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*เลมที่ ๕ หนา ๑
สุมงฺคลวิลาสินี นาม ทีฆนิกายฏกถา
มหาวคฺควณฺณนา
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
มหาปทานสุตฺตวณฺณนา
สุตฺตนิทานวณฺณนา
เอวมฺเม สุต ฯเป ฯ กเรริกุฏกิ ายนฺติ มหาปทานสุตฺต ฯ
ตตฺราย อนุปุพฺพปทวณฺณนา กเรริกุฏิกายนฺติ กเรรีติ
วรุณรุกฺขสฺส นาม ฯ กเรริมณฺฑโป ตสฺสา กุฏิกาย ทฺวาเร
ิโต ฯ ตสฺมา กเรริกฏุ ิกาติ วุจฺจติ ฯ ยถา โกสมฺพรุกฺขสฺส
ทฺวาเร ิตตฺตา โกสมฺพกุฏิกาติ ฯ อนฺโตเชตวเน กิร กเรริกุฏิ
โกสมฺพกุฏิ คนฺธกุฏิ สฬลฆรนฺติ (๑) จตฺตาริ มหาเคหานิ ฯ เอเกกุ
สตสหสฺสปริจฺจาเคน นิปฺผนฺน ฯ เตสุ สฬลฆรุ รฺา
ปเสนทินา การิต ฯ เสสานิ อนาถปณฺฑิเกน (๒) การิตานิ ฯ (๓) อิติ
ภควา อนาถปณฺฑิเกน คหปตินา ถมฺภานน อุปริ การิตาย
เทววิมานกปฺปาย กเรริกฏุ ิกาย วิหรติ ฯ
ปจฺฉาภตฺตนฺติ เอกาสนิกขลุปจฺฉาภตฺติกาน ปาโตว (๔)
ภุตฺตาน อนฺโตมชฺฌนฺติเกป (๕) ปจฺฉาภตฺตเมว ฯ อิธ ปน
# ๑. ม. สลฬาคารนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ
๒. สี. ยุ. อนาถปณฺฑิกคหปตินา ฯ
๓. สี. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. สี. ยุ. ปาโต ฯ
๕. ม. อนฺโตมชฺฌนฺหิเกป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๒
ปกติภตฺตสฺส ปจฺฉโต ปจฺฉาภตฺตนฺติ อธิปฺเปต ฯ ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตานนฺติ ปณฺฑปาตโต ปฏิกกฺ นฺตาน ฯ ภตฺตกิจฺจ
นิฏเปตฺวา อุฏิตานนฺติ อตฺโถ ฯ
กเรริมณฺฑลมาเลติ ตสฺเสว กเรริมณฺฑปสฺส อวิทูเร กตาย
นิสีทนสาลาย ฯ โส กิร กเรริมณฺฑโป คนฺธกุฏกิ าย จ สาลาย
จ อนฺตเร โหติ ฯ ตสฺมา คนฺธกุฏิป กเรริกุฏกิ าป สาลาป
กเรริมณฺฑลมาโลติ วุจฺจติ ฯ
ปุพฺเพนิวาสปฏิสยุตฺตาติ เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโยติ
เอว วิภตฺเตน ปุพฺเพนิวุฏกฺขนฺธสนฺตานสงฺขาเตน ปุพฺเพนิวาเสน
สทฺธึ โยเชตฺวา ปวตฺติตา ฯ ธมฺมีติ ธมฺมสยุตฺตา ฯ อุทปาทีติ
อโห อจฺฉริย ทสพลสฺส ปุพฺเพนิวาสาณ ฯ ปุพฺเพนิวาส นาม
เก อนุสฺสรนฺติ ฯ เก นานุสฺสรนฺตีติ ฯ ติตฺถิยา อนุสฺสรนฺติ ฯ (๑)สาวกา
ปจฺเจกพุทฺธา(๑) อนุสสฺ รนฺติ ฯ กตรติตฺถิยา อนุสฺสรนฺติ ฯ เย
อคฺคปฺปตฺตา กมฺมวาทิโน ฯ (๒) เตป จตฺตาลีสเยว กปฺเป อนุสฺสรนฺติ
น(๓) ตโต ปร ฯ (๓) สาวกา กปฺปสตสหสฺส อนุสฺสรนฺติ ฯ เทฺว
อคฺคสาวกา อสงฺเขยฺย (๔) เจว กปฺปสตสหสฺสฺจ ฯ ปจฺเจกพุทฺธา เทฺว อสงฺเขยฺยานิ กปฺปสตสหสฺสฺจ ฯ พุทฺธาน ปน
เอตฺตกนฺติ ปริจฺเฉโท นตฺถิ ฯ ยาวตก อากงฺขนฺติ ฯ ตาวตก
# ๑. ม. สาวกา จ ปจฺเจกพุทฺธา จ พุทฺธา ฯ ๒. ม. อคฺคปฺปตฺตกมฺมวาทิโน ฯ
๓. สี. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๔. ม. อสงฺเขยฺยฺเจว ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๓
อนุสฺสรนฺติ ฯ ติตฺถิยา (๑) ขนฺธปฏิปาฏิยา อนุสฺสรนฺติ ฯ ปฏิปาฏึ
มฺุจิตฺวา น สกฺโกนฺติ ฯ ปฏิปาฏิยา อนุสฺสรนฺตาป อสฺภว
ปตฺวา ขนฺธปฺปวตฺตึ น ปสฺสนฺติ ฯ ชาเล ปติตา สกุณา (๒) วิย ฯ
กูเป ปติตา ปงฺคลา วิย จ โหนฺติ ฯ เต ตตฺถ ตฺวา
เอตฺตกเมว ฯ อิโต ปร นตฺถีติ ทิฏึ คณฺหนฺติ ฯ อิติ ติตฺถิยาน
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสรณ อนฺธาน ยฏิโกฏิคมน วิย โหติ ฯ ยถา
หิ อนฺธา ยฏิโกฏิคฺคาหเก สติเยว คจฺฉนฺติ ฯ อสติ ตตฺเถว
นิสีทนฺติ ฯ เอวเมว ติตฺถิยา ขนฺธปฏิปาฏิยาว อนุสฺสริตุ สกฺโกนฺติ ฯ
ปฏิปาฏึ วิสชฺเชตฺวา น สกฺโกนฺติ ฯ
สาวกาป ขนฺธปฏิปาฏิยาว อนุสฺสรนฺติ ฯ อสฺภว ปตฺวา
ขนฺธปฺปวตฺตึ น ปสฺสนฺติ ฯ เอว สนฺเตป เต วฏเฏ สสรณกสตฺตาน ขนฺธาน อภาวกาโล นาม นตฺถิ ฯ อสฺภเว ปน
ปฺจ กปฺปสตานิ ปวตฺตนฺตีติ เอตฺตก กาล อติกฺกมิตฺวา พุทฺเธหิ
ทินฺนนเย ตฺวา ปรโต อนุสฺสรนฺติ ฯ เสยฺยถาป อายสฺมา
โสภิโต ฯ เทฺว อคฺคสาวกา ปน ปจฺเจกพุทฺธา จ จุติปฏิสนฺธึ
โอโลเกตฺวา อนุสฺสรนฺติ ฯ พุทฺธาน จุติปฏิสนฺธิกิจฺจ นตฺถิ ฯ
ย ย (๓) าน ปสฺสิตุกามา โหนฺติ ฯ ต ตเทว ปสฺสนฺติ ฯ
ติตฺถิยา จ ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรมานา อตฺตนา ทิฏกตสุตเมว อนุสฺสรนฺติ ฯ ตถา สาวกา จ ปจฺเจกพุทฺธา จ ฯ
# ๑. สี. ยุ. เย อคฺคปฺปตฺตา กมฺมวาทิโน ติตฺถิยา เต ฯ
๒. ม. กุณฺา ฯ ๓. ยุ. ปน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔
พุทฺธา ปน อตฺตนา วา ปเรหิ วา ทิฏกตสุต สพฺพเมว
อนุสฺสรนฺติ ฯ
ติตฺถิยาน ปุพฺเพนิวาสาน ขชฺโชปนกโอภาสสทิส ฯ (๑)
สาวกาน ปทีโปภาสสทิส ฯ อคฺคสาวกาน โอสธิตารโกภาสสทิส ฯ ปจฺเจกพุทฺธาน จนฺโทภาสสทิส ฯ พุทฺธาน สหสฺสสุรยิ มณฺฑโลภาสสทิส ฯ (๒)ตสฺส เอตฺตกานิ ชาติสตานิ ชาติสหสฺสานิ
ชาติสตสหสฺสานีติ วา เอตฺตกานิ กปฺปสตานิ กปฺปสหสฺสานิ
กปฺปสตสหสฺสานีติ วา นตฺถิ ฯ ย กิฺจิ อนุสฺสรนฺตสฺส เนว
ขลิต ฯ น ปฏิฆาโต (๓) โหติ ฯ อาวชฺชนปฏิพทฺธเมว อากงฺขมนสิการจิตฺตุปฺปาทปฏิพทฺธเมว โหติ ฯ ทุพฺพลปตฺตปูเฏ (๔) เวคกฺขิตฺตนาราโจ(๕)
วิย สิเนรุกูเฏ วิสฏอินฺทวชิร วิย จ อสชฺชมานเมว คจฺฉติ ฯ
อโห มหนฺต ภควโต ปุพฺเพนิวาสาณนฺติ เอว ภควนฺตเยว
อารพฺภ กถา (๖) อุปฺปนฺนา ฯ ชาตา ปวตฺตาติ อตฺโถ ฯ ต สพฺพป
สงฺเขปโต ทสฺเสตุ อิติป ปุพฺเพนิวาโส ฯ อิติป ปุพฺเพนิวาโสติ
เอตฺตกเมว ปาลิย วุตฺต ฯ ตตฺถ อิติปติ เอวป ฯ
อสฺโสสิ โข ฯเป ฯ อถ ภควา อนุปฺปตฺโตติ เอตฺถ
ยวตฺตพฺพ ฯ ต พฺรหฺมชาลสุตฺตวณฺณนาย (๗) วุตฺตเมว ฯ อยเมว หิ
# ๑. สี. ม. ขชฺโชปนกกิมิโอภาสสทิส ฯ ๒. ม. สรทสูริย... ฯ ๓. ม. ปฏิฆาต ฯ
๔. ม. ทุพฺพลปตฺตปุเฎ ฯ ๕. สี. เวคตตฺตนาราโจ ฯ ม. เวคกฺขิตฺตนาราโจ ฯ
๖. สี. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๗. ม. พฺรหฺมชาลสุตฺตวณฺณนาย ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๕
วิเสโส ตตฺถ สพฺพฺุตาเณน อสฺโสสิ ฯ อิธ ทิพฺพโสเตน ฯ
ตตฺถ จ วณฺณาวณฺณกถา วิปฺปกตา ฯ อิธ ปุพฺเพนิวาสกถา ฯ
ตสฺมา ภควา อิเม ภิกฺขู มม ปุพฺเพนิวาสาณ อารพฺภ คุณ
โถเมนฺติ ฯ ปุพฺเพนิวาสาณสฺส ปน เม นิปฺผตฺตึ น ชานนฺติ ฯ
หนฺท เนส ตสฺส นิปฺผตฺตึ กเถตฺวา ทสฺสามีติ อาคนฺตฺวา
ปกติยาป พุทฺธาน นิสีทติ ฺวา ธมฺมเทสนตฺถเมว ปเต ตขณ (๑)
ภิกฺขูหิ ปปฺโผเฏตฺวา ทินฺเน วรพุทฺธาสเน นิสีทิตฺวา กาย
นุตฺถ ภิกฺขเวติ ปุจฺฉาย จ อิธ(๒) ภนฺเตติอาทิโต ปฏิวจนสฺส(๒)
จ ปริโยสาเน เตส ปุพฺเพนิวาสปฏิสยุตฺต ธมฺมกถ (๓) กเถตุกาโม
อิจฺเฉยฺยาถ โนติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ อิจฺเฉยฺยาถ โนติ อิจฺเฉยฺยาถ นุ ฯ อถ น
ปหฏมานสา ภิกฺขู ยาจมานา เอตสฺส ภควาติอาทิมาหสุ ฯ
ตตฺถ เอตสฺสาติ เอตสฺส ธมฺมกถากรณสฺส ฯ
อถ ภควา เตส ยาจน คเหตฺวา กเถตุกาโม เตนหิ
ภิกฺขเว สุณาถาติ เต โสตาวธานสาธุกมนสิกาเรสุ (๔) นิโยเชตฺวา
อฺเส อสาธารณ ฉินฺนวฏมกานุสฺสรณ ปกาเสตุกาโม อิโต
โส ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ ย วิปสฺสีติ ยสฺมึ กปฺเป วิปสฺสี ฯ อยฺหิ ยสทฺโท(๕)
# ๑. ม. ตงฺขเณ ฯ ๒. ม. อิธ ภนฺเตติอาทิปฏิวจนสฺส ฯ ๓. ม. ธมฺมึ กถ ฯ
๔. ม. โสตาวธารณสาธุกมนสิกาเรสุ ฯ ๕. ม. ยนฺติ สทฺโท ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๖
ย เม ภนฺเต เทวาน ตาวตึสาน สมฺมุขา สุต สมฺมุขา
ปฏิคฺคหิต ฯ อาโรเจมิ ต(๑) ภควโตติ (๒) อาทีสุ ปจฺจตฺตวจเน
ทิสฺสติ ฯ
ยนฺต อปุจฺฉิมฺห อกิตฺตยิ โน
อฺนฺต ปุจฺฉาม ตทิงฺฆ พฺรูหีติ (๓)
อาทีสุ อุปโยควจเน ฯ อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ฯ ย
อกิสฺสา โลกธาตุยาติอาทีสุ (๔) กรณวจเน ฯ อิธ ปน ภุมฺเมติ (๕)
ทฏพฺโพ ฯ เตน วุตฺต ยสฺมึ กปฺเปติ ฯ อุทปาทีติ ทสสหสฺสีโลกธาตุอุนฺนาเทนฺโต อุปฺปชฺชิ ฯ
ภทฺทกปฺเปติ ปฺจพุทฺธุปฺปาทปฏิมณฺฑิตตฺตา สุนฺทรกปฺเป
สารกปฺเปติ ภควา อิม กปฺป โถเมนฺโต เอวมาห ฯ ยโต
ปฏาย กิร อมฺหาก ภควตา อภินีหาโร กโต ฯ เอตสฺมึ
อนฺตเร เอกกปฺเปป ปฺจ พุทฺธา นิพฺพตฺตา นาม นตฺถิ ฯ
อมฺหาก ภควโต อภินีหารสฺส ปุรโต ปน ตณฺหงฺกโร
เมธงฺกโร สรณงฺกโร ทีปงฺกโรติ จตฺตาโร พุทฺธา เอกสฺมึ
กปฺเป นิพฺพตฺตึสุ ฯ เตส อุปริมภาเค (๖) เอก อสงฺเขยฺย
พุทฺธสฺุเมว อโหสิ ฯ
# ๑. สฺยา. อาโรเจเมต ฯ ๒. ที. มหา. ๑๐/๒๐๙/๒๕๒ ฯ
๓. ขุ. สุ. ๒๕/๔๒๘/๕๓๔ ฯ ๔. องฺ. เอก. ๒๐/๑๖๒-๑๖๓/๓๖ ฯ
๕. ม. ยุ. ภุมฺมตฺเถติ ฯ ๖. ม. ยุ. โอรภาเค ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๗
อสงฺเขยฺยกปฺปปริโยสาเน ปน โกณฺฑฺโ นาม พุทฺโธ
เอโกวเอกสฺมึ กปฺเป อุปปฺ นฺโน ฯ ตโตป อสงฺเขยฺย พุทฺธสฺุเมว อโหสิ ฯ อสงฺเขยฺยกปฺปปริโยสาเน สุมงฺคโล (๑) สุมโน
เรวโต โสภิโตติ จตฺตาโร พุทฺธา เอกสฺมึ กปฺเป อุปฺปนฺนา ฯ
ตโตป อสงฺเขยฺย พุทฺธสฺุเมว อโหสิ ฯ อสงฺเขยฺยกปฺปปริโยสาเน ปน อิโต กปฺปสตสหสฺสาธิกสฺส อสงฺเขยฺยสฺส
อุปริ อโนมทสฺสี ปทุโม นารโทติ ตโย พุทฺธา เอกสฺมึ
กปฺเป อุปฺปนฺนา ฯ ตโตป อสงฺเขยฺย พุทฺธสฺุเมว อโหสิ ฯ
อสงฺเขยฺยกปฺปปริโยสาเน ปน อิโต กปฺปสตสหสฺสาน อุปริ
ปทุมุตฺตโร (๒) ภควา เอโกว เอกสฺมึ กปฺเป อุปฺปนฺโน ฯ ตสฺส
โอรโต อิโต ตึสกปฺปสหสฺสาน อุปริ สุเมโธ สุชาโตติ เทฺว
พุทฺธา เอกสฺมึ กปฺเป อุปปฺ นฺนา ฯ ตโต อุปริมภาเค อิโต
อฏารสนฺน กปฺปสหสฺสาน อุปริ ปยทสฺสี อตฺถทสฺสี ธมฺมทสฺสีติ ตโย พุทฺธา เอกสฺมึ กปฺเป อุปฺปนฺนา ฯ อถ อิโต
จตุนวุเต กปฺเป (๒) สิทธฺ ตฺโถ นาม พุทฺโธ เอโกว เอกสฺมึ กปฺเป
อุปฺปนฺโน ฯ อิโต เทฺวนวุเต กปฺเป ติสฺโส ปุสโฺ ส เทฺว
พุทฺธา เอกสฺมึ กปฺเป อุปปฺ นฺนา ฯ อิโต เอกนวุเต กปฺเป
วิปสฺสี ภควา อุปฺปนฺโน ฯ อิโต เอกตึเส กปฺเป สิขี เวสฺสภูติ
เทฺว พุทฺธา อุปฺปนฺนา ฯ อิมสฺมึ ภทฺทกปฺเป กกุสนฺโธ
# ๑. ม. ยุ. มงฺคโล ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. จตุนวุติกปฺเป ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๘
โกนาคมโน (๑) กสฺสโป โคตโม อมฺหาก สมฺมาสมฺพุทฺโธติ จตฺตาโร
พุทฺธา อุปฺปนฺนา ฯ เมตฺเตยฺโย อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ เอวมย กปฺโป
ปฺจพุทฺธุปฺปาทปฏิมณฺฑิตตฺตา สุนฺทรกปฺโป สารกปฺโปติ ภควา
อิม กปฺป โถเมนฺโต เอวมาห ฯ
กึ ปเนต พุทฺธานเยว ปากฏ โหติ ฯ อิมสฺมึ กปฺเป
เอตฺตกา พุทฺธา อุปฺปนฺนา วา อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ วาติ ฯ (๒) อุทาหุ
อฺเสป ปากฏ โหตีติ ฯ อฺเสป ปากฏ โหติ ฯ เกส ฯ
สุทฺธาวาสพฺรหฺมาน ฯ
กปฺปสณฺิติกาลสฺมิฺหิ (๓) เอกมสงฺเขยฺย เอกงฺคณ หุตฺวา ิเต
โลกสนฺนิวาเส โลกสฺส สณฺานตฺถาย เทโว วสฺสิตุ อารภิ ฯ(๔)
อาทิโตว อนฺตรฏเก(๕) หิมปาโต วิย โหติ ฯ ตโต กณมตฺตา
ติลมตฺตา(๖) ตณฺฑุลมตฺตา มุคฺคมาสพทรอามลกเอลาฬุกกุมฺภณฺฑ-อลาพุมตฺตา อุทกธารา
หุตฺวา อนุกฺกเมน วฑฺฒิตฺวา อุสภเทฺวอุสภอฑฺฒคาวุตคาวุตเทฺวคาวุตอฑฺฒโยชนโยชนทฺวิโยชนติโยชน-ทสโยชน ฯเป ฯ
สตสหสฺสโยชนมตฺตา หุตฺวา โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬพฺภนฺตเร (๗) ยาว อวินฏพรหมโลกา(๘) ปูเรตฺวา
ติฏนฺติ ฯ อถ ต อุทก อนุปุพฺเพน ภสฺสติ ฯ ภสฺสนฺเต
# ๑. ม. โกณาคมโน ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. อุปปฺ ชฺชิสฺสนฺตีติ วาติ ฯ ยุ. อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ
วา ฯ ๓. ม. ยุ. กปฺปสณฺานกาลสฺมิฺหิ ฯ ๔. ม. อารภติ ฯ ๕. สี. อนฺตรฏโก ฯ
๖. ม. ลิลมตฺตา กณมตฺตา ฯ ๗. สี. ...จกฺกวาฬพฺภนฺตร ฯ ๘. กตฺถจิ. อกนิฏพฺรหฺมโลกา
ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๙
อุทเก ปกติเทวโลกฏาเนสุ เทวโลกา ปติฏหนฺติ ฯ (๑) เตส
สณฺหนวิธาน วิสุทฺธิมคฺเค ปุพฺเพนิวาสกถาย วุตฺต ฯ (๒)
มนุสฺสโลกฏาน (๓) ปน ปตฺเต อุทเก ธมฺมกรกสฺส มุเข (๔)
ปหิเต วิย วาตวเสน ต อุทก สนฺติฏ ติ ฯ อุทกปฏเ อุปฺปลินิปณฺณ วิย ปวี สณฺาติ (๕) มหาโพธิปลฺลงฺโก วินสฺสมาเน
โลเก ปจฺฉา วินสฺสติ ฯ สณฺหมาเน ปม สณฺหติ ฯ ตตฺถ
ปุพฺพนิมิตฺต หุตฺวา เอโก ปทุมินิคจฺโฉ อุปฺปชฺชติ ฯ ตสฺส สเจ
ตสฺมึ กปฺเป พุทฺโธ นิพฺพตฺติสฺสติ ฯ ปุปฺผ อุปฺปชฺชติ ฯ โน
เจ น อุปฺปชฺชติ ฯ อุปฺปชฺชมานฺจ (๖) สเจ เอโก พุทฺโธ
นิพฺพตฺติสฺสติ ฯ เอก อุปฺปชฺชติ ฯ สเจ เทฺว ฯ ตโย ฯ จตฺตาโร ฯ ปฺจ
พุทฺธา นิพฺพตฺติสฺสนฺติ ฯ ปฺจ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ตานิ จ โข
เอกสฺมึเยว นาเฬ กณฺณิกาพทฺธานิ หุตฺวา ฯ สุทฺธาวาสพฺรหฺมาโน อายาม(๗) มาริสา ปุพฺพนิมิตฺต ปสฺสิสฺสามาติ
มหาโพธิปลฺลงฺกฏาน อาคจฺฉนฺติ ฯ พุทฺธาน อนิพฺพตฺตนกปฺเป
ปุปฺผ น โหติ ฯ เต (๘) อปุปฺผิต คจฺฉ ทิสฺวา อนฺธกาโร
วต โภ โลเก ภวิสฺสติ ฯ ตมาภิภูตา (๙) สตฺตา อปาเย ปูเรสฺสนฺติ ฯ
# ๑. ม. ยุ. สณฺหนฺติ ฯ ๒. ม. วุตฺตเมว ฯ ๓. ม. มนุสฺสโลกสณฺหนฏาน ฯ
๔. ม. ธมกรณมุเข ฯ ๕. ม. สณฺหติ ฯ ๖. ยุ. อุปฺปชฺชมานา ฯ ๗. ม. เอตฺถนฺตเร
มยนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๘. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท ทิสสฺ ติ ฯ ๙. ม. มตา มตา ฯ
ยุ. มตมตา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๑๐
ฉ เทวโลกา นว พรฺหฺมโลกา สฺุา ภวิสฺสนฺตีติ อนตฺตมนา
โหนฺติ ฯ ปุปฺผิตกาเล ปน ปุปฺผ ทิสวฺ า สพฺพฺุโพธิสตฺเตสุ
มาตุ กุจฺฉึ โอกฺกมนฺเตสุ นิกฺขมนฺเตสุ สมฺพุชฺฌนฺเตสุ ธมฺมจกฺก
ปวตฺเตนฺเตสุ ยมกปาฏิหาริย กโรนฺเตสุ เทโวโรหณ กโรนฺเตสุ
อายุสงฺขาร โอสฺสชฺชนฺเตสุ (๑) ปรินิพฺพายนฺเตสุ ทสสหสฺสจกฺกวาฬกมฺปนาทีนิ ปาฏิหาริยานิ ทกฺขสิ ฺสามาติ (๒) จตฺตาโร อปายา
ปริหายิสฺสนฺติ ฯ ฉ เทวโลกา นว พรหมโลกา ปริปูริสฺสนฺตีติ
จ อตฺตมนา อุทาน อุทาเนนฺตา อตฺตโน อตฺตโน พฺรหฺมโลก
คจฺฉนฺติ ฯ อิมสฺมึ ปน(๓) กปฺเป(๔) ปฺจ ปทุมานิ อุปฺปชฺชึสุ ฯ
เตส นิมิตฺตาน อานุภาเวน จตฺตาโร พุทฺธา อุปฺปนฺนา ฯ
ปฺจโม อุปฺปชฺชิสฺสตีติ (๕) สุทฺธาวาสพรหมาโนป ตานิ ปทุมานิ
ทิสฺวา อิมมตฺถ ชานึสุ ฯ เตน วุตฺต อฺเสป ปากฏ
โหตีติ ฯ
# ๑. สี. ยุ. วิสฺสชฺชนฺเตสุ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสสฺ ติ ฯ
๓. ม. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔. ม. ภทฺทกปฺเป ฯ เอวมุปริป ฯ ๕. ม. อุปฺปชฺชสิ ฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๑
อายุปริจฺเฉทวณฺณนา
อิติป ภควา อิโต โส ภิกฺขเวติอาทินา นเยน กปฺป
ปริจฺเฉทวเสน ปุพฺเพนิวาส ทสฺเสตฺวา อิทานิ เตส พุทฺธาน
ชาติปริจฺเฉทาทิวเสน(๑) ทสฺเสตุ วิปสฺสี ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ อายุปริจฺเฉเท ฯ ปริตฺต ลหุกนฺติ อุภยเมต อปฺปกสฺเสว
เววจน ฯ ย หิ อปฺปก ฯ ต ปริตฺต เจว ลหุก จ โหติ ฯ
อปฺป วา ภิยโฺ ยติ วสฺสสตโต วา อุปริ อปฺป ฯ อฺ
วสฺสสต อปฺปตฺวา วีส วา ตึส วา จตฺตาลีส วา ปณฺณาส
วา สฏึ(๒) วา วสฺสานิ ชีวนฺติ ฯ (๓) เอว ทีฆายุโก ปน อติทลุ ฺลโภ
อสุโก กิร เอว จิร ชีวตีติ ตตฺถ ตตฺถ คนฺตฺวาว (๔)ทฏพฺโพ
โหติ ฯ ตตฺถ วิสาขา อุปาสิกา วีสวสฺสสต ชีวติ ฯ (๕) ตถา
โปกฺขรสาติ พฺราหฺมโณ พฺรหฺมายุ พฺราหฺมโณ เสโล พฺราหฺมโณ
พาวริยพฺราหฺมโณ อานนฺทตฺเถโร มหากสฺสปตฺเถโร(๖) ฯ อนุรทุ ฺธตฺเถโร ปน วสฺสสตฺเจว ปณฺณาสฺจ วสฺสานิ ฯ พากุลตฺเถโร (๗)
วสฺสสตฺเจว สฏิฺจ วสฺสานิ ฯ อย สพฺพทีฆายุโก ฯ โสป
เทฺว วสฺสสตานิ น ชีวติ ฯ (๕)
วิปสฺสิอาทโย ปน สพฺเพป โพธิสตฺตา เมตฺตาปุพฺพภาเคน โสมนสฺสสหคตาณสมฺปยุตฺตอสงฺขาริกจิตฺเตน มาตุ
# ๑. สี. ยุ. ชาติปริจฺเฉทาทึ ฯ ๒. ม. สฏิ ฯ ๓. ม. ยุ. ชีวติ ฯ ๔. ม. ยุ. คนฺตฺวา ฯ
๕. สี. ยุ. ชีวิ ฯ ๖. ม. มหากสฺสปตฺเถโรติ ฯ ๗. สี. พกฺกลุ ตฺเถโร ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๑๒
กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ คณฺหึสุ ฯ เตน จิตฺเตน คหิตาย ปฏิสนฺธิยา
อสงฺเขยฺย อายุ ฯ อิติ สพฺพพุทฺธา อสงฺเขยฺยายุกา ฯ เต กสฺมา
อสงฺเขยฺย น อฏสุ ฯ อุตุโภชนวิปตฺติยา(๑) ฯ อุตุโภชนวเสน หิ
อายุ หายติป วฑฺฒติป ฯ
ตตฺถ ยทา ราชาโน อธมฺมิกา โหนฺติ ฯ ตทา อุปราชา (๒)
เสนาปติ เสฏี สกลนคร สกลรฏ อธมฺมิกเมว โหติ ฯ อถ
เตส อารกฺขเทวตา ฯ ตาส เทวตาน มิตฺตา ภุมฺมา เทวตา ฯ (๓)
ภุมฺมเทวตาน (๔) มิตฺตา อากาสฏกเทวตา ฯ อากาสฏกเทวตาน
มิตฺตา อุณฺหวลาหกา เทวตา ฯ ตาส มิตฺตา อพฺภวลาหกา
เทวตา ฯ ตาส มิตฺตา สีตวลาหกา เทวตา ฯ ตาส มิตฺตา
วสฺสวลาหกา เทวตา ฯ ตาส มิตฺตา จาตุมฺมหาราชิกา เทวตา
ตาส มิตฺตา ตาวตึสา เทวตา ฯ ตาส มิตฺตา ยามา เทวตาติ
เอวมาทิ เอว ยาว ภวคฺคา เปตฺวา อริยสาวเก(๕) สพฺเพ
เทวา พฺรหฺมปริสาป (๕) อธมฺมิกา (๖) โหนฺติ ฯ ตาส อธมฺมิกตาย
วิสม จนฺทิมสุริยา ปริหรนฺติ ฯ วาโต ยถามคฺเคน น วายติ
ยถามคฺเคน อวายนฺโต (๗) อากาสฏกวิมานานิ โขเภติ ฯ วิมาเนสุ
โขภิเตสุ เทวตาน กีฬนตฺถาย จิตฺตานิ น นมนฺติ ฯ เทวตาน
# ๑. สี. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ยุ. อุปราชาโน ฯ ๓. ม. ภูมฏเทวดา ฯ
๔. ม. ยุ. ตาส เทวตาน ฯ ๕. ม. ยุ. สพฺพา เทวพฺรหฺมปริสาป ฯ ๖. ม. อธมฺมิกาว ฯ
๗. ม. ยุ. อยถามคฺเคน วายนฺโต ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 13

*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๓
กีฬนตฺถาย จิตฺเตสุ อนมนฺเตสุ สีตุณฺหเภโท อุตุ ยถากาเลน
น สมฺปชฺชติ ฯ ตสฺมึ อสมฺปชฺชนฺเต น จ(๑) สมฺมา เทโว วสฺสติ ฯ
กทาจิ วสฺสติ ฯ กทาจิ น วสฺสติ ฯ กตฺถจิ วสฺสติ ฯ กตฺถจิ น
วสฺสติ ฯ วสฺสนฺโต ปน (๒) วปฺปกาเล(๓) องฺกุรกาเล นาฬกาเล
ปุปฺผกาเล ขีรคฺคหณาทิกาเลสุ ยถา ยถา สสฺสาน อุปกาโร
น โหติ ฯ ตถา ตถา วสฺสติ จิร (๔) วิคจฺฉติ จ ฯ เตน สสฺสานิ
วิสมปากานิ โหนฺติ วิคตคนฺธวณฺณรสาทิสมฺปตฺตีนิ (๕) เอกภาชเน
ปกฺขิตฺตตณฺฑุเลสุป เอกสฺมึ ปเทเส ภตฺต อุตฺตณฺฑุล โหติ
เอกสฺมึ อติกิลินฺน เอกสฺมึ สมฺปาก ฯ (๖) ต ปริภุตฺต กุจฺฉิยป
ตีหากาเรหิ คจฺฉติ ฯ(๗) เตน สตฺตา พหวาพาธา เจว โหนฺติ
อปฺปายุกา จ ฯ เอว ตาว อุตุโภชนวเสน อายุ หายติ ฯ (๘)
ยทา ปน ราชาโน ธมฺมิกา โหนฺติ ฯ ตทา เสนาปติอุปราชาโนป (๙) ธมฺมกิ า โหนฺตีติ ปุริมนเยเนว ยาว พรหมโลกา
สพฺเพป ธมฺมิกา โหนฺติ ฯ เตส ธมฺมกิ ตฺตา สม จนฺทิมสุริยา
ปริหรนฺติ ฯ ยถามคฺเคน วาโต วายติ ฯ (๑๐) อากาสฏกวิมานานิ
น โขเภติ ฯ เตส อสงฺโขเภนฺตาน (๑๑) เทวตาน กีฬนตฺถาย จิตฺตานิ
# ๑. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. ยุ. วสฺสนฺโตป ฯ ๓. ม. ยุ. ปน วสฺสตีติ นตฺถิ ฯ ๔. ม.
ยุ.
อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. ม. ยุ. ...รสาทิสมฺปนฺนานิ ฯ ๖. ม. สมปาก ฯ ๗. ม. ปจฺจติ ฯ
๘. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๗๐/๙๗-๙๘ ฯ ๙. ม. อุปราชาโนป ฯ ๑๐ ม. เอตฺถนฺตเร ยถามคฺเคน
วายนฺโตติ ทิสฺสติ ฯ ๑๑. สี. ยุ. เอเตส อสงฺโขเภ ฯ ม. อสงฺโขภา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๑๔
นมนฺติ ฯ เอว กาเลน อุตุ สมฺปชฺชติ ฯ เทโว สมฺมา วสฺสติ
วปฺปกาลโต ปฏาย สสฺสาน อุปการ กโรนฺโต กาเล วสฺสติ
กาเล วิคจฺฉติ ฯ เตน สสฺสานิ สมปากานิ สุคนฺธานิ
สุวณฺณานิ สุรสานิ โอชวนฺตานิ โหนฺติ ฯ เตหิ สมฺปาทิตโภชน
ปริภุตฺตป สมฺมา ปริปาก คจฺฉติ ฯ เตน สตฺตา อโรคา ทีฆายุกา
โหนฺติ ฯ เอว อุตุโภชนวเสน อายุ วฑฺฒติ ฯ
ตตฺถ วิปสฺสี ภควา อสีติวสฺสสหสฺสายุกกาเล นิพฺพตฺโต ฯ
สิขี (๑) สตฺตติวสฺสสหสฺสายุกกาเลติ อิท อนุปุพฺเพน ปริหีนสทิส กต ฯ น ปน เอว ปริ
หีน ฯ วฑฺฒติ ฺวา วฑฺฒิตฺวา ปริหีนนฺติ
เวทิตพฺพ ฯ กถ ฯ อิมสฺมึ ตาว ภทฺทกปฺเป (๒) กกุสนฺโธ ภควา
จตฺตาลีสวสฺสสหสฺสายุกกาเล นิพฺพตฺโต ฯ อายุปฺปมาณ ปฺจ
โกฏาเส กตฺวา จตฺตาริ ตฺวา ปฺจเม วิชชฺ มาเนเยว
ปรินิพฺพุโต ฯ ต อายุ ปริหายมาน ทสวสฺสกาล ปตฺวา ปุน
วฑฺฒมาน อสงฺเขยฺย หุตฺวา ตโต ปริหายมาน ตึสวสฺสสหสฺสกาเล ิต ฯ ตทา โกนาคมโน ภควา นิพฺพตฺโต ฯ ตสฺมปึ 
ตเถว ปรินิพพฺ ุเต ต อายุ ทสวสฺสกาล ปตฺวา ปุน วฑฺฒมาน
อสงฺเขยฺย หุตฺวา ปริหายิตฺวา วีสติวสฺสสหสฺสกาเล ิต ฯ ตทา
กสฺสโป ภควา นิพฺพตฺโต ฯ ตสฺมึป ตเถว ปรินิพพฺ ุเต ต
อายุ ทสวสฺสกาล ปตฺวา ปุน วฑฺฒมาน อสงฺเขยฺย หุตฺวา
# ๑. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร ภควาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ยุ. กปฺเป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕
ปริหายิตฺวา วสฺสสตกาล ปตฺต ฯ อถ อมฺหาก สมฺพุทฺโธ(๑)
นิพฺพตฺโต ฯ เอว อนุปุพฺเพน ปริหายิตฺวา ปริหายิตฺวา(๒) วฑฺฒิตฺวา
ปริหีนนฺติ เวทิตพฺพ ฯ ตตฺถ ย ย อายุวุฑฺฒิปฺปมาเณสุ (๓) มนุสฺเสสุ
พุทฺธา นิพฺพตฺตนฺติ ฯ เตสป(๔) ต ตเทว อายุปฺปริมาณ โหตีติ
เวทิตพฺพ ฯ(๕) ฯ อายุปริจฺเฉโท นิฏ ิโต (๖) ฯ
โพธิปริจฺเฉทวณฺณนา
โพธิปริจฺเฉเท ปน (๗) ปาฏลิยา มูเลติ ปาฏลิรุกฺขสฺส
เหฏา ฯ ตสฺสา ปน ปาฏลิยา ขนฺโธ ตทิวส ปณฺณาสรตโน หุตฺวา อพฺภุคฺคโต ฯ สาขา ปณฺณาสรตนาติ อุพฺเพเธน
รตนสต อโหสิ ฯ ตทิวส จ สา ปาฏลิ กณฺณิกาพทฺเธหิ
วิย ปุปฺเผหิ มูลโต ปฏาย เอกจฺฉนฺนา อโหสิ ฯ ทิพฺพคนฺธ
วายติ ฯ น เกวลฺจ ตทา อยเมว ปุปฺผิตา ฯ ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ
สพฺพปาฏลิโย ปุปฺผิตา ฯ น เกวลฺจ ปาฏลิโย ฯ ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ สพฺพรุกฺขาน ขนฺเธสุ ขนฺธปทุมานิ ฯ สาขาสุ
สาขาปทุมานิ ฯ ลตาสุ ลตาปทุมานิ ฯ อากาเสสุ (๘) อากาสปทุมานิ
ปุปฺผิตานิ ฯ ปวีตล ภินฺทิตฺวาป มหาปทุมานิ อุฏิตานิ ฯ
# ๑. ม. ยุ.สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ ๒. ม. ยุ. ปริหายิตฺวา ปริหายิตฺวา ฯ ๓. ม. ยุ. อายุปริมาเณ
สุ ฯ
๔. ยุ. เตสมฺป ตตฺเถว ฯ ๕. สี. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๖. ม. อายุปริจฺเฉทวณฺณนา นิฏิตา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๖
มหาสมุทฺโทป ปฺจวณฺเณหิ ปทุเมหิ นีลุปฺปลรตฺตุปฺปเลหิ
จ สฺฉนฺโน อโหสิ ฯ สกลทสสหสฺสจกฺกวาฬ ธฺมาลากุล
ตตฺถ ตตฺถ นิพทฺธปุปฺผทามวิสฏมาลาคุณวิปฺปกิณฺณ (๑)นานาวณฺณกุสุมสมุชฺชล นนฺทนวนจิตฺตลตาวนมิสฺสกวนปารุสกวนสทิส(๒)
อโหสิ ฯ ปุรตฺถิมจกฺกวาฬมุขวฏฏิย อุสฺสิตทฺธชา ปจฺฉิมจกฺกวาฬมุขวฏฏิย (๓) อภิหนนฺติ ฯ ปจฺฉิมทกฺขิณอุตฺตรจกฺกวาฬมุขวฏฏิย อุสฺสติ ทฺธชา ทกฺขิณจกฺกวาฬมุขวฏฏึ อภิหนนฺติ ฯ เอว
อฺมฺ สิริสมฺปนฺนานิ (๔) จกฺกวาฬานิ อเหสส ฯ อภิสมฺพุทฺโธติ
สกล พุทฺธคุณวิภวสิรึ ปฏิวิชฺฌมาโน จตฺตาริ สจฺจานิ
อภิสมฺพุทฺโธ ฯ
สิขี ภิกขฺ เว ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ปุณฺฑรีกสฺส
มูเล อภิสมฺพุทฺโธติอาทีสุป อิมินาว นเยน วณฺณนา(๕)
เวทิตพฺพา ฯ
เอตฺถ ปน ปุณฺฑรีโกติ เสตมฺพรุกฺโข ฯ ตสฺสาป ตเทว
ปริมาณ ฯ ตทิวสฺจ โสป ทิพฺพคนฺเธหิ ปุปฺเผหิ สุสฺฉนฺโน
อโหสิ ฯ น เกวลฺจ ปุปฺเผหิ ฯ ผเลหิป สฺฉนฺโน อโหสิ ฯ
ตสฺส เอกโต ตรุณานิ ผลานิ ฯ เอกโต มชฺฌิมานิ ผลานิ ฯ (๖)
# ๑. ม. .วิสฺสฏมาลาคิฬวิปฺปกิณฺณ ฯ ๒. ม. ยุ. .ผารุสกวนสทิส ฯ
๓. ม. ยุ. ...มุขวฏฏึ ฯ ๔. ม. อฺมฺสิรีสมฺปตฺตานิ ฯ ๕. ม. ปทวณฺณนา ฯ
๖. สี. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๗
เอกโต นาติปกฺกานิ (๑) เอกโต สุปกฺกานิ ปกฺขติ ฺตทิพฺโพชานิ
วิย สุรสานิ โอชวนฺตานิ (๒) โอลมฺพนฺติ ฯ ยถา โส ฯ เอว สกลทสสหสฺสจกฺกวาวเฬ (๓) ปุปฺผูปคา รุกฺขา ปุปเฺ ผหิ ฯ ผลูปคา รุกฺขา
ผเลหิ ปฏิมณฺฑิตา อเหสส ฯ
สาโลติ สาลรุกโฺ ข ฯ ตสฺสาป ตเทว ปริมาณ ฯ ตเถว
ปุปฺผสิริวิภโว เวทิตพฺโพ ฯ สิรีสรุกฺเขป เอเสว นโย ฯ อุทุมพฺ รรุกฺเข ปุปฺผานิ นาเหสส ฯ ผลวิภูติ ปเนตฺถ อมฺเพ วุตฺตนยาว ฯ
ตถา นิโคฺรเธว (๔) ตถา อสฺสตฺเถวาติ ฯ (๕)
อิติ สพฺพพุทฺธาน เอโกว ปลฺลงฺโก ฯ รุกฺขา ปน อฺเป
โหนฺติ ฯ เตสุ ยสฺส ยสฺส รุกฺขสฺส มูเล จตุมคฺคาณสงฺขาต
โพธึ พุทฺธา ปฏิวิชฌ
ฺ นฺติ ฯ โส โส โพธีติ วุจฺจติ ฯ อย
โพธิปริจฺเฉโท นาม ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ผลานีติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๓. ม. ...จกฺกวาเฬรุ ฯ ๔. ม. นิโคฺรเธ ฯ ๕. ม. อสฺสตฺเถ ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๑๘
สาวกยุคปริจฺเฉทวณฺณนา
สาวกยุคปริจฺเฉเท ปน ขณฺฑติสฺสนฺติ ขณฺโฑ จ ติสฺโส
จ ฯ เตสุ ขณฺโฑ เอกปติโก กนิฏภาตา ฯ ติสฺโส ปุโรหิตปุตฺโต ฯ ขณฺโฑ ปฺาปารมิยา มตฺถก ปตฺโต ฯ ติสฺโส
สมาธิปารมิยา ฯ(๑) อคฺคนฺติ เปตฺวา วิปสฺสึ ภควนฺต
อวเสเสหิ สทฺธึ อสทิสคุณตาย อุตฺตม ฯ ภทฺทยุคนฺติ อคฺคตาเยว(๒)
ภทฺทยุค ฯ
อภิภูสมฺภวนฺติ อภิภู จ สมฺภโว จ ฯ เตสุ อภิภู
ปฺาปารมิยา มตฺถก ปตฺโต สิขินา ภควตา สทฺธึ อรุณวติโต พฺรหฺมโลก คนฺตฺวา พฺรหฺมปริสาย วิวิธานิ ปาฏิหาริยานิ
ทสฺเสนฺโต ธมฺม เทเสตฺวา ทสสหสฺสีโลกธาตุ(๓) อนฺธกาเรน
ผริตฺวา กึ อิทนฺติ สฺชาตสเวคาน โอภาส ผริตฺวา สพฺเพ
เม รูปฺจ ปสฺสนฺตุ สทฺทฺจ สุณนฺตูติ อธิฏหิตฺวา อารภถาติ (๔)
คาถาทฺวย (๕)ภณนฺโต สทฺท สาเวติ ฯ สมฺภโว สมาธิปารมิยา
มตฺถก ปตฺโต อโหสิ ฯ
โสณุตตฺ รนฺติ โสโณ จ อุตฺตโร จ ฯ เตสุ (๖) โสโณ
ปฺาปารมึ ปารมึ ปตฺโต ฯ อุตฺตโร สมาธิปารมึ ปตฺโต (๗) ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร มตฺถก ปตฺโตติ ทิสฺสติ ฯ ๒. สี. อคฺคปฺปตฺตตฺตา ฯ ม. อคฺคตฺตาเยว ฯ
๓. สี. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. อารมฺภถาติ ฯ ๕. ส. ส. ๑๕/๖๑๗/๒๓๐ ฯ ๖. ม. เตสุป
ฯ
๗. ม. เอตฺถนฺตเร อโหสีติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙
วิธูรสฺชีวนฺติ วิธูโร จ สฺชีโว จ ฯ เตสุ วิธโู ร
ปฺาปารมึ ปตฺโต ฯ (๑) สฺชีโว สมาธิปารมึ ปตฺโต สมาปชฺชนพหุโล รตุติฏานทิวาฏานกุฏิเลณมณฺฑปาทีสุ สมาปตฺติพเลน วายมนฺโต ฯ (๒) เอกทิวส อรฺเ นิโรธ สมาปชฺชิ ฯ อถ
น วนกมฺมิกาทโย มโตติ สลฺลกฺเขตฺวา ฌาเปสส ฯ โส ยถาปริจฺเฉเทน สมาปตฺติโต วุฏาย จีวรานิ ปปฺโผเฏตฺวา คาม
ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ ตทุปาทาเยว น สฺชีโวติ สฺชานึสุ ฯ
ภิยฺโยสุตฺตรนฺติ ภิยฺโยโส จ อุตตฺ โร จ ฯ เตสุ ภิยฺโยโส
ปฺาย ฯ อุตฺตโร สมาธินา อคฺโค อโหสิ ฯ
ติสฺสภารทฺวาชนฺติ ติสฺโส จ ภารทฺวาโช จ ฯ เตสุ
ติสฺโส ปฺาปารมึ ปตฺโต ฯ ภารทฺวาโช สมาธิปารมึ ปตฺโต
อโหสิ ฯ
สาริปุตตฺ โมคฺคลฺลานนฺติ สาริปตุ ฺโต จ โมคฺคลฺลาโน จ ฯ
เตสุ สาริปุตฺโต ปฺาวิสเย ฯ โมคฺคลฺลาโน สมาธิวิสเย อคฺโค อโหสิ ฯ(๓) อย อคฺค
สาวกยุคปริจฺเฉโท (๔)นาม ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อโหสีติ ทิสฺสติ ฯ ๒. สี. ยุ. ยาเปนฺโต ฯ ม. ฌายนฺโต ฯ ๓. สี. อย
ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. ยุ. สาวกยุคปริจฺเฉโท ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๒๐
สาวกสนฺนิปาตปริจฺเฉทวณฺณนา
สาวกสนฺนิปาตปริจฺเฉเท วิปสฺสิสฺส ภควโต ปมสนฺนิปาโต จตุรงฺคิโก อโหสิ ฯ สพฺเพ เอหิภิกฺขู ฯ สพฺเพ อิทฺธิยา
นิพฺพตฺตปตฺตจีวรา ฯ สพฺเพ อนามนฺติตาว อาคตา ฯ อิติ (๑) เต จ
โข ปณุรเส อุโปสถทิวเส ฯ อถ สตฺถา วีชนึ คเหตฺวา
นิสินฺโน อุโปสถ โอสาเรสิ ฯ (๒)ทุติเย ตติเย จ (๒) เอเสว นโย ฯ
ตถา เสสาน พุทฺธาน สพฺพสนฺนิปาเตสุ ฯ ยสฺมา ปน อมฺหาก
ภควโต ปมโพธิยาว สนฺนิปาโต(๓) อโหสิ ฯ อิทฺจ สุตฺต
อปรภาเค วุตฺต ฯ ตสฺมา มยฺห ภิกฺขเว เอตรหิ เอโก สาวกาน
สนฺนิปาโตติ อนิฏเปตฺวา อโหสีติ วุตฺต ฯ
ตตฺถ อฑฺฒเตรสานิ (๔) ภิกฺขุสตานีติ ปุราณชฏิลาน สหสฺส ฯ
ทฺวินฺน อคฺคสาวกาน ปริวารานิ อฑฺฒเตยฺยสตานีติ อฑฺฒเตรสสตานิ ฯ(๕) ตตฺถ ทฺวินฺน อคฺคสาวกาน อภินีหารโต ปฏาย
วตฺถุ กเถตฺวา ปพฺพชฺชา ทีเปตพฺพา ฯ ปพฺพชิตาน ปน เตส
มหาโมคฺคลฺลาโน สตฺตเม ทิวเส อรหตฺต ปตฺโต ฯ ธมฺมเสนาปติ ปฺณรสเม ทิวเส คิชฺฌกูฏปพฺพตมชฺเฌ สูกรขาตเลณปพฺภาเร(๖) ภาคิเนยฺยสฺส ทีฆนขปริพฺพาชกสฺส สชฺชเิ ต
# ๑. สี. ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. ยุ. ทุติยตติเยสุป ฯ ๓. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร เอโกติ
ทิสฺสติ ฯ ๔. โปราณ. อฑฺฒเตฬสานีติ ลิขิต ฯ ๕. ม. อฑฺฒเตฬสานิ ภิกขฺ ุสตานิ ฯ
๖. ม. สูกรขตเลณปพฺภาเร ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑
ธมฺมยาเค เวทนาปริคฺคหสุตฺตนฺเต (๑) เทสิยมาเน (๒เทสนานุสาเรน
อนุพุชฺฌมานาณ (๒) เปเสตฺวา สาวกปารมีาณ ปตฺโต ฯ ภควา
เถรสฺส อรหตฺตปฺปตฺตึ ตฺวา เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา เวฬุวเน (๓)
ปจฺจุฏาสิ ฯ (๔) เถโร กุหึ นุโข ภควา คโตติ อาวชฺเชนฺโต
เวฬุวเน ปติฏิตภาว ตฺวา สยป เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา
เวฬุวเนเยว ปจฺจุฏาสิ ฯ อถ ภควา ปาฏิโมกฺข โอสาเรสิ ฯ
ต สนฺนิปาต สนฺธาย ภควา อฑฺฒเตรสานิ ภิกฺขุสตานีติ
อาห ฯ อย สาวกสนฺนิปาตปริจฺเฉโท นาม ฯ
อุปฏากปริจฺเฉทวณฺณนา
อุปฏากปริจฺเฉเท ปน (๕) อานนฺโทติ นิพทฺธุปฏากภาว
สนฺธาย วุตฺต ฯ ภควโต หิ ปมโพธิย (๖) อนิพทฺธา อุปฏากา
อเหสุ ฯ (๖)เอกทา นาคสมาโล ปตฺตจีวร คเหตฺวา วิจริ ฯ เอกทา
นาคิโต ฯ เอกทา อุปวาโณ ฯ(๗)เอกทา สุนกฺขตฺโต ฯ เอกทา จุนฺโท
สมณุทฺเทโส ฯ เอกทา สาคโต ฯ เอกทา เมฆิโย ฯ
ตตฺถ เอกทา ภควา นาคสมาลตฺเถเรน สทฺธึ อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน เทฺวธาปถ ปตฺโต ฯ เถโร มคฺคา โอกฺกมฺม
# ๑. ม. ม. ๑๓/๒๖๙-๒๗๕/๒๖๓-๒๖๙ ฯ ๒. สี. ยุ. อนุพทฺธมาน าณ ฯ ม. เทสน
อนุพุชฺฌมาน าณ ฯ ๓. ม. เวฬุวเนเยว ฯ ๔. สี. ยุ. ปติฏาสิ ฯ เอวมุปริป ฯ
๕. ยุ. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ ๖. สี. ยุ. นิพทฺธา อุปฏากา นาเหสุ ฯ ๗. ม. อุปวาโน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๒๒
ภควา อห อิมินา มคฺเคน คจฺฉามีติ อาห ฯ อถ น ภควา
เอหิ ภิกฺขุ อิมินา มคฺเคน คจฺฉามาติ อาห ฯ โส หนฺท
ภควา ตุมฺหาก ปตฺตจีวร คณฺหถ ฯ อห อิมินา คคฺเคน คจฺฉามีติ
วตฺวา ปตฺตจีวร ภูมิย (๑) เปตุ อารทฺโธ ฯ อถ น ภควา
อาหร ภิกฺขูติ วตฺวา ปตฺตจีวร คเหตฺวา คโต ฯ ตสฺสป
ภิกฺขุโน อิตเรน มคฺเคน คจฺฉโต โจรา ปตฺตจีวรฺเจว หรึสุ
สีส จ ภินฺทึสุ ฯ โส ภควา อิทานิ เม ปฏิสรณ ฯ น
อฺโติ จินฺเตตฺวา โลหิเตน คลิเตน (๒) ภควโต สนฺติก อาคมิ ฯ (๓)
กิมิท ภิกฺขูติ จ วุตฺเต ต ปวุตฺตึ(๔) อาโรเจสิ ฯ อถ น ภควา
มา จินฺตยิ ภิกฺขุ ฯ เอต (๕) การณเยว ต นิวารยิมฺหาติ วตฺวา
ต(๖) สมสฺสาเสสิ ฯ
เอกทา ปน ภควา เมฆิยตฺเถเรน สทฺธึ ปาจีนวสมิคทาเย
ชนฺตุคาม อคมาสิ ฯ ตตฺราป เมฆิโย ชนฺตุคาเม ปณฺฑาย
จริตฺวา นทีตีเร ปาสาทิก อมฺพวน ทิสฺวา ภควา ตุมฺหาก
ปตฺตจีวร คณฺหถ ฯ อห ตสฺมึ อมฺพวเน สมณธมฺม กโรมีติ
วตฺวา ภควาตา ติกฺขตฺตุ นิวาริยมาโนป คนฺตฺวา อกุสลวิตกฺเกหิ อชฺฌาปนฺโน (๗) ปจฺจาคนฺตฺวา ต ปวุตฺตึ อาโรเจสิ ฯ
# ๑. ม. ยุ. ฉมาย ฯ ๒. สี. คฬนฺเตน ฯ ม. ยุ. คฬิเตน ฯ ๓. ม. อคมาสิ ฯ ๔. ม.ปวตฺตึ ฯ
เอวมุปริป ฯ ๕. ม. เอตเยว เต การณ สลฺลกฺเขตฺวา นิวารยิมฺหาติ ฯ ๖. สี. ยุ. อย
ปาโ นตฺถิ ฯ ม. น ฯ ๗. ม. อุปทฺทโต อนฺวาสตฺโต ฯ ยุ. อนฺวาสนฺโน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๓
ตป ภควา อิทเมว เต การณ สลฺลกฺเขตฺวา นิวารยิมฺหาติ
วตฺวา อนุปุพฺเพน สาวตฺถึ อคมาสิ ฯ
ตตฺถ คนฺธกุฏิปริเวเณ ปฺตฺตปวรพุทฺธาสเน (๑) นิสินโฺ น
ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขเว อิทานิมฺหิ มหลฺลโก ฯ เอกจฺเจ ภิกฺขู อิมินา มคฺ
เคน คจฺฉามาติ วุตฺเต อฺเน
คจฺฉนฺติ ฯ เอกจฺเจ มยฺห ปตฺตจีวร ภูมิย (๒)นิกฺขปิ นฺติ ฯ มยฺห
นิพทฺธูปฏาก เอก ภิกฺขุชานาถาติ ฯ ภิกฺขูน ธมฺมสเวโค
อุทปาทิ ฯ อถายสฺมา สาริปุตฺโต อุฏ ายาสนา ภควนฺต
วนฺทิตฺวา อห ภนฺเต ตุเมฺหเยว ปฏยมาโน สตสหสฺสกปฺปาธิก
อสงฺเขยฺย ปารมิโย ปูรยึ ฯ (๓) นนุ มาทิโส มหาปฺโ อุปฏาโก
นาม วฏฏติ ฯ อห อุปฏหิสฺสามีติ อาห ฯ ต ภควา อล
สาริปุตฺต ฯ ยสฺส ทิสาย ตฺว วิหรสิ ฯ อสฺุาเยว (๔) สา ทิสา ฯ
ตว โอวาโท พุทฺธาน โอวาทสทิโส ฯ น เม ตยา อุปฏากกิจฺจ
อตฺถีติ ปฏิกขฺ ิป ฯ เอเตเนวุปาเยน(๕) มหาโมคฺคลฺลาน อาทึ กตฺวา
อสีติมหาสาวกา อุฏหึสุ ฯ เต สพฺเพป ภควา ปฏิกฺขิป ฯ
อานนฺทตฺเถโร ปน ตุณฺหเี ยว นิสีทิ ฯ
อถ น ภิกฺขู เอวมาหสุ อาวุโส อานนฺท ภิกฺขุสโฆ
อุปฏากฏาน ยาจติ ฯ ตวป ยาจาหีติ ฯ โส อาห ยาจิตฺวา
# ๑. ม. ยุ. ปฺตฺตวรพุทฺธาสเน ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ยุ. ปูเรสึ ฯ
๔. ม. เอตฺถนฺตเร เมติ ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. เอเตเนวุปาเยน ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 24

*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๒๔
ลทฺธุปฏาน(๑) นาม อาวุโส กีทิส โหติ ฯ กึ ม สตฺถา น
ปสฺสติ ฯ สเจ โรเจสฺสติ ฯ (๒) อานนฺโท ม อุปฏาตูติ วกฺขตีติ ฯ
อถ ภควา น ภิกฺขเว อานนฺโท อฺเน อุสฺสาเหตพฺโพ ฯ
สยเมว ชานิตฺวา ม อุปฏหิสฺสตีติ อาห ฯ ตโต ภิกฺขู
อุฏเหิ (๓) อาวุโส อานนฺท ทสพล อุปฏากฏาน ยาจาหีติ
อาหสุ ฯ เถโร อุฏหิตฺวา จตฺตาโร ปฏิกฺเขเป ฯ จตสฺโส
จ อายาจนาติ อฏ วเร ยาจิ ฯ
จตฺตาโร ปฏิกฺเขปา นาม สเจ ภนฺเต ภควา อตฺตนา
ลทฺธ ปณีต จีวร น มยฺห ทสฺสติ ฯ ปณฺฑปาต น ทสฺสติ ฯ
เอกคนฺธกุฏิย วสิตนุ ทสฺสติ ฯ นิมนฺตน คเหตฺวา น คมิสฺสติ ฯ
เอวาห ภควนฺต อุปฏหิสฺสามีติ วตฺวา ก ปเนตฺถ อานนฺท
อาทีนว อทฺทสาติ (๔) วุตฺเต สจาห ภนฺเต อิมานิ วตฺถูนิ
ลภิสฺสามิ ฯ ภวิสฺสนฺติ เม(๕) วตฺตาโร อานนฺโท ทสพเลน
ลทฺธ ปณีตจีวร ปริภฺุชติ ฯ ปณฺฑปาต ปริภฺุชติ ฯ เอกคนฺธกุฏิย
วสติ ฯ เอกโตว นิมนฺตน คจฺฉติ ฯ เอต ลาภ ลภนฺโต ตถาคต
อุปฏาติ ฯ โก เอว อุปฏหโต ภาโรติ ฯ อิเม จตฺตาโร
ปฏิกฺเขเป ยาจิ ฯ
จตสฺโส อายาจนา นาม สเจ ภนฺเต ภควา มยา
คหิต นิมนฺตน คมิสฺสติ ฯ สจาห ติโรรฏา ติโรชนปทา
# ๑. ม. ลทฺธุปฏาน ฯ ๒. ม. โรจิสฺสติ ฯ ๓. ยุ. อุฏาหิ ฯ ๔๔. ม. ปสฺสสีติ ฯ
๕. สี. ยุ. จ ฯ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๕
ภควนฺต ทฏุ อาคตปริสาย (๑) อาคตกฺขเณเอว ภควนฺต ทสฺเสตุ
ลจฺฉามิ ฯ ยทา เม กงฺขา อุปฺปชฺชติ ฯ ตสฺมึเยว ขเณ ภควนฺต
อุปสงฺกมิตุ ลจฺฉามิ ฯ ย ภควา มยฺห ปรมฺมุขา ธมฺม เทเสติ ฯ
ต อาคนฺตฺวา มยฺห กเถสฺสติ ฯ เอวาห ภควนฺต อุปฏหิสฺสามีติ
วตฺวา ก ปเนตฺถ อานนฺท อานิสส ปสฺสสีติ วุตฺเต อิธ
ภนฺเต สทฺธา กุลปุตฺตา ภควโต โอกาส อลภนฺตา ม เอว
วทนฺติ เสฺว ภนฺเต อานนฺท ภควตา สทฺธึ อมฺหาก ฆเร
ภิกฺข คเณฺหยฺยาถาติ ฯ สเจ ภนฺเต ภควา ตตฺถ น คมิสฺสติ ฯ
อิจฺฉิตกฺขเณเยว ปริส ทสฺเสตุ กงฺขฺจ วิโนเทตุ โอกาส น
ลจฺฉามิ ฯ ภวิสฺสนฺติ วตฺตาโร กึ อานนฺโท ทสพล อุปฏาติ ฯ
เอตฺตกมฺปสฺส อนุคฺคห ภควา น กโรตีติ ฯ ภควโต จ ปรมฺมขุ า
ม ปุจฺฉิสฺสนฺติ อย อาวุโส อานนฺท คาถา อิท สุตฺต
อิท ชาตก กตฺถ เทสิตนฺติ ฯ สจาห ต น สมฺปาทยิสฺสามิ ฯ
ภวิสฺสนฺติ วตฺตาโร เอตฺตกป อาวุโส น ชานาสิ ฯ กสฺมา
ตฺว ฉายา วิย ภควนฺต อวิชหนฺโต ทีฆรตฺต วิจรสีติ ฯ (๒) เตนาห
ปรมฺมุขา เทสิตสฺสาป(๓) ธมฺมสฺส ปุน กถน อิจฺฉามีติ อิมา
จตสฺโส อายาจนา ยาจิ ฯ ภควาป ตสฺส อทาสิ ฯ
เอว อิเม อฏ วเร คเหตฺวา นิพทฺธุปฏาโก(๔) อโหสิ ฯ
ตสฺเสว านนฺตรสฺสตฺถาย กปฺปสตสหสฺส ปูริตาน ปารมีน
# ๑. ม. อาคต ปริส ฯ ๒. สี. ยุ. วิจริ ฯ ๓. ม. เทสิตสฺสป ฯ ๔. ม. นิพทฺธปฏาโก ฯ
เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๒๖
ผล ปาปุณีติ ฯ ต อิมสฺส (๑) นิพทฺธปุ ฏากภาว สนฺธาย มยฺห
ภิกฺขเว เอตรหิอานนฺโท ภิกฺขุ อุปฏาโก อคฺคุปฏาโกติ(๒)
อาห ฯ อย อุปฏากปริจฺเฉโท นาม ฯ
ปติปริจเฺ ฉโท อุตฺตานตฺโถเยว ฯ
วิหาร ปาวิสีติ กสฺมา วิหาร ปาวิสิ ฯ ภควา กิร
เอตฺตก กเถตฺวา จินฺเตสิ น ตาว มยา สตฺตนฺน พุทฺธาน
วโส นิรนฺตร มตฺถก ปาเปตฺวา กถิโต ฯ(๓) มยิ ปน วิหาร
ปวิฏเ อิเม ภิกฺขู ภิยฺโยโส มตฺตาย ปุพฺเพนิวาสาณ อารพฺภ
วณฺณ กถยิสสฺ นฺติ ฯ อถาห อาคนฺตฺวา นิรนฺตร พุทฺธวส
กเถตฺวา มตฺถก ปาเปตฺวา ทสฺสามีติ ภิกฺขูน กถาวารสฺส
โอกาส ทตฺวา อุฏายาสนา วิหาร ปาวิสิ ฯ
ยฺเจต ภควา ตนฺตึ กเถสิ ฯ ตตฺถ กปฺปปริจฺเฉโท
ชาติปริจฺเฉโท โคตฺตปริจฺเฉโท อายุปริจฺเฉโท โพธิปริจฺเฉโท
สาวกยุคปริจฺเฉโท สาวกสนฺนิปาตปริจฺเฉโท อุปฏากปริจฺเฉโท
ปติปริจเฉโทติ นวิเม วารา อาคตา ฯ สมฺพหุลวาโร น
อาคโต ฯ อาเนตฺวา ปน ทีเปตพฺโพ ฯ
# ๑. สี. อิมมสฺส ฯ ม. อิมสฺส ฯ ยุ. อิม อสฺส ฯ ๒. ม. อคฺคุปฏาโกติ ฯ
๓. ม. เอตฺถนฺตเร อชฺชาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๒๗
สมฺพหุลวาร
สพฺพโพธิสตฺตาน หิ เอกสฺมึ กุลวสานุรูเป ปุตฺเต ชาเต
นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิตพฺพนฺติ อยเมว วโส อย ปเวณี ฯ กสฺมา ฯ
สพฺพฺุโพธิสตฺตานฺหิ มาตุ กุจฺฉึ โอกฺกมนโต ปฏาย
ปุพฺเพ วุตฺตปฺปการานิ อเนกานิ ปาฏิหาริยานิ โหนฺติ ฯ ตตฺร
เนส ยทิ เนว ชาตนคร น ปตา น มาตา (๑) น ภริยา
นปุตฺโต ปฺาเยยฺย ฯ อิมสฺส เนว ชาตนคร น ปตา(๒)
น ปุตฺโต ปฺายติ ฯ เทโว วา สกฺโก วา มาโร วา พฺรหฺมา
วา เอส มฺเ ฯ เทวานฺจ อีทิส ปฏิหาริย อนจฺฉริยนฺติ
มฺมาโน (๓) เนว โสตพฺพ น สทฺทหิตพฺพ (๔) มฺเยฺย ฯ ตโต
อภิสมโย น ภเวยฺย ฯ อภิสมเย อสติ นิรตฺถโก (๕) พุทฺธุปฺปาโท ฯ
อนิยฺยานิก สาสน โหติ ฯ ตสฺมา สพฺพโพธิสตฺตาน เอกสฺมึ
กุลวสานุรูเป ปุตฺเต ชาเต นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิตพฺพนฺติ อยเมว
วโส อย ปเวณี ฯ ตสฺมา ปุตฺตาทีน วเสน สมฺพหุลวาโร
อาเนตฺวา ทีเปตพฺโพ ฯ
# ๑. ยุ. น มาตาติ นตฺถิ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ฯ ภริยาติ ทิสสฺ ติ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร
ชโนติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. ยุ. สทฺธาตพฺพ ฯ ๕. ม. นิรตฺถโกว ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๒๘
สมฺพหุลปริจฺเฉทวณฺณนา
ตตฺถ
สมวตฺตกฺขนฺโธ อตุโล ฯ
สุปฺปพุทฺโธ จ อุตฺตโร
สตถวาโห วิชติ เสโน ฯ
ราหุโล ภวติ สตฺตโมติ
เอเต ตาว สตฺตนฺน พุทฺธาน (๑) อนุกฺเมเนว สตฺต ปุตฺตา
เวทิตพฺพา ฯ
ตตฺถ ราหุลภทฺเท ตาว ชาเต ปณฺณ อาหริตฺวา
มหาปุริสสฺส หตฺเถ ปยึสุ ฯ อถสฺส ตาวเทว สกลสรีร
โขเภตฺวา ปุตฺตสิเนโห อฏาสิ ฯ โส จินฺเตสิ เอกสฺมึ ตาว
ชาเต เอวรูโป ปุตฺตสิเนโห ฯ ปโรสหสฺส กิร เม ปุตฺตา ภวิสสฺ นฺติ ฯ
เตสุ เอเกกสฺมึ(๒) ชาเต อิม(๓) สิเนหพนฺธน เอว วฑฺฒนฺต ทุพฺภิชฺช
ภวิสฺสตีติ (๔) ราหุโล ชาโต พนฺธน ชาตนฺติ อาห ฯ ตทิวสเมว
จ (๕)รชฺช ปหาย นิกฺขนฺโต ฯ เอส นโย สพฺเพส ปุตฺตุปฺปตฺติยนฺติ ฯ อย ปุตฺตปริจฺเฉโท ฯ
สุตฺตนา (๖) สพฺพกามา จ ฯ
สุจติ ฺตา อถ โรจนี (๗)
รุจจฺ ตินี (๘) สุนนฺทา จ
พิมฺพา ภวติ สตฺตมาติ
เอตา เตส สตฺตนฺนป ปุตฺตาน มาตโร อเหสส ฯ พิมฺพา เทวี
# ๑. ม. สตฺตนฺนมฺป โพธิสตฺตาน ฯ ๒. ม. เอเกกสฺมึ ฯ ๓. ม. อิท ฯ ๔. ม. ยุ. ทุพฺเภชฺช
ภวิสฺสติ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๖. สี. ยุ. สุธนา ฯ ม. สุตนา ฯ
๗. ม. โรจินี ฯ ๘. สี. รุจฺจคนฺตี ฯ ม. รุจคฺคตี ฯ ยุ.รุจคฺคตฺตี ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๙
ปน ราหุลกุมาเร ชาเต ราหุลมาตาติ ปฺายิตฺถ ฯ อย
ภริยาปริจฺเฉโท ฯ
วิปสฺสี กกุสนฺโธติ อิเม ปน เทฺว โพธิสตฺตา ปยุตฺตอาชฺรถ(๑)อารุยฺห มหาภินิกฺขมน นิกฺขมึสุ ฯ สิขี โกนาคมโนติ อิเม เทฺว หตฺถิกฺขนฺธวรคตา หุตฺวา นิกฺขมึสุ ฯ เวสฺสภู
โพธิสตฺโต (๒) สุวณฺณสีวิกาย นิสที ิตฺวา นิกฺขมิ ฯ กสฺสโป อุปริปาสาทมหาตเล นิสินฺโนว อานาปานจตุตฺถชฺฌาน นิพฺพตฺเตตฺวา
ฌานา วุฏาย ต(๓) ฌาน ปาทก กตฺวา(๓) ปาสาโท คนฺตฺวา (๔)
โพธิมณฺเฑ โอตรตูติ อธิฏาสิ ฯ ปาสาโท อากาเสน คนฺตฺวา
โพธิมณฺเฑ โอตริ ฯ มหาปุริโสป ตโต โอตริตฺวา ภูมิย ตฺวา
ปาสาโท ยถาาเนเยว ปติฏตูติ(๕) จินฺเตสิ ฯ โส ยถาาเน
ปติฏาสิ ฯ มหาปุริโสป สตฺต ทิวสานิ ปธาน อนุยฺุชิตฺวา
โพธิปลฺลงฺเก นิสีทิตฺวา สพฺพฺุตาณ (๖) ปฏิวิชฺฌิ ฯ อมฺหาก
ปน โพธิสตฺโต กณฺกมารุยฺห (๗) นิกฺขนฺโตติ ฯ อย ยานปริจฺเฉโท ฯ
วิปสฺสสิ ฺส ภควโต โยชนปฺปมาเณ ปเทเส วิหาโร
ปติฏิโต ฯ (๘) สิขิสฺส ติคาวุเต ฯ เวสฺสภุสฺส อฑฺฒโยชเน ฯ กกุสนฺธสฺส
# ๑. สี. ยุ. ฉยุตฺต อาชฺรถ ฯ ๒. สี. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. สี. อิเม ปาา
นตฺถิ ฯ ๔. ม. อุคฺคนฺตฺวา ฯ ๕. ม. ปติฏาตูติ ฯ ๖. สี. ม. ยุ. สพฺพฺุต ฯ
๗. ม. ยุ. กณฺฏก อสฺสวรมารุยฺห ฯ ๘. สี. ม. ยุ. ปติฏาสิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๓๐
คาวุเต ฯ โกนาคมนสฺส อฑฺฒคาวุเต ฯ กสฺสปสฺส วีสติอุสเภ ฯ
อมฺหาก ภควโต ปกติมาเนน โสฬสกรีเส ราชมาเนน อฏกรีเส ปเทเส วิหาโรปติฏ ิโตติ ฯ อย วิหารปริจฺเฉโท นาม ฯ
วิปสฺสสิ ฺส ภควโต เอกรตนายามา วิทตฺถิวิตฺถารา
อฏงฺคุลุพฺเพธา สุวณฺณิฏกา กาเรตฺวา จูฬเสน ฉาเทตฺวา
วิหารฏาน กีณึสุ ฯ(๑) สิขิสฺส สุวณฺณยฏิผาเลหิ(๒) ฉาเทตฺวา
กีณึสุ ฯ เวสฺสภุสฺส สุวณฺณหตฺถิปาทานิ กาเรตฺวา เตส จูฬเสน
ฉาเทตฺวา กีณึสุ ฯ กกุสนฺธสฺส วุตฺตนเยเนว สุวณฺณิฏกาหิ
ฉาเทตฺวา กีณึสุ ฯ โกนาคมนสฺส วุตฺตนเยเนว สุวณฺณกจฺฉเปหิ
ฉาเทตฺวา กีณึสุ ฯ กสฺสปสฺส สุวณฺณกฬีหิเยว (๓) ฉาเทตฺวา
กีณึสุ ฯ อมฺหากฺจ (๔) ภควโต สลกฺขณาน กหาปณาน จูฬเสน
(๕) ฉาเทตฺวา กีณึสุ ฯ อย วิหารภูมิคฺคหเณ ปริจฺเฉโท ฯ (๖)
ตตฺถ วิปสฺสิสฺส ภควโต ตถา ภูมึ กีณิตฺวา วิหาร กตฺวา
ทินฺนอุปฏาโก ปุนพฺพสุมิตฺโต นาม อโหสิ ฯ สิขิสฺส ภควโต (๗)
สิริวฑฺโฒ (๘) นาม ฯ เวสฺสภุสฺส โสตฺถิโย นาม ฯ กกุสนฺธสฺส อจฺจุโต
นาม ฯ โกนาคมนสฺส อุคฺโค นาม ฯ กสฺสปสฺส สุมโน นาม ฯ
# ๑. ม. กิณสึ ุ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. สี. ยุ. สุวณฺณิฏิกากปาเลหิ ฯ
๓. ม.สุวณฺณกฏฏีหิ ฯ ยุ. สุวณฺณกฏีหิเยว ฯ ๔. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕. ยุ. จูฬเสเนว ฯ
๖. ม. วิหารภูมิคฺคหณธนปริจฺเฉโท ฯ ยุ. วิหารภูมิคหเณ ธนปริจฺเฉโท ฯ
๗. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๘. ม. สิริวฑฺฒโน ฯ ยุ. สิริวฑฺฒโก
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๑
อมฺหาก ปน(๑) ภควโต สุทตฺโต นาม ฯ สพฺเพเจเต คหปติมหาสาลา เสฏิโน อเหสุนฺติ ฯ อย อุปฏากปริจฺเฉโท นาม ฯ
อปรานิ จตฺตาริ อวิชหิตฏานานิ นาม โหนฺติ ฯ
สพฺพพุทฺธาน หิ โพธิปลฺลงฺโก อวิชหิโต ฯ เอกสฺมึเยว าเน
โหติ ฯ ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตน อิสิปตเน มิคทาเย อวิชหิตเมว
โหติ ฯ เทโวโรหณกาเล สงฺกสฺสนครทฺวาเร ปมปาทคณฺฑิตา (๒)
อวิชหิตาว โหติ ฯ เชตวเน คนฺธกุฏิยา จตฺตาริ มฺจปาทฏานานิ อวิชหิตาเนว โหนฺติ ฯ วิหาโร ปน ขุทฺทโกป
มหนฺโตป โหติ ฯ วิหาโรป น วิชหติเยว ฯ (๓) นคร ปน
วิชหติ ฯ ยทา นคร ปาจีนโต โหติ ฯ ตทา วิหาโร ปจฺฉิมโต ฯ
ยทา นคร ทกฺขิณโต ฯ ตทา วิหาโร อุตฺตรโต ฯ ยทา นคร
ปจฺฉิมโต ตทา วิหาโร ปาจีนโต ฯ ยทา นคร อุตฺตรโต
ตทา วิหาโร ทกฺขิณโตติ (๔) อิทานิ ปน นคร อุตฺตรโต ฯ
วิหาโร ทกฺขณ
ิ โต ฯ
สพฺพพุทฺธาน จ อายุเวมตฺต ปมาณเวมตฺต กุลเวมตฺต
ปธานเวมตฺต รสฺมิเวมตฺตนฺติ ปฺจ เวมตฺตานิ โหนฺติ ฯ
อายุเวมตฺต นาม เกจิ ทีฆายุกา โหนฺติ ฯ เกจิ
อปฺปายุกา ฯ ตทา หิ ทีปงฺกรสฺส วสฺสสตสหสฺส อายุปฺปมาณ
# ๑. ม. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. สี. ยุ. ปมปาทคณฺี ฯ ม. ปมปทคณฺิกา ฯ
๓. ม. วิชหิโตเยว ฯ ๔. ม.ทกฺขิณโต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๓๒
อโหสิ ฯ อมฺหาก ภควโต วสฺสสต (๑) ฯ
ปมาณเวมตฺต นาม เกจิ ทีฆา โหนฺติ ฯ เกจิ รสฺสา ฯ
ตถา หิ ทีปงฺกโร อสีติหตฺโถ อโหสิ ฯ สุมโน นวุติหตฺโถ ฯ อมฺหาก
ปน(๒) ภควา อฏารสหตฺโถ ฯ
กุลเวมตฺต นาม เกจิ ขตฺติยกุเล นิพฺพตฺตนฺติ ฯ เกจิ
พฺราหฺมณกุเล ฯ
ปธานเวมตฺต นาม เกสฺจิ ปธาน อิตฺตรกาลเมว โหติ ฯ
ยถา กสฺสปสฺส ภควโต ฯ เกสฺจิ อทฺธนีย ยถา อมฺหาก
ภควโต ฯ
รสฺมิเวมตฺต นาม สุมงฺคลสฺส (๓) ภควโต สรีรรสฺมิ ทสสหสฺสีโลกธาตุปฺปมาณา อโหสิ ฯ อมฺหาก ภควโต สมนฺตา
พฺยามมตฺตา ฯ ตตฺร รสฺมเิ วมตฺต อชฺฌาสยปฏิพทฺธ ฯ โย
ยตฺตก อิจฺฉติ ฯ ตสฺส ตตฺตก สรีรปฺปภา ผรติ ฯ สุมงฺคลสฺส
ปน นิจฺจป ทสสหสฺสีโลกธาตุ ผลตูติ อชฺฌาสโย อโหสิ ฯ ปฏิวิทฺธคุเณสุ ปน กตฺถจิ (๔)
เวมตฺต นาม นตฺถิ ฯ
อปร อมฺหากเยว ภควโต สหชาตปริจฺเฉทฺจ นกฺขตฺตปริจฺเฉทฺจ ทีเปสส ฯ สพฺพฺุโพธิสตฺเตน กิร สทฺธึ ราหุลมาตา อานนฺทตฺเถโร ฉนฺโน กณฺโก นิธิกุมฺภิโย (๕) มหาโพธิ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อายุปฺปมาณนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ
๓. ม. มงฺคลสฺส ฯเอวมุปริป ฯ ๔. ม. กสฺสจิ ฯ ๕. ม. นิธิกมุ ฺโภ ฯ ยุ. นิธิกุมฺภิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๓
กาฬุทายีติ อิมานิ สตฺต สหชาตานิ ฯ มหาปุริโส จ อุตฺตราสาฬฺหนกฺขตฺเตเยว (๑) มาตุ กุจฺฉิย (๒) โอกฺกมิ ฯ มหาภินิกฺขมน นิกฺขมิ
ธมฺมจกฺก ปวตฺเตสิ ฯ ยมกปาฏิหาริย อกาสิ ฯ วิสาขนกฺขตฺเตน
ชาโต จ อภิสมฺพุทฺโธ จ ปรินิพฺพุโต จ ฯ มาฆนกฺขตฺเตนสฺส
สาวกสนฺนิปาโต จ อโหสิ อายุสงฺขาโรสฺสชฺชนฺจ ฯ อสฺสยุชนกฺขตฺเตน เทโวโรหณนฺติ เอตฺตก อาหริตฺวา ทีเปตพฺพ ฯ
อย สมฺพหุลวารปริจฺเฉโท นาม ฯ
อิทานิ อถ โข เตส ภิกฺขูนนฺติอาทีสุ เต ภิกฺขู อาวุโส
ปุพฺเพนิวาสสฺส นาม อย คติ ฯ ย ปนีท (๓) จุติโต ปฏาย
ปฏิสนฺธิอาโรหณ ฯ ย ปน อิท ปฏิสนฺธิโต ปฏาย ปจฺฉามุข
าณ เปเสตฺวา จุตึ คนฺตพฺพ ฯ อิท อติครุก ฯ อากาเส
ปท ทสฺเสนโต วิย ภควา กเถตีติ (๔)อติวิมฺหยชาตา หุตฺวา
อจฺฉริย อาวุโสติอาทีนิ วตฺวา ปุน อปรป การณ ทสฺเสนฺตา (๕)
ยตฺร หิ นาม ตถาคโตติอาทิมาหสุ ฯ
ตตฺถ ยตฺร หิ นามาติ อจฺฉริยฏเ นิปาโต ฯ โย นาม
ตถาคโตติ อตฺโถ ฯ ฉินฺนปปฺเจติ เอตฺถ ปปฺจา นาม ตณฺหา
มาโน ทิฏีติ อิเม ตโย กิเลสา ฯ ฉินฺนวฏเมติ เอตฺถ
วฏมนฺติ กุสลากุสลกมฺมวฏฏ วุจฺจติ ฯ ปริยาทินฺนวฏเฏติ ตสฺเสว
# ๑. ม. อุตฺตราสาฬฺหนกฺขตฺเตเนว ฯ ๒. ม. ยุ. มาตุกุจฺฉึ ฯ ๓. ม. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ
๔. ม. กเถสีติ ฯ ๕. ม. ยุ. ทสฺเสนฺโต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๓๔
เววจน ฯ ปริยาทินฺนสพฺพกมฺมวฏเฏติ อตฺโถ ฯ สพฺพทุกฺขวีติวตฺเตติ สพฺพวิปากวฏฏสงฺขาต ทุกขฺ  วีติวตฺเต ฯ อนุสฺสริสฺสตีติ
อิท ยตฺร หีติ(๑) นิปาตวเสน อนาคตวจน ฯ อตฺโถ ปเนตฺถ
อตีตวเสน เวทิตพฺโพ ฯ ภควา หิ เต พุทฺเธ อนุสสฺ ริ ฯ น
อิทานิ อนุสฺสริสฺสตีติ ฯ
เอวสีลาติ มคฺคสีเลน ผลสีเลน โลกิยโลกุตฺตรสีเลน
เอวสีลา ฯ เอวธมฺมาติ เอตฺถ สมาธิปกฺขาว ธมฺมา อธิปฺเปตา ฯ
มคฺคสมาธินา ผลสมาธินา โลกิยโลกุตฺตรสมาธินา เอวสมาธิโนติ(๒)
อตฺโถ ฯ เอวปฺาติ มคฺคปฺาทิวเสเนว เอวปฺา ฯ
เอววิหารีติ เอตฺถ ปน เหฏา สมาธิปกฺขาน ธมฺมาน
คหิตตฺตา วิหาโร คหิโตว ฯ ปุน กสฺมา คหิตเมว คณฺหาตีติ
เจ ฯ น อิท คหิตเมว ฯ อิท หิ นิโรธสมาปตฺติปริทีปนตฺถ(๓)
วุตฺต ฯ ตสฺมา เอว นิโรธสมาปตฺติวิหารี เต ภควนฺโต
อเหสุนฺติ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
เอว วิมตุ ฺตาติ เอตฺถ วิกฺขมฺภนวิมุตฺติ ตทงฺควิมุตฺติ สมุจฺเฉทวิมุตฺติ ปฏิปปฺ สฺสทฺธิวิมุตฺติ นิสฺสรณวิมุตฺตีติ ปฺจวิธา วิมุตฺติ ฯ
ตตฺถ อฏสมาปตฺติโย สย วิกฺขมฺภิเตหิ นีวรณาทีหิ วิมุตฺตตฺตา
วิกฺขมฺภนวิมุตตีติ สงฺขย (๔)คจฺฉนฺติ ฯ อนิจฺจานุปสฺสนาทิกา สตฺต
อนุปสฺสนา สย ตสฺส ตสฺส ปจฺจนีกงฺควเสน ปริจฺฉินฺนตฺตา (๕) เตหิ
# ๑. ม. ยตฺราติ ฯ ๒. ม. เอวสมาทโยติ ฯ ๓. ม. นิโรธสมาปตฺติทีปนตฺถ ฯ
๔. สี. ยุ. สงฺข ฯ เอวมุปริป ฯ ๕. ม. ยุ. ปริจฺจตฺตาหิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๕
นิจฺจสฺาทีหิ วิมุตฺตตฺตา ตทงฺควิมุตฺตีติ สงฺขฺย คจฺฉนฺติ ฯ
จตฺตาโร อริยมคฺคา สย สมุจฺฉินฺเนหิ กิเลเสหิ วิมตุ ฺตตฺตา
สมุจฺเฉทวิมฺตตีติ สงฺขฺย คจฺฉนฺติ ฯ จตฺตาริ สามฺผลานิ
มคฺคานุภาเวน กิเลสาน ปฏิปฺปสฺสทฺธนฺเต อุปฺปนฺนตฺตา
ปฏิปฺปสฺสทฺธิวิมุตฺตีติ สงฺขฺย คจฺฉนฺติ ฯ นิพฺพาน สพฺพกิเลเสหิ
นิสฺสรณตฺตา (๑) อปคตตฺตา ทูเร ิตตฺตา นิสฺสรณวิมุตฺตีติ สงฺขฺย
คจฺฉตีติ อิมาส (๒) ปฺจนฺน วิมุตฺตีน วเสน เอว วิมุตฺตาติ เอตฺถ
อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
ปฏิสลฺลานา วุฏิโตติ เอกีภาวา วุฏิโต ฯ
อิโต โส ภิกฺขเวติ กา (๓) อนุสนฺธิ ฯ อิทฺหิ สุตฺต ตถาคตสฺเสเวสา (๔) ภิกฺขเว ธมฺมธาตุ สุปฏิวิทฺธาติ จ เทวตาป
ตถาคตสฺส เอตมตฺถ อาโรเจสุนฺติ จ อิเมหิ ทฺวีหิ ปเทหิ
อารทฺธนฺติ ฯ (๕) ตตฺถ เทวตาอาโรจนปท สุตฺตนฺตปริโยสาเน
เทวจาริกาย โกลาหล (๖) ทสฺเสนฺโต วิจาเรสฺสติ ฯ ธมฺมธาตุปทานุสนฺธิวเสน ปน อย เทสนา อารทฺธา ฯ
ตตฺถ ขตฺติโย ชาติยาติอาทีนิ เอกาทส ปทานิ นิทานกณฺเฑ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพานิ ฯ
# ๑. ม. ยุ. นิสฺสฏตฺตา ฯ ๒. ม. คจฺฉติ ฯ อิติ อิมาส ฯ ๓. ม. ยุ. โก ฯ ๔. ยุ. ตถาคตสฺ
เสว
โก ฯ ๕. ม. อาพทฺธ ฯ ยุ. อาพทฺธนฺติ ฯ ๖. ม. เทวจาริกโกลาหล ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๓๖
โพธิสตฺตธมฺมตาวณฺณนา
อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสี โพธิสตฺโตติอาทีสุ ปน วิปสฺสีติ ฯ
ตสฺส นาม ฯ ต จ โข วิวิเธ อตฺเถ ปสฺสนกุสลตาย ลทฺธ ฯ
โพธิสตฺโตติ ปณฺฑิตสตฺโต พุชฺฌนกสตฺโต ฯ โพธิสงฺขาเตสุ
วา จตูสุ มคฺเคสุ สตฺโต อาสตฺโต ลคฺคมานโสติ โพธิสตฺโต ฯ
สโต สมฺปชาโนติ เอตฺถ สโตติ สติเยว ฯ สมฺปชาโนติ าณ ฯ
สตึ สุปฏิต กตฺวา าเณน ปริจฺฉินฺทิตฺวา มาตุ กุจฺฉึ
โอกฺกมีติ อตฺโถ ฯ โอกฺกมีติ อิมินา จสฺส โอกฺกนฺตภาโวว ปาลิย
ทสฺสิโต น โอกฺกมนกฺกโม ฯ โส ปน ยสฺมา อฏกถ
อารุโฬฺห ฯ ตสฺมา เอว เวทิตพฺโพ
สพฺพโพธิสตฺตา หิ สมตึส ปารมิโย ปูเรตฺวา ปฺจ
มหาปริจฺจาเค ปริจฺจชิตฺวา าตตฺถจริยาโลกตฺถจริยาพุทฺธจริยาน
โกฏึ ปตฺวา เวสฺสนฺตรสทิเส ตติเย อตฺตภาเว ตฺวา สตฺต
มหาทานานิ ทตฺวา สตฺตกฺขตฺตุ ปวึ กมฺเปตฺวา กาล กตฺวา
ทุติยจิตฺตวาเร ตุสิตภวเน นิพฺพตฺตนฺติ ฯ วิปสฺสี โพธิสตฺโตป
ตเถว กตฺวา ตุสิตปุเร นิพฺตติตฺวา สฏิสตสหสฺสาธิกา สตฺตปฺาสวสฺสโกฏิโย ตตฺถ อฏาสิ ฯ อฺทา ปน ทีฆายุกเทวโลเก นิพฺพตฺตา โพธิสตฺตา น ยาวตายุก ติฏนฺติ ฯ
กสฺมา ฯ ตตฺถ ปารมีน ทุปฺปูรณียตฺตา ฯ เต อธิมตุ ฺตกาลกิริย (๑)
# ๑. ม. อธิมุตฺติกาลกิริย ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๗
กตฺวา มนุสฺสปเถเยว นิพฺพตฺตนฺติ ฯ ปารมิโย ปนสฺส (๑)ยถา
อิทานิ เอเกนตฺตภาเวน สพฺพฺุต อุปฺปาเทตุ (๒) สกฺโกนฺติ ฯ เอว
สพฺพโส ปูรติ ตฺตา ตทา วิปสฺสี โพธิสตฺโต ตตฺถ ยาวตายุก
อฏาสิ ฯ
เทวตาน ปน มนุสสฺ าน คณนาวเสน(๓) อิทานิ สตฺตหิ
ทิวเสหิ จุติ ภวิสฺสติติ ปฺจ ปุพฺพนิมิตฺตานิ อุปฺปชฺชนฺติ มาลา
มิลายนฺติ ฯ วตฺถานิ กิลสิ ฺสนฺติ ฯ กจฺเฉหิ เสทา มุจฺจนฺติ ฯ กาเย
ทุพฺพณฺณิย โอกฺกมติ ฯ เทโว เทวาสเน น สณฺาติ ฯ
ตตฺถ มาลาติ ปฏิสนฺธิคฺคหณทิวเส ปลนฺธิตมาลา (๔) ตา
กิร สฏิสตสหสฺสาธิกสตฺตปณฺณาสวสฺสโกฏิโย อมิลายิตฺวา ตทา
มิลายนฺติ ฯ วตฺเถสุป เอเสว นโย ฯ เอตฺตก ปน กาล เทวาน
เนว สีต น อุณฺห โหติ ฯ ตสฺมึ กาเล สรีรา พินทฺ ุพินฺทุวเสน
เสทา มุจฺจนฺติ ฯ เอตฺตกฺจ กาล เตส สรีเร ขฺฑิจฺจ
ปาลิจฺจาทิวเสน วิวณฺณตา น ปฺายติ ฯ เทวธีตา โสฬสวสฺสุทฺเทสิกา วิย ขายนฺติ ฯ (๕) เทวปุตฺตา วีสติวสสุทฺเทสิกา วิย ขายนฺติ ฯ
มรณกาเล ปน เตส กิลนฺตรูโป อตฺตภาโว โหติ ฯ เอตฺตกฺจ
เตส กาล เทวโลเก อุกฺกณฺิกา (๖) นาม นตฺถิ ฯ มรณกาเล ปน
นิสฺสสนฺติ(๗) วิชมฺภนฺติ ฯ สเก อาสเน นาภิรมนฺติ ฯ
# ๑. ม. ปารมีน ปูเรนฺโต ปน ฯ ๒. ม. อุปเนตุ ฯ ๓. ม. คณนาวเสน ฯ
๔. ม. ปฬนฺธนมาลา ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ขายนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ
๖. ม. อุกฺกณฺิตา ฯ ๗. กตฺถจิ. นิสสฺ มนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๓๘
อิมานิ ปน ปฺจ (๑) ปุพฺพนิมิตฺตานิ ยถา โลเก
มหาปฺุาน ราชราชมหามตฺตาทีนเยว อุกฺกาปาตภูมิจาลจนฺทคฺคาหาทินิมิตฺตานิ ปฺายนฺติ ฯ น สพฺเพส ฯ เอวเมว (๒)
มเหสกฺขาน เทวตานเยว ปฺายนฺติ ฯ น สพฺเพส ฯ ยถา
จ มนุสฺเสสุ ปุพฺพนิมิตฺตานิ นกฺขตฺตปากาทโยว ชานนฺติ ฯ น
สพฺเพ ฯ เอว ตานิป น สพฺพเทวตา ชานนฺติ ฯ ปฺฑิตาเอว
ปน ชานนฺติ ฯ ตตฺถ เย มนฺเทน กุสลกมฺเมน นิพฺพตฺตา
เทวปุตฺตา ฯ เต เตสุ อุปฺปนฺเนสุ อิทานิ โก ชานาติ กุหึ
นิพฺพตฺติสฺสามาติภายนฺติ ฯ เย มหาปฺุา ฯ เต อเมฺหหิป
ทินฺนทาน ฯ รกฺขิตสีล ฯ ภาวิตภาวน อาคมฺม อุปริเทวโลเกสุ
สมฺปตฺตึ อนุภวิสฺสามาติ น ภายนฺติ ฯ
วิปสฺสี โพธิสตฺโตป ตานิ ปุพฺพนิมิตฺตานิ ทิสฺวา อิทานิ
อนนฺตเร อตฺตภาเว พุทฺโธ ภวิสฺสามีติ น ภายิ ฯ(๓) อถสฺส เตสุ
นิมิตฺเตสุ ปาตุภเตสุ ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตา สนฺนิปติตฺวา
มาริส ตุเมฺหหิ ทส ปารมิโย ปูเรนฺเตหิ น สกฺกสมฺปตฺตึ น
มารสมฺปตฺตึ น พฺรหฺมสมฺปตฺตึ น จกฺกวตฺติสมฺปตฺตึ ปฏเนฺเตหิ
ปูริตา ฯ โลกนิตฺถรณตฺถาย ปน พุทฺธตฺต ปฏยมาเนหิ ปูริตา ฯ
โส เต (๔) อิทานิ กาโล มาริส พุทธฺ ตฺตาย ฯ สมโย มาริส
พุทฺธตฺตายาติ ยาจนฺติ ฯ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. เอว ฯ ๓. ม. ภายติ ฯ ๔. ม. ยุ. โว ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๙
อถ มหาสตฺโต ตาส เทวตาน ปฏิฺ อทตฺวาว
กาลทีปเทสกุลชเนตฺติอายุปริจฺเฉทวเสน ปฺจมหาวิโลกน นาม
วิโลเกสิ ฯ ตตฺถ กาโล นุโข ฯ น กาโลติ ปม กาล
วิโลเกสิ ฯ ตตฺถ วสฺสสตสหสฺสโต อุทฺธ วฑฺฒิตอายุกาโล กาโล
นาม น โหติ ฯ กสฺมา ฯ ตทา หิ สตฺตาน ชาติชรามรณานิ
น ปฺายนฺติ ฯ พุทฺธาน จ ธมฺมเทสนา นาม ติลกฺขณวินิมุตฺตา(๑)
นตฺถิ ฯ เตส ทุกขมนิจฺจมนตฺตาติ(๒) กเถนฺตาน กึ นาเมต
กเถนฺตีติ เนว โสตต ฯ น สทฺทหิตุ มฺนฺติ ฯ ตโต อภิสมโย
น โหติ ฯ ตสฺมึ อสติ อนิยฺยานิก สาสน โหติ ฯ ตสฺมา
โส อกาโล ฯ วสฺสสตโต ปฏาย โอนอายุกาโลป(๓) กาโล น
โหติ ฯ กสฺมา ฯ ตทา หิ สตฺตา อุสฺสนฺนกิเลสา โหนฺติ ฯ
อุสฺสนฺน กิเลสานฺจ ทินฺโน โอวาโท โอวาทฏาเน น ติฏติ ฯ
อุทเก ทณฺฑราชี วิย ขิปปฺ  วิคจฺฉติ ฯ ตสฺมา โสป
อกาโล ฯ (๔) วสฺสสตสหสฺสโต ปฏาย เหฏา ฯ วสฺสสตโต ปฏาย
อุทฺธ อายุกาโล กาโล นาม ฯ ตทา จ อสีติวสฺสสหสฺสายุกา
มนุสฺสา ฯ อถ มหาสตฺโต นิพฺพตฺติตพฺพกาโลติ กาล ปสฺสิ ฯ
ตโต ทีป วิโลเกนฺโต สปริวาเร จตฺตาโร ทีเป
โอโลเกตฺวา ตีสุ ทีเปสุ พุทฺธา น นิพฺพตฺตนฺติ ฯ ชมฺพุทีเปเยว(๕)
# ๑. ม. ติลกฺขณมุตฺตา ฯ ๒. ม. เต เตส อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ ฯ
๓. ม. อูนอายุกาโลป ฯ ๔. ม. อกาโลว ฯ ๕. ม. ชมฺพุทีเปเยว ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๐
นิพฺพตฺตนฺตีติ ทีป ปสฺสิ ฯ
ตโต ชมฺพุทีโป นาม มหา. ทสโยชนสหสฺสปริมาโณ ฯ
กตรสฺมึ นุโข ปเทเส พุทฺธา นิพฺพตฺตตีติ เทส โอโลเกนฺโต
มชฺฌิมเทส ปสฺสิ ฯ มชฺฌิมเทโส นาม ปุรตฺถิมาย ทิสาย
กชงฺคล นาม นิคโมติ (๑) อาทินา นเยน วินเย วุตฺโตว ฯ โส
อายามโต ตีณิ โยชนสตานิ ฯ วิตฺถารโต อฑฺฒเตยฺยานิ ปริกฺเขปโต
นว โยชนสตานีติ ฯ เอตสฺมึ หิ ปเทเส พุทฺธา ปจฺเจกพุทฺธา
อคฺคสาวกา อสีติมหาสาวกา จกฺกวตฺติราชาโน อฺเ จ
มเหสกฺขา ขตฺติยพฺราหฺมณคหปติมหาสาลา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อิท
เจตฺถ พนฺธุมตี (๒) นาม นคร ฯ ตตฺถ มยา นิพพฺ ตฺติตพฺพนฺติ
นิฏมคมาสิ ฯ
ตโต กุล อนุวิโลเกนฺโต (๓) พุทฺธา นาม โลกสมฺมเต
กุเล นิพฺพตฺตนฺติ ฯ อิทานิ จ ขตฺติยกุล โลกสมฺมต ฯ ตตฺถ
นิพฺพตฺติสฺสามิ ฯ พนฺธุมา นาม เม ราชา ปตา ภวิสฺสตีติ
กุล ปสฺสิ ฯ
ตโต มาตร วิโลเกนฺโต พุทฺธมาตา นาม โลลา
สุราธุตฺตา นโหติ ฯ กปฺปสตสหสฺสปูริตปารมี ชาติโต ปฏาย
อขณฺฑปฺจสีลา โหติ ฯ อยฺจ พนฺธุมตี นาม เทวี อีทิสา ฯ
อย เม มาตา ภวิสฺสติ ฯ กิตฺตก ปนสฺสา อายูติ อาวชฺชนฺโต
# ๑. วิ. มหา. ๕/๒๓/๓๕ ฯ ๒. ม. พนฺธุมตี ฯ ๓. ม. ยุ. วิโลเกนฺโต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๑
ทสนฺน มาสาน อุปริ สตฺต ทิวสานี (๑) ปสฺสิ ฯ
อิติ อิท ปฺจมหาวิโลกน วิโลเกตฺวา กาโล เม มาริสา
พุทฺธภาวายาติ เทวตาน สงฺคห กโรนฺโต ปฏิฺ ทตฺวา
คจฺฉถ ตุเมฺหติ ตา เทวตา อุยฺโยเชตฺวา ตุสิตเทวตาหิ
ปริวุโต ตุสติ ปุเร นนฺทวน (๒)ปาวิสิ ฯ สพฺพเทวโลเกสุป นนฺทวน
อตฺถิเยว ฯ ตตฺร น เทวตา อิโต จุโต สุคตึ คจฺฉาติ
ปุพฺเพกตกุสลกมฺโมกาส สารยมานา วิจรนฺติ ฯ โส เอว เทวตาหิ
กุสล สารยมานาหิ ปริวุโต ตตฺถ วิจรนฺโตเยว จวิ.
เอว จุโต จ จวามีติ ชานาติ ฯ จุติจิตฺต น ชานาติ ฯ
ปฏิสนฺธึ คเหตฺวาป ชานาติ ฯ ปฏิสนฺธิจิตฺตเมว น ชานาติ ฯ
อิมสฺมึ เยว(๓) าเน ปฏิสนฺธิ คหิตาติ เอว ปน ชานาติ ฯ
เกจิ ปน เถรา อาวชฺชนปริยาโย (๔) ลทฺธธ วฏฏติ ฯ ทุติยตติยจิตฺตวาเรเอว ชานิสฺสตีติ วทนฺติ ฯ ติปฏ กมหาสิวตฺเถโร ปนาห
มหาสตฺตาน ปฏิสนฺธิ น อฺเส ปฏิสนฺธิสทิสา ฯ โกฏิปฺปตฺต
ปน(๕) เตส สติสมฺปชฺ ฯ ยสมา ปน เตเนว จิตฺเตน ต
จิตฺต กาตุ (๖) น สกฺกา ฯ ตสฺมา จุติจิตฺต น ชานาติ ฯ
จุติกฺขเณเยว (๗) ปน จวามีติ(๘) ชานาติ ฯ ปฏิสนฺธิจิตฺต น
# ๑. ม. ทิวสานีติ ฯ ๒. ม.นนฺทนวน ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. เม ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร
นามาติ ทิสฺสติ ฯ ๕. สี. ยุ. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ ๖. ม. าตุ ฯ ๗. ม. จุติกฺขเณป ฯ
๘. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๒
ชานาติ ฯ อสุกสฺมึ เม าเน ปฏิสนฺธิ คหิตาติ ชานาตีติ ฯ (๑)
ตสฺมึ กาเล ทสสหสฺสี โลกธาตุ สงฺกมฺปตีติ ฯ เอว สโต
สมฺปชาโน มาตุ กุจฺฉึ โอกฺกมนฺโต ปน เอกูนวีสติยา
ปฏิสนฺธิจิตฺเตสุ เมตฺตาปุพฺพภาคโสมนสฺสสหคตาณสมฺปยุตฺตอสงฺขาริกกุสลจิตฺตสทิสมหาวิปากจิตฺเตน ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ
มหาสิวตฺเถโร ปน อุเปกฺขาสหคเตนาติ อาห ฯ ยถา
จ อมฺหาก ภควา ฯ เอว โสป อาสาฬฺหปุณฺณมิย (๒) อุตฺตราสาฬฺหนกฺขตฺเตเนว ปฏิสนฺธึ อคฺคเหสิ ฯ
ตทา กิร ปุเร ปุณณ
ฺ มาย สตฺตมทิวสโต ปฏาย
วิคตสุราปาน มาลาคนฺธาทิวิภูสนสมฺปนฺน(๓) นกฺขตฺตกีฬ
อนุภวมานา โพธิสตฺตมาตา สตฺตเม ทิวเส ปาโต วุฏาย
คนฺโธทเกน นฺหายิตฺวา สพฺพาลงฺการวิภูสิตา วรโภชน
ภฺุชิตฺวา อุโปสถงฺคานิ อธิฏาย สิริคพฺภ ปวิสิตฺวา
สิริสยเน นิปนฺนา นิทฺท โอกฺกมมานา อิม(๔) สุปน อทฺทส
จตฺตาโร กิร น มหาราชาโน สยเนเนว สทฺธึ อุกฺขิปตฺวา
อโนตตฺตทห เนตฺวา นฺหาเปตฺวา ทิพฺพวตฺเถหิ (๕) นิวาเสตฺวา
ทิพฺพคนฺเธหิ วิลิมฺเปตฺวา ทิพฺพปุปฺผานิ ปลนฺธิตฺวา ตโต อวิทเู ร
รชตปพฺพโต ตสฺส อนฺโต กนกวิมาน อตฺถิ ฯ ตสฺมึ ปาจีนโต
# ๑. ม. ชานาติ ฯ ๒. ม. อาสาฬฺหีปุณฺณมาย ฯ ยุ. อาสาฬฺหิปุณฺณมาย ฯ
๓. ม. มาลาคนฺธาทิวิภติสมฺปนฺน ฯ ๔. ม. อิท ฯ ๕. สี. ม. ยุ. ทิพฺพวตฺถ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๓
สีส กตฺวา นิปชฺชาเปสส ฯ อถ โพธิสตฺโต เสตวรวารโณ
หุตฺวา ตโต อวิทูเร เอโก สุวณฺณปพฺพโต ฯ ตตฺถ จริตฺวา
ตโต โอรุยฺห ต (๑) รชตปพฺพต อภิรูหิตฺวา(๒) กนกวิมาน ปวิสิตฺวา
มาตร ปทกฺขิณ กตฺวา ทกฺขิณปสฺส ผาเลตฺวา กุจฺฉึ
ปวิฏสทิโส อโหสิ ฯ
อถ ปพุทฺธา เทวี ต สุปน รฺโ อาโรเจสิ ฯ
ราชา วิภาตาย รตฺติยา จตุสฏิมตฺเต พฺราหฺมณปาโมกฺเข
ปกฺโกสาเปตฺวา หริตูปลิตฺตาย (๓)ลาชาทีหิ กตมงฺคลสกฺการาย
ภูมิยา มหารหานิ อาสนานิ ปฺเปตฺวา ตตฺถ นิสนิ ฺนาน
พฺราหฺมณาน สปฺปมธุสกฺกราภิสงฺขตสฺส วรปายาสสฺส สุวณฺณรชตปาติโย ปูเรตฺวา สุวณฺณรชตปาตีเหว ปฏิกชุ ฺชติ ฺวา อทาสิ ฯ
อฺเหิ จ อหตวตฺถกปล- คาวีทานาทีหิ เตส(๔) สนฺตปฺเปสิ ฯ
อถ เนส สพฺพกามสนฺตปฺปตาน ต สุปน อาโรเจตฺวา กึ
ภวิสฺสตีติ ปุจฺฉิ ฯ พฺราหฺมณา อาหสุ มา จินฺตยิ มหาราช ฯ
เทวิยา เต กุจฺฉิมฺหิ คพฺโภ ปติฏิโต ฯ โส จ โข ปุริสคพฺโภ ฯ
น อิตฺถีคพฺโภ ฯ ปุตฺโต เต ภวิสฺสติ ฯ โส สเจ อคาร
อชฺฌาวสิสฺสติ ฯ ราชา ภวิสฺสติ จกฺกวตฺตี ฯ ธมฺมโิ ก (๕)
ธมฺมราชา สเจ อคารา นิกฺขมฺม ปพฺพชิสฺสติ ฯ พุทฺโธ ภวิสฺสติ โลเก
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. อภิรุหิตฺวา ฯ ๓. ยุ. หริตปุ ตฺตาย ฯ ๔. ม. เนส ฯ
๕. สี. เม. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๔
วิวฏจฺฉโทติ อย ตาว มาตุกุจฺฉึ โอกฺกมีติ เอตฺถ อตฺถวณฺณนากฺกโม ฯ (๑)
อยเมตฺถ ธมฺมตาติ อย เอตฺถ มาตุกุจฺฉึ โอกฺกมเน(๒)
ธมฺมตา ฯ อย สภาโว อย นิยโมติ(๓) วุตฺต โหติ ฯ
นิยาโม จ นาเมส กมฺมนิยาโม อุตุนิยาโม พีชนิยาโม
จิตฺตนิยาโม ธมฺมนิยาโมติ ปฺจวิโธ ฯ ตตฺถ กุสลสฺส อิฏวิปากทาน ฯ อกุสลสฺส อนิฏวิปากทานนฺติ อย กมฺมนิยาโม ฯ ตสฺส
ทีปนตฺถ น อนฺตลิกฺเขติ (๔) คาถาย วตฺถูนิ (๕) วตฺตพฺพานิ ฯ อปจ
เอกา กิร อิตฺถี สามิเกน สทฺธึ ภณฺฑิตฺวา อุพฺพนฺธิตฺวา
มริตุกามา รชฺชุปาเส (๖) คีว ปเวเสสิ ฯ อฺตโร ปุรโิ ส วาสึ
นิเสเทนฺโต(๗) ต (๘) อิตฺถิกมฺม ทิสวฺ า รชฺชุ ฉินฺทิตุกาโม มา ภายิ มา
ภายีติ ต สมสฺสาเสนฺโต อุปธาวิ. รชฺชุ อาสีวิโส(๙) หุตฺวา
อฏาสิ ฯ โส ภีโต หุตวฺ า (๑๐) ปลายิ ฯ อิตรา ตตฺเถว มริ ฯ
เอวมาทีนิ เจตฺถ วตฺถูนิ ทสฺเสตพฺพานิ ฯ
เตสุ เตสุ ชนปเทสุ ตสฺมึ ตสฺมึ กาเล เอกปฺปหาเรเนว
รุกฺขาน ปุปผฺ ผลคฺคหณาทีนิ ฯ วาตสฺส วายน อวายน ฯ อาตปสฺส
# ๑. ม. วณฺณนากฺกโม ฯ ๒. มาตุกุจฺฉิโอกฺกมเน ฯ ๓. ม. นิยาโมติ ฯ ๔. ขุ. ธ.
๒๕/๑๙/๓๑-๓๒ ฯ ๕. สี. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๖. สี. ยุ. รชฺชปุ าเสหิ ฯ
๗. สี. ม. ยุ. นิเสนฺโต ฯ ๘. ม. เอตฺถนฺตเร อิตฺถกิ มฺมนฺติ ทิสสฺ ติ ฯ ๙. ม. อาสีวิโส ฯ
๑๐. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๕
ติกฺขตา มนฺทตา ฯ เทวสฺส วสฺสน อวสฺสน ฯ ปทุมาน ทิวา
วิกสน รตฺตึ สมฺมิลนนฺติ (๑)เอวมาทิ อุตุนิยาโม ฯ
ย ปเนต สาลิพีชโต สาลิผลเมว ฯ มธุรโต มธุรรสเยว ฯ
ติตฺตโต ติตฺตรสเยว ผล โหติ ฯ อย พีชนิยาโม ฯ
ปุริมา ปุริมา จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน
จิตฺตเจตสิกาน ธมฺมาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปวฺจโยติ เอว ยเทต
จกฺขุวิฺาณาทีน อนนฺตรา สมฺปฏิจฉฺ นฺนาทีน (๒) นิพฺพตฺตน ฯ อย
จิตฺตนิยาโม ฯ
ยา ปเนสา โพธิสตฺตาน มาตุกุจฺฉึ โอกฺกมนาทีสุ ทสสหสฺสีโลกธาตุกมฺปนาทีน ปวตฺติ ฯ อย ธมฺมนิยาโม นาม ฯ เตสุ
อิธ ธมฺมนิยาโม อธิปฺเปโต ฯ ตสฺมา ตเมวตฺถ ทสฺเสนฺโต
ธมฺมตา เอสา ภิกขเวติ อาทิมาห ฯ
ตตฺถ กุจฺฉึ โอกฺกมตีติ เอตฺถ กุจฺฉึ โอกฺกนฺโต โหตีติ
อยมตฺโถ ฯ(๓) โอกฺกนฺเต หิ ตสฺมึ เอว โหติ ฯ น โอกฺกมมาเน ฯ
อปฺปมาโณติ วุฑฺฒิปฺปมาโณ ฯ วิปุโลติ อตฺโถ ฯ อุฬาโรติ(๔) ตสฺเสว
เววจน ฯ อุฬารานิ อุฬารานิ ขาทนียานิ ขาทนฺตีติอาทีสุ (๕)
หิ มธุร อุฬารนฺติ วุตฺต ฯ อุฬาราย ขลุ ภว วจฺฉายโน
สมณ โคตม ปสสาย ปสสตีติ (๖) อาทีสุ เสฏ อุฬารนฺติ
# ๑. สี. ม. มิลายนนฺติ ฯ ๒. ม. ยุ. สมฺปฏิจฺฉนาทีน ฯ ๓. ม. อยเมวตฺโถ ฯ
๔. สี. โอฬาโรติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๕. ม. มู. ๑๒/๔๐๗/๔๓๙ ฯ ๖. ม. มู. ๑๒/๓๒๙/๓๓๖
ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๖
วุตฺต ฯ อิธ ปน วิปุล อธิปฺเปต ฯ เทวาน เทวานุภาวนฺติ
เอตฺถ เทวาน อยมานุภาโว นิวตฺถวตฺถสฺส ปภา ทฺวาทสโยชนานิ ผรติ ฯ ตถา สรีรสฺส ฯ ตถา อลงฺการสฺส ฯ ตถา
วิมานสฺส ฯ ต อติกฺกมิตฺวาติ อตฺโถ ฯ
โลกนฺตริกาติ ติณฺณ ติณฺณ จกฺกวาฬาน อนฺตรา
เอเกกา(๑) โลกนฺตริกา (๑) โหติ (๒) ติณฺณ ติณณ
ฺ  สกฏจกฺกาน วา
ปตฺตาน วา(๒) อฺมฺ อาหจฺจ ปตาน มชฺเฌ โอกาโส
วิย ฯ โส ปน โลกนฺตริกนิรโย (๓)วิตฺถารโต อฏ โยชนสหสฺสานิ
โหติ ฯ(๓) อฆาติ นิจฺจวิวฏา ฯ อสวุตาติ เหฏาป อปฺปติฏ า ฯ
อนฺธการาติ ตมภูตา ฯ อนฺธการติมิสาติ จกฺขุวิฺาณุปฺปตฺตินิวารณโต อนฺธภาวกรณติมิเสน สมนฺนาคตา ฯ ตตฺถ กิร
จกฺขุวิฺาน น ชายติ ฯ เอว มหิทฺธกิ าติ จนฺทิมสุริยา กิร
เอกปฺปหาเรเนว ตีสุ ทีเปสุ ปฺายนฺติ ฯ เอวมหิทฺธิกา ฯ
เอเกกาย ทิสาย นว นว โยชนสตสหสฺสานิ อนฺธการ วิธมิตฺวา
อาโลก ทสฺเสนฺติ ฯ เอวมหานุภาวา ฯ อาภาย นานุโภนฺตีติ อตฺตโน
ปภาย นปฺปโหนฺติ ฯ เต กิร จกฺกวาฬปพฺพตสฺส เวมชฺเฌน
วิจรนฺติ ฯ จกฺกวาฬปพฺพตฺจ อติกฺกมฺม โลกนฺตริกนิรโย ฯ(๔) ตสฺมา
เต ตตฺถ อาภาย นปฺปโหนฺติ ฯ
# ๑. ม. เอเกโก โลกนฺตริโก ฯ ๒. ม. ติณฺณ สกฏจกฺกาน วา ติณฺณ ปตฺตาน วา ฯ
๓. สี. ม. ยุ. ปริมาณโต อฏโยชนสหสฺโส โหติ ฯ ๔. ม. โลกนฺตริกนิรยา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๗
เยป ตตฺถ สตฺตาติ เยป ตสฺมึ โลกนฺตริกมหานิรเย สตฺตา
อุปฺปนฺนา ฯ กึ ปน กมฺม กตฺวา ตตฺถ อุปฺปชฺชนฺตตี ิ ฯ
ภาริย ทารุณ มาตาปตูน ธมฺมิกสมณพฺราหฺมณานฺจ อุปริ
อปราธ อฺฺจ ทิวเส ทิวเส ปาณวธาทิสาหสิกกมฺม กตฺวา
ตตฺถ อุปฺปชฺชนฺติ ตามฺพปณฺณิทีเป อภยโจรนาคโจราทโย วิย ฯ
เตส อตฺตภาโว ติคาวุติโก โหติ ฯ วคฺคุลีน วิย ทีฆนขา
โหนฺติ ฯ เต(๑) รุกฺเข วคฺคุลิโย วิย นเขหิ จกฺกวาฬปพฺพเต(๒)
ลคฺคนฺติ ฯ ยทา เต สสปนฺตา อฺมฺสฺส หตฺถปาส คตา
โหนฺติ ฯ อถ ภกฺโข โน ลทฺโธติ มฺมานา ตตฺถ ธาวนฺตา (๓)
วิปริวตฺติตฺวา โลกสนฺธารโกทเก ปตนฺติ ฯ วาเต ปหรนฺเตป มธุกผลานิ วิย ฉิชฺชิตฺวา อุทเก ปตนฺติ ฯ ปติตมตฺตาว อจฺจนฺตขาเร
อุทเก ปฏปณฺฑ (๔) วิย วิลียนฺติ ฯ
อฺเป กิร โภ สนฺติ สตฺตาติ โภ ยถา มย
มหาทุกฺข อนุภวาม ฯ เอว อฺเป กิร สตฺตา อิท (๕) ทุกฺข
อนุภวนตฺถาย อิธูปปนฺนาติ ต ทิวส ปสฺสนฺติ ฯ อย ปน
โอภาโส เอกยาคุปานมตฺตป น ติฏ ติ ฯ อจฺฉราสฆาฏมตฺตเมว
วิชฺโชภาส (๖) วิย นิจฺฉริตฺวา กึ อิทนฺติ ภณนฺตานเยว อนฺตรธายติ ฯ สกมฺปตีติ สมนฺตโต กมฺปติ ฯ อิตรทฺวย ปุริมปทสฺเสว
# ๑. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. สี. ยุ. จกฺกวาฬปาเท ฯ ๓. ม. วาวฏา ฯ
ยุ. วยาวฏา ฯ ๔. ม. ปฏิปณฺฑิ ฯ ๕. ม. อิม ฯ ๖. ม. วิชโฺ ชภาโส ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๘
เววจน ฯ ปุน อปฺปมาโณ จาติอาทิ นิคมนตฺถ วุตฺต ฯ
จตฺตาโร (๑) น เทวปุตฺตา จตุทฺทิส รกฺขาย อุปคจฺฉนฺตีติ
เอตฺถ จตฺตาโรติ จตุนฺน มหาราชาน วเสน วุตฺต ฯ ทสสหสฺสจกฺกวาเฬสุ ปน จตฺตาโร จตฺตาโร กตฺวา จตฺตาฬีสสหสฺสานิ(๒)
โหนฺติ ฯ ตตฺถ อิมสฺมึ จกฺกวาเฬ มหาราชาโน ขคฺคหตฺถา
โพธิสตฺตสฺส อารกฺขนตฺถาย อุปคนฺตฺวา สิริคพฺภ ปวิสิตฺวา(๓)
อิตเร คพฺภทฺวารโต ปฏาย อวรุทฺธเก ปสุปสาจกาทิยกฺขคเณ
ปฏิกฺกมาเปตฺวา ยาว จกฺกวาฬา อารกฺข คณฺหึสุ ฯ
กิมตฺถาย ปนาย รกฺขา ฯ นนุ ปฏิสนฺธิกฺขเณ กลลกาลโต
ปฏาย สเจป โกฏิสตสหสฺสมารา โกฏิสตสหสฺสป สิเนรุ(๔)
อุกฺขิปตฺวา โพธิสตฺตสฺส วา โพธิสตฺตมาตุ (๕) วา อนฺตรายกรณตฺถ
อาคจฺเฉยฺยย ฯ สพฺเพ อนฺตรายา อนฺตรธาเยยฺยุ ฯ วุตฺตมฺป เจต
ภควตา รุหิรปุ ฺปาทวตฺถุสฺมึ อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ฯ
ย ปรูปกฺกเมน (๖) ตถาคต ชีวิตา โวโรเปยฺยย ฯ น ปรูปกฺกเมน
ภิกฺขเว ตถาคตา ปรินิพฺพายนฺติ ฯ คจฺฉถ ตุเมฺห ภิกฺขเว
ยถาวิหาร อรกฺขิยา ภิกฺขเว ตถาคตาติ (๗) เอวเมว ฯ(๘) ปรูปกฺกเมน
# ๑. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร นนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. จตฺตลีสสหสฺสานิ ฯ เอวมุปริป ฯ
๓. ม. ปวิฏ า ฯ ๔. ม. โกฏิสตสหสฺสสิเนรุ ฯ ๕. ม. โพธิสตฺตมาตุยา ฯ
๖. ม. ยุ. อนุปกฺกเมน ฯ เอวมุปริป ฯ ๗. วิ. จุล. ๗/๓๗๖/๑๘๗ ฯ ๘. สี. เอวเมเตน ฯ
ม. ยุ. เอวเมว เตน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๙
น เตส ชีวิตนฺตราโย อตฺถิ ฯ สนฺติ โข ปน อมนุสฺสา วิรูปา
ทุทฺทสิกา เภรวรูปา มิคปกฺขิโน ฯ เยส รูป วา ทิสฺวา สทฺท
วา สุตฺวา โพธิสตฺตมาตุ ภย วา สนฺตาโส วา อุปฺปชฺเชยฺย ฯ
เตส นิวารณตฺถาย อารกฺข(๑) อคฺคเหสส ฯ อปจ โพธิสตฺตสฺส
ปฺุเตเชน สฺชาตคารวา อตฺตโน คารวโจทิตาป เต
เอวมกสุ ฯ
กึ ปเนเต อนฺโตคพฺภ ปวิสิตฺวา ิตา จตฺตาโร
มหาราชาโน โพธิสตฺตสฺส มาตุยา อตฺตาน ทสฺเสนฺติ ฯ น
ทสฺเสนฺตีติ ฯ นฺหานมณฺฑนโภชนาทิสรีรกิจฺจกาเล น ทสฺเสนฺติ ฯ
สิริคพฺภ ปวิสิตฺวา วรสยเน นิปนฺนกาเล ปน ทสฺเสนฺติ ฯ
ตตฺถ กิฺจาป อมนุสฺสทสฺสน นาม มนุสฺสาน สปฺปฏิภย
โหติ ฯ โพธิสตฺตสฺส มาตา ปน อตฺตโน เจว ปุตฺตสฺส จ
ปฺุานุภาเวน เต ทิสฺวา น ภายติ ฯ ปกติอนฺเตปุรปาลเกสุ
วิยสฺสา เตสุ จิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ
ปกติยา สีลวตีติ สภาเวเนว สีลสมฺปนฺนา ฯ อนุปฺปนฺเน
กิร พุทฺเธ มนุสฺสา ตาปสปริพฺพาชกาน สนฺติเก วนฺทิตฺวา
อุกฺกุฏิก นิสที ิตฺวา สีล คณฺหนฺติ ฯ อมฺหาก โพธิสตฺตสฺส
มาตาป(๒) กาลเทวิลสฺส อิสิโน สนฺติเก(๓) คณฺหาติ ฯ โพธิสตฺเต
ปน กุจฺฉิคเต อฺสฺส ปาทมูเล นิสที ิตุ นาม น สกฺกา ฯ
# ๑. ม. รกฺข ฯ ๒. ม. โพธิสตฺตมาตาป ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร สีลนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๕๐
สมานาสเน นิสีทิตฺวา คหิตสีลป อวมฺกรณมตฺต (๑) โหติ ฯ
ตสฺมา สยเมว สีล อคฺคเหสีติ วุตฺต ฯ
ปุริเสสูติ โพธิสตฺตปตร (๒) อาทึ กตฺวา เกสุจิ มนุสฺเสสุ
ปุริสาธิปฺปายจิตฺต น อุปฺปชฺชติ ฯ โพธิสตฺตมาตุ รูป ปน
กุสลาป สิปปฺ กา โปตฺถกมฺมาทีสุป กาตุ น สกฺโกนฺติ ฯ
ต ทิสฺวา ปุรสิ สฺส ราโค น อุปฺปชฺชตีติ น สกฺกา วตฺตุ ฯ
สเจ ปน ต รตฺตจิตฺโต อุปสงฺกมิตุกาโม โหติ ฯ ปาทา น
วหนฺติ ทิพฺพสงฺขลิกา วิย พชฺฌนฺติ ฯ ตสฺมา อนติกฺกมนียาติอาทิ วุตฺต ฯ
ปฺจนฺน กามคุณานนฺติ ปุพฺเพ กามคุณูปสฺหิตนฺติ
อิมินา ปุริสาธิปฺปายวเสน วตฺถุปฏิกฺเขโป กถิโต ฯ (๓) อิธ อารมฺมณปฏิลาโภ ทสฺสิโต ฯ ตทา กิร เทวิยา เอวรูโป ปุตฺโต
กุจฺฉิมฺหิ (๔) อุปฺปนฺโนติ (๔) สุตฺวา สมนฺตโต ราชาโน มหคฺฆาภรณตุริยาทิวเสน ปฺจทฺวารารมฺมณวตฺถุภูต ปณฺณาการ เปเสนฺติ ฯ
โพธิสตฺตสฺส จ โพธิสตฺตมาตุ จ กตกมฺมสฺส อุสสฺ นฺนตฺตา
ลาภสกฺการสฺส ปมาณปริจฺเฉโท นาม(๕) นตฺถิ ฯ
อกิลนฺตกายาติ ยถา อฺา อิตฺถิโย คพฺภภาเรน กิลมนฺติ ฯ
หตฺถปาทา อุทฺธุมาตกาทีนิ ปาปุณนฺติ ฯ น เอว ตสฺสา โกจิ
# ๑. ม. อาวชฺชนกรณมตฺต ฯ ยุ. อวฺากรณมตฺต ฯ ๒. ม. โพธิสตฺตสฺส ปตร ฯ
๓. ม. กโต ฯ ๔. สี. ม. กุจฺฉึ อุปปนฺโนติ ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๑
ิกิลมโถ อโหสิ ฯ
ติโรกุจฺฉิคตนฺติ อนฺโตกุจฺฉิคต ฯ ปสฺสตีติ กลลาทิกาล
อติกฺกมิตฺวา สฺชาตองฺคปจฺจงฺคอหีนินฺทฺริยภาว อุปคตเยว
ปสฺสติ ฯ กิมตฺถ ปสฺสติ ฯ สุขวาสตฺถ ฯ ยเถว หิ มาตา
ปุตฺเตน สทฺธึ นิสินฺนา วา นิปนฺนา วา หตฺถ วาสฺส
ปาท วา โอลมฺพนฺต อุกขฺ ิปตฺวา สณฺเปสฺสามีติ สุขวาสตฺถ
ปุตฺต โอโลเกติ ฯ เอว โพธิสตฺตมาตาป ยนฺต มาตุ อุฏานคมนปริวตฺตนนิสชฺชาทีสุ อุณฺหสีตโลณกติตฺตกกฏกาหารชฺโฌหรณกาเลสุ (๑) จ คพฺภสฺส ทุกฺข อุปฺปชฺชติ ฯ อตฺถิ นุ โข เม
ต ปุตฺตสฺสาติ สุขวาสตฺถ โพธิสตฺต (๒) โอโลกยมานา ปลฺลงฺก
อาภุชฺชิตฺวา นิสินฺน โพธิสตฺต ปสฺสติ ฯ ยถา หิ อฺเ
อนฺโตกุจฺฉิคตา ปกฺกาสย อวตฺถริตฺวา อามาสย อุกฺขิปตฺวา
อุทรปฏล ปฏิโต กตฺวา ปฏิกณฺฏก นิสฺสาย อุกฺกุฏิก ทฺวีสุ
มุฏีสุ หนุก เปตฺวา เทเว วสฺสนฺเต รุกฺขสุสิเร มกฺกฏา
วิย นิสีทนฺติ ฯ น เอว โพธิสตฺโต ฯ โพธิสตฺโต ปน ปฏิกณฺฏก
ปฏิโต กตฺวา ธมฺมาสเน ธมฺมกถิโก วิย ปลฺลงฺก อาภุชฺชิตฺวา
ปุรตฺถาภิมุโข(๓) นิสีทติ ฯ ปุพฺเพ กตกมฺม ปนสฺส (๔) วตฺถุ โสเธติ ฯ
สุทฺเธ วตฺถุมหฺ ิ สุขุมจฺฉวิลกฺขณ นิพพฺ ตฺตติ ฯ อถ น กุจฺฉิตโจ
# ๑. ม. ...โลณิกติตฺตกกฏกาหารอชฺโฌหรณกาเลสุ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๓. สี. ยุ. ปุรตฺถิมาภิมุโข ฯ ๔. ม. ปนสฺสา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๕๒
ปฏิจฺฉาเทตุ น สกฺโกติ ฯ โอโลเกนฺตยิ า พหิ ิโต วิย
ปฺายติ ฯ ตมตฺถ อุปมาย วิภาเวนฺโต ภควา เสยฺยถาปติอาทิมาห ฯ โพธิสตฺโต ปน อนฺโต กุจฺฉิคโต มาตร น
ปสฺสติ ฯ น หิ อนฺโตกุจฺฉิย จกฺขุวิฺาณ อุปฺปชฺชติ ฯ
กาล กโรตีติ น วิชายนภาวปจฺจยา (๑) อายุปริกฺขเยเนว ฯ
โพธิสตฺเตน วสิตฏานมฺหิ เจติยกุฏิสทิส โหติ อฺเส อปริโภคารห ฯ น จ สกฺกา โพธิสตฺตมาตร อปเนตฺวา อฺ
อคฺคมเหสิฏาเน เปตุนฺติ ตตฺตกเยว โพธิสตฺตมาตุ อายุปฺปมาณ
โหติ ฯ ตสฺมา ตทา กาล กโรติ ฯ
กตรสฺมึ ปน วเย กาล กโรตีติ ฯ มชฺฌิมวเย ฯ ปมวยสฺมึ
หิ สตฺตาน อตฺตภาเว ฉนฺทราโค พลวา โหติ ฯ เตน ตทา
สฺชาตคพฺภา อิตฺถี คพฺภ อนุรกฺขิตุ น สกฺโกติ ฯ คพฺโภ
พหฺวาพาโธ โหติ ฯ มชฺฌิมวยสฺส ปน เทฺว โกฏาเส อติกฺกมฺม
ตติเย โกฏาเส วตฺถุ วิสุทฺธ (๒) โหติ ฯ วิสุทฺเธ (๓) วตฺถมุ ฺหิ
นิพฺพตฺตทารกา อโรคา โหนฺติ ฯ ตสฺมา โพธิสตฺตมาตา ปมวเย
สมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวา มชฺฌิมวยสฺส ตติเย โกฏาเส วิชายิตฺวา
กาล กโรตีติ อยเมตฺถ ธมฺมตา ฯ
นว วา ทส วาติ เอตฺถ วาสทฺโท (๔) วิกปฺปนวเสน ฯ
# ๑. ม. วิชาตภาวปจฺจยา ฯ ๒. ม. ยุ. วิสท สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๓. ม. วิสเท ฯ
๔. ม. วาสทฺทสฺส ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๓
สตฺต วา อฏ วา เอกาทส วา ทฺวาทส วาติ เอวมาทีนป
สงฺคโห เวทิตพฺโพ ฯ ตตฺถ อฏมาเส (๑) ชาโต ชีวติ ฯ สีตุณหฺ กฺขโม
ปน น โหติ ฯ สตฺตมาเส (๒)ชาโต น ชีวติ ฯ เสสา(๓) ชีวนฺติ ฯ
เทวา ปม ปฏิคฺคณฺหนฺตีติ ขีณาสวา สุทฺธาวาสพฺรหฺมาโน ปฏิคฺคณฺหนฺติ ฯ กถ(๔) สูตเิ วส คณฺหิตฺวาติ เอเก ฯ
ต ปน ปฏิกขฺ ิปตฺวา อิท วุตฺต ตทา โพธิสตฺตมาตา สุวณฺณขจิต วตฺถ นิวาเสตฺวา มจฺฉกฺขิสทิส ทุกลู ปฏ ยาว ปาทนฺตา
ปารุปตฺวา อฏาสิ ฯ อถสฺสา สลฺลหุก คพฺภวุฏาน อโหสิ
ธมฺมกรกโต อุทกนิกฺขมนสทิส ฯ อถ เต ปกติพรหมเวเสเนว
อุปสงฺกมิตฺวา ปม สุวณฺณชาเลน ปฏีคฺคเหสส ฯ เตส หตฺถโต
จตฺตาโร มหาราชาโน อชินปฺปเวณิยา ปฏิคฺคเหสส ฯ ตโต
มนุสฺสา ทุกลู จุมฺพิฏเกน(๕) ปฏิคฺคเหสส ฯ เตน วุตฺต เทวา ปม
ปฏิคฺคณฺหนฺติ ฯ ปจฺฉา มนุสฺสาติ ฯ
จตฺตาโร น เทวปุตตฺ าติ จตฺตาโร มหาราชาโน ฯ
ปฏิคฺคเหตฺวาติ อชินปฺปเวณิยา ปฏิคฺคเหตฺวา ฯ มเหสกฺโขติ
มหาเตโช มหายโส ลกฺขณสมฺปนฺโน ฯ
วิสุทฺโธว (๖) นิกฺขมตีติ ยถา อฺเ สตฺตา โยนิมคฺเค
# ๑. ม. ยุ. สตฺตมาสชาโต ฯ ๒. ม. ยุ. อฏมาสชาโต ฯ ๓. ม. อวเสสา ฯ
๔. ม. เอตฺถนฺตเร ปฏิคฺคณฺหนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. ทุกูลจุมฺพฏเกน ฯ เอวมุปริป ฯ
๖. สุยา . วิสโทว ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๕๔
ลคฺคนฺตา ภคฺควิภคฺคา(๑) นิกฺขมนฺติ ฯ น เอว นิกฺขมติ ฯ อลคฺโค
หุตฺวา นิกฺขมตีติ อตฺโถ ฯ อุทฺเทนาติ อุทเกน ฯ เกนจิ อสุจินาติ
ยถา อฺเ สตฺตา กมฺมชวาเตหิ อุทฺธปาทา (๒) อโธสิรา
โยนิมคฺเค ปกฺขิตฺตา สตโปริสนรกปปาต ปตนฺตา วิย ฯ
ตาลจฺฉิทฺเทน นิกฺกฑฺฒิยมานา หตฺถี วิย มหาทุกฺข อนุภวนฺตา
นานาอสุจีหิ สมฺมกฺขิตาว(๓) นิกฺขมนฺติ ฯ น เอว โพธิสตฺโต ฯ
โพธิสตฺตฺหิ กมฺมชวาตา อุทฺธปาท อโธสิร กาตุ น
สกฺโกนฺติ ฯ โส ธมฺมาสนโต โอตรนฺโต ธมฺมกถิโก วิย ฯ
นิสฺเสณิโต โอตรนฺโต ปุริโส วิย จ เทฺว หตฺเถ จ เทฺว
ปาเท จ ปสาเรตฺวา ิตโกว มาตุกุจฺฉิสมฺภเวน เกนจิ อสุจินา
อมกฺขิโต นิกฺขมติ ฯ
อุทกธาราติ(๔) อุทกวฏฏิโย ฯ ตาสุ สีตา สุวณฺณกฏาเห
ปตติ ฯ อุณหฺ า รชตกฏาเห ฯ อิทฺจ(๕) ปวีตเล เกนจิ อสุจินา
อสมฺมิสฺส เตส ปานียปริโภชนียอุทก เจว อฺเหิ อสาธารณ
กีฬนอุทกวฏฏิฺจ (๖) ทสฺเสตุ วุตฺต ฯ อฺสฺส ปน สุวณฺณรชตฆเฏหิ อาหริยมานอุทกสฺส เจว หสวฏกาทิโปกฺขรณีคตสฺส (๗)จ
อุทกสฺส ปริจฺเฉโท นตฺถิ ฯ
สมฺปติชาโตติ มุหตุ ฺตชาโต ฯ ปาลิย ปน มาตุกุจฺฉิโต
# ๑. สี. สคฺควิสคฺคา ฯ ๒. ยุ. อุทฺธปาทา ฯ ๓. ม. นานาอสุจิมกฺขิตาว ฯ ๔. สี. ม.
อุทกสฺส
ธาราติ ฯ ๕. สี. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๖. ม. กีฬาอุทกจ ฯ ๗. ม. หสวตฺตกาทิ... ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๕
นิกฺขนฺตมตฺโต วิย ทสฺสโิ ต ฯ (๑)น โข ปเนว ทฏพฺโพ ฯ (๑)นิกฺขนฺตมตฺตฺหิ น ปม พฺรหฺมาโน สุวณฺณชาเลน ปฏิคฺคณฺหึสุ ฯ
เตส หตฺถโต จตฺตาโร มหาราชาโน อชินปฺปเวณิยา ฯ เตส
หตฺถโต มนุสฺสา ทุกูลจุมฺพิฏเกน ฯ มนุสฺสาน หตฺถโต มฺุจิตฺวา(๒)
ปวิย ปติฏ ิโต ฯ เสตมฺหิ(๓) ฉตฺเต อนุธาริยมาเนติ ทิพฺพเสตจฺฉตฺเต ธาริยมานมฺหิ ฯ เอตฺถ จ ฉตฺตสฺส ปริวารานิ
ขคฺคาทีนิ ปฺจ ราชกกุธภณฺฑานิป(๔) อาคตาเนว ฯ ปาลิย
ปน ราชคมเน ราชา วิย ฉตฺตเมว วุตฺต ฯ เตสุ ฉตฺตเมว
ปฺายติ ฯ น ฉตฺตคฺคาหโก ฯ ตถา ขคฺคตาลวณฺฏโมรหตฺถกวาลวีชนีอุณฺหีสปฏาเยว (๕) ปฺายนฺติ น เตส คหกา ฯ
สพฺพานิ กิร ตานิ อทิสฺสมานรูปา เทวตา คณฺหึสูติ ฯ(๖)
วุตฺตมฺป เจต
อเนกสาขฺจ สหสฺสมณฺฑล ฯ
ฉตฺต มรู ธารยุมนฺตลิกฺเข ฯ
สุวณฺณทณฺฑา วิวตฺตนฺติ (๗) จามรา ฯ
น ทิสฺสเร จามรฉตฺตคาหกาติ ฯ (๘)
สพฺพา จ ทิสาติ อิท สตฺตปทวีติหารุปริฏิตสฺส วิย
# ๑. ม. น เอว ทฏพฺพ ฯ ๒. ม. มุจฺจิตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. อนุธาริยมานมฺหิ ฯ
๔. ม. ราชกกุธภณฺฑานิป ฯ เอวมุปริป ฯ ๕. สี. ยุ. ...ปฏฏาเยว ฯ ม. ...วีชนีอุณฺหีสมตฺตา
เยว ฯ
๖. ม. คณฺหึสุ ฯ ๗. ม. วิปตนฺติ ฯ ๘. ขุ. สุ. ๒๕/๓๘๘/๔๖๘ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๕๖
สพฺพทิสานุวิโลกน วุตฺต ฯ น โข ปเนว ทฏพฺพ ฯ มหาสตฺโต
หิ มนุสฺสาน หตฺถโต มฺุจิตฺวา ปวิย ปติฏิโต ปุรตฺถิมทิส
โอโลเกสิ ฯ อเนกานิ จกฺกวาฬสหสฺสานิ เอกงฺคณานิ อเหสุ ฯ
ตตฺถ เทวมนุสฺสา คนฺธมาลาทีหิ ปูชยมานา มหาปุริส อิธ
ตุเมฺหหิ สทิโสป นตฺถิ ฯ กุโต อุตฺตริตโรติ อาหสุ ฯ เอว จตสฺโส
ทิสา ฯ จตสฺโส อนุทิสา ฯ เหฏา ฯ อุปริ (๑) ทิสา อนุวิโลเกตฺวา
อตฺตนา สทิสป อทิสฺวา อย อุตฺตรา ทิสาติ อุตฺตราภิมุโข
สตฺตปทวีติหาเรน อคมาสิ (๒) เอวเมตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
อาสภินฺติ อุตฺตม ฯ อคฺโคติ คุเณหิ สพฺพปโม ฯ อิตรานิ เทฺว
ปทานิ เอตสฺเสว เววจนานิ ฯ อยมนฺติมา ชาติ ฯ นตฺถิทานิ
ปุนพฺภโวติ ปททฺวเยน อิมสฺมึ อตฺตภาเว ปตฺตพฺพ อรหตฺต
พฺยากาสิ ฯ
เอตฺถ จ สเมหิ ปาเทหิ ปวิยา ปติฏาน จตุอิทฺธิปาทปฏิลาภสฺส ปุพพฺ นิมิตฺต ฯ อุตฺตราภิมุขภาโว มหาชน
อชฺโฌตฺถริตฺวา อภิภวิตฺวา คมนสฺส ปุพฺพนิมิตฺต ฯ สตฺตปทคมน
สตฺตโพชฺฌงฺครตนปฏิลาภสฺส ปุพฺพนิมิตฺต ฯ ทิพฺพเสตจฺฉตฺตธารณ
วิมุตฺติวรฉตฺตปฏิลาภสฺส (๓) ปุพฺพนิมิตฺต ฯ ปฺจราชกกุธภณฺฑาน
ปฏิลาโภ ปฺจหิ วิมุตฺตีหิ วิมุจฺจนสฺส ปุพฺพนิมติ ฺต ฯ ทิสาวิโลกน(๔)
# ๑. ม. อุปรีติ ทส ฯ ยุ. อุปรีติ ทสป ฯ ๒. ม. อคมาสีติ ฯ ๓. สี. ยุ. วิมุตฺติจฺฉตฺตปฏิ
ลาภสฺส ฯ
๔. ม. สพฺพทิสานุวิโลกน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๗
อนาวรณาณปฏิลาภสฺส ปุพฺพนิมิตฺต ฯ อาสภิวาจาภาสน
อปฺปฏิวตฺติยธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสฺส ปุพฺพนิมิตฺต ฯ อยมนฺติมา
ชาตีติ สีหนาโท อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพานสฺส
ปุพฺพนิมิตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ อิเม วารา ปาลิย อาคตา ฯ
สมฺพหุลวาโร ปน นาคโต ฯ อาหริตวฺ า ทีเปตพฺโพ ฯ
มหาปุรสิ สฺส หิ ชาตทิวเส ทสสหสฺสีโลกธาตุ กมฺป ฯ
ทสสหสฺสีโลกธาตุมฺหิ เทวตา เอกจกฺกวาเฬ สนฺนิปตึสุ ฯ ปม
เทวา ปฏิคฺคณฺหึสุ ฯ ปจฺฉา มนุสฺสา ฯ ตนฺติพทฺธา วีณา
จมฺมพทฺธา เภริโย จ เกนจิ อวาทิตา สยเมว วชฺชึสุ ฯ
มนุสฺสาน อฏฏพนฺธนาทีนิ (๑) ขณฺฑาขณฺฑ (๒) ฉิชฺชึสุ ฯ สพฺพโรคา
วูปสมึสุ ฯ อมฺพิเลน โธตตมฺพมล (๓) วิย วิคจฺฉึสุ ฯ ชจฺจนฺธา รูปานิ
ปสฺสึสุ ฯ ชจฺจพธิรา สทฺท สุณึสุ ฯ ปสปฺป ชวสมฺปนฺนา
อเหสส ฯ ชาติชฬานป เอฬมูคาน สติ ปติฏาสิ ฯ วิเทส
ปกฺขนฺทนาวา (๔) สุปฏฏน ปาปุณึสุ ฯ อากาสฏกภูมฏกรตนานิ
สกเตชภาโวภาสิตานิ (๕) อเหสส ฯ เวริโน เมตฺตาจิตฺต ปฏิลภึสุ ฯ
อวีจิมฺหิ อคฺคิ นิพฺพายิ ฯ โลกนฺตเรสุ อาโลโก อุทปาทิ ฯ
นทีชล (๖)นปฺปวตฺติ ฯ มหาสมุทฺเท มธุร (๗) อุทก อโหสิ ฯ วาโต
# ๑. ม. ยุ. อนฺทุพนฺธนาทีนิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. สี. ยุ. ขณฺฑาขณฺฑานิ ฯ
๓. ยุ. โธตตมฺพโลหมล ฯ ๔. ยุ. ปกฺขนฺตา นาวา ฯ ๕. ม. สกเตโชภาสิตานิ ฯ
ยุ. สกเตโชภาสภาสิตานิ ฯ ๖. ม. ยุ. นทีสุ ชล ฯ ๗. ม. มธุรส ฯ ยุ. มธุรรส ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๕๘
น วายิ ฯ อากาสคตา (๑) ปพฺพตรุกฺขคตา(๑) สกุณา ภสฺสิตฺวา
ปวีคตา อเหสส ฯ จนฺโท อติวิโรจติ ฯ (๒) สุริโย น อุโณฺห ฯ น
สีตโล ฯ นิมมฺ โล อุตุสมฺปนฺโน อโหสิ ฯ เทวตา อตฺตโน อตฺตโน
วิมานทฺวาเร ตฺวา อปฺโผฏนเสลนเจลุกฺเขปาทีหิ มหากีฬน (๓)
กีฬึสุ ฯ จาตุทฺทิสิกมหาเมโฆป (๔) วสฺสิ ฯ มหาชน เนว ขุททฺ า น
ปปาสา ปเฬสิ ฯ ทฺวารกวาฏานิ สยเมว วิวรึสุ ฯ ปุปฺผูปคผลูปครุกฺขา ปุปฺผผลานิ คณฺหึสุ ฯ ทสสหสฺสีโลกธาตุ เอกธชมาลา (๕) อโหสิ ฯ
ตตฺราปสฺส(๖) ทสสหสฺสีโลกธาตุกมฺโป (๗) สพฺพฺุตาณปฏิลาภสฺส ปุพฺพนิมิตฺต ฯ เทวตาน เอกจกฺกวาเฬ สนฺนิปาโต
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนกาเล เอกปฺปหาเรเนว สนฺนิปติตฺวา ธมฺมปฏิคฺคหณสฺส ปุพฺพนิมติ ฺต ฯ ปม เทวตาน ปฏิคฺคหณ จตุนฺน
รูปาวจรชฺฌานาน ปฏิลาภสฺส ปุพฺพนิมิตฺต ฯ ปจฺฉา มนุสฺสาน
ปฏิคฺคหณ จตุนฺน อรูปชฺฌานาน (๘) ปฏิลาภสฺส ปุพฺพนิมิตฺต ฯ
ตนฺติพทฺธวีณาน สย วชฺชน อนุปุพพฺ วิหารปฏิลาภสฺส ปุพฺพนิมิตฺต ฯ จมฺมพทฺธเภรีน วชฺชน มหติยา ธมฺมเภริยา อนุสาวนสฺส ปุพฺพนิมิตฺต ฯ อฏฏพนฺธนาทีน (๙) เฉโท อสฺมิมาน# ๑. ม. ยุ. อากาสปพฺพตรุกฺขคตา ฯ ๒. ม. อติวิโรจิ ฯ ยุ. อติวิย วิโรจิ ฯ
๓. สี. ยุ. มหากีฬ ฯม. มหากีฬก ฯ ๔. ม. จาตุทฺทีปกมหาเมโฆ ฯ เอวมุปริป ฯ
๕. ม. เอกทธฺชมาลา ฯ๖. ม. ตตฺราป ฯ ๗. สี. ...กมฺปา ฯ
๘. ม. อรูปาวจรชฺฌานาน ฯ ๙. ม. อนุทุพนฺธนาทีน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๙
สมุจฺเฉทสฺส ปุพฺพนิมิตฺต ฯ มหาชนสฺส โรควิคโม จตุสจฺจปฏิลาภสฺส ปุพพฺ นิมิตฺต ฯ ชจฺจนฺธาน รูปทสฺสน ทิพฺพจกฺขุปฏิลาภสฺส ปุพพฺ นิมิตฺต ฯ พธิราน สทฺทสวน ทิพพฺ โสตธาตุปฏิลาภสฺส ปุพฺพนิมิตฺต ฯ ปสปฺปน ชวสมฺปทา จตุอิทฺธิปาทปฏิลาภสฺส ปุพฺพนิมิตฺต ฯ ชาติชฬาน (๑) สมาลปน จตุนฺน
สติปฏานาน ปฏิลาภสฺส (๑) ปุพฺพนิมิตฺต ฯ วิเทสปกฺขนฺทนาวาน(๒)
สุปฏฏนสมฺปาปุณน จตุปฏิสมฺภิทาธิคมสฺส ปุพฺพนิมิตฺต ฯ
รตนาน สกเตชภาโวภาสิตตฺต (๓) ย โลกสฺส ธมฺโมภาส ทสฺเสสฺสติ ฯ
ตสฺส ปุพฺพนิมิตฺต ฯ
เวรีน เมตฺตจิตฺตปฏิลาโภ จตุพฺรหฺมวิหารปฏิลาภสฺส ปุพพฺ นิมิตฺต ฯ อวีจิมฺหิ อคฺคินิพฺพาปน (๔) เอกาทสอคฺคินิพฺพาปนสฺส(๕)
ปุพฺพนิมิตฺต ฯ โลกนฺตริกาโลโก อวิชฺชนฺธการ วิธมิตฺวา
าณาโลกทสฺสนสฺส ปุพฺพนิมิตฺต ฯ นทีสุ (๖) โตยสฺส อปฺปวตฺตน
จตุเวสารชฺชปฏิลาภสฺส ปุพฺพนิมิตฺต ฯ (๖)มหาสมุทฺทสฺส มธุรตา
นิพฺพานรเสน เอกรสภาวสฺส ปุพฺพนิมิตฺต ฯ วาตสฺส อวายน
ทฺวาสฏิทิฏิคตภินฺทนสฺส ปุพฺพนิมติ ฺต ฯ สกุณาน ปวีคมน
มหาชนสฺส โอวาท สุตฺวา ปาเณหิ สรณคมนสฺส ปุพฺพนิมิตฺต ฯ
# ๑. ม. ชฬาน สติปติฏาน จตุสติปฏานปฏิลาภสฺส ฯ ๒. สี. วิเทสปกฺขนฺตาน
นาวาน ฯ ๓. สี. สกเตโชภาสภาสน ฯ ม. สกเตโชภาสิตตฺต ฯ ๔. ม. อคฺคินิพฺพายน ฯ
ยุ. อคฺคินิพฺพาน ฯ ๕. ม. ...นิพฺพายนสฺส ฯ ๖. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๖๐
จนฺทสฺส อติวิโรจน พหุชนกนฺตตาย ปุพฺพนิมิตฺต ฯ สุรยิ สฺส
อุณฺหสีตวิวชฺชน อุตุสุขตาย (๑) กายิกเจตสิกสุขุปฺปตฺติยา (๒) ปุพฺพนิมิตฺต ฯ เทวตาน วิมานทฺวาเรสุ ตฺวา อปฺโผฏนาทีหิ กีฬน
พุทฺธภาว ปตฺวา อุทาน อุทานสฺส ปุพฺพนิมิตฺต ฯ จาตุทฺทิสิกมหาเมฆวสฺสน มหโต ธมฺมเมฆวสฺสนสฺส ปุพฺพนิมิตฺต ฯ ขุทาปฬนสฺส อภาโว กายคตาสติอมตปฏิลาภสฺส ปุพฺพนิมิตฺต ฯ ปปาสาปฬนสฺส อภาโว วิมุตฺติสุเขน สุขิตภาวสฺส
ปุพฺพนิมิตฺต ฯ รุกฺขาน ทฺวารกวาฏาน สยเมว วิวรณ อฏงฺคิกมคฺคทฺวารวิวรณสฺส ปุพฺพนิมิตฺต ฯ รุกฺขาน ปุปฺผผลคฺคหณ วิมุตฺติ-ปุปเผหิ ปุปฺผิตสฺส จ สามฺ
ผลภารภริตภาวสฺส จ ปุพฺพนิมิตฺต ฯ ทสสหสฺสีโลกธาตุยา เอกทฺธชมาลิตา อริยทฺธชมาลิตาย (๓)
ปุพฺพนิมิตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ อย สมฺพหุลวาโร นาม ฯ
เอตฺถ ปฺห ปุจฺฉนฺติ ยทา มหาปุริโส ปวิย ปติฏหิตฺวา อุตฺตราภิมุโข (๔) คนฺตฺวา อาสภิวาจ อภาสิ ฯ ตทา กึ
ปวิยา คโต ฯ อุทาหุ อากาเสน ฯ ทิสฺสมาโน คโต ฯ อุทาหุ
อทิสฺสมาโน ฯ อเจลโก คโต ฯ อุทาหุ อลงฺกตปฏิยตฺโต ฯ ทหโร
หุตฺวา คโต ฯ อุทาหุ มหลฺลโก ฯ ปจฺฉาป กึ ตาทิโสว อโหสิ ฯ
อุทาหุ ปุน พาลทารโกติ ฯ อย ปน ปโฺห เหฏาโลหปาสาเท
# ๑. ม. อุตุสุขตา ฯ ๒. ม. ...สุขปฺปตฺติยา ฯ ๓. ม. อริยทฺธชมาลมาลิตาย ฯ
ยุ. ...มาลามาลิตาย ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ปทสาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๑
สมุฏิโต (๑) ติปฏกจูฬาภยตฺเถเรน วิสชฺชิโตว ฯ
เถโร กิร เอตฺถ นิยติปุพฺเพกตกมฺมอิสฺสรนิมฺมานวาทวเสน ต ต พหุ วตฺวา อวสาเน เอว พฺยากริ มหาปุริโส
ปวิยา คโต ฯ มหาชนสฺส ปน อากาเสน คจฺฉนฺโต วิย
อโหสิ ฯ ทิสฺสมาโน คโต ฯ มหาชนสฺส ปน อทิสฺสมาโน วิย
อโหสิ ฯ อเจลโก คโต ฯ มหาชนสฺส ปน อลงฺกตปฏิยตฺโต
วิย อุปฏาสิ ฯ ทหโรว คโต ฯ มหาชนสฺส ปน โสฬสวสฺสุทฺเทสิโก วิย อโหสิ ฯ ปจฺฉา ปน พาลทารโกว อโหสิ ฯ
น ตาทิโสติ ฯ ปริสา จสฺส พุทฺเธน วิย หุตฺวา สุนทฺ โร (๒)
เถเรน ปโฺห กถิโตติ อตฺตมนา อโหสิ ฯ โลกนฺตริกวาโร
วุตฺตนโยเอว ฯ อิมา จ ปน อาทิโต ปฏาย กถิตา ฯ
สพฺพธมฺมตา สพฺพโพธิสตฺตาน โหนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ
ทวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณวณฺณนา
อทฺทสา โขติ ทุกูลจุมฺพิฏเก (๓) นิปชฺชาเปตฺวา อานีต
อทฺทส ฯ มหาปุริสสฺสาติ ชาติโคตฺตกุลเทสาทิวเสน(๔) มหนฺตสฺส
ปุริสสฺส ฯ เทฺว คติโยติ เทฺว นิฏา เทฺว นิปฺผตฺติโย ฯ
อยฺหิ คติสทฺโท ปฺจ โข อิมา สาริปุตฺต คติโยติ (๕) เอตฺถ
# ๑. สี. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. สี. ม. ยุ. โภ ฯ ๓. ม. อทฺทส โขติ ทุกูลจุมฺพฏเก ฯ
๔. ม. ...กุลปเทสาทิวเสน ฯ ๕. ม. มู. ๑๒/๑๗๐/๑๔๘ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๖๒
นิรยาทิเภทาย สตฺเตหิ คนฺตพฺพคติย วตฺตติ ฯ อิเมส โข อห
ภิกฺขูน สีลวนฺตาน กลฺยาณธมฺมาน เนว ปชานามิ อาคตึ
วา คตึ วาติ (๑) เอตฺถ อชฺฌาสเย วตฺตติ ฯ(๒) นิพฺพาน อรหโต
คตีติ (๓) เอตฺถ ปฏิสรเณ ฯ อปจ ตฺยาห พฺรเหฺม คติฺจ ปชานามิ ฯ
ชุติฺจ ปชานามิ เอว มหิทฺธิโก พโก พฺรหฺมาติ (๔) เอตฺถ
นิปฺผตฺติย วตฺตติ ฯ สฺวายมิธาป นิปผฺ ตฺติย วตฺตตีติ เวทิตพฺโพ ฯ
อนฺาติ อฺา คตินิปฺผตฺติ นาม นตฺถิ ฯ
ธมฺมิโกติ ทสกุสลธมฺมสมนฺนาคโต อคติคมนวิรหิโต ฯ
ธมฺมราชาติ อิท ปุริมปทสฺเสว เววจน ฯ ธมฺเมน วา ลทฺธรชฺชตฺตา ธมฺมราชา ฯ จาตุรนฺโตติ ปุรตฺถิมสมุทฺทาทีน จตุนฺน
สมุทฺทาน วเสน จาตุรนฺตาย(๕) ปวิยา อิสฺสโร ฯ วิชิตาวีติ
วิชิตสงฺคาโม ฯ ชนปโท อสฺส (๖) าวริย(๗) ถิรภาว ปตฺโตติ
ชนปทตฺถาวริยปฺปตฺโต ฯ จณฺฑสฺส หิ รฺโ พลิทณฺฑาทีหิ
โลก ปฬยโต มนุสฺสา มชฺฌิม ชนปท ฉฑฺเฑตฺวา ปพฺพตสมุทฺทตีราทีนิ นิสฺสาย ปจฺจนฺเต วาส กปฺเปนฺติ ฯ อติมุทุกสฺส
(๘) โจรสาหสิกชนวิโลปปฬิตา(๙) มนุสฺสา ปจฺจนฺต ปหาย
ชนปทมชฺเฌ วาส กปฺเปนฺติ ฯ อิติ เอวรูเป ราชินิ ชนปโท
# ๑. ม. มู. ๑๒/๕๖๐/๖๐๓ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. วิ. ปริ. ๘/๑๐๔๔/๓๗๐ ฯ
๔. ม. มู. ๑๒/๕๕๔/๕๙๔ ฯ ๕. ม. จตุรนฺตาย ฯ ๖. ม. ยุ. อสฺมึ ฯ ๗. ม. ถาวริย ฯ
เอวมุปริป ฯ ๘. ม. เอตฺถนฺตเร รฺโติ ทิสฺสติ ฯ ๙. ม. โจเรหิ สาหสิกธน... ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๓
ถิรภาว น ปาปุณาติ ฯ อิมสฺมึ ปน กุมาเร รชฺช การยมาเน
เอตสฺส ชนปโท ปาสาณปฏิย ปาสาณ เปตฺวา อโยปเฏน(๑)
ปริกฺขิตฺโต วิย ถิโร ภวิสฺสตีติ ทสฺเสนฺตา ชนปทตฺถาวริยปฺปตฺโตติ อาหสุ ฯ
สตฺตรตนสมนฺนาคโตติ เอตฺถ รติชนนฏเน รตน ฯ อปจ
จิตฺตีกต มหคฺฆฺจ อตุล ทุลฺลภทสฺสน ฯ
อโนมสตฺตปริโภค ฯ รตน เตน วุจฺจติ(๒) ฯ
จกฺกรตนสฺส จ นิพฺพตฺตกาลโต ปฏาย อฺ เทวฏาน
นาม น โหติ ฯ สพฺเพ คนฺธปุปฺผาทีหิ ตสฺเสว ปูชฺจ
อภิวาทนาทีนิ จ กโรนฺตีติ จิตฺตีกตฏเน รตน ฯ
จกฺกรตนสฺเสว (๓) เอตฺตก นาม ธน อคฺฆตีติ อคฺโฆ นตฺถิ ฯ
อิติ มหคฺฆฏเนาป รตน ฯ จกฺกรตนฺจ อฺเหิ โลเก
วิชฺชมานรตเนหิ อสทิสนฺติ อตุลฏเนาป รตน ฯ ยสฺมา
ปน ยสฺมึ(๔) กปฺเป พุทธฺ า อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ตสฺม
ิ ฺเว จกฺกวตฺติโน
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ พุทธา จ ปน(๕) กทาจิ กรหจิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ตสฺมา
ทุลฺลภทสฺสนฏเนาป รตน ฯ ตเทต ชาติรูปกุลอิสฺสริยาทีหิ
อโนมสฺส อุฬารสฺส สตฺตสฺเสว อุปฺปชฺชติ น อฺสฺสาติ
อโนมสตฺตปริโภคฏเนาป รตน ฯ ยถา จ จกฺกรตน ฯ เอว
# ๑. ม. อโยปฏเฏน ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. สี. ปวุจฺจติ ฯ ๓. ม. ยุ. จกฺกรตนสฺส จ ฯ
๔. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๖๔
เสสานิปติ อิเมหิ สตฺตหิ รตเนหิ ปริวารภาเวน เจว สพฺพโภคูปกรณภาเวน จ สมนฺนาคโตติ สตฺตรตนสมนฺนาคโต ฯ
อิทานิ เตส สรูปโต ทสฺสนตฺถ ตสฺสิมานีติอาทิ วุตฺต ฯ
ตตฺถ จกฺกรตนนฺติอาทีสุ อย สงฺเขปาธิปฺปาโย ฯ ทฺวิสหสฺสทีปปริวาราน จตุนฺน มหาทีปาน สิริวิภว คเหตฺวา ทาตุ สมตฺถ
จกฺกรตน ปาตุภวติ ฯ ตถา ปุเรภตฺตเมว สาครปริยนฺต ปวึ
อนุปริยายนสมตฺถ (๑) เวหาสงฺคม หตฺถิรตน ฯ ตาทิสเมว อสฺสรตน ฯ
จตุรงฺคสมนฺนาคเต อนฺธกาเร โยชนปฺปมาณ อนฺธการ
วิธมิตฺวา อาโลกทสฺสนสมตฺถ มณิรตน ฯ ฉพฺพิธโทสวิวชฺชิต
มนาปจาริ อิตฺถีรตน ฯ โยชนปฺปมาเณ อนฺโตปวีคตนิธึ
ทสฺสนสมตฺถ คหปติรตน ฯ อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิมฺหิ นิพฺพตฺติตฺวา
สกลรชฺชมนุสาสนสมตฺถ เชฏปุตฺตสงฺขาต ปริณายกรตน
ปาตุภวติ ฯ
ปโรสหสฺสนฺติ อติเรกสหสฺส ฯ สูราติ อภิรุกา ฯ วีรงฺครูปาติ วีราน องฺค วีรงฺค ฯ วิริยสฺเสต นาม ฯ วีรงฺค รูปเมเตสนฺติ
วีรงฺครูปา วีรงฺครูปา(๒)วิริยชาติกา วิริยสภาวา วิริยมยา
อกิลาสุโน อเหสส ฯ ทิวสป ยุชฌ
ฺ นฺตา น กิลมนฺตีติ วุตฺต
โหติ ฯ
สาครปริยนฺตนฺติ จกฺกวาฬปพฺพต สีม กตฺวา ิตสมุทฺท# ๑. สี. อนุสสรณสมตฺถ ฯ ม. อนุสยายนสมตฺถ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๕
ปริยนฺต ฯ อทณฺเฑนาติ เย กตาปราเธ สตฺเต สตป สหสฺสป
คณฺหนฺติ ฯ เต ธนทณฺเฑน รชฺช กาเรนฺติ นาม ฯ (๑) เย เฉชฺชเภชฺช
อนุสาสนฺติ ฯ เต สตฺถทณเฑน ฯ อย ปน ทุวิธป ต (๒) ทณฺฑ
ปหาย อทณฺเฑน อชฺฌาวสติ ฯ อสตฺเถนาติ เย เอกโต ธาราทินา
สตฺเถน ปร วิเหสนฺติ ฯ เต สตฺเถน รชฺช กาเรนฺติ นาม ฯ
อย ปน สตฺเถน ขุทฺทกมกฺขิกาย (๓) ปวนมตฺต (๔) โลหิต กสฺสจิ
อนุปฺปาเทตฺวา ธมฺเมเนว เอหิ โข มหาราชาติ เอว ปฏิราชูหิ
สมฺปฏิจฺฉิตาคมโน วุตฺตปฺปการ ปวึ อภิวิชินิตฺวา อชฺฌาวสติ ฯ
อภิภวิตฺวา สามี หุตฺวา วสตีติ อตฺโถ ฯ
เอว เอก นิปฺผตฺตึ กเถตฺวา ทุติย กเถตุ สเจ โข
ปนาติอาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ ราคโทสโมหมานทิฏิกิเลสตณฺหาสงฺขาต ฉทน อาวรณ วิวฏ วิทฺธสิต วิวฏิต (๕) เอเตนาติ
วิวฏจฺฉโท ฯ วิวฏฏจฺฉโทติป ปาโ ฯ อยเมว อตฺโถ ฯ
เอว ทุติยนิปฺผตฺตึ กเถตฺวา ตาส นิมิตฺตภูตานิ ลกฺขณานิ
ทสฺเสตุ อยฺหิ เทว กุมาโรติอาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ สุปติฏิตปาโทติ ยถา อฺเส ภูมิย ปาท เปนฺตาน อคฺคตล (๖) วา
ปณฺหิ วา ปสฺส วา ปม ผุสติ ฯ เวมชฺเฌ วา ปน ฉิทฺท
โหติ ฯ อุกฺขิปนฺตานป อคฺคตลาทีสุ เอกโกฏาโสว ปม อุฏ หติ ฯ
# ๑. สี. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. ขุทฺทมกฺขิกายป ฯ
๔. สี. ยุ. อภิวิชฺชิยาติ ฯ ๕. ม. วิวฏก ฯ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๖. ม. อคฺคปาทตล ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๖๖
น เอวมสฺส ฯ อสฺส ปน สุวณฺณปาทุกาตลมิว (๑) เอกปฺปหาเรเนว
สกล ปาทตล ภูมึ ผุสติ ฯ เอกปฺปหาเรเนว ภูมิโต อุฏหติ ฯ
ตสฺมา อย สุปติฏิตปาโท ฯ
จกฺกานีติ ทฺวีสุ ปาทตเลสุ เทฺว จกฺกานิ ฯ เตส อารา (๒)
จ เนมิ จ นาภิ จ ปาลิย วุตฺตาว ฯ สพฺพาการปริปูรานีติ
อิมินา ปน อย วิเสโส เวทิตพฺโพ ฯ เตส กิร จกฺกาน
ปาทตลสฺส มชฺเฌ นาภิ ทิสฺสติ ฯ นาภิปริจฺฉินฺนา วฏฏเลขา
ทิสฺสติ ฯ นาภิมุขปริกฺเขปวฏโฏ(๓) ทิสฺสติ ฯ ปนาฬีมุข ทิสฺสติ อารา
ทิสฺสนฺติ ฯ อาเรสุ วฏฏเลขา(๔) ทิสฺสนฺติ ฯ เนมิ(๕) ทิสฺสติ ฯ (๕) เนมิมณิกา
ทิสฺสนฺติ ฯ อิท ตาว ปาลิย อาคตเมว ฯ สมฺพหุลวาโร ปน
อนาคโต ฯ โส เอว ทฏพฺโพ สตฺติ สิริวจฺโฉ นนฺทิ โสวตฺถโิ ก
วฏสโก วฑฺฒมานก มจฺฉยุคล ภทฺทป องฺกุสโก ปาสาโท
โตรณ เสตจฺฉตฺต ขคฺโค ตาลวณฺฏ (๖) โมรหตฺถโก วาลวีชนี
อุณฺหีส มณิ ปตฺโต สุมนทาม นีลุปฺปล รตฺตุปฺปล เสตุปฺปล
ปทุม ปุณฺฑริก (๗)ปุณณ
ฺ ฆโฏ ปุณฺณปาฏิ สมุทโฺ ท จกฺกวาโฬ
หิมวา สิเนรุ จนฺทิมสุริยา นกฺขตฺตานิ จตฺตาโร มหาทีปา เทฺว
ปริตฺตทีปสหสฺสานิ ฯ อนฺตมโส จกฺกวตฺติรฺโ ปริส อุปาทาย
สพฺโพ จกฺกลกฺขณสฺเสว ปริวาโร ฯ
# ๑. สี. ยุ. สุวณฺณปาณิกาตลมิว ฯ ม. สุวณฺณปาทุกตลมิว ฯ ๒. ม. ยุ. อรา ฯ
เอวมุปริป ฯ ๓. ม. ...ปฏโฏ ฯ ๔. ม. วฏฏิเลขา ฯ ๕. ม. อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ
๖. สี. ยุ. ตาลวณฺฏก ฯ ๗. ม. ปุณฑ
ฺ รีก ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๗
อายตปณฺหีติ ทีฆปณฺหิ ฯ ปริปณ
ุ ฺณปณฺหีติ อตฺโถ ฯ ยถา
หิ อฺเส อคฺคปาโท ทีโฆ โหติ ฯ ปณฺหิมตฺถเก ชงฺฆา
ปติฏาติ ฯ ปณฺหึ ตจฺเฉตฺวา ปตา วิย โหติ ฯ น เอว มหาปุริสสฺส ฯ มหาปุริสสฺส ปน จตูสุ โกฏาเสสุ เทฺว โกฏาสา
อคฺคปาทา โหนฺติ ฯ ตติเย โกฏาเส ชงฺฆา ปติฏ าติ ฯ จตุตฺเถ
โกฏาเส อารคฺเคน วฏเฏตฺวา ปตา วิย รตฺตกมฺพลเคณฺฑุกสทิสา ปณฺหิ โหติ ฯ
ทีฆงฺคุลีติ ยถา อฺเส กาจิ องฺคุลิโย ทีฆา โหนฺติ ฯ
กาจิ รสฺสา ฯ น เอว มหาปุริสสฺส ฯ มหาปุริสสฺส ปน
มกฺกฏสฺเสว ทีฆา หตฺถปาทงฺคุลิโย มูเล ถูลา ฯ อนุปุพฺเพน
คนฺตฺวา อคฺเค ตนุกา ฯ นิยฺยาสเตเลน มทฺทิตฺวา วฏฏิตหริตาลวฏฏิสทิสา โหนฺติ ฯ เตน วุตฺต ทีฆงฺคุลีติ ฯ
มุทุตลุนหตฺถปาโทติ สปฺปมณฺเฑ โอสาเรตฺวา ปต
สตวารวิหตกปฺปาสปฏล วิย มุทุ ฯ ยถา จ(๑) อิทานิ ชาตมตฺตสฺส ฯ
เอว วุฑฺฒิกาเลป (๒) มุทุตลุนาเยว(๓) ภวิสฺสนฺติ ฯ มุทุตลุนา
หตฺถปาทา เอตสฺสาติ มุทุตลุนหตฺถปาโท ฯ
ชาลหตฺถปาโทติ น จมฺเมน ปฏิพทฺธองฺคุลนฺตโร ฯ(๔) เอทิโส
หิ ผณหตฺถโก ปุริสโทเสน (๕) อุปหโต ปพฺพชฺชป น ลภติ ฯ (๖)
มหาปุริสสฺส ปน จตสฺโส หตฺถงฺคุลโิ ย ปฺจป ปาทงฺคุลิโย
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อิทานีติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ยุ. วุฑฺฒกาเลป ฯ ๓. สี. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๔. สี. ยุ. ปรินทฺธ... ฯ ๕. ม. ปริสโทเสน ฯ ๖. ม. ปฏิลภติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๖๘
เอกปฺปมาณา โหนฺติ ฯ ตาส ปน เอกปฺปมาณตฺตา ยวลกฺขณ (๑)
อฺมฺ ปฏิวิชฺฌิตฺวา ติฏนฺติ ฯ อถสฺส หตฺถปาทา สุกุสเลน (๒)
วฑฺฒกินา โยชิตชาลวาตปานสทิสา โหนฺติ ฯ เตน วุตฺต
ชาลหตฺถปาโทติ ฯ
อุทฺธ ปติฏิตโคปฺปกตฺตา(๓) อุสฺสงฺขา ปาทา อสฺสาติ
อุสฺสงฺขปาโท ฯ อฺเส หิ ปฏิปาเท โคปฺปกา โหนฺติ ฯ เตน
เตส ปาทา อาณิพทฺธา วิย พทฺธา โหนฺติ ฯ น ยถาสุข
ปริวตฺตนฺติ ฯ คจฺฉนฺตาน ปาทตลานิ (๔) น ทิสฺสนฺติ ฯ มหาปุริสสฺส
ปน อารูหิตฺวา(๕) อุปริ โคปฺปกา ปติฏหนฺติ ฯ เตนสฺส นาภิโต
ปฏาย อุปริมกาโย นาวาย ปตสุวณฺณปฏิมา วิย นิจฺจโลว
โหติ ฯ อธรกาโยว (๖) อิฺชติ ฯ สุเขน ปาทา ปริวตฺตนฺติ ฯ ปุรโตป
ปจฺฉโตป อุภยปสฺเสสุป ตฺวา ปสฺสนฺตาน ปาทตลานิ
ปฺายนฺติ ฯ น หตฺถีน วิย ปจฺฉโตเยว ฯ
เอณิชงฺโฆติ เอณิมิคสทิสชงฺโฆ มสุสฺสเทน ปริปุณฺณชงฺโฆ ฯ
น เอกโต พทฺธปณฺฑิกมโส ฯ สมนฺตโต สมสณฺิเตน มเสน
ปริกฺขิตฺตาหิ สุวฏฏิตาหิ สาลิคพฺภยวคพฺภสทิสาหิ ชงฺฆาหิ
สมนฺนาคโตติ อตฺโถ ฯ
อโนนมนฺโตติ อนมนฺโต ฯ เอเตนสฺเสว อขุชฺชอวามนภาโว
# ๑. สี. ยุ. ชาลลกฺขณ ฯ ๒. ม. กุสเลน ฯ ๓. ม. ปติฏิตโคปฺผกตฺตา ฯ เอวมุปริป ฯ
๔. ม. ปาทตลานิป ฯ ๕. ม. อารุหิตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ ๖. ม. ยุ. อโธกาโยว ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๙
ทีปโต ฯ อวเสสชนา หิ ขุชฺชา วา โหนฺติ วามนา วา ฯ
ขุชฺชาน อุปริมกาโย อปริปุณฺโณ โหติ ฯ วามนาน เหฏิมกาโย ฯ เต อปริปุณฺณกายตฺตา น สกฺโกนฺติ อโนนมนฺตา
ชนฺนุกานิ ปริมชฺชิตต ฯ มหาปุริโส ปน ปริปุณโฺ ณภยกายตฺตา
สกฺโกติ ฯ
โกโสหิตวตฺถคุโยฺหติ อุสภวารณาทีน วิย สุวณฺณปทุมกณฺณิกสทิเสหิ(๑) โกเสหิ โอหิต(๑) ปฏิจฺฉนฺน วตฺถคุยฺห อสฺสาติ
โกโสหิตวตฺถคุโยห ฯ วตฺถคุยฺหนฺติ วตฺเถน คุยฺหิตพฺพ(๒) องฺคชาต
วุจฺจติ ฯ
สุวณฺณวณฺโณติ ชาติหิงฺคุลเกน มชฺชิตฺวา(๓) ทีปทาาย(๔)
ฆสิตฺวา เครุกปริกมฺม กตฺวา ปตฆนกสุวณฺณรูปสทิโสติ
อตฺโถ ฯ เอเตนสฺส ฆนสินิทฺธสณฺหสรีรตฺต ทสฺเสตฺวา ฉวิวณฺณทสฺสนตฺถ กาฺจนสนฺนิภตโจติ (๕) วุตฺต ฯ ปุริมสฺส วา เววจนเมต ฯ
รโชชลฺลนฺติ รโช วา มล วา ฯ น อุปลิมฺปตีติ(๖)
น ลคฺคติ ปทุมปลาสโต อุทกพินฺทุ วิย วิวฏฏติ ฯ หตฺถโธวนาทีนิ ปน อุตุคฺคหณตฺถาย เจว ทายกาน ปฺุผลตฺถาย
จ สพฺพพุทฺธา(๗) กโรนฺติ ฯ วตฺตสีเสนาป จ กโรนฺติเยว ฯ
# ๑. สี. ...สทิส โกโสหิต ฯ ๒. ม. คุหิตพฺพ ฯ ๓. สี. มทฺทิตฺวา ฯ ๔. ม. ทีปทาาย ฯ
๕. ม. กฺจนสนฺนิภตฺตโจติ ฯ ๖. สฺยา. น อุปลิปปฺ ตีติ ฯ ๗. ม. พุทฺธา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๗๐
เสนาสน ปวิสนฺเตน หิ ภิกฺขุนา ปาเท โธวิตฺวา ปวิสิตพฺพนฺติ วุตฺตเมต ฯ
อุทฺธคฺคโลโมติ อาวฏฏปริโยสาเน อุทฺธคฺคานิ หุตฺวา
มุขโสภ อุลโฺ ลกยมานานิ วิย ิตานิ โลมานิ อสฺสาติ
อุทฺทคฺคโลโม ฯ
พฺรหมุชุคตฺโตติ พฺรหฺมา วิย อุชุคตฺโต ฯ อุชุเมว อุคฺคตทีฆสรีโร ภวิสฺสติ ฯ เยภุยฺเยน หิ สตฺตา ขนฺเธ กฏิย
ชานูสูติ ตีสุ าเนสุ นมนฺติ ฯ เต กฏิย นมนฺตา ปจฺฉโต
นมนฺติ ฯ อิตเรสุ ทฺวีสุ าเนสุ ปุรโต ฯ ทีฆสรีรา ปน เอเก(๑)
ปสฺสวงฺกา โหนฺติ ฯ เอเก มุข อุนฺนาเมตฺวา (๒) นกฺขตฺตานิ
คณยนฺตา วิย จรนฺติ ฯ เอเก อปฺปมสโลหิตา สูลสทิสา โหนฺติ ฯ
เอเก ปุรโต ปพฺภารา โหนฺติ ฯ ปเวธมานา คจฺฉนฺติ ฯ อย ปน
อุชุเมว อุคฺคนฺตฺวา ทีฆปฺปมาโณ เทวนคเร อุสฺสิตสุวณฺณโตรณ
วิย ภวิสฺสตีติ ทีเปนฺติ ฯ ยถา เจต ฯ เอว ย ย ชาตมตฺตสฺส
สพฺพโส อปริปุณฺณ มหาปุริสลกฺขณ โหติ ฯ ต ต อายตึ ตถา
ภาวิต สนฺธาย วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
สตฺตุสฺสโทติ เทฺว หตฺถปฏิโย เทฺว ปาทปฏิโย เทฺว
อสกูฏานิ ขนฺโธติ อิเมสุ สตฺตสุ าเนสุ สุปริปณ
ุ ฺโณ มสุสฺสโท
อสฺสาติ สตฺตุสฺสโท ฯ อฺเส ปน หตฺถปาทปฏาทีสุ สิราชาล
# ๑. สี. เอเกน ฯ ๒. ม. อุนฺนเมตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๗๑
ปฺายติ ฯ อสกูฏขนฺเธสุ อฏิโกฏิโย ฯ เต มนุสฺสา เปตา
วิย ขายนฺติ ฯ น ตถา มหาปุริโส ฯ มหาปุริโส ปน สตฺตสุ
าเนสุ ปริปุณฺณมสุสฺสทตฺตา นิคุฬฺหสิราชาเลหิ หตฺถปฏาทีหิ
วฏเฏตฺวา ปตสุวณฺณาลิงฺคสทิเสน (๑) ขนฺเธน สิลารูปก วิย
ขายติ ฯ จิตฺตกมฺมรูปก วิย จ ขายติ ฯ
สีหปุพพฺ ฑฺฒกาโยติ (๒) สีหสฺส ปุพฺพฑฺฒ(๓) วิย กาโย อสฺสาติ
สีหปุพฺพฑฺฒกาโย ฯ สีหสฺส หิ ปุริมกาโยว ปริปณ
ุ ฺโณ โหติ ฯ
ปจฺฉิมกาโย อปริปุณฺโณ ฯ มหาปุริสสฺส ปน สีหสฺส
ปุพฺพฑฺฒกาโย วิย สพฺโพ กาโย ปริปุณฺโณ ฯ โสป สีหสฺเสว
ตตฺถ ตตฺถ อุนฺนตนินฺนตาทิวเสน (๔) ทุสฺสณฺิตวิสณฺิโต น โหติ ฯ
ทีฆยุตฺตฏาเน ปน ทีโฆ ฯ รสฺสถูลกีสปุถุลอนุวฏฏิตยุตฺตฏาเนสุ
ตถาวิโธว โหติ ฯ วุตฺตเฺหต(๕) มนาปเยว (๖) โข ภิกฺขเว กมฺมวิปาเก
ปจฺจุปฏิเต เยหิ องฺเคหิ ทีเฆหิ โสภติ ฯ ตานิ องฺคานิ ทีฆานิ
สณฺหนฺติ ฯ เยหิ องฺเคหิ รสฺเสหิ โสภติ ฯ ตานิ องฺคานิ
รสฺสานิ สณฺหนฺติ ฯ เยหิ องฺเคหิ ถูเลหิ โสภติ ฯ ตานิ องฺคานิ
ถูลานิ สณฺหนฺติ ฯ เยหิ องฺเคหิ กีเสหิ โสภติ ฯ ตานิ องฺคานิ
# ๑. ม. สุฏ ปตสุวณฺณาลิงฺคสทิเสน ฯ ยุ. สุวณฺณาลิงฺคสทิเสน ฯ ๒. สฺยา.
สีหปุพฺพทฺธกาโยติ ฯ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. ปุพฺพทฺธ ฯ เอวมุปริป ฯ
๔. ม. ยุ. วินตุนฺนตาทิวเสน ฯ ๕. ม. วุตฺตเฺหต ภควตา ฯ ๖. ม. มนาปเยว ฯ
ยุ. มนาปเย จ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๗๒
กีสานิ สณฺหนฺติ ฯ เยหิ องฺเคหิ ปุถุเลหิ โสภติ ฯ ตานิ องฺคานิ
ปุถุลานิ สณฺหนฺติ ฯ เยหิ องฺเคหิ วฏเฏหิ โสภติ ฯ ตานิ
องฺคานิ วฏฏานิ สณฺหนฺตีติ ฯ
อิติ ทานจิตฺเตน (๑) ปฺุจิตฺเตน จิติโต (๒) ทสหิ ปารมีหิ
สชฺชิโต มหาปุริสสฺส อตฺตภาโว ฯ โลเก สพพสิปฺปโน วา
สพฺพอิทฺธิมนฺโต วา ปฏิรูปก กาตุน สกฺโกนฺติ ฯ
ปตนฺตรโสติ (๓) อนฺตรโส (๔) วุจฺจติ ทฺวินฺน โกฏานมนฺตร ฯ(๕)
ต ปต (๖) ปริปุณฺณมสฺสาติ ปตนฺตรโส ฯ (๗) อฺเส หิ ต าน
นินฺน โหติ ฯ เทฺว ปฏิโกฏา (๘) ปาฏิเยกฺก (๙) ปฺายนฺติ ฯ
มหาปุริสสฺส ปน กฏิโต ปฏาย มสปฏล ยาว ขนฺธา
อุคฺคมฺม สมุสฺสิตสุวณฺณผลก วิย ปฏึ ฉาเทตฺวา ปติฏิต ฯ
นิโคฺรธปริมณฺฑโลติ นิโคฺรโธ วิย ปริมณฺฑโล ฯ ยถา
ปฺาสหตฺถตาย วา สตหตฺถตาย วา สมขนฺธสาโข นิโคฺรโธ
ทีฆโตป วิตฺถารโตป เอกปฺปมาโณว โหติ ฯ เอว กายโตป
พฺยามโตป เอกปฺปมาโณ ฯ ยถา อฺเส กาโย วา ทีโฆ
โหติ พฺยาโม วา ฯ น เอว วิสมปฺปมาโณติ อตฺโถ ฯ เตเนว
# ๑. ม. นานาจิตฺเตน ฯ ๒. ม. จิตฺติโต ฯ ๓. สฺยา. ปตฺตนฺตรโสติ ฯ เอวมุปริป ฯ
ม. ยุ. จิตนฺตรโสติ ฯ ๔. ม. อนฺตรส ฯ ๕. สี. ยุ. โกฏาสาน ฯ เอวมุปริป ฯ
ม. โกฏฏาน อนฺตร ฯ ๖. ม. จิต ฯ ๗. ม. ปริปณ
ุ ฺณ อนฺตรส อสฺสาติ จิตนฺตรโส ฯ
๘. ม. ปฏิโกฏฏา ฯ ๙. ม. ปาฏิเยกฺกา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๗๓
ยาวตกฺวสฺส กาโยติอาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ ยาวตโก อสฺสาติ
ยาวตกฺวสฺส ฯ
สมวฏฏกฺขนฺโธติ สมวฏฏิตกฺขนฺโธ ฯ ยถา เอเก โกฺจา
วิย จ พกา วิย จ (๑)วราหา วิย จ(๑) ทีฆคลา วงฺกคลา
ปุถุลคลา จ โหนฺติ ฯ กถนกาเลสิราชาล ปฺายติ ฯ มนฺโท
สโร นิกฺขมติ ฯ น เอว มหาปุริสสฺส ฯ มหาปุริสสฺส ปน
สุวฏฏิตสุวณฺณาลิงฺคสทิโส ขนฺโธ โหติ ฯ กถนกาเล สิราชาล
น ปฺายติ ฯ เมฆสฺส วิย คชฺชิโต สโร มหา โหติ ฯ
รสคฺคสคฺคีติ เอตฺถ รส คสนฺตีติ (๒) รสคฺคสา ฯ รสหรณีนเมต อธิวจน ฯ ตา อคฺคา อสฺสาติ รสคฺคสคฺคี ฯ มหาปุริสสฺส
กิร สตฺตรสหรณีสหสฺสานิ(๓) อุทฺธคฺคานิ หุตฺวา คีวายเมว
ปฏิมุกฺกานิ ฯ ติลผลมตฺโตป อาหาโร ชิวหคฺเค ปโต สพฺพ
กายมนุผรติ ฯ เตเนว มหาปธาน ปทหนฺตสฺส เอกตณฺฑุลาทีหิป
กาฬายยูสปสตมตฺเตนาป (๔) กายสฺส ยาปน อโหสิ ฯ อฺเส
ปน ตถา อภาวา น สกล กาย โอชา ผรติ ฯ เตน
เต พหวาพาธา โหนฺติ ฯ
สีหหนูติ(๕) สีหสฺเสว หนุ อสฺสาติ สีหหนุ ฯ ตตฺถ สีหสฺส
เหฏิมหนุเมว ปริปุณฺณ โหติ ฯ น อุปริม ฯ มหาปุริสสฺส ปน
# ๑. สี. วราหกา วิย จ โหนฺติ ฯ ๒. ม. คสนฺติ หรนฺตีติ ฯ ๓. สี. ...หรณีสตานิ ฯ
๔. ม. ยุ. กฬาย... ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๗๔
สีหสฺส เหฏิม วิย เทฺวป ปริปุณฺณานิ ทฺวาทสิยา ปกฺขสฺส
จนฺทสทิสานิ โหนฺติ ฯ อถ เนมิตฺตกา หนุปริยนฺต โอโลเกนฺตาว
อิเมสุ หนุเกสุ เหฏิเม วีสติ อุปริเม วีสตีติ จตฺตาลีส ทนฺตา
สมา อวิรฬา(๑) ปติฏหิสฺสนฺตีติ สลฺลกฺเขตฺวา อย หิ เทว
กุมาโร จตฺตาลีสทนฺโต โหตีติอาทิมาหสุ ฯ ตตฺรายมตฺโถ ฯ อฺเส
หิ ปริปุณฺณทนฺตานป ทฺวตฺตึส ทนฺตา โหนฺติ ฯ อิมสฺส ปน
จตฺตาลีส ภวิสฺสนฺติ ฯ อฺเสฺจ เกจิ ทนฺตา อุจฺจา เกจิ นีจา เกจิ
วิสมา โหนฺติ ฯ อิมสฺส ปน อยปฏเกน (๒) ฉินฺนสงฺขปฏล
วิย สมา ภวิสฺสนฺติ ฯ อฺเส กุมฺภิราน วิย ทนฺตา วิรฬา
โหนฺติ ฯ มจฺฉมสานิ ขาทนฺตาน ทนฺตนฺตร ปูรติ (๓) ฯ อิมสฺส
ปน กนกผลกาย สมุสฺสติ วชิรปนฺตี วิย อวิรฬา ตุลิกาย
ทสฺสิตปริจฺเฉทา วิย ทนฺตา ภวิสฺสนฺติ ฯ อฺเสฺจ ปูติทนฺตา
อุฏหนฺติ ฯ เตน กาจิ ทาฒา(๔) กาฬาป วิวณฺณาป โหนฺติ ฯ
อย ปน สุฏ ุ สุกฺกทาโ โอสธิตารกป อติกฺกมฺม วิโรจมานาย
ปภาย สมนฺนาคตทาโ ภวิสฺสติ ฯ
ปหูตชิโวฺหติ ปุถุลชิโวฺห ฯ อฺเส ชิวฺหา ถูลาป โหนฺติ
กีสาป รสฺสาป ถทฺธาป วิสมาป ฯ มหาปุริสสฺส ปน ชิวฺหา
มุทุ ทีฆา ปุถุลา วณฺณสมฺปนฺนา โหติ ฯ โส หิ ต(๕) ลกฺขณ
# ๑. สี. ยุ. อพิวรา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. สี. ยุ. อโยปฏฏ... ฯ ม. อยปฏฏเกน ฯ
๓. ม. ยุ. ปูเรนฺติ ฯ ๔. ม.ทาา ฯ เอวมุปริป ฯ ๕. ม. โสหิ เอต ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 75

*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๗๕
ปริเยสิตุ อาคตาน กงฺขาวิโนทนตฺถ มุทุกตฺตา ต ชิวฺห กินสุจึ
วิย วฏเฏตฺวา อุโภ นาสิกโสตานิ ปริมสติ ฯ (๑) ทีฆตฺตา อุโภ
กณฺณโสตานิ ปริมสติ ฯ ปุถุลตฺตา เกสนฺตปริโยสาน เกวลป
นลาฏ ปฏิจฉฺ าเทติ ฯ เอวนฺตสฺสา(๒) มุทุทีฆปุถลุ ภาว ปกาเสนฺโต
เตส กงฺข วิโนเทติ ฯ เอว ติลกฺขณสมฺปนฺน ชิวฺห สนฺธาย
ปหูตชิโวฺหติ วุตฺต ฯ
พรหมสฺสโรติ อฺเป ฉินฺนสฺสราป ภินฺนสฺสราป
กากสฺสราป โหนฺติ ฯ อย ปน มหาพฺรหมุโน (๓)สรสฺส สทิเสน
สทฺเทน (๓) สมนฺนาคโต ภวิสฺสติ ฯ มหาพรมมุโน หิ ปตฺตเสเมฺหหิ
อปลิพุทฺธตฺตา สโร วิสุทโฺ ธ โหติ ฯ มหาปุริเสนาป กตกมฺม
ตสฺส วตฺถุ โสเธติ ฯ วตฺถุโน สุทฺธตฺตา นาภิโต ปฏาย
สมุฏหนฺโต สโร วิสุทฺโธ อฏงฺคสมนฺนาคโตว สมุฏาติ ฯ
กรวิโก(๔) วิย ภณตีติ กรวิกภาณี มตฺตกรวิกมฺชุโฆโสติ(๕) อตฺโถ ฯ
อภินีลเนตฺโตติ น สกลนีลเนตฺโตว ฯ นีลยุตฺตฏาเน ปนสฺส
อุมฺมาปุปฺผสทิเสน (๓) อติวิสุทฺเธน นีลวณฺเณน สมนฺนาคตานิ
เนตฺตานิ โหนฺติ ฯ ปตยุตตฺ ฏาเน กณฺณิการปุปฺผสทิเสน ปตวณฺเณน ฯ โลหิตยุตฺตฏาเน พนฺธุชีวกปุปฺผสทิเสน โลหิตวณฺเณน ฯ
เสตยุตฺตฏาเน โอสธิตารกสทิเสน เสตวณฺเณน ฯ กาฬยุตฺตฏาเน
# ๑. ม. ปรามสติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. เอวมสฺส ฯ ๓. ม. สรสทิเสน สเรน ฯ
๔. ม.กรวิโก ฯ เอวมุปริป ฯ ๕. ม. ยุ. มตฺตกรวิกรุตมฺชุโฆโสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๗๖
อทฺทาริฏสทิเสน กาฬวณฺเณน สมนฺนาคตานิ ฯ สุวณฺณวิมาเน
อุคฺฆาฏิตมณิสีหปชรสทิสานิ ขายนฺติ ฯ
โคปขุโมติ เอตฺถ ปขุมนฺติ สกลจกฺขุเคณฺฑ (๑) อธิปฺเปต ฯ
ต กาฬวจฺฉกสฺส พหลธาตุก โหติ ฯ รตฺตวจฺฉกสฺส วิปฺปสนฺน ฯ
ตมุหุตฺตชาตตรุณรตฺตวจฺฉกสทิสจกฺขุเคณฺโฑติ อตฺโถ ฯ อฺเสฺหิ
อกฺขิเคณฺฑา (๒) อปริปณ
ุ ฺณา โหนฺติ หตฺถิมูสิกาทีน(๓) อกฺขิสทิเสหิ
วินิคฺคเตหิป คมฺภีเรหิป อกฺขีหิ สมนฺนาคตา โหนฺติ ฯ มหาปุริสสฺส ปน โธวิตฺวา มชฺชิตฺวา ปตมณิคุฬกิ า วิย มุทุสินิทฺธนีลสุขุมปขุมาจิตานิ อกฺขีนิ ฯ
อุณฺณาติ อุณฺณาโลม ฯ ภมุกนฺตเรติ ทฺวินฺน ภมุกาน
เวมชฺเฌ นาสิกมตฺถเกเยว ชาตา ฯ อุคฺคนฺตฺวา ปน นลาฏเวมชฺเฌ
ชาตา ฯ โอทาตาติปริสุทฺธา โอสธิตารกสมวณฺณา ฯ(๔) มุทูติ
สปฺปมณฺเฑ โอสาเรตฺวา ปตสตวาร- วิหตกปฺปาสปฏลสทิสา ฯ
ตูลสนฺนิภาติ สิมฺพลิตลู ลตาตูลสมานา อยมสฺสาป โอทาตตาย
อุปมา ฯ สา ปเนสา โกฏิย คเหตฺวา อากฑฺฒิยมานา
อุปฑฺฒพาหุปฺปมาณา โหติ ฯ วิสฺสฏา ทกฺขิณาวฏฏวเสน
อาวฏฏิตฺวา อุทฺธคฺคา หุตฺวา สนฺติฏติ ฯ สุวณฺณผลกมชฺเฌ
ปตรชตปุพฺพุฬก วิย ฯ สุวณฺณฆฏโต นิกฺขมมานา ขีรธารา
# ๑. สี. ยุ. ...คณฺฑ ฯ ม. ...ภณฺฑ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. จกฺขุภณฺฑา ฯ
๓. สี. ยุ. มูสิกกากาทีน ฯ ๔. ม. ...สมานวณฺณา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๗๗
วิย ฯ อรุณปฺปภารฺชิเต คคณปฺปเทเส โอสธิตารกา วิย จ
อติมโนหราย สิริยา วิโรจติ ฯ
อุณฺหีสสีโสติ อิท ปริปุณฺณนลาฏตฺเจว ปริปุณฺณสีสต
จาติ เทฺว อตฺถวเส ปฏิจจฺ วุตฺต ฯ มหาปุริสสฺส หิ ทกฺขิณกณฺณจูฬิกโต ปฏาย มสปฏล อุฏหิตฺวา สกลนลาฏ
ฉาทยมาน ปูรยมาน คนฺตฺวา วามกณฺณจูฬิกาย ปติฏิต(๑)
ต รฺโ (๒) พนฺธอุณฺหีสปโฏ วิย วิโรจติ ฯ มหาปุริสสฺส กิร อิม
ลกฺขณ ทิสฺวา ราชูน อุณหฺ ีสปฏ อกสุ ฯ อยนฺตาว เอโก
อตฺโถ ฯ อฺเ ปน ชนา อปริปุณฺณสีสา โหนฺติ ฯ เกจิ
กปสีสา ฯ (๓) เกจิ ผลสีสา เกจิ อฏิสีสา(๔) เกจิ กุมฺภสีสา ฯ(๕) เกจิ
ปพฺภารสีสา(๕) มหาปุริสสฺส ปน อารคฺเคน วฏเฏตฺวา ปต
วิย สุปริปณฺณ อุทกปุพพฺ ุฬสทิส สีส โหติ ฯ ตตฺถ ปุริมนเย
อุณฺหีสเวฏิตสีโส วิยาติ อุณฺหีสสีโส ฯ ทุติยนเย อุณฺหีส วิย
สพฺพตฺถ ปริมณฺฑลสีโสติ อุณฺหีสสีโส ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. สี. ม. ยุ. รฺา ฯ
๓. สี. ยุ. กปฺปสีสา ฯ๔. ม. เอตฺถนฺตเร เกจิ หตฺถิสีสาติ ทิสสฺ ติ ฯ
๕. ม. ยุ. ตุมฺพสีสา ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๗๘
วิปสฺสีสมฺาวณฺณนา
สพฺพกาเมหีติ อิท ลกฺขณานิ ปฏิคฺคณฺหาเปตฺวา ปจฺฉา
กต วิย วุตฺต ฯ น ปเนว ทฏพฺพ ฯ ปมฺหิ(๑) เนมิตฺตเก
สนฺตปฺเปตฺวา ปจฺฉา ลกฺขณปฏิคฺคหณ (๒) กตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
ตสฺส วิตฺถาโร คพฺโภกฺกนฺติย วุตฺโตเยว ฯ ปาเยนฺตีติ ถฺ
ปาเยนฺติ ฯ โพธิสตฺตสฺส(๓) กิร นิทฺโทเสน มธุเรน ขีเรน
สมนฺนาคตา สฏี ธาติโย อุปฏาเปสิ ฯ ตถา เสสาป เตสุ
เตสุ กมฺเมสุ กุสลา สฏี สฏีเยว ฯ ตาส เปสนการเก
สฏี ปุริเส ฯ ตสฺส ตสฺส กตากตภาวสลฺลกฺขเก (๔) สฏี อมจฺเจ
อุปฏเปสิ ฯ เอว จตฺตาริ(๕) สฏิโย อิตฺถีน ฯ เทฺว สฏิโย
ปุริสานนฺติ ฉ สฏิโย อุปฏากานเยว อเหสส ฯ เสตจฺฉตฺตนฺติ
ทิพฺพเสตจฺฉตฺต ฯ กุลทตฺติย ปน สิรคิ พฺเภเยว ติฏติ ฯ มา
น สีต วาติอาทีสุ มา อภิภวีติ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
สฺวาสฺสุ สุทนฺติ(๖) โส อสฺสุ สุท ฯ(๗) องฺเกเนว องฺกนฺติ อฺสฺส
พาหุนาว อฺสฺส พาหห ฯ อฺสฺส จ อสกูเฏเนว อฺสฺส
อสกูฏ ฯ ปริหริยตีติ นียติ ฯ สมฺปาปยตีติ อตฺโถ ฯ
มฺชุสฺสโรติ อขรสฺสโร ฯ วคฺคุสฺสโรติ เฉกปริปุณฺณสฺสโร ฯ
มธุรสฺสโรติ สาตสฺสโร ฯ เปมนียสฺสโรติ เปมชนกสฺสโร ฯ ตตฺรีท
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เตติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ลกฺขณปริคฺคณฺหน ฯ ๓. ม. ตสฺส ฯ
๔. ม. ...สลฺลกฺขเณ ฯ ๕. สี. ยุ. จตฺตาโร ฯ ๖. สฺยว. ม. สุวาสฺสุทนฺติ ฯ
๗. ม. โส อสฺสุท ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๗๙
กรวิกาน มธุรสฺสรตาย กรวิกสกุเณ กิร มธุรรส อมฺพปกฺก
มุขตุณฺฑเกน ปหริตฺวา ปคฺฆริตรส ปวิตฺวา ปกฺเขน ตาล
ทตฺวา วิกุชฌ
ฺ มาเน (๑) จตุปฺปทา มตฺตา วิย ลลิตุ อารภนฺติ ฯ
โคจรปสุตาป จตุปฺปทา มุขคตานิ ติณานิ ฉฑฺเฑตฺวา ต
สทฺท สุณนฺติ ฯ วาฬมิคา ขุทฺทกมิเค อนุพนฺธมานา อุกฺขิตฺต
ปาท อนิกฺขิปตฺวาว ติฏนฺติ ฯ อนุพนฺธมิคา(๒) จ มรณภย
ชหิตฺวา ติฏ นฺติ ฯ อากาเส ปกฺขนฺตา ปกฺขิโนป ปกฺเข
ปสาเรตฺวา(๓) สทฺท สุณมานาว ติฏนฺติ ฯ อุทเก มจฺฉาป
กณฺณปฏล อปฺโผเฏตฺวา ต สทฺท สุณมานาว ติฏนฺติ ฯ เอว
มธุรสฺสรา กรวิกา ฯ
อสนฺธมิ ิตฺตาป ธมฺมาโสกสฺส เทวี อตฺถิ นุ โข ภนฺเต
พุทฺธสทฺเทน(๔) สทิโส กสฺสจิ สทฺโทติ สฆ ปุจฺฉิ ฯ อตฺถิ
กรวิกสกุณสฺสาติ ฯ กุหึ ภนฺเต เต สกุณาติ ฯ หิมวนฺเตติ ฯ
สา ราชาน อาห เทว(๕) กรวิกสกุณ ปสฺสิตุกามมฺหีติ ฯ
ราชา อิมสฺมึ ปฺชเร นิสีทิตฺวา กรวิโก อาคจฺฉตูติ สุวณฺณปฺชร วิสฺสชฺเชสิ ฯ ปฺชโร คนฺตฺวา เอกสฺส กรวิกสฺส ปุรโต
อฏาสิ ฯ โส ราชาณาย อาคโต ปฺชโร ฯ น สกฺกา
อคนฺตุนฺติ ตตฺถ นิสีทิ ฯ ปฺชโร อาคนฺตฺวา รฺโ ปุรโตว
อฏาสิ ฯ กรวิก สทฺท การาเปตุ น สกฺโกนฺติ ฯ อถ ราชา
# ๑. ม. ยุ. วิกูชมาเน ฯ ๒. ม. อนุพทฺธมิคา ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺถิ ทิสฺสติ ฯ
๔. ม. พุทฺธสฺสเรน ฯ เอวมุปริป ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร อหนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๘๐
กถ ภเณ อิเม สทฺท กโรนฺตีต(๑) อาห ฯ าตเก ทิสฺวา(๒)
เทวาติ ฯ อถ น ราชา อาทาเสหิ ปริกฺขิปาเปสิ ฯ โส
อตฺตโน ฉาย ทิสฺวา าตกา เม อาคตาติ มฺมาโน
ปกฺเขน ตาล ทตฺวา มธุรสฺสเรน (๓) มณิวส ธมมาโน วิย
วิรวิ. สกลนคเร มนุสฺสา มตฺตา วิย ลลึสุ ฯ (๔) อสนฺธิมิตฺตา
จินฺเตสิ อิมสฺส ตาว ติรจฺฉานคตสฺส เอว มธุโร สทฺโท ฯ กีทโิ ส
นุ โข สพฺพฺุตาณสิริปฺปตฺตสฺส ภควโต สโร อโหสีติ
ปตึ อุปฺปาเทตฺวา ต ปตึ อวิชหิตฺวา สตฺตหิ ชงฺฆสเตหิ
สทฺธึ โสตาปตฺติผเล ปติฏาสิ ฯ เอว มธุโร กิร กรวิกสทฺโทติ ฯ ตโต ปน สตภาเคน สหสฺสภาเคน (๕) มธุรตโร
วิปสฺสิสฺส กุมารสฺส สทฺโท อโหสีติ เวทิตพฺโพ ฯ
กมฺมวิปากชนฺติ น ภาวนามย ฯ กมฺมวิปากวเสน ปน
เทวตาน จกฺขุสทิสเมว มสจกฺขุ อโหสิ ฯ เยน นิมิตฺต กตฺวา
ติลวาเห ปกฺขิตฺต เอกติลป อย โสติ อุทฺธริตฺวา ทาตุ สกฺโกติ ฯ
วิปสฺสีติ เอตฺถ อย วจนฏโ ฯ อนฺตรนฺตรา นิมฺมิสสฺชนิตนฺธการวิรเหน (๖) วิสุทฺธ ปสฺสติ ฯ วิวเฏหิ จ อกฺขหี ิ
ปสฺสตีติ วิปสฺสี. ทุติยวาเร วิเจยฺย วิเจยฺย ปสฺสตีติ วิปสฺสี ฯ วิจินิตฺวา วิจินิตฺวา ปสฺสตีติ
อตฺโถ ฯ
# ๑. ม. น กโรนฺตีติ ฯ ๒. ม. อทิสฺวา ฯ ๓. ม. มธุรสฺสเรน ฯ ๔. สี. อเหสุ ฯ
ยุ. ปลิลึสุ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๖. ม. นิมีลชนิตนฺธการวิรเหน ฯ
ยุ. เมฆชนิตนฺธการ... ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๘๑
อตฺเถ (๑) ปนายตีติ อตฺเถ ชานาติ ปสฺสติ ฯ นยติ ฯ วา
ปวตฺเตตีติ อตฺโถ ฯ เอกทิวส กิร วินิจฺฉยฏาเน นิสีทิตฺวา อฏฏ(๒)
อนุสาสนฺตสฺส รฺโ อลงฺกตปฏิยตฺต มหาปุริส อาหริตฺวา(๓)
หตฺเถ ปยึสุ ฯ ตสฺส ต องฺเก กตฺวา อุปลาลยมานสฺเสว
อมจฺจา สามิก อสฺสามิก อกสุ ฯ โพธิสตฺโต อนตฺตมนสทฺท
นิจฺฉาเรสิ ฯ ราชา กิเมต ฯ อุปธาเรถาติ อาห ฯ อุปธารยมานา(๔) อฺ อทิสฺวา อฏฏสฺส(๕) ทุพฺพินิจฺฉิตตฺตา เอว กต
ภวิสฺสตีติ ปุน สามิกเยว สามิก กตฺวา ตฺวา นุ โข
กุมาโร เอว กโรตีติ วีมสนฺตา ปุน สามิก อสฺสามิก
อกสุ ฯ ปุนป โพธิสตฺโต ตเถว ต สทฺท นิจฺฉาเรสิ ฯ
อถ ราชา ชานาติ มหาปุริโสติ ตโต ปฏาย อปฺปมตฺโต
อโหสิ ฯ อิท สนฺธาย วุตตฺ  วิเจยฺย วิเจยฺย กุมาโร อฏเฏ (๒)
ปนายตีติ ฯ
วสฺสิกนฺติอาทีสุ ยตฺถ สุข โหติ วสฺสกาเล วสิตต ฯ อย
วสฺสิโก ฯ อิตเรสุป เอเสว นโย ฯ อย ปเนตฺถ วจนฏโ ฯ
วสฺสาวาโส วสฺส ฯ ต(๖) อรหตีติ วสฺสิโก ฯ อิตเรสุป เอเสว
นโย ฯ
ตตฺถ วสฺสิโก ปาสาโท นาติอุจฺโจ โหติ นาตินีโจ ฯ ทฺวารวาตปานานิปสฺส นาติพหูนิ นาติตนุกานิ (๗) ภุมมฺ ตฺถรณปจฺจตฺถรณ# ๑. สฺยา. อฏเฏ ฯ ๒. ม. อตฺเถ ฯ ๓. ม. อาเนตฺวา ฯ ๔. ม. อุปธาริยมานา ฯ
๕. สี. ยุ. อตฺถสฺส ฯ ม. อฑฺฒสฺส ฯ ๖. ม. อสส ฯ ๗. ม. นาติตนูนิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๘๒
ขชฺชโภชนานิ เจตฺถ(๑) มิสฺสกาเนว วฏฏนฺติ ฯ เหมนฺติเก ถมฺภาป
ภิตฺติโยป นีจา โหนฺติ ฯ ทฺวารวาตปานานิป ตนุกานิ สุขุมจฺฉิทฺทานิ ฯ อุณฺหปฺปเวสนตฺถาย ภิตฺตินียูหานิ นีหริยนฺติ ฯ
ภุมฺมตฺถรณปจฺจตฺถรณนิวาสนปารุปนานิ ปเนตฺถ อุณฺหวิริยานิ
กมฺพลาทีนิ วฏฏนฺติ ฯ ขชฺชโภชน สินิทฺธ กฏกสนฺนิสฺสิต
ฺจ (๒) ฯ คิมฺหิเก ถมฺภาป ภิตฺติโยป อุจฺจา โหนฺติ ทฺวารวาตปานานิ ปเนตฺถ พหูนิ วิปุลชาลานิ (๓) โหนฺติ ฯ ภุมฺมตฺถรณาทีนิ
ทุกูลมยาทีนิ วฏฏนฺติ ฯ ขชฺชโภชนานิ มธุรรสสีตวิริยานิ ฯ (๔)
วาตปานสมีเปสุ เจตฺถ นวจาฏิโย เปตฺวา อุทกสฺส ปูเรตฺวา
นีลุปฺปลาทีหิ สฺฉาเทนฺติ ฯ เตสุ เตสุ ปเทเสสุ อุทกยนฺตานิ
กโรนฺติ ฯ เยหิ เทเว วสฺสนฺเต วิย อุทกธารา นิกขฺ มนฺติ ฯ
นิปฺปุริเสหีติ ปุริสวิรหิเตหิ ฯ น เกวลฺเจตฺถ ตูริยาเนว
นิปฺปุริสานิ ฯ สพฺพฏานานิป นิปฺปรุ ิสาเนว ฯ โทวาริกาป
อิตฺถิโยว ฯ นฺหาปนาทิปริกมฺมกราป อตฺถิโยว ฯ ราชา กิร
ตถารูป อิสสฺ ริยสุขสมฺปตฺตึ อนุภวมานสฺส ปุริส ทิสฺวา
ปุริสาสงฺกา อุปฺปชฺชติ ฯ สา เม ปุตฺตสฺส มา อโหสีติ สพฺพกิจฺเจสุ อิตฺถิโยว เปสีติ ฯ
ปมภาณวารวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. ...โภชนานิเปตฺถ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร นิรุทกสนฺนสิ ฺสิตฺจาติ ทิสฺสติ ฯ
๓. ม. วิปุลชาตานิ ฯ ๔. ม. มธุรรสสนฺนิสฺติตภริตานิ ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๘๓
ชิณฺณปุริสวณฺณนา
ทุติยภาณวาเร โคปานสิวงฺกนฺติ โคปานสิ วิย วงฺก ฯ
ภคฺคนฺติ (๑) ขนฺเธ กฏิย ชชานูสูติ ตีสุ าเนสุ ภคฺควงฺก ฯ (๒) ทณฺฑปรายนนฺติ ทณฺฑคติก ทณฺฑปฏิสรณ ฯ อาตุรนฺติ ชราตุร ฯ
คตโยพฺพนฺติ อติกฺกนฺตโยพฺพน ปจฺฉิมวเย ิต ทิสฺวาติ
อฑฺฒโยชนปฺปมาเณน พลกาเยน ปริวุโต สุสวิหิตารกฺโขป
คจฺฉนฺโต ยทา รโถ ปุรโต โหติ ฯ ปจฺฉโต (๓) พลกาโย ฯ ตาทิเส
โอกาเส สุทธฺ าวาสขีณาสวพฺรเหฺมหิ อตฺตโน อานุภาเวน รถสฺส
ปุรโตว ทสฺสิต ฯ ต ปุรสิ  ปสฺสิตฺวา ฯ สุทฺธาวาสา กิร
มหาปุริโส ปงฺเก คโช วิย ปฺจสุ กามคุเณสุ ลคฺโค ฯ สติมสฺส
อุปฺปาเทสฺสามาติ ต ทสฺเสสส ฯ เอว ทสฺสิต จ ต โพธิสตฺโต
เจว ปสฺสติ สารถิ จ ฯ พฺรหฺมาโนป หิ โพธิสตฺตสฺส
อปฺปมาทตฺถ สารถิสฺส จ กถาสลฺลาปนตฺถ (๔) ต ทสฺเสสส ฯ
กึ ปเนโสติ เอโส ชิณโฺ ณติ ฯ กึ วุตตฺ  โหติ ฯ นาห โภ
อิโต ปุพฺเพ เอวรูป อทฺทสนฺติ ปุจฺฉิ ฯ
เตนหีติ ยทิ มยฺหป เอวรูเปหิ เกเสหิ เอวรูเปน
จ กาเยน เวทิตพฺพ ฯ เตนหิ สมฺม สารถิ ฯ อลนฺทานชฺช
อุยฺยานภูมิยาติ อชฺช ย อุยฺยานภูมึ ปสฺสิสฺสามาติ คจฺฉาม ฯ
# ๑. ม. โภคฺคนฺติ ฯ ๒. สี. อาโภคฺควงฺก ฯ ม. โภคฺควงฺก ฯ ๓. ม. ยุ. ปจฺฉา ฯ
๔. ม. กถาสลฺลาปตฺต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๘๔
อล ตาย อุยยฺ านภูมิยาติ สวิคฺคหทโย สเวคานุรูป อาห ฯ
อนฺเตปุร คโตติ อิตฺถีชน วิสชฺเชตฺวา สิริคพฺเภ เอกโกว
นิสินฺโน ฯ ยตฺร หิ นามาติ ยาย ชาติยา สติ ชรา ปฺายติ ฯ
สา ชาติ ธิรตฺถุ ธิกกฺ ตา อตฺถุ ฯ (๑) ชิคุจฺฉา นาเมสา ชาตีติ (๑)
ชาติยา มูล ขณนฺโต นิสที ิ ปเมน สลฺเลน หทเย วิทฺโธ
วิย ฯ
สารถึ อามนฺตาเปตฺวาติ ราชา กิร เนมิตฺตเกหิ กถิตกาลโต ปฏาย โอหิตโสโต วิจรติ ฯ ราชา(๒) โส กุมาโร
อุยฺยาน คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค นิวตฺโตติ สุตฺวา สารถึ
อามนฺตาเปสิ ฯ
มา เหว โขติอาทีสุ รชฺช กาเรตุ ฯ มา ปพฺพชตุ ฯ
พฺราหฺมณาน วจน มา สจฺจ โหตูติ เอว จินฺเตสีติ อตฺโถ ฯ
พฺยาธิปุริสวณฺณนา
อทฺทสา (๓) โขติ ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว สุทฺธาวาเสหิ ทสฺสิต
อทฺทส ฯ อาพาธิกนฺติ อิริยาปถภฺชนเกน วิสภาคาพาเธน
อาพาธิก ฯ ทุกฺขิตนฺติ โรคทุกฺเขน ทุกฺขิต ฯ พาฬฺหคิลานนฺติ
อธิมตฺตคิลาน ฯ ปลิปนฺนนฺติ นิมุคฺค ฯ ชรา ปฺายิสฺสติ พฺยาธิ
ปฺายิสฺสตีติ อิธาป ยาย ชาติยา สติ อิท ทฺวย ปฺายติ ฯ
# ๑. ม. ยุ. ชิคุจฺฉา เมต ชาตินฺติ ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๘๕
ธิรตฺถุ (๑) ชาติ (๑) อชาต เขมนฺติ ชาติยา มูล ขณนฺโต นิสที ิ
ทุติเยน สลฺเลน วิทฺโธ วิย ฯ
กาลกตปุริสวณฺณนา
วิลาตนฺติ สิวิก ฯ เปตนฺติ อิโต ปฏิคต ฯ กาลกตนฺติ (๒)
กตกาล ฯ ยตฺตก เตน กาล ชีวิตพฺพ ฯ ต สพฺพ กตฺวา
นิฏเปตฺวา มตนฺติ อตฺโถ ฯ อิมปสฺส ปุริมนเยเนว พฺรหฺมาโน
ทสฺเสสส ฯ ยตฺร หิ นามาติ อิธาป ยาย ชาติยา สติ อิท
ตย (๓) ปฺายติ ฯ ธิรตฺถุ ชาติ อชาต เขมนฺติ ชาติยา มูล
ขณนฺโต นิสที ิ ตติเยน สลฺเลน วิทฺโธ วิย ฯ
ปพฺพชิตวณฺณนา
ภณฺฑุนฺติ มุณฺฑ ฯ อิมปสฺส ปุริมนเยเนว พฺรหฺมาโน
ทสฺเสสส ฯ สาธุ ธมฺมจริยาติอาทีสุ อย เทว ธมฺมจรณภาโว สาธูติ (๔) ปพฺพชิโตติ เอว เอกเมกสฺส ปทสฺส โยชนา
เวทิตพฺพา ฯ สพฺพานิ เจตานิ ทสกุสลกมฺมปถเววจนาเนว ฯ
อวสาเน ปน อวิหึสาติ กรุณาย ปุพฺพภาโค ฯ อนุกมฺปาติ
เมตฺตาย ปุพฺพภาโค ฯ เตนหีติ อุยฺโยชนฏเ นิปาโต ฯ
# ๑. ม. ธิกกฺ ตา สา ชาติ ฯ ยุ. ธิรตฺถุ ต ชาตึ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. กาลงฺกตนฺติ ฯ
๓. ยุ. ทฺวย ฯ ๔.ม. เอตฺถนฺตเร จินฺเตตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๘๖
ปพฺพชิตฺหิสฺส ทิสฺวา จิตฺต ปพฺพชฺชาย นินฺน ชาต ฯ อถ เตน
สทฺธึ กเถตุกาโม หุตฺวา สารถึ อุยโฺ ยเชนฺโต เตนหีติอาทิมาห ฯ
โพธิสตฺตปพฺพชฺชาวณฺณนา
อถโข ภิกฺขเวติ ปพฺพชิตสฺส สาธุ ธมฺมจริยาติอาทีนิ
จ อฺฺจ พหุ มหาชนกาเยน รกฺขยิ มานสฺส ปุตฺตทารสมฺพาเธ ฆเร วสโต อาทีนวปฏิสยุตฺตฺเจว มิคภูเตน เจตสา
ยถาสุข วเน วสโต ปพฺพชิตสฺส วิเวกานิสสปฏิสยุตฺตฺจ
ธมฺมกถ (๑) สุตฺวา ปพฺพชิตุกาโม หุตฺวา อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสี
กุมาโร สารถึ อามนฺเตสิ ฯ
อิมานิ จตฺตาริ ทิสฺวา ปพฺพชิต นาม สพฺพโพธิสตฺตาน
วโสว ตนฺติเยว ปเวณีเยว ฯ อฺเป จ โพธิสตฺตา ยถา
อย วิปสฺสี กุมาโร ฯ (๒) จิรสฺส ปสฺสิ เอว จิรสฺส ปสฺสนฺติ ฯ (๒)
อมฺหาก ปน โพธิสตฺโต จตฺตาริป เอกทิวสฺเว ทิสฺวา
มหาภินิกฺขมน นิกฺขมิตฺวา อโนมานทีตีเร (๓) ปพฺพชิโต ฯ เตเนว
ราชคห ปตฺวา ตตฺถ รฺา พิมฺพิสาเรน กิมตฺถ ปณฺฑิต
ปพฺพชิโตสีติ ปุฏโ อาห
ชิณฺณฺจ ทิสฺวา ทุกฺขิตฺจ พฺยาธิต
มตฺจ ทิสฺวา คตมายุสขย ฯ
# ๑. ม. ธมฺมึ กถ ฯ ๒. ม. เอว จิรสฺส จิรสฺส ปสฺสนฺติ ฯ ๓. ม. ยุ. อโนมนทีตีเร ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 87

*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๘๗
กาสายวตฺถ ปพฺพชิตฺจ ทิสฺวา
ตสฺมา อห ปพฺพชิโตมฺหิ ราชาติ ฯ
มหาชนกายอนุปพฺพชฺชาวณฺณนา
สุตฺวาน เตสนฺติ เตส จตุราสีติยา ปาณสหสฺสาน
สุตฺวา เอตทโหสิ ฯ โอรโกติ โอนโก (๑) ลามโก ฯ อนุปพฺพชึสูติ
อนุปพฺพชิตานิ ฯ กสฺมา ปเนตฺถ ยถา ปรโต ขณฺฑติสฺสาน
อนุปพฺพชฺชาย พนฺธุมติยา ราชธานิยา นิกฺขมิตฺวาติ วุตฺต ฯ
เอว น วุตฺต (๒) นิกฺขมิตฺวา สุตตฺตา ฯ เอเต กิร สพฺเพป
วิปสฺสิสฺส กุมารสฺส อุปฏากปุริสาว ฯ เต ปาโตว อุปฏาน
อาคนฺตฺวา กุมาร อทิสฺวา ปาตราสตฺถาย คนฺตฺวา ภุตฺตปาตราสา อาคมฺม กุหึ กุมาโรติ ปุจฉฺ ิตฺวา อุยฺยานภูมึ
คโตติ สุตฺวา ตตฺเถว น ทกฺขิสฺสามาติ นิกฺขนฺตา นิวตฺตมาน
สารถึ ทิสฺวา กุมาโร ปพฺพชิโตติ จสฺส วจน สุตวฺ า
สุตฏาเนเยว สพฺพาภรณานิ โอมฺุจิตฺวา อนฺตราปณโต
กาสายปตานิ (๓) วตฺถานิ อาหราเปตฺวา เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา
ปพฺพชึสุ ฯ อิติ นครโต นิกฺขมิตฺวา พหินคเร สุตตฺตา เอตฺถ
พนฺธุมติยา ราชธานิยา นิกฺขมิตฺวาติ น วุตฺต ฯ
จาริก จรตีติ คตคตฏาเน มหามณฺฑป กตฺวา ทาน
# ๑. ม. ยุ. อูนโก ฯ ๒. ม. วุตฺตนฺติ ฯ ๓. ม. ยุ. กาสาวปตานิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๘๘
สชฺเชตฺวา อาคมฺม สฺวาตนาย นิมนฺติโต มหาชนสฺส (๑) อายาจิตภิกฺขเมว ปฏิคฺคณฺหนฺโต จตฺตาโร มาเส จาริก จริ ฯ(๒)
อากิณฺโณติ คเณน ปริวุโต ฯ อย ปน วิตกฺโก
โพธิสตฺตสฺส กทา อุปฺปนฺโนติ ฯ เสฺว วิสาขปุณฺณมา ภวิสฺสตีติ
จาตุทฺทสีทิวเส ฯ ตทา กิร โส ยเถว ม อิเม ปุพฺเพ คิหิภูต
ปริวาเรตฺวา จรนฺติ ฯ อิทานิป ตเถว ฯ กึ อิมินา คเณนาติ
คณสคณิกาย อุกฺกณฺิตฺวา อชฺเชว คจฺฉามีติ จินฺเตตฺวา ปุน
อชฺช อเวลา ฯ สเจ อิทานิ คมิสฺสามิ ฯ สพฺเพว อิเม ชานิสฺสนฺติ ฯ
เสฺว คมิสฺสามีติ จินฺเตสิ ฯ ตทิวสฺจ อุรุเวลคามสทิเส คาเม
คามวาสิโน สฺวาตนาย นิมนฺตยึสุ ฯ เต จตุราสีติสหสฺสานป
เตส ปพฺพชิตาน มหาปุริสสฺส จ ปายาสเมว ปฏิยาทยึสุ ฯ
อถ มหาปุรโิ ส ปุนทิวเส ตสฺมึ คาเม เตหิ ปพฺพชิเตหิ
สทฺธึ ภตฺตกิจฺจ กตฺวา วสนฏานเมว อคมาสิ ฯ ตตฺถ เต
ปพฺพชิตา มหาปุริสสฺส วตฺต ทสฺเสตฺวา อตฺตโน อตฺตโน
รตฺติฏานทิวาฏานานิ ปวิฏา ฯ โพธิสตฺโตป ปณฺณสาล
ปวิสิตฺวา นิสินฺโน ฯ
ิเต มชฺฌนฺติเก (๔) กาเล
สนฺนสิ ินฺเนสุ(๕) ปกฺขิสุ
สณเตว พฺรหารฺ(๖)
ต ภย ปฏิภาติ มนฺติ (๗)
# ๑. ม. ยุ. ชนสฺส ฯ ๒. สี. ยุ. จรติ ฯ ๓. ม. ตสฺมึเยว ฯ ๔. ม. มชฺฌนฺหิเก ฯ
๕. ม. สนฺนสิ ีเวสุ ฯ ๖. สฺยา. ปลาเตว มหารฺ ฯ ๗. ส. ส. ๑๕/๓๒/๑๐ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๘๙
เอวรูเป ปวิเวกรามาน (๑) ภยกาเล สพฺพสตฺตาน สทรถกาเลเยว
อย กาโลติ นิกฺขมิตฺวา ปณฺณสาลทฺวาร ปทหิตฺวา โพธิมณฺฑาภิมุโข ปายาสิ ฯ อฺทาป จ ตสฺมึ าเน วิจรนฺโต
โพธิมณฺฑ ปสฺสติ ฯ นิสีทิตุ ปนสฺส จิตฺต น นมิตปุพฺพ ฯ
ตทิวส ปนสฺส าณ ปริปากคต โหติ ฯ (๒) ตสฺมา อลงฺกต
โพธิมณฺฑ ทิสฺวา อาโรหณตฺถาย จิตฺต อุปฺปนฺน ฯ โส
ทกฺขิณทิสาภาเคน อุปคมฺม ปทกฺขิณ กตฺวา ปุรตฺถมิ ทิสาภาเค
จุทฺทสหตฺถ ปลฺลงฺก ปฺาเปตฺวา(๓) จตุรงฺคิก วิริย อธิฏหิตฺวา
ยาว พุทฺโธ น โหมิ ฯ น ตาว อิโต วุฏหามีติ ปฏิฺ
กตฺวา นิสีทิ ฯ อิมมสฺส วูปกาส สนฺธาย เอโก คณสฺมา
วูปกฏโ วิหาสีติ วุตฺต ฯ
อฺเเนว ตานีติ เต กิร สาย โพธิสตฺตสฺส อุปฏาน
อาคนฺตฺวา ปณฺณสาล ปริวาเรตฺวา นิสินฺนา อติวิกาโล ชาโต ฯ
อุปธาเรถาติ วตฺวา ปณฺณสาล วิวริตฺวา ต อปสฺสนฺตาป
กุหึ คโต(๔) กุหึ คโตติ นานุพนฺธึสุ ฯ คณวาเส นิพฺพินฺโน
เอโก วิหริตกุ าโม มฺเ มหาปุริโส ฯ พุทฺธภูตเยว น
ปสฺสิสฺสามาติ(๕) อนฺโตชมฺพูทีปาภิมุขา จาริก ปกฺกนฺตา ฯ
# ๑. ม. อวิเวการามาน ฯ ๒. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. ปฺเปตฺวา ฯ
๔. ม. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร วตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๙๐
อภินิเวสวณฺณนา
วาสูปคตสฺสาติ โพธิมณฺเฑ เอกรตฺติวาส อุปคตสฺส ฯ
รโหคตสฺสาติ รหสิ คตสฺส ฯ ปฏิสลฺลีนสฺสาติ เอกีภาววเสน
นิลีนสฺส ฯ กิจฺฉนฺติ ทุกฺข ฯ จวติ จ อุปปชฺชติ จาติ อิท
ทฺวย ปน อปราปร จุติปฏิสนฺธึ สนฺธาย วุตฺต ฯ ชรามรณสฺสาติ เอตฺถ ยสฺมา ปพฺพชนฺโต ชิณฺณพฺยาธิมเตเยว ทิสฺวา
ปพฺพชิโต ฯ ตสฺมาสฺส ชรามรณเมว อุปฏาติ ฯ เตนาห ชรามรณสฺสาติ ฯ อิติ ชรามรณ มูล กตฺวา อภินิวิฏสฺส ภวคฺคโต
โอตรนฺตสฺส วิย อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ ฯ
โยนิโสมนสิการาติ อุปายมนสิการา ปถมนสิการา ฯ
อนิจฺจาทีนิ หิ อนิจฺจาทิโตว มนสิกโรนฺโต (๒) โยนิโสมนสิกาโร
นาม โหติ ฯ อยฺจ กิสมฺ ึ นุ โข สติ ชาติอาทีนิ โหนฺติ ฯ
กิสฺมึ อสติ ชาติอาทีนิ น โหนฺตีติ อุทยพฺพยานุปสฺสนาวเสน
ปวตฺตตฺตา เตส อฺตโร ฯ ตสฺมาสฺส อิโต โยนิโสมนสิการา
อิมินา อุปายมนสิกาเรน อหุ ปฺาย อภิสมโยติ ฯ โพธิสตฺตสฺส ปฺาย ยสฺมึ สติ ชรามรณ โหติ ฯ เตน ชรามรณการเณน สทฺธึ สมาคโม อโหสิ ฯ กึ ปน ตนฺติ ฯ
ชาติ ฯ เตนาห ชาติยาโข สติ ชรามรณ โหตีติ ฯ
ยา จาย ชรามรณสฺส การณปริคฺคาหิกา ปฺา ฯ ตาย
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๙๑
สทฺธึ โพธิสตฺตสฺส สมาคโม อโหสีติ อย ปเนตฺถ (๑) อตฺโถ ฯ
เอเตนุปาเยน สพฺพปทานิ เวทิตพฺพานิ ฯ
นามรูเป โข สติ วิฺาณนฺติ เอตฺถ ปน สงฺขาเรสุ
สติ วิฺาณนฺติ จ ฯ อวิชฺชาย สติ สงฺขาราติ จ วตฺตพฺพ
ภเวยฺย ฯ ตทุภยป น คหิต ฯ กสฺมา ฯ อวิชชฺ าสงฺขารา หิ
อตีโต ภโว ฯ เตหิ สทฺธึ อย วิปสฺสนา น ฆฏิยติ ฯ มหาปุริโส หิ ปจฺจุปฺปนฺนวเสน อภินิวิฏโ ติ ฯ นนุ จ อวิชฺชาสงฺขาเรหิ อทิฏเหิ น สกฺกา พุทฺเธน ภวิตุนฺติ ฯ สจฺจ น
สกฺกา ฯ อิมนิ า ปน เต ภวอุปาทานตณฺหาวเสเนว ทิฏาติ ฯ
อิมสฺมึ ปน (๒) าเน วิตฺถารโต ปฏิจฺจสมุปฺปาทกถา กเถตพฺพา
ภเวยฺย ฯ สา ปเนสา วิสุทฺธิมคฺเค กถิตาว ฯ
ปจฺจุทาวตฺตตีติ ปฏินิวตฺตติ ฯ กตม ปเนตฺถ วิฺาณ
ปจฺจุทาวตฺตตีติ ฯ ต (๔) ปฏิสนฺธิวิฺาณป วิปสฺสนาวิฺาณป (๕)
ตตฺถ ปฏิสนฺธิวิฺาณ ปจฺจยโต ปฏินิวตฺตติ ฯ วิปสฺสนาวิฺาณ (๖)
อารมฺมณโต ฯ อุภยป นามรูป นาติกกฺ มติ ฯ นามรูปโต ปร
น คจฺฉติ ฯ เอตฺตาวตา ชาเยถ วาติอาทีสุ วิฺาเณ
นามรูปสฺส ปจฺจเย โหนฺเต ฯ นามรูเป จ วิฺาณสฺส ปจฺจเย
โหนฺเต ฯ ทฺวีสุป อฺมฺปจฺจเยสุ โหนฺเตสุ เอตฺตเกน ชาเยถ
# ๑. ม. อยเมตฺถ ฯ ๒. ม. ปนสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๔. ม. ยุ. อย ปาโ มตฺถิ ฯ ๕. ม. วิปสฺสนาาณมฺป ฯ ๖. ม วิปสฺสนาาน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๙๒
วา ฯเป ฯ อุปปชฺเชถ วา ฯ อิโต หิ ปร กึ อฺ ชาเยยฺย
วา ฯเป ฯ อุปปชฺเชถ วา ฯ นนุ เอตเทว ชายติ จ ฯเป ฯ
อุปปชฺชติ จาติ ฯ เอว สทฺธึ อปราปร จุติปฏิสนฺธีหิ ปฺจ
ปทานิ ทสฺเสตฺวา ปุน ต เอตฺตาวตาติ วุตฺตมตฺถ นิยฺยาเตนฺโต (๑)
ยทิท นามรูปปจฺจยา วิฺาณ ฯ วิฺาณปจฺจยา นามรูปนฺติ
วตฺวา ตโต ปร อนุโลมปจฺจยาการวเสน วิฺาณปจฺจยา
นามรูปมูลก อายตึป ชาติชรามรณ (๒) ทสฺเสตุ นามรูปปจฺจยา
สฬายตนนฺติอาทิมาห ฯ ตตฺถ เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย
โหตี ติสกลสฺส ชาติชรามรณโสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสอุปายาสาทิเภทสฺส ทุกฺขราสิสฺส นิพฺพตฺติ โหติ ฯ อิติ มหาปุริโส
สกลสฺส วฏฏทุกฺขสฺส นิพฺพตฺตึ อทฺทส ฯ
สมุทโย สมุทโยติ โขติ นิพฺพตฺติ นิพฺพตฺตีติ โข ฯ ปุพฺเพ
อนนุสฺสุเตสูติ น อนุสฺสเุ ตสุ อสุตปุพฺเพสุ ฯ จกฺขุ อุทปาทีติอาทีสุ อุทยทสฺสนปฺา เจสา ทสฺสนฏเน จกฺขข ฯ(๓) าตกรณฏเน าณ ฯ ปชานนฏเน ปฺา ฯ วินิพฺพิชฺฌิตฺวา (๔)
ปฏิวิชฺฌิตฺวา อุปฺปนฺนฏเน วิชชฺ า ฯ โอภาสฏเน (๕)อาโลโกติ
จ วุตฺตา ฯ ยถาห จกฺขุ อุทปาทีติ ทสฺสนฏเน ฯ าณ
อุทปาทีติ าตฏเน ฯ ปฺา อุทปาทีติ ปชานนฏเน ฯ วิชฺชา
# ๑. ยุ. นิยยฺ าเทนฺโต ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. สี. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม.จกฺขุ ฯ
๔. ม. ยุ. นิพฺพิชฺฌิตฺวา ฯ ๕. ยุ. โอภาสนตฺเถน ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๙๓
อุทปาทีติ ปฏิเวธฏเน ฯ อาโลโก อุทปาทีติ โอภาสฏเน ฯ
จกฺขุ ธมฺโม ทสฺสนฏโ อตฺโถ ฯ าณ ธมฺโม าตฏโ
อตฺโถ ฯ ปฺา ธมฺโม ปชานนฏโ อตฺโถ ฯ วิชชฺ า ธมฺโม
ปฏิเวธฏโ อตฺโถ ฯ อาโลโก ธมฺโม โอภาสฏโ อตฺโถติ ฯ (๑)
เอตฺตเกหิ ปเทหิ กึ กถิตนฺติ ฯ อิมสฺมึ สติ อิท โหตีติ ปจฺจยสฺชานนมตฺต กถิต ฯ อถวา วีถิปฏิปนฺนา ตรุณวิปสฺสนา
กถิตาติ ฯ
อธิคโต โข มฺยายนฺติ อธิคโต โข เม อย ฯ มคฺโคติ์
วิปสฺสนามคฺโค ฯ สมฺโพธายาติ จตุสจฺจพุชฺฌนตฺถาย ฯ นิพฺพานพุชฺฌนตฺถายเอว วา ฯ อปจ พุชฺฌตีติ โพธิ ฯ อริยมคฺคสฺเสต
นาม ฯ ตทตฺถายาติป วุตฺต โหติ ฯ วิปสฺสนามคฺคมูลโก หิ
อริยมคฺโคติ ฯ อิทานิ ต มคฺค นิยฺยาเตนฺโต ยทิท นามรูปนิโรธาติ อาทิมาห ฯ เอตฺถ จ วิฺาณนิโรโธติอาทีหิ ปจฺ
จตฺตปเทหิ นิพฺพานเมว กถิต ฯ อิติ มหาปุริโส สกลสฺส
วฏฏทุกฺขสฺส อนิพฺพตฺตินิโรธ อทฺทส ฯ
นิโรโธ นิโรโธติ โขติ อนิพฺพตฺติ อนิพฺพตฺตีติ โข ฯ
จกฺขุนฺติอาทีนิ วุตฺตฏาเนว ฯ อิธ ปน สพฺเพเหว เอเตหิ
ปเทหิ อิมสฺมึ อสติ อิท น โหตีติ นิโรธสฺชานนมตฺตเมว
กถิต ฯ อถวา วุฏานคามินี พลววิปสฺสนา กถิตาติ ฯ
# ๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๖๑๗/๕๒๙ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๙๔
อปเรน สมเยนาติ เอว ปจฺจย จ ปจฺจยนิโรธ จ วิทิตฺวา
ตโต อปรภาเค ฯ อุปาทานกฺขนฺเธสูติ อุปาทานสฺส ปจฺจยภูเตสุ
ขนฺเธสุ ฯ อุทยพฺพยานุปสฺสีติ ตเมว ปม ทิฏ อุทยฺจ
วยฺจ อนุปสฺสมาโน ฯ วิหาสีติ สิขปฺปตฺต (๑) วุฏานคามินีวิปสฺสน
วฑฺเฒนฺโต(๒) วิหริ ฯ อิท กสฺมา วุตฺต ฯ สพฺเพเยว หิ
ปูริตปารมิโน โพธิสตฺตา ปจฺฉิมภเว ปุตฺตสฺส ชาตทิวเส
มหาภินิกฺขมน นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิตฺวา ปธานมนุยฺุชิตฺวา
โพธิปลฺลงฺก อารุยฺห มารพล วิธมิตฺวา ปเม ยาเม
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรนฺติ ฯ ทุติเย ยาเม ทิพฺพจกฺขุ วิโสเธนฺติ ฯ
ตติเย ยาเม ปจฺจยาการ สมฺมสิตฺวา อานาปานจตุตฺถชฺฌานโต
วุฏาย ปฺจสุ ขนฺเธสุ อภินิวิสิตฺวา อุทยพฺพยวเสน (๓) สมปฺาสลกฺขณานิ ทิสฺวา ยาว โคตรภูาณา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา
อริยมคฺเคน สกเล พุทฺธคุเณ ปฏิวิชฌ
ฺ นฺติ ฯ อยป จ มหาปุริโส
ปูริตปารมี ฯ โส ยถาวุตฺตเมว สพฺพ อนุกฺกม กตฺวา ปจฺฉิมยาเม
อานาปานจตุตฺถชฺฌานโต วุฏาย ปฺจสุ ขนฺเธสุ อภินิวิสิตฺวา
วุตฺตปฺปการ อุทยพฺพยวิปสฺสน อารภิ ฯ ต ทสฺเสตุอิท วุตฺต ฯ
ตตฺถ อิติ รูปนฺติ อิท รูป ฯ เอตฺตก รูป ฯ อิโต
อุทฺธ รูป นตฺถีติ รุปฺปนสภาวฺเจว ภูตูปาทายเภทฺจ อาทึ
กตฺวา ลกฺขณรสปจฺจุปฏานปทฏานวเสน อนวเสสรูปปริคฺคโห
# ๑. ม. สิขาปตฺต ยุ. สิขาปฺปตฺต ฯ ๒. ม. วหนฺโต ฯ ๓. สี. ม. ยุ. อุทยพฺพยเวสน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๙๕
วุตฺโต ฯ อิติ รูปสฺส สมุทโยติ อิมินา เอว ปริคคฺ หิตสฺส
รูปสฺส สมุทยทสฺสน วุตตฺ  ฯ ตตฺถ อิตีติ เอว สมุทโย โหตีติ
อตฺโถ ฯ ตสฺส วิตฺถาโร อวิชฺชาสมุทยา รูปสมุทโย ฯ ตณฺหาสมุทยา รูปสมุทโย ฯ กมฺมสมุทยา รูปสมุทโย ฯ อาหารสมุทยา
รูปสมุทโยติ ฯ นิพฺพตฺติลกฺขณ ปสฺสนฺโตป รูปกฺขนฺธสฺส สมุทย
ปสฺสตีติ (๑) เอว เวทิตพฺโพ ฯ อตฺถงฺคเมป อวิชฺชานิโรธา รูปนิโรโธ ฯเป ฯ วิปริณามลกฺขณ ปสฺสนฺโตป รูปกฺขนฺธสฺส นิโรธ
ปสฺสตีติ อย(๒) อสฺส วิตฺถาโร ฯ
อิติ เวทนาติอาทีสุป อย เวทนา ฯ เอตฺตกา เวทนา ฯ
อิโต อุทฺธ เวทนา นตฺถิ ฯ อย สฺา ฯ อิเม สงฺขารา ฯ
อิท วิฺาณ ฯ เอตฺตก วิฺาณ ฯ อิโต อุทฺธ วิฺาณ
นตฺถีติ เวทยิตสฺชานนอภิสงฺขรณวิชานนสภาวฺเจว สุขาทิิรูปสฺาทิผสฺสาทิจกฺขุวิฺาณาทิเภทฺจ อาทึ กตฺวา ลกฺขณรสปจฺจุปฏานปทฏานวเสน อนวเสสเวทนาสฺาสงฺขารวิฺาณปริคฺคโห วุตฺโต ฯ อิติ เวทนาย สมุทโยติอาทีหิ ปน
เอว ปริคฺคหิตาน เวทนาสฺาสงฺขารวิฺาณาน สมุทยทสฺสน
วุตฺต ฯ ตตฺราป อิตีติ เอว สมุทโย โหตีติ อตฺโถ ฯ เตสป
วิตฺถาโร อวิชฺชาสมุทยา เวทนาสมุทโยติ (๒) รูเป วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺโพ ฯ อย ปน วิเสโส ฯ ตีสุ ขนฺเธสุ อาหารสมุทยาติ
# ๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๑๐๕-๑๐๖/๗๙-๘๐ ฯ ๒. ม. อยมสฺส ฯ ๓. ขุ.ปฏิ. ๓๑/๑๐๘/๘๐ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๙๖
อวตฺวา ผสฺสสมุทยาติ วตฺตพฺพ ฯ วิฺาณกฺขนฺเธ นามรูปสมุทยาติ ฯ อตฺถงฺคมปทป เตสเยว วเสน โยเชตพฺพ ฯ อยเมตฺถ
สงฺเขโป ฯ วิตฺถาโร ปน อุทยพฺพยวินิจฺฉโย สพฺพาการปริปูโรว
วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺโต ฯ ตสฺส ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ อุทยพฺพยานุปสฺสิโน วิหรโตติ ตสฺส วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส อิเมสุ
รูปาทีสุ ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ สมปฺาสลกฺขณวเสน
อุทยพฺพยานุปสฺสิโน วิหรโต ยถานุกกฺ เมน วฑฺฒิเต วิปสฺสนาาเณ อนุปฺปาทนิโรเธน นิรชุ ฺฌมาเนหิ อาสวสงฺขาเตหิ กิเลเสหิ
อนุปาทาย อคฺคเหตฺวาว จิตฺต วิมุจฺจติ ฯ(๑) ตเทต มคฺคกฺขเณ
วิมุจฺจติ นาม ฯ ผลกฺขเณ วิมุตฺต นาม ฯ มคฺคกฺขเณ วา
วิมุตฺตฺเจว(๒) วิมุจฺจติ จ ฯ ผลกฺขเณ วิมุตฺตเมว ฯ
เอตฺตาวตาว มหาปุริโส สพฺพพนฺธนา วิมุตฺโต (๓) สุรยิ รสฺมิสมฺผุฏมิว ปทุม สุวิกสิตจิตฺตสนฺตาโน จตฺตาริ มคฺคาณานิ ฯ
จตฺตาริ ผลาณานิ ฯ จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา ฯ จตุโยนิปริจฺเฉทกาณ ฯ ปฺจคติปริจฺเฉทกาณ ฉ อสาธารณาณานิ สกเล
จ พุทฺธคุเณ หตฺถคเต กตฺวา ปริปุณฺณสงฺกปฺโป โพธิปลฺลงฺเก
นิสินฺโนว
อเนกชาติสสาร ฯ
สนฺธาวิสฺส อนิพฺพิส ฯ
คหการ คเวสนฺโต ฯ
ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุน ฯ
# ๑. สี. ยุ. วิมุจฺจิ ฯ ๒. สี. วิมตฺตเมว ฯ ๓. ม. วิปฺปมุตฺโต ฯ ยุ. สมฺพนฺธนวิปฺปมุมตฺโต
ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๙๖
คหการก ทิฏโ สิ ฯ
ปุน เคห น กาหสิ ฯ
สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา ฯ คหกูฏ วิสงฺขต ฯ
วิสงฺขารคต จิตฺต
ตณฺหาน ขยมชฺฌคาติ ฯ (๑)
อโยฆนหตสฺเสว ฯ
ชลโต ชาตเวทสฺส ฯ (๒)
อนุปุพฺพูปสนฺตสฺส ฯ
ยถา น ายเต คติ ฯ
เอว สมฺมา วิมตุ ฺตาน ฯ
กามพนฺโธฆตาริน ฯ
ปฺาเปตุคติ นตฺถิ ฯ
ปตฺตาน อจล สุขนฺติ ฯ (๓)
เอว มนสิกโรนฺโต สรทสุรโิ ย วิย ฯ ปุณฺณจนฺโท วิย
จ วิโรจิตฺถาติ ฯ
ทุติยภาณวารกถา นิฏ ิตา ฯ
ธมฺมเทสนาธิฏานวณฺณนา
ตติยภาณวาเร ยนฺนูนาห ธมฺม เทเสยฺยนฺติ ยทิ ปนาห
ธมฺม เทเสยฺย ฯ อย ปน วิตกฺโก กทา อุปฺปนฺโนติ ฯ
พุทฺธภูตสฺส อฏเม สตฺตาเห ฯ
โส กิร พุทฺโธ หุตฺวา สตฺตาห โพธิปลฺลงฺเก นิสีทิ
สตฺตาห โพธิปลฺลงฺก โอโลเกนฺโต อฏาสิ ฯ สตฺตาห รตนจงฺกเม
จงฺกมิ ฯ สตฺตาห รตนคพฺเภ ธมฺม วิจินนฺโต นิสที ิ ฯ สตฺตาห
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๑/๓๕-๓๖ ฯ ม. ขยมชฺฌาคาติ ฯ
๒. สฺยา. ชาตเวทสฺส ฯ
๓. ขุ. อุ. ๒๕/๑๗๘/๒๒๗-๒๒๘ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๙๘
อชปาลนิโคฺรเธ นิสีทิ ฯ สตฺตาห มุจฺจลินฺเท (๑) นิสีทิ ฯ สตฺตาห
ราชายตเน นิสีทิ ฯ ตโต วุฏาย อฏเม สตฺตาเห ปุน
อาคนฺตฺวา อชปาลนิโคฺรเธ นิสินฺนมตฺตสฺเสว สพฺพพุทฺธาน
อาจิณฺณสมาจิณฺโณ อยฺเจว วิตกฺโก อิโต อนนฺตโร จ
วิตกฺโก อุปปนฺโน ฯ (๒)
ตตฺถ อธิคโตติ ปฏิวิทฺโธ ฯ ธมฺโมติ จตุสจฺจธมฺโม ฯ
คมฺภีโรติ อุตฺตานภาวปฏิกฺเขปวจนเมต ฯ ทุทฺทโสติ คมฺภีรตฺตาว
ทุทฺทโส ทุกเฺ ขน ทฏพฺโพ ฯ น สกฺกา สุเขน ทฏุ ฯ
ทุทฺทสตฺตาว ทุรนุโพโธ ทุกฺเขน อวพุชฺฌิตพฺโพ ฯ น สกฺกา
สุเขน อวพุชฺฌิตต ฯ สนฺโตติ นิพฺพุโต ฯ ปณีโตติ อตปฺปโก ฯ
อิท ทฺวย โลกุตฺตรเมว สนฺธาย วุตฺต ฯ อตกฺกาวจโรติ ตกฺเกน
อวจริตพฺโพ โอคาฬฺหิตพฺโพ (๓) น โหติ ฯ าเณเนว อวจริตพฺโพ ฯ
นิปุโณติ สโณฺห ฯ ปณฺฑติ เวทนีโยติ สมฺมาปฏิปท ปฏิปนฺเนหิ
ปณฺฑิเตหิ เวทิตพฺโพ ฯ อาลยรามาติ สตฺตา ปฺจสุ กามคุเณสุ
อาลยนฺติ ฯ(๔) ตสฺมา เต อาลยาติ วุจฺจนฺติ ฯ อฏสตตณฺหาวิปริตานิ(๕)
อาลยนฺติ ฯ ตสฺมา อาลยาติ วุจฺจนฺติ ฯ เตหิ อาลเยหิ รมนฺตีติ
อาลยรามา ฯ อาลเยสุ รตาติ อาลยรตา ฯ อาลเยสุ สุฏ
มุทิตาติ อาลยสมฺมุทิตา ฯ ยเถว(๖) หิ สุสชฺชิต ปุปฺผผลภริต# ๑. ม. มุจลินฺเท ฯ ๒. ม. อุปฺปนฺโนติ ฯ ๓. สี. ม. ยุ. โอคาหิตพฺโพ ฯ
๔. ม. ยุ. อลฺลียนฺติ ฯ ๕. ม. ยุ. ...ตณฺหาวิจริตานิ ฯ ๖. สี. ยุ. ยถา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๙๙
รุกฺขาทิสมฺปนฺน อุยฺยาน ปวิฏโ ราชา ตาย ตาย สมฺปตฺติยา
รมติ ฯ สมฺมทุ ิโต(๑) อาโมทิโต ปโมทิโต (๒)โหติ น อุกฺกณฺติ สายป
นิกฺขมิตุ น อิจฺฉติ ฯ เอวมิเมหิป กามาลยตณฺหาลเยหิ สตฺตา
รมนฺติ ฯ สสารวฏเฏ สมฺมุทิตา อนุกฺกณฺิตา วสนฺติ ฯ เตน
เตส(๓) ภควา ทุวิธป อาลย อุยฺยานภูมึ วิย ทสฺเสนฺโต
อาลยรามาติอาทิมาห ฯ
ยทิทนฺติ นิปาโต ฯ ตสฺส าน สนฺธาย ย อิทนฺติ ฯ
ปฏิจฺจสมุปฺปาท สนฺธาย โย อยนฺติ เอวมตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
อิทปฺปจฺจยตา ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ อิเมส ปจฺจยา อิทปฺปจฺจยา ฯ
อิทปฺปจฺจยาเอว อิทปฺปจฺจยตา ฯ อิทปฺปจฺจยตา จ สา ปฏิจฺจสมุปฺปาโท จาติ อิทปฺปจฺยตาปฏิจฺจสมุปฺปาโท ฯ สงฺขาราทิปจฺจยาน อวิชฺชาทีน เอต อธิวจน ฯ สพพสงฺขารสมโถติอาทิ
สพฺพ นิพฺพานเมว ฯ ยสฺมา หิ ต อาคมฺม สพฺพสงฺขารวิปฺผนฺทิตานิ สมฺมนฺติ วูปสมฺมนฺติ ฯ ตสฺมา สพฺพสงฺขารสมโถติ
วุจฺจติ ฯ ยสฺมา จ ต อาคมฺม สพฺเพ อุปธโย ปฏินิสฺสฏา
โหนฺติ ฯ สพฺพตณฺหา (๔) ขียนฺติ สพฺเพ กิเลสราคา วิรชฺชนฺติ ฯ สพฺพ
ทุกฺข นิรชุ ฺฌติ ฯ ตสฺมา สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย
วิราโค นิโรโธติ วุจฺจติ ฯ สา ปเนสา ตณฺหา ภเวน
# ๑. ม. ยุ. ปมุทิโต สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๒. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. เนส ฯ
๔. ม. สพฺพา ตณฺหา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๐๐
ภว ผเลน วา สทฺธึ กมฺม วินติ สสิพฺพตีติ กตฺวา วานนฺติ
วุจฺจติ ฯ ตโต (๑) นิกฺขนฺตนฺติ นิพฺพาน ฯ โส มมสฺส กิลมโถติ
ยา อชานนฺตาน เทสนา นาม ฯ โส มม กิลมโถ อสฺส ฯ สา
มม วิเหสา อสฺสาติ อตฺโถ ฯ กายกิลมโถ เจว กายวิเหสา จ
อสฺสาติ วุตฺต โหติ ฯ จิตฺเต ปน อุภยเปต พุทฺธาน นตฺถิ ฯ
อปสฺสตู ิ อนุพรูหนฏเ นิปาโต ฯ โส น เกวล เอตทโหสิ ฯ อิมาป คาถา ปฏิภสูติ ทีเปติ ฯ วิปสฺสินฺตอิ าทีสุ วิปสฺสิสฺส
ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ อตฺโถ ฯ อนจฺฉริยาติ
อนุอจฺฉริยา ฯ ปฏิภสูติ ปฏิภาณสงฺขาตสฺส าณสฺส โคจรา
อเหสส ฯ ปริวิตกฺกยิตพฺพต ปาปุณึสุ ฯ
กิจฺเฉนาติ ทุกฺเขน ฯ น ทุกฺขาย ปฏิปทาย ฯ พุทฺธาน
หิ จตฺตาโรป มคฺคา สุขา ปฏิปทาว โหนฺติ ฯ ปารมีปูรณกาเล
ปน สราคสโทสสโมหสฺเสวสโต อาคตาคตาน ยาจกาน
อลงฺกตปฏิยตฺต สีส กนฺติตฺวา (๒) คลโลหิต นีหริตฺวา สุอฺชิตานิ
อกฺขีนิ อุปฺปาเฏตฺวา กุลวสปฺปติฏาปก (๓) ปุตฺต มนาปจารินึ
ภริยนฺติ เอวมาทีนิ เทนฺตสฺส อฺานิ จ ขนฺติวาทิสทิเสสุ
อตฺตภาเวสุ เฉชฺชเภชฺชาทีนิ ปาปุณนฺตสฺส อาคมนียปฏิปท
สนฺธาเยต วุตฺต ฯ หลนฺติ เอตฺถ หกาโร นิปาตมตฺโต ฯ อลนฺติ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วานโตติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ฉินฺทิตฺวา ฯ ๓. ม. กุลวสปทีปก ฯ
ยุ. กุลวสปทีป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๐๑
อตฺโถ ฯ ปกาสิตุนฺติ เทสิตต ฯ เอว กิจฺเฉน อธิคตสฺส ธมฺมสฺส
อล เทสิตุ ฯ (๑)ปริพฺยตฺต เทสิตุ (๑)โก อตฺโถ เทสิเตนาติ วุตฺต
โหติ ฯ ราคโทสปเรเตหีติ ราคโทสทุฏเหิ (๒)ราคโทสานุคเตหิ
วา ฯ
ปฏิโสตคามินฺติ นิจฺจาทีน ปฏิโสต อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตา
อสุภนฺติ เอว คต จตุสจฺจธมฺม ฯ ราครตฺตาติ กามราเคน
ภวราเคน ทิฏิราเคน จ รตฺตา ฯ น ทกฺขนฺตีติ อนิจฺจ
ทุกฺขมนตฺตา อสุภนฺติ อิมินา สภาเวน น ปสฺสิสสฺ นฺติ ฯ เต
อปสฺสนฺเต โก สกฺขิสฺสติ เอว คาหาเปตต ฯ ตโมกฺขนฺเธน
อาวุฏาติ อวิชฺชาราสินา อชฺโฌตฺถฏา ฯ
อปฺโปสฺสุกฺกตายาติ นิรุสฺสุกฺกภาเวน ฯ อเทเสตุกามตายาติ
อตฺโถ ฯ กสฺมา ปนสฺส เอว จิตฺต นมิ ฯ นนุ เอส มุตฺโต
โมเจสฺสามี ฯ ติณฺโณ ตารยิสฺสามิ ฯ (๓)
กึ เม อฺาตเวเสน ธมฺม สจฺฉิกเตนิธ
สพฺพฺุต ปาปุณิตฺวา สนฺตาเรสฺส สเทวกนฺติ (๔)
ปฏน กตฺวา ปารมิโย ปูเรตฺวา สพฺพฺุต ปตฺโตติ ฯ
สจฺจเมต ฯ ปจฺจเวกฺขณานุภาเวน ปนสฺส เอว จิตฺต นมิ ฯ
ตสฺส หิ สพฺพฺุต ปตฺวา สตฺตาน กิเลสคฺคหณต ธมฺมสฺส
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒. ม. ราคโทสผุฏเหิ ฯ ๓. ม. ตาเรสฺสามิ ฯ
ยุ. ตาเรยฺยามิ ฯ ๔. ยุ. ตารยิสฺส สเทวเกติ ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 102

*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๐๒
จ คมฺภีรต ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส สตฺตาน กิเลสคฺคหณตา จ ธมฺมสฺส
คมฺภีรตา จ สพฺพากาเรน ปากฏา ชาตา ฯ อถสฺส อิเม
สตฺตาว กฺชิกปุณฺณลาวุ (๑) วิย ตกฺกภริตจาฏิ (๒) วิย วสาเตลเตมิตปฏปโลติกา (๓) วิย อฺชนมกฺขิตหตฺโถ(๔) วิย กิเลสภริตา อติสงฺกิลิฏา
ราครตฺตา โทสทุฏา โมหมุฬฺหา เต กึ นาม ปฏิวิชฺฌิสฺสนฺตีติ
จินฺตยโต กิเลสคฺคหณปจฺจเวกฺขณานุภาเวนาป เอว จิตฺต นมิ ฯ
อยฺจ ธมฺโม ปวีสนฺธารกอุทกกฺขนฺโธ วิย คมฺภีโร ฯ
ปพฺพเตน ปฏิจฺฉาเทตฺวา ปโต สาสโป วิย ทุททฺ โส ฯ สตธา
ภินฺนสฺส วาลสฺส โกฏิยา โกฏิปฏิปาทน (๕) วิย จ ทุรนุโพโธ ฯ
นนุ มยา หิ อิม ธมฺม ปฏิวิชฺฌิตุ วายมนฺเตน อทินฺน
ทาน นาม นตฺถิ ฯ อรกฺขิต สีล นาม นตฺถิ ฯ อปูริตา(๖)
กาจิ ปารมี นาม นตฺถิ ฯ ตสฺส เม นิรุสฺสาห วิย มารพล
วิธมนฺตสฺสาป ปวี น กมฺปตฺถ ฯ ปมยาเม ปุพฺเพนิวาส
อนุสฺสรนฺตสฺสาป น กมฺปตฺถ ฯ มชฺฌิมยาเม ทิพฺพจกฺขุ
วิโสเธนฺตสฺสาป น กมฺปตฺถ ฯ ปจฺฉิมยาเม ปน ปฏิจฺจสมุปฺปาท
ปฏิวิชฺฌนฺตสฺเสว เมทนี (๗) ทสสหสฺสีโลกธาตุ (๘) กมฺปตฺถ ฯ อิติ
มาทิเสนาป ติกฺขาเณน กิจฺเฉเนวาย ธมฺโม ปฏิวทิ ฺโธ ฯ ต
# ๑. ยุ. กฺชิยปุณฺณลาพุ ฯ ๒. ยุ. ตกฺกหริตจาฏิ ฯ ๓. ม. ยุ. วสาเตลปตปโลติกา ฯ
๔. ม. ...หตฺถา ฯ ๕. ม. โกฏึ ปฏิปาทน ฯ ๖. ม. อปริปรู ิตา ฯ ๗. ม. เม ฯ
๘. ม. ทสสหสฺสิโลกธาตุ ฯ ยุ. ทสสหสฺสีโลกธาตุ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๐๓
โลกิยมหาชนา กถ ปฏิวิชฺฌิสฺสนฺตีติ ธมฺมคมฺภีรตา ปจฺจเวกฺขณานุภาเวนาป เอว จิตฺต นมีติ เวทิตพฺพ ฯ
อปจ พฺรหฺมุนา ยาจิเต เทเสตุกามตายปสฺส เอว จิตฺต
นมิ ฯ ชานาติ หิ ภควา มม อปฺโปสฺสุกฺกตาย จิตฺเต
นมมาเน ม มหาพฺรหฺมา ธมฺมเทสนาย (๑) ยาจิสฺสติ ฯ อิเม จ
สตฺตา พฺรหฺมครุกา ฯ เต สตฺถา กิร ธมฺม น เทเสตุกาโม
อโหสิ ฯ อถ น มหาพฺรหฺมา ยาจิตฺวา เทสาเปสิ ฯ สนฺโต วต
โภ ธมฺโม ฯ ปณีโต วต โภติ(๒) มฺมานา สุสฺสูลิสฺสนฺตีติ ฯ
อิมปสฺส การณ ปฏิจฺจ อปฺโปสฺสุกฺกตาย จิตฺต นมิ ฯ โน
ธมฺมเทสนายาติ เวทิตพฺพ ฯ
อฺตรสฺสาติ เอตฺถ กิฺจาป อฺตโรติ วุตฺต ฯ อกโข
อิมสฺมึ จกฺกวาเฬ เชฏกมหาพฺรหฺมา เอโสติ เวทิตพฺโพ ฯ
นสฺสติ วต โภ โลโกติ โส กิร อิม สทฺท ตถา นิจฺฉาเรสิ ฯ
ยถา ทสสหสฺสีโลกธาตุพฺรหฺมาโน สุตฺวา สพฺเพ สนฺนิปตึสุ ฯ
ยตฺร หิ นามาติ ยสฺมึ นาม โลเก ฯ ปุรโต ปาตุรโหสีติ
เตหิ ทสหิ พฺรหฺมสหสฺสเหิ สทฺธึ ปาตุรโหสิ ฯ อปฺปรชกฺขชาติกาติ ปฺามเย อกฺขิมฺหิ อปฺป ปริตฺต ราคโทสโมหรช
เอเตส ฯ เอว สภาวาติ อปฺปรชกฺขชาติกา ฯ อสฺสวนตาติ อสฺสวนตาย ฯ ภวิสฺสนฺตีติ ปุริมพุทฺเธสุ ทสปฺุกิริยาวตฺถุวเสน
# ๑. ม. ยุ. ธมฺมเทสน ฯ ๒. ม .ปณีโต วต โภ ธมฺโมติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๐๔
กตาธิการา ปริปากคตา ปทุมานิ วิย สุริยรสฺมิสมฺผสฺส ฯ
ธมฺมเทสนเยว อากงฺขมานา จตุปฺปทิกคาถาวสาเน อริยภูมึ
โอกฺกมนารหา น เอโก ฯ น เทฺว ฯ อเนกสตสหสฺสา ธมฺมสฺส
อฺาตาโร ภวิสฺสนฺตีติ ทสฺเสติ ฯ
อชฺเฌสนนฺติ เอว ติกฺขตฺตุ ยาจน ฯ พุทฺธจกฺขุนาติ
อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาเณน จ อาสยานุสยาเณน จ ฯ อิเมส
หิ ทฺวินฺน าณาน พุทฺธจกฺขูติ นาม ฯ สพฺพฺุตาณสฺส
สมนฺตจกฺขูติ ฯ ติณฺณ มคฺคาณาน ธมฺมจกฺขูติ ฯ อปฺปรชกฺเขติ อาทีสุ เยส วุตฺตนเยเนว ปฺาจกฺขุมฺหิ ราคาทิรช
อปฺป ฯ เต อปฺปรชกฺขา ฯ เยส ต มหนฺต ฯ เต มหารชกฺขา ฯ
เยส สทฺธาทีนิ อินฺทฺริยานิ ติกฺขานิ ฯ เต ติกฺขินฺทรฺ ิยา ฯ
เยส ตานิ มุทูนิ ฯ เต มุทินฺทฺริยา ฯ เยส เตเยว สทฺธาทโย
อาการา สุนฺทรา ฯ เต สฺวาการา ฯ เย กถิตการณ สลฺลกฺเขนฺติ ฯ
สุเขน สกฺกา โหนฺติ วิฺาเปตต ฯ เต สุวิฺาปยา ฯ เย
ปรโลกฺเจว วชฺชฺจ ภยโต ปสฺสนฺติ ฯ เต ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน นาม ฯ
อย ปเนตฺถ ปาลิ สทฺโธ ปุคฺคโล อปฺปรชกฺโข ฯ อสฺสทฺโธ
ปุคฺคโล มหารชกฺโข ฯ อารทฺธวิริโย ฯเป ฯ กุสโี ต ฯ อุปฏิตสติ ฯ
มุฏสฺสติ ฯ สมาหิโต ฯ อสมาหิโต ฯ ปฺวา ฯ ทุปฺปฺโ ปุคฺคโล
มหารชกฺโข ฯ ตถา สทฺโธ ปุคฺคโล ติกฺขินฺทฺริโย ฯเป ฯ ปฺวา
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๐๕
ปุคฺคโล ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวี ฯ ทุปฺปฺโ ปุคฺคโล น ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวี ฯ โลโกติ จ ขนฺธโลโก ธาตุโลโก อายตนโลโก
สมฺปตฺติภวโลโก วิปตฺติภวโลโก (๑) สมฺปตฺติวิปตฺติภวโลโก วิปตฺติสมฺปตฺติภวโลโก (๑) ฯ เอโก โลโก สพฺเพ สตฺตา อาหารฏิติกา ฯ
เทฺว โลกา นามฺจ รูปฺจ ฯ ตโย โลกา ติสฺโส เวทนา ฯ
จตฺตาโร โลกา จตฺตาโร อาหารา ฯ ปฺจ โลกา ปฺจุปาทานกฺขนฺธา ฯ ฉ โลกา ฉ อชฺฌตฺติกานิ อายตนานิ ฯ
สตฺต โลกา สตฺต วิฺาณฏิติโย ฯ อฏ โลกา อฏ
โลกธมฺมา ฯ นว โลกา นว สตฺตาวาสา ฯ ทส โลกา
ทสายตนานิ ฯ ทฺวาทส โลกา ทฺวาทสายตนานิ ฯ อฏารส
โลกา อฏารส ธาตุโย ฯ วชฺชนฺติ สพฺเพ กิเลสา วชฺช ฯ (๒) สพฺเพ
ทุจฺจริตา วชฺช ฯ สพฺเพ อภิสงฺขารา วชฺช ฯ สพฺเพ ภวคามิกมฺมา
วชฺช ฯ อิติ อิมสฺมึ จ โลเก อิมสฺมึ จ วชฺเช ติพฺพา ภยสฺา
ปจฺจุปฏิตา โหติ ฯ เสยฺยถาป อุกฺขิตฺตาสิเก วธเก ฯ อิเมหิ
ปฺาสาย อากาเรหิ อิมานิ ปฺจินฺทฺริยานิ ชานาติ ปสฺสติ
อฺาติ ปฏิวิชฺฌติ ฯ อิท ตถาคตสฺส อินฺทฺริยาน ปโรปริยตฺเต
าณนฺติ ฯ (๓)
อุปฺปลินิยนฺติ อุปฺปลวเน ฯ อิตเรสุป เอเสว นโย ฯ
# ๑. ม. สมฺปตฺติสมฺภวโลโก วิปตฺติสมฺภวโลโก ฯ ๒. สฺยา. ยุ. วชฺชา ฯ เอวมุปริป ฯ
๓. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๗๕/๑๗๙ ฯ
*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๐๖

อนฺโตนิมุคฺคโปสีนีติ ยานิ อฺานิป ปทุมานิ อนฺโต นิมุคคฺ าเนว
โปสิยนฺติ ฯ อุทก อจฺจุคฺคมฺม ติฏนฺตีติ อุทก(๑) อติกฺกมิตฺวา
ติฏนฺติ ฯ(๒) ตตฺถ ยานิ อจฺจุคฺคมฺมิตานิ(๓) ฯ ตานิ สุริยรสฺมิสมฺผสฺส อาคมยมานานิ ิตานิ ฯ ตานิ อชฺช ปุปผฺ นกานิ ฯ
ยานิ สโมทก ิตานิ ฯ ตานิ เสฺว ปุปฺผนกานิ ฯ ยานิ อุทกา
อนุคตานิ (๔)อนฺโตนิมุคฺคโปสีนิ ฯ (๕) ตานิ ตติยทิวเส ปุปฺผนกานิ ฯ
อุทกา ปน อนุคตานิ อฺานิป สโรคานิ อุปฺปลาทีนิ (๖) นาม
อตฺถิ ฯ ยานิ เนว ปุปฺผิสสฺ นฺติ ฯ มจฺฉกจฺฉปภกฺขาเนว ภวิสฺสนฺติ ฯ
ตานิ ปาลึ อนารุฬฺหานิ(๗) ฯ อาหริตฺวา ปน ทีเปตพฺพานิ
สุทีปตานิ ฯ (๘)
ยเถว หิ ตานิ จตุพฺพิธานิ ปุปฺผานิ ฯ เอวเมว อุคฺฆฏิตฺู วิปจิตฺู(๙) เนยฺโย ปทปรโมติ จตฺตาโร ปุคฺคลา ฯ
ตตฺถ ยสฺส ปุคฺคลสฺส สห อุทาหฏเวลาย(๑๐) ธมฺมาภิสมโย
โหติ ฯ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล อุคฺฆฏิตฺู ฯ ยสฺส ปุคฺคลสฺส
สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺเถ วิภชิยมาเน ธมฺมาภิสมโย
โหติ ฯ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล วิปจิตฺู ฯ ยสฺส ปุคฺคลสฺส
อุทฺเทสโต ปริปุจฺฉโต โยนิโส มนสิกโรโต กลฺยาณมิตฺเต เสวโต
# ๑. สฺยา. อุทกา ฯ ๒. ม. ิตานีติ ฯ ๓. ม. ิตานิ ฯ ๔. ยุ. อนฺโตนิมุคฺคตานิ ฯ
๕. อนฺโตอุทกโปสินี ฯ ๖. ม. สโรชอุปฺปลาทีนิ ฯ ๗. ม. นารุฬฺหาติ ฯ ๘. ม. ทีเปตพฺพา
นีติ
ทีปตานิ ฯ ๙. ม. วิปฺจิตฺู ฯ เอวมุปริป ฯ ๑๐. ม. ...เวลาย ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๐๗
ภชโต ปยิรปุ าสโต อนุปุพฺเพน ธมฺมาภิสมโย โหติ ฯ อย วุจฺจติ
ปุคฺคโล เนยฺโย ฯ ยสฺส ปุคฺคลสฺส พหุมฺป สุณโต พหุป โกณโต
พหุมฺป คณฺหโต พหุมฺป ธารยโต พหุมฺป วาจยโต น ตาย
ชาติยา ธมฺมาภิสมโย โหติ ฯ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล ปทปรโม ฯ (๑)
ตตฺถ ภควา อุปฺปลวนาทิสทิส ทสสหสฺสีโลกธาตุ
โอโลเกนฺโต อชฺช ปุปฺผนกานิ วิย อุคฺฆฏิตฺู ฯ เสฺว
ปุปฺผนกานิ วิย วิปจิตฺู ฯ ตติยทิวเส ปุปฺผนกานิ วิย เนยฺโย ฯ
มจฺฉกจฺฉปภกฺขานิ ปุปฺผานิ(๒) วิย ปทปรโมติ อทฺทส ฯ ปสฺสนฺโต
จ เอตฺตกา อปฺปรชกฺขา ฯ เอตฺตกา มหารชกฺขา ฯ ตตฺราป
เอตฺตกา อุคฺฆฏิตฺูติ เอว สพฺพาการโต อทฺทส ฯ ตตฺถ
ติณฺณ ปุคฺคลาน อิมสฺมึเยว อตฺตภาเว ภควโต ธมฺมเทสนา
อตฺถ สาเธติ ฯ ปทปรมาน อนาคตตฺถาย วาสนา (๓)โหติ ฯ
อถ ภควา อิเมส จตุนฺน ปุคฺคลาน อตฺถาวห ธมฺมเทสน
วิทิตฺวา เทเสตุกมฺยต อุปปฺ าเทตฺวา ปุน (๔) สพฺเพสุป ตสุ ภเวสุ
(๕) สตฺเต ภพฺพาภพฺพวเสน เทฺว โกฏาเส อกาสิ ฯ เย
สนฺธาย วุตฺต เย เต สตฺตา กมฺมาวรเณน สมนฺนาคตา ฯ
วิปากาวรเณน สมนฺนาคตา ฯ กิเลสาวรเณน สมนฺนาคตา ฯ (๖)
# ๑. อภิ. ปุ. ๓๖/๑๐๘/๑๘๕ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. อนาคเต วาสนตฺถาย ฯ
๔. ม. เอตฺถนฺตเร เตติ ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร สพฺเพติ ทิสฺสติ ฯ ๖. สฺยา. กิเลสาว
รเณน
สมนฺนาคตา วิปากาวรเณน สมนฺนาคตา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๐๘
อสฺสทฺธา อจฺฉนฺทิกา ทุปฺปฺา อภพฺพา นิยาม โอกฺกมิตุ
กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต ฯ อิเม เต สตฺตา อภพฺพา ฯ กตเม
สตฺตา ภพฺพา ฯ เย เต สตฺตา นกมฺมาวรเณน ฯเป ฯ อิเม
เต สตฺตา ภพฺพาติ ฯ (๑) ตตฺถ สพฺเพป อภพฺพปุคฺคเล ปหาย
ภพฺพปุคฺคเลเยว าเณน ปริคฺคเหตฺวา เอตฺตกา เอตฺถ (๒) ราคจริตา ฯ เอตฺตกา โทสโมหวิตกฺกสทฺธาพุทฺธิจริตาติ ฉ โกฏาเส
อกาสิ ฯ เอว กตฺวา ธมฺม เทเสสฺสามีติ จินฺเตสิ ฯ
พฺรหฺมา ต ตฺวา โสมนสฺสชาโต ภควนฺต คาถาหิ
อชฺฌภาสิ ฯ อิท สนฺธาย อถ โข โส ภิกฺขเว มหาพฺรหฺมาติอาทิ วุตฺต ฯ
ตตฺถ อชฺฌภาสีติ อธิ อภาสิ ฯ อธิกิจฺจ อารพฺภ อภาสีติ
อตฺโถ ฯ
เสเล ยถา ปพฺพตมุทฺธนิฏิโตติ เสลมเย เอกฆเน ปพฺพตมุทฺธนิ ยถาิโตว ฯ น หิ ตตฺถ ิตสฺส ทสฺสนตฺถป คีวุกฺขิปนปสารณาทิกิจฺจ อตฺถิ ฯ ตถูปมนฺติ ตปฺปฏิกาค เสลปพฺพตูปม ฯ อย ปเนตฺถ สงฺเขปตฺโถ ฯ ยถา เสลปพฺพตมุทฺธนิ ิโตว (๓)
จกฺขุมา ปุริโส สมนฺตโต ชนต ปสฺเสยฺย ฯ ตถาป ตฺว สุเมธโส
สุนฺทรปฺโ (๔) สพฺพฺุตาเณน สมนฺตจกฺขุ ภควา ธมฺมมย
# ๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๘๒-๒๘๓/๑๘๑-๑๘๒ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. ยถาิโตว
ฯ
๔. ม. ยุ. สุเมธ สุนฺทรปฺ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๐๙
ปฺามย ปาสาทมารุยฺห สย อเปตโสโก โสกาวกิณฺณ(๑)
ชาติชราภิภูต ชนต อเวกฺขสฺสุ (๒) อุปธารย อุปปริกฺข ฯ
อยเมตฺถาธิปฺปาโย ยถา หิ ปพฺพตปาเท สมนฺตา มหนฺต
เขตฺต กตฺวา ตตฺถ เกทารปาฬีสุ กุฏิกาโย กตฺวา รตฺตึ
อคฺคึ ชาเลยฺยย ฯ จตุรงฺคสมนฺนาคตฺจ อนฺธการ อสฺส ฯ
อถสฺส ปพฺพตสฺส มตฺถเก ตฺวา จกฺขุมโต ปุริสสฺส ภูมึ
โอโลกยโต เนว เขตฺต ฯ น เกทารปาฬิโย ฯ น กุฏิโย ฯ น
ตตฺถ สยิตมนุสฺสา ปฺาเยยฺยย ฯ กุฏิกาสุ ปน อคฺคิชาลมตฺตเมว ปฺาเยยฺย ฯ เอวเมว ธมฺมปาสาทมารุยฺห สตฺตนิกาย
โอโลกยโต ตถาคตสฺส เย เต อกตกลฺยาณา สตฺตา ฯ เต
เอกวิหาเร ทกฺขิณชานุปสฺเส นิสินฺนาป พุทฺธจกฺขุสฺส อาปาถ
นาคจฺฉนฺติ ฯ รตฺตึ ขิตฺตสรา วิย โหนฺติ ฯ เย ปน กตกลฺยาณา
เวเนยฺยปุคฺคลา เต ตสฺส ทูเร ิตาป อาปาถ อาคจฺฉนฺติ ฯ
เต (๓) อคฺคิ วิย หิมวนฺตปพฺพโต วิย จ ฯ วุตฺตป เจต
ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ หิมวนฺโตว ปพฺพโต ฯ
อสนฺเตตฺถ น ทิสฺสนฺติ รตฺตึ ขิตฺตา ยถา สราติ ฯ (๔)
อุฏเหีติ ภควโต ธมฺมเทสนตฺถ จาริกจรณ ยาจนฺโต
ภณติ ฯ วีราติ อาทีสุ ภควา วีริยวนฺตตาย วีโร ฯ เทวปุตฺตมจฺจุกิเลสมาราน วิชิตตฺตา วิชิตสงฺคาโม ฯ ชาตีกนฺตาราทินิตฺถรณตฺถาย
# ๑. ม. ...ติณฺณ ฯ ๒. ม. อเปกฺขสฺสุ ฯ ๓. ม. โส ฯ ๔. ขุ. ธ. ๒๕/๓๑/๕๕ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๑๐
เวเนยฺยสตฺถวาหนสมตฺถตาย สตฺถวาโห ฯ กามจฺฉนฺทอิณสฺส
อภาวโต อนโณติ เวทิตพฺโพ ฯ
อปารุตาติ วิวฏา ฯ อมตสฺส ทฺวาราติ อริยมคฺโค ฯ โส
หิ อมตสงฺขาตสฺส นิพฺพานสฺส ทฺวาร ฯ โส มยา วิวริตฺวา
ปโตติ ทสฺเสติ ฯ ปมฺุจนฺตุ สทฺธนฺติ สพฺเพ อตฺตโน สทฺธ
ปมฺุจนฺตุ วิสชฺเชนฺตุ ฯ ปจฺฉิมปททฺวเย อยมตฺโถ ฯ อห หิ
อตฺตโน ปคุณ สุปวตฺตป (๑) อิม ปณีต อุตฺตม ธมฺม กายวาจาหิ กิลมถสฺี หุตฺวา น ภาสึ ฯ อิทานิ ปน สพฺเพ
ชนา สทฺธาภาชน อุปเนนฺตุ ฯ ปูเรสฺสามิ เตส สงฺกปฺปนฺติ ฯ
พุทฺธกิจฺจวณฺณนา
โพธิรุกขฺ มูเลติ โพธิรุกฺขสฺส อวิทูเร อชปาลนิโคฺรเธ
อนฺตรหิโตติ อตฺโถ ฯ เขเม มิคทาเยติ อิสิปตน เตน สมเยน
เขม นาม อุยฺยาน โหติ ฯ มิคาน ปน อภยวาสตฺถาย ทินฺนตฺตา
มิคทาโยติ วุจฺจติ ฯ ต สนฺธาย วุตฺต เขเม มิคทาเยติ ยถา
จ วิปสฺสี ภควา ฯ เอว อฺเป พุทฺธา ปม ธมฺมเทสนตฺถาย
คจฺฉนฺตา อากาเสน คนฺตฺวา ตตฺเถว โอตรนฺติ ฯ อมฺหาก
ปน ภควา อุปกสฺส อาชีวกสฺส อุปนิสฺสย ทิสฺวา อุปโก
อิม อทฺธาน ปฏิปนฺโน ฯ โส ม ทิสวฺ า สลฺลปตฺวา คมิสฺสติ ฯ
# ๑. ม. สุปปฺ วตฺติตมฺป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๑๑
อถ ปุน นิพพฺ ินฺโน(๑) อาคมฺม อรหตฺต สจฺฉิกริสฺสตีติ ตฺวา
อฏารสโยชนมคฺค ปทสาว อคมาสิ ฯ ทายปาล (๒) อามนฺเตสีติ
ทิสฺวาว ปุนปฺปุน โอโลเกตฺวา อยฺโย โน ภนฺเต อาคโตติ
วตฺวา อุปคต อามนฺเตสิ ฯ
อนุปุพพฺ ีกถนฺติ (๓) ทานกถ ฯ ทานานนฺตร สีล ฯ สีลานนฺตร
สคฺค ฯ สคฺคานนฺตร มคฺคนฺติ เอว อนุปฏิปาฏิยา (๔)กถ กเถสิ ฯ
ตตฺถ ทานกถนฺติ อิท ทาน นาม สุขาน นิทาน ฯ
สมฺปตฺตีน มูล ฯ โภคาน ปติฏา ฯ วิสมคตสฺส ตาณ เลณ
คติ ปรายน อิธโลกปรโลเกสุ ทานสทิโส อวสฺสโย ปติฏา
อารมฺมณ ตาณ เลณ คติ ปรายน นตฺถิ ฯ อิท หิ
อวสฺสยฏเน รตนมยสีหาสนสทิส ฯ ปติฏานฏเน มหาปวีสทิส ฯ
อารมฺมณฏเน อาลมฺพนรชฺชุสทิส ฯ (๕) ทุกฺขนิตฺถรณฏเน นาวา ฯ
สมสฺสาสนฏเน สงฺคามสูโร ฯ ภยปริตฺตาณฏเน สงฺขตนคร ฯ
มจฺเฉรมลาทีหิ อนุปลิตฺตฏเน ปทุม ฯ เตส ทหนฏเน (๖) อคฺคิ ฯ
ทูราสทฏเน อาสีวิโส ฯ อสนฺตาสนฏเน (๗) สีโห ฯ พลวนฺตฏเน
หตฺถี ฯ อภิมงฺคลสมฺมตฏเน เสตอุสโภ ฯ เขมนฺตภูมิสมฺปาปนฏเน
วลาหโก อสฺสราชา (๘) ฯ ทาน หิ โลเก สกฺกสมฺปตฺตึ เทติ
# ๑. ม. นิพพฺ ินฺทนฺโต ฯ ๒. สฺยา. มิคทายปาล ฯ ๓. ม. อนุปุพฺพึ กถนฺติ ฯ
๔. ม. อนุปฏิปาฏิกถ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร อิทฺหีติ ทิสฺสติ ฯ ๖. ม. นิทหนฏเน ฯ
ยุ. นิทฺทหนฏเน ฯ ๗. ม. อสนฺตาสฏเน ฯ ๘. ม. วลาหกอสฺสราชา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๑๒
มารสมฺปตฺตึ พฺรหฺมสมฺปตฺตึ จกฺกวตฺติสมฺปตฺตึ สาวกปารมีาณ
ปจฺเจกโพธิาณ อภิสมฺโพธิาณ เทตีติ เอวมาทิ ทานคุณปฏิสยุตฺต กถ ฯ
ยสฺมา ปน ทาน ททนฺโต สีล สมาทาตุ สกฺโกติ ฯ
ตสฺมา ตทนนฺตร สีลกถ กเถสิ ฯ ลีลกถนฺติ สีล นาเมต
อวสฺสโย ปติฏา อารมฺมณ ตาณ เลณ คติ ปรายน ฯ
อิธโลกปรโลกสมฺปตฺตีน หิ สีลสทิโส อวสฺสโย ปติฏา
อารมฺมณ ตาณ เลณ คติ ปรายน นตฺถิ ฯ สีลสทิโสอลงฺกาโร
นตฺถิ ฯ สีลปุปฺผสทิส ปุปฺผ นตฺถิ ฯ สีลคนฺธสทิโส คนฺโธ นตฺถิ ฯ
สีลาลงฺกาเรน หิ อลงฺกต สีลกุสุมปลนฺธิต (๑) สีลคนฺธานุลิตฺต
สเทวโก โลโก โอโลเกนฺโต ติตฺตึ น คจฺฉตีติ เอวมาทิ สีลคุณปฏิสยุตฺต กถ ฯ
อิท ปน สีล นิสฺสาย อย สคฺโค ลพฺภตีติ ทสฺเสตุ
สีลานนฺตร สคฺคกถ กเถสิ ฯ สคฺคกถนฺติ อย สคฺโค นาม อิฏโ 
กนฺโต มนาโป ฯ นิจฺจเมตฺถ กีฬา ฯ ทิพฺพสมฺปตฺติโย (๒) ลพฺภนฺติ ฯ
จาตุมฺมหาราชิกา เทวา นวุติวสฺสสตสหสฺสานิ ทิพฺพสุข ทิพฺพสมฺปตฺตึ จ ลภนฺติ (๓) ตาวตึสา ติสฺโส จ วสฺสโกฏิโย สฏี
จ วสฺสสตสหสฺสานีติ เอวมาทิ สคฺคคุณปฏิสยุตฺต กถ ฯ สคฺคสมฺปตฺตึ กถยนฺตานฺหิ พุทฺธาน มุข นปฺปโหติ ฯ วุตฺตมฺป เจต
# ๑. ม. สีลกุสุมปฬนฺธน ฯ ๒. สี. ม. ยุ. นิจฺจ สมฺปตฺติโย ฯ ๓. สี. ม. ยุ. ปฏิลภนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๑๓
อเนกปริยาเยน โข อห ภิกฺขเว สคฺคกถ กเถยฺยนฺติอาทิ ฯ
เอว สคฺคกถาย ปโลเภตฺวา ปน หตฺถึ อลงฺกริตฺวา ตสฺส
โสณฺฑ ฉินทฺ นฺโต วิย อยป สคฺโค อนิจฺโจ อทฺธุโว ฯ น
เอตฺถ ฉนฺทราโค กาตพฺโพติ ทสฺสนตฺถ อปฺปสฺสาทา กามา
พหุทุกฺขา พหูปายาสา ฯ อาทีนโว เอตฺถ ภิยโฺ ยติ (๑) อาทินา นเยน
กามาน อาทีนว โอการ สงฺกิเลส กเถสิ ฯ ตตฺถ อาทีนโวติ
โทโส ฯ โอกาโรติ อวกาโร ลามกภาโว ฯ สงฺกิเลโสติ เตหิ
สตฺตาน สสาเร สงฺกิลิสสฺ น (๒) ฯ ยถาห สงฺกิลสิ ฺสนฺติ วต โภ
สตฺตาติ ฯ (๓) เอว กามาทีนเวน ตชฺเชตฺวา(๔) เนกฺขมฺเม อานิสส
ปกาเสสีติ (๕) ปพฺพชฺชาย คุณ ปกาเสสีติ อตฺโถ ฯ เสส อมฺพฏสุตฺตวณฺณนาย วุตฺตนยฺเจว อุตฺตานตฺถฺจ ฯ
อลตฺถุนตฺ ิ กถ อลตฺถถ ฯ เอหิภิกฺขุภาเวน ฯ ภควา กิร
เตส อิทฺธิมยปตฺตจีวรสฺสูปนิสฺสย โอโลเกนฺโต อเนกาสุ ชาตีสุ
จีวรทานาทีนิ ทิสฺวา เอถ ภิกฺขโวติ อาทิมาห ฯ เต ตาวเทว
ภณฺฑู กาสายวสนา อฏหิภิกฺขุปริกฺขาเรหิ สรีเร ปฏิมุกฺเกเหว
วสฺสสติกตฺเถรา วิย ภควนฺต นมสฺสมานาว นิสีทึสุ ฯ
สนฺทสฺเสสีติ อาทีสุ อิธโลกตฺถ สนฺทสฺเสสิ ฯ ปรโลกตฺถ
สนฺทสฺเสสิ ฯ อิธโลกตฺถ ทสฺเสนฺโต อนิจฺจนฺติ ทสฺเสสิ ฯ ทุกขฺ นฺติ
# ๑. ม. มู. ๑๒/๒๑๑/๑๘๐ ฯ ๒. สี. ยุ. กิเลสฺสน ฯ ๓. ม. ม. ๑๓/๕๓๐/๔๘๔ ฯ
๔. ม. เตชฺชตฺวา ฯ ๕. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๑๔
ทสฺเสสิ ฯ อนตฺตาติ ทสฺเสสิ ฯ ขนฺเธ ทสฺเสสิ ฯ ธาตุโย ทสฺเสสิ ฯ
อายตนานิ ทสฺเสสิ ฯ ปฏิจฺจสมุปฺปาท ทสฺเสสิ ฯ รูปกฺขนฺธสฺส
อุทย ทสฺเสนฺโต ปฺจ ลกฺขณานิ ทสฺเสสิ ฯ ตถา เวทนากฺขนฺธาทีน ฯ ตถา วย ทสฺเสนฺโตติ (๑) อุทยพฺพยวเสน ปฺาส
ลกฺขณานิ ทสฺเสสิ ฯ ปรโลกตฺถ ทสฺเสนฺโต นิรย ทสฺเสสิ ฯ
ติรจฺฉานโยนึ ฯ ปตฺติวิสย ฯ (๒) อสุรกาย ฯ ติณฺณ กุสลาน วิปาก ฯ
ฉนฺน เทวโลกาน ฯ นวนฺน พฺรหฺมโลกาน สมฺปตฺตึ ทสฺเสสิ ฯ
สมาทเปสีติ จตุปาริสุทฺธิสีลธุตงฺคทสกถาวตฺถุอาทิเก (๓)
กลฺยาณธมฺเม คณฺหาเปสิ ฯ
สมุตฺเตเชสีติ สุฏ อุตฺเตเชสิ ฯ อพฺภุสฺสาเหสิ ฯ อิธโลกตฺถฺจ ปรโลกตฺถฺจ ตาเสตฺวา ตาเสตฺวา (๔) อธิคต วิย
กตฺวา กเถสิ ฯ ทฺวตฺตึสกมฺมกรณปฺจวีสติมหาภยปฺปเภท หิ
อิธโลกตฺถ พุทฺเธ ภควติ ตาเสตฺวา ตาเสตฺวา กถยนฺเต
ปจฺฉาพาหุ คาฬฺหพนฺธน พนฺธิตฺวา จาตุมฺมหาปเถ ปหารสเตน ตาเลตฺวา ทกฺขิณทฺวาเรน นียมาโน วิย อาฆาตนคณฺฑิกาย ปตสีโส วิย สูเล อุตฺตาสิโต วิย มตฺตหตฺถินา
มทฺทิยมาโน วิย จ อุตฺตสนฺโต (๕) โหติ ฯ ปรโลกตฺถฺจ กถยนฺเต
นิรยาทีสุ นิพฺพตฺโต วิย เทวโลกสมฺปตฺตึ อนุภวมาโน วิย
# ๑. ม. ทสฺเสนฺโตป ฯ ๒. ม. เปตฺติวิสย ฯ ๓. ม. ...เตรสธุตงฺค... ฯ ๔. สี. ยุ. ตาเปตฺวา
ตาเปตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ ๕. สี. ยุ. สตฺโต ฯ ม. สวิคฺโค ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๑๕
จ โหติ ฯ
สมฺปหเสสีติ ปฏิลทฺธคุเณน โมเทสิ ฯ (๑) มหานิสส กตฺวา
กเถสีติ อตฺโถ ฯ
สงฺขาราน อาทีนวนฺติ เหฏาปมมคฺคาธิคมตฺถ กามาน
อาทีนว กเถสีติ (๒) ฯ อิธ ปน อุปริมคฺคาธิคมตฺถ อนิจฺจา
ภิกฺขเว สงฺขารา อทฺธุวา อนสฺสาสิกา ฯ ยาวฺจิท ภิกฺขเว
อลเมว สพฺพสงฺขาเรสุ นิพฺพินฺทิตุ อล วิรชฺชิตุ อล วิมุจฺจิตุนฺติ-(๓)
อาทินา นเยน สงฺขาราน อาทีนวฺจ ลามกภาวฺจ ตปฺปจฺจยฺจ กิลมถ ปกาเสสิ ฯ ยถา จ ตตฺถ เนกฺขมฺเม ฯ เอวมิธ
สนฺตมิท ภิกขฺ เว นิพฺพาน นาม ปณีต ตาณ เลณนฺติอาทินา
นเยน นิพฺพาเน อานิสส ปกาเสสิ ฯ
มหาชนกายปพฺพชฺชาวณฺณนา
มหาชนกาโยติ เตสเยว ทฺวินฺน กุมาราน อุปฏากชนกาโย ฯ ภควนฺต สรณ คจฺฉาม ธมฺมฺจาติ สงฺฆสฺส
อปริปุณฺณตฺตา เทฺววาจิกเมว สรณ อคมสุ ฯ อลตฺถุนฺติ ปุพฺเพ
วุตฺตนเยเนว เอหิภิกฺขุภาเวเนว อลตฺถถ ฯ อิโต อนฺนตเร
ปพฺพชิตวาเรป เอเสว นโย ฯ
# ๑. สี. ม. ยุ. โจเทสิ ฯ ๒. ม. กเถสิ ฯ ๓. ส. นิ. ๑๖/๔๒๒/๒๑๒ ฯ
อง. สตฺตก. ๒๓/๖๓/๑๐๒ ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๑๑๖
จาริกานุชานนวณฺณนา
ปริวิตกฺโก อุทปาทีติ กทา อุทปาทีติ (๑) สมฺโพธิโต สตฺตสวจฺฉรานิ สตฺตมาเส สตฺตทิวเส อติกฺกมิตฺวา อุทปาทิ ฯ
ภควา กิร ปตุ สงฺคห กโรนฺโต วิหาสิ ฯ ราชาป จินฺเตสิ
มยฺห เชฏปุตฺโต นิกฺขมิตฺวา พุทฺโธ ชาโต ฯ ทุติยปุตฺโต เม
นิกฺขมิตฺวา อคฺคสาวโก ชาโต ฯ ปุโรหิตปุตฺโต ทุติยสาวโก (๒) อิเม
จ อวเสสา ภิกฺขู คิหิกาเลป มยฺห ปุตฺตเมว ปริวาเรตฺวา
วิจรึสุ ฯ อิเม ปุพฺเพ (๓) อิทานิป มยฺหเยว ภารา (๔) อหเมว
เต (๕) จตูหิ ปจฺจเยหิ อุปฏหิสฺสามิ ฯ อฺเส โอกาส น ทสฺสามีติ
วิหารทฺวารโกฏกโต ปฏาย ยาว ราชเคหทฺวารา อุภยโต
ขทิรปาการ กาเรตฺวา(๖) กิลฺเชหิ ฉาทาเปตฺวา วตฺเถหิ
ปฏิจฺฉาทาเปตฺวา อุปริ จ ฉาทาเปตฺวา สุวณฺณตารกวิจิตฺต
สโมสริตตาลกฺขนฺธมตฺตวิวิธปุปฺผทามวิตาน (๗) กาเรตฺวา เหฏา
ภูมิย (๘) จิตตฺ ตฺถเรหิ (๙) อตฺถราเปตฺวา (๑๐) อนฺโต อุโภสุ ปสฺเสสุ มาลาวจฺฉเก (๑๑)ปุณฺณฆเฏ ฯ สกลมคฺควาสตฺถาย จ คนฺธนฺตเร(๑๒) ปุปฺผานิ
ปุปฺผนฺตเร(๑๒) คนฺเธ จ ปาเปตฺวา ภควโต กาล อาโรจาเปสิ ฯ
# ๑. ม. อุทาปาทิ ฯ ๒. ม. ทุติยอคฺคสาวโก ฯ ๓. สี. ปุพฺเพป ฯ ม. สพฺเพ ฯ
๔. ม. ภาโร ฯ ๕. ม. จ เน ฯ ๖. ม. การาเปตฺวา ฯ ๗. ม. สโมลมฺพิต... ฯ
๘. สี. ยุ. ภูมึ ฯ ๙. สี. วิจิตฺร... ฯ ม. จิตฺตตฺถรเณหิ ฯ ยุ. วิจติ ฺต... ฯ
๑๐. ม. สนฺถราเปตฺวา ฯ ๑๑. ยุ. มาลาสฺจิเต ฯ ๑๒. สี. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๑๗
ภควา ภิกฺขุสฆปริวุโต อนฺโตสาณิยาว ราเคห คนฺตฺวา
ภตฺตกิจฺจ กตฺวา วิหาร ปจฺจาคจฺฉติ ฯ อฺโ โกจิ ทฏุมฺป
น ลภติ ฯ กุโต ปน ภิกขฺ  วา ทาตต ฯ ปูช วา กาตต ฯ ธมฺม วา
โสตต ฯ นาครา จินฺเตสุ อชฺช สตฺถุโน(๑) โลเก อุปฺปนฺนสฺส
สตฺตมาสาธิกานิ สตฺตสวจฺฉรานิ ฯ มยฺจ ทฏุมฺป น ลภาม ฯ
ปเคว ภิกฺข วา ทาตต ฯ ปูช วา กาตต ฯ ธมฺม วา โสตต ฯ ราชา
มยฺหเยว พุทฺโธ ฯ มยฺหเยว ธมฺโม ฯ มยฺหเยว สโฆติ มมายิตฺวา
สยเมว อุปฏหติ ฯ (๒) สตฺถา จ อุปฺปชฺชมาโน สเทวกสฺส โลกสฺส
อตฺถาย หิตาย อุปฺปนฺโน ฯ น หิ รฺโว นิรโย(๓) อุโณฺห
อสฺส ฯ อฺเส นีลุปฺปลวรสทิโส ฯ ตสฺมา ราชาน วทาม ฯ
สเจ โน สตฺถาร เทติ ฯ อิจฺเจต กุสล ฯ โน เจ เทติ ฯ รฺา
สทฺธึ ยุชฺฌิตวฺ าป สฆ คเหตฺวา ทานาทีนิ ปฺุานิ
กโรม ฯ น สกฺกา โข ปน สุทฺธนาคเรเหว เอว กาตุ ฯ
เอก เชฏก ปุริสป คณฺหามาติ ฯ
เต เสนาปตึ อุปสงฺกมิตฺวา ตสฺเสว ตมตฺถ อาโรเจตฺวา
สามิ กึ อมฺหาก ปกฺโข โหติ ฯ (๔) อุทาหุ รฺโติ อาหสุ ฯ โส
อห ตุมฺหาก ปกฺโข โหมิ ฯ อปจ โข ปน ปมทิวโส มยฺห
ทาตพฺโพ (๕) ปจฺฉา ตุมฺหาก วาโรติ (๖) ฯ เต สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ โส
# ๑. ม. สตฺถุ ฯ ๒. ม. อุปฏหิ ฯ ๓. สี. ยุ. นรโก ฯ ๔. สี. ม. ยุ. โหสิ ฯ
๕. ม. ทาตพฺโพติ ฯ ๖. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๑๘
ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา นาครา เทว ตุมฺหาก กุปตาติ
อาห ฯ กิมตฺถ ตาตาติ ฯ สตฺถาร กิร ตุเมฺหว อุปฏหถ ฯ
อเมฺห น ลภามาติ สเจ อิทานิป ลภนฺติ ฯ น กุปฺปนฺติ ฯ
อลภนฺตา ตุเมฺหหิ สทฺธึ ยุชฺฌิตุกามา เทวาติ ฯ ยุชฌ
ฺ ามิ(๑) ตาต ฯ
น ภิกฺขุสฆ เทมีติ ฯ เทว ตุมฺหาก ทาสา ตุเมฺหหิ สทฺธึ
ยุชฺฌามาติ วทนฺติ ฯ ตุเมฺห ก คณฺหิตฺวา ยุชฺฌิสฺสถาติ ฯ นนุ
ตฺว เสนาปตีติ ฯ นาคเรหิ วินา น สมตฺโถ อห เทวาติ ฯ
ตโต ราชา พลวนฺโต นาครา เสนาปติป เตสฺเว ปกฺโขติ
ตฺวา อฺานิป สตฺตมาสาธิกานิ สตฺต สวจฺฉรานิ มยฺห
ภิกฺขุสฆ ททนฺตูติ อาห ฯ นาครา น สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ ราชา
ฉ วสฺสานิ ฯ ปฺจ ฯ จตฺตาริ ฯ ตีณิ ฯ เทฺว ฯเอกวสฺส หาเปติ ฯ (๒)เอว
หาเปนฺเตป น สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ อฺเ สตฺต ทิวเสติ (๓) ยาจิ ฯ
นาครา อติกกฺขฬ ทานิ รฺา สทฺธึ กาตุน วฏฏตีติ
อนุชานึสุ ฯ
ราชา สตฺตมาสาธิกาน สตฺตนฺน สวจฺฉราน สชฺชิต
ทานมุข สตฺตนฺนเมว ทิวสาน วิสชฺเชตฺวา(๔) ฉ ทิวเส เกสฺจิ
อปสฺสนฺตานฺเว ทาน ทตฺวา สตฺตเม ทิวเส นาคเร
ปกฺโกสาเปตฺวา สกฺขิสฺสถ ตาตา เอวรูป ทาน ทาตุนฺติ
# ๑. สี. ยุชฌ
ฺ ิสฺสามิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. หาเปสิ ฯ ๓. ม. ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
๔. สี. ยุ. สฺเชตฺวา ฯ ม. วิสฺสชฺเชตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๑๙
อาห ฯ เตป นนุ อเมฺหเยว นิสฺสาย ต เทวสฺส อุปปฺ นฺนนฺติ
วตฺวา สกฺขิสฺสามาติ อาหสุ ฯ ราชา ปฏิหตฺเถน อสฺสูนิ
ปฺุฉมาโน ภควนฺต วนฺทิตฺวา ภนฺเต อห อฏสฏิภิกฺขุสตสหสฺส อฺสฺส(๑) ภาร(๒) อกตฺวา ยาวชีว จตูหิ ปจฺจเยหิ
อุปฏหิสฺสามีติ จินฺเตสึ ฯ นาคราน ทานิ(๓) เม อนฺุาตา ฯ
นาครา หิ มย ทาน ทาตุ น ลภามาติ กุปฺปนฺติ(๔)
เสฺว ปฏาย เตส อนุคฺคห กโรถาติ อาห ฯ
อถ ทุตยิ ทิวเส เสนาปติ มหาทาน สชฺเชตฺวา อชฺช
ยถา อฺโ โกจิ เอกภิกฺขมฺป น เทติ ฯ เอว รกฺขถาติ
สมนฺตา ปุริเส เปสิ ฯ ตทิวส เสฏิภริยา โรทมานา ธีตร
อาห สเจ อมฺม ตว ปตา ชีเวยฺย ฯ อชฺชาห ปม (๕) ทสพล
โภเชยฺยนฺติ ฯ สา ต อาห อมฺม มา จินฺตยิ ฯ อห ตถา
กริสฺสามิ ฯ ยถา พุทฺธปฺปมุโข ภิกฺขสุ โฆ ปม อมฺหาก ภิกฺข
ปริภฺุชิสฺสตีติ ฯ ตโต สตสหสฺสคฺฆนิกาย สุวณฺณปาติยา(๖)
นิรุทกปายาสสฺส (๗) ปูเรตฺวา สปฺปมธุสกฺกราทีหิ อภิสงฺขริตฺวา
อฺิสฺสา (๘) ปาติยา ปาตึ ปฏิกุชชฺ ิตฺวา ต สุมนมาลาคุเณหิ (๙)
ปริกฺขิปตฺวา มาลาคุณสทิส กตฺวา ภควโต คาม ปวิสนเวลาย
# ๑. สี. ยุ. อฺเส ฯ ๒. ม. วาร ฯ ๓. ม. ยุ. นาครา น ทานิ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร
ภควาติ ทิสฺสติ ฯ ๕. สี. ปมตร ฯ ๖. สี. กสปาติยา ฯ ๗. สี. ยุ. ...ปายาส ฯ
๘. ม. อฺาย ฯ ๙. ม. ...มาลาคุเฬหิ ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๒๐
สยเมว อุกฺขิปตฺวา ธาตีคณปริวุตา(๑) ฆรา (๒) นิกฺขมิ ฯ อนฺตรามคฺเค
เสนาปติอุปฏากา อมฺม มา อิโต อคมาสีต(๓) วทนฺติ ฯ
มหาปฺุา นาม มนาปกถา โหนฺติ ฯ น จ เตส ปุนปฺปุน
ภณนฺตาน กถา ปฏิกฺขิปตุ สกฺกา โหติ ฯ สา จูฬปตา
มหาปตา มาตุลา (๔) กิสฺส ตุเมฺห คนฺตุ น เทถาติ อาห ฯ
เสนาปตินา อฺสฺส(๕) กสฺสจิ ขาทนีย โภชนีย ทาตุ มา
เทถาติ ปตมฺหา(๖) อมฺมาติ ฯ กึ ปน เม หตฺเถ ขาทนีย
โภชนีย ปสฺสถาติ ฯ มาลาคุฬ (๗) ปสฺสามาติ ฯ กึ ตุมฺหาก
เสนาปติ มาลาคุฬปูชป กาตุ น เทตีติ ฯ เทติ อมฺมาติ ฯ
เตนหิ(๘) อเปถาติ ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา มาลาคุฬ คณฺหาเปถ(๙)
ภควาติ อาห ฯ ภควา เอก เสนาปติสฺสูปฏาก โอโลเกตฺวา
มาลาคุฬ คณฺหาเปสิ ฯ สา ภควนฺต วนฺทิตฺวา (๑๐) ภวาภเว
นิพฺพตฺติย เม สติ ปริตสฺสนชีวิต นาม มา โหตุ ฯ อห
สุมนมาลา วิย นิพฺพตฺตฏาเน (๑๑) ปยา(๑๒) มนาปาว โหมิ (๑๒)
นาเมน จ สุมนาเยวาติ ปตฺถน กตฺวา สตฺถารา สุขินี โหหีติ
วุตฺตา วนฺทิตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
# ๑. ม. ทาสิคณ... ฯ ๒. ม. นครา ฯ ๓. ม. อคมาติ ฯ ๔. ม. มาตุลา ฯ ๕. สี. น
อฺสฺส ฯ ๖. ม. ปตมฺห ฯ ๗. ม. มาลาคุฬ ฯ เอวมุปริป ฯ ๘. ม. เอตฺถนฺตเร
อเปถาติ ทิสฺสติ ฯ ๙. สี. คณฺหถ ฯ ๑๐. ม. เอตฺถนฺตเร ภควาติ ทิสฺสติ ฯ
๑๑. ม. นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน ฯ ๑๒. ม. ปยาว โหมิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๒๑
ภควา เสนาปติสฺส เคห คนฺตฺวา ปฺตฺตาสเน นิสีทิ ฯ
เสนาปติ ยาคค คเหตฺวา อุปคฺฉิ ฯ สตฺถา ปตฺต ปทหิ ฯ
นิสินฺโน ภนฺเต ภิกฺขุสโฆติ ฯ อตฺถิ โน เอโก อนฺตรา (๑)
ปณฺฑปาโต ลทฺโธติ ฯ โส มาล(๒) อปเนตฺวา ปณฺฑปาต
อทฺทส ฯ จูฬูปฏาโก อาห สามิ มาลาติ ม วตฺวา
มาตุคาโม วฺเจสีติ ฯ ปายาโส ภควนฺต อาทึ กตฺวา
สพฺเพส ภิกฺขูน ปโหสิ ฯ เสนาปติป อตฺตโน เทยฺยธมฺม
อทาสิ ฯ สตฺถา ภตฺตกิจฺจ กตฺวา มงฺคล วตฺวา ปกฺกามิ ฯ
เสนาปติ กา นาม สา ปณฺฑปาตมทาสีติ ปุจฺฉิ ฯ เสฏิธีตา
สามีติ ฯ สปฺา สา อิตฺถี ฯ เอวรูปาย ฆเร วสนฺติยา
ปุริสสฺส สคฺคสมฺปตฺติ นาม น ทุลลฺ ภาติ ต อาเนตฺวา
เชฏกฏาเน (๓) เปสิ ฯ
ปุนทิวเส นาครา ทานมทสุ ฯ ปุนทิวเส (๔) ราชาปติ เอว
เอกนฺตริกาย ทาน ทาตุ อารภึสุ ฯ ราชาป จารปุรเิ ส (๕) เปตฺวา
นาคเรหิ ทินฺนทานโต อติเรกตร เทติ ฯ นาคราป ตเถว กตฺวา
รฺา ทินฺนทานโต อติเรกตร ฯ ราชเคเห นาฏกิตฺถิโย
ทหรสามเณเร วทนฺติ คณฺหถ ตาตา ฯ น คหปติกาน คตฺตวตฺถาทีสุ(๖) ปฺุฉิตฺวา พาลทารกาน เขฬสิงฆาณิกาทิโธวนหตฺเถหิ
# ๑. สี. ยุ. อนฺตรามคฺเค ฯ ๒. สี. มาลาคุฬ ฯ ๓. ม. เชฏิกฏาเน ฯ ๔. ม. ราชาติ
เอกนฺตริกาย ทาน ฯ ๕. ม. จรปุริเส ฯ ๖. สี. ภตฺถวตฺถาทีสุ ฯ ยุ. ภตฺต... ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๒๒
กต ฯ สุจึ ปณีต กตนฺติ ฯ ปุนทิวเส นาคราป ทหรสามเณเร(๑)
ททมานา วทนฺติ คณฺหถ ตาตา ฯ น นครคามนิคมาทีสุ สงฺกฑฺฒิตตณฺฑุลขีรทธิสปฺปอาทีหิ ฯ น อฺเส ชงฺฆสีสปฏิอาทีนิ
ภฺชิตฺวา อาหราปเตหิ กต ฯ ชาติสปฺปขีราทีหิเยว กตนฺติ ฯ
เอว สตฺตสุ สวจฺฉเรสุ จ สตฺตสุ มาเสสุ จ สตฺตสุ ทิวเสสุ
จ อติกฺกนฺเตสุ (๒)อถ ภควโต อย วิตกฺโก อุทปาทิ ฯ เตน
วุตฺต สมฺโพธิโต สตฺต สวจฺฉรานิ สตฺต มาสานิ สตฺต
ทิวสานิ อติกฺกมิตฺวา อุทปาทีติ ฯ
อฺตโร มหาพฺรหฺมาติ ธมฺมเทสน อายาจิตพฺรหฺมาว ฯ
จตุราสีติ อาวาสสหสฺสานีติ จตุราสีติ วิหารสหสฺสานิ ฯ
เต สพฺเพป ทฺวาสทสสหสฺสภิกฺขุคณฺหนกา มหาวิหารา อภยคิริเจติยปพฺพตจิตฺตลปพฺพตมหาวิหารสทิสาว อเหสุ ฯ
ขนฺตี ปรม ตโปติ อธิวาสนขนฺติ นาม ปรม ตโป ฯ
ตีติกฺขาติ ขนฺติยาเอว เววจน ฯ ตีติกฺขาสงฺขาตา อธิวาสนขนฺติ อุตฺตม ตโปติ อตฺโถ ฯ นิพฺพาน ปรมนฺติ สพฺพากาเรน
ปน นิพฺพาน ปรมนฺติ วทนฺติ พุทฺธา ฯ น หิ ปพฺพชิโต
ปรูปฆาตีติ โย อธิวาสนขนฺติวิรหิตตฺตา ปร (๓) อุปฆาเตติ
พาเธติ จ หึสติ (๒) จ ฯ โส ปพฺพชิโต นาม น โหติ ฯ
# ๑. ม. ททมานา ฯ ๒. สี. ยุ. เอว สตฺต ทิวสา คตา ฯ ๓. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร
ฆาเตตีติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๒๓
จตุตฺถปาโท ปน ตสฺเสว เววจน ฯ น หิ ปพฺพชิโตติ เอตสฺส
หิ น สมโณ โหตีติ เววจน ฯ ปรูปฆาตีติ เอตสฺส ปร
วิเหยนฺโตติ เววจน ฯ อถวา ปรูปฆาตีติ สีลูปฆาตี ฯ สีล
หิ อุตฺตมฏเน ปรนฺติ วุจฺจติ ฯ โย จ สมโณ ปร ยงฺกิฺจิ(๑)
สตฺต วิเหยนฺโต ปรูปฆาตี โหติ ฯ อตฺตโน สีลวินาสโก โส
ปพฺพชิโต นาม น โหตีติ อตฺโถ ฯ อถวา โย อธิวาสนขนฺติยา อภาวโต ปรูปฆาตี โหติ ฯ ปร อนฺตมโส ฑสมกสป
(๒) ชีวิตา โวโรเปติ ฯ โส น หิ ปพฺพชิโต ฯ กึการณา ฯ
มลสฺส อปพฺพาชิตตฺตา ฯ
ปพฺพาชยมตฺตโน มล
ตสฺมา ปพฺพชิโตติ วุจฺจตีติ (๓)
อิท หิ ปพฺพชิตลกฺขณ ฯ โยป น เหว โข อุปฆาเตติ
น มาเรติ ฯ อปจ ทณฺฑาทีหิ วิเหเติ ฯ โส ปร วิเหยนฺโต
สมโณ นาม น โหติ ฯ กึการณา ฯ วิเหสาย อสมิตตฺตา ฯ
สมิตตฺตา ปาปาน สมโณติ ปวุจฺจตีติ (๔)
อิท หิ สมณลกฺขณ ฯ
ทุติยคาถาย สพฺพปาปสฺสาติ สพฺพากุสลสฺส ฯ อกรณนฺติ
อนุปฺปาทน ฯ กุสลสฺสาติ จตุภูมิกกุสลสฺส ฯ อุปสมฺปทาติ
# ๑. ม. กฺจิ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร สฺจิจฺจาติ ทิสฺสติ ฯ
๓. ขุ. ธ. ๒๕/๓๖/๖๗ ฯ
๔. ขุ. ธ. ๒๕/๒๙/๕๐ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๒๔
ปฏิลาโภ ฯ สจิตฺตปริโยทปนนฺติ อตฺตโน จิตฺตโชตน ฯ ต ปน
อรหตฺเตน โหติ ฯ อิติ สีลสวเรน สพฺพปาป ปหาย สมถวิปสฺสนาหิ กุสล สมฺปาเทตฺวา อรหตฺตผเลน จิตฺต ปริโยทาเปตพฺพนฺติ เอต พุทฺธาน สาสนโอวาโท อนุสฏิ ิ ฯ (๑)
ตติยาคาถาย อนูปวาโทติ วาจาย กสฺสจิ อนูปวทน ฯ
อนูปฆาโตติ กาเยน อุปฆาตสฺส อกรณ ฯ ปาฏิโมกฺเขติ ยนฺต
ปอติโมกฺข ฯ อติปโมกฺข ฯ อุตฺตมสีล ฯ ปาติ วา สุคติวิเสเสหิ (๒)
โมกฺเขติ จ (๓) ทุคฺคติภเยหิ ฯ โย วา น ปาติ ฯ ต โมกฺเขตีติ
ปาฏิโมกฺขนฺติ วุจฺจติ ฯ ตสฺมึ ปาฏิโมกฺเข จ สวโร ฯ มตฺตฺุตาติ
ปฏิคฺคหณปริโภควเสน ปมาณฺุตา ฯ ปนฺตฺจ สยนาสนนฺติ
สยนาสนฺจ สงฺฆฏฏนวิรหิตนฺติ อตฺโถ ฯ ตตฺถ ทฺวีหิเยว
ปจฺจเยหิ จตุปจฺจยสนฺโตโส ทีปโ ต โหตีติ เวทิตพฺโพ ฯ เอต
พุทฺธานสาสนนฺติ เอต ปรสฺส อนูปวทน อนูปฆาตน
ปาฏิโมกฺเข สวโร ปฏิคคฺ หณปริโภเคสุ มตฺตฺุตา อฏสมาปตฺติวสีภาวาย วิวิตฺตเสนาสนเสวนฺจ พุทฺธาน สาสน
โอวาโท อนุสิฏีติ ฯ อิมา ปน สพฺพพุทฺธาน ปาฏิโมกฺขุทฺเทสคาถา โหนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ
# ๑. ม. อนุสิฏีติ ฯ ๒. สี. ยุ. สุคติภเยหิ ฯ ม. อคติวิเสเสหิ ฯ
๓. ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๑๒๕
เทวตาโรจนวณฺณนา
เอตฺตาวตา จ อิมินา วิปสฺสิสฺส ภควโต อปทานานุสาเรนวิตฺถารกถเนน ตถาคตสฺเสเวสา ภิกฺขเว ธมฺมธาตุ สุปฏิวทิ ฺธาติ เอว วุตฺตาย ธมฺมธาตุยา สุปฏิวิทฺธภาว ปกาเสตฺวา อิทานิ เทวตาป ตถาคตสฺส เอตมตฺถ
อาโรเจสุนฺติ วุตฺต เทวตาอาโรจน ปกาเสตุ เอกมิทาหนฺติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ สุภควเนติ (๑) เอวนามเก วเน ฯ สาลรามูเลติ วนปฺปติเชฏกสฺส มูเล ฯ กามจฺฉนฺท วิราเชตฺวาติ อนาคามิมคฺเคน
มูลสมุคฺฆาตวเสน วิราเชตฺวา ฯ ยถา จ วิปสฺสิสฺส ฯ เอว
เสสพุทฺธานป สาสเน วุฏพฺรหฺมจริยา เทวตา อาโรจยึสุ ฯ
ปาลิ ปน วิปสฺสิสฺส เจว อมฺหากฺจ ภควโต วเสน
อาคตา ฯ
ตตฺถ อตฺตโน สมฺปตฺติยา น หายนฺติ น วิหายนฺตีติ
อวิหา ฯ น กฺจิ สตฺต ตปนฺตีติ อตปฺปา ฯ สุนทฺ รทสฺสนา
อภิรูปา ปาสาทิกาติ สุทสฺสา ฯ สุฏุ ปสฺสนฺติ ฯ สุนฺทรเมเตส
วา ทสฺสนนฺติ สุทสฺสี. สพฺเพเหว จ คุเณหิ (๒)ภวสมฺปตฺติยา
จ เชฏา ฯ นตฺเถตฺถ กนิฏาติ อกนิฏา ฯ
อิธ ตฺวา ภาณวารา สโมธาเนตพฺพา ฯ อิมสฺมึ หิ
# ๑. ม. สุภควเนติ ฯ ๒. ม. ยุ. สคุเณหิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๒๖
สุตฺเต วิปสฺสิสฺส ภควโต อปทานวเสน ตโย ภาณวารา
วุตฺตา ฯ ยถา จ วิปสฺสิสฺส ฯ เอว สิขิอาทีนป อปทานวเสน
วุตฺตาว ฯ ปาลิ ปน สงฺขิตฺตา ฯ อิติ สตฺตนฺน พุทฺธาน
วเสน อมฺหาก ภควตา เอกวีสติ ภาณวารา กถิตา ฯ ตถา
อวิเหหิ ฯ ตถา อตปฺเปหิ ฯ ตถา สุทสฺเสหิ ฯ ตถา สุทสฺสีหิ ฯ
ตถา อกนิฏเหีติ ฯ สพฺพป ฉพฺพีสตีภาณวารสต โหติ ฯ
เตปฏเก พุทฺธวจเน อฺ สุตฺต ฉพฺพีสติภาณวารสตปริมาณ
นาม นตฺถิ ฯ สุตฺตนฺตราชา นามอย สุตฺตนฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
อิโต ปร อนุสนฺธิทฺวยป นิยฺยาเตนฺโต ฯ อิติ โข ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ ต สพฺพ อุตตฺ านตฺถเมวาติ ฯ
อิติ สุมงฺคลวิลาสินิยา ทีฆนิกายฏกถาย
มหาปทานสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา
ปม ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 126

*เลมที่ ๕ หนา ๑๒๗
มหานิทานสุตฺตวณฺณนา
สุตฺตนิทานวณฺณนา
เอวมฺเม สุต ฯเป ฯ กุรูสูติ มหานิทานสุตฺต ฯ ตตฺราย
อนุตฺตานปทวณฺณนา กุรสู ุ วิหรตีติ กุรู นาม ชานปทิโน
ราชกุมารา ฯ เตส นิวาโส เอโกป ชนปโท รุฬฺหสิ ทฺเทน
กุรูสุติ (๑) วุจฺจติ ฯ ตสฺมึ กุรูสุ ชนปเท(๒) ฯ อฏกถาจริยา ปนาหุ
มนฺธาตุกาเล ตีสุ ทีเปสุ มนุสฺสา ชมฺพูทีโป นาม พุทฺธปจฺเจกพุทฺธมหาสาวกจกฺกวตฺติปฺปภูตีน อุตฺตมปุรสิ าน (๓)อุปฺปตฺติภูมิ
อุตฺตมทีโป อติรมณีโยติ สุตฺวา รฺา มนฺธาตุ จกฺกวตฺตินา
จกฺกรตน ปุรกฺขิตฺวา (๔) จตฺตาโร ทีเป อนุปริสยายนฺเตน (๕) สทฺธึ
อาคมึสุ (๖) ตโต ราชา ปริณายกรตน ปุจฺฉิ อตฺถิ นุ โข
มนุสฺสโลกโต รมณียตร านนฺติ ฯ กสฺมา ฯ เทว เอว ภณสิ ฯ
กึ น ปสฺสสิ จนฺทิมสุริยาน อานุภาว ฯ นนุ เอเตส าน อิโต
รมณียตรนฺติ ฯ ราชา จกฺกรตน ปุรกฺขิตฺวา ตตฺถ อคมาสิ ฯ
จตฺตาโร มหาราชาโน มนฺธาตุมหาราชา อาคโตติ
สุตฺวาว มหิทฺธิโก (๗) ราชา ฯ น สกฺกา ยุทฺเธน ปฏิพาหิตุนฺติ
# ๑. ม. ยุ. กุรูติ ฯ ๒. สี. ชนปเทสุ ฯ ๓. ม. อุตฺตมมนุสฺสาน ฯ ๔. ม. ยุ. ปุรกฺขตฺวา ฯ
เอวมุปริป ฯ ๕. สี. อนุสสรนฺเตน ฯ ม. อนุสยายนฺเตน ฯ ๖. ม. อาคมสุ ฯ
๗. ม. เอตฺถนฺตเร มหานุภาโวติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๒๘
สก รชฺช นิยฺยาเทสส ฯ โส ต คเหตฺวา ปุน ปุจฉฺ ิ อตฺถิ
นุ โข อิโต รมณียตร านนฺติ ฯ
อถสฺส ตาวตึสภวน กถยึสุ ตาวตึสภวน เทว อิโต
รมณียตร ฯ ตตฺถ สกฺกสฺส เทวรฺโ อิเม จตฺตาโร มหาราชาโน ปริจารกา โทวาริกภูมิย ติฏ นฺติ ฯ สกฺโก เทวราชา
มหิทฺธิโก มหานุภาโว ฯ ตสฺสีมานิ อุปโภคฏานานิ โยชนสหสฺสุพฺเพโธ เวชยนฺโต ปาสาโท ฯ ปฺจโยชนสตุพฺเพธา สุธมฺมา
เทวสภา ฯ ทิยฑฺฒโยชนสติโก เวชยนฺตรโถ ฯ ตถา เอราวโณ
หตฺถี ฯ ทิพฺพรุกฺขสหสฺสปฏิมณฺฑิต นนฺทวน ฯ (๑) จิตฺตลตาวน ฯ
ปารุสกวน ฯ มิสฺสกวน ฯ โยชนสตุพฺเพโธ ปาริจฺฉตฺตโก โกวิฬาโร ฯ
ตสฺส เหฏา สฏิโยชนายามา (๒)ปฺาสโยชนวิตฺถฏา (๓) ปฺจทสโยชนุพฺเพธา ชยกุสมุ ปุปฺผวณฺณา ปณฺฑุกมฺพลสิลา ฯ ยสฺสา
มุทุตาย สกฺกสฺส นิสีทโต อุปฑฺฒกาโย อนุปวิสตีติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา ตตฺถ คนฺตุกาโม จกฺกรตน อพฺภุกฺกิริ ฯ
ต อากาเส อุฏาสิ (๔) สทฺธึ จตุรงฺคินิยา เสนาย ฯ อถ ทฺวนิ ฺน
เทวโลกาน เวมชฺฌโต จกฺกรตน โอตริตฺวา ปวิย ปติฏาสิ ฯ
สทฺธึ ปริณายกรตนปฺปมุขาย จตุรงฺคินิยา เสนาย ฯ ราชา
เอกโกว ตาวตึสภวน อคมาสิ ฯ สกฺโก มนฺธาตา อาคโตติ
สุตฺวาว ตสฺส ปจฺจุคฺคมน กตฺวา สฺวาคตนฺเต มหาราช ฯ
# ๑. ม. ยุ. นนฺทนวน ฯ ๒. สี. ...โยชนาสนา ฯ ๓. สี. ยุ. ...โยชนวิตฺถารา ฯ
๔. สี. อุฏหิ ฯ ม. ปติฏาสิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหานิทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๒๙
สกนฺเต มหาราช ฯ อนุสาส มหาราชาติ วตฺวา สทฺธึ นาฏเกหิ
รชฺช เทฺว ภาเค กตฺวา เอก ภาคมทาสิ ฯ รฺโ ตาวตึสภวเน ปติฏิตมตฺตสฺเสว มนุสฺสภาโว วิคจฺฉิ ฯ เทวภาโว ปาตุรโหสิ ฯ ตสฺส กิร สกฺเกน สทฺธึ ปณฺฑุกมฺพลสิลาย นิสินฺนสฺส
อกฺขินิมฺมิสฺสมตฺเตน(๑) นานตฺต ปฺายตีติ (๒) ต อสลฺลกฺเขนฺตา
เทวา สกฺกสฺส จ ตสฺส จ นานตฺเต มุยฺหนฺติ โส ตตฺถ
ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวมาโน ยาว ฉตฺตึส สกฺกา อุปฺปชฺชิตฺวา
จุตา ฯ ตาว รชฺช (๓) กาเรตฺวา อติตฺโตว กาเมหิ ตโต จวิตฺวา
อตฺตโน อุยฺยาเน ปติโต (๔) วาตาตเปน ผุฏคตฺโต กาลมกาสิ ฯ
จกฺกรตเน ปน (๕) ปวิย ปติฏ ิเต ปริณายกรตน
สุวณฺณปเฏ (๖) มนฺธาตุ อุปาหน ลิขาเปตฺวา อิท มนฺธาตุ
รชฺชนฺติ รชฺชมนุสาสิ ฯ เตป ตีหิ ทีเปหิ อาคตมนุสฺสา ปน(๗)
คนฺตุ อสกฺโกนฺตา ปริณายกรตน อุปสงฺกมิตฺวา เทว มย
รฺโ อานุภาเวน อาคตา ฯ อิทานิ คนฺตุ น สกฺโกม ฯ
วสนฏาน โน เทหีติ ยาจึสุ ฯ โส เตส เอกเมก ชนปทมทาสิ ฯ ตตฺถ ปุพฺพวิเทหโต อาคตมนุสฺเสหิ อาวสิตปฺปเทโส
ตาเยว ปุริมสฺาย วิเทหรฏนฺติ นาม ลภิ ฯ อมรโคยานโต (๘)
อาคตมนุสฺเสหิ อาวสิตปฺปเทโส อปรนฺตชนปโทติ นาม ลภิ ฯ
# ๑. ม. ...นิมิสมตฺเตน ฯ ๒. ม. ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. สี. ยุ. สกฺกรชฺช ฯ
๔. ม. ปติฏ ิโต ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ปุนาติ ทิสฺสติ ฯ ๖. ม. ...ปฏเฏ ฯ เอวมุปริป ฯ
๗. ม. ปุน ฯ ๘. สี. ม. ยุ. อปรโคยานโต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๓๐
อุตฺตรกุรุโต อาคตมนุสฺเสหิ อาวสิตปฺปเทโส กุรุรฏนฺติ นาม
ลภิ ฯ พหุเก ปน คามนิคมาทโย อุปาทาย พหุวจเนน
โวหริยติ ฯ เตน วุตฺต กุรูสุ วิหรตีติ ฯ
(๑) กมฺมาสธมฺมนฺติ (๒) เอตฺถ เกจิ ธการสฺส ทกาเรน
อตฺถ วณฺณยนฺติ ฯ กมฺมาโส เอตฺถ ทมิโตติ กมฺมาสธมฺโม (๓) ฯ
กมฺมาโสติ กมฺมาสปาโท โปริสาโท วุจฺจติ ฯ ตสฺส กิร ปาเท
ขาณุเกน วิทฺธฏาเน วโณ รุหนฺโต จิตฺตทารุสทิโส หุตฺวา
รุหิ ฯ ตสฺมา กมฺมาสปาโทติ ปฺายิตฺถ ฯ โส จ ตสฺมึ
โอกาเส ทมิโต โปริสาทภาวโต ปฏิเสธิโต ฯ เกน ฯ มหาสตฺเตน ฯ กตรสฺมึ ชาตเกติ ฯ มหาสุตฺตโสมชาตเกติ เอเก ฯ
อิเม (๔) ปน เถรา ชยทิสชาตเกติ(๕) วทนฺติ ฯ ตทา หิ มหาสตฺเตน
กมฺมาสปาโท ทมิโต ฯ ยถาห
ปุตฺโต ยทา โหมิ ชยทฺทิสสฺส ฯ
ปฺจาลรฏาธิปติสฺส อตฺรโช ฯ
จตฺวาน (๖) ปาณ ปตร อโมจยึ (๗)
กมฺมาสปาทป จห ปสาทยินฺติ ฯ
เกจิ ปน ธกาเรเนว อตฺถ วณฺณยนฺติ ฯ กุรุรฏ๑. ม. เอตฺถนฺตเร กมฺมาสธมฺมั นาม กุรูน นิคโมตีติ ทิสฺสติ ฯ ๒. สฺยา. กมฺมาสทมฺม ฯ
๓. สี. ยุ. กมฺมาสทมฺม ฯ ม. กมฺมาสทมฺโม ฯ ๔. ยุ. เกจิ ฯ ๕. ม. ชยทฺทิส... ฯ
๖. สี. จชิตถฺ ฯ ม. จชิตฺวาน ฯ ยุ. จชิตฺวา ฯ ๗. ม. ปโมจยึ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหานิทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๓๑
วาสีน กิร กุรุธมฺโม (๑) ตสฺมึ กมฺมาโส ชาโต ฯ ตสฺมา ต าน
กมฺมาโส เอตฺถ ธมฺโม ชาโตติ กมฺมาสธมฺมนฺติ วุจฺจติ ฯ
ตตฺถ นิวุฏนิคมสฺสาป (๒) เอตเทวนาม ฯ ภุมฺมวจเนน กสฺมา
น วุตฺตนฺติ ฯ อวสโนกาสโต ฯ ภควโต กิร ตสฺมึ นิคเม
วสโนกาโส โกจิ วิหาโร นาม(๓) นาโหสิ ฯ นิคมโต ปน
อปกฺกมฺม อฺตรสฺมึ อุทกสมฺปนฺเน รมณีเย ภูมภิ าเค มหาวนสณฺโฑ อโหสิ ฯ ตตฺถ ภควา วิหาสิ ต นิคม โคจรคาม
กตฺวา ฯ ตสฺมา เอวเมตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพกุรูสุ วิหรติ
กมฺมาสธมฺม นาม กุรูน นิคโม ฯ ต โคจรคาม กตฺวาติ ฯ
อายสฺมาติ ปยวจนเมต ครุวจนเมต ฯ (๔) อานนฺโทติ ตสฺส
เถรสฺส นาม ฯ เอกมนฺตนฺติ ภาวนปปสกนิทฺเทโส วิสม จนฺทิมสุริยา ปริหรนฺตีติ (๕)อาทีสุ (๖) วิย ฯ ตสฺมา ยถา นิสินฺโน เอกมนฺเตโ(๗)
นิสินฺโน โหติ ฯ ตถา นิสีทีติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
ภุมฺมฏเ วา เอต อุปโยควจน ฯ นิสที ีติ อุปาวิสิ ฯ ปณฺฑิตา
หิ ครุฏานิย อุปสงฺกมิตฺวา อาสนกุสลตาย เอกมนฺเต(๗) นิสีทนฺติ ฯ
อยฺจ เตส อฺตโร ฯ ตสฺมา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
กถ นิสนิ ฺโน ปน(๘) เอกมนฺต นิสินฺโน โหตีติ ฯ ฉ
# ๑. ม. ยุ. กุรุวตฺตธมฺโม ฯ ๒. ม. นิวิฏนิคมสฺสาป ฯ ๓. สี. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๔. ม. คารววจนเมต ฯ ๕. สฺยา. ม. ปริวตฺตนฺติ ฯ ๖. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๗๐/๙๗ ฯ
๗. ม. เอกมนฺต ฯ ๘. ม. โข ปน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๓๒
นิสชฺชโทเส วชฺเชตฺวา ฯ เสยฺยถีท อติทูร ฯ อจฺจาสนฺน ฯ อุปริวาต ฯ
อุนฺนตปฺปเทส ฯ อติสมฺมุข ฯ อติปจฺฉาติ ฯ อติทูเร นิสินฺโน หิ
สเจ กเถตุกาโม โหติ ฯ อุจฺจาสทฺเทน กเถตพฺพ โหติ ฯ อจฺจาสนฺเน นิสินโฺ น สฆฏฏน กโรติ ฯ อุปริวาเต นิสินฺโน สรีรคนฺเธน พาธติ ฯ อุนฺนตปฺปเทเส นิสินฺโน อคารว ปกาเสติ ฯ
อติสมฺมุขา นิสินฺโน สเจ ทฏุกาโม โหติ ฯ จกฺขุนา จกฺขุ
 อาหจฺจ ทฏพฺพ โหติ ฯ อติปจฺฉา นิสินฺโน สเจ ทฏุกาโม
โหติ ฯ คีว ปสาเรตฺวา (๑)ทฏพฺพ โหติ ฯ ตสฺมา อยป ติกฺขตฺตุ
ภควนฺต ปทกฺขิณ กตฺวา สกฺกจฺจ วนฺทิตฺวา เอเต ฉ
นิสชฺชโทเส วชฺเชตฺวา (๒) ทกฺขิณชานุมณฺฑลสฺส อภิมุขฏาเน
ฉพฺพณฺณาน พุทฺธรสฺมีน อนฺโต ปวิสติ ฺวา ปสนฺนลาขารส
วิคฺคาหนฺโต วิย สุวณฺณปฏ ปารุปนฺโตวิย รตฺตุปปฺ ลมาลาวิตานมชฺฌ ปวิสนฺโต วิย จ ธมฺมภณฺฑาคาริโก อายสฺมา
อานนฺโท นิสีทิ ฯ เตน วุตฺต เอกมนฺต นิสีทีติ ฯ
กาย ปน เวลาย เกน การเณน อยมายสฺมา ภควนฺต
อุปสงฺกนฺโตติ (๓) ฯ สายณฺหเวลาย (๔) ปจฺจยาการปฺหาปุจฺฉนการเณน ฯ ตทิวส กิรายสฺมา (๕) กุลสงฺคหตฺถาย ฆรทฺวาเร (๖)
สหสฺสภณฺฑิก นิกฺขิปนฺโต วิย กมฺมาสธมฺมคาม ปณฺฑาย
# ๑. ม. ปริวตฺเตตฺวา ฯ ๒. สี. ยุ. วชฺเชนฺโต ฯ ๓. ม. อุปสงฺกมนฺโตติ ฯ ๔. ม. สายนห
เวลาย ฯ
๕. ม. กิรายมายสฺมา ฯ ๖. ม. เอตฺถนฺตเร ฆรทฺวาเรติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหานิทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๓๓
จริตฺวา ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต สตฺถุ วตฺต ทสฺเสตฺวา สตฺถริ
คนฺธกุฏึ ปวิฏเ สตฺถาร วนฺทิตฺวา อตฺตโน ทิวาฏาน คนฺตฺวา
อนฺเตวาสิเกสุ วตฺต ทสฺเสตฺวา ปฏิกกฺ นฺเตสุ ทิวาฏาน ปฏิสมฺมชฺชิตฺวา จมฺมกฺขณฺฑ ปฺาเปตฺวา อุทกตุมฺพโต (๑)อุทก
คเหตฺวา(๑) อุทเกน หตฺถปาเท สีตเล กตฺวา ปลฺลงฺก อาภุชิตวฺ า
นิสินฺโน โสตาปตฺติผลสมาปตฺตึ สมาปชฺชิ อถ ปริจฺฉินฺนกาลวเสน สมาปตฺติโต วุฏาย ปจฺจยากาเร าณ โอตาเรสิ ฯ
โส อวิชฺชาปจฺจยา สขาราติ อาทิโต ปฏาย อนฺต ฯ อนฺตโต
ปฏาย อาทึ ฯ อุภยนฺตโต ปฏาย มชฺฌ ฯ มชฺฌโต ปฏาย
อุโภ อนฺเต ปาเปนฺโต ติกฺขตฺตุ ทฺวาทสปท ปจฺจยาการ
สมฺมสิ ฯ ตสฺเสว สมฺมสนฺตสฺส ปจฺจยากาโร อติวิภูโต(๒) หุตฺวา
อุตฺตานกุตฺตานโก วิย อุปฏาสิ ฯ
ตโต จินฺเตสิ อย ปจฺจยากาโร สพฺพพุทฺเธหิ คมฺภีโร เจว
คมฺภีราวภาโส จาติ กถิโต ฯ มยฺห โข ปน ปเทสาเณิตสฺส
สาวกสฺส สโต อุตฺตาโน วิภูโต ปากโฏ หุตฺวา อุปฏาติ ฯ
มยฺหเยว นุ โข เอส อุตตฺ านโก หุตฺวา อุปฏาติ ฯ อุทาหุ
อฺเสมฺปติ ฯ อถสฺส เอตทโหสิ หนฺทาห อิม ปฺห
คเหตฺวา ภควนฺต ปุจฺฉามิ ฯ อทฺธา เม ภควา อิม อตฺถุปฺปตฺตึ
กตฺวา สาลินฺท สิเนรุ อุกขฺ ิปนฺโต วิย เอก สุตฺตนฺตกฺขนฺธ (๓)
# ๑. สี. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒. ม. วิภูโต ฯ ๓. ม. ยุ. สุตฺตนฺตกถ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๓๔
กเถตฺวา ทสฺเสสฺสติ (๑) ฯ พุทฺธาน หิ วินยปฺตฺตึ ฯ ภุมฺมนฺตร ฯ
ปจฺจยาการ ฯ สมยนฺตรนฺติ อิมานิ จตฺตาริ านานิ ปตฺวา
คชฺชิต มหนฺต โหติ ฯ าณ อนุปวิสติ ฯ พุทฺธาณสฺส
มหนฺตภาโว ปฺายติ ฯ เทสนา คมฺภีรา โหติ ติลกฺขณาหตา (๒)
สฺุตาปฏิสยุตฺตาติ ฯ
โส กิฺจาป ปกติยาว เอกทิวเส สตวารมฺป สหสฺสวารมฺป ภควนฺต อุปสงฺกมนฺโต น อเหตุอการเณน อุปสงฺกมติ ฯ
ตทิวส ปน อิม ปฺห คเหตฺวา อิม พุทฺธคนฺธหตฺถึ อาสชฺช(๓)
าณโกฺจนาท โสสฺสามิ ฯ พุทฺธสีห อาสชฺช าณสีหนาท
โสสฺสามิ ฯ พุทฺธสินฺธว อาสชฺช าณปทวิกฺกม ปสฺสิสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา ทิวาฏานา อุฏาย จมฺมกฺขณฺฑ ปปฺโผเฏตฺวา
อาทาย สายณฺหสมเย ภควนฺต อุปสงฺกมิ ฯ เตน วุตฺต
สายณฺหเวลาย ปจฺจยาการปฺหาปุจฺฉนการเณน อุปสงฺกนฺโตติ (๔)
ยาว คมฺภีโรติ เอตฺถ ยาวสทฺโท ปมาณาติกฺกเม ฯ อติกกฺ มฺม
ปมาณ คมฺภีโร ฯ อติคมฺภีโรติ อตฺโถ ฯ คมฺภีราวภาโสติ คมฺภีโรว
หุตฺวา อวภาสติ ฯ ทิสฺสตีติ อตฺโถ ฯ เอก หิ อุตตฺ านเมว
คมฺภีราวภาส โหติ ปูติปณฺณรสวเสน (๕)กาฬวณฺณ ปุราณอุทก
วิย ฯ ตฺหิ ชานุปฺปมาณป สตโปริส วิย ทิสฺสติ ฯ เอก
# ๑. สี. ทสฺเสติ ฯ ๒. ม. ติลกฺขณพฺภาหตา ฯ ๓. สี. ม. อาปชฺช ฯ เอวมุปริป ฯ
๔. ม. อุปสงฺกมนฺโตติ ฯ ๕. ม. ยุ. ปูติปณฺณาทิวเสน ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 134

*เลมที่ ๕ มหานิทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๓๕
คมฺภีร อุตฺตานาวภาส โหติ มณิคงฺคาย วิปฺปสนฺน อุทก
วิย ฯ ตฺหิ สตโปริสป ชานุปฺปมาณ วิย ขายติ ฯ เอก
อุตฺตาน อุตฺตานาวภาส โหติ จาฏิอาทีสุ อุทก วิย ฯ เอก
คมฺภีร คมฺภีราวภาส โหติ สิเนรุปาทกมหาสมุทฺเท อุทก วิย
ทิสฺสติ ฯ (๑)เอว อุทกเมว จตฺตาริ นามานิ ลภติ ฯ ปฏิจฺจสมุปฺปาเท ปเนต นตฺถิ ฯ อย หิ คมฺภีโร เจว คมฺภีราวภาโส
จาติ เอกเมว นาม ลภติ ฯ เอวรูโป สมาโนป อถ จ
ปน เม อุตฺตานกุตฺตานโก วิย ขายติ ฯ ยทิท อจฺฉริย
ภนฺเต อพฺภุต ภนฺเตติ เอว อตฺตโน วิมฺหย ปกาเสนฺโต
ปฺห ปุจฺฉิตฺวา ตุณฺหีภูโต นิสีทิ ฯ
ภควา ตสฺส วจน สุตฺวา อานนฺโท ภวคฺคคฺคหณาย
หตฺถ ปสาเรนฺโต วิย ฯ สิเนรุ ภินฺทติ ฺวา (๒) มิฺช นีหริตุ วายมมาโน วิย ฯ วินา นาวาย มหาสมุทฺท ตริตุกาโม วิย ฯ ปวึ
ปริวตฺเตตฺวา ปโวช คเหตุ วายมมาโน วิย จ พุทฺธวิสย ปฺห
อตฺตโน อุตฺตานนฺติ วทติ ฯ หนฺทสฺส คมฺภีรภาว อาจิกฺขามีติ (๓)
จินฺเตตฺวา มา เหวนฺติ อาทิมาห ฯ
ตตฺถ มา เหวนฺติ หกาโร นิปาตมตฺต ฯ เอว มา ภณีติ
อตฺโถ ฯ มา เหวนฺติ จ อิท วจน ภควา อายสฺมนฺต
อานนฺท อุสฺสาเทนฺโตป ภณติ อปสาเทนฺโตป ฯ
# ๑. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ยุ. ฉินฺทิตฺวา ฯ ๓. สี. ม. ยุ. อาจิกฺขิสฺสามีติ ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๑๓๖
อุสฺสาทนาวณฺณนา
ตตฺถ อุสฺสาเทนฺโตป อานนฺท ตฺว มหาปฺโ
วิสทาโณ ฯ เตน เต คมฺภีโรป ปฏิจฺจสมุปฺปาโท อุตฺตานโก
วิย ขายติ ฯ อฺเส ปเนส อุตฺตานโกติ น สลฺลกฺเขตพฺโพ ฯ
คมฺภีโรเยว จ คมฺภีราวภาโส จ ฯ ตตฺถ จตสฺโส อุปมา
วทนฺติ ฯ ฉ มาเส สุโภชนรสผุฏสฺส กิร กตโยคสฺส
มหามลฺลสฺส สมชฺชสมเย กตมลฺลปาสาณปริจยสฺส (๑) ยุทฺธภูมึ
คจฺฉนฺตสฺส อนฺตรา มลฺลปาสาณ ทสฺเสสส ฯ โส กึ เอตนฺติ
อาห ฯ มลฺลปาสาโณติ ฯ อาหรถ นนฺติ ฯ อุกฺขิปต ุ น สกฺโกมาติ
วุตฺเต สย คนฺตฺวา กุหึ อิมสฺส ภาริยฏานนฺติ วตฺวา ทฺวีหิ
หตฺเถหิ เทฺว ปาสาเณ อุกฺขิปตฺวา กีฬาคุเล วิย ขิปตฺวาว
อคมาสิ ฯ ตตฺถ มลฺลสฺส มลฺลปาสาโณ ลหุโกติ น อฺเส
ลหุโกติ วตฺตพฺโพ ฯ ฉ มาเส สุโภชนรสผุฏโ มลฺโล วิย
หิ กปฺปสตสหสฺส อภินหี ารสมฺปนฺโน อายสฺมา อานนฺโท ฯ ยถา
มลฺลสฺส มหาพลตาย มลฺลปาสาโณ ลหุโก ฯ เอว เถรสฺส
มหาปฺตาย ปฏิจฺจสมุปฺปาโท อุตฺตาโน ฯ โส อฺเส
อุตฺตาโนติ น วตฺตพฺโพ ฯ
มหาสมุทฺเท จ ติมิ นาม มจฺโฉ ทฺวิโยชนสติโก ฯ
ติมิงฺคโล ติโยชนสติโก ฯ ติมิติมิงฺคโล (๒) จตุโยชนสติโก ฯ ติมิรมิงฺคโล (๓)
# ๑. สี. ยุ. กตมลเน ปฺุสฺส ฯ ๒. ม. ยุ. ติมิปงฺคโล ฯ ๓. ม. ยุ. ติมิรปงฺคโล ฯ
เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหานิทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๓๗
ปฺจโยชนสติโก ฯ อานนฺโท ติมินโฺ ท (๑) อชฺฌาโรโห มหาติมีติ
อิเม จตฺตาโร โยชนสหสฺสิกา ฯ ตตฺถ ติมิรมิงฺคเลเนว ทีเปนฺติ ฯ
ตสฺส กิร ทกฺขิณกณฺณ จาเลนฺตสฺส ปฺจ โยชนสเต ปเทเส
อุทก จลติ ฯ ตถา วามกณฺณ ฯ ตถา นงฺคุฏ ฯ ตถา
สีส ฯ เทฺว ปน กณฺเณ จาเลตฺวา นงฺคุฏเน อุทก ปหริตฺวา
สีส อปราปร กตฺวา (๒) กีฬิตุ อารทฺธสฺส สตฺตฏโยชนสเต ปเทเส
ภาชเน ปกฺขิปตฺวาป อุทฺธเน อาโรปต วิย อุทก ปกฺกุฏติ ฯ (๓)
ติโยชนสตมตฺเต ปเทเส อุทก ปฏึ ฉาเทตุ น สกฺโกติ ฯ โส
เอว วเทยฺย อย มหาสมุทฺโท คมฺภีโร คมฺภีโรติ วทนฺติ ฯ กุตสฺส
คมฺภีรตา ฯ มย ปฏิปฏิจฺฉาทนมตฺตป อุทก น ลภามาติ ฯ
ตตฺถ กายูปปนฺนสฺส ติมริ มิงฺคลสฺส มหาสมุทฺโท อุตฺตาโนติ
อฺเส ขุทฺทกมจฺฉาน อุตฺตาโนติ น วตฺตพฺโพ ฯ เอวเมว
าณูปปนฺนสฺส เถรสฺส ปฏิจฺจสมุปฺปาโท อุตฺตาโนติ น
อฺเสป อุตฺตาโนติ วตฺตพฺโพ ฯ
สุปณฺณราชา จ ทิยฑฺฒโยชนสติโก ฯ ตสฺส ทกฺขิณปกฺโข
ปฺาสโยชนิโก โหติ ฯ ตถา วามปกฺโข ฯ ปฺชวฏฏิ (๔) สฏิโยชนิกา ฯ คีวา ตึสโยชนิกา ฯ มุข นวโยชน ฯ ปาทา ทฺวาทสโยชนิกา ฯ ตสฺมึ สุปณฺณวาต ทสฺเสตุ อารทฺเธ สตฺตฏโยชนสต าน นปฺปโหติ ฯ โส เอว วเทยฺย อย อากาโส
# ๑. ม. ติมนิ นฺโท ฯ ๒. ยุ. กมฺเปตฺวา ฯ ๓. ม. ปกฺกุถติ ฯ ๔. ม. ปฺฉวฏฏิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๓๘
อนนฺโต อนนฺโตติ วทนฺติ ฯ กุตสฺส(๑) อนนฺตตา ฯ มย ปกฺขวาตปฺปสารโณกาสป น ลภามาติ ฯ ตตฺถ กายูปนนฺนสฺส
สุปณฺณรฺโ อากาโส ปริตฺโตติ อฺเส ขุทฺทกปกฺขีน
ปริตฺโตติ น วตฺตพฺโพ ฯ เอวเมว าณูปปนฺนสฺส เถรสฺเสว ปฏิจฺจสมุปฺปาโท อุตฺตาโนติ อฺเสป อุตฺตาโนติ น วตฺตพฺโพ ฯ
ราหุ อสุรินฺโท ปน ปาทนฺตโต ยาว เกสนฺตา โยชนาน
จตฺตาริ สหสฺสานิ อฏ จ สตานิ โหนฺติ ฯ ตสฺส ทฺวินฺน
พาหาน อนฺตร ทฺวาทสโยชนสติก ฯ พหลนฺเตน (๒) ฉโยชนสติก ฯ หตฺถปาทตลานิ (๓)ปุถุลโต ทฺวิโยชนสตานิ ฯ ติโยชนสติก นาสิกา (๓) ตถา มุข ฯ เอเกก องฺคุลิปพฺพ ปฺาสโยชน ฯ ตถา ภมุกนฺตร ฯ นลาฏ ติโยชนสติก ฯ สีส นวโยชนสติก ฯ ตสฺส มหาสมุทฺท โอติณฺณสฺส คมฺภีร อุทก
ชานุปฺปมาณ โหติ ฯ โส เอว วเทยฺย อย มหาสมุทฺโท
คมฺภีโร คมฺภีโรติ วทนฺติ ฯ กุตสฺส คมฺภีรตา ฯ มย ชานุปฏิจฺฉาทนมตฺตป อุทก น ลภามาติ ฯ ตตฺถ กายูปปนฺนสฺส
ราหุโน มหาสมุทฺโท อุตตฺ าโนติ อฺเส อุตฺตาโนติ
น วตฺตพฺโพ ฯ เอวเมว าณูปปนฺนสฺส เถรสฺส ปฏิจฺจสมุปฺปาโท
อุตฺตาโนติ อฺเสป อุตฺตาโนติ น วตฺตพฺโพ ฯ เอตมตฺถ
สนฺธาย ภควา มา เหว อานนฺท อวจ ฯ มา เหว
# ๑. สี. ยุ. กุวสฺส ฯ ๒. ม. พหลตฺเตน ฯ
๓. ม. ติโยชนสติกานิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหานิทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๓๙
อานนฺท อวจาติ อาห ฯ
เถรสฺส หิ จตูหิ การเณหิ คมฺภีโรป ปฏิจฺจสมุปฺปาโท
อุตฺตาโนติ อุปฏาสิ (๑) ฯ กตเมหิ จตูหิ ฯ ปุพฺพูปนิสฺสยสมฺปตฺติยา
ติตฺถวาเสน ฯ โสตาปนฺนตาย ฯ พหุสฺสุตภาเวนาติ ฯ
ปุพฺพูปนิสฺสยสมฺปตฺติกถาวณฺณนา
อิโต กิร สตสหสฺสเิ ม กปฺเป ปทุมุตฺตโร นาม สตฺถา
โลเก อุปฺปชฺชิ ฯ ตสฺส หสวติ (๒) นาม อโหสิ ฯ อานนฺโท
นาม ราชา ปตา ฯ สุเมธา นาม เทวี มาตา ฯ โพธิสตฺโต
อุตฺตรกุมาโร นาม อโหสิ ฯ โส ปุตตฺ สฺส ชาตทิวเส มหาภินิกฺขมน นิกขฺ มฺม ปพฺพชิตฺวา ปธานมนุยฺุชนฺโต (๓) อนุกฺกเมน
สพฺพฺุต ปตฺวา อเนกชาติสสารนฺติ อุทาน อุทาเนตฺวา
สตฺตาห โพธิปลฺลงฺเก วีตินาเมตฺวา ปวิย เปสฺสามีติ ปาท
อภินีหริ ฯ อถ ปวึ ภินทฺ ิตฺวา มหนฺต ปทุม อุฏ าสิ ฯ
ตสฺส ธุรปตฺตานิ นวุติหตฺถานิ ฯ เกสร ตึสหตฺถ ฯ กณฺณิกา
ทฺวาทสหตฺถา ฯ นวฆฏปฺปมาณา (๔)เรณุ อโหสิ ฯ
สตฺถา ปน อุพฺเพธโต อฏปณฺณาสหตฺโถ (๕) อโหสิ
ตสฺส อุภินฺน พาหานมนฺตร อฏารสหตฺถ ฯ นลาฏ ปฺจหตฺถ ฯ
# ๑. ม. อุปฏาติ ฯ ๒. ม. หสวตี ฯ ๓. สี. ยุ ...มนุยุตฺโต ฯ ๔. สี. ม. ยุ. นวฆฏปฺป
มาโณ ฯ
เอวมุปริป ฯ ๕. ม. อฏปณฺณาสหตฺถุพฺเพโธ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๔๐
หตฺถปาทา เอกาทสหตฺถา ฯ ตสฺส เอกาทสหตฺเถน ปาเทน
ทฺวาทสหตฺถาย กณฺณิกาย อกฺกนฺตมตฺตสฺส(๑) นวฆฏปฺปมาณา
เรณุ อุฏาย อฏปฺาสหตฺถ(๒) ปเทส อุคฺคนฺตฺวา โอกิณฺณมโนสิลาย จุณฺณ วิย ปจฺโจกิณฺณา ฯ (๓) ตทุปาทาย ภควา
ปทุมุตฺตโรเตฺวว ปฺายิตฺถ ฯ ตสฺส เทวิโล(๔) จ สุชาโต จ
เทฺว อคฺคสาวกา อเหสส ฯ อมิตา จ อสมา จ เทฺว
อคฺคสาวิกา ฯ สุมโน นาม อุปฏาโก ฯ ปทุมุตฺตโร นาม
ภควา ปตุ สงฺคห กุรุมาโน ภิกฺขุสตสหสฺสปริวาโร หสวติยา
ราชธานิยา วสติ ฯ
กนิฏภาตา ปนสฺส สุมนกุมาโร นาม ฯ ตสฺส ราชา
หสวติโตวีสติโยชนสเต ปเทเส (๕) โภคคาม อทาสิ ฯ โส กทาจิ
กรหจิ (๖) อาคนฺตฺวาปตรฺจ สตฺถารฺจ ปสฺสติ ฯ อเถกทิวส
ปจฺจนฺโต กุปโต ฯ สุมโน รฺโ เปเสสิ ปจฺจนฺโต กุปโ ตติ ฯ
ราชา ตฺว มยา ตตฺถ กสฺมา ปโตติ ปฏิเปเสสิ ฯ โส
นิกฺขมฺม โจเร วูปสเมตฺวา อุปสนฺโต เทว ชนปโทติ
รฺโ เปเสสิ ฯ ราชา ตุฏโ สีฆ มม ปุตฺโต อาคจฺฉตูติ อาห ฯ
ตสฺส สหสฺสมตฺตา อมจฺจา โหนฺติ ฯ โส เตหิ สทฺธึ
อนฺตรามคฺเค มนฺเตสิ มยฺห ปตา ตุฏโ  สเจ เม วร
# ๑. ม. อกฺกนฺตมตฺตาย ฯ ๒. ม. อฏปณฺณา... ฯ ๓. ม. ยุ. ปจฺโจกิณฺโณ ฯ
๔. สี. ยุ. เทวโล ฯ ๕. ม. ยุ. าเน ฯ
๖. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหานิทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๔๑
เทติ ฯ กึ คณฺหามิติ ฯ อถ น เอกจฺเจ หตฺถึ คณฺหถ ฯ อสฺส คณฺหถ ฯ
รถ คณฺหถ ฯ (๑) ชนปท คณฺหถ ฯ สตฺต รตนานิ คณฺหถาติ
อาหสุ ฯ อปเร ตุเมฺห ปวิสฺสรสฺส ปุตฺตา ฯ ตุมฺหาก ธน
น ทุลฺลภ ฯ ลทฺธป เจต สพฺพ ปหาย คมนีย ฯ ปฺุเมว
เอก อาทาย คมนีย ฯ ตสฺมา (๓) เทเว วร ททมาเน เตมาส
ปทุมุตฺตร ภควนฺต อุปฏาตุ วร คณฺหถาติ ฯ โส ตุเมฺห
มยฺห กลฺยาณมิตฺตา ฯ น มเมต จิตฺต อตฺถิ ฯ ตุเมฺหหิ ปน
อุปฺปาทิต ฯ เอว กริสฺสามีติคนฺตฺวา ปตร วนฺทิตวฺ า ปตรา (๕)
อาลิงฺคิตฺวา (๖) [๗] ตสฺส มตฺถเก จุมฺพิตฺวา วร เต ปุตฺต เทมีติ
วุตฺโต (๘) สาธุ มหาราช ฯ อิจฺฉามห มหาราช ภควนฺต เตมาส
จตูหิ ปจฺจเยหิ อุปฏหนฺโต ชีวิต อวฺฌ กาตต ฯ อิม เม
วร เทหีติ อาห ฯ น สกฺกา ตาต ฯ อฺเ (๙) วเร เทมีติ (๙) ฯ
เทว ขตฺติยาน นาม เทฺว กถา นตฺถิ เอต เม เทหิ ฯ
น มมฺเน อตฺโถติ ฯ ตาต พุทฺธาน นาม จิตฺต ทุชฺชาน ฯ
สเจ ภควา น อิจฺฉิสฺสติ ฯ มยา ทินโฺ นป(๑๐) กึ ภวิสฺสตีติ ฯ โส
สาธุ เทว อห ภควโต จิตฺต ชานิสฺสามีติ วิหาร คโต ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร รถ คณฺหถาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร
เตติ ทิสฺสติ ฯ ๔. สี. กลฺยาณมิตฺตา นาม ฯ ๕. ม. ปตราป ฯ ๖. ม. อาลิงฺเคตฺวา ฯ
๗. ม. เอตฺถนฺตเร ตสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ ๘. ม. วุตฺเต ฯ ๙. ม. อฺ วเรหีติ วุตฺเต ฯ
๑๐. ม. ทินฺเนป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๔๒
เตน จ สมเยน ภตฺตกิจฺจ นิฏเปตฺวา ภควา คนฺธกุฏึ
ปวิฏโ โหติ ฯ โส มณฺฑลมาเล สนฺนิสินฺนาน ภิกฺขูน สนฺติก
อคมาสิ ฯ เต ต อาหสุ ราชปุตฺต กสฺมา อาคโตสีติ ฯ
ภควนฺต ทสฺสนาย ฯ ทสฺเสถ เม ภควนฺตนฺติ ฯ น มย
ราชปุตฺต อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ สตฺถาร ทฏุ ลภามาติ ฯ โก
ปน ภนฺเต ลภตีติ ฯ สุมนตฺเถโร นาม ราชปุตฺตาติ ฯ โส
กุหึ ภนฺเต เถโรติ เถรสฺส นิสินฺนฏาน ปุจฺฉิตฺวา คนฺตฺวา
วนฺทิตฺวา อิจฺฉามห ภนฺเต ภควนฺต ปสฺสิตต ฯ ทสฺเสถ เมติ
อาห ฯ เถโร เอหิ ราชปุตฺตาติ ต คเหตฺวา ต คนฺธกุฏ-ิ
ปริเวเณ เปตฺวา คนฺธกุฏึ อภิรุหิ ฯ อถ น ภควา สุมน
กสฺมา อาคโตสีติ อาห ฯ ราชปุตโฺ ต ภนฺเต ภควนฺต ทสฺสนาย
อาคโตติ ฯ เตนหิ ภิกฺขุ อาสน ปฺาเปหีติ ฯ เถโร อาสน
ปฺาเปสิ ฯ นิสีทิ ภควา ปฺตฺเต อาสเน ฯ ราชปุตฺโต
ภควนฺต วนฺทิตฺวา ปฏิสนฺถาร อกาสิ ฯ กทา อาคโตสิ
ราชปุตฺตาติ ฯ ภนฺเต ตุเมฺหสุ คนฺธกุฏึ ปวิฏเสุ ฯ ภิกฺขู
ปน น มย อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ ภควนฺต ทฏุ ลภามาติ
ม เถรสฺส สนฺติก ปาเหสส ฯ เถโร ปน เอกวจเนเนว
ทสฺเสสิ ฯ เถโร ภนฺเต ตุมฺหาก สาสเน วลฺลโภ มฺเติ ฯ
อาม ราชกุมาร ฯ วลฺลโภ เอส ภิกฺขุ มยฺห สาสเนติ ฯ ภนฺเต
พุทฺธาน สาสเน กึ กตฺวา วลฺลภา โหนฺตีติ ฯ (๑) ทาน ทตฺวา
# ๑. ม. วลฺลโภ โหตีติ ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 142

*เลมที่ ๕ มหานิทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๔๓
สีล สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม กตฺวา ราชกุมาราติ ฯ (๑)ภควา
อห เถโร วิย พุทฺธสาสเน วลฺลโภ โหตุกาโม ฯ เตเมาส
เม วสฺสาวาส อธิวาเสถาติ ฯ ภควา อตฺถิ นุ โข ตตฺถ
คเตน อตฺโถติ โอโลเกตฺวา (๓) อตฺถีติ ทิสฺวา สฺุาคาเร โข
ราชกุมาร ตถาคตา อภิรมนฺตีติ อาห ฯ กุมาโร อฺาต
ภควา อฺาต สุคตาติ วตฺวา อห ภนฺเต ปุริมตร คนฺตฺวา
วิหาร กาเรมิ ฯ มยา เปสิเต ภิกฺขุสตสหสฺเสน สทฺธึ อาคจฺฉถาติ
ปฏิฺ คเหคฺวา ปตุ สนฺติก คนฺตฺวา ทินฺนา เม เทว
ภควตา ปฏิฺา ฯ มยา ปหิเต ภควนฺต เปเสยฺยาถาติ ปตร
วนฺทิตฺวา นิกฺขมิตฺวา โยชเน โยชเน วิหาร กาเรตฺวา
วีสติโยชนสต (๒) อทฺธาน คนฺตฺวา อตฺตโน นคเร วิหารฏาน
วิจินนฺโต โสภสฺส (๓) นาม กุฏมฺพิกสฺ ฺส อุยฺยาน ทิสฺวา สตสหสฺเสน
กีณิตฺวา สตสหสฺส วิสชฺเชตฺวา วิหาร กาเรสิ ฯ ตตฺถ ภควโต
คนฺธกุฏึ เสสภิกฺขูนฺจ รตฺติฏานทิวาฏานตฺถาย กุฏิเลณมณฺฑเป กาเรตฺวา ปาการปริกฺเขป (๔) กตฺวา ทฺวารโกฏกฺจ
นิฏเปตฺวา ปตุ สนฺติก เปเสสิ นิฏิต มยฺห กิจฺจ ฯ สตฺถาร
ปหิณถาติ ฯ
ราชา ภควนฺต โภเชตฺวา ภควา สุมนสฺส กิจจฺ 
นิฏิต ฯ ตุมหฺ าก คมน ปจฺจาสึสตีติ อาห ฯ ภควา สตสหสฺสภิกฺขุปริวาโร โยชเน โยชเน วิหาเรสุ วสมาโน อคมาสิ ฯ
# ๑. ม. ยุ. กุมาราติ ฯ ๒. ม. วีสโยชนสต ฯ ๓. ม. โสภน ฯ ๔. ม. ...ปริกฺเขป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๔๔
กุมาโร สตฺถา อาคจฺฉตีติ (๑) สุตฺวา โยชน ปจฺจุคฺคนฺตฺวา
คนฺธมาลาทีหิ (๒)ปูชยมาโน วิหาร ปเวเสตฺวา
สตสหสฺเสน เม กีต สตสหสฺเสน มาปต
โสภน นาม อุยฺยาน ปฏิคฺคณฺห มหามุนีติ
วิหาร นิยฺยาเทสิ ฯ โส วสฺสูปนายิกทิวเส ทาน ทตฺวา
อตฺตโน ปุตฺตทาเร จ อมจฺเจ จ ปกฺโกสาเปตฺวา อาห อย
สตฺถา อมฺหาก สนฺติก ทูรโตว อาคโต ฯ พุทฺธา จ นาม
ธมฺมครุโน น อามิสจกฺขุกา (๓) ตสฺมา อห อิม(๔) เตมาส เทฺว
สาฏเก นิวาเสตฺวา ทส สีลานิ สมาทิยิตฺวา อิเธว วสิสฺสามิ ฯ
ตุเมฺห ขีณาสวสตสหสฺสสฺส อิมินาว นีหาเรน เตมาส ทาน
ทเทยฺยาถาติ ฯ
โส สุมนตฺเถรสฺส วสนฏานสภาเคเยว าเน วสนฺโต
ย เถโร ภควโต วตฺต กโรติ ฯ ต สพฺพ ทิสฺวา อิมสฺมึ
าเน เอกนฺตวลฺลโภ เอส เถโร เอตสฺเสว เม านนฺตร
ปตฺเถตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา อุปกฏาย (๕) ปวารณาย คาม
ปวิสิตฺวา สตฺตาห มหาทาน ทตฺวา สตฺตเม ทิวเส ภิกฺข-ุ
สตสหสฺสสฺส ปาทมูเล ติจีวร เปตฺวา ภควนฺต วนฺทิตฺวา
ภนฺเต ยเทต มยา มคฺเค โยชนนฺตริก โยชนนฺตริก วิหาร
# ๑. ม. อาคโตติ ฯ ๒. ม. มาลาทีหิ ฯ ๓. ม. อามิสครุกา ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๕. ยุ. วูปกฏาย ฯ
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*เลมที่ ๕ มหานิทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๔๕
การาปนโต ปฏาย ปฺุ กต ฯ ต เนว สคฺคสมฺปตฺตึ
น มารสมฺปตฺตึ ฯ(๑) น พฺรหฺมสมฺปตฺตึ ปตฺถยนฺเตน ฯ พุทฺธสฺส
ปน อุปฏากภาว ปตฺถยนฺเตน กต ฯ ตสฺมา อหป ภควา
อนาคเต สุมนตฺเถโร วิย พุทฺธสฺส อุปฏาโก ภเวยฺยนฺติ
ปฺจปติฏิเตน นิปติตฺวา วนฺทิ ฯ
ภควา มหนฺต กุลปุตฺตสฺส จิตฺต อิชฺฌิสฺสติ (๒) นุ โข
โนติ โอโลเกนฺโต อนาคเต อิโต สตสหสฺสิเม กปฺเป โคตโม
นาม พุทฺโธ อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ ตสฺเสว อุปฏาโก ภวิสฺสตีติ ตฺวา
อิจฺฉิต ปตฺถิต ตุยฺห สพฺพเมว สมิชฺฌตุ
สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา จนฺโท ปณฺณรโส ยถาติ
อาห ฯ กุมาโร ต สุตฺวา พุทธา นาม อเทฺวชฺฌกถา
โหนฺตีติ ทุติยทิวเสเยว ตสฺส ภควโต ปตฺตจีวร คเหตฺวา ปฏิโต
ปฏิโต คจฺฉนฺโต วิย อโหสิ ฯ โส ตสฺมึ พุทฺธุปปฺ าเท
วสฺสสตสหสฺส ทาน ทตฺวา สคฺเค นิพฺพตฺติตฺวา กสฺสปพุทฺธกาเลป ปณฺฑาย จรนฺตสฺส (๓) เถรสฺส ปตฺตคฺคหณตฺถ
อุตฺตริสาฏก ทตฺวา ปูช อกาสิ ฯ ปุน สคฺเค นิพพฺ ตฺติตฺวา
ตโต จุโต พาราณสีราชา หุตฺวา อฏนฺน ปจฺเจกพุทฺธาน
ปณฺณสาลาโย กาเรตฺวา มณิอาธารเก อุปฏเปตฺวา จตูหิ
ปจฺจเยหิ ทสวสฺสสหสฺสานิ อุปฏาน อกาสิ ฯ เอตานิ
# ๑. ม. สกฺกสมฺปตฺตึ ฯ ๒. ม. สมิชฌ
ฺ ิสฺสติ ฯ ๓. ม. จรโต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๔๖
ปากฏฏานานิ ฯ
กปฺปสตสหสฺส ปน ทาน ททมาโนว อมฺหาก โพธิสตฺเตน
สทฺธึ ตุสิตปุเร นิพฺพตฺติตฺวา ตโต จุโต อมิโตทนสกฺกสฺส
เคเห ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา อนุปุพฺเพน กตาภินิกฺขมเน (๑) สมฺมาสมฺโพธึ ปตฺวา ปมคมเนน กปลวตฺถุ อาคนฺตฺวา ตโต
นิกฺขมนฺเต(๒) ภควติ ภควโต ปริวารตฺถ ราชกุมาเรสุ ปพฺพชิเตสุ
ภทฺทิยาทีหิ สทฺธึ นิกฺขมิตฺวา ภควโต สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา
น จิรสฺเสว อายสฺมโต ปุณฺณสฺส มนฺตาณีปุตฺตสฺส สนฺติเก
ธมฺมกถ สุตฺวา โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ (๓) เอวเมส อายสฺมา
ปุพฺพูปนิสฺสยสมฺปนฺโน ฯ ตสฺสีมาย ปุพฺพูปนิสฺสยสมฺปตฺติยา
คมฺภีโรป ปฏิจฺจสมุปฺปาโท อุตฺตานโก วิย อุปฏาสิ ฯ
ติตฺถวาสาทิวณฺณนา
ติตฺถวาโสติ ปุนปฺปนุ  ครูน สนฺติเก อุคฺคหณสวนปริปุจฺฉนธารณานิ วุจฺจนฺติ ฯ โส เถรสฺส อติวิย ปริสุทฺโธ ฯ
เตนาปสฺสาย คมฺภีโรป ปฏิจฺจสมุปฺปาโท อุตฺตานโก วิย
อุปฏาสิ ฯ
โสตาปนฺนานฺจ นาม ปจฺจยากาโร อุตฺตานโกว หุตฺวา
อุปฏาสิ ฯ (๔) อยฺจ อายสฺมา โสตาปนฺโน ฯ
# ๑. ม. ยุ. กตาภิขิกฺขมโน ฯ ๒. ยุ. นิกฺขนฺเต ฯ ๓. ส. ข. ๑๗/๑๙๓/๑๒๘-๑๒๙ ฯ
๔. ม. ยุ. อุปฏาติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหานิทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๔๗
พหุสฺสตุ านฺจ จตุหตฺเถ โอวรเก ปทีเป ชลมาเน มฺจป
วิย นามรูปปริจฺเฉโท ปากโฏ โหติ ฯ อยฺจ อายสฺมา
พหุสฺสุตาน อคฺโค(๑) อิติ (๒) พาหุสจฺจานุภาเวนปสฺส คมฺภีโรป
ปจฺจยากาโร อุตฺตานโก วิย อุปฏาสิ ฯ
ปฏิจฺจสมุปฺปาทคมฺภีรตา
ตตฺถ อตฺถคมฺภีรตาย ธมฺมคมฺภีรตาย เทสนาคมฺภีรตาย
ปฏิเวธคมฺภีรตายาติ จตูหิ อากาเรหิ ปฏิจฺจสมุปฺปาโท คมฺภีโร
นาม ฯ
ตตฺถ ชรามรณสฺส ชาติปจฺจยสมฺภูตสมุทาคตฏโ
คมฺภีโร ฯเป ฯ สงฺขาราน อวิชชฺ าปจฺจยสมฺภูตสมุทาคตฏโ
คมฺภีโรติ อย อตฺถคมฺภีรตา ฯ
อวิชชฺ าย สงฺขาราน ปจฺจยฏโ คมฺภีโร ฯเป ฯ ชาติยา
ชรามรณสฺส ปจฺจยฏโ คมฺภีโรติ อย ธมฺมคมฺภีรตา ฯ
กตฺถจิ วา สุตฺเต ปฏิจฺจสมุปฺปาโท อนุโลมโต เทสิยติ ฯ กตฺถจิ
ปฏิโลมโต ฯ กตฺถจิ อนุโลมปฏิโลมโต ฯ กตฺถจิ มชฺฌโต ปฏาย
อนุโลมโต วา ปฏิโลมโต วา กตฺถจิ (๓) อนฺตโต ปฏาย
อนุโลมโต วา ปฏิโลมโต วา(๓) กตฺถจิ ติสนฺธิ จตุสงฺเขโป ฯ
กตฺถจิ ทฺวิสนฺธิ ติสงฺเขโป ฯ กตฺถจิ เอกสนฺธิ ทฺวสิ งฺเขโปติ
อย เทสนาคมฺภีรตา ฯ
# ๑. ม. อคฺโค โหติ ฯ ๒. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ม. อนุโลมปฏิโลมโต วา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๔๘
อวิชชฺ าย ปน อฺาณอทสฺสนสจฺจาปฏิเวธฏโ คมฺภีโร ฯ
สงฺขาราน อภิสงฺขรณายุหนสราควิราคฏโ ฯ วิฺาณสฺส
สฺุตา อพฺยาปารอสงฺกนฺติ- ปฏิสนฺธิปาตุภาวฏโ ฯ นามรูปสฺส
เอกุปฺปาทวินิพฺโภคาวินิพฺโภคนมนรุปฺปนฏโ ฯ สฬายตนสฺส
อธิปติโลกทฺวารเขตฺตวิสยีภาวฏโ ฯ ผสฺสสฺส ผุสนสงฺฆฏฏนสงฺคติสนฺนิปาตฏโ ฯ เวทนาย อารมฺมณรสานุภวนสุขทุกฺขมชฺฌตฺตภาวนิชฺชีวเวทยิตฏโ ฯ ตณฺหาย อภินนฺทิตอชฺโฌสานสริตาลตาตณฺหานทีตณฺหาสมุทฺททุปฺปูรณฏโ ฯ (๑)อุปาทานสฺส อาทานคฺคหณาภินิเวสปรามาสทุรติกฺกมฏโ ฯ ภวสฺส อายุหนาภิสงฺขารโยนิคติิตินิวาเสสุขิปนฏโ ฯ ชาติยา ชาติสฺชาติโอกฺกนฺตินิพฺพตฺติปาตุภาวฏโ ฯ ชรามรณสฺส ขยวยเภทวิปริณามฏโ
คมฺภีโรติ เอว โย (๒) อวิชฺชาทีน สภาโว ฯ เยน ปฏิเวเธน
อวิชฺชาทโย ธมฺมา (๓) สรสลกฺขณโต ปฏิวิทฺธา โหนฺติ ฯ โส
คมฺภีโรติ อย ปฏิเวธคมฺภีรตาติ เวทิตพฺโพ ฯ
โส สพฺโพป (๔) เถรสฺส อุตฺตานโก (๕) วิย อุปฏาสิ ฯ
เตน ภควา อายสฺมนต อานนฺท อุสฺสาเทนฺโต มา เหวนฺติอาทิมาห ฯ อยฺเจตฺถ อธิปฺปาโย อานนฺท ตฺว มหาปฺโ
วิสทาโณ ฯ เตน เต คมฺภีโรป ปฏิจฺจสมุปฺปาโท อุตฺตานโก
# ๑. ยุ. ...สโมสริตตาลตา... ฯ ๒. ยุ. เอว โย โย ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๔. ม. ยุ. สา สพฺพาป ฯ ๕. ม. อุตฺตานกา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหานิทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๔๙
วิย ขายติ ฯ ตสฺมา มยฺหเมว นุ โข เอส อุตฺตานโกว (๑) หุตฺวา
อุปฏาติ ฯ อุทาหุ อฺเสมฺปติ(๒) มา เอว อวจาติ ฯ
อปสาทนาวณฺณนา
ย ปน วุตฺต อปสาเทนฺโตติ ฯ ตตฺถ อย อธิปฺปาโย
อานนฺท อถ จ ปน เม อุตฺตานกุตฺตานโก วิย ขายตีติ
มา เหว อวจ ฯ ยทิ หิ เต เอส อุตฺตานกุตฺตานโก วิย
ขายติ ฯ กสฺมา ตฺว อตฺตโน ธมฺมตาย โสตาปนฺโน นาโหสิ ฯ
มยา ทินฺนนเย (๓) ตฺวา โสตาปตฺติมคฺค ปฏิวิชฌ
ฺ ิ ฯ (๔) อานนฺท
อิท นิพฺพานเมว คมฺภีร ฯ ปจฺจยากาโร ปน ตว อุตฺตานโก
ชาโต ฯ อถ กสฺมา โอฬาริก กามราคสโยชน ปฏิฆสโยชน ฯ
โอฬาริก กามราคานุสย ปฏิฆานุสยนฺติ อิเม จตฺตาโร กิเลเส
สมุคฺฆาเตตฺวา สกทาคามิผล น สจฺฉิกโรสิ ฯ เตเยว อนุสหคเต
จตฺตาโร กิเลเส สมุคฺฆาเตตฺวา อนาคามิผล น สจฺฉิกโรสิ ฯ
รูปราคาทีนิ ปฺจ สโยชนานิ ฯ ภวราคานุสย มานานุสย
อวิชฺชานุสยนฺติ อิเม อฏ กิเลเส สมุคฺฆาเตตฺวา อรหตฺต
น สจฺฉิกโรสิ ฯ
กสฺมา จ สตสหสฺสกปฺปาธิก เอก อสงฺเขยฺย ปูริตปารมิโน สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานา วิย สาวกปารมีาณ น
# ๑. ม. อุตฺตานโก ฯ ๒. ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ม. ทินฺนนเยว ฯ ๔. ม. ปฏิวิชฌ
ฺ สิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๕๐
ปฏิวิชฺฌสิ ฯ สตสหสฺสกปฺปาธิกานิ เทฺว อสงฺเขยฺยานิ ปูริตปารมิโน ปจฺเจกพุทฺธา วิย จ ปจฺเจกโพธิาณ น
ปฏิวิชฺฌสิ ฯ ยทิ หิ (๑) วา เต สพฺพถาว เอส อุตฺตานโก
หุตฺวา อุปฏาติ ฯ อถ กสฺมา สตสหสฺสกปฺปาธิกานิ จตฺตาริ
อฏ โสฬส วา อสงฺเขยฺยานิ ปูริตปารมิโน พุทฺธา วิย
สพฺพฺุตาณ น สจฺฉิกโรสิ ฯ กึ อนตฺถิโกสิ เอเตหิ
วิเสสาธิคเมหิ ฯ ปสฺส ยาวฺจ เต อปรทฺธ ฯ ตฺว นาม
สาวโก ปเทสาเณ ิโต อติคมฺภีร ปจฺจยาการ อุตฺตานโก
เม อุปฏาตีติวทสิ ฯ ตสฺส เต อิท วจน พุทฺธาน กถาย
ปจฺจนีก โหติ ฯ ตาทิเสน นาม ภิกขฺ ุนา พุทฺธาน กถาย
ปจฺจนีก กเถตพฺพนฺติ น ยุตฺตเมต ฯ นนุ มยฺห อานนฺท อิม(๒)
ปจฺจยาการ ปฏิวิชฺฌิตุ วายมนฺตสฺเสว สตสหสฺสกปฺปาธิกานิ
จตฺตาริ อสงฺเขยฺยานิ อติกฺกนฺตานิ ฯ ปจฺจยาการ ปฏิวิชฺฌนตฺถาย จ ปน เม อทินฺน ทาน นาม นตฺถิ ฯ อปูริตา
ปารมี นาม นตฺถิ ฯ อชฺช (๓) ปจฺจยาการ ปฏิวิชฌ
ฺ ิสฺสามีติ จ
ปน เม นิรุสสฺ าส (๔) วิย มารพล วิธมนฺตสฺส อย มหาปวีทฺวงฺคุลมตฺตป นากมฺป ฯ ตถา ปมยาเม ปุพฺเพนิวาส มชฺฌิมยาเม ทิพฺพจกฺขุ สมฺปาเทนฺตสฺส ฯ ปจฺฉิมยาเม ปน เม พลวปจฺจูสสมเย อวิชา สงฺขาราน นวหิ อากาเรหิ ปจฺจโย
# ๑. ม. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. อิท ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. ยุ. นิรุสฺสาห ฯ
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*เลมที่ ๕ มหานิทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕๑
โหตีติ ทิฏมตฺเตว ทสสหสฺสีโลกธาตุ อยทณฺเฑน(๑) อาโกฏฏิตกสตาล วิย วิรวสหสฺส วิรวสหสฺส (๒) มฺุจมานา วาตาหต(๓)ปทุมินิปณฺเณ อุทกพินทฺ ุ วิยกมฺปตถฺ ฯ เอว คมฺภีโร จาย
อานนฺท ปฏิจฺจสมุปฺปาโท คมฺภีราวภาโส จ ฯ เอตสฺส อานนฺท
ธมฺมสฺส อนนุโพธา อปฏิเวธา สสาร นาติวตฺตนฺติ ฯ
เอตสฺส ธมฺมสฺสาติ เอตสฺส ปจฺจยธมฺมสฺส ฯ อนนุโพธาติ
าตปริฺาวเสน อนนุพุชฺฌนา ฯ อปฏิเวธาติ ตีรฌปหานปริฺาวเสน อปฏิวชิ ฺฌนา ฯ ตนฺตากุลกชาตาติ ตนฺต วิย
อากุลชาตา (๔) ฯ ยถา นาม ทุนฺนิกขฺ ิตฺต มูสิกจฺฉินฺน เปสการาน
ตนฺต ตหึ ตหึ อากุล โหติ ฯ อิท อคฺค อิท มูลนฺติ
อคฺเคน วา อคฺค มูเลน วา มูล สมาเนตุ ทุกฺกร โหติ ฯ
เอวเมว สตฺตา อิมสฺมึ ปจฺจยากาเร ขลิตา อากุลพฺยากุลา
โหนฺติ ฯ น สกฺโกนฺติ ปจฺจยาการ (๕) อุช กาตต ฯ ตตฺถ ตนฺต
ปจฺจตฺตปุริสกาเร ตฺวา สกฺกาป ภเวยฺย อุชกุ าตต ฯ เปตฺวา
ปน เทฺว โพธิสตฺเต อฺเ สตฺตา อตฺตโน ธมฺมตาย
ปจฺจยาการ อุชุ กาตุ สมตฺถา นาม นตฺถิ ฯ ยถา ปน
อากุล ตนฺต กฺชิย ทตฺวา โกจฺเฉน ปหต ตตฺถ ตตฺถ
กุลกชาต โหติ คณฺิพทฺธ ฯ เอวมิเม สตฺตา ปจฺจเยสุ ปกฺขลิตฺวา
# ๑. ม. อยฑณฺฑเกน ฯ ๒. ม. วิรวสต วิรวสหสฺส ฯ ยุ.
วิราวสต วิราวสหสฺส ฯ
๓. ม. วาตาหเต ฯ ๔. ม. อกุลกชาตา ฯ ๕. ม. ตปจฺจยาการ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๕๒
ปจฺจเย อุชุ กาตุ อสกฺโกนฺตา ทฺวาสฏิทิฏิคตวเสน อากุลกชาตา โหนฺติ คณฺิพทฺธา ฯ เย หิ เกจิ ทิฏิโย นิสฺสิตา (๑)
สพฺเพ ปจฺจยาการ อุชกุ าตุอสกฺโกนฺตาเยว ฯ
คุณคณฺิกชาตาติ (๒) คุณคณฺิก(๓) วุจฺจติ เปสการกฺชิยสุตฺต ฯ คุณา นาม(๔) สกุณิกา ฯ ตสฺสา กุลาวโกติป เอเก ฯ
ยถา หิ ตทุภยป อากุล อคฺเคน วา อคฺค มูเลน วา
มูล สมาเนตุทุกฺกรนฺติ ปุริมนเยเนว โยเชตพฺพ ฯ
มฺุชปพฺพชภูตาติ มฺุชติณ วิย ปพฺพชติณ วิย จ
ภูตา ฯ ยถา ตานิ ติณานิ โกฏเฏตฺวา กตรชฺชุ (๕) ชิณฺณกาเล
กตฺถจิ ปติต คเหตฺวา เตส ติณาน อิท อคฺค อิท มูลนฺติ
อคฺเคน วา อคฺค มูเลน วา มูล สมาเนตุ ทุกฺกรนฺติ ฯ ตป
ปจฺจตฺตปุริสกาเร ตฺวา สกฺกา ภเวยฺย อุชุ กาตต ฯ เปตฺวา
ปน เทฺว โพธิสตฺเต อฺเ สตฺตา อตฺตโน ธมฺมตาย
ปจฺจยาการ (๖) อุชุ กาตุ สมตฺถา นาม นตฺถิ ฯ เอวมย ปชา
ปจฺจยาการ (๖) อุชุ กาตุ อสกฺโกนฺตี ทิฏิคตวเสน คณฺิกชาตา
หุตฺวา อปาย ทุคฺคตึ วินปิ าต สสาร นาติวตฺตติ ฯ
ตตฺถ อปาโยติ นิรยติรจฺฉานโยนิปตฺติวิสยอสุรกายา ฯ
# ๑. ม. ทิฏ ิคตนิสฺสิตา ฯ ๒. สี. คุลาคุณฺฑิก... ฯ ม. กุลาคณฺิกาชาตาติ ฯ
๓. สี. คุลาคุณฺฑิก ฯ ม. กุลาคณฺฑิก ฯ ๔. สี. คุลา นาม ฯ ม. กุลา นาม ฯ
๕. ม. กตรชฺชุ ฯ ๖. ม. ยุ. ปจฺจยากาเร ฯ
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*เลมที่ ๕ มหานิทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕๓
สพฺเพป หิ เต วุฑฺฒิสงฺขาตสฺส อยสฺส อภาวโต อปาโยติ (๑)
วุจฺจนฺติ ฯ ตถา ทุกฺขสฺส คติภาวโต ทุคฺคติ ฯ สุขสมุสฺสยโต
วินิปติตตฺตา วินิปาโต ฯ อิตโร ปน
ขนฺธานฺจ ปฏิปาฏิ ธาตุอายตนาน จ
อพฺโพจฺฉินฺน วตฺตมานา (๒) สสาโรติ ปวุจฺจตีติ ฯ
ต สพฺพป นาติวตฺตติ นาติกฺกมติ ฯ อถโข จุติโต ปฏิสนฺธึ ฯ
ปฏิสนฺธิโต จุตินฺติ เอว ปุนปฺปุน จุติปฏิสนฺธิโย คณฺหนฺตา
ตีสุ ภเวสุ จตูสุ โยนีสุ ปฺจสุ คตีสุ สตฺตสุ วิฺาณฏิตีสุ
นวสุ สตฺตาวาเสสุ มหาสมุทฺเท วาตุกฺขิตฺตา นาวา วิย
ยนฺเต (๓) ยุตฺตโคโณ วิย จ ปริพฺภมติเยว ฯ อิติ สพฺพเมต ภควา
อายสฺมนฺต อานนฺท อปสาเทนฺโต อาหาติ เวทิตพฺพ ฯ
ปฏิจฺจสมุปฺปาทวณฺณนา
อิทานิ ยสฺมา อิท สุตฺต คมฺภีโร จาย อานนฺท
ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ จ ตนฺตากุลกชาตาติ จ ทฺวีหิเยว ปเทหิ
อารทฺธ ฯ (๔) ตสฺมา คมฺภีโร จาย อานนฺท ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ
อิมินา ตาว อนุสนฺธินา ปจฺจยาการสฺส คมฺภีรภาวทสฺสนตฺถ
เทสน อารภนฺโต อตฺถิ อิทปฺปจฺจยา ชรามรณนฺตอิ าทิมาห ฯ
ตตฺรายมตฺโถ
# ๑. ยุ. อปายาติ ฯ ๒. ยุ. วตฺตมาน ฯ ๓. ม. ยนฺเตสุ ฯ ๔. ม. ยุ. อาพทฺธ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๕๔
อิมสฺส ชรามรณสฺส ปจฺจโย อิทปฺปจฺจโย ฯ ตสฺมา
อิทปฺปจฺจยา อตฺถิ ชรามรณ ฯ อตฺถิ นุ โข โส (๑) ชรามรณสฺส
ปจฺจโย ฯ ยมฺหา ปจฺจยา ชรามรณ ภเวยฺยาติ เอว ปุฏเน
สตา อานนฺท ปณฺฑิเตน ปุคฺคเลน ยถา ต ชีว ต
สรีรนฺติ วุตฺเต ปนียตฺตา ปฺหสฺส ตุณฺหี ภวิตพฺพ โหติ ฯ
อพฺยากตเมต ตถาคเตนาติ วา วตฺตพฺพ โหติ ฯ เอว อปฏิปชฺชิตฺวา ฯ ยถา จกฺขุ สสฺสต อสสฺสตนฺติ วุตฺเต อสสฺสตนฺติ
เอกเสเนว วตฺตพฺพ โหติ ฯ เอว เอกเสเนว อตฺถีติสฺส วจนีย ฯ
ปุน กึปจฺจยา ชรามรณ ฯ โก นาม โส ปจฺจโย ฯ ยโต
ชรามรณ โหตีติ วุตฺเต ชาติปจฺจยา ชรามรณนฺติ อิจฺจสฺส
วจนีย ฯ เอว วตฺตพฺพ ภเวยฺยาติ อตฺโถ ฯ เอส นโย สพฺพตฺถ
ปเทสุ ฯ
นามรูปปจฺจยา ผสฺโสติ อิท ปน ยสฺมา สฬายตนปจฺจยาติ วุตฺเต จกฺขุสมฺผสฺสาทีน ฉนฺน วิปากสมฺผสฺสานเยว
คหณ โหติ ฯ อิธ จ สฬายตนปจฺจยาติ อิมินา ปเทน
คหิตป อคฺคหิตป ปจฺจยุปฺปนฺนวิเสส ฯ ผสฺสสฺส จ สฬายตนโต
อติริตฺต อฺป วิเสสปจฺจย ทสฺเสตุกาโม ฯ ตสฺมา วุตฺตนฺติ
เวทิตพฺพ ฯ อิมินา ปน วาเรน ภควตา กึ กถิตนฺติ ฯ
ปจฺจยาน นิทาน กถิต ฯ อิท หิ สุตฺต ปจฺจเย นิปฺปจฺจเย(๒)
นิชฺชเฏ นิคคฺ ุมฺเพ กตฺวา กถิตตฺตา มหานิทานนฺติ วุจฺจติ ฯ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหานิทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕๕
อิทานิ เตส (๑) ปจฺจยาน ตถอวิตถอนฺถปจฺจยภาว
ทสฺเสตุ ชาติปจฺจยาชรามรณนฺติ อิติ โข ปเนต วุตฺตนฺติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ ปริยาเยนาติ การเณน ฯ สพฺเพน สพฺพ สพฺพถา
สพฺพนฺติ นิปาตทฺวยเมต ฯ ตสฺสตฺโถ สพฺพากาเรน สพฺพา
สพฺเพน สภาเวน สพฺพา ชาติ นาม ยทิ น ภเวยฺยาติ ฯ
ภวาทีสุป อิมินาว นเยน อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ กสฺสจีติ
อมิยมวจนเมต ฯ เทวาทีสุ ยสฺส กสฺสจิ ฯ กิมฺหิจตี ิ อิทป
อนิยมวจนเมว ฯ กามภวาทีสุ นวสุ ภเวสุ ยตฺถ กตฺถจิ ฯ
เสยฺยถีทนฺติ อนิยมิตนิยมนิกฺขิตฺตอตฺถ- วิภาชนฏเ (๒) นิปาโต ฯ
ตสฺสตฺโถ ย วุตฺต กสฺสจิ กิมฺหิจีติ ฯ ตสฺส (๓) อตฺถ
วิภชิสฺสามีติ ฯ อถ น วิภชนฺโต เทวาน วา เทวตฺตายาติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ เทวาน วา เทวตฺตายาติ (๔) อย เทวาน เทวภาวาย
ขนฺธชาติ ฯยาย ขนฺธชาติยา เทวา เทวาติ วุจฺจนฺติ ฯ สเจ
หิ ชาติ สพฺเพน สพฺพ นาภวิสฺสาติ อิมินาว นเยน สพฺพปเทสุ
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ เอตฺถ จ เทวาติ อุปปตฺติเทวา ฯ คนฺธพฺพาติ
มูลขนฺธาทีสุ อธิวฏเทวตา ฯ (๕) ยกฺขาติ อมนุสฺสา ฯ ภูตาติ เยเกจิ
นิพฺพตฺตสตฺตา ฯ ปกฺขิโนติ เย เกจิ อฏิปกฺขา วา จมฺมปกฺขา
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เตสนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. อนิยมิตนิกฺขิตตอตฺถวิภชนตฺเถ ฯ ยุ. อยมิธ
นิกฺขิตฺตสฺส อตฺถวิภชนตฺเถ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร เตติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ยาติ
ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. อธิวตฺถเทวตาว ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๕๖
วา โลมปกฺขา วา ฯ สิรึสปาติ (๑) เย เกจิ ภูมิย สรนฺตา
คจฺฉนฺติ ฯ เตส เตสนฺติ เตส เตส เทวคนฺธพฺพาทีน ฯ
ตถตฺตายาติ (๒) เทวคนฺธพฺพาทิภาวาย ฯ ชาตินิโรธาติ ชาติวิคมา ฯ
ชาติอภาวาติ อตฺโถ ฯ
เหตูติ อาทีนิ สพฺพานิป การณเววจนานิเอว ฯ การณฺหิ
ยสฺมา อตฺตโน ผลตฺถาย หิโนติ ปวตฺตติ ฯ ตสฺมา เหตูติ
วุจฺจติ ฯ ยสฺมา ต ผล นิเทติ อิท (๓) คณฺหถ นนฺติ (๓) อปฺเปติ
วิย ฯ ตสฺมา นิทาน ฯ ยสฺมา ผล ตโต สมุเทติ อุปฺปชฺชติ ฯ
ตฺจ ปฏิจฺจ เอติ ปวตฺตติ ฯ ตสฺมา สมุทโยติ จ ปจฺจโยติ
จ วุจฺจติ ฯ เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ อปจ ยทิท ชาตีติ เอตฺถ
ยทิทนฺติ นิปาโต ฯ ตสฺส สพฺพปเทสุ ลิงฺคานุรูปโต อตฺโถ
เวทิตพฺโพ ฯ อิธ ปน ยา เอสา ชาตีติ (๔) อยมสฺส อตฺโถ ฯ ชรามรณสฺส หิ ชาติ อุปนิสสฺ ยโกฏิยา ปจฺจโย โหติ ฯ
ภวปเท กิมฺหิจีติ อิมนิ า โอกาสปริคฺคโห กโต ฯ ตตฺถ
เหฏา อวีจิปริยนฺต กตฺวา อุปริ ปรนิมฺมิตวสวตฺติเทเว อนฺโต
กริตฺวา กามภโวติ เวทิตพฺโพ ฯ อย นโย อุปปตฺติภเว ฯ
อิธ ปน กมฺมภโว (๕) ยุชฺชติ ฯ โส หิ ชาติยา อุปนิสฺสยโกฏิยาว
ปจฺจโย โหติ ฯ อุปาทานปทาทีสุป กิมฺหิจีติ อิมินา โอกาส# ๑. ม. สรีสปาติ ฯ ๒. ม. ตทตฺถายาติ ฯ ๓. ม. หนฺท น คณฺหถาติ ฯ ๔. ม. ยา เอสา
ชาตีติ ฯ ๕. ม. ยุ. กมฺมภเว ฯ
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*เลมที่ ๕ มหานิทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕๗
ปริคฺคโหว กโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
อุปาทานปจฺจยา ภโวติ เอตฺถ กามูปาทาน ติณฺณ (๑)
กมฺมภวาน ติณฺณฺจ อุปปตฺติภวาน ปจฺจโย ฯ ตถา เสสานิปติ
อุปาทานปจฺจยา จตุวีสติ ภวา เวทิตพฺพา ฯ นิปปฺ ริยาเยเนตฺถ
ทฺวาทส กมฺมภวา ลพฺภนฺติ ฯ เตส อุปาทาน (๒) สหชาตโกฏิยาป
อุปนิสฺสยโกฏิยาป ปจฺจโย ฯ
รูปตณฺหาติ รูปารมฺมเณ ตณฺหา ฯ เอส นโย สทฺทตณฺหาทีสุ ฯ สา ปเนสา ตณฺหา อุปาทานสฺส สหชาตโกฏิยาป
อุปนิสฺสยโกฏิยาป ปจฺจโย โหติ ฯ
เอส ปจฺจโย ตณฺหาย ฯ ยทิท เวทนาติ เอตฺถ วิปากเวทนา
ตณฺหาย อุปนิสฺสยโกฏิยา ปจฺจโย โหติ ฯ อฺา อฺถาปติ ฯ
เอตฺตาวตา ปน ภควา วฏฏมูลภูต ปุริมตณฺห ทสฺเสตฺวา
อิทานิ เทสน ฯ ปฏิย ปหริตฺวา เกเสสุ วา คเหตฺวา วิรวนฺต
วิรวนฺต (๓) มคฺคโต โอกฺกเมนฺโต วิย นวหิ ปเทหิ สมุทาจารตณฺห
ทสฺเสนฺโต อิติ โข ปเนต อานนฺท เวทน ปฏิจฺจ ตณฺหาติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ ตณฺหาติ เทฺว ตณฺหา เอสนาตณฺหา จ ฯ เอสิตตณฺหา
จ ฯยาย ตณฺหาย อชปถสงฺกุปถาทีนิ ปฏิปชฺชิตฺวา
# ๑. ม. กามุปาทาน ติณฺณมฺป ฯ ๒. ม. อุปาทานานิ ฯ ยุ.
อุปาทานาน ฯ
๓. ม. เอตฺถนฺตเร วิรวนฺตนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๕๘
โภเค เอสติ คเวสติ ฯ อย เอสนาตณฺหา นาม ฯ ยา เตสุป
เอสิเตสุ คเวสิเตสุ ปฏิลทฺเธสุ ตณฺหา ฯ อย เอสิตตณฺหา
นาม ฯ ตทุภยป สมุทาจารตฺหายเอว อธิวจน ฯ ตสฺมา ทุวิธา
เจสา(๑) เวทน ปฏิจฺจ ตณฺหา นาม ฯ ปริเยสนาติ รูปาทิอารมฺมณปริเยสนา ฯ สา หิ ตณฺหาย สติ โหติ ฯ ลาโภติ
รูปาทิอารมฺมณปฏิลาโภ ฯ โส หิ ปริเยสนาย สติ โหติ ฯ
วินิจฺฉโย ปน าณตณฺหาทิฏิวิตกฺกวเสน จตุพฺพิโธ ฯ
ตตฺถ สุขวินิจฺฉย ชฺา ฯ สุขวินิจฺฉย ตฺวา อชฺฌตฺต
สุขมนุยฺุเชยฺยาติ (๒) อย าณวินิจฺฉโย ฯ วินจิ ฺฉโยติ เทฺว
วินิจฺฉยา ตณฺหาวินิจฺฉโย จ ทิฏิวินิจฺฉโย จาติ (๓) เอว
อาคตานิ อฏสตตณฺหาวิจริตานิ ตณฺหาวินิจฺฉโย ฯ ทฺวาสฏิทิฏิโย ทิฏ ิวินิจฺฉโย ฯ ฉนฺโท โข เทวานมินฺท วิตกฺก
นิทาโนติ (๔) อิมสฺมึ ปน สุตฺเต อิธ วินิจฺฉโยติ วุตฺโต วิตกฺโกเยว
อาคโต ฯ ลาภ ลภิตฺวา หิ อิฏานิฏ สุนฺทราสุนฺทรฺจ
วิตกฺเกเนว วินิจฺฉินนฺติ (๕) เอตฺตก เม รูปารมฺมณตฺถาย ภวิสฺสติ ฯ
เอตฺตก สทฺทาทิอารมฺมณตฺถาย ฯ เอตฺตก มยฺห ภวิสฺสติ ฯ เอตฺตก
ปรสฺส ฯ เอตฺตก ปริภฺุชิสฺสามิ ฯ เอตฺตก นิทหิสฺสามีติ ฯ เตน
วุตฺต ลาภ ปฏิจฺจ วินิจฺฉโยติ ฯ
# ๑. ม. ทุวธิ าเปสา ฯ ๒. ม. อุ. ๑๔/๖๕๔/๔๒๓ ฯ ๓. ขุ. มหา. ๒๙/๔๗๐/๓๑๙ ฯ
๔. ที. มหา. ๑๐/๒๕๖/๓๑๒ ฯ ๕. ม. วินิจฺฉินาติ ฯ ยุ. วินิจฺฉิตนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหานิทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕๙
ฉนฺทราโคติ เอว อกุสลวิตกฺเกน วิตกฺกิตวตฺถุสฺมึ ทุพฺพลราโค จ พลวราโค จ อุปฺปชฺชติ ฯ อิท หิ อิธ ตณฺหา ฯ
ฉนฺโทติ ทุพพฺ ลราคสฺสาธิวจน ฯ อชฺโฌสานนฺติ อห มมนฺติ
พลวสนฺนิฏาน ฯ ปริคฺคโหติ ตณฺหาทิฏิวเสน ปริคฺคหณกรณ ฯ
มจฺฉริยนฺติ ปเรหิ สาธารณภาวสฺส อสหนตา ฯ เตเนวสฺส
โปราณา เอว วจนตฺถ วทนฺติ อิท อจฺฉริย มยฺหเมว โหตุ ฯ
มา อฺเส อจฺฉริย โหตูติ ปวตฺตตฺตา มจฺฉริยนฺติ วุจฺจตีติ ฯ
อารกฺโขติ ทฺวารปทหนมฺชุสโคปนาทิวเสน สุฏ ุ รกฺขน ฯ
อธิกโรตีติ อธิกรณ ฯ การณสฺเสต นาม ฯ อารกฺขาธิกรณนฺติ ภาวนปปสก ฯ อารกฺขเหตูติ อตฺโถ ฯ ทณฺฑาทานาทีสุ
ปร นิสฺเสธนตฺถ (๑) ทณฺฑสฺส อาทาน ทณฺฑาทาน ฯ เอกโตธาราทิโน สตฺถสฺส อาทาน สตฺถาทาน ฯ กลโหติ กายกลโหป
วาจากลโหป ฯ ปุริโม ปุริโม วิโรโธ วิคฺคโห ฯ ปจฺฉิโม ปจฺฉิโม
วิวาโท ฯ ตุว ตุวนฺติ อคารววจน ตุว ตุว ฯ
อิทานิ ปฏิโลมนเยนาป ต สมุทาจารตณฺห ทสฺเสตุ
ปุน อารกฺขาธิกรณนฺติ อารภนฺโต เทสน นิวตฺเตสิ ฯ ตตฺถ
กามตณฺหาติ ปฺจกามคุณิกราควเสน อุปฺปนฺนา รูปาทิตณฺหา ฯ
ภวตณฺหาติ สสฺสตทิฏิสหคโต ราโค ฯ วิภวตณฺหาติ อุจฺเฉททิฏิสหคโต ราโค ฯ
# ๑. ม. ปรนิเสธนตฺถ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๖๐
อิเม เทฺว ธมฺมาติ วฏฏมูลตณฺหา จ สมุทาจารตณฺหา
จาติ อิเม เทฺว ธมฺมา ฯ ทฺวเยนาติ ตณฺหาลกฺขเณน (๑)เอกภาว
คตาป วฏฏมูลสมุทาจารวเสน ทฺวีหิ โกฏาเสหิ เวทนาย
เอกสโมสรณา ภวนฺติ ฯ เวทนาปจฺจเยน เอกปจฺจยาติ อตฺโถ ฯ
ติวิธ หิ สโมสรณ โอสรณสโมสรณ ฯ สหชาตสโมสรณ ฯ ปจฺจยสโมสรณฺจ ฯ ตตฺถ อถ โข สพฺพานิ ตานิ คามสโมสรณานิ
ภวนฺตีติ (๒) อิท โอสรณสโมสรณ นาม ฯ ฉนฺทมูลกา อาวุโส
เอเต ธมฺมา ผสฺสสมุทยา เวทนาสโมสรณาติ (๓) อิท สหชาตสโมสรณ นาม ฯ ทฺวเยน เวทนาย เอกสโมสรณาติ อิท
ปน ปจฺจยสโมสรณนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
จกฺขุสมฺผสฺโสติ อาทโย สพฺเพ วิปากผสฺสาเยว ฯ เตสุ (๔)
เปตฺวา จตฺตาโร โลกุตตฺ รวิปากผสฺเส อวเสสา พตฺตึส ผสฺสา (๕)
โหนฺติ ฯ ยทิท ผสฺโสติ เอตฺถ ปน ผสฺโส พหุธา เวทนาย
ปจฺจโย โหติ ฯ
เยหิ อานนฺท อากาเรหีติ อาทีสุ อาการา วุจฺจนฺติ เวทนาทีน
อฺมฺ อสทิสสภาวา ฯ เตเยว สาธุก ทสฺสิยมานา ต
ต ลีนมตฺถ คเมนฺตีติ ลิงฺคานิ ฯ ตสฺส ตสฺส สฺชานนเหตุโต นิมิตฺตานิ ฯ ตถา ตถา อุทฺทิสติ พฺพโต อุทฺเทสา ฯ
# ๑. ม. ตณฺหาลกฺขณวเสน ฯ ๒. ที. สี. ๙/๓๖๘/๒๙๗ ฯ
๓. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๘๙/๓๕๑ ฯองฺ. ทสก. ๒๔/๕๘/๑๑๔ ฯ
๔. ยุ. เต ฯ ๕. ม. ทฺวตฺตึสผสฺสา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหานิทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๖๑
ตสฺมา อยเมตฺถ อตฺโถ อานนฺท เยหิ อากาเรหิ ฯเป ฯ เยหิ
อุทฺเทเสหิ นามกายสฺส นามสมูหสฺส ปฺตฺติ โหติ ฯ ยา
เอสา จ เวทนาย เวทยิตากาเร เวทยิตลิงฺเค เวทยิตนิมิตฺเต
เวทนาติ อุทฺเทเส สติ ฯ สฺาย สฺชานนากาเร สฺชานนลิงฺเค สฺชานนนิมิตฺเต สฺาติ อุทฺเทเส สติ ฯ สงฺขาราน
เจตนากาเร เจตนาลิงฺเค เจตนานิมิตฺเต เจตนาติ อุทฺเทเส
สติ ฯ วิฺาณสฺส วิชานนากาเร วิชานนลิงฺเค วิชานนนิมิตฺเต
วิฺาณนฺติ อุทฺเทเส สติ อย นามกาโยติ นามกายสฺส
ปฺตฺติ โหติ ฯ เตสุ นามกายปฺตฺติเหตูสุ เวทนาทีสุ
อาการาทีสุ อสติ อป นุ โข รูปกาเย อธิวจนสมฺผสฺโส
ปฺาเยถ ฯ ยฺวาย จตฺตาโร ขนฺเธวตฺถุ กตฺวา มโนทฺวาเร
อธิวจนสมฺผสฺสเววจโน มโนสมฺผสฺโส อุปฺปชฺชติ ฯ อป นุ โข
โส รูปกาเย ปฺาเยถ ฯ ปฺจ ปสาเท วตฺถุ กตฺวา (๑)
อุปฺปชฺเชยฺยาติ ฯ อถ อายสฺมา อานนฺโท อมฺพรุกฺเข อสติ
ชมฺพูรุกฺขโต อมฺพปกฺกสฺส อุปฺปตฺตึ วิย รูปกายโต ตสฺส
อุปฺปตฺตึ อสมฺปฏิจฺฉนฺโต โนเหต ภนฺเตติ อาห ฯ
ทุติยปเฺห รุปฺปนาการรุปฺปนลิงฺครุปฺปนนิมิตฺตวเสน รูปนฺติ
อุทฺเทสวเสน จ อาการาทีน อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ ปฏิฆสมฺผสฺโสติ
สปฺปฏิฆรูปกฺขนฺธ วตฺถุ กตฺวา อุปฺปชฺชนกสมฺผสฺโส ฯ อิธาป
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร กตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๖๒
เถโร ชมฺพรู กุ ฺเข อสติ อมฺพรุกฺขโต ชมฺพูปกฺกสฺส อุปฺปตฺตึ
วิย นามกายโต ตสฺส อุปฺปตฺตึ อสมฺปฏิจฺฉนฺโต โน เหต
ภนฺเตติ อาห ฯ
ตติยปโฺห อุภยวเสเนว วุตฺโต ฯ ตตฺร เถโร อากาเส
อมฺพชมฺพูปกฺกาน อุปฺปตฺตึ วิย นามรูปาภาเว ทฺวินฺนป
ผสฺสาน อุปฺปตฺตึ อสมฺปฏิจฺฉนฺโต โนเหต ภนฺเตติ อาห ฯ
เอว ทฺวนิ ฺน ผสฺสาน วิสุ วิสุ ปจฺจย ทสฺเสตฺวา
อิทานิ ทฺวินฺนป เตส อวิเสสโต นามรูปปจฺจยต ทสฺเสตุ
เยหิ อานนฺท อากาเรหีติ จตุตฺถปฺห อารภิ ฯ
ยทิท นามรูปนฺติ ย อิท นามรูป ฯ ย เอต (๑) ฉสุป
ทฺวาเรสุ นามรูป ฯ เอเสว เหตุ เอเสว ปจฺจโยติ อตฺโถ ฯ
จกฺขุทฺวาราทีสุ หิ จกฺขฺวาทีนิ เจว รูปารมฺมณาทีนิ จ รูป ฯ
สมฺปยุตฺตกา ขนฺธา นามนฺติ เอว ปฺจวิโธป โส ผสฺโส
นามรูปปจฺจยาว ผสฺโส ฯ มโนทฺวาเรป หทยวตฺถฺุเจว ยฺจ
รูป อารมฺมณ โหติ ฯ อิท รูป ฯ สมฺปยุตฺตธมฺมา เจว ยฺจ
อรูป อารมฺมณ โหติ ฯ อิท (๒) นามนฺติ (๒) ฯ เอว มโนสมฺผสฺโสป
นามรูปปจฺจยาว ผสฺโสติ เวทิตพฺโพ ฯ นามรูป ปนสฺส พหุธา
ปจฺจโย โหติ ฯ
น โอกฺกมิสฺสถาติ ปวิสิตฺวา วตฺตมาน (๓) วิย ปฏิสนฺธวิ เสน
# ๑. ม. อิห ฯ ๒. ม. อิท อรูป นาม ฯ ยุ. อิท อรูปนฺติ ฯ ๓. ม. ยุ. ปวตฺตมาน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหานิทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๖๓
น วตฺติสฺสถ ฯ สมุจฺฉิสฺสถาติ (๑) ปฏิสนฺธิวิฺาเณ อสติ อป
นุ โข สุทฺธ อวเสส นามรูป อนฺโตมาตุกุจฺฉิสฺมึ กลลาทิภาเวน สมุจฺฉิต (๒) มิสสฺ กภูต หุตฺวา วตฺติสฺสถ ฯ โอกฺกมิตฺวา
โวกฺกมิสฺสถาติ ปฏิสนฺธวิ เสน โอกฺกมิตฺวา จุติวเสน โวกฺกมิสฺสถ ฯ
นิรุชฺฌิสฺสถาติ อตฺโถ ฯ โส ปนสฺส นิโรโธ น ตสฺเสว
จิตฺตสฺส นิโรเธน โหติ (๓) ตโต ทุติยตติยาน นิโรเธน น
โหติ ฯ
ปฏิสนฺธิจิตฺเตน หิ สทฺธึ สมุฏิตานิ สมตึส กมฺมชรูปานิ
นิพฺพตฺตนฺติ ฯ เตสุ ปน ิเตสุเยว โสฬส ภวงฺคจิตฺตานิ
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฌ
ฺ นฺติ ฯ เอตสฺมึ อนฺตเร คหิตปฏิสนฺธิกสฺส
ทารกสฺส วา มาตุยา วา ปนสฺส อนฺตราโย นตฺถิ ฯ อยฺหิ
อโนกาโส นาม ฯ สเจ ปน ปฏิสนฺธจิ ิตฺเตน สทฺธึ สมุฏิตรูปานิ สตฺตรสมสฺส ภวงฺคสฺส ปจฺจย ทาตุ สกฺโกนฺติ ฯ ปวตฺติ
ปวตฺตติ ฯ ปเวณี ฆฏิยติ ฯ สเจ ปน น สกฺโกนฺติ ฯ ปวตฺติ
นปฺปวตฺตติ ฯ ปเวณี น ฆฏิยติ ฯ โวกฺกมน (๔)นาม โหติ ฯ ต
สนฺธาย โอกฺกมิตฺวา โวกฺกมิสฺสถาติ วุตฺต ฯ
อิตฺถตฺตายาติ อิตฺถภาวาย ฯ เอว ปริปุณฺณปฺจกฺขนฺธภาวายาติ อตฺโถ ฯ ทหรสฺเสว สโตติ มนฺทสฺเสว (๕) สนฺตสฺส ฯ
# ๑. สฺยา. สมุจฺฉิชฺชิสฺสถาติ ฯ ม. สมุจฺจิสฺสถาติ ฯ ๒. ม.
สมุจฺจิต ฯ ๓. ม. อย ปาโ
นตฺถิ ฯ ๔. ม. โวกฺกมติ ฯ ๕. ม. ยุ. มนฺทสฺส พาลสฺเสว ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๖๔
โวจฺฉิชฺชิสฺสถาติ อุปจฺฉิชฺชิสฺสถ ฯ วุฑฺฒึ วิรุฬฺหึ เวปุลฺลนฺติ
วิฺาเณ อุปจฺฉินฺเน สุทฺธ นามรูปเมว อุฏหิตฺวา ปมวยวเสน วุฑฺฒึ ฯ มชฺฌิมวยวเสน วิรุฬฺหึ ฯ ปจฺฉิมวยวเสน เวปุลฺล
อป นุ โข อาปชฺชิสฺสถาติ ฯ ทสวสฺสวีสติวสฺส ฯเป ฯ วสฺสสหสฺสสมฺปาปเนน วา อป นุ โข วุฑฺฒึ วิรุฬฺหึ เวปุลฺล
อาปชฺชิสฺสถาติ อตฺโถ ฯ
ตสฺมาติหานนฺทาติ ยสฺมา มาตุ กุจฺฉิย ปฏิสนฺธิคฺคหเณป
กุจฺฉิวาเสป กุจฺฉิโต นิกขฺ มเนป ฯ ปวตฺติย ทสวสฺสาทิกาเลป
วิฺาณเมวสฺส ปจฺจโย ฯ ตสฺมา เอเสว เหตุ เอส ปจฺจโย
นามรูปสฺส ยทิท วิฺาณ ฯ ยถา หิ ราชา อตฺตโน ปริส
นิคฺคณฺหนฺโต เอว วเทยฺย ตฺว อุปราชา ฯ ตฺว เสนาปตีติ
เกน กโต ฯ นนุ มยา กโต ฯ สเจ หิ มยิ อกโรนฺเต
ตฺว อตฺตโน ธมฺมตาย อุปราชา วา เสนาปติ วา ภเวยฺยาสิ ฯ
ชาเนยฺยาม เต (๑) พลนฺติ ฯ เอวเมว วิฺาณ นามรูปสฺส ปจฺจโย
โหติ ฯ อตฺถโต เอว นามรูป วทติ วิย ตฺว นาม นาม (๒)
ตฺว รูป นาม ฯ ตฺว นามรูป นามาติ เกน กต ฯ นนุ
มยา กต ฯ สเจ หิ มยิ ปุเรจาริเก หุตฺวา มาตุ กุจฺฉิมฺหิ
ปฏิสนฺธึ อคฺคณฺหนฺเต ตฺว นาม วา รูป วา นามรูป
วา ภเวยฺยาสิ ฯ ชาเนยฺยาม เต พลนฺติ ฯ ตมฺปเนต วิฺาณ
# ๑. ม. ยุ. โว ฯ ๒. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหานิทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๖๕
นามรูปสฺส พหุธา ปจฺจโย โหติ ฯ
ทุกฺขสมุทยสมฺภโวติ ทุกฺขราสิสมฺภโว ฯ ยทิท นามรูปนฺติ
ย อิท นามรูป ฯ เอเสว เหตุ เอส ปจฺจโย ฯ ยถา หิ
ราชปุริสา ราชาน นิคฺคณฺหนฺต (๑) เอว วเทยฺยย ตฺว ราชาติ
เกน กโต ฯ นนุ อเมฺหหิ (๒) กโต ฯ สเจ หิ มยิ อุปราชฏาเน ฯ
มยิ เสนาปติฏาเน อติฏนฺเต ตฺว เอกโกว ราชา ภเวยฺยาสิ ฯ
ปสฺเสยฺยาม เต ราชภาวนฺติ ฯ เอวเมว นามรูปมฺป อตฺถโต เอว
วิฺาณมฺป วทติ วิย ตฺว ปฏิสนฺธิว
ิ ฺาณนฺติ เกน กต ฯ
นนุ อเมฺหหิ กต ฯ สเจ หิ ตฺว ตโย ขนฺเธ หทยวตฺถฺุจ
อนิสฺสาย ปฏิสนฺธิวิฺาณ นาม ภเวยฺยาสิ ฯ ปสฺเสยฺยาม เต
ปฏิสนฺธิวิฺาณภาวนฺติ ฯ ตฺจ ปเนต นามรูป วิฺาณสฺส
พหุธา ปจฺจโย โหติ ฯ
เอตฺตาวตา โขติ วิฺาเณ นามรูปสฺส ปจฺจเย โหนฺเต ฯ
นามรูเป วิฺาณสฺส ปจฺจเย โหนฺเต ฯ ทฺวีสุ อฺมฺปจฺจยวเสน ปวตฺเตสุ เอตฺตเกน ชาเยถ วา ฯเป ฯ อุปปชฺเชถ (๓)
วา ฯ ชาติอาทโย ปฺเยยฺยย อปราปร วา จุติปฏิสนฺธิโยติ ฯ
อธิวจนปโถติ สิริวฑฺฒโก ธนวฑฺฒโกติ อาทิกสฺส อตฺถ
อทิสฺวา นามวจนมตฺตเมว (๔) อธิกจิ ฺจ ปวตฺตสฺส โวหารสฺส ปโถ ฯ
นิรุตฺติปโถติ สรตีติ สโต ฯ สมฺปชานาตีติ สมฺปชาโนติอาทิกสฺส
# ๑. ม. ยุ. นิคฺคณฺหนฺโต ฯ ๒. ม. ยุ. มยา ฯ ๓. ยุ. อุปฺปชฺเชยฺยาถ ฯ
๔. ม. วจนมตฺตเมว ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๖๖
การณาปเทสวเสน ปวตฺตสฺส โวหารสฺส ปโถ ฯ ปฺตฺติปโถติ
ปณฺฑิโต พฺยตฺโต เมธาวี นิปุโณ กตปรปฺปวาโทติอาทิกสฺส
นานปฺปการโต วิฺาปนวเสน (๑) ปวตฺตสฺส โวหารสฺส ปโถ ฯ
อิติ ตีหิ ปเทหิ (๒) อธิวจนาทีน วตฺถุภูตา ขนฺธาป กถิตา ฯ
ปฺาวจรนฺติ ปฺาย อวจริตพฺพ ชานิตพฺพ ฯ วฏฏ วตฺตตีติ
สสารวฏฏ วตฺตติ ฯ อิตฺถตฺตนฺติ อิตฺถภาโว ฯ (๓) ขนฺธปฺจกสฺเสต
นาม ฯ ปฺาปนายาติ นามปฺตฺตตฺถาย ฯ เวทนา สฺาติอาทินา นามปฺตฺตตฺถาย ฯ ขนฺธปฺจกป เอตฺตาวตา
ปฺายตีติ อตฺโถ ฯ ยทิท นามรูป สห วิฺาเณนาติ ย
อิท นามรูป สห วิฺาเณน อฺมฺปจฺจยตาย ปวตฺตติ ฯ
เอตฺตาวตาติ วุตฺต โหติ ฯ อิท เหตฺถ นิยฺยาตวจน (๔)
อตฺตปฺตฺติวณฺณนา
อิติ ภควา คมฺภีโร จาย อานนฺท ปฏิจฺจสมุปฺปาโท
คมฺภีราวภาโส จาติ ปทสฺส อนุสนฺธึ ทสฺเสตฺวา อิทานิ
ตนฺตากุลกชาตาติ ปทสฺส อนุสนฺธึ ทสฺเสนฺโต กิตฺตาวตา
จาติ อาทิก เทสน อารภิ ฯ ตตฺถ รูป วา หิ อานนฺท
ปริตฺต อตฺตานนฺติ อาทีสุ โย อวฑฺฒิต กสิณนิมิตฺต อตฺตาติ
# ๑. ม. ยุ. าปนวเสน ฯ ๒. ยุ. ตีหิป อิเมหิ ฯ ๓. ม. ยุ. อิตฺถภาโว ฯ
๔. ม. นิยฺยาติตวจน ฯ ยุ. นิยฺยาตนวจน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหานิทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๖๗
คณฺหาติ ฯ โส รูป ปริตตฺ  ปฺเปติ (๑) ฯ โย ปน นานากสิณลาภี โหติ ฯ โส ต กทาจิ นีโล ฯ กทาจิ ปตโกติ
ปฺเปติ ฯ โย วฑฺฒิต กสิณนิมิตฺต อตฺตาติ คณฺหาติ ฯ โส
รูป (๒) อนนฺต ปฺเปติ ฯ โย วา ปน อวฑฺฒิตกสิณนิมิตฺต
อุคฺฆาเตตฺวา นิมิตฺตผุฏโกาส วา ตตฺถ ปวตฺเต จตฺตาโร
ขนฺเธ วา เตสุ วิฺาณมตฺตเมว วา อตฺตาติ คณฺหาติ ฯ โส
อรูป ปริตฺต ปฺเปติ ฯ โย วฑฺฒิตกสิณนิมิตฺต (๓) อุคฺฆาเตตฺวา
นิมิตฺตผุฏโกาส วา ตตฺถ ปวตฺเต จตฺตาโร ขนฺเธ วา เตสุ
วิฺาณมตฺตเมว วา อตฺตาติ คณฺหาติ ฯ โส อรูป อนนฺต (๔)
ปฺเปติ ฯ
ตตฺรานนฺทาติ เอตฺถ ตตฺราติ เตสุ จตูสุ ทิฏ ิคติเกสุ ฯ
เอตรหิ วาติ อิทาเนว ฯ น อิโต ปร ฯ อุจฺเฉทวเสเนต
วุตฺต ฯ (๕) ตถาภาวึ วาติ ตถาวาเส โลเก (๕) ภาวึ ฯ สสฺสตวเสเนต
วุตฺต ฯ อตถ วา ปน สนฺตนฺติ อตถสภาว สมาน วา (๖) ฯ
ตถตฺตายาติ ตถภาวาย ฯ อุปกปฺเปสฺสามีติ สมฺปาเทสฺสามิ ฯ
อิมินาป วิวาท ทสฺเสติ ฯ อุจฺเฉทวาที หิ สสฺสตวาทิโน
อตฺตาน อตถ อนุจฺเฉทสภาวป สมาน ตถตฺตาย (๗) อุจฺเฉทสภาวาย
# ๑. ยุ. ปฺาเปติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. รูป ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. วฑฺฒิต นิมิตฺต ฯ
๔. ยุ. อนตฺต ฯ ๕. ม. ยุ. ตตฺถภาวึ วาติ ตตฺถวา ปรโลเก ฯ ๖. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๗. ม. ตถตฺถาย ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๖๘
อุปกปฺเปสฺสามิ ฯ สสฺสตวาท จ ชานาเปตฺวา อุจฺเฉทวาทเมว
น คาเหสฺสามีติ จินฺเตสิ ฯ (๑) สสฺสตวาทีป อุจฺเฉทวาทิโน
อตฺตาน อตถ อสสฺสตสภาวป สมาน ตถตฺตาย สสฺสตภาวาย
อุปกปฺเปสฺสามิ ฯ อุจฺเฉทวาท จ ชานาเปตฺวา สสฺสตวาทเมว
น คาเหสฺสามีติ (๒)จินฺเตสิ ฯ
เอว สนฺต โขติ เอว สมาน รูป ปริตฺต อตฺตาน
ปฺาปยนฺตนฺติ (๓) อตฺโถ ฯ รูปนตฺ ิ รูปกสิณลาภึ ฯ ปริตฺตตฺตานุุทิฏิ อนุเสตีติ ปริตฺโต อตฺตาติ อย ทิฏิ อนุเสติ ฯ สา
ปน น วลฺลิ วิย จ ลตา วิย จ อนุเสติ ฯ อปฺปหีนฏเน
อนุเสตีติ เวทิตพฺพา (๔) ฯ อิจฺจาล วจนายาติ ต ปุคฺคล เอวรูปา
ทิฏิ อนุเสตีติ วตฺตุยุตฺต ฯ เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ
อรูปนฺติ เอตฺถ ปน อรูปกสิณลาภึ ฯ อรูปกฺขนฺธโคจร
วาติ เอวมตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
เอตฺตาวตา ลาภิโน จตฺตาโร ฯ เตส อนฺเตวาสิกา
จตฺตาโร ฯ ตกฺกิกา จตฺตาโร ฯ เตส อนฺเตวาสิกา จตฺตาโรติ
อตฺถโต (๕) โสฬสทิฏิคติกา ทสฺสิตา โหนฺติ ฯ
# ๑. ม. จินฺเตติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ยุ. คาหาเปสฺสามีติ ฯ ๓. ม. ปฺเปนฺตนฺติ ฯ
๔. ม. เวทิตพฺโพ ฯ ยุ. เวทิตพฺพ ฯ ๕. ม. อตฺตโต ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๑๖๙
นอตฺตปฺตฺติวณฺณนา
เอว เย อตฺตาน ปฺเปนฺติ ฯ เต ทสฺเสตฺวา อิทานิ
เย น ปฺเปนฺติ ฯ เต ทสฺเสตุ กิตฺตาวตา จ อานนฺทาติอาทิมาห ฯ เก ปน น ปฺเปนฺติ ฯ สพฺเพ ตาว อริยปุคฺคลา
น ปฺเปนฺติ ฯ เย จ พหุสฺสุตา ติปฏกธรา ทฺวิปฏกธรา
เอกปฏกธรา ฯ อนฺตมโส เอกนิกายป สาธุก วินิจฺฉินิตฺวา
อุคฺคหิตธมฺมกถิโกป อารทฺธวิปสฺสโกป ปุคฺคโล ฯ เต น ปฺเปนฺติเยว (๑) ฯเอเตส หิ ปฏิภาคกสิเณ ปฏิภาคกสิณมิจฺเจว
สฺา (๒) โหติ ฯ อรูปกฺขนฺเธสุ จ อรูปกฺขนฺธา อิจฺเจว ฯ
อตฺตสมนุปสฺสนาวณฺณนา
เอว เย น ปฺเปนฺติ ฯ เต ทสฺเสตฺวา อิทานิ เย
เตปฺเปนฺติ ฯ เต ยสฺมา ทิฏิวเสน สมนุปสฺสิตวฺ า
ปฺเปนฺติ ฯ สา ปเนสา (๓) สมนุปสฺสนา วีสติวตฺถุกาย สกฺกายทิฏิยา อปฺปหีนตฺตา โหติ ฯ ตสฺมา ต วีสติวตฺถุก สกฺกายทิฏึ
ทสฺเสตุปุน กิตฺตาวตา จ อานนฺทาติ อาทิมาห ฯ
ตตฺถ เวทน วา หีติ อิมินา เวทนากฺขนฺธวตฺถุกา
สกฺกายทิฏิ กถิตา (๔) ฯ อปฺปฏิสเวทโน เม อตฺตาติ อิมินา
# ๑. ยุ. ปฺาเปติเยว ฯ ๒. ม. าณ ฯ ๓. ม. สา จ เนส ฯ ยุ. สา หิ จ เนส ฯ
๔. ยุ. วุตฺตา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๗๐
รูปกฺขนฺธวตฺถุกา ฯ อตฺตา เม เวทิยติ ฯ เวทนาธมฺโม หิ เม
อตฺตาติ อิมินาสฺาสงฺขารวิฺาณกฺขนฺธวตฺถุกา ฯ อิท
หิ ขนฺธตฺตย เวทนาสมฺปยุตฺตตฺตา เวทิยติ ฯ เอตสฺส จ
เวทนาธมฺโม อวิปฺปยุตฺตสภาโว ฯ
อิทานิ ตตฺถ โทส ทสฺเสนฺโต ตตฺรานนฺทาติ อาทิมาห ฯ
ตตฺถ ตตฺราติ เตสุ ตีสุ ทิฏิคติเกสุ ฯ ยสฺมึ อานนฺท
สมเยติ อาทิ โย โย ย ย เวทน อตฺตาติ สมนุปสฺสติ ฯ
ตสฺส ตสฺส อตฺตโน กทาจิ ภาว ฯ กทาจิ อภาวนฺติเอวมาทิโทสทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ
อนิจฺจาทีสุ หุตฺวา อภาวโต อนิจฺจา ฯ เตหิ เตหิ
การเณหิ สงฺคมฺม สมาคมฺม กตาติ สงฺขตา ฯ ต ต ปจฺจย
ปฏิจฺจ สมฺมา การเณเนว อุปฺปนฺนาติ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ฯ
ขโยติ อาทิ สพฺพ ภงฺคสฺส เววจน ฯ ย หิ ภิชชฺ ติ ฯ ต
ขียติป วยติป วิรชฺชติป นิรุชฌ
ฺ ติป ฯ ตสฺมา ขยธมฺมาติอาทิ
วุตฺต ฯ
พฺยคา เมติ วิ อคาติ พฺยคา ฯ วิคโต นิรุทโฺ ธ เม
อตฺตาติ อตฺโถ ฯ กึ ปน เอกสฺเสว ตีสุป กาเลสุ เอโส
เม อตฺตาติ โหตีติ ฯ กึ ปน น ภวิสสฺ ติ ฯ ทิฏิคติกสฺส หิ
ถูสราสิมฺหิ นิกฺขิตฺตขาณุกสฺเสว (๑)นิจฺจลตา นาม นตฺถิ ฯ
# ๑. ยุ. นิขาตขาณุกสฺเสว ฯ
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*เลมที่ ๕ มหานิทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๗๑
วนมกฺกโฏ วิย อฺ คณฺหาติ ฯ อฺ มฺุจติ ฯ อนิจฺจ สุข ทุกฺข
โวกิณฺณนฺติ (๑) วิเสเสน ต ต เวทน อตฺตาติ สมนุปสฺสนฺโต อนิจฺจฺเจว
สุขฺจ ทุกฺขฺจ อตฺตาน สมนุปสฺสติ ฯ อวิเสเสน เวทน อตฺตาติ สมนุปสสนฺโต
โวกิณฺณ อุปปฺ าทวยธมฺม อตฺตาน สมนุปสฺสติ ฯ เวทนา หิ ติวิธา
เจว อุปฺปาทวยธมฺมา จ ฯ ตฺเจส อตฺตาติ สมนุปสฺสติ ฯ อิจจฺ สฺส อนิจฺโจ เจว
อตฺตา อาปชฺชติ ฯ เอกกฺขเณ จ พหุนฺน เวทนาน อุปฺปาโท ฯ ต (๒) โข ปเนส(๒)
อนิจฺจ อตฺตาน อนุชานาติ ฯ น เอกกฺขเณ พหุนฺน เวทนาน อุปฺปตฺติ อตฺถิ ฯ
อิมมตฺถ สนฺธาย ตสฺมาติหานนฺท เอเตนเปต นกฺขมติ เวทนา เม อตฺตาติ
สมนุปสฺสิตุนฺติ วุตฺต ฯ
ยตฺถ ปนาวุโสติ ยตฺถ สุทฺธรูปกฺขนฺเธ สพฺพโส เวทยิต
นตฺถิ ฯ อป นุโข ตตฺถาติ อป นุโข ตสฺมึ เวทนา วิรหิเต ตาลวณฺเฏ วาตปาเน
วา อสฺมีติ เอว อหกาโร อุปฺปชฺเชยฺยาติ อตฺโถ ฯ ตสฺมาติหานนฺทาติ ยสฺมา
สุทฺธรูปกฺขนฺโธ อุฏาย อสฺมีติ (๓) น วทติ ฯ ตสฺมา เอเตนป เอต นกฺขมตีติ
อตฺโถ ฯ อป นุโข ตตฺถ อยมหมสฺมีติ สิยาติ อป นุโข เตสุ
เวทนาธมฺเมสุ ตีสุ ขนฺเธสุ เอกกฺขนฺโธป (๔) อย นาม อหมสฺมีติ
# ๑. สฺยา. อนิจฺจ สุขทุกฺขโวกิณฺณนฺติ ฯ ๒. ยุ. น โข ปเนส ฯ ๓. ม. ยุ. อหมสฺมีติ ฯ
๔. สฺยา. อหมสฺมีติ ฯ ๕. ม. ยุ. เอกธมฺโมป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๗๒
เอว วตฺตพฺโพ สิยา ฯ อถวา เวทนานิโรธา สเหว เวทนาย นิรุทฺเธสุ เตสุ
ตีสุ ขนฺเธสุ อป นุโข อยมหมสฺมีติ วา อหมสฺมีติ วา อุปฺปชฺเชยฺยาติ
อตฺโถ ฯ อถายสฺมา อานนฺโท สสวิสาณสฺส ติขิณภาว วิย ต อสมฺปฏิจฺฉนฺโต โน
เหต ภนฺเตติ อาห ฯ
เอตฺตาวตา กึ กถิต โหติ ฯ วฏฏกถา กถิตา โหติ ฯ ภควา หิ
วฏฏกถ กเถนฺโต กตฺถจิ อวิชฺชาสีเสน กเถสิ ฯ (๑) กตฺถจิ ตณฺหาสีเสน ฯ กตฺถจิ
ทิฏิสีเสน ฯ ตตฺถ ปุริมา ภิกฺขเว โกฏิ น ปฺายติ อวิชฺชาย อิโต ปุพฺเพ
อวิชฺชา นาโหสิ ฯ อถ ปจฺฉา สมฺภวีติ ฯ เอวฺจิท ภิกฺขเว วุจฺจติ ฯ อถ จ ปน
ปฺายติ อิทปฺปจฺจยา อวิชฺชาติ (๒) เอว อวิชชฺ าสีเสน กถิตา ฯ ปุริมา ภิกฺขเว
โกฏิ น ปฺายติ ภวตฺหาย อิโต ปุพฺเพ ภวตณฺหา นาโหสิ ฯ อถ ปจฺฉา
สมฺภวีติ ฯ เอวฺจิท ภิกฺขเว วุจฺจติ ฯ อถ จ ปน ปฺายติ อิทปฺปจฺจยา
ภวตฺหาติ (๓) เอว ตณฺหาสีเสน กถิตา ฯ ปุริมา ภิกฺขเว โกฏิ น ปฺายติ
ภวทิฏิยา อิโต ปุพฺเพ ภวทิฏิ นาโหสิ ฯ อถ ปจฺฉา สมฺภวีติ ฯ เอวฺจิท
ภิกฺขเว วุจฺจติ ฯ อถ จ ปน ปฺายติ อิทปฺปจฺจยา ภวทิฏีติ เอว ทิฏิสีเสน
กถิตา ฯ อิธาป ทิฏิสีเสเนว กถิตา ฯ
# ๑. ยุ. กเถติ ฯ ๒. องฺ. ทสก. ๒๔/๖๑/๑๒๐ ฯ ๓. องฺ. ทสก. ๒๔/๖๒/๑๒๔ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหานิทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๗๓
ทิฏิคติโก หิ สุขาทิเวทน อตฺตาติ คเหตฺวา อหการมมการปรามาสวเสน
สพฺพภวโยนิคติวิฺาณฏิติสตฺตาวาเสสุ ตโต ตโต จวิตฺวา ตตฺถ ตตฺถ
อุปปชฺชนฺโต มหาสมุทฺเท วาตุกฺขิตฺตนาวา วิย สตฺต สมิต ปริพฺภมติ ฯ วฏฏโต
สีส อุกฺขิปตตเยว น สกฺโกติ ฯ
อิติ ภควา ปจฺจยาการมุฬฺหสฺส ทิฏิคติกสฺส เอตฺตเกน
กถามคฺเคน วฏฏ กเถตฺวา อิทานิ วิวฏฏ กเถนฺโต ยโต โข ปน อานนฺท
ภิกฺขูติ อาทิมาห ฯ
ตฺจ ปน วิวฏฏกถ ภควา เทสนาสุ กุสลตาย (๑) วิสฏกมฺมฏาน
นวกมฺมาทิวเสน วิกฺขิตฺตปุคฺคล อนามสิตฺวา การกสฺส สติปฏานวิหาริโน
ปุคฺคลสฺส วเสน อารภนฺโต เนว เวทน อตฺตาน สมนุปสฺสตี(๒)ติอาทิมาห ฯ
เอวรูโป หิ ภิกฺขุ ยกิฺจิ รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา
โอฬาริก วา สุขุม วา หีน วา ปณีต วา ย ทูเร วา สนฺติเก วา ฯ สพฺพ
รูป อนิจฺจโต ววฏเปติ(๓) เอก สมฺมสน ทุกฺขโต ววฏเปติ ฯ เอก สมฺมสน
อนตฺตโต ววฏเปติ ฯ เอก สมฺมสนนฺติ (๓) อาทินา นเยน วุตฺตสฺส
สมฺมสนาณสฺส วเสน สพฺพธมฺเมสุ ปวตฺตตฺตา เนว
# ๑. ม. ยุ. กุสลตฺตา ฯ ๒. ม. สมนุปสฺสีติ... ฯ ๓. สฺยา. ววตฺเถติ ฯ เอวมุปริป ฯ
๔. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๙๙/๗๖ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๗๔
เวทน อตฺตาน (๑) สมนุปสฺสติ ฯ น อฺเ (๒) ธมฺเม ฯ (๒) โส เอว
อสมนุปสฺสนฺโต น กิฺจิ โลเก อุปาทิยตีติ ขนฺธโลกาทิเภเท โลเก รูปาทีสุ
ธมฺเมสุ กิฺจิ เอก ธมฺมป อตฺตาติ วา อตฺตนิยนฺติ วา น อุปาทิยติ ฯ
อนุปาทิย จ น ปริตสฺสตีติ อนุปาทิยนฺโต ตณฺหาทิฏิมานปริตสฺสนายป
น ปริตสฺสติ ฯ อปริตสฺสนฺติ อปริตสฺสมาโน ฯ ปจฺจตฺตฺเว ปรินิพฺพายตีติ
อตฺตนาว กิเลสปรินิพฺพาเนน ปรินิพพฺ ายติ ฯ เอว ปรินิพฺพุตสฺส ปนสฺส
ปจฺจเวกฺขณปวตฺติทสฺสนตฺถ ขีณา ชาตีติ อาทิ วุตฺต ฯ
อิติ สา ทิฏีติ ยา ตถา วิมุตฺตสฺส อรหโต ทิฏิ ฯ สา เอว
ทิฏิ ฯ อิติสฺส ทิฏีติป ปาโ ฯ โส (๓) ตถา วิมุตฺโต อรหา ฯ เอว อสฺส
ทิฏีติ อตฺโถ ฯ ตทกลฺลนฺติ ต น ยุตฺต ฯ กสฺมา ฯ เอว หิ สติ อรหา น
กิฺจิ ชานาตีติ วุตฺต ภเวยฺย ฯ เอว ตฺวา วิมุตฺตจ อรหนฺต น กิฺจิ
ชานาตีติ วตฺตุ น ยุตฺต ฯ เตเนว จตุนฺนป นยาน อวสาเน ต กิสฺส เหตูติ
อาทิมาห ฯ
ตตฺถ ยาวตานนฺท อธิวจนนฺติ ยตฺตโก อธิวจนสงฺขาโต โวหาโร
อตฺถิ ฯ ยาวตา อธิวจนปโถติ ยตฺตโก อธิวจนปโถ(๔)
# ๑. ม. อตฺตาติ ฯ ๒. ม. น อฺ ฯ ยุ. น อฺ ธมฺม ฯ ๓. ม. ยุ. โย ฯ
๔. ม. อธิวจนสฺส ปโถ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหานิทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๗๕
ขนฺธา อายตนานิ ธาตุโย วา อตฺถิ ฯ เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ
ปฺาวจรนฺติ ปฺาย อวจริตพฺพ ขนฺธปฺจก ฯ ตทภิฺาติ
ต อภิชานิตฺวา ฯ เอตฺตเกน ภควตา กึ ทสฺสิต ฯ ตนฺตากุลกปทสฺเสว
อนุสนฺธิ ทสฺสิตา ฯ (๑)
สตฺตวิฺาณฏิติวณฺณนา
อิทานิ โย โส (๒) น ปฺเปตีติ วุตฺโต ฯ โส ยสฺมา
คจฺฉนฺโต คจฺฉนฺโต อุภโตภาควิมุตฺโต นาม โหติ ฯ โย จ น สมนุปสฺสตีติ
วุตฺโต ฯ โส ยสฺมา คจฺฉนฺโต คจฺฉนฺโต ปฺาวิมุตฺโต นาม โหติ ฯ ตสฺมา เตส
เหฏา วุตฺตาน ทฺวินฺน ภิกฺขูน นิคมน จ นาม จทสฺเสตุ สตฺต โข อิมา
อานนฺท วิฺาณฏิติโยติ อาทิมาห ฯ
ตตฺถ สตฺตาติ ปฏิสนฺธิวเสน วุตฺตา ฯ อารมฺมณวเสน สงฺคีติสุตฺเต (๓)
วุตฺตา จตสฺโส อาคมิสฺสนฺติ ฯ วิฺาณ ติฏติ เอตฺถาติ วิฺาณฏิติ ฯ
วิฺาณปติฏานสฺเสต อธิวจน ฯ เทฺว จ อายตนานีติ เทฺว นิวาสนฏานานิ ฯ (๔)
นิวาสนฏานฺจ (๕) อิธายตนนฺติ อธิปฺเปต ฯ เตเนว วกฺขติ อสฺีสตฺตายตน (๖)
# ๑. ม. ยุ. ทสฺสิโต ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ที. ปา. ๑๑/๓๓๕/๒๖๕ ฯ
๔. ม. นิวาสฏานานิ ฯ ๕. ม. นิวาสฏานฺหิ ฯ ๖. ม. ยุ. อสฺสตฺตายตน ฯ
เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๗๖
เนวสฺานาสฺายตนเมว ทุติยนฺติ ฯ กสฺมา ปเนต สพฺพ คหิตนฺติ ฯ
วฏฏปริยาทานตฺถ ฯ วฏฏ หิ น สุทฺธวิฺาณฏิติวเสน วา
สุทฺธายตนวเสน วา ปริยาทาน คจฺฉติ ฯ ภวโยนิคติสตฺตาวาสวเสน ปน
คจฺฉติ ฯ ตสฺมา สพฺเพเมต คหิต ฯ
อิทานิ อนุกฺกเมน ตมตฺถ วิภชนฺโต กตมา สตฺตาติ อาทิมาห ฯ
ตตฺถ เสยฺยถาปติ นิทสฺสนฏเ นิปาโต ฯ ยถา มนุสฺสาติ อตฺโถ ฯ
อปริมาเณสุ หิ จกฺกวาเฬสุ อปริมาณาน มนุสฺสาน วณฺณสณฺานาทิวเสน
เทฺวป เอกสทิสา นตฺถิ ฯ เยป หิ กตฺถจิ ยมกภาตโร วณฺเณน วา
สณฺาเนน วา เอกสทิสา โหนฺติ ฯ เตสป อาโลกิตวิโลกิตกถิตหสิตคมนานาทีหิ
วิเสโส โหติเยว ฯ ตสฺมา นานตฺตกายาติ วุตฺตา ฯ ปฏิสนฺธิสฺา ปน
เนส ติเหตุกาป ทฺวิเหตุกาป อเหตุกาป โหนฺติ ฯ นานตฺตสฺิโนติ วุตฺตา ฯ
เอกจฺเจ จ เทวาติ ฉกามาวจรเทวา ฯ เตสุ หิ เกสฺจิ กาโย นีโล โหติ ฯ
เกสฺจิ ปตกาทิวณฺโณ ฯ สฺา ปน เนส ทฺวิเหตุกาป ติเหตุกาป โหนฺติ
อเหตุกา นตฺถิ ฯ เอกจฺเจ จ วินิปาติกาติ จตุอปายวินิมุตฺตกา(๑) อุตฺตรมาตา
ยกฺขินี ฯ ปยงฺกรมาตา ฯ ปุสฺสมิตฺตา (๒) ธมฺมคุตฺตาติ เอวมาทิกา
เวมานิกเปตา (๓) ฯ เอเตส หิ ปตโอทาตกาฬมงฺคุรุจฺฉวิสามวณฺณาทิวเสน
# ๑. ม. ...วินิมุตฺตา ฯ ๒. ม. ผุสฺสมิตฺตา ฯ ยุ. ปุนพฺพสุมิตฺตา ฯ ๓. ม. ยุ. อฺเ จ
เวมานิกา เปตา ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 176

*เลมที่ ๕ มหานิทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๗๗
เจว กีสถูลรสฺสทีฆวเสน จ กาโย นานา โหติ ฯ มนุสฺสาน วิย
ทฺวิเหตุกติเหตุกาเหตุกวเสน สฺาป ฯ เต ปน เทวา วิย น มเหสกฺขา ฯ กปณมนุสสฺ า
วิย อปฺเปสกฺขา ฯ ทุลลฺ ภฆาสจฺฉาทนา ทุกฺขปฬิตา วิหรนฺติ ฯ เอกจฺเจ กาฬปกฺเข
ทุกฺขิตา ชุณฺหปกฺเข สุขิตา โหนฺติ ฯ ตสฺมา สุขสมุสฺสยโต วินิปติตตฺตา วินิปาติกาติ
วุตฺตา ฯ เย ปเนตฺถ ติเหตุกา เตส ธมฺมาภิสมโยป โหติ ฯ ปยงฺกรมาตา หิ ยกฺขินี
ปจฺจูสสมเย อนุรุทฺธตฺเถรสฺส ธมฺม สชฺฌายโต สุตฺวา
มา สทฺทมกริ ปยงฺกร ภิกฺขุ ธมฺมปทานิ ภาสติ ฯ
อปจ ธมฺมปท วิชานิย ปฏิปชฺเชม หิตาย โน สิยา ฯ (๑)
ปาเณสุ จ สฺมามเส (๒) สมฺปชานมุสา น ภณาม เส
สิกฺเขม สุสีลฺยมตฺตโน อป มุจฺเจม ปสาจโยนิยาติ ฯ (๓)
เอว ปุตฺตก สฺาเปตฺวา ตทิวส โสตาปตฺติผล ปตฺตา ฯ อุตฺตรมาตา
ปน ภควโต ธมฺม สุตฺวาว โสตาปนฺนา ชาตา ฯ
พฺรหฺมกายิกาติ พฺรหฺมปาริสชฺชา พฺรหฺมปุโรหิตา มหาพฺรหฺมาโน ฯ
ปมาภินิพฺพตฺตาติ เต สพฺเพป ปเมน ฌาเนน อภินิพฺพตฺตา ฯ เตสุ
พฺรหฺมปาริสชฺชา ปน ปริตฺเตน อภินิพฺพตฺตา ฯ เตส กปฺปสฺส ตติโย ภาโค
อายุปฺปมาณ ฯ พฺรหฺมปุโรหิตา มชฺฌิเมน ฯ เตส อุปฑฺฒกปฺโป อายุปฺปมาณ ฯ
# ๑. สฺยา. สิยาติ ฯ ๒. สฺยา. สฺมามเส ฯ ๓. ส. ส. ๑๕/๘๒๐/๓๐๘ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๗๘
กาโย จ เตส วิปฺผาริกตโร โหติ ฯ มหาพฺรหฺมาโน ปณีเตน ฯ เตส กปฺโป
อายุปฺปมาณ ฯ กาโย ปน เตส อติวิปผฺ าริกตโรว (๑) โหติ ฯ อิติ เต กายสฺส
นานตฺตา ฯ ปมชฺฌานวเสน สฺาย เอกตฺตา นานตฺตกายา เอกตฺตสฺิโนติ
เวทิตพฺพา ฯ
ยถา จ เต ฯ เอว จตูสุ อปาเยสุ สตฺตา ฯ นิรเยสุ หิ เกสฺจิ
คาวุต ฯ เกสฺจิ อฑฺฒโยชนิก (๒) เกสฺจิ โยชน อตฺตภาโว โหติ ฯ เทวทตฺตสฺส
ปน โยชนสติโก ชาโต ฯ ติรจฺฉาเนสุป เกจิ ขุททฺ กา ฯ เกจิ มหนฺตา ฯ ปตฺติวิสเยสุ (๓)
เกจิ สฏิหตฺถา โหนฺติ ฯ เกจิ สตฺตติหตฺถา ฯ เกจิ อสีติหตฺถา ฯ เกจิ สุวณฺณา ฯ เกจิ
ทุพฺพณฺณา โหนฺติ ฯ ตถา กาลกฺชิกา (๔) อสุรา ฯ อปเจตฺถ ทีฆปฏิกเปตา นาม
สฏิโยชนิกาป โหนฺติ ฯ สฺา ปน สพฺเพสป อกุสลวิปากาเหตุกาป โหนฺติ ฯ
อิติ อาปายิกาป นานตฺตกายา เอกตฺตสฺิโนเตฺวว สงฺขย คจฺฉนฺติ ฯ
อาภสฺสราติ ทณฺฑอุกฺกาย อจฺจิ วิย เอเตส สรีรโต อาภา ฉิชฺชิตฺวา
ฉิชฺชิตฺวา ปตนฺตี วิย สรตีติ (๕) อาภสฺสรา ฯ เตสุ จตุกฺกปฺจกนเยสุ (๖)
ทุติยตติยชฺฌานทฺวย ปริตฺต ภาเวตฺวา
# ๑. ม. อติวิปฺผาริโก ฯ ยุ. อติวิปฺผาริโกว ฯ ๒. ม. อฑฺฒโยชน ฯ ๓. ม. เปตฺติวิสเยป ฯ
ยุ. เปตฺติวิสเยสุ ฯ ๔. ยุ. กาลกฺชา ฯ ๕. ม. สรติ วิสฺสรตีติ ฯ ยุ. สรติ วิสรตีติ ฯ
๖. ม. เตสุ ปฺจกนเยน ฯ ยุ. ...ปฺจกนเย ฯ
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*เลมที่ ๕ มหานิทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๗๙
อุปปนฺนา ปริตฺตาภา นาม โหนฺติ ฯ เตส เทฺว กปฺปา อายุปฺปมาณ ฯ
มชฺฌิม ภาเวตฺวา อุปปนฺนา อปฺปมาณาภา นาม โหนฺติ ฯ เตส จตฺตาโร
กปฺปา อายุปฺปมาณ ฯ ปณีตว ภาเวตฺวา อุปปนฺนา อาภสฺสรา นาม โหนฺติ ฯ
เตส อฏ กปฺปา อายุปฺปมาณ ฯ อิธ ปน อุกฺกฏปริจฺเฉทวเสน สพฺเพป
เต คหิตา ฯ สพฺเพสป (๑) เตส กาโย เอกวิปฺผาโรว โหติ ฯ สฺา ปน
อวิตกฺกวิจารมตฺตา วา อวิตกฺกาวิจารา วาติ นานา ฯ
สุภกิณหฺ าติ สุเภน โอกิณฺณา วิกิณฺณา ฯ สุเภน สรีรปฺปภาวณฺเณน
เอกฆนาติ อตฺโถ ฯ เอเตส หิ อาภสฺสราน วิย น ฉิชชฺ ิตฺวา ฉิชฺชิตฺวา
ปภา คจฺฉติ ฯ ปฺจกนเย ปน ปริตฺตมชฺฌิมปณีตสฺส จตุตฺถชฺฌานสฺส วเสน
โสฬสทฺวตฺตึสจตุสฏิกปฺปายุกา ปริตฺตสุภา อปฺปมาณสุภา สุภกิณฺหา นาม
หุตฺวา นิพฺพตฺตนฺติ ฯ อิติ สพฺเพป เต เอกตฺตกายา เจว จตุตฺถชฺฌานสฺาย
เอกตฺตสฺิโน จาติ เวทิตพฺพา ฯ เวหปฺผลาป จ จตุตฺถวิฺาณฏิติเมว ภชนฺติ ฯ
อสฺีสตฺตา (๒) วิฺาณาภาวา เอตฺถ สงฺคห น คจฺฉนฺติ ฯ สตฺตาวาเสสุ
คจฺฉนฺติ ฯ
สุทฺธาวาสาป วิวฏฏปกฺเข ิตา ฯ น สพฺพกาลิกา
# ๑. ม. ยุ. สพฺเพสฺหิ ฯ ๒. ม. อสฺสตฺตา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๘๐
กปฺปสตสหสฺสป อสงฺเขยฺยป พุทฺธสฺุเ โลเก น อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
โสฬสกปฺปสหสฺสพฺภนฺตเร พุทฺเธสุ อุปฺปชฺชนฺเตสุเยว (๑) อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตสฺส ภควโต ขนฺธวารฏานสทิสา โหนฺติ ฯ ตสฺมา เนว
วิฺาณฏิตึ น สตฺตาวาส ภชนฺติ ฯ มหาสิวตฺเถโร ปน น โข (๒)ปน โส(๒)
สาริปุตฺต สตฺตาวาโส สุลภรูโป ฯ โย มยา อนาวุฏปุพฺโพ(๓) อิมินา
ทีเฆน อทฺธุนา อฺตฺร สุทฺธาวาเสหิ เทเวหีติ (๔) อิมินา สุตฺเตน
สุทฺธาวาสาป จตุตฺถวิฺาณฏิตึ จตุตฺถสตฺตาวาสเยว ภชนฺตีติ วทติ ฯ ต
อปฏิพาหิยตฺตา สุตฺตสฺส อนฺุาต ฯ
สพฺพโส รูปสฺานนฺติ อาทีน อตฺโถ วิสุทธฺ ิมคฺเค วุตฺโต ฯ
เนวสฺานาสฺายตน ปน ยเถว สฺาย ฯ เอว วิฺาณสฺสาป สุขุมตฺตา
เนว วิฺาณ นาวิฺาณ ฯ ตสฺมา วิฺาณฏิตีสุ อวตฺวา อายตเนสุ วุตฺต ฯ
ตตฺราติ ตาสุ วิฺาณฏิตีสุ ฯ ตฺจ ปชานาตีติ ตฺจ
วิฺาณฏิตึ ปชานาติ ฯ ตสฺสา จ สมุทยนฺติ อวิชฺชาสมุทยา รูปสมุทโยติ
อาทินา นเยน ตสฺสา สมุทยฺจ ปชานาติ ฯ ตสฺสา จ อตฺถงฺคมนฺติ อวิชฺชานิโรธา
รูปนิโรโธติ (๕) อาทินา นเยน ตสฺสา อตฺถงฺคมฺจ ปชานาติ ฯ อสฺสาทนฺติ
ย (๖) รูป ฯเป ฯ
# ๑. ม. อุปปฺ นฺเนสุเยว ฯ ๒. สฺยา. ปเนโส ฯ ๓. ม. อนิวุตฺถปุพฺโพ ฯ ๔, ม. มู.
๑๒/๑๘๗/๑๖๒ ฯ ๕. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๑๐๖/๗๙ ฯ ๖. สฺยา. เอตฺถนฺตเร โขติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหานิทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๘๑
ย วิฺาณ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุข โสมนสฺส ฯ อย วิฺาณสฺส อสฺสาโทติ (๑)
เอว ตสฺสา อสฺสาทฺจ ปชานาติ ฯ อาทีนวนฺติ ย รูป ฯเป ฯ ย วิฺาณ อนิจฺจ
ทุกฺข วิปริณามธมฺม ฯ อย วิฺาณสฺส อาทีนโวติ (๑) เอว ตสฺสา อาทีนวฺจ
ปชานาติ ฯ นิสฺสรณนฺติ โย รูปสฺมึ ฯเป ฯ โย วิฺาเณ ฉนฺทราควินโย
ฉนฺทราคปฺปหาน อิท วิฺาณสฺส นิสฺสรณนฺติ (๒) เอว ตสฺสา
นิสฺสรณฺจ ปชานาติ ฯ กลฺล นุ เตนาติ ยุตฺต นุ เตน ภิกฺขุนา ต วิฺาณฏิตึ
ตณฺหามานทิฏีน วเสน อหนฺติ วา มมนฺติ วา อภินนฺทิตุนฺติ เอเตนุปาเยน
สพฺพตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ ยตฺถ ปน รูป นตฺถิ ฯ ตตฺถ จตุนฺน ขนฺธาน
วเสน ฯ ยตฺถ วิฺาณ นตฺถิ ฯ ตตฺถ เอกสฺส ขนฺธสฺส วเสน สมุทยาทโย
โยเชตพฺพา ฯ (๓)อาหารสมุทยา ฯ อาหารนิโรธาติ อิท(๔) เจตฺถ ปท น โยเชตพฺพ ฯ
ยโต โข อานนฺท ภิกฺขูติ ยทา โข อานนฺท ภิกฺขุ ฯ อนุปาทา
วิมุตฺโตติ จตูหิ อุปาทาเนหิ อคฺคเหตฺวา วิมุตฺโต ฯ ปฺาวิมุตฺโตติ ปฺาย
วิมุตฺโต ฯ อฏ วิโมกฺเข อสจฺฉิกตฺวา ปฺาพเลเนว นามกายสฺส จ รูปกายสฺส
จ อปฺปวตฺตึ กตฺวา วิมุตฺโตติ อตฺโถ ฯ โส สุกฺขวิปสฺสโก จ ปมชฺฌานาทีสุ
# ๑. สง ข. ๑๗/๕๙/๓๕ ฯ ๒. ส. ข. ๑๗/๕๙/๓๕ ฯ ๓. ม. สมุทโย โยเชตพฺโพ ฯ
๔. ม. อิทฺเจตฺถ ปท โยเชตพฺพ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๘๒
อฺตรสฺมึ ตฺวา อรหตฺต ปตฺโต จาติ ปฺจวิโธ โหติ ฯ (๑) วุตฺตมฺป เจต
กตโม จ ปุคฺคโล ปฺาวิมุตฺโต ฯ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล น เหว โข อฏ
วิโมกฺเข กาเยน ผุสิตฺวา วิหรติ ฯ ปฺาย จสฺส ทิสฺวา อาสวา ปริกฺขีณา
โหนฺติ ฯ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล ปฺาวิมุตฺโตติ ฯ (๒)
อฏวิโมกฺขวณฺณนา
เอว เอกสฺส ภิกฺขุโน นิคมนฺจ นามฺจ ทสฺเสตฺวา
อิตรสฺส ทสฺเสตุ อฏ โข อิเมติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ วิโมกฺโขติ เกนฏเน
วิโมกฺโข ฯ อธิมุจฺจนฏเน ฯ โก ปนาย อธิมุจฺจนฏโ นาม ฯ ปจฺจนีกธมฺเมหิ จ
สุฏุ มุจฺจนฏโ ฯ อารมฺมเณ จ อภิรติวเสน สุฏ ุ มุจฺจนฏโ ฯ ปตุ องฺเก
วิสฏงฺคปจฺจงฺคสฺส ทารกสฺส สยน วิย อนิคฺคหิตภาเวน นิราสงฺกตาย
อารมฺมเณ ปวตฺตตีติ (๓) วุตฺต โหติ ฯ อย ปนตฺโถ ปจฺฉิเม วิโมกฺเข นตฺถิ ฯ
ปุริเมสุ สพฺเพสุ อตฺถิ ฯ
รูป รูปานิ ปสฺสตีติ เอตฺถ อชฺฌตฺต เกสาทีสุ นีลกสิณาทีสุ (๔)
นีลกสิณาทิวเสน อุปฺปาทิต รูปชฺฌาน รูป ฯ ตทสฺสตฺถีติ รูป ฯ พหิทฺธา รูปานิ
ปสฺสตีติ พหิทฺธาป นีลกสิณาทีนิ รูปานิ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. อภิ. ปุ. ๓๖/๔๑/๑๔๕ ฯ ๓. ม. ปวตฺตีติ ฯ
๔. ม. เอตฺถนฺตเร นีลกสิณาทีสูติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหานิทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๘๓
ฌานจกฺขุนา ปสฺสติ ฯ อิมินา อชฺฌตฺตพหิทฺธาวตฺถุเกสุ(๑) กสิเณสุ
อุปฺปาทิตชฺฌานสฺส ปุคฺคลสฺส จตฺตาริ (๒) รูปาวจรชฺฌานานิ ทสฺสิตานิ ฯ
อชฺฌตฺต อรูปสฺีติ อชฺฌตฺต น รูปสฺี ฯ อตฺตโน เกสาทีสุ
อนุปฺปาทิตรูปาวจรชฺฌาโนติ อตฺโถ ฯ อิมินา พหิทฺธา ปริกมฺม กตฺวา พหิทฺธาว
อุปฺปาทิตชฺฌานสฺส ปุคฺคลสฺส รูปาวจรชฺฌานานิ ทสฺสิตานิ ฯ
สุภนฺเตว(๓) อธิมุตฺโต โหตีติ อิมินา สุวิสุทฺเธสุ นีลาทีสุ วณฺณกสิเณสุ
ฌานานิ ทสฺสิตานิ ฯ ตตฺถ กิฺจาป อนฺโต อปฺปนาย สุภนฺติ อาโภโค
นตฺถิ ฯ โย ปน สุวิสุทฺธ สุภ กสิณ อารมฺมณ กริตฺวา วิหรติ ฯ โส ยสฺมา
สุภนฺติ อธิมุตฺโต โหตีติ วตฺตพฺพต อาปชฺชติ ฯ ตสฺมา เอว เทสนา กตา ฯ
ปฏิสมฺภิทามคฺเค ปน กถ สุภนฺเตว อธิมุตฺโต โหตีติ วิโมกฺโข ฯ อิธ ภิกฺขุ
เมตฺตาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ฯเป ฯ เมตฺตาย ภาวิตตฺตา
สตฺตา อปฏิกูลา โหนฺติ ฯ กรุณามุทิตาอุเปกฺขาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา
วิหรติ ฯเป ฯ อุเปกฺขาย ภาวิตตฺตา สตฺตา อปฏิกูลา โหนฺติ ฯ เอว สุภนฺเตว
อธิมุตฺโต โหตีติ วิโมกฺโขติ (๔)วุตตฺ  ฯ
# ๑. ม. อชฺฌตฺตพหิทฺธาาวตฺถุเกสุ ฯ ๒. ม. ปุคฺคลสฺส ฯ ๓. ม. สุภนฺเตฺวว ฯ
๔. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๔๗๖/๓๕๙-๓๖๐ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๘๔
สพฺพโส รูปสฺานนฺติ อาทีสุ ย วตฺตพฺพ ฯ ต สพฺพ วิสุทฺธิมคฺเค
วุตฺตเมว ฯ อย อฏโม วิโมกฺโขติ อย จตุนฺน ขนฺธาน สพฺพโส วิสุทฺธตฺตา
วิมุตฺตตฺตา อฏโม อุตฺตโม วิโมกฺโข นาม ฯ
อนุโลมนฺติ อาทิโต ปฏาย ยาว ปริโยสานา ฯ ปฏิโลมนฺติ
ปริโยสานโต ปฏาย ยาว อาทิโต ฯ อนุโลมปฏิโลมนฺติ อิท อติปคุณตฺตา
สมาปตฺตีน อตฺวาว (๑) อิโต จิโต จ สฺจรณวเสน วุตฺต ฯ ยตฺถิจฺฉกนฺติ
โอกาสปริทีปน ฯ ยตฺถ ยตฺถ โอกาเส อิจฺฉติ ฯ ยทิจฺฉกนฺติ สมาปตฺติปริทีปน ฯ (๒)
ย ย สมาปตฺตึ อิจฺฉติ ฯ ยาวติจฺฉกนฺติ อทฺธานปริจฺเฉททีปน ฯ ยาวตก อทฺธาน
อิจฺฉติ ฯ สมาปชฺชตีติ ต ต สมาปตฺตึ ปวิสติ ฯ วุฏาตีติ ตโต วุฏาย ติฏ ติ ฯ
อุภโตภาควิมุตฺโตติ ทฺวีหิ ภาเคหิ วิมุตฺโต ฯ อรูปสมาปตฺติยา รูปกายโต
วิมุตฺโต มคฺเคน นามกายโต วิมุตฺโตติ ฯ วุตฺตมฺป ฯ เจต
อจฺจี ยถา วาตเวเคน ขิตฺต (๓)(อุปสีวาติ ภควา)
อตฺถ ปเลติ น อุเปติ สงฺข (๔)
เอว มุนี นามกายา วิมุตฺโต
อตฺถ ปเลติ น อุเปติ สงฺขนฺติ ฯ (๕)
# ๑. ม. อฏตฺวาว ฯ ๒. ม. ยุ. สมาปตฺติทีปน ฯ ๓. ม. ยุ. ขิตฺตา ฯ ๔. สฺยา. สงฺข ฯ
เอวมุปริป ฯ ๕. ขุ. สุ. ๒๕/๔๓๐/๕๓๙ ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 184

*เลมที่ ๕ มหานิทานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๘๕
โส ปเนส อุภโตภาควิมุตฺโต อากาสานฺจายตนาทีสุ อฺตรโต
วุฏาย อรหตฺต ปตฺโต จ อนาคามี หุตฺวา นิโรธา วุฏาย อรหตฺต ปตฺโต
จาติ ปฺจวิโธ โหติ ฯ เกจิ ปน ยสฺมา รูปาวจรจตุตฺถชฺฌานป ทุวงฺคิก
อุเปกฺขาสหคต ฯ อรูปาวจรชฺฌานป ตาทิสเมว ฯ ตสฺมา รูปาวจรจตุตฺถชฺฌานโต
วุฏาย อรหตฺต ปตฺโตป อุภโตภาควิมุตฺโตติ ฯ
อย ปน อุภโตภาควิมุตฺตปโฺห เหฏาโลหปาสาเทป (๑) สมุฏหิตฺวา
เตปฏกจุลฺลสุมนตฺเถรสฺส (๒) วณฺณน นิสฺสาย จิเรน วินิจฺฉย ปตฺโต ฯ
คิริวิหาเร กิร เถรสฺส อนฺเตวาสิโก เอกสฺส ปณฺฑปาติกสฺส มุขโตว
ต ปฺห สุตวฺ า อาห อาวุโส เหฏาโลหปาสาเท อมฺหาก อาจริยสฺส ธมฺม
วณฺณยโต น เกนจิ สุตปุพฺพนฺติ ฯ กึ ปน ภนฺเต เถโร อวจาติ ฯ
รูปาวจรจตุตฺถชฺฌาน กิฺจาป ทุวงฺคิก อุเปกฺขาสหคต ฯ กิเลเส วิกฺขมฺเภติ ฯ
กิเลสาน ปน (๓)อาสนฺนปกฺเขป รูปารมฺมณฏาเน(๓) สมุทาจรติ ฯ อิเม หิ กิเลสา
นาม ปฺจโวการภเว นีลาทีสุ อฺตฺรมารมฺมณ อุปนิสฺสาย สมุทาจรนฺติ ฯ
รูปาวจรชฺฌานฺจ ต อารมฺมณ น สมติกฺกมติ ฯ ตสฺมา สพฺพโส รูป นิวตฺเตตฺวา
# ๑. ม. ยุ. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. ติปฏกจูฬสุมนตฺเถรสฺส ฯ ๓. ม. ยุ. อาสนฺนปกฺเข
วิรูหนฏาเน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๘๖
อรูปชฺฌานวเสน กิเลเส วิกฺขมฺเภตฺวา อรหตฺต ปตฺโตว อุภโตภาควิมุตฺโตติ อิท
อาวุโส เถโร อวจ ฯ อิทฺจ ปน วตฺวา อิท สุตฺต อาหริ กตโม จ ปุคฺคโล
อุภโตภาควิมุตฺโต ฯ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อฏ วิโมกฺเข กาเยน ผุสิตฺวา วิหรติ ฯ
ปฺาย จสฺส ทิสฺวา อาสวา ปริกฺขณ
ี า โหนฺติ ฯ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล
อุภโตภาควิมุตฺโตติ ฯ (๑)
อิมาย จ อานนฺท อุภโตภาควิมุตฺติยาติ อานนฺท อิโต อุภโตภาควิมุตฺติโต ฯ
เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ
มหานิทานสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ทุติย ฯ
# ๑. อภิ. ปุ. ๓๖/๔๐/๑๔๕ ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๑๘๗
มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา
สุตฺตนิทานวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ มหาปรินิพฺพานสุตฺต ฯ ตตฺราย
อนุปุพฺพปทวณฺณนา คิชฺฌกูเฏติ คิชฌ
ฺ า ตสฺส กูเฏ (๑)วสึสุ ฯ คิชฺฌสทิส วา ตสฺส
กูฏ (๒)อตฺถีติ คิชฺฌกูโฏ ตสฺมึ คิชฌ
ฺ กูเฏ ฯ อภิยาตุกาโมติ อภิภวนตฺถาย ยาตุกาโม ฯ
วชฺชีติ(๓) วชฺชิราชาโน ฯ เอว มหิทธฺ ิเกติ เอว มหติยา ราชิทธฺ ิยา สมนฺนาคเต ฯ
เอเตน เนส สมคฺคภาว กเถสิ ฯ เอว มหานุภาเวติ เอว มหนฺเตน อานุภาเวน
สมนฺนาคเต ฯ เอเตน เนส หตฺถิสิปฺปาทีสุ กตสิกขฺ ต กเถสิ ฯ ย สนฺธาย วุตฺต
สิกฺขิตา วติเม ลิจฺฉวิกุมารกา ฯ สุสิกขฺ ิตา วติเม ลิจฺฉวิกุมารกา ฯ ยตฺร หิ นาม
สุขุเมน ตาฬจฺฉิคฺคเลน อสน อติปาตยิสฺสนฺติ โปงฺขานุโปงฺข (๔)อวิราธิตนฺติ ฯ (๔)
อุจฺเฉชฺชามีติ (๖) อุจฺฉินฺทิสฺสามิ ฯ วินาเสสฺสามีติ(๗) นาเสสฺสามิ ฯ อทสฺสน
ปาปยิสฺสามิ ฯ (๘) อนยพฺยสนนฺติ เอตฺถ น อโยติ อนโย ฯ อวุฑฺฒิยา (๙) เอต นาม ฯ
หิตฺจ สุขฺจ วิยสติ (๑๐) วิกฺขิปตีติ พฺยสน ฯ าติปาริชฺุาทีน เอต นาม ฯ
อาปาเทสฺสามีติ ปาปยิสฺสามิ ฯ
# ๑. ม. กูเฏสุ ฯ ๒. ยุ. กูโฏ ฯ ๓. สฺยา. วชฺชึ ฯ ๔. สฺยา. โปขานุโปข ฯ
๕. ส. มหา. ๑๙/๑๗๓๗/๕๖๕ ฯ ๖. ม. อุจฺเฉจฺฉามีติ ฯ ๗. ม. เอตฺถนฺตเร นาเสสฺสามีติ
ทิสฺสติ ฯ ๘. ม. ปาเปสฺสามิ ฯ ยุ. นยิสฺสามิ ฯ ๙. ม. ยุ. อวฑฺฒิยา ฯ ๑๐. ม. วิยสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๘๘
อิติ กิร โส านนิสชฺชาทีสุ อิม ยุทฺธกถนเมว (๑) กเถติ ฯ คมนสชฺชา
โหถาติ เอว พลกาย อาณาเปติ ฯ กสฺมา ฯ คงฺคาย กิร เอก ปฏฏนคาม
นิสฺสาย อฑฺฒโยชน อชาตสตฺตุโน อาณา ฯ อฑฺฒโยชน ลิจฉฺ วีน ฯ เอตฺถ ปน
อาณาปวตฺติฏาน โหตีติ อตฺโถ ฯ ตตฺราปจ ปพฺพตปาทโต มหคฺฆภณฺฑ โอตรติ ฯ
ต สุตฺวา อชฺช ยามิ ฯ เสฺว ยามีติ อชาตสตฺตุโน สวิทหนฺตสฺเสว
ลิจฺฉวิราชาโน สมคฺคา สมฺโมทมานา ปุเรตร คนฺตวา สพฺพ มหคฺฆภณฺฑ (๒) คณฺหนฺติ ฯ
อชาตสตฺตุ ปจฺฉา คนฺตฺวา ต ปวุตฺตึ (๓) ตฺวา กุชฺฌิตฺวา คจฺฉติ ฯ เต ปุน
สวจฺฉเรป ตเถว กโรนฺติ ฯ อถ โส พลวาฆาตชาโต ตทา เอวมกาสิ ฯ
ตโต จินฺเตสิ คเณน สทฺธึ ยุทฺธ นาม ภาริย ฯ เอโกป
โมฆปฺปหาโร นาม นตฺถิ ฯ เอเกน นุ(๔) โข ปน ปณฺฑิเตน สทฺธึ มนฺเตตฺวา กโรนฺโต
นิรปราโธ (๕) โหติ ฯ ปณฺฑิโต จ สตฺถารา สทิโส นาม นตฺถิ ฯ สตฺถา จ
อวิทูเร ธุรวิหาเร วสติ ฯ หนฺทาห เปเสตฺวา ปุจฺฉามิ ฯ สเจ เม คเตน โกจิ
อตฺโถ ภวิสสฺ ติ ฯ สตฺถา ตุณฺหี ภวิสสฺ ติ ฯ อนตฺเถ ปน สติ กึ รโ ตตฺถ
คมเนนาติ วกฺขตีติ ฯ โส วสฺสการ พฺราหฺมณ
# ๑. ม. ยุทธฺ กถเมว ฯ ๒. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. ยุ. ปวตฺตึ ฯ เอวมุปริป ฯ
๔. ม. นุสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕. ม. นิปฺปราโธ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๘๙
เปเสสิ ฯ พฺราหฺมโณ คนฺตฺวา ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ เตน วุตฺต อถโข ราชา
ฯเป ฯ อาปาเทสฺสามิ วชฺชินฺติ ฯ (๑)
ราชอปริหานิยธมฺมวณฺณนา
ภควนฺต วีชยมาโนติ (๒) เถโร วตฺตสีเสน ตฺวา ภควนฺต
วีชติ (๓) ภควโต ปน สีต วา อุณหฺ  วา นตฺถิ ฯ ภควา พฺราหฺมณสฺส วจน
สุตฺวา เตน สทฺธึ อามนฺเตตฺวา เถเรน สทฺธึ มนฺเตตุกาโม กินตฺ ิ เต อานนฺท
สุตนฺติ อาทิมาห ฯ
อภิณฺหสนฺนิปาตาติ ทิวสสฺส ติกฺขตฺตุ สนฺนิปตนฺตาป อนฺตรนฺตรา
สนฺนิปตนฺตาป อภิณหสนฺนิปาตาว ฯ สนฺนิปาตพหุลาติ หิยฺโยป
สนฺนิปติตมฺหา ฯ ปุริมทิวสป สนฺนิปติตมฺหา (๔) ปุน อชฺช กิมตฺถ สนฺนปิ ติตา
โหมาติ โวสาน อนาปชฺชนฺตา สนฺนปิ าตพหุลา นาม โหนฺติ ฯ ยาวกีวฺจาติ
ยตฺตก กาล ฯ วุฑฺฒิเยว อานนฺท วชฺชีน ปาฏิกงฺขา ฯ โน ปริหานีติ อภิณฺห
อสนฺนิปตนฺตา หิ ทิสาวิทิสาสุ อาคตสาสน น สุณนฺติ ฯ ตโต อสุกคามสีมา
วา นิคมสีมา วา อากุลา ฯ อสุกฏาเน โจรา วา ปริยฏุ ิตาติ น ชานนฺติ ฯ
โจราป ปมตฺตา ราชาโนติ ตฺวา คามนิคมาทีนิ ปหรนฺตา ชนปท
นาเสนฺติ ฯ เอว
# ๑. ม. อาปาเทสฺสามีติ ฯ ยุ. อาปาเทสฺสามิ วชฺชีติ ฯ ๒. สฺยา. วิชยิ มาโน ฯ
ม. พีชยมาโนติ ฯ ๓. ม. พีชติ ฯ ๔. ม. สนฺนปติมฺหา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๙๐
ราชูน ปริหานิ โหติ ฯ อภิณฺห สนฺนปิ ตนฺตา ปน ต ต ปวุตฺตึ สุณนฺติ ฯ ตโต พล
เปเสตฺวา อมิตฺตมทฺทน กโรนฺติ ฯ โจราป อปฺปมตฺตา ราชาโน ฯ น สกฺกา
อเมฺหหิ วคฺคพนฺเธหิ วิจริตุนฺติ ภิชฺชิตวฺ า ปลายนฺติ ฯ เอว ราชูน วุฑฺฒิ โหติ ฯ
ตน วุตฺต วุฑฺฒิเยว อานนฺท วชฺชีน ปาฏิกงฺขา โน ปริหานีติ ฯ ตตฺถ ปาฏิกงฺขาติ
อิจฺฉิตพฺพา ฯ อวสฺส ภวิสฺสตีติ เอว ทฏพฺพาติ อตฺโถ ฯ
สมคฺคาติ อาทีสุ สนฺนิปาตเภริยา นิคฺคตาย อชฺช เม กิจฺจ
อตฺถิ ฯ มงฺคล อตฺถีติ วิกเฺ ขป (๑) วิกเฺ ขป กโรนฺตา(๑) น สมคฺคา สนฺนิปตนฺติ
นาม ฯ เภริสทฺท ปน สุตฺวาว ภฺุชมานาป (๒) อลงฺกริยมานาป วตฺถานิ
นิวาเสนฺตาป อฑฺฒภุตฺตา วา อฑฺฒาลงฺกตา วา วตฺถ นิวาสยมานา วา
สนฺนิปตนฺตา สมคฺคา สนฺนิปตนฺติ นาม ฯ สนฺนิปติตา (๓) ปน จินฺเตตฺวา
มนฺเตตฺวา กตฺตพฺพ กตฺวา เอกโตว อวุฏหนฺตา น สมคฺคา วุฏหนฺติ นาม ฯ
เอว วุฏิเตสุ หิ เย ปม คจฺฉนฺติ ฯ เตส เอว โหติ อเมฺหหิ พาหิรกถาว
สุตา ฯ อิทานิ วินิจฺฉยกถา ภวิสฺสตีติ ฯ เอกโต วุฏหนฺตา ปน สมคฺคา
วุฏหนฺติ นาม ฯ อปจ อสุกฏาเนสุ คามสีมา
# ๑. ม. วิกฺเขป กโรนฺตา ฯ ยุ. นิกฺเขป กโรนฺตา ฯ ๒. ม. ภฺุชนฺตาป ฯ
๓. ย. สนฺนปิ ตนฺตา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙๑
วา นิคมสีมา วา อากุลา ฯ โจรา วา ปริยุฏิตาติ สุตฺวา โก คนฺตฺวา อิม
อมิตฺตมทฺทน กริสฺสตีติ วุตฺเต อห ปม ฯ อห ปมนฺติ วตฺวา คจฺฉนฺตาป
สมคฺคา วุฏหนฺติ นาม ฯ เอกสฺส ปน กมฺมนฺเต โอสีทมาเน เสสา ราชาโน
ปุตฺตภาตโร เปเสตฺวา ตสฺส กมฺมนฺต อุปตฺถมฺภยมานาป ฯ อาคนฺตุกราชาน
อสุกสฺส เคห คจฺฉตุ ฯ อสุกสฺส เคห คจฺฉตูติ อวตฺตา สพฺเพ เอกโต
สงฺคณฺหนฺตาป ฯ เอกสฺส มงฺคเล วา โรเค วา อฺสฺมึ วา ปน ตาทิเส
สุขทุกฺเข อุปฺปนฺเน สพฺเพ ตตฺถ สหายภาว คจฺฉนฺตาป สมคฺคา วชฺชิกรณียานิ
กโรนฺติ นาม ฯ
อปฺตฺตนฺติ อาทีสุ ปุพฺเพ อกต สุงฺก วา พลึ วา ทณฺฑ
วา อนาหราเปนฺตา (๑) อปฺตฺต น ปฺเปนฺติ นาม ฯ โปราณปฺปเวณิยา
อาคตเมว ปน อาหราเปนฺตา (๒) ปฺตฺต น สมุจฺฉินฺทนฺติ นาม ฯ โจโรติ
คเหตฺวา ทสฺสิเต อวินิจฺฉินิตฺวาว (๓) เฉชฺชเภชฺช อนุสาสนฺตา(๔) โปราณ วชฺชิธมฺม
สมาทาย น วตฺตนฺติ นาม ฯ เตส อปฺตฺต ปฺเปนฺตาน อภินวสุงฺกาทีหิ
ปฬิตา มนุสสฺ า อิติอุปทฺทูตมฺหา ฯ โก อิเมส วิชิเต วสิสฺสตีติ ปจฺจนฺต
ปวิสิตฺวา โจรา วา โจรสหายา วา หุตฺวา ชนปท ปหรนฺติ ฯ ปฺตฺต
สมุจฺฉินฺทนฺตาน ปเวณีอาคตานิ สุงฺกาทีนิ
# ๑. ม. ยุ. อาหราเปนฺตา ฯ ๒. ม. ยุ. อนาหราเปนฺตา ฯ ๓. ม. อวิจินิตฺวาว ฯ
เอวมุปริป ฯ ๔. ม. อนุสาเสนฺตา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๙๒
อคฺคณฺหนฺตาน โกโส ปริหายติ ฯ ตโต หตฺถิอสฺสพลกายา โอโรธาทโย ยถา
นิพทฺธ วตฺถุ (๑) อลภมานา ถาเมน พเลน ปริหายนฺติ ฯ เต เนว ยุทฺธกฺขมา
โหนฺติ น ปาริจริยกฺขมา ฯ โปราณ วชฺชิธมฺม สมาทาย อวตฺตนฺตาน วิชิเต
มนุสฺสา อมฺหาก ปุตฺต ปตร ภาตร อโจรเยว โจโรติ กตฺวา ฉินฺทึสุ ภินฺทึสูติ
กุชฺฌิตฺวา ปจฺจนฺต ปวิสิตฺวา โจรา วา โจรสหายา วา หุตฺวา ชนปท ปหรนฺติ ฯ
เอว ราชูน ปริหานิ โหติ ฯ ปฺตฺต ปฺเปนฺตาน ปน ปเวณีอาคตเมว
ราชาโน กโรนฺตีติ มนุสสฺ า หฏตุฏ า กสิวณิชฺชาทิเก กมฺมนฺเต สมฺปาเทนฺติ
ปฺตฺต อสมุจฺฉินฺทนฺตาน ปเวณีอาคตานิ สุงฺกาทีนิ คณฺหนฺตาน โกโส
วฑฺฒติ ฯ ตโต หตฺถิอสฺสพลกายา โอโรธาทโย ยถา นิพทฺธ วตฺถุ ลภมานา
ถามพลสมฺปนฺนา ยุทธกฺขมา เจว ปาริจริยกฺขมา จ โหนฺติ ฯ
โปราณ วชฺชิธมฺมนฺติ เอตฺถ ปุพเฺ พ กิร วชฺชริ าชาโน อย
โจโรติ อาเนตฺวา ทสฺสิเต คณฺหถ น โจรนฺติ อวตฺวา วินิจฺฉยมหามตฺตาน
เทนฺติ ฯ เตป (๒) วินิจฺฉินิตฺวา อโจโร (๓) เจ ฯ วิสชฺเชนฺติ ฯ โจโร เจ (๔) อตฺตนา
กิฺจิ อวตฺวา โวหาริกาน เทนฺติ ฯ เตป วินิจฺฉินิตฺวา (๕) อโจโร เจ ฯ วิสชฺเชนฺติ ฯ
โจโร เจ ฯ
# ๑. ม. วฏฏ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ยุ. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ม. ยุ. สเจ อโจโร โหติ ฯ
๔. ม. สเจ โจโร ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙๓
อนฺโตการิกา (๑) นาม โหนฺติ เตส เทนฺติ (๑) ฯ เตป วินิจฺฉินิตฺวา อโจโร
เจ ฯ วิสชฺเชนฺติ ฯ โจโร เจ ฯ อฏกุลิกาน เทนฺติ ฯ เตป ตเถว กตฺวา เสนาปติสฺส ฯ
เสนาปติ อุปราชสฺส ฯ อุปราชา รฺโ ฯ ราชา วินิจฺฉินิตฺวา อโจโร เจ ฯ
วิสชฺเชติ ฯ สเจ ปน โจโร โหติ ฯ ปเวณีโปตฺถก วาจาเปติ ฯ ตตฺถ เยน อิท
นาม กต ฯ ตสฺส อย นาม ทณฺโฑติ ลิขิต ฯ ราชา ตสฺส กิรยิ  เตน สมาเนตฺวา
ตทนุจฺฉวิก ทณฺฑ กโรติ ฯ อิติ เอต โปราณ วชฺชิธมฺม สมาทาย วตฺตนฺตาน
มนุสฺสา น อุชฺฌายนฺติ ฯ ราชาโน โปราณปฺปเวณิยา กมฺม กโรนฺติ ฯ เอเตส
โทโส นตฺถิ ฯ อมฺหากเยว โทโสติ อปฺปมตฺตา กมฺมนฺเต กโรนฺติ ฯ เอว
ราชูน วุฑฺฒิ โหติ ฯ เตน วุตฺต วุฑฺฒิเยว อานนฺท วชฺชีน ปาฏิกงฺขา ฯ โน
ปริหานีติ ฯ
สกฺกโรนฺตีติ ยกิฺจิ เตส สกฺการ กโรนฺตา สุนฺทรเมว กโรนฺติ ฯ
ครุกโรนฺตีติ ครุภาว ปจฺจุปฏเปตฺวาว กโรนฺติ ฯ มาเนนฺตีติ มเนน ปยายนฺติ ฯ
ปูเชนฺตีติ นิปจฺจการ ทสฺเสนฺติ ฯ โสตพฺพ มฺนฺตีติ ทิวสสฺส เทฺว ตโย วาเร
อุปฏาน คนฺตฺวา เตส กถ โสตพฺพ สทฺธาตพฺพ มฺนฺติ ฯ ตตฺถ เย เอว
มหลฺลกาน ราชูน สกฺการาทีนิ น กโรนฺติ ฯ โอวาทตฺถาย จ เนส อุปฏาน
น คจฺฉนฺติ ฯ เต เตหิ
# ๑. ม. สุตตฺ ธราน เทนฺติ ฯ ยุ. สุตฺตธรา นาม ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๙๔
วิสฏา อโนวทิยมานา กีฬาปสุตา รชฺชโต ปริหายนฺติ ฯ เย ปน ตถา
ปฏิปชฺชนฺติ ฯ เตส มหลฺลกราชาโน อิท กาตพฺพ ฯ อิท น กาตพฺพนฺติ
โปราณปฺปเวณึ อาจิกฺขนฺติ ฯ สงฺคาม ปตฺวาป เอว ปวิสิตพฺพ ฯ เอว นิกฺขมิตพฺพนฺติ
อุปาย ทสฺเสนฺติ ฯ เต เตหิ โอวทิยมานา ยถาโอวาท ปฏิปชฺชนฺตา สกฺโกนฺติ
ราชปฺปเวณึ สนฺธาเรตต ฯ เตน วุตฺต วุฑฺฒิเยว อานนฺท วชฺชนี  ปาฏิกงฺขา ฯ โน
ปริหานีติ ฯ
กุลิตฺถิโยติ กุลฆรณิโย ฯ กุลกุมาริโยติ อนิวฏิ า (๑) ตาส ธีตโร ฯ
โอกฺกสฺส ปสยฺหาติ เอตฺถ โอกฺกสฺสาติ วา ปสยฺหาติ วา ปสยฺหาการสฺเสเวต
นาม ฯ อุกฺกสฺสาติป ปนฺติ ฯ ตตฺถ โอกฺกสฺสาติ อปกสฺสิตฺวา (๒)
อากฑฺฒิตฺวา ฯ ปสยฺหาติ อภิภวิตฺวา อชฺโฌตฺถริตฺวาติ อตฺโถ ฯ (๓) เอวฺหิ กโรนฺตาน
วิชิเต มนุสสฺ า อมฺหาก เคเห ปุตฺตมาตโรป ฯ เขฬสิฆาณิกาทีนิ มุเขน
อปเนตฺวา สวฑฺฒิตธีตโรป อิเม ราชาโน พลกฺกาเรน คเหตฺวา อตฺตโน ฆเร
วาเสนฺตีติ กุปตฺวา (๔) ปจฺจนฺต ปวิสิตฺวา โจรา วา โจรสหายา วา หุตฺวา
ชนปท ปหรนฺติ ฯ เอว อกโรนฺตาน ปน วิชิเต มนุสฺสา อปฺโปสฺสุกฺกา สกานิ
กมฺมานิ กโรนฺตา ราชโกส วฑฺเฒนฺติ ฯ เอวเมตฺถ วุฑฺฒิหานิโย เวทิตพฺพา ฯ
# ๑. ม. อนิวิทฺธา ฯ ๒. ม. อวกสฺสติ ฺวา ฯ ยุ. อวกสิตฺวา ฯ ๓. ม. ยุ. อย วจนตฺโถ ฯ
๔. ม. ยุ. กุปตา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙๕
วชฺชีน วชฺชิเจติยานีติ วชฺชิราชูน (๑)วิชิเต รฏเ (๒) จิตตฺ ีกตฏเน
เจติยานีติ ลทฺธนามานิ ยกฺขฏานานิ ฯ อพฺภนฺตรานีติ อนฺโตนคเร ิตานิ ฯ
พาหิรานีติ พหินคเร ิตานิ ฯ ทินฺนปุพฺพนฺติ ปุพฺเพ ทินฺน ฯ กตปุพฺพนฺติ ปุพฺเพ
กต ฯ โน ปริหาเปสฺสนฺตีติ อปริหาเปตฺวา ยถาปวตฺตเมว กริสฺสนฺติ ฯ ธมฺมิก พลึ
ปริหาเปนฺตาน หิ เทวตา อารกฺข สุสวิหิต น กโรนฺติ ฯ อนุปฺปนฺน ทุกข
อุปฺปาเทตุ (๒) อสกฺโกนฺตาป อุปฺปนฺน กาสสีสโรคาทึ วฑฺเฒนฺติ ฯ สงฺคาเม ปน (๓)
สนฺเต (๔) สหายา น โหนฺติ ฯ อปริหาเปนฺตาน ปน อารกฺข สุสวิหิต กโรนฺติ ฯ
อนุปฺปนฺน สุข อุปฺปาเทตุ อสกฺโกนฺตาป อุปฺปนฺน กาสสีสโรคาทึ หรนฺติ ฯ (๕)
สงฺคามสีเส สหายา โหนฺตีติ เอวเมตฺถ วุฑฺฒิหานิโย เวทิตพฺพา ฯ
ธมฺมิกา รกฺขาวรณคุตฺตีติ (๖) เอตฺถ รกฺขาเอว ยถา อนิจฺฉิต
นาคจฺฉติ ฯ (๗) เอว อาวรณโต อาวรณ ฯ ยถา อิจฺฉิต น นสฺสติ ฯ (๘) เอว
โคปายนโต คุตฺติ ฯ ตตฺถ พลกาเยน ปริวาเรตฺวา รกฺขน ปพฺพชิตาน ธมฺมกิ า
รกฺขาวรณคุตฺติ นาม น โหติ ฯ ยถา ปน วิหารสฺส อุปวเน รุกฺเข น ฉินฺทนฺติ ฯ
# ๑. ม. ยุ. วชฺชิรฏเ ฯ ๒. ม. ยุ. ชเนตุ ฯ ๓. ม. ยุ. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔. ม. ยุ. ปตฺเต
ฯ
๕. ม. หนนฺติ ฯ ๖. ยุ. ธมฺมิก รกฺขาวรณคุตฺตินฺติ ฯ ๗. ม. น คจฺฉติ ฯ ๘. ม. ยุ. วินสฺสติ
ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๙๖
(๑)วาคุราหิ มิค น คณฺหนฺติ (๑) โปกฺขรณีสุ มจฺเฉ น คณฺหนฺติ ฯ เอว กรณ
ธมฺมิกา รกฺขาวรณคุตฺติ นาม ฯ กินฺติ อนาคตา จาติ อิมินา ปน เนส เอว
ปจฺจุปฏิตจิตฺตสนฺตาโนติ จิตฺตปฺปวตฺตึ ปุจฺฉติ ฯ
ตตฺถ เย อนาคตาน อรหนฺตาน น อาคมน น อิจฺฉนฺติ ฯ เต
อสฺสทฺธา โหนฺติ อปฺปสนฺนา ฯ ปพฺพชิเต (๒) จ สมฺปตฺเต ปจฺจุคฺคมน น กโรนฺติ ฯ
คนฺตฺวา น ปสฺสนฺติ ฯ ปฏิสนฺถาร น กโรนฺติ ฯ ปฺห น ปุจฺฉนฺติ ฯ ธมฺม น
สุณนฺติ ฯ ทาน น เทนฺติ ฯ อนุโมทน น สุณนฺติ ฯ นิวาสนฏาน น สวิทหนฺติ ฯ
อถ เนส อวณฺโณ อพฺภุคฺคจฺฉติ อสุโก นาม ราชา อสฺสทฺโธ อปฺปสนฺโน ฯ
ปพฺพชิเต สมฺปตฺเต ปจฺจุคฺคมน น กโรติ ฯเป ฯ นิวาสนฏาน น สวิทหตีติ ฯ
ต สุตฺวา ปพฺพชิตา ตสฺส นครทฺวาเรน (๓) คจฺฉนฺตาป นคร น
ปวิสนฺติ ฯ เอว อนาคตาน อรหนฺตาน อนาคมนเมว โหติ ฯ อาคตานป ผาสุวิหาเร
อสติ เยป อชานิตฺวา อาคตา ฯ เต วสิสฺสามาติ ตาว จินฺเตตฺวา อาคตมฺหา ฯ
อิเมส ปน ราชูน อิมินา นีหาเรน โก วสิสฺสตีติ นิกฺขมิตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ เอว
อนาคเตสุ อนาคจฺฉนฺเตสุ ฯ อาคเตสุ ทุกฺข วิหรนฺเตสุ โส เทโส ปพฺพชิตาน
# ๑. ม. วาชิกา วชฺช น กโรนฺติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺต
เร
น คจฺฉนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙๗
อนาวาโส โหติ ฯ ตโต เทวตารกฺขา น โหติ ฯ เทวตารกฺขาย อสติ อมนุสฺสา
โอกาส ลภนฺติ ฯ อมนุสฺสา อุสฺสนฺนา อนุปฺปนฺน พฺยาธึ อุปฺปาเทนฺติ ฯ
สีลวนฺตาน ทสฺสนปฺหาปุจฺฉนาทิวตฺถุกสฺส ปฺุสฺส อนาคโม โหติ ฯ วิปริยาเยน
จ ยถาวุตฺตกณฺหปกฺขวิปริตสฺส สุกฺกปกฺขสฺส สมฺภโว โหตีติ เอวเมตฺถ
วุฑฺฒิหานิโย เวทิตพฺพา ฯ
เอกมิทาหนฺติ อิท ภควา ปุพฺเพ วชฺชีน อิมสฺส
วชฺชิสุตฺตสฺส (๑)เทสิตภาวปฺปกาสนตฺถ อาห ฯ
ตตฺถ สารนฺทเท เจติเยติ เอวนฺนามเก วิหาเร ฯ อนุปฺปนฺเน กิร
พุทฺเธ ตตฺถ สารนฺททสฺส ยกฺขสฺส นิวาสนฏาน เจติย อโหสิ ฯ อเถตฺถ
ภควโต วิหาร การาเปสส ฯ โส สารนฺททเจติเย กตตฺตา สารนฺททเจติยเตฺวว
สขย คโต ฯ
อกรณียาติ อกาตพฺพา ฯ อคฺคเหตพฺพาติ อตฺโถ ฯ ยทิทนฺติ นิปาตมตฺต ฯ
ยุทฺธสฺสาติ กรณฏเ สามิวจน ฯ อภิมุข ยุทฺเธน คเหตุ น สกฺกาติ อตฺโถ ฯ
อฺตฺร อุปลาปนายาติ เปตฺวา อุปลาปน ฯ อุปลาปนา นาม อล วิวาเทนป ฯ
อิทานิ สมคฺคา โหมาติ หตฺถิอสฺสรถหิรฺสุวณฺณาทีนิ เปเสตฺวา สงฺคหกรณ ฯ
เอวฺหิ สงฺคห กตฺวา เกวล วิสฺสาเสน สกฺกา คณฺหิตุนฺติ อตฺโถ ฯ อฺตฺร
มิถุเภทายาติ เปตฺวา มิถุเภท ฯ อิมินา
# ๑. ม. วชฺชิสตฺตกสฺส ฯ ยุ. วชฺชิสนฺตกสฺส ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๑๙๘
อฺมฺ เภท กตฺวาป สกฺกา เอเต คเหตุนฺติ ทสฺเสติ ฯ อิท พฺราหฺมโณ ภควโต
กถาย นย ลภิตฺวา อาห ฯ
กึ ปน ภควา พฺราหฺมณสฺส อิมาย กถาย นยลาภ น ชานาตีติ ฯ อาม
ชานาตีติ ฯ ชานนฺโต กสฺมา กเถสิ ฯ (๑) อนุกมฺปาย ฯ เอว กิรสฺส อโหสิ มยา
อกถิเตป กติปาเหน คนฺตฺวา สพฺเพ คณฺหิสฺสติ ฯ กถิเต ปน สมคฺเค ภินฺทนฺโต
ตีหิ สวจฺฉเรหิ คณฺหิสฺสติ ฯ เอตฺตกป ชีวิตเมว วร ฯ เอตฺตก หิ ชีวนฺตา
อตฺตโน ปติฏานภูต ปฺุ กริสฺสนฺตีติ ฯ
อภินนฺทิตฺวาติ จิตฺเตน อภินนฺทิตฺวา ฯ อนุโมทิตฺวาติ ยาว สุภาสิตฺจิท
โภ(๒) โคตมาติ (๒) วาจาย อนุโมทิตฺวา ฯ ปกฺกามีติ รฺโ สนฺติก คโต ฯ
ตโต น ราชา กึ อาจริย ภควา อโวจาติ(๓) ปุจฺฉิ ฯ โส ยถา โภ สมณสฺส
โคตมสฺส วจน น สกฺกา วชฺชี เกนจิ คเหตต ฯ อปจ อุปลาปนาย วา มิถุเภเทน
วา สกฺกาติ อาห ฯ ตโต น ราชา อุปลาปนาย อมฺหาก หตฺถอิ สฺสาทโย
นสฺสิสฺสนฺติ ฯ เภเทเนว เต คเหสฺสาม (๔) กึ กโรมาติ ปุจฺฉิ ฯ เตนหิ มหาราช
ตุเมฺห วชฺชี อารพฺภ ปริสติ กถ สมุฏาเปถ ฯ ตโต อห กินฺเต มหาราช
เตหิ ฯ อตฺตโน สนฺตเกหิ กสิวณิชชฺ าทีนิ กตฺวา ชีวนฺตุ เอเต ราชาโนติ
วตฺวา ปกฺกมิสฺสามิ ฯ ตโต ตุเมฺห กึ นุ โข
# ๑. ม. กเถสีติ ฯ ๒. ม. ยุ. โภตา โคตเมนาติ ฯ ๓. ม. อวจาติ ฯ ๔. ม. คเหสฺสามิ ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 198

*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙๙
โภ เอส พฺราหฺมโณ วชฺชึ อารพฺภ ปวตฺต กถ ปฏิพาหตีติ วเทยฺยาถ ทิวสภาเควาห(๑)
เตส ปณฺณาการ เปเสสฺสามิ ฯ ตป คาหาเปตฺวา ตุเมฺหป มม โทส อาโรเปตฺวา
พนฺธนตาฬนาทีนิ อกตฺวาว เกวล ขุรมุณฺฑ ม กตฺวา นครา นีหราเปถ ฯ อถาห
มยา เต นคเร ปากาโร จ ปริกฺขา จ การิตา ฯ อห (๒)ถิรทุพฺพลฏานฺจ
อุตฺตานคมฺภีรฏานฺจ ชานามิ ฯ น จิรสฺเสวทานิ ต อุชุ กริสฺสามีติ วกฺขามิ ฯ ต
สุตฺวา ตุเมฺห คจฺฉตูติ วเทยฺยาถาติ ฯ ราชา สพฺพ อกาสิ ฯ
ลิจฺฉวี ตสฺส นิกฺขมน สุตฺวา สโ พฺราหฺมโณ ฯ มา ตสฺส คงฺค
อุตฺตริตุ อทตฺถาติ อาหสุ ฯ ตเตฺรกจฺเจหิ (๓) อเมฺห อารพฺภ กถิตตฺตา กิร โส
เอว กโตติ วุตฺเต เตนหิ ภเณ เอตูติ ภณึสุ ฯ โส คนฺตฺวา ลิจฺฉวี ทิสฺวา
กึ อกตฺถาติ (๔) ปุจฺฉิโต ต ปวุตฺต อาโรเจสิ ฯ ลิจฺฉวิโน อปฺปมตฺตเกน
นาม เอว ครุภณฺฑ กาตุ น ยุตฺตนฺติ วตฺวา กินฺเต ตตฺร านนฺตรนฺติ
ปุจฺฉึสุ ฯ วินิจฺฉยามจฺโจหมสฺมีติ ฯ ตเทว เต านนฺตร โหตูติ ฯ โส สุฏุตร
วินิจฺฉย กโรติ ฯ ราชกุมารา ตสฺส สนฺติเก สิปฺป อุคฺคณฺหนฺติ ฯ
โส ปติฏิตคุโณ หุตฺวา เอกทิวส เอก ลิจฺฉวึ คเหตฺวา เอกมนฺต
คนฺตฺวา ทารกา กสนฺตีติ ปุจฺฉิ ฯ อาม
# ๑. ม. ทิวสภาเค จาห ฯ ๒. ม. กิร ฯ ๓. ม. ตตฺรเอกจฺเจหิ ฯ ๔. ม. ยุ. อาคตตฺถาติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๐๐
กสนฺตีติ (๑) เทฺว โคเณ โยเชตฺวาติ ฯ อาม เทฺว โคเณ
โยเชตฺวาติ ฯ เอตฺตก วตฺวา นิวตฺโต ฯ ตโต ต อฺโ กึ
อาจริโย อาหาติ ปุจฺฉิตฺวา เตน วุตฺต อสทฺทหนฺโต น เม
เอส ยถาภูต กเถสีติ (๒) เตน สทฺธึ ภิชฺชิ ฯ พฺราหฺมโณ
อฺมฺป ทิวส (๓) เอก ลิจฺฉวึ เอกมนฺต เนตฺวา เกน
พฺยฺชเนน ภุตฺโตสีติ ปุจฺฉิตฺวา นิวตฺโต ฯ ตป อฺโ
ปุจฉิตฺวา อสทฺทหนฺโต ตเถว ภิชฺชิ ฯ พฺราหฺมโณ อปรป
ทิวส เอกป ลิจฺฉวึ เอกมนฺต เนตฺวา อติทุคฺคโตสิ กิราติ
ปุจฺฉิ ฯ โก เอวมาหาติ (๔)อสุโก นาม ลิจฺฉวีติ ฯ อปรป
เอกมนฺต เนตฺวา ตฺว กิร ภีรุกชาติโกติ ปุจฺฉิ ฯ โก
เอวมาหาติ ฯ อสุโก นาม ลิจฺฉวีติ ฯ เอว อฺเน อกถิตเมว
อฺสฺส กเถนฺโต ตีหิ สวจฺฉเรหิ เต ราชาโน อฺมฺ
ภินฺทิตฺวา ยถา เทฺว เอกมคฺเคน น คจฺฉนฺติ ฯ ตถา กตฺวา
สนฺนิปาตเภริฺจาราเปสิ ฯ (๕) ลิจฺฉวิโน อิสฺสรา สนฺนิปตนฺตุ ฯ
สูรา สนฺนิปตนฺตูติวตฺวา น สนฺนิปตึสุ ฯ
พฺราหฺมโณ อยนฺทานิ กาโล ฯ สีฆ อาคจฺฉตูติ รฺโ
สาสน เปเสสิ ฯ ราชา สุตฺวา พลเภริฺจาราเปตฺวา นิกฺขมิ ฯ
เวสาลิกา สุตฺวา(๖) รฺโ คงฺค อุตฺตริตุ น ทสฺสามาติ เภริฺจารา# ๑. ม. กสนฺติ ฯ ๒. ม. กเถตีติ ฯ ๓. ม. อฺสฺมึ ทิวเส ฯ ๔. ม. เอวมาหาติ ปุจฺฉิโต
ฯ
๕. ม. ยุ. สนฺนิปาตเภรึ จราเปสิ ฯ ๖. ม. เอตฺถนฺตเร สุตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๐๑
เปสส ฯ ตป สุตฺวา คจฺฉนฺตุ อิสฺสราติ (๑) อาทีนิ วตฺวา น
สนฺนิปตึสุ ฯ นครปฺปเวสน น ทสฺสาม ฯ ทฺวารานิ ปทหิตฺวา
วสามาติ (๒) เภริฺจาราเปสส ฯเอโกป น สนฺนิปติ ฯ ยถาวิวเฏเหว ทฺวาเรหิ ปวิสิตฺวา สพฺเพ อนยพฺยสน ปาเปตฺวา
คโต ฯ
ภิกฺขุอปริหานิยธมฺมวณฺณนา
อถโข ภควา อจิรปกฺกนฺเตติ อาทิมฺหิ ฯ สนฺนิปาเตตฺวาติ
ทูรวิหาเรสุ อิทฺธิมนฺเต เปเสตฺวา สนฺติกวิหาเรสุ สย คนฺตฺวา
สนฺนิปตถ อายสฺมนฺโต ฯ ภควา โว สนฺนิปาต อิจฺฉตีติ
สนฺนิปาเตตฺวา ฯ อปริหานิเยติ อปริหานิกเร ฯ วุฑฺฒิเหตุภูเตติ
อตฺโถ ธมฺเม เทสิสฺสามีติ(๓) จนฺทสหสฺส สุริยสหสฺส อุฏาเปนฺโต (๔)
วิย จตุกุฏฏเก เคเห อนฺโต เตลทีปสหสฺส อุชชฺ าเลนฺโต วิย ปากเฏ
กตฺวา กถยิสสฺ ามีติ ฯ
ตตฺถ อภิฺหสนฺนิปาตาติ อิท วชฺชิสนฺนิปาเต (๕) วุตฺตสทิสเมว ฯ อิธาปจ อภิณฺห อสนฺนปิ ติตตฺตา (๖) ทิสาสุ อาคตสาสน
น สุณนฺติ ฯ ตโต อสุกวิหารสีมา อากุลา ฯ อุโปสถปวารณา
# ๑. ม. ยุ. สูรราชาโนติ ฯ ๒. ม. ยุ. สฺสามาติ ฯ ๓. สฺยา.
เทเสสฺสามิ ฯ๔. ม. อุฏเปนฺโต ฯ ๕. ม. ยุ. วชฺชสิ ตฺตเก ฯ ๖.
ม. อสนฺนิปติตา ฯ ยุ. อสนฺนิปตนฺตา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๐๒
ิตา ฯ อสุกสฺมึ าเน ภิกฺขู เวชฺชกมฺมทูตกมฺมาทีนิ กโรนฺติ ฯ
วิฺตฺติพหุลา ปุปฺผทานาทีหิ ชีวิต กปฺเปนฺตีติอาทีนิ น
ชานนฺติ ฯ ปาปภิกฺขูป ปมตฺโต สโฆติ (๑) ตฺวา ราสิภูตา
สาสน โอสกฺกาเปนฺติ ฯ อภิณฺห สนฺนิปติตตฺตา(๒) ปน ต ต
ปวตฺตึ สุณนฺติ ฯ ตโต ภิกฺขุสฆ เปเสตฺวา สีม อุชุ
กโรนฺติ ฯ อุโปสถปวารณาทโย ปวตฺตาเปนฺติ ฯ มิจฺฉาชีวาน
อุสฺสนฺนฏาเน อริยวสเก เปเสตฺวา อริยวส กถาเปนฺติ ฯ
ปาปภิกฺขูน วินยธเรหิ นิคฺคห การาเปนฺติ ฯ ปาปภิกฺขูป
อปฺปมตฺโต สโฆ(๓) ฯ น สกฺกา อเมฺหหิ วคฺคพนฺเธน วิจริตุนติ
ภิชฺชิตฺวา ปลายนฺติ ฯ เอวเมตฺถ หานิวุฑฺฒิโย เวทิตพฺพา ฯ
สมคฺคาติ อาทีสุ เจติย ปฏิชคฺคนตฺถ วา โพธิยงฺคเณ (๔) วา
ปฏิชคฺคนตฺถ อุโปสถาคารจฺฉาทนตฺถ (๔) วา กติกวตฺต กเถตุกามตาย (๕) โอวาท ธาตุกามตาย สโฆ สนฺนิปตตูติ เภริยา
วา คณฺฑิยา (๖) วา อาโกฏฏิ ตาย มยฺห จีวรกมฺม อตฺถิ ฯ
มยฺห (๗)ปตฺโต ปจิตพฺโพ ฯ มยฺห นวกมฺม อตฺถตี ิ วิกฺเขป กโรนฺตา
น สมคฺคา สนฺนิปตนฺติ นาม ฯ สพฺพ ปน ต กมฺม เปตฺวา
อห ปุริมตร ฯ อห ปุริมตรนฺติ เอกปฺปหาเรเนว สนฺนิปตนฺตา
# ๑. ม. ภิกขฺ ุสงฺโฆติ ฯ ๒. ม. สนฺนปิ ติตา ฯ ๓. ม. ภิกฺขุสงฺโฆ ฯ
๔. ม. ยุ. โพธิเคหอุโปสถาคารจฺฉาทนตฺถ วา ฯ ๕. ม. ยุ. เปตุกามตาย ฯ ๖. ม. ฆณฺฏิ
ยา ฯ
ยุ. ฆณฺิยา ฯ ๗. ม. เอตฺถนฺตเร มยฺหนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๐๓
สมคฺคา สนฺนิปตนฺติ นาม ฯ สนฺนิปติตา ปน จินฺเตตฺวา
มนฺเตตฺวา กตฺตพฺพ กตฺวา เอกโต อวุฏหนฺตา น สมคฺคา
วุฏหนฺติ นาม ฯ เอว วุฏิเตสุ หิ เย ปม คจฺฉนฺติ ฯ
เตส เอว โหติ อเมฺหหิ พาหิรกถาว สุตา ฯ อิทานิ วินิจฺฉยกถา
ภวิสฺสตีติ ฯ เอกปฺปหาเรเนว วุฏหนฺตา ปน สมคฺคา วุฏหนฺติ
นาม ฯ อปจ อสุกฏาเน วิหารสีมา อากุลา ฯ อุโปสถปวารณา ิตา ฯ อสุกฏาเน เวชฺชกมฺมาทิการกา ปาปภิกฺขู
อุสฺสนฺนาติ สุตฺวา โก คนฺตฺวา เตส นิคฺคห กริสสฺ ตีติ
วุตฺเต อห ปม ฯ อห ปมนฺติ วตฺวา คจฺฉนฺตาป สมคฺคา
วุฏหนฺติ นาม ฯ
อาคนฺตุก ปน ทิสฺวา อิม ปริเวณ ยาหิ ฯ เอต
ปริเวณ (๑) ยาหีติ กิฺจิ(๑) อวตฺวา สพฺเพ วตฺต กโรนฺตาป ฯ
ชิณฺณปตฺตจีวรก ทิสฺวา ตสฺส ภิกฺขาจารวตฺเตน ปตฺตจีวร
ปริเยสมานาป ฯ คิลานสฺส คิลานเภสชฺช ปริเยสมานาป ฯ
คิลานเมว อนาถ อสุกปริเวณ ยาหิ ฯ อสุกปริเวณ ยาหีติ
อวตฺวา อตฺตโน อตฺตโน ปริเวเณ ปฏิชคฺคนฺตาป ฯ เอโก
โอลิยมานโก คณฺโ โหติ ฯ ปฺวนฺต ภิกฺขุ สงฺคณฺหิตฺวา
เตน ต คณฺ อุกฺขิปาเปนฺตาป สมคฺคา สฆกรณียานิ
กโรนฺติ นาม ฯ
# ๑. สี. ยาหิ มย โกติ ฯ ม. ยาหิ อย โกติ ฯ ยุ. ยาหิ มย เกติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๐๔
อปฺตฺตนฺติ อาทีสุ ฯ นว อธมฺมิก กติกวตฺต วา
สิกฺขาปท วา พนฺธนฺตา อปฺตฺต ปฺเปนฺติ นาม ฯ
ปุราณสนฺถตวตฺถุสฺมึ สาวตฺถิย ภิกฺขู วิย ฯ อุทฺธมฺม อุพฺพินย
สาสน ทีเปนฺตา ปฺตฺต สมุจฺฉินฺทนฺติ นาม ฯ วสฺสสตปรินิพฺพุเต ภควติ เวสาลิกา วชฺชิปตุ ฺตกา วิย ฯ ขุทฺทานุขุทฺทกา ปน อาปตฺติโย สฺจิจฺจ วีติกฺกมนฺตา ยถาปฺตฺเตสุ
สิกฺขาปเทสุ สมาทาย น วตฺตนฺติ นาม ฯ อสฺสชิปุนพฺพสุกา
วิย ฯ นว ปน กติกวตฺต วา สิกฺขาปท วา อพนฺธนฺตา ฯ
ธมฺมวินยโต สาสน ทีเปนฺตา ฯ ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานิ
อสมูหนนฺตา อปฺตฺต น ปฺเปนฺติ ฯ ปฺตฺต น
สมุจฺฉินฺทนฺติ ฯ ยถาปฺตฺเตสุ สิกฺขาปเทสุ สมาทาย วตฺตนฺติ
นาม ฯ อายสฺมา อุปเสโน วิย จ ฯ อายสฺมา ยโส กากณฺฑกปุตฺโต วิย จ ฯ
สุณาตุ เม อาวุโส สโฆ ฯ สนฺตมฺหาก สิกขฺ าปทานิ
คิหิคตานิ คิหิโนป ชานนฺติ อิท โว สมณาน สกฺยปุตฺติยาน
กปฺปติ ฯ อิท โว น กปฺปตีติ ฯสเจ หิ (๑) มย ขุทฺทานุขุทฺทกานิ
สิกฺขาปทานิ สมูหนิสฺสาม ฯ ภวิสฺสนฺติ วตฺตาโร ธูมกาลิก
สมเณน โคตเมน สาวกาน สิกฺขาปท ปฺตฺต ฯ ยาวิเมส
สตฺถา อฏาสิ ฯ ตาวิเม สิกฺขาปเทสุ สิกฺขึสุ ฯ ยโต อิเมส
#๑. สฺยา. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๐๕
สตฺถา ปรินพิ ฺพุโต ฯ น ทานิเม สิกฺขาปเทสุ สิกฺขนฺตีติ ฯ ยทิ
สฆสฺส ปตฺตกลฺล ฯ สโฆ อปฺตฺต น ปฺาเปยฺย ฯ ปฺตฺต
น สมุจฺฉินฺเทยฺย ฯ ยถาปฺตฺเตสุ สิกฺขาปเทสุ สมาทาย
วตฺเตยฺยาติ (๑) อิม ตนฺตึ ปยนฺโต อายสฺมา มหากสฺสโป วิย
จ ฯ วุฑฺฒิเยวาติ สีลาทีหิ คุเณหิ วุฑฒ
ฺ ิเยว ฯ โน ปริหานิ ฯ
เถราติ ถิรภาวปฺปตฺตา เถรกรเณหิ คุเณหิ สมนฺนาคตา ฯ
พหู รตฺติโย ชานนฺตีติ รตฺตฺู ฯ จิร ปพฺพชิตาน (๒) เอเตสนฺติ
จิรปพฺพชิตา ฯ สฆสฺส ปตุฏาเน (๓) ิตาติ สฆปตโร ฯ
ปตุฏาเน ิตตฺตา สฆ ปริเณนฺติ ปุพฺพงฺคมา หุตฺวา ตีสุ
สิกฺขาปเทสุ(๔) ปวตฺเตนฺตีติ สฆปริณายกา ฯ
เย เตส สกฺการาทีนิ น กโรนฺติ ฯ โอวาทตฺถาย เทฺว
ตโย วาเรอุปฏาน น คจฺฉนฺติ ฯ เตป เตส โอวาท
น เทนฺติ ฯ ปเวณีกถ น กเถนฺติ ฯ สารภูต ธมฺมปริยาย น
สิกฺขาเปนฺติ ฯ เต เตหิ วิสฏา สีลาทีหิ ธมฺมกฺขนฺเธหิ สตฺตหิ
จ อริยธเนหีติ เอวมาทีหิ คุเณหิ ปริหายนฺติ ฯ เย ปน
เตส สกฺการาทีนิ กโรนฺติ ฯ อุปฏาน คจฺฉนฺติ ฯ เตป เตส
โอวาท เทนฺติ ฯ เอวนฺเต อภิกฺกมิตพฺพ เอวนฺเต ปฏิกฺกมิตพฺพ ฯ
เอวนฺเต อาโลกิตพฺพ เอวนฺเต วิโลกิตพฺพ ฯ เอวนฺเต สมฺมิชิตพฺพ
# ๑. วิ. จุลฺ. ๗/๖๒๑/๓๘๖ ฯ ๒. ม. ปพฺพชิตาน ฯ
๓. ม. ปตุฏ าเน ฯ เอวมุปริป ฯ
๔. ม. สิกฺขาสุ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๐๖
เอวนฺเต ปสาริตพฺพ ฯ เอวนฺเต สฆาฏิปตฺตจีวร ธาเรตพฺพนฺติ ฯ
ปเวณีกถ กเถนฺติ ฯ สารภูต ธมฺมปริยาย สิกฺขาเปนฺติ ฯ เตรสหิ
ธุตงฺเคหิ ทสหิ กถาวตฺถูหิ อนุสาสนฺติ ฯ เต เตส โอวาเท
ตฺวา สีลาทีหิ คุเณหิ วฑฺฒมานา สามฺตฺถ อนุปาปุณนฺติ ฯ
เอวเมตฺถ หานิวุฑฺฒิโย เวทิตพฺพา ฯ
ปุนพฺภวทาน ปุนพฺภโว ฯ โส สีลมสฺสาติ โปนพฺภวิกา ฯ (๑)
โปนพฺภวทายิกาติ (๒) อตฺโถ ฯ ตสฺสา โปโนพฺภวิกาย ฯ (๓) น วส
คจฺฉิสฺสนฺตีติ (๔) เอตฺถ เย จตุนฺน ปจฺจยาน การณา อุปฏากาน
ปณฺฑปฏิปณฺฑิกา (๕) หุตฺวา คามโต คาม วิจรนฺติ เต ตสฺสา
ตณฺหาย วส คจฺฉนฺติ นาม ฯ อิตเร น คจฺฉนฺติ นาม ฯ ตตฺถ
หานิวุฑฺฒิโย ปากฏาเยว ฯ
อารฺเกสูติ ปฺจธนุสติกปจฺฉิเมสุ ฯ สาเปกฺขาติ สตณฺหา
สาลยา ฯ คามนฺตเสนาสเนสุ หิ ฌาน อปฺเปตฺวาป ตโต
วุฏิตมตฺโตว อิตฺถิปุริสทาริกาทิสทฺท สุณาติ ฯ เยนสฺส อธิคตวิเสโสป หายติเยว ฯ อรฺเ ปน นิทฺทายิตฺวา ปฏิพุทฺธมตฺโต
สีหพฺยคฺฆโมราทิสทฺท สุณาติ ฯ ยถา (๖) อรฺเ (๖)ปตึ ลภิตฺวา
ตเมว สมฺมสนฺโต อคฺคผเล ปติฏาติ ฯ อิติ ภควา คามนฺต# ๑. ม. โปโนพฺภวิกา ฯ ยุ. โปโนภวิกา ฯ ๒. ม. ปุนพฺภวทายิกาติ ฯ ๓. ม. โปโนพฺภวิ
กาย ฯ
๔. ม. คจฺฉนฺตีติ ฯ ๕. ม. ยุ. ปทานุปทิกา ฯ ๖. ม. เยน
อรฺก ฯ ยุ. เยน อรฺโก ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๐๗
เสนาสเน ฌาน อปฺเปตฺวา นิสินฺนภิกขฺ ุโต อรฺเ นิทฺทายมานเมว(๑) ปสสติ ฯ ตสฺมา ตเมว อตฺถวส ปฏิจฺจ อารฺเกสุ
เสนาสเนสุ สาเปกฺขา ภวิสฺสนฺตีติ อาห ฯ
ปจฺจตฺตฺเว(๒) สตึ อุปฏเปสฺสนฺตีติ อตฺตโน (๓) อพฺภนฺตเร
สตึ อุปฏเปสฺสนติ ฯ เปสลาติ ปยสีลา ฯ อิธาป สพฺรหฺมจารีน
อาคมน อนิจฺฉนฺตา เนวาสิกา อสฺสทฺธา โหนฺติ อปฺปสนฺนา ฯ
สมฺปตฺตภิกฺขูน ปจฺจุคฺคมนปตฺตจีวรปฏิคฺคหณอาสนปฺาปนตาลวณฺฏคฺคหณาทีนิ น กโรนฺติ ฯ อถ เนส อวณฺโณ
อุคฺคจฺฉติ อสุกวิหารวาสิโน ภิกฺขู อสฺสทฺธา อปฺปสนฺนา
วิหาร ปวิฏาน วตฺตปฏิวตฺต น กโรนฺตีติ ฯ ต สุตฺวา
ปพฺพชิตา วิหารทฺวาเรน คจฺฉนฺตาป วิหาร น ปวิสนฺติ ฯ
เอว อนาคตาน อนาคมนเมว โหติ ฯ อาคตาน ปน
ผาสุวิหาเร อสติ เยป อชานิตฺวา อาคตา ฯ เต วสิสฺสามาติ
ตาว จินฺเตตฺวา ปน อาคตมฺหา ฯ อิเมส ปน เนวาสิกาน อิมินา
นีหาเรน โก วสิสฺสตีติ นิกฺขมิตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ เอว โส
วิหาโร อฺเส ภิกฺขูน อนาวาโสว โหติ ฯ ตโต เนวาสิกา
สีลวนฺตาน ทสฺสน อลภนฺตา กงฺขาวิโนทก (๔) วา อาจารสิกฺขาปก วา มธุรธมฺมสฺสวน วา น ลภนฺติ ฯ เตส เนว
# ๑. ม. นิททฺ ายนฺตเมว ฯ ๒. สฺยา. ปจฺจตฺตฺเว ฯ
๓. ม. อตฺตนาว อตฺตโน ฯ ยุ. อตฺตโน
อตฺตโน ฯ ๔. ม. กงฺขาวิโนทน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๐๘
อคฺคหิตธมฺมคฺคหณ ฯ น คหิตสชฺฌายกรณ โหติ ฯ อิติ เนส
หานิเยว โหติ น วุฑฺฒิ ฯ
เย ปน สพฺรหฺมจารีน อาคมน อิจฺฉนฺติ ฯ เต สทฺธา
โหนฺติ ปสนฺนา ฯ อาคตาน สพฺรหฺมจารีน ปจฺจุคฺคมนาทีนิ
กตฺวา เสนาสน ปฺเปตฺวา เทนฺติ ฯ เต คเหตฺวา ภิกฺขาจาร
ปวิสนฺติ กงฺข วิโนเทนฺติ มธุรธมฺมสฺสวน ลภนฺติ ฯ อถ เนส
กิตฺติสทฺโท อุคฺคจฺฉติ อสุกวิหาเร ภิกฺขู เอว สทฺธา ปสนฺนา
วตฺตสมฺปนฺนา สงฺคาหกาติ ฯ ต สุตฺวา ภิกฺขู ทูรโตป เอนฺติ ฯ
เตส เนวาสิกา วตฺต กโรนฺติ ฯ สมีป อาคนฺตฺวา วุฑฺฒตร
อาคนฺตุก วนฺทิตฺวา นิสีทนฺติ ฯ นวกตรสฺส สนฺติเก อาสน
คเหตฺวา นิสีทนฺติ ฯ นิสที ิตฺวา อิมสฺมึ วิหาเร วสิสฺสถ ฯ
คมิสฺสถาติ ปุจฺฉนฺติ ฯ คมิสฺสามีติ วุตฺเต สปฺปาย เสนาสน ฯ
สุลภา ภิกฺขาติ อาทีนิ วตฺวา คนฺตุ น เทนฺติ ฯ วินยธโร เจ
โหติ ฯ ตสฺส สนฺติเก วินย สชฺฌายนฺติ ฯ สุตฺตนฺตาทิธโร เจ ฯ
ตสฺส สนฺติเก ต ต ธมฺม สชฺฌายนฺติ ฯ อาคนฺตุกาน เถราน
โอวาเท ตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณนฺติ ฯ
อาคนฺตุกา เอก เทฺว ทิวสานิ วสิสฺสามาติ อาคตมฺหา ฯ
อิเมส ปน สุขสวาสตาย ทส ทฺวาทส วสฺสานิ วสิมฺหาติ (๑)
วตฺตาโร โหนฺติ ฯ เอวเมตฺถ วุฑฺฒิหานิโย (๒)เวทิตพฺพา ฯ
# ๑. ม. ยุ. วสิสฺสามาติ ฯ ๒. ม. ยุ. หานิวุทฺธิโย ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๐๙
ทุติยสตฺตเก กมฺม อาราโม เอเตสนฺติ กมฺมารามา ฯ
กมฺเม รตาติ กมฺมรตา ฯ กมฺมารามต อนุยุตฺตาติ ยุตฺตา
ปยุตฺตา อนุยุตฺตา ฯ ตตฺถ กมฺมนฺติ กาตพฺพกมฺม (๑) วุจฺจติ ฯ
เสยฺยถีท จีวรวิจารณ จีวรกรณ อุปตฺถมฺภน สูจิฆรปตฺตตฺถวิกอสวทฺธกกายพนฺธนธมฺมกรกอาธารกปาทกถลิกสมฺมชฺชนีอาทีน
กรณนฺติ ฯ เอกจฺโจ หิ เอตานิ กโรนฺโต สกลทิวส เอตาเนว
กโรติ ฯ ต สนฺธาเยส ปฏิกฺเขโป ฯ โย ปน เอเตส
กรณเวลายเมว เอตานิ กโรติ ฯ อุทฺเทสเวลาย อุทฺเทส คณฺหาติ ฯ
สชฺฌายเวลาย สชฺฌายติ ฯ เจติยงฺคณเวลาย เจติยงคเณ วตฺต
กโรติ ฯ มนสิการเวลาย มนสิการ กโรติ ฯ น โส กมฺมาราโม
นาม ฯ
น ภสฺสารามาติ เอตฺถ โย อิตฺถีวณฺณปุริสวณฺณาทิวเสน
อลฺลาปสลฺลาป (๒) กโรนฺโตเยว ทิวสฺจ รตฺติฺจ วีตินาเมติ ฯ
เอวรูเป ภสฺเส ปริยนฺตการี น โหติ ฯ อย ภสฺสาราโม
นาม ฯ (๓) อภสฺสาราโม นาม (๓) ฯ โย ปน รตฺตินฺทิว ธมฺม
กเถติ ฯ ปฺห วิสชฺเชติ ฯ อย อปฺปภสฺโสว ภสฺเส ปริยนฺตการีเยว ฯ กสฺมา ฯ สนฺนปิ ติตาน โว ภิกฺขเว ทฺวย กรณีย
ธมฺมีกถา วา(๔) อริโย วา ตุณฺหีภาโวติ (๕) วุตตฺ ตฺตา ฯ
# ๑. ม. อิติกาตพฺพกมฺม ฯ ๒. ม. อาลาปสลฺลาป ฯ
๓. ม. อิเม ปาา. นติถิ ฯ
๔. สฺยา. ธมฺมี วา กถา ฯ ๕. ม. มู. ๑๒/๓๑๓/๓๑๔ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๑๐
น นิททฺ ารามาติ เอตฺถ โย คจฺฉนฺโตป นิสินโฺ นป
นิปนฺโนป ถีนมิทฺธาภิภูโต นิทฺทายติเยว ฯ อย นิทฺทาราโม
นาม ฯ ยสฺส ปน กรชกายเคลฺเน จิตฺต ภวงฺเค โอตรติ ฯ
นาย นิทฺทาราโม นาม ฯ เตเนวาห อภิชานามห อคฺคิเวสฺสน
คิมฺหาน ปจฺฉิเม มาเส ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต
จตุคฺคุณ สฆาฏึ ปฺเปตฺวา ทกฺขิเณน ปสฺเสน สโต
สมฺปชาโน นิทฺท โอกฺกมิตาติ ฯ (๑)
น สงฺคณิการามาติ เอตฺถ โย เอกสฺส ทุติโย ทฺวินฺน
ตติโย ติณฺณ จตุตฺโถ (๒) เอว สสฏโว วิหรติ ฯ เอกโก อสฺสาท
น ลภติ ฯ อย สงฺคณิการาโม ฯ โย ปน จตูสุ อิรยิ าปเถสุ
เอกโก อสฺสาท ลภติ ฯ นาย สงฺคณิการาโมติ เวทิตพฺโพ ฯ
น ปาปจฺฉาติ เอตฺถ อสนฺตสมฺภาวนอิจฺฉาย สมนฺนาคตา
ทุสฺสีลา ปาปจฺฉา นาม ฯ
น ปาปมิตฺตาทีสุ ปาปา มิตฺตา เอเตสนฺติ ปาปมิตฺตา ฯ
จตูสุ อิริยาปเถสุ สห อยนโต ปาปา สหายา เอเตสนฺติ
ปาปสหายา ฯ ตนินฺนตปฺโปณตปฺปพฺภารตาย ปาเปสุ สมฺปวงฺกาติ ปาปสมฺปวงฺกา ฯ
โอรมตฺตเกนาติ อวรมตฺตเกน อปฺปมตฺตเกน ฯ อนฺตราติ
อรหตฺต อปฺปตฺวาว เอตฺถนฺตเร ฯ โวสานนฺติ ปรินิฏิตภาว (๓)
# ๑. ม. มู. ๑๒/๔๓๐/๔๖๑ ฯ ๒. ม. ยุ. จตุตฺโถติ ฯ
๓. ม. ปรินฏิ ิตภาว ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 210

*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑๑
อลเมตฺตาวตาติ โอสกฺกน ิตกิจฺจต ฯ อิท วุตฺต โหติ ยาว
สีลปาริสุทฺธิกมตฺเตน วา วิปสฺสนามตฺเตน วา ฌานมตฺเตน
วา โสตาปนฺนภาวมตฺเตน วา สกทาคามิภาวมตฺเตน วา
อนาคามิภาวมตฺเตน วา โวสาน น อาปชฺชิสฺสนฺติ ฯ ตาว
วุฑฺฒิเยว ภิกฺขูน ปาฏิกงฺขา ฯ โน ปริหานีติ ฯ
ตติยสตฺตเก สทฺธาติ สทฺธาสมฺปนฺนา ฯ ตตฺถ อาคมนียสทฺธา ฯ อธิคมสทฺธา ฯ ปสาทสทฺธา ฯ โอกปฺปนสทฺธาติ จตุพฺพิธา
สทฺธา ฯ ตตฺถ อาคมนียสทฺธา สพฺพฺุโพธิสตฺตาน โหติ ฯ
อธิคมสทฺธา อริยปุคฺคลาน ฯ พุทฺโธ ธมฺโม สโฆติ วุตฺเต
ปน ปสาโท ปสาทสทฺธา ฯ โอกปฺปตวฺ า กปฺเปตฺวา (๑) ปน
สทฺธา (๒) โอกปฺปนสทฺธา ฯ สา ทุวิธาป อิธาธิปฺเปตา ฯ ตาย
หิ สทฺธาย สมนฺนาคโต สทฺธาธิมุตฺโต(๓) วกฺกลิตฺเถรสทิโส
โหติ ฯ ตสฺส หิ เจติยงฺคณวตฺต วา ฯ โพธิยงฺคณวตฺต วา
กตเมว โหติ ฯ อุปชฺฌายวตฺตอาจริยวตฺตาทีนิ สพฺพวตฺตานิ
ปูเรติ ฯ หิรมิ นาติ ปาปชิคุจฺฉนลกฺขณาย หิริยา ยุตฺตจิตฺตา ฯ
โอตฺตปฺปติ ปาปโต ภายนลกฺขเณน โอตฺตปฺเปน สมนฺนาคตา ฯ
พหุสฺสตุ าติ เอตฺถ ปน ปริยตฺติพหุสฺสุโต ฯ ปฏิเวธพหุสฺสุโตติ เทฺว พหุสฺสุตา ฯ ปริยตฺตีติ ตีณิ ปฏกานิ ฯ
ปฏิเวโธติ สจฺจปฏิเวโธ ฯ อิมสฺมึ ปน าเน ปริยตฺติ
# ๑. ม. ยุ. โอกปฺเปตฺวา ปกปฺเปตฺวา ฯ ๒. ม. ยุ. สทฺทหน ฯ
๓. ม. สทฺธาวิมุตฺโต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๑๒
อธิปฺเปตา ฯ สา เยน พหุ สุตา ฯ โส พหุสฺสุโต ฯ โส
ปเนส นิสฺสยมุจฺจนโก ปริสุปฏาปโก ฯ (๑)ภิกฺขุโนวาทโก สพฺพตฺถพหุสฺสุโตติ จตุพฺพิโธ โหติ ฯ ตตฺถ ตโย พหุสฺสตุ า สมนฺตปาสาทิกาย วินยฏกถาย โอวาทวคฺเค วุตฺตนเยน คเหตพฺพา ฯ
สพฺพตฺถพหุสฺสุตา ปน อานนฺทตฺเถรสทิสา โหนฺติ ฯ เต อิธ
อธิปฺเปตา ฯ
อารทฺธวิริยาติ เยส กายิกฺจ เจตสิกฺจ วิริย อารทฺธ
โหติ ฯ ตตฺถ เย กายสงฺคณิก วิโนเทตฺวา จตูสุ อิริยาปเถสุ
อฏอารมฺภวตฺถุวเสน(๒) เอกกา โหนฺติ ฯ เตส กายิกวิริย อารทฺธ
นาม โหติ ฯ เย จิตฺตสงฺคณิก วิโนเทตฺวา อฏสมาปตฺติวเสน
เอกกา โหนฺติ ฯ คมเน อุปฺปนฺนกิเลสสฺส าน ปาปุณิตุ น
เทนฺติ ฯ าเน อุปฺปนฺนกิเลสสฺส นิสชฺช ฯ นิสชฺชาย อุปฺปนฺนกิเลสสฺส สยน วา ปาปุณิตุ น เทนฺติ ฯ อุปฺปนฺนุปฺปนฺนฏาเนเยว กิเลเส นิคฺคณฺหนฺติ ฯ เตส เจตสิก วิริย
อารทฺธ นาม โหติ ฯ
อุปฏิตสฺสตีติ จิรกตาทีน สริตา อนุสฺสริตา มหาคติมฺพอภยตฺเถรทีฆภาณกอภยตฺเถรติปฏกจูฬาภยตฺเถรา (๓) วิย ฯ
มหาคติมฺพอภยตฺเถโร กิร ชาตปฺจมทิวเส มงฺคลปายาเส ตุณฺฑ
# ๑. ม. ปริสุปฏาโก ฯ ๒. ม. อฏอารพฺภ... ฯ
๓. ม. มหาคติมฺพยอภยตฺเถร... เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑๓
ปสาเรนฺต วายส ทิสฺวา หหหุนฺติ สทฺทมกาสิ ฯ อถ (๑) เถรกาเล
กทา ปฏายภนฺเต สรถาติ ภิกฺขูหิ ปุจฺฉิโต ชาตปฺจมทิวเส
กตสทฺทโต ปฏาย อาวุโสติ อาห ฯ
ทีฆภาณกอภยตฺเถรสฺส ชาตนวมทิวเส มาตา จุมฺพิสฺสามีติ
โอนตา ตสฺสา โมลิ มุจจฺ ิ ฯ (๒) ตโต ตุมฺพมตฺตานิ สุมนปุปผฺ านิ
ทารกสฺส อุเร ปติตฺวา ทุกฺข ชนยึสุ ฯ โส เถรกาเล กทา
ปฏาย ภนฺเต สรถาติ ปุจฺฉิโต ชาตนวมทิวสโต ปฏายาติ
อาห ฯ
ติปฏกจูฬาภยตฺเถโร อนุราธปุเร ตีณิ ทฺวารานิ
ปทหาเปตฺวา มนุสฺสาน เอเกน ทฺวาเรน นิกฺขมน กตฺวา
ตฺว กึนาโม ฯ ตฺว กึนาโมติ ปุจฺฉิตฺวาว สาย ปุน อปุจฺฉิตฺวาว
เตส นามานิ ปฏิจฺฉาเปตุ(๓)สกฺกา อาวุโสติ อาห ฯ เอวรูเป
ภิกฺขู สนฺธาย จ อุปฏิตสฺสตีติ วุตฺต ฯ
ปฺวนฺโตติ ปฺจนฺน ขนฺธาน อุทยวยปริคฺคหิกาย (๔)
ปฺาย สมนฺนาคตา ฯ อปจ ทฺวีหิ เอเตหิ ปเทหิ วิปสฺสกาน
ภิกฺขูน วิปสฺสนา- สมฺภารเหตุภูตา (๕) สมฺมาสติ เจว วิปสฺสนาปฺา จ กถิตา ฯ
จตุตฺถสตฺตเก สติเยว สมฺโพชฺฌงฺโค สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โสติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. มุจฺจิตฺถ ฯ
๓. ม. สมฺปฏิจฺฉาเปตุ ฯ๔. ม. อุทยพฺพย... ฯ ๕. ม. ยุ. วิปสฺสนาสมฺภารภูตา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๑๔
เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ ตตฺถ อุปฏานลกฺขโณ สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ
ปวิจยลกฺขโณ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ ปคฺคหณลกฺขโณ วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ ผรณลกฺขโณ ปติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ อุปสมลกฺขโณ
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ อวิกฺเขปลกฺขโณ สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ
ปฏิสงฺขานลกฺขโณ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ ภาเวสฺสนฺตีติ สติสมฺโพชฺฌงฺค จตูหิ การเณหิ สมุฏเปนฺตา (๑) ฉหิ การเณหิ
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค สมุฏเปนฺตา ฯ นวหิ การเณหิ วีริยสมฺโพชฺฌงฺค สมุฏเปนฺตา ฯ ทสหิ การเณหิ ปติสมฺโพชฺฌงฺค
สมุฏเปนฺตา ฯ สตฺตหิ การเณหิ ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺค สมุฏ เปนฺตา ฯ ทสหิ การเณหิ สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค สมุฏเปนฺตา ฯ
ปฺจหิ การเณหิ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค สมุฏเปนฺตา วฑฺเฒสฺสนฺตีติ อตฺโถ ฯ อิมินา วิปสฺสนามคฺคผลสมฺปยุตฺเต โลกิยโลกุตฺตรมิสสฺ เก สมฺโพชฺฌงฺเค กเถสิ ฯ
ปฺจมสตฺตเก อนิจฺจสฺาติ (๒) อนิจฺจานุปสฺสนาย สทฺธึ
อุปฺปนฺนา สฺา ฯ อนตฺตสฺาทีสุป เอเสว นโย ฯ อิมา
สตฺต โลกิยวิปสฺสนาป โหนฺติ ฯ เอต สนฺต ฯ เอต ปณีต ฯ ยทิท
สพฺพสงฺขารสมโถ ฯ (๓) สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย (๓)วิราโค
นิโรโธติ (๔) อาคตวเสเนตฺถ เทฺว โลกุตฺตราป โหนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ
# ๑. ม. สมุฏาเปนฺตา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ยุ. อนิจฺจสฺนฺติ ฯ
๓. ม. อิเม ปาา
นตฺถิ ฯ ๔. องฺ. นวก. ๒๓/๒๔๐/๔๓๙ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑๕
ฉกฺเก เมตฺต กายกมฺมนฺติ เมตฺตจิตฺเตน กตฺตพฺพ
กายกมฺม วจีกมฺมมโนกมฺเมสุป เอเสว นโย ฯ อิมานิ ปน
ภิกฺขูน วเสน อาคตานิ คิหีสุป ลภนฺติ ฯ ภิกฺขูนฺหิ
เมตฺตจิตฺเตน อภิสมาจาริกธมฺมปูรณ เมตฺต กายกมฺม นาม ฯ
คิหีน เจติยวนฺทนตฺถาย โพธิวนฺทนตฺถาย สฆนิมนฺตนตฺถาย
คมน ฯ คาม ปณฺฑาย ปวิฏเ ภิกฺขู(๑) ทิสฺวา ปจฺจุคฺคมน ฯ
ปตฺตปฏิคฺคหณ อาสนปฺปน ฯ (๒) อนุคมน (๓) เตลมกฺขนนฺติ
(๓) เอวมาทิก เมตฺต กายกมฺม นาม ฯ
ภิกฺขูน เมตฺตจิตฺเตน อาจารปฺตฺติสิกขาปทกมฺมฏานกถน (๔)ธมฺมเทสนา เตปฏกป พุทฺธวจน เมตฺต วจีกมฺม นาม ฯ
คิหีน เจติย วนฺทนาย(๕) คจฺฉาม ฯ โพธึ วนฺทนาย (๖) คจฺฉาม ฯ
ธมฺมสฺสวน กริสฺสาม ฯ ทีปมาลาธูปปูช กาเรสฺสาม ฯ (๗) ตีณิ
สุจริตานิ สมาทาย วตฺติสฺสาม ฯ สลากภตฺตาทีนิ ทสฺสาม ฯ
วสฺสาวาสิก ทสฺสาม ฯ อชฺช สฆสฺส จตฺตาโร ปจฺจเย ทสฺสาม ฯ
สฆ นิมนฺเตตฺวา ขาทนียาทีนิ สวิทหถ ฯ อาสนานิ ปฺาเปถ ฯ
ปานีย อุปฏเปถ ฯ สฆ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา อาเนถ ฯ ปฺตฺตาสเน
นิสีทาเปถ ฯ ฉนฺทชาตา อุสฺสาหชาตา เวยฺยาวจฺจ กโรถาติอาทิ
# ๑. ม. ปวิฏ ภิกฺข ฯ ๒. ม. ยุ. อาสนปฺาปน ฯ ๓. ม. อนุคมนนฺติ ฯ
๔. ม. ...สิกขฺ าปทปฺาปน กมฺมฏานกถน ฯ ๕. ม. เจติยวนฺทนตฺถาย ฯ
๖. ม. โพธิวนฺทนตฺถาย ฯ ๗. ม. ยุ. ทีปมาลปุปฺผปูช กริสฺสาม ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 215

*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๑๖
กถนกาเล เมตฺต วจีกมฺม นาม ฯ
ภิกฺขูน ปาโตว อุฏาย สรีรปฏิชคฺคน เจติยงฺคณวตฺตาทีนิ
จ กตฺวา วิวิตฺตาสเน นิสีทิตฺวา อิมสฺมึ วิหาเร ภิกฺขู สุขี
โหนฺตุ อเวรา อพฺยาปชฺฌาติ จินฺตน เมตฺต มโนกมฺม
นาม ฯ คิหีน อยฺยา สุขี โหนฺตุ อเวรา อพฺยาปชฺฌาติ
จินฺตน เมตฺต มโนกมฺม นาม ฯ
อาวิ เจว รโห จาติ สมฺมุขา จ ปรมฺมุขา จ ฯ
ตตฺถ นวกาน จีวรกมฺมาทีสุ สหายภาวคมน สมฺมุขา เมตฺต
กายกมฺม นาม ฯ เถราน ปน ปาทโธวนวีชนาทิเภทป (๑) สพฺพ
สามีจิกมฺม สมฺมุขา เมตฺต กายกมฺม นาม ฯ อุภเยหิป
ทุนฺนิกฺขิตฺตาน ทารุภณฺฑาทีน เตสุ อวมฺ อกตฺวา อตฺตนา
ทุนฺนิกฺขิตฺตาน วิย ปฏิสามน ปรมฺมขุ า เมตฺต กายกมฺม นาม ฯ
เทวตฺเถโร ติสฺสตฺเถโรติ เอว ปคฺคยฺหวจน สมฺมุขา เมตฺต
วจีกมฺม นาม ฯ วิหาเร อสนฺต ปน ปฏิปุจฺฉนฺตสฺส กุหึ
อมฺหาก เทวตฺเถโร ฯ กุหึ อมฺหาก ติสฺสตฺเถโร ฯ กทา นุ
โข อาคมิสฺสตีติ เอว มมายนวจน ปรมฺมุขา เมตฺต วจีกมฺม
นาม ฯ
เมตฺตาสิเนหสินิทฺธานิ (๒) นยนานิ อุมฺมิเลตฺวา ปสนฺเนน
มุเขน โอโลกน สมฺมุขา เมตฺต มโนกมฺม นาม ฯ เทวตฺเถโร
ติสฺสตฺเถโร อโรโค โหตุ อปฺปาพาโธติ สมนฺนาหรณ ปรมฺมุขา
# ๑. ม. ยุ. ปาทโธวนวนฺทนพีชทานาทิเภท ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร
ปนสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑๗
เมตฺต มโนกมฺม นาม ฯ
ลาภาติ จีวราทโย ลทฺธปจฺจยา ฯ ธมฺมิกาติ กุหนาทิเภท
มิจฺฉาชีว วชฺเชตฺวา ธมฺเมน สเมน ภิกฺขาจารวตฺเตน อุปฺปนฺนา ฯ
อนฺตมโส ปตฺตปริยาปนฺนมตฺตมฺปติ ปจฺฉิมโกฏิยา ปตฺตปริยาปนฺน
ปตฺตสฺส อนฺโต คต ทฺวิตตฺ ิกฏจฺฉุภิกฺขามตฺตป ฯ อปฺปฏิวิภตฺตโภคีติ เอตฺถ เทฺว ปฏิวิภตฺตานิ (๑) นาม อามิสปฏิวิภตฺต ปุคฺคลปฏิวิภตฺตฺจ ฯ ตตฺถ เอตฺตก ทสฺสามิ ฯ เอตฺตก น ทสฺสามีติ
เอว จิตฺเตน วิภชน อามิสปฏิวิภตฺต นาม ฯ อสุกสฺส ทสฺสามิ ฯ
อสุกสฺส น ทสฺสามีติ เอว จิตฺเตน วิภชน ปน ปุคฺคลปฏิวิภตฺต นาม ฯ ตทุภยป อกตฺวา โย อปฏิวิภตฺต ภฺุชติ ฯ
อย อปฺปฏิวภิ ตฺตโภคี นาม ฯ
สีลวนฺเตหิ สพฺรหฺมจารีหิ สาธารณโภคีติ เอตฺถ สาธารณโภคิโน อิท ลกฺขณ ฯ ย ย ปณีต ลภติ ฯ ต ต เนว
ลาเภน ลาภ ชิคึสนตามุเขน (๒)คิหีน เทติ น อตฺตนา ปริภฺุชติ (๓)
ปฏิคฺคณฺหนฺโตว (๔) สเฆน สาธารณ โหตูติ คเหตฺวา คณฺฑึ (๕)
ปหริตฺวา ปริภฺุชิตพฺพ สฆสนฺตก วิย ปสฺสติ ฯ
อิม ปน สาราณียธมฺม (๖) โก ปูเรติ โก น ปูเรติ ฯ (๗)
ทุสฺสีโล ตาว น ปูเรติ ฯ น หิ ตสฺส สนฺตก สีลวนฺตา
# ๑. ม. ปฏิวิภตฺตา ฯ ๒. ม. นิชิคีสนตามุเขน ฯ ยุ.
นิชิคึสนตามุเขน ฯ ๓. ม. ภฺุชติ ฯ
๔. ม. ยุ. ปฏิคฺคณฺหนฺโต จ ฯ ๕. ม. ฆณฺฏึ ฯ ๖. ม. สารณียธมฺม ฯ เอวมุปริป ฯ
๗. ม. ปูเรตีติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๑๘
คณฺหนฺติ ฯ ปริสุทฺธสีโล ปน วตฺต อขณฺเฑนฺโต ปูเรติ ฯ
ตตฺรีท วตฺต
โย หิ โอทิสฺสก กตฺวา มาตุ วา ปตุ วา อาจริยุปชฺฌายาทีน วา เทติ ฯ โส ทาตพฺพ เทติ ฯ สาราณียธมฺโม(๑)
ปนสฺส น โหติ ฯ ปลิโพธชคฺคน นาม โหติ ฯ สาราณียธมฺโม
หิ มุตฺตปลิโพธสฺเสว วฏฏติ ฯ เตน ปน โอทิสฺสก เทนฺเตน
คิลานคิลานุปฏากอาคนฺตุกคมิกานฺเจว นวปพฺพชิตสฺส จ
สฆาฏิปตฺตคฺคหณ อชานนฺตสฺส ทาตพฺพ ฯ เอเตส ทตฺวา
อวเสส เถราสนโต ปฏาย โถก โถก อทตฺวา โย ยตฺตก
คณฺหาติ ฯ ตสฺส ตตฺตก ทาตฺพฺพ ฯ อวสิฏเ อสติ ปุน
ปณฺฑาย จริตฺวา เถราสนโต ปฏาย ย ย ปณีต ฯ ต
ต ทตฺวา เสส ภฺุชิตพฺพ ฯ (๒) สีลวนฺเตหีติ วจนโต ทุสฺสลี สฺส
อทาตุป วฏฏติ ฯ
อย ปน สาราณียธมฺโม (๓) อสิกฺขิตาย ปริสาย ทุปฺปูโร
โหติ ฯ โน สิกฺขิตาย ปริสาย (๓)ฯ โย อฺโต ลภติ ฯ โส
น คณฺหาติ ฯ อฺโต อลภนฺโตป ปมาณยุตฺตเมว คณฺหาติ ฯ
น อติเรก ฯ อย ปน สาราณียธมฺโม เอว ปุนปฺปุน ปณฺฑาย
จริตฺวา ลทฺธ ลทฺธ เทนฺตสฺสาป ทฺวาทสหิ วสฺเสหิ ปูรติ ฯ
# ๑. ม. สารณียธมฺมา ฯ ๒. ม. ปริภฺุชิตพฺพ ฯ ๓. ม.
สุสิกฺขิตาย ปริสาย สุปโู ร โหติ โน อสิกฺขิตาย ปริสาย ฯ
สุสิกฺขิตาย หิ ปริสาย ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑๙
น ตโต โอร ฯ สเจ หิ ทฺวาทสเม วสฺเส สาราณียธมฺมปูรโก
ปณฺฑปาตปูร ปตฺต อาสนสาลาย เปตฺวา นฺหายิตุ คจฺฉติ
สฆตฺเถโรว (๑) กสฺเสโส ปตฺโตติ ฯ สาราณียธมฺมปูรกสฺสาติ วุตฺเต
อาหรถ นนฺติ สพฺพ ปณฺฑปาต วิจาเรตฺวาว ภฺุชิตฺวา
ริตฺตปตฺตว เปติ ฯ อถ โส ภิกฺขุ ริตตฺ ปตฺต ทิสฺวา มยฺห
อนวเสเสตฺวาว ภิกฺขู (๒) ปริภฺุชึสูติ โทมนสฺส อุปฺปาเทติ ฯ
สาราณียธมฺโม ภิชชฺ ติ ฯ ปุน ทฺวาทส วสฺสานิ ปูเรตพฺโพ
โหติ ฯ ติตฺถิยปริวาสสทิโส เหส ฯ สกึ ขณฺเฑ ชาเต ปุน
ปูเรตพฺโพว ฯ โย ปน ลาภา วต เม ฯ สุลทฺธ วต เม ฯ
ยสฺส เม ปตฺตคต อนาปุจฺฉาว สพฺรหฺมจารี ปริภ
ุ ฺชนฺตีติ
โสมนสฺส ชเนติ ฯ ตสฺส ปุณฺโณ นาม โหติ ฯ
เอว ปูรติ สาราณียธมฺมสฺส ปน เนว อิสฺสา ฯ น มจฺฉริย
โหติ ฯ โส มนุสฺสาน จ ปโย โหติ ฯ สุลภปจฺจโย จ
โหติ ฯ ปตฺตคตมสฺส ทียมานป น ขียติ ฯ ภาชนียภณฺฑฏาเน
อคฺคภณฺฑ ลภติ ฯ ภเย วา ฉาตเก วา สมฺปตฺเต เทวตา
อุสฺสุกฺก อาปชฺชนฺติ ฯ
ตตฺรีมานิ วตฺถูนิ ฯ
เลณคิรวิ าสี (๓) ติสฺสตฺเถโร กิร มหาคิริคาม อุปนิสฺสาย
วิหรติ ฯ ปฺาส มหาเถรา นาคทีป เจติย วนฺทนตฺถาย
# ๑. ม. ยุ. สงฺฆตฺเถโร จ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. เสณคิริวาสี ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๒๐
คจฺฉนฺตา คิริคาเม ปณฺฑาย จริตฺวา กิฺจิ อลทฺธา นิกฺขมึสุ ฯ
เถโร ปน ปวิสนฺโต เต ทิสฺวา ปุจฺฉิ ลทฺธ ภนฺเตติ ฯ
วิจริมฺหา อาวุโสติ ฯ โส เตส อลทฺธภาว ตฺวา อาห ภนฺเต
ยาวาห อาคจฺฉามิ ฯ ตาว อิเธว โหถาติ ฯ มย อาวุโส ปฺาส
ชนา ปตฺตเตมนมตฺตป น ลภิมฺหาติ ฯ ภนฺเต เนวาสิกา นาม
ปฏิพลา โหนฺติ ฯ อลภนฺตาป ภิกฺขาจารมคฺคสภาค ชานนฺตีติ ฯ
เถรา อาคเมสส ฯ เถโร คาม ปาวิสิ ฯ ธูรเคเหเยว(๑) มหาอุปาสิกา
ขีรภตฺต สชฺเชตฺวา เถร โอโลกยมานาว ิตา (๒) เถรสฺส
ทฺวาร สมฺปตฺตสฺเสว ปตฺต ปูเรตฺวา อทาสิ ฯ โส ต อาทาย
เถราน สนฺตกิ  คนฺตฺวา คณฺหถ ภนฺเตติ สฆตฺเถร อาห ฯ
เถโร อเมฺหหิ เอตฺตเกหิ กิฺจิ น ลทฺธ ฯ อย สีฆเมว
คเหตฺวา อาคโต ฯ กึ นุโขติ เสสาน มุข โอโลเกสิ ฯ
เถโร โอโลกนากาเรเนว ตฺวา ภนฺเต ธมฺเมน สเมน ลทฺธ
ปณฺฑปาต (๓) นิกฺกกุ ฺกจุ ฺจา คณฺหถาติ อาทิโต ปฏาย สพฺเพส
ยาวทตฺถ ภตฺต ทตฺวา อตฺตนาป ยาวทตฺถ ภฺุชิ ฯ
อถ น ภตฺตกิจฺจาวสาเน เถรา ปุจฉึสุ กทาวุโส
โลกุตฺตรธมฺม ปฏิวิชฺฌาติ ฯ (๔) นตฺถิ เม ภนฺเต โลกุตฺตรธมฺโมติ
ฯ ฌานลาภีสิ อาวุโสติ ฯ เอวป (๕) ภนฺเต นตฺถตี ิ ฯ นนุ อาวุโส
# ๑. ม. ธุรเคเหเยว ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อถสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
๓. สี. ม. ยุ. ลทฺธปณฺฑปาโต ฯ ๔. ม. ยุ. ปฏิวิชฌ
ฺ ีติ ฯ ๕. ม. ยุ. เอตมฺป เม ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๒๑
ปาฏิหาริยนฺติ ฯ สาราณียธมฺโม เม ภนฺเต ปูริโต ฯ ตสฺส
เม (๑) ปูริตกาลโต ปฏาย สเจป ภิกฺขุสตสหสฺส โหติ ฯ ปตฺตคต
น ขียตีติ ฯ เต สุตฺวา สาธุ สาธุ สปฺปุริส ฯ อนุจฺฉวิกมิท
ตุยฺหนฺติ อาหสุ ฯ อิท ตาว ปตฺตคต นขียตีติ เอตฺถ
วตฺถุ ฯ
อยเมว ปน เถโร เจติยปพฺพเต คิริภณฺฑมหาปูชาย
ทานฏานคนฺตฺวา อิมสฺมึ (๒)ทาเน กึ อคฺคภณฺฑนฺติ (๒) ปุจฺฉิ ฯ
เทฺว สาฏกา ภนฺเตติ ฯ เอเต มยฺห ปาปุณิสฺสนฺตีติ ฯ ต
สุตฺวา อมจฺโจ รฺโ อาโรเจสิ เอโก ทหโร เอว วทตีติ ฯ
ทหรสฺส เอว จิตฺต ฯ มหาเถราน ปน สุขุมสาฏกา วฏฏนฺตีติ
วตฺวา มหาเถราน ทสฺสามีติ เปติ ฯ ตสฺส ภิกฺขุสเฆ
ปฏิปาฏิยา ิเต เทนฺตสฺส มตฺถเก ปตาป เทฺว (๓) สาฏกา
หตฺถ นาโรหนฺติ ฯ อฺเ อาโรหนฺติ ฯ ทหรสฺส ทานกาเล
ปนสฺส หตฺถ อารุหนฺติ ฯ (๔) โส ตสฺส หตฺเถ เปตฺวา (๕) อมจฺจสฺส
มุข โอโลเกตฺวา ทหร นิสีทาเปตฺวา ทาน ทตฺวา สงฺฆ
วิสชฺเชตฺวา ทหรสฺส สนฺติเก นิสีทิตฺวา ภนฺเต อิม ธมฺม
กทา ปฏิวชิ ฌ
ฺ ิตฺถาติ อาห ฯ โส ปริยาเยนาป อสนฺต อวทนฺโต
นตฺถิ มยฺห มหาราช โลกุตฺตรธมฺโมติ อาห ฯ นนุ ภนฺเต
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ธมฺมสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ยุ. าเน กึ
วรภณฺฑนฺติ ฯ ๓. ม. ยุ. เต ฯ
๔. ม. ยุ. ปน หตฺถ อารุฬฺหา ฯ ๕. ม. ปาเตตฺวา ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 221

*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๒๒
ปุพฺเพ อวจุตฺถาติ ฯ อาม มหาราช สาราณียธมฺโม (๑) ปูริโต มยา (๑)
ตสฺส เม ธมฺมสฺส ปูริตกาลโต ปฏาย ภาชนียฏาเน (๒)
อคฺคภณฺฑ ปาปุณาตีติ ฯ สาธุ สาธุ ภนฺเต อนุจฺฉวิกมิท
ตุยฺหนฺติ วตฺวา (๓) ปกฺกามิ ฯ อิท ภาชนียฏาเน อคฺคภณฺฑ
ปาปุณาตีติ เอตฺถ วตฺถุ ฯ
พฺราหฺมณติสฺสภเย ปน ภาตรคามวาสิโน นาคตฺเถริยา
อนาโรเจตฺวาวปลายึสุ ฯ เถรี ปจฺจูสสมเย อติวิย อปฺปนิคฺโฆโส คาโม ฯ อุปธาเรถ ตาวาติ ทหรภิกฺขุนิโย อาห ฯ ตา
คนฺตฺวา สพฺเพส คตภาว ตฺวา อาคมฺม เถริยา อาโรเจสุ ฯ
สา สุตฺวา มา ตุเมฺห เตส คตภาว จินฺตยิตฺถ ฯ อตฺตโน
อุทฺเทสปริปุจฺฉาโยนิโสมนสิกาเรสุเยว โยค กโรถาติ วตฺวา
ภิกฺขาจารเวลาย ปารุปตฺวา อตฺตทฺวาทสมา คามทฺวาเร
นิโคฺรธมูเล(๔) อฏาสิ ฯ รุกฺเข อธิวฏา เทวตา ทฺวาทสนฺน (๕)
ภิกฺขุนีน ปณฺฑปาต ทตฺวา อยฺเย มา อฺตฺถ คจฺฉถ ฯ
นิจฺจ อิเธว เอถาติ อาห ฯ เถริยา ปน กนิฏภาตา
นาคตฺเถโร นาม อตฺถิ ฯ โสมหนฺต ภย ฯ น สกฺกา
อิธ ยาเปตต ฯ ปรตีร คมิสฺสามีติ อตฺตทฺวาทสโม (๖) อตฺตโน
# ๑. ม. ยุ. สารณียธมฺมปูรโก อห ฯ ๒. ม. ภาชนียภณฺฑฏาเน ฯ เอวมุปริป ฯ
๓. ม. ยุ. วนฺทิตฺวา ฯ ๔. สี. ยุ. นิโคฺรธรุกฺขมูเล ฯ ๕. ม. ยุ. ทวาทสนฺสมฺป ฯ
๖. ม. ยุ. อตฺตทฺวาทสโม ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๒๓
วสนฏานา นิกฺขนฺโต เถรึ ทิสฺวา คมิสฺสามีติ ภาตรคาม
อาคโต ฯ เถรี เถรา อาคตาติ สุตฺวา เตส สนฺติก คนฺตฺวา
กึ อยฺยาติ ปุจฺฉิ ฯ โส ต ปวตฺตึ อาจิกฺขิ ฯ สา อชฺช
เอกทิวส วิหาเรเยว วสิตฺวา เสฺว คมิสฺสถาติ อาห ฯ เถรา
วิหาร อคมสุ ฯ
เถรี ปุนทิวเส รุกฺขมูเล ปณฺฑาย จริตฺวา เถร
อุปสงฺกมิตฺวา อิม ปณฺฑปาต ปริภฺุชถาติ อาห ฯ เถโร
วฏฏิสฺสติ เถรีติ วตฺวา ตุณฺหี อฏาสิ ฯ ธมฺมิโก ตาตา
ปณฺฑปาโต ฯ กุกกฺ ุจฺจ อกตฺวา ปริภฺุชถาติ ฯ วฏฏิสฺสติ
เถรีติ ฯ สา ปตฺต คเหตฺวา อากาเส ขิป ฯ ปตฺโต อากาเส
อฏาสิ ฯ เถโร สตฺตตาลมตฺเต ิตป ภิกฺขุนีภตฺตเมว เถรีติ
วตฺวา ภย นาม สพฺพกาล น โหติ ฯ ภเย วูปสนฺเต
อริยวส กถยมาโน โภ ปณฺฑปาติก เอวรูป (๑) ภิกฺขุนีภตฺต
ภฺุชิตฺวา วีตินามยิตฺถาติ จิตฺเตน อนุวทิยมาโน สนฺถมฺเภตุน
สกฺขิสฺสามิ ฯ อปฺปมตฺตา โหถ เถริโยติ มคฺค อารุหิ ฯ
รุกฺขเทวตาป สเจ เถโร เถริยา หตฺถโต ปณฑ
ฺ ปาต
ปริภฺุชิสฺสติ ฯ น น นิวตฺเตสฺสามิ ฯ สเจ น ปริภฺุชิสฺสติ ฯ
นิวตฺเตสฺสามีติ จินฺตยมานา ตฺวา เถรสฺส คมน ทิสฺวา
รุกฺขา โอรุยหฺ ปตฺต ภนฺเต เทถาติ ปตฺต คเหตฺวา เถร
# ๑. สี. ยุ. ตว ฯ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๒๔
รุกฺขมูเลเยว (๑) อาเนตฺวา อาสน ปฺเปตฺวา ปณฺฑปาต ทตฺวา
กตฺภตฺตกิจฺจ ปฏิฺ กาเรตฺวา ทฺวาทส ภิกฺขุนิโย ทฺวาทส
จ ภิกฺขู สตฺต วสฺสานิ อุปฏหติ ฯ อิท เทวตา อุสฺสุกฺก
อาปชฺชนฺตีติ เอตฺถ วตฺถุ ฯ ตตฺร หิ เถรี สาราณียธมฺมปูริกา
อโหสิ ฯ
อขณฺฑานีติอาทีสุ ยสฺส สตฺตสุ อาปตฺติกฺขนฺเธสุ อาทิมฺหิ
วา อนฺเต วา สิกฺขาปท ภินฺน โหติ ฯ ตสฺส สีล ปริยนฺเต
ฉินฺนสาฏโก วิย ขณฺฑ นาม ฯ ยสฺส ปน เวมชฺเฌ ภินฺน ฯ
ตสฺส มชฺเฌ ฉิทฺทสาฏโก วิย ฉิทฺท นาม โหติ ฯ ยสฺส
ปน ปฏิปาฏิยา เทฺว ตีณิ ภินฺนานิ ฯ ตสฺส ปฏิย วา
กุจฺฉิย วา อุฏิเตน วิสภาควณฺเณน กาฬรตฺตาทีน อฺตรวณฺณา คาวี วิย สพลนฺนาม โหติ ฯ ยสฺส อนฺตรนฺตรา
ภินฺนานิ ฯ ตสฺส อนฺตรนฺตรา วิสภาคพินฺทุจิตฺรคาวี (๒) วิย
กมฺมาส นาม โหติ ฯ ยสฺส ปน สพฺเพน สพฺพ อภินฺนานิ ฯ
ตสฺส ตานิ สีลานิ อขณฺฑานิ นาม (๓) อจฺฉิทฺทานิ นาม (๓)
อสพลานิ นาม (๓) อกมฺมาสานิ นาม โหนฺติ ฯ ตานิ ปเนตานิ
ตณฺหาทาสพฺยโต โมเจตฺวา ภุชิสฺสภาวกรณโต ภุชิสฺสานิ ฯ
พุทฺธาทีหิ วิฺูหิ ปสตฺถตฺตา วิฺูปสตฺถานิ ฯ ตณฺหาทิฏีหิ
# ๑. ม. ยุ. รุกฺขมูลเยว ฯ ๒. ม. ยสฺส ปน อนฺตรนฺตรา วิสภาคพินฺทุจิตฺรา คาวี ฯ
๓. ม. ยุ. นามสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๒๕
อปรามฏตฺตา ฯ อิท นาม ตฺว อาปนฺนปุพฺโพติ เกนจิ
ปรามฏุ อสกฺกุเณยฺยตฺตา จ อปรามฏานิ ฯ อุปจารสมาธึ
วา อปฺปนาสมาธึ วา สวตฺตยนฺตีติ สมาธิสวตฺตนิกานีติ
วุจฺจนฺติ ฯ
สีลสามฺคตา วิหริสฺสนฺตีติ เตสุ เตสุ ทิสาภาเคสุ
วิหรนฺเตหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ สมานภาวูปคตสีลา วิหริสฺสนฺติ ฯ
โสตาปนฺนาทีนฺหิ สีล สมุทฺทนฺตเรป เทวโลเกป วสนฺตาน
อฺเส โสตาปนฺนาทีน สีเลน สมานเมว โหติ ฯ นตฺถิ
มคฺคผลสีเล (๑)นานตฺต ฯ ต สนฺธาเยต วุตฺต ฯ
ยาย ทิฏีติ มคฺคสมฺปยุตฺตา สมฺมาทิฏิ ฯ อริยาติ
นิทฺโทสา ฯ นิยฺยาตีติ นิยฺยานิกา ฯ ตกฺกรสฺสาติ โย ตถาการี
โหติ ฯ สมฺมาทุกฺขกฺขยายาติ (๒)สพฺพวฏฏทุกฺขกฺขยตฺถ (๓) ฯ ทิฏิสามฺคตาติ สมานทิฏ ิภาว อุปคตา หุตฺวา วิหริสฺสนฺตีติ (๔) ฯ
วุฑฺฒิเยวาติ เอว วิหรนฺตาน วุฑฺฒิเยว ภิกฺขูน ปาฏิกงฺขา ฯ
โน ปริหานีติ ฯ
เอตเทว พหุลนฺติ อาสนฺนปรินิพฺพานตตา ภิกฺขู โอวทนฺโต
ปุนปฺปุน เอตเยว ธมฺมีกถ กโรติ ฯ อิติ สีลนฺติ เอว สีล
เอตฺตก สีล ฯ เอตฺถ จตุปาริสุทฺธิสีล สีล ฯ จิตฺเตกคฺคตา
# ๑. ม. ยุ. มคฺคสีเล ฯ ๒. สฺยา. สมฺมาทุกฺขกฺขยายาติ ฯ ๓. ม. สพฺพทุกขฺ กฺขยตฺถ ฯ
๔. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๒๖
สมาธิ ฯ วิปสฺสนา (๑)ปฺาติ เวทิตพฺพา ฯ สีลปริภาวิโตติอาทีสุ
ยสฺมึ สีเล ตฺวาว มคฺคสมาธึ ผลสมาธึ นิพฺพตฺเตนฺติ ฯ โส(๒)
เตน สีเลน ปริภาวิโต มหปฺผโล โหติ มหานิสโส ฯ ยมฺหิ
สมาธิมฺหิ ตฺวา มคฺคปฺ ผลปฺ นิพฺพตฺเตนฺติ ฯ สา
เตน สมาธินา ปริภาวิตา มหปฺผลา โหติ มหานิสสา ฯ
ยสฺส (๓) ปฺาย ตฺวา มคฺคจิตฺต ผลจิตฺต นิพฺพตฺเตนฺติ ฯ ต
ตาย ปริภาวิต สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ ฯ
ยถาภิรนฺตนฺติ พุทฺธาทีน (๔) อนภิรติ ปริตสฺสติ า (๕) นาม นตฺถิฯ
ยถารุจึ (๖) ยถาอชฺฌาสยนฺติ ปน วุตฺต โหติ ฯ อายามาติ เอหิ
ยาม ฯ อยามาติป ปาโ ฯ คจฺฉามาติ อตฺโถ ฯ อานนฺทาติ
ภควา สนฺติกาวจรนฺต (๗) เถร อาลป ฯ (๘) เถโร ปน คณฺหถาวุโส
ปตฺตจีวรานิ ฯ ภควา อสุกฏาน คนฺตุกาโมติ ภิกขฺ ูน อาโรเจสิฯ(๙)
อมฺพลฏิกาคมน อุตฺตานเมว ฯ อถโข อายสฺมา
สาริปุตฺโตติอาทิ สมฺปสานีทเย (๑๐)วิตฺถาริต ฯ
# ๑. ม. ยุ. วิปสฺสนาปฺา ฯ ๒. ม. เอโส ฯ
๓. ม. ยุ. ยาย ฯ ๔. ม. ยุ. พุทฺธาน ฯ
๕. สี. ยุ. ปริตสฺสนา ฯ ม. อนภิรติปริตสฺสิต ฯ
๖. ม. ยุ. ยถารุจิ ฯ ๗. ม. ยุ. สนฺติกาวจรนฺตา ฯ
๘. ม. ยุ. อาลปติ ฯ ๙. ม. ยุ. อาโรเจติ ฯ
๑๐. ที. ปา. ๑๑/๗๓/๑๐๘ ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๒๒๗
ทุสฺสีลอาทีนววณฺณนา
ปาฏลิคาเม (๑) อาวสถาคารนฺติ อาคนฺตุกาน อาวสถเคห ฯ
ปาฏลิคาเม กิร นิจฺจกาล ทฺวินฺน ราชูน สหายกา อาคนฺตฺวา
กุลานิ เคหโต นีหริตฺวา มาสป อฑฺฒมาสป วสนฺติ ฯ เต
มนุสฺสา นิจฺจูปทฺทูตา เอเตส อาคตกาเล วสนฏาน ภวิสฺสตีติ
นครมชฺเฌ มหตึ สาล กริตฺวา ตสฺสา เอกสฺมึ ปเทเส
ภณฺฑปฏิสามนฏาน ฯ เอกสฺมึ ปเทเส นิวาสนฏาน อกสุ ฯ
เต ภควา อาคโตติ สุตฺวาว อเมฺหหิ คนฺตฺวาป ภควา
อาเนตพฺโพ สิยา ฯ โส สยเมว อมฺหาก วสนฏาน สมฺปตฺโต ฯ
อชฺช ภควนฺต อาวสเถ มงฺคล วทาเปสฺสามาติ เอตทตฺถเมว
อุปสงฺกมนฺตา ฯ ตสฺมา เอวมาหสุ ฯ เยน อาวสถาคารนฺติ เต กิร
พุทฺธา นาม อรฺชฺฌาสยา อรฺารามา อนฺโตคาเม วสิตุ
อิจฺเฉยฺยย วา โน วาติ ภควโต มน อชานนฺตา อาวสถาคาร
อปฏิชคฺคิตฺวาว อาคมึสุ (๒) ฯ อิทานิ ภควโต มน ตฺวา ปุเรตร
คนฺตฺวา ปฏิชคฺคิสฺสามาติ เยนาวสถาคาร ฯ เตนุปสงฺกมึสุ ฯ
สพฺพสนฺถริตนฺติ (๓) ยถา สพฺพ สนฺถฏ (๔) โหติ ฯ เอว สนฺถริตึ(๕) ฯ
ทุสฺสีโลติ อสีโล (๖) ฯ สีลวิปนฺโนติ วิปนฺนสีโล
ภินฺนสวโร ฯ ปมาทาธิกรณนฺติ ปมาทการณา ฯ
อิทฺจ สุตฺต คหฏาน วเสน อาคต ฯ ปพฺพชิตานป
# ๑. ม. ปาฏลิคมเน ฯ ยุ. ปาฏลิคามคมเน ฯ ๒. ม. อาคมสุ ฯ ๓. ม. สพฺพสนฺถรินตฺ ิ ฯ
๔. ม. สนฺถต ฯ ๕. ม. สนฺถรึ ฯ ๖. ม. เอตฺถนฺตเร นิสฺสีโลติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๒๘
ปน ลพฺภเตว ฯ คหฏโ หิ เยน เยน สิปฺปฏุ าเนน (๑) ชีวิต
กปฺเปติยทิ กสิยา ยทิ วณิชฺชาย ฯ ปาณาติปาตาทิวเสน
ปมตฺโต ตนฺต ยถากาล สมฺปาเทตุ น สกฺโกติ ฯ อถสฺส มูล (๒)
วินสฺสติ ฯ มาฆาตกาเล ปาณาติปาต ปน อทินฺนาทานจ (๓)
กโรนฺโต ทณฺฑวเสน มหตึ โภคชานึ นิคฺคจฺฉติ ฯ ปพฺพชิโตป
ทุสฺสีโล ปมาทการณา สีลโต พุทฺธวจนโต ฌานโต สตฺตอริยธนโต จ ชานึ นิคฺคจฺฉติ ฯ
ตสฺส คหฏสฺส อสุโก นาม อสุกกุเล ชาโต ทุสฺสีโล
ปาปธมฺโม ปริจฺจตฺตอิธโลกปรโลโก (๔) สลากภตฺตมตฺตป น เทตีติ จตุปริสมชฺเฌ ปาปโก
กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ ฯ ปพฺพชิตสฺส
วา อสุโก นาม นาสกฺขิ สีล รกฺขิตต ฯ น พุทฺธวจน อุคฺคเหตต ฯ
เวชฺชกมฺมาทีหิ ชีวติ ฯ ฉหิ อคารเวหิ สมนฺนาคโตติ เอว
อพฺภุคฺคจฺฉติ ฯ
อวิสารโทติ คหฏโ ตาว อวสฺส พหุนฺน (๕) สนฺนิปาตฏาเน
เกจิ มม กมฺม ชานิสฺสนฺติ ฯ อถ ม นิคฺคณฺหิสฺสนฺติ วา ฯ
ราชกุลสฺส วา ทสฺเสนฺตีติ (๖) สภโย อุปสงฺกมติ ฯ มงฺกุภูโต
ปตฺตกฺขนฺโข อโธมุโข องฺคุฏเกน(๗) ภูมึ กสนฺโต นิสีทติ ฯ
วิสารโท หุตวฺ า กเถตุ น สกฺโกติ ฯ ปพฺพชิโตป พหู
# ๑. ม. ยุ. สิปฺปฏาเนน ฯ ๒. ม. มูลมฺป ฯ ๓. ม. ยุ.
อทินฺนาทานาทีนิ จ ฯ
๔. ยุ. ปริจฺจตฺตอิธโลกปรโลกตฺโถ ฯ ๕. ม. พหูน ฯ ๖. ทสฺสนฺตีติ ฯ ๗. ม. องฺคุลิเกน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๒๙
ภิกฺขู สนฺนิปติตา ฯ อวสฺส โกจิ มม กมฺม ชานิสฺสติ ฯ อถ
เม อุโปสถป ปวารณป เปตฺวา สามฺโต จาเวตฺวา
นิกฺกฑฺฒิสฺสนฺตีติ สภโย อุปสงฺกมติ ฯ วิสารโท หุตฺวา กเถตุ
น สกฺโกติ ฯ เอกจฺโจ ปน ทุสฺสีโลป อทุสฺสีโล วิย (๑)จรติ ฯ
โสป อชฺฌาสเยน มงฺกุ โหติเยว ฯ สมฺมูโฬฺห (๒) กาล กโรตีติ
ตสฺส หิ มรณมฺเจ นิปนฺนสฺส ทุสสฺ ีลกมฺเม สมาทาย
วตฺติตฏาน (๓) อาปาถ อาคจฺฉติ ฯ โส อุมฺมิเลตฺวา อิธโลก
ปสฺสติ ฯ นิมฺมิเลตฺวา ปรโลก ปสฺสติ ฯ ตสฺส จตฺตาโร อปายา
อุปฏหนฺติ ฯ สตฺติสเตน สีเส ปหริยมาโน วิย โหติ ฯ โส
วาเรถ ฯ วาเรถาติ วิรวนฺโต มรติ ฯ เตน วุตฺต สมฺมูโฬฺห
กาล กโรตีติ ฯ ปฺจมปท อุตฺตานเมว ฯ
อานิสสกถา วุตฺตวิปริยาเยน เวทิตพฺพา ฯ
พหุเทว รตฺตึ ธมฺมิยา กถายาติ อฺาย ปาลิมุตฺติกาย (๔)
ธมฺมีกถาย เจว อาวสถานุโมทนกถาย(๕) จ อากาสคงฺค
โอตาเรนฺโต วิย ฯ โยชนปฺปมาณ มหามธธ ปเฬตฺวา มธุปาน
ปาเยนฺโต วิย พหุเทว รตฺตึ สนฺตปฺเปตฺวา (๖) สนฺทสฺเสตฺวา
สมาทเปตฺวา สมฺปหเสตฺวา ขยวย อุปฏเปตฺวา อุยฺโยเชติ ฯ (๖)
# ๑. ม. ยุ. ทปฺปโต วิย ฯ ๒. สฺยา. สมฺมูโฬฺห ฯ เอวมุปริป ฯ
๓. ม. ปวตฺติตฏาน ฯ ยุ. ปวตฺติต าน ฯ ๔. ม. ปาฬิมุตฺตกาย ฯ
๕. ม. อาวสถานุโมทนาย ฯ ๖. ม. ยุ. สนฺทสฺเสตฺวาสมฺปหเสตฺวา อุยฺโยเชสิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๓๐
อภิกฺกนฺตาติ (๑) นิกฺขนฺตา (๑) ขีณา ฯ สฺุาคารนฺติ ปาฏิเยกฺก
สฺุาคาร นาม นตฺถิ ฯ ตตฺเถว ปน เอกปสฺเส สาณิปากาเรน
ปริกฺขิปตฺวา อิธ สตฺถา วิสฺสมิสฺสตีติ มฺจก ปฺาเปสส ฯ
ภควา จตูหิป อิริยาปเถหิ ปริภุตฺต เอเตส มหปฺผล ภวิสฺสตีติ
ตตฺถ สีหเสยฺย กปฺเปสิ ฯ ต สนฺธาย วุตฺต สฺุาคาร
ปาวิสีติ ฯ
ปาฏลิปุตฺตนครมาปนวณฺณนา
สุนีธวสฺสการาติ สุนีโธ จ วสฺสกาโร จ เทฺว
พฺราหฺมณา ฯ มคธมหามตฺตาติ มคธรฺโ มหามตฺตา
มหาอมจฺจา ฯ มคธรฏเ วา มหามตฺตา มหติยา อิสฺสริยมตฺตาย สมนฺนาคตาติ มคธมหามตฺตา ฯ ปาฏลิคาเม นครนฺติ
ปาฏลิคาม นคร กตฺวา มาเปนฺติ ฯ วชฺชีน ปน(๒) ปฏิพาหายาติ
วชฺชิราชกุลาน อายมุขปจฺฉินฺทนตฺถ ฯ
สหสฺเสวาติ (๓) เอเกกวคฺควเสน สหสฺส สหสฺส หุตฺวา ฯ
วตฺถูนีติ ฆรวตฺถูนิ ฯ จิตฺตานิ นมนฺติ นิเวสนานิ มาเปตุนฺติ
รฺฺจ (๔) ราชมหามตฺตานฺจ นิเวสนานิ มาเปตุ วตฺถุวิชชฺ าปากาน จิตฺตานิ นมนฺติ ฯ เต กิร อตฺตโน สิปฺปานุภาเวน
# ๑. ม. อติกฺกนฺตา ขีณา ขยวย อุเปตา ฯ ๒. สฺยา. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ
๓. ยุ. สหสฺสสหสฺเสวาติ ฯ ๔. ยุ. รฺา จ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๓๑
เหฏา ปวิยา(๑) ตึสหตฺถมตฺเต าเน อิธ นาคคฺคาโห อิธ
ยกฺขคฺคาโห อิธ ภูตคฺคาโห ปาสาโณ วา ขาณุโก วา
อตฺถีติ ปสฺสนฺติ ฯ เต ตทา สิปฺป ชปฺปตฺวา เทวตาหิ สทฺธึ
มนฺตยมานา วิย มาเปนฺติ ฯ อถวา เตส (๒) สรีเร เทวตา
อธิมุจฺจิตฺวา ตตฺถ ตตฺถ นิเวสนานิ มาเปตุจิตฺต นาเมนฺติ ฯ
ตา จตูสุ โกเณสุ ขาณุเก โกฏเฏตฺวา วตฺถุมฺหิ คหิตมตฺเต
ปริคฺคณฺหนฺติ ฯ (๓) สทฺธาน กุลาน สทฺธา เทวตาว ตถา
กโรนฺติ ฯ อสฺสทฺธาน กุลาน อสฺสทฺธา เทวตา ฯ กึการณา ฯ
สทฺธานฺหิ เอว โหติ อิธ มนุสฺสา นิเวสน (๔) มาเปตฺวา
ปม ภิกฺขุสฆ นิสีทาเปตฺวา มงฺคล วาเจสฺสนฺติ ฯ (๕) อถ มย
สีลวนฺตาน ทสฺสน ฯ ธมฺมกถ ปฺหาวิสชฺชน อนุโมทนฺจ โสตุ
ลภิสฺสาม ฯ มนุสฺสา ทาน ทตฺวา อมฺหาก ปตฺตึ ทสฺสนฺตีติ ฯ
ตาวตึเสหีติ ยถา (๖) หิ เอกสฺมึ กุเล เอก ปณฺฑิตมนุสฺส ฯ เอกสฺมึ วา วิหาเร เอก พหุสฺสุต ภิกฺขุ อุปาทาย
อสุกกุเล มนุสฺสา ปณฺฑิตา ฯ อสุกวิหาเร ภิกฺขู พหุสฺสุตาติ
สทฺโท อพฺภคุ ฺคจฉติ ฯ เอวเมว สกฺก เทวราชาน วิสฺสกมฺมฺจ เทวปุตฺต อุปาทาย ตาวตึสา ปณฺฑิตาติ สทฺโท
อพฺภุคฺคโต ฯ เตนาห ตาวตึเสหีติ ฯ ตาวตึเสหิ สทฺธึ มนฺเตตฺวา
# ๑. ม. ปถวิย ฯ ๒. ม. เนส ฯ ๓. ม. ยุ. ปฏิวิคจฺฉนฺติ ฯ
๔. ยุ. นิเวสนานิ ฯ
๕. ม. ยุ. วฑฺฒาเปสฺสนฺติ ฯ ๖. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๓๒
วิย มาเปนฺตีติ อตฺโถ ฯ
ยาวตา อริย อายตนนฺติ ยตฺตก อริยมนุสฺสาน
โอสรณฏาน นาม อตฺถิ ฯ ยาวตา วณิปฺปโถติ ยตฺตก
วาณิชาน อาภตภณฺฑสฺส ราสิวเสน(๑) วา กยวิกฺกยฏาน
นาม ฯ วาณิชาน วสนฏาน วา อตฺถิ ฯ อิท อคฺคนครนฺติ
เตส อริยายตนวณิปฺปถาน อิท อคฺคนคร เชฏก ปาโมกฺข
ภวิสฺสตีติ ฯ ปุฏเภทนนฺติ ภณฺฑปุฏเภทนฏาน ฯ ภณฺฑภณฺฑิกาน โมจนฏานนฺติ วุตฺต โหติ ฯ สกลชมฺพูทีเป
อลทฺธภณฺฑป หิ อิเธว ลภิสฺสนฺติ ฯ อฺตฺถ วิกฺกเยน
อคจฺฉนฺตป จ อิเธว คมิสฺสติ ฯ ตสฺมา อิเธว ปุฏ
ภินฺทิสฺสตีติ อตฺโถ ฯ จตูสุ หิ นครทฺวาเรสุ (๒) จตฺตาริ
นครมชฺเฌ (๓) เอกนฺติ เอว ทิวเส ทิวเส ปฺจ สตสหสฺสานิ
อุฏหิสฺสนฺตีติ ทสฺเสติ ฯ
อคฺคิโต วาติอาทีสุ จการฏโ วาสทฺโท ฯ อคฺคินา จ
อุทเกน จ มิถุเภเทน วา (๔) นสฺสิสสฺ ตีติ อตฺโถ ฯ เอกโกฏาโส
อคฺคินา นสฺสิสฺสติ ฯ นิพฺพาเปตุ น สกฺขิสฺสนฺติ ฯ เอก คงฺคา
คเหตฺวา คมิสฺสติ ฯ เอโก อิมินา อกถิต อมุสฺส ฯ อมุนา
อกถิต อิมสฺสาติ วทนฺตาน ปสุณวาจาน วเสน ภินฺนาน
มนุสฺสาน อฺมฺเภเทเนว นสฺสิสฺสตีติ อตฺโถ ฯ อิติ วตฺวา
# ๑. ม. ยุ. ราสิวเสเนว ฯ ๒. ม. ทฺวาเรสุ ฯ ๓. ม. ยุ. สภาย ฯ ๔. ม. ยุ. จ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๓๓
ภควา ปจฺจูสกาเล คงฺคาย ตีร คนฺตฺวา กตมุขโธวโน
ภิกฺขาจารกาล (๑) อาคมยมาโน นิสที ิ ฯ
สุนีธวสฺสการาป อมฺหาก ราชา สมณสฺส โคตมสฺส
อุปฏาโก ฯ โส อเมฺห ปุจฺฉิสฺสติ ฯ สตฺถา กิร ปาฏลิคาม
อคมาสิ ฯ ตสฺส สนฺติก อุปสงฺกมิตฺถ น อุปสงฺกมิตฺถาติ ฯ
อุปสงฺกมิมฺหาติ จ วุตฺเต นิมนฺตยิตฺถ น นิมนฺตยิตถฺ าติ
จ ปุจฺฉิสฺสติ ฯ น นิมนฺตยิมฺหาติ จ วุตฺเต อมฺหาก โทส
อาโรเปตฺวา นิคฺคณฺหิสฺสติ ฯ อิทฺจาป มย อกตฺฏาเน (๒)นคร
มาเปม ฯ สมณสฺส โข ปน โคตมสฺส คตคตฏาเน กาฬกณฺณี
สตฺตา ปฏิกกฺ มนฺตีติ ฯ (๓) ต มย นครมงฺคล วาจาเปสฺสามาติ (๔)
จินฺเตตฺวา สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา นิมนฺตยึสุ ฯ ตสฺมา อถโข
สุนีธวสฺสการาติ (๕) อาทิ วุตฺต ฯ
ปุพฺพณฺหสมยนฺติ ปุพฺพณฺหกาเล ฯ นิวาเสตฺวาติ
คามปฺปเวสนนีหาเรน นิวาสน นิวาเสตฺวา กายพนฺธน
พนฺธิตฺวา ฯ ปตฺตจีวรมาทายาติ ปตฺตฺจ จีวรฺจ อาทิยิตฺวา
กายปฏิพทฺธ กตฺวา ฯ
สีลวนฺเตตฺถาติ สีลวนฺเต เอตฺถ ฯ สฺเตติ กายวาจามเนหิ สฺเต ฯ ตาส ทกฺขิณมาทิเสติ สฆสฺส ทินฺเน จตฺตาโร
# ๑. ม. ยุ. ภิกฺขาจารเวลาย ฯ ๒. ม. อาคตฏาเน ฯ ยุ. อสุกฏาเน ฯ ๓. ม. ยุ. อิติสทฺ
โท
นตฺถิ ฯ ๔, ม. วทาเปสฺสามาติ ฯ ๕. สฺยา. สุนิธวสฺสการา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๓๔
ปจฺจเย ตาส ฆรเทวตาน อาทิเสยฺย ฯ ปตฺตึ ทเทยฺย ฯ ปูชิตา
ปูชยนฺตีติ อิเม มนุสฺสา อมฺหาก าตกาป น โหนฺติ ฯ
เอวป โน ปตฺตึ เทนฺตีติ อารกฺข สุสวิทหิต (๑) กโรถาติ สุฏุ
อารกฺข กโรนฺติ ฯ มานิตา มานยนฺตีติ กาลานุกาล พลิกมฺมกรเณน มานิตา เอเต มนุสฺสา อมฺหาก าตกาป น
โหนฺติ ฯ จตุมาสฉมาสนฺตเรว โน พลิกมฺม กโรนฺตีติ มาเนนฺติ ฯ
มาเนนฺติโย (๒)อุปฺปนฺนปริสฺสย หรนฺติ ฯ
ตโต นนฺติ ตโต น ปณฺฑิตชาติก มนุสฺส ฯ โอรสนฺติ
อุเร เปตฺวา สวฑฺฒิต ฯ ยถา มาตา โอรส ปุตฺต อนุกมฺปนฺตี (๓)
อุปฺปนฺนปริสฺสยสฺส หรณตฺถ (๔) วายมติ ฯ เอว อนุกมฺปนฺตตี ิ
อตฺโถ ฯ ภทฺรานิ ปสฺสตีติ สุนฺทรานิ ปสฺสติ ฯ
อุฬุมฺปนฺติ ปารคมนตฺถาย อาณิโย โกฏเฏตฺวา กต ฯ
กุลฺลนฺติ วลฺลิอาทีหิ พนฺธิตฺวา กต ฯ (๕)
เย ตรนฺติ อณฺณวนฺติ คาถาย อณฺณวนฺติ สพฺพนฺติเมน
ปริจฺเฉเทน โยชนมตฺต คมฺภีรสฺส จ ปุถลุ สฺส จ อุทกฏานสฺเสต
อธิวจน ฯ สรนฺติ อิธ นที อธิปฺเปตา ฯ อิท วุตฺต โหติ ฯ
เย คมฺภีรวิตฺถต ตณฺหาสร ตรนฺติ ฯ เต อริยมคฺคสงฺขาต
เสตุ กตฺวาน ฯ วิสชฺช ปลฺลลานีติ (๖)อนามสิตฺวา อุทกภริตานิ
# ๑. ม. ยุ. สุสวิหิต ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร มาเนนฺติโยติ ทิสสฺ ติ ฯ
๓. ม. อนุกมฺปติ ฯ
๔. ม. อุปปนฺนปริสฺสยหรณตฺถเมว ตสฺส ฯ ยุ. ...หรณตฺถเมวสฺส ฯ ๕. ยุ. กาตพฺพ ฯ
๖. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๓๕
นินฺนฏานานิ ฯ อย ปน อิท อปฺปมตฺตก อุทก (๑) ตริตุกาโมป
กุลฺล(๒) ชโน พนฺธติ ฯ (๒) พุทฺธา จ พุทฺธสาวกา จ วินาเยว
กุลฺเลน ติณฺณา เมธาวิโน ชนาติ ฯ
ปมภาณวารวณฺณนา นิฏิตา ฯ
อริยสจฺจกถาวณฺณนา
โกฏิคาโมติ มหาปนาทสฺส ปาสาทโกฏิย กตคาโม ฯ
อริยสจฺจานนฺติ อริยภาวกราน สจฺจาน ฯ อนนุโพธาติ อพุชฺฌเนน
อชานเนน ฯ อปฺปฏิเวธาติ อปฺปฏิวิชฌ
ฺ เนน ฯ สนฺธาวิตนฺติ ภวโต
ภว คมนวเสน สนฺธาวิต ฯ สสริตนฺติ ปุนปฺปุน คมนาคมนวเสน สสริต ฯ มมฺเจว ตุมฺหากฺจาติ มยา จ ตุเมฺหหิ
จ ฯ อถวา สนฺธาวิต สสริตนฺติ สนฺธาวน สสรณ มมฺเจว
ตุมฺหากฺจ อโหสีติ เอวเมตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ (๓) สสริตพฺพนฺติ
สสริต ฯ (๓) ภวเนตฺติ สมูหตาติ ภวโต ภว นยนสมตฺถา
ตณฺหารชฺชุ สุฏุ หตา ฉินฺนา อปฺปวตฺติกตา ฯ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ยุ. กุลลฺ หิ ชโน ปพนฺธติ ฯ ๓. ม. อิเม ปาา
นตฺถิ ฯ ยุ. สสิต สสริต ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๒๓๖
นาทิกาคามคมนวณฺณนา
นาทิกาติ (๑) เอก ตฬาก นิสฺสาย ทฺวินฺน จูฬปตุมหาปตุ
ปุตฺตาน เทฺว คามา ฯ นาทิเกติ เอกสฺมึ าติคามเก ฯ
คิฺชกาวสเถติ อิฏกามเย อาวสเถ ฯ
โอรมฺภาคิยานนฺติ เหฏาภาคิยาน ฯ กามภเวเยว ปฏิสนฺธิคฺคาหาปกานนฺติ อตฺโถ ฯ โอรนฺติ ลทฺธนาเมหิ วา ตีหิ
มคฺเคหิ ปหาตพฺพานิป(๒) โอรมฺภาคิยานิ ฯ ตตฺถ กามจฺฉนฺโท ฯ
พฺยาปาโทติ อิมานิ เทฺว สมาปตฺติยา วา อวิกฺขมฺภิตานิ ฯ
มคฺเคน วา อสมุจฺฉินฺนานิ นิพฺพตฺติวเสน (๓) อุทฺธภาค รูปภวฺจ
อรูปภวฺจ คนฺตุ น เทนฺติ ฯ สกฺกายทิฏิอาทีนิ ตีณิ ตตฺถ
นิพฺพตฺตป อาเนตฺวา ปุน อิเธว นิพฺพตฺตาเปนฺตีติ สพฺพานิป
โอรมฺภาคิยาเนว ฯ อนาวตฺติธมฺมาติ ปฏิสนฺธิวเสน อนาคมนสภาวา ฯ ราคโทสโมหาน ตนุตฺตาติ เอตฺถ กทาจิ กรหจิ
อุปฺปตฺติยา จ ฯ ปริยฏุ านมนฺทตาย จาติ เทฺวธาป ตนุภาโว
เวทิตพฺโพ ฯ สกทาคามิสฺส หิ ปุถชุ ฺชนาน วิย อภิณฺห
ราคาทโย น อุปฺปชฺชนฺติ ฯ กทาจิ กรหจิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
อุปฺปชฺชมานา ปน ปุถชุ ชฺ นาน วิย พหลพหลา น อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
มจฺฉิกปตฺต วิย ตนุกตนุกา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ทีฆภาณกมหาสิวตฺเถโร (๔) ปนาห ยสฺมา สกทาคามิสฺส ปุตฺตธีตโร โหนฺติ ฯ
# ๑. ม. นาติกาติ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๒. ม. ปหาตพฺพานีติป ฯ ๓. ม. นิพฺพตฺตวเสน ฯ
๔. ม. ยุ. ทีฆภาณกติปฏกมหาสีวตฺเถโร ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๓๗
โอโรธา จ โหนฺติ ฯ ตสฺมา พหลาว กิเลสา ฯ อิท ปน
ภวตนุกวเสน กถิตนฺติ ฯ ต อฏกถาย โสตาปนฺนสฺส สตฺต
ภเว เปตฺวา อฏเม ภเว ภวตนุก นตฺถิ ฯ สกทาคามิสฺส
เทฺว ภเว เปตฺวา ปฺจสุ ภเวสุ ภวตนุก นตฺถิ ฯ อนาคามิสฺส
รูปารูปภเว เปตฺวา กามภเว ภวตนุก นตฺถิ ฯ ขีณาสวสฺส
กิสฺมิฺจิ ภเว ภวตนุก นตฺถีติ วุตฺตตฺตา ปฏิกฺขิตฺต โหติ ฯ
อิม โลกนฺติ อิท(๑) กามาวจรโลก สนฺธาย วุตฺต ฯ
อยฺเจตฺถ อธิปฺปาโย ฯ สเจ หิ มนุสเฺ สสุ สกทาคามิผลปฺปตฺโต
เทเวสุ นิพฺพตฺติตฺวา อรหตฺต สจฺฉิกโรติ ฯ อิจฺเจต กุสล ฯ
อสกฺโกนฺโต ปน อวสฺส มนุสฺสโลก อาคนฺตฺวา สจฺฉิกโรติ ฯ
เทเวสุ สกทาคามิผลปฺปตฺโตป สเจ มนุสฺเสสุ นิพฺพตฺติตฺวา
อรหตฺต สจฺฉิกโรติ ฯ อิจฺเจต กุสล ฯ อสกฺโกนฺโต ปน อวสฺส
เทวโลก คนฺตฺวา สจฺฉิกโรตีติ ฯ
อวินิปาตธมฺโมติ เอตฺถ วินิปตน วินิปาโต ฯ นาสฺส
วินิปาโต ธมฺโมติ อวินปิ าตธมฺโม (๒) จตูสุ อปาเยสุ อวินิปาตสภาโวติ อตฺโถ ฯ นิยโตติ ธมฺมนิยาเมน นิยโต ฯ สมฺโพธิ
ปรายโนติ อุปริมคฺคตฺตยสงฺขาตา สมฺโพธิ ปร อยน อสฺส
คติ ปฏิสรณ อวสฺส ปตฺตพฺพนฺติ (๓)สมฺโพธิปรายโน ฯ
# ๑. ม. อิม ฯ
๒. ม. เอตฺถนฺตเร จตูสุ อปาเยสุ อวินิปาตธมฺโมติ ทิสฺสติ ฯ
๓. ม. ยุ. ปตฺตพฺพาติ ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 237

*เลมที่ ๕ หนา ๒๓๘
ธมฺมาทาสธมฺมปริยายวณฺณนา
วิเหสาเวสาติ (๑) เตส เตส าณคตึ าณอุปปตฺตึ
าณาภิสมฺปราย โอโลเกนฺตสฺส กายกิลมโถว เอส อานนฺท
ตถาคตสฺสาติ ทีเปติ ฯจิตฺตวิเหสา ปน พุทฺธาน นตฺถิ ฯ
ธมฺมาทาสนฺติ ธมฺมมย อาทาส ฯ เยนาติ เยน
ธมฺมาทาเสน สมนฺนาคโต ฯ ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโตติ อิท
นิรยาทีนเยว เววจนวเสน วุตฺต ฯ นิรยาทโย หิ วุฑฺฒิสงฺขาตโต อยโต อเปตตฺตา อาปาโย (๒) ทุกฺขสฺส คติ ปฏิสรณนฺติ
ทุคฺคติ ฯทุกฺกฏการิโน (๓) เอตฺถ (๔) วิวสา นิปตนฺตีติ วินิปาโต(๕)ฯ
อเวจฺจปฺปสาเทนาติ พุทฺธคุณาน ยถาภูตโต าตตฺตาว
อจเลน อจุเตน ปสาเทน ฯ อุปริปททฺวเยป เอเสว นโย ฯ
อิติป โส ภควาติ อาทีน ปน วิตฺถาโร วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺโต ฯ
อริยกนฺเตหีติ อริยาน กนฺเตหิ ปเยหิ มนาเปหิ ฯ
ปฺจสีลานิ หิ อริยสาวกาน กนฺตานิ โหนฺติ ฯ ภวนฺตเรป
อวิชหิตพฺพโต ฯ ตานิ สนฺธาเยต วุตฺต ฯ สพฺโพป ปเนตฺถ
สวโร ลพฺภติเยว ฯ
โสตาปนฺโนหมสฺมีติ อิท เทสนาสีสเมว ฯ สกทาคามิอาทโยป ปน สกทาคามีหมสฺมีติ อาทินา นเยน พฺยากโรนฺต-ิ
# ๑. ม. วิเหสาติ ฯ ๒. ม. อปายา ฯ ๓. ม. เย ทุกฺกฏการิโน ฯ ๔. ม. เต เอตฺถ ฯ
๕. ม. ยุ. วินิปาตา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๓๙
เยวาติ ฯ สพฺเพสป (๑) สิกฺขาปทาวิโรเธน ยุตฺตฏาเน พฺยากรณ
อนฺุาตเมว โหติ ฯ
เวสาลีคมนวณณฺนา
เวสาลิย วิหรตีติ เอตฺถ เตน โข ปน สมเยน เวสาลี
อิทฺธา เจว โหติ ผีตา จาติ (๒) อาทินา ขนฺธเก วุตฺตนเยน
เวสาลิยา สมฺปนฺนภาโว เวทิตพฺโพ ฯ อมฺพปาลิวเนติ อมฺพปาลิยา คณิกาย อุยฺยานภูเต อมฺพวเน ฯ สโต ภิกฺขเวติ ภควา
อมฺพปาลิทสฺสเน สติปจฺจุปฏาปนตฺถ (๓) วิเสสโต อิธ สติปฏานเทสน อารภิ ฯ ตตฺถ สรตีติ สโต ฯ สมฺปชานาตีติ สมฺปชาโน ฯ
สติยา จ สมฺปชฺเน จ สมนฺนาคโต หุตฺวา วิหเรยฺยาติ
อตฺโถ ฯ กาเย กายานุปสฺสีติ อาทีสุ ย วตฺตพฺพ ฯ ต มหาสติปฏาเน วกฺขาม ฯ
นีลาติ อิท สพฺพสงฺคาหิก ฯ นีลวณฺณาติ อาทิ ตสฺเสว
จ วิภาคทสฺสน ฯ ตตฺถ น เตส ปกติวณฺโณ นีโล ฯ
นีลวิลิตฺตตฺตา (๔) ปเนต วุตฺต ฯ นีลวตฺถาติ ปฏทุกุลโกเสยฺยาทีนิป
เตส นีลาเนว โหนฺติ ฯ นีลาลงฺการาติ นีลมณีหิ นีลปุปฺเผหิ
อลงฺกตา ฯ รถาป เตส นีลมณิขจิตา นีลวตฺถปริกฺขิตฺตา นีลทฺธชา
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๒. วิ. มหา. ๕/๑๒๘/๑๖๘ ฯ
๓. ม. สติปจฺจุปฏานตฺถ ฯ ๔. ม. ยุ. นีลวิเลปนวิลิตฺตตฺตา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๔๐
นีลวมฺมิเกหิ นีลาภรเณหิ นีลอสฺเสหิ ยุตฺตา ฯ ปโฏทลฏิโยป
นีลาเยวาติ อิมินา นเยน สพฺพปเทสุ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
ปฏิวฏเฏสีติ (๑) ปหริ ฯ กึ เช อมฺพปาลีติ เชติ อาลปนวจน ฯ โภติ อมฺพปาลิ กึการณาติ วุตฺต โหติ ฯ กิฺจาติป
ปาโ ฯ อยเมเวตฺถ อตฺโถ ฯ สาหารนฺติ สชนปท ฯ องฺคุลึ
โผเสุนฺติ (๒) องฺคุลึ จาเลสส ฯ อมฺพกายาติ(๓) อิตฺถิกาย ฯ เยสนฺติ
กรณฏเ สามิวจน ฯ เยหิ อทิฏาติ วุตฺต โหติ ฯ โอโลเกถาติ
ปสฺสถ ฯ อวโลเกถาติ (๔) ปุนปฺปุน ปสฺสถ ฯ อุปสหรถาติ อุปเนถฯ
อิม ลิจฺฉวีปริส ตุมฺหาก จิตฺเตน ตาวตึสสทิส (๕) อุปสหรถ อุปเนถ
อลฺลิยาเปถ ฯ ยเถว หิ ตาวตึสา อภิรูปา ปาสาทิกา นีลาทินานาวณฺณา ฯ เอวมิเม ลิจฺฉวิราชาโนปติ ตาวตึเสหิ สมเก
กตฺวาปสฺสถาติ อตฺโถ ฯ
กสฺมา ปน ภควา อเนกสเตหิ สุตฺเตหิ จกฺขฺวาทีน
รูปาทีสุ นิมติ ฺตคฺคาห ปฏิเสเธตฺวา อิธ มหนฺเตน อุสฺสาเหน
นิมิตฺตคฺคาเห นิโยเชตีติ ฯ (๖) หิตกามตาย ฯ
ตตฺร กิร เอกจฺเจ ภิกฺขู โอสฺสฏวิริยา ฯ (๗) เตส สมฺปตฺติยา
ปโลเภนฺโต อปฺปมาเทน สมณธมฺม กโรนฺตาน เอวรูปา
อิสฺสริยสมฺปตฺติ สุลภาติ สมณธมฺเม อุสฺสาหชนนตฺถ อาห ฯ
# ๑. ม. ปริวฏเฏสีติ ฯ ๒. สฺยา. องฺคุลี โปเสุนฺติ ฯ ๓. สฺยา. อมฺพปาลิกายาติ ฯ
๔. ยุ. อปโลเกถาติ ฯ ๕. ยุ. ตาวตึสปริส ฯ ๖. ม. อุยฺโยเชตีติ ฯ ๗. ม. ยุ. โอสนฺนวีริยา
ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๔๑
อนิจฺจลกฺขณวิภาวนตฺถฺจาป เอวมาห ฯ นจิรสฺเสว หิ สพฺเพปเม
อชาตสตฺตุสฺส วเสน วินาส ปาปุณิสฺสนฺติ ฯ อถ เนส รชฺชสิริสมฺปตฺตึ ทิสฺวา ิตภิกฺขู ตถารูปายปนาม สิรสิ มฺปตฺติยา
วินาโส ปฺายิสฺสตีติ อนิจฺจลกฺขณ ภาเวตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิสฺสนฺตีติ อนิจฺจลกฺขณวิภาวนตฺถ
อาห ฯ
อธิวาเสตูติ อมฺพปาลิยา นิมนฺตติ ภาว ตฺวาป กสฺมา
นิมนฺเตนฺตีติ ฯ อสทฺทหนตาย เจว วตฺตสีเสน จ ฯ สา หิ
ธุตฺตา อิตฺถี อนิมนฺเตตฺวา (๑) นิมนฺเตสินฺติ (๒) วเทยฺยาติ เตส
จิตฺต อโหสิ ฯ ธมฺม สุตวฺ า คมนกาเล จ นิมนฺเตตฺวา คมน
นาม มนุสฺสาน วตฺตเมว ฯ
เวฬุวคามวสฺสูปคมนวณฺณนา
เวฬุวคามโกติ เวสาลิยา สมีเป เวฬุวคาโม (๓) ยถามิตฺตนฺติ อาทีสุ มิตฺตา มิตฺตาว ฯ สนฺทิฏาติ ตตฺถ ตตฺถ สงฺคมฺม
ทิฏมตฺตา สนฺทิฏา น ทฬฺหมิตฺตา ฯ (๔) สมฺภตฺตาติ สุฏุ
ภตฺตา สิเนหมิตฺตา (๕) ทฬฺหมิตฺตา ฯ เยส เยส ยตฺถ ยตฺถ
เอวรูปา ภิกฺขู อตฺถิ ฯ เต เต ตตฺถ ตตฺถ วสฺส อุเปถาติ
# ๑. ม. ยุ. อนิมนฺเตตฺวาป ฯ ๒. ม. นิมนฺเตมีติ ฯ ๓. สี. ยุ. ปาทคาโม ฯ ม.เวฬุวคาโม ฯ
๔. ม. ยุ. นาติทฬฺหมิตฺตา ฯ ๕. ม. สีเนหวนฺโต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๔๒
อตฺโถ ฯ กสฺมา เอวมาห ฯ เตส ผาสุวิหารตฺถาย ฯ เตส หิ
เวฬุวคามเก เสนาสน นปฺปโหติ ฯ ภิกฺขาป มนฺทา ฯ สมนฺตา
เวสาลิยา ปน พหูนิ เสนาสนานิ ฯ ภิกฺขาป สุลภา ฯ ตสฺมา
เอวมาห ฯ อถ กสฺมา ยถาสุข คจฺฉถาติ น วิสชฺเชสิ ฯ
เตส อนุกมฺปาย ฯ เอว กิรสฺส อโหสิ อห ทสมาสมตฺต
ตฺวา ปรินิพฺพายิสฺสามิ ฯ สเจ อิเม ทูร คจฺฉิสฺสนฺติ ฯ ม (๑)
ปรินิพฺพานกาเล ทฏุ น สกฺขิสฺสนฺติ ฯ อถ เนส สตฺถา
ปรินิพฺพายนฺโต อมฺหาก สติมตฺตป นาทาสิ ฯ สเจ ชาเนยฺยาม ฯ
น เอว ทูเร วเสยฺยามาติ (๒) วิปฏิสาโร ภเวยฺเย ฯ เวสาลิยา
สมนฺตา ปน วสนฺตา มาสสฺส อฏ วาเร อาคนฺตฺวา ธมฺม
สุณิสฺสนฺติ ภควโต วาท ลภิสฺสนฺตีติ น วิสชฺเชสิ ฯ
ขโรติ ผรุโส ฯ อาพาโธติ วิสภาคโรโค ฯ พาฬฺหาติ
พลวติโย ฯ มรณนฺติกาติ (๓) มรณนฺติ มรณสนฺตกิ  ปาปนสมตฺถา ฯ
สโต สมฺปชาโน อธิวาเสสีติ สตึ สุปฏิต กตฺวา าเณน
ปริจฺฉินฺทิตฺวา อธิวาเสสิ ฯ อวิหฺมาโนติ เวทนานุวตฺตนวเสน
อปราปร ปริวตฺตน อกโรนฺโต อปฬยิ มาโน อทุกฺขิยมาโนว
อธิวาเสสิ ฯ อนามนฺเตตฺวาติ อชานาเปตฺวา ฯ (๔) อนปโลเกตฺวาติ
น อปฺโลเกตฺวา ฯ โอวาทานุสาสนึ อทตฺวาติ วุตฺต โหติ ฯ
วิริเยนาติ ปุพฺพภาควิริเยน เจว ผลสมาปตฺติวิริเยน จ ฯ
# ๑. ม. มม ฯ ๒. ยุ. วสิสฺสามาติ ฯ ๓. ม. มารณนฺติกาติ ฯ ๔. ยุ. อนวเหตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๔๓
ปฏิปณาเมตฺวาติ วิกฺขมฺเภตฺวา ฯ ชีวติ สงฺขารนฺติ เอตฺถ ชีวิตป
ชีวิตสงฺขาโร ฯ เยน ชีวิต สงฺขริยติ ฉิชฺชมาน ฆฏเฏตฺวา
ปยติ ฯ โส (๑) ผลสมาปตฺติธมฺโมป ชีวิตสงฺขาโร ฯ โส อิธ
อธิปฺเปโต ฯ อธิฏายาติ อธิฏหิตฺวา ปวตฺเตตฺวา ฯ ชีวิตปนสมตฺถ ผลสมาปตฺตึ สมาปชฺเชยฺยนฺติ อยเมตฺถ สงฺเขปตฺโถ ฯ
กึ ปน ภควา อิโต ปุพฺเพ ผลสมาปตฺตึ น สมาปชฺชตีติ ฯ
สมาปชฺชติ ฯ สา ปน ขณิกสมาปตฺติ ฯ ขณิกสมาปตฺติ จ
อนฺโตสมาปตฺติยเยว เวทน วิกฺขมฺเภติ ฯ สมาปตฺติโต วุฏิตมตฺตสฺส
กฏปาเตน วา กลปาเตน วา ฉินนฺ เสวาโล วิย อุทก
ปุน สรีร เวทนา อชฺโฌตฺถรติ ฯ ยา ปน รูปสตฺตกฺจ
อรูปสตฺตกฺจ นิคฺคุมฺพ นิชฺชฏ กตฺวา มหาวิปสฺสนาวเสน
สมาปนฺนสมาปตฺติ ฯ สา สุฏุ วิกฺขมฺเภติ ฯ ยถา นาม
ปุริเสน โปกฺขรณึ โอคฺคาเหตฺวา หตฺเถหิ จ ปาเทหิ จ
สุฏุ อปพฺยโุ ฬฺห เสวาโล จิเรน อุทก โอตฺถรติ ฯ เอวเมว
ตโต วุฏิตสฺส จิเรน เวทนา อุปฺปชฺชติ ฯ อิติ ภควา
ตทิวส มหาโพธิปลฺลงฺเก อภินววิปสฺสน ปฏเปนฺโต วิย
รูปสตฺตก อรูปสตฺตก นิคฺคุมฺพ นิชฺชฏ กตฺวา จุทฺทสหากาเรหิ
สนฺเนตฺวา มหาวิปสฺสนาย เวทน วิกขฺ มฺเภตฺวา ทส มาเส
มา อุปฺปชฺชติ ฺถาติ สมาปตฺตึ สมาปชฺชิ ฯ สมาปตฺติวิกฺขมฺภิตา
# ๑. ยุ. โย ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๔๔
เวทนา ทส มาเส น อุปปฺ ชฺชิเยว ฯ
คิลานา วุฏิโตติ คิลาโน หุตฺวา ปุน วุฏิโต ฯ
มธุรกชาโต วิยาติ สฺชาตครุภาโว สฺชาตถทฺธภาโว สูเล
อุตฺตาสิตปุริโส (๑) วิย ฯ น ปกฺขายนฺตีติ นปฺปกาสนฺติ ฯ นานาการโต น อุปฏหนฺติ ฯ ธมฺมาป ม นปฺปฏิภนฺตีติ สติปฏานธมฺมาป (๒) มยฺห ปากฏา น โหนฺตีติ ทีเปติ ฯ ตนฺติธมฺมา
ปน เถรสฺส สุปฺปคุณา ฯ น อุทาหรตีติ ปจฺฉิม โอวาท น
เทติ ฯ ต สนฺธาย วทติ ฯ
อนนฺตร อพาหิรนฺติ ธมฺมวเสน วา ปุคฺคลวเสน วา
อุภย อกตฺวา ฯ เอตฺตก ธมฺม ปรสฺส น เทเสสฺสามีติ (๓)
จินฺเตนฺโต ธมฺม อพฺภนฺตร (๔)กโรติ นาม ฯ เอตฺตก ปรสฺส
เทเสสฺสามีติ จินฺเตนฺโต ธมฺม พาหิร กโรติ นาม ฯ อิมสฺส
ปุคฺคลสฺส เทเสสฺสามีติ จินฺเตนฺโต ปน ปุคฺคล อพฺภนฺตร กโรติ
นาม ฯ อิมสฺส น เทเสสฺสามีติ จินฺเตนฺโต ปุคฺคล พาหิร
กโรติ นาม ฯ เอว อกตฺวา เทสิโตติ อตฺโถ ฯ อาจริยมุฏีติ
ยถา พาหิรกาน อาจริยมุฏิ นาม โหติ ฯ ทหรกาเล กสฺสจิ
อกเถตฺวา ปจฺฉิมกาเล มรณมฺเจ นิปนฺนา ปยมนาปสฺส
อนฺเตวาสิกสฺส กเถนฺติ ฯ เอว ตถาคตสฺส อิท มหลฺลกกาเล
# ๑. ยุ. อุตฺตาสิตสทิโส ฯ ๒. ม. สติปฏานาทิธมฺมา ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท
ทิสฺสติ ฯ ๔. สี. ยุ. อนฺตร ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๔๕
ปจฺฉิมกาเล (๑) กเถสฺสามีติ มุฏึ กตฺวา ปริหริตฺวา (๒)ปต กิฺจิ
นตฺถีติ ทสฺเสติ ฯ
อห ภิกขฺ ุสฆนฺติ อหเมว ภิกฺขุสฆ ปริหริสฺสามีติ
วา ฯ มมุทฺเทสิโกติ อห อุทฺทิสิตพฺพฏเน อุทฺเทโส อสฺสาติ
มมุทฺเทสิโก ฯ มเยว อุทฺทิสิตฺวา มม ปจฺจาสึสมาโน ภิกฺขุสโฆ
โหตุ ฯ มม อจฺจเยน มา วา อเหสส ฯ ย วา ต วา โหตูติ
อิติ วา ปน ยสฺส อสฺสาติ อตฺโถ ฯ น เอว โหตีติ
โพธิปลฺลงฺเกเยว อิสฺสามจฺฉริยาน วิหตตฺตา (๓) เอว น โหติ ฯ
สกินฺติ โส กึ ฯ อาสีติโกติ (๔) อสีติสวจฺฉริโก ฯ อิท ปจฺฉิมวย
อนุปฺปตฺตภาวทีปนตฺถ วุตฺต ฯ เวฬุมสิ ฺสเกนาติ (๕) พาหพทฺธจกฺกพทฺธาทินา ปฏิสงฺขรเณน เวฬุมิสฺสเกน ฯ มฺเติ ชรสกฏ (๖)
วิย เวฬุมิสฺสเกน มฺเ ยาเปติ ฯ อรหตฺตผลพนฺธเนน (๗) จตุอิริยาปถกปฺปน ตถาคตสฺส โหตีติ ทสฺเสติ ฯ
อิทานิ ตมตฺถ ปกาเสนฺโต ยสฺมึ อานนฺท สมเยติอาทิมาห ฯ ตตฺถ สพฺพนิมิตฺตานนฺติ รูปนิมิตฺตาทีน กลาปาน ฯ (๘)
เอกจฺจาน เวทนานนฺติ โลกิยาน เวทนาน ฯ ตสฺมาติหานนฺทาติ
ยสฺมา อิมินา ผลสมาปตฺติวิหาเรน ผาสุ โหติ ฯ ตสฺมา ตุเมฺหป
# ๑. ม. ยุ. ปจฺฉิมฏาเน ฯ ๒. ม. ปริหริสฺสามีติ ฯ ๓. ยุ. วิคตตฺตา ฯ ๔. ม. อาสีติโกติ
ฯ
๕. ม. เวมิสฺสเกนาติ ฯ ยุ. เวฆ... ฯ ๖. ม. ชิณฺณสกฏ วิย เวมิสฺสเกน ฯ
๗. ม. ผลเวเนน ฯ ๘. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๔๖
ผาสุกตฺถาย (๑) เอว วิหรถาติ ทสฺเสติ ฯ อตฺตทีปาติ มหาสมุทฺทมชฺเฌ ทีป (๒) วิย อตฺตาน ทีป ปติฏ กตฺวา วิหรถ ฯ
อตฺตสรณาติ อตฺตคติกาว โหถ ฯ มา อฺคติกา ฯ ธมฺมทีปธมฺมสรณปเทสุป เอเสว นโย ฯ ตมตคฺเคติ ตมอคฺเค ฯ มชฺเฌ
ตกาโร ปทสนฺธิวเสน วุตฺโต ฯ อิท วุตฺต โหติ อิเม (๓)
อคฺคตมา อิเม อคฺคตมาติ ฯ (๓) เอว สพฺพ ตมโยค ฉินฺทิตฺวา
อติวิย อคฺเค อุตฺตมภาเว เต (๔) อานนฺท มม ภิกขฺ ู ภวิสฺสนฺติ ฯ
เตส (๕) อติอคฺเค ภวิสฺสนฺติ ฯ เย เกจิ สิกฺขากามา ฯ สพฺเพป เต
จตุสติปฏานโคจรา จ (๖) ภิกฺขู อคฺเค ภวิสฺสนฺติ ฯ (๗) อรหตฺตนิกูฏน เทสน สงฺคณฺหาติ ฯ
ทุติยภาณวารวณฺณนา นิฏิตา ฯ
อคฺคสาวกนิพฺพานวณฺณนา
เวสาลึ ปณฺฑาย ปาวิสีติ กทา ปาวิสิ ฯ อุกกฺ เวลโต (๘)
นิกฺขมิตฺวา เวสาลีคตกาเล ฯ ภควา กิร วุฏวสฺโส เวฬุวคามกา
นิกฺขมิตฺวา สาวตฺถึ คมิสฺสามีติ อาคตมคฺเคเนว ปฏินิวตฺตนฺโต
อนุปุพฺเพน สาวตฺถึ ปตฺวา เชตวน ปาวิสิ ฯ
ธมฺมเสนาปติ ภควโต วตฺต ทสฺเสตฺวา ทิวาฏาน
# ๑. ม. ยุ. ตทตฺถาย ฯ ๒. ม. ยุ. มหาสมุทฺทคตทีป ฯ ๓. ม. อิเม อคฺคตมาติ ตมตคฺคาติ
ฯ
๔. ม. เอเต ฯ ๕. ยุ. เกส ฯ ๖. ม. ว ฯ ๗. ม. ยุ. ภวิสฺสนฺตีติ ฯ ๘. ม. ยุ. อุกฺกเจลโต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๔๗
คโต ฯ โส ตตฺถ อนฺเตวาสิเกสุ วตฺต ทสฺเสตฺวา ปฏิกฺกนฺเตสุ
ทิวาฏาน สมฺมชฺชิตฺวา จมฺมกฺขณฺฑ ปฺเปตฺวา ปาเท
ปกฺขาเลตฺวา ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา ผลสมาปตฺตึ ปาวิสิ ฯ อถสฺส
ยถาปริจฺเฉเทน ตโต วุฏ ิตสฺส อย ปริวิตกฺโก อุทปาทิ พุทฺธา
นุ โข ปม ปรินิพฺพายนฺติ ฯ อคฺคสาวกา นุ โขติ ฯ ตโต
อคฺคสาวกา ปมนฺติ ตฺวา อตฺตโน อายุสงฺขาร โอโลเกสิ ฯ
โส (๑) สตฺตาหเมว อายุสงฺขารา เม ปวตฺติสฺสนฺตีติ ตฺวา (๑)
กตฺถ ปรินิพพฺ ายิสฺสามีติ จินฺเตสิ ฯ ตโต ราหุโล ตาวตึเส (๒)
ปรินิพฺพุโต ฯ อฺาโกณฺฑฺตฺเถโร (๓) ฉทฺทนฺตทเห ฯ อห กตฺถ
ปรินิพฺพายิสฺสามีติ ปุนปฺปุน (๔) จินเฺ ตนฺโต มาตร อารพฺภ สตึ
อุปฺปาเทสิ มยฺห มาตา สตฺตนฺน อรหนฺตาน มาตา หุตฺวาป
พุทฺธธมฺมสเฆสุ อปฺปสนฺนา ฯ อตฺถิ นุ โข ตสฺสา อุปนิสฺสโย ฯ
นตฺถิ นุ โขติ อาวชฺเชตฺวา โสตาปตฺติมคฺคสฺส อุปนิสฺสย
ทิสฺวา กสฺส เทสนาย อภิสมโย ภวิสฺสตีติ โอโลเกนฺโต
มเมว ธมฺมเทสนาย ภวิสฺสติ ฯ น อฺสฺส ฯ สเจ โข ปนาห
อปฺโปสฺสุกฺโก ภเวยฺย ฯ ภวิสฺสนฺติ เม วตฺตาโร สาริปุตฺตตฺเถโร
อวเสสชนานป อวสฺสโย โหติ ฯ ตถา หิสฺส สมจิตฺตสุตฺตเทสนาทิวเส (๕) โกฏิสตสหสฺสเทวตา อรหตฺต ปตฺตา ฯ ตโย มคฺเค
# ๑. ม. สตฺตาหเมว เม อายุสงฺขาโร ปวตฺตตีติ ตฺวา ฯ ๒. ม. ตาวตึเสสุ ฯ
๓. ม. อฺาสิโกณฺฑฺตฺเถโร ฯ ๔, ม. ยุ. ปุน ฯ
๕. องฺ. ทุก. ๒๐/๒๗๗-๒๘๖/๗๘-๘๘ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๔๘
ปฏิวิทฺธเทวตาน คณนา นตฺถิ ฯ อฺเสุ จ าเนสุ อเนกา
อภิสมยา ทิสฺสนฺติ ฯ เถเร จ(๑) จิตฺต ปสาเทตฺวา สคฺเค
นิพฺพตฺตาเนว อสีติกุลสหสฺสานิ ฯ โสทานิ (๒)มาตุ มิจฺฉาทสฺสนมตฺตป(๒) หริตุ นาสกฺขีติ ฯ ตสฺมา มาตร มิจฺฉาทสฺสนา
โมเจตฺวา ชาโตวรเกเยว ปรินิพฺพายิสฺสามีติ สนฺนิฏาน กตฺวา
อชฺเชว ภควนฺต อนุชานาเปตฺวา นิกฺขมิสฺสามีติ จุนฺทตฺเถร
อามนฺเตสิ อายามาวุโส (๓)จุนฺท อมฺหาก ปฺจสตาย ภิกฺขุปริสาย สฺ เทหิ คณฺหถาวุโส ปตฺตจีวรานิ ฯ ธมฺมเสนาปติ
นาลกคาม คนฺตุกาโมติ ฯ เถโร ตถา อกาสิ ฯ ภิกขฺ ู เสนาสน
สสาเมตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เถรสฺส สนฺติก อาคมึสุ ฯ
เถโร เสนาสน สสาเมตฺวา ทิวาฏาน สมฺมชฺชิตฺวา
ทิวาฏานทฺวาเร ตฺวา ทิวาฏาน โอโลเกนฺโต อิททานิ
ปจฺฉิมทสฺสน ฯ ปุน อาคมน นตฺถีติ ปฺจสตภิกฺขุปริวุโต
ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ
ฉินฺโนทานิ ภวิสฺสามิ โลกนาถ มหามุนิ
คมนาคมน นตฺถิ ปจฺฉิมา วนฺทนา อย ฯ
ชีวิต อปฺปก มยฺห อิโต สตฺตาหมจฺจเย
นิกฺขิเปยฺยามห เทห ภารโวโรปน ยถา ฯ
อนุชานาตุ เม ภนฺเต (ภควา) อนุชานาตุ สุคโต(๔)
ปรินิพฺพานกาโล เม โอสฺสฏโ อายุสงฺขาโรติ ฯ
# ๑. ม. เถเรว ฯ ๒. ม. สกมาตุมิจฺฉาทสฺสนมตฺตมฺป ฯ
๓. ม. ยุ. อาวุโส ฯ ๔. ม. สุคโต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๔๙
พุทฺธา ปน ยสฺมา ปรินิพฺพาหีติ วุตฺเต มรณวณฺณ (๑)
สวณฺเณนฺตีติ (๒) มา ปรินิพฺพาหีติ วุตฺเต วฏฏสฺส คุณ
กเถนฺตีติ (๓) มิจฺฉาทิฏิกา โทส อาโรเปนฺติ (๔) ตสฺมา ตทุภยป
น วทนฺติ ฯ เตน น ภควา(๕) กตฺถ ปรินิพฺพายิสฺสสิ
สาริปุตฺตาติ ฯ อตฺถิ ภนฺเต มคเธสุ นาลกคาเม ชาโตวรโก ฯ
ตตฺถาห ปรินิพฺพายิสฺสามีติ วุตฺเต ยสฺสทานิ ตฺว สาริปุตฺต
กาล มฺสิ ฯ อิทานิ ปน เต เชฏกนิฏภาติกาน ตาทิสสฺส
ภิกฺขุโน ทสฺสน ทุลฺลภ ภวิสฺสตีติ เทเสหิ เตส ธมฺมนฺติ
อาห ฯ
เถโร สตฺถา มยฺห อิทฺธิวิกุพฺพนปุพฺพงฺคม ธมฺมเทสน ปจฺจาสึสตีติ ตฺวา ภควนฺต วนฺทิตฺวา ตาลปฺปมาณ
อพฺภุคฺคนฺตฺวา ปุน โอรุยหฺ ภควนฺต วนฺทิตฺวา ยาว (๖) สตฺตตาลปฺปมาเณ อนฺตลิกฺเข ิโต อิทธิวิกุพฺพน ทสฺเสตฺวา ธมฺม
เทเสสิ ฯ สกลนคร สนฺนปิ ติ ฯ เถโร โอรุยฺห ภควนฺต
วนฺทิตฺวา คมนกาโล เม ภนฺเตติ อาห ฯ ภควา (๗)ธมฺมาสเน
นิสินฺโน ปฏิปาเทสฺสามีติ (๗) ธมฺมาสนา อุฏาย คนฺธกุฏิอภิมุโข
คนฺตฺวา มณิผลเก (๘) อฏาสิ ฯ เถโร ติกฺขตฺตุ ปทกฺขิณ กตฺวา
จตูสุ าเนสุ วนฺทิตฺวา ภควา อิโต กปฺปสตสหสฺสาธิกสฺส
# ๑. ม. มรณสวณฺณน ฯ ยุ. มรณสวณฺณ ฯ ๒. ม. สวณฺเณนฺติ นาม ฯ ๓. ยุ. กเถนฺติ
นาม ฯ ๔. ม. อาโรเปสฺสนฺติ ฯ ๕. ม. ภควา อาห ฯ ๖. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๗. ม. ยุ. ภควา ธมฺมเสนาปตึ ปฏิปาเทสฺสามีติ ฯ ๘. ยุ. มณิปลฺลงฺเก ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๕๐
อสงฺเขยฺยสฺส อุปริ อโนมทสฺสิสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปาทมูเล นิปติตฺวา
ตุมฺหาก ทสฺสน ปตฺเถสึ ฯ สา เม ปตฺถนา สมิทธฺ า ฯ ทิฏา
ตุเมฺห ฯ ต ปม ทสฺสน ฯ อิท ปจฺฉิมทสฺสน ฯ ปุน ตุมฺหาก
ทสฺสน นตฺถตี ิ วตฺวา ทสนขสโมธานสมุชฺชล อฺชลึ ปคฺคยฺห
ยาว ทสฺสนวิสโย ฯ ตาว อภิมุโขว ปฏิกฺกมิตฺวา อิโต
ปฏาย จุติปฏิสนฺธิวเสน กิสฺมิฺจิ าเน คมนาคมน นาม
นตฺถีติ วนฺทติ ฺวา ปกฺกามิ ฯ อุทกปริยนฺต กตฺวา มหาภูมิจาโล
อโหสิ ฯ ภควา ปริวาเรตฺวา ิตภิกฺขู อาห อนุคจฺฉถ
ภิกฺขเว ตุมฺหาก เชฏภาติกนฺติ ฯ ภิกขฺ ู ยาว ทฺวารโกฏกา
อคมสุ ฯ เถโร ติฏถ ตุเมฺห อาวุโส อปฺปมตฺตา โหถาติ
นิวตฺตาเปตฺวา อตฺตโน ปริสาเยว สทฺธึ ปกฺกามิ ฯ มนุสฺสา
ปุพฺเพ อยฺโย ปจฺจาคมนจาริก จรติ ฯ อิททานิ คมน น
ปุน ปจฺจาคมนายาติ ปริเทวนฺตาอนุพนฺธึสุ ฯ เตป อปฺปมตฺตา
โหถ ฯ อาวุโส เอวภาวิโน นาม สงฺขาราติ นิวตฺตาเปสิ ฯ
อถโข อายสฺมา สาริปุตฺโต อนฺตรามคฺเค สตฺตาห
มนุสฺสาน อนุคฺคห กโรนฺโต สาย นาลกคาม ปตฺวา
คามทฺวาเร นิโคฺรธรุกฺขมูเล อฏาสิ ฯ
อถ อุปเรวโต นาม เถรสฺส ภาคิเนยฺโย พหิคาม
คจฺฉนฺโต เถร ทิสฺวา อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา อฏาสิ ฯ
เถโร ต อาห อตฺถิ เคเห เต อยฺยิกาติ ฯ อาม ภนฺเตติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๕๑
คจฺฉ อมฺหาก อิธาคตภาว อาโรเจหิ ฯ กสฺมา อาคโตติ จ
วุตฺเต อชฺช กิร เอกทิวส อนฺโตคาเม ภวิสฺสติ ฯ ชาโตวรก
ปฏิชคฺคถ ฯ ปฺจนฺนฺจ ภิกฺขุสตาน(๑) วสนฏาน ชานาถาติ ฯ
โส คนฺตฺวา อยฺยิเก มยฺห มาตุโล อาคโตติ อาห ฯ อิทานิ
กุหินฺติ ฯ คามทฺวาเรติ ฯ เอกโกว ฯ อฺโป โกจิ อตฺถีติ ฯ
อตฺถิ ปฺจสตา ภิกฺขูติ ฯ กึการณา อาคโตติ ฯ โส ต ปวุตฺตึ
อาโรเจสิ ฯ พฺราหฺมณี กึ นุ โข เอตฺตกาน วสนฏาน
ปฏิชคฺคาเปติ ฯ ทหรกาเล ปพฺพชิตฺวา มหลฺลกกาเล คิหี
โหตุกาโมติ จินฺเตนฺตี ชาโตวรก ปฏิชคฺคาเปตฺวา ปฺจสตาน
ภิกฺขูน วสนฏาน กาเรตฺวา ทณฺฑทีปเก (๒) ชาเลตฺวา เถรสฺส
ปาเหสิ ฯ
เถโร ภิกฺขูหิ สทฺธึ ปาสาท อภิรุหิ ฯ อภิรุหิตวฺ า(๓)
ชาโตวรก ปวิสิตฺวา นิสีทิ ฯ นิสชฺเชว ตุมฺหาก วสนฏาน
คจฺฉถาติ ภิกฺขู อุยฺโยเชสิ ฯ เตสุ คตมตฺเตสุเยว เถรสฺส ขโร
อาพาโธ อุปฺปชฺชิ ฯ โลหิตปกฺขนฺทิกา มรณนฺติกา (๔) เวทนา
วตฺตนฺติ ฯ เอก ภาชน ปวิสติ ฯ เอก นิกฺขมติ ฯ พฺราหฺมณี
มม ปุตฺตสฺส ปวตฺติ มยฺห น รุจฺจตีติ อตฺตโน วสนคพฺภทฺวาร
นิสฺสาย อฏาสิ ฯ จตฺตาโร มหาราชาโน ธมฺมเสนาปติ กุหึ
# ๑. ม. นิวาสนฏาน ฯ ๒. ม. ยุ. ทณฺฑทีปกาโย ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสสฺ ติ
ฯ
๔. ม. มารณนฺติกา ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๕๒
วิหรตีติ โอโลเกนฺตา นาลกคาเม ชาโตวรเก ปรินิพฺพานมฺเจ
นิปนฺโน ฯ ปจฺฉิมทสฺสน คมิสฺสามาติ อาคมฺม วนฺทิตฺวา อฏสุ ฯ
เถโร เก ตุเมฺหติ (๑)ปุจฺฉิ ฯอเมฺห (๑) มหาราชาโน ภนฺเตติ ฯ
กสฺมา อาคตตฺถาติ ฯ คิลานูปฏากา ภวิสฺสามาติ ฯ โหตุ อตฺถิ
คิลานูปฏาโก ฯ คจฺฉถ ตุเมฺหติ อุยฺโยเชสิ ฯ เตส คตาวสาเน
เตเนว นเยน สกฺโก เทวานมินฺโท ฯ ตสฺมึ คเต สุยามาทโย
มหาพฺรหฺมา จ อาคมึสุ ฯ เตป ตเถว เถโร อุยฺโยเชสิ ฯ
พฺราหฺมณี เทวตาน อาคมนฺจ คมนฺจ ทิสฺวา เก
นุ โข เอเต มม ปุตฺต วนฺทิตฺวา วนฺทิตฺวา คจฺฉนฺตีติ เถรสฺส
คพฺภทฺวาร คนฺตฺวา ตาต จุนฺท กา ปวตฺตีติ ปุจฺฉิ ฯ
โส ต ปวุตตฺ ึ อาจิกฺขิตฺวา มหาอุปาสิกา ภนฺเต อาคตาติ
อาห ฯ เถโร กสฺมา อเวลาย อาคตตฺถาติ ปุจฺฉิ ฯ สา ตุมฺหาก(๒)
ตาต ทสฺสนตฺถายาติ วตฺวา ตาต เก ปม อาคตาติ
ปุจฺฉิ ฯ จตฺตาโร มหาราชาโน อุปาสิเกติ ฯ ตาต ตฺว จตูหิ
มหาราเชหิ มหนฺตตโรติ ฯ อารามิกสทิสา เอเต อุปาสิเก ฯ อมฺหาก
สตฺถุโน ปฏิสนฺธิคฺคหณโต ปฏาย ขคฺคหตฺถา หุตฺวา อารกฺข
อกสูติ ฯ เตส ตาต คตาวสาเน โก อาคโตติ ฯ สกฺโก เทวานมินฺโทติ ฯ เทวราชโตป ตฺว ตาต มหนฺตตโรติ ฯ ภณฺฑคฺคาหกสามเณรสทิโส เอสอุปาสิเก ฯ อมฺหาก สตฺถโุ น(๓) ตาวตึสโต
# ๑. ม. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒. ม. ตุยฺห ฯ ๓. ม. สตฺถุ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๕๓
โอตรณกาเล ปตฺตจีวร คเหตฺวา โอติณฺโณติ ฯ ตสฺส ตาต
คตาวสาเน โชตมาโน วิย โก อาคโตติ ฯ อุปาสิเก ตุยฺห
ภควา จ สตฺถา จ สุทฺธาวาสมหาพฺรหฺมา นาม (๑) เอโสติ ฯ
(๒)มหาพฺรหฺมโตป ตฺว (๓) ตาต มหนฺตตโรติ อาม อุปาสิเก เอเต
นาม กิร อมฺหาก สตฺถุโน ชาตทิวเส จตฺตาโร มหาพฺรหฺมาโน
มหาปุริส สุวณฺณชาเลน ปฏิคฺคณฺหึสูติ ฯ
อถ พฺราหฺมณิยา ปุตฺตสฺส ตาว เม อย อานุภาโว ฯ
กีทิโส วต มยฺห ปุตฺตสฺส ภควโต สตฺถุ อานุภาโว ภวิสฺสตีติ
จินฺตยนฺติยา สหสา ปฺจวณฺณา ปติ อุปฺปชฺชิตฺวา สกลสรีร (๔)
ผริ ฯ เถโร อุปฺปนฺน เม มาตุ ปติโสมนสฺส ฯ อย อิทานิ (๕)
กาโล ธมฺมเทสนายาติ จินฺเตตฺวา กึ จินฺเตสิ มหาอุปาสิเกติ
อาห ฯ สา ปุตฺตสฺส ตาว เม อย คุโณ ฯ สตฺถุ ปนสฺส
กีทิโส คุโณ ภวิสฺสตีติ อิท ตาต จินฺเตมีติ อาห ฯ มหาอุปาสิเก มยฺห สตฺถุ ชาตกฺขเณ มหาภินิกฺขมเน สมฺโพธิย
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตเน จ ทสสหสฺสี โลกธาตุ กมฺปต ฺถ ฯ สีเลน
สมาธินา ปฺาย วิมุตฺติยา วิมุตฺติาณทสฺสเนน สโม นาม
นตฺถิ ฯ อิติป โส ภควาติ วิตฺถาเรตฺวา พุทฺธคุณปฏิสยุตฺต
ธมฺมเทสน กเถสิ ฯ
# ๑. ม. มหาพฺรหฺมา นาม ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร มยุห ภควโตติ ทิสฺสติ ฯ
๓. ม. เอตฺถนฺตเรตาตาติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. สกลสรีเร ฯ ๕. ม. ทานิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๕๔
พฺราหฺมณี ปยปุตฺตสฺส ธมฺมเทสนาปริโยสาเน โสตาปตฺติผเล ปติฏาย ปุตฺต อาห ตาต อุปติสฺส ฯ กสฺมา เอวมกาสิ ฯ
เอวรูป นาม อมต มยฺห เอตฺตก กาล น อทาสีติ ฯ เถโร
ทินฺนทานิ เม มาตุยา สาริยา (๑) พฺราหฺมณิยา โปสาวนิกมูล ฯ
เอตฺตเกน วฏฏิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา คจฺฉถ (๒)มหาอุปาสิเกติ
พฺราหฺมณึ อุยฺโยเชตฺวา จุนฺท กา เวลาติ อาห ฯ
พลวปจฺจูสกาโล ภนฺเตติ ฯ เตนหิ ภิกขฺ ุสฆ สนฺนิปาเตหีติ ฯ
สนฺนิปติโต ภนฺเต สโฆติ ฯ ม อุกฺขปิ ตฺวา นิสีทาเปหิ
จุนฺทาติ จุนฺโท (๓) อุกขฺ ิปตฺวา นิสีทาเปสิ ฯ เถโร ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อาวุโส จตุจตฺตาฬีส โว วสฺสานิ มยา สทฺธึ วสนฺตาน (๔)
ย เม กายิก วา วาจสิก วา น โรเจถ ฯ ขมถ ต
อาวุโสติ ฯ เอตฺตก ภนฺเต อมฺหาก ฉายา วิย ตุเมฺห
อมฺุจิตฺวา วิจรนฺตาน อรุจฺจนก นาม โน (๕) นตฺถิ ฯ ตุเมฺห
ปน อมฺหาก ขมถาติ ฯ อถ เถโร อรุณสิขาย ปฺายมานาย
มหาปวึ อุนฺนาทยนฺโต อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา
ปรินิพฺพายิ ฯ พหู เทวมนุสฺสา เถรสฺส ปรินิพฺพานฏาเน (๖)
สกฺการ กรึสุ ฯ
อายสฺมา จุนฺโท เถรสฺส ปตฺตจีวรฺจ ธาตุปริสฺสาวนฺจ
# ๑. ม. ยุ. มาตุ รูปสาริยา ฯ ๒. ม. ยุ. คจฺฉ ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๔. ม.วิจรนฺตาน ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๖. ม. ยุ. ปรินิพฺพาเน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๕๕
คเหตฺวา เชตวน คนฺตฺวา อานนฺทตฺเถร คเหตฺวา ภควนฺต
อุปสงฺกมิ ฯ ภควา ธาตุปริสฺสาวน คเหตฺวา ปฺจหิ คาถาสเตหิ
เถรสฺส คุณ กเถตฺวา ธาตุเจติย การาเปตฺวา ราชคหคมนตฺถาย
อานนฺทตฺเถรสฺส สฺ อทาสิ ฯ เถโร ภิกฺขูน อาโรเจสิ ฯ
ภควาป ภิกฺขุสฆปริวุโต(๑) ราชคห อคมาสิ ฯ ตตฺถ
คตกาเล มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร ปรินพิ ฺพายิ ฯ ภควา ตสฺสาป
ธาตุโย คเหตฺวา เจติย กาเรตฺวา ราชคหโต นิกฺขมิตฺวา
อนุปุพฺเพน คงฺคาภิมุโข คนฺตฺวา อุกฺกเวล (๒) อคมาสิ ฯ ตตฺถ
คงฺคาตีเร ภิกฺขุสฆปริวุโต นิสีทิตฺวา ตตฺถ สาริปตุ ฺตโมคฺคลฺลานาน ปรินิพพฺ านปฏิสยุตฺต สุตฺต (๓) เทเสตฺวา อุกฺกเวลโต
นิกฺขมิตฺวา เวสาลึ อคมาสิ ฯ เอว คเต (๔) อถโข ภควา
ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เวสาลึ ปณฺฑาย
ปาวิสีติ อยเมตฺถ อนุปุพพฺ ิกถา ฯ
นิสีทนนฺติ อิธ จมฺมกฺขณฺฑ อธิปฺเปต ฯ อุเทน เจติยนฺติ (๕)
อุเทนยกฺขสฺส เจติยฏาเน กตวิหาโร วุจฺจติ ฯ โคตมกาทีสุป
เอเสว นโย ฯ ภาวิตาติ วฑฺฒิตา ฯ พหุลีกตาติ ปุนปฺปุน
กตา ฯ ยานีกตาติ ยุตฺตยาน วิย กตา ฯ วตฺถุกตาติ ปติฏานฏเน
วตฺถุ วิย กตา ฯ อนุฏิตาติ อธิฏิตา ฯ ปริจิตาติ สมนฺตโต
#๑. ม. มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ฯ ๒. ยุ. อุกฺกเจล ฯ
๓. ส. มหา. ๑๙/๗๓๓-๗๔๔/๒๑๕-๒๑๙ ฯ
๔. สี. ยุ. คโต ฯ ๕. สฺยา. อุเทน เจติยนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๕๖
จิตา สุวฑฺฒิตา ฯ สุสมารทฺธาติ สุฏ สมารทฺธา ฯ อิติ
อนิยเมน กเถตฺวา ปุนนิยเมตฺวา ทสฺเสนฺโต ตถาคตสฺส
โขติอาทิมาห ฯ
เอตฺถ จ กปฺปนฺติ อายุกปฺป ฯ ตสฺมึ ตสฺมึ กาเล
ย มนุสฺสาน อายุปฺปมาณ โหติ ฯ ต ปริปุณฺณ กโรนฺโต
ติฏเยฺย ฯ กปฺปาวเสส วาติ อปฺป วา ภิยฺโยติ (๑)วุตฺตวสฺสสตโต
อติเรก วา ฯ มหาสิวตฺเถโร ปนาห พุทฺธาน อฏาเน คชฺชิต
นาม นตฺถิ ฯ ยเถว หิ เวฬุวคามเก อุปฺปนฺน มรณนฺติก
เวทน ทส มาเส วิกฺขมฺเภติ ฯ เอว ปุนปฺปฺน ต สมาปตฺตึ
สมาปชฺชิตฺวา ทส (๒) มาเส (๒) วิกฺขมฺเภนฺโต อิม ภทฺทกปฺปเมว
ติฏเยฺยาติ ฯ (๓) กสฺมา ปน น ิโตติ ฯ อุปาทินนฺ กสรีร นาม
ขณฺฑิจฺจาทีหิ อภิภุยฺยติ ฯ พุทฺธา จ ขณฺฑิจฺจาทิภาว
อปฺปตฺวา ปฺจเม อายุโกฏาเส พหุชนสฺส ปยมนาปกาเลเยว
ปรินิพฺพายนฺติ ฯ พุทฺธานุพุทฺเธสุ จ มหาสาวเกสุ ปรินิพฺพุเตสุ
เอกเกเนว ขาณุเกน วิย าตพฺพ โหติ ฯ (๔) ทหรสามเณรปริวาเรน
ปน คโต (๔) อโห พุทฺธาน (๕) ปริสาติ หีเฬตพฺพต อาปชฺเชยฺยฯ
ตสฺมา น ิโตติ ฯ เอว วุตฺเตป โส ปน (๖) รุจฺจติ ฯ อายุกปฺโปติ
# ๑. ที. มหา. ๑๐/๔/๔ ฯ องฺ. สตฺตก. ๒๓/๗๑/๑๔๑ ฯ ๒. ม. ทส ทส มาเส ฯ
๓. ม.ติฏเยฺย ฯ ๔. ม. ทหรสามเณรปริวาริเตน วา ฯ ๕. ม. ตโต อโห พุทฺธาน ฯ
๖. ม. น ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๕๗
อิทเมว อฏกถาย นิยมิต ฯ
ยถา ต มาเรน ปริยฏุ ิตจิตฺโตติ เอตฺถ ตนฺติ
นิปาตมตฺต ฯ ยถา มาเรน ปริยุฏิตจิตฺโต อชฺโฌตฺถฏจิตฺโต
อฺโป โกจิ ปุถชุ ฺชโน ปฏิวิชฌ
ฺ ติ ุน สกฺกุเณยฺย ฯ เอวเมว
นาสกฺขิ ปฏิวิชฺฌิตุนฺติ อตฺโถ ฯ (๑) มาโร หิ ยสฺส สพฺเพน
สพฺพ จตฺตาโร (๒) วิปลฺลาสา อปฺปหีนา ฯ ตสฺส จิตฺต ปริยฏุ าติฯ
เถรสฺส จตฺตาโร วิปลฺลาสา อปฺปหีนา ฯ เตนสฺส มาโร จิตฺต
ปริยุฏาติ ฯ โส ปน จิตฺตปริยุฏาน กโรนฺโต กึ กโรตีติ ฯ
เภรว รูปารมฺมณ วา ทสฺเสติ ฯ สทฺทารมฺมณ วา สาเวติ ฯ
ตโต สตฺตา ต ทิสฺวา วา ต สุตฺวา วา สตึ วิสชฺเชตฺวา
วิวฏมุขา โหนฺติ ฯ เตส มุเขน หตฺถ ปเวเสตฺวา หทย
มทฺทติ ฯ ตโตป (๓) วิสฺีว (๓) หุตฺวา ติฏนฺติ ฯ เถรสฺส ปเนส
มุเขน หตฺถ ปเวเสตุกึ สกฺขิสฺสติ ฯ เภรวารมฺมณ ปน
ทสฺเสติ ฯ ต ทิสฺวา เถโร นิมิตฺโตภาส น ปฏิวิชฌ
ฺ ิฯ
ภควา ชานนฺโตเยว กิมตฺถ ยาวตติย อามนฺเตสีติ ปรโต
ติฏตุ ภนฺเต ภควาติ ยาจิเต ตุเยฺหเวต ทุกฺกฏ ฯ ตุเยฺหเวต
อปรทฺธนฺติ โทสาโรปเนน โสกตนฺกรณตฺถ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร กึการณาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ยุ. ทฺวาทส ฯ
๓. ม. ยุ. ตโต วิสฺาว ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๒๕๘
มารยาจนกถาวณฺณนา
มาโร ปาปมาติ เอตฺถ มาโรติ สตฺเต อนตฺเถ นิโยเชนฺโต
มาเรตีติ มาโร ฯ ปาปมาติ ตสฺเสว เววจน ฯ โส หิ
ปาปธมฺมสมนฺนาคตตฺตา ปาปมาติ วุจฺจติ ฯ กโณฺห ฯ อนฺตโก
นมุจิ ฯ ปมตฺตพนฺธูติป ตสฺเสว นามานิ ฯ ภาสิตา โข ปเนสาติ
อยฺหิ ภควโต สมฺโพธิปตฺติยา อฏเม สตฺตาเห โพธิมณฺเฑเยว
อาคนฺตฺวา ภควา ยทตฺถ ตุเมฺหหิ ปารมิโย ปูริตา ฯ โส
เต (๑) อตฺโถ อนุปฺปตฺโต ฯ ปฏิวิทฺธ สพฺพฺุตาณ ฯ กึ เต
โลกวิจารเณนาติ วตฺวา ฯ ยถา อชฺช ฯ เอวเมว ปรินิพฺพาตุทานิ
ภนฺเต ภควาติ ยาจิ ฯ ภควา จสฺส น ตาวาหนฺติอาทีนิ
วตฺวา ปฏิกฺขิป ฯ ต สนฺธาย ภาสิตา โข ปเนสา ภนฺเตติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ วิยตฺตาติ มคฺควเสน วิยตฺตา ฯ ตเถว วินีตา
ตถา วิสารทา ฯ พหุสฺสุตาติ เตปฏกวเสน พหุ สุตเมเตสนฺติ
พหุสฺสุตา ฯ ตเมว ธมฺม ธาเรนฺตีติ ธมฺมธรา ฯ อถวาฯ
ปริยตฺติพหุสฺสุตา เจว ปฏิเวธพหุสฺสุตา จ ฯ ปริยตฺติปฏิเวธธมฺมานเยว ธารณโต ธมฺมธราติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนาติ อริยธมฺมสฺส อนุธมฺมภูต วิปสฺสนาธมฺม
ปฏิปนฺนา ฯ สามีจิปฏิปนฺนาติ อนุจฺฉวิก ปฏิปท ปฏิปนฺนา ฯ
# ๑. ม. ยุ. โว ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๕๙
อนุธมฺมจาริโนติ อนุธมฺมจรณสีลา ฯ สก อาจริยกนฺติ อตฺตโน
อาจริยวาท ฯ อาจิกฺขิสฺสนฺตีติ อาทีนิ สพฺพานิ อฺมฺสฺส
เววจนานิ ฯ สห ธมฺเมนาติ สเหตุเกน สการเณน วจเนน ฯ
สปฺปาฏิหาริยนฺติ ยาว (๑) นิยฺยานิก กตฺวา ธมฺม เทเสสฺสนฺติ ฯ
พฺรหฺมจริยนฺติ สิกฺขตฺตยสงฺคหิต สกล สาสนพฺรหฺมจริย ฯ
อิทฺธนฺติ สมิทฺธ ฌานาทิวเสน ฯ (๒) ผีตนฺติ วุฑตฺ ิปฺปตฺต สพฺพผาลิผุลฺล(๓) วิย อภิฺาย สมฺปตฺติวเสน ฯ วิตฺถาริกนฺติ วิตฺถต
ตสฺมึ ตสฺมึ ทิสาภาเค ปติฏิตวเสน ฯ พาหุชฺนฺติ(๔) พหุชเนหิ
าต ปฏิวิทฺธ มหาชนาภิสมยวเสน ฯ ปุถุภูตนฺติ สพฺพาการวเสน ปุถุลภาวปฺปตฺต ฯ กถ ฯ ยาว เทวมนุสฺเสหิ สุปฺปกาสิตนฺติ
ยตฺตกา วิฺูชาติกา เทวา เจว มนุสฺสา จ อตฺถิ ฯ สพฺเพหิ
สุฏุ ปกาสิตนฺติ อตฺโถ ฯ
อปฺโปสฺสุกฺโกติ นิราลโย ฯ ตฺว หิ ปาปม อฏมสตฺตาหโต
ปฏาย ปรินิพฺพาตุทานิ ภนฺเต ภควา ปรินิพฺพาตุ สุคโตติ
วิรวนฺโต อาหิณฺฑิตฺถ ฯ อชฺชทานิ ปฏาย วิคตุสฺสาโห โหหิ ฯ
มา มยฺห ปรินิพฺพานตฺถ วายาม กโรหีติ วทติ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ยุ. ฌาณสฺสาทวเสน ฯ
๓. ม. สพฺพปาลิผุลฺล ฯ๔. สฺยา. พหุชฺนฺติ ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 259

*เลมที่ ๕ หนา ๒๖๐
อายุสงฺขารโอสฺสชฺชนวณฺณนา
สโต สมฺปชาโน อายุสงฺขาร โอสฺสชฺชีติ (๑) สตึ สุปฏิต
กตฺวา าเณน ปริจฺฉินฺทติ ฺวา อายุสงฺขาร วิสชฺชิ ปชหิ ฯ
ตตฺถ น ภควา หตฺเถน เลฑฺฑุ วิย อายุสงฺขาร โอสฺสชฺชิ ฯ
เตมาสมตฺตเมว ปน นิรนฺตร (๒) สมาปตฺตึ สมาปชฺชิตฺวา ตโต ปร
น สมาปชฺชสิ ฺสามีติ จิตฺต อุปฺปาเทสิ ฯ ต สนฺธาย วุตฺต
โอสฺสชฺชีติ ฯ อุสฺสชฺชีติป ปาโ ฯ
มหาภูมิจาโลติ มหนฺโต ปวีกมฺโป ฯ ตทา กิร ทสสหสฺสี
โลกธาตุ กมฺปตฺถ ฯ ภึสนโกติ ภยชนโก ฯ เทวทุนฺทุภิโยว (๓) ผลึสูติ
เทวเภริโย ผลึสุ ฯ เทโว สุกฺขคชฺชิต คชฺชิ ฯ อกาลวิชฺชลุ ตา นิจฺฉรึสุ
ขณิกวสฺส วสฺสีติ วุตฺต โหติ ฯ
อุทาน อุทาเนสีติ กสฺมา อุทาเนสิ ฯ โกจิ นาม วเทยฺย
ภควา ปจฺฉโต ปจฺฉโต อนุพนฺธิตฺวา ปรินิพฺพายถ ภนฺเต ฯ
ปรินิพฺพายถ ภนฺเตติ อุปทฺทูโต ภเยน อายุสงฺขาร วิสชฺเชสีติ ฯ
ตสฺโสกาโส มา โหตูติ (๔) ภีตสฺส อุทาน นาม นตฺถีติ เอตสฺส
ทีปนตฺถ ปตเิ วควิสฏ อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ สพฺเพส โสณสิคาลาทีน (๕) ปจฺจกฺขภาวโต ตุลิต
ปริจฺฉินฺนนฺติ ตุล ฯ กินฺต ฯ กามาวจรกมฺม ฯ น ตุล ฯ น
# ๑. ม. โอสฺสชีติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ยุ. ปน ฯ ๓. สฺยา. เทวทุนฺทุภิโย จ ฯ
๔. ม. ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕. ม. โสณสิงฺคาลาทีนมฺป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๖๑
วา ตุล สทิสมสฺส อฺ โลกิยกมฺม อตฺถีติ อตุล ฯ กินฺต ฯ
มหคฺคตกมฺม ฯ อถวา กามาวจร รูปาวจร ตุล ฯ อรูปาวจร
อตุล ฯ อปฺปวิปาก วา ตุล ฯ พหุวิปาก อตุล ฯ สมฺภวนฺติ
สมฺภวเหตุภูต ฯ ปณฺฑการก ราสิการกนฺติ อตฺโถ ฯ ภวสงฺขารนฺติ
ปุนพฺภวสงฺขารณก ฯ อวสฺสชีติ (๑)วิสชฺเชสิ ฯ มุนีติ พุทฺธมุนิ ฯ
อชฺฌตฺตรโตติ นิยกชฺฌตฺตรโต ฯ สมาหิโตติ อุปจารปฺปนาสมาธิวเสน สมาหิโต ฯ อภินฺทิ กวจมิวาติ กวจ วิย อภินฺทิ ฯ
อตฺตสมฺภวนฺติ อตฺตนิ สฺชาต กิเสส ฯ อิท วุตฺต โหติ
สวิปากฏเน สมฺภว ฯ ภวาภิสงฺขรณฏเน ภวสงฺขารนฺติ จ
ลทฺธนาม ตุลาตุลสงฺขาต โลกิยกมฺมฺจ โอสฺสชิ ฯ สงฺคามสีเส
มหาโยโธ กวจ วิย อตฺตสมฺภว กิเลสฺจ อชฺฌตฺตรโต สมาหิโต
หุตฺวา อภินฺทีติ ฯ
อถวา ตุลนฺติ ตุเลนฺโต ตีเรนฺโต ฯ อตุลฺจ สมฺภวนฺติ
นิพฺพานฺเจว ภวฺจ ฯ (๒) ภวสงฺขารนฺติ ภวคามิกมฺม ฯ อวสฺสชิ
มุนีติ ปฺจกฺขนฺธา อนิจฺจา ฯ ปฺจนฺน ขนฺธาน นิโรโธ
นิพฺพาน นิจฺจนฺติ (๓) อาทินา นเยน ตุลยนฺโต พุทฺธมุนิ ภเว
อาทีนว ฯ นิพฺพาเน จ อานิสส ทิสฺวา ต ขนฺธาน มูลภูต ภวสงฺขารกมฺม กมฺมกฺขยาย สวตฺตตีติ (๔) เอว วุตฺเตน
# ๑. ม. อวสฺสชีติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. สมฺภวฺจ ฯ ๓. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๗๓๕/๖๓๐ ฯ
๔. ม. ม. ๑๓/๘๘/๘๒ ฯ องฺ จตุกฺก. ๒๑/๒๓๒/๓๑๔ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๖๒
กมฺมกฺขยสฺส กเรน อริยมคฺเคน อวสฺสชิ ฯ กถ ฯ อชฺฌตฺตรโต
สมาหิโต อภินฺทิ กวจมิว อตฺตสมฺภว ฯ โส หิ วิปสฺสนาวเสน
อชฺฌตฺตรโต สมถวเสน สมาหิโตติ เอว ปุพฺพภาคโต ปฏาย
สมถวิปสฺสนาพเลน กวจมิว อตฺตภาว ปริโยนทฺธติ ฺวา (๑) ิต ฯ
อตฺตนิ สมฺภวตฺตา อตฺตสมฺภวนฺติ ลทฺธนาม สพฺพ กิเลสชาล อภินฺทิ ฯ กิเลสาภาเวน จ กตกมฺม อปฏิสนฺธิกตฺตา
อวสฏนฺนาม โหตีติ เอว กิเลสปฺปหาเนน กมฺม ปชหิ ฯ
ปหีนกิเลสสฺส จ ภย นาม นตฺถิ ฯ ตสฺมา อภีโตว อายุสงฺขาร โอสฺสชีติ อภีตภาว าปนตฺถฺจ อุทาน อุทาเนสีติ
เวทิตพฺโพ ฯ
มหาภูมิจาลวณฺณนา
ย มหาวาตาติ เยน สมเยน ยสฺมึ วา สมเย มหาวาตา
วายนฺติ ฯ มหาวาตา วายนฺตาติ (๒) อุกฺเขปกวาตา นาม อุฏหนฺติ
เต วายนฺตา สฏิสหสฺสาธิกนวโยชนสตสหสฺสพหล อุทกสนฺธารกวาต อุปจฺฉินฺทนฺติ ฯ ตโต อากาเส อุทก (๓) ภสฺสติ ฯ
ตสฺมึ อุทเก ภสฺสนฺเต ปวี ภสฺสติ ฯ ปุน วาโต อตฺตโน
พเลน อนฺโตธมฺมกรเก (๔) วิย อุทก อาพนฺธิตฺวา คณฺหาติ ฯ
# ๑. ม. ยุ. ปริโยนนฺธิตวฺ า ฯ ๒. ม. วายนฺตาป ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๔. ม. อนฺโตธมกรเณ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๖๓
ตโต อุทก อุคฺคจฺฉติ ฯ ตสฺมึ อุคฺคจฺฉนฺเต ปวี อุคฺคจฺฉติ ฯ
เอว อุทก กมฺปต ปวึ กมฺเปติ ฯ เอวจ (๑) กมฺปน ยาว
อชฺชกาลาป โหติเยว ฯ พลหภาเวน (๔) ปน โอคฺคจฺฉนุคฺคจฺฉน
น ปฺายติ ฯ
มหิทฺธิโก มหานุภาโวติ อิชฺฌนสฺส มหนฺตตาย มหิทฺธิโก
อนุภวิตพฺพสฺส มหนฺตตาย มหานุภาโว ฯ ปริตฺตาติ ทุพฺพลา ฯ
อปฺปมาณาติ พลวา ฯ โส อิม ปวึ กมฺเปตีติ โส อิทฺธึ
นิพฺพตฺเตตฺวา สเวเชนฺโต วา(๒) มหาโมคฺคลฺลาโน วิย ฯ วีมสนฺโต
วา มหานาคตฺเถรสฺส ภาคิเนยฺโย สฆรกฺขิตสามเณโร วิย
ปวึ กมฺเปติ ฯ
โส กิรายสฺมา ขุรคฺเคเยว อรหตฺต ปตฺโต (๓) จินฺเตสิ อตฺถิ
นุโข (๔)เกนจิ ภิกฺขุนา(๔) ปพฺพชิตทิวเสเยว อรหตฺต ปตฺวา
เวชยนฺโต ปาสาโท กมฺปต ปุพฺโพติ ฯ ตโต นตฺถิ โกจีติ
ตฺวา อห กมฺเปสฺสามีติ อภิฺาพเลน เวชยนฺตมตฺถเก
ตฺวา ปาเทน ปหริตฺวา กมฺเปตุ นาสกฺขิ ฯ อถ น สกฺกสฺส
นาฏกิตฺถิโย อาหสุ ปุตฺต สฆรกฺขิต ตฺว ปูติคนฺเธเนว
สีเสน เวชยนฺต กมฺเปตุอิจฺฉสิ ฯ สุปติฏิโตกาโส (๕) ตาต
ปาสาโท ฯ กถ กมฺเปตุสกฺขิสฺสสีติ ฯ
# ๑. ม. ยุ. เอตฺจ ฯ ๒. ม. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ม. ยุ. ปตฺวา ฯ ๔. ม. ยุ. โกจิ
ภิกฺขุ เยน ฯ ๕. ม. ยุ. สุปติฏิโต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๖๔
สามเณโร อิมา เทวตา มยา สทฺธึ เกฬึ กโรนฺติ ฯ
อห โข ปน อาจริย นาลตฺถ ฯ กห นุ โข เม อาจริโย
สามุทฺทิกมหานาคตฺเถโรติ อาวชฺเชนฺโต มหาสมุทฺเท อุทกเลณ
มาเปตฺวา ทิวาวิหาร นิสินฺโนติ ตฺวา ตตฺถ คนฺตวฺ า เถร
วนฺทิตฺวา อฏาสิ ฯ ตโต น เถโร กินฺตาต สฆรกฺขิต
อสิกฺขิตฺวาว ยุทฺธ ปวิฏโ สีติ วตฺวา นาสกฺขิ ตาต เวชยนฺต
กมฺเปตุนฺติ ปุจฺฉิ ฯ อาจริย ภนฺเต นาลตฺถนฺติ ฯ อถ น เถโร
ตาต ตุมฺหาทิเส อกมฺเปนฺเต โก อฺโ กมฺเปสฺสติ ฯ ทิฏปุพฺพนฺเต ตาต อุทกปฏเ (๑) โคมยปณฺฑ ปลฺลวตนฺติ (๑)วตฺวา (๒)
ตาต กปลฺลปูว (๓)ปจนฺตา อนฺเต (๔) น ปริจฺฉินฺทนฺติ ฯ อิมินา
โอปมฺเมน ชานาหีติ อาห ฯ โส วฏฏสิ ฺสติ ภนฺเต เอตฺตเกนาติ
วตฺวา ปาสาเทน ปติฏิโตกาส อุทก โหตูติ อธิฏ าย
เวชยนฺตาภิมุโข อคมาสิ ฯ
เทวธีตโร ต ทิสฺวา เอกวาร ลชฺชิตฺวา คโต ฯ ปุนป
สามเณโร เอติ ฯ ปุนป เอตีติ วทึสุ ฯ สกฺโก เทวราชา
มา มยฺห ปุตฺเตน สทฺธึ กถยิตฺถ ฯ อิทานิ เตน อาจริโย
ลทฺโธ ฯ ขเณน ปาสาท กมฺเปสฺสตีติ อาห ฯ สามเณโร (๕)
ปาทงฺคุฏเน ปาสาทถูปก มฺปหริ ฯ ปาสาโท จตูหิ ทิสาหิ
# ๑. ม. โคมยขณฺฑ ปลวนฺต ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. กปลฺลกปูว ฯ
๔. ม. ยุ. อนฺตนฺเตน ฯ ๕. ม. สามเณโรป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๖๕
โอนมติ ฯ เทวตา (๑)เทหิ ตาต ปาสาทสฺส ปติฏ าตต ฯ เทหิ
ตาต ปาสาทสฺส ปติฏาตุนฺติ(๑) วิรวึสุ ฯ สามเณโร ปาสาท
ยถาาเน เปตฺวา ปาสาทมตฺถเก ตฺวา อุทาน อุทาเนสิ
อชฺเชวาห ปพฺพชิโต อชฺชปตฺตาสวกฺขย
อชฺช กมฺเปมิ ปาสาท อโห พุทฺธสฺสฬุ ารตา ฯ
อชฺเชวาห ปพฺพชิโต อชฺช ปตฺตาสวกฺขย
อชฺช กมฺเปมิ ปาสาท อโห ธมฺมสฺสุฬารตา ฯ
อชฺเชวาห ปพฺพชิโต อชฺช ปตฺตาสวกฺขย
อชฺช กมฺเปมิ ปพฺพชิโต อโห สฆสฺสุฬารตาติ ฯ
อิโต ปเรสุ ฉสุ ปวีกมฺเปสุ ย วตฺตพฺพ ฯ ต มหาปทาเน
วุตฺตเมว ฯ
อิติ อิเมสุ อฏสุ ปวีกมฺเปสุ ปโม ธาตุโกเปน (๒) ทุติโย
อิทฺธานุภาเวน ฯ ตติยจตุตฺถา ปฺุเตเชน ฯ ปฺจโม าณเตเชน ฯ
ฉฏโ สาธุการทานวเสน ฯ สตฺตโม การฺุภาเวน ฯ อฏโม
อาโรทเนน ฯ มาตุ กุจฺฉึ จ(๓) โอกฺกมนฺเต จ ตโต นิกฺขมนฺเต
จ มหาสตฺเต ตสฺส ปฺุเตเชน ปวี อกมฺปตฺถ ฯ
อภิสมฺโพธิย าณเตเชน อภิหตา หุตฺวา อกมฺปตฺถ ฯ
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตเน สาธุการภาวสณฺิตา สาธุการ ททมานา
# ๑. ม. ปติฏาตุ เทหิ ตาต ปาสาทสฺส ปติฏาตุ เทหิ ตาต ปาสาทสฺสาติ ฯ
๒. ยุ. ธาตุกฺโขเภน ฯ ๓. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๖๖
อกมฺปตฺถ ฯ อายุสงฺขาโรสฺสชฺชเน การฺุภาวสณฺิตา (๑) จิตฺตสงฺโขภ อสหมานา อกมฺปตฺถ ฯ ปรินิพฺพาเน อาโรทนเวคตุนฺนา หุตฺวา อกมฺปตฺถ ฯ อย ปนตฺโถปวีเทวตาย วเสน
เวทิตพฺโพ ฯ มหาภูตปวิยา ปเนต นตฺถิ อเจตนตฺตาติ ฯ
อิเม โข อานนฺท อฏ เหตูติ เอตฺถ อิเมติ นิทฺทิฏนิทสฺสน ฯ เอตฺตาวตา จ ปนายสฺมา อานนฺโท อทฺธา
อชฺช ภควตา อายุสงฺขาโร โอสฺสฏโติ สลฺลกฺเขสิ ฯ ภควา
ปน สลฺลกฺขติ ภาว ชานนฺโตป โอกาส อทตฺวาว อฺานิป
อฏกานิ สมฺปณฺฑนฺโต อฏ โข อิมาติ อาทิมาห ฯ
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อฏปริสวณฺณนา
ตตฺถ อเนกสต ขตฺติยปริสนฺติ พิมฺพิสารสมาคมาติสมาคมลิจฺฉวิสมาคมาทิสทิส ฯ (๒) อฺเสุ จกฺกวาเฬสุป
ลพฺภติเยว ฯ(๓) สลฺลปตปุพฺพนฺติ อลลฺลาปสลฺลาโป (๔)กตปุพฺโพฯ สากจฺฉาติ ธมฺมสากจฺ
ฉาป สมาปชฺชิตปุพฺพา ฯ ยาทิสโก เตส
วณฺโณติ เต โอทาตาป โหนฺติ กาฬาป มงฺคุรจฺฉวีป ฯ สตฺถา
สุวณฺณวณฺโณว ฯ อิท ปน สณฺาน ปฏิจฺจ กถิต ฯ สณฺานป
จ เกวล เตส ปฺายติเยว ฯ น ปน ภควา มิลกฺขสทิโส (๕)
# ๑. ม. การฺุสภาว... ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร สา ปนาติ ทิสฺสติ ฯ
๓. ม. ลพฺภเตเยว ฯ๔. ม. อาลาปสลฺลาโป ฯ ๕. ม. มิลกฺขุสทิโส ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๖๗
โหติ นาป อามุตฺตมณิกุณฺฑโล ฯ พุทฺธเวเสเนว นิสีทติ ฯ เต
ปน อตฺตนา (๑) สมานสณฺานเมว ปสฺสนฺติ ฯ ยาทิสโก เตส
สโรติ เต ฉินฺนสฺสราป โหนฺติ คคฺครสฺสราป กากสฺสราป
โหนฺติ ฯ สตฺถา พฺรหฺมสฺสโรว ฯ อิท ปน ภาสนฺตร สนฺธาย
กถิต ฯ สเจป หิ ตตฺถ(๓) สตฺถา ราชาสเน นิสินฺโน กเถติ ฯ
อชฺช ราชา มธุเรน สเรน กเถตีติ เตส โหติ ฯ กเถตฺวา
ปกฺกนฺเต ปน ภควติ ปุน ราชาน อาคต ทิสฺวา โก
นุโข อยนฺติ วีมสา อุปฺปชฺชติ ฯ ตตฺถ โก นุ โข
อยนฺติ อิมสฺมึ าเน อิทาเนว มคธภาสาย (๔) สีหลภาสาย
มธุเรนากาเรน กเถนฺโต โก นุ โข อย อนฺตรหิโต ฯ กึ
เทโว ฯ อุทาหุ มนุสฺโสติ เอว วิมสนฺตาป น ชานนฺตีติ
อตฺโถ ฯ กิมตฺถ ปเนว อชานนฺตาน ธมฺม เทเสตีติ ฯ
วาสนตฺถาย ฯ เอว สุโตป หิ ธมฺโม อนาคเต ปจฺจโย
โหติเยวาติ อนาคต ปฏิจฺจ เทเสติ ฯ อเนกสต พฺราหฺมณปริสนฺติอาทีนป โสณทณฺฑกูฏทนฺตสมาคมาทิวเสน (๕) เจว อฺจกฺกวาฬวเสน จ สมฺภโว เวทิตพฺโพ ฯ
อิมา ปน อฏ ปริสา ภควา กิมตฺถ อาหริ ฯ อภีตภาวทสฺสนตฺถเมว ฯ อิมา กิร อาหริตฺวา เอวมาห อานนฺท
# ๑. ม. ยุ. อตฺตโน ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๔. ม. มาคธภาสาย ฯ ๕. ม. ...กูฏทณฺฑ... ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๖๘

อิมาป อฏ ปริสา อุปสงฺกมิตฺวา ธมฺม เทเสนฺตสฺส ตถาคตสฺส ภย วา สารชฺช วา นตฺถิ ฯ มาร ปน เอกก ทิสฺวา
ตถาคโต ภาเยยฺยาติ โก เอว สฺ อุปฺปาเทตุ อรหติ ฯ
อภีโต อานนฺท ตถาคโต อจฺฉมฺภี สโต สมฺปชาโน อายุสงฺขาร
โอสฺสชีติ ฯ
อฏฺอภิภายตนวณฺณนา
อภิภายตนานีติ อภิภวนการณานิ ฯ กึ อภิภวนฺติ ฯ ปจฺจนีกธมฺเมป อารมฺมณานิป ฯ ตานิ หิ ปฏิปกฺขภาเวน ปจฺจนีกธมฺเม
อภิภวนฺติ ปุคฺคลสฺส าณุตฺตริยตาย อารมฺมณานิ ฯ
อชฺฌตฺต รูปสฺีติ อาทีสุ ปน อชฺฌตฺตรูเป ปริกมฺมวเสน
อชฺฌตฺต รูปสฺี นาม โหติ ฯ อชฺฌตฺต หิ นีลปริกมฺม
กโรนฺโต เกเส วา ปตฺเต วา อกฺขิตารกาย วา กโรติ ฯ
ปตปริกมฺม กโรนฺโต เมเท วา ฉวิยา วา หตฺถปาทปฏเสุ(๑)
วา อกฺขีน ปตกฏาเน วา กโรติ ฯ โลหิตปริกมฺม กโรนฺโต
มเส วา โลหิเต วา ชิวหฺ าย วา อกฺขีน รตฺตฏาเน วา
กโรติ ฯ โอทาตปริกมฺม กโรนฺโต อฏิมฺหิ วา ทนฺเต วา
นเข วา อกฺขีน เสตฏาเน วา กโรติ ฯ ต ปน สุนีล(๒)
สุปต(๒) สุโลหิต(๓) สุโอทาตก น โหติ ฯ อวิสุทธฺ เมว โหติ ฯ
# ๑. สี. ยุ. หตฺถตลปาทตเลสุ ฯ ๒. สี. ยุ. สุนลี ก สุปตก ฯ ๓. ม. สุโลหิตก ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๖๙
เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสตีติ ยสฺเสต (๑) ปริกมฺม อชฺฌตฺต
อุปฺปนฺน โหติ ฯ นิมิตฺต ปน พหิทฺธา ฯ โส เอว อชฺฌตฺต
ปริกมฺมสฺส พหิทฺธา จ อปฺปนาย วเสน อชฺฌตฺต รูปสฺี
เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสตีติ วุจฺจติ ฯปริตฺตานีติ
อวฑฺฒิตานิ ฯ สุวณฺณทุพฺพณฺนานีติ สุวณฺณานิ วา โหนฺติ
ทุพฺพณฺณานิ วา ฯ ปริตฺตวเสเนว อิท อภิภายตน วุตฺตนฺติ
เวทิตพฺพ ฯ ตานิ อภิภุยฺยาติ ยถา นาม สมฺปนฺนคหณิโก
กฏจฺฉุมตฺต ภตฺต ลภิตฺวา กึ เอตฺถ ภฺุชิตพฺพ อตฺถีติ
สงฺกฑฺฒิตวา เอก กพฬเมว กโรติ ฯ เอวเมว าณุตฺตริโก
ปุคฺคโล วิสทาโณ กึ เอตฺถ ปริตฺตเก อารมฺมเณ
สมาปชฺชิตพฺพ อตฺถิ ฯ นาย มม ภาโรติ ตานิ รูปานิ
อภิภวิตฺวา สมาปชฺชติ ฯ สห นิมิตฺตุปฺปาเทเนเวตฺถ อปฺปน
ปาเปตีติ อตฺโถ ฯ ชานามิ ปสฺสามีติ อิมินา ปนสฺส อาโภโค
กถิโต ฯ โส จ โข สมาปตฺติโต วุฏ ิตสฺส ฯ น อนฺโต
สมาปตฺติย ฯ เอวสฺี โหตีติ อาโภคสฺายป ฌานสฺายป
เอว สฺี โหติ ฯ อภิภวนสฺา หิสฺส อนฺโต สมาปตฺติยป
อตฺถิ ฯ อาโภคสฺา ปน สมาปตฺติโต วุฏิตสฺเสว ฯ
อปฺปมาณานีติ วฑฺฒิตปฺปมาณานิ ฯ มหนฺตานีติ อตฺโถ ฯ
อภิภุยฺยาติ เอตฺถ ปน ยถา มหคฺฆโส ปุรโิ ส เอก ภตฺตวฑฺฒิตก
# ๑. ม. ยสฺเสว ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๗๐
ลภิตฺวา อฺป โหตุ ฯ กึ เอต มยฺห กริสฺสตีติ ต น มหนฺตโต
ปสฺสติ ฯ เอวเมว าณุตฺตโร ปุคฺคโล วิสทาโณ กึ เอตฺถ
สมาปชฺชิตพฺพ นยิท อปฺปมาณนฺติ (๑) น มยฺห จิตฺเตกคฺคตากรเณ
ภาโร อตฺถีติ ตานิ อภิภวิตฺวา สมาปชฺชติ ฯ สห จิตฺตุปฺ
ปาเทเนเวตฺถ (๒)อปฺปน ปาเปตีติ อตฺโถ ฯ
อชฺฌตฺต อรูปสฺีติ อลาภิตาย วา อนตฺถกิ ตาย วา
อชฺฌตฺตรูเป ปริกมฺมสฺาวิรหิโต ฯ
เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสตีติ ยสฺส ปริกมฺมป นิมิตฺตป
พหิทฺธาว อุปฺปนฺน ฯ โส เอว พหิทธฺ า ปริกมฺมสฺส เจว
อปฺปนาย จ วเสน อชฺฌตฺต อรูปสฺี เอโก พหิทฺธา
รูปานิ ปสฺสตีติ วุจฺจติ ฯ เสสเมตฺถ จตุตฺถาภิภายตเน วุตฺตนยเมว ฯ
อิเมสุ ปน จตูสุ ปริตฺต วิตกฺกจริตวเสน อาคต ฯ
อปฺปมาณ โมหจริตวเสน ฯ สุวณฺณ โทสจริตวเสน ฯ ทุพฺพณฺณ
ราคจริตวเสน ฯ เอเตสฺหิ เอตานิ สปฺปายานิ ฯ สาป(๓) เนส
สปฺปายตา วิตฺถารโต วิสทุ ฺธิมคฺเค จริตนิทฺเทเส วุตฺตา ฯ
ปฺจมอภิภายตนาทีสุ นีลานีติ สพฺพสงฺคาหิกวเสน (๔) วุตฺต ฯ
นีลวณฺณานีติ วณฺณวเสน ฯ นีลนิทสฺสนานีติ นิทสฺสนวเสน ฯ
# ๑. ม. อปฺปมาณ ฯ ๒. ม. ยุ. นิมิตตฺ ุปฺปาเทเนเวตฺถ ฯ ๓. ม. สา จ ฯ
๔. ม. สพฺพสงฺคาหกวเสน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๗๑
อปฺายฯ มานวิวรานิ อสมฺภินฺนวณฺณานิ เอกนีลาเนว
หุตฺวา ทิสฺสนฺตีติ วุตฺต โหติ ฯ นีลนิภาสานีติ อิท ปน
โอภาสวเสน วุตฺต ฯ นีโลภาสานิ นีลปฺปภายุตฺตานีติ อตฺโถ ฯ
เอเตน เตส วิสุทฺธตฺต (๑) ทสฺเสติ ฯ วิสุทฺธวณฺณวเสเนว หิ อิมานิ
จตฺตาริ อภิภายตนานิ วุตฺตานิ ฯ อุมาปุปฺผนฺติ (๒) เอต หิ ปุปฺผ
สินิทฺธ มุทุ ฯ ทิสฺสมานป นีลเมว โหติ ฯ คิริกณฺณิกปุปฺผาทีนิ
ปน ทิสฺสมานานิ เสตธาตุกานิ (๓) โหนฺติ ตสฺมา อิทเมว คหิต(๔)
น ตานิ ฯ พาราณเสยฺยกนฺติ พาราณสิย สมฺภว ฯ ตตฺถ
กิร กปฺปาโสป มุทุ ฯ สุตฺตกนฺติกาโยป ตนฺตวายาป เฉกา ฯ
อุทกมฺป สุจิ สินิทฺธ ฯ ตสฺมา ต วตฺถ อุภโตภาควิมฏ
โหติ ฯ ทฺวีสุป ปสฺเสสุ มฏ มุทุ สินิทฺธ ขายติ ฯ ปตานีติอาทีสุป อิมินาว นเยน อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ นีลกสิณ
อุคฺคณฺหนฺโต นีลสฺมึ นิมติ ฺต คณฺหาติ ปุปฺผสฺมึ วา วตฺถสฺมึ
วา วณฺณธาตุยา วาติ อาทิก ปเนตฺถ กสิณกรณฺจ ปริกมฺมฺจ
อปฺปนาวิธานฺจ สพฺพ วิสุทฺธิมคฺเค วิตฺถารโต วุตฺตนยเมว ฯ
อิมานิป อฏ อภิภายตนานิ อภีตภาวทสฺสนตฺถเมว
อานีตานิ ฯ อิมานิป กิร วตฺวา เอวมาห อานนฺท เอวรูปาป
สมาปตฺติโย สมาปชฺชนฺตสฺส จ วุฏ หนฺตสฺส จ ตถาคตสฺส
# ๑. ม. วิสทุ ธฺต ฯ ยุ. สุวิสุทฺธต ฯ ๒. ม. อุมาปุปฺผนฺติ ฯ ๓. ม. เสตธาตุกาเนว ฯ
๔. ยุ. วิหิต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๗๒
ภย วา สารชฺช วา นตฺถิ ฯ มาร ปน เอกก ทิสฺวา
ตถาคโต ภาเยยฺยาติ โก เอว สฺ อุปฺปาเทตุ อรหติ ฯ อภีโต
อานนฺท ตถาคโต อจฺฉมฺภี สโต สมฺปชาโน อายุสงฺขาร
โอสฺสชฺชีติ ฯ
อฏวิโมกฺขวณฺณนา
วิโมกฺขกถา อุตฺตานตฺถาเยว ฯ อิเมป อฏ วิโมกฺขา
อภีตภาวทสฺสนตฺถเมว อานีตา ฯ อิเมป กิร วตฺวา เอวมาห
อานนฺท เอตาป สมาปตฺติโย สมาปชฺชนฺตสฺส จ วุฏหนฺตสฺส
จ ตถาคตสฺส ภย วา สารชฺช วา นตฺถิ ฯเป ฯ โอสฺสชฺชีติ ฯ
อิทานิป ภควา อานนฺทตฺเถรสฺส โอกาส อทตฺวาว
เอกมิทาหนฺติ อาทินา นเยน อปรป เทสน อารภิ ฯ ตตฺถ
ปมาภิสมฺพุทฺโธติ อภิสมฺพุทฺโธ หุตวฺ า ปมเมว อฏเม
สตฺตาเห ฯ
โอสฺสฏโติ วิสชฺชิโต ปริจฺจตฺโต ฯ (๑) เอว กิร วตฺวา
เตนาย ทสสหสฺสีโลกธาตุ กมฺปตฺถาติ อาห ฯ
# ๑. ม. ปริจฺฉินฺโน ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๒๗๓
อานนฺทยาจนกถาวณฺณนา
อลนฺติ ปฏิกฺเขปวจนเมต ฯ โพธินฺติ จตุมคฺคาณปฏิเวธ ฯ
สทฺทหสิ ตฺวนฺติ เอว วุตฺตภว ตถาคตสฺส สทฺทหสีติ วทติ ฯ
ตสฺมาติหานนฺทาติ ยสฺมา อิท วจน สทฺทหสิ ฯ ตสฺมา
ตุเยฺหเวต ทุกฺกฏนฺติ ทสฺเสติ ฯ
เอกมิทาหนฺติ อิท ภควา น เกวล อห อิเธว ต
อามนฺเตสึ ฯ อฺทาป อามนฺเตตฺวา โอฬาริก นิมิตฺต อกาสึ ฯ
ตป ตยา น ปฏิวิทฺธ ฯ ตเววาย อปราโธติ เอว โสกวิโนทนตฺถาย นานปฺปการโต เถรสฺเสว โทสาโรปนตฺถ
อารภิ ฯ
ปเยหิ มนาเปหีติ มาตุปตุภาตุภคินีอาทิเกหิ (๑) ชาติยา
นานาภาโว ฯ มรเณน วินาภาโว ฯ ภเวน อฺถาภาโว ฯ
ต กุเตตฺถ ลพฺภาติ ตนฺติ ตสฺมา ฯ ยสฺมา สพฺเพเหว
ปเยหิ มนาเปหิ นานาภาโว ฯ ตสฺมา ทส ปารมิโย ปูเรตฺวาป ฯ
สมฺโพธึ ปตฺวาป ฯ ธมฺมจกฺก ปวตฺเตตฺวาป ฯ ยมกปาฏิหาริย
ทสฺเสตฺวาป เทโวโรหณ กตฺวาป ยนฺต ชาต ภูต สงฺขต
ปโลกธมฺม ฯ ต วต ตถาคตสฺสาป สรีร มา ปลุชชฺ ีติ เนต
าน วิชฺชติ ฯ โรทนฺเตนาป กนฺทนฺเตนาป น สกฺกา ต
การณ ลทฺธนุ ฺติ ฯ ปุน ปจฺจาคมิสฺสตีติ ย จตฺต วนฺต ฯ ต
# ๑. ม.มาตาปตาภาตาภคินิอาทิเกหิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๗๔
วต ปุน ปฏิทิสฺสตีติ (๑) อตฺโถ ฯ
ยถยิท พฺรหฺมจริยนฺติ ยถา อิท สิกฺขตฺตยสงฺคห
สาสนพฺรหฺมจริย ฯ อทฺธนิยนฺติ อทฺธานกฺขม ฯ จิรฏิติกนฺติ
จิรปฺปวตฺติวเสน จิรฏิติก ฯ จตฺตาโร สติปฏานาติ อาทิ สพฺพ
โลกิยโลกุตฺตรวเสเนว กถิต ฯ เอเตส ปน โพธิปกฺขิยาน ธมฺมาน
วินิจฺฉโย สพฺพากาเรน วิสุทฺธิมคฺเค ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทเส วุตฺโต ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ
ตติยภาณวารวณฺณนา นิฏิตา ฯ
นาคาปโลกิตวณฺณนา
นาคาปโลกิตนฺติ(๒) ยถา หิ มหาชนสฺส อฏีนิ โกฏิยา
โกฏึ อาหจฺจ ิตานิ ปจฺเจกพุทฺธาน ฯ องฺกุสกลคฺคานิ วิย ฯ
น เอว พุทฺธาน ฯ พุทฺธาน ปน สุวณฺณกฺขนฺธ (๓) วิย
เอกาพทฺธานิ หุตฺวา ิตานิ ฯ ตสฺมา ปจฺฉโต อปโลกนกาเล
น สกฺกา โหติ คีว ปริวตฺเตตต ฯ ยถา ปน หตฺถินาโค
ปจฺฉาภาค อปโลเกตุกาโม สกลสรีเรเนว ปริวตฺตติ ฯ เอว
ปริวตฺเตตพฺพ โหติ ฯ ภควโต ปน นครทฺวาเร ตฺวา เวสาลึ
อปโลเกสฺสามีติ จิตฺเต อุปฺปนฺนมตฺเต ภควา อเนกานิ
# ๑. ม. ปฏิขาทิสฺสตีติ ฯ ยุ. ปฏิสงฺขริสฺสตีติ ฯ ๒. สฺยา. นาคาวดลกิตนฺติ ฯ
๓. ม. สงฺขลิกานิ ฯ ยุ. สงฺขลิกา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๗๕
กปฺปโกฏิสตสหสฺสานิ (๑) ปารมิโย ปูเรนฺเตหิ ตุเมฺหหิ น คีว
ปริวตฺเตตฺวา อปโลกนกมฺม กตนฺติ อย มหาปวี (๒) กุลาลจกฺก
วิย ปริวตฺเตตฺวา ภควนฺต เวสาลีนคราภิมุข อกาสิ ฯ ต
สนฺธาเยต วุตฺต ฯ
นนุ จ น เกวล เวสาลิยาว ฯ สาวตฺถีราชคหนาลนฺทปาฏลิคามโกฏิคามนาทิกคามเกสุป ตโต ตโต นิกขฺ นฺตกาเล
ตนฺต สพฺพ ปจฺฉิมทสฺสนเมว ฯ ตตฺถ ตตฺถ กสฺมา นาคาปโลกิต
นาปโลเกสีติ ฯ อนจฺฉริยตฺตา ฯ ตตฺถ ตตฺถ หิ นิวตฺเตตฺวา
อปโลเกนฺตสฺเสต น อจฺฉริย โหติ ฯ ตสฺมา นาปโลเกสิ ฯ
อปจ เวสาลีราชาโน อาสนฺนวินาสา ฯ ติณฺณ วสฺสาน อุปริ
วินสฺสิสฺสนฺตีติ ฯ (๓) เต ต นครทฺวาเร นาคาปโลกิต นาม เจติย
กตฺวา คนฺธมาลาทีหิ ปูเชสฺสนฺติ ฯ ต เนส ทีฆรตฺต หิตาย
สุขาย ภวิสฺสตีติ เตส อนุกมฺปาย อปโลเกสิ ฯ
ทุกฺขสฺสนฺตงฺกโรติ (๔) วฏฏทุกฺขสฺส อนฺตกโร ฯ จกฺขุมาติ
ปฺจหิ จกฺขูหิ จกฺขุมา ฯ ปรินิพฺพุโตติ กิเลสปรินพิ ฺพาเนน
ปรินิพฺพุโต ฯ
# ๑. ม. กปฺปโกฏิสหสฺสานิ ฯ ๒. ม. ปถวี ฯ ๓. ม. ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
๕. สฺยา. ทุกฺขสฺสนฺตงฺกโรติ ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๒๗๖
มหาปเทสวณฺณนา
มหาปเทเสติ มหาโอกาเส ฯ มหาอปเทเส วา ฯ พุทฺธาทโย
มหนฺเต มหนฺเต อปทิสิตฺวา วุตฺตานิ มหาการณานีติ อตฺโถ ฯ
อภินนฺทิตพฺพนฺติ(๑) หฏตุฏเหิ สาธุการ ทตฺวา ปุพฺเพว
น โสตพฺพ ฯ เอว กเต หิ ปจฺฉา อิท น สเมตีติ วุจฺจมาโนป
กึ ปุพฺเพว อย ธมฺโม ฯ อิทานิ น ธมฺโมติ วตฺวา ลทฺธึ
น วิสชฺเชติ ฯ นปฺปฏิกฺโกสิตพฺพนฺติ(๒) กึ เอส พาโล วทตีติ
เอว ปุพฺเพว น วตฺตพฺพ ฯ เอว วุตฺเต หิ วตฺตุ ยุตตฺ ป
น วกฺขติ ฯ เตนาห อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตวฺ าติ ฯ ปทพยฺชนานีติ ปทสงฺขาตานิ พยฺชนานิ ฯ สาธุก อุคฺคเหตฺวาติ
อิมสฺมึ าเน ปาลิ วุตฺตา ฯ อิมสฺมึ าเน อตฺโถ วุตฺโต ฯ อิมสฺมึ
าเน อนุสนฺธิ กถิตา (๓) อิมสฺมึ าเน ปุพฺพาปร กถิตนฺติ
สุฏุ คเหตฺวา ฯ สุตฺเต โอตาเรตพฺพานีติ ฯ (๔) สุตฺเต โอตาเรตพฺพานิ ฯ วินเย สนฺทสฺเสตพฺพานีติ วินเยน สสนฺเทตพฺพานิ ฯ (๕)
เอตฺถ จ สุตฺตนฺติ วินโย ฯ ยถาห กตฺถ ปฏิกฺขิตฺต ฯ
สาวตฺถิยา ปฏิกฺขิตฺต (๖) สุตฺตวิภงฺเคติ (๗)ฯ วินโยติ ขนฺธโกฯ ยถาห
โกสมฺพิย (๘) วินยาติสาเรติ ฯ เอว วินยปฏกป น ปริยาทิยติ ฯ
อุภโตวิภงฺคา ปน สุตฺต ฯ ขนฺธกปริวารา วินโยติ เอว วินยปฏก
# ๑. สฺยา. ม. เนว อภินนฺทิตพฺพนฺติ ฯ ๒. สฺยา. นปฺปฏิกฺโกสิตพฺพนฺติ ฯ
๓. ม. กถิโต ฯ ๔. สฺยา. โอสาเรตพฺพานีติ ฯ ๕. ยุ. สนฺทสฺเสตพฺพานิ ฯ ๖. ม. อย
ปาโ นตฺถิ ฯ ๗. วิ. จุล. ๗/๖๕๒-๔๑๙ ฯ ๘. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๗๗
ปริยาทิยติ ฯ อถวา สุตฺตนฺตปฏก สุตตฺ  วินยปฏก วินโยติ
เอว เทฺวเยว ปฏกานิ ปริยาทิยนฺติ ฯ สุตฺตนฺตาภิธมฺมปฏกกานิ
วา สุตฺต ฯ วินยปฏก วินโยติ เอวมฺป ตีณิ ปฏกานิ น ตาว
ปริยาทิยนฺติ ฯ (๑)อสุตฺตนามก กิฺจิ(๑) พุทฺธวจน นาม อตฺถิ ฯ
เสยฺยถีท ชาตก ปฏิสมฺภทิ า นิทฺเทโส สุตฺตนิปาโต ธมฺมปท
อุทาน อิติวุตฺตก วิมานวตฺถุ เปตวตฺถุ เถรคาถา เถรีคาถา
อปทานนฺติ ฯ
สุทินฺนตฺเถโร ปน (๒) อสุตฺตก นาม กึ พุทฺธวจน อตฺถีติ
ต สพฺพ ปฏิกฺขิปตฺวา (๒) ตีณิ ปฏกานิ สุตฺต ฯ วินโย ปน
การณนฺติ อาห ฯ ตโต ต การณ ทสฺเสนฺโต อิท สุตฺตมาหริ
เย โข เต (๓) โคตมิ ธมฺเม ชาเนยฺยาสิ ฯ อิเม ธมฺมา
สราคาย สวตฺตนฺติ โน วิราคาย ฯ สฺโคาย(๔) สวตฺตนฺติ โน
วิสโยคาย ฯ สอุปาทานาย (๕) สวตฺตนฺติ โน อนุปาทานาย (๖)
มหิจฺฉตาย สวตฺตนฺติโน อปฺปจฺฉตาย อสนฺตุฏิยา สวตฺตนฺติ
โน สนฺตฏุ ิยา โกสชฺชาย (๗) สวตฺตนฺติ โน วีริยารมฺภาย
สงฺคณิกาย สวตฺตนฺติ โน ปวิเวกาย อาจยาย สวตฺตนฺติ
โน อปจยาย (๗)เอกเสน โคตมิ ชาเนยฺยาสิ (๘) เนโส ธมฺโม
# ๑. ม. ยุ. อสุตฺตนามกฺหิ ฯ ๒. ม. อสุตฺตนามก พุทฺธวจน น อตฺถีติ ต สพฺพ
ปฏิปกฺขิปตฺวา ฯ ๓. ม. เย โข ตฺว ฯ ๕. สฺยา. สฺโคาย ฯ เอวมุปริป ฯ
๕. สฺยา. อาจยาย ฯ เอวมุปริป ฯ ๖. สฺยา. อปจยาย ฯ เอวมุปริป ฯ ๗. สฺยา. สงฺคณิกาย
สวตฺตนฺติ โน ปวิเวกาย โกสชฺชาย สวตฺตนฺติ โน วีริยารมฺภาย ทุพฺภรตาย สวตฺตนฺติ
โน สุภรตาย สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๘. สฺยา. ธาเรยฺยาสิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๗๘
เนโส วินโย ฯ เนต สตฺถสุ าสนนฺติ ฯ
เย จ โข เต(๑) โคตมิ ธมฺเม ชาเนยฺยาสิ อิเม ธมฺมา
วิราคาย สวตฺตนฺติ โน สราคาย ฯ วิสฺโคาย สวตฺตนฺติ โน
สฺโคาย ฯ อนุปาทานาย (๒) สวตฺตนฺติ โน สอุปาทาวาย (๓)
อปฺปจฺฉตาย สวตฺตนฺติ โน มหิจฺฉตาย สนฺตุฏิยา สวตฺตนฺติ
โน อสนฺตุฏิยา (๔)วีริยารมฺภาย สัซตฺตนฺติ โน โกสชฺชาย (๔)
ปวิเวกาย สวตฺตนฺติ โน สงฺคณิกาย (๕) (๖) อปจยาย สวตฺตนฺติ
โน อาจยาย (๖) เอกเสน โคตมิ ชาเนยฺยาสิ (๗) เอโส ธมฺโม เอโส
วินโย เอต สตฺถุสาสนนฺติ (๘) ฯ
ตสฺมา สุตฺเตติ เตปฏเก พุทฺธวจเน โอตาเรตพฺพานิ ฯ
วินเยติ เอตสฺมึ ราคาทิวินยการเณ สสนฺเทตพฺพานีติ อยเมตฺถ
อตฺโถ ฯ น เจว สุตฺเต โอตรนฺตีติ (๙) สุตฺตปฏิปาฏิยา กตฺถจิ อนาคนฺตฺวา ฉลฺลึ อุฏเปตฺ
วา คุฬฺหเวสฺสนฺตรคุฬฺหอุมฺมคฺคคุฬฺหวินยเวทลฺลปฏกาน อฺตรโต อาคตานิ ปฺายนฺตีติ
อตฺโถ ฯ เอว อาคตานิ หิ ราคาทิวินเย ปน น ปฺายมานานิ ฉฑฺเฑตพฺพานิ โหนฺติ ฯ เตน วุตฺต อิติ เหต
# ๑. สฺยา. ตฺว ฯ ๒. ม. อปจนาย ฯ ๓. ม. อาจยาย ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๕. ม. เอตฺถนฺตเร วีริยารมฺภาย สวตฺตนฺติ โน โกสชฺชายาติ ทิสฺสติ ฯ ๖. ม. สุภรตาย
สวตฺตนฺติ โน ทุพฺภรตาย ฯ ๗. ม. ธาเรยฺยาสิ ฯ ๘. วิ. จุล. ๗/๕๒๓/๓๓๑ ฯ
องฺ.อฏก. ๒๓/๑๔๓/๒๘๙ ฯ ๙. ม. โอสรนฺตตี ิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๗๙
ภิกฺขเว ฉฑฺเฑยฺยาถาติ ฯ เอเตนุปาเยน สพฺพตฺถ อตฺโถ
เวทิตพฺโพ ฯ
อิท ภิกขฺ เว จตุตฺถ มหาปเทส ธาเรยฺยาถาติ อิท
จตุตฺถธมฺมสฺส ปติฏาโนกาส ธาเรยฺยาถ ฯ
อิมสฺมึ ปน าเน อิม ปกิณฺณก เวทิตพฺพ สุตฺเต
จตฺตาโร มหาปเทสา ฯ ขนฺธเก จตฺตาโร มหาปเทสา ฯ จตฺตาริ
ปฺหาพฺยากรณานิ ฯ สุตตฺ  ฯ สุตฺตานุโลม ฯ อาจริยวาโท ฯ อตฺตโน
มติ ฯ ติสฺโส สงฺคีติโยติ ฯ
ตตฺถ อย ธมฺโม ฯ อย วินโยติ ธมฺมวินิจฺฉเย ปตฺเต
อิเม จตฺตาโร มหาปเทสา ปมาณ ฯ ย เอตฺถ สเมติ ตเทว
คเหตพฺพ ฯ อิตร วิรชุ ฺฌนฺตสฺสาป (๑)น คเหตพฺพ ฯ
อิท กปฺปติ ฯ อิท น กปฺปตีติ กปฺปยากปฺปยวินิจฺฉเย
ปตฺเต ย ภิกขฺ เว มยา อิท น กปฺปตีติ อปฺปฏิกฺขติ ฺต ฯ
ตฺเจ อกปฺปย อนุโลเมติ ฯ กปฺปย  ปฏิพาหติ ฯ ต โว น
กปฺปตีติอาทิมา (๒) นเยน ขนฺธเก วุตฺตา จตฺตาโร มหาปเทสา
ปมาณ ฯ เตส วินิจฺฉยกถา สมนฺตปาสาทิกาย วุตฺตา ฯ ตตฺถ
วุตฺตนเยน ย กปฺปย อนุโลเมติ ฯ ตเทว กปฺปย ฯ อิตร
อกปฺปยนฺติ เอว สนฺนิฏาน กาตพฺพ ฯ
เอกสพฺยากรณีโย ปโฺห ฯ วิภชฺชพฺยากรณีโย ปโฺห ฯ
# ๑. ม. ยุ. วิรวนฺตสฺสป ฯ ๒. วิ. มหา. ๕/๙๒/๑๓๑ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๘๐
ปฏิปุจฺฉาพฺยากรณีโย ปโฺห ฯ ปนีโย ปโฺหติ อิมานิ จตฺตาริ
ปฺหาพฺยากรณานิ นาม ฯ ตตฺถ จกฺขุอนิจฺจนฺติ ปุฏเน อาม
อนิจฺจนฺติ เอกเสเนว พฺยากาตพฺพ ฯ เอส นโย โสตาทีสุ ฯ
อย เอกสพฺยากรณีโย ปโฺห ฯ อนิจฺจ นาม จกฺขุนฺติ ปุฏเน
ปน(๑) น จกฺขุเมว ฯ โสตมฺป อนิจฺจ ฆานป อนิจฺจนฺติ เอว
วิภชิตฺวา พฺยากาตพฺพ ฯ อย วิภชฺชพฺยากรณีโย ปโฺห ฯ ยถา
จกฺขุ ตถา โสต ฯ ยถา โสต ตถา จกฺขุนฺติอาทีนิ ปุฏเน
เกนฏเน ปุจฺฉสีติ ปฏิปุจฺฉิตฺวา ทสฺสนฏเน ปุจฺฉามีติ วุตฺเต
น หีติ พฺยากาตพฺพ ฯ อนิจฺจฏเน ปุจฺฉามีติ วุตฺเต อามาติ
พฺยากาตพฺพ ฯ อย ปฏิปจุ ฺฉาพฺยากรณีโย ปโฺห ฯ ต ชีว
ต สรีรนฺติอาทีนิ ปุฏเน ปน อพฺยากตเมต ภควตาติ
เปตพฺโพ ฯ เอส ปโห ฯ น พฺยากาตพฺโพ ฯ อย ปนีโย
ปโฺหฯ อิติ เตนากาเรน ปเฺหสมฺปตฺเต อิมานิ จตฺตาริ
ปฺหาพฺยากรณานิ ปมาณ ฯ อิเมส วเสน โส ปโฺห
พฺยากาตพฺโพ ฯ
สุตฺตาทีสุ ปน สุตฺต นาม ติสฺโส สงฺคีติโย อารุฬฺหานิ
ตีณิ ปฏกานิ ฯ สุตฺตานุโลม นาม อนุโลมกปฺปย ฯ อาจริยวาโท นาม อฏกถา ฯ อตฺตโน มติ นาม นยคฺคาเหน
อนุพุทฺธิยา อตฺตโน ปฏิภาณ ฯ ตตฺถ สุตฺต อปฏิพาหิย ฯ ต
# ๑. ม. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๘๑
ปฏิพาหนฺเตน พุทฺโธว ปฏิพาหิโต โหติ ฯ อนุโลมกปฺปย ปน
สุตฺเตน สเมนฺตเมว คเหตพฺพ ฯ น อิตร ฯ อาจริยวาโทป
สุตฺเตน สเมนฺโตเยว คเหตพฺโพ ฯ น อิตโร ฯ อตฺตโน มติ ปน
สพฺพทุพฺพลา ฯ สาป สุตฺเตน สเมนฺตาเยว คเหตพฺพา ฯ น
อิตรา ฯ ปฺจสติกา ฯ สตฺตสติกา ฯ สหสฺสิกาติ อิมา ปน
ติสฺโส สงฺคีติโย ฯ สุตฺตป ตาสุ อาคตเมว ปมาณ ฯ อิตร
คารยฺหสุตฺต น คเหตพฺพ ฯ ตตฺถ โอตรนฺตานิป หิ
ปทพฺยฺชนานิ น เจว สุตฺเต โอตรนฺติ ฯ น จ วินเย
สนฺทิสฺสนฺตีติ เวทิตพฺพานิ ฯ
กมฺมารปุตฺตจุนฺทวตฺถุวณฺณนา
กมฺมารปุตฺตสฺสาติ สุวณฺณการปุตฺตสฺส ฯ โส กิร อฑฺโฒ
มหากุฏมฺพิโก ภควโต ปมทสฺสเนเนว โสตาปนฺโน หุตฺวา
อตฺตโน อมฺพวเน วิหาร การาเปตฺวา นิยฺยาเทสิ ฯ ต สนฺธาย
วุตฺต อมฺพวเนติ
สูกรมทฺทวนฺติ นาติตรุณสฺส นาติชิณฺณสฺส เอกเชฏกสูกรสฺส ปวตฺตมส ฯ ต กิร มุทฺุเจว สินิทฺธฺจ โหติ ฯ
ต ปฏิยาทาเปตฺวา สาธุก ปจาเปตฺวาติ อตฺโถ ฯ เอเก ภณนฺติ
สูกรมทฺทวนฺติ ปน มุทุโอทนสฺส ปฺจโครสยูสปาจนวิธานสฺส
นาเมต ฯ ยถา ควปาน นาม ปากนามนฺติ ฯ เกจิ ภณนฺติ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๘๒
สูกรมทฺทว นาม รสายนวิธิ ฯ ต ปน รสายนสตฺเถ อาคจฺฉติ ฯ
ต จุนฺเทน ภควโต ปรินพิ ฺพาน น ภเวยฺยาติ รสายน
ปฏิยตฺตนฺติ ฯ ตตฺถ ปน ทฺวิสหสฺสทีปปริวาเรสุ จตูสุ มหาทีเปสุ
เทวตา โอช ปฏิกฺขิปสุ (๑) ฯ
นาหนฺตนฺติ อิท สีหนาท กิมตฺถ นทติ ฯ ปรูปวาทโมจนตฺถ ฯ อตฺตนา ปริภุตฺตาวเสส เนว ภิกฺขูน ฯ น มนุสฺสาน
ทาตุอทาสิ ฯ อาวาเฏ นิกฺขณาเปตฺวา วินาเสสีติ หิ วตฺตุกามาน อิท สุตฺวา วจโนกาโส น ภวิสฺสตีติ ปเรส อุปวาทโมจนตฺถ สีหนาท นทติ ฯ
ภุตฺตสฺส จ (๒) สูกรมทฺทเวนาติ ภุตฺตสฺส อุทปาทิ ฯ น
ปน ภุตฺตปจฺจยา ฯ ยทิ หิ อภุตฺตสฺส อุปฺปชฺชิสฺสติ (๓) อติขโร
อาพาโธ (๔)ภวิสฺสติ (๕) ฯสินิทฺธโภชน ภุตฺตตฺตา ปนสฺส ตนุเวทนา
อโหสิ ฯ เตเนว ปทสา คนฺตุ อสกฺขิ ฯ วิเรจมาโนติ (๖) อภิณฺห
ปวตฺตโลหิตวิเรจมาโนว(๗) สมาโน ฯ อโวจาติ อตฺตนา ปฏิตฏาเน
ปรินิพฺพานตฺถาย เอวมาห ฯ อิมา ปน ธมฺมสงฺคาหกตฺเถเรหิ
ปตา คาถาโยติ เวทิตพฺโพ (๘) ฯ
# ๑. ม. ยุ. ปกฺขิปสุ ฯ ๒. สฺยา. เว ฯ ๓. ม. ยุ. อุปปฺ ชฺชิสฺสถ ฯ ๔. ม. ยุ. อย ปาโ
นตฺถิ ฯ ๕. สี. ยุ. อภวิสสฺ ฯ ๖. สี. วิริจฺจมาโนติ ฯ ๗. ม. ปวตฺตโลหิตวิเรจโนว ฯ
๘. ม. ปตคาถาโยติ เวทิตพฺพา ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๒๘๓
ปานียาหรณวณฺณนา
อิงฺฆาติ โจทนฏเ นิปาโต ฯ อจฺโฉทกาติ ปสนฺโนทกา ฯ
สาโตทกาติ มธุโรทกา ฯ สีโตทกาติ สีตลสลิลา ฯ (๑)เสโตทกาติ(๒)
นิกฺกทฺทมา ฯ สุปฺปติตฺถาติ (๓) สุนทฺ รติตฺถา ฯ (๔)
กุสินาราคมนวณฺณนา
ปุกฺกโุ สติ ตสฺส นาม ฯ มลฺลปุตฺโตติ มลฺลราชปุตฺโต ฯ
มลฺลา กิร วาเรน รชฺช กาเรนฺติ ฯ ยาว เยส (๕) วาโร
น ปาปุณาติ ฯ ตาว วาณิชฺช (๖) กโรนฺติ ฯ อยป วาณิชฺชเมว
กโรนฺโต ปฺจ สกฏสตานิ โยเชตฺวา ปุรโต วาเต (๗) วายนฺเต
ปุรโต คจฺฉติ ฯ ปจฺฉา วาเต วายนฺเต สตฺถวาห ปุรโต
เปเสตฺวา สย ปจฺฉา คจฺฉติ ฯ ตทา ปน ปจฺฉา วาโต
วายิ ฯ ตสฺมา เอสปุรโต สตฺถวาห เปเสตฺวา สพฺพรตนยาเน
นิสีทิตฺวา กุสินาราโต (๘) นิกฺขมิตฺวา ปาว คมิสฺสามีติ มคฺค
ปฏิปชฺชิ ฯ เตน วุตฺต กุสินาราย ปาว อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน โหตีติ ฯ
อาฬาโรติ ตสฺส นาม ฯ ทีฆปงฺคโล กิเรโส ฯ เตนสฺส
# ๑. ม. ตนุสีตลสลิลา ฯ ยุ. อนุสีตลสลิลา ฯ ๒. สี. ม. ยุ. เสตกาติ ฯ ๓. สฺยา. สุปติตฺถา
ติ ฯ
ม. สุปฺปติตฺถาติ ฯ ๔. ม. สุนฺทรติตฺถา ฯ ๕. ม. เนส ฯ ยุ. เตส ฯ ๖. ม. วณิชฺช ฯ
เอวมุปริป ฯ ๗. ม. ยุ. โยชาเปตฺวา ธุรวาเต ฯ ๘. ม. กุสินารโต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๘๔
อาฬาโรติ นาม อโหสิ ฯ กาลาโมติ โคตฺต ฯ ยตฺร หิ นามาติ
โย หิ นาม ฯ เนว ทกฺขตีติ น อทฺทส ฯ ยตฺรสทฺทยุตฺตตฺตา
ปเนต อนาคตวเสน วุตฺต ฯ เอวรูป หิ อีทิเสสุ าเนสุ
สทฺทลกฺขณ ฯ
นิจฺฉรนฺตีสูติ วิรวนฺตีสุ ฯ (๑) อสนิยา ผลนฺติยาติ นววิธาย
อสนิยา ภิชชฺ มานาย วิย มหารว วิรวนฺติยา (๒) ฯ นววิธา หิ
อสนี อสฺา วิจกฺกา สเตรา คคฺครา กปสีสา มจฺฉวิโลลิกา
กุกฺกุฏกา ทณฺฑมณิกา สุกฺขาสนีติ ฯ ตตฺถ อสฺา อสฺ
กโรติ ฯ วิจกฺกา เอกาจกฺก กโรติ ฯ สเตรา ลการสทิสา (๓)
หุตฺวา ปตติ ฯ คคฺครา คคฺครายมานา ปตติ ฯ กปสีสา
ภมุก อุกฺขิปนฺโต มกฺกโฏ วิย โหติ ฯ มจฺฉวิโลลิกา วิลุลิตมจฺโฉ (๔) วิย โหติ ฯ กุกฺกุฏกา กุกกฺ ุฏสทิสา หุตฺวา ปตติ ฯ
ทณฺฑมณิกา นงฺคลสทิสา หุตฺวา ปตติ ฯ สุกฺขาสนี ปติตฏาน
สมุคฺฆาเตติ ฯ
เทเว วสฺสนฺเตติ สุกฺขคชฺชิต คชฺชิตฺวา อนฺตรนฺตรา
วสฺสนฺเต ฯ อาตุมายนฺติ อาตุม นิสฺสาย วิหรามิ ฯ ภุสาคาเรติ(๕)
ขลสาลาย ฯ เอตฺเถโสติ เอตสฺมึ การเณ เอโส มหาชนกาโย
สนฺนิปติโต ฯ กฺว อโหสีติ กุหึ อโหสิ ฯ โส ต (๗) ภนฺเตติ
๒ ๑. ม. ยุ. วิจรนฺตีสุ ฯ ๒. ม. รวนฺติยา ฯ ๓. ม. ยุ. สเตรสทิสา ฯ ๔. ม. วิโลลิตมจฺโฉ
ฯ
๕. สฺยา. ภูสาคารทฺวาเรติ ฯ ๖. ม. เอตฺเถโสติ ฯ ๗. สฺยา. ตว ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๘๕
โส ตฺว ภนฺเต ฯ
สิงฺคีวณฺณนฺติ สิงฺคีสุวณฺณวณฺณ ฯ ยุคมฏนฺติ มฏยุค ฯ
สณฺห สาฏกยุคลนฺติ อตฺโถ ฯ ธารณียนฺติ อนฺตรนฺตรา มยา
ธาเรตพฺพ ฯ ปริทหิตพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ ต กิร โส ตถารูเป
ฉณทิวเสเยว ธาเรตฺวา เสสกาเล นิกฺขปิ ติ ฯ เอว อุตฺตม
มงฺคลวตฺถยุค สนฺธายาห ฯ อนุกมฺป อุปาทายาติ มยิ อนุกมฺป
ปฏิจฺจ ฯ อจฺฉาเทหีติ อุปจารวจนเมต ฯ เอก มยฺห เทหิ ฯ เอก
อานนฺทสฺสาติ อตฺโถ ฯ กึ ปน เถโร ต คณฺหีติ ฯ อาม
คณฺหีติ (๑)ฯกสฺมา ฯ มตฺถกปฺปตฺตกิจฺจตฺตา ฯ กิจาป เหส เอวรูป
ลาภ ปฏิกฺขิปตฺวา อุปฏากฏาน ปฏิปนฺโน ฯ ต ปนสฺส
อุปฏากกิจฺจ มตฺถก ปตฺต ฯ ตสฺมา อคฺคเหสิ ฯ เย (๒)วา ปน (๒)
เอว วเทยฺยย อนาราธโก มฺเ อานนฺโท ฯ ปฺจวีสติ
วสฺสานิ อุปฏหนฺเตน น กิฺจิ ภควโต สนฺติกา เตน ลทฺธปุพฺพนฺติ เตส วจโนกาสจฺเฉทนตฺถป อคฺคเหสิ ฯ อปจ ชานาติ
ภควา อานนฺโท คเหตฺวาป อตฺตนา น ธาเรสฺสติ ฯ มยฺหเยว
ปูช กริสฺสติ ฯ มลฺลปุตฺเตน ปน อานนฺท ปูชนฺเตน สโฆป
ปูชิโต ภวิสฺสติ ฯ เอวมสฺส มหาปฺุราสิ ภวิสฺสตีติ เถรสฺส
เอก ทาเปสิ ฯ เถโรป เตเนว การเณน อคฺคเหสีติ ฯ ธมฺมิยา
กถายาติ วตฺถานุโมทนกถาย ฯ
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. ยุ. เย จาป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๘๖
ภควโต กาย อุปนามิตนฺติ นิวาสนปารุปนวเสน
อลฺลิยาปต ฯ ภควาป ตโต เอก นิวาเสสิ ฯ เอก ปารุป ฯ
หตจฺจิก วิยาติ ยถา หตจฺจิโก(๑) องฺคาโร อนฺตนฺเตเนว โชตติ ฯ
พหิ ปนสฺส ปภา นตฺถิ ฯ เอว พหิ ปจฺฉินฺนปฺปภ (๒) หุตฺวา
ขายตีติ อตฺโถ ฯ
อิเมสุ โข อานฺนท ทฺวีสุ กาเลสูติ กสฺมา อิเมสุ ทฺวีสุ
กาเลสุ เอว โหติ ฯ อาหารวิเสเสน เจว พลวโสมนสฺเสน
จ ฯ เอเตสุ ทฺวีสุ กาเลสุ สกลจกฺกวาฬเทวตา อาหาเร โอช
ปกฺขิปนฺติ ฯ ต ปน โภชน (๓) กุจฺฉึ ปวิสิตฺวา ปสนฺนรูป
สมุฏาเปติ (๔) ฯ อาหารสมุฏานรูปสฺส ปสนฺนตฺตา มนจฺฉฏานิ
อินฺทฺริยานิ อติวิย วิโรจนฺติ ฯ สมฺโพธิทิวเส จสฺส อเนกกปฺปโกฏิสตสหสฺสสฺจิโต วต เม กิเลสราสิ อชฺช ปหีโนติ
อาวชฺเชนฺตสฺส (๕) พลวโสมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ จิตฺต ปสีทติ ฯ จิตฺเต
ปสนฺเน โลหิต ปสีทติ ฯ โลหิเต ปสนฺเน มนจฺฉฏานิ อินฺทฺริยานิ
อติวิย วิโรจนฺติ ฯ ปรินพิ ฺพานทิวเส อชฺชทานาห อเนเกหิ
พุทฺธสตสหสฺเสหิ ปวิฏ  อมตมหานิพฺพานนคร (๖) ปวิสิสสฺ ามีติ
อาวชฺเชนฺตสฺส พลวโสมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ จิตฺต ปสีทติ ฯ จิตฺเต
ปสนฺเน โลหิต ปสีทติ ฯ โลหิเต ปสนฺเน มนจฺฉฏานิ
# ๑. สฺยา. หตจฺฉิก ฯ ยุ. วีตจฺจีก ฯ ๒. ม. ปฏิจฉฺ นฺนปฺปภ ฯ ยุ. ปจฺฉินฺนปภา ฯ
๓. ม. ยุ. ปณีตโภชน ฯ ๔. ม. สมุฏ าเปติ ฯ ๕. ม. อาวชฺชนฺตสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ
๖. ม. ยุ. อมตมหานิพฺพาน นาม นคร ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๘๗
อินฺทฺริยานิ อติวิย วิโรจนฺติ ฯ อิติ อาหารวเสน (๑) เจว พลวโสมนสฺเสน จ อิเมสุ ทฺวสี ุ กาเลสุ เอว โหตีติ เวทิตพฺพ ฯ
อุปวตฺตเนติ ปาจีนโต นิวตฺตนสาลวเน ฯ อนฺตเร (๒) ยมกสาลานนฺติ ยมกสาลรุกฺขาน มชฺเฌ ฯ
สิงฺคีวณฺณนฺติ คาถา สงฺคีติกาเล ปตา ฯ
นฺหาตฺวา จ ปวิตฺวา จาติ เอตฺถ ตทา กิร ภควติ
นฺหายนฺเต อนฺโตนทิย มจฺฉกจฺฉปา จ อุภโต ตีเรสุ วนสณฺโฑ
จ สพฺพ สุวณฺณวณฺณเมว อโหสิ ฯ (๓) อมฺพวนนฺติ ตสฺสาเยว
นทิยา ตีเร อมฺพวน ฯ อายสฺมนฺต จุนฺทกนฺติ ตสฺมึ กิร
ขเณ อานนฺทตฺเถโร อุทกสาฏก ปเฬนฺโต โอหิยิ ฯ จุนฺทตฺเถโร
สมีเป อโหสิ ฯ ต ภควา อามนฺเตสิ ฯ
คนฺตฺวาน พุทฺโธ นทิก กกุธนฺติ(๔) อิมาป คาถา
สงฺคีติกาเลเยว ปตา ฯ ตตฺถ ปวตฺตา ภควา อิธ ธมฺเมติ
ภควา อิธ สาสเน ธมฺเม ปวตฺตา ฯ จตุราสีติธมฺมกฺขนฺธสหสฺสานิ ปวตฺตานีติ อตฺโถ ฯ ปมุเข นิสีทีติ สตฺถุ ปุรโต
นิสีทิ ฯ เอตฺตาวตา จ เถโร อนุปฺปตฺโต ฯ เอว อนุปฺปตฺต
อถ โข ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ ฯ
(๕)เต อลาภาติ เย อฺเส ทานานิสสสงฺขาตา ลาภา
โหนฺติ ฯเต อลาภา ฯ ทุลฺลทฺธนฺติ ปุวิเสเสนป(๖) มนุสฺสตฺต
# ๑. ม. ยุ. อาหารวิเสเสเนว ฯ ๒. ม. ยุ. อนฺตเรน ฯ ๓. ม. โหติ ฯ
๔. สฺยา. กกุธนฺติ ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๖. ม. เอตฺถนฺตเร ลทฺธมฺปติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๘๘
ทุลฺลทฺธ ฯ ยสฺส เตติ ยสฺส ตว ฯ อุตตฺ ณฺฑุล วา อติกิลินฺน
วา โก ชานาติ ฯกีทิสป ปจฺฉิม ปณฺฑปาต ปริภฺุชิตฺวา
ตถาคโต ปรินิพฺพุโต ฯ อทฺธา เต ย วา ต วา ทินฺน
ภวิสฺสตีติ ฯ ลาภาติ ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกทานานิสสสงฺขาตา
ลาภา ฯ สุลทฺธนฺติ ตุยฺห มนุสฺสตฺต สุลทฺธ ฯ สมสมผลาติ
สพฺพากาเรน สมสมผลา(๑) ฯ
นนุ จ ย สุชาตาย ทินฺน ปณฺฑปาต ภฺุชิตฺวา
ตถาคโต อภิสมฺพุทฺโธ ฯ โส สราคสโทสสโมหกาเล ปริภุตฺโต ฯ
อย ปน จุนฺเทน ทินฺโนวีตราควีตโทสวีตโมหกาเล ปริภุตฺโต ฯ
กสฺมา เอเต สมสมผลาติ ฯ (๒) ปรินพิ ฺพานสมตาย จ สมาปตฺติสมตาย จ อนุสฺสรณสมตาย จ ฯ ภควา หิ สุชาตาย
ทินฺน ปณฺฑปาต ปริภฺุชิตฺวา สอุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพุโต ฯ จุนเฺ ทน ทินฺน ปริภฺุชิตฺวา อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพโุ ตติ เอว ปรินิพฺพานสมตายป สมผลา ฯ อภิสมฺพุชฺฌนทิวเส จ จตุวีสติโกฏิสตสหสฺสสงฺขฺยา สมาปตฺติโย สมาปชฺชิ ฯ ปรินิพฺพานทิวเสป สพฺพา ตา
สมาปชฺชีติ เอว สมาปตฺติสมตายป สมผลา ฯ สุชาตา จ
อปรภาเค อสฺโสสิ น(๓) หิ กิร สา(๓) รุกฺขเทวตา ฯ โพธิสตฺโต
โส ฯ (๔) ต กิร ปณฺฑปาต ปริภฺุชิตฺวา อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ
# ๑. ม. สมานผลา ฯ ๒. ม. สมผลาติ ฯ ๓. ม. ยุ. น กิเรสา ฯ ๔. ม. ยุ. กิเรส ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๘๙
อภิสมฺพุทฺโธ ฯ สตฺตสตฺตาห กิรสฺส เตน ยาปน อโหสีติ ฯ
ตสฺสา อิท สุตฺวา ลาภา วต เมติ อนุสฺสรนฺติยา พลวปติโสมนสฺส อุทปาทิ ฯ จุนทฺ สฺสาป อปรภาเค อวสานปณฺฑปาโต
กิร มยา ทินโฺ น ฯ ธมฺมสีส กิร เม คหิต ฯ มยฺห กิร
ปณฺฑปาต ปริภฺุชิตฺวา สตฺถา อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา
ปรินิพฺพุโตติ สุตฺวา ลาภา วต เมติ อนุสฺสรโต พลวโสมนสฺส
อุทปาทีติ เอว อนุสฺสรณสมตายป สมผลาติ เวทิตพฺพา ฯ
ยสสวตฺตนิกนฺติ ปริวารสวตฺตนิก ฯ อธิปเตยฺยสวตฺตนิกนฺติ (๑)
เชฏกภาวสวตฺตนิก ฯ
สยมโตติ (๒) สีลสยเมน สยมนฺตสฺส ฯ (๓) สวเร ิตสฺสาติ
อตฺโถ ฯ เวร น จียตีติ(๔) ปฺจวิธ เวร น วฑฺฒติ ฯ กุสโล
จ(๕) ชหาติ ปาปกนฺติ กุสโล ปน าณสมฺปนฺโน อริยมคฺเคน
อนวเสส ปาปก ลามก อกุสล ชหาติ ฯ ราคโทสโมหกฺขยา (๖)
นิพฺพุโตติ โส อิม ปาปก ชหิตฺวา ราคาทีน ขยา
กิเลสนิพฺพาเนน นิพฺพุโตติ ฯ อิติ จุนฺทสฺส จ ทกฺขิณ ฯ อตฺตโน
จ ทกฺขิเณยฺยสมฺปตฺตึ สมฺปสฺสมาโน อุทาน อุทาเนสีติ ฯ
จตุตฺถภาณวารวณฺณนา นิฏิตา ฯ
#๑. ม. อาธิปเตยฺยสวตฺตนิกนฺติ ฯ ๒. สฺยา. สยมโตติ ฯ ๓. ม. สีลสยเมน สยมนฺตสฺส ฯ
๔. สฺยา. วียตีติ ฯ ๕. สฺยา. ว ฯ ๖. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร สอิติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๒๙๐
ยมกสาลาวณฺณนา
มหตา ภิกฺขุสเฆน สทฺธินฺติ อิธ ภิกฺขูน คณนปริจฺเฉโท
นตฺถิ ฯ เวฬุวคาเม เวทนาวิกฺขมฺภนโต ปฏาย หิ น จิเรน
ภควา ปรินิพฺพายิสฺสตีติ สุตฺวา ตโต ตโต อาคเตสุ ภิกฺขูสุ
เอกภิกฺขุป ปกฺกนฺโต นาม นตฺถิ ฯ ตสฺมา คณนวีติวตฺโต
สโฆ อโหสิ ฯ
อุปวตฺตน มลฺลาน สาลวนนฺติ ยเถว หิ กลมฺพนทีตีรโต
ราชมาตุวิหารทฺวาเรน ถูปาราม คนฺตพฺพ โหติ ฯ เอว หิรฺวติยา ปาริมตีรโต สาลวน อุยฺยาน ฯ ยถา อนุราธปุรสฺส
ถูปาราโม ฯ เอว ต กุสนิ าราย โหติ ฯ ยถา ถูปารามโต
ทกฺขิณทฺวาเรน นคร ปวิสนมคฺโค ปาจีนมุโข คนฺตฺวา
อุตฺตเรน นิวตฺโต ฯ เอว อุยฺยานโต สาลวน ปาจีนมุข คนฺตฺวา
อุตฺตเรน นิวตฺต ฯ ตสฺมา ต อุปวตฺตนนฺติ วุจฺจติ ฯ
อนฺตเรน(๑) ยมกสาลาน อุตฺตรสีสกนฺติ ตสฺส กิร มฺจกสฺส
เอกา สาลปนฺตี สีสภาเค โหติ ฯ เอกา ปาทภาเค ฯ ตตฺราป
เอโก ตรุณสาโล สีสภาคสฺส อาสนฺโน โหติ ฯ เอโก ปาทภาคสฺส ฯ อปจ ยมกสาลา นาม มูลขนฺธวิฏปปตฺเตหิ อฺมฺ สสิพฺพิตฺวา ิตา สาลาติ (๒) วุตฺต ฯ มฺจก ปฺเปหีติ
ตสฺมึ กิร อุยยฺ าเน ราชกุลสฺส สยนมฺโจ อตฺถิ ฯ ต สนฺธาย
ปฺเปหีติ อาห ฯ เถโรป ตเยว ปฺเปตฺวา อทาสิ ฯ
# ๑. สฺยา. อนฺตเรน ฯ ๒. ม. ิตสาลาติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๙๑
กิลนฺโตสฺมิ อานนฺท ฯ นิปชฺชิสฺสามีติ ตถาคตสฺส หิ
โคจริ กลาโป คงฺเคยฺโย ปงฺคโล ปพฺพเตยฺยโก ฯ
เหมวโต จ ตมฺโพ จ มนฺทากินิ อุโปสโถ ฯ
ฉทฺทนฺโตเยว ทสโม เอเต นาคานมุตฺตมาติ ฯ
เอตฺถ ย ทสนฺน โคจริสงฺขาตาน ปกติหตฺถีน พล ฯ ต
เอกสฺส กลาปสฺสาติ เอว ทสคุณวฑฺฒิตาย คณนาย ปกติหตฺถีน โกฏิสหสฺสพลปฺปมาณ พล ฯ ต สพฺพป จุนฺทสฺส
ปณฺฑปาต ปริภุตฺตกาลโต ปฏาย ปงฺกวาเร (๑)ปกฺขิตฺต อุทก
วิย ปริกฺขย คต ฯ ปาวานครโต ตีณิ คาวุตานิ กุสินารานคร ฯ เอตสฺมึ อนฺตเร ปฺจวีสติยา าเนสุ นิสีทิตฺวา มหตา
อุสฺสาเหน อาคจฺฉนฺโตป สุริยตฺถงฺคตเวลาย (๒) สายณฺหสมเย (๓)ภควา
สาลวน ปวิฏโ ฯ เอว โรโค สพฺพ อาโรคฺย มทฺทนฺโต
อาคจฺฉติ ฯ เอตมตฺถ ทสฺเสนฺโต วิย สพฺพโลกสฺส สเวคกร
วาจ ภาสนฺโต กิลนฺโตสฺมิ อานนฺท ฯ นิปชฺชิสฺสามีติ อาห ฯ
กสฺมา ปน ภควา เอว มหนฺเตน อุสฺสาเหน อิธาคโต ฯ
กึ อฺตฺถ น สกฺกา ปรินิพฺพายิตุนฺติ ฯ ปรินิพฺพายิตุ นาม
น กตฺถจิ น สกฺกา ฯ ตีหิ ปน การเณหิ อิธาคโต ฯ
อิท หิ ภควา (๔) ปสฺสติ มยิ อฺตฺถ ปรินิพฺพายนฺเต
มหาสุทสฺสนสุตฺตสฺส อตฺถุปฺปตฺติ น ภวิสฺสติ ฯ กุสินาราย ปน
# ๑. ม. ยุ. จงฺควาเร ฯ ๒. ม. สุริยสฺส อต.ถงฺคมิตเวลาย ฯ ๓. ม. สฺฌาสมเย ฯ
๔. ม. เอตฺถนฺตเร เอวนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๙๒
ปรินิพฺพายนฺเต ยมห เทวโลเก อนุภวิตพฺพ สมฺปตฺตึ มนุสฺสโลเกเยว อนุภวึ ฯ ต ทฺวหี ิ ภาณวาเรหิ มณฺเฑตฺวา เทเสสฺสามิ ฯ
ต เม สุตฺวา พหุชนา กุสล กตฺตพฺพ มฺิสฺสนฺตีติ ฯ
อปรป ปสฺสติ ม อฺตฺถ ปรินิพฺพายนฺต สุภทฺโท
น ปสฺสิสฺสติ ฯ โส จ พุทฺธเวเนยฺโย น สาวกเนยฺโย ฯ น
ต สาวกา วิเนตุ สกฺโกนฺติ ฯ กุสินาราย ปรินิพฺพายนฺต ปน
ม โส อุปสงฺกมิตฺวา ปฺห ปุจฺฉิสฺสติ ฯ ปฺหาวิสชฺชนปริโยสาเน
จ สรเณสุ ปติฏาย มม สนฺติเก ปพฺพชฺชฺจ อุปสมฺปทฺจ
ลภิตฺวา กมฺมฏาน คเหตฺวา มยิ ธรมาเนเยว อรหตฺต ปตฺวา
ปจฺฉิมสาวโก ภวิสฺสตีติ ฯ
อปรป ปสฺสติ มยิ อฺตฺถ ปรินิพฺพายนฺเต ธาตุภาชนีเย มหากลโห ภวิสฺสติ โลหิตนที (๑) สนฺทิสฺสติ ฯ กุสนิ าราย
ปน (๒)ปรินิพฺพุเต โทณพฺราหฺมโณ ต วิวาท วูปสเมตฺวา ธาตุโย
วิภชิสฺสตีติ ฯ อิเมหิ ตีหิ การเณหิ ภควา เอว มหนฺเตน
อุสฺสาเหน อิธาคโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
สีหเสยฺยนฺติ เอตฺถ (๓)กามโภคิเสยฺยา เปตเสยฺยา(๓) สีหเสยฺยา
ตถาคตเสยฺยาติ (๔) จตสฺโส เสยฺยา ฯ
ตตฺถ เยภุยฺเยน ภิกฺขเว กามโภคี สตฺตา(๕) วาเมน ปสฺเสน
# ๑. ม. โลหิต นที วิย ฯ ยุ. โลหิต นทิ วิย ฯ ๒. ม. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ
๓. สฺยา. เปตเสยฺยากามโภคิเสยฺยา ฯ ๔. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔๖/๓๓๑ ฯ
๕. สฺยา. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๙๓
เสนฺตีติ (๑) อย กามโภคิเสยฺยา ฯ เต (๒) หิ เยภุยฺเยน ทกฺขิณปสฺเสน
สยนฺตา นาม นตฺถิ ฯ
เยภุยฺเยน ภิกฺขเว เปตา อุตฺตานา เสนฺตีติ (๑) อย เปตเสยฺยา ฯ อปฺปมสโลหิตตฺตา หิ เปตา อฏิสงฺฆาฏชฏิตา เอเกน
ปสฺเสน สยิตุ น สกฺโกนฺติ ฯ อุตฺตานาว เสนฺติ ฯ
สีโห ภิกฺขเว มิคราชา ทกฺขิเณน ปสฺเสน เสยฺย
กปฺเปติ (๓) ฯเปฯ อตฺตมโน โหตีติ (๑) อย สีหเสยฺยา ฯ เตชุสฺสทตฺตา
หิ สีโห มิคราชา เทฺว ปุริมปาเท เอกสฺมึ าเน เปตฺวา
ปจฺฉิมปาเท เอกสฺมึ าเน เปตฺวา(๔) นงฺคุฏ อนฺตรสตฺถิมฺหิ
ปกฺขิปตฺวา ปุริมปาทปจฺฉิมปาทนงฺคุฏาน ิโตกาส สลฺลกฺเขตฺวา
ทฺวินฺน ปุริมปาทาน มตฺถเก สีส เปตฺวา สยติ ฯ ทิวส(๕)
สยิตฺวาป(๕) ปพุชฺฌมาโน น อุตฺรสนฺโต ปพุชฌ
ฺ ติ ฯ สีส ปน
อุกฺขิปตฺวา ปุริมปาทาทีน ิโตกาส สลฺลกฺเขติ ฯ สเจ กิฺจิ
าน วิชหิตฺวา ิต โหติ ฯ นยิท ตุยฺห ชาติยา จ สูรภาวสฺส
จ อนุรูปนฺติ อนตฺตมโน หุตฺวา ตตฺเถว สยติ ฯ น โคจราย
ปกฺกมติ ฯ อวิชหิตฺวา ิเต ปน ตุยฺห ชาติยา จ สูรภาวสฺส จ อนุรูปมิทนฺติ หฏตุฏโ อุฏาย สีหวิชมฺภิต
วิชมฺภิตฺวา เกสรภาร วิธนู ิตฺวา ติกฺขตฺตุ สีหนาท นทิตฺวา
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔๖/๓๓๑ ฯ ๒. ม. เตสุ ฯ ยุ. ตตฺถ ฯ ๓. สฺยา. กปฺเปติ ฯ
๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. สี. ยุ. สตตทวสฺป สยิตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๙๔
โคจราย ปกฺกมติ ฯ
จตุตฺถชฺฌานเสยฺยา ปน ตถาคตเสยฺยาติ (๑) วุจฺจติ (๒) ฯ ตาสุ
อิธ สีหเสยฺยา อาคตา ฯ อยฺหิ เตชุสฺสทอิริยาปถตฺตา
อุตฺตมเสยฺยา นาม ฯ
ปาเท ปาทนฺติ ทกฺขิณปาเท วามปาท ฯ อจฺจาธายาติ
อติอาธาย อีสก อติกฺกมฺม เปตฺวา ฯ (๓)โคปฺผเกน โคปปฺกมฺหิ (๓)
ชานุนา วา ชานุมฺหิ สงฺฆฏฏิยมาเน อภิณฺห เวทนา อุปฺปชฺชติ ฯ
จิตฺต เอกคฺค น โหติ ฯ เสยฺยา อผาสุกา โหติ ฯ ยถา ปน
น สงฺฆฏเฏติ เอว อติกกฺ มฺม ปเต น(๔) เวทนา อุปฺปชฺชติ ฯ
จิตฺต เอกคฺค โหติ ฯ เสยฺยา ผาสุกา โหติ ฯ ตสฺมา เอว
นิปชฺชิ ฯ อนุฏานเสยฺย อุปคตตฺตา ปเนตฺถ อุฏานสฺ
มนสิกริตฺวาติ น วุตฺต ฯ กายวเสน เจตฺถ อนุฏาน
เวทิตพฺพ ฯ นิทฺทาวเสน ปน ต รตฺตึ ภควโต ภวงฺคสฺส
โอกาโสเยว นาโหสิ ฯ ปมยามสฺมิฺหิ มลฺลาน ธมฺมเทสนา
อโหสิ ฯ มชฺฌิมยาเม สุภทฺทสฺส ฯ ปจฺฉิมยาเม ภิกฺขุสฆ โอวทิ ฯ
พลวปจฺจูเส ปรินิพฺพายิ ฯ
สพฺพผาลิผุลฺลาติ (๕) สพฺเพ สมนฺตโต ปุปฺผติ า มูลโต ปฏาย
ยาว อคฺคา เอกจฺฉนฺนา อเหสส ฯ น เกวลฺจ ยมกสาลาเยว ฯ
สพฺเพป รุกขฺ า สพฺพผาลิผุลฺลาว อเหสส ฯ น เกวล หิ ตสฺมึเยว
# ๑. ตถาคตสฺส เสยฺยาต ฯ ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔๖/๓๓๒ ฯ ๓. ม. โคปฺผเกน หิ
โคปฺผเก ฯ ๔. ม. นาต นตฺถิ ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๙๕
อุยฺยาเน ฯ สกเลป (๑) ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ ปุปฺผูปคา ปุปฺผ คณฺหึสุ
ผลูปคา ผล คณฺหึสุ ฯ สพฺพรุกฺขาน ขนฺเธสุ ขนฺธปทุมานิ ฯ
สาขาสุ สาขาปทุมานิ ฯ วลฺลีสุ วลฺลปิ ทุมานิ ฯ อากาเสสุ อากาสปทุมานิ (๒) ปวีตล ภินทฺ ิตฺวา ทณฺฑปทุมานิ ปุปฺผึสุ ฯ สพฺโพ
มหาสมุทฺโท ปฺจวณฺณปทุมสฺฉนฺโน อโหสิ ฯ ติโยชนสหสฺสวิตฺถโต (๓) หิมวา ฆนพทฺธโมรปฺชกลาโป (๔) วิย นิรนฺตร มาลาทามควจฺฉิโก วิย ฯ สุฏ ุ ปเฬตฺวา อาพทฺธปุปฺผวฏสโก วิย ฯ
สุปูริต ปุปฺผจงฺโกฏก วิย จ อติรมณีโย อโหสิ ฯ
เต ตถาคตสฺส สรีร โอกิรนฺตีติ เต ยมกสาลา
ภุมฺมเทวตาหิ สฺจาลิตขนฺธสาขาวิฏปา(๕) ตถาคตสฺส สริร
อวกิรนฺติ ฯ สรีรสฺส อุปริ ปุปฺผานิ วิกิรนฺตีติ อตฺโถ ฯ
อชฺโฌกิรนฺตีติ อชฺโฌตฺถรนฺตา วิย กิรนฺติ ฯ อภิปฺปกิรนฺตีติ
อภิณฺห ปุนปฺปุน ปกิรนฺติเยว ฯ
ทิพฺพานีติ เทวโลเก นนฺทโปกฺขรณีสมฺภวานิ ฯ ตานิ โหนฺติ
สุวณฺณวณฺณานิ ปณฺณจฺฉตฺตปฺปมาณปตฺตานิ ฯ มหาตุมฺพมตฺต
เรณุ คณฺหนฺติ ฯ น เกวลฺจ มณฺฑารวปุปฺผาเนว ฯ (๖) อฺานิป
ทิพฺพานิ (๗) ปาริจฺฉตฺตโกวิฬารปุปผฺ าทีนิ (๘) สุวณฺณจงฺโกฏกานิ ปูเรตฺวา จกฺกวาฬ
มุขวฏฏิยป ติทสปุเรป พฺรหฺมโลเกป ิตาหิ
# ๑. ม. สกลมฺหิป ฯ ๒. สี. ยุ. อุลโฺ ลกปทุมานิ ฯ ๓. ม. ...วิตฺถโต ฯ
๔. ม. ...โมรปฺฉกลาโป ฯ ๕. ม. สฉลิตขนฺธสาขวิฏปา ฯ
๖. ยุ. มณฺฑารปุปฺผาเนว ฯ ๗. ม. ปน ทิพฺพานิ ฯ ยุ. สพฺพานิ ฯ
๘. ม. ยุ. ปารจฺฉตฺตกโกวิฬารปุปฺผาทีนิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๙๖
เทวตาหิ ปวิฏานิ อนฺตลิกฺขา ปปตนฺติ ฯ (๑) ตถาคตสฺส สรีรนฺติ
อนฺตรา อวิกิณฺณาเนว อาคนฺตฺวา ปตฺตกิฺชกฺขเรณุจุณฺเณหิ
ตถาคตสฺส สรีรเมว โอกิรนฺติ ฯ
ทิพฺพานิป จนฺทนจุณฺณานีติ เทวตาน อุปกปฺปนจนฺทนจุณฺณานิ ฯ น เกวลฺจ เทวตานเยว ฯ นาคสุปณฺณมนุสฺสานป อุปกปฺปนจนฺทนจุณฺณานิ ฯ น เกวลฺจ จนฺทนจุณฺณาเนว ฯ กาฬานุสาริกโลหิตจนฺทนาทิสพฺพทิพฺพคนฺธชาตจุณฺณานิ ฯ (๒) หริตาลอฺชนรชตสุวณฺณจุณฺณานิ สพฺพทิพฺพคนฺธวาสวิกติโย สุวณฺณรชตาทิสมุคฺเค ปูเรตฺวา จกฺกวาฬมุขวฏฏิอาทีสุ ิตาหิ เทวตาหิ ปวิฏานิ อนฺตรา อวิปฺปกิริตฺวา
ตถาคตสฺเสว สรีร โอกิรนฺติ ฯ
ทิพฺพานิป ตุริยานีติ เทวตาน อุปกปฺปนตุริยานิ ฯ
น เกวลฺจ ตานิเยว ฯ สพฺพานิป ตนฺติพทฺธจมฺมปริโยนทฺธฆนสุสิรเภทานิ ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตานาคสุปณฺณมนุสฺสาน
ตุริยานิ เอกจกฺกวาเฬ สนฺนิปติตฺวา อนฺตลิกฺเข วชฺชนฺตีติ
เวทิตพฺพานิ ฯ
ทิพฺพานิป สงฺคีตานีติ วรุณวารุณเทวตา (๓) กิร นาเมตา
ทีฆายุกา เทวตา มหาปุริโส มนุสฺสปเถ นิพฺพตฺติตฺวา พุทฺโธ
ภวิสฺสตีติ สุตฺวา ปฏิสนฺธิทิวเส(๔) [๕] คเหตฺวา คมิสฺสามาติ มาล
# ๑. ม. ปตนฺติ ฯ ๒. ม. ...ทิพฺพคนฺธชาลจุณฺณานิ ฯ ๓. สี. ยุ. วรวารณเทวตา ฯ
ม. วรุวารณ... ฯ ๔. ม. ปฏิสนฺธิคฺคหนทิวเส ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร นนฺติ ทิสฺสติ ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 297

*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๙๗
คนฺถิตุ อารภึสุ ฯ ตา คนฺถมานา จ (๑) มหาปุรโิ ส มาตุ
กุจฺฉิย นิพฺพตฺโตติ สุตฺวาตุเมฺห กสฺส คนฺถถาติ วุตฺตา น
ตาว นิฏนฺติ (๒) กุจฺฉิโต นิกฺขมนทิวเส คนฺถิตฺวา คมิสฺสามาติ
อาหสุ ฯ ปุนป นิกฺขนฺโตติ สุตฺวา มหาภินิกฺขมนทิวเส
คมิสฺสามาติ ฯ เอกูนตึส วสฺสานิ ฆเร วสิตฺวา อชฺช มหาภินิกฺขมน นิกขฺ มนฺโตติป (๓) สุตฺวา อภิสมฺโพธิทิวเส คมิสฺสามาติฯ
ฉพฺพสฺสานิ มหาปธาน (๔) กตฺวา อชฺช อภิสมฺพุทฺโธติป สุตวฺ า
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนทิวเส คมิสฺสามาติ ฯ สตฺตสตฺตาหานิ โพธิมณฺเฑ วีตินาเมตฺวา อิสิปตน คนฺตฺวา ธมฺมจกฺก ปวตฺติตนฺติป
สุตฺวา ยมกปาฏิหาริยทิวเส คมิสฺสามาติ ฯ อชฺช มกปาฏิหาริย
กรีติป สุตฺวา เทโวโรหณทิวเส คมิสฺสามาติ ฯ อชฺช เทโวโรหณ
กรีติป สุตฺวา อายุสงฺขาโรสฺสชฺชเน คมิสฺสามาติ ฯ อชฺช อายุสงฺขาร โอสฺสชีติป สุตฺวา น ตาว นิฏนฺติ ปรินพิ ฺพานทิวเส
คมิสฺสามาติ ฯ อชฺช ภควา ยมกสาลานมนฺตเร ทกฺขิเณน
ปสฺเสน สโต สมฺปชาโน สีหเสยฺยอุปคโต พลวปจฺจูสสมเย
ปรินิพฺพายิสฺสติ ฯ ตุเมฺห กสฺส คนฺถถาติ สุตฺวา ปน กึ
นาเมต ฯ อชฺเชว มาตุ กุจฺฉิย ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ อชฺเชว มาตุ
กุจฺฉิโต นิกขฺ มิ ฯอชฺเชว มหาภินิกฺขมน นิกฺขมิ ฯ อชฺเชว พุทฺโธ
อโหสิ ฯ อชฺเชว ธมฺมจกฺก ปวตฺตยิ ฯ อชฺเชว ยมกปาฏิหาริย
# ๑. ม. ยุ. ว ฯ ๒. ม. ยุ. นิฏาติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. ยุ. นิกฺขนฺโตติป ฯ
๔. ม. ยุ. ปธาน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๙๘
อกาสิ ฯ อชฺเชว เทวโลกา โอติณฺโณ ฯ อชฺเชว อายุสงฺขาร
โอสฺสชิ ฯ อชฺเชว กิร ปรินิพฺพายิสฺสตีติ ฯ (๑) นนุ นาม ทุติยทิวเส
ยาคุปานกาลมตฺตมฺป าตพฺพ อสฺส ฯ ทส ปารมิโย ปูเรตฺวา
พุทฺธตฺต ปตฺตสฺส นาม อนนุจฺฉวิกเมตนฺติ อปรินิฏิตาว
มาลาโย คเหตฺวา อาคมฺม อนฺโตจกฺกวาเฬ โอกาส อลภมานา
จกฺกวาฬมุขวฏฏิย ลมฺพติ ฺวา จกฺกวาฬมุขวฏฏิยาว อาธาวนฺติโย
หตฺเถน หตฺถ คีวาย คีว คเหตฺวา ตีณี รตนานิ อารพฺภ
ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณานิ ฉพฺพณฺณรสฺมิโย ทสปารมิโย อฑฺฒฉฏานิ ชาตกสตานิ จุทฺทส พุทฺธาณานิ อารพฺภ คายิตฺวา
ตสฺส ตสฺส อวสาเน ปหายเมฺห ปหายเมฺหติ (๒)วทนฺติ ฯ อิทเมต
ปฏิจฺจ วุตฺต ทิพฺพานิป สงฺคีตานิ อนฺตลิกฺเข วชฺชนฺติ (๓)
ตถาคตสฺส ปูชายาติ ฯ
ภควา ปน ยมกสาลาน อนฺตเร (๔) ทกฺขิเณน ปสฺเสน
นิปนฺโนเยว ปวีตลโต ยาว จกฺกวาฬมุขวฏฏิยา ฯ จกฺกวาฬมุขวฏฏิโต จ ยาว พฺรหฺมโลกา สนฺนิปติตาย ปริสาย มหนฺต
อุสฺสาห (๕) ทิสฺวา อายสฺมโต อานนฺทสฺส อาโรเจสิ ฯ เตน
วุตฺต อถโข ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท ฯเป ฯ ตถาคตสฺส
ปูชายาติ ฯ เอว มหาสกฺการ ทสฺเสตฺวา เตนาป อตฺตโน
# ๑. ยุ. ปรินิพฺพุโตติ ฯ ๒. ม. มหายโส มหายโสติ ฯ ยุ. สหาย เห สหาย เหติ ฯ
๓. สฺยา. วตฺตนฺติ ฯ ๔. ม. ยุ. อนฺตรา ฯ ๕. สี. ยุ. อุสฺสว ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๙๙
อสกฺกตภาวเมว ทสฺเสนฺโต น โข อานนฺท เอตฺตาวตาติอาทิมาห ฯ อิท วุตฺต โหติ อานนฺท มยา ทีปงฺกรปาทมูเล นิปนฺเนน อฏ ธมฺเม สโมธาเนตฺวา อภินีหาร กโรนฺเตน
น มาลาคนฺธตุริยสงฺคีตาน อตฺถาย อภินีหาโร กโต ฯ น
เอตทตฺถาย ปารมิโย ปูรติ า ฯ ตสฺมา น โข อห เอตาย
ปูชาย ปูชิโต (๑) นาม โหมีติ ฯ
กสฺมา ปน ภควา อฺตฺถ เอก อุมฺมาปุปผฺ มตฺตป (๒)
คเหตฺวา พุทฺธคุเณ อาวชฺชิตฺวา กตาย ปูชาย พุทฺธาเณนป อปริจฺฉินฺน วิปาก วณฺเณตฺวา อิธ เอว มหตึ
ปูช ปฏิกฺขิปตีติ ฯ ปริสานุคฺคเหน เจว สาสนสฺส จ จิรฏิติกามตาย ฯ สเจ หิ ภควา เอว น ปฏิกฺขิเปยฺย ฯ อนาคเต
สีลสฺส อาคตฏาเน สีล น ปริปูเรสฺสนฺติ ฯ สมาธิสฺส อาคตฏาเน สมาธึ น ปริปูเรสฺสนฺติ ฯ วิปสฺสนาย อาคตฏาเน
วิปสฺสน คพฺภ น คาหาเปสฺสนฺติ ฯ อุปฏาเก สมาทเปตฺวา
สมาทเปตฺวา ปูชเยว กโรนฺตา วิหริสฺสนฺติ (๓) ฯ อามิสปูชา จ
นาเมสา สาสน เอกทิวสป เอกยาคุปานกาลมตฺตมฺป สนฺธาเรตุ
น สกฺโกติ ฯ มหาวิหารสทิสฺหิ วิหารสหสฺส มหาเจติยสทิสฺจ เจติยสหสฺสป สาน ธาเรตุ น สกฺโกนฺติ (๔) ฯ เยน (๕)
# ๑. ยุ. ปูรโิ ต ฯ ๒. ม. อุมาปุปฺผมตฺตมฺป ฯ ๓. สี. ยุ. วิจริสฺสนฺติ ฯ
๔. ม. สกฺโกนฺติ ฯ ๕. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร กมฺมนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๐๐
กต ตสฺเสว โหติ ฯ สมฺมาปฏิปตฺติ ปน ตถาคตสฺส อนุจฺฉวิกา
ปูชา ฯ สาหิ เตน ปฏิตา เจว ฯ สกฺโกติ สาสน จ สนฺธาเรตุ
ตสฺมา ต ทสฺเสนฺโต โย โข อานนฺทาติ อาทิมาห ฯ
ตตฺถ ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโนติ นววิธสฺส โลกุตฺตรธมฺมสฺส
อนุธมฺม ปุพพฺ ภาคปฏิปท ปฏิปนฺโน ฯ สาเยว ปน ปฏิปทา
อนุจฺฉวิกตฺตา สามีจีติ วุจฺจติ ฯ ต สามีจึ ปฏิปนฺโนติ สามีจิปฏิปนฺโน ฯ ตเมว ปุพฺพภาคปฏิปทาสงฺขาต อนุธมฺม จรติ
ปูเรตีติ อนุธมฺมจารี ฯ
ปุพฺพภาคปฏิปทาติ จ สีล อาจารปณฺณตฺติ ธุตงฺคสมาทาน ยาว โคตฺรภูโต สมฺมาปฏิปทา เวทิตพฺพา ฯ ตสฺมา
โย ภิกฺขุ ฉสุ อคารเวสุ ปติฏาย ปฺตฺตึ อติกฺกมติ ฯ
อเนสนาย ชีวิต (๑) กปฺเปติ ฯ อย น ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน ฯ (๒)
โย ปน สพฺพ อตฺตโน ปฺตฺตสิกฺขาปท ชินเวล ชินมริยาท
ชินกาฬสุตฺต อนุมตฺตป น วีติกฺกมติ ฯ อย ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน นาม ฯ ภิกฺขุนิยาป เอ
เสว นโย ฯ โย ปน อุปาสโก ปฺจ
เวรานิ ทส อกุสลกมฺมปเถ สมาทาย วตฺตติ อปฺเปติ ฯ (๓) อย น
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน ฯ โย ปน ตีสุ สรเณสุ ปฺจสุ สีเลสุ
ทสสุ สีเลสุ ปริปูรกี ารี (๔) โหติ ฯ มาสสฺส อฏ อุโปสเถ กโรติ ฯ
# ๑. ม. ยุ. ชิวิก ฯ ๒. ยุ. ธมฺมานุธมฺมปฏิปท ปฏิปนฺโน ฯ ๓. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๔. ม. ปริปรู การี ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๐๑
ทาน เทติ ฯ คนฺธปูช มาลาปูช กโรติ ฯ มาตร อุปฏาติ ฯ ปตร
อุปฏาติ ฯ ธมฺมิเก สมณพฺราหฺมเณ อุปฏาติ ฯ อย ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน นาม โหติ ฯ อุปาสิกายป เอเสว นโย ฯ
ปรมาย ปูชายาติ อุตฺตมาย ปูชาย ฯ อย หิ นิรามิสปูชา
นาม สกฺโกติ มม สาสน สนฺธาเรตต ฯ ยาว หิ อิมา จตสฺโส
ปริสา ม อิมาย ปูชาย ปูเชสฺสนฺติ ฯ ตาว มม สาสน มชฺเฌ
นภสฺส ปุณณ
ฺ จนฺโท วิย วิโรจิสฺสตีติ ทสฺเสติ ฯ
อุปวาณตฺเถรวณฺณนา
อปสาเทตีติ อปเนติ ฯ (๑) อเปหีติ อปคจฺฉ ฯ เถโร
เอกวจเนเนว ตาลปณฺณ (๒) นิกฺขิปตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ
อุปฏาโกติ อาทิ ปมโพธิย อนิพทฺธปู ฏากภาว (๓) สนฺธายาห ฯ
อย ภนฺเต อายสฺมา อุปวาโณติ เอว เถเรน วุตฺเต อานนฺโท
อุปวาณสฺส สโทสภาว สลฺลกฺเขติ ฯ หนฺทสฺส นิทฺโทสภาว
กเถสฺสามีติ ภควา เยภุยฺเยน อานนฺทาติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ
เยภุยฺเยนาติ อิท อสฺสตฺตานฺเจว อรูปเทวตานฺจ โอหีนภาว (๔) สนฺธาย วุตฺต ฯ อปฺผุโฏติ (๕) อปฺผุฏโ (๖) อภริโต (๗)วาฯ
# ๑. สฺยา. อปสาเทตีตา ฯ ม. ยุ. อปสาเรสิติ ฯ ๒. ม. ยุ. ตาลวณฺฏ ฯ
๓. ยุ. อาทิพุทฺธปฏากภาว ฯ๔. ยุ. โอหิตภาว ฯ ๕. ยุ. อปฺผุฏโติ ฯ
๖. ม. อสมฺผุฏโ ฯ ๗. ยุ. อหริโต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๐๒
ภควโต กิร อาสนฺนปฺปเทเส วาลคฺคมตฺเต โอกาเส
สุขุมตฺตภาว มาเปตฺวา ทส ทส มเหสกฺขา เทวตา อฏสุ ฯ
ตาส ปรโต วีสติ วีสติ ฯ ตาส ปรโต ตึส ตึส ฯ ตาส
ปรโต จตฺตาลีส จตฺตาลีส ฯ ตาส ปรโต ปฺาส ปฺาส ฯ
ตาส ปรโต สฏี สฏี เทวตา อฏสุ ฯ ตา อฺมฺ
หตฺเถน วา ปาเทน วา วตฺเถน วา น พฺยาพาเธนฺติ ฯ
อเปหิ ฯ มา ม ฆฏเฏหีติ วตฺตพฺพการณ (๑) นาม นตฺถิ ฯ
ตา โข ปน สาริปุตฺต (๒) เทวตาโย(๒) ทสป หุตฺวา วีสติป(๔)
หุตฺวา ตึสมฺป(๕) หุตฺวา จตฺตาลีสมฺป หุตฺวา ปฺาสมฺป(๕) หุตฺวา
(๖)สฏิมฺป หุตฺวา(๖) อารคฺคโกฏินิตุทนมตฺเตป ติฏนฺติ ฯ น จ
อฺมฺ พฺยาพาเธนฺตีติ (๗) วุตฺตสทิสาว อเหสส ฯ
โอวาเรนฺโตติ(๘) อวธาเรนฺโต (๙) ฯ เถโร กิร ปกติยาป
มหาสรีโร หตฺถิโปตกสทิโส ปสุกูลจีวร ปารุปตฺวา อติมหา
วิย อโหสิ ฯ
ตถาคตสฺส(๑๐) ทสฺสนายาติ ภควโต มุข ทฏุ อลภมานา
เอว อุชฺฌายึสุ ฯ กึ ปน ตา เถร วินวิ ิชฺฌ ปสฺสิตุ น
# ๑. ม. วตฺตพฺพาการ ฯ ยุ. กึ วตฺตพฺพการณ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๓. สฺยา. เทวตา ฯ ๔. สฺยา. วีสติมฺป ฯ
๕. สฺยา. ตึสมฺป จตุตาลีสมฺป ปฺาสมฺป ฯ ๖. ม. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
๗. องฺ. ทุก. ๒๐/๒๘๑/๘๓ ฯ ๘. สฺยา. โอวาเรนฺโตติ ฯ
๙. ม. ยุ. อาวาเรนฺโต ฯ ๑๐. สฺยา. ตถาคติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๐๓
สกฺโกนฺตีติ ฯ อาม น สกฺโกนฺติ ฯ เทวตา หิ ปุถชุ ฺชเน วินิวิชฌ
ฺ
ปสฺสิตุ สกฺโกนฺติ ฯ น ขีณาสเว ฯ เถรสฺส จ มเหสกฺขตาย
เตชุสฺสทตาย อุปคนฺตตป น สกฺโกนฺติ ฯ กสฺมา ปน เถโรว
เตชุสฺสโท ฯ น อฺเ อรหนฺโตติ ฯ ยสฺมา กสฺสปพุทฺธสฺส
เจติเย อารกฺขเทวตา อโหสิ ฯ
วิปสฺสมิ ฺหิ กิร สมฺมาสมฺพุทฺเธ ปรินิพฺพุเต เอกฆนสุวณฺณกฺขนฺธสทิสสฺส ธาตุสรีรสฺส เอกเมว เจติย อกสุ ฯ
ทีฆายุกพุทฺธานฺหิ เอกเมว เจติย โหติ ฯ ต มนุสฺสา
รตนายามาหิ วิทตฺถิวิตฺถฏาหิ อฏงฺคุลพหลาหิ (๑) สุวณฺณิฏกาหิ
หริตาเลน จ มโนสิลาย จ มตฺติกากิจฺจ ติลเตเลเนว อุทกกิจฺจ
สาเธตฺวา โยชนปฺปมาณ อฏเปสส ฯ ตโต ภุมฺมา เทวตา
โยชนปฺปมาณ ฯ ตโต อากาสฏกเทวตา ฯ ตโต อุณฺหวลาหกเทวตา ฯ ตโต อพฺภวลาหกเทวตา ฯ ตโต จาตุมฺมหาราชิกา เทวตา
ฯ ตโต ตาวตึสา เทวตา โยชนปฺปมาณ อุฏเปสุนฺติ เอว สตฺตโยชนิก เจติย อโหสิ ฯ
มนุสฺเสสุ มาลาคนฺธวตฺถาทีนิ คเหตฺวา อาคเตสุ
อารกฺขเทวตา คเหตฺวา เตส ปสฺสนฺตานเยว เจติย ปูเชนฺติ(๒) ฯ
ตทา อย เถโร พฺราหฺมณมหาสาโล หุตฺวา เอก ปตวตฺถ
อาทาย คโต ฯ เทวตา ตสฺส หตฺถโต วตฺถ คเหตฺวา เจติย
# ๑. ม. ทฺวงฺคุลพหลาหิ ฯ ยุ. จตุรงฺคุลพหลาหิ ฯ ๒. ม. ปูเชสิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๐๔
ปูเชสุ (๑) ฯ พฺราหฺมโณ ต ทิสฺวา ปสนฺนจิตฺโต หุตฺวา (๒) อหป
อนาคเต เอวรูปสฺส พุทฺธสฺส เจติเย อารกฺขเทวตา โหมีติ
ปตฺถน(๓) กตฺวา ตโต จุโต เทวโลเก นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺส เทวโลเก
จ มนุสฺสโลเก จ สสรนฺตสฺเสว กสฺสโป ภควา โลเก
อุปฺปชฺชิตฺวาปรินิพฺพายิ ฯ ตสฺสาป เอกเมว ธาตุสรีร อโหสิ ฯ
ต คเหตฺวา โยชนิก เจติย กาเรสุ ฯ โส ตตฺถ อารกฺขเทวตา
หุตฺวา สาสเน อนฺตรหิเต สคฺเค นิพฺพตฺติตฺวา อมฺหาก ภควโต
กาเล ตโต จุโต มหากุเล ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา นิกฺขมฺม
ปพฺพชิตฺวา อรหตฺต ปตฺโต ฯ อิติ เจติเย อารกฺขเทวตา หุตฺวา
อาคตตฺตา เถโร เตชุสฺสโทติ เวทิตพฺโพ ฯ
เทวตา อานนฺท อุชฌ
ฺ ายนฺตีติ อิติ อานนฺท เทวตา
อุชฺฌายนฺติ ฯ น มยฺห ปุตฺตสฺส อฺโ โกจิ โทโส อตฺถีติ
ทสฺเสติ ฯ กถ ภูตา ปน ภนฺเตติ กสฺมา อาห ฯ ภควา
ตุเมฺห เทวตา อุชฺฌายนฺตีติ วทถ ฯ กถ ภูตา ปน ตุเมฺห
มนสิกโรถ ฯ(๔) กึ ตุมฺหาก ปรินิพฺพาน อธิวาเสนฺตีติ ปุจฺฉติ ฯ
อถ ภควา นาห อธิวาสนการณ วทามีติ ตาส อนธิวาสนภาว ทสฺเสนฺโต สนฺตานนฺทาติ อาทิมาห ฯ
ตตฺถ อากาเส ปวีสฺินิโยติ อากาเส ปวึ มาเปตฺวา
ตตฺถ ปวีสฺินิโย ฯ กนฺทนฺตีติ โรทนฺติ ฯ ฉินฺนปาท (๕)วิย
# ๑. ม. ปูเชสิ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. ปตฺถน ฯ ๔. ม. มนสิกโรถ ฯ
๕. ม. ฉินฺนปาต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๐๕
ปปตนฺตีติ มชฺเฌ ฉินฺนา วิย หุตฺวา ยโต วา ตโต วา
ปตนฺติ ฯ อาวฏฏนฺตีติ อาวฏฏนฺติโย (๒)ปติตฏานเมว อาคจฺฉนฺติฯ
วิวฏฏนฺตีติ ปติตฏานโต ปรภาค วฏฏมานา คจฺฉนฺติ ฯ
อปจ เทฺว ปาเท ปสาเรตฺวา สกึ ปุรโต สกึ ปจฺฉโต
สกึ วามโต สกึ ทกฺขิณโต สมฺปริวตฺตมานาป อาวฏฏนฺติ
วิวฏฏนฺตีติ วุจฺจนฺติ ฯ สนฺตานนฺท เทวตา ปวิยา ปวีสฺินิโยติ ปกติปวิย (๓) กิร เทวตา ธาเรตุ น สกฺโกนฺติ ฯ (๔)
ตตฺถ หตฺถกพฺรหฺมา วิย เทวตา โอสีทนฺติ ฯ เตนาห ภควา
โอฬาริก หตฺถก อตฺตภาว อภินิมฺมินาหีติ ฯ (๕) ตสฺมา ยา
เทวตา ปวิย ปวึ มาเปสส ฯ ตา สนฺธาย วุตฺต ปวิย
ปวีสฺินิโยติ ฯ
วีตราคาติ ปหีนโทมนสฺสา สิลาถมฺภสทิสา อนาคามิขีณาสวเทวตา ฯ
# ๑. ม. ปปตนฺติ ฯ ๒. ม. อาวฏฏนฺติโย ฯ ๓. สฺยา. ปวิยา ฯ ๔. ม. ยุ. ปกติปถวี ฯ
๕. ม. ยุ. สกฺโกติ ฯ ๖. องฺ. ติก. ๒๐/๕๖๗/๓๕๙
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*เลมที่ ๕ หนา ๓๐๖
จตุสเวชนียฏานวณฺณนา
วสฺส วุตฺถาติ (๑) พุทฺธกาเล กิร ทฺวีสุ กาเลสุ ภิกฺขู
สนฺนิปตนฺติ อุปกฏาย วสฺสูปนายิกาย กมฺมฏานคหณตฺถ ฯ
วุตฺถวสฺสา จ คหิตกมฺมฏานานุโยเคน นิพฺพตฺติตวิเสสาโรจนตฺถ ฯ ยถา จ พุทฺธกาเล ฯ เอว ตามฺพปณฺณิทีเปป
อปรคงฺคาย (๒) ภิกฺขู โลหปาสาเท สนฺนิปตึสุ ฯ ปรคงฺคาย ภิกฺขู
ติสฺสมหาวิหาเร เอวเมว (๓) กโรนฺติ ฯ (๓) เตสุ อปรคงฺคาย ภิกฺขู
สงฺการฉฑฺฑน(๔)สมฺมชฺชนิโย คเหตฺวา มหาวิหาเร สนฺนิปติตฺวา
เจติเย สุธากมฺม กตฺวา วุตฺถวสฺสา อาคนฺตฺวา โลหปาสาเท
สนฺนิปติตฺวา (๕) วตฺต กตฺวา ผาสุกฏาเนสุ วสิตฺวา วุตฺถวสฺสา
อาคนฺตฺวา โลหปาสาเท ปฺจนิกายมณฺฑเล ฯ เยส ปาลิ
ปคุณา ฯ เต ปาลึ สชฺฌายนฺติ ฯ เยส อฏกถา ปคุณา ฯ
เต อฏกถ สชฺฌายนฺติ ฯ โย ปาลึ วา อฏกถ วา
วิราเธติ ฯ ต กสฺส สนฺติเก ตยา คหิตนฺติ วิจาเรตฺวา
อุชุ กตฺวา คาหาเปนฺติ ฯ ปรคงฺคาวาสิโนป ติสฺสมหาวิหาเร เอวเมว กโรนฺติ ฯ เอว ทฺวีสุ กาเลสุ สนฺนิปติเตสุ
ภิกฺขูสุ เย ปุเร วสฺสูปนายิกาย กมฺมฏาน คเหตฺวา คตา
วิเสสาโรจนตฺถ อาคจฺฉนฺติ ฯ เอวรูเป สนฺธาย ปุพฺเพ ภนฺเต
# ๑. สฺยา. วุตฺถาติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. อปารคงฺคาย ฯ เอวมุปริป ฯ
๓. ม. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ๔. ม. ...ฉฑฺฑก... ฯ ๕. ม. สนฺนปิ ตถาติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๐๗
วสฺส วุตฺถาติ อาทิมาห ฯ
มโนภาวนีเยติ มนสา ภาวิเต สมฺภาวิเต ฯ เย วา
มโน มน ภาเวนฺติวฑฺเฒนฺติ ราครชาทีนิ ปวาเหนฺติ ฯ
เอวรูเปติ อตฺโถ ฯ เถโร กิร วตฺตสมฺปนฺโน มหลฺลกภิกฺขุ ทิสวฺ า
ถทฺโธ หุตฺวา น นิสีทติ ฯ ปจฺจุคฺคมน กตฺวา หตฺถโต ฉตฺตฺจ
ปตฺตจีวรฺจ คเหตฺวา ป ปปฺโผเฏตฺวา เทติ ฯ ตตฺถ นิสินฺนสฺส
วตฺต กตฺวา เสนาสน ปฏิชคฺคิตฺวา เทติ ฯ นวก ภิกฺขุ
ทิสฺวา ตุณฺหีภูโต น นิสที ติ ฯ สมีเป ตฺวา วตฺต กโรติ ฯ (๑)
โส ตาย วตฺตปฏิปตฺติยา อปริหานึ ปตฺถยมาโน๖ เอวมาห ฯ
อถ ภควา อานนฺโท มโนภาวนียาน ทสฺสน น
ลภิสฺสามีติ จินฺเตติ ฯ หนฺทสฺส มโนภาวนียาน ทสฺสนฏาน
อาจิกฺขิสฺสามิ ฯ ยตฺถ วสนฺโต อิโตจิโตจ อนาหิณฺฑิตฺวาว
ลจฺฉติ มโนภาวนีเย ภิกฺขู ทสฺสนายาติ จินฺเตตฺวา จตฺตาริมานีติ อาทิมาห ฯ
ตตฺถ สทฺธสฺสาติ พุทฺธาทีสุ ปสนฺนจิตฺตสฺส วตฺตสมฺปนฺนสฺส ฯ ยสฺส ปาโต ปฏาย เจติยงฺคณวตฺตาทีนิ สพฺพวตฺตานิ กตาเนว ปฺายนฺติ ฯ ทสฺสนียานีติ ทสฺสนารหานิ
ทสฺสนตฺถาย คนฺตพฺพานิ ฯ สเวชนียานีติ สเวคชนกานิ ฯ
านานีติ การณานิ ฯ ปเทสฏานานิ วา(๒) ฯ เย หิ เกจีติ อิท
# ๑. ยุ. กาเรติ ฯ ๒. ม. ปเทสฏานาเนว วา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๐๘
เจติยจาริกาย สาตฺถกภาวทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ ตตฺถ เจติยจาริก
อาหิณฺฑนฺตาติ เย จ ตาว ตตฺถ ตตฺถ เจติยงฺคณ สมฺมชฺชิตฺวา (๑)
อาสนานิ โธวนฺตา (๒) โพธิมฺหิ อุทก อาสิฺจนฺตา อาหิณฺฑนฺติ ฯ
เตสุ วตฺตพฺพเมว นตฺถิ ฯ อสุกวิหาเร เจติย วนฺทิสฺสามาติ
นิกฺขมิตฺวา ปสนฺนจิตฺตา อนฺตรา กาล กโรนฺตาป อนนฺตราเยน
สคฺเค ปติฏหิสฺสนฺติเยวาติ ทสฺเสติ ฯ
มาตุคาเม ปฏิปตฺติวณฺณนา
อทสฺสน อานนฺทาติ ยเทต มาตุคามสฺส อทสฺสน ฯ
อยเมตฺถ อนุธมฺมปฏิปตฺตีติ (๓) ทสฺเสติ ฯ ทฺวาร ปทหิตฺวา เสนาสเน
นิสินฺโน หิ ภิกฺขุ อาคนฺตฺวา ทฺวาเร ิตป มาตุคาม ยาว
น ปสฺสติ ฯ ตาวสฺส เอกเสเนว โลโภ น อุปฺปชฺชติ ฯ น
จิตฺต จลติ ฯ ทสฺสเน ปน สติเยว ตทุภยป อสฺส ฯ เตนาห
อทสฺสน อานนฺทาติ ฯ ทสฺสเน ปน (๔) ภควา สติ กถนฺติ
ภิกฺข คเหตฺวา อุปคตฏานาทีสุ ทสฺสเน สติ กถ ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ปุจฺฉติ ฯ อถ ภควา ยสฺมา ขคฺค คเหตฺวา
สเจ มยา สทฺธึ อาลปสิ ฯ เอตฺเถว เต สีส ปาเตสฺสามีติ
ิตปุริเสน วา ฯ สเจ มยา สทฺธึ อาลปสิ ฯ เอตฺเถว เต
# ๑. ม. ยุ. สมฺมชฺชนตา ฯ ๒. ม. สิฺจนฺตา ฯ ๓. ม. ยุ. อุตฺตมา ปฏิปตฺตีติ ฯ
๔. สฺยา. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๐๙
มส วธาเปตฺวา (๑) ขาทิสฺสามีติ (๒) ิตาย วา ยกฺขินิยา อาลปตุ
วร ฯ เอกสฺเสว หิ อตฺตภาวสฺส ตปฺปจฺจยา วินาโส โหติ ฯ
น อปาเยสุ อปริจฺฉินฺนทุกฺขานุภวน ฯ มาตุคาเมน ปน
อลฺลาปสลฺลาเป สติ วิสสฺ าโส โหติ ฯ วิสฺสาเส สติ โอตาโร
โหติ ฯ โอติณฺณจิตฺโต สีลพฺยสน ปตฺวา อปายปูรโก โหติ ฯ
ตสฺมา อนาลาโปติ อาห ฯ วุตฺตมฺป เจต
สลฺลเป อสิหตฺเถน
ปสาเจนาป(๓) สลฺลเป
อาสีวิสมฺป(๔) อาสีเท(๕) เยน ทฏโ น ชีวติ
นเตฺวว เอโก เอเกน (๖)
มาตุคาเมน สลฺลเปติ ฯ (๗)
อาลปนฺเน (๘) ปนาติ (๙) สเจ มาตุคาโม ทิวส วา ปุจฉฺ ติ ฯ
สีล วา ยาจติ ฯ ธมฺม วา โสตุกาโม โหติ ฯ ปฺห วา
ปุจฺฉติ ฯ ตถารูป วา ปนสฺส ปพฺพชิเตหิ กตฺตพฺพกมฺม โหติ ฯ
เอวรูเป กาเล อนาลปนฺต มูโค อย ฯ พธิโร อย ฯ ภุตฺวาว
ถทฺธมุโข(๑๐) นิสีทตีติ วทติ ฯ ตสฺมา อวสฺส อาลปตพฺพ โหติ ฯ
เอว อาลปนฺเตน ปน ภนฺเต (๑๑) กถ ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ปุจฺฉติ ฯ
อถ ภควา เอถ ตุเมฺห ภิกฺขเว มาตุมตฺตีสุ มาตุจิตฺต
# ๑. ม. มุรมุ ุราเปตฺวา ฯ ยุ. ปฏปฏาเปตฺวา ฯ ๒. ยุ. ขาทามีติ ฯ
๓. สฺยา. ปสาเจนป ฯ ๔. ม. อาสีวสิ มฺป ฯ ๕. สฺยา. อาสทฺเท ฯ
๖. สฺยา. ม. เอกาย ฯ ๗. องฺ. ปจก. ๒๒/๕๕/๗๘ ฯ
๘. สฺยา. อาลปนฺเต ฯ ม. อาลปนฺเตน ฯ ๙. ม. ยุ. อาลปนฺเตนปนาติ ฯ
๑๐. ม. พทฺธมุโข ฯ ๑๑. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๑๐
อุปฏเปถ ฯ ภคินีมตฺตีสุ ภคินีจิตฺต อุปฏเปถ ฯ ธีตุมตฺตีสุ ธีตุจิตฺต อุฏเปถาติ (๑) อิท (๒) โอวาท สนฺธาย สติ อานนฺท
อุปฏเปตพฺพาติ (๓)อาห ฯ
อพฺยาวฏาติ อตนฺติพทฺธา นิรุสสฺ กุ ฺกา โหถ ฯ สทตฺเถ (๔)
ฆฏถาติ อุตตฺ มตฺเถ อรหตฺเต ฆฏถ ฯ อนุยฺุชถาติ ตทธิคมาย
อนุโยค กโรถ ฯ อปฺปมตฺตาติ ตตฺถ อวิปฺปวุฏสตี ฯ (๕) วิริยาตาปโยเคน อาตาปโน ฯ กาเย จ ชีวิเต จ นิรเปกฺขตาย
ปหิตตฺตา เปสิตจิตฺตา วิหรถ ฯ
กถ ปน ภนฺเตติ เตหิ ขตฺติยปณฺฑิตาทีหิ กถ ปน
ปฏิปชฺชิตพฺพ ฯ อทฺธา ม เต ปฏิปุจฺฉิสฺสนฺติ กถ ภนฺเต
อานนฺท ตถาคตสฺส สรีเร ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ เตสาห กถ
ปฏิวจน เทมีติ ปุจฺฉติ ฯ อหเตน วตฺเถนาติ นเวน กาสิกวตฺเถน ฯ วิหเตน กปฺปาเสนาติ สุโปถิเตน กปฺปาเสน ฯ
กาสิกวตฺถ หิ สุขุมตฺตา เตล น คณฺหาติ ฯ กปฺปาโส ปน
คณฺหาติฯ ตสฺมา วิหเตน กปฺปาเสนาติ อาห ฯ อยสายาติ (๖)
โสวณฺณาย ฯ โสวณฺณ หิ อิธ อยสนฺติ อธิปฺเปต ฯ
# ๑. ส. ส. ๑๘/๑๙๕/๑๔๐ ฯ ๒. ม. อิม ฯ ๓. สฺยา. อุปฏาเปตฺพฺพาติ ฯ
๔. ม. สารตฺเถ ฯ๕. สี. ยุ... ปวุฏสติ ฯ ม. อวิปฺปมุฏสตี ฯ ๖. ม. อายสายาติ ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๓๑๑
ถูปารหปุคฺคลวณฺณนา
ราชา จกฺกวตฺตีติ เอตฺถ กสฺมา ภควา อคารมชฺเฌ
วสิตฺวา กาลกตสฺส รฺโ ถูปกรณ (๑) อนุชานาติ ฯ น สีลวโต
ปุถุชชฺ นภิกฺขุสฺสาติ ฯ(๒) อนจฺฉริยตฺตา ฯ ปุถุชชฺ นภิกฺขูนฺหิ ถูเป
อนฺุายมาเน ตามฺพปณฺณิทีเป ตาว ถูปาน โอกาโส น
ภเวยฺย ฯ ตถา อฺเสุ าเนสุ ฯ ตสฺมา อนจฺฉริยา เต
ภวิสฺสนฺตีติ นานุชานาติ ฯ ราชา จกฺกวตฺตี (๓) เอโกว นิพฺพตฺตติ ฯ
เตนสฺส ถูโป อจฺฉริโย โหติ ฯ ปุถชุ ชฺ นสีลวโต ปน ปรินิพพฺ ุตภิกฺขุโน วิย มหนฺตป สกฺการ กาตุวฏฏติเยว ฯ
อานนฺทคุณกถาวณฺณนา
วิหารนฺติ อิธ มณฺฑลมาโล วิหาโรติ อธิปฺเปโต ฯ ต
ปวิสิตฺวา ฯ กปสีสนฺติ ทฺวารพาหาโกฏิย (๔) ิต อคฺคฬรุกฺข ฯ
โรทมาโน อฏาสีติ โส กิร อายสฺมา จินฺเตสิ สตฺถารา
มม สเวคชนก วสนฏาน กถิต ฯ เจติย- จาริกาย สาตฺถกภาโว
กถิโต ฯ มาตุคาเม ปฏิปชฺชิตพฺพปโฺห วิสชฺชโิ ต ฯ อตฺตโน สรีเร
ปฏิปตฺติ อกฺขาตา ฯ จตฺตาโร ถูปารหา กถิตา ฯ ธุว อชฺช
ภควา ปรินิพฺพายิสฺสตีติ ฯ ตสฺเสว จินฺตยโต พลวโทมนสฺส
# ๑. ม. ถูปารหต ฯ ๒. ม. ปุถุชชฺ นสฺส ภิกฺขุสฺสาติ ฯ ๓. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๔. ม. ทฺวารพาหโกฏิย ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๑๒
อุปฺปชฺชิ ฯ อถสฺส เอตทโหสิ ภควโต สนฺติเก โรทน นาม
อผาสุก ฯ เอกมนฺต คนฺตฺวา โสก ตนุก กริสฺสามีติ ฯ โส
ตถา อกาสิ ฯ เตน วุตฺต โรทมาโน อฏาสีติ ฯ
อหฺจ วตมฺหีติ อหฺจ วต อมฺหิ ฯ อห วตมฺหีติป
ปาโ ฯ โย มม อนุกมฺปโกติ โย ม อนุกมฺปติ อนุสาสติ ฯ
เสฺวทานิ ปฏาย กสฺส มุขโธวน ทสฺสามิ ฯ กสฺส ปาเท
โธวิสฺสามิ ฯ กสฺส เสนาสน ปฏิชคฺคิสฺสามิ ฯ กสฺส ปตฺตจีวร
คเหตฺวา วิจริสฺสามีติ พหุล (๑) วิลป ฯ อามนฺเตสีติ ภิกฺขุสฆสฺส
อนฺตเร เถร อทิสฺวา อามนฺเตสิ ฯ
เมตฺเตน กายกมฺเมนาติ เมตฺตจิตฺตวเสน ปวตฺติเตน
มุขโธวนทานาทิกายกมฺเมน ฯ หิเตนาติ หิตวุฑฺฒิยา กเตน ฯ
สุเขนาติ สุขโสมนสฺสวเสน (๒) กเตน ฯ น ทุกขฺ ินา ทุมฺมเนน
หุตฺวาติ อตฺโถ ฯ อทฺวเยนาติ เทฺว โกฏาเส กตฺวา อกเตน ฯ
ยถา (๓) หิ เอโก สมฺมขุ าว กโรติ น ปรมฺมุขา ฯ เอโก ปรมฺมุขาว
กโรติ น สมฺมุขา ฯ เอว วิภาค อกตฺวา กเตนาติ วุตฺต
โหติ ฯ อปฺปมาเณนาติ ปมาณวิรหิเตน ฯ จกฺกวาฬป หิ
อติสมฺพาธ ฯ ภวคฺคป อตินีจ ฯ ตยา กตกายกมฺมเมว พหุนฺติ
ทสฺเสติ ฯ
เมตฺเตน วจีกมฺเมนาติ เมตฺตจิตฺตวเสน ปวตฺติเตน
# ๑. ม. ยุ. พหุ ฯ ๒. ม. สุขโสมนสฺเสเนว ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๑๓
มุขโธวนกาลาโรจนาทินา วจีกมฺเมน ฯ อปจ โอวาท สุตฺวา
สาธุ ภนฺเตติ วจนป เมตฺต วจีกมฺมเมว ฯ เมตฺเตน มโนกมฺเมนาติ
กาลสฺเสว สรีรปฏิชคฺคน กตฺวา วิวิตฺตาสเน นิสีทิตฺวา สตฺถา
อโรโค โหตุ ฯ อพฺยาปชฺโฌ สุขีติ เอว ปวตฺติเตน มโนกมฺเมน ฯ
กตปฺุโสีติ กปฺปสตสหสฺส อภินหี ารสมฺปนฺโนสีติ ทสฺเสติ ฯ
กตปฺุโมฺหีติ (๑) จ เอตฺตาวตา มา วิสฏโ ปมาทมาปชฺชิ ฯ
อถโข ปธานมนุยฺุช ฯ เอว หิ อนุยตุ ฺโต ขิปฺป โหหิสิ
อนาสโว ฯ ธมฺมสงฺคีติกาเล อรหตฺต ปาปุณิสฺสสิ ฯ น หิ
มาทิสสฺส กตปาริจริยา นิปฺผลา นาม โหตีติ ทสฺเสติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา มหาปวึ ปตฺถรนฺโต วิย อากาส
วิตฺถาเรนฺโต วิย จกฺกวาฬคิรึ อุสฺสาเทนฺโต (๒) วิย สิเนรุ
อุกฺขิเปนฺโต วิย มหาชมฺพพ ขนฺเธ คเหตฺวา จาเลนฺโต วิย
อายสฺมโต อานนฺทสฺส คุณกถ อารภนฺโต อถโข ภควา
ภิกฺขู อามนฺเตสิ ฯ ตตฺถ เยป เต ภิกฺขเว เอตรหีติ กสฺมา
น วุตฺต ฯ อฺสฺส พุทฺธสฺส นตฺถิตาย ฯ เอเตเนว เจต
เวทิตพฺพ ยถา จกฺกวาฬนฺตเรป อฺโ พุทฺโธ นตฺถีติ ฯ
ปณฺฑิโตติ วิยตฺโต ฯ (๓) เมธาวีติ ขนฺธธาตุอายตนาทีสุ กุสโล ฯ
ภิกฺขุปริสา อานนฺท ทสฺสนายาติ เย ภควนฺต ปสฺสิตุกามา
# ๑. ม. กตปฺุโสีติ ฯ ๒. สิ. ยุ. โอปฺปาเทนฺโต ฯ ม. โอสาเรนฺโต ฯ ๓. ม. พฺยตฺโต ฯ
ยุ. วยตฺโต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๑๔
เถร อุปสงฺกมนฺติ ฯ เย จ อายสฺมา กิร อานนฺโท สมนฺตปาสาทิโก อภิรูโป ทสฺสนีโย พหุสฺสุโต สฆโสภโนติ เถรสฺส
คุเณ สุตฺวาว อาคจฺฉนฺติ ฯ เต สนฺธาย ภิกฺขุปริสา อานนฺท
ทสฺสนาย อุปสงฺกมนฺตีติ(๑) วุตฺต ฯ เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ
อตฺตมนาติ สวเนน (๒) ทสฺสน สเมตีติ สกมนา ตุฏจิตฺตา ฯ
ธมฺมนฺติ กจฺจิ อาวุโส ขมนีย ฯ กจฺจิ ยาปนีย ฯ กจฺจิ
โยนิโสมนสิกาเร (๓) กมฺม กโรถ ฯ อาจริยูปชฺฌายวตฺต ปูเรถาติ
เอวรูป ปฏิสนฺถารธมฺม ฯ ตตฺถ ภิกฺขนุ ีสุ กจฺจิ ภคินิโย อฏ
ครุธมฺเม สมาทาย วตฺตถาติ อิทป นานากรณ โหติ ฯ
อุปาสเกสุ อาคเตสุ อุปาสก น เต กจฺจิ สีส วา
องฺค วา รุชชฺ ติ ฯ อโรคา เต ปุตฺตภาตโรติ น เอว
ปฏิสนฺถาร กโรติ ฯ เอว ปน กโรติ กถ ปน(๔) อุปาสกา
ตีณิ สรณานิ ปฺจ สีลานิ รกฺขถ ฯ มาสสฺส อฏ
อุโปสถงฺคานิ (๕) กโรถฯ มาตาปตูน อุปฏานวตฺต กโรถ (๖)ธมฺมิกสมณพฺราหฺมเณ ปฏิชคฺคถาติ อุปาสิกาสุป เอเสว นโย ฯ
อิทานิ อานนฺทตฺเถรสฺส จกฺกวตฺตินา สทฺธึ โอปมฺม(๗)
กโรนฺโต จตฺตาโรเม ภิกขฺ เวติ อาทิมาห ฯ
ตตฺถ ขตฺติยาติ อภิสิตฺตา จ อนภิสิตฺตา จ ขตฺติย#๑. สฺยา. อุปสงฺกมตีติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร โนติ ทิสฺสติ ฯ
๓. ม. ยุ. โยนิโสมนสกาเรน ฯ๔. ม. ปน สทฺโท นตฺถิ ฯ
๕. ม. ยุ. อุโปสเถ ฯ ๖. ม. ยุ. ปูเรถ ฯ ๗. ม. อุปม ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๑๕
ชาติกา ฯ เต กิร ราชา จกฺกวตฺตี นาม อภิรูโป ทสฺสนีโย
ปาสาทิโก อากาเสน วิจรนฺโต รชฺช อนุสาสติ ธมฺมิโก
ธมฺมราชาติ ตสฺส คุณกถ สุตฺวา สวเนน (๑)ทสฺสนมฺหิ สเมนฺเต
อตฺตมนา โหนฺติ ฯ ภาสตีติ (๒) กถ ตาตา ราชธมฺม ปูเรถ ฯ
ปเวณึ รกฺขถาติ ปฏิสนฺถาร กโรติ ฯ พฺราหฺมเณสุ ปน กถ
อาจริยา มนฺเต วาเจถ (๓) อนฺเตวาสิกา มนฺเต คณฺหนฺติ ฯ
ทกฺขิณ วา วตฺถานิ วา กปลก (๔) วา (๕)ลภถาติ เอว ปฏิสนฺถาร
กโรติ ฯ คหปตีสุ กถ ตาตา น โว ราชกุลโต ทณฺเฑน
วา พลินา วาปฬา อตฺถิ ฯ สมฺมา เทโว ธาร อนุปเวจฺฉติ ฯ
สสฺสานิ สมฺปชฺชนฺตีติ เอว ปฏิสนฺถาร กโรติ ฯ สมเณสุ
กถ ภนฺเต กจฺจิ (๖) ปพฺพชิตปริกฺขารา สุลภา ฯ สมณธมฺเม น
ปมชฺชถาติ เอว ปฏิสนฺถาร กโรติ ฯ
มหาสุทสฺสนสุตฺตเทสนาวณฺณนา
ขุทฺทกนครเกติ นครปฏิรูปเก สมฺพาเธ ขุทฺทกนครเก ฯ
อุชฺชงฺคลนครเกติ วิสมนครเก ฯ สาขานครเกติ ยถา รุกฺขาน
สาขา นาม ขุทฺทกา โหนฺติ ฯ เอวเมว อฺเส มหานคราน
สาขาสทิเส ขุทฺทกนครเก ฯ ขตฺติยมหาสาลาติ ขตฺติยมหา# ๑. ม. ทสฺสนมฺป สมนฺติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร กเถนฺโตติ ทิสฺสติ ฯ
๓. ม. เอตฺถนฺตเร กถนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. กปล ฯ
๕. ม. อลตฺถาติ ปฏิสนฺถาร ฯ ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๑๖
สารปฺปตฺตา มหาขตฺติยา ฯ เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ
เตสุ ขตฺติยมหาสาลา นาม เยส โกฏิสตป โกฏิสหสฺสป
ธน นิกฺขณิตฺวา ปต ฯ ทิวสปริพฺพโย เอก กหาปณสกฏ
นิคฺคจฺฉติ ฯ สาย เทฺว(๑) ปวิสนฺติ ฯ พฺราหฺมณมหาสาลา นาม
เยส อสีติโกฏิธน นิหิต โหติ ทิวสปริพฺพโย เอก (๒) กหาปณกุมฺภ(๒)
นิคฺคจฺฉติ ฯ สาย เอกสกฏ ปวิสติ ฯ คหปติมหาสาลา นาม
เยส จตฺตาลีสโกฏิธน นิหิต โหติ ฯ ทิวสปริพฺพโย ปฺจ
กหาปณมฺพณานิ นิคฺคจฺฉติ ฯ สาย กุมฺโภ ปวิสติ ฯ
มา เหว อานนฺท อวจาติ อานนฺท มา เอว อวจ ฯ
น อิท ขุทฺทกนครกนฺติ วตฺตพฺพ ฯ อห หิ อิมสฺเสว นครสฺส
สมฺปตฺตึ กเถตุอเนกวาร ติฏ นิสีท มหนฺเตนุสฺสาเหน
มหนฺเตน ปรกฺกเมน อิธาคโตติ วตฺวา ภูตปฺพฺพนฺติ อาทิมาห ฯ
สุภิกฺขาติ ขชฺชโภชฺชสมฺปนฺนา ฯ หตฺถิสทฺเทนาติ เอกสฺมึ
หตฺถิมฺหิ สทฺท กโรนฺเต จตุราสีติหตฺถิสหสฺสานิ สทฺท กโรนฺติ ฯ
อิติ หตฺถิสทฺเทน อวิวิตฺตา โหติ ฯ ตถา อสฺสสทฺเทน ฯ
ปฺุวนฺโต(๓) ปเนตฺถ สตฺตา จตุสินฺธวยุตฺเตหิ รเถหิ อฺมฺ อนุพนฺธมานา อนฺตรวีถีสุ วิจรนฺติ ฯ รถสทฺเทน
อวิวิตฺตา โหติ ฯ นิจฺจปฺปโยชิตาเนว ปเนตฺถ เภริอาทีนิ ตุริยานิ ฯ
อิติ เภริสทฺทาทีหิป อวิวตฺตาว โหติ ฯ ตตฺถ สมฺมสทฺโทติ
# ๑. ม. เทฺว ฯ ๒. ม. เอโก กหาปณกุมฺโภ ฯ ๓. ยุ. ปฺุวนฺตา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๑๗
กสตาลสทฺโท ฯ ตาลสทฺโทติ (๑) ปาณิตาลจตุรสฺสอมฺพณตาลสทฺโท ฯ (๒)
อสถ ปวถ ขาทถาติ อสฺนาถ ปวถ ขาทถ ฯ อย
ปเนตฺถ สงฺเขโป ฯ ภฺุชถ โภติ อิมินา ทสเมน สทฺเทน
อวิวิตฺตา โหติ อนุปจฺฉินฺนสทฺทา ฯ ยถา ปนฺเสุ นคเรสุ
กจวร ฉฑฺเฑถ ฯ กุทฺทาล คณฺหถ ฯ ปจฺฉึ คณฺหถ ฯ ปวาส
คมิสฺสาม ฯ ตณฺฑุลปุฏ คณฺหถ ฯ ภตฺตปุฏ คณฺหถ ฯ ผลกาวุธานิ
สชฺชาเปถาติ (๓) เอวรูปา สทฺทา โหนฺติ ฯ น อิธ เอว อโหสีติ
ทสฺเสติ ฯ
ทสเมน สทฺเทนาติ จ วตฺวา กุสาวตี อานนฺท ราชธานี
สตฺตหิ ปากาเรหิ ปริกฺขติ ฺตา อโหสีติ (๔) สพฺพ มหาสุทสฺสนสุตฺต
นิฏาเปตฺวา(๕) คจฺฉ ตฺว อานนฺทาติ อาทิมาห ฯ
ตตฺถ อภิกฺกมถาติ อภิมุขา กมถ ฯ อาคจฺฉถาติ อตฺโถ ฯ
กึ ปน เต ภควโต อาคตภาว น ชานนฺตีติ ฯ ชานนฺติ ฯ
พุทฺธาน คตคตฏาเน (๖) นาม มหนฺต โกลาหล โหติ ฯ เกนจิเทว
กรณีเยน นิสินฺนตฺตา นาคตา ฯ เต อาคนฺตฺวา ภิกฺขุสฆสฺส
านนิสชฺโชกาส สวิทหิตฺวา ทสฺสนฺตีติ เตส สนฺติเก อเวลายป
# ๑. ม. ยุ. ปาณิตาลสทฺโทติ ฯ ๒. ม. ปาณินา จตุรสฺส... ฯ
๓. ม. ยุ. สชฺชานิ กโรถาติ ฯ๔. ที. มหา. ๑๐/๑๖๓/๑๙๗ ฯ
๕. ม. นิฏาเปตฺวา ฯ ๖. ม. คตคตฏาน ฯ ยุ. คตฏาเน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๑๘
ภควา เปเสสิ ฯ
อมฺหาก จ โนติ เอตฺถ โนกาโร นิปาตมตฺโต ฯ
อฆาวิโนติอุปฺปนฺนทุกฺขา ฯ ทุมฺมนาติ อนตฺตมนา ฯ เจโตทุกฺขสมปฺปตาติ โทมนสฺสสมปฺปตา ฯ กุลปริวตฺตโส กุลปริวตฺตโส
เปตฺวาติ เอเกก กุลปริวตฺต กุลสเขป วีถิสภาเคน เจว
รจฺฉาสภาเคน จ วิสุวิสุเปตฺวา ฯ
ปจฺฉิมสกฺขิสาวณฺณนา
สุภทฺโท นาม ปริพฺพาชโกติ อุทิจฺจพฺราหฺมณมหาสาลกุลา
ปพฺพชิโต ฉนฺนปริพฺพาชโก ฯ กงฺขาธมฺโมติ วิมติธมฺโม ฯ กสฺมา
ปนสฺส อชฺช เอว อโหสีติ ฯ ตถาวิธอุปนิสฺสยตฺตา ฯ ปุพฺเพ
กิร ปฺุกรณกาเล เทฺว ภาตโร อเหสส ฯ เต เอกโตว
สสฺส อกสุ ฯ ตตฺถ เชฏกสฺส เอกสฺมึ สสฺเส นว วาเร
อคฺคสสฺสทาน มยา กตฺตพฺพนฺติ (๑) อโหสิ ฯ โส วปฺปกาเล วีชคฺค
นาม ทตฺวา คพฺภกาเล กนิฏเน สทฺธึ มนฺเตสิ(๒) คพฺภ
ผาลิตฺวา ทสฺสามาติ ฯ กนิฏโ ตรุณสสฺส นาเสตุกาโมสีติ
อาห ฯ เชฏโ กนิฏสฺส อนนุวตฺตนภาว ตฺวา เขตฺต
วิภชิตฺวา อตฺตโน โกฏาสโต คพฺภ ผาลิตฺวา ขีร นีหริตฺวา
สปฺปผาณิเตน (๓)สโยเชตฺวา อทาสิ ฯ ปุถุกกาเล ปุถุก กาเรตฺวา
# ๑. ม. ยุ. ทาตพฺพนฺติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร คพฺภกาเลติ ทิสฺสติฯ
๓. ม. สปฺปน วนีเตน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๑๙
อทาสิ ลายนกาเล ลายนคฺค อทาสิ ฯ (๑)เวณิกรณกาเล เวณิคฺค(๑)
อทาสิ ฯ กลาปทีสุ กลาปคฺค ขลคฺค มทฺทคค ฯ (๒) โกฏคฺคนฺติ
เอว เอกสสฺเส นว วาเร อคฺคทาน อทาสิ ฯ กนิฏโ  ปน
อุทฺธริตฺวา อทาสิ ฯ
เตสุ เชฏโก อฺาโกณฺฑฺตฺเถโร (๓) ชาโต ฯ ภควา
กสฺส นุโข อห ปม ธมฺม เทเสยฺยนฺติ โอโลเกนฺโต
อฺาโกณฺฑฺโ เอกสฺมึ สสฺเส นว วาเร อคฺคทานานิ
อทาสิ ฯ อิม อคฺคธมฺม ตสฺส เทเสสฺสามีติ สพฺพปม ธมฺม
เทเสสิ ฯ โส อฏารสหิ พฺรหฺมโกฏีหิ สทฺธึ โสตาปตฺติผเล
ปติฏาสิ ฯ กนิฏโ ปน โอหิยิตฺวา ปจฺฉา ทานสฺส ทินฺนตฺตา
สตฺถุ ปรินิพฺพานกาเล เอว จินฺเตตฺวา สตฺถาร ทฏุกาโม
อโหสิ ฯ
มา ตถาคต(๔) วิเหเสีติ เถโร กิร เอเต อฺติตฺถิยา
นาม อตฺตคฺคหณเมว (๕) คณฺหนฺติ ตสฺส วิสชฺชาปนตฺถาย ภควโต
พหุ ภาสมานสฺส กายิกวาจสิกวิเหสา (๖) ภวิสสฺ ติ ฯ ปกติยาป
จ กิลนฺโตเยว ภควาติ มฺมาโน เอวมาห ฯ ปริพฺพาชโก
น เม อย ภิกฺขุ โอกาส กโรติ ฯ อตฺถิเกน ปน อนุวตฺติตฺวา
# ๑. ม. เวณิกรเณ เวณคฺค ฯ ๒. ม. ขลภณฺฑคฺค ฯ ยุ. ภณฺฑคฺค ฯ
๓. ม. อฺาสิโกณฺฑฺตฺเถโร ฯ เอวมุปริป ฯ ๔. สฺยา. ตถาคต ฯ
๕. ม. อตฺตโน คหณเมว ฯ ๖. ม. กายวาจาวิเหสา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๒๐
กาเรตพฺโพติ เถร อนุวตฺเตนฺโต ทุติยมฺป ตติยมฺป อาห ฯ
อสฺโสสิ โขติ สาณิทฺวาเร ิตสฺส ภาสโต ปกติโสเตเนว
อสฺโสสิ ฯ สุตฺวา จ ปน สุภทฺทสฺเสว อตฺถาย มหตา
อุสฺสาเหน อาคตตฺตา อล อานนฺทาติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ อลนฺติ
ปฏิกฺเขปฏเ นิปาโต ฯ อฺาเปกฺโข วาติ าตุกาโมว (๑) หุตฺวา ฯ
อพฺภฺึสูติ ยถา เตส ปฏิฺา ฯ ตเถว ชานึสุ ฯ
อิท วุตฺต โหติ สเจ เนส สา ปฏิฺา นิยฺยานิกา ฯ สพฺเพ
อพฺภฺึสุ(๒) โน เจ ฯ น อพฺภฺึสุ ฯ ตสฺมา กึ เตส ปฏิฺา
นิยฺยานิกา ฯ น นิยฺยานิกาติ อยเมว ตสฺส ปฺหสฺส อตฺโถ ฯ
อถ ภควา เตส อนิยฺยานิกภาวกถเนน อฏานภาวโต (๓) เจว
โอกาสาภาวโต จ อลนฺติ ปฏิกฺขิปตฺวา ธมฺมเมว เทเสสิ ฯ
ปมยามมฺหิ(๔) มลฺลาน ธมฺม เทเสตฺวามชฺฌิมยาเม สุภทฺทสฺส ฯ
ปจฺฉิมยาเม ภิกฺขุสฆ โอวทิตฺวา พลวปจฺจูสสมเย ปรินิพฺพายิสฺสามีติ (๕) ภควา อาคโต ฯ
สมโณป ตตฺถ น อุปลพฺภตีติ ปโม โสตาปนฺนสมโณป
ตตฺถ นตฺถิ ฯ ทุติโย สกทาคามิสมโณป ฯ ตติโย อนาคามิสมโณป
จตุตฺโถ อรหนฺตสมโณป ตตฺถ นตฺถีติ อตฺโถ ฯ อิมสฺมึ โขติ
ปุริมเทสนาย อนิยมโต วตฺวา อิทานิ อตฺตโน สาสน
# ๑. ม. อฺาตุกาโมว ฯ ๒. ม. อพฺภฺสุ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. อตฺถาภาวโต ฯ
ยุ. อภาวโต ฯ ๔. ม. ปมยามสฺมิหิ ฯ ๕. ม. ยุ. ปรินิพฺพายสฺสามิจฺเจว ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๒๑
นิยเมนฺโต อาห ฯ สฺุา ปรปฺปวาทา สมเณภีติ จตุนฺน
มคฺคาน อตฺถาย อารทฺธวิปสฺสเกหิ จตูหิ ฯ มคฺคฏเหิ จตูหิ ฯ
ผลฏเหิ จตูหีติ ทฺวาทสหิ สมเณหิ ปรปฺปวาทา สฺุา
ตุจฺฉา ริตฺตกา ฯ อิเม จ สุภทฺทาติ อิเม ทฺวาทส ภิกฺขู ฯ
สมฺมา วิหเรยฺยุยฺนติ เอตฺถ โสตาปนฺโน อตฺตนา (๑) อธิคตฏาน
อฺสฺส กเถตฺวา ต โสตาปนฺน กโรนฺโต สมฺมา วิหรติ
นาม ฯ เอส นโย สกทาคามิอาทีสุ ฯ โสตาปตฺติมคฺคฏโ
อฺป โสตาปตฺติมคฺคฏ กโรนฺโต สมฺมา วิหรติ นาม ฯ
เอส นโย เสสมคฺคฏเสุ ฯ โสตาปตฺติมคฺคตฺถาย อารทฺธวิปสฺสโก อตฺตนา ปคุณ กมฺมฏาน คเหตฺวา(๒) อฺป
โสตาปตฺติมคฺคตฺถาย อารทฺธวิปสฺสก กโรนฺโต สมฺมา วิหรติ
นาม ฯ เอส นโย เสสมคฺคตฺถาย อารทฺธวิปสฺสเกสุ ฯ อิท
สนฺธายาห สมฺมา วิหเรยฺยุนฺติ ฯ อสฺุโ โลโก อรหนฺเตหิ
อสฺสาติ นฬวน สรวน วิย นิรนฺตโร อสฺส ฯ
เอกูนตึโส (๓) วยสาติ วเยน เอกูนตึสวสฺโส หุตฺวา ฯ ย
ปพฺพชินฺติ เอตฺถ ยนฺติ นิปาตมตฺต ฯ กึกุสลานุเอสีติ กึกุสลนฺติ
อนุเอสนฺโต ปริเยสนฺโต ฯ ตตฺถ กึกสุ ลนฺติ สพฺพฺุตาณ
อธิปฺเปต ฯ ต คเวสนฺโตติ อตฺโถ ฯ ยโต อหนฺติ ยโต ปฏาย
อห ปพฺพชิโต ฯ เอตฺถนฺตเร สมาธิกานิ ปฺาส วสฺสานิ
# ๑. ม. อตฺตโน ฯ ๒. ม. กเถตฺวา ฯ ๓. สี. ม. ยุ. เอกูนตึโสฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๒๒
โหนฺตีติ ทสฺเสติ ฯ ายสฺส ธมฺมสฺสาติ อริยมคฺคธมฺมสฺส ฯ
ปเทสวตฺตีติ ปเทเส วิปสฺสนามคฺเคป วตฺเตนฺโต(๑) ฯอิโต พหิทฺธาติ
มม สาสนโต พหิทฺธา ฯ สมโณป นตฺถีติ ปเทสวตฺติวิปสฺสโกป
นตฺถิ ฯ ปมสมโณ โสตาปนฺโนป นตฺถีติ วุตฺต โหติ ฯ
เย เอตฺถาติ เย ตุเมฺห เอตฺถ สาสเน สตฺถารา
สมฺมุขาอนฺเตวาสิกาภิเสเกน อภิสิตฺตา ฯ เตส เต(๒) ลาภา
เตส เต(๒) สุลทฺธนฺติ ฯ พาหิรสมเย กิร ย อนฺเตวาสิก อาจริโย
อิม ปพฺพาเชหิ ฯ อิม โอวท ฯ อิม อนุสาสาติ วทติ ฯ โส
เตน อตฺตโน าเน ปโต โหติ ฯ ตสฺมา ตสฺส อิม
ปพฺพาเชหิ (๓) อิม โอวท ฯ อิม อนุสาสาติ อิเม ลาภา โหนฺติ ฯ
เถรป สุภทฺโท ตเมว พาหิรสมย คเหตฺวา เอวมาห ฯ
อลตฺถ โขติ กถ อลตฺถ ฯ เถโร กิร ต เอกมนฺต (๔)
เนตฺวา อุทกตุมฺพโต ปานีเยน สีส เตเมตฺวา ตจปฺจกกมฺมฏาน กเถตฺวา เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ
อจฺฉาทาเปตฺวา สรณานิ ทตฺวา ภควโต สนฺติก อาเนสิ ฯ
ภควา อุปสมฺปาเทตฺวา กมฺมฏาน อาจิกฺขิ ฯ โส ต คเหตฺวา
อุยฺยานสฺส เอกมนฺเต จงฺกม อธิฏาย ฆเฏนฺโต วายมนฺโต
วิปสฺสน โสเธนฺโต (๕) สห ปฏิสมฺภทิ าหิ อรหตฺต ปตฺวา อาคมฺม
# ๑. ม. ปวตฺเตนฺโต ฯ ๒. ม. โว ฯ ๓. ม. ปพฺพเชหิ ฯ ๔. ม. น เอกมนฺต ฯ
๕. ม. วฑุเฒนฺโต ฯ ยุ. มาร นิเสธนฺโต
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๒๓
ภควนฺต วนฺทิตฺวา นิสีทิ ฯ ต สนฺธาย อจิรูปสมฺปนฺโน
โข ปนาติ อาทิ วุตฺต ฯ
โส จ (๑) ภควโต ปจฺฉิโม สกฺขิสาวโก อโหสีติ สงฺคีติการกาน วจน ฯ ตตฺถ โย ภควติ ธรมาเน ปพฺพชิตฺวา
อปรภาเค อุปสมฺปท ลภิตฺวา กมฺมฏาน คเหตฺวา อรหตฺต
ปาปุณาติ ฯ อุปสมฺปทป วา ภควติ(๒) ธรมาเนเยว ลภิตฺวา
อปรภาเค กมฺมฏาน คเหตฺวา อรหตฺต ปาปุณาติ ฯ กมฺมฏานป
วา ธรมาเนเยว คเหตฺวา อปรภาเค อรหตฺตเมว ปาปุณาติ ฯ
สพฺโพป โส ปจฺฉิโมสกฺขิสาวโก ฯ อย ปน ธรมาเน
ภควติ ปพฺพชิโต จ อุปสมฺปนฺโน จ กมฺมฏาน จ คเหตฺวา
อรหตฺต ปตฺโตติ ฯ
ปฺจมภาณวารวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ตถาคตปจฺฉิมวาจาวณฺณนา
อิทานิ ภิกฺขุสฆสฺส โอวาททาน (๓) อารทฺธ (๓) ต ทสฺเสตุ
อถโข ภควาติ อาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ เทสิโต ปฺตฺโตติ ธมฺโมป
เทสิโต เจว ปฺตฺโต จ ฯ วินโยป เทสิโต เจว ปฺตฺโต
จ ฯ ปฺตฺโต นาม ปโต ปฏปโตติ อตฺโถ ฯ โส โว
มมจฺจเยนาติ โส ธมฺมวินโย ตุมฺหาก มมจฺจเยน สตฺถา ฯ
# ๑. สฺยา. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. ยุ. โอวาท อารภิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๒๔
มยา หิ โว ิเตเนว อิท ลหุก ฯ อิท ครุก อิท
สเตกิจฺฉ ฯ อิท อเตกิจฺฉ ฯ อิท โลกวชฺช ฯ อิท ปณฺณตฺติวชฺช ฯ
อย อาปตฺติ ปุคฺคลสฺส สนฺติเก วุฏาติ ฯ อย อาปตฺติ คณสฺส
สนฺติเก วุฏาติ ฯ อย อาปตฺติ สฆสฺส สนฺติเก วุฏ าตีติ
สตฺตาปตฺติกฺขนฺธวเสน โอติณฺเณ วตฺถุสฺมึ สขนฺธกปริวาโร
อุภโตวิภงฺโค วินโย นาม เทสิโต ฯ ต สกลป วินยปฏก
มยิ ปรินิพฺพุเต ตุมฺหาก สตฺถุ กิจฺจ สาเธสฺสติ ฯ
ิเตเนว จ มยา อิเม จตฺตาโร สติปฏานา ฯ จตฺตาโร
สมฺมปฺปธานา ฯจตฺตาโร อิทฺธิปาทา ฯ ปฺจินฺทฺริยานิ ฯ ปฺจ
พลานิ ฯ สตฺต โพชฺฌงฺคา ฯ อริโย อฏงฺคิโก มคฺโคติ เตน
เตนากาเรน อิเม ธมฺเม วิภชิตฺวา วิภชิตฺวา สุตฺตนฺตปฏก
เทสิต ฯ ต สกลป สุตฺตนฺตปฏก มยิ ปรินิพฺพุเต ตุมฺหาก
สตฺถุ กิจฺจ สาเธสฺสติ ฯ ิเตเนว จ มยา อิเม ปฺจกฺขนฺธา ฯ
ทฺวาทสายตนานิ ฯ อฏารส ธาตุโย ฯ จตฺตาริ สจฺจานิ ฯ พาวีสตินฺทฺริยานิ ฯ นว เหตู ฯ จตฺตาโร อาหารา ฯ สตฺต ผสฺสา ฯ สตฺต
เวทนา สตฺต สฺา ฯ สตฺต สฺเจตนา ฯ สตฺตจิตฺตานิ ฯ
ตตฺราป เอตฺตกา ธมฺมา กามาวจรา ฯ เอตฺตกา รูปาวจรา ฯ
เอตฺตกา อรูปาวจรา ฯ เอตฺตกา ปริยาปนฺนา ฯ เอตฺตกา อปริยาปนฺนา ฯ เอตฺตกา โลกิยา ฯ เอตฺตกา โลกุตฺตราติ อิเม ธมฺเม
วิภชิตฺวา วิภชิตฺวา จตุวีสติสมนฺตปฏาน อนนฺตนยมหาปฏาน-
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๒๕
ปฏิมณฺฑิต อภิธมฺมปฏก เทสิต ฯ ต สกลป อภิธมฺมปฏก มยิ
ปรินิพฺพุเต ตุมฺหาก สตฺถุ กิจฺจ สาเธสฺสตีติ ฯ
(๑)สพฺพ เจต อภิสมฺโพธิโต ปฏาย ยาว ปรินิพฺพานา
ปฺจจตฺตาลีสวสฺสานิ ภาสิต ลปต ตีณิ ปฏกานิ ปฺจ
นิกายา นวงฺคานิ จตุราสีติธมฺมกฺขนฺธสหสฺสานีติ เอว มหปฺปเภท (๒) โหติ ฯ อิติ อิมานิ จตุราสีติธมฺมกฺขนฺธสหสฺสานิ
ติฏนฺติ ฯ อห เอกโกว(๓) ปรินิพฺพายิสฺสามิ (๔) อหฺจ(๕) โข ปนิทานิ
เอกโกว(๖) โอวทามิ อนุสาสามิ ฯ มยิ ปรินิพฺพุเต อิมานิ จตุราสีติธมฺมกฺขนฺธสหสฺสานิ ตุเมฺห โอวทิสฺสนฺติ อนุสาสิสฺสนฺตีติ เอว
ภควา พหูนิ การณานิ ทสฺเสนฺโต โส โว มมจฺจเยน
สตฺถาติ โอวทิตฺวา ปุน อนาคเต จาริตฺต ทสฺเสนฺโต ยถา
โข ปนาติ อาทิมาห ฯ
ตตฺถ สมุทาจรนฺตีติ กเถนฺติ โวหรนฺติ ฯ นาเมน วา
โคตฺเตน วาติ นวกาติ อวตฺวา ติสฺส ฯ นาคาติ เอว นาเมน
วา ฯ กสฺสป ฯ โคตฺตาติ (๗) เอว โคตฺเตน วา ฯ อาวุโส ติสฺส ฯ
อาวุโส กสฺสปาติ เอว อาวุโส วาเทน วา สมุทาจริตพฺโพ ฯ
ภนฺเตติ วา อายสฺมาติ วาติ ภนฺเต ติสฺส ฯ อายสฺมา ติสฺสาติ
# ๑. ม. เอตถนฺตเร อิติสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. มหาปเภท ฯ ๓. ม. เอโกว ฯ
๔. ม. ยุ. ปรินิพฺพายามิ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร โขสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๖. สี. ยุ. เอวโกว ฯ
๗. ม. ยุ โคตมาติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๒๖
เอว สมุทาจริตพฺโพ ฯ
สมูหนตูติ อากงฺขมาโน สมูหนตุ ฯ ยทิ อิจฉฺ ติ สมูหเนยฺยาติ อตฺโถ ฯ กสฺมา ปน สมูหนถาติ เอกเสเนว อวตฺวา
วิกปฺปวจเนน เปสีติ ฯ มหากสฺสปสฺส พล ทิฏ ตฺตา ฯ ปสฺสติ
หิ ภควา สมูหนถาติ วุตฺเตป สงฺคีติกาเล กสฺสโป น
สมูหนิสฺสตีติ (๑) ตสฺมา วิกปฺเปเนว เปสิ ฯ
ตตฺถ เอกจฺเจ เถรา เอวมาหสุ จตฺตาริ ปาราชิกานิ
เปตฺวา อวเสสานิ ขุทฺทานุขุทฺทกานีติ อาทินา นเยน ปฺจสติกสงฺคีติย ขุทฺทานุขุทฺทกกถา อาคตาว ฯ วินิจฺฉโย เจตฺถ(๒)
สมนฺตปาสาทิกาย วุตฺโต ฯ
เกจิ ปนาหุ ภนฺเต นาคเสน กตม ขุทฺทก ฯ กตม
อนุขุทฺทกนฺติ มิลินฺเทน รฺา ปุจฺฉิเตน (๓) ทุกกฺ ฏ มหาราช
ขุทฺทก ฯ ทุพฺภาสิต อนุขุทฺทกนฺติ วุตฺตตฺตา นาคเสนตฺเถโร
ขุทฺทานุขุทฺทก ชานาติ ฯ มหากสฺสปตฺเถโร(๔) ปน ต อชานนฺโต
สุณาตุ เม อาวุโส สโฆ ฯ สนฺตมฺหาก สิกฺขาปทานิ คิหิคตานิ ฯ
คิหิโนป ชานนฺติ อิท โว สมณาน สกฺยปุตฺติยาน กปฺปติ ฯ
อิท โว น กปฺปตีติ ฯ สเจ มย ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานิ
สมูหนิสฺสาม ฯ ภวิสฺสนฺติ วตฺตาโร ธูมกาลิก สมเณน โคตเมน
สาวกาน สิกฺขาปท ปฺตฺต ฯ ยาวิเมส (๕) สตฺถา อฏาสิ ฯ
# ๑. ม. สมูหนิสฺสตีติ ฯ ๒. ม. วินิจฺฉโยเปตฺถ ฯ ๓. ม. ปุจฺฉิโต ฯ ๔. ม. มหากสฺสโป ฯ
๕. ม. ยาว เนส ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๒๗
ตาวิเม สิกฺขาปเทสุ สิกฺขึสุ ฯ ยโต (๑)อิเมส สตฺถา ปรินิพฺพุโต ฯ
นทานิเม (๒) สิกฺขาปเทสุ สิกฺขนฺตีติ ฯ ยทิ สฆสฺส ปตฺตกลฺล ฯ
สโฆ อปฺตฺต น ปฺเปยฺย ฯ ปฺตฺต น สมุจฺฉินฺเทยฺย ฯ
ยถาปฺตฺเตสุ สิกฺขาปเทสุ สมาทาย วตฺเตยฺย ฯ เอสา ตฺตีติ
กมฺมวาจ สาเวสีติ ฯ น ต เอว คเหตพฺพ ฯ นาคเสนตฺเถโร
หิ ปรวาทิโน โอกาโส มา อโหสีติ เอวมาห ฯ มหากสฺสปตฺเถโร ขุทฺทกานุขุทฺทกาปตฺตึ (๓)น สมูหนิสฺสามีติ กมฺมวาจ
สาเวสีติ ฯ(๔)
พฺรหฺมทณฺฑกถาป สงฺคีติย อาคตตฺตา สมนฺตปาสาทิกาย
วินิจฺฉิตา ฯ
กงฺขาติ เทฺวฬฺหก ฯ วิมตีติ วินิจฺฉิตุ อสมตฺถตา ฯ พุทฺโธ
นุ โข ฯ น พุทฺโธ นุโข ฯ ธมฺโม นุ โข ฯ น ธมฺโม นุ
โข ฯ สโฆ นุ โข ฯ น สโฆ นุ โข ฯ มคฺโค นุ โข ฯ น
มคฺโค นุ โข ฯ ปฏิปทา นุ โข ฯ น ปฏิปทา นุ โขติ
ยสฺส สสโย อุปฺปชฺเชยฺย ฯ ต โว วทามิ ปุจฺฉถ ภิกฺขเวติ
อยเมตฺถ สเขปตฺโถ ฯ สตฺถุคารเวนาป น ปุจฺเฉยฺยาถาติ
มย สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิมฺหา ฯ (๕)จตฺตาโร ปจฺจยาป โน
สตฺถุ สนฺตกาว ฯ เต มย เอตฺตก กาล กงฺข อกตฺวา น
อรหาม อชฺช ปจฺฉิมกาเล กงฺข กาตุนฺติ สเจ เอว สตฺถริ
# ๑. สี. ยุ. ยทา ฯ ๒. ยุ. นทานิเมสุ ฯ ๓. ม. ขุทฺทานุขุทฺทกาปตฺตึ ฯ
๔. ม. สาเวสิ ฯ๕. ม. ปพฺพชิมฺห ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๒๘
คารเวน น ปุจฺฉถ ฯ สหายโกป ภิกฺขเว สหายกสฺส อาโรเจตูติ
ตุมฺหาก โย ยสฺส ภิกฺขุโน สนฺทฏิ โ สมฺภตฺโต ฯ โส ตสฺส
อาโรเจตุ ฯ อห เอกภิกฺขุสฺส (๑)กเถสฺสามิ ฯ ตสฺส กถ สุตฺวา
สพฺเพ นิกฺกงฺขา ภวิสฺสถาติ ทสฺเสติ ฯ
เอว ปสนฺโนติ เอว สทฺทหามิ อหนฺติ อตฺโถ ฯ
าณเมวาติ นิกกงฺขภาว ปจฺจกฺขกรณ าณเมว ฯ เอตฺถ
ตถาคตสฺส น สทฺธามตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ อิเมส หิ อานฺนทาติ
อิเมส อนฺโตสาณิย นิสินฺนาน ปฺจนฺน ภิกฺขุสตาน ฯ โย
ปจฺฉิมโกติ โย คุณวเสน ปจฺฉิมโก ฯ อานนฺทตฺเถรเยว
สนฺธายาห ฯ
อปฺปมาเทน สมฺปาเทถาติ สติอวิปฺปวาเสน สพฺพกิจฺจานิ
สมฺปาเทยฺยาถ ฯ อิติ ภควา ปรินิพฺพานมฺเจ นิปนฺโน ปฺจจตฺตาลีสวสฺสานิ ทินฺน โอวาท สพฺพ เอกสฺมึ อปฺปมาทปเทเยว ปกฺขิปตฺวา อทาสิ ฯ อย ตถาตตสฺส ปจฺฉิมา วาจาติ
อิท ปน สงฺคีติการกาน วจน ฯ
# ๑. ม. เอตสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๓๒๙
ปรินิพฺพุตกถาวณฺณนา
อิโต ปร ย ปรินิพพฺ านปริกมฺม กตฺวา ภควา
ปรินิพฺพุโต ฯ ต ทสฺเสตุ อถโข ภควา ปมชฺฌานนฺติอาทิ
วุตฺต ฯ
ตตฺถ ปรินิพฺพุโต ภนฺเตติ นิโรธ สมาปนฺนสฺส ภควโต
อสฺสาสปสฺสาสาน อภาว ทิสฺวา ปุจฉฺ ติ ฯ น อาวุโสติ เถโร
กถ ชานาติ ฯ เถโร กิร สตฺถารา สทฺธึเยว ต ต สมาปตฺตึ
สมาปชฺชนฺโต ยาว เนวสฺานาสฺายตนา วุฏาน ฯ ตาว
คนฺตฺวา อิทานิ ภควา นิโรธสมาปตฺตึ สมาปนฺโน ฯ อนฺโตนิโรเธ (๑)
จ กาลกิริยา นาม นตฺถีติ ชานาติ ฯ
อกโข ภควา สฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา วุฏหิตฺวา
เนวสฺานาสฺายตน สมาปชฺชิ ฯเป ฯ ตติยชฺฌานา(๒) วุฏหิตฺวา จตุตฺถ ฌาน สมาปชฺชีติ เอตฺถ ภควา จตุวีสติยา
าเนสุ ปม ฌาน สมาปชฺชติ ฯ (๓)เตรสสุ าเนสุ ทุติย ฯ
ตถา ตติย ฯ ปณฺณรสสุ าเนสุ จตุตฺถ ฌาน สมาปชฺชิ ฯ
กถ ฯ ทสสุ อสุเภสุ ฯ ทฺวตฺตึสากาเร ฯ อฏสุ กสิเณสุ ฯ เมตฺตากรุณามุทิตาสุ ฯ อานาปาเน ฯ ปริจฺเฉทากาเสติ อิเมสุ ตาว
จตุวีสติยา าเนสุ ปม ฌาน สมาปชฺชิ ฯ เปตฺวา ปน
ทฺวตฺตึสาการฺจ ทส อสุภานิ จ เสเสสุ เตรสสุ ทุติย
# ๑. ยุ. อนฺโต นิโรโธ ฯ ๒. สฺยา. ตติยา ฌานา ฯ ๓. ม. สมาปชฺชิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๓๐
ฌาน ฯ เตสุเยว จ ตติย ฌาน สมาปชฺชิ ฯ อฏสุ ปน
กสิเณสุ ฯ อุเปกฺขาพฺรหฺมวิหาเร ฯอานาปาเน ฯ ปริจฺเฉทากาเส ฯ
จตูสุ อารุปฺเปสูติ อิเมสุ ปณฺณรสสุ าเนสุ จตุตฺถ ฌาน
สมาปชฺชิ ฯ(๑)อยป จ สงฺเขปกถา (๑) ฯ นิพฺพานปุร ปวิสนฺโต ปน
ภควา ธมฺมสฺสามิ สพฺพาป จตุวีสติโกฏิสตสหสฺสสงฺขาตา
สมาปตฺติโย ปวิสิตฺวา วิเทส คจฺฉนฺโต าติชน อาลิงฺคิตฺวา
วิย สพฺพ สมาปตฺติสุข อนุภวิตฺวา ปวิฏโ ฯ
จตุตฺถชฺฌานา(๒) วุฏหิตฺวา สมนนฺตรา ภควา ปรินิพฺพายีติ
เอตฺถ ฌานสมนนฺตร ฯ ปจฺจเวกฺขณา สมนนฺตรนฺติ เทฺว
สมนนฺตรานิ ฯ ตตฺถ ฌานา (๓) วุฏ าย ภวงฺค โอติณฺณสฺส
ตตฺเถว ปรินพิ ฺพาน ฌานสมนนฺตร นาม ฯ ฌานา วุฏหิตฺวา
ปุน ฌานงฺคานิ ปจฺจเวกฺขิตฺวา ภวงฺค โอติณฺณสฺส ตตฺเถว
ปรินิพฺพาน ปจฺจเวกฺขณสมนนฺตร นาม ฯ อิมานิ เทฺวป
สมนนฺตราเนว ฯ ภควา ปน ฌาน สมาปชฺชิตฺวา ฌานา
วุฏาย ฌานงฺคานิ ปจฺจเวกฺขิตฺวา ภวงฺคจิตฺเตน อพฺยากเตน
ทุกฺขสจฺเจน ปรินิพฺพายิ ฯ เย หิ เกจิ พุทฺธา วา สาวกา
(๔) วา อนฺตมโส กุนฺถกิปลิก (๕) อุปาทาย สพฺเพ ภวงฺคจิตฺเตเนว
อพฺยากเตน ทุกฺขสจฺเจน กาล กโรนฺตตี ิ ฯ มหาภูมิจาลาทีนิ
# ๑. ม. อยมฺป จ สงฺเขปกถา ฯ ๒. สฺยา. จตุตฺถา ฌาณา ฯ ๓. ยุ. จตุตฺถชฺฌานา ฯ
๔. ม. ยุ. ปจฺเจกพุทฺธา วา อริยสาวกา วา ฯ ๕. ม. กุนถฺ กิปล ฺลิก ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๓๑
วุตฺตนยาเนวาติ ฯ
ภูตาติ สตฺตา ฯ อปฺปฏิปุคฺคโลติ ปฏิภาคปุคฺคลวิรหิโต ฯ
พลปฺปตฺโตติ ทสวิธาณพลปฺปตฺโต ฯ อุปฺปาทวยธมฺมิโนติ
อุปฺปาทวยสภาวา ฯ เตส วูปสโมติ เตส สงฺขาราน วูปสโม ฯ
อสงฺขต นิพฺพานเมว สุขนฺติ อตฺโถ ฯ นาหุ อสฺสาสปสฺสาโสติ
น ชาโต อสฺสาสปสฺสาโส ฯ อเนโชติ(๑) ตณฺหาสงฺขาย เอชาย
อภาเวน อเนโช ฯ สนฺตมิ ารพฺภาติ อนุปาทิเสสนิพฺพาน อารพฺภ
ปฏิจฺจ สนฺธาย ฯ ย กาลมกรีติ โย กาล อกริ ฯ อิท
วุตฺต โหติ อาวุโส โย มม สตฺถา พุทฺธมุนิ สนฺตึ
คมิสฺสามีติ สนฺตึ อารพฺภ กาลมกริ ฯ ตสฺส ิตจิตฺตสฺส ตาทิโน
อิทานิ อสฺสาสปสฺสาโส น ชาโต นตฺถิ นปฺปวตฺตตีติ (๒) ฯ อสลฺลีเนนาติ (๓) อลีเนน
อสงฺกุฏิเตน สุวิกสิเตเนว จิตฺเตน ฯ เวทน
อชฺฌวาสยีติ เวทน อธิวาเสสิ ฯ น เวทนานุวตฺตี หุตฺวา อิโต
จิโตจ สมฺปริวตฺตยิ ฯ (๔)วิโมกฺโขติ เกนจิ ธมฺเมน อนาวรณวิโมกฺโข สพฺพโส อปฺตฺติภาวูปคโม ปชฺโชตนิพฺพานสทิโส
ชาโตติ ฯ (๕) ตทาสีติ สห ปรินิพพฺ านา มหาภูมิจาโลติ เอว
เหฏา วุตฺตภูมิจาลเมว สนฺธายาห ฯ ตฺหิ โลมหสนฺจ
ภึสนกฺจ อาสิ ฯ สพฺพาการวรูเปเตติ สพฺพวรการณูเปเต ฯ
# ๑. สฺยา. อเนชฺโชติ ฯ ม. อเนโชติ ตณฺหาสงฺขาตาย ฯ ๒. ม. นปฺปวตฺตตีติ ฯ
๓. ม. เอตฺถนฺตเร อลีเนนาติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. สมฺปริวตฺติ ฯ ๕. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๓๒

อวีตราคาติ ปุถุชฺชนา เจว โสตาปนฺนสกทาคามิโน จ ฯ
เตส หิ โทมนสฺส อปฺปหีน ฯ ตสฺมา เตป พาหา ปคฺคยฺห
กนฺทนฺติ ฯ อุโภป หตฺเถ สีเส เปตฺวา โรทนฺตีติ สพฺพ
ปุริมนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
อุชฌ
ฺ ายนฺตีติ อยฺยา อตฺตนาป อธิวาเสตุ น สกฺโกนฺติ ฯ
เสสชน กถ สมสฺสาเสสฺสนฺตีติ วทนฺติโย อุชฺฌายนฺติ ฯ กถ
ภูตา ปน ภนฺเต(๑) อนุรทฺธาติ (๑) เทวตา ภนฺเต กถ ภูตา
อายสฺมา อนุรุทฺโธ สลฺลกฺเขติ ฯ กึ ตา สตฺถุ ปรินิพฺพาน
อธิวาเสนฺติ ฯ
อถ ตาส ปวุตฺตึ ทสฺสนตฺถ เถโร สนฺตาวุโสติอาทิมาห ฯ
ต วุตฺตตฺถเมว ฯ รตฺตาวเสสนฺติ พลวปจฺจูเส ปรินิพฺพุตตฺตา
รตฺติยาวเสส จุลฺลกทฺธาน ฯ ธมฺมิยา กถายาติ อฺา ปาฏิเยกฺกา
ธมฺมกถา นาม นตฺถิ ฯ อาวุโส สเทวเก๗ นาม โลเก
อปฏิปุคฺคลสฺส สตฺถโุ น อย มจฺจุราชา น ลชฺชติ ฯ กิมงฺค
ปน โลกิยมหาชนสฺส ลชฺชิสฺสตีติ เอวรูปาย ปน มรณปฏิสยุตฺตาย กถาย วีตินาเมสส ฯ เตสฺหิ ต กถ กเถนฺตาน
มุหุตฺเตเนว อรุณ อุคฺคจฺฉิ ฯ อถโขติ อรุณุคฺคมฺหิ (๒) เถโร เถร
เอตทโวจ ฯ
# ๑. ม. ภนฺเต อายสฺมา อนุรุทโธ เทวดา มนสิกโรตีติ ฯ ยุ. ภนฺเต อายสฺมา อนุรุทโธ
สลฺลกฺเขตีติ ฯ ๒. สี. อรุณุคฺคม ทิสฺวาว ฯ ม. อรุณุคฺค ทิสฺวาว ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๓๓
เตน(๑) กรณีเยนาติ กีทิเสน นุโข ปรินิพฺพานฏาเน
มาลาคนฺธาทิสกฺกาเรนภวิตพฺพ ฯ กีทิเสน ภิกฺขุสฆสฺส
นิสชฺชนฏาเนน ภวิตพฺพ ฯ กีทิเสน ขาทนียโภชนีเยน
ภวิตพฺพนฺติ เอว ย ภควโต ปรินิพฺพุตภาว สุตฺวา กตฺตพฺพ ฯ
เตเนว กรณีเยน ฯ
ตถาคตสรีรปฏิปตฺติวณฺณนา
สพฺพฺจ ตาลาวจรนฺติ (๒) สพฺพ ตุริยภณฺฑ ฯ สนฺนิปาเตถาติ
เภริฺจาราเปตฺวา สมาหรถ ฯ เต ตเถว อกสุ ฯ มณฺฑลมาเลติ (๓)
ทุสฺสมณฺฑลมาเล ฯ ปฏิยาเทนฺตาติ สชฺเชนฺตา ฯ
ทกฺขิเณน ทกฺขิณนฺติ นครสฺส ทกฺขิณทิสาภาเคเนว
ทกฺขิณทิสาภาค ฯ พาหิเรน พาหิรนฺติ อนฺโตนคร อปฺปเวเสตฺวา
พาหิเรเนว นครสฺส พาหิรปสฺส หริตฺวา ฯ ทกฺขิณโต นครสฺสาติ
อนุราธปุรสฺส ทกฺขิณทฺวารสทิเส าเน เปตฺวา สกฺการสมฺมาน
กตฺวา เชตวนสทิเส าเน ฌาเปสฺสามาติ อตฺโถ ฯ
อฏ มลฺลปาโมกฺขาติ (๔) มชฺฌมิ วยา ถามสมฺปนฺนา อฏ
มลฺลราชาโน ฯ สีส นฺหาตาติ(๕) สีส โธวิตฺวา นฺหาตา ฯ
อายสฺมนฺต อนุรุทฺธนฺติ เถโรว ทิพฺพจกฺขุโกติ ปากโฏ ฯ ตสฺมา
# ๑. สฺยา. เกน ฯ ม. เตเนว ฯ ๒. ม. ตาฬาวจรนฺติ ฯ ๓. สฺยา. มณฺฑลมาลานีติ ฯ
๔. สฺยา. มลฺลา ปาโมกฺขาติ ฯ ๕. สฺยา. สีสนฺหาตาติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๓๔
เต สนฺเตสุป อฺเสุ มหาเถเรสุ อย โน ปากฏ กตฺวา
กเถสฺสตีติ เถร ปุจฺฉึสุ ฯ กถ ปน ภนฺเต เทวตาน อธิปฺปาโยติ
ภนฺเต อมฺหาก ตาว อธิปปฺ าย ชานาม ฯ เทวตาน กถ
อธิปฺปาโยติ ปุจฺฉนฺติ ฯ เถโร ปม เตส อธิปฺปาย ทสฺเสนฺโต
ตุมฺหาก โขติ อาทิมาห ฯ
มกุฏพนฺธน นาม มลฺลาน เจติยนฺติ มลฺลราชูน
ปสาธนมงฺคลสาลาย เอต นาม ฯ จิตฺตีกตฏเน ปเนสา
เจติยนฺติ วุจฺจติ ฯ ยาว สนฺธิสมลสงฺกฏิราติ (๑) เอตฺถ สนฺธิ นาม
ฆรสนฺธิ ฯ สมล นาม คูถราสินิทฺธมนปนาฬี ฯ สงฺกฏิร นาม
สงฺการฏาน ฯ ทิพฺเพหิ จ มนุสฺสเกหิ (๒) จ นจฺเจหีติ อุปริ
เทวตาน นจฺจานิ โหนฺติ ฯ เหฏา มนุสฺสาน ฯ เอส นโย
คีตาทีสุ ฯ อปจ เทวตาน อนฺตเร มนุสฺสา ฯ มนุสสฺ าน
อนฺตเร เทวตาติ เอวป สกฺกโรนฺตา ปูเชนฺตา อคมสุ ฯ
มชฺเฌน มชฺฌ นครสฺส หริตฺวาติ เอว หริยมาเน ภควโต
สรีเร พนฺธลุ มลฺลเสนาปติภริยา มลฺลกิ า นาม ฯ ภควโต สรีร อาหรนฺตีติ สุตฺวา อตฺตโน
สามิกสฺส กาลกิริยโต ปฏาย
อปริภฺุชิตฺวา ปต วิสาขาปสาธนสทิส มหาลตาปสาธน
นีหราเปตฺวา อิมินา สตฺถาร ปูเชสฺสามีติ ต มชฺชาเปตฺวา
คนฺโธทเกน โธวิตฺวา ทฺวาเร ิตา ฯ
# ๑. สฺยา. สนฺธิสมลสกฏิราติ ฯ ๒. สฺยา. มานุสเกหิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๓๕
ต กิร ปสาธน ตาส จ ทฺวินฺน อิตฺถีน ฯ เทวทานิยโจรสฺส เคเหติ ตีสุเยว าเนสุ อโหสิ ฯ สา จ สตฺถุ
สรีเร ทฺวาร สมฺปตฺเต โอตาเรถ ตาตา สตฺถุ สรีรนฺติ
วตฺวา ต ปสาธน สตฺถุ สรีเร ปฏิม
ุ ฺจิ ฯ ต สีสโต
ปฏาย ปฏิมุกฺก ยาว ปาทตลา คต ฯ สุวณฺณวณฺณ ภควโต
สรีร สตฺตรตนมเยน มหาลตาปสาธเนน (๑) ปสาธิต อติวิย
วิโรจิตฺถ ฯ ต สา ทิสฺวา ปสนฺนจิตฺตา ปตฺถน(๒) อกาสิ
ภควา ยาว วฏเฏ สนฺธาวิสฺสามิ ฯ ตาว เม ปาฏิเยกฺก
ปสาธนกิจฺจ มา โหตุ ฯ นิจฺจ ปฏิมุกกฺ ปสาธนสทิสเมว สรีร
โหตูติ ฯ
อถ ภควนฺต สตฺตรตนมเยน มหาปสาธเนน อุกฺขิปตฺวา
ปุรตฺถิเมน ทฺวาเรน นีหริตฺวา ปุรตฺถเิ มน นครสฺส มกุฏพนฺธน
มลฺลาน เจติย ฯ เอตฺถ ภควโต สรีร นิกฺขิปสุ ฯ
มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุวณฺณนา
ปาวาย กุสินารนฺติ ปาวานคเร ปณฺฑาย จริตฺวา
กุสินาร คมิสฺสามีติ อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน โหติ ฯ รุกฺขมูเล
นิสีทีติ เอตฺถ กสฺมา ทิวาวิหารนฺติ น วุตฺต ฯ ทิวาวิหารตฺถาย
อนิสินฺนตฺตา ฯ เถรสฺส หิ ปริวารา ภิกฺขู สพฺเพ สุขสวฑฺฒิตถาย
# ๑. ม. มหาปาธเนน ฯ ยุ. ปาสาธเนน ฯ ๒. ม. ปตฺถน ฯ ๓. ม.ยุ. สสริสฺสามิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๓๖
มหาปฺุา ฯ เต มชฺฌนฺติกสมเย (๑) ตตฺตปาสาณสทิสาย ภูมิยา
ปทสา คจฺฉนฺตา กิลมึสุ ฯ เถโร เต ภิกฺขู ทิสฺวา ภิกฺขู
กิลมนฺติ คนฺตพฺพฏาน จ ทูร (๒)โถก วิสฺสมิตฺวา ทรถ
ปฏิปฺปสฺสมฺเภตฺวา สายณฺหสมเย กุสนิ าร คนฺตฺวา ทสพล
ปสฺสิสฺสามีติ มคฺคา โอกฺกมฺม อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล สงฺฆาฏึ
ปฺเปตฺวา อุทกตุมฺพโต อุทเกน หตฺถปาเท สีตเล กตฺวา
นิสีที ปริวารภิกฺขูปสฺส รุกฺขมูเล นิสที ิตฺวา โยนิโสมนสิกาเรน
กมฺมฏาน (๓) กุรุมานา ติณฺณ รตนาน วณฺณ ภณมานา
นิสีทึสุ ฯ อิติ ทรถปฏิวโิ นทนตฺถาย (๔) นิสินฺนตฺตา ทิวา
วิหารนฺติ น วุตฺต ฯ
มณฺฑารวปุปฺผ คเหตฺวาติ มหาปาติปฺปมาณ ปุปฺผ
อาคนฺตุกทณฺฑเก เปตฺวา ฉตฺต วิย คเหตฺวา ฯ อทฺทสา
โขติ อาคจฺฉนฺต ทูรโตว อทฺทส ฯ ทิสฺวา จ ปน จินฺเตสิ
เอต อาชีวกสฺส หตฺเถ มณฺฑารวปุปฺผ ปฺายติ ฯ เอตฺจ
น สพฺพทา มนุสฺสปเถ ปฺายติ ฯ ยทา ปน โกจิ
อิทฺธิมา อิทฺธึ วิกุพฺพติ ฯ ยทา (๕) สพฺพฺุ โพธิสตฺตสฺส จ
มาตุ กุจฺฉิโอกฺกมนาทีสุ โหติ ฯ น โข ปนชฺช เกนจิ
อิทฺธิวิกุพฺพน กต ฯ น เม สตฺถา มาตุ กุจฺฉึ โอกฺกนฺโต ฯ
# ๑. มชฺฌนฺหิกสมเย ฯ ๒. ม. คนฺตพฺพฏานจ น ทูร ฯ ๓. ม. มนสิกาเร กมฺม ฯ
๔. ม ทรถวิโนทนตฺถาย ฯ ยุ. อาตปวิโนทนตฺถาย ฯ ๕. ม. ตทา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๓๗
น กุจฺฉิโต นิกฺขมน ฯ (๑) นาปสฺส อชฺช อภิสมฺโพธิ ฯ น
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตน ฯ น ยมกปาฏิหาริย ฯ น เทโวโรหณ ฯ น
อายุสงฺขาโรสฺสชฺชน ฯ มหลฺลโก ปน เม สตฺถา ธุว ปรินิพฺพุโต
ภวิสฺสตีติ ฯ
ตโต ปุจฺฉามิ นนฺติ จิตฺต อุปฺปาเทตฺวา สเจ โข
ปน นิสินฺนโกว ปุจฺฉามิ ฯ สตฺถริ อคารโว กโต ภวิสฺสตีติ
อุฏหิตฺวา ิตฏานโต อปกฺกมฺม ฉนฺทนฺโต นาคราชา มณิจมฺม
วิย ทสพลทตฺติยเมฆวณฺณปสุกูลจีวร ปารุปตฺวา ทสนขสโมธานสมุชฺชล อฺชลึ สิรสฺมึ ปติฏเปตฺวา สตฺถริ กเตน คารเวน
อาชีวกสฺส อภิมุโข หุตฺวา อปาวุโส (๒) อมฺหาก สตฺถาร
ชานาสีติ อาห ฯ กึ ปน สตฺถุ ปรินิพพฺ าน ชานนฺโต
ปุจฺฉิ อชานนฺโตติ ฯ อาวชฺชนปฏิพทฺธ ขีณาสวาน ชานน ฯ
อนาวชฺชิตตฺตา ปเนส อชานนฺโต ปุจฺฉีติ เอเก ฯ เถโร
สมาปตฺติพหุโล ฯ รตฺติฏ านทิวาฏานเลณมณฺฑปาทีสุ นิจฺจ
สมาปตฺติพาหุลฺเลน (๓)ยาเปติ ฯ กุลสนฺตก คาม ปวิสิตฺวา ทฺวาเร
(๔) ทฺวาเร สมาปตฺตึ สมาปชฺชิตฺวา สมาปตฺติโต วุฏิโตว ภิกฺข
คณฺหาติ ฯ เถโร กิร อิมินา ปจฺฉิเมน อตฺตภาเวน มหาชนานุคฺคห กริสสฺ ามิ เย มยฺห ภิกฺข วา เทนฺติ คนฺธมาลาทีหิ
# ๑. ม. ยุ. นิกฺขมนฺโต ฯ ๒. ม. อาวุโส ฯ ๓. ม. ยุ. สมาปตฺติพเลเนว ฯ
๔. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๓๘
วา สกฺการ กโรนฺติ ฯ เตสนฺต มหปฺผล โหตูติ เอว กโรติ ฯ
ตสฺมา สมาปตฺติพหุลตาย น ชานาติ ฯ อิติ อชานนฺโตว
ปุจฺฉีติ วทนฺติ ฯ ต น คเหตพฺพ ฯ
น เหตฺถ อชานนการณ อตฺถิ ฯ อภิสลฺลกฺขิต สตฺถุ
ปรินิพฺพาน อโหสิ ฯ ทสสหสฺสีโลกธาตุกมฺปนาทีหิ นิมิตฺเตหิ ฯ
เถรสฺส ปน ปริสาย เกหิจิ ภิกฺขูหิ ภควา ทิฏปุพฺโพ ฯ เกหิจิ
น ทิฏปุพฺโพ ฯ ตตฺถ เยหิป ทิฏปุพฺโพ ฯ เตป ปสฺสิตุกามาว ฯ
เยหิป อทิฏปุพฺโพ ฯ เตป ปสฺสิตุกามาว ฯ ตตฺถ เยหิ น
ทิฏปุพฺโพ ฯ เต อติทสฺสนกามตาย คนฺตฺวา กุหึ ภควาติ
ปุจฺฉนฺตา ปรินิพฺพุโตติ สุตฺวา สณฺาเรตุ(๑) นาสกฺขิสฺสนฺติ ฯ
จีวรฺจ ปตฺตฺจ ฉฑฺเฑตฺวา เอกวตฺถา วา ทุนฺนวิ ตฺถา วา
ทุปฺปารุตา วา อุรานิ ปฏิปสยนฺตา (๒) ปโรทิสสฺ นฺติ ฯ ตตฺถ
มนุสฺสา มหากสฺสปตฺเถเปน (๓) สทฺธึ อาคตา ปสุกูลิกา สยป
อิตฺถิโย วิย โรทนฺติ ฯ (๔) เต กึ อเมฺห สมสฺสาเสสฺสนฺตีติ
มยฺห โทส ทสฺสนฺติ ฯ อิม ปน สฺุ มหาอรฺ ฯ อิธ
ยถา ตถา โรทนฺเตสุ โทโส นาม นตฺถิ ฯ ปุริมตร
สุตฺวา นาม โสโกป ตนุโก โหตีติ ภิกฺขูน สตุปฺปาทนตฺถ
ชานนฺโตว ปุจฺฉิ ฯ
# ๑. ม. ยุ. สนฺธาเรตุ ฯ ๒. ม. ปฏิปส นฺตา ฯ ยุ. ปฏิปสนฺตา ฯ
๓. ม. มหากสฺสปตฺเถเรน ฯ ๔. ม. ปโรทนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๓๙
อชฺช สตฺตาห ปรินิพฺพุโต สมโณ โคตโมติ อชฺช สมโณ
โคตโม สตฺตาห ปรินิพฺพุโต ฯ ตโต เม อิทนฺติ ตโต สมณสฺส
โคตมสฺส ปรินิพฺพุตฏานโต ฯ
สุภทฺโท นาม วุฑฺฒปพฺพชิโตติ สุภทฺโทติ ตสฺส นาม ฯ
วุฑฺฒกาเล ปน ปพฺพชิตตฺตา วุฑฺฒปพฺพชิโตติ วุจฺจติ ฯ
กสฺมา ปน โส เอวมาห ฯ ภควติ อาฆาเตน ฯ อย กิร
โส ขนฺธเก อาคเต อาตุมาวตฺถุสฺมึ นฺหาปตปุพฺพโก วุฑฺฒปพฺพชิโต ภควติ(๑) กุสินารโต นิกขฺ มิตฺวา อฑฺฒเตรเสหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ อาตุม คจฺฉนฺเต (๒)ภควา อาคจฺฉตีติ สุตฺวา
อาคตกาเล ยาคุทาน (๓)กริสฺสามีติ สามเณรภูมิย ิเต เทฺว
ปุตฺเต เอตทโวจ ภควา กิร ตาตา อาตุม อาคจฺฉติ มหตา
ภิกฺขุสเฆน สทฺธึ อฑฺฒเตรเสหิ ภิกฺขุสเตหิ ฯ คจฺฉถ ตุเมฺห
ตาตา ขุรภณฺฑ อาทาย นาฬิยา วาปเกน อนุฆรก อนุฆรก
อาหิณฺฑถ ฯ โลณป เตลป ตณฺฑุลป ขาทนียป สหรถ ฯ ภควโต
อาคตสฺส ยาคุทาน กริสสฺ ามาติ ฯ (๔)เต ตถา อกสุ ฯ
มนุสฺสา เต ทารเก มฺชุเก ปฏิภาเณยฺยเก ทิสฺวา
กาเรตุกามาป อกาเรตุกามาป กาเรนฺติเยว ฯ กตกาเล จ
ปฏิคฺคณฺหิสฺสถ (๕) ตาตาติ ปุจฺฉนฺติ ฯ เต วทนฺติ น อมฺหาน
# ๑. ม. กุสนิ ารโต ฯ ๒. ม. อาคจฺฉนฺเต ฯ ๓. ม. ยาคุปาน ฯ เอวมุปริป ฯ
๔. วิ. มหา. ๕/๘๙/๑๒๙ ฯ ๕. ม. กตกาเล กึ คณฺหิสฺสถ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๔๐
อฺเน เกนจิ อตฺโถ ฯ ปตา ปน โน ภควโต อาคตกาเล
ยาคุทาน ทาตุกาโมติ ฯ ต สุตฺวา มนุสฺสา อปริคเณตฺวาว
ย เต สกฺโกนฺติ หริตต ฯ (๑) สพฺพ เทนฺติ ฯ ยมฺป น สกฺโกนฺติ ฯ
มนุสฺเสหิ เปเสนฺติ ฯ อถ ภควติ อาตุม อาคนฺตฺวา ภูสาคารก
ปวิฏเ สุภทฺโท สายณฺหสมเย คามทฺวาร คนฺตฺวา มนุสฺเส
อามนฺเตสิ อุปาสกา นาห ตุมฺหาก สนฺติกา อฺ กิฺจิ
คณฺหิสฺสามิ(๒) มยฺห ทารเกหิ อาภตานิ ตณฺฑุลาทีนิเยว สฆสฺส
ปโหนฺติ ฯ(๓)หตฺถกมฺมมตฺตเมว เทถาติ ฯ (๓) กึ (๔)ภนฺเต กโรมาติ ฯ(๔)
อิท จ อิท จ คณฺหถาติ สพฺพูปกรณานิ คาหาเปตฺวา
วิหาเร อุทฺธนานิ กาเรตฺวา เอก กาฬก กาสาว นิวาเสตฺวา
ตาทิสเมว ปารุปตฺวา อิท กโรถ อิท กโรถาติ สพฺพรตฺตึ
วิจาเรนฺโต สตสหสฺส วิสชฺเชตฺวา โภชฺชยาคฺุจ มธุโคฬกฺจ
ปฏิยาทาเปสิ ฯ โภชฺชยาคุ นาม ภฺุชิตฺวา ปาตพฺพยาคุ ฯ
ตตฺถ สปฺปมธุผาณิตมจฺฉมสปุปฺผผลรสาทิ ย กิฺจิ ขาทนีย
นาม สพฺพ ปกฺขิปติ ฯ กีฬิตุกามาน สีสมกฺขนโยคฺคา โหติ สุคนฺธคนฺธา ฯ
อถ ภควา กาลสฺเสว สรีรปฏิชคฺคน กตฺวา ภิกฺขุสฆ
ปริวุโต ปณฑ
ฺ าย จริตุ อาตุมานคราภิมุโข ปายาสิ ฯ มนุสฺสา
# ๑. ม. อาหริตุ ฯ ๒. ม. ยุ. ปจฺจาสีสามิ ฯ ๓. ม. ย หตฺถกมฺม ต เม เทถาติ ฯ
๔. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๔๑
ตสฺส อาโรเจสุ ภควา คาม ปณฺฑาย ปวิสติ ฯ ตยา
กสฺส ยาคุ ปฏิยาทิตาติ ฯโส ยถานิวตฺถปารุเตเหว เตหิ
กาฬกกาสาเวหิ เอเกน หตฺเถน ทพฺพิฺจ กฏจฺฉฺุจ คเหตฺวา
พฺรหฺมา วิย ทกฺขิณชานุมณฺฑล ภูมิย ปติฏเปตฺวา วนฺทิตฺวา
ปฏิคฺคณฺหตุ เม ภนฺเต ภควา ยาคุนฺติ อาห ฯ
ตโต ชานนฺตาป ตถาคตา ปุจฺฉนฺตีติ ขนฺธเก อาคตนเยนภควา ปุจฺฉิตฺวา จ ต (๑)สุตฺวา จ ต วุฑฺฒปพฺพชิต
วิครหิตฺวา ตสฺมึ วตฺถุสฺมึ อกปฺปยสมาทปนสิกฺขาปทฺจ(๒) ขุรภณฺฑปริหรณสิกฺขาปทฺจาติ เทฺว สิกฺขาปทานิ ปฺเปตฺวา
ภิกฺขเว อเนกกปฺปโกฏิโย โภชน ปริเยสนฺเตเหว วีตินามิตา ฯ
อิท ปน ตุมหฺ าก อกปฺปย  อธมฺเมน อุปฺปนฺน โภชน ฯ
อิม ปริภุตฺตา(๓) อเนกานิ อตฺตภาวสตสหสฺสานิ (๔) อปาเยเสฺวว
นิพฺพตฺติสฺสนฺติ ฯ อเปถ มา คณฺหิตฺถาติ (๕) ภิกขฺ าจาราภิมุโข
อคมาสิ ฯ เอกภิกฺขุนาป น กิฺจิ คหิต ฯ
สุภทฺโท อนตฺตมโน หุตฺวา อย สพฺพ ชานามีติ
อาหิณฺฑติ ฯ สเจ น คเหตุกาโม เปเสตฺวา อาโรเจตพฺพ ฯ
อย ปกฺกาหาโร นาม สพฺพจิร ติฏนฺโต สตฺตาหมตฺต
ติฏเยฺย ฯ อิทฺหิ มม ยาวชีว ปริยตฺต อสฺส สพฺพ เตน
# ๑. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ...สมาทานสกฺขา ... ฯ ๓. ม. ปริภตุ ฺตาน ฯ
๔. ม. อตฺตภาวสหสฺสานิ ฯ ๕. ม. ยุ. คณฺหถาติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๔๒
นาสิต ฯ อหิตกาโม อย มยฺหนฺติ ภควติ อาฆาต พนฺธิตฺวา
ทสพเล ธรนฺเต กิฺจิ วตฺตุ นาสกฺขิ ฯ เอว กิรสฺส อโหสิ
อย อุจฺจากุลา ปพฺพชิโต มหาปุริโส ฯ สเจ กิฺจิ วกฺขามิ ฯ
มมเยว (๑) สนฺตชฺเชสฺสตีติ ฯ สฺวาย อชฺช ปรินพิ ฺพุโต ภควาติ
สุตฺวา ลทฺธอสฺสาโส วิย หฏตุฏโ  เอวมาห ฯ
เถโร ต สุตฺวา หทเย ปหารทาน วิย มตฺถเก
ปติตสุกฺกาสนี (๒) วิย อมฺิ (๓) ธมฺมสเวโค จสฺส อุปฺปชฺชิ ฯ
สตฺตาหมตฺต ปรินิพฺพุโต ภควา ฯ อชฺชาป หิสฺส ฯ สุวณฺณวณฺณ
สรีร ธรติเยว ฯ ทุกฺเขน ภควตา อาหริตสาสเน (๔) นาม เอว
ลหุ(๕) มหนฺต ปาปกสฏ กณฺฏโก อุปฺปนฺโน ฯ อย (๖)โข ปเนส
ปาโป วฑฺฒมาโน อฺเป เอวรูเป สหาเย ลภิตวฺ า สกฺกา
สาสน โอสกฺกาเปตุนฺติ ฯ ตโต เถโร จินฺเตสิ สเจ โข
ปนาห อิม มหลฺลก อิเธว ปโลติก นิวาสาเปตฺวา ฉาริกาย
สีส โอกิราเปตฺวาป(๗) นีหราเปสฺสามิ ฯ มนุสฺสา สมณสฺส
โคตมสฺส สรีเร ธรมาเนเยว สาวกา วิวทนฺตีติ อมฺหาก
โทส ทสฺเสสฺสนฺตีติ(๘) อธิวาเสมิ ตาว ฯ
ภควตา หิ เทสิโต ธมฺโม อสงฺคหิตปุปฺผราสิสทิโส ฯ
ตตฺถ ยถา วาเตน ปหฏปุปฺผานิ ยโต วา ตโต วา คจฺฉนฺติ ฯ
# ๑. ม. มเยว ฯ ๒. ม. ปติตสุกฺขาสนิ ฯ ๓. ม. มฺิ ฯ ๔. ม. ยุ. อาราธิตสาสเน ฯ
๕. ม. ลหุ ฯ ๖. ม. อล ฯ ๗. ม. ฉาริกาย โอกิราเปตฺวา ฯ ๘. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๔๓
เอวเมว เอวรูปาน ปาปปุคฺคลาน วเสน คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺเต
กาเล วินเย เอก เทฺว สิกขฺ าปทานิ นสฺสิสฺสนฺติ ฯ สุตฺเต
เอโก เทฺว ปฺหาวารา (๑) นสฺสิสฺสนฺติ ฯ อภิธมฺเม เอก เทฺว
ภูมนฺตรานิ นสฺสิสฺสนฺติ ฯ เอว อนุกกฺ เมน มูเล นฏเ
ปสาจสทิสา ภวิสฺสาม ฯ ตสฺมา ธมฺมวินยสงฺคห กริสฺสาม ฯ(๒) เอวฺหิ สติ ทเฬฺหน (๓)
สงฺคหิตปุปฺผานิ วิย อย ธมฺโม
อย วินโย นิจฺจโล ภวิสสฺ ติ ฯ
เอตทตฺถ หิ ภควา มยฺห ตีณิ คาวุตานิ ปจฺจุคฺคมน
อกาสิ ฯ ตีหิ โอวาเทหิ อุปสมฺปท อทาสิ ฯ กายโต (๔)
อปเนตฺวา กาเย จีวรปริวฏฏน อกาสิ ฯ อากาเส ปาณึ จาเลตฺวา จนฺทูปมปฏิปท
กเถนฺโต ม กายสกฺขึ กตฺวา กเถสิ ฯ ติกฺขตฺตุ สกลสาสนทายชฺช ปฏิจฺฉาเปสิ ฯ มาทิเส ภิกฺขุมฺหิ ติฏมาเน อย
ปาโป สาสเน วุฑฺฒึ มา อลตฺถ ฯ ยาว อธมฺโม น ทิปฺปติ ฯ
ธมฺโม น ปฏิพาหิยติ ฯ อวินโย น ทิปฺปติ ฯ วินโย น
ปฏิพาหิยติ ฯ อธมฺมวาทิโน น พลวนฺโต โหนฺติ ฯ ธมฺมวาทิโน
น ทุพฺพลา โหนฺติ ฯ อวินยวาทิโน น พลวนฺโต โหนฺติ ฯ
วินยวาทิโน น ทุพฺพลา โหนฺติ ฯ ตาว ธมฺมฺจ วินยฺจ
สงฺคายิสฺสามิ ฯ ตโต ภิกขฺ ู อตฺตโน อตฺตโน ปโหนก คเหตฺวา
# ๑. ม. ปฺหาวารา ฯ ๒. ม. กริสสฺ าม ฯ ๓. ม. ทฬฺห ฯ ยุ. ทฬฺหสุตฺเตน ฯ
๔. ม. เอตฺถนฺตเร อปเนตฺวา กาเยติ ทิสสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๔๔
กปฺปยากปฺปย กเถสฺสนฺติ ฯ อถาย ปาโป สยเมว นิคฺคห
ปาปุณิสฺสติ ฯ ปุน สีส อุกฺขิปตุ น สกฺขิสฺสติ ฯ สาสน
อิทฺธฺเจว ผีตฺจ ภวิสฺสตีติ ฯ
โส เอว นาม มยฺห จิตฺต อุปฺปนฺนนฺติ กสฺสจิ
อนาโรเจตฺวา ภิกฺขุสฆ สมสฺสาเสสิ ฯ เตน วุตฺต อถ
โข อายสฺมา มหากสฺสโป ฯเป ฯ เนต าน วิชฺชตีติ ฯ
จิตกนฺติ วีสรตนสติก จนฺทนจิตก ฯ อาฬิมฺเปสฺสามาติ
อคฺคึ คาหาเปสฺสาม ฯ น สกฺโกนฺติ อาฬิมฺเปตุนฺติ อฏป
โสฬสป ทวตฺตึสาป ชนา ชาลตฺถาย ยมกยมกอุกกฺ าโย คเหตฺวา
ตาลปณฺเณหิ (๑) วีชนฺตา ภสฺตาหิ ธมนฺตา ตานิ ตานิ การณานิ
กโรนฺตาป น สกฺโกนฺติเยว อคฺคึ คาหาเปตต ฯ เทวตาน
อธิปฺปาโยติ เอตฺถ ตา กิร เทวตา เถรสฺส อุปฏากเทวตาว ฯ
อสีติมหาสาวเกสุ หิ จิตฺตานิ ปสาเทตฺวา เตส อุปฏากานิ
อสีติกุลสหสฺสานิ สคฺเค นิพฺพตฺตานิ ฯ อถ (๒) เถเร จิตฺต
ปสาเทตฺวา สคฺเค นิพฺพตฺตา เทวตา ตสฺมึ สมาคเม เถร
อทิสฺวา กุหึ นุโข อมฺหาก กุลูปกตฺเถโรติ อนฺตรามคฺเค
ปฏิปนฺน ทิสฺวา อมฺหาก กุลูปกตฺเถเรน อวนฺทิเต จิตโก
มา ปชฺชลิตถฺ าติ อธิฏหึสุ ฯ
มนุสฺสา ต สุตฺวา มหากสฺสโป กิร นาม โภ ภิกขุ
# ๑. ม. ยุ. ตาลวณฺเฏหิ ฯ ๒. ม. ตตฺถ ฯ ยุ. ตถา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๔๕
ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ ทสพลสฺส ปาเท วนฺทิสฺสามีติ
อาคจฺฉติ ฯ ตสฺมึ กิร อนาคเต จิตโก น ปชฺชลิสฺสติ ฯ
กีทิโส โภ โส ภิกฺขุ กาโฬ โอทาโต ทีโฆ รสฺโส ฯ เอวรูเป
นาม โภ ภิกขฺ ุมฺหิ ิเต กึ ทสพลสฺส ปรินิพฺพาน นามาติ
เกจิ คนฺธมาลาทิหตฺถา ปฏิปถ คจฺฉึสุ ฯ เกจิ วีถโิ ย วิจิตฺตา
กตฺวา อาคมนมคฺค โอโลกยมานา อฏสุ ฯ
อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป ฯ เยน กุสินาราย(๑) ฯเป ฯ
สิรสา วนฺทตี ิ เถโร กิร จิตก ปทกฺขิณ กตฺวา อาวชฺเชนฺโตว
สลฺลกฺเขสิ อิมสฺมึ าเน สีส ฯ อิมสฺมึ าเน ปาทาติ ฯ
ตโต ปาทาน สมีเป ตฺวา อภิฺาปาทก จตุตฺถชฺฌาน
สมาปชฺชิตฺวา วุฏาย อรสหสฺสปฏิมณฺฑิตจกฺกลกฺขณปติฏิตา (๒)
ทสพลสฺส ปาทา สทฺธึ กปฺปาสปฏเลหิ ปฺจ ทุสสฺ ยุคสตานิ
สุวณฺณโทณึ จนฺทนจิตกฺจ เทฺวธา กตฺวา มยฺห อุตฺตมงฺเค
สิรสฺมึ ปติฏ หนฺตูติ อธิฏาสิ ฯ สห อธิฏานจิตฺเตน ตานิ
ปฺจทุสฺสยุคสตาทีนิ (๓) เทฺวธา กตฺวา พลาหกนฺตรา ปุณฺณจนฺโท
วิย ปาทา นิกฺขมึสุ ฯ เถโร วิกสิตรตฺตปทุมสทิเส หตฺเถ
ปสาเรตฺวา สุวณฺณวณฺเณ สตฺถุ ปาเท ยาว โคปฺผกา(๔) ทฬฺห
คเหตฺวา อตฺตโน สิรวเร ปติฏาเปสิ ฯ เตน วุตฺต ปาทโต (๕)
# ๑. สฺยา. กุสินาราย ฯ ๒. ม. อราสหสฺส... ฯ ๓. ม. ยุ. ปฺจทุสฺสยุคสตานิ ฯ
๔. ม. โคปฺผกา ฯ ๕. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 345

*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๔๖
วิวริตฺวา (๑)ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทีติ ฯ
มหาชโน ต อจฺฉริย ทิสฺวา เอกปฺปหาเรเนว มหานาท
นทิ ฯ คนฺธมาลาทีหิ ปูเชตฺวา ยถารุจึ วนฺทิ ฯ เอว ปน
เถเรน จ มหาชเนน จ เตหิ จ ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ
วนฺทิตมตฺเต ปุน อธิฏานกิจฺจ นตฺถิ ฯ ปกติอธิฏ านวเสเนว
เถรสฺส หตฺถโต มฺุจิตฺวา (๒) อลตฺตกวณฺณานิ ภควโต ปาทตลานิ
จนฺทนทารุอาทีสุ กิฺจิ อจาเลตฺวาว ยถาาเน ปติฏหึสุ ฯ
ยถาิตาเนว (๓) อเหสส ฯ ภควโต หิ ปาเทสุ นิกฺขมนฺเตสุ วา
ปวิสนฺเตสุ วา กปฺปาสอสุ วา ทุสฺสตนฺต (๔) วา เตลพินฺทุ
วา ทารุกฺขนฺธ วา านา จลิต นาม นาโหสิ ฯ สพฺพ
ยถาาเน ิตเมว อโหสิ ฯ อุฏหิตฺวา ปน อตฺถงฺคโต จนฺโท
วิย สุรโิ ย วิย (๕) จ ตถาคตสฺส ปาเทสุ อนฺตรหิเตสุ มหาชโน
มหากนฺทิต กนฺทิ ฯ ปรินิพฺพานกาลโต อธิกตร การฺุมโหสิ ฯ
สยเมว ภควโต จิตโก ปชฺชลีติ อิท ปน กสฺสจิ
ปชฺชลาเปตุ วายมนฺตสฺส อทสฺสนวเสน วุตฺต ฯ เทวตานุภาเวน
ปเนส สมนฺตโตเอกปฺปหาเรเนว ปชฺชลิ ฯ
สรีราเนว อวสิสฺสึสูติ ปุพฺเพ เอกสงฺฆาเฏน (๖) ิตตฺตา สรีร
# ๑. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. มุจฺจิตฺวา ฯ ๓. ม. ยถาาเน ิตาเนว ฯ
๔. ม. ทสิกตนฺต ฯ ยุ. ทสาตนฺตุ ฯ ๕. ม. ยุ. อตฺถงคเต จนฺเท วิย สูริเย วิย ฯ
๖. ม. เอกคฺฆเนน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๔๗
นาม อโหสิ ฯ อิทานิ วิปฺปกิณฺณตฺตา สรีรานีติ วุตฺต ฯ
สุมนมกุลสทิสา จ โธตมุตฺตาสทิสา จ สุวณฺณจุณฺณสทิสา (๑)
จ ธาตุโย อวสิสฺสึสูติ อตฺโถ ฯ ทีฆายุกพุทฺธานฺหิ สรีร
สุวณฺณกฺขนฺธสทิส เอกฆนเมว (๒) โหติ ฯ ภควา ปน อห
อจิร ตฺวา ปรินิพฺพายามิ ฯ มยฺห สาสน น ตาว สพฺพตฺถ
วิตฺถาริต ฯ ตสฺมา ปรินพิ ฺพุตสฺสาป เม สาสปมตฺตป ธาตุ
คเหตฺวา อตฺตโน อตฺตโน วสนฏาเน เจติย กตฺวา ปริจรนฺโต
มหาชโน สคฺคปรายโน โหตูติ ธาตูน วิกิรณ (๓) อธิฏาสิ ฯ
กตี ปนสฺส ธาตุโย วิปฺปกิณฺณา ฯ กตี น วิปฺปกิณฺณาติ ฯ
จตสฺโส ทาา ฯ (๔) เทฺว อกฺขกา ฯ อุณฺหีสนฺติ อิมา สตฺต ธาตุโย
น วิปฺปกิรึสุ ฯ เสสา วิปปฺ กิรึสูติ ฯ ตตฺถ สพฺพขุทฺทกา ธาตุ
สาสปวีชมตฺตา อโหสิ ฯ มหาธาตุ มชฺเฌ ภินนตณฺฑุลมตฺตา ฯ
อติมหตี มชฺเฌ ภินฺนมุคฺคมตฺตาติ ฯ (๕)
อุทกธาราติ อคฺคพาหุมตฺตาป ชงฺฆมตฺตาป ตาลกฺขนฺธมตฺตาป อุทกธารา อากาสโต ปติตฺวา นิพฺพาเปสิ ฯ อุทก
สาลโตปติ ปริวาเรตฺวา ิตสาลรุกฺเข สนฺธาเยต วุตฺต ฯ เตสป
หิ ขนฺธนฺตรวิฏปนฺตเรหิ อุทกธารา นิกฺขมิตฺวา นิพฺพาเปสส ฯ
ภควโต จิตโก มหนฺโต ฯ สมนฺตา ปวึ ภินฺทิตฺวาป
# ๑. ม. ยุ. สุวณฺณสทิสา ฯ ๒. ม. เอกเมว ฯ ๓. ม. วกิรณ ฯ เอวมุปริป ฯ
๔. ม. ทาา ฯ ๕. ขุ. พุทธ. ๓๓/๒๘/๕๔๘ ฯ ยุ. ภินฺนมุคฺคพีชาติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๔๘
นงฺคลสีสมตฺตา อุทกวฏฏิ ผลิกวฏสกสทิสา อุคฺคนฺตฺวา จิตกเมว
คณฺหาติ ฯ (๑)คนฺโธทเกนาติ สุวณฺณฆเฏ รชตฆเฏ จ ปูเรตฺวา
ปูเรตฺวา อาภตนานาคนฺโธทเกน ฯนิพฺพาเปสุนฺติ สุวณฺณมยรชตมเยหิ อฏทณฺฑเกหิ วิกิริตฺวา จนฺทนจิตก นิพฺพาเปสส ฯ
เอตฺถ จ จิตเก ฌายมาเน ปริวาเรตฺวา ิตสาลรุกฺขาน
สาขนฺตเรหิ วิฏปนฺตเรหิ ปตฺตนฺตเรหิ จ ชาลา อุคฺคจฺฉนฺติ ฯ
ปตฺตา (๒) วา สาขา วา ปุปฺผา วา ทฑฺฒา นาม นตฺถิ ฯ (๓)
กิปลิกาป มกฺกฏกาป ปาณกาป ชาลาน อนฺตเรเนว วิจรนฺติ ฯ
อากาสโต ปติตอุทกธาราสุป สาลรุกฺเขหิ นิกฺขนฺตอุทกธาราสุป
ปวึ ภินฺทิตฺวา นิกฺขนฺตอุทกธาราสุป ธมฺมตาว (๔) ปมาณ ฯ
เอว จิตก นิพฺพาเปตฺวา ปน มลฺลราชาโน สณฺาคาเร
จตุชาติยคนฺธปริภณฺฑกาเรตฺวา ลาชปฺจมานิ ปุปฺผานิ
วิกิริตฺวา อุปริ เจลวิตาน พนฺธิตฺวา สุวณฺณตารกาทีหิ ขจิตฺวา
ตตฺถ คนฺธทามมาลาทามรตนทามานิ โอลมฺเพตฺวา สณฺาคารโต
ยาว มกุฏพนฺธนสงฺขาตา สีสปสาธนมงฺคลสาลา ฯ ตาว อุโภหิ
ปสฺเสหิ สาณิกิลฺชปริกฺเขป กาเรตฺวา อุปริ เจลวิตาน
พนฺธิตฺวา (๕) สุวณฺณตารกาทีหิ ขจิตฺวา ตตฺถป คนฺธทามมาลาทามรตนทามานิ โอลมฺเพตฺวา มณิทณฺฑวณฺเณหิ (๖) จ เวฬูหิ (๗) จ
# ๑. ม. คณฺหนฺติ ฯ ๒. ม. ยุ. ปตฺต ฯ ๓. ม. กิปลฺลิกาป มกฺกฏกาป ฯ
๔. ม. ยุ. ธมฺมกถา ว ฯ ๕. ม. ยุ. พนฺธาเปตฺวา ฯ ๖. ยุ. มณิทณฺเฑหิ ฯ
๗. ม. เวณูหิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๔๙
ปฺจวณฺณธเช อุสฺสาเปตฺวา สมนฺตา ธชปฏากา (๑) ปริกฺขิปตวฺ า
สิตฺตสมฏาสุ (๒)วีถีสุ กทลิโย ปุณณ
ฺ ฆเฏ จ เปตฺวา ทณฺฑทีปกา
ชาเลตฺวา อลงฺกตหตฺถิกฺขนฺเธ สห ธาตูหิ สุวณฺณโทณึ เปตฺวา
มาลาคนฺธาทีหิ ปูเชนฺตา สาธุกีฬิก กีฬนฺตา อนฺโตนคร
ปเวเสตฺวา สณฺาคาเร สตฺตรตนมยปลฺลงฺเก (๓) เปตฺวา อุปริ
เสตจฺฉตฺต ธาเรสส ฯ เอว กตฺวา อถโข โกสินารกา
มลฺลา ภควโต สรีรานิ สตฺตาห สณฺาคาเร สตฺติปฺชร
กริตฺวาติ สพฺพ เวทิตพฺพ ฯ
ตตฺถ สตฺติปฺชร กริตฺวาติ สตฺติหตฺเถหิ ปุริเสหิ
ปริกฺขิปาเปตฺวา ฯ ธนุปาการนฺติ ปมนฺตาว หตฺถี กุมฺเภน
กุมฺภ ปหรนฺเต ปริกฺขิปาเปสส ฯ ตโต อสฺเส คีวาย คีว
ปหรนฺเต ฯ ตโต รเถ อาณิโกฏิยา อาณิโกฏึ ปหรนฺเต ฯ
ตโต โยเธ พาหุนา พาหุ ปหรนฺเต ฯ เตส ปริยนฺเต
โกฏิยา โกฏึ ปหรมานานิ ธนูนิ ปริกขฺ ิปาเปสส ฯ อิติ
สมนฺตา โยชนปฺปมาณ าน สตฺตาห สนฺนาหควจฺฉิก วิย
กตฺวา อารกฺข สวิทหึสุ ฯ ต สนฺธาย วุตฺต ธนุปาการ
ปริกฺขิปาเปตฺวาติ ฯ
กสฺมา ปน เต(๔) เอวมกสูติ ฯ อิโต ปุริเมสุ (๕) หิ ทฺวีสุ
# ๑. ม. วาตปฏากา ฯ ๒. ม. สุสมฺมฏาสุ ฯ ๓. ม. ยุ. สรภมยปลฺลงฺเก ฯ
๔. ม. ปเนเต ฯ ๕. ม. เอตถนฺตเร หิสทฺโ ท ทสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๕๐
สตฺตาเหสุ เต ภิกฺขุสฆสฺส านนิสชฺโชกาส กโรนฺตา ขาทนียโภชนีย สวิทหนฺตา สาธุกีฬิกาย โอกาส น ลภึสูติ ฯ ตโต
เนส อโหสิ อิม สตฺตาห สาธุกีฬิก กีฬิสฺสาม ฯ าน
โข ปเนต วิชฺชติ ย อมฺหาก ปมตฺตภาว ตฺวา โกจิเทว
อาคนฺตฺวาว ธาตุโย คเณฺหยฺย ฯ ตสฺมา อารกฺข เปตฺวา
กีฬิสฺสามาติ ฯ เตน เต เอวมกสุ ฯ
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ธาตุวิภชนวณฺณนา
อสฺโสสิ โข ราชาติ กถ อสฺโสสิ ฯ ปมเยว กิรสฺส
อมจฺจา สุตฺวา จินฺตยึสุ สตฺถา นาม ปรินิพฺพุโต ฯ น
โส สกฺกา ปุน อาหริตต ฯ โปถุชชฺ นิกสทฺธาย ปน อมฺหาก
รฺา สทิโส นตฺถิ ฯ สเจ เอส อิมินาว นิยาเมน สุณิสฺสติ ฯ
หทยมสฺส ผลิสฺสติ ฯ ราชา โข ปน อเมฺหหิ อนุรกฺขิตพฺโพติ ฯ
เต ติสฺโส สุวณฺณโทณิโย อาหริตฺวา จตุมธุรสฺส ปูเรตฺวา
รฺโ สนฺตกิ  คนฺตฺวา เอตทโวจุ เทว อเมฺหหิ สุปนโก
ทิฏโ ฯ ตสฺส ปฏิฆาตตฺถ ตุเมฺหหิ ทุกูลทุปฏ นิวาเสตฺวา
ยถา นาสาปุฏมตฺต ปฺายติ ฯ เอว จตุมธุรโทณิยา นิปชฺชติ ุ
วฏฏตีติ ฯ ราชา อตฺถจราน อมจฺจาน วจน สุตฺวา เอว
โหตุ ตาตาติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตถา อกาสิ ฯ
อเถโก อมจฺโจ อลงฺการ โอมฺุจิตฺวา เกเส ปกิริย ยาย
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๕๑
สาย สตฺถา ปรินิพฺพุโต ฯ ตทภิมุโข หุตฺวา อฺชลึ ปคฺคยฺห
ราชาน อาห เทว มรณโต มุจฺจนกสตฺโต นาม นตฺถิ ฯ
อมฺหาก อายุวฑฺฒโน เจติยฏาน ปฺุกฺเขตฺต อภิเสกปโก (๑)
โส ภควา สตฺถา กุสินาราย ปรินิพฺพโุ ตติ ฯ ราชา สุตฺวาว
วิสฺี ชาโต จตุมธุรโทณิยา อุสุม มฺุจิ ฯ อถ น ตโต
อุกขิปตฺวา ทุติยาย โทณิยา นิปชฺชาเปสส ฯ โส ปุน สฺ
ลภิตฺวา ตาตา กึ วเทถาติ ปุจฺฉิ ฯ สตฺถา มหาราช
ปรินิพฺพุโตติ ฯ ราชา ปุนป วิสฺี ชาโต จตุมธุรโทณิยา
อุสุม มฺุจิ ฯ อถ น ตโตป อุกฺขิปตฺวา ตติยาย โทณิยา
นิปชฺชาเปสส ฯ โส ปุน สฺ ลภิตฺวา ตาตา กึ วเทถาติ
ปุจฺฉิ ฯ สตฺถา มหาราช ปรินิพฺพุโตติ ฯ ราชา ปุนป วิสฺี
ชาโต ฯ อถ น อุกฺขิปตฺวา นฺหาเปตฺวา มตฺถเก ฆเฏหิ
อุทก อาสิฺจึสุ ฯ
ราชา สฺ ลภิตฺวา อาสนา วุฏ าย คนฺธปริภาวิเต
มณิวณฺเณ เกเส วิกิริตฺวา สุวณฺณผลกวณฺณาย ปฏิย
ปกิริตฺวา ปาณินา อุร ปหริตฺวา ปวาฬงฺกุรวณฺณาหิ สุวฏฏ-ิ
ตงฺคุลีหิ สุวณฺณพิมฺพิสกวณฺณ อุร สสิพฺพนฺโต (๒)วิย คเหตฺวา
ปริเทวมาโน อุมฺมตฺตกเวเสน อนฺตรวีถิย โอติณฺโณ ฯ โส
อลงฺกตนาฏกปริวุโต นครโต นิกฺขมฺม ชีวกมฺพวน คนฺตฺวา
# ๑. ม. อภิเสกสิฺจโก ฯ ยุ. อภิเสกปิกา ฯ ๒. ม. สิพฺพนฺโต ฯ ยุ. สสิพฺเพนฺโต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๕๒
ยสฺมึ าเน นิสินฺเนน ภควตา ธมฺโม เทสิโต ฯ ต โอโลเกตฺวา
ภควา สพฺพฺู นนุ อิมสฺมึ าเน นิสีทิตฺวา ธมฺม เทสยิตฺถ ฯ
โสกสลฺล เม วิโนทยิตถฺ ฯ ตุเมฺห มยฺห โสกสลฺล นีหริตฺถ ฯ
อห (๑)ตุมฺหาก สนฺติก อาคโต (๑) อิทานิ ปน เม ปฏิวจนป
น เทถ ภควาติ ปุนปฺปุน ปริเทวิตฺวา นนุ ภควา
อห อฺทา เอวรูเป กาเล ตุเมฺห มหาภิกฺขุสฆปริวารา
ชมฺพูทีปตเล จาริก จรถาติ สุโณมิ ฯ อิทานิ ปนาห ตุมฺหาก
อนนุรูป อยุตฺต ปวุตฺตึ สุโณมีติ เอวมาทีนิ จ วตฺวา
สฏิมตฺตาหิ คาถาหิ ภควโต คุณ อนุสฺสริตฺวา จินฺเตสิ
มม ปริเทเวน (๒) น สิชฺฌติ ฯ ทสพลสฺส ธาตุโย อาหราเปสฺสามีติ
เอว อสฺโสสิ ฯ สุตฺวา จ อิมิสฺสา วิสฺิภาวาทิปฺปวตฺติยา
อวสาเน ทูต ปาเหสิ ฯ ต สนฺธาย อถโข ราชาติ อาทิ วุตฺต ฯ
ตตฺถ ทูต ปาเหสีติ ทูต จ ปณฺณ จ เปเสสิ ฯ
เปเสตฺวา จ ปน สเจ ทสฺสนฺติ ฯ สุนฺทร ฯ โน เจ ทสฺสนฺติ ฯ
อาหรณูปาเยน อาหริสฺสามีติ จตุรงฺคินีเสน สนฺนยฺหิตฺวา สยป
นิกฺขนฺโตเยว ฯ ยถา จ อชาตสตฺตุ เอว ลิจฺฉวีอาทโยป ทูต
เปเสตฺวา สยป จตุรงฺคินิยา เสนาย นิกฺขมึสุเยว ฯ ตตฺถ
ปาเวยฺยกา สพฺเพหิป อาสนฺนตรา กุสินารโต ติคาวุตนฺตเร
นคเร วสนฺติ ฯ ภควาป ปาว ปวิสิตฺวา กุสินาร คโต ฯ
# ๑. ม. ยุ. ตุมฺหาก สรณ คโต ฯ ๒. ม. ยุ. ปริเทวิเตเนว ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๕๓
อถ กสฺมา ปมตร น อาคตาติ เจ ฯ มหาปริวารา ปน
เต ราชาโน มหาปริวาร กโรนฺตาว ปจฺฉโต ชาตา ฯ
เต สเฆ คเณ เอตทโวจุนฺติ สพฺเพป เต สตฺตนครวาสิเก อาคนฺตฺวา อมฺหาก ธาตุโย วา เทนฺตุ ฯ ยุทฺธ
วาติ กุสินารานคร ปริวาเรตฺวา ิเต เอต ภควา อมฺหาก
คามกฺเขตฺเตติ ปฏิวจนมโวจจ ฯ(๑)
เต ราชาโน (๒) กิร เอวมาหสุ น มย สตฺถุ สาสน
ปหิณิมฺหา ฯ นาป คนฺตฺวา อานยิมฺหา ฯ สตฺถา ปน สยเมว
อาคนฺตฺวา สาสน เปเสตฺวา อเมฺห ปกฺโกสาเปสิ ฯ ตุเมฺหป
โข ปน ย ตุมฺหาก คามกฺเขตฺเต รตน อุปฺปชฺชติ ฯ น
ต อมฺหาก เทถ ฯ สเทวเก จ โลเก พุทฺธรตนสม รตน
นาม นตฺถิฯ เอวรูป อุตฺตมรตน ลภิตฺวา มย น ทสฺสาม ฯ
น โข ปน ตุเมฺหหิเยว มาตุ ถนโต ขีร ปต (๓)อเมฺหหิ
น ปต (๓) น ตุเมฺหเยว ปุริสา อเมฺหป(๔) น (๕)ปุริสา ฯ โหตุ
โหตูติ (๖)อฺมฺ อหการ กตฺวา สาสนปฏิสาสน เปเสนฺติ ฯ
อฺมฺ มานคชฺชิต คชฺชนฺติ ฯ ยุทฺเธ ปน สติ โกสินารกานเยว ชโย อภวิสฺส กสฺมา ฯ ยสฺมา ธาตุปูชนตฺถ (๗) อาคตา
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. อมุเหหิป มาตุ ถนโต
ขีร ปต ฯ ๔. ม. อมฺเหป ฯ ๕. ม. สนทฺโท นตฺถิ ฯ ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๗. ม. ธาตุปาสนตฺถ ฯ ยุ. ธาตุโพสนตฺถ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๕๔
เทวตา เนส ปกฺขา อเหสส ฯ ปาลิย ปน ภควา อมฺหาก
คามกฺเขตฺเต ปรินิพฺพุโต ฯ น มย ทสฺสาม ภควโต สรีราน
ภาคนฺติ เอตฺตกเมว อาคต ฯ
เอว วุตเฺ ต ฯ โทโณ พฺราหฺมโณติ โทณพฺราหฺมโณ อิม
เตส วิวาท สุตฺวา เอเต ราชาโน ภควโต ปรินิพพฺ ุตฏาเน
วิวาท กโรนฺติ ฯ น โข ปเนต ปฏิรปู  ฯ อล อิมนิ า กลเหน ฯ
วูปสเมสฺสามิ นนฺติ ฯ โส คนฺตฺวา เต สเฆ คเณ เอตทโวจ ฯ
กึ อโวจ ฯ อุนฺนตปฺปเทเส ตฺวา ทฺวิภาณวารปริมาณ โทณคชฺชิต
นาม อโวจ ฯ ตตฺถ ปมภาณวาเร ตาว เอกปทป เต น
ชานึสุ ฯทุติยภาณวารปริโยสาเน อาจริยสฺส วิย โภ สทฺโท ฯ
อาจริยสฺส วิย โภ สทฺโทติ สพฺเพ นีรวา อเหสส ฯ ชมฺพูทปี ตเล
กิร กุลฆเร ชาโต (๑)เยภุยฺเยน ตสฺส น อนฺเตวาสิโก นาม
นตฺถิ ฯ อถ โทโณ เต อตฺตโน วจน สุตฺวา นีรเว ตุณฺหีภูเต
วิทิตฺวา ปุน เอตทโวจ สุณนฺตุ โภนฺโตติ เอต คาถาทฺวย
อโวจ ฯ
ตตฺถ อมฺหาก พุทฺโธติ อมฺหาก พุทฺโธ ฯ อหุ ขนฺติวาโทติ
พุทฺธภูมึ อปฺปตฺวาป ปารมิโย ปูเรนฺโต ขนฺติวาทิตาปสกาเล
ธมฺมปาลกุมารกาเล ฉทฺทนฺตหตฺถิราชกาเล(๒) ภูริทตฺตนาคราชกาเล
จมฺเปยฺยนาคราชกาเล สงฺขปาลนาคราชกาเล มหากปกาเล
# ๑. ม. ชาตา ฯ ๒. ม. ฉทฺทนฺตหตฺถิกาเล ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๕๕
อฺเสุ จ พหูสุ ชาตเกสุ ปเรสุ โกป อกตฺวา ขนฺติเมว
อกาสิ ฯ ขนฺติเมว วณฺณยิ ฯ กิมงฺค ปน เอตรหิ อิฏานิฏเสุ
ตาทิลกฺขณ ปตฺโต ฯ สพฺพถาป อมฺหาก พุทฺโธ ขนฺติวาโท
อโหสิ ตสฺส เอววิธสฺส ฯ น หิ สาธุย อุตฺตมปุคฺคลสฺส สรีรภาเค
สิย สมฺปหาโรติ น หิ สาธุ ฯ ยนฺติ น หิ สาธุ อย ฯ
สรีรภาเคติ สรีรภาคนิมิตฺต ฯ ธาตุโกฏาสเหตูติ อตฺโถ ฯ สิย
สมฺปหาโรติ อาวุธสมฺปหาโร น สาธุ สิยาติ วุตฺต โหติ ฯ
สพฺเพว โภนฺโต สหิตาติ สพฺเพว ภวนฺโต(๑) สหิตา โหถ ฯ
มา ภิชฺชิตถฺ ฯ สมคฺคาติ กาเยน จ วาจาย จ เอกสนฺนิปาตา
เอกวจนา สมคฺคา โหถ ฯ สมฺโมทมานาติ จิตฺเตนป อฺมฺ
สมฺโมทมานา โหถ ฯ กโรมฏภาเคติ ภควโต สรีรานิ อฏ
ภาเค กโรม ฯ จกฺขุมโตติ ปฺจหิ จกฺขูหิ จกฺขุมโต พุทฺธสฺส ฯ
น เกวล ตุเมฺหเยว ฯ ปสนฺนา(๒) พหุชโนป ปสนฺโน เตสุ เอโกป
ลทฺธธ อยุตฺโต นาม นตฺถีติ พหุการณ วตฺวา สฺาเปสิ ฯ
เตส สฆาน คณาน ปฏิสฺสุณิตฺวาติ (๓) เตส(๔) ตโต ตโต
สมาคตสฆาน สมาคตคณาน ปฏิสฺสณ
ุ ิตฺวา ฯ ภควโต สรีรานิ
อฏธา สม สุวิภตฺต วิภชิตฺวาติ เอตฺถ อยมนุกฺกโม โทโณ
กิร เตส ปฏิสฺสุณิตฺวา สุวณฺณโทณึ วิวราเปสิ ฯ ราชาโน
อาคนฺตฺวา โทณิยเยว ิตา สุวณฺณวณฺณา ธาตุโย ทิสฺวา
# ๑. ม. โภนฺโต ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. ปฏิสฺสตุ ฺวาติ ฯ ๔. ม. เตส เตส ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๕๖
ภควา สพฺพฺู ปุพฺเพ มย ตุมฺหาก ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณปฏิมณฺฑิต ฉพฺพณฺณพุทฺธรสฺมิ ขจิต อสีติอนุพฺยฺชนสมุชฺชลิตโสภ
สุวณฺณวณฺณ สรีร อทฺทสาม ฯ อิทานิ ปน สุวณฺณวณฺณา
ธาตุโยว อวสิฏา ชาตา ฯ น ยุตฺตมิท ภควา ตุมฺหากนฺติ
ปริเทวึสุ ฯ
พฺราหฺมโณป ตสฺมึ สมเย เตส ปมตฺตภาว ตฺวา
ทกฺขิณทาฒ (๑)คเหตฺวา เวนนฺตเร (๒) เปสิ ฯ อถ ปจฺฉา อฏธา
สม สุวิภตฺต วิภชิ ฯ สพฺพาป ธาตุโย ปกตินาฬิยา โสฬส
นาฬิโย อเหสส ฯ เอเกกนครวาสิโน เทฺว เทฺวนาฬิโย ลภึสุ ฯ
พฺราหฺมณสฺส ปน ธาตุโย วิภชนฺตสฺเสว สกฺโก
เทวานมินฺโท เกน นุ โข สเทวกสฺส โลกสฺส กงฺขาเฉทนตฺถาย จตุสจฺจกถาย ปจฺจยภูตา ภควโต ทกฺขิณทาฒา
คหิตาติ โอโลเกนฺโต พฺราหฺมเณน คหิตาติ ทิสฺวา พฺราหฺมโณป
ทาฒาย(๓) อนุจฺฉวิก สกฺการ กาตุ น สกฺขิสฺสติ ฯ คณฺหามิ
นนฺติ เวนนฺตรโต คเหตฺวา สุวณฺณจงฺโกฏเก เปตฺวา เทวโลก
เนตฺวา จุฬามณิเจติเย ปติฏเปสิ ฯ
พฺราหฺมโณป ธาตุโย วิภชิตฺวา ทา อปสฺสนฺโต
โจริกาย คหิตตฺตา เกน เม ทาา คหิตาติ ปุจฺฉิตตป
นาสกฺขิ ฯ นนุ ตยาว ธาตุโย ภาชิตา ฯ กึ ตฺว ปมเยว
อตฺตโน ธาตุยา อตฺถิภาว น อฺาสีติ อตฺตนิ โทสาโรปน
# ๑. ม. ทกฺขิณทา ฯ ๒. ม. ยุ. เวนฺตเร ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. ทาาย ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพพฺ านสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๕๗
สมฺปสฺสนฺโต มยฺหป โกฏาส เทถาติ วตฺตุ นาสกฺขิ ฯ
ตโต อยป สุวณฺณตุมฺโพ ธาตุคติโกว ฯ เยน ตถาคตสฺส
ธาตุโย มิตา ฯ อิมสฺสาห ถูป กริสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อิม
เม โภนฺโต ตุมฺพ เทนฺตูติ (๑) อาห ฯ
ปปฺผลิวนิยา โมริยาป อชาตสตฺตุอาทโย วิย ทูต
เปเสตฺวา ยุทฺธสชฺชาว นิกฺขมึสุ ฯ
ธาตุถูปปูชาวณฺณนา
ราชคเห ภควโต สรีราน ถูปฺจ มหฺจ อกาสีติ
กถอกาสิ (๒) ฯ กุสินารโต ยาว ราชคห ปฺจวีสติโยชนานิ ฯ
เอตฺถนฺตเร อฏอุสภวิตฺถฏ มคฺค สมตล กาเรตฺวา ยาทิส
มลฺลราชาโน มกุฏพนฺธนสฺส จ สณฺาคารสฺส จ อนฺตเร
ปูช กาเรสส ฯ ตาทิส ปฺจวีสติโยชเนป มคฺเค ปูช กาเรตฺวา
โลกสฺส อนุกฺกณฺนตฺถ สพฺพตฺถ อนฺตราปเณ ปสาเรตฺวา
สุวณฺณโทณิย ปกฺขิตฺตธาตุโย สตฺติปฺชเรน ปริกฺขิปาเปตฺวา
อตฺตโน วิชิเต ปฺจโยชนสตปริมณฺฑเล มนุสฺเส สนฺนิปาเตสิ ฯ
(๓) เต ธาตุโย คเหตฺวา กุสินารโต สาธุกีฬิก กีฬนฺตา นิกฺขมิตฺวา
ยตฺถ ยตฺถ สุวณฺณวณฺณานิ ปุปฺผานิ ปสฺสนฺติ ฯ ตตฺถ (๔)ตตฺถ
สตฺติอนฺตเร ธาตุโย ตานิ คเหตฺวา ปูเชนฺติ ฯ (๔) เตส ปุปฺผาน
# ๑. ม. ยุ. ททนฺตูติ ฯ ๒. ม. อิติสทฺโท น ทิสสฺ ติ ฯ ๓. ม. ยุ. สนฺนิปาตาเปสิ ฯ
๔. ม. ตตฺถ ตตฺถ ธาตุโย สตฺติอนฺตเร เปตฺวา ปูช อกสุ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๕๘
ขีณกาเล คจฺฉนฺติ ฯ รถสฺส ธุรฏาน ปจฺฉิมฏาเน สมฺปตฺเต
สตฺต(๑) สตฺต ทิวเส สาธุกีฬิก กีฬนฺติ ฯ เอว ธาตุโย คเหตฺวา
อาคจฺฉนฺตาน สตฺต วสฺสานิ สตฺต มาสานิ สตฺต ทิวสานิ
วีติวตฺตานิ ฯ
มิจฺฉาทิฏิกา สมณสฺส โคตมสฺส ปรินิพฺพุตกาลโต
ปฏาย พลกฺกาเรน สาธุกีฬิกาย (๒) อุปทฺทูตมฺหา (๓) สพฺเพ โน
กมฺมนฺตา นฏาติ อุชฺฌายนฺตา มน ปโทเสตฺวา ฉฬาสีติสหสฺสมตฺตา อปาเย นิพพฺ ตฺตา ฯ
ขีณาสวา อาวชฺชิตฺวา มหาชนา มน ปโทเสตฺวา
อปาเย นิพฺพตฺตาติ(๔) ทิสฺวา สกฺก เทวราชาน ธาตุอาหรณูปาย กาเรสฺสามาติ ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ตมตฺถ อาโรเจตฺวา
ธาตุอาหรณูปาย กโรหิ มหาราชาติ อาหสุ ฯ สกฺโก อาห
ภนฺเต ปุถุชชฺ โน นาม อชาตสตฺตุนา สโม สทฺโธ นตฺถิ ฯ
น โส มม วจน กริสฺสติ ฯ อปจ โข (๕)มารภึสกสทิส วิภสึ นก
ทสฺสยิสฺสามิ (๕) มหาสทฺท สาเวสฺสามิ ยกฺขคฺคาหขิปนกอาพาธิเก
(๖) กริสฺสามิ ฯ ตุเมฺห อมนุสฺสา มหาราช กุปตา ขิปฺป (๗)ธาตุโย
อาหราเปถาติ วเทยฺยาถ ฯ เอว โส อาหราเปสฺสตีติ ฯ อถ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. สาธุกีฬิตาย ฯ ๓. ม. อุปทฺทุตมฺห ฯ ๔. ม. นิพฺพตฺตีติ
ฯ
๕. ม. มารวิภึสกสทิส วิภึสก ทสฺเสสฺสามิ ฯ ๖. ม. ยกฺขคาหกขิปตกอโรจเก ฯ
๗. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๕๙
โข สกฺโก ต สพฺพ อกาสิ ฯ
เถราป ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา มหาราช อมนุสสฺ า
กุปตา ฯ ธาตุโย อาหราเปหีติ ภณึสุ ฯ ราชา น ตาว ภนฺเต
มยฺห จิตฺต ตุสติ ฯ เอว สนฺเตป อาหรนฺตูติ อาห ฯ สตฺตเม
ทิวเส ธาตุโย อาหรึสุ ฯ เอว อาคตา (๑)ธาตุโย คเหตฺวา
ราชคเห ถูปฺจ มหฺจ อกาสิ ฯ อิตเรป อตฺตโน อตฺตโน
พลานุรูเปน หริตฺวา สกสกฏาเนสุ ถูปฺจ มหฺจ อกสุ ฯ
เอวเมต ภูตปุพฺพนฺติ เอวเมต ธาตุวิภชน เจว ทสถูปกรณฺจ ชมฺพูทีเป ภูตปุพฺพนฺติ ฯ ปจฺฉา สงฺคีติการกา อาหสุ ฯ
เอว ปติฏิเตสุ ปน ถูเปสุ มหากสฺสปตฺเถโร ธาตูน
อนฺตราย ทิสฺวา(๒) ราชาน อชาตสตฺตุ อุปสงฺกมิตฺวา มหาราช เอว(๓)
ธาตุนิธาน กาตุ วฏฏตีติ อาห ฯ สาธุ ภนฺเต นิธานกมฺม
ตาว มม โหตุ ฯ เสสธาตุโย ปน กถ อาหรามีติ ฯ น
มหาราช ธาตุอาหรณ ตุยฺห ภาโร ฯ อมฺหาก ภาโรติ ฯ สาธุ
ภนฺเต ตุเมฺห ธาตุโย อาหรถ ฯ อห นิธาน (๔) กริสฺสามีติ ฯ เถโร
เตส เตส ราชกุลาน ปฏิจรณมตฺตเมว(๕) เปตฺวา เสสธาตุโย
อาหริ ฯ รามคาเม ปน ธาตุโย นาคา ปริคฺคณฺหึสุ ฯ ตาส
อนฺตราโย นตฺถิ ฯ อนาคเต กาเล ลงฺกาทีเป มหาวิหาเร
# ๑. ม. ยุ. อาหตา ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ราชานนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. ยุ. เอก ฯ
๔. ม. ธาตุนิธาน ฯ ๕. ม. ปริจรณมตฺตเมว ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 360

*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๖๐
มหาเจติยมฺหิ นิทหิสฺสนฺตีติ ตา อนาหริตฺวา เสเสหิ สตฺตหิ
นคเรหิ อาหริตฺวา ราชคหสฺส ปาจีนทกฺขิณทิสาภาเค เปตฺวา(๑)
อิมสฺมึ าเน โย ปาสาโณ อตฺถิ ฯ โส อนฺตรธายตุ ฯ ปสุ
สุวิสุทฺธา โหตุ ฯ อุทก มา อุฏหตูติ อธิฏาสิ ฯ
ราชา ต าน ขณาเปตฺวา ตโต อุทฺธฏปสุนา อิฏกา
กาเรตฺวา อสีติมหาสาวกาน เจติยานิ กาเรติ ฯ อิธ ราชา
กึ กาเรตีติ ปุจฺฉนฺตานป มหาสาวกาน เจติยานีติ วทนฺติ ฯ
น โกจิ ธาตุนิธานภาว ชานาติ ฯ อสีติหตฺถคมฺภีเร ปน
ตสฺมึ ปเทเส ชาเต เหฏา โลหสนฺถร สนฺถราเปตฺวา ตตฺถ
ถูปาราเม เจติยฆรปฺปมาณ ตมฺพโลหมย เคห การาเปตฺวา
อฏ อฏ หริจนฺทนาทิมเย กรณฺเฑ จ ถูเป จ การาเปสิ ฯ
อถ ภควโต ธาตุโย หริจนฺทนกรณฺเฑ ปกฺขิปตฺวา ต หริจนฺทนกรณฺฑมฺป อฺสฺมึ หริจนฺทนกรณฺเฑ ปกฺขิปตฺวา (๒) ตมฺป
อฺสฺมินฺติ เอว อฏ หริจนฺทนกรณฺเฑ เอกโต กตฺวา
เอเตเนว อุปาเยน เต อฏ กรณฺเฑ อฏสุ หริจนฺทนถูเปสุ ฯ
อฏ หริจนฺทนฺถูเป อฏสุ โลหิตจนฺทนกรณฺเฑสุ ฯ อฏ
โลหิตจนฺทนกรณฺเฑ อฏสุ โลหิตจนฺทนถูเปสุ ฯ อฏ โลหิตจนฺทนถูเป อฏสุ ทนฺตกรณฺเฑสุ ฯ อฏ ทนฺตกรณฺเฑ อฏสุ
ทนฺตถูเปสุ ฯ อฏ ทนฺตถูเป อฏสุ สพฺพรตนกรณฺเฑสุ ฯ อฏ
# ๑. ม. ตฺวา ฯ ๒. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๖๑
สพฺพรตนกรณฺเฑ อฏสุ สพฺพรตนถูเปสุ ฯ อฏ สพฺพรตนถูเป
อฏสุ สุวณฺณกรณฺเฑสุ ฯ อฏ สุวณฺณกรณฺเฑ อฏสุ
สุวณฺณถูเปสุ ฯ อฏ สุวณฺณถูเป อฏสุ รชตกรณฺเฑสุ ฯ อฏ
รชตกรณฺเฑ อฏสุ รชตถูเปสุ ฯ อฏ รชตถูเป อฏสุ
มณิกรณฺเฑสุ ฯ อฏ มณิกรณฺเฑ อฏสุ มณิถูเปสุ ฯ อฏ
มณิถูเป อฏสุ โลหิตงฺคกรณฺเฑสุ ฯ (๑) อฏ โลหิตงฺคกรณฺเฑ
อฏสุ โลหิตงฺคถูเปสุ ฯ อฏ โลหิตงฺคถูเป อฏสุ มสารคลฺลกรณฺเฑสุ ฯ อฏ มสารคลฺลกรณฺเฑ อฏสุ มสารคลฺลถูเปสุ ฯ
อฏ มสารคลฺลถูเป อฏสุ ผลิกมยกรณฺเฑสุ (๒) อฏ ผลิกมยกรณฺเฑ อฏสุ ผลิกมยถูเปสุ ปกฺขปิ  ฯ
สพฺเพส อุปริม ผลิกเจติย ถูปาราเม เจติยปฺปมาณ
อโหสิ ฯ ตสฺส อุปริ สพฺพรตนมย เคห กาเรสิ ฯ ตสฺส อุปริ
สุวณฺณมย ฯ ตสฺส อุปริ รชตมย ฯ ตสฺส อุปริ ตมฺพโลหมย
เคห อโหสิ ฯ (๓) ตตฺถ สพฺพรตนมย วาลิก โอกิริตฺวา ชลชถลชปุปฺผาน สหสฺสานิ วิปฺปกิริตฺวา อฑฺฒจฺฉฏานิ (๔) ชาตกสตานิ อสีติมหาเถเร สุทฺโธทนมหาราชาน มหามายาเทวึ
สตฺต สหชาเตติ สพฺพานิ ตานิ (๕) สุวณฺณมยาเนว กาเรสิ ฯ
ปฺจปฺจสเต สุวณฺณรชตมเย ปุณฺณฆเฏ ปาเปสิ ฯ ปฺจ
# ๑. ม. ยุ. โลหิตงฺกกรณฺเฑสุ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ผลิกกรณฺเฑสุ ฯ ๓. ม. อย ปาโ
นตฺถิ ฯ ยุ. อกาสิ ฯ ๔. ม. อฑฺฒฉฏานิ ฯ ๕. ม. สพฺพาเนตานิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๖๒
สุวณฺณธชสเต อุสฺสาเปสิ ฯ ปฺจสเต สุวณฺณทีเป ปฺจสเต
รชตทีเป กาเรตฺวา สุคนฺธเตลสฺส ปูเรตฺวา เตสุ ทุกูลวฏฏิโย
เปสิ ฯ
อถายสฺมา มหากสฺสโป มาลา มา มิลายนฺตุ ฯ คนฺธา
มา วินสฺสนฺตุ ฯ ทีปา มา วิชฺฌายนฺตูติ อธิฏหิตฺวา สุวณฺณปเฏ อกฺขรานิ ฉินฺทาเปสิ อนาคเตป (๑) ยทา อโสโก(๑) นาม
กุมาโร ฉตฺต อุสฺสาเปตฺวา อโสโก ธมฺมราชา ภวิสฺสติ ฯ โส
อิมา ธาตุโย วิตฺถาริกา กริสฺสตีติ ฯ
ราชา สพฺพปสาธเนหิ ปูเชตฺวา อาทิโต ปฏาย ทฺวาร
ปทหนฺโต นิกฺขมิ โส ตมฺพโลหทฺวาร ปทหิตฺวา อาวิฺชนรชฺชยุ  (๒)
กฺุจิกมุทฺทิก พนฺธิตฺวา ตตฺเถว มหนฺต มณิขณฺฑ เปสิ (๓)
อนาคเต ทลิทฺทราชา อิม มณึ คเหตฺวา ธาตูน สกฺการ
กโรตูติ อกฺขร ฉินฺทาเปสิ ฯ
สกฺโก เทวราชา วิสสฺ กมฺม อามนฺเตตฺวา ตาต อชาตสตฺตุนา ธาตุนิธาน กต ฯ ตตฺถ (๔) อารกฺข ปฏเปหีติ ปหิณิ ฯ
โส อาคนฺตฺวา วาฬสงฺฆาฏยนฺต โยเชสิ ฯ กฏรูปกานิ ตสฺมึ
ธาตุคพฺเภ ผลิกวณฺณขคฺเค คเหตฺวา วาตสทิเสน เวเคน
อนุปริยายนฺติ (๕) ยนฺต โยเชตฺวา เอกายเอว อาณิยา พนฺธิตฺวา
# ๑. ม. ยุ. อนาคเต ปยทาโส ฯ ๒. ม. อาวิฺฉนรชฺชยุ  ฯ ๓. ม. มณิกฺขนฺธ เปตฺวา ฯ
๔. ม. ยุ. เอตฺถ ฯ ๕. ม. ยุ. อนุปริยายนฺต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๖๓
สมนฺตโต คิฺชกาวสถากาเรน สิลาปริกฺเขป กตฺวา อุปริ
เอกาย ปทหิตฺวา ปสุ ปกฺขิปตฺวา ภูมึ สม กตฺวา ตสฺส
อุปริ ปาสาณถูป (๑) ปติฏเปสิ ฯ เอว ปรินฏิ ิเต (๒) ธาตุนิธาเน
ยาวตายุก ตฺวา เถโรป ปรินิพฺพุโต ฯ ราชาป ยถากมฺม
คโต ฯ เตป มนุสฺสา กาลกตา ฯ
อปรภาเคป ยทา อโสกกุมาโร (๓) ฉตฺต อุสฺสาเปตฺวา อโสโก
นาม ธมฺมราชา หุตฺวา ตา ธาตุโย คเหตฺวา ชมฺพูทีเป
วิตฺถาริกา อกาสิ ฯ กถ ฯ โส นิโคฺรธสามเณร นิสฺสาย สาสเน
ลทฺธปฺปสาโท จตุราสีติ วิหารสหสฺสานิ กาเรตฺวา ภิกฺขุสฆ
ปุจฺฉิ ภนฺเต มยา จตุราสีติ วิหารสหสฺสานิ การิตานิ ฯ
ธาตุโย กุโต ลภิสฺสามีติ ฯ มหาราช ธาตุนิธาน นาม
อตฺถีติ สุโณม ฯ น ปน ปฺายติ อสุกสฺมึ าเนติ ฯ
ราชา ราชคเห เจติย ภินทฺ าเปตฺวา ธาตุ อปสฺสนฺโต ปุน
ปฏิปากติก กาเรตฺวา ภิกฺขู ภิกฺขุนิโย อุปาสเก อุปาสิกาโยติ
จตสฺโส ปริสา คเหตฺวา เวสาลึ คโต ฯ ตตฺราป อลภิตฺวา
กปลวตฺถถ ฯ ตตฺราป อลภิตฺวา รามคาม คโต ฯ รามคาเม
นาคา เจติย ภินฺทิตุ น อทสุ ฯ เจติเย นิปติตกุทฺทาโล
ขณฺฑาขณฺฑ โหติ ฯ เอว ตตฺราป อลภิตฺวา อลฺลกปฺป เวฏทีป
ปาว กุสินารนฺติ สพฺพตฺถ เจติยานิ ภินฺทิตฺวา ธาตุ อลภิตฺวาว
# ๑. ม. สาสาณถูป ฯ ๒. ม. ยุ. นิฏิเต ฯ ๓. ม. อปรภาเค ปยทาโส นาม กุมาโร ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๖๔
ปฏิปากติกานิ กตฺวา ปุน ราชคห คนฺตฺวา จตสฺโส ปริสา
สนฺนิปาเตตฺวา(๑) อตฺถิ เกนจิ สุตปุพฺพ อสุกฏาเน นาม
ธาตุนิธานนฺติ ปุจฺฉิ ฯ
ตเตฺรโก วีสวสฺสสติโก เถโร อสุกฏาเน ธาตุนิธานนฺติ
น ชานามิ ฯ มยฺห ปน ปตา มหาเถโร ม สตฺตวสฺสกาเล
มาลาจงฺโกฏก คาหาเปตฺวา เอหิ สามเณร อสุกคจฺฉนฺตเร
ปาสาณถูโป อตฺถิ ฯ ตตฺถ คจฺฉามาติ คนฺตฺวา ปูเชตฺวา อิม
าน อุปธาเรตุ วฏฏติ สามเณราติ อาห ฯ อห เอตฺตก
ชานามิ มหาราชาติ อาห ฯ ราชา เอตเทว านนฺติ วตฺวา
คจฺเฉ หาเรตฺวา ปาสาณถูปฺจ ปสุ จ อปเนตฺวา เหฏา
สุธาภูมึ อทฺทส ฯ ตโต สุธา (๒) จ อิฏกาโย จ หาเรตฺวา
อนุปุปฺเพน ปริเวณ โอรุยฺห สตฺตรตนวาลิก(๓) อสิหตฺถานิ จ
กฏรูปกานิ สมฺปริวตฺตนฺตานิ(๔) อทฺทส ฯ โส ยกฺขทาสเก
ปกฺโกสาเปตฺวา พลิกมฺม กาเรตฺวาป เนว อนฺต น โกฏึ
ปสฺสนฺโต เทวตาโย (๕) นมสฺสมาโน อห อิมา ธาตุโย คเหตฺวา
จตุราสีติยา วิหารสหสฺเสสุ นิทหิตฺวา สกฺการ กโรมิ ฯ มา
เม เทวตา อนฺตราย กโรนฺตูติ อาห ฯ
สกฺโก เทวราชา จาริก จรนฺโต ต ทิสฺวา วิสสฺ กมฺม
# ๑. ม. สนฺนิปาตาเปตฺวา ฯ ๒. ม. สุธ ฯ ๓. ม. สตฺตรตนวาลุก ฯ
๔. ม. สมฺปริวตฺตกานิ ฯ ๕. ม. เทวตาน ฯ ยุ. เทวตา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๖๕
อามนฺเตสิ ตาต อโสโก ธมฺมราชา ธาตุโย นีหริสสฺ ามีติ
ปริเวณ โอติณฺโณ ฯ คนฺตฺวา กฏรูปกานิ หาเรหีติ ฯ โส
ปฺจจูฬคามทารกเวเสน คนฺตฺวา รฺโ ปุรโต ธนุหตฺโถ
ตฺวา หรามิ มหาราชาติ อาห ฯ หร ตาตาติ สร
คเหตฺวา สนฺธิมฺหิเยว วิชฌ
ฺ ิ ฯ สพฺพ วิปฺปกิริยิตฺถ ฯ อถ ราชา
อาวิฺชเน พนฺธ กฺุจิกมุทฺทิก คณฺหติ ฺวา (๑) มณิขณฺฑ ปสฺสิ ฯ
อนาคเต ทลิทฺทราชา อิม มณึ คเหตฺวา ธาตูน สกฺการ
กโรตูติ ปุน อกฺขรานิ ทิสฺวา กุชฺฌิตวฺ า มาทิส นาม
ราชาน ทลิททฺ ราชาติ วตฺตุอยุตฺตนฺติ ปุนปฺปุน ฆเฏตฺวา
ทฺวาร วิวราเปตฺวา อนฺโตเคห ปวิฏโ ฯ
อฏารสวสฺสาธิกาน ทฺวินฺน วสฺสสตาน อุปริ อาโรปตทีปา ตเถว ชลนฺติ (๒) นีลุปฺปลปุปผฺ านิ ตขณ อาหริตฺวา
อาโรปตานิ วิย ฯ ปุปฺผสนฺถาโร (๓)ตงฺขณ สนฺถโฏ วิย ฯ คนฺธา
(๔) มุหุตฺต ปเสตฺวา (๕) ปตา วิย ฯ ราชา สุวณฺณปฏ คเหตฺวา
(๖)อนาคเตป ยทา อโสโก นาม กุมาโร ฉตฺต อุสฺสาเปตฺวา
อโสโกนาม ธมฺมราชา ภวิสฺสติ ฯ โส อิมา ธาตุโย วิตฺถาริกา
กริสฺสตีติ วาเจตฺวา ทิฏโ โภ อห อยฺเยน มหากสฺสปตฺเถเรนาติ วตฺวา วามหตฺถ อาภุชิตฺวา ทกฺขิณหตฺเถน
# ๑. ม. ยุ. คณฺหิ ฯ ๒.ม. ปชฺชลนฺติ ฯ ๓. ม. ปุปฺผสนฺถาโร ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ
ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. ปสิตฺวา ฯ ๖. ม. อนาคเต ปยทาโส นาม ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๖๖
อปฺโผเฏสิ ฯ โส ตสฺมึ าเน ปริจรณธาตุมตฺตเมว เปตฺวา
เสสา ธาตุโย สพฺพา (๑) คเหตฺวา ธาตุเคห ปุพฺเพ ปทหิตนเยเนว(๒)
ปทหิตฺวา สพฺพ ยถาปาติกเมว(๓) กตฺวา อุปริ ปาสาณเจติย
ปติฏาเปตฺวา จตุราสีติยา วิหารสหสฺเสสุ ธาตุโย ปติฏเปตฺวา
มหาเถเร วนฺทิตฺวา ปุจฺฉิ ทายาโทมฺหิ ภนฺเต พุทฺธสาสเนติ ฯ
กิสฺส ทายาโท ตฺว มหาราช ฯ พาหิรโก ตฺว สาสนสฺสาติ ฯ
ภนฺเต ฉนฺนวุติโกฏิธน วิสชฺเชตฺวา จตุราสีติ วิหารสหสฺสานิ
กาเรตฺวา อห น ทายาโท ฯ อฺโ โก ทายาโทติ ฯ
ปจฺจยทายโก นาม ตฺว มหาราช ฯ โย ปน อตฺตโน ปุตฺตฺจ
ธีตรฺจ ปพฺพาเชติ ฯ อย สาสนสฺส (๔) ทายาโท นามาติ ฯ
โส ปุตฺตฺจ ธีตรฺจ ปพฺพาเชสิ ฯ อถ น เถรา อาหสุ
อิทานิ มหาราช สาสเน ทายาโทสีติ ฯ
เอวเมต ภูตปุพฺพนฺติ เอว เอต อตีเต ธาตุนิธานป
ชมฺพูทีปตเล ภูตปุพฺพนฺติ ตติยสงฺคีติการกาป อิม ปท
ปยึสุ ฯ
อฏโทณ จกฺขุมโต สรีรนฺติ อาทิคาถาโย ปน
ตามฺ(๕)พปณฺณิทีปเถเรหิ วุตฺตาติ ฯ
มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ตติย ฯ
# ๑. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ปติตนเยเนว ฯ ๓. ม. ยถาปกติยาว ฯ
๔. ม. ยุ. สาสเน ฯ ๕. ม. ตมฺพ... ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๓๖๗
มหาสุทสฺสนสุตฺตวณณฺนา
กุสาวตีราชธานีวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ มหาสุทสฺสนสุตฺต ฯ ตตฺราย อนุปุพฺพปทวณฺณนา สพฺพรตนมโยติ เอตฺถ เอกา อิฏกา โสวณฺณมยา ฯ
เอกา รูปยมยา ฯ เอกา เวฬุริยมยา ฯ เอกา ผลิกมยา ฯ เอกา
โลหิตงฺกมยา ฯ เอกา มสารคลฺลมยา ฯ เอกาสพฺพรตนมยา ฯ
อย ปากาโร สพฺพปาการาน อนฺโต อุพฺเพเธน สฏิหตฺโถ
อโหสิ ฯ เอเก ปน เถรา นคร นาม อนฺโต ตฺวา
โอโลเกนฺตาน ทสฺสนีย วฏฏติ ฯ ตสฺมา สพฺพพาหิโร (๑) สฏิหตฺโถ
เสสา อนุปุพฺพนีจาติ วทนฺติ ฯเอเก พหิ ตฺวา โอโลเกนฺตาน
ทสฺสนีย วฏฏติ ฯ ตสฺมา สพฺพอพฺภนฺตริโม สฏิหตฺโถ ฯ เสสา
อนุปุพฺพนีจาติ ฯ เอเก อนฺโต จ พหิ จ ตฺวา โอโลเกนฺตาน
ทสฺสนีย วฏฏติ ฯ ตสฺมา มชฺเฌ ปากาโร สฏิหตฺโถ ฯ อนฺโต
จ พหิ จ ตโย ตโย (๒)อนุปุพฺพนีจาติ ฯ
เอสิกาติ เอสิกตฺถมฺภา ฯ(๓) ติโปริสงฺคาติ เอก โปริส ปุริสสฺส (๔)
อตฺตโน หตฺเถน ปฺจหตฺถ เตน ติโปริสงฺคปริกฺเขปา (๕)ปณฺณรสหตฺถปริมาณาติ อตฺโถ ฯ เต ปน กถ ิตาติ ฯ นครสฺส
พาหิรปสฺเสน (๖) เอเกก มหาทฺวารพาห นิสฺสาย เอเกโก เอสิโก ฯ
# ๑. สี. ม. อุพฺเพเธน ฯ ๒. สี. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. ยุ. เอสิกตฺถมฺโภ ฯ
๔. ม. ยุ. มชฺฌิมปุริสสฺส ฯ ๕. ม. ยุ. ติโปริสปริกฺเขปา ฯ ๖. ม. ยุ. พาหิรปสฺเส ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๖๘
เอเกก ขุทฺทกทฺวารพาห นิสฺสาย เอเกโก ฯ มหาทฺวารขุทฺทกทฺวาราน อนนฺตรา (๑) ตโย ตโยติ(๒) ฯ
ตาลปนฺตีสุ สพฺพรตนมยาน ตาลาน เอก โสวณฺณมยนฺติ
ปากาเร วุตฺตลกฺขณเมว เวทิตพฺพ ฯ ปณฺณผเลสุป เอเสว นโย ฯ
ตา ปน ตาลปนฺติโย อสีติหตฺถา อุพฺเพเธน ฯ วิปปฺ กิณฺณวาลิเก (๓)
สมตลภูมิภาเค ปาการนฺตเร เอเกกา หุตฺวา ิตา ฯ วคฺคูติ
เฉโก สุนฺทโร ฯ รชนีโยติ (๔) รฺเชตุ สมตฺโถ ฯ กมนีโยติ (๕) ทิวสป
สุยฺยมาโน ขมเตว ฯ น นิพฺภจฺเฉติ ฯ (๖) มทนีโยติ มานมทปุริสมทชนโน ฯ ปฺจงฺคิกสฺสาติ อาตฏ วิตฏ อาตฏวิตฏ สุสริ 
ฆนนฺติ อิเมหิ ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ฯ ตตฺถ อาตฏ
นาม จมฺมปริโยนทฺเธสุ เภริยาทีสุ (๗) เอกตล ตุริย ฯ วิตฏ นาม
อุภยตล ฯ อาตฏวิตฏ นาม สพฺพโต (๘) ปริโยนทฺธ ฯ สุสิร นาม
วสาทิ ฯ ฆน นาม สมฺมาทิ ฯ สุวินีตสฺสาติ อากฑฺตนสิถิลถรณาทีหิ สุมุจฺฉิตสฺส ฯ สุปฺปฏิตาฬิตสฺสาติ ปมาเณ
ิตภาวชานนตฺถ สุฏุ ปฏิตาฬิตสฺส ฯ กุสเลหิ (๙) สมนฺนาหตสฺสาติ เย วาทิตุ เฉกา กุสลา ฯ เตหิ วาทิตสฺส ฯ ธุตฺตาติ
อกฺขธุตฺตา ฯ โสณฺฑาติ สุราโสณฺฑา ฯ เตเยว ปุนปฺปุน
# ๑. ม. ยุ. อนฺตรา ฯ ๒. ม. ยุ. ตโยติ ฯ ๓. ม. ...วาลุเก ฯ ๔. สฺยา. รชนิโย ฯ สพฺพตฺถ
อีทิสเมว ฯ ๕. สฺยา. กมฺมนิโย ฯ ม. ขมนีโยติ ฯ ๖. สี. ชิคจุ ฺเฉติ ฯ ม. พีภจฺเฉติ ฯ
๗. ม. ยุ. เภรีอาทีสุ ฯ ๘. สี. สพฺพโส ฯ ๙. ม. สุกุสเลหิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสุทสฺสนสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๖๙
ปาตุกามตาวเสน ปปาสา ฯ ปริจาเรสุนฺติ (๑) หตฺถาวารปาทวาเร
คเหตฺวา (๑) นจฺจนฺตา กีฬึสุ ฯ
จกฺกรตนวณฺณนา
สีสนฺหาตสฺสาติ สีเสน สทฺธึ คนฺโธทเกน นฺหาตสฺส ฯ
อุโปสถิกสฺสาติ สมาทินฺนอุโปสถงฺคสฺส ฯ อุปริปาสาทวรคตสฺสาติ
ปาสาทวรสฺส อุปริ คตสฺส สุโภชน ภฺุชิตฺวา ปาสาทวรสฺส
อุปริ มหาตเล สิริคพฺภ ปวิสิตฺวา สีลานิ อาวชฺชนฺตสฺส ฯ
ตทา กิร ราชา ปาโตว สตสหสฺส วิสชฺชิตฺวา มหาทาน
ทตฺวา โสฬสหิ คนฺโธทกฆเฏหิ สีส นฺหายิตฺวา กตปาตราโส
สุทฺธ อุตฺตราสงฺค เอกส กตฺวา อุปริ ปาสาทสฺส สิริสยเน
ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา นิสินโฺ น อตฺตโน ทานทมสฺมมย (๒) ปฺุสมุทย อาวชฺชนฺโต นิสที ิ ฯ อย สพฺพจกฺกวตฺตีน ธมฺมตา ฯ
เตสนฺต อาวชฺชนฺตานเยว วุตฺตปฺปการปฺุกมฺมปจฺจยอุตุสมุฏาน นีลมณิสงฺฆาฏสทิส ปาจีนสมุทฺทชลตล ภินฺทมาน (๓)
วิย อากาส (๔) อลงฺกต กุรุมาน (๔) วิย ทิพฺพจกฺกรตน ปาตุภวติ ฯ
ต มหาสุทสฺสนสฺสาป ตเถว ปาตุรโหสิ ฯ
ตยิท ทิพฺพานุภาวยุตฺตตฺตา ทิพฺพนฺติ วุตฺต ฯ สหสฺส
# ๑. ม. ยุ. หตฺถ วา ปาท วา จาเลตฺวา ฯ ๒. ม. ทานาทิมย ฯ ๓. ม. ภินฺทมาน ฯ
๔. ม. อลงฺกุรุมาน ฯ ยุ. ลงฺกริยมาน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๗๐
อสฺส อรานนฺติ สหสฺสาร ฯ สห เนมิยา ฯ สห นาภิยา
จาติ สเนมิก สนาภิก ฯ สพฺเพหิ อากาเรหิ ปริปูรนฺติ (๑)
สพฺพาการปริปูร ฯ
ตตฺถ จกฺกฺจ ต รติชนนฏเน รตนฺจาติ จกฺกรตน ฯ
ยาย ปน ต นาภิยา สนาภิกนฺติ วุตฺต ฯ สา อินฺทนีลมณิมยา (๒)
โหติ ฯ มชฺเฌ ปนสฺสา สารรชตมยา(๓) ปนาฬี ฯ ยาย สุทฺธสินิทฺธทนฺตปนฺติยา หสมานา วิย วิโรจติ ฯ มชฺเฌ ฉิทฺเทน วิย
จนฺทมณฺฑเลน อุโภสุป พาหิรนฺตเรสุ (๔) รชตปเฏน กตปริกฺเขปา
โหติ ฯ เตสุ ปนสฺส นาภิปนาฬีปริกฺเขปปเฏสุ ยุตฺตยุตฺตฏาเน (๕)
ปริจฺเฉทเลขา สุวิภตฺตาว หุตฺวา ปฺายนฺติ ฯ อยนฺตาวสฺส
นาภิยา สพฺพาการปริปูรตา (๖) ฯ
เยหิ ปน ต อเรหิ สหสฺสารนฺติ วุตฺต ฯ เต สตฺตรตนมยา สุริยรสฺมิโย วิย ปภาสมฺปนฺนา โหนฺติ ฯ เตสป ฆฏกมณิกปริจฺเฉทเลขาทีนิ สุวิภตฺตาเนว หุตฺวา ปฺายนฺติ ฯ
อยมสฺส อราน สพฺพาการปริปูรตา ฯ ยาย ปน ต เนมิยา
สเนมิกนฺติ วุตฺต ฯ สา พาลสุริยรสฺมิกลาปสิรึ อวหสมานา
วิย สุรตฺตสุทฺธสินิทฺธปวาฬมยา โหติ ฯ สนฺธีสุ ปนสฺสา
# ๑. ม. ยุ. ปริปุณฺณนฺติ ฯ ๒. ม. ยุ. อินฺทนีลมยา ฯ ๓. สี. รชตมยา ฯ
๔. ม. ยุ. พาหิรนฺเตสุ ฯ ๕. ม. ยุ. ยุตฺตยุตฺตฏาเนสุ ฯ ๖. สี. ยุ. ...ปริปูรติ า ฯ
เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสุทสฺสนสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๗๑
สุวิสุทฺธฆนปณฺฑรราคสสฺสิริกา (๑) รตฺตชมฺพูนทมฏา (๒) วฏฏปริจฺเฉทเลขา สุวิภตฺตา หุตฺวา ปฺายนฺติ ฯ อยมสฺส เนมิยา
สพฺพาการปริปูรตา ฯ
เนมิมณฺฑลปฏิย ปนสฺส ทสนฺน ทสนฺน อราน อนฺตเร
ธมนวโส วิย อนฺโต สุสิโร ฉินฺนมณฺฑลขจิโต (๓) วาตคฺคาหิกปวาฬทณฺโฑ (๔) โหติ ฯ ยสฺส วาเตริตสฺส สุกุสลสมนฺนาหตสฺส
ปฺจงฺคิกตุริยสฺส วิย สทฺโท วคฺคุ จ รชนีโย จ กมนีโย
จ มทนีโย จ โหติ ฯ ตสฺส โข ปน ปวาฬทณฺฑสฺส
อุปริเสตจฺฉตฺต อุโภสุ ปสฺเสสุ สโมสริตกุสุมทามาน เทฺว
ปนฺติโยติ เอว สโมสริตกุสุมทามปนฺติสตทฺวยปริวาเรน เสตจฺฉตฺตสตธารินา ปวาฬทณฺฑสเตน สมุปโสภิตเนมิปริกฺเขปสฺส
ทฺวินฺนป นาภิปนาฬีน อนฺโต เทฺว สีหมุขานิ โหนฺติ ฯ เยหิ
ตาลกฺขนฺธปฺปมาณา ปุณฺณจนฺทกิรณกลาปสสฺสิรกิ า ตรุณรวิสมานรตฺตกมฺพลเคณฺฑุกปริยนฺตา อากาสคงฺคาคติโสภ อวหสมานา วิย เทฺว มุตฺตากลาปา โอลมฺพนฺติ ฯ เยหิ จกฺกรตเนน
สทฺธึ อากาเส สมฺปริวตฺตมาเนหิ ตีณิ จกฺกานิ เอกโต
ปริวตฺตนฺตานิ วิย ขายนฺติ ฯ อยมสฺส สพฺพโส สพฺพาการปริปูรตาฯ
# ๑. ม. ยุ. สชฺฌาราคสสฺสิริกา ฯ ๒. ม. ...ชมฺพนู ทปฏฏา ฯ ยุ. ชมฺโพนทปฏฏา ฯ
๓. ม. ยุ. ฉิทฺทมณฺฑลขจิโต ฯ ๔. ม. ยุ. วาตคาหี ปวาฬทณฺโฑ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๗๒
ต ปเนต เอว สพฺพาการปริปูร ปกติยา สายมาสภตฺต
ภฺุชิตฺวา อตฺตโน อตฺตโน ฆรทฺวาเร ปฺตฺตาสเนสุ นิสีทติ ฺวา
ปวตฺติตกถาสลฺลาเปสุ มนุสฺเสสุ วีถิจตุกฺกาทีสุ กีฬมาเน
ทารกชเน นาติอุจฺเจน นาตินีเจน วนสณฺฑมตฺถกาสนฺเนน
อากาสปฺปเทเสน อุปโสภยมาน วิย ฯ รุกฺขสาขคฺคานิ ทฺวาทสโยชนโต ปฏาย สุยฺยมาเนน มธุรสฺสเรน สตฺตาน โสตานิ
โอธาปยมาน โยชนโต ปฏาย นานปฺปภาสมุทยสมุชฺชเลน
วณฺเณน นยนานิ สมากฑฺฒนฺต วิย ฯ รฺโ จกฺกวตฺติสฺส
ปฺุานุภาว อุคฺโฆสยนฺต วิย ราชธานีอภิมุข อาคจฺฉติ ฯ
อถสฺส จกฺกรตนสฺส สทฺทสวเนเนว กุโต นุโข ฯ
กสฺส นุ โขอย สทฺโทติ อาวชฺชิตหทยาน ปุรตฺถมิ ทิส
อาโลกยมานาน เตส มนุสฺสาน อฺตโร อฺตร เอวมาห
ปสฺสถ โภ อจฺฉริย ฯ อย ปฺุณจนฺโท ปุพฺเพ เอกโก อุคฺคจฺฉติ ฯ
อชฺเชว ปน อตฺตทุติโย อุคฺคโต ฯ เอตฺหิ ราชหสมิถุนมิว
ปุณฺณจนฺทมิถุน ปุพฺพาปริเยน (๑) คคณตเล (๒) อภิลงฺฆตีติ ฯ ตมฺโ
อาห กึ กเถสิ สมฺม ฯ กุหึ นาม ตยา เทฺว ปุณฺณจนฺทา
เอกโต อุคฺคจฺฉนฺตา ทิฏ ปุพฺพา ฯ นนุ เอส ตปนียรสิธาโร
ปฺชรกิรโณ (๓) ทิวากโร อุคฺคโตติ ฯ ตมฺโ สิต (๔) กตฺวา เอวมาห
กึ อุมฺมตฺโตสิ ฯ นนุ อิทาเนว ทิวากโร อตฺถงฺคโต ฯ โส
# ๑. สี. อปุพฺพาปริเยน ฯ ๒. ม. ยุ. คคณตล ฯ ๓. ม. ยุ. ปฺฉรกิรโณ ฯ
๔. ม. ยุ. หสิต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสุทสฺสนสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๗๓
กถ อิม ปุณฺณจนฺท อนุพนฺธมาโน อุคฺคจฺฉิสฺสติ ฯ อทฺธา
ปเนต อเนกรตนปฺปภาสมุทยสมุชฺชล (๑) เอกสฺสาป ปฺุวโต
วิมาน ภวิสฺสตีติ ฯ เต สพฺเพป อปสาทยนฺตา (๒) อฺเ เอวมาหสุ
โภ กึ พหุ วิลปถ ฯ เนวาย ปุณฺณจนฺโท ฯ น สุริโย ฯ น
เทววิมาน ฯ น หิ เตส(๓) เอวรูปา สิริสมฺปตฺติ อตฺถิ ฯ จกฺกรตเนน
ปน เอเกน(๔) ภวิตพฺพนฺติ ฯ
เอว ปวตฺติตกถาสลฺลาปสฺเสว (๕) ตสฺส ชนสฺส จนฺทมณฺฑล
โอหาย ต จกฺกรตน อภิมุข โหติ ฯ ตโต เตหิ กสฺส
นุ โข อิท นิพฺพตฺตนฺติ วุตฺเต ภวนฺติ วตฺตาโร น
กสฺสจิ อฺสฺส ฯ นนุ อมฺหาก มหาราชา ปูริตจกฺกวตฺติวตฺโต ฯ
ตสฺเสต นิพฺพตฺตนฺติ ฯ อถ โส จ มหาชโน ฯ โย จ อฺโ
ปสฺสติ ฯ สพฺโพ จกฺกรตนเมว อนุคจฺฉติ ฯ ตป จกฺกรตน
รฺโเยว อตฺถาย อตฺตโน อาคตภาว าเปตุกาม วิย
สตฺตกฺขตฺตุ ปาการมตฺถเกเนว นคร อนุปริยายิตฺวา ฯ (๖) (๗) รฺโ
ปุร (๘) ปทกฺขิณ กตฺวา อนฺเตปุรสฺส จ อุตฺตรสีหปฺชรสทิเส
าเน ยถา คนฺธปุปฺผาทีหิ สุเขน สกฺกา โหติ ปูเชตต ฯ เอว
อกฺขาหต วิย ติฏติ ฯ
# ๑. ม. ยุ. ...สมุทยุชชฺ ล ฯ ๒. ม. อปสารยนฺตา ฯ ๓. ม. น เหเตส ฯ ๔. ม. ยุ. เอเตน ฯ
๕. ม. ปวตฺตสลฺลาปสฺเสว ฯ ๖. สี. อนุสายิตฺวา ฯ ม. ยุ. อนุสยายิตฺวา ฯ ๗. ม. เอตฺถนฺต
เร
อถาติ ทิสฺสติ ฯ ๘. ม. อนฺเตปุร ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๗๔
เอว ิตสฺส ปนสฺส วาตปานฉิทฺทาทีหิ ปวิสิตฺวา
นานาวิราครตนปฺปภาสมุชฺชล อนฺโตปาสาท กุรุมาน (๑) ปภาสมูห
ทิสฺวา ทสฺสนตฺถาย สฺชาตาภิลาโส ราชา โหติ ฯ ปริชโนปสฺส
ปยวจนมารพฺภ เตน(๒) อาคนฺตฺวา ตมตฺถ นิเวเทติ ฯ
อถ ราชา พลปติปาโมชฺชผุฏสรีโร ปลฺลงฺก โมเจตฺวา
อุฏายาสนา สีหปฺชรสมีป คนฺตฺวา ต จกฺกรตน ทิสฺวา
สุต โข ปน เมตนฺติ อาทิก จิตฺต (๓) จินฺตยติ ฯ มหาสุทสฺสนสฺสาป
สพฺพนฺต ตเถว อโหสิ ฯ เตน วุตฺต ทิสฺวา รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส ฯเป ฯ อสฺส นุ โน อห ราชา จกฺกวตฺตีติ ฯ
ตตฺถ โส โหติ ราชา จกฺกวตฺตีติ กิตฺตาวตา จกฺกวตฺตี
โหตีติ ฯ เอกงฺคุลทฺวงฺคุลมตฺตป จกฺกรตเน อากาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา
ปวตฺเต อิทานิ ตสฺส ปวตฺตาปนตฺถ ย กาตพฺพ ฯ ต ทสฺเสนฺโต
อถโข อานนฺทาติ อาทิมาห ฯ
ตตฺถ อุฏายาสนาติ นิสินฺนาสนโต อุฏหิตวฺ า จกฺกรตนสมีปมาคนฺตฺวา(๔)ฯ สุวณฺณภิงฺคาร คเหตฺวาติ หตฺถิโสณฺฑสทิสปนาฬึ
สุวณฺณภิงฺคาร อุกฺขิปตฺวา ฯ อนฺวเทว (๕) ราชา มหาสุทสฺสโน
สทฺธึ จตุรงฺคินิยา เสนายาติ สพฺพจกฺกวตฺตีน หิ อุทเกน
อพฺภุกฺกิริตฺวา อภิวิชินาตุ ภว จกฺกรตนนฺติ วจนสมนนฺตรเมว
# ๑. ม. ยุ. อลงฺกุรุมาน ฯ ๒. ม. ยุ. ปยวจนปาภเตน ฯ ๓. ม. ยุ. จินฺตน ฯ
๔. สี. คนฺตวฺ า ฯ ๕. สฺยา. อนุเทว ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสุทสฺสนสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๗๕
เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา จกฺกรตน ปวตฺตติ ฯ ยสฺส ปวตฺตสมนนฺตรกาลเมว (๑) โส ราชา จกฺกวตฺตี นาม โหติ ฯ ปวตฺเต
ปน จกฺกรตเน ต อนุพนฺธมาโนว ราชา จกฺกวตฺตี ยานวร
อารุยฺห เวหาส อพฺภุคฺคจฺฉติ ฯ อถสฺส ฉตฺตจามราทิหตฺโถ
ปริชโน เจว อนฺโตชโน(๒) จ ตโต นานปฺปการกฺจุกกวจาทิสนฺนาหวิภูสิเตน วิวิธาภรณปฺปภาสมุชฺชเลน สมุสสฺ ิตธชปฏากปฏิมณฺฑิเตน อตฺตโน อตฺตโน พลกาเยน สทฺธึ อุปราชเสนาปติปภูตโยป เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา ราชานเมว ปริวาเรนฺติ ฯ
ราชยุตฺตา ปน ชนสงฺคหณตฺถ (๓) นครวีถสี ุ เภริโย
จาราเปนฺติ ตาตา อมฺหาก รฺโ จกฺกรตน นิพฺพตฺต ฯ
อตฺตโน อตฺตโน วิภวานุรูเปน มณฺฑติ ปสาธิตา (๔) สนฺนิปตถาติ ฯ
มหาชโนป จ (๕) ปติยา จกฺกรตนสทฺเทเนว สพฺพกิจฺจานิ ปหาย
คนฺธปุปฺผาทีนิ อาทาย สนฺนิปติโตว ฯ โสป สพฺโพ เวหาส
อพฺภุคฺคนฺตฺวา ราชานเมว ปริวาเรติ ฯ ยสฺส ยสฺส หิ รฺา
สทฺธึ คนฺตุกามตา (๖)อุปฺปชฺชติ ฯ โส โส อากาสคโตว โหติ ฯ
เอว ทฺวาทสโยชนายามวิตฺถารา ปริสา โหติ ฯ ตตฺถ เอกปุรโิ สป
ฉินฺนภินฺนสรีโร วา กิลฏิ วตฺโถ วา นตฺถิ ฯ สุจิปริวาโร หิ
ราชา จกฺกวตฺติ ฯ จกฺกวตฺติปริสา นาม วิชชฺ าธรปุริสา วิย
# ๑. ม. ปวตฺติสมานกาลเมว ฯ ๒. ม. อนฺเตปุรชโน ฯ ๓. ม. ยุ. ชนสงฺคหตฺถ ฯ
๔. ม. ยุ. มณฺฑิตปสาธิกา ฯ ๕. ม. ยุ. มหาชโน ปน ฯ ๖. ม. คนฺตุกามตาจิตฺต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๗๖
อากาเส คจฺฉมานา อินฺทนีลมณิตเล วิปฺปกิณฺณมณิรตนสทิสา (๑)
โหติ ฯ มหาสุทสฺสนสฺสาป ตเถว อโหสิ ฯ เตน วุตฺต อนฺวเทว
ราชา มหาสุทสฺสโน สทฺธึ จตุรงฺคินิยา เสนายาติ ฯ
ต ปน จกฺกรตน รุกฺขคฺคาน อุปริ (๒) นาติอุจฺเจน นาตินีเจน
คคณปฺปเทเสน ปวตฺตติ ฯ ยถา รุกฺขาน ปุปฺผผลปลฺลเวหิ อตฺถิกา ฯ ตานิ สุเขน คเหตุ สกฺโกนฺติ ฯ ยถา จ
ภูมิย ิตา เอส ราชา ฯ เอส อุปราชา ฯ เอส เสนาปตีติ
สลฺลกฺเขตุ สกฺโกนฺติ ฯ านาทีสุ จ อิริยาปเถสุ โย เยน
อิจฺฉติ ฯ โส เตเนว คจฺฉติ ฯ จิตฺตกมฺมาทิสิปฺปปสุตา เจตฺถ
อตฺตโน อตฺตโน กิจฺจ กโรนฺตาเยว คจฺฉนฺติ ฯ ยเถว หิ
ภูมิย ฯ ตถา เตส สพฺพกิจฺจานิ อากาเสเยว อิชฺฌนฺติ ฯ เอว
จกฺกวตฺติปริส คเหตฺวา ต จกฺกรตน วามปสฺเสน สิเนรุ ปหาย
มหาสมุทฺทสฺส อุปริภาเค (๓) อฏโยชนสหสฺสปฺปมาณ (๓)ปุพฺพวิเทห
คจฺฉติ ฯ
ตตฺถ โย วินิพฺเพเธน ทฺวาทสโยชนาย ฯ ปริกฺเขปโต
ฉตฺตึสโยชนาย ปริสาย สนฺนิเวสกฺขโม สุลภาหารูปกรโณ
ฉายูทกสมฺปนฺโน สุจิสมตโล รมณีโย ภูมิภาโค ฯ ตสฺส อุปริภาเค
ต จกฺกรตน อกฺขาหต วิย ติฏติ ฯ อถ เตน สฺาเณน
# ๑. ม. ยุ. วิปฺปกิณฺณรตนสทิสา ฯ ๒. ม. ยุ. อุปรูปริ ฯ
๓. ม. ยุ. อุปริภาเคน สตฺตสหสฺสโยชนปฺปมาณ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสุทสฺสนสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๗๗
โส มหาชโน โอตริตฺวา ยถารุจึ (๑) นฺหานโภชนาทีนิ สพฺพกิจฺจานิ กโรนฺโตวาส กปฺเปติ ฯ มหาสุทสฺสนสฺสาป สพฺพ
ตเถว อโหสิ ฯ เตน วุตฺต ยสฺมึ โข ปนานนฺท ปเทเส
จกฺกรตน ปติฏาสิ ฯ (๒) ตตฺถ(๓) โส ราชา มหาสุทสฺสโน วาส
อุปคจฺฉิ สทฺธึ จตุรงฺคินิยา เสนายาติ ฯ
เอว วาส อุปคเต จกฺกวตฺติมฺหิ เย ตตฺถ ราชาโน ฯ
เต ปน จกฺก (๔) อาคตนฺติ สุตฺวาป น พลกาย สนฺนิปาเตตฺวา
ยุทฺธสชฺชา โหนฺติ ฯ จกฺกรตนสฺส หิ อุปฺปตฺติสมนนฺตรเมว นตฺถิ
โกจิ (๕) สตฺโต นาม ฯ โย ปจฺจตฺถิกสฺาย ต ราชาน อารพฺภ
อาวุธ อุกฺขิปตุวิสเหยฺย ฯ อยมานุภาโว จกฺกรตนสฺส ฯ
จกฺกานุภาเวน หิ ตสฺส รฺโ ฯ
อรี อเสสา ทมถ อุเปนฺติ ฯ
อรินฺทโม (๖) นาม นราธิปสฺส ฯ
เตเนว ต วุจฺจติ ตสฺส จกฺกนฺติ ฯ
ตสฺมา สพฺเพป เต ราชาโน อตฺตโน อตฺตโน รชฺชสิร-ิ
วิภวานุรูป ปาภฏ คเหตฺวา ต ราชาน อุปคมฺม โอนตสิรา
อตฺตโน โมลิมณิปฺปภาภิเสเกน ตสฺส ปาทปูช กตฺวา (๗) เอหิ โข
มหาราชาติ อาทีหิ วจเนหิ ตสฺส กึการปฏิสฺสาวิต อาปชฺชนฺติ ฯ
# ๑. ม. ยุ. ยถารุจิ ฯ ๒. ม. ปติฏาติ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร โสติ ทิสฺสติ ฯ
๔. ม. ปรจกฺก ฯ ๕. ม. ยุ. โส ฯ ๖. ม. ยุ. อรินฺทม ฯ ๗. ม. ยุ. กโรนฺตา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๗๘
มหาสุทสฺสนสฺสาป ตเถวากสุ ฯ เตน วุตฺต เย โข ปนานนฺท
ปุรตฺถิมาย ทิสาย ฯเป ฯ อนุสาส มหาราชาติ ฯ
ตตฺถ สฺวาคตนฺติ สุอาคต ฯ เอกสฺมึ หิ อาคเต โสจนฺติ ฯ
คเต นนฺทนฺติ ฯ เอกสฺมึ อาคเต นนฺทนฺติ ฯ คเต โสจนฺติ ฯ
ตาทิโส ตฺว อาคมนนนฺทโน คมนโสจโน ฯ ตสฺมา ตว
อาคมน สุอาคมนนฺติ วุตฺต โหติ ฯ เอว วุตฺเต ปน ราชา
จกฺกวตฺตี นาป เอตฺตก นาม เม อนุวสฺส พลึ อุปกปฺเปถาติ
วทติ ฯ นาป อฺสฺส โภค อจฺฉินฺทิตฺวา อฺสฺส เทติ ฯ
อตฺตโน ปน ธมฺมราชภาวสฺส อนุรูปาย ปฺาย ปาณาติปาตาทีนิ อุปปริกฺขิตฺวา เปมนีเยน มฺชุนา วจเนน (๑)ปสฺสถ
ตาตา ฯ ปาณาติปาโต นาเมส อาเสวิโต ภาวิโต พหุลีกโต
นิรยสวตฺตนิโก โหตีติ อาทินา นเยน ธมฺม เทเสตฺวา ปาโณ
น หนฺตพฺโพติ อาทิก โอวาท เทติ ฯ มหาสุทสฺสโนป ตเถว
อกาสิ ฯ เตน วุตฺต ราชา มหาสุทสฺสโน เอวมาห ปาโณ
น หนฺตพฺโพ ฯเป ฯ ยถาภุตฺตฺจ ภฺุชถาติ ฯ
กึ ปน สพฺเพป รฺโ อิม โอวาท คณฺหนฺตีติ ฯ
พุทฺธสฺสาป ตาว สพฺเพ น คณฺหนฺติ ฯ รฺโ กึ
คณฺหิสฺสนฺตีติ ฯ ตสฺมา เย ปณฺฑิตา (๒) วิยตฺตา เมธาวิโน ฯ (๒)
เต คณฺหนฺติ ฯ สพฺเพ ปน อนุยนฺตาว (๓) ภวนฺติ ฯ ตสฺมา
# ๑. ม. ยุ. สเรน ฯ ๒. ม. ยุ. วิภาวิโน ฯ ๓. สี. ยุ. อนุยุตฺตา ฯ ม. อนุยนฺตา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสุทสฺสนสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๗๙
เย โข ปนานนฺทาติ อาทิมาห ฯ
อถ ต จกฺกรตน เอว ปุพฺพวิเทหวาสีน โอวาเท ทินฺเน
กตปาตราเสน (๑) จกฺกวตฺติพเลน (๒) เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา ปุรตฺถิมสมุทฺท อชฺโฌคาหติ ฯ ยถา ยถา จ ต อชฺโฌคาหติ ฯ ตถา
ตถา อคทคนฺธ ฆายิตฺวา สขิตฺตผโณ นาคราชา วิย ฯ
สขิตฺตอูมิวิปฺผาร หุตฺวา โอคฺคจฺฉมาน มหาสมุทฺทสลิล โยชนมตฺต โอคฺคนฺตฺวา อนฺโตสมุทฺเท เวฬุริยภิตฺติ วิย ติฏติ ฯ
ตขณเยว จ ตสฺส รฺโ ปฺุสิรึ ทฏุกามานิ วิย มหาสมุทฺทตเล วิปฺปกิณฺณานิ นานารตนานิ ตโต ตโต อาคนฺตฺวา
ต ปเทส ปูรยนฺติ ฯ อถ สา ราชปริสา ต นานารตนปริปูร
มหาสมุทฺทตล ทิสฺวา ยถารุจึ อุจฺฉงฺคาทีหิ อาทิยติ ฯ ยถารุจึ
อาทินฺนรตนาย ปน ปริสาย ต จกฺกรตน ปฏินิวตฺตติ ฯ
ปฏินิวตฺตมาเน จ ตสฺมึ ปริสา อคฺคโต โหติ ฯ มชฺเฌ ราชา ฯ
อนฺเต จกฺกรตน ฯ(๓) ชลนิธิชล (๔) ปโลภิยมานมิว จกฺกรตนสิริยา
อสหมานมิว จ เตน (๕)วิโยเคน เนมิมณฺฑลสฺส ทีฆนฺต (๕) อภิหนนฺต
อภิหนนฺต นิรนฺตรเมว อุปคจฺฉติ ฯ เอว ราชา จกฺกวตฺตี
ปุรตฺถิมมหาสมุทฺทปริยนฺต ปุพฺพวิเทห อภิวิชินิตวฺ า ทกฺขิณสมุทฺทปริยนฺต ชมฺพูทีป วิเชตุกาโม จกฺกรตนเทสิเตน มคฺเคน
# ๑. ม. ยุ. กตปาตราเส ฯ ๒. สี. ยุ. จกฺกวตฺติพเล ฯ ๓. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ตมฺปติ
ทิสฺสติ ฯ ๔. ยุ. ชล ฯ ๕. ม. ยุ. วิโยค เนมิมณฺฑลปริยนฺต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๘๐
ทกฺขิณสมุทฺทาภิมุโข คจฺฉติ ฯ มหาสุทสฺสโนป ตเถว อคมาสิ ฯ
เตน วุตฺต อถโข ต อานนฺท จกฺกรตน ปุรตฺถิม สมุทฺท
อชฺโฌคาเหตฺวา ปจฺจุตฺตริตฺวา ทกฺขิณทิส ปวตฺตตีติ ฯ
เอว ปวตฺตมานสฺส ปน ตสฺส ปวตฺตนวิธาน เสนาสนฺนิเวโส ปฏิราชาคมน เตส เตส อนุสาสนิปฺปทาน ทกฺขิณสมุทฺทอชฺโฌคาหณ สมุทฺทสลิลสฺส (๑)โอคฺคจฺฉน นานารตนาทานนฺติ (๑)สพฺพ ปุริมนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ วิชินติ ฺวา ปน ต ทสสหสฺสโยชนปฺปมาณ ชมฺพูทีป ทกฺขณ
ิ สมุทฺทโตป ปจฺจุตฺตริตฺวา
สตฺตโยชนสหสฺสปฺปมาณ อมรโคยาน (๒) วิเชตุปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว
คนฺตฺวา ตป สมุทฺทปริยนฺต ตเถว อภิวิชินิตฺวา ปจฺฉิมสมุทฺทโตป
อุตฺตริตฺวา อฏโยชนสหสฺสปฺปมาณ อุตฺตรกุรุ วิเชตุ ตเถว
คนฺตฺวา ตป สมุทฺทปริยนฺต ตเถว อภิวิชิย อุตฺตรสมุทฺทโตป
ปจฺจุตฺตรติ ฯ
เอตฺตาวตา รฺา จกฺกวตฺตินา จาตุรนฺตาย ปวิยา
อาธิปจฺจ อธิคต โหติ ฯ โส เอว วิชติ วิชโย อตฺตโน
รชฺชสิริสมฺปตฺติทสฺสนตฺถ สปริโส อุทฺธ คคณตล อภิลงฺฆิตฺวา
สุวิกสิตปทุมุปฺปลกุมุทปุณฺฑริก(๓)วนวิจิตฺเต จตฺตาโร ชาตสเร วิย
ปฺจสตปฺจสตปริตฺตทีปปริวาเร จตฺตาโร มหาทีเป โอโลเกตฺวา
# ๑. ม. ยุ. โอคจฺฉมาน รตนาน อาทานนฺติ ฯ ๒. ม. ยุ. อปรโคยาน ฯ เอวมุปริป ฯ
๓. ม. ...ปทุมกุมุทปุณฺฑรีกา... ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสุทสฺสนสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๘๑
จกฺกรตนเทสิเตเนว มคฺเคน ยถานุกฺกม อตฺตโน ราชธานึ
ปจฺจาคจฺฉติ ฯ อถ ต จกฺกรตน อนฺเตปุรทฺวาร อุปโสภยมาน (๑)
วิย หุตฺวา ติฏติ
เอว ปติฏิเต ปน ตสฺมึ จกฺกรตเน ราชนฺเตปุเร อุกฺกาหิ
วา ทีปกาหิ วา น กิฺจิ กรณีย โหติ ฯ จกฺกรตโนภาโสเยว
รตฺตึ อนฺธการ วิธมติเยว ฯ เย ปน อนฺธการตฺถิกา โหนฺติ ฯ
เตส อนฺธการเมว โหติ ฯ มหาสุทสฺสนสฺสาป สพฺพเมต ตเถว
อโหสิ ฯ เตน วุตฺต ทกฺขิณสมุทฺท อชฺโฌคาเหตฺวา ฯเป ฯ
เอวรูป จกฺกรตน ปาตุรโหสีติ ฯ
หตฺถิรตนวณฺณนา
เอว ปาตุภูตจกฺกรตนสฺเสว จกฺกวตฺติโน อมจฺจา ปกติมงฺคลหตฺถิฏาน สม (๒)ปริสุทฺธ ภูมิภาค การาเปตฺวา (๒)
หริจนฺทนาทีหิ สุรภิสุคนฺเธหิ อุปลิมปฺ าเปตฺวา เหฏา วิจิตฺตวณฺณสุรภิกุสุมสโมกิณฺณ อุปริ สุวณฺณตารกาน อนฺตรนฺตรา
สโมสริตมนฺุกุสุมทามปฏิมณฺฑิตวิตาน เทววิมาน วิย อภิสงฺขริตฺวา เอวรูปสฺส นาม เทว หตฺถิรตนสฺส อาคมน
จินฺเตถาติ วทนฺติ ฯ โส ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว มหาทาน ทตฺวา
สีลานิ จ สมาทาย ต ปฺุสมฺปตฺตึ อาวชฺเชนฺโต นิสีทิ ฯ
# ๑. ม. ยุ. โสภยมาน ฯ ๒. ม. ยุ. สุจิภูมิภาค กาเรตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๘๒
อถสฺส ปฺุานุภาวโจทิโต ฉทฺทนฺตกุลา วา อุโปสถกุลา วา
ต สกฺการวิเสส อนุภวิตุกาโม ตรุณรวิมณฺฑลาภิรตฺตจรณคีวามุขปฏิมณฺฑิตวิสุทฺธเสตสรีโร สตฺตปฺปติฏโ สุสณฺิตองฺคปจฺจงฺคสนฺนิเวโส วิกสิตรตฺตปทุมจารุโปกฺขโร อิทฺธิมา โยคี วิย
เวหาสคมนสมตฺโถ มโนสิลาจุณฺณรฺชิตปริยนฺโต วิย รชตปพฺพโต หตฺถิเสฏโ อาคนฺตฺวา ตสฺมึ ปเทเส ติฏติ ฯ โส
ฉทฺทนฺตกุลา อาคจฺฉนฺโต สพฺพกนิฏโ  อาคจฺฉติ ฯ อุโปสถกุลา
(๑)สพฺพเชฏโ ฯ ปาลิย ปน อุโปสโถ นาม (๒) นาคราชา
อิจฺเจว อาคจฺฉติ ฯ (๓)นาคราชา นาม กสฺสจิ อปริโภโค ฯ สพฺพกนิฏโ อาคจฺฉตีติ อฏกถาสุ วุตฺต ฯ สฺวาย จกฺกวตฺติวตฺตาน (๔) จกฺกวตฺตีน วุตฺตนเยเนว จินฺตยนฺตาน อาคจฺฉติ ฯ
มหาสุทสฺสนสฺส ปน สยเมว ปกติมงฺคลหตฺถิฏาน อาคนฺตฺวา
มงฺคลหตฺถึ (๕) อปเนตฺวา ตตฺถ อฏาสิ ฯ เตน วุตฺต ปุน จปร
อานนฺท ฯเป ฯ นาคราชาติ ฯ
เอว ปาตุภูต ปน ต หตฺถิรตน ทิสฺวา หตฺถิโคปกาทโย
หฏตุฏา เวเคน คนฺตฺวา รฺโ อาโรเจนฺติ ฯ ราชา
ตุริตตุริโต อาคนฺตฺวา ต ทิสฺวา ปสนฺนจิตฺโต ภทฺทก วต
โภ หตฺถิยาน ฯ สเจ ทมถ อุเปยฺยาติ จินฺตยนฺโต หตฺถ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อาคจฺฉนฺโตติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๓. ม. ยุ. อาคต ฯ ๔. ม. ปูริตจกฺกวตฺติวตฺตาน ฯ ๕. ม. ยุ. ต หตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสุทสฺสนสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๘๓
ปสาเรสิ ฯ อถ โส ฆรเธนุวจฺฉโก วิย กณฺเณ โอลมฺเพตฺวา (๑)
สุรตภาว ทสฺเสนฺโต ราชาน อุปสงฺกมติ ฯ (๒) ราชา ต อาโรหิตุกาโม โหติ ฯ อถสฺส ปริชนา อธิปปฺ าย ตฺวา ต หตฺถ-ิ
รตน สุวณฺณธช สุวณฺณาลงฺการ เหมชาลปฏิจฺฉนฺน กตฺวา
อุปเนนฺติ ฯ ราชา ต อนิสีทาเปตฺวาว สตฺตรตนมยาย นิสฺเสณิยา
อารุยฺห อากาสคมนนินฺนจิตฺโต โหติ ฯ ตสฺส สห จิตฺตุปฺปาเทเนว โส หตฺถินาคราชา (๓) ราชหโส วิย อินฺทนีลมณิปฺปภาชาล คคณตล (๔) อภิลงฺฆติ ฯ ตโต จกฺกจาริกาย วุตฺตนเยเนว
สกลราชปริสา ฯ อิติ สปริโส ราชา อนฺโต ปาตราเสเยว
สกลปวึอนุสยายิตฺวา ราชธานึ ปจฺจาคจฺฉติ ฯ เอว มหิทฺธิก
จกฺกวตฺติโน หตฺถิรตน โหติ ฯ มหาสุทสฺสนสฺสาป ตาทิสเมว
อโหสิ ฯ เตน วุตฺต ทิสวฺ า รฺโ ฯเป ฯ ปาตุรโหสีติ ฯ
อสฺสรตนวณฺณนา
เอว ปาตุภูตหตฺถิรตนสฺส ปน จกฺกวตฺติโน อมจฺจา(๕) ปกติมงฺคลอสฺสฏาน สุจิสมตล กาเรตฺวา อลงฺกริตฺวา จ ปุริมนเยเนว รฺโ ตสฺส อาคมนจินฺตนตฺถ อุสฺสาห ชเนนฺติ ฯ
โส ปุริมนเยเนว กตทานมานนสกฺกาโร สมาทินฺนสีลวตฺโต (๖)
# ๑. ม. ยุ. โอลมฺพิตฺวา ฯ ๒. ยุ. อุปสงฺกมิ ฯ ๓. สี. ยุ. นาคราชา ฯ
๔. ม. ยุ. นีลคคณตล ฯ๕. สี. ปริสา ฯ ๖. ม. ยุ. สมาทินฺนสีลพฺพโต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๘๔
ปาสาทตเล สุขนิสินฺโน ปฺุสมฺปตฺตึ สมนุสฺสรติ ฯ อถสฺส
ปฺุานุภาวโจทิโต สินธฺ วกุลโต วิชชฺ ุลตาวินทฺธสรทกาลเสตวลาหกราสิสสฺสิริโก รตฺตปาโท รตฺตตุณฺโฑ จนฺทปฺปภาปฺุชสทิสสุทฺธสินิทฺธฆนสฆาฏสรีโร (๑) กากคีวา วิย อินฺทนีลมณิ
วิย จ กาฬวณฺเณน สีเสน สมนฺนาคตตฺตา กากสีโส (๒) สุฏ ุ
กปฺเปตฺวา ปเตหิ วิย มฺุชสทิเสหิ เสเตหิ (๓)สณฺหวฏฏอุชุคติคเตหิ(๔)
เกเสหิ สมนฺนาคตตฺตา มฺุชเกโส เวหาสงฺคโม วลาหโก นาม
อสฺสราชา อาคนฺตฺวาตสฺมึ าเน ปติฏหิ ฯ (๕) ฯ มหาสุทสฺสนสฺส
ปเนส หตฺถริ ตน วิย อาคโต ฯ เสส สพฺพ หตฺถริ ตเน
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ เอวรูป อสฺสรตน สนฺธาย ภควา
ปุน จปรนฺติ อาทิมาห ฯ
มณิรตนวณฺณนา
เอว ปาตุภูตอสฺสรตนสฺส ปน รฺโ จกฺกวตฺติโน
จตุหตฺถายาม สกฏนาภิสมปริณาห อุโภสุ อนฺเตสุ กณฺณิกปริยนฺตโต วินิคฺคเตหิ สุปริสุทฺธ- มุตฺตากลาเปหิ ทฺวีหิ กาฺจนปทุเมหิ (๖) อลงฺกต จตุราสีติมณิสหสฺสปริวาร ตาราคณปริวุตสฺส
ปุณฺณจนฺทสฺสสิรึ (๗) ปฏิปฺผรมาน วิย วิปุลปพฺพตโต (๘) มณิรตน
# ๑. ม. ...สหตสรีโร ฯ ๒. ยุ. กาฬสีโสติ ฯ ๓. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๔. ม. ยุ. ...อุชุคเตหิ ฯ๕. ม. ยุ. ปติฏาติ ฯ ๖. สี. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๗. ม. กฺจน... ฯ ๘. ม. ยุ. ผรมาน วิย เวปุลลฺ ปพฺพโต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสุทสฺสนสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๘๕
อาคจฺฉติ ฯ ตสฺเสว อาคตสฺส มุตฺตาชาลเก เปตฺวา เวฬุปรมฺปราย สฏิหตฺถปฺปมาณ อากาส อาโรปตสฺส รตฺติภาเค
สมนฺตา โยชนปฺปมาณ โอกาส อาภา ผรติ ฯ ยาย สพฺโพ
โส โอกาโส อรุณุคฺคมนเวลาย(๑) วิย สฺชาตาโลโก โหติ ฯ
ตโต กสกา กสิกมฺม วาณิชา อาปณุคฺฆาตน เต เต
สิปฺปโน ตนฺต กมฺมนฺต ปโยเชนฺติ ทิวาติ มฺมานา ฯ
มหาสุทสฺสนสฺสาป สพฺพนฺต ตเถว อโหสิ ฯ เตน วุตฺต ปุน
จปร อานนฺท ฯเป ฯ มณิรตน ปาตุรโหสีติ ฯ
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อิตฺถรี ตนวณฺณนา
เอว ปาตุภูตมณิรตนสฺส ปน จกฺกวตฺติโน วิสยสุขวิเสสสฺส วิเสสการณ อิตฺถีรตน ปาตุภวติ ฯ มทฺทราชกุลโต
ต (๒)หิสฺส อคฺคมเหสึ อาเนนฺติ ฯ อุตฺตรกุรุโต วา ปฺุานุภาเวน สย อาคจฺฉติ ฯ อวเสสา ปนสฺสา สมฺปตฺติ ปุน
จปร อานนฺท รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส อิตฺถีรตน ปาตุรโหสิ ฯ
อภิรูปา ทสฺสนียาติ อาทินา นเยน ปาลิยเยว อาคตา ฯ
ตตฺถ สณฺานปาริปูริยา อธิก รูปมสฺสาติ อภิรูปา ฯ
ทิสฺสมานา จ (๓)จกฺขูนิ มิลายติ ฯ (๔) ตสฺมา อฺกิจฺจวิกฺเขป
หิตฺวาป ทฏพฺพาติ ทสฺสนียา ฯ ทิสสฺ มานาว โสมนสฺสวเสน
# ๑. ม. อรุณุคฺคมนเวลา ฯ ๒. ม. ยุ. วา ฯ ๓. ม. ยุ. ว ฯ ๔. ม. ปณยติ ฯ
ยุ. ปณยติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๒๘๖
จิตฺต ปสาเทตีติ ปาสาทิกา ฯ ปรมายาติ เอว ปสาทาวหตฺตา
อุตฺตมาย ฯ วณฺณโปกฺขรตายาติ วณฺณสุนฺทรตาย ฯ สมนฺนาคตาติ
อุเปตา ฯ อภิรูปา วา ยสฺมา นาติทีฆา นาติรสฺสา ฯ ทสฺสนียา
ยสฺมา นาติกีสา (๑) นาติถูลา ฯ ปาสาทิกา ยสฺมา นาติกาฬิกา
นาจฺโจทาตา ฯ ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคตา ยสฺมา
อติกฺกนฺตา (๒) มานุสิวณฺณ อปฺปตฺตา ทิพฺพวณฺณ ฯ มนุสฺสานฺหิ
วณฺณาภา พหิ น นิจฺฉรติ ฯ เทวาน ปน อติทูรมฺป
นิจฺฉรติ ฯ
ตสฺสา ปน ทฺวาทสหตฺถปฺปมาณ ปเทส สรีราภา
โอภาเสติ ฯ นาติทีฆาทีสุ จสฺสา ปมยุคเลน อาโรหสมฺปตฺติ ฯ ทุติยยุคเลน ปริณาหสมฺปตฺติ ฯ ตติยยุคเลน วณฺณสมฺปตฺติ วุตฺตา ฯ ฉหิ วาป เอเตหิ กายวิปตฺติยาภาโว ฯ
อติกฺกนฺตา มานุสิวณฺณนฺต(๓) อิมนิ า กายสมฺปตฺติ วุตฺตา ฯ
ตูลปจุโน วา กปฺปาสปจุโน วาติ สปฺปมณฺเฑ ปกฺขิปตฺวา
ปตสฺส (๔)สตฺตธา วิหตสฺส (๔) ตูลปจุโน วา กปฺปาสปจุโน วา
ฯ สีเตติ รฺโ สีตกาเล อุณฺหานิ ฯ (๕)อุเณฺหติ รฺโ อุณฺหกาเล
สีตานิ ฯ (๖) จนฺทนคนฺโธติ นิจฺจกาลเมว สุปสิตสฺส อภินวสฺส
จตุชาติสมาโยชิตสฺส หริจนฺทนสฺส คนฺโธ กายโต วายติ ฯ
# ๑. สี. นาติกิสา ฯ ๒. ม. ยุ. อภิกฺกนฺตา ฯ ๓. สฺยา. มนุสสฺ ีวณฺณ ฯ เอวมุปริป ฯ
๔. สี. สตวิหตสฺส ฯ ม. ยุ. สตวารวิหตสฺส ฯ ๕. - ๖. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสุทสฺสนสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๘๗
อุปฺปลคนฺโธติ(๑) หสิตกถิตกาเลสุ มุขโต ตขณ วิกสิตสฺส (๒)
นีลุปฺปลสฺส อติวิย สุคนฺโธ (๓) วายติ ฯ
เอวรูปสมฺผสฺสคนฺธสมฺปตฺติยุตฺตาย(๔) ปน(๕) สรีรสมฺปตฺติยา
อนุรูป อาจาร ทสฺเสตุ ต โข ปนาติ อาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ
ราชาน ทิสฺวา นิสินฺนาสนโต อคฺคิทฑฺฒา วิย ปมเมว
อุฏาตีติ ปุพฺพุฏายินี ฯ ตสฺมึ นิสินเฺ น ตสฺส ตาลปณฺณวีชนาทิกิจฺจ (๖) กตฺวา ปจฺฉา นิปตติ นิสีทตีติ ปจฺฉานิปาตินี ฯ
กึ กโรมิ เต(๗) เทวาติ วาจาย กึการ ปฏิสฺสาเวตีติ กึการปฏิสฺสาวินี ฯ รฺโ มนาปเมว จรติ กโรตีติ มนาปจารินี ฯ
ย รฺโ ปย ฯ ตเทว วทตีติ ปยวาทินี ฯ
อิทานิ สฺวาสฺสา อาจาโร (๘)ตาว วิสุทฺธิยาว (๘) น
สาเถยฺเยนาติ(๙) ทสฺเสตุ ต โข ปนาติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ โน
อติจารีติ (๑๐) น อติกฺกมิตฺวา จริ (๑๑) เปตฺวา ราชาน อฺ
ปุริส จิตฺเตนป น ปฏเตีติ (๑๒) วุตตฺ  โหติ ฯ
ตตฺถ เย ตสฺสา อาทิมฺหิ อภิรูปาติ อาทโย อนฺเต
จ ปุพฺพุฏายินีติ อาทโย (๑๓) วุตฺตา เต ปกติคุณา เอว ฯ
# ๑. ม. อุปปฺ ลคนฺโธ วายตีติ ฯ ๒. ม. ยุ. วิกสิตสฺเสว ฯ ๓. ม. อติสุรภิคนฺโธ ฯ
๔. ม. เอว รูปสมฺผสฺส... ฯ ๕. ม. ปนสฺสา ฯ ๖. ม. ยุ. ตาลวณฺเฏน พีชนาทิกิจฺจ ฯ
๗. สี. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๘. ม. ภาววิสุทฺธิยาว ฯ ยุ. อาจารภาววิสุทฺธิยาว ฯ
๙. ม. สาเยฺยนาติ ฯ ๑๐. ม. อติจรีติ ฯ ๑๑. สี. จรติ ฯ ๑๒. ม. ยุ. ปตฺเถสีติ ฯ
๑๓. ม. เอตฺถนฺตเร คุณาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๘๘
อติกฺกนฺตา มานุสิวณฺณนฺติ อาทโย ปน จกฺกวตฺติโน ปฺุ
อุปนิสฺสาย จกฺกรตนปาตุภาวโต ปฏาย ปุริมกมฺมานุภาเวน
นิพฺพตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ อภิรูปตาทิกาป วา จกฺกรตนปาตุภาวโต ปฏาย สพฺพาการปริปูรา ชาตา ฯ เตนาห เอวรูป
อิตฺถีรตน ปาตุรโหสีติ ฯ
คหปติรตนวณฺณนา
เอว ปาตุภูตอิตฺถีรตนสฺส ปน รฺโ จกฺกวตฺติสฺส
ธนกรณียาน กิจฺจาน ยถาสุข ปวตฺตนตฺถ คหปติรตน
ปาตุภวติ ฯ โส ปกติยาว มหาโภโค ฯ มหาโภคกุเล ชาโต ฯ
รฺโ ธนราสิวฑฺฒโก เสฏิคหปติ โหติ ฯ จกฺกรตนานุภาวสงฺคหิต (๑) ปนสฺส กมฺมวิปากช ทิพฺพจกฺขุ ปาตุภวติ ฯ เยน
อนฺโตปวิยป โยชนพฺภนฺตเร นิธึ ปสฺสติ ฯ โส ต สมฺปตฺตึ
ทิสฺวา ตุฏหทโย (๒)คนฺตฺวา ราชาน ธเนน ปวาเรตฺวา
สพฺพานิ ธนกรณียานิ สมฺปาเทติ ฯ มหาสุทสฺสนสฺสาป ตเถว
สมฺปาเทติ ฯ (๓) เตน วุตฺต ปุน จปร อานนฺท ฯเป ฯ เอวรูป
คหปติรตน ปาตุรโหสีติ ฯ
# ๑. ม. ยุ. ...สหิต ฯ ๒. ม. ยุ. ตุฏ มานโส ฯ ๓. ม. สมฺปาเทสิ ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๓๘๙
ปริณายกรตนวณฺณนา
เอว ปาตุภูตคหปติรตนสฺส ปน รฺโ จกฺกวตฺติสฺส
สพฺพกิจฺจสวิธานสมตฺถ ปริณายกรตน ปาตุภวติ ฯ โส รฺโ
เชฏปุตฺโตว โหติ ฯ ปกติยาเอว โส ปณฺฑิโต พฺยตฺโต
เมธาวี (๑) ฯ รฺโ ปฺุานุภาว นิสฺสาย (๒) อตฺตโน
กมฺมานุภาเวน ปรจิตฺตาณ อุปฺปชฺชติ ฯ เยน ทฺวาทสโยชนาย
ปริสาย (๓) จิตฺตวาร (๓) ตฺวา รฺโ หิเต จ อหิเต จ ววตฺถเปตุ
สมตฺโถ โหติ ฯ โสป ต อตฺตโน อานุภาว ทิสฺวา ตุฏหทโย
ราชาน สพฺพกิจฺจานุสาสเนน ปวาเรติ ฯ มหาสุทสฺสนป ตเถว
ปวาเรติ ฯ (๔) เตน วุตฺต ปุน จปร อานนฺท ฯเป ฯ ปริณายกรตน ปาตุรโหสีติ ฯ
ตตฺถ เปตพฺพ เปตุนฺติ ตสฺมึ ตสฺมึ านนฺตเร เปตพฺพ
เปตต ฯ
จตุอิทฺธิสมนฺนาคตวณฺณนา
สมเวปากินิยาติ สมวิปากินิยา ฯ (๕) คหณิยาติ กมฺมชเตโชธาตุยา ฯ ตตฺถ ยสฺส ภุตฺตมตฺโตว อาหาโร ชีรติ ฯ ยสฺส
วา ปน ปุฏภตฺต วิย ตเถว ติฏติ ฯ อุโภเปเตน สมเวปากินิยา
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วิภาวดีติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ
๓. ม. ยุ. ราชปริสาย จิตฺตาจาร ฯ ๔. ม. ยุ. ปวาเรสิ ฯ ๕. ม. ยุ. สมวิปาจนิยา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๙๐
สมนฺนาคตา ฯ ยสฺส ปน ปุน ภตฺตกาเล ภตฺตจฺฉนฺโท อุปฺปชฺชเตว
อย สมเวปากินิยา สมนฺนาคโตติ ฯ
ธมฺมปาสาทโปกฺขรณิวณฺณนา
มาเปสิ โขติ นคเร เภริฺจาราเปตฺวา ชนราสึ กาเรตฺวาน
มาเปสิ ฯ รฺโ ปน สห จิตฺตุปฺปาเทเนว ภูมึ ภินฺทิตฺวา
จตุราสีติโปกฺขรณีสหสฺสานิ นิพฺพตฺตึสุ ฯ ตานิ สนฺธาเยต
วุตฺต ฯ ทฺวีหิ เวทิกาหีติ เอกาย อิฏกาน ปริยนฺเตเยว
ปริกฺขิตฺตา เอกาย ปริเวณปริจฺเฉทปริยนฺเต ฯ
เอตทโหสีติ กสฺมา อโหสิ ฯ เอกทิวส กิร นฺหาตฺวา
จ ปวิตฺวา จ คจฺฉนฺต มหาชน มหาปุริโส โอโลเกตฺวา
อิเม อุมฺมตฺตกเวเสเนว คจฺฉนฺติ ฯ สเจ เอเตส เอตฺถ ปลนฺธนปุปฺผานิ ภเวยฺยย ฯ ภทฺทก สิยาติ ฯ อถสฺส เอตทโหสิ ฯ ตตฺถ
สพฺโพตุกนฺติ ปุปฺผ นาม เอกสฺมึเยว อุตุมฺหิ ปุปฺผติ ฯ อห
ปน ตถา กริสฺสามิ ยถา สพฺเพสุ อุตูสุ ปุปฺผิสฺสตีติ
จินฺเตสิ ฯ (๑)โรปาเปสีติ นานาวณฺณอุปฺปลวีชาทีนิ ตโต ตโต
อาหราเปตฺวา (๒) โรปาเปสิ ฯ สห จิตฺตุปฺปาเทเนว ปนสฺส
สพฺพ อิชฺฌติ (๓) ฯ ต โลโก รฺา โรปาปตนฺติ(๔) มฺิ ฯ
# ๑. ม. จินฺเตสึ ฯ ๒. สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๓. สี. อิชฺฌิ ฯ
๔. ม. โรปตนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสุทสฺสนสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๙๑
เตน วุตฺต โรปาเปสีติ ฯ ตโต ปฏาย มหาชโน นานปฺปการ
ชลชถลชมาล ปลนฺธิตฺวา นกฺขตฺต กีฬมาโน วิย คจฺฉติ ฯ
อถ ราชา ตโต อุตฺตรึป (๑) ชน สุขสมปฺปต  กาตุกาโม
ยนฺนูนาห อิมาส โปกฺขรณีน ตีเรติ อาทินา ชนสฺส สุขวิธานว(๒) จินฺเตตฺวา สพฺพ อกาสิ
ฯ ตตฺถ นฺหาเปสุนฺติ อฺโ สรีร
อุพฺพตฺเตติ (๓) อฺโ จุณฺณานิ โยเชติ (๔) อฺโ โปกฺขรณีตีเร
(๕) นฺหายนฺตสฺส อุทก อาหริ ฯ อฺโ วตฺถานิ ปฏิคฺคเหสิ เจว
อทาสิ จ ฯ
ปตฺถเปสิ โขติ กถ ปตฺถเปสิ ฯ อิตฺถีนฺจ ปุริสานฺจ
อนุจฺฉวิเก อลงฺกาเร เปตฺวาน (๖) อิตฺถีมตฺตเมว ตตฺถ ปริจารวเสน เสส สพฺพ ปริจฺจาควเสน เปตฺวา ราชา มหาสุทสฺสโน ทาน เทติ ฯ ต ปริภฺุชถาติ เภริฺจาราเปสิ ฯ
มหาชโน โปกฺขรณีตีร อาคนฺตฺวา นฺหาตฺวา วตฺถานิ
ปริวตฺเตตฺวา นานาคนฺเธหิ วิลิตฺโต ปลนฺธนวิจิตฺตมาโล ทานคฺค
คนฺตฺวา อเนกปฺปกาเรสุ ยาคุภตฺตขชฺชเกสุ อฏวิธปาเนสุ จ
โย ย อิจฺฉติ ฯ โส ต ขาทิตฺวา จ ปวิตฺวา จ นานาวณฺณานิ โขมสุขุมานิ วตฺถานิ นิวาเสตฺวา สมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวา
เยส ตาทิสานิ อตฺถิ ฯ เต โอหาย คจฺฉนฺติ ฯ เยส ปน นตฺถิ ฯ
# ๑. ม. อุตฺตริป ฯ ๒. ม. สุขวิธาน ฯ ๓. ม. ยุ. อุพฺพตฺเตสิ ฯ ๔. ม. ยุ. โยเชสิ ฯ
๕. ม. ยุ. ตีเร ฯ ๖. ม. ยุ. กาเรตฺวา ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 393

*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๙๒
เต คเหตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ หตฺถิอสฺสยานาทีสุป นิสีทติ ฺวา โถก
วิจริตฺวา อนตฺถิกาโอหาย ฯ อตฺถิกา คเหตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ
วรสยเนสุป นิปชฺชิตฺวา สมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวาอนตฺถิกา โอหาย ฯ
อตฺถิกา คเหตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ อิตฺถีหิป สทฺธึ สมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวา
อนตฺถิกา โอหาย ฯ อตฺถกิ า คเหตฺวาว คจฺฉนฺติ ฯ สตฺตวิธรตนปสาธนานิ จ ปสาเธตฺวาป สมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวา อนตฺถิกา
โอหาย ฯ อตฺถิกา คเหตฺวาว คจฺฉนฺติ ฯ ตป ทาน อุฏาย
สมุฏาย ทียเตว ฯ ชมฺพูทีปวาสิกาน อฺ กมฺม นตฺถิ ฯ
รฺโ ทาน ปริภฺุชนฺตาว วิจรนฺติ ฯ
อถ พฺราหฺมณคหปติกา จินฺเตสุ อย ราชา เอวรูป
ทาน เทนฺโตป (๑) มยฺห ตณฺฑุลาทีนิ วา ขีราทีนิ วา เทถาติ
น กิฺจิ อาหราเปติ ฯ น โน ปน อมฺหาก ราชา
น (๒) อาหราเปตีติ ตุณฺหีมาสิตุ ปฏิรูปนฺติ ฯ เต พหุ สาปเตยฺย
สหริตฺวา รฺโ อุปนาเมสส ฯ ตสฺมา อถโข อานนฺท
พฺราหฺมณคหปติกาติ อาทิมาห ฯ เอว สมจินฺเตสุนฺติ กสฺมา เอว
สมจินฺเตสส ฯ (๓) กสฺสจิ ฆรโต อปฺป อาภต ฯ กสฺสจิ พหุ ฯ
ตสฺมึ ปฏิสหริยมาเน กึ ตเวว ฆรโต สุนฺทร อาภต ฯ น
มยฺห ฆรโต ฯ กึ ตเวว ฆรโต พหุ น มยฺหนฺติ เอว กลหสทฺโทป อุปปฺ ชฺเชยฺย ฯ โส มา อุปฺปชฺชิตฺถาติ เอว สมจินฺเตสส ฯ
# ๑. ม. ททนฺโตป ฯ ๒. ม. ยุ. นสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ม. ยุ. จินฺเตสุ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสุทสฺสนสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๙๓
เอหิ ตฺว สมฺมาติ เอหิ ตฺว วยส ฯ (๑) ธมฺม นาม
ปาสาทนฺติ ปาสาทสฺส นาม อาโรเปตฺวาว อาณาเปสิ ฯ
วิสฺสกมฺโม ปน กีวมหนฺโต เทว ปาสาโท โหตูติ ปฏิปุจฺฉิตฺวา
ทีฆโต โยชน วิตถารโต อฑฺฒโยชน สพฺพรตนมโยว โหตูติ
วุตฺเตป เอว โหตุ ภทฺท ตเวว (๒) วจนนฺติ ตสฺส ปฏิสฺสุณิตฺวา ฯ
อถ (๓) ธมฺมราชาน สมฺปฏิจฺฉาเปตฺวา มาเปสิ ฯ ตตฺถ เอว
ภทฺท ตวาติ โข อานนฺทาติ เอว ภทฺท ตว อิติ โข
อานนฺท ฯ ปฏิสฺสุณิตฺวาติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ฯ วตฺวาติ อตฺโถ ฯ
ตุณฺหีภาเวนาติ สมณธมฺมปฏิปตฺติกรโณกาโส เม ภวิสฺสตีติ
อิจฺฉนฺโต ตุณฺหีภาเวน อธิวาเสสิ ฯ สารมโยติ (๔) จนฺทนสารมโย ฯ
ทฺวีหิ เวทิกาหีติ เอตฺถ เอกา เวทิกา ปนสฺส อุณฺหีสมตฺถเก
อโหสิ ฯ เอกา เหฏา ปริจฺเฉทมตฺถเก ฯ
ทุทฺทิกโฺ ข อโหสิติ ทุทฺทิกฺโข ฯ ปภาสมฺปตฺติยา ทุทฺทโสติ
อตฺโถ ฯ มุสตีติ หรติ ผนฺทาเปติ นิจฺจลภาเวน ปติฏาตุ น
เทติ ฯ อุปวิทฺเธติ (๕)อุพฺพิทฺเธ ฯ เมฆวิคเมน ทูรีภูเตติ อตฺโถ ฯ
เทเวติ อากาเส ฯ
มาเปสิ โขติ อห อิมสฺมึ าเน โปกฺขรณึ มาเปมิ ฯ
ตุมฺหาก ฆรานิ ภินฺทถาติ น เอว กาเรตฺวา มาเปสิ ฯ
# ๑. ม. ยุ. วยสฺส ฯ ๒.ม. ยุ. ตว ฯ ๓. ม. ยุ. อถสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔. สฺยา. มสารคลฺลมโย
ฯ
๕. ม. ยุ. วิทฺเธติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา
จิตฺตุปฺปาทวเสเนว ปนสฺส ภูมึ ภินฺทติ ฺวา ตถารูปา โปกฺขรณี
อโหสิ ฯ เต สพฺพกาเมหีติ สพฺเพหิ อิจฺฉิติจฺฉิตวตฺถูหิ ฯ สมเณ
สมณปริกฺขาเรหิ ฯ พฺราหฺมเณ พฺราหฺมณปริกฺขาเรหิ สนฺตปฺเปสีติ ฯ
ปมภาณวารวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ฌานสมฺปตฺติวณฺณนา
มหิทฺธิโกติ จิตฺตุปฺปาทวเสเนว จตุราสีติโปกฺขรณีสหสฺสาน
นิปฺผตฺติสงฺขาตาย (๑) มหติยา อิทฺธิยา สมนฺนาคโต ฯ มหานุภาโวติ เตสเยว อนุภวิตพฺพาน มหนฺตตาย มหตานุภาเวน (๒)
สมนฺนาคโต ฯ เสยฺยถีทนฺติ นิปาโต ฯ ตสฺส กตเมส ติณฺณนฺติ
อตฺโถ ฯ ทานสฺสาติ สมฺปตฺติปริจฺจาคสฺส ฯ ทมสฺสาติ อาฬวกสุตฺเต (๓) ปฺา ทโมติ อาคตา ฯ อิธ อตฺตาน ทเมนฺเตน
กต อุโปสถกมฺม ฯ สฺมสฺสาติ สีลสฺส ฯ
โพธิสตฺตปุพฺพโยควณฺณนา
อิธ ตฺวา ปนสฺส ปุพฺพโยโค เวทิตพฺโพ ราชา กิร
ปุพฺเพ คหปติกุเล นิพฺพตฺติ ฯ เตน จ สมเยน ธรมานกกสฺสปพุทฺธสฺส สาสเน เอโก เถโร อรฺวาส วสติ ฯ โพธิสตฺโต
อตฺตโน กมฺเมน อรฺ ปวิฏโ เถร ทิสฺวา อุปสงฺกมิตฺวา
# ๑. ม. นิพพฺ ตฺติสงฺขาตาย ฯ ๒. ม. ยุ. มหานุภาเวน ฯ
๓. ส. ส. ๑๕/๘๓๘-๘๔๖/๓๑๔-๓๑๖ ฯ ขุ. สุ. ๒๕/๓๑๐-๓๑๑/๓๕๙-๓๖๑ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสุทสฺสนสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๙๕
วนฺทิตฺวา เถรสฺส นิสชฺชนฏานจงฺกมนฏานาทีนิ โอโลเกตฺวา
ปุจฺฉิ อิเธว ภนฺเตอยฺโย วสตีติ ฯ อาม อุปาสกาติ สุตฺวา
อิธ (๑) อยฺยสฺส ปณฺณสาล กาตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา อตฺตโน
กมฺม ปหาย ทพฺพสมฺภาร โกฏเฏตฺวา ปณฺณสาล กตฺวา
ฉาเทตฺวา ภิตฺติโย มตฺติกาย ลิมฺปตฺวา ทฺวาร โยเชตฺวา (๒)
กฏตฺถร กตฺวา กริสฺสติ นุโข ปริโภค ฯ น กริสสฺ ตีติ
เอกมนฺต(๓) นิสีทิ ฯ
เถโร อนฺโตคามโต อาคนฺตฺวา ปณฺณสาล ปวิสิตฺวา
กฏตฺถเร นิสีทิ ฯ อุปาสโกป อาคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา สมีเป
นิสินฺโน ผาสุกา ภนฺเต ปณฺณสาลาติ ปุจฺฉิ ฯ ผาสุกา
ภทฺทมุข ปพฺพชิตสารุปฺปาติ ฯ วสิสฺสถ ภนฺเต อิธาติ ฯ อาม
อุปาสกาติ ฯ โส อธิวาสนากาเรน วสิสฺสตีติ ตฺวา นิพทฺธ
มยฺห ฆรทฺวาร อาคนฺตพฺพนฺติ ปฏิชานาเปตฺวา เอก เม ภนฺเต
วร เทถาติ อาห ฯ อติกฺกนฺตวรา อุปาสก ปพฺพชิตาติ ฯ
ภนฺเต ยฺจ กปฺปติ ฯ ยฺจ อนวชฺชนฺติ ฯ วเทหิ อุปาสกาติ ฯ
ภนฺเต นิพทฺธวสนฏาเน นาม มนุสสฺ า มงฺคเล วา อมงฺคเล
วา อาคมน อิจฺฉนฺติ ฯ อนาคจฺฉนฺตสฺส กุชฺฌนฺติ ฯ ตสฺมา อฺ
นิมนฺติตฏาน คนฺตฺวาป มยฺห ฆร ปวิสิตฺวาว ภตฺตกิจฺจ
นิฏเปตพฺพนฺติ ฯ (๔)เถโร อธิวาเสสิ ฯ
# ๑. ม. ยุ. อิเธว ฯ ๒. ม. ยุ. กฏตฺถรณ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. สี. เอกมนฺเต ฯ
๔. ม. ยุ. นิฏาเปตพฺพนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๓๙๖
โส ปน (๑) สาลาย กฏสารก (๑) ปตฺถริตฺวา มฺจป
ปฺเปสิ ฯ อปสฺเสน นิกฺขิป ฯ ปาทกลิก เปสิ ฯ โปกฺขรณึ
ขณิ ฯ จงฺกม กตฺวา วาลิก โอกิริ ฯ มิเค อาคนฺตฺวา ภิตฺตึ
ฆสิตฺวา มตฺติก ปาเตนฺเต ทิสฺวา กณฺฏกวตึ ปริกฺขิป ฯ
โปกฺขรณึ โอตริตฺวา อุทก (๒) อาลุลิก กโรนฺเต(๒) ทิสฺวา อนฺโต
ปาสาเณหิ จินิตฺวา พหิ กณฺฏกวตึ ปริกฺขิปตฺวา (๓)อนฺโต วติปริยนฺเต (๓)ตาลปนฺติโย
โรเปสิ(๔) มหาจงฺกเม สมฺมฏฏาน
อาลุเลนฺเต ทิสฺวา จงฺกมป วติยา ปริกฺขิปตฺวา อนฺโต
วติปริยนฺเต ตาลปนฺติโย (๕) โรเปสิ ฯ เอว อาวาส นิฏเปตฺวา
เถรสฺส ติจีวร ปณฺฑปาต โอสธ ปริโภคภาชน อารกณฺฑก
ปปฺผลิก นขจฺเฉทน สูจึ กตฺตรยฏึ อุปาหน อุทกตุมฺพ ฉตฺต
ทีปกปลฺลก มลหรณึ ปตฺต ถาลก ปริสฺสาวน ธมฺมกรก
ย วา ปนฺป ปพฺพชิตาน ปริโภคชาต สพฺพ อทาสิ ฯ
เถรสฺส โพธิสตฺเตน อทินฺนปริกฺขาโร นาม น(๖) โหติ ฯ (๖) โส
สีลานิ รกฺขนฺโต อุโปสถ กโรนฺโต ยาวชีว เถร อุปฏหิ ฯ
เถโร ตตฺเถว วสนฺโต อรหตฺต ปตฺวา ปรินิพฺพายิ ฯ
โพธิสตฺโตป ยาวตายุก ปฺุ กตฺวา เทวโลเก
นิพฺพตฺติตฺวา ตโต จุโต มนุสฺสโลก อาคจฺฉนฺโต กุสาวติยา
# ๑. ม. ยุ. ปณฺณสาลาย กฏสาฏก ฯ ๒. สี. ยุ. อาลุลินฺเต ฯ ๓. ม. อนฺโตวติปริยนฺเต ฯ
เอวมุปริป ฯ ๔. ม. ยุ. โรเปติ ฯ ๕. ม. ยุ. ตาลปนฺตึ ฯ ๖. ม. ยุ. นาโหสิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสุทสฺสนสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๙๗
ราชธานิยา นิพฺพตฺติตฺวา มหาสุทสฺสโน ราชา อโหสิ ฯ
เอว นาติมหนฺตป (๑)ปฺุ เต สาสเน กต (๑)
มหาวิปาก โหตีติ กตฺตพฺพ ต วิภาวินา ฯ
มหาวิยูหนฺติ รชตมย มหากูฏาคาร ฯ ตตฺถ วสิตุกาโม
หุตฺวา อคมาสิ ฯ เอตฺตาวตา กามวิตกฺกาติ กามวิตกฺก ตยา
เอตฺตาวตา นิวตฺติตพฺพ ฯ อิโต ปร ตุยฺห อภูมิ ฯ อิท ฌานาคาร
นาม ฯ นยิท ตยา สทฺธึ วสนฏานนฺติ เอว ตโย วิตกฺเก
กูฏาคารทฺวาเรเยว วิกฺขมฺเภสิ ฯ (๒)
ปม ฌานนฺติ อาทีสุ วิสุ กสิณปริกมฺมกิจฺจ นาม นตฺถิ ฯ
นีลกสิเณน อตฺเถ สติ นีลมณิ ฯ (๓) ปตกสิเณน อตฺเถ สติ
สุวณฺณ ฯ โลหิตกสิเณน อตฺเถ สติ รตฺตมณิ ฯ (๔) โอทาตกสิเณน
อตฺเถ สติ รชต (๕) โอโลกิโตโลกิตฏาเน กสิณเมว ปฺายติ ฯ
เมตฺตาสหคเตนาติ อาทีสุ ย วตฺตพฺพป ฯ ต สพฺพป
วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺตเมว ฯ อิติ ปาลิย จตฺตาริ ฌานานิ ฯ จตฺตาริ
อปฺปมฺาเนว วุตฺตานิ ฯ มหาปุริโส ปน สพฺพาป อฏ
สมาปตฺติโย ปฺจ อภิฺา (๖)นิพฺพตฺเตตฺวา อนุโลมปฏิโลมาทิวเสน จุทฺทสหากาเรหิ สมาปตฺติโย ปวิสนฺโต มธุปฏล
ปวิฏภมโร มธุรเสน วิย สมาปตฺติสุเขเนว ยาเปติ ฯ
# ๑. ม. ยุ. ปฺุ อายตเน กต ฯ ๒. ม. ยุ. นิวตฺเตสิ ฯ ๓. ม. ยุ. นีลมณึ ฯ
๔. ม. ยุ. รตฺตมณึ ฯ ๕. ม. รชตนฺติ ฯ ๖. ม. ยุ. อภิฺาโย จ ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๓๙๘
. จตุราสีตินครสหสฺสาทิวณฺณนา
กุสาวตีราชธานีปมุขานีติ กุสาวตีราชธานี เตส นคราน
ปมุขา สพฺพเสฏาติ อตฺโถ ฯ ภตฺตาภิหาโรติ อภิหริตพฺพภตฺต ฯ
วสฺสสตสฺส วสฺสสตสฺสาติ กสฺมา เอว จินฺเตสิ ฯ เตส
สทฺเทน อุกกฺ ณฺิตฺวา ฯ ปมสฺส ฌานสฺส สทฺโท กณฺฏโกติ (๑)
หิ วุตฺต ฯ ตสฺมา สทฺเทน อุกฺกณฺิโต มหาปุริโส ฯ อถ
กสฺมา มา อาคจฺฉนฺตูติ น วทติ ฯ อิทานิ ราชา น
ปสฺสตีติ นิพทฺธวตฺต น ลภิสฺสนฺติ ฯ ต เตส มา อุปฉิชฺชตูติ (๒) น วทติ ฯ
สุภทฺทาเทวีอุปสงฺกมนวณฺณนา
เอตทโหสีติ กทา เอต อโหสิ ฯ รฺโ กาลกิริยาทิวเส ฯตทา กิร เทวตา จินฺเตสุ ราชา อนาถกาลกิริย มา
กโรตุ ฯ โอโรเธหิ ธีตราหิ (๓) ปุตฺเตหิ ปริวาริโตว (๔) กโรตูติ ฯ
อถ เทวึ อาวฏเฏตฺวา ตสฺสา เอว จิตฺต อุปฺปาเทสส ฯ ปตานิ
วตฺถานีติ ตานิ กิร ปกติยา รฺโ มนาปานิ ฯ ตสฺมา
ปตานิ ปารุปถาติ อาห ฯ เอตฺเถว เทวิ ติฏาติ เทวิ อิม
# ๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๗๒/๑๔๕ ฯ ม. สมาปนฺนสฺส สทฺโท กณฺฏโกติ ฯ
๒. ม. ยุ. อุปฺปชฺชิตฺถาติ ฯ ๓. ม. ยุ. พหูหิ ฯ ๔. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร กาลนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสุทสฺสนสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๙๙
ฌานาคาร นาม ตุเมฺหหิ สทฺธึ วสนฏาน น โหติ ฯ
ฌานรติวินฺทนฏาน นาม (๑) มา อิธ ปาวิสีติ ฯ
เอตทโหสีติ โลเก สตฺตา นาม มรณาสนฺนกาเล อติวิย
วิโรจนฺติ ฯ เตนสฺสา รฺโ วิปฺปสนฺนินฺทฺริยภาว ทิสฺวา เอว
อโหสิ ฯ ตโต มา รฺโ กาลกิริยา อโหสีติ ตสฺส กาลกิริย อนิจฺฉมานา สมฺปตฺติคุณมสฺส (๒) กถยิตฺวา ติฏมานาการ
กริสฺสามีติ จินฺตยิตฺวา อิมานิ เต เทวาติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ
ฉนฺท ชเนหีติ เปม อุปฺปาเทหิ ฯ ปตึ (๓)กโรหิ ฯ ชีวิเต
ปน (๔) อเปกฺขนฺติ ชีวิเต (๕) อาลย ฯ ตณฺห กโรหีติ อตฺโถ ฯ
เอว โข ม ตฺว เทวีติ มย โข เทว (๒) อิตถฺ ิโย
นาม ปพฺพชิตาน อุปจารกถ น ชานาม ฯ กถ วทาม
มหาราชาติ ราชาน ปพฺพชิโต อยนฺติ มฺมานาย เทวิยา
วุตฺเต เอว โข ม ตฺว เทวิ สมุทาจราติ อาห (๖) ฯ ครหิตาติ
พุทฺเธหิ ปจฺเจกพุทฺเธหิ สาวเกหิ อฺเหิ จ ปพฺพชิเตหิ (๗)
พหุสฺสุเตหิ ครหิตา ฯ กึการณา ฯ สาเปกฺขกาลกิริยา หิ
อตฺตโนเยว เคเห ยกฺขกุกฺกุรอชโคณมหิสมูสิกกุกฺกฏุ สกุณาทิภาเวน (๘) นิพฺพตฺตนการณ อโหสิ ฯ (๙)
# ๑. ม. ยุ. มม ฯ ๒. ม. สมฺปตฺติ คุณมสฺส ฯ ๓. ม. ยุ. รตึ ฯ ๔. ม. ปน สทฺโท
นตฺถิ ฯ ๕. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร สาเปกฺขนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๖. ม. ...อาทิมาห ฯ
๗. สี. ม. ยุ. ปณฺฑิเตหิ ฯ ๘. ม. ยุ. ...กุกกฺ ุฏอูกามงฺคลาทิภาเวน ฯ ๙. ม. ยุ. โหติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๐๐
อถ โข อานนฺทา สุภทฺทา เทวี อสฺสูนิ ปฺุฉิตฺวาติ
เทวี เอกมนฺต คนฺตฺวา โรทิตฺวา กนฺทิตฺวา อสฺสูนิ ปฺุชิตฺวา
เอตทโวจ ฯ
พฺรหฺมโลกูปคมวณฺณนา
คหปติสฺส วาติ กสฺมา อาห ฯ เตส กิร โสณเสฏิปุตฺตาทีน วิย มหตี สมฺปตฺติ โหติ ฯ โสณสฺส กิร เสฏิปุตฺตสฺส เอกา ภตฺตปาติ เทฺวสตสหสฺสสานิ อคฺฆติ ฯ อิติ เตส
ตาทิส ภตฺต ภุตฺตาน มุหุตฺต ภตฺตสมฺมโท ภตฺตมุจฺฉา
ภตฺตกิลมโถ โหติ ฯ
ย เตน สมเยน อชฺฌาวสามีติ ยตฺถ วสามิ ฯ ต เอกเยว
นคร โหติ ฯ อวเสเสสุ ปุตฺตธีตาทโย เจว ทาสมนุสฺสา จ
วสึสุ ฯ ปาสาทกูฏาคาเรสุป เอเสว นโย ฯ ปลฺลงฺกาทีสุป
เอกเยว ปลฺลงฺก (๑)ปริภ
ุ ฺชติ ฯ เสสา ปุตฺตาทีน (๒)ปริโภคา
โหนฺติ ฯ อิตฺถีสุป เอกาว ปจฺจุปฏาติ ฯ เสสา ปริวารมตฺตา
โหนฺติ ฯ ปริทหามีติ เอกเมว ทุสฺสยุค นิวาเสมิ ฯ เสสานิ
ปริวาเรตฺวา วิจรนฺตาน อสีติสหสฺสาธิกาน โสฬสนฺน ปุริสสตสหสฺสาน โหนฺติ ฯ ภฺุชามีติ ปตฺถปฺปมาเณน (๓) นาฬิโกทนมตฺต
ภุชามิ ฯ เสส ปริวาเรตฺวา วิจรนฺตาน จตฺตาลีสสหสฺสาธิกาน
# ๑. สี. สย ฯ ๒. สี. ปุตฺตธีตาทีน ฯ ๓. ม. ยุ. ปรมปฺปมาเณนฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสุทสฺสนสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๐๑
อฏนฺน ปุรสิ สตสหสฺสาน โหตีติ ทสฺเสติ ฯ เอกถาลิปาโก หิ
ทสนฺน ชนาน ปโหติ ฯ
เอตานิ กิร (๑) จตุราสีติ นครสหสฺสานิ เจว ปาสาทสหสฺสานิ จ กูฏาคารสหสฺสานิ จ เอกิสฺสาเยว ปณฺณสาลาย
นิสฺสนฺเทน นิพฺพตฺตานิ ฯ จตุราสีติ ปลฺลงฺกสหสฺสานิ นิปชฺชนตฺถาย ทินนฺ มฺจกสฺส นิสฺสนฺเทน นิพฺพตฺตานิ ฯ จตุราสีติ
หตฺถิสหสฺสานิ อสฺสสหสฺสานิ รถสหสฺสานิ นิสีทนตฺถาย
ทินฺนปฺสฺส นิสฺสนฺเทน (๒) นิพฺพตฺตานิ ฯ จตุราสีติ มณิสหสฺสานิ
เอกทีปนิสฺสนฺเทน นิพฺพตฺตานิ ฯ จตุราสีติ โปกฺขรณีสหสฺสานิ
เอกโปกฺขรณีนิสฺสนฺเทน นิพฺพตฺตานิ ฯ จตุราสีติ อิตฺถีสหสฺสานิ
ปุตฺตสหสฺสานิ คหปติสหสฺสานิ ปริโภคภาชนปตฺตถาลกธมฺมกรกปริสฺสาวนอารกณฺฑกปปฺผลิกนขจฺเฉทสูจิ (๓) กฺุจิกกณฺณมลหรณีปาทกลิกอุปาหนฉตฺตกตฺตรยฏิทานสฺส นิสฺสนฺเทน
นิพฺพตฺตานิ ฯ จตุราสีติ เธนุสหสฺสานิ โครสทานนิสฺสนฺเทน
นิพฺพตฺตานิ ฯ จตุราสีติ วตฺถโกฏิสหสฺสานิ นิวาสนปารุปนทานสฺส นิสสฺ นฺเทน นิพฺพตฺตานิ ฯ จตุราสีติ ถาลิปากสหสฺสานิ
โภชนทานสฺส นิสฺสนฺเทน นิพฺพตฺตานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ
เอว ภควา มหาสุทสฺสนสฺส สมฺปตฺตึ อาทิโต ปฏาย
วิตฺถาเรน กเถตฺวา สพฺพนฺต กุมารกาน (๔) ปสฺวาคารกีฬน วิย
# ๑. ม. ปน ฯ ๒. ม. เอกทีปสฺส นิสฺสนฺเทน ฯ
๓. ม. สูจีติ นตฺถิ ฯ ๔. ม. ยุ. ทารกาน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๐๒
ทสฺเสนฺโต ปรินิพฺพานมฺจเก นิปนฺโนว ปสฺสานนฺทาติ
อาทิมาห ฯ
ตตฺถ วิปริณตาติ ปกติชหเนน (๑) นิพฺพุตปทีโป วิย
อปณฺณตฺติกภาว คตา ฯ เอว อนิจฺจา โข อานนฺท สงฺขาราติ
เอว หุตฺวา อภาวฏเน อนิจฺจา ฯ
เอตฺตาวตา ภควา ยถา นาม ปุรโิ ส สตหตฺถพุ ฺเพเธ
จมฺปกรุกฺเข นิสฺเสณึ พนฺธิตฺวา อภิรูหิตฺวา จมฺปกรุกฺขปุปฺผ
อาทาย นิสฺเสณึ มฺุจนฺโต โอตเรยฺย เอวเมว นิสฺเสณึ
พนฺธนฺโต วิย อเนกวสฺสโกฏิสตสหสฺสุพฺเพธ มหาสุทสฺสนสฺส
สมฺปตฺตึ อารุยฺห สมฺปตฺติมตฺถเก ิต อนิจฺจลกฺขณ อาทาย
นิสฺเสณึ มฺุจนฺโต วิย โอติณฺโณ ฯ เตเนว ปุพฺเพ วสภราชา
ทีฆภาณกเถราน โลหปาสาทสฺส ปาจีนปสฺเส อมฺพลฏิกาย
อิม สุตฺต สชฺฌายนฺตาน สุตฺวา กึ โภ มยฺห อยฺยเกน
เอตฺถ วุตฺต ฯ อตฺตโน ขาทิตปตฏาเน สมฺปตฺติเมว กเถตีติ
จินฺเตนฺโต เอว อนิจฺจา โข อานนฺท สงฺขาราติ วุตฺตกาเล
อิม โภ ทิสวฺ า ปฺจหิ จกฺขูหิ จกฺขุมตา เอว วุตฺตนฺติ
วามหตฺถ สมฺมิฺชิตฺวา ทกฺขิณหตฺเถน อปฺโผเฏตฺวา สาธุ
สาธูติ ตุฏหทโย สาธุการ อทาสิ ฯ
เอว อทฺธุวาติ (๒) เอว อุทกพุพฺพุฬาทโย (๓) วิย ธุวภาว
# ๑. ม. ยุ. ปกติวิชหเนน ฯ ๒. ม. อทฺธุวาติ ฯ ๓. ม. อุทกปุปฺผุฬาทโย ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสุทสฺสนสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๐๓
วิรหิตา ฯ เอว อนสฺสาสิกาติ เอว สุปนเก ปตปานีย วิย อนุลติ ฺตจนฺทน วิย จ อสฺ
สาสวิรหิตา ฯ
สรีร นิกฺขิเปยฺยาติ สรีร ฉฑฺเฑยฺย ฯ อิทานิ อฺสฺส
สรีรสฺส นิกฺเขโป วา ปฏิชคฺคน วา นตฺถิ (๑) อานนฺท
ตถาคตสฺสาติ วทติ ฯ อิทฺจ ปน วตฺวา ปุน เถร อามนฺเตสิ
จกฺกวตฺติโน อานุภาโว นาม รฺโ ปพฺพชิตสฺส สตฺตเม
ทิวเส อนฺตรธายติ ฯ มหาสุทสฺสนสฺส ปน กาลกิรยิ โต สตฺตเม
ทิวเส สตฺตรตนปาการา รตนตาลา(๒) จตุราสีติโปกฺขรณีสหสฺสานิ ธมฺมปาสาโท ธมฺมโปกฺขรณี จกฺกรตนนฺติ สพฺพเมต
อนฺตรธายีติ ฯ หตฺถิอาทีสุ ปน อย ธมฺมตา ขีณายุกา สเหว
กาล กโรนฺติ ฯ อายุเสเส สติ หตฺถริ ตน อุโปสถกุล คจฺฉติ ฯ
อสฺสรตน วลาหกกุล ฯ มณิรตน วิปลุ ปพฺพตเมว (๓) คจฺฉติ ฯ
อิตฺถีรตนสฺส อานุภาโว อนฺตรธายติ ฯ คหปติรตนสฺส จกฺขุ
ปากติกเมว โหติ ฯ ปริณายกรตนสฺส เวยฺยตฺติก (๔) นสฺสติ ฯ
อิทมโวจ ภควาติ อิท ปาลิย อารุฬฺหฺจ อนารุฬฺหฺจ
สพฺพ ภควา อโวจ ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
มหาสุทสฺสนสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
จตุตฺถ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร กิเลสปหีนตฺตาติ ทิสฺสติ ฯ
๒. ม. สตฺตรตนตาลา ฯ ๓. ม. ยุ. เวปุลฺลปพฺพตเมว ฯ๔. ม. ยุ. เวยฺยตฺติย ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๔๐๔
ชนวสภสุตฺตวณฺณนา
อุปปตฺติพฺยากรณวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ ชนวสภสุตฺต ฯ ตตฺราย อนุตฺตานปทวณฺณนา ปริโต ปริโต ชนปเทสูติ สามนฺตชนปเทสุฯ
ปริจารเกติ พุทฺธธมฺมสฆาน ปริจารเก ฯ อุปปตฺตีสูติ าณคติปฺุาน อุปปตฺตีสุ ฯ กาสีโกสเลสูติ กาสีสุ จ โกสเลสุ
จ ฯ กาสิกรฏเ จ โกสลรฏเ จาติ อตฺโถ ฯ เอส นโย
สพฺพตฺถ ฯองฺคมคธโยนกกมฺโพชอสฺสกอวนฺตีรฏเสุ ปน ฉสุ
น พฺยากโรติ ฯ อิเมส ปน โสฬสนฺน มหาชนปทาน ปุริเมสุ
ทสสุเยว พฺยากโรติ ฯ นาทิกิยาติ (๑)นาทิกคามวาสิโน ฯ
เตน จาติ เตน อนาคามิอาทิภาเวน ฯ สุตฺวาติ สพฺพฺุตาเณน ปริจฺฉินฺทิตฺวา พฺยากโรนฺตสฺส ภควโต ปฺหาพฺยากรณ
สุตฺวา เตส อนาคามิอาทีสุ นิฏ คตา หุตฺวา ฯ เตน
อนาคามิอาทิภาเวน อตฺตมนา อเหสุ ฯ อฏกถาย ปน เตนาติ
เต นาทิกิยาติ วุตฺต ฯ เอตสฺมึ หิ อตฺเถ นกาโร นิปาตมตฺต
โหติ ฯ
# ๑. ม. นาติกิยาติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๔๐๕
อานนฺทปริกถาวณฺณนา
ภควนฺต กิตฺตยมานรูโปติ อโห พุทฺโธ ฯ อโห ธมฺโม ฯ
อโห สโฆ ฯ อโห ธมฺโม สฺวากฺขาโตติ เอว กิตตฺ ยนฺโตว
กาลมกาสิ ฯ พหุชโน ปสีเทยฺยาติ อมฺหาก ปตา มาตา ภาตา
ภคินี ปุตฺโต ธีตา สหายโก ฯ (๑ ) เตน อเมฺหหิ(๑) สทฺธึ เอกโต
ภุตฺตา ฯ เอกโต สยิตา ฯ ตสฺส อิทฺจิทฺจ มนาป อกริมฺหา ฯ
โส กิร อนาคามี สกทาคามี โสตาปนฺโน ฯ อโห สาธุ
อโห สุฏูติ เอว พหุชโน ปสาท อาปชฺเชยฺย ฯ
คตินฺติ าณคตึ ฯ อภิสมฺปรายนฺติ าณาภิสมฺปรายเมว ฯ
อทฺทสา โขติ กิตฺตเก ชเน อทฺทส ฯ จตุวีสติสตสหสฺสานิ ฯ
อุปสนฺตปติสฺโสติ (๒) อุปสนฺตทสฺสโน ฯ ภาติริวาติ อติวิย ภาติ
อติวิย วิโรจติ ฯ อินฺทฺรยิ านนฺติ มมจฺฉฏาน อินฺทฺริยาน ฯ
อทฺทส โข อห อานนฺทาติ เนว ทส ฯ น วีสติ ฯ น
สต ฯ สหสฺส ฯ อนูนาธิกานิ จตุวีสติสตหสฺสานิ อทฺทสนฺติ
อาห ฯ
# ๑. สี. เตนมฺหา ฯ ยุ. เตน อมฺหาก ฯ ๒. ม. อุปสนฺตปทิสฺโสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๔๐๖
ชนวสภยกฺขวณฺณนา
ทิสฺวา ปน เม เอตฺตโก นาม ชโน ม นิสฺสาย
ทุกฺขา มุตฺโตติ (๑) พลวโสมนสฺส อุปฺปชฺชิ ฯ จิตฺต ปสีทิ จิตฺตสฺส
ปสนฺนตฺตา จิตฺตสมุฏาน โลหิต ปสีทิ ฯ โลหิตสฺส ปสนฺนตฺตา
มนจฺฉฏานิ อินฺทฺริยานิ ปสีทึสูติ สพฺพมิท วตฺวา อถ โข
อานนฺทาติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ ยสฺมา โส พิมฺพิสาโร (๒) ภควโต
ธมฺมกถ สุตฺวา ทสสหสฺสาธิกสฺส ชนสตสหสฺสสฺส เชฏโก
หุตฺวา โสตาปนฺโน ชาโต ฯ ตสฺมา ชนวสโภติสฺส นาม
อโหสิ ฯ
อิโต สตฺตาติ อิโต เทวโลกา จวิตฺวา สตฺต ฯ ตโต
สตฺตาติ ตโต มนุสฺสโลกา จวิตฺวา สตฺต ฯ สสารานิ (๓)จตุทฺทสาติ
สพฺพาป จตุทฺทส ขนฺธปฏิปาฏิโย ฯ นิวาสมภิชานามีติ ชาติวเสน นิวาส ชานามิ ฯ ยตฺถ เม วุสติ  ปุเรติ ยตฺถ เทเวสุ
จ เวสฺสวณสฺส สหพฺยต อุปคเตน มนุสฺเสสุ จ ราชภูเตน
อิโต อตฺตภาวโต ปุเรเยว มยา วุสิต ฯ ปุเร เอว วุสิตตฺตา
เอว จ อิทานิ โสตาปนฺโน หุตฺวา ตีสุ วตฺถูสุ พหุปฺุ
กตฺวา ตสฺสานุภาเวน อุปริ นิพฺพตฺติตุสมตฺโถป ทีฆรตฺต
วุสิตฏาเน (๓) นิกฺกนฺตยิ า พลวตาย เอตฺเถว นิพฺพตฺโต ฯ
อาสา จ ปน เม สนฺติฏตีติ อิมินา อห โสตาปนฺโนติ
# ๑. ม. ปมุตฺโตติ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. สสารานิ ฯ
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*เลมที่ ๕ ชนวสภสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๐๗
น สุตฺตปฺปมตฺโตว หุตฺวา กาล วีตินาเมสึ ฯ สกทาคามิมคฺคตฺถาย ปน เม วิปสฺสนา อารทฺธา ฯ อชฺเชว อชฺเชว
ปฏิวิชฺฌิสฺสามีติ เอว สอุสฺสาโห วิหรามีติ ทสฺเสติ ฯ ยทคฺเคติ
ลฏิวนุยฺยาเน ปมทสฺสเน โสตาปนฺนทิวส สนฺธาย วทติ ฯ
ตทคฺเค อห ภนฺเต ทีฆรตฺต อวินิปาโต อวินิปาต สฺชานามีติ
ต ทิวส อาทึ กตฺวา ฯ อห ภนฺเต (๑)ปุริมา จตุทฺทสอตฺตภาวสงฺขาตา (๑) ทีฆรตฺต อวินิปาโต ลฏิวนุยฺยาเน โสตาปตฺติมคฺควเสน อธิคต อวินิปาตธมฺม (๒)สฺชานามีติ อตฺโถ ฯ
อนจฺฉริยนฺติ อนุ อจฺฉริย ฯ จินฺตยมาน ปุนปฺปุน อจฺฉริยเมเวต (๓)
ย เยน (๔)เกนจิเทว กรณีเยน คจฺฉนฺโต ภควนฺต อนฺตรามคฺเค
อทฺทส ฯ อิทป อจฺฉริย ยฺจ เม(๕) เวสฺสวณสฺส มหาราชสฺส
ตสฺส ปริสาย ภาสโต ภควโตทิฏสทิสเมว สมฺมุขา สุต ฯ
เทฺว ปจฺจยาติ อนฺตรามคฺเค ทิฏภาโว จ เวสฺสวณสฺส สมฺมขุ า
สุต อาโรเจตุกามตา จ ฯ
# ๑. ม. ปุรมิ  ...สงฺขาต ฯ ๒. ม. ยุ. อวินิปาตธมฺมต ฯ ๓. ม. ยุ. อจฺฉริยเมวิท ฯ
๔. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. สี. ยุ. สาย ปริสาย ฯ ม. สย ปริสาย ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๔๐๘
เทวสภาวณฺณนา
สนฺนิปติตาติ กสฺมา สนฺนิปติตา ฯ เต กิร จตูหิ
การเณหิ สนฺนิปตนฺติ ฯ วสฺสูปนายิกสงฺคหตฺถ ฯ ปวารณาสงฺคหตฺถ
ธมฺมสฺสวนตฺถ ฯ ปาริจฺฉตฺตกกีฬานุภวนตฺถนฺติ ฯ ตตฺถ เสฺว
วสฺสูปนายิกาติ อาสาฬฺหปุณฺณมาย (๑) ทฺวีสุ เทวโลเกสุ เทวา
สุธมฺมาย เทวสภาย สนฺนิปติตฺวา มนฺเตนฺติ อสุกวิหาเร เอโก
ภิกฺขุ วสฺสูปคโต ฯ อสุกวิหาเร เทฺว ตโย จตฺตาโร ปฺจ
ทส วีสติ ตึส จตฺตาลีส ปฺาส สต สหสฺส
ภิกฺขู วสฺสูปคตา ฯ เอตฺเถตฺถ าเน อยฺยาน อารกฺข สุสวิหิต
กโรถาติ ฯ เอว วสฺสูปนายิกสงฺคโห กโต โหติ ฯ
ตทาป เอเตเนว การเณน สนฺนิปติตา ฯ อิท เนส (๒) โหติ
อาสนสฺมินฺติ อิท เตส จตุนฺน มหาราชาน อาสน โหติ ฯ
เอวนฺเตสุป นิสินฺเนสุ อถ ปจฺฉา อมฺหาก อาสน โหติ ฯ
เยนตฺเถนาติ เยน วสฺสูปนายิกตฺเถน ฯ ต อตฺถ
จินฺตยิตฺวา (๓) ต อรฺวาสิโน ภิกฺขุสฆสฺส อารกฺข (๔)
จินฺตยิตฺวา เอตฺเถตฺถ วุฏ ภิกฺขุสฆสฺส (๕) อารกฺข สวิทหถาติ
จตูหิ มหาราเชหิ สทฺธึ มนฺเตตฺวา ฯ วุตฺตวจนาป ตนฺติ เตตึส (๖)
# ๑. ม. อาสาฬฺหีปุณฺณมาย ฯ ยุ. อาสาฬฺหิปุณฺณมาย ฯ ๒. ม. เตส ฯ ๓. ม. จินฺตยิตฺวา
ต อตฺถ มนฺตยิตฺวาติ ฯ ๔. สี. อารกฺขต ฯ ม. อารกฺขตฺถ ฯ ๕. สี. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๖. ม. เตตฺตึส ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ ชนวสภสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๐๙
เทวปุตฺตา วทนฺติ ฯ มหาราชาโน วุตตฺ วจนา นาม ฯ ตถา
เตตึส เทวปุตฺตา ปจฺจานุสาสนฺติ ฯ อิตเร ปจฺจานุสิฏวจนา
นาม ฯ ปททฺวเยป ปน ตนฺติ นิปาตมตฺตเมว ฯ อวิปกฺกนฺตาติ
อคตา ฯ
อุฬาโรติ วิปุโล มหา. เทวานุภาวนฺติ ยา สา สพฺพเทวตาน วตฺถาลงฺการวิมานสรีราน ปภา ทฺวาทส โยชนานิ
ผรติ ฯ มหาปฺุาน ปน สรีรปฺปภา โยชนสต ผรติ ฯ ต
เทวานุภาว อติกฺกมิตฺวา ฯ
พฺรหฺมโุ น เหต ปุพพฺ นิมิตฺตนฺติ ยถา สุริยสฺส อุทยโต
เอต ปุพฺพงฺคม เอต ปุพพฺ นิมิตฺต ยทิท อรุณุคฺค ฯ เอวเมว
พฺรหฺมุโนป เอต ปุพฺพนิมิตฺตนฺติ ทีเปติ ฯ
สนงฺกุมารกถาวณฺณนา
อนภิสมฺภวนีโยติ อปตฺตพฺโพ ฯ น ต เทวา ตาวตึสา
ปสฺสนฺตีติ อตฺโถ ฯ จกฺขุปถสฺมินฺติ จกฺขุปสาเท อาปาเถ วา ฯ
โส เทวาน จกฺขุสฺส อาปาเถ สมฺภาวนีโย ปตฺตพฺโพ น อโหสิ ฯ
(๑)นาภิภวตีติ วุตฺต โหติ ฯ เหฏา เหฏา หิ เทวตา อุปรุปริเทวตาน โอฬาริก กตฺวา มาปตเมว อตฺตภาว ปสฺสิตุ
สกฺโกนฺติ ฯ เวทปฏิลาภนฺติ ตุฏิปฏิลาภ ฯ อธุนาภิสิตฺโต (๒) รชฺเชนาติ
# ๑. ม. ยุ. โหติ ฯ ๒. สฺยา. อธุนาวสิตฺโต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๑๐
สมฺปตฺติยา (๑) อภิสิตฺโต รชฺเชน ฯ อย ปนตฺโถ ทุฏคามณิอภยวตฺถุนา ทีเปตพฺโพ โส กิร ทฺวตฺตึส ทมิฬราชาโน
วิชิตฺวา อนุราธปุเร ปตฺตาภิเสโก ตุฏ ิโสมนสฺเสน (๒) มาส นิทฺท
น ลภิ ฯ ตโต นิทฺท น ลภามิ ภนฺเตติ ภิกฺขุสฆสฺส
อาจิกฺขิ ฯ เตนหิ มหาราช อชฺช อุโปสถ อธิฏาหีติ ฯ
โส จ อุโปสถ อธิฏาสิ ฯ สโฆ คนฺตฺวา จิตฺตยมก
สชฺฌายถาติ อฏ อาภิธมฺมิกภิกฺขู เปเสสิ ฯ เต คนฺตฺวา
นิปชฺชตุ (๓) มหาราชาติ วตฺวา สชฺฌาย อารภึสุ ฯ ราชา สชฺฌาย
สุณนฺโตว นิทฺท โอกฺกมิ ฯ เถรา ราชาน มา ปโพธยิตฺถาติ
ปกฺกมึสุ ฯ ราชา ทุติยทิวเส สุริยุคฺคมเนว ปพุชฺฌติ ฺวา เถเร
อปสฺสนฺโต กุหึ อยฺยาติ ปุจฺฉิ ฯ ตุมฺหาก นิทฺโทกฺกมนภาว
ตฺวา คตาติ ฯ นตฺถิ โภ มยฺห อยฺยกสฺส (๔) ทารกาน อชานนเภสชฺช นาม ฯ ยาว นิททฺ าเภสชฺชป ชานนฺติเยวาติ อาห ฯ
ปฺจสิโขติ ปฺจสิขคนฺธพฺพสทิโส หุตฺวา ฯ ปฺจสิขคนฺธพฺพเทวปุตฺตสฺส กิร สพฺพเทวปุตฺตา (๕) อตฺตภาว มมายนฺติ ฯ
ตสฺมา พฺรหฺมาป ตาทิสเยว อตฺตภาว นิมฺมินิตฺวา ปาตุรโหสิ ฯ
ปลฺลงฺเกน นิสีทีติ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา นิสีทิ ฯ
วิสฺสฏโติ สุมุตฺโต อปลิพุทฺโธ ฯ วิฺเยฺโยติ อตถ# ๑. ม. ยุ. สมฺปตฺติ ฯ ๒. สี. ลทฺธโสมนสฺเสน ฯ ม. ยุ. ตุฏ ... ฯ
๓. ม. ยุ. นิปชฺช ตฺว ฯ ๔. สี. อยฺยสฺส ฯ ๕. ม. ยุ. สพฺพเทวตา ฯ
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*เลมที่ ๕ ชนวสภสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๑๑
วิฺาปโน ฯ มฺชูติ มธุโร มุทุ ฯ สวนีโยติ โสตพฺพยุตฺโต(๑)
กณฺณสุโข ฯ พินฺทูติ เอกฆโน(๒) ฯ อวิสารีติ สุวิสโท (๓)
อวิปฺปกิณฺโณ ฯ คมฺภีโรติ นาภิมูลโต ปฏาย คมฺภีรสมุฏิโต ฯ
น ชิวฺหาทนฺตโอฏตาลุมตฺตปฺปหารสมุฏิโต ฯ เอว สมุฏิโต
หิ อมธุโร จ โหติ ฯ น จ ทูร สาเวติ ฯ นินฺนาทีติ
มหาเมฆคชฺชิตมุทิงฺคสทฺโท (๔) วิย นินฺนาทยุตฺโต ฯ อปเจตฺถ ปจฺฉิม
ปจฺฉิม ปท ปุริมสฺส ปุรมิ สฺส อตฺโถเยวาติ เวทิตพฺพ ฯ (๕)
ยถาปริสนฺติ ยตฺตกา ปริสา ฯ ตตฺตกเมว วิฺาเปติ ฯ อนฺโตปริสายเมวสฺส สทฺโท สมฺปริวตฺตติ ฯ น พหิทฺธา วิธาวติ ฯ
เย หิ เกจีติ อาทิ พหุชนหิตาย ปฏิปนฺนภาวทสฺสนตฺถ
วทติ ฯ สรณ คตาติ น ยถา วา ตถา วา สรณ คเต
สนฺธาย วทติ ฯ นิพฺเพมติกคหิตสรเณ ปน สนฺธาย วทติ ฯ
คนฺธพฺพกาย ปริปูเรนฺตีติ คนฺธพฺพเทวคณ ปริปูเรนฺติ ฯ อิติ
อมฺหาก สตฺถุ โลเก อุปปฺ นฺนกาลโต ปฏาย ฉ เทวโลกา(๖)
ปฏ โกฏเฏตฺวา ปูริตนาฬิ วิย สรวนนฬวน วิย จ
นิรนฺตรา (๗) ชาตา มาริสาติ (๗) อาห ฯ
# ๑. ม. โสตพฺพยุตฺตโก ฯ ๒. ม. เอกคฺฆโน ฯ ๓. สี. อวิสโฏ ฯ
๔. ม. ยุ. มหาเมฆมุทิงฺคสทฺโท ฯ ๕. ม. ยุ. เวทิตพฺโพ ฯ
๖. ม. ฉเทวโลกาทีสุ ฯ ๗. ม. ยุ. นิรนฺตร ชาติปริสาติ ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๔๑๒
อิทฺธิปาทวณฺณนา
ยาว สุปฺตฺตาปเม (๑) เตน ภควตาติ เตน มยฺห
สตฺถาราภควตา (๒) สุปฺตฺตา (๒) สุกถิตา ฯ อิทฺธิปาทาติ
เอตฺถ อิชฺฌนฏเน อิทธฺ ิ ฯ ปติฏานฏเน ปาทาติ เวทิตพฺพา ฯ
อิทฺธิพหุลีกตายาติ (๓) อิทฺธิปโหนกตาย ฯ (๔) (๕)อิทฺธิวิเสวิตายาติ อิทฺธิวิเสสภาวาย ฯ (๕) ปุนปฺปุน เสวนวเสน (๖) จิณฺณวสิตายาติ วุตฺต
โหติ ฯ อิทฺธิวิกุพฺพนตายาติ อิทฺธิวิกุพฺพนภาวาย ฯ นานปฺปการโต
กตฺวา (๗) ทสฺสนตฺถาย ฯ ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคตนฺติ-อาทีสุ ฉนฺทเหตุโก ฉนฺ
ทาธิโก วา สมาธิ ฉนฺทสมาธิ ฯ
กตฺตุกมฺยตาฉนฺทมธิปตึ กริตฺวา ปฏิลทฺธสมาธิสฺเสต อธิวจน ฯ
ปธานภูตา สงฺขารา ปธานสงฺขารา ฯ จตุกิจฺจสาธกสฺส
สมฺมปฺธานวิริยสฺเสต อธิวจน ฯ สมนฺนาคตนฺติ ฉนฺทสมาธินา
จ ปธานสงฺขาเรหิ (๘) จ อุเปต ฯ อิทฺธิปาทนฺติ นิปฺผตฺติปริยาเยน
วา อิชฺฌนฏเน ฯ อิชฌ
ฺ นฺติ เอตาย สตฺตา อิทฺธา วุทฺธา
อุกฺกสคตา โหนฺตีติ อิมินา วา ปริยาเยน อิทฺธีติ สงฺขฺย
คตาน อภิฺาจิตฺตสมฺปยุตฺตาน ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขาราน
# ๑. ม. ยุ. สุปฺตฺตา จิเม ฯ ๒. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ยาวาติ ทิสฺสติ ฯ
๓. ม. ยุ. อิทฺธิปหุตายาติ ฯ๔. สี. ยุ. อิทฺธิปโหนกตฺถาย ฯ
๕. ม. ยุ. อิทฺธิวิสวิตายาติ อิทฺธิวิปชฺชนภาวาย ฯ ๖. ม. ยุ.อาเสวนวเสน ฯ
๗. สี. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๘. ม. ยุ. ปธานสงฺขาเรน ฯ
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*เลมที่ ๕ ชนวสภสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๑๓
อธิฏานฏเน ปาทภูต (๑) เสสจิตฺตเจตสิกราสินฺติ(๒) อตฺโถ ฯ วุตฺต
เหต อิทฺธิปาโทติ โย ตถาภูตสฺส เวทนากฺขนฺโธ ฯเป ฯ
วิฺาณกฺขนฺโธติ ฯ (๓) อิมินา นเยน เสสปเทสุป อตฺโถ
เวทิตพฺโพ ฯ ยเถว หิ ฉนฺท อธิปตึ กริตฺวา ปฏิลทฺธสมาธิ
ฉนฺทสมาธีติ วุตฺโต ฯ เอว วิริย ฯ จิตฺต ฯ วีมส อธิปตึ กริตฺวา
ปฏิลทฺธสมาธิ วีมสาสมาธีติ วุจฺจติ ฯ
อปจ อุปจารชฺฌาน ปาโท ฯ ปมชฺฌาน อิทฺธิ ฯ สอุปจาร
ปมชฺฌาน ปาโท ฯ ทุตยิ ชฺฌาน อิทธฺ ีติ เอว ปุพพฺ ภาเค ปาโท ฯ
อปรภาเค อิทฺธีติ เอวเมตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ วิตฺถาเรน ปน
อิทฺธิปาทกถา วิสุทฺธิมคฺเค จ วิภงฺคฏกถาย จ วุตฺตา ฯ
เกจิ ปน นิปฺผนฺนา อิทฺธิ ฯ อนิปฺผนฺโน อิทธฺ ิปาโทติ
วทนฺติ ฯ เตส วาทมทฺทนตฺถาย อภิธมฺเม อุตฺตรจูฬิกวาโร นาม
อาคโต (๔) จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ฉนฺทิทฺธิปาโท ฯ วิริยิทฺธิปาโท ฯ
จิตฺติทฺธิปาโท ฯ วีมสิทฺธิปาโท ฯ ตตฺถ กตโม ฉนฺทิทฺธิปาโท ฯ
อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก
อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา ฯ
วิวจฺเจว กาเมหิ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ฯ โย ตสฺมึ สมเย ฉนฺโท ฉนฺทีกตา
กตฺตุกมฺยตา กุสโล ธมฺมจฺฉนฺโท ฯ อย วุจฺจติ ฉนฺทิทฺธิปาโท ฯ
# ๑. ม. ปาทภูโต ฯ ๒. ม. ...ราสีติ ฯ ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๕๐๘/๒๙๓ ฯ ๔. ม. อาภโต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๑๔
อวเสสา ธมฺมา ฉนฺทิทฺธิปาทสมฺปยุตฺตาติ(๑) ฯ อิเม ปน โลกุตฺตรวเสเนว อาคตา ฯ ตตฺถ รฏปาลตฺเถโร ฉนฺท ธุร กตฺวา
โลกุตฺตรธมฺม นิพฺพตฺเตสิ ฯ โสณตฺเถโร วิริย ธุร กตฺวา ฯ
สมฺภตู ตฺเถโร จิตฺต ธุร กตฺวา ฯ อายสฺมา โมฆราชา วีมส
ธุร กตฺวาติ(๑) ฯ
ตตฺถ ยถา จตูสุ อมจฺจปุตฺเตสุ านนฺตร ปตฺเถตฺวา
ราชาน อุปนิสฺสาย วิหรนฺเตสุ เอโก อุปฏาเน ฉนฺทชาโต
รฺโ อชฺฌาสยฺจ รุจิฺจ ตฺวา ทิวา จ รตฺโต จ
อุปฏหนฺโต ราชาน อาราเธตฺวา านนฺตร ปาปุณิ (๓) เอว
ฉนฺทธุเรน โลกุตฺตรธมฺมนิพฺพตฺตโก เวทิตพฺโพ ฯ
เอโก ปน ทิวเส ทิวเส อุปฏาตุ โก สกฺโกติ ฯ อุปฺปนฺเน
กิจฺเจ ปรกฺกเมน อาราเธสฺสามีติ กุปฺปเต ปจฺจนฺเต รฺา
ปหิโต ปรกฺกเมน สตฺตุมทฺทน กตฺวา านนฺตร ปาปุณิ ฯ
ยถา โส ฯ เอว วิริยธุเรน โลกุตฺตรธมฺมนิพฺพตฺตโก เวทิตพฺโพ ฯ
เอโก ทิวเส ทิวเส อุปฏานป อุเรน สตฺติสรปฏิจฺฉนฺนมฺป ภาโรเยว มนฺตวเสน(๔) อาราเธสฺสามีติ เขตฺตวิชฺชาย(๕)
กตปริจยตฺตา มนฺตสวิธาเนน ราชาน อาราเธตฺวา านนฺตร
ปาปุณิ ฯ ยถา โส ฯ เอว จิตฺตธุเรน โลกุตฺตรธมฺมนิพฺพตฺตโก
เวทิตพฺโพ ฯ
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๕๓๒/๓๐๑-๓๐๒ ฯ ๒. ม. กตฺวาติ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ยถา โสติ
ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. ยุ. มนฺตพเลน ฯ ๕. ม. ขตฺตวิชฺชาย ฯ
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*เลมที่ ๕ ชนวสภสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๑๕
อปโร กึ อิเมหิ อุปฏานาทีหิ ฯ ราชาโน นาม ชาติสมฺปนฺนสฺส านนฺตร เทนฺติ ฯ ตาทิสสฺส เทนฺโต มยฺห ทสฺสตีติ
ชาติสมฺปทเมว (๑) นิสสฺ าย านนฺตร ปาปุณิ ฯ ยถา โส ฯ เอว
สุปริสุทฺธ วีมส นิสฺสาย วีมสาธุเรน (๒) โลกุตฺตรธมฺมนิพฺพตฺตโก
เวทิตพฺโพ ฯ
อเนกวิหิตนฺติ อเนกวิธ ฯ อิทฺธิวิธนฺติ อิทฺธิโกฏาส ฯ
โอกาสาธิคมวณฺณนา
สุขสฺสาธิคมายาติ ฌานสุขสฺส มคฺคสุขสฺส ผลสุขสฺส จ
อธิคมาย ฯ สสฏโติ สมฺปยุตฺตจิตฺโต ฯ อริยธมฺมนฺติ อริเยน
ภควตา พุทฺเธน เทสิต ธมฺม ฯ สุณาตีติ สตฺถุ สมฺมุขา ภิกฺขุภิกฺขุนีอาทีหิ วา เทสิยมานา สุณาติ ฯ โยนิโส มนสิกโรตีติ
อุปายโต ปถโต การณโต อนิจฺจนฺติ อาทิวเสน มนสิกโรติ ฯ
โยนิโสมนสิกาโร นาม อุปายมนสิกาโร ปถมนสิกาโร ฯ อนิจฺเจ
อนิจฺจนฺติ อสุเภ อสุภนฺติ ทุกฺเข ทุกขฺ นฺติ อนตฺตนิ อนตฺตาติ
สจฺจานุโลมิเกน วา จิตฺตสฺส อาวชฺชนา (๓) อาโภโค สมนฺนาหาโร
มนสิกาโร ฯ อย วุจฺจติ โยนิโส มนสิกาโรติ เอววุตฺตโยนิโสมนสิกาเรน (๔) กมฺม อารภตีติ อตฺโถ ฯ อสสฏโติ วตฺถุกาเมหิป
กิเลสกาเมหิป อสสฏโ วิหรติ ฯ อุปฺปชฺชติ สุขนฺติ อุปฺปชฺชติ
# ๑. ม. ยุ. ชาติสมฺปตฺติเมว ฯ ๒. ม. ยุ. วีมสธุเรน ฯ ๓. ม. ยุ. อาวฏฏนา อนฺวาวฏฏนา
ฯ
๔. ม. ยุ. วุตฺเต โยนิโสมนสิกาเร ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๑๖
ปมชฺฌานสุข ฯ สุขา ภิยฺโย โสมนสฺสนฺติ สมาปตฺติโต วุฏ ิตสฺส
ฌานสุขปจฺจยา อปราปร โสมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ ปมุทาติ
ตุฏาการโต ทุพฺพลปติ ฯ ปาโมชฺชนฺติ พลวปติโสมนสฺสฯ (๑) ปโม
โอกาสาธิคโมติ ปมชฺฌาน ปฺจ นีวรณานิ วิกขฺ มฺเภตฺวา
อตฺตโน โอกาส คเหตฺวา ติฏติ ฯ ตสฺมา ปโม โอกาสาธิคโมติ วุตฺต ฯ
โอฬาริกาติ เอตฺถ กายวจีสงฺขารา ตาว โอฬาริกา
โหนฺตุ ฯ จิตฺตสงฺขารา กถ โอฬาริกาติ ฯ อปฺปหีนตฺตา ฯ
กายสงฺขารา หิ จตุตฺถชฺฌาเนน ปหียนฺติ ฯ วจีสงฺขารา
ทุติยชฺฌาเนน ฯ จิตฺตสงฺขารา นิโรธสมาปตฺติยา ฯ อิติ กายวจีสงฺขาเรสุ ปหีเนสุป เต ติฏนฺติเยวาติ ปหีเน อุปาทาย
อปฺปหีนตฺตา โอฬาริกา นาม ชาตา ฯ สุขนฺติ นิโรธา
วุฏหนฺตสฺส อุปฺปนฺน จตุตฺถชฺฌานิกผลสมาปตฺติสุข ฯ สุขา
ภิยฺโย โสนมสฺสนฺติ ผลสมาปตฺติโต วุฏิตสฺส อปราปร
โสนมสฺสฯ ทุติโย โอกาสาธิคโมติ จตุตฺถชฺฌาน สุขทุกฺข
วิกฺขมฺเภตฺวา อตฺตโน โอกาส คเหตฺวา ติฏติ ฯ ตสฺมา ทุติโย
โอกาสาธิคโมติ วุตฺต ฯ ทุติยตติยชฺฌานานิ ปเนตฺถ จตุตฺเถ
คหิเต คหิตาเนว โหนฺตีติ วิสนุ วุตฺตานิ (๒) ฯ
อิท กุสลนฺติ อาทีสุ ฯ กุสล นาม ทส กุสลกมฺมปถา ฯ
# ๑. ม. ยุ. พลวตร ปตโิ สมนสฺส ฯ ๒. ม. วุตฺตานีติ ฯ
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*เลมที่ ๕ ชนวสภสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๑๗
อกุสลนฺติ ทสอกุสลกมฺมปถา ฯ สาวชฺชทุกาทโยป เอเตสเยว
วเสน เวทิตพฺพา ฯ สพฺพฺเจว ปเนต กณฺหฺจ สุกฺกฺจ
สปฺปฏิภาค จาติ กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาค ฯ นิพฺพานเมว เจก (๑)
อปฺปฏิภาค ฯ อวิชชฺ า ปหียตีติ วฏฏปฏิจฺฉาทิกา (๒)อวิชฺชา
ปหียติ ฯ วิชชฺ า อุปฺปชฺชตีติ อรหตฺตมคฺควิชฺชา อุปฺปชฺชติ ฯ
สุขนฺติ อรหตฺตมคฺคสุขฺเจว ผลสุขฺจ ฯ สุขา ภิยฺโย โสมนสฺสนฺติ
ผลสมาปตฺติโต วุฏิตสฺส อปราปร โสมนสฺส ฯ ตติโย โอกาสาธิคโมติ อรหตฺตมคฺโค สพฺพกิเลเส วิกฺขมฺเภตฺวา อตฺตโน โอกาส
คเหตฺวา ติฏติ ฯ ตสฺมา ตติโย โอกาสาธิคโมติ วุตฺโต ฯ
เสสา มคฺคา ปน ตสฺมึ คหิเต อนฺโตคธาเอวาติ วิสุ น
วุตฺตา ฯ
อิเม ปน ตโย โอกาสาธิคมา อฏตึสารมฺมณวเสน
วิตฺถาเรตฺวากเถตพฺพา ฯ กถ ฯ สพฺพานิ อารมฺมณานิ วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺตนเยเนว อุปจารวเสน จ อปฺปนาวเสน จ ววฏเปตฺวา จตุวีสติยา าเนสุ ปมชฺฌาน ปโม โอกาสาธิคโมติ กเถตพฺพ ฯ เตรสสุ าเนสุ ทุติยตติยชฺฌานานิ ฯ ปณฺณรสสุ าเนสุ จตุตฺถชฺฌานฺจ นิโรธสมาปตฺตึ ปาเปตฺวา
ทุติโย โอกาสาธิคโมติ กเถตพฺพ ฯ ทส อุปจารชฺฌานานิ ปน
มคฺคสฺส ปทฏานภูตานิ ตติย โอกาสาธิคม ภชนฺติ ฯ อปจ
# ๑. ม. ยุ. เหต ฯ ๒. สี. ยุ. วิชชฺ าปฏิจฺฉาทิกา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๑๘
ตีสุ สิกฺขาสุ อธิสีลสิกฺขา ปม โอกาสาธิคม ภชติ ฯ อธิจิตฺตสิกฺขา ทุติย ฯ อธิปฺาสิกฺขา ตติยนฺติ เอว สิกขฺ าวเสนป
กเถตพฺพ ฯ สามฺผเลป จูฬสีลโต (๑) ยาว ปมชฺฌานา ปโม
โอกาสาธิคโม ฯ ทุติยชฺฌานโต ยาว เนวสฺานาสฺายตนา
ทุติโย ฯ วิปสฺสนาโต (๒) ยาว อรหตฺตา ตติโย โอกาสาธิคโมติ
เอว สามฺผลสุตฺตนฺตวเสนป กเถตพฺโพ (๓) ตีสุ ปน ปฏเกสุ
วินยปฏก ปม โอกาสาธิคม ภชติ ฯ สุตฺตนฺตปฏก ทุติย ฯ
อภิธมฺมปฏก ตติยนฺติ เอว ปฏกวเสนป กเถตพฺพ ฯ
ปุพฺเพ กิร มหาเถรา วสฺสูปนายิกาย อิมเมว สุตฺต
ปฏเปนฺติ ฯ กึการณา ฯ ตีณิ ปฏกานิ วิภชิตฺวา กเถตุ
ลภิสฺสามาติ ฯ เตปฏเกน หิ สโมธาเนตฺวา กเถนฺตสฺส
ทุกฺกถิตนฺติ เกนจิ (๔) น สกฺกา วตฺตต ฯ เตปฏก วิภชิตฺวา (๔)
กถิตเมว อิท สุตฺต สุกถิต โหตีติ ฯ
# ๑. ม. จูฬสีลโต ฯ ๒. ยุ. วิปสฺสนโต ฯ ๓. ม. ยุ. กเถตพฺพ ฯ ๔. ม. ยุ. อย ปาโ
นตฺถิ ฯ ๕. ม. ยุ. ภชาเปตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๔๑๙
จตุสติปฏานวณฺณนา
กุสลสฺสาธิคมายาติ มคฺคกุสลสฺส เจว ผลกุสลสฺส จ
อธิคมตฺถาย ฯ อุภยป เหต อนวชฺชฏเน เขมฏเน วา
กุสลเมว ฯ ตตฺถ สมฺมา สมาธิยตีติ ตสฺมึ อชฺฌตฺตกาเย สมฺมา
สมาหิโต เอกคฺคจิตฺโต โหติ ฯ พหิทธฺ า ปรกาเย (๑) าณทสฺสน
อภินิพฺพตฺเตตีติ อตฺตโน กายโต ปรสฺส กายาภิมุข าณ
เปเสติ ฯ เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ สพฺพตฺเถว จ สติมาติ ปเทน
กายาทิปริคฺคาหิกา สติ ฯ โลเกติ (๒) ปเทน ปริคฺคหิตกายาทโยว (๓) จตฺตาโร เจเต สติปฏานา โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกา กถิตาติ เวทิตพฺพา ฯ
สมาธิปริกฺขารวณฺณนา
สมาธิปริกฺขาราติ เอตฺถ ตโย ปริกฺขารา ฯ รโถ เสตปริกฺขาโร(๔) ฌานกฺโข จกฺกวีริโยติ(๕) (๖)เอตฺถ อลงฺกาโร ปริกฺขาโร
นาม ฯ สตฺตหิ นครปริกขฺ าเรหิ สุปริกฺขิตฺต (๗) โหตีติ (๘) เอตฺถ
ปริวาโร ปริกฺขาโร นาม ฯ คิลานปจจยชีวิตปริกฺขาโรติ (๙) เอตฺถ
# ๑. สฺยา. ปรธมฺเมสุ ฯ ๒. ม. โลโกติ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร โลโกติ ทิสสฺ ติ ฯ
๔. สฺยา. สีลปริกฺขาโร ฯ ๕. ส. มหา. ๑๙/๒๔/๗ ฯ ๖. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท ทิสสฺ ติ ฯ
๗. สฺยา. สุปริกฺขต ฯ ๘. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๖๔/๑๐๗ ฯ ๙. ที. ปา. ๑๑/๑๑๓/๑๔๓ ฯ
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาโร ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๒๐
สมฺภาโร ปริกฺขาโร นาม ฯ อิธ ปน ปริวารปริกฺขารวเสน
สตฺต สมาธิปริกฺขาราติวุตฺต ฯ ปริกฺขตาติ ปริวาริกา ฯ (๑) อย
วุจฺจติ โภ อริโย สมฺมาสมาธีติ อย สตฺตหิ รตเนหิ ปริวโุ ต
จกฺกวตฺตี วิย สตฺตหิ องฺเคหิ ปริวุโต อริโย สมฺมาสมาธีติ
วุจฺจติ ฯ สอุปนิโส อิติปต ิ สอุปนิสฺสโย อิติป วุจฺจติ ฯ
สปริวาโรเยวาติ วุตฺต โหติ ฯ สมฺมาทิฏิสฺสาติ สมฺมาทิฏิย
ิตสฺส ฯ สมฺมาสงฺกปฺโป ปโหตีติ สมฺมาสงฺกปฺโป ปวตฺตติ ฯ
เอส นโย สพฺพปเทสุ ฯ อย ปนตฺโถ มคฺควเสนป ผลวเสนป
เวทิตพฺโพ ฯ กถ ฯ มคฺคสมฺมาทิฏิย ิตสฺส มคฺคสมฺมาสงฺกปฺโป จ โหติ(๒) ฯเป ฯ มคฺคาเณ ิตสฺส มคฺควิมุตฺติ จ
โหติ ฯ ตถา ผลสมฺมาทิฏ ิย ิตสฺส ผลสมฺมาสงฺกปฺโป จ
โหติ ฯเป ฯ ผลสมฺมาาเณ ิตสฺส ผลวิมุตฺติ จ โหติ (๓) ฯ
สฺวากฺขาโตติ อาทีนิ วิสุทฺธิมคฺเค วณฺณิตานิ ฯ อปารุตาติ
วิวฏา ฯ อมตสฺสาติ นิพฺพานสฺส ฯ ทฺวาราติ ปเวสนมคฺคา ฯ
อเวจฺจปฺปสาเทนาติ อจลปฺปสาเทน ฯ ธมฺเม วินีตาติ ธมฺมนิยาเมน
(๔) นิยตา ฯ (๕) อถาย อิตรา ปชาติ อนาคามิโน สนฺธายาห ฯ
อนาคามิโน (๖) อตฺถีติ วุตฺต โหติ ฯ ปฺุภาคาติ ปฺุโกฏาเสน
# ๑. ม. ปริวาริตา ฯ ๒. ม. ปโหติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. โหตีติ ฯ
๔. สี. ยุ. ธมฺมวินิยฺยาเนน ฯม. ธมฺมานิยฺยาเนน ฯ
๕. สี. ม. ยุ. นิยฺยาตา ฯ ๖. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ ชนวสภสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๒๑
นิพฺพตฺตา ฯ โอตฺตปฺปนฺติ โอตฺตปฺปมาโน ฯ เตน กทาจิ นาม
มุสา อสฺสาติ มุสาวาทภเยน สงฺขาตุ น สกฺโกมิ ฯ น ปน
มม สงฺขาตุ พล นตฺถีติ ทีเปติ ฯ
ต กึ มฺติ ภวนฺติ อิมินา (๑) เกวล เวสฺสวณ
ปุจฺฉติ ฯ น ปนสฺส เอวรูโป สตฺถา นาโหสีติ วา น ภวิสฺสตีติ
วา ลทฺธิ อตฺถิ ฯ สพฺพพุทฺธานฺหิ อภิสมเย วิเสโส นตฺถิ ฯ
สาย ปริสายนฺติ อตฺตโน ปริสาย ฯ ตยิท พฺรหฺมจริยนฺติ
ต อิท สกล สิกฺขตฺตย พฺรหฺมจริย ฯ เสส อุตฺตานเมว ฯ
อิมานิ ปน ปทานิ ธมฺมสงฺคาหกตฺเถเรหิ ปตานีติ ฯ
ชนวสภสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ปฺจม ฯ
# ๑. สี. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. วา ฯ ๓. ม. สยปริสายนฺติ ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 423

*เลมที่ ๕ หนา ๔๒๒

มหาโควินฺทสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ มหาโควินฺทสุตฺต ฯ ตตฺราย อนุตฺตานปทวณฺณนา ปฺจสิโขติ ปฺจจุโฬ ปฺจกุณฺฑลิโก ฯ โส กิร
มนุสฺสปเถ ปฺุกมฺมกรณกาเล ทหโร ปฺจจุฬกทารกกาเล
วจฺฉปาลกเชฏโก หุตฺวา อฺเป ทารเก คเหตฺวา พหิคาเม
จตุมคฺคฏาเนสุ สาล กโรนฺโต โปกฺขรณึ ขณนฺโต เสตุ
พนฺธนฺโต วิสม มคฺค สม กโรนฺโต ยานาน อกฺขปฏิฆาตนรุกฺเข
หรนฺโตติ เอวรูปานิ ปฺุานิ กโรนฺโต วิจริตฺวา ทหโรว
กาลมกาสิ ฯ ตสฺส โส อตฺตภาโว อิฏโ กนฺโต มนาโป
อโหสิ ฯ โส กาล กตฺวา จาตุมฺมหาราชิกเทวโลเก นวุติวสฺสสตสหสฺสปฺปมาณ อายย คเหตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺส ติคาวุตปฺปมาโณ สุวณฺณกฺขนฺธสทิโส อตฺตภาโว อโหสิ ฯ โส สกฏสฏิมตฺต (๑) อาภรณ ปสาเธตฺวา นวกุมฺภมตฺเต คนฺเธ วิลมิ ฺปตฺวา
ทิพฺพรตฺตวตฺถธโร รตฺตสุวณฺณกณฺณิก ปลนฺธิตฺวา ปฺจหิ
กุณฺฑลเกหิ (๒) ปฏิย วตฺตมาเนหิ ปฺจจุฬกทารกปริหาเรเนว
วิจรติ ฯ เตน ต ปฺจสิโขเตฺวว สฺชานนฺติ ฯ
อภิกฺกนฺตาย รตฺติยาติ อภิกฺกนฺตาย ขีณาย รตฺติยา ฯ เอก
โกฏาส อตีตายาติ อตฺโถ ฯ อภิกฺกนฺตวณฺโณติ อติอิฏกนฺตมนาปวณฺโณ ฯ ปกติยาป เหส กนฺตวณฺโณ ฯ อลงฺกริตฺวา
# ๑. ม. ยุ. สกฏสหสฺสมตฺต ฯ ๒. สี. กุนฺตลิเกหิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาโควินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๒๓
อาคตตฺตา ปน อภิกฺกนฺตวณฺโณ อโหสิ ฯ เกวลกปฺปนฺติ อนวเสส
สมนฺตโต ฯ อนวเสสฏโ เอตฺถ เกวลสทฺโท ฯ เกวปริปุณฺณนฺติ
เอตฺถ วิย ฯ สมนฺตฏโ (๑) กปฺปสทฺโท ฯ เกวลกปฺป เชตวนนฺติอาทีสุ วิย ฯ โอภาเสตฺวาติ อาภาย ผริตฺวา ฯ จนฺทิมา วิย
สุริโย วิย จ เอโกภาส เอกปชฺโชต กริตฺวาติ อตฺโถ ฯ
เทวสนฺนิปาตวณฺณนา
สุธมฺมาย สภายนฺติ สุธมฺมาย นาม อิตฺถิยา รตนมตฺตกณฺณิกรุกฺขนิสฺสนฺเทน นิพฺพตฺตสภาย ฯ ตสฺสา กิร ผลิกมยา
ภูมิ ฯ มณิมยา อาณิโย ฯ สุวณฺณมยา ถมฺภา ฯ รชตมยาถมฺภฆฏิกา จ สงฺฆาฏา จ ฯ ปวาฬมยานิวาฬรูปานิ ฯ สตฺตรตนมยา โคปานสิโย จ ปกฺขปาสกา จ มุขวฏฏิ จ ฯ อินฺทนีลอิฏกาหิ ฉทน ฯ โสวณฺณมย ฉทนปฏ ฯ รชตมยา ถูปกา ฯ
อายามโต จ วิตฺถารโต จ ตีณิ โยชนสตานิ ฯ ปริกฺเขปโต
นว โยชนสตานิ ฯ อุพฺเพธโต ปฺจ โยชนสตานิ ฯ เอวรูปาย
สุธมฺมาย สภาย ฯ
ธตรฏโติ อาทีสุ ธตรฏโ คนฺธพฺพราชา คนฺธพฺพเทวตาน โกฏิสตสหสฺเสน ปริวโุ ต โกฏิสตสหสฺสสุวณฺณมยานิ
มหาผลกานิ (๒) จ สุวณฺณสตฺติโย จ คาหาเปตฺวา ปุรตฺถิมาย
# ๑. ม. ยุ. สมนฺตโต อตฺโถ ฯ ๒. ม. ยุ. ผลกานิ ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๒๔
ทิสาย ปจฺฉิมาภิมุโข ทฺวีสุ เทวโลเกสุ เทวตา (๑) ปุรโต กตฺวา (๑)
นิสินฺโน ฯ
วิรฬุ ฺหโก กุมฺภณฺฑราชา กุมฺภณฺฑเทวตาน โกฏิสตสหสฺเสน ปริวุโต โกฏิสตสหสฺสรชตมยานิ มหาผลกานิ จ
สุวณฺณสตฺติโย จ คาหาเปตฺวา ทกฺขิณาย ทิสาย อุตฺตราภิมุโข
ทฺวีสุ เทวโลเกสุ เทวตา ปุรโต กตฺวา นิสินฺโน ฯ
วิรูปกฺโข นาคราชา นาคาน โกฏิสตสหสฺเสน ปริวโุ ต
โกฏิสตสหสฺสมณิมยานิ มหาผลกานิ จ สุวณฺณสตฺติโย จ
คาหาเปตฺวา ปจฺฉิมาย ทิสาย ปุรตฺถาภิมุโข (๒) ทฺวีสุ เทวโลเกสุ
เทวตา ปุรโต กตฺวา นิสนิ ฺโน ฯ
เวสฺสวโณ ยกฺขราชา ยกฺขาน โกฏิสตสหสฺเสน ปริวโุ ต
โกฏิสตสหสฺสปวาฬมยานิ มหาผลกานิ จ สุวณฺณสตฺติโย จ
คาหาเปตฺวา อุตฺตราย ทิสาย ทกฺขิณาภิมุโข ทฺวีสุ เทวโลเกสุ
เทวตา ปุรโต กตฺวา นิสนิ ฺโนติ เวทิตพฺโพ ฯ
อถ ปจฺฉา อมฺหาก อาสน โหตีติ เตส ปจฺฉโต
อมฺหาก นิสีทิตุโอกาโส ปาปุณาติ ฯ ตโต ปร ปวิสิตุวา
ปสฺสิตุวา น ลภาม ฯ สนฺนิปาตการณ ปเนตฺถ ปุพฺเพ
วุตฺต จตุพฺพิธเมว ฯ เตสุ วสฺสูปนายิกสงฺคโห วิตฺถาริโต ฯ
ยถา ปน วสฺสูปนายิกาย ฯ เอว มหาปวารณายป ปุณฺณมีทิวเส สนฺนิปติตฺวา อชฺช กตฺถ คนฺตฺวา กสฺส สนฺติเก
# ๑. สี. ปุรกฺขตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ยุ. ปุรตฺถิมาภิมุโข ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาโควินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๒๕
ปวาเรสฺสามาติ มนฺเตนฺติ ฯ ตตฺถ สกฺโก เทวานมินฺโท
เยภุยฺเยนป ปยงฺคุทีปมหาวิหารสฺมึเยว ปวาเรติ ฯ เสสา เทวตา
ปาริจฺฉตฺตกาทีนิ ทิพฺพปุปฺผานิ เจว ทิพฺพจนฺทนจุณฺณานิ
จ คเหตฺวา อตฺตโน อตฺตโน มนาปฏานเมว คนฺตฺวา
ปวาเรนฺติ ฯ เอว ปวารณาสงฺคหตฺถาย สนฺนิปตนฺติ ฯ
เทวโลเก ปน อาสาวตี นาม ลตา อตฺถิ ฯ สา
ปุปฺผิสฺสตีติ เทวา วสฺสสหสฺส อุปฏาน คจฺฉนฺติ ฯ ปาริจฺฉตฺตเก
ปุปฺผมาเน เอกวสฺส อุปฏาน คจฺฉนฺติ ฯ เต ตสฺส ปณฺฑุปลาสาทิภาวโต ปฏาย อตฺตมนา โหนฺติ ฯ ยถาห
ยสฺมึ ภิกฺขเว สมเย เทวาน ตาวตึสาน ปาริจฺฉตฺตโก
โกวิฬาโร ปณฺฑุปลาโส โหติ ฯ อตฺตมนา ภิกฺขเว เทวา
ตาวตึสา ตสฺมึ สมเย โหนฺติ (๑)ปณฺฑุปลาโส โข ทานิ(๑)
ปาริจฺฉตฺตโก โกวิฬาโร ฯ น จิรสฺเสว ทานิ ฉินฺนปลาโส (๒)
ภวิสฺสตีติ ฯ
ยสฺมึ ภิกฺขเว สมเย เทวาน ตาวตึสาน ปาริจฺฉตฺตโก
โกวิฬาโร ฉินฺนปลาโส โหติ ฯ ชาลกชาโต โหติ ฯ ชาลกชาโต โหติ มกุลกชาโต(๓) โหติ ฯ โกรกชาโต (๔) โหติ อตฺตมนา
ภิกฺขเว เทวา ตาวตึสา ตสฺมึ สมเย โหนฺติ โกรกชาโต
# ๑. สฺยา. ปณฺฑุปลาโสทานิ ฯ ๒. สฺยา. สตฺตปลาโส ฯ ม. ปนฺนปลาโส ฯ เอวมุปริป ฯ
๓. สฺยา. กุฑุมลกชาโต ฯ ม. กุฏมลก... ฯ ยุ. กุฏปฺปลก... ฯ ๔. สฺยา. โกสกชาโต ฯ
เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๒๖
ทานิ ปาริจฺฉตฺตโก โกวิฬาโร น จิรสฺเสว สพฺพผาลิผุลฺโล
ภวิสฺสตีติ
สพฺพผาลิผุลฺลสฺส โข ปน ภิกฺขเว ปาริจฺฉตฺตกสฺส
โกวิฬารสฺส สมนฺตา ปฺาส โยชนานิ (๑) อาภา ผุฏา (๑) โหติ
อนุวาต โยชนสต คนฺโธ คจฺฉติ ฯ อยมานุภาโว ปาริจฺฉตฺตกสฺส
โกวิฬารสฺสาติ (๒) ฯ
ปุปฺผิเต ปาริจฺฉตฺตเก อาโรหณกิจฺจ วา องฺกุสก
คเหตฺวา นมนกิจฺจ วา ปุปฺผาหรณตฺถ จงฺโกฏกกิจฺจ วา
นตฺถิ ฯ กนฺตนกวาโต อุฏ หิตฺวา ปุปฺผานิ วณฺฏโต กนฺตติ ฯ
สมฺปฏิจฺฉนกวาโต สมฺปฏิจฺฉติ ฯ ปเวสนกวาโต สุธมฺมาเทวสภ
ปเวเสสิ ฯ สมฺมชฺชนกวาโต ปุราณานิ ปุปฺผานิ นีหรติ ฯ
สนฺถรกวาโต ปตฺตกณฺณิกเกสรานิ รเจนฺโต (๔) สนฺถรติ ฯ
มชฺฌฏาเน ธมฺมาสน โหติ ฯ โยชนปฺปมาโณ รตนปลฺลงฺโก
อุปริ ติโยชเนน เสตจฺฉตฺเตน ธารยมาเนน ฯ ตทนนฺตร สกฺกสฺส
เทวรฺโ อาสน อตฺถริยติ ฯ ตโต เตตฺตึสาย เทวปุตฺตาน ฯ
ตโต อฺาส (๕) มเหสกฺขมเหสกฺขาน เทวปุตฺตาน(๕) ฯ (๖)อฺาส
เทวตาน (๖) ปน ปุปฺผกณฺณิกาว(๗) อาสน โหติ ฯ
# ๑. สฺยา. อาภาย ผุฏ ฯ ๒. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๖๖/๑๑๘-๑๑๙ ฯ ๓. ม. ยุ. ปเวเสติ ฯ
๔. ยุ. นจฺจนฺโต ฯ ม. รจฺเจนฺโต ฯ ๕. ม. ยุ. อฺาส มเหสกฺขเทวตาน ฯ
๖. ม. ยุ. อฺตรเทวตาน ฯ ๗. ม. ปุปฺผกณฺณกิ าย ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาโควินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๒๗
เทวา เทวสภ ปวิสิตฺวา นิสีทนฺติ ฯ ปุปฺผเรณูวฏฏิ (๑)
อุคฺคนฺตฺวา อุปริ กณฺณิก อาหจฺจ นิปตมานา เทวตาน
ติคาวุตปฺปมาณ อตฺตภาว ลาขารสปริกมฺมสชฺชิต วิย กโรติ ฯ
เตส สา กีฬา จตูหิ มาเสหิ ปริโยสาน คจฺฉติ ฯ เอว
ปาริจฺฉตฺตกกีฬานุภวนตฺถาย (๒) สนฺนิปตนฺติ ฯ
มาสสฺส ปน อฏ ทิวเส เทวโลเก มหาธมฺมสฺสวน
โฆสติ ฯ (๓) ตตฺถ (๔) สุธมฺมาย เทวสภาย สนงฺกุมาโร วา
มหาพฺรหฺมา ฯ สกฺโก วา เทวานมินฺโท ฯ ธมฺมกถิกภิกฺขุ วา ฯ
อฺตโร วา ธมฺมกถิโก เทวปุตฺโต ธมฺมกถ กเถติ ฯ
อฏมิย ปกฺขสฺส จตุนฺน มหาราชาน อมจฺจา ฯ จาตุทฺทสิย
ปุตฺตา ฯ ปณฺณรเส สย จตฺตาโร มหาราชาโน นิกฺขมิตฺวา
สุวณฺณปฏ จ ชาติหิงฺคุลก จ คณฺหิตฺวา คามนิคมราชธานิโย อนุวจิ รนฺติ ฯ เต(๕) อสุกา นาม อิตฺถี วา ปุริโส
วา พุทฺธ สรณ คโต ฯ ธมฺม สรณ คโต ฯ สฆ สรณ
คโต ฯ ปฺจ สีลานิ รกฺขติ ฯ มาสสฺส อฏ อุโปสเถ
กโรติ ฯ มาตุอุปฏาน ปูเรติ ฯ ปตอุ ุปฏาน ปูเรติ ฯ
อสุกฏาเน อุปฺปลหตฺถกสเตน ปุปฺผกุมฺเภน ปูชา กตา ฯ
ทีปสหสฺส อาโรปต ฯ อกาลธมฺมสฺสวน การิต ฯ ฉตฺตเวทิกา
# ๑. ม. ตโต ปุปฺเผหิ เรณุวฏฏิ ฯ ๒. สี. ปาริจฺฉตฺตกโกวิลาร... ฯ ๓. ม. ฆุสติ ฯ
ยุ. สุสฺสติ ฯ ๔. สี. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. สี. เตสุ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๒๘
มุทฺธิเวทิกา (๑) กุจฺฉิเวทิกา สีหาสน สีหโสปาณ การิต ฯ ตีณิ
สุจริตานิ ปูเรติ ฯทสกุสลกมฺมปเถ สมาทาย วตฺตตีติ สุวณฺณปเฏ ชาติหิงฺคุลเกน ลิขิตวฺ า อาหริตฺวา ปฺจสิขสฺส หตฺเถ
เทนฺติ ฯ ปฺจสิโข มาตลิสฺส หตฺเถ เทติ ฯ มาตลิสงฺคาหโก
สกฺกสฺส เทวรฺโ เทติ ฯ
ยทา ปฺุกมฺมการกา พหู น โหนฺติ ฯ โปตฺถโก
ขุทฺทโก โหติ ฯ ต ทิสฺวาว เทวา ปมตฺโต วต โภ มหาชโน
วิหรติ ฯ จตฺตาโร อปายา ปริปูริสฺสนฺติ ฯ ฉ เทวโลกา ตุจฺฉา
ภวิสฺสนฺตีติ อนตฺตมนา โหนฺติ ฯ สเจ ปน โปตฺถโก มหา
โหติ ฯ ต ทิสฺวาว เทวา อปฺปมตฺโต วต โภ มหาชโน
วิหรติ ฯ จตฺตาโร อปายา สฺุา ภวิสฺสนฺติ ฯ ฉ เทวโลกา
ปริปูริสฺสนฺติ ฯ พุทฺธสาสเน ปฺุานิ กริตฺวา อาคเต มหาปฺุเ
ปุรกฺขิตฺวา(๒) นกฺขตฺต กีฬิตลุ ภิสฺสามาติ อตฺตมนา โหนฺติ ฯ
ต โปตฺถก คเหตฺวา สกฺโก เทวราชา วาเจติ ฯ ตสฺส ปกตินิยาเมน กเถนฺตสฺส สทฺโท ทฺวาทส โยชนานิ คจฺฉติ ฯ (๓)
อุจฺเจน สเรน กเถนฺตสฺส (๔) สกล ทสโยชนสหสฺส เทวนคร
ฉาเทตฺวา ติฏติ ฯ เอว ธมฺมสฺสวนตฺถาย สนฺนิปตนฺติ ฯ อิธ
ปน ปวารณาสงฺคหตฺถาย สนฺนิปติตาติ เวทิตพฺพา ฯ
ตถาคต นมสฺสนฺตาติ นวหิ การเณหิ ตถาคต
# ๑. สี. มุทธฺ เวทิกา ฯ ม. ยุ. ปุฏเวทิกา ฯ ๒. สี. ม. ปุรกฺขตฺวา ฯ ๓. สี. ม. ยุ. คณฺหาติ
ฯ
๔. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาโควินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๒๙
นมสฺสมานา ฯ ธมฺมสฺส จ สุธมฺมตนฺติ สฺวากฺขาตาทิเภท
ธมฺมสฺส สุธมฺมต อุชุปฏิปนฺนตาทิเภท สฆสฺส จ สุปฏิปตฺตินฺติ อตฺโถ ฯ
พุทฺธคุณวณฺณนา
ยถาภุจฺเจติ ยถาภูเต ยถาสภาเว ฯ วณฺเณติ คุเณ ฯ
ปยิรุทาหาสีติ กเถสิ ฯ พหุชนหิตาย ปฏิปนฺโนติ กถ
ปฏิปนฺโนติ ฯ ทีปงฺกรปาทมูเล อฏ ธมฺเม สโมธาเนตฺวา
พุทฺธตฺถาย อภินีหรมาโนป พหุชนหิตาย ปฏิปนฺโน(๑)
ทานปารมี สีลปารมี เนกฺขมฺมปารมี ปฺาปารมี
วิริยปารมี ขนฺติปารมี สจฺจปารมี อธิฏานปารมี เมตฺตาปารมี
อุเปกฺขาปารมีติ กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ จตฺตาริ อสงฺเขยฺยานิ
อิมา ทส ปารมิโย ปูเรนฺโตป พหุชนหิตาย ปฏิปนฺโน ฯ (๑)
ขนฺติวาทิตาปสกาเล จูฬธมฺมปาลกุมารกาเล ฉทฺทนฺตนาคราชกาเลภูริทตฺตจมฺเปยฺยสงฺขปาลนาคราชกาเล มหากปกาเล จ
ตาทิสานิ ทุกฺกรานิ กโรนฺโตป พหุชนหิตาย ปฏิปนฺโน ฯ
เวสฺสนฺตรตฺตภาเว ตฺวา สตฺตสตกมหาทาน (๒) ทตฺวา สตฺตสุ
าเนสุ ปวึ กมฺเปตฺวา ปารมีกูฏ คณฺหนฺโตป (๓) พหุชนหิตาย
ปฏิปนฺโน ฯ ตโต อนนฺตเร อตฺตภาเว ตุสิตปุเร ยาวตายุก
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร นาม โหตีติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. สตฺตสตฺตกมหาทาน ฯ ๓. สี. ปารมึ
โกฏึ คาเหนฺโตป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๓๐
ติฏนฺโตป พหุชนหิตาย ปฏิปนฺโน ฯ
ตตฺถ ปฺจ ปุพฺพนิมิตฺตานิ ทิสฺวา ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาหิ ยาจิโต ปฺจ มหาวิโลกนานิ วิโลเกตฺวา เทวาน
สงฺคหตฺถาย ปฏิฺ ทตฺวา ตุสิตปุรา จวิตฺวา มาตุ กุจฺฉิย
ปฏิสนฺธึ คณฺหนฺโตป พหุชนหิตาย ปฏิปนฺโน ฯ
ทส มาเส มาตุ กุจฉฺ ิย วสิตฺวา ลุมฺพินีวเน มาตุ
กุจฺฉิโต นิกขฺ มนฺโตป ฯ เอกูนตึส วสฺสานิ อคาร อชฺฌาวสิตฺวา มหาภินิกฺขมน นิกฺขมิตฺวา อโนมานทีตีเร ปพฺพชนฺโตป ฯ
ฉ (๑) วสฺสานิ มหาปธาเนน (๑)อตฺตาน กิลเมตฺวา โพธิปลฺลงฺก (๒)
อารุยฺห สพฺพฺุตาณ ปฏิวิชฺฌนฺโตป ฯ สตฺตสตฺตาห โพธิมณฺเฑ ยาเปนฺโตป ฯ อิสิปตน อาคมฺม อนุตฺตร ธมฺมจกฺก
ปวตฺเตนฺโตป ยมกปาฏิหาริย กโรนฺโตป เทโวโรหณ โอโรหนฺโตป
(๓) พุทฺโธ หุตฺวา ปฺจจตฺตาลีสวสฺสานิ ติฏนฺโตป ฯ อายุสงฺขาร
โอสฺสชฺเชนฺโตป (๔) ยมกสาลาน อนฺตเร อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายนฺโตป พหุชนหิตาย ปฏิปนฺโน ฯ ยาวสฺส
สาสปมตฺตาป ธาตุโย ธรนฺติ ฯ ตาว พหุชนหิตาย ปฏิปนฺโนติ
เวทิตพฺโพ เสสปทานิ เอตสฺเสว เววจนานิ ฯ ตตฺถ ปจฺฉิม
(๕) ปุริมสฺส อตฺโถ ฯ
# ๑. ม. ฉพฺพสฺสานิ ปธาเนน ฯ ๒. สี. โพธิมณฺฑ ฯ ๓. สี. กโรนฺโตป ฯ
๔. ม. ยุ. โอสฺสชนฺโตป ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ปจฺฉิม ปุริมสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาโควินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๓๑
เนว อตีตเส สมนุปสฺสาม ฯ น ปเนตรหีติ อตีเตป พุทฺธโต
อฺ น สมนุปสฺสาม ฯ อนาคเตป น สมนุปสฺสาม ฯ เอตรหิ
ปน อฺสฺส สตฺถโุ น อภาวโตเยว อฺตฺร เตน ภควตา
น สมนุปสฺสามาติ อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ อฏกถายป หิ อตีตานาคตา พุทฺธา อมฺหาก สตฺถารา สทิสาเยว ฯ กึ สกฺโก
กเถตีติ วิจาเรตฺวา เอตรหิ พหุชนหิตาย ปฏิปนฺโน สตฺถา
อมฺหาก สตฺถาร มฺุจิตฺวา อฺโ โกจิ นตฺถิ ฯ ตสฺมา
น ปสฺสามาติ กเถตีติ วุตฺต ฯ ยถา จ เอตฺถ ฯ เอว อิโต
ปเรสุป ปเทสุ อยมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
(๑)สฺวากฺขาตาทีนิ จ อิท กุสลนฺติอาทีนิ จ (๑) วุตฺตตฺถาเนว ฯ
คงฺโคทก ยมุโนทเกนาติ คงฺคายมุนาน สมาคมฏาเน
อุทก วณฺเณนป คนฺเธนป รเสนป สสนฺทติ สเมติ ฯ มชฺเฌ
ภินฺนสุวณฺณ วิย เอกสทิสเมว โหติ ฯ น มหาสมุทฺทอุทเกน
สสฏกาเล วิย วิสทิส ปริสุทฺธสฺส นิพฺพานสฺส ปฏิปทาป
ปริสุทฺธาว ฯ น หิ ทหรกาเล เวชฺชกมฺมาทีนิ (๒) กตฺวา อโคจเร
จริตฺวา มหลฺลกกาเล นิพฺพาน ทฏุ สกฺกา ฯ นิพพฺ านคามินี
ปน ปฏิปทา ปริสุทฺธาว วฏฏติ อากาสูปมา(๓) ฯ ยถา
หิ อากาสมฺป อลคฺค ปริสุทฺธ จนฺทมิ สุริยาน อากาเส
อิจฺฉิติจฺฉิตฏาน คจฺฉนฺตาน วิย นิพฺพาน คจฺฉนฺตสฺส
# ๑. ม. ยุ. สฺวากฺขาตาทีนิ จ กุสลาทีนิ จ ฯ ๒. ยุ. วชฺชกมฺมาทีนิ ฯ ๓. สี. อากาสสมา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๓๒
ภิกฺขุโน ปฏิปทาป กุเล วา คเณ วา อลคฺคา อพทฺธา
อากาสูปมา วฏฏติ ฯ สา ปเนสา ตาทิสาว ภควตา ปฺตฺตา
กถิตา เทสิตา ฯ เตน วุตตฺ  สสนฺทติ นิพฺพานฺจ ปฏิปทา
จาติ ฯ
ปฏิปนฺนานนฺติ (๑) ปฏิปทาย ิตาน ฯ วุสิตวตนฺติ วุฏวาสาน
เอเตส ลทฺธสหาโยติ เอเตส ตตฺถ ตตฺถ สห อยนโต
สหาโย ฯ อทุติโย อสหาโย อปฺปฏิสโมติ อิท ปนสฺส
อสทิสฏเน วุตฺต ฯ อปนุชฺชาติ เตส มชฺเฌป ผลสมาปตฺติยา
วิหรนฺโตป จิตฺเตน เต อปนุชฺช ฯ อปนุชฺเชน (๒) เอการามต
อนุยุตฺโต วิหรตีติ อตฺโถ ฯ
อภินิปผฺ นฺโน โข ปน ตสฺส ภควโต ลาโภติ ตสฺส
ภควโต มหาลาโภ อุปฺปนฺโน ฯ กทา ปฏาย อุปปฺ นฺโน ฯ
อภิสมฺโพธึ ปตฺวา สตฺตสตฺตาห อติกฺกมิตฺวา อิสิปตเน ธมฺมจกฺก ปวตฺเตตฺวา อนุกฺกเมน เทวมนุสฺสทมน กโรนฺตสฺส ตโย
ชฏิเล ปพฺพาเชตฺวา ราชคห คตสฺส พิมฺพิสารทมนโต ปฏาย
อุปฺปนฺโน ฯ ย สนฺธาย วุตฺต เตน โข ปน สมเยน ภควา
สกฺกโต โหติ ครุกโต มานิโต ปูชโิ ต อปจิโต ลาภี
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ ฯ (๓) สตสหสฺสกปฺปาธิเกสุ จตูสุ อสงฺเขยฺเยสุ อุสฺสนฺนปฺุนิสฺสนฺเทน
# ๑. ม. ปฏิปนฺนานนฺติ ฯ ๒. ม. ยุ. อปนุชฺเชว ฯ ๓. ส. นิ. ๑๖/๒๗๙/๑๔๖ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาโควินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๓๓
สมุปฺปนฺโน ลาภสกฺกาโร มโหโฆ วิย อชฺโฌตฺถรมาโน อาคจฺฉติ ฯ
เอกสฺมึ กิร สมเย ราชคเห สาวตฺถิย สาเกเต โกสมฺพิย
พาราณสิย ภควโต ปฏิปาฏิภตฺต นาม อุปฺปนฺน ฯ ตตฺเถโก
อห สต วิสชฺเชตฺวา ทาน ทสฺสามีติ ปณฺณ ลิขิตฺวา
วิหารทฺวาเร พนฺธิ ฯ อฺโ อห เหฺว สตานิ ฯ อฺโ อห
ปฺจ สตานิ ฯ อฺโ อห สหสฺส ฯ อฺโ อห เหฺว สหสฺสานิ ฯ
อฺโ อห ปฺจ ฯ ทส ฯ วีสติ ฯ ปฺาส ฯ อฺโ อห
สตสหสฺส ฯ อฺโ อห เทฺว สตสหสฺสานิ วิสชฺเชตฺวา ทาน
ทสฺสามีติ ปฺณ ลิขิตฺวา วิหารทฺวาเร พนฺธิ ฯ ชนปทจาริก จรนฺตป โอกาส ลภิตฺวา ทาน ทสฺสามีติ สกฏานิ
ปูเรตฺวา มหาชโน อนุพนฺธิเยว ฯ ยถาห เตน โข ปน
สมเยน ชานปทา มนุสฺสา พหุ โลณมฺป เตลมฺป ตณฺฑุลมฺป
ขาทนียมฺป สกเฏสุ อาโรเปตฺวา (๑)พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสฆสฺส(๑)
ปฏิโต อนุพนฺธา โหนฺติ ยทา (๒)ปฏิปาฏึ ลภิสฺสาม ฯ ตทา (๓)
ภตฺต กริสฺสามาติ (๔) เอว อฺานิป ขนฺธเก จ วินเย จ
พหูนิ วตฺถูนิ เวทิตพฺพานิ ฯ อสทิสทาเน ปเนส ลาโภ
มตฺถก ปตฺโต ฯ
เอกสฺมึ กิร สมเย ภควติ ชนปทจาริก จริตฺวา เชตวน
# ๑. ม. ภควโต ฯ ๒. ม. ยุ. ยตฺถ ฯ ๓. ม. ยุ. ตตฺถ ฯ ๔. วิ. มหา. ๕/๖๑/๗๖ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๓๔
สมฺปตฺเต ราชา นิมนฺเตตฺวา ทาน อทาสิ ฯ ทุติยทิวเส นาครา
อทสุ ฯ ปุน เตส ทานโต อติเรก ราชา ฯ ตสฺส ทานโต
อติเรก นาคราติ เอว พหูสุ ทิวเสสุ คเตสุ ราชา จินฺเตสิ
อิเม นาครา ทิวเส ทิวเส อติเรกตร กโรนฺติ ฯ ปวิสฺสโร
ปน ราชา นาคเรหิ ทาเนน (๑) ชิโตติ (๑) ครหา ภวิสฺสตีติ ฯ
อถสฺส มลฺลกิ า อุปาย อาจิกฺขิ ฯ
โส ราชงฺคเณ สาลกลฺยาณิปทเรหิ มณฺฑป กาเรตฺวา
ต นีลุปฺปเลหิ ฉาเทตฺวา ปฺจ อาสนสตานิ ปฺาเปตฺวา
ปฺจ หตฺถิสตานิ อาสนาน ปจฺฉาภาเค เปตฺวา เอเกเกน
หตฺถินา เอเกกสุ ภิกฺขุโน เสตจฺฉตฺต ธาราเปสิ ฯ ทฺวินฺน
ทวินฺน อาสนาน อนฺตเร สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา เอเกกา
ขตฺติยธีตา จตุชฺชาติกคนฺธ (๒) ปสติ ฯ (๓) อปรา ขตฺติยธีตา (๓) นิฏิต
นิฏิต มชฺฌฏาเน คนฺธมฺพเณ ปกฺขิปติ ฯ ต อปรา ขตฺติยธีตา นีลุปฺปลหตฺถเกน สมฺปริวฏเฏติ ฯ เอว เอเกกสฺส ภิกฺขโุ น
ติสฺโส ติสฺโส ขตฺติยธีตโร ปริวารา ฯ อปรา สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา อิตฺถี ตาลปณฺณ คเหตฺวา วีชติ ฯ (๔) อฺา
ธมฺมกรก คเหตฺวา อุทก ปริสสาเวติ ฯ อฺา ปตฺตโต
อุทก อาหรติ ฯ (๕) ภควโต จตฺตาริ อนคฺฆานิ อเหสส ฯ
# ๑. ม. ยุ. ทาเน ปราชิโตติ ฯ ๒. ม. จตุชฺชาติยคนฺธ ฯ ๓. ม. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
๔. ม. พีชติ ฯ ๕. ม. ยุ. หรติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาโควินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๓๕
ปาทกลิกา อาธารโก อปสฺเสนผลก ฉตฺตปาทมณีติ อิมานิ
จตฺตาริ อนคฺฆานิ อเหสส ฯ สฆนวกสฺส เทยฺยธมฺโม สตสหสฺส
อคฺฆติ ฯ ตสฺมึ จ ทาเน องฺคุลิมาลตฺเถโร สฆนวโก อโหสิ ฯ
ตสฺส อาสนสมีเป อานีโต อานีโต หตฺถี ต อุปคนฺตุ นาสกฺขิ ฯ
ตโต รฺโ อาโรเจสส ฯ ราชา (๑) อฺ หตฺถึ อาเนถาติ
อาห ฯ อานีโต อานีโต น สกฺโกติเยว ฯ (๑)ราชา อฺโ
หตฺถี นตฺถีติ ฯ ทุฏหตฺถี ปน อตฺถิ ฯ อาเนตุ น สกฺกาติ ฯ
ราชา ตถาคต ปุจฺฉิ โก ภนฺเต สฆนวโกติ ฯ องฺคุลิมาโล
มหาราชาติ(๓) ฯ (๔) ทุฏหตฺถึ อาเนตฺวา เปตุ มหาราชาติ ฯ
ทุฏหตฺถึ (๕) มณฺฑยิตฺวา อานยึสุ ฯ โส เถรสฺส เตเชน นาสาวาตสฺจรณมตฺตป กาตุ นาสกฺขิ ฯ เอว นิรนฺตร สตฺต ทิวสานิ
ทาน ทียิตฺถ ฯ สตฺตเม ทิวเส ราชา ทสพล วนฺทิตวฺ า
ภควา มยฺห ธมฺม เทเสถาติ อาห ฯ
ตสฺสฺจ ปริสติ กาโฬ จ ชุโณฺห จาติ เทฺว อมจฺจา
โหนฺติ ฯ กาโฬ จินฺเตสิ นสฺสติ ราชกุลสฺส สนฺตก ฯ กึ
นาเมเต เอตฺตกา ชนา กริสฺสนฺติ ฯ ภฺุชิตฺวา วิหาร คนฺตฺวา
นิทฺทายิสฺสนฺเตว ฯ อิท ปน เอโก ราชปุริโส ลภิตฺวา กึ
# ๑. ม. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
๓. ม. ยุ. สมฺมาสมฺพุทฺโธ สงฺฆนวโก กตโร มหาราชาติ ฯ องฺคุลิมาลตฺเถโร ภควาติ ฯ
๔. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร เตนหิ ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. ยุ. หตฺถึ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๓๖
นาม น กเรยฺย ฯ อโห นสฺสติ รฺโ สนฺตกนฺติ ฯ ชุโณฺห
จินฺเตสิ มหนฺต อิท ราชตฺตน นาม ฯ โก อฺโ อิท
กาตุสกฺขิสฺสติ ฯ กึ ราชา นาม โส ฯ โย ราชตฺตเน
ิโตป เอวรูป ทาน ทาตุ น สกฺโกตีติ ฯ ภควา ปริสาย
อชฺฌาสย โอโลเกนฺโต เตส ทฺวินฺน อชฺฌาสย วิทิตฺวา สเจ
อชฺช ชุณฺหสฺส อชฺฌาสเยน (๑)ธมฺม เทเสมิ ฯ (๑) กาฬสฺส มุทธฺ า
สตฺตธา ผลิสฺสติ ฯ มยา โข ปน สตฺตานุทยตาย ปารมิโย
ปูริตา ฯ ชุโณฺห อฺสฺมึป ทิวเส มยิ ธมฺม กเถนฺเต (๕) มคฺคผล
ปฏิวิชฺฌิสฺสติ ฯ อิทานิ ปน กาฬ โอโลเกสฺสามีติ รฺโ
จตุปฺปทิกเมว คาถ อภาสิ
น เว กทริยา เทวโลก วชนฺติ
พาลา หเว นปฺปสสนฺติ ทาน
ธีโร จ ทาน อนุโมทมาโน
เตเนว โส โหติ สุขี ปรตฺถาติ ฯ (๒)
ราชา อนตฺตมโน หุตฺวา มยา มหาทาน ทินฺน ฯ
สตฺถา จ เม มนฺทเมว ธมฺม กเถติ ฯ (๓) นาสกฺขึ มฺเ
ทสพลสฺส จิตฺต คเหตุนฺติ ฯ โส ภุตฺตปาตราโส วิหาร คนฺตฺวา
ภควนฺต วนฺทิตฺวา ปุจฺฉิ มยา ภนฺเต มหนฺต ทาน ทินฺน ฯ
อนุโมทนา จ เม น มหตี กตา ฯ โก นุ โข เม ภนฺเต
# ๑. ม. ยุ. ธมฺมกถ กเถมิ ฯ ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๒๓/๓๘ ฯ ๓. ม. ยุ. กเถสิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาโควินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๓๗
โทโสติ ฯ นตฺถิ มหาราช ตว โทโส ฯ ปริสา ปน อปริสุทฺธา ฯ
ตสฺมา ธมฺม น เทเสมีติ ฯ (๑) กสฺมา (๒) ภควา ปริสา น
ปริสุทฺธาติ ฯ สตฺถา ทฺวนิ ฺน อมจฺจาน ปริวิตกฺก อาโรเจสิ ฯ
ราชา กาฬ ปุจฺฉิ เอว ตาต กาฬาติ ฯ เอว มหาราชาติ ฯ มยิ มม สนฺตก ททมาเน ตว กตร าน รุชฺชติ ฯ (๓)
น ต สกฺโกมิ ปสฺสิตต ฯ ปพฺพาเชถ น มม รฏโตติ
อาห ฯ ตโต ชุณฺห ปกฺโกสาเปตฺวา ปุจฺฉิ เอว กิร ตาต
จินฺเตสีติ ฯ อาม มหาราชาติ ฯ ตว จิตฺตานุรูปเมว โหตุ (๔)
ตสฺมึเยว มณฺฑเป เอว ปฺตฺเตสุเยว อาสเนสุ ปฺจ
ภิกฺขุสตานิ นิสีทาเปตฺวา ตาเยว ขตฺติยธีตโร ปริวาราเปตฺวา
ราชเคหโต ธน คเหตฺวา มยา ทินฺนสทิสเมว สตฺต ทิวสานิ
ทาน เทหีติ โส ตถา อทาสิ ฯ ทตฺวา สตฺตเม ทิวเส
ธมฺม เม ภควา เทเสถาติ อาห ฯ
สตฺถา ทฺวินฺนป ทานาน อนุโมทน เอกโต กตฺวา
เทฺว มหานทิโย เอโกฆปุณฺณา กุรุมาโน วิย มหาธมฺมเทสน
เทเสสิ ฯ เทสนาปริโนสาเน ชุโณฺห โสตาปนฺโน อโหสิ ฯ
ราชา ปสีทิตวฺ า ทสพลสฺส ปาวายวตฺถ (๕) นาม อทาสิ ฯ เอว
อภินิปฺผนฺโน โข ปน ตสฺส ภควโต ลาโภติ เวทิตพฺโพ ฯ
# ๑. ม. ยุ. เทเสสินฺติ ฯ ๒. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท ทิสสฺ ติ ฯ ๓. ม. ทุสฺสติ ฯ
๔. ม. โหตฺติ ฯ ๕. ม. ยุ. พาหิรวตฺถุ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๓๘
อภินิปผฺ นฺโน สิโลโกติ วณฺณคุณกิตฺตน ฯ โสป ภควโต
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนโต ปฏาย อภินิปฺผนฺโน ฯ ตโต ปฏาย หิ
ภควโต ขตฺติยาป วณฺณ กเถนฺติ ฯ พฺราหฺมณาป คหปตโยป
นาคา สุปณฺณา คนฺธพฺพา เทวตาพฺรหฺมาโนป กิตฺตึ วตฺวา
อิติป โส ภควาติอาทินา (๑) ฯ อฺติตฺถิยาป(๒) วรโรชสฺส สหสฺส
ทตฺวา สมณสฺส โคตมสฺส อวณฺณ กเถหีติ อุยฺโยเชสส ฯ โส
สหสฺส คเหตฺวา ทสพล ปาทตลโต ปฏาย ยาว เกสคฺคา (๓)
อวโลกยมาโน ลิกฺขามตฺตป วชฺช อทิสฺวา วิปฺปกิณฺณทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขเณ อสีติอนุพฺยฺชนวิภูสิเต พฺยามปฺปภาปริกฺขิตฺเต
สุผุลฺลิตปาริจฺฉตฺตกตารกคณสมุชฺชลิตอนฺตลิกฺขวิจิตฺตกุสุมสสฺสิรีก-นนฺทวนสทิเส เอว (๔)
อนวชฺเช อตฺตภาเว อวณฺณ วทนฺตสฺส (๕)
มุขป วิปริวตฺเตยฺย ฯ มุทฺธาป สตฺตธา ผเลยฺย ฯ อวณฺณ วตฺตุอุปาโย นตฺถิ ฯ วณฺณเมว วทิสฺสามีติ ปาทตลโต ปฏาย ยาว
เกสคฺคา อติเรกปทสหสฺเสน วณฺณเมว กเถสิ ฯ ยมกปาฏิหาริเย
ปเนส วณฺโณ นาม มตฺถก ปตฺโต(๖) เอว อภินปิ ฺผนฺโน
สิโลโก (๗)
ยาว มฺเ ขตฺติยาติ ขตฺติยา พฺราหฺมณา เวสฺสา
# ๑. สี. ...อาทีนิ ฯ ๒. สี. อฺติตฺถิยา หิ ฯ ๓. ม. ยุ. เกสนฺตา ฯ เอวมุปริป ฯ
๔. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. สี. ภาสนฺตสฺส ฯ ๖. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
๗. ม. สิโลโกติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาโควินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๓๙
สุทฺทา นาคา สุปณฺณา ยกฺขา อสุรา เทวา พฺรหฺมโนติ
สพฺเพป (๑) สมฺปยายมานรูปา หฏตุฏา วิหรนฺติ ฯ
วิคตมโท โข ปนาติ เอตฺตกา ม ชนา สมฺปยายมานรูปา
วิหรนฺตีติ น มทปฺปมตฺโต (๒) หุตฺวา ทวาทิวเสน อาหาร
อาหาเรติ ฯ อฺทตฺถุ (๓) วิคตมโท โข ปน โส ภควา อาหาร
อาหาเรติ ฯ
ยถาวาทีติ ย(๔) วาจาย วทติ ฯ ตทนฺวยเมวสฺส กายกมฺม
โหติ ฯ ย จ(๕) กาเยน กโรติ ฯ ตทนฺวยเมวสฺส วจีกมฺม
โหติ ฯ กาโย(๖) วาจ ฯ วาจา วา กาย นาติกฺกมติ ฯ
วาจา กาเยน ฯ กาโย จ วาจาย สเมติ ฯ ยถา (๗)
วาเมน สูกโร โหติ ทกฺขิเณน อชามิโค
สเรน เอฬโก (๘) โหติ วิสาเณน ชรคฺคโวติ
อย สูกรยกฺโข สูกเร ทิสวฺ า สูกรสทิส วามปสฺส ทสฺเสตฺวา
เต คเหตฺวา ขาทติ ฯ อชมิเค ทิสฺวา ตสทิส ทกฺขณ
ิ ปสฺส
ทสฺเสตฺวา เต คเหตฺวา ขาทติ ฯ เอฬกวจฺฉเก ทิสฺวา วจฺฉกรว
วิรวนฺโต (๙) เต คเหตฺวา ขาทติ ฯ โคเณ ทิสฺวา เตส วิสาณสทิสานิ วิสาณานิ มาเปตฺวา ฯ เต ทูรโตว โคโณ วิย
# ๑. ม. ยุ. สพฺเพว เต ฯ ๒. สี. มตฺตปมตฺโต ฯ ๓. สี. ม. ยุ. อฺทตฺถุ ฯ ๔. สี. ยถา ฯ
๕. สี. เอตฺถนฺตเร กมฺมนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๖. สี. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๗. ม. ยถา
จ ฯ ยุ. ยถาห ฯ ๘. ม. ยุ. เนลโก ฯ เอวมุปริป ฯ ๙. สี ม. ยุ. รวนฺโต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๔๐
ทิสฺสตีติ เอว อุปคเต คเหตฺวา ขาทติ ฯ ยถา (๑) จ ธมฺมิกวายสชาตเก สกุเณหิ ปุฏโ  วายโส อห (๒)วาตภกฺโข ฯ วาตภกฺขตาย
มุข วิวริตฺวา ปาณมรณมทฺทนภเยน (๓) เอเกเนว ปาเทน ิโต ฯ
ตสฺมา ตุเมฺหป
ธมฺม จรถ ภทฺท (๔) โว ธมฺม จรถ าตโย
ธมฺมจารี สุข เสติ อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จาติ ฯ
สกุเณ วิสฺสาส อาปาเทสิ ฯ (๕) ตโต
ภทฺทโก วตาย ปกฺขี ทิโช ปรมธมฺมิโก
เอกปาเทน ติฏ นฺโต ธมฺโม ธมฺโมติ ภาสตีติ ฯ
เอว วิสฺสาสมาคเต สกุเณ ขาทติ ฯ(๖) (๗) เตน เตส วาจา กาเยน
กาโย จ วาจาย น สเมติ ฯ น เอว ภควโต ฯ ภควโต ปน
วาจา กาเยน ฯ กาโย จ วาจาย สเมติ เยวาติ ทสฺเสติ ฯ
ติณฺณา ตริตา วิจิกิจฺฉา อสฺสาติ ติณฺณวิจิกิจฺโฉ ฯ
กถมิท กถมิทนฺติ เอวรูปา วิคตา กถกถา อสฺสาติ วิคตกถกโถ ฯ ยถา หิ มหาชโน อย รุกฺโข กึ รุกโฺ ข นาม ฯ
อย คาโม ฯ อย ชนปโท ฯ อิท รฏ กึ รฏ นาม ฯ
กสฺมา นุโข อย รุกฺโข อุชุกฺขนฺโธ ฯ อย วงฺกกฺขนฺโธ ฯ
# ๑. สี. วาตภกฺโข ฯ ๒. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร วาตภกฺโขติ ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. ยุ. ปาณกานฺจ
มรณภเยน ฯ ๔. ยุ. ภทฺทนฺเต ฯ ๕. ม. ยุ. อุปฺปาเทสิ ฯ ๖. ม. ยุ. ขาทิตฺถ ฯ
๗. ม. เอตฺถนฺตเร เตนาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาโควินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๔๑
กสฺมา กณฺฏโก โกจิ อุชโุ ก โหติ ฯ โกจิ วงฺโก ฯ ปุปฺผ
กิฺจิ สุคนฺธ ฯ กิฺจิ ทุคฺคนฺธ ฯ ผล กิฺจิ มธุร ฯ กิฺจิ
อมธุรนฺติ สกงฺโขว โหติ ฯ น เอว สตฺถา ฯ สตฺถา หิ
อิเมส นาม ธาตูน อุสฺสนฺนตฺตา (๑) อิท เอว โหตีติ วิคตกถกโถวฯ ยถา จ ปมชฌานาทิลาภีน ทุติยชฺฌานาทีสุ
กงฺขา โหติ ฯ ปจฺเจกพุทฺธานป หิ สพฺพฺุตาเณน (๒) ยาถาวสนฺนิฏานาภาวโต โวหารวเสน กงฺขา นาม โหติเยว น เอว พุทฺธสฺส ฯ โส หิ ภควา
สพฺพตฺถ วิคตกถกโถติ
ทสฺเสติ ฯ
ปริโยสิตสงฺกปฺโปติ ยถา เกจิ สีลมตฺเตน ฯ เกจิ วิปสฺสนามตฺเตน ฯ เกจิ ปมชฺฌาเนน ฯเป ฯ เกจิ เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติยา ฯ เกจิโสตาปนฺนภาวมตฺเตน ฯเป ฯ เกจิ อรหตฺตมคฺเคน(๓) เกจิ สาวกปารมีาเณน ฯ เกจิ ปจฺเจกโพธิาเณน
ปริโยสิตสงฺกปฺปา ปริปณ
ุ ฺณมโนรถา โหนฺติ ฯ น เอว มม
สตฺถา ฯ มม ปน สตฺถา สพฺพฺุตาเณน ปริโยสิตสงฺกปฺโปติ
ทสฺเสติ ฯ
อชฺฌาสย อาทิพฺรหฺมจริยนฺติ กรณฏเ ปจฺจตฺตวจน ฯ
อธิกาสเยน อุตฺตมนิสฺสยภูเตน อาทิพฺรหฺมจริเยน โปราณพฺรหฺมจริยภูเตน จ อริยมคฺเคน ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิคตกถกโถ
# ๑. ม. ยุ. อุสฺสนฺนุสฺสนฺนตฺตา ฯ ๒. ม. ยุ. สพฺพฺุตฺาเณ ฯ ๓. ม. อรหตฺเตน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๔๒
ปริโยสิตสงฺกปฺโปติ อตฺโถ ฯ ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สาม
สจฺจานิ อภิสมฺพุชฺฌิ ฯ ตตฺถ จ สพฺพฺุต ปตฺโต ฯ พเลสุ
จ วสีภาวนฺติป วจนโต ปริโยสิตสงฺกปฺปตาป ภควโต อริยมคฺเคเนว นิปฺผนฺนาติ ฯ
ยถริว ภควาติ ยถา ภควา เอว ฯ (๑) เอกสฺมึ ชมฺพูทีปตเล(๒)
จตูสุ ทิสาสุ จาริก จรมานา อโห วต จตฺตาโร ชินา
ธมฺม เทเสยฺยุนฺติ ปจฺจาสึสมานา วทนฺติ ฯ อถาปเร ตีสุ
มณฺฑเลสุ เอกโต วิจรณภาว อากงฺขมานา ตโย สมฺมาสมฺพุทฺธาติ อาหสุ ฯ อปเร ทสปารมิโย นาม ปูเรตฺวา
จตุนฺน ติณฺณ วา อุปฺปตฺติ ทุลฺลภา ฯ สเจ ปน เอโก
นิพทฺธวาส วสนฺโต ธมฺม เทเสยฺย ฯ เอโก จาริก จรนฺโต ฯ
เอวป ชมฺพทู ีโป โสเภยฺย เจว ฯ พหฺุจ หิตสุขมธิคจฺเฉยฺยาติ
จินฺตยนฺตา (๓) อโห วต มาริสาติ อาหสุ ฯ
อฏาน อนวกาโส ยนฺติ (๔) เอตฺถ าน อวกาโสติ
อุภยเมต การณาธิวจนเมว ฯ การณ หิ ติฏติ เอตฺถ
ตทายตฺตวุตฺติตาย ผลนฺติ าน ฯ โอกาโส วิย จสฺส ต
เตน วินา อฺตฺถ อภาวโตติ อวกาโส ฯ ยนฺติ กรณฏเ
ปจฺจตฺตวจน ฯ (๕) อิท วุตฺต โหติ เยน การเณน เอกิสฺสา
# ๑. ม. เอว ฯ ๒. ม. ชมฺพุทีปตเล ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. ยุ. จินฺเตตฺวา ฯ ๔. สฺยา. อฏ
าน
โข ปเนต มาริสา อนวกาโส ยนฺติ ฯ ๕. ม. ยุ. ปจฺจตฺต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาโควินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๔๓
โลกธาตุยา เทฺว พุทฺธา เอกโต อุปฺปชฺเชยฺยย ฯ ต การณ นตฺถีติ เอตฺถ จ
ยาวตา จนฺทิมสุริยา ปริหรนฺติ ทิสา ภนฺติ วิโรจนา
ตาว สหสฺสธา โลโก เอตฺถ เต วตฺตตี วโสติ (๑)
คาถาย เอกจกฺกวาฬเมว เอกา โลกธาตุ ฯ สหสฺสโี ลกธาตุ
อกมฺปตฺถาติ (๒)อาคตฏาเน จกฺกวาฬสหสฺส เอกา โลกธาตุ ฯ
อากงฺขมาโน อานนฺท ตถาคโต ติสหสฺสึ มหาสหสฺสึ โลกธาตุ
สเรน วิฺาเปยฺย ฯเป ฯ โอภาเสน จ ผเรยฺยาติ (๓) อาคตฏาเน
ติสหสฺสี มหาสหสฺสี เอกา โลกธาตุ ฯ อยฺจ ทสสหสฺสี
โลกธาตูติ (๔) อาคตฏาเน ทส จกฺกวาฬสหสฺสานิ เอกา
โลกธาตุฯ โส ต สนฺธาย เอกิสฺสา โลกธาตุยาติ อาห ฯ
เอตฺตก หิ ชาติเขตฺต นาม ฯ ตตฺราป เปตฺวา อิมสฺมึ
จกฺกวาเฬ ชมฺพูทีปสฺส มชฺฌิมเทส น อฺตฺร พุทฺธา
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ชาติเขตฺตโต ปน ปร พุทฺธาน อุปปฺ ตฺติฏานเมว
น ปฺายติ ฯ เยนตฺเถนาติ เยน ปวารณาสงฺคหณตฺเถน ฯ (๕)
# ๑. ม. มู. ๑๒/๕๕๔/๕๙๔ ฯ ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๕๖๕/๓๕๖ ฯ
๓. องฺ. ติก. ๒๐/๕๒๐/๒๙๓ ฯ ๔. ม. อุ. ๑๔/๓๖๔/๒๔๙ ฯ
๕. ม. ยุ. ปวารณสงฺคหตฺเถน ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๔๔๔
สนงฺกุมารกถาวณฺณนา
วณฺเณน เจว ยสสา จาติ อลงฺการปริวาเรน จ
ปฺุสิริยา จาติ อตฺโถ ฯ
สาธุ มหาพฺรเหฺมติ เอตฺถ สมฺปสาทเน สาธุสทฺโท ฯ
สงฺขาย โมทามาติ ชานิตฺวา โมทาม ฯ
โควินฺทปวตฺติวณฺณนา
ยาว ทีฆรตฺต มหาปฺโว โส ภควาติ เอตฺตกนฺติ
ปริจฺฉินฺทิตฺวา น สกฺกา วตฺตต ฯ อถโข ยาว ทีฆรตฺต
อติจิรรตฺต มหาปฺโว โส ภควา ฯ โนติ กถ ตุเมฺห
มฺถาติ ฯ อถ สยเมว ต ปฺห พฺยากาตุกาโม อนจฺฉริยเมต
มาริสา ฯ ย อิทานิ ปารมิโย ปูเรตฺวา โพธิปลฺลงฺเก ติณฺณ
มาราน มตฺถก ภินฺทิตฺวา ปฏิวิทฺธอสาธารณาโณ โส ภควา
มหาปฺโ ภเวยฺย ฯ กิเมตฺถ อจฺฉริย ฯ อปริปกฺกาย ปน
โพธิยา ปเทสาเณ ิตสฺส สราคาทิกาเลป มหาปฺภาวเมว
โว มาริสา กเถสฺสามีติ ภวปฏิจฺฉนฺน การณ อาหริตฺวา
ทสฺเสนฺโต ภูตปุพฺพ โภติ อาทิมาห ฯ
ปุโรหิโตติ สพฺพกิจฺจานิ อนุสาสนปุโรหิโต ฯ โควินฺโทติ
โควินฺทิยาภิเสเกน อภิสิตฺโต ฯ ปกติยา ปนสฺส อฺเทว
นาม ฯ อภิสติ ฺตกาลโต ปฏาย โควินโฺ ทติ สงฺขฺย คโต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาโควินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๔๕
โชติปาโลติ โชตนโต จ ปาลนโต จ โชติปาโล ฯ
ตสฺส กิร ชาตทิวเส สพฺพาวุธานิ ปชฺชลึสุ ฯ (๑)ราชาป
ปจฺจูสสมเย อตฺตโน มงฺคลาวุธ ปชฺชลิต ทิสฺวา ภีโต อฏาสิ ฯ
โควินฺโท ปาโตว ราชูปฏาน คนฺตฺวา สุขเสยฺย ปุจฺฉิ ฯ
ราชา กุโต เม อาจริย สุขเสยฺยาติ วตฺวา ต การณ
อาโรเจสิ ฯ มา ภายิ มหาราช ฯ มยฺห ปุตฺโต ชาโต ฯ
ตสฺสานุภาเวน สกลนคเร อาวุธานิ ปชฺชลึสูติ ฯ ราชา กึ
นุโข เม กุมาโร ปจฺจตฺถโิ ก ภเวยฺยาติ จินฺเตตฺวา สุฏุตร
ภายิ ฯ กึ วิตกฺเกสิ มหาราชาติ จ ปุฏโ ตมตฺถ
อาโรเจสิ ฯ อถ น โควินฺโท มา ภายิ มหาราช ฯ เนโส
กุมาโร ตุมฺหาก ทุพฺภิสฺสติ ฯ (๒) สกลชมฺพูทีเป ปน เตน สโม
ปฺาย น ภวิสฺสติ ฯ มม ปุตฺตสฺส วจเนน มหาชนสฺส
กงฺขา ฉิชฺชิสฺสติ ฯ ตุมฺหาก จ สพฺพกิจฺจานิ อนุสาสิสฺสตีติ
สมสฺสาเสสิ ฯ (๓) ราชา ตุฏโ  กุมารสฺส ขีรมูล โหตูติ สหสฺส
ทตฺวา กุมาร มหลฺลกกาเล มม ทสฺเสถาติ อาห ฯ กุมาโร
อนุปุพฺเพน วุฑฺฒึ อนุปฺปตฺโต ฯ โชติตตาย ปนสฺส ปาลนสมตฺถตาย จ โชติปาโลเตฺวว นาม อกสุ ฯ เตน วุตฺต
โชตนโต จ ปาลนโต จ โชติปาโลติ ฯ
สมฺมโวสฺสชฺชิตฺวาติ สมฺมา โวสฺสชฺชิตฺวา ฯ อยเมว วา
# ๑. ม. ยุ. อุชฺโชตึสุ ฯ ๒. สี. ทูภิสฺสติ ฯ ๓. ม. สมสฺสาเสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๔๖
ปาโ ฯ อลมตฺถทสตโรติ สมตฺโถ ปฏิพโล อตฺถทโส อลมตฺถทโส
ต (๑) ติเรตี(๒)ติ อลมตฺถทสตโร ฯ โชติปาลสฺเสว มาณวสฺส
อนุสาสนิยาติ โสป โชติปาลเยว ปุจฺฉิตฺวา อนุสาสตีติ ทสฺเสติ ฯ
ภวมตฺถุ ภวนฺต โชติปาลนฺติ โภโต โชติปาลสฺส ภโว
วุฑฺฒิ วิเสสาธิคโม สพฺพ กลฺยาณ เจว มหามงฺคลฺจ โหตูติ
อตฺโถ ฯ
สมฺโมทนีย กถนฺติ อล มหาราช มา จินฺตยิ ฯ ธุวธมฺโม
เอส สพฺพสตฺตานนฺติ อาทินา นเยน มรณปฏิสยุตฺต โสกวิโนทน
ปฏิสนฺถารกถ ปริโยสาเปตฺวา ฯ มาโน ภว โชติปาโล (๓)
อนุสาสนิยา ปจฺจพฺยาหาสีติ มา ปฏิพฺยาหาสิ ฯ อนุสาสาติ(๔) วุตฺโต
นาห อนุสาสามีติ เอว โน มา อนุสาสนิยา ปจฺจกฺขาสีติ
อตฺโถ ฯ อภิสมฺโภสีติ สวิทหิ (๕)ปฏเปสิ ฯ
มนุสฺสา เอวมาหสูติ ต ปตรา มหาปฺตร สพฺพกิจฺจานิ อนุสาสนฺต สพฺพกมฺมนฺเต อภิสมฺภวนฺต ทิสฺวา
ตุฏจิตฺตา โควินฺโท วต โภ พฺราหฺมโณ ฯ มหาโควินฺโท วต
โภ พฺราหฺมโณติ เอว อาหสุ ฯ อิท วุตฺต โหติ โควินฺโท
วต โภ พฺราหฺมโณ อโหสิ เอตสฺส ปตา ฯ อย ปน
มหาโควินฺโท วต โภ พฺราหฺมโณติ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อลมตฺถทสนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. สี. อติเสตีติ ฯ ๓. สฺยา. เอตฺถนฺตเร
มาณโวติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. อนุสาสีติ ฯ ๕. ม. ยุ. สวิทหิตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๔๔๗
รชฺชสวิภชนวณฺณนา
เยน เต ฉ ขตฺติยาติ เย เต สหายาติ วุตฺตา ฉ
ขตฺติยา (๑) ฯเต กิร เรณุสฺส เอกปติกา กนิฏภาตโร ฯ ตสฺมา
มหาโควินฺโท อย อภิสติ ฺโต เอเตส รชฺชสวิภาค กเรยฺย
วา น วา ฯ ยนฺนูนาห เต ปฏิกจฺเจว เรณุสฺส สนฺตกิ 
เปเสตฺวา ปฏิฺ ปฏิคคฺ ณฺหาเปยฺยนฺติ จินฺเตตฺวา (๒) เยน เต ฉ
ขตฺติยา เตนุปสงฺกมิ ฯ ราชกตฺตาโรติ ราชการกา อมจฺจา ฯ
มทนียา กามาติ มทกรา ปมาทกรา กามา ฯ คจฺฉนฺเต
คจฺฉนฺเต กาเล เอส อนุสสฺ ริตตป น สกฺกุเณยฺย ฯ ตสฺมา
อายนฺตุ โภนฺโต ฯ อาคจฺฉนฺตูติ อตฺโถ ฯ สรามห โภติ ตทา
กิร มนุสฺสาน สจฺจวาทิกาโล โหติ ฯ ตสฺมา กทา มยา
วุตฺต ฯ เกน ทิฏ ฯ เกน สุตนฺติ อภูต อวตฺวา สรามห
โภติ อาห ฯ
สมฺโมทนีย กถนฺติ กึ มหาราช ฯ เทวตฺต คเต รฺเ
มา จินฺตยิตฺถ ฯ ธุวธมฺโม เอส สพฺพสตฺตาน ฯ เอวภาวิโน
สงฺขาราติ เอวรูป ปฏิสนฺถารกถ ฯ สพฺพานิ สกฏมุขานิ
ปฏเปสีติ สพฺพานิ ฉ รชฺชานิ (๓) สกฏมุขานิ ปฏเปสิ ฯ
เอเกกสฺส รฺโ รชฺช ติโยชนสต โหติ ฯ เรณุสฺส รฺโ
รชฺโชสรณปฺปเทโส ทสคาวุต ฯ มชฺเฌ ปน เรณุสฺส รชฺช
# ๑. สี. ขตฺติยกุมารา ฯ ๒. ม. ยุ. จินฺเตนฺโต ฯ ๓. ม. รชฺชานิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๔๘
วิตานสทิส อโหสิ ฯ กสฺมา เอว ปฏเปสีติ ฯ กาเลน กาล
ราชาน ปสฺสิตุ อาคจฺฉนฺตา อฺสฺส รชฺช อปเฬตฺวา อตฺตโน
อตฺตโน รชฺชปฺปเทเสเนว อาคมิสฺสนฺติ เจว คมิสฺสนฺติ จ ฯ
ปรรชฺช โอติณฺณสฺส หิ ภตฺต เทถ ฯ โคณ เทถาติ วทโต
มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ อิเม ราชาโน อตฺตโน อตฺตโน วิชิเตน
นคจฺฉนฺติ ฯ อมฺหาก ปฬ กโรนฺตีติ ฯ อตฺตโน วิชิเตน
ปน คจฺฉนฺตสฺส อมฺหาก สนฺติกา อิมนิ า อิทฺจิทฺจ
ลทฺธพฺพเมวาติ มนุสฺสา ปฬ น มฺนฺติ ฯ อิทมตฺถ จินฺตยิตฺวา
มหาโควินฺโท สมฺโมทมานา ราชาโน จิร รชฺชมนุสาสนฺตูติ
เอว ปฏเปสิ ฯ
ทนฺตปูร กลิงฺคาน อสฺสกานฺจ โปตน
มาหิสฺสติ อวนฺตีน โส(๑)จิรานฺจ โรรุก (๑)
มิถิลา จ วิเทหาน จมฺปา องฺเค สุมาปตา
พาราณสี จ กาสีน เอเต โควินฺทมาปตาติ ฯ
เอตานิ สตฺต นครานิ มหาโควินฺเทเนว เตส ราชูน อตฺถาย
มาปตานิ ฯ
สตฺตภู พรหฺมทตฺโต จ เวสฺสภู ภรโต สห
เรณุ เทฺว จ ธตรฏา ตทาสุสตฺต ภารวาติ(๒)
# ๑. ม. โสวีรานฺจ โรทุก ฯ ๒. สี. ภารตาติ ฯ ม. ภารธาติ ฯ ยุ. ภารถาติ ฯ
เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาโควินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๔๙
อิมานิ เตส สตฺตนฺนป นามานิ ฯ เตสุ หิ เอโก สตฺตภู
นาม อโหสิ ฯ เอโก พฺรหฺมทตฺโต นาม ฯ เอโก เวสฺสภู นาม ฯ
เอโก เตเนว สห ภรโต นาม ฯ เอโก เรณุ นาม ฯ เทฺว
ปน ธตรฏาติ อิเม สตฺต (๑)ภารวาติ (๑)สตฺต ชมฺพูทีปตเล
ภารวา มหาราชาโน อเหสส ฯ
ปมภาณวารวณฺณนา นิฏิตา ฯ
กิตฺติสทฺทอพฺพุคฺคมนวณฺณนา
อุปสงฺกมึสูติ อมฺหาก อย อิสฺสริยสมฺปตฺติ น อฺสฺสานุภาเวน ฯ มหาโควินฺทสฺสานุภาเวน นิปฺผนฺนา ฯ มหาโควินฺโท
อเมฺห สตฺต ราชาโน สมคฺเค กตฺวา ชมฺพูทีปตเล ปติฏาเปสิ ฯ
ปุพฺพูปการิสฺส ปน น สุกรา ปฏิกิริยา กาตต ฯ อเมฺห สตฺตป
ชเน เอโสเยว อนุสาสตุ ฯ เอตเยว เสนาปตึ จ ปุโรหิต
จ กโรม ฯ เอว โน วุฑฒ
ฺ ิ ภวิสฺสตีติ จินฺตยิตฺวา อุปสงฺกมึสุ ฯ
มหาโควินฺโทป มยา เอเต สมคฺคา กตา ฯ สเจ เอเตส
อฺโ เสนาปติ จ ปุโรหิโต จ ภวิสฺสติ (๒) ตโต อตฺตโน
อตฺตโน เสนาปติปุโรหิตาน วจน คเหตฺวา อฺมฺ
ภินฺทิสฺสนฺติ(๓) อธิวาเสมิ เนส เสนาปติฏาน จ ปุโรหิตฏาน
จาติ จินฺเตตฺวา เอว โภติ ปจฺจสฺโสสิ ฯ
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒. สี. ภวิสฺสนฺติ ฯ ๓. สี. ภิชชฺ สิ ฺสนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๕๐
สตฺต จ พฺราหฺมณมหาสาเลติ อห สพฺพฏาเนสุ สมฺมุโข
ภเวยฺย วา น วา ฯ ยถาห สมฺมุโข น ภวิสฺสามิ ฯ ตเถเต (๑)
กตตพฺพ กริสฺสนฺตีติ สตฺต อนุปุโรหิเต เปสิ ฯ เต สนฺธาย
อิท วุตฺต สตฺต จ พฺราหฺมณมหาสาเลติ ฯ ทิวสสฺส ติกฺขตฺตุ (๒)
วา สาย ปาโต วา นฺหายนฺตีติ นฺหาตกา ฯ วตฺตจริยาปริโยสาเน วา นฺหาตา ฯ ตโต ปฏาย พฺราหฺมณา
พฺราหฺมเณหิ สทฺธึ น ขาทนฺติ น ปวนฺตีติ นฺหาตกา ฯ
อพฺภุคฺคจฺฉีติ อภิอุคฺคจฺฉิ ฯ ตทา กิร มนุสฺสาน (๓)
พฺรหฺมุนา สทฺธึ มนฺเตตฺวา (๔) สกฺกา เอว สกลชมฺพูทีป
อนุสาสิตุนฺติ นิสินฺนนิสนิ ฺนฏาเน (๕) อยเมว กถา ปวตฺติตฺถ ฯ
น โข ปนาหนฺติ มหาปุริโส กิร อย มยฺห อภูโต วณฺโณ
อุปฺปนฺโน ฯ วณฺณุปฺปตฺติ โข ปน น ภาริยา ฯ อุปฺปนฺนสฺส
จ วณฺณสฺส รกฺขนเมว ภาริย ฯ อย จ เม อจินฺเตตฺวา
อมนฺเตตฺวา กโรนฺตสฺเสว วณฺโณ อุปปฺ นฺโนว ฯ จินฺเตตฺวา
มนฺเตตฺวา กโรนฺตสฺส ปน วิตฺถาริกตโร ภวิสฺสตีติ พฺรหฺมทสฺสเน อุปาย ปริเยสนฺโต ต ทิสฺวา สุต โข ปน เม
ตนฺติ อาทิเมต (๖)ปริวิตกฺเกสิ ฯ
เยน เรณุ ราชา เตนุปสงฺกมีติ เอวเมว (๗)อนฺตรา ทฏุกาโม
# ๑. ม. ยุ. ตตฺเถว เต ฯ ๒. ม. ยุ. ทฺวิกฺขตฺตุ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
๔. ม. อมนฺเตตฺวา ฯ ๕. สี. นิปนฺนนิสินฺนฏาเน ฯ ๖. ม. ยุ. อาทิอตฺถ ฯ
๗. ม. ยุ. เอว เม ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาโควินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๕๑
วา สลฺลปตกุ าโม วา น ภวิสฺสติ ฯ ตโต (๑) ฉินฺนปลิโพโธ
สุข วิหริสฺสามีติ ปลิโพธูปจฺเฉทนตฺถ อุปสงฺกมิ ฯ เอส นโย
สพฺพตฺถ ฯ สาทิสิโยติ สมวณฺณา สมชาติกาฯ
นว สณฺาคาร (๒) การาเปตฺวาติ รตฺติฏานทิวาฏานจงฺกมนสมฺปนฺน วสฺสิเก จตฺตาโร มาเส วสนกฺขม พหิ
นฬปริกฺขิตฺต วิจิตฺตอาวสถ กาเรตฺวา ฯ กรุณ ฌาน ฌายีติ
กรุณาย ติกกฺ จตุกฺกจตุกฺกชฺฌาน ฌายิ ฯ กรุณามุเขน ปเนตฺถ
อวเสสาป ตโย พฺรหฺมวิหารา คหิตาว ฯ อุกกฺ ณฺนา อหุ
ปริตสฺสนาติ ฌานภูมิย ิตสฺส อนภิรติอุกฺกณฺนา วา
ภยปริตสฺสนา วา นตฺถิ ฯ พฺรหฺมโุ น ปน อาคมนปฏนา
อาคมนตณฺหา อหูติ อตฺโถ ฯ
พฺรหฺมุนาสากจฺฉาวณฺณนา
ภยนฺติ จิตฺตุตฺราสภยเมว ฯ อชานนฺตาติ อชานมานา ฯ
กถ ชาเนมุ ต มยนฺติ มย กินฺติ ต (๓) ชานาม ฯ อย กตฺถ
วาสิโก กึนาโม กึโคตฺโตติ อาทีน อาการาน เกน อากาเรน
ต ธารยามาติ อตฺโถ ฯ ม เว กุมาร ชานนฺตีติ ม เว (๔)
กุมาโรติ ทหโรติ ชานนฺติ ฯ พฺรหฺมโลเกติ เสฏโลเก ฯ
# ๑. ม. ยโต ฯ ๒. ม. สนฺธาคาร ฯ ๓. สี. เอตฺถนฺตเร กถนฺติ ทิสฺสติ ฯ
๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๕๒
สนนฺตนนฺติ จิรตน โปราณก ฯ อห โส โปราณกุมาโร
สนงฺกุมาโร นาม พฺรหฺมาติ ทสฺเสติ ฯ เอว โควินฺท ชานาหีติ
โควินฺท ปณฺฑิต ตฺว เอว ม ชานาหิ เอว ธาเรหิ ฯ
อาสน อุทก ปชฺช มธุปากฺจ (๑)พฺรหฺมุโน
อคฺเฆ ภวนฺต ปุจฺฉาม อคฺฆ กุรุตุ โน ภวนฺติ ฯ
เอตฺถ อคฺฆนฺติ อติถิโน อุปนาเมตพฺพ วุจฺจติ ฯ เตเนว
อิทมาสน ปฺตฺต ฯ เอตฺถ นิสีทถ ฯ อิทมุทก ปริสุทฺธ ฯ อิโต
ปานีย ปวถ ฯ ปาเท โธวถ ฯ อิท ปชฺช ปาทาน หิตตฺถาย
อภิสงฺขตเตล ฯ อิโต ปาเท มกฺเขถ ฯ อิท มธุปากนฺติ ฯ
โพธิสตฺตสฺส พฺรหฺมจริย น อฺเส พฺรหฺมจริยสทิส โหติ ฯ
น โส อิท เสฺว ฯ อิท ตติยทิวเส ภวิสฺสตีติ สนฺนิธึ
นาม กโรติ ฯ มธุปาก ปน อโลณ อธูปน อตกฺก อุทเกน
เสทิตสาก ฯ ต สนฺธาเยส อิท คเหตฺวา (๒)ปริภฺุชถาติ วทนฺโต
อคฺเฆ ภวนฺต ปุจฺฉามาติ อาทิมาห ฯ อิเม สพฺเพป อคฺฆา
พฺรหฺมุโนป อตฺถิ ฯ เต อคฺเฆ ภวนฺต ปุจฺฉาม ฯ เอว ปุจฺฉนฺตาน
อคฺฆ กุรุตุ โน(๓) ภว ฯ ปฏิคฺคณฺหาตุ โน ภว อิทมคฺฆนฺติ
วุตฺต โหติ ฯ
กึ ปเนส อิโต เอกป พฺรหฺมา น ภฺุชตีติ อิท
# ๑. ม. มธุสากฺจ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. สี. อย
ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาโควินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๕๓
น ชานาตีติ ฯ โน น ชานาติ ฯ ชานนฺโตป อตฺตโน สนฺติเก
อาคโต อติถิ ปุจฺฉิตพฺโพติ วตฺตสีเสน ปุจฺฉติ ฯ
อถโข พฺรหฺมา กึ นุโข ปณฺฑิโต มม
ปริโภคกรณาภาว ตฺวา ปุจฺฉติ ฯ อุทาหุ โกหฺเ ตฺวา
ปุจฺฉตีติ สมนฺนาหรนฺโต วตฺตสีเส ิโต ปุจฺฉตีติ ตฺวา
ปฏิคฺคณฺหิตตทานิ เม วฏฏตีติ ปฏิคคฺ ณฺหาม เต อคฺฆ ฯ
ย ตฺว โควินฺท ภาสสีติ อาห ฯ ย ตฺว โควินฺท ภาสสิ
อิทมาสน ปฺตฺต ฯ เอตฺถ นิสีทถาติ อาทิ ฯ ตตฺร เต มย
อาสเน นิสินฺนา นาม โหม ฯ ปานีย ปตา นาม โหม ฯ
ปาทาป เม โธตา นาม โหนฺตุ ฯ เตเลนป มกฺขิตฺตา นาม
โหนฺตุ ฯ อุทกสากป ปริภุตฺต นาม โหตุ ฯ ตยา ทินฺน
อธิวาสิตกาลโต ปฏาย ย ย ตฺว ภาสสิ ฯ ต ต มยา
ปฏิคฺคหิตเมว โหติ ฯ เตน วุตฺต ปฏิคฺคณฺหาม เต อคฺฆ ฯ
ย ตฺว โควินฺท ภาสสีติ ฯ เอว ปน อคฺฆ ปฏิคฺคณฺหิตฺวา
ปฺหสฺส โอกาส กโรนฺโต ทิฏเ ธมฺเม หิตตฺถายาติ อาทิมาห ฯ
กงฺขี อกงฺขึ ปรเวทิเยสูติ อห สวิจิกิจฺโฉ ภวนฺต ปเรน
สย อภิสงฺขตตฺตา ปรสฺส ปากเฏสุ ปรเวทิเยสุ ปเฺหสุ
นิพฺพิจิกิจฺฉ ฯ
หิตฺวา มมตฺตนฺติ อิท มม ฯ อิท มมาติ อุปกรณตณฺห
จชิตฺวา ฯ มนุเชสูติ สตฺเตสุ ฯ มนุเชสุ โยโกจิ มนุโช
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๕๔
มมตฺต หิตฺวาติ อตฺโถ ฯ เอโกทิภูโตติ เอกีภูโต ฯ เอโก ติฏนฺโต
เอโก นิสีทนฺโตติ อตฺโถ ฯ วจนฏโ ปเนตฺถ เอโก อุเทติ
ปวตฺตตีติ เอโกทิ ฯ ตาทิโส ภูโตติ เอโกทิภูโต ฯ กรุณาธิมุตฺโตติ
(๑)กรุณาฌาเน อธิมุตฺโต ฯ ต ฌาน นิพฺพตฺเตตฺวาติ อตฺโถ ฯ
นิรามคนฺโธติ วิสฺสคนฺธวิรหิโต ฯ เอตฺถฏิโตติ เอเตสุ ธมฺเมสุ
ิโต ฯ เอตฺถ จ สิกฺขมาโนติ เอเตสุ ธมฺเมสุ สิกฺขมาโน ฯ
อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ วิตฺถาโร ปน อุปริ มหาโควินเฺ ทน จ
พฺรหฺมุนา จ วุตฺโตเยว ฯ
ตตฺถ เอเต อวิทฺวาติ(๒) เอเต อามคนฺเธ อห อวิทฺธา ฯ (๓)
นชานามีติ อตฺโถ ฯ อิธ พฺรูหิ ธีราติ เตน (๔) เม ตฺว
อิธ ธีร ปณฺฑิต พฺรูหิ วท ฯ เกนานุฏา (๕) วาติ ปชา กุรุรูติ (๖)
กตเมน กิเลสาวรเณน อาวุฏา (๗) ปชา ปูติกา วายติ ฯ
อาปายิกาติ อปายูปคา ฯ นิวุตพฺรหฺมโลกาติ นิวโุ ต ปหิโต
พฺรหฺมโลโก อสฺสาติ นิวุตพฺรหฺมโลโก ฯ กตเมน กิเลเสน ปชาย
พฺรหฺมโลกมคฺโค (๘) นิวุโต ปหิโต ปฏิจฺฉนฺโนติ ปุจฺฉติ ฯ
โกโธ โมสวชฺช นิกติ จ โทพฺโภติ (๙) กุชฌ
ฺ นลกฺขโณ
โกโธ จ ฯ ปรวิสวาทนลกฺขโณ มุสาวาโท จ ฯ สทิส ทสฺเสตฺวา
# ๑. ม. กรุเณธิมุตฺโตติ ฯ ๒. ม. ยุ. อวิทฺวาติ ฯ ๓. ม. ยุ. อวิทฺวา ฯ ๔. ม. เต ฯ
๕. สี. ม. ยุ. เกนาวฏา ฯ ๖. ม. กุรุตูติ ฯ ๗. ม. ยุ. อาวริตา ฯ ๘. ม. ยุ. พฺรหฺมโลกูปโค
มคฺโค ฯ ๙. ม. ยุ. ทุพฺโภติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาโควินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๕๕
วฺจนลกฺขณา นิกติ จ ฯ มิตฺตทุพฺภนลกฺขโณ โทพฺโภ จ ฯ
กทริยตา อติมาโน อุสุยาติ (๑) ถทฺธมจฺฉริยลกฺขณา กทริยตา
จ ฯ อติกฺกมิตฺวา มฺนลกฺขโณ อติมาโน จ ฯ ปรสมฺปตฺติขียนลกฺขณา อุสุยา จ ฯ อิจฺฉา วิวิจฺฉา (๒)ปรเหนา จาติ ตณฺหาลกฺขณา อิจฺฉา จ ฯ มจฺฉริยลกฺขณา วิวิจฺฉา จ ฯ วิหึสาลกฺขณา ปรเหนา จ ฯ โลโภ จ โทโส จ มโท จ
โมโหติ ยตฺถ กตฺถจิ ลุพฺภนลกฺขโณ โลโภ จ ฯ ทุสฺสนลกฺขโณ
โทโส จ ฯ มชฺชนลกฺขโณ มโท จ ฯ มุยฺหนลกฺขโณ โมโห
จ ฯ เอเตสุ ยุตฺตา อนิรามคนฺธาติ เอเตสุ จุทฺทสสุ กิเลเสสุ
ยุตฺตา ปชา นิรามคนฺธา น โหติ ฯ อามคนฺธา สกุณปคนฺธา
ปูติคนฺธาเยวาติ วทติ ฯ อปายิกา นีวุตพฺรหฺมโลกาติ เอสา
ปน อาปายิกา เจว โหติ ปฏิจฺฉนฺนพฺรหฺมโลกมคฺคา จาติ
ทสฺเสติ ฯ (๓) อิท ปน สุตฺต กเถนฺเตน อามคนฺธสุตฺเตน ทีเปตฺวา
กเถตพฺพ ฯ อามคนฺธสุตฺตมฺป อิมินา ทีเปตฺวา กเถตพฺพ ฯ
เต น สุนิมฺมทยาติ เต อามคนฺธา สุนิมฺมทยา สุเขน
นิมฺมเทตพฺพา ปหาตพฺพา น โหนฺติ ฯ ทุปฺปชหา ทุชชฺ หาติ (๔)
อตฺโถ ฯ ยสฺส ทานิ ภว โควินฺโท กาล มฺตีติ ยสฺสา
ปพฺพชฺชาย ภว โควินฺโท กาล มฺติ ฯ อยเมว โหตุ ฯ เอว
# ๑. ม. อุสยู าติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. สฺยา. วิจิกิจฺฉา ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๔. ม. ยุ. ทุชฺชยาติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๕๖
สติ มยฺหป ตว สนฺติเก อาคมน สฺวาคมน ภวิสฺสติ ฯ กถิตธมฺมกถา สุกถิตา ภวิสสฺ ติ ฯ ตฺว ตาต สกลชมฺพูทีเป อคฺคปุริโส
ทหโร ปมวเย ิโต ฯ เอว มหนฺต นาม สมฺปตฺติสิริวิลาส
ปหาย ตว ปพฺพชฺชน นาม คนฺธหตฺถโิ น อยพนฺธน ฉินฺทิตฺวา
คมน วิย อติอุฬาร ฯ พุทฺธตนฺติ นาเมสาติ มหาปุริสสฺส
ทฬฺหีกมฺม กตฺวา พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร พฺรหฺมโลกเมว คโต ฯ
เรณุราชอามนฺตนาวณฺณนา
มหาปุรโิ สป มม อิโตว นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชฺชน นาม
น ยุตฺต ฯ อห ราชกุลสฺส อตฺถ อนุสาสามิ ฯ ตสฺมา รฺโ
อาโรเจสฺสามิ ฯ สเจ โสป ปพฺพชิสสฺ ติ ฯ สุนฺทรเมว ฯ โน เจ
ปพฺพชิสฺสติ ฯ ปุโรหิตฏาน นิยฺยาเทตฺวา (๑) อห ปพฺพชิสสฺ ามีติ
จินฺเตตฺวา ราชาน อุปสงฺกมิ ฯ เตน วุตฺต อถโข โภ
มหาโควินฺโท ฯเป ฯ นาห โปโรหจฺเจ รเมติ ฯ
ตตฺถ ตฺว ปชานสฺสุ รชฺเชนาติ ตว รชฺเชน ตฺวเมว
ปฏิชานาหิ ฯ (๒) นาห โปโรหิจฺเจ(๓) รเมติ อห ปุโรหิตภาเว น
รมามิ ฯ อุกกฺ ณฺิโตสฺมิ ฯ อฺ อนุสาสก ชานาหิ ฯ (๔) นาห
โปโรหิจฺเจ รเมติ ฯ
# ๑. ม. ยุ. นิยฺยาเตตฺวา ฯ ๒. ม. ยุ. ชานาหิ ฯ ๓. ม.โปโรหิจฺเจ ฯ เอวมุปริป ฯ
๔. สี.อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาโควินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๕๗
อถ ราชา ธุว จตฺตาโร มาเส ปฏิสลฺลีนสฺส
พฺราหฺมณสฺส เคเห โภคา มนฺทา ชาตาติ จินฺเตนฺโต (๑) ธเนน
นิมนฺเตนฺโต สเจ เต อูน กาเมหิ ฯ อห ปริปรู ยามิ เตติ
วตฺวา ปุน กึ นุ โข เอส เอกโก วิหรนฺโต เกนจิ
วิหึสิโต ภเวยฺยาติ จินฺเตตฺวา
โย ต หึสติ วาเรมิ ฯ ภูมิเสนาปตี อห ฯ
ตฺว (๒)ปตา(๓) อห ปุตฺโต มา โน โควินฺท ปาชหีติอาหฯ
ตสฺสตฺโถ โย ต หึสติ ฯ ต วาเรมิ ฯ เกวล ตุเมฺห อสุโกติ
อาจิกฺขถ ฯ อหเมตฺถ กตฺตพฺพ ชานิสฺสามีติ ฯ ภูมเิ สนาปติ อหนฺติ
อถวา อห ปวิยา สามิ ฯ สฺวาห อิม รชฺช ตุเมฺหเยว
ปฏิจฺฉาเปสฺสามิ ฯ ตฺว ปตา อห ปุตฺโตติ ตฺว ปติฏาเน
สฺสสิ ฯ อห ปุตฺตฏาเน ฯ โส ตฺว มม มน หริตฺวา
อตฺตโนเยว มา โน โควินฺท (๔)ปาชหีติ ฯ (๔)ยถา อิจฺฉสิ ฯ ตถา
ปวตฺตย (๖) อห ปน ตว มนเยว อนุวตฺตนฺโต ตยา ทินฺน
ปณฺฑ ปริภ
ุ ฺชนฺโต ต อสิจมฺมหตฺโถ วา อุปฏหิสฺสามิ ฯ รถ
วา เต ปาเชสฺสามิ ฯ มา โน โควินฺท ปาชหีติป (๗) ปาโ ฯ
ตสฺสตฺโถ ตฺว ปติฏาเน ติฏ ฯ อห ปุตฺตฏาเน สฺสามิ ฯ
มา โน ตฺว โภ โควินฺท ปาชหิ มา ปริจฺจชีติ ฯ
# ๑. ม. จินฺเตตฺวา ฯ ๒. ม. ยุ. ตุว ฯ ๓. สี. ปตาสิ ฯ ๔. ม อตฺตโนเยว มน
โควินฺท ฯ ๕. ม. ยุ. ปาเชหีติ ฯ ๖. ม. ปวตฺตสฺสุ ฯ ๗. ม. ปชหิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๕๘
อถ มหาปุริโส ย ราชา จินฺเตสิ ฯ ตสฺส อตฺตนิ อภาว
ทสฺเสนฺโต
น มตฺถิ อูน กาเมหิ ฯ หึสิตา (๑) เม น วิชชฺ ติ ฯ
อมนุสฺสวโจ สุตฺวา ฯ ตสฺมาห น คเห รเมติ อาห ฯ
ตตฺถ น มตฺถีติ น เม อตฺถิ ฯ คเหติ เคเห ฯ
อถ น ราชา ปุจฺฉิ
อมนุสฺโส กถวณฺโณ ฯ กนฺเต (๒) อตฺถ อภาสถ ฯ
ย จ สุตฺวา ชหาสิ โน ฯ เคเห(๓) อเมฺห จ เกวเลติ ฯ (๔)
ตตฺถ ชหาสิ โน ฯ เคเห อเมฺห จ เกวเลติ พฺราหฺมณสฺส
สมฺปตฺติภริเต เคเห สงฺคหวเสน อตฺตโน เคเห กโรนฺโต ย
สุตฺวา อมฺหาก เคเห จอเมฺห จ เกวเล จ สพฺเพ อปริเสเส
ชมพูทีปวาสิโน ชหาสีติ วทติ ฯ
อถสฺส อาจิกฺขนฺโต มหาปุริโส อุปวุตฺถสฺส (๕) เม ปุพฺเพติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ อุปวตฺถสฺสาติ จตฺตาโร มาเส เอกีภาว
อุปคนฺตฺวา วุตฺถสฺส ฯ ยิฏกามสฺส เม สโตติ ยชิตุกามสฺส
เม สมานสฺส ฯ อคฺคิ ปชฺชลิโต อาสิ ฯ กุสปตฺตปริตฺถโตติ (๖)
กุสปตฺเตหิ ปริตฺถโต สปฺปทธิมธุอาทีนิ ปกฺขิปตวฺ า อคฺคิ
# ๑. ม. ยุ. หึสิตา ฯ ๒. ม. ยุ. กึ เต ฯ ๓. สี. สพฺเพ เคเห ฯ ๔. ม. เกวลีติ ฯ
เอวมุปริป ฯ ๕. สฺยา. อุปวุตฺถสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ ๖. สฺยา. กุสปตฺตปริตฺถโตติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาโควินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๕๙
ปชฺชลยิตุมารทฺโธ (๑) อาสิ ฯ เอว อคฺคึ ชาเลตฺวา มหาชนสฺส
ทาน ทสฺสามาติ (๒) เอว จินฺเตตฺวา ิตสฺส มมาติ อยเมตฺถ
อตฺโถ ฯ
สนนฺตโนติ สนงฺกมุ าโร พฺรหฺมา ฯ ตโต ราชา สยป
พฺพชิตุกาโม หุตฺวา สทฺทหามีติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ กถ
วตฺเตถ อฺถาติ กถ ตุเมฺห อฺถา วตฺติสฺสถ ฯ เต
ต อนุวตฺติสฺสามาติ เต มยป ตุเมฺหเยว อนุวตฺติสฺสาม ฯ
อนุปพฺพชิสฺสามาติ อตฺโถ ฯ อนุวชิสสฺ ามาติป ปาโ ฯ ตสฺส
อนุคจฺฉิสฺสามาติ อตฺโถ ฯ อกาโสติ (๓) นิกฺกาโส (๓) อกกฺกโส ฯ
โควินฺทสฺสานุสาสเนติ ตว โควินฺทสฺส สาสเน ฯ ภวนฺต
โควินฺทเมว สตฺถาร กตฺวา (๔) จริสสฺ ามาติ วทติ ฯ
ฉขตฺติยอามนฺตนาวณฺณนา
เยน เต ฉ ขตฺติยา ฯ เตนุปสงฺกมีติ เรณุราชาน สาธุ
มหาราช รชฺช นาม มาตรป ปตรป (๕)ภาตรป ภคินิอาทโยป มาเรตฺวา คณฺหนฺเตสุ สตฺเตสุ เอว มหนฺต
รชฺชสิรึ ปหาย ปพฺพชิตุกาเมน อุฬาร มหาราเชน กตนฺติ
อุปตฺถมฺเภตฺวา ทฬฺหตรมสฺส อุสฺสาห กตฺวา อุปสงฺกมิ ฯ เอว
# ๑. ม. ยุ. ชลยิตฺมารทฺโธ ฯ ๒. ม.ทสฺสามีติ ฯ ยุ. นสฺสามีติ ฯ ๓. ม. อกาโจติ
นิกฺกาโจ ฯ ๔. ม. ยุ. กริตฺวา ฯ ๕. ม. ภาติภคินีอาทโยป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๖๐
สมจินฺเตสุนฺติ รฺโ (๑) จินฺติตนเยเนว (๒) กทาจิ พฺราหฺมณสฺส
โภคา ปริหนี า ภเวยฺยุนฺติ มฺมานา สมจินฺเตสส ฯ ธเนน
สิกฺเขยฺยามาติ อุปลาเปยฺยาม สงฺคเณฺหยฺยาม ฯ ตาวตก อาหริยตนฺติ
ตาวตก อาหราเปยฺยตุ (๓) คณฺหาเปยฺยตุ (๔) ยตฺตก อิจฺฉถ ตตฺตก
คเณฺหยฺยาติ(๕) วุตฺต โหติ ฯ ภวนฺตานเยว ตถา สาปาเตยฺยนฺติ (๖)
ภวนฺเต ปจฺจย กตฺวา ฯ ตุเมฺหหิ ทินฺนตฺตาเยว ปหูต สาปเตยฺย(๗)
ชาต ฯ
สเจ ปชหถ(๘) กามานีติ สเจ วตฺถุกาเม จ กิเลสกาเม
จ ปริจฺจชถ ฯ ยตฺถ สตฺโต ปุถชุ ฺชโนติ เยสุ กาเมสุ
ปุถุชชฺ โน สตฺโต ลคฺโค ลคฺคิโต ฯ อารมฺภโวฺห ทฬฺหา โหถาติ
เอว สนฺเต วิริย อารภถ ฯ อสิถลิ ปรกฺกมน อธิฏาย ทฬฺหา
ภวถ ฯ ขนฺติพลสมาหิตาติ ขนฺติพเลน สมนฺนาคตา ภวถาติ
ราชูน อุสฺสาห ชเนติ ฯ
เอส มคฺโค อุชุมคฺโคติ เอส กรุณาฌานมคฺโค อุชุมคฺโค
นาม ฯ เอส มคฺโค อนุตฺตโรติ เอเสว พฺรหฺมโลกูปปตฺติยา
อสทิสมคฺโค อุตฺตมมคฺโค นาม ฯ สทฺธมฺโม สพฺภิ รกฺขิโตติ
โสเอว (๙) พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวเกหิ สพฺภิ รกฺขติ ธมฺโม นาม ฯ
# ๑. สี. รฺา ฯ ๒. สี. จินฺติตนิยาเมเนว ฯ
๓. ม. อาหราปยตุ ฯ ๔. สี. คณฺหตุ ฯ ม. คณฺหิยตุ ฯ
๕. ม. คณฺหถาติ ฯ ๖. ม. ภวนฺตานเยว วาหสาติ ฯ
๗. สี. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๘. ม. ชหถ ฯ ๙. ม. เอโสเอว จ ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 462

*เลมที่ ๕ มหาโควินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๖๑
อิติ กรุณาฌานสฺส วณฺณเนนาป เตส อนิวตฺตนตฺถาย
ทฬฺหีกมฺมเมว กโรติ ฯ
โก นุโข ปน โภ ชานาติ ชีวิตานนฺติ โภ ชีวิต
นาม อุทกพุพฺพุฬูปม (๑)ติณคฺเค อุสฺสาวพินฺทูปม ตขณ วิทฺธสนธมฺม ฯ ตสฺส โก คตึ ชานาติ กิสฺมึ (๒)ขเณ ภิชฺชิสฺสติ ฯ
คมนีโย สมฺปราโยติ ปรโลโก ปน อวสฺส คนฺตพฺโพว ฯ ตตฺถ
ปณฺฑิเตน กุลปุตฺเตน มนฺตาย(๓) โพทฺธพฺพ(๔) ฯ มนฺตา วุจฺจติ ปฺา ตาย มนฺเตตพฺพ
พุชฺฌิตพฺพ ฯ อุปปริกฺขิตพฺพฺจ ชานิตพฺพฺจาติ
อตฺโถ ฯ กรณฏเ วา ภุมฺม ฯ (๕)มนฺตาย โวษฺพฺพนฺติ(๕) มนฺตาย
พุชฺฌิตพฺพ ฯ าเณน ชานิตพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ กึ พุชฺฌิตพฺพ ฯ
ชีวิตสฺส ทุชชฺ านตา สมฺปรายสฺส จ อวสฺส คมนียตา ฯ พุชฺฌติ ฺวา
จ ปน สพฺพปลิโพเธ ฉินฺทิตฺวา กตฺตพฺพ กุสล ฯ จริตพฺพ
พฺรหฺมจริย ฯ กสฺมา ฯ ยสฺมา นตฺถิ ชาตสฺส อมรณ ฯ
พฺราหฺมณมหาสาลาทีน อามนฺตนาวณฺณนา
อปฺเปสกฺขา จ อปฺปลาภา จาติ โภ ปพฺพชฺชา นาม
อปฺปยสา เจว ฯ ปพฺพชิตกาลโต ปฏาย หิ รชฺช ปหาย
ปพฺพชิต วิเหเตฺวา วิเหเตฺวา ลามก อนาถ กตฺวาว
# ม. ยุ. อุทกปุปฺผุฬูปม ฯ ๒. ยุ. กิสฺมิฺจ ฯ ๓. ม. ยุ. มนฺตาย ฯ ๔. ม. โพทฺธพฺพ ฯ
๕. ม.มนฺตาย โพทฺธพฺพนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๖๒
กเถนฺติ ฯ อปฺปลาภา จ ฯ สกลคาม วิจริตฺวาป (๑)อชฺโฌหรณีย
ทุลฺลภเมว ฯ อิท ปน พฺรหฺมฺ มเหสกฺขฺจ มหายสตฺตา ฯ
มหาลาภฺจ มหาลาภสกฺการสมฺปนฺนตฺตา ฯ (๒) ภว หิ เอตรหิ
สกลชมฺพูทีเป อคฺคปุโรหิโต สพฺพตฺถ อคฺคาสน อคฺโคทก
อคฺคภตฺต อคฺคคนฺธ อคฺคมาล ลภตีติ ฯ
ราชาว รฺนฺติ อห หิ โภ เอตรหิ ปกติรฺ
มชฺเฌ จกฺกวตฺติราชา วิย ฯ พฺรหฺมาว พฺราหฺมณานนฺติ (๓) ปกติพฺราหฺมณาน (๔) มชฺเฌ มหาพฺรหฺมสทิโส ฯ เทวตาว คหปติกานนฺติ
อวเสสคหปติกาน ปนมฺหิ สกฺกเทวราชสทิโส ฯ
ภริยาน อามนฺตนาวณฺณนา
จตฺตาลีสา ภริยา(๕) สาทิสิโยติ สาทิสิโย จตฺตาลีสาว
ภริยา ฯ อฺา ปนสฺส ตีสุ วเยสุ (๖)นาฏกิตฺถิโย พหุกาเยว ฯ
มหาโควินฺทปพฺพชฺชาวณฺณนา
จาริก จรตีติ คามนิคมปฏิปาฏิยา จาริก จรติ ฯ คตคตฏาเน พุทฺธโกลาหล วิย โหติ ฯ มนุสฺสา มหาโควินฺทปณฺฑิโต กิร อาคจฺฉตีติ สุตฺวา ปุเรตรเมวมณฺฑป กาเรตฺวา
# ๑. ม. จริตฺวาป ฯ ๒. ม. ยุ. ลาภสกฺการสมฺปนฺนตฺตา ฯ ๓. สี. ม. ยุ. พฺรหฺมานนฺติ ฯ
๔. สี. ม. ยุ. ปกติพฺรหฺมาน ฯ ๕. สฺยา. ม. จตฺตารีสา ภริยา ฯ ๖. สี. นาฏกิโย ปหูตาเยว
ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาโควินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๖๓
มคฺค อลงฺการาเปตฺวา (๑) ปจฺจุคฺคนฺตฺวา คณฺหิตฺวา เอนฺติ ฯ
มหาลาภสกฺกาโร มโหโฆ วิย อชฺโฌตฺถรนฺโต อุปฺปชฺชิ ฯ
สตฺตปุโรหิตสฺสาติ สตฺตนฺน ราชูน ปุโรหิตสฺส ฯ อิติ ยถา
เอตรหิ เอวรูเปสุ (๒) าเนสุ กิสฺมิฺจิเทว ทุกฺเข อุปฺปนฺเน
นโม พุทฺธสฺสาติ วทนฺติ ฯ เอว ตทา นมตฺถุ มหาโควินฺทสฺส
พฺราหฺมณสฺส ฯ นมตฺถุ สตฺตปุโรหิตสฺสาติ วทนฺติ ฯ
เมตฺตาสหคเตนาติ อาทินา นเยน ปาลิย พฺรหฺมวิหาราว
อาคตา ฯ มหาปุริโส ปน สพฺพาป อฏ สมาปตฺติโย ปฺจ
จ อภิฺาโย นิพฺพตฺเตสิ ฯ สาวกานฺจ พฺรหฺมโลกสหพฺยตาย
มคฺค เทเสสีติ พฺรหฺมโลเก พฺรหฺมุนา สหภาวาย มคฺค กเถสิ ฯ
สพฺเพน สพฺพนฺติ เย อฏ จ สมาปตฺติโย ปฺจ
จอภิฺาโย นิพฺพตฺเตสส ฯ เย น สพฺเพน สพฺพ สาสน
อาชานึสูติ เย อฏสุ สมาปตฺตีสุ เอก สมาปตฺตึป น ชานึสุ ฯ
นาสกฺขึสุ นิพฺพตฺเตตต ฯ อโมฆาติ สวิปากา ฯ อวฺฌาติ (๓)
อนวฺฌา(๔) ฯ (๕)สพฺพนิหีน ปสวนฺติ คนฺธพฺพกาย
ปสวึสูติ อตฺโถ(๕) ฯ สผลาติ (๖) อวเสสเทวโลกูปปตฺติยา สผลา
สหิตา ฯ สอุทฺรยาติ พฺรหฺมโลกูปปตฺติยา สวุฑฺฒิ (๗)
# ๑. ม. ยุ. อลงฺกริตฺวา ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๓. สฺยา. อวชฺชา ฯ
๔. ม. ยุ. นวฺฌา ฯ ๕. ม. สพฺพนิหีน ปสวนฺตีติ คนฺธพฺพกาย ปสวิ ฯ
๖. ม. ยุ. อวเสสเทวโลกูปปตฺตีหิ สาตฺถา ฯ ๗. สี. สวฑฺฒิกา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๖๔
สรามหนฺติ สรามิ อห ปฺจสิข ฯ อิมินา กิร ปเทน
อย สุตฺตนฺโต พุทฺธภาสิโต นาม ชาโต ฯ น นิพฺพิทายาติ
น วฏเฏ นิพฺพินฺทนตฺถาย ฯ น วิราคายาติ น วฏเฏ
วิราคตฺถาย ฯ น นิโรธายาติ น วฏฏสฺส นิโรธนตฺถาย ฯ น
อุปสมายาติ น วฏฏสฺส อุปสมตฺถาย(๑) ฯ น อภิฺายาติ น
วฏฏสฺส อภิฺาณตฺถาย ฯ (๑) น สมฺโพธายาติ น กิเลสนิททฺ าวิคเมน วฏฏโต ปพุชฌ
ฺ นตฺถาย ฯ น นิพฺพานายาติ น
อมตมหานิพฺพานตฺถาย ฯ
เอกนฺตนิพฺพิทายาติ เอกนฺตเมว วฏเฏ นิพฺพนิ ฺทนตฺถาย ฯ
เอตฺถ ปน นิพฺพิทายาติ วิปสฺสนา ฯ วิราคายาติ มคฺโค ฯ
นิโรธาย อุปสมายาติ นิพฺพาน ฯ อภิฺาย สมฺโพธายาติ
มคฺโค ฯ นิพพฺ านายาติ นิพฺพานเมว ฯ เอว (๒) เอกสฺมึ าเน
วิปสฺสนา ฯ ตีสุ มคฺโค ฯ ตีสุ นิพฺพาน วุตฺตนฺติ เอว วิวฏฏกถา (๓) เวทิตพฺพา ฯ ปริยาเยน ปน สพฺพานิ เปตานิ มคฺคเววจนานิป นิพฺพานเววจนานิป โหนฺติเยว ฯ สมฺมาทิฏีติอาทีสุ
ย วตฺตพฺพ ฯ ต วิสุทฺธิมคฺเค สจฺจวณฺณนาย วุตฺตเมว ฯ
เย น สพฺเพน สพฺพนฺติ เย จตฺตาโรป อริยมคฺเค
ปริปูเรตุ น ชานนฺติ ฯ ตีณิ วา เทฺว วา เอก วา
# ๑. ม. ยุ. น วฏฏ อภิชานนตฺถาย ฯ ๒. สี. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. ววตฺถานกถา ฯ
ยุ. ววฏานกถา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาโควินฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๖๕
นิพฺพตฺเตนฺติ ฯ สพฺเพสฺเว อิเมส กุลปุตฺตานนฺติ พฺรหฺมจริยาจิณฺณกุลปุตฺตาน(๑) ฯ อโมฆา ฯเป ฯ สอุทฺรยาติ อรหตฺตนิกูเฏน
เทสน นิฏเปสิ ฯ
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวาติ ภควโต ธมฺมเทสน จิตฺเตน สมฺปฏิจฺฉนฺโต อภินนฺทิตฺวา วาจาย ปสสมาโน
อนุโมทิตฺวา มหนฺต อฺชลึ สิรสฺมึ ปติฏเปตฺวา ปสนฺนลาขารเส นิมุชฺชมาโน วิย ทสพลสฺส ฉพฺพณฺณรสฺมิชาลนฺตร
ปวิสิตฺวา จตูสุ าเนสุ วนฺทิตฺวา ติกฺขตฺตุปทกฺขิณ กตฺวา
ภควนฺต อภิตฺถวนฺโต อภิตฺถวนฺโต สตฺถุ ปุรโต อนฺตรธายิตฺวา
อตฺตโน เทวโลกเมว อคมาสีติ ฯ
มหาโควินฺทสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ฉฏ
# ๑. ม. พฺรหฺมจริยจิณฺณ ... ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๔๖๖
มหาสมยสุตฺตวณฺณนา
สุตฺตนิทานวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ มหาสมยสุตฺต ฯ ตตฺราย อนุปุพฺพปทวณฺณนา สกฺเกสูติ อมฺพฏสุตฺเต วุตฺตอุปฺปตฺตินเยน สกฺยา
วต โภ กุมาราติ อุทาน ปฏิจฺจ สกฺกาติ ลทฺธนามาน
ราชกุมาราน นิวาโส เอโกป ชนปโท รุฬฺหิสทฺเทน สกฺกาติ
วุจฺจติ ฯ ตสฺมึ สกฺเกสุ ชนปเท (๑) ฯ มหาวเนติ สย ชาเต
อโรปเต หิมวนฺเตน สทฺธึ เอกาพทฺเธ มหติ วเน ฯ สพฺเพเหว
อรหนฺเตหีติ อิท สุตฺต กถิตทิวเสเยว ปตฺตอรหตฺเตหิ ฯ
ตตฺราย อนุปุพฺพิกถา สากิยโกลิยา กิร กปลวตฺถุนครสฺส
จ โกลิยนครสฺส จ อนฺตเร โรหิณึ นาม นทึ เอเกเนว
อาวรเณน พนฺธาเปตฺวาสสฺสานิ กาเรนฺติ ฯ (๒) อถ เชฏมูลมาเส สสฺเสสุ มิลายนฺเตสุ อุภยนครวาสิกานป กมฺมกรา
สนฺนิปตึสุ ฯ ตตฺถ โกลิยนครวาสิโน อาหสุ อิท อุทก อุภโต
หริยมาน น ตุมฺหาก ฯ น อมฺหาก ปโหสฺสติ ฯ อมฺหาก ปน สสฺส
เอกอุทเกเนว นิปฺปชฺชิสฺสติ ฯ อิท อุทก อมฺหาก เทถาติ ฯ
กปลวตฺถุนครวาสิโน อาหสุ ตุเมฺหสุ โกฏเ ปูเรตวา ิเตสุ ฯ
มย รตฺตสุวณฺณนีลมณิกาฬกหาปเณ คเหตฺวา ปจฺฉิปสิพฺพกาทิ# ๑. สี. ยุ. ชนปเทสุ ฯ ๒. ม. ยุ. กโรนฺติ ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 468

*เลมที่ ๕ มหาสมยสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๖๗
หตฺถา น สกฺขิสฺสาม ตุมฺหาก ฆรทฺวาเร วิจริตต ฯ อมฺหากป
สสฺส เอเกเนว อุทเกน นิปฺปชฺชิสฺสติ ฯ อิท อุทก อมฺหาก
เทถาติ ฯ น มย ทสฺสามาติ ฯ มยป น ทสฺสามาติ ฯ
เอว กลห (๑) วฑฺเฒตฺวา เอโก อุฏ าย เอกสฺส ปหาร อทาสิ ฯ
โสป อฺสฺสาติ เอว อฺมฺ ปหริตฺวา ปหริตฺวา
ราชกุลาน ชาตึ ฆฏเฏตฺวา ฆฏเฏตฺวา กลห วฑฺฒยึสุ ฯ
โกลิยกมฺมกรา วทนฺติ ตุเมฺห กปลวตฺถุวาสิเก คเหตฺวา
คจฺฉถ ฯ เย โสณสิคาลาทโย วิย อตฺตโน ภคินีหิ สทฺธึ
สวสึสุ ฯ เอเตส หตฺถิโน จ อสฺสา จ ผลกาวุธานิ จ
อมฺหาก กึ กริสฺสนฺตีติ ฯ สากิยกมฺมกราป วทนฺติ ตุเมฺหทานิ
กุฏิโน ทารเก คเหตฺวา คจฺฉถ ฯ เย อนาถา นิคฺคติกา
ติรจฺฉานา วิย โกลรุกฺเข วสึสุ ฯ เอเตส หตฺถิโน จ อสฺสา
จ ผลกาวุธานิ จ อมฺหาก กึ กริสฺสนฺตีติ ฯ เต คนฺตฺวา
ตสฺมึ กมฺเม นิยุตฺตอมจฺจาน กเถสส ฯ อมจฺจา รากุลาน
กเถสส ฯ ตโต สากิยา ภคินีหิ สทฺธึ สวสิตกาน (๒)ถาม
จ พล จ ทสฺเสสฺสามาติ ยุทฺธสชฺชา นิกฺขมึสุ ฯ โกลิยาป
โกลรุกฺขวาสีน ถาม จ พล จ ทสฺเสสฺสามาติ ยุทฺธสชฺชา
นิกฺขมึสุ ฯ
ภควาป รตฺติยา ปจฺจูสสมเยเยว มหากรุณาสมาปตฺติโต
# ๑. สี. ยุ. กถ ฯ ๒. ม. สวาสิกาน ฯ ยุ. สวสิกาน ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 469

*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๖๘
วุฏาย โลก โวโลเกนฺโต อิเม เอว ยุทฺธสชฺเช นิกฺขมนฺเต
อทฺทส ฯ ทิสฺวา มยิ คเต อย กลโห วูปสมิสฺสติ นุ โข
อุทาหุ (๑) โนติ อุปธารยนฺโต อหเมตฺถ คนฺตฺวา กลห วูปสมนตฺถ
ตีณิ ชาตกานิ กเถสฺสามิ ฯ ตโต กลโห วูปสมิสสฺ ติ ฯ อถ
สามคฺคีทีปนตฺถาย เทฺว ชาตกานิ กเถตฺวา อตฺตทณฺฑสุตฺต
เทสิสฺสามิ ฯ (๒)เทสน สุตฺวา อุภยนครวาสิโนป อฑฺฒติยานิ
อฑฺฒติยานิ กุมารสตานิ ทสฺสนฺติ ฯ อหนฺเต ปพฺพาเชสฺสามิ ฯ
ตทา มหาสมาคโม ภวิสฺสตีติ สนฺนิฏ านมกาสิ ฯ ตสฺมา อิเมสุ
ยุทฺธสชฺเชสุ นิกฺขมนฺเตสุ กสฺสจิ อนาโรเจตฺวา สยเมว
ปตฺตจีวรมาทาย คนฺตฺวา ทฺวินฺน เสนาน อนฺตเร อากาเส
ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา ฉพฺพณฺณรสฺมิโย วิสฺสชฺเชตฺวา นิสีทิ ฯ
กปลวตฺถุวาสิโน ภควนฺต ทิสฺวาว อมฺหาก าติเสฏโ
สตฺถา อาคโต ฯ ทิฏโ นุ โข อเนน (๓) อมฺหาก กลหกรณภาโวติ จินฺเตตฺวา น โข ปน สกฺกา ภควติ อาคเต
อเมฺหหิ ปรสฺส สรีเร สตฺถ ปาเปตต ฯ โกลิยนครวาสิโน อเมฺห
หนนฺตุ วา ปจนฺตุ วาติ อาวุธานิ ฉฑฺเฑตฺวา ภควนฺต
วนฺทิตฺวา นิสีทึสุ ฯ โกลิยนครวาสิโนป ตเถว จินฺเตตฺวา
อาวุธานิ ฉฑฺเฑตฺวา ภควนฺต วนฺทิตฺวา นิสีทึสุ ฯ
ภควา ชานนฺโตว กสฺมา อาคตตฺถ มหาราชาติ ปุจฺฉิ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อุทาหูติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. เทเสสฺสามิ ฯ ๓. ม. ยุ. เตน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสมยสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๖๙
น ภควา น ติตฺถกีฬาย น ปพฺพตกีฬาย น นทีกีฬาย
น คิริทสฺสนตฺถ ฯ อิมสฺมึ จ ปน าเน สงฺคาม ปจฺจุปฏเปตฺวา
อาคตมฺมาติ ฯ กึ นิสฺสาย โว กลโห มหาราชาติ ฯ อุทก
ภนฺเตติ ฯ อุทก กึ อคฺฆติ มหาราชาติ ฯ อปฺปคฺฆ ภนฺเตติ ฯ
ปวี นาม กึ อคฺฆติ มหาราชาติ ฯ อนคฺฆา ภนฺเตติ ฯ
ขตฺติยา นาม กึ อคฺฆนฺติ มหาราชาติ ฯ ขตฺติยา นาม อนคฺฆา
ภนฺเตติ ฯ อปฺปมูลก อุทก นิสฺสาย กิมตฺถ อนคฺเฆ ขตฺติเย
นาเสถ มหาราชาติ ฯ กลเห อสฺสาโท นาม นตฺถิ ฯ กลหวเสน
มหาราชา อฏาเน เวร กตฺวา เอกาย รุกฺขเทวตาย
กาฬสีเหน สทฺธึ พนฺธาฆาโต สกลป อิม กปฺป อนุปวตฺโตเยวาติ (๑)วตฺวา ผนฺทนชาตก (๒)กเถสิ ฯ ตโต ปรปตฺติเยน
นาม มหาราชา น ภวิตพฺพ ฯ ปรปตฺติยา หุตฺวา หิ เอกสฺส
สสสฺส (๓) กถาย ติโยชนสหสฺสวิตฺถเฏ หิมวนฺเต จตุปฺปทคณา
มหาสมุทฺท ปกฺขนฺทิโน อเหสส ฯ ตสฺมา ปรปตฺติเยน น
ภวิตพฺพนฺติ วตฺวา ปวีอุทฺริยนชาตก กเถสิ ฯ ตโต ปร
กทาจิ มหาราชา ทุพฺพโลป มหาพลสฺส รนฺธ วิวร ปสฺสติ ฯ
กทาจิ มหาพโล(๔) ทุพพฺ ลสฺส ฯ ลฏกิกาป หิ สกุณิกา หตฺถินาค
ฆาเตสีติ วตฺวา ลฏกิกชาตก (๕) กเถสิ ฯ เอว กลหวูปสมนตฺถาย
# ๑. ม. ยุ. อนุปฺปตฺโตเยวาติ ฯ ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๑๗๓๘-๑๗๕๐/๓๔๕-๓๔๖ ฯ
๓. ม. ยุ. สสกสฺส ฯ ๔. ม. มหพฺพโล ฯ ๕. ขุ. ชา. ๒๗/๗๓๒-๗๓๖/๑๗๐-๑๗๑ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๗๐
ตีณิ ชาตกานิ กเถตฺวา สามคฺคีปริทีปนตฺถาย เทฺว ชาตกานิ ฯ
กเถสิ ฯ กถ ฯ สมคฺคาน หิ มหาราชา โกจิ โอตาร นาม
ปสฺสิตุ น สกฺโกตีติ วตฺวา รุกฺขธมฺมชาตก (๑) กเถสิ ฯ ตโต
สมคฺคาน มหาราชา โกจิ วิวร ปสฺสติ ุ นาสกฺขิ ฯ ยทา
ปน อฺมฺ วิวาทมกสุ ฯ อถ เต เนสาทปุตฺโต ชีวิตา
โวโรเปตฺวา อาทาย คโต ฯ วิวาเท อสฺสาโท นาม นตฺถีติ
วตฺวา วฏฏกชาตก (๒) กเถสิ ฯ เอว อิมานิ ปฺจ ชาตกานิ
กเถตฺวา อวสาเน อตฺตทณฺฑสุตฺต (๓) กเถสิ ฯ
ราชาโน ปสนฺนา สเจ สตฺถา นาคมิสฺส ฯ มย สหตฺถา ล
อฺมฺเยว วธิตฺวา โลหิตนทึ ปวตฺตยิสฺสาม ฯ อมฺหาก ปุตฺตภาตโร(๔) เคหทฺวาเร น ปสฺเสยฺยาม ฯ สาสนปฏิสาสนป โน
อาหรณโก นาภวิสฺสติ ฯ สตฺถาร นิสฺสาย โน ชีวิต ลทฺธ ฯ
สเจ ปน สตฺถา อคาร อชฺฌาวสิสฺสติ ฯ (๕) ทีปสหสฺสทฺวยปริวารจตุมหาทีปรชฺชมสฺส หตฺถคต อภวิสฺส ฯ อติเรกสหสฺส โข ปนสฺส
ปุตฺตา อภวิสฺสสุ ฯ ตโต (๖)ขตฺติยปริวาโร จ อจริสฺส ฯ (๖) ต โข
ปเนส สมฺปตฺตึ ปหาย นิกฺขมิตฺวา สมฺโพธึ ปตฺโต ฯ อิทานิป
ขตฺติยปริวาโรเยว วิจรตูติ ฯ อุภยนครวาสิโน อฑฺฒเตยฺยานิ
อฑฺฒเตยฺยานิ กุมารสตานิ อทสุ ฯ ภควา เต ปพฺพาเชตฺวา
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๗๔/๒๓ ฯ ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๓๕/๑๒ ฯ ๓. ขุ. สุ. ๒๕/๔๒๒/๕๑๗๕๑๙ ฯ
๔. สี. ยุ. ปุตฺตธีตโร ฯ ๕. ม. ยุ. อชฺฌาวสิสฺส ฯ ๖. ม. ยุ. ขตฺติยปริวาโรว อวิจริสฺส ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสมยสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๗๑
มหาวน อคมาสิ ฯ เตส ครุคารเวน (๑) น อตฺตโน รุจิยา
ปพฺพชิตาน อนภิรติ อุปปฺ ชฺชิ ฯ ปุราณทุติยิกาโยป เนส
อยฺยปุตฺตา อุกฺกณฺนฺตุ ฯ ฆราวาโส น สณฺาตีติ อาทีนิ วตฺวา
สาสน เปเสนฺติ ฯ เต อติเรกตร อุกกฺ ณฺึสุ ฯ
ภควา อาวชฺเชนฺโต เตส อนภิรติภาว (๒) ตฺวา อิเม
ภิกฺขู มาทิเสน พุทฺเธน สทฺธึ เอกโต วสนฺตา อุกกฺ ณฺนฺติ ฯ
หนฺท เนส กุณาลทหสฺส วณฺณ กเถตฺวา ตตฺถ เนตฺวา
อนภิรตึ วิโนเทมีติ (๓) กุณาลทหสฺส วณฺณ กเถสิ ฯ เต ต
ทฏุกามา อเหสส ฯ ทฏุกามตฺถ ภิกฺขเว กุณาลทหนฺติ ฯ อาม
ภควาติ ฯ ยทิ เอว เอถ คจฺฉามาติ ฯ อิทฺธิมนฺตาน ภควา
คมนฏาน มย กถ คมิสฺสามาติ ฯ ตุเมฺห ต คนฺตุกามา
โหถ ฯ อห มมานุภาเวน คเหตฺวา คมิสฺสามีติ ฯ สาธุ ภนฺเตติ ฯ
อถ ภควา ปฺจ ภิกฺขุสตานิ คเหตฺวา อากาเส
อุปฺปติตฺวา กุณาลทเห ปติฏาย เต ภิกฺขู อาห ภิกฺขเว
อิมสฺมึ กุณาลทเห เยส มจฺฉาน นาม น ชานาถ ฯ ม (๔)
ปุจฺฉถาติ ฯ เต ปุจฺฉึสุ ฯ ภควา ปุจฺฉิต ปุจฺฉิต กเถสิ ฯ น
เกวล จ(๕) มจฺฉานเยว ฯ ตสฺมึ วนสณฺเฑ รุกฺขานป ปพฺพตปาเท
ทฺวิปทจตุปฺปทสกุณานป นามานิ ปุจฺฉาเปตฺวา กเถสิ ฯ
# ๑. ม. ยุ. ครุคารววเสน ฯ ๒. ม. อนภิรตภาว ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. วิโนเทสฺสามีติ ฯ
๔. ม. เตส นาม ฯ ๕. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๗๒
อถ ทฺวหี ิ สกุเณหิ มุขตุณฺฑเกน ฑสิตฺวา คหิตทณฺฑเก
นิสินฺโน กุณาโล สกุณราชา ปุรโต ปจฺฉโต อุโภสุ ปสฺเสสุ
สกุณสงฺฆปริวุโต อาคจฺฉติ ฯ ภิกฺขู ต ทิสฺวา เอส ภนฺเต
อิเมส สกุณาน ราชา ภวิสฺสติ ฯ ปริวารา เอเต เอตสฺสาติ
มฺามาติ ฯ เอวเมต (๑) ภิกฺขเว อยป มม วโส มม
ปเวณีติ ฯ อิทานิ ตาว มย ภนฺเต เอเต สกุเณ ปสฺสาม ฯ
ย ปน ภควา อยป มม วโส มม ปเวณีติ อาห ฯ ต
โสตุกามมฺหาติ ฯ โสตุกามตฺถ ภิกฺขเวติ ฯ อาม ภควาติ ฯ
เตนหิ สุณาถาติ ตีหิ คาถาสเตหิ มณฺเฑตฺวา กุณาลชาตก (๒)
กเถนฺโต อนภิรตึ วิโนเทสิ ฯ เทสนาปริโยสาเน สพฺเพป
โสตาปตฺติผเล ปติฏหึสุ ฯ มคฺเคเนว จ เนส อิทธฺ ิป
อาคตา ฯ ภควา โหตุ ตาว เอตฺตก เอเตส ภิกฺขูนนฺติ
อากาเส อุปฺปติตฺวา มหาวนเมว อคมาสิ ฯ เตป ภิกฺขู คมนกาเล ทสพลสฺส อานุภาเวน คนฺตฺวา อาคมนกาเล อตฺตโน
อานุภาเวน ภควนฺตปริวาเรตฺวา มหาวเน โอตรึสุ ฯ
ภควา ปฺตฺตาสเน นิสีทิตฺวา เต ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา
เอถ ภิกฺขเว นิสีทถ ฯ อุปริมคฺคตฺตยวชฺฌาน โว กิเลสาน
ปหานาย(๓) กมฺมฏาน กเถสฺสามีติ กมฺมฏาน กเถสิ ฯ ภิกขฺ ู
จินฺตยึสุ ภควา อมฺหาก อนภิรติภาว ตฺวา กุณาลทห
# ๑. ม. เอวเมว ฯ ๒. ขุ. ชา. ๒๘/๒๙๖/๑๐๖-๑๓๐ ฯ ๓. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสมยสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๗๓
เนตฺวา อนภิรตึ วิโนเทสิ ฯ ตตฺถ โสตาปตฺติผล ปตฺตาน โน
อิทานิ อิธ ติณฺณ มคฺคาน กมฺฏมฏาน อทาสิ ฯ น โข
ปนเมฺหหิ โสตาปนฺนา มยนฺติ วีตินาเมตุวฏฏติ ฯ อุตฺตมปุรสิ สทิเสหิ โน ภวิตุ วฏฏตีติ ฯ เต ทสพลสฺส ปาเท วนฺทิตฺวา
อุฏาย นิสที น ปปฺโผเฏตฺวา วิสุวิสุปพฺภารรุกฺขมูเลสุ
นิสีทึสุ ฯ ภควา จินฺเตสิ อิเม ภิกฺขู ปกติยาป อวิสฏกมฺมนฺตา (๑) ลทฺธูปายสฺส ปน ภิกฺขโุ น กิลมนการณ นาม
นตฺถิ ฯ คจฺฉนฺตา คจฺฉนฺตา จ วิปสฺสน ปฏเปตฺวา (๒) อรหตฺต
ปตฺวา อตฺตนา อตฺตนา ปฏิลทฺธคุณ อาโรเจสฺสามาติ มม
สนฺติก อาคมิสฺสนฺติ ฯ เอเตสุ อาคเตสุ ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตา
เอกจกฺกวาเฬ สนฺนิปติสสฺ นฺติ ฯ มหาสมโย ภวิสฺสติ ฯ วิวิตฺเต
โอกาเส มยา นิสีทิตวุ ฏฏตีติ ฯ ตโต วิวิตฺเต โอกาเส
พุทฺธาสน ปฺเปตฺวา นิสีทิ ฯ
สพฺพปม กมฺมฏาน คเหตฺวา คตตฺเถโร สห ปฏิสมฺภิทาหิ
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ ตโต อปโร ตโต อปโรติ ปฺจสตาป
ปทุมินิย ปทุมานิ วิย วิกสึสุ ฯ สพฺพปม อรหตฺตปฺปตฺตภิกฺขุ ภควโต อาโรเจสฺสามีติ ปลฺลงฺก วินิพฺภุชติ ฺวา นิสีทน
ปปฺโผเฏตฺวา อุฏาย ทสพลาภิมุโข อโหสิ ฯ เอว อปโรป เอว
อปโรปติ ปฺจสตาป ภตฺตสาล ปวิสนฺตา วิย ปฏิปาฏิยาว
# ๑. ม. อวิสฺสฏกมฺมฏานา ฯ ๒. ม. วฑฺเฒตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๗๔
อาคมึสุ ฯ (๑) สพฺพปม(๒) อาคโต วนฺทิตฺวา นิสีทน ปฺเปตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิตฺวา ปฏิลทฺธคุณ อาโรเจตุกาโม อตฺถิ นุ
โข โกจิ(๓) อฺโ (๓) นตฺถีติ นิวตฺติตฺวา อาคมนมคฺค โอโลเกนฺโต
อปรป อทฺทส อปรป อทฺทส ฯ อิติ สพฺเพป เต อาคนฺตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิตฺวา อย อิมสฺส หรายมาโน น กเถสิ ฯ
อย อิมสฺส หรายมาโน น กเถสีติ ฯ ขีณาสวาน กิร เทฺว
อาการา โหนฺติ อโห วต มยา ปฏิลทฺธคุณฅ สเทวโก
โลโก ขิปฺปเมว ปฏิวชิ ฺเฌยฺยาติ จิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ ปฏิลทฺธภาว ปน นิธิลทฺธปุริโส วิย น อฺสฺส อาโรเจตุกามา
โหนฺติ ฯ
เอว โอสฏมตฺเต (๔) ปน ตสฺมึ อริยมณฺฑเล ปาจีนยุคนฺธรปริกฺเขปโต อพฺภา (๕) มหิยา (๖)ธุโม(๗) รโช ราหูติ อิเมหิ
อุปกฺกิเลเสหิ วิปฺปมุตฺต พุทฺธุปฺปาท- ปฏิมณฺฑิตสฺส โลกสฺส
รามเณยฺยก ทสฺสนตฺถ ปาจีนทิสาย อุกฺขิตฺต รชตมย มหาอาทาสมณฺฑล วิย ฯ เนมิวฏฏิย คเหตฺวา ปริวตฺติยมานรชตจกฺกสสฺสิริก ปุณฺณจนฺทมณฺฑล อุลฺลงฺฆิตฺวา อนีลปถ ปฏิปชฺชิตฺถ ฯ
อิติ เอวรูเป ขเณ ลเย มุหุตฺเต ภควา สกฺเกสุ วิหรติ
กปลวตฺถุสฺมึ มหาวเน มหตา ภิกฺขุสเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ
# ๑. ม. อาคมสุ ฯ ๒. ม. ปม ฯ ๓. ม. อฺโ โกจิ ฯ ๔. ม. โอสีทมตฺเต ฯ
๕. สี. อพฺโภ ฯ ๖. สี. ม. มหิกา ฯ ๗. ม. ธูโม ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสมยสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๗๕
ภิกฺขุสเตหิ สพฺเพเหว อรหนฺเตหิ ฯ
ตตฺถ ภควาป มหาสมฺมตสฺส วเส อุปฺปนฺโน ฯ เตป
ปฺจสตา ภิกฺขู มหาสมฺมตสฺส กุเล อุปฺปนฺนา ฯ ภควาป
ขตฺติยคพฺเภ ชาโต ฯ เตป ขตฺติยคพฺเภ ชาตา ฯ ภควาป
ราชปพฺพชิโต ฯ เตป ราชปพฺพชิตา ฯ ภควาป เสตจฺฉตฺต ปหาย
หตฺถคต จกฺกวตฺติรชฺช นิสฺสชฺชิตฺวา (๑) ปพฺพชิโต ฯ เตป เสตจฺฉตฺต
ปหาย หตฺถคตานิ รชฺชานิ นิสฺสชฺชิตวฺ า ปพฺพชิตา ฯ อิติ
ภควา ปริสุทฺเธ โอกาเส ปริสุทฺเธ รตฺติภาเค สย ปริสุทฺโธ
ปริสุทฺธปริวาโร วีตราโค วีตราคปริวาโร วีตโทโส วีตโทสปริวาโร วีตโมโห วีตโมหปริวาโร นิตฺตโณฺห นิตฺตณฺหปริวาโร
นิกฺกิเลโส นิกฺกิเลสปริวาโร สนฺโต สนฺตปริวาโร ทนฺโต
ทนฺตปริวาโร มุตโฺ ต มุตตฺ ปริวาโร อติวิย วิโรจตีติ ฯ วณฺณภูมิ
นาเมสา ฯ ยตฺตก สกฺโกติ ฯ ตตฺตก วตฺตพฺพ ฯ อิติ อิเม
ภิกฺขู สนฺธาย วุตฺต ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ สพฺพเหว
อรหนฺเตหีติ ฯ
เยภุยฺเยนาติ พหุตรา สนฺนิปติตา ฯ มนฺทา น สนฺนิปติตา
อสฺา จ อรูปาวจรเทวตา จ สมาปนฺนเทวตา จ เปตฺวา ฯ (๒)
ตตฺราย สนฺนิปาตกฺกโม มหาวนสฺส กิร สมนฺตา เทวตา
จลึสุ ฯ อายาม โภ พุทฺธทสฺสน นาม พหูปการ ฯ ธมฺมสฺสวน
# ๑. ม. นิสสฺ ชฺเชตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๗๖
พหูปการ ฯ ภิกฺขุสฆทสฺสน พหูปการ ฯ อายาม อายามาติ
มหาสทฺท กุรุมานา อาคนฺตฺวา ภควนฺต จ ต มุหุตฺต อรหตฺตปฺปตฺตขีณาสเว จ วนฺทิตฺวา วนฺทิตฺวา(๑)เอกมนฺต อฏสุ ฯ
เอเตเนว อุปาเยน ตาส ตาส สทฺท สุตฺวา สทฺทนฺตร อฑฺฒคาวุตคาวุตอฑฺฒโยชนโยชนาทิวเสน ติโยชนสหสฺสวิตฺถเฏ หิมวนฺเต
ติกฺขตฺตุ เตสฏิยา นครสหสฺเสสุ ฯ นวนวุติยา โทณมุขสตสหสฺเสสุ ฯ ฉนฺนวุติยา ปฏนโกฏิสตสหสฺเสสุ ฯ ฉปฺปณฺณาสรตนากเรสูติ สกลชมฺพูทีเป ฯ ปุพฺพวิเทเห ฯ อมรโคยาเน ฯ อุตฺตรกุรุมฺหิ ทฺวีสุ ปริตฺตทีปสหสฺเสสูติ สกลจกฺกวาเฬ ฯ ตโต ทุติยตติยจกฺกวาเฬติ เอว ทสสหสฺสจกฺกวาเฬสุ เทวตา สนฺนิปติตาติ
เวทิตพฺพา ฯ ทสสหสฺสจกฺกวาฬา หิ อิธ ทส โลกธาตุโยติ
อธิปฺเปตา ฯ เตน วุตฺต ทสหิ จ โลกธาตูหิ เทวตา เยภุยฺเยน
สนฺนิปติตา โหนฺตีติ ฯ
เอว สนฺนิปติตาหิ เทวตาหิ สกลจกฺกวาฬคพฺภ ยาว
พรฺหฺมโลกา สูจิฆร (๒) นิรนฺตรปกฺขิตฺตาหิ สูจีหิ วิย ปริปณ
ุ ฺณ
โหติ ฯ ตตฺถ(๓) พฺรหฺมโลกสฺส เอว อุจฺจตร (๔)เวทิตพฺพ โลหปาสาเท
กิร สตฺตกูฏาคารสโม ปาสาโณ พฺรหฺมโลเก ตฺวา อโธ
ขิตฺโต จตูหิ มาเสหิ ปวึ ปาปุณาติ เอว มหนฺเต โอกาเส
ยถา เหฏา ตฺวา ขิตฺตปุปฺผานิ วา ธูโม วา อุปริ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ยุ. สูจิฆเร ฯ ๓. ม. ตตฺร ฯ ๔. ม. อุจฺจตฺตน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสมยสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๗๗
คนฺตุ ฯ อุปริ วา ตฺวา ขิตฺตสาสปา เหฏา โอตริตุ อนฺตร
น ลภนฺติ ฯ เอว นิรนฺตร เทวตา อเหสส ฯ ยถา โข ปน
จกฺกวตฺติรฺโ นิสินฺนฏาน อสมฺพาธ โหติ ฯ อาคตาคตา
มเหสกฺขา ขตฺติยา โอกาส ลภนฺติเยว ฯ ปุรโต ปุรโต (๑) ปน
อสมฺพาธ (๒) โหติ ฯ เอวเมว ภควโต นิสินฺนฏาน อสมฺพาธ ฯ
อาคตาคตา มเหสกฺขา เทวตา จ พฺรหฺมาโน (๓) จ โอกาส
ลภนฺติเยว ฯ อป สุท ภควโต อาสนฺนฏาเน มหาปรินิพฺพาเน
วุตฺตนเยเนว วา วาลคฺคโกฏินิตุทนมตฺเต (๔) ปเทเส ทสป วีสป(๕)
ตึสมฺป เทวตา สุขุเม(๖) อตฺตภาเว มาเปตฺวา อฏสุ ฯ สพฺพปุรโต
สฏี สฏี เทวตา อฏสุ ฯ
สุทฺธาวาสกายิกานนฺติ สุทฺธาวาสวาสีน ฯ สุทธฺ าวาสา
นาม สุทฺธาน อนาคามิขีณาสวาน อาวาสา ปฺจ พฺรหฺมโลกา ฯ เอตทโหสีติ กสฺมา อโหสิ ฯ อถ (๗) เต กิร พฺรหฺมาโน
สมาปตฺตึ สมาปชฺชิตฺวา ยถาปริจฺเฉเทน วุฏิตา พฺรหฺมภวน
โอโลเกนฺตา (๘) ปจฺฉาภตฺเต ภตฺตเคห วิย สฺุต อทฺทสสุ ฯ
ตโต กุหึ พฺรหฺมาโน คตาติ อาวชฺเชนฺตา (๙) มหาสมาคม
ตฺวา อย สมาคโม มหา. มยป โอหีนา ฯ โอหีนกาน
# ๑. ม. ปรโต ปรโต ฯ ๒. ม. ยุ. อติสมฺพาธ ฯ ๓. ม. มหาพฺรหฺมาโน ฯ
๔. สี. วาลคฺคนิตุทนมตฺเต ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร สพฺพปรโต ตึสมฺปติ ทิสฺสติ ฯ ๖. ม.
เอตฺถนฺตเร
สุขุเมติ ทิสฺสติ ฯ ๗. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๘. ยุ. โอโลเกตฺวา ฯ ๙. ม. อาวชฺชนฺตา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๗๘
ปน โอกาโส ทุลฺลโภ โหติ ฯ ตสฺมา คจฺฉนฺตา อตุจฺฉหตฺถา
หุตฺวา เอเกก คาถ อภิสงฺขริตฺวา คจฺฉาม ฯ ตาย มหาสมาคเมว
อตฺตโน อาคตภาว ชานาเปสฺสาม ฯทสพลสฺส จ วณฺณ
ภาสิสฺสามาติ ฯ อิติ เตส สมาปตฺติโต วุฏาย อาวชฺชิตตฺตา
เอตทโหสิ ฯ
ภควโต ปุรโต ปาตุรหสูติ ปาลิย ภควโต สนฺติเก
อภิมุขฏาเนเยว โอติณฺณา วิย กตฺวา วุตฺตา ฯ น โข
ปเนตฺถ เอว อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
เต ปน พฺรหฺมโลเก ิตาเยว คาถาโย อภิสงฺขริตฺวา
เอโก ปุรตฺถมิ จกฺกวาฬมุขวฏฏิย โอตริ ฯ เอโก ทกฺขิณจกฺกวาฬมุขวฏฏิย เอโก ปจฺฉิมจกฺกวาฬมุขวฏฉิย ฯ เอโก อุตฺตรจกฺกวาฬมุขวฏฏิย โอตริ ฯ ตโต ปุรตฺถิมจกฺกวาฬมุขวฏฏิย
โอติณฺณพฺรหฺมา นีลกสิณ สมาปชฺชติ ฺวา นีลรสฺมิโย วิสฺสชฺเชตฺวา
ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาน มณิจมฺม ปฏิมฺุจนฺโต วิย อตฺตโน
อาคตภาว ชานาเปตฺวา พุทฺธวีถิ นาม เกนจิ โอตริตุ (๑)
น สกฺกา ฯ ตสฺมา ปหฏพุทฺธวีถิยาว(๒) อาคนฺตฺวา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เอกมนฺต ิโต โข อตฺตนา
อภิสงฺขต คาถ อภาสิ ฯ
ทกฺขิณจกฺกวาฬมุขวฏฏิย โอติณฺณพฺรหฺมา(๓) ปตกสิณ
# ๑. สี. ม. โอตฺถริตุ ฯ ๒. สี. มหติยา พุทฺธวิถียา ว ฯ ๓. ม. โอติณฺณพฺราหฺมณาป ฯ
เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสมยสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๗๙
สมาปชฺชิตฺวา (๑) สุวณฺณปฺปภารสฺมิโย (๒) มฺุจิตฺวา ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาน (๓)สุวณฺณปฏ ปารุเปนฺโต วิย อตฺตโน
อาคตภาว ชานาเปตฺวา ตเถว อฏาสิ ฯ ปจฺฉิมจกฺกวาฬมุขวฏฏิย โอติณฺณพฺรหฺมาป โลหิตกสิณ สมาปชฺชิตฺวา โลหิตรสฺมิโย มฺุจิตฺวา ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาน รตฺตวรกมฺพเลน
ปริกฺขิปนฺโต วิย อตฺตโน อาคตภาว ชานาเปตฺวา ตเถว
อฏาสิ ฯ อุตฺตรจกฺกวาฬมุขวฏฏิย โอติณฺณพฺรหฺมาป โอทาตกสิณ
สมาปชฺชิตฺวา โอทาตรสฺมิโย มฺุจิตฺวา ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาน สุมนปุปฺผปฏ (๔)ปารุเปนฺโต วิย อตฺตโน อาคตภาว
ชานาเปตฺวา ตเถว อฏาสิ ฯ
ปาลิย ปน ภควโต ปุรโต ปาตุรหสุ (๕) อถโข ตา
เทวตา ภควนฺตอภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏสูติ เอว เอกกฺขเณ (๖)
วิย ปุรโต ปาตุภาโว จ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต ิตภาโว
จ วุตฺโต ฯ โส อิมินา อนุกฺกเมน อโหสิ ฯ เอกโต กตฺวา
ปน ทสฺสิโต ฯ คาถาภาสน ปน ปาลิย(๗) วิสวุ ิสสเยว วุตฺต ฯ
ตตฺถ มหาสมโยติ มหาสมูโห ฯ ปวน วุจฺจติ วนสณฺโฑ ฯ
อุภเยนาป ภควา อิมสฺมึ วนสณฺเฑ อชฺช มหาสมูโห
มหาสนฺนิปาโตติ(๘) อาห ฯ ตโต เยส โส สนฺนปิ าโต ฯ เต
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปตรสฺมิโยติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. สุวณฺณปภ ฯ ๓. ยุ. ...เทวดา ฯ
๔. ม. ยุ. สุมนปฏ ๕. ม. ปาตุรเหสุ ฯ ๖. ม. เอกกฺขณ ฯ ๗. สี. ปาลิย ป ฯ
ยุ.ปาลิย หิ ฯ ๘. สี. ยุ. สนฺนปิ ติโตติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๘๐
ทสฺเสตุ เทวกายา สมาคตาติ อาห ฯ ตตฺถ เทวกายาติ
เทวฆฏา ฯ อาคตมฺห อิม ธมฺมสมยนฺติ เอว สมาคเต เทวกาเย
ทิสฺวา มยป อิม ธมฺมสมูห อาคตา ฯ กึการณา ฯ ทกฺขิตาเยว
อปราชิตสฆนฺติ เกนจิ อปราชิต อชฺเชว ตโย มาเร
มทฺทติ ฺวา วิชิตสงฺคาม อิม อปราชิตสฆ ทสฺสนตฺถาย
อาคตมฺหาติ อตฺโถ ฯ โส ปน พฺรหฺมา อิม คาถ ภาสิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปุรตฺถิมจกฺกวาฬมุขวฏฏิย(๑)อฏาสิ ฯ
อถ ทุตโิ ย วุตฺตนเยเนว อาคนฺตฺวา อภาสิ ฯ ตตฺถ
ตตฺร ภิกฺขโวติ ตสฺมึ สนฺนิปาตฏาเน ภิกฺขู ฯ สมาทหสูติ
สมาธินา โยเชสส ฯ จิตฺตมตฺตโน อุชุกมกสูติ อตฺตโน จิตฺต
สพฺเพ วงฺกกุฏิลชิมฺหภาเว หริตฺวา อุชกุ มกรึสุ ฯ สารถีว
เนตฺตานิ คเหตฺวาติ ยถา สมปฺปวตฺเตสุ(๒) สินฺธเวสุ โอสชฺชิตปโฏโท (๓) สารถิ สพฺพโยตฺตานิ คเหตฺวา อโจเทนฺโต อวาเรนฺโต
ติฏติ ฯ เอว ฉฬงฺคุเปกฺขาย สมนฺนาคตา คุตฺตทฺวารา
สพฺเพเปเต ปฺจสตา ภิกฺขู อินฺทฺริยานิ รกฺขนฺติ ปณฺฑิตา ฯ
เอเต ทฏุ อิธาคตมฺห ภควาติ ฯ โสป คนฺตฺวา ยถาาเนเยว
อฏาสิ ฯ
อถ ตติโย วุตฺตนเยเนว อาคนฺตฺวา อภาสิ ฯ ตตฺถ
# ๑. ม. ...มุขวฏฏิยเยว ฯ ๒. สี. ยุ. สมฺมาปวตฺเตสุ ฯ ๓. ม. โอธสฺตปโตโท ฯ
ยุ. โอภฏปโตโท ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสมยสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๘๑
เฉตฺวา ขีลนฺติ ราคโทสโมหขีล ฉินฺทติ ฺวา ฯ ปลีฆนฺติ
ราคโทสโมหปลีฆเมว ฯ อินฺทขีลนฺติ ราคโทสโมหินฺทขีลเมว ฯ
อูหจฺจมเนชาติ (๑) เอเต ตณฺหาเอชาย อภาเวน อเนชา ภิกฺขู
อินฺทขีล อูหจฺจ สมูหนิตฺวา ฯ เต จรนฺตีติ จตูสุ ทิสาสุ
อปฏิหตจาริก จรนฺติ(๒) ฯ สุทฺธาติ นิรุปกฺกิเลสา ฯ วิมลาติ
นิมฺมลา ฯ อิท ตสฺเสว เววจน ฯ จกฺขุมตาติ ปฺจหิ จกฺขูหิ
จกฺขุมนฺเตน ฯ สุทนฺตาติ จกฺขุโตป ทนฺตา ฯ โสตโตป ฆานโตป
ชิวฺหาโตป กายโตป มนโตป ทนฺตา ฯ สุสุนาคาติ (๓) ตรุณนาคา ฯ เอเต (๔) เอวรูเปน อนุตฺตเร โยควิริเยน (๕)ทมิเต
ตรุณนาเค ทสฺสนาย อาคตมฺห ภควาติ ฯ โสป คนฺตฺวา
ยถาาเนเยว อฏาสิ ฯ
อถ จตุตฺโถ วุตฺตนเยเนว อาคนฺตฺวา อภาสิ ฯ ตตฺถ
คตาเสติ นิพฺเพมติกสรณคมเนน คตา ฯ โสป คนฺตฺวา
ยถาาเนเยว อฏาสิ ฯ
# ๑. ม. อูหจฺจ... ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. สี. จกฺขุมนฺโต ฯ ๓. ม. สุสุนาคาติ ฯ
๔. ม. ยุ. เต ฯ ๕. ม. โยคาจริเยน ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๔๘๒
เทวตาสนฺนิปาตวณฺณนา
อถ ภควา โอโลเกนฺโต ปวีตลโต ยาว(๑) จกฺกวาฬมุขวฏฏิปริจฺเฉทา(๒)ตโต (๓) ยาว อกนิฏพฺรหฺมโลกา เทวตาสนฺนิปาต ทิสฺวา จินฺเตสิ มหา อย เทวตาสมาคโม ฯ ภิกฺขู
ปน เอว มหาเทวตาสมาคโมติ น ชานนฺติ ฯ หนฺท
เนส อาจิกฺขิสฺสามีติ (๔) ฯ เอว จินฺเตตฺวา อถโข ภควา ภิกฺขู
อามนฺเตสีติ สพฺพ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ
ตตฺถ เอตปรมาติ เอต ปรม ปมาณ เอเตสนฺติ
เอตปรมา ฯ อิทานิ พุทฺธาน ปน อภาวา เยป เต
ภิกฺขเว เอตรหีติ ตติโย วาโร น วุตฺโต ฯ อาจิกฺขิสฺสามิ
ภิกฺขเวติ กสฺมา อาห ฯ เทวตาน จิตฺตกลฺลตาชนนตฺถ ฯ เทวตา
กิร จินฺเตสุ ภควา เอว มหนฺเต สมาคเม มเหสกฺขานเยว
เทวตาน นามโคตฺตานิ กเถสฺสติ ฯ อปฺเปสกฺขาน กึ กเถสฺสตีติ ฯ
อถ ภควา อิมา เทวตา กึ จินฺเตนฺตีติ อาวชฺเชนฺโต มุเขน
หตฺถ ปเวเสตฺวา หทยมส มทฺทนฺโต วิย สภณฺฑ โจร
คณฺหนฺโต วิย จ ต ตาส จิตฺตวาร ตฺวา ทสสหสฺสจกฺกวาฬโต อาคตาคตาน อปฺเปสกฺขมเหสกฺขาน สพฺพาสป
เทวตาน นามโคตฺต กเถสฺสามีติ จินฺเตสิ ฯ
# ๑. สี. ยุ. ปฏาย ฯ ๒. สี. ...ปริจฺเฉเทน ฯ ๓. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๔. ม. อาจิกฺขามีติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสมยสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๘๓
พุทฺธา นาม มหนฺตา เอเต สตฺตวิเสสา ฯ ย สเทวกสฺส
โลกสฺสทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริตป
มนสา ฯ น กิฺจิ กตฺถจิ นีลาทิวเสน วิภตฺตรูปารมฺมเณสุ
รูปารมฺมณ วา เภรีสทฺทาทิวเสน วิภตฺตสทฺทารมฺมณาทีสุ วิสุ
วิสุ สทฺทาทิอารมฺมณ วา อตฺถิ ฯ ย เอเตส าณมุเข อาปาถ
อาคจฺฉติ ฯ ยถาห
ย ภิกฺขเว สเทวกสฺส โลกสฺส ฯเป ฯ สเทวมนุสฺสาย
ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ฯ
ตมห ชานามิ ฯ ตมห ปสฺสามิ ฯ ตมห อพฺภฺาสินฺติ ฯ (๑)
เอว สพฺพตฺถ อปฺปฏิหตาโณ ภควา สพฺพาป ตา เทวตา
ภพฺพาภพฺพวเสน เทฺว โกฏาเส อกาสิ ฯ เย (๒) กมฺมาวรเณน
วา สมนฺนาคตาติ อาทินา นเยน วุตตฺ า สตฺตา อภพฺพา นาม ฯ
เต เอกวิหาเร วสนฺเตป พุทฺธา น โอโลเกนฺติ ฯ วิปริตา ปน
ภพฺพา นาม ฯ เต ทูเร วสนฺเตป คนฺตฺวา สงฺคณฺหนฺติ ฯ
ตสฺมา ตสฺมึป เทวตาสนฺนิปาเต เย อภพฺพา ฯ เต ปหาย
ภพฺเพ ปริคฺคเหสิ ฯ ปริคฺคเหตฺวา เอตฺตกา (๓) ราคจริตา ฯ
เอตฺตกา โทสาทิจริตาติ (๔) จริตวเสนเอว ฉ โกฏาเส อกาสิ ฯ
อถ เนส สปฺปายธมฺมเทสน อุปธารยนฺโต ราคจริตาน
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔/๓๒ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๓. ม. เอตฺถนฺตเร เอตฺถาติ ทิสฺสติ ฯ
๔. ม. เอตฺตกา โทสจริตา เอตฺตกา โมหจริตาติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๘๔
เทวาน สมฺมาปริพฺพาชนียสุตฺต ฯ กเถสฺสามิ ฯ โทสจริตาน กลหวิวาทสุตฺต ฯ โมหจริตาน มหาพฺยูหสุตฺต ฯ วิตกฺกจริตาน จูฬพฺยูหสุตฺต ฯ สทฺธาจริตาน ตุวฏฏกปฏิปท ฯ พุทฺธิจริตาน ปุราเภทสุตฺต
กเถสฺสามีติ เทสน ววตฺถเปตฺวา ปุน ต ปริส มนสากาสิ
อตฺตชฺฌาสเยน (๑) นุ โข ชาเนยฺย ฯ ปรชฺฌาสเยน อตฺถุปฺปตฺติเกน
ปุจฺฉาวสิเกนาติ (๒) ฯ ตโต ปุจฺฉาวเสน ชาเนยฺยาติ ตฺวา อตฺถิ
นุโข โกจิ เทวตาน อชฺฌาสย คเหตฺวา จริตวเสน(๓) ปฺห
ปุจฺฉิตุสมตฺโถติ เตสุ ปฺจสเตสุป ภิกฺขูสุ เอโกป น
สกฺโกตีติ อทฺทส ฯ ตโต อสีติ มหาสาวเก เทฺว อคฺคสาวเก
จ สมนฺนาหริตฺวา เตป น สกฺโกนฺตตี ิ ทิสฺวา จินเฺ ตสิ
สเจ ปจฺเจกพุทฺโธ ภเวยฺย ฯ สกฺกุเณยฺย นุโขติ ฯ โสป
น สกฺกุเณยฺยาติ ตฺวา สกฺกสุยามาทีสุ โกจิ สกฺกุเณยฺยาติ
สมนฺนาหริ ฯ สเจป หิ เตสุ โกจิ สกฺกุเณยฺย ฯ ต ปุจฺฉาเปตฺวา
อตฺตนา วิสชฺเชยฺย ฯ น ปน เตสุป โกจิ สกฺโกติ ฯ
อถสฺส เอตทโหสิ มาทิโส พุทโฺ ธเยว สกฺกุเณยฺย ฯ อตฺถิ
ปน กตฺถจิ ฃอฺโ พุทฺโธติ อนนฺตาสุ โลกธาตูสุ อนนฺตาณ
ปตฺถริตฺวา โอโลเกนฺโต น อฺ พุทฺธ อทฺทส ฯ อนจฺฉริย
เจต ฯ ย อิทานิ อตฺตนา สม น ปสฺเสยฺย ฯ โส ชาตทิวเสป
พฺรหฺมชาลวณฺณนาย วุตฺตนเยน อตฺตนา สม อปสฺสนฺโต
อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺสาติ อปฺปฏิวตฺติย สีหนาท นทิ ฯ เอว อฺ
# ๑. สี. อตฺถชฺฌาสเยน ฯ ๒. ม. ยุ. ปุจฺฉาวเสนาติ ฯ ๓. ยุ. จริยาวเสน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสมยสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๘๕
อตฺตนา สม อปสฺสิตฺวา จินฺเตสิ สเจ อห ปุจฺฉิตฺวา สยเมว (๒)
วิสชฺเชยฺย ฯ เอวเปตา เทวตา น สกฺขสิ ฺสนฺติ ปฏิวชิ ฺฌิตุ ฯ
อฺสฺมึ ปน พุทฺเธเยว ปุจฺฉนฺเต มยิ จ ฯ วิสชฺเชนฺเต อจฺเฉรก
ภวิสฺสติ ฯ สกฺขิสฺสนฺติ จ เทวตา ปฏิวิชฺฌิตต ฯ ตสฺมา นิมฺมิตพุทฺธ
มาเปสฺสามีติ อภิฺาปาทก ฌาน สมาปชฺชิตฺวา วุฏาย
ปตฺตจีวรคฺคหณ อาโลกิตวิโลกิต สมฺมิฺชิตปสาริต จ มม
สทิสเยว โหตูติ กามาวจรจิตฺเตหิ ปริกมฺม กตฺวา ปาจีนยุคนฺธรปริกฺเขปโต อุลลฺ งฺฆมาน จนฺทมณฺฑล ภินฺทิตฺวา
นิกฺขมนฺต วิย รูปาวจรจิตฺเตน อธิฏาสิ ฯ
เทวสงฺโฆ ต ทิสฺวา อฺโป นุโข โภ จนฺโท
อุคฺคโตติ อาห ฯ อถ จนฺทมณฺฑล ด(๑) โอหาย อาสนฺนตเร ชาเต
น จนฺโท ฯ สุริโย อุคฺคโตติ ปุน อาสนฺนตเร ชาเต น
สุริโย ฯ เทววิมาน เอตนฺติ (๒) ปุน อาสนฺนตเร ชาเต น
เทววิมาน ฯ เทวปุตฺโต เอโสติ (๓) ปุน อาสนฺนตเร ชาเต น
เทวปุตฺโต ฯ มหาพฺรหฺมา เอโสติ ปุน อาสนฺนตเร ชาเต น
มหาพฺรหฺมา ฯ อปโรป โภ พุทฺโธ อาคโตติ อาห ฯ ตตฺถ
ปุถุชชฺ นเทวตา จินฺตยึสุ เอกพุทฺธสฺส ตาว อย เทวตาสนฺนิปาโต ฯ ทฺวินฺน กีวมหนฺโต ภวิสฺสตีติ ฯ อริยเทวตา จินฺตยึสุ
เอกิสฺสา โลกธาตุยา เทฺว พุทฺธา นาม นตฺถิ ฯ อทฺธา
# ๑. สี. น จนฺท ฯ ม. จนฺท ฯ ยุ. ต จนฺท ฯ ๒. สี. ม. ยุ. เอกนฺติ ฯ ๓. สี. ม. ยุ. เอโก
ติ
สพฺพตฺถ อีทสิ เมว ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๘๖
ภควตา อตฺตนา สทิโส อฺโ เอโก พุทฺโธ นิมฺมิโตติ ฯ
อถ ตสฺส เทวสงฺฆสฺส ปสฺสนฺตสฺเสว นิมฺมิตพุทฺโธ
อาคนฺตฺวา ทสพล อวนฺทติ ฺวาว สมฺมุขฏาเน สมสม กตฺวา
มาปเต อาสเน นิสีทิ ฯ ภควโตป ทฺวตฺตึส มหาปุริสลกฺขณานิ ฯ
นิมฺมิตสฺสาป ทฺวตฺตึสาว ฯ ภควโตป สรีรา ฉพฺพณฺณรสฺมิโย
นิกฺขมนฺติ ฯ นิมฺมิตสฺสาป ฯ ภควโต สรีรา รสฺมโิ ย นิมฺมิตสฺส
สรีเร ปฏิหฺนฺติ ฯ นิมฺมิตสฺส สรีรา รสฺมโิ ย ภควโต สรีเร (๑)
ปฏิหฺนฺติ ฯ ตา ทฺวินนฺ ป พุทฺธาน สรีรโต อุคฺคมฺม
อกนิฏภวน (๒) อาหจฺจ ตโต ปฏินิวตฺติตฺวา เทวตาน มตฺถกมตฺถกปริยนฺเตน (๓) โอตริตฺวา จกฺกวาฬมุขวฏฏิย ปติฏหึสุ ฯ
สกลจกฺกวาฬคพฺภ สุวณฺณมยวงฺกโคปานสิวินทฺธมิว เจติยฆร
วิโรจิตฺถ ฯ ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตา เอกจกฺกวาเฬ ราสีภูตา
ทฺวินฺน พุทฺธาน รสฺมิคพฺภนฺตร ปวิสติ ฺวา อฏสุ ฯ นิมฺมิตพุทโฺ ธ
นิสีทนฺโตเยว ทสพลสฺส โพธิปลฺลงฺเก กิเลสปฺปหาน อภิตฺถวนฺโต
ปุจฺฉามิ ต (๔) มุนึ ปหูตปฺ
ติณฺณ ปารคต ปรินิพฺพุต ิตตฺต
นิกฺขมฺม ฆรา ปนุชฺช กาเม
กถ ภิกฺขุ สมฺมา โส โลเก ปริพฺพเชยฺยาติ (๕)
# ๑. ม. ยุ. กาเย ฯ ๒. สี. อกนิฏภวคฺค ฯ ๓. ม. ยุ. มตฺถกปริยนฺเต ฯ ๔. สฺยา. ม. อย
ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. ขุ. สุ. ๒๕/๓๓๑/๓๙๕
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*เลมที่ ๕ มหาสมยสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๘๗
คาถ อภาสิ ฯ สตฺถา เทวตาน ตาว(๑) จิตฺตกลฺลตาชนนตฺถ
อาคตาคตาน นามโคตฺตานิ กเถสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อาจิกฺขิสฺสามิ
ภิกฺขเวติ อาทิมาห ฯ
ตตฺถ สิโลกมนุกสฺสามีติ อกฺขรปทนิยมิต วจนสงฺฆาฏ
ปวตฺตยิสฺสามิ ฯ ยตฺถ ภุมฺมา ตทสฺสิตาติ เยสุ เยสุ าเนสุ
ภุมฺมา เทวตา ต ต นิสสฺ ิตา ฯ เย สิตา คิริคพฺภรนฺติอาทีหิ
เตส ภิกฺขูน วณฺณ กเถสิ ฯ เย ภิกฺขู คิริกุจฺฉึ นิสฺสิตาติ
อตฺโถ ฯ ปหิตตฺตาติ เปสิตจิตฺตา(๒) ฯ สมาหิตาติ อวิกฺขิตฺตา ฯ
ปุถูติ พหุชนา ฯ สีหาว สลฺลีนาติ สีหา วิย นิลีนา
เอกตฺต อุปคตา ฯ โลมหสาภิสมฺภุโนติ โลมหส อภิภวิตฺวา ิตา ฯ
นิพฺภยาติ วุตฺต โหติ ฯ โอทาตมนสา สุทฺธาติ โอทาตจิตฺตา
หุตฺวา สุทฺธา ฯ วิปฺปสนฺนมนาวิลาติ วิปฺปสนฺนา อนาวิลา ฯ
ภิยฺโย ปฺจสเต ตฺวาติ สมฺมาสมฺพุทฺเธน สทฺธึ อติเรกปฺจสเต ภิกฺขู ชานิตฺวา ฯ วเน กาปลวตฺถเวติ กปลวตฺถ-ุ
สมีปมฺหิ ชาเต วนสณฺเฑ ฯ ตโต อามนฺตยิ สตฺถาติ ตทา
อามนฺตยิ ฯ สาวเก สาสเน รเตติ อตฺตโน ธมฺมเทสนาย
สวนนฺเต ชาตตฺตา สาวเก สิกฺขตฺตยสาสเน รตตฺตา สาสเน
รเต ฯ อิท สพฺพ สิโลกมนุกสฺสามีติ วจนโต อฺเน วุตฺต
วิย กตฺวา วทติ ฯ
# ๑. สี. ยุ. เทวกายาน ฯ ๒. ม. เปสิตจิตฺตา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๘๘
เทวกายา อภิกฺกนฺตา ฯ เต วิชานาถ ภิกฺขโวติ เต
ทิพฺพจกฺขุนา วิชานาถาติ เนส ภิกฺขูน ทิพฺพจกฺขุาณาภินีหารตฺถาย กเถสิ(๑) ฯ เต จ อาตปฺปมกรร ฯ สุตฺวา พุทฺธสฺส
สาสนนฺติ เต จ ภิกฺขู ต (๒) พุทฺธสฺส สาสน สุตฺวา ตาวเทว
ตทตฺถาย วิรยิ  อกรึสุ ฯ
เอว กตมตฺตาตปฺปานเยว เตสมฺปาตุรหุ าณ ฯ กีทิส ฯ
อมนุสฺสาน ทสฺสน ทิพพฺ จกฺขุาณ อุปฺปชฺชิ (๓)ฯ น(๔) ต(๔) เตหิ
ตสฺมึ ขเณ ปริกมฺม กตฺวา อุปฺปาทิต ฯ อริยมคฺเคเนว หิ ต
นิปฺผนฺน ฯ อมนุสฺสทสฺสนตฺถ ปนสฺส อภินีหารมตฺตเมว กต ฯ
สตฺถาป อตฺถิ ตุมฺหาก าณ ฯ ต นีหริตฺวา เตน หิ เต
วิชานาถาติ อิทเมว สนฺธาย เต วิชานาถ ภิกฺขโวติ อาห ฯ
อปฺเปเก สตมทฺทกฺขนุ ฺติ เตสุ ภิกขฺ ูสุ เอกจฺเจ ภิกฺขู
อมนุสฺสาน สต อทฺทสสุ ฯ สหสฺส อถ สตฺตรินฺติ เอเก
สหสฺส ฯ เอเก สตฺตติ สหสฺสานิ ฯ
สต เอเก สหสฺสานนฺติ เอเก สตสหสฺส อทฺทสสุ ฯ
อปฺเปเกนนฺตมทฺทกฺขุนฺติ วิปุล อทฺทสสุ ฯ สตวเสน สหสฺสวเสน
จ อปริจฺฉินฺเนป อทฺทสสูติ อตฺโถ ฯ กสฺมา ฯ ยสฺมา ทิสา
สพฺพา ผุฏา อหห ฯ ภริตา สมฺปุณฺณาว อเหสุ ฯ
# ๑. สี. ยุ. กเถติ ฯ ๒. สี. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ยุ. อุปฺปชฺชิต ฯ ๔. ยุ. อิเม ปาา
นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสมยสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๘๙
ตฺจ สพฺพ อภิฺายาติ ยนฺเตสุ เอเกเนเกน(๑) ทิฏ ฯ ตฺจ
สพฺพ ชานิตฺวา ฯ ววตฺถติ ฺวาน (๒) จกฺขุมาติ หตฺถตเล เลข วิย
ปจฺจกฺขโต ววตฺถเปตฺวา ปฺจหิ จกฺขูหิ จกฺขุมา สตฺถา ฯ
ตโต อามนฺตยีติ ปุพฺเพ วุตฺตคาถเมว นามโคตฺตกิตตนตฺถาย
อาห ฯ ตุเมฺห เอเต วิชานาถ ฯ ปสฺสถ ฯ โอโลเกถ ฯ เย โว
อห กิตฺตยิสฺสามีติ อยเมตฺถ สมฺพนฺโธ ฯ คิราหีติ วจเนหิ ฯ
อนุปุพฺพโสติ อนุปฏิปาฏิยา ฯ
สตฺตสหสฺสาว (๓) ยกฺขา ภุมฺมา กาปลวตฺถวาติ สตฺตสหสฺสา
ตาเวตฺถ กปลวตฺถุ นิสฺสาย นิพฺพตฺตา ยกฺขา ภุมมฺ าเยวาติ
วทติ ฯ อิทฺธมิ นฺโตติ ทิพพฺ อิทฺธิยุตฺตา ฯ ชุติมนฺโตติ อานุภาวสมฺปนฺนา ฯ วณฺณวณฺโตติ สรีรวณฺณสมฺปนฺนา ฯ ยสสฺสิโนติ
ปริวารสมฺปนฺนา ฯ โมทมานา อภิกฺกามุนฺติ ตุฏจิตฺตา อาคตา ฯ
ภิกฺขูน สมิตึ วนนฺติ อิม มหาวน ภิกขฺ ูน สนฺติก ภิกฺขูน
ทสฺสนตฺถาย อาคตา ฯ อถวา สมิตินตฺ ิ สมูห ฯ ภิกฺขุสมูหทสฺสนาย อาคตาติป อตฺโถ ฯ
ฉสหสฺสา เหมวตา ฯ ยกฺขา นานตฺตวณฺณิโนติ ฉสหสฺสา
เหมวตปพฺพเตนิพฺพตฺตยกฺขา ฯ เต (๔) สพฺเพป นีลาทิวเสน (๕)
นานตฺตวณฺณา ฯ
# ๑. ม. เอเกเนเกน ฯ ๒. สฺยา. ววกฺขิตฺวาน ฯ ๓. ม. สตฺตสหสฺสา เต ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺต
เร
จสทฺโท ทิสสฺ ติ ฯ ๕. ม. นิลาทิวณฺณวเสน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๙๐
สาตาคิรา ติสหสฺสาติ สาตาคิริปพฺพเต นิพฺพตฺตยกฺขา
ติสหสฺสา ฯ
อิจฺเจเต โสฬสสหสฺสาติ เอเต สพฺเพป โสฬสสหสฺสา
โหนฺติ ฯ
เวสฺสามิตฺตา ปฺจสตาติ เวสฺสามิตฺตปพฺพเต นิพฺพตฺตา
ปฺจสตา ฯ
กุมฺภีโร ราชคหิโกติ ราชคหนคเร นิพฺพตฺโต กุมฺภีโร
นาม ยกฺโข ฯ เวปุลฺลสฺส นิเวสนนฺติ ตสฺส เวปุลฺลปพฺพโต
นิเวสน ฯ นิวาสนฏานนฺติ อตฺโถ ฯ ภิยฺโย น สตสหสฺส ฯ
ยกฺขาน ปยิรปุ าสตีติ ต อติเรกยกฺขสตสหสฺส ปยิรุปาสติ ฯ
กุมฺภีโร ราชคหิโก ฯ โสปาค สมิตึ วนนฺติ โสป กุมฺภีโร
สปริวาโร อิม วน ภิกฺขูน สมิตึ ทสฺสนตฺถาย อาคโต ฯ
ปุริมฺจ ทิส ราชา ฯ ธตรฏโ ปสาสตีติ ปาจีนทิส
อนุสาสติ ฯ คนฺธพฺพาน อาธิปตีติ จตูสุป ทิสาสุ คนฺธพฺพาน
เชฏโก ฯ สพฺเพ เต ตสฺส วเส วตฺตนฺติ ฯ มหาราชา ยสสฺสิ
โสติ มหาปริวาโร เอโส มหาราชา ฯ
ปุตฺตาป ตสฺส พหโว ฯ อินฺทนามา มหพฺพลาติ ตสฺส
ธตรฏสฺส พหโว มหพฺพลา ปุตฺตา ฯ เต สพฺเพ สกฺกสฺส
เทวรฺโ นามธารกา ฯ
วิรโุ ฬฺห ตปฺปสาสตีติ (๑)ต ทิส วิรุฬฺหโก (๒)อนุสาสติ ฯ
# ๑. สี. ม. ยุ. ต ปสาสตีติ ฯ ๒. ม. วิรฬฺ ฺโห ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสมยสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๙๑
ปุตฺตาป ตสฺสาติ ตสฺสาป ตาทิสาเยว ปุตฺตา ฯ ปาลิย
ปน มหพฺพลาติลิขิตนฺติ ฯ อฏกถาย สพฺพวาเรสุ (๑) มหาพลาติ
ปาโ ฯ
ปุริมทิส ธตรฏโ ฯ ทกฺขเิ ณน วิรุฬฺหโก ฯ
ปจฺฉิเมน วิรูปกฺโข ฯ กุเวโร อุตฺตร ทิส ฯ
จตฺตาโร เต มหาราชา ฯ สมนฺตา จตุโร ทิสา ฯ
ททฺทลฺลมานา (๒) อฏสุ ฯ วเน กาปลวตฺถเวติ ฯ
อิมา ปน คาถา สพฺพสงฺคาหิกวเสน วุตฺตา ฯ
อย เหตฺถ อตฺโถ ทสหสสฺสจกฺกวาเฬ ธตรฏา นาม
มหาราชาโน อตฺถิ ฯ เต สพฺเพป โกฏิสตสหสฺสโกฏิสตสหสฺสคนฺธพฺพปริวารา อาคนฺตฺวา ปุรตฺถิมาย ทิสาย กปลวตฺถ-ุ
มหาวนโต ปฏาย จกฺกวาฬคพฺภ ปูเรตฺวา ิตา ฯ เอว
ทกฺขิณทิสาทีสุ วิรฬุ ฺหกาทโย ฯ เตเนวาห สมนฺตา จตุโร
ทิสา ฯ ททฺทลฺลมานา อฏสูติ ฯ อิท หิ วุตฺต โหติ สมนฺตา
จกฺกวาเฬหิ อาคนฺตฺวา จตุโร ทิสา ปพฺพตมตฺถเกสุ อคฺคิกฺขนฺธา
วิย สุฏุ ชลมานา ิตาติ ฯ เต ปน ยสฺมา กปลวตฺถุวนเมว
สนฺธาย อาคตา ฯ ตสฺมา จกฺกวาฬ ปูเรตฺวา จกฺกวาเฬน
สมสมา ิตาป วเน กาปลวตฺถเวติ วุตฺตา ฯ
เตส มายาวิโน ทาสา ฯ อาคู (๓) วฺจนิกา สาติ เตส
# ๑. ม. สพฺพฏาเนสุ ฯ ๒. ม. ททฺทฬฺหมานา ฯ ๓. สี. ยุ. อาคุ ฯ ม. อาคุ ฯ เอวมุปริป
ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๙๒
มหาราชาน กตปาปปฏิจฺฉาทนลกฺขณาย มายาย ยุตฺตา
กุฏิลาจารา ทาสา อตฺถิ ฯ เย สมฺมุขปรมฺมุขวฺจนาหิ
โลกวฺจนโต วฺจนิกาติ จ ฯ เกราฏิยสาเถยฺเยน สมนฺนาคตตฺตา
สาติ จ วุจฺจนฺติ ฯ เตป อาคตาติ อตฺโถ ฯ มายา กุเฏณฺฑุ
เวเฏณฺฑุ (๑) วิฏ จ (๒) วิฏโฏ (๓) สหาติ เต ทาสา สพฺเพป มายาการกาว ฯ นาเมน ปเนตฺถ เอโก กุเฏณฺฑุ นาม ฯ เอโก
วิเฏณฺฑุ นาม ฯ ปาลิย ปน เวเฏณฺฑูติ ลิขนฺติ ฯ เอโก
วิฏ(๔) นาม ฯ เอโก วิฏโ ฏ นาม ฯ สหาติ โสป วิฏโฏ เตหิ
สเหว อาคโต ฯ
จนฺทโน กามเสฏโ จ ฯ กินฺนุฆณฺฑุ (๕) นิฆณฺฑุ จาติ
อปโร กินฺนฆุ ณฺโฑ (๒)นาม ฯ ปาลิย ปน กินฺนฆุ ณฺฑูติ
ลิขนฺติ ฯ นิฆณฺฑุ จาติ อฺโ นิฆณฺฑุ นาม ฯ เอตฺตกา
ทาสา ฯ อิโต(๖) ปเร ปน(๖)
ปนาโท โอปมฺโ จ ฯ เทวสูโต(๗) จ มาตลิ ฯ
จิตฺตเสโน จ คนฺธพฺโพ ฯ นโฬราชา ชโนสโภ ฯ (๘)
อาคู ปฺจสิโข เจว ฯ ติมฺพรู สุริยวจฺฉสาติ
อิเม เทวราชาโน ฯ ตตฺถ เทวสูโตติ เทวสารถิ ฯ
# ๑. ม. วิเฏณฺฑุ ฯ ๒. สี. ม. ยุ. วิฏจฺจ ฯ ๓. ยุ. วิฏจฺโจ ฯ ๔. ม. วิฏจฺโจ ฯ
๕. ม. กินฺนฆิ ณฺฑุ ฯ เอวมุปริป ฯ ๖. สี. ยุ. อิตเร ปน ฯ ๗. สฺยา. เทวสุโต ฯ
เอวมุปริป ฯ ๘. สี. ม. ชเนสโภ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสมยสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๙๓
จิตฺตเสโนติ จิตฺโต จ เสโน จ จิตฺตเสโน จ ฯ คนฺธพฺโพติ
อย จิตฺตเสโน คนฺธพฺพกายิโก (๑) ฯ น เกวลฺเจส ฯ สพฺเพเปเต
ปนาทาทโย คนฺธพฺพาเอว ฯ นโฬราชาติ นฬการเทวปุตฺโต
นาม เอโก ฯ ชโนสโภติ ชนวสโภ เทวปุตฺโต ฯ อาคู ปฺจสิโข
เจวาติ ปฺจสิโข เจว เทวปุตฺโต อาคโต ฯ ติมฺพรูติ ติมฺพรุ
นาม คนฺธพฺพเทวราชา ฯ สุรยิ วจฺฉสาติ ตสฺเสว ธีตา ฯ
เอเต จฺเ จ ราชาโน ฯ คนฺธพฺพา สห ราชุภีติ
เอเต จ นามวเสน วุตฺตคนฺธพฺพราชาโน อฺเ จ เอเตหิ
ราชูภิ สทฺธึ พหู คนฺธพฺพา ฯ โมทมานา อภิกฺกามม ฯ (๒)ภิกฺขูน
สมิตึ(๒) วนนฺติ หฏตุฏจิตฺตา ภิกฺขูน สมิตึ อิม วน อาคตาติ
อตฺโถ ฯ
อถาคู นาภสา (๓) นาคา ฯ เวสาลา สหตจฺฉกาติ นภสทหวาสิกา (๔) จ เวสาลิวาสิกา จ นาคา สห ตจฺฉกนาคปริสาย
อาคตาติ อตฺโถ ฯ กมฺพลสฺสตราติ กมฺพโล จ อสฺสตโร จ ฯ
เอเต กิร สิเนรุปาเท วสนฺติ ฯ สุปณฺเณหิป อนุทธฺ รณียา
มเหสกฺขา นาคา ฯ ปายาคา สห าติภีติ ปยาคปฏฏนวาสิโน (๕) จ นาคา สห าติสงฺเฆน อาคตา ฯ
# ๑. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร เทวปุตฺโตติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ภิกฺขุสงฺฆสมิตึ ฯ ๓. ม. นาคสา ฯ
๔. สี. นาภสทหวาสิโน ฯ ม. นาคสทหวาสิกา ฯ ยุ. นาคสเทหวาสิกา ฯ
๕. ม. ปยาคติตฺถวาสิโน ฯ ยุ. ปยาคปติฏานวาสิโน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๙๔
ยามุนา ธตรฏา จาติ ยมุนวาสิโน จ ธตรฏกุเล
อุปฺปนฺนนาคา จ ฯ เอราวโณ มหานาโคติ เอราวโณ จ
เทวปุตฺโต ฯ ชาติยา นาโค น โหติ ฯ นาคโวหาเรน ปเนส
โวหริยติ ฯ โสปาคาติ โสป อาคโต ฯ
เย นาคราเช สหสา หรนฺตีติ เย อิเม วุตฺตปฺปกาเร
นาเค โลภาภิภูตา สาหสิก กตฺวา หรนฺติ คณฺหนฺติ ฯ ทิพฺพา
ทิชา ปกฺขิ วิสุทฺธจกฺขูติ ทิพฺพานุภาวโต ทิพฺพา มาตุกุจฺฉิโต
อณฺฑโกสโต จาติ เทฺว วาเร ชาตาติ ทิชา ปกฺขยุตฺตตาย
ปกฺขี โยชนสตนฺตเรป โยชนสหสฺสนฺตเรป นาเค ทสฺสนสมตฺถจกฺขุตาย วิสุทฺธจกฺขู ฯ เวหายสา (๑) เต วนมชฺฌปตฺตาติ เต
อากาเสเนว อิม มหาวน สมฺปตฺตา ฯ จิตฺรา สุปณฺณา อิติ
เตส นามนฺติ เตส จิตฺรสุปณฺณาติ นาม ฯ
อภยนฺตทา นาคราชานมาสิ ฯ สุปณฺณโต เขมมกาสิ
พุทฺโธติ ตสฺมา สพฺเพป เต อฺมฺ สณฺหาหิ วาจาหิ
อุปวฺหยนฺตา มิตฺตา วิย พนฺธวา วิย จ สมุลลฺ ปนฺตา
สมฺโมทมานา อาลิงฺคนฺตา หตฺเถ คณฺหนฺตา อสกูเฏ หตฺถ
เปนฺตา หฏตุฏจิตฺตา ฯ นาคา สุปณฺณา สรณมกสุ พุทฺธนฺติ
พุทฺธเยว เต (๒)สรณ คตา ฯ
เยป(๓) ปุพฺเพ (๓) ชิตา วชิรหตฺเถนาติ อินฺเทน เทวรฺา
# ๑. สี. ยุ. เวหาสยา ฯ ๒. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. สฺยา. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 496

*เลมที่ ๕ มหาสมยสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๙๕
ชิตา ฯ สมุททฺ  อสุรา สิตาติ มหาสมุทฺทวาสิโน (๑) สุชาตาย
อสุรกฺาย การณา สพฺเพป ภาตโร วาสวสฺเสเต ฯ อิทฺธิมนฺโต
ยสสฺสิโน เต(๒) ฯ (๓) กาลกฺชา (๔) มหาภิสฺมาติ(๕) กาลกฺชา
จ มหนฺเต ภึสเน อตฺตภาเว มาเปตฺวา อาคมึสุ ฯ อสุรา
ทานเวฆสาติ ทานเวฆสา นาม อฺเ ธนุคฺคหอสุรา ฯ
เวปจิตฺติ สุจิตฺติ จ ฯ ปหาราโท (๖)นมุจี สหาติ(๖) เวปจิตฺติ
อสุโร ฯ สุจติ ฺติ อสุโร จาติ เอเต จ อสุรา ฯ นมุจี สหาติ
นมุจิ จ มาโร เทวปุตฺโต เอเตหิ สเหว อาคโต ฯ อิเม
อสุรา มหาสมุทฺทวาสิโน(๗) อย ปรนิมฺมิตเทวโลกวาสี กสฺมา เอเตหิ
สหาคโตติ ฯ อจฺฉนฺทิกตฺตา ฯ เตป หิ อจฺฉนฺทิกา อภพฺพา ฯ
อยป ตาทิโสเยว ฯ ตสฺมา ธาตุโส สสนฺทมาโน อาคโต ฯ
สตฺจ พลิปุตฺตานนฺติ พลิโน มหาอสุรสฺส ปุตฺตสต ฯ
สพฺเพ เวโรจนามกาติ สพฺเพ อตฺตโน มาตุลสฺส ราหุสฺเสว
นามธรา ฯ สนฺนยฺหิตฺวา พลึ เสนนฺติ อตฺตโน พลิเสน
สนฺนาหิตฺวา สพฺเพ กตสนฺนาหาว หุตฺวา ฯ ราหุภทฺทมุปาคมุนฺติ
ราหุ อสุรินทฺ  อุปสงฺกมึสุ ฯ สมโยทานิ ภทฺทนฺเตติ ภทฺท
ตว โหตุ ฯ สมโย เต (๘)ภิกฺขูน สมิตึ วน อุปสงฺกมิตฺวา
# ๑. สี. อสุราชิตา ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร เตสูติ ทิสฺสติ ฯ
๔. ม. กาลกฺจา ฯ เอวมุปริป ฯ ๕. สี. ยุ. มหาภึสาติ ฯ ๖. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
๗. ม. มหาสมุทฺทวาสิโน ฯ ๘. สี. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๙๖
ภิกฺขุสฆทสฺสนายาติ อตฺโถ ฯ
อาโป จ เทวา ปวี จ เตโช วาโย ตทาคมุนฺติ
อาโปกสิณาทีสุ ปริกมฺม (๑) กตฺวา นิพฺพตฺตา อาโปติ อาทินามกา
เทวา ตทา(๒) อาคมม ฯ วรุณา วารุณา (๓) เทวา โสโม จ ยสสา
สหาติ วรุณเทวตา ฯ วารุณเทวตา ฯ โสมเทวตาติ เอวนามกา
จ เทวา ยสสา นาม เทเวน สหาคตาติ อตฺโถ ฯ เมตฺตากรุณากายิกาติ เมตฺตาฌาเน จ กรุณาฌาเน จ ปริกมฺม
กตฺวา นิพฺพตฺตา เทวตา ฯ อาคู เทวา ยสสฺสโิ นติ เอเตป
มหายสา เทวา อาคตา ฯ ทเสเต ทสธา กายา ฯ สพฺเพ
นานตฺตวณฺณิโนติ เต ทสธา ิตา ทส เทวกายา สพฺเพ
นีลาทิวเสน นานตฺตวณฺณา อาคตาติ อตฺโถ ฯ
เวณฺฑู จ เทวาติ เวณฺฑุ เทวตา จ ฯ สหลี จาติ สหลี
เทวตาจ ฯ อสมา จ ทุเว ยมาติ อสมเทวตา จ เทฺว
จ ยมกเทวา ฯ จนฺทสฺสูปนิสา เทวา ฯ จนฺทมาคู ปุรกฺขิตาติ
จนฺทนิสฺสิตกา เทวตา จนฺท ปุรโต กตฺวา อาคตา ฯ ตถา
สุริยนิสฺสิตกา เทวตา สุรยิ มาคู ปุรกฺขิตา ฯ (๔) นกฺขตฺตานิ
ปุรกฺขิตา (๔) นกฺขตฺตนิสฺสิตาป เทวตา นกฺขตฺตานิ ปุรโต กตฺวา
อาคตา ฯ อาคู มนฺทวลาหกาติ วาตวลาหกา ฯ อพฺภวลาหกา ฯ
อุณฺหวลาหกา ฯ เอเต สพฺเพป วลาหกายิกา มนฺทวลาหกา นาม
# ๑. สี. กมฺม ฯ ๒. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. สี. ม. วารณา ฯ ๔. ม. สูรยิ  ปุรกฺขติ ฺวา
ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสมยสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๙๗
วุจฺจนฺติ ฯ เตป อาคตาติ อตฺโถ ฯ วสูน วาสโว เสฏโ ฯ
สกฺโกปาค(๑) ปุรินฺทโทติ วสูน เทวตาน เสฏโ วาสโว โย
สกฺโกติ จ ฯ ปุรินฺทโทติ จ วุจฺจติ ฯ โสป อาคโต ฯ
ทเสเต ทสธา กายาติ เอเตป ทส เทวกายา ทสธาว
อาคตา ฯ สพฺเพ นานตฺตวณฺณิโนติ นีลาทิวเสน นานตฺตวณฺณา ฯ
อถาคู สหภู เทวาติ อถ สหภู นาม เทวา อาคตา ฯ
ชลมคฺคิสิขาริวาติ (๒) อคฺคิสิขา วิย ชลนฺตา ชลมคฺคิสิขาริวาติ (๒)
อิมานิ เตส นามานีติป วุตฺต ฯ อริฏ กา จ โรชา จาติ
อริฏกเทวา จ โรชเทวา จ ฯ อุมฺมาปุปฺผนิภาสิโนติ(๓) อุมฺมาปุปฺผเทวา นาม เอเต เทวา ฯ อุมฺมาปุปฺผสทิสา หิ เตส
สรีราภา ฯ ตสฺมา อุมฺมาปุปฺผนิภาสิโนติ วุจฺจติ ฯ วรุณา
สหธมฺมา จาติ เอเต จ เทฺว ชนา ฯอจฺจุตา จ อเนชกาติ
อจฺจุตเทวตา จ อเนชกเทวตา จ ฯ สุเลยฺยรุจิรา อาคูติ สุเลยฺยา
จ รุจิรา จ อาคตา ฯ อาคู วาสวเนสิโนติ วาสวเนสีเทวา
นาม อาคตา ฯ ทเสเต ทสธา กายาติ เอเตป ทส เทวกายา
ทสธาว อาคตา ฯ
สมานา มหาสมานาติ สมานา จ มหาสมานา (๔)
จ ฯ มานุสา มานุสุตฺตมาติ มานุสา จ มานุสุตฺตมา จ ฯ
# ๑. ม. สกฺโกปาคา ฯ ๒. ม. ชลมคฺคิ จ สิขาริวาติ ฯ ๓. ม. อุมาปุปฺผ... ฯ เอวมุปริป ฯ
๔. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร เทวาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๔๙๘
ขิฑฺฑาปทูสิกา(๑) อาคู ฯ อาคู มโนปทูสิกาติ ขิฑฺฑาปทูสิกา
มโนปทูสิกา จ เทวา อาคตา ฯ อถาคู หรโย เทวาติ
หริเทวา นาม อาคตา ฯ เย จ โลหิตวาสิโนติ โลหิตวาสิโน จ อาคตา ฯ ปารคา มหาปารคาติ เอเต จ ทุวิธา
อาคตา ฯ ทเสเต ทสธา กายาติ เอเตป ทส เทวกายา
ทสธาว อาคตา ฯ
สุกฺกา กรุมฺหา (๒) อรุณา ฯ อาคู เวฆนสา สหาติ เอเต
สุกฺกาทโย ตโย ฯ เตหิ สห เวฆนสา จ อาคตา ฯ โอทาตคยฺหา
ปาโมกฺขาติ โอทาตคยฺหา นาม ปาโมกฺขเทวา อาคตา ฯ
อาคู เทวา วิจกฺขณาติ วิจกฺขณา นาม เทวา อาคตา ฯ
สทามตฺตา ทารคชาติ สทามตฺตา จ หารคชา จ ฯ มิสฺสกา
จ ยสสฺสิโนติ ยสสมฺปนฺนา มิสฺสกเทวา นาม ฯ (๓) ถนย
อาคา(๔) ปชฺชุนฺโนติ ปชุนฺโน จ เทวราชา ถนยนฺโต อาคโต ฯ
โย ทิสา อภิวสฺสตีติ โย ย ย ทิส ยาติ ฯ ตตฺถ ตตฺถ
เทโว วสฺสติ ฯ ทเสเต ทสธา กายาติ เอเตป ทส เทวกายา
ทสธาว อาคตา ฯ
เขมิยา ตุสิตา ยามาติ เขมิยา เทวา ตุสิตปุรวาสิโน จ
ยามาเทวโลกวาสิโน จ ฯ กถกา (๕) จ ยสสฺสิโนติ ยสสมฺปนฺนา
# ๑. ม. ...ปโทสิกา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. กรมฺภา ฯ ๓. ม. จ ฯ ๔. ม. อาคุ ฯ
๕. สฺยา. กฏกา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสมยสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๙๙
กถกา จ เทวา ฯ ปาลิย ปน กฏกา จาติ ลิขนฺติ ฯ
ลมฺพิตกา ลามเสฏาติ ลมฺพิตกเทวา (๑) ลามเสฏเทวา จ ฯ
โชตินามา(๒) จ อาสวาติ ปพฺพตมตฺถเก กตนฬคฺคิกฺขนฺโธ วิย
โชตมานา โชติเทวา นาม อตฺถิ ฯ เต จ อาสา จ เทวา
อาคตาติ อตฺโถ ฯ ปาลิย ปน โชตินามาติ (๓)ลิขนฺติ ฯ อาสา
เทวตา ฉนฺทวเสน อาสวาติ วุตฺตา ฯ นิมฺมานรติโน อาคู ฯ
อถาคู ปรนิมฺมิตา ฯ ทเสเต ทสธา กายาติ เอเตป ทส
เทวกายา ทสธาว อาคตา ฯ
สฏเเต เทวนิกายาติ เอเต จ อาโป จ เทวาติอาทิกา
ฉ ทสกา สฏี เทวนิกายา สพฺเพ นีลาทิวเสน นานตฺตวณฺณิโน ฯ นามนฺวเยน อาคฺฉุนฺติ (๔)นามภาเคน นามโกฏฺาเสเนว อาคตา ฯ เย จฺเ สทิสา สหาติ เย จ
อฺเป เอเตหิ สทิสา วณฺณโตป นามโตป เอตาทิสาเยว
เสสจกฺกวาเฬสุ เทวา ฯ เตป อาคตาเยวาติ เอกปเทเนว (๕)กลาป
วิย กตฺวา มุทฺธิก วิย กตฺวา(๕) สพฺพา เทวตา นิทฺทิสติ ฯ
เอว ทสสุ โลกธาตุสหสฺเสสุ เทวกาเย นิทฺทิสิตฺวา
อิทานิ ยทตฺถ เต อาคตา ฯ ต ทสฺเสนฺโต ปวุฏชาตินฺติ (๖)
คาถมาห ฯ ตสฺสตฺโถ ปวุฏา วิคตา ชาติ อสฺสาติ อริยสโฆ
# ๑. ม. ยุ. ลมพีตกา ฯ ๒. สฺยา. โชตินามา ฯ ๓. ม. ยุ. ชาตินามาติ ฯ ๔. ม. อาคจฺฉุนฺติ
ฯ
๕. ม. ยุ. กลาป วิย ปุฏก วิย จ กตฺวา ฯ ๖. สฺยา. ปวุตฺถ... ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๐๐
ปวุฏชาติ นาม ฯ ต ปวุฏชาตึ ราคโทสโมหขีลาน อภาวา
อขีล จตฺตาโร โอเฆ ตริตฺวา ิตตฺตา โอฆติณฺณ จตุนฺน
อาสวาน อภาเวน อนาสว อริยสฆ ทกฺเขม ปสฺสิสฺสาม ฯ
เตสเยว โอฆาน ติณฺณตฺตา โอฆตร อาคค อกรณโต นาค ฯ
อสิตาติตนฺติ (๑) กาฬกภาวาตีต จนฺทว สิริยา วิโรจมาน ทสพล
จ ทกฺเขม ปสฺสิสามาติ เอตทตฺถ สพฺเพป เต นามนฺวเยน
อาคณฺฉฉ ฯ เย จฺเ สทิสา สหาติ ฯ
อิทานิ พฺรหฺมาโน เทเสนฺโต (๒) สุพฺรหฺมา ปรมตฺโต
จาติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ สุพฺรหฺมาติ เอโก เสฏพฺรหฺมา ฯ (๓)
ปรมตฺโต จาติ (๔)พฺรหฺมา จ ฯ (๔) ปุตฺตา อิทฺธิมโต สหาติ เอเต
อิทฺธิมโต พุทฺธสฺส ภควโต ปุตฺตา อริยพฺรหฺมาโน สเหว
อาคตา ฯ สนงฺกุมาโร ติสฺโส จาติ สนงฺกุโร จ ติสฺสมหาพฺรหฺมา จ ฯ โสปาคาติ โสป อาคโต ฯ
สหสฺสพรหฺมโลกาน มหาพฺรหฺมาภิติฏติ
อุปปนฺโน ชุตมิ นฺโต ภิสฺมากาโย ยสสฺสิโสติ
เอตฺถ สหสฺสพฺรหฺมโลกานนฺติ เอกองฺคุลิยา เอกสหสฺสจกฺกวาเฬ ทสหิ องฺคุลีหิ ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ อาโลกกรณสมตฺถาน (๕)มหาพฺรหฺมาน สหสฺส อาคต ฯ มหาพฺรหฺมาภิติฏตีติ
# ๑. ม. อสิตาติคนฺติ ฯ ๒. สี. ม. ยุ. ทสฺเสนฺโต ฯ ๓. สี. ม. ยุ. พฺรหฺมา ฯ ๔. สี. เอโก
พฺรหฺมา ว ฯ ม. ยุ. พฺรหฺมา ว ฯ ๕. ม. อาโลกผรณสมตฺถาน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสมยสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๐๑
ยตฺถ เอเกโก มหาพฺรหฺมา อฺเ พฺรหฺมาโน (๑)อภิภวิตฺวา
ติฏติ ฯ อุปปนฺโนติ พฺรหฺมโลเก นิพพฺ ตฺโต (๒) ฯ ชุติมนฺโตติ อานุภาวสมฺปนฺโน ฯ ภิสฺมากาโยติ มหากาโย ฯ ทฺวีหิ ตีหิ มาคธิเกหิ
คามกฺเขตฺเตหิ สมปฺปมาณอตฺตภาโว ฯ ยสสฺสิ โสติ อตฺตภาวสิริสงฺขาเตน ยเสน สมนฺนาคโต ฯ
ทเสตฺถ อิสฺสรา อาคู ฯ ปจฺเจกวสวตฺติโนติ (๓) เอตสฺมึ จ (๓)
พฺรหฺมสหสฺเสเยว ปาฏิเยกฺก ปาฏิเยกฺก วส วตฺเตนฺติ ฯ เอวรูปา
ทส อิสฺสรา มหาพฺรหฺมาโน อาคตา ฯ เตสฺจ มชฺฌโต
อาคา ฯ หาริโต ปริวาริโตติ เตส ปน(๔) พฺรหฺมาน มชฺเฌ
หาริโต นาม มหาพฺรหฺมา สตสหสฺสพฺรหฺมปริวาโร อาคโต
เต จ สพฺเพ อภิกฺกนฺเต ฯ สินฺเท (๕) เทเว สพฺรหฺมเกติ
เต สพฺเพป สกฺก เทวราชาน เชฏก กตฺวา อาคเต เทวกาเย ฯ
หาริตมหาพฺรหฺมาน เชฏก กตฺวา อาคเต พฺรหฺมกาเย จ ฯ
มารเสนา อภิกฺกามีติ มารเสนา อภิคตา ฯ ปสฺส กณฺหสฺส
มนฺทิยนฺติ กาฬกสฺส (๖) มารสฺส พาลภาว ปสฺสถ ฯ
เอถ คณฺหถ พนฺธถาติ เอว อตฺตโน ปริส อาณาเปติ ฯ (๗)
ราเคนพนฺธมตฺถุ โวติ สพฺพ โว อิท เทวมณฺฑล ราเคน
# ๑. ม. พฺรหฺเม ฯ ยุ. พฺรหฺมา ฯ ๒. สี. อุปฺปนฺโน ฯ ๓. ม. ยุ. เอกสฺมิฺจ ฯ ๔. ม. อย
ปาโ
นตฺถิ ฯ ๕. ม. สอินฺเท ฯ ยุ. สอินฺทเทเว ฯ ๖. สี. กาลธมฺมสฺส ฯ ยุ. กาลกราหุสฺส ฯ
๗. ม. ยุ. อาณาเปสิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๐๒
พนฺธ (๑) โหตุ ฯ สมนฺตา ปริวาเรถ ฯ มา โว มฺุจิตฺถ โกจิ
นนฺติ ตุมฺหาก เอโกป เอเตสุ เอกมฺป มา มฺุจิ ฯ มา
โว มฺุจิถาติป(๒) ปาโ ฯ เอเสวตฺโถ ฯ
อิติ ตตฺถ มหาเสโน ฯ กณฺหเสน (๓) อเปสยีติ เอว ตตฺถ
มหาสมูเห (๔) มหาเสโน มาโร มารเสน อเปสยิ ฯ ปาณินา
ตลมาหจฺจาติ หตฺเถน ปวีตล ปหริตฺวา ฯ สร กตฺวาน
เภรวนฺติ มารวิภึสกทสฺสนตฺถ ภยานก สร จ กตฺวา ฯ
ยถา ปาวุสฺสโก เมโฆ ฯ ถนยนฺโต สวิชชฺ ุโกติ สวิชชฺ ุโก
ปาวุสฺสกเมโฆ วิย มหาคชฺชิต คชฺชนฺโต ฯ ตทา โส ปจฺจุทาวตฺตีติ ตสฺมึ สมเย โส มาโร ต วิภึสนก ทสฺเสตฺวา
ปฏินิวตฺโต ฯ สกุทฺโธ อสยวเสติ (๕) สุฏ กุทโฺ ธ กุปโ ต กฺจิ
วเส วตฺเตตุ อสกฺโกนฺโต อสยวเส อสยวสี (๖) อตฺตโน วเสน
อกามโก หุตฺวา นิวตฺโต ฯ
ภควา กิร อย มาโร อิท มหาสมาคม ทิสฺวา
อภิสมยนฺตราย กริสฺสามีติ อนฺตรนฺตเรน (๗) มารเสน เปเสตฺวา
มารวิภึสนก (๘) ทสฺเสตีติ อฺาสิ ฯ ปกติ เจสา ภควโต ฯ ยตฺถ
อภิสมโย น ภวิสฺสติ ฯ ตตฺถ มารวิภึสนก ทสฺเสนฺต น
# ๑. ม. พทฺธ ฯ ๒. ม. มฺุเจถาติป ฯ ๓. ม. กณฺโหเสน ฯ ๔. ม. ยุ. มหาสมเย ฯ
๕. สี. ยุ. อสยวสีติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๖. สี. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
๗. ม. อนฺตรนฺตเร ฯ ๘. สี. วิภึสนก ฯ เอวมุปริป ฯ ม. มาร วิภึสก ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสมยสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๐๓
นิวาเรติ ฯ ยตฺถ ปน อภิสมโย โหติ ฯ ตตฺถ ยถา ปริสา
เนว มารสฺส รูป ปสฺสติ ฯ น สทฺท สุณาติ ฯ เอว อธิฏาสีติ ฯ (๑)
อิมสฺมึ จ สมเย (๒) มหาภิสมโย ภวิสฺสติ ฯ ตสฺมา ยถา เทวตา
เนว ตสฺส รูป ปสฺสนฺติ ฯ น สทฺท สุณนฺติ ฯ เอว อธิฏาสิ ฯ
เตน วุตฺต ตทา โส ปจฺจุทาวตฺติ ฯ สกุทฺโธ อสยวเสติ ฯ
ตฺจ สพฺพ อภิฺาย ฯ ววตฺถิตฺวาน(๓) จกฺขุมาติ ต
สพฺพ ภควา ชานิตฺวา จ ววตฺถเปตฺวา จ ฯ มารเสนา
อภิกฺกนฺตา ฯ เต วิชานาถ ภิกฺขโวติ ภิกฺขเว มารเสนา
อภิคตา ฯ (๔) เต ตุเมฺห อตฺตโน อนุรูป วิชานาถ ฯ ผลสมาปตฺตึ
สมาปชฺชถาติ วทติ ฯ อาตปฺปมกรุนฺติ ผลสมาปตฺติปวิสนตฺถาย
วิริย อารภึสุ ฯ วีตราเคหิ ปกฺกามุนฺติ มาโร จ มารานุจรา (๕)
จ วีตราเคหิ อริเยหิ ทูรโตว อปกฺกมม ฯ เนส โลมมฺป (๖)
อิฺชยุนฺติ เตส วีตราคาน โลมานิป น จาลยึสุ ฯ อถ
มาโร ภิกฺขุสฆ อารพฺภ อิม คาถมภาสิ ฯ
สพฺเพ วิชิตสงฺคามา ภยาตีตา ยสสฺสิโน
โมทนฺติ สห ภูเตหิ สาวกา เต ชเนสุตาติ ฯ
ตตฺถ โมทนฺติ สห ภูเตหีติ ทสพลสฺส สาสเน ภูเตหิ
สฺชาเตหิ อริเยหิ สทฺธึ โมทนฺติ ปโมทนฺติ ฯ ชเนสุตาติ
# ๑. ม. อธิฏาตีติ ฯ ๒. ม. ยุ. สมาคเม ฯ ๓. สฺยา. ววกฺขิตฺวาน ฯ ๔. ม. อภิกฺกนฺตา ฯ
๕. ม. ยุ. มารเสนา ฯ ๖. ม. โลมาป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๐๔
ชเนสุ (๑) วิสฺสุตา(๒) ปากฏา อภิฺาตา ฯ
อิม(๓) ปน มหาสมยสุตฺต นาม เทวตาน ปย มนาป ฯ
ตสฺมา มงฺคล วทนฺเตน อภินวฏาเนสุ อิทเมว สุตตฺ 
วตฺตพฺพ ฯ
เทวตา กิร อิม สุตตฺ  สุณิสฺสามาติ โอหิตโสตา
สุณนฺติ ฯ (๔)เทสนาปริโยสาเน ปนสฺส โกฏิสตสหสฺสเทวตา
อรหตฺต ปตฺตา ฯ โสตาปนฺนาทีน คณนา นตฺถิ ฯ เทวตานฺจสฺส ปยมนาปภาเวน (๕) อิท วตฺถุ
โกฏิปพฺพตวิหาเร กิร นาคเลณทฺวาเร นาครุกฺเข เอกา
เทวธีตาวสติ ฯ เอโก ทหโร อนฺโตเลเณ อิม สุตฺต สชฺฌายติ ฯ
เทวธีตา สุตฺวา สุตฺตปริโยสาเน มหาสทฺเทน สาธุการ
อทาสิ ฯ โก เอโสติ ฯ อห ภนฺเต เทวธีตาติ ฯ กสฺมา สาธุการ
อทาสีติ ฯ ภนฺเต ทสพเลน มหาวเน นิสีทิตฺวา กถิตทิวเส
อิม สุตฺต สุตฺวา อชฺช อสฺโสสึ ฯ ภควตา กถิตโต เอกกฺขรป
อหาเปตฺวา สุคหิโต อย ธมฺโม ตุเมฺหหีติ ฯ ทสพลสฺส กถยโต
สุต ตยาติ ฯ อาม ภนฺเตติ มหา กิร เทวตาสนฺนิปาโต
อโหสิ ฯ ตฺว (๖)กตฺถ ิตา สุณีติ ฯ
อห ภนฺเต (๗) มหาวนวาสินี เทวตา ฯ มเหสกฺขาสุ ปน
# ๑. ม. ยุ. ชเน ฯ ๒. สี. สุตา ฯ ๓. ม. อิท ฯ
๔. ม. ยุ. วิจรนฺติ ฯ ๕. ม. ยุ. ปยมนาปภาเว ฯ
๖. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
๗. สี. ยุ. มหาวนาวาสิกา เทวตาหิ สทฺธึ อฏาสึ ฯ
ม. มหาวนวาสิยา เทวตา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสมยสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๐๕
เทวตาสุ อาคจฺฉนฺตีสุ ชมฺพูทีเป โอกาส นาลตฺถ ฯ อถ อิม
ตามฺพปณฺณีทีป อาคนฺตฺวา ชมฺพุโกลปฏฏเน ตฺวา โสตุ
อารทฺธามฺหิ ฯ (๑) ตตฺราป มเหสกฺขาสุ เทวตาสุ อาคจฺฉนฺตีสุ
อนุปุพฺเพน(๒) ปฏิกฺกมมานา โรหณชนปเท มหาคามสฺส (๓)ปฏิภาคโต สมุทฺเท คลปฺปมาณ อุทก ปวิสิตฺวา ตตฺถ ิตา
อสฺโสสินฺติ ฯ ตุยฺห ิตฏานโต ทูเร สตฺถาร ปสฺสสิ เทวเตติ ฯ
กึ กเถุภนฺเต ฯ สตฺถา มหาวเน ธมฺม เทเสนฺโต นิรนฺตร
มมฺเว โอโลเกสีติ (๔)มฺมานา โอตฺตปฺปามิ (๕)หิริยามีติ (๖)ฯ
ตทิวส กิร โกฏิสตสหสฺสเทวตา อรหตฺต ปตฺตา ฯ กึ (๗)
ตุเมฺหป ตทา อรหตฺต ปตฺตาติ ฯ นตฺถิ ภนฺเตติ (๘) ฯ อนาคามิผล
ปตฺตตฺถ มฺเติ ฯ นตฺถิ ภนฺเตติ ฯ สกทาคามิผล ปตฺตตฺถ
มฺเติ ฯ นตฺถิ ภนฺเตติ ฯ ตโย มคฺเค ปตฺตา(๙) กิร เทวตา
คณนปถ อตีตา ฯ โสตาปนฺนา ชาตตฺถ มฺเติ ฯ เทวตา
ตทิวส โสตาปตฺติผล ปตฺตา หรายมานา อปุจฺฉิตพฺพ ปุจฺฉติ
อยฺโยติ อาห ฯ ตโต น โส ภิกฺขุ อาห สกฺกา ปน
เทวเต ตว อตฺตภาว อมฺหาก ทสฺเสตุนฺติ ฯ น สกฺกา ภนฺเต
สกลกาย ทสฺเสตต ฯ องฺคุลิปพฺพมตฺต ทสฺเสสฺสามิ อยฺยสฺสาติ
# ๑. ม. ยุ. อารทฺธมฺหิ ฯ ๒. ม. อนุกฺกเมน ฯ
๓. สี. ยุ. ปฏิภาเค โคกสมุทฺเท ฯ
๔. ม. ยุ. โอโลเกตีติ ฯ
๕. สี. หิริยมานา ฯ ม. ยุ. โอตฺตปฺปมานา ฯ
๖. ม. อูมีสนุ ิลยามีติ ฯ ยุ. อูมีสุ นิลยี ามิ ฯ
๗. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ

๘. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
๙. ม. ยุ. ปตฺตตฺตา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๐๖
กฺุจิกฉิทฺเทน องฺคุลึ อนฺโตเลณาภิมุข อกาสิ ฯ จนฺทสหสฺสสุริยสหสฺสอุคฺคมนกาโล วิย อโหสิ ฯ เทวธีตา (๑) อปฺปมตฺตา
ภนฺเต โหถาติ ทหรภิกฺขุ วนฺทิตฺวา อคมาสิ ฯ เอว อิม
สุตฺต เทวตาน ปย มนาป ฯ มมายนฺติ น เทวตาติ ฯ
มหาสมยสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
สตฺตม
สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา
สุตฺตนิทานวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ สกฺกปฺหสุตฺต ฯ ตตฺราย อนุตฺตานปทวณฺณนา อมฺพสณฺโฑ (๒) นาม พฺราหฺมณคาโมติ โส กิร
คาโม อมฺพสณฺฑาน อวิทูเร นิวิฏโ  ฯ ตสฺมา (๓) อมฺพสณฺโฑเตฺวว
วุจฺจติ ฯ เวทิยเก ปพฺพเตติ โส กิร ปพฺพโต ปพฺพตปาเท
ชาเตน มณิเวทิกาสทิเสน นีลวนสณฺเฑน สมนฺตา ปริกฺขิตฺโต ฯ
ตสฺมา เวทิยกปพฺพโตเตฺวว สงฺขย คโต ฯ อินฺทสาลคุหายนฺติ
ปุพฺเพ (๔) สา ทฺวินฺน ปพฺพตาน อนฺตเร คุหา ฯ อินฺทสาลรุกฺโข
จสฺสา ทฺวาเร ฯ ตสฺมา อินฺทสาลคุหาติ สงฺขย คตา ฯ อถ
# ๑. ยุ. เทวตา ฯ ๒. ม. ยุ. อมฺพสณฺฑา ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๔. ม. ยุ. ปุพฺเพป ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๐๗
น กุฑฺเฑหิ(๑) ปริกฺขิปตวฺ า ทฺวารวาตปานานิ โยเชตฺวา สุปรินิฏิตสุธากมฺมมาลากมฺมลตากมฺมวิจิตฺต เลณ กตฺวา ภควโต
อทสุ ฯ ปุริมโวหารวเสเนว ปน อินฺทสาลคุาหเตวว น
สฺชานฺติ ฯ ต สนฺธาย วุตฺต อินฺทสสาลคุหายนฺติ ฯ
อุสฺสุกฺก อุทปาทีติ ธมฺมิโก อุสฺสาโห อุปฺปชฺชิ ฯ นนุ
จ เอส อภิณฺหทสฺสาวี ภควโต ฯ น โส เทวตาสนฺนิปาโต
นาม อตฺถิ ฯ ยตฺถาย นาคตปุพฺโพ ฯ สกฺเกน สทิโส อปฺปมาทวิหารี เทวปุตฺโต นาม นตฺถิ ฯ อถ กสฺมา พุทฺธทสฺสน
อนาคตปุพฺพสฺส วิยสฺส อุสฺสาโห อุทปาทีติ ฯ มรณภเยน
สนฺตชฺชิตตฺตา ฯ
ตสฺมึ กิรสฺส สมเย อายุ ปริกฺขีโณ ฯ โส ปฺจ ปุพฺพนิมิตฺตานิ ทิสฺวา ปริกฺขีโณทานิ เม อายูติ อฺาสิ ฯ
เยส จ เทวปุตฺตาน มรณนิมิตฺตานิ อาวีภวนฺติ ฯ เตสุ เย
ปริตฺตเกน ปฺุกมฺเมน เทวโลเก นิพฺพตฺตา ฯ เต กุหึ นุ
โขทานิ นิพฺพตฺติสฺสามาติ ภยสนฺตาส อาปชฺชนฺติ ฯ เย
กตภีรุตฺตาณา พหุปฺุ กตฺวา นิพฺพตฺตา ฯ เต อตฺตนา
ทินฺนทาน รกฺขิตสีล ภาวิตภาวน จ อาคมฺม อุปริ เทวโลเก
สมฺปตฺตึ อนุภวิสฺสามาติ น ภายนฺติ ฯ
สกฺโก ปน เทวราชา ปุพฺพนิมิตฺตานิ ทิสฺวา ทสโยชน# ๑. ม. กุฏเ ฏหิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๐๘
สหสฺส เทวนคร ฯ โยชนสหสฺสุพฺเพธ เวชยนฺต ฯ ติโยชนสติก
สุธมฺม เทวสภ โยชนสตุพฺเพธ มหาปาริจฺฉตฺตก ฯ (๑) สฏิโยชนิก
ปฺฑุกมฺพลสิล(๒) อฑฺฒเตยฺยา นาฏกโกฏิโย ทฺวีสุ เทวโลเกสุ
เทวปริส ฯ นนฺทนวน ฯ จิตฺตลตาวน มิสฺสกวน ฯ ปารุสกวนนฺติ
เอว สพฺพสมฺปตฺตึ โอโลเกตฺวา นสฺสติ วต โภ เม อย
สมฺปตฺตีติ ภยาภิภูโต อโหสิ ฯ
ตโต อตฺถิ นุ โข โกจิ สมโณ วา พฺราหฺมโณ
วา โลกปตา (๓) มหาพฺรหฺมา วา ฯ โย เม หทยนิสฺสิต โสกสลฺล
สมุทฺธริตฺวา อิม สมฺปตฺตึ ถาวร กเรยฺยาติ โอโลเกนฺโต กฺจิ
อทิสฺวา ปุน อทฺทส มาทิสาน สตสหสฺหานป อุปฺปนฺน
โสกสลฺล สมฺมาสมฺพุทฺโธ อุทฺธริตุ ปฏิพโลติ ฯ อเถว ปริวิตกฺเกนฺตสฺส เตน โข ปน สมเยน สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส
อุสฺสุกฺก อุทปาทิ ภควนฺต ทสฺสนาย ฯ
กห นุโข ภควา เอตรหิ วิหรตีติ กตรสฺมึ ชนปเท
กตร นคร อุปนิสฺสาย กสฺส ปจฺจเย ปริภฺุชนฺโต กสฺส
อมต ธมฺม เทสยมาโน วิหรตีติ ฯ อทฺทสา โขติ อทฺทกฺขิ
ปฏิวิชฺฌิ ฯ มาริสาติ ปยวจนเมต ฯ เทวตาน ปาฏิเยกฺโก โวหาโร ฯ
นิทฺทุกฺขาติป วุตฺต โหติ ฯ กสฺมา ปเนส เทเว อามนฺเตสิ ฯ
สหายตฺถาย ฯ
# ๑. ม. ปาริจฺฉตฺตก ฯ ๒. ยุ. ปณฺฑุกมฺพลสิลาสน ฯ ๓. ม. โลกปตามโห ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๐๙
ปุพฺเพ กิเรส ภควติ สลฬฆเร (๑) วิหรนฺเต เอกโกว
ทสฺสนาย อคมาสิ ฯ สตฺถา อปริปกฺก ตาวสฺส าณ ฯ
กติปาห ปน อติกฺกมิตฺวา มยิ อินฺทสาลคุหาย วิหรนฺเต
ปฺจ ปุพฺพนิมิตฺตานิ ทิสฺวา มรณภยภีโต ทฺวีสุ เทวโลเกสุ
เทวตาหิ สทฺธึ อุปสงฺกมิตฺวา จุทฺทส ปเฺห ปุจฺฉิตฺวา
อุเปกฺขาปฺหาวิสชฺชนาวสาเน (๒) อสีติยา เทวตาสหสฺเสหิ สทฺธึ
โสตาปตฺติผเล ปติฏหิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา โอกาส น อกาสิ ฯ
โส (๓) มม ปุพฺเพป เอกกสฺส คตตฺตา สตฺถารา โอกาโส
น กโต ฯ อทฺธา เม นตฺถิ มคฺคผลสฺส อุปนิสฺสโย ฯ เอกกสฺส (๔)
ปน อุปนิสสฺ เย สติ จกฺกวาฬปริยนฺตายป ปริสาย ภควา
ธมฺม เทเสติเยว ฯ อวสฺส โข ปน ทฺวีสุ เทวโลเกสุ กสฺสจิเทว(๕)
อุปนิสฺสโย ภวิสฺสติ ฯ ต สนฺธาย สตฺถา ธมฺม เทเสสฺสติ ฯ
ต สุตฺวา อหป อตฺตโน โทมนสฺส วูปสเมสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
สหายตฺถาย อามนฺเตสิ ฯ
เอว ภทฺทนฺตวาติ โข เทวา ตาวตึสาติ เอว โหตุ
มหาราช ฯคจฺฉาม ภควนฺต ทสฺสนาย ฯ ทุลลฺ โภ พุทฺธุปฺปาโท ฯ
ภทฺท ตว ฯ โย ตฺว ปพฺพตกีฬ นทีกฬี  (๖) คจฺฉามาติ อวตฺวา
อเมฺห เอวรูเปสุ าเนสุ นิโยเชสีติ ฯ ปจฺจสฺโสสุนฺติ ตสฺส วจน
# ๑. ม. สฬลฆเร ฯ ๒. ม. อุเปกฺขาปฺหวิสฺสชฺชนาวสาเน ฯ ๓. ยุ. โย ฯ ๔. ม. เอกสฺส
ฯ
๕. ม. กสฺสจิ เทวสฺส ฯ ๖. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๑๐
สิรสา สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ
ปฺจสิข คนฺธพฺพปุตฺต (๑) อามนฺเตสีติ ตา (๒) เทวตา จ
อามนฺเตตฺวา (๒) อิม กสฺมา วิสุ อามนฺเตสิ ฯ โอกาสกรณตฺถ ฯ
เอว กิรสฺส อโหสิ ทฺวีสุ เทวโลเกสุ เทวตา คเหตฺวา
ธุเรน ปหรนฺตสฺส วิย สตฺถาร อุปสงฺกมิตุน ยุตฺต ฯ อย
ปน ปฺจสิโข ทสพลสฺส อุปฏาโก วลฺลโภ อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ
คนฺตฺวา ปฺห ปุจฺฉิตฺวา ธมฺม สุณาติ ฯ อิม ปุรโต เปเสตฺวา
โอกาส กาเรตฺวา อิมินา กโตกาเส อุปสงฺกมิตฺวา ปฺห
ปุจฺฉิสฺสามาติ(๓) โอกาสกรณตฺถ อามนฺเตสิ ฯ
เอว ภทฺทนฺตวาติ โสป เอว มหาราช โหตุ ฯ ภทฺท
ตว ฯ โย ตฺว ม (๔) เอหิ มาริส อุยยฺ านกีฬาทีนิ วา
นฏสมชฺชาทีนิ วา ทสฺสนาย คจฺฉามาติ อวตฺวา พุทฺธ
ปสฺสิสฺสาม ธมฺม โสสฺสามาติ วทสีติ ทฬฺหตร อุปตฺถมฺเภนฺโต
เทวานมินฺทสฺส วจน ปฏิสฺสุตฺวา อนุจริย สหจริย (๕) เอกโต
คมน อุปาคมิ ฯ
ตตฺถ (๖) เวฬุวปณฺฑุวีณนฺติ เวฬุวปกฺก วิย ปณฺฑุวีณ (๖) ฯ
ตสฺสา (๗) กิร โสวณฺณมย โปกฺขร ฯ อินฺทนีลมโย ทณฺโฑ รชต# ๑. สี. ม. คนฺธพฺพเทวปุตฺต ฯ ๒. ม. เทเว ตาว อามนฺเตตุ ฯ ๓. ม. ปุจฺฉิสฺสามีติ ฯ
๔. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. ม. สหจรณ ฯ ๖. ม. เพลุวปณฺฑุนฺติ เพลวปกฺก วิย
ปณฺฑุวณฺณ ฯ ๗. ม. ตสฺส ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๑๑
มยา ตนฺติโย ปวาฬมยา เวทกา (๑) วีณาปตฺตก คาวุต ฯ ตนฺติพนฺธนฏาน (๒)คาวุต ฯ อุปริ ทณฺฑโก คาวุตนฺติ ติคาวุตปฺปมาณา วีณา ฯ อิติ โส ต วีณ อาทาย (๓)สมปฺาสมุจฺฉนาย
มฺุจิตฺวา(๓) อคฺคนเขหิ ปหริตฺวา มธุร คีตสฺสร นิจฺฉาเรตฺวา
เสสเทเว สกฺกสฺส คมนกาล ชานาเปนฺโต เอกมนฺต อฏาสิ ฯ
เอวนฺตสฺส คีตวาทิตสฺาย สนฺนิปติเต เทวคเณ อถโข สกฺโก
เทวานมินฺโท ฯเป ฯ เวทิยเก ปพฺพเต ปจฺจุฏาสิ ฯ
อติริว โอภาสชาโตติ อฺเสุป ทิวเสสุ เอกสฺเสว เทวสฺส
วา มารสฺส วา พฺรหฺมุโน วา โอภาเสน โอภาสชาโต
โหติ ฯ ตทิวส ปน ทฺวีสุ เทวโลเกสุ เทวตาน โอภาเสน
อติริว โอภาสชาโต เอกปชฺโชโต สหสฺสจนฺทสุริยุคฺคตกาลสทิโส
อโหสิ ฯ
ปริโต คาเมสุ มนุสฺสาติ สมนฺตา คาเมสุ มนุสฺสา ฯ
ปกติสายมาสกาเลเยว กิร คามมชฺเฌ ทารเกสุ กีฬนฺเตสุ ตตฺถ
สกฺโก อคมาสิ ฯ ตสฺมา มนุสฺสา ปสฺสิตฺวา เอวมาหสุ ฯ
นนุ จ(๔) มชฺฌิมยาเม เทวตา ภควนฺต อุปสงฺกมนฺติ ฯ อย
กสฺมา ปมยามสฺสาป ปุริมภาเคเยว อาคโตติ ฯ มรณภเยเนว
สนฺตชฺชิตตฺตา(๕) ฯ กึสุ นามาติ กึสุ นาม โภ เอต ฯ โก นุ
# ๑. ม. ยุ. เวกา ฯ ๒. ยุ. ตนฺติกนฺธนฏาน ฯ ๓. ม. สมปฺาสมุจฺฉนา มุจฺเฉตฺวา ฯ
ยุ. สมปฺาสมุจฺฉนาหิ ฯ ๔. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕. ม. ตชฺชิตตฺตา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๑๒
โข อชฺช มเหสกฺโข เทโว วา พฺรหฺมา วา ภควนฺต ปฺห
ปุจฺฉิตุ ธมฺม โสตุ อุปสงฺกมนฺโต ฯ กถสุ นาม โภ ภควา
ปฺห วิสชฺเชสฺสติ ธมฺม เทเสสฺสติ ฯ ลาภา อมฺหาก ฯ เยส
โน เอว เทวตาน กงฺขาวิโนทโก สตฺถา อวิทูเร วิหาเร
วสติ ฯ เย ลภาม ถาลกภิกฺขป กฏจฺฉุภิกฺขป ทาตุนฺติ สวิคฺคา
โลมหฏชาตา อุทฺธคฺคโลมา หุตฺวา ทสนขสโมธานสมุชฺชล
อฺชลึ สิรสิ (๑)ปติฏเปตฺวา นมสฺสมานาอฏสุ ฯ
ทุรุปสงฺกมาติ ทุปฺปยิรุปาสิยา ฯ อห สราโค สโทโส
สโมโห ฯ สตฺถา วีตราโค วีตโทโส วีตโมโห ฯ ตสฺมา
ทุปฺปยิรุปาสิยา ตถาคตา มาทิเสน ฯ ฌายีติ ลกฺขณูปนิชฺฌาเนน จ อารมฺมณูปนิชฺฌาเนน จ ฌายี ฯ ตสฺมึเยว
ฌาเน รตาติ ฌานรตา ฯ ตทนนฺตร (๒) ปฏิสลฺลนี าติ ตทนนฺตร
ปฏิสลฺลีนา สมฺปติ ปฏิสลฺลีนา วา ฯ ตสฺมา น เกวล ฌายี
ฌานรตาติ ทุรุปสงฺกมา ฯ อิทานิเมว ปฏิสลฺลีนาติป ทุรุปสงฺกมา ฯ ปสาเทยฺยาสีติ อาราเธยฺยาสิ ฯ โอกาส เม กาเรตฺวาว
ทเทยฺยาสีติ วทติ ฯ เวฬุวปณฺฑุวีณ อาทายาติ นนุ ปุพฺเพ จ
อาทินฺนาติ ฯ อาม อาทินนฺ า ฯ มคฺคคมนวเสน ปน อสกูเฏ
ลคฺคิตา ฯ อิทานิ น วามหตฺเถ เปตฺวา วาทนสชฺช กตฺวา
อาทิยิ ฯ เตน วุตฺต อาทายาติ ฯ
# ๑. ม. สิรสฺมึ ฯ ๒. ม. ยุ. ตทนฺตร ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๕๑๓
ปฺจสิขคีตคาถาวณฺณนา
อสฺสาเวสีติ สาเวสิ ฯ พุทฺธูปสฺหิตาติ พุทธ อารพฺภ
พุทฺธ นิสฺสย กตฺวา ปวตฺตาติ อตฺโถ ฯ เสสปเทสุป เอเสว
นโย ฯ
วนฺเท เต ปตร ภทฺเท ติมฺพรุ สุริยวจฺฉเสติ (๑) เอตฺถ
สุริยวจฺฉสาติ สุรยิ สมานสรีรา ฯ ตสฺสา กิร เทวธีตาย ปาทนฺเต (๒)
รสฺมิ อุฏหิตฺวา เกสนฺต อาโรหติ ฯ ตสฺมา พาลสุริยมณฺฑลสทิสา ขายติ ฯ อิติ น สุริยวจฺฉสาติ สฺชานนฺติ ฯ ต
สนฺธายาห ภทฺเท สุริยวจฺฉเส ตว ปตร ติมฺพรุ คนฺธพฺพเทวราชาน วนฺทามีติ ฯ เยน ชาตาสิ กลฺยาณีติ เยน การณภูเตน ย ติมพฺ รุเทวราชาน นิสฺสาย ตฺว ชาตา กลฺยาณี
สพฺพงฺคโสภนี ฯ (๓) อานนฺทชนนี มมาติ มยฺห ปติโสมนสฺสวฑฺฒนี ฯ
วาโตว เสทต กนฺโตติ ยถา สฺชาตเสทาน
เสทหรณตฺถ วาโต อิฏโ  โหติ กนฺโต มนาโป ฯ เอวนฺติ
อตฺโถ ฯ ปานียว ปปาสโตติ ปาตุมิจฺฉนฺตสฺส (๔)ปปาสาภิภูตสฺส ฯ องฺคิรสีติ องฺคิรสฺมิโย อสฺสาติ องฺคิรสี ตเมว
อารพฺภ อาลปนฺโต วทติ ฯ ธมฺโม (๖) อรหต อิวาติ (๖) อรหนฺตาน
# ๑. สี. ยุ. สุริยวจฺจเสติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ปาทนฺตโต ฯ ๓. ม. สพฺพงฺคโสภนา ฯ
ยุ. สพฺพงฺคโสภเน ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ปปาสโตติ ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. องฺเค รสฺมิโย ฯ
๖. ม. อรหตามิวาติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๑๔
นวโลกุตฺตรธมฺโม วิย ฯ
ชิฆจฺฉโตติ ภฺุชิตุกามสฺส ขุทฺทาภิภูตสฺส ฯ ชลนฺตมิว
วารินาติ ยถา โกจิ ชลนฺต ชาตเวท อุทกกุมฺเภน นิพฺพาเปยฺย ฯ
เอว ตว การณา อุปฺปนฺน มม ราคปริฬาห (๑)นิพพฺ าเปหีติ
วทติ ฯ
ยุตฺต กิฺชกฺขเรณุนาติ ปทุมเกสรเรณุนา ยุตตฺ  ฯ นาโค
ฆมฺมาภิตตฺโตวาติ ฆมฺมาภิตตฺตหตฺถี วิย ฯ โอคาเห เต ถนูทรนฺติ
ยถา โส นาโค โปกฺขรณึ โอคาหิตฺวา ปวิตฺวา อคฺคโสณฺฑมตฺต
ปฺายมาน กตฺวา นิมุคโฺ ค สุขสาต(๒) วินฺทติ ฯ เอว กทา
นุ โข เต ถนูทร ถนเวมชฺฌ จ อุทรฺจ โอตริตฺวา อห
สุขสาต ปฏิลภิสฺสามีติ วทติ ฯ
อจฺจงฺกุโสว นาโค จ (๓) ชิต เม ตุตฺตโตมร
การณ นปฺปชานามิ สมฺมตฺโต ลกฺขณูรยุ าติ(๔)
เอตฺถ ตุตฺต วุจฺจติ กณฺณมูเล วิชฌ
ฺ นอยกณฺฏโก (๕) ฯ โตมรนฺติ
ปาทาทีสุ วิชฺฌนทณฺฑโตมร ฯ องฺกุโสติ มตฺถเก วิชฌ
ฺ นกกุฏิลกณฺฏโก(๖) ฯ โย จ นาโค ปภินนฺ มตฺโต(๗) อจฺจงฺกุโส โหติ
องฺกุส อตีโต ฯ องฺกุเสน วิชฌ
ฺ ิยมาโนป วส น คจฺฉติ ฯ โส จ
# ๑. ม. กามราคปริฬาห ฯ ๒. ม. สุข สาต ฯ ๓. ม. ยุ. นาโคว ฯ
๔. ยุ. ลกฺขณูรสา ฯ ๕. ม. วิชฺฌนอยทณฺฑโก ฯ
๖. ม. วิชฺฌนกุฏิลกณฺฏโก ฯ ๗. ยุ. ปภินฺนมทตฺตา ฯ
๘. ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๑๕
ชิต มยา ตุตฺตโตมร ฯ โยห องฺกุสสฺสาป วส น คจฺฉามีติ
มททปฺเปน (๑) กิฺจิ การณ น พุชฺฌติ ฯ ยถา โส อจฺจงฺกุโส
นาโค ชิต เม ตุตฺตโตมรนฺติ กิฺจิ การณ นปฺปชานาติ ฯ
เอว อหป ลกฺขณสมฺปนฺนอูรุตาย ลกฺขณูรุยา สมฺมตฺโต มตฺโต
ปมตฺโต อุมมฺ ตฺโต วิย กิฺจิ การณ นปฺปชานามีติ วทติ ฯ
อถวา อจฺจงฺกุโสว นาโค อหป สมมตฺโต ลกฺขณูรุยา กิฺจิ
ตโต วิราคการณ นปฺปชานามิ ฯ กสฺมา ฯ ยสฺมา เตน นาเคน
วิย ชิต เม ตุตฺตโตมร ฯ น กสฺสจิ (๒) วทโต วจน อาทิยามิ ฯ
ตยิ คธิตจิตฺโตสฺมีติ (๓) ภทฺเท ลกฺขณูรุยา ตยิ ปฏิพทฺธจิตฺโตสฺมิ (๔) ฯ คธิตจิตฺโตติ วา เคธ อชฺฌุเปกฺขจิตฺโต (๕) ฯ จิตฺต
วิปริณามิตนฺติ ปกตึ ชหิตฺวา ิต ฯ ปฏิคฺคนฺตุ น สกฺโกมีติ
นิวตฺติตุ น สกฺโกมิ ฯ วงฺกฆโสตฺว (๖) อมฺพุโชติ พลิส คิลิตวฺ า
ิตมจฺโฉ วิย ฯ ฆโสติป ปาโ ฯ อยเมวตฺโถ ฯ
วามูรูติ วามากาเรน สณฺิตอูรุ ฯ กทฺทลิกฺขนฺธสทิสอูรูติ
วา อตฺโถ ฯ สชาติ อาลิงฺค ฯ มนฺทโลจเนติ อิตฺถิโย น
ติขิณ นิชฺฌายนฺติ มนฺท อาโลเจนฺติ โอโลเกนฺติ ฯ ตสฺมา
มนฺทโลจนาติ วุจฺจติ ฯ ปลิสฺสชาติ สพฺพโต ภาเคน อาลิงฺค ฯ
# ๑. ยุ. มททพฺเพน ฯ ๒. ยุ. กิฺจิ ฯ
๓. ม. เคธิตจิตฺโตสฺมีติ ฯ ยุ. คถิตจิตฺโตสฺมีติ ฯ
สพฺพตฺถ อีทสิ เมว ฯ ๔. พทฺธจิตฺโตสฺมิ ฯ
๕. ม. อชฺฌุเปตจิตฺโต ฯ ๖. สฺยา. วงฺกฆตฺโตว ฯ ม. วงฺกฆสฺโตว ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๑๖

เอต เม อภิปตฺถิตนฺติ เอต มยา อภิณฺห ปตฺถิต ฯ
อปฺปโก วต เม สนฺโตติ ปกติยาว มนฺโท สมาโน ฯ
เวลฺลิตเกสิยาติ เกสา มฺุจิตฺวา ปฏิย วิสฏกาเล (๑) สปฺโป
วิย เวลฺลนฺตา (๒)คจฺฉนฺตา อสฺสาติ(๒) เวลฺลิตเกสี ตสฺสา เวลฺลิตเกสิยา ฯ อเนกภาโว (๗) สมุปฺปาทีติ อเนกวิโธ ชาโต ฯ อเนกภาโคติป ปาโ ฯ อรหนฺเตว ทกฺขิณาติ อรหนฺตมฺหิ ทินฺนทาน
วิย นานปฺปการโต ปภินฺโน ฯ
ย เม อตฺถิ กต ปฺุนฺติ ย มยา กต ปุ
อตฺถิ ฯ อรหนฺเตสุ ตาทิสูติ ตาทิลกฺขณปฺปตฺเตสุ อรหนฺเตสุ ฯ
ตยา สทฺธึ วิปจฺจตนฺติ สพพ ตยา สทฺธิเมว วิปาก เทตุ ฯ
เอโกทีติ เอกีภาว คโต ฯ นิปโก สโตติ เนปกฺก วุจฺจติ
ปฺา ฯ ตาย สมนฺนาคโตติ นิปโก ฯ สติยา สมนฺนาคตตฺตา
สโต ฯ อมต มุนิ ชิคึสาโนติ (๓) ยถา โส พุทฺธมุนิ อมต
นิพฺพาน ชิคึสติ ปริเยสติ ฯ เอวนฺต อห สุริยวจฺฉเส ชิคึสามิ
ปริเยสามิ ฯ ยถา วา โส อมต ชิคึสมาโน เอสนฺโต คเวสนฺโต
วิจรติ เอวาหนฺต เอสนฺโต คเวสนฺโต วิจรามีติ อตฺโถ ฯ
ยถาป มุนิ นนฺเทยฺย ปตฺวา สมฺโพธิมุตฺตมนฺติ ยถา
พุทฺธมุนิ โพธิปลฺลงฺเก นิสินฺโน สพฺพฺุตาณ (๔) ปตฺวา
# ๑. ยุ. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๒. ยุ. คจฺฉนฺตีติ ต อสฺสาติ ฯ ๓. ม. ชิคีสาโนติ
ฯ
สพฺพตฺถ อีทสิ เมว ฯ ๔. ม. สพฺพฺุตฺาณ ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๑๗
นนฺเทยฺย ตุเสยฺย ฯ (๑) เอว นนฺเทยฺยนฺติ เอวเมว อหป ตยา
มิสฺสิภาว คโต นนฺเทยฺย ฯ ปติโสมนสฺสชาโต ภเวยฺยนฺติ
วทติ ฯ
ตาห ภทฺเท วเรยฺยาเหติ อเหติ อามนฺตน ฯ อเห ภทฺเท
สุริยวจฺฉเส สกฺเกน(๒) เทวานมินฺเทน กึ ทฺวีสุ เทวโลเกสุ
เทวรชฺช คณฺหสิ สุริยวจฺฉสนฺติ เอว วเร ทินฺเน เทวรชฺช
ปหาย สุริยวจฺฉส คณฺหามีติ เอว ต อห วเรยฺย อิจฺเฉยฺย
คเณฺหยฺยนฺติ อตฺโถ ฯ
สาลว น จิร ผุลลฺ นฺติ ตว ปตุ นครทฺวาเร น
จิร ปุปฺผิโต สาโล อตฺถิ ฯ โส อติวิย มโนหโร ฯ ต น
จิร ผุลลฺ สาล วิย ฯ ปตร เต สุเมธเสติ อติวิย สสฺสิริก
ตว ปตร วนฺทมาโน นมสฺสามิ นโม กโรมิ ฯ ยสฺสาเสตาทิสี
ปชาติ ยสฺส อสิ (๓) เอตาทิสี ธีตา ฯ
สสนฺทตีติ กสฺมา คีตสทฺทสฺส เจว วีณาสทฺทสฺส จ
วณฺณ กเถสิ ฯ กึ ภควโต ตตฺถ สาราโค อตฺถีติ ฯ นตฺถิ ฯ
ฉฬงฺคุเปกฺขาย อุเปกฺขโก ภควา เอตาทิเสสุ าเนสุ ฯ เกวล
อิฏานิฏ ชานาติ ฯ น ตตฺถ รชฺชติ ฯ วุตฺตมฺป เจต สวิชฺชติ
โข อาวุโส ภควโต จกฺขุ ฯ ปสฺสติ ภควา จกฺขุนา รูป ฯ
ฉนฺทราโค ภควโต นตฺถิ ฯ สุวิมุตฺตจิตฺโต ภควา ฯ สวิชฺชติ
# ๑. ม. โตเสยฺย ฯ ๒. ยุ. กึ ฯ ๓. ม. อาสิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๑๘
โข อาวุโส ภควโต โสตนฺติ (๑) อาทิ ฯ สเจ ปน วณฺณ น
กเถยฺย ฯ (๒)ปฺจสิโข โอกาโส เม กโตติ น ชาเนยฺย ฯ อถ
สกฺโก ภควตา ปฺจสิขสฺส โอกาโส น กโตติ เทวตา
คเหตฺวา ตโต ปฏินิวตฺเตยฺย ฯ ตโต มหาชานิโก(๓) ภเวยฺย ฯ วณฺเณ
ปนกถิเต ตโต (๔) ภควตา ปฺจสิขสฺส โอกาโส กโตติ
เทวตาหิ สทฺธึ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺห ปุจฺฉิตฺวา วิสชฺชนาวสาเน
อสีติสหสฺสาหิ เทวตาหิ สทฺธึ โสตาปตฺติผเล ปติฏหิสฺสตีติ
ตฺวา วณฺณ กเถสิ ฯ
ตตฺถ กทา สยุฬฺหาติ กทา คนฺถิตา ปณฺฑิตา ฯ
เตน โข ปนาห ภนฺเต สมเยนาติ เตน สมเยน ตสฺมึ
ตุมฺหาก สมฺโพธิปฺปตฺติโต อฏเม สตฺตาเห ฯ ภทฺทา นาม
สุริยวจฺฉสาติ นามโต ภทฺทา สรีรสมฺปตฺติยา สุริยวจฺฉสา ฯ
ภคินีติ โวหารวจนเมต ฯ เทวธีตาติ อตฺโถ ฯ ปรกามินีติ ปร
กาเมติ อภิกงฺขติ ฯ
อุปนจฺจนฺติยาติ นจฺจมานาย ฯ สา กิร เอกสฺมึ สมเย
จาตุมฺมหาราชิกเทเวหิ สทฺธึ สกฺกสฺส เทวราชสฺส นจฺจทสฺสนตฺถาย คตา ฯ ตสฺมึ จ ขเณ สกฺโก ตถาคตสฺส อฏ
ยถาภุจฺเจ วณฺเณ ปยิรุทาหาสิ ฯ(๕) เอว ตสฺมึ ทิวเส คนฺตฺวา
นจฺจนฺตี อสฺโสสิ ฯ
# ๑. ส. สฬา. ๑๘/๒๙๘/๒๐๕-๒๐๖ ฯ ๒. ม. กเถยฺย ฯ ๓. สี. ม.มหาชานิโย ฯ
๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. ม. คุเณ ปยิรุทาหาสิ ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๑๙
ปฏิสมฺโมทตีติ สสนฺทติ โข เตติ อาทีนิ วทนฺโต ภควา
สมฺโมทติ ปฺจสิโข ปฏิสมฺโมทติ ฯ คาถา(๑) ภาสนฺโต ปฺจสิโข
สมฺโมทติ ฯ ภควา ปฏิสมฺโมทติ ฯ อามนฺเตสีติ ชานาเปสิ ฯ
ตสฺส กิเรว อโหสิ อย ปฺจสิโข มยา มม กมฺเมน
เปสิโต อตฺตโน กมฺม กโรติ ฯ เอวรูปสฺส สตฺถุ สนฺติเก ตฺวา
กามคุณูปสฺหิต อนนุจฺฉวิก กถ(๒) กเถติ(๓) นาฏกา (๔) จ นาม
นิลฺลชฺชา โหนฺติ ฯ กเถนฺโต วิปฺปการป ทสฺเสยฺย ฯ หนฺท
น มม กมฺม ชานาเปสฺสามีติ (๕) จินเฺ ตตฺวา อามนฺเตสิ ฯ
เอวฺจ ปน ตถาคตาติ ธมฺมสงฺคาหกตฺเถเรหิ ปต
ปท ฯ (๖) อภิวทนฺตีติ อภิวาทนสมฺปฏิจฺฉเนน วฑฺฒิตวจเนน
วทนฺติ ฯ อภิวทิโตติ วฑฺฒิตวจเนน วุตฺโต ฯ
อุรุทฺธา (๗) สมปาทีติ มหนฺตา วิวฏา อโหสิ ฯ อนฺธกาโร
คุหาย อนฺตรธายิ ฯ อาโลโก อุทปาทีติ โย ปกติยา คุหาย
อนฺธกาโร ฯ โส อนฺตรหิโต ฯ อาโลโก ชาโต ฯ สพฺพเมต
ธมฺมสงฺคาหกาน วจน ฯ
จิรปฏิกาห ภนฺเตติ จิรโต อห ฯ จิรโต ปฏายาห
ทสฺสนกาโมติ อตฺโถ ฯ เกหิจิ (๘) กิจฺจกรณีเยหีติ เทวาน ธีตา
จ ปุตฺตา จ องฺเก นิพฺพตฺตนฺติ ฯ ปาทปริจาริกาโย อิตฺถิโย
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๒. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. กเถสิ ฯ
๔. ม. ยุ. นฏา ฯ ๕. ม. ชานาเปมีติ ฯ ๖. ม. ปตวจน ฯ ๗. ม. ยุ. อุรนุ ทฺ า ฯ
๘. ม. เอตฺถนฺตเร เกหิจีติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๒๐
สยเน นิพฺพตฺตนฺติ ฯ ตาส มณฺฑนปสาธนการิกา เทวตา
สยน ปริวาเรตฺวา นิพฺพตฺตนฺติ ฯ เวยฺยาวจฺจกรา อนฺโตวิมาเน
นิพฺพตฺตนฺติ ฯ เอเตส อตฺถาย อฏฏกรณ นาม นตฺถิ ฯ เย
ปน สีมนฺตเร นิพฺพตฺตนฺติ ฯ เต ตว สนฺตกา(๑) มม สนฺตกาติ
วินิจฺฉิตุ (๒) อสกฺโกนฺตา อฏฏ กโรนฺติ ฯ สกฺก เทวราชาน
ปุจฺฉนฺติ ฯ โส ยสฺส วิมาน อาสนฺนตร ฯ ตสฺส สนฺตกาติ (๓)
วทติ ฯ สเจ เทฺวป สมฏาเน โหนฺติ ฯ ยสฺส วิมาน
โอโลเกนฺโต (๓) ิโต ฯ ตสฺส สนฺตโกติ (๓) วทติ ฯ สเจ เอกป น
โอโลเกติ ฯ ต อุภินฺน กลหุปจฺเฉทนตฺถ อตฺตโน สนฺตก
กโรติ ฯ กีฬาทีนิป กิจฺจานิ กรณียาเนว ฯ เอวรูปานิ ตานิ
กรณียานิ สนฺธาย เกหิจิ กิจฺจกรณีเยหีติ อาห ฯ
สลฬาคารเกติ สลฬมยาย คนฺธกุฏิย ฯ อฺตเรน
สมาธินาติ ตทากิร ภควา สกฺกสฺเสว อปริปากคต าณ
วิทิตฺวา โอกาส อกาเรตุกาโม(๔) ผลสมาปตฺติวิหาเรน นิสีทิ ฯ
ต เอส อชานนฺโต อฺตเรน สมาธินาติ อาห ฯ ภุชคี
นามาติ ภุชคีติ (๕) ตสฺสา นาม ฯ ปริจาริกาติ ปาทปริจาริกา
เทวธีตา ฯ สา กิร เทฺว ผลานิ ปตฺตา ฯ เตนสฺสา เทวโลเก
อภิรติเยว นตฺถิ ฯ นิจฺจ ภควโต อุปฏาน สา อาคนฺตฺวา
# ๑. ยุ. สนฺติกา ฯ ๒. ม. นิจฺเฉตุ ฯ ๓. ม. โอโลเกนฺตี ิตา ตสฺส สนฺตกาติ ฯ
๔. ยุ. อกาตุกาโม ฯ ๕. สี. ยุ. ภฺุชติ จ ฯ ม. ภูชติ จ ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๒๑
อฺชลึ สิรสิ เปตฺวา ภควนฺต นมสฺสมานา ติฏติ ฯ
จกฺกเนมิสทฺเทน (๑) ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏิโตติ สมาปนฺโน
สทฺท สุณีติ (๒)โน(๓) วต เร วตฺตพฺเพ ฯ นนุ ภควา สกฺกสฺส
เทวานมินฺทสฺส อปจาห อายสฺมโต จกฺกเนมิสทฺเทน ตมฺหา
สมาธิมฺหา วุฏิโตติ ฯ ภณตีติ ฯ ติฏ ตุ เนมิสทฺโท ฯ สมาปนฺโน
นาม อนฺโตสมาปตฺติย กณฺณมูเล ธมมานสฺส สงฺขยุคลสฺสาป
อสนีปาตสฺสาป (๔) สทฺท น สุณาติ ฯ ภควา ปน เอตฺตก
กาล สกฺกสฺส โอกาส น กริสฺสามีติ ปริจฺฉินฺทิตฺวา กาลวเสน ผลสมาปตฺตึ สมาปนฺโน ฯ สกฺโก นทานิ เม สตฺถา
โอกาส กโรตีติ คนฺธกุฏึ ปทกฺขิณ กตฺวา รถ นิวตฺเตตฺวา
เทวโลกาภิมุข เปเสสิ ฯ คนฺธกุฏิปริเวณ รถสทฺเทน สโมหิต (๕)
ปฺจงฺคิกตูริย วิย อโหสิ ฯ ภควโต ยถาปริจฺฉินฺนกาลวเสน
สมาปตฺติโต วุฏิตสฺส รถสทฺเทเนว ปมาวชฺชน อุปฺปชฺชิ ฯ
ตสฺมา เอวมาห ฯ
# ๑. สี. ม. เนมิสทฺเทน ฯ ๒. ม. สุณาตีติ ฯ ๓. ยุ. เนมีติ วตฺตพฺโพ ฯ
๔. ม. อสนิสนฺนิปาตสฺสาป ฯ ๕. ยุ. สมาหต ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๕๒๒
โคปกวตฺถุวณฺณนา
สีเลสุ ปริปูรีการินตี ิ (๑) ปฺจสุ สีเลสุ ปริปูรีการินี ฯ
อิตฺถีจิตฺต (๒) วิราเชตฺวาติ อิตฺถิตฺต นาม อล ฯ น หิ อิตฺถิตเฺ ต
ตฺวา จกฺกวตฺติสิรึ ฯ น สกฺกมารพฺรหฺมสิริโย ปจฺจนุภวิตุ ฯ น
ปจฺเจกโพธึ ฯ น สมฺมาสมฺโพธึ อธิคนฺตุ สกฺกาติ เอว อิตฺถติ ฺต
วิราเชติ นาม ฯ มหนฺตมิท ปุริสตฺต นาม เสฏ อุตฺตม ฯ
เอตฺถ ตฺวา สกฺกา เอตา สมฺปตฺติโย สมฺปาปุณิตุนฺติ เอว
ปน ปุริสตฺต ภาเวติ นาม ฯ สาป เอวมกาสิ ฯ เตน วุตฺต
อตฺถีจิตฺต (๖) วิราเชตฺวา ปุริสจิตฺต (๓) ภาเวตฺวาติ หีน คนฺธพฺพกายนฺติ หีน ลามก คนฺธพฺพนิกาย ฯ กสฺมา ปน เต
ปริสุทฺธสีลาป ตตฺถ อุปปฺ นฺนาติ ฯ ปุพฺเพ นิกนฺติยา ฯ
ปุพฺเพป กิร เนส เอตเทว วสิตฏาน ฯ ตสฺมา นิกฺกนฺติวเสน
ตตฺถ อุปฺปนฺนา ฯ อุปฏานนฺติ อุปฏานสาล ฯ ปาริจริยนฺติ
ปริจรณภาว ฯ คีตวาทิเตหิ อเมฺห ปริจริสฺสามาติ อาคจฺฉนฺติ ฯ
ปฏิโจเทสีติ สาเรสิ ฯ โส กิร เต ทิสฺวา อิเม
เทวปุตฺตา อิติวิย วณฺณวนฺโต ฯ (๔) กึ นุ โข กมฺม กตฺวา
อาคตาติ อาวชฺเชนฺโต ภิกฺขู อเหสุนฺติ อทฺทส ฯ ตโต ภิกฺขู
โหนฺตุ ฯ สีเลสุ ปริปูรกี าริโนติ อุปธาเรนฺโต ปริปูรีการิโนติ
# ๑. ม. ยุ. ปริปูรการินตี ิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. อิตฺถิตฺต ฯ เอวมุปริป ฯ
๓. สี. ม. ปุริสตฺต ฯ ๔. ม. ยุ. วิดรเจนฺติ อติวณฺณนฺโต ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๒๓
อทฺทส ฯ ปริปูรีการิโน โหนฺตุ ฯ อฺโ คุโณ อตฺถิ นตฺถีติ
อุปาธาเรนฺโต ฌานลาภิโนติ อทฺทส ฯ ฌานลาภิโน โหนฺตุ ฯ
กุหึ วาสิกาติ(๑) อุปธาเรนฺโต มยฺหว (๒) กุลูปกาติ อทฺทส ฯ
ปริสุทฺธสีลา นาม ฉสุ เทวโลเกสุ ยตฺถิจฺฉนฺติ ฯ ตตฺถ
นิพฺพตฺตนฺติ ฯ อิเม จ(๓) อุปริเทวโลเก (๔) น นิพฺพตฺตา ฯ ฌานลาภิโน นาม พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺตนฺติ ฯ อิเม จ พฺรหฺมโลเก
น นิพฺพตฺตา ฯ อห ปน เอเตส โอวาเท ตฺวา เทวโลกสฺสามิกสฺส สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส ปลฺลงฺเก ปุตฺโต หุตฺวา นิพฺพตฺโต ฯ
อิเม หีเน คนฺธพฺพกาเย นิพฺพตฺตา ฯ อฏิเวธปุคฺคลา (๕) นาเมเต
วฏเฏตฺวา วฏเฏตฺวา คาฬฺห วิชฺชิตพฺพาติ (๖)จินฺเตตฺวา กุโตมุขา นามาติ อาทีหิ วจเนหิ ปฏิโจเทสิ ฯ ตตฺถ กุโตมุขาติ
ภควติ อภิมุเข ธมฺม เทเสนฺเต ตุเมฺห กุโตมุขา กึ อฺาวิหิตา อิโตจิโตจ โอโลกยมานา อุทาหุ นิทฺทายมานา ฯ
ทุทฺทิฏรูปนฺติ ทุทฺทิฏสภาว ทฏุ อยุตฺต ฯ สหธมฺมิเกติ
เอกสฺส สตฺถุ สาสเน สมาจิณฺณธมฺเม กตปฺุเ ฯ
เตส ภนฺเตติ เตส โคปเกน เทวปุตฺเตน เอว วตฺวา ปุน
อโห ตุเมฺห นิลฺลชฺชา อหิริกาติ อาทีหิ วจเนหิ ปฏิโจทิตาน
เทฺว เทวา ทิฏเว ธมฺเม สตึ ปฏิลภึสุ ฯ กาย พฺรหฺม# ๑. ยุ. วาสิโน ฯ ๒. ยุ. มยฺห เต ฯ ๓. ม. ปน ฯ
๔. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
๕. ยุ. ปฏิเวธปุคฺคลา ฯ ๖. ม. วิชฺฌติ พฺพาติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๒๔
ปุโรหิตนฺติ เต กิร จินฺตยึสุ นเฏหิ นาม นจฺจนฺเตหิ คายนฺเตหิ
วาเทนฺเตหิ อาคนฺตฺวา ทาโย นาม ลภิตพฺโพ อสฺส ฯ อย
ปน อมฺหาก ทิฏกาลโต ปฏาย ปกฺขิตฺตโลณ อุทฺธน วิย
ตฏตฏายเตฺวว (๑) กินฺนโุ ข อิทนฺติ อถ (๒) อาวชฺเชนฺตา อตฺตโน
สมณภาว ปริสุทฺธสีลต ฌานลาภิต ตสฺเสว กุลูปกภาวฺจ
ทิสฺวา ปริสทุ ฺธสีลา นาม ฉสุ เทวโลเกสุ ยถารุจิเต าเน
นิพฺพตฺตนฺติ ฯ ฌานลาภิโน พฺรหฺมโลเก ฯ มย อุปริเทวโลเกป
พฺรหฺมโลเกป นิพฺพตฺติตุนาสกฺขิมฺหา ฯ อมฺหาก โอวาเท ตฺวา
อย อิตฺถิกา อุปริ นิพฺพตฺตา ฯ มย ภิกฺขู สมานา ภควติ
พฺรหฺมจริย จริตฺวา หีเน คนฺธพฺพกาเย นิพฺพตฺตา ฯ เตน
โน อย เอว นิคฺคณฺหาตีติ ตฺวา ตสฺส กถ สุณนฺตาเยว
เตสุ เทฺว ชนา ปมชฺฌานสตึ ปฏิลภิตฺวา ฌาน ปาทก
กตฺวา สงฺขาเร สมฺมสนฺตา อนาคามิผเลเยว ปติฏ หึสุ ฯ อถ
เนส (๓) ปริตฺโต กามาวจรตฺตภาโว ธาเรตุนาสกฺขิ ฯ ตสฺมา
ตาวเทว จวิตฺวา พฺรหฺมปุโรหิเตสุ นิพฺพตฺตา ฯ โส จ เนส
กาโย ตตฺถ ิตานเยว นิพฺพตฺโต ฯ เตน วุตฺต เตส
ภนฺเต โคปเกน เทวปุตฺเตน ปฏิโจทิตาน เทฺว เทวา ทิฏเ
ธมฺเม สตึ ปฏิลภึสุ กาย พฺรหฺมปุโรหิตนฺติ ฯ
ตตฺถ ทิฏเว ธมฺเมติ ตสฺมึเยว อตฺตภาเว ฌานสตึ
# ๑. ม. ตฏตฏายเตว ฯ ๒. ม. ยุ. อถสทฺโท นตฺถิ ฯ
๓. ม. เอตฺถนฺตเร โสติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๒๕
ปฏิลภึสุ ฯ ตตฺเถว ตฺวา จุตา ปน กาย พฺรหฺมปุโรหิต
พฺรหฺมปุโรหิตสรีร ปฏิลภึสูติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
เอโก ปน เทโวติ เอโก เทวปุตฺโต นิกฺกนฺตึ ภินทฺ ิตุ(๑)
อสกฺโกนฺโต กาเม อชฺฌาวสิ ฯ ตตฺเถว อาวาสิโก นิวาสิโก(๒)
อาโหสิ ฯ
สงฺฆฺจุปฏาสินฺติ สฆฺจ อุปฏาสึ ฯ สุธมฺมตายาติ
ธมฺมสฺส สุนทฺ รภาเวน ฯ ติทิวูปปนฺโนติ ติทิเว ติทสปุเร
อุปฺปนฺโน (๓) ฯ คนฺธพฺพกายูปคเต วสีเนติ (๔) คนฺธพฺพกาย อาวาสิเก (๕)
หุตฺวา อุปคเต ฯ เย จ มย ปุพฺเพ มนุสฺสภุตาติ เย ปุพฺเพ
มนุสฺสภูตา มย อนฺเนน ปาเนน อุปฏหิมฺหาติ อิมินา
สทฺธึ โยเชตฺวา อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ ปาทูปสงฺคยฺหาติ ปาเท
อุปสงฺคยฺห ปาทโธวนปาทมกฺขนานุปฺปทาเนน ปูเชตฺวา เจว
วนฺทิตฺวา จ ฯ สเก นิเวสเนติ อตฺตโน ฆเร ฯ อิมสฺสาป
ปทสฺส อุปฏหิมฺหาติ อิมินาว สมฺพนฺโธ ฯ
ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพติ อตฺตนาว เวทิตพฺโพ ฯ อริยาน (๒)
สุภาสิตานีติ ตุเมฺหหิ วุจฺมานานิ พุทฺธาน ภควนฺตาน
สุภาสิตานิ ฯ
ตุเมฺห ปน เสฏมุปาสมานาติ อุตฺตม พุทฺธ ภควนฺต
# ๑. ม. ฉินฺทิตุ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. อุปปนฺโน ฯ
๔. ม. วาสีเนติ ฯ ๕. ม. อาวาสิโก ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๒๖
อุปาสมานา อนุตฺตเรติ พุทฺธสาสเน วา ฯ พฺรหฺมจริยนฺติ
เสฏจริย ฯ ภวตูปปตฺตีติ ภวนฺตาน อุปปตฺติ ฯ
อคาเร วสโต มยฺหนฺติ ฆรมชฺเฌ วสนฺตสฺส มยฺห ฯ
สฺวาชฺชาติ โส อชฺช ฯ โคตมสาวเกนาติ อิธ โคปโก
โคตมสาวโกติ วุตฺโต ฯ สเมจฺจาติ สมาคนฺตฺวา ฯ
หนฺท (๑)วิคายาม วิยายมามาติ (๑) หนฺท อุยยฺ ามาม(๒) พฺยายมาม ฯ มา โน มย ปรเปสฺสา อหุมฺหาติ โนติ นิปาตมตฺต ฯ
มา มย ปรสฺส เปสนการกาวอหุมฺหาติ อตฺโถ ฯ โคตมสาสนานีติ อิธ ปกติยา ปฏิลทฺธ (๓) ปมชฺฌานเมว โคตมสาสนานีติ วุตฺต ฯ ต อนุสฺสร อนุสสฺ ริตฺวาติ อตฺโถ ฯ
จิตฺตานิ วิราชยิตฺวาติ (๔) ปฺจกามคุณิกจิตฺตานิ วิราชยิตวฺ า ฯ
กาเมสุ อาทีนวนฺติ วิกฺขมฺภนวเสน ปมชฺฌาเนน กาเมสุ
อาทีนว อทฺทสสุ ฯ สมุจฺเฉทวเสน ตติยมคฺเคน ฯ เต (๕) กามสฺโชนพนฺธนานีติ กามสฺโชนานิ จ กามพนฺธนานิ จ ฯ
(๖)ปาปมโต โยคานีติ(๖) ปาปมโต มารสฺส โยคภูตานิ ฯ พนฺธนภูตานีติ อตฺโถ ฯ ทุรจฺจยานีติ ทุรติกกฺ มานิ
นาโคว สนฺตานิ (๗) คุณานิ เฉตฺวาติ กามสฺโชนพนฺธนานิ
# ๑. ม. วิยายาม พฺยายาม ฯ ๒. ม. อุยฺยมาม ฯ
๓. ม. ปฏิวิทฺธ ฯ ๔. สฺยา. วิราชยิตวฺ าติ ฯ
๕. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๖. ม. ยุ. ปาปมโยคานีติ ฯ
๗. สี. ยุ. สนฺทานคุณานิ ฯ ม. สนฺนานิ ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 528

*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๒๗
ฉินฺทิตฺวาว เทเว ตาวตึเส อติกฺกมึสุ ฯ สอินฺทา เทวา(๑)
สปชาปติกาติ อินฺท เชฏก กตฺวา อุปวิฏา สอินฺทา
ปชาปติเทวราชาน เชฏก กตฺวา อุปวิฏา สปชาปติกา ฯ
สภายุปวิฏาติ สภาย อุปวิฏา ฯ นิสนิ ฺนาติ อตฺโถ ฯ
วีราติ สูรา ฯ วิราคาติ วีตราคา ฯ วิรช กโรนฺตาติ
วิรช อนาคามิมคฺค กโรนฺตา อุปฺปาเทนฺตา ฯ
สเวคชาตสฺสาติ ชาตสเวคสฺส สกฺกสฺส ฯ กามาภิภูติ
ทุวิธานป กามาน อภิภู ฯ สติยา วิหีนาติ ฌานสติวิรหิตา ฯ
ติณฺณ เตสนฺติ เตสุ ตีสุ ชเนสุ ฯ อาวสิเนตฺถ เอโกติ
ตตฺถ หีเน กาเย เอโกเยว อาวาสิโก ชาโต ฯ สมฺโพธิปถานุสาริโนติ (๒) อนาคามิมคฺคานุสาริโน ฯ เทเวป หีเฬนฺตีติ
เทฺวป เทวโลเก หีเฬนฺตา อโธ กโรนฺตา อุปจารปฺปนาสมาธีหิ
สมาหิตตฺตา อตฺตโน ปาทปสุเทวตาน มตฺถเก โอกีรนฺตา (๓)
อากาเส อุปฺปติตฺวา คตาติ ฯ
เอตาทิสี ธมฺมปกาสเนตฺถาติ เอตฺถ สาสเน เอวรูปา
ธมฺมปฺปกาสนา ฯ ยาย (๔) สาวกา เอเตหิ คุเณหิ สมนฺนาคตา
โหนฺติ ฯ น ตตฺถ กึ กงฺขติ โกจิ สาวโกติ กึ ตตฺถ
เตสุ สาวเกสุ โกจิ เอกสาวโกป พุทฺธาทีสุ วา จาตุทฺทิสภาเว วา น กงฺขติ สพฺพทิสาสุ อสชฺชมาโน อคยฺหมาโน
# ๑. สฺยา. สอินฺทเทวา ฯ ๒. สฺยา. สมฺโพธิปทานุสาริโนติ ฯ
๓. ม. โอกิรนฺตา ฯ ๔. ม. ยสุ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๒๘
วิหรตีติ ฯ อิทานิ ภควโต วณฺณ วณฺเณนฺโต(๑) นิตฺติณฺณโอฆ
วิจิกิจฺฉฉินฺน ฯ พุทฺธ นมสฺสามิ ชิน ชนินฺทนฺติ อาห ฯ
ตตฺถ วิจิกิจฺฉฉินฺนนฺติ ฉินฺนวิจิกิจฺฉ ฯ ชนินทฺ นติ สพฺพโลกุตฺตม ฯ ย เต ธมฺมนฺติ ย ตว ธมฺม ฯ อชฺฌคมสุ (๒) เตติ
เต เทวปุตฺตา อธิคตา ฯ กาย พฺรหฺมปุโรหิตนฺติ อมฺหาก
ปสฺสนฺตานฺเว พฺรหฺมปุโรหิตสรีร ฯ อิท วุตฺต โหติ ย
ตว ธมฺม ชานิตฺวา เตส ติณฺณ ชนาน เต เทฺว วิเสสคู
อมฺหาก ปสฺสนฺตานเยว กาย พฺรหฺมปุโรหิต อธิคนฺตฺวา
มคฺคผลวิเสส อชฺฌคมสุ ฯ มยป ตสฺส ธมฺมสฺส ปตฺติยา
อาคตมฺหา (๓) มาริสาติ ฯ อาคตมฺหาติ (๔) สมฺปตฺตมฺหา ฯ กตาวกาสา
ภควตา ปฺห ปุจฺเฉมุ มาริสาติ สเจ โน ภควา โอกาส
กโรติ ฯ อถ ภควตา กตาวกาสา หุตฺวา ปฺห มาริส
ปุจฺเฉยฺยามาติ อตฺโถ ฯ
# ๑. ม. ภณนฺโต ฯ ๒. ม. ยุ. อชฺฌคสุ ฯ เอวมุปริป ฯ
๔. ม. ยุ. อาคตมฺหาสิ ฯ ๕. สฺยา. อาคตมฺหาปติ ฯ ม. อาคตมฺหเสติ ฯ
ยุ. อาคตมฺหาสีติ ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๕๒๙
สกฺกปวตฺติวณฺณนา
ทีฆรตฺต วิสุทฺโธ โข อย ยกฺโขติ(๑) จิรกาลโต ปภูติ
วิสุทฺโธ สุวิสทุ ฺโธ ฯ (๒) กีวจิรกาลโต ฯ อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ มคธรฏเ
มจลคามเก มฆมาณวกาลโต ปฏาย ฯ
ตทา กิเรส เอกทิวเส (๓) กาลสฺเสวุฏาย(๔) คามมชฺเฌ
มนุสฺสาน คามกมฺมกรณฏาน คนฺตฺวา อตฺตโน ิตฏาน
ปาทนฺเตเนว ปสุกจวร อปเนตฺวา รมณีย อกาสิ ฯ อฺโ
อาคนฺตฺวา ตตฺถ อฏาสิ ฯ โส ตาวตเกเนว สตึ ปฏิลภิตฺวา
มชฺเฌ คามสฺส ขลมณฺฑลมตฺต าน โสเธตฺวา วาลุก
โอกีริตฺวา ทารูนิ อาหริตฺวา สีตกาเล อคฺคึ กโรติ ฯ
ทหรา จ มหลฺลกา จ อาคนฺตฺวา ตตฺถ นิสีทนฺติ ฯ
อถสฺส เอกทิวส เอตทโหสิ มย นคร คนฺตฺวา ราชราชมหามตฺตาทโย ปสฺสาม ฯ อิเมสุป จนฺทิมสุริเยสุ จนฺโท
นาม เทวปุตฺโต สุริโย นาม เทวปุตฺโตติ วทนฺติ ฯ กึ นุ
โข กตฺวา เอเต เอตา สมฺปตฺติโย อธิคตาติ ฯ ตโต น
อฺ กิฺจิ ฯ ปฺุกมฺมเมว กตฺวาติ จินฺเตตฺวา มยาป
เอววิธสมฺปตฺติทายก (๕)ปฺุกมฺมเมว กตฺตพฺพนฺติ จินฺเตสิ ฯ
โส กาลสฺเสวุฏาย ยาคค ปวิตฺวา วาสีผรสุกุทฺทาล# ๑. สฺยา. สกฺโกติ ฯ ๒. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๓. ม. ยุ. เอกทิวส ฯ ๔. ม. กาลสฺเสววุฏาย ฯ เอวมุปริป ฯ
๕. ยุ. เอว ทิพฺพสมฺปตฺติทายก ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๓๐
มุสลหตฺโถ จตุมหาปถ คนฺตฺวา มุสเลน ปาสาเณ อุจฺจาเลตฺวา
ปวตฺเตติ ฯ ยานาน อกฺขปฏิฆาตรุกฺเข หรติ ฯ วิสม สม กโรติ ฯ
จตุมหาปเถ สาล กโรติ ฯ โปกฺขรณึ ขณติ ฯ เสตุ พนฺธติ ฯ
เอว ทิวส กมฺม กตฺวา อตฺถงฺคเต สุริเย ฆร เอติ ฯ
ต อฺโ ปุจฺฉิ โภ มฆ (๑) ตฺว ปาโตว นิกขฺ มิตฺวา
สาย อรฺโต เอสิ ฯ กึ กมฺม กโรสีติ ฯ ปฺุกมฺม กโรมิ ฯ
สคฺคคามิมคฺค โสเธมีติ ฯ กิมิท โภ ปฺุ นามาติ ฯ กึ (๒)
ตฺว น ชานาสีติ ฯ อาม น ชานามีติ ฯ นคร คตกาเล
ทิฏปุพฺพา เต ราชราชมหามตฺตาทโยติ ฯ อาม ทิฏปุพฺพาติ ฯ
ปฺุกมฺม กตฺวา เตหิ ต าน ลทฺธ ฯ อหป เอววิธสมฺปตฺติทายก กมฺม กโรมิ ฯ จนฺโท นาม เทวปุตฺโต สุริโย นาม
เทวปุตฺโตติ สุตปุพฺพ ตยาติ ฯ อาม สุตปุพฺพนฺติ ฯ เอตสฺส
สคฺคสฺส คมนมคฺค อห โสเธมีติ ฯ อิท ปน ปฺุกมฺม
กึ ตเวว วฏฏติ ฯ อฺสฺสาป (๓) วฏฏตีติ ฯ น กสฺส เจต
วาริตนฺติ ฯ ยทิ เอว เสฺว อรฺ คมนกาเล มยฺหป สทฺท
เทหีติ ฯ ปุนทิวเส ต คเหตฺวา คโต ฯ เอว ตสฺมึ คาเม
เตตฺตึส มนุสฺสา ตรุณวยา สพฺเพ ตสฺเสว อนุวตฺตกา อเหสุ ฯ
เต เอกจฺฉนฺทา หุตฺวา ปฺุกมฺมานิ กโรนฺตา วิจรนฺติ ฯ
ย ทิส คจฺฉนฺติ มคฺค สม กโรนฺตา เอกทิวเสเยว กโรนฺติ ฯ
# ๑. ม. มฆ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๓. ม. ยุ. อฺสฺส น ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๓๑
โปกฺขรณึ ขณนฺตา สาล กโรนฺตา เสตุ พนฺธนฺตา เอกทิวเสเยว
นิฏาเปนฺติ ฯ
อถ เนส คามโภชโก จินฺเตสิ อห ปุพฺเพ เอเตสุ สุร
ปวนฺเตสุ ปาณฆาตาทีนิ กโรนฺเตสุ จ กติกหาปนาทิวเสน (๑)
เจว ทณฺฑพลิวเสน จ ธน ลภามิ ฯ อิทานิ เอเตส ปฺุกรณโต(๒)
ปฏาย เอตฺตโก อาโย นตฺถิ ฯ หนฺท เน ราชกุเล ปริภินฺทามีติ
ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา โจเร มหาราช ปสฺสามีติ ฯ กุหึ
ตาตาติ ฯ มยฺห คาเมติ ฯ กึ โจรา นาม ตาตาติ ฯ
ราชาปราชิกา เทวาติ ฯ กึชาติกาติ ฯ คหปติชาติกา เทวาติ ฯ
คหปติกา กึ กริสฺสนฺตีติ ฯ (๓) ตยา ชานมาเนน กสฺมา มยฺห
น กถิตนฺติ ฯ ภเยน มหาราช น กเถมิ (๔) อิทานิ มา
มยฺห โทส กเรยฺยาถาติ ฯ อถ ราชา อย (๕) มหารว
รวตีติ สทฺทหิตฺวา เตนหิ คจฺฉ ตฺวเมว เน อาเนหีติ พล
ทตฺวา เปเสสิ ฯ โส คนฺตฺวา ทิวส อรฺเ กมฺม กตฺวา
สายมาส ภฺุชิตฺวา คามมชฺเฌ นิสีทติ ฺวา เสฺว กึ กมฺม
กริสฺสาม ฯ กึ มคฺค สม กโรม ฯ โปกฺขรณึ ขณาม ฯ เสตุ
พนฺธามาติ มนฺตยมาเนเยว เต ปริวาเรตฺวา มา ผนฺทิตฺถ ฯ
รฺโ อาณาติ พนฺธิตฺวา ปายาสิ ฯ
# ๑. ม. ยุ. กหาปณาทิวเสน ฯ ๒. ม. ปฺุกรณกาลโต ฯ
๓. ม. ยุ. กริสฺสนฺติ ฯ ๔. ยุ. กเถสึ ฯ
๕.ม. เอตฺถนฺตเร มยฺหนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๓๒
อถ(๑) โข เนส อิตฺถิโย สามิกา กิร โว ราชาปราชิกา
โจราติพนฺธิตฺวา นียนฺตีติ สุตฺวา อติจิเรน กูฏา(๒) เอเต
ปฺุกมฺม กโรมาติ ทิวเส ทิวเส อรฺเมว คจฺฉนฺติ(๓)
สพฺพกมฺมนฺตา ปริหีนา ฯ เคเห น กิฺจิ วฑฺฒติ ฯ สุฏุ
พนฺธา(๔) สุฏุ คหิตาติ วทึสุ ฯ คามโภชโกป เต เนตฺวา รฺโ
ทสฺเสสิ ฯ ราชา อนุปปริกฺขิตฺวาเยว หตฺถินา มทฺทาเปถาติ
อาห ฯ เตสุ นียมาเนสุ มโฆ อิตเร อาห โภ สกฺขิสฺสถ
มม วจน กาตุนฺติ ฯ ตว วจน กโรนฺตาเยวมฺหา(๕) ภย ปตฺตา
เอว สนฺเตป ตว วจน กโรม ฯ ภณ โภ กึ กโรมาติ ฯ
เอถ (๖) โภ วฏเฏ จรนฺตาน นาม นิพนฺธ (๗) เอต ฯ กึ ปน
ตุเมฺห โจราติ ฯ น โจรมฺหาติ ฯ อิมสฺส โลกสฺส สจฺจกิริยา นาม อวสฺสโย ฯ ตสฺมา สพฺเพป ยทิ อเมฺห โจรา
หตฺถี มทฺทตุ ฯ อถ น โจรา มา มทฺทตูติ สจฺจกิริย
กโรถาติ ฯ เต ตถา อกสุ ฯ หตฺถี อุปคนฺตตป น สกฺโกติ ฯ
วิรวนฺโต ปลายติ (๘)หตฺถึ ตุตฺตโตมรงฺกุเสหิ โกฏเฏนฺตาป อุปเนตุ น
สกฺโกนฺติ ฯ หตฺถึ อุปเนตุน สกฺโกมาติ รฺโ อาโรเจสุ ฯ
เตนหิ เตส อุปริ กเฏน ปฏิจฺฉาเทตฺวา มทฺทาเปถาติ ฯ อุปริ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โขติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ยุ. าตา ฯ
๓. ม. ยุ. อรฺเว อจฺฉนฺติ ฯ ๔. ม. พทฺธา ฯ
๕. ม. กโรนฺตาเยวมฺห อิม ฯ ๖. ม. ยุ. เอตฺถ ฯ
๗. ม. นิพฺธ ฯ ๘. ม. เอตฺถนฺตเร หตฺถินฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๓๓
กเฏ ทินฺเน ทฺวิคุณรว (๑) วิรวนฺโต ปลายติ ฯ
ราชา สุตฺวา เปสฺุการก ปกฺโกสาเปตฺวา อาห ตาต
หตฺถี มทฺทิตุ น อิจฺฉตีติ ฯ อาม เทว เชฏกมาณโว
มนฺต ชานาติ ฯ มนฺตสฺเสเวส อานุภาโวติ ฯ ราชา ต
ปกฺโกสาเปตฺวา มนฺโต กิร เต อตฺถีติ ปุจฺฉิ ฯ นตฺถิ
เทว มยฺห มนฺโต ฯ สจฺจกิริย ปน มย กริมฺหา ยทิ
อเมฺห รฺโ โจรา มทฺทตุ ฯ อถ น โจรา มา มทฺทตูติ ฯ
สจฺจกิริยาย โน เอส อานุภาโวติ ฯ กึ ปน ตาต ตุเมฺห
กมฺม กโรถาติ ฯ อเมฺห วิสม(๒) มคฺค สม กโรม ฯ จตุมหาปเถ
สาล กโรม ฯ โปกฺขรณึ ขณาม ฯ เสตุ พนฺธาม ฯ เอวรูปานิ
ปฺุกมฺมานิ กโรนฺตา วิจราม (๓)เทวาติ (๓) ฯ อย ตุเมฺห กิมตฺถ
ปสุเณสีติ ฯ อมฺหาก ปมตฺตกาเล อิทฺจิทฺจ ลภติ อปฺปมตฺตกาเล ต นตฺถิ ฯ เอเตน การเณนาติ ฯ ตาต อย หตฺถี
นาม ติรจฺฉาโน ฯ โสป ตุมฺหาก คุณ ชานาติ ฯ อห มนุสฺโส
หุตฺวาป น ชานามิ ฯ ตุมฺหาก วสนคาม ตุมฺหากเยว ปุน
อหรณีย พฺรหฺมเทยฺย (๔) กตฺวา เทมิ ฯ อยป หตฺถี ตุมฺหากเยว
โหติ ฯ เปสฺุการโกป ตุมฺหากเยว ทาโส โหตุ ฯ อิโต ปฏาย
มยฺหป ปฺุ (๕) กโรถาติ ธน ทตฺวา วิสชฺเชสิ ฯ
# ๑. ม. ยุ. ทิคุณรว ฯ ๒. ม. เทว ฯ ๓. ม. วิจริมฺหาติ ฯ
๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. ม. ยุ. ปฺุกมฺม ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๓๔
เต ธน คเหตฺวา วาเรน วาเรน หตฺถึ อารุยหฺ
คจฺฉนฺตา มนฺตยนฺติ โภ ปฺุกมฺม นาม อนาคตภวตฺถาย
กรณีย(๑) ต (๒) อมฺหาก ปน อนฺโตอุทเก ปุปฺผิต นีลุปฺปล วิย
อิมสฺมึเยว อตฺตภาเว วิปาก เทติ ฯ อิทานิ อติเรก ปฺุ
กริสฺสามาติ ฯ กึ กโรมาติ ฯ จตุมหาปเถ ถาวร กตฺวา
มหาชนสฺส วิสฺสมนสาล กโรมาติ ฯ (๓) อิตฺถีหิ ปน สทฺธึ
อปตฺติก กตฺวา กริสฺสาม ฯ อเมฺหสุ หิ โจราติ คเหตฺวา
นียมาเนสุ อิตฺถีสุ (๔) เอกาป จินฺตามตฺตกป อกตฺวา สุพนฺธา (๕)
สุคหิตาติ อุฏหิ ฯ (๖) ตสฺมา ตาส ปตฺตึ น ทสฺสามาติ ฯ
เต อตฺตโน เคหานิ คนฺตฺวา หตฺถิโน เตตฺตึสปณฺฑภตฺต (๗) เทนฺติ
ฯ เตตฺตึสติณมุฏิโย อารหนฺติ ฯ ต สพฺพ หตฺถสิ ฺส กุจฺฉิปูร
ชาต ฯ เต อรฺ ปวิสิตฺวา รุกฺเข ฉินฺทนฺติ ฯ ฉินฺน ฉินฺน
หตฺถี อากฑฺฒิตฺวา (๘) สกฏปเถ เปสิ ฯ เต รุกฺเข ตจฺเฉตฺวา
สาลาย กมฺม อารภึสุ ฯ
มฆสฺส เคเห สุชาตา สุธมฺมา (๙)สุจิตฺตา สุนนฺทาติ(๙)
จตสฺโส ภริยาโย อเหสส ฯ สุธมฺมา วฑฺฒกึ ปุจฺฉติ ตาต อิเม
สหายา กาลสฺเสว คนฺตฺวา สาย เอนฺติ ฯ กึ กมฺม
# ๑. ม. กริยติ ฯ ยุ. กยิรติ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. กโรม ฯ
๔. ม. ยุ. อิตฺถีน ฯ ๕. ม. สุพทฺธา ฯ ยุ. สุฏุ พทฺธา ฯ
๖. ม. ยุ. อุฏหึสุ ฯ ๗. ม. เตตฺตึสปณฺฑ ฯ
๘. ม. กฑฺฒิตฺวา ฯ ๙. ม. จิตฺตา นนฺทาติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๓๕
กโรนฺตีติ ฯ สาล กโรนฺติ อมฺมาติ ฯ ตาต มยฺหป สาลาย
ปตฺตึ กตฺวา เทหีติ ฯ อิตฺถีหิ อปตฺตึ กโรมาติ เอเต
วทนฺตีติ ฯ สา วฑฺฒกิสฺส อฏ กหาปเณ อทาสิ (๑)หนฺท (๒)
ตาต เยน เกนจิ อุปาเยน มยฺห ปตฺติก กโรหีติ (๓) ฯ โส
สาธุ อมฺมาติ วตฺวาปุเรตร วาสีผรสุคเหตฺวา คามมชฺเฌ
ตฺวา กึ โภ อชฺช อิมสฺมปึ  กาเล น นิกฺขมถาติ อุจฺจาสทฺท กตฺวา สพฺเพ มคฺค อารุฬฺหาติ ตฺวา คจฺฉถ
ตาว ตุเมฺห ฯ มยฺห ปปฺโจ อตฺถีติ เต ปุรโต กตฺวา
อฺ มคฺค อารุยฺห กณฺณิกูปค รุกฺข ฉินฺทิตฺวา ตจฺเฉตฺวา
มฏ (๔) กตฺวา อาหริตฺวา สุธมฺมาย เคเห เปสิ มยา เทหีติ
วุตฺตทิวเส นีหริตฺวา ทเทยฺยาสีติ ฯ
อถ นิฏ ิเต ทพฺพสมฺภารกมฺเม ภูมิกมฺมโต ปฏาย ยาว
พนฺธนถมฺภุสฺสาปนสงฺฆาฏโยชนกณฺณิกมฺจพนฺธเนสุ กเตสุ โส
วฑฺฒกี กณฺณิกมฺเจ นิสีทิตฺวา จตูหิ ทิสาหิ โคปานสิโย
อุกฺขิปตฺวา โภ เอก ปมุฏ  อตฺถีติ อาห ฯ กึ โภ อปมุฏ ฯ (๕)
สพฺพเมว ตฺว ปมุสฺสสีติ ฯ อิมา โคปานสิโย กตฺถ ปติฏหิสฺสนฺตีติ ฯ กณฺณิกา นาม ลทฺธธ วฏฏตีติ ฯ กุหึ โภ อิทานิ
สกฺกา ลทฺธนุ ฺติ ฯ กุลาน เคเห สกฺกา ลทฺธธ ฯ (๖) อาหิณฺฑนฺตา
# ๑. สี. ม. ทตฺวา ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๓. สี. ม. เอตฺถนฺตเร อาหาติ ทิสฺสติ ฯ
๔. ยุ. วฏฏ ฯ ๕. ม. ปมุฏ ฯ ๖. ม. ลทฺธุนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๓๖
ปุจฺฉถาติ ฯ เต อนฺโตคาม ปวิสิตฺวา ปุจฺฉิตฺวา สุธมฺมาย
ฆรทฺวาเร ิตา (๑) อิมสฺมึ ฆเร กณฺณิกา อตฺถีติ ปุจฺฉึสุ ฯ (๒)
สา อตฺถีติ อาห ฯ หนฺท มูล คณฺหาหีติ ฯ มูล น คณฺหามิ ฯ
สเจ มม ปตฺติก กโรถ ทสฺสามีติ ฯ เอถ โภ มาตุคามสฺส
ปตฺติก น กโรม อรฺ คนฺตฺวา รุกขฺ  ฉินฺทิสฺสามาติ
นิกฺขมึสุ ฯ
ตโต วฑฺฒกินา (๓) กึ ตาตา ลทฺธา กณฺณิกาติ ปุจฺฉิตา (๓)
ตมตฺถ อาโรเจสุ (๔) ฯ วฑฺฒกี กณฺณิกมฺเจ นิสินฺโนว อากาส
อุลฺโลเกนฺโต โภ อชฺช นกฺขตฺต สุนฺทร ฯ อิท อฺ สวจฺฉร
อติกฺกมิตฺวา สกฺกา ลทฺธธ ฯ ตุเมฺหหิ จ ทุกฺเขน อาภตา
ทพฺพสมฺภารา ฯ เต สกลสวจฺฉเรน อิมสฺมึเยว าเน ปูติกา
ภวิสฺสนฺติ ฯ เทวโลเก นิพฺพตฺตกาเล ตสฺสาป เอกสฺมึ โกเณ
สาลา โหติ ฯ อาหรถ นนฺติ อาห ฯ สาป ยาว เต
น ปุน อาคจฺฉนฺติ ฯ ตาว กณฺณิกาย เหฏิมตเล อย สาลา
สุธมฺมา นามาติ อกฺขรานิ ฉินฺทาเปตฺวา อหเตน วตฺเถน
เวเตฺวา เปสิ ฯ
กมฺมิกา อาคนฺตฺวา อาหร เร กณฺณิก ฯ ย โหตุ ต
โหตุ ฯ ตุยฺหป ปตฺติก กริสฺสามาติ อาหสุ ฯ สา นีหริตฺวา
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. อาหสุ ฯ
๓. ม. วฑฺฒิกี กึ น ลทฺธา ตาตากณฺณิกาติ ปุจฺฉิ ฯ
๔. ม. เต ตมตฺถ อาโรจยึสุ ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๓๗
ตาตา ยาว อฏ วา โสฬส วา โคปานสิโย น อาโรหนฺติ ฯ
ตาว อิม วตฺถ มา นิพฺเพยิตฺถาติ อทาสิ ฯ เต สาธูติ
คเหตฺวา โคปานสิโย อาโรเปตฺวาว วตฺถ นิพฺเพเสส ฯ
เอโก มหาคามิยมนุสฺโส(๑) อุทธฺ (๒) อุลฺโลเกนฺโต อกฺขรานิ
ทิสฺวา กึ โภ อิทนฺติ อกฺขรฺ มนุสฺส ปกฺโกสาเปตฺวา
ทสฺเสสิ ฯ โส สุธมฺมา นาม อย สาลาติ อาห ฯ หรถ
โภ มย อาทิโต ปฏาย สาล กตฺวา นามมตฺตป น
ลภาม ฯ เอสา รตนมตฺเตน กณฺณิกรุกเฺ ขน สาล อตฺตโน
นาเมน กาเรตีติ วิรวนฺติ ฯ วฑฺฒกี เตส วิรวนฺตานเยว
โคปานสิโย ปเวเสตฺวา (๓) อาณึ ทตฺวา สาลากมฺม นิฏาเปสิ ฯ
สาล ติธา วิภชึสุ ฯ เอกสฺมึ โกฏาเส อิสฺสราน
วสนฏาน อกสุ ฯ เอกสฺมึ ทุคฺคตาน ฯ เอกสฺมึ คิลานาน ฯ
เตตฺตึส ชนา เตตฺตึส ผลกานิ ปฺเปตฺวา หตฺถิสฺส สฺ
อทสุ อาคนฺตุโก อาคนฺตฺวา ยสฺส อตฺถเฏ ผลเก นิสีทติ ฯ
ต คเหตฺวา ผลกสฺสามิกสฺเสว เคเห ปติฏเปหิ ฯ ตสฺส
ปาทปริกมฺมปฏิปริกมฺมขาทนียโภชนียสยนานิ สพฺพานิ ผลกสฺสามิกสฺเสว ภาโร ภวิสฺสตีติ ฯ หตฺถี อาคตาคต คเหตฺวา
ผลกสฺสามิกสฺเสว ฆร เนติ ฯ โส ตสฺส ตทิวส กตฺตพฺพ
กโรติ ฯ
# ๑. ม. มหาคามิกมนุสฺโส ฯ ยุ. มคฺคิย... ฯ ๒. ยุ. อุจฺจ ฯ ๓. ม. อาโรเปตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๓๘
มฆมาณโว สาลโต(๑) อวิทูเร าเน โกวิฬารรุกฺข โรเปสิ (๒)
มูเล จสฺส ปาสาณผลก อตฺถริ ฯ สุนนฺทา นามสฺส ภริยาป
อวิทูเร โปกฺขรณึ ขณาเปสิ ฯ สุจิตฺตา มาลาคจฺเฉ โรเปสิ (๒) ฯ
สพฺพเชฏกา (๓) ปน อาทาส คเหตฺวา อตฺตภาว มณฺฑยมานาว
วิจรติ ฯ มโฆ ต อาห อย (๔) ภทฺเท สุธมฺมา สาลาย
ปตฺติกา ชาตา ฯ สุนนฺทา จ โปกฺขรณึ ขณาเปสิ ฯ สุจิตฺตา
จ มาลาคจฺเฉ โรเปสิ ฯ ตว ปน ปฺุกมฺม นาม นตฺถิ ฯ
เอก ปฺุกมฺม กโรหิ ภทฺเทติ ฯ สา ตฺว กสฺส การณา
กโรสิ ฯ นนุ ตยา กต มยฺหเมวาติ วตฺวา อตฺตภาวมณฺฑนเมว
อนุยฺุชติ ฯ
มโฆ ยาวตายุก ตฺวา ตโต จุโต ตาวตึสภวเน สกฺโก
หุตฺวานิพฺพตฺติ ฯ (๕) เตป เตตฺตึส คามิยมนุสฺสา กาล กตฺวา
เตตฺตึส เทวปุตฺตา หุตฺวา ตสฺเสว สนฺติเก นิพฺพตฺตา ฯ สกฺกสฺส
เวชยนฺโต นาม ปาสาโท สตฺตโยชนสตานิ อุคฺคจฺฉิ ฯ ธโช
ตีณิ โยชนสตานิ อุคฺคจฺฉิ ฯ โกวิฬารรุกฺขสฺส นิสฺสนฺเทน
สมนฺตา ติโยชนสตปริมณฺฑโล ปฺจทสโยชนปริณาหกฺขนฺโธ
ปาริจฺฉตฺตโก นิพฺพตฺติ ฯ ปาสาณผลกสฺส นิสฺสนฺเทน
ปาริจฺฉตฺตกมูเล สฏิโยชนิกา ปณฺฑกุ มฺพลสิลา นิพฺพตฺติ ฯ
# ๑. ม. สาลโต ฯ ๒. ม. โรปาเปสิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. ยุ. สพฺพเชฏิกา ฯ
เอวมุปริป ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร เตปติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๓๙
สุธมฺมาย กณฺณิกรุกขสฺส นิสฺสนฺเทน ติโยชนสติกา สุธมฺมา
เทวสภา นิพฺพตฺติ ฯ สุนนฺทาย โปกฺขรณิยา นิสฺสนฺเทน
ปฺาสโยชนา นนฺทา นาม (๑) โปกฺขรณี นิพพฺ ตฺติ ฯ สุจิตฺตาย
มาลาคจฺฉวตฺถุนิสฺสนฺเทน สฏิโยชนิก จิตฺตลตาวน นาม อุยฺยาน
นิพฺพตฺติ ฯ
สกฺโก เทวราชา สุธมฺมาย เทวสภาย โยชนิเก สุวณฺณปลฺลงฺเกนิสินฺโน ติโยชนิเก เสตจฺฉตฺเต ธาริยมาเน เตหิ
เทวปุตฺเตหิ ตาหิ เทวกฺาหิ อฑฺฒเตยฺยาหิ นาฏกโกฏีหิ ทฺวสี ุ
เทวโลเกสุ เทวตาหิ จ ปริวาริโต มหาสมฺปตฺตึ โอโลเกนฺโต
ตา ติสฺโส อิตฺถิโย ทิสฺวา อิมา ตาว ปฺายนฺติ ฯ สุชาตา
กุหินฺติ โอโลเกนฺโต อย มม วจน อกตฺวา คิริกนฺทราย
เอกา (๒)พกสกุณิกา หุตฺวา นิพฺพตฺตาติ ทิสฺวา เทวโลกโต
โอตริตฺวา ตสฺสา สนฺติก คโต ฯ สา ทิสฺวาว สฺชานิตฺวา
อโธมุขา ชาตา ฯ พาเล อิทานิ กึ สีส น อุกขิปสิ ฯ ตฺว
มม วจน อกตฺวา อตฺตภาวเมว มณฺฑยมานา วีตินาเมสิ ฯ
สุธมฺมมาย จ สุนนฺทาย จ สุจิตฺตาย จ มหา สมฺปตฺติ นิพฺพตฺตา ฯ
เอหิ อมฺหาก สมฺปตฺตึ ปสฺสาติ เทวโลก เนตฺวา นนฺทาย
โปกฺขรณิยา ปกฺขิปตฺวา ปลฺลงฺเก นิสที ิ ฯ
นาฏกิตถฺ ิโย กุหึ คตตฺถ มหาราชาติ ปุจฺฉึสุ ฯ โส
# ๑. ยุ. นามสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๔๐
อนาโรเจตุกาโมป ตาหิ นิปฺปฬิยมาโน สุชาตาย สนฺติกนฺติ
อาห ฯ กุหึ นิพฺพตฺตา มหาราชาติ ฯ กนฺทรปาเทติ ฯ อิทานิ
กุหินฺติ ฯ นนฺทาโปกฺขรณิย เม วิสชฺชิตาติ (๑) ฯ เอถ โภ อมฺหาก
อยฺย ปสฺสามาติ สพฺพา ตตฺถ อคมสุ ฯ สา ปุพฺเพ
สพฺพเชฏกา หุตฺวา ชาตา (๒) อวมฺิตฺถ ฯ อิทานิ ตาป ต
ทิสฺวา ปสฺสถ โภ อมฺหาก อยฺยาย มุข กกฺกฏกวิชฺฌนสูลสทิสนฺติ อาทีนิ วทนฺติโย เกฬึ อกสุ ฯ
สา อติวิย อฏฏิยมานา สกฺก เทวราชาน อาห
มหาราช อิมานิ สุวณฺณรชตวิมานานิ (๓) วา นนฺทาโปกฺขรณี
วา มยฺห กึ กริสฺสติ ฯ ชาติภูมิเยว มหาราช สตฺตาน สุขา ฯ
ม ตตฺเถว กนฺทรปาเท วิสชฺเชหีติ ฯ สกฺโก ต ตตฺถ วิสชฺเชตฺวา
มม วจน กริสฺสสีติ อาห ฯ กริสฺสามิ มหาราชาติ ฯ ปฺจสีลานิ
คเหตฺวา อขณฺฑานิ กตฺวา รกฺข ฯ กติปาเหน ต เอตาส
เชฏก กริสสฺ ามีติ ฯ สา ตถา อกาสิ ฯ สกฺโก กติปาหสฺส
อจฺจเยน สกฺกา นุ โข สีล รกฺขิตุนฺติ คนฺตฺวา มจฺฉรูเปน
อุตฺตานโก หุตฺวา ตสฺสา ปุรโต อุทกปฏเ โอตรติ (๔) ฯ สา
มตมจฺฉโก ภวิสฺสตีติ คนฺตฺวา สีเส อคฺคเหสิ ฯ มจฺโฉ นงฺคุฏ
จาเลสิ ฯ สา ชีวติ มฺเติ อุทเก วิสชฺเชสิ ฯ สกฺโก
อากาเส ตฺวา สาธุ สาธุ รกฺขสิ สิกฺขาปท ฯ เอว ต
# ๑. ม. วิสสฺ ฏาติ ฯ ๒. ม. ยุ. ตา ฯ ๓. ม. สุวณฺณรชตมณิวิมานิ ฯ ๔. ม. โอสรติ ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๔๑
รกฺขมาน กติปาเหเนว เทวนาฏกาน เชฏก กริสฺสามีติ อาห ฯ
ตสฺสาป ปฺจ วสฺสสตานิ อายุ อโหสิ ฯ เอกทิวสป อุทรปูร
นาลตฺถ ฯ (๑) สุกฺขิตฺวา ปริสุกฺขิตฺวา มิลายมานาป สีล อขณฺฑ
กตฺวา กาล กตฺวา พาราณสิย กุมฺภการเคเห นิพฺพตฺติ ฯ
สกฺโก กุหึ นิพฺพตฺตาติ โอโลเกนฺโต ทิสฺวา ตโต อิธ
อาเนตุ น สกฺกา ฯ ชีวิตวุตฺติมสฺสา ทสฺสามีติ สุวณฺณเอลาฬุกาน
ยานก ปูเรตฺวา มชฺเฌ คามสฺส มหลฺลกเวเสน นิสีทิตฺวา
เอลาฬุกานิ คณฺหถาติ อุกฺกฏึ อกาสิ ฯ สมนฺตา คามวาสิกา
อาคนฺตฺวา เทหิ ตาตาติ อาหสุ ฯ อห สีลรกฺขกาน เทมิ ฯ
ตุเมฺห สีล รกฺขถาติ ฯ ตาต มย สีล นาม กีทิสนฺติป
ิน ชานาม ฯ มูเลน เทหีติ ฯ สีลรกฺขกานเยว ทมฺมีติ อาห (๒) ฯ
เอถ เร โกสิ อย เอลาฬุกมหลฺลโกติ สพฺเพป นิวตฺตึสุ ฯ
สา ทาริกา ปุจฺฉิ อมฺม ตุเมฺห เอลาฬุกตฺถาย คตา
ตุจฺฉหตฺถาว อาคตาติ ฯ โกสิ อมฺม เอลาฬุกมหลฺลโก อห
สีลรกฺขกาน ทมฺมีติ วทติ ฯ อิมสฺส ทาริกาป สีล
รกฺขิตฺวา (๓) วฏฏติ ฯ (๔) มย สีลเมว น ชานามาติ ฯ สา มยฺห
อานีต ภวิสฺสตีติ คนฺตฺวา เอลาฬุก ตาต เทหีติ อาห ฯ
ตฺว สีลานิ รกฺขสิ อมฺมาติ ฯ อาม ตาต สีล (๕) รกฺขามีติ ฯ
# ๑. ม. ยุ. นาลตฺถ ฯ ๒. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ยุ. สมาทิตฺวา ฯ ๔. ม. ยุ. วตฺตนฺติ ฯ
๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๔๒
อิท มยา ตุยหฺ เมว อาภตนฺติ เคหทฺวาเร ยานเกน สทฺธึ
เปตฺวา ปกฺกามิ ฯ สาป ยาวชีว สีล รกฺขิตฺวา จวิตฺวา (๑)
เวปจิตฺติอสุรสฺส ธีตา หุตฺวา นิพฺพตตฺติ ฯ สีลนิสฺสนฺเทน
ปาสาทิกา อโหสิ ฯ โส ธีตุ วิวาหมงฺคล กริสฺสามีติ อสุเร
สนฺนิปาเตสิ ฯ
สกฺโก กุหึ นิพฺพตฺตาติ โอโลเกนฺโต อสุรภวเน นิพฺพตฺตา ฯ
อชฺชสฺสา วิวาหมงฺคล กริสฺสตีติ(๒) ทิสฺวา อิทานิ ยงฺกิฺจิ
กตฺวา อาเนตพฺพา มยาติ อสุรวณฺณ นิมฺมินิตฺวา คนฺตฺวา
อสุราน อนฺตเร อฏาสิ ฯ ตว (๓)สามิกวร เทมีติ (๓)ตสฺสา
หตฺเถ ปตา ปุปฺผทาม อทาสิ ย อิจฺฉสิ ฯ ตสฺส อุปริ ปุปฺผ (๔)
ขิปาหีติ ฯ สา โอโลเกนฺตี สกฺก ทิสวฺ า ปุพฺเพสนฺนิวาเสน
สฺชาตสิเนหา อย เม สามิโกติ ตสฺส อุปริ ทาม ขิป ฯ
โส ต พาหาย คเหตฺวา อากาเส อุปฺปติ ฯ ตสฺมึ ขเณ
อสุรา สฺชานึสุ ฯ เต คณฺหถ คณฺหถ ชรสกฺก เวริโก
อมฺหาก น มย เอตสฺส ทาริก ทสฺสามาติ อนุพนฺธึสุ ฯ
เวปจิตฺติ ปุจฺฉิ เกนาหฏาติ ฯ ชรสกฺเกน มหาราชาติ ฯ
อวเสเสสุ อยเมว เสฏโ ฯ อเปถาติ อาห ฯ สกฺโก ต เนตฺวา
อฑฺฒเตยฺยโกฏินาฏกาน เชฏกฏาเน เปสิ ฯ สา สกฺก วร
# ๑. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. กริสฺสนฺตีติ ฯ ๓. ม. สามิก วเทหีติ ฯ ยุ. สามิก
วาเรหีติ ฯ ๔. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๔๓
ยาจิ มหาราช มยฺห อิมสฺมึ เทวโลเก มาตา วา ปตา
วา ภาตา วา ภคินี วานตฺถิ ฯ ยตฺถ ยตฺถ คจฺฉสิ
ตตฺถ ตตฺถ ม คเหตฺวา คจฺฉ มหาราชาติ ฯ สกฺโก สาธูติ
ปฏิฺ อทาสิ
เอว มจลคามเก มฆมาณวกาลโต ปฏาย วิสุทฺธภาวมสฺส ปสฺสนฺโตภควา ทีฆรตฺต วิสุทฺโธ โข อย
ยกฺโขติ อาห ฯ อตฺถสฺหิตนฺติ อตฺถนิสฺสิต การณนิสฺสิต ฯ
ปมภาณวาโร นิฏิโต
ปฺหเวยฺยากรณวณฺณนา
กึสฺโชนาติ กึพนฺธนา เกน พนฺธเนน พนฺธา(๑)
หุตฺวา ปุถุกายาติ พหุชนา ฯ อเวราติ อปฏิฆา ฯ อทณฺฑาติ
อาวุธทณฺฑธนุทณฺฑา วิมุตฺตา (๒) ฯ อสปตฺตาติ อปจฺจตฺถิกา ฯ
อพฺยาปชฺฌาติ วิคตโทมนสฺสา ฯ วิหเรมุ อเวริโนติ อโห วต
เกนจิ สทฺธึ อเวริโน วิหเรยฺยาม ฯ กตฺถจิ โกป น อุปฺปาเทตฺวา
อจฺฉราย คหิตก ชงฺฆสหสฺเสน สทฺธึ ปริภฺุเชยฺยามาติ ทาน
ทตฺวา ปูช กตฺวา จ ปตฺถยนฺติ ฯ อิติ จ เนส โหตีติ
เอวฺจ เนส อย ปตฺถนา โหติ ฯ อถ จ ปนาติ เอว
ปตฺถนาย สติป ฯ
อิสฺสามจฺฉริยสฺโชนาติ ปรสมฺปตฺติขียนลกฺขณา อิสฺสา ฯ
# ๑. ม. พทฺธา ฯ ๒. ม. อาวุธทณฺฑธนฑณฺฑวินิมุตฺตา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๔๔
อตฺตสมฺปตฺติยา ปเรหิ สาธารณภาวอสหนลกฺขณ มจฺฉริย จ ฯ
อิสฺสามจฺฉริย สฺโชน เอเตสนฺติ อิสฺสามจฺฉริยสฺโชนา ฯ
อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ วิตฺถาเรน(๑) ปน อิสฺสามจฺฉริยานิ อภิธมฺเม
วุตฺตาเนว ฯ
อาวาสมจฺฉริเยน ปเนตฺถ ยกฺโข วา เปโต วา หุตฺวา
ตสฺเสว อาวาสสฺส สงฺการ สีเสน อุกขฺ ิปตฺวา วิจริ ฯ (๒)
กุลมจฺฉริเยน ตสฺมึ กุเล อฺเส ทานาทีนิ กโรนฺเต
ทิสฺวา ภินฺน วติท กุล มมาติ จินฺตยโต โลหิตป มุขโต
อุคฺคจฺฉติ ฯ กุจฺฉิวิเรจนป โหติ ฯ อนฺตานิป ขณฺฑาขณฺฑานิ
หุตฺวา นิกฺขมนฺติ ฯ ลาภมจฺฉริเยน สฆสฺส วา คณสฺส วา
สนฺตเก ลาเภ มจฺฉรายิตฺวา ปุคฺคลิกปริโภค (๓)วิย ปริภฺุชิตฺวา
ยกฺโข วา เปโต วา มหาอชคโร วา หุตฺวา นิพฺพพตฺติ ฯ (๔)
สรีรวณฺณคุณวณฺณมจฺฉริเยน ปน ปริยตฺติธมฺมมจฺฉริเยน จ
อตฺตโนว วณฺณ วณฺเณติ น ปเรส วณฺณ ฯ กึวณฺโณ
เอโสติ ต ต โทส วทนฺโต ปริยตฺติฺจ กสฺสจิ กิฺจิ
อเทนฺโต ทุพฺพณฺโณ เจว เอฬมูโค จ โหตีติ ฯ (๕)
อปจ อาวาสมจฺฉริเยน โลหเคเห ปจฺจติ ฯ กุลมจฺฉริเยน
อปฺปลาโภ โหติ ฯ ลาภมจฺฉริเยน คูถนิรเย นิพฺพตฺตติ ฯ
วณฺณมจฺฉริเยน ภเว นิพพฺ ตฺตสฺส วณฺโณ นาม น โหติ ฯ
# ๑. ม. วิตฺถารโต ฯ ๒. ม. ยุ. วิจรติ ฯ ๓. ม. ปุคฺคลิกปริโภเคน ฯ ๔. ม. ยุ. นิพฺพตฺตติ
ฯ
เอวมุปริป ฯ ๕. ม. ยุ. โหติ ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๔๕
ธมฺมมจฺฉริเยน กุกกฺ ุฬนิรเย นิพฺพตฺตติ ฯ อิท ปน อิสฺสามจฺฉริยสฺโชน โสตาปตฺติมคฺเคน ปหียติ ฯ ยาว ต น ปหียติ ฯ
ตาว เทวมนุสฺสา อเวรตาทีนิ ปตฺถยนฺตาป เวราทีหิ น
ปริมุจฺจนฺติเยว ฯ
ติณฺณา เมตฺถ กงฺขาติ เอตสฺมึ ปเฺห มยา ตุมฺหาก
วจน สุตฺวา กงฺขา ติณฺณาติ วทติ ฯ น มคฺควเสน ติณฺณกงฺขต
ทีเปติ ฯ วิคตา กถกถาติ อิท กถ อิท กถนฺติ อยป กถกถา
วิคตา ฯ
นิทานาทีนิ วุตฺตตฺถาเนว ฯ ปยาปฺปยนิทานนฺติ(๑) ปยสตฺตสงฺขารนิทาน มจฺฉริย ฯ อปฺปยสตฺตสงฺขารนิทานา อิสฺสา ฯ
อุภย วา อุภยนิทาน ฯ ปพฺพชิตสฺส หิ สทฺธึวิหาริกาทโย ฯ
คหฏสฺส ปุตฺตาทโย หตฺถิอสฺสาทโย วา สตฺตา ปยา โหนฺติ
เกฬายิตา มมายิตา ฯ มุหุตฺตป เต อปสฺสนฺโต อธิวาเสตุ น
สกฺโกติ ฯ โส อฺ ตาทิส ปยสตฺต ลภนฺต ทิสวฺ า อิสฺส
กโรติ ฯ อิมนิ า อมฺหาก กิฺจิ กมฺม อตฺถิ ฯ มุหุตฺต ตาวกาลิก (๒)
เทถาติ ตเมว อฺเหิ ยาจิโต น (๓)สกฺกา ทาตต ฯ กิลมิสฺสติ
วา อุกฺกณฺิสฺสติ วาติ อาทีนิ วตฺวา มจฺฉริย กโรติ ฯ เอว
ตาว อุภยป ปยสตฺตนิทาน โหติ ฯ ภิกฺขุสฺส ปน ปตฺตจีวราทิปริกฺขารชาต ฯ (๔) คหฏสฺส วา อลงฺการาทิอุปกรณ ปย โหติ
# ๑. สฺยา. ปยาปฺปยนิทานนฺติ ฯ ๒. ม. ยุ. ดาว น ฯ ๓. ยุ. ใน ฯ
๔. ม. ปตฺตจีวรปริกฺขารชาต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๔๖
มนาป ฯ โส อฺสฺส ตาทิส อุปฺปชฺชมาน ทิสฺวา อโห
วตสฺส เอวรูป น ภเวยฺยาติ อิสฺส กโรติ ฯ ยาจิโต จาป (๑)
มยมฺเปต มมายนฺตา (๒) ปริภฺุชาม ฯ น สกฺกา ทาตุนฺติ มจฺฉริย
กโรติ ฯ เอว อุภยป ปยสงฺขารนิทาน โหติ ฯ อปฺปเยป ปน
เต วุตฺตปฺปกาเร สตฺเต จ สงฺขาเร จ ลภิตฺวา สเจปสฺส
เต อมนาปา โหนฺติ ฯ ตถาป กิเลสาน วิปริตวุตฺติตาย เปตฺวา
ม โภ อฺโ เอวรูปสฺส ลาภีติ อิสฺส วา กโรติ ฯ ยาจิโต
ตาวกาลิกป อททมาโน มจฺฉริย วา กโรติ ฯ เอว อุภยป
อปฺปยสตฺตสงฺขารนิทาน โหติ ฯ
ฉนฺทนิทานนฺติ เอตฺถ ปริเยสนฉนฺโท ฯ ปฏิลาภฉนฺโท ฯ
ปริโภคฉนฺโท ฯ สนฺนิธฉิ นฺโท วิสชฺชนฉนฺโทติ ปฺจวิโธ ฉนฺโท ฯ
กตโม ปริเยสนฉนฺโท ฯ อิเธกจฺโจ อติตฺโต ฉนฺทชาโต
รูป ปริเยสติ ฯ สทฺท ฯ คนฺธ ฯ รส ฯ โผฏพฺพ ปริเยสติ ฯ ธน
ปริเยสติ ฯ อย ปริเยสนฉนฺโท ฯ
กตโม ปฏิลาภฉนฺโท ฯ อิเธกจฺโจ อติตฺโต ฉนฺทชาโต
รูป ปฏิลภติ ฯ สทฺท ฯ คนฺธ ฯ รส ฯ โผฏพฺพ ปฏิลภติ ฯ ธน
ปฏิลภติ ฯ อย ปฏิลาภฉนฺโท ฯ
กตโม ปริโภคฉนฺโท ฯ อิเธกจฺโจ อติตฺโต ฉนฺทชาโต
รูป ปริภฺุชติ ฯ สทฺท ฯ คนฺธ ฯ รส ฯ โผฏพฺพ ปริภฺุชติ ฯ ธน
# ๑. ม. วาป ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท ทิสสฺ ติ ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๔๗
ปริภฺุชติ ฯ อย ปริโภคฉนฺโท ฯ
กตโม สนฺนิธิฉนฺโท ฯ อิเธกจฺโจ อติตฺโต ฉนฺทชาโต
ธนสนฺนิจย กโรติ อาปทาสุ ภวิสฺสตีติ อย สนฺนธิ ิฉนฺโท ฯ
กตโม วิสชฺชนฉนฺโท ฯ อิเธกจฺโจ อติตฺโต ฉนฺทชาโต ธน
วิสชฺเชติ หตฺถาโรหาน อสฺสาโรหาน รถิกาน ธนุคฺคหาน อิเม
ม รกฺขิสฺสนฺติ โคปสฺสนฺติ มมายิสฺสนฺติ สมฺปริวาริสฺสนฺตีติ(๑) ฯ อย
วิสชฺชนฉนฺโท ฯ อิเม ปฺจป ฉนฺทา อิธ ตณฺหามตฺตเมว ฯ
ต สนฺธาย อิท วุตฺต ฯ
วิตกฺกนิทาโนติ เอตฺถ ลาภ ปฏิจฺจ วินิจฺฉโยติ (๒) เอว
วุตฺโต วินิจฺฉยวิตกฺโก วิตกฺโก นาม ฯ วินิจฺฉโยติ เทฺว วินิจฺฉยา
ตณฺหาวินิจฺฉโย จ ฯ ทิฏ ิวินิจฺฉโย จ ฯ อฏสตตณฺหาวิปริต
ตณฺหาวินิจฺฉโย นาม ฯ ทฺวาสฏิทิฏิโย ทิฏิวินิจฺฉโย นามาติ
เอว วุตฺตตณฺหาวินิจฺฉยวเสน หิ อิฏานิฏปยาปยววตฺถาน น
โหติ ฯ ตเทว หิ เอกจฺจสฺส อิฏ โหติ ฯ เอกจฺจสฺส อนิฏ
ปจฺจนฺตราชมชฺฌิมเทสราชูน คณฺฑุปฺปาทมิคมสาทีสุ วิย ฯ ตสฺมึ
ปน ตณฺหาวินิจฺฉเยน วินิจฺฉิเต ปฏิลทฺธวตฺถุสฺมึ เอตฺตก รูปสฺส
ภวิสฺสติ ฯ เอตฺตก สทฺทสฺส ฯ เอตฺตก คนฺธสฺส ฯ เอตฺตก รสสฺส ฯ
เอตฺตก โผฏพฺพสฺส ภวิสฺสติ ฯ เอตฺตก มยฺห ภวิสฺสติ เอตฺตก
ปรสฺส ภวิสสฺ ติ ฯ เอตฺตก นิทหิสฺสามิ ฯ เอตฺตก (๓) ทสฺสามีติ
# ๑. ม. สมฺปริวารยิสฺสนฺตีติ ฯ ๒. ที. มหา. ๑๐/๕๙/๖๙ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร
ปรสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 549

*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๔๘
ววฏาน วิตกฺกวินิจฺฉเยน โหติ เตนาห ฉนฺโท โข
เทวานมินฺท วิตกฺกนิทาโนติ ฯ
ปปฺจสฺาสงฺขานิทาโนติ ตโย ปปฺจา ตณฺหาปปฺโจ ฯ
มานปปฺโจ ฯ ทิฏิปปฺโจติ ฯ ตตฺถ อฏสตตณฺหาวิปริต
ตณฺหาปปฺโจ นาม ฯ นววิโธ มาโน มานปปฺโจ นาม ฯ
ทฺวาสฺฏิทิฏิโย ทิฏิปปฺโจ นาม ฯ เตสุ อิธ ตณฺหาปปฺโจ
อธิปฺเปโต ฯ เกนฏเน ปปฺโจติ ฯ มตฺตปมตฺตาการปาปนฏเน
ปปฺโจ ฯ ตสมฺปยุตฺตา สฺา ปปฺจสฺา ฯ สงฺขา วุจฺจติ
โกฏาโส สฺานิทานา หิ ปปฺจสงฺขาติอาสีสุ (๑) วิย ฯ
อิติ ปปฺจสฺาสงฺขานิทาโนติ ปปฺจสฺาโกฏาสนิทาโน
วิตกฺโกติ อตฺโถ ฯ
ปปฺจสฺาสงฺขานิโรธสารุปปฺ คามินินฺติ เอติสฺสา ปปฺจสฺาสงฺขาย โย นิโรโธ วูปสโม ฯ ตสฺส สารุปฺปฺเจว
ตตฺถ คามินึ จาติ สห วิปสฺสนาย มคฺค ปุจฺฉติ ฯ
อถสฺส ภควา โสมนสฺส จาหนฺติ (๒) ติสฺโส เวทนา
อารภิ ฯกึ ปน ภควตา ปุจฺฉิต กถิต ฯ อปุจฺฉิต ฯ สานุสนฺธิก ฯ
อนนุสนฺธิกนฺติ ฯ ปุจฺฉิตเมว กถิต ฯ โน อปุจฺฉิต ฯ สานุสนฺธกิ เมว
โน อนนุสนฺธิก ฯ เทวตาน หิ รูปโต อรูป ปากฏตร ฯ
# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๔๑๘/๕๐๔ ฯ ๒. ม. โสมนสฺสปาหนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๔๙
อรูเปป เวทนา ปากฏตรา ฯ กสฺมา ฯ เทวตาน หิ กรชกาย
สุขุม ฯ กมฺมช พลว ฯ กรชกายสฺส สุขุมตฺตา ฯ กมฺมชสฺส พลวตฺตา
เอกาหารป อติกฺกมิตฺวา น ติฏนฺติ ฯ อุณฺหปาสาเณ ปตสปฺปปณโฺ ฑ (๑)วิย วิลียนฺตีติ สพฺพ พฺรหฺมชาเล วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺพ ฯ ตสฺมา ภควา สกฺกสฺส ติสฺโส เวทนา อารภิ ฯ
ทุวิธ หิ กมฺมฏาน รูปกมฺมฏาน ฯ อรูปกมฺมฏาน
จ ฯ รูปปริคฺคโห ฯ อรูปปริคฺคโหติป เอตเทว วุจฺจติ ฯ ตตฺถ
ภควา ยสฺส รูป ปากฏ ฯ ตสฺส สงฺเขปมนสิการวเสน วา
วิตฺถารมนสิการวเสน วา จตุธาตุววตฺถาน วิตฺถาเรนฺโต
รูปกมฺมฏาน กเถติ ฯ ยสฺส อรูป ปากฏ ฯ ตสฺส อรูปกมฺมฏาน
กเถติ ฯ กเถนฺโต จ ตสฺส วตฺถุภูต รูปกมฺมฏาน ทสฺเสตฺวาว
กเถติ ฯ เทวาน ปน อรูป(๒) ปากฏนฺติ อรูปกมฺมฏานวเสน
เวทนา อารภิ ฯ
ติวิโธ หิ อรูปกมฺมฏาเน อภินิเวโส ผสฺสวเสน ฯ เวทนาวเสน ฯ จิตฺตวเสนาติ ฯ กถ ฯ เอกจฺจสฺส หิ สงฺขิตฺเตน วา
วิตฺถาเรน วา ปริคฺคหิเต รูปกมฺมฏาเน ตสฺมึ อารมฺมเณ
จิตฺตเจตสิกาน ปมาภินิปาโต ต อารมฺมณ ผุสนฺโต
อุปฺปชฺชมาโน ผสฺโส ปากโฏ โหติ ฯ เอกจฺจสฺส ต อารมฺมณ
# ๑. ม. ปตสปฺปปณฺฑิ ฯ ๒. ม. อรูปกมฺมฏาน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๕๐
อนุภวนฺตี อุปฺปชฺชมานา เวทนา ปากฏา โหติ ฯ เอกจฺจสฺส
ต อารมฺมณ ปริคฺคเหตฺวา (๑) วิชานนฺต อุปฺปชฺชมาน วิฺาณ
ปากฏ โหติ ฯ
ตตฺถ ยสฺส ผสฺโส ปากโฏ โหติ ฯ โสป น เกวล
ผสฺโสว อุปปฺ ชฺชติ ฯ เตน สทฺธึ ตเทวารมฺมณ อนุภวมานา
เวทนาป อุปฺปชฺชติ ฯ สฺชานมานา สฺาป ฯ เจตยมานา
เจตนาป ฯ วิชานมาน วิฺาณป อุปฺปชฺชตีติ ผสฺสปฺจมเกเยว
ปริคฺคณฺหาติ ฯ ยสฺส เวทนา ปากฏา โหติ ฯ โสป น เกวล
เวทนาว อุปฺปชฺชติ ฯ ตาย สทฺธึ ตเทวารมฺมณ ผุสมาโน
ผสฺโสป อุปปฺ ชฺชติ ฯ สฺชานมานา สฺาป ฯ เจตยมานา
เจตนาป ฯ วิชานมาน วิฺาณป อุปฺปชฺชตีติ ผสฺสปฺจมเกเยว
ปริคฺคณฺหาติ ฯ ยสฺส วิฺาณ ปากฏ โหติ ฯ โสป น เกวล
วิฺาณเมว อุปฺปชฺชติ ฯ เตน สทฺธึ ตเทวารมฺมณ ผุสมาโน
ผสฺโสป อุปปฺ ชฺชติ ฯ อนุภวมานา เวทนาป ฯ สฺชานมานา
สฺาป ฯ เจตยมานา เจตนาป อุปฺปชฺชตีติ ผสฺสปฺจมเกเยว
ปริคฺคณฺหาติ ฯ
โส อิเม ผสฺสปฺจมกา ธมฺมา กึนิสฺสิตาติ อุปธาเรนฺโต
วตฺถุนิสฺสิตาติ ปชานาติ ฯ วตฺถุ นาม กรชกาโย ฯ ย สนฺธาย
วุตฺต อิท จ ปน เม วิฺาณ เอตฺถ นิสฺสิต (๒) เอตฺถ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ยุ. สิต ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๕๑
ปฏิพทฺธนฺติ ฯ โส อตฺถโต ภูตานิ เจว อุปาทารูปานิ จ ฯ
เอวเมตฺถ วตฺถุ รูป ฯ ผสฺสปฺจมกา นามนฺติ นามรูปมตฺตเมว
ปสฺสติ ฯ รูป เจตฺถ รูปกฺขนฺโธ ฯ นาม จตฺตาโร อรูปโน
ขนฺธาติ ปฺจกฺขนฺธมตฺต โหติ ฯ นามรูปวินิมุตฺตา หิ
ปฺจกฺขนฺธา ฯ ปฺจกฺขนฺธวินิมุตฺต วา นามรูป นตฺถิ ฯ โส
อิเม ปฺจกฺขนฺธากึ เหตุกาติ อุปปริกขฺ นฺโต อวิชชฺ าทิเหตุกาติ
ปสฺสติ ฯ ตโต ปจฺจเย (๑) เจว ปจฺจยุปฺปนฺนฺจ ตโต ปร (๒) อฺโ
สตฺโต วา ปุคฺคโล นตฺถิ ฯ สุทฺธสงฺขารปฺุชมตฺตเมวาติ
สปจฺจยนามรูปวเสน ติลกฺขณ อาโรเปตฺวา วิปสฺสนาปฏิปาฏิยา
อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตาติ สมฺมสนฺโต วิจรติ ฯ โส อชฺช
อชฺชาติ ปฏิเวธ อากงฺขมาโน ตถารูเป ทิวเส อุตสุ ปฺปาย ฯ
ปุคฺคลสปฺปาย ฯ โภชนสปฺปาย ฯ ธมฺมสฺสวนสปฺปาย วา ลภิตฺวา
เอกปลฺลงฺเกน นิสินฺโนว วิปสฺสน มตฺถก ปาเปตฺวา อรหตฺเต
ปติฏาติ ฯ เอว อิเมส ติณฺณป ชนาน ยาว อรหตฺตา
กมฺมฏาน กถิต โหติ ฯ
อิธ ปน ภควา อรูปกมฺมฏาน กเถนฺโต เวทนาสีเสน
กเถสิ ฯผสฺสวเสน วา (๓) วิฺาณวเสน วา กถิยมาน เอตสฺส
น ปากฏ โหติ ฯ อนฺธการ วิย ขายติ ฯ เวทนาวเสน ปน
ปากฏ โหติ ฯ กสฺมา ฯ เวทนาน อุปฺปตฺติยา ปากฏตฺตา ฯ (๔)
# ๑. ม. ยุ. ปจฺจโย ฯ ๒. ม. ยุ. อิท ฯ ๓. ม. หิ ฯ ๔. ม. ยุ. ปากฏตาย ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๕๒
สุขทุกฺขเวทนาน หิ อุปปฺ ตฺติ ปากฏา ฯ ยทา สุข อุปฺปชฺชติ ฯ
ตทา สกลสรีร โขเภนฺต มทฺทนฺต ผรมาน อภิสนฺทยมาน
สตโธตสปฺป ขาทาปยนฺต วิย ฯ สตปากเตล มกฺขยมาน วิย ฯ
ฆฏสหสฺเสน ปริฬาห นิพฺพาปยมาน วิย อโห สุข ฯ อโห
สุขนฺติ วาจ นิจฺฉารยมานเมว อุปฺปชฺชติ ฯ ยทา ทุกฺข
อุปฺปชฺชติ ฯ ตทา สกลสรีร โขเภนฺต มทฺทนฺต ผรมาน
อภิสนฺทยมาน ตตฺตกปาล (๑) ปเวสนฺต วิย ฯ วิลีนตมฺพโลเหน
อาสิฺจนต วิย ฯ สุกฺขติณวนปฺปติมฺหิ อรฺเ ทารุอุกฺกา กลาป
ขิปมาน วิย อโห ทุกฺข ฯ อโห ทุกฺขนฺติ วิปฺปลาปยมานเมว
อุปฺปชฺชติ ฯ อิติ สุขทุกฺขเวทนาน อุปฺปตฺติ ปากฏา โหติ ฯ
อทุกฺขมสุขา ปน ทุทฺทีปนา อนฺธกาเรน วิย อภิภูตา ฯ (๒)
สา สุขทุกฺขาน อปคเม สาตาสาตปฏิปกฺขวเสน (๓) มชฺเตฺตาการภูตา อทุกฺขมสุขา เวทนาติ นยโต คณฺหนฺตสฺส ปากฏา
โหติ ฯ ยถา กึ ฯ ยถา อนฺตรา ปฏิปาสาณ อารูหิตฺวา
ปลาตสฺส มิคสฺส อนุปท คจฺฉนฺโต มิคลุทฺธโก ปฏิปาสาณสฺส
โอรภาเคป ปรภาเคป ปท ทิสฺวา มชฺเฌ อปสฺสนฺโตป อิโต
อารุโฬฺห ฯ อิโต โอรุโฬฺห ฯ มชฺเฌ ปฏิปาสาเณ อิมินา ปเทเสน
ตโต ภวิสฺสตีติ นยโต ชานาติ ฯ เอว ฯ อารุฬฺหฏาเน ปท
# ๑. ม. ตตฺตผาล ฯ ๒. ยุ. อนฺธการา อวิภูตา ฯ ๓. ม. ยุ. ...ปฏิกฺเขปวเสน ฯ
เอวมุปริป ฯ ๔. ม. มิคลุทฺทโก
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๕๓
วิย หิ สุขเวทนาย อุปฺปตฺติ ปากฏา โหติ ฯ โอรุฬฺหฏาเน
ปท วิย ทุกขฺ เวทนาย อุปฺปตฺติ ปากฏา โหติ ฯ อิโต อารุยฺห ฯ
อิโต โอรุยฺห ฯ มชฺเฌ เอว คโตติ นยโต คหณ วิย สุขทุกฺขาน
อปคเม สาตาสาตปฏิปกฺขวเสน มชฺฌตฺตาการภูตา อทุกฺขมสุขา
เวทนาติ นยโต คณฺหนฺตสฺส ปากฏา โหติ ฯ เอว ภควา
ปม รูปกมฺมฏาน กเถตฺวา ปจฺฉา อรูปกมฺมฏาน เวทนาวเสน วินิวตฺเตตฺวา (๑) ทสฺเสติ ฯ
น เกวลฺจ อิเธว เอว ทสฺเสติ ฯ มหาสติปฏาเน (๒)
จูฬตณฺหาสงฺขเย มหาตณฺหาสงฺขเย จูฬเวทลฺลสุตฺเต มหาเวทลฺลสุตฺเต รฏปาลสุตฺเต มาคนฺทิยสุตฺเต ธาตุวิภงฺเค อเนฺชสปฺปาเย (๓) สกเล เวทนาสยุตฺเตติ เอว อเนเกสุ สุตฺเตสุ(๔) ปม
รูปกมฺมฏาน กเถตฺวา ปจฺฉา อรูปกมฺมฏาน เวทนาวเสน
วินิวตฺเตตฺวา ทสฺเสติ ฯ ยถา จ เตสุ ฯ เอว อิมสฺมปึ  สกฺกปเฺห ปม รูปกมฺมฏาน กเถตฺวา ปจฺฉา อรูปกมฺมฏาน
เวทนาวเสน วินิวตฺเตตฺวา ทสฺเสติ ฯ รูปกมฺมฏาน ปเนตฺถ
เวทนาย อารมฺมณมตฺตเยว สงฺขิตฺต ฯ ตสฺมา ปาลิย น อารุฬฺห
ภวิสฺสติ ฯ
อรูปกมฺมฏาเน ยนฺตสฺส ปากฏ เวทนาวเสน อภินิเวสมุข
#๑. ม. นิวตฺเตตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ
๒. ม. เอตฺถนฺตเร มชฺฌมิ นิกายมฺหิ สติปฏาเนติ ทิสฺสติ ฯ
๓. ม. อาเนฺชสปฺปาเย ฯ ๔. ม. สุตฺตนฺเตสุ ฯ
๕. ม. ...มตฺตกเยว ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๕๔
ตเมว ทสฺเสตุ โสมนสฺส จาห เทวานมินฺทาติ อาทิ วุตฺต (๑) ฯ
ตตฺถ ทุวิเธนาติ ทฺวิวิเธน ฯ ทฺวหี ิ โกฏาเสหีติ อตฺโถ ฯ
เอวรูป โสมนสฺส น เสวิตพฺพนฺติ เอวรูป เคหสิตโสมนสฺส
น เสวิตพฺพ ฯ เคหสิตโสมนสฺส นาม ตตฺถ กตมานิ ฉ
เคหสิตานิ โสมนสฺสานิ ฯ จกฺขุวิฺเยฺยาน รูปาน อิฏาน
กนฺตาน มนาปาน มโนรมาน โลกามิสปฏิสยุตฺตาน ปฏิลาภ
วา ปฏิลาภโต สมนุปสฺสโต ฯ ปุพฺเพ วา ปฏิลทฺธปุพฺพ อตีต
นิรุทฺธ วิปริณต สมนุสสฺ รโต อุปฺปชฺชติ โสมนสฺส ฯ ย เอวรูป
โสมนสฺส ฯ อิท วุจฺจติ เคหสิต โสมนสฺสนฺติ (๒)เอว ฉสุ ทฺวาเรสุ
ปวตฺตกามคุณนิสฺสิต (๓) โสมนสฺส ฯ
เอวรูป โสมนสฺส เสวิตพฺพนฺติ เอวรูป เนกฺขมฺมนิสฺสิต (๔)
โสมนสฺส เสวิตพฺพ ฯ เนกฺขมฺมนิสฺสิตโสมนสฺส นาม ตตฺถ
กตมานิ ฉ เนกฺขมฺมสิตานิ โสมนสฺสานิ ฯ รูปาน เตฺวว
อนิจฺจต วิทิตฺวา วิปริฌาม วิราค นิโรธ ปุพฺเพ เจว รูปา
เอตรหิ จ ฯ สพฺเพ เต รูปา อนิจฺจา ฯ ทุกฺขา ฯ วิปริณามธมฺมาติ
เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ปสฺสโต อุปฺปชฺชติ โสมนสฺส ฯ
ย เอวรูป โสมนสฺส ฯ อิท วุจฺจติ เนกฺขมฺมสิต โสมนสฺสนฺติ (๒)
เอว ฉสุ ทฺวาเรสุ อิฏารมฺมเณ อาปาถคเต อนิจฺจาทิวเสน
# ๑. ม. ...อาทิมาห ฯ ๒. ม. อุ. ๑๔/๖๒๔/๔๐๒ ฯ ๓. ม. ยุ. วุตฺตกามคุณนิสฺสิต ฯ
๔. ม. เนกฺขมฺมสิต ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๕๕
วิปสฺสน ปฏเปตฺวา อุสฺสุกฺกาเปตุ สกฺโกนฺตสฺส อุสฺสุกฺกิตา เม
วิปสฺสนาติโสมนสฺสชาตสฺส อุปฺปนฺน โสมนสฺส ฯ เสวิตพฺพนฺติ
อิท เนกฺขมฺมวเสน ฯ วิปสฺสนาวเสน อนุสฺสติวเสน ปมชฺฌานาทิวเสน อุปฺปชฺชนกโสมนสฺส เสวิตพฺพ นาม ฯ
ตตฺถ ยฺเจ สวิตกฺก สวิจารนฺติ ตสฺมึป เนกฺขมฺมนิสฺสิเต
โสมนสฺเส ย เนกฺขมฺมวเสน ฯ วิปสฺสนาวเสน ฯ อนุสฺสติวเสน ฯ
ปมชฺฌานวเสน จ อุปฺปนฺน สวิตกฺก สวิจาร โสมนสฺสนฺติ
ชาเนยฺย ฯ ยฺเจ อวิตกฺก อวิจารนฺติ ย ปน ทุติยตติยชฺฌานวเสน อุปฺปนฺน อวิตกฺก อวิจาร โสมนสฺสนฺติ ชาเนยฺย ฯ เย
อวิตกฺเก อวิจาเร เต (๑) ปณีตตเรติ เอเตสุป ทฺวีสุ ย อวิตกฺก
อวิจาร ฯ ต ปณีตตรนฺติ อตฺโถ ฯ
อิมินา กึ กถิต โหติ ฯ ทฺวินฺน อรหตฺต กถิต ฯ
กถ ฯ เอโก หิ (๒)ภิกฺขุ สวิตกฺเก สวิจาเร โสมนสฺเส วิปสฺสน
ปฏเปตฺวา อิท โสมนสฺส กึนิสฺสิตนฺติ อุปธาเรนฺโต วตฺถ-ุ
นิสฺสิตนฺติ ปชานาติ (๓) ผสฺสปฺจมเก วุตฺตนเยเนว อนุกฺกเมน
อรหตฺเต ปติฏาติ ฯ เอโก อวิตกฺกอวิจาเร โสมนสฺเส วิปสฺสน
ปฏเปตฺวา วุตฺตนเยเนว อรหตฺเต ปติฏาติ ฯ
ตตฺถ อภินิวิฏโสมนสฺเสสุป สวิตกฺกสวิจารโต อวิตกฺกอวิจาร ปณีตตร ฯ สวิตกฺกสวิจารโสมนสฺสวิปสฺสนาโตป
# ๑. สี. เส ฯ ๒. ม. กิร ฯ ๓. ม. ปชานาตีติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๕๖
อวิตกฺกอวิจารโสมนสฺสวิปสฺสนา(๑) ปณีตรา ฯ สวิตกฺกสวิจารโสมนสฺสผลสมาปตฺติโตป อวิตกฺกอวิจารโสมนสฺสผลสมาปตฺติเยว
ปณีตตรา ฯ เตนาห ภควา เย อวิตกฺเก อวิจาเร เต
ปณีตตเรติ ฯ
เอวรูป โทมนสฺส น เสวิตพฺพนฺติ เอวรูป เคหสิตโทมนสฺส
น เสวิตพฺพ ฯ เคหสิตโทมนสฺส นาม ตตฺถ กตมานิ ฉ
เคหสิตานิ โทมนสฺสานิ ฯ จกฺขุวิฺเยฺยาน รูปาน อิฏาน
กนฺตาน มนาปาน มโนรมาน โลกามิสปฏิสยุตฺตาน อปฺปฏิลาภ
วา อปฺปฏิลาภโต สมนุปสฺสโต ปุพฺเพ วา อปฺปฏิลทฺธปุพฺพ
อตีต นิรุทฺธ วิปริณต สมนุสฺสรโต อุปฺปชฺชติ โทมนสฺส ฯ ย
เอวรูป โทมนสฺส ฯ อิท วุจฺจติ เคหสิต โทมนสฺสนฺติ (๒) เอว ฉสุ
ทฺวาเรสุ อิฏ ารมฺมณ นานุภวึ นานุภวิสฺสามิ นานุภวามีติ
วิตกฺกยโต อุปฺปนฺน กามคุณนิสฺสิต โทมนสฺส ฯ
เอวรูป โทมนสฺส เสวิตพฺพนฺติ เอวรูป เนกฺขมฺมนิสฺสิต
โทมนสฺส เสวิตพฺพ ฯ เนกฺขมฺมนิสฺสิตโทมนสฺส นาม ตตฺถ
กตมานิ ฉ เนกฺขมฺมสิตานิ โทมนสฺสานิ ฯ รูปาน เตฺวว
อนิจฺจต วิทิตฺวา วิปริฌาม วิราค นิโรธ ปุพฺเพ เจว รูปา
เอตรหิ จ ฯ สพฺเพ เต รูปา อนิจฺจา ฯ ทุกฺขา ฯ วิปริณามธมฺมาติ
เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทิสฺวา อนุตฺตเรสุ วิโมกฺเขสุ
# ๑. ม. อวิตกฺกอวิจารวิปสฺสนา ฯ ๒. ม. อุ. ๑๔/๖๒๗/๔๐๓ ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๕๗
ปห อุปฏาเปติ(๑) กทาสฺสุ (๒) นามาห ตทายตน อุปสมฺปชฺช
วิหริสฺสามิ ฯ ยทริยา เอตรหิ อายตน อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ ฯ
อิติ อนุตฺตเรสุ วิโมกฺเขสุ ปห อุปฏาปยโต อุปปฺ ชฺชติ
ปหปจฺจยา โทมนสฺส ฯ ย เอวรูป โทมนสฺส ฯ อิท วุจฺจติ
เนกฺขมฺมสิต โทมนสฺสนฺติ (๓) เอว ฉสุ ทฺวาเรสุ อิฏารมฺมเณ
อาปาถคเต อนุตฺตรวิโมกฺขสงฺขาตอริยผลธมฺเมสุ ปห อุปฏเปตฺวา
ตทธิคมาย อนิจฺจาทิวเสน วิปสฺสน ปฏเปตฺวา อุสฺสุกฺกาเปตุ
อสกฺโกนฺตสฺส อิทป ปกฺข ฯ อิทป มาส ฯ อิทป สวจฺฉร
วิปสฺสน อุสสฺ ุกฺกาเปตฺวา อริยภูมึ ปาปุณิตุ นาสกฺขินฺติ
อนุโสจโต อุปฺปนฺน โทมนสฺส ฯ เสวิตพฺพนฺติ อิท เนกฺขมฺมวเสน ฯ วิปสฺสนาวเสน ฯ อนุสฺสติวเสน ฯ ปมชฺฌานาทิวเสน
อุปฺปชฺชนกโทมนสฺส เสวิตพฺพ นาม ฯ
ตตฺถ ยฺเจ สวิตกฺก สวิจารนฺติ ตสฺมึป ทุวิเธ โสมนสฺเส (๔)
เคหสิตโทมนสฺสเมว สวิตกฺกสวิจารโทมนสฺส นาม ฯ เนกฺขมฺมวเสน วิปสฺสนาวเสน อนุสฺสติวเสน ปมทุติยชฺฌานวเสน
อุปฺปนฺน โทมนสฺส ปน สวิตกฺกสวิจารโทมนสฺสนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
นิปฺปริยาเยน ปน อวิตกฺกอวิจารโทมนสฺส นาม นตฺถิ ฯ
โทมนสฺสินฺทฺริยนฺตุ (๕) เอกเสน อกุสลฺเจว สวิตกฺกสวิจารฺจ ฯ
# ๑. ม. อุปฏาเปติ ฯ ๒. ม. กุทาสฺสุ ฯ ๓. ม. อุ. ๑๔/๖๒๘/๔๐๔ ฯ ๔. ม. โทมนสฺเส
ฯ
๕. ม. ยุ. โทมนสฺสินฺทฺริยฺหิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๕๘
เอตสฺส ปน ภิกฺขุโน มฺนวเสน สวิตกฺกสวิจารนฺติ จ
อวิตกฺกอวิจารนฺติ จ วุตฺต ฯ
ตตฺราย นโย ฯ อิธ ภิกฺขุ โทมนสฺสปจฺจยภูเต สวิตกฺกสวิจารธมฺเม อวิตกฺกอวิจารธมฺเม จ โทมนสฺสปจฺจยาเอว
อุปฺปนฺเน มคฺคผลธมฺเม จ อฺเส ปฏิปตฺติทสฺสนวเสน
โทมนสฺสนฺติ คเหตฺวา กทา นุ โข เม สวิตกฺกสวิจารโทมนสฺเส
วิปสฺสนา ปฏปตา ภวิสฺสติ ฯ กทา อวิตกฺกอวิจารโทมนสฺเสติ
จ กทา นุ โข เม สวิตกฺกสวิจารโทมนสฺเส ผลสมาปตฺติ
นิพฺพตฺติตา ภวิสฺสติ ฯ กทา อวิตกฺกอวิจารโทมนสฺเส ผลสมาปตฺตีติ จ จินฺเตตฺวา เตมาสิก ฯ ฉมาสิก ฯ นวมาสิก วา
ปฏิปท คณฺหาติ ฯ เตมาสิก คเหตฺวา ปมมาเส เอก ยาม
ชคฺคติ ฯ เทฺว ยาเม นิททฺ าย โอกาส กโรติ ฯ มชฺฌิมมาเส
เทฺว ยาเม ชคฺคติ ฯ เอก ยาม นิทฺทาย โอกาส กโรติ ฯ
ปจฺฉิมมาเส จงฺกมนิสชฺชาเหว ยาเปติ ฯ เอว เจ อรหตฺต
ปาปุณาติ ฯ อิจฺเจต กุสล ฯ โน เจ (๑) ปาปุณาติ ฯ วิเสเสตฺวา
ฉมาสิก คณฺหาติ ฯ ตตฺราป เทฺว เทฺว มาเส วุตฺตนเยน
ปฏิปชฺชิตฺวา อรหตฺต ปาปุณิตุ อสกฺโกนฺโต วิเสเสตฺวา
นวมาสิก คณฺหาติ ฯ ตตฺราป ตโย ตโย มาเส ตเถว
# ๑. ม. เว ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 560

*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๕๙
ปฏิปชฺชิตฺวา อรหตฺต ปาปุณิตุ อสกฺโกนฺตสฺส น ลทฺธ
วต เม สพฺรหฺมจารีหิ สทฺธึ วิสุทฺธิปวารณ ปวาเรตุนฺติ
อาวชฺชโต โทมนสฺส อุปปฺ ชฺชติ ฯ อสฺสุธารา ปวตฺตนฺติ
คามนฺตปพฺภารวาสิมหาสีวตฺเถรสฺส วิย ฯ
เถโร กิร อฏารส มหาคเณ วาเจสิ ฯ ตสฺโสวาเท
ตฺวา ตึสสหสฺสา ภิกฺขู อรหตฺต ปาปุณึสุ ฯ อเถโก ภิกฺขุ
มยฺห ตาว อพฺภนฺตเร คุณา อปฺปมาณา ฯ กีทิสา นุ โข
เม อาจริยสฺส คุณาติ อาวชฺเชติ (๑) ฯ อาวชฺเชนฺโต ปุถุชชฺ นภาว ปสฺสิตฺวา อมฺหาก อาจริโย อฺเส อวสฺสโย โหติ ฯ
อตฺตโน ภวิตุ น สกฺโกติ ฯ โอวาทมสฺส ทสฺสามีติ อากาเสน
คนฺตฺวา วิหารสมีเป โอตริตฺวา ทิวาฏาเน นิสินฺน อาจริย
อุปสงฺกมิตฺวา วตฺต ทสฺเสตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เถโร กึการณา อาคโตสิ ปณฺฑปาติกาติ อาห ฯ
เอก อนุโมทน คณฺหิสฺสามีติ อาคโตมฺหิ ภนฺเตติ ฯ โอกาโส
น ภวิสฺสติ อาวุโสติ ฯ วิตกฺกมาลเก ิตกาเล ปุจฺฉิสฺสามิ
ภนฺเตติ ฯ ตสฺมึ าเน อฺเ ปุจฺฉนฺตีติ ฯ ภิกฺขาจารมคฺเค
ภนฺเตติ ฯ ตตฺราป อฺเ ปุจฺฉนฺตีติ ฯ ทุปฏนิวาสนฏาเน (๒)
สงฺฆาฏิปารุปนฏาเน ฯ ปตฺตนีหรณฏาเน ฯ คาเม จริตฺวา
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ยุ. ทุปฏฏนิวาสนฏาเน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๖๐
อาสนสาลาย ยาคค ปตกาเล ภนฺเตติ ฯ ตตฺถ ตตฺถ(๑)
อฏกถาเถรา อตฺตโน กงฺข วิโนเทนฺติ อาวุโสติ ฯ อนฺโตคามโต
นิกฺขมนกาเล (๒) ปุฉฺฉิสฺสามิ ภนฺเตติ ฯ ตตฺราป อฺเ ปุจฺฉนฺติ
อาวุโสติ ฯ อนฺตรามคฺเค ภนฺเต ฯ โภชนสาลาย ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน ภนฺเต ฯ ทิวาฏาเน ปาทโธวนกาเล มุขโธวนกาเล
ภนฺเตติ ฯ (๓) ตโต ปฏาย ยาว อรุณา อปเร ปุจฺฉนฺติ
อาวุโสติ ฯ ทนฺตกฏ คเหตฺวา มุขโธวนฏานคมนกาเล
ภนฺเตติ ฯ ตทา อฺเ ปุจฺฉนฺตีติ ฯ มุข โธวิตฺวา อาคมนกาเล
ภนฺเตติ ฯ ตตฺราป อฺเ ปุจฺฉนฺตีติ ฯ เสนาสน ปวิสิตฺวา
นิสินฺนกาเล ภนฺเตติ ฯ ตตฺราป อฺเ ปุจฺฉนฺตีติ ฯ ภนฺเต
นนุ มุข โธวิตฺวา เสนาสน ปวิสิตฺวา ตโย จตฺตาโร ปลฺลงฺเก
อุสุม คาหาเปตฺวา โยนิโสมนสิกาเรน กมฺม กโรนฺตาน โอกาสกาเลน ภวิตพฺพ สิยา ฯ มรณกฺขณป น ลภิสฺสถ ภนฺเต ฯ
ผลกสทิสตฺถ ภนฺเต ปรสฺส อวสฺสโย โหถ อตฺตโน ภวิตุ
น สกฺโกถ ฯ น เม ตุมฺหาก อนุโมทนาย อตฺโถติ อากาเส
อุปฺปติตฺวา อคมาสิ ฯ
เถโร อิมสฺส ภิกฺขุโน ปริยตฺติยา กมฺม นตฺถิ ฯ มยฺห
ปน (๔) อนุสาสโก ภวิสฺสตีติ (๔) ตฺวา อิทานิ โอกาโส
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. นิกฺขนฺตกาเล ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ตทา อฺเ
ปุจฺฉนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. องฺกุสโก ภวิสฺสามีติ ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๖๑
น ภวิสฺสติ ฯ ปจฺจูสกาเล คมิสฺสามีติ ปตฺตจีวร สมีเป กตฺวา
สพฺพ ทิวสภาค ปม ยาม มชฺฌิม ยาม จ ธมฺม วาเจตฺวา
ปจฺฉิมยาเม เอกสฺมึ เถเร อุทฺเทส คเหตฺวา นิกฺขมนฺเต ปตฺตจีวร
คเหตฺวา เตเนว สทฺธึ นิกฺขนฺโต ฯ นิสินฺนอนฺเตวาสิกา อาจริโย
เกนจิ ปปฺเจน นิกฺขนฺโตติ มฺึสุ ฯ นิกฺขนฺตตฺเถโร โกจิเทว
สมานาจริยภิกฺขูติ สฺ อกาสิ ฯ
เถโร กิร มาทิสสฺส อรหตฺต (๑) นาม กึ ฯ ทฺวีหตีเหเนว
ปาปุณิตฺวา ปจฺจาคมิสฺสามีติ อนฺเตวาสิกาน อนาโรเจตฺวาว
อาสาฬฺหมาสสฺส ชุณฺหปกฺขเตรสิยา (๒) คามนฺตปพฺภาร คนฺตฺวา
จงฺกมมารุยฺห กมฺมฏาน มนสิกโรนฺโต ตทิวส อรหตฺต คเหตุ
นาสกฺขิ ฯ อุโปสถทิวเส สมฺปตฺเต ทฺวีหตีเหน (๓) อรหตฺต
คณฺหิสฺสามีติ อาคโต ฯ คเหตุ นาสกฺขึ ฯ ตโย มาสา ปน
ตีณิ ทิวสานิ วิย ยาว มหาปวารณา ตาว ชานิสฺสามีติ
วสฺส อุปคนฺตฺวาป คเหตุ นาสกฺขิ ฯ ปวารณาทิวเส จินฺเตสิ
อห ทฺวีหตีเหน อรหตฺต คณฺหิสฺสามีติ อาคโต ฯ เตมาเสนาป
นาสกฺขึ ฯ สพฺรหฺมจาริโน ปน วิสุทธฺ ิปวารณ ปวาเรนฺตีติ ฯ
ตสฺเสว จินฺตยโต อสฺสุธารา ปวตฺตนฺติ ฯ ตโต น มฺเจ
มยฺห จตูหิ อิริยาปเถหิ มคฺคผล อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ อรหตฺตทานิ (๔)
# ๑. ยุ. เอตฺถนฺตเร อุปฺปาเทตุนฺติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร นิกฺขนฺโตติ ทิสฺสติ ฯ
๓. ม. ยุ. มาเส ฯ ๔. ม. อรหตฺต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๖๒
อปฺปตฺวา เนว มฺเจ ปฏ ึ ปสาเรสฺสามิ ฯ น ปาเท โธวิสฺสามีติ
มฺจ อุสฺสาเปตฺวา เปสิ ฯ ปุน อนฺโตวสฺส ปตฺต ฯ อรหตฺต
คเหตุ นาสกฺขิเยว ฯ เอกูนตึสปวารณาสุ อสฺสุธารา ปวตฺตนฺติ ฯ
คามทารกา เถรสฺส ปาเทสุ ผาลิตฏานานิ กณฺฏเกหิ
สิพฺพนฺติ ฯ ทว (๔) กโรนฺตาป อยฺยสฺส มหาสีวตฺเถรสฺส วิย ปาทา
โหนฺตูติ ทว กโรนฺติ ฯ
เถโร ตึสสวจฺฉเร มหาปวารณาทิวเส อาลมฺพนผลก
นิสฺสาย ิโต อิทานิ เม ตึส วสฺสานิ สมณธมฺม กโรนฺตสฺส ฯ
นาสกฺขึ อรหตฺต ปาปุณิตต ฯ อทฺธา เม อิมสฺมึ อตฺตภาเว
มคฺโค วา ผล วา นตฺถิ ฯ น เม ลทฺธ สพฺรหฺมจารีหิ
สทฺธึ วิสุทฺธปิ วารณ ปวาเรตุนฺติ จินฺเตสิ ฯ ตสฺเสว จินฺตยโต
จ โทมนสฺส อุปฺปชฺชิ ฯ อสฺสุธารา ปวตฺตนฺติ ฯ อถาวิทูรฏาเน
เอกา เทวธีตา โรทมานา อฏาสิ ฯ โก เอตฺถ โรทตีตี ฯ (๑)
อห ภนฺเต เทวธีตาติ ฯ กสฺมา โรทสีติ ฯ โรทเนน (๒) มคฺคผเล
นิพฺพตฺตนฺเต (๒) อหป เอก เทฺว มคฺคผลานิ นิพฺพตฺเตสฺสามีติ
โรทามิ ภนฺเตติ ฯ
ตโต เถโร โภ มหาสีว (๓) เทวธีตาป (๔) ตยา สทฺธึ เกฬึ
กโรติ ฯ อนุจฺฉวิก นุ โข เต เอตนฺติ วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา
# ๑. ยุ. เอว ฯ ๒. ม. โรทสีติ ฯ ๓. ม. โรทมาเนน มคฺคผล นิพฺพตฺติต ฯ ๔. ม. เตน
อหมฺป ฯ ๕. ม. ยุ. มหาสีวิตฺเถร ฯ ๖. ม. ยุ. เทวตาป ฯ ๗. ม. กโรนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๖๓
สห ปฏิสมฺภทิ าหิ อรหตฺต อคฺคเหสิ ฯ
โส อิทานิ นิปชฺชิสสฺ ามีติ เสนาสน ปฏิชคฺคิตฺวา มฺจ (๑)
ปฺเปตฺวา อุทกฏาเน อุทก ปจฺจุปฏเปตฺวา ปาเท
โธวิสฺสามีติ โสปาณผลเก นิสีทิ ฯ
อนฺเตวาสิกาปสฺส อมฺหาก อาจริยสฺส สมณธมฺม กาตุ
คตสฺส (๒) ตึส วสฺสานิ ฯ อสกฺขิ นุ โข วิเสส นิพฺพตฺเตตุ ฯ
นาสกฺขีติ อาวชฺชมานา (๓) อรหตฺต ปตฺวา ปาทโธวนตฺถ
นิสินฺโนติ ทิสฺวา อมฺหาก อาจริโย อมฺหาทิเสสุ อนฺเตวาสิเกสุ
ติฏนฺเตสุ อตฺตนาว ปาเท โธวิสฺสตีติ อฏานเมต ฯ อห
โธวิสฺสามิ อห โธวิสฺสามีติ ตึสสหสฺสาป (๔) อากาเสนาคนฺตฺวา
วนฺทิตฺวา ปาเท โธวิสฺสาม ภนฺเตติ อาหสุ ฯ อาวุโส อิทานิ
ตึส วสฺสานิ โหนฺติ มม ปาทาน อโธตาน ฯ ติฏถ ตุเมฺห ฯ
อหเมว โธวิสฺสามีติ ฯ
สกฺโกป อาวชฺเชนฺโต มยฺห อยฺโย มหาสีวตฺเถโร อรหตฺต
ปตฺโต ตึสสหสฺสาน อนฺเตวาสิกาน ปาเท โธวิสฺสามาติ
อาคตาน ปาเท โธวิตุ น เทติ มาทิเส ปน อุปฏาเก
ติฏนฺเต มยฺห อยฺโย สย ปาเท โธวิสฺสตีติ อฏานเมต ฯ
อห โธวิสฺสามีติ สนฺนิฏ าน กตฺวา สุชาตาย เทวิยา สทฺธึ
ภึกฺขุสฆสฺส สนฺติเก ปาตุรโหสิ ฯ โส สุช อสุรกฺ ปุรโต
# ๑. ม. มฺจก ฯ ๒. ม. คจฺฉนฺตสฺส ฯ ๓. ม. อาวชฺชยมานา ฯ ๔. ม. ตึสสหสฺสานิป ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 565

*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๖๔
กตฺวา อเปถ ภนฺเต มาตุคาโมติ โอกาส กาเรตฺวา เถร
อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา ปุรโต อุกฺกฏุ ิโก นิสีทิตวฺ า ปาเท
โธวิสฺสามิ ภนฺเตติ อาห ฯ โกสิย อิทานิ เม ตึส วสฺสานิ
ปาทาน อโธตาน ฯ เทวตาน จ ปกติยาป มนุสฺสสรีรคนฺโธ
นาม เชคุจฺโฉ ฯ โยชนสเต ิตานป กณฺเ อาสตฺตกุณป
วิย โหติ ฯ อหเมว โธวิสฺสามีติ ฯ ภนฺเต อย คนฺโธ นาม
น ปฺายติ ฯ ตุมฺหาก ปน สีลคนฺโธ ฉ เทวโลเก อติกฺกมิตวฺ า
อุปริ ภวคฺค ปตฺวา ิโต ฯ สีลคนฺธโต อฺโ อุตฺตริตโร
คนฺโธ นาม นตฺถิ ภนฺเต ฯ ตุมฺหาก สีลคนฺเธนมฺหิ อาคโตติ
วามหตฺเถน โคปฺปกสนฺธิย (๑)คเหตฺวา ทกฺขิณหตฺเถน ปาทตเล(๒)
ปริมชฺชิ ฯ ทหรกุมารสฺเสว ปาทา อเหสส ฯ สกฺโก ปาเท
โธวิตฺวา วนฺทิตฺวา เทวโลกเมว คโต ฯ
เอว น ลภามิ สพฺรหฺมจารีหิ สทฺธึ วิสุทฺธิปวารณ
ปวาเรตุนฺติ อาวชฺเชนฺตสฺส (๓) อุปฺปนฺน โทมนสฺส นิสฺสาย ภิกฺขุโน
มฺนวเสน วิปสฺสนาย อารมฺมณป วิปสฺสนาป มคฺโคป
ผลป สวิตกฺกสวิจารโทมนสฺสนฺติ จ อวิตกฺกอวิจารโทมนสฺสนฺติ
จ วุจฺจตีติ เวทิตพฺพ ฯ
ตตฺถ เอโก ภิกฺขุ สวิตกฺกสวิจารโทมนสฺเส วิปสฺสน
ปฏเปตฺวา อิท โทมนสฺส กึนิสฺสิตนฺติ อุปธาเรนฺโต วตฺถ-ุ
# ๑. ม. โคปฺผกสนฺธิย ฯ ๒. ม. ปาทตล ฯ ๓. ม. อาวชฺชนฺตสฺส ฯ ๔. ม. วุตฺตนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๖๕
นิสฺสิตนฺติ ปชานาติ ผสฺสปฺจมเก วุตฺตนเยเนว อนุกฺกเมน
อรหตฺเต ปติฏาติ ฯ เอโก อวิตกฺกอวิจารโทมนสฺเส วิปสฺสน
ปฏเปตฺวา วุตฺตนเยเนว อรหตฺเต ปติฏาติ ฯ
ตตฺถ อภินิวิฏโทมนสฺเสสุป สวิตกฺกสวิจารโต อวิตกฺกอวิจาร ปณีตตร สวิตกฺกสวิจารโทมนสฺสวิปสฺสนาโตป อวิตกฺกอวิจารโทมนสฺสวิปสสนา ปณีตตรา ฯ สวิตกฺกสวิจารโทมนสฺสผลสมาปตฺติโตป อวิตกฺกอวิจารโทมนสฺสผลสมาปตฺติเยว ปณีตตรา ฯ
เตนาห ภควา เย อวิตกฺกอวิจาเร ปณีตตเรติ ฯ
เอวรูปา อุเปกฺขา น เสวิตพฺพาติ เอวรูปา เคหสิตอุเปกฺขา
น เสวิตพฺพา ฯ เคหสิตอุเปกฺขา นาม ตตฺถ กตมา ฉ
เคหสิตา อุเปกฺขา ฯ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา อุปฺปชฺชติ อุเปกฺขา
พาลสฺส มุฬหฺ สฺส ปุถชุ ฺชนสฺส อโนธิชินสฺส อวิปากชินสฺส
อนาทีนวทสฺสาวิโน อสฺสุตวโต ปุถชุ ฺชนสฺส ฯ ยา เอวรูปา
อุเปกฺขา ฯ รูป สา นาติวตฺตติ ฯ ตสฺมา สา อุเปกฺขา เคหสิตาติ
วุจฺจตีติ (๑) เอว ฉสุ ทฺวาเรสุ อิฏารมฺมเณ อาปาถคเต
คุฬปณฺฑิเก นิลีนมกฺขิกา วิย รูปาทีนิ อนติวตฺตมานา ตตฺเถว
ลคฺคา ลคฺคิตา หุตฺวา อุปฺปนฺนา กามคุณนิสฺสิตา อุเปกฺขา
น เสวิตพฺพา ฯ
เอวรูปา อุเปกฺขา เสวิตพฺพาติ เอวรูปา เนกฺขมฺมสิต# ๑. ม. อุ. ๑๔/๖๒๙/๔๐๔-๔๐๕ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๖๖
อุเปกฺขา เสวิตพฺพา ฯ เนกฺขมฺมสิตอุเปกฺขา นาม ตตฺถ กตมา
ฉ เนกฺขมฺมสิตา อุเปกฺขา ฯ รูปานเตฺว อนิจฺจต วิทิตฺวา
วิปริณาม วิราค นิโรธ ปุพฺเพ เจว รูปา เอตรหิ จ
สพฺเพ เต รูปา อนิจฺจา ฯ ทุกฺขา วิปริณามธมฺมาติ เอวเมต
ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ปสฺสโต อุปปฺ ชฺชติ อุเปกฺขา ฯ ยา
เอวรูปา อุเปกฺขา ฯ รูป สา อติวตฺตติ ฯ ตสฺมา สา อุเปกฺขา
เนกฺขมฺมสิตาติ วุจฺจตีติ (๑)เอว ฉสุ ทฺวาเรสุ อิฏ าทิอารมฺมเณ(๒)
อาปาถคเต อิฏเ อรชฺชนฺตสฺส อนิฏเ  อทุสฺสนฺตสฺส อสมเปกฺขเนน อสมฺมุยฺหนฺตสฺส อุปฺปนฺนา วิปสฺสนาาณสมฺปยุตฺตา
อุเปกฺขา ฯ อปจ เวทนาสภาคา ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาป เอตฺถ
อุเปกฺขาว ฯ ตสฺมา เสวิตพฺพาติ อย เนกฺขมฺมวเสน วิปสฺสนาวเสน
อนุสฺสติวเสน(๓) ปมทุติยตติยจตุตฺถชฺฌานวเสน อุปปชฺชนอุเปกฺขา
เสวิตพฺพา นาม ฯ
ตตฺถ ยฺเจ สวิตกฺก สวิจารนฺติ ตายป เนกฺขมฺมสิตอุเปกฺขาย จ ย เนกฺขมฺมวเสน วิปสฺสนาวเสน อนุสฺสติวเสน
ปมชฺฌานวเสน จ อุปฺปนฺน สวิตกฺก สวิจาร อุเปกฺขนฺติ
ชาเนยฺย ฯ ยฺเจ อวิตกฺก อวิจารนฺติ ย ปน ทุติยตติยชฺฌานาทิวเสน อุปฺปนฺน อวิตกฺก อวิจาร อุเปกฺขนฺติ
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๖๓๐/๔๐๔-๔๐๕ ฯ ๒. ม. อิฏานิฏอารมฺมเณ ฯ
๓. ม. อนุสสฺ ติฏานวเสน ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๖๗
ชาเนยฺย ฯ เย อวิตกฺเก อวิจาเร (๑) เอตาสุ ทฺวีสุ ยา อวิตกฺกอวิจารา ฯ สา ปณีตตราติ อตฺโถ ฯ อิมินา กึ กถิต โหติ ฯ
ทฺวินฺน อรหตฺต กถิต ฯ เอโก หิ ภิกขฺ ุ สวิตกฺกสวิจารอุเปกฺขาย
วิปสฺสน ปฏเปตฺวา อย อุเปกฺขา กึนิสฺสิตาติ อุปธาเรนฺโต
วตฺถุนิสฺสิตาติ ปชานาติ (๒) ผสฺสปฺจมเก วุตฺตนเยเนว อนุกฺกเมน
อรหตฺเต ปติฏาติ ฯ เอโก อวิตกฺกาวิจาราย อุเปกฺขาย วิปสฺสน
ปฏเปตฺวา วุตฺตนเยเนว อรหตฺเต ปติฏาติ ฯ
ตตฺถ อภินิวิฏอุเปกฺขาสุป สวิตกฺกสวิจารโต อวิตกฺกาวิจารา ปณีตตรา ฯ สวิตกฺกสวิจารอุเปกฺขาวิปสฺสนาโตป
อวิตกฺกาวิจารอุเปกฺขาวิปสฺสนา ปณีตตรา ฯ สวิตกฺกสวิจารุเปกฺขาผลสมาปตฺติโตป อวิตกฺกาวิจารุเปกฺขาผลสมาปตฺติเยว
ปณีตตรา ฯ เตนาห ภควา เย อวิตกฺเก อวิจาเร เต
ปณีตตเรติ ฯ
เอว ปฏิปนฺโน โข เทวานมินฺท ภิกฺขุ ปปฺจสฺาสงฺขานิโรธสารุปฺปคามินึ ปฏิปท ปฏิปนฺโน โหตีติ ภควา อรหตฺตนิกูเฏน เทสน นิฏเปสิ ฯ สกฺโก ปน โสตาปตฺติผล ปตฺโต ฯ
พุทฺธาน หิ อชฺฌาสโย หีโน น โหติ ฯ อุกฺกฏโว
โหติ ฯ เอกสฺสป พหุนนฺ ป ธมฺม เทเสนฺตา อรหตฺเตเนว กูฏ
คณฺหนฺติ ฯ สตฺตา ปน อตฺตโน อนุรูเป อุปนิสสฺ เย ิตา
# ๑. ม. อวิจาเร เต ปณีตตเรติ ฯ ๒. ม. ยุ. ปชานาตีติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๖๘
เกจิ โสตาปนฺนา โหนฺติ ฯ เกจิ สกทาคามิโน ฯ เกจิ อนาคามิโน ฯ
เกจิ อรหนฺโต ฯ ราชา วิย หิ ภควา ฯ ราชกุมารา วิย เวเนยฺยา ฯ ยถา หิ ราชา โภชนกาเล
อตฺตโน ปมาเณน
ปณฺฑ อุทฺธริตฺวา ราชกุมาราน อุปเนติ ฯ เต ตโต อตฺตโน
มุขปฺปมาเณเนว กพฬ กโรนฺติ ฯ เอว ภควา อตฺตโน
อชฺฌาสยานุรูปาย เทสนาย อรหตฺเตเนว กูฏ คณฺหาติ ฯ
เวเนยฺยา อตฺตโน อุปนิสสฺ ยปฺปมาเณน ตโตโสตาปตฺติผล (๑)วา
สกทาคามิอนาคามิอรหตตฺผลเมว วา คณฺหนฺติ ฯ
สกฺโก ปน โสตาปนฺโนว (๒) หุตฺวา ภควโต ปุรโตเยว
จวิตฺวา ตรุณสกฺโก หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ เทวตาน หิ จวมานาน
อตฺตภาวสฺส คตาคตฏาน นาม น ปฺายติ ฯ ทีปสิขาปคมน วิย โหติ ฯ ตสฺมา เสสเทวตา น ชานึสุ ฯ สกฺโก
ปน สย จุตตฺตา ภควา จ อปฏิหตาณตฺตาติ (๓) เทฺวว ชนา
ชานึสุ ฯ อถ สกฺโก จินฺเตสิ มยฺห หิ ภควตา ตีสุ
าเนสุ นิพฺพตฺตกผลเมว (๔) กถิต ฯ อยฺจ ปน มคฺโค วา
ผล วา สกุณิกาย วิย อุปฺปติตฺวา คเหตุ น สกฺกา ฯ
อาคมียปุพฺพภาคปฏิปทายสฺส ภวิตพฺพ ฯ หนฺทาห อุปริ
ขีณาสวสฺเสว ปุพฺพภาคปฏิปท ปุจฺฉิสฺสามีติ ฯ
# ๑. ม. โสตาปตฺติผลมตฺต ฯ ๒. ม. โสตาปนฺโน ชาโต ฯ โสตาปนฺโน จ ฯ
ยุ. ...โสตาปนฺโน ฯ ๓. ม. ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔. ม. นิพพฺ ตฺติตผลเมว ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๕๖๙
ปาติโมกฺขสวรวณฺณนา
ตโต ต ปุจฺฉนฺโต กถ ปฏิปนฺโน ปน มาริสาติอาทิมาห ฯ ตตฺถ ปาฏิโมกฺขสวรายาติ อุตฺตมเชฏกสีลสวราย ฯ
กายสมาจารมฺปติ(๑)อาทิ เสวิตพฺพกายสมาจาราทิวเสน ปาติโมกฺขสวรทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ สีลกถา จ นาเมสา กมฺมปถวเสน
วา ปณฺณตฺติวเสน วา กเถตพฺพา โหติ ฯ
ตตฺถ กมฺมปถวเสน กเถนฺเตน อเสวิตพฺพกายสมาจาโร
ตาว ปาณาติปาตอทินฺนาทานกาเมสุมิจฺฉาจาเรหิ (๒) กเถตพฺโพ ฯ
ปณฺณตฺติวเสน กเถนฺเตน กายทฺวาเร ปณฺณตฺติสิกฺขาปทวีติกฺกมนวเสน กเถตพฺโพ ฯ เสวิตพฺพกายสมาจาโร ปาณาติปาตาทิเวรมณีหิ เจว กายทฺวาเร ปฺตฺตสิกขาปทอวีติกฺกเมน
จ กเถตพฺโพ ฯ อเสวิตพฺพวจีสมาจาโร มุสาวาทาทิวจีทุจฺจริเตน
เจว วจีทฺวาเร ปฺตฺต- สิกฺขาปทวีติกฺกเสน(๓) กเถตพฺโพ ฯ
เสวิตพฺพวจีสมาจาโร มุสาวาทาทิเวรมณีหิ เจว วจีทฺวาเร
ปฺตฺตสิกฺขาปทอวีติกฺกเมน จ กเถตพฺโพ ฯ
ปริเยสนา ปน กายวาจาหิ ปริเยสนาเยว ฯ สา กายวจีสมาจารคฺคหเณน คหิตาป สมานา ยสฺมา อาชีวฏมกสีล
นาม เอตสฺมึเยว ทฺวารทฺวเย อุปฺปชฺชติ ฯ น อากาเส ฯ ตสฺมา
# ๑. สฺยา. กายสมาจารนฺติ ฯ ๒. ม. ปาณาติปาตอทินฺนาทานมิจฺฉาจาเรหิ ฯ
๓. ม. ...วีติกฺกมวเสน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๗๐
อาชีวฏมกสีลทสฺสนตฺถ วิสุ วุตฺตา ฯ ตตฺถ น เสวิตพฺพปริเยสนา อนริยปริเยสนายกเถตพฺพา ฯ เสวิตพฺพปริเยสนา
อริยปริเยสนาย ฯ
วุตฺต เหต เทฺวมา ภิกฺขเว ปริเยสนา อนริยา จ
ปริเยสนา ฯ อริยา จ ปริเยสนา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว
อนริยปริเยสนา ฯ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อตฺตนา ชาติธมฺโม
สมาโน ชาติธมฺมเยว ปริเยสติ ฯ อตฺตนา ชราธมฺโม ฯ พฺยาธิธมฺโม
มรณธมฺโม ฯ โสกธมฺโม ฯ สงฺกิเลสธมฺโม สมาโน สงฺกิเลสธมฺมเยว
ปริเยสติ ฯ
กิฺจ ภิกฺขเว ชาติธมฺม วเทถ ฯ ปุตฺตภริย ภิกฺขเว
ชาติธมฺม ฯ ทาสีทาส ชาติธมฺม ฯ อเชฬก ชาติธมฺม ฯ กุกฺกฏุ สูกร
ชาติธมฺม ฯ หตฺถิควาสฺสวฬว(๑) ชาติธมฺม ฯ ชาตรูปรชต ชาติธมฺม
ฯ ชาติธมฺมา เหเต ภิกฺขเว อุปธโย ฯ เอตฺถาย คธิโต (๒)มุจฺฉิโต
อชฺฌาปนฺโน อตฺตนา ชาติธมฺโม สมาโน ชาติธมฺมเยว
ปริเยสติ ฯ
กิฺจ ภิกฺขเว ชราธมฺม วเทถ ฯ ปุตฺตภริย ภิกฺขเว
ชราธมฺม ฯเป ฯ ชราธมฺมเยว ปริเยสติ ฯ
กิฺจ ภิกฺขเว พฺยาธิธมฺม วเทถ ฯ ปุตฺตภริย ภิกฺขเว
พฺยาธิธมฺม ฯเป ฯ พฺยาธิธมฺมเยว ปริเยสติ ฯ
# ๑. ม. หตฺถิควาสฺสวฬว ๒. ม. ยุ. คถิโต ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๗๑
กิฺจ ภิกฺขเว มรณธมฺม วเทถ ฯ ปุตฺตภริย ภิกฺขเว
มรณธมฺม ฯเป ฯ มรณธมฺมเยว ปริเยสติ ฯ
กิฺจ ภิกฺขเว โสกธมฺม วเทถ ฯ ปุตฺตภริย ภิกฺขเว
โสกธมฺม ฯเป ฯ โสกธมฺมเยว ปริเยสติ ฯ
กิฺจ ภิกฺขเว สงฺกิเลสธมฺม วเทถ ฯ ปุตฺตภริย ภิกฺขเว
สงฺกิเลสธมฺม ฯเป ฯ สงฺกเิ ลสธมฺมเยว ปริเยสติ ฯ อย ภิกฺขเว
อนริยปริเยสนาติ (๑)
อปจ กุหนาทิวเสน ปฺจวิธา อโคจรวเสน ฉพฺพิธา
เวชฺชกมฺมาทิวเสน เอกวีสติวิธา ฯ เอว ปวตฺตา สพฺพาป อเนสนา
อนริยา ปริเยสนาเยวาติ เวทิตพฺพา ฯ
กตมา จ ภิกฺขเว อริยปริเยสนา ฯ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ
อตฺตนา ชาติธมฺโม สมาโน ชาติธมฺเม อาทีนว วิทติ ฺวา อชาต
อนุตฺตร โยคกฺเขม นิพฺพาน ปริเยสติ ฯ อตฺตนา ชราธมฺโม ฯ
พฺยาธิมรณโสกสงฺกิเลสธมฺโม สมาโน สงฺกิเลสธมฺเม อาทีนว
วิทิตฺวา อสงฺกิลิฏ อนุตฺตร โยคกฺเขม นิพฺพาน ปริเยสติ ฯ
อย ภิกฺขเว อริยาปริเยสนา ฯ (๒)
อปจ ปฺจ กุหนาทีนิ ฉ อโคจเร เอกวีสติวิธฺจ อเนสน
วชฺเชตฺวา ภิกฺขาจริยาย ธมฺเมน สเมน ปริเยสนาป อริยปริเยสนาเยวาติ เวทิตพฺพา ฯ
# ๑. ม. มู. ๑๒/๓๑๔/๓๑๔-๓๑๖ ฯ ๒. ม. มู. ๑๒/๓๑๕/๓๑๖ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๗๒
เอตฺถ จ โย โย น เสวิตพฺโพติ วุตฺโต ฯ โส โส
ปุพฺพภาเคปาณาติปาตาทีน สมฺภารปริเยสนปโยคกรณคมนกาลโต ปฏาย น เสวิตพฺโพว ฯอิตโร อาทิโต ปฏาย
เสวิตพฺโพ ฯ อสกฺโกนฺเตน จิตฺตป อุปฺปาเทตพฺพ ฯ อปจ
สฆเภทาทีน อตฺถาย ปรกฺกมนฺตาน เทวทตฺตาทีน วิย
กายสมาจาโร น เสวิตพฺโพ ฯ ทิวสสฺส ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ ติณฺณ
รตนาน อุปฏานคมนาทิวเสน ปวตฺโต ธมฺมเสนาปติมหาโมคฺคลฺลานตฺเถราทีน วิย กายสมาจาโร เสวิตพฺโพ ฯ
ธนุคฺคหเปสนาทิวเสน วาจ ภินฺทนฺตาน เทวทตฺตาทีน วิย
วจีสมาจาโร น เสวิตพฺโพ ฯ ติณฺณ รตนาน คุณกิตฺตนาทิวเสน
ปวตฺโต ธมฺมเสนาปติมหาโมคฺคลฺลานตฺเถราทีน วิย วจีสมาจาโร
เสวิตพฺโพ ฯ อนริยปริเยสน ปริเยสนฺตาน เทวทตฺตาทีน วิย
ปริเยสนา น เสวิตพฺพา ฯ อริยปริเยสนเยว ปริเยสนฺตาน ธมฺมเสนาปติมหาโมคฺคลฺลานตฺเถราทีน วิย ปริเยสนา เสวิตพฺพา ฯ
เอว ปฏิปนฺโน โขติ เอว อเสวิตพฺพ กายวจีสมาจารปริเยสนฺจ
ปหาย เสวิตพฺพาน ปาริปูริยา ปฏิปนฺโน เทวานมินฺท ภิกฺขุ
ปาติโมกฺขสวราย อุตฺตมเชฏกสีลสวรตฺถาย ปฏิปนฺโน นาม
โหตีติ ภควา ขีณาสวสฺส อาคมนียปุพฺพภาคปฏิปท กเถสิ ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๕๗๓
อินฺทฺริยสวรวณฺณนา
ทุติยปุจฺฉาย (๑) อินฺทฺริยสวรายาติ อินฺทฺริยาน ปธานาย ฯ
คุตฺตทฺวารตาย สวุตทฺวารตายาติ อตฺโถ ฯ วิสชฺชเน ปนสฺส
จกฺขุวิฺเยฺย รูปนฺติ(๒) อาทิ เสวิตพฺพรูปาทิวเสน อินฺทฺริยสวรทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ ตตฺถ เอว วุตฺเตติ เหฏา โสมนสฺสาทิปฺหวิสชฺชนาน สุตตฺตา อิมินาป เอวรูเปเนว ภวิตพฺพนฺติ
สฺชาตปฏิภาโณ ภควตา เอว วุตฺเต สกฺโก เทวานมินฺโท
ภควนฺต เอตทโวจ ฯ เอต อิมสฺส โข อห ภนฺเตติ อาทิก
วจน อโวจ ฯ ภควาปสฺส โอกาส ทตฺวา ตุณฺหี อโหสิ ฯ
กเถตุกาโมป หิ โย อตฺถ สมฺปาเทตุน สกฺโกติ ฯ อตฺถ
สมฺปาเทตุสกฺโกนฺโต วา น กเถตุกาโม โหติ ฯ น ตสฺส ภควา
โอกาส กโรติ ฯ อย ปน ยสฺมา กเถตุกาโม เจว ฯ สกฺโกติ
จ อตฺถ สมฺปาเทตต ฯ ตสฺมา ตสฺส(๓) ภควา โอกาสมกาสิ ฯ
ตตฺถ เอวรูป น เสวิตพฺพนฺติ อาทีสุ อย สงฺเขโป ย
รูป ปสฺสโต ราคาทโย อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ต น เสวิตพฺพ (๔)
น โอโลเกตพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ ย ปน ปสฺสโต อสุภสฺา
วา สณฺาติ ฯ ปสาโท วา อุปฺปชฺชติ ฯ อนิจฺจสฺาปฏิลาโภ
วา โหติ ฯ ต เสวิตพฺพ ฯ
# ๑. ม.ทุติยปุจฺฉาย ฯ ๒. ม. รูปมฺปต ิอาทิ ฯ ๓. ม. เตนสฺส ภควา ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร
น ทฏพฺพนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๗๔
ย จิตฺตกฺขรป จิตฺตพฺยฺชนป สทฺท สุณโต ราคาทโย
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เอวรูโป สทฺโท น เสวิตพฺโพ ฯ ย ปน อตฺถนิสฺสิต
ธมฺมนิสฺสิต กุมฺภทาสีคีตกป (๑) สุณนฺตสฺส ปสาโท วา อุปฺปชฺชติ
นิพฺพิทา วา สณฺาติ ฯ เอวรูโป สทฺโท เสวิตพฺโพ ฯ
ย คนฺธ ฆายโต ราคาทโย อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เอวรูโป
คนฺโธ น เสวิตพฺโพ ฯ ย ปน คนฺธ ฆายโต อสุภสฺาทิปฏิลาโภ โหติ ฯ เอวรูโป คนฺโธ เสวิตพฺโพ ฯ
ย รส สายโต ราคาทโย อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เอวรูโป รโส
น เสวิตพฺโพ ฯ ย ปน รส สายโต อาหาเร ปฏิกูลสฺา
เจว อุปฺปชฺชติ ฯ สายิตปจฺจยา จ กายพล นิสฺสาย อริยภูมึ
โอกฺกมิตุสกฺโกติ ฯ มหาสีวตฺเถรภาคิเนยฺยสีวสามเณรสฺส วิย
ภฺุชนฺตสฺเสว(๒) วา กิเลสกฺขโย โหติ เอวรูโป รโส เสวิตพฺโพ ฯ
ย โผฏพฺพ ผุสโต ราคาทโย อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เอวรูป
โผฏพฺพ น เสวิตพฺพ ฯ ย ปน ผุสโต สาริปุตฺตตฺเถราทีน
วิย อาสวกฺขโย เจว ฯ วิริย จ สุปคฺคหิต ฯ ปจฺฉิมา จ
ชนตา ทิฏานุคตึ อาปาทเนน อนุคฺคหิตา โหติ ฯ เอวรูป
โผฏพฺพ เสวิตพฺพ ฯ
สาริปุตตฺ ตฺเถโร กิร ตึสวสฺสานิ มฺเจ ปฏึ น
ปสาเรสิ ฯ ตถา มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร ฯ มหากสฺสปตฺเถโร
# ๑. ม. กุมภฺ ทาสิคีตมฺป ฯ ๒. ม. ปริภฺุชนฺตสฺเสว ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๗๕
วีสวสฺสสต มฺเจ ปฏึ น ปสาเรสิ ฯ อนุรุทฺธตฺเถโร
ปฺจปฺาสวสฺสานิ ฯ (๑) ภทฺทิยตฺเถโร ตึสวสฺสานิ ฯ โสณตฺเถโร
อฏารสวสฺสานิ ฯ รฏปาลตฺเถโร ทฺวาทส ฯ อานนฺทตฺเถโร
ปณฺณรส ฯ ราหุลตฺเถโร ทฺวาทส ฯ พากุลตฺเถโร อสีติวสฺสานิ ฯ
นาฬกตฺเถโร ยาว ปรินิพพฺ าน มฺเจ ปฏึ น ปสาเรสีติ ฯ
เย มโนวิฺเยฺเย ธมฺเม สมนฺนาหรนฺตสฺส ราคาทโย
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อโห วต ย ปเรส ปรวิตฺตูปกรณ ต มม
อสฺสาติ อาทินา นเยน วา อภิชฺฌาทีนิ อาปาถมาคจฺฉนฺติ ฯ
เอวรูปา ธมฺมา น เสวิตพฺพา ฯ สพฺเพ สตฺตา อเวรา โหนฺตูติ
เอว เมตฺตาทิวเสน ฯ เย วา ปน ติณณ
ฺ  เถราน ธมฺมา ฯ
เอวรูปา เสวิตพฺพา ฯ ตโย กิร เถรา วสฺสูปนายิกทิวเส
กามวิตกฺกาทโย อกุสลวิตกฺกา น วิตกฺเกตพฺพาติ กติก อกสุ ฯ
อถ ปวารณาทิวเส สฆตฺเถโร สฆนวก ปุจฺฉิ อาวุโส
อิมสฺมึ เตมาเส กิตฺตเก าเน จิตฺตสฺส ธาวิตุ ทินฺนนฺติ ฯ
น ภนฺเต ปริเวณสฺส ปริจฺเฉทโต พหิ ธาวิตุ อทาสินฺติ ฯ
ทุติย ปุจฺฉิ ตว อาวุโส กิตฺตเกติ(๒) ฯ นิวาสนโต(๓) ภนฺเต
พหิ ธาวิตุ น อทาสินฺติ ฯ อถ เทฺวป เถร ปุจฺฉึสุ ตุมฺหาก
ปน ภนฺเตติ ฯ นิยกชฺฌตฺตกฺขนฺธปฺจกโต อาวุโส พหิ ธาวิตุ
น อทาสินฺติ ฯ ตุเมฺหหิ ภนฺเต ทุกฺกร กตนฺติ ฯ เอวรูโป
# ๑. ม. ปฺาสวสฺสานิ ฯ ๒. ม. ตว อาวุโสติ ฯ ๓. ม. นิวาสเคหโต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๗๖
มโนวิฺเยฺโย ธมฺโม เสวิตพฺโพ ฯ
เอกนฺตวาทาติ เอโกเยว อนฺโต วาทสฺส เอเตส น(๑)
เทฺว วาทาติ (๑) เอกนฺตวาทา ฯ เอกเยว วทนฺตีติ ปุจฺฉติ ฯ
เอกนฺตสีลาติ เอกาจารา ฯ เอกนฺตจฺฉนฺทาติ เอกลทฺธิกา ฯ
เอกนฺตอชฺโฌสานาติ เอกนฺตปริโยสานา ฯ
อเนกธาตุ นานาธาตุ โข เทวานมินฺท โลโกติ เทวานมินฺท
อยโลโก อเนกชฺฌาสโย นานชฺฌาสโย ฯ เอกสฺมึ คนฺตุกาเม
เอโก าตุกาโม โหติ ฯ เอกสฺมึ าตุกาเม เอโก สยิตุกาโม
โหติ ฯ เทฺว สตฺตา เอกชฺฌาสยา นาม ทุลฺลภา ฯ ตสฺมึ
อเนกธาตุนานาธาตุสฺมึ โลเก ย ยเทว ธาตุ ย ยเทว
อชฺฌาสย สตฺตา อภินิวิสนฺติ คณฺหนฺติ ฯ ต ตเทว ฯ ถามสา
ปรามาสาติ ถาเมน จ ปรามาเสน จ ฯ อภินิวิสฺส โวหรนฺตีติ(๒)
สุฏุ คณฺหิตฺวา โวหรนฺติ ฯ กเถนฺติ ทีเปนฺติ กิตฺเตนฺติ ฯ
อิทเมว สจฺจ ฯ โมฆมฺนฺติ อิท อมฺหากเมว วจน สจฺจ ฯ
อฺเส วจน โมฆ ตุจฺฉ นิรตฺถกนฺติ ฯ
อจฺจนฺตนิฏาติ อนฺโต วุจฺจติ วินาโส ฯ อนฺต อตีตา
นิฏา เอเตสนฺติ อจฺจนฺตนิฏา ฯ ยา เอเตส นิฏ า ฯ โย
ปรมสฺสาโส นิพฺพาน ฯ ต สพฺเพส วินาสาติกฺกนฺตมจฺจนฺตนฺติ(๓)
วุจฺจติ ฯ โยคกฺเขโมติ นิพฺพานสฺเสว นาม ฯ อจฺจนฺโต โยคกฺเขโม
# ๑. ม. ยุ. เทฺวธา คตวาทาติ ฯ ๒. ม. โวหรนฺตตี ิ ฯ ๓. ม. วินาสาติกฺกนฺต นิจฺจนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๗๗
เอเตสนฺติ อจฺจนฺตโยคกฺเขมี ฯ เสฏฏเน พฺรหฺม อริยมคฺค
จรนฺตีติ พฺรหฺมจารี ฯ อจฺจนฺตตาย (๑) พฺรหฺมจารี อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี ฯ ปริโยสานนฺติ นิพฺพานสฺเสว นาม (๒) ฯ อจฺจนฺต
ปริโยสาน เอเตสนฺติ อจฺจนฺตปริโยสานา ฯ
ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺตาติ ตณฺหาสงฺขโยติ มคฺโคป นิพฺพานป ฯ
มคฺโค ตณฺห สงฺขิณาติ วินาเสตีติ ตณฺหาสงฺขโย ฯ นิพฺพาน
ยสฺมา ต อาคมฺม ตณฺหา สงฺขิยติ วินสฺสติ ตสฺมา ตณฺหาสงฺขโย ฯ ตณฺหาสงฺขเยน มคฺเคน วิมตุ ฺตา ฯ ตณฺหาสงฺขเย วา
นิพฺพาเน วิมุตฺตา อธิมุตฺตาติ ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺตา ฯ
เอตฺตาวตา จ ภควตา จุทฺทสป ปฺหา(๓) พฺยากตา
โหนฺติ ฯ จุทฺทส ปฺหา นาม อิสฺสามจฺฉริย เอโก ปโฺห ฯ
ปยาปย เอโก ฯ ฉนฺโท เอโก ฯ วิตกฺโก เอโก ฯ ปปฺโจ เอโก ฯ
โสมนสฺส เอโก ฯ โทมนสฺส เอโก ฯ อุเปกฺขา เอโก กายสมาจาโร
เอโก ฯ วจีสมาจาโร เอโก ฯ ปริเยสนา เอโก ฯ อินฺทฺริยสวโร
เอโก ฯ อเนกธาตุ เอโก ฯ อจฺจนฺตนิฏา เอโกติ ฯ
เอชาติ จลนฏเน ตณฺหา วุจฺจติ ฯ สา ปฬนฏเน
โรโค ฯอนฺโต ปทุสฺสนฏเน คณฺโฑ ฯ อนุวิชฺฌนฏเน สลฺล ฯ
ตสฺมา อย ปุริโสติ ยสฺมา เอชา อตฺตนา กตกมฺมานุรูเปน
ปุริส ตตฺถ ตตฺถ อภินิพฺพตฺตนตฺถาย กฑฺฒติ ฯ ตสฺมา อย
# ๑. ม. ยุ. อจฺจนฺตตฺถาย ฯ ๒. ม. นิพฺพานสฺส นาม ฯ ๓. ม. มหาปฺหา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๗๘
ปุริโส เตส เตส ภวาน วเสน อุจฺจาวจ อาปชฺชติ ฯ
พฺรหฺมโลเก อุจฺโจ โหติ ฯ เทวโลเก อวโจ ฯ เทวโลเก อุจฺโจ
มนุสฺสโลเก อวโจ ฯ มนุสฺสโลเก อุจฺโจ ฯ (๒)อปาเย อวโจ(๒) ฯ
เยสาห ภนฺเตติ เยส อห ภนฺเต ฯ สนฺธิวเสน ปเนตฺถ
เยสาหนฺติ โหติ ฯ ยถาสุต ยถาปริยตฺตนฺติ ยถา มยา
สุโต เจว อุคฺคหิโต จ ฯ เอว ฯ ธมฺม เทเสมีติ สตฺตวตฺตปทธมฺม
เทเสมิ ฯ น จาห เตสนฺติ อห ปน เตส สาวโก น
สมฺปชฺชามิ ฯ อห โข ปน ภนฺเตติ อาทินา อตฺตโน โสตาปนฺนภาว ชานาเปติ ฯ
โสมนสฺสปฏิลาภกถาวณฺณนา
เวทปฏิลาภนฺติ ตุฏ ิปฏิลาภ ฯ เทวาสุรสงฺคาโมติ เทวาน
จ อสุราน จ สงฺคาโม ฯ สมุปพฺยูโฬฺหติ สโมสณฺโณ(๓) นลาเฏน
นลาฏ ปหรณาการปฺปตฺโต วิย ฯ เอเตส กิร กทาจิ มหาสมุทฺทปฏเ สงฺคาโม โหติ ฯ ตตฺถ ปน เฉทนวิชฺฌนาทีหิ
อฺมฺฆาโต นาม นตฺถิ ฯ ทารุเมณฺฑกยุทฺธ วิย ชยปราชยมตฺตเมว โหติ ฯ กทาจิ เทวา ชินนฺติ ฯ กทาจิ อสุรา ฯ
ตตฺถ ยสฺมึ สงฺคาเม เทวา ปุน อปจฺจาคมนาย อสุเร
ชินึสุ ฯ ต สนฺธาย ตสฺมึ โข ปน ภนฺเตติ อาทิมาห ฯ
# ๑. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร โหตีติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ยุ. อปาโย นีโจ ฯ ๓. ม. สมาปนฺโน ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๗๙
อุภยเมตฺถาติ (๑) อุภย เอต ฯ ทุวิธป โอช เอตฺถ เทวโลเก
เทวาเยว ปริภฺุชิสฺสนฺตีติ เอวมสฺส อาวชฺเชนฺตสฺส พลวปต-ิ
โสมนสฺส อุปฺปชฺชิ ฯ สทณฺฑาวจโรติ สทณฺโฑ อวจรโก(๒) ฯ
ทณฺฑคฺคหเณน สตฺถคฺคหเณน สทฺธึ อโหสิ ฯ น นิกฺขิตฺตทณฺฑสตฺโถติ ทสฺเสติ ฯ เอกนฺตนิพฺพิทายาติ เอกนฺเตเนว วฏเฏ
นิพฺพินฺทนตฺถาย ฯ (๓)สพฺพ มหาโควินฺเท (๔) วุตฺตเมว ฯ
ปเวเทสีติ กเถสิ ทีเปสิ ฯ อิเธวาติ อิมสฺมึเยว โอกาเส ฯ
เทวภูตสฺส เม สโตติ เทวสฺส เม สโต ฯ ปุเนวายุ (๕) จ(๖)
เม ลทฺโธติ ปุน อฺเน กมฺมวิปาเกน เม ชีวิต ลทฺธนฺติ ฯ
อิมินา อตฺตโน จุติภาวฺเจว อุปปนฺนภาว จ อาวิกโรติ ฯ
ทิวิยา กายาติ ทิพฺพา อตฺตภาวา ฯ อายย หิตฺวา
อมานุสนฺติ ทิพฺพ อายย ชหิตฺวา ฯ อมุโฬฺห คพฺภเมสฺสามีติ
นิยตคติกตฺตา อมุโฬฺห หุตฺวา ฯ (๗) ยตฺถ เม มโน รมิสฺสติ
ตตฺเถว ขตฺติยกุลาทีสุ คพฺภ อุปคจฺฉิสฺสามีติ สตฺตกฺขตฺตุ
เทเว จ มานุเส จาติ อิมมตฺถ ทีเปติ ฯ
าเยน วิหริสฺสามีติ มนุสฺเสสุ อุปปนฺโนป มาตร
ชีวิตา โวโรปนาทีน อภพฺพตฺตา าเยน การเณน สเมน
# ๑. ม. อุภยเมตนฺติ ฯ ๒. ม. สทณฺฑาวจรโก ฯ ๓. ม. ยุ. นิพฺพินฺทตฺถายาติ ฯ
๔. ม. มหาโควินฺทสุตฺเต ฯ ๕. ม. ยุ. ปุนรายุ ฯ ๖. สฺยา. ว ฯ ๗. ม. เอตฺถนฺตเร ยตฺถ
เม รมตี มโนตีติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๘๐
วิหริสฺสามีติ อตฺโถ ฯ
สมฺโพธิ เจ ภวิสฺสตีติ อิท สกทาคามิมคฺค สนฺธาย
วทติ ฯ สเจ สกทาคามี ภวิสฺสามีติ ทีเปติ ฯ อฺาตา
วิหริสฺสามีติ อฺาตา อาชานิตุกาโม หุตฺวา วิหริสฺสามิ ฯ
เสฺวว อนฺโต ภวิสฺสตีติ โสเอว เม มนุสฺสโลเก อนฺโต
ภวิสฺสตีติ (๑) ฯ
ปุน เทโว ภวิสฺสามิ ฯ เทวโลกสฺมิมุตฺตโมติ ปุน เทวโลกสฺมึ
อุตฺตโม สกฺโก เทวานมินฺโท ภวิสฺสามีติ วทติ ฯ
อนฺติเม วตฺตมานมฺหีติ อนฺติเม ภเว วตฺตมาเน ฯ โส
นิวาโส ภวิสฺสตีติ เย เต อายุนา จ ปฺาย จ อกนิฏา
เชฏกา สพฺพเทเวหิ ปณีตตรา เทวา ฯ อวสาเน เม โส
นิวาโส ภวิสฺสติ ฯ อย กิร ตโต สกฺกตฺตภาวโต จุโต ตสฺมึ
อตฺตภาเว อนาคามิมคฺคสฺส ปฏิลทฺธตฺตา อุทฺธโสโต อกนิฏ คามี
หุตฺวา อวิหาทีสุ นิพฺพตฺตนฺโต อวสาเน ปน (๒) อกนิฏคามี
ภวิสฺสติ ฯ (๒) ต สนฺธาย เอวมาห ฯ
เอส กิร อวิเหสุ กปฺปสหสฺส วสิสฺสติ ฯ อตปฺเปสุป เทฺว
กปฺปสหสฺสานิ ฯ สุทสฺเสสุ จตฺตาริ (๓) สุทสฺสีสุ อฏ ฯ อกนิฏเสุ
โสฬสาติ เอกตฺตึส กปฺปสหสฺสานิ พฺรหฺมอายย อนุภวิสฺสติ ฯ
สกฺโก เทวราชา อนาถปณฺฑิโก คหปติ วิสาขา มหาอุปาสิกาติ
# ๑. ม. ภวิสฺสตีติ ฯ ๒. ม. ยุ. อกนิฏเ นิพฺพตฺติสฺสติ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ปกฺปสหสฺสา
นีติ
ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๘๑
ตโยป หิ อิเม เอกปฺปมาณายุกาเอว ฯ วฏฏาภิรตสตฺตา นาม ฯ
เอเตหิ สทิสา สุขภาคิโนนาม นตฺถิ ฯ
อปริโยสิตสงฺกปฺโปติ อนิฏิตมโนรโถ ฯ ยสฺสุ (๑) มฺามิ
สมเณติ เย สมเณ ปวิวิตฺตวิหาริโนติ มฺามิ ฯ
อาราธนาติ สมฺปาทนา ฯ วิราธนาติ อสมฺปาทนา ฯ น
สมฺโภนฺตีติ (๒) สมฺปาเทตฺวา กเถตุ น สกฺโกนฺติ ฯ
อาทิจฺจพนฺธุนนฺติ อาทิจฺโจป โคตมโคตฺโต ฯ ภควาป
โคตมโคตฺโตเอว ฯ ตสฺมา เอวมาห ฯ ย กโรมเสติ (๓) ย ปุพฺเพ
พฺรหฺมุโน นมการ กโรม ฯ สม เทเวหีติ สทฺธึ เทเวหิ ฯ
อิโต ปฏาย อิทานิ อมฺหาก พฺรหฺมโุ น นมการกรณ นตฺถีติ
ทสฺเสติ ฯ สาม กโรมาติ นมการ กโรม ฯ
ปรามสิตฺวาติ ตุฏจิตฺโต สหาย หตฺเถน หตฺถมฺหิ
ปรามสนฺโต (๔) วิย ปวึ ปหริตฺวา ฯ สกฺขิภาวตฺถาย วา ปหริตฺวา
ยถา ตฺว นิจฺจลา (๕) เอวมห ภวามีติ ฯ (๖) อชฺฌิฏปฺหาติ อชฺเฌสิตปฺหา ปุฏปฺหาติ (๗) อตฺโถ ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ
สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
อฏม ฯ
# ๑. สฺยา. ยสฺส ฯ ๒. ม. สมฺปายนฺติ ฯ ๓. ม. ยุ. กโรมสีติ ฯ ๔. ม.ปหรนฺโต ฯ
๕. ม. ยุ. นิจฺจโล ฯ ๖. ม. ยุ. ภควตีติ ฯ ๗. ม. ยุ. ปตฺถิตปฺหา ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๕๘๒
มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา
อุทฺเทสวารกถาวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ มหาสติปฏานสุตฺต ฯ ตตฺราย อนุปุพฺพปทวณฺณนา เอกายโน อย ภิกฺขเว มคฺโคติ กสฺมา
ภควา อิท สุตฺตมภาสิ ฯ กุรุรฏวาสีน คมฺภีรเทสนาปฏิคฺคหณสมตฺถตาย ฯ
กุรุรฏวาสิโน กิร ภิกฺขุภิกฺขุนิโย อุปาสกอุปาสิกาโย จ
อุตุสปฺปายาทิ(๑)สมฺปนฺนตฺตา ตสฺส รฏสฺส สปฺปายอุตุปจฺจยเสวเนน นิจฺจ กลฺลสรีรา กลฺลจิตฺตา จ โหนฺติ ฯ เต
จิตฺตสรีรกลฺลตาย อนุคฺคหิตปฺาพลา คมฺภีรกถ ปฏิคฺคเหตุ
สมตฺถา โหนฺติ ฯ เตน เตส ภควา อิม คมฺภีรเทสนาปฏิคฺคหณสมตฺถต สมฺปสฺสนฺโต เอกวีสติยา าเนสุ กมฺมฏาน
อรหตฺเต ปกฺขิปตฺวา อิท คมฺภีรตฺถ มหาสติปฏานสุตฺต
อภาสิ ฯ ยถา หิ ปุริโส สุวณฺณจงฺโกฏก ลภิตฺวา ตตฺถ
นานาปุปฺผานิ ปกฺขิเปยฺย ฯ สุวณฺณมฺชุส วา ปน ลภิตฺวา
สตฺต รตนานิ ปกฺขิเปยฺย ฯ เอว ภควาป กุรรุ ฏวาสิปริส
ลภิตฺวา คมฺภีรเทสน เปสิ(๒) ฯ เตเนเวตฺถ อฺานิป คมฺภีรตฺถานิ
อิมสฺมึ ทีฆนิกาเย มหานิทาน ฯ มชฺฌิมนิกาเย สติปฏาน ฯ
# ๑. ม. อุตุปจฺจยาทิ... ฯ ๒. ม. เทเสสิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๘๓
สาโรปม ฯ รุกฺโขปม ฯ รฏปาล ฯ มาคณฺฑิย ฯ อาเนฺชสปฺปายนฺติ
อฺานิป สุตฺตานิ เทเสสิ ฯ
อปจ ตสฺมึ ชนปเท จตสฺโส ปริสา ปกติยาว
สติปฏานภาวนานุโยคมนุยุตฺตา วิหรนฺติ ฯ อนฺตมโส ทาสกมฺมกราป (๑) สติปฏานปฏิสยุตฺตเมว กถ กเถนฺติ ฯ อุทกติตฺถสุตฺตกนฺตนฏานาทีสุป นิรตฺถกกถา นาม นปฺปวตฺตติ ฯ สเจ
กาจิ อิตฺถี อมฺม ตฺว กตร สติปฏาน (๒)มนสิกโรสีติ
ปุจฺฉิตา น กิฺจีติ วทติ ฯ ต ครหนฺติ ธิรตฺถุ ตว ชีวิต ฯ
ชีวมานาป ตฺว มตสทิสาติ ฯ อถ น มาทานิ ปุน
เอวมกาสีติ โอวทิตฺวา อฺตร สติปฏาน อุคฺคณฺหาเปนฺติ ฯ
ยา ปน อห อสุก สติปฏาน นาม มนสิกโรมีติ วทติ ฯ
ตสฺสา สาธุ สาธูติ สาธุการ ทตฺวา (๓) สุชีวิต ตว ชีวิต ฯ
ตฺว นาม มนุสฺสตฺต ปตฺตา ฯ ตวตฺถาย สมฺมาสมฺพุทฺโธ
อุปฺปนฺโนติ อาทีหิ ปสสนฺติ ฯ น เกวล เจตฺถ มนุสฺสชาติกาว
สติปฏานมนสิการยุตฺตา ฯ เต นิสฺสาย วิหรนฺตา ติรจฺฉานคตาป ฯ
ตตฺรีท วตฺถุ เอโก กิร นฏโก สุวโปตก คเหตฺวา
สิกฺขาเปนฺโต วิจรติ ฯ โส ภิกฺขุนูปสฺสย อุปนิสฺสาย วสิตฺวา
คมนกาเล สุวโปตก ปมฺมุสฺสิตฺวา คโต ฯ ต สามเณริโย
# ๑. ม. ทาสกมฺมกรปริชานาป ฯ ๒. ม. สติปฏานภาวน ฯ ๓. ม. กตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๘๔
คเหตฺวา ปฏิชคฺคึสุ ฯ พุทฺธรกฺขิโตติสฺส นาม อกสุ ฯ ต
เอกทิวส ปุรโต นิสินฺน ทิสฺวา มหาเถรี อาห พุทฺธรกฺขิตาติ ฯ กึ อยฺเยติ ฯ อตฺถิ เต โกจิ ภาวนามนสิกาโรติ ฯ
นตฺถิ อยฺเยติ ฯ อาวุโส ปพฺพชิตาน สนฺติเก วสนฺเตน นาม
วิสฏอตฺตภาเวน วสิตุ น วฏฏติ ฯ โกจิเทว มนสิกาโร
อิจฺฉิตพฺโพ ฯ ตฺว ปน อฺ น สกฺขิสฺสสิ ฯ อฏิ อฏีติ
สชฺฌาย กโรหีติ ฯ โส เถริยา โอวาเท ตฺวา อฏิ
อฏีติ สชฺฌาย กโรนฺโต จรติ ฯ
ต เอกทิวส ปาโตว โตรณคฺเค นิสีทิตฺวา พาลาตป
ตปฺปมาน เอกา (๑) สกุณคฺฆี (๑) นขปฺชเรน อคฺคเหสิ ฯ โส กิริ
กิรีติ สทฺทมกาสิ ฯ สามเณริโย สุตฺวา อยฺเย พุทฺธรกฺขิโต
สกุเณน คหิโต ฯ โมเจม นนฺติ เลฑฺฑุอาทีนิ คเหตฺวา
อนุพนฺธิตฺวา โมเจสส ฯ ต อาเนตฺวา ปุรโต ปต เถรี อาห
พุทฺธรกฺขิต สกุเณน คหิตกาเล กึ จินฺเตสีติ ฯ อยฺเย อห
น กิฺจิ จินฺเตมิ ฯ (๒) อฏิปฺุโชว อฏิปฺุช คเหตฺวา คจฺฉติ ฯ
กตรสฺมึ าเน วิปฺปกิริสสฺ ตีติ เอว อยฺเย อฏิปฺุชเมว
จินฺเตสินฺติ ฯ สาธุ สาธุ พุทฺธรกฺขิต อนาคเต ภวกฺขยสฺส เต
ปจฺจโย ภวิสฺสตีติ ฯ เอว ตตฺถ ติรจฺฉานคตาป สติปฏานมนุยุตฺตาฯ (๓) ตสฺมา เนส ภควา (๔) สติปฏานวุฑฺฒิเมว ชานนฺโต
# ๑. ม. ยุ. เอโก สกุโณ ฯ ๒. ม. น อยฺเย อฺ กิฺจิ จินฺเตสึ ฯ ๓. ม. สติปฏานมน
สิการยุตฺตา ฯ
๔. ม. สติปฏานพุทฺธิเมว ชเนนฺโต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๘๕
อิท สุตฺต อภาสิ ฯ
ตตฺถ เอกายโนติ เอกมคฺโค ฯ มคฺคสฺส หิ
มคฺโค ปนฺโถ ปโถ ปชฺโช อฺชส วฏมายน
นาวา อุตฺตรเสตุ จ กุลฺโล จ ภิสิสงฺกโมติ
พหูนิ นามานิ ฯ สฺวายมิธ อยนนาเมน วุตฺโต ฯ ตสฺมา เอกายโน
อย ภิกฺขเว มคฺโคติ เอตฺถ เอกมคฺโค อย ภิกฺขเว มคฺโค
น เทฺวธา (๑)ปถภูโตติ เอวมตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
อถวา เอเกน อยิตพฺโพติ เอกายโน ฯ เอเกนาติ
คณสงฺคณิก ปหาย วูปกฏเน ปวิวิตฺเตน ฯ (๒) อยิตพฺโพติ
ปฏิปชฺชิตพฺโพ ฯ อยนฺติ วา เอเตนาติ อยโน ฯ สสารโต นิพพฺ าน
คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ ฯ เอกสฺส อยโน เอกายโน ฯ เอกสฺสาติ
เสฏสฺส ฯ สพฺพสตฺตเสฏโ จ โส ภควา ฯ ตสฺมา ภควโตติ
วุตฺต โหติ ฯ กิฺจาป หิ เตน อฺเป อยนฺติ ฯ เอว
สนฺเตป ภควโตว โส อยโน เตน อุปฺปาทิตตฺตา ฯ ยถาห ฯ
โส หิ พฺราหฺมณ ภควา อนุปฺปนฺนสฺส มคฺคสฺส อุปฺปาเทตาติ(๓)อาทิ ฯ อยตีติ วา อยโน ฯ คจฺฉติ ปวตฺตตีติ อตฺโถ ฯ เอกสฺมึ
อยโน (๔) เอกายโน ฯ อิมสฺมึเยว ธมฺมวินเย ปวตฺตติ น อฺตฺถาติ
วุตฺต โหติ ฯ ยถาห อิมสฺมึ โข สุภทฺท ธมฺมวินเย
อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค อุปลพฺภตีติ (๕) เทสนาเภโทเยว เหโส ฯ
# ๑. ม.ทฺวิธา ฯ ๒. ม. ปวิวิตฺตจิตฺเตน ฯ ๓. ม. อุ. ๑๔/๑๐๖/๙๐ ฯ ๔๐. ม. อยโนติ ฯ
๕. ที. มหา. ๑๐/๑๓๘/๑๗๕ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๘๖
อตฺถโต ปเนโกว ฯ
อปจ เอก อยตีติ เอกายโน ฯ ปุพฺพภาเค นานามุขภาวนานยปฺปวตฺโตป อปรภาเค เอก นิพฺพานเมว คจฺฉตีติ
วุตฺต โหติ ฯ ยถาห พฺรหฺมา สหมฺปติ
เอกายน ชาติขยนฺตทสฺสี
มคฺค ปชานาติ หิตานุกมฺป
เอเตน มคฺเคน ตรึสุ ปุพฺเพ
ตริสฺสนฺติ (๑) เย จ ตรนฺติ โอฆนฺติ (๑)
เกจิ ปน น ปาร ทิคุณ ยนฺตีติ (๒) คาถานเยน ยสฺมา
เอกวาร นิพฺพาน คจฺฉติ ฯ ตสฺมา เอกายโนติ วทนฺติ ฯ ต
น ยุชฺชติ ฯ อิมสฺส หิ อตฺถสฺส สกึ อยโนติ อิมนิ า พฺยฺชเนน
ภวิตพฺพ ฯ ยทิ ปน เอก อยนมสฺส เอกา คติ ปวตฺตตีติ
เอว อตฺถ โยเชตฺวา วุจฺเจยฺย ฯ พฺยฺชน ยุชฺเชยฺย ฯ อตฺโถ
ปน อุภยถาป น ยุชฺชติ ฯ กสฺมา ฯ อิธ ปุพฺพภาคมคฺคสฺส
อธิปฺเปตตฺตา ฯ กายาทิจตุอารมฺมณปฺปวตฺโต หิ ปุพฺพภาคสติปฏานมคฺโค อิธ อธิปฺเปโต ฯ น โลกุตฺตโร ฯ โส จ อเนกวารป
อยติ ฯ อเนกฺจสฺส อยน โหติ ฯ
ปุพฺเพป จ อิมสฺมึ ปเท มหาเถราน สากจฺฉา อโหสิ ฯ
ติปฏกจูฬนาคตฺเถโร (๓) ปุพฺพภาคสติปฏานมคฺโคติ อาห ฯ
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๕๗๕/๒๒๔ ฯ ม. ตริสฺสนฺติ เย จ ตรนฺติ โอฆนฺติ ฯ
๒. ขุ. สุ. ๒๕/๓๘๙/๔๗๒ ฯ ๓. ม. ติปฏกจูฬนาคตฺเถโร ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๘๗
อาจริโย ปนสฺส ติปฏกจูฬสุมนตฺเถโร(๑) มิสฺสกมคฺโคติ อาห ฯ
ปุพฺพภาโค ภนฺเตติ ฯ มิสฺสโก อาวุโสติ ฯ อาจริเย ปน
ปุนปฺปุน ภณนฺเต ภณนฺเต อปฏิพาหิตฺวา ตุณฺหี อโหสิ ฯ
ปฺห อวินิจฺฉินิตฺวาว อุฏหึสุ ฯ อถาจริยตฺเถโร นฺหานโกฏก
คจฺฉนฺโตมยา มิสฺสกมคฺโค กถิโต ฯ จูฬนาโค(๒) ปุพฺพภาคมคฺโคติ อาทาย โวหรติ ฯ โก นุโข เอตฺถ วินิจฺฉโยติ
สุตฺตนฺต อาทิโต ปฏาย ปริวตฺเตนฺโต โย หิ โกจิ ภิกฺขเว
อิเม จตฺตาโร สติปฏาเน เอว ภาเวยฺย สตฺต วสฺสานีติ
อิมสฺมึ าเน สลฺลกฺเขสิ ฯ โลกุตฺตรมคฺโค อุปฺปชฺชิตฺวา สตฺต
วสฺสานิ ติฏ มาโน นาม นตฺถิ ฯ มยา วุตฺโต มิสสฺ กมคฺโค
น ลพฺภติ ฯ จูฬนาเคน ทิฏโ ปุพฺพภาคมคฺโค จ ลพฺภตีติ
ตฺวา อฏมิย ธมฺมสฺสวเน สงฺฆุฏเ อคมาสิ ฯ
โปราณกตฺเถรา กิร ปยธมฺมสฺสวนา โหนฺติ ฯ สทฺท สุตฺวา
จ อห ปม อห ปมนฺติ เอกปฺปหาเรเนว โอสรนฺติ ฯ ตสฺมปึ 
ทิวเส จูฬนาคตฺเถรสฺส วาโร ฯ เตน ธมฺมาสเน นิสีทิตฺวา
วีชนึ คเหตฺวา ปุพฺพคาถาสุ วุตฺตาสุ เถรสฺส อาสนปฏิย
ิตสฺส เอตทโหสิ รโห นิสีทิตฺวา น วกฺขามีติ ฯ โปราณกตฺเถรา หิ อนุสุยฺยกา โหนฺติ ฯ น อตฺตโน รุจิเมว อุจฺฉุภาร
วิย (๓) อุกขฺ ิปตฺวา วิจรนฺติ ฯ การณเมว คณฺหนฺติ ฯ อการณ
วิสชฺเชนฺติ ฯ ตสฺมา เถโร อาวุโส จูฬนาคาติ อาห ฯ
# ๑. ม. ติปฏ กจูฬจุมตฺเถโร ฯ ๒. ม. จูฬนาโค ฯ
๓. ม. เอตฺถนฺตเร เอวนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๘๘
โส อาจริยสฺส วิย สทฺโทติ ธมฺม เปตฺวา กึ ภนฺเตติ
อาห ฯ อาวุโส จูฬนาค มยา วุตฺโต มิสฺสกมคฺโค น ลพฺภติ ฯ
ตยา วุตฺโต ปุพฺพภาคสติปฏานมคฺโคว ลพฺภตีติ ฯ เถโร จินฺเตสิ
อมฺหาก อาจริโย สพฺพปริยตฺติธโร เตปฏกสุตพุทฺโธ ฯ เอวรูปสฺสป
นาม ภิกฺขุโน อย ปโฺห อาลุเฬติ ฯ อนาคเต ธมฺมกถิกา (๑)
อิม ปฺห อาลุเฬสฺสนฺตีติ สุตฺต คเหตฺวา อิม ปฺห นิจฺจล
กริสฺสามีติ ปฏิสมฺภิทามคฺคโต เอกายโน มคฺโค วุจฺจติ ปุพฺพภาคสติปฏานมคฺโค ฯ
มคฺคานฏงฺคิโก เสฏโ สจฺจาน จตุโร ปทา
วิราโค เสฏโ ธมฺมาน ทิปทานฺจ (๒)จกฺขุมา ฯ
เอเสว มคฺโค นตฺถฺโ ทสฺสนสฺส วิสุทฺธิยา
เอตฺหิ ตุเมฺห ปฏิปชฺชถ มารสฺเสต ปโมหน (๓)
เอตณฺหิ ตุเมฺห ปฏิปนฺนา ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสถาติ (๔)
สุตฺต อาหริตฺวา เปสิ ฯ
มคฺโคติ เกนฏเน มคฺโค ฯ นิพพฺ านคมนฏเน
นิพฺพานตฺถิเกหิ มคฺคนียฏเน จ ฯ
สตฺตาน วิสุทฺธิยาติ ราคาทีหิ มเลหิ อภิชฺฌาวิสมโลภาทีหิ
จ อุปกฺกิเลเสหิ สงฺกิลฏิ จิตฺตาน สตฺตาน วิสุทฺธตฺถาย ฯ
# ๑. ม. มม ภาติกา ฯ ๒. ม. ทวิปทานฺจ ฯ ๓. สฺยา. มารสฺเสต ปโมหน ฯ
๔. ขุ. ธ. ๒๕/๓๐/๔๒ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๘๙
ตถา หิ อิมินาว มคฺเคน อิโต สตสหสฺสกปฺปาธิกาน จตุนฺน
อสงฺเขยฺยาย อุปริ เอกสฺมเึ ยว กปฺเป นิพฺพตฺเต ตณฺหงฺกรเมธงฺกรสรณงฺกรทีปงฺกรนามเก พุทฺเธ อาทึ กตฺวา สกฺยมุนิปริโยสานา
อเนเก สมฺมาสมฺพุทฺธา อเนกสตา ปจฺเจกพุทฺธา คณนปถ
วีติวตฺตา อริยสาวกา จาติ อิเม สตฺตา สพฺเพ จิตฺตมเล (๑)
ปวาเหตฺวา ปรมวิสุทฺธึ ปตฺตา ฯ รูปมลวเสน สงฺกิเลสโวทานปฺตฺติเยว นตฺถิ ฯ ตถา หิ
รูเปน สงฺกิลฏิ เน สงฺกิลิสสฺ นฺติ มาณวา
รูเป สุทฺเธ วิสุชฺฌนฺติ อนกฺขาต มเหสินา ฯ
จิตฺเตน สงฺกิลิฏเ น สงฺกิลิสฺสนฺติ มาณวา
จิตฺเต สุทฺเธ วิสุชฺฌนฺติ อิติ วุตฺต มเหสินา ฯ
ยถาห จิตฺตสงฺกิเลสา ภิกฺขเว สตฺตา สงฺกิลิสฺสนฺติ ฯ
จิตฺตโวทานา สตฺตา วิสุชฌ
ฺ นฺตีติ ฯ (๒) ตฺจ จิตฺตโวทาน อิมินา
สติปฏานมคฺเคน โหติ ฯ เตนาห สตฺตาน วิสุทฺธิยาติ
โสกปริเทวาน สมติกฺกมายาติ โสกสฺส จ ปริเทวสฺส
จ สมติกฺกมาย ฯ ปหานายาติ อตฺโถ ฯ อย หิ มคฺโค
ภาวิโต สนฺตติมหามตฺตาทีน วิย โสกสมติกฺกมาย ปฏาจาราทีน
วิย ปริเทวสมติกฺกมาย สวตฺตติ ฯ เตนาห โสกปริเทวาน
สมติกฺกมายาติ ฯ กิฺจาป หิ สนฺตติมหามตฺโต
# ๑. ม. ยุ. จิตฺตมล ฯ ๒. ส. ข. ๑๗/๒๕๙/๑๘๔ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๙๐
ย ปุพฺเพ ต วิโสเสหิ (๑) ปจฺฉา เต มาหุ กิฺจน
มชฺเฌ เจ โน คเหสฺสสิ อุปสนฺโต จริสฺสสีติ (๒)
อิม คาถ สุตวฺ าว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปตฺโต ฯ ปฏาจารา
น สนฺติ ปุตฺตา ตาณาย น ปตา นป พนฺธวา
อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส นตฺถิ าตีสุ ตาณตาติ (๓)
อิม คาถ สุตวฺ า โสตาปตฺติผเล ปติฏิตา ฯ ยสฺมา ปน
กายเวทนาจิตฺตธมฺเมสุ กิฺจิ ธมฺม อนามสิตฺวา ภาวนา นาม
นตฺถิ ฯ ตสฺมา เตป อิมนิ าว มคฺเคน โสกปริเทวสมติกฺกนฺตาติ
เวทิตพฺพา ฯ
ทุกฺขโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมายาติ กายิกทุกฺขสฺส จ เจตสิกโทมนสฺสสฺส จาติ อิเมส ทฺวินฺน อตฺถงฺคมาย ฯ นิโรธายาติ
อตฺโถ ฯ อย หิ มคฺโค ภาวิโต ติสฺสตฺเถราทีน วิย ทุกฺขสฺส
สกฺกาทีน วิย จ โทมนสฺสสฺส อตฺถงฺคมาย สวตฺตติ ฯ
ตตฺราย อตฺถทีปนา สาวตฺถิย กิร ติสฺโส นาม
กุฏมฺพิยปุตฺโต จตฺตาลีสหิรฺโกฏิโย ปหาย ปพฺพชิตฺวา
เอกโกว (๔) อคามเก อรฺเ วิหรติ ฯ ตสฺส กนิฏาภาตุ ภริยา
คจฺฉถ ฯ น ชีวิตา โวโรเปถาติ ปฺจสเต โจเร เปเสสิ ฯ
เต คนฺตฺวา เถร ปริวารยึสุ ฯ (๕) เถโร อาห กสฺมา อาคตตฺถ
# ๑. สฺยา. วิโสเสหิ ฯ ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๔๒๒/๕๑๙ ฯ ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๓๐/๕๓ ฯ ๔. ม.
อย
ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. ม. ปริวาเรตฺวา นิสีทึสุ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๙๑
อุปาสกาติ ฯ ต ชีวิตา โวโรเปสฺสามาติ ฯ ปาฏิโภค เม
อุปาสกา คเหตฺวา อชฺเชกรตฺตึ ชีวิต เทถาติ ฯ โก เต
สมณ อิมสฺมึ าเน ปาฏิโภโค ภวิสสฺ ตีติ ฯ เถโร มหนฺต
ปาสาณ คเหตฺวา เทฺว อูรฏุ ีนิ ภินฺทิตวฺ า วฏฏติ อุปาสกา
ปาฏิโภโคติ อาห ฯ เต อปกฺกมิตฺวา จงฺกมนสีเส อคฺคึ กตฺวา
นิปชฺชึสุ ฯ เถรสฺส เวทน วิกฺขมฺเภตฺวา สีล ปจฺจเวกฺขโต
ปริสุทฺธสีล นิสฺสาย ปติปาโมชฺช อุปฺปชฺชิ ตโต อนุกฺกเมน
วิปสฺสน วฑฺเฒนฺโต ตีสุ ยาเมสุ รตฺตึ สมณธมฺม กตฺวา
อรุณุคฺคมเน อรหตฺต ปตฺโต อิม อุทาน อุทาเนสิ
อุโภ ปาทานิ ภินฺทิตฺวา สฺมิสฺสามิ(๑) โว อห
อฏฏิยามิ หรายามิ สราคมรเณ (๒)อห ฯ
เอวาห จินฺตยิตฺวาน ยถาภูต วิปสฺสิส
สมฺปตฺเต อรุณุคฺคมฺหิ อรหตฺต อปาปุณินฺติ ฯ
อปเรป ตึส ภิกฺขู ภควโต สนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา
อรฺวิหาเร วสฺส อุปคนฺตฺวา อาวุโส ติยามรตฺตึ สมณธมฺโม
จ กาตพฺโพ ฯ น อฺมฺสฺส สนฺติก อาคนฺตพฺพนฺติ วตฺวา
วิหรึสุ ฯ เตส สมณธมฺม กตฺวา ปจฺจูสสมเย จปลายนฺตาน(๓)
เอโก พฺยคฺโฆ อาคนฺตฺวา เอเกก ภิกฺขุ คเหตฺวา คจฺฉติ ฯ น
โกจิ พฺยคฺโฆ ม คณฺหีติ วาจมฺป นิจฺฉาเรสิ ฯ เอว
# ๑. ม. สฺเปสฺสามิ ฯ ๒. ม. สราคมรณ ฯ ๓. ม. ปจลายนฺตาน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๙๒
ปฺจทสสุ ภิกฺขูสุ ขาทิเตสุ อุโปสถทิวเส อิตเร อาวุโส กุหินตฺ ิ
ปุจฺฉิตฺวา ตฺวา จ อิทานิ คหิเตน คหิโตมฺหีติ วตฺตพฺพนฺติ
วตฺวา วิหรึสุ ฯ อถ อฺตร ทหรภิกฺขุปุริมนเยเนว พฺยคฺโฆ
คณฺหิ ฯ โส พฺยคฺโฆ ภนฺเตติ อาห ฯ ภิกฺขู กตฺตรทณฺเฑ
จ อุกฺกาโย จ คเหตฺวา โมเจสฺสามาติ อนุพนฺธึสุ ฯ พฺยคฺโฆ
ภิกฺขูน อคติปถ ฉินฺนตฏฏาน อารุยฺห ต ภิกฺขุ ปาทงฺคุฏโต
ปฏาย ขาทิตุอารภิ ฯ อิตเรป อิทานิ สปฺปุริส อเมฺหหิ
กตฺตพฺพ นตฺถิ ฯ ภิกฺขูน วิเสโส นาม เอวรูเป าเน ปฺายตีติ
อาหสุ ฯ โส พฺยคฺฆมุเข นิปนฺโนว ต เวทน วิกฺขมฺเภตฺวา
วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา (๑) ยาว โคปฺผกา ขาทิตสมเย โสตาปนฺโน
หุตฺวา ยาว ชนฺนุกา ขาทิตสมเย สกทาคามี หุตฺวา ยาว
นาภิยา ขาทิตสมเย อนาคามี หฺตุวา หทยรูเป อขาทิเตเยว
สห ปฏิสมฺภทิ าหิ อรหตฺต ปตฺวา อิม อุทาน อุทาเนสิ
สีลวา วตฺตสมฺปนฺโน ปฺวา สุสมาหิโต
มุหุตฺต ปมาทมนฺวาย พฺยคฺเฆ โน รุทฺธมานโส ฯ
ปฺชรสฺมึ โส คเหตฺวา สิลาย อุปรี กโต
กาม ขาทตุ ม พฺยคฺโฆ อฏิยา จ นฺหารุสฺส จ
กิเลเส เขปยิสฺสามิ ผุสิสฺสามิ วิมุตฺติยนฺติ ฯ
อปโรป ปติมลฺลตฺเถโร (๒) นาม คิหิกาเล ตีสุ รชฺเชสุ ปฏาก
# ๑. ม. ยุ. วฑฺเฒนฺโต ฯ ๒. ม. ยุ. ปตมลฺลตฺเถโร ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๙๓
คเหตฺวา ตามฺพปณฺณิทีป อาคมฺม ราชาน ปสฺสิตวฺ า รฺา
กตานุคฺคโห เอกทิวส กิลฺชกาสนสาลทฺวาเรน (๑) คจฺฉนฺโต รูป
ภิกฺขเว น ตุมฺหาก ต ปชหถ ฯ ต โว ปหีน ทีฆรตฺต
หิตาย สุขาย ภวิสฺสตีติ (๒) นตุมฺหากวคฺค สุตฺวา จินฺเตสิ เนว
กิร รูป อตฺตโน น เวทนาติ ฯ โส ตเยว องฺกุส กตฺวา
นิกฺขมิตฺวา มหาวิหาร คนฺตฺวา ปพฺพชฺช ยาจิตฺวา ปพฺพชิโต
อุปสมฺปนฺโน เทฺว มาติกา ปคุณา กตฺวา ตึส ภิกขฺ ู คเหตฺวา (๓)
ควปรปาลิย องฺคณ (๓) คนฺตฺวา สมณธมฺม อกาสิ ฯ ปาเทสุ
อวหนฺเตสุ ชนฺนุเกหิ จงฺกมติ ฯ ตเมน รตฺตึ เอโก มิคลุทฺธโก
มิโคติ มฺมาโน ปหริ ฯ สตฺติ วินวิ ิชฺฌิตฺวา คตา ฯ โส
ต สตฺตึ หราเปตฺวา ปหารมุขานิ ติณวฏฏิยา ปูราเปตฺวา
ปาสาณปฏิย อตฺนาน นิทีทาเปตฺวา โอกาส กาเรตฺวา วิปสฺสน
วฑฺเฒตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปตฺวา อุกฺกาสิตสทฺเทน
อาคตาน ภิกฺขูน พฺยากริตฺวา อิม อุทาน อุทาเนสิ
ภาสิต พุทฺธเสฏสฺส สพฺพโลกคฺควาทิโน
น ตุมฺหากมิท รูป ต ชเหยฺยาถ ภิกฺขโว ฯ
อนิจฺจา วต สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เตส วูปสโม สุโขติ ฯ
# ๑. ม. กิลฺชกาปณสาลทฺวาเรน ฯ ยุ. ...กาปณฺณ... ฯ ๒. ส. ข. ๑๗/๗๑/๔๓ ฯ
๓. ม.คพลวาลิยองฺคณ ฯ ยุ. คารวการณายองฺคณ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๙๔
เอว ตาว อย มคฺโค ติสฺสตฺเถราทีน วิย ทุกขฺ สฺส
อตฺถงฺคมาย สวตฺตติ ฯ
สกฺโก ปน เทวานมินฺโท อตฺตโน ปฺจวิธ ปุพฺพนิมิตฺต
ทิสฺวา มรณภยสนฺตชฺชิโต โทมนสฺสชาโต ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา
ปฺห ปุจฺฉิ ฯ โส อุเปกฺขาปฺหวิสชฺชนาวเสน (๑) อสีติสหสฺสาหิ
เทวตาหิ สทฺธึ โสตาปตฺติผเล ปติฏาสิ ฯ สา จสฺส อุปปตฺติ
ปุน ปากติกาว อโหสิ ฯ
สุพฺรหฺมาป เทวปุตฺโต อจฺฉราสหสฺสปริวุโต สคฺคสมฺปตฺตึ
อนุโภติ ฯ ตตฺถ ปฺจสตา อจฺฉราโย รุกฺขโต ปุปผฺ านิ
โอจินนฺติโย จวิตฺวา นิรเย อุปฺปนฺนา ฯ โส กึ อิมา
จิรายนฺตีติ อุปธาเรนฺโต ตาส นิรเย นิพฺพตฺตภาว ตฺวา
กิตฺตก นุ โข มม อายุนฺติ อุปปริกฺขนฺโต อตฺตโน อายุปริกฺขย วิทติ ฺวา ตตฺเถว นิรเย นิพฺพตฺตนภาว วิทิตฺวา ภีโต
อติวิย โทมนสฺสชาโต หุตฺวา อิม เม โทมนสฺส สตฺถาว
วินาเสสฺสติ ฯ น อฺโติ อวเสสา ปฺจสตา อจฺฉราโย คเหตฺวา
ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา ปฺห ปุจฺฉิ
นิจฺจมุตฺรสฺตมิท(๒) จิตฺต นิจฺจมุพฺพิคฺคมิท(๓) มโน
อนุปฺปนฺเนสุ กิจฺเฉสุ (๔) อโถ อุปฺปตฺติเตสุ จ
สเจ อตฺถิ อนุตฺรสฺต ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโตอิ. (๕)
# ๑. ม. ยุ. ...วสาเน ฯ ๒. ม. นิจฺจ อุตฺตรสฺตมิท ฯ
๓. ม. นิจฺจ อุพฺพิคฺคิท ฯ
๔. ม. กิจฺเฉสุ ฯ ๕. ส. ส. ๑๕/๒๖๔/๗๕ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๙๕
ตโต น ภควา อาห
นาฺตฺร (๑)โพชฺฌงฺค ตปสา(๑) นาฺตฺร อินฺทฺรยิ สวรา
นาฺตฺร สพฺพนิสฺสคฺคา (๒) โสตฺถึ ปสฺสามิ ปาณินนฺติ(๓)ฯ
โส เทสนาปริโยสาเน ปฺจหิ อจฺฉราสเตหิ สทฺธึ
โสตาปตฺติผเล ปติฏาย ต สมฺปตฺตึ ถาวร กตฺวา เทวโลกเมว
อคมาสีติ ฯ เอวมย มคฺโค ภาวิโต สกฺกาทีน วิย โทมนสฺสสฺส
อตฺถงฺคมาย สวตฺตตีติ เวทิตพฺโพ ฯ
ายสฺส อธิคมายาติ าโย วุจฺจติ อริโย อฏงฺคิโก
มคฺโค ฯ ตสฺส อธิคมาย ฯ ปตฺติยาติ วุตฺต โหติ ฯ อย หิ
ปุพฺพภาเค โลกิโย สติปฏานมคฺโค ภาวิโต โลกุตฺตรมคฺคสฺส
อธิคมาย สวตฺตติ ฯ เตนาห ายสฺส อธิคมายาติ ฯ
นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ตณฺหาวานวิรหิตตฺตา
นิพฺพานนฺติ ลทฺธนามสฺส อมตสฺส สจฺฉิกิริยาย ฯ อตฺตปจฺจกฺขตายาติ วุตฺต โหติ ฯ อย หิ มคฺโค ภาวิโต อนุปุพฺเพน
นิพฺพานสจฺฉิกิริย สาเธติ ฯ เตนาห นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ
ตตฺถ กิฺจาป สตฺตาน วิสุทฺธิยาติ วุตฺเต โสกปริเทวาน (๔)
สมติกฺกมายาติ อาทีนิ (๔)อตฺถโต สิทธฺ าเนว โหนฺติ ฯ เปตฺวา ปน
สาสนยุตฺติโกวิเท อฺเส น ปากฏานิ ฯ น จ ภควา
# ๑. สฺยา. ม. โพชฺฌงฺค ตปสา ฯ ๒. ม.สพฺพนิสสฺ คฺคา ฯ
๓. ส. ส. ๑๕/๒๖๕/๓๕ ฯ
๔. ม. ยุ. โสกสมติกฺกมาทีนิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๙๖
ปม สาสนยุตฺติโกวิทชน กตฺวา ปจฺฉา ธมฺม เทเสติ ฯ เตน
เตเนว ปน สุตฺเตน ต ต อตฺถ าเปสิ ฯ ตสฺมา อิธ
ย ย อตฺถ เอกายนมคฺโค สาเธติ ฯ ต ต ปากฏ กตฺวา
เทเสนฺโต โสกปริเทวาน สมติกฺกมายาติ อาทิมาห ฯ ยสฺมา วา
ยา สตฺตาน วิสุทฺธิ เอกายนมคฺเคน สวตฺตติ ฯ สา โสกปริเทวาน
สมติกฺกเมน โหติ ฯ โสกปริเทวาน สมติกฺกโม ทุกฺขโทมนสฺสาน
อตฺถงฺคเมน ฯ ทุกฺขโทมนสฺสาน อตฺถงฺคโม ายสฺส อธิคเมน ฯ
ายสฺส อธิคโม นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย ฯ ตสฺมา อิมมฺป
กม ทสฺเสนฺโต สตฺตาน วิสุทฺธิยาติ วตฺวา โสกปริเทวาน
สมติกฺกมายาติอาทิมาห ฯ
อปจ วณฺณภณนเมต เอกายนมคฺคสฺส ฯ ยเถว หิ ภควา
ธมฺม โวภิกขฺ เว เทสิสฺสามิ(๑) อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ
ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ
พฺรหฺมจริย ปกาสิสฺสามิ (๒) ยทิท ฉ จกฺกานีติ (๓) ฉฉกฺกเทสนาย
อฏหิ ปเทหิ วณฺณ อภาสิ ฯ ยถา จ อริยวสเทสนาย
จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อริยวสา อคฺคฺา รตฺตฺา วสฺา
โปราณา ฯ อสงฺกิณฺณา อสงฺกิณฺณปุพฺพา น สงฺกียนฺติ น
สงฺกียิสฺสนฺติ อปฺปฏิกฏุ า สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ วิฺูหีติ (๔) นวหิ
# ๑. ยุ. เทเสสฺสามิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. สฺยา. ปกาสิสฺสามิ ฯ ๓. ม. อุ. ๑๔/๘๑๐/๕๐๙ ฯ
๔. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๘/๓๕ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๙๗
ปเทหิ วณฺณ อภาสิ ฯ เอว อิมสฺสาป เอกายนมคฺคสฺส สตฺตาน
วิสุทฺธิยาติ อาทีหิ สตฺตหิ ปเทหิ วณฺณ อภาสิ ฯ กสฺมาติ
เจ ฯ เตส ภิกฺขูน อุสฺสาหชนนตฺถ ฯ วณฺณภาสน หิ สุตฺวา
เต ภิกฺขู อย กิร มคฺโค หทยสนฺตาปภูต โสก ฯ วาจาวิปฺปลาปภูต ปริเทว ฯ กายิก อสาตภูต ทุกฺข ฯ เจตสิก อสาตภูต
โทมนสฺสนฺติ จตฺตาโร อุปทฺทเว หรติ (๑) วิสุทฺธึ าย นิพฺพานนฺติ
ตโย วิเสเส อาวหตีติ อุสฺสาหชาตา อิม ธมฺมเทสน อฺคฺคเหตพฺพ
ปริยาปุณิตพฺพ ธาเรตพฺพ วาเจตพฺพ ฯ อิมฺจ มคฺค ภาเวตพฺพ
มฺิสฺสนฺติ ฯ อิติ เตส ภิกฺขูน อุสฺสาหชนนตฺถ วณฺณ
อภาสิ ฯ กมฺพลวาณิชาทโย กมฺพลาทีน วณฺณ วิย ฯ
ยถา หิ สตสหสฺสคฺฆนิกปณฺฑุกมฺพลวาณิเชน กมฺพล
คณฺหถาติ อุคฺโฆสิเตป อสุกกมฺพโลติ น ตาว มนุสฺสา
ชานนฺติ ฯ เกสกมฺพลวาลกมฺพลาทโยป หิ ทุคฺคนฺธา ขรสมฺผสฺสา
กมฺพลาเตฺวว วุจฺจนฺติ ฯ ยทา ปน เตน คนฺธารโก รตฺตกมฺพโล
สุขุโม อุชชฺ โล สุขสมฺผสฺโสติ อุคฺโฆสิต โหติ ฯ ตทา เย ปโหนฺติ
ฯ เต คณฺหนฺติ ฯ เย นปฺปโหนฺติ ฯ เตป ทสฺสนกามา โหนฺติ ฯ
เอวเมว เอกายโน ภิกฺขเว อย มคฺโคติ วุตฺเตป อสุกมคฺโคติ
น ตาว ปากโฏ โหติ ฯ นานปฺปการกา หิ อนิยฺยานิกมคฺคาป
มคฺคาเตฺวว วุจฺจนฺติ ฯ สตฺตาน วิสุทฺธิยาติ อาทิมฺหิ ปน วุตฺเต
# ๑. ม. หนติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๕๙๘
อย กิร มคฺโค จตฺตาโร อุปทฺทเว หรติ ฯ ตโย วิเสเส
อาวหตีติ อุสฺสาหชาตา อิม เทสน (๑) อุคฺคเหตพฺพ ปริยาปุณิตพฺพ
ธาเรตพฺพ วาเจตพฺพ ฯ อิมฺจ มคฺค ภาเวตพฺพ มฺิสฺสนฺตีติ
วณฺณ ภาสนฺโต สตฺตาน วิสุทฺธิยาติ อาทิมาห ฯ ยถา จ
สตสหสฺสคฺฆนิกปณฺฑุกมฺพลวาณิชูปมา ฯ เอว รตฺตชมฺพูนทสุวณฺณอุทกปฺปสาทกมณิรตนสุวิสุทฺธมุตฺตรตนโรมกปวาฬาทิวาณิช-ูปมาเปตฺถ อาหริตพฺพา ฯ
ยทิทนฺติ นิปาโต ฯ เย อิเมติ อยมสฺส อตฺโถ ฯ จตฺตาโรติ
คณนปริจฺเฉโท ฯ เตน น ตโต เหฏา น อุทฺธนฺติ สติปฏานปริจฺเฉท ทีเปติ ฯ สติปฏานาติ ตโย สติปฏานา สติโคจโรป
ติธา ปฏิปนฺเนสุ สาวเกสุ สตฺถโุ น ปฏิฆานุนยวีติวตฺตตาป
สติป ฯ จตุนฺน ภิกฺขเว สติปฏานาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ
เทสิสฺสามิ ฯ ต สุณาถ ฯ โก จ ภิกฺขเว กายสฺส สมุทโย ฯ
อาหารสมุทยา กายสฺส สมุทโยติ (๒) อาทีสุ หิ สติโคจโร
สติปฏานนฺติ วุจฺจติ ฯ ตถา กาโย อุปฏาน โน สติ ฯ
สติ (๓) อุปฏานฺเจว สติ จาติอาทีสุป (๔)ฯ ตสฺสตฺโถ ปติฏาติ
อสฺมินฺติ ปฏาน ฯ กา ปติฏาติ ฯ สติ ฯ สติยา ปฏาน
สติปฏาน ฯ ปธาน านนฺติ วา ปฏาน ฯ สติยา ปฏาน
# ๑. ม. ธมฺมเทสน ฯ ๒. ส. มหา. ๑๙/๘๑๙/๒๔๖ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท ทิสฺ
สติ ฯ
๔. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๗๒๗/๖๒๓ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๙๙
สติปฏาน หตฺถิฏานอสฺสฏานาทีนิ วิย ฯ
ตโย สติปฏนา ยทริโย เสวติ ฯ ยทริโย เสวมาโน
สตฺถา คณมนุสาสิตุ อรหตีติ (๑) เอตฺถ ติธา ปฏิปนฺเนสุ สาวเกสุ
สตฺถุโน ปฏิฆานุนยวีติวตฺตตา สติปฏานนฺติ วุจฺจติ ฯ (๒)ตสฺสตฺโถ
ปฏเปตพฺพโต ปฏาน ฯ ปวตฺตยิตพฺพโตติ อตฺโถ ฯ เกน ปฏเปตพฺพโตติ ฯ สติยา ฯ สติยา ปฏาน สติปฏาน จตฺตาโร
สติปฏานา ภาวิตา พหุลีกตา สตฺต สมฺโพชฺฌงฺเค(๓) ปริปูเรนฺตีติ(๔) อาทีสุ ปน สติเยว สติปฏานนฺติ วุจฺจติ ฯ ตสฺสตฺโถ ปฏาตีติ
ปฏาน ฯ อุปฏาติ (๕)(๖)ปกฺขนฺทิตฺวา ปวตฺตีติ อตฺโถ ฯ
สติเยว สติปฏาน ฯ อถวา สรณฏเน สติ ฯ อุปฏานฏเน
ปฏาน ฯ อิติ สติ จ สา ปฏานฺจาติป สติปฏาน ฯ
อิทมิธ อธิปฺเปต ฯ
ยทิ เอว กสฺมา สติปฏานาติ พหุวจน ฯ สติพหุตฺตา ฯ
อารมฺมณเภเทน หิ พหุกา เอตา สติโย ฯ อถ มคฺโคติ กสฺมา
เอกวจน ฯ มคฺคฏเน เอกตฺตา ฯ จตสฺโสป หิ เอตา สติโย
มคฺคฏเน เอกตฺต คจฺฉนฺติ ฯ วุตฺต เหต มคฺโคติ เกนฏเน
มคฺโค ฯ นิพพฺ านคมนฏเน ฯ นิพฺพานตฺถิเกหิ มคฺคนียฏเน
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๖๓๓/๔๐๗ คณมนุสฺสาสิตุมรหตีติ ฯ ๒. ม. วุตฺตา ฯ ยุ. วุตฺต ฯ
๓. สฺยา. โพชฺฌงฺเค ฯ เอวมุปริป ฯ ๔. ส. มหา. ๑๙/๑๓๘๑/๔๑๗ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร
โอกฺกนฺทิตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ ๖. ม. เอตฺถนฺตเร ปตฺถริตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๐๐
จาติ ฯ จตสฺโสป เจตา อปรภาเค กายาทีสุ อารมฺมเณสุ
กิจฺจ สาธยมานา นิพฺพาน คจฺฉนฺติ ฯ อาทิโต ปฏาย จ
นิพฺพานตฺถิเกหิ มคฺคิยนฺติ ฯ ตสฺมา จตสฺโสป เอโก มคฺโคติ
วุจฺจนฺติ ฯ เอวฺจ สติวจนานุสนฺธินา สานุสนฺธิกาว เทสนา
โหติ ฯ มารเสนปฺปมทฺทน โว ภิกฺขเว มคฺค เทเสสฺสามิ ฯ ต
สุณาถ ฯ กตโม จ ภิกฺขเว มารเสนปฺปมทฺทโน มคฺโค ฯ
ยทิท สตฺต สมฺโพชฺฌงฺคาติ (๑) อาทีสุ วิย ฯ ยถา มารเสนปฺปมทฺทโนติ จ สตฺต สมฺโพชฺฌงฺคาติ จ อตฺถโต เอก ฯ พฺยฺชนเมว
นาน ฯ เอว เอกายนมคฺโคติ จ จตฺตาโร สติปฏานาติ จ
อตฺถโต เอก ฯ พฺยฺชนเมว นาน ฯ ตสฺมา มคฺคฏเน เอกตฺตา
เอกวจน ฯ อารมฺมณเภเทน สติพหุตฺตา พหุวจน เวทิตพฺพ ฯ
กสฺมา ปน ภควตา จตฺตาโรว สติปฏานา วุตฺตา
อนูนา อนธิกาติ ฯ เวเนยฺยหิตตฺตา ฯ ตณฺหาจริตทิฏิจริตสมถยานิกวิปสฺสนายานิเกสุ หิ มนฺทติกฺขวเสน เทฺวธา (๒) ปวตฺเตสุ
เวเนยฺเยสุ มนฺทสฺส ตณฺหาจริตสฺส โอฬาริก กายานุปสฺสนาสติปฏาน วิสุทฺธิมคฺโค ฯ ติกฺขสฺส สุขุม เวทนานุปสฺสนาสติปฏาน ฯ ทิฏิจริตสฺสป มนฺทสฺส นาติปฺปเภทคต จิตฺตานุปสฺสนาสติปฏาน วิสุทฺธิมคฺโค ฯ ติกฺขสฺส อติปฺปเภทคต ธมฺมานุปสฺสนาสติปฏาน วิสุทฺธิมคฺโค ฯ สมถยานิกสฺส จ มนฺทสฺส
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๕๐๗/๑๓๙ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เทฺวธาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๐๑
อกิจฺเฉน อธิคนฺตพฺพนิมิตฺต ปม สติปฏาน วิสุทฺธิมคฺโค ฯ
ติกฺขสฺส โอฬาริการมฺมเณ อสณฺหนโต ทุติย ฯ วิปสฺสนา
ยานิกสฺสาป มนฺทสฺส นาติปฺปเภทคตารมฺมณ ตติย ฯ ติกฺขสฺส
อติปฺปเภทคตารมฺมณ จตุตฺถ ฯ อิติ จตฺตาโรว วุตฺตา อนูนา
อนธิกาติ ฯ
สุภสุขนิจฺจอตฺตภาววิปลฺลาสปฺปหานตฺถ วา ฯ กาโย หิ
อสุโภ ฯ ตตฺถ จ สุภวิปลฺลาสวิปลฺลตฺถา สตฺตา ฯ เตส ตตฺถ
อสุภภาวทสฺสเนน ตสฺส วิปลฺลาสสฺส ปหานตฺถ ปม สติปฏาน
วุตฺต ฯ สุข นิจฺจ อตฺตาติ คหิเตสุป จ เวทนาทีสุ เวทนา
ทุกฺขา จิตฺต อนิจฺจ ธมฺมา อนตฺตา ฯ เอเตสุ จ สุขนิจฺจอตฺตวิปลฺลาสวิปลฺลตฺถา สตฺตา ฯ เตส ตตฺถ ทุกฺขาทิภาวทสฺสเนน
เตส วิปลฺลาสาน ปหานตฺถ เสสานิ ตีณิ วุตฺตานิติ เอว
สุภสุขนิจฺจอตฺตภาววิปลฺลาสปฺปหานตฺถ จตฺตาโรว วุตฺตา อนูนา
อนธิกาติ เวทิตพฺพา ฯ น เกวลฺจ วิปลฺลาสปฺปหานตฺถเมว ฯ
อถโข จตุโรฆโยคาสวคณฺอุปาทานอคติปฺปหานตฺถป จตุพฺพิธาหารปริฺตฺถ จ จตฺตาโรว วุตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ อย ตาว
ปกรณนโย ฯ
อฏกถาย ปน สรณวเสน เจว เอกตฺตสโมสรณวเสน
จ เอกเมว สติปฏาน อารมฺมณวเสน จตฺตาโรติ เอตเทว
วุตฺต ฯ ยถา หิ จตุทฺวาเร นคเร ปาจีนโต อาคจฺฉนฺตา
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๐๒
ปาจีนทิสาย อุฏานก ภณฺฑ คเหตฺวา ปาจีนทฺวาเรน
นครเมว ปวิสนฺติ ฯ ทกฺขิณโต ฯ ปจฺฉิมโต ฯ อุตตฺ รโต อาคจฺฉนฺตา
อุตฺตรทิสาย อุฏานก ภณฺฑ คเหตฺวา อุตฺตรทฺวาเรน นครเมว
ปวิสนฺติ ฯ เอว สมฺปทมิท เวทิตพฺพ ฯ นคร วิย หิ นิพฺพาน (๑)
มหานคร ฯ ทฺวาร (๑)วิย อฏงฺคิโก โลกุตฺตรมคฺโค ปาจีนทิสาทโย
วิย กายาทโย ฯ
ยถา หิ ปาจีนโต อาคจฺฉนฺตา ปาจีนทิสาย อุฏานก
ภณฺฑ คเหตฺวา ปาจีนทฺวาเรน นครเมว ปวิสนฺติ ฯ เอว
กายานุปสฺสนามุเขน อาคจฺฉนฺตา จุทฺทสวิเธน กายานุปสฺสน
ภาเวตฺวา กายานุปสฺสนาภาวนานุภาวนิพฺพตฺเตน อริยมคฺเคน
เอก นิพฺพานเมว โอสรนฺติ ฯ ยถา ทกฺขิณฺโต อาคจฺฉนฺตา
ทกฺขิณทิสาย อุฏานก ภณฺฑ คเหตฺวา ทกฺขิณทฺวาเรน
นครเมว ปวิสนฺติ ฯ เอว เวทนานุปสฺสนามุเขน อาคจฺฉนฺตา
นววิเธน เวทนานุปสฺสน ภาเวตฺวา เวทนานุปสฺสนาภาวนานุภาวนิพฺพตฺเตน อริยมคฺเคน เอก นิพฺพานเมว โอสรนฺติ ฯ ยถา
ปจฺฉิมโต อาคจฺฉนฺตา ปจฺฉิมทิสาย อุฏานก ภณฺฑ คเหตฺวา
ปจฺฉิมทฺวาเรน นครเมว ปวิสนฺติ ฯ เอว จิตฺตานุปสฺสนามุเขน
อาคจฺฉนฺตา โสฬสวิเธน จิตฺตานุปสฺสน ภาเวตฺวา จิตฺตานุปสฺสนาภาวนานุภาวนิพฺพตฺเตน อริยมคฺเคน เอก นิพฺพานเมว
# ๑. ม. นิพพฺ านมหานคร ทฺวาร ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๐๓
โอสรนฺติ ฯ ยถา อุตฺตรโต อาคจฺฉนฺตา อุตฺตรทิสาย อุฏานก
ภณฺฑ คเหตฺวา อุตฺตรทฺวาเรน นครเมว ปวิสนฺติ ฯ เอว
ธมฺมานุปสฺสนามุเขน อาคจฺฉนฺตา ปฺจวิเธน ธมฺมานุปสฺสน
ภาเวตฺวา ธมฺมานุปสฺสนาภาวนานุภาวนิพฺพตฺเตน อริยมคฺเคน
เอก นิพฺพานเมว โอสรนฺติ ฯ เอว สรณวเสน เจว เอกตฺตสโมสรณวเสน จ เอกเมว สติปฏาน อารมฺมณวเสน จตฺตาโรว
วุตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ
กตเม จตฺตาโรติ กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา ฯ อิธาติ อิมสฺมึ
สาสเน ฯ ภิกฺขเวติ ธมฺมปฏิคฺคาหกปุคฺคลานมาลปนเมต ฯ ภิกฺขูติ
ปฏิปตฺติสมฺปาทกปุคฺคลนิทสฺสนเมต ฯ อฺเป จ เทวมนุสฺสา
ปฏิปตฺตึ สมฺปาเทนฺติเยว ฯ เสฏตฺตา ปน ปฏิปตฺติยา ภิกฺขุภาวทสฺสนโต จ ภิกฺขูติ อาห ฯ ภควโต หิ อนุสาสนึ
สมฺปฏิจฺฉนฺเตสุ ภิกฺขุ เสฏโ ฯ สพฺพปฺปการาย อนุสาสนิยา
ภาชนภาวโต ฯ ตสฺมา เสฏตฺตา ภิกฺขูติ อาห ฯ ตสฺมึ คหิเต
ปน เสสา คหิตาว โหนฺติ ราชคมนาทีสุ ราชคฺคหเณน
เสสปริสา วิย ฯ โย จ อิม ปฏิปตฺตึ ปฏิปชฺชติ ฯ โส ภิกฺขุ
นาม โหตีติ ปฏิปตฺติยา ภิกฺขุภาวทสฺสนโตป ภิกขฺ ูติ อาห ฯ
ปฏิปนฺนโก หิ เทโว วา โหตุ มนุสฺโส วา ภิกฺขูติ สงฺขฺย
คจฺฉติเยว ฯ ยถาห
อลงฺกโต เจป สม จเรยฺย
สนฺโต ทนฺโต นิยโต พฺรหฺมจารี
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๐๔
สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑ
โส พฺราหฺมโณ โส สมโณ ส ภิกฺขูติ ฯ (๑)
กาเยติ รูปกาเย ฯ รูปกาโย หิ อิธ องฺคปจฺจงฺคาน
เกสาทีนฺจ ธมฺมาน สมูหฏเน หตฺถิกายรถกายาทโย วิย
กาโยติ อธิปเฺ ปโต ฯ ยถา จ สมูหฏเน ฯ เอว กุจฺฉิตาน
อายฏเน ฯ กุจฺฉิตาน หิ ปรมเชคุจฺฉาน โส อาโยติป
กาโย ฯ อาโยติ อุปฺปตฺติเทโส ฯ ตตฺถาย วจนฏโ ฯ อายนฺติ
ตโตติ อาโย ฯ เก อายนฺติ ฯ กุจฺฉิตา เกสาทโย ฯ อิติ
กุจฺฉิตาน อาโยติ อาโย ฯ
กายานุปสฺสีติ กาเย อนุปสฺสนสีโล กาย วา อนุปสฺสมาโน ฯ กาเยติ จ วตฺวาป ปุน กายานุปสฺสีติ ทุติยกายคฺคหณ อสมฺมิสฺสโต ววตฺถานฆนวินิพฺโภคาทิทสฺสนตฺถ
กตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ เตน น กาเย เวทนานุปสฺสี วา ฯ
จิตฺตธมฺมานุปสฺสี วา ฯ อถโข กายานุปสฺสีเยวาติ กายสงฺขาเต
วตฺถุสฺมึ กายานุปสฺสนาการสฺเสว ทสฺสเนน อสมฺมิสฺสโต
ววตฺถาน ทสฺสิต โหติ ฯ ตถา น กาเย องฺคปจฺจงฺควินิมุตฺตเอกธมฺมานุปสฺสี. นาป เกสโลมาทิวินิมุตฺตอิตฺถีปุริสานุปสฺสี. โยป
เจตฺถ เกสโลมาทิโก ภูตปู าทายสมูหสงฺขาโต กาโย ฯ ตตฺถป
น ภูตูปาทายวินิมุตฺตเอกธมฺมานุปสฺสี. อถโข รถสมฺภารานุ# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๐/๓๓-๓๔ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๐๕
ปสฺสโก วิย องฺคปจฺจงฺคสมูหานุปสฺสี นคราวยวานุปสฺสโก วิย
เกสโลมาทิสมูหานุปสฺสี กทลิกฺขนฺธปตฺตวฏฏิวินิพฺภุชฺชโก วิย
ริตฺตมุฏิวินิพฺเพธโก วิย จ ภูตูปาทายสมูหานุปสฺสีเยวาติ
นานปฺปการโต สมูหวเสเนว กายสงฺขาตสฺส จ วตฺถุโน
ทสฺสเนน ฆนวินิพฺโภโค ทสฺสิโต โหติ ฯ น เหตฺถ ยถาวุตฺตสมูหวินิมุตฺโต กาโย วา ปุริโส วา อิตฺถี วา อฺโ
วา โกจิ ธมฺโม ทิสฺสติ ฯ ยถาวุตฺตธมฺมสมูหมตฺเตเยว ปน ตถา
ตถา สตฺตา มิจฺฉาภินิเวส กโรนฺติ ฯ เตนาหุ โปราณา
ย ปสฺสติ น ต ทิฏ ย ทิฏ ต น ปสฺสติ
อปสฺส พชฺฌเต มุโฬฺห พชฺฌมาโน น มุจฺจตีติ ฯ
ฆนวินพิ ฺโภคาทิทสฺสนตฺถ เอต วุตฺต ฯ อาทิสทฺเทน เจตฺถ
อยป อตฺโถ เวทิตพฺโพ อย หิ เอตสฺมึ กาเย กายานุปสฺสีเยว ฯ น อฺธมฺมานุปสฺสีติ วุตฺต โหติ ฯ ยถา อนุทกภูตายป มรีจิยา อุทกานุปสฺสิโน โหนฺติ ฯ น เอว อนิจฺจทุกฺขานตฺตา อสุภภูเตเยว อิมสฺมึ กาเย นิจฺจสุขอตฺตสุภภาวานุปสฺสี. อถโข กายานุปสฺสี อนิจฺจทุกฺขานตฺตาอสุภาการสมูหานุปสฺสีเยวาติ วุตฺต โหติ ฯ
อถวา ยฺวาย ปน ปุรโต อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ
อรฺคโต วา ฯเป ฯ โส สโตว อสฺสสตีติ อาทินา นเยน
อสฺสาสปสฺสาสาทิจุณฺณิกชาตอฏิกปริโยสาโน กาโย วุตฺโต ฯ โย
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๐๖
จ อิเธกจฺโจ ปวีกาย อนิจฺจโต อนุปสฺสติ ฯเป ฯ อาโปกาย
เตโชกาย วาโยกาย เกสกาย โลมกาย ฉวิกาย จมฺมกาย
มสกาย รุหริ กาย นฺหารุกาย อฏิกาย อฏิมิฺชกายนฺติ
ปฏิสมฺภิทาย กาโย วุตฺโต ฯ ตสฺส สพฺพสฺส อิมสฺมเึ ยว กาเย
อนุปสฺสนโต กาเย กายานุปสฺสีติ เอวป อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
อถวา กาเย อหนฺติ วา มมนฺติ วา เอว คเหตพฺพสฺส
ยสฺส กสฺสจิ อนนุปสฺสนโต ฯ ตสฺส ตสฺเสว ปน เกสโลมาทิกสฺส
นานาธมฺมสมูหสฺส อนุปสฺสนโต กาเย เกสาทิธมฺมสมูหสงฺขาตกายานุปสฺสีติ เอว อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
อปจ อิมสฺมึ กาเย อนิจฺจโต อนุปสฺสติ ฯ โน นิจฺจโตติอาทินา (๑) อนุกฺกเมน ปฏิสมฺภิทาย อาคตนยสฺส สพฺพสฺเสว
อนิจฺจลกฺขณาทิโน อาการ- สมูหสงฺขาตสฺส กายสฺส อนุปสฺสนโตป
กาเย กายานุปสฺสีติ เอวป อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ ตถา หิ
อย กาเย กายานุปสฺสนาปฏิปท ปฏิปนฺโน ภิกฺขุ อิม กาย
อนิจฺจานุปสฺสนาทีน สตฺตนฺน อนุปสฺสนาน วเสน อนิจฺจโต
อนุปสฺสติ โน นิจฺจโต ฯ ทุกฺขโต อนุปสฺสติ โน สุขโต ฯ
อนตฺตโต อนุปสฺสติ โน อตฺตโต ฯ นิพฺพินฺทติ โน
นนฺทติ ฯ วิรชฺชติ โน รชฺชติ ฯ นิโรเธติ โน สมุเทติ ฯ
ปฏินิสฺสชฺชติ โน อาทิยติ ฯ โส ต อนิจฺจโต อนุปสฺสนฺโต
# ๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๗๒๗/๖๒๓ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๐๗
นิจฺจสฺ ปชหติ ฯ ทุกฺขโต อนุปสฺสนฺโต สุขสฺ ปชหติ ฯ
อนตฺตโต อนุปสฺสนฺโตอตฺตสฺ ปชหติ ฯ นิพฺพินฺทนฺโต นนฺทึ
ปชหติ ฯ วิรชฺชนฺโต ราค ปชหติ ฯ นิโรเธนฺโต สมุทย ปชหติ ฯ
ปฏินิสฺสชฺชนฺโต อาทาน ปชหตีติ เวทิตพฺโพ ฯ
วิหรตีติ อิริยติ ฯ อาตาปติ ตีสุ ภเวสุ กิเลเส
อาตปฺปตีติ (๑)อาตาโป ฯ วิริยสฺเสต นาม ฯ อาตาโป อสฺส
อตฺถีติ อาตาป ฯ สมฺปชาโนติ สมฺปชฺสงฺขาเตน าเณน
สมนฺนาคโต ฯ สติมาติ กายปริคฺคาหิกาย สติยา สมนฺนาคโต ฯ
อย ปน ยสฺมา สติยา อารมฺมณ ปริคฺคเหตฺวา ปฺาย
อนุปสฺสติ ฯ น หิ สติวิรหิตสฺส อนุปสฺสนา นาม อตฺถิ ฯ
เตเนวาห สติฺจ ขฺวาห ภิกฺขเว สพฺพตฺถิก วทามีติ ฯ (๒) ตสฺมา
เอตฺถ กาเย กายานุปสฺสี วิหรตีติ ฯ เอตฺตาวตา กายานุปสฺสนา สติปฏาน วุตฺต โหติ ฯ อถวา ยสฺมา อนาตาปโน
อนฺโต สงฺเขโป อนฺตรายกโร โหติ ฯ อสมฺปชาโน อุปายปริคฺคเห
จ อนุปายปริวชฺชเน จ สมฺมุยฺหติ ฯ มุฏสฺสติ อุปายปริคฺคเห
อนุปายปริจฺจาเค จ อสมตฺโถ โหติ ฯ เตนสฺส ต กมฺมฏาน
น สมฺปชฺชติ ฯ ตสฺมา เยส ธมฺมาน อานุภาเวน ต สมฺปชฺชติ ฯ
เตส ทสฺสนตฺถ อาตาป สมฺปชาโน สติมาติ อิท วุตฺตนฺติ
เวทิตพฺพ ฯ
# ๑. ม. ยุ. อาตาเปตีติ ฯ ๒. ส. มหา. ๑๙/๕๗๒/๑๕๘ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๐๘
อิติ กายานุปสฺสนาสติปฏาน สมฺปโยคงฺคฺจ ทสฺเสตฺวา
อิทานิ ปหานงฺค ทสฺเสตุ วิเนยฺย โลเก อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺสนฺติ
วุตฺต ฯ
ตตฺถ วิเนยฺยาติ ตทงฺควินเยน วา วิกฺขมฺภนวินเยน วา
วินยิตฺวา ฯ โลเกติ ตสฺมเึ ยว กาเย ฯ กาโย หิ อิธ ลุชชฺ นปลุชชฺ นฏเน โลโกติ อธิปฺเปโต ฯ ยสฺมา ปนสฺส น กายมตฺเตเยว อภิชฺฌาโทมนสฺส ปหิยฺยติ ฯ เวทนาทีสุป ปหิยฺยติเยว ฯ
ตสฺมา ปฺจป อุปาทานกฺขนฺธา โลโกติ วิภงฺเค วุตฺต ฯ
โลกสงฺขาตตฺตา วา เตส ธมฺมาน อตฺถุทฺธารนเยเนต วุตฺต ฯ
ย ปนาห ตตฺถ กตโม โลโก ฯ เสฺวว กาโย โลโกติ(๑) อยเมเวตฺถ
อตฺโถ ฯ ตสฺมึ โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส วิเนยฺยาติ เอว สมฺพนฺโธ
ทฏพฺโพ ฯ ยสฺมา ปเนตฺถ อภิชฌ
ฺ าคหเณน กามจฺฉนฺโท
โทมนสฺสคฺคหเณน พฺยาปาโท สงฺคห คจฺฉติ ฯ ตสฺมา นีวรณปริยาปนฺนพลวธมฺมทฺวยทสฺสเนน นีวรณปฺปหาน วุตฺต โหตีติ
เวทิตพฺพ ฯ
วิเสเสน เจตฺถ อภิชฌ
ฺ าวินเยน กายสมฺปตฺติมูลกสฺส
อนุโรธสฺส ฯ โทมนสฺสวินเยน กายวิปตฺติมูลกสฺส วิโรธสฺส ฯ
อภิชฺฌาวินเยน จ กาเย อภิรติยา ฯ โทมนสฺสวินเยน กายภาวนาย อนภิรติยา ฯ อภิชฺฌาวินเยน กาเย อภูตาน สุภสุข# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๔๕๗/๒๗๒ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๐๙
ภาวาทีน ปกฺเขปสฺส ฯ โทมนสฺสวินเยน กาเย ภูตาน อสุภทุกฺขภาวาทีน อปนยนสฺส จ ปหาน วุตตฺ  ฯ เตน โยคาวจรสฺส
โยคานุภาโว โยคสมตฺถตา จ ทีปตา โหติ ฯ โยคานุภาโว
หิ เอส ฯ ยทิท อนุโรธวิโรธวิปฺปมุตฺโต อรติรติสโห อภูตปกฺเขปภูตาปนยนวิรหิโต จ โหติ ฯ อนุโรธวิโรธวิปฺปมุตฺโต เจส
อรติรติสโห อภูต อปกฺขิปนฺโต ภูตฺจ อนปเนนฺโต โยคสมตฺโถ
โหตีติ ฯ
อปโร นโย กาเย กายานุปสฺสีติ เอตฺถ อนุปสฺสนาย
กมฺมฏาน วุตฺต ฯ วิหรตีติ เอตฺถ วุตฺตวิหาเรน กมฺมฏานิกสฺส
กายปริหรณ ฯ อาตาปติ อาทีสุ ปน อาตาเปน สมฺมปฺปธาน ฯ
สติสมฺปชฺเน สพฺพตฺถกกมฺมฏาน ฯ กมฺมฏานปริหรณูปาโย
วา ฯ สติยา วา กายานุปสฺสนาวเสน ปฏิลทฺธสมโถ ฯ
สมฺปชฺเน วิปสฺสนา ฯ อภิชฺฌาโทมนสฺสวินเยน ภาวนาผล
วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
วิภงฺเค ปน อนุปสฺสีติ ตตฺถ กตมา อนุปสฺสนา ฯ
ยา ปฺา ปชานนา ฯเป ฯ สมฺมาทิฏิ ฯ อย วุจฺจติ
อนุปสฺสนา ฯ อิมาย อนุปสฺสนาย อุเปโต โหติ สมุเปโต อุปคโต
สมุปคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน (๑)สมนฺนาคโต ฯ เตน วุจฺจติ
อนุปสฺสีติ ฯ วิหรตีติ ฯ อิริยติ วตฺตติ ปาเลติ ยเปติ ยาเปติ
# ๑. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๑๐
จรติ วิหรติ ฯ เตน วุจฺจติ วิหรตีติ ฯ อาตาปติ ตตฺถ กตม
อาตาป ฯ โย เจตสิโก วิริยารมฺโภ ฯเป ฯ สมฺมาวายาโม ฯ อิท
วุจฺจติ อาตาป ฯ อิมินา อาตาเปน อุเปโต โหติ ฯเป ฯ
สมนฺนาคโต ฯ เตน วุจฺจติ อาตาปติ ฯ สมฺปชาโนติ ตตฺถ กตม
สมฺปชฺ ฯ ยา ปฺา ปชานนา ฯเป ฯ สมฺมาทิฏิ ฯ อิท
วุจฺจติ สมฺปชฺ ฯ อิมนิ า สมฺปชฺเน อุเปโต โหติ ฯเป ฯ
สมนฺนาคโต ฯ เตน วุจฺจติ สมฺปชาโนติ ฯ สติมาติ ตตฺถ กตมา
สติ ฯ ยา สติ อนุสฺสติ ฯเป ฯ สมฺมาสติ ฯ อย วุจฺจติ สติ ฯ
อิมาย สติยา อุเปโต โหติ ฯเป ฯ สมนฺนาคโต ฯ เตน วุจฺจติ
สติมาติ ฯ วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสนฺติ ตตฺถ กตโม
โลโก ฯ เสฺวว กาโย โลโก ฯ ปฺจป อุปาทานกฺขนฺธา โลโก ฯ
อย วุจฺจติ โลโก ฯ ตตฺถ กตมา อภิชฌ
ฺ า ฯ โย ราโค
สาราโค อนุนโย อนุโรโธ นนฺทิ นนฺทิราโค จิตฺตสฺส สาราโค ฯ
อย วุจฺจติ อภิชฺฌา ฯ ตตฺถ กตม โทมนสฺส ฯ ย เจตสิก
อสาต เจตสิก ทุกฺข ฯเป ฯ เจโตสมฺผสฺสชา อสาตา ทุกฺขา
เวทนา ฯ อิท วุจฺจติ โทมนสฺส ฯ อิติ อยฺจ อภิชฺฌา ฯ อิทฺจ
โทมนสฺส อิมสฺมึ (๑)โลเก วินีตา โหนฺติ ปฏิวินีตา สนฺตา
สมิตา วูปสนฺตา อตฺถงฺคตา อพฺภตฺถงฺคตา อปฺปตา พฺยปฺปตา
โสสิตา วิโสสิตา พฺยนฺตีกตา ฯ เตน วุจฺจติ วิเนยฺย โลเก
# ๑. สฺยา. อิมมฺหิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๑๑
อภิชฺฌาโทมนสฺสนฺติ ฯ (๑)
เอวเมเตส ปทาน อตฺโถ วุตฺโต ฯ เตน สห อย
อฏกถานโย ยถา สสนฺทติ ฯ เอว เวทิตพฺโพ ฯ
อย ตาว กายานุปสฺสนาสติปฏานุทฺเทสสฺส อตฺถวณฺณนา ฯ
อิทานิ เวทนาสุ จิตฺเต ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ ฯเป ฯ
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสนฺติ เอตฺถ เวทนาสุ เวทนานุปสฺสีติ เอวมาทีสุ เวทนาทีน ปุน กถเน ปโยชน กายานุปสฺสนาย
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี. จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี. ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสีติ เอตฺถ ปน เวทนาติ ติสฺโส
เวทนา ฯ ตา จ โลกิยาเอว ฯ จิตฺตป โลกิย ฯ ตถา ธมฺมา ฯ
เตส วิภาโค นิทฺเทสวาเร ปากโฏ ภวิสฺสติ ฯ เกวล ปนีธ
ยถา เวทนา อนุปสฺสิตพฺพา ฯ ตถา ตา อนุปสฺสนฺโต เวทนาสุ
เวทนานุปสฺสีติ เวทิตพฺโพ ฯ เอเสว นโย จิตฺตธมฺเมสุป ฯ
กถฺจ เวทนา อนุปสฺสิตพฺพาติ ฯ สุขา ตาว เวทนา
ทุกฺขโต ฯ ทุกฺขา สลฺลโต ฯ อทุกฺขมสุขา อนิจฺจโต ฯ ยถาห
โย สุข ทุกฺขโต อทฺท ทุกขฺ มทฺทกฺขิ สลฺลโต
อทุกฺขมสุข สนฺต อทฺทกฺขิ น อนิจฺจโต
สเว สมฺมทฺทโส ภิกฺขุ ปริชานาติ เวทนาติ (๒)
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๔๔๐/๒๖๐ ฯ ๒. ส. สฬา. ๑๘/๓๖๘/๒๕๗ ฯ ม. อุปสนฺโต จริสสฺ ตีติ
ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๑๒
สพฺพาเอว เจตา ทุกฺขโตป (๑) อนุปสฺสิตพฺพา ฯ วุตฺต เหต
ยกิฺจิ เวทยิต ฯ สพฺพนฺต ทุกฺขสฺมินตฺ ิ (๒) วทามีติ ฯ สุขทุกขฺ โตป
(๓) อนุปสฺสิตพฺพา ฯ ยถาห สุขา เวทนา อุปฺปาทสุขา(๔)
ิติสุขา วิปริณามทุกฺขาติ (๕) สพฺพ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ อปจ
อนิจฺจาทิสตฺตอนุปสฺสนาวเสนป อนุปสฺสิตพฺพา ฯ เสส นิทฺเทสวาเรเยว ปากฏ ภวิสฺสติ ฯ
จิตฺตธมฺเมสุป จิตฺต ตาว อารมฺมณาธิปติสหชาตภูมิกมฺมวิปากกิริยาทินานตฺตเภทาน อนิจฺจาทิอนุปสฺสนาน นิทฺเทสวาเร
อาคตาน สราคาทิเภทาน จ วเสน อนุปสฺสิตพฺพ ฯ ธมฺมา
สลกฺขณสามฺลกฺขณาน สฺุตธมฺมสฺส อนิจฺจาทิสตฺตานุปสฺสนาน นิทฺเทสวาเร อาคตาน สนฺตาทิเภทาน จ วเสน
อนุปสฺสิตพฺพา ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ
กามฺเจตฺถ ยสฺส กายสงฺขาเต โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส
ปหีน ฯ ตสฺส เวทนาทิโลเกสุป (๑) ต ปหีนเมว ฯ นานาปุคฺคลวเสน ปน นานาจิตฺตกฺขณิกสติปฏานภาวนาวเสน จ สพฺพตฺถ
วุตฺต ฯ ยโต วา เอกตฺถ ปหีน เสเสสุป ปหีนเอว โหติ ฯ
เตเนวสฺส ตตฺถ ปหานทสฺสนตฺถป เอต วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพนฺติ ฯ
อุทฺเทสวารกถา นิฏ ิตา ฯ
# ๑. ม. ยุ. ทุกฺขาติป ฯ ๒. ส. สฬา. ๑๘/๓๙๑/๒๖๘ ฯ
๓. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ๔. สฺยา. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๕. ม. มู. ๑๒/๕๑๑/๕๕๒ ฯ ๖. ม. ยุ. เวทนาทีสุป ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๖๑๓
กายานุปสฺสนาวณฺณนา
อานาปานปพฺพวณฺณนา
อิทานิ เสยฺยถาป นาม เฉโก วิสพิ ฺพการโก (๑) ถูลกิลฺชสณฺหกิลฺชจงฺโกฏกเปฬาปุฏาทีนิ อุปกรณานิ กตฺตุกาโม เอก
มหาเวฬฬ (๒) ลภิตฺวา จตุธา ภินฺทิตฺวา ตโต เอเกก เวฬุกฺขนฺธ
คเหตฺวา ผาเลตฺวา ต ต อุปกรณ กเรยฺย ฯ เอวเมว ภควา
สติปฏานเทสนาย สตฺตาน นานปฺปการ (๓) วิเสสาธิคม กตฺตุกาโม เอกเมว สมฺมาสตึ จตฺตาโร สติปฏานา ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรตีติ อาทินา นเยน
อารมฺมณวเสน จตุธา ภินฺทิตฺวา ตโต เอเกก สติปฏาน
คเหตฺวา กาย วิภชนฺโต กถฺจ ภิกฺขเวติ อาทินา นเยน
นิทฺเทสวาร วตฺตุมารทฺโธ ฯ
ตตฺถ กถฺจาติ อาทิ วิตฺถาเรตุกมฺยตาปุจฺฉา ฯ อย
ปเนตฺถ สงฺเขปตฺโถ ภิกขฺ เว เกน จ ปกาเรน ภิกขฺ ุ (๔)
กาเย กายานุปสฺสี วิหรตีติ ฯ เอส นโย สพฺพตฺถ ปุจฺฉาวาเรสุ ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ูติ ภิกฺขเว อิมสฺมึ สาสเน ภิกฺขุ ฯ
อย เหตฺถ อิธสทฺโท สพฺพปฺปการกายานุปสฺสนานิพฺพตฺตกสฺส
ปุคฺคลสฺส สนฺนิสฺสยภูตสาสนปริทีปโน อฺสาสนสฺส ตถาภาวปฏิเสธโน จ ฯ วุตฺต เหต อิเธว ภิกฺขเว สมโณ ฯเป ฯ
# ๑. ม. ยุ. วิลีวการโก ฯ ๒. ม. มหาเวณุ ฯ ๓. ม. อเนกปฺปการ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร
กาเยติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๑๔
สฺุา ปรปฺปวาทา สมเณหิ อฺเภีติ ฯ (๑) เตน วุตฺต อิมสฺมึ
สาสเน ภิกฺขูติ ฯ
อรฺคโต วา รุกขฺ มูลคโต วา สฺุาคารคโต วาติ
อิทมสฺส สติปฏานภาวนานุรูปเสนาสนปริคฺคหปริทีปน ฯ อิมสฺส
หิ ภิกฺขโุ น ทีฆรตฺต รูปาทีสุ อารมฺมเณสุ อนุวิสฏ จิตฺต
กมฺมฏานวีถึ โอตริตนุ อิจฺฉติ ฯ กูฏโคณยุตฺตรโถ วิย
อุปฺปถเมว ธาวติ ฯ ตสฺมา เสยฺยถาป นาม โคโป กูฏเธนุยา
สพฺพ ขีร ปวติ ฺวา วฑฺฒิต กูฏวจฺฉ ทเมตุกาโม เธนุโต
อปเนตฺวา เอกมนฺเต มหนฺต ถมฺภ นิกฺขณิตฺวา ตตฺถ โยตฺเตน
พนฺเธยฺย ฯ อถสฺส โส วจฺโฉ อิโต จิโต จ ปริผนฺทิตฺวา
ปลายิตุ อสกฺโกนฺโต ตเมว ถมฺภ อุปนิสีเทยฺย วา อุปนิปชฺเชยฺย
วา ฯ เอวเมว อิมินา ภิกขฺ ุนา ทีฆรตฺต รูปารมฺมณาทิรสปานวฑฺฒิต ทุฏจิตฺต ทเมตุกาเมน รูปาทิอารมฺมณโต อปเนตฺวา
อรฺ วา รุกฺขมูล วา สฺุาคาร วา ปวิสิตฺวา ตตฺถ
สติปฏานารมฺมณตฺถมฺเภ สติโยตฺเตน พนฺธิตพฺพ ฯ เอวมสฺส
ต จิตฺต อิโต จิโต จ วิปผฺ นฺทิตฺวาป ปุพฺเพ อาจิณฺณารมฺมณ อลภมาน สติโยตฺต ฉินฺทิตฺวา ปลายิตุ อสกฺโกนฺต
ตเมวารมฺมณ อุปจารปฺปนาวเสน อุปนิสีทติ เจว อุปนิปชฺชติ
จ ฯ เตนาหุ โปราณา
# ๑. ม. มู. ๑๒/๑๕๔/๑๒๘ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๑๕
ยถา ถมฺเภ นิพนฺเธยฺย วจฺฉ ทม นโร อิธ
พนฺเธยฺเยว สก จิตฺต สติยารมฺมเณ ทฬฺหนฺติ ฯ
เอวมสฺเสต เสนาสน ภาวนานุรูป โหติ ฯ เตน วุตฺต
อิทมสฺส สติปฏานภาวนานุรูปเสนาสนปริคฺคหปริทีปนนฺติ ฯ
อปจ ยสฺมา อิท กายานุปสฺสนาย มุทฺธภูต สพฺพพุทฺธปจฺเจกพุทฺธ- สาวกาน วิเสสาธิคมทิฏธมฺมสุขวิหารปทฏาน
อานาปานสติกมฺมฏาน อิตฺถีปุริสหตฺถิอสฺสาทิสทฺทสมากุล คามนฺต
อปริจฺจชิตฺวา น สุกร สมฺปาเทตุ สทฺทกณฺฏกตฺตา ฌานสฺส ฯ
อคามเก ปน อรฺเ สุกร โยคาวจเรน อิท กมฺมฏาน
ปริคฺคเหตฺวา อานาปานจตุตฺถชฺฌาน นิพฺพตฺเตตฺวา ตเทว ฌาน
ปาทก กตฺวา สงฺขาเร สมฺมสิตฺวา อคฺคผล อรหตฺต ปาปุณิตต ฯ
ตสฺมา อสฺส ภิกฺขุโน อนุรูปเสนาสน ทสฺเสนฺโต ภควา
อรฺคโต วาติ อาทิมาห ฯ
วตฺถุวิชชฺ าจริโย วิย หิ ภควา ฯ โส ยถา วตฺถุวิชฺชาจริโย นครภูมึ ปสฺสิตฺวา สุฏุ อุปปริกฺขิตฺวา เอตฺถ นคร
มาเปเถาติ อุปทิสติ ฯ โส โสตฺถินา จ นคเร นิฏิเต ราชกุลโต
มหาสกฺการ ลภติ ฯ เอวเมว โยคาวจรสฺส อนุรูป เสนาสน
อุปปริกฺขิตฺวา เอตฺถ กมฺมฏาน อนุยฺุชิตพฺพนฺติ อุปทิสติ ฯ
ตโต ตตฺถ กมฺมฏานมนุยฺุชนฺเตน โยคินา อนุกกฺ เมน อรหตฺเต
ปตฺเต สมฺมาสมฺพุทฺโธ วต โส ภควาติ มหนฺต สกฺการ ลภติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๑๖
อย หิ ภิกฺขุ ทีปสทิโสติ วุจฺจติ ฯ ยถา หิ มหาทีปราชา
อรฺเ ติณฺคหน วา วนคหน วา ปพฺพตคหน วา นิสฺสาย
นิลียิตฺวา วนมหิสโคกณฺณสูกราทโย มิเค คณฺหาติ ฯ เอวเมว
อย อรฺาทีสุ กมมฏาน อนุยฺุชนฺโต ภิกฺขุ ยถากฺกเมน
จตฺตาโร มคฺเค เจว จตฺตาริ อริยผลานิ จ คณฺหาติ ฯ
เตนาหุ โปราณา
ยถา ทีปโก นาม นิลียิตฺวา คณฺหตี มิเค
ตเถวาย พุทฺธปุตฺโต ยุตฺตโยโค วิปสฺสโก
อรฺ ปวิสิตฺวาน คณฺหติ (๑) ผลมุตฺตมนฺติ ฯ
เตนสฺส ปรกฺกมชวโยคฺคภูมึ อรฺเสนาสน ทสฺเสนฺโต
ภควา อรฺคโต วาติ อาทิมาห ฯ อิโต ปร อิมสฺมึ ตาว
อานาปานปพฺเพ ย วตฺตพฺพ สิยา ฯ ต วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺตเมว ฯ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว ทกฺโข ภมกาโร วาติ อิท หิ อุปมามตฺตเมว ฯ อิติ อชฺฌตฺต วา กาเยติ อิท อปฺปนามตฺตเมว ฯ
ตตฺถ อนาคต ฯ เสส อาคตเมว ฯ
ย ปน อนาคต ฯ ตตฺถ ทกฺโขติ เฉโก ฯ ทีฆ วา
อฺฉนฺโตติ(๒) มหนฺตาน เภริโปกฺขราทีน วิลิขนกาเล หตฺเถ จ
ปาเท จ ปสาเรตฺวา ทีฆ กฑฺฒนฺโต ฯ รสฺส วา อฺฉนฺโตติ
ขุทฺทกาน ทนฺตสูจิเวธกาทีน วิเลขนกาเล มนฺทมนฺท รสฺส
# ๑. ม. คณฺหาติ ฯ ๒. สฺยา. อฺชนฺโตติป อจฺฉนฺโตติป ปาโ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๑๗
กฑฺฒนฺโต ฯ เอวเมว โขติ เอว อยป ภิกฺขุ อทฺธานวเสน
อิตฺตรวเสน จ ปวตฺตาน อสฺสาสปสฺสาสาน วเสน ทีฆ วา
อสฺสสนฺโต ทีฆ อสฺสสามีติ ปชานาติ ฯเป ฯ ปสฺสสิสฺสามีติ
สิกฺขตีติ ฯ ตสฺเสว สิกฺขโต อสฺสาสปสฺสาสนิมิตฺเต จตฺตาริ
ฌานานิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ โส ฌานา วุฏหิตฺวา อสฺสาสปสฺสาเส
วา ปริคฺคณฺหติ ฌานงฺคานิ วา ฯ
ตตฺถ อสฺสาสปสฺสาสกมฺมิโก อิเม อสฺสาสปสฺสาสา
กึนิสฺสิตา ฯ วตฺถุนิสฺสิตา ฯ วตฺถุ นาม กรชกาโย ฯ กรชกาโย
นาม จตฺตาริ จ มหาภูตานิ อุปาทารูปฺจาติ เอว รูป
ปริคฺคณฺหติ ฯ ตโต ตทารมฺมเณ ผสฺสปฺจมเก นามนฺติ ฯ เอว
นามรูป ปริคฺคเหตฺวา ตสฺส ปจฺจย ปริเยสนฺโต อวิชฺชาทิปฏิจฺจสมุปฺปาท ทิสฺวา ปจฺจยปจฺจยุปฺปนฺนธมฺมมตฺตเมเวต ฯ อฺโ
สตฺโต วา ปุคฺคโล วา นตฺถีติ วิติณฺณกงฺโข สปจฺจยนามรูเป ติลกฺขณ อาโรเปตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒนฺโต อนุกฺกเมน
อรหตฺต ปาปุณาติ ฯ อิทเมกสฺส ภิกฺขุโน ยาว อรหตฺตา
นิยฺยานมุข ฯ
ฌานกมฺมิโกป อิมานิ ฌานงฺคานิ กึนิสฺสิตานิ ฯ วตฺถ-ุ
นิสฺสิตานิ ฯ วตฺถุ นาม กรชกาโย ฯ ฌานงฺคานิ นาม กรชกาโย รูปนฺติ นามรูป ววตฺถเปตฺวา ตสฺส ปจฺจย ปริเยสนฺโต
อวิชฺชาทิปจฺจยาการ ทิสฺวา ปจฺจยปจฺจยุปฺปนฺนธมฺมมตฺตเมเวต
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๑๘
อฺโ สตฺโต วา ปุคฺคโล วา นตฺถีติ วิติณฺณกงฺโข สปจฺจยนามรูเป ติลกฺขณ อาโรเปตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒนฺโต อนุกฺกเมน
อรหตฺต ปาปุณาติ ฯ อิทเมกสฺส ภิกฺขุโน ยาว อรหตฺตา
นิยฺยานมุข ฯ
อิติ อชฺฌตฺต วาติ เอว อตฺตโน วา อสฺสาสปสฺสาสกาเย
กายานุปสฺสี วิหรติ ฯ พหิทฺธา วาติ ปรสฺส วา อสฺสาสปสฺสาสกาเย ฯ อชฺฌตฺตพหิทฺธา วาติ กาเลน อตฺตโน ฯ กาเลน
ปรสฺส อสฺสาสปสฺสาสกาเย ฯ เอเตนสฺส ปคุณกมฺมฏาน
อฏเปตฺวา อปราปร สฺจรณกาโล กถิโต ฯ เอกกาเล ปน
อิท อุภย น ลพฺภติ ฯ
สมุทยธมฺมานุปสฺสี วาติ ยถา นาม กมฺมารสฺส ภสฺตฺจ
คคฺครนาฬิฺจ ตชฺชฺจ วายาม ปฏิจฺจ วาโต อปราปร
สฺจรติ ฯ เอว ภิกฺขุโน กรชากายฺจ นาสปุฏฺจ จิตฺตฺจ
ปฏิจฺจ อสฺสาสปสฺสาสกาโย อปราปร สฺจรติ ฯ กายาทโย
ธมฺมา สมุทยธมฺมา เต ปสฺสนฺโต สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา
กายสฺมึ วิหรตีติ วุจฺจติ ฯ วยธมฺมานฺปสฺสี วาติ ยถา ภสฺตาย
อปนีตาย คคฺครนาฬิยา ภินฺนาย ตชฺเช จ วายาเม อสติ
โส วาโต นปฺปวตฺตติ ฯ เอวเมว กาเย ภินฺเน นาสปุเฏ
วิทฺธเสฺต จิตฺเต จ นิรุทฺเธ อสฺสาสปสฺสาสกาโย นาม
นปฺปวตฺตีติ ฯ กายาทินิโรธา อสฺสาสปสฺสาสนิโรโธติ เอว
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๑๙
ปสฺสนฺโต วยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรตีติ วุจฺจติ ฯ
สมุทยวยธมฺมานุปสุสี วาติ กาเลน สมุทย กาเลน วย
อนุปสฺสนฺโต ฯ
อตฺถิ กาโยติ วา ปนสฺสาสีติ กาโยว อตฺถิ ฯ น สตฺโต
น ปุคฺคโล น อิตฺถี น ปุริโส น อตฺตา น อตฺตนีย
นาห น มม น โกจิ น กสฺสจีติ เอวมสฺส สติ
ปจฺจุปฏิตา โหติ ฯ ยาวเทวาติ ปโยชนปริจฺเฉทววตฺถปนเมต ฯ
อิท วุตฺต โหติ ยา สา สติ ปจฺจุปฏิตา โหติ ฯ สา
น อฺตฺถาย ฯ (๑)อถโข ยาวเทว าณมตฺตาย อปราปร
อุตฺตรุตฺตริาณปมาณตฺตาย เจว สติปมาณตฺตาย จ ฯ สติสมฺปชฺาน วฑฺฒตฺตายาติ อตฺโถ ฯ อนิสฺสิโต จ วิหรตีติ
ตณฺหานิสฺสยทิฏินิสฺสยาน วเสน อนิสฺสิโต วิหรติ ฯ น จ
กิฺจิ โลเก อุปาทิยตีติ โลกสฺมึ กิฺจิ รูป วา ฯเป ฯ
วิฺาณ วา อย เม อตฺตา วา อตฺตนีย วาติ น
คณฺหาติ ฯ เอวมฺปติ ฯ อุปริ อตฺถ อุปาทาย สมฺปณฺฑนฏเ (๒)
ปกาโร ฯ อิมินา ปน ปเทน ภควา อานาปานปพฺพเทสน
นิยฺยาเตตฺวา ทสฺเสติ ฯ
ตตฺถ อสฺสาสปสฺสาสปริคฺคาทิกา สติ ทุกฺขสจฺจ ฯ ตสฺสา
สมุฏาปกา ปุริมตณฺหา สมุทยสจฺจ ฯ อุภินฺน อปฺปวตฺติ
# ๑. ม. อฺทตฺถาย ฯ ๒. ม. สมฺปณ
 ฺฑนฏโ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๒๐
นิโรธสจฺจ ฯ ทุกฺขปริชานโน สมุทยปชหโน นิโรธารมฺมโณ
อริยมคฺโค มคฺคสจฺจ ฯ เอว จตุสจฺจวเสน อุสฺสกฺกติ ฺวา นิพฺพุตึ
ปาปุณาตีติ ฯ อิทเมกสฺส อสฺสาสปสฺสาสานวเสน อภิวินิฏภิกฺขุโน ยาว อรหตฺตา นิยฺยานมุขนฺติ ฯ
อานาปานปพฺพวณฺณนา นิฏิตา ฯ
อิรยิ าปถปพฺพวณฺณนา
เอว อสฺสาสปสฺสาสาน วเสน กายานุปสฺสน วิภชิตฺวา
อิทานิ อิริยาปถวเสน วิภชิตุ ปุน จปรนฺติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ
กาม โสณสิคาลาทโยป คจฺฉนฺตา คจฺฉามาติ ชานนฺติ ฯ น
ปเนต เอวรูป ชานน สนฺธาย วุตฺต ฯ เอวรูป หิ ชานน
สตฺตุปลทฺธึ น ปชหติ ฯ สตฺตสฺ (๑) น อุคฺฆาเตติ ฯ กมฺมฏาน
วา สติปฏานภาวนา วา น โหติ ฯ อิมสฺส ปน ภิกฺขุโน
ชานน สตฺตูปลทฺธึ ปชหติ ฯ สตฺตสฺ อุคฺฆาเตติ ฯ กมฺมฏฺานฺเจว สติปฏานภาวนา จ โหติ ฯ อิท หิ โก คจฺฉติ ฯ
กสฺส คมน ฯ กึการณา คจฺฉตีติ เอวรูป ปชานน สนฺธาย
วุตฺต ฯ านาทีสุป เอเสว นโย ฯ
ตตฺถ โก คจฺฉตีติ น โกจิ สตฺโต วา ปุคฺคโล วา
คจฺฉติ ฯ กสฺส คมนนฺติ น กสฺสจิ สตฺตสฺส วา ปุคฺคลสฺส
# ๑. ม. อตฺตสฺ ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๒๑
วา คมน ฯ กึการณา คจฺฉตีติ จิตฺตกิริยาวาโยธาตุวิปฺผาเรน
คจฺฉติ ฯ ตสฺมาเอส เอว ปชานาติ คจฺฉามีติ จิตฺต
อุปฺปชฺชติ ฯ ต วาย ชเนติ ฯ วาโย วิฺตฺตึ ชเนติ ฯ จิตฺตกิรยิ าวาโยธาตุวิปฺผาเรน สกลกายสฺส ปุรโต อภินีหาโร คมนนฺติ
วุจฺจติ ฯ านาทีสุป เอเสว นโย ฯ
ตตฺราป หิ ติฏามีติ จิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ ต วาย
ชเนติ ฯ วาโย วิฺตฺตึ ชเนติ ฯ จิตตฺ กิริยาวาโยธาตุวิปฺผาเรน
สกลกายสฺส โกฏิโต ปฏาย อุสฺสิตภาโว านนฺติ วุจฺจติ ฯ
นิสีทามีติ จิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ ต วาย ชเนติ ฯ วาโย วิฺตฺตึ
ชเนติ ฯ จิตตฺ กิริยาวาโยธาตุวิปฺผาเรน เหฏิมกายสฺส สมฺมิฺชน
อุปริมกายสฺส อุสฺสิตภาโว นิสชฺชาติ วุจฺจติ ฯ สยามีติ จิตฺต
อุปฺปชฺชติ ฯ ต วาย ชเนติ ฯ วาโย วิฺตฺตึ ชเนติ ฯ จิตฺตกิริยาวาโยธาตุวิปฺผาเรน สกลสรีรสฺส ติริยโต ปสารณ สยนนฺติ
วุจฺจตีติ ฯ
เอตสฺส เอว ปชานโต เอว โหติ สตฺโต คจฺฉติ ฯ
สตฺโต ติฏตีติ วุจฺจติ ฯ อตฺถโต ปน โกจิ สตฺโต คนฺตา
วา าตา วา นตฺถิ ฯ ยถา ปน สกฏ คจฺฉติ ฯ สกฏ
ติฏตีติ วุจฺจติ ฯ น จ กิฺจ สกฏ นาม คจฺฉนฺต วา
ติฏนฺต วา อตฺถิ ฯ จตฺตาโร ปน โคเณ โยเชตฺวา เฉกสฺมึ
สารถิมฺหิ ปาเชนฺเต สกฏ คจฺฉติ ฯ สกฏ ติฏตีติ โวหารมตฺต
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๒๒
โหติ ฯ เอวเมว อชานนฏเน สกฏ วิย กาโย โคณา วิย
จิตฺตชวาตา สารถี วิย จิตฺต ฯ คจฺฉามิ ติฏามีติ จิตฺเต
อุปฺปนฺเน วาโยธาตุ วิฺตฺตึ ชนยมานา อุปฺปชฺชติ ฯ จิตฺตกิริยาวาโยธาตุวิปฺผาเรน คมนาทีนิ ปวตฺตนฺติ ฯ ตโต สตฺโต
คจฺฉติ ฯ สตฺโต ติฏติ ฯ อห คจฺฉามิ ฯ อห ติฏามีติ โวหารมตฺต โหติ ฯ (๑) เตนาห
นาวา มาลุตเวเคน ชิยาเวเคน เตชน
ยถา ยาติ ตถา กาโย ยาติ วาตาหโต อย ฯ
ยนฺต สุตฺตวเสเนว จิตฺตสุตฺตวเสนิท
ปยุตฺต กายยนฺตมฺป ยาติ าติ นิสีทติ
โก นาม เอตฺถ โส สตฺโต โย วินา เหตุปจฺจเย
อตฺตโน อานุภาเวน ติฏเ วา ยทิ วา วเชติ ฯ
ตสฺมา เอว เหตุปจฺจยวเสเนว ปวตฺตานิ คมนาทีนิ
สลฺลกฺเขนฺโต เอส คจฺฉนฺโต วา คจฺฉามีติ ปชานาติ ฯ ิโต
วา นิสินฺโน วา สยาโน วา สยาโนมฺหีติ ปชานาตีติ
เวทิตพฺโพ ฯ
ยถา ยถา วา ปนสฺส กาโย ปณิหิโต โหติ ฯ ตถา
ตถา นมฺปชานาตีติ สพฺพสงฺคาหิกวจนเมต ฯ อิทิ วุตฺต โหติ
เยน เยน วา อากาเรนสฺส กาโย ิโต โหติ ฯ เตน เตน
# ๑. ม. โหติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๒๓
น ปชานาติ ฯ คมนากาเรน ิต คจฺฉามีติ (๑)ปชานาติ ฯ านนิสชฺชาสยนากาเรน (๒)ิต สยาโนมฺหีติ (๓) ปชานาตีติ ฯ
อิติ อชฺฌตฺต วาติ เอว อตฺตโน วา จตุอิริยาปถปริคฺคณฺหเณน กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ ฯ พหิทฺธา วาติ
ปรสฺส วา จตุอิริยาปถปริคฺคณฺหเณน ฯ อชฺฌตฺตพหิทฺธา วาติ
กาเลน อตฺตโน กาเลน ปรสฺส จตุอิริยาปถปริคฺคณฺหเณน กาเย
กายานุปสฺสี วิหรติ ฯ สมุทยธมฺมานุปสฺสี วาติ อาทีสุ ปน
อวิชฺชาสมุทยา รูปสมุทโยติ อาทินา นเยน ปฺจหากาเรหิ
รูปกฺขนฺธสฺส สมุทโย จ วโย จ นีหริตพฺโพ ฯ ต หิ
สนฺธาย อิธ สมุทยธมฺมานุปสฺสี วาติ อาทิ วุตฺต ฯ อตฺถิ กาโยติ
วา ปนสฺสาติ อาทิ วุตฺตสทิสเมว ฯ
อิธาป จตุอิริยาปถปริคฺคาหิกา สติ ทุกฺขสจฺจ ฯ ตสฺสา
สมุฏาปกา ปุริมตณฺหา สมุทยสจฺจ ฯ อุภินฺน อปฺปวตฺติ นิโรธสจฺจ ฯ ทุกฺขปริชานโน สมุทยปชหโน นิโรธารมฺมโณ อริยมคฺโค
มคฺคสจฺจ ฯ เอว จตุสจฺจวเสน อุสฺสกฺกิตฺวา นิพฺพุตึ ปาปุณาตีติ ฯ
อิทเมกสฺส จตุอิริยาปถปริคฺคาหิกสฺส ภิกฺขุโน ยาว อรหตฺตา
นิยฺยานมุขนฺติ ฯ
อิรยิ าปถปพฺพวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. คจฺฉตีติ ฯ ๒. ม. านนิสฺสชฺชสยนากาเรน ฯ ๓. ม.สยาโนติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๒๔
จตุสมฺปชฺปพฺพวณฺณนา
เอว อิรยิ าปถวเสน กายานุปสฺสน วิภชิตฺวา อิทานิ
จตุสมฺปชฺวเสน วิภชิตุ ปุน จปรนฺติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ
อภิกฺกนฺเตติ อาทีนิ สามฺผเล วณฺณิตานิ ฯ อิติ อชฺฌตฺต
วาติ เอว จตุสมฺปชฺปริคฺคณฺหเณน อตฺตโน วา กาเย
ปรสฺส วา กาเย กาเลน วา อตฺตโน กาเลน วา ปรสฺส
กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ ฯ อิธาป สมุทยธมฺมานุปสฺสีติอาทีสุ
รูปกฺขนฺธสฺเสว สมุทโย จ วโย จ นีหริตพฺโพ ฯ เสส
วุตฺตสทิสเมว ฯ
อิธ จตุสมฺปชฺปริคฺคาหิกา สติ ทุกฺขสจฺจ ฯ ตสฺสา
สมุฏาปกา ปุริมตณฺหา สมุทยสจฺจ ฯ อุภินฺน อปฺปวตฺติ
นิโรธสจฺจ ฯ วุตฺตปฺปกาโร อริยมคฺโค มคฺคสจฺจ ฯ เอว
จตุสจฺจวเสน อุสฺสกฺกิตฺวา นิพฺพุตึ ปาปุณาตีติ ฯ อิทเมกสฺส
จตุสมฺปชฺปริคฺคาหิกสฺส ภิกฺขุโน วเสน ยาว อรหตฺตา
นิยฺยานมุขนฺติ ฯ
จตุสมฺปชฺปพฺพวณฺณนา นิฏิตา ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 626

*เลมที่ ๕ หนา ๖๒๕
ปฏิกูลมนสิการปพฺพวณฺณนา
เอว จตุสมฺปชฺวเสน กายานุปสฺสน วิภชิตฺวา อิทานิ
ปฏิกูลมนสิการวเสน วิภชิตุ ปุน จปรนฺติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ
อิมเมว กายนฺติ อาทีสุ ย วตฺตพฺพ สิยา ฯ ต สพฺพ สพฺพากาเรน
วิตฺถารโต วิสุทฺธิมคฺเค กายคตาสติกมฺมฏาเน วุตฺต ฯ อุภโตมุขาติ เหฏา จ อุปริ จาติ ทฺวีหิ มุเขหิ ยุตฺตา ฯ นานาวิหิตสฺสาติ นานาวิธสฺส ฯ
อิท ปเนตฺถ โอปมฺมสสนฺทน อุภโตมุขา ปุโตฬี (๑) วิย
หิ จาตุมฺมหาภูติโก กาโย ฯ ตตฺถ มิสฺเสตฺวา ปกฺขิตฺตนานาวิธธฺ วิย เกสาทโย ทฺวตฺตึสาการา ฯ จกฺขุมา ปุริโส
วิย โยคาวจโร ฯ ตสฺส ต ปุโตฬึ มฺุจิตฺวา ปจฺจเวกฺขโต
นานาวิธธฺสฺส ปากฏกาโล วิย โยคิโน ทฺวตฺตึสาการสฺส
วิภูตากาโร (๒) เวทิตพฺโพ ฯ
อิติ อชฺฌตฺต วาติ เอว เกสาทิปริคฺคณฺหเณน อตฺตโน วา
กาเย ปรสฺส วา กาเย กาเลน วา อตฺตโน กาเลน วา
ปรสฺส กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ ฯ อิโต ปร วุตฺตนยเมว ฯ
เกวล หิ อิธ ทฺวตฺตึสาการปริคฺคาหิกา สติ ทุกฺขสจฺจนฺติ
เอว โยชน กตฺวา นิยฺยานมุขนฺติ เวทิตพฺพ ฯ เสส ปุริมสทิสเมวาติ ฯ
ปฏิกูลมนสิการปพฺพวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. สฺยา. มูโตฬี ฯ ม. ปุโตฬิ ฯ ม. มู. ๑๒/๑๓๖/๑๐๖ ฯ ๒. ม. วิภูตกาโล ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๒๖
ธาตุมนสิการปพฺพวณฺณนา
เอว ปฏิกูลมนสิการวเสน กายานุปสฺสน วิภชิตฺวา
อิทานิ ธาตุมนสิการวเสน วิภชิตุ ปุน จปรนฺติ อาทิมาห ฯ
ตตฺราย (๑) โอปมฺมสสนฺทเนน สทฺธึ อตฺถวณฺณนา ยถา โกจิ
โคฆาตโก วา ตสฺเสว ภตฺตเวตฺตนภโฏอนฺเตวาสิโก วา คาวึ
วธิตฺวา วินิวิชฺฌิตฺวา จตสฺโส ทิสา คตาน มหาปถาน
เวมชฺฌฏานสงฺขาเต จาตุมฺมหาปเถ (๒) โกฏาส โกฏาส กตฺวา
นิสินฺโน อสฺส ฯ เอวเมว ภิกฺขุ จตุนฺน อิริยาปถาน เยน
เกนจิ อากาเรน ิตตฺตา ยถาิต ยถาิตตฺตา จ ยถาปณิหิต กาย อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย ปวีธาตุ ฯเป ฯ วาโยธาตูติ เอว ปจฺจเวกฺขติ ฯ
กึ วุตฺต โหติ ยถา โคฆาตกสฺส คาวึ โปสนฺตสฺสาป
อาฆาตน อาหรนฺตสฺสาป อาหริตฺวา ตตฺถ พนฺธิตฺวา
เปนฺตสฺสาป วเธนฺตสฺสาป วธิต มต ปสฺสนฺตสฺสาป ตาวเทว
คาวีติ สฺา น อนฺตรธายติ ฯ ยาว น ปทาเลตฺวา พีลโส (๓)
น วิภชติ ฯ วิภชิตฺวา นิสินฺนสฺส ปน คาวีสฺา (๔) อนฺตรธายติ
มสสฺาว ปวตฺตติ ฯ นาสฺส เอว โหติ อห คาวึ วิกฺกิณามิ ฯ
อิเม คาวึ หรนฺตีติ ฯ อถขฺวสฺส อห มส วิกฺกิณามิ ฯ อิเม
มส หรนฺติจฺเจว โหติ ฯ เอวเมว อิมสฺสาป ภิกฺขุโน ปุพฺเพ
# ๑. ม.ตตฺถาย ฯ ๒. ม. จตุมหาปเถ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม.พิลโส ฯ เอวมุปริป ฯ
๔. ม. ปนสฺส คาวีติสฺา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๒๗
พาลปุถุชฺชนกาเล คิหีภูตสฺสาป ปพฺพชิตสฺสาป ตาวเทว สตฺโตติ
วา ปุคฺคโลติ วา สฺา น อนฺตรธายติ ฯ ยาว อิมเมว
กาย ยถาิต ยถาปณิหิต ฆนวินิพฺโภคกตฺวา ธาตุโส น
ปจฺจเวกฺขติ ฯ ธาตุโส ปจฺจเวกฺขโต ปนสฺส สตฺตสฺา
อนฺตรธายติ ฯ ธาตุวเสเนว จิตฺต สนฺติฏาติ ฯ เตนาห ภควา
อิมเมว กาย ยถาิต ยถาปณิหิต ธาตุโส ปจฺจเวกฺขติ อตฺถิ
อิมสฺมึ กาเย ปวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตูติ ฯ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว ทกฺโข โคฆาตโก วา ฯเป ฯ วาโยธาตูติ
โคฆาตโก วิย หิ โยคี ฯ คาวีสฺา วิย สตฺตสฺา ฯ
จาตุมฺมหาปโถ วิย จตุอิริยาปโถ ฯ พีลโส วิภชิตฺวา นิสินฺนภาโว วิย ธาตุโส ปจฺจเวกฺขณนฺติ อยเมตฺถปาลิวณฺณนา ฯ
กมฺมฏานกถา ปน วิสทุ ฺธิมคฺเค วิตฺถาริตา ฯ
อิติ อชฺเตฺต วาติ เอว จตุธาตุปริคฺคณฺหเณน อตฺตโน
วา กาเย ปรสฺส วา กาเย กาเลน วา อตฺตโน กาเลน วา
ปรสฺส กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ ฯ อิโต ปร วุตฺตนยเมว ฯ
เกวล หิ อิธ จตุธาตุปริคฺคาหิกา สติ ทุกฺขสจฺจนฺติ เอว
โยชน กตฺวา จตุธาตุปริคฺคาหิกสฺส ภิกฺขุโน (๑) นิยฺยานมุขนฺติ
เวทิตพฺพ ฯ เสส ปุริมสทิสเมวาติ ฯ
ธาตุมนสิการปพฺพวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๖๒๘
นวสีวถิกาปพฺพวณฺณนา
เอว ธาตุมนสิการวเสน กายานุปสฺสน วิภชิตฺวา อิทานิ
นวหิ สิวฏิกาปพฺเพหิ วิภชิตุ ปุน จปรนฺติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ
เสยฺยถาป ปสฺเสยยาติ ยถาป ปสฺเสยฺย ฯ สรีรนฺติ มตสรีร ฯ
สีวถิกาย ฉทฺฑิตนฺติ สุสาเน อปวิทฺธ ฯ เอกาห มต (๑)อสฺสาติ
เอกาหมต ฯ ทฺวีห มต อสฺสาติ ทฺวีหมต ฯ ตีห มต อสฺสาติ
ตีหมต ฯ กมฺมารภสฺตา วิย วายุนา อุทฺธ ชีวิตปริยาทานา
ยถานุกฺกม สมุคฺคเตน สูนภาเวน อุทฺธุมาตตฺตา อุทฺธุมาต ฯ
อุทฺธุมาตเมว อุทฺธุมาตก ฯ ปฏิกูลตฺตา วา กุจฺฉิต อุทฺธุมาตนฺติ
อุทฺธุมาตก ฯ วินีล วุจฺจติ วิปริภินฺนวณฺณ ฯ วินีลเมว วินีลก ฯ
ปฏิกูลตฺตา วา กุจฺฉิต วินีลนฺติ วินลี ก ฯ มสุสฺสทฏาเนสุ
รตฺตวณฺณสฺส ปุพฺพสนฺนิจยฏาเนสุ เสตวณฺณสฺส เยภุยฺเยน จ
นีลวณฺณสฺส นีลฏาเนสุ นีลสาฏกปารุตสฺเสว ฉวสรีรสฺเสต
อธิวจน ฯ ปริภินฺนฏาเนหิ นวหิ วา วณมุเขหิ วิสฺสนฺทมานปุพฺพ วิปุพฺพ ฯ วิปุพฺพเมว วิปุพฺพก ฯ ปฏิกูลตฺตา วา กุจฺฉิต
วิปุพฺพนฺติ วิปุพฺพก ฯ วิปุพฺพก ชาต ตถาภาว คตนฺติ
วิปุพฺพกชาต ฯ
โส อิมเมว กายนฺติ โส ภิกฺขุ อิม อตฺตโน กาย
เตน กาเยน สทฺธึ าเณเนว (๒) อุปสหรติ อุปเนติ ฯ กถ ฯ
# ๑. ม. มตสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. าเณน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๒๙
อยมฺป โข กาโย เอวธมฺโม เอวภาวี เอวอนตีโตติ ฯ อิท วุตฺต
โหติ อายุ อุสฺมา วิฺาณนฺติ อิเมส ติณฺณ ธมฺมาน อตฺถิตาย
อย กาโย านคมนาทิขโม โหติ ฯ อิเมส ปน วิคมา อย
กาโยป เอวธมฺโมติ (๑) เอวปูติกสภาโวเยว ฯ เอวภาวีติ (๑) เอวเมว
อุทฺธุมาตาทิเภโท ภวิสฺสติ ฯ เอว อนตีโตติ (๑) เอว อุทฺธุมาตาทิภาว อนติกฺกนฺโต ฯ (๒) อิติ อชฺฌตฺต วาติ เอว อุทฺธุมาตาทิปริคฺคณฺหเณน อตฺตโน วา กาเย ปรสฺส วา กาเย
กาเลน วา อตฺตโน กาเลน วา ปรสฺส กาเย กายานุปสฺสี
วิหรติ ฯ
ขชฺชมานนฺติ อุทราทีสุ นิสีทิตฺวา อุทรมสโอฏมสอกฺขิกูฏาทีนิ ลฺุจิตฺวา ลฺุจิตฺวา ขาทิยมาน ฯ สมสโลหิตนฺติ
สาวเสสมสโลหิตยุตฺต ฯ นิมฺมสโลหิตมกฺขิตนฺติ มเส ขีเณป
โลหิต น สุสฺสติ ฯ ต สนฺธาย วุตฺต นิมฺมสโลหิตมกฺขิตนฺติ ฯ
อฺเนาติ อฺเน ทิสาภาเคน ฯ หตฺถฏิกนฺติ จตุสฏิเภทป หตฺถฏิก ปาฏิเยกฺก วิปฺปกิณณ
ฺ  ฯ ปาทฏิกาทีสุป เอเสว
นโย ฯ
เตโรวสฺสิกานีติ อติกฺกนฺตสวจฺฉรานิ ฯ ปูตีนตี ิ อพฺโภกาเส
ิตานิ วาตาตปวุฏิสมฺผสฺเสน เตโรวสฺสิกานิ ปูตีนิ โหนฺติ ฯ
อนฺโตภูมิคตานิ ปน จิรตร ติฏนฺติ ฯ จุณฺณกชาตานีติ
# ๑. สฺยา. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. อนติกฺกนฺโตติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๓๐
จุณฺณจุณฺณ หุตฺวา วิปฺปกิณฺณานิ ฯ สพฺพตฺถ โส อิมเมวาติ
วุตฺตนเยเนว ขชฺชมานาทีน วเสน โยชนา กาตพฺพา ฯ
อิติ อชฺฌตฺต วาติ เอว ขชฺชมานาทิปริคฺคณฺหเณน
ยาว จุณฺณกภาวา อตฺตโน วา กาเย ปรสฺส วา กาเย
กาเลน วา อตฺตโน กาเลน วา ปรสฺส กาเย กายานุปสฺสี
วิหรติ ฯ
อิธ ปน ตฺวา นวสีวถิกา(๑) สโมธาเนตพฺพา ฯ เอกาหมต
วาติ อาทินา นเยน วุตฺตา สพฺพาป เอกา ฯ กาเกหิ วา
ขชฺชมานนฺติ อาทิกา เอกา ฯ อฏิกสงฺขลิก สมสโลหิต นฺหารุสมฺพนฺธนฺติ เอกา ฯ นิมมฺ สโลหิตมกฺขิต (๒) นฺหารุสมฺพนฺธนฺติ
เอกาฯ (๓) อปคตมสโลหิต นฺหารุสมฺพนธฺนฺติ เอกา ฯ(๓) อฏิกานิ
อปคตสมฺพนฺธานีติ อาทิกา เอกา ฯ อฏิกานิ เสตานิ สงฺขวณฺณปฏิภาคานีติ เอกา ฯ ปฺุชกิตานิ เตโรวสฺสิกานีติ เอกา ฯ
ปูตีนิ จุณฺณกชาตานีติ เอกา ฯ (๔)
เอว (๕) โข ภิกฺขเวติ อิท นว สีวถิกา ทสฺเสตฺวา
กายานุปสฺสน นิฏเปนฺโต อาห ฯ ตตฺถ นวสีวถิกาปริคฺคาหิกา
สติ ทุกฺขสจฺจ ฯ ตสฺสา สมุฏาปกา ปุริมตณฺหา สมุทยสจฺจ
อุภินฺน อปฺปวตฺติ นิโรธสจฺจ ฯ ทุกฺขปริชานโน สมุทยปชหโน
# ๑. ม. สีวถิกา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร นฺหารุสมฺพนฺธนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ
๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๔. ม. เอกาติ ฯ ๕. สฺยา. เอวมุป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๓๑
นิโรธารมฺมโณ อริยมคฺโค มคฺคสจฺจ ฯ เอว จตุสจฺจวเสน
อุสฺสกฺกิตฺวา นิพฺพุตึ ปาปุณาตีติ อิท นวสีวถิกาปริคฺคาหิกาน ภิกฺขูน ยาว อรหตฺตา นิยฺยานมุขนฺติ ฯ
นวสีวถิกาปพฺพวณฺณนา นิฏิตา ฯ
เอตฺตาวตา จ อานาปานปพฺพ อิริยาปถปพฺพ จตุสมฺปชฺปพฺพ ปฏิกลู มนสิการปพฺพ ธาตุมนสิการปพฺพ นว
สีวถิกาปพฺพานีติ จุทฺทสปพฺพา กายานุปสฺสนา นิฏิตา
โหติ ฯ ตตฺถ อานาปานปพฺพ ปฏิกลู มนสิการปพฺพนฺติ อิมาเนว
เทฺว อปฺปนากมฺมฏานานิ ฯ สีวถิกาน ปน อาทีนวานุปสฺสนาวเสน วุตฺตตฺตา เสสานิ ทฺวาทสาป อุปจารกมฺมฏานาเนวาติ ฯ
กายานุปสฺสนาวณฺณนา นิฏิตา ฯ
เวทนานุปสฺสนาวณฺณนา
เอว ภควา จุทฺทสวิเธน กายานุปสฺสนาสติปฏาน
กเถตฺวา อิทานิ นววิเธน เวทนานุปสฺสน กเถตุ กถฺจ
ภิกฺขเวติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ สุข เวทนนฺติ กายิก วา เจตสิก
วา สุข เวทน เวทิยมาโน อห สุข เวทน เวทิยามีติ
ปชานาตีติ อตฺโถ ฯ ตตฺถ กาม อุตฺตานเสยฺยกาป ทารกา
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๓๒
ถฺปวนาทิกาเล สุข เวทิยมานา สุข เวทน เวทิยามาติ
ปชานนฺติ ฯ น ปเนต เอวรูป ปชานน (๑) สนฺธาย วุตฺต ฯ
เอวรูป หิ ปชานน สตฺตูปลทฺธึ น ปชหติ ฯ (๒) สตฺตสฺ
น อุคฆาเตติ ฯ กมฺมฏาน วา สติปฏานภาวนา วา น
โหติ ฯ อิมสฺส ปน ภิกฺขโุ น ปชานน สตฺตูปลทฺธึ ปชหติ ฯ
สตฺตสฺ อุคฺฆาเตติ ฯ กมฺมฏานฺเจว สติปฏานภาวนา จ
โหติ ฯ อิท หิ โก เวทิยติ ฯ กสฺส เวทนา ฯ กึการณา
เวทนาติ เอว สมฺปชานเวทิยน สนฺธาย วุตฺต ฯ ตตฺถ โก
เวทิยตีติ น โกจิ สตฺโต วา ปุคฺคโล วา เวทิยติ ฯ กสฺส
เวทนาติ น กสฺสจิ สตฺตสฺส วา ปุคคฺ ลสฺส วา เวทนา ฯ
กึการณา เวทนาติ วตฺถุอารมฺมณาว ปนสฺส เวทนา ฯ ตสฺมา
เอส เอว ปชานาติ ต ต สุขาทีน วตฺถุ อารมฺมณ
กตฺวา เวทนาว เวทิยติ ต ปน เวทนาปวตฺตึ อุปาทาย
อห เวทน เวทิยามีติ โวหารมตฺต โหติ (๓) ฯ เอว วตฺถุ อารมฺมณ
กตฺวา เวทนาว เวทิยตีติ สลฺลกฺเขนฺโต เอส สุข เวทน
เวทิยามีติ ปชานาตีติ เวทิตพฺโพ จิตฺตลปพฺพเต อฺตโร
เถโร วิย ฯ
เถโร กิร อผาสุกกาเล พลวเวทนาย นิตฺถุนนฺโต
อปราปร ปริวตฺตติ ฯ ตเมโก ทหโร อาห กตร โว ภนฺเต
# ๑. ม. ชานน ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ชหติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. โหตีติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๓๓
าน รุชชฺ ตีติ ฯ อาวุโส ปาฏิเยกฺก รุชฺชนฏาน นาม นตฺถิ ฯ
วตฺถุ อารมฺมณ กตฺวา เวทนาว เวทิยตีติ ฯ เอว ปชานนกาลโต (๑)
ปฏาย อธิวาเสตุ วฏฏติ โน ภนฺเตติ ฯ อธิวาเสมิ อาวุโสติ ฯ
อธิวาสนา ภนฺเต เสยฺโยติ ฯ เถโรอธิวาเสติ ฯ วาโต ยาว
หทย (๒) ผาเลสิ ฯ มจเก อนฺตานิ ราสิกตานิ อเหสุ ฯ เถโร
ทหรสฺส ทสฺเสสิ วฏฏตาวุโส เอตฺตกา อธิวาสนาติ ฯ ทหโร
ตุณฺหี อโหสิ ฯ เถโร วิรยิ สมต โยเชตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ
อรหตฺต ปาปุณิตฺวา สมสีสี หุตฺวา ปรินิพฺพายิ ฯ ยถา จ สุข ฯ
เอว ทุกฺข ฯเป ฯ นิรามิส วา (๓) อทุกฺขมสุข เวทน เวทิยมาโน
นิรามิส อทุกฺขมสุข เวทน เวทิยามีติ ปชานาติ ฯ
อิติ ภควา รูปกมฺมฏาน กเถตฺวา อรูปกมฺมฏาน
กเถนฺโต ยสฺมา ผสฺสวเสน จิตฺตวเสน วา กถิยมาน น
ปากฏ โหติ ฯ อนฺธการ วิย ขายติ ฯ เวทนาน ปน (๔) อุปฺปตฺติ
ปากฏา (๔) เวทนาวเสน ปากฏ โหติ ฯ ตสฺมา สกฺกปเฺห วิย
อิธาป เวทนาวเสน อรูปกมฺมฏาน กเถสิ ฯ ตตฺถ ทุวิธ หิ
กมฺมฏาน รูปกมฺมฏาน อรูปกมฺมฏานฺจาติอาทิ กถามคฺโค
สกฺกปเฺห วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ
ตตฺถ สุข เวทนนฺติอาทีสุ อย อปโรป ปชานนปริยาโย ฯ
# ๑. ม. ชานนกาลโต ฯ ๒. ม. หทยา ฯ ๓. ม.วาสทฺโท นตฺถิ ฯ
๔. ม.อุปฺปตฺติปากฏตาย ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๓๔
สุข เวทน เวทิยามีติ ปชานาตีติ สุขเวทนากฺขเณ ทุกฺขาย
เวทนาย อภาวโต สุข เวทน เวทิยมาโน สุข เวทน (๑)
เวทิยามีติ ปชานาติ ฯ เตน ยา ปุพฺเพ ภูตปุพฺพา ทุกฺขา
เวทนา ฯ ตสฺสา (๒) อิทานิ อภาวโต อิมิสฺสา จ สุขาย เวทนาย
อิโต ปม อภาวโต เวทนา นาม อนิจฺจา อทฺธุวา
วิปริณามธมฺมา ฯ อิติ (๓) ตตฺถ สมฺปชาโน โหติ ฯ วุตฺตมฺป เจต
ภควตา ยสฺมึ อคฺคิเวสฺสน สมเย สุข เวทน เวเทติ ฯ เนว
ตสฺมึ สมเย ทุกฺข เวทน เวเทติ ฯ น อทุกฺขมสุข เวทน
เวเทติ ฯ สุขเยว ตสฺมึ สมเยเวทน เวเทติ ฯ ยสฺมึ อคฺคิเวสฺสน
สมเย ทุกฺข ฯเป ฯ อทุกขฺ มสุข เวทน เวเทติ ฯ เนว ตสฺมึ
สมเย สุข เวทน เวเทติ ฯ น ทุกฺข เวทน เวเทติ ฯ อทุกฺขมสุขเยว
ตสฺมึ สมเย เวทน เวเทติ ฯ สุขาป โข อคฺคิเวสฺสน เวทนา
อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา วยธมฺมา วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา ฯ ทุกขฺ าป โข ฯเป ฯ อทุกฺขมสุขาป โข
อคฺคิเวสฺสน เวทนา อนิจฺจา ฯเป ฯ นิโรธธมฺมา ฯ เอว ปสฺส
อคฺคิเวสฺสน สุตฺวา อริยสาวโก สุขายป เวทนาย นิพฺพินฺทติ ฯ
ทุกฺขายป เวทนาย นิพฺพินฺทติ ฯ อทุกฺขมสุขายป เวทนาย
นิพฺพินฺทติ ฯ นิพฺพินฺท วิรชฺชติ ฯ วิราคา วิมุจฺจติ ฯ วิมุตฺตสฺมึ
วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ฯ ขีณา ชาติ ฯ วุสิต พฺรหฺมจริย ฯ กต
# ๑. ม. เวทนเยว ฯ ๒. ม. ตสฺส ฯ ๓. ม. อิติห ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๓๕
กรณีย ฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ (๑)
สามิส วา สุขนฺติ อาทีสุ สามิสา สุขา นาม ปฺจกามคุณามิสสนฺนิสฺสิตา ฉ เคหสิตา โสมนสฺสเวทนา ฯ นิรามิสา
สุขา นาม ฉ เนกฺขมฺมสิตาโสมนสฺสเวทนา ฯ สามิสา ทุกฺขา
นาม ฉ เคหสิตา โทมนสฺสเวทนา ฯ นิรามิสาทุกฺขา นาม
ฉ เนกฺขมฺมสิตา โทมนสฺสเวทนา ฯ สามิสา อทุกฺขมสุขา นาม
ฉ เคหสิตา อุเปกฺขา เวทนา ฯ นิรามิสา อทุกฺขมสุขา นาม
ฉ เนกฺขมฺมสิตา อุเปกฺขา เวทนา ฯ ตาสป (๒)วิภาโค สกฺกปเฺห
วุตฺโตเยว ฯ
อิติ อชฺฌตฺต วาติ เอว สุขเวทนาทิปริคฺคณฺหเณน
อตฺตโน วา เวทนาสุ ฯ ปรสฺส วา เวทนาสุ ฯ กาเลน วา
อตฺตโน กาเลน วา ปรสฺส เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ ฯ
สมุทยธมฺมานุปสฺสี วาติ เอตฺถ ปน อวิชฺชาสมุทยา เวทนาสมุทโยติ อาทีหิ ปฺจหิ ปฺจหิ อากาเรหิ เวทนาน สมุทยฺจ
วยฺจ ปสฺสนฺโต สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา เวทนาสุ วิหรติ ฯ
วยธมฺมานุปสฺสี วา เวทนาสุ วิหรติ ฯ กาเลน สมุทยธมฺมานุปสฺสี
วา เวทนาสุ วิหรติ ฯ กาเลน วยธมฺมานุปสฺสี วา เวทนาสุ
วิหรตีติ เวทิตพฺโพ ฯ อิโต ปร กายานุปสฺสนาย วุตฺตนยเมว ฯ
เกวล หิ อิธ เวทนาปริคฺคาหิกา สติ ทุกฺขสจฺจนฺติ เอว
# ๑. ม. ม. ๑๓/๒๗๓/๒๖๘ ฯ ๒. ม. ตาส ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๓๖
โยชน กตฺวา เวทนาปริคฺคาหกสฺส ภิกฺขุโน นิยฺยานมุขนฺติ
เวทิตพฺพ ฯ เสส ตาทิสเมวาติ ฯ
เวทนานุปสฺสนาวณฺณนา นิฏิตา ฯ
จิตฺตานุปสฺสนาวณฺณนา
เอว นววิเธน เวทนานุปสฺสนาสติปฏาน กเถตฺวา
อิทานิ โสฬสวิเธน จิตฺตานุปสฺสน กเถตุ กถฺจ ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ สราคนฺติ อฏวิธ โลภสหคต ฯ วีตราคนฺติ โลกิยกุสลาพฺยากต ฯ อิท ปน ยสฺมา สมฺมสน น ธมฺมสโมธาน ฯ
ตสฺมา อิธ เอกปเทป โลกุตฺตร น ลพฺภติ ฯ เสสาติ จตฺตาริ
อกุสลจิตฺตานิ เนว ปุริมปท น ปจฺฉิมปท ภชนฺติ ฯ สโทสนฺติ
ทุวิธ โทมนสฺสสหคต ฯ วีตโทสนฺติ โลกิยกุสลาพฺยากต ฯ เสสานิ
ทส อกุสลจิตฺตาติ เนว ปุริมปท น ปจฺฉิมปท ภชนฺติ ฯ
สโมหนฺติ วิจิกิจฺฉาสหคตฺเจว อุทฺธจฺจสหคตฺจาติ ทุวิธ ฯ
ยสฺมา ปน โมโห สพฺพากุสเลสุ อุปปฺ ชฺชติ ฯ ตสฺมา เสสานิป
อิธ วฏฏนฺติเยว ฯ อิมสฺมเึ ยว หิ ทุกฺเก (๑) ทฺวาทสากุสลจิตฺตานิ
ปริยาทินฺนานีติ ฯ วีตโมหนฺติ โลกิยกุสลาพฺยากต ฯ สงฺขิตฺตนฺติ
ถีนมิทฺธานุปติต ฯ เอต หิ สงฺกุจิตจิตฺต นาม ฯ วิกฺขิตฺตนฺติ
# ๑. ม. ทุเก ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๓๗
อุทฺธจฺจสหคต ฯ เอต หิ ปสฏจิตฺต นาม มหคฺคตนฺติ
รูปารูปาวจร ฯ อมหคฺคตนฺติ กามาวจร ฯ สอุตฺตรนฺติ กามาวจร ฯ อนุตตฺ รนฺติ รูปาวจรฺจ อรูปาวจรฺจ ฯ ตตฺราป
สอุตฺตร รูปาวจร ฯ อนุตตฺ ร อรูปาวจรเมว ฯ สมาหิตนฺติ ยสฺส
อปฺปนาสมาธิ วา อุปจารสมาธิ วา อตฺถิ ฯ อสมาหิตนฺติ
อุภยสมาธิวิรหิต ฯ วิมุตฺตนฺติ ตทงฺควิกฺขมฺภนวิมุตฺตีหิ วิมุตต ฯ
อวิมุตฺตนฺติ อุภยวิมุตฺติวิรหิต ฯ สมุจฺเฉทปฏิปสฺสทฺธินิสฺสรณวิมุตฺตีน ปน อิธ โอกาโสว นตฺถิ ฯ
อิติ อชฺฌตฺต วาติ เอว สราคาทิปริคฺคณฺหเณน ยสฺมึ
ยสฺมึ ขเณ ย ย จิตฺต ปวตฺตติ ฯ ต ต สลฺลกฺเขนฺโต
อตฺตโน วา จิตฺเต ฯ ปรสฺส วา จิตฺเต ฯ กาเลน วา อตฺตโน ฯ
กาเลน วา ปรสฺส จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ ฯ สมุทยธมฺมานุปสฺสีติ เอตฺถ ปน อวิชชฺ าสมุทยา วิฺาณสมุทโยติ
เอว ปฺจหิ ปฺจหิ อากาเรหิ วิฺาณสฺส สมุทโย จ
วโย จ นีหริตพฺโพ ฯ อิโต ปร วุตฺตนยเมว ฯ เกวล หิ
อิธ จิตฺตปริคฺคาหิกา สติ ทุกฺขสจฺจนฺติ เอว โยชน (๑) กตฺวา
จิตฺตปริคฺคาหกสฺส ภิกฺขโุ น นิยฺยานมุขนฺติ (๒)เวทิตพฺพ ฯ เสส
ตาทิสเมวาติ ฯ
จิตฺตานุปสฺสนาวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม.ปทโยชน ฯ ๒. ม. นิยฺยานมุข ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๖๓๘
ธมฺมานุปสฺสนา
นีวรณปพฺพวณฺณนา
เอว โสฬสวิเธน จิตฺตานุปสฺสนาสติปฏาน กเถตฺวา
อิทานิ ปฺจวิเธน ธมฺมานุปสฺสน กเถตุ กถฺจ ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ อปจ ภควตา กายานุปสฺสนาย สุทฺธรูปปริคฺคโห
กถิโต ฯ เวทนาจิตฺตานุปสฺสนาหิ สุทฺธอรูปปริคฺคโห ฯ อิทานิ
รูปารูปมิสฺสก ปริคฺคห กเถตุ กถฺจ ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ
กายานุปสฺสนาย วา รูปกฺขนฺธปริคฺคโหว กถิโต ฯ เวทนานุปสฺสนาย เวทนากฺขนฺธปริคฺคโหว ฯ จิตฺตานุปสฺสนาย วิฺาณกฺขนฺธปริคฺคโหว ฯ อิทานิ สฺากฺขนฺธสงฺขารกฺขนฺธปริคฺคหป
กเถตุกถฺจ ภิกฺขเวติ อาทิมาห ฯ
ตตฺถ สนฺตนฺติ อภิณฺหสมุทาจารวเสน สวิชฺชมาน ฯ
อสนฺตนฺติ อสมุทาจารวเสน วา ปหีนตฺตา วา อสวิชฺชมาน ฯ
ยถา จาติ เยน การเณน กามจฺฉนฺทสฺส อุปฺปาโท โหติ ฯ
ตฺจ ปชานาตีติ ตฺจ การณ ปชานาติ ฯ (๑) อิมินาว
นเยน สพฺพปเทสุ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
ตตฺถ สุภนิมิตฺเต อโยนิโสมนสิกาเรน กามจฺฉนฺทสฺส
อุปฺปาโท โหติ ฯ (๒) สุภนิมิตฺต นาม สุภป สุภารมฺมณป ฯ (๒)
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อิติสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. สุภมฺป สุภนิมิตฺต ฯ สุภารมฺมณมฺป
สุภนิมิตฺต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๓๙
อโยนิโสมนสิกาโร นาม อนุปายมนสิกาโร อุปฺปถมนสิกาโร
อนิจฺเจ นิจฺจนฺติ วา ฯ ทุกฺเข สุขนฺติ วา ฯ อนตฺตนิ อตฺตาติ
วา ฯ อสุเภ สุภนฺติ วา มนสิกาโร ฯ ต ตตฺถ พหุล ปวตฺตยโต
กามจฺฉนฺโท อุปฺปชฺชติ ฯ เตนาห ภควา อตฺถิ ภิกขฺ เว
สุภนิมิตฺต ฯ ตตฺถ อโยนิโสมนสิการพหุลีกาโร ฯ อยมาหาโร
อนุปฺปนฺนสฺส วากามจฺฉนฺทสฺส อุปปฺ าทาย อุปฺปนฺนสฺส วา
กามจฺฉนฺทสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลายาติ ฯ (๑)
อสุภนิมิตฺเต ปน โยนิโสมนสิกาเรนสฺส ปหาน โหติ ฯ
อสุภนิมิตฺต นาม อสุภป อสุภารมฺมณป ฯ โยนิโสมนสิกาโร
นาม อุปายมนสิกาโร ปถมนสิกาโร อนิจฺเจ อนิจฺจนฺติ วา ฯ
ทุกฺเข ทุกฺขนฺติ วา ฯ อนตฺตนิ อนตฺตาติ วา ฯ อสุเภ อสุภนฺติ วา
มนสิกาโร ฯ ต ตตฺถ พหุล ปวตฺตยโต กามจฺฉนฺโท ปหิยยฺ ติ ฯ
เตนาห ภควา อตฺถิ ภิกฺขเว อสุภนิมิตฺต ฯ ตตฺถ โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร ฯ อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา กามจฺฉนฺทสฺส
อนุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา กามจฺฉนฺทสฺส ปหานายาติ ฯ (๒)
อปจ ฉ ธมฺมา กามจฺฉนฺทสฺส ปหานาย สวตฺตนฺติ
อสุภนิมิตฺตสฺส อุคฺคโห อสุภภาวนานุโยโค อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตา โภชเน มตฺตฺุตา กลฺยาณมิตฺตตา สปฺปายกถาติ ฯ
ทสวิธ หิ อสุภนิมิตฺต อุคฺคณฺหนฺตสฺสาป กามจฺฉนฺโท ปหิยยฺ ติ ฯ
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๕๒๓/๑๔๓ ฯ ๒. ส. มหา. ๑๙/๕๓๕/๑๔๖ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๔๐
ภเวนฺตสฺสาป อินฺทฺริเยสุ ปหิตทฺวารสฺสาป จตุนฺน ปฺจนฺน
อาโลปาน โอกาเส สติ อุทก ปวิตฺวา ยาปนสีลตาย โภชเน
มตฺตฺุโนป ฯ เตน วุตฺต
จตฺตาโร ปฺจ อาโลเป อภุตฺวา อุทก ปเว
อล ผาสุวิหาราย ปหิตตฺตสฺส ภิกฺขุโนติ ฯ (๑)
อสุภกมฺมิกติสฺสตฺเถรสทิเส อสุภภาวนารเต กลฺยาณมิตฺเต
เสวนฺตสฺสาป กามจฺฉนฺโท ปหิยยฺ ติ ฯ านนิสชฺชาทีสุ ทสอสุภนิสฺสิตสปฺปายกถายป กามจฺฉนฺโท ปหิยยฺ ติ ฯ เตน วุตฺต
ฉ ธมฺมา กามจฺฉนฺทสฺส ปหานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ อิเมหิ ปน
ฉหิ ธมฺเมหิ ปหีนสฺส กามจฺฉนฺทสฺส อรหตฺตมคฺเคน อายตึ
อนุปฺปาโท โหตีติ ปชานาติ ฯ
ปฏิฆนิมิตฺเต อโยนิโสมนสิกาเรน ปน พฺยาปาทสฺส
อุปฺปาโท โหติ ฯ ตตฺถ ปฏิฆนิมิตฺต (๒) นาม ปฏิฆป ปฏิฆารมฺมณป(๒) ฯ อโยนิโสมนสิกาโร สพฺพตฺถ เอกลกฺขโณว ฯ ต ตสฺมึ
นิมิตฺเต พหุล ปวตฺตยโต พฺยาปาโท อุปฺปชฺชติ ฯ เตนาห ภควา
อตฺถิ ภิกฺขเว ปฏิฆนิมิตฺต ฯ ตตฺถ อโยนิโสมนสิการพหุลีกาโร ฯ
อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา พฺยาปาทสฺส อุปฺปาทาย
อุปฺปนฺนสฺส วา พฺยาปาทสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลายาติ (๓)
เมตฺตาย ปน เจโตวิมุตฺติยา โยนิโสมนสิกาเรนสฺส ปหาน
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๓๙๖/๔๐๑ ฯ ๒. ม. ปฏิฏมฺป ปฏิฆนิมิตฺต ปฏิฆารมฺมณมฺป ปฏิฆนิ
มิตฺต ฯ
๓. ส. มหา. ๑๙/๕๒๔/๑๔๓ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๔๑
โหติ ฯ ตตฺถ เมตฺตาติ วุตฺเต อปฺปนาป อุปจาโรป วฏฏติ ฯ
เจโตวิมุตฺตีติ อปฺปนาว ฯ โยนิโสมนสิกาโร ฯ วุตฺตลกฺขโณว ฯ
ต ตตฺถ พหุล ปวตฺตยโต พฺยาปาโท ปหิยฺยติ ฯ เตนาห
ภควา อตฺถิ ภิกฺขเว เมตฺตา (๑) เจโตวิมุตฺติ ฯ ตตฺถ โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร ฯ อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา พฺยาปาทสฺส
อนุปฺปาทาย อุปฺปนฺสฺส วา พฺยาปาทสฺส ปหานา(๒)ยาติ(๓) ฯ
อปจ ฉ ธมฺมา พฺยาปาทสฺส ปหานาย สวตฺตนฺติ
เมตฺตานิมิตฺตสฺส อุคฺคโห เมตฺตาภาวนานุโยโค กมฺมสฺสกตาปจฺจเวกฺขณา ปฏิสงฺขานพหุลีกตา (๔) กลฺยาณมิตฺตตา สปฺปายกถาติ ฯ
โอทิสฺสกอโนทิสฺสกทิสาผรณานฺหิ อฺตรวเสน เมตฺต
อุคฺคณฺหนฺตสฺสาป พฺยาปาโท ปหิยยฺ ติ ฯ โอทิโส อโนทิโส
ทิสาผรณวเสน (๕) เมตฺต ภาเวนฺตสฺสาป ฯ ตฺว เอตสฺส กุทฺโธ
กึ กริสฺสสิ ฯ กึ ตสฺส สีลาทีนิ วินาเสตุ สกฺขิสฺสสิ ฯ นนุ ตฺว
อตฺตโน กมฺเมน อาคนฺตฺวา อตฺตโน กมฺเมเนว คมิสฺสสิ ฯ ปรสฺส
กุชฌน นาม วีตจฺจิตงฺคารตตฺตอยสลากคูถาทีนิ คเหตฺวา ปร
ปหริตุกามตาย สทิส โหติ ฯ เอโสป ตว กุทฺโธ กึ กริสฺสติ ฯ
กึ เต สีลาทีนิ วินาเสตุ สกฺขิสฺสติ ฯ เอส อตฺตโน กมฺเมน
อาคนฺตฺวา อตฺตโน กมฺเมเนว คมิสฺสติ ฯ อปฏิจฺฉิตปหรณก (๔) วิย
# ๑. สฺยา. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. สฺยา. ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ฯ เอวมุปริป ฯ
๓. ส. มหา. ๑๙/๕๓๖/๑๔๗ ฯ ๔. ม. ปฏิสงฺขานพหุลตา ฯ ๕. ม. ผรณวเสน ฯ
๖. ม. อปฺปฏิจฺฉิตปเหณก ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๔๒
ปฏิวาเต (๑) ขิตฺตรชมุฏ ิ วิย จ เอตสฺเสเวส โกโธ มตฺถเก
ปติสฺสตีติ เอว อตฺตโน จ ปรสฺส จ กมฺมสฺสกต ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสป ฯ อุภย กมฺมสสกต ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปฏิสงฺขาเน
ิตสฺสาป ฯ อสฺสคุตฺตตฺเถรสทิเส เมตฺตาภาวนารเต กลฺยาณมิตฺเต
เสวนฺตสฺสาป พฺยาปาโท ปหิยฺยติ ฯ านนิสชฺชาทีสุ เมตฺตานิสฺสิตสปฺปายกถายป ปหิยฺยติ ฯ เตน วุตฺต ฉ ธมฺมา
พฺยาปาทสฺส ปหานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ อิเมหิ ปน ฉหิ ธมฺเมหิ
ปหีนสฺส พฺยาปาทสฺส อนาคามิมคฺเคน อายตึ อนุปฺปาโท
โหตีติ ปชานาติ ฯ
อรติอาทีสุ อโยนิโสมนสิกาเรน ถีนมิทฺธสฺส อุปฺปาโท
โหติ ฯ อรติ นาม อุกฺกณฺิตา ฯ ตนฺที นาม กายาลสิยตา ฯ
วิชมฺภิตา นาม กายวินมนา ฯ ภตฺตสมฺมโท นาม ภตฺตมุจฺฉา
ภตฺตปริฬาโห ฯ เจตโส ลีนตฺต นาม จิตฺตสฺส ลีนากาโร ฯ
อิเมสุ อรติอาทีสุ อโยนิโสมนสิการ พหุล ปวตฺตยโต ถีนมิทธฺ 
อุปฺปชฺชติ ฯ เตนาห อตฺถิ ภิกฺขเว อรติ ตนฺทิ (๒) วิชมฺภิกา (๓)
ภตฺตสมฺมโท เจตโส จ ลีนตฺต ฯ ตตฺถ อโยนิโสมนสิการพหุลีกาโร
ฯ อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ถีนมิทฺธสฺส อุปปฺ าทาย
อุปฺปนฺนสฺส วา ถีนมิทฺธสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลายาติ (๔)
อารภธาตุอาทีสุ ปน โยนิโสมนสิกาเรนสฺส ปหาน โหติ ฯ
# ๑. ม. ปฏิวาต ฯ ๒. สฺยา. ตนฺทิ ฯ ๓. สฺยา. วิชมฺภิกา ฯ ๔. ส. มหา. ๑๙/๕๒๕/๑๔๓
ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๔๓
อารมฺภธาตุ นาม ปมารภวิริย ฯ นิกกฺ มธาตุ นาม โกสชฺชโต
นิกฺขนฺตตาย ตโต พลวตร ฯ ปรกฺกมธาตุ นาม ปร ปร
าน อกฺกมนโต ตโตป พลวตร ฯ อิมสฺมึ ติปฺปเภเท วิริเย
โยนิโสมนสิการ พหุล ปวตฺตยโต ถีนมิทฺธ ปหิยฺยติ ฯ เตนาห
อตฺถิ ภิกฺขเว อารมฺภธาตุ นิกฺกมธาตุ ปรกฺกมธาตุ ฯ ตตฺถ
โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร ฯ อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา
ถีนมิทฺธสฺส อนุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา ถีนมิทฺธสฺส
ปหานายาติ ฯ
อปจ ฉ ธมฺมา ถีนมิทฺธสฺส ปหานาย สวตฺตนฺติ
อติโภชเน นิมิตฺตคฺคาโห อิริยาปถสมฺปริวตฺตนตา อาโลกสฺามนสิกาโร อพฺโภกาสวาโส กลฺยาณมิตฺตตา สปฺปายกถาติ ฯ
อาหรหตฺถกตตฺรวฏฏกอลสาฏกกากมาสกภุตฺตวมิตกโภชน ภฺุชิตฺวา
รตฺติฏานทิวาฏาเน นิสินฺนสฺส หิ สมณธมฺม กโรโต ถีนมิทฺธ
มหาหตฺถี วิย โอตฺถรนฺต อาคจฺฉติ จตุปฺจาโลปโอกาส ปน
เปตฺวา ปานีย ปวิตฺวา ยาปนสีลสฺส ภิกฺขุโน ต น โหตีติ
เอว อติโภชเน นิมิตฺต คณฺหนฺตสฺสาป ถีนมิทฺธ ปหิยฺยติ ฯ
ยสฺมึ อิริยาปเถ ถีนมิทฺธ โอกฺกมติ ฯ ตโต อฺ ปริวตฺเตนฺตสฺสาป ฯ รตฺตึ จนฺทาโลก ทีปาโลก อุกฺกาโลก ทิวา
สุริยาโลก มนสิกโรนฺตสฺสาป ฯ อพฺโภกาเส วสนฺตสฺสาป ฯ
มหากสฺสปตฺเถรสทิเส ปหีนถีนมิทฺเธ กลฺยาณมิตฺเต เสวนฺตสฺสาป
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๔๔
ถีนมิทฺธ ปหิยฺยติ ฯ านนิสชฺชาทีสุ ธุตงฺคนิสฺสิตสปฺปายกถายป
ปหิยฺยติ ฯ เตน วุตฺต ฉ ธมฺมา ถีนมิทฺธสฺส ปหานาย
สวตฺตนฺตีติ ฯ อิเมหิ ปน ฉหิ ธมฺเมหิ ปหีนสฺส ถีนมิทฺธสฺส
อรหตฺตมคฺเคน อายตึ อนุปฺปาโท โหตีติ ปชานาติ ฯ
เจตโส อวูปสเม อโยนิโสมนสิกาเรน อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส
อุปฺปาโท โหติ ฯ อวูปสโม นาม อวูปสนฺตากาโร ฯ
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจเมเวต อตฺถโต ฯ ตตฺถ อโยนิโสมนสิการ พหุล
ปวตฺตยโต อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ เตนาห อตฺถิ ภิกฺขเว
เจตโส อวูปสโม ฯ ตตฺถ อโยนิโสมนสิการพหุลีกาโร ฯ อยมาหาโร
อนุปฺป- นฺนสฺส วา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส
วา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลายาติ ฯ (๑)
สมาธิสงฺขาเต ปน เจตโส วูปสเม โยนิโสมนสิกาเรนสฺส
ปหาน โหติ ฯ เตนาห อตฺถิ ภิกฺขเว เจตโส วูปสโม ฯ
ตตฺถ โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร ฯ อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส อนุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส ปหานายาติ ฯ (๒)
อปจ จ ธมฺมา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส ปหานาย สวตฺตนฺติ
พหุสฺสุตฺตา ปริปุจฺฉกตา วินเย ปกตฺุตา วุฑฺฒเสวิตา
กลฺยาณมิตฺตตา สปฺปายกถาติ ฯ พาหุสจฺเจนป หิ เอก วา
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๑๔๔ ฯ ๒. ส. มหา. ๑๙/๑๔๗ ฯ
ึ

*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๔๕

เทฺว วา ตโย วา จตฺตาโร วา ปฺจ วา นิกาเย
ปาลิวเสน จ อตฺถวเสน จ อุคฺคณฺหนฺตสฺสาป อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ
ปหิยฺยติ ฯ กปฺปยากปฺปยปริปุจฺฉาพหุลสฺสาป ฯ วินยปฺตฺติย
จิณฺณวสิภาวตาย ปกตฺุโนป ฯ วุฑฺเฒ มหลฺลกตฺเถเร อุปสงฺกมนฺตสฺสาป ฯ อุปาลิตฺเถรสทิเส วินยธเร กลฺยาณมิตฺเต
เสวนฺตสฺสาป อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ ปหิยฺยติ ฯ านนิสชฺชาทีสุ
กปฺปยากปฺปยนิสฺสิตสปฺปายกถายป ปหิยฺยติ ฯ เตน วุตฺต ฉ
ธมฺมา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส ปหานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ อิเมหิ ปน
ฉหิ ธมฺเมหิ ปหีเน อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺเจ อุทฺธจฺจสฺส อรหตฺตมคฺเคน
กุกฺกุจฺจสฺส อนาคามิมคฺเคน อายตึ อนุปฺปาโท โหตีติ
ปชานาติ ฯ
วิจิกิจฺฉาานีเยสุ ธมฺเมสุ อโยนิโสมนสิกาเรน วิจิกิจฺฉาย
อุปฺปาโท โหติ ฯ วิจิกิจฺฉาานียา ธมฺมา นาม ปุนปฺปุน
วิจิกิจฺฉาย การณตฺตา วิจิกิจฺฉาว ฯ ตตฺถ อโยนิโสมนสิการ
พหุล ปวตฺตยโต วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ ฯ เตนาห อตฺถิ ภิกฺขเว
วิจิกิจฺฉฏานียา (๑) ธมฺมา ฯ ตตฺถ อโยนิโสมนสิการพหุลีกาโร ฯ
อยมาหาโร อนุปฺปนฺนาย วา วิจิกิจฺฉาย อุปฺปาทาย
อุปฺปนฺนาย วา วิจิกิจฺฉาย ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลายาติ ฯ (๒)
กุสลาทิธมฺเมสุ (๓) โยนิโสมนสิกาเรน ปนสฺสา ปหาน โหติฯ
# ๑. สฺยา. วิจิกิจฺฉฏานิยา ฯ ๒. ส. มหา. ๑๙/๕๒๗/๑๔๔ ฯ ๓. ยุ. กุสเลสุ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๔๖
เตนาห อตฺถิ ภิกฺขเว กุสลากุสลา ธมฺมา สาวชฺชานวชฺชา
ธมฺมา เสวิตพฺพาเสวิตพฺพา ธมฺมา(๑) หีนปณีตา(๒) ธมฺมา กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา ธมฺมา ฯ ตตฺถ โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร ฯ
อยมาหาโร อนุปฺปนฺนาย วา วิจิกิจฺฉาย อนุปฺปาทาย
อุปฺปนฺนาย วา วิจิกิจฺฉาย ปหานายาติ ฯ (๓)
อปจ ฉ ธมฺมา วิจิกิจฺฉาย ปหานาย สวตฺตนฺติ
พหุสฺสุตตา ปริปุจฺฉกตา วินเย ปกตฺุตา อธิโมกฺขพหุลตา
กลฺยาณมิตฺตตา สปฺปายกถาติ ฯ พาหุสจฺเจน หิ เอก วา ฯเป ฯ
ปฺจ วา นิกาเย ปาลิวเสน จ อตฺถวเสน จ อุคฺคณฺหนฺตสฺสาป
วิจิกิจฺฉา ปหิยฺยติ ฯ ตีณิ รตนานิ อารพฺภ ปริปุจฉฺ าพหุลสฺสาป ฯ วินเย จิณฺณวสิภาวสฺสาป ฯ ตีสุ รตเนสุ
โอกปฺปนิยสทฺธาสงฺขาตอธิโมกฺขพหุลสฺสาป ฯ สทฺธาธิมุตฺเต
วกฺกลิตฺเถรสทิเส กลฺยาณมิตฺเต เสวนฺตสฺสาป วิจิกิจฺฉา
ปหิยฺยติ ฯ านนิสชฺชาทีสุ ติณฺณ รตนาน คุณนิสฺสิตสปฺปายกถายป ปหิยฺยติ ฯ เตน วุตฺต ฉ ธมฺมา วิจิกิจฺฉาย ปหานาย
สวตฺตนฺตีติ ฯ อิเมหิ ปน ฉหิ ธมฺเมหิ ปหีนาย วิจิกิจฺฉาย
โสตาปตฺติมคฺเคน อายตึ อนุปฺปาโท โหตีติ ปชานาติ ฯ
อิติ อชฺฌตฺต วาติ เอว ปฺจนีวรณปริคฺคณฺหเณน
อตฺตโน วา ธมฺเมสุ ปรสฺส วา ธมฺเมสุ กาเลน วา อตฺตโน
# ๑. สฺยา. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒. สฺยา. หีนปฺปณีตา ฯ ๓. ส. มหา. ๑๙/๑๔๗-๘ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๔๗
กาเลน วา ปรสฺส ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ ฯ สมุทยวยา
ปเนตฺถ สุภนิมิตฺตอสุภนิมิตฺตาทีสุ อโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการวเสน ปฺจสุ นีวรเณสุ วุตฺตาเยว (๑) นีหริตพฺพา ฯ อิโต
ปร วุตฺตนยเมว ฯ เกวล หิ อิธ นีวรณปริคฺคาหิกา สติ
ทุกฺขสจฺจนฺติ เอว โยชน กตฺวา นีวรณปริคฺคาหกสฺส ภิกฺขุโน
นิยฺยานมุขนฺติ เวทิตพฺพ ฯ เสส ตาทิสเมวาติ ฯ
นีวรณปพฺพวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ขนฺธปพฺพวณฺณนา
เอว ปฺจนีวรณวเสน ธมฺมานุปสฺสน วิภาชิตฺวา อิทานิ
ปฺจกฺขนฺธวเสน วิภชิตุ ปุน จปรนฺติ อาทิมาห ฯ
ตตฺถ ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสูติ อุปาทานสฺส ขนฺธา
อุปาทานกฺขนฺธา ฯ อุปาทานสฺส ปจฺจยภูตา ธมฺมปฺุชา ธมฺมราสโยติ อตฺโถ ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ วิตฺถาโร ปน วิสุทฺธ-ิ
มคฺเค ขนฺธกถาย วุตฺโต ฯ
อิติ รูปนฺติ อิท รูป ฯ เอตฺตก รูป ฯ น อิโต ปร
รูป อตฺถีติ สภาวโต รูป ปชานาติ ฯ เวทนาทีสุป เอเสว
นโย ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ วิตฺถาเรน ปน รูปาทีนิ วิสุทฺธ-ิ
มคฺเค ขนฺธกถายเมว วุตฺตานิ ฯ อิติ รูปสฺส สมุทโยติ เอว
# ๑. ม. ยุ. วุตฺตนเยน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๔๘
อวิชฺชาสมุทยาทิวเสน ปฺจหากาเรหิ รูปสฺส สมุทโย ฯ อิติ
รูปสฺส อตฺถงฺคโมติ เอว อวิชฺชานิโรธาทิวเสน ปฺจหากาเรหิ
รูปสฺส อตฺถงฺคโม ฯ เวทนาทีสุป เอเสว นโย ฯ อยเมตฺถ
สงฺเขโป ฯ วิตฺถาโร ปน วิสุทฺธิมคฺเค อุทยพฺพยาณกถาย
วุตฺโต ฯ
อิติ อชฺฌตฺต วาติ เอว ปฺจกฺขนฺธปริคฺคณฺหเณน อตฺตโน
วา ธมฺเมสุ ปรสฺส วา ธมฺเมสุ กาเลน วา อตฺตโน กาเลน
วา ปรสฺส ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ ฯ สมุทยวยา ปเนตฺถ
อวิชฺชาสมุทยา รูปสมุทโยติ อาทีน ปฺจสุ ขนฺเธสุ วุตฺตาน
ปฺาสาย ลกฺขณาน วเสน นีหริตพฺพา ฯ อิโต ปร
วุตฺตนยเมว ฯ เกวล หิ อิธ ขนฺธปริคฺคาหิกา สติ ทุกฺขสจฺจนฺติ
เอว โยชน กตฺวา ขนฺธปริคฺคาหกสฺส ภิกฺขุโน นิยฺยานมุขนฺติ
เวทิตพฺพ ฯ เสส ตาทิสเมวาติ ฯ
ขนฺธปพฺพวณฺณนา นิฏิตา ฯ
อายตนปพฺพวณฺณนา
เอว ปฺจกฺขนฺธวเสน ธมฺมานุปสฺสน วิภชิตฺวา อิทานิ
อายตนวเสน วิภชิตุ ปุน จปรนฺติ อาทิมาห ฯ
ตตฺถ ฉสุ อชฺฌตฺติกพาหิเรสุ อายตเนสูติ จกฺขุ โสต ฆาน
ชิวฺหา กาโย มโนติ อิเมสุ ฉสุ อชฺฌตฺติเกสุ ฯ รูป สทฺโท
คนฺโธ รโส โผฏพฺโพ ธมฺโมติ อิเมสุ ฉสุ พาหิเรสุ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๔๙
จกฺขฺุจ ปชานาตีติ จกฺขุปสาท ยาถาวสรสลกฺขณวเสน
ปชานาติ ฯ รูเป จ ปชานาตีติ พหิทฺธา จตุสมุฏานิกรูเป
จ ยาถาวสรสลกฺขณวเสน ปชานาติ ฯ ยฺจ ตทุภย ปฏิจฺจ
อุปฺปชฺชติ สฺโชนนฺติ (๑) ย จ ต จกฺขฺุเจว รูเป จาติ อุภย
ปฏิจฺจ กามราคสโยชน ปฏิฆมานทิฏิวิจิกิจฺฉาสีลพฺพตต-ปรามาสภวราคอิสฺสามจฺฉริยอวิชฺ
ชาสฺโชนนฺติ ทสวิธ สฺโยชน
อุปฺปชฺชติ ฯ ตฺจ ยาถาวสรสลกฺขณวเสน ปชานาติ ฯ
กถ ปเนต อุปฺปชฺชตีติ ฯ จกฺขุทฺวาเร ตาว อาปาถคต
อิฏารมฺมณ กามสฺสาทวเสน อสฺสาทยโต อภินนฺทโต กามราคสฺโยชน อุปฺปชฺชติ ฯ อนิฏารมฺมเณ กุชฺฌโต ปฏิฆสฺโยชน
อุปฺปชฺชติ ฯ เปตฺวา ม น (๒) อฺโ โกจิ (๓) เอต อารมฺมณ
วิภาเวตุ สมตฺโถ อตฺถีติ มฺโต มานสฺโชน อุปฺปชฺชติ ฯ
เอต รูปารมฺมณ นิจฺจ ธุวนฺติ คณฺหโต ทิฏิสฺโชน
อุปฺปชฺชติ ฯ เอต รูปารมฺมณ สตฺโต นุ โข ฯ สตฺตสฺส นุ
โขติ วิจิกิจฺฉโต วิจิกิจฺฉาสฺโชน อุปฺปชฺชติ ฯ สมฺปตฺติภเว วต
โน อิท สุลภ ชาตนฺติ ภว ปตฺเถนฺตสฺส (๔) ภวราคสฺโชน
อุปฺปชฺชติ ฯ อายตึป เอวรูป สีลพฺพต สมาทิยิตฺวา สกฺกา
ลทฺธุนฺติ สีลพฺพต สมาทิยนฺตสฺส สีลพฺพตปรามาสสฺโชน (๕)
อุปฺปชฺชติ ฯ อโห วเตต รูปารมฺมณ อฺเ น ลเภยฺยุนฺติ
# ๑. สฺยา. สฺโชนนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. โก ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๔. ม. ปตฺเถนฺตสฺส ฯ ๕. ม. สีลพฺพต... ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๕๐
อุสฺสุยฺยโต อิสฺสาสฺโชน อุปฺปชฺชติ ฯ อตฺตนา ลทฺธ รูปารมฺมณ อฺสฺส มจฺฉรายโต มจฺฉริยสฺโชน อุปฺปชฺชติ ฯ
สพฺเพเหว สหชาตอฺาณวเสน (๑) อวิชฺชานโต อวิชฺชาสฺโยชน
อุปฺปชฺชติ ฯ
ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺสาติ เยน การเณน อสมุทาจารวเสน อนุปฺปนฺนสฺส ตสฺส ทสวิธสฺสาป สฺโชนสฺส อุปฺปาโท
โหติ ฯ ตฺจ การณ ปชานาติ ฯ ยถา จ อุปฺปนฺนสฺสาติ
อปฺปหีนฏเน วา(๒) สมุทาจารวเสน วา อุปฺปนฺนสฺส ตสฺส
ทสวิธสฺสาป สฺโชนสฺส เยน การเณน ปหาน โหติ ฯ ตฺจ
การณ ปชานาติ ฯ ยถา จ ปหีนสฺสาติ ตทงฺควิกฺขมฺภนปฺปหานวเสน ปหีนสฺสาป ตสฺส ทสวิธสฺส สฺโชนสฺส เยน
การเณน อายตึ อนุปฺปาโท โหติ ฯ ตฺจ การณ ปชานาติ ฯ
เกน การเณน ปนสฺส อายตึ อนุปฺปาโท โหติ ฯ ทิฏิวิจิกิจฺฉา- สีลพฺพตปรามาสอิสฺสามจฺฉริยเภทสฺส ตาว ปฺจวิธสฺส
สฺโชนสฺส โสตาปตฺติมคฺเคน อายตึ อนุปฺปาโท โหติ ฯ
กามราคปฏิฆสฺโชนทฺวยสฺส โอฬาริกสฺส สกทาคามิมคฺเคน ฯ
อณุสหคตสฺส อนาคามิมคฺเคน มานภวราคอวิชฺชาสฺโชนตฺตยสฺส
อรหตฺตมคฺเคน อายตึ อนุปฺปาโท โหติ ฯ โสตฺจ ปชานาติ สทฺเท
จาติ อาทีสุป เอเสว นโย ฯ อปเจตฺถ อายตนกถา วิตฺถารโต
# ๑. ม. สหชาตอฺาณวเสน ๒. ม. ปน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๕๑
วิสุทฺธิมคฺเค อายตนนิทฺเทเส วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ
อิติ อชฺฌตฺต วาติ เอว อชฺฌตฺตกิ ายตนปริคฺคณฺหเณน
อตฺตโน วา ธมฺเมสุ พาหิรายตนปริคฺคณฺหเณน ปรสฺส วา
ธมฺเมสุ กาเลน วา อตฺตโน กาเลน วา ปรสฺส ธมฺเมสุ
ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ ฯ สมุทยวยา ปเนตฺถ อวิชชฺ าสมุทยา
จกฺขุสมุทโยติ รูปายตนสฺส รูปกฺขนฺเธ ฯ อรูปายตเนสุ มนายตนสฺส
วิฺาณกฺขนฺเธ ฯ ธมฺมายตนสฺส เสสกฺขนฺเธสุ วุตฺตนเยน
นีหริตพฺพา ฯ โลกุตฺตรธมฺมา น คเหตพฺพา ฯ อิโต ปร
วุตฺตนยเมว ฯ เกวล หิ อิธ อายตนปริคฺคาหิกา สติ ทุกฺขสจฺจนฺติ เอว โยชน กตฺวา อายตนปริคฺคาหกสฺส ภิกฺขุโน
นิยฺยานมุขนฺติ เวทิตพฺพ ฯ เสส ตาทิสเมวาติ ฯ
อายตนปพฺพวณฺณนา นิฏิตา ฯ
โพชฺฌงฺคปพฺพวณฺณนา
เอว ฉอชฺฌตฺติกพาหิรายตนวเสน ธมฺมานุปสฺสน วิภชิตฺวา
อิทานิ โพชฺฌงฺควเสน วิภชิตุปุน จปรนฺติ อาทิมาห ฯ
ตตฺถ โพชฺฌงฺเคสูติ พุชฺฌนกสตฺตสฺส องฺเคสุ ฯ สนฺตนฺติ
ปฏิลาภวเสน สวิชฺชนาน ฯ สติสมฺโพชฺฌงฺคนฺติ สติสงฺขาต
สมฺโพชฺฌงฺค ฯ เอตฺถ (๑)หิ สมฺโพชฺฌงฺคนฺติ อารทฺธวิปสฺสกโต
# ๑. ม. สมฺพุชฺฌติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๕๒
ปฏาย โยคาวจโร(๑) สมฺโพธิ ฯ ยาย วา โส สติอาทิกาย
สตฺตธมฺมสามคฺคิยา สมฺพุชฺฌติ กิเลสนิทฺทาโต อุฏาติ ฯ สจฺจานิ
วา ปฏิวิชฺฌติ ฯ สา ธมฺมสามคฺคี สมฺโพธิ ฯ ตสฺส สมฺโพธิสสฺ ฯ
ตสฺสา วา สมฺโพธิยา องฺคนฺติ สมฺโพชฺฌงฺค ฯ เตน วุตฺต
สติสงฺขาต สมฺโพชฺฌงฺคนฺติ ฯ เสสสมฺโพชฺฌงฺเคสุป อิมินาว
นเยน วจนฏโ เวทิตพฺโพ ฯ
อสนฺตนฺติ อปฏิลาภวเสน อวิชฺชมาน ฯ ยถา จ
อนุปฺปนฺนสฺสาติ อาทีสุ ปน สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ตาว อตฺถิ
ภิกฺขเว สติสมฺโพชฺฌงฺคฏานียา ธมฺมา ฯ ตตฺถ โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร ฯ อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส
อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภิยฺโยภาวาย(๒)
เวปุลฺลาย (๓) ภาวนาย ปาริปูริยา สวตฺ(๔)ตตีติ (๕)เอว อุปปฺ าโท
โหติ ฯ ตตฺถ สติเยว สติสมฺโพชฺฌงฺคฏานียา ธมฺมา ฯ
โยนิโสมนสิกาโร วุตฺตลกฺขโณเยว ฯ ต ตตฺถ พหุล ปวตฺตยโต
สติสมฺโพชฺฌงฺโค อุปฺปชฺชติ ฯ
อปจ จตฺตาโร ธมฺมา สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย
สวตฺตนฺติ สติสมฺปชฺ มุฏสฺสติปุคฺคลปริวชฺชนตา อุปฏิตสฺสติปุคฺคลเสวนตา ตทธิมุตฺตตาติ ฯ อภิกฺกนฺตาทีสุ หิ สตฺตสุ
# ๑. ม. โยคาวจโรติ ฯ ๒. สฺยา. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. สฺยา. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๔. สฺยา. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. ส. มหา. ๑๙/๕๒๘/๑๔๔ ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 653

*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๕๓
าเนสุ สติสมฺปชฺเน ภตฺตนิกฺขิตฺตกากสทิเส มุฏสฺสติปุคฺคเล
ปริวชฺชเนน ติสฺสทตฺตตฺเถรอภยตฺเถราทิสทิเส(๑) อุปฏิตสฺสติปุคฺคเล
เสวเนน านนิสชฺชาทีสุ สติสมุฏาปนตฺถ นินนฺ โปณปพฺภารจิตฺตตาย จ สติสมฺโพชฺฌงฺโค อุปฺปชฺชติ ฯ เอว จตูหิ การเณหิ
อุปฺปนฺนสฺส ปนสฺส อรหตฺตมคฺเคน ภาวนาปาริปูริ โหตีติ
ปชานาติ ฯ
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ปน อตฺถิ ภิกฺขเว กุสลากุสลา ธมฺมา ฯเป ฯ กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา ธมฺมา ฯ ตตฺถ
โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร ฯ อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยา
สวตฺตตีติ (๒)เอว อุปฺปาโท โหติ ฯ
อปจ สตฺต ธมฺมา ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย
สวตฺตนฺติ ปริปุจฺฉกตา วตฺถุวิสทกิริยา อินฺทฺริยสมตฺตปฏิปาทนา
ทุปฺปฺปุคคลปริวชฺชนา ปฺวนฺตปุคฺคลเสวนา คมฺภีราณจริยปจฺจเวกฺขณา ตทธิมุตฺตตาติ ฯ
ตตฺถ ปริปุจฺฉกตาติ ขนฺธธาตุอายตนอินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺคมคฺคงฺคฌานงฺคสมถวิปสฺสนาน อตฺถสนฺนิสฺสิตปริปุจฺฉาพหุลตา ฯ
วตฺถุวิสทกิริยาติ อชฺฌตฺติกพาหิราน วตฺถูน วิสทภาวกรณ ฯ
# ๑. ม. ยุ. ติสฺสทตฺตตฺเถรอภยตฺเถรสทิเส ฯ ๒. ส. มหา. ๑๙/๕๒๙/๑๔๕ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๕๔
ยทา หิสฺส เกสนขโลมานิ อติทีฆานิ โหนฺติ ฯ สรีร วา
อุสฺสนฺนโทสฺเจว เสทมลมกฺขิต จ ฯ ตทา อชฺฌตฺติกวตฺถุ อวิสท
โหติ อปริสทุ ฺธ ฯ ยทา ปน จีวร ชิณฺณ กิลฏิ  ทุคฺคนฺธ
โหติ ฯ เสนาสน วา อุกกฺ ลาป ฯ ตทา พาหิรวตฺถุ อวิสท โหติ
อปริสุทฺธ ฯ ตสฺมา เกสาทิจฺเฉทเนน อุทฺธวิเรจนอโธวิเรจนาทีหิ
สรีรสลฺลหุกภาวกรเณน อุจฺฉาทนนฺหานทุคฺคนฺธวิโนทเนน (๑) จ
อชฺฌตฺติกวตฺถุ วิสท กาตพฺพ ฯ สูจิกมฺมโธวนรชนปริภณฺฑกรณาทีหิ พาหิรวตฺถุ วิสท กาตพฺพ ฯ เอตสฺมึ หิ
อชฺฌตฺติกพาหิเร วตฺถุมฺหิ อวิสเท อุปปฺ นฺเนสุ จิตฺตเจตสิเกสุ
าณป อวิสท โหติ อปริสุทฺธานิ ทีปกปลฺลิกวฏฏิเตลานิ
นิสฺสาย อุปฺปนฺนทีปสิขาย โอภาโส วิย ฯ วิสเท ปน
อชฺฌตฺติกพาหิเร วตฺถุมฺหิ อุปฺปนฺเนสุ จิตฺตเจตสิเกสุ าณป
วิสท โหติ สุปริสุทฺธานิ ทีปกปลฺลิกวฏฏิเตลานิ นิสฺสาย
อุปฺปนฺนทีปสิขาย โอภาโส วิย ฯ เตน วุตฺต วตฺถุวิสทกิริยตา (๒)
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย สวตฺตตีติ ฯ
อินฺทฺริยสมตฺตปฏิปาทนา นาม สทฺธาทีน อินฺทฺริยาน
สมภาวกรณ ฯ สเจ หิสฺส สทฺธินฺทฺรยิ  พลว โหติ ฯ อิตรานิ
มนฺทานิ ฯ ตโต วิริยินฺทรฺ ยิ  ปคฺคหกิจฺจ สตินฺทฺริย อุปฏานกิจฺจ
สมาธินฺทฺริย อวิกฺเขปกิจฺจ ปฺินฺทฺริย ทสฺสนกิจฺจ กาตุ น
# ๑. ม. อุจฺฉาทนนฺหาปเนน ฯ ๒. ม. วตฺถุวิสทกิริยา ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๕๕
สกฺโกติ ฯ ตสฺมา ต ธมฺมสภาวปจฺจเวกฺขเณน วา ยถา วา
มนสิกโรโต พลว ชาต ฯ ตถา อมนสิกาเรน หาเปตพฺพ ฯ
วกฺกลิตฺเถรวตฺถุ เจตฺถ นิทสฺสน ฯ สเจ ปน วิริยนิ ฺทฺริย พลว
โหติ ฯ อถ สทฺธินฺทฺริย อธิโมกฺขกิจฺจ กาตุ น สกฺโกติ ฯ น
อิตรานิ อิตรกิจฺจเภท ฯ ตสฺมา ต ปสฺสทฺธาทิภาวนาย
หาเปตพฺพ ฯ ตตฺราป โสณตฺเถรสฺส วตถุ ทสฺเสตพฺพ ฯ เอว
เสเสสุป เอกสฺส พลวภาเว สติ อิตเรส อตฺตโน กิจฺเจสุ
อสมตฺถตา เวทิตพฺพา ฯ
วิเสสโต ปเนตฺถ สทฺธาปฺาน สมาธิวิริยาน จ สมต
ปสสนฺติ ฯ พลวสทฺโธ หิ มนฺทปฺโ มุทฺธปฺปสนฺโน (๑) โหติ ฯ
อวตฺถุสฺมึ ปสีทติ ฯ พลวปฺโ มนฺทสทฺโธ เกราฏิกปกฺข ภชติ ฯ
เภสชฺชสมุฏ ิโต วิย โรโค อเตกิจฺโฉ โหติ ฯ จิตฺตุปฺปาทมตฺเตเนว
กุสล โหตีติ อติธาวิตฺวา ทานาทีนิ อกโรนฺโต นิรเย
อุปฺปชฺชติ ฯ อุภินฺน สมตาย วตฺถุสฺมึเยว ปสีทติ ฯ พลวสมาธึ
ปน มนฺทวิรยิ  สมาธิสฺส โกสชฺชปกฺขตฺตา โกสชฺช อภิภวติ ฯ
พลววิริย มนฺทสมาธึ วิริยสฺส อุทฺธจฺจปกฺขตฺตา อุทฺธจฺจ
อภิภวติ ฯ สมาธิ ปน วิรเิ ยน สโยชิโต (๒) โกสชฺเช ปติตุ น
ลภติ ฯ วิริย สมาธินา สฺโชิต อุทฺธจฺเจ ปติตุ น ลภติ ฯ ตสฺมา
ตทุภย สม กาตพฺพ ฯ อุภยสมตาย หิ อปฺปนา โหติ ฯ
# ๑. ม. มุธปฺปสนฺโน ฯ ๒. ม. สฺโชิโต ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๕๖
อปจ สมาธิกมฺมิกสฺส พลวตีป สทฺธา วฏฏติ ฯ เอว
หิ สทฺทหนฺโต โอกปฺปนฺโต อปฺปน ปาปุณิสฺสติ ฯ สมาธิปฺาสุ ปน สมาธิกมฺมิกสฺส เอกคฺคตา พลวตี วฏฏติ ฯ
เอว หิ โส อปฺปน ปาปุณาติ ฯ วิปสฺสนากมฺมิกสฺส ปฺา
พลวตี วฏฏติ ฯ เอว หิ โส ลกฺขณปฏิเวธ ปาปุณาติ ฯ
อุภินฺน ปน สมตายป อปฺปนา โหติเยว ฯ สติ ปน สพฺพตฺถ
พลวตี วฏฏติ ฯ สติ หิ จิตฺต อุทฺธจฺจปกฺขิกาน สทฺธาวิริยปฺาน วเสน อุทฺธจฺจปาตโต โกสชฺชปกฺขิเกน จ สมาธินา
โกสชฺชปาตโต รกฺขติ ฯ ตสฺมา สา โลณธูปนา (๑) วิย สพฺพพฺยฺชเนสุ สพฺพกมฺมิกอมจฺโจ วิย จ สพฺพราชกิจฺเจสุ สพฺพตฺถ
อิจฺฉิตพฺพา ฯ เตนาห สติ จ ปน สพฺพตฺถิกา วุตฺตา ภควตา ฯ
กึการณา ฯ จิตฺต หิ สติปฏิสรณ ฯ อารกฺขปจฺจุปฏานา จ
สติ ฯ น วินา สติยา จิตฺตสฺส ปคฺคหนิคฺคโห โหตีติ ฯ
ทุปฺปฺปุคฺคลปริวชฺชนา นาม ขนฺธาทิเภเท อโนคาฬฺหปฺาน ทุมฺเมธปุคฺคลาน อารกา ปริวชฺชน ฯ ปฺวนฺตปุคฺคลเสวนา นาม สมปฺาสลกฺขณปริคฺคาหิกาย อุทยวยปฺาย สมนฺนาคตปุคฺคลเสวนา ฯ คมฺภีราณจริยปจฺจเวกฺขณา
นาม คมฺภีเรสุ ขนฺธาทีสุ ปวตฺตาย คมฺภีรปฺาย ปเภทปจฺจเวกฺขณา ฯ ตทธิมุตฺตตา นาม านนิสชฺชาทีสุ ธมฺมวิจย# ๑. ม. โลณธูปน ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๕๗
สมฺโพชฺฌงฺคสมุฏาปนตฺถ นินฺนโปณปพฺภารจิตฺตตา ฯ เอว
อุปฺปนฺนสฺส ปนสฺส อรหตฺตมคฺเคน ภาวนาปาริปูริ โหตีติ
ปชานาติ ฯ
วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อตฺถิ ภิกฺขเว อารมฺภธาตุ (๑) นิกฺกมธาตุ
ปรกฺกมธาตุ ฯ ตตฺถ โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร ฯ อยมาหาโร
อนุปฺปนฺนสฺส วา วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส
วา วิริยสมฺโพชฺคงฺคสฺส ภิยฺโยภาวาย(๒) เวปุลฺลาย (๒) ภาวนาย
ปาริปูริยา สวตฺ(๒)ตตีติ (๓)เอว อุปฺปาโท โหติ ฯ
อปจ เอกาทส ธมฺมา วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย
สวตฺตนฺติ อปายภยปจฺจเวกฺขณตา อานิสสทสฺสาวิตา คมนวีถิปจฺจเวกฺขณตา ปณฺฑปาตาปจายนตา ทายชฺชมหตฺตปจฺจเวกฺขณตา สตฺถุมหตฺตปจฺจเวกฺขณตา ชาติมหตฺตปจฺจเวกฺขณตา
สพฺรหฺมจาริมหตฺตปจฺจเวกฺขณตา กุสีตปุคฺคลปริวชฺชนตา อารทฺธวิริยปุคฺคลเสวนตา ตทธิมุตฺตตาติ ฯ
ตตฺถ นิรเยสุ ปฺจวิธพนฺธนกมฺมกรณโต ปฏาย มหาทุกฺข
อนุภวนกาเลป ติรจฺฉานโยนิย ชาลขิปนกุมินาทีหิ คหิตกาเลป
ปาชนกณฺฏกาทิปฺปหารตุนฺนสฺส สกฏวหนกาเลป (๔) ปตฺติวิสเย
อเนกานิป วสฺสสหสฺสานิ เอก พุทฺธนฺตรป ขุปฺปป าสาหิ
# ๑. สฺยา. ๑๙/๓๖๗/๙๖ ฯ อารพฺภธาตุ ฯ ๒. สฺยา. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๓. ส. มหา.
๑๙/๑๔๕ ฯ ๔. ม. สกฏวหนาทิกาเลป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๕๘
อาตุรีภูตกาเลป กาลกฺชิกอสุเรสุ สฏิหตฺถอสีติหตฺถปฺปมาเณน
อฏิจมฺมมตฺเตเนว อตฺตภาเวน วาตาตปาทิทุกฺขานุภวนกาเลป น
สกฺกา วิริยสมฺโพชฺฌงฺค อุปฺปาเทตต ฯ อยเมว เต ภิกฺขุ กาโล
วิริยกรณายาติ เอว อปายภย ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค อุปฺปชฺชติ ฯ
น สกฺกา กุสีเตน นวโลกุตฺตรธมฺม ลทฺธธ ฯ อารทฺธวิริเยเนว สกฺกา อยมานิสโส วิริยสฺสาติ เอว อานิสสทสฺสาวิโนป อุปฺปชฺชติ ฯ สพฺพพุทฺธปจฺเจกพุทฺธมหาสาวเกเหว คตมคฺโค
คนฺตพฺโพ ฯ โส จ น สกฺกา กุสีเตน คนฺตุนฺติ เอว คมนวีถึ
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป อุปฺปชฺชติ ฯ
เย ต ปณฺฑปาตาทีหิ อุปฏหนฺติ ฯ อิเม เต มนุสฺสา
เนว าตกา น ทาสกมฺมกรา ฯ นาป ต นิสฺสาย
ชีวิสฺสามาติ เต ปณีตานิ จีวราทีนิ เทนฺติ ฯ อถโข อตฺตโน
การาน มหปฺผลต ปจฺจาสึสมานา เทนฺติ ฯ สตฺถาราป อย
อิเม ปจฺจเย ปริภฺุชิตฺวา กายทฬฺหีพหุโล สุข วิหริสฺสตีติ
น เอว สมฺปสฺสตา ตุยฺห ปจฺจยา อนฺุาตา ฯ อถโข
อย อิเม(๑) ปริภฺุชมาโน สมณธมฺม กตฺวา วฏฏทุกฺขโต มุจฺจิสฺสตีติ
เตน ปจฺจยา อนฺุาตา ฯ โสทานิ ตฺว กุสีโต วิหรนฺโต น
ต ปณฺฑ อปจายิสฺสสิ (๒) อารทฺธวิริยสฺเสว หิ ปณฺฑาปจายนา
# ๑. ม. อย อิเม ฯ ๒. ม. อปจายิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๕๙
นาม โหตีติ เอว ปณฺฑปาตาปจายน ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป
อุปฺปชฺชติ อยฺยมิตฺตตฺเถรสฺส(๑) วิย ฯ
เถโร กิร กสกเลเณ นาม ปฏิวสติ ฯ ตสฺส จ โคจรคาเม เอกา มหาอุปาสิกา เถร ปุตฺต กตฺวา ปฏิชคฺคติ ฯ
สา เอกทิวส อรฺ คจฺฉนฺตี ธีตร อาห อมฺม อสุกสฺมึ
าเน ปุราณตณฺฑุลา ฯ อสุกสฺมึ ขีร ฯ อสุกสฺมึ สปฺป ฯ อสุกสฺมึ
ผาณิต ฯ ตว ภาติกสฺส อยฺยมิตฺตสฺส อาคตกาเล ภตฺต ปจิตฺวา
ขีรสปฺปผาณิเตหิ สทฺธึ เทหีติ ฯ ตฺว จ กึ ภฺุเชยฺยาสีติ อห
ปน หิยฺโย ปกฺก ปาริวาสิกภตฺต กฺชิเยเนว ภุตฺตามฺหีติ ฯ
ทิวา กึ ภฺุชิสฺสสิ อมฺมาติ ฯ สากปณฺณ ปกฺขิปตฺวา
กณฺตณฺฑุเลหิ อมฺพิลยาคค ปจิตฺวา เปหิ อมฺมาติ ฯ
เถโร จีวร ปารุปตฺวา ปตฺต นีหรนฺโตว ต สทฺท
สุตฺวา อตฺตาน โอวทิ มหาอุปาสิกา กิร กฺชิเยน ปาริวาสิกภตฺต ปริภฺุชิ ฯ ทิวาป สากปณฺณมฺพิลยาคุ (๒)ภฺุชิสฺสติ ฯ ตุยฺห
อตฺถาย ปน ปุราณตณฺฑุลาทีนิ อาจิกฺขติ ฯ ต นิสสฺ าย โข
ปเนสา เนว เขตฺต น วตฺถุ น ภตฺต น วตฺถ ปจฺจาสึสติ ฯ
ติสฺโส ปน สมฺปตฺติโย ปตฺถยมานา เทติ ฯ ตฺว เอติสฺสา
ตา สมฺปตฺติโย ทาตุสกฺขิสฺสสิ โน สกฺขิสฺสสีติ ฯ อย โข
ปน ปณฺฑปาโต ตยา สราเคน สโทเสน สโมเหน น สกฺกา
# ๑. ม. อยฺยมิตฺตตฺเถรสฺส ฯ ๒. ม. กณปณฺณมฺพิลยาคุ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๖๐
คณฺหิตุนฺติ ปตฺต ถวิกาย ปกฺขิปตฺวา คณฺิก มฺุจิตฺวา
นิวตฺติตฺวา กสกเลณเมว คนฺตฺวา ปตฺต เหฏามฺเจ จีวร
จีวรวเส เปตฺวา อรหตฺต อปาปุณิตฺวา น นิกฺขมิสฺสามีติ
วิริย อธิฏหิตฺวา นิสีทิ ฯ ทีฆรตฺต อปฺปมตฺโต หุตฺวา
นิวุฏภิกฺขุ วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา ปุเรภตฺตเมว อรหตฺต ปตฺวา
วิกสมานมิว ปทุม มหาขีณาสโว สิต กโรนฺโตว นิสีทิ ฯ
เลณทฺวาเร รุกฺขมฺป อธิวฏา เทวตา
นโม เต ปุริสาชฺ นโม เต ปุริสุตฺตม
ยสฺส เต อาสวา ขีณา ทกฺขิเณยฺโยสิ มาริสาติ ฯ
อุทาน อุทาเนตฺวา ภนฺเต ปณฺฑาย ปวิฏาน
ตุมฺหาทิสาน อรหนฺตาน ภิกฺข ทตฺวา มหลฺลกิตฺถโิ ย ทุกฺขา
มุจฺจิสฺสนฺตีติ อาห ฯ เถโร อุฏหิตฺวา ทฺวาร วิวริตฺวา กาล
โอโลเกนฺโต ปาโตเยวาติ ตฺวา ปตฺตจีวร อาทาย คาม
ปาวิสิ ฯ
ทาริกาป ภตฺต สมฺปาเทตฺวา อิทานิ เม ภาตา
อาคมิสฺสติ อิทานิ อาคมิสฺสตีติ ทฺวาร โอโลกยมานา นิสีทิ ฯ
สา เถเร ฆรทฺวาร สมฺปตฺเต ปตฺต คเหตฺวา สปฺปผาณิตโยชิตสฺส ขีรปณฺฑปาตสฺส ปูเรตฺวา หตฺเถ เปสิ ฯ เถโร
สุข โหตูติ อนุโมทน กตฺวา ปกฺกามิ ฯ สา ต โอโลกยมานาว
อฏาสิ ฯ เถรสฺส หิ ตทา อติวิย ปริสุทฺโธ ฉวิวณฺโณ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๖๑
อโหสิ ฯ วิปฺปสนฺนานิ อินฺทฺริยานิ ฯ มุข พนฺธนา มุตฺตตาลปกฺก
วิย อติวิย วิโรจิตฺถ ฯ
มหาอุปาสิกา อรฺา อาคนฺตฺวา กึ อมฺม ภาติโก
เต อาคโตติ ปุจฺฉิ ฯ สา สพฺพ ต ปวตฺตึ อาโรเจสิ ฯ
อุปาสิกา อชฺช มม ปุตฺตสฺส ปพฺพชิตกิจฺจ มตฺถก ปตฺตนฺติ
ตฺวา อภิรมติ เต อมฺม ภาตา พุทฺธสาสเน ฯ น อุกฺกณฺตีติ
อาห ฯ
มหนฺต โข ปเนต สตฺถุ ทายชฺช ยทิท สตฺตอริยธนานิ
นาม ฯ ต น สกฺกา กุสีเตน คเหตต ฯ ยถา หิ วิปฺปฏิปนฺน
ปุตฺต มาตาปตโร อย อมฺหาก อปุตฺโตติ ปริพาหิร กโรนฺติ ฯ
โส เตส อจฺจเยน ทายชฺช น ลภติ ฯ เอว กุสโี ตป อิท
อริยธนทายชฺช น ลภติ ฯ อารทฺธวิริโยว ลภตีติ ทายชฺชมหตฺต
ปจฺจเวกฺขโตป อุปฺปชฺชติ ฯ
มหา โข ปน เต สตฺถา ฯ สตฺถโุ น หิ เต มาตุ
กุจฺฉิมฺมึ ปฏิสนฺธิคฺคหณกาเลป อภินิกฺขมเนป อภิสมฺโพธิยป
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนยมกปาฏิหาริยเทโวโรหณอายุสงฺขารโวสฺสชฺชเนสุป
ปรินิพฺพานกาเลป ทสสหสฺสีโลกธาตุ อกมฺปตฺถ ฯ ยุตฺต นุ เต
เอวรูปสฺส สุตฺถุ สาสเน ปพฺพชิตฺวา กุสีเตน ภวิตุนฺติ เอว
สตฺถุมหตฺต ปจฺจเวกฺขโตป อุปฺปชฺชติ ฯ
ชาติยาป ตฺว อิทานิ น ลามกชาติโก ฯ อสมฺภินฺนาย
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๖๒
มหาสมฺมตปเวณิยา อาคเต อุกฺกากราชวเส ชาโตสิ ฯ สุทฺโธทนมหาราชสฺส จ มหามายาเทวิยา จ นตฺตา ราหุลภทฺทสฺส
กนิฏโ ฯ ตยา นาม เอวรูเปน ชินปุตฺเตน หุตฺวา น ยุตฺต
กุสีเตน วิหริตุนฺติ เอว ชาติมหตฺต ปจฺจเวกฺขโตป อุปฺปชฺชติ ฯ
สารีปุตตฺ มหาโมคฺคลฺลานา เจว อสีติมหาสาวกา จ วิริเยเนว
โลกุตฺตรธมฺม ปฏิวิชฺฌึสุ ฯ ตฺว เอเตส สพฺรหฺมจารีน มคฺค
ปฏิปชฺชสิ น ปฏิปชฺชสีติ เอว สพฺรหฺมจาริมหตฺต ปจฺจเวกฺขโตป
อุปฺปชฺชติ ฯ
กุจฺฉึ ปูเรตฺวา ิตอชครสทิเส วิสฏกายิกเจตสิกวิริเย
กุสีตปุคฺคเล ปริวชฺเชนฺตสฺสาป อารทฺธวิริเย ปหิตตฺเต ปุคฺคเล
เสวนฺตสฺสาป านนิสชฺชาทีสุ วิริยุปปฺ าทนตฺถ นินฺนโปณปพฺภารจิตฺตสฺสาป อุปฺปชฺชติ ฯ เอว อุปฺปนฺนสฺส ปนสฺส
อรหตฺตมคฺเคน ภาวนาปาริปูริ โหตีติ ปชานาติ ฯ
ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อตฺถิ ภิกฺขเว ปติสมฺโพชฺฌงฺคฏานิยา
ธมฺมา ฯ ตตฺถ โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส
วา ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยา
สวตฺตตีติ (๑) เอว อุปฺปาโท โหติ ฯ ตตฺถ ปติเยว ปติสมฺโพชฺฌงฺคฏานิยา ธมฺมา นาม ฯ ตสฺสา อุปฺปาทกมนสิกาโร
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๕๓๑/๑๔๕ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๖๓
โยนิโสมนสิกาโร นาม ฯ
อปจ เอกาทส ธมฺมา ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย
สวตฺตนฺติ พุทฺธานุสฺสติ ธมฺมา(๑) สงฺฆา (๒) สีลา (๓) จาคา (๔)เทวตานุสฺสติ อุปสมานุสฺสติ ลูขปุคฺคลปริวชฺชนตา สินทิ ฺธปุคฺคลเสวนตา
ปสาทนียสุตฺตนฺตปจฺจเวกฺขณตา ตทธิมุตฺตตาติ ฯ พุทฺธคุเณ
อนุสฺสรนฺตสฺสาป หิ ยาว อุปจารา สกลสรีร ผรมาโน
ปติสมฺโพชฺฌงฺโค อุปฺปชฺชติ ฯ ธมฺมสฆคุเณ อนุสฺสรนฺตสฺสาป ฯ
ทีฆรตฺต อขณฺฑ กตฺวา รกฺขิต จตุปาริสุทฺธิสีล ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป ฯ คิหิโนป ทสสีลปฺจสีล ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป ฯ
ทุพฺภิกฺขภยาทีสุ ปณีตโภชน สพฺรหฺมจารีน ทตฺวา เอว นาม
อทมฺหาติ จาค ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป ฯ คิหิโนป เอวรูเป กาเล
สีลวนฺตาน ทินฺนทาน ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป ฯ เยหิป คุเณหิ
สมนฺนาคตา เทวตา เทวตฺต ปตฺตา ฯ ตถารูปาน คุณาน
อตฺตนิ อตฺถิต ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป ฯ สมาปตฺติยาป วิกฺขมฺภิตา
กิเลสา สฏีป สตฺตติป วสฺสานิ น สมุทาจรนฺตีติ ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป ฯ เจติยทสฺสนโพธิทสฺสนเถรทสฺสเนสุ อสกฺกจฺจกิริยาย
สสุจิตลูขภาเว พุทฺธาทีสุ ปสาทสิเนหาภาเวน คทฺรภปฏเ
รชสทิเส ลูขปุคฺคเล ปริวชฺชนฺตสฺสาป ฯ พุทฺธาทีสุ ปสาทพหุเล
มุทุจิตฺเต สินิทฺธปุคฺคเล เสวนฺตสฺสาป ฯ รตนตฺตยคุณปริทีปเก
# ๑. ม. ธมฺมานุสฺสติ ฯ ๒. ม. สงฺฆานุสฺสติ ฯ ๓. ม. สีลานุสฺสติ ฯ ๔. ม. จาคานุสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๖๔
ปสาทนียสุตฺตนฺเต ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป ฯ านนิสชฺชาทีสุ ปติอุปฺปาทนตฺถ นินฺนโปณปพฺภารจิตฺตสฺสาป อุปฺปชฺชติ ฯ เอว
อุปฺปนฺนสฺส ปนสฺส อรหตฺตมคฺเคน ภาวนาปาริปูริ โหตีติ
ปชานาติ ฯ
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อตฺถิ ภิกฺขเว กายปสฺสทฺธิ
จิตฺตปสฺสทฺธิ ฯ ตตฺถ โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร ฯ อยมาหาโร
อนุปฺปนฺนสฺส วา ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส
วา ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย
ปาริปูริยา สวตฺตตีติ (๑)เอว อุปฺปาโท โหติ ฯ
อปจ สตฺต ธมฺมา ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย
สวตฺตนฺติ ปณีตโภชนเสวนตา อุตุสุขเสวนตา อิริยาปถสุขเสวนตา
มชฺฌตตปโยคตา สารทฺธกายปุคฺคลปริวชฺชนตา ปสฺสทฺธกายปุคฺคลเสวนตา ตทธิมุตฺตตาติ ฯ ปณีต หิ สินิทฺธ สปฺปายโภชน
ภฺุชนฺตสฺสาป สีตุเณฺหสุ จ อุตูสุ านาทีสุ จ อิรยิ าปเถสุ
สปฺปาย อุตฺุจ อิริยาปถฺจ เสวนฺตสฺสาป ปสฺสทฺธิ อุปฺปชฺชติ ฯ
โย ปน มหาปุริสชาติโก สุขอุตุอิริยาปถกฺขโม (๒) โหติ ฯ น ต
สนฺธาเยต วุตฺต ฯ ยสฺส สภาควิสภาคตา อตฺถิ ฯ ตสฺเสว
วิสภาเค อุตุอิริยาปเถ วชฺเชตฺวา สภาเค เสวนฺตสฺสาป
อุปฺปชฺชติ ฯ มชฺฌตฺตปโยโค วุจฺจติ อตฺตโน จ ปรสฺส จ
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๕๓๒/๑๔๖ ฯ ๒. ม. สพฺพอุตุอิริยาปถกฺขโม ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๖๕
กมฺมสฺสกตาปจฺจเวกฺขณา ฯ อิมินา มชฺฌตฺตปโยเคน อุปฺปชฺชติ ฯ
โย เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ ปร วิเหยมาโนว วิจรติ ฯ เอวรูป
สารทฺธกายปุคฺคล ปริวชฺเชนฺตสฺสาป ฯ สยตปาทปาณึ ปสฺสทฺธกายปุคฺคล เสวนฺตสฺสาป ฯ านนิสชฺชาทีสุ ปสฺสทฺธิอุปฺปาทนตฺถาย นินนฺ โปณปพฺภารจิตฺตสฺสาป อุปฺปชฺชติ ฯ เอว
อุปฺปนฺนสฺส ปนสฺส อรหตฺตมคฺเคน ภาวนาปาริปูริ โหตีติ
ปชานาติ ฯ
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อตฺถิ ภิกขฺ เว สมถนิมติ ฺต (๑)
อพฺยคฺคนิมิตฺต ฯ ตตฺถ โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร ฯ อยมาหาโร
อนุปฺปนฺนสฺส วา สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส
วา สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลลฺ าย ภาวนาย
ปาริปูริยา สวตฺตตีติ (๒)เอว อุปฺปาโท โหติ ฯ ตตฺถ สมโถว
สมถนิมิตฺต อวิกฺเขปฏเน จ อพฺยคฺคนิมิตฺตนฺติ ฯ
อปจ เอกาทส ธมฺมา สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย
สวตฺตนฺติ วตฺถุวิสทกิริยตา อินฺทฺริยสมตฺตปฏิปาทนตา นิมิตฺตกุสลตา สมเย จิตฺตสฺส ปคฺคณฺหณตา สมเย จิตฺตสฺส
นิคฺคณฺหณตา สมเย สมฺปหสนตา สมเย อชฺฌุเปกฺขนตา
อสมาหิตปุคฺคลปริวชฺชนตา สมาหิตปุคฺคลเสวนตา ฌานวิโมกฺขปจฺจเวกฺขณตา ตทธิมุตฺตตาติ ฯ ตตฺถ วตฺถุวิสทกิรยิ า จ
# ๑. สฺยา. สมาธินิมิตฺต ฯ ๒. ส. มหา. ๑๙/๕๓๓/๑๔๖ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๖๖
อินฺทฺริยสมตฺตปฏิปาทนตา จ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ
นิมิตฺตกุสลตา นาม กสิณนิมิตฺตสฺส อุคฺคณฺหณกุสลตา ฯ
สมเย จิตฺตสฺส ปคฺคณฺหณตาติ ยสฺมึ สมเย อติสถิ ิลวิริยตาทีหิ
ลีนจิตฺต โหติ ฯ ตสฺมึ สมเย ธมฺมวิจยวิริยปติสมฺโพชฺฌงฺคสมุฏาปเนน ตสฺส ปคฺคณฺหณ ฯ สมเย จิตฺตสฺส นิคฺคณฺหณตาติ
ยสฺมึ สมเย อจฺจารทฺธวิริยตาทีหิ อุทฺธตจิตฺต โหติ ฯ ตสฺมึ
สมเย ปสฺสทฺธิสมาธิอุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสมุฏาปเนน ตสฺส
นิคฺคณฺหณ ฯ สมเย สมฺปหสนตาติ ยสฺมึ สมเย จิตฺต ปฺาปโยคมนฺทตาย วา อุปสมสุขานธิคเมน วา นิรสฺสาท โหติ ฯ
ตสฺมึ สมเย อฏสเวควตฺถุปจฺจเวกฺขเณน สเวเชติ ฯ อฏ สเวควตฺถูนิ นาม ชาติชราพยาธิมรณานิ จตฺตาริ ฯ อปายทุกฺข ปฺจม ฯ
อตีเต วฏฏมูลก ทุกฺข ฯ อนาคเต วฏฏมูลก ทุกฺข ฯ ปจฺจุปฺปนฺเน
อาหารปริเยฏิมูลก ทุกขนฺติ ฯ รตนตฺตยคุณานุสฺสรเณน จ
ปสาท ชเนติ ฯ อย วุจฺจติ สมเย สมฺปหสนตาติ ฯ
สมเย อชฺฌุเปกฺขนตา นาม ยสฺมึ สมเย สมฺมาปฏิปตฺตึ
อาคมฺม อลีน อนุทฺธต อนิรสฺสาท อารมฺมเณ สมปฺปวตฺต
สมถวีถิปฏิปนฺน จิตฺต โหติ ฯ ตทาสฺส ปคฺคหนิคฺคหสมฺปหสเนสุ
น พฺยาปาร อาปชฺชติ สารถี วิย สมปฺปวตฺเตสุ อสฺเสสุ ฯ อย
วุจฺจติ สมเย อชฺฌุเปกฺขนตาติ ฯ อสมาหิตปุคฺคลปริวชฺชนตา
นาม อุปจาร วา อปฺปน วา อปฺปตฺตาน วิกฺขิตฺตจิตฺตาน
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๖๗
ปุคฺคลาน อารกา ปริวชฺชน ฯ สมาหิตปุคฺคลเสวนา นาม
อุปจาเรน วา อปฺปนาย วา สมาหิตจิตฺตาน เสวนา ภชนา
ปยิรุปาสนา ฯ ตทธิมุตฺตตา นาม านนิสชฺชาทีสุ สมาธิอุปฺปาทนตฺถเยว นินฺนโปณปพฺภารจิตฺตตา ฯ เอว หิ ปฏิปชฺชโต เอส อุปฺปชฺชติ ฯเอว อุปฺปนฺนสฺส ปนสฺส อรหตฺตมคฺเคน ภาวนาปาริปูริ โหตีติ ปชานาติ ฯ
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อตฺถิ ภิกฺขเว อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคฏานียา ธมฺมา ฯ ตตฺถ โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร ฯ
อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส
อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูรยิ า สวตฺตตีติ (๑) เอว
อุปฺปาโท โหติ ฯ ตตฺถ จ อุเปกฺขาว อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคฏานียา ธมฺมา นาม ฯ
อปจ ปฺจ ธมฺมา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย
สวตฺตนฺติ สตฺตมชฺฌตฺตตา สงฺขารมชฺฌตฺตตา สตฺตสงฺขารเกลายนปุคฺคลปริวชฺชนตา สตฺตสงฺขารมชฺฌตฺตปุคฺคลเสวนตา
ตทธิมุตฺตตาติ ฯ
ตตฺถ ทฺวีหากาเรหิ สตฺตมชฺฌตฺตต สมุฏาเปติ ตฺว
อตฺตโน กมฺเมน อาคนฺตฺวา อตฺตโนว กมฺเมน คมิสฺสสิ ฯ เอโสป
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๕๓๔/๑๔๖ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๖๘
อตฺตโน กมฺเมน อาคนฺตฺวา อตฺตโนว กมฺเมน คมิสฺสติ ฯ ตฺว
ก เกลายสีติ เอว กมฺมสฺสกตาปจฺจเวกฺขเณน จ ปรมตฺถโต
สตฺโตเยว นตฺถิ ฯ โส ตฺว ก เกลายสีติ เอว นิสสฺ ตฺตปจฺจเวกฺขเณน จ(๑) ฯ ทฺวีเหวากาเรหิ สงฺขารมชฺฌตฺตต สมุฏาเปติ
อิท จีวร อนุปุพฺเพน วณฺณวิการตฺเจว ชิณฺณภาวฺจ
อุปคนฺตฺวา ปาทปฺุฉนโจลก หุตฺวา ยฏิโกฏิยา ฉฑฺฑนีย
ภวิสฺสติ ฯ สเจ ปนสฺส สามิโก ภเวยฺย ฯ นาสฺส เอว วินสฺสติ ุ
ทเทยฺยาติ เอว อสฺสามิกภาวปจฺจเวกฺขเณน จ อนทฺธนิย อิท
ตาวกาลิกนฺติ เอว ตาวกาลิกภาวปจฺจเวกฺขเณน จ(๑) ฯ ยถา
จ จีวเร ฯ เอว ปตฺตาทีสุป โยชนา กาตพฺพา ฯ
สตฺตสงฺขารเกลายนปุคฺคลปริวชฺชนตาติ เอตฺถ โย ปุคฺคโล
คิหี วา อตฺตโน ปุตฺตธีตาทิเก ปพฺพชิโต วา อตฺตโน
อนฺเตวาสิกสมานูปชฺฌายกาทิเก มมายติ ฯ สหตฺเถเนว เนส
เกสจฺเฉทนสูจิกมฺมจีวรโธวนรชนปตฺตปจนาทีนิ กโรติ ฯ มุหุตตฺ ป
อปสฺสนฺโต อสุโก สามเณโร กุหึ คโต อสุโก ทหโร
กุหินฺติ ภนฺตมิโค วิย อิโต จิโต จ โอโลเกติ ฯ อฺเน
เกสจฺเฉทนาทีน อตฺถาย มุหุตฺต อสุก เปเสถาติ ยาจิยมาโนป
อเมฺหป ต อตฺตโน กมฺม น กาเรม ฯ ตุเมฺห น คเหตฺวา
กิลมิสฺสถาติ น เทติ ฯ อย สตฺตเกลายโน นาม ฯ
# ๑. ม. จาติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๖๙
โย ปน จีวรปตฺตถาลกกตฺตรยฏิอาทีนิ มมายติ ฯ อฺสฺส
หตฺเถน ปรามสิตตป น เทติ ฯ ตาวกาลิก ยาจิโตป มยป
อิม ธนายนฺตา(๑) น ปริภฺุชาม ฯ ตุมฺหาก กึ ทสฺสามาติ
วทติ ฯ อย สงฺขารเกลายโน นาม ฯ โย ปน เตสุ ทฺวีสุป
วตฺถูสุ มชฺฌตฺโต อุทาสิโน ฯ อย สตฺตสงฺขารมชฺฌตฺโต นาม ฯ
อิติ อย อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค เอวรูป สตฺตสงฺขารเกลายนปุคฺคล อารกา ปริวชฺเชนฺตสฺสาป สตฺตสงฺขารมชฺฌตฺตปุคฺคล
เสวนฺตสฺสาป านนิสชฺชาทีสุ ตทุปปฺ าทนตฺถ นินฺนโปณปพฺภารจิตฺตสฺสาป อุปฺปชฺชติ ฯ เอว อุปฺปนฺนสฺส ปนสฺส
อรหตฺตมคฺเคน ภาวนาปาริปูริ โหตีติ ปชานาติ ฯ
อิติ อชฺฌตฺต วาติ เอว อตฺตโน วา สตฺตสมฺโพชฺฌงฺเค
ปริคฺคณฺหิตฺวา ปรสฺส วา กาเลน วา อตฺตโน กาเลน วา
ปรสฺส สตฺต สมฺโพชฺฌงฺเค ปริคฺคณฺหิตฺวา ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ ฯ สมุทยวยา ปเนตฺถ สมฺโพชฺฌงฺคาน นิพฺพตฺตินิโรธวเสน เวทิตพฺพา ฯ อิโต ปร วุตฺตนยเมว ฯ เกวล หิ
อิธ โพชฺฌงฺคปริคฺคาหิกา สติ ทุกฺขสจฺจนฺติ เอว โยชน กตฺวา
โพชฺฌงฺคปริคฺคาหกสฺส ภิกฺขุโน นิยยฺ านมุขนฺติ เวทิตพฺพ ฯ เสส
ตาทิสเมวาติ ฯ
โพชฺฌงฺคปพฺพวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. มมายนฺตา ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๖๗๐
จตุสจฺจปพฺพวณฺณนา
เอว สตฺตโพชฺฌงฺควเสน ธมฺมานุปสฺสน วิภชิตฺวา อิทานิ
จตุสจฺจวเสน วิภชิตุ ปุน จปรนฺติ อาทิมาห ฯ
ตตฺถ อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาตีติ เปตฺวา ตณฺห
เตภูมิกธมฺเม อิท ทุกฺขนฺติ ยถาสภาวโต ปชานาติ ฯ ตสฺเสว
โข ปน ทุกขฺ สฺส ชนิก สมุฏาปก ปุริมตณฺห อย
ทุกฺขสมุทโยติ ฯ อุภินฺน อปฺปวตฺตินิพฺพาน อย ทุกฺขนิโรโธติ ฯ
ทุกฺขปริชานน สมุทยปชหน นิโรธสจฺฉิกรณ อริยมคฺค อย
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาสภาวโต ปชานาตีติ อตฺโถ ฯ
อวเสสา อริยสจฺจกถา เปตฺวา ชาติอาทีน ปทภาชนกถ
วิสุทฺธิมคฺเค วิตฺถาริตาเยว ฯ
ทุกฺขสจฺจนิทฺเทสวณฺณนา
ปทภาชเน ปน กตมา จ ภิกฺขเว ชาตีติ ภิกขฺ เว ยา
ชาติป ทุกฺขาติ เอว วุตฺตา ชาติ จ(๑) สา กตมาติ เอว
สพฺพปุจฺฉาสุ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ ยา เตส เตส สตฺตานนฺติ
อิท อิเมส นามาติ นิยมาภาวโต สพฺพสตฺตปริยาทานวจน ฯ
ตมฺหิ ตมฺหิ สตฺตนิกาเยติ อิทป สพฺพสตฺตนิกายปริยาทานวจน ฯ ชนน ชาติ ฯ สวิการาน ปมาภินิพฺพตฺตกฺขนฺธานเมต
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๗๑
อธิวจน ฯ สฺชาตีติ อิท ตสฺสาเอว อุปสคฺคมณฺฑิต เววจน ฯ
สาเอว อนุปวิฏากาเรน โอกฺกมนฏเน โอกฺกนฺติ ฯ นิพฺพตฺติสงฺขาเตน อภินิพฺพตฺตนฏเน อภินิพฺพตฺติ ฯ อิติ อย จตุพฺพิธาป
สมฺมติกถา นาม ฯ ขนฺธาน ปาตุภาโวติ อย ปน ปรมตฺถกถา ฯ เอกโวการภวาทีสุ เอกจตุปฺจเภทาน ขนฺธานเยว
ปาตุภาโว น ปุคฺคลสฺส ฯ ตสฺมึ ปน สติ ปุคฺคโล ปาตุภูโตติ
โวหารมตฺต โหติ ฯ อายตนานปฏิลาโภติ อายตนานิ ปาตุภวนฺตาเนว ปฏิลทฺธานิ นาม โหนฺติ ฯ โส เตส ปาตุภาวสงฺขาโต ปฏิลาโภติ อตฺโถ ฯ
ชราติ สภาวนิทฺเทโส ฯ ชีรณตาติ อาการภาวนิทฺเทโส ฯ
ขณฺฑิจฺจนฺติ อาทิ วิการภาวนิทฺเทโส ฯ ทหรกาลสฺมึ หิ ทนฺตา
สมเสตา โหนฺติ ฯ เตเยว ปริปจฺจนฺเต อนุกฺกเมน วณฺณวิการ
อาปชฺชิตฺวา ตตฺถ ตตฺถ ปตนฺติ ฯ อถ ปติตฺจ ิตฺจ
อุปาทาย ขณฺฑิตทนฺตา ขณฺฑิตา นาม ฯ ขณฺฑิตาน ภาโว
ขฺฑิจฺจนฺติ วุจฺจติ ฯ อนุกฺกเมน ปชชฺชรีภูตานิ (๑) เกสโลมานิ
ปลิตานิ นาม ฯ ปลิตานิ สฺชาตานิ อสฺสาติ ปลิโต ฯ
ปลิตสฺส ภาโว ปาลิจฺจ ฯ ชราวาตปฺปหาเรน โสสิตมสโลหิตตาย
วลิโย ตจมฺหิ อสฺสาติ วลิตฺตโจ ฯ ตสฺส ภาโว วลิตฺตจตา ฯ
เอตฺตาวเต ทนฺตเกสโลมตเจสุ วิการทสฺสนวเสน ปากฏีภูตา
# ๑. ม. ยุ. ปณฺฑรภูตานิ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๗๒
ปากฏชรา ทสฺสิตา ฯ
ยถา(๑) (๒)วาตสฺส วา อคฺคิโน วา ติณรุกฺขาทีนิ (๓) สมฺภคฺคปริภคฺคตาย วา ฌามตาย วา คตมคฺโค ปากโฏ โหติ
น จ โส คตมคฺโคว ปากโฏ (๔)เอวเมว ชราย ทนฺตาทีน (๕)
ขณฺฑิจฺจาทิวเสน คตมคฺโค ปากโฏ ฯ จกฺขุ อุมฺมิลติ ฺวาป น (๖)
คณฺหาติ ฯ (๗) น จ ขณฺฑิจฺจาทีเนว ชรา ฯ น หิ ชรา
จกฺขุวิฺเยฺยา โหติ ฯ ยสฺมา ปน ชร ปตฺตสฺส อายุ หายติ ฯ
ตสฺมา ชรา อายุโน สหานีติ ผลูปจาเรน วุตฺตา ฯ ยสฺมา
จ ทหรกาเล สุปสนฺนานิ สุขุมมฺป อตฺตโน วิสย สุเขเนว
จ คณฺหณสมตฺถานิ จกฺขฺวาทีนิ อินฺทฺริยานิ ชร ปตฺตสฺส
ปริปกฺกานิ อาฬุลิตานิ อวิสทานิ โอฬาริกป อตฺตโน วิสย
คเหตุ อสมตฺถานิ โหนฺติ ฯ ตสฺมา อินฺทฺริยาน ปริปาโกติป
ผลูปจาเรเนว วุตฺตา ฯ
มรณนิทฺเทเส ยนฺติ(๘) มรณ สนฺธาย นปปสกนิทฺเทโส ฯ ย
มรณ จุตีติ วุจฺจติ ฯ จวนตาติ วุจฺจตีติ อยเมตฺถ อตฺถโยชนา ฯ
ตตฺถ จุตีติ สภาวนิทฺเทโส ฯ จวนตาติ อาการภาวนิทฺเทโส ฯ
มรณ ปตฺตสฺส ขนฺธา ภิชฺชนฺติ เจว อนฺตรธายนฺติ จ
# ๑. ม. ยุ. ยเถว หิ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อุทกสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. ยุ. ติณรุกฺขาทีน ฯ
๔. ม. เอตฺถนฺตเร ตาเนว อุทกาทีนีติ ทิสฺสติ ฯ ๕. ยุ. ทนฺตาทีสุ ฯ ๖. ม. ยุ. นสทฺโท
นตฺถิ ฯ ๗. ม. ยุ. คยฺหติ ฯ ๘. สฺยา. ยาติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๗๓
อทสฺสน คจฺฉนฺติ ฯ ตสฺมา ต เภโท อนฺตรธานนฺติ วุจฺจติ ฯ
มจฺจุมรณนฺติ มจฺจุมรณ น ขณิกมรณ ฯ กาลกิรยิ าติ มรณกาลกิริยา ฯ อย สพฺพาป สมฺมติกถาว ฯ ขนฺธาน เภโทติ
อย ปน ปรมตฺถกถา ฯ เอกโวการภวาทีสุ เอกจตุปฺจเภทาน
ขนฺธานเยว เภโท น ปุคคฺ ลสฺส ฯ ตสฺมึ ปน สติ ปุคฺคโล
มโตติ โวหารมตฺต โหติ ฯ
กเฬวรสฺส นิกฺเขโปติ อตฺตภาวสฺส นิกฺเขโป ฯ มรณมฺปตฺตสฺส
หิ นิรตฺถว กลิงฺคร อตฺตภาโว ปตฺติ ฯ ตสฺมา ต กเลวรสฺส
นิกฺเขโปติ วุตฺต ฯ ชีวิตินทฺ ฺริยสฺส อุปจฺเฉโท ปน สพฺพาการโต ปรมตฺถโต มรณ ฯ เอตเทว สมฺมติมรณนฺติ วุจฺจติ ฯ
ชีวิตินฺทฺริยูปจฺเฉทเมว หิ คเหตฺวา โลกิยา ติสฺโส มโต ฯ
ผุสฺโส มโตติ วทนฺติ ฯ
พฺยสเนนาติ าติพฺยสนาทีสุ เยน เกนจิ พฺยสเนน ฯ
ทุกฺขธมฺเมนาติ วธพนฺธนาทินา ทุกฺขการเณน ฯ ผุฏสฺสาติ
อชฺโฌตฺถฏสฺส อภิภูตสฺส ฯ โสโกติ โย าติพฺยสนาทีสุ วา
วธพนฺธนาทีสุ วา อฺตรสฺมึ สติ เตน อภิภูตสฺส อุปฺปชฺชติ
โสจนลกฺขโน โสโก ฯ โสจิตตฺตนฺติ โสจิตภาโว ฯ ยสฺมา ปเนส
อพฺภนฺตร (๑) โสเสนฺโต ปริโสเสนฺโต อุปฺปชฺชติ ตสฺมา อนฺโตโสโก
อนฺโตปริโสโกติ วุจฺจติ ฯ
# ๑. ม. อพฺภนฺตเร ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๗๔
มยฺห ธีตา ฯ มยฺห ปุตฺโตติ เอว อาทิย (๑) เทวนฺติ ปริเทวนฺติ
เอเตนาติ อาเทโว ฯ ต ต วณฺณ ปริกติ ฺเตนฺตา (๒) เทวนฺติ
เอเตนาติ ปริเทโว ฯ ตโต ปรา เทฺว ตสฺเสว ภาวนิทฺเทสา ฯ
กายิกนฺติ กายปฺปสาทวตฺถุก ฯ ทุกฺขมนฏเน ทุกฺข ฯ
อสาตนฺติ อมธุร ฯ กายสมฺผสฺสช ทุกฺขนฺติ กายสมฺผสฺสโต ชาต
ทุกฺข ฯ อสาต เวทยิตนฺติ อมธุร เวทยิต ฯ
เจตสิกนฺติ จิตฺตสมฺปยุตฺต ฯ เสส ทุกฺเข วุตตฺ นยเมว ฯ
อายาโสติ สสีทนวิสีทนาการปฺปตฺโต จิตฺตกิลมโถ ฯ พลวภาเวน (๓) อายาโส อุปายาโส ฯ ตโต ปรา เทฺว อตฺตตฺตนิยา
ภาวทีปกา ภาวนิทฺเทสา ฯ
ชาติธมฺมานนฺติ ชาติสภาวาน ฯ อิจฺฉา อุปฺปชฺชตีติ ตณฺหา
อุปฺปชฺชติ ฯ อโห วตาติ ปตฺถนา ฯ น โข ปเนต อิจฺฉายาติ
เอต (๔) ชาติยา อนาคมน วินา มคฺคภาวน น อิจฺฉาย
ปตฺตพฺพ ฯ อิทมฺปติ เอตป อุปริ เสสานิ อุปาทาย ปกาโร ฯ
ยมฺปจฺฉนฺติ เยนป ธมฺเมน อลพฺภเนยฺยวตฺถุ อิจฺฉนฺโต น
ลภติ ฯ ต อลพฺภเนยฺยวตฺถุมฺหิ อิจฺฉน ทุกฺขนฺติ ฯ เอเสว นโย
สพฺพตฺถ ฯ
ขนฺธนิทฺเทเส รูปฺจ ต อุปาทานกฺขนฺโธ จาติ
รูปูปาทานกฺขนฺโธ ฯ เอว สพฺพตฺถ ฯ
# ๑. ม. ยุ. อาทิสฺส อาทิสฺส ฯ ๒. ม. ยุ. ปริกิตฺเตตฺวา ฯ
๓. ม. ยุ. พลวตร ฯ ๔. ม. ยุ. เอว ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๖๗๕
สมุทยสจฺจนิทฺเทสวณฺณนา
ยาย ตณฺหาติ ยา อย ตณฺหา ฯ โปโนพฺภวิกาติ ปุนพฺภวกรณ ปุโนพฺภโว ฯ ปุโนพฺภโว สีล อสฺสาติ โปโนพฺภวิกา ฯ
นนฺทิราคสหคตาติ นนฺทิราเคน สหคตา ฯ นนฺทิราเคน สทฺธึ
อตฺถโต เอกตฺตเมว คตาติ วุตฺต โหติ ฯ ตตฺรตตฺราภินนฺทินีติ
ยตฺร ยตฺร อตฺตภาโว ฯ อภินิพฺพตฺติ ฯ (๑)ตตฺร ตตฺร อภินนฺทินี ฯ
รูปาทีสุ วา อารมฺมเณสุ ตตฺร ตตฺร อภินนฺทินี ฯ รูปาภินนฺทินี
สทฺทคนฺธรสโผฏพฺพธมฺมาภินนฺทินีติ อตฺโถ ฯ เสยฺยถีทนฺติ
นิปาโต ฯ ตสฺส สา กตมาติ เจติ อตฺโถ ฯ กามตณฺหาติ
กาเม ตณฺหา ฯ ปฺจกามคุณิกราคสฺเสต นาม ฯ ภเว ตณฺหา
ภวตณฺหา ฯ ภวปตฺถนาวเสน อุปฺปนฺนสฺส สสฺสตทิฏิสหคตสฺส
รูปารูปภวราคสฺส จ ฌานนิกฺกนฺติยา เจต อธิวจน ฯ วิภเว
ตณฺหา วิภวตณฺหา ฯ อุจฺเฉททิฏิสหคตราคสฺเสต อธิวจน ฯ
อิทานิ ตสฺสา ตณฺหาย วตฺถุ วิตฺถารโต ทสฺเสตุ สา โข
ปเนสาติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ อุปฺปชฺชตีติ ชายติ ฯ นิวีสตีติ (๒)ปุนปฺปุน
ปวตฺติวเสน ปติฏหติ ฯ ย โลเก ปยรูป สาตรูปนฺติ ย
โลกสฺมึ ปยสภาวฺเจว มธุรสภาวฺจ ฯ จกฺขุ โลเกติอาทีสุ
โลกสฺมึ หิ จกฺขฺวาทีสุ มมตฺเตน อภินิวิฏา สตฺตา สมฺปตฺติย
ปติฏิตา อตฺตโน จกฺขุ อาทาสาทีสุ นิมิตฺตคฺคหณานุสาเรน
# ๑. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. สฺยา. นิวิสตีติ ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒) - หนาที่ 676

*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๗๖
วิปฺปสนฺนปฺจปฺปสาท สุวณฺณวิมาเน อุคฺฆาติตมณิสีหปฺชร
วิย มฺนฺติ ฯ โสต รชตปนาฬิก วิย ปามงฺคสุตฺต วิย
จ มฺนฺติ ฯ ตุงฺคนาสาติ ลทฺธโวหาร ฆาน วฏฏิตฺวา
ปตหริตาลวฏฏ วิย มฺนฺติ ฯ ชิวฺห รตฺตกมฺพลปฏล วิย
มุทุสินิทฺธ มธุรสท (๓) มฺนฺติ ฯ กาย สาลลฏิก วิย สุวณฺณโตรณ วิย จ มฺนฺติ ฯ มน อฺเส มเนน อสทิส
อุฬาร มฺนฺติ ฯ รูป สุวณฺณกณฺณิการปุปฺผาทิวณฺณ วิย ฯ
สทฺท มตฺตกรวีกโกกิลมนฺทธมิตมณิวสนิคฺโฆส วิย ฯ อตฺตนา
ปฏิลทฺธานิ จตุสมุฏานิกคนฺธารมฺมณาทีนิ กสฺส อฺสฺส
เอวรูปานิ อตฺถีติ มฺนฺติ ฯ เตส เอว มฺมานาน ตานิ
จกฺขฺวาทีนิ ปยรูปานิ เจว สาตรูปานิ จ โหนฺติ ฯ อถ
เนส ตตฺถ อนุปฺปนฺนา เจว ตณฺหา อุปฺปชฺชติ ฯ อุปฺปนฺนา
จ ตณฺหา ปุนปฺปุน ปวตฺติวเสน นิวีสติ ฯ ตสฺมา ภควา
จกฺขุ โลเก ปยรูป สาตรูป ฯ เอตฺเถสา ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา
อุปฺปชฺชตีติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชตีติ ยทา
อุปฺปชฺชมานา โหติ ฯ ตทา เอตฺถ อุปฺปชฺชตีติ อตฺโถ ฯ เอส
นโย สพฺพตฺถ ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๖๗๗
นิโรธสจฺจนิทฺเทสวณฺณนา
อเสสวิราคนิโรโธติ อาทีนิ สพฺพานิ นิพฺพานสฺเสว
เววจนาเนว ฯ นิพฺพาน หิ อาคมฺม ตณฺหา อเสสา วิรชฺชติ
นิรุชฺฌติ ฯ ตสฺมา ต ตสฺสาเยว ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรโธติ
วุจฺจติ ฯ นิพฺพานฺจ อาคมฺม ตณฺหา จชิยติ ปฏินิสฺสชฺชิยติ
มุจฺจติ (๑) น อลฺลียติ ฯ ตสฺมา นิพพฺ าน จาโค ปฏินิสฺสคฺโค
มุตฺติ อนาลโยติ วุจฺจติ ฯ เอกเมว หิ นิพฺพาน ฯ นามานิ
ปนสฺส สพฺพสงฺขตาน นามปฏิปกฺขวเสน อเนกานิ โหนฺติ ฯ
เสยฺยถีท ฯ อเสสวิราโค อเสสนิโรโธ จาโค ปฏินิสฺสคฺโค มุตฺติ
อนาลโย ราคกฺขโย โทสกฺขโย โมหกฺขโย ตณฺหกฺขโย
อนุปฺปาโท อปฺปวตฺต อนิมิตฺต อปฺปณิหิต อนายูหน อปฏิสนฺธิ
อปฺปวตฺติ (๒) อคติ อชาต อชร อพฺยาธิ อมต อโสก อปริเทว
อนุปายาส อสกิลิฏนฺติอาทีนิ ฯ
อิทานิ มคฺเคน ฉินฺนาย นิพฺพาน อาคมฺม อปฺปวตฺติปตฺตาย สพฺพตณฺหาย เยสุ วตฺถูสุ ตสฺสา อุปฺปตฺติ ทสฺสิตา ฯ
ตตฺเถว อภาว ทสฺเสตุ สา โข ปเนสาติ อาทิมาห ฯ
ตตฺถ ยถา ปุรโิ ส เขตฺเต ชาต ติตฺตอลาวุวลฺลึ ทิสฺวา
อคฺคโต ปฏาย มูล ปริเยสิตฺวา ฉินฺเทยฺย ฯ สา อนุปุพฺเพน
มิลายิตฺวา อปฺตฺตึ คจฺเฉยฺย ฯ ตโต ตสฺมึ เขตฺเต ติตฺตอลาวุ (๓)
# ๑. ม. วิมจุ ฺจติ ฯ ๒. ม. อนุปปตฺติ ฯ ๓. ม. ติตฺตอลาพุ ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๗๘
นิรุทฺธา ปหีนาติ วุจฺเจยฺย ฯ เอวเมว เขตฺเต ติตฺตอลาวุ วิย
จกฺขฺวาทีสุ ตณฺหา ฯสา อรหตฺตมคฺเคน มูลจฺฉินฺนา นิพฺพาน
อาคมฺม อปฺปวตฺตึ คจฺฉติ ฯ เอว คตาปน เตสุ วตฺถูสุ
เขตฺเต ติตฺตอลาวุ วิย น ปฺายติ ฯ
ยถา จ อฏวิโต โจเร อาเนตฺวา นครสฺส ทกฺขิณทฺวาเร
ฆาเตยฺยยตโต อฏวิย โจรา มตาติ วา มาริตาติ วา
วุจฺเจยฺยย ฯ เอวเมว อฏวิย โจรา วิย จกฺขฺวาทีสุ ตณฺหา ฯ
สา ทกฺขิณทฺวาเร โจรา วิย นิพฺพาน อาคมฺม นิรทุ ฺธตฺตา
นิพฺพาเน นิรุทฺธาว ฯ เอว นิรุทฺธา ปน เตสุ วตฺถสู ุ อฏวิย
โจรา วิย น ปฺายติ ฯ เตนสฺสา ตตฺเถว นิโรธ ทสฺเสนฺโต
จกฺขุ โลเก ปยรูป สาตรูป ฯ เอตฺเถสา ตณฺหา ปหียมานา
ปหียติ ฯ เอตฺถ นิรุชฺฌมานา นิรุชฺฌตีติอาทิมาห ฯ
มคฺคสจฺจนิทฺเทสวณฺณนา
อยเมวาติ อฺมคฺคปฏิกฺเขปนตฺถ นิยมน ฯ อริโยติ
ตตมคฺควชฺเฌหิ กิเลเสหิ อารกตฺตา จ อริยภาวกรตฺตา จ
อริโย ฯ ทุกฺเข าณนฺติ อาทินา จตุสจฺจกมฺมฏาน ทสฺสิต ฯ
ตตฺถ ปุริมานิ เทฺว สจฺจานิ วฏฏ ฯ ปจฺฉิมานิ วิวฏฏ ฯ
เตสุ ภิกฺขุโน วฏเฏ กมฺมฏานาภินิเวโส โหติ ฯ วิวฏเฏ นตฺถิ
อภินิเวโส ฯ ปุริมานิ หิ เทฺว สจฺจานิ ปฺจกฺขนฺธา ทุกฺข ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๗๙
ตณฺหา สมุทโยติ เอว สงฺเขเปน จ กตเม ปฺจกฺขนฺธา ฯ
รูปกฺขนฺโธติ อาทินา นเยน วิตฺถาเรน จ อาจริยสฺส สนฺติเก
อุคฺคณฺหิตฺวา วาจาย ปุนปฺปุน ปริวตฺเตนฺโต โยคาวจโร กมฺม
กโรติ ฯ อิตเรสุ ปน ทฺวสี ุ สจฺเจสุ นิโรธสจฺจ อิฏ  กนฺต
มนาป ฯ มคฺคสจฺจ อิฏ กนฺต มนาปนฺติ เอว สวเนเนว
กมฺม กโรติ ฯโส เอว กโรนฺโต จตฺตาริ สจฺจานิ เอกปฏิเวเธน ปฏิวิชฺฌติ ฯ เอกาภิสมเยน อภิสเมติ ฯ ทุกฺข ปริฺาปฏิเวเธน ปฏิวิชฺฌติ ฯ สมุทย ปหานปฏิเวเธน ฯ นิโรธ สจฺฉิกิริยาปฏิเวเธน ฯ มคฺค ภาวนาปฏิเวเธน ปฏิวิชฺฌติ ฯ ทุกฺข
ปริฺาภิสมเยน ฯเป ฯ มคฺค ภาวนาภิสมเยน อภิสเมติ ฯ
เอวมสฺส ปุพฺพภาเค ทฺวีสุ สจฺเจสุ อุคฺคหปริปุจฺฉาสวนธารณสมฺมสนปฏิเวโธ โหติ ฯ ทฺวีสุ ปน สวนปฏิเวโธเยว ฯ อปรภาเค
ตีสุ กิจฺจโต ปฏิเวโธ โหติ ฯ นิโรเธ อารมฺมณปฏิเวโธ โหติ ฯ
ปจฺจเวกฺขณา ปน ปตฺตสจฺจสฺส โหติ อยฺจ อาทิกมฺมิโก ฯ
ตสฺมา สา อิธ น วุตฺตา ฯ
อิมสฺส จ ภิกฺขุโน ปุพฺเพ ปริคฺคณฺหโต ทุกขฺ  ปริชานามิ ฯ
สมุทย ปชหามิ ฯ นิโรธ สจฺฉิกโรมิ ฯ มคฺค ภาเวมีติ อาโภคสมนฺนาหารมนสิการปจฺจเวกฺขณา นตฺถิ ฯ ปริคฺคณฺหณโต ปฏาย
โหติ ฯ อปรภาเค ปน ทุกฺข ปริฺาตเมว ฯเป ฯ มคฺโค
ภาวิโตว โหติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๘๐
ตตฺถ เทฺว สจฺจานิ ทุทฺทสตฺตา คมฺภีรานิ ฯ เทฺว คมฺภีรตฺตา ทุทฺทสานิ ฯ ทุกฺขสจฺจ หิ อุปปฺ ตฺติโต ปากฏ ฯ ขาณุกณฺฏกปหาราทีสุ อโห ทุกฺขนฺติ วตฺตพฺพตมฺป อาปชฺชติ ฯ
สมุทยมฺป ขาทิตุกามตาภฺุชิตุกามตาทิวเสน อุปฺปตฺติโต ปากฏ ฯ
ลกฺขณปฏิเวธโต ปน อุภยมฺป ต คมฺภีร ฯ อิติ ตานิ ทุทฺทสตฺตา คมฺภีรานิ ฯ อิตเรส ปน ทฺวินนฺ  ทสฺสนตฺถาย ปโยโค
ภวคฺคคหณตฺถ หตฺถปฺปสารณ วิย อวีจิผุสนตฺถ ปาทปฺปสารณ
วิย สตฺตธา (๑) ภินฺนสฺส วาลสฺส โกฏิยา โกฏิปฏิปาทน วิย
จ โหติ ฯ อิติ ตานิ คมฺภีรตฺตา ทุทฺทสานิ ฯ เอว ทุทฺทสตฺตา
คมฺภีเรสุ คมฺภีรตฺตา จ ทุทฺทเสสุ จตูสุ สจฺเจสุ อุคฺคหาทิวเสน ปุพฺพภาคาณุปฺปตฺตึ สนฺธาย อิท ทุกฺเข าณนฺติอาทิ วุตฺต ฯ ปฏิเวธกฺขเณ ปน เอกเมว ต าณ โหติ ฯ
เนกฺขมฺมสงฺกปฺปาทโย กามพฺยาปาทวิหึสาวิรมณสฺาน
นานตฺตา ปุพฺพภาเค นานา ฯ มคฺคกฺขเณ ปน อิเมสุ ตีสุ
าเนสุ อุปฺปนฺนสฺส อกุสลสงฺกปฺปสฺส ปทปจฺเฉทโต อนุปฺปตฺติสาธนวเสน มคฺคงฺค ปูรยมาโน เอโกว กุสลสงฺกปฺโป อุปฺปชฺชติ ฯ
อย สมฺมาสงฺกปฺโป นาม ฯ
มุสาวาทาเวรมณีอาทโยป มุสาวาทาทีหิ วิรมณสฺาน
นานตฺตา ปุพฺพภาเค นานา ฯ มคฺคกฺขเณ ปน อิเมสุ
# ๑. ม. ยุ. สตธา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๘๑
จตูสุ าเนสุ อุปฺปนฺนาย อกุสลทุสฺสลี ฺยเจตนาย ปทปจฺเฉทโต
อนุปฺปตฺติสาธนวเสน มคฺคงฺค ปูรยมานา เอกาว กุสลเวรมณี อุปฺปชฺชติ ฯ อย สมฺมาวาจา
นาม ฯ
ปาณาติปาตาเวรมณีอาทโยป ปาณาติปาตาทีหิ วิรมณสฺาน นานตฺตา ปุพฺพภาเค นานา ฯ มคฺคกฺขเณ ปน
อิเมสุ ตีสุ าเนสุ อุปฺปนฺนาย อกุสลทุสฺสีลฺยเจตนาย อกิริยโต
ปทปจฺเฉทโต อนุปฺปตฺติสาธนวเสน มคฺคงฺค ปูรยมานา เอกาว
กุสลเวรมณี อุปฺปชฺชติ ฯ อย สมฺมากมฺมนฺโต นาม ฯ
มิจฺฉาอาชีวนฺติ ขาทนียโภชนียาทีน อตฺถาย ปวตฺติต
กายวจีทุจฺจริต ฯ ปหายาติ วชฺเชตฺวา ฯ สมฺมาอาชีเวนาติ พุทฺธปฺปสตฺเถน อาชีเวน ฯ ชีวกิ  (๑)กปฺเปตีติ ชีวิตวุตฺตึ (๒) ปวตฺเตติ ฯ
สมฺมาอาวีโวติ กุหนาทีหิ วิรมณสฺาน นานตฺตา ปุพฺพภาเค
นานา ฯ มคฺคกฺขเณ ปน อิเมสุเยว สตฺตสุ าเนสุ อุปฺปนฺนาย
มิจฺฉาชีวทุสฺสีลฺยเจตนาย ปทปจฺเฉทโต อนุปฺปตฺติสาธนวเสน
มคฺคงฺค ปูรยมานา เอกาว กุสลเวรมณี อุปฺปชฺชติ ฯ อย
สมฺมาอาชีโว นาม ฯ
อนุปฺปนฺนานนฺติ เอกสฺมึ วา ภเว ตถารูเป วา อารมฺมเณ
อตฺตโน น อุปฺปนฺนาน ฯ ปรสฺส ปน อุปฺปชฺชมาเน ทิสฺวา
อโห วต เม เอวรูปา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา น
# ๑. สฺยา. ชีวิก ฯ ๒. ม. ยุ. ชิวิตปฺปวตฺตึ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๘๒
อุปฺปชฺเชยฺยนุ ฺติ เอว อนุปฺปนฺนาน วา ปาปกาน อกุสลาน
ธมฺมาน อนุปฺปาทาย ฯ ฉนฺท ชเนตีติ เตส อนุปปฺ าทกปฏิปตฺติสาธก วิรยิ จฺฉนฺท ชเนติ ฯ วายมตีติ วายาม กโรติ ฯ
วิริย อารภตีติ วิริย ปวตฺเตติ ฯ จิตฺต ปคฺคณฺหาตีติ วิริเยน
จิตฺต ปคฺคหิต กโรติ ฯ ปทหตีติ กาม ตโจ นหารุ จ ฯ
อฏิ จ อวสิสฺสตูติ ปธาน ปวตฺเตติ ฯ
อุปฺปนฺนานนฺติ สมุทาจารวเสน อตฺตโน อุปปฺ นฺนปุพฺพาน ฯ
อิทานิ ตาทิเส น อุปฺปาเทสฺสามีติ เตส ปหานาย ฉนฺท
ชเนติ ฯ อนุปฺปนฺนาน กุสลานนฺติ อปฏิลทฺธาน ปมชฺฌานาทีน ฯ
อุปฺปนฺนานนฺติ เตสเยว ปฏิลทฺธาน ฯ ิติยาติ ปุนปฺปน อุปฺปตฺติพนฺธวเสน ิตตฺถ ฯ อสมฺโมสายาติ อวินาสนตฺถ ฯ ภิยฺโยภาวายาติ อุปริภาวาย ฯ เวปุลฺลายาติ วิปุลภาวาย ฯ ภาวนาย
ปาริปูริยาติ ภาวนาย ปริปูรณตฺถ ฯ อยมฺป สมฺมาวายาโม
อนุปฺปนฺนาน อกุสลาน อนุปฺปาทนาทิจิตฺตาน นานตฺตา
ปุพฺพภาเค นานา ฯ มคฺคกฺขเณ ปน อิเมสุเยว จตูสุ าเนสุ
กิจฺจสาธนวเสน มคฺคงฺค ปูรยมาน เอกเมว กุสลวิริย อุปฺปชฺชติ ฯ
อย สมฺมาวายาโม นาม ฯ
สมฺมาสติป กายาทิปริคฺคาหกจิตฺตาน นานตฺตา ปุพฺพภาเค
นานา ฯ มคฺคกฺขเณ ปน จตูสุ าเนสุ กิจฺจสาธนวเสน มคฺคงฺค
ปูรยมานา เอกาว สติ อุปฺปชฺชติ ฯ อย สมฺมาสติ นาม ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๘๓
ฌานานิ ปุพฺพภาเคป มคฺคกฺขเณป นานา ฯ ปุพฺพภาเค
สมาปตฺติวเสน นานา ฯ มคฺคกฺขเณ นานา มคฺควเสน ฯ
เอกสฺส หิ ปมมคฺโค ปมชฺฌานิโกโหติ ฯ ทุติยมคฺคาทโยป
ปมชฺฌานิกา วา ทุติยชฺฌานาทีสุ อฺตรชฺฌานิกา วา ฯ
เอกสฺสป ปมมคฺโค ทุติยาทีน อฺตรชฺฌานิโก โหติ ฯ ทุติยาทโยป ทุติยาทีน อฺตรชฺฌานิกา วา ปมชฺฌานิกา วา ฯ
เอว จตฺตาโรป มคฺคา ฌานวเสน สทิสา วา อสทิสา วา
เอกจฺจสทิสา วา โหนฺติ ฯ อย ปนสฺสวิเสโส ปาทกชฺฌานนิยเมน โหติ ฯ
ปาทกชฺฌานนิยเมน ตาว ปมชฺฌานลาภิโน ปมชฺฌานา
วุฏาย วิปสฺสนฺตสฺส อุปปฺ นฺโน มคฺโค ปมชฺฌานิโก โหติ ฯ
มคฺคงฺคโพชฺฌงฺคานิ เจตฺถ ปริปุณฺณาเนว โหนฺติ ฯ ทุติยชฺฌานโต
วุฏาย วิปสฺสนฺตสฺส อุปปฺ นฺโน ทุติยชฺฌานิโก โหติ ฯ
มคฺคงฺคานิ ปเนตฺถ สตฺต โหนฺติ ฯ ตติยชฺฌานโต วุฏาย
วิปสฺสนฺตสฺส อุปฺปนฺโน ตติยชฺฌานิโก ฯ มคฺคงฺคานิ ปเนตฺถ
สตฺต โหนฺติ ฯ โพชฺฌงฺคานิ ปน ฉ โหนฺติ ฯ เอเสว นโย
จตุตฺถชฺฌานโต วุฏาย ยาว เนวสฺานาสฺายตน ฯ
อรูเป จตุกฺกปฺจกชฺฌาน อุปฺปชฺชติ ฯ ตฺจ โลกุตฺตร ฯ
น โลกิยนฺติ วุตฺต ฯ เอตฺถ กถนฺติ ฯ เอตฺถาป ปมชฺฌานาทีสุ
ยโต วุฏาย โสตาปตฺติมคฺค ปฏิลภิตวฺ า อรูปสมาปตฺตึ ภาเวตฺวา
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๘๔
โส อารุปฺเป อุปฺปนฺโน ฯ ตชฺฌานิกาวสฺส ตตฺถ ตโย มคฺคา
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เอว ปาทกชฺฌานเมว นิยเมติ ฯ
เกจิ ปน เถรา วิปสฺสนาย อารมฺมณภูตา ขนฺธา
นิยเมนฺตีติ วทนฺติ ฯ เกจิ ปุคฺคลชฺฌาสโย นิยเมตีติ วทนฺติ ฯ
เกจิ วุฏานคามินี วิปสฺสนา นิยเมตีติ วทนฺติ ฯ เตส วาทวินิจฺฉโย วิสุทฺธิมคฺเค วุฏานคามินีวิปสฺสนาธิกาเร วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺโพ ฯ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมาสมาธีติ อย ปุพฺพภาเค โลกิโย
อปรภาเคโลกุตฺตโร สมฺมาสมาธีติ วุจฺจติ ฯ
อิติ อชฺฌตฺต วาติ เอว อตฺตโน วา จตฺตาริ สจฺจานิ
ปริคฺคณฺหิตฺวา ปรสฺส วา กาเลน วา อตฺตโน กาเลน วา
ปรสฺส จตฺตาริ สจฺจานิ ปริคฺคณฺหิตฺวา ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี
วิหรติ ฯ สมุทยวยา ปเนตฺถ จตุนฺน สจฺจาน ยถาสมฺภวโต
อุปฺปตฺตินิวตฺติวเสน เวทิตพฺพา ฯ อิโต ปร วุตฺตนยเมว ฯ เกวล
หิ อิธ จตุสจฺจปริคฺคาหิกา สติ ทุกขฺ สจฺจนฺติ เอว โยชน
กตฺวา สจฺจปริคฺคาหกสฺส ภิกฺขุโน นิยยฺ านมุขนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
เสส ตาทิสเมวาติ ฯ
จตุสจฺจปพฺพวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ธมฺมานุปสฺสนาวณฺณนา นิฏิตา ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๘๕
เอตฺตาวตา อานาปานปพฺพ จตุอิริยาปถปพฺพ จตุสมฺปชฺปพฺพ ทฺวตฺตึสาการ จตุธาตุววตฺถาน นว สีวฏิกา
เวทนานุปสฺสนา จิตฺตานุปสฺสนา นีวรณปริคฺคโห ขนฺธปริคคฺ โห
อายตนปริคฺคโห โพชฺฌงฺคปริคฺคโห สจฺจปริคฺคโหติ เอกวีสติ
กมฺมฏานานิ ฯ เตสุ อานาปาน ทฺวตฺตึสาการ นว สีวถิกาติ
เอกาทส อปฺปนากมฺมฏานานิ โหนฺติ ฯ ทีฆภาณกมหาสีวตฺเถโร
ปน นวสีวถิกา อาทีนวานุปสฺสนาวเสน วุตฺตาติ อาห ฯ
ตสฺมา ตสฺส มเตน เทฺวเยว อปฺปนากมฺมฏานานิ ฯ เสสานิ
อุปจารกมฺมฏานานิ ฯ กึ ปเนเตสุ สพฺเพสุ อภินิเวโส
ชายติ ฯ โน(๑) น ชายติ (๑) อิริยาปถสมฺปชฺนีวรณโพชฺฌงฺเคสุ (๒) อภินิเวโส น ชายติ ฯ เสเสสุ ชายตีติ ฯ
มหาสีวตฺเถโร ปนาห เอเตสุป อภินิเวโส ชายติ ฯ อย หิ
อตฺถิ นุโข เม จตฺตาโร อิริยาปถา อุทาหุ นตฺถิ ฯ อตฺถิ
นุโข เม จตุสมฺปชฺ อุทาหุ นตฺถิ ฯ อตฺถิ นุ โข
เม ปฺจ นีวรณา อุทาหุ นตฺถิ ฯ อตฺถิ นุโข เม สตฺต
โพชฺฌงฺคา อุทาหุ นตฺถีติ เอว ปริคคฺ ณฺหาติ ฯ ตสฺมา สพฺพตฺถ
อภินิเวโส ชายตีติ ฯ
โย หิ โกจิ ภิกฺขเวติ โย หิ โกจิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วา
ภิกฺขุนี วา อุปาสโก วา อุปาสิกา วา ฯ เอว ภาเวยฺยาติ
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท ทิสสฺ ติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๘๖
อาทิโต ปฏาย วุตฺเตน ภาวนานุกฺกเมน ภาเวยฺย ฯ ปาฏิกงฺขนฺติ ปฏิกงฺขิตพฺพ อิจฺฉิตพฺพ อวสฺสภาวีติ อตฺโถ ฯ
อฺาติ อรหตฺต ฯ สติ วา อุปาทิเสเสติ อุปาทิเสเส (๑) วา
สติ อปริกฺขีเณ ฯ อนาคามิตาติ อนาคามิภาโว ฯ
เอว สตฺตนฺน วสฺสาน วเสน สาสนสฺส นิยฺยานิกภาว
ทสฺเสตฺวา ปุน ตโต อปฺปตเรป กาเล ทสฺเสนฺโต ติฏนฺตุ
ภิกฺขเวติ อาทิมาห ฯ สพฺพมฺป เจต มชฺฌิมสฺส เวเนยฺยปุคฺคลสฺส
วเสน วุตฺต ฯ ติกฺขปฺ ปน สนฺธาย ปาโตว อนุสิฏโ
สาย วิเสส อธิคมิสฺสติ ฯ สาย อนุสิฏโ ปาโต วิเสส
อธิคมิสฺสตีติ วุตฺต ฯ อิติ ภควา เอว นิยฺยานิก ภิกฺขเว
มม สาสนนฺติ ทสฺเสตฺวา เอกวีสติยาป าเนสุ อรหตฺตนิกูเฏน เทสิต เทสน นิยยฺ าเตนฺโต เอกายโน อย ภิกฺขเว
มคฺโค ฯเป ฯ อิติ ยนฺต วุตฺต ฯ อิทเมต ปฏิจฺจ วุตตฺ นฺติ
อาห ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ เทสนาปริโยสาเน ปน
ตึสภิกฺขุสหสฺสานิ อรหตฺเต ปติฏหึสูติ ฯ
มหาสติปฏานสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
นวม ฯ
# ๑. ม. ยุ. อุปาทานเสเส ฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๖๘๗
ปายาสิราชฺสุตฺตวณฺณนา
สุตฺตนิทานวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ ปายาสิราชฺสุตฺต ฯ ตตฺราย อนุปุพฺพปทวณฺณนา อายสฺมาติ ปยวจนเมต ฯ กุมารกสฺสโปติ
ตสฺส นาม ฯ กุมารกาเล ปพฺพชิตตฺตา ปน ภควตา กสฺสป
ปกฺโกสถ ฯ อิท ผล วา อิท ขาทนีย วา กสฺสปสฺส เทถาติ
วุตฺเต กตรสฺส กสฺสปสฺสาติ ฯ กุมารกสฺสปสฺสาติ เอว คหิตนามตฺตา ฯ ตโต ปฏาย วุฑฺฒกาเลป กุมารกสฺสโปเตฺวว
วุจฺจติ (๑) ฯ อปจ รฺโ โปสาวนิกปุตฺตตฺตาป ต กุมารกสฺสโปติ สฺชานึสุ ฯ
อย ปนสฺส ปุพฺพปโยคโต ปฏาย อาวิภาวกถา (๒) เถโร
กิร ปทุมุตฺตรสฺส พุทฺธสฺส ภควโต กาเล เสฏิปุตฺโต อโหสิ ฯ
อเถกทิวส ภควนฺต จิตฺรกถึ เอก อตฺตโน สาวก านนฺตเร (๓)
เปนฺต ทิสฺวา ภควโต สตฺตาห ทาน ทตฺวา อหป ภควา
อนาคเต เอกสฺส พุทฺธสฺส อย เถโร วิย จิตฺรกถี สาวโก
ภวามีติ ปตฺถน กตฺวา ปฺุานิ กโรนฺโต กสฺสปสฺส ภควโต
สาสเน ปพฺพชิตฺวา วิเสส นิพฺพตฺเตตุ นาสกฺขิ ฯ ตทา กิร
ปรินิพฺพุตสฺส ภควโต สาสเน โอสกฺกนฺเต ปฺจ ภิกฺขู นิสฺเสณึ
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. อาวิภาวกถา ฯ ๓. ม. เอตทคฺเค ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๘๘
พนฺธิตฺวา ปพฺพต อารุยฺห สมณธมฺม อกสุ ฯ สงฺฆตฺเถโร
ตติยทิวเส อรหตฺต ปตฺโต ฯ อนุเถโร จตุตฺถทิวเส อนาคามี
อโหสิ ฯ อิตเร ตโย วิเสส นิพฺพตฺเตตุ อสกฺโกนฺตา เทวโลเก
นิพฺพตฺตา ฯ
เตส เอก พุทฺธนฺตร เทเวสุ จ มนุสฺเสสุ จ สมฺปตฺตึ
อนุภวนฺตาน เอโก ตกฺกสิลาย ราชกุเล นิพฺพตฺติตฺวา ปุกฺกุสาติ
นาม ราชา หุตฺวา ภควนฺต อุทฺทิสฺส ปพฺพชิตฺวา ราชคห
อุทฺทิสฺส อาคจฺฉนฺโต กุมฺภการสาลาย ภควโต ธมฺมเทสน
สุตฺวา อนาคามิผล ปตฺโต ฯ เอโก เอกสฺมึ สมุททฺ ปฏฏเน
กุลฆเร นิพฺพตฺติตฺวา นาว อารุยฺห ภินฺนนาโว ทารุจิรานิ
นิวาเสตฺวา ลาภสมฺปตฺตึ ปตฺโต อห อรหาติ จิตฺต อุปฺปาเทตฺวา น ตฺว อรหา ฯ คจฺฉ สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา ปฺห
ปุจฺฉาติ อตฺถกามาย เทวตาย โจทิโต ตถา กตฺวา อรหตฺตผล
ปตฺโต ฯ
เอโก ราชคเห เอกิสฺสา กุลทาริกาย กุจฺฉิมฺหิ อุปฺปนฺโน ฯ
สาป ปม มาตาปตโร ยาจิตฺวา ปพฺพชฺช อลภมานา กุลฆร
คนฺตฺวา (๑) คพฺภสณฺิตป อชานนฺตี สามิก อาราเธตฺวา เตน
อนฺุาตา ภิกฺขุนีสุ ปพฺพชิตา ฯ ตสฺส คพฺภนิมิตฺต ทิสฺวา
ภิกฺขุนิโย เทวทฺตฺต ปุจฺฉึสุ ฯ โส อสฺสมณีติ อาห ฯ ทสพล
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร คพฺภ คณฺหีติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๕ ปายาสิราชฺสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๘๙
ปุจฺฉึสุ ฯ สตฺถา อุปาลิตฺเถร ปฏิจฺฉาเปสิ ฯ เถโร สาวตฺถินครวาสีนิ กุลานิ วิสาขฺจอุปาสิก ปกฺโกสาเปตฺวา โสเธนฺโต
ปุเร ลทฺโธ คพฺโภ ฯ ปพฺพชฺชา อโรคาติ อาห ฯ สตฺถา
สุวินิจฺฉิต อธิกรณ อุปาลินาติ เถรสฺส สาธุการ อทาสิ ฯ
สา ภิกฺขุนี สุวณฺณพิมฺพสทิส ปุตฺต วิชายิ ฯ ต คเหตฺวา
ราชา ปเสนทิโกสโล โปสาเปสิ ฯ กสฺสโปติ จสฺส นาม กตฺวา
อปรภาเค อลงฺกริตฺวา สตฺถุ สนฺติก เนตฺวา ปพฺพาเชสิ ฯ อิติ
น รฺโ โปสาวนิกปุตฺตตฺตาป กุมารกสฺสโปติ สฺชานึสูติ ฯ
ต เอกทิวส อนฺธวเน สมณธมฺม กโรนฺต อตฺถกามา เทวตา
ปเฺห อุคฺคหาเปตฺวา อิเม ปเฺห ภควนฺต ปุจฺฉาติ อาห ฯ
เถโร ปเฺห ปุจฺฉิตฺวา ปฺหวิสชฺชนาวสาเน อรหตฺต ปาปุณิ ฯ
ภควาป ต จิตฺรกถิกาน ภิกฺขูน อคฺคฏาเน เปสิ ฯ
เสตพฺยาติ ตสฺส นครสฺส นาม ฯ อุตฺตเรน เสตพฺยนฺติ
เสตพฺยโต อุตฺตรทิสาย ฯ ราชฺโติ อนภิสิตฺตราชา ฯ ทิฏิคตนฺติ ทิฏิเยว ฯ ยถา คูถคต มุตฺตคตนฺติ วุตฺเต น คูถาทิโต
อฺ อตฺถิ ฯ เอว ทิฏิเยว ทิฏิคต ฯ อิติป นตฺถีติ ต
ต การณ อปทิสิตฺวา เอวป นตฺถีติ วทติ ฯ ปุรา ฯ เป ฯ
สฺาเปตีติ ยาว น สฺาเปติฯ
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*เลมที่ ๕ หนา ๖๙๐
จนฺทิมสุริยูปมาวณฺณนา
อิเม โภ กสฺสป จนฺทิมสุริยาติ โส กิร เถเรน ปุจฺฉิโต
จินฺเตสิ อย สมโณ ปม จนฺทิมสุริเย อุปม อาหริ ฯ จนฺทิมสุริยสทิโส ภวิสฺสติ ปฺาย ฯ อนภิภวนีโย อฺเน ฯ สเจ
ปนาห จนฺทิมสุริยา อิมสฺมึ โลเกติ ภณิสฺส ฯ (๑) กึ นิสฺสิตา
เอเต ฯ กิตฺตกปฺปมาณา ฯ กิตฺตก อุจฺจาติอาทินา (๒)ปริโพเธสฺสติ ฯ
(๒) อห โข ปเนต นิพฺเพเตุ น สกฺขิสฺสามิ ฯ ปรสฺมึ โลเก
อิจฺเจวสฺส กเถสฺสามีติ ฯ ตสฺมา เอวมาห ฯ
ภควา ปน ตโต ปุพฺเพ น จิรสฺเสว สุธาโภชนียชาตก
กเถสิ ฯตตฺถ จนฺเท จนฺโท เทวปุตฺโต ฯ สุริเย สุรโิ ย
เทวปุตฺโต ติ อาคต ฯ ภควตา จ กถิต ชาตก วา สุตฺตนฺต
วา สกลชมฺพูทีเป ปากฏ (๓) โหติ ฯ เตน โส เอตฺถ นิวาสิโน
เทวปุตฺตา นตฺถีติ น สกฺกา วตฺตุนฺติ จินฺเตตฺวา เทวา เต
น มนุสฺสาติ อาห ฯ
อตฺถิ ปน ราชฺ ปริยาโยติ อตฺถิ ปน การณนฺติ
ปุจฺฉติ ฯ อาพาธิกาติ วิสภาคเวทนาสงฺขาเตน อาพาเธน
สมนฺนาคตา ฯ ทุกฺขิตาติ ทุกฺขปฺปตฺตา ฯ พาฬฺหคิลานาติ
อธิมตฺตคิลานา ฯ สทฺธายิกาติ อห ตุเมฺห สทฺทหามิ ฯ ตุเมฺห
มยฺห สทฺเธยฺยิกา สทฺธายิตพฺพวจนาติ อตฺโถ ฯ ปจฺจยิกาติ
# ๑. ม. ยุ. ภณิสฺสามิ ฯ ๒. ม. ยุ. ...อาทีหิ ปลิเวเสฺสติ ฯ ๓. ม. ยุ. ปตฺถฏ ฯ
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*เลมที่ ๕ ปายาสิราชฺสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๙๑
อห ตุเมฺห ปตฺติยามิ ฯ ตุเมฺห มยฺห ปจฺจยิกา ปจฺจยิตพฺพาติ
อตฺโถ ฯ
โจราทิอุปมาวณฺณนา
อุทฺทิสติ ฺวาติ เตส อตฺตานฺจ ปฏิสามิตภณฺฑฺจ
ทสฺเสตฺวา สมฺปฏิจฺฉาเปตฺวาติ อตฺโถ ฯ วิปฺปลปนฺตสฺเสวาติ (๑) ปุตฺโต
เม ธีตา เม ธน เมติ วิปปฺ ลปนฺตสฺส (๒) ฯ นิรยปาเลสูติ นิรเย
กมฺมกรณยุตฺเตสุ ฯ เย ปน กมฺมเมว กมฺมการณ กโรติ ฯ
นตฺถิ นิรยปาลาติ วทนฺติ ฯ เต ตเมน ภิกฺขเว นิรยปาลาติ
เทวทูตสุตฺต ปฏิพาหนฺติ ฯ มนุสฺสโลเก ราชกุเลสุ การณิกมนุสฺสา วิย หิ นิรเย นิรยปาลา โหนฺติ ฯ
เวฬุเปสิกาหีติ เวฬุวิลิพฺพเกหิ ฯ (๓) สุนิมฺมชฺชิตนฺติ ยถา สุฏุ
นิมฺมชฺชิต โหติ ฯ เอว นิมฺมชฺชิต โหติ ฯ เอว นิมฺมชฺชถ ฯ
อปเนถาติ อตฺโถ ฯ
อสุจีติ อมนาโป ฯ อสุจิสงฺขาโตติ อสุจิโกฏาสภูโต อสุจีติ
าโต วา ฯ ทุคฺคนฺโธติ กุณปคนฺโธ ฯ เชคุจฺโฉติ ชิคุจฺฉิตพฺพยุตฺโต ฯ ปฏิกูโลติ ทสฺสเนเนว ปฏิฆาวโห ฯ อุพฺพาหตีติ (๔)
ทิวสสฺส ทฺวกิ ฺขตฺตุ นฺหาตฺวา ติกฺขตฺตุ วตฺถานิ ปริวฏเฏตฺวา
# ๑. สฺยา. วิปฺปลปนฺตสฺเสวาติ ฯ ๒. ม. วิปฺปลปนฺตสฺเสว ฯ ๓. ม. ยุ. เวฬุวิลีเวหิ ฯ
๔. สฺยา. อุพฺพาหตีติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๙๒
อลงฺกตปฏิมณฺฑิตาน จกฺกวตฺติอาทีนป มนุสฺสาน คนฺโธ
โยชนสเต ิตาน เทวาน กณฺเ อาสตฺตกุณป วิย พาธติ ฯ
ปุน ปาณาติปาตาทิปฺจสีลานิ สมาทาย วตฺเตนฺตาน
วเสน วทติ ฯ ตาวตึสานนฺติ อิทฺจ ทูเร นิพฺพตฺตา ตาว
มา อาคจฺฉนฺตุ ฯ อิเม กสฺมา น เอนฺตีติ วทติ ฯ
ชจฺจนฺธูปโม มฺเ ปฏิภาสีติ ชจฺจนฺโธ วิย อุปฏาสิ ฯ
อรฺวนปตฺถานีติ (๑) อารฺิกงฺคยุตฺตตาย (๒) อรฺานิ มหาวนสณฺฑตาย วนปตฺถานิ(๓) ฯ ปนฺตานีติ ทูรานิ ฯ
กลฺยาณธมฺเมติ เตเนว สีเลน สุนทฺ รธมฺเม ฯ ทุกฺขปฏิกูเลติ
ทุกฺข อปฏเนฺเต ฯ เสยฺโย ภวิสฺสตีติ ปรโลเก สุคติสุข
ภวิสฺสตีติ อธิปฺปาโย ฯ อุปวิชฺาติ อุปคตวิชายนกาลา ฯ
ปริปกฺกคพฺภา น จิรสฺเสว วิชายิสฺสตีติ อตฺโถ ฯ อุปโภคฺคา(๔)
ภวิสฺสตีติ ปาทปริจาริกา ภวิสฺสติ ฯ อนยพฺยสนนฺติ มหาทุกฺข ฯ
อโยติ สุข ฯ น อโย อนโย ฯ ทุกฺข ฯ ตเทต สพฺพโส สุข
พฺยสติ วิกฺขิปตีติ พฺยสน ฯ อิติ อนโยว พฺยสน อนยพฺยสน ฯ
มหาทุกฺขนฺติ อตฺโถ ฯ อโยนิโสติ อนุปาเยน ฯ อปกฺก น
ปริปาเจนฺตีติ น อปริณต อขีณ อายย อนฺตราว อุปจฺฉินฺทนฺติ ฯ
ปริปาก อาคเมนฺตีติ อายุปริปากกาล อาคเมนฺติ ฯ ธมฺมเสนา# ๑. สฺยา. อรฺวนปตฺถานีติ ฯ ๒. ม. อรฺกงฺคยุตฺตตาย ฯ
๓. ม. วนปตฺถานิ ฯ ๔. สฺยา. อุปโภคฺคา ฯ
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*เลมที่ ๕ ปายาสิราชฺสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๙๓
ปตินาเปต วุตฺต
นาภินนฺทามิ มรณ นาภินนฺทามิ (๑)ชีวติ 
กาลฺจ ปฏิกงฺขามิ นิพฺพิส ภตโก (๒)ยถาติ ฯ (๓)
อุพฺภินฺทิตฺวาติ มตฺติกาเลป ภินฺทิตฺวา ฯ
รามเณยฺยกนฺติ รมณียภาว ฯ เจลาวิกาติ วิลาตทาริกา ฯ (๔)
โกมาริกาติ ตรุณทาริกา ฯ ตุยฺห ชีวนฺติ สุปนทสฺสนกาเล
นิกฺขมนฺต วา ปวิสนฺต วา ชีว อป นุ ปสฺสนฺติ ฯ อิธ
จิตฺตาจาร ชีวนฺติ คเหตฺวา อาห ฯ โส หิ ตตฺถ ชีวสฺีติ ฯ
ชิยายาติ ธนุชิยาย ฯ ชีว (๕) เวเตฺวาติ อตฺโถ ปตฺถินฺนตโรติ
ถทฺธตโร ฯ อิมินา กึ ทสฺเสติ ฯ ตุเมฺห ชีวกาเล สตฺตสฺส
ปฺจกฺขนฺธาติ วทถ ฯ จวนกาเล ปน รูปกฺขนฺธมตฺตเมว อวสิสฺสติ
ฯ ตโย ขนฺธา อปฺปวตฺตา โหนฺติ ฯ วิฺาณกฺขนฺโธว คจฺฉติ ฯ
อวสิฏเน รูปกฺขนฺเธน ลหุกตเรน ภวิตพฺพ ฯ ครุกตโร จ
โหติ ฯ ตสฺมา นตฺถิ โกจิ กุหึ คโตติ อิมมตฺถ ทสฺเสสิ ฯ
นิพฺพุตนฺติ วูปสนฺตเตช ฯ
อนุปหจฺจาติ อวินาเสตฺวา ฯ อามโต (๖) โหตีติ ทรมโต (๖)
# ๑. ม. นาภินนฺทามิ ฯ ๒. ม. ภตโก ฯ ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๓๗๗/๓๗๕ ฯ
๔. สี. เกฬายิกาติ พาลาวทาริกา ฯ ม. เวลาสิกาติ ขิฑฺฑาปราธิกา ฯ
๕. ม. คีว ฯ ๖. ม. อามโต โหตีติ อาทฺธมโต ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๙๔
มริตุ อารทฺโธ โหติ ฯ โอธุนาถาติ โอรโต กโรถ ฯ สนฺธุนาถาติ
ปรโต กโรถ ฯ นิทฺธุนาถาติ อปราปร กโรถ ฯ ตฺจายตน
น ปฏิสเวเทตีติ(๑) เตน จกฺขุนา ต รูปายตน น วิภาเวติ ฯ
เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ
สงฺขธโมติ สงฺขธมโก ฯ อุปฬาเสตฺวาติ (๒)ธมิตฺวา ฯ
อคฺคิโกติ อคฺคิปริจรณโก ฯ (๓) อาปาเทยฺยนฺติ นิปฺผาเทยฺย ฯ
อายุ วา ปาปุเณยฺย ฯ โปเสยฺยนฺติ โภชนาทีหิ ภเรยฺย ฯ
วฑฺเฒยฺยนฺติ วุฑฺฒึ คเมยฺย ฯ อรณิสหิตนฺติ(๔) อรณิยุคล ฯ
ติโรราชาโนปติ (๕) ติโรรฏเ อฺสฺมึป ชนปเท ราชาโน
ชานนฺติ ฯ อพฺยตฺโตติ อวิสโท อจฺเฉโก ฯ โกเปนปติ เย ม
เอว วกฺขนฺติ ฯ เตสุ อุปปฺ ชฺชนเกน โกเปนป น เอต ทิฏิคต
หริสฺสามิ ปริหริสฺสามีติ คเหตฺวา วิจริสฺสามิ ฯ มกฺเขนาติ ตยา
วุตฺตการณมกฺขลกฺขเณน (๖) มกฺเขน ฯ ปลาเสนาติ ตยา สทฺธึ
ยุคคฺคาหลกฺขเณน ปลาเสน ฯ
หริตกปณฺณนฺติ(๗) ยกิฺจิ หริตก ฯ อนฺตมโส อลฺลติณปณฺณป น โหตีติ อตฺโถ ฯ อาสนฺนทฺธกลาปนฺติ อาสนฺนทฺธธนุกลาป ฯ อาสิตฺโตทกานิ วฏมานีติ ปริปุณฺณสลิลา มคฺคา
# ๑. สฺยา. นปฺปฏิสเ วเทตีติ ฯ
๒. สฺยา. อุปฬาเสตฺวาติ ฯ ม. อุปลาเปตฺวาติ ฯ
๓. ม. อคฺคิปริจารโก ฯ ๔. สฺยา. อรณิสหิตนฺติ ฯ
๕. สฺยา. ติโรราชาโนปติ ฯ ๖. ม. วุตฺตยุตฺตการณ... ฯ
๗. สฺยา. หริตกปณฺณนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๕ ปายาสิราชฺสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๙๕
จ กนฺทรา จ ฯ โยคฺคานีติ พลิพทฺเธ ฯ
พหุนิกขฺ นฺตโรติ พหุนิกฺขนฺโต ฯ จิรนิกฺขนฺโตติ อตฺโถ ฯ
ยถาภเตน ภณฺเฑนาติ ย โว ติณกฏโทกภณฺฑ อาโรปต ฯ
เตน ยถาภเตน ยถาโรปเตน ฯ ยถาคหิเตน วาติ อตฺโถ ฯ
อปฺปสารานีติ อปฺปคฺฆานิ ฯ ปณิยานีติ ภณฺฑานิ ฯ
คูถภาริกูปมาวณฺณนา
มม จ(๑) สูกรภตฺตนฺติ(๒) มม จ สูกราน อิท ภตฺต ฯ
อุคฺฆรนฺตนฺติ อุปริ ฆรนฺต ฯ ปคฺฆรนฺตนฺติ เหฏา ปริสฺสวนฺต ฯ ตุเมฺห เขฺวตฺถ ภเณติ ตุเมฺห โย เอตฺถ ภเณ ฯ
อยเมว วา ปาโ ฯ ตถาหิ ปน เม สูกรภตฺตนฺติ ตถาหิ
ปน เม อย คูโถ สูกราน ภตฺต ฯ
อาคตาคต กลินฺติ อาคตาคต ปราชยคุล คิลติ ฯ
ปโชหิสฺสามีติ(๓) ปโชหน กริสฺสามิ ฯ พลิกมฺม กริสฺสามีติ อตฺโถฯ
อกฺเขหิ ทิพฺพิสฺสามาติ คุเลหิ กีฬิสฺสาม (๔) ปาสเกหิ กีฬิสฺสามฯ(๔)
ลิตฺต ปรเมน เตชสาติ ปรมเตเชน วิเสน ลิตฺต ฯ
คามปชฺชนฺติ (๕) วุฏิตคามเทโส วุจฺจติ ฯ คามปทนฺติป ปาโฯ
อยเมว อตฺโถ ฯ สาณภารนฺติ สาณวากภาร ฯ สุสนฺนทฺโธติ
# ๑. สฺยา. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. สฺยา. สูกราน ภกฺโขติ ฯ
๓. สฺยา. ปโชหริสฺสามีติ ฯ ม. ปชฺโชหิสฺสามีติ ฯ
๔. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๕. ม. คามปฏฏนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๙๖
สุพทฺโธ ฯ ตฺว ปชานาหีติ ตฺว ปชาน ฯ สเจ คณฺหิตุกาโมสิ ฯ
คณฺหาหีติ วุตฺต โหติ ฯ
โขมนฺติ โขมวาก ฯ อยสนฺติ (๑) กาฬโลห ฯ โลหนฺติ
ตมฺพโลห ฯ สชฺฌุนฺติ (๒) รชต ฯ สุวณฺณนฺติ สุวณฺณมาสก ฯ
อภินนฺทึสูติ ตุสึสุ ฯ
อตฺตมโนติ สกมโน ตุฏจิตฺโต ฯ อภิรทฺโธติ (๓)อภิปฺปสนฺโนฯ
ปฺหาปฏิภาณานีติ(๔) ปฺหูปฏานานิ ฯ ปจฺจนีก กาตพฺพนฺติ (๕) ปจฺจนีก
ปฏิวิรุทฺธ วิย กตฺตพฺพ ฯ อวมฺิสฺส(๖)ปฏิโลมคาห คเหตฺวา
อฏาสินฺติ อตฺโถ ฯ
สฆาต อาปชฺชนฺตีติ ฆาต วินาส มรณ อาปชฺชนฺติ ฯ
น มหปฺผโลติ วิปากผเลน น มหปฺผโล โหติ ฯ น มหานิสโสติ
คุณานิสเสน มหานิสโส น โหติ ฯ น มหาชุติโกติ อานุภาวชุติยา มหาชุติโก น โหติ ฯ น มหาวิปฺผาโรติ วิปากวิปฺผารตาย มหาวิปฺผาโร น โหติ ฯ พีชนงฺคลนฺติ วีชฺจ
นงฺคลฺจ ฯ ทุกฺเขตฺเตติ ทุฏุเขตฺเต นิสฺสารเขตฺเต ฯ ทุพฺภูเมติ(๗)
วิสมภูมิภาเค ฯ ปติฏาเปยฺยาติ เปยฺย ฯ ขณฺฑานีติ ฉินฺนินฺนานิ ฯ ปูตนี ีติ นิสฺสารานิ ฯ วาตาตปหตานีติ วาเตน
จ อาตเปน จ หตานิ ปริยาทินฺนเตชานิ ฯ อสารทานีติ
# ๑. ม. อยนฺติ ฯ ๒. ม. สชฺฌนฺติ ฯ ๓. สฺยา. อภิรทฺโธติ ฯ
#๔. สฺยา. ปฺหาปฏิภาณานีติ ฯ ๕. สฺยา. ปจฺจนิก กตฺตพฺพนฺติ ฯ
#๖. ม. กตฺตพฺพ อมฺิส ฯ ๗. สฺยา. ทุพฺภุมฺเมติ ฯ
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*เลมที่ ๕ ปายาสิราชฺสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๙๗
ตณฺฑุลสารทานวิรหิตานิ (๑) ปลาสานิ ฯ (๒) อสุขสยิตานีติ ยานิ
สุกฺขาเปตฺวา โกฏเ อากิริตฺวา ปตานิ ฯ ตานิ สุขสยิตานิ
นาม ฯ เอตานิ ปน น ตาทิสานิ ฯ น อนุปฺปเวจฺเฉยฺยาติ
น อนุปฺปเวเสยฺย ฯ น สมฺมา วสฺเสยฺย ฯ อนวฑฺฒมาส อนุทสาห
อนุปฺจาห น วสฺเสยฺยาติ อตฺโถ ฯ อป นุ ตานีติ อป
นุ เอว เขตฺเต พีชวุฏิโทเส สติ ตานิ พีชานิ องฺกุรมูลปตฺตาทีหิ อุทฺธ วุฑฺฒึ เหฏา วิรุฬหฺ ึ สมนฺตโต จ เวปุลฺล
อาปชฺเชยฺยุนฺติ ฯ เอวรูโป โข ราชฺ ยฺโติ เอวรูป
ราชฺ ทาน ปรูปฆาเตน อุปฺปาทิตปจฺจยโตป ทายกโตป
ปฏิคฺคาหกโตป อวิสุทฺธตฺตา น มหปฺผล โหติ ฯ
เอวรูโป โข ราชฺ ยฺโติ เอวรูป ราชฺ ทาน
อปรูปฆาเตน อุปฺปนฺนปจฺจยโตป อปรูปฆาติตาย สีลวนฺตทายกโตป สมฺมาทิฏิอาทิคุณสมฺปนฺนปฏิคฺคาหกโตป มหปฺผล
โหติ ฯ สเจ ปน คุณาติเรก นิโรธา วุฏิต ปฏิคฺคาหก ลภติ ฯ
เจตนา จ วิปุลา โหติ ฯ ทิฏเว ธมฺเม วิปาก เทตีติ ฯ
อิม ปน เถรสฺส ธมฺมกถ สุตฺวา ปายาสิ ราชฺโ
เถรนิมนฺเตตฺวา สตฺตาห เถรสฺส มหาทาน ทตฺวา ตโต
ปฏาย สพฺพชนสฺส(๓) ทาน ปฏเปสิ ฯ ต สนฺธาย อถ
# ๑. ม. อสาราทานีติ ตณฺทุลสาราทานรหิตานิ ฯ
#๒. ม. ปลาลานิ ฯ ยุ. ปลาปานิ ฯ
#๓. ม. มหาชนสฺส ฯ
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*เลมที่ ๕ มหาควฺควณฺณนา หนา ๖๙๘
โข ปายาสิ ราชฺโติ อาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ กณาชกนฺติ (๑) สกุณฺฑก
อุตฺตณฺฑุลภตฺต ฯ พิลงฺคทุติยนฺติ กฺชิกทุติย ฯ โจรกานิ (๒) จ
วตฺถานีติ ถูลสุตฺตานิ (๓) จ วตฺถานิ ฯ คุฬวาลกานีติ คุฬทสานิ ฯ
ปฺุชปฺุชวเสน ิตมหนฺตทสานีติ อตฺโถ ฯ เอวมนุทฺทิสตีติ เอว
อุปทิสติ ฯ ปาทาปติ ปาเทนป
อสกฺกจฺจนฺติ สทฺธาวิรหิต อสทฺธทาน ฯ อสหตฺถาติ น
สหตฺเถน ฯ อจิตฺตีกตนฺติ (๔)จิตฺตีการวิรหิต ฯ น จิตฺตีการ ปจฺจุปฏเปตฺวา น ปณีต กตฺวา อทาสิ ฯ อปวิทฺธนฺติ (๕) ฉฑฺฑิต
วิปฺปติต ฯ สฺุ เสรีสกนฺติ(๖) เสรีสก นาม เอก ตุจฺฉ
รชตวิมาน อุปคโต ฯ ตสฺส กิร ทฺวาเร มหาสิรีสรุกฺโข ฯ เตน
ต เสรีสกนฺติ วุจฺจติ ฯ
อายสฺมา ควมฺปตีติ เถโร กิร ปุพฺเพ มนุสฺสโลเก
โคปาลทารกาน เชฏโก หุตฺวา มหนฺต (๗) สิรีสรุกฺขมูล โสเธตฺวา
วาลิก โอกิรติ ฺวา เอก ปณฺฑปาติกตฺเถร รุกฺขมูเล นิสีทาเปตฺวา
อตฺตนา ลทฺธ อาหาร ทตฺวา ตโต จุโต ตสฺสานุภาเวน
ตสฺมึ รชตวิมาเน นิพฺพตฺติ ฯ สิรีสรุกฺโข วิมานทฺวาเร อฏาสิ ฯ
โส ปฺาสาย วสฺเสหิ ผลติ ฯ ตโต ปฺาส วสฺสานิ
# ๑. ม. กณาชกนฺติ ฯ ๒. สี. เถรกานิ ฯ ม. โธรกานิ ฯ
๓. ม. ยุ. ถูลานิ ฯ๔. สฺยา. อจิตฺติกตนฺติ ฯ
๕. สฺยา. อปวิฏนฺติ ฯ ๖. สฺยา. เสรีสกวิมานนฺติ ฯ
๗. ม. มหโต ฯ
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*เลมที่ ๕ ปายาสิราชฺสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๙๙
คตานีติ เทวปุตฺโต สเวค อาปชฺชติ ฯ โส อปเรน สมเยน
อมฺหาก ภควโต กาเล มนุสฺเสสุ นิพฺพตฺติตฺวา สตฺถุ ธมฺมกถ
สุตฺวา อรหตฺต ปตฺโต ฯ ปุพฺพาจิณฺณวเสน ปน ทิวาวิหารตฺถาย
ตเทว วิมาน อภิฺห คจฺฉติ ฯ ต กิรสฺส อุตุสุข โหติ ฯ ต
สนฺธาย เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา ควมฺปตีติ อาทิ วุตฺต ฯ
โส สกฺกจฺจ ทาน ทตฺวาติ โส ปรสฺส สนฺตกป ทาน
สกฺกจฺจ ทตฺวา ฯ เอวมาโรเจสีติ สกฺกจฺจ ทาน เทถาติอาทินา นเยน อาโรเจสิ ฯ ตฺจ ปน เถรสฺส อาโรจน
สุตฺวา มหาชโน สกฺกจฺจ ทาน ทตฺวา เทวโลเก นิพฺพตฺโต ฯ
ปายาสิสฺส ปน ราชฺสฺส ปริจาริกา สกฺกจฺจ ทาน ทตฺวาป
นิกฺกนฺติวเสน คนฺตฺวา ตสฺเสว สนฺติเก นิพฺพตฺตา ฯ ต กิร
ทิสาจาริกวิมาน วฏฏนิอฏวิย อโหสิ ฯ ปายาสิเทวปุตฺโต จ
เอกทิวส วาณิชกาน ทสฺเสตฺวา อตฺตโน กตกมฺม กเถสีติ ฯ
อิติ สุมงฺคลวิลาสินิยา ทีฆนิกายฏกถาย
ปายาสิราชฺสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ทสม ฯ
นิฏิตา จ มหาวคฺคสฺส อตฺถวณฺณนา ฯ
______________________

