺธวาชานีโย วิย
คจฺฉติ ตสฺส กถา ปริมณฺฑลา นาม โหติ เอวรูป กถ
สนฺธาย ปริมณฺฑเลหิ ปทพฺยฺชเนหี ติ วุตฺตฯ
อนุปฺปพนฺเธหีติ (๑) เอตฺถ โย ภิกฺขุ ธมฺม กเถนฺโต สุตตฺ 
วา ชาตก วา อารภิตฺวา อารทฺธกาลโต ปฏาย ตุริตตุริโต
อรณึ มนฺเถนฺโต วิย อุณฺหขาทนีย ขาทนฺโต วิย ปาลิยา
อนุสนฺธิปุพฺพาปเรสุ คหิต คหิตเมว อคฺคหิต อคฺคหิตเมว จ
กตฺวา ปุราณปณฺณนฺตเรสุ จรมาน โคธ อุฏเปนฺโต วิย
ตตฺถ ตตฺถ ปหรนฺโต โอสาเปนฺโต (๒) อุฏาย (๓) คจฺฉติ โยป
ธมฺม กเถนฺโต กาเลน สีฆ กาเลน ทนฺธ (๔) กาเลน มหาสทฺท
กาเลน ขุทฺทกสทฺท กโรติ ยถา เปตคฺคิ กาเลน ชลติ
# ๑. สี. อปฺปพทฺเธหีติ ฯ ๒. สี. โอสาเปตวา ฯ ๓. ม. โอหาย ฯ ๔. สี. มนฺท ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาโคสิงฺคสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๒๑
กาเลน นิพพฺ ายติ เอวเมว อิธ เปตคฺคิธมฺมกถิโก (๑) นาม โหติ
ปริสาย อุฏาตุกามาย ปุนปฺปุน อารภติ โยป กเถนฺโต
ตตฺถ ตตฺถ วิตฺถายติ นิตฺถนุ นฺโต วิย กนฺทนฺโต วิย กเถติ อิเมส
สพฺเพสป กถา อปฺปพนฺธา (๒)นาม โหติ โย ปน สุตฺต
อารภิตฺวา อาจริเยหิ ทินฺนเย ิโต อจฺฉินฺนธาร กตฺวา
นทีโสโต (๓) วิย ปวตฺเตติ อากาสคงฺคโต ภสฺสมาน อุทก วิย
นิรนฺตร กถ ปวตฺเตติ ตสฺส กถา อนุปฺปพนฺธา โหติ ฯ
ต สนฺธาย วุตฺต อนุปฺปพนฺเธหี ติ อนุสยสมุคฺฆาตายาติ
สตฺตนฺน อนุสยาน สมุคฺฆาตตฺถาย เอวรูเปนาติ เอวรูเปน
พหุสฺสุเตน ภิกฺขุนา ตถารูเปเนว ภิกฺขุสเตน ภิกฺขุสหสฺเสน วา
สงฺฆาฏิกณฺเณน วา สงฺฆาฏิกณฺณ ปลฺลงฺเกน วา ปลฺลงฺก
อาหจฺจ นิสินฺเนน โคสิงฺคสาลวน โสเภยฺย อิมินา นเยน
สพฺพวาเรสุ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
ปฏิสลฺลาน อสฺส อาราโมติ ปฏิสลฺลานาราโม.
ปฏิสลฺลาเนรโตติ ปฏิสลฺลานรโต ฯ
สหสฺส โลกานนฺติ สหสฺส โลกธาตูน เอตฺตก หิ เถรสฺส
ธุวเสวน (๔) อาวชฺชนปฏิพทฺธ อากงฺขมาโน ปน เถโร อเนกานิป
จกฺกวาฬสตสสหสฺสานิ (๕) โวโลเกติเยว อุปริปาสาทวรคโตติ
# ๑. สี. เปตธมฺมกถิโก อิธ เปตคฺคิ...อิติป ฯ ๒. สี. อปฺปพทฺธา ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. นทีโสต ฯ ๔. สี. ธุวาเสวน ฯ ๕. ม. จกฺกวาฬสหสฺสานิ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๒๒
สตฺตภูมิกสฺส วา นวภูมิกสฺส วา ปาสาทวรสฺส อุปริคโต ฯ
สหสฺส เนมิมณฺฑลาน โวโลเกยฺยาติ ปาสาทปริเวเณ นาภิยา
ปติฏิตาน เนมิวฏฏิยา เนมิวฏฏึ อาหจฺจ ิตาน เนมิมณฺฑลาน สหสฺส วาตปาน วิวริตฺวา โอโลเกยฺย ตสฺส
นาภิโยป ปากฏา โหนฺติ อราป อรนฺตรานิป เนมิโยป ฯ
เอวเมว โข อาวุโสติ อาวุโส เอว อยป ทิพฺพจกฺขุโก ภิกฺขุ ทิพฺเพน
จกฺขุนา อติกฺกนฺตมานุสเกน สหสฺส โลกาน โวโลเกติ ตสฺส
ปาสาเท ิตปุริสสฺส จกฺกนาภิโย วิย จกฺกวาฬสหสฺเส สิเนรุสหสฺส ปากฏ โหติ อรา วิย ทีปา ปากฏา โหนฺติ ฯ
อรนฺตรานิ วิย ทีปฏิตมนุสฺสา ปากฏา โหนฺติ เนมิโย
วิย จกฺกวาฬปพฺพตา ปากฏา โหนฺติ ฯ
อารฺิโกติ สมาทินฺนอรฺธุตงฺโค เสสปเทสุป เอเสว
นโย ฯ
โน จ สสาเทนฺตีติ น โอสาเทนฺติ (๑) สเหตุกฺหิ สการณ
กตฺวา ปฺห ปุจฺฉิตุ [๒]สกฺโกนฺโต สสาเทติ นามฯ เอว
น กโรนฺตีติ อตฺโถ ปวตฺตินี โหตีติ นทีโสตอุทก วิย
ปวตฺตติ ฯ
ยาย วิหารสมาปตฺติยาติ ยาย โลกิยาย วา โลกุตฺตราย
# ๑. ม. โน จ สสาเรนฺตีติ น โอสาเรนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๒. ม. เอตฺถนฺตเร วิสชุชิตุมฺปติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาโคสิงฺคสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๒๓
วา วิหารสมาปติยา
สาธุ สาธุ สาริปุตฺตาติ อย สาธุกาโร อานนฺทตฺเถรสฺส
ทินฺโน สาริปุตฺตตฺเถเรน ปน สทฺธึ ภควา อาลปติ ฯ
เอส นโย สพฺพตฺถ ยถาต อานนฺโทติ ยถา อานนฺโท
จ สมฺมา พฺยากรมาโน พฺยากเรยฺย เอว พฺยากต อานนฺเทน
อตฺตโน อนุจฺฉวิกเมว อชฺฌาสยานุรูปเมว พฺยากตนฺติ อตฺโถ ฯ
อานนฺทตฺเถโร หิ อตฺตนาป พหุสฺสุโต อชฺฌาสโยปสฺส เอว
โหติ อโห วต สาสเน สพฺรหฺมจารี พหุสฺสุตา ภเวยฺยุนฺติ ฯ
กสฺมา พหุสฺสุสฺส หิ กปฺปยากปฺปย สาวชฺชานวชฺช ครุกลหุก สเตกิจฺฉาเตกิจฺฉ ปากฏ โหติ พหุสฺสุโต อุคฺคหิตพุทฺธวจน อาวชฺชิตฺวา อิมสฺมึ าเน สีล กถิต อิมสฺมึ
สมาธิ อิมสฺมึ วิปสฺสนา อิมสฺมึ มคฺคผลนิพฺพานานีติ สีลสฺส
อาคตฏาเน สีล ปูเรตฺวา สมาธิสฺส อาคตฏาเน สมาธึ
ปูเรตฺวา วิปสฺสนาฏาเน (๑) วิปสฺสนาคพฺภ คณฺหาเปตฺวา มคฺค
ภาเวตฺวา ผล สจฺฉิกโรติ ตสฺมา เถรสฺส เอว อชฺฌาสโย
โหติ อโห วต เม สพฺรหฺหมจารี เอก วา เทฺวา วา ตโย
วา จตฺตาโร วา ปฺจ วา นิกาเย อุคฺคเหตฺวา อาวชฺเชนฺตา
สีลาทีน อาคตฏาเน (๒) สีลาทีนิ ปริปูเรตฺวา อนุกฺกเมน มคฺคผลนิพฺพานานิ(๓) สจฺฉิกเรยฺยุนฺ ติ เสสวาเรสุป เอเสว นโย ฯ
# ๑. ม. วิปสฺสนาย อาคตฏาเน ฯ ๒. ม. อาคตฏาเนสุ ฯ
# ๓. ม. ...นิพฺพานานิ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๒๔
อายสฺมา หิ เรวโต ฌานชฺฌาสโย ฌานาภิรโต ตสฺมา
ตสฺส เอว โหติ อโห วต สพฺรหฺมจารี เอกิกา นิสีทิตฺวา
กสิณปริกมฺม กตฺวา อฏสมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตตฺวา ฌานปทฏาน วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา โลกุตฺตรธมฺม สจฺฉิกเรยฺยุนฺติ
ตสฺมา เอว พฺยากาสิฯ
อายสฺมา อนุรุทฺโธ ทิพฺพจกฺขุโก ตสฺส เอว โหติ อโห
วต สพฺรหฺมจารี อาโลก วฑฺเฒตฺวา ทิพฺเพน จกฺขุนา อเนเกสุ
จกฺกวาฬสหสฺเสสุ จวมาเน จ อุปปชฺชมาเน จ สตฺเต ทิสฺวาว
วฏฏภเยน จิตฺต สเวเชตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา โลกุตฺตรธมฺม
สจฺฉิกเรยฺยุนฺ ติ ตสฺมา เอว พฺยากาสิ ฯ
อายสฺมา มหากสฺสโป ธุตวาโท ตสฺส เอว โหติ อโห
วต สพฺรหฺมจารี ธุตวาทา หุตฺวา ธุตงฺคานุภาเวน สปจฺจยตณฺห(๑) มิลาเปตฺวา อปเรป นานปฺปกาเร กิเลเส ธุนิตฺวา
วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา โลกุตฺตรธมฺม สจฺฉิกเรยฺยุนฺติ ตสฺมา เอว
พฺยากาสิ ฯ
อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน สมาธิปารมิยา มตฺถก ปตฺโต
สุขุม ปน จิตฺตนฺตร ขนฺธนฺตร ธาตฺวนฺตร อายตนนฺตร
ฌาโนกฺกนฺติก อารมฺมโณกฺกนฺติก องฺคววตฺถาน อารมฺมณววตฺถาน (๒) องฺคสงฺกนฺติ อารมฺมณสงฺกนฺติ(๒) เอกโต วฑฺฒน อุภโต
# ๑. ม. ปจฺจยตณฺห ฯ ๒. ม. ... สงฺกนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาโคสิงฺคสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๒๕
วฑฺฒนนฺติ อาภิธมฺมิกสฺเสว ปากฏ อนาภิธมฺมิโก หิ ธมฺม
กเถนฺโต อย สกวาโท อย ปรวาโท ติ น ชานาติ สกวาท
ทีเปสฺสามีติ ปรวาท ทีเปติ ปรวาท ทีเปสฺสามีติ สกวาท
ทีเปติ ธมฺมนฺตร วิสวาเทติ อาภิธมฺมิโก สกวาท สกวาทนิยาเมเนว ปรวาท ปรวาทนิยาเมเนว วา(๑) ทีเปติ ธมฺมนฺตร
น วิสวาเทติ ตสฺมา เถรสฺส เอว โหติ อโห วต
สพฺรหฺมจารี อาภิธมฺมิกา หุตฺวา สุขุเมสุ าเนสุ าณ
โอตาเรตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา โลกุตฺตรธมฺม สจฺฉิกเรยฺยุนฺติ
ตสฺมา เอว พฺยากาสิฯ
อายสฺมา สาริปุตฺโต ปฺาปารมิยา มตฺถก ปตฺโต
ปฺวาเยว จ จิตฺต อตฺตโน วเส วตฺเตตุ สกฺโกติ น
ทุปฺปฺโ ทุปฺปฺโ หิ อุปฺปนฺนสฺส จิตฺตสฺส วเส
วตฺเตตฺวา อิโต จิโต จ วิปฺผนฺทิตฺวาป กติปาเหเนว คิหิภาว
ปตฺวา อนยพฺยสน ปาปุณาติ ตสฺมา เถรสฺส เอว โหติ
อโห วต สพฺรหฺมจารี อจิตฺตวสิกา หุตฺวา จิตฺต อตฺตโน วเส
วตฺเตตฺวา สพฺพานสฺส วิเสวิตวิสูกายิตวิปฺผนฺทิตานิ ตจฺเฉตฺวา (๒)
อีสกป พหิ นิกฺขมิตุ อเทนฺตา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา โลกุตฺตรธมฺม สจฺฉิกเรยฺยุนฺ ติ ตสฺมา เอว พฺยากาสิ ฯ
สพฺเพส โว สาริปตุ ฺต สุภาสิต ปริยาเยนาติ สาริปุตฺต
# ๑. ม. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. สพฺพานสฺส วิเสวิทวิปฺผนฺทิตานิ ภฺชิตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๒๖
ยสฺมา สงฺฆารามสฺส นาม พหุสฺสุตภิกฺขูหิป โสภนการณ อตฺถิ
ฌานาภิรเตหิป ทิพฺพจกฺขุเกหิป ธุตวาเทหิป อาภิธมฺมิเกหิป
อจิตฺตวสิเกหิป โสภนการณ อตฺถิ ตสฺมา สพฺเพส โว สุภาสิต
ปริยาเยน เตน เตน การเณน สุภาสิตเมว โน ทุพภฺ าสิต อปจ
มมาป สุณาถาติ อปจ มมป วจน สุณาถ น ตาวาห
อิม ปลฺลงฺก ภินฺทิสฺสามีติ น ตาว อห อิม จตุรงฺควิริย
อธิฏาย อาภุชิตปลฺลงฺก ภินฺทิสฺสามิ น โมเจสฺสามีติ อตฺโถ ฯ
อิท กิร ภควา ปริปากคเตน าเณน (๑) รชฺชสิรึ ปหาย
กตาภินิกฺขมโน อนุปุพฺเพน โพธิมณฺฑ อารุยฺห จตุรงฺควิริย
อธิฏาย อปราชิตปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา ทฬฺหสมาทาโน หุตฺวา
นิสินฺโน ติณฺณ มาราน มตฺถก ภินทฺ ิตฺวา ปจฺจูสสมเย
ทสสหสฺสีโลกธาตุ อุนนฺ าเทนฺโต สพฺพฺุตฺาณ ปฏิวิชฌ
ฺ ิฯ
ต อตฺตโน มหาโพธิปลฺลงฺก สนฺธาย เอวมาห อปจ
ปจฺฉิม ชนต อนุกมฺปมาโนป ปฏิปตฺติสาร ปุถชุ ชฺ นกลฺยาณกสฺส (๒)
ทสฺเสนฺโต เอวมาห ปสฺสติ หิ ภควา อนาคเต เอว
อชฺฌาสยา กุลปุตฺตา อิติ ปฏิสฺจิกฺขิสฺสนฺติ ภควา มหาโคสิงฺคสุตฺต กเถนฺโต อิธ สาริปุตฺต ภิกฺขุ ปจฺฉาภตฺต ฯเปฯ
เอวรูเปน โข สาริปุตฺต ภิกฺขุนา โคสิงฺคสาลวน โสเภยฺยาติ
อาห มย ภควโต อชฺฌาสย คณฺหิสฺสามาติ ปจฺฉาภตฺต
# ๑. ม. ปริปากคเต าเณ ฯ ๒. ม. ปุถชุ ฺชนกลฺยาณก ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาโคสิงฺคสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๒๗
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา จตุรงฺควิริย อธิฏาย ทฬฺหสมาทานา
หุตฺวา อรหตฺต อปฺปตฺวา อิม ปลฺลงฺก น ภินฺทิสสฺ ามาติ
สมณธมฺม กาตพฺพ มฺิสฺสนฺติ เต เอว ปฏิปนฺนา
กติปาเหเนว ชาติชรามรณสฺส อนฺต กริสฺสนฺตี ติ อิม ปจฺฉิม
ชนต อนุกมฺปมาโน ปฏิปตฺติสาร ปุถุชชฺ นกลฺยาณกสฺส
ทสฺเสนฺโต เอวมาห เอวรูเปน โข สาริปุตฺต ภิกฺขุนา
โคสิงฺคสาลวน โสเภยฺยาติ สาริปุตฺต เอวรูเปน ภิกฺขุนา
นิปฺปริยาเยเนว โคสิงฺคสาลวน โสเภยฺยาติ ยถานุสนฺธินาว
เทสน นิฏเปสีติ ฯ
มหาโคสิงฺคสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ทุติย ฯ
มหาโคปาลกสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ มหาโคปาลกสุตฺต ตตฺถ ติสฺโส กถา
เอกนาลิกา จตุรสฺสา นิสินฺนวตฺติกาติ ตตฺถ ปาลึ วตฺวา
เอเกกปทสฺส อตฺถกถน เอกนาลิกา นามฯ อปณฺฑิต โคปาลก
ทสฺเสตฺวา อปณฺฑิต ภิกฺขุ ทสฺเสตฺวา ปณฺฑิต โคปาลก
ทสฺเสตฺวา ปณฺฑิต ภิกฺขุ ทสฺเสตฺวาติ ต จตุกฺก พนฺธิตฺวา กถน
จตุรสฺสา นามฯ อปณฺฑิต โคปาลก ทสฺเสตฺวา ปริโยสานคมน
อปณฺฑิต ภิกฺขุ ทสฺเสตฺวา ปริโยสานคมน ปณฺฑิตโคปาลก
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๒๘
ทสฺเสตฺวา ปริโยสานคมน ปณฺฑิต ภิกฺขุ ทสฺเสตฺวา ปริโยสานคมนนฺติ อย นิสินฺนวตฺติกา นามฯ อย อิธ พฺพาจริยาน
อาจิณฺณา ฯ
เอกาทสหิ ภิกฺขเว องฺเคหีติ เอกาทสหิ อคุณโกฏาเสหิ โคคณนฺติ โคมณฺฑล ปริหริตุนฺติ คเหตฺวา
วิจริตุ ผาตึ กาตุนฺติ วุฑฺฒิมาปาเทตุ(๑) อิธาติ อิมสฺมึ โลเก ฯ
น รูปฺู โหตีติคณนโต วา วณฺณโต วา รูป น
ชานาติ คณนโต น ชานาติ นาม อตฺตโน คุนฺน สต
วา สหสฺส วาติ สงฺขฺย น ชานาติ โส คาวีสุ หตาสุ
วา ปลาตาสุ วา โคคณ คเณตฺวา อชฺช เอตฺตกา น
ทิสฺสนฺตีติ เทฺว ตีณิ คามนฺตรานิ วา อฏวึ วา วิจรนฺโต
น ปริเยสติ อฺเส คาวีสุ อตฺตโน โคคณ ปวิฏ าสุป
โคคณ คเณตฺวา อิมา เอตฺตกา คาโว น อมฺหากนฺติ
ยฏิยา โปเถตฺวา น นีหรติ ตสฺส นฏา คาวิโย นฏาว
โหนฺติ ปรคาวิโย คเหตฺวา วิจรนฺต โคสามิกา ทิสฺวา
อย เอตฺตก กาล อมฺหาก เธนน คณฺหาตี ติ ตชฺเชตฺวา อตฺตโน
คาวิโย คเหตฺวา คจฺฉนฺติ ตสฺส โคคโณป ปริหายติ ฯ
ปฺจโครสปริโภคโตป ปริพาหิโร โหติ วณฺณโต น ชานาติ
นาม เอตฺตกา คาโว เสตา เอตฺตกา รตฺตา เอตฺตกา
กาฬา เอตฺตกา กพลา เอตฺตกา นีลา ติ น ชานาติ ฯ
# ๑. ม. วฑฺฒึ อาปาเทตุ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาโคสิงฺคสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๒๙
โส คาวีสุ หตาสุ วา ปลาตาสุ วา เป ปฺจโครสปริโภคโตป ปริพาหิโร โหติ น ลกฺขณกุสโล โหตีติ คาวีน
สรีเร กต ธนุสตฺติสูลาทิเภทลกฺขณ น ชานาติ โส คาวีสุ
หตาสุ วา ปลาตาสุ วา อชฺช อสุกลกฺขณา คาโว น
ทิสฺสนฺติ เป ปฺจโครสปริโภคโตป ปริพาหิโร โหติ ฯ
น อาสาฏิก หาเรตาติ คุนฺน ขาณุกณฺฏกาทีหิ
ปหตฏาเนสุ วโณ โหติ ตตฺถ นีลมกฺขิกา อณฺฑานิ วา
ปาเตนฺติ เตส อาสาฏิกานิ นามฯ ตานิ ทณฺฑเกน อปเนตฺวา
เภสชฺช ทาตพฺพ โหติ พาโล โคปาลโก ตถา น กโรติ ฯ
เตน วุตฺต น อาสาฏิก หาเรตา โหตี ติ ตสฺส คุนนฺ  วณา
วฑฺฒนฺติ คมฺภีรา โหนฺติ ปาณกา กุจฺฉึ ปวิสนฺติ ตา คาโว
เคลฺาภิภูตา เนว ยาวทตฺถ ติณานิ ขาทิตุ น ปานีย
ปาตุ สกฺโกนฺติ ตตฺถ คุนฺน ขีร ฉิชชฺ ติ โคณาน
ชโว หายติ อุภเยส ชีวิตนฺตราโยป โหติ เอวมสฺส โคคโณป
ปริหายติ ปฺจโครสโตป ปริพาหิโร โหติ ฯ
น วณ ปฏิจฺฉาเทตา โหตีติ คุนฺน วุตฺตนเยเนว สฺชาโต
วโณ เภสชฺช ทตฺวา วาเกน วา จีรเกน วา พนฺธติ ฺวา
ปฏิจฺฉาเทตพฺโพ โหติ พาโล โคปาลโก ตถา น กโรติ ฯ
อถสฺส (๑) คุนฺน วเณหิ ยูสา ปคฺฆรนฺติ ตา อฺมฺ นิคฺฆเสนฺติ
เตน อฺเสป วณา ชายนฺติ เอว คาโว เคลฺาภิภูตา
# ๑. สี. อวสฺส ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๓๐
เนว ยาวทตฺถ ติณานิ ขาทิตุเป ปริพาหิโร โหติ ฯ
น ธูม กตฺตา โหตีติ อนฺโตวสฺเส ฑสมกสาทีน
อุสฺสนฺนกาเล โคคเณ วช ปวิฏเ ตตฺถ ตตฺถ ธูโม กาตพฺโพ
โหติ อปณฺฑิโต โคปาลโก ต น กโรติ โคคโณ สพฺพรตฺตึ
ฑสาทีหิ อุปทฺทุโต นิทฺท อลภิตฺวา ปุนทิวส (๑) อรฺเ ตตฺถ
ตตฺถ รุกฺขมูลาทีสุ นิปชฺชิตฺวา นิทฺทายติ เนว ยาวทตฺถ
ติณานิ ขาทิตุเป ปฺจโครสปริโภคโตป ปริพาหิโร โหติ ฯ
น ติตฺถ ชานาตีติ ติตฺถ สมนฺติ วา วิสมนฺติ วา
สคาหนฺติ วา นิคฺคาหนฺติ วา น ชานาติ โส อติตฺเถน
คาวิโย โอตาเรติ ตาส วิสมติตฺเถ ปาสาณาทีนิ อกฺกมนฺตีน
ปาทา ภิชฺชนฺติ สคาห คมฺภีร ติตฺถ โอติณฺณา กุมฺภีลาทโย
คาหา คณฺหนฺติ อชฺช เอตฺตกา คาโว นฏา อชฺช เอตฺตกาติ
วตฺตพฺพต อาปชฺชติ เอวมสฺส โคคโณป ปริหายติ ปฺจโครสโตป ปริพาหิโร โหติ ฯ
น ปต ชานาตีติ ปตมฺป อปตมฺป น ชานาติ โคปาลเกน
หิ อิมาย คาวิยา ปต อิมาย น ปต อิมาย ปานียติตฺเถ
โอกาโส ลทฺโธ อิมาย น ลทฺโธ ติ เอว ปตาปต ชานิตพฺพ
โหติ อย ปน ทิวสภาค อรฺเ โคคณ รกฺขิตฺวา ปานีย
ปาเยสฺสามีติ นทึ วา ตฬาก วา คเหตฺวา คจฺฉติ ตตฺถ
# ๑. ม. ปุนทิวเส ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาโคสิงฺคสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๓๑
มหาอุสภา จ อนุอุสภา จ พลวคาวิโย จ ทุพฺพลานิ เจ
มหลฺลกานิ จ โครูปานิ สิงฺเคหิ วา ผาสุกาหิ วา ปหริตฺวา
อตฺตโน โอกาส กตฺวา อูรุปฺปมาณ อุทก ปวิสิตวฺ า ยถากาม
ปวนฺติ อวเสสา โอกาส อลภมานา ตีเร ตฺวา กลลมิสฺสก
อุทก ปวนฺติ อปตา เอว วา โหนฺติ อถ เน (๑) โคปาลโก
ปฏิย ปหริตฺวา ปุน อรฺ ปเวเสติ ตตฺถ อปตคาวิโย
ปปาสาย สุกฺขมานา ยาวทตฺถ ติณานิ ขาทิตุ น สกฺโกนฺติ
ตตฺถ คุนฺน ขีร ฉิชชฺ ติ โคคณาน (๒) ชโว หายติ ฯ เป ฯ
ปริพาหิโร โหติ ฯ
น วีถึ ชานาตีติ อย มคฺโค สโม เขโม. อย วิสโม
สาสงฺโก สปฺปฏิภโย ติ น ชานาติ โส สม เขมมคฺค
วชฺเชตฺวา โคคณ อิตร มคฺค ปฏิปาเทติ ตตฺถ คาโว
สีหพฺยคฺฆาทีน คนฺเธน โจรปริสฺสเยน วา อภิภูตา ภนฺตมิคสปฺปฏิภาคา คีว อุกฺขิปตฺวา ติฏนฺติ เนว ยาวทตฺถ ติณานิ
ขาทนฺติ น อุทก (๓) ปวนฺติ ตตฺถ คุนฺน ขีร ฉิชฺชติ ฯ เป ฯ
ปริพาหิโร โหติ ฯ
น โคจรกุสโล โหตีติ โคปาลเกน หิ โคจรกุสเลน
ภวิตพฺพ ปฺจาหิกวาโร วา สตฺตาหิกวาโร วา ชานิตพฺโพ ฯ
เอกทิสาย โคคณฺจาเรตฺวา ปุนทิวเส ตตฺถ น จาเรตพฺโพ ฯ
# ๑. สี. โส ฯ ๒. ม. โคณาน ฯ ๓. ม.ปานีย ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๓๒
มหตา หิ โคคเณน จิณฺณฏาน เภริตล วิย สุทธฺ  โหติ
นิตฺติณ อุทกป อาลุฬิยติ ตสฺมา ปฺจเม วา สตฺตเม
วา ทิวเส ปุน ตตฺถ จาเรตุ วฏฏติ เอตฺตเกน หิ ติณป
ปฏิวิรุหติ อุทกป ปสีทติ อย ปน อิม ปฺจาหิกวาร วา สตฺตาหิกวาร วา น ชานาติ ทิวเส ทิวเส
รกฺขิตฏาเนเยว รกฺขติ อถสฺส โคคโณ หริตติณ น ลภติ
สุกฺขติณ ขาทนฺโต กลลมิสฺสก อุทก ปวติ ตตฺถ คุนฺน
ขีร ฉิชชฺ ติ เป ปริพาหิโร โหติ ฯ
อนวเสสโทหี จ โหตีติ ปณฺฑิตโคปาลเกน ยาว
วจฺฉกสฺส มสโลหิต สณฺาติ ตาว เอก เทฺว ถเน เปตฺวา
สาวเสสโทหินา ภวิตพฺพ อย วจฺฉกสฺส กิฺจิ อนวเสเสตฺวา
ทุหติ ขีรปโก (๑) วจฺโฉ ขีรปปาสาย สุกฺขติ สณฺาเปตุ(๒)
อสกฺโกนฺโต กมฺปมาโน มาตุปุรโต ปติตฺวา กาล กโรติ ฯ
มาตา ปุตฺตก ทิสฺวา มยฺห ปุตฺตโก อตฺตโน มาตุขีร
ปาตุมฺป น ลภตี ติ ปุตฺตโสเกน น ยาวทตฺถ ติณานิ
ขาทิตุ น ปานีย ปาตุ สกฺโกติ ถเนสุ ขีร ฉิชชฺ ติ เอวมสฺส
โคคโณป ปริหายติ ปฺจโครสโตป ปริพาหิโร โหติ ฯ
คุนฺน ปตุฏาน กโรนฺตีติ โคปตโร คาโว ปริเนนฺติ (๓)
# ๑. ม. ขีรูปโค ฯ ๒. ม. สณฺาตุ ฯ ๓. ม. ปริณยนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาโคสิงฺคสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๓๓
ยถารุจึ คเหตฺวา คจฺฉนฺตีติ โคปรินายกา น อติเรกปูชายาติ
ปณฺฑิโต หิ โคปาลโก เอวรูเป อุสเภ อติเรกปูชาย ปูเชติ
ปณีต โคภตฺต เทติ คนฺธปฺจงฺคุลิเกหิ มณฺเฑติ มาล
ปลนฺเธติ สิงฺเค สุวณฺณรชตโกสเก เปติ (๑) รตฺตึ ปทีป ชาเลตฺวา
เจลวิตานสฺส เหฏา สยาเปติ อย ปน ตโต เอกสกฺการป
น กโรติ อุสภา อติเรกปูช อลภมานา โคคณ น รกฺขนฺติ
ปริสฺสย น วาเรนฺติ เอวมสฺส โคคโณ ปริหายติ ปฺจโครสโต
ปริพาหิโร โหติ ฯ
อิธาติ อิมสฺมึ สาสเน น รูปฺู โหตีติ จตฺตาริ
มหาภูตานิ เอว วุตฺตรูป ทฺวีหากาเรหิ น ชานาติ
คณนโต วา สมุฏานโต วา คณนโต น ชานาติ
นาม จกฺขายตน โสตฆานชิวฺหา กายายตน รูปสทฺทคนฺธรสโผฏพฺพายตน อิตฺถินฺทรฺ ิย ปุริสินฺทรฺ ิย ชีวิตินฺทรฺ ิย กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปสฺส ลหุตา
มุทุตา กมฺมฺตา อุปจโย สนฺตติ ชรตา รูปสฺส อนิจฺจตา
กวฬิงฺกาโร อาหาโร ติ เอว ปาลิย อาคตา ปฺจวีสติ
รูปโกฏาสาติ น ชานาติ เสยฺยถาป โส โคปาลโก คณนโต
คุนฺน รูป น ชานาติ ตถูปโม อย ภิกฺขุ โส คณนโต รูป
# ๑. ม. จ ธาเรติ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๓๔
อชานนฺโต รูป ววตฺถเปตฺวา ปริคฺคเหตฺวา ปจฺจย สลฺลกฺเขตฺวา
ลกฺขณ อาโรเปตฺวา อรูป ววตฺถเปตฺวา อรูป ปริคฺคเหตฺวา
ปจฺจย สลฺลกฺเขตฺวา ลกฺขณ อาโรเปตฺวา กมฺมฏาน มตฺถก
ปาเปตุ น สกฺโกติ โส ยถา ตสฺส โคปาลกสฺส โคคโณ
น วฑฺฒติ เอว อิมสฺมึ สาสเน สีลสมาธิวิปสฺสนามคฺคผลนิพฺพาเนหิ น วฑฺฒติ ยถา จ โส โคปาลโก ปฺจหิ
โครเสหิ ปริพาหิโร โหติ เอว อเสกฺเขน สีลกฺขนฺเธน อเสกฺเขน
สมาธิปฺาวิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธนาติ ปฺจหิ ธมฺมกฺขนฺเธหิ ปริพาหิโร โหติ ฯ
สมุฏานโต น ชานาติ นาม เอตฺตก รูป เอกสมุฏาน
เอตฺตก ทฺวิสมุฏาน เอตฺตก ติสมุฏาน เอตฺตก จตุสมุฏาน
เอตฺตก น กุโตจิ สมุฏาตี ติ น ชานาติ เสยฺยถาป โส
โคปาลโก วณฺณโต คุนฺน รูป น ชานาติ ตถูปโม อย
ภิกฺขุ โส สมุฏานโต รูป อชานนฺโต รูป ปริคฺคเหตฺวา
อรูป ววตฺถเปตฺวา ปริพาหิโร โหติ ฯ
น ลกฺขณฺกุสโล โหตีติ กมฺมลกฺขโณ พาโล กมฺมลกฺขโณ
ปณฺฑิโตติ เอว วุตฺต กุสลากุสลกมฺม ปณฺฑิตพาลลกฺขณนฺติ
น ชานาติ โส เอว อชานนฺโต พาเล วชฺเชตฺวา ปณฺฑิเต
น เสวติ พาเล วชฺเชตฺวา ปณฺฑิเต อเสวนฺโต กปฺปยากปฺปย กุสลากุสล สาวชฺชานวชฺช ครุกลหุก สเตกิจฺฉาเตกิจฺฉ
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*เลมที่ ๘ มหาโคสิงฺคสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๓๕
การณาการณ น ชานาติ ต อชานนฺโต กมฺมฏาน คเหตฺวา
วฑฺเฒตุน สกฺโกติ โส ยถา ตสฺส โคปาลกสฺส โคคโณ
น วฑฺฒติ เอว อิมสฺมึ สาสเน ยถาวุตฺเตหิ สีลาทีหิ น
วฑฺฒติ โคปาลโก วิย จ ปฺจหิ โครเสหิ ปฺจหิ ธมฺมกฺขนฺเธหิ
ปริพาหิโร โหติ ฯ
น อาสาฏิก หาเรตา โหตีติ อุปฺปนฺน กามวิตกฺกนฺติ
เอว วุตฺตกามวิตกฺกาทโย (๑) น วิโนเทติ โส อิม อกุสลวิตกฺก อาสาฏิก อหาเรตฺวา (๒) วิตกฺกวสิโก หุตฺวา วิจรนฺโต
กมฺมฏาน คเหตฺวา วฑฺเฒตุ น สกฺโกติ โส ยถา ตสฺส
โคปาลกสฺส เป ปริพาหิโร โหติ ฯ
น วณ ปฏิจฺฉาเทตา โหตีติ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา
นิมิตฺตคฺคาหี โหตีติอาทินา นเยน สพฺพารมฺมเณสุ นิมิตฺต
คณฺหนฺโต ยถา โส โคปาลโก วณ น ปฏิจฺฉาเทติ เอว
สวร น สมฺปาเทติ โส วิวฏทฺวาโร วิจรนฺโต กมฺมฏาน
คเหตฺวา วฑฺเฒตุน สกฺโกติ เป ปริพาหิโร โหติ ฯ
น ธูม กตฺตา โหตีติ โส โคปาลโก ธูม วิย
ธมฺมเทสนาธูม น กโรติ ธมฺมกถ วา สรภฺ วา
อุปนิสินฺนกถ วา อนุโมทน วา น กโรติ ตโต น
มนุสฺสา พหุสฺสุโต คุณวาติ น ชานนฺติ เต คุณาคุณ
# ๑. ม. วุตฺเต กามวิตกฺกาทิเก ฯ ๒. สี. อสาเฏตฺวา ฯ อหาเรตฺวาติป ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๓๖
อชานนฺตาว (๑) จตูหิ ปจฺจเยหิ สงฺคห น กโรนฺติ โส ปจฺจเยหิ
กิลมมาโน พุทฺธวจน สชฺฌาย กาตุ วตฺตปฏิปตฺตึ ปูเรตุ
กมฺมฏาน คเหตฺวา วฑฺเฒตุ น สกฺโกติ เป ปริพาหิโร
โหติ ฯ
น ติตฺถ ชานาตีติ ติตฺถภูเต พหุสฺสุตภิกฺขูน อุปสงฺกมติ
อุปสงฺกมนฺโต อิท ภนฺเต พฺยฺชน กถ โรเปตพฺพ อิมสฺส
ภาสิตสฺส โก อตฺโถ อิมสฺมึ ปาลิฏาเน ปาลิ กึ วทติ
อิมสฺมึ าเน อตฺโถ กึ ทีเปตี ติ เอว น จ(๒) ปริปุจฺฉติ
น ปริคฺคณฺหาติ (๓) น ปริปฺหติ น ชานาเปตีติ อตฺโถ ฯ
ตสฺส เต เอว อปริปุจฺฉโต อวิวฏฺเจว น วิวรนฺติ ภาเชตฺวา
น ทสฺเสนฺติ อนุตฺตานีกตฺจ น อุตฺตานีกโรนฺติ อปากฏ น
ปากฏ กโรนฺติ อเนกวิหิเตสุ จ กงฺขาฏานีเยสุ ธมฺเมสูติ
อเนกวิธาสุ กงฺขาสุ เอก กงฺขป น ปฏิวิโนเทนฺติ กงฺขาเอว
หิ กงฺขาฏานียา ธมฺมา นามฯ ตตฺถ เอก กงฺขป น
นีหรนฺตีติ อตฺโถ โส เอว พหุสฺสุตติตฺถ อนุปสงฺกมิตฺวา
สกงฺโข กมฺมฏาน คเหตฺวา วฑฺเฒตุ น สกฺโกติ ยถา
จ โส โคปาลโก ติตฺถ น ชานาติ เอว อยป ภิกขฺ ุ
ธมฺมติตฺถ น ชานาติ อชานนฺโต อวิสเย ปฺห ปุจฺฉติ
# ๑. ม. อชานนฺตา ฯ ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาโคสิงฺคสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๓๗
อาภิธมฺมิก อุปสงฺกมิตฺวา กปฺปยากปฺปย ปุจฺฉติ วินยธร
อุปสงฺกมิตฺวา รูปารูปปริจฺเฉท ปุจฺฉติ เต อวิสเย ปุฏา
กเถตุ น สกฺโกนฺติ โส อตฺตนา สกงฺโข กมฺมฏาน คเหตฺวา
วฑฺเฒตุน สกฺโกติ เป ปริพาหิโร โหติ ฯ
ปต น ชานาตีติ ยถา โส โคปาลโก ปตาปต น
ชานาติ เอว ธมฺมูปสฺหิต ปาโมชฺช น ชานาติ น ลภติ
สวนมย ปฺุกิริยาวตฺถุนิสฺสาย อานิสส น วินทฺ ติ
ธมฺมสฺสวนคฺค คนฺตฺวา สกฺกจฺจ น สุณาติ นิสินฺโน
นิทฺทายติ กถ กเถติ อฺวิหิตโก โหติ โส สกฺกจฺจ ธมฺม
อสุณนฺโต กมฺมฏาน คเหตฺวา วฑฺเฒตุน สกฺโกติ ฯ เป ฯ
ปริพาหิโร โหติ ฯ
น วีถึ ชานาตีติ โส โคปาลโก มคฺคามคฺค วิย อย
โลกิโย อย โลกุตฺตโร ติ อริย อฏงฺคิก มคฺค ยถาภูต
นปฺปชานาติ อชานนฺโต โลกิยมคฺเค อภินิวิสิตฺวา โลกุตฺตร
นิพฺพตฺเตตุน สกฺโกติ เป ปริพาหิโร โหติ ฯ
น โคจรกุสโล โหตีติ โส โคปาลโก ปฺจาหสตฺตาหวาเร วิย (๑) จตฺตาโร สติปฏาเน อิเม โลกิยา อิเม โลกุตฺตราติ
ยถาภูต นปฺปชานาติ อชานนฺโต สุขุมฏาเนสุ อตฺตโน
# ๑. ม. ปฺจาหิกวาเร สตฺตาหิกวาเร วิย ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๓๘
าณ จราเปตฺวา โลกิยสติปฏาเนสุ (๑) อภินิวิสิตฺวา โลกุตฺตร
นิพฺพตฺเตตุน สกฺโกติ เป ปริพาหิโร โหติ ฯ
อนวเสสโทหี จ โหตีติ ปฏิคคฺ หเณ มตฺต อชานนฺโต อนวเสส
ทุหติ นิทฺเทสวาเร ปนสฺส อภิหฏุ ปวาเรนฺตีติ อภิหริตฺวา
ปวาเรนฺติ เอตฺถ เทฺว อภิหารา วาจาภิหาโร จ ปจฺจยาภิหาโร
จ วาจาภิหาโร นาม มนุสฺสา ภิกฺขุสฺส สนฺติก คนฺตฺวา
วเทยฺยาถ ภนฺเต เยนตฺโถ ติ ปวาเรนฺติ ปจฺจยาภิหาโร นาม
วตฺถาทีนิ วา เตลผาณิตาทีนิ วา คเหตฺวา ภิกฺขุสฺส สนฺติก
คนฺตฺวา คณฺหถ ภนฺเต ยาวตเกน อตฺโถ ติ วทนฺติ ตตฺร
ภิกฺขุ มตฺต น ชานาตีติ ภิกฺขุ เตสุ ปจฺจเยสุ ปมาณ
น ชานาติ ทายกสฺส วโส เวทิตพฺโพ เทยฺยธมฺมสฺส วโส
เวทิตพฺโพ อตฺตโน ถาโม เวทิตพฺโพ ติ รถวินีเต วุตฺตนเยน
ปมาณยุตฺต อคฺคเหตฺวา ย อาหรนฺติ ต สพฺพ คณฺหาตีติ
อตฺโถ มนุสสฺ า วิปฺปฏิสาริโน น ปุน อภิหริตฺวา ปวาเรนฺติ
โส ปจฺจเยหิ กิลมนฺโต กมฺมฏาน คเหตฺวา วฑฺเฒตุ น
สกฺโกติ เป ปริพาหิโร โหติ ฯ
เต น อติเรกปูชาย ปูชิตา (๒) โหตีติ โส โคปาลโก
มหาอุสเภ วิย เต เถเร ภิกฺขู อิมาย อาวิ เจว รโห
# ๑. ม. โลกิยสติปฏิาเน ฯ ๒. ม. ปูเชตา ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาโคสิงฺคสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๓๙
จ เมตฺตากายกมฺมาทิกาย อติเรกปูชาย น ปูเชสิ (๑) ตโต
เถรา อิเม อเมฺหสุ ครุจิตฺตีการ น กโรนฺตี ติ นวเก ภิกฺขู
ทฺวีหิ สงฺคเหหิ น สงฺคณฺหนฺติ (๒) เนว ธมฺมสงฺคเหน สงฺคณฺหนฺติ (๒)
น อามิสสงฺคเหน จีวเรน วา ปตฺเตน วา ปตฺตปริยาปนฺเนน
วา วสนฏาเนน วา กิลมนฺเต มิลายนฺเตป นปฺปฏิชคฺคนฺติ ฯ
ปาลึ วา อฏกถ วา ธมฺมกถาพนฺธ วา คุยฺหคนฺถ วา
น สิกฺขาเปนฺติ นวกา เถราน สนฺติกา สพฺพโส อิเม
เทฺว สงฺคเห อลภมานา อิมสฺมึ สาสเน ปติฏาตุ น
สกฺโกนฺติ ยถา ตสฺส โคปาลกสฺส โคคโณ น วฑฺฒติ
เอว สีลาทีนิ น วฑฺฒนฺติ ยถา จ โส โคปาลโก ปฺจหิ (๓)
โครเสหิ เอว ปฺจหิ ธมฺมกฺขนฺเธหิ ปริพาหิรา โหติ(๓) ฯ
สุกฺกปกฺโข กณฺหปกฺเข วุตฺตวิปลฺลาสวเสน โยเชตฺวา เวทิตพฺโพติ ฯ
มหาโคปาลกสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ตติย ฯ
# ๑. ม. ปูเชติ ฯ ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๓. ม. ปฺจหิ โครเสหิ ปริพาหิโร
# โหติ เอว ปฺจหิ ธมฺมกฺขนฺเธหิ ปริพาหิรา โหนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๘ หนา ๔๔๐
จุลลฺ โคปาลกสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ จุลฺลโคปาลกสุตฺต ตตฺถ อุกฺกเจลายนฺติ (๑)
เอวนามเก นคเร ตสฺมึ กิร มาปยมาเน รตฺตึ คงฺคาโสตโต
มจฺโฉ ถล ปตฺโต มนุสสฺ า เจลานิ เตลปาติย (๒) เตเมตฺวา
อุกฺกา กตฺวา มจฺฉ คณฺหึสุ นคเร นิฏ ิเต ตสฺส นาม
กโรนฺเต อเมฺหหิ นครฏานสฺส คหิตทิวเส เจลุกฺกาหิ มจฺโฉ คหิโตติ
ฺกเจลาเตฺววสฺส นาม อกสุ ภิกฺขู อามนฺเตสีติ ยสฺมึ าเน
นิสินฺนสฺส สพฺพา คงฺคา ปากฏา หุตฺวา ปฺายติ ตาทิเส
วาลิกุสฺสเท คงฺคาติตฺเถ สายณฺหสมเย มหาภิกฺขสงฺฆปริวุโต
นิสีทิตฺวา มหาคงฺค ปริปุณฺณ สนฺทมาน โอโลเกนฺโต อตฺถิ
นุ โข อิม คงฺค นิสฺสาย โกจิ ปุพฺเพ วุฑฺฒิปริหานึ ปตฺโตติ
อาวชฺชิตฺวา เอก พาลโคปาลก นิสฺสาย อเนกสตสหสฺสา(๓) โคคณา
อิมิสฺสา คงฺคาย อาวฏเฏ ปติตฺวา สมุทฺทเมว ปวิฏ า อปร
ปน ปณฺฑิตโคปาลก นิสฺสาย อเนกสตสหสฺสโคคณสฺส โสตฺถิ
ชาตา วุฑฺฒิ ชาตา อาโรคฺย ชาตนฺติ อทฺทส ทิสฺวา อิม
การณ นิสฺสาย ภิกฺขูน ธมฺม เทเสสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ ฯ
มาคธโกติ มคธรฏวาสี. ทุปปฺ ฺชาติโกติ นิปฺปฺ# ๑. อุกกฺ เวลายนฺติ ปาลิ ฯ อุปริ ปาโ ปน ฏีกาสเมโต ฯ ๒. สี. เตลจาฏิย ฯ
# ๓. ม. อเนกสตสหสฺสา ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 441

*เลมที่ ๘ จุลฺลโคปาลสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๔๑
สภาโว อนฺโธ มหาชโน (๑) อสมเวกฺขิตฺวาติ อสลฺลกฺเขตฺวา
อนุปธาเรตฺวา ปตาเรสีติ ตาเรตุ อารภิ อุตฺตร ตีร
สุวิเทหานนฺติ คงฺคาย โอริเม ตีเร มคธรฏ ปาริเม ตีเร
วิเทหรฏ คาโว มคธรฏโต วิเทหรฏ เนตฺวา รกฺขิสฺสามีติ
อุตฺตร ตีร ปตาเรสิ ต สนฺธาย วุตฺต อุตฺตร ตีร
สุวิเทหานนฺ ติ อามณฺฑลิก กริตฺวาติ มณฺฑลิก กตฺวา ฯ
อนยพฺยสน อาปชฺชึสูติ อวุฑฺฒึ วินาส ปาปุณึสุ มหาสมุทฺทเมว
ปวิสึสุ เตน หิ โคปาลเกน คาโว โอตาเรนฺเตน คงฺคาย
โอริเม ตีเร สมติตฺถฺจ อสมติตฺถฺจ (๑) โอโลเกตพฺพ อสฺส มชฺเฌ
คงฺคาย คุนฺน วิสมฏานตฺถ เทฺว ตีณิ วาลิกตฺถลานิ
สลฺลกฺเขตพฺพานิ อสฺสุ ตถา ปาริมตีเร ตีณิ จตฺตาริ ติตฺถานิ
อิมสฺมา ติตฺถา ภฏา อิม ติตฺถ คณฺหิสฺสนฺติ อิมสฺมา ภฏา
อิมนฺติ อย ปน พาลโคปาลโก โอริมตีเร คุนฺน โอตรณติตฺถ
สม วา วิสม วา อโนโลเกตฺวาว มชฺเฌ คงฺคาย คุนฺน
วิสมฏานตฺถ เทฺว ตีณิ วาลิกตฺถลานิป อสลฺลกฺเขตฺวาว ปรตีเร
จตฺตาริ ปฺจ อุตฺตรณติตฺถานิ อสมเวกฺขิตฺวา อติตฺเถเนว
คาโว โอตาเรสิ อถสฺส มหาอุสโภ ชวสมฺปนฺนตาย (๒) เจว
ถามสมฺปนฺนตาย จ ติริย คงฺคาย โสต เฉตฺวา ปาริม
ตีร ปตฺวา ฉินฺนตฏฺเจว กณฺฏกคุมฺพคหณฺจ ทิสฺวา น
# ๑. ม. วิสมติตฺถฺจ ฯ ๒. ม. ชวนสมฺปนฺนตาย ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๔๒
ทุพฺพินิวิชฺฌ (๑) เอตนฺ ติ ตฺวา ธุรคฺคปติฏาโนกาสป อลภิตฺวา
ปฏินิวตฺติ คาโว มหาอุสโภ นิวตฺโต มยป นิวตฺติสฺสามาติ
นิวตฺตา มหโต (๒) โคคณสฺส นิวตฺตฏาเน อุทก ฉิชชฺ ิตฺวา
มชฺเฌ คงฺคาย อาวฏฏ อุฏเปสิ โคคโณ อาวฏฏ
ปวิสิตฺวา สมุทฺทเมว ปตฺโต เอโกป โคโณ อโรโค นาม (๓)
นาโหสิ เตนาห ตตฺเถว อนยพฺยสน อาปชฺชึสูติ ฯ
อกุสลา อิมสฺส โลกสฺสาติ อิธ โลเก ขนฺธธาตายตเนสุ
อกุสลา อจฺเฉกา ปรโลเกป เอเสว นโย มารเธยฺย วุจฺจติ
เตภูมิกธมฺมา อมารเธยฺย นว โลกุตฺตรธมฺมา มจฺจุเธยฺยป
เตภูมิกธมฺมาว อมจฺจุเธยฺย นว โลกุตตฺ รธมฺมา ตตฺถ อกุสลา
อจฺเฉกา วจนตฺถโต ปน มารสฺส เธยฺย มารเธยฺย ฯ
เธยฺยนฺติ าน วตฺถุ นิวาโส โคจโร มจฺจุเธยฺเยป เอเสว นโย ฯ
เตสนฺติ เตส เอวรูปาน สมณพฺราหฺมณาน อิมินา ฉ
สตฺถาโร ทสฺสิตาติ เวทิตพฺพา ฯ
เอว กณฺหปกฺข นิฏเปตฺวา สุกฺกปกฺข ทสฺเสนฺโต
ภูตปุพฺพ ภิกฺขเวติอาทิมาห ตตฺถ พลวคาโวติ ทนฺตโคเณ
เจว เธนุโย จ ทมฺมคาโวติ ทเมตพฺพโคเณ เจว อวิชาตคาโว
จ วจฺฉตเรติ วจฺฉภาว ตริตฺวา ิเต พลววจฺเฉฯ วจฺฉเกติ
# ๑. ม. ทุพฺพนิ ิวิฏ ฯ ๒. ม. ตโต ฯ ๓. สี. เอกมฺปโคโลม อโรค นาม ฯ
# ม. เอกมฺปโ คณ อาโรคฺย ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลโคปาลสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๔๓
เธนุปเค (๑) ตรุณวจฺฉเก กิสพลเกติ (๒) อปฺปมสโลหิเต มนฺทถาเม.
ตาวเทว ชาตโกติ ตทิวเส ชาตโก (๓) มาตุโครวเกน วุยฺหมาโนติ
มาตา ปุรโต ปุรโต หหหุนฺติ โครว กตฺวา สฺ ททมานา [๔]
อุทก ฉินฺทมานา คจฺฉติ วจฺฉโก ตาย โครวสฺาย เตเนว
คาวีขุเรน ฉินฺโนทเกน คจฺฉมาโน มาตุโครวเกน วุยฺหมาโนติ
วุจฺจติ ฯ
มารสฺส โสต เฉตฺวาติ อรหตฺตมคฺเคน มารสฺส ตณฺหา
โสต เฉตฺวา ปาร คตาติ มหาอุสภา นทีปาร วิย
สสารปาร นิพฺพาน คตา ปาร อคมสูติ มหาอุสภาน
ปาร คตกฺขเณ คงฺคาย โสตสฺส ตโย โกฏาเส อติกฺกมฺม
ิตา มหาอุสเภ ปารปฺปตฺเต ทิสฺวา เตส คตมคฺค ปฏิปชฺชิตฺวา
[๕] ปาร อคมสุ ปาร คมิสฺสนฺตีติ จตุมคฺควชฺฌาน กิเลสาน ตโย
โกฏาเส เขเปตฺวา ิตา อิทานิ อรหตฺตมคฺเคน อวเสส
ตณฺหาโสต เฉตฺวา พลวคาโว วิย นทีปาร สสารปาร นิพฺพาน
คมิสฺสนฺตีติ อิมินา นเยน สพฺพวาเรสุ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
ธมฺมานุสาริโน สทฺธานุสาริโนติ อิเม เทฺว ปมมคฺคสมงฺคิโน ฯ
ชานตาติ สพฺพธมฺเม ชานนฺเตน พุทฺเธน สุปกาสิโตติ
สุกถิโต วิวฏนฺติ วิวริต อมตทฺวารนฺติ อริยมคฺโค
# ๑. ม. เธนุปเก ฯ ๒. ม. กิสาพลเกติ ฯ ๓. สี. ตทิวส ชาตโก ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร อุเรนาติ ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ปาร อคมสูติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๔๔
นิพฺพานปตฺติยาติ ตทตฺถาย วิวฏ (๑) วินฬีกตนฺติ วิคตมานนฬ กต เขม ปตฺเถถาติ กตฺตุกมฺยตาฉนฺเทน อรหตฺต[๒]
ปตฺเถุปตฺเถตุกามา (๓)นิพฺพตฺเตตุกามา โหถาติ อตฺโถ ปตฺตตฺถาติป
ปาโ เอวรูป สตฺถาร ลภิตฺวา ตุเมฺห ปตฺตาเยว นามาติ
อตฺโถ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมว ภควา ปน ยถานุสนฺธินาว เทสน นิฏเปสีติ ฯ
จุลลฺ โคปาลกสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
จตุตถ ฯ
จุลลฺ สจฺจกสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ จุลฺลสจฺจกสุตฺต ตตฺถ มหาวเน
กูฏาคารสาลายนฺติ มหาวน นาม สยชาต อโรปม สปริจฺเฉท
มหนฺต วน กปลวตฺถุสามนฺตา ปน มหาวน หิมวนฺเตน
สห เอกาพทฺธ อปริจฺเฉท หุตฺวา มหาสมุทฺท อาหจฺจ
ิต อิท ตาทิส น โหติ สปริจฺเฉท มหนฺต วนนฺติ
มหาวน กูฏาคารสาลา ปน [๔] กเต อาราเม กูฏาคาร
อนฺโตกตฺวา หสวฏฏกจฺฉนฺเนน กตา สพฺพาการสมฺปนฺนา
พุทฺธสฺส ภควโต คนฺธกุฏิ เวทิตพฺพาฯ
# ๑. สี. นิพฺพานปตฺติอตฺถาย ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปตฺเถถาติ ทิสฺสิต ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร มหาวน นิสฺสายาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลโคปาลสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๔๕
สจฺจโก นิคณฺปุตฺโตติ ปุพฺเพ กิร เอโก นิคณฺโ
จ นิคณฺี จ ปฺจปฺจวาทสตานิ อุคฺคเหตฺวา วาท
อาโรเปสฺสามาติ ชมฺพูทีเป วิจรนฺตา เวสาลิย สมาคตา ฯ
ลิจฺฉวิราชาโน ทิสฺวา ตฺว โก เตฺว กา ติ ปุจฺฉึสุ นิคณฺโ
อห วาท อาโรเปสฺสามีติ ชมฺพูทีเป วิจรามี ติ อาห นิคณฺีป
ตถา อาห ลิจฺฉวิโน อิเธว อฺมฺ วาทมาโรเปถาติ
อาหสุ นิคณฺี อตฺตนา อุคฺคหิตานิ ปฺจ วาทสตานิ
ปุจฺฉิ นิคณฺโ กเถสิ นิคณฺเน ปุจฺฉิเตป นิคณฺี
กเถสิเยว เอกสฺสป น ชโย น ปราชโย อุโภ สมสมาว
อเหสุ ลิจฺฉวิโน อาหสุ (๑) ตุเมฺห อุโภป สมสมา อาหิณฺฑิตฺวา
กึ กริสฺสถ อิเธว วสถา ติ เคห ทตฺวา พลึ ปฏเปสุ
เตส สวาสมนฺวาย จตสฺโส ธีตโร ชาตา เอกา สจฺจา นาม
เอกา โลลา นามฯ เอกา ปฏาจารา นามฯ เอกา สิลาวตกา (๒)
นามฯ ตาป ปณฺฑิตาว อเหสุ มาตาปตูหิ อุคฺคหิตานิ
ปฺจปฺจวาทสตานิ อุคฺคเหสุ ตา วยปฺปตฺตา มาตาปตโร
อโวจุ อมฺมา อมฺหาก กุลทาริกา นาม หิรฺสุวณฺณาทีนิ
ทตฺวา กุลฆร เปสิตปุพพฺ า นาม นตฺถิ โย ปน อาคาริโก
ตาส วาท มทฺทิตุ สกฺโกติ ตสฺส ปาทปริจาริกา โหนฺติ
โย ปพฺพชิโต ตาส วาท มทฺทิตุ สกฺโกติ ตสฺส สนฺติเก
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. สี. สิวาวติกา ฯ ม. อาจารวตี ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๔๖
ปพฺพชนฺติ ตุเมฺห กึ กริสสฺ ถา ติ มยป เอวเมว กริสฺสามาติ
จตสฺโสป ปริพฺพาชิกเวส คเหตฺวา อย ชมฺพูทีโป นาม ชมฺพุยา
ปฺายตี ติ ชมฺพูสาข คเหตฺวา จาริก ปกฺกมึสุ ย คาม
ปาปุณนฺติ ตสฺส ทฺวาเร ปสุปฺุเช วา วาลิกปฺุเช วา
ชมฺพูธช (๑) เปตฺวา โย วาท อาโรเปตุ สกฺโกติ โส อิม
มทฺทตู ติ วตฺวา คาม ปวิสนฺติ เอว คาเมน คาม
วิจรนฺติโย สาวตฺถึ ปาปุณิตฺวา ตเถว คามทฺวาเร ชมฺพูธช
เปตฺวา สมฺปตฺตมนุสฺสาน อาโรเจตฺวา อนฺโตนคร ปวิฏาฯ
เตน จ สมเยน ภควา สาวตฺถึ นิสฺสาย เชตวเน
วิหรติ อถายสฺมา สาริปุตฺโต คิลาเน ปุจฺฉนฺโต อชคฺคิตฏาน
ชคฺคนฺโต อตฺตโน กิจฺจมหนฺตตาย อฺเหิ ภิกฺขูหิ ทิวาตร คาม
ปณฺฑาย ปวิสนฺโต คามทฺวาเร ชมฺพธู ช ทิสฺวา กึ อิทนฺติ
ทารเก ปุจฺฉิ เต ตมตฺถ อาโรเจสุ เตนหิ มทฺทถาติ ฯ
น สกฺโกม ภนฺเต ภายามาติ กุมารา มา ภายาถาติ(๒) เกน อมฺหาก (๓)
ชมฺพูธโช มทฺทาปโตติ วุตฺเต พุทฺธสาวเกน สาริปุตฺตตฺเถเรน
มทฺทาปโต วาท อาโรเปตุกามา เชตวเน เถรสฺส สนฺติก
คจฺฉถาติ วเทยฺยาถา ติ อาห เต เถรสฺส วจน สุตฺวา ชมฺพูธช
มทฺทิตฺวา ฉฑฺเฑสุ เถโร ปณฺฑาย จริตฺวา วิหาร คโต ฯ
ปริพฺพาชิกาป คามโต นิกฺขมิตฺวา อมฺหาก ธโช เกน
# ๑. สี. ชมฺพสุ าข ฯ ๒. ม. กุมารา มา ภายถ ฯ ๓. ม. อมฺหาก ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลโคปาลสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๔๗
มทฺทาปโต ติ ปุจฺฉึสุ ทารกา ตมตฺถ อาโรเจสุ ปริพฺพาชิกา
ปุน คาม ปวิสิตฺวา เอเกก วีถึ คนฺตฺวา (๑) พุทฺธสาวโก
กิร สาริปุตฺโต นาม อเมฺหหิ สทฺธึ วาท กริสฺสติ โสตุกามา นิกฺขมถา ติ อาโรจยึสุ มหาชโน นิกฺขมิ เตน
สทฺธึ ปริพฺพาชิกา เชตวน อคมึสุฯ
เถโร อมฺหาก วสนฏาเน มาตุคามสฺส อาคมนนฺนาม
อผาสุกนฺ ติ วิหารมชฺเฌ นิสีทิ ปริพพฺ าชิกาโย คนฺตฺวา เถร
ปุจฺฉึสุ ตุเมฺหหิ อมฺหาก ธโช มทฺทาปโต ติ อาม มยา
มทฺทาปโตติ มย ตุเมฺหหิ สทฺธึ วาท กริสฺสามาติ สาธุ
กโรถ กสฺส ปุจฺฉา กสฺส วิสฺสชฺชน โหตูติ ปุจฺฉา นาม
อมฺหาก ปตฺตา ตุเมฺห ปน มาตุคามา นาม ปม
ปุจฺฉถาติ ตา จตสฺโสป จตูสุ ทิสาสุ ตฺวา มาตาปตูน
สนฺติเก อุคฺคหิต วาทสหสฺส ปุจฺฉึสุ เถโร ขคฺเคน
กุมุทนาฬึ (๒) ฉินฺทนฺโต วิย ปุจฺฉิต ปุจฺฉิต นิชชฺ ฏ นิคฺคณฺึ กตฺวา
กเถสิ กเถตฺวา ปุน ปุจฉฺ ถาติ อาห เอตฺตกเมว ภนฺเต
ชานามาติ เถโร อาห ตุเมฺหหิ วาทสหสฺส ปุจฺฉิต มยา
กถิต อห ปน เอกเมว ปฺห ปุจฺฉิสฺสามิ ต ตุเมฺห
กเถถา ติ ตา เถรสฺส วิสย ทิสฺวา ปุจฉฺ ถ ภนฺเต
พฺยากริสฺสามา ติ วตฺตุ นาสกฺขึสุ วท ภนฺเต ชานมานา
# ๑. ม. คเหตฺวา ฯ ๒. ม. กุมุทนาฬ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๔๘
พฺยากริสฺสามา ติ ปุน อาหสุ ฯ
เถโร อย ปน กุลปุตฺเต ปพฺพาเชตฺวา ปม สิกฺขาเปตพฺพปโฺหติ วตฺวา เอกนฺนาม กินฺ ติ ปุจฺฉิ ตา เนว
อนฺต น โกฏึ อทฺทสสุ เถโร กเถถาติ อาห น
ปสฺสาม ภนฺเตติ ตุเมฺหหิ วาทสหสฺส ปุจฺฉิต มยา กถิต
มยฺห ตุเมฺห เอก ปฺหป กเถตุ น สกฺโกถ เอว สนฺเต
กสฺส ชโย กสฺส ปราชโยติ ตุมฺหาก ภนฺเต ชโย อมฺหาก
ปราชโยติ อิทานิ กึ กริสฺสถาติ ตา มาตาปตูหิ วุตฺตวจน อาโรเจตฺวา ตุมฺหาก สนฺติเก ปพฺพชิสฺสามาติ อาหสุ
ตุเมฺห มาตุคามา นาม อมฺหาก สนฺติเก ปพฺพชิตุ น
วฏฏติ อมฺหาก ปน สาสน คเหตฺวา ภิกฺขุนูปสฺสย คนฺตฺวา
ปพฺพชถาติ ตา สาธูติ เถรสฺส สาสน คเหตฺวา
ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ปพฺพชึสุ ปพฺพชิตา จ
ปน อปฺปมตฺตา อาตาปนิโย หุตฺวา น จิรสฺเสว อรหตฺต
ปาปุณึสุ ฯ
อย สจฺจโก ตาส จตุนฺนป กนิฏภาติโก ตาหิ จตูหิ
อุตฺตริตรปฺโ มาตาปตูนป สนฺติกา วาทสหสฺส ตโต พหุตรฺจ
พาหิรสมย อุคฺคณฺหิตฺวา (๑) กตฺถจิ อคนฺตฺวา ราชทารเก สิปปฺ 
สิกฺขาเปนฺโต ตตฺเถว เวสาลิย วสติ ปฺาย อติปูริตตฺตา
# ๑. ม. อุคฺคเหตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลโคปาลสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๔๙
กุจฺฉิ เม ภิชเฺ ชยฺยาติ ภีโต อยปฏเฏน กุจฺฉึ ปริกขฺ ิปตฺวา
จรติ อิม สนฺธาย วุตฺต สจฺจโก นิคณฺปุตฺโตติ ฯ
ภสฺสปฺปวาทโกติ ภสฺส วุจฺจติ กถามคฺโค ต ปวทติ
กเถตีติ ภสฺสปฺปวาทโก ปณฺทิตวาโทติ อห ปณฺฑิโตติ
เอววาโท สาธุสมฺมโต พหุชนสฺสาติ ย ย นกฺขตฺตวาเรน (๑)
อาทิสติ ต ต เยภุยฺเยน ตเถว โหติ ตสฺมา อย สาธุ
ลทฺธิโก ภทฺทโกติ เอว สมฺมโต มหาชนสฺส วาเทน วาท
สมารทฺโธติ กถามคฺเคน โทส อาโรปโต อายสฺมา อสฺสชีติ
สาริปุตฺตตฺเถรสฺส อาจริโย อสฺสชิตฺเถโร ชงฺฆาวิหาร อนุจงฺกมมาโนติ ตโต ตโต ลิจฺฉวิราชเคหโต ต ต เคห คมนตฺถาย
อนุจงฺกมมาโน เยนายสฺมา อสฺสชิ เตนุปสงฺกมีติ กสฺมา
อุปสงฺกมิ สมยชานนตฺถ เอว กิรสฺส อโหสิ อห สมณสฺส
โคตมสฺส วาท อาโรเปสฺสามีติ อาหิณฺฑามิ สมย ปนสฺส น
ชานามีติ น อาโรเปสึ ปรสฺส หิ สมย ตฺวา อาโรปโต
วาโท สฺวาโรปโต นาม โหติ อย ปน สมณสฺส โคตมสฺส
สาวโก ปฺายติ อสฺสชิตฺเถโร โส อตฺตโน สตฺถุ สมเย
โกวิโท เอตาห ปุจฺฉิตฺวา กถ ปติฏเปตฺวา สมณสฺส โคตมสฺส
วาท อาโรเปสฺสามี ติ ตสฺมา อุปสงฺกมิ วิเนตีติ กถ วิเนติ
กถ สิกฺขาเปตีติ ปุจฺฉติ ฯ
# ๑. ม. นกฺขตฺตจาเรน ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๕๐
เถโร ปน ยสฺมา ทุกฺขนฺติ วุตฺเต อุปารมฺภสฺส โอกาโส
โหติ มคฺคผลานิป ปริยาเยน ทุกฺขนฺติ อาคตานิ อยฺจ
ทุกฺขนฺติ วุตฺเต เถร ปุจฺเฉยฺย โภ อสฺสชิ กิมตฺถ ตุเมฺห
ปพฺพชิตา ติ ตโต มคฺคผลตฺถายา ติ วุตฺเต โภ อสฺสชิ นยิท
ตุมฺหาก สาสน นามฯ มหาอาฆาฏนนฺนาเมต นิรยุสฺสาโท
นาเมส นตฺถิ ตุมฺหาก สุขาสา อุฏายุฏาย ทุกฺขเมว
ชิราเปนฺตา อาหิณฺฑถา ติ โทส อาโรเปยฺย ตสฺมา ปรวาทิสฺส
ปริยายกถ กาตุ น วฏฏติ ยถา เอส อปฺปติฏโ โหติ
เอวมสฺส นิปฺปริยายกถ กเถสฺสามีติ จินฺเตตฺวา รูป ภิกฺขเว
อนิจฺจนฺ ติ อิม อนิจฺจานตฺตาวเสเนว กถ กเถสิ ทุสฺสุตนฺติ
โสตุ อยุตฺต ฯ
สณฺาคาเรติ (๑) ราชกุลาน อตฺถานุสาสนสณฺาคารสาลาย ฯ
เยน เต ลิจฺฉวี เตนุปสงฺกมีติ เอว กิรสฺส อโหสิ อห
ปุพฺเพ สมย อชานนภาเวน สมณสฺส โคตมสฺส วาท อาโรเปมิ (๒)
อิทานิ ปนสฺส มหาสาวเกน กถิต สมย ชานามิ อิเมว
จ ปน มม อนฺเตวาสิกา ปฺจสตา ลิจฺฉวี สนฺนิปติตา
เอเตหิ สทฺธึ คนฺตฺวา สมณสฺส โคตมสฺส วาท อาโรเปสฺสามีติ
ตสฺมา อุปสงฺกมิ าตฺตเรนาติ าเตสุ อภิฺาเตสุ ปฺจวคฺคิยตฺเถเรสุ อฺตเรน ปติฏิตนฺติ ยถา เตน ปติฏิต
# ๑. ม. สนฺถาคาเรติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. อาโรเปสึ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลโคปาลสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๕๑
สเจ เอว ปติฏิสฺสติ อถ ปน อฺเทว วกฺขติ ตตฺร มยา
กึ สกฺกา กาตุนฺติ อิทาเนว ปฏึ ปริวตฺเตนฺโต อาห ฯ
อากฑฺเฒยฺยาติ อตฺตโน อภิมุข อากฑฺเฒยฺย (๑) ปริกฺกฑฺเฒยฺยาติ
ปุรโต ปฏิปณาเมยฺย สมฺปริกฑฺเฒยฺยาติ กาเลน อากฑฺเฒยฺย
กาเลน ปริกฑฺเฒยฺย โสณฺฑิกากิลฺชนฺติ สุราฆเร ปฏกิลฺช โสณฺฑิกาธุตฺโตติ สุราธุตฺโต ถาล (๒) กณฺเณ คเหตฺวาติ
สุราปริสฺสาวนตฺถวิก โธวิตุกาโม กสฏนิธุนนตฺถ อุโภสุ
กณฺเณสุ คเหตฺวา โอธุเนยฺยาติ อโธมุข กตฺวา ธุเนยฺย
นิทฺธุเนยฺยาติ อุทฺธ มุข กตฺวา ธุเนยฺย นิปโฺ ปเยฺยาติ (๓) ปุนปฺปุน
ปปฺโปเยฺย สาณโธวิต นามาติ เอตฺถ มนุสฺสา สาณสาฏกกรณตฺถ สาณวาเก คเหตฺวา มุฏึ มุฏึ พนฺธิตฺวา อุทเก
ปกฺขิปนฺติ เต ตติยทิวเส สุฏุ กิลินนฺ า โหนฺติ อถ
มนุสฺสา อมฺพิลยาคุสุราทีนิ อาทาย ตตฺถ คนฺตฺวา สาณมุฏึ
คเหตฺวา ทกฺขิณโต วามโต สมฺมุขา จาติ ตีสุ ผลเกสุ สกึ
ทกฺขิณผลเก สกึ วามผลเก สกึ สมฺมขุ ผลเก ปหรนฺตา
อมฺพิลยาคุสุราทีนิ ภฺุชนฺตา ปวนฺตา ขาทนฺตา โธวนฺติ
มหนฺตา กีฬา โหติ รฺโ นาโค ต กีฬ ทิสฺวา คมฺภีร
อุทก อนุปวิสิตฺวา โสณฺฑาย อุทก คเหตฺวา สกึ กุมฺเภ สกึ
ปฏิย สกึ อุโภสุ ปสฺเสสุ สกึ อนฺตรปฏิย (๔) ปกฺขิปนฺโต
# ๑. ม. กฑฺเฒยฺย ฯ ๒. ม. วาล ฯ ๓. ม. นิปฺโผเฏยฺยาติ ฯ
# ๔. ม. อนฺตรสตฺถิย ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๕๒
กีฬิตฺถ ตทุปาทาย ต กีฬติ ชาต สาณโธวิก นาม วุจฺจติ ฯ
ต สนฺธาย วุตฺต สาณโธวิก นาม กีฬิตชาต กีฬตีติ ฯ
กึ โส ภวมาโน สจฺจโก นิคณฺปุตฺโต โย ภควโต
วาท อาโรเปสฺสตีติ โย สจฺจโก นิคณฺปุตฺโต ภควโต วาท
อาโรเปสฺสติ โส กึ ภวมาโน กึ ยกฺโข ภวมาโน อุทาหุ
อินฺโท อุทาหุ พฺรหฺมา ภวมาโน ภควโต วาท อาโรเปสฺสติ
น หิ สกฺกา ปกติมนุสฺเสน ภควโต วาท อาโรเปตุนฺติ
อยเมตฺถ อธิปฺปาโย
เตน โข ปน สมเยนาติ ยสฺมึ สมเย สจฺจโก อาราม
ปาวิสิ ตสฺมึ กิสฺมึ ปน สมเย ปาวิสีติ มหามชฺฌนฺติกสมเย กสฺมา ปน ตสฺมึ สมเย จงฺกมนฺตีติ ปณีตโภชนปจฺจยสฺส ถีนมิทฺธสฺส วิโนทนตฺถ ทิวา ปธานิกา วา
เต ตาทิสานฺหิ ปจฺฉาภตฺต จงฺกมิตฺวา นฺหาตฺวา สรีร
อุตุ คณฺหาเปตฺวา นิสชฺช สมณธมฺม กโรนฺตาน จิตฺต เอกคฺค
โหติ เยน เต ภิกฺขูติ โส กิร กุหึ สมโณ โคตโมติ
ปริเวณโต ปริเวณ คนฺตฺวา ปุจฺฉิตฺวา ปวิสิสฺสามีติ วิโลเกนฺโต
อรฺหตฺถี วิย จงฺกเม จงฺกมมาเน ปสุกูลิกภิกฺขู ทิสฺวา
เตส สนฺติก อคมาสิ ต สนฺธาย เยน เต ภิกฺขูติอาทิ
วุตฺต กห นุ โข โภติ กตรสฺมึ อาวาเส วา เลเณ วา (๑)
มณฺฑเป วาติ อตฺโถ เอส อคฺคิเวสฺสน ภควาติ ตทา กิร
# ๑. ม. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลโคปาลสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๕๓
ภควา ปจฺจูสกาเล มหากรุณาสมาปตฺตึ สมาปชฺชติ ฺวา ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ สพฺพฺุตาณชาล ปตฺถริตฺวา โพธเนยฺยสตฺต
โอโลเกนฺโต อทฺทส เสฺว สจฺจโก นิคณฺปุตฺโต มหตึ ลิจฺฉวิปริส คเหตฺวา มม วาท อาโรเปตุกาโม อาคมิสฺสตี ติ ตสฺมา
ปาโตว สรีรปฏิชคฺคน กตฺวา ภิกฺขสงฺฆปริวาโร เวสาลิย
ปณฺฑาย จริตฺวา ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต มหาปริสาย นิสีทิตุ
สุขฏาเน นิสีทิสฺสามีติ คนฺธกุฏึ อปวิสิตฺวา มหาวเน
อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล ทิวาวิหาร นิสีทิ เต ภิกฺขู ภควโต
วตฺต ทสฺเสตฺวา อาคตา สจฺจเกน ปุฏา ทูเร นิสนิ ฺน
ภควนฺต ทสฺเสนฺตา เอส อคฺคิเวสฺสน ภควา ติ อาหสุ ฯ
มหติยา ลิจฺฉวิปริสาย สทฺธินฺติ เหฏา ปฺจมตฺเตหิ
ลิจฺฉวิสเตหิ ปริวุโตติ วุตตฺ  เต เอตสฺส อนฺเตวาสิกาเยว ฯ
อนฺโตเวสาลิย ปน สจฺจโก ปฺจมตฺตานิ ลิจฺฉวิราชสตานิ
คเหตฺวา วาทตฺถิโก ภควนฺต อุปสงฺกมนฺโต ติ สุตฺวา ทฺวินฺน
ปณฺฑิตาน กถาสลฺลาป โสสฺสามาติ เยภุยฺเยน มนุสฺสา
นิกฺขนฺตา เอว สา มหตี ปริสา อปริจฉฺ ินฺนคณนา นาม
อโหสิ ต สนฺธาเยต วุตฺต อฺชลึ ปณาเมตฺวาติ เอเต
อุภโตปกฺขิกา เต เอว จินฺเตสุ สเจ โน มิจฺฉาทิฏิกา
โจทิสฺสนฺติ (๑) กสฺมา ตุเมฺห สมณ โคตม วนฺทติ ฺถาติ เตส
กึ อฺชลิมตฺตกรเณนป วนฺทิต โหตีติ วกฺขาม. สเจ โน
# ๑. ม. โจเทสฺสนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๕๔
สมฺมาทิฏิกา โจทิสฺสนฺติ กสฺมา ภควนฺต น วนฺทิตฺถาติ
กึ สีเสน ภูมึ ปหรนฺเตเนว วนฺทิต โหติ นนุ อฺชลิกมฺมป
วนฺทนาเอวาติ วกฺขามา ติ นามโคตฺตนฺติ โภ โคตม อห
อสุกสฺส ปุตโฺ ต ทตฺโต นาม มิตฺโต นาม อิธ อาคโตติ
วทนฺตา นาม สาเวนฺติ นามฯ โภ โคตม อห วาสิฏโ
นาม กจฺจายโน นาม อิธ อาคโตติ วทนฺตา โคตฺต สาเวนฺติ
นามฯ เอเต กิร ทลิทฺทา ชิณฺณกุลปุตตฺ า ปริสมชฺเฌ
นามโคตฺตวเสน ปากฏา ภวิสฺสามาติ เอว อกสุ เย ปน
ตุณฺหีภูตา นิสีทึสุ เต เกราฏิกา เจว อนฺธพาลา จ
ตตฺถ เกราฏิกา เอก เทฺว กถาสลฺลาเป กโรนฺโต วิสฺสาสิโก
โหติ อถ วิสฺสาเส สติ เอก เทฺว ภิกขฺ า อทาตุ
น ยุตฺตนฺ ติ ตโต อตฺตาน โมเจนฺตา ตุณฺหี นิสีทนฺติ
อนฺธพาลา อฺาณตาเยว อวกฺขิตฺตมตฺติกาปณฺโฑ วิย ยตฺถ
กตฺถจิ ตุณฺหีภูตา นิสีทนฺติ ฯ
กิฺจิเทว เทสนฺติ กฺจิ โอกาส กิฺจิ การณ ฯ
อถสฺส ภควา ปฺหาปุจฺฉเน อุสฺสาห ชเนนฺโต อาห ปุจฺฉ
อคฺคิเวสฺสน ยทากงฺขสีติ ตสฺสตฺโถ ปุจฺฉ ยทิ อากงฺขสิ
น เม ปฺหาวิสฺสชฺชเน ภาโร อตฺถิ อถวา ปุจฺฉ ย
อากงฺขสิ สพฺพนฺเต วิสฺสชฺเชสฺสามี ติ สพฺพฺุปฺปวารณ ปวาเรติ
อสาธารณ ปจฺเจกพุทฺธอคฺคสาวกมหาสาวเกหิ เต หิ ยทา
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*เลมที่ ๘ จุลฺลโคปาลสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๕๕
กงฺขสีติ น วทนฺติ สุตฺวา เวทิสฺสามาติ วทนฺติ พุทฺธา ปน
ปุจฺฉาวุโส ยทากงฺขสีติ (๑) วา ปุจฺฉ มหาราช ยทากงฺขสีติ (๒) วา
ปุจฺฉ วาสว ม ปฺห ยงฺกิฺจิ มนสิจฺฉสิ
ตสฺส ตสฺเสว ปฺหสฺส อห อนฺต กโรมิ เต อิติ (๓) วา
เตนหิ ภิกฺขุ สเก อาสเน นิสีทิตฺวา ปุจฺฉฯ ยทากงฺขสีติ (๔) วา
พาวริสฺส จ ตุยฺห วา สพฺเพส สพฺพสสย
กตาวกาสา ปุจฺฉวฺโห ยงฺกิฺจิ มนสิจฺฉถาติ (๕) วา
ปุจฺฉ ม สภิย ปฺห ยงฺกิฺจิ มนสิจฺฉสิ
ตสฺส ตสฺเสว ปฺหสฺส อห อนฺต กโรมิ เต อิติ (๖) วา
เตส เตส ยกฺขนรินฺทเทวสมณพฺราหฺมณปริพฺพาชกาน สพฺพฺุปฺปวารณ ปวาเรนฺติ อนจฺฉริยเมว ต (๗) ย ภควา พุทฺธภูมึ
ปตฺวา เอต ปวารณ ปวาเรยฺย โย โพธิสตฺตภูมิย
ปเทสาเณป ิโต
โกณฺฑฺ ปฺหานิ วิยากโรหิ
ยาจนฺติ ต อิสโย สาธุรูปา
โกฺฑฺ เอโส มนุเชสุ ธมฺโม
ย วุฑฺฒมาคจฺฉติ เอส ภาโรติ (๘) ฯ
# ๑. ส. ส. ๑๕/๘๓๙/๓๑๕ ฯ ๒. ที. สี. ๙/๙๓/๖๖ ฯ
# ๓. ที. มหา. ๑๐/๒๕๔/๓๑๐ ฯ ๔. ที. อุ. ๑๔/๑๒๐/๑๐๑ ฯ
# ๕. ขุ. สุ. ๒๕/๔๒๔/๕๓๐ ฯ ๖. ขุ. สุ. ๒๕/๓๖๕/๔๒๘ ฯ
# ๗. ม. อนจฺฉริยฺเจต ฯ ๘. ขุ. ชา. ๒๗/๒๔๕๕/๕๓๗ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๕๖
เอว สกฺกาทีน อตฺถาย อิสีหิ ยาจิโต
กตาวกาสา ปุจฺฉนฺตุ โภนฺโต
ยงฺกิฺจิ ปฺห มนสาภิปตฺถิต
อห หิ ต ต โว วิยากริสฺส
ตฺวา สย โลกมิม ปรฺจาติ (๑)
เอว สรภงฺคกาเล สมฺภวชาตเก จ สกลชมฺพูทีป ติกฺขตฺตุ
วิจริตฺวา ปฺหาน อนฺตกร อทิสฺวา สุจิรเกน (๒)พฺราหฺมเณน
ปฺห ปุฏโ โอกาเส การิเต ชาติยา สตฺตวสฺโส รถิกาย
ปสุกีฬนฺโต ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา อนฺตรวีถิย นิสินโฺ นว
ตคฺฆ เต อหมกฺขิสฺส
ยถาป กุสโล ตถา
ราชา จ โข ต ชานาติ
ยทิ กาหติ วา น วาติ(๓)
สพฺพฺุปฺปวารณ ปวาเรติ ฯ
เอว ภควตา สพฺพฺุปฺปวารณาย ปวาริตาย อตฺตมโน
ปฺห ปุจฺฉนฺโต กถ ปน โภ โคตมา ติอาทิมาห ฯ
อถสฺส ภควา ปสฺสถ โภ อฺ สาวเกน กถิต
อฺ สตฺถา กเถติ นนุ มยา ปฏิกจฺเจว วุตฺต สเจ
ตถา ปติฏิสฺสติ ยถาสฺส สาวเกน ปติฏิต เอวาห วาท
อาโรเปสฺสามีติ อย ปน อฺเมว กเถติ ตตฺถ กึ มยฺห
สกฺกา กาตุนฺ ติ เอว นิคณฺสฺส วจโนกาโส มา โหตูติ
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๔๕๖/๕๓๗ ฯ ๒. ม. สุจิรเตน ฯ
# ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๒๓๖๘/๕๐๓ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลโคปาลสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๕๗
เหฏา อสฺสชิตฺเถเรน กถิตนิยาเมเนว กเถนฺโต เอว โข อห
อคฺคิเวสฺสนาติอาทิมาห อุปมา ม โภ โคตม ปฏิภาตีติ โภ
โคตม มยฺห เอกา อุปมา อุปฏาติ อาหรามิ ต อุปมนฺติ
วทติ ปฏิภาตุ ต อคฺคิเวสฺสนาติ อุปฏาตุ เต อคฺคิเวสฺสน
อาหร ต อุปม วิสฏโติ ภควา อโวจ พลกรณียาติ พาหุพเลน กตฺตพฺพา กสิวาณิชฺชาทิกา กมฺมนฺตา รูปตฺตาย ปุริสปุคฺคโลติ รูป อตฺตา อสฺสาติ รูปตฺตา รูป อตฺตาติ คเหตฺวา
ิตปุคฺคล ทีเปติ รูเป ปติฏายาติ ตสฺมึ อตฺตาติ คหิตรูเป
ปติฏหิตฺวา ปฺุ วา อปฺุ วา ปสวตีติ กุสล วา
อกุสล วา ปฏิลภติ เวทนตฺตาทีสุป เอเสว นโย ฯ
อิมินา กึ ทีเปติ อิเม ปฺจกฺขนฺธา อิเมส สตฺตาน
ปวี วิย ปติฏา(๑)เต อิเมสุ ปฺจสุ ขนฺเธสุ ปติฏาย
กุสลากุสลกมฺม นาม อายูหนฺติ ตุเมฺห เอวรูป วิชฺชมานเมว
อตฺตาน ปฏิเสเธนฺตา ปฺจกฺขนฺธา อนตฺตาติ ทีเปถาติ
อติวิย สการณ กตฺวา อุปม อาหริ อิมินา จ นิคณฺเน
อาหฏโอปมฺม นิยตเมว สพฺพฺุพุทฺธโต อฺโ ตสฺส กถ
ฉินฺทิตฺวา วาเท โทส ทาตุ สมตฺโถ นาม นตฺถิ ทุวิธา
หิ ปุคฺคลา พุทฺธเวเนยฺยา จ สาวกเวเนยฺยา จ สาวกเวเนยฺเย
สาวกาป วิเนนฺติ พุทฺธาป พุทฺธเวเนยฺเย ปน สาวกา วิเนตุ
# ๑. ม. ปฏิยตฺตา ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๕๘
น สกฺโกนฺติ พุทฺธาว วิเนนฺติ อยป นิคณฺโ พุทฺธเวเนยฺโย
ตสฺมา เอตสฺส วาท ฉินทฺ ิตฺวา อฺโ โทส ทาตุ สมตฺโถ
นาม นตฺถิ เตนสฺส ภควา สยเมว วาเท โทสทสฺสนตฺถ
นนุ ตฺว อคฺคิเวสฺสนาติอาทิมาห อถ นิคณฺโ จินฺเตสิ อติวิย
สมโณ โคตโม มม วาท ปติฏเปติ สเจ อุปริ โกจิ โทโส
ภวิสฺสติ มม เอกกเยว นิคฺคณฺหิสฺสติ หนฺทาห อิม วาท
มหาชนสฺสป มตฺถเก ปกฺขิปามี ติ ตสฺมา เอวมาห อห หิ
โภ โคตม เอว วทามิ รูป เม อตฺตา เป วิฺาณ
เม อตฺตาติ อยฺจ มหตี ชนตาติ ฯ
ภควา ปน นิคณฺโต สตคุเณนป สหสฺสคุเณนป
สตสหสฺสคุเณนป วาทีวรตโร ตสฺมา จินฺเตสิ อย นิคณฺโ
อตฺตาน โมเจตฺวา มหาชนสฺส มตฺถเก วาท ปกฺขิปติ นาสฺส
อตฺตาน โมเจตุ ทสฺสามิ มหาชนโต นิวตฺเตตฺวา เอกกเยว
น นิคฺคณฺหิสฺสามี ติ อถ น กึ หิ เต อคฺคิเวสฺสนาติอาทิมาห ตสฺสตฺโถ นาย ชนตา มม วาท อาโรเปตุ
อาคตา ตฺวเยว สกล เวสาลึ สวฏฏิตฺวา (๑) มม วาท
อาโรเปตุ อาคโต ตสฺมา ตฺว สกเมว วาท นิเวเหิ กึ
มหาชนสฺส มตฺถเก ปกฺขปิ สีติ โส ปฏิชานนฺโต อหฺหิ โภ
โคตมาติอาทิมาห ฯ
# ๑. สี. สวิชฺเชตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลโคปาลสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๕๙
อิติ ภควา นิคณฺสฺส วาท ปติฏเปตฺวา เตนหิ
อคฺคิเวสฺสนาติ ปุจฺฉ อารภิ ฯ
ตตฺถ เตนหีติ การณตฺเถ นิปาโต ยสฺมา ตฺว
ปฺจกฺขนฺเธ อตฺตโต ปฏิชานาสิ ตสฺมาติ อตฺโถ สกสฺมึ
วิชิเตติ อตฺตโน รฏเ ฆาเตตาย วา ฆาเตตุนฺติ ฆาตารห
ฆาเตตพฺพยุตฺตก ฆาเตตุ ชาเปตาย วา ชาเปตุนฺติ ธนชานิรห
ชาเปตพฺพยุตฺตก ชาเปตุ ชิณฺณธน (๑) กาตุ ปพฺพาเชตาย วา
ปพฺพาเชตุนฺติ สกรฏโต ปพฺพาชนารห ปพฺพาเชตุ นีหริตุ
วตฺติตฺุจ อรหตีติ วตฺตติ เจว วตฺติตฺุจ อรหติ วตฺติตุ
ยุตฺโตติ ทีเปติ อิติ นิคณฺโ อตฺตโน วาทเภทนตฺถ อาหฏการณเมว อตฺตโน มารณตฺถาย อาวุธ ติขิณ กโรนฺโต วิย
วิเสเสตฺวา ทีเปติ ยถา ต พาโล เอว เม รูป โหตูติ
มม รูป เอววิธ โหตุ ปาสาทิก อภิรปู  อลงฺกตปฏิยตฺต
สุวณฺณโตรณ วิย สุสชฺชิตจิตฺตปโฏ วิย จ มนาปทสฺสนนฺติ ฯ
เอว เม รูป มา อโหสีติ มม รูป เอววิธ มา โหตุ
ทุพฺพณฺณ ทุสฺสณฺิต วลิตปลิต ติลกสมากิณฺณนฺติ ฯ
ตุณฺหี อโหสีติ นิคณฺโ อิมสฺมึ วาเท (๒) วิรุทฺธภาว (๓)
ตฺวา สมโณ โคตโม มม วาท ภินฺทนตฺถาย การณ
อาหริ อห พาลตาย ตเมว วิเสเสตฺวา ทีเปสึ อิทานิ
# ๑. สี. นิทฺธน ฯ ๒. ม. าเน ฯ ๓. ม. วิรทฺธภาว ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๖๐
นฏโมฺหิ สเจ วตฺตตีติ วกฺขามิ อิเม ราชาโน อุฏหิตฺวา
อคฺคิเวสฺสน ตฺว มม รูเป วโส วตฺตตีติ วทสิ ยทิ เต
รูเป วโส วตฺตติ กสฺมา ตฺว ยถา อิเม ลิจฺฉวิราชาโน
ตาวตึสเทวตาสทิเสหิ อตฺตภาเวหิ วิโรจนฺติ อภิรปู า ปาสาทิกา
เอว น วิโรจสีติ สเจ น วตฺตตีติ วกฺขามิ สมโณ โคตโม
อุฏหิตฺวา อคฺคิเวสฺสน ตฺว ปุพฺเพ วตฺตติ เม รูปสฺมึ วโสติ
วตฺวา อิทานิ ปฏิกฺขิปสีติ วาท อาโรเปสฺสติ อิติ วตฺตตีติ
วุตฺเตป เอโก โทโส น วตฺตตีติ วุตฺเตป เอโก โทโสติ
ตุณฺหี อโหสิ ทุติยป ภควา ปุจฺฉิ ทุติยป ตุณฺหี อโหสิ ฯ
ยสฺมา ปน ยาวตติย ภควตา ปุจฺฉิเต อพฺยากโรนฺตสฺส
สตฺตธา มุทฺธา ผลติ พุทฺธา จ นาม สตฺตานเยว อตฺถาย
กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ จตฺตาริ อสงฺเขยฺยานิ ปารมีน ปูริตตฺตา
สตฺเตสุ พลวอนุทฺทยา โหนฺติ ตสฺมา ยาวตติย อปุจฺฉิตฺวา อถโข
ภควา สจฺจก นิคณฺปุตฺต เอตทโวจ เอต พฺยากโรหิทานีติอาทิ
วจน อโวจ ฯ
ตตฺถ สหธมฺมิกนฺติ สเหตุก สการณ วชิร ปาณิมฺหิ
อสฺสาติ วชิรปาณิ ยกฺโขติ น โย วา โส วา ยกฺโข
โส สกฺโก เทวราชาติ เวทิตพฺโพอาทิตฺตนฺติ อคฺคิวณฺณ ฯ
สมฺปชฺชลิตนฺติ สุฏุ ปชฺชลิต สโชติภูตนฺติ สมนฺตโต โชติภูต
เอกคฺคิชาลภูตนฺติ อตฺโถ ิโต โหตีติ มหนฺต สีส
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*เลมที่ ๘ จุลฺลโคปาลสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๖๑
กทลิมกุลสทิสา (๑) ทาา ภยานกานิ อกฺขินาสาทีนีติ เอวรูป
มาเปตฺวา ิโต กสฺมา ปเนส อาคโตติ ทิฏิวิสฺสชฺชาปนตฺถ อปจ อหฺเจว โข ปน ธมฺม เทเสยฺย ปเร
จ เม น อาชาเนยฺยุนฺ ติ เอว ธมฺมเทสนาย อปฺโปสฺสุกฺกภาว
อาปนฺเน ภควติ สกฺโก มหาพฺรหฺมุนา สทฺธึ อาคนฺตฺวา
ภควาธมฺม เทเสถ ตุมฺหาก อาณาย อวตฺตมาเน มยฺห
วตฺตาเปสฺสาม. ตุมฺหาก ธมฺมจกฺก โหตุ อมฺหาก
อาณาจกฺกนฺ ติ ปฏิฺ อกาสิ ตสฺมา อชฺช สจฺจก ตาเสตฺวา
ปฺห วิสฺสชฺชาเปสฺสามี ติ อาคโต ภควา เจว ปสฺสติ สจฺจโก
จ นิคณฺปุตฺโตติ ยทิ หิ ต อฺเป ปสฺเสยฺยุ ต การณ
อครุ อสฺส(๒)สมโณ โคตโม สจฺจก อตฺตโน วาเท อโนตรนฺต
ตฺวา ยกฺข อาวาเหตฺวา(๓)ทสฺเสสิ ตโต สจฺจโก ภเยน
กเถสี ติ วเทยฺยุ ตสฺมา ภควา เจว ปสฺสติ สจฺจโก จ
ตสฺส ต ทิสวฺ าว สกลสรีรโต เสทา มุจฺจึสุ อนฺโตกุจฺฉิ
วิปริวตฺตมานา มหารว รวิ โส อฺเป นุ โข ปสฺสนฺตีติ
โอโลเกนฺโต กสฺสจิโลมหสมตฺตป น อทฺทส ตโต อิท
ภย มเมว อุปฺปนฺน สจาห ยกฺโขติ วกฺขามิ กึ ตุยฺหเมว
อกฺขีนิ อตฺถิ ตฺวเมว ยกฺข ปสฺสสิ ปม ยกฺข อทิสฺวา
สมเณน โคตเมน วาทสงฺฆาเฏ ขิตฺโตว ยกฺข ปสฺสสีติ
# ๑. ม. กนฺทลมกุลสทิสา ฯ ๒. ม. อครุ อสฺสาติ นตฺถิ ฯ ๓. สี. อวฺเหตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๖๒
วเทยฺยุนฺ จินฺเตตฺวา น ทานิ เม อิธ อฺ ปฏิสรณ
อตฺถิ อฺตฺร สมณาโคตมา ติ มฺมาโน อถโข สจฺจโก
นิคณฺปุตฺโต เป ภควนฺต เอตทโวจ ตาณ คเวสีติ ตาณนฺติ
คเวสมาโน เลณ คเวสีติ เลณนฺติ คเวสมาโน สรณ คเวสีติ
สรณนฺติ คเวสมาโน เอตฺถ จ ตายติ รกฺขตีติ ตาณ ฯ
นิลียนฺติ เอตฺถาติ เลณ สรตีติ สรณ ภย หึสติ วิทฺธเสตีติ
อตฺโถ ฯ
มนสิกริตฺวาติ มนมฺหิ กตฺวา ปจฺจเวกฺขิตฺวา อุปธาเรตฺวา ฯ
เอว เม เวทนา โหตีติ กุสลาว โหตุ สุขาว โหตุ เอว
เม สฺา โหตูติ กุสลาว โหตุ สุขาว โหตุ โสมนสฺสสมฺปยุตฺตาว โหตูติ สงฺขารวิฺาเณสุป เอเสว นโย มา
อโหสีติ เอตฺถ ปน วุตฺตวิปริยาเยน อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
กลฺล นูติ ยุตฺต นุ สมนุปสฺสิตุนฺติ เอต มม เอโสหมสฺมิ
เอโส เม อตฺตา ติ เอว ตณฺหามานทิฏิวเสน ปสฺสิตุ โน
หิท โภ โคตมาติ น ยุตตฺ เมต โภ โคตม. ฯ
อิติ ภควา ยถา นาม เฉโก อหิตุณฺฑิโก สปฺปทฏวิส
เตเนว สปฺเปน ปุน ฑสาเปตฺวา อุพฺพาเตยฺย (๑) เอว ตสฺสเยว
ปริสติ สจฺจก นิคณฺปุตฺต เตเนว มุเขน ปฺจกฺขนฺธา อนิจฺจา
ทุกฺขา อนตฺตาติ วทาเปสิ ทุกฺข อลฺลีโนติ อิม ปฺจกฺขนฺธ# ๑. สี. อุพฺพาเมยฺย ฯ ม. อุพฺพาเหยฺย ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลโคปาลสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๖๓
ทุกฺข ตณฺหาทิฏีหิ อลฺลโี น อุปคโต อชฺโฌสิโตติ
ตณฺหาทิฏิวเสเนว เวทิตพฺโพ ทุกฺข เอต มมาติอาทีสุ
ปฺจกฺขนฺธทุกฺข ตณฺหามานทิฏิวเสน สมนุปสฺสตีติ อตฺโถ ฯ
ปริชาเนยฺยาติ อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตาติ ตีรณปริฺาย ปริโต
ชาเนยฺย ปริกเฺ ขเปตฺวาติ ขย วย อนุปปฺ าท อุปเนตฺวา ฯ
นวนฺติ ตรุณ อกุกกฺ ุกชาตนฺติ ปุปฺผคฺคหณกาเล อนฺโต
องฺคุฏปฺปมาโณ เอโก ฆนทณฺฑโก นิพฺพตฺตติ เตน วิรหิตนฺติ
อตฺโถ ริตฺโตติ สฺุโ อนฺโตสารวิรหิโต ริตฺตตฺตาว ตุจฺโฉฯ
อปรทฺโธติ ปราชิโต ภาสิตา โข ปน เตติ อิท ภควา
ตสฺส มุขรภาว ปกาเสตฺวา นิคฺคณฺหนฺโต อาห โส กิร
ปุพฺเพ ปูรณาทโย ฉ สตฺถาโร อุปสงฺกมิตฺวา ปฺห ปุจฺฉติฯ
เต วิสฺสชฺเชตุ น สกฺโกนฺติ อถ เนส ปริสมชฺเฌ มหนฺต
วิปฺปการ อาโรเปตฺวา อุฏาย ชย ปเวเทนฺโต คจฺฉติ โส
สมฺมาสมฺพุทฺธป ตเถว วิเหเสฺสามีติ สฺาย อุปสงฺกมิตฺวา
อมฺโภ โก นามย รุกฺโข ฉินฺนปตฺโต (๑) สกณฺฏโก
ยตฺถ เอกปฺปหาเรน อุตฺตมงฺค วิภิชฺชติ นฺติ(๒) ฯ
อย ขทิร อาหจฺจ อสารรุกฺขปริจิโต มุทุตุณฺฑสกุโณ
วิย สพฺพฺุตาณสาร อาหจฺจ าณตุณฺฑเภท ปตฺโต
สพฺพฺุตณาณสฺส ถทฺธภาว อฺาสิ ฯ
# ๑. ม. สินฺนปตฺโต ฯ ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๒๖๙/๗๗ ฯ วิสาฏิต ฯ สี. วิสารต ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๖๔
ตทสฺส ปริสมชฺเฌ ปกาเสนฺโต ภควา ภาสิตา โข
ปน เตติอาทิมาหนตฺถิ เอตรหีติ อุปาทินฺนกสรีเร
เสโท นาม นตฺถีติ น วตฺตพฺพ เอตรหิ ปน นตฺถตี ิ วทติ ฯ
สุวณฺณวณฺณ กาย วิวรีติ น สพฺพ กาย วิวริ พุทฺธา
นาม คณฺิก ปฏิมฺุจิตฺวา ปฏิจฺฉนฺนสรีรา ปริสติ ธมฺม
เทเสนฺติ อถ ภควา คลวาฏกสมฺมุขฏาเน จีวร คเหตฺวา
จตุรงฺคุลมตฺต โอตาเรสิ โอตาริตมตฺเต ปน ตสฺมึ สุวณฺณวณฺณา รสฺมิโย ปฺุชปฺุชา หุตฺวา สุวณฺณฆฏโต รตฺตสุวณฺณรสธารา วิย รตฺตวณฺณวลาหกโต วิชชฺ ุลตา วิย จ
นิกฺขมิตฺวา สุวณฺณมุรชสทิส มหาขนฺธ อุตฺตรจีวรฺจ (๑)
ปทกฺขิณ กุรมุ านา อากาเส ปกฺขนฺทึสุ กสฺมา ปน ภควา
เอวมกาสีติ มหาชนสฺส กงฺขาวิโนทนตฺถ มหาชโน หิ
สมโณ โคตโม มยฺห เสโท นตฺถีติ วทติ สจฺจกสฺส ตาว
นิคณฺปุตฺตสฺส ยนฺตารุฬฺหสฺส วิย เสทา ปคฺฆรนฺติ สมโณ
ปน โคตโม ฆนทุปฏจีวร ปารุปตฺวา นิสินฺโน อนฺโต เสทสฺส
อตฺถิตา วา นตฺถิตา วา กถ สกฺกา าตุนฺติ กงฺข กเรยฺย
ตสฺส กงฺขาวิโนทนตฺถ เอวมกาสิ มงฺกุภูโตติ นิตฺเตชภูโต
ปตฺตกฺขนฺโธติ ปติตกฺขนฺโธ อปฺปฏิภาโณติ อุตฺตรึ อปสฺสนฺโต ฯ
นิสีทีติ ปาทงฺคุฏเน ภูมึ กสมาโน นิสีทิ
# ๑. ม. อุตฺตมสิร ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลโคปาลสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๖๕
ทุมฺมุโขติ น วิรูปมุโข อภิรูโป หิ โส ปาสาทิโก
นาม ปนสฺส เอวนฺติ (๑) อภพฺโพ ต โปกฺขรณึ ปุน โอตริตุนตฺ ิ
สพฺเพส อฬาน ภคฺคตฺตา ปจฺฉินฺนคมโน โอตริตุ อภพฺโพ
ตตฺเถว กากกุลลาทีน ภตฺต โหตีติ ทสฺเสติ วิสูกายิกานีติ
ทิฏิวิสูกานิ (๒) ฯ วิเสวิตานีติ ทิฏิสฺจริตานิ วิปฺผนฺทิตานีติ
ทิฏิวิปฺผนฺทิตานิ ยทิท วาทาธิปฺปาโยติ เอตฺถ ยทิทนฺติ
นิปาตมตฺต วาทาธิปฺปาโย หุตฺวา วาท อาโรเปสฺสามีติ
อชฺฌาสเยเนว (๓) อุปสงฺกมิตุ อภพฺโพ ธมฺมสฺสวนาย ปน
อุปสงฺกเมยฺยาติ ทสฺเสติ ทุมฺมุข ลิจฺฉวิปุตฺต เอตทโวจาติ
กสฺมา อโวจ ทุมฺมุขสฺส กิรสฺส อุปมาหรณกาเล เสสลิจฺฉวิกุมาราป จินฺเตสุ อิมินา นิคณฺเน อมฺหาก สิปฺปคุ ฺคหณฏาเน จิร อวมาโน กโต อยนฺทานิ อมิตฺตสฺส ปฏึ
ปสฺสิตุ กาโล มยป เอเกก อุปม อาหริตฺวา ปาณิปฺปหาเรน
ปติต มุคฺคเรน โปเถนฺโต วิย ตถา น กริสฺสาม ยถา
น ปุน ปริสมชฺเฌ สีส อุกฺขิปตุสกฺขิสฺสตี ติ เต โอปมฺมานิ
กริตฺวา ทุมมฺ ุขสฺส กถาปริโยสาน อาคมยมานา นิสีทึสุ ฯ
สจฺจโก เตส อธิปฺปาย ตฺวา อิเม สพฺเพว คีว อุกฺขิปตฺวา
โอฏเหิ จลมาเนหิ ิตา สเจ ปจฺเจกา อุปมา อาหริตุ
ลภิสฺสนฺติ ปุน มยา ปริสมชฺเฌ สีส อุกฺขิปตุ น สกฺกา
# ๑. ม. เอต ฯ ๒. สี. ทิฏ ิวิสูกายิตานิ ฯ ๓. ม. อชฺฌาสเยน ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๓๖๖
ภวิสฺสติ หนฺทาห ทุมฺมุข อปสาเทตฺวา ยถา อฺสฺส โอกาโส
น โหติ เอว กถาวาร ปจฺฉินฺทิตฺวา สมณ โคตม ปฺห
ปุจฺฉิสฺสามีติ ตสฺมา เอตทโวจ ตตฺถ อาคเมหีติ ติฏ มา
ปุน ภณาหีติ อตฺโถ ฯ
ติฏเตสา โภ โคตมาติ โภ โคตม เอสา อมฺหาก
เจว อฺเสฺจ ปุถุสมณพฺราหฺมณาน วาจา ติฏ ตุ วิลาป
วิลปต มฺเติ เอต หิ วจน วิลปต วิย โหติ วิปฺปลปตมตฺต โหตีติ อตฺโถ อถวา ติฏเตสาติ เอตฺถ กถาติ
อาหริตฺวา วตฺตพฺพา วาจาวิลาป วิลปต มฺเติ เอตฺถ
ปน อิท วาจานิจฺฉารณ วิลปตมตฺต มฺเ โหตีติ อตฺโถฯ
อิทานิ ปฺห ปุจฺฉนฺโต กิตฺตาวตาติอาทิมาห ตตฺถ
เวสารชฺชปฺปตฺโตติ าณปฺปตฺโต อปรปฺปจฺจโยติ อปรปฺปตฺติโย อถสฺส ภควา ปฺห วิสฺสชฺเชนฺโต อิธ อคฺคเวสฺสนาติอาทิมาห ต อุตฺตานตฺถเมว ฯ
ยสฺมา ปน ตตฺถ (๑) ปสฺสตีติ วุตฺตตฺตา เสกฺขภูมิ ทสฺสติ า
ตสฺมา อุตฺตรึ เสกฺขภูมึ (๒) ปุจฺฉนฺโต ทุติย ปฺห ปุจฺฉิ ตปสฺส
ภควา พฺยากาสิ ตตฺถ ทสฺสนานุตฺตริเยนาติอาทีสุ ทสฺสนานุตฺตริยนติ โลกิยโลกุตฺตรา ปฺา ปฏิปทานุตฺตริยนฺติ โลกิยโลกุตฺตรา ปฏิปทา วิมุตตฺ านุตฺตริยนฺติ โลกิยโลกุตฺตรา วิมุตฺติ ฯ
สุทฺธโลกุตฺตรเมว วา คเหตฺวา ทสฺสนานุตฺตริยนฺติ อรหตฺต# ๑. ม. ปเนตฺถ ฯ ๒. ม. อเสกฺขภูมึ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลโคปาลสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๖๗
มคฺคสมฺมาทิฏิ ปฏิปทานุตฺตริยนฺติ เสสมคฺคงฺคานิ วิมุตฺตานุตฺตริยนฺติ มคฺคผลวิมุตฺติ (๑) ขีณาสวสฺส วา นิพฺพานทสฺสน
ทสฺสนานุตฺตริย นามฯ อฏมคฺคงฺคานิ (๒) ปฏิปทานุตฺตริย ฯ
อคฺคผล วิมุตฺตานุตฺตริยนฺติ เวทิตพฺพ พุทฺโธ โส ภควาติ
โส ภควา สยป จตฺตาริ สจฺจานิ พุทฺโธ โพธายาติ
ปเรสป จตุสจฺจโพธาย ธมฺม เทเสติ ทนฺโตติอาทีสุ ทนฺโตติ
นิพฺพิเสวโน ทมถายาติ นิพฺพิเสวนตฺถาย สนฺโตติ สพฺพกิเลสวูปสเมน สนฺโต สมถายาติ กิเลสวูปสมาย ติณฺโณติ
จตุโรฆติณฺโณ ตรณายาติ จตุโรฆตรณาย ปรินิพพฺ ุโตติ
กิเลสปรินิพพฺ าเนน ปรินิพฺพุโต ปรินิพฺพานายาติ กิเลสปรินิพฺพานตฺถาย ธมฺม เทเสติ ฯ
ธสีติ คุณธสกา ปคพฺภาติ วาจาปาคพฺภิเยน (๓) สมนฺนาคตา อาสาเทตพฺพนฺติ ฆฏเฏตพฺพ อาสชฺชาติ ฆฏเฏตฺวา ฯ
นเตฺวว ภวนฺต โคตมนฺติ [๔] อาสชฺช กสฺสจิ อตฺตโน วาท
อนุปหฏ สกล อาทาย ปกฺกมิตุ ถาโม นตฺถีติ ทสฺเสติ น
หิ ภควา หตฺถิอาทโย วิย กสฺสจิ ชีวติ นฺตราย กโรติ อย
ปน นิคณฺโ อิมา ติสฺโส อุปมา น ภควโต อุกฺกสนตฺถเมว
อาหริ อตฺตุกฺกสนตฺถเมว อาหริ ยถา หิ ราชา กฺจิ
ปจฺจตฺถิก ฆาเตตฺวา เอว นาม สูโร เอว ถามสมฺปนฺโน
# ๑. ม. อคฺคผลวิมุตฺติ ฯ ๒. ม. คมฺคงฺคานิ ฯ
# ๓. ม. ปคพฺพาติ วาจาปาคพฺพิเยน ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ภควนฺต โคตมนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๖๘
ปุริโส ภวิสฺสตีติ ปจฺจตฺถิก โถเมนฺโตป อตฺตานเมว โถเมติ
เอวเมว เอโสป สิยา หิ โภ โคตม หตฺถึ ปภินฺนนฺติอาทีหิ ภควนฺต อุกฺกเสนฺโตป มยเมว สูรา มย ปณฺฑิตา
มย พหุสฺสุตาเยว เอว ปภินฺนหตฺถึ วิย ปชฺชลิตอคฺคิกฺขนฺธ วิย
ผณกตอาสีวิส วิย จ วาทตฺถิกา สมฺมาสมฺพุทฺธ อุปสงฺกมิมฺหาติ
อตฺตานเยว อุกฺกเสติ ฯ
เอว อตฺตาน อุกฺกเสตฺวา ภควนฺต นิมนฺตยมาโน
อธิวาเสตุ เมติอาทิมาห ตตฺถ อธิวาเสตูติ สมฺปฏิจฺฉตุ ฯ
สฺวาตนายาติ ย เม ตุเมฺหสุ สกฺการ (๑) กโรโต เสฺว ภวิสฺสติ
ปฺฺุจ ปติปามุชฺชฺจ ตทตฺถาย อธิวาเสสิ ภควา
ตุณฺหีภาเวนาติ ภควา กายงฺค วา วาจงฺค วา อโจเปตฺวา อพฺภนฺตเรเยว
ขนฺตึ ธาเรนฺโต ตุณฺหีภาเวน อธิวาเสสิ สจฺจกสฺส อนุคฺคหกรณตฺถ มนสาว สมฺปฏิจฺฉีติ วุตฺต โหติฯ
ยมสฺส ปฏิรูป มฺเยฺยาถาติ เต กิร ลิจฺฉวี ตสฺส
ปฺจ ถาลิกปากสตานิ นิจฺจภตฺต อาหรนฺติ ตเทว สนฺธาย
เอส เสฺว ตุเมฺห ย อสฺส สมณสฺส โคตมสฺส ปฏิรูป กปฺปยนฺติ
มฺเยฺยาถ ต อาหเรยฺยาถ สมณสฺส หิ โคตมสฺส ตุเมฺห ต (๒)
ปริจารกา กปฺปยากปฺปย ยุตฺตายุตฺต ชานาถาติ วทติ ฯ
ภตฺตาภิหาร อภิหรึสูติ อภิหริตพฺพ ภตฺต อภิหรึสุ ปณีเตนาติ
อุตฺตเมน สหตฺถาติ สหตฺเถน สนฺตปฺเปตฺวาติ สุฏุ ตปฺเปตฺวา
# ๑. ม. การ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลโคปาลสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๖๙
ปริปุณฺณ สุหิต ยาวทตฺถ กตฺวา สมฺปวาเรตฺวาติ สุฏุ
ปวาเรตฺวา อล อลนฺติ หตฺถสฺาย ปฏิกฺขิปาเปตฺวา ฯ
ภุตฺตาวินฺติ ภุตฺตวนฺต โอนีตปตฺตปาณินฺติ ปตฺตโต โอนีตปาณึ
อปนีตหตฺถนฺติ วุตฺต โหติ โอนิตฺตปตฺตปาณินฺติป (๑) ปาโ ฯ
ตสฺสตฺโถ โอนิตฺต นานาภูต ปตฺต ปาณิโต อสฺสาติ โอนิตฺตปตฺตปาณี ต โอนิตฺตปตฺตปาณึ หตฺเถ จ ปตฺตฺจ โธวิตฺวา
เอกมนฺเต ปตฺต นิกฺขิปตฺวา นิสินฺนนฺติ อตฺโถ เอกมนฺต
นิสีทีติ ภควนฺต เอว ภุตฺต (๒) ตฺวา เอกสฺมึ โอกาเส นิสีทีติ
อตฺโถ ปฺฺุจาติ ย อิมสฺมึ ทาเน ปฺุ อายตึ
วิปากกฺขนฺธาติ อตฺโถ ปฺุมหีติ วิปากกฺขนฺธานเยว
ปริวาโร ต ทายกาน สุขาย โหตูติ ต อิเมส ลิจฺฉวีน
สุขตฺถาย โหตุ อิท กิร โส อห ปพฺพชิโต นามฯ ปพฺพชิเตน
ปน น ยุตตฺ  อตฺตโน ทาน นิยฺยาเตตุนฺติ เตส นิยฺยาเตนฺโต
เอวมาห อถ ภควา ยสฺมา ลิจฺฉวีหิ สจฺจกสฺส ทินฺน
น ภควโต สจฺจเกน ปน ภควโต ทินฺน ตสฺมา ตมตฺถ
ทีเปนฺโต ย โข อคฺคิเวสฺสนาติอาทิมาห อิติ ภควา
นิคณฺสฺส มน (๓) วินาเยว อตฺตโน ทินฺนทกฺขิณ นิคณฺสฺส
นิยฺยาเตสิ สา จสฺส อนาคเต วาสนา ภวิสฺสตีติ ฯ
จุลลฺ สจฺจกสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ปฺจม ฯ
# ๑. สี. โอหิตปตฺตปาณินฺติป ฯ ๒. ม. เอวภูต ฯ ๓. ม. มเตน ฯ
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*เลมที่ ๘ หนา ๔๗๐
มหาสจฺจกสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ มหาสจฺจกสุตฺต ตตฺถ เอก สมยนฺติ
จ เตน โข ปน สมเยนาติ จ ปุพฺพณฺหสมยนฺติ จ ตีหิ
ปเทหิ เอโกว สมโย วุตโฺ ต ภิกฺขูน หิ อตฺตปฏิปตฺตึ (๑) กตฺวา
มุข โธวิตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เจติย วนฺทิตฺวา กตร คาม
ปวิสิสฺสามาติ วิตกฺกมาลเก ิตกาโล นาม โหติ ภควา
เอวรูเปพ สมเย รตฺต ทุปฏ นิวาเสตฺวา กายพนฺธน พนฺธิตฺวา
ปสุกูลจีวร เอกส ปารุปต ฺวา คนฺธกุฏิโต นิกฺขมฺม ภิกฺขสงฺฆปริวุโต คนฺธกุฏิปมุเข อฏาสิ ต สนฺธาย เอก สมยนฺติ
จ เตน โข ปน สมเยนาติ จ ปุพฺพณฺหสมยนฺ ติ จ วุตฺต ฯ
ปวิสิตุกาโมติ ปณฺฑาย ปวิสิสฺสามีติ เอว กตสนฺนิฏาโนฯ
เตนุปสงฺกมีติ กสฺมา อุปสงฺกมีติ วาทาโรปนชฺฌาสเยน เอว
กิรสฺส อโหสิ ปุพฺเพปาห อปณฺฑิตตาย สกล เวสาลิปริส
คเหตฺวา สมณสฺส โคตมสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ปริสมชฺเฌ
มงฺกุ ชาโต อิทานิ ตถา อกตฺวา เอกโกว คนฺตฺวา วาท
อาโรเปสฺสามิ ยทิ สมณ โคตม ปราเชตุ สกฺขิสสฺ ามิ อตฺตโน
ลทฺธึ ทีเปตฺวา ชย กริสฺสามิ ยทิ สมณสฺส โคตมสฺส
ชโย ภวิสฺสติ อนฺธกาเร นจฺจ วิย น โกจิ ชานิสสฺ ตีติ
นิทฺทาปฺห (๒) นาม คเหตฺวา อิมินา วาทชฺฌาสเยน อุปสงฺกมิ ฯ
# ๑. สี. วตฺตปฏิวตฺต ฯ ม. วตฺตปฏิปตฺตึ ฯ ๒. นคฺคิปห อิติป ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสจฺจกสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๗๑
อนุกมฺป อุปาทายาติ สจฺจกสฺส นิคณฺปุตฺตสฺส อนุกมฺป
ปฏิจฺจ เถรสฺส กิร เอว อโหสิ ภควติ มุหุตฺต นิสินฺเน
พุทฺธทสฺสน ธมฺมสฺสวน จ ลภิสฺสติ ตทสฺส ทีฆรตฺต หิตาย
สุขาย สวตฺติสฺสตี ติ ตสฺมา ภควนฺต ยาจิตฺวา ปสุกูลจีวร
จตุคฺคุณ ปฺเปตฺวา นิสีทตุ ภควาติ อาห การณ
อานนฺโท วทตี ติ สลฺลกฺเขตฺวา นิสีทิ ภควา ปฺตฺเต
อาสเน ภควนฺต เอตทโวจาติ ย ปน ปฺห โอวฏฏิกสาร
กตฺวา อาทาย อาคโต ต เปตฺวา ปสฺเสน ตาว ปริหรนฺโต
เอต สนฺติ โภ โคตมาติอาทิวจน อโวจ ฯ
ผุสนฺติ หิ เต โภ โคตมาติ เต สมณพฺราหฺมณา สรีเร
อุปฺปนฺน สารีริก ทุกฺข เวทน ผุสนฺติ ลภนฺติ อนุภวนฺตีติ
อตฺโถ อูรุกฺขมฺโภติ ขมฺภกตอูรุภาโว อูรุถทฺธตาติ อตฺโถ ฯ
วิมฺหยตฺถวเสน ปเนตฺถ ภวิสฺสตีติ อนาคตวจน กต กายนฺวย
โหตีติ กายานุคต โหติ กายวสวตฺติ กายภาวนาติ ปน
วิปสฺสนา วุจฺจติ ตาย จิตฺตวิกฺเขป(๑) ปาปุณนฺโต นาม นตฺถิ
อิติ นิคณฺโ อสนฺต อภูต ย นตฺถิ ตเทวาห จิตฺตภาวนาติป
สมโถ วุจฺจติ สมาธิยุตฺตสฺส จ ปุคฺคลสฺส อูรุกฺขมฺภาทโย
นาม นตฺถิ อิติ นิคณฺโ อิท อภูตเมว อาห อฏกถาย
ปน วุตฺต ยเถว ภูตปุพฺพนฺติ วตฺวา อูรุกฺขมฺโภป นาม
# ๑. ม. ตาย จิตฺตวิกฺเขป ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๗๒
ภวิสฺสตีติอาทีนิ วทโต อนาคตวจน (๑) น สเมติ ตถา อตฺโถป
น สเมติ อสนฺต อภูต ย นตฺถิ ต กเถตีติ ฯ
โน กายภาวนนฺติ ปฺจาตปกรณาทิอตฺตกิลมถานุโยค (๒)
สนฺธายาห อยฺหิ เตส กายภาวนา นามฯ กึ ปเนโส
ทิสฺวา เอวมาห โส กิร ทิวา ทิวส (๒) วิหาร อาคจฺฉติ
ตสฺมึ โข ปน สมเย ภิกขฺ ู ปตฺตจีวร ปฏิสาเมตฺวา อตฺตโน
อตฺตโน รตฺติฏานทิวาฏาเนสุ ปฏิสลฺลาน อุปคจฺฉนฺติ โส
เต ปฏิสลฺลีเน ทิสฺวา จิตตฺ ภาวนามตฺต เอเต อนุยฺุชนฺติ
กายภาวนา ปเนเตส นตฺถีติ มฺมาโน เอวมาห ฯ
อถ น ภควา อนุยฺุชนฺโต กินตฺ ิ ปน เต อคฺคิเวสฺสน
กายภาวนา สุตาติ อาห โส ต วิตฺถาเรนฺโต เสยฺยถีท
นนฺโท วจฺโฉติอาทิมาห ตตฺถ นนฺโทติ ตสฺส นาม วจฺโฉติ
โคตฺต กิโสติ นาม สงฺกจิ ฺโจติ โคตฺต มกฺขลิโคสาโลติ
เหฏา อาคโตว เอเตติ เอเต ตโย ชนา เต กิร
กิลิฏตปาน มตฺถก ปตฺตา อเหสุ อุฬารานีติ(๔) ปณีตานิ
ปณีตานิ คาเหนฺติ นามาติ พล คณฺหาเปนฺติ นามฯ
พฺรูเหนฺตีติ วฑฺเฒนฺติ เมเทนฺตีติ ชาตเมท กโรนฺติ ปุริม
ปหายาติ ปุริม ทุกฺกรการ ปหาย ปจฺฉา อุปจินนฺตีติ ปจฺฉา
# ๑. ม. อนาคตรูป ฯ ๒. ม. ปฺจาตปตปฺปนาทึ ฯ ๓. ม. ทิวาทิวสฺส ฯ
# ๔. ม. อุฬารานิ อุฬารานีติ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสจฺจกสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๗๓
อุฬารขาทนียาทีหิ สนฺตปฺเปนฺติ วฑฺเฒนฺติ อาจยาปจโย
โหตีติ วุฑฺฒิ จ อวุฑฺฒิ จ โหติ อิติ อิมสฺส กายสฺส
กาเลน วุฑฺฒิ กาเลน ปริหานีติ วุฑฺฒิปริหานิมตฺตเมว
ปฺายติ กายภาวนา ปน น ปฺายตีติ ทีเปตฺวา
จิตฺตภาวน ปุจฺฉนฺโต กินฺติ ปน โข (๑) อคฺคิเวสฺสน จิตฺตภาวนา สุตา ติ อาห น สมฺปายาสีติ สมฺปาเทตฺวา กเถตุ
นาสกฺขิ ยถา ต พาลปุถชุ ฺชโน ฯ
กุโต ปน ตฺวนฺติ โย ตฺว เอว โอฬาริก ทุพฺพลกายภาวน น ชานาสิ โส ตฺว กุโต สณฺห สุขุม จิตฺตภาวน
ชานิสฺสสีติ อิมสฺมึ ปน าเน โจทนาลยตฺเถโร (๒) อพุทฺธวจน นาเมต ปทนฺ ติ วีชนึ เปตฺวา ปกฺกามิ (๓) อถ น
มหาสิวตฺเถโร อาห ทิสสฺ ติ หิ ภิกฺขเว อิมสฺส จาตุมฺมหาภูติกสฺส
กายสฺส อาจโยป อปจโยป อาทานป นิกฺเขปนปติ(๔) ต
สุตฺวา สลฺลกฺเขสิ โอฬาริก กาย ปริคฺคณฺหนฺตสฺส อุปฺปนฺนวิปสฺสนา โอฬาริกาติ วตฺตุวฏฏตีติ ฯ
สุขสาราคีติ สุขสาราเคน สมนฺนาคโต สุขาย เวทนาย
นิโรธา อุปปฺ ชฺชติ ทุกฺขา เวทนาติ น อนนฺตรา จ(๕) อุปฺปชฺชติ
สุขทุกฺขาน หิ อนนฺตรปจฺจยตา ปฏาเน ปฏิสิทฺธา ยสฺมา
# ๑. ม. เต ฯ ๒. สี. โคณรวิยตฺเถโร ฯ ๓. ม. ปกฺกมิตุ อารภิ ฯ
# ๔. สฺยา. ทิสฺสติ หิ ภิกฺขเว... ฯ ส. นิ. ๑๖/๒๓๐/๑๑๔ ฯ
# ๕. ม. น อนนฺตราว ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๗๔
ปน สุเข อนิรุทฺเธ ทุกฺข นุปฺปชฺชติ ตสฺมา อิธ เอว วุตฺต ฯ
ปริยาทาย ติฏตีติ เขเปตฺวา คณฺหิตฺวา ติฏติ อุภโตปกฺขนฺติ
สุข เอก ปกฺข ทุกฺข เอก ปกฺขนฺติ เอว อุภโตปกฺข
หุตฺวฯ
อุปฺปนฺนาป สุขา เวทนา จิตฺต น ปริยาทาย ติฏติ
ภาวิตตฺตา กายสฺส อุปฺปนฺนาป ทุกฺขา เวทนา จิตฺต น
ปริยาทาย ติฏติ ภาวิตตฺตา จิตฺตสฺสาติ เอตฺถ กายภาวนา
วิปสฺสนา จิตฺตภาวนา สมาธิ วิปสฺสนา จ สุขสฺส
ปจฺจนีกา ทุกฺขสฺส อาสนฺนา สมาธิ ทุกฺขสฺส ปจฺจนีโก
สุขสฺส อาสนฺโน กถ วิปสฺสน ปฏเปตฺวา นิสินฺนสฺส
หิ อทฺธาเน คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺเต(๑) ตตฺถ ตตฺถ อคฺคิอุฏาน วิย โหติ
กจฺเฉหิ เสทา มุจฺจนฺติ มตฺถกโต อุสุมวฏฏิอุฏาน วิย
โหติ (๒) จิตฺต หฺติ วิหฺติ วิปฺผนฺทติ เอตตาวตา(๓) วิปสฺสนา
สุขสฺส ปจฺจนีกา ทุกฺขสฺส อาสนฺนา อุปฺปนฺเน ปน
กายิเก วา เจตสิเก วา ทุกฺเข ต ทุกฺข วิกฺขมฺภิตฺวา สมาปตฺตึ
สมาปนฺนสฺส สมาปตฺติกฺขเณ ทุกฺข ทุราปคต โหติ อนปฺปก
สุข โอกฺกมติ เอว สมาธิ ทุกฺขสฺส ปจฺจนีโก
# ๑. ม. คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺเต ฯ ๒. ม. โหตีติ ฯ ๓. ม. เอว ตาว ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสจฺจกสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๗๕
สุขสฺส อาสนฺโน น จ ยถา วิปสฺสนาติ ฯ เตน วุตฺต
อุปฺปนฺนาป สุขา เวทนา จิตฺต น ปริยาทาย ติฏติ
ภาวิตตฺตา กายสฺส อุปฺปนฺนาป ทุกฺขา เวทนา จิตฺต น
ปริยาทาย ติฏติ ภาวิตตฺตา จิตฺตสฺสาติ ฯ
อาสชฺช อุปนียาติ คุเณ ฆฏเฏตฺวา เจว อุปเนตฺวา
จ ต วต เมติ ต วต มม จิตฺต ฯ
กึ หิ โน สิยา อคฺคิเวสฺสนาติ อคฺคิเวสฺสน กึ น
ภวิสฺสติ ภวิสฺสเตว มา เอวสฺี โหติ อุปฺปชฺชติเมว (๑)
เม สุขาป ทุกฺขาป เวทนา อุปฺปนฺนาย ปนสฺสา อห
จิตฺต ปริยาทาย าตุ น เทมิ ฯ
อิทานิสฺส ตมตฺถ ปกาเสตุ อุปริปสาทาวห ธมฺมเทสน
เทเสตุกาโม มูลโต ปฏาย มหาภินิกฺขมน อารภิ ตตฺถ
อิธ เม(๒) อคฺคิเวสฺสน ปุพฺเพว สมฺโพธา เป ตตฺเถว นิสีทึ
อลมิท ปธานายาติ อิท สพฺพ เหฏา ปาสราสิสุตฺเต
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ อย ปน วิเสโส ตตฺถ โพธิปลฺลงฺเก
นิสชฺชา อิธ ทุกฺกรการิกา ฯ
อลฺลกฏนฺติ อลฺล อุทุมฺพรกฏ สเสฺนหนฺติ สขีร ฯ
กาเมหีติ วตฺถุกาเมหิ อวูปกฏาติ อนปคตา กามจฺฉนฺโทติอาทีสุ กิเลสกาโมว ฉนฺทกรณวเสน ฉนฺโท สิเนหกรณวเสน
# ๑. ม. อุปฺปชฺชิเยว ฯ ๒. ม. อิธ เม ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๗๖
เสฺนโห โส(๑) มุจฺฉากรณวเสน มุจฺฉา ปปาสากรณวเสน
ปปาสา อนุทหนวเสน ปริฬาโหติ เวทิตพฺโพ โอปกฺกมิกาติ
อุปกฺกมนิพฺพตฺตา าณาย ทสฺสนาย(๒) อนุตฺตราย สมฺโพธายาติ
สพฺพ โลกุตฺตรมคฺคเววจนเมว ฯ
อิท ปเนตฺถ โอปมฺมสสนฺทน อลฺล สขีร อุทุมฺพรกฏ
วิย หิ กิเลสกาเมน วตฺถุกามโต อนิสฺสฏปุคฺคโล(๓) อุทเก
ปกฺขิตฺตภาโว วิย กิเลสกาเมน ตินฺตตา มถเนนาป จ
อคฺคิโน อนภินิพฺพตฺตน วิย กิเลสกาเมหิ(๔) วตฺถกุ ามโต
อนิสฺสฏาน โอปกฺกมิกาหิ เวทนาหิ โลกุตฺตรมคฺคสฺส อนธิคโม
อมถเนนาป อคฺคิโน อนภินิพฺพตฺตน วิย เตส ปุคคฺ ลาน
วินาป โอปกฺกมิกาหิ เวทนาหิ โลกุตฺตรมคฺคสฺส อนธิคโมติ ฯ
ทุติยอุปมาป อิมินาว นเยน เวทิตพฺพา อย ปน วิเสโส
ปุริมา สปุตตฺ ภริยปพฺพชฺชาย อุปมา ปจฺฉิมา พฺราหฺมณธมฺมิกปพฺพชฺชาย ฯ
ตติยอุปมาย โกลาปนฺติ ฉินฺนสิเนห นิวาป (๕) ถเล
นิกฺขิตฺตนฺติ ปพฺพตถเล วา ภูมิถเล วา นิกฺขิตฺต เอตฺถาป
อิท โอปมฺมสสนฺทน สุกฺขโกฬาปกฏ วิย หิ กิเลสกาเมน
วตฺถุกามโต นิสฺสฏปุคฺคลา อารกา อุทกา ถเล นิกฺขิตฺตภาโว
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ป. สู. าณทสฺสนาย ฯ ๓. ม. อนิสฺสฏปุคคลา ฯ
# ๔. ม. กิเลสกาเมน ฯ เอวมุปริป ฯ ๕. ม. นิราป ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสจฺจกสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๗๗
วิย กิเลสกาเมน อตินฺตตา มถเนนาป อคฺคิโน อภินิพฺพตฺตน
วิย กิเลสกาเมน วตฺถุกามโต นิสฺสฏาน อพฺโภกาสิกเนสชฺชิกาทิวเสน โอปกฺกมิกาหิป เวทนาหิ โลกุตฺตรมคฺคสฺส
อธิคโม. อฺสฺส รุกฺขสฺส สุกฺขสาขาย(๑) สทฺธึ ฆสนมตฺเตเนว
อคฺคิโน อภินิพฺพตฺตน วิย วินาป โอปกฺกมิกาหิ เวทนาหิ
สุขาเยว ปฏิปทาย โลกุตตฺ รมคฺคสฺส อธิคโมติ อย อุปมา
ภควตา อตฺตโน อตฺถาย อาหฏา ฯ
อิทานิ อตฺตโน ทุกกฺ รการิก ทสฺเสนฺโต ตสฺส มยฺหนฺต-ิ
อาทิมาห กึ ปน ภควา ทุกฺกร อกตฺวา พุทฺโธ ภวิตุ
น สมตฺโถติ กตฺวาป อกตฺวาป สมตฺโถว อถ กสฺมา
อกาสีติ สเทวกสฺส โลกสฺส อตฺตโน ปรกฺกม ทสฺเสสฺสามิ
โส จ ม วิรยิ นิมฺมถนคุโณ หาเสสฺสตีติ ปาสาเท นิสินฺโนเยว
หิ ปเวณิอาคต รชฺช ลภิตฺวาป ขตฺติโย น ตถา ปมุทิโต
โหติ ยถา พลกาย คเหตฺวา สงฺคาเม เทฺว ตโย ปหาเร(๒)
ทตฺวา อมิตฺตมถน กตฺวา ปตฺตรชฺโช เอว ปตฺตรชฺชสฺส สิริ(๓)
อนุภวนฺตสฺส ปริส โอโลเกตฺวา อตฺตโน ปรกฺกม อนุสฺสริตฺวา
อสุกฏาเน อสุกกมฺม กตฺวา อสุกฺจ อสุกฺจ อมิตฺต เอว
วิชฺฌิตฺวา เอว ปหริตฺวา อิม รชฺชสิรึ ปตฺโตสฺมี ติ จินฺตยโต
พลวโสมนสฺส อุปฺปชฺชติ เอวเมว ภควาป สเทวกสฺส โลกสฺส
# ๑. ม. สุกฺขสาขาย ฯ ๒. ม. สมฺปหาเร ฯ ๓. ม. หิ รชฺชสิรึ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๗๘
ปรกฺกม ทสฺเสสฺสามิ โส หิ ม ปรกฺกโม อติวิย หาเสสฺสติ
โสมนสฺส อุปฺปาเทสฺสตีติ ทุกฺกร อกาสิ ฯ
อปจ ปจฺฉิม ชนต อนุกมฺปนฺโตป (๑) อกาสิเยว ปจฺฉิมา
หิ ชนตา สมฺมาสมฺพุทฺโธ กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ จตฺตาริ
อสงฺเขยฺยานิ ปารมิโย ปูเรตฺวาป ปธาน ปทหิตฺวาว
สพฺพฺุตาณ ปตฺโต กิมงฺค ปน มยนฺติ ปธานวิริย
กตฺตพฺพ มฺิสฺสติ เอว สนฺเต ขิปฺปเมว ชาติชรามรณสฺส
อนฺต กริสฺสตีติ ปจฺฉิม ชนต อนุกมฺปนฺโต (๑) อกาสิเยวฯ
ทนฺเตภิทนฺตมาธายาติ เหฏาทนฺเต(๒) อุปริทนฺต
เปตฺวา เจตสา จิตฺตนฺติ กุสลจิตฺเตน อกุสลจิตฺต อภินิคฺคเณฺหยฺยนฺติ นิคฺคเณฺหยฺย อภินิปปฺ เฬยฺยนฺติ นิปฺปเฬยฺย ฯ
อภิสนฺตาเปยฺยนฺติ ตาเปตฺวา วิริยนิมฺมถน กเรยฺย สารทฺโธติ
สทรโถ ปธานาภิตุนฺนสฺสาติ ปธาเนน อภิตุนฺนสฺส วิทฺธสฺส
สโตติ อตฺโถ ฯ
อปฺปาณกนฺติ นิรสฺสาสก กมฺมารคคฺคริยาติ กมฺมารสฺส
คคฺครนาฬิยา สีสเวทนา โหนฺตีติ กุโตจิ นิกฺขมิตุ อลภมาเนหิ
วาเตหิ สมุฏาปตา พลวติโย สีสเวทนา โหนฺติ สีสเปฬ(๓)
ทเทยฺยาติ สีสเวน ทเทยฺย เทวตาติ โพธิสตฺตสฺส จงฺกมนโกฏิย ปณฺณสาลปริเวณสามนฺตา จ อธิวตฺถา เทวตา ฯ
# ๑. อนุกมฺปมาโนป ฯ ๒. ม. เหฏาทนฺเต ฯ ๓. ม. สีสเว ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสจฺจกสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๗๙
ตทา กิร โพธิสตฺตสฺส อธิมตฺเต กายทาเห อุปฺปนฺเน
มุจฺฉา อุทปาทิ โส จงฺกเมว นิสินฺโน หุตฺวา ปปติ ฯ
ต ทิสฺวา เทวตา (๑) กาลกโตติ (๒) อาหสุ ตา คนฺตฺวา
สุทฺโธทนมหาราชสฺส อาโรเจสุ ตุมฺหาก ปุตฺโต กาลกโตติ ฯ
มม ปุตฺโต พุทฺโธ หุตฺวา กาลกโต โน อหุตฺวาติ พุทฺโธ
ภวิตุ นาสกฺขิ ปธานภูมิยเยว ปติตฺวา กาลกโตติ นาห
สทฺทหามิ มม ปุตฺตสฺส โพธึ อปตฺวา กาลกิริยา นาม
นตฺถีติ ฯ
อปรภาเค สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ธมฺมจกฺก ปวตฺเตตฺวา
อนุปุพฺเพน ราชคห คนฺตฺวา กปลวตฺถุ อนุปฺปตฺตสฺส สุทฺโธทนมหาราชา ปตฺต คเหตฺวา ปาสาท อาโรเปตฺวา ยาคุขชฺชก
ทตฺวา อนฺตราภตฺตสมเย เอตมตฺถ อาโรเจสิ ภควา ตุมฺหาก
ปธานกรณกาเล เทวตา อาคนฺตฺวา ปุตฺโต เต มหาราช
กาลกโต ติ อาหสูติ กึ สทฺทหิ(๓) มหาราชาติ น ภควา
สทฺทหินฺติ อิทานิ มหาราช สุปนปฏิคคฺ หณโต ปฏาย
อจฺฉริยานิ ปสฺสนฺโต กึ สทฺทหิสฺสสิ อหป พุทฺโธ ชาโต
ตฺวป พุทฺธปตา ชาโต ปุพฺเพ ปน มยฺห อปริปกฺเก
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เทวตา เอวมาหสุ วิหาโรเตฺวว โส อรหโตติ อรหนฺโต นาม
# เอวรูปา โหนฺติ มตกสทิสาติ ลทฺธิยา วทนฺติ ฯ ตตฺถ ยา เทวตาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ม. กาลงฺกโต ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. สทฺทหสิ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๘๐
าเณ โพธิจริย จรนฺตสฺส ธมฺมปาลกุมารกาเลป สิปฺป
อุคฺคเหตุ คตสฺส ตุมฺหาก ปุตฺโต ธมฺมปาลกุมาโร กาลกโต
อิทมสฺส อฏี ติ เอฬกฏึ(๑) อาหริตฺวา ทสฺเสสุ ตทาป ตุมฺเห
มม ปุตฺตสฺส อนฺตรามรณ นาม นตฺถิ นาห สทฺทหามีติ
อโวจุตฺถ มหาราชาติ อิมิสฺสา อตฺถปุ ฺปตฺติยา ภควา มหาธมฺมปาลชาตก กเถสิ ฯ
มา โข ตฺว มาริสาติ สมฺปยายมานา อาหสุ ฯ
เทวตาน กิร(๒) ปยมนาปโวหาโร ยทิท มาริสาติ อชชฺชิตนฺติ (๓)
อโภชน หลนฺติ วทามีติ อลนฺติ วทามิ อล อิมินา(๔) มา
เอว กริตฺถ น(๕) ยาเปสฺสามหนฺติ เอว ปฏิเสเธมีติ อตฺโถ ฯ
อมงฺคุรจฺฉวีติ มงฺคุรมจฺฉจฺฉวี(๖) ฯ เอตาวปรมนฺติ ตาสป เวทนาน
เอตเยว ปรม อุตฺตม ปมาณ ปตุ สกฺกสฺส กมฺมนฺเต ฯ เป ฯ
ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหริตาติ รฺโ กิร วปฺปมงฺคลทิวโส นาม โหติ ตทา อเนกปฺปการ ขาทนีย โภชนีย
ปฏิยาเทนฺติ นครวีถิโย โสธาเปตฺวา ปุณฺณฆเฏ ปาเปตฺวา(๗)
ธชปฏากาทโย อุสฺสาเปตฺวา สกลนคร เทววิมาน วิย
# ๑. ม. เอฬกฏิ์ ฯ ๒. ม. กิราย ฯ ๓. โปราเณสุ กุชฏกนฺติ ปฺายติ ฯ
# ปาลิย ปน ชทฺธุกนฺติ ฯ กตฺถจิ อชทฺธกุ นฺติป ฯ โส อุปริ ปาโ อชชฺชิตนฺติ เอว
# อภชฺชิต ภการสฺส ชการาเทส กตฺวาติ ฏีกานุวตฺตเนน โสธิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
# ๔. ม. อล อิมินา ฯ ๕. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ ๖. ม. มงฺคุรจฺฉวีติ มงฺคุรมจฺฉจฺฉวิ ฯ
# ๗. ม. ปาเปตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสจฺจกสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๘๑
อลงฺกโรนฺติ สพฺเพ ทาสกมฺมกราทโย อาหตวตฺถนิวตฺถา คนฺธมาลาทิปฏิมณฺฑิตา ราชกุเล สนฺนิปตนฺติ รฺโ กมฺมนฺเต
นงฺคลสตสหสฺส สโยชิยติ (๑) ตสฺมึ ปน ทิวเส เอเกน โอน(๒) อฏสต โยเชนฺติ สพฺพนงฺคลานิ สทฺธึ พลิพทฺทรสฺมิโยตฺเตหิ
ชาณุสฺโสณิสฺส รโถ วิย รชตปริกฺขติ ฺตานิ(๓) โหนฺติ รฺโ
อาลมฺพนนงฺคล รตฺตสุวณฺณปริกฺขิตฺต โหติ พลิพทฺทาน
สิงฺคานิป รสฺมิปโตทาป สุวณฺณปริกขฺ ิตฺตา โหนฺติ ราชา
มหาปริวาเรน นิกฺขมนฺโต ปุตฺต คเหตฺวา อคมาสิ ฯ
กมฺมนฺตฏาเน เอโก ชมฺพูรุกโฺ ข พหลปตฺตปลาโส
สณฺฑจฺฉาโย (๔) อโหสิ ตสฺส เหฏา กุมารสฺส สยน
ปฺเปตฺวา อุปริ สุวณฺณตารขจิต วิตาน พนฺธาเปตฺวา
สาณิปากาเรน ปริกฺขิปาเปตฺวา อารกฺข เปตฺวา ราชา
สพฺพาลงฺการ อลงฺกริตฺวา อมจฺจคณปริวุโต นงฺคลกรณฏาน
อคมาสิ ตตฺถ ราชา สุวณฺณนงฺคล คณฺหาติ อมจฺจา
เอเกนูนอฏสตรชตนงฺคลานิ (๕)กสฺสกา เสสนงฺคลานิ เต ตานิ(๕)
คเหตฺวา อิโต จิโต จ กสนฺติ ราชา ปน โอรโต วา
ปาร คจฺฉติ ปารโต วา โอร คจฺฉติ เอตสฺมึ าเน
มหาสมฺปตฺติ โหติ โพธิสตฺต ปริวาเรตฺวา นิสินฺนา ธาติโย
# ๑. ม. นงฺคลสตสหสฺส โยชียติ ฯ ๒. ม. อูน ฯ ๓. ม. รชตปริกฺขิตฺตานิ ฯ
# เอวมุปริป ฯ ๔. ม. สนฺทจฺฉาโย ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๘๒
รฺโ สมฺปตฺตึ ปสฺสิสฺสามาติ อนฺโตสาณิโต พหิ นิกฺขนฺตา ฯ
โพธิสตฺโต อิโต จิโต จ โอโลเกนฺโต กฺจิ(๑) อทิสฺวา เวเคน
อุฏาย ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา อานาปาเน ปริคฺคเหตฺวา
ปมชฺฌาน นิพฺพตฺเตสิ ธาติโย ขชฺชโภชฺชนฺตเร วิจรมานา
โถก จิรายึสุ เสสรุกฺขาน ฉายา นิวตฺตา ตสฺส ปน
รุกฺขสฺส ปริมณฺฑลา หุตฺวา อฏาสิ ธาติโย อยฺยปุตฺโต
เอกโกติ เวเคน สาณึ อุกฺขิปตฺวา อนฺโต ปวิสมานา โพธิสตฺต
สยเน ปลฺลงฺเกน นิสินฺน ตฺจ ปาฏิหาริย ทิสฺวา คนฺตฺวา
รฺโ อาโรจยึสุ เทว กุมาโร เอว นิสินฺโน อฺเส
รุกฺขาน ฉายา นิวตฺตา ชมฺพูรุกฺขสฺส ปริมณฺฑลา ิตาติ ฯ
ราชา เวเคนาคนฺตฺวา ปาฏิหาริย ทิสวฺ า อิท เต ตาต
ทุติย วนฺทนนฺ ติ ปุตฺต วนฺทิ อิทเมต สนฺธาย วุตฺต
ปตุ สกฺกสฺส กมฺมนฺเต เป ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหริตา ติ สิยา นุ โข เอโส มคฺโค โพธายาติ ภเวยฺย
นุ โข เอต อานาปานสติปมชฺฌาน พุชฌ
ฺ นตฺถาย มคฺโคติ ฯ
สตานุสาริวิฺาณนฺติ น ยิท ทุกฺกร (๒) โพธาย มคฺโค ภวิสสฺ ติ
อานาปานสติปมชฺฌาน ปน ภวิสฺสตีติ เอว เอก เทฺว วาเร
อุปฺปนฺนสติยา อนนฺตร อุปฺปนฺน วิฺาณ สตานุสาริวิฺาณ นามฯ ย ต สุขนฺติ ยฺนต อานาปานสติ# ๑. ม. กฺจิ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 483

*เลมที่ ๘ มหาสจฺจกสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๘๓
ปมชฺฌานสุข ฯ
ปจฺจุปฏิตา โหนฺตีติ ปณฺณสาลปริเวณสมฺมชฺชนาทิวตฺตกรเณน อุปฏิตา โหนฺติ พาหุลฺลิโกติ ปจฺจยพาหุลฺลิโก ฯ
อาวตฺโต พาหุลฺลายาติ รสคิทฺโธ หุตวฺ า ปณีตปณฺฑปาตาทีน
อตฺถาย อาวตฺโต นิพฺพิชชฺ ปกฺกมึสูติ อุกฺกณฺิตฺวา ธมฺมนิยาเมเนว ปกฺกนฺตา โพธิสตฺตสฺส สมฺโพธิปฺปตฺตกาเล (๑) กายวิเวกสฺส โอกาสทานตฺถ ธมฺมตาย คตา คจฺฉนฺตา จ อฺตฺถ (๒)
อคนฺตฺวา พาราณสิเมว อคมสุ โพธิสตฺโต เตสุ คเตสุ
อฑฺฒมาส กายวิเวก ลภิตฺวา โพธิมณฺฑเล (๓) อปราชิตปลฺลงฺเกน (๔)
นิสีทิตฺวา สพฺพฺุตาณ ปฏิวชิ ฺฌิฯ
วิวิจฺเจว กาเมหีติอาทิ ภยเภรเว วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
อภิชานามิ โข ปนาหนฺติ อย ปาฏิเยกฺโก อนุสนฺธิ ฯ
นิคณฺโ กิร จินฺเตสิ อห สมณ โคตม เอก ปฺห ปุจฺฉึ
สมโณ โคตโม อปราป ม อคฺคิเวสฺสน อปราป ม
อคฺคิเวสฺสนาติ ปริโยสาน อทสฺเสนฺโต กเถติเยว(๕) กุปโต
นุ โข ติ อถ ภควา อคฺคิเวสฺสน ตถาคเต อเนกสตาย
ปริสาย ธมฺม เทเสนฺเต กุปโต สมโณ โคตโมติ เอโกป
วตฺตา นตฺถ(๖) ปเรส โพธนตฺถาย ปฏิวิชฺฌนตฺถาย จ(๗) ตถาคโต
# ๑. ม. สมฺโพธิสตฺตกาเล ฯ ๒. ม. อฺฏาน ฯ ๓. ม. โพธิมณฺเฑ ฯ
# ๔. ม. ...ปลฺลงฺเก ฯ ๕. ม. กเถติเยว ฯ ๖. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๗. ม. เอว ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๘๔
ธมฺม เทเสตีติ ทสฺเสนฺโต อิม ธมฺมเทสน อารภิ ตตฺถ
อารพฺภาติ สนฺธาย ยาวเทวาติ ปโยชนวิธิปริจฺเฉทนิยมน(๑) ฯ
อิท วุตฺต โหติ ปเรส วิฺาปนเมว ตถาคตสฺส ธมฺมเทสนาย
ปโยชน ตสฺมา น เอกสฺเสว เทเสติ ยตฺตกา วิฺาตาโร
อตฺถิ สพฺเพส เทเสตีติ ตสฺมึเยว ปุรมิ สฺมินฺติ อิมนิ า กึ
ทสฺเสตีติ(๒) สจฺจโก กิร จินฺเตสิ สมโณ โคตโม อภิรูโป
ปาสาทิโก สุผุสิต ทนฺตาวรณ ชิวฺหา มุทุกา มธุร วากฺกรณ
ปริส รชฺชนฺโต (๓) มฺเ วิจรติ อตฺตโต(๔) ปนสฺส จิตฺเตกคฺคตา
นตฺถี ติ อถ ภควา อคฺคิเวสฺสน น ตถาคโต(๕) ปริส รชฺชนฺโต
วิจรติ จกฺกวาฬปริยนฺตายป ปริสาย ตถาคโต ธมฺม เทเสติ
อสลฺลีโน อนุปลิตฺโต เอตฺตก เอกวิหารีสฺุตผลสมาปตฺตึ(๖)
อนุยุตฺโตติ ทสฺเสตุ เอวมาห ฯ
อชฺฌตฺตเมวาติ โคจรชฺฌตฺตเมว สนฺนิสาเทมีติ (๗) สนฺนิสีทาเปมิ ตถาคโต หิ ยสฺมึ ขเณ ปริสา สาธุการ เทติ
ตสฺมึ ขเณ ปุพฺพภาเคน (๘) ปริจฺฉินฺทิตฺวา ผลสมาปตฺตึ สมาปชฺชติ
สาธุการสทฺทสฺส นิคฺโฆเส อปริจฺฉินฺเนเยว (๙) สมาปตฺติโต
วุฏาย ิตฏานโต ปฏาย ธมฺม เทเสติ พุทฺธาน หิ
# ๑. สี. ปโยชนาวธิ... ฯ ๒. ม. ทสฺเสตีติ ฯ ๓. ม. รฺเชนฺโต ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๔. ม. น ตถาคโต ฯ ๖. ม. เอกวิหารี... ฯ ๗. สฺยา. สนฺนิสีทามีติ ฯ
# ๘. ม. ปุพพฺ าโภเคน ฯ ๙. สี. อนุปจฺฉินฺเนเยว ฯ ม. อวิจฺฉินฺเนเยว ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 485

*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๘๕
ภวงฺคปริวาโส ลหุโก โหตีต(๑) อสฺสาสวาเร ปสฺสาสวาเร
ผลสมาปตฺตึ (๒) สมาปชฺชนฺติ เยน สุท นิจฺจกปฺปนฺติ เยน
สฺุเน ผลสมาธินา นิจฺจกาล วิหรามิ ตสฺมึ สมาธินิมิตฺเต
จิตฺต สณฺเปมิ สมาทหามีติ ทสฺเสติ ฯ
โอกปฺปนิยเมตนฺติ สทฺทหนิยเมต เอว ภควโต เอกคฺคจิตฺตต สมฺปฏิจฺฉิตฺวา อิทานิ อตฺตนา (๓) โอวฏฏิกสาร กตฺวา
อานีต ปฺห ปุจฺฉนฺโต อภิชานาติ โข ปน ภว โคตโม ทิวา
สุปตาติ อาห ยถา หิ สุนโข นาม อสมฺภินฺนขีรปกฺกปายาส สปฺปนา โยเชตฺวา อุทรปูร โภชิโตป คูถ ทิสฺวา
อขาทิตฺวา คนฺตุ น สกฺกา(๔) อขาทมาโน ฆายิตฺวาป
คจฺฉติ อฆายิตฺวาว คตสฺส กิรสฺส สีส รุชฺชติ เอวเมว
อิมสฺสป สตฺถา อสมฺภินนฺ ขีรปกฺกปายาสสทิส อภินิกฺขมนโต
ปฏาย ยาว อาสวกฺขยา ปสาทนียธมฺมเทสน เทเสติ ฯ
เอตสฺส ปน เอวรูป ธมฺมเทสน สุตฺวา สตฺถริ ปสาทมตฺตป
น อุปฺปนฺน ตสฺมา โอวฏฏิกสาร กตฺวา อานีต ปฺห
อปุจฺฉิตฺวา คนฺตุ อสกฺโกนฺโต เอวมาห อถ (๕) ยสฺมา ถีนมิทฺธ
สพฺพขีณาสวาน อรหตฺตมคฺเคเนว ปหียติ กายทรโถ ปน
อุปาทินฺนเกป โหติ อนุปาทินฺนเกป ตถา หิ กมลุปฺปลาทีนิ
เอกสฺมึ กาเล วิกสนฺติ เอกสฺมึ มกุลานิ โหนฺติ สาย เกสฺจิ
# ๑. ม. โหตีติ ฯ ๒. ม. สมาปตฺตึ ฯ ๓. ม. อตฺตโน ฯ ๔. ม.สกฺกา ฯ
# ๕. ม. ตตฺถ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๘๖
รุกฺขาน (๑)ปตฺตานิ ปฏิลียนฺติ ปาโต วิปฺผาริกานิ โหนฺติ ฯ
เอว อุปาทินฺนกสฺส กายสฺส ทรโถเยว ทรถวเสน ภวงฺคโสตฺจ
อิธ นิทฺทาติ อธิปฺเปต ต ขีณาสวานป โหติ ต สนฺธาย
อภิชานามหนฺ ติอาทิมาห สมฺโมหวิหารสฺมึ วทนฺตีติ สมฺโมหวิหาโรติ วทนฺติฯ
อาสชฺช อาสชฺชาติ ฆฏเฏตฺวา ฆฏเฏตฺวา อุปนีเตหีติ
อุปเนตฺวา กถิเตหิ วจนปเถหีติ วจเนหิ อภินนฺทิตฺวา
อนุโมทิตฺวาติ อลนฺติ จิตฺเตน(๒) สมฺปฏิจฺฉนฺโต อภินนฺทิตฺวา วาจาย(๓)
ปสสนฺโต อนุโมทิตฺวา ภควตา อิมสฺส นิคณฺสฺส เทฺว
สุตฺตานิ กถิตานิ ปุริมสุตฺต เอโก ภาณวาโร อิท ทิยฑฺโฒ
อิติ อฑฺฒติเย ภาณวาเร สุตฺวาป อย นิคณฺโ เนว
อภิสมยปฺปตฺโต(๔) น ปพฺพชิโต น สรเณสุ ปติฏิโต กสฺมา
เอตสฺส ภควา ธมฺม เทเสสีติ อนาคเต วาสนตฺถาย ฯ
ปสฺสติ หิ ภควา อิมสฺส อิทานิ อุปนิสฺสโย นตฺถิ มยฺห
ปน ปรินิพพฺ านโต สมธิกาน ทฺวินนฺ  วสฺสสตาน อจฺจเยน
ตมฺพปณฺณิทีเป สาสน ปติฏหิสฺสติ ตตฺราย กุลฆเร
นิพฺพตฺติตฺวา สมฺปตฺเต กาเล ปพฺพชิตฺวา ตีณิ ปฏกานิ
อุคฺคเหตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต
ปตฺวา กาฬพุทฺธรกฺขิโต(๕) นาม มหาขีณาสโว ภวิสฺสตี ติ อิท
# ๑. ม. รุกฺขานมฺป ฯ ๒. ม. อลนฺติ จิตฺเตน ฯ ๓. ม. วาจายป ฯ
# ๔. ม. อภิสมยปฺปตฺโต ฯ ๕. ม. กาฬพุทฺธรกฺขิโต ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสจฺจกสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๘๗
ทิสฺวา อนาคเต วาสนตฺถาย ธมฺม เทเสสิ ฯ
โสป ตเถว (๑) ตมฺพปณฺณิทีปมฺหิ สาสเน ปติฏิเต เทวโลกโต จวิตฺวา ทกฺขิณาคิริวิหารสฺส ภิกฺขาจารคาเม เอกสฺมึ
อมจฺจกุเล นิพฺพตฺโต ปพฺพชฺชาสมตฺถโยพฺพเน (๒) ปพฺพชิตฺวา เตปฏก
พุทฺธวจน อุคฺคเหตฺวา คณ ปริหรนฺโต มหาภิกฺขสงฺฆปริวุโต
อุปชฺฌาย ปสฺสิตุ อคมาสิ อถสฺส อุปชฺฌาโย สทฺธิวิหาริก
โจเทสฺสามีติ เตปฏก พุทฺธวจน อุคฺคเหตฺวา อาคเตน เตน
สทฺธึ มุข ทตฺวา กถามตฺตป น อกาสิ โส ปจฺจูสสมเย
วุฏาย เถรสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ภนฺเต ตุเมฺห มยิ
คนฺถกมฺม กตฺวา ตุมฺหาก สนฺติก (๓) อาคเต มุข
ทตฺวา กถามตฺตป น กริตฺถ โก มยฺห โทโส ติ ปุจฺฉิ ฯ
เถโร อาห อาวุโส พุทฺธรกฺขิต เอตฺตเกเนว ปพฺพชฺชากิจฺจ
เม มตฺถก ปตฺตนฺติ สฺ กโรสี ติ กึ กโรมิ ภนฺเตติ ฯ
คณ วิโนเทตฺวา ตฺว ปปฺจ ฉินฺทิตฺวา เจติยปพฺพตวิหาร (๔)
คนฺตฺวา สมณธมฺม กโรหีติ โส อุปชฺฌายสฺส โอวาเท ฐตฺวา
ตถา กตฺวา(๕) สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปตฺวา ปฺุวา
ราชปูชิโต หุตฺวา มหาภิกขฺ สงฺฆปริวาโร เจติยปพฺพตวิหาเร
วสิ ฯ
ตสฺมึ จ (๖) กาเล ติสฺสมหาราชา อุโปสถกมฺม กโรนฺโต
# ๑. ม. ตตฺเถว ฯ ๒. สี. ปพฺพชฺชาสมตฺเถวเย ฯ ๓. ม. สนฺติเก ฯ
# ๔. สี. วาตกสิตปพฺพตวิหาร ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๖. ม. หิ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๘๘
เจติยปพฺพเต ราชเลเณ วสติ โส เถรสฺส อุปฏากภิกฺขุโน
สฺ อทาสิ ยทา มยฺห อยฺโย ปฺห วิสฺสชฺเชสิ ธมฺม
วา กเถติ ตทา เม สฺ ทเทยฺยาถา ติ เถโรป เอกสฺมึ
ธมฺมสฺสวนทิวเส ภิกฺขสงฺฆปริวุโต (๑) กณฺฏกเจติยงฺคณ(๒) อารุยฺห
เจติย วนฺทิตฺวา กาลทุมฺพริรุกฺขมูเล (๓) อฏาสิ อถ น เอโก
ปณฺฑปาติกตฺเถโร กาฬการามสุตฺตนฺเต(๔) ปฺห ปุจฺฉิ เถโร นนุ
อาวุโส อชฺช ธมฺมสฺสวนทิวโสติ อาห อาม ภนฺเต
ธมฺมสฺสวนทิวโสติ เตนหิ ปก อาเนถ อิเธว นิสนิ ฺนา
ธมฺมสฺสวน กริสฺสามาติ อถสฺส รุกฺขมูเล อาสน ปฺเปตฺวา
อทสุ เถโร ปุพฺพคาถา วตฺวา กาฬการามสุตฺต อารภิ โสปสสฺ
อุปฏากทหโร รฺโ สฺมทาสิ (๕) ราชา ปุพฺพคาถาสุ
อนิฏิตาสุเยว ปาปุณิ ปตฺวา จ อฺาตกเวเสเนว ปริสนฺเต
ตฺวา ติยามรตฺตึ ิตโกว ธมฺม สุตฺวา เถรสฺส อิทมโวจ
ภควาติ วจนกาเล สาธุการ อทาสิ เถโร ตฺวา กทา
อาคโตสิ มหาราชาติ ปุจฺฉิ ปุพฺพคาถาโอสารณกาเลเยว
ภนฺเตติ มหาราช ทุกฺกรนฺเต กตนฺติ นยิท ภนฺเต ทุกฺกร
ยทิ ปน เม อยฺยสฺส ธมฺมกถ อารทฺธกาลโต ปฏาย
เอกปเทป อฺาวิหิตภาโว อโหสิ ตมฺพปณฺณิทีปสฺส ปโตทยฏิ
# ๑. ม. ภิกฺขสุ งฺฆปริวาโร ฯ ๒. ม. กณฺฏกเจติยงฺคณ ฯ
# ๓. ม. กาฬติมฺพรุกฺขมูเล ฯ ๔. ม. กาฬการามสุตฺตนฺเต ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๕. ม. สฺ ทาเปสิ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาสจฺจกสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๘๙
นิตุทนมตฺเตป าเน สามิภาโว นาม เม มา โหตูติ สปถ
อกาสิ ฯ
ตสฺมึ ปน สุตฺเต พุทฺธคุณา ปริทีปตา ตสฺมา ราชา
ปุจฺฉิ เอตฺตกาว ภนฺเต พุทฺธคุณา อุทาหุ อฺเป อตฺถีติ ฯ
มยา กถิตโต มหาราช อกถิตเมว พหุ อปฺปมาณนฺติ อุปม
ภนฺเต กโรถาติ ยถา มหาราช กรีสสหสฺสมตฺเต สาลิกฺเขตฺเต
เอกสาลิสีสโต อวเสสสาลีเยว พหู เอว มยา กถิตคุณา
อปฺปา อวเสสา พหูติ อปรป ภนฺเต อุปม กโรถาติ ฯ
ยถา มหาราช มหาคงฺคาย โอฆปุณฺณาย สูจิปาส สมฺมุข
กเรยฺย สูจิปาเสน คต อุทก อปฺป เสส พหุ เอว (๑)
มยา กถิตคุณา อปฺปา อวเสสา พหูติ อปรป ภนฺเต
อุปม กโรถาติ อิธ มหาราช วาตกสกุณา (๒) นาม อากาเส
กีฬนฺตา วิจรนฺติ ขุทฺทกา(๓) สกุณชาติ กึ นุ โข ตสฺส
สกุณสฺส อากาเส ปกฺขปฺปสารณฏาน พหุ อวเสโส
อากาโสติ(๔) ฯ กึ ภนฺเต วทถ อปฺโป ตสฺส ปกฺขปฺปสารโณกาโส
อวเสโสว พหูติ เอวเมว มหาราช อปฺปกา มยา พุทฺธคุณา กถิตา อวเสสา พหู อนนฺตา อปฺปเมยฺยาติ สุกถิต
ภนฺเต อนนฺตา พุทฺธคุณา อนนฺเตเนว อากาเสน อุปมิตา
ปสนฺนา มย อยฺยสฺส อนุจฺฉวิก ปน กาตุ น สกฺโกม
# ๑. ม. เอวเมว ฯ ๒. ม. จาตกสกุณา ฯ ๓. ม. ขุททฺ กา สา ฯ
# ๔. ม. อากาโส อปฺโปติ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๙๐
อย เม ทุคฺคตปณฺณากาโร อิมสฺมึ ตมฺพปณฺณิทีเป อิม
โยชนสติก (๑) รชฺช อยฺยสฺส เทมาติ ตุเมฺหหิ มหาราช
อตฺตโน ปสนฺนากาโร กโต มย ปน อมฺหาก ทินฺน
รชฺช ตุมฺหากเยว เทม. ธมฺเมน สเมน รชฺช กาเรหิ
มหาราชาติ ฯ
มหาสจฺจกสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา
ฉฏ ฯ
จุลลฺ ตณฺหาสงฺขยสุตฺตวณฺณนา(๒)
เอวมฺเม สุตนฺติ จุลฺลตณฺหาสงฺขยสุตฺต ตตฺถ ปุพฺพาราเม
มิคารมาตุ ปาสาเทติ ปุพฺพารามสงฺขาเต วิหาเร มิคารมาตุยา
ปาสาเท ตตฺราย อนุปุพพฺ ีกถา ฯ
อตีเต สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก เอกา อุปาสิกา ปทุมุตฺตร
ภควนฺต นิมนฺเตตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขสงฺฆสฺส สตสหสฺส
ทาน ทตฺวา ภควโต ปาทมูเล นิปชฺชติ ฺวา อนาคเต
ตุมฺหาทิสสฺส พุทฺธสฺส อคฺคุปฏายิกา โหมี ติ ปตฺถน อกาสิ ฯ
สา กปฺปสตสหสฺส เทเวสุ เจว มนุสเฺ สสุ จ สสริตฺวา อมฺหาก
ภควโต กาเล ภทฺทิยนคเร เมณฺฑกเสฏิปุตฺตสฺส(๓) เสฏิโน เคเห
# ๑. ม. ติโยชนสติก ฯ ๒. ม. จูฬตณฺหา... ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. เมณฺฑกเสฏิปุตฺตสฺส ธนฺชยสฺส ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลตณฺหาสงฺขยสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๙๑
สุมนเทวิยา กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ชาตกาเล จสฺสา
วิสาขาติ นาม อกสุ สา ยทา ภควา ภทฺทิยนคร
อคมาสิ ตทา ปฺจทาริกาสเตหิ สทฺธึ ภควโต ปจฺจุคฺคมน
กตฺวา ปมทสฺสนมฺหิเยว โสตาปนฺนา อโหสิ อปรภาเค
สาวตฺถิย มิคารเสฏิปุตฺตสฺส ปุณฺณวฑฺฒนกุมารสฺส (๑) เคห คตา
ตตฺถ น มิคารเสฏี มาตุฏาเน เปสิ ตสฺมา มิคาร
มาตาติ วุจฺจติ ฯ
ปติกุล คจฺฉนฺติยา จสฺสา ปตา มหาลตาปลนฺธน นาม
การาเปสิ ตสฺมึ ปลนฺธเน จตสฺโส วชิรนาฬิโย อุปโยค
อคมสุ มุตฺตาน เอกาทส นาฬิโย ปวาฬาน ทฺวาวีสติ
นาฬิโย มณีน เตตฺตึส (๒) นาฬิโย อิติ เอเตหิ จ อฺเหิ
จ สตฺตวณฺเณหิ รตเนหิ นิฏาน อคมาสิ ต สีเส
ปฏิมุกฺก ยาว ปาทปฏิยา ภสฺสติ ปฺจนฺน หตฺถีน พล
ธารยมานาว ปน(๓) อิตฺถี ธาเรตุ สกฺโกติ สา อปรภาเค
ทสพลสฺส อคฺคุปฏายิกา หุตฺวา ต ปสาธน วิสฺสชฺเชตฺวา(๔)
นวหิ โกฏีหิ ภควโต วิหาร การยมานา กรีสมตฺเต ภูมิภาเค
ปาสาท (๕) กาเรสิ ตสฺส อุปริมภูมิย ปฺจคพฺภสตานิ โหนฺติ
เหฏิมภูมิย(๖)ปฺจาติ คพฺภสหสฺสปฏิมณฺฑิโต อโหสิ สา
# ๑. ม. ปฺุ... ฯ ๒. ม. เตตฺตึส ฯ ๓. ม. น ฯ ๔. ม. วิสฺสชฺเชตฺวา ฯ เอวมุปรป ฯ
# ๔. สี. วิหาร ฯ ๖. ม. เหฏาภูมิย ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๙๒
สุทฺธปาสาโทว น โสภตี ติ ต ปริวาเรตฺวา ปฺจ ทฺวิกูฏเคหสตานิ ปฺจ จุลฺลปาสาทสตานิ ปฺจ ฑีปฆสาลสตานิ (๑)
การาเปสิ วิหารมโห จตูหิ มาเสหิ นิฏาน อคมาสิ
มาตุคามตฺตภาเว ิตาย วิสาขาย วิย อฺิสฺสา
พุทฺธสาสเน ธนปริจฺจาโค นาม นตฺถิ ปุริสตฺตภาเว ิตสฺส
จ อนาถปณฺฑิกสฺส วิย อฺสฺส พุทฺธสาสเน ธนปริจฺจาโค
นาม นตฺถิ โส หิ จตุปฺาสโกฏิโย วิสฺสชฺเชตฺวา สาวตฺถิยา
ทกฺขิณภาเค อนุราธปุรสฺส มหาวิหารสทิเส าเน เชตวนมหาวิหาร นาม กาเรสิ วิสาขา สาวตฺถิยา ปาจีนภาเค
อุตฺตมเทวีวิมานสทิเส (๒) าเน ปุพพฺ าราม นาม กาเรสิ ฯ
ภควา อิเมส ทฺวินฺน กุลาน อนุกมฺปาย สาวตฺถึ นิสฺสาย
วิหรนฺโต อิเมสุ ทฺวีสุ ปาสาเทสุ(๓) นิพทฺธวาส วสิ เอก
อนฺโตวสฺส เชตวเน วสติ เอก ปุพฺพาราเม เอตสฺมึ ปน
สมเย ภควา ปุพฺพาราเม วิหรติ เตน วุตฺต ปุพฺพาราเม
มิคารมาตุ ปาสาเทติฯ
กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเตติ กิตฺตเกน นุ โข ภนฺเต ฯ
สงฺขิตฺเตน ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺโต โหตีติ ตณฺหาสงฺขเย นิพฺพาเน
ต อารมฺมณ กตฺวา วิมุตฺตจิตฺตตาย ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺโต นาม
สงฺขิตฺเตน กิตฺตาวตา โหติ ยาย ปฏิปตฺติยา ตณฺหาสงฺขย# ๑. ม. ทีฆสาลสตานิ จ ฯ ๒. ม. ...วิหารสทิเส ฯ ๓. ม. วิหาเรสุ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลตณฺหาสงฺขยสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๙๓
วิมุตฺโต โหติ ตเมว(๑) ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน ปุพพฺ ภาคปฏิปท
สงฺขิตฺเตน เทเสถาติ ปุจฺฉติ อจฺจนฺตนิฏโติ ขยวยสงฺขาต
อนฺต อตีตา(๒) อจฺจนฺตา อจฺจนฺตา นิฏา อสฺสาติ อจฺจนฺตนิฏโ เอกนฺตนิฏโ สตตนิฏโติ อตฺโถ[๓] อจฺจนฺตโยคกฺเขมีติ
สตตอจฺโยคกฺเขมีติ(๔) อตฺโถ[๕] อจฺจนฺตพฺรหฺมจารีติ นิจฺจพฺรหฺมจารีติ อตฺโถ อจฺจนฺต ปริโยสานมสฺสาติ ปุริมนเยเนว
อจฺจนฺตปริโยสาโน เสฏโ เทวมนุสฺสานนฺติ เทวานฺจ
มนุสฺสานฺจ เสฏโ อุตตฺ โม. เอวรูโป ภิกฺขุ กิตตฺ าวตา
โหติ ขิปฺปเมตสฺส สงฺเขเปเนว ปฏิปตฺตึ กเถถาติ ภควนฺต
ยาจติ กสฺมา ปเนส เอว เวคายตีติ กีฬ อนุภวิตุกามตาฯ
อย กิร อุยฺยานกีฬ อาณาเปตฺวา จตูหิ มหาราเชหิ (๖)
จตูสุ ทิสาสุ อารกฺข คาหาเปตฺวา ทฺวีสุ เทวโลเกสุ เทวสงฺเฆน
ปริวุโต อฑฺฒติยาหิ นาฏโกฏีหิ สทฺธึ เอราวณ อารุยฺห
อุยฺยานทฺวาเร ิโต อิเม ปเฺห (๗) สลฺลกฺเขสิ กิตฺตเกน นุ (๘)
ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺตสฺส ขีณาสวสฺส สงฺเขปโต อาคมนียปุพฺพภาคปฏิปทา โหตี ติ อถสฺส เอตทโหสิ อย ปโฺห อติวิย
# ๑. ม. ต เม ฯ ๒. ม. อตีตาติ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร อจฺจนฺต โยคกฺเขมีตีติ
# ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. อจฺจนฺตโยคกฺเขมี ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร อจฺจนฺต พฺรหฺมจารีตีติ
# ทิสฺสติ ฯ ๖. ม.มหาราชูหิ ฯ ๗. ม. ปฺห ฯ ๘. ม. นุ โข ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 494

*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๙๔
สสฺสิริโก สจาห อิม ปฺห อนุคฺคณฺหิตฺวาว อุยฺยาน
ปวิสิสฺสามิ ฉทฺวาริเกหิ อารมฺมเณหิ นิมฺมถิโต น ปุน
อิม ปฺห สลฺลกฺเขสฺสามิ ติฏตุ ตาว อุยฺยานกีฬา สตฺถุ
สนฺติก คนฺตฺวา อิม ปฺห ปุจฺฉิตฺวา อุคฺคหิตปโฺห อุยฺยาเน
กีฬิสฺสามี ติ หตฺถิกฺขนฺเธ อนฺตรหิโต ภควโต สนฺติเก
ปาตุรโหสิ เตป จตฺตาโร มหาราชาโน อารกฺข คเหตฺวา
ิตฏาเนเยว ิตา ปริจาริกเทวสงฺฆาป นาฏกานิป เอราวโณป
นาคราชา ตตฺเถว อุยฺยานทฺวาเร อฏาสิ เอวเมส กีฬ
อนุภวิตุกามตาย เวคายนฺโต เอวมาห ฯ
สพฺเพ ธมฺมา นาล อภินิเวสายาติ เอตฺถ สพฺเพ ธมฺมา
นาม ปฺจกฺขนฺธา ทฺวาทสายตนานิ อฏารส ธาตุโย เต
สพฺเพป ตณฺหาทิฏิวเสน อภินิเวสาย นาล น ปริยตฺตา
น สมตฺถา น ยุตฺตา กสฺมา คหิตากาเรน อติฏหนโต (๑)
เต หิ นิจฺจาติ คหิตาป อนิจฺจาว สมฺปชฺชนฺติ สุขาติ
คหิตาป ทุกฺขาว สมฺปชฺชนฺติ อตฺตาติ คหิตาป อนตฺตาว
สมฺปชฺชนฺติ ตสฺมา นาล อภินิเวสาย อภิชานาตีติ อนิจฺจ
ทุกฺข อนตฺตาติ าตปริฺาย อภิชานาติ ปริชานาตีติ ตเถว
ตีรณปริฺาย ปริชานาติ ยงฺกิฺจิ เวทนนฺติ อนฺตมโส
ปฺจวิฺาณสมฺปยุตฺตป ยงฺกิฺจิ อปฺปมตฺตกป เวทน อนุภวติ
# ๑. ม. อติฏ นโต ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลตณฺหาสงฺขยสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๙๕
อิมินา ภควา สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส เวทนาวเสน นิพฺพตฺเตตฺวา
อรูปปริคฺคห ทสฺเสติ สเจ ปน เวทนากมฺมฏาน เหฏา
น กถิต ภเวยฺย อิมสฺมึ าเน กเถตพฺพ สิยา เหฏา
ปน กถิต ตสฺมา สติปฏาเน วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
อนิจฺจานุปสฺสีติ เอตฺถ อนิจฺจ เวทิตพฺพ อนิจฺจานุปสฺสนา
เวทิตพฺพา อนิจฺจานุปสฺสี เวทิตพฺโพ ตตฺถ อนิจฺจนฺติ
ปฺจกฺขนฺธา เต หิ อุปฺปาทวยฏเน อนิจฺจา อนิจฺจานุปสฺสนาติ ปฺจกฺขนฺธาน ขยโต วยโต ทสฺสน าณ ฯ
อนิจฺจานุปสฺสีติ เตน าเณน สมนฺนาคโต ปุคฺคโล ตสฺมา
อนิจฺจานุปสฺสี วิหรตี ติ อนิจฺจโต อนุปสฺสนฺโต วิหรตีติ อยเมตฺถ
อตฺโถฯ
วิราคานุปสฺสีติ เอตฺถ เทฺว วิราคา ขยวิราโค จ
อจฺจนฺตวิราโค จ ตตฺถ สงฺขาราน ขยวยโต ทสฺสนปวปสฺสนา(๑)
ขยวิราโค (๒) อจฺจนฺตวิราค นิพฺพาน วิราคโต ทสฺสน มคฺคาณป วิราคานุปสฺสนา นามฯ ตทุภยสมงฺคีปุคฺคโล วิราคานุปสฺสี นามฯ ต สนฺธาย วุตฺต วิราคานุปสฺสีติ วิราคโต
อนุปสฺสนฺโตติ อตฺโถ นิโรธานุปสฺสิมฺหิป เอเสว นโย ฯ
นิโรโธป หิ ขยนิโรโธ จ อจฺจนฺตนิโรโธ จาติ ทุวิโธเยว ฯ
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสีติ เอตฺถ ปฏินิสฺสคฺโค วุจฺจติ โวสฺสคฺโค ฯ
# ๑. ม. อนุปสฺสนาป ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๙๖
โส จ ปริจฺจาคโวสฺสคฺโค ปกฺขนฺทนโวสฺสคฺโคติ ทุวิโธ โหติ ฯ
ตตฺถ ปริจฺจาคโวสฺสคฺโคติ วิปสฺสนา สา หิ ตทงฺควเสน
กิเลเส จ ขนฺเธ จ โวสฺสชฺชติ ปกฺขนฺทนโวสฺสคฺโคติ มคฺโค
โส หิ นิพฺพาน อารมฺมณโต ปกฺขนฺทติ ทฺวีหิป วา
การเณหิ โวสฺสคฺโคเยว สมุจฺเฉทวเสน ขนฺธาน กิเลสานฺจ
โวสฺสชฺชนโต นิพฺพาเน(๑) จ ปกฺขนฺทนโต ตสฺมา กิเลเส จ
ขนฺเธ จ ปริจฺจชตีติ ปริจฺจาคโวสฺสคฺโค นิโรโธ(๒) นิพฺพานธาตุยา จิตฺต ปกฺขนฺทตีติ ปกฺขนฺทนโวสฺสคฺโคติ อุภยเปต
มคฺเค สเมติ ตทุภยสมงฺคีปุคฺคโล อิมาย ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาย สมนฺนาคตตฺตา ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี นาม โหติ ฯ
ต สนฺธาย วุตฺต ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี ติ น กิฺจิ โลเก
อุปาทิยตีติ กิฺจิ เอกป สงฺขารคต ตณฺหาวเสน น อุปาทิยติ
น คณฺหาติ น ปรามสติ อนุปาทิย น ปริตสฺสตีติ
อคฺคณฺหนฺโต ตณฺหาหิ ปริตสฺสนาย น ปริตสฺสติ ปจฺจตฺตฺเยว
ปรินิพฺพายตีติ สยเมว กิเลสปรินิพฺพาเนน ปรินิพพฺ ายติ ฯ
ขีณา ชาตีติอาทินา ปนสฺส ปจฺจเวกฺขณาว ทสฺสิตา อิติ
ภควา สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส สงฺขิตฺเตน ขีณาสวสฺส
ปุพฺพภาคปฏิปท ปุจฺฉิโต สลฺลหุก กตฺวา สงฺขิตฺเตเนว ขิปฺป
กเถติ (๓)
# ๑. ม. นิพฺพานฺจ ฯ ๒. ม. นิโรเธ ฯ ๓. ม. กเถสิ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลตณฺหาสงฺขยสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๙๗
อวิทูเร นิสินฺโน โหตีติ อนนฺตเร กูฏาคาเร นิสินฺโน
โหติ อภิสเมจฺจาติ าเณน อภิสมาคนฺตฺวา ชานิตฺวาติ
อตฺโถ อิท วุตฺต โหติ กึ นุ โข เอส ชานิตฺวา
อนุโมทิ อุทาหุ (๑)อชานิตฺวา วาติ กสฺมา ปนสฺส
เอวมโหสิ เถโร กิร น ภควโต ปฺหาวิสฺสชฺชนสทฺท อสฺโสสิ
สกฺกสฺส ปน เทวรฺโ เอวเมต ภควา เอวเมต สุคตาติ
อนุโมทนสทฺทมสฺโสสิ สกฺโก กิร เทวราชา มหตา สทฺเทน
อนุโมทิ อถ กสฺมา น ภควโต สทฺท อสฺโสสีติ ยถา
ปริสวิฺาปกตฺตา พุทฺธาน หิ ธมฺม กเถนฺตาน เอกาพนฺธาย
จกฺกวาฬปริยนฺตาย(๒) ปริสาย สทฺโท สุยฺยติ ปริสนฺต (๓) ปน
มฺุจิตฺวา องฺคุลิมตฺตป พหิทฺธา น นิจฺฉรติ กสฺมา เอวรูปา
มธุรกถา มา นิรตฺถกา อคมาสีติ ตทา ภควา มิคารมาตุ
ปาสาเท สตฺตรตนมเย กูฏาคาเร สิรคิ พฺภมฺหิ นิสินฺโน โหติ
ตสฺส ทกฺขิณปสฺเส สาริปตุ ฺตตฺเถรสฺส วสนกูฏาคาร วามปสฺเส
มหาโมคฺคลฺลานสฺส อนฺตเร ฉิทฺทวิวโรกาโส นตฺถิ ตสฺมา
เถโร น ภควโต สทฺท อสฺโสสิ สกฺกสฺเสว อสฺโสสีติ ฯ
ปฺจหิ ตุริยสเตหีติ ปฺจงฺคิกาน ตุริยาน ปฺจหิ
สเตหิ ปฺจงฺคิกตุริยนฺนาม อาตต วิตต อาตตวิตต สุสิร
ฆนนฺติ อิเมหิ ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคต ตตฺถ อาตตนฺนาม
# ๑. ม. อชานิตฺวา วาติ ฯ ๒. ม. ...ปริยนฺตายป ฯ ๓. ม. ปริยนฺต ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๙๘
จมฺมปริโยนทฺเธสุ(๑) เภรีอาทีสุ เอกตลตุริย วิตตนฺนาม
อุภยตล อาตตวิตตนฺนาม ตนฺติพทฺธปณวาทิ สุสิร วสาทิ ฯ
ฆน สมฺมาทิ สมปฺปโตติ อุปคโต สมงฺคีภูโตติ ตสฺเสว
เววจน ปริจาเรตีติ สมฺปตฺตึ(๒) อนุภวนฺโต ตโต ตโต อินฺทฺรยิ านิ
จาเรติ อิท วุตฺต โหติ ปริจาเรตฺวา (๓) วชฺชมาเนหิ ปฺจหิ
ตุริยสเตหิ สมนฺนาคโต หุตฺวา ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวตีติ ฯ
ปฏิปณาเมตฺวาติ อปเนตฺวา นิสฺสทฺทานิ กาเรตฺวาติ อตฺโถ ฯ
ยเถว หิ อิทานิ สทฺธา ราชาโน ครุภาวนียภิกฺขุ ทิสฺวา
อสุโก นาม อยฺโย อาคจฺฉติ ตาตา มา คายถ มา วาเทถ
มา นจฺจถาติ นาฏกานิ วิเนนฺติ(๔) สกฺโกป เถร ทิสฺวา
เอวมกาสิ ฯ
จิรสฺส โข มาริส โมคฺคลฺลาน [๕] ปริยายมกาสีติ เอวรูป
โลเก ปกติยา ปยสมุทาจารวจน โหต โลกิยา หิ จิรสฺส
อาคตป อนาคตปุพฺพ(๖) ปยมนาปชาติย อาคต ทิสฺวา กุโต
ภว อาคโต จิรสฺส ภว อาคโต กถนฺเต อิธาคมนมคฺโค
าโต กึ(๗) มคฺคมุโฬฺหสี ติอาทีนิ วทนฺติ อย ปน อาคตปุพฺพตฺตา(๘) เอวมาห ฯ เถโร หิ กาเลน กาล เทวจาริก
# ๑. ม. จมฺมปริโยนทฺเธสุ ฯ ๒. ม. ต สมฺปตฺตึ ฯ ๓. ม. ปริวาเรตฺวา ฯ
# ๔. ม. ปฏิวเิ นนฺติ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร อิมนฺติ ทิสสฺ ติ ฯ
# ๖. ม. อาคตป อนาคตปุพฺพป ฯ ๗. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๘. ม. ...ปุพฺพตฺตาเยว ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลตณฺหาสงฺขยสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๙๙
คจฺฉติเยว ตตฺถ ปริยายมกาสีติ วาร อกาสิ ยทิท
อิธาคมนายาติ โย อย อิธาคมนาย วาโร ต [๑] จิรสฺสมกาสีติ
วุตฺต โหติ อิทมาสน ปฺตฺตนฺติ โยชนิก มณิปลฺลงฺก
ปฺเปตฺวา เอวมาห ฯ
พหุกิจฺจา พหุกรณียาติ เอตฺถ เยส พหูนิ กิจฺจานิ เต
พหุกิจฺจา พหุกรณียาติ ตสฺเสว เววจน อปฺเปว สเกน
กรณีเยนาติ สกรณียเมว อปฺป มนฺท(๒) น พหุ เทวาน
กรณีย ปน พหุ ปวิโต ปฏาย หิ กปฺปรุกฺขมาตุคามาทีน
อตฺถาย อฏฏา สกฺกสฺส สนฺติเก ฉิชชฺ นฺติ ตสฺมา นิยเมนฺโต
อาห อปจ เทวานเยว ตาวตึสาน กรณีเยนาติ เทวานฺหิ
ธีตา จ ปุตฺตา จ องฺเก นิพฺพตฺตนฺติ ปาทปริจาริกา
อิตฺถิโย สยเน นิพฺพตฺตนฺติ ตาส มณฺฑนปสาธนการิกา
เทวธีตา สยน ปริวาเรตฺวา นิพฺพตฺตนฺติ เวยฺยาวจฺจกรา
อนฺโตวิมาเน นิพฺพตฺตนฺติ เอเตส อตฺถาย อฏฏกรณ นตฺถิ
เย ปน สีมนฺตเร นิพฺพตฺตนฺติ เต มม สนฺตกา ตว
สนฺตกา ติ นิจฺเฉตุ อสกฺโกนฺตา อฏฏ กโรนฺติ สกฺก เทวราชาน ปุจฺฉนฺติ โส ยสฺส วิมาน อาสนฺนตร ตสฺส
สนฺตโกติ วทติ สเจ เทฺวป สมฏาเน โหนฺติ ยสฺส
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ภนฺเตติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. สกรณียเมว อปฺป มนฺท ฯ
# ๓. ม. มณฺฑนปสาธนการิกา เทวธีตา ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๐๐
วิมาน อุลฺโลเกนฺโต (๑) ิโต ตสฺส สนฺตโกติ วทติ สเจ เอกป
น โอโลเกติ ต อุภินฺน กลหุปจฺเฉทนตฺถ อตฺตโน สนฺตก
กโรติ ต สนฺธาย เทวานเยว ตาวตึสาน กรณีเยนาติ
อาห อปจสฺส เอวรูป กีฬากิจฺจป กรณียเมว ฯ
ยนฺโน ขิปฺปเมว อนฺตรธายตีติ ย อมฺหาก สีฆเมว
อนฺธกาเร รูปคต วิย น ทิสฺสติ อิมินา อห ภนฺเต ต
ปฺหาวิสฺสชฺชน น สลฺลกฺเขมี ติ ทีเปติ เถโร กสฺมา นุ โข
อย สกฺโก(๒) อสลฺลกฺขณภาว ทีเปติ ปสฺเสน ปริหรตีติ
อาวชฺชนฺโต เทวา นาม มหามุฬฺหา โหนฺติ ฉทฺวาริเกหิ
อารมฺมเณหิ นิมฺมถิยมานา อตฺตโน ภุตฺตาภุตฺตภาวป น
ชานนฺติ(๓) ปตาปตภาวป น ชานนฺติ อิธ กต เอตฺถ
ปมุสฺสนฺตี ติ อฺาสิ เกจิ ปนาหุ เถโร เอตสฺส ครุ
ภาวนีโย ตสฺมา อิทาเนว โลเก อคฺคปุคฺคลสฺส สนฺติเก
ปฺห อุคฺคเหตฺวา อาคโต อิทาเนว นาฏกาน อนฺตร
ปวิฏโติ เอว ม เถโร ตชฺเชยฺยาติ ภเยน เอวมาห(๔) ฯ เอว(๕)
ปน โกหฺ นาม โหติ อริยสาวกสฺส เอวรูป โกหฺ
นาม น โหติ ตสฺมา มุฬฺหภาเวเนว น สลฺลกฺเขสีติ
เวทิตพฺพ อุปริ กสฺมา สลฺลกฺเขสีติ เถโร ตสฺส โสมนสฺส# ๑. ม. โอโลเกนฺโต ฯ ๒. ม. ยกฺโข ฯ ๓. ม. น ชานนฺตีติ นตฺถิ ฯ
# ๔. ม. เอวมาหาติ ฯ ๕. ม. เอต
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*เลมที่ ๘ จุลฺลตณฺหาสงฺขยสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๐๑
สเวค ชเนตฺวา ตม นีหริ ตสฺมา สลฺลกฺเขสีติ ฯ
อิทานิ สกฺโก ปุพฺเพ อตฺตโน เอก กุหกการณ (๑) เถรสฺส
อาโรเจตุ ภูตปุพฺพนฺติอาทิมาห ตตฺถ สมุปพฺยุโฬฺหติ สนฺนิปติโต
ราสิภูโต อสุรา ปราชินึสตู ิ อสุรา ปราชย ปาปุณึสุ ฯ
กทา ปเนเต ปราชิตาติ สกฺกสฺส นิพพฺ ตฺตกาเล ฯ สกฺโก
กิร อนนฺตเร อตฺตภาเว มคธรฏเ มจลคาเม มโฆ(๒) นาม
มาณโว อโหสิ ปณฺฑิโต พฺยตฺโต โพธิสตฺตจริยา วิยสฺส
จริยา อโหสิ โส เตตฺตึส ปุริเส คเหตฺวา กลฺยาณมกาสิ ฯ
เอกทิวส อตฺตโนว ปฺาย อุปปริกฺขติ ฺวา คามมชฺเฌ มหาชนสฺส สนฺนิปติตฏาเน กจวร อุภยโต ปพฺยูเหตฺวา (๓) ต าน
รมณีย(๔) อกาสิ ปุน ตตฺเถว มณฺฑป กาเรสิ ปุน คจฺฉนฺเต
กาเล สาลน กาเรสิ คามโตว(๕) นิกขฺ มิตฺวา คาวุต(๖) อฑฺฒโยชนป
ติคาวุตป โยชนป วิจริตฺวา เตหิ สหาเยหิ สทฺธึ วิสม
สม อกาสิ เต สพฺเพป เอกจฺฉนฺทา (๗) ตตฺถ เสตุ กาตุ
ยุตฺตฏาเน เสตุ(๗) มณฺฑปสาลาโปกฺขรณีมาลาคจฺฉโรปนาทีน
ยุตฺตฏาเน มณฺฑปาทีนิ กโรนฺตา พหุปฺุมกสุ ฯ มโฆ
สตฺตวตฺตปทานิ (๘) ปูเรตฺวา กายสฺส เภทา สทฺธึ สหาเยหิ
# ๑. ม. เอว ภูตการณ ฯ ๒. ม. มจลคาเม มโฆ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. อปพฺพหิตฺวา ฯ ๔. ม. อติรมณีย ฯ ๕. ม. คามโต จ ฯ
# ๖. ม.คาวุตป ฯ ๗. ม. ตตฺถ ตตฺถ เสตุยุตฺตฏาเน สตุ ฯ
# ๘. ม. สตฺตวตปทานิ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๐๒
ตาวตึสภวเน นิพฺพตฺติ ฯ
ตสฺมึ กาเล อสุรคณา ตาวตึสเทวโลเก ปฏิวสนฺติ ฯ
สพฺเพ เต เทวาน สมานายุกา สมานวณฺณา จ (๑) โหนฺติ ฯ
เต สกฺก สปริส ทิสฺวา อธุนา นิพฺพตฺตา นวกเทวปุตฺตา
อาคตาติ มหาปาน สชฺชยึสุ สกฺโก เทวปุตฺตาน สฺ
อทาสิ อเมฺหหิ กุสล กโรนฺเตหิ น ปเรหิ สทฺธึ สาธารณ
กต ตุเมฺห คณฺฑปาน มา ปวิตฺถ ปตมตฺตเมว กโรถาติ ฯ
เต ตถา อกสุ พาลอสุรา คณฺฑปาน ปวิตฺวา มตฺตา
นิทฺท โอกฺกมึสุ สกฺโก เทวาน สฺ ทตฺวา เต ปาเทสุ
คเหตฺวา(๒) สิเนรุปาเท ขิปาเปสิ สิเนรุสฺส หิ เหฏิมตเล
อสุรภวน นาม อตฺถิ ตาวตึสเทวโลกปฺปมาณเมว ตตฺถ อสุรา
วสนฺติ เตส(๓) จิตฺตปาฏลิ นาม รุกฺโข อตฺถิ เต ตสฺส
ปุปฺผนกาเล ชานนฺติ นาย ตาวตึสา สกฺเกน วฺจิตา
มยนฺ ติ เต คณฺหถ นนฺติ วตฺวา สิเนรุ ปริจรมานา (๔) เทเว
วุฏเ วมฺมิกปาทโต วมฺมิกมกฺขิกา วิย อภิรุหึสุ ตตฺถ
กาเลน เทวา ชินนฺติ กาเลน อสุรา ยทา เทวาน
ชโย โหติ อสุเร ยาว สมุทฺทปฏา อนุพนฺธนฺติ ยทา
อสุราน ชโย โหติ เทเว ยาว เวทิยปาทา (๕) อนุพนฺธนฺติ ฯ
# ๑. สี. สมานวณฺณาว ฯ ๒. ม. คาหาเปตฺวา ฯ ๓. ม. เตสป ฯ
# ๔. ม. ปริหรมานา ฯ ๕. ม. เวทิกปาทา ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลตณฺหาสงฺขยสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๐๓
ตสฺมึ ปน สงฺคาเม เทวาน ชโย อโหสิ เทวา อสุเร
ยาว สมุทฺทปฏา อนุพนฺธึสุ สกฺโก สพฺเพ (๑) อสุเร
ปลาเปตฺวา ปฺจสุ าเนสุ อารกฺข เปสิ เอว อารกฺข
ทตฺวา เวทิยปาเท วชิรหตฺถา อินฺทปฏิมาโย เปสิ อสุรา
กาเลน กาล อุฏหิตฺวา ตา ปฏิมาโย ทิสฺวา สกฺโก
อปฺปมตฺโต ติฏตี ติ ตโตว นิวตฺตนฺติ ตโต ปฏินิวตฺติตฺวาติ
วิชิตฏานโต นิวตฺติตฺวา ปริจาริกาโยติ มาลาคนฺธาทิกมฺมการิกาโย ฯ
เวสฺสวโณ จ มหาราชาติ โส กิร สกฺกสฺส วลฺลโภ
พลววิสฺสาสิโก ตสฺมา สกฺเกน สทฺธึ อคมาสิ ปุรกฺขตฺวาติ
ปุรโต กตฺวา ปวิสึสูติ ปวิสิตฺวา ปน อุปฑฺฒปหิตานิ ทฺวารานิ
กตฺวา โอโลกยมานา อฏสุ อิทมฺป มาริส โมคฺคลฺลาน
ปสฺส เวชยนฺตปาสาทสฺส รามเณยฺยกนฺติ มาริส โมคฺคลฺลาน
อิทมฺป เวชยนฺตสฺส รามเณยฺยก ปสฺส สุวณฺณตฺถมฺเภ ปสฺส
รชตตฺถมฺเภ มณิตฺถมฺเภ ปพาฬตฺถมฺเภ โลหิตงฺคตฺถมฺเภ มสารคลฺลตฺถมฺเภ มุตฺตตฺถมฺเภ สตฺตรตนตฺถมฺเภ เตสเยว สุวณฺณาทิมยฆฏเก วาลรูปกานิ จ ปสฺสาติ เอว ถมฺภปนฺติโย(๒) อาทึ กตฺวา
รามเณยฺยก ทสฺเสนฺโต เอวมาห ยถา ต ปุพฺเพ กตปฺุสฺสาติ
ยถา ปุพฺเพ กตปฺุสฺส อุปโภคฏาเนน โสภิตพฺพ เอวเมว
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ถมฺภปนฺติโย ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๐๔
โสภตีติ อตฺโถ อติพาฬฺห โข อย ยกฺโข ปมตฺโต วิหรตีติ
อตฺตโน ปาสาเทน(๑) นาฏกปริวาเรน สมฺปตฺติยาว ยเสน(๒) อติวิย
มตฺโต ฯ
อิทฺธาภิสงฺขาร อภิสงฺขาสีติ อิทฺธึ อกาสิ อาโปกสิณ
สมาปชฺชิตฺวา ปาสาเท ปติฏิโตกาส อุทก โหตูติ อิทฺธึ อธิฏาย(๓)
ปาสาทกณฺณิเก ปาทงฺคุฏเกน ปหริ โส ปาสาโท ยถา
นาม อุทกปฏเ ปต ปตฺต มุขวฏฏยิ  องฺคุลิยา ปหฏ อปราปร
กมฺปติ จลติ น สนฺติฏติ เอวเมว สงฺกมฺป สมฺปกมฺป สมฺปเวธิ
ถมฺภปฏิสงฺฆาฏกณฺณิกโคปานสิอาทีนิ กรกราติสทฺท มฺุจนฺตานิ ปติตุ วิย อารทฺธานิ เตน วุตฺต
สงฺกมฺเปสิ สมฺปกมฺเปสิ สมฺปเวเธสี ติ อจฺฉริยพฺภูตจิตฺตชาตาติ
อโห อจฺฉริย อโห อพฺภตู นฺติ เอว สฺชาตอจฺฉริยพฺภูตา เจว
สฺชาตตุฏิโน จ อเหสุ อุปฺปนฺนพลวโสมนสฺสา สวิคฺคนฺติ
อุพฺพิคฺค จลิต โลมหฏชาตนฺติ ชาตโลมหส กฺจนภิตฺติย
ปตมณินาคทนฺเตหิ วิย อุทฺธคฺเคหิ โลเมหิ อากิณฺณสรีรนฺติ
อตฺโถ โลมหโส จ นาเมส โสมนสฺเสนป โหติ โทมนสฺเสนป ฯ
อิธ ปน โสมนสฺเสน ชาโต เถโร หิ สกฺกสฺส โสมนสฺสเวเคน(๔) สเวเชตุ ต ปาฏิหาริยมกาสิ ตสฺมา โสมนสฺสเวเคน
# ๑. ม. ปาสาเท ฯ ๒. ม. วเสน ฯ ๓. ม. อิทฺธึ อธิฏ าย ฯ
# ๔. ม. โสมนสฺสเวเคน ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลตณฺหาสงฺขยสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๐๕
สวิคฺคโลมหฏ วิทิตฺวาติ อตฺโถ ฯ
อิธาห มาริสาติ อิทานิสฺส ยสฺมา เถเรน โสมนสฺสสเวค
ชนยิตฺวา ตม วิโนทิต ตสฺมา สลฺลกฺเขตฺวา เอวมาหฯ
เอโส นุ เต มาริส โส ภควา สตฺถาติ มาริส ตฺว กุหึ
คโตสีติ วุตฺเต มยฺห สตฺถุ สนฺติกนฺติ วเทสิ อิมสฺมึ เทวโลเก
เอกปาทเกน วิย ติฏสิ ย ตฺว เอว วเทสิ เอโส นุ
เต มาริส โส ภควา สตฺถาติ ปุจฺฉึสุ สพฺรหฺมจารี เม
เอโสติ เอตฺถ กิฺจาป เถโร อนคาริโย(๑) อภินหี ารสมฺปนฺโน
อคฺคสาวโก สกฺโก อคาริโย(๒) มคฺคพฺรหฺมจริยวเสน ปเนเต
สพฺรหฺมจาริโน(๓)โหนฺติ ตสฺมา เอวมาห อโห นูน เต
โส ภควา สตฺถาติ สพฺรหฺมจารี ตาว เต เอว มหิทฺธิโก ฯ
โส ปน เต ภควา สตฺถา อโห นูน มหิทฺธิโกติ สตฺถุ
อิทฺธิปาฏิหารยทสฺสเน ชาตาภิลาปา หุตฺวา เอวมาหสุ ฯ
าตฺตรสฺสาติ (๔) ปฺาตฺตรสฺส สกฺโก หิ ปฺาตาน อฺตโร เสส สพฺพตฺถ ปากฏเมว เทสน ปน
ภควา ยถานุสนฺธิโตว (๕) นิฏเปสีติ ฯ
จุลฺลตณฺหาสงฺขยสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
สตฺตม ฯ
# ๑. ม. อนคาริโย ฯ ๒. ม. อคาริโย ฯ ๓. ม. สพฺรหฺมจริโน ฯ
# ๔. สี. อฺาตฺตรสฺสาติ ฯ ๕. ม. ยถานุสนฺธินาว ฯ
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*เลมที่ ๘ หนา ๕๐๖
มหาตณฺหาสงฺขยสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ มหาตณฺหาสงฺขยสุตฺต ตตฺถ ทิฏิคตนฺติ
อลคทฺทูปมสุตฺเต(๑) ลทฺธิมตฺต ทิฏิคตนฺติ วุตฺต อิธ สสฺสตทิฏิ ฯ
โส จ ภิกฺขุ พหุสฺสุโต อย อปฺปสฺสุโต ชาตกภาณโก
ภควนฺต ชาตก(๒) กเถตฺวา อห ภิกฺขเว เตน สมเยน
เวสฺสนฺตโร อโหสึ มโหสโถ วิธูรปณฺฑิโต (๓) เสนกปณฺฑิโต
มหาชนโก ราชา อโหสินฺ ติ สโมธาเนนฺต สุณาติ อถสฺส
เอตทโหสิ อิเม รูปเวทนา สฺา สงฺขารา ตตฺถ ตตฺเถว
นิรุชฺฌนฺติ วิฺาณ ปน อิธโลกโต ปรโลก ปรโลกโต อิม
โลก สนฺธาวติ สสรตี ติ สสฺสตทสฺสน อุปฺปนฺน ฯ เตนาห
ตเทวิท วิฺาณ สนฺธาวติ สสรติ อนฺนฺติ ฯ
สมฺมาสมฺพุทฺเธน ปน วิฺาณสมฺภโว (๔) สติ ปจฺจเย
อุปฺปชฺชติ วินา ปจฺจย นตฺถิ วิฺาณสฺส สมฺภโวติ
วุตฺต ตสฺมา อย ภิกฺขุ พุทฺเธน อกถิต กเถติ ชินจกฺเก
ปหาร เทติ เวสารชฺชาณ ปฏิพาหติ โสตุกามชน วิสวาเทติ
อริยปเถ ติรยิ  นิปติตฺวา มหาชนสฺส อหิตาย ทุกฺขาย
ปฏิปนฺโน ยถา นาม รฺโ รชฺเช มหาโจโร อุปปฺ ชฺชมาโน
มหาชนสฺส อหิตาย ทุกฺขาย อุปฺปชฺชติ เอว ชินสาสเน
โจโร [๕] หุตฺวา มหาชนสฺส อหิตาย ทุกฺขาย อุปปฺ นฺโนติ เวทิตพฺโพ ฯ
# ๑. ม. อลคทฺทูปมสุตฺเต ฯ ๒. ม. ชาตก ฯ ๓. ม. มโหสโธ วิธรุ ปณฺฑิโต ฯ
# ๔. ม. วิาณ ปจฺจยสมฺภว ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร หุตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาตณฺหาสงฺขยสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๐๗
สมฺพหุลา ภิกฺขูติ ชนปทวาสิโน ปณฺฑปาติกภิกฺขู ฯ
เตนุปสงฺกมึสูติ อย ปริส ลภิตฺวา สาสน(๑) อนฺตรธาเปยฺย
ยาว ปกฺข น ลภติ ตาวเทว น ทิฏิคตา วิเวเจมาติ
สุตสุตฏานโตเยว อตฺวา อนิสีทิตฺวา อุปสงฺกมึสุ ฯ
ย (๒) กตมนฺต สาติ วิฺาณนฺติ สาติ ย ตฺว วิฺาณ
สนฺธาย วเทสิ กตม ต วิฺาณนฺติ ยฺวาย ภนฺเต วโท
เวเทยฺโย ตตฺร ตตฺร กลฺยาณปาปกาน กมฺมาน วิปาก
ปฏิสเวเทตีติ ภนฺเต โย อย วทติ เวทยติ โส จาย
ตหึ ตหึ กุสลากุสลกมฺมาน วิปาก ปจฺจนุโภติ อิทนฺต(๓) ภนฺเต
วิฺาณ ยมห สนฺธาย วเทมีติ กสฺส นุ โข นามาติ
กสฺส ขตฺติยสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา เวสฺสสุทฺทคหฏปพฺพชิตเทวมนุสฺสาน วา อฺตรสฺส ฯ
อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสีติ กสฺมา อามนฺเตสิ ฯ
สาติสฺส หิ(๔) กิร เอว อโหสิ สตฺถา ม โมฆปุรโิ สติ วทติ
น จ โมฆปุริโสติ วุตฺตมตฺเตเนว มคฺคผลาน อุปนิสฺสโย น
โหติ ฯ [๕] อติลหุ โข ตฺว โมฆปุริส พาหุลฺลาย อาวฏโฏติ
[๖] เอว วุตฺโต อุปเสนตฺเถโรป หิ อปรภาเค ฆเฏนฺโต
วายมนฺโต ฉ อภิฺา สจฺฉากาสิ อหป วิริย ปคฺคณฺหิตฺวา
# ๑. ม. สาสนป ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. ตนฺติ น ทิสฺสติ ฯ
# ๔. ม. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร อุปเสนมฺป หิ วงฺคนฺตปุตฺตนฺติ
# ทิสฺสติ ฯ วิ. มหา. ๔/๙๐/๑๐๙ ฯ ๖. ม. เอตฺถนฺตเร ภควา โมฆปุริสวาเทน
# โอวทิ ฯ เถโรติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๐๘
มคฺคผลานิ สจฺฉิกริสฺสามีติ (๑) อถสฺส ภควา ฉินฺนปจฺจโย
อย สาสเน อวิรุฬฺหธมฺโมติ ทสฺเสนฺโต ภิกฺขู อามนฺเตสิฯ
อุสฺมีกโตติอาทิ เหฏา วุตฺตาธิปฺปายเมว ฯ
อถโข ภควาติ อยป ปาฏิเยกฺโก อนุสนฺธิ สาติสฺส
กิร เอตทโหสิ ภควา มยฺห มคฺคผลาน อุปนิสฺสโย นตฺถีติ
วทติ กึ สกฺกา อุปนิสฺสเย อสติ อุปนิสฺสโย ปฏิกาตุ (๒) น
หิ ตถาคตา สอุปนิสฺสยสฺเสว ธมฺม เทเสนฺติ ยสฺส กสฺสจิ
เทเสนฺติเยว อห พุทฺธสฺส สนฺติกา สุคโตวาท ลภิตฺวา
สคฺคสมฺปตฺติยา (๓) กุสล กริสฺสามี ติ อถสฺส ภควา นาห
โมฆปุริส ตุยฺห โอวาท วา อนุสาสนึ วา เทมี ติ สุคโตวาท
ปฏิปสฺสมฺเภนฺโต(๔) อิม เทสน อารภิ ตสฺสตฺโถ เหฏา วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺโพ อิทานิ ปริสาย ลทฺธึ สาเธนฺโต (๕) อิธาห ภิกฺขู
ปฏิปุจฺฉิสฺสามี ติอาทิมาห ต สพฺพป เหฏา วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺพ ฯ สาติกณฺฑ นิฏิต(๖) ฯ
อิทานิ วิฺาณสฺส สปฺปจฺจยภาว ทสฺเสตุ ย ยเทว
ภิกฺขเวติอาทิมาห ตตฺถ มนฺจ ปฏิจฺจ ธมฺเม จาติ สหาวชฺชเนน
ภวงฺคมนฺจ เตภูมิกธมฺเม จ ปฏิจฺจ กฏฺจ ปฏิจฺจาติอาทิ
โอปมฺมนิทสฺสนตฺถ วุตฺต เตน กึ ทีเปติ ทฺวารสงฺกนฺติยา
อภาว ยถา หิ กฏ ปฏิจฺจ ชลมาโน อคฺคิ อุปาทานปจฺจเย
# ๑. ม. นิพฺพตฺเตสฺสามีติ ฯ ๒. ม. อุปนิสฺสเย อสติ กาตุ ฯ
# ๓. ม. สคฺคสมฺปตฺตูปค ฯ ๔. ม. ปฏิปสฺสมฺเภนฺโต ฯ ๕. ม. โสเธนฺโต ฯ
# ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาตณฺหาสงฺขยสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๐๙
สติเยว ชลติ ตสฺมึ อสติ ปจฺจยเวกลฺเลน ตตฺเถว วูปสมฺมติ(๑)
น สกลิกาทีนิ สงฺกมิตฺวา สกลิกคฺคีติอาทิสงฺขย คจฺฉติ เอวเมว
จกฺขฺุจ ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปนฺน วิฺาณ ตสฺมึ ทฺวาเร
จกฺขุรูปอาโลกมนสิการสงฺขาเต ปจฺจยมฺหิ สติเยว อุปฺปชฺชติ
ตสฺมึ อสติ ปจฺจยเวกลฺเลน ตตฺเถว นิรุชฺฌติ น โสตาทีนิ
สงฺกมิตฺวา โสตวิฺาณนฺติอาทิสงฺขฺย คจฺฉติ เอเสว นโย
สพฺพวาเรสุ อิติ ภควา นาห วิฺาณปฺปวตฺเต ทฺวารสงฺกนฺติมตฺตป วทามิ อย ปน สาติ โมฆปุริโส ภวสงฺกนฺตึ
วทตีติ สาตึ นิคฺคเหสิ ฯ
เอว วิฺาณสฺส สปฺปจฺจยภาว ทสฺเสตฺวา อิทานิ ปน
ปฺจนฺนป ขนฺธาน สปฺปจฺจยภาว ทสฺเสนฺโต ภูตมิทนฺติอาทิมาห ตตฺถ ภูตมิทนฺติ อิท ขนฺธปฺจก ชาต ภูต
นิพฺพตฺต ตุเมฺหป ต ภูตมิทนฺติ ภิกฺขเว ปสฺสถาติ ฯ
ตทาหารสมฺภวนฺติ ต ปเนต ขนฺธปฺจก อาหารสมฺภว
ปจฺจยสมฺภว สติ ปจฺจเย อุปฺปชฺชติ(๒) เอว ปสฺสถาติ ปุจฺฉติ ฯ
ตทาหารนิโรธาติ ตสฺส ปจฺจยสฺส นิโรธา ภูตมิท โนสฺสูติ(๓)
ภูต นุ โข อิท น นุ โข ภูตนฺติ ตทาหารสมฺภว โนสฺสูติ
ต ปเนต (๔) ภูต ขนฺธปฺจก ปจฺจยสมฺภว นุ โข น นุ โขติ ฯ
ตทาหารนิโรธาติ ตสฺส ปจฺจยสฺส นิโรธา นิโรธธมฺม โนสฺสตู ิ
# ๑. ม. วูปสมฺมติ ฯ ๒. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ม. โนสฺสูติ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 510

*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๑๐
นิโรธธมฺม นุ โข น นุ โขติ สมฺมปฺปฺาย ปสฺสโตติ
อิท ขนฺธปฺจก ชาต ภูต นิพฺพตฺตนฺติ ยาถาวสรสลกฺขณโต
วิปสฺสนาปฺาย สมฺมา ปสฺสนฺตสฺส ปฺาย สุทิฏนฺติ
วุตฺตนเยเนว วิปสฺสนาปฺาย สุฏุ ทิฏ เอว เย เย
ต ปุจฺฉ สลฺลกฺเขสุ เตส เตส ปฏิฺ คณฺหนฺโต ปฺจนฺน
ขนฺธาน สปฺปจฺจยภาว ทสฺเสสีติ(๑) ฯ
อิทานิ ยาย ปฺาย เตหิ ต สปฺปจฺจย สนิโรธ
ขนฺธปฺจก สุฏุ ทิฏ (๒) ตตฺถ นิตฺตณฺหภาว ปุจฺฉนฺโต อิม
เจ ตุเมฺหติอาทิมาห ตตฺถ ทิฏินฺติ วิปสฺสนาสมฺมาทิฏึ ฯ
สภาวทสฺสเนน ปริสุทฺธ ปจฺจยทสฺสเนน ปริโยทาต อลฺลีเยถาติ
ตณฺหาทิฏีหิ อลฺลียิตฺวา วิหเรยฺยาถ เกฬาเยถาติ ตณฺหาทิฏีหิ
กีฬมานา วิหเรยฺยาถ ธนาเยถาติ(๓) ธน วิย อิจฺฉนฺตา เคธ
อาปชฺเชยฺยาถ มมาเยถาติ ตณฺหาทิฏิมมตฺต (๔) อุปฺปาเทยฺยาถฯ
นิตฺถรณตฺถาย โน คหณตฺถายาติ โส โย มยา จตุโรฆนิตฺถรณตฺถาย กุลฺลูปโม ธมฺโม เทสิโต โน นิกนฺติวเสน
คหณตฺถาย อป นุ ต ตุเมฺห อาชาเนยฺยาถาติ วิปริยาเยน
สุกฺกปกฺโข เวทิตพฺโพ ฯ
อิทานิ เตส ขนฺธาน ปจฺจย ทสฺเสนฺโต จตฺตาโรเม
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. สุทฏิ   ฯ ๓. ม. ธนาเยถาติ ฯ
# ๔. ม. ตณฺหาทิฏีหิ มมตฺต ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาตณฺหาสงฺขยสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๑๑
ภิกฺขเว อาหาราติอาทิมาห ตมฺป วุตตฺ ตฺถเมว ยถา ปน
เอโก อิม ชานาสีติ วุตฺโต น เกวล อิม มาตรปสฺส
ชานามิ มาตุ มาตรป ติ เอว ปเวณิวเสน ชานนฺโต สุฏุ
ชานาติ นามฯ เอวเมว ภควา น เกวล ขนฺธมตฺตเมว
ชานาติ ขนฺธาน ปจฺจยป เตสป ปจฺจยาน ปจฺจยนฺติ
เอว สพฺพปจฺจยปรมฺปร ชานาติ โส ต พุทฺธพล ทีเปนฺโต
อิทานิ ปจฺจยปรมฺปร ทสฺเสตุ (๑) อิเม จ ภิกฺขเว จตฺตาโร
อาหาราติอาทิมาห ตป วุตฺตตฺถเมว อิติ โข ภิกฺขเว
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา(๒) ฯ เป ฯ ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ
เอตฺถ ปน ปฏิจฺจสมุปฺปาทกถา วิตฺถาเรตพฺพา ภเวยฺย สา
วิสุทฺธิมคฺเค วิตฺถาริตาว ฯ
อิมสฺมึ สติ อิท โหตีติ อิมสฺมึ อวิชชฺ าทิเก ปจฺจเย
สติ อิท สงฺขาราทิก ผล โหติ อิมสฺสุปฺปาทา อิท
อุปฺปชฺชตีติ อิมสฺส อวิชชฺ าทิกสฺส ปจฺจยสฺส อุปฺปาทา อิท
สงฺขาราทิก ผล อุปฺปชฺชติ เตเนวาห ยทิท อวิชชฺ าปจฺจยา
สงฺขารา เป สมุทโย โหตี ติ เอว วฏฏ ทสฺเสตฺวา
อิทานิ วิวฏฏ ทสฺเสนฺโต อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธาติอาทิมาห ตตฺถ อวิชชฺ าย เตฺววาติ อวิชฺชาย เอว ตุ อเสสวิราคนิโรธาติ วิราคสงฺขาเตน มคฺเคน อเสสนิโรธา สงฺขาราน
# ๑. ม. นิทานปรมฺปร ทสฺเสนฺโต ฯ ๒. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 512

*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๑๒
อนุปฺปาทนิโรโธ โหตีติ(๑) เอว นิรทุ ฺธาน ปน สงฺขาราน นิโรธา
วิฺาณ(๒)วิฺาณาทีน จ นิโรธา นามรูปาทีนิ นิรุทฺธานิเยว
โหนฺตีติ ทสฺเสตุ สงฺขารนิโรธา วิฺาณนิโรโธติอาทึ วตฺวา
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ วุตฺต ฯ
ตตฺถ เกวลสฺสาติ สกลสฺส สุทฺธสฺส วา สตฺตวิรหิตสฺสาติ
อตฺโถ ทุกฺขกฺขนฺธสฺสาติ ทุกฺขราสิสฺส นิโรโธ โหตีติ
อนุปฺปาโท โหติฯ
อิมสฺมึ อสตีติอาทิ วุตฺตปฏิปกฺขนเยน เวทิตพฺพฯ
เอว วฏฏวิวฏฏ กเถตฺวา อิทานิ อิม ทฺวาทสงฺคปจฺจยวฏฏ สห วิปสฺสนายมคฺเคน(๓) ชานนฺตสฺส ยา
ปฏิธาวนา ปหิยฺยติ ตสฺสา อภาว ปุจฺฉนฺโต อป นุ ตุมเห
ภิกฺขเวติอาทิมาห ตตฺถ เอว ชานนฺตาติ เอว สห วิปสฺสนามคฺเคน ชานนฺตา เอว ปสฺสนฺตาติ ตสฺเสว เววจน ฯ
ปุพฺพนฺตนฺติ ปุริมโกฏาส อตีตกฺขนฺธธาตุอายตนานีติ อตฺโถ ฯ
ปฏิธาเวยฺยาถาติ ตณฺหาทิฏิวเสน ปฏิธาเวยฺยาถ เสส
สพฺพาสวสุตฺเต วิตฺถาริตเมว ฯ
อิทานิ เนส ตตฺถ นิจฺจลภาว ปุจฺฉนฺโต อป นุ ตุมฺเห
ภิกฺขเว เอว ชานนฺตา เอว ปสฺสนฺตา เอว วเทยฺยาถ
สตฺถา โน ครูติอาทิมาห ตตฺถ ครูติ ภาริโก อกามา
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. วิฺาณนิโรโธ โหติ ฯ
# ๓. ม. สห วิปสฺสนาย มคฺเคน ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาตณฺหาสงฺขยสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๑๓
อนุวตฺติตพฺโพ สมโณติ พุทฺธสมโณ อฺ สตฺถาร
อุทฺทิเสยฺยาถาติ อย สตฺถา อมฺหาก กิจฺจ สาเธตุ น สกฺโกตีติ
อป นุ เอว สฺิโน หุตฺวา อฺ พาหิรก สตฺถาร
อุทฺทิเสยฺยาถ ปุถุสมณพฺราหฺมณานนฺติ [๑] ปุถูน ติตฺถิยสมณาน
เจว พฺราหฺมณานฺจ วตโกตุหลมงฺคลานีติ(๒) วตสมาทานานิ จ
ทิฏิกุตุหลานิ จ ทิฏสุตมุตมงฺคลานิ จ ตานิ สารโต
ปจฺจาคจฺเฉยฺยาถาติ เอตานิ สารนฺติ เอวสฺิโน หุตฺวา
ปฏิอาคจฺเฉยฺยาถ เอว นิสฺสฏานิป(๔) จ ปุน คเณฺหยฺยาถาติ
อตฺโถ สาม าตนฺติ สย าเณน าต ฯ สาม
ทิฏนฺติ สย ปฺาจกฺขุนา ทิฏ สาม วิทิตนฺติ สย
วิภาวิต ปากฏ กต อุปนีตา โข เม ตุเมฺหติ มยา
ภิกฺขเว ตุเมฺห อิมินา สนฺทิฏิกาทิสภาเวน ธมฺเมน นิพฺพาน
อุปนีตา ปาปตาติ อตฺโถ สนฺทฏิ ิโกติอาทีนมตฺโถ วิสุทฺธมคฺเค วิตฺถาริโต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ เอต วจน
อิท ตุเมฺหหิ สาม าตาทิภาว ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ
ติณฺณ โข ปน ภิกขฺ เวติ กสฺมา อารภิ นนุ เหฏา
วฏฏวิวฏฏวเสน เทสนา มตฺถก ปาปตาติ อาม ปาปตา ฯ
อย ปน ปาฏิเอกฺโก อนุสนฺธิ อยฺหิ โลกสนฺนิวาโส
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เอว สฺิโน หุตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. วตโกตุหลมงฺคลานีติ ฯ
# ๓. ม. นิสสฺ ฏานิ จ ฯ ๔. ม. เอต ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๑๔
ปฏิสนฺธิสมฺมุโฬฺห ตทสฺส(๑) สมฺโมหฏาน วิทฺธเสตฺวา ปากฏ
กริสฺสามี ติ อิม เทสน อารภิ อปจ วฏฏมูล อวิชชฺ า
วิวฏฏมูล พุทฺธุปฺปาโท อิติ วฏฏมูล อวิชฺช วิวฏฏมูล จ
พุทฺธุปฺปาท ทสฺเสตฺวาป ปุน เอกวาร วฏฏวิวฏฏวเสน
เทสน มตฺถก (๒) ปาเปสฺสามี ติ อิม เทสน อารภิ ตตฺถ สนฺนิปาตาติ
สโมธาเนน ปณฺฑภาเวน คพฺภสฺสาติ คพฺเภ นิพฺพตฺตนกสตฺตสฺส อวกฺกนฺติ โหตีติ นิพฺพตฺติ โหติ กตฺถจิ หิ
คพฺโภติ มาตุกุจฺฉิ วุตฺตา (๓) ฯ ยถาห
ยเมกรตฺตึ ปม
คพฺเภ วสติ มาณโว
อพฺภุฏิโตว สยติ(๔)
ส คจฺฉ น นิวตฺตตีติ(๕) ฯ
กตฺถจิ คพฺเภ นิพฺพตฺตสตฺโต ยถาห ยถา โข
ปนานนฺท อฺา อิตฺถิโย (๖) นว วา ทส วา มาเส คพฺภ
กุจฺฉินา ปริหริตฺวา วิชายนฺตีติ(๗) อิธ สตฺโต อธิปฺเปโต ฯ
ต สนฺธาย วุตฺต คพฺภสฺส อวกฺกนฺติ โหตีติ ฯ
อิธาติ อิมสฺมึ สตฺตโลเก มาตา จ อุตุนี โหตีติ
อิท อุตุสมย สนฺธาย วุตตฺ  มาตุคามสฺส กิร ยสฺมึ โอกาเส
ทารโก นิพฺพตฺตติ ตตฺถ มหตี โลหิตปฬกา สณฺหิตฺวา
ภิชฺชิตฺวา ปคฺฆรติ วตฺถุ สุทฺธ โหติ สุทฺเธ วตฺถุมหฺ ิ
# ๑. ม. ตสฺส ฯ ๒. ม. เทสน มตฺถก ฯ ๓. ม. วุตฺโต ฯ ๔. สฺยา. ม. โส ยาติ ฯ
# ๕. ขุ. ชา. ๒๗/๒๒๖๑/๔๖๙ ฯ ๖. สฺยา. ม. อิตฺถกิ า ฯ
# ๗. ม. อุ. ๑๔/๓๗๑/๒๕๑ ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 515

*เลมที่ ๘ มหาตณฺหาสงฺขยสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๑๕
มาตาปตูสุ เอกวาร สนฺนิปติเตสุ ยาว สตฺตทิวสานิ เขตฺตเมว
โหติ ตสฺมึ สมเย หตฺถคฺคาหเวณิคฺคาหาทินา องฺคปรามสเนนป
ทารโก นิพฺพตฺตติเยว คนฺธพฺโพติ ตตฺรูปคสตฺโต ปจฺจุปฏิโต
โหตีติ น มาตาปตูน สนฺนิปาต โอโลกยมาโน สมีเป ิโต [๑]
นาม โหติ กมฺมยนฺตยนฺติโต ปน เอโก สตฺโต ตสฺมึ โอกาเส
นิพฺพตฺตนโก โหตีติ อยเมตฺถ อธิปฺปาโย สสเยนาติ อโรโค
นุ โข ภวิสสฺ ามิ อห วา ปุตฺโต วา เม ติ เอว มหนฺเตน
ชีวิตสสเยน โลหิตเฺหต ภิกฺขเวติ ตทา กิร มาตุโลหิต
ต าน สมฺปตฺต(๒)ปุตฺตสิเนเหน ปณฺฑร โหติ ตสฺมา
เอวมาห วงฺกกนฺติ(๓)คามทารกาน กีฬกาน(๔) ขุทฺทกนงฺคล ฯ
ฆฏิกา วุจฺจติ ทีฆทณฺเฑน รสฺสทณฺฑก ปหรณกีฬา ฯ
โมกฺขจิกนฺติ สมฺปริวตฺตกกีฬา อากาเส วา ทณฺฑก คเหตฺวา
ภูมิย วา สีส เปตฺวา เหฏุปฺปริยภาเวน ปริวตฺตนกีฬนนฺติ
วุตฺต โหติ ปงฺคลิก(๕) วุจฺจติ ตาลปณฺณาทีหิ กต วาตปฺปหาเรน
ปริพฺภมนจกฺก ปตฺตาฬฺหก วุจฺจติ ปณฺณนาฬิกา ตาย
วาลิกาทีนิ มินนฺตา กีฬนฺติ รถกนฺติ ขุทฺทกรถ(๖) ฯ ธนุกป
ขุทฺทกธนุเมว(๗) ฯ
สารชฺชตีติ ราค อุปฺปาเทติ พฺยาปชฺชตีติ พฺยาปาท
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปจฺจุปฏิโตติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. สมฺปตฺต ฯ
# ๓. ม. วงฺกกนฺติ ฯ ๔. ม. กีฬก ฯ ๕. ม.จิงฺคุลิก ฯ ๖. ม. ขุททฺ กรถ ฯ
# ๗. ม. ขุทฺทกธนุเมว ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๑๖
อุปฺปาเทติ อนุปฏิตกายสตีติ กาเย สติ กายสติ ต อนุปฏเปตฺวาติ อตฺโถ ปริตตฺ เจตโสติ อกุสลจิตฺโต ยตฺถสฺส
เต ปาปกาติ ยสฺส ผลสมาปตฺติย เอเต นิรชุ ฺฌนฺติ ต น
ชานาติ นาธิคจฺฉตีติ อตฺโถ อนุโรธวิโรธนฺติ ราคฺเจว
โทสฺจ อภินนฺทตีติ ตณฺหาวเสน อภินนฺทติ ตณฺหาวเสเนว
อโห สุขนฺติอาทีนิ วทนฺโต อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏตีติ
ตณฺหาชฺโฌสาเนน(๑) คิลิตฺวา ปรินิฏเปตฺวา คณฺหาติ สุข
ตาว(๒) อทุกฺขมสุข วา อภินนฺทตุ ทุกฺข กถ อภินนฺทตีติฯ
อห ทุกฺขิโต มม ทุกฺขนฺ ติ คณฺหนฺโต อภินนฺทติ นามฯ
อุปฺปชฺชติ นนฺทีติ ตณฺหา อุปฺปชฺชติ ตทุปาทานนฺติ สาว
ตณฺหา คหณฏเน อุปาทาน นามฯ ตสฺส อุปาทานปจฺจยา
ภโว เป สมุทโย โหตีติ อิท หิ ภควตา ปุน เอกวาร
ติสนฺธิจตุสงฺเขป (๓) ปจฺจยาการวฏฏ ทสฺสิตฯ
อิทานิ วิวฏฏ ทสฺเสตุ อิธ ภิกขฺ เว ตถาคโต โลเก
อุปฺปชฺชตีติอาทิมาห ตตฺถ อปฺปมาณเจตโสติ อปฺปมาณ
โลกุตฺตร เจโต อสฺสาติ อปฺปมาณเจตโส มคฺคจิตฺตสมงฺคีติ
อตฺโถ อิม โข เม ตุเมฺห ภิกฺขเว สงฺขิตฺเตน ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺตึ ธาเรถาติ ภิกฺขเว อิม สงฺขิตฺเตน เทสิต มยฺห
ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺติเทสน ตุเมฺห นิจฺจกาล ธาเรยฺยาถ มา
# ๑. ม. ตณฺหาชฺโฌสานคหเณน ฯ ๒. ม. วา ฯ ๓. ม. ทฺวิสนฺธิ ติสงฺเขป ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 517

*เลมที่ ๘ มหาอสฺสปุรสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๑๗
ปมชฺเชยฺยาถ เทสนา หิ เอตฺถ วิมุตฺติปฏิลาภเหตุโต วิมุตฺตีติ
วุตฺตา มหาตณฺหาชาลตณฺหาสงฺฆาฏปฏิมุกฺกนฺติ ตณฺหาว
สสิพฺพิตฏเน มหาตณฺหาชาล สงฺฆฏิตฏเน สงฺฆาฏนฺติ
วุจฺจติ อิติ เอตสฺมึ มหาตณฺหาชาเล ตณฺหาสงฺฆาเฏ จ อิม
สาตึ ภิกฺขุ เกวฏฏปุตฺต ปฏิมุกฺก ธาเรถ อนุปวิฏโ  อนฺโตคโธติ
น ธาเรยฺยาถาติ (๑) อตฺโถ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ(๒) ฯ
มหาตณฺหาสงฺขยสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
อฏม ฯ
มหาอสฺสปุรสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ มหาอสฺสปุรสุตฺต ตตฺถ องฺเคสูติ องฺคา
นาม ชานปทิโน ราชกุมารา เตส นิวาโส เอโกป ชนปโท
รุฬฺหีสทฺเทน องฺคา ติ วุจฺจติ ตสฺมึ องฺเคสุ ชนปเท ฯ
อสฺสปุร นาม องฺคาน นิคโมติ อสฺสปุรนฺติ นครนาเมน
ลทฺธโวหาโร องฺคาน ชนปทสฺส เอโก นิคโม. ต โคจรคาม
กตฺวา วิหรตีติ อตฺโถ ภควา เอตทโวจาติ เอต สมณา
สมณาติ โว ภิกฺขเว ชโน สฺชานาตี ติอาทิวจนมโวจ ฯ
กสฺมา ปน เอว อโวจาติ ตสฺมึ กิร นิคเม มนุสฺสา
สทฺธา ปสนฺนา พุทฺธมามกา ธมฺมมามกา สงฺฆมามกา
# ๑. ม. ธาเรถาติ ฯ ๒. ม. อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๑๘
ตทหุปพฺพชิตสามเณรมฺป วสฺสสติกตฺเถรสทิส กตฺวา ปสสนฺติ ฯ
ปุพฺพณฺหสมเย(๑) ภิกฺขสงฺฆ ปณฺฑาย ปวิสนฺต ทิสวฺ า พีชนงฺคลาทีนิ คเหตฺวา เขตฺต คจฺฉนฺตาป ผรสุอาทีนิ คเหตฺวา
อรฺ ปวิสนฺตาป ตานิ อุปกรณานิ นิกฺขิปตฺวา ภิกฺขสงฺฆสฺส
นิสีทนฏาน อาสนสาล วา มณฺฑป วา รุกฺขมูล วา
สมฺมชฺชิตฺวา อาสนานิ ปฺเปตฺวา (๒) อาวรเก จ ปานีย
ปจฺจุปฏเปตฺวา (๒) ภิกฺขสงฺฆ นิสีทาเปตฺวา ยาคุขชฺชกาทีนิ ทตฺวา
กตภตฺตกิจฺจ ภิกฺขสงฺฆ อุยฺโยเชตฺวา ตโต ตานิ อุปกรณานิ
อาทาย เขตฺต วา อรฺ วา คนฺตฺวา อตฺตโน กมฺมานิ
กโรนฺติ กมฺมนฺตฏาเนป เนส อฺา กถา(๓) นตฺถิ ฯ
จตฺตาโร มคฺคฏา จตฺตาโร ผลฏาติ อฏ ปุคฺคลา
อริยสโฆ นามฯ เต เอวรูเปน สีเลน เอวรูเปน อาจาเรน
เอวรูปาย ปฏิปตฺติยา สมนฺนาคตา ลชฺชิโน เปสลา อุฬารคุณาติ ภิกฺขสงฺฆสฺเสว วณฺณ กเถนฺติ กมฺมนฺตฏานโตเยว
อาคนฺตฺวา ภุตฺตสายมาสา ฆรทฺวาเร นิสินฺนาป สยนฆร
ปวิสิตฺวา นิสินฺนาป ภิกขฺ สงฺฆสฺเสว วณฺณ กเถนฺติ ภควา
เตส มนุสฺสาน นิปจฺจการ ทิสฺวา ภิกขฺ สงฺฆ ปณฺฑปาตาปจายเน นิโยชิตฺวา เอตทโวจ ฯ
เย ธมฺมา สมณกรณา จ พฺราหฺมณกรณา จาติ เย
# ๑. ม. ปุพฺพณฺหสมย ฯ ๒. สี. อาธารเก จ ปานิย จ ฯ ม. อรชปานีย
# ปจฺจุปฏาเปตฺวา ฯ ๓. ม. กถา นาม ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาอสฺสปุรสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๑๙
ธมฺมา สมาทาย ปริปูริตา สมิตปาปสมณ จ พาหิตปาปพฺราหฺมณ จ กโรนฺตีติ อตฺโถ ตีณิมานิ ภิกฺขเว สมณสฺส (๑)
สมณิยานิ สมณกรณียานิ กตมานิ ตีณิ อธิสีลสิกขฺ าสมาทาน อธิจิตฺตสิกฺขาสมาทาน อธิปฺาสิกฺขาสมาทานนฺติ (๒) เอตฺถ ปน สมเณน
กตฺตพฺพธมฺมา วุตฺตา เตป จ สมณกรณา โหนฺติเยว ฯ
อิธ ปน หิโรตฺตปฺปาทิวเสน เทสนา วิตฺถาริตา เอว โน
อย อมฺหากนฺติ เอตฺถ โนติ นิปาตมตฺต เอว อย อมฺหากนฺติ
อตฺโถ มหปฺผลา มหานิสสาติ อุภยป อตฺถโต เอกเมว ฯ
อวฺฌาติ อโมฆา สผลาติ อย ตสฺเสวตฺโถ ยสฺสา หิ
ผล นตฺถิ สาวฺฌา(๓) นาม โหติ สอุทฺรยาติ สวฑฺฒิ
อิท สผลตาย เววจน เอวฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ
ภิกฺขเว เอว ตุเมฺหหิ สิกฺขิตพฺพ อิติ ภควา อิมินา
เอตฺตเกน าเนน หิโรตฺตปฺปาทีน ธมฺมาน วณฺณ กเถสิ ฯ
กสฺมา วจนปถปจฺฉินฺทนตฺถ สเจ หิ โกจิ อจิรปพฺพชิโต
พาลภิกฺขุ เอว วเทยฺย ภควา หิโรตฺตปฺปาทิธมฺเม สมาทาย
วตฺตถาติ วทติ โก นุ โข เตส สมาทาย วตฺตเน อานิสโส
อิเม (๔) ธมฺมา สมาทาย ปริปรู ิตา สมิตปาปสมณนาม พาหิตปาปพฺราหฺมณ นาม กโรนฺติ จตุปฺปจฺจยลาภ อุปฺปาเทนฺติ
# ๑. ม. สมณสฺส สมณิยานิ ฯ ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๘๒/๒๙๔ ฯ
# ๓. ม. สา วฺฌา ฯ ๔. ม. อิเม หิ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๒๐
ปจฺจยทายกาน มหปฺผลต สมฺปาเทนฺติ ปพฺพชฺช อวฺฌ
สผล สอุทฺรย กโรนฺตีติ วณฺณ อภาสิ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ
วิตฺถารโต ปน วณฺณนากถา (๑) สติปฏาเน วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺพา ฯ
หิโรตฺตปฺเปนาติ ย หิริยติ หิรยิ ติ พฺเพน โอตฺตปฺปติ
โอตฺตปฺปตพฺเพนาติ(๒) เอว วิตฺถาริตาย หิริยา เจว โอตฺตปฺเปน
จ อปเจตฺถ อชฺฌตฺตสมุฏานา หิรี พหิทฺธาสมุฏาน
โอตฺตปฺป อตฺตาธิปเตยฺยา หิรี โลกาธิปเตยฺย โอตฺตปฺปฯ
ลชฺชิสภาวสณฺิตา หิรี ภยสภาวสณฺิต โอตฺตปฺป วิตฺถารกถา
ปเนตฺถ สพฺพากาเรน วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺตา อปจ อิเม เทฺว
ธมฺมา โลก ปาลนโต โลกปาลนกธมฺมา นามาติ กถิตา ฯ
ยถาห เทฺวเม ภิกฺขเว สุกกฺ า ธมฺมา โลก ปาเลนฺติ กตเม
เทฺว หิริ จ โอตฺตปฺป จ อิเม โข ภิกขฺ เว เทฺว
สุกฺกา ธมฺมา โลก ปาเลนฺติ อิเม เจ ภิกฺขเว เทฺว
สุกฺกา ธมฺมา โลก น ปาเลยฺยุ นยิธ ปฺาเยถ มาตาติ
วา มาตุจฺฉาติ วา มาตุลานีติ วา อาจริยภริยาติ วา
ครูน ทาราติ วา สมฺเภท โลโก อคมิสฺส ยถา อเชฬกา
กุกฺกุฏสูกรา โสณสิงฺคาลาติ (๓) อิเมเยว ชาตเก เทวธมฺมาติ
กถิตา ยถาห
# ๑. ม. วณฺณกถา ฯ ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๕๑/๓๓๐ ฯ
# ๓. องฺ. ทุก. ๒๐/๒๕๕/๖๖ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาอสฺสปุรสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๒๑
หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา
สุกฺกธมฺมสมาหิตา
สนฺโต สปฺปรุ สิ า โลเก
เทวธมฺมาติ วุจฺจเรติ(๑) ฯ
มหาจุนฺทตฺเถรสฺส ปน กิเลสสลฺเลขนปฏิปทาติ(๒) กตฺวา
ทสฺสิตา ยถาห ปเร อหิรกิ า ภวิสฺสนฺติ มยเมตฺถ หิริมนา
ภวิสฺสามาติ สลฺเลโข กรณีโย ปเร อโนตฺตปฺปกา (๓) ภวิสฺสนฺติ
มยเมตฺถ โอตฺตปฺป (๔) ภวิสฺสามาติ สลฺเลโข กรณีโยติ (๕) อิเม
จ (๖) มหากสฺสปตฺเถรสฺส โอวาทูปสมฺปทาติ กตฺวา ทสฺสิตา ฯ
วุตฺตเฺหต ตสฺมาติห เต กสฺสป เอว สิกฺขิตพฺพ ติพฺพ
เม หิโรตฺตปฺป ปจฺจุปฏิต ภวิสฺสติ เถเรสุ นเวสุ มชฺฌิเมสูติ
เอว หิ เต กสฺสป สิกฺขิตพฺพนฺติ (๗) อิธ ปน เต สมณธมฺมา
นามาติ ทสฺสิตา ฯ
ยสฺมา ปน เอตฺตาวตา สามฺตฺโถ มตฺถก ปตฺโต น(๘)
โหติ ตสฺมา อปเรป(๙) สมณกรณธมฺเม ทสฺเสตุ สิยา
โข ปน ภิกขฺ เว ตุมฺหากนฺติอาทิมาห ตตฺถ สามฺตฺโถติ
สยุตฺตเก ตาว กตมฺจ ภิกฺขเว สามฺ อยเมว อริโย
อฏงฺคิโก มคฺโค เสยฺยถีท สมฺมาทิฏ ิ เป สมฺมาสมาธิ
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว สามฺ กตโม จ ภิกฺขเว สามฺตฺโถ
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๖/๓ ฯ ๒. ม. กิเลสสลฺเลขนปฏิปทาติ ฯ ๓. สี. อนุตฺตาป ฯ
# ม. ยุ. อโนตฺตาป ฯ ๔. ม. โอตฺตาป ฯ ๕. ม. มู. ๑๒/๑๐๔/๗๗ ฯ
# ๖. ม. อิเมว ฯ ๗. ส. นิ. ๑๖/๕๒๔/๒๖๐ ฯ ๘. ม. นาม ฯ
# ๙. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๒๒
โย [๑] โข ภิกฺขเว ราคกฺขโย โทสกฺขโย โมหกฺขโย อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว สามฺตฺโถติ (๒)มคฺโค สามฺนฺติ ผลนิพฺพานานิ
สามฺตฺโถ ติ วุตฺตานิ อิมสฺมึ ปน าเน มคฺคป ผลป
เอกโต กตฺวา สามฺตฺโถ กถิโตติ เวทิตพฺโพ อาโรจยามีติ
กเถมิ ปฏิเวทยามีติ ชานาเปมิ ฯ
ปริสุทโฺ ธ โน กายสมาจาโรติ เอตฺถ กายสมาจาโร
ปริสุทฺโธ อปริสุทฺโธติ ทุวิโธ โย หิ ภิกฺขุ ปาณ หนติ
อทินฺน อาทิยติ กาเมสุ มิจฺฉา จรติ ตสฺส กายสมาจาโร
อปริสุทฺโธ นามฯ อย ปน กมฺมปถวเสเนว วาริโต โย
ปน ปาณินา วา เลฑฺฑุนา วา ทณฺเฑน วา สตฺเถน
วา ปร โปเถติ (๓) วิเหเติ ตสฺส กายสมาจาโร อปริสุทฺโธ
นามฯ อยป สิกฺขาปทพนฺเธเนว (๔) ปฏิกฺขิตฺโต อิมสฺมึ สุตฺเต
อุภยเมต อกเถตฺวา ปรมสลฺเลโข นาม กถิโต โย หิ ภิกฺขุ
ปานียฆเฏ วา ปานีย ปวนฺตาน ปตฺเต วา ภตฺต ภฺุชนฺตาน
กากาน นิวารณวเสน หตฺถ วา ทณฺฑ วา (๕) อุคฺคิรติ ตสฺส
กายสมาจาโร อปริสุทฺโธ วิปรีโต ปริสุทฺโธ นามฯ อุตฺตาโนติ
อุคฺคโต ปากโฏ วิวโฏติ อนาวโฏ อสฺฉนฺโน อุภเยนาป
ปริสุทฺธตเยว ทีเปติ น จ ฉิทฺทวาติ สทา เอกสทิโส
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โขติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ส. มหา. ๑๙/๑๐๓-๔/๓๐ ฯ
# ๓. สี. เหเติ ฯ ๔. สี. สิกฺขาปทกฺขนฺเธเนว ฯ
# ๕. ม. หตฺถ วา ทณฺฑ วา เลฑฺฑุ วา ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาอสฺสปุรสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๒๓
อนฺตรนฺตเร ฉิทฺทรหิโต สวุโตติ กิเลสาน ทฺวาร (๑) ปทหเนน
ปทหิโต น วชฺชปฏิจฺฉาทนตฺถาย ฯ
วจีสมาจาเรป โย ภิกฺขุ มุสา วทติ ปสุณ กเถติ
ผรุส ภาสติ สมฺผ ปลปติ ตสฺส วจีสมาจาโร อปริสุทฺโธ
นามฯ อย ปน กมฺมปถวเสน วาริโต โย ปน คหปติกาติ
วา ทาสาติ วา เปสฺสาติ วา อาทีหิ ขขเสนฺโต วทติ ตสฺส
วจีสมาจาโร อปริสุทฺโธ นามฯ อย ปน สิกฺขาปทพนฺเธเนว
ปฏิกฺขิตฺโต อิมสฺมึ สุตฺเต อุภยมฺเปต อกเถตฺวา ปรมสลฺเลโข
นาม กถิโต โย หิ ภิกฺขุ ทหเรน วา สามเณเรน วา
กจฺจิ ภนฺเต อมฺหาก อุปชฺฌาย ปสฺสถา ติ วุตฺเต อาวุโส
สมฺพหุลา ภิกฺขุนิโย (๒) เอตสฺมึ ปเทเส วสึสุ (๓) อุปชฺฌาโย เต
วิกฺกายิกสากภณฺฑิก อุกฺขิปตฺวา คโต ภวิสฺสตี ติอาทินา นเยน
หสาธิปฺปาโยป เอวรูป กถ กเถติ ตสฺส วจีสมาจาโร
อปริสุทฺโธ วิปรีโต ปริสุทฺโธ นามฯ
มโนสมาจาเร โย ภิกฺขุ อภิชฺฌาลุ พฺยาปนฺนจิตฺโต
มิจฺฉาทิฏิโก โหติ ตสฺส มโนสมาจาโร อปริสทุ ฺโธ นามฯ
อย ปน กมฺมปถวเสเนว วาริโต โย ปน อุปนิกขิตฺต
ชาตรูปรชต สาทิยติ ตสฺส มโนสมาจาโร อปริสทุ ฺโธ
นามฯ อยป สิกฺขาปทพนฺเธเนว ปฏิกฺขิตฺโต อิมสฺมึ สุตฺเต
# ๑. ม. ทฺวาร ฯ ๒. ม.ภิกขฺ ุภิกฺขุนิโย ฯ ๓. ม. วิวทึสุ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๒๔
อุภยมฺเปต อกเถตฺวา ปรมสลฺเลโข นาม กถิโต โย(๑) ปน ภิกฺขุ
กามวิตกฺก วา พฺยาปาทวิตกฺก วา วิหสึ าวิตกฺก วา
วิตกฺเกติ ตสฺส มโนสมาจาโร อปริสทุ ฺโธ วิปรีโต ปริสุทโฺ ธ
นามฯ
อาชีวสฺมึ โย ภิกขฺ ุ อาชีวเหตุ เวชฺชกมฺม ปหิณคมน
คณฺฑผาลน (๒) กโรติ อรุมกฺขน เทติ เตล ปจตีติ เอกวีสติอเนสนาวเสน ชีวิต (๓) กปฺเปติ โย วา ปน วิฺาเปตฺวา
ภฺุชติ ตสฺส อาชีโว อปริสุทฺโธ นามฯ อย ปน
สิกฺขาปทพนฺเธเนว ปฏิกขฺ ิตฺโต อิมสฺมึ สุตฺเต อุภยมฺเปต(๔)
อกเถตฺวา ปรมสลฺเลโข นาม กถิโต โย หิ ภิกฺขุ
สปฺปนวนีตเตลมธุผาณิตาทีนิ ลภิตฺวา เสฺว วา ปุนทิวเส
วา ภวิสฺสตี ติ สนฺนิธิการก ปริภฺุชติ โย วา ปน
นิมฺพงฺกุราทีนิ ทิสฺวา สามเณเร วทติ อาวุโส (๕) องฺกุเร
ขาทถา ติ สามเณรา เถโร ขาทิตุกาโมติ กปฺปย กตฺวา
เทนฺติ ทหเร ปน สามเณเร วา ปานีย ปวถ อาวุโสติ
วทติ เต เถโร ปานีย ปวติ ุกาโมติ ปานีย สุโธวิตฺวา (๖)
เทนฺติ ตป ปริภฺุชนฺตสฺส อาชีโว อปริสุทฺโธ นาม โหติ ฯ
วิปรีโต ปริสุทฺโธ นามฯ
# ๑. ม. โย ปน ฯ ๒. สี. ภณฺฑปาลน ฯ ๓. ม. ชีวิก ฯ ๔. ม. อุภยมฺเปต ฯ
# ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๖. ม. ปานียสงฺข โธวิตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาอสฺสปุรสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๒๕
มตฺตฺูติ ปริเยสนปฏิคฺคหณปริโภเคสุ มตฺตฺู ยุตฺตฺู
ปมาณฺู ฯ
ชาคริยมนุยุตฺตาติ รตฺตินฺทิว ฉ โกฏาเส กตฺวา
เอกสฺมึ โกฏาเส นิทฺทาย โอกาส กตฺวา ปฺจ โกฏาเส
ชาคริยมฺหิ ยุตฺตปฺปยุตฺตา สีหเสยฺยนฺติ เอตฺถ กามโภคิเสยฺยา
เปตเสยฺยา สีหเสยฺยา ตถาคตเสยฺยาติ จตสฺโส เสยฺยา ตตฺถ
เยภุยฺเยน ภิกฺขเว กามโภคี สตฺตา วาเมน ปสฺเสน เสนฺตีติ (๑)
อย กามโภคิเสยฺยา เตสุ หิ เยภุยฺเยน(๒) ทกฺขิเณน ปสฺเสน
เสยฺยา นาม นตฺถิ เยภุยฺเยน ภิกฺขเว เปตา อุตฺตานา
เสนฺตีติ (๑) อย เปตเสยฺยา เปตา หิ อปฺปมสโลหิตตฺตา
อฏิสงฺฆาฏชฏิตา (๓) เอเกน ปสฺเสน สยิตุ น สกฺโกนฺติ
อุตฺตานาว เสนฺติ เยภุยฺเยน ภิกฺขเว สีโห มิคราชา
นงฺคุฏ อนฺตรสตฺถิมฺหิ ปกฺขิปตฺวา ทกฺขิเณน ปสฺเสน สยตีติ
อย สีหเสยฺยา เตชุสฺสทตฺตา หิ สีโห มิคราชา เทฺว
ปุริมปาเท เอกสฺมึ าเน ปจฺฉิมปาเท เอกสฺมึ เปตฺวา
นงฺคุฏ อนฺตรสตฺถิมฺหิ ปกฺขิปตฺวา ปุริมปาทปจฺฉิมปาทนงฺคุฏาน
ิโตกาส สลฺลกฺเขตฺวา ทฺวินฺน ปุริมปาทาน มตฺถเก สีส
เปตฺวา สยติ ทิวสมฺป สยิตฺวา ปพุชฺฌมาโน น อุตฺราสนฺโต ปพุชฌ
ฺ ติ สีส ปน อุกฺขิปตฺวา ปุริมปาทาน ิโตกาส
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔๖/๓๓๑ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. สี. อฏิสงฺฆาตฆฏิตา ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๒๖
สลฺลกฺเขติ สเจ กิฺจิ าน วิชหิตฺวา ิต โหติ นยิท
ตุยฺห ชาติยา น สูรภาวสฺส จ อนุรูปนฺ ติ อนตฺตมโน หุตฺวา
ตตฺเถว สยติ น โคจราย ปกฺกมติ อวิชหิตฺวา ิเต
ปน ตุยฺห ชาติยา สูรภาวสฺส จ อนุรูปมิทนฺ ติ หฏตุฏโ
อุฏาย สีหวิชมฺภิต วิชมฺภิตฺวา เกสรภาร วิธุนิตวฺ า ติกฺขตฺตุ
สีหนาท นทิตฺวา โคจราย ปกฺกมติ จตุตฺถชฺฌานเสยฺยา
ปน ตถาคตเสยฺยาติ วุจฺจติ ตาสุ อิธ สีหเสยฺยา อาคตา
อยฺหิ เตชุสฺสทอิริยาปถตฺตา อุตฺตมเสยฺยา นามฯ
ปาเทน ปาทนฺติ ทกฺขิณปาเทน วามปาท อจฺจาธายาติ
อติอาธาย อีสก อติกฺกมฺม เปตฺวา โคปฺผเกน หิ โคปฺผเก
ชาณุนา(๑) ชาณุมฺหิ สงฺฆฏฏิยมาเน อภิณฺห เวทนา อุปฺปชฺชติ
จิตฺต เอกคฺค น โหติ เสยฺยา อผาสุกา โหติ ยถา ปน
น สงฺฆฏเฏติ เอว อติกกฺ มฺม ปเต เวทนา นุปฺปชฺชติ จิตฺต
เอกคฺค โหติ เสยฺยา ผาสุกา โหติ ตสฺมา เอวมาห ฯ
อภิชฺฌ โลเกติอาทิ จุลฺลหตฺถิปเท วิตฺถาริต ฯ
ยา ปนาย เสยฺยถาป ภิกฺขเวติ อุปมา วุตฺตา ตตฺถ
อิณมาทายาติ วฑฺฒิยา ธน คเหตฺวา พฺยนฺตีกเรยฺยาติ
วิคตนฺตานิ (๒) กเรยฺย ยถา เนส กากณิกมตฺโตป ปริยนฺโต(๓)
นาวสิสฺสติ เอว กเรยฺย สพฺพโส ปฏินิยฺยาเตยฺยาติ อตฺโถ ฯ
# ๑. ม. ชาณฺนา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. สี. วิคตนฺต ฯ ๓. ม. ปริยนฺโต นาม ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาอสฺสปุรสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๒๗
ตโตนิทานนฺติ อานณฺยนิทาน โส หิ อนโณมฺหีติ อาวชฺชนฺโต
พลวปาโมชฺช [๑] ลภติ พลวโสมนสฺสมธิคจฺฉติ เตน วุตฺต ลเภถ
ปาโมชฺช อธิคจฺเฉยฺย โสมนสฺสนฺติ ฯ
วิสภาคเวทนุปฺปตฺติยา กกเจเนว จตุอิริยาปถ ฉินฺทนฺโต
อาพาธตีติ อาพาโธ สฺวาสฺส อตฺถีติ อาพาธิโก ฯ
ตสมุฏานทุกฺเขน ทุกฺขิโต อธิมตฺตคิลาโนติ พาฬฺหคิลาโน ฯ
นจฺฉาเทยฺยาติ อธิมตฺตพฺยาธิปเรตตาย น รุจฺเจยฺย พลมตฺตาติ
พลเมว พลฺจสฺส กาเย น ภเวยฺยาติ อตฺโถ ตโตนิทานนฺติ
อาโรคฺยนิทาน ตสฺส หิ อโรโคมฺหีติ อาวชฺชยโต ตทุภย
โหติ เตน วุตฺต ลเภถ ปาโมชฺช อธิคจฺเฉยฺย โสมนสฺสนฺติ ฯ
น จสฺส กิฺจิ โภคาน วโยติ กากณิกมตฺตมฺป โภคาน
วโย น ภเวยฺย ตโตนิทานนฺติ พนฺธนโมกฺขนิทาน เสส
วุตฺตนเยเนว สพฺพปเทสุ โยเชตพฺพ อนตฺตาธีโนติ น อตฺตนิ
อธีโน(๒) อตฺตโน รุจิยา กิฺจิ กาตุ น ลภติ ปราธีโนติ
ปเรสุ อธีโน ปรสฺเสว รุจิยา ปวตฺตติ น เยน กาม
คโมติ เยน ทิสาภาเคนสฺส กาโม โหติ อิจฺฉา อุปฺปชฺชติ
คมนาย เตน คนฺตุ น ลภติ ทาสพฺยาติ ทาสภาวา ฯ
ภุชิสฺโสติ อตฺตโน สนฺตโก ตโตนิทานนฺติ ภุชิสฺสนิทานฯ
กนฺตารทฺธานมคฺคนฺติ กนฺตาร อทฺธานมคฺค นิรุทก ทีฆมคฺคนฺติ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ลภตีติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. อธีโน ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๒๘
อตฺโถ ตโตนิทานนฺติ เขมนฺตภูมินิทาน ฯ
อิเม ปฺจ นีวรเณ อปฺปหีเนติ เอตฺถ ภควา อปฺปหีน
กามจฺฉนฺทนีวรณ อิณสทิส เสสานิ โรคาทิสทิสานิ กตฺวา
ทสฺเสติ ตตฺราย สทิสตา โย หิ ปเรส อิณ คเหตฺวา
วินาเสติ โส เตหิ อิณ เทหีติ วุจฺจมาโนป ผรุส วุจฺจมาโนป
พชฺฌมาโนป ปหริยมาโนป กิฺจิ ปฏิปฺผริตุ (๑) น สกฺโกติ
สพฺพ ติติกฺขติ ติติกฺขาการณฺหิ(๒) ต อิณ โหติ เอวเมว
โย ยมฺหิ กามจฺฉนฺเทน รชฺชติ ตณฺหาคหเณน ต วตฺถุ
คณฺหาติ โส เตน ผรุส วุจฺจมาโนป พชฺฌมาโนป ปหริยมาโนป สพฺพ ติติกฺขติ ติติกฺขาการณฺหิสฺส โส กามจฺฉนฺโท
โหติ ฆรสามิเกหิ วธิยมานาน อิตฺถีน วิยาติ เอว อิณ
วิย กามจฺฉนฺโท ทฏพฺโพติ ฯ
ยถา ปน ปตฺตโรคาตุโร มธุสกฺขราทีสุป ทินฺเนสุ
ปตฺตโรคาตุรตาย เตส รส น วินฺทติ ติตฺตก ติตฺตกนฺติ
อุคฺคิรติเยว เอวเมว พฺยาปนฺนจิตฺโต หิตกาเมหิ อาจริยูปชฺฌาเยหิ อปฺปมตฺตกป โอวทิยมาโน โอวาท น คณฺหาติ
อติวิย เม ตุเมฺห อุปทฺทเวถา ติอาทีนิ วตฺวา วิพฺภมติ
ปตฺตโรคาตุรตาย(๓) โส ปุริโส มธุสกฺขราทิรส วิย โกธาตุรตาย
ฌานสุขาทิเภท สาสนรส น วินฺทตีติ เอว โรโค วิย
# ๑. ปฏิพาหิตุ ฯ ๒. ม. ติติกฺขาการณฺหิสฺส ฯ ๓. ม. ปตฺตโรคาตุรตาย ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาอสฺสปุรสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๒๙
พฺยาปาโท ทฏพฺโพ ฯ
ยถา ปน นกฺขตฺตทิวเส พนฺธนาคาเร พนฺโธ ปุริโส
นกฺขตฺตสฺส เนว อาทึ น มชฺฌ น ปริโยสาน ปสฺสติ
โส ทุติยทิวเส มุตฺโต อโห หิยฺโย นกฺขตฺต มนาป
อโหสิ(๑) อโห นจฺจ อโห คีตนฺติอาทีนิ สุตฺวาป ปฏิวจน
น เทติ กึการณา นกฺขตฺตสฺส อนนุภูตตฺตา เอวเมว
ถีนมิทฺธาภิภูโต ภิกฺขุ วิจิตฺตนเยป ธมฺมสฺสวเน วตฺตมาเน เนว
ตสฺส อาทึ น มชฺฌ น ปริโยสาน ชานาติ โส อุปฏิเต (๒)
ธมฺมสฺสวเน อโห ธมฺมสฺสวน อโห การณ อโห อุปมาติ
ธมฺมสฺสวนสฺส วณฺณ ภณมานาน สุตฺวาป ปฏิวจน น เทติ
กึการณา ถีนมิทฺธวเสน ธมฺมกถาย อนนุภูตตฺตาติ ฯ เอว
พนฺธนาคาร วิย ถีนมิทฺธ ทฏพฺพ ฯ
ยถา ปน นกฺขตฺต กีฬนฺโตป ทาโส อิท นาม
อจฺจายิก กรณีย อตฺถิ สีฆ ตตฺถ คจฺฉฯ โน เจ คจฺฉสิ
หตฺถปาท วา เต(๓) ฉินฺทามิ กณฺณนาส วา ติ วุตฺโต สีฆ
คจฺฉติเยว นกฺจตฺตสฺส อาทิมชฺฌปริโยสาน อนุภวิตุ น
ลภติ กสฺมา ปราธีนตาย เอวเมว วินเย อปกตฺุนา
วิเวกตฺถาย(๔) อรฺ(๕) ปวิฏเนาป กิสฺมิฺจิเทว อนฺตมโส
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. อุฏิเต ฯ ๓. ม. วา เต ฯ
# ๔. ม. วิเวกตฺถาย ฯ ๕. ม. อรฺ ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 530

*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๓๐
กปฺปยมเสป อกปฺปยมสสฺาย(๑) อุปฺปนฺนาย วิเวก ปหาย สีลปริโสธนตฺถ(๒)วินยธรสฺส สนฺติเก คนฺตพฺพ โหตีติ(๓) วิเวกสุข
อนุภวิตุ น ลภติ กสฺมา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจาภิภูตตายาติ ฯ
เอว ทาโส(๔) วิย อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ ทฏพฺพ ฯ
ยถา ปน กนฺตารทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน ปุรโิ ส โจเรหิ
มนุสฺสาน วิลุตฺโตกาส ทิสฺวา(๕) ทณฺฑกสทฺเทนป สากุณิกสทฺเทนป โจรา อาคตาติ อุสฺสงฺกิตปริสงฺกิโตโหติ คจฺฉติป
ติฏติป นิวตฺตติป คตฏานโต อาคตฏานเมว พหุตร โหติ
โส กิจฺเฉน กสิเรน เขมนฺตภูมึ ปาปุณาติ วา น วา
ปาปุณาติ เอวเมว ยสฺส อฏสุ าเนสุ วิจิกิจฺฉา อุปฺปนฺนา
โหติ โส พุทฺโธ นุ โข น นุ โข พุทฺโธติอาทินา นเยน
วิจิกิจฺฉนฺโต อธิมุจฺจิตฺวา สทฺธาย คณฺหิตุ น สกฺโกติ
อสกฺโกนฺโต มคฺค วา ผล วา น ปาปุณาตีติ อิติ ยถา
กนฺตารทฺธานมคฺเค โจรา อตฺถิ นตฺถี ติ ปุนปฺปุน อาสปฺปนปริสปฺปน อปริโยคาหน ฉมฺภิตตฺต จิตฺตสฺส อุปฺปาเทนฺโต
เขมปฺปตฺติยา (๖) อนฺตราย กโรติ เอว วิจิกิจฺฉาป พุทฺโธ(๗)ติอาทินา นเยน ปุนปฺปุน อาสปฺปนปริสปฺปน อปริโยคาหน
# ๑. ม. อกปฺปยมสสฺาย ฯ ๒. ม. สีลวิโสธนตฺถ ฯ ๓. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๔. ม. ทาสพฺย ฯ ๕. ม. วิลุตฺโตกาส ปหโตกาสฺจ ทิสฺวา ฯ
# ๖. ม. เขมนฺตปตฺติยา ฯ ๗. ม. พุทฺโธ นุ โข น พุทฺโธติ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาอสฺสปุรสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๓๑
ฉมฺภิตตฺต จิตฺตสฺส อุปฺปาทยมานา อริยมคฺคปฺปตฺติยา (๑) อนฺตราย
กโรตีติ กนฺตารทฺธานมคฺโค วิย ทฏพฺพา ฯ
อิทานิ เสยฺยถาป ภิกฺขเว อานณฺยนฺติ เอตฺถ ภควา
ปหีนกามจฺฉนฺทนีวรณ อานณฺยสทิส เสสานิ อาโรคฺยาทิสทิสานิ
กตฺวา ทสฺเสติ ตตฺราย สทิสตา ยถา หิ ปุรโิ ส อิณ
อาทาย กมฺมนฺเต ปโยเชตฺวา สมิทฺธกมฺมนฺโต อิท (๒) นาม
ปลิโพธมูลนฺ ติ จินฺเตตฺวา ปวฑฺฒิต(๓) อิณ นิยฺยาเตตฺวา ปณฺณ
ผาลาเปยฺย อถสฺส ตโต ปฏาย เนว โกจิ ทูต เปเสสิ
น ปณฺณ โส อิณสามิเก ทิสฺวาป สเจ อิจฺฉติ อาสนา
อุฏหติ โน เจ น อุฏหติ กสฺมา เตหิ สทฺธึ
นิลฺเลปตาย อลคฺคตาย เอวเมว ภิกฺขุ อย กามจฺฉนฺโท นาม
ปลิโพธมูลนฺ ติ สติปฏาเน วุตฺตนเยเนว ฉ ธมฺเม ภาเวตฺวา
กามจฺฉนฺทนีวรณ ปชหติ ตสฺเสว ปหีนกามจฺฉนฺทสฺส ยถา
อิณมุตฺตสฺส ปุริสสฺส อิณสามิเก ทิสฺวา เนว ภย น
ฉมฺภิตตฺต โหติ เอวเมว ปรวตฺถุมฺหิ เนว สงฺโค น พนฺโธ (๔)
โหติ ทิพฺพานิป รูปานิ ปสฺสโต กิเลโส น สมุทาจรติ ฯ
ตสฺมา ภควา อานณฺยมิว กามจฺฉนฺทปฺปหาน อาหฯ
ยถา ปน โส ปตตฺ โรคาตุโร ปุริโส เภสชฺชกิริยาย
ต โรค วูปสเมตฺวา ตโต ปฏาย มธุสกฺขราทีน รส
# ๑. ม. อริยภูมิปฺปตฺติยา ฯ ๒. ม. อิท อิณ ฯ ๓. ม. สวฑฺฒิก ฯ
# ๔. ม. เคโธ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๓๒
วินฺทติ เอวเมว ภิกฺขุ อย พฺยาปาโท นาม อนตฺถกโรติ
ฉ ธมฺเม ภาเวตฺวา พฺยาปาทนีวรณ ปชหติ โส เอว
ปหีนพฺยาปาโท ยถา ปตฺตโรควิมุตฺโต ปุรโิ ส มธุสกฺขราทีนิ
มธุรานิ สมฺปยายมาโน ปฏิเสวติ เอวเมว อาจารปณฺณตฺติอาทีนิ สิกฺขาปยมาโน สิรสา สมฺปฏิจฺฉิตฺวา สมฺปยายมาโน
สิกฺขติ ตสฺมา ภควา อาโรคฺยมิว พฺยาปาทปฺปหาน อาหฯ
ยถา โส นกฺขตฺตทิวเส พนฺธนาคาร ปเวสิตปุริโส
อปรสฺมึ นกฺขตฺตทิวเส ปุพฺเพป อห ปมาทโทเสน พนฺโธ
เตน(๑) นกฺขตฺต นานุภวึ (๒) อิทานิ อปฺปมตฺโต ภวิสฺสามีติ ยถาสฺส
ปจฺจตฺถิกา โอกาส น ลภนฺติ เอว อปฺปมตฺโต หุตฺวา
นกฺขตฺต อนุภวิตฺวา อโห นกฺขตฺตนฺติ(๓) อุทาน อุทาเนสิ(๔) ฯ
เอวเมว ภิกฺขุ อิท ถีนมิทธฺ  นาม มหาอนตฺถกรนฺติ ฉ ธมฺเม
ภาเวตฺวา ถีนมิทฺธนีวรณ ปชหติ โส เอว ปหีนถีนมิทฺโธ
ยถา พนฺธนา มุตฺตปุริโส สตฺตาหป นกฺขตฺตสฺส อาทิมชฺฌปริโยสาน อนุภวติ เอวเมว(๕) ธมฺมนกฺขตฺตสฺส อาทิมชฺฌปริโยสาน อนุภวนฺโต สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณาติ ฯ
ตสฺมา ภควา พนฺธนา โมกฺขมิว ถีนมิทฺธปฺปหาน อาห ฯ
ยถา ปน ทาโส กฺจิเทว มิตฺต อุปนิสฺสาย สามิกาน ฯ
# ๑. ม. ต ฯ ๒. ม. นานุภวามิ ฯ ๓. ม. อโห นกฺขตฺต อโห นกฺขตฺตนฺติ ฯ
# ๔. ม. อุทาเนสิ ฯ ๕. ม. เอวเมว ภิกฺขุ ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาอสฺสปุรสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๓๓
ธน ทตฺวา อตฺตาน ภุชิสฺส กตฺวา ตโต ปฏาย ย
อิจฺฉติ ต กเรยฺย เอวเมว ภิกฺขุ อิท อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ
นาม มหาอนตฺถกรนฺ ติ ฉ ธมฺเม ภาเวตฺวา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ
ปชหติ โส เอว ปหีนุทฺธจฺจกุกฺกุจฺโจ ยถา ภุชิสโฺ ส ปุรโิ ส
ย อิจฺฉติ ต กโรติ น น โกจิ พลกฺกาเรน ตโต
นิวตฺเตติ เอวเมว ภิกฺขุ ยถาสุข เนกฺขมฺมปฏิปท ปฏิปชฺชติ น
น อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ พลกฺกาเรน ตโต นิวตฺเตติ ตสฺมา
ภควา ภุชิสฺส วิย อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปฺปหาน อาห ฯ
ยถา จ พลวา ปุริโส หตฺถสาร คเหตฺวา สชฺชาวุโธ
สปริวาโร กนฺตาร ปฏิปชฺเชยฺย ต โจรา ทูรโต(๑) ทิสฺวา
ปลาเยยฺยุ โส โสตฺถินา ต กนฺตาร นิตฺถริตฺวา เขมนฺต
ปตฺโต หฏตุฏโ อสฺส เอวเมว ภิกฺขุ อย วิจิกิจฺฉา
นาม อนตฺถกราติ ฉ ธมฺเม ภาเวตฺวา วิจิกิจฺฉ ปชหติ ฯ
โส เอว ปหีนวิจิกิจฺโฉ ยถา พลวา สชฺชาวุโธ สปริวาโร
ปุริโส โจเร ทิสฺวา นิพฺภโย โจเร ติณป(๒) อคเณตฺวา โสตฺถินา
นิกฺขมิตฺวา เขมนฺตภูมึ ปาปุณาติ เอวเมว ทุจฺจริตกนฺตาร
นิตฺถริตฺวา ปรมเขมนฺตภูมึ อมต นิพฺพาน ปาปุณาติ ตสฺมา
ภควา เขมนฺตภูมึ วิย วิจกิ ิจฺฉาปฺปหานมาห ฯ
อิมเมว กายนฺติ อิม กรชกาย อภิสนฺเทตีติ เตเมติ
# ๑. ม. ทูรโตว ฯ ๒. ม. ติณ วิย ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๓๔
สิเนเหติ สพฺพตฺถ ปวตฺตปติสุข กโรติ ปริสนฺเทตีติ สมนฺตโต
สนฺเทติ ปริปูเรตีติ วายุนา ภสฺต วิย ปูเรติ ปริปผฺ รตีติ
สมนฺตโต ผุสติ สพฺพาวโต กายสฺสาติ อสฺส ภิกฺขุโน สพฺพโกฏาสวโต กายสฺส ยงฺกิฺจิ อุปาทินฺนกสนฺตติปฺปวตฺติฏาเน
ฉวิมสโลหิตานุคต อณุมตฺตป(๑) าน ปมชฺฌานสุเขน อผุฏนฺนาม (๒)
น โหติ ทกฺโขติ เฉโก ปฏิพโล นหานิยจุณฺณานิ กาตุ
เจว โยเชตุจ สนฺเนตุจ กสถาเลติ เยน เกนจิ โลเหน
กตภาชเน มตฺติกภาชน ปน ถิร น โหติ มทฺทนฺตสฺส (๓)
ภิชฺชติ ตสฺมา ต น ทสฺเสติ (๔) ปริปฺโผสก ปริปฺโผสกนฺติ
สิฺจิตฺวา สิฺจิตฺวา สนฺเนยฺยาติ วามหตฺเถน กสถาล
คเหตฺวา ทกฺขิเณน หตฺเถน ปมาณยุตฺต อุทก สิฺจิตฺวา
สิฺจิตฺวา ปริมทฺทนฺโต ปณฺฑก กเรยฺย สิเนหานุคตาติ
อุทกสิเนเหน อนุคตา สิเนหปเรตาติ อุทกสิเนเหน ปริคตา ฯ
สนฺตรพาหิราติ สทฺธึ อนฺโตปเทเสน เจว พหิปเทเสน จ
สพฺพตฺถกเมว อุทกสิเนเหน ผุฏาติ (๕) อตฺโถ น จ ปคฺฆรตีติ
น วินฺทุ วินทฺ ุ(๖) อุทก ปคฺฆรติ สกฺกา โหติ หตฺเถนป
ทฺวีหิป (๗) องฺคุลีหิ คเหตุโอวฏฏิกป กาตุนฺติ อตฺโถ
# ๑. ม. อณุมตฺตป ฯ ๒. ม. อผุฏ นาม ฯ ๓. สี. สนฺนนฺตสฺส ฯ ม. สนฺเนนฺตสฺส ฯ
# ๔. ม. น เทสฺสติ ฯ ๕. ม. ผุฏาติ ฯ ๖. ม. พินฺทุ พินฺทุ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๗. ม. ทฺวีหิป ตีหิป ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาอสฺสปุรสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๓๕
ทุติยชฺฌานสุขูปมาย อุพฺภิโตทโกติ อุพฺภินนฺ อุทโก น(๑)
เหฏา อุพฺภิชฺชิตฺวา อุคฺคจฺฉนอุทโก อนฺโตเยว ปน อุพฺภิชฺชนอุทโกติ(๒) อตฺโถ อายมุขนฺติ อาคมนมคฺโค เทโวติ เมโฆฯ
กาเลน กาลนฺติ (๓) กาเล กาเล อนฺวฑฺฒมาส วา อนุทสาห วาติ อตฺโถ ฯ
ธารนฺติ วุฏึ อนุปเวจฺเฉยฺยาติ(๔) น ปเวเสยฺย น วสฺเสยฺยาติ
อตฺโถ สีตา วาริธารา อุพฺภิชฺชิตฺวา(๕) สีต วาริต อุทกรหท
ปูรยมาน อุพฺภิชฺชิตฺวา(๖) ฯ เหฏา อุคฺคจฺฉนฺต อุทกฺหิ
อุคฺคนฺตฺวา(๗) ภิชฺชนฺต อุทก โขเภติ จตูหิ ทิสาหิ ปวิสนอุทก
ปุราณปณฺณติณกฏทณฺฑกาทีหิ อุทก โขเภติ วุฏิอุทกธารานิปาตปุพฺพุฬเกหิ อุทก โขเภติ สนฺนิสินฺนเมว ปน
หุตฺวา อิทฺธินิมฺมิตมิว อุปฺปชฺชมาน อุทก อิม ปเทส ผรติ
อิม (๘) น ผรตีติ นตฺถิ เตน อผุฏโกาโส นาม น โหติ (๙)
ตตฺถ รหโท วิย กรชกาโย อุทก วิย ทุติยชฺฌานสุข ฯ
เสส ปุริมนเยเนว เวทิตพฺพฯ
ตติยชฺฌานสุขูปมาย อุปฺปลานิ เอตฺถ สนฺตตี ิ อุปฺปลินี ฯ
เสสปททฺวเยป เอเสว นโย เอตฺถ จ เสตรตฺตนีลุปฺปเลสุ
ยงฺกิฺจิ อุปฺปล อุปฺปลเมว อูนกสตปตฺต (๑๐) ปุณฺฑรีก สตปตฺต
# ๑. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. อุพฺภิชชฺ นอุทโกติ ฯ
# ๓. ม. กาเลน กาลนฺติ กาเล กาเล ฯ ๔. ม. อนุปเวจฺเฉยฺยาติ ฯ ๕. ม. อิติสทฺโท
# นตฺถิ ฯ ๖. ม. อุพฺภิชฺชิตวฺ า ฯ ๗. ม. อุคฺคนฺคฺวา อุคฺคนฺตฺวา ฯ
# ๘. ม. อิม ปเทส ฯ ๙. ม. น โหตีติ ฯ ๑๐. ม. อูนกสตปตฺต ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๓๖
ปทุม ปตฺตนิยม วา วินาป เสต ปทุม รตฺต ปุณฑ
ฺ รีกนฺติ
อยเมตฺถ วินจิ ฺฉโย อุทกานุคฺคตานีติ อุทกโต น อุคฺคตานิ ฯ
อนฺโตนิมุคฺคโปสีนิติ อุทกตลสฺส อนฺโตนิมุคฺคานิเยว หุตฺวา ผุสนฺติ
วฑฺฒีนีติ(๑) อตฺโถ เสส ปุริมนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
จตุตฺถชฺฌานสุขูปมาย ปริสุทฺเธน เจตสา ปริโยทาเตนาติ
เอตฺถ นิรุปกฺกิเลสฏเน ปริสุทฺธ ปภสฺสรฏเน ปริโยทาต
เวทิตพฺพ โอทาเตน วตฺเถนาติ อิท อุตุผรณตฺถ วุตฺต ฯ
กิลิฏวตฺเถน หิ อุตุผรณ น โหติ ตขณ โธตปริสทุ ฺเธน
อุตุผรณ พลว โหติ อิมสิ ฺสา หิ อุปมาย วตฺถ วิย กรชกาโย
อุตุผรณ วิย จตุตฺถชฺฌานสุข ตสฺมา ยถา สุนหาตสฺส
ปุริสสฺส ปริสุทฺธ วตฺถ สสีส ปารุปต ฺวา นิสินฺนสฺส สรีรโต
อุตุ สพฺพเมว วตฺถ ผรติ น โกจิ วตฺถสฺส อปฺผุโฏกาโส
โหติ เอว จตุตฺถชฺฌานสุเขน ภิกฺขุโน กรชกายสฺส น โกจิ
โอกาโส อปฺผุโฏ โหตีติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
จตุตฺถชฺฌานจิตฺตเมว วา ปารุตวตฺถ วิย (๒) ตสมุฏานรูป
อุตุผรณ วิย ยถา หิ กตฺถจิ โอทาตวตฺเถ กาย อปฺผุสนฺเตป
ตสมุฏาเนน อุตุนา สพฺพตฺถกเมว กาโย ผุฏโ  โหติ เอว
จตุตฺถชฺฌานสมุฏาปเตน สุขุมรูเปน สพฺพตฺถกเมว ภิกฺขุโน
กาโย ผุฏโ (๓) โหตีติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพฯ
ปุพฺเพนิวาสาณูปมาย ตทิวส กตกิริยา ปากฏา โหตีติ
# ๑. ม. โปสินี วฑฺฒีนีติ ฯ ๒. ม. วตฺถ วิย ฯ ๓. ม. กรชกาโย ผุโฏ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาอสฺสปุรสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๓๗
ต ทิวส คตคามตฺตยเมว(๑) คหิต ตตฺถ คามตฺตยคตปุริโส วิย
ปุพฺเพนิวาสาณลาภี ทฏพฺโพ ตโย คามา วิย ตโย
ภวา ทฏพฺพา ตสฺส ปุรสิ สฺส ตีสุ คาเมสุ ต ทิวส
กตกิริยาย อาวิภาโว วิย ปุพฺเพนิวาสาย จิตฺต อภินีหริตฺวา
นิสินฺนสฺส ภิกฺขุโน ตีสุ ภเวสุ กตกิรยิ าย อาวิภาโว
ทฏพฺโพฯ
ทิพฺพจกฺขูปมาย เทฺว อคาราติ เทฺว ฆรา สทฺวาราติ
สมฺมุขทฺวารา อนุจงฺกมนฺเตติ อปราปร จงฺกมนฺเต (๒)ฯ
อนุวิจรนฺเตติ อิโต จิโต จ วิจรนฺเต อิโต ปน เคหา
นิกฺขมิตฺวา เอต เคห เอตสฺมา วา นิกฺขมิตฺวา อิม เคห
ปวิสนวเสน ทฏพฺพา ตตฺถ เทฺว อคารา สทฺวารา วิย
จุติปฏิสนฺธิโย จกฺขุมา ปุริโส วิย ทิพฺพจกฺขุาณลาภี
จกฺขุมโต ปุริสสฺส ทฺวินนฺ  เคหาน อนฺตเร ตฺวา ปสฺสโต
เทฺว อคาเร ปวิสนกนิกฺขมนกปุริสาน ปากฏกาโล วิย
ทิพฺพจกฺขุลาภิโน อาโลก วฑฺเฒตฺวา โอโลเกนฺตสฺส จวนกอุปฺปชฺชนกสตฺตาน ปากฏกาโล กึ ปน เต าณสฺส
ปากฏา ปุคฺคลสฺสาติ าณสฺส ตสฺส ปากฏตฺตา ปน
ปุคฺคลสฺส ปากฏาเยวาติ ฯ
อาสวกฺขยาณูปมาย ปพฺพตสงฺเขเปติ ปพฺพตมตฺถเกฯ
อนาวิโลติ นิกฺกทฺทโม. สิปฺปโย จ สมฺพุกา จ สิปฺปสมฺพุก ฯ
# ๑. ม. คตคามตฺตยเมว ฯ ๒. ม. สฺจรนฺเต ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๓๘
สกฺขรา จ กถลา(๑)จ สกฺขรกถล มจฺฉาน คุมฺพา
ฆฏาติ มจฺฉคุมฺพ (๒) ติฏนฺตป จรนฺตปติ เอตฺถ สกฺขรกถล
ติฏติเยว อิตรานิ จรนฺติป ติฏนฺติป ยถา ปน
อนฺตรนฺตรา ิตาสุป นิสินฺนาสุป นิปชฺชมานาสุป (๓) เอตา
คาโว จรนฺตี ติ จรนฺติโย อุปาทาย อิตรา(๔) จรนฺตีติ
วุจฺจนฺติ ฯ เอว ติฏนฺตเมว สกฺขรกถล อุปาทาย อิตรป
ทฺวย ติฏนฺตนฺติ วุตฺต อิตรฺจ ทฺวย จรนฺต อุปาทาย
สกฺขรกถลป จรนฺตนฺติ วุตฺต ตตฺถ จกฺขุมโต ปุริสสฺส ตีเร
ตฺวา ปสฺสโต สิปฺปสมฺพุกาทีน วิภูตกาโล วิย อาสวาน
ขยาย จิตฺต นีหริตฺวา นิสินฺนสฺส ภิกฺขโุ น จตุนฺน สจฺจาน
วิภูตกาโล ทฏพฺโพ ฯ
อิทานิ สตฺตหากาเรหิ สลิงฺคโต สคุณโต ขีณาสวสฺส
นาม คณฺหนฺโต อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมโณ อิติปติอาทิมาห ตตฺถ เอว โข ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สมโณ โหตีติอาทีสุ ภิกฺขเว เอว ภิกฺขุ สมิตปาปตฺตา สมโณ โหติ
พาหิตปาปตฺตา พฺราหฺมโณ โหติ นหาตกิเลสตฺตา นหาตโก
โหติ โธตกิเลสตฺตาติ อตฺโถ จตุมคฺคาณสงฺขาเตหิ เวเทหิ
อกุสลธมฺมาน คตตฺตา เวทคู โหติ วิทิตตฺตาติ(๖) อตฺโถ ฯ
เตเนว วิทิตาสฺส โหนฺตีตอิ าทิมาห กิเลสาน สุตตฺตา โสตฺติโย
# ๑. ม. กถลา ฯ ๒. ม. มจฺฉคุมฺพ ฯ ๓. ม. วิชชฺ มานาสุป ฯ
# ๔. ม. อิตราป ฯ ๕. ม. อิตรฺจ ฯ ๖. ม. วิทิตาสฺส ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลอสฺสปุรสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๓๙
โหติ นิสฺสุตตฺตา อาหตตฺตาติ (๑) อตฺโถ กิเลสาน อารกตฺตา
อริโย โหติ หตตฺตาติ อตฺโถ เตหิ อารกตฺตา อรห โหติ ทูร-ี
ภูตตฺตาติ อตฺโถ เสส สพฺพตฺถ ปากฏเมวาติฯ
มหาอสฺสปุรสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
นวม ฯ
จุลฺลอสฺสปุรสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ จุลฺลอสฺสปุรสุตฺต ตสฺส เทสนาการณ
ปุริมสทิสเมว สมณสามีจิปฏิปทาติ สมณาน อนุจฺฉวิกา
สมณาน อนุโลมปฏิปทา ฯ
สมณมลานนฺติอาทีสุ เอเต ธมฺมา อุปฺปชฺชมานา สมเณ
มลิเน กโรนฺติ มลคฺคหิเต ตสฺมา สมณมลา ติ วุจฺจนฺติ
เอเตหิ สมณา ทุสฺสนฺติ ปทุสฺสนฺติ ตสฺมา สมณโทสาติ
วุจฺจนฺติ เอเต หิ (๒) อุปฺปชฺชิตฺวา สมเณ กสเฏ นิโรเช กโรนฺติ
มิลาเปนฺติ ตสฺมา สมณกสฏาติ วุจฺจนฺติ อาปายิกาน
านานนฺติ อปาเย นิพฺพตฺตาปนกาน การณาน ทุคฺคติเวทนียานนฺติ ทุคฺคติย วิปากเวทนาย ปจฺจยาน มตชนามาติ
มนุสฺสา ติขิณ อย อเยน สุฆสิตฺวา(๓) ต อยจุณฺณ มเสน
สทฺธึ มทฺทิตวฺ า โกฺจสกุเณ ขาทาเปนฺติ เต อุจฺจาร กาตุมสกฺโกนฺตา มรนฺติ โน เจ มรนฺติ ปหริตฺวา มาเรนฺติ อถ
# ๑. ม. อปหตตฺตาติ ฯ ๒. ม. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ม. สุฆสิตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๘ มหายมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๔๐
เตส กุจฺฉึ ผาเลตฺวา ตานิ อุทเกน โธวิตฺวา จุณฺณก คเหตฺวา
มเสน สทฺธึ มทฺทิตฺวา ปุน ขาทาเปนฺตีติ เอว สตฺต วาเร
ขาทาเปตฺวา คหิเตน อยจุณฺเณน อาวุธ กโรนฺติ สุสิกฺขิตาว (๑)
น อยการา พหุหตฺถกมฺมมูล ลภิตฺวา กโรนฺติ ต มตสกุณโต
ชาตตฺตา มตชนฺ ติ วุจฺจติ อติติขิณ โหติ ปตนิสฺสิตนฺติ
อุทกปต เจว สิลาย จ สุนิฆสิต สงฺฆาฏิยาติ โกสิยา ฯ
สมฺปารุตนฺติ ปริโยนทฺธ สมฺปลิเวิตนฺติ สมนฺตโต เวิต ฯ
รโชชลฺลิกสฺสาติ รโชชลฺลธาริโน อุทโกโรหกสฺสาติ ทิวสสฺส
ติกฺขตฺตุอุทก โอโรหนฺตสฺส รุกฺขมูสิกสฺสาติ รุกฺขมูลวาสิโนฯ
อพฺโภกาสิกสฺสาติ อพฺโภกาสวาสิโน ฯ อุพฺภฏกสฺสาติ
อุทฺธ ิตกสฺส ปริยายภตฺติกสฺสาติ มาสวาเรน วา อฑฺฒมาสวาเรน วา ภฺุชนฺตสฺส สพฺพเมต พาหิรสมเยเนว กถิต ฯ
อิมสฺมิฺหิ สาสเน จีวรธโร ภิกฺขุ สงฺฆาฏิโกติ น วุจฺจติ ฯ
รโชชลฺลธารณาทิวตานิ จ (๒) อิมสฺมึ สาสเน นตฺถิเยว พุทฺธวจนสฺส พุทฺธวจนเมว นาม น มนฺตาติ รุกฺขมูลโิ ก
อพฺโภกาสิโกติ เอตฺตกเยว ปน ลพฺภติ ตป พาหิรสมเยเนว
กถิต ชาตเมว นนฺติ ต ทิวส(๓) ชาตมตฺตเยว น สงฺฆาฏิก
กเรยฺยุนฺติ สงฺฆาฏิกวตฺถ นิวาเสตฺวา จ ปารุเปตฺวา (๔) จ
สงฺฆาฏิก กเรยฺยุ เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ
# ๑. ม. สุสกิ ขฺ ิตา จ ฯ ๒. ม. รโชชลฺลธารณาทีนิ จ กานิจิ ฯ
# ๓. ม. ตทิวเส ฯ ๔. ม. ปารุปตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลอสฺสปุรสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๔๑
วิสุทฺธมตฺตาน สมนุปสฺสตีติ อตฺตาน วิสุชฺฌนฺติ (๑) ปสฺสติ ฯ
วิสุทฺโธติ ปน น ตาว วตฺตพฺโพ ปาโมชฺช ชายตีติ
ตุฏากาโร ชายติ ปมุทติ สฺส ปติตุฏ สฺส สกลสรีร
โขภยมานา ปติ ชายติ ปติมนสฺส กาโยติ ปติสมฺปยุตฺตสฺส
ปุคฺคลสฺส นามกาโย ปสฺสมฺภตีติ วิคตทรโถ โหติ สุข
เวเทตีติ กายิกป เจตสิกป สุข เวทิยติ จิตฺต สมาธิยตีติ
อิมินา เนกฺขมฺมสุเขน สุขิตสฺส จิตฺต สมาธิยติ อปฺปนาปฺปตฺต
วิย โหติ โส เมตฺตาสหคเตน เจตสาติ เหฏา กิเลสวเสน
อารทฺธา เทสนา ปพฺพเต วุฏวุฏิ (๒) วิย นทึ ยถานุสนฺธินา
พฺรหฺมวิหารภาวน โอติณฺณา ตตฺถ ย วตฺตพฺพ สิยา ต
สพฺพ วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺตเมว เสยฺยถาป ภิกฺขเว โปกฺขรณีติ
(๓)มหาสีหนาทสุตฺเต มคฺโค โปกฺขรณิยา อุปมิโต(๓) อิธ
สาสน อุปมิตนฺติ เวทิตพฺพ อาสวาน ขยา สมโณ โหตีติ
สพฺพกิเลสาน สมิตตฺตา ปรตฺถสมโณ โหติ(๔) เสส สพฺพตฺถ
อุตฺตานเมวาติ ฯ
จุลลฺ อสฺสปุรสุตฺตวณฺณนา นิฏิตาฯ
ทสม ฯ
จตุตฺถวคฺควณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. วิสชุ ฌ
ฺ นฺต ฯ ๒. สี. วฏวุฏิ ฯ ๓. ม. มหาสีหนาทสุตฺเต มคฺโค โปกฺขรณิยา
# อุปมิโต ฯ ๔. ม. โหตีติ ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 542

*เลมที่ ๘ หนา ๕๔๒
จุลลฺ ยมกวคฺควณฺณนา
สาเลยฺยกสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ สาเลยฺยกสุตฺต ตตฺถ โกสเลสูติ โกสลา
นาม ชนปทวาสิโน (๑) ราชกุมารา วา(๒) เตส นิวาโส เอโกป
ชนปโท รุฬหฺ ีสทฺเทน โกสลาติ วุจฺจติ ตสฺมึ โกสเลสุ
ชนปเท โปราณา ปนาหุ ยสฺมา ปุพฺเพ มหาปนาท
ราชกุมาร นานานาฏกานิ ทิสฺวา สิตมตฺตป อกโรนฺต สุตฺวา
ราชา อาห โย มม ปุตฺต หสาเปติ สพฺพาลงฺกาเรน
น อลงฺกโรมี ติ ตโต นงฺคลานิป ฉฑฺเฑตฺวา สหาชนกาเย(๓)
สนฺนิปติเต มนุสฺสา อติเรกานิ (๔) สตฺต วสฺสานิ นานากีฬกิ าโย
ทสฺเสตฺวา น หสาเปตุ นาสกฺขึสุ ตโต สกฺโก เทวนฏ
เปเสสิ โส ทิพฺพนาฏก ทสฺเสตฺวา หสาเปสิ อถ เต
มนุสฺสา อตฺตโน อตฺตโน วสโนกาสาภิมุขา ปกฺกมึสุ ฯ เต
ปฏิปเถ มิตฺตสุหชฺชาทโย ทิสฺวา ปฏิสนฺถาร กโรนฺตา กจฺจิ
กุสลนฺติ (๕) อาหสุ ตสฺมา ต กุสลนฺติ (๖) วจน อุปาทาย
โส ปเทโส โกสลาติ วุจจฺ ตีติ ฯ
จาริกฺจรมาโนติ อตุริตจาริก จรมาโน มหตา
# ๑. ม. ชานปทิโน ฯ ๒. ม. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ม. สหาชนกาเย ฯ
# ๔. ม. สาติเรกานิ ฯ ๕. ม. กจฺจิ โภ กุสส กจฺจิโภ กุสลนฺติ ฯ
# ๖. ม. กุสล กสลนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๘ สาเลยฺยกสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๔๓
ภิกฺขสงฺเฆน สทฺธินฺติ สต วา สหสฺส วา สตสหสฺส
วาติ เอว อปริจฺฉินฺเนน มหตา ภิกฺขสงฺเฆน สทฺธึ ฯ
พฺราหฺมณคาโมติ พฺราหฺมณาน สโมสรณคาโม (๑) พฺราหฺมณคาโมติ
วุจฺจติ พฺราหฺมณาน โภคคาโมป อิธ สโมสรณคาโม น (๒)
พฺราหฺมณาน วสนคาโม (๒) อธิปฺเปโต ตทวสรีติ ตตฺร (๓) อวสริ
สมฺปตฺโตติ อตฺโถ วิหาโร ปเนตฺถ อนิยามิโต ตสฺมา ตสฺส
อวิทูเร พุทฺธาน อนุจฺฉวิโก เอโก วนสณฺโฑ ภวิสสฺ ติ ฯ
สตฺถา ต วนสณฺฑ คโตติ เวทิตพฺโพ อสฺโสสุนฺติ สุณึสุ
อุปลภึสุ โสตทฺวารสมฺปตฺตวจนนิคฺโฆสานุสาเรน ชานึสุ โขติ
อวธารณตฺเถ ปทปูรณมตฺเต วา นิปาโต ตตฺถ อวธารณตฺเถน
อสฺโสสสเยว น เตส โกจิ สวนนฺตราโย อโหสีติ อยเมตฺถ
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ปทปูรเณน พฺยฺชนสิลิฏตามตฺตเมว ฯ
อิทานิ ยมตฺถ อสฺโสสุ ต ปกาเสตุ สมโณ ขลุ
โภ โคตโมติอาทิ วุตฺต ตตฺถ สมิตปาปตฺตา สมโณติ
เวทิตพฺโพ ขลูติ อนุสฺสวนตฺเถ นิปาโต โภติ เตส
อฺมฺ อาลปนมตฺต โคตโมติ ภควโต โคตฺตวเสน
ปริทีปน ตสฺมา สมโณ ขลุ โภ โคตโมติ เอตฺถ สมโณ
กิร โภ โคตมโคตฺโตติ เอวมตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ สกฺยปุตฺโตติ
อิท ปน ภควโต อุจฺจากุลปริทีปน สกฺยกุลา ปพฺพชิโตติ
# ๑. ม. สโมสรณคาโมป ฯ ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๓. ม. ต ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๔๔
สทฺธาปพฺพชิตภาวทีปน เกนจิ ปาริช
ุ ฺเน อนภิภูโต
อปริกฺขีณเยว ต กุล ปหาย สทฺธาปพฺพชิโตติ วุตตฺ  โหติ ฯ
ตโต ปร วุตตฺ ตฺถเมว ต โข ปนาติ อิตฺถมฺภูตาขฺยานตฺเถ
อุปโยควจน ตสฺส โข ปน โภโต โคตมสฺสาติ อตฺโถ ฯ
กลฺยาโณติ กลฺยาณคุเณน สมนฺนาคโต เสฏโติ วุตฺต โหติ ฯ
กิตฺติสทฺโทติ กิตฺติเยว ถุติโฆโส วา อพฺภุคฺคโตติ สเทวก โลก
อชฺโฌตฺถริตฺวา อุคฺคโต กินฺติ อิติป โส ภควา ฯ เป ฯ
พุทฺโธ ภควา ติ ตตฺราย ปทสมฺพนฺโธ โส ภควา อิติป
อรห อิติป สมฺมาสมฺพุทฺโธ เป อิติป ภควาติ อิมินา
จ อิมินา จ การเณนาติ วุตฺต โหติ ตตฺถ อารกตฺตา
อรีน อราน จ หตตฺตา ปจฺจยาทีน อรหตฺตา ปาปกรเณ
รหาภาวาติ อิเมหิ ตาว การเณหิ โส ภควา อรหนฺติ
เวทิตพฺโพติอาทินา นเยน มาติก นิกฺขิปตฺวา สพฺพาเนว เอตานิ
ทานิ วิสุทฺธิมคฺเค พุทฺธานุสฺสตินิทฺเทเส วิตฺถาริตานีติ ตโต
เตส วิตฺถาโร คเหตพฺโพ ฯ
สาธุ โข ปนาติ สุนฺทร โข ปน อตฺถาวห
สุขาวหนฺติ วุตฺต โหติ ตถารูปาน อรหตนฺติ ยถารูโป
โส ภว โคตโม. เอวรูปาน อเนเกหิป กปฺปโกฏิสตสหสฺเสหิ
ทุลฺลภทสฺสนาน พฺยามปฺปภาปริกฺขิตฺเตหิ อสีติอนุพฺยฺชนรตนปฏิมณฺฑิเตหิ ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณวเรหิ(๑) สมากิณฺณมโนรม# ๑. ม. ... ลกฺขณวเรหิ ฯ
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*เลมที่ ๘ สาเลยฺยกสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๔๕
สรีราน อตปฺปกทสฺสนาน อติมธุรธมฺมนิคฺโฆสาน ยถาภูตคุณาธิคเมน โลเก อรหนฺโตติ ลทฺธสทฺธาน อรหต ทสฺสน
โหตีติ ปสาทโสมฺมานิ อกฺขีนิ อุมฺมิเลตฺวา ทสฺสนมตฺตป สาธุ
โหติ สเจ ปน อฏงฺคสมนฺนาคเตน พฺรหฺมสฺสเรน ธมฺม
เทเสนฺตสฺส เอกปทป โสตุ ลภิสฺสาม. สาธุตรเยว ภวิสฺสตีติ
เอว อชฺฌาสย กตฺวา ฯ
เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสูติ สพฺพกิจฺจานิ ปหาย
ตุฏมานสา อาคมึสุ เอตทโวจุนฺติ ทุวิธา หิ ปุจฺฉา
อคาริกปุจฺฉา(๑)จ อนคาริกปุจฺฉา จ ตตฺถ กึ ภนฺเต
กุสล กึ อกุสลนฺ ติ อิมนิ า นเยน อคาริกปุจฺฉา อาคตาฯ
อิเม นุ(๒)โข ภนฺเต ปฺจุปาทานกฺขนฺธา ติ อิมนิ า นเยน
อนคาริกปุจฺฉา อิเม ปน อตฺตโน อนุรูป อคาริกปุจฺฉ
ปุจฺฉนฺตา เอต โก นุ โข โภ โคตโม เหตุ โก ปจฺจโยติอาทิวจน อโวจุ เตส ภควา ยถา น สกฺโกนฺติ สลฺลกฺเขตุ
เอว สงฺขิตฺเตเนว ตาว ปฺห วิสฺสชฺเชนฺโต อธมฺมจริยา
วิสมจริยาเหตุ โข คหปตโยติอาทิมาห กสฺมา ปน ภควา
ยถา น สลฺลกฺเขนฺติ เอว วิสฺสชฺเชสีติ ปณฺฑิตมานิกา
หิ เต อาทิโตว มาติก เปตฺวา(๓) ยถา สลฺลกฺเขนฺติ เอว
อตฺเถ วิตฺถาริเต เทสน อุตฺตานิกาติ มฺนฺตา อวชานนฺติ
มยป กเถนฺตา เอวเมว กเถยฺยามาติ วตฺตาโร ภวนฺติ เตน
# ๑. ม. อนคาริกปุจฺฉา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. อฏเปตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๔๖
เนส ภควา ยถา น สกฺโกนฺติ สลฺลกฺเขตุ เอว สงฺขิตฺเตเนว
ตาว ปฺห วิสฺสชฺเชสิ ตโต สลฺลกฺเขตุอสกฺโกนฺเตหิ
วิตฺถารเทสน ยาจิโต วิตถฺ าเรน เทเสตุ เตนหิ คหปตโยติอาทิมาห ตตฺถ เตนหีติ การณตฺเถ นิปาโต ยสฺมา ม
ตุเมฺห ยาจถ ตสฺมาติ อตฺโถ
ติวิธนฺติ ตีหิ โกฏาเสหิ กาเยนาติ กายทฺวาเรน จ
อธมฺมจริยาวิสมจริยาติ อธมฺมจริยสงฺขาตา วิสมจริยา อย
ปเนตฺถ ปทตฺโถ อธมฺมสฺส จริยา อธมฺมจริยา อธมฺมกรณนฺติ
อตฺโถ วิสมา จริยาติ (๑) วิสมสฺส วา กมฺมสฺส จริยาติ
วิสมจริยา อธมฺมจริยา จ สา วิสมจริยา จาติ อธมฺมจริยวิสมจริยา เอเตนูปาเยน สพฺเพสุ กณฺหสุกฺกปเทสุ อตฺโถ
เวทิตพฺโพ ฯ
ลุทฺโทติ กกฺขโล ทารุโณติ(๒)สาหสิโก โลหิตปาณีติ ปร
ชีวิตา โวโรเปนฺตสฺส ปาณิ โลหิเตน ลิปฺปติ (๓) สเจป น ลิปฺปติ
ตถาวิโธ โลหิตปาณีเตฺวว วุจฺจติ หตปฺปหเต นิวิฏโติ หเต
จ ปรสฺส ปหารทาเน ปหเต จ ปรมารเณ นิวิฏโ ฯ
อทยาปนฺโนติ นิกฺกรุณตฺต อาปนฺโน ฯ
ย ต ปรสฺสาติ ย ต ปรสฺส สนฺตก ปรวิตตฺ ูปกรณนฺติ
ตสฺเสว ปรสฺส วิตฺตูปกรณ ตุฏิชนน ปริกฺขารภณฺฑก ฯ
# ๑. ม. จริยา ฯ ๒. ม. ทารุโณติ ฯ ๓. ม. ปาณีโลหิเตน ลิปฺปนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๘ สาเลยฺยกสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๔๗
คามคต วาติ อนฺโตคาเม วา ปต อรฺคต วาติ อรฺเ
วา รุกฺขคฺคปพฺพตมตฺถกาทีสุ วา ปต อทินฺนนฺติ เตหิ
ปเรหิ กาเยน วา วาจาย วา อทินฺน เถยฺยสงฺขาตนฺติ
เอตฺถ เถโนติ โจโร เถนสฺส ภาโว เถยฺย อวหรณจิตตฺ สฺเสต
อธิวจน สงฺขา (๑)สงฺขาตนฺติ อตฺถโต เอกโกฏาสสฺเสต(๑) อธิวจน
สฺานิทานา หิ ปปฺจสงฺขา(๒)ติอาทีสุ วิย เถยฺยฺจ ต
สงฺขาตฺจาติ เถยฺยสงฺขาต เถยฺยจิตฺตสงฺขาโต เอโก จิตฺตโกฏาโสติ อตฺโถ กรณตฺเถ เจต ปจฺจตฺตวจน ตสฺมา
เถยฺยสงฺขาเตนาติ อตฺถโต ทฏพฺพ(๓) ฯ
มาตุรกฺขิตาติอาทีสุ ย ปตริ นฏเ วา มเต วา
ฆาสจฺฉาทนาทีหิ ปฏิชคฺคยมานา (๔) วยปฺปตฺต กุลฆเร เนสฺสามีติ (๕)
มาตา รกฺขติ อย มาตุรกฺขิตา นามฯ เอเตนูปาเยน
ปตุรกฺขิตาทโยป เวทิตพฺพา สภาคกุลานิ ปน กุจฺฉิคเตสุป
คพฺเภสุ กติก กโรนฺติ สเจ มยฺห ปุตฺโต โหติ ตุยหฺ 
ธีตา อฺตฺถ คนฺตุ น ลภิสฺสติ มยฺห ปุตฺตสฺเสว
โหตู ติ เอว คพฺเภป ปริคฺคหิตา สสฺสามิกา นามฯ โย
อิตฺถนฺนาม อิตฺถึ คจฺฉติ เอตฺตโก(๖) ทณฺโฑติ เอว นาม (๗)
# ๑. ม. สงฺขา สงฺขาตนฺติ อตฺถโต เอก โกฏาสสฺเสต ฯ ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๔๑๘/๕๐๔ ฯ
# ขุ. มหา. ๒๙/๕๐๕/๓๓๗ ฯ ๓. ม. ทฏพฺพ ฯ ๔. ม. ปฏิชคฺคิยมาน ฯ
# ๕. ม. ทสฺสามีติ ฯ ๖. ม. ตสฺส เอตฺตโก ฯ ๗. ม. คาม ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๔๘
วา เคห วา วีถึ วา อุทฺทิสฺส ปตทณฺฑา ปน(๑) สปริทณฺฑา
นามฯ อนฺตมโส มาลาคุฬปริกฺขิตฺตาปติ ยา สพฺพนฺติเมน
ปริจฺเฉเทน เอสา เม ภริยา ภวิสฺสตี ติ สฺาย ตสฺสา อุปริ
เกนจิ มาลาคุฬ ขิปนฺเตน มาลาคุฬมตฺเตนาป ปริกฺขิตฺตา
โหติ ตถารูปาสุ จาริตฺต อาปชฺชิตา โหตีติ เอวรูปาสุ
อิตฺถีสุ สมฺมาทิฏิสุตฺเต วุตฺตมิจฺฉาจารลกฺขณวเสน วีติกฺกม
กตฺตา โหติฯ
สภาคโตติ สภาย ิโต ปริสาคโตติ ปริสาย ิโต ฯ
าติมชฺฌคโตติ ทายาทาน มชฺเฌ ิโต ปูคมชฺฌคโตติ
เสนีน มชฺเฌ ิโต ราชกุลมชฺฌคโตติ ราชกุลสฺส มชฺเฌ
มหาวินิจฺฉเย ิโต อภินีโตติ ปุจฺฉนตฺถาย นีโต สกฺขิปุฏโติ
สกฺขึ กตฺวา ปุจฺฉิโต เอหมฺโภ ปุริสาติ อาลปนเมต ฯ
อตฺตเหตุ วา ปรเหตุ วาติ อตฺตโน วา ปรสฺส วา
หตฺถปาทาทิเหตุ วา ธนเหตุ วา อามิสกิฺจิกฺขเหตุ วาติ
เอตฺถ อามิสนฺติ ลาโภ อธิปฺเปโตติ กิฺจิกฺขนฺติ ย วา
ต วา อปฺปมตฺตก อนฺตมโส ติตฺติรวฏฏกสปฺปปณ
 ฺฑวนนีตปณฺฑาทิมตฺตกสฺสป ลฺจสฺส (๒) เหตูติ อตฺโถ สมฺปชานมุสา
ภาสิตา โหตีติ ชานนฺโตเยว มุสาวาท กตฺตา โหติ ฯ
อิเมส เภทายาติ เยส อิโตติ วุตฺตาน สนฺติเก สุต
# ๑. ม. สา ฯ ๒. ม. ลฺชสฺส ฯ
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*เลมที่ ๘ สาเลยฺยกสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๔๙
โหติ เตส เภทาย อมูส เภทายาติ เยส อมุตฺราติ
วุตฺตาน สนฺติเก สุต โหติ เตส เภทาย อิติ สมคฺคาน
วา เภตฺตาติ (๑) เอว สมคฺคาน วา ทฺวินฺน สหายกาน
เภทกโร (๒) ภินฺนาน วา อนุปฺปทาตาติ สุฏุ กต ตยา ต
ปชหนฺเตน กติปาเหเนว เต มหนฺต อนตฺถ กเรยฺยาติ เอว
ภินฺนาน ปุน อสนฺธานาย (๓) อนุปฺปทาตา อุปตฺถมฺเภตา การณ
ทสฺเสตาติ อตฺโถ วคฺโค อาราโม อภิรติฏานมสฺสาติ
วคฺคาราโม วคฺครโตติ วคฺเคสุ รโต(๔) วคฺเค ทิสฺวา วา
สุตฺวา วา นนฺทตีติ วคฺคนนฺที วคฺคกรณึ วาจนฺติ ยา
วาจา สมคฺเคป สตฺเต วคฺเค กโรติ ภินฺทติ ต กลหการณวาจ ภาสิตา โหติ ฯ
อณฺฑกาติ (๕) ยถา สโทเส รุกฺเข อณฺฑกานิ อุฏหนฺติ
เอว สโทสตาย ขขสนวมฺภนาทิวจเนหิ อณฺฑกา ชาตา ฯ
กกฺกสาติ ปูติกา ยถา นาม ปูติกรุกฺโข กกฺกโส โหติ
ปคฺฆริตจุณฺโณ เอว กกฺกสา โหติ โสต ฆสมานา
วิย ปวิสติ เตน วุตฺต กกฺกสา ติ ปรกฏกาติ ปเรส
กฏกา อมนาปา โทสชนนี ปราภิสชฺชนีติ กุฏิลกณฺฏกสาขา
วิย มมฺเมสุ วิชฺฌิตฺวา ปเรส อภิสชฺชนี คนฺตุกามานมฺป คนฺตุ
# ๑. ม. เภทกาติ ฯ ปาลิยมฺปน เภเทตาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. เภท กตฺตา ฯ
# ๓. ม. อสสนฺทนาย ฯ ๔. ม. วคฺครโตติ วคฺเคสุ รโต ฯ
# ๕. ม. อณฺฑกาติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๕๐
อทตฺวา ลคฺคนการี โกธสามนฺตาติ โกธสฺส อาสนฺนา ฯ
อสมาธิสวตฺตนิกาติ อปฺปนาสมาธิสฺส วา อุปจารสมาธิสฺส วา
อสวตฺตนิกา อิติ สพฺพาเนเวตานิ สโทสวาจาย เววจนานิ ฯ
อกาลวาทีติ อกาเลน วตฺตา อภูตวาทีติ ย นตฺถิ
ตสฺส วตฺตา อนตฺถวาทีติ อการณนิสฺสิต วตฺตา อธมฺมวาทีติ
อสภาว วตฺตา อวินยวาทีติ อสวรวินยปฏิสยุตฺตสฺส(๑) วตฺตา ฯ
อนิธานวตึ วาจนฺติ (๒) หทยมฺชูสาย นิเธตุอยุตฺตวาจ ภาสิตา โหติ ฯ
อกาเลนาติ วตฺตพฺพกาลสฺส ปุพฺเพ วา ปจฺฉา วา อยุตฺตกาเล
วตฺตา โหติ อนปเทสนฺติ สุตฺตาปเทสวิรหิต อปริยนฺตวตินฺติ
อปริจฺเฉท สุตฺต วา ชาตก วา นิกฺขิปตฺวา ตสฺส อุปลพฺภ
วา อุปม วา วตฺถวุ า อาหริตฺวา พาหิรกถเยว กเถติ ฯ
นิกฺขิตฺต นิกฺขิตฺตมตฺตเมว (๓) โหติ สุตฺต นุ โข กเถติ ชาตก
นุ โข นาสฺส อนฺต วา โกฏึ วา ปสฺสามา ติ วตฺตพฺพต
อาปชฺชติ ยถา วฏรุกฺขสาขาน คตคตฏาเน ปาโรหา
โอตรนฺติ โอติณฺโณติณฺณฏาเน สมฺปชฺชิตฺวา ปุน วฑฺฒนฺติเยว
เอว อฑฺฒโยชนมฺป โยชนมฺป คจฺฉนฺติเยว คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺเต
ปน มูลรุกโฺ ข วินสฺสติ ปเวณิชาตกาว ติฏนฺติ เอวมยป
นิโคฺรธธมฺมกถิโก นาม โหติ นิกฺขิตตฺ  นิกฺขิตฺตมตฺตเมว กตฺวา
ปสฺเสเนว ปริหรนฺโต คจฺฉติ (๒) โย ปน พหหป ภณนฺโต
# ๑. ม. อสวรวินยปฏิสยุตฺตสฺส ฯ ๒. ม. อนิธานวตึ วาจนฺติ ฯ ๓. ม. นิกฺขิตตฺ เมว ฯ
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*เลมที่ ๘ สาเลยฺยกสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๕๑
เอตทตฺถมิท วุตฺตนฺติ อาหริตฺวา ชานาเปตุ สกโกติ
ตสฺส กเถตุวฏฏติ อนตฺถสฺหิตนฺติ น อตฺถนิสฺสติ  ฯ
อภิชฺฌาตา โหตีติ อภิชฺฌาย โอโลเกตา โหติ อโห
วตาติ ปตฺถนตฺเถ นิปาโต อภิชฺฌายป (๑) โอโลกิตมตฺตเกน
เจตฺถ กมฺมปถเภโท น โหติ ยทา ปน อโห วตีท
มม สนฺตก อสฺส อห เอตฺถ วส วตฺเตยฺยนฺ ติ อตฺตโน
ปริณาเมติ ตทา กมฺมปถเภโท โหติ อยมิธ อธิปฺเปโต ฯ
พฺยาปนฺนจิตฺโตติ วิปนฺนจิตฺโต ปูติภูตจิตฺโต(๒)ปทุฏมนสงฺกปฺโปติ โทเสน ทุฏ จิตฺตสงฺกปฺโป หฺนฺตูติ ฆาฏิยนฺตุ ฯ
วชฺฌนฺตูติ วธ ปาปุณนฺตุ มา วา อเหสุนฺติ กิฺจิป มา
อเหสุ อิธาป โกปมตฺตเกน กมฺมปถเภโท น โหติ
หฺนฺตูติอาทิจินฺตเนเนว โหติ ตสฺมา เอว วุตฺต ฯ
มิจฺฉาทิฏิโกติ อกุสลทสฺสโน วิปรีตทสฺสโนติ วิปลฺลตฺถทสฺสโน นตฺถิ ทินฺนนฺติ ทินฺนสฺส ผลาภาว สนฺธาย
วทติ ยิฏ วุจฺจติ มหายาโค หุตนฺติ ปโหนกสกฺกาโร(๓)
อธิปฺเปโต ตป อุภย ผลาภาวเมว สนฺธาย ปฏิกฺขปิ ติ ฯ
สุกฏทุกฺกฏานนฺติ สุกฏทุกฺกฏาน (๔) กุสลากุสลานนฺติ อตฺโถ ฯ
ผล วิปาโกติ ย ผลนฺติ วา วิปาโกติ วา วุจฺจติ ต
นตฺถีติ วทติ นตฺถิ อย โลโกติ ปรโลเก ิตสฺส อย
# ๑. ม. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. ปูติภูตจิตฺโต ฯ ๓. ม. ปเหณก... ฯ
# ๔. สี. สุกตทุกฺกตาน ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๕๒
โลโก นตฺถิ นตฺถิ ปโร โลโกติ อิธ โลเก ิตสฺสาป
ปรโลโก นตฺถิ สพฺเพ ตตฺถ ตตฺเถว อจฺฉิชฺชนฺตีติ ทสฺเสติ ฯ
นตฺถิ มาตา นตฺถิ ปตาติ เตสุ สมฺมาปฏิปตฺติมิจฺฉาปฏิปตฺตีน
ผลาภาววเสน วทติ นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกาติ จวิตฺวา
อุปปชฺชนกสตฺตา นาม นตฺถีติ วทติ สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
ปเวเทนฺตีติ เย อิมฺจ โลก ปรฺจ โลก อภิวิสฏิ าย ปฺาย
สย ปจฺจกฺข กตฺวา ปเวเทนฺติ เต นตฺถตี ิ สพฺพฺุพุทฺธาน
อภาว ทีเปติ เอตฺตาวตา ทสวตฺถุกา มิจฺฉาทิฏิ กถิตา
โหติ ฯ
ปาณาติปาต ปหายาติอาทโย สตฺต กมฺมปถา จุลลฺ หตฺถิปเท
วิตฺถาริตา อนภิชฺฌาทโย อุตฺตานตฺถาเยวฯ
สหพฺยต อุปปชฺเชยฺยนฺติ สหภาว อุปคจฺเฉยฺย ฯ
พฺรหฺมกายิกาน เทวานนฺติ ปมชฺฌานภูมิเทวาน อาภาน
เทวานนฺติ อาภา นาม วิสุ นตฺถิ ปริตฺตาภอปฺปมาณาภอาภสฺสราน เอต อธิวจน ปริตฺตาภานนฺติอาทิ ปน เอกโต
อคเหตฺวา เตสเยว เภทโต คหณ สุภาน (๑) ปริตฺตสุภานนฺติอาทีสุป เอเสว นโย อิติ ภควา อาสวกฺขย ทสฺเสตฺวา
อรหตฺตนิกูเฏน เทสน นิฏเปสิฯ
อิธ ตฺวา ปน เทวโลกา สมาเนตพฺพา ติสฺสนฺน
ตาว ฌานภูมีน วเสน นว พฺรหฺมโลกา ปฺจ สุทฺธาวาสา
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ สาเลยฺยกสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๕๓
จตูหิ อารุปฺเปหิ (๑) สทฺธึ นวาติ อฏารส เวหปฺผเลหิ
สทฺธึ เอกูนวีสติ เตสุ อสฺ ปกฺขิปตฺวา วีสติ พฺรหฺมโลกา
โหนฺติ เอว ฉหิ กามาวจเรหิ สทฺธึ ฉพฺพีสติ เทวโลกา
นามฯ เตส สพฺเพสป ภควตา ทสหิ กุสลกมฺมปเถหิ
นิพฺพตฺติ ทสฺสิตา ฯ
ตตฺถ ฉสุ ตาว กามาวจเรสุ ติณฺณ สุจริตาน
วิปาเกเนว นิพฺพตฺติ โหติ อุปริเทวโลกาน ปน อิเม
กมฺมปถา อุปนิสฺสยวเสน กถิตา ทสกุสลกมฺมปถา หิ สีล
สีลวโตว (๒) กสิณปริกมฺม อิชฌ
ฺ ตีติ สีเล ปติฏาย กสิณปริกมฺม กตฺวา ปมชฺฌาน นิพฺพตฺเตตฺวา ปมชฺฌานภูมิย
นิพฺพตฺตติ ทุติยาทีนิ ภาเวตฺวา ทุติยชฺฌานภูมิอาทีสุ นิพฺพตฺตติ
รูปาวจรชฺฌาน ปาทก กตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อนาคามิผเล
ปติฏิโต ปฺจสุ สุทฺธาวาเสสุ นิพฺพตฺตติ รูปาวจรชฺฌาน
ปาทก กตฺวา อรูปาวจรสมาปตฺตึ นิพฺพตฺเตตฺวา จตูสุ
อารุปฺเปสุ นิพฺพตฺตติ รูปารูปชฺฌาน ปาทก กตฺวา วิปสฺสน
วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปาปุณาติ อสฺภโว ปน พาหิรกาน
ตาปสปริพฺพาชกาน อาจิณฺโณติ อิธ น นิทฺทฏิ โ เสส
สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
สาเลยฺยกสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ปม ฯ
# ๑. ม. อรูเปหิ ฯ ๒. ม. สีลวโต จ ฯ
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*เลมที่ ๘ หนา ๕๕๔
เวรฺชกสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ เวรฺชกสุตฺต ตตฺถ เวรฺชกาติ
เวรฺชวาสิโน เกนจิเทว กรณีเยนาติ เกนจิเทว อนิยมิตกิจฺเจน เสส สพฺพ ปุริมสุตฺเต วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
เกวล หิ อิธ อธมฺมจารี วิสมจารีติ เอว ปุคฺคลาธิฏานา
เทสนา กตา ปุริมสุตฺเต ธมฺมาธิฏานาติ อย วิเสโส เสส
ตาทิสเมวาติ ฯ
เวรฺชกสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ทุติย ฯ
มหาเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ มหาเวทลฺลสุตฺต ตตฺถ อายสฺมาติ
สคารวสปฺปติสฺสวจนเมต มหาโกฏิโตติ ตสฺส เถรสฺส
นาม ปฏิสลฺลานา วุฏิโตติ ผลสมาปตฺติโต วุฏ ิโตฯ
ทุปฺปฺโติ(๑) เอตฺถ ปฺาย ทุฏ นาม นตฺถิ อปฺปฺโ
นิปฺปฺโติ อตฺโถ กิตฺตาวตา นุ โขติ การณปริจฺเฉทปุจฺฉา กิตฺตเกน นุ โข เอว วุจจตีติ อตฺโถ ปุจฺฉา จ
นาเมสา อทิฏโชตนาปุจฺฉา ทิฏสสนฺทนาปุจฺฉา วิมติจฺเฉทนาปุจฺฉา อนุมติปุจฺฉา กเถตุกามฺยตาปุจฺฉาติ ปฺจวิธา โหติ ฯ
ตาส อิท นานากรณ กตมา อทิฏโชตนาปุจฺฉา ปกติยา
# ๑. ม. ทุปฺปฺโ ทุปฺปฺโติ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๕๕
ลกฺขณ อฺาต โหติ อทิฏ อตุลติ  อตีริต อวิภูต
อวิภาวิต ตสฺส าณาย ทสฺสนาย ตุลนาย ตีรณาย วิภูตาย
วิภาวนตฺถาย ปฺห ปุจฺฉติ อย อทิฏ โชตนาปุจฺฉา ฯ
กตมา ทิฏสสนฺทนาปุจฺฉา ปกติยา ลกฺขณ าต
โหติ ทิฏ ตุลิต ตีริต (๑) วิภูต วิภาวิต อฺเหิ
ปณฺฑิเตหิ สทฺธึ สสนฺทนตฺถาย ปฺห ปุจฺฉติ อย
ทิฏสสนฺทนาปุจฺฉา ฯ
กตมา วิมติจฺเฉทนาปุจฺฉา ปกติยา สสยปกฺขนฺโน โหติ
วิมติปกฺขนฺโน(๒) เทฺวฬฺหกชาโต เอว นุ โข น นุ โข
กินฺนุโข กถ นุ โข ติ โส วิมติจฺเฉทนตฺถาย ปฺห ปุจฺฉติ
อย วิมติจฺเฉทนาปุจฺฉา (๓) ฯ
ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ
อนิจฺจ ภนฺเตติ (๔) เอวรูปา อนุมตึ คเหตฺวา ธมฺมเทสนากาเล
ปุจฺฉา อนุมติปุจฺฉา นามฯ
จตฺตาโรเม ภิกฺขเว สติปฏานา กตเม จตฺตาโรติ (๕)
เอวรูปา ภิกฺขสงฺฆ สยเมว ปุจฺฉิตฺวา สยเมว วิสฺสชฺเชตุกามสฺส
ปุจฺฉา กเถตุกามฺยตาปุจฺฉา [๖] ฯ ตาสุ อิธ ทิฏสสนฺทนาปุจฺฉา อธิปฺเปตา ฯ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. สสยปกฺขนฺโท ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ขุ. มหา. ๒๙/๗๐๐/๔๐๙ ฯ ขุ. จูฬ. ๓๐/๑๒๒/๔๗-๘ ฯ
# ๔. วิ. มหา. ๔/๒๑/๒๖ ฯ ๕. ส. มหา. ๑๙/๖๗๙/๑๙๐ ฯ
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร นามาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๕๖
เถโร หิ อตฺตโน ทิวาฏาเน นิสีทิตฺวา สยเมว ปฺห
สมุฏาเปตฺวา(๑) สย วินจิ ฺฉินนฺโต อิท สุตฺต อาทิโต ปฏาย
มตฺถก ปาเปสิ เอกจฺโจ หิ ปฺห สมุฏาเปตตเยว สกฺโกติ
น นิจฺเฉตุ เอกจฺโจ นิจฺเฉตตเยว (๒) สกฺโกติ น สมุฏาเปตุ
เอกจฺโจ อุภยป น สกฺโกติ เอกจฺโจ อุภยป สกฺโกติ
เตสุ เถโร อุภยป สกฺโกติเยว กสฺมา มหาปฺตาย ฯ
มหาปฺ นิสฺสาย หิ อิมสฺมึ สาสเน สาริปุตฺตตฺเถโร มหากจฺจายนตฺเถโร ปุณฺณตฺเถโร กุมารกสฺสปตฺเถโร อานนฺทตฺเถโร
อยเมว อายสฺมาติ สมฺพหุลา เถรา วิเสสฏาน อธิคตา ฯ
น หิ สกฺกา ยาย วา ตาย วา อปฺปมตฺติกาย ปฺาย
สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา สาวกปารมีาณสฺส มตฺถก ปาปุณิตุ
มหาปฺาย ปน สกฺกาติ มหาปฺตาย สาริปุตฺตตฺเถโร
ต าน อธิคโต ปฺาย หิ เถเรน สทิโส นตฺถิ
ตเนว น ภควา เอตทคฺเค เปสิ เอตทคฺค ภิกฺขเว
มม สาวกาน ภิกฺขูน มหาปฺาน ยทิท สาริปุตโฺ ตติ (๓)
ตถา น สกฺกา ยาย วา ตาย วา อปฺปมตฺติกาย
ปฺาย สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา ภควตา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส
สพฺพฺุตาเณน สทฺธึ สสนฺเทตฺวา สมาเนตฺวา วิตฺถาเรน
อตฺถ วิภเชตุ มหาปฺเน ปน สกฺกาติ มหาปฺตาย
มหากจฺจายนตฺเถโร ตตฺถ ปฏิพโล ชาโต เตเนว น ภควา
# ๑. ม. สมุฏ าเปตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. นิจฺเฉตุ ฯ
# ๓. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๖/๓๑ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๕๗
เอตทคฺเค เปสิ เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวกาน ภิกฺขูน
สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ วิภชนฺตาน ยทิท
มหากจฺจายโนติ (๑) ฯ
ตถา น สกฺกา ยาย วา ตาย วา อปฺปมตฺติกาย
ปฺาย สมนฺนาคเตน ภิกขฺ ุนา ธมฺมกถ กเถนฺเตน ทส กถาวตฺถูนิ อารภิตฺวา (๒) สตฺต วิสุทฺธิโย วิภชนฺเตน ธมฺมกถ กเถตุ
มหาปฺเน ปน สกฺกาติ มหาปฺตาย ปุณฺณตฺเถโร
จตุปริสมชฺเฌ อลงฺกตธมฺมาสเน จิตฺตวีชนึ คเหตฺวา นิสินฺโน
ลีลายนฺโต ปุณฺณจนฺโท วิย ธมฺมกถ กเถติ (๓) เตเนว น
ภควา เอคทคฺเค เปสิ เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวกาน
ภิกฺขูน ธมฺมกถิกาน ยทิท ปุณฺโณ มนฺตาณิปุตฺโตติ (๔)
ตถา ยาย วา ตาย วา อปฺปมตฺติกาย ปฺาย
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ธมฺมกถ (๕) กเถนฺโต อิโต วา เอตฺโต วา
อนุกฺกมิตฺวา ยฏิโกฏึ คเหตฺวา อนฺโธ วิย เอกปทิก
ทณฺฑกเสตุ อารุโฬฺห วิย จ คจฺฉติ มหาปฺโ ปน
จตุปฺปาทิกป (๖)คาถ นิกขฺ ิปตฺวา อุปมา จ การณานิ จ
โอสาเรตฺวา (๗) เตปฏก พุทฺธวจน [๘] เหฏุปฺปริย กโรนฺโต กเถติ (๙)
มหาปฺตาย ปน กุมารกสฺสปตฺเถโร จตุปฺปทิกคาถป
# ๑. ม. องฺ.เอก. ๒๐/๑๔๖/๓๑ ฯ ๒. ม. อาหริตฺวา ฯ ๓. ม. ธมฺม กเถสิ ฯ
# ๔. องฺ.เอก. ๒๐/๑๔๖/๓๑ ฯ ๕. ม. ธมฺม ฯ ๖. ม. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๗. ม. อาหริตฺวา ฯ ๘. ม.เอตฺถนฺตเร คเหตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ ๙. ม. กเถสิ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๕๘
นิกฺขิปตฺวา อุปมา จ การณานิ จ อาหริตฺวา เตหิ สทฺธึ
โยเชนฺโต ชาตสฺสเร ปฺจวณฺณานิ กุสุมานิ ผุลฺลาเปนฺโต วิย
สิเนรุมตฺถเก วฏฏิสหสฺส เตลปฺปทีป ชาเลนฺโต วิย เตปฏก
พุทฺธวจน เหฏุปฺปริย กโรนฺโต กเถติ เตเนว น ภควา
เอตทคฺเค เปสิ เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวกาน ภิกฺขูน
จิตฺตกถิกาน ยทิท กุมารกสฺสโปติ (๑)
ตถา ยาย วา ตาย วา อปฺปมตฺติกาย ปฺาย
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ จตูหิ มาเสหิ จตุปฺปทิกป คาถ คเหตุ
น สกฺโกติ มหาปฺโ ปน เอกปเท ตฺวา ปทสตป
ปทสหสฺสป คณฺหาติ อานนฺทตฺเถโร ปน มหาปฺตาย
เอกปทุทฺธาเร ตฺวา สกึเยว สุตฺวา ปุน อปุจฺฉนฺโต
สฏิปทสหสฺสานิ ปณฺณรส คาถาสหสฺสานิ วลฺลิยา ปุปฺผานิ
อากฑฺฒิตฺวา คณฺหนฺโต วิย เอกปฺปหาเรเนว คณฺหาติ คหิตคหิต
ปาสาเณ เลขิตเลขา (๒) วิย สุวณฺณฆเฏ ปกฺขิตฺตสีหวสา วิย
จ คหิตากาเรเนว ติฏติ เตเนว น ภควา เอตทคฺเค
เปสิ เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวกาน ภิกฺขูน คติมนฺตาน
ยทิท อานนฺโท สติมนฺตาน ธิติ มนฺตาน พหุสฺสุตาน
อุปฏากาน ยทิท อานนฺโท ติ (๓)
น หิ สกฺกา ยาย วา ตาย วา อปฺปมตฺติกาย
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๘/๓๒ ฯ ๒. ม. ขตเลขา ฯ
# ๓. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๙/๓๒ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๕๙
ปฺาย สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา จตุปฏิสมฺภิทาปฺปเภทสฺส
มตฺถก ปาปุณิตุ มหาปฺเน ปน สกฺกาติ มหาปฺตาย
มหาโกฏิตตฺเถโร อธิคมปริปุจฺฉาสวนปุพฺพโยคาน วเสน
อนนฺตนยุสฺสท ปฏิสมฺภิทาปฺปเภท ปตฺโต เตเนว น ภควา
เอตทคฺเค เปสิ เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวกาน ภิกฺขูน
ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺตาน ยทิท มหาโกฏิโตติ (๑) ฯ
อิติ เถโร มหาปฺตาย ปฺห สมุฏาเปตตป นิจฺเฉตตป (๒)
อุภยป สกฺโกติ โส ทิวาฏาเน นิสีทิตฺวา สยเมว สพฺพปเฺห
สมุฏาเปตฺวา สย วินิจฺฉินนฺโต อิท สุตฺต อาทิโต ปฏาย
มตฺถก ปาเปตฺวา โสภนา วต อย ธมฺมเทสนา เชฏภาติเกน
ธมฺมเสนาปตินา สทฺธึ สสนฺเทสฺสามิ ตโต อย ทฺวินฺนป
อมฺหาก เอกมติยา เอกชฺฌาสเยน (๓) ปตา อติครุกา ภวิสฺสติ
ปาสาณจฺฉตฺตสทิสา จตุโรฆนิตฺถรณตฺถิกาน ติตฺเถ ปตนาวา
วิย สคฺคคมนตฺถิกาน (๔) สหสฺสยุตฺตอาชฺรโถ วิย พหูปการา
ภวิสฺสตีติ ทิฏสสนฺทนตฺถ ปฺห ปุจฺฉิ เตน วุตฺต ตาสุ
อิธ ทิฏสสนฺทนาปุจฺฉา อธิปฺเปตาติ ฯ
นปฺปชานาตีติ เอตฺถ ยสฺมา นปฺปชานาติ ตสฺมา
ทุปฺปฺโติ วุจฺจตีติ อยมตฺโถ เอส นโย สพฺพตฺถ
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๘/๓๒ ฯ ๒. ม. นิจฺเฉตุมฺปติ ฯ ๓. ม. เอกชฺฌาสเยน จ ฯ
# ๔. ม. มคฺคคมนตฺถิกาน ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๖๐
อิท ทุกฺขนฺติ นปฺปชานาตีติ อิท ทุกขฺ  เอตฺตก ทุกฺข
อิโต อุทฺธ ทุกฺข (๑)นตฺถีติ ทุกฺขสจฺจ ยาถาวสรสลกฺขณโต
นปฺปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ อิโต ทุกฺข (๒)สมุเทตีติ ปวตฺติทุกฺขปฺปภาวิกา ตณฺหา สมุทยสจฺจนฺติ ยาถาวสรสลกฺขณโต
นปฺปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ อิท ทุกฺข อย ทุกฺขสมุทโย
จ อิท นาม าน ปตฺวา นิรุชฺฌตีติ อุภินฺน อปฺปวตฺตินิพฺพาน นิโรธสจฺจนฺติ ยาถาวสรสลกฺขณโต นปฺปชานาติ ฯ
อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ อย ปฏิปทา ทุกขฺ นิโรธ คจฺฉตีติ
มคฺคสจฺจ ยาถาวสรสลกฺขณโต นปฺปชานาตีติ อนนฺตรวาเรป
อิมินาว นเยน อตฺโถ เวทิตพฺโพ สงฺเขปโต ปเนตฺถ จตุสจฺจกมฺมฏานิโก ปุคฺคโล กถิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
อย หิ อาจริยสนฺติเก จตฺตาริ สจฺจานิ สวนโต
อุคฺคณฺหาติ เปตฺวา ตณฺห เตภูมิกา ธมฺมา ทุกฺขสจฺจ ตณฺหา
สมุทยสจฺจ อุภินฺน อปฺปวตฺติ นิพฺพาน นิโรธสจฺจ ทุกฺขสจฺจ
ปริชานนฺโต สมุทยสจฺจ ปชหนฺโต นิโรธปาปโน มคฺโค
มคฺคสจฺจนฺติ เอว อุคฺคหิตฺวา (๓) อภินิวิสติ ตตฺถ ปุริมานิ
เทฺว สจฺจานิ วฏฏ ปจฺฉิมานิ วิวฏฏ วฏเฏ อภินิเวโส
โหติ โน วิวฏเฏ ตสฺมา อย อภินิวิสมาโน ทุกฺขสจฺเจ
อภินิวิสติ ฯ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. สี. สมุเทติ ปวตฺเตตีติ ทุกฺขปฺปภาวิกา ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๖๑
ทุกฺขสจฺจ นาม รูปาทโย ปฺจกฺขนฺธา(๑) ววตฺถเปตฺวา(๒)
จตุธาตุกมฺมฏานวเสน (๓) โอตริตวฺ า จตฺตาริ มหาภูตานิ
จตุนฺนฺจ มหาภูตาน อุปาทายรูป รูปนฺ ติ ววตฺถเปติ ฯ
ตทารมฺมณา เวทนา สฺา สงฺขารา วิฺาณ นามนฺติ
เอว ยมกตาลกฺขนฺธ ฉินทฺ นฺโต วิย เทฺวเยว (๔) อิเม (๕) ธมมา
นามรูปนฺ ติ ววตฺถเปติ ต ปเนต น อเหตุก สเหตุก
สปฺปจฺจย โก จสฺส ปจฺจโย อวิชชฺ าทโย ธมฺมาติ เอว ปจฺจย(๖)
เจว ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺเม จ ววตฺถเปตฺวา สพฺเพป(๗) อิเม(๘) ธมฺมา
หุตฺวา อภาวฏเน อนิจฺจา ติ อนิจฺจลกฺขณ อาโรเปติ ตโต
อุทยวยปฏิปฬนากาเรน ทุกฺขาติ (๙) วเส อวตฺตนกาเรน (๑๐) อนตฺตาติ
ติลกฺขณ อาโรเปตฺวา วิปสฺสนาปฏิปาฏิยา สมฺมสนฺโต โลกุตฺตร
มคฺค ปาปุณาติ ฯ
มคฺคกฺขเณ จตฺตาริ สจฺจานิ เอกปฏิเวเธน ปฏิวิชฺฌติ ฯ
เอกาภิสมเยน อภิสเมติ ทุกฺข ปริฺาปฏิเวเธน ปฏิวิชฌ
ฺ ติ ฯ
สมุทย ปหานปฏิเวเธน นิโรธ สจฺฉิกิริยาปฏิเวเธน มคฺค
ภาวนาปฏิเวเธน ปฏิวิชฺฌติ ทุกฺข ปริฺาภิสมเยน อภิสเมติ ฯ
สมุทย ปหานาภิสมเยน นิโรธ สจฺฉิกิริยาภิสมเยน มคฺค
# ๑. ม. อิติสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ววตฺถเปตฺวา ฯ ๓. ม. ธาตุกมฺมฏานวเสน ฯ
# ๔. ม. เอวสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๖. ม. ปจฺจเย ฯ
# ๗. ม. สพฺเพป ฯ ๘. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๙. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๑๐. ม. อวสวตฺตนากาเรน ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๖๒
ภาวนาภิสมเยน อภิสเมติ โส ตีณิ สจฺจานิ กิจฺจโต
ปฏิวิชฌ
ฺ ติ นิโรธ อารมฺมณโต ตสฺมึ จสฺส ผลกฺขเณ(๑) อห
ทุกฺข ปริชานามิ สมุทย ปชหามิ นิโรธ สจฺฉิกโรมิ
มคฺค ภาเวมีติ อาโภคสมนฺนาหารมนสิการปจฺจเวกฺขณา นตฺถิ ฯ
เอตสฺส (๒) ปริคฺคณฺหนฺตสฺเสว มคฺโค ตีสุ
สจฺเจสุ ปริฺาทิกิจฺจ สาเธนฺโตว นิโรธ อารมฺมณโต
ปฏิวิชฌ
ฺ ตีติ ฯ
ตสฺมา ปฺวาติ วุจฺจตีติ เอตฺถ เหฏิมโกฏิยา
โสตาปนฺโน อุปริมโกฏิยา ขีณาสโว ปฺวาติ นิทฺทิฏโ ฯ
โย ปน เตปฏก พุทฺธวจน ปาลิโต จ อฏกถาโต (๓) จ
อนุสนฺธิโต จ ปุพฺพาปรโต จ อุคฺคณฺหิตฺวา เหฏุปฺปริย
กโรนฺโต วิจรติ อนิจฺจทุกฺขอนตฺตาวเสน ปริคฺคหมตฺตป นตฺถิ
อย ปฺวา นาม น โหติ(๔) ทุปฺปฺโ นามาติ ฯ
วิฺาณจริโต นาเมส ปฺวาติ น วตฺตพฺโพ อถ โย
ติลกฺขณ อาโรเปตฺวา วิปสฺสนาปฏิปาฏิยา สมฺมสนฺโต อชฺช
อชฺเชว อรหตฺตนฺติ วิจรติ (๕) อย ปฺวา นามฯ ทุปฺปฺโ
นามาติ ภชาปยมาโน ปฺวาปกฺข ภชติ สุตฺเต ปน
ปฏิเวโธว กถิโต ฯ
# ๑. ม. ขเณ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. อตฺถโต ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๕. ม. จรติ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๖๓
วิฺาณ วิฺาณนฺติ อิธ กึ ปุจฺฉติ เยน วิฺาเณน
สงฺขาเร สมฺมสิตฺวา เอส ปฺวา นาม ชาโต (๑) ตทสฺส
อาคมนวิปสฺสนา วิฺาณ กมฺมการกจิตฺต (๑) ปุจฺฉามีติ ปุจฺฉติ ฯ
สุขป(๒) วิชานาตีติ สุขเวทนป วิชานาติ อุปริปททฺวเยป
เอเสว นโย อิมินา เถโร สุข เวทน เวทยมาโน(๓) สุข
เวทน เวทยามีติ ปชานาตีติอาทินา (๔) นเยน อาคตเวทนาวเสน
อรูปกมฺมฏาน กเถสิ ตสฺสตฺโถ สติปฏาเน วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺโพ ฯ
สสฏาติ เอกุปฺปาทาทิลกฺขเณน สโยคฏเน (๕) สสฏา
อุทาหุ วิสสฏาติ ปุจฺฉติ เอตฺถ จ เถโร มคฺคปฺฺจ
วิปสฺสนาวิฺาณฺจาติ อิเม เทฺว โลกิยโลกุตฺตเร ธมฺเม
มิสฺเสตฺวา ภูมนฺตร ภินฺทติ ฺวา สมย อชานนฺโต วิย ปุจฺฉตีติ
น เวทิตพฺโพ มคฺคปฺาย ปน มคฺควิฺาเณน วิปสฺสนาปฺาย จ วิปสฺสนาวิฺาเณเนว สทฺธึ สสฏภาว
ปุจฺฉตีติ เวทิตพฺโพ เถโรปสฺส ตเมวตฺถ วิสฺสชฺเชนฺโต อิเม
ธมฺมา สสฏาติอาทิมาห ตตฺถ น จ ลพฺภา อิเมส
ธมฺมานนฺติ อิเมส โลกิยมคฺคกฺขเณป โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณป เอกโต
อุปฺปนฺนาน ทฺวินฺน ธมฺมาน วินิพฺภุชิตฺวา วินิพฺภุชิตฺวาติ
# ๑. สี. ตทสฺส อาคมนียวิปสฺสนาวิฺาณกมฺมการกจิตฺต ฯ
# ๒. ม. สุขนฺติป ฯ ๓. ม. เวทยมาโน ฯ เอวมุปริป ฯ ๔. ม. มู. ๑๒/๑๓๙/๑๐๙ ฯ
# ๕. สี. สสคฺเคน ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 564

*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๖๔
วิสุ วิสุ กตฺวา จ(๑) วินิวตฺเตตฺวา (๒) อารมฺมณโต วา วตฺถโุ ต
วา อุปฺปาทโต วา นิโรธโต วา นานากรณ ทสฺเสตุ น
สกฺกาติ อตฺโถ เตส เตส ปน ธมฺมาน วิสโย นาม
อตฺถิ โลกิยธมฺม ปตฺวา หิ จิตฺต เชฏก โหติ ปุพฺพงฺคม
โลกุตฺตร ปตฺวา ปฺาฯ
สมฺมาสมฺพุทฺโธป หิ โลกิยธมฺม ปุจฺฉนฺโต ภิกฺขุ ตฺว
กตม ปฺ อธิคโต กึ ปมมคฺคปฺ อุทาหุ ทุติยตติยจตุตฺถมคฺคปฺนฺ ติ น เอว ปุจฺฉติ กึผสฺโส ตฺว ภิกฺขุ
กึเวทโน กึสฺโ กึเจตโนติ น จ ปุจฺฉติ จิตฺตวเสน
ปน กึจิตฺโต ตฺว ภิกฺขูติ (๓) ปุจฺฉติ กุสลากุสล ปฺาเปนฺโตป
มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏา มโนมยาติ (๔) จ กตเม
ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน
โหตีติ(๕) จ เอว จิตฺตวเสเนว ปฺาเปติ โลกุตฺตร ปุจฺฉนฺโต
ปน กึผสฺโส ตฺว ภิกฺขุ กึเวทโน กึสฺโ กึเจตโนติ
น ปุจฺฉติ กตมา เต ภิกขฺ ุ ปฺา อธิคตา กึ
ปมมคฺคปฺา อุทาหุ ทุติยตติยจตุตฺถมคฺคปฺาติ เอว
ปฺาวเสเนว ปุจฺฉติ ฯ
อินฺทฺรยิ สยุตฺเตป ปฺจิมานิ ภิกฺขเว อินฺทฺริยานิ กตมานิ
# ๑. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. วินิวฏเฏตฺวา ฯ
# ๓. วิ. มหา. ๑/๑๔๕/๑๑๒,๑๕๒/๑๑๖, ๑๖๗/๑๒๒ ฯ ๔. ขุ. ธ. ๒๕/๑๑/๑๕ ฯ
# ๕. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๖/๙ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๖๕
ปฺจ สทฺธินฺทฺริย วิริยินทฺ ฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย
ปฺินฺทฺริย กตฺถ จ ภิกขฺ เว สทฺธินฺทฺริย ทฏพฺพ จตูสุ
โสตาปตฺติยงฺเคสุ เอตฺถ สทฺธินฺทฺริย ทฏพฺพ กตฺถ จ
ภิกฺขเว วิริยินฺทฺริย ทฏพฺพ จตูสุ สมฺมปฺปธาเนสุ เอตฺถ
วิริยินฺทฺริย ทฏพฺพ กตฺถ จ ภิกฺขเว สตินฺทฺริย ทฏพฺพ
จตูสุ สติปฏาเนสุ เอตฺถ สตินฺทฺริย ทฏพฺพ กตฺถ จ
ภิกฺขเว สมาธินฺทฺริย ทฏพฺพ จตูสุ ฌาเนสุ เอตฺถ
สมาธินฺทฺริย ทฏพฺพ กตฺถ จ ภิกฺขเว ปฺินฺทฺริย ทฏพฺพ
จตูสุ อริยสจฺเจสุ เอตฺถ ปฺินฺทฺริย ทฏพฺพนฺติ(๑) เอว
สวิสยสฺมึเยว โลกิยโลกุตตฺ รา ธมฺมา กถิตา ฯ
ยถา หิ จตฺตาโร เสฏิปุตฺตา ราชาติ ราชปฺจเมสุ
สหาเยสุ นกฺขตฺต กีฬิสฺสามาติ วีถึ โอติณฺเณสุ เอกสฺส
เสฏิปุตฺตสฺส เคห คตกาเล อิตเร จตฺตาโร ตุณฺหี
นิสีทนฺติ เคหสามิโกว อิเมส ขาทนีย โภชนีย เทถ
คนฺธมาลาลการาทีนิ เทถา ติ เคเห วิจาเรติ ทุติยสฺส ตติยสฺส
จตุตฺถสฺส เคห คตกาเล อิตเร จตฺตาโร ตุณฺหี นิสีทนฺติ ฯ
เคหสามิโกว อิเมส ขาทนีย โภชนีย เทถ คนฺธมาลาลงฺการาทีนิ เทถา ติ เคเห วิจาเรติ อถ สพฺพปจฺฉา รฺโ เคห
คตกาเล กิฺจาป ราชา สพฺพตฺถ อิสสฺ โรว อิมสฺมึ ปน
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๘๕๒-๗/๒๕๙-๖๐ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๖๖
กาเล อตฺตโน เคเหเยว อิเมส ขาทนีย โภชนีย เทถ
คนฺธมาลาลงฺการาทีนิ เทถา ติ วิจาเรติ เอวเมว [๑] สทฺธาปฺจมเกสุ อินฺทฺริเยสุ เตสุ สหาเยสุ เอกโต วีถึ โอตรนฺเตสุ
วิย เอการมฺมเณ อุปฺปชฺชมาเนสุป ยถา ปมสฺส เคเห อิตเร
จตฺตาโร ตุณหฺ ี นิสีทนฺติ เคหสามิโกว วิจาเรติ เอว
โสตาปตฺติยงฺคานิ ปตฺวา อธิโมกฺขลกฺขณ สทฺธินฺทฺริยเมว
เชฏก โหติ ปุพฺพงฺคม เสสานิ ตทนฺวยานิ โหนฺติ ยถา
ทุติยสฺส เคเห อิตเร จตฺตาโร ตุณฺหี นิสีทนฺติ เคหสามิโกว
วิจาเรติ เอว สมฺมปฺปธานานิ ปตฺวา ปคฺคหณลกฺขณ
วิริยินฺทฺริยเมว เชฏก โหติ ปุพฺพงฺคม เสสานิ ตทนฺวยานิ
โหนฺติ ยถา ตติยสฺส เคเห อิตเร จตฺตาโร ตุณฺหี นิสีทนฺติ
เคหสามิโกว วิจาเรติ เอว สติปฏานานิ ปตฺวา อุปฏานลกฺขณ สตินทฺ ฺริยเมว เชฏก โหติ ปุพฺพงฺคม เสสานิ
ตทนฺวยานิ โหนฺติ ยถา จตุตฺถสฺส เคเห อิตเร จตฺตาโร
ตุณฺหี นิสีทนฺติ เคหสามิโกว วิจาเรติ เอว ฌานวิโมกฺเข
ปตฺวา อวิกฺเขปลกฺขณ สมาธินฺทฺริยเมว เชฏก โหติ ปุพฺพงฺคม
เสสานิ ตทนฺวยานิ โหนฺติ สพฺพปจฺฉา รฺโ เคห
คตกาเล ปน ยถา อิตเร จตฺตาโร ตุณหฺ ี นิสีทนฺติ ราชาว
เคเห วิจาเรติ เอวเมว อริยสจฺจานิ ปตฺวา ปชานนลกฺขณ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โขติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๖๗
ปฺินฺทฺริยเมว เชฏก โหติ ปุพฺพงฺคม เสสานิ ตทนฺวยานิ
โหนฺติ ฯ
อิติ ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺตาน อคฺเค ปโต มหาโกฏิตตฺเถโร
โลกิยธมฺม ปุจฺฉนฺโต จิตฺต เชฏก จิตฺต ปุพฺพงฺคม กตฺวา
ปุจฺฉิ โลกุตตฺ รธมฺม ปุจฉฺ นฺโต ปฺ เชฏก ปฺ ปุพฺพงฺคม
กตฺวา ปุจฺฉิ ธมฺมเสนาปติสาริปุตฺตตฺเถโรป ตเถว วิสฺสชฺเชสีติ ฯ
ยฺจาวุโส (๑) ปชานาตีติ ย จตุสจฺจธมฺม อิท ทุกฺขนฺติอาทินา นเยน มคฺคปฺา ปชานาติ ต วิชานาตีติ มคฺควิฺาณป ตเถว ต วิชานาติ ย วิชานาตีติ ย สงฺขารคต
อนิจฺจนฺติอาทินา นเยน วิปสฺสนาวิฺาณ วิชานาติ ต
ปชานาตีติ วิปสฺสนาปฺาป ตเถว ต ปชานาติ ตสฺมา
อิเม ธมฺมาติ เตน การเณน อิเม ธมฺมา สสฏาติ
เอกุปฺปาทเอกนิโรธเอกวตฺถุกเอการมฺมณตาย สสฏา ฯ
ปฺา ภาเวตพฺพาติ อิท มคฺคปฺ สนฺธาย วุตฺต
ตสมฺปยุตฺต ปน วิฺาณ ตาย สทฺธึ ภาเวตพฺพเมว โหติ ฯ
วิฺาณ ปริฺเยฺยนฺติ อิท วิปสฺสนาวิฺาณ สนฺธาย
วุตฺต ตสมฺปยุตฺตา ปน ปฺา เตน สทฺธึ ปริชานิตพฺพาว
โหติ ฯ
เวทนา เวทนาติ อิท กสฺมา ปุจฺฉติ เวทนาลกฺขณ
# ๑. ม. ย หาวุโส ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๖๘
ปุจฺฉิสฺสามีติ ปุจฺฉติ เอว สนฺเตป เตภูมิกสมฺมสนวิจารเวทนาว (๑)
อธิปฺเปตาติ สลฺลกฺเขตพฺพา สุขมฺป เวเทตีติ สุข อารมฺมณ
เวเทติ อนุภวติ ปรโต ปททฺวเยป เอเสว นโย รูปฺจ
หิท มหาลิ เอกนฺตทุกฺข อภวิสฺส ทุกฺข (๒) ทุกฺขานุปติต
ทุกฺขาวกฺกนฺต อนวกฺกนฺต สุเขน นยิท สตฺตา รูปสฺมึ
สารชฺเชยฺยุ ยสฺมา จ โข มหาลิ รูป สุข สุขานุปติต
สุขาวกฺกนฺต อนวกฺกนฺต ทุกฺเขน ตสฺมา สตฺตา รูปสฺมึ
สารชฺชนฺติ สาราคา สยุชฺชนฺติ สโยคา สงฺกิลิสฺสนฺติ เวทนา
จ หิท เป สฺา เป สงฺขารา เป วิฺาณฺจ
หิท มหาลิ เอกนฺตทุกฺข อภวิสฺส เป สงฺกิลิสฺสนฺตีติ (๓) อิมินา
หิ (๔) มหาลิสุตฺตปริยาเยน อิธ อารมฺมณ สุข ทุกฺขมทุกฺขมสุขนฺติ กถิต อปจ ปุริมสุข เวทน อารมฺมณ กตฺวา อปรา
สุขา เวทนา เวเทติ ปุริม ทุกฺข เวทน อารมฺมณ กตฺวา
อปรา ทุกฺขา เวทนา เวเทติ ปุริม อทุกฺขมสุข เวทน
อารมฺมณ กตฺวา อปรา อทุกฺขมสุขา เวทนา เวเทตีติ เอว
เจตฺถ (๕) อตฺโถ ทฏพฺโพ เวทนาเยว หิ เวเทติ น อฺโ
โกจิ เวทิตา นาม อตฺถีติ วุตฺตเมต ฯ
สฺา สฺาติ อิธ กึ ปุจฺฉติ สฺาย (๖) ลกฺขณ กึ
สพฺพตฺถกสฺายาติ สฺาย (๖) ลกฺขณนฺติป สพฺพตฺถกสฺาย
# ๑. สี. เตภูมกสมฺมสนวาเร เวทนา ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ส. ข. ๑๗/๑๓๑/๘๕-๗ ฯ ๔. สี. ยุ. อิมินาป ฯ ๕. ม. เอวเมตฺถ ฯ
# ๖. ม. สพฺพสฺาย ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๖๙
ลกฺขณนฺติป เอกเมเวต เอว สนฺเตป เตภูมิกสมฺมสนวิจารสฺาว อธิปฺเปตาติ สลฺลกฺเขตพฺพา นีลกมฺป(๑) สฺชานาตีติ
นีลปุปฺเผ วา วตฺเถ วา ปริกฺมม กตฺวา อุปจาร วา อปฺปน
วา ปาเปนฺโต ปชานาติ (๒) อิมสฺมึ หิ อตฺเถ ปริกมฺมสฺาป
อุปจารสฺาป อปฺปนาสฺาป วฏฏติ นีเล นีลนฺติ
อุปฺปชฺชนสฺาป วฏฏติเยว ปตกาทีสุป เอเสว นโยฯ
ยา จาวุโส เวทนาติ สฺา วิฺาณนฺติ(๓) เอตฺถ เวทนา
สฺญา วิฺญาณนฺติ อิมานิ ตีณิ คเหตฺวา ปฺา กสฺมา
น คหิตาติ อสพฺพสงฺคาหิกตฺตา ปฺาย หิ คหิตาย
ปฺาสมฺปยุตฺตเวทนาทโย (๔) ลพฺภนฺติ โน วิปฺปยุตฺตา ต ปน
อคเหตฺวา อิเมสุ คหิเตสุ ปฺาสมฺปยุตฺตา จ วิปฺปยุตฺตา
จ ปน(๕) อนฺตมโส เทฺว ปฺจวิฺาณธมฺมาป ลพฺภนฺติ ฯ
ยถา หิ ตโย ปุริสา สุตฺต สุตฺตนฺติ วเทยฺยุ จตุตฺโถ
รตนาวุตสุตฺตนฺติ เตสุ ปุริมา ตโย ตกฺกคตป ปริตกฺกาทิคตป (๖)
ยงฺกิฺจิ พหุสุตฺต ลภนฺติ อนฺตมโส มกฺกฏสุตฺตป
รตนาวุตสุตฺตป ปริเยสนฺโต มนฺท ลภติ เอว สมฺปทมิท
เวทิตพฺพ เหฏโต วา ปฺา วิฺาเณน สทฺธึ สมฺปโยค
จ(๗) ลภิตฺวา วิสฏาติ วิสฏตฺตา จ (๘)อิธ น คหิตาติ วทนฺติ ฯ
# ๑. ม. นีลกมฺป ฯ ๒. ม. สฺชานาติ ฯ ๓. ม. ยา จาวุโส เวทนาติ ฯ
# ๔. ม. ปฺาย สมฺปยุตฺตาว เวทนาโย ฯ ๕. ม. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๖. ม. ปฏิวฏฏกาทิคตมฺป ฯ ๗. ม. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๘. ม. ลภาปตา วิสฏตฺตาว ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๗๐
ยฺจาวุโส (๑) เวเทตีติ ย อารมฺมณ เวทนา เวเทติ สฺาป
ตเทว สฺชานาติ ย สฺชานาตีติ ย อารมฺมณ สฺา
สฺชานาติ วิฺาณป ตเทว วิชานาตีติ อตฺโถ ฯ
อิทานิ สฺชานาติ วิชานาติ ปชานาตีติ เอตฺถ
วิเสสาวิเสโส (๒) เวทิตพฺโพ ตตฺถ อุปสคฺคมตฺตเมว วิเสโส ฯ
ชานาตีติ ปท ปน อวิเสโส ตสฺสาป ชานนตฺเถ วิเสโส
เวทิตพฺโพ สฺา หิ นีลาทิวเสน อารมฺมณ สฺชานนมตฺตเมว อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ ลกฺขณปฏิเวธ ปาเปตุ
น สกฺโกติ วิฺาณ นีลาทิวเสน อารมฺมณ เจว
วิชานาติ (๓) อนิจฺจาทิลกฺขณปฏิเวธฺจ ปาเปติ อุสฺสกฺกิตฺวา
ปน มคฺคปาตุภาว(๔) ปาเปตุ น สกฺโกติ ปฺา นีลาทิวเสน
อารมฺมณป สฺชานาติ อนิจฺจาทิวเสน ลกฺขณปฏิเวธป
ปาเปติ อุสฺสกฺกิตฺวา มคฺคปาตุภาว ปาเปตตป สกฺโกติ ฯ
ยถา หิ เหรฺิกผลเก กหาปณราสิมฺหิ กเต อชาตพุทฺธิทารโก คามิกปุริโส มหาเหรฺิโกติ ตีสุ ชเนสุ
โอโลเกตฺวา ิเตสุ อชาตพุทฺธิทารโก กหาปณาน จิตฺตวิจิตฺตจตุรสฺสมณฺฑลเภทเมว (๕) ชานาติ อิท มนุสฺสาน อุปโภคปริโภค รตนสมฺมตนฺติ น ชานาติ คามิกปุริโส วิจิตฺตาทิภาว จ (๖)
# ๑. ม. ย หาวุโส ฯ ๒. ม. วิเสโส ฯ ๓. ม. สฺชานาติ ฯ
# ๔. ม. ปน มคฺคปาตุภาว ฯ ๕. ม. ...มณฺฑลภาวเมว ฯ ๖. ม. จิตฺตาทิภาว เจว ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๗๑
ชานาติ มนุสฺสาน อุปโภคปริโภครตนสมฺมตภาว จ อย
ปน(๑) กูโฏ อย(๒) อจฺเฉโก อย ผรุโส (๔) อย สโณฺหติ น(๓)
ชานาติ มหาเหรฺิโก จิตฺตาทิภาวป รตนสมฺมตภาวป
กูฏาทิภาวป ชานาติ ชานนฺโต จ ปน น รูป ทิสฺวาป [๔]
สทฺท สุตฺวาป คนฺธ ฆายิตฺวาป รส สายิตฺวาป หตฺเถน
ครุลหุภาว อุปธาเรตฺวาป อสุกคาเม กโตติป ชานาติ อสุกนิคเม อสุกนคเร อสุกชาตสฺสเร(๕) อสุกปพฺพตจฺฉายาย อสุกนทีตีเร กโตติป อสุกาจริเยน กโตติป ชานาติ เอวเมว
สฺา อชาตพุทฺธิทารกสฺส กหาปณทสฺสน วิย นีลาทิวเสน อารมฺมณมตฺตเมว สฺชานาติ วิฺาณ คามิกปุริสสฺส
กหาปณทสฺสน วิย นีลาทิวเสน อารมฺมณป สฺชานาติ
อนิจฺจาทิวเสน ลกฺขณปฏิเวธป ปาเปติ ปฺา มหาเหรฺิกสฺส กหาปณทสฺสน วิย นีลาทิวเสน อารมฺมณป สฺชานาติ
อนิจฺจาทิวเสน ลกฺขณปฏิเวธป ปาเปติ อุสฺสกฺกิตวฺ า มคฺคปาตุภาวป ปาเปติ โส ปน เนส วิเสโส ทุปฺปฏิวิชฺโฌ ฯ
เตนาห อายสฺมา นาคเสโน ทุกฺกร มหาราช ภควตา
กตนฺติ กึ ภนฺเต นาคเสน ภควตา ทุกฺกร กตนฺติ ฯ
ทุกฺกร มหาราช ภควตา กต อิเมส ย (๖) อรูปน จิตฺตเจตสิกาน
# ๑. ม. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. อย เฉโก อย กรโต ฯ ๓. ม. ปน น ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ชานาติ อาโกฏิตสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๖. ม. อิเมส ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๗๒
ธมฺมาน เอการมฺมเณ ปวตฺตมานาน ววตฺถาน อกฺขาต อย
ผสฺโส อย เวทนา อย สฺา อย เจตนา อิท
จิตฺตนฺ ติ (๑) ยถา หิ ติลเตล สาสปเตล มธุกเตล เอรณฺฑกเตล
วสาเตลนฺติ อิมานิ ปฺจ เตลานิ เอกจาฏิย ปกฺขิปตฺวา ทิวส
ยมกมนฺเถหิ มนฺเถตฺวา ตโต อิท ติลเตล อิท สาสปเตลนฺติ
เอเกกสฺส ปาฏิเยกฺก อุทธฺ รณ นาม ทุกฺกร อิท ตโต
ทุกฺกรตร ภควา ปน สพฺพฺุตาณสฺส สุปฏิวิทฺธตฺตา
ธมฺมิสฺสโร ธมฺมราชา อิเมส อรูปน ธมฺมาน เอการมฺมเณ
วตฺตมานาน ววตฺถาน อกฺขาสิ ปฺจนฺน มหานทีน สมุทฺท
ปวิฏฏาเน อิท คงฺคาย อุทก อิท ยมุนายา ติ เอว
ปาฏิเยกฺก อุทกอุทฺธรเณนาป อยมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
นิสฺสฏเนาติ นิสฺสเฏน ปริจฺจตฺเตน วา ตตฺถ
นิสฺสเฏนาติ อตฺเถ สติ ปฺจหิ อินฺทฺริเยหีติ นิสฺสกฺกวจน ฯ
ปริจฺจตฺเตนาติ อตฺเถ สติ กรณวจน เวทิตพฺพ อิท วุตฺต โหติ
ปฺจหิ อินฺทฺริเยหิ นิสสฺ ริตฺวา มโนทฺวาเร ปวตฺเตน ปฺจหิ วา
อินฺทฺริเยหิ ตสฺส วตฺถุภาว อนุปคมนตาย ปริจฺจตฺเตนาติ ฯ
ปริสุทฺเธนาติ นิรุปกฺกิเลเสน มโนวิฺาเณนาติ รูปาวจรจตุตฺถชฺฌานจิตฺเตน กึ เนยฺยนฺติ กึ ชานิตพฺพ ยงฺกิฺจิ
เนยฺย นาม อตฺถิ ธมฺมนฺ ติอาทีสุ (๑) หิ ชานิตพฺพ เนยฺยนฺติ
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๓๒๐/๒๑๗ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๗๓
วุตฺต อากาสานฺจายตน เนยฺยนฺติ กถ รูปาวจรจตุตฺถชฺฌานจิตฺเตน อรูปาวจรสมาปตฺติ เนยฺยาติ รูปาวจรจตุตฺถชฺฌาเน ิเตน อรูปาวจรสมาปตฺตึ นิพฺพตฺเตตุ สกฺกา
โหติ เอตฺถ ิตสฺส หิ สา อิชฺฌติ ตสฺมา อากาสานฺจายตน
กสฺมา น วุตฺตนฺติ ปาฏิเยกฺก อภินิเวสาภาวโต ตตฺถ(๑)
หิ กลาปโต นยโต สมฺมสน ลภติ (๒) ธมฺมเสนาปติสทิสสฺสาป (๓)
ภิกฺขุโน ปาฏิเอกฺก (๔) อภินิเวโส น ชายติ ตสฺมา เถโรป เอว
กิรีเม (๕) ธมฺมา อหุตฺวา สมฺโภนฺติ หุตฺวา ปฏิเวนฺตีติ (๖) กลาปโต
นยโต สมฺมสิตฺวา วิสฺสชฺเชสีติ ภควา ปน สพฺพฺุตาณสฺส หตฺถคตตฺตา เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติยป
ปโรปณฺณาสธมฺ เม ปาฏิเอกฺก องฺคุทฺธาเรเนว อุทฺธริตฺวา ยาวตา
สฺาสมาปตฺติ(๗) ตาวตา อฺาปฏิเวโธ ติ อาห ฯ
ปฺาจกฺขุนา ปชานาตีติ ทสฺสนปรินายกฏเน จกฺขุภูตาย ปฺาย ปชานาติ(๘) ตตฺถ เทฺว ปฺา สมาธิปฺา วิปสฺสนาปฺา จ สมาธิปฺาย กิจฺจโต
อสมฺโมหโต จ ปชานาติ วิปสฺสนาปฺาย ลกฺขณปฏิเวเธน
อารมฺมณโต ชานน กถิต กิมตฺถยิ าติ โก เอติสฺสา อตฺโถ ฯ
# ๑. ม. ตตฺถ หิ ฯ ๒. ม. ลพฺภติ ฯ ๓. ม. ...สทิสสฺสาป หิ ฯ
# ๔. ม. ปาฏิเยกฺก ฯ ๕. ม. กิรเม ฯ ๖. ม. อุ. ๑๔/๑๕๕/๑๑๗ ฯ
# ๗. ม. สฺาสมาปตฺติโย ฯ ๘. ม. ปชานาติ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๗๔
อภิฺตฺถาติอาทีสุ อภิฺเยฺยธมฺเม อภิชานาตีติ อภิฺตฺถา
ปริฺเยฺเย ธมฺเม ปริชานาตีติ ปริฺตฺถา ปหาตพฺเพ ธมฺเม
ปชหตีติ ปหานตฺถา สา ปเนสา โลกิยาป อภิฺตฺถา
จ ปริฺตฺถา จ วิกฺขมฺภนโต ปหานตฺถา โลกุตฺตราป
อภิฺตฺถา จ ปริฺตฺถา จ สมุจฺเฉทโต ปหานตฺถาฯ
ตตฺถโลกิยา กิจฺจโต จ อสมฺโมหโต จ ปชานาติ โลกุตฺตรา
อสมฺโมหโต ฯ
สมฺมาทิฏิยา อุปาทายาติ วิปสฺสนาสมฺมาทิฏิยา จ
มคฺคสมฺมาทิฏิยา จ ปรโต จ โฆโสติ สปฺปายธมฺมสฺสวน ฯ
โยนิโส จ มนสิกาโรติ(๑) อตฺตโน อุปายมนสิกาโร ตตฺถ สาวเกสุป
ธมฺมเสนาปติโน เทฺว ปจฺจยา ลทฺธุ วฏฏนฺติเยว เถโร หิ
กปฺปสตสหสฺสาธิก [๒] อสงฺเขยฺย ปารมิโย ปูเรตฺวาป อตฺตโน
ธมฺมตาย อณุมตฺตมฺป กิเลส ปชหิตุนาสกฺขิ เย ธมฺมา
เหตุปฺปภวาติ(๓) อสฺสชิตเฺ ถรโต อิม คาถ สุตฺวาวสฺส ปฏิเวโธ
ชาโต ปจฺเจกพุทฺธานมฺปน สพฺพฺูพุทฺธานฺจ ปรโต
โฆสกมฺม นตฺถิ โยนิโสมนสิการสฺมึเยว ตฺวา ปจฺเจกโพธิฺจ
สพฺพฺูคุเณ(๔) จ นิพพฺ ตฺเตนฺติ ฯ
อนุคฺคหิตาติ ลทฺธูปการา สมฺมาทิฏีติ อรหตฺตมคฺค# ๑. ม. โยนิโส จ มนสิกาโรติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เอกนฺติ ทิสสฺ ติ ฯ
# ๓. วิ. มหา. ๔/๖๕/๗๔ ฯ ๔. ม. สพฺพฺุตาณิจ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๗๕
สมฺมาทิฏิ ผลกฺขเณ นิพฺพตฺตา เจโตวิมุตฺติผล อสฺสาติ เจโตวิมุตฺติผลา ตเทว เจโตวิมุตฺติสงฺขาต ผล อานิสโส อสฺสาติ
เจโตวิมุตฺติผลานิสสา ทุติยปเทป เอเสว นโย เอตฺถ จ
จตุตฺถผล (๑) ปฺาวิมุตฺติ นาม อวเสสา ธมฺมา เจโตวิมุตฺตีติ
เวทิตพฺพา สีลานุคฺคหิตาติอาทีสุ สีลนฺติ จตุปฺปาริสุทฺธิสีล ฯ
สุตนฺติ สปฺปายธมฺมสฺสวน สากจฺฉาติ กมฺมฏาเน ขลนปกฺขลนจฺเฉทกถา สมโถติ วิปสฺสนาปาทกา อฏสมาปตฺติโย ฯ
วิปสฺสนาติ สตฺตวิธา อนุปสฺสนา จตุปฺปาริสุทฺธิสีล หิ
ปูเรนฺตสฺส สปฺปายธมฺมสฺสวน สุณนฺตสฺส กมฺมฏาเน ขลนปกฺขลน ฉินทฺ นฺตสฺส วิปสฺสนาปาทกาสุ อฏสมาปตฺตีสุ กมฺม
กโรนฺตสฺส สตฺตวิธ อนุปสฺสน ภาเวนฺตสฺส อรหตฺตมคฺโค
อุปฺปชฺชิตฺวา ผล เทติฯ
ยถา หิ มธุร อมฺพปกฺก ปริภฺุชิตุกาโม อมฺพโปตกสฺส
สมนฺตา อุทกโกฏก ถิร กตฺวา พนฺธติ ฆฏ คเหตฺวา
กาเลน กาล อุทก อาสิฺจติ อุทกสฺส อนิกฺขมนตฺถ มริยาท
ถิร กโรติ ยา โหติ สมีเป วลฺลิ วา สุกฺขทณฺฑโก
วา กิปลลฺ ิกปุโฏ วา มกฺกฏกชาล วา ต อปเนติ ขณิตฺตึ(๒)
คเหตฺวา กาเลน กาล มูลานิ ปริขนติ (๓) เอวมสฺส อปฺปมตฺตสฺส
อิมานิ ปฺจ การณานิ กโรโต โส อมฺโพ วฑฺฒิตฺวา
# ๑. ม. จตุตฺถผลปฺา ฯ ๒. ม. ขณิตฺตึ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. ปริขณติ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๗๖
ผล เทติ เอว สมฺปทมิท เวทิตพฺพ รุกฺขสฺส สมนฺตโต
โกฏกพนฺธน วิย หิ จตุปฺปาริสุทฺธิสีล (๑) ทฏพฺพ กาเลน
กาล อุทกสิฺจน วิย ธมฺมสฺสวน มริยาทาย ถิรภาวกรณ
วิย สมโถ สมีเป วลฺลิอาทินีหรณ(๒) วิย กมฺมฏาเน ขลนปกฺขลนจฺเฉทน กาเลน กาล ขณิตฺตึ คเหตฺวา มูลขนน (๓)
วิย สตฺตนฺน อนุปสฺสนาน ภาวนา เตหิ ปฺจหิ การเณหิ
อนุคฺคหิตสฺส อมฺพรุกฺขสฺส มธุรผลทานกาโล วิย อิมสฺส
ภิกฺขุโน อิเมหิ ปฺจหิ ธมฺเมหิ อนุคฺคหิตาย สมฺมาทิฏิยา
อรหตฺตผลทาน เวทิตพฺพ ฯ
กติ ปนาวุโส ภวาติ อิธ กึ ปุจฺฉติ มูลเมว คโต
อนุสนฺธิ ทุปปฺ ฺโ เยหิ ภเวหิ น อุฏาติ เต ปุจฺฉิสฺสามีติ
ปุจฺฉติ ตตฺถ กามภโวติ กามภวูปค กมฺมป กมฺมาภินิพฺพตฺตา
อุปาทินฺนกฺขนฺธาปติ อุภยเมกโต กตฺวา กามภโวติ อาห ฯ
รูปารูปภเวสุป เอเสว นโย อายตินฺติ อนาคเต ปุนพฺภวาย (๔)
อภินิพฺพตฺตีติ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ อิธ วฏฏ ปุจฺฉติ(๕) ตตฺร
ตตฺราภินนฺทนาติ สทฺทาภินนฺทนา(๖) เอว ตหึ
ตหึ อภินนฺทนา กรณวจเนเวต(๗) ปจฺจตฺต ตตฺร ตตฺราภินนฺทนาย ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ โหตีติ อตฺโถ เอตฺตาวตา
# ๑. ม. สีล ฯ ๒. ม. วลฺลิอาทีน หรณ วิย ฯ ๓. ม. มูลขณน ฯ
# ๔. ม. ปุนพฺภวสฺส ฯ ๕. ม. ปุจฺฉิสฺสามีติ ปุจฺฉติ ฯ ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๗. ม. กรณวจเน เจต ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๗๗
หิ คมน โหติ อาคมน โหติ คมนาคมน โหติ วฏฏ
วตฺตตีติ วฏฏ มตฺถก ปาเปตฺวา ทสฺเสสิ อิทานิ วิวฏฏ
ปุจฺฉนฺโต กถ ปนาวุโส ติอาทิมาห ตสฺส วิสฺสชฺชเน
อวิชฺชาวิราคาติ อวิชฺชาย ขยนิโรเคน(๑) วิชฺชุปปฺ าทาติ อรหตฺตมคฺควิชฺชาย อุปฺปาเทน กึ อวิชชฺ า ปุพฺเพ นิรุทฺธา อถ วิชฺชา (๒)
ปุพฺเพ อุปฺปนฺนาติ อุภยเมต น วตฺตพฺพ ทีปุชชฺ ลเนน
อนฺธการวิคโม วิย วิชชฺ ุปปฺ าเทน อวิชฺชา นิรุทฺธาว โหติ ฯ
ตณฺหานิโรธาติ ตณฺหาย ขยนิโรเธน ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ น
โหตีติ เอว อายตึ ปุนพฺภวสฺส อภินิพฺพตฺติ น โหติ คมน
อาคมน คมนาคมน น โหติ(๓) วฏฏ น วตฺตตีติ วิวฏฏ (๔)
มตฺถก ปาเปตฺวา ทสฺเสสิ ฯ
กตม ปนาวุโสติ อิธ กึ ปุจฺฉติ อุภโตภาควิมุตฺโต
ภิกฺขุ กาเลน กาล นิโรธ สมาปชฺชติ ตสฺส นิโรธปาทก
ปมชฺฌาน ปุจฺฉิสฺสามีติ ปุจฺฉติ ปม ฌานนฺติ(๕)
อิธ กึ ปุจฺฉติ นิโรธสมาปชฺชนเกน ภิกฺขุนา องฺคววตฺถานโกฏาสปริจฺเฉโท นาม ชานิตพฺโพ อิท(๖) ฌาน ปฺจงฺคิก
จตุรงฺคิก ติวงฺคิก ทุวงฺคิกนฺติ องฺคววตฺถาน
โกฏาสปริจฺเฉท ปุจฺฉิสฺสามีติ ปุจฺฉติ วิตกฺโกติ(๗)อาทีสุ
# ๑. ม. ขยนิโรเธน ฯ ๒. ม. อถ วิชฺชา ฯ ๓. ม. อุปจฺฉิชฺชติ ฯ ๔. ม. วิวฏฏ ฯ
# ๕. ม. ปม ฌานนฺติ ฯ ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๗. ม. ... อาทีสุ ปน ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๗๘
อภินิโรปนลกฺขโณ วิตกฺโก อนุมชฺชนลกฺขโณ วิจาโร ผรณลกฺขณา ปติ สาตลกฺขณ สุข อวิกฺเขปลกฺขณา จิตฺเตกคฺคตาติ
อิเม ปฺจ ธมฺมา วตฺตนฺติ กตงฺควิปฺปหีนนฺติ อิธ ปน
กึ ปุจฺฉติ นิโรธสมาปชฺชนเกน ภิกขฺ ุนา อุปการานุปการานิ
องฺคานิ ชานิตพฺพานิ ตานิ ปุจฺฉิสฺสามีติ ปุจฺฉติ วิสฺสชฺชน
ปเนตฺถ ปากฏเมว อิติ เหฏา นิโรธปาทก ปมชฺฌาน
คหิต อุปริ ตสฺส อนนฺตรปจฺจย เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺตึ ปุจฺฉิสฺสติ ตสฺส (๑) อนฺตรา ปน ฉ สมาปตฺติโย
สงฺขิตฺตา นย วา ทสฺเสตฺวา วิสฺสฏาติ เวทิตพฺพา ฯ
อิทานิ วิฺาณนิสฺสเย ปฺจปฺปสาเท ปุจฺฉนฺโต
ปฺจิมานิ อาวุโสติอาทิมาห ตตฺถ โคจรวิสยนฺติ โคจรภูต
วิสย อฺมฺสฺสาติ จกฺขุโสตสฺส โสต วา จกฺขุสฺสาติ
เอว เอเกกสฺส โคจรวิสย น ปจฺจนุโภติ สเจ(๒) นีลาทิเภท
รูปารมฺมณ สโมธาเนตฺวา โสตินฺทฺริยสฺส อุปเนยฺย อิงฺฆ
ตาว น ววตฺถเปหิ วิภาเวหิ กึ นาเมต อารมฺมณนฺติ
จกฺขุวิฺาณมฺป (๓) วินา มุเขน อตฺตโน ธมฺมตาย เอว วเทยฺย
อเร อนฺธพาล วสฺสสตมฺป วสฺสสหสฺสมฺป ปริธาวมาโน
อฺตฺร มยา กุหึ เอตสฺส ชานนก ลภิสฺสสิ อาหร
น จกฺขุปฺปสาเท อุปเนหิ อหเมต อารมฺมณ ชานิสสฺ ามิ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. สเจ หิ ฯ ๓. ม. จกฺขุวิฺาณ หิ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๗๙
ยทิ วา นีล ยทิ วา ปตก น หิ เอโส อฺสฺส
วิสโย มยฺหเมเวโส วิสโยติ เสสทฺวาเรสุป เอเสว นโย
เอวเมตานิ อฺมฺสฺส โคจรวิสย น ปจฺจนุโภนฺติ นามฯ
กึ ปฏิสรณนฺติ เอเตส กึ ปฏิสรณ กึ เอตานิ ปฏิสรนฺตีติ
ปุจฺฉติ มโนปฏิสรณนฺติ ชวนมโนปฏิสรณ มโน จ เนสนฺติ
มโนทฺวาริกชวนมโน วา ปฺจทฺวาริกชวนมโน วา เอเตส
โคจรวิสย รชฺชนาทิวเสน อนุโภติ จกฺขุวิฺาณ หิ
รูปทสฺสนมตฺตเมว เอตฺถ รชฺชน วา ทุสฺสน วา มุยหฺ น
วา นตฺถิ เอตสฺมึ ปน ทฺวาเร ชวน รชฺชติ วา ทุสสฺ ติ
วา มุยฺหติ วา โสตวิฺาณาทีสุป เอเสว นโย ฯ
ตตฺราย อุปมา ปฺจ กิร ทุพฺพลโภชกา ราชาน
เสวิตฺวา กิจฺเฉน กสิเรน เอกสฺมึ ปฺจกุลิเก คาเม ปริตฺตก
อาย ลภึสุ เตส ตตฺถ มจฺฉภาโค มสภาโค (๑) โยตฺตกหาปโณ
อนฺทุกหาปโณ มาสกกหาปโณ (๒) อฏกหาปโณ วา โสฬสกหาปโณ วา ทฺวตฺตึสกหาปโณ วา จตุสฏิกหาปโณ วา
ทณฺโฑติ เอตฺตกมตฺตเมว ปาปุณาติ สตฺตวตฺถุก ปฺจสตวตฺถุก
สหสฺสวตฺถุก มหาพลึ ราชาว คณฺหาติ ตตฺถ ปฺจกุลิกคาโม
วิย ปฺจ ปสาทา ทฏพฺพา ปฺจ ทุพฺพลโภชกา วิย
ปฺจ วิฺาณานิ ราชา วิย ชวน ทุพฺพลโภชกาน ปริตฺตก
# ๑. ม. มโน จ ฯ
# ๒. ม. ยุตฺตกิ หาปโณ วา พนฺธกหาปโณ วา มหาปหารกหาปโณ วา ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๘๐
อาย ปาปุณน วิย (๒) จกฺขุวิฺาณาทีน รูปทสฺสนาทิมตฺต
รชฺชนาทีนิ ปน เอเตสุ นตฺถิ รฺโ มหาพลิคฺคหณ วิย
เตสุ ทฺวาเรสุ ชวนสฺส รชฺชานาทีนิ เวทิตพฺพานิ ฯ
ปฺจิมานิ อาวุโสติ อิธ กึ ปุจฺฉติ อนฺโตนิโรธสฺมึ
ปฺจปฺปสาเท กิริยมยปฺปวตฺตสฺมึ หิ วตฺตมาเน อรูปธมฺมา
ปสาทาน พลวปจฺจยา โหนฺติ โย ปน ต ปวตฺต
นิโรเธตฺวา นิโรธสมาปตฺตึ สมาปนฺโน ตสฺส อนฺโต นิโรเธ
ปฺจปฺปสาทา กึ ปฏิจฺจ ติฏนฺตีติ อิท ปุจฺฉิสฺสามีติ
ปุจฺฉติ อายุ ปฏิจฺจาติ ชีวิตินฺทฺริย ปฏิจฺจ ติฏนฺติ อุสฺม
ปฏิจฺจาติ ชีวิตินฺทฺริย กมฺมชเตช ปฏิจฺจ ติฏติ ยสฺมา
ปน กมฺมชเตโชป ชีวิตนิ ฺทฺริเยน วินา น ติฏติ ตสฺมา
อุสฺมา อายุ ปฏิจฺจ ติฏตี ติ อาห ฌายโตติ ชลโต อจฺจึ
ปฏิจฺจาติ ชาลสิข ปฏิจฺจ อาภา ปฺายตีติ อาโลโก นาม
ปฺายติ อาภ ปฏิจฺจ อจฺจีติ ต อาโลก ปฏิจฺจ ชาลสิขา
ปฺายติ ฯ
เอวเมว โข อาวุโส อายุ อุสฺม ปฏิจฺจ ติฏ ตีติ
เอตฺถ ชาลสิขา วิย กมฺมชเตโช อาโลโก วิย ชีวิตินฺทฺริย
ชาลสิขา หิ อุปฺปชฺชมานา อาโลก คเหตฺวาว อุปฺปชฺชติ ฯ
สา เตน อตฺตนา ชนิตอาโลเกเนว สยมฺป อณณถูลา
ทีฆรสฺสาติ ปากฏา โหติ ตตฺถ ชาลปฺปวตฺติยา ชนิตอาโลเกน
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*เลมที่ ๘ มหาเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๘๑
ตสฺสาเยว ชาลปฺปวตฺติยา ปากฏภาโว วิย อุสฺม ปฏิจฺจ
นิพฺพตฺเตน กมฺมชมหาภูตสมฺภเวน ชีวิตินฺทฺริเยน อุสฺมาย อนุปาลน ชีวิตินฺทฺริยฺหิ ทสป วสฺสานิ วีสติป วสฺสานิ ฯ เป ฯ
วสฺสสตมฺป กมฺมชเตชปฺปวตฺต ปาเลติ อิติ มหาภูตานิ อุปาทารูปาน นิสฺสยปจฺจยาทิวเสน ปจฺจยา (๑) โหนฺตีติ อายุ อุสฺม
ปฏิจฺจ ติฏติ ชีวิตินฺทฺรยิ  มหาภูตานิ ปาเลตีติ อุสฺมา อายุ
ปฏิจฺจ ติฏตีติ เวทิตพฺพา ฯ
อายุสงฺขาราติ อายุเมว เวทนิยา ธมฺมาติ เวทนาธมฺมา(๒) ฯ
วุฏาน ปฺายตีติ สมาปตฺติโต วุฏาน ปฺายติ โย
หิ ภิกฺขุ อรูปปฺปวตฺเต อุกฺกณฺิตฺวา สฺฺจ เวทนฺจ
นิโรเธตฺวา นิโรธ สมาปนฺโน ตสฺส ยถาปริจฺฉินฺนกาลวเสน
รูปชีวิตินฺทฺรยิ ปจฺจยา อรูปธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เอว ปน
รูปารูปปฺปวตฺต ปวตฺตติ ยถา กึ ยถา เอโก ปุรโิ ส
ชาลาปวตฺเต อุกฺกณฺิโต อุทเกน ปหริตฺวา ชาล อปฺปวตฺต
กตฺวา ฉาริกาย องฺคาเร ปธาย ตุณฺหี นิสีทติ ยทาสฺส(๓)
ปุน ชาลาย อตฺโถ โหติ ฉาริก อปเนตฺวา องฺคาเร
ปริวตฺเตตฺวา(๔) อุปาทาน ทตฺวา มุขวาต วา ตาลวณฺฏวาต
วา ททาติ อถ ชาลาปวตฺต ปุน ปวตฺตติ เอวเมว
ชาลาปวตฺต วิย อรูปธมฺมา ปุริสสฺส ชาลาปวตฺเต อุกฺกณฺิตฺวา
# ๑. ม. ปจฺจยานิ ฯ ๒. ม. เวทนาธมฺมาว ฯ ๓. ม. ยทา ปนสฺส
# ๔. ม. ปริวตฺเตตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๘๒
อุทกปฺปหาเรน ชาล อปฺปวตฺต กตฺวา ฉาริกาย องฺคาเร
ปธาย ตุณฺหีภูตสฺส นิสชฺชา วิย ภิกฺขโุ น อรูปปฺปวตฺเต
อุกฺกณฺิตฺวา สฺฺจ เวทนฺจ นิโรเธตฺวา นิโรธสมาปชฺชน
ฉาริกาย ปหิตองฺคารา วิย (๑)รูปชีวิตนิ ฺทฺริย กมฺมชเตโชธาตุ
วตฺตติ (๑) ปุริสสฺส ปน(๒) ชาลาย อตฺเถ สติ ฉาริกาปนยนาทีนิ
วิย ภิกฺขุโน ยถาปริจฺฉินฺนกาลาคมน อคฺคิชาลาย ปวตฺติ วิย
ปุน อรูปธมฺเมสุ อุปฺปนฺเนสุ รูปารูปปฺปวตฺติ เวทิตพฺพา ฯ
อายุ อุสฺมา จ วิฺาณนฺติ รูปชีวิตินฺทฺริย จ(๓)กมฺมชเตโชธาตุ
จิตฺตนฺติ อิเม ตโย ธมฺมา ยทา อิม รูปกาย ชหนฺติ อถาย
อเจตน กฏ วิย ปวิย ฉฑฺฑิโต เสตีติ อตฺโถ วุตฺต เจต
อายุ อุสฺมา จ วิฺาณ ยทา กาย ชหนฺติม
อปวิทฺโธ ตทา เสติ ปรภตฺต อเจตนนฺติ (๔) ฯ
กายสงฺขาราติ อสฺสาสปสฺสาสา วจีสงฺขาราติ วิตกฺกวิจารา จิตฺตสงฺขาราติ สฺาเวทนา อายูติ รูปชีวติ ินฺทฺริย ฯ
ปริภินฺนานีติ อุปหตานิ วินฏานิ(๕)ฯ ตตฺถ เกจิ นิโรธสมาปนฺนสฺส จิตฺตสงฺขาราว นิรุทฺธา ติ วจนโต จิตฺต อนิรุทฺธ
โหติ ตสฺมา สจิตฺตกาย(๖) สมาปตฺตีติ วทนฺติ เต วตฺตพฺพา
วจีสงฺขาราปสฺส นิรุทฺธาติ วจนโต วาจา อนิรุทฺธา โหติ
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒. ม. ปุน ฯ ๓. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๔. ส. ข. ๑๗/๒๔๗/๑๗๔ ฯ ๕. ม. วินฏานีติ อตฺโถ ฯ
# ๖. ม. สจิตตฺ กา อย ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๘๓
ตสฺมา นิโรธสมาปนฺเนน ธมฺมป กเถนฺเตน สชฺฌายป กโรนฺเตน
นิสีทิตพฺพ สิยา โย จาย มโต กาลกโตป (๑) ตสฺสาป จิตฺตสงฺขารา นิรุทฺธา ติ วจนโต จิตฺต อนิรุทฺธ ภเวยฺย ตสฺมา
กาลกเต มาตาปตโร วา อรหนฺเต วา ฌาปยนฺเต(๒) อนนฺตริยกมฺม กต ภเวยฺย อิติ พฺยฺชเน อภินิเวส อกตฺวา อาจริยาน
นเย ตฺวา อตฺโถ อุปปริกฺขิตพฺโพ อตฺโถ หิ ปฏิสรณ น
พฺยฺชน ฯ
อินฺทฺรยิ านิ วิปฺปสนฺนานีติ กิรยิ มยปฺปวตฺตสฺมึ หิ
วตฺตมาเน พหิทฺธา อารมฺมเณสุ ปสาเท ฆเฏนฺเตสุ อินฺทฺริยานิ
กิลมนฺติ (๓) อุปหตานิ มกฺขิตานิ วิย โหนฺติ วาตาทีหิ อุฏิเตน
รเชน จตุมหาปเถ ปตอาทาโส วิย ยถา ปน ถวิกาย
ปกฺขิปตฺวา มฺชูสาทีสุ ปโต อาทาโส อนฺโตเยว วิโรจติ
เอว นิโรธสมาปนฺนสฺส ภิกฺขุโน อนฺโตนิโรเธ ปฺจ ปสาทา
อติวิย วิโรจนฺติ เตน วุตตฺ  อินฺทฺริยานิ วิปฺปสนฺนานีติ ฯ
กติ ปนาวุโส ปจฺจยาติ อิธ กึ ปุจฺฉติ นิโรธสฺส
อนนฺตรปจฺจย เนวสฺานาสฺายตน ปุจฺฉิสฺสามีติ ปุจฺฉติ ฯ
วิสฺสชฺชเน ปนสฺส สุขสฺส จ ปหานาติ จตฺตาโร อปคมนปจฺจยา
กถิตา อนิมติ ฺตายาติ อิธ กึ ปุจฺฉติ นิโรธโต วุฏานกผลสมาปตฺตึ ปุจฺฉิสฺสามีติ ปุจฺฉติ อวเสสสมาปตฺติวุฏาน หิ
# ๑. ม. กาลงฺกโต ฯ ๒. ม. ฌาปยนฺเตน ฯ ๓. ม. กิลมนฺตานิ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๘๔
ภวงฺเคน โหติ นิโรธวุฏ าน ปน วิปสฺสนานิสฺสนฺทาย
ผลสมาปตฺติยาติ ตเมว ปุจฺฉติ สพฺพนิมิตฺตานนฺติ รูปาทีน
สพฺพารมฺมณาน อนิมิตฺตาย จ ธาตุยา มนสิกาโรติ
สพฺพนิมิตฺตาปคตาย นิพฺพานธาตุยา มนสิกาโร ผลสมาปตฺติสหชาตมนสิการ สนฺธายาห อิติ เหฏา นิโรธปาทก
ปมชฺฌาน คหิต นิโรธสฺส อนนฺตรปจฺจย เนวสฺานาสฺายตน คหิต อิธ นิโรธโต วุฏานกผลสมาปตฺติ
คหิตาติ ฯ
อิมสฺมึ าเน นิโรธกถา กเถตพฺพา โหติ สา ทฺวีหิ
ผเลหิ สมนฺนาคตตฺตา ติณฺณฺจ(๑) สงฺขาราน ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา
โสฬสหิ าณจริยาหิ นวหิ สมาธิจริยาหิ วสีภาวนา(๒) ปฺา
นิโรธสมาปตฺติยา าณนฺติ(๓) เอว ปฏิสมฺภิทามคฺเค อาคตา ฯ
วิสุทฺธิมคฺเค ปนสฺสา สพฺพากาเรน วินิจฺฉยกถา กถิตา ฯ
อิทานิ วลฺชนสมาปตฺตึ ปุจฺฉนฺโต กติ ปนาวุโส
ปจฺจยาติอาทิมาห นิโรธโต หิ วุฏานกผลสมาปตฺติิติ นาม
น โหติ เอกเทฺวจิตฺตวารเมว (๔) ปวตฺติตฺวา ภวงฺค โอตรติ ฯ
อยฺหิ ภิกฺขุ สตฺตทิวเส อรูปปฺปวตฺต นิโรเธตฺวา นิสินฺโน
นิโรธา วุฏานกผลสมาปตฺติย น จิร ติฏติ วลฺชน# ๑. สฺยา. ม. ตโย จ ฯ ๒. ม. วสีภาวตาปฺา ฯ
# ๓. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๑๗/๑๔๓ ฯ ๔. ม. เอก เทฺว จิตฺตวารเมว ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๘๕
สมาปตฺติย ปน อทฺธานปริจฺเฉโทว ปมาณ ตสฺมา สา
ิตา นาม โหติ เตนาห อนิมิตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา(๑)
ิติยา ติ ตสฺสา จิรฏิตตฺถ กติ ปจฺจยาติ อตฺโถ วิสฺสชฺชเน
ปนสฺส(๒) ปุพฺเพ จ อภิสงฺขาโรติ อทฺธานปริจฺเฉโท[๓]
วุตฺโต วุฏานายาติ อิธ ภวงฺควุฏาน ปุจฺฉติ วิสสฺ ชฺชเนปสฺส(๔) สพฺพนิมิตฺตานฺจ มนสิกาโรติ รูปาทินิมติ ฺตวเสน ภวงฺคสหชาตมนสิกาโร วุตฺโต ฯ
ยา จาย อาวุโสติ อิธ กึ ปุจฺฉติ อิธ อฺ อภินว
นาม นตฺถิ เหฏา กถิตธมฺเมเยว เอกโต สโมธาเนตฺวา
ปุจฺฉามีติ ปุจฺฉติ กตฺถ ปเนเต กถิตา นีลป สฺชานาติ
ปตกป โลหิตกป โอทาตป สฺชานาตีติ (๕) เอตสฺมึ หิ าเน
อปฺปมาณา เจโตวิมุตฺติ กถิตา นตฺถิ กิฺจีติ อากิฺจฺายตน
เนยฺยนฺติ เอตฺถ อากิฺจฺ ปฺาจกฺขุนา ปชานาตีติ (๖) เอตฺถ
สฺุตา กถิตา กติ ปนาวุโส ปจฺจยา อนิมิตฺตาย
เจโตวิมุตฺติยา ิติยา วุฏ านายา ติ เอตฺถ อนิมิตตฺ า เอว
เหฏา กถิเตว(๗) อิมสฺมึ าเน เอกโต สโมธาเนตฺวา ปุจฺฉติฯ
ต ปน ปฏิกขฺ ปิ ตฺวา เอตา ตสฺมึ ตสฺมึ าเน นิททฺ ิฏา
# ๑. ม. อนิมติ ฺตาย เจโตวิมุตฺติยา ฯ ๒. ม. ปนสฺสา ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร วุตฺโตติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. วิสฺสชฺชเนปสฺสา ฯ
# ๕. ม. มู. ๑๒/๔๙๕/๕๓๘ ฯ ๖. ม. มู. ๑๒/๔๙๖/๕๓๙ ฯ
# ๗. ม. กถิตาว ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๘๖
วาติ วตฺวา อฺเ จตฺตาโร ธมฺมา เอกนามกา อตฺถิ ฯ
เอโก ธมฺโม จตุนามโก อตฺถิ เอก (๑) ปากฏ กตฺวา กถาเปตุ
อิธ ปุจฺฉตีติ อฏกถาย สนฺนิฏาน กต ตสฺส (๒) วิสฺสชฺชเน อย
วุจฺจตาวุโส อปฺปมาณา เจโตวิมุตฺตีติ อย ผรณอปฺปมาณตาย
อปฺปมาณา นามฯ อยฺหิ อปฺปมาเณ วา สตฺเต ผรติ
เอกสฺมึป วา สตฺเต อเสเสตฺวา ผรติฯ
อย วุจฺจตาวุโส อากิฺจฺาติ อารมฺมณกิฺจนสฺส
อภาวโต อากิฺจฺา อตฺเตน วาติ อตฺตภาวโปสปุคฺคลาทิสงฺขาเตน อตฺตนิยาเมน สฺุ อตฺตนิเยน วาติ จีวราทิปริกฺขารสงฺขาเตน อตฺตนิเยน สฺุ อนิมิตฺตาติ ราคนิมิตฺตาทีน
อภาเวน(๓) อนิมิตฺตา อรหตฺตผลสมาปตฺตึ สนฺธายาห นานตฺถา
เจว นานาพฺยฺชนา จาติ พฺยฺชนป เนส นานา อตฺโถป ฯ
ตตฺถ พฺยฺชนสฺส นานตา ปากฏาว อตฺโถ ปน อปฺปมาณา
เจโตวิมุตฺติ ภุมฺมนฺตรโต (๔)มหคฺคตา(๕) โหติ รูปาวจรา อารมฺมณโต
สตฺตปณฺณตฺติอารมฺมณา อากิฺจฺา ภุมฺมนฺตรโต มหคฺคตา อรูปาวจรา อารมฺมณโต น วตฺตพฺพารมฺมณา สฺุตา
ภุมฺมนฺตรโต กามาวจรา อารมฺมณโต สงฺขารารมฺมณา ฯ
วิปสฺสนา หิ เอตฺถ สฺุตาติ อธิปฺเปตา อนิมิตฺตา
# ๑. ม. เอต ฯ ๒. ม. ตสฺสา ฯ ๓. ม. อภาเวเนว ฯ ๔. ม. ภูมนฺตรโต ฯ
# ๕. ม. มหคฺคตาเอว ฯ ๖. ม. มหคฺคตา อรูปาวจรา ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๘๗
ภุมฺมนฺตรโต โลกุตฺตรา อารมฺมณโต นิพฺพานารมฺมณา ฯ
ราโค โข อาวุโส ปมาณกรโณติอาทีสุ ยถา ปพฺพตปาเท
ปูติปณฺณรสอุทก นาม โหติ กาฬวณฺณ โอโลเกนฺตาน
พฺยามสตคมฺภีร วิย ขายติ ยฏึ วา รชฺชุ วา คเหตฺวา
มินนฺตสฺส ปฏิปาโทตฺถรณมตฺตป น โหติ เอวเมว ยาว
ราคาทโย นุปฺปชฺชนฺติ ตาว ปุคฺคล สฺชานิตุ น สกฺกา
โหติ (๑) โสตาปนฺโน วิย สกทาคามี วิย อนาคามี วิย จ
ขายติ ยทา ปนสฺส ราคาทโย อุปฺปชฺชนฺติ ตทา รตฺโต
ทุฏโ มุโฬฺหติ ปฺายติ อิติ เต(๒) เอตฺตโก อยนฺติ
ปุคฺคลสฺส ปมาณ ทสฺเสนฺตาว(๓) วิย อุปฺปชฺชนฺตีติ ปมาณกรณา
นาม วุตฺตา ยาวตา โข อาวุโส อปฺปมาณา เจโตวิมุตฺติโยติ ยตฺตกา อปฺปมาณา เจโตวิมุตฺติโย กิตตฺ กา ปน
ตา จตฺตาโร พฺรหฺมวิหารา จตฺตาโร มคฺคา จตฺตาริ(๔)
ผลานีติ ทฺวาทส ตตฺถ พฺรหฺมวิหารา ผรณอปฺปมาณตาย
อปฺปมาณา เสสา ปมาณกรณกิเลสาน อภาเวน อปฺปมาณา นิพฺพานป
อปฺปมาณเมว เจโตวิมุตฺติ ปน น โหติ ตสฺมา น คหิต ฯ
อกุปฺปาติ อรหตฺตผลเจโตวิมุตฺติ สา หิ ตาส สพฺพเชฏกา(๕)
ตสฺมา อคฺคมกฺขายตีติ วุตฺตา ราโค โข อาวุโส กิฺจโนติ
# ๑. ม. โหนฺติ ฯ ๒. ม. เอเต ฯ ๓. ม. ทสฺเสนฺโต วิย ฯ ๔. ม. จตฺตาริ จ ฯ
# ๕. ม. สพฺพเชฏิกา ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๘๘
ราโค อุปฺปชฺชิตฺวาป ปุคฺคล กิฺจติ มทฺทติ ปลิพทุ ฺธติ (๑) ตสฺมา
กิฺจโน(๒) วุตฺโต มนุสสฺ า กิร โคเณหิ ขล มทฺทาเปนฺตา
กิฺเจหิ กปลกิฺเจหิ กาฬกาติ วทนฺติ เอว มทฺทนตฺโถ
กิฺจนตฺโถติ เวทิตพฺโพ โทสโมเหสุป เอเสว นโย ฯ
อากิฺจฺา เจโตวิมุตฺติโย นาม นว ธมฺมา อากิฺจฺายตนฺจ
มคฺคผลานิ จ ตตฺถ อากิฺจฺายตน กิฺจน อารมฺมณ
อสฺส นตฺถีติ อากิฺจฺ มคฺคผลานิ กิฺจนาน มทฺทนปลิพุทฺธนกิเลสาน นตฺถิตาย อากิฺจฺานิ นิพฺพานป
อากิฺจฺ เจโตวิมุตฺติ ปน น โหติ ตสฺมา น คหิต ฯ
ราโค โข อาวุโส นิมิตฺตกรโณติอาทีสุ ยถา นาม
ทฺวินฺน กุลาน สทิสา เทฺว วจฺฉกา โหนฺติ ยาว เตส
ลกฺขณ น กต โหติ ตาว อย อสุกกุลสฺส วจฺฉโก
อย อสุกกุลสฺสา ติ น สกฺกา โหนฺติ ชานิตุ ยทา ปน
เตส สตฺติสูลาทีสุ อฺตร ลกฺขณ กต โหติ ตทา
สกฺกา โหนฺติ ชานิตุ เอวเมว ยาว ปุคฺคลสฺส ราโค
นุปฺปชฺชติ ตาว น สกฺกา โหติ ชานิตุอริโย วา
ปุถุชชฺ โน วาติ ราโค ปนสฺส อุปฺปชฺชมาโนว สราโค
นาม อย ปุคคฺ โลติ สฺชานนนิมิตฺต กโรนฺโต วิย อุปฺปชฺชติ
ตสฺมา นิมิตฺตกรโณ ติ วุตฺโต โทสโมเหสุป เอเสว นโย ฯ
# ๑. ม. ปลิพนุ ฺธติ ฯ ๒. ม. กิฺจโนติ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๘๙
อนิมิตตฺ า เจโตวิมุตฺติโย นาม เตรส ธมฺมา วิปสฺสนา
จตฺตาโร อารุปฺปา จตฺตาโร มคฺคา จตฺตาริ จ ผลานีติ ฯ
ตตฺถ วิปสฺสนา นิจฺจนิมิตฺต สุขนิมิตฺต อตฺตนิมิตฺต อุคฺฆาเฏตีติ
อนิมิตฺตา นามฯ จตฺตาโร อารุปฺปา รูปนิมิตฺตสฺส อภาเวน
อนิมิตฺตา นามฯ มคฺคผลานิ นิมิตฺตกรณาน กิเลสาน อภาเวน
อนิมิตฺตานิ นิพฺพานป อนิมิตฺตเมว ต ปน เจโตวิมุตฺติ
น โหติ ตสฺมา น คหิต อถ กสฺมา สฺุตา เจโตวิมุตฺติ
น คหิตาติ สา สฺุา ราเคนา ติอาทิวจนโต สพฺพตฺถ
อนุปวิฏาว ตสฺมา วิสุ น คหิตา เอกตฺถาติ อารมฺมณวเสน จ(๑) เอกตฺถา อปฺปมาณ อากิฺจฺ สฺุต
อนิมิตฺตนฺติ หิ สพฺพาเนตานิ นิพฺพานสฺเสว นามานิ อิติ
อิมินา ปริยาเยน เอกตฺถา อฺสฺมึ ปนฏาเน อปฺปมาณา
โหนฺติ อฺสฺมึ (๒) อากิฺจฺา อฺสฺมึ อนิมิตฺตาติ (๒) อิมินา
ปริยาเยน นานาพฺยฺชนา อิติ เถโร ยถานุสนฺธินาว เทสน
นิฏเปสีติ ฯ
มหาเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ตติย ฯ
# ๑. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. อากิฺจฺา อฺสฺมึ สุกฺตา อฺสฺมึ
# อนิมิตฺตาติ ฯ
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*เลมที่ ๘ หนา ๕๙๐
จุลลฺ เวทลฺลสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ จุลฺลเวทลฺลสุตตฺ  ตตฺถ วิสาโข
อุปาสโกติ วิสาโขติ เอวนามโก อุปาสโก เยน ธมฺมทินฺนาติ
เยน ธมฺมทินฺนา นาม ภิกฺขุนี เตนุปสงฺกมิ โก ปนาย
วิสาโข กา ธมฺมทินฺนา กสฺมา อุปสงฺกมีติ วิสาโข
นาม ธมฺมทินฺนาย คิหิกาเล ฆรสามิโก โส ยทา ภควา
สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุชฌ
ฺ ิตฺวา ปวตฺติตวรธมฺมจกฺโก ยสาทโย
กุลปุตฺเต วิเนตฺวา (๑) อุรุเวล ปตฺวา ตตฺถ ชฏิลสหสฺส วิเนตฺวา
ปุราณชฏิเลหิ ขีณาสวภิกฺขูหิ สทฺธึ ราชคห คนฺตฺวา
พุทฺธทสฺสนตฺถ ทฺวาทสนหุตาย ปริสาย สทฺธึ อาคตสฺส
พิมฺพิสารมหาราชสฺส ธมฺม เทเสสิ ตทา รฺา สทฺธึ
อาคเตสุ ทฺวาทสนหุเตสุ เอก นหุต อุปาสกตฺต ปฏิเวเทสิ ฯ
เอกาทสนหุตานิ โสตาปตฺติผเล ปติฏหึสุ สทฺธึ รฺา
พิมฺพิสาเรน อย อุปาสโก เตส อฺตโร เตหิ สทฺธึ
ปมทสฺสเนเยว โสตาปตฺติผเล ปติฏาย ปุน เอกทิวส ธมฺม
สุตฺวา สกทาคามิผล ปตฺวา ตโต อปรภาเคป เอกทิวส ธมฺม
สุตฺวา อนาคามิผเล ปติฏ ิโต โส อนาคามี หุตฺวา เคห
อาคจฺฉนฺโต ยถา อฺเสุ ทิวเสสุ อิโต จิโต จ โอโลเกนฺโต
สิต กุรุมาโน หสมาโน (๒) อาคจฺฉติ เอว อนาคนฺตฺวา
# ๑. สี. วิเนนฺโต ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๙๑
สนฺตินฺทฺริโย(๑) สนฺตมานโส หุตฺวา อคมาสิ ฯ
ธมฺมทินฺนา (๒) สีหปฺชร อุคฆฺ าเฏตฺวา วีถึ โอโลกยมานา
ตสฺส อาคมนการณ (๓) ทิสฺวา กึ นุ โข เอตนฺ ติ จินฺเตตฺวา
ตสฺส ปจฺจุคฺคมน กุรุมานา โสปานสีเส ตฺวา โอลมฺพนตฺถ (๔)
ปสาเรสิ อุปาสโก อตฺตโน หตฺถ สมิฺเชสิ สา
ปาตราสโภชนกาเล ชานิสฺสามี ติ จินฺเตสิ อุปาสโก ปุพฺเพ
ตาย สทฺธึ เอกโต ภฺุชติ ต ทิวส ปน ต อนวโลเกตฺวา (๕)
โยคาวจรภิกฺขุ วิย เอกโกว ภฺุชิ สา สยนกาเล (๖)
ชานิสฺสามี ติ จินฺเตสิ อุปาสโก ต(๗) สิริคพฺภ น ปาวิสิ ฯ
อฺ คพฺภ ปฏิชคฺคาเปตฺวา กปฺปยมฺจก ปฺาเปตฺวา
นิปชฺชิ อุปาสิกา กึ นุ ขฺวสฺส พหิทฺธา ปตฺถนา อตฺถิ
อุทาหุ เกนจิเทว ปริเภทเกน ภิกนฺโน อุทาหุ มยฺหเมว โกจิ
โทโส อตฺถี ติ พลวโทมนสฺสา หุตฺวา เอก เทฺวว(๘) ทิวเส
วสิตกาเล สกฺกา าตุนฺ ติ ตสฺส อุปฏาน คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา
อฏาสิ ฯ
อุปาสโก กิสฺส(๙) ธมฺมทินฺเน อกาเล อาคตาสี ติ ปุจฺฉิ ฯ
อาม อยฺยปุตฺต อาคตามฺหิ น ตฺว ยถา ปุราโณ (๑๐)กึ
# ๑. ม. สนฺตนิ ฺทฺริโย ฯ ๒. ม. ธมฺมทินนฺ าป ฯ ๓. ม. อาคมนาการ ฯ
# ๔. ม. โอลมฺพนตฺถ หตฺถ ฯ ๕. ม. อนปโลเกตฺวา ฯ ๖. ม. สายณฺหกาเล ฯ
# ๗. ม. ต ทิวส ฯ ๘. ม. วสทฺโท นตฺถิ ฯ ๙. ม. กึ ฯ ๑๐. สี. โปราโณ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๙๒
นุ เต พหิทธฺ า ปตฺถนา อตฺถีติ นตฺถิ ธมฺมทินฺเนติ ฯ
อฺโ โกจิ ปริเภทโก อตฺถีติ อยป นตฺถีติ เอว สนฺเต
มยฺหเมว โกจิ โทโส ภวิสฺสตีติ ตุยฺหป โทโส นตฺถีติ ฯ
อถ กสฺมา มยา สทฺธึ ยถาปกติยา อลฺลาปสลฺลาปมตฺตป
น กโรถาติ โส จินฺเตสิ อย โลกุตฺตรธมฺโม นาม ครุภาริโย
น ปกาเสตพฺโพ สเจ โข ปนาห น กเถสฺสามิ อย หทย
ผาเลตฺวา เอตฺเถว กาล กเรยฺยา ติ ตสฺสา อนุคฺคหนตฺถาย
กเถสิ ธมฺมทินฺเน อห สตฺถุ ธมฺมเทสน สุตฺวา โลกุตฺตรธมฺม
นาม อธิคโต ต อธิคตสฺส เอวรูปา โลกิยกิริยา น วตฺตติ(๑)
ยทิ ตฺว อิจฺฉสิ ตว จตฺตาฬีสโกฏิโย มม จตฺตาฬีสโกฏิโยติ
อสีติโกฏิธน อตฺถิ เอตฺถ อิสฺสรา หุตฺวา มม มาติฏาเน
วา ภคินิฏาเน วา ตฺวา วส ตยา ทินฺเนน ภตฺตปณฺฑมตฺตเกน อห ยาเปสฺสามิ อเถว น กโรสิ อิเม
โภเค คเหตฺวา กุลเคห คจฺฉฯ อถาป เต พหิทธฺ า ปตฺถนา
อตฺถิ(๒) อห ต ภคินิฏาเน วา ธีตุฏาเน วา เปตฺวา
โปสิสฺสามีติ ฯ
สา จินฺเตสิ ปกติปุริโส เอว วตฺตา นาม นตฺถิ
อทฺธา เอเตน โลกุตฺตรธมฺโม (๓) ปฏิวิทฺโธ โส ปน ธมฺโม
กึ ปุริเสเหว ปฏิวิชฌ
ฺ ิตพฺโพ (๔) อุทาหุ มาตุคาโมป ปฏิวิชฺฌติ ุ
# ๑. ม. วฏฏติ ฯ ๒. ม. นตฺถิ ฯ ๓. ม. โลกุตฺตรวรธมฺโม ฯ
# ๔. ม. ปฏิพุชฺฌิตพฺโพ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๙๓
สกฺโกตี ติ วิสาข เอตทโวจ กึ นุ โข เอโส ธมฺโม
ปุริเสเหว ลภิตพฺโพ มาตุคาเมนป สกฺกา ลทฺธนุ ฺ ติ กึ
วเทสิ ธมฺมทินฺเน เย ปฏิปนฺนกา เต เอตสฺส ทายาทา
ยสฺส ยสฺส อุปนิสฺสโย อตฺถิ โส โส เอต ปฏิลภตีติ เอว
สนฺเต มยฺห ปพฺพชฺช อนุชานาถาติ สาธุ ภทฺเท อหป (๑)
เอตสฺมึเยว มคฺเค โยเชตุกาโม. มน ปน เต อชานมาโน
น กเถมีติ ตาวเทว พิมฺพิสารสฺส (๒) สนฺติก คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา
อฏาสิ ฯ
ราชา กึ คหปติ อกาเล อาคโตสี ติ ปุจฺฉิ ฯ
ธมฺมทินฺนา มหาราช ปพฺพชิสฺสามีติ วทตีติ กึ ปนสฺสา(๓)
ลทฺธุ วฏฏตีติ อฺ กิฺจิ นตฺถิ โสวณฺณสิวิก เทว
ลทฺธุ วฏฏติ นคร จ ปฏิชคฺคาเปตุนฺติ ราชา โสวณฺณสิวิก
ทตฺวา นคร ปฏิชคฺคาเปสิ วิสาโข ธมฺมทินฺน คนฺโธทเกน
นหาเปตฺวา สพฺพาลงฺกาเรหิ อลงฺการาเปตฺวา โสวณฺณสิวิกาย
นิสีทาเปตฺวา าติคเณน ปริวาเรตฺวา (๔) คนฺธปุปฺผาทีหิ ปูชยมาโน
นครวาสน(๕) กโรนฺโต วิย ภิกฺขุนปู สฺสย คนฺตฺวา อยฺเย (๖)
ธมฺมทินฺน ปพฺพาเชถา ติ อาห ภิกฺขุนิโย เอก วา เทฺว
วา โทเส สหิตุ วฏฏติ คหปตี ติ อาหสุ นตฺถยฺเย (๗) โกจิ
# ๑. ม. อหป ต ฯ ๒. ม.พิมฺพิสารสฺส รฺโ ฯ ๓. ม. ปนสฺส ฯ
# ๔. ม. ปริวาราเปตฺวา ฯ ๕. ม. นครวาสน ฯ ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๗. สี. น อยฺเย ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๙๔
โทโส สทฺธาย ปพฺพชีติ (๑) อเถกา พฺยตฺตา เถรี ตจปฺจกกมฺมฏาน อาจิกฺขิตฺวา เกเส โอหาเรตฺวา ปพฺพาเชสิ วิสาโข
อภิรมยฺเย สฺวากฺขาโต ธมฺโม ติ วนฺทิตฺวา ปกฺกามิ ฯ
ตสฺสา ปพฺพชิตทิวสโต ปฏาย ลาภสกฺกาโร อุปฺปชฺชิ
เตน (๒) ปลิพุทฺธา สมณธมฺม กาตุ โอกาส น ลภติ ฯ
อถาจริยูปชฺฌายเถริโย คเหตฺวา ชนปท คนฺตฺวา อฏตฺตึสาย
อารมฺมเณสุ จิตฺตรุจิต(๓) กมฺมฏาน กถาเปตฺวา สมณธมฺม กาตุ
อารทฺธา อภินีหารสมฺปนฺนตฺตา ปน นาติจิร กิลมิตฺถฯ
อิโต ปฏาย หิ สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก ปทุมุตฺตโร นาม
สตฺถา โลเก อุทปาทิ ตทา เอสา เอกสฺมึ กุเล ทาสี
หุตฺวา อตฺตโน เกเส วิกกฺ ิณิตฺวา สุชาตตฺเถรสฺส นาม
อคฺคสาวกสฺส ทาน ทตฺวา ปตฺถน อกาสิ สา ตาย
ปตฺถนาภินีหารสมฺปตฺติยา นาติจิร กิลมิตฺถ กติปาเหเนว
อรหตฺต ปตฺวา จินฺเตสิ อห เยนตฺเถน สาสเน ปพฺพชิตา
โส มตฺถก ปตฺโต กึ เม ชนปทวาเสน มยฺห าตกาด(๔)
ปฺุานิ กริสฺสนฺติ ภิกฺขุนีสโฆป(๕) ปจฺจเยหิ น กิลมิสฺสติ
ราชคห คจฺฉามี ติ ภิกฺขนุ ีสงฺฆ คเหตฺวา ราชคหเมว อคมาสิ
วิสาโข ธมฺมทินฺนา กิร อาคตา ติ สุตวฺ า ปพฺพชิตฺวา
# ๑. ม. ปพฺพชตีติ ฯ ๒. ม. เตเนว ฯ ๓. สี. จิตฺตรุจิก ฯ ๔. ม. าตกาป ฯ
# ๕. ม. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๙๕
นจิรสฺเสว ชนปท คตา [๑] คนฺตฺวาป น จิรสฺเสว ปจฺจาคตา กึ นุ
โข ภวิสฺสติ คนฺตฺวา ชานิสฺสามี ติ ทุติยคมเนน ภิกฺขุนูปสฺสย
อคมาสิ เตน วุตฺต อถโข วิสาโข อุปาสโก เยน
ธมฺมทินฺนา ภิกฺขุนี เตนุปสงฺกมีติ ฯ
เอตทโวจาติ เอต สกฺกาโยติอาทิวจน อโวจ กสฺมา
อโวจาติ เอว กิรสฺส อโหสิ อยฺเย อภิรมสิ นาภิรมสีติ
เอว ปุจฺฉน นาม น ปณฺฑิตกิจฺจ ปฺจุปาทานกฺขนฺเธ
อุปเนตฺวา ปฺห ปุจฺฉิสฺามิ ปฺหพฺยากรเณเนวสฺสา (๒) อภิรตึ
วา อนภิรตึ วา ชานิสฺสามีติ ตสฺมา อโวจ ต สุตวฺ าว
ธมฺมทินฺนา อาวุโส วิสาข อห อจิรปพฺพชิตา สกฺกาย(๓) วา
ปรกาย วา กุโต ชานิสฺสามีติ วา อฺา เถริโย อุปสงฺกมิตฺวา
ปุจฺฉาติ วา อวตฺวา อุปนิกฺขิตฺต สมฺปฏิจฺฉมานา วิย
เอกปาสกคณฺึ โมเจนฺตี วิย คหนฏาเน หตฺถิมคฺค นีหรมานา
วิย ขคฺคมุเขน สมุคฺค วิวรมานา วิย ปฏิสมฺภิทาวิสเย ตฺวา
ปฺห วิสฺสชฺชมานา ปฺจ โข อิเม อาวุโส วิสาข อุปาทานกฺขนฺธาติอาทิมาห ตตฺถ ปฺจาติ คณนปริจฺเฉโท อุปาทานกฺขนฺธาติ อุปาทานาน ปจฺจยภูตา ขนฺธาติ เอวมาทินา นเยเนตฺถ
อุปาทานกฺขนฺธตฺถกถา (๔) วิตฺถาเรตฺวา กเถตพฺพา สิยา(๕) ฯ สา
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร คนฺตฺวาปติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ปฺหพฺยากรเณน ตสฺสา ฯ
# ๓. ม. สกาย ฯ ๔. ม. อุปาทานกฺขนฺธกถา ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 596

*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๙๖
ปเนสา วิสุทฺธิมคฺเค วิตฺถาริตา เอวาติ ตตฺถ วิตฺถาริตนเยเนว
เวทิตพฺพา สกฺกายสมุทยาทีสุป ย วตฺตพฺพ ต เหฏา
ตตฺถ ตตฺถ วุตฺตเมว ฯ
อิท ปน จตุสจฺจพฺยากรณ สุตวฺ า วิสาโข เถริยา
อภิรตภาว อฺาสิ โย หิ พุทฺธสาสเน อุกฺกณฺิโต โหติ
อนภิรโต โส เอว ปุจฺฉิตปุจฺฉิตปฺห สณฺฑาเสน เอเกก ปลิต
คณฺหนฺโต วิย สิเนรุปาทโต วาลุก อุทฺธรนฺโต วิย วิสฺสชฺเชตุ
น สกฺโกติ ยสฺมา ปน อิมานิ จตฺตาริ สจฺจานิ โลเก
จนฺทิมสุริยา วิย พุทฺธสาสเน ปากฏานิ ปริสมชฺเฌ คโต
หิ ภควาป มหาเถราป สจฺจาเนว ปกาเสนฺติ ภิกฺขุสโฆ(๑)
ปพฺพชิตทิวสโต ปฏาย กุลปุตฺเต จตฺตาริ นาม กึ จตฺตาริ
อริยสจฺจานีติ ปฺห อุคฺคณฺหาเปติ อยฺจ ธมฺมทินฺนา
อุปายโกสลฺเล ิตา ปณฺฑิตา พฺยตฺตา นย คเหตฺวา สุเตนาป
กเถตุสมตฺถา ตสฺมา น สกฺกา เอติสฺสา เอตฺตาวตา
สจฺจาน ปฏิวิทฺธภาโว าตุ สจฺจวินิพฺโภคปฺหพฺยากรเณน
ปน(๒) สกฺกา าตุนฺ ติ จินฺเตตฺวา เหฏา กถิตานิ เทฺว
สจฺจานิ ปฏินิวตฺเตตฺวา คุฬฺห กตฺวา คณฺิปฺห ปุจฺฉสิ ฺสามีติ
ปุจฺฉนฺโต ตเยว นุ โข อยฺเยติอาทิมาห ฯ
ตสฺส วิสฺสชฺชเน น โข อาวุโส วิสาข ตเยว อุปาทานนฺติ
# ๑. ม. ภิกฺขสุ งฺโฆป ฯ ๒. ม. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๙๗
อุปาทานสฺส สงฺขารกฺขนฺเธกเทสภาวโต น ตเยว อุปาทาน
เต ปฺจุปาทานกฺขนฺธา(๑) นาป อฺตฺร ปฺจหิ อุปาทานกฺขนฺเธหิ
อุปาทาน ยทิ หิ ตฺเว สิยา รูปาทิสภาวป อุปาทาน
สิยา ยทิ อฺตฺร สิยา ปรสมเย จิตฺตวิปฺปยุตฺโต อนุสโย
วิย ปณฺณตฺติ วิย นิพฺพาน วิย จ ขนฺธวินิมุตฺต วา สิยา
ฉฏโ วา ขนฺโธ ปฺาเปตพฺโพ ภเวยฺย ตสฺมา เอว
พฺยากาสิ ตสฺสา พฺยากรณ สุตฺวา อธิคตปฏิเวธา(๒) อยนฺติ
วิสาโข นิฏ มคมาสิ น หิ สกฺกา อขีณาสเวน อสมฺพทฺเตน (๓)
อวิตฺถารยนฺเตน ทีปสหสฺส ชลาเปนฺเตน (๔) วิย เอวรูโป คุโฬฺห
ปฏิจฺฉนฺโน ติลกฺขณาหโต คมฺภีโร ปโฺห วิสฺสชฺเชตุ นิฏ
คนฺตฺวา ปน อย ธมฺมทินนฺ า สาสเน ลทฺธปฺปติฏา
อธิคตปฺปฏิสมฺภิทา เวสารชฺชปฺปตฺตา ภวมตฺถเกสิตา(๕) มหาขีณาสวา สมตฺถา มยฺห ปุจฺฉิตปฺห กเถตุ อิทานิ (๖) น
โอวฏฏิกสาร ปน (๖) ปฺห ปุจฺฉิสฺสามี ติ จินฺเตตฺวา ต ปุจฺฉนฺโต
กถ ปนยฺเยติอาทิมาห ฯ
ตสฺส วิสฺสชฺชเน อสฺสุตวาติอาทิ มูลปริยาเย วิตฺถาริตเมว ฯ
รูป อตฺตโต สมนุปสฺสตีติ อิธ เอกจฺโจ รูป อตฺตโต
# ๑. ม. ปฺจุปาทานกฺขนฺธา ฯ ๒. ม. อธิคตปติฏา ฯ ๓. สี. อสสปฺปนฺเตน ฯ
# ม. อสมฺพทฺเธน ฯ ๔. ม. ชาเลนฺเตน ฯ ๕. ม. ภวมตฺถเก ิตา ฯ
# ๖. ม. อิทานิ ปน น โอวฏฏิกาสาร ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๙๘
สมนุปสฺสติ ย รูป โส อห โย อห ต รูปนฺติ รูปฺจ
อตฺตานฺจ (๑) อทฺวย สมนุปสฺสติ เสยฺยถาป นาม เตลปฺปทีปสฺส
ฌายโต ยา อจฺจิ โส วณฺโณ โย วณฺโณ สา อจฺจีติ
อจฺจิฺจ วณฺณฺจ อทฺวย สมนุปสฺสติ เอวเมว อิเธกจฺโจ
รูป อตฺตโต เป อทฺวย สมนุปสฺสตีติ (๒)เอว รูป อตฺตาติ
ทิฏิวิปสฺสนาย ปสฺสติ รูปวนฺต วา อตฺตานนฺติ รูป
อตฺตาติ คเหตฺวา ฉายาวนฺต รุกฺข วิย (๓)รูปวนฺต อตฺตนิ
สมนุปสฺสติ(๓) ฯ อตฺตนิ วา รูปนฺติ อรูปเมว อตฺตาติ คเหตฺวา
ปุปฺผสฺมึ คนฺธ วิย อตฺตนิ รูป สมนุปสฺสติ รูปสฺมึ วา
อตฺตานนฺติ อรูปเมว อตฺตาติ คเหตฺวา กรณฺฑาย มณึ วิย
ต อตฺตาน รูปสฺมึ สมนุปสฺสติ เวทน อตฺตโตติอาทีสุป
เอเสว นโย ฯ
ตตฺถ รูป อตฺตโต สมนุปสฺสตีติ สุทฺธรูปเมว อตฺตาติ
กถิต รูปวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา รูป รูปสฺมึ
วา อตฺตาน เวทน อตฺตโต สฺ สงฺขาเร วิฺาณ อตฺตโต
สมนุปสฺสตีติ อิเมสุ สตฺตสุ าเนสุ อรูป อตฺตาติ กถิต ฯ
เวทนาวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา เวทน เวทนาย วา
อตฺตานนฺติ เอว จตูสุ ขนฺเธสุ ติณฺณ(๔) วเสน ทฺวาทสสุ
# ๑. ม. อตฺตฺจ ฯ ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๓๑๓/๒๐๗ ฯ ๓. ม. ต อตฺตาน รูปวนฺต
# สมนุปสฺสติ ฯ ๔. ม. ติณฺณ ติณฺณ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๙๙
าเนสุ รูปารูปมิสฺสโก อตฺตา กถิโต ตตฺถ รูป อตฺตโต
สมนุปสฺสติ เวทน สฺ สงฺขาเร วิฺาณ อตฺตโต
สมนุปสฺสตีติ อิเมสุ ปฺจสุ(๑) าเนสุ อุจฺเฉททิฏิ กถิตา อวเสเสสุ
สสฺสตทิฏีติ(๒) ฯ เอวเมตฺถ ปณฺณรส ภวทิฏิโย ปฺจ วิภวทิฏิโย โหนฺติ น รูป อตฺตโตติ เอตฺถ รูป อตฺตาติ
น สมนุปสฺสต อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตาติ (๓) สมนุปสฺสติ น
รูปวนฺต อตฺตาน เป น วิฺาณสฺมึ อตฺตานนฺติ อิเม
ปฺจกฺขนฺเธ เกนจิ ปริยาเยน อตฺตโต น สมนุปสฺสติ(๔)
สพฺพากาเรน อนิจฺจา(๕) ทุกฺขา อนตฺตาติ สมนุปสฺสติ ฯ
เอตฺตาวตา เถริยา เอว โข อาวุโส วิสาข สกฺกายทิฏิ
โหตี ติ เอว ปุริมปฺห วิสฺสชฺเชนฺติยา เอตฺตเกน คมน โหติ
อาคมน โหติ คมนาคมน โหติ วฏฏ วตฺตตีติ วฏฏ มตฺถก
ปาเปตฺวา ทสฺสิต เอว โข อาวุโส วิสาข สกฺกายทิฏิ
น โหตีติ ปจฺฉิมปฺห วิสฺสชฺเชนฺติยา เอตฺตเกน คมน น
โหติ อาคมน น โหติ คมนาคมน น โหติ วฏฏ น
วตฺตตีติ วิวฏฏ มตฺถก ปาเปตฺวา ทสฺสิต ฯ
กตโม ปนยฺเย อริโย อฏงฺคิโก มคฺโคติ อย ปโฺห
เถริยา ปฏิปจุ ฺฉิตฺวา วิสฺสชฺเชตพฺโพ ภเวยฺย อุปาสก ตยา
# ๑. ม. อิเมสุ ปฺจสุ ฯ ๒. ม. สสฺสตทิฏีติ ฯ ๓. ม. อนตฺตาติ ปน ฯ
# ๔. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕. ม. ปน อนิจฺจา ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๐๐
เหฏา มคฺโค ปุจฺฉิโต อิธ กสฺมา มคฺคเมว ปุจฺฉสีติ ฯ
สา ปน อตฺตโน พฺยตฺตตาย ปณฺฑิจฺเจน ตสฺส อธิปฺปาย
สลฺลกฺเขสิ อิมินา อุปาสเกน เหฏา ปฏิปตฺติวเสน มคฺโค
ปุจฺฉิโต ภวิสฺสติ อิธ ปน ต สงฺขตาสงฺขตโลกิยโลกุตฺตรสงฺคหิตาสงฺคหิตวเสน ปุจฺฉิตุกาโม ภวิสฺสตี ติ ตสฺมา อปฏิปุจฺฉิตฺวาว ย ย ปุจฺฉิ ต ต วิสฺสชฺเชสิ ตตฺถ สงฺขโตติ
เจติโต กปฺปโต ปกปฺปโ ต อายูหิโต(๑) นิพฺพตฺติโต สมาปชฺชนฺเตน
สมาปชฺชิตพฺโพ(๒) ตีหิ จ โข อาวุโส วิสาข ขนฺเธหิ อริโย
อฏงฺคิโก มคฺโค สงฺคหิโตติ เอตฺถ ยสฺมา มคฺโค สปฺปเทโส
ตโย ขนฺธา นิปฺปเทสา ตสฺมา อย อปฺปเทสตฺตา นคร
วิย รชฺเชน นิปฺปเทเสหิ ตีหิ ขนฺเธหิ สงฺคหิโต ตตฺถ
สมฺมาวาจาทโย ตโย สีลเมว ตสฺมา เต สชาติโต
สีลกฺขนฺเธน สงฺคหิตา (๓) กิฺจาป หิ ปาลิย สีลกฺขนฺเธติ
ภุมฺเมน วิย นิทฺเทโส กโต อตฺโถ ปน กรณวเสน
เวทิตพฺโพ สมฺมาวายามาทีสุ ปน ตีสุ สมาธิ อตฺตโน
ธมฺมตาย อารมฺมเณ เอกคฺคภาเวน อปฺเปตุ น สกฺโกติ ฯ
วิริเย ปน ปคฺคหกิจฺจ สาเธนฺเต สติยา (๔) จ อปลาปนกิจฺจ
สาเธนฺติยา ลทฺธูปกาโร หุตฺวา สกฺโกติฯ
ตตฺราย อุปมา ยถา หิ นกฺขตฺต กีฬิสฺสามาติ
# ๑. ม. อายูหิโต กโต ฯ ๒. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ม. สงฺคหิตาติ ฯ
# ๔. ม. สติยา จ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๐๑
อุยฺยาน ปวิฏเ สุ ตีสุ สหาเยสุ เอโก สุปุปฺผิต จมฺปกรุกฺข
ทิสฺวา หตฺถ อุกฺขิปตฺวาป คเหตุน สกฺกุเณยฺย อถสฺส
ทุติโย โอนมิตฺวา ปฏึ ทเทยฺย โส ตสฺส ปฏิย ตฺวาป
กมฺปมาโน คเหตุ น สกฺกุเณยฺย อถสฺส อิตโร อสกูฏ
อุปนาเมยฺย โส เอกสฺส ปฏิย ตฺวา เอกสฺส อสกูฏ
โอลุพฺภ (๓) ยถารุจึ ปุปผฺ านิ โอจินิตฺวา ปลนฺธติ ฺวา นกฺขตฺต
กีเฬยฺย เอว สมฺปทมิท ทฏพฺพ เอกโต อุยฺยาน ปวิฏา
ตโย สหายกา วิย หิ เอกโต ชาตา สมฺมาวายามาทโย
ตโย ธมฺมา สุปุปฺผิตจมฺปโก วิย อารมฺมณ หตฺถ อุกฺขิปตฺวาป
คเหตุ อสกฺโกนฺโต วิย อตฺตโน ธมฺมตาย อารมฺมเณ
เอกคฺคภาเวน อปฺเปตุ อสกฺโกนฺโต สมาธิ ปฏึ ทตฺวา
โอนตสหาโย วิย สมฺมาวายาโม(๑) อสกูฏ ทตฺวา ิตสหาโย
วิย สติ ยถา เตสุ เอกสฺส ปฏิย ตฺวา เอกสฺส อสกูฏ
โอลุพฺภ อิตโร ยถารุจึ ปุปฺผ คเหตุสกฺโกติ เอวเมว วิริเย
ปคฺคหกิจฺจ สาเธนฺเต สติยา(๒) อปลาปนกิจฺจ สาเธนฺติยา ลทฺธูปกาโร
สมาธิ สกฺโกติ อารมฺมเณ เอกคฺคภาเวน อปฺเปตุ ตสฺมา
สมาธิเยเวตฺถ สชาติโต สมาธิกฺขนฺเธน สงฺคหิโต สมฺมาวายมสติโย (๓) ปน กิริยโต สงฺคหิตา โหนฺติ ฯ
สมฺมาทิฏิสมฺมาสงฺกปฺเปสุป ปฺา อตฺตโน ธมฺมตาย
# ๑. ม. วายาโม ฯ ๒. ม. ปคฺคหกิจฺจ สาเธนฺเต สติยา จ ฯ
# ๓. ม. วายามสติโย ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 602

*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๐๒
(๑)อนิจฺจ ทุกฺขา(๑) อนตฺตาติ อารมฺมณ นิจฺเฉตุ น สกฺโกติ ฯ
วิตกฺเก ปน อาโกเฏตฺวา อาโกเฏตฺวา เทนฺเต สกฺโกติ ฯ
กถ ยถา หิ เหรฺิโก กหาปณ หตฺเถ เปตฺวา
สพฺพภาเคสุ (๒) โอโลเกตุกาโม สมาโนป น จกฺขุทเลเนว(๓)
ปริวตฺเตตุ สกฺโกติ องฺคุลิปพฺเพหิ ปน ปริวตฺเตตฺวา อิโต
จิโต จ โอโลเกตุสกฺโกติ เอวเมว ปน (๔)ปฺา อตฺตโน
ธมฺมตาย อนิจฺจาทิวเสน อารมฺมณ นิจฺเฉตุ น สกฺโกติ
อภินิโรปนลกฺขเณน ปน อาหนนปริยาหนนรเสน วิตกฺเกน
อาโกเฏนฺเตน วิย ปริวตฺเตนฺเตน วิย จ อาทาย อาทาย
ทินฺนเมว วินิจฺเฉตุ (๕) สกฺโกติ ตสฺมา อิธาป สมฺมาทิฏิเยว
สชาติโต ปฺากฺขนฺเธน สงฺคหิตา สมฺมาสงฺกปฺโป ปน
กิริยโต สงฺคหิโต โหติ อิติ อิเมหิ ตีหิ ขนฺเธหิ มคฺโค
สงฺคห คจฺฉติ เตน วุตฺต ตีหิ จ โข อาวุโส วิสาข
ขนฺเธหิ อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค สงฺคหิโตติ ฯ
อิทานิ เอกจิตฺตกฺขณิก มคฺคสมาธึ สนิมิตฺต(๖) สปริกฺขาร
ปุจฺฉนฺโต กตโม ปนยฺเยติอาทิมาห ตสฺส วิสฺสชฺชเน จตฺตาโร
สติปฏานา มคฺคกฺขเณ จตุกิจฺจสาธนวเสน อุปฺปนฺนา
สมฺมาสติ (๗) สา สมฺมาสมาธิสฺส (๘) ปจฺจยฏเน นิมิตฺต จตฺตาโร
# ๑. ม. อนิจจฺ  ทุกฺข ฯ ๒. สี. สพฺพภาเค ฯ ๓. ม. จกฺขุทเลเนว ฯ
# ๔. ม. น ฯ ๕. ม. วินิจฺเฉตุ ฯ ๖. สี. อนิมิตฺต ฯ ๗. ม. สติ ฯ
# ๘. ม. สมาธิสฺส ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๐๓
สมฺมปฺปธานา จตุกิจฺจสาธนวเสน (๑) อุปฺปนฺน วิริย ต
ปริวารฏเน ปริกฺขาโร โหติ เตสเยว ธมฺมานนฺติ เตส
มคฺคสมฺปยุตฺตธมฺมาน อาเสวนาติอาทีสุ เอกจิตฺตกฺขณิกาว
อาเสวนา(๒) วุตฺตาติ
วิตณฺฑวาที ปน เอกจิตฺตกฺขณิโก นาม มคฺโค นตฺถิ
เอว ภาเวยฺย สตฺต วสฺสานีติ หิ วจนโต สตฺต วสฺสานิ (๓)
มคฺคภาวนา โหติ กิเลสา ปน ลหุ ฉิชฺชนฺตา สตฺตหิ
าเณหิ ฉิชฺชนฺตี ติ วทติ โส สุตฺต อาหรา ติ วตฺตพฺโพ ฯ
อทฺธา อฺ อปสฺสนฺโต ยา เตสเยว ธมฺมาน อาเสวนา
ภาวนา พหุลีกมฺมนฺ ติ อิทเมว (๔) อาหริตฺวา อฺเน จิตฺเตน
อาเสวติ อฺเน ภาเวติ อฺเน พหุลีกโรตี ติ วกฺขติ ฯ
ตโต วตฺตพฺโพ กึ ปนีท สุตฺต เนยฺยตฺถ นีตตฺถนฺติ ฯ
ตโต วกฺขติ นีตตฺถ ยถาสุตฺต ตเถว อตฺโถ ติ ตสฺส
อิท อุตฺตร เอว สนฺเต เอก จิตฺต อาเสวมาน อุปฺปนฺน
อปรป อาเสวมาน อปรป อาเสวมานนฺติ เอว ทิวสป
อาเสวนาว ภวิสฺสติ กุโต ภาวนา กุโต พหุลกี มฺม ฯ
เอก วา ภาวยมาน อุปฺปนฺนป อปรป ภาวยมาน อปรป
ภาวยมานนฺติ เอว ทิวส (๕) ภาวนาว ภวิสฺสติ กุโต อาเสวนา
# ๑. ม. จตุกจิ ฺจสาธนวเสเนว ฯ ๒. ม. เอกจิตฺตกฺขณิกาเยว อาเสวนาทโย ฯ
# ๓. ม. สตฺตป วสฺสานิ ฯ ๔. ม. อิทเมว สุตฺต ฯ ๕. ม. ทิวสมฺป ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๐๔
กุโต พหุลีกมฺม เอก วา พหุลีกโรนฺต อุปฺปนฺน อปรป
พหุลีกโรนฺต อปรป พหุลีกโรนฺตนฺติ เอว ทิวส พหุลีกมฺมเมว
ภวิสฺสติ กุโต อาเสวนา กุโต ภาวนาติ ฯ
อถวา เอว วเทยฺย เอเกน จิตฺเตน อาเสวติ ทฺวีหิ
ภาเวติ ตีหิ พหุลีกโรติ ทฺวีหิ วา อาเสวติ ตีหิ ภาเวติ
เอเกน พหุลีกโรติ ตีหิ วา อาเสวติ เอเกน ภาเวติ
ทฺวีหิ พหุลีกโรตี ติ โส วตฺตพฺโพ มาสุตฺต เม ลทฺธนฺติ
ย วา ต วา อวจ ปฺห วิสฺสชฺเชนฺเตน นาม
อาจริยสฺส สนฺติเก วสิตฺวา พุทฺธวจน อุคฺคณฺหิตฺวา อตฺถรส
วิทิตฺวา วตฺตพฺพ โหติ เอกจิตฺตกฺขณิกาว จ(๑)อย อาเสวนา
เอกจิตฺตกฺขณิกา จ(๒) ภาวนา เอกจิตฺตกฺขณิก จ(๒) พหุลีกมฺม ขยคามิโลกุตฺตรมคฺโค พหุจิตฺตกฺขณิโก นาม นตฺถิ
เอกจิตฺตกฺขณิโกเยวาติ(๓) สฺาเปตพฺโพ สเจ สฺชานาติ
สฺชานาตุ โน เจ สฺชานาติ คจฺฉ ปาโตว วิหาร
ปวิสิตฺวา ยาคุ ปวาหีติ อุยฺโยเชตพฺโพ ฯ
กติ ปนยฺเย สงฺขาราติ อิธ กึ ปุจฺฉติ เย สงฺขาเร
นิโรเธตฺวา นิโรธ สมาปชฺชติ เต ปุจฺฉิสฺสามีติ ปุจฺฉติ ฯ
เตเนวสฺส อธิปฺปาย ตฺวา เถรี ปฺุาภิสงฺขาราทีสุ อเนเกสุ
สงฺขาเรสุ วิชฺชมาเนสุป กายสงฺขาราทโยว อาจิกฺขนฺตี
# ๑. ม. ว ฯ ๒. ม. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ม. นามสทฺโท นตฺถิ ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 605

*เลมที่ ๘ จุลฺลเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๐๕
ตโยเม อาวุโสติอาทิมาห ตตฺถ กายปฺปฏิพทฺธตฺตา กาเยน
สงฺขริยติ(๑) กริยติ นิพฺพตฺติยตีติ กายสงฺขาโร (๒)วจีปฏิพทฺธตฺตา วจินา
สงฺขโรติ กโรติ นิพฺพตฺเตตีติ วจีสงฺขาโร (๒) จิตฺตปฺปฏิพทฺธตฺตา จิตฺเตน
สงฺขริยติ กริยติ นิพฺพตฺติยตีติ จิตฺตสงฺขาโร กตโม ปนยฺเยติ อิธ
กึ ปุจฺฉติ อิเม สงฺขารา อฺมฺมิสฺสา อาลุลิตา อวิภูตา
ทุทฺทีปนา ตถาหิ กายทฺวาเร อาทานคหณมุจฺจนโจปนานิ(๓)
ปาเปตฺวา อุปฺปนฺนา อฏ กามาวจรกุสลเจตนา ทฺวาทส
อกุสลเจตนาติ เอว กุสลากุสลา วีสติ เจตนาป อสฺสาสปสฺสาสาป กายสงฺขาโรเตฺวว วุจฺจนฺติ วจีทฺวาเร หนุสโจปน(๔)
วจีเภท ปาเปตฺวา อุปฺปนฺนา(๕) วุตฺตปฺปการาว วีสติ เจตนาป
วิตกฺกวิจาราป วจีสงฺขาโรเตฺวว วุจฺจนฺติ กายวจีทฺวาเรสุ
โจปน อปฺปตฺวา รโห นิสินฺนสฺส จินฺตยโต อุปปฺ นฺนา
กุสลากุสลา เอกูนตึส เจตนาป สฺญา จ เจตนา(๖) จาติ
อิเม เทฺว ธมฺมาป จิตฺตสงฺขาโรเตฺวว วุจฺจนฺติ เอว อิเม
สงฺขารา อฺมฺมิสฺสา อาลุลิตา อวิภูตา ทุทฺทีปนา
เต ปากเฏ วิภูเต กตฺวา กถาเปสฺสามีติ ปุจฺฉติ ฯ
กสฺมา ปนยฺเยติ อิธ กายสงฺขาราทินามสฺส ปทตฺถ
ปุจฺฉติ ตสฺส วิสฺสชฺชเน กายปฺปฏิพทฺธาติ กายนิสฺสิตา กาเย
# ๑. ม. สงฺขรียติ กรียติ ฯ ๒. ม. วาจ สงฺขโรติ กโรติ นิพฺพตฺเตตีติ วจีสงฺขาโร ฯ
# ๓. ม. อาทานคหณมฺุจนโจปนานิ ฯ ๔. ม. หนุสฺโจปน ฯ ๕. ม. อปตฺตา ฯ
# ๖. ม. เวทนา ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๐๖
สติ โหนฺติ อสติ น โหนฺติ จิตฺตปฺปฏิพทฺธาติ จิตฺตนิสฺสิตา
จิตฺเต สติ โหนฺติ อสติ น โหนฺติ ฯ
อิทานิ กึ นุ โข เอสา สฺาเวทยิตนิโรธ วลฺเชติ
น วลฺเชติ จิณฺณวสี วา ตตฺถ โน จิณฺณวสีติ ชานนตฺถ
ปุจฺฉนฺโต กถ ปนยฺเย สฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ โหตีติอาทิมาห ตสฺส วิสฺสชฺชเน สมาปชฺชสิ ฺสนฺติ วา สมาปชฺชามีติ
วา ปททฺวเยน เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติกาโล กถิโต ฯ
สมาปนฺโนติ ปเทน อนฺโตนิโรโธ ตถา ปุริเมหิ ทฺวีหิ
ปเทหิ สจิตฺตกกาโล กถิโต ปจฺฉิเมน อจิตฺตกกาโล ฯ
ปุพฺเพว ตถา จิตฺต ภาวิต โหตีติ นิโรธสมาปตฺติโต ปุพฺเพ
อทฺธานปริจฺเฉทกาเลเยว เอตฺตก กาล อจิตฺตโก ภวิสฺสามีติ
อทฺธานปริจฺเฉทจิตฺต ภาวิต โหติ ย ต ตถตฺตาย อุปเนตีติ
ย เอว ภาวิต จิตฺต ต ปุคฺคล ตถตฺตาย อจิตฺตกภาวาย
อุปเนติ ฯ
ปม นิรุชฺฌติ วจีสงฺขาโรติ เสสสงฺขาเรหิ ปม
ทุติยชฺฌาเนเยว นิรชุ ฺฌติ ตโต กายสงฺขาโรติ ตโต ปร
กายสงฺขาโร จตุตฺถชฺฌาเน นิรชุ ฺฌติ ตโต จิตฺตสงฺขาโรติ
ตโต ปร จิตฺตสงฺขาโร อนฺโตนิโรเธ นิรุชฺฌติ วุฏ หิสฺสนฺติ
วา วุฏหามีติ วา ปททฺวเยน อนฺโตนิโรธกาโล กถิโต ฯ
วุฏิโตติ ปเทน ผลสมาปตฺติกาโล ตถา ปุริเมหิ ทฺวีหิ ปเทหิ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 607

*เลมที่ ๘ จุลฺลเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๐๗
อจิตฺตกกาโล กถิโต ปจฺฉิเมน สจิตฺตกกาโล ปุพฺเพว ตถา
จิตฺต ภาวิต โหตีติ นิโรธสมาปตฺติโต ปุพฺเพ อทฺธานปริจฺเฉทกาเลเยว เอตฺตก กาล อจิตฺตโก หุตฺวา ตโต ปร
สจิตฺตโก ภวิสฺสามีติ อทฺธานปริจฺเฉทจิตฺต ภาวิต โหติ ย
ต ตถตฺตาย อุปเนตีติ ย เอว ภาวิต จิตฺต ต ปุคฺคล
ตถตฺตาย สจิตฺตกภาวาย อุปเนติ อิติ เหฏา นิโรธสมาปชฺชนกกาโล กถิโต (๑) อิธ นิโรธวุฏานกาโล ฯ
อิทานิ นิโรธกถ กเถตุ วาโรติ นิโรธกถา กเถตพฺพา
สิยา สา ปเนสา ทฺวีหิ พเลหิ สมนฺนาคตตฺตา ติณฺณ(๒)
จ สงฺขาราน ปฏิปสฺสทฺธยิ า โสฬสหิ าณจริยาหิ นวหิ
สมาธิจริยาหิ วสิภาวิตา ปฺา นิโรธสมาปตฺติยา าณนฺติ
มาติก เปตฺวา สพฺพากาเรน วิสุทฺธิมคฺเค กถิตา ตสฺมา
ตตฺถ กถิตนเยเนว คเหตพฺพา โก ปนาย นิโรโธ นามฯ
จตุนฺน ขนฺธาน ปฏิสงฺขาอปฺปวตฺติ อถ กิมตฺถเมต สมาปชฺชนฺตีติ เจ(๓) ฯ สงฺขาราน ปวตฺเต อุกฺกณฺิตา สตฺตาห
อจิตฺตกา หุตฺวา สุข วิหริสฺสาม ทิฏ ธมฺมนิพฺพาน นาเมต
ยทิท นิโรธนฺติ เอตทตฺถ สมาปชฺชนฺติ ฯ
ปม อุปฺปชฺชติ จิตฺตสงฺขาโรติ นิโรธา วุฏ หนฺตสฺส
หิ ผลสมาปตฺติจิตฺต ปม อุปฺปชฺชติ ตสมฺปยุตฺต สฺฺจ
# ๑. ม. คหิโต ฯ ๒. ม. ตโย ฯ ๓. ม. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๐๘
เวทนฺจ สนฺธาย ปม อุปฺปชฺชติ จิตฺตสงฺขาโร ติ อาหฯ
ตโต กายสงฺขาโรติ ตโต ปร ภวงฺคสมเย กายสงฺขาโร
อุปฺปชฺชติ กึ ปน ผลสมาปตฺติ อสฺสาสปสฺสาเส น
สมุฏาเปตีติ สมุฏาเปติ อิมสฺส ปน จตุตฺถชฺฌานิกา
ผลสมาปตฺติ สา น สมุฏ าเปตีติ กึ วา เอเตน ผลสมาปตฺติ ปมชฺฌานิกา วา โหตุ ทุติยตติยจตุตฺถชฺฌานิกา วา
สนฺตาย สมาปตฺติยา วุฏิตสฺส ภิกฺขุโน อสฺสาสปสฺสาสา
อพฺโพหาริกา โหนฺติ เตส อพฺโพหาริกภาโว สฺชีวตฺเถรวตฺถุนา เวทิตพฺโพ สฺชวี ตฺเถรสฺส หิ สมาปตฺติโต วุฏาย
กึสุกปุปฺผสทิเส วิตจฺฉิตงฺคาเร (๑) มทฺทมานสฺส คจฺฉโต จีวเร
อสุมตฺตมฺป น ฌายิ อุสมุ าการมตฺตป นาโหสิ สมาปตฺติผล (๒)
นาเมตนฺติ วทนฺติ เอวเมว สนฺตาย สมาปตฺติยา วุฏิตสฺส
ภิกฺขุโน อสฺสาสปสฺสาสา อพฺโพหาริกา โหนฺตีติ (๓) ภวงฺคสมเยเนเวต กถิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
ตโต วจีสงฺขาโรติ ตโต ปร กิริยมยปฺปวตฺตวลฺชนกาเล
วจีสงฺขาโร อุปฺปชฺชติ(๔) กึ ภวงฺค วิตกฺกวิจาเร น
สมุฏาเปตีติ สมุฏาเปติ ตสมุฏานา ปน วิตกฺกวิจารา
วาจ อภิสงฺขาตุน สกฺโกนฺตีติ กิริยมยปฺปวตฺตวลฺชนกาเลเนว(๕)
# ๑. ม. วีตจฺฉิตงฺคาเร ฯ ๒. สี. สมาปตฺติพล ฯ ๓. ส. โหนฺติ ฯ ๔. ม.ว จีสงฺขาโร
# อุปฺปชฺชติ ฯ ๕. ม. ...วลฺชนกาเลเนเวต ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๐๙
ต กถิต สฺุโต ผสฺโสติอาทโย สคุเณนาป อารมฺมเณนาป
กเถตพฺพา สคุเณน ตาว สฺุตา นาม ผลสมาปตฺติ ตาย
สหชาต ผสฺส สนฺธาย สฺุโต ผสฺโสติ วุตฺต อนิมิตฺตปฺปณิหิเตสุป เอเสว นโย อารมฺมเณน ปน นิพฺพาน
ราคาทีหิ สฺุตฺตา สฺุ นามฯ ราคนิมิตฺตาทีน อภาวา
อนิมิตฺต ราคโทสโมหปฺปณิธีน อภาวา อปฺปณิหิต สฺุต
นิพฺพาน อารมฺมณ กตฺวา อุปฺปนฺนผลสมาปตฺติย ผสฺโส
สฺุโต นามฯ อนิมิตฺตปฺปณิหิเตสุป เอเสว นโย ฯ
อปรา อาคมนียกถา นาม โหติ สฺุตา อนิมิตฺตา
อปฺปณิหิตาติ หิ วิปสฺสนาป วุจฺจติ ตตฺถ โย ภิกฺขุ
สงฺขาเร อนิจฺจโต ปริคฺคหิตฺวา (๑) อนิจฺจโต ทิสวฺ า อนิจฺจโต
วุฏาสิ ตสฺส วุฏานคามินีวิปสฺสนา อนิมิตฺตา นาม โหติ ฯ
โย ทุกฺขโต ปริคฺคหิตฺวา ทุกฺขโต ทิสวฺ า ทุกฺขโต วุฏาติ
ตสฺส อปฺปณิหิตา นามฯ โย อนตฺตโต ปริคฺคหิตฺวา อนตฺตโต
ทิสฺวา อนตฺตโต วุฏาสิ ตสฺส สฺุตา นามฯ ตตฺถ
อนิมิตฺตวิปสฺสนาย มคฺโค อนิมิตฺโต นามฯ อนิมติ ฺตมคฺคสฺส
ผล อนิมิตฺต นามฯ อนิมติ ฺตผลสมาปตฺติสหชาเต ผสฺเส ผุสนฺเต
อนิมิตฺโต ผุสฺโส ผุสตีติ วุจฺจติ อปฺปณิหิตสฺุเตสุป เอเสว นโย ฯ
อาคมนีเยน กถิเต (๒) สฺุโต วา ผสฺโส อนิมติ ฺโต วา ผสฺโส
# ๑. ม. ปริคฺคเหตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. กถิเต ปน ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๑๐
อปฺปณิหิโต วา ผสฺโสติ วิกปฺป (๑) อาปชฺเชยฺย ตสฺมา สคุเณน
เจว อารมฺมเณน จ กเถตพฺพา เอว หิ ตโย ผสฺสา
ผุสนฺตีติ สเมติ วิเวกนินฺนนฺติอาทีสุ นิพฺพาน วิเวโก นาม
ตสฺมึ วิเวเก นินฺน โอนตนฺติ วิเวกนินฺน ฯ วิเวกโปณนฺติ(๒)
อฺโต อาคนฺตฺวา เยน วิเวโก เตน วงฺก วิย หุตฺวา
ิตนฺติ วิเวกโปณ เยน วิเวโก เตน ปตมาน วิย ิตนฺติ
วิเวกปพฺภาร ฯ
อิทานิ ยา เวทนา นิโรเธตฺวา นิโรธสมาปตฺตึ
สมาปชฺชติ ตา ปุจฺฉิสฺสามีติ ปุจฺฉนฺโต กติ ปนยฺเย เวทนาติอาทิมาห กายิก วาติอาทีสุ ปฺจทฺวาริก สุข กายิก
นามฯ มโนทฺวาริก เจตสิก นามาติ เวทิตพฺพ ตตฺถ สุขนฺติ
สภาวนิทฺเทโส สาตนฺติ ตสฺเสว มธุรภาวทีปก เววจน ฯ
เวทยิตนฺติ เวทยิตภาวทีปก สพฺพเวทนาน สาธารณวจน ฯ
เสสปเทสุป เอเสว นโย ิติสุขา วิปริณามทุกฺขาติอาทีสุ
สุขาย เวทนาย อตฺถิภาโว สุข นตฺถภิ าโว ทุกฺข ทุกฺขาย
เวทนาย อตฺถิภาโว ทุกฺข นตฺถิภาโว สุข อทุกฺขมสุขาย
เวทนาย ชานนภาโว สุข อชานนภาโว ทุกฺขนฺติ อตฺโถ ฯ
กึ อนุสโย อนุเสตีติ กตโม อนุสโย อนุเสติ อปฺปหีนฏเน สยิโต วิย โหตีติ อนุสย(๓) ปุจฺฉติ น โข อาวุโส
# ๑. ม. วิกปฺโป ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. อนุสยปุจฺฉ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๑๑
วิสาข สพฺพาย สุขาย เวทนาย ราคานุสโย อนุเสตีติ
น สพฺพาย สุขาย เวทนาย ราคานุสโย อนุเสติ น
สพฺพาย สุขาย เวทนาย โส อปฺปหีโน น สพฺพ สุขเวทน
อารพฺภ อุปฺปชฺชตีติ อตฺโถ เอส นโย สพฺพตฺถ กึ
ปหาตพฺพนฺติ อย ปหานปุจฺฉา นามฯ
ราค เตน ปชหตีติ เอตฺถ เอเกเนว(๑) พฺยากรเณน เทฺว
ปุจฺฉา วิสฺสชฺเชติ อิธ ภิกฺขุ ราคานุสย วิกฺขมฺเภตฺวา ปม
ฌาน สมาปชฺชติ ฌานวิกฺขมฺภิต ราคานุสย ตถา วิกฺขมฺภิตเมว
กตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อนาคามิมคฺเคน สมุคฺฆาเฏติ โส
อนาคามิมคฺเคน ปหีโนป ตถาวิกฺขมฺภิตตฺตา(๒) ปมชฺฌาเน นานุเสติ
นามฯ เตนาห น ตตฺถ ราคานุสโย อนุเสตีติ ฯ
ตทายตนนฺติ ต อายตน ปรมสฺสาสภาเวน ปติฏานภูต
อรหตฺตนฺติ อตฺโถ อิติ อนุตฺตเรสูติ เอว อนุตฺตรา วิโมกฺขาติ
ลทฺธนาเม อรหตฺเต ปห อุปฏาปยโตติ (๓) อุปฺปชฺชติ ปหปฺปจฺจยา
โทมนสฺสนฺติ ปตฺถนาย ปนมูลก (๔) โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ต
ปเนต น ปตฺถนาย ปนมูลก (๒) อุปฺปชฺชติ ปตฺเถตฺวา อลภนฺตสฺส
ปน อลาภมูลก อุปฺปชฺชมาน อุปฺปชฺชติ ปหปฺปจฺจยาติ
วุตฺต ตตฺถ กิฺจาป โทมนสฺส นาม เอกนฺเตน อกุสล
# ๑. ม. เอเกเนว ฯ ๒. ม. วสทฺโท อตฺถิ ฯ ๓. ม. ปห อุปฏาปยโตติ ปตฺถน
# ปฏเปนฺตสฺส ฯ ๔. ม. ปฏปนมูลก ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๑๒
อิท ปน เสวิตพฺพ โทมนสฺส วฏฏตีติ วทนฺติ โยคิโน
หิ เตมาสิก ฉมาสิก นวมาสิก วา ปฏิปท คณฺหนฺติ เตสุ
โย ตนฺต ปฏิปท คเหตฺวา อนฺโตกาลปริจฺเฉเทเยว อรหตฺต
ปาปุณิสฺสามีติ ฆเฏนฺโต วายมนฺโต น สกฺโกติ ยถาปริจฺฉินฺนกาล (๑) ปาปุณิตุ ตสฺส พลวโทมนสฺส อุปฺปชฺชติ
อาฬินฺทกวาสิมหาปุสฺสตฺเถรสฺส (๒) วิย อสฺสุธารา ปวตฺตนฺติ ฯ
เถโร กิร เอกูนวีสติวสฺสานิ คตปจฺจาคตวตฺต ปูเรสิ ฯ
ตสฺส อิมสฺมึ วาเร อรหตฺต คณฺหิสฺสามีติ(๓) อิมสฺมึ วาเร
วิสุทฺธิปฺปวารณ ปวาเรสฺสามี ติ มานส พนฺธิตฺวา สมณธมฺม
กโรนฺตสฺเสว เอกูนวีสติวสฺสานิ อติกฺกนฺตานิ ปวารณาทิวเส
อาคเต เถรสฺส อสฺสุปาเตน มุตฺตทิวโส นาม นาโหสิ วีสติเม
ปน วสฺเส อรหตฺต ปาปุณิ ฯ
ปฏิฆเตน ปชหตีติ เอตฺถ น โทมนสฺเสน(๔) ปฏิฆ
ปชหติ นาป (๕) ปฏิเฆเนว ปฏิฆปฺปหาน น โทมนสฺเสน วา
โทมนสฺสปฺปหาน นาม อตฺถิ อย ปน ภิกฺขุ เตมาสิกาทีสุ
อฺตร ปฏิปท คเหตฺวา อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ ปสฺส ภิกฺขุ
กึ ตุยฺห สีเลน หีนฏาน อตฺถิ อุทาหุ วิริเยน อุทาหุ
ปฺาย นนุ เต สีล สุปริสุทฺธ วิริย สุปคฺคหิต ปฺา
# ๑. ม. ยถาปริจฺฉินฺนกาเลน ฯ ๒. ม. ...มหาผุสฺสเทวตฺเถรสฺส ฯ
# ๓. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔. ม. โทมนสฺเสเนว ฯ ๕. ม. น หิ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๑๓
สูรา หุตฺวา วหตี ติ โส เอว ปฏิสฺจิกฺขิตฺวา น อิทานิ
ปุน อิมสฺส โทมนสฺสสฺส อุปฺปชฺชิตุ ทสฺสามี ติ วิริย คาฬฺห (๑)
กตฺวา อนฺโตเตมาเส วา อนฺโตฉมาเส วา อนฺโตนวมาเส
วา อนาคามิมคฺเคน ปฏิฆ สมุคฺฆาเฏติ อิมินา ปริยาเยน(๒)
ปฏิเฆเนว ปฏิฆ โทมนสฺเสเนว โทมนสฺส ปชหติ นามฯ
น ตตฺถ ปฏิฆานุสโย อนุเสตีติ ตตฺถ เอวรูเป โทมนสฺเส
ปฏิฆานุสโย นานุเสติ น ต อารพฺภ อุปฺปชฺชติ ปหีโนว
ตตฺถ ปฏิฆานุสโยติ อตฺโถ อวิชชฺ  เตน ปชหตีติ อิธ
ภิกฺขุ อวิชฺชานุสย วิกฺขมฺเภตฺวา จตุตฺถ ฌาน สมาปชฺชติ
ฌานวิกฺขมฺภิต อวิชฺชานุสย ตถา วิกขฺ มฺภิตเมว กตฺวา วิปสฺสน
วฑฺเฒตฺวา อรหตฺตมคฺเคน สมุคฺฆาเฏติ โส อรหตฺตมคฺเคน
ปหีโนป ตถา วิกฺขมฺภิตตฺตา(๓) จตุตฺถชฺฌาเน นานุเสติ นามฯ
เตนาห น ตตฺถ อวิชชฺ านุสโย อนุเสตีติ ฯ
อิทานิ ปฏิภาคปุจฺฉ ปุจฺฉนฺโต สุขาย ปนยฺเยติอาทิมาห ตสฺส วิสฺสชฺชเน ยสฺมา สุขสฺส ทุกฺข ทุกฺขสฺส
จ สุข ปจฺจนีก ตสฺมา ทฺวีสุ เวทนาสุ วิสภาคปฏิภาโค
กถิโต อุเปกฺขา ปน อนฺธการาภิภูตา ทุทฺทีปนา อวิชฺชาป
ตาทิสาวาติ เตเนตฺถ สภาคปฏิภาโค กถิโต ยตฺตเกสุ ปน
าเนสุ อวิชฺชา ตม กโรติ ตตฺตเกสุ อวิชฺชา ตม วิโนเทตีติ
# ๑. ม. ทฬฺห ฯ ๒. ม. ปริยาเยน ฯ ๓. ม. ...ตตฺตา ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๑๔
เอตฺถ (๑) วิสภาคปฏิภาโค กถิโต อวิชฺชาย โข อาวุโสติ
เอตฺถ อุโภเปเต ธมฺมา อนาสวา โลกุตฺตราติ สภาคปฏิภาโค
จ(๒) กถิโต วิมุตฺติยา โข อาวุโสติ เอตฺถ อนาสวฏเน
โลกุตฺตรฏเน อพฺยากตฏเน จ สภาคปฏิภาโคว กถิโต ฯ
อจฺจยาสีติ เอตฺถ ปฺห อติกฺกมิตฺวา คโตสีติ อตฺโถ ฯ
นาสกฺขิ ปฺหาน ปริยนฺต คเหตุนฺติ ปฺหาน ปริจฺเฉทปฺปมาณ คเหตุ นาสกฺขิ อปฺปฏิภาคธมฺมสฺส ปฏิภาค ปุจฺฉิ
นิพฺพานนาเมต (๓) อปฺปฏิภาค น สกฺกา นีล วา ปตก วาติ
เกนจิ ธมฺเมน สทฺธึ ปฏิภาค กตฺวา ทสฺเสตุ ตฺจ ตฺว
อิมินา อธิปฺปาเยน ปุจฺฉสีติ อตฺโถ ฯ
เอตฺตาวตา จาย อุปาสโก ยถา นาม สตฺตมฆเร
สลากภตฺต ลภิตฺวา คโต ภิกฺขุ สตฺตฆรานิ อติกฺกมิตฺวา (๔)
อฏมสฺส ทฺวาเร ิโต สพฺพานิป(๕) สตฺตเคหานิ วิรทฺโธว น
อฺาสิ เอวเมว อปฺปฏิภาคธมฺมสฺส ปฏิภาค ปุจฺฉนฺโต
สพฺพาสุป(๖) สปฺปฏิภาคปุจฺฉาสุ วิรทฺโธว โหตีติ เวทิตพฺโพ ฯ
นิพฺพาโนคธนฺติ นิพฺพานพฺภนฺตร นิพพฺ าน อนุปวิฏ ฯ
นิพฺพานปรายนนฺติ นิพพฺ าน ปร อยนมสฺส ปรา คติ น
ตโต ปร คจฺฉตีติ อตฺโถ นิพฺพาน ปริโยสาน อวสาน อสฺสาติ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ว ฯ ๓. ม. นิพฺพาน นาเมต ฯ
# ๔. ม. อติกกฺ มฺม ฯ ๕. ม. ปสทฺโท อตฺถิ ฯ ๖. ม. สพฺพาสุป สตฺตสุ ฯ
# ๗. ม. อยนมสฺส ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๑๕
นิพฺพานปริโยสาน ปณฺฑิตาติ ปณฺฑิจฺเจน สมนฺนาคตา
ธาตุกุสลา อายตนกุสลา ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสลา านาานกุสลาติ อตฺโถ มหาปฺาติ มหนฺเต อตฺเถ มหนฺเต
ธมฺเม มหนฺตา (๑) นิรุตตฺ ิโย มหนฺตานิ ปฏิภาณานิ ปริคฺคหณสมตฺถาย ปฺาย สมนฺนาคตา ยถา ต ธมฺมทินนฺ ายาติ
ยถา ธมฺมทินฺนาย ภิกฺขุนิยา พฺยากต อหป(๒) ต เอวเมว
พฺยากเรยฺยนฺติ ฯ
เอตฺตาวตา จ ปน อย สุตฺตนฺโต ชินภาสิโต นาม
ชาโต น สาวกภาสิโต ยถา หิ ราชยุตฺเตหิ ลิขิต ปณฺณ
ยาว ราชมุททฺ ิกาย น ลฺฉิต(๓) โหติ น ตาว ราชปณฺณนฺติ
สงฺขย คจฺฉติ ลฺฉิตมตฺต ปณฺณ(๔) ราชปณฺณ นาม โหติ ฯ
ตถาป อห(๕) เอวเมว พฺยากเรยฺยนฺ ติ อิมาย ชินวจนมุทฺทิกาย
ลฺฉิตตฺตา อย สุตฺตนฺโต อาหจฺจวจเนน ชินภาสิโต นาม ชาโต เสส
สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ
จุลลฺ เวทลฺลสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา
จตุตฺถ ฯ
# ๑. สี. มหนฺตี ฯ ๒. ม. อหป ต ฯ ๓. ม. ลฺฉิต ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๔. ม. ปน ฯ ๕. ม. ตถา อหป ต ฯ
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*เลมที่ ๘ หนา ๖๑๖
จุลลฺ ธมฺมสมาทานสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ จุลฺลธมฺมสมาทานสุตฺต ตตฺถ ธมฺมสมาธานานีติ ธมฺโมติ คหิตคหณานิ ปจฺจุปฺปนฺนสุขนฺติ
ปจฺจุปฺปนฺเน สุข อายูหนกฺขเณ สุข สุกร สุเขน สกฺกา
ปูเรตุ อายตึ ทุกฺขวิปากนฺติ อนาคเต วิปากกาเล ทุกฺขวิปาก อิมินา อุปาเยน สพฺพปเทสุ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
นตฺถิ กาเมสุ โทโสติ วตฺถุกาเมสุป กิเลสกาเมสุป โทโส
นตฺถิ ปาตพฺยต อาปชฺชนฺตีติ เต วตฺถุกาเมสุ กิเลสกาเมน
ปาตพฺยต ปวิตพฺยต(๑) ยถารุจิปริภฺุชิตพฺพต อาปชฺชนฺตีติ อตฺโถ ฯ
โมฬิพทฺธาหีติ(๒) โมฬึ กตฺวา (๓) พทฺธเกสาหิ ตาปสปริพฺพาชิกาหี (๔)
เอวมาหสูติ เอว วทนฺติ ปริฺ ปฺเปนฺตีติ ปหาน
สมติกฺกม ปฺเปนฺติ มาลุวาสิปาฏิกาติ ทีฆสณฺาน มาลุวาปกฺก ผเลยฺยาติ อาตเปน สุสฺสิตฺวา ภิชฺเชยฺย สาลมูเลติ
สาลรุกฺขสฺส สมีเป สนฺตาส อาปชฺเชยฺยาติ กสฺมา อาปชฺชติ
ภวนวินาสภยา รุกฺขมูเล ปติตมาลุวาพีชโต หิ ลตา
อุปฺปชฺชิตฺวา รุกฺข อภิรุหติ สา มหาปตฺตา เจว โหติ
พหุปตฺตา จ โกวิฬารปตฺตสทิเสหิ ปตฺเตหิ สมนฺนาคตา
อถ ต รุกฺข มูลโต ปฏาย วินทฺธมานา (๕) สพฺพวิฏปานิ
สฺฉาเทตฺวา มหนฺต ภาร ชเนตฺวา ติฏติ สา วาเต
# ๑. ม. ปวิตพฺพต ฯ ๒. ม. โมฬิพทฺธาหีติ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. สี. โมฬี วิย กตฺวา ฯ ๔. ม. ปริพฺพาชิกาหีติ ตาปสปริพฺพาชิกาหิ ฯ
# ๕. ม. วินนฺธมานา ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 617

*เลมที่ ๘ จุลฺลธมฺมสมาทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๑๗
วา วายนฺเต เทเว วา วสฺสนฺเต โอฆน ชเนตฺวา ตสฺส
รุกฺขสฺส สพฺพา สาขาปสาขา ภฺชนฺติ ภูมิย นิปาเตติ
ตโต ตสฺมึ รุกฺเข (๑)ปติเต วิมาน(๑) ภิชฺชติ วินสฺสติ อิติ สา
ภวนวินาสภยา สนฺตาส อาปชฺชติ ฯ
อารามเทวตาติ ตตฺถ ตตฺถ ปุปผฺ ารามผลาราเมสุ อธิวตฺถา
เทวตา วนเทวตาติ อนฺธวนสุภควนาทีสุ วเนสุ อธิวตฺถา
เทวตา รุกฺขเทวตาติ อภิรกฺขิเตสุ นเฬรุปุจิมนฺทาทีสุ รุกฺขสุ
อธิวตฺถา เทวตา โอสธิติณวนปฺปตีสูติ หรีตกีอามลกีอาทีสุ
โอสธีสุ ตาลนาฬิเกราทีสุ ติเณสุ วนเชฏเกสุ จ วนปฺปติรุกฺเขสุ อธิวตฺถา เทวตา วนกมฺมิกาติ วเน กสนลายนทารุอาหรณโครกฺขาทีสุ เกนจิเทว กมฺเมน วา วิจรณกมนุสฺสา ฯ
อุฏเหยฺยุนฺติ (๒) ขาเทยฺยุ วิลมฺพินีติ วาเตน ปหตปหตฏาเนสุ เกลึ
กโรนฺตี วิย วิลมฺพนฺตี สุโข อิมิสฺสาติ อิมิสฺสา (๓) เอวรูปาย
มาลุวาลตาย สมฺผสฺโสป สุโข ทสฺสนป สุข อย เม
ทารกาน อาปานมณฺฑล ภวิสฺสติ กีฬาภูมิ ภวิสฺสติ ทุติย
เม วิมาน ปฏิลทฺธนฺติ ลตาย ทสฺสเนป สมฺผสฺเสป
โสมนสฺสชาตา เอวมาหฯ
วิฏภึ (๔) กเรยฺยาติ สาขาน อุปริ ฉตฺตากาเรน ติฏเยฺย
โอฆน ชเนยฺยาติ เหฏา โอฆน ชเนยฺย อุปริ อารุยฺห
# ๑. ม. ปติฏ ิตวิมาน ฯ ๒. ม. อุทฺธเรยฺยุนฺติ ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๔. สี. วิฏป ฯ ม. วิฏภึ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๑๘
สกลรุกฺข ปลิเวเตฺวา ปุน เหฏา ภสฺสมานา ภูมึ คเณฺหยฺยาติ
อตฺโถ ปทาเลยฺยาติ เอว โอฆน กตฺวา ปุน ตโต ปฏาย
ยาว มูลา อุตฺติณฺณสาขาหิ อภิรุหมานา(๑) สพฺพสาขาสุ
ปวิเลเนฺตี มตฺถก ปตฺวา เตเนว นิยาเมน ปุน โอโรหิตฺวา
จ อภิรุหิตฺวา จ สกล รุกขฺ  สสิพฺพิตฺวา(๒) สพฺพสาขา เหฏา
กตฺวา สย อุปริ ตฺวา วาเต วา วายนฺเต เทเว วา
วสฺสนฺเต ปทาเลยฺย ภินเฺ ทยฺยาติ อตฺโถ ขาณุมตฺตเมว
ติฏเยฺย ตตฺถ ย สาขฏก วิมาน โหติ ต สาขาสุ
ภิชฺชมานาสุ ตตฺถ ตตฺเถว ภิชชฺ ิตฺวา สพฺพสาขาสุ ภินฺนาสุ
สพฺพ ภิชฺชติ รุกฺขฏกวิมาน ปน ยาว รุกฺขมูลมตฺตป ติฏติ
ตาว น นสฺสติ อิท ปน วิมาน สาขฏก ตสฺมา
สพฺพสาขา ภินฺนาสุ (๓) ภิชชฺ ิตฺถ เทวตา ปุตฺตเก คเหตฺวา
ขาณุเก ิตา ปริเทวิตุ อารทฺธาฯ
ติพฺพราคชาติโกติ พหลราคสภาโว ราคช ทุกฺขโทมนสฺส ปฏิสเวเทตีติ ติพฺพราคชาติกตฺตา ทิฏทิฏเ อารมฺมเณ
นิมิตฺต คณฺหาติ อถสฺส อาจริยูปชฺฌายา ทณฺฑกมฺม
อาณาเปนฺติ โส อภิณฺห (๔) ทณฺฑกมฺม กโรนฺโต ทุกฺข โทมนสฺส
ปฏิสเวเทติ น เตฺวว วีติกฺกม กโรติ ติพฺพโทสชาติโกป(๕)
# ๑. ม. อภิรหุ มานา ฯ ๒. ม. สสิพฺพิตฺวา อชฺโฌตฺถรนฺตี ฯ ๓. ม. สมฺภิชชฺ มานาสุ ฯ
# ๔. ม. อภิกขฺ ณ ฯ ๕. ม. ...ชาติโกติ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลธมฺมสมาทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๑๙
อปฺปมตฺตเกเนว กุปฺปติ ทหรสามเณเรหิ สทฺธึ หตฺถปรามา
สาทีนิ กโรนฺโต จ(๑) กเถติ โสป ทณฺฑกมฺมปจฺจยา ทุกฺข
โทมนสฺส ปฏิสวหติ โมหชาติโก ปน อิธ กต วา
กตโต อกต วา อกตโต น สลฺลกฺเขติ ตานิ ตานิ
กิจฺจานิ วิราเธติ โสป ทณฺฑกมฺมปจฺจยา ทุกฺข โทมนสฺส
ปฏิสเวเทติ ฯ
น ติพพฺ ราคชาติโกติอาทีนิ วุตฺตปฺปฏิปกฺขนเยน เวทิตพฺพานิ กสฺมา ปเนตฺถ โกจิ ติพฺพราคาทิชาติโก โหติ โกจิ
น ติพฺพราคาทิชาติโก กมฺมนิยเมน ยสฺส หิ กมฺมายูหนกฺขเณ โลโภ พลวา โหติ อโลโภ มนฺโท อโทสาโมหา
พลวนฺโต โทสโมหา มนฺทา ตสฺส มนฺโท อโลโภ โลภ
ปริยาทาตุ น สกฺโกติ อโทสาโมหา ปน พลวนฺโต โทสโมเห ปริยาทาตุ สกฺโกนฺติ ตสฺมา โส เตน กมฺเมน
ทินฺนปฏิสนฺธิวเสน นิพฺพตฺโต ลทฺโธ โหติ สุขสีโล อกฺโกธโน
ปฺวา วชิรูปมาโณ ฯ
ยสฺส ปน กมฺมายูหนกฺขเณ โลภโทสา พลวนฺโต โหนฺติ
อโลภาโทสา มนฺทา อโมโห พลวา โมโห มนฺโท โส
ปุริมนเยเนว ลุทฺโธ เจว โหติ ทุฏโ จ ปฺวา ปน
โหติ วชิรูปมาโณ ทตฺตาภยตฺเถโร วิย ฯ
# ๑. ม. ว ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๒๐
ยสฺส ปน กมฺมายูหนกฺขเณ โลภาโทสโมหา(๑) พลวนฺโต โหนฺติ
อิตเร มนฺทา โส ปุริมนเยเนว ลุทฺโธ เจว โหติ ทนฺโธ
จ สุขสีลโก ปน โหติ อกฺโกธโน ฯ
ตถา ยสฺส กมฺมายูหนกฺขเณ ตโยป โลภโทสโมหา
พลวนฺโต โหนฺติ อโลภาทโย มนฺทา โส ปุริมนเยเนว
ลุทฺโธ เจว โหติ ทุฏโ จ มุโฬฺห จ ฯ
ยสฺส ปน กมฺมายูหนกฺขเณ อโลภโทสโมหา พลวนฺโต
โหนฺติ อิตเร มนฺทา โส ปุริมนเยเนว อปฺปกิเลโส โหติ
ทิพฺพารมฺมณป ทิสฺวา นิจฺจโล ทุฏโ  จ(๒) ปน โหติ
ทนฺธปฺโ จาติ(๓) ฯ
ยสฺส ปน กมฺมายูหนกฺขเณ อโลภาโทสโมหา พลวนฺโต โหนฺติ
อิตเร มนฺทา โส ปุริมนเยเนว อลุทฺโธ เจว โหติ สุขสีลโก
จ (๕)อกฺโกธโน จ ทนฺโธ ปน โหติ (๕) ฯ
ตถา ยสฺส กมฺมายูหนกฺขเณ อโลภโทสโมหา พลวนฺโต
โหนฺติ อิตเร มนฺทา โส ปุริมนเยเนว อลุทฺโธ เจว โหติ
ปฺวา จ ทุฏโ ปน โหติ โกธโน ฯ
ยสฺส ปน กมฺมายูหนกฺขเณ ตโย(๖) อโลภาทโย พลวนฺโต
โหนฺติ โลภาทโย มนฺทา โส มหาสงฺฆรกฺขิตตฺเถโร วิย
# ๑. ม. โลภาโทสโมหา ฯ ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ม. อิติสทฺโท ฯ
# ๔. ม. ยสฺส ปน ฯ ๕. ม. มูฬฺโห ปน โหติ ฯ ๖. ม. ตโยป ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 621

*เลมที่ ๘ มหาธมฺมสมาทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๒๑
อลุทฺโธ อทุฏโ ปฺวา จ โหติ เสส สพฺพตฺถ
อุตฺตานเมวาติ ฯ
จุลลฺ ธมฺมสมาทานสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ปฺจม ฯ
มหาธมฺมสมาทานสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ มหาธมฺมสมาทานสุตฺต ตตฺถ เอว
กามาติ เอวอิจฺฉา เอวฉนฺทาติ เอวอชฺฌาสยา เอว
อธิปฺปายาติ เอวลทฺธิกา ตตฺราติ ตสฺมึ อนิฏวฑฺฒเน เจว
อิฏปริหาเน จ ภควมูลกาติ ภควา มูล เอเตสนฺติ
ภควมูลกา อิท วุตฺติ โหติ อิเม ภนฺเต อมฺหาก ธมฺมา
ปุพฺเพ กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺเธน อุปฺปาทิตา ตสฺมึ ปรินิพฺพุเต
อก พุทฺธนฺตร อฺโ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา อิเม
ธมฺเม อุปฺปาเทตุ สมตฺโถ นาม นาโหสิ ภควตา ปน โน
อิเม ธมฺมา อุปฺปาทิตา ภควนฺต หิ นิสฺสาย มย อิเม
ธมฺเม อาชานาม ปฏิวิชานามาติ (๑) เอว ภควมูลกา โน ภนฺเต
ธมฺมาติ ภควเนตฺติกาติ ภควา หิ ธมฺมาน เนตา วิเนตา
อนุเนตาติ ยถาสภาวโต ปาฏิเอกฺก ปาฏิเอกฺก นาม คเหตฺวา
ทสฺสิตา ธมฺมา ภควเนตฺติกา นาม โหนฺติ ภควปฏิสรณาติ
# ๑. ม. ปฏิวชิ ฺฌามาติ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๒๒
จตุภูมิกธมฺมา สพฺพฺุตาณาสฺส อาปาถ อาคจฺฉมานา
ภควติ ปฏิสรนฺติ โอสรนฺติ สโมสรนฺติ(๑) ฯ อปจ มหาโพธิมณฺเฑ นิสินฺนสฺส ภควโต ปฏิเวธวเสน ผสฺโส อาคจฺฉติ
อห ภควา กินฺนาโมติ ตฺว ผุสนฏเน ผสฺโส นามฯ เวทนา
สงฺขารา วิฺาณ อาคจฺฉติ อห ภควา กินฺนามนฺติ
ตฺว วิชานนฏเน วิฺาณ นามาติ เอว จตุภูมิกธมฺมาน
ยถาสภาวโต ปาฏิเอกฺก ปาฏิเอกฺก นาม คณฺหนฺโต ภควา
ธมฺเม ปฏิสรตีติป ภควปฏิสรณา ภควนฺตเยว ปฏิภาตูติ
ภควโตว เอตสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถ อุปฏาตุ ตุเมฺหเยว โน
กเถตฺวา เทถาติ อตฺโถ ฯ
เสวิตพฺเพติ นิสฺสยิตพฺเพ ภชิตพฺเพติ อุปคนฺตพฺเพ ฯ
ยถาต อวิทฺทสุโนติ ยถา อวิทุโน พาลสฺส อนฺธปุถุชชฺ นสฺส ฯ
ยถาต วิทฺทสุโนติ ยถา วิทุโน (๒) เมธาวิโน ปณฺฑิตสฺส ฯ
อตฺถิ ภิกฺขเว ธมฺมสมาทานนฺติ ปุริมสุตฺเต อุปฺปฏิปาฏิอากาเรน มาติกา ปตา อิธ ปน ยถาธมฺมรเสเนว สตฺถา
มาติก เปสิ ตตฺถ ธมฺมสมาทานนฺติ ปาณาติปาตาทีน
ธมฺมาน คหณ ฯ
อวิชชฺ าคโตติ อวิชฺชาย สมนฺนาคโต ฯ
# ๑. ม. ปฏิสรนฺติ นามาติ ภควปฏิสรณา ฯ ปฏิสรนฺตีติ โอสรนฺติ สโมสรนฺติ ฯ
# ๒. ม. วิทุโน เมธาวิโน ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาธมฺมสมาทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๒๓
วิชชฺ าคโตติ วิชฺชาย สมนฺนาคโต ปฺวา ฯ
สหาป ทุกฺเขนาติ เอตฺถ มิจฺฉาจาโร อภิชฌ
ฺ า มิจฺฉาทิฏีติ อิเม ตาว ตโย ปุพฺพเจตนาย จ อปรเจตนาย จาติ
ทฺวินฺน เจตนาน วเสน ทุกฺขเวทนา โหนฺติ สนฺนฏิ าปกเจตนา ปน สุขสมฺปยุตฺตา วา อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตา วา โหติ
เสสา ปาณาติปาตาทโย สตฺต ติสฺสนฺนป เจตนาน วเสน
ทุกฺขเวทนา โหนฺติ อิท สนฺธาย วุตฺต สหาป ทุกฺเขน
สหาป โทมนสฺเสนา ติ โทมนสฺสเมว เจตฺถ ทุกขฺ นฺติ
เวทิตพฺพ ปริยิฏิก (๑) อาปชฺชนฺตสฺส ปุพฺพภาคาปรภาเคสุ
กายิก ทุกฺขป วฏฏติเยว ฯ
สหาป สุเขนาปติ เอตฺถ ปาณาติปาโต ผรุสวาจา
พฺยาปาโทติ อิเม ตาว ตโย ปุพฺพเจตนาย จ อปรเจตนาย
จาติ ทฺวินฺน เจตนาน วเสน สุขเวทนา โหนฺติ สนฺนิฏาปกเจตนา ปน ทุกฺขสมฺปยุตฺตาว โหติ เสสา สตฺต ติสฺสนฺนป
เจตนาน วเสน สุขเวทนา โหนฺติเยว โสมนสฺเมว (๒) เจตฺถ
สุขนฺติ เวทิตพฺพ อิฏโผฏพฺพสมงฺคิโน วา ปุพพฺ ภาคาปรภาเคสุ กายิกสุขป วฏฏติเยว ฯ
ตติเยว ธมฺมสมาทาเน อิเธกจฺโจ มจฺฉพนฺโธ วา โหติ
มาควิโก วา ปาณูปฆาตเยว นิสฺสาย ชีวิต กปฺเปติ ตสฺส
# ๑. ม. ปริเยฏึ วา ฯ ๒. ม. สหาป โสมนสฺเสนาติ โสมนสฺสเมว ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๒๔
ครุฏานิโย ภิกฺขุ อกามกสฺเสว ปาณาติปาเต อาทีนว
ปาณาติปาตวิรติยา จ อานิสส กเถตฺวา สิกฺขาปท เทติ ฯ
โส คณฺหนฺโตป ทุกฺขิโต โทมนสฺสิโตว หุตฺวา คณฺหาติ ฯ
อปรภาเค กติปาห วีตินาเมตฺวา รกฺขิตุ อสกฺโกนฺโตป ทุกฺขิโตว
โหติ ตสฺส ปุพฺพาปรเจตนา ทุกฺขสหคตาว โหนฺติ สนฺนิฏาปกเจตนา ปน สุขสหคตา วา อุเปกฺขาสหคตา (๑)วา ฯ เอว(๑)
สพฺพตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ อิติ ปุพฺพภาคาปรภาคเจตนาว
สนฺธาย อิท วุตฺต สหาป ทุกฺเขน สหาป โทมนสฺเสนาติ ฯ
โทมนสฺสเมว เจตฺถ ทุกขฺ นฺติ เวทิตพฺพ ฯ
จตุตฺถธมฺมสมาทาเน ทสสุป ปเทสุ ติสฺโสป ปุพฺพภาคาปรภาคสนฺนิฏาปกเจตนา สุขสมฺปยุตฺตา โหนฺติเยว ต
สนฺธาย อิท วุตฺต สหาป สุเขน สหาป โสมนสฺเสนาติ ฯ
โสมนสฺสเมว เจตฺถ สุขนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
ติตฺตกาลาพูติ (๒) ติตฺตโก อลาพุ (๓) วิเสน สสฏโติ
หลาหลวิเสน (๔)สยุตฺโต มิสฺสโิ ต อาลุลิโต (๔) น ฉาเทสฺสตีติ
น รุจฺจิสฺสติ น ตุฏึ กริสฺสติ นิคจฺฉสีติ นิคมิสฺสสิ (๕)ฯ
อปฺปฏิสงฺขาย ปเวยฺยาติ ต อปจฺจเวกฺขิตฺวา ปเวยฺย ฯ
อาปานียกโสติ อาปานียสฺส มธุรปานกสฺส ภริตกโส
# ๑. ม. วาติ เอว ฯ ๒. สี. ติตฺตกาลาปูติ ฯ ๓. ม. ติตฺตกรสอลาพุ ฯ
# ๔. ม. สมฺปยุตฺโต มิสฺสิโต ลุฬโิ ต ฯ ๕. ม. คมิสฺสสิ ฯ
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*เลมที่ ๘ มหาธมฺมสมาทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๒๕
วณฺณสมฺปนฺโนติ ปานกวณฺณาทีหิ (๑)สมฺปนฺนวณฺโณ กเส ปกฺขิตฺตูปจาเรน
ปานกกโสติ(๑) เอว วุตฺโต ฉาเทสฺสตีติ ตฺหิ หลาหลวิส
ยตฺถ ยตฺถ ปกฺขิตฺต โหติ ตสฺส ตสฺเสว รส เทติ เตน
วุตฺต ฉาเทสฺสตีติ ฯ
ปูติมตุ ฺตนฺติ มุตฺตเมว(๒) ฯ ยถา หิ มนุสสฺ ภาโว(๓)
สุวณฺณวณฺโณป ปูติกาโยเตฺวว ตทหุชาตาป จ(๔) ตรุณา จ
ลตา (๔) ปูตลิ ตาเตฺวว วุจฺจติ เอว ตขณ คหิต ตรุณป มุตฺต
ปุติมุตฺตเมว ฯ นานาเภสชฺเชหีติ หริตกามลกาทีหิ นาโนสเธหิ ฯ
สุขี(๕) อสฺสาติ อโรโค สุวณฺณวณฺโณ สุขิโต ภเวยฺย ฯ
ทธิ จ มธุ จาติ สุปริสุทฺธ ทธิ จ (๖)สุมธุร จ(๖) มธุ เอกชฺฌ
สสฏนฺติ เอกโต กตฺวา มิสฺสิต อาลุฬิต ตสฺส ตนฺติ
ตสฺส ต จตุมธุรเภสชฺช ปวโต รุจฺเจยฺย อิท จ ย
ภคนฺทรสสฏ(๗) โลหิต ปกฺขนฺทติ น ตสฺส เภสชฺช อาหาร
ถมฺเภตฺวา มคฺค วลฺชน (๘) กโรติ ย ปน ปตฺตสสฏ โลหิต
ตสฺเสต เภสชฺช สีตลกิรยิ าย ปริยตฺตภูต ฯ
วิทฺเธติ อุพฺพิทฺเธ เมฆวิคเมน ทูรีภูเตติ อตฺโถ วิคตวลาหเกติ อปคตเมเฆ เทเวติ อากาเส อากาสคตตมคตนฺติ
# ๑. ม. สมฺปนฺนวณฺโณ กเส ปกฺขิตฺตปานกวเสน ปานกกโสป ฯ
# ๒. ม. มุตฺตเมว ฯ ๓. ม. มนุสฺสภาโว ฯ ๔. ม. คโลจิลตา ฯ
# ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๖. ม. สุมธุร มธุ จ ฯ ๗. ม. ภคนฺทรสสฏ ฯ
# ๘. ม. อวลฺช ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๒๖
อากาสคต ตม ปุถุสมณพฺราหฺมณปรปฺปวาเทติ ปุถุสมณพฺราหฺมณสงฺขาตาน ปเรส วาเท อภิวิหจฺจาติ อภิหนฺตฺวา ภาสเต
จ ตปเต จ วิโรจเต จาติ สรทกาเล มชฺฌนฺติกสมเย อาทิจฺโจว
โอภาส มฺุจติ ตปติ วิชฺโชตตีติ ฯ
อิท ปน สุตฺต เทวตาน อติวิย ปย มนาป ตตฺรีท
วตฺถุ ฯ
ทกฺขณ
ิ ทิสาย กิร หตฺถิโภคชนปเท มงฺกุรวิหาโร (๑) นาม
อตฺถิ ตสฺส โภชนสาลทฺวาเร มงฺกุรรุกฺเข(๒) อธิวตฺถา เทวตา
รตฺติภาเค เอกสฺส ทหรสฺส สรภฺวเสน(๓) อิท สุตฺต
โอสาเรนฺตสฺส สุตฺวา สาธุการ อทาสิ ทหโร โก เอโสติ
อาห อห ภนฺเต อิมสฺมึ รุกฺเข อธิวตฺถา เทวตาติ เทวเต
กิสฺมึ ปสนฺนาสิ กึ สทฺเท อุทาหุ สุตฺเตติ สทฺโท นาม
ภนฺเต ยสฺส กสฺสจิ โหติเยว สุตฺเต ปสนฺนามฺหิ สตฺถารา
เชตวเน นิสีทิตฺวา กถิตทิวเส จ อชฺช จ เอกพฺยฺชเนป
ลนาน นตฺถตี ิ อสฺโสสิ ตฺว เทวเต สตฺถารา กถิตทิวเสติ ฯ
อาม ภนฺเตติ กตฺถ ิตา อสฺโสสีติ ภนฺเต เชตวน
คตามฺหิ มเหสกฺขาสุ ปน เทวตาสุ อาคจฺฉนฺตีสุ ตตฺถ โอกาส
อลภิตฺวา อิเธว ตฺวา อสฺโสสินฺติ เอตฺถ ิตาย สกฺกา
สตฺถุ สทฺโท โสตุนฺติ ตฺว ปน ภนฺเต มยฺห สทฺท
# ๑. สี. ปงฺคุรวิหาโร ฯ ม. สงฺครวิหาโร ฯ ๒. ม. สงฺครรุกฺเข ฯ
# ๓. ม. สรภฺวเสน ฯ
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*เลมที่ ๘ วีมสกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๒๗
สุณสีติ อาม เทวเตติ ทกฺขิณกณฺณปสฺเส นิสีทิตฺวา
กถนกาโล วิย ภนฺเต โหตีติ กึ ปน เทวเต สตฺถุ รูป
ปสฺสสีติ สตฺถา มเยว โอโลเกตีติ มฺมานา สณฺาตุ
น สกฺโกมิ ภนฺเตติ วิเสส ปน นิพฺพตฺเตตุ อสกฺขิ (๑)
เทวเตติ เทวตา ตตฺเถว อนฺตรธายิ ต ทิวส กิเรส
เทวปุตฺโต โสตาปตฺติผเล ปติฏิโต เอวมิท สุตฺต เทวตาน
ปย มนาป เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ(๒)
มหาธมฺมสมาทานสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ฉฏ ฯ
วีมสกสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ วีมสกสุตฺต ตตฺถ วีมสเกนาติ ตโย
วีมสกา อตฺถวีมสโก สงฺขารวีมสโก สตฺถุวีมสโกติ เตสุ
ปณฺฑิตา หาวุโส มนุสฺสา วีมสกาติ (๓) เอตฺถ อตฺถวีมสโก
อาคโต ยโต โข อานนฺท ภิกฺขุ ธาตุกุสโล จ โหติ
อายตนกุสโล จ โหติ ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสโล จ โหติ
านาานกุสโล จ โหติ เอตฺตาวตา โข อานนฺท ปณฺฑิโต
ภิกฺขุ วีมสโกติ อล วจนายาติ (๔) เอตฺถ สงฺขารวีมสโก อาคโต
# ๑. ม. อสกฺขิตฺถ ฯ ๒. ม. อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ ๓. ส. ข. ๑๗/๘/๘-๙ ฯ
# ๔. ม. อุ. ๑๔/๒๓๖/๑๖๗ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๒๘
อิมสฺมึ ปน สุตฺเต สตฺถุวีมสโก อธิปฺเปโต เจโตปริยายนฺติ
จิตฺตวาร จิตฺตปริจฺเฉท สมนฺเนสนาติ เอสนา ปริเยสนา
อุปปริกฺขา อิติ วิฺาณายาติ เอว วิชานนตฺถาย ฯ
ทฺวีสุ ธมฺเมสุ ตถาคโต สมนฺเนสิตพฺโพติ อิธ กลฺยาณมิตฺตูปนิสฺสย ทสฺเสติ มหา หิ เอส กลฺยาณมิตฺตูปนิสฺสโย
นามฯ ตสฺส มหนฺตภาโว เอว เวทิตพฺโพ ฯ
เอกสฺมึ(๑) สมเย อายสฺมา อานนฺโท อุปฑฺฒ อตฺตโน
อานุภาเวน โหติ อุปฑฺฒ กลฺยาณมิตฺตานุภาเวนาติ จินฺเตตฺวา
อตฺตโน ธมฺมตาย นิจฺเฉตุ อสกฺโกนฺโต ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา
ปุจฺฉิ อุปฑฺฒมิท ภนฺเต พฺรหฺมจริยสฺส ยทิท กลฺยาณมิตฺตตา
กลฺยาณสหายตา กลฺยาณสมฺปวงฺกตา ติ ภควา อาห มา
เหว อานนฺท อวจ(๒) มา เหว อานนฺท อวจ(๒) สกลเมวิท(๓)
อานนฺท พฺรหฺมจริย ยทิท กลฺยาณมิตฺตตา กลฺยาณสหายตา
กลฺยาณสมฺปวงฺกตา กลฺยาณมิตฺตสฺเสต อานนฺท ภิกฺขุโน
ปาฏิกงฺข กลฺยาณสหายสฺส กลฺยาณสมฺปวงฺกสฺส อริย อฏงฺคิก (๔)
ภาเวสฺสติ อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลกี ริสฺสติ กถฺจ อานนฺท
ภิกฺขุ กลฺยาณมิตฺโต เป อริย อฏงฺคิก มคฺค ภาเวติ
อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลีกโรติ อิธานนฺท ภิกฺขุ สมฺมาทิฏึ
ภาเวติ เป สมฺมาสมาธึ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิต เอว โข
# ๑. ม. เอกสฺมึ หิ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. สกลเมวิท ฯ
# ๔. ม. อฏงฺคิก มคฺค ฯ
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*เลมที่ ๘ วีมสกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๒๙
อานนฺท ภิกฺขุ กลฺยาณมิตฺโต เป พหุลีกโรติ ตทิมินา เจต
อานนฺท ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถา สกลเมวิท พฺรหฺมจริย
ยทิท กลฺยาณมิตฺตตา กลฺยาณสหายตา กลฺยาณสมฺปวงฺกตา จ(๑)
มม หิ อานนฺท กลฺยาณมิตฺต อาคมฺม ชาติธมฺมา สตฺตา
ชาติยา ปริมจุ ฺจนฺติ ชราธมฺมา เป โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา สตฺตา โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ
ปริมุจฺจนฺตีติ (๒) ฯ
ภิกฺขูน พาหิรงฺคสมฺปตฺตึ กเถนฺโตป อาห พาหิร ภิกฺขเว
องฺคนฺติ กตฺวา นาฺ เอกงฺคป สมนุปสฺสามิ ย เอว
มหโต อตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว กลฺยาณมิตฺตตา
กลฺยาณมิตฺตตา ภิกฺขเว มหโต อตฺถาย สวตฺตตีติ (๓) มหาจุนฺทสฺส
กิเลสสลฺเลขปฏิปท กเถนฺโตป ปเร ปาปมิตฺตา ภวิสฺสนฺติ
มยเมตฺถ กลฺยาณมิตฺตา ภวิสฺสามาติ สลฺเลโข กรณีโยติ (๔) อาห ฯ
เมฆิยตฺเถรสฺส วิมุตฺติปริปาจนียธมฺเม กเถนฺโตป อปริปกฺกาย
เมฆิย เจโตวิมุตฺติยา ปฺจ ธมฺมา ปริปากาย สวตฺตนฺติ กตเม
ปฺจ อิธ เมฆิย ภิกฺขุ กลฺยาณมิตฺโต โหตีติ (๕) กลฺยาณมิตฺตูปนิสฺสยเมว วิเสเสติ (๖) ปยปุตฺตสฺส ราหุลตฺเถรสฺส อภิโณฺหวาท
เทนฺโตป ฯ
# ๑. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ส. มหา. ๑๙/๕-๗/๒-๓ ฯ
# ๓. องฺ.เอก. ๒๐/๑๑๒/๒๒ ฯ ๔. ม. มู. ๑๒/๑๐๔/๗๗ ฯ
# ๕. ม. ขุ. อุ. ๒๕/๘๘/๑๒๖ ฯ ๖. ม. วิเสเสสิ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๓๐
มิตฺเต ภชสฺสุ กลฺยาเณ ปนฺตฺจ สยนาสน
วิวิตฺต อปฺปนิคฺโฆส มตฺตฺู โหหิ โภชเน
จีวเร ปณฺฑปาเต จ ปจฺจเย สยนาสเน
เอเตสุ ตณฺห มากาสิ มา โลก ปุนราคมีติ (๑) ฯ
กลฺยาณมิตฺตูปนิสฺสยเมว สพฺพปม กเถสิ เอว มหา เอส
กลฺยาณมิตฺตูปนิสฺสโย นามฯ
อิธาป ต ทสฺเสนฺโต ภควา ทฺวีสุ ธมฺเมสุ ตถาคโต
สมนฺเนสิตพฺโพติ เทสน อารภิ ปณฺฑิโต ภิกฺขุ ทฺวีสุ
ธมฺเมสุ ตถาคต เอสตุ คเวสตูติ อตฺโถ เอเตน ภควา
อย มหาชจฺโจติ วา ลกฺขณสมฺปนฺโนติ วา อภิรูโป ทสฺสนีโยติ
วา อภิฺาโต อภิลกฺขโิ ตติ วา อิม นิสฺสายาห จีวราทโย
ปจฺจเย ลภิสฺสามีติ วา เอว จินฺเตตฺวา ม นิสฺสาย วสนกิจฺจ
นตฺถิ โย ปน เอว  สาเธตุนฺ ติ โส ม ภชตูติ สีหนาท
นทติ พุทฺธสีหนาโท กิร นาเมส สุตฺตนฺโตติ ฯ
อิทานิ เต เทฺว ธมฺเม ทสฺเสนฺโต จกฺขุโสตวิฺเยฺเยสูติ
อาห ตตฺถ สตฺถุ กายิโก สมาจาโร วีมสกสฺส จกฺขุวิฺเยฺโย
ธมฺโม นามฯ วาจสิโก สมาจาโร โสตวิฺเยฺโย ธมฺโม
นามฯ อิทานิ เตสุ สมนฺเนสิตพฺพาการ ทสฺเสนฺโต เย
# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๓๒๘/๓๙๐ ฯ
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*เลมที่ ๘ วีมสกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๓๑
สงฺกิลิฏาติอาทิมาห ตตฺถ สงฺกิลฏิ  าติ กิเลสสมฺปยุตฺตา เต
จ น จกฺขุโสตวิฺเยฺยา ยถา ปน อุทเก จลนฺเต วา
ปุพฺพุฬเก (๑) วา มฺุจนฺเต อนฺโต มจฺโฉ อตฺถีติ วิฺายติ
เอว (๒)ปาณาติปาตาทีนิ กโรนฺตสฺส มุสาวาทาทีนิ(๒) วา
ภณนฺตสฺส กายวจีสมาจาเร ทิสฺวา จ สุตฺวา จ ตสมุฏาปกจิตฺต สงฺกิลิฏนฺติ วิฺายติ ตสฺมา เอวมาห สงฺกิลิฏจิตฺตสฺส หิ กายวจีสมาจาราป สงฺกิลฏิ าเยว นามฯ น
เต ตถาคตสฺส สวิชฺชนฺตตี ิ น เต ตถาคตสฺส อตฺถิ น
อุปลพฺภนฺตีติ เอว ชานาตีติ อตฺโถ นตฺถิตาเยว หิ เต
น อุปลพฺภนฺติ น ปฏิจฺฉนฺนตาย ตถาหิ ภควา เอกทิวส
อิเมสุ ธมฺเมสุ ภิกฺขสงฺฆ ปวาเรนฺโต อาห หนฺท ทานิ
ภิกฺขเว ปวารยามิ(๓) โว น จ เม กิฺจิ ครหถ กายิก
วา วาจสิก วา ติ เอว วุตฺเต อายสฺมา สาริปุตฺโต
อุฏายาสนา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา เยน ภควา
เตนฺชลึ ปณาเมตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ น โข มย
ภนฺเต ภควโต กิฺจิ ครหาม กายิก วา วาจสิก วา ภควา
หิ ภนฺเต อนุปฺปนฺนสฺส มคฺคสฺส อุปฺปาเทตา อสฺชาตสฺส
มคฺคสฺส สฺชาเนตา อนกฺขาตสฺส มคฺคสฺส อกฺขาตา มคฺคฺู
# ๑. สี. พุพฺพฬุ เก ฯ ม. ปุปฺผุฬเก ฯ ๒. ม. ปาณาติปาตาทีนิ วา กโรนฺตสฺส
# มุสาวาทาทีนิ วา ฯ ๓. ม. ปวาเรมิ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๓๒
มคฺควิทู มคฺคโกวิโท มคฺคานุคา จ ภนฺเต เอตรหิ
สาวกา วิหรนฺติ ปจฺฉา สมนฺนาคตาติ (๑) ฯ เอว ปริสุทฺธา
ตถาคตสฺส กายวจีสมาจารา ฯ
อุตฺตโรป สุท มาณโว ตถาคตสฺส กายวจีทฺวาเร
อนาราธนีย กิฺจิ ปสฺสิสฺสามีติ สตฺต มาเส อนุพนฺธิตฺวา
ลิขามตฺตป (๒) น อทฺทส มนุสฺสภูโต วา เอส พุทฺธภูตสฺส
กายวจีทฺวาเร กึ อนาราธนีย ปสฺสิสฺสติ มาโรป เทวปุตฺโต
โพธิสตฺตสฺส สโต มหาภินิกฺขมนโต ปฏาย ฉพฺพสฺสานิ
คเวสมาโน กิฺจิ อนาราธนีย นาทฺทส อนฺตมโส เจโตปริวิตกฺกมตฺตป มาโร (๓)กิร จินฺเตสิ สจสฺส วิตกฺกิตมตฺตป อกุสล
ปสฺสิสฺสามิ ตตฺเถว น มุทฺธนิ ปหริตวฺ า ปกฺกมิสสฺ ามีติ ฯ
โส ฉพฺพสฺสานิ อทิสฺวา พุทฺธภูตป เอก วสฺส อนุพนฺธิตฺวา
กิฺจิ วชฺช อปสฺสนฺโต คมนสมเย วนฺทิ(๔)
มหาวีร มหาปฺ อิทฺธิยา ยสสา ชล
สพฺพเวรภยาตีต ปาเท วนฺทามิ โคตมาติ(๕)
คาถ วตฺวา คโต ฯ
วีติมิสสฺ าติ กาเล (๖)กณฺหา กาเล สุกกฺ าติ เอว
โวมิสฺสกา โวทาตาติ ปริสุทฺธา นิกฺกิเลสา สวิชฺชนฺตีติ
# ๑. ส. ส. ๑๕/๗๔๕/๒๘๐ ฯ ๒. ม. ลิกฺขามตฺตมฺป ฯ ๓. ม. มาโร กิร ฯ
# ๔. ม. วนฺทติ ฺวา ฯ ๕. สฺยา. จกฺขุม ฯ ส. ส. ๑๕/๔๙๐/๑๗๗ ฯ
# ๖. ม. กณฺหา กาเล สุกฺกาติ ฯ
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*เลมที่ ๘ วีมสกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๓๓
โวทาตา ธมฺมา อตฺถิ อุปลพฺภนฺติ ตถาคตสฺส หิ ปริสุทฺธา
กายสมาจาราทโย เตนาห จตฺตาริมานิ ภิกฺขเว ตถาคตสฺส
อรกฺเขยฺยานิ กตมานิ จตฺตาริ ปริสุทฺธกายสมาจาโร ภิกฺขเว
ตถาคโต นตฺถิ ตถาคตสฺส กายทุจฺจริต ย ตถาคโต รกฺเขยฺย
มา เม อิท ปโร อฺาสีติ ปริสุทฺธวจีสมาจาโร ปริสุทฺธมโนสมาจาโร ปริสุทฺธาชีโว ภิกฺขเว ตถาคโต นตฺถิ
ตถาคตสฺส มิจฺฉาชีโว ย ตถาคโต รกฺเขยฺย มา เม อิท
ปโร อฺาสีติ (๑) ฯ
อิม กุสล ธมฺมนฺติ อิม [๒] อาชีวฏมกสีล อยมายสฺมา
สตฺถา กึ นุ โข ทีฆรตฺต สมาปนฺโน อติจิรกาลโต ปฏาย
อิมินา สมนฺนาคโต อุทาหุ อิตฺตรสมาปนฺโน หิโย(๓) วา ปเร
วา ปรสุเว (๔) วา ทิวเส สมาปนฺโน ติ เอว คเวสตูติ อตฺโถ ฯ
เอกจฺเจน หิ เอกสฺมึ าเน วสนฺเตน พหุมิจฺฉาชีวกมฺม กต
ต ตตฺถ กาลาติกฺกเม ปฺายติ ปากฏ โหติ โส
อฺตร ปจฺจนฺตคาม วา สมุทฺทตีร วา คนฺตฺวา
ปณฺณสาล กาเรตฺวา อารฺโก วิย หุตฺวา วิหรติ ฯ
มนุสฺสา สมฺภาวน อุปฺปาเทตฺวา ตสฺส ปณีเต ปจฺจเย เทนฺติ
ชนปทวาสิโน ภิกฺขู ตสฺส ปริหาร ทิสฺวา อติทปฺปโต (๑) วตาย
# ๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๕๕/๘๔ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อนวชฺชนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. หิยฺโย ฯ ๔. สี. ปรตเร ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๓๔
อายสฺมา โก นุ โข เอโส ติ ปริคฺคณฺหนฺตา อสุกฏาเนสุ
อสุก นาม มิจฺฉาชีว กตฺวา ปกฺกนฺตภิกขู ติ ตฺวา น
สกฺกา อิมินา สทฺธึ อุโปสโถ วา ปวารณา วา กาตุนฺติ
สนฺนิปติตฺวา ธมฺเมน สเมน อุกฺเขปนียาทีสุ อฺตร กมฺม
กโรนฺติ เอวรูปาย ปฏิจฺฉนฺนปฏิปตฺติยา อตฺถิภาว วา
นตฺถิภาว วา วีมสาเปตุเอวมาห ฯ
เอว ชานาตีติ ทีฆรตฺต สมาปนฺโน น อิตตฺ รสมาปนฺโนติ
ชานาติ อนจฺฉริย เจต ย ตถาคตสฺส เอตรหิ สพฺพฺุต
ปตฺตสฺส ทีฆรตฺต อาชีวฏมกสีล ปริสุทฺธ ภเวยฺย ตสฺส (๑)
โพธิสตฺตกาเลป (๒) เอว อโหสิ ฯ
อตีเต กิร คนฺธารราชา จ เวเทหราชา จ เทฺวป
สหายกา หุตฺวา กาเมสุ อาทีนว ทิสฺวา รชฺชานิ ปุตฺตาน
นิยฺยาเทนฺโต(๓) อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา เอกสฺมึ อรฺคามเก
ปณฺฑาย จรนฺติ ปจฺจนฺโต จ (๔) นาม ทุลลฺ ภโลโณ โหติ
เต(๕) อโลณ ยาคุ ลภิตฺวา เอกิสฺสาย สาลาย นิสีทิตฺวา
ปวนฺติ อนฺตรนฺตเร มนุสสฺ า โลณจุณณ
ฺ  อาหริตฺวา เทนฺติฯ
เอกทิวส เอโก เวเทหิสิสฺส ปณฺเณ ปกฺขิปตฺวา โลณจุณฺณ
อทาสิ เวเทโห อิสิ (๖) คเหตฺวา อุปฑฺฒ คนฺธาริสิสฺส สนฺติเก
# ๑. ยสฺส ฯ ๒. สี. โพธิจริยกาเลป ฯ ๓. ม. นิยฺยาเตตฺวา ฯ ๔. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๕. ม. ตโต ฯ ๖. ม. เวเทหิสิ ฯ เอวมุปริป ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 635

*เลมที่ ๘ วีมสกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๓๕
เปตฺวา อุปฑฺฒ อตฺตโน สนฺติเก เปสิ ตโต โถก
ปริภุตฺตาวเสส ทิสฺวา มา อิท นสฺสี ติ ปณฺเณน เวเตฺวา
ติณคหเน เปสิ ปุน เอกสฺมึ ทิวเส ยาคุปานกาเล สตึ
กตฺวา โอโลเกนฺโต ต ทิสฺวา คนฺธาริสึ อุปสงฺกมิตฺวา อิโต
โถก คณฺหถ อาจริยา ติ อาห กุโต เต ลทฺธ เวเทหิสีติ ฯ
ตสฺมึ ทิวเส ปริภุตฺตาวเสส มา นสฺสี ติ มยา ปตนฺติ ฯ
คนฺธาริสิ คเหตุน อิจฺฉติ อโลณกเยว ยาคุ ปวิตฺวา
เวเทห อิสึ อโวจ
หิตฺวา คามสหสฺสานิ ปริปุณฺณานิ โสฬส
โกฏาคารานิ ผีตานิ สนฺนิธึ ทานิ กุพฺพสีติ (๑) ฯ
เวเทหิสิ อโวจ ตุเมฺห รชฺช ปหาย ปพฺพชิตฺวา(๒) อิทานิ
กสฺมา โลณจุณฺณกมตฺต สนฺนิธิการณา ปพฺพชฺชาย อนุจฺฉวิก
น กโรถา ติ กึ มยา กต เวเทหิสีติ อถ น อาห
หิตฺวา คนฺธารวิสย
ปหูตธนธาริย(๓)
ปสาสนโต(๔) นิกฺขนฺโต
อิธ ทานิ ปสาสสีติ(๑) ฯ
คนฺธาโร อาห
ธมฺม ภณามิ ภทฺทนฺเต(๕) อธมฺโม เม น รุจฺจติ
ธมฺม เม ภณมานสฺส
น ปาปมุปลิมฺปตีติ(๑) ฯ
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๐๔๓-๔๕/๒๒๔ ฯ ๒. ม. ปพฺพชิตา ฯ ๓. สี. ยุ. ปหุตธนธานิย ฯ
# ม. ปหูตธนธาริย ฯ ๔. สฺยา. ปลาสนิโต ฯ ม. ปลาสนโต ฯ ๕. สฺยา. ม. เวเทห ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๓๖
เวเทโห อาห
เยน เกนจิ วณฺเณน ปโร ลภติ รุปฺปน
มหตฺถิยป เจ วาจ น ต ภาเสยฺย ปณฺฑิโตติ (๑)ฯ
คนฺธาโร อาห
กาม รุปฺปตุ วา มา วา ภุสว วิกิรียตุ
ธมฺม เม ภณมานสฺส น ปาปมุปลิมฺปตีติ (๑) ฯ
ตโต เวเทหิสิ ยสฺส สกาป พุทฺธิ นตฺถิ อาจริยสนฺติเก วินย น สิกฺขติ โส อนฺธมหึโส(๒) วิย วเน จรตีติ
จินฺเตตฺวา อาห
โน เจ อสฺส สกา พุทฺธิ
วินโย วา สุสิกฺขโิ ต
วเน อนฺธมหึโสว จเรยฺย
พหุโก ชโน(๑)
ยสฺมา จ ปนิเธกจฺเจ
อาเจรมฺหิ(๓) สุสิกฺขิตา
ตสฺมา วินีตวินยา(๔) ธีรา จรนฺติ สุสมาหิตาติ(๒) ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา เวเทหิสิ อชานิตฺวา มยา กตนฺติ
คนฺธาริสึ ขมาเปสิ เต อุโภป(๕) ตป จริตฺวา พฺรหฺมโลก
อคมึสุ เอว ตถาคตสฺส โพธิสตฺตกาเลป ทีฆรตฺต
อาชีวฏมกสีล ปริสุทฺธ อโหสิ ฯ
ตฺตชฺฌาปนฺโน อยมายสฺมา ภิกฺขุ ยสปตฺโตติ อยมา# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๐๔๖-๔๙/๒๒๔ ฯ ๒. สฺยา. ม. อนฺธมหึโส ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. สี. ยุ. อาจารมฺหิ ฯ ๔. สฺยา. วินีตวินยา ธีรา ฯ ๕. ม. เต อุโภป ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 637

*เลมที่ ๘ วีมสกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๓๗
ยสฺมา อมฺหาก สตฺถา ภิกขฺ ุ ตฺต ปฺาตภาว ปากฏภาว
อชฺฌาปนฺโน นุ โข สยฺจ ปริวารสมฺปตฺตึ ปตฺโต นุ โข
โนติ เตน จสฺส (๑)ปฺาตชฺฌาปนฺนภาเวน จ(๑) ยสนิสฺสิตภาเวน จ
กึ เอกจฺเจ อาทีนวา สนฺทิสฺสนฺติ อุทาหุ โนติ เอว
สมนฺเนสนฺตูติ ทสฺเสติ น ตาว ภิกฺขเวติ ภิกฺขเว ยาว ภิกฺขุ น
ราชราชมหามตฺตาทีสุ อภิฺาตภาว วา ปริวารสมฺปตฺตึ วา
อาปนฺโน โหติ ตาว เอกจฺเจ มานาติมานาทโย อาทีนวา
น สวิชฺชนฺติ อุปสนฺตูปสนฺโต วิย (๒) โสตาปนฺโน วิย สกทาคามี
วิย จ วิหรติ อริโย นุ โขติ(๓) ปฺเปตุ(๔)
น สกฺกา โหนฺติ ฯ
ยโต จ โข ภิกฺขเวติ ยทา ปน อิเธกจฺโจ ภิกฺขุ
าโต โหติ ปริวารสมฺปนฺโน วา ตทา ติเณฺหน สิงฺเคน
โคคณ วิชฺฌนฺโต ทุฏโคโณ วิย มิคสงฺฆ อภิมทฺทมาโน
ทีป วิย จ อฺเ ภิกฺขู ตตฺถ ตตฺถ วิชฺฌนฺโต อคารโว
อสภาควุตฺติ อคฺคปาเทน ภูมึ ผุสนฺโต วิย จรติ เอกจฺโจ
ปน กุลปุตฺโต ยถา ยถา าโต โหติ ยสสฺส.ี ตถา
ตถา ผลภารภริโต วิย สาลิ สุฏุตร โอนมติ ราชราชมหามตฺตาทีสุ อุปสงฺกมนฺเตสุ อกิฺจนภาว ปจฺจเวกฺขิตฺวา
# ๑. ม. จสฺส ปฺาตชฺฌาปนฺนภาเวน ฯ ๒. สี. วิยสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. โขติป ฯ ๔. ม. าตุ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๓๘
สมณสฺ อุปฏเปตฺวา ฉินฺนวิสาณอุสโภ วิย จณฺฑาลทารโก
วิย จ โสรโต นิวาโต นีจจิตฺโต หุตฺวา ภิกฺขสงฺฆสฺส เจว
สเทวกสฺส จ โลกสฺส หิตาย สุขาย ปฏิปชฺชิ (๑) เอวรูป ปฏิปตฺตึ
สนฺธาย นาสฺส อิเธกจฺเจ อาทีนวา ติ อาห ฯ
ตถาคโต ปน อฏสุ โลกธมฺเมสุ ตาที โส หิ ลาเภป
ตาที อลาเภป ตาที ยเสป ตาที อยเสป ตาที นินฺทายป
ตาที ปสสายป ตาที สุเขป ตาที ทุกฺเขป ตาที (๒) ตสฺมา
สพฺพากาเรเนว (๓)นาสฺส อิเธกจฺเจ อาทีนวา สวิชฺชนฺติ ฯ
อภยูปรโตติ อภโย หุตฺวา อุปรโต อจฺจนฺตูปรโต สตตูปรโตติ
อตฺโถ น วา ภเยน อุปรโตติป อภยูปรโต จตฺตาริ
หิ ภยานิ กิเลสภย วฏฏภย ทุคฺคติภย อุปวาทภยนฺติ ฯ
ปุถุชชฺ โน จตูหิ(๔) ภเยหิ ภายติ เสกฺขา ตีหิ เตส หิ ทุคฺคติภย
ปหีน อิติ สตฺต เสกฺขา ภยูปรตา ขีณาสโว อภยูปรโต
นามฯ ตสฺส หิ เอกภย(๕) นตฺถิ (๖)ปรวาทภย นตฺถีติ ปรานุทฺทย
ปน ปฏิจฺจ มาทิส ขีณาสว ปฏิจฺจ สตฺตา มา นสฺสนฺตูติ
อุปวาท รกฺขติ มูลุปฺปลวาปวิหารวาสี เถโร วิย (๗)
เถโร กิร มูลุปฺปลวาปคาม ปณฺฑาย ปาวิสิ อถสฺส
อุปฏากกุลทฺวาร ปตฺตสฺส ปตฺต คเหตฺวา ถณฺฑิลปก นิสฺสาย
# ๑. ม. ปฏิปชฺชติ ฯ ๒. ขุ. มหา. ๒๙/๑๘๐/๑๓๘ ฯ ๓. ม. สพฺพากาเรน ฯ
# ๔. ม. ปุถชุ ชฺ โน จตูหิป ฯ ๕. ม. เอกมฺป ภย ฯ ๖. ม. กึ ปรวาทภย นตฺถีติ
# นตฺถิ ฯ ๗. ม. ยสตฺเถโร วิย ฯ
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*เลมที่ ๘ วีมสกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๓๙
อาสน ปฺาเปสุ อมจฺจธีตาป ตเยว ปก นิสฺสาย ปรโต
ภาเค นีจตรอาสน(๑) ปฺาเปตฺวา นิสีทิ เอโก เนวาสิโก ภิกฺขุ
ปจฺฉา ปณฺฑาย ปวิฏโ ทฺวาเร ตฺวาว โอโลเกนฺโต เถโร
อมจฺจธีตรา สทฺธึ เอกมฺเจ นิสินฺโนติ สลฺลกฺเขตฺวา อย
ปสุกูลิโก วิหาเร(๒) อุปสนฺตูปสนฺโต วิย วิหรติ อนฺโตคาเม
ปน อุปฏายิกาหิ สทฺธึ เอกมฺเจ นิสีทติ(๓) จินฺเตตฺวา กึ
นุ โข มยา ทุทฺทิฏนฺติ ปุนปฺปุน โอโลเกตฺวา ตถาสฺโ(๔)
หุตฺวา ปกฺกามิ เถโรป ภตฺตกิจฺจ กตฺวา วิหาร คนฺตฺวา
วสนฏาน ปวิสิตฺวา ทฺวาร ปธาย นิสีทิ เนวาสิโกป
กตภตฺตกิจฺโจ วิหาร คนฺตฺวา ต นิคคฺ ณฺหิตฺวา วิหารา ปสุกูลกิ 
นิกฺกฑฺฒิสฺสามีติ อสฺตนีหาเรน(๕) เถรสฺส วสนฏาน
คนฺตฺวา ปริโภคฆฏโต อุฬุงฺเกน อุทก คเหตฺวา มหาสทฺท
กโรนฺโต ปาเท โธวิ เถโร โก นุ โข อย อสฺตจาริโก ติ อาวชฺเชนฺโต สพฺพ ตฺวา อย มยิ มน ปโทเสตฺวา
อปายูปโค มา อโหสี ติ เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา กณฺณิกามณฺฑลสมีเป ปลฺลงฺเกน นิสีทิ เนวาสิโก ทุฏากาเรน ฆฏิก
อุกฺขิปตฺวา ทฺวาร วิวริตฺวา อนฺโต ปวิฏโ เถร อปสฺสนฺโต
เหฏามฺจ ปวิฏโ ภวิสฺสตี ติ โอโลเกตฺวา ตตฺถป อปสฺสนฺโต
# ๑. ม. นีจตร อาสน ฯ ๒. ม. วิหาเรว ฯ ๓. ม. นิสที ตีติ ฯ ๔. ม. ตถาสฺีว ฯ
# ๕. ม. อสฺตนีหาเรน ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๔๐
นิกฺขมิตุ อารภิ เถโร อุกฺกาสิ อิตโร อุทฺธ โอโลเกนฺโต
ทิสฺวา อธิวาเสตุ อสกฺโกนฺโต เอวมาห อาวุโส ปสุกูลิก
ปฏิรูป เต เอว อานุภาวสมฺปนฺนสฺส อุปฏายิกาย สทฺธึ
เอกมฺเจ นิสีทิตุนฺ ติ ภนฺเต ปพฺพชิตา นาม มาตุคาเมน
สทฺธึ น เอกมฺเจ นิสีทนฺติ ตุเมฺหหิ ปน ทุทฺทิฏ  เอตนฺติ ฯ
เอว ขีณาสวา ปรานุทฺทยาย อุปวาท รกฺขนฺติ ฯ
ขยา ราคสฺสาติ ราคสฺส ขเยเนว วีตราคตฺตา กาเม
น ปฏิเสวติ น ปฏิสงฺขาย วาเรตฺวาติ ตฺเจติ เอว
ตถาคตสฺส กิเลสปฺปหาน ตฺวา ตตฺถ ตตฺถ ิตนิสินฺนกาลาทีสุป จตุปริสมชฺเฌ อลงฺกตธมฺมาสเน นิสีทิตฺวาป อิติป
สตฺถา วีตราโค วีตโทโส วีตโมโห วนฺตกิเลโส ปหีนมโล
อพฺภา มุตฺตปุณฺณจนฺโท วิย สุปริสุทโฺ ธติ เอว ตถาคตสฺส
กิเลสปฺปหาเน วณฺณ กถยมาน ต วีมสกภิกฺขุ ปเร เอว ปุจฺเฉยฺยุ
เจติ อตฺโถ ฯ
อาการาติ การณานิ(๑) ฯ อนฺวยาติ อนุพุทฺธิโย สเฆ วา
วิหรนฺโตติ อปฺเปกทา อปริจฺฉินฺนคณนสฺส ภิกขฺ สงฺฆสฺส มชฺเฌ
วิหรนฺโต เอโก วา วิหรนฺโตติ อิจฺฉามห ภิกฺขเว อฑฺฒมาส
ปฏิสลฺลิตุ เตมาส ปฏิสลฺลิตนุ ฺติ (๒) เอว ปฏิสลฺลาเน เจว
ปาลิเลยฺยกวนสณฺเฑ (๓) จ เอกโก วิหรนฺโต สุคตาติ สุฏุ
# ๑. ม. การณานิ ฯ ๒. ม. ปฏิสลฺลียติ ุนฺติ เตมาส ปฏิสลฺลียิตุนฺติ ฯ
# ๓. ม. ปาลิเลยฺยก... ฯ
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*เลมที่ ๘ วีมสกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๔๑
คตา สุปฏิปนฺนา การณยุตฺตปฺปยุตฺตา(๑) เอวรูปานิ หิ เอกจฺเจ
ภิกฺขู อตฺถิ ทุคฺคตาติ ทุฏุ คตา ทุปฺปฏิปนฺนา กายทฬฺหีพหุลา วิสฺสฏกมฺมฏานา เอวรูปาป เอกจฺเจ อตฺถิ ฯ
คณมนุสาสนฺตีติ คณพนฺเธน พนฺธา คณารามา คณพหุลิกา
หุตฺวา คณ ปริหรนฺติ เอวรูปาป เอกจฺเจ อตฺถิ เตส
ปฏิปกฺขภูตา คณโต นิสสฺ ฏา วิสสฏา วิปฺปยุตฺตา วิหาริโนป (๒)
อตฺถิ ฯ
อามิเสสุ สนฺทิสฺสนฺตีติ อามิสคิทฺธา อามิสจกฺขุกา จตุปจฺจยอามิสตฺถเมว อาหิณฺฑมานา อามิเสสุ สนฺทิสฺสมานกภิกฺขูป
อตฺถิ อามิเสน อนุปลิตฺตา จตูหิ ปจฺจเยหิ วิวฏมานสา (๓)
อพฺภา มุตฺตจนฺทสทิสา หุตฺวา วิหรมานาป อตฺถิ นายมายสฺมา ต เตน อวชานาตีติ อยมายสฺมา สตฺถา ตาย
ตาย ปฏิปตฺติยา ต ต ปุคฺคล นาวชานาติ อย สุปฏิปนฺโน
การโก อย คณโต นิสฺสโฏ วิสสฏโ อย อามิเสน อนุปลิตโฺ ต (๔)
ปจฺจเยหิ วิวฏมานโส (๕) อพฺภา มุตฺตจนฺโท วิยาติ เอวมสฺส
เคหสิตวเสน อุสฺสาทนาป นตฺถิ อย ทุปฺปฏิปนฺโน อการโก
กายทฬฺหิพหุโล วิสฺสฏกมฺมฏาโน อย คณพนฺธนพนฺโธ อย
อามิสคิทฺโธ โลโล อามิสจกฺขุโกติ เอวมสฺส เคหสิตวเสน
# ๑. ม. การกา ยุตฺตปยุตฺตา ฯ ๒. ม. วิปฺปมุตฺตวิหาริโนป ฯ ๓. ม.วินิวตฺตมานสา ฯ
# ๔. ม. ปฏิปนฺโน ฯ ๕. ม. วินิวตฺตมานโส ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๔๒
อปสาทนาป นตฺถีติ อตฺโถ อิมินา กึ กถิต โหติ ฯ
ตถาคตสฺส สตฺเตสุ ตาทิภาโว กถิโต โหติ อย หิ
วธกสฺส เทวทตฺตสฺส โจรสฺส องฺคุลิมาลิโน
ธนปาเล ราหุเล จ สพฺเพส สมโก มุนิ (๑)
ตตฺร ภิกฺขเวติ เตสุ ทฺวีสุ วีมสเกสุ โย จาย (๑) เก
ปนายสฺมโต อาการา ติ ปุจฺฉาย อาคโต คณฺิวีมสโก จ โย
อภยูปรโต อยมายสฺมา ติ อาคโต มูลวีมสโก จ เตสุ
มูลวีมสเกน ตถาคโตว อุตฺตรึ ปฏิปุจฉฺ ิตพฺโพ โสป (๒) ปุพฺเพ
ปรสฺเสว กถาย นิฏงฺคโต ปโร จ นาม ชานิตฺวาป
กเถยฺย อชานิตฺวาป เอวมสฺส กถา ภูตาป โหติ อภูตาป
ตสฺมา ปรสฺเสว กถานิฏ  อคนฺตฺวา ตโต อุตฺตรึ ตถาคโตว
ปฏิปุจฺฉิตพฺโพติ(๓) อตฺโถ ฯ
พฺยากรมาโนติ เอตฺถ ยสฺมา ตถาคตสฺส มิจฺฉาพฺยากรณ นาม นตฺถิ ตสฺมา สมฺมา มิจฺฉาติ อวตฺวา
พฺยากรมาโนเตฺวว วุตฺต เอตปโถหมสฺมิ เอตโคจโรติ (๔)มยฺห
อาชีวฏมกสีล สุปริสุทฺธ(๔) เอส มยฺห ปโถ เอส โคจโรติ
อตฺโถ เอตาปาโถ ติป ปาโตสฺสตฺโถ มยฺห อาชีวฏมกสีล ปริสุทฺธ สฺวาห ตสฺส ปริสุทฺธภาเวน วีมสกสฺส ภิกฺขุโน
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. โส หิ ฯ ๓. ม.ปฏิปุจฺฉิตพฺโพติ ฯ
# ๔. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ วีมสกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๔๓
าณมุเข เอตาปาโถ เอว อาปาถ อาคจฺฉามีติ วุตฺต (๑)
โหติ โน จ เตน ตมฺมโยติ เตนป จาห ปริสุทฺเธน
สีเลน น ตมฺมโย น สตโณฺห ปริสุทฺธสีลตฺตาว นิตฺตโณฺหหมสฺมีติ ทีเปติ ฯ
อุตฺตรุตฺตรึ ปณีตปณีตนฺติ อุตฺตรุตฺตริฺเจว ปณีตปฺปณีตฺจ (๒) กตฺวา เทเสติ กณฺหสุกกฺ สปฺปฏิภาคนฺติ กณฺหฺเจว
สุกฺกฺจ ตฺจ โข สปฺปฏิภาค สวิปกฺข(๓) กตฺวา กณฺห
ปฏิพาหิตฺวา สุกฺกนฺติ สุกฺก จ (๔) สกฺก ปฏิพาหิตฺวา กณฺหนฺติ เอว
สปฺปฏิภาค กตฺวา กณฺหสุกฺก เทเสติ กณฺห เทเสนฺโตป
จ(๕) สอุสฺสาห สวิปาก เทเสติ สุกฺก เทเสนฺโตป (๖)สอุสฺสาห
สวิปาก เทเสติ อภิฺาย อิเธกจฺจ ธมฺม ธมฺเมสุ นิฏ
คจฺฉตีติ ตสฺมึ เทสิตธมฺเม เอกจฺจ ปฏิเวธธมฺม อภิฺาย
เตน อภิฺาเตน (๗) ปฏิเวธธมฺเมน เทสนาธมฺเม นิฏ คจฺฉติ ฯ
สตฺถริ ปสีทตีติ เอว ธมฺเม นิฏ คนฺตฺวา ภิยฺโยโส มตฺตาย
สมฺมาสมฺพุทฺโธ โส ภควาติ(๘) สตฺถริ ปสีทติ เตน ปน ภควตา
โย ธมฺโม อกฺขาโต โสป สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม
นิยฺยานิกตฺตา ยฺวาสฺส ต ธมฺม ปฏิปนฺโน [๙] โสป สุปฏิปนฺโน
# ๑. ม. คจฺฉามีติ ฯ ๒. ม. ปณีตตรฺจ ฯ ๓. ม. สวิปกฺข ฯ ๔. อิติ ฯ
# ๕. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๖. ม. เทเสนฺโตป ฯ ๗. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๘. ม. โส ภควาติ ฯ ๙. ม.เอตฺถนฺตเร สงฺโฆติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๔๔
วงฺกาทิโทสวิรหิต ปฏิปท ปฏิปนฺนตฺตาติ เอว ธมฺเม
สเฆป ปสีทติ ตฺเจติ ต เอว ปสนฺน ตตฺถ ตตฺถ
ติณฺณ รตนาน วณฺณ กเถนฺต ภิกฺขุ ฯ
อิเมหิ อากาเรหีติ อิเมหิ สตฺถุวีมสนการเณหิ อิเมหิ
ปเทหีติ อิเมหิ อกฺขรสมฺปณฺฑนปเทหิ อิเมหิ พฺยฺชเนหีติ
อิเมหิ อิธ วุตฺเตหิ อกฺขเรหิ สทฺธา นิวิฏาติ โอกปฺปนา
ปติฏิตา มูลชาตาติ โสตาปตฺติมคฺควเสน สฺชาตมูลา
โสตาปตฺติมคฺโค หิ สทฺธาย มูล นามฯ อาการวตีติ การณ
ปริเยสิตฺวา คหิตตฺตา สการณา ทสฺสนมูลิกาติ โสตาปตฺติมคฺคมูลิกา โส หิ ทสฺสนนฺติ วุจฺจติ ทฬฺหาติ ถิรา ฯ
อสหาริยาติ หริตุ น สกฺกา สมเณน วาติ สมิตปาปสมเณน
วา พฺราหฺมเณน วาติ พาหิตปาปพฺราหฺมเณน วา เทเวน
วาติ อุปปตฺติเทเวน วา มาเรน วาติ วสวตฺติมาเรน วา ฯ
โสตาปนฺนสฺส หิ เทเวน(๑) วสวตฺติมาเรนาป สทฺธา อสหาริยา
โหติ สูรมฺพฏสฺส วิย ฯ
โส กิร สตฺถุ ธมฺมเทสน (๒) สุตฺวา โสตาปนฺโน หุตฺวา
เคห อคมาสิ (๓) อถ มาโร ทฺวตฺตึสวรลกฺขณปฺปฏิมณฺฑิต
พุทฺธรูป มาเปตฺวา ตสฺส ฆรทฺวาเร ตฺวา สตฺถา อาคโตติ
สาสน ปหิณิ สูโร จินฺเตสิ อห อิทาเนว สตฺถุ สนฺติกา
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ธมฺมเทสน ฯ ๓. ม. อาคโต ฯ
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*เลมที่ ๘ วีมสกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๔๕
ธมฺม สุตฺวา อาคโต กึ นุ โข ภวิสฺสตี ติ อุปสงฺกมิตฺวา
สตฺถุสฺาย วนฺทิตฺวา อฏาสิ มาโร อาห สูรมฺพฏ
ย เต มยา รูป อนิจฺจ เป วิฺาณ อนิจฺจนฺติ กถิต
ทุกฺกถิต (๑) อนุปธาเรตฺวาว หิ(๒) มยา เอว วุตฺต ตสฺมา ตฺว
รูป นิจฺจ เป วิฺาณ นิจฺจนฺติ คณฺหาหี ติ สูโร จินฺเตสิ
อฏานเมต ย พุทฺธา อนุปธาเรตฺวา อปจฺจกฺข กตฺวา กิฺจิ
กเถยฺยุ อทฺธา อย มยฺห วิพาธนตฺถ (๓) มาโร อาคโตติ ฯ
ตโต น ตฺว มาโรติ (๔)อาห โส มุสาวาท กาตุ
นาสกฺขิ อาม มาโรสฺมีติ ปฏิชานิตฺวา(๕) กสฺมา อาคโตสีติ
วุตฺเต(๖) ตว สทฺธาจาลนตฺถนฺติ อาห กณฺห ปาปม ตฺว
ตาว เอกโก ติฏ ตาทิสาน มาราน สตป สหสฺสป
มม สทฺธ จาเลตุ อสมตฺโถ(๗) มคฺเคน อาคตสทฺธา นาม
สิลาปวิย ปติฏิตสิเนรุ วิย อจลา โหติ กึ ตฺว เอตฺถาติ
อจฺฉร ปหริ โส าตุ อสกฺโกนฺโต ตตฺเถวนฺตรธายิ ฯ
พฺรหฺมนุ า วาติ พฺรหฺมกายิกาทีสุ อฺตรพฺรหฺมุนา
วา เกนจิ วา โลกสฺมินฺติ เอเต สมณาทโย เปตฺวา
อฺเนป เกนจิ วา โลกสฺมึ หริตุ สกฺกา ธมฺมสมนฺเนสนาติ สภาวสมนฺเนสนา ธมฺมตาสุสมนฺนิฏโติ ธมฺมตาย
# ๑. ม. ต ฯ ๒. ม. สหสา ฯ ๓. ม. วิพาธนตฺถ ฯ ๔. สี. นนุ ตฺว มาโรติ ฯ
# ๕. ม. ปฏิชานิ ฯ ๖. ม. วุตฺเต ฯ ๗. ม. อสมตฺถ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๔๖
สุสมนฺนิฏโ สภาเวเนว สุฏุ สมนฺเนสิโต โหตีติ อตฺโถ ฯ
เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ
วีมสกสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
สตฺตม ฯ
โกสมฺพิยสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ โกสมฺพิยสุตฺต (๑) ตตฺถ โกสมฺพิยนฺติ
เอวนามเก นคเร ตสฺส กิร นครสฺส อารามโปกฺขรณีอาทีสุ
เตสุ เตสุ าเนสุ โกสมฺพรุกฺขา(๒) อุสฺสนฺนา อเหสุ ตสฺมา
โกสมฺพีติ สงฺข อคมาสิ กุสมฺพสฺส นาม อิสิโน อสฺสมโต
อวิทูเร มาปตตฺตาติป(๓) เอเก โฆสิตาราเมติ โฆสิตเสฏินา
การิเต อาราเม.
ปุพฺเพ กิร อทิลรฏ นาม อโหสิ ตโต โกตุหลิโก (๔)
ทลิทฺโท ฉาตกภเยน สปุตฺตทาโร เกทารปริจฺฉินฺน สุภิกฺข รฏ(๕)
คจฺฉนฺโต ปุตฺต วหิตุ อสกฺโกนฺโต ฉฑฺเฑตฺวา อคมาสิ ฯ
มาตา นิวตฺติตฺวา ต คเหตฺวา คตา เต เอก โคปาลกคามก
ปวิสึสุ โคปาลกานฺจ ตทา พหุปายาโส (๖) ปฏิยตฺโต โหติ ฯ
ตโต ปายาส ลภิตฺวา ภฺุชึสุ อถ โส ปุรโิ ส พหุปายาส (๗)
# ๑. ม. โกสมฺพิยสุตฺต ฯ ๒. ม. โกสมฺพรุกฺขา ว ฯ ๓. ม. มาปตตฺตาติป ฯ
# ๔. ม. โกตุหลโก ฯ ๕. ม. สุภิกข รฏ ฯ ๖. ม. ปหูตปายาโส ฯ
# ๗. สี. พลวปายาส ฯ
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*เลมที่ ๘ โกสมฺพิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๔๗
ภฺุชิตฺวา(๑) ชิราเปตุ อสกฺโกนฺโต รตฺติภาเค กาล กตฺวา
ตตฺเถว สุนขิยา กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา กุกฺกุโร ชาโต ฯ
โส โคปาลกสฺส ปโย อโหสิ มนาโป โคปาลโก จ
ปจฺเจกพุทฺธ อุปฏาสิ ปจฺเจกพุทฺโธป ภตฺตกิจฺจาวสาเน
กุกฺกุรสฺส เอก ปณฺฑ เทติ โส ปจฺเจกพุทฺเธ สิเนห
อุปฺปาเทตฺวา โคปาลเกน สทฺธึ ปณฺณสาลมฺป คจฺฉติ ฯ
โส โคปาลเก อสนฺนิหิเต ภตฺตเวลาย สยเมว คนฺตฺวา
กาลาโรจนตฺถ ปณฺณสาลทฺวาเร ภุสฺสติ อนฺตรามคฺเคป
จณฺฑมิเค ทิสฺวา ภุสฺสิตฺวา ปลาเปติ โส ปจฺเจกพุทฺเธ
มุทุเกน จิตฺเตน กาล กตฺวา เทวโลเก นิพฺพตฺติ ตตฺราสฺส
โฆสกเทวปุตฺโตเตฺวว นาม อโหสิ โส เทวโลกโต จวิตฺวา
โกสมฺพิย เอกสฺมึ กุลฆเร นิพฺพตฺติ ต อปุตฺตโก เสฏี
ตสฺส มาตาปตูน ธน ทตฺวา ปุตฺต กตฺวา อคฺคเหสิ ฯ
อถโข(๒) อตฺตโน ปุตฺเต ชาเต สตฺตกฺขตฺตุ ฆาฏษเปตุ(๓) อุปกฺกมิ
โส ปฺุวนฺตตาย สตฺตสุป าเนสุ มรณ อปตฺวา อวสาเน
เอกาย เสฏิธีตาย เวยฺยตฺติเยน ลทฺธชีวิโต อปรภาเค
ปตุอจฺจเยน เสฏิฏาน ปตฺโต(๔) โฆสิตเสฏี นาม ชาโต ฯ
อฺเป โกสมฺพิย กุกกฺ ฏุ เสฏีปาวาริกเสฏีติ เทฺว เสฏิโน
อตฺถิ อิมินา สทฺธึ ตโย อเหสุ ฯ
# ๑. ม. ภฺุชิตฺวา ฯ ๒. ม. โส ฯ ๓. ม. มาราเปตุ ฯ ๔. ม. ปตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๔๘
เตน จ สมเยน เตส สหายกาน เสฏีน กุลูปกา
ปฺจสตา อิสโย ปพฺพตปาเท วสึสุ เต กาเลน กาล
โลณมฺพิลเสวนตฺถาย มนุสฺสปถ อาคจฺฉนฺติ อเถสฺมึ วาเร
คิมฺหสมเย มนุสฺสปถ อาคจฺฉนฺตา นิรุทกมหากนฺตาร อภิกฺกมิตฺวา กนฺตารปริโยสาเน มหนฺต นิโคฺรธรุกฺข ทิสฺวา จินฺเตสุ
ยาทิโส อย รุกฺโข อทฺธา เอตฺถ มเหสกฺขาย เทวตาย
ภวิตพฺพ สาธุ วตสฺส สเจ โน ปานีย วา โภชนีย วา
ทเทยฺยา ติ เทวตา อิสีน อชฺฌาสย วิทิตฺวา อิเมส สงฺคห
กริสฺสามีติ อตฺตโน อานุภาเวน วิฏปนฺตรโต นงฺคลสีสมตฺต
อุทกธาร ปวตฺเตสิ อิสิคโณ รชตกฺขนฺธสทิส อุทกวฏฏึ
ทิสฺวา อตฺตโน ภาชเนหิ อุทก คเหตฺวา ปริโภค กตฺวา
จินฺเตสิ เทวตาย อมฺหาก ปริโภคอุทก ทินฺน อิท ปน
อคามก มหาอรฺ สาธุ วตสฺส สเจ โน อาหารมฺป
ทเทยฺยา ติ เทวตา อิสีน อุปสงฺกปฺปนวเสน ทิพฺพยาคุขชฺชกาทีนิ
ทตฺวา สนฺตปฺเปสิ อิสโย จินฺตยึสุ เทวตาย อมฺหาก
ปริโภคอุทกป โภชนป สพฺพ ทินฺน สาธุ วตสฺส สเจ โน
อตฺตาน ทสฺเสยฺยาติ ฯ
เทวตา เตส อชฺฌาสย วิทิตฺวา อุปฑฺฒกาย ทสฺเสสิ ฯ
เต อาหสุ เทวเต มหตี เต สมฺปตฺติ กึ กมฺม กตฺวา
อิม สมฺปตฺตึ อธิคตาสี ติ ภนฺเต นาติมหนฺต ปริตตฺ  กมฺม
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*เลมที่ ๘ โกสมฺพิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๔๙
กตฺวาติ อุปฑฺฒอุโปสถกมฺม นิสฺสาย หิ เทวตาย สา
สมฺปตฺติ ลทฺธา ฯ
อถ(๑) อนาถปณฺฑิกสฺส กิร เคเห อย เทวปุตฺโต กมฺมกาโร
อโหสิ เสฏิสฺส หิ เคเห อุโปสถทิวเสสุ อนฺตมโส ทาสกมฺมกาเร อุปาทาย สพฺโพ ชโน อุโปสถิโก โหติ เอกทิวส
อย กมฺมกาโร เอกโกว ปาโต อุฏาย กมฺมนฺต คโต ฯ
มหาเสฏี นิวาป ลภนมนุสฺเสสุ สลฺลกฺเขนฺโต เอตสฺเสเวกสฺส
อรฺ คตภาว ตฺวา อสฺส สายมาสตฺถาย นิวาป อทาสิ ฯ
ภตฺตการิกา ทาสี เอกสฺเสว ภตฺต ปจิตฺวา อรฺโต
อาคตสฺส ภตฺต วฑฺเฒตฺวา อทาสิ กมฺมกาโร อาห อฺเสุ
ทิวเสสุ อิมสฺมึ กาเล เคห เอกสทฺท อโหสิ อชฺช อติวิย
สนฺนิสินฺน กึ นุ โข เอตนฺ ติ ตสฺส สา อาจิกฺขิ ฯ
อชฺช อิมสฺมึ เคเห สพฺเพ มนุสฺสา อุโปสถิกา มหาเสฏี
ตุยฺห เอกสฺส (๒) นิวาป อทาสี ติ เอว อมฺมาติ อาม
สามีติ อิมสฺมึ กาเล อุโปสถ สมาทินฺนสฺส อุโปสถกมฺม
โหติ น โหตีติ มหาเสฏึ ปุจฺฉ อมฺมาติ ตาย คนฺตฺวา
ปุจฺฉิโต มหาเสฏี อาห สกลอุโปสถกมฺม น โหติ อุปฑฺฒอุโปสถกมฺม (๓) ปน โหติ อุโปสถิโก โหตู ติ กมฺมกาโร ภตฺต
อภฺุชิตฺวา มุข วิกฺขาเลตฺวา อุโปสถิโก หุตฺวา วสนฏาน
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ตุยฺเหเวกสฺส ฯ ๓. ม. อุปฑฺฒกมฺม ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๕๐
คนฺตฺวา นิปชฺชิ ตสฺส อาหารปริกฺขีณกายสฺส รตฺตึ วาโต
กุปฺป [๑] โส ปจฺจูสสมเย กาล กตฺวา อุปฑฺฒอุโปสถกมฺมนิสฺสนฺเทน
มหาวฏฏนิอฏวิย นิโคฺรธรุกฺขเทวปุตฺโต หุตฺวา นิพฺพตฺติ โส
ต ปวตฺตึ อิสีน อาโรเจสิฯ
อิสโย ตุเมฺหหิ มย พุทฺโธ ธมฺโม สโฆติ อสฺสุตปุพฺพ
สาวิต (๒) อุปฺปนฺโน นุ โข โลเก พุทฺโธติ อาม ภนฺเต
อุปฺปนฺโนติ อิทานิ กุหึ วสตีติ สาวตฺถึ นิสฺสาย เชตวเน
ภนฺเตติ อิสโย ติฏถ ตาว ตุเมฺห มย สตฺถาร ปสฺสิสฺสามาติ
หฏตุฏา นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพน โกสมฺพีนคร ปาปุณึสุ (๓)
มหาเสฏิโน อิสโย อาคตา ติ ปจฺจุคฺคมน กตฺวา เสฺว อมฺหาก
ภิกฺข คณฺหถ ภนฺเต ติ นิมนฺเตตฺวา ปุนทิวเส อิสิคณสฺส
มหาทาน อทสุ อิสโย ภฺุชิตฺวาว คจฺฉามาติ ปุจฺฉึสุ (๔)
ภนฺเต ตุเมฺห อฺสฺมึ กาเล เอกป มาส เทฺวป ตโยป
จตฺตาโรป มาเส วสิตฺวาว(๕) คจฺฉถ อิมสฺมึ ปน วาเร หิโย
อาคนฺตฺวา อชฺเชว คจฺฉามาติ วทถ กึ อิทนฺติ อาม
คหปตโย พุทฺโธ โลเก อุปฺปนฺโน น โข ปน สกฺกา
ชีวิตนฺตราโย ชานิตุ (๖) เตน มย ตุรติ า(๗) คจฺฉามาติ เตนหิ
ภนฺเต มยป คจฺฉาม. อเมฺหหิ สทฺธึเยว คจฺฉถาติ ตุเมฺห
# ๑. ม. เอตฺถนฺเตร โสติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. สาวิตา ฯ ๓. ม. สมฺปาปุณึสุ ฯ
# ๔. ม. อาปุจฺฉึสุ ฯ ๕. ม. วนทฺโท นตฺถิ ฯ ๖. ม. วิทิตุ ฯ ๗. ม. ตุริยา ฯ
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*เลมที่ ๘ โกสมฺพิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๕๑
อคาริยา นาม มหาชนา (๑) ติฏถ ตุเมฺห มย ปุเรตร คมิสฺสามาติ
ิกฺขมิตฺวา เอกฏาเน เทฺวป ทิวสานิ อวสิตฺวา ตุริตคมเนเนว
สาวตฺถึ ปตฺวา เชตวนวิหาเร สตฺถุ สนฺติกเมว อคมสุ ฯ
สตฺถุ (๒)มธุรธมฺมกถ สุตฺวา สพฺเพว ปพฺพชิตฺวา อรหตฺต
ปาปุณึสุ ฯ
เตป ตโย เสฏิโน ปฺจหิ ปฺจหิ สกฏสเตหิ
สปฺปมธุผาณิตาทีนิ เจว ปฏทุกูลาทีนิ (๓) จ อาทาย โกสมฺพิโต
นิกฺขมิตฺวา อนุปพฺเพน สาวตฺถึ ปตฺวา เชตวน สามนฺเต
ขนฺธาวาร พนฺธิตฺวา สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา
ปฏิสนฺถาร กตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ สตฺถา ติณฺณป
สหายกาน มธุรธมฺมกถ กเถสิ เต พลวโสมนสฺสชาตา
สตฺถาร นิมนฺเตตฺวา ปุนทิวเส มหาทาน อทสุ ปุนทิวเส
ทตฺวา (๔) ปุนทิวเสติ เอว อฑฺฒมาส  ทตฺวาว (๕) อมฺหาก ชนปท
อาคมนาย ปฏิฺ เทถา ติ ปาทมูเล นิปชฺชึสุ ภควา
สฺุาคาเร โข คหปตโย ตถาคตา อภิรมนฺตี ติ อาห ฯ
เอตฺตาวตา ปฏิฺา ทินฺนา นาม โหตีติ คหปตโย
สลฺลกฺเขตฺวา ทินฺนา โน ภควตา ปฏิฺาติ ทสพล
วนฺทิตฺวา นิกฺขมิตฺวา อนฺตรามคฺเค โยชเน โยชเน [๖] วิหาร
# ๑. ม. มหาชฏา ฯ ๒. ม. สตฺถุ ฯ ๓. ม.ปฏฏนฺนทุกูลาทีนิ ฯ
# ๔. ม. ปุน นิมนฺเตตฺวา ฯ ๕. ม. ทตฺวา ฯ ๖. ม. เอตฺถนฺตเร าเนติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๕๒
กาเรตฺวา อนุปุพฺเพน โกสมฺพึ ปตฺวา โลเก พุทโฺ ธ อุปฺปนฺโนติ
กถยึสุ ตโยป ชนา อตฺตโน อตฺตโน อาราเม มหนฺต
ธนปริจฺจาค กตฺวา ภควโต วสนตฺถาย วิหาเร การยึสุ (๑)
ตตฺถ กุกกฺ ุฏเสฏินา การิโต กุกฺกุฏาราโม นาม อโหสิ ฯ
ปาวาริกเสฏินา อมฺพวเน การิโต ปาวาริกมฺพวน (๒) นาม ฯ
อโหสิ โฆสิเตน การิโต โฆสิตาราโม นาม อโหสิ ต สนฺธาย
วุตฺต โฆสิตเสฏินา การิเต อาราเมติ ฯ
ภณฺฑนชาตาติอาทีสุ กลหสฺส ปุพฺพภาโค ภณฺฑนนาม
ต ชาต เอเตสนฺติ ภณฺฑนชาตา หตฺถปรามาสาทิวเสน
มตฺถก ปตฺโต กลโห ชาโต เอเตสนฺติ กลหชาตา วิรุทฺธภูต
วาทนฺติ วิวาท ต อาปนฺนาติ วิวาทาปนฺนา มุขสตฺตีหีติ
วาจาสตฺตีหิ วิตุทนฺตาติ วิชฺฌนฺตา เต น เจว อฺมฺ
สฺาเปนฺติ น จ สฺตฺตึ อุเปนฺตีติ เต อตฺถฺจ การณฺจ
ทสฺเสตฺวา เนว อฺมฺ ชานาเปนฺติ สเจป สฺาเปตุ
อารภนฺติ ตถาป สฺตฺตึ น อุเปนฺติ ชานิตุ น อิจฺฉนฺตีติ
อตฺโถ นิชฺฌตฺติยป เอเสว นโย เอตฺถ จ นิชฺฌตฺตีติ
สฺตฺติเววจนเมเวต กสฺมา ปน(๓) ภณฺฑนชาตา อเหสุนฺติ ฯ
อปฺปมตฺตเกน การเณน ฯ
เทฺว กิร ภิกฺขู เอกสฺมึ อาวาเส วสนฺติ วินยธโร
# ๑. ม.การาปยึสุ ฯ ๒. ม.ปาวาริกมฺพวโน ฯ ๓. ม. ปเนเต ฯ
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*เลมที่ ๘ โกสมฺพิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๕๓
สุตฺตนฺติโก จ เตสุ สุตฺตนฺติโก ภิกฺขุ เอกทิวส วจฺจกุฏึ
ปวิฏโ อาจมนอุทกาวเสส ภาชเน เปตฺวาว นิกฺขมิ ฯ
วินยธโร ปจฺฉา ปวิฏโ ต อุทก ทิสวฺ า นิกฺขมิตฺวา ต
ภิกฺขุ ปุจฺฉิ อาวุโส ตยา อิท อุทก ปตนฺติ อาม
อาวุโสติ ตฺว เอตฺถ อาปตฺติภาว น ชานาสีติ อาม
น ชานามีติ โหติ(๑) อาวุโส เอตฺถ อาปตฺตีติ สเจ โหติ
เทเสสฺสามีติ สเจ ปน เต อาวุโส อสฺจิจฺจ อสติยา กต
นตฺถิ เต อาปตฺตีติ โส ตสฺสา อาปตฺติยา อนาปตฺติทิฏิ
อโหสิ ฯ
วินยธโร อตฺตโน นิสฺสิตกาน อย สุตฺตนฺติโก อาปตฺตึ
อาปชฺชมาโนป น ชานาตี ติ อาโรเจสิ เต ตสฺส นิสฺสิตเก
ทิสฺวา ตุมฺหาก อุปชฺฌาโย อาปตฺตึ อาปชฺชิตฺวาป อาปตฺติภาว
น ชานาตี ติ อาหสุ เต คนฺตฺวา อตฺตโน อุปชฺฌายสฺส
อาโรเจสุ โส เอวมาห อย วินยธโร ปุพฺเพ อนาปตฺตีติ
วตฺวา อิทานิ อาปตฺตีติ วทติ มุสาวาที เอโสติ เต
คนฺตฺวา ตุมฺหาก อุปชฺฌาโย มุสาวาที ติ เอว อฺมฺ
กลห วฑฺฒยึสุ ต สนฺธาเยต วุตฺต ฯ
ภควนฺต เอตทโวจาติ เอต อิธ ภนฺเต โกสมฺพิย ภิกฺขู
ภณฺฑนชาตาติ อาทิวจน อโวจ ตฺจ โข เนว ปยกมฺยตาย
# ๑. ม. โหติ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๕๔
น เภทาธิปฺปาเยน อถโข อตฺถกามตาย หิตกามตาย ฯ
สามคฺคิการโก กิเรส ภิกขฺ ุ ตสฺมา(๑) เอตทโหสิ ยถา อิเม
ภิกฺขู ภณฺฑนวิวาท (๒) อารทฺธา น สกฺกา มยาป อฺเนป
ภิกฺขุนา สมคฺคา กาตุ อปฺเปว นาม สเทวเก โลเก
อปฺปฏิปุคฺคโล ภควา สย วา คนฺตฺวา อตฺตโน วา สนฺติก
ปกฺโกสาเปตฺวา เอเตส ภิกฺขูน ขนฺติเมตฺตาปฏิสยุตฺต สารณีย
ธมฺมเทสน กเถตฺวา สามคฺคึ กเรยฺยา ติ อตฺถกามตาย
หิตกามตาย คนฺตฺวา อโวจ ฯ
ฉยิเม ภิกฺขเว ธมฺมา สารณียาติ เหฏา กลหภณฺฑนวเสน เทสนา อารทฺธา อิมสฺมึ าเน ฉ สารณียธมฺมา
อาคตาติ เอวมิท โกสมฺพิยสุตฺต ยถานุสนฺธินาว คต โหติ ฯ
ตตฺถ สารณียาติ สริตพฺพยุตฺตา อทฺธาเน อติกฺกนฺเตป น
ปมุสฺสิตพฺพา โย เต ธมฺเม ปูเรติ ต สพฺรหฺมจารีน ปย
กโรนฺตีติ ปยกรณา ครุ กโรนฺตีติ ครุกรณา สงฺคหายาติ
สงฺคหณตฺถาย อวิวาทายาติ อวิวาทนตฺถาย สามคฺคิยาติ
สมคฺคภาวตฺถาย เอกีภาวายาติ เอกีภาวตฺถาย นินนฺ านากรณาย สวตฺตนฺตีติ ภวนฺติ ฯ
เมตฺต กายกมฺมนฺติ เมตฺตจิตฺเตน กตฺตพฺพ กายกมฺม ฯ
วจีกมฺมมโนกมฺเมสุป เอเสว นโย อิมานิ ภิกฺขูน วเสน
# ๑. ม. ตสฺมาสฺส ฯ ๒. ม. วิวาท ฯ
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*เลมที่ ๘ โกสมฺพิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๕๕
อาคตานิ คิหีสุป ลพฺภนฺติ(๑) ภิกฺขูน หิ เมตฺตจิตฺเตน
อาภิสมาจาริกธมฺมาน ปูรณ เมตฺต กายกมฺม นามฯ คิหีน
เจติยวนฺทนตฺถาย โพธิวนฺทนตฺถาย สงฺฆนิมนฺตนตฺถาย คมน
โคจรคาม (๒) ปณฺฑาย ปวิฏเ ภิกขฺ ู ทิสฺวา ปจฺจุคฺคมน
ปตฺตปฏิคฺคหณ อาสนปฺาปน อนุคมนนฺติ เอวมาทิก
เมตฺต กายกมฺม นามฯ
ภิกฺขูน เมตฺตจิตฺเตน อาจารปฺตฺติสิกฺขาปท กมฺมฏาน
กถน ธมฺมเทสนา เตปฏก (๓) พุทฺธวจนฺติ(๔) เมตฺต วจีกมฺม
นามฯ คิหีนฺจ เจติยวนฺทนตฺถาย คจฺฉาม โพธิวนฺทนตฺถาย
คจฺฉาม. ธมฺมสฺสวน กริสฺสาม ทีปมาลาปุปฺผปูช กริสฺสาม
ตีณิ สุจริตานิ สมาทาย กาเรสฺสาม(๕) สลากภตฺตาทีนิ ทสฺสาม
วสฺสาวาสิก ทสฺสาม อชฺช สงฺฆสฺส จตฺตาโร ปจฺจเย ทสฺสาม.
สงฺฆ นิมนฺเตตฺวา ขาทนียโภชนียาทีนิ(๖) สวิทหถ อาสนานิ
ปฺาเปถ ปานีย อุปฏเปถ สย(๗) ปจฺจุคฺคนฺตฺวา อาเนถ (๗)
ปฺตฺตาสเน นิสีทาเปตฺวา ฉนฺทชาตา อุสฺสาหชาตาว(๘)
เวยฺยาวจฺจ กโรถา ติอาทิกถนกาเล เมตฺต วจีกมฺม นามฯ
ภิกฺขูน ปาโต(๙) อุฏาย สรีรปฏิชคฺคน เจติยงฺคณ# ๑. ม. ลพฺภนฺติเยว ฯ ๒. ม.คาม ฯ ๓. ม. เตปฏกมฺป ฯ ๔. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๕. ม. กริสสฺ าม ฯ ๖. ม. ขาทนียาทีนิ ฯ ๗. ม. สงฺฆ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา อาเนถ ฯ
# ๘. ม. อุสฺสาหชาตา ฯ ๙. ม.ปาโตว ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๕๖
วตฺตาทีนิ กตฺวา(๑) วิวิตฺตาสเน นิสีทิตฺวา อิมสฺมึ วิหาเร
ภิกฺขู สุขี โหนฺตุ อเวรา อพฺยาปชฺฌา ติ จินฺตน เมตฺต
มโนกมฺม นามฯ คิหีน อยฺยา สุขี โหนฺตุ อเวรา
อพฺยาปชฺฌา ติ จินฺตน เมตฺต มโนกมฺม นามฯ
อาวิ เจว รโห จาติ สมฺมุขา จ ปรมฺมุขา จ ฯ
ตตฺถ นวกาน จีวรกมฺมาทีสุ สหายภาวูปคมน(๒) สมฺมุขา เมตฺต
กายกมฺม นามฯ เถราน ปน ปาทโธวนวนฺทนวีชนทานาทิเภทป(๓)
สพฺพ สามีจิกมฺม สมฺมุขา เมตฺต กายกมฺม นามฯ อุภเยหิป
ทุนฺนิกฺขิตฺตาน ทารุภณฺฑาทีน เตสุ อวมฺ อกตฺวา อตฺตโน(๔)
ทุนฺนิกฺขิตฺตาน วิย ปฏิสามน ปรมฺมขุ า เมตฺต กายกมฺม
นามฯ เทวตฺเถโร ติสฺสตฺเถโรติ เอว ปคฺคยฺห วจน สมฺมุขา
เมตฺต วจีกมฺม นามฯ วิหาเร อสนฺต ปน ปฏิปุจฺฉนฺตสฺส(๕)
กุหึ(๖) อมฺหาก เทวตฺเถโร อมฺหาก ติสฺสตฺเถโร กทา นุ
โข อาคมิสฺสตีติ เอว มมายนวจน ปรมฺมุขา เมตฺต วจีกมฺม
นามฯ เมตฺตาสิเนหสินิทฺธานิ ปน นยนานิ อุมฺมิเลตฺวา
สุปสนฺเนน มุเขน โอโลกน สมฺมุขา เมตฺต มโนกมฺม
นามฯ เทวตฺเถโร ติสฺสตฺเถโร อโรโค โหตุ อปฺปาพาโธติ
สมนฺนาหรณ ปรมฺมุขา เมตฺต มโนกมฺม นามฯ
# ๑. ม. จ กตฺวา ฯ ๒. ม.สหายภาวูปคมน ฯ
# ๓. ม. ปาทโธวนวนฺทนวีชนทานานทิเภทป ฯ ๔. ม. อตฺตนา ฯ
# ๕. ม. ปริปจุ ฺฉนฺตสฺส ฯ ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ โกสมฺพิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๕๗
ลาภาติ จีวราทโย ลทฺธปฺปจฺจยา ธมฺมิกาติ กุหนาทิเภท
มิจฺฉาชีว วชฺเชตฺวา ธมฺเมน สเมน ภิกฺขาจริยวตฺเตน
อุปฺปนฺนา อนฺตมโส ปตฺตปริยาปนฺนมตฺตมฺปติ ปจฺฉิมโกฏิยา
ปตฺเต ปริยาปนฺน ปตฺตสฺส อนฺโตคต ทฺวตฺติกฏจฺฉุภิกฺขามตฺตป(๑) อปฺปฏิวิภตฺตโภคีติ เอตฺถ เทฺว ปฏิวิภตฺตา(๒) นาม
อามิสปฏิวิภตฺต ปุคฺคลปฏิวิภตฺต จ ตตฺถ เอตฺตก ทสฺสามิ
เอตฺตก น ทสฺสามี ติ เอว จิตฺเตน วิภชน อามิสปฏิวิภตฺต
นามฯ อสุกสฺส ทสฺสามิ อสุกสฺส น ทสฺสามี ติ เอว จิตฺเตน
วิภชน [๓] ปุคฺคลปฏิวิภตฺต นามฯ ตทุภยป อกตฺวา โย
อปฺปฏิวิภตฺต ภฺุชติ อย อปฺปฏิวิภตฺตโภคี นามฯ
สีลวนฺเตหิ สพฺรหฺมจารีหิ สาธารณโภคีติ เอตฺถ สาธารณโภคิโน อิท ลกฺขณ ย ย ปณีต ลภติ ต ต เนว ลาเภน
ลาภ ชิคึสนามุเขน (๔) คิหีน เทติ น อตฺตนา ปริภฺุชติ
ปฏิคฺคณฺหนฺโตว สเฆน ธารณ โหตูติ คเหตฺวา คณฺฑึ
ปหริตฺวา ปริภฺุชิตพฺพ สงฺฆสนฺตก วิย ปสฺสติ ฯ
อิม (๕) ปน สารณียธมฺม โก ปูเรติ โก น ปูเรตีติ ฯ
ทุสฺสีโล ตาว น ปูเรติ น หิ ตสฺส สนฺตก สีลวนฺตา
คณฺหนฺตีติ(๖) ปริสุทฺธสีโล ปน วตฺต อขณฺเฑนฺโต ปูเรติ ฯ
# ๑. ม. ทฺวตฺติกฏจฺฉุ... ฯ ๒. ม. ปฏิวิภตฺตานิ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ปนาติ ทิสสฺ ติ ฯ
# ๔. ม. ชิคีสนามุเขน ฯ ๕. ม. อิท ฯ ๖. ม. คณฺหนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๕๘
ตตฺรีท วตฺต โย หิ โอทิสก(๑) กตฺวา มาตุ วา ปตุ
วา อาจริยูปชฺฌายาทีน วา เทติ โส ทาตพฺพ เทติ (๒) ฯ
สารณียธมฺโม(๓) ปนสฺส น โหติ ปลิโพธชคฺคน[๔] นาม โหติ
สารณียธมฺโม หิ มุตฺตปลิโพธสฺเสว วฏฏติ เตน ปน
โอทิสฺสก เทนฺเตน คิลานคิลานูปฏากอาคนฺตุกคมิกาน เจว
นวปพฺพชิตสฺส จ สงฺฆาฏิปตฺตคฺคหณ อชานนฺตสฺส ทาตพฺพ ฯ
เอเตส ทตฺวา อวเสส เถราสนโต ปฏาย โถก โถก อทตฺวา
โย ยตฺตก คณฺหาติ ตสฺส จ (๕) ตตฺตก ทาตพฺพ อวสิฏเ
อสติ ปุน ปณฺฑาย จริตฺวา เถราสนโต ปฏาย ย ย
ปณีต ต ต ทตฺวา เสส ปริภฺุชิตพฺพ (๖) สีลวนฺเตหี ติ เอว (๖)
วจนโต อสีลสฺส(๘) อทาตตป วฏฏติ ฯ
อย ปน สารณียธมฺโม สุสกิ ฺขิตาย(๙) ปริสาย อปูโร(๑๐)
โหติ สิกฺขิตาย(๑๑) หิ ปริสายป (๑๑) โย อฺโต ลภติ โส น
คณฺหาติ อฺโต อลภนฺโตป ปมาณเมว (๑๒) คณฺหาติ น อติเรก ฯ
อย จ ปน สารณียธมฺโม[๑๓] ปุนปฺปุน ปณฺฑาย จริตฺวา
ลทฺธ ลทฺธ เทนฺตสฺสาป ทฺวาทสหิ วสฺเสหิ ปูรติ น ตโต
# ๑. ม. โอทิสฺสก ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. สี. เทตุ ฯ ๓. ม. สารณียธมฺโม ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร นามาติ ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๖. ม. ปริภฺุชติ พฺพ ฯ
# ๗. ม. เอว สทฺโท นตฺถิ ฯ ๘. ม. ทุสสฺ ีลสฺส ฯ ๙. ม. สุสิกฺขิตาย ฯ ๑๐. ม. สุปูโร ฯ
# ๑๑. ม. โน อสิกฺขิตาย ปริสาย สุสิกฺขิตาย หิ ปริสาย ฯ ๑๒. ม. ปมาณยุตฺตเมว ฯ
# ๑๓. ม. เอตฺถนฺตเร เอวนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ โกสมฺพิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๕๙
โอร สเจ หิ ทฺวาทสเมป วสฺเส สารณียธมฺมปูรโก
ปณฺฑปาตปูร ปตฺต อาสนสาลาย เปตฺวา นหายิตุ คจฺฉติ ฯ
สงฺฆตฺเถโร จ กสฺเสโส ปตฺโตติ สารณียธมฺมปูรกสฺสาติ
วุตฺเต อาหรถ นนฺติ(๑) สพฺพ ปณฺฑปาต วิจาเรตฺวา
ภฺุชิตฺวาว(๒) ริตฺตปตฺต เปติ อถ โส(๓) ภิกขฺ ุ ริตฺตปตฺต(๓) มยฺห
อเสเสตฺวา ปริภฺุชึสู ติ โทมนสฺส อุปฺปาเทติ สารณียธมฺโม
ภิชฺชติ ปุน ทฺวาทส วสฺสานิ ปูเรตพฺโพ โหติ ติตฺถิยปริวาสสทิโส เหส สกึ ขณฺเฑ ชาเต ปุน ปูเรตพฺโพ(๔) โย ปน ลาภา
วต เม สุลทฺธ วต เม ยสฺส เม ปตฺตคต อนาปุจฺฉาว
สพฺรหฺมจารี ปริภฺุชนฺตี ติ โสมนสฺส ชเนติ ตสฺส ปุณฺโณ
นาม โหติ ฯ
เอว ปูริตสารณียธมฺมสฺส ปน เนว อิสฺสา น มจฺฉริย
โหติ [๕] มนุสฺสาน ปโย โหติ สุลภปจฺจโย(๖) ปตฺตคตมสฺส
ทิยฺยมานป น ขียติ ภาชนียภณฺฑฏาเน อคฺคภณฺฑ ลภติ
ภเย วา ฉาตเก วา ปตฺเต(๗) เทวตา อุสฺสุกฺก อาปชฺชนฺติ ฯ
ตตฺรีมานิ วตฺถูนิ ฯ
เสลา (๑) คิริวาสีติสฺสตฺเถโร กิร มหาคิริคาม อุปนิสฺสาย
# ๑. ม. อาหรถ นนฺติ ฯ ๒. ม. ภฺุชิตฺวา จ ฯ ๓. ม. อถ โส ภิกขุ ริตฺตปตฺต
# ทิสฺวา ฯ ๔. ม. ปูเรตพฺโพว ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร โสติ ทิสฺสติ ฯ
# ๖. ม. สุลภปจฺจโย ฯ ๗. ม. สมฺปตฺเต ฯ ๘. สี. โลณ... ฯ ม. เลณ...ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๖๐
วสติ ปฺาส มหาเถรา นาคทีป เจติย วนฺทนตฺถาย
คจฺฉนฺตา คิริคาเม ปณฺฑาย จริตฺวา กิฺจิ อลภิตฺวา (๑)
นิกฺขมึสุ เถโร ปวิสนฺโต เต ทิสฺวา ปุจฺฉิ ลทฺธ
ภนฺเต ติ วิจริมฺหา อาวุโสติ โส อลทฺธภาว ตฺวา อาห
ยาวาห ภนฺเต อาคจฺฉามิ ตาว อิเธว โหถา ติ มย
อาวุโส ปฺาสชนา ปตฺตเตมนมตฺตป น ลภิมหฺ าติ ภนฺเต
เนวาสิกา นาม ปฏิพลา โหนฺติ อลภนฺตาป ภิกฺขาจารมคฺคสภาว(๒) ชานนฺตีติ เถรา อาคมึสุ เถโร คาม
ปาวิสิ ทูรเคเหเยว มหาอุปาสิกา ขีรภตฺต สชฺเชตฺวา เถร
โอโลกยมานา ิตา เถรสฺส ทฺวาร สมฺปตฺตสฺเสว ปตฺต
ปูเรตฺวา อทาสิ โส ต อาทาย เถราน สนฺติก คนฺตฺวา
คณฺหถ ภนฺเต ติ สงฺฆตฺเถร อาห เถโร อเมฺหหิ เอตฺตเกหิ
กิฺจิ น ลทฺธ อย สีฆเมว คเหตฺวา อาคโต กึ นุ โขติ
เสสาน มุข โอโลเกสิ เถโร โอโลกนากาเรเนว ตฺวา
ภนฺเต ธมฺเมน สเมน ลทฺธปณฺฑปาโต นิกฺกุกฺกุจจฺ า คณฺหถาติ
อาทิโต ปฏาย สพฺเพส ยาวทตฺถ ทตฺวา อตฺตนาป
ยาวทตฺถ ภฺุชิ ฯ
อถ น ภตฺตกิจฺจาวสาเน เถรา ปุจฺฉึสุ กทาวุโส
โลกุตฺตรธมฺม ปฏิวชิ ฺฌี ติ นตฺถิ เม ภนฺเต โลกุตตฺ รธมฺโมติ ฯ
# ๑. ม. อลทฺธา ฯ ๒. ม. ...มคฺคสภาว ฯ
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*เลมที่ ๘ โกสมฺพิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๖๑
ฌานลาภีสิ อาวุโสติ เอตป เม ภนฺเต นตฺถีติ นนุ อาวุโส
ปาฏิหาริยนฺติ สารณียธมฺโม เม ภนฺเต ปูริโต ตสฺส เม
ธมฺมสฺส ปูรติ กาลโต ปฏาย สเจ ภิกฺขุสหสฺส (๑) โหติ ปตฺตคต น
ขียตีติ สาธุ สาธุ สปฺปุรสิ อนุจฺฉวิกมิท ตุยฺหนฺติ ฯ
อิท ตาวสฺส (๒) ปตฺตคต น ขียตีติ เอตฺถ วตฺถุ ฯ
อยเมว(๓) ปน เถโร เจติยปพฺพเต คิริภณฺฑมหาปูชาย ทานฏาน
คนฺตฺวา อิมสฺมึ ทาเน (๔) กึ วรภณฺฑนฺ ติ ปุจฉฺ ติ เทฺว สาฏกา
ภนฺเตติ เอเต มยฺห ปาปุณิสฺสนฺตีติ ต สุตฺวา อมจฺโจ
รฺโ อาโรเจสิ เทว (๕) ทหโร เอว วทตี ติ ทหรสฺเสว จิตฺต
มหาเถราน ปน สุขุมสาฏกา วฏฏนฺตีติ วตฺวา มหาเถราน
ทสฺสามี ติ เปสิ ตสฺส ภิกฺขสงฺเฆ ปฏิปาฏิยา ิเต เทนฺตสฺส
มตฺถเก ปตาป เทฺว (๖) สาฏกา หตฺถ นาโรหนฺติ อฺเว
อาโรหนฺติ ทหารสฺส ทานกาเล ปน หตฺถ อารุฬหฺ า ฯ
โส ตสฺส หตฺเถ เปตฺวา อมจฺจสฺส มุข โอโลเกนฺโต(๗) ทหร
นิสีทาเปตฺวา ทาน ทตฺวา สงฺฆ วิสฺสชฺเชตฺวา ทหรสฺส สนฺติเก
นิสีทิตฺวา กทา ภนฺเต อิม ธมฺม กทา(๘) ปฏิวชิ ฺฌติ ฺถา ติ อาห ฯ
โส ปริยาเยนป อสนฺต อวทนฺโต นตฺถิ มยฺห มหาราช
โลกุตฺตรธมฺโม ติ อาห นนุ ภนฺเต ปุพฺเพ(๙) อวจุตฺถาติ ฯ
# ๑. ม. ภิกฺขสุ ตสหสฺส ฯ ๒. ม. ตาว ฯ ๓. ม. อยเมว ปน ฯ ๔. ม. าเน ฯ
# ๕. ม. เอโก ฯ ๖. ม. เต ฯ ๗. ม. โอโลเกตฺวา ฯ ๘. ม. กทา ภนฺเต อิม
# ธมฺม ฯ ๙. ม. ปุพฺเพว ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๖๒
อาม มหาราช สารณียธมฺมปูรโก อห ตสฺส เม ธมฺมสฺส
ปูริตกาลโต ปฏาย ภาชนียฏาเน (๑) อคฺคภณฺฑ ปาปุณาตีติ ฯ
สาธุ สาธุ ภนฺเต อนุจฺฉวิกมิท ตุมฺหากนฺติ วนฺทิตฺวา
ปกฺกามีติ(๒) อิท ภาชนียฏาเน อคฺคภณฺฑ ปาปุณาตีติ เอตฺถ
วตฺถุ ฯ
จณฺฑาลติสฺสภเย (๓) ปน ภาตรคามวาสิโน นาคตฺเถริยา
อนาโรเจตฺวาว ปกฺกมึสุ (๔) เถรี ปจฺจูสสมเย (๕) อติวิย อปฺปนิคฺโฆโส คาโม. อุปธาเรถ ตาวา ติ ทหรภิกฺขุนิโย อาห ฯ
ตา คนฺตฺวา สพฺเพส คตภาว ตฺวา อาคมฺม เถริยา
อาโรเจสุ สา สุตฺวา มา ตุเมฺห เตส คตภาว จินฺตยิตฺถ
อตฺตโน อุทฺเทสปริปุจฺฉา โยนิโสมนสิกาเรสุเยว โยค กโรถาติ
วตฺวา ภิกฺขาจารเวลาย ปารุปตฺวา อตฺตทฺวาทสมา อฏวิทฺวาเร(๖)
นิโคฺรธรุกฺขมูเล อฏาสิ รุกฺเข อธิวตฺถา เทวตา ทฺวาทสนฺน(๗)
ภิกฺขุนีน ปณฺฑปาต ทตฺวา อยฺเย อฺตฺถ มา คจฺฉถ
นิจฺจ อิเธว เอถา ติ อาห เถริยา ปน กนิฏภาตา
นาคตฺเถโร นาม อตฺถิ โส มหนฺต ภย น สกฺกา
อิธ ยาเปตุ ปรตีร คมิสฺสามาติ อตฺตทฺวาทสโมว อตฺตโน
# ๑. ม. ภาชนียภณฺฑฏาเน ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ปกฺกามิ ฯ
# ๓. สี. จณฺฑาลติยภเย ฯ ม. พฺราหฺมณติสฺสภเย ฯ ๔. ม. ปลายึสุ ฯ
# ๕. ม. ปจฺจูสกาเล ฯ ๖. ม. คามทฺวาเร ฯ ๗. ม. ทฺวาทสนฺนป ฯ
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*เลมที่ ๘ โกสมฺพิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๖๓
วสนฏานา นิกฺขนฺโต เถรึ ทิสฺวา คมิสฺสามี ติ ภาตรคาม
อาคโต เถรี เถรา อาคตา ติ สุตฺวา เตส สนฺติก คนฺตฺวา
กึ อยฺยาติ ปุจฺฉิ โส ต ปวตฺตึ อาจิกฺขิ สา อชฺช
เอกทิวส วิหาเร วสิตฺวา เสฺว(๑) คมิสฺสถา ติ อาห เถรา
วิหาร อาคมึสุ ฯ
เถรี ปุนทิวเส รุกฺขมูเล ปณฺฑาย จริตฺวา เถร
อุปสงฺกมิตฺวา อิม ปณฑ
ฺ ปาต ปริภฺุชถา ติ อาห เถโร
วฏฏิสฺสติ เถรี ติ วตฺวา ตุณฺหี อฏาสิ ธมฺมิโก ตาตา
ปณฺฑปาโต กุกฺกุจฺจ อกตฺวา ปริภฺุชถาติ วฏฏสิ ฺสติ
เถรีติ สา ปตฺต คเหตฺวา อากาเส ขิป ปตฺโต อากาเส
อฏาสิ เถโร สตฺตตาลมตฺเต ิตป ภิกฺขุนีภตฺตเมว(๒) วตฺวา
ภย นาม สพฺพกาเล (๓) น โหติ ภเย วูปสนฺเต อริยวส
กถยมาโน โภ ปณฺฑปาติกภิกฺขุนีภตฺต (๔) ภฺุชิตฺวา วีต-ิ
นามยิตฺถาติ จิตฺเตน อนุวตฺติยมาโน สนฺถมฺภิตุ น สกฺขิสฺสามิ
อปฺปมตฺตา โหถ เถริโย ติ มคฺค อารุหิ ฯ
รุกฺขเทวตาป สเจ เถโร เถริยา หตฺถโต ปณฑ
ฺ ปาต
ปริภฺุชิสฺสติ น ต นิวตฺเตสฺสามิ (๕) จินฺตยมานา ตฺวา เถรสฺส
คมน ทิสฺวา รุกฺขา โอรุยหฺ ปตฺต ภนฺเต เทถาติ ปตฺต
# ๑. ม. เสฺวว ฯ ๒. ม. ภิกขฺ ุนีภตฺตเมว เถรีติ ฯ ๓. ม. สพฺพกาล ฯ
# ๔. ม. ปณฑ
ฺ ปาติก... ฯ ๕. ม. น ต นิวตฺเตสฺสามิ สเจ ปน น ปริภฺุชิสฺสติ
# นิวตฺเตสฺสามีติ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๖๔
คเหตฺวา เถร รุกฺขมูลเยว(๑) อาเนตฺวา อาสน ปฺาเปตฺวา
ปณฺฑปาต ทตฺวา กตภตฺตกิจฺจ ปฏิฺ กาเรตฺวา ทฺวาทสภิกฺขุนิโย ทฺวาทสภิกฺขู(๒) สตฺตวสฺสานิ อุปฏหิ อิท เทวตา
อุสฺสุกฺ อาปชฺชนฺตีติ เอตฺถ วตฺถุ ตตฺร หิ เถรี สารณียธมฺมปูริกา อโหสิ ฯ
อกฺขณฺฑานีตาทีสุ ยสฺส สตฺตสุ อาปตฺติกฺขนฺเธสุ อาทิมฺหิ
วา อนฺเต วา สิกฺขาปท ภินฺน โหติ ตสฺส สีล ปริยนฺเต
ฉินฺนสาฏโก วิย ขณฺฑ นามฯ ยสฺส ปน เวมชฺเฌ ภินฺน
ตสฺส เวมชฺเฌ ฉิทฺทสาฏโก(๓) วิย ฉิทฺท นาม โหติ
ยสฺส ปน ปฏิปาฏิยา เทฺว ตีณิ ภินฺนานิ ตสฺส ปฏิย
วา กุจฺฉิย วา อุฏิเตน วิสภาควณฺเณน กาฬรตฺตาทีน
อฺตรวณฺณคาวี วิย สพล นาม โหติ ยสฺส(๔) อนฺตรนฺตรา
ภินฺนานิ ตสฺส อนฺตรนฺตรา วิภาคพินฺทุจิตฺรา คาวี วิย
กมฺมาส นาม โหติ ยสฺส ปน สพฺเพน สพฺพ อภินฺนานิ
ตสฺส ตานิ สีลานิ อขณฺฑานิ อจฺฉินฺทานิ อสพลานิ
อกมฺมาสานิ นาม โหนฺติ ตานิ ปเนตานิ ตณฺหาทาสพฺยโต
โมเจตฺวา ภุชิสฺสภาวกรณโต ภุชิสฺสานิ พุทฺธาทีหิ วิฺูหิ
ปสฏตฺตา วิฺุปฺปสฏานิ ตณฺหาทิฏีหิ(๕) อปรามฏตฺตา อิท
# ๑. ม. รุกฺขมูลเยว ฯ ๒. ม. ทฺวาทส จ ภิกฺขู ฯ ๓. ม. ฉิทฺทสาฏโก ฯ
# ๔. ม. ยสฺส ปน ฯ
๕. ม. ตณฺหาทิฏีหิ ฯ
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*เลมที่ ๘ โกสมฺพิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๖๕
นาม ตฺว อาปนฺนปุพฺโพ ติ เกนจิ ปรามฏุ อสกฺกุเณยฺยตฺตา
จ อปรามฏานิ อุปจารสมาธึ วา อปฺปนาสมาธึ วา
สวตฺตยนฺตีติ สมาธิสวตฺตนิกานีติ วุจฺจนฺติ สีลสามฺคโต
วิหรตีติ เตสุ เตสุ ทิสาภาเคสุ วิหรนฺเตหิ ภิกฺขหู ิ สทฺธึ
สมานภาวูปคตสีโล วิหรติ โสตาปนฺนาทีนฺหิ สีล
สมุทฺทนฺตเรป เทวโลเกป วสนฺตาน อฺเส โสตาปนฺนาทีน
สีเลน สมานสมานเมว(๑) โหติ นตฺถิ มคฺคสีเลน(๒) นานตฺต ต
สนฺธาเยต วุตฺต ฯ
ยาย ทิฏีติ มคฺคสมฺปยุตฺตา สมฺมาทิฏิ อริยาติ
นิทฺโทสา นิยฺยาตีติ นิยฺยานิกา ตกฺกรสฺสาติ โย ตถาการี
โหติ ทุกฺขกฺขยายาติ สพฺพทุกฺขยตฺถ ทิฏิสามฺคโตติ
สมานทิฏิภาว อุปคโต หุตฺวา วิหรติ อคฺคนฺติ เชฏก
สพฺพโคปานสิโย สงฺคณฺหาตีติ สงฺคาหิก สพฺพโคปานสีน
สงฺฆาฏ กโรตีติ(๓) สงฺฆาฏนิก อตฺโถ ยทิท กูฏนฺติ ย
เอต กูฏาคารกณฺณิกาสงฺขาต กูฏ นามฯ ปฺจภูมิกาทิปาสาทา
หิ กูฏพทฺธาว ติฏนฺติ ตสฺมึ ปติเต มตฺติก อาทึ กตฺวา
สพฺเพ เต (๔) ปตนฺติ ตสฺมา เอวมาห เอวเมว โขติ ยถา
กูฏ กูฏาคารสฺส เอว อิเมส(๕) สารณียธมฺมาน ยา อย
# ๑. ม. สมานเมว ฯ ๒. ม. คฺคสีเล ฯ ๓. ม.กโรตีติ สงฺฆาฏนิก ฯ
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. ม. อิเมสป ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๖๖
อริยา ทิฏิ สา อคฺคา จ สงฺคาหิ จ สงฺคาหิกา (๑)
จาติ ทฏพฺพา ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ยาย ทิฏีติ เอตฺถ ภิกฺขเว ยา อย
โสตาปตฺติมคฺคทิฏิ อริยา นิยฺยานิกา นิยฺยาติ(๒) ตกฺกรสฺส
สมฺมา ทุกฺขกฺขยายาติ วุตฺตา สา กถ เกน การเณน
นิยฺยาตีติ อตฺโถ ปริยฏุ ิตจิตฺโตว วา(๓) โหตีติ เอตฺตาวตาป
ปริยุฏิตจิตฺโตเยว นาม โหตีติ อตฺโถ เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ
สุปณิหิต เม มานสนฺติ มยฺห จิตฺต สุฏุ ปต สจฺจาน
โพธายาติ จตุนฺน สจฺจาน โพธนตฺถาย อริยนฺติอาทีสุ ต
าณ ยสฺมา อริยาน โหติ น ปุถชุ ฺชนาน ตสฺมา อริยนฺติ
วุตฺต เยส ปน โส (๔) โลกุตฺตรธมฺโมป อตฺถิ เตสเยว โหติ
น อฺเส ตสฺมา โลกุตตฺ รนฺติ วุตฺต ปุถชุ ฺชนาน ปน
อภาวโต อสาธารณ ปุถุชชฺ เนหีติ วุตฺต เอเสว นโย
สพฺพวาเรสุ ฯ
ลภามิ ปจฺจตฺต สมถนฺติ อตฺตโน จิตฺเต สมถ ลภามีติ
อตฺโถ นิพฺพตุ ิยป เอเสว นโย เอตฺถป สมโถ จ(๕)
เอกคฺคตา นิพฺพุตีติ กิเลสวูปสโม ฯ
ตถารูปาย ทิฏิยาติ เอวรูปาย โสตาปตฺติมคฺคทิฏิยา ฯ
# ๑. ม. สงฺคาหิ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. ว ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๕. ม. อิติ ฯ
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*เลมที่ ๘ โกสมฺพิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๖๗
ธมฺมตายาติ สภาเวน ธมฺมตา เอสาติ สภาโว เอส ฯ
วุฏาน ปฺายตีติ สงฺฆกมฺมวเสน วา เทสนาย วา
วุฏาน ทิสฺสติ อริยสาวโก หิ อาปตฺตึ อาปชฺชนฺโต
ครุกาปตฺตีสุ กุฏิการสทิส ลหุกาปตฺตีสุ สหเสยฺยาทิสทิส
อจิตฺตกาปตฺตึเยว อาปชฺชติ ตป อสฺจิจฺจ โน สฺจิจฺจ อาปนฺน
น ปฏิจฺฉาเทติ ตสฺมา อถโข น ขิปฺปเมวาติอาทิมาห ฯ
ทหโรติ ตรุโณ กุมาโรติ น มหลฺลโก มนฺโทติ
จกฺขุโสตาทีน(๑) มนฺทตาย มนฺโท อุตฺตานเสยฺยโกติ อติทหรตาย
อุตฺตานเสยฺยโก ทกฺขิเณน วา วาเมน วา ปสฺเสน สยิตุ
น สกฺโกติ (๒) องฺคาร อกฺกมิตฺวาติ อิโต จิโต จ ปสาริเตน
หตฺเถน วา ปาเทน วา ผุสิตฺวา เอว ผุสนฺตาน ปน
มนุสฺสาน น สีฆ หตฺโถ จิรายติ(๓) ฯ ตทาป เอกจฺเจน(๔)
หตฺเถน องฺคาร คเหตฺวา ปริวตฺตมานา ทูรมฺป คจฺฉนฺติ ฯ
ทหรสฺส ปน หตฺถปาทา สุขุมาลา โหนฺติ โส ผุฏ มตฺเตเนว
ทยฺหมาโน จิรีติ สทฺท กโรนฺโต ขิปฺป ปฏิสหรติ ตสฺมา
อิธ ทหโรว ทสฺสิโต มหลฺลโกว (๕) ทยฺหนฺโต อธิวาเสติ ฯ
อย ปน อธิวาเสตุ น สกฺโกติ ตสฺมาป ทหโรว
ทสฺสิโต เทเสตีติ อาปตฺติปฏิคฺคาหเก สภาคปุคฺคเล สติ
# ๑. ม. จกฺขโุ สตาทีน ฯ ๒. ม. น สกฺโกตีติ อตฺโถ ฯ ๓. ม. ฌายติ ฯ
# ๔. ม. ตถา หิ เอกจฺเจ ฯ ๕. ม. มหลฺลโก จ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๖๘
เอกทิวส วา รตฺตึ วา อนธิวาเสตฺวา รตฺตึ จตุรงฺเคป ตเมว(๑)
สภาคภิกฺขุโน วสนฏาน คนฺตฺวา เทเสติเยว ฯ
อุจฺจาวจานีติ อุจฺจนีจานิ กึกรณียานีติ กึ กโรมีติ เอว
วตฺวา กตฺตพฺพกมฺมานิ ตตฺถ อุจฺจกมฺมานิ(๒) นาม จีวรสฺส
กรณ รชน เจติเย วา กมฺม(๓) อุโปสถาคารเจติยฆรโพธิฆเรสุ
กตฺตพฺพกมฺมนฺติ เอวมาทีนิ (๔) อวจกมฺม นาม ปาทโธวนมกฺขนาทิขุทฺทกกมฺม อถวา เจติเย สุธากมฺมาทิ อุจฺจกมฺม
นามฯ ตตฺเถว กสาวปจนอุทกานยนกุจฺฉกรณนิสฺเสณิพนฺธนาทิ (๕)
อวจกมฺม นามฯ อุสฺสุกกฺ มาปนฺโน(๖) อุสฺสุกฺกภาว กตฺตพฺพ(๗)
ปฏิปนฺโน โหติ ติพฺพาเปกฺโข โหตีติ พหลปตฺถโน โหติ ฯ
ถมฺภฺจ อาลุมฺปตีติ(๘) ติณฺจ อาลุมฺปมานา ขาทติ วจฺฉกฺจ
อปจินาตีติ(๙) วจฺฉกฺจ อปโลเกติ ตรุณวจฺฉา หิ คาวี อรฺเ
เอกโต อาคต วจฺฉก เอกสฺมึ าเน นิปนฺน ปหาย ทูร น
คจฺฉติ วจฺฉกสฺส อาสนฺนฏาเน จรมานา ติณ อาลุมฺปตฺวา
คีว อุกฺขิปตฺวา เอกนฺต วจฺฉกเมว จ วิโลเกติ เอวเมว
โสตาปนฺโน อุจฺจาวจานิ กึกรณียานิ กโรนฺโต ตนฺนินฺโน
โหติ อสิถลิ ปูรโก ติพฺพจฺฉนฺโท พหลปตฺถโน หุตฺวาว กโรติฯ
ตตฺรีท วตฺถุ ฯ
# ๑. ม. ตเม ฯ ๒. ม. อุจฺจกมฺม ฯ ๓. ม. สุธากมฺม ฯ ๔. ม. เอวมาทิ ฯ
# ๕. สี. กสาวสิฺจนอุทกทานโกจฺฉกรณนิสฺเสณิพนฺธนาทิ ฯ
# ม. ...นิยฺยาสพนฺธนาทิ ฯ ๖. ม. อุสสฺ ุกฺกมาปนฺโน โหตีติ ฯ ๗. ม. กตฺตพฺพต ฯ
# ๘. ม. อาลุมฺปตีติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๙. ม. อปจินาตีติ ฯ
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*เลมที่ ๘ โกสมฺพิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๖๙
มหาเจติเย กิร สุธากมฺเม กริยมาเน เอโก อริยสาวโก
เอเกน หตฺเถน สุธาภาชนฺจ(๑) เอเกน กุจฺฉ คเหตฺวา สุธากมฺม
กริสฺสามีติ เจติยฏาน (๒) อารุโฬฺห เอโก กายทฬฺหิพหุโล
ภิกฺขุ คนฺตฺวา เถรสฺส สนฺติเก อฏาสิ เถโร อฺสฺมึ
อติปปฺโจ (๓) โหตีติ ตสฺมา านา อฺ าน คโต โสป
ภิกฺขุ ตตฺเถว อคมาสิ เถโร ปุน อฺ านนฺติ ฯ
เอว กติปยฏาเน อาคต สปฺปุริส มหนฺต เจติยงฺคณ กึ
อฺสฺมึ าเน โอกาส น ลภถา ติ อาห น อิตโร
ปกฺกามีติ (๔) ฯ
พลตาย สมนฺนาคโตติ พเลน สมนฺนาคโต อตฺถ-ิ
กตฺวาติ(๕) อตฺถิกภาว กตฺวา อตฺถิโก หุตฺวา(๖) มนสิกตฺวาติ
มนสฺมึ กริตฺวา สพฺพเจตสา สมนฺนาหริตฺวา(๗) อปฺปมตฺตกมฺป
วิกฺเขป อกโรนฺโต สกลจิตฺเตน (๘) สมนฺนาหริตฺวา โอหิตโสโตติ
ปตโสโต อริยสาวกา หิ ปยธมฺมสฺสวนา โหนฺติ ธมฺมสฺสวน(๙)
คนฺตฺวา นิทฺทายมานา วา เยน เกนจิ(๑๐) สทฺธึ สลฺลปมานา วา
วิกฺขิตฺตจิตฺตา วา น นิสที นฺติ อถโข อมต ปริภ
ุ ฺชนฺตา
วิย อติตฺตาว โหนฺติ ธมฺมสฺสวเน อถ อรุณ(๑๑) อุคฺคจฺฉติ ตสฺมา
เอวมาห ฯ
# ๑. ม. สุธาภาชน ฯ ๒. ม. เจติยงฺคณ ฯ ๓. ม. สติ ปปฺโจ ฯ
# ๔. สี. ตทา อิตโร ปกฺกามีติ ฯ ๕. ม. อตฺถึ กตฺวาติ ฯ ๖. ม. หุตวฺ าติ อตฺโถ ฯ
# ๗. ม. สมนฺนาหริตฺวาติ ฯ ๘. สี. สพฺพจิตฺเตน ฯ ๙. ม. ธมฺมสฺสวนคฺค ฯ
# ๑๐. ม. เยน เกนจิ ฯ ๑๑. ม. อถ อรุณ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๗๐
ธมฺมตา สุสมนฺนิฏาติ(๑) โหตีติ สภาโว สุฏุ สมนฺเนสิโต
โหติ โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยายาติ กรณวจน โสตาปตฺติผลสจฺฉิกตาเณนาติ อตฺโถ เอว สตฺตงฺคสมนฺนาคโตติ เอว
อิเมหิ(๒) มหาปจฺจเวกฺขณาเณหิ สมนฺนาคโต อยนฺตาว
อาจริยาน สมานกถา โลกุตฺตรมคฺโค หิ พหุจิตฺตกฺขณิโก
นาม นตฺถิ ฯ
วิตณฺฑวาที ปน เอกจิตฺตกฺขณิโก นาม มคฺโค นตฺถิ
เอว ภาเวยฺย สตฺตวสฺสานี ติ หิ วจนโต สตฺตป วสฺสานิ มคฺคภาวนา โหติ กิเลสา ปน ลหุฉิชฺชนฺตา สตฺตหิ าเณหิ
ฉิชฺชนฺตีติ วทติ โส สุตตฺ  อาหราติ วตฺตพฺโพ อทฺธา
อฺ สุตฺต อปสฺสนฺโต อิทมสฺส ปม าณ อธิคต โหติ
อิทมสฺส ทุตยิ  าณ เป อิทมสฺส สตฺตม าณ อธิคต
โหตี ติ อิมเมว(๓) อาหริตฺวา ทสฺเสสฺสติ ตโต วตฺตพฺโพ กึ
ปนิท สุตฺต เนยฺยตฺถ นีตตฺถนฺติ ตโต วกฺขติ นีตตฺถนฺติ(๔) ฯ
ยถา สุตฺต ตเถว อตฺโถ(๕) ฯ โส วตฺตพฺโพ ธมฺมตา สุสมนฺนิฏา
โหติ โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย(๖) เอตฺตโก อตฺโถ ติ อทฺธา โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยายตฺโถติ วกฺขติ ตโต ปุจฺฉิตพฺโพ มคฺคสมงฺคี ผล สจฺฉิกโรติ ผลสมงฺคี ติ ชานนฺโต ผล สจฺฉิกโรติ
# ๑. ม. สุสมนฺนิฏา โหตีติ ฯ ๒. ม. อิเมหิ สตฺตหิ ฯ ๓. ม. อิมเมว ฯ
# ๔. ม. นีตตฺถตฺถ ฯ ๕. ม. อตฺโถติ ฯ ๖. ม. ...สจฺฉกิ ิริยายาติ ฯ
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*เลมที่ ๘ โกสมฺพิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๗๑
ผลสมงฺคีติ วกฺขติ (๑) ตโต วตฺตพฺโพ เอว สตฺตงฺคสมนฺนาคโต
โข ภิกฺขเว อริยสาวโก โสตาปตฺติผลสมนฺนาคโต โหตีติ อิธ
มคฺค อภาเวตฺวา มณฺฑูโก วิย อุปฺปติตฺวา อริยสาวโก ผลเมว
คณฺหิสฺสติ (๒) มา สุตฺต เม ลทฺธนฺติ ย วา ต วา อวจ
ปฺห วิสฺสชฺเชนฺเตน(๓) นาม อาจริยสนฺติเก วสิตฺวา พุทฺธวจน
อุคฺคณฺหิตฺวา อตฺถรส วิทติ ฺวา วตฺตพฺพ โหตี ติ อิมานิ สตฺต
าณานิ อริยสาวกสฺส ปจฺจเวกฺขณาณาเนว โลกุตฺตรมคฺโค พหุจิตฺตกฺขณิโก นาม นตฺถิ เอกจิตฺตกฺขณิโกเยวาติ
สฺาเปตพฺโพติ(๔) สเจ สฺชานาติ สฺชานาตุ โน เจ
สฺชานาติ คจฺฉ ปาโตว วิหาร ปวิสิตฺวา ยาคุ ปวาหีติ
อุยฺโยเชตพฺโพ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ
โกสมฺพิยสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
อฏม ฯ
# ๑. ม. ชานนฺโต ผลสมงฺคี สจฺฉิกโรตีติ วกฺขติ ฯ ๒. ม. คณฺหิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. วิสฺสชฺเชนฺเตน ฯ ๔. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ หนา ๖๗๒
พฺรหฺมนิมนฺตนิกสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ พฺรหฺมนิมนฺตนิกสุตฺต ตตฺถ ปาปก
ทิฏิคตนฺติ ลามกา สสฺสตทิฏิ อิท นิจฺจนฺติ อิท สโหกาเสน (๑)
พฺรหฺมฏาน อนิจฺจ นิจฺจนฺ ติ วทติ ธุวาทีนิ ตสฺเสว
เววจนานิ ตตฺถ ธุวนฺติ ถิร สสฺสตนฺติ สทา วิชฺชมาน ฯ
เกวลนฺติ อขณฺฑ สกล อจวนธมฺมนฺติ อจวนสภาว อิท
หิ น ชายตีติอาทีสุ อิมสฺมึ าเนป ชายนโก(๒) วา ชิยยฺ นโก
วา มิยฺยนโก วา จวนโก วา อุปปชฺชนโก วา นตฺถีติ
สนฺธาย วทติ อิโต จ ปนฺนฺติ อิโต สโหกาสกา
พฺรหฺมฏานา อุตฺตรึ อฺ นิสฺสรณการณ (๓) นาม นตฺถีติ
เอวมสฺส ถามคตา สสฺสตทิฏิ อุปฺปนฺนา โหติ เอว วาที
จ(๔) ปน โส อุปริ ติสโฺ ส ฌานภูมิโย จตฺตาโร มคฺคา
จตฺตาริ ผลานิ นิพฺพานนฺติ สพฺพ ปฏิพาหติ อวิชฺชา
คโตติ อวิชชฺ าย คโต สมนฺนาคโต อฺาณี อนฺธภูโต (๕)
ยตฺร หิ นามาติ โย นามฯ
อถโข ภิกฺขเว มาโร ปาปมาติ มาโร กถ ภควนฺต
อทฺทส โส กิร อตฺตโน ภวเน นิสีทิตฺวา กาเลน กาล
สตฺถาร อาวชฺเชติ อชฺช สมโณ โคตโม กตรสฺมึ คาเม
# ๑. ม. สห กาเยน ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. โกจิ ชายนโก ฯ ๓. ม. นิสฺสรณ ฯ
# ๔. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕. ม. อนฺธีภูโต ฯ
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*เลมที่ ๘ พฺรหฺมนิมนฺตนิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๗๓
วา นิคเม วา วสตี ติ อิมสฺมึ ปน กาเล อาวชฺเชนฺโต (๑)
อุกฺกฏ นิสสฺ าย สุภควเน วิหรตี ติ ตฺวา กตฺถ นุ โข
คโต ติ โอโลเกนฺโต พฺรหฺมโลกป(๒) คจฺฉนฺต ทิสฺวา สมโณ
โคตโม พฺรหฺมโลก คจฺฉติ ยาว ตตฺถ ธมฺมกถ กเถตฺวา
พฺรหฺมคณ มม วิสยา นาติกฺกเมติ ตาว คนฺตฺวา ธมฺมเทสนาย
วิจฺฉนฺท กริสฺสามี ติ สตฺถุ ปทานุปทิโก คนฺตฺวา พฺรหฺมคณสฺส
อนฺตเร อทิสฺสมาเนน กาเยน อฏาสิ โส สตฺถารา
พกพฺรหฺมา อปสาทิโต ติ ตฺวา พฺรหฺมุโน อุปตฺถมฺภโก หุตฺวา
อฏาสิ เตน วุตฺต อถโข ภิกฺขเว มาโร ปาปมาติ ฯ
พฺรหฺมปาริสชฺช อนฺวาวิสิตฺวาติ เอกสฺส พฺรหฺมปาริสชฺชสฺส
สรีร ปวิสิตฺวา มหาพฺรหฺมาน ปน พฺรหฺมปุโรหิเต (๓) วา อนฺวาวิสิตุ
น สกฺโกติ เมตมาสโทติ มา เอต อปสาทยิตฺถ ฯ อภิภูติโตติ
อภิภวิตฺวา ิโต เชฏโก อนภิภูโตติ อฺเหิ อนภิภูโต ฯ
อฺทตฺถูติ เอกสวจเน นิปาโต ทสฺสนวเสน ทโส สพฺพ
ปสฺสตีติ ทีเปติ วสวตฺตีติ สพฺพ ชน วเส วตฺเตติ ฯ
อิสฺสโรติ โลเก อิสฺสโร กตฺตา นิมมฺ ิตาติ(๔) โลกสฺส กตฺตา
จ นิมฺมาตา จ ปวีหิมวนฺตสิเนรุจกฺกวาฬมหาสมุทฺทจนฺทิมสุริยา
จ อิมินา(๕) นิมฺมิตาติ ทีเปติ ฯ
# ๑. ม. อาวชฺชนฺโต ฯ ๒. ม. พฺรหฺมโลก ฯ ๓. ม. พฺรหฺมปุโรหิตาน ฯ
# ๔. ม. นิมฺมาตาติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๕. ม. จ อิมินา ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๗๔
เสฏโ สชฺชิตาติ อย โลกสฺส อุตฺตโม จ สชฺชิตา
จ ตฺว ขตฺติโย นาม (๑) ตฺว พฺราหฺมโณ นามฯ เวสฺโส นาม
สุทฺโท นามฯ คหฏโ นามฯ ปพฺพชิโต นามฯ อนฺตมโส
โอฏโ โหติ(๒) โคโณ โหหี ติ เอว สตฺตาน สชฺชิตา(๓)
อยนฺติ ทสฺเสติ วสี ปตา ภูตภพฺยานนฺติ อย จิณฺณวสิตฺตา (๔)
วสี อย ปตา ภูตานฺจ ภพฺยานนฺติ(๕) วทติ ตตฺถ
อณฺฑชชลาพุชา สตฺตา อนฺโตอณฺฑโกเส เจว อนฺโตวตฺถิมฺหิ
จ ภพฺยา นามฯ พหิ นิกขฺ นฺตกาลโต ปฏาย ภูตา สเสทชา
ปมจิตฺตกฺขเณ ภพฺยา ทุติยโต ปฏาย ภูตา โอปปาติก(๖)
ปมอิริยาปเถ ภพฺยา ทุติยโต ปฏาย ภูตาติ เวทิตพฺพา เต
สพฺเพป เอตสฺส ปุตฺตาติ สฺาย ปตา ภูตภพฺยานนฺติ ฯ
อาห ฯ
ปวีครหกาติ ยถา ตฺว เอตรหิ อนิจฺจา ทุกขฺ า
อนตฺตา ติ ปวึ ครหสิ ชิคุจฺฉสิ เอวป เต ปวี ครหกา(๗)
อเหสุ น เกวล ตฺวเยวาติ ทีเปติ อาโปครหกาติอาทีสุป
เอเสว นโย หีเน กาเย ปติฏิตาติ จตูสุ อปาเยสุ
นิพฺพตฺตา ปวีปสสกาติ ยถา ตฺว ครหสิ เอว อครหิตฺวา
นิจฺจา ธุวา สสฺสตา อจฺเฉชฺชา อเภชฺชา อกฺขฺยา ติ เอว ปวีปสสกา
# ๑. ม. นาม โหหิ ฯ ๒. ม. โอฏโ โหหิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. วิสเชตา ฯ
# ๔. ม. จิณฺณวสิตาย ฯ ๕. ม. ภพฺยานฺจาติ ฯ ๖. ม. โอปปาติกา ฯ
# ๗. ม. ปวีครหกา ฯ
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*เลมที่ ๘ พฺรหฺมนิมนฺตนิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๗๕
ปวิยา วณฺณวาทิโน อเหสุนฺติ วทติ ปวาภินนฺทิโนติ
ตณฺหาทิฏิวเสน ปวิยา อภินนฺทิโน เสสปเทสุป (๑) เอเสว
นโย ปณีเต กาเย ปติฏิตาติ พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺตา ฯ
ตตาหนฺติ เตน การเณน ต อห อิงฺฆาติ โจทนตฺเถ
นิปาโต อุปาติวตฺติตฺโถติ อติกฺกมิตฺถ อุปาติวตฺติโตติป
ปาโ อยเมวตฺโถ ทณฺเฑน ปฏิปฺปณาเมยฺยาติ จตุหตฺเถน
มุคฺครทณฺเฑน โปเถตฺวา ปลาเปยฺยา นรกปฺปปาเตติ สตโปริเส
มหาโสพฺเภ วิราเธยฺยาติ หตฺเถน คหณยุตฺเต วา ปาเทน
ปติฏานยุตฺเต วา าเน คหณปติฏานานิ กาตุ น
สกฺกุเณยฺย นนุ ตฺว ภิกฺขุ ปสฺสสีติ ภิกฺขุ นนุ ตฺว อิม
พฺรหฺมปริส สนฺนิปติต โอภาสมาน (๒) ปภาสมาน โรจมาน
โชตมาน(๒) ปสฺสตีติ พฺรหฺมุโน โอวาเท ิตาน อิทฺธานุภาว
ทสฺเสติ อิติ โข ม ภิกฺขเว มาโร ปาปมา พฺรหฺมปริส
อุปเนสีติ ภิกฺขเว มาโร ปาปมา นนุ ตฺว ภิกฺขุ ปสฺสสิ
พฺรหฺมปริส ยเสน จ สิรยิ า จ โอภาสมาน (๓) ยทิ ตฺวป
มหาพฺรหฺมุโน วจน อนติกฺกมิตฺวา ยเทว เต พฺรหฺมา วทติ
ต กเรยฺยาสิ ตฺวป เอวเมว ยเสน จ สิริยา จ วิโรเจยฺยาสีติ
เอว วทนฺโต ม พฺรหฺมปริส อุปเนสิ อุปสหริ มา ตฺว
# ๑. ม. เสเสสุป ฯ ๒. ม. วิโรจมาน โชตยมาน ฯ ๓. ม. โอภาสมาน วิโรจมาน
# โชตยมาน ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๗๖
มฺิตฺโถติ มา ตฺว มฺิ ปาปม(๑) ฯ มาโร ตฺวมสิ ปาปมาติ
มาร(๒) ตฺว มหาชนสฺส มารณโต มาโร นามฯ ปาปก ลามก
มหาชนสฺส อยสงฺกรณโต ปาปมา นามาติ ต(๓) ชานามิ ฯ
กสิณ อายุนฺติ สกล อายุ เต โข เอว ชาเนยฺยุนฺติ
เต เอว มหนฺเตน ตโปกมฺเมน สมนฺนาคตา ตฺว ปน
ปุริมทิวเส ชาโต กึ ชานิสฺสสิ ยสฺส เต อชฺชาป มุเข
ขีรคนฺโธ วายตีติ ฆเฏนฺโต วทติ ปวึ อชฺโฌสิสสฺ สีติ
ปวึ อชฺโฌสาย คิลิตฺวา ปรินิฏเปตฺวา ตณฺหามานทิฏีหิ
คณฺหิสฺสสิ โอปสายิโก เม ภวิสฺสสีติ มยฺห สมีปสโย
ภวิสฺสสิ ม คจฺฉนฺต อนุคจฺฉิสฺสสิ ิต อุปติฏิสฺสสิ(๔) นิสนิ ฺน
อุปนิสีทิสฺสสิ นิปนฺน อุปนิปชฺชิสฺสสีติ อตฺโถ วตฺถุสายิโกติ
มม วตฺถุสฺมึ สยนโก ยถากามกรณีโย พาหิเตยฺโยสีติ(๕) มยา
อตฺตโน รุจิยา ย อิจฺฉามิ ต กตฺตพฺโพ วาหิตฺวา จ ปน
ฌชฺฌริกาคุมฺพโตป(๖) นีจตโร ลกุณฑ
ฺ กตโร กาตพฺโพ ภวิสฺสสีติ
อตฺโถ ฯ
อิมินา เอว(๗) ภควนฺต อุปลาเปติ วา อปสาเทติ วา
อุปลาเปติ นาม สเจ โข ต (๘) ภิกฺขุ ตณฺหาทีหิ ปวึ อชฺโฌสิสฺสสิ
โอปสายิโก(๙) เม ภวิสสฺ สิ มยิ คจฺฉนฺเต คจฺฉิสฺสสิ ติฏนฺเต
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ปาปม ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ถ. ม. อุปติฏิสฺสสิ ฯ ๕. ม. พาหิเตยฺโยติ ฯ ๖. ม. ชชฺฌริกาคุมฺพโตป ฯ
# ๗. ม. เอส ฯ ๘. ม. โข ตว ฯ ๙. ม. โอปสายิโก ฯ
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*เลมที่ ๘ พฺรหฺมนิมนฺตนิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๗๗
สฺสสิ นิสินเฺ น นิสีทิสฺสสิ นิปนฺเน นิปชฺชิสฺสสิ อหนฺต(๑)
เสสชน ปฏิพาเหตฺวา วิสฺสาสิก อพฺภนฺตริก กริสฺสามีติ เอว ตาว
อุปลาเปติ นามฯ เสสปเทหิ ปน อปสาเทติ นามฯ อยเฺหตฺถ
อธิปฺปาโย สเจ ตฺว(๒) ปวึ อชฺโฌสิสฺสสิ วตฺถสุ ายิโก เม
ภวิสฺสสิ มม คมนาทีนิ อาคเมตฺวา คมิสฺสสิ วา สฺสสิ
วา นิสีทิสฺสสิ วา นิปชฺชิสฺสสิ วา มม วตฺถุสฺมึ มยฺห
อารกฺข คณฺหิสฺสสิ อห ปน ต ยถากาม กริสฺสามิ วาหิตฺวา
จ ฌชฺฌริกาคุมฺพโตป ลกุณฺฑกตรนฺติ เอว อปสาเทติ นามฯ
อย ปน พฺรหฺมา มานนิสฺสิโต ตสฺมา อิธ อปสาทนาว
อธิปฺเปตา อาปาทีสุป เอเสว นโย ฯ
อปจ เต อห พฺรเหฺมติ อิทานิ ภควา อย พฺรหฺมา
มานนิสฺสิโต อห ชานามีติ มฺติ อตฺตโน ยเสน สมฺมโต
สรีร ผุสิตตป สมตฺถ กิฺจิ น ปสฺสติ โถก นิคฺคเหตุ วฏฏตีติ
จินฺเตตฺวา อิม เทสน อารภิ ตตฺถ คติฺจ ปชานามีติ
นิปฺผตฺติฺจ ปชานามิ ชุติฺจาติ อานุภาวฺจ ปชานามิ ฯ
เอว มเหสกฺโขติ เอว มหายโส มหาปริวาโรฯ
ยาวตา จนฺทิมสุริยา ปริหรนฺตตี ิ ยตฺตเก าเน จนฺทิมสุริยา วิจรนฺติ ทิสา ภนฺติ วิโรจนาติ ทิสาสุ วิโรจมานา
โอภาสนฺติ ทิสา วา เตหิ วิโรจมานา โอภาสนฺติ ตาว
สหสฺสธา โลโกติ ตตฺตเกน ปมาเณน สหสฺสธา โลโก อิมินา
# ๑. ม. อห ต เสสชน ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๗๘
จกฺกวาเฬน สทฺธึ จกฺกวาฬสหสฺสนฺติ อตฺโถ เอตฺถ เต
วตฺตติ(๑) วโสติ เอตฺถ จกฺกวาฬสหสฺเส ตุยฺห วโส วตฺตติ ฯ
ปโรปรฺจ ชานาสีติ เอตฺถ จกฺกวาฬสหสฺเส ปโรปเร อุจฺจนีเจ
หีนปฺปณีเต สตฺเต ชานาสิ อโถ ราควิราคินนฺติ น เกวล
อย อินฺโท (๒) อย ปกติมนุสฺโส ติป ปโรปร อย ปน สราโค
อย วีตราโค ติ เอว ราควิราคินป ชน ชานาสิ อิตฺถภาวฺถาภาวนฺติ อิตฺถภาโวติ อิท จกฺกวาฬ อฺถาภาโวติ อิโต เสส เอกูนสหสฺส สตฺตาน อาคตึ คตินฺติ เอตฺถ
จกฺกวาฬสหสฺเส ปฏิสนฺธิวเสน สตฺตาน อาคตึ จุติวเสน
คติฺจ ปชานาสิ (๓) ตุยฺห ปน มหนฺโตหมสฺมีติ(๔) สฺา
โหติ สหสฺสพี ฺรหฺมา นาม ตฺว อฺเส ปน(๕) ตยา
อุตฺตริทฺวิสหสฺสาน ติสหสฺสาน จตุสหสฺสาน ปฺจสหสฺสาน
ทสสหสฺสาน สตสหสฺสานฺจ พฺรหฺมาน ปมาณ นตฺถิ
จตุหตฺถาย ปโลติกาย ปฏปฺปมาณ (๖) กาตุ วายมนฺโต วิย
มหนฺโตสฺมีติ สฺ กโรสีติ นิคฺคณฺหาติ ฯ
อิธูปปนฺโนติ อิธ ปมชฺฌานภูมิย อุปปนฺโน เตน
ต ตฺว น ชานาสีติ เตน การเณน ต กาย ตฺว น
ชานาสิ เนว เต สมสโมติ ชานิตพฺพฏาน ปตฺวาป
# ๑. ม. วตฺตเต ฯ ๒. ม. อิทฺโธ ฯ ๓. ม. ชานาสิ ฯ ๔. ม. มหนฺโตหมสฺมีติ ฯ
# ๕. ม. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ ๖. สี. ปริคฺคหณ ฯ
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*เลมที่ ๘ พฺรหฺมนิมนฺตนิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๗๙
ตยา สโม(๑) น โหมิ อภิฺายาติ อฺาย (๒) กุโต
นีเจยฺยนฺติ ตยา นีจตรภาโว ปน มยฺห กุโต
เหฏูปปตฺติโก กิเรส พฺรหฺมา อนุปฺปนฺเน พุทฺธุปฺปาเท
อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา กสิณปริกมฺม กตฺวา สมาปตฺติโย
นิพฺพตฺเตตฺวา อปริหีนชฺฌาโน กาล กตฺวา จตุตฺถชฺฌานภูมิย
เวหปฺผลพฺรหฺมโลเก ปฺจกปฺปสติก อายุ คเหตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ
ตตฺถ ยาวตายุก ตฺวา เหฏูปปตฺติย(๓) กตฺวา ตติยชฺฌาน
ปณีต ภาเวตฺวา สุภกิณฺหพฺรหฺมโลเก จตุสฏิกปฺป อายุ
คเหตฺวา นิพฺพตฺติ ตตฺถ ทุติยชฺฌาน ภาเวตฺวา อาภสฺสเร(๔)
อฏกปฺปอายุ คเหตฺวา นิพฺพตฺติ ตตฺถ ปมชฺฌาน ภาเวตฺวา
ปมชฺฌานภูมิย กปฺปายุโก หุตฺวา นิพฺพตฺติ โส ปมกาเล
อตฺตนา กตกมฺมฺจ นิพฺพตฺตฏาน จ อฺาสิ กาเล
ปน คจฺฉนฺเต อุภย ปมุสฺสิตฺวา สสฺสตทิฏึ อุปาเทสิ ฯ
เตน น ภควา เตน ต ตฺว น ชานาสิ เป กุโต
นีเจยฺยนฺติ อาห ฯ
อถ พฺรหฺมา จินฺเตสิ สมโณ โคตโม มยฺห อายุ จ
นิพฺพตฺตฏานฺจ ปุพฺเพกตกมฺมฺจ ชานาติ หนฺท น
ปุพฺเพ กตกมฺม ปุจฺฉามี ติ สตฺถาร อตฺตโน ปุพฺเพกมฺม(๕) ปุจฺฉิ ฯ
# ๑. ม. สมสโม ฯ ๒. สี. ปฺาย ฯ ๓. ม. เหฏูปปตฺติก ฯ
# ๔. ม. อาภสฺสเรสุ ฯ ๕. ม. ปุพฺเพกตกมฺม ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๘๐
สตฺถา กเถสิ ฯ
ปุพฺเพ กิเรส กุลฆเร นิพฺพตฺติตฺวา กาเมสุ อาทีนว
ทิสฺวา ชาติชราพฺยาธิมรณสฺส(๑) อนฺต กริสฺสามีติ นิกฺขมฺม อิสปิ พฺพชฺช
ปพฺพชิตฺวา สมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตตฺวา อภิฺาปาทชฺฌานลาภี
หุตฺวา คงฺคาตีเร ปณฺณสาล(๒) กาเรตฺวา ฌานรติยา วีตินาเมติ ฯ
ตทา จ กาเลน กาล สตฺถวาหา ปฺจหิ สกฏสเตหิ
มรุกนฺตาร ปฏิปชฺชนฺติ มรุกนฺตาเร ปน ทิวา น สกฺกา
คนฺตุ รตฺตึ คมน โหติ อถ ปุริมสกฏสฺส อคฺคยุเค ยุตฺตพลิพทฺทา คจฺฉนฺตา นิวตฺติตฺวา อาคตมคฺคาภิมุขาว อเหสุ ฯ
อิตรานิ สกฏานิ (๓) ตเถว นิวตฺติตฺวา(๔) อรุเณ อุคฺคเต นิวตฺติตภาว(๕)
ชานึสุ เตส จ ตทา กนฺตาราติกฺกมนทิวโส โหติ(๖) สพฺพ
ทารูทก ปริกฺขีณ ตสฺมา นตฺถิ ทานิ อมฺหาก ชีวติ นฺติ
จินฺเตตฺวา โคเณ จกฺเกสุ พนฺธิตฺวา มนุสฺสา สกฏจฺฉายาย (๗)
ปวิสิตฺวา นิปชฺชึสุ ตาปโสป กาลสฺเสว ปณฺณสาลโต
นิกฺขมิตฺวา ปณฺณสาลทฺวาเร นิสินฺโนว คงฺค โอโลกยมาโน
อทฺทส คงฺค มหตา อุทโกเฆน วุยฺหมาน ปวตฺติต มณิกฺขนฺธ
วิย อาคจฺฉนฺตึ ทิสฺวา จินเฺ ตสิ อตฺถิ นุ โข อิมสฺมึ
# ๑. ม. ชาติชราพฺยาธิมรณสฺส ฯ ๒. ม. ปณฺณสาลาย ฯ ๓. ม. สี. สพฺพสกฏานิ ฯ
# ๔. สี นิวตฺตึสุ ฯ ๕. ม. นิวตฺติตภาว ฯ ๖. ม. อโหสิ ฯ ๗. ม. สกฏปจฺฉายาย ฯ
# ๘. ม. วุยฺหมาน ฯ ๙. ม. อาคจฺฉนฺตึ ฯ

มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปปฺจสูทนี ๒) - หนาที่ 681

*เลมที่ ๘ พฺรหฺมนิมนฺตนิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๘๑
โลเก เอวรูปสฺส มธุโรทกสฺส อลาเภน กิลิสฺสมานา สตฺตาติ
โส เอว อาวชฺเชนฺโต มรุกนฺตาเร ต สตฺถ ทิสฺวา อิเม
สตฺตา มา นสฺสนฺตู ติ อิโต มหา อุทกกฺขนฺโธ ฉิชฺชิตฺวา
มรุกนฺตาเร สตฺถาภิมุโข คจฺฉตู ติ อภิฺาจิตฺเตน อธิฏาสิฯ
สห จิตฺตุปฺปาเทน มาติการุฬฺห วิย อุทก ตตฺถ อคมาสิ ฯ
มนุสฺสา อุทกสทฺเทน วุฏาย อุทก ทิสฺวา หฏตุฏา นฺหาตฺวา (๑)
ปวิตฺวา โคเณ(๒) ปาเยตฺวา โสตฺถินา อิจฺฉิตฏาน อคมสุ ฯ
สตฺถา ต พฺรหฺมโุ น ปุพฺพกมฺม ทสฺเสนฺโต
ย ตฺว อปาเยสิ พหู มนุสเฺ ส
ปปาสิเต ฆมฺมนิ สมฺปเรเต
ตนฺเต ปุราณ วตสีลวตฺต (๓)
สุตฺตปฺปพุทฺโธว อนุสฺสรามีติ (๔)
อิม คาถมาห ฯ
อปรสฺมึ สมเย ตาปโส คงฺคาตีเร ปณฺณสาล มาเปตฺวา
อารฺกคามก(๕) อุปนิสฺสาย วสติ เตน จ สมเยน โจรา
ต คาม ปหริตฺวา หตฺถสาร คเหตฺวา คาวิโย จ กรมเร
จ คเหตฺวา คจฺฉนฺติ คาโวป สุนขาป(๖) มนุสฺสาป มหาวิรว
# ๑. ม. นหายิตฺวา ฯ ๒. ม. โคเณป ฯ ๓. วตสีลวตฺตนฺติ สมาทานวเสน วตภูต
# จาริตฺตสีลาภาเวน สมาจิณฺณตฺตา สีลวตฺตนฺติ ฏีกา ฯ
# ๔. ขุ. ชา. ๒๗/๑๐๓๘/๒๒๒ ฯ ๕. ม. อารฺกคาม ฯ ๖. ม. สุนขาป ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๘๒
วิรวนฺติ ตาปโส ต สทฺท สุตฺวา กึ นุ โข เอตนฺติ
อาวชฺเชนฺโต มนุสฺสาน ภย อุปฺปนฺนนฺ ติ ตฺวา มยิ ปสฺสนฺเต
อิเม สตฺตา มา นสฺสนฺตู ติ อภิฺาปาทกชฺฌาน สมาปชฺชิตฺวา
วุฏาย อภิฺาจิตฺเตน โจราน ปฏิปเถ จตุรงฺคินิเสน มาเปสิ
กมฺมสชฺช อาคจฺฉนฺตึ โจรา ทิสฺวา ราชา ติ เต มฺมานา (๑)
วิโลป ฉฑฺเฑตฺวา ปกฺกมึสุ ตาปโส ย ยสฺส สนฺตก ต
ตสฺเสว โหตู ติ อธิฏาสิ ต ตเถว อโหสิ มหาชโน
โสตฺถิภาว ปาปุณิ สตฺถา อิทป ตสฺส ปุพฺพกมฺม ทสฺเสนฺโต
ย เอณิกูลสฺมิ(๒) ชน คหีต(๓)
อโมจยึ(๔) คยฺหก นียมาน
ตนฺเต ปุราณ วตสีลวตฺต
สุตฺตปฺปพุทฺโธว อนุสฺสรามีติ (๕)
อิม คาถมาห เอตฺถ เอณิกูลสฺมินฺติ คงฺคาตีเร ฯ
ปุน เอกสฺมึ สมเย อุปริคงฺคาวาสิก กุล เหฏาคงฺคาวาสิเกน กุเลน สทฺธึ มิตตฺ สนฺถว กตฺวา นาวาสงฺฆาฏ
พนฺธิตฺวา พหุ ขาทนียโภชนีย เจว คนฺธมาลาทีนิ จ
อาโรเปตฺวา คงฺคาโสเตน อาคจฺฉติ มนุสฺสา ขาทมานา
ภฺุชมานา นจฺจนฺตา คายนฺตา เทววิมาเนน คจฺฉนฺตา วิย
# ๑. สี. ราชา มฺเ อาคโตติ ฯ ม. ราชาติ เต มฺมานา ฯ
# ๒. ม. เอณิกุลสฺมิ ฯ ๓. สฺยา. ม. คหีต ฯ ๔. สฺยา. ม. อโมจยี ฯ
# ๕. ขุ. ชา. ๒๗/๑๐๓๙/๒๒๒ ฯ
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*เลมที่ ๘ พฺรหฺมนิมนฺตนิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๘๓
พลวโสมนสฺสา อเหสุ คงฺเคยฺยโก(๑) นาโค ทิสฺวา กุปโต อิเม
มยิ สฺป น กโรนฺติ อิทานิ เน สมุทฺทเมว ปาเปสฺสามีติ
มหนฺต อตฺตภาว มาเปตฺวา อุทก ทฺวธิ า ภินฺทิตฺวา อุฏาย
ผณ กตฺวา สุสฺสูการ (๒) กโรนฺโต อฏาสิ มหาชโน ทิสวฺ า
ภีโต วิสฺสรมกาสิ ตาปโส ปณฺณสาลาย นิสินฺโน สุตฺวา
อิเม คายนฺตา นจฺจนฺตา โสมนสฺสชาตา อาคจฺฉนฺติ อิทานิ
ปน มรณภยรว (๓) รวึสุ กินฺนุ โข ติ อาวชฺเชนฺโต นาคราช
ทิสฺวา มยิ ปสฺสนฺเต อิเม สตฺตา(๔) มา นสฺสนฺตู ติ อภิฺาปาทกชฺฌาน สมาปชฺชิตฺวา อตฺตภาว วิชหิตฺวา สุปณฺณวณฺณ
มาเปตฺวา นาคราชสฺส ทสฺเสสิ นาคราชา ภีโต ผณ
สหริตฺวา อุทก ปวิฏโ มหาชโน โสตฺถิภาว สมฺปาปุณิ (๕)
สตฺถา อิทป ตสฺส ปุพฺพกมฺม ทสฺเสนฺโต
คงฺคาย โสตสฺมึ คหีตนาว
ลุทฺเทน นาเคน มานุสฺสกมฺปา
อโมจยิตฺถ พลสา ปสยฺห (๔)
ตนฺเต ปุราณ วตสีลวตฺต
สุตฺตปฺปพุทฺโธว อนุสฺสรามี ติ (๕)
# ๑. ม. คงฺเคยฺยโก ฯ ๒. ฏีกา. สุสุการ ฯ ๓. ม. ภยรว ฯ ๔. ม. อิเม สตฺตา ฯ
# ๕. ม. ปาปุณิ ฯ ๖. สฺยา. ม. คหีตนาว ฯ ๗. สฺยา. มนุสฺสกปฺปา ฯ
# ม. มานุสฺสกมฺปา ฯ ๘. สฺยา. อโมจยี ตฺว พลสา ปสยฺห ฯ
# ๙. ขุ. ชา. ๒๗/๑๐๔๐/๒๒๒-๓ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๘๔
อิม คาถมาห ฯ
อปรสฺมึ สมเย เอส อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา เกสโว
นาม ตาปโส อโหสิ เตน สมเยน อมฺหาก โพธิสตฺโต
กปฺโป นาม มาณโว เกสวสฺส พทฺธจโร อนฺเตวาสิโก
หุตฺวา อาจริยสฺส กึการปฏิสฺสาวี มนาปจารี พุทฺธิสมฺปนฺโน
อตฺถจโร อโหสิ เกสโว ต วินา วตฺติตุ นาสกฺขิ ฯ
ตนฺนิสฺสาเยว ชีวิต กปฺเปสิ สตฺถา อิทป ตสฺส ปุพฺพกมฺม
ทสฺเสนฺโต
กปฺโป จ เต พทฺธจโร(๑) อโหสึ(๒)
สมฺพุทฺธิมนฺต วติน อมฺิ
ตนฺเต ปุราณ วตสีลวตฺต
สุตฺตปฺปพุทฺโธว อนุสฺสรามีติ (๓)
อิม คาถมาห ฯ
เอว พฺรหฺมุโน นานตฺตภาเวสุ กตกมฺม สตฺถา
ปกาเสสิ สตฺถริ กเถนฺเตเยว พฺรหฺมา สลฺลกฺเขสิ ทีปสหสฺเส
อุชฺชลิเต รูปานิ วิย สพฺพกมฺมานิสฺส ปากฏานิ อเหสุ ฯ
โส ปสนฺนจิตฺโต อิม คาถมาห
อทฺธา ปชานาสิ มเมตมายุ
อฺป ชานาสิ ตถาหิ พุทฺโธ
# ๑. สฺยา. ปตฺถจโร ฯ ๒. ม. อโหสิ ฯ ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๑๐๔๑/๒๒๓ ฯ
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*เลมที่ ๘ พฺรหฺมนิมนฺตนิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๘๕
ตถาหิ ตฺตาย(๑) ชลิตานุภาโว
โอภาสย ติฏติ พฺรหฺมโลกนฺติ(๒) ฯ
อถสฺส ภควา อุตฺตรึป อสมสมต ปกาเสนฺโต ปวึ
โข อห พฺรเหฺมติอาทิมาห ตตฺถ ปวิยา ปวฏเน (๓)
อนนุภูตนฺติ ปวิยา ปวีสภาเวน อนนุภูต อปฺปตฺต กึ
ปน ตนฺติ นิพฺพาน ตฺหิ สพฺพสงฺขตา นิสฺสฏตฺตา
ปวีสภาเวน อปฺปตฺต นามฯ ตทภิฺายาติ ต นิพฺพาน
ชานิตฺวา สจฺฉิกตฺวา ปวึ นาปโหสินตฺ ิ (๔) ปวึ ตณฺหาทิฏิมานคาเหหิ น คณฺหึ อาปาทีสุป เอเสว นโย ฯ
วิตฺถาโร ปน มูลปริยาเย วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ
สเจ โข เต มาริส สพฺพสฺส สพฺพตฺเตนาติ อิทเมส(๕)
พฺรหฺมา อตฺตโน วาทิตาย สพฺพนฺติ อกฺขร ทสฺเสตฺวา (๖) อกฺขเร
โทส คณฺหนฺโต อาห สตฺถา ปน สกฺกาย ย(๗) สนฺธาย
สพฺพนฺ ติ วทติ พฺรหฺมา สพฺพสพฺพ สนฺธาย ตฺว สพฺพนฺติ
วทสิ สพฺพฏเน(๘) อนนุภูตนฺติ วทสิ ยทิ สพฺพ อนนุภูต (๙)
นตฺถิ ตสฺส(๑๐) อนนุภตู  อตฺถิ มาเหว เต ริตฺตกเมว อโหสิ
# ๑. สฺยา. ม. ตาย ฯ ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๑๐๔๒/๒๒๓ ฯ
# ๓. ปวิตฺเตนาติ ปาลิ ฯ ฏีกา ตุ ปวฏเนาติ ปวีอตฺเถนาติ ฯ
# ๔. ปวึ นาโหสีติ ปาลิ ฯ นาปโหสินฺติ น ปาปุณินฺติ ฏีกา ฯ ๕. ม. อิทเมว ฯ
# ๖. ม. นิทฺทสิ ิตฺวา ฯ ๗. ม.สกฺกาย ฯ ๘. ม. สพฺพสฺส สพฺพตฺเตน ฯ
# ๙. สี. อนุภตู  ฯ ๑๐. ม. อถสฺส ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๘๖
ตุจฺฉกเมว อโหสีติ ตุยฺห วจน ริตฺตก มา โหตุ ตุจฺฉก
มา โหตูติ สตฺถาร มุสาวาเทน นิคฺคณฺหาสิ(๑) ฯ
สตฺถา ปน เอตสฺมา พฺรหฺมุนา สตคุเณน สหสฺสคุเณน
วาทีตโร(๒) ตสฺมา อห สพฺพ ปวกฺขามิ (๓) อนนุภูต (๔) วกฺขามิ
สุณาหิ เมติ ตสฺส วาทมทฺทนตฺถ การณ อาหรนฺโต วิฺาณนฺติอาทิมาห ตตฺถ วิฺานนฺติ วิชานิตพฺพ อนิทสฺสนนฺติ
จกฺขุวิฺาณสฺส อาปาถ อนุปคมนโต อนิทสฺสน นามฯ
ปททฺวเยนป นิพฺพานเมว วุตฺต อนนฺตนฺติ ตยิท อุปฺปาทวยอนฺตรหิตตฺตา อนนฺต นามฯ วุตฺตป เหต
อนฺตวนฺตานิ ภูตานิ
อสมฺภูต อนนฺตก
(๕)ภูเต อนฺเต น(๕) ทิสฺสนฺติ
ภูเต อนฺตา ปกาสิตาติ ฯ
สพฺพโตปภนฺติ(๖) สพฺพโส ปภาสมฺปนฺน นิพพฺ านโต หิ อฺโ
ธมฺโม สปภตโร(๗) วา โชติวนฺตตโร วา ปริสุทธฺ ตโร(๘)
วา ปณฺฑรตโร วา นตฺถิ สพฺพโต วา ตถา ปภูตเมว น
กตฺถจิ นตฺถตี ิ สพฺพโตปภ ปุรตฺถิมทิสาทีสุ หิ อสุกทิสาย
นาม นิพฺพาน นตฺถีติ น วตฺตพฺพ อถวา ปภนฺติ ติตฺถสฺส
นาม สพฺพโต ปภมสฺสาติ สพฺพโตปภ นิพฺพานสฺส กิร
ยถา มหาสมุทฺทสฺส ยโต ยโต โอตริตุกามา โหนฺติ ต
# ๑. ม. นิคฺคณฺหาติ ฯ ๒. ม. สตสหสฺสคุเณน วาทีตโร ฯ ๓. ม. สพฺพฺจ วกฺขามิ ฯ
# ๔. ม. อนนุภูตฺเจ ฯ ๕. ม. ภูเต อนฺตานิ ฯ ๖. ม. สพฺพโตปภนฺติ ฯ
# ๗. ม. สปภตโร ฯ ๘. ม. ปริสุทฺธตโร ฯ
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*เลมที่ ๘ พฺรหฺมนิมนฺตนิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๘๗
ตเทว ติตฺถ อติตฺถ นาม นตฺถิ เอวเมว อฏตฺตึสาย
กมฺมฏาเนสุ เยน เยน มุเขน นิพฺพาน โอตริตุกามา โหนฺติ
ต ตเทว ติตฺถ นิพฺพานสฺส อติตฺถ นาม กมฺมฏาน นตฺถิ ฯ
เตน วุตฺต สพฺพโตปภนฺติ ต ปวิยา ปวตฺเตนาติ ต
นิพฺพาน ปวิยา ปวีสภาเวน ตโต ปเรส อาปาทีน
อาปาทิสภาเวน จ อนนุภูต อิติ ย ตุมฺหาทิสานิ(๑) วิสยภูต
สพฺพ เตภูมิกธมฺมชาต (๒)ตสฺส สพฺพตฺเตน ต วิฺาณ
อนิทสฺสน อนนฺต สพฺพโตปภ อนนุภูตนฺติ วาท ปติฏาเปสิ(๓) ฯ
ตโต พฺรหฺมา คหิตคหิต สตฺถารา วิสฺสชฺชาปโต กิฺจิ
คเหตพฺพ อทิสฺวา ลทฺธคิ ต (๔) กาตุกาโม หนฺท จรหิ เต มาริส
อนฺตรธายามีติ อาห ตตฺถ อนฺตรธายามีติ อทิสฺสมานก
ปาฏิหาริย กโรมีติ อาห สเจ วิสหสีติ ยทิ สกฺโกสิ มยฺห
อนฺตรธายิตุ อนฺตรธายิ (๕) ปาฏิหาริย กโรหีติ เนวสฺสุ เม
สกฺโกสิ(๖) อนฺตรธายิตุนฺติ มยฺห อนฺตรธายิตุ เนว สกฺโกสิ ฯ
กึ ปเนส กตฺตุกาโม อโหสีติ มูลปฏิสนฺธึ คนฺตุกาโม
อโหสิ พฺรหฺมาน หิ มูลปฏิสนฺธิกอตฺตภาโว สุขุโม. อฺเส
อนาโถ(๗) อภิสงฺขตกาเยเนว ติฏติ(๘) สตฺถา ตสฺส มูลปฏิสนฺธึ
คนฺตุน อทาสิ มูลปฏิสนฺธึ วา อคนฺตฺวาป เยน ตเมน
# ๑. ม. ตุมฺหาทิสานิ ฯ ๒. ม. ตสฺส สพฺพตฺเตน ฯ ๓. ม. ปติฏาเปสิ ฯ
# ๔. ม.ลฬิตก ฯ ๕. ม. อนฺตรธายิตุ อนฺตรธายสิ ฯ ๖. ม. สกฺโกติ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๗. ม. อนาปาโถ ฯ ๘. ม. ติฏนฺติ ฯ ๙. ม. อคนฺตฺวาป ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๘๘
อตฺตาน อนฺตรธาเปตฺวา อทิสฺสมานโก ภเวยฺย สตฺถา ต
ตม วิโนเทสิ ตสฺมา อนฺตรธายิตุ นาสกฺขิ โส อสกฺโกนฺโต
วิมาเน นิลียติ กปฺปรุกฺเข นิลียติ อุกกฺ ุฏิโก นิสีทติ ฯ
พฺรหฺมคโณ เกฬิมกาสิ เอส โข พโก พฺรหฺมา วิมาเน นิลียติ
กปฺปรุกฺเข นิลียติ อุกกฺ ุฏโิ ก นิสีทติ พฺรเหฺม ตฺว อนฺตรหิโตมฺหีติ
สฺ อุปฺปาเทสิ นามาติ โส พฺรหฺมคเณน อุปฺปณฺฑิโต(๑)
มงฺกุ อโหสิ ฯ
เอว วุตฺเต อห ภิกขฺ เวติ ภิกฺขเว เอเตน พฺรหฺมุนา
หนฺท จรหิ เต มาริส อนฺตรธายามี ติ เอว วุตฺเต ต
อนฺตรธายิตุอสกฺโกนฺต ทิสฺวา อห เอตทโวจ(๒) ฯ อิท คาถมภาสินฺติ
กสฺมา ภควา คาถมภาสีติ สมณสฺส โคตมสฺส อิมสฺมึ าเน
อตฺถิภาโว วา นตฺถิภาโว วา กถ สกฺกา ชานิตุนฺติ เอว
พฺรหฺมคณสฺส วจโนกาโส มา โหตูติ อนฺตรหิโต(๓) คาถมภาสิ ฯ
ตตฺถ ภเววาห ภย ทิสฺวาติ อห ภเว ภย ทิสฺวาเยว ฯ
ภวฺจ วิภเวสินนฺติ อิมฺจ กามภวาทิติวิธป สตฺตภว วิภเวสิน(๔)
คเวสมาน ปริเยสมานป(๕) ปุนปฺปุน ภเวเยว ทิสวฺ า ภว
นาภิวทินฺติ ตณฺหาทิฏิวเสน กิฺจิ ภว น อภิวทึ น
คเวสินฺติ อตฺโถ นนฺทิฺจ น อุปาทิยินฺติ ภวตณฺห น
# ๑. ม. อุปฺปณฺฑิโต ฯ ๒. ม. เอตทโวจ ฯ ๓. ม. อนฺตรหิโตว ฯ
# ๔. ม. วิภเวสิน วิภว ฯ ๕. มง ปริเยสมานป ฯ
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*เลมที่ ๘ พฺรหฺมนิมนฺตนิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๘๙
อุปคฺฉึ น อคฺคเหสินฺติ อตฺโถ อิติ จตฺตาริ สจฺจานิ
ปกาเสนฺโต สตฺถา ธมฺม เทเสสิ เทสนาปริโยสาเน เทสนานุสาเรน วิปสฺสนาคพฺภ คาหาเปตฺวา ทสมตฺตานิ พฺรหฺมสหสฺสานิ มคฺคผลามตปาน ปวึสุ ฯ
อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตชาตาติ อจฺฉริยชาตา อพฺภุตชาตา
ตุฏิชาตา จ อเหสุ สมูล ภว อุทพฺพหีติ โพธิมณฺเฑ
อตฺตโน ตาย ตาย เทสนาย อฺเสป พหูน เทวมนุสฺสาน
สมูลก ภว อุทพฺพหิ อุทฺธริ อุปฺปาเฏสีติ อตฺโถ ฯ
ตสฺมึ ปน สมเย มาโร ปาปมา โกธาภิภูโต หุตฺวา
มยิ วิจรนฺเตเยว สมเณน โคตเมน ธมฺม กถยิตฺวา (๑) ทสมตฺตานิ
พฺรหฺมสหสฺสานิ มม วส อติวตฺติตานี ติ โกธาภิภูตตาย
อฺตรสฺส พฺรหฺมปาริสชฺชสฺส สรีเร อธิมุจฺจิ(๓) ต ทสฺเสตุ
อถโข ภิกฺขเวติอาทิมาห ตตฺถ สเจ ตฺว เอวอนุพุทฺโธติ
สเจ ตฺว เอว อตฺตนา(๔) จตฺตาริ สจฺจานิ อนุพุทฺโธ มา
สาวเก อุปเนสีติ คิหิสาวเก วา ปพฺพชิตสาวเก วา ต ธมฺม
มา อุปนยสิ หีเน กาเย ปติฏิตาติ จตูสุ อปาเยสุ
ปติฏิตา ปณีเต กาเย ปติฏิตาติ พฺรหฺมโลเก ปติฏิตา
อิท เก สนฺธาย วทติ พาหิรปพฺพชฺช ปพฺพชิเต ตาปสปริพฺพาชเก อนุปฺปนฺเน หิ พุทฺธุปฺปาเท กุลปุตฺตา ตาปส# ๑. ม. ธมฺมกถ กเถตฺวา ฯ ๒. ม. อติวตฺติตานีติ ฯ ๓. ม. อธิมจุ ฺจิ ฯ
# ๔. ม. อตฺตนาว ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๙๐
ปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา กสฺสจิ กิฺจิ อวิจาเรตฺวา เอกจรา
หุตฺวา สมาปตฺติโย นิพพฺ ตฺเตตฺวา พฺรหฺมโลเก อุปฺปชฺชึสุ เต
สนฺธาย เอวมาห อนกฺขาต กุสลฺหิ มาริส(๑) ปเรส
อนกฺขาต อโนวทน ธมฺมกถาย อกถน กุสล เอต เสยฺโย
มา ปร โอวทาหีติ กาเลน มนุสฺสโลก กาเลน เทวโลก
กาเลน พฺรหฺมโลก กาเลน นาคโลก อาหิณฺฑนฺโต มา วิจริ
เอกสฺมึ าเน นิสินฺโน ฌานมคฺคผลสุเขน วีตินาเมหีติ ฯ
อนาลปนตายาติ อนุลฺลปนตาย พฺรหฺมุโน จ อภินิมนฺตนตายาติ
พกพฺรหฺมุโน จ อิทฺหิ มาริส นิจฺจนฺติอาทินา นเยน
สโหกาสเกน (๒) พฺรหฺมฏาเนน นิมนฺตนวจเนน ตสฺมาติ เตน
การเณน อิมสฺส เวยฺยากรณสฺส พฺรหฺมนิมนฺตนิกเตฺวว
อธิวจน สงฺขา สมฺา ปณฺณตฺติ (๓) ชาตา เสส สพฺพตฺถ
อุตฺตานเมวาติ (๔) ฯ
พฺรหฺมนิมนฺตนิกสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
นวม ฯ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. สห กายเกน ฯ ๓. ม. ปฺตฺติ ฯ
# ๔. ม. อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
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*เลมที่ ๘ หนา ๖๙๑
มารตชฺชนียสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ มารตชฺชนียสุตฺต ตตฺถ โกฏมนุปวิฏโติ กุจฺฉึ ปวิสิตฺวา อนฺตาน อนฺโต อนุปวิฏโ
ปกฺกาสยฏาเน นิสินฺโน ครุคโร วิยาติ (๑) ครุกครุโก วิย
ถทฺโธ ปาสาณปฺุชสทิโส มาสาจิต มฺเป มาสภตฺต
ภุตฺตสฺส กุจฺฉิ วิย มาสปูริตปสิพฺพโก วิย ตินฺตมาโส
วิย จาติ อตฺโถ วิหาร ปวิสิตฺวาติ สเจ อาหารโทเสน
เอส ครุภาโว อชฺโฌกาเส (๓) จงฺกมิตุน สปฺปายนฺติ จงฺกมา
โอโรหิตฺวา ปณฺณสาล ปวิสิตฺวา ปกติปฺตฺเต อาสเน
นิสีทิ ปจฺจตฺต โยนิโส มนสากาสีติ กินฺนุ โข เอตนฺติ
อาวชฺชมาโน อตฺตโนเยว อุปาเยน มนสิ อกาสิ สเจ ปน
เถโร อตฺตโน สีล(๔) อาวชฺเชตฺวา ย หิยฺโย วา ปเร วา ปรตเร(๕)
วา ทิวเส(๖) ปริภุตฺต อปกฺกมตฺถิ (๗) อฺโ วา โกจิ วิสภาคโทโส
สพฺพ ชีรตุ ผาสุก โหตู ติ หตฺเถน กุจฺฉึ ปรามสิสฺสติ(๘) ฯ
มาโร ปาปมา วิลียิตฺวา อคมิสฺส เถโร ปน ตถา อกตฺวา
โยนิโส มนสากาสิ มา ตถา คต วิเหเสสีติ ยถา หิ
ปุตฺเตสุ วิเหสิเตสุ มาตาปตโร วิเหสิตาว โหนฺติ สทฺธิวิหาริก# ๑. ครุครุตโร วิยาติ ปาลิ ฯ ครุคโร วิยาติ ครุกครุโก วิย อุการสฺส หิ โอการ
# กตฺวา อย นิทฺเทโสติ ฏีกา ฯ ๒. ม. มฺเติ ฯ ๓. ม. อพฺโภกาเส ฯ
# ๔. ม. อตฺตโน สีล ฯ ๕. ม. ปรสุเว ฯ ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๗. ม. อวิปกฺกมตฺถิ ฯ ๘. ม. ปรามสิสฺส ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๙๒
วิเหสิเตสุ อาจริยุปชฺฌายา วิเหสิตาว ชนปเท
วิเหสิเต ราชา วิเหสิโตว โหติ เอว ตถาคตสาวเก วิเหสิเต
ตถาคโต วิเหสิโตว โหติ เตนาห มา ตถาคต วิเหเสสีติ ฯ
ปจฺจคฺคเฬ อฏาสีติ ปฏิอคฺคเฬ(๑) อฏาสิ อคฺคฬ วุจฺจติ
กวาฏ มุเข (๒) อุคฺคนฺตฺวา ปณฺณสาลโต นิกฺขมิตฺวา พหิ
ปณฺณสาลาย กวาฏ นิสสฺ าย อฏาสีติ อตฺโถ ฯ
ภูตปุพฺพาห ปาปมาติ กสฺมา อิม เทสน อารภิ เถโร
กิร จินฺเตสิ อากาสฏกเทวตาน ตาว มนุสฺสคนฺโธ โยชนสเต
ิตาน อาพาธ กโรติ วุตฺตเฺหต โยชนสต โข ราชฺ
มนุสฺสคนฺโธ เทเว อุพฺพาธตีติ (๓) อย ปน มาโร นาคริโก
ปริโจกฺโข (๔) อานุภาวสมฺปนฺโน(๕) เทวราชา สมาโน มม
กุจฺฉิย ปวิสิตฺวา อนฺตาน อนฺโต ปกฺกาสโยกาเส นิสินฺโน
อติวิย ปทุฏโ  ภวิสฺสติ(๖) ฯ เอวรูป นาม เชคุจฺฉ ปฏิกลู 
โอกาส ปวิสิตฺวา นิสีทิตุ สกฺโกนฺตสฺส กิมฺ กรณีย (๗)
ภวิสฺสติ กิมฺ ลชฺชิสสฺ ติ ตฺว มม าติโกติ ปน วุตฺเต
มุทุภาว อนาปชฺชมาโน นาม นตฺถิ หนฺทสฺส าติโกฏึ
ปฏิวิชฺฌิตฺวา มุทุเกเนว น อุปาเยน วิสฺสชฺเชมีติ (๘) จินฺเตตฺวา
# ๑. ม. ปฏิอคฺคเฬว ฯ ๒. ม. มุเขน ฯ ๓. ที. มหา. ๑๐/๓๐๖/๓๖๒ ฯ
# ม. อุพฺพาธตีติ ฯ ๔. ม. ปริวารกฺโขติป ฯ ฏีกายนฺตุ ปริโจกฺโขติ สพฺพโส
# สุจิรูโปติ วุตฺต ฯ ๕. ม. มเหสกฺโข อานุภาวสมฺปนฺโน ฯ ๖. ม. ภวิสฺสติ ฯ
# ๗. ม. อกรณีย ฯ ๘. ม. วิสฺสชฺเชสฺสามีติ ฯ
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*เลมที่ ๘ มารตชฺชนิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๙๓
อิม เทสนมารภิ ฯ
โส เม ตฺว ภาคิเนยฺโย โหสีติ โส ตฺว ตสฺมึ กาเล
มยฺห ภาคิเนยฺโย โหสิ อิท ปเวณิวเสน วุตฺต เทวโลกสฺมึ
ปน มารสฺส ปตุวโส ปตามหสฺส วโส รชฺช กโรนฺโต
นาม นตฺถิ ปฺุวเสน เทวโลเก เทวราชา หุตฺวา นิพฺพตฺโต
ยาวตายุก ตฺวา จวติ อฺโ เอโก อตฺตนา กเตน กมฺเมน
ตสฺมึ าเน อธิปติ หุตฺวา นิพฺพตฺติ (๑) อิติ อย มาโรป
ตทา ตโต จวิตฺวา ปุน กุสล กตฺวา อิมสฺมึ กาเล ตสฺมึ
อธิปติฏาเน นิพฺพตฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
วิธุโรติ วิคตธุโร อฺเหิ สทฺธึ อสทิโสติ อตฺโถ ฯ
อปฺปกสิเรนาติ อปฺปทุกฺเขน ปสุปาลกาติ อเชฬกปาลกา(๒) ฯ
ปถาวิโนติ มคฺคปฏิปนฺนา กาเย อุปจินิตฺวาติ สมนฺตโต
จิตก พนฺธิตฺวา อคฺคึ ทตฺวา ปกฺกมึสตู ิ เอตฺตเกน สรีร
ปริยาทาน คมิสฺสตีติ จิตกสฺส ปมาณ สลฺลกฺเขตฺวา จตูสุ
ทิสาสุ อคฺคึ ทตฺวา ปกฺกมึสุ จิตโก ปทีปสิขา วิย
ปชฺชลิ เถรสฺส อุทกเลณ ปวิสิตฺวา นิสินฺนกาโล วิย
อโหสิ จีวรานิ ปปฺโผเฏตฺวาติ(๓) สมาปตฺติโต วุฏาย วิคตธูเม
กึสุกวณฺเณ องฺคาเร มทฺทมาโน จีวรานิ วิธุนิตฺวา สรีเร
ปนสฺส อุสุมมตฺตป นาโหสิ จีวเรสุ อสุมตฺตป น ฌายิ
# ๑. ม. นิพฺพตฺตติ ฯ ๒. ม. อเชฬกปาลกา ฯ ๓. ม. ปปฺโผเฏตฺวาติ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๙๔
สมาปตฺติผล นาเมตฯ
อกฺโกสถาติ ทสหิ อกฺโกสวตฺถูหิ อกฺโกสถ ปริภาสถาติ
วาจาย ปริภาสถ โรเสถาติ ฆฏเฏถ วิเหเสถาติ ทุกฺขาเปถ สพฺพเมต วาจาย ฆฏฏนสฺเสต(๑) อธิวจน ยถา น(๒)
ทูสี มาโรติ ยถา เอเตส ทูสี มาโร ลเภถ โอตารนฺติ
ลเภถ ฉิทฺท กิเลสุปฺปตฺติยา อารมฺมณปจฺจย ลเภยฺยาติ(๓)
อตฺโถ มุณฺฑกาติอาทีสุ หิ มุณฺเฑ มุณฺฑาติ สมเณ จ
สมณาติ วตฺตุ วฏเฏยฺย อิเม ปน หีเฬนฺตา มุณฺฑกา
สมณาติ อาหสุ อิพฺภาติ คหปติกา กิณฺหาติ กณฺหา (๔) กาฬกาติ
อตฺโถ พนฺธปุ าทาปจฺจาติ เอตฺถ พนฺธูติ พฺรหฺมา อธิปฺเปโตฯ
ตฺหิ พฺราหฺมณา ปตามโหติ โวหรนฺติ ปาทาน อปจฺจา
ปาทาปจฺจา พฺรหฺมุโน ปฏิปาทโต ชาตาติ อธิปฺปาโย ฯ
เตส กิร อย ลทฺธิ พฺราหฺมณา พฺรหฺมุโน มุขโต นิพฺพตฺตา (๕)
ขตฺติยา อุรโต เวสฺสา นาภิโต สุทฺทา ชานุโต สมณา
ปฏิปาทโตติ ฯ
ฌายิโนสฺมา ฌายิโนสฺมาติ ฌายิโน มย ฌายิโน
มยนฺติ มธุรกชาตาติ อาลสิยชาตา ฌายนฺตีติ จินฺตยนฺติ(๖)
ปชฺฌายนฺตีติอาทีนิ อุปสคฺควเสน วฑฺฒิตานิ มูสิก มคฺคยมาโนติ
# ๑. ม. ฆฏฏนสฺเสว ฯ ๒. ม. ยถาต ฯ ๓. ม. ลเภยฺยาติ ฯ
# ๔. ม. กิณหฺ าติ กณฺหา ฯ ๕. ม. นิกขฺ นฺตา ฯ ๖. ม. จินฺตยนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๘ มารตชฺชนิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๙๕
สาย โคจรตฺถาย สุสริ รุกขฺ โต นิกฺขนฺต รุกฺขสาขาย มูสิก
ปริเยสนฺโต โส กิร อุปสนฺตูปสนฺโต วิย นิจฺจโลว(๑) ติฏติ
สมฺปตฺตกาเล มูสิก สหสา คณฺหาติ โกตฺถูติ(๒) สิงฺคาโล ฯ
เสโนติป (๓) วทนฺติ สนฺธิสมลสงฺกฏิเรติ สนฺธิมหฺ ิ จ สมเล
จ สงฺกฏิเร จ ตตฺถ สนฺธิ นาม ฆรสนฺธิ สมโล นาม
คูถนิทฺธมนปนาฬิ(๔) สงฺกฏิร นาม สงฺการฏาน วหจฺฉินฺโนติ
กนฺตารโต นิกฺขนฺโต ฉินฺนวโห สนฺธิสมลสงฺกฏิเรติ สนฺธิมฺหิ
วา สมเล วา สงฺกฏิเร วา โสป หิ ถทฺธคตฺโต วิย(๕)
นิจฺจโล ฌายติ ฯ
นิรย อุปปชฺชนฺตีติ สเจ มาโร มนุสฺสาน สรีเร
อธิมุจฺจิตฺวา เอว กเรยฺย มนุสฺสาน อกุสล น ภเวยฺย
มารสฺเสว ภเวยฺย สรีเร ปน อนธิมุจฺจิตฺวา วิสภาควตฺถุวิปฺปฏิสารารมฺมณ ทสฺเสติ(๖) ฯ ตทา กิร โส ภิกขฺ ู ขิปฺป
คเหตฺวา มจฺเฉ อชฺโฌตฺถรนฺเต วิย ชาล คเหตฺวา มจฺเฉ
คณฺหนฺเต วิย เลปยฏึ โอฑฺเฑตฺวา สกุเณ พนฺธนฺเต วิย
สุนเขหิ สทฺธึ อรฺเ มิคว จรนฺเต วิย มาตุคาเม
คเหตฺวา อาปานภูมิย นิสินฺเน วิย นจฺจนฺเต วิย คายนฺเต
วิย ภิกฺขุนีน รตฺติฏานทิวาฏาเนสุ วิสภาคมนุสฺเส นิสินฺเน
# ๑. ม. นิจฺจโลว ฯ ๒. โกตฺถูติ ฯ ๓. ม. โสโณติป ฯ
# ๔. ม. คูถนิทฺธมนปนาฬิ ฯ ๕. ม. วิยสทฺโท นตฺถิ ฯ ๖. ม. ทสฺเสติ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๙๖
วิย ิเต วิย จ กตฺวา ทสฺเสสิ มนุสฺสา อรฺคตาป
วนคตาป วิหารคตาป วิปฺปฏิสารารมฺมณ ปสฺสติ ฺวา อาคนฺตฺวา
อฺเส กเถนฺติ สมณา เอวรูป อสฺสมณก อนนุจฺฉวิก
กโรนฺติ เอเตส ทินฺเน กุโต กุสล มา เอเตส กิฺจิ
อทตฺถา ติ เอว เต มนุสสฺ า ทิฏทิฏ ฏาเน สีลวนฺเต
อกฺโกสนฺตา อปฺุ ปสวิตฺวา อปายปูรกา อเหสุ เตน
วุตฺต นิรย อุปปชฺชนฺตีติ ฯ
อนฺวาวิฏาติ(๑) อาวฏฏิตา ผริตฺวา วิหรึสูติ น เกวล
ผริตฺวา วิหรึสุ กกุสนฺธสฺส ปน ภควโต โอวาเท ตฺวา
อิเม จตฺตาโร พฺรหฺมวิหาเร นิพฺพตฺติตฺวา ฌานปทฏาน
วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺเต ปติฏหึสุ ฯ
อาคตึ วา คตึ วาติ ปฏิสนฺธิวเสน อาคมนฏาน วา
คติวเสน(๒) คมนฏาน วา น ชานามิ สิยา จิตฺตสฺส
อฺถตฺตนฺติ โสมนสฺสวเสน อฺถตฺต ภเวยฺย สคฺค
โลก อุปปชฺชนฺตีติ อิธาป ปุริมนเยเนวตฺโถ เวทิตพฺโพ ยถา
หิ ปุพฺเพ วิปฺปฏิสารกร อารมฺมณ ทสฺเสติ เอวมิทานิ(๓)
ปสาทกร โส กิร ตทา มนุสฺสาน ทสฺสนฏาเน ภิกฺขู
อากาเส คจฺฉนฺเต วิย อากาเส ิเต วิย ปลฺลงฺเกน นิสินฺเน
วิย อากาเส สูจิกมฺม กโรนฺเต วิย อากาเส โปตฺถก วาเจนฺเต
# ๑. มนฺวาวิฏาติ ฯ ๒. ม. จุติวเสน ฯ ๓. ม. เอวมิธาป ฯ
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*เลมที่ ๘ มารตชฺชนิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๙๗
วิย อากาเส จีวร ปสาเรตฺวา กาย อุตุ คณฺหาเปนฺเต วิย
วุฑฺฒปพฺพชิเต (๑) อากาเสน(๒) จรนฺเต วิย ตรุณสามเณเร อากาเส
ตฺวา ปุปฺผานิ โอจินนฺเต วิย กตฺวา ทสฺเสสิ มนุสสฺ า
อรฺคตาป วนคตาป วิหารคตาป ปพฺพชิตาน ต ปฏิปตฺตึ
ทิสฺวา อาคนฺตฺวา อฺเส กเถนฺติ ภิกฺขูสุ อนฺตมโส
สามเณราป เอวมหิทฺธิกา มหานุภาวา เอเตส ทินนฺ 
มหปฺผล นาม โหติ เอเตส เทถ สกฺกโรถา ติ ตโต
มนุสฺสา ภิกขฺ สงฺฆ จตูหิ ปจฺจเยหิ สกฺกโรนฺตา พหุ ปฺุ
กตฺวา สคฺคปถปูรกา อเหสุ เตน วุตตฺ  สคฺค โลก
อุปปชฺชนฺตีติฯ
เอถ ตุเมฺห ภิกฺขเว อสุภานุปสฺสิโน กาเย วิหรถาติ
ภควา สกลชมฺพูทีป อาหิณฺฑนฺโต อนฺตมโส ทฺวินฺนป ติณฺณป
ภิกฺขูน วสนฏาน คนฺตฺวา
อสุภสฺาปริจิเตน ภิกฺขเว ภิกฺขุโน เจตสา พหุล
วิหรโต เมถุนธมฺมสมาปตฺติยา จิตฺต ปฏิลียติ ปฏิกุชฺชติ (๓)
ปฏิวตฺตติ น สมฺปสาริยติ อุเปกฺขา วา ปาฏิกุลฺยตา วา
สณฺาติ
อาหาเร ปฏิกลู สฺาปริจิเตน ภิกฺขเว ภิกฺขุโน
เจตสา พหุล วิหรโต รสตณฺหาย จิตฺต ปฏิลียติ ปฏิกุชชฺ ติ
# ๑. ม. นวปพฺพชิเต ฯ ๒. ม. อากาเสน ฯ ๓. ม. ปติกุฏติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๖๙๘
ปฏิวตฺตติ น สมฺปสาริยติ อุเปกฺขา วา ปาฏิกลุ ยฺ ตา วา
สณฺาติฯ
สพฺพโลเก อนภิรติสฺาปริจิเตน ภิกฺขเว ภิกฺขุโน
เจตสา พหุล วิหรโต โลกจิตฺเตสุ(๑) จิตฺต ปฏิลียติ ปฏิกชุ ฺชติ
ปฏิวตฺตติ น สมฺปสาริยติ อุเปกฺขา วา ปาฏิกลุ ฺยตา วา
สณฺาติฯ
อนิจฺจสฺาปริจิเตน ภิกฺขเว ภิกฺขุโน เจตสา พหุล
วิหรโต ลาภสกฺการสิโลเกสุ (๒) จิตฺต ปฏิลียติ ปฏิกุชชฺ ติ ปฏิวตฺตติ
น สมฺปสาริยติ อุเปกฺขา วา ปาฏิกลุ ยฺ ตา วา สณฺาตีติ (๓)
เอว อานิสส ทสฺเสตฺวา เอถ ตุเมฺห ภิกฺขเว อสุภานุปสฺสี
กาเย วิหรถ อาหาเร ปฏิกูลสฺิโน สพฺพโลเก อนภิรติสฺิโน สพฺพสงฺขาเรสุ อนิจฺจานุปสฺสิโนติ อิมานิ จตฺตาริ
กมฺมฏานานิ กเถสิ เตป ภิกฺขู อิเมสุ จตูสุ กมฺมฏาเนสุ
กมฺม กโรนฺตา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา สพฺพาสเว เขเปตฺวา
อรหตฺเต ปติฏหึสุ อิมานิ(๔) จตฺตาริ กมฺมฏานานิ ราคสนฺตานิ โทสโมหสนฺตานิ ราคปฏิฆาตกานิ(๕) โทสโมหปฏิฆาตกาเนวาติ (๖) ฯ
# ๑. ม. โลกจิตฺเตสุ ฯ ๒. ม. ลาภสกฺการสิโลเก ฯ
# ๓. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๔๖/๔๘-๔๙ ฯ ๔. ม. อิมานิป ฯ
# ๕. ม. ราคาปฏิฆาตกานิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๖. ม. โทสโมหปฏิฆาตานิ จาติ ฯ
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*เลมที่ ๘ มารตชฺชนิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๙๙
สกฺขร คเหตฺวาติ อนฺโตมุฏ ิย ติฏนปฺปมาณ ปาสาณ
คเหตฺวา อยฺหิ พฺราหฺมณคหปติเกหิ ภิกฺข(ุ ๑) อกฺโกสาเปตฺวาป
พฺราหฺมณคหปติกาณ วเสน ภิกฺขสงฺฆสฺส ลาภสกฺการ
อุปฺปาทาเปตฺวาป โอตาร อลภนฺโต อิทานิ สหตฺถา อุปกฺกมิตุกาโม อฺตรสฺส กุมารกสฺส สรีเร อธิมุจฺจิตฺวา เอวรูป
ปาสาณ อคฺคเหสิ ต สนฺธาย วุตฺต สกฺขร คเหตฺวาติ ฯ
สีส เต(๒) ภินฺทีติ สีส ภินฺทิ มหาจมฺม ฉิชฺชิตฺวา (๓)
มส เทฺวธา อโหสิ สกฺขรา ปน(๔) สีสกฏาห อภินฺทิตฺวา
อฏึ อาหจฺเจว นิวตฺตา นาคาปโลกิต อปโลเกสีติ มหารสทฺท(๕)
สุตฺวา ยถา นาม หตฺถินาโค อิโต วา เอตฺโต วา อปโลเกตุกาโม คีว อปริวตฺเตตฺวา สกลสรีเรเนว นิวตฺติตฺวา อปโลเกติ
เอว สกลสรีเรเนว นิวตฺเตตฺวา อปโลเกสิ ยถา [๖] มหาชนสฺส
อฏีนิ โกฏิยา โกฏึ อาหจฺจ ิตานิ ปจฺเจกพุทฺธาน องฺกุสลคฺคานิ น เอว พุทฺธาน พุทฺธาน ปน สงฺขลิกานิ(๗) วิย เอกาพทฺธานิ
หุตฺวา ิตานิ ตสฺมา ปจฺฉโต อปโลกนกาเล น สกฺกา
โหติ คีว ปริวตฺเตตุ ยถา ปน หตฺถนิ าโค ปจฺฉาภาค
อปโลเกตุกาโม สกลสรีเรเนว ปริวตฺตติ(๘) เอว ปริวตฺติตพฺพ
โหติ ตสฺมา ภควา ยนฺเตน ปริวตฺติตา สุวณฺณปฏิมา วิย
# ๑. ม. ภิกฺขู ฯ ๒. ม. โว ฯ ๓. สี. ฉินทฺ ิตฺวา ฯ ๔. ม. ปนสฺส ฯ
# ๕. ม. ปหารสทฺท ฯ ๖. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท อตฺถิ ฯ ๗. ม. สงฺขลิกานิ ฯ
# ๘. ม. ปริวตฺตติ ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๗๐๐
สกลสรีเรนเยว(๑) นิวตฺติตฺวา อปโลเกสิ อปโลเกตฺวา ิโต ปน
น วาย ทูสี มาโร มตฺตมฺาสี ติ อาห ตสฺสตฺโถ อย ทูสี
มาโร ปาป กโรนฺโต เนว ปมาณ อฺาสิ ปมาณาติกฺกนฺต
อกาสีติ ฯ
สหาปโลกนายาติ กกุสนฺธสฺส ภควโต อปโลกเนเนว สห
ตขณฺเว ตมฺหา จ านา จวีติ ตมฺหา จ เทวฏานา
จุโต มหานิรย อุปปนฺโนติ อตฺโถ จวมาโน หิ(๒) ยตฺถ
กตฺถจิ ิโต จวติ ตสฺมา วสวตฺติเทวโลก อาคนฺตฺวาว(๓) จุโต
สหาปโลกนายา ติ จ วจนโต(๔) น ภควโต อปโลกิตตฺตา จุโตติ
เวทิตพฺโพ จุติกาลทสฺสนมตฺตเมว เหต อุฬาเร ปน
มหาสาวเก วิรุทฺธตฺตา (๕) กุาริยา (๖) ปหต วิยสฺส มารสฺส (๗) อายุ
ตตฺเถว ฉิชฺชติ ฺวา ตตนฺติ เวทิตพฺพ ตโย นามเธยฺยา โหนฺตีติ
ตีณิ นามานิ โหนฺติ ฉผสฺสายตนิโกติ ฉสุ ผสฺสายตเนสุ
ปาฏิเอกฺกาย เวทนาย ปจฺจโย ฯ
สงฺกุสมาหโตติ อยสูเลหิ สมาหโต ปจฺจตฺตเวทนีโยติ
สยเมว เวทนาชนโก สงฺกุนา สงฺกุ ทหเย สมาคจฺเฉยฺยาติ
อยสูเลน สทฺธึ อยสูล หทยมชฺเฌ สมาคจฺเฉยฺย ตสฺมึ กิร
นิรเย อุปปนฺนาน ติคาวุโต อตฺตภาโว โหติ มารสฺสาป (๘)
# ๑. ม. สกลสรีเรเนว ฯ ๒. ม. หิ น ฯ ๓. ม. อาคนฺตฺวา ฯ ๔. ม. จ วจนโต ฯ
# ๕. ม. วิรทฺธตฺตา ฯ ๖. ม. กุทาริยา ฯ ๗. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๘. ม. เถรสฺสาป ฯ
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*เลมที่ ๘ มารตชฺชนิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๗๐๑
ตาทิโสว อโหสิ อถสฺส หิ นิรยปาลา ตาลกฺขนฺธปฺปมาณานิ
อยสูลานิ อาทิตฺตานิ สมฺปชฺชลิตานิ สโชติภูตานิ (๑) สยเมว
คเหตฺวา(๒) อิมินา หิ(๓) าเนน จินฺเตตฺวา ปาป กตนฺติ
ปูวโทณิย ปูว โกฏเฏนฺโต วิย หทยมชฺฌ โกฏเฏตฺวา
ปณฺณาส ชนา ปาทาภิมุขา ปณฺณาส ชนา สีสาภิมุขา
โกฏเฏตฺวา(๔) คจฺฉนฺติ เอว คจฺฉนฺตา ปฺจหิ วสฺสสเตหิ
อุโภ อนฺเต ปตฺวา ปุน นิวตฺตมานา ปฺจหิ วสฺสสเตหิ
หทยมชฺฌ อาคจฺฉนฺติ ต สนฺธาเยต (๕) วุตฺตฯ
วุฏานิมนฺติ (๖) วิปากวุฏาน เวทน สา กิร
มหานิรยเวทนโต(๗) ทุกขฺ ตรา โหติ ยถา หิ สิเนหปานสตฺตาหโต ปริหารสตฺตาห ทุกฺขตร เอว มหานิรยทุกฺขโต
อุสฺสเท วิปากวุฏานเวทนา ทุกฺขตราติ วทนฺติ เสยฺยถาป
มจฺฉสฺสาติ ปุริสสีสฺหิ วฏฏ โหติ สูเลน ปหรนฺตสฺส
ปหาโร าน น ลภติ ปริคลติ มจฺฉสีส อายต ปุถุล
ปหาโร าน ลภติ อวิรชฺฌิตฺวา กมฺมการณา สุกรา โหติ
ตสฺมา เอวรูป สีส โหติ ฯ
วิธุร สาวกมาสชฺชาติ วิธุร สาวก ฆฏฏยิตฺวา ฯ
ปจฺจตฺตเวทนาติ สยเมว ปาฏิเอกฺกเวทนาชนกา อีทิโส นิรโย
# ๑. ม. สโชติภูตานิ ฯ ๒. ม. คเหตฺวา ปุนปฺปุน นิวตฺตมานา ฯ
# ๓. ม. เต ฯ ๔. ม. โกฏเฏตฺวา ฯ ๕. ม. สนฺธาย เอว ฯ
# ๖. ม. วุฏานิมนฺติ ฯ ๗. ม. ...เวทนาโต ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๗๐๒
อาสีติ อิมสฺมึ าเน นิรโย เทวทูตสุตฺเตน ทีเปตพฺโพ ฯ
กณฺห ทุกฺข นิคจฺฉสีติ กาลก มาร ทุกฺข วินฺทิสฺสสิ มชฺเฌ
สรสฺสาติ มหาสมุทฺทมชฺเฌ กิร(๑) อุทก วตฺถุ กตฺวา นิพฺพตฺตวิมานานิ กปฺปฏิติกานิ โหนฺติ เตส เวฬุริยสฺส วิย
วณฺโณ โหติ ปพฺพตมตฺถเก ชลิตนฬคฺคิกฺขนฺโธ วิย จ เนส
อจฺจิโย โชตนฺติ ปภสฺสรา ปภาสมฺปนฺนา โหนฺติ เตสุ
วิมาเนสุ นีลเภทาทิวเสน นานตฺตวณฺณอจฺฉรา นจฺจนฺติ โย
เอตมภิชานาตีติ โย เอต วิมานวตฺถุชานาตีติ อตฺโถ ฯ
เอวเมตฺถ วิมานเปตวตฺถุเกเนว อตฺโถ เวทิตพฺโพ ปาทงฺคุฏเน กมฺปยีติ อิท ปาสาทกมฺปนสุตฺเตน ทีเปตพฺโพ (๒) ฯ โย
เวชยนฺต ปาสาทนฺติ (๓) อิท จุลฺลตณฺหาสงฺขยวิมุตฺติสุตฺเตน ทีเปตพฺพ ฯ
สกฺก โส ปริปุจฺฉตีติ อิทป เตเนว ทีเปตพฺพ สุธมฺมาย
อภิโตสภนฺติ(๔) สุธมฺมสภาย สมีเป อย ปน พฺรหฺมโลเก
สุธมฺมสภา(๕) ฯ น ตาวตึสภวเน สุธมฺมสภาวิรหิโต หิ เทวโลโก
นาม นตฺถิ ฯ
พฺรหฺมโลเก ปภสฺสรนฺติ พฺรหฺมโลเก สาริปตุ ฺตโมคฺคลฺลานมหากสฺสปาทีหิ(๖) สาวเกหิ สทฺธึ คตสฺส(๗) เตโชธาตุ
# ๑. ม. กิร สทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. เวทิตพฺโพ ฯ ๓. ม. โย เวชยนฺต ปาสาทนฺติ ฯ
# ๔. ม. สุธมฺมายาภิโต สภนฺติ ฯ ๕. ม. สุธมฺมสภาว ฯ
# ๖. ม. มหาโมคฺคลฺลานมหากสฺสปาทีหิ ฯ ๗. ม. ตสฺส ฯ
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*เลมที่ ๘ มารตชฺชนิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๗๐๓
สมาปชฺชิตฺวา นิสินฺนสฺส ภควโต โอภาส เอกสฺมิฺหิ
สมเย ภควา พฺรหฺมโลเก สุธมฺมาย เทวสภาย สนฺนิปติตฺวา
อตฺถิ นุ โข โกจิ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา เอว
มหิทฺธิโก(๑) โย อิธ อาคนฺตุ สกฺกุเณยฺยา ติ จินเฺ ตนฺตสฺส (๒)
พฺรหฺมคณสฺส จิตฺตมฺาย ตตฺถ คนฺตฺวา พฺรหฺมคณสฺส
มตฺถเก นิสนิ ฺโน เตโชธาตุ สมาปชฺชิตฺวา มหาโมคฺคลฺลานาทีน
อาคมน จินฺเตสิ เตป คนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา เตโชธาตุ
สมาปชฺชิตฺวา ปจฺเจก ทิสาสุ นิสีทึสุ สกลพฺรหฺมโลโก
เอโกภาโส อโหสิ ฯ
สตฺถา จตุสจฺจปฺปกาสน ธมฺม เทเสสิ เทสนาปริโยสาเน อเนกานิ พฺรหฺมสหสฺสานิ มคฺคผเลสุ ปติฏหึสุ ฯ
ต สนฺธาย อิมา คาถา วุตฺตา โส ปนายมตฺโถ
พกพฺรหฺมสุตฺเตน(๓) ทีเปตพฺโพ ฯ
วิโมกฺเขน อผสฺสยีติ ฌานวิโมกฺเขเนว (๔) ผุสิ วนนฺติ
ชมฺพูทีป ปุพฺพวิเทหานนฺติ ปุพฺพวิเทหานฺจ ทีป เย จ
ภูมิสยา นราติ ภูมิสยา นรา นาม อมรโคยานกา (๕) จ
อุตฺตรกุรุกา จ เตป สพฺเพ ผุสีติ วุตตฺ  โหติ อย ปน
อตฺโถ นนฺโทปนนฺททมเนน ทีเปตพฺโพ วตฺถุ วิสทุ ฺธิมคฺเค
# ๑. ม. เอวมหิทฺธิโก ฯ ๒. ม. จินฺเตนฺตสฺเสว ฯ ๓. ม. อฺตรพฺรหฺมสุตฺเตน ฯ
# กีฏา. พหุพฺรหฺมกสุตฺเตน ฯ ๔. ม. เอวสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕. ม. อปรโคยานกา ฯ
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*เลมที่ ๘ จุลฺลยมกวคฺควณฺณนา หนา ๗๐๔
อิทฺธิกถาย วิตฺถาริต อปฺุ ปสวีติ อปฺุ ปฏิลภิ ฯ
อาส มากาสิ ภิกฺขูสูติ ภิกฺขุ(๑) วินาเสมิ (๒) วิเหเสมีติ เอต อาส
มา อกาสิฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ
มารตชฺชนียสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ทสม ฯ
ปฺจมวคฺควณฺณนา นิฏิตาฯ
อิติ
ปปฺจสูทนิยา มชฺฌิมฏกถาย มูลปณฺณาสกวณฺณนา
นิฏิตา ฯ
ปฺจวคฺคปฏิมณฺฑิตา ปณฺณาสกสุตฺตนฺตสงฺคหฏกถา
นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. ภิกฺขู ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ

