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                สตฺุตนฺตปฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส      
                                 ปฏสิมฺภิทามคฺโค    
                                    _______     
        นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส     
                                        มาติกา    
        โสตาวธาเน   ป ฺา   สุตมเย   าณ   สุตฺวาน  สวเร  ป ฺา      
สีลมเย   าณ   สวริตฺวา   ๑   สมาทหเน  ป ฺา  สมาธิภาวนามเย      
าณ   ปจฺจยปริคฺคเห   ป ฺา   ธมฺมฏ ิติาณ   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน          
ธมฺมาน       สงฺขิปตฺวา       ววตฺถาเน      ป ฺา      สมฺมสเน    
าณ      ปจฺจุปฺปนฺนาน     ธมฺมาน     วิปริณามานุปสฺสเน     ป ฺา   
อุทยพฺพยานุปสฺสเน     าณ    อารมฺมณ    ปฏิสงฺขา    ภงฺคานุปสฺสเน    
ป ฺา    วิปสฺสเน    าณ   ภยตุปฏาเน   ป ฺา   อาทีนเว   าณ    
มุ ฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏนา    ป ฺา   สงฺขารุเปกฺขาสุ   ๒   าณ          
พหิทฺธาวุฏานวิวฏฏเน    ป ฺา    โคตฺรภุาณ    ทุภโตวุฏานวิวฏฏเน   
ป ฺา      มคฺเค      าณ      ปโยคปฺปฏิปฺปสฺสทธฺิป ฺา      ผเล     
#๑ สี. สวเร ตฺวา ฯ ๒ สี. สงฺขารุเปกฺเขสุ ฯ    
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าณ   ฉินฺนมนุปสฺสเน   ๑   ป ฺา  วิมุตฺติาณ  ตทา  สมุปาคเต  ๒    
ธมฺเม   ปสฺสเน   ๓   ป ฺา   ปจฺจเวกฺขเณ  าณ  อชฺฌตฺตววตฺถาเน    
ป ฺา   วตฺถุนานตฺเต   าณ   พหิทฺธาววตฺถาเน  ป ฺา  โคจรนานตฺเต     
าณ   จริยาววตฺถาเน   ป ฺา  จริยานานตฺเต  าณ  จตุธมฺมววตฺถาเน     
ป ฺา      ภูมินานตฺเต      าณ      นวธมฺมววตฺถาเน      ป ฺา     
ธมฺมนานตฺเต       าณ      อภิ ฺาป ฺา      าตฏเ      าณ     
ปริ ฺาป ฺา    ตีรณฏเ    าณ    ปหาเน    ป ฺา   ปริจฺจาคฏเ     
าณ      ภาวนาป ฺา     เอกรสฏเ     าณ     สจฺฉิกิริยาป ฺา    
ผสฺสนฏเ    ๔    าณ    อตฺถนานตฺเต    ป ฺา    อตฺถปฏิสมฺภิเท     
าณ    ธมฺมนานตฺเต   ป ฺา   ธมฺมปฏิสมฺภิเท   าณ   นิรุตฺตินานตฺเต    
ป ฺา         นิรุตฺติปฏิสมฺภิเท         าณ        ปฏิภาณนานตฺเต    
ป ฺา      ปฏิภาณปฏิสมฺภิเท      าณ     วิหารนานตฺเต     ป ฺา    
วิหารฏเ    าณ    สมาปตฺตินานตฺเต   ป ฺา   สมาปตฺตฏเ   าณ     
วิหารสมาปตฺตินานตฺเต  ป ฺา วิหารสมาปตฺตฏเ าณ อวิกฺเขปปริสุทฺธตฺตา   
อาสวสมุจฺเฉเท        ป ฺา        อานนฺตริกสมาธิสฺมึ        าณ    
ทสฺสนาธิปเตยฺย    สนฺโต    จ    วิหาราธิคโม    ปณีตาธิมุตฺตตาป ฺา    
อรณวิหาเร   าณ   ทฺวีหิ   พเลหิ   ๕   สมนฺนาคตตฺตา   ตโย   จ     
สงฺขาราน   ปฏิปฺปสฺสทธฺิยา   โสฬสหิ   าณจริยาหิ  นวหิ  สมาธิจริยาหิ    
วสีภาวตาป ฺา       นิโรธสมาปตฺติยา       าณ       สมฺปชานสฺส     
#๑ ม. ฉินฺนวฏมานุปสฺสเน ฯ ๒ ส.ี ม. ยุ. สมุทาคเต ฯ ๓ ยุ. วิปสฺสเน ฯ    
#๔ ย.ุ ผุสฺสนฏเ ฯ ๕ สี. ผเลหิ ฯ      
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ปวตฺตปริยาทาเน     ป ฺา     ปรินิพฺพาเน     าณ     สพฺพธมฺมาน     
สมฺมาสมุจฺเฉเท   นโิรเธ   จ   อนุปฏานตาป ฺา   สมสีสฏเ   าณ     
ปุถุนานตฺตเตชปริยาทาเน        ป ฺา       สลฺเลขฏเ       าณ     
อสลฺลีนตฺตปหิตตฺตปคฺคหฏเ       ป ฺา       วิริยารมฺเภ       าณ    
นานาธมฺมปฺปกาสนตาป ฺา  อตฺถสนฺทสฺสเน  าณ สพฺพธมฺมาน เอกสงฺคหตา    
นานตฺเตกตฺตปฏิเวเธ       ป ฺา      ทสฺสนวิสุทฺธิาณ      วิทติตฺตา   
ป ฺา    ขนฺติาณ    ผุฏตฺตา    ป ฺา   ปริโยคาหเน   ๑   าณ     
สโมทหเน     ป ฺา    ปเทสวิหาเร    าณ    อธิปตตฺตา    ป ฺา    
ส ฺาวิวฏเฏ   าณ   นานตฺเต  ป ฺา  เจโตวิวฏเฏ  าณ  อธิฏาเน    
ป ฺา     จิตฺตวิวฏเฏ     าณ     สุ ฺเต    ป ฺา    าณวิวฏเฏ    
าณ     โวสสฺคฺเค     ป ฺา     วิโมกขฺวิวฏเฏ    าณ    ตถฏเ     
ป ฺา    สจฺจวิวฏเฏ    าณ    กายมฺป    จิตฺตมฺป   เอกววตฺถานตา    
สุขส ฺ ฺจ     ลหุส ฺ ฺจ     อธิฏานวเสน     อิชฺฌนฏเ     ป ฺา    
อิทฺธิวิเธ     าณ     วิตกกฺวิปฺผารวเสน     นานตฺเตกตฺตสทฺทนิมิตฺตาน          
ปริโยคาหเน      ป ฺา     โสตธาตุวิสุทฺธิาณ     ติณฺณ     จิตฺตาน    
วิปฺผารตฺตา     อินฺทฺริยาน     ปสาทวเสน    นานตฺเตกตฺตวิ ฺาณจริยา   
ปริโยคาหเน    ป ฺา    เจโตปริยาณ    ปจฺจยปฺปวตฺตาน    ธมฺมาน     
นานตฺเตกตฺตกมฺมวิปฺผารวเสน  ปริโยคาหเน  ป ฺา ปุพฺเพนิวาสา- 
นุสฺสติาณ   โอภาสวเสน     นานตฺเตกตฺตรูปนิมิตฺตาน     ทสสฺนฏเ    
ป ฺา    ทิพฺพจกฺขุาณ    จตุสฏ ิยา    อากาเรหิ   ติณฺณ   อินฺทรฺิยาน        
#๑ ม. ปริโยคาหเณ ฯ เอวมุปริ ฯ     
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วสีภาวตาป ฺา     อาสวาน    ขเย    าณ    ปริ ฺฏเ    ป ฺา     
ทุกฺเข    าณ    ปหานฏเ   ป ฺา   สมุทเย   าณ   สจฺฉิกิริยฏเ    
ป ฺา   นิโรเธ   าณ   ภาวนฏเ   ป ฺา   มคฺเค   าณ   ทกฺุเข    
าณ    ทุกฺขสมุทเย    าณ   ทกฺุขนิโรเธ   าณ   ทุกฺขนิโรธคามินิยา    
ปฏิปทาย      าณ      อตฺถปฏิสมฺภิเท      าณ     ธมฺมปฏิสมฺภิเท    
าณ      นิรตฺุติปฏิสมฺภิเท      าณ      ปฏิภาณปฏิสมฺภิเท     าณ    
อินฺทฺริยปโรปริยตฺเต      าณ     สตฺตาน     อาสยานุสเย     าณ    
ยมกปาฏิหิเร   ๑   าณ   มหากรุณาสมาปตฺติยา   าณ  สพฺพ ฺ ุตาณ    
อนาวรณาณ   อิมานิ   เตสตฺตติ   าณานิ   อิเมส   เตสตฺตติยา  ๒     
าณาน     สตฺตสฏ ี    าณานิ    สาวกสาธารณานิ    ฉ    าณานิ      
อสาธารณานิ สาวเกหีติ ฯ     
                     มาติกา นิฏ ิตา ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ยมกปาฏิหีเร ฯ ๒ ยุ. เตสตฺตตีน ฯ     
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                    มหาวคฺเค าณกถา     
     [๑]   กถ   โสตาวธาเน   ป ฺา  สุตมเย  าณ  อิเม  ธมฺมา    
อภิ ฺเยฺยาติ    โสตาวธาน    ตปชานนา    ป ฺา    สุตมเย   าณ    
อิเม   ธมฺมา   ปริ ฺเยฺยาติ   โสตาวธาน  ตปชานนา  ป ฺา  สุตมเย     
าณ   อิเม   ธมฺมา   ปหาตพฺพาติ   โสตาวธาน   ตปชานนา   ป ฺา     
สุตมเย   าณ   อิเม   ธมมฺา   ภาเวตพฺพาติ  โสตาวธาน  ตปชานนา     
ป ฺา   สุตมเย   าณ   อิเม   ธมฺมา   สจฺฉิกาตพฺพาติ   โสตาวธาน     
ตปชานนา    ป ฺา    สุตมเย   าณ   อิเม   ธมฺมา   หานภาคิยาติ     
โสตาวธาน    ตปชานนา    ป ฺา    สตุมเย   าณ   อิเม   ธมฺมา      
 ิติภาคิยาติ   โสตาวธาน   ตปชานนา   ป ฺา   สุตมเย   าณ  อิเม     
ธมฺมา    วิเสสภาคิยาติ    โสตาวธาน   ตปชานนา   ป ฺา   สุตมเย     
าณ    อิเม    ธมฺมา    นพฺิเพธภาคิยาติ    โสตาวธาน   ตปชานนา    
ป ฺา    สุตมเย   าณ   สพฺเพ   สงฺขารา   อนิจฺจาติ   โสตาวธาน    
ตปชานนา  ป ฺา  สุตมเย  าณ  สพฺเพ  สงฺขารา  ทุกฺขาติ โสตาวธาน     
ตปชานนา    ป ฺา    สุตมเย    าณ    สพฺเพ   ธมมฺา   อนตฺตาติ     
โสตาวธาน    ตปชานนา    ป ฺา    สตุมเย    าณ    อิท   ทกฺุข     
อริยสจฺจนฺติ   โสตาวธาน   ตปชานนา   ป ฺา   สุตมเย   าณ   อิท     
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ทุกฺขสมุทโย   ๑  อริยสจฺจนฺติ  โสตาวธาน  ตปชานนา  ป ฺา  สุตมเย    
าณ   อิท   ทุกฺขนิโรโธ   ๒   อริยสจฺจนฺติ   โสตาวธาน  ตปชานนา    
ป ฺา   สุตมเย   าณ   อิท   ทกฺุขนิโรธคามินี   ปฏิปทา  อริยสจฺจนฺติ   
โสตาวธาน ตปชานนา ป ฺา สุตมเย าณ ฯ   
     [๒]   กถ   อิเม  ธมฺมา  อภิ ฺเยฺยาติ  โสตาวธาน  ตปชานนา    
ป ฺา   สุตมเย   าณ   เอโก   ธมฺโม   อภิ ฺเยฺโย  สพฺเพ  สตฺตา    
อาหารฏ ิติกา    เทฺว   ธมมฺา   อภิ ฺเยฺยา   เทฺว   ธาตุโย   ตโย     
ธมฺมา   อภิ ฺเยฺยา   ติสฺโส   ธาตุโย   จตฺตาโร  ธมมฺา  อภิ ฺเยฺยา    
จตฺตาริ   อริยสจฺจานิ   ป ฺจ  ธมฺมา  อภิ ฺเยฺยา  ป ฺจ  วิมุตฺตายตนานิ   
ฉ   ธมฺมา   อภิ ฺเยฺยา   ฉ   อนุตฺตริยานิ  สตฺต  ธมฺมา  อภิ ฺเยฺยา   
สตฺต   นิทฺทสวตฺถูนิ   อฏ   ธมฺมา   อภิ ฺเยฺยา   อฏ  อภิภายตนานิ    
นว   ธมฺมา  อภิ ฺเยฺยา  นว  อนุปุพฺพวิหารา  ทส  ธมฺมา  อภิ ฺเยฺยา    
ทส นิชชฺรวตฺถูนิ ฯ      
     [๓]    สพฺพ    ภิกฺขเว    อภิ ฺเยฺย   กิ ฺจ   ภิกฺขเว   สพฺพ    
อภิ ฺเยฺย    จกฺขุ    ๓   ภิกฺขเว   อภิ ฺเยฺย   รูปา   อภิ ฺเยฺยา          
จกฺขุวิ ฺาณ    อภิ ฺเยฺย    จกฺขุสมฺผสฺโส   อภิ ฺเยฺโย   ยมฺปท   ๔       
จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  สุข  วา  ทกฺุข  วา  อทุกขฺมสุข      
วา   ตมฺป   อภิ ฺเยฺย   โสต  อภิ ฺเยฺย  สทฺทา  อภิ ฺเยฺยา  ฯเปฯ   
ฆาน     อภิ ฺเยฺย    คนฺธา    อภิ ฺเยฺยา    ชิวฺหา    อภิ ฺเยฺยา    
รสา    อภิ ฺเยฺยา    กาโย   อภิ ฺเยฺโย   โผฏพฺพา   อภิ ฺเยฺยา    
#๑-๒ ม. ย.ุ สพฺพตฺถ ทุกขฺสมุทย ทุกฺขนิโรธ ฯ ๓ ม. จกฺขุ ฯ เอวมุปริ ฯ    
#๔ ย.ุ สพฺพตฺถ ยทิท ฯ      
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มโน    อภิ ฺเยฺโย    ธมมฺา   อภิ ฺเยฺยา   มโนวิ ฺาณ   อภิ ฺเยฺย    
มโนสมฺผสฺโส    อภิ ฺเยฺโย    ยมฺปท    มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ   
เวทยิต     สุข    วา    ทกฺุข    วา    อทุกขฺมสุข    วา    ตมฺป   
อภิ ฺเยฺย ฯ   
     [๔]     รูป    อภิ ฺเยฺย    เวทนา    อภิ ฺเยฺยา    ส ฺา     
อภิ ฺเยฺยา      สงฺขารา     อภิ ฺเยฺยา     วิ ฺาณ     อภิ ฺเยฺย    
จกฺขุ    อภิ ฺเยฺย    โสต    อภิ ฺเยฺย   ฆาน   อภิ ฺเยฺย   ชิวฺหา        
อภิ ฺเยฺยา     กาโย    อภิ ฺเยฺโย    มโน    อภิ ฺเยฺโย    รูปา     
อภิ ฺเยฺยา    สทฺทา    อภิ ฺเยฺยา    คนฺธา    อภิ ฺเยฺยา    รสา    
อภิ ฺเยฺยา     โผฏพฺพา     อภิ ฺเยฺยา     ธมฺมา     อภิ ฺเยฺยา    
จกฺขุวิ ฺาณ     อภิ ฺเยฺย    โสตวิ ฺาณ    อภิ ฺเยฺย    ฆานวิ ฺาณ       
อภิ ฺเยฺย        ชิวฺหาวิ ฺาณ        อภิ ฺเยฺย        กายวิ ฺาณ          
อภิ ฺเยฺย        มโนวิ ฺาณ        อภิ ฺเยฺย        จกฺขุสมฺผสฺโส   
อภิ ฺเยฺโย    โสตสมฺผสโฺส   อภิ ฺเยฺโย   ฆานสมฺผสฺโส   อภิ ฺเยฺโย   
ชิวฺหาสมฺผสฺโส       อภิ ฺเยฺโย       กายสมฺผสฺโส      อภิ ฺเยฺโย    
มโนสมฺผสฺโส    อภิ ฺเยฺโย    จกฺขุสมฺผสฺสชา    เวทนา   อภิ ฺเยฺยา    
โสตสมฺผสฺสชา    เวทนา    อภิ ฺเยฺยา    ฆานสมฺผสฺสสชา    เวทนา      
อภิ ฺเยฺยา    ชิวฺหาสมฺผสฺสชา   เวทนา   อภิ ฺเยฺยา   กายสมฺผสฺสชา    
เวทนา     อภิ ฺเยฺยา     มโนสมฺผสฺสชา     เวทนา    อภิ ฺเยฺยา     
รูปส ฺา     อภิ ฺเยฺยา     สทฺทส ฺา     อภิ ฺเยฺยา    คนฺธส ฺา     
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อภิ ฺเยฺยา    รสส ฺา    อภิ ฺเยฺยา    โผฏพฺพส ฺา   อภิ ฺเยฺยา   
ธมฺมส ฺา    อภิ ฺเยฺยา   รูปส ฺเจตนา   อภิ ฺเยฺยา   สทฺทส ฺเจตนา    
อภิ ฺเยฺยา       คนฺธส ฺเจตนา       อภิ ฺเยฺยา      รสส ฺเจตนา    
อภิ ฺเยฺยา      โผฏพฺพส ฺเจตนา     อภิ ฺเยฺยา     ธมฺมส ฺเจตนา    
อภิ ฺเยฺยา     รูปตณฺหา     อภิ ฺเยฺยา    สทฺทตณฺหา    อภิ ฺเยฺยา   
คนฺธตณฺหา    อภิ ฺเยฺยา    รสตณฺหา    อภิ ฺเยฺยา    โผฏพฺพตณฺหา    
อภิ ฺเยฺยา     ธมฺมตณฺหา    อภิ ฺเยฺยา    รูปวิตกฺโก    อภิ ฺเยฺโย    
สทฺทวิตกฺโก    อภิ ฺเยฺโย    คนฺธวิตกฺโก    อภิ ฺเยฺโย    รสวิตกฺโก    
อภิ ฺเยฺโย       โผฏพฺพวิตกฺโก       อภิ ฺเยฺโย      ธมฺมวิตกฺโก   
อภิ ฺเยฺโย    รูปวิจาโร    อภิ ฺเยฺโย    สทฺทวิจาโร    อภิ ฺเยฺโย   
คนฺธวิจาโร    อภิ ฺเยฺโย   รสวิจาโร   อภิ ฺเยฺโย   โผฏพฺพวิจาโร    
อภิ ฺเยฺโย ธมฺมวิจาโร อภิ ฺเยฺโย ฯ    
     [๕]     ปวีธาตุ     อภิ ฺเยฺยา    อาโปธาตุ    อภิ ฺเยฺยา    
เตโชธาตุ     อภิ ฺเยฺยา    วาโยธาตุ    อภิ ฺเยฺยา    อากาสธาตุ    
อภิ ฺเยฺยา     วิ ฺาณธาตุ     อภิ ฺเยฺยา    ปวีกสิณ    อภิ ฺเยฺย          
อาโปกสิณ     อภิ ฺเยฺย     เตโชกสิณ     อภิ ฺเยฺย     วาโยกสิณ    
อภิ ฺเยฺย      นลีกสิณ      อภิ ฺเยฺย      ปตกสิณ      อภิ ฺเยฺย        
โลหิตกสิณ     อภิ ฺเยฺย     โอทาตกสิณ    อภิ ฺเยฺย    อากาสกสิณ   
อภิ ฺเยฺย วิ ฺาณกสิณ อภิ ฺเยฺย ฯ    
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     [๖]  เกสา  อภิ ฺเยฺยา  โลมา  อภิ ฺเยฺยา  นขา  อภิ ฺเยฺยา    
ทนฺตา     อภิ ฺเยฺยา     ตโจ     อภิ ฺเยฺโย    มส    อภิ ฺเยฺย   
นหารู   อภิ ฺเยฺยา   อฏ ี   อภิ ฺเยฺยา   อฏ ิมิ ฺช   ๑  อภิ ฺเยฺย        
วกฺก    อภิ ฺเยฺย    หทย   อภิ ฺเยฺย   ยกน   อภิ ฺเยฺย   กโิลมก        
อภิ ฺเยฺย     ปหก     อภิ ฺเยฺย     ปปฺผาส    อภิ ฺเยฺย    อนฺต        
อภิ ฺเยฺย     อนฺตคุณ     อภิ ฺเยฺย    อุทริย    อภิ ฺเยฺย    กรสี      
อภิ ฺเยฺย     ปตฺต     อภิ ฺเยฺย     เสมฺห    อภิ ฺเยฺย    ปุพฺโพ       
อภิ ฺเยฺโย    โลหิต    อภิ ฺเยฺย    เสโท    อภิ ฺเยฺโย    เมโท    
อภิ ฺเยฺโย    อสฺสุ    อภิ ฺเยฺย   ๒   วสา   อภิ ฺเยฺยา   เขโฬ    
อภิ ฺเยฺโย    สึฆาณิกา    อภิ ฺเยฺยา    ลสิกา   อภิ ฺเยฺยา   มตฺุต   
อภิ ฺเยฺย มตฺถลุงฺค อภิ ฺเยฺย ฯ    
     [๗]   จกขฺายตน   อภิ ฺเยฺย   รูปายตน  อภิ ฺเยฺย  โสตายตน   
อภิ ฺเยฺย     สทฺทายตน     อภิ ฺเยฺย     ฆานายตน     อภิ ฺเยฺย   
คนฺธายตน      อภิ ฺเยฺย     ชิวฺหายตน     อภิ ฺเยฺย     รสายตน    
อภิ ฺเยฺย     กายายตน    อภิ ฺเยฺย    โผฏพฺพายตน    อภิ ฺเยฺย          
มนายตน       อภิ ฺเยฺย       ธมฺมายตน       อภิ ฺเยฺย      ฯ    
จกฺขุธาตุ     อภิ ฺเยฺยา    รูปธาตุ    อภิ ฺเยฺยา    จกฺขุวิ ฺาณธาตุ          
อภิ ฺเยฺยา     โสตธาตุ     อภิ ฺเยฺยา     สทฺทธาตุ    อภิ ฺเยฺยา    
โสตวิ ฺาณธาตุ    อภิ ฺเยฺยา    ฆานธาตุ    อภิ ฺเยฺยา    คนฺธธาตุ8   
อภิ ฺเยฺยา       ฆานวิ ฺาณธาตุ       อภิ ฺเยฺยา       ชิวฺหาธาตุ    
#๑ ม. อฏ ิมิ ฺชา อภิ ฺเยฺยา ฯ ๒ ยุ. อสฺสุ อภิ ฺเยฺโย ฯ     
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อภิ ฺเยฺยา        รสธาตุ       อภิ ฺเยฺยา       ชิวฺหาวิ ฺาณธาตุ    
อภิ ฺเยฺยา    กายธาตุ    อภิ ฺเยฺยา    โผฏพฺพธาตุ    อภิ ฺเยฺยา   
กายวิ ฺาณธาตุ    อภิ ฺเยฺยา    มโนธาตุ    อภิ ฺเยฺยา    ธมฺมธาตุ    
อภิ ฺเยฺยา     มโนวิ ฺาณธาตุ     อภิ ฺเยฺยา     ฯ     จกฺขุนฺทฺริย   
อภิ ฺเยฺย     โสตินฺทฺริย     อภิ ฺเยฺย     ฆานินฺทรฺยิ     อภิ ฺเยฺย    
ชิวฺหินฺทฺริย     อภิ ฺเยฺย     กายินฺทฺริย     อภิ ฺเยฺย     มนินฺทฺริย  
อภิ ฺเยฺย     ชีวิตินฺทฺริย     อภิ ฺเยฺย    อิตฺถินฺทฺริย    อภิ ฺเยฺย  
ปุริสินฺทฺริย     อภิ ฺเยฺย    สุขินฺทฺริย    อภิ ฺเยฺย    ทุกฺขินฺทฺริย  
อภิ ฺเยฺย       โสมนสฺสนิฺทฺริย       อภิ ฺเยฺย       โทมนสฺสินทฺฺริย      
อภิ ฺเยฺย     อุเปกฺขินฺทฺริย    อภิ ฺเยฺย    สทฺธินฺทรฺิย    อภิ ฺเยฺย  
วิริยินฺทฺริย    ๑    อภิ ฺเยฺย   สตินฺทฺรยิ   อภิ ฺเยฺย   สมาธินฺทฺริย  
อภิ ฺเยฺย      ป ฺ ินฺทฺริย      อภิ ฺเยฺย     อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
อภิ ฺเยฺย        อ ฺ ินฺทฺริย        อภิ ฺเยฺย       อ ฺาตาวินฺทฺริย      
อภิ ฺเยฺย ฯ   
     [๘]   กามธาตุ   อภิ ฺเยฺยา   รูปธาตุ   อภิ ฺเยฺยา  อรูปธาตุ    
อภิ ฺเยฺยา     กามภโว     อภิ ฺเยฺโย     รูปภโว     อภิ ฺเยฺโย     
อรูปภโว     อภิ ฺเยฺโย     ส ฺาภโว    อภิ ฺเยฺโย    อส ฺาภโว    
อภิ ฺเยฺโย    เนวส ฺานาส ฺาภโว    อภิ ฺเยฺโย    เอกโวการภโว     
อภิ ฺเยฺโย      จตุโวการภโว      อภิ ฺเยฺโย      ป ฺจโวการภโว     
อภิ ฺเยฺโย    ฯ    ปมชฌฺาน    อภิ ฺเยฺย   ทุติยชฺฌาน   อภิ ฺเยฺย         
#๑ ม. วีริยินทฺฺริย ฯ      
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ตติยชฺฌาน อภิ ฺเยฺย จตุตฺถชฺฌาน อภิ ฺเยฺย ฯ     
     [๙]   เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ   อภิ ฺเยฺยา   กรุณา  เจโตวิมุตฺติ   
อภิ ฺเยฺยา      มุทิตา     เจโตวิมุตฺติ     อภิ ฺเยฺยา     อุเปกฺขา    
เจโตวิมุตฺติ   อภิ ฺเยฺยา   ฯ   อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติ  อภิ ฺเยฺยา   
วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺติ       อภิ ฺเยฺยา      อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติ   
อภิ ฺเยฺยา      เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติ     อภิ ฺเยฺยา     ฯ     
อวิชฺชา      อภิ ฺเยฺยา      สงฺขารา      อภิ ฺเยฺยา     วิ ฺาณ    
อภิ ฺเยฺย    นามรูป    อภิ ฺเยฺย    สฬายตน    อภิ ฺเยฺย   ผสฺโส          
อภิ ฺเยฺโย    เวทนา   อภิ ฺเยฺยา   ตณฺหา   อภิ ฺเยฺยา   อุปาทาน    
อภิ ฺเยฺย    ภโว    อภิ ฺเยฺโย    ชาติ    อภิ ฺเยฺยา    ชรามรณ    
อภิ ฺเยฺย ฯ   
     [๑๐]   ทกฺุข   อภิ ฺเยฺย  ทุกฺขสมุทโย  อภิ ฺเยฺโย  ทุกฺขนิโรโธ          
อภิ ฺเยฺโย   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏิปทา   อภิ ฺเยฺยา   รูป  อภิ ฺเยฺย        
รูปสมุทโย    อภิ ฺเยฺโย    รูปนิโรโธ    อภิ ฺเยฺโย   รูปนิโรธคามินี    
ปฏิปทา     อภิ ฺเยฺยา    เวทนา    อภิ ฺเยฺยา    ฯเปฯ    ส ฺา     
อภิ ฺเยฺยา      สงฺขารา     อภิ ฺเยฺยา     วิ ฺาณ     อภิ ฺเยฺย    
จกฺขุ    ฯเปฯ   ชรามรณ   อภิ ฺเยฺย   ชรามรณสมทุโย   อภิ ฺเยฺโย    
ชรามรณนิโรโธ      อภิ ฺเยฺโย      ชรามรณนิโรธคามินี     ปฏิปทา     
อภิ ฺเยฺยา ฯ   
     [๑๑]     ทกฺุขสฺส    ปริ ฺฏโ    อภิ ฺเยฺโย    ทุกฺขสมุทยสฺส    
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ปหานฏโ    อภิ ฺเยฺโย    ทุกฺขนิโรธสฺส   สจฺฉิกิริยฏโ   อภิ ฺเยฺโย          
ทุกฺขนิโรธคามินิยา    ปฏปิทาย   ภาวนฏโ   อภิ ฺเยฺโย   ฯ   รูปสฺส    
ปริ ฺฏโ     อภิ ฺเยฺโย    รูปสมุทยสฺส    ปหานฏโ    อภิ ฺเยฺโย   
รูปนิโรธสฺส      สจฺฉิกิริยฏโ      อภิ ฺเยฺโย      รูปนิโรธคามินิยาฏ          
ปฏิปทาย    ภาวนฏโ    อภิ ฺเยฺโย    เวทนาย    ฯเปฯ   ส ฺาย    
สงฺขาราน    วิ ฺาณสฺส    จกฺขุสฺส   ฯเปฯ   ชรามรณสฺส   ปริ ฺฏโn   
อภิ ฺเยฺโย       ชรามรณสมุทยสฺส       ปหานฏโ      อภิ ฺเยฺโย    
ชรามรณนิโรธสฺส    สจฺฉิกิริยฏโ   อภิ ฺเยฺโย   ชรามรณนิโรธคามินิยา   
ปฏิปทาย ภาวนฏโ อภิ ฺเยฺโย ฯ     
     [๑๒]   ทุกฺขสฺส   ปริ ฺาปฏิเวธฏโ   อภิ ฺเยฺโย  ทุกฺขสมุทยสฺส    
ปหานปฺปฏิเวธฏโ    อภิ ฺเยฺโย   ทกฺุขนิโรธสฺส   สจฺฉิกิริยาปฏิเวธฏโ          
อภิ ฺเยฺโย     ทุกฺขนิโรธคามินิยา     ปฏิปทาย     ภาวนาปฏิเวธฏโ    
อภิ ฺเยฺโย      ฯ     รูปสสฺ     ปริ ฺาปฏิเวธฏโ     อภิ ฺเยฺโย    
รูปสมุทยสฺส      ปหานปฺปฏิเวธฏโ      อภิ ฺเยฺโย      รูปนิโรธสฺส    
สจฺฉิกิริยาปฏิเวธฏโ     อภิ ฺเยฺโย     รูปนิโรธคามินิยา    ปฏปิทาย    
ภาวนาปฏิเวธฏโ   อภิ ฺเยฺโย   เวทนาย  ฯเปฯ  ส ฺาย  สงฺขาราน     
วิ ฺาณสฺส     จกฺขุสฺส     ฯเปฯ    ชรามรณสฺส    ปริ ฺาปฏิเวธฏโ    
อภิ ฺเยฺโย     ชรามรณสมุทยสฺส     ปหานปฺปฏิเวธฏโ    อภิ ฺเยฺโย    
ชรามรณนิโรธสฺส  สจฺฉิกิริยาปฏิเวธฏโ อภิ ฺเยฺโย ชรามรณนิโรธคามินิยา    
ปฏิปทาย ภาวนาปฏิเวธฏโ อภิ ฺเยฺโย ฯ     
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     [๑๓]   ทกฺุข   อภิ ฺเยฺย  ทุกฺขสมุทโย  อภิ ฺเยฺโย  ทุกฺขนิโรโธ          
อภิ ฺเยฺโย     ทุกฺขสฺส     สมุทยนิโรโธ     อภิ ฺเยฺโย     ทุกฺขสฺส    
ฉนฺทราคนิโรโธ     อภิ ฺเยฺโย    ทุกขฺสฺส    อสฺสาโท    อภิ ฺเยฺโย    
ทุกฺขสฺส    อาทีนโว    อภิ ฺเยฺโย    ทกฺุขสฺส    นิสสฺรณ   อภิ ฺเยฺย         
รูป    อภิ ฺเยฺย   รูปสมทุโย   อภิ ฺเยฺโย   รูปนโิรโธ   อภิ ฺเยฺโย          
รูปสฺส     สมทุยนิโรโธ     อภิ ฺเยฺโย     รูปสฺส    ฉนฺทราคนิโรโธ    
อภิ ฺเยฺโย    รูปสฺส    อสฺสาโท    อภิ ฺเยฺโย    รูปสฺส   อาทีนโว    
อภิ ฺเยฺโย   รูปสฺส   นิสสฺรณ  อภิ ฺเยฺย  เวทนา  อภิ ฺเยฺยา  ฯเปฯ   
ส ฺา      อภิ ฺเยฺยา      สงฺขารา      อภิ ฺเยฺยา      วิ ฺาณ    
อภิ ฺเยฺย    จกฺขุ    ฯเปฯ   ชรามรณ   อภิ ฺเยฺย   ชรามรณสมทุโย    
อภิ ฺเยฺโย   ชรามรณนิโรโธ   อภิ ฺเยฺโย   ชรามรณสฺส  สมทุยนิโรโธ     
อภิ ฺเยฺโย       ชรามรณสฺส       ฉนฺทราคนิโรโธ      อภิ ฺเยฺโย    
ชรามรณสฺส     อสฺสาโท     อภิ ฺเยฺโย     ชรามรณสฺส    อาทีนโว      
อภิ ฺเยฺโย ชรามรณสฺส นิสฺสรณ อภิ ฺเยฺย ฯ       
     [๑๔]   ทกฺุข   อภิ ฺเยฺย  ทุกฺขสมุทโย  อภิ ฺเยฺโย  ทุกฺขนิโรโธ          
อภิ ฺเยฺโย     ทุกฺขนิโรธคามินี     ปฏปิทา    อภิ ฺเยฺยา    ทุกฺขสฺส   
อสฺสาโท    อภิ ฺเยฺโย    ทุกฺขสฺส   อาทีนโว   อภิ ฺเยฺโย   ทกฺุขสฺส    
นิสฺสรณ   อภิ ฺเยฺย   ฯ   รูป   อภิ ฺเยฺย   รูปสมทุโย   อภิ ฺเยฺโย        
รูปนิโรโธ     อภิ ฺเยฺโย    รูปนิโรธคามินี    ปฏิปทา    อภิ ฺเยฺยา    
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รูปสฺส    อสฺสาโท    อภิ ฺเยฺโย    รปูสฺส    อาทีนโว   อภิ ฺเยฺโย    
รูปสฺส     นิสสฺรณ     อภิ ฺเยฺย    เวทนา    อภิ ฺเยฺยา    ฯเปฯ    
ส ฺา      อภิ ฺเยฺยา      สงฺขารา      อภิ ฺเยฺยา      วิ ฺาณ    
อภิ ฺเยฺย    จกฺขุ    ฯเปฯ   ชรามรณ   อภิ ฺเยฺย   ชรามรณสมทุโย    
อภิ ฺเยฺโย     ชรามรณนิโรโธ     อภิ ฺเยฺโย    ชรามรณนิโรธคามินี     
ปฏิปทา     อภิ ฺเยฺยา     ชรามรณสฺส     อสฺสาโท     อภิ ฺเยฺโย    
ชรามรณสฺส     อาทีนโว     อภิ ฺเยฺโย     ชรามรณสฺส     นิสสฺรณ    
อภิ ฺเยฺย ฯ   
     [๑๕]      อนิจฺจานุปสฺสนา      อภิ ฺเยฺยา     ทุกฺขานุปสฺสนา    
อภิ ฺเยฺยา      อนตฺตานุปสฺสนา      อภิ ฺเยฺยา     นิพฺพิทานุปสฺสนา    
อภิ ฺเยฺยา      วิราคานุปสฺสนา      อภิ ฺเยฺยา     นิโรธานุปสสฺนา    
อภิ ฺเยฺยา  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา  อภิ ฺเยฺยา  ฯ  รูเป  อนิจฺจานุปสฺสนา         
อภิ ฺเยฺยา   รูเป   ทุกฺขานุปสฺสนา  อภิ ฺเยฺยา  รเูป  อนตฺตานุปสฺสนา   
อภิ ฺเยฺยา      รูเป      นพฺิพิทานุปสฺสนา     อภิ ฺเยฺยา     รูเป   
วิราคานุปสฺสนา    อภิ ฺเยฺยา    รูเป   นิโรธานุปสฺสนา   อภิ ฺเยฺยา   
รูเป     ปฏินสิฺสคฺคานุปสฺสนา     อภิ ฺเยฺยา     เวทนาย     ฯเปฯ     
ส ฺาย     สงฺขาเรสุ    วิ ฺาเณ    จกฺขุสฺมึ    ฯเปฯ    ชรามรเณ    
อนิจฺจานุปสฺสนา       อภิ ฺเยฺยา      ชรามรเณ      ทุกฺขานุปสฺสนา    
อภิ ฺเยฺยา    ชรามรเณ    อนตฺตานุปสฺสนา   อภิ ฺเยฺยา   ชรามรเณ    
นิพฺพิทานุปสฺสนา      อภิ ฺเยฺยา      ชรามรเณ      วิราคานุปสฺสนา     
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อภิ ฺเยฺยา    ชรามรเณ    นิโรธานุปสสฺนา   อภิ ฺเยฺยา   ชรามรเณ    
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา อภิ ฺเยฺยา ฯ    
     [๑๖]    อุปฺปาโท    อภิ ฺเยฺโย   ปวตฺต   อภิเยฺย   นิมิตฺต    
อภิ ฺเยฺย   อายุหนา   ๑   อภิ ฺเยฺยา   ปฏิสนฺธ ิ  อภิ ฺเยฺยา  คติ   
อภิ ฺเยฺยา    นิพฺพตฺติ    อภิ ฺเยฺยา    อุปปตฺติ   อภิ ฺเยฺยา   ชาติ         
อภิ ฺเยฺยา     ชรา    อภิ ฺเยฺยา    พฺยาธิ    อภิ ฺเยฺโย    มรณ    
อภิ ฺเยฺย      โสโก      อภิ ฺเยฺโย     ปริเทโว     อภิ ฺเยฺโย    
อุปายาโส    อภิ ฺเยฺโย    ฯ    อนุปฺปาโท   อภิ ฺเยฺโย   อปฺปวตฺต    
อภิ ฺเยฺย      อนิมิตฺต     อภิ ฺเยฺย     อนายุหนา     อภิ ฺเยฺยา          
อปฺปฏิสนฺธิ   อภิ ฺเยฺยา   อคติ   อภิ ฺเยฺยา   อนิพฺพตฺติ   อภิ ฺเยฺยา        
อนุปปตฺติ       อภิ ฺเยฺยา      อชาติ      อภิ ฺเยฺยา      อชรา     
อภิ ฺเยฺยา    อพฺยาธิ    อภิ ฺเยฺโย    อมต    อภิ ฺเยฺย   อโสโก   
อภิ ฺยฺโย อปริเทโว อภิ ฺเยฺโย อนุปายาโส อภิ ฺเยฺโย ฯ      
     [๑๗]     อุปฺปาโท    อภิ ฺเยฺโย    อนุปฺปาโท    อภิ ฺเยฺโย     
ปวตฺต    อภิ ฺเยฺย    อปปฺวตฺต    อภิ ฺเยฺย    นมิิตฺต    อภิ ฺเยฺย     
อนิมิตฺต   อภิ ฺเยฺย   อายุหนา   อภิ ฺเยฺยา   อนายุหนา  อภิ ฺเยฺยา          
ปฏิสนฺธิ       อภิ ฺเยฺยา      อปฺปฏิสนธฺิ      อภิ ฺเยฺยา      คติ    
อภิ ฺเยฺยา      อคติ      อภิ ฺเยฺยา      นิพฺพตฺติ     อภิ ฺเยฺยา    
อนิพฺพตฺติ      อภิ ฺเยฺยา      อุปปตฺติ     อภิ ฺเยฺยา     อนุปปตฺติ          
#๑ ม. อายูหนา ฯ เอวมุปริป ฯ      
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อภิ ฺเยฺยา     ชาติ    อภิ ฺเยฺยา    อชาติ    อภิ ฺเยฺยา    ชรา    
อภิ ฺเยฺยา    อชรา    อภิ ฺเยฺยา    พฺยาธิ   อภิ ฺเยฺโย   อพฺยาธิ   
อภิ ฺเยฺโย     มรณ     อภิ ฺเยฺย     อมต    อภิ ฺเยฺย    โสโก   
อภิ ฺเยฺโย     อโสโก     อภิ ฺเยฺโย     ปริเทโว     อภิ ฺเยฺโย     
อปริเทโว     อภิ ฺเยฺโย     อุปายาโส    อภิ ฺยฺโย    อนุปายาโส    
อภิ ฺเยฺโย ฯ   
     [๑๘]    อุปฺปาโท    ทกฺุขนฺติ    อภิ ฺเยฺย    ปวตฺต   ทุกฺขนฺติ          
อภิ ฺเยฺย     นิมิตฺต    ทุกขฺนฺติ    อภิ ฺเยฺย    อายหุนา    ทกฺุขนฺติ     
อภิ ฺเยฺย     ปฏิสนฺธ ิ    ทุกฺขนฺติ     อภิ ฺเยฺย     คติ    ทกฺุขนฺติ      
อภิ ฺเยฺย     นิพฺพตฺติ    ทุกฺขนฺติ    อภิ ฺเยฺย    อุปปตฺติ    ทกุขฺนฺติ   
อภิ ฺเยฺย   ชาติ   ทุกฺขนฺติ   อภิ ฺเยฺย   ชรา   ทุกขฺนฺติ   อภิ ฺเยฺย     
พฺยาธิ     ทุกขฺนฺติ     อภิ ฺเยฺย     มรณ     ทุกฺขนฺติ    อภิ ฺเยฺย       
โสโก     ทุกขฺนฺติ    อภิ ฺเยยฺ    ปริเทโว    ทุกฺขนฺติ    อภิ ฺเยฺย         
อุปายาโส ทุกฺขนฺติ อภิ ฺเยฺย ฯ      
     [๑๙]    อนุปฺปาโท    สุขนฺติ    อภิ ฺเยฺย   อปฺปวตฺต   สุขนฺติ   
อภิ ฺเยฺย     อนิมิตฺต    สขุนฺติ    อภิ ฺเยฺย    อนายุหนา    สุขนฺติ       
อภิ ฺเยฺย     อปฺปฏิสนฺธิ     สุขนฺติ     อภิ ฺเยฺย    อคติ    สุขนฺติ       
อภิ ฺเยฺย     อนิพฺพตฺติ    สุขนฺติ    อภิ ฺเยฺย    อนุปปตฺติ    สขุนฺติ     
อภิ ฺเยฺย   อชาติ   สุขนติฺ   อภิ ฺเยฺย   อชรา   สขุนฺติ   อภิ ฺเยฺย       
อพฺยาธิ     สขุนฺติ     อภิ ฺเยฺย     อมต     สุขนฺติ     อภิ ฺเยฺย          
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อโสโก     สขุนฺติ    อภิ ฺเยฺย    อปริเทโว    สุขนติฺ    อภิ ฺเยฺย   
อนุปายาโส สุขนฺติ อภิ ฺเยฺย ฯ    
     [๒๐]   อุปฺปาโท   ทกุขฺ   อนุปฺปาโท  สุขนฺติ  อภิ ฺเยฺย  ปวตฺต          
ทุกฺข    อปฺปวตฺต    สุขนฺติ    อภิ ฺเยฺย    นิมิตฺต    ทุกฺข   อนิมตฺิต  
สุขนฺติ   อภิ ฺเยฺย   อายุหนา   ทุกฺข   อนายุหนา   สุขนฺติ  อภิ ฺเยฺย       
ปฏิสนฺธิ   ทกฺุข   อปฺปฏสินฺธิ   สุขนฺติ   อภิ ฺเยฺย   คติ   ทกฺุข   อคติ    
สุขนฺติ   อภิ ฺเยฺย   นิพฺพตฺติ   ทุกฺข   อนิพฺพตฺติ   สุขนฺติ   อภิ ฺเยฺย  
อุปปตฺติ   ทกฺุข   อนุปปตฺติ   สุขนฺติ   อภิ ฺเยฺย   ชาติ   ทุกฺข  อชาติ     
สุขนฺติ   อภิ ฺเยฺย   ชรา   ทุกฺข   อชรา   สุขนฺติ  อภิ ฺเยฺย  พฺยาธิ       
ทุกฺข    อพฺยาธิ    สุขนฺติ   อภิ ฺเยฺย   มรณ   ทุกฺข   อมต   สุขนฺติ      
อภิ ฺเยฺย    โสโก   ทุกฺข   อโสโก   สขุนฺติ   อภิ ฺเยฺย   ปริเทโว   
ทุกฺข   อปริเทโว   สุขนฺติ   อภิ ฺเยฺย   อุปายาโส  ทุกฺข  อนุปายาโส          
สุขนฺติ อภิ ฺเยฺย ฯ      
     [๒๑]   อุปฺปาโท   ภยนฺติ  อภิ ฺเยฺย  ปวตฺต  ภยนฺติ  อภิ ฺเยฺย          
นิมิตฺต     ภยนฺติ     อภิ ฺเยฺย     อายหุนา    ภยนฺติ    อภิ ฺเยฺย         
ปฏิสนฺธิ    ภยนฺติ    อภิ ฺเยฺย    คติ   ภยนฺติ   อภิ ฺเยฺย   นิพฺพตฺติ      
ภยนฺติ    อภิ ฺเยฺย    อุปปตฺติ    ภยนฺติ   อภิ ฺเยฺย   ชาติ   ภยนฺติ        
อภิ ฺเยฺย    ชรา   ภยนฺติ   อภิ ฺเยฺย   พฺยาธิ   ภยนฺติ   อภิ ฺเยฺย        
มรณ    ภยนฺติ    อภิ ฺเยฺย   โสโก   ภยนฺติ   อภิ ฺเยฺย   ปริเทโว    
ภยนฺติ อภิ ฺเยฺย อุปายาโส ภยนฺติ อภิ ฺเยฺย ฯ       
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     [๒๒]    อนุปฺปาโท   เขมนฺติ   อภิ ฺเยฺย   อปฺปวตฺต   เขมนฺติ   
อภิ ฺเยฺย    อนิมิตฺต    เขมนฺติ    อภิ ฺเยฺย    อนายุหนา   เขมนฺติ         
อภิ ฺเยฺย     อปฺปฏิสนฺธิ    เขมนฺติ    อภิ ฺเยฺย    อคติ    เขมนฺติ         
อภิ ฺเยฺย    อนิพฺพตฺติ    เขมนฺติ    อภิ ฺเยฺย    อนุปปตฺติ   เขมนฺติ       
อภิ ฺเยฺย     อชาติ     เขมนฺติ     อภิ ฺเยฺย    อชรา    เขมนฺติ   
อภิ ฺเยฺย     อพฺยาธิ     เขมนฺติ     อภิ ฺเยฺย    อมต    เขมนฺติ   
อภิ ฺเยฺย    อโสโก    เขมนฺติ    อภิ ฺเยฺย    อปริเทโว   เขมนฺติ   
อภิ ฺเยฺย อนุปายาโส เขมนฺติ อภิ ฺเยฺย ฯ        
     [๒๓]   อุปฺปาโท   ภย   อนุปฺปาโท  เขมนฺติ  อภิ ฺเยฺย  ปวตฺต   
ภย   อปฺปวตฺต   เขมนฺติ   อภิ ฺเยฺย   นิมิตฺต   ภย  อนิมิตฺต  เขมนฺติ     
อภิ ฺเยฺย     อายุหนา    ภย    อนายุหนา    เขมนฺติ    อภิ ฺเยฺย   
ปฏิสนฺธิ    ภย   อปฺปฏิสนฺธิ   เขมนฺติ   อภิ ฺเยฺย   คติ   ภย   อคติ         
เขมนฺติ   อภิ ฺเยฺย   นิพฺพตฺติ   ภย   อนิพฺพตฺติ   เขมนฺติ   อภิ ฺเยฺย     
อุปปตฺติ   ภย   อนุปปตฺติ   เขมนฺติ   อภิ ฺเยฺย   ชาติ   ภย   อชาติ          
เขมนฺติ    อภิ ฺเยฺย    ชรา    ภย    อชรา   เขมนฺติ   อภิ ฺเยฺย   
พฺยาธิ    ภย    อพฺยาธิ    เขมนฺติ   อภิ ฺเยฺย   มรณ   ภย   อมต    
เขมนฺติ    อภิ ฺเยฺย    โสโก   ภย   อโสโก   เขมนฺติ   อภิ ฺเยฺย   
ปริเทโว    ภย   อปริเทโว   เขมนฺติ   อภิ ฺเยฺย   อุปายาโส   ภย    
อนุปายาโส เขมนฺติ อภิ ฺเยฺย ฯ    
     [๒๔]    อุปฺปาโท    สามิสนฺติ   อภิ ฺเยฺย   ปวตฺต   สามิสนฺติ     
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อภิ ฺเยฺย    นิมิตฺต    สามิสนฺติ    อภิ ฺเยฺย    อายุหนา   สามิสนฺติ       
อภิ ฺเยฺย     ปฏิสนฺธ ิ    สามิสนฺติ    อภิ ฺเยฺย    คติ    สามิสนฺติ        
อภิ ฺเยฺย    นิพฺพตฺติ    สามิสนฺติ    อภิ ฺเยฺย    อุปปตฺติ   สามิสนฺติ     
อภิ ฺเยฺย     ชาติ     สามิสนฺติ     อภิ ฺเยฺย    ชรา    สามิสนฺติ   
อภิ ฺเยฺย     พฺยาธิ     สามิสนฺติ    อภิ ฺเยฺย    มรณ    สามิสนฺติ         
อภิ ฺเยฺย    โสโก    สามิสนฺติ    อภิ ฺเยฺย    ปริเทโว   สามิสนฺติ   
อภิ ฺเยฺย อุปายาโส สามิสนฺติ อภิ ฺเยฺย ฯ       
     [๒๕]   อนุปฺปาโท   นริามิสนฺติ  อภิ ฺเยฺย  อปฺปวตฺต  นิรามิสนฺติ         
อภิ ฺเยฺย      อนิมิตฺต      นิรามิสนฺติ     อภิ ฺเยฺย     อนายุหนา         
นิรามิสนฺติ     อภิ ฺเยฺย     อปฺปฏิสนธฺิ     นิรามิสนฺติ     อภิ ฺเยฺย      
อคติ    นริามิสนฺติ    อภิ ฺเยฺย    อนิพฺพตฺติ   นิรามิสนฺติ   อภิ ฺเยฺย     
อนุปปตฺติ    นิรามิสนฺติ    อภิ ฺเยฺย   อชาติ   นิรามิสนฺติ   อภิ ฺเยฺย      
อชรา       นิรามิสนฺติ      อภิ ฺเยฺย      อพฺยาธิ      นริามิสนฺติ    
อภิ ฺเยฺย    อมต    นิรามิสนฺติ    อภิ ฺเยฺย    อโสโก   นริามิสนฺติ         
อภิ ฺเยฺย     อปริเทโว     นิรามิสนฺติ     อภิ ฺเยฺย    อนุปายาโส    
นิรามิสนฺติ อภิ ฺเยฺย ฯ      
     [๒๖]   อุปฺปาโท   สามิส   อนุปฺปาโท   นิรามิสนฺติ   อภิ ฺเยฺย    
ปวตฺต    สามสิ   อปฺปวตฺต   นิรามิสนฺติ   อภิ ฺเยฺย   นิมิตฺต   สามิส     
อนิมิตฺต    นริามิสนฺติ    อภิ ฺเยฺย    อายุหนา    สามิส   อนายุหนา          
นิรามิสนฺติ    อภิ ฺเยฺย    ปฏิสนฺธ ิ   สามิส   อปฺปฏิสนฺธิ   นิรามิสนฺติ      
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อภิ ฺเยฺย    คติ    สามิส   อคติ   นริามิสนฺติ   อภิ ฺเยฺย   นิพฺพตฺติ      
สามิส   อนิพฺพตฺติ   นิรามิสนฺติ   อภิ ฺเยฺย   อุปปตฺติ  สามิส  อนุปปตฺติ    
นิรามิสนฺติ     อภิ ฺเยฺย     ชาติ     สามิส    อชาติ    นิรามิสนฺติ          
อภิ ฺเยฺย    ชรา   สามิส   อชรา   นิรามิสนฺติ   อภิ ฺเยฺย   พฺยาธิ          
สามิส    อพฺยาธิ    นิรามิสนฺติ    อภิ ฺเยฺย    มรณ   สามิส   อมต          
นิรามิสนฺติ   อภิ ฺเยฺย   โสโก  สามสิ  อโสโก  นิรามิสนฺติ  อภิ ฺเยฺย        
ปริเทโว      สามิส      อปริเทโว      นิรามิสนฺติ      อภิ ฺเยฺย    
อุปายาโส สามิส อนุปายาโส นิรามิสนฺติ อภิ ฺเยฺย ฯ      
     [๒๗]   อุปฺปาโท   สงฺขาราติ   อภิ ฺเยฺย   ปวตฺต   สงฺขาราติ    
อภิ ฺเยฺย    นิมิตฺต    สงฺขาราติ   อภิ ฺเยฺย   อายุหนา   สงฺขาราติ         
อภิ ฺเยฺย    ปฏิสนฺธิ    สงฺขาราติ    อภิ ฺเยฺย    คติ    สงฺขาราติ          
อภิ ฺเยฺย    นิพฺพตฺติ    สงฺขาราติ   อภิ ฺเยฺย   อุปปตฺติ   สงฺขาราติ       
อภิ ฺเยฺย   ชาติ   สงฺขาราติ  อภิ ฺเยฺย  ชรา  สงฺขาราติ  อภิ ฺเยฺย         
พฺยาธิ       สงฺขาราติ       อภิ ฺเยฺย       มรณ      สงฺขาราติ    
อภิ ฺเยฺย    โสโก    สงฺขาราติ   อภิ ฺเยฺย   ปริเทโว   สงฺขาราติ   
อภิ ฺเยฺย อุปายาโส สงฺขาราติ อภิ ฺเยฺย ฯ       
     [๒๘]     อนุปฺปาโท     นิพฺพานนฺติ     อภิ ฺเยฺย    อปฺปวตฺต   
นิพฺพานนฺติ   อภิ ฺเยฺย   อนิมิตฺต   นพฺิพานนฺติ   อภิ ฺเยฺย   อนายุหนา     
นิพฺพานนฺติ     อภิ ฺเยฺย     อปฺปฏิสนธฺิ     นิพฺพานนฺติ     อภิ ฺเยฺย      
อคติ    นิพฺพานนฺติ    อภิ ฺเยฺย    อนิพฺพตฺติ   นพฺิพานนฺติ   อภิ ฺเยฺย      
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อนุปปตฺติ    นิพฺพานนฺติ    อภิ ฺเยฺย   อชาติ   นิพฺพานนฺติ   อภิ ฺเยฺย      
อชรา    นิพฺพานนฺติ    อภิ ฺเยฺย    อพฺยาธิ   นิพฺพานนฺติ   อภิ ฺเยฺย        
อมต    นิพฺพานนฺติ    อภิ ฺเยฺย    อโสโก    นิพฺพานนฺติ   อภิ ฺเยฺย         
อปริเทโว     นิพฺพานนฺติ     อภิ ฺเยฺย     อนุปายาโส    นิพฺพานนฺติ    
อภิ ฺเยฺย ฯ   
     [๒๙]   อุปฺปาโท   สงฺขารา   อนุปฺปาโท  นิพฺพานนฺติ  อภิ ฺเยฺย   
ปวตฺต   สงฺขารา   อปฺปวตฺต   นิพฺพานนฺติ  อภิ ฺเยฺย  นิมิตฺต  สงฺขารา       
อนิมิตฺต    นพฺิพานนฺติ    อภิ ฺเยฺย   อายุหนา   สงฺขารา   อนายุหนา   
นิพฺพานนฺติ    อภิ ฺเยฺย   ปฏิสนฺธ ิ  สงฺขารา   อปฺปฏิสนฺธิ   นพฺิพานนฺติ      
อภิ ฺเยฺย   คติ   สงฺขารา   อคติ   นิพฺพานนฺติ   อภิ ฺเยฺย   นิพฺพตฺติ       
สงฺขารา  อนิพฺพตฺติ  นิพฺพานนฺติ  อภิ ฺเยฺย  อุปปตฺติ  สงฺขารา  อนุปปตฺติ      
นิพฺพานนฺติ     อภิ ฺเยฺย    ชาติ    สงฺขารา    อชาติ    นิพฺพานนฺติ   
อภิ ฺเยฺย   ชรา   สงฺขารา   อชรา   นพฺิพานนฺติ   อภิ ฺเยฺย  พฺยาธิ   
สงฺขารา   อพฺยาธิ   นิพฺพานนฺติ   อภิ ฺเยฺย   มรณ   สงฺขารา   อมต    
นิพฺพานนฺติ    อภิ ฺเยฺย    โสโก    สงฺขารา    อโสโก   นิพฺพานนฺติ   
อภิ ฺเยฺย   ปริเทโว   สงฺขารา   อปริเทโว   นิพฺพานนฺติ   อภิ ฺเยฺย   
อุปายาโส สงฺขารา อนุปายาโส นิพฺพานนฺติ อภิ ฺเยฺย ฯ     
                    ปมกาณวาร ๑ ฯ     
     [๓๐]    ปริคฺคหฏโ    อภิ ฺเยฺโย   ปริวารฏโ   อภิ ฺเยฺโย    
ปริปูรฏโ    อภิ ฺเยฺโย    เอกคฺคฏโ    อภิ ฺเยฺโย   อวิกฺเขปฏโ    
#๑ ม. ... วาโร ฯ         
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อภิ ฺเยฺโย    ปคฺคหฏโ    อภิ ฺเยฺโย    อวิสารฏโ    อภิ ฺเยฺโย   
อนาวิลฏโ   อภิ ฺเยฺโย  อนิ ฺชนฏโ  อภิ ฺเยฺโย  เอกตฺตุปฏานวเสน    
จิตฺตสฺส           ิตฏโ         อภิ ฺเยฺโย         อารมฺมณฏโ     
อภิ ฺเยฺโย     โคจรฏโ    อภิ ฺเยฺโย    ปหานฏโ    อภิ ฺเยฺโย    
ปริจฺจาคฏโ   อภิ ฺเยฺโย   วุฏานฏโ  อภิ ฺเยฺโย  วิวฏฏนฏโ  ๑   
อภิ ฺเยฺโย     สนฺตฏโ     อภิ ฺเยฺโย     ปณีตฏโ    อภิ ฺเยฺโย   
วิมุตฺตฏโ        อภิ ฺเยฺโย        อนาสวฏโ        อภิ ฺเยฺโย    
ตรณฏโ    อภิ ฺเยฺโย    อนิมิตฺตฏโ    อภิ ฺเยฺโย    อปฺปณิหิตฏโ   
อภิ ฺเยฺโย        สุ ฺตฏโ        อภิ ฺเยฺโย        เอกรสฏโ     
อภิ ฺเยฺโย    อนติวตฺตนฏโ   อภิ ฺเยฺโย   ยุคนทฺธฏโ   อภิ ฺเยฺโย   
นิยฺยานฏโ      อภิ ฺเยฺโย      เหตฏโ      ๒     อภิ ฺเยฺโย     
ทสฺสนฏโ อภิ ฺเยฺโย อาธิปเตยฺยฏโ อภิ ฺเยฺโย ฯ    
     [๓๑]     สมถสฺส    อวิกฺเขปฏโ    อภิ ฺเยฺโย    วิปสฺสนาย    
อนุปสฺสนฏโ   อภิ ฺเยฺโย   สมถวิปสฺสนาน   เอกรสฏโ   อภิ ฺเยฺโย   
ยุคนทฺธสฺส         อนติวตฺตนฏโ        อภิ ฺเยฺโย        สิกฺขาย    
สมาทานฏโ    อภิ ฺเยฺโย    อารมฺมณสฺส    โคจรฏโ   อภิ ฺเยฺโย     
ลีนสฺส    จิตฺตสฺส    ปคฺคหฏโ    อภิ ฺเยฺโย    อุทฺธตสฺส    จิตฺตสฺส(         
วินิคฺคหฏโ     ๓    อภิ ฺเยฺโย    อุโภวิสุทฺธาน    อชฺฌุเปกฺขนฏโ          
อภิ ฺเยฺโย      วิเสสาธิคมฏโ     อภิ ฺเยฺโย     อุตฺตริปฏิเวธฏโ    
อภิ ฺเยฺโย    สจฺจาภิสมยฏโ   อภิ ฺเยฺโย   นิโรเธ   ปติฏาปกฏโ   
#๑ ม. วิวตฺตนฏโ ฯ ๒ ม. ย.ุ เหตุฏโ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. นคฺิคหฏโ ฯ    
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อภิ ฺเยฺโย ฯ   
     [๓๒]   สทฺธินฺทฺริยสฺส   อธิโมกฺขฏโ   อภิ ฺเยฺโย  วิริยินฺทรฺิยสฺส       
ปคฺคหฏโ        อภิ ฺเยฺโย        สตินฺทฺริยสฺส       อุปฏานฏโ   
อภิ ฺเยฺโย       สมาธินฺทฺริยสฺส       อวิกฺเขปฏโ      อภิ ฺเยฺโย    
ป ฺ ินฺทฺริยสฺส ทสฺสนฏโ อภิ ฺเยฺโย ฯ    
     [๓๓]    สทฺธาพลสฺส    อสฺสทฺธิเย    อกมฺปยฏโ   อภิ ฺเยฺโย    
วิริยพลสฺส   โกสชฺเช   อกมฺปยฏโ   อภิ ฺเยฺโย   สติพลสฺส   ปมาเท    
อกมฺปยฏโ     อภิ ฺเยฺโย    สมาธิพลสฺส    อุทฺธจฺเจ    อกมฺปยฏโ    
อภิ ฺเยฺโย ป ฺาพลสฺส อวิชฺชาย ๑ อกมฺปยฏโ อภิ ฺเยฺโย ฯ     
     [๓๔]      สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส      อุปฏานฏโ     อภิ ฺเยฺโย    
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส    ปวิจยฏโ    อภิ ฺเยฺโย   วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส         
ปคฺคหฏโ        อภิ ฺเยฺโย       ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส       ผรณฏโ    
อภิ ฺเยฺโย      ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส      อุปสมฏโ     อภิ ฺเยฺโย   
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   อวิกฺเขปฏโ   อภิ ฺเยฺโย  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส         
ปฏิสงฺขานฏโ อภิ ฺเยฺโย ฯ    
     [๓๕]   สมฺมาทิฏ ิยา   ทสฺสนฏโ   อภิ ฺเยฺโย  สมฺมาสงฺกปฺปสฺส   
อภินิโรปนฏโ       อภิ ฺเยฺโย       สมฺมาวาจาย      ปริคฺคหฏโ     
อภิ ฺเยฺโย       สมฺมากมฺมนฺตสฺส      สมุฏานฏโ      อภิ ฺเยฺโย   
#๑ สี. อภิชฌฺาย ฯ        



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 24 

สมฺมาอาชีวสฺส      โวทานฏโ      อภิ ฺเยฺโย      สมฺมาวายามสฺส    
ปคฺคหฏโ    อภิ ฺเยฺโย    สมฺมาสติยา    อุปฏานฏโ   อภิ ฺเยฺโย   
สมฺมาสมาธิสฺส อวิกฺเขปฏโ อภิ ฺเยฺโย ฯ   
     [๓๖]    อินฺทฺริยาน    อาธิปเตยฺยฏโ    อภิ ฺเยฺโย    พลาน    
อกมฺปยฏโ    อภิ ฺเยฺโย    โพชฺฌงฺคาน    นิยฺยานฏโ   อภิ ฺเยฺโย   
มคฺคสฺส     เหตฏโ     อภิ ฺเยฺโย    สติปฏานาน    อุปฏานฏโ    
อภิ ฺเยฺโย    สมฺมปฺปธานาน    ปทหนฏโ   อภิ ฺเยฺโย   อิทฺธิปาทาน    
อิชฺฌนฏโ      อภิ ฺเยฺโย      สจฺจาน     ตถฏโ     อภิ ฺเยฺโย    
ปโยคาน     ปฏิปฺปสฺสทธฺฏโ    อภิ ฺเยฺโย    ผลาน    สจฺฉิกิริยฏโ   
อภิ ฺเยโฺย     วิตกฺกสฺส    อภินิโรปนฏโ    อภิ ฺเยฺโย    วิจารสฺส    
อุปวิจารฏโ     อภิ ฺเยฺโย     ปติยา     ผรณฏโ     อภิ ฺเยฺโย    
สุขสฺส   อภิสนฺทนฏโ   อภิ ฺเยฺโย   จิตฺตสฺส  เอกคฺคฏโ  อภิ ฺเยฺโย          
อาวชฺชนฏโ        อภิ ฺเยฺโย        วิชานฏโ       อภิ ฺเยฺโย     
ปชานนฏโ        อภิ ฺเยฺโย       ส ฺชานนฏโ       อภิ ฺเยฺโย    
เอโกทฏโ อภิ ฺเยฺโย ฯ    
     [๓๗]     อภิ ฺาย     าตฏโ     อภิ ฺเยฺโย     ปริ ฺาย     
ตีรณฏโ     อภิ ฺเยฺโย     ปหานสฺส    ปริจฺจาคฏโ    อภิ ฺเยฺโย    
ภาวนาย     เอกรสฏโ     อภิ ฺเยฺโย    สจฺฉิกิริยาย    ผสฺสนฏโ     
อภิ ฺเยฺโย   ขนฺธาน   ขนฺธฏโ   อภิ ฺเยฺโย   ธาตูน  ธาตฏโ  ๑   
อภิ ฺเยฺโย     อายตนาน     อายตนฏโ    อภิ ฺเยฺโย    สงฺขตาน     
#๑ ม. ย.ุ ธาตุฏโ ฯ เอวมุปริป ฯ      
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สงฺขตฏโ อภิ ฺเยฺโย อสงฺขตสฺส อสงฺขตฏโ อภิ ฺเยฺโย ฯ     
     [๓๘]   จิตฺตฏโ   อภิ ฺเยฺโย   จิตฺตานนฺตริกฏโ   อภิ ฺเยฺโย    
จิตฺตสฺส          วุฏานฏโ          อภิ ฺเยฺโย         จิตฺตสฺส    
วิวฏฏนฏโ     อภิ ฺเยฺโย     จิตฺตสฺส     เหตฏโ     อภิ ฺเยฺโย   
จิตฺตสฺส   ปจฺจยฏโ   อภิ ฺเยฺโย  จิตฺตสฺส  วตฺถฏโ  ๑  อภิ ฺเยฺโย          
จิตฺตสฺส   ภุมฺมฏโ   อภิ ฺเยฺโย   จิตฺตสฺส   อารมฺมณฏโ  อภิ ฺเยฺโย         
จิตฺตสฺส      โคจรฏโ      อภิ ฺเยฺโย      จิตฺตสฺส      จริยฏโ    
อภิ ฺเยฺโย   จิตฺตสฺส   คตฏโ   อภิ ฺเยฺโย   จิตฺตสฺส   อภินีหารฏโ          
อภิ ฺเยฺโย         จิตฺตสฺส         นิยฺยานฏโ        อภิ ฺเยฺโย    
จิตฺตสฺส นิสฺสรณฏโ อภิ ฺเยฺโย ฯ    
     [๓๙]  เอกตฺเต  อาวชฺชนฏโ  อภิ ฺเยฺโย  เอกตฺเต วิชานนฏโ    
อภิ ฺเยฺโย     เอกตฺเต     ปชานนฏโ     อภิ ฺเยฺโย    เอกตฺเต    
ส ฺชานนฏโ    อภิ ฺเยฺโย    เอกตฺเต    เอโกทฏโ    อภิ ฺเยฺโย     
เอกตฺเต   อุปนิพนฺธฏโ   ๒   อภิ ฺเยฺโย   เอกตฺเต   ปกฺขนฺทนฏโ    
อภิ ฺเยฺโย     เอกตฺเต     ปสีทนฏโ     อภิ ฺเยฺโย     เอกตฺเต     
สนฺติฏนฏโ    อภิ ฺเยฺโย    เอกตฺเต    วิมุจฺจนฏโ    อภิ ฺเยฺโย   
เอกตฺเต  เอต  สนฺตนฺติ  ปสฺสนฏโ  อภิ ฺเยฺโย  เอกตฺเต  ยานีกตฏโ   
อภิ ฺเยฺโย         เอกตฺเต        วตฺถุกตฏโ        อภิ ฺเยฺโย     
เอกตฺเต   อนุฏ ิตฏโ   อภิ ฺเยฺโย  เอกตฺเต  ปริจิตฏโ  อภิ ฺเยฺโย   
เอกตฺเต     สสุมารทฺธฏโ    อภิ ฺเยฺโย    เอกตฺเต    ปริคฺคหฏโ    
#๑ ม. ย.ุ วตฺถุฏโ ฯ ๒ ม. ย.ุ อุปนิพนฺธนฏโ ฯ     



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 26 

อภิ ฺเยฺโย     เอกตฺเต     ปริวารฏโ     อภิ ฺเยฺโย    เอกตฺเต     
ปริปูรฏโ     อภิ ฺเยฺโย    เอกตฺเต    สโมธานฏโ    อภิ ฺเยฺโย    
เอกตฺเต     อธิฏานฏโ    อภิ ฺเยฺโย    เอกตฺเต    อาเสวนฏโ    
อภิ ฺเยฺโย   เอกตฺเต  ภาวนฏโ  อภิ ฺเยฺโย  เอกตฺเต  พหุลีกมฺมฏโ   
อภิ ฺเยฺโย        เอกตฺเต        สุสมุคฺคตฏโ        อภิ ฺเยฺโย    
เอกตฺเต   สุวิมุตฺตฏโ   อภิ ฺเยฺโย  เอกตฺเต  พุชฺฌนฏโ  อภิ ฺเยฺโย          
เอกตฺเต     อนุพุชฺฌนฏโ    อภิ ฺเยฺโย    เอกตฺเต    ปฏิพุชฺฌนฏโ   
อภิ ฺเยฺโย        เอกตฺเต        สมฺพุชฌฺนฏโ        อภิ ฺเยฺโย    
เอกตฺเต   โพธนฏโ  อภิ ฺเยฺโย  เอกตฺเต  อนุโพธนฏโ  อภิ ฺเยฺโย    
เอกตฺเต     ปฏิโพธนฏโ    อภิ ฺเยฺโย    เอกตฺเต    สมฺโพธนฏโ    
อภิ ฺเยฺโย        เอกตฺเต        โพธิปกขิฺยฏโ       อภิ ฺเยฺโย    
เอกตฺเต   อนุโพธิปกฺขิยฏโ   อภิ ฺเยฺโย   เอกตฺเต  ปฏโิพธิปกฺขิยฏโ   
อภิ ฺเยฺโย       เอกตฺเต       สมฺโพธิปกฺขิยฏโ       อภิ ฺเยฺโย    
เอกตฺเต     โชตนฏโ     อภิ ฺเยฺโย     เอกตฺเต    อุชฺโชตนฏโ    
อภิ ฺเยฺโย     เอกตฺเต     อนุโชตนฏโ    อภิ ฺเยฺโย    เอกตฺเต     
ปฏิโชตนฏโ อภิ ฺเยฺโย เอกตฺเต ส ฺโชตนฏโ อภิ ฺเยฺโย ฯ    
     [๔๐]   ปตาปนฏโ   ๑  อภิ ฺเยฺโย  วิโรจนฏโ  อภิ ฺเยฺโย    
กิเลสาน     สนฺตาปนฏโ     อภิ ฺเยฺโย    อมลฏโ    อภิ ฺเยฺโย    
วิมลฏโ      อภิ ฺเยฺโย     นิมฺมลฏโ     อภิ ฺเยฺโย     สมฏโ    
อภิ ฺเยฺโย     สมยฏโ     อภิ ฺเยฺโย    วิเวกฏโ    อภิ ฺเยฺโย๓   
#๑ ยุ. ปกาสนฏโ ฯ       
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วิเวกจริยฏโ   อภิ ฺเยฺโย   วิราคฏโ   อภิ ฺเยฺโย   วิราคจริยฏโ    
อภิ ฺเยฺโย        นิโรธฏโ       อภิ ฺเยฺโย       นโิรธจริยฏโ    
อภิ ฺเยฺโย      โวสฺสคฺคฏโ      อภิ ฺเยฺโย      โวสฺสคฺคจริยฏโ   
อภิ ฺเยฺโย        วิมุตฺตฏโ       อภิ ฺเยฺโย       วิมุตฺติจริยฏโ          
อภิ ฺเยฺโย ฯ   
     [๔๑]   ฉนฺทฏโ   อภิ ฺเยฺโย   ฉนฺทสฺส   มูลฏโ  อภิ ฺเยฺโย    
ฉนฺทสฺส      ปาทฏโ      อภิ ฺเยฺโย      ฉนฺทสฺส      ปธานฏโ    
อภิ ฺเยฺโย      ฉนฺทสฺส      อิชฺฌนฏโ     อภิ ฺเยฺโย     ฉนฺทสสฺ   
อธิโมกฺขฏโ     อภิ ฺเยฺโย     ฉนฺทสฺส    ปคฺคหฏโ    อภิ ฺเยฺโย   
ฉนฺทสฺส     อุปฏานฏโ     อภิ ฺเยฺโย     ฉนฺทสฺส    อวิกฺเขปฏโ   
อภิ ฺเยฺโย ฉนฺทสฺส ทสฺสนฏโ อภิ ฺเยฺโย ฯ        
     [๔๒]   วิริยฏโ   อภิ ฺเยฺโย   วิริยสฺส   มลูฏโ  อภิ ฺเยฺโย    
วิริยสฺส    ปาทฏโ   อภิ ฺเยฺโย   วิริยสฺส   ปธานฏโ   อภิ ฺเยฺโย    
วิริยสฺส   อิชฌฺนฏโ   อภิ ฺเยฺโย   วิริยสฺส  อธิโมกฺขฏโ  อภิ ฺเยฺโย        
วิริยสฺส      ปคฺคหฏโ     อภิ ฺเยฺโย     วิริยสฺส     อุปฏานฏโ    
อภิ ฺเยฺโย     วิริยสฺส     อวิกฺเขปฏโ     อภิ ฺเยฺโย     วิริยสสฺ   
ทสฺสนฏโ อภิ ฺเยฺโย ฯ    
     [๔๓]   จิตฺตฏโ   อภิ ฺเยฺโย   จิตฺตสฺส   มูลฏโ  อภิ ฺเยฺโย    
จิตฺตสฺส      ปาทฏโ      อภิ ฺเยฺโย      จิตฺตสฺส      ปธานฏโ    
อภิ ฺเยฺโย      จิตฺตสฺส      อิชฌฺนฏโ     อภิ ฺเยฺโย     จิตฺตสฺส    
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อธิโมกฺขฏโ     อภิ ฺเยฺโย     จิตฺตสฺส    ปคฺคหฏโ    อภิ ฺเยฺโย    
จิตฺตสฺส     อุปฏานฏโ     อภิ ฺเยฺโย     จิตฺตสฺส    อวิกฺเขปฏโ   
อภิ ฺเยฺโย จิตฺตสฺส ทสฺสนฏโ อภิ ฺเยฺโย ฯ       
     [๔๔]   วีมสฏโ   อภิ ฺเยฺโย   วีมสาย   มลูฏโ  อภิ ฺเยฺโย   
วีมสาย    ปาทฏโ   อภิ ฺเยฺโย   วีมสาย   ปธานฏโ   อภิ ฺเยฺโย    
วีมสาย      อิชฺฌนฏโ     อภิ ฺเยฺโย     วีมสาย     อธิโมกฺขฏโ   
อภิ ฺเยฺโย      วีมสาย      ปคฺคหฏโ     อภิ ฺเยฺโย     วีมสาย    
อุปฏานฏโ    อภิ ฺเยฺโย    วีมสาย    อวิกฺเขปฏโ    อภิ ฺเยฺโย    
วีมสาย ทสฺสนฏโ อภิ ฺเยฺโย ฯ    
     [๔๕]   ทกฺุขฏโ   อภิ ฺเยฺโย   ทกฺุขสฺส  ปฬนฏโ  อภิ ฺเยฺโย    
ทุกฺขสฺส      สงฺขตฏโ      อภิ ฺเยฺโย     ทุกฺขสฺส     สนฺตาปฏโ   
อภิ ฺเยฺโย     ทุกฺขสฺส     วิปริณามฏโ    อภิ ฺเยฺโย    สมุทยฏโ    
อภิ ฺเยฺโย     สมุทยสฺส     อายุหนฏโ     อภิ ฺเยฺโย    สมุทยสฺส    
นิทานฏโ     อภิ ฺเยฺโย     สมุทยสฺส    ส ฺโคฏโ    อภิ ฺเยฺโย    
สมุทยสฺส     ปลิโพธฏโ     อภิ ฺเยฺโย    นโิรธฏโ    อภิ ฺเยฺโย    
นิโรธสฺส   นสิฺสรณฏโ   อภิ ฺเยฺโย  นิโรธสฺส  วิเวกฏโ  อภิ ฺเยฺโย   
นิโรธสฺส      อสงฺขตฏโ     อภิ ฺเยฺโย     นิโรธสสฺ     อมตฏโ     
อภิ ฺเยฺโย   มคฺคฏโ   อภิ ฺเยฺโย  มคฺคสฺส  นิยฺยานฏโ  อภิ ฺเยฺโย          
มคฺคสฺส      เหตฏโ      อภิ ฺเยฺโย      มคฺคสฺส      ทสฺสนฏโ     
อภิ ฺเยฺโย มคฺคสฺส อาธิปเตยฺยฏโ อภิ ฺเยฺโย ฯ       
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     [๔๖]     ตถฏโ     อภิ ฺเยฺโย    อนตฺตฏโ    อภิ ฺเยฺโย    
สจฺจฏโ    อภิ ฺเยฺโย    ปฏิเวธฏโ    อภิ ฺเยฺโย    อภิชานนฏโ    
อภิ ฺเยฺโย    ปรชิานนฏโ    อภิ ฺเยฺโย    ธมฺมฏโ    อภิ ฺเยฺโย   
ธาตฏโ         อภิ ฺเยฺโย         าตฏโ         อภิ ฺเยฺโย     
สจฺฉิกิริยฏโ    อภิ ฺเยฺโย    ผสฺสนฏโ    อภิ ฺเยฺโย   อภิสมยฏโ   
อภิ ฺเยฺโย ฯ   
     [๔๗]     เนกฺขมฺม    อภิ ฺเยฺย    อพฺยาปาโท    อภิ ฺเยฺโย    
อาโลกส ฺา    อภิ ฺเยฺยา    อวิกฺเขโป   อภิ ฺเยฺโย   ธมฺมววตฺถาน    
อภิ ฺเยฺย       าณ       อภิ ฺเยฺย      ปามุชฺช      อภิ ฺเยฺย          
ปมชฺฌาน     อภิ ฺเยฺย     ทุติยชฺฌาน     อภิ ฺเยฺย     ตติยชฺฌาน         
อภิ ฺเยฺย     จตุตฺถชฺฌาน     อภิ ฺเยฺย    อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติ   
อภิ ฺเยฺยา           วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺติ           อภิ ฺเยฺยา    
อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติ    อภิ ฺเยฺยา    เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติ    
 
อภิ ฺเยฺยา ฯ   
     [๔๘]   อนิจฺจานุปสฺสนา  อภิ ฺเยฺยา  ทุกฺขานุปสฺสนา  อภิ ฺเยฺยา    
อนตฺตานุปสฺสนา      อภิ ฺเยฺยา      นิพฺพิทานุปสฺสนา     อภิ ฺเยฺยา    
วิราคานุปสฺสนา      อภิ ฺเยฺยา      นิโรธานุปสฺสนา     อภิ ฺเยฺยา    
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา อภิ ฺเยฺยา ขยานุปสฺสนา       
อภิ ฺเยฺยา      วยานุปสฺสนา      อภิ ฺเยฺยา     วิปริณามานุปสฺสนา    
อภิ ฺเยฺยา     อนิมิตฺตานุปสฺสนา     อภิ ฺเยฺยา    อปฺปณิหิตานุปสฺสนา     
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อภิ ฺเยฺยา     สุ ฺตานุปสฺสนา    อภิ ฺเยฺยา    อธิป ฺาธมฺมวิปสฺสนา   
อภิ ฺเยฺยา ยถาภูตาณทสฺสน อภิ ฺเยฺย    
อาทีนวานุปสฺสนา     อภิ ฺเยฺยา     ปฏิสงฺขานุปสฺสนา     อภิ ฺเยฺยา   
วิวฏฏนานุปสฺสนา อภิ ฺเยฺยา ฯ     
     [๔๙]    โสตาปตฺติมคฺโค    อภิ ฺเยฺโย    โสตาปตฺติผลสมาปตฺติ     
อภิ ฺเยฺยา     สกทาคามิมคฺโค    อภิ ฺเยฺโย    สกทาคามิผลสมาปตฺติ    
อภิ ฺเยฺยา     อนาคามิมคฺโค     อภิ ฺเยฺโย     อนาคามิผลสมาปตฺติ    
อภิ ฺเยฺยา      อรหตฺตมคฺโค      อภิ ฺเยฺโย     อรหตฺตผลสมาปตฺติ    
อภิ ฺเยฺยา ฯ   
     [๕๐]    อธิโมกฺขฏเน    สทฺธินฺทฺรยิ   อภิ ฺเยฺย   ปคฺคหฏเนm          
วิริยินฺทฺริย     อภิ ฺเยฺย     อุปฏานฏเน    สตินฺทฺริย    อภิ ฺเยฺย   
อวิกฺเขปฏเน    สมาธินทฺฺริย    อภิ ฺเยฺย    ทสฺสนฏเน   ป ฺ ินฺทฺริย      
อภิ ฺเยฺย     อสฺสทฺธิเย     อกมฺปยฏเน     สทฺธาพล    อภิ ฺเยฺย          
โกสชฺเช      อกมฺปยฏเน      วิริยพล      อภิ ฺเยฺย     ปมาเท    
อกมฺปยฏเน   สติพล   อภิ ฺเยฺย   อุทฺธจฺเจ   อกมฺปยฏเน  สมาธิพล         
อภิ ฺเยฺย อวิชฺชาย อกมปฺยฏเน ป ฺาพล อภิ ฺเยฺย ฯ     
     [๕๑]   อุปฏานฏเน  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  อภิ ฺเยฺโย  ปวิจยฏเน    
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค    อภิ ฺเยฺโย    ปคฺคหฏเน    วิริยสมโฺพชฺฌงฺโค   
อภิ ฺเยฺโย       ผรณฏเน       ปติสมฺโพชฺฌงฺโค       อภิ ฺเยฺโย     
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อุปสมฏเน     ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค     อภิ ฺเยฺโย     อวิกฺเขปฏเน    
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค            อภิ ฺเยฺโย           ปฏสิงฺขานฏเน     
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค อภิ ฺเยฺโย ฯ    
     [๕๒]   ทสฺสนฏเน   สมฺมาทิฏ ิ   อภิ ฺเยฺยา   อภินิโรปนฏเน    
สมฺมาสงฺกปฺโป       อภิ ฺเยฺโย       ปริคฺคหฏเน      สมฺมาวาจา     
อภิ ฺเยฺยา       สมฏุานฏเน      สมมฺากมฺมนฺโต      อภิ ฺเยฺโย    
โวทานฏเน   สมฺมาอาชีโว   อภิ ฺเยฺโย   ปคฺคหฏเน  สมฺมาวายาโม    
อภิ ฺเยฺโย        อุปฏานฏเน        สมฺมาสติ       อภิ ฺเยฺยา    
อวิกฺเขปฏเน สมฺมาสมาธิ อภิ ฺเยฺโย ฯ   
     [๕๓]   อาธิปเตยฺยฏเน   อินฺทฺริยา   อภิ ฺเยฺยา  อกมฺปยฏเน   
พลา     อภิ ฺเยฺยา     นยิยฺานฏเน     โพชฺฌงฺคา     อภิ ฺเยฺยา    
เหตฏเน     มคฺโค     อภิ ฺเยฺโย    อุปฏานฏเน    สติปฏานา     
อภิ ฺเยฺยา    ปทหนฏเน    สมฺมปฺปธานา   อภิ ฺเยฺยา   อิชฺฌนฏเน    
อิทฺธิปาทา      อภิ ฺเยฺยา      ตถฏเน     สจฺจา     อภิ ฺเยฺยา    
อวิกฺเขปฏเน     สมโถ    อภิ ฺเยฺโย    อนุปสฺสนฏเน    วิปสสฺนา    
อภิ ฺเยฺยา   เอกรสฏเน   สมถวิปสสฺนา  อภิ ฺเยฺยา  อนติวตฺตนฏเน    
ยุคนทฺธ อภิ ฺเยฺย ฯ     
     [๕๔]    สวรฏเน    สลีวิสุทฺธิ    อภิ ฺเยฺยา   อวิกฺเขปฏเน   
จิตฺตวิสุทฺธิ     อภิ ฺเยฺยา    ทสฺสนฏเน    ทิฏ ิวิสุทฺธิ    อภิ ฺเยฺยา     
มุตฺตฏเน   วิโมกฺโข   อภิ ฺเยฺโย   ปฏิเวธฏเน  วิชฺชา  อภิ ฺเยฺยา    
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ปริจฺจาคฏเน        วิมุตฺติ        อภิ ฺเยฺยา       สมุจฺเฉทฏเน   
ขเย    าณ    อภิ ฺเยฺย    ปฏิปฺปสฺสทธฺฏเน    อนุปฺปาเท    าณ   
อภิ ฺเยฺย   ฉนฺโท   มูลฏเน   อภิ ฺเยฺโย  มนสกิาโร  สมุฏานฏเน    
อภิ ฺเยฺโย         ผสฺโส        สโมธานฏเน        อภิ ฺเยฺโย     
เวทนา   สโมสรณฏเน   อภิ ฺเยฺยา   สมาธิ  ปมขุฏเน  อภิ ฺเยฺโย     
สติ     อาธิปเตยฺยฏเน     อภิ ฺเยฺยา     ป ฺา     ตทุตฺตรฏเน    
อภิ ฺเยฺยา      วิมุตฺติ      สารฏเน     อภิ ฺเยฺยา     อมโตคธ    
นิพฺพาน ปริโยสานฏเน อภิ ฺเยฺย ฯ    
     [๕๕]   เย   เย   ธมฺมา  อภิ ฺาตา  โหนฺติ  เต  เต  ธมฺมา    
าตา     โหนฺติ     ตาตฏเน     าณ    ปชานนฏเน    ป ฺา      
เตน   วุจฺจติ   อิเม   ธมฺมา   อภิ ฺเยฺยาติ   โสตาวธาน  ตปชานนา    
ป ฺา สุตมเย าณ ๑ ฯ     
                      ทุติยภาณวาร ฯ    
     [๕๖]   กถ  อิเม  ธมฺมา  ปริ ฺเยฺยาติ  โสตาวธาน  ตปชานนา    
ป ฺา   สุตมเย   าณ   เอโก   ธมฺโม  ปริ ฺเยฺโย  ผสฺโส  สาสโว     
อุปาทานิโย    เทฺว    ธมฺมา   ปริ ฺเยฺยา   นาม ฺจ   รูป ฺจ   ตโย     
ธมฺมา   ปริ ฺเยฺยา   ติสฺโส   เวทนา   จตฺตาโร  ธมมฺา  ปริ ฺเยฺยา    
จตฺตาโร   อาหารา   ป ฺจ   ธมฺมา   ปริ ฺเยฺยา   ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา     
ฉ      ธมฺมา     ปริ ฺเยฺยา     ฉ     อชฌฺตฺติกานิ     อายตนานิ    
สตฺต    ธมฺมา    ปริ ฺเยฺยา   สตฺต   วิ ฺาณฏ ิติโย   อฏ   ธมฺมา   
#๑ ม. ย.ุ าณนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ      
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ปริ ฺเยฺยา    อฏ    โลกธมฺมา    นว   ธมฺมา   ปริ ฺเยฺยา   นว    
สตฺตาวาสา ทส ธมฺมา ปริ ฺเยฺยา ทสายตนานิ ฯ         
     [๕๗]    สพฺพ    ภิกฺขเว   ปริ ฺเยฺย   กิ ฺจ   ภิกฺขเว   สพฺพ    
ปริ ฺเยฺย     จกฺขุ     ภิกฺขเว    ปริ ฺเยฺย    รูปา    ปริ ฺเยฺยา          
จกฺขุวิ ฺาณ    ปริ ฺเยฺย    จกฺขุสมฺผสฺโส   ปริ ฺเยฺโย   ยมฺปท   ๑       
จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  สุข  วา  ทกฺุข  วา  อทุกขฺมสุข      
วา    ตมฺป    ปริ ฺเยฺย    โสต   ปริ ฺเยฺย   สทฺทา   ปริ ฺเยฺยา   
ฯเปฯ     ฆาน     ปริ ฺเยฺย     คนฺธา     ปริ ฺเยฺยา     ชิวฺหา    
ปริ ฺเยฺยา    รสา    ปริ ฺเยฺยา   กาโย   ปริ ฺเยฺโย   โผฏพฺพา    
ปริ ฺเยฺยา      มโน      ปริ ฺเยฺโย      ธมฺมา      ปริ ฺเยฺยา     
มโนวิ ฺาณ     ปริ ฺเยฺย     มโนสมฺผสฺโส     ปริ ฺเยฺโย    ยมฺปท   
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  สุข  วา  ทกฺุข  วา  อทุกขฺมสุข        
วา ตมฺป ปริ ฺเยฺย ฯ     
     [๕๘]    รปู    ปริ ฺเยฺย    เวทนา    ปริ ฺเยฺยา    ส ฺา     
ปริ ฺเยฺยา      สงฺขารา     ปริ ฺเยฺยา     วิ ฺาณ     ปริ ฺเยฺย    
จกฺขุ   ฯเปฯ   ชรามรณ   ฯเปฯ   อมโตคธ  นิพฺพาน  ปริโยสานฏเน    
ปริ ฺเยฺย    เยส    เยส    ธมฺมาน    ปฏิลาภตฺถาย    วายมนฺตสฺส    
เต   เต   ธมฺมา   ปฏิลทฺธา   โหนฺติ   เอว  เต  ธมฺมา  ปริ ฺาตา    
เจว โหนฺติ ตีริตา จ ฯ      
     [๕๙]   เนกฺขมฺม   ปฏิลาภตฺถาย  วายมนฺตสฺส  เนกฺขมฺม  ปฏลิทฺธ   
#๑ ยุ. ยทิท ฯ เอวมุปริป ฯ    
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โหติ    เอว    โส    ธมฺโม    ปริ ฺาโต    เจว   โหติ   ตีรโิต     
จ    อพฺยาปาท   ปฏลิาภตฺถาย   วายมนฺตสฺส   อพฺยาปาโท   ปฏิลทฺโธ    
โหติ  เอว  โส  ธมฺโม  ปริ ฺาโต  เจว  โหติ  ตีริโต  จ อาโลกส ฺ     
ปฏิลาภตฺถาย        วายมนฺตสฺส        อาโลกส ฺา       ปฏิลทฺธา      
โหติ   เอว  โส  ธมฺโม  ปริ ฺาโต  เจว  โหติ  ตีริโต  จ  อวิกฺเขป    
ปฏิลาภตฺถาย    วายมนฺตสฺส    อวิกฺเขโป    ปฏิลทฺโธ    โหติ   เอว     
โส    ธมโฺม   ปริ ฺาโต   เจว   โหติ   ตีริโต   จ   ธมฺมววตฺถาน    
ปฏิลาภตฺถาย    วายมนฺตสฺส    ธมฺมววตฺถาน    ปฏลิทฺธ   โหติ   เอว    
โส   ธมฺโม   ปริ ฺาโต   เจว  โหติ  ตีริโต  จ  าณ  ปฏลิาภตฺถาย    
วายมนฺตสฺส     าณ     ปฏิลทฺธ     โหติ    เอว    โส    ธมฺโม    
ปริ ฺาโต    เจว    โหติ    ตีริโต    จ    ปามุชฺช   ปฏลิาภตฺถาย     
วายมนฺตสฺส   ปามุชชฺ   ปฏิลทฺธ   โหติ   เอว  โส  ธมฺโม  ปริ ฺาโต   
เจว โหติ ตีริโต จ ฯ     
     [๖๐]    ปมชฺฌาน    ปฏิลาภตฺถาย    วายมนฺตสฺส   ปมชฺฌาน     
ปฏิลทฺธ   โหติ   เอว   โส   ธมฺโม   ปริ ฺาโต  เจว  โหติ  ตีรโิต    
จ    ทุติยชฺฌาน    ฯเปฯ    ตติยชฺฌาน    จตุตฺถชฺฌาน   ปฏลิาภตฺถาย   
วายมนฺตสฺส    จตุตฺถชฺฌาน    ปฏิลทฺธ    โหติ    เอว   โส   ธมโฺม    
ปริ ฺาโต    เจว    โหติ    ตีริโต   จ   อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺตึ     
ปฏิลาภตฺถาย     วายมนฺตสฺส    อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติ    ปฏิลทฺธา    
โหติ    เอว   โส   ธมฺโม   ปริ ฺาโต   เจว   โหติ   ตีริโต   จ      
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วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺตึ  ปฏลิาภตฺถาย วายมนฺตสฺส วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺติ    
ปฏิลทฺธา      โหติ      เอว      โส      ธมโฺม      ปริ ฺาโต      
เจว    โหติ    ตีริโต    จ   อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺตึ   ปฏลิาภตฺถาย     
วายมนฺตสฺส     อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติ     ปฏลิทฺธา    โหติ    เอว    
โส  ธมโฺม  ปริ ฺาโต เจว โหติ ตีริโต จ เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺตึ     
ปฏิลาภตฺถาย        วายมนฺตสฺส        เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติ     
ปฏิลทฺธา      โหติ      เอว      โส      ธมโฺม      ปริ ฺาโต      
เจว โหติ ตีริโต จ ฯ     
     [๖๑]  อนิจฺจานุปสฺสน  ปฏลิาภตฺถาย  วายมนฺตสฺส  อนิจฺจานุปสฺสนา   
ปฏิลทฺธา     โหติ     เอว     โส    ธมฺโม    ปริ ฺาโต    เจว      
โหติ     ตีริโต    จ    ทุกฺขานุปสฺสน    ปฏิลาภตฺถาย    วายมนฺตสฺส    
ทุกฺขานุปสฺสนา    ปฏลิทธฺา    โหติ   เอว   โส   ธมโฺม   ปริ ฺาโต    
เจว   โหติ   ตีริโต   จ   อนตฺตานุปสฺสน   ปฏลิาภตฺถาย  วายมนฺตสฺส    
อนตฺตานุปสฺสนา    ปฏลิทฺธา   โหติ   เอว   โส   ธมฺโม   ปริ ฺาโต     
เจว   โหติ   ตีริโต   จ   นพฺิพิทานุปสฺสน   ปฏลิาภตฺถาย  วายมนฺตสฺส   
นิพฺพิทานุปสฺสนา    ปฏลิทฺธา   โหติ   เอว   โส   ธมฺโม   ปริ ฺาโต    
เจว   โหติ   ตีริโต   จ   วิราคานุปสฺสน   ปฏลิาภตฺถาย  วายมนฺตสฺส    
วิราคานุปสฺสนา    ปฏลิทฺธา   โหติ   เอว   โส   ธมฺโม   ปริ ฺาโต     
เจว   โหติ   ตีริโต   จ   นโิรธานุปสฺสน   ปฏลิาภตฺถาย  วายมนฺตสฺส    
นิโรธานุปสฺสนา    ปฏลิทฺธา   โหติ   เอว   โส   ธมฺโม   ปริ ฺาโต      
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เจว   โหติ   ตีริโต  จ  ปฏนิิสฺสคฺคานุปสฺสน  ปฏิลาภตฺถาย  วายมนฺตสฺส    
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา     ปฏิลทฺธา     โหติ     เอว    โส    ธมโฺม    
ปริ ฺาโต    เจว    โหติ   ตีริโต   จ   ขยานุปสฺสน   ปฏิลาภตฺถาย     
วายมนฺตสฺส    ขยานุปสฺสนา    ปฏลิทธฺา   โหติ   เอว   โส   ธมโฺม    
ปริ ฺาโต    เจว    โหติ   ตีริโต   จ   วยานุปสฺสน   ปฏิลาภตฺถาย     
วายมนฺตสฺส    วยานุปสฺสนา    ปฏลิทธฺา   โหติ   เอว   โส   ธมโฺม    
ปริ ฺาโต   เจว   โหติ   ตีริโต   จ  วิปริณามานุปสฺสน  ปฏิลาภตฺถาย    
วายมนฺตสฺส      วิปริณามานุปสฺสนา      ปฏลิทฺธา     โหติ     เอว     
โส   ธมฺโม   ปริ ฺาโต   เจว   โหติ   ตีริโต   จ  อนิมิตฺตานุปสฺสน    
ปฏิลาภตฺถาย     วายมนฺตสฺส    อนิมิตฺตานุปสฺสนา    ปฏลิทฺธา    โหติ    
เอว  โส  ธมโฺม  ปริ ฺาโต  เจว  โหติ  ตีริโต  จ  อปฺปณิหิตานุปสฺสน   
ปฏิลาภตฺถาย       วายมนฺตสฺส      อปฺปณิหิตานุปสฺสนา      ปฏิลทฺธาh    
โหติ    เอว   โส   ธมฺโม   ปริ ฺาโต   เจว   โหติ   ตีริโต   จ     
สุ ฺตานุปสฺสน      ปฏลิาภตฺถาย      วายมนฺตสฺส     สุ ฺตานุปสฺสนา   
ปฏิลทฺธา    โหติ    เอว    โส   ธมฺโม   ปริ ฺาโต   เจว   โหติ     
ตีริโต จ ฯ    
     [๖๒]     อธิป ฺาธมฺมวิปสฺสน     ปฏิลาภตฺถาย     วายมนฺตสฺส     
อธิป ฺาธมฺมวิปสฺสนา   ปฏิลทฺธา   โหติ   เอว  โส  ธมฺโม  ปริ ฺาโต    
เจว     โหติ     ตีรโิต     จ    ยถาภูตาณทสฺสน    ปฏิลาภตฺถาย     
วายมนฺตสฺส   ยถาภูตาณทสฺสน   ปฏิลทฺธ   โหติ   เอว   โส   ธมฺโม     
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ปริ ฺาโต   เจว   โหติ   ตีริโต   จ   อาทีนวานุปสฺสน  ปฏิลาภตฺถาย    
วายมนฺตสฺส   อาทีนวานุปสฺสนา   ปฏิลทฺธา   โหติ   เอว   โส  ธมฺโม     
ปริ ฺาโต   เจว   โหติ   ตีริโต   จ   ปฏิสงฺขานุปสฺสน  ปฏิลาภตฺถาย    
วายมนฺตสฺส   ปฏิสงฺขานุปสฺสนา   ปฏิลทฺธา   โหติ   เอว   โส  ธมฺโม    
ปริ ฺาโต   เจว   โหติ   ตีริโต   จ   วิวฏฏนานุปสฺสน  ปฏิลาภตฺถาย    
วายมนฺตสฺส   วิวฏฏนานุปสฺสนา   ปฏิลทฺธา   โหติ   เอว   โส  ธมฺโม    
ปริ ฺาโต เจว โหติ ตีริโต จ ฯ      
     [๖๓]  โสตาปตฺติมคฺค  ปฏลิาภตฺถาย  วายมนฺตสฺส  โสตาปตฺติมคฺโค    
ปฏิลทฺโธ     โหติ     เอว     โส    ธมฺโม    ปริ ฺาโต    เจว      
โหติ  ตีรโิต  จ  สกทาคามิมคฺค ปฏิลาภตฺถาย วายมนฺตสฺส สกทาคามิมคฺโค    
ปฏิลทฺโธ     โหติ     เอว     โส    ธมฺโม    ปริ ฺาโต    เจว      
โหติ  ตีรโิต  จ  อนาคามิมคฺค  ปฏิลาภตฺถาย  วายมนฺตสฺส อนาคามิมคฺโค    
ปฏิลทฺโธ     โหติ     เอว     โส    ธมฺโม    ปริ ฺาโต    เจว      
โหติ   ตีริโต  จ  อรหตฺตมคฺค  ปฏิลาภตฺถาย  วายมนฺตสฺส  อรหตฺตมคฺโค    
ปฏิลทฺโธ     โหติ     เอว     โส    ธมฺโม    ปริ ฺาโต    เจว      
โหติ   ตีริโต   จ   เยส   เยส   ธมฺมาน  ปฏิลาภตฺถาย  วายมนฺตสฺส    
เต   เต   ธมฺมา   ปฏิลทฺธา   โหนฺติ   เอว  เต  ธมฺมา  ปริ ฺาตา    
เจว    โหนฺติ    ตีริตา   จ   ต   าตฏเน   าณ   ปชานนฏเน     
ป ฺา    เตน    วุจฺจติ   อิเม   ธมฺมา   ปริ ฺเยฺยาติ   โสตาวธาน    
ตปชานา ป ฺา สุตมเย าณ ฯ     
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     [๖๔]   กถ   อิเม  ธมมฺา  ปหาตพฺพาติ  โสตาวธาน  ตปชานนา      
ป ฺา    สุตมเย    าณ    เอโก   ธมฺโม   ปหาตพฺโพ   อสฺมิมาโน      
เทฺว   ธมฺมา   ปหาตพฺพา   อวิชฺชา   จ   ภวตณฺหา  จ  ตโย  ธมฺมา      
ปหาตพฺพา   ติสฺโส   ตณฺหา   จตฺตาโร   ธมฺมา   ปหาตพฺพา  จตฺตาโร     
โอฆา    ป ฺจ    ธมฺมา   ปหาตพฺพา   ป ฺจ   นีวรณานิ   ฉ   ธมฺมา      
ปหาตพฺพา   ฉ   ตณฺหากายา   สตฺต   ธมฺมา   ปหาตพฺพา  สตฺตานุสยา      
อฏ     ธมฺมา     ปหาตพฺพา    อฏ    มิจฺฉตฺตา    นว    ธมฺมา     
ปหาตพฺพา   นว   ตณฺหามูลกา   ธมฺมา   ทส   ธมฺมา  ปหาตพฺพา  ทส    
มิจฺฉตฺตา ฯ   
     [๖๕]    เทฺว   ปหานานิ   สมุจฺเฉทปฺปหาน   ปฏิปฺปสฺสทฺธปิฺปหาน   
สมุจฺเฉทปฺปหาน ฺจ  โลกุตฺตร  ขยคามิมคฺค  ภาวยโต ปฏิปฺปสสฺทฺธิปฺปหาน ฺจ         
ผลกฺขเณ      ฯ      ตีณิ     ปหานานิ     กามานเมต     นิสฺสรณ     
ยทิท   เนกฺขมฺม   รูปานเมต   นิสฺสรณ   ยทิท   อารุปฺป  ย  โข  ปน          
กิ ฺจิ    ภูต    สงฺขต   ปฏิจฺจ   สมุปฺปนนฺ   นิโรโธ   ตสฺส   นิสฺสรณ        
เนกฺขมฺม   ปฏิลทฺธสฺส   กามา   ปหีนา   เจว   โหนฺติ  ปริจฺจตฺตา  จ    
อารุปฺป   ปฏลิทฺธสฺส  รูปา  ปหีนา  เจว  โหนฺติ  ปริจฺจตฺตา  จ  นิโรธ   
ปฏิลทฺธสฺส   สงฺขารา  ปหีนา  เจว  โหนฺติ  ปริจฺจตฺตา  จ  ฯ  จตฺตาริ    
ปหานานิ   ทุกฺขสจฺจ   ปริ ฺาปฏิเวธ   ปฏิวิชฺฌนฺโต   ปชหติ  สมุทยสจฺจ         
ปหานปฺปฏิเวธ    ปฏิวิชฌฺนฺโต    ปชหติ   นโิรธสจฺจ   สจฺฉิกิริยาปฏิเวธ         
ปฏิวิชฺฌนฺโต         ปชหติ         มคฺคสจฺจ         ภาวนาปฏิเวธ      



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 39 

ปฏิวิชฺฌนฺโต   ปชหติ   ฯ  ป ฺจปฺปหานานิ  วิกฺขมฺภนปฺปหาน  ตทงฺคปฺปหาน          
สมุจฺเฉทปฺปหาน           ปฏิปฺปสฺสทธฺิปฺปหาน          นิสฺสรณปฺปหาน   
วิกฺขมฺภนปฺปหาน ฺจ   นีวรณาน   ปมชฺฌาน   ภาวยโต   ตทงฺคปฺปหาน ฺจ    
ทิฏ ิคตาน    นิพฺเพธภาคิย    สมาธึ    ภาวยโต    สมุจฺเฉทปฺปหาน ฺจ   
โลกุตฺตร       ขยคามิมคฺค       ภาวยโต      ปฏิปฺปสสฺทฺธิปฺปหาน ฺจ   
ผลกฺขเณ นิสฺสรณปฺปหาน ฺจ นิโรโธ นิพฺพาน ฯ         
     [๖๖]    สพฺพ    ภิกฺขเว    ปหาตพฺพ   กิ ฺจ   ภิกฺขเว   สพฺพ    
ปหาตพฺพ   จกฺขุ   ภิกฺขเว   ปหาตพฺพ   รูปา   ปหาตพฺพา  จกฺขุวิ ฺาณ   
ปหาตพฺพ    จกฺขุสมฺผสฺโส    ปหาตพฺโพ    ยมฺปท    จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ       เวทยิต       สุข       วา       ทุกฺข       วา    
อทุกฺขมสุข    วา    ตมฺป    ปหาตพฺพ    โสต    ปหาตพฺพ    สทฺทา    
ปหาตพฺพา    ฯเปฯ    ฆาน   ปหาตพฺพ   คนฺธา   ปหาตพฺพา   ชิวฺหา     
ปหาตพฺพา    รสา    ปหาตพฺพา    กาโย    ปหาตพฺโพ    โผฏพฺพา     
ปหาตพฺพา    มโน    ปหาตพฺโพ    ธมมฺา    ปหาตพฺพา   มโนวิ ฺาณ      
ปหาตพฺพ    มโนสมฺผสฺโส    ปหาตพฺโพ    ยมฺปท    มโนสมฺผสสฺปจฺจยา    
อุปฺปชฺชติ     เวทยิต     สุข     วา     ทกุขฺ    วา    อทุกฺขมสุข   
วา ตมฺป ปหาตพฺพ ฯ     
     รูป    ปสสฺนฺโต    ปชหติ    เวทน   ปสฺสนฺโต   ปชหติ   ส ฺ    
ปสฺสนฺโต     ปชหติ     สงฺขาเร     ปสฺสนฺโต     ปชหติ    วิ ฺาณ     
ปสฺสนฺโต    ปชหติ    จกขฺุ    ฯเปฯ   ชรามรณ   อมโตคธ   นิพฺพาน      
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ปริโยสานฏเน   ปสฺสนโฺต   ปชหติ   เย   เย  ธมฺมา  ปหีนา  โหนฺติ    
เต    เต    ธมมฺา    ปริจฺจตฺตา    โหนฺติ   ต   าตฏเน   าณ    
ปชานนฏเน    ป ฺา    เตน   วุจฺจติ   อิเม   ธมฺมา   ปหาตพฺพาติ    
โสตาวธาน ตปชานนา ป ฺา สุตมเย าณ ฯ   
                      ตติยภาณวาร ฯ     
     [๖๗]   กถ  อิเม  ธมฺมา  ภาเวตพฺพาติ  โสตาวธาน  ตปชานนา      
ป ฺา    สุตมเย    าณ    เอโก   ธมฺโม   ภาเวตพฺโพ   กายคตา     
สติ   สาตสหคตา   เทฺว   ธมฺมา   ภาเวตพฺพา   สมโถ  จ  วิปสฺสนา    
จ    ตโย   ธมมฺา   ภาเวตพฺพา   ตโย   สมาธี   จตฺตาโร   ธมฺมา     
ภาเวตพฺพา    จตฺตาโร    สติปฏานา    ป ฺจ   ธมฺมา   ภาเวตพฺพา      
ป ฺจงฺคิโก  สมฺมาสมาธิ  ๑  ฉ  ธมฺมา  ภาเวตพฺพา  ฉ อนุสฺสติฏานานิ    
สตฺต      ธมมฺา      ภาเวตพฺพา     สตฺต     โพชฺฌงฺคา     อฏ      
ธมฺมา    ภาเวตพฺพา    อริโย    อฏงฺคิโก    มคฺโค   นว   ธมฺมา     
ภาเวตพฺพา      นว      ปารสิุทฺธิปฺปธานิยงฺคานิ      ทส     ธมฺมา     
ภาเวตพฺพา ทส กสิณายตนานิ ฯ     
     [๖๘]  เทฺว  ภาวนา  โลกิยา  จ ภาวนา โลกุตฺตรา จ ภาวนา ฯ      
ติสฺโส   ภาวนา   รูปาวจรกุสลาน   ธมมฺาน  ภาวนา  อรูปาวจรกุสลาน     
ธมฺมาน       ภาวนา      อปริยาปนฺนาน      กุสลาน      ธมฺมาน    
ภาวนา   ฯ   รูปาวจรกุสลาน   ธมฺมาน   ภาวนา   อตฺถิ  หีนา  อตฺถิ     
มชฺฌิมา   อตฺถิ   ปณีตา   อรูปาวจรกุสลาน   ธมฺมาน   ภาวนา   อตฺถิ    
#๑ ม. สมาธิ ฯ    
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หีนา   อตฺถิ   มชฺฌิมา   อตฺถิ  ปณีตา  อปริยาปนฺนาน  กุสลาน  ธมฺมาน   
ภาวนา   [๑]  ปณีตา  ฯ  จตสฺโส  ภาวนา  ทุกฺขสจฺจ  ปริ ฺาปฏิเวธ     
ปฏิวิชฺฌนฺโต   ภาเวติ   สมุทยสจฺจ  ปหานปฺปฏิเวธ  ปฏิวิชฺฌนโฺต  ภาเวติ          
นิโรธสจฺจ     สจฺฉิกิริยาปฏิเวธ    ปฏิวิชฺฌนฺโต    ภาเวติ    มคฺคสจฺจ         
ภาวนาปฏิเวธ ปฏิวิชฌฺนโฺต ภาเวติ อิมา จตสฺโส ภาวนา ฯ     
     [๖๙]   อปราป  จตสฺโส  ภาวนา  เอสนาภาวนา  ปฏิลาภภาวนา       
เอกรสาภาวนา อาเสวนาภาวนา ฯ     
     กตมา   เอสนาภาวนา   สพฺเพส   สมาธึ   สมาปชฺชนฺตาน  ตตฺถ      
ชาตา ธมฺมา เอกรสา โหนตีฺติ อย เอสนาภาวนา ฯ        
     กตมา    ปฏิลาภภาวนา   สพฺเพส   สมาธึ   สมาปนฺนาน   ตตฺถ      
ชาตา ธมฺมา อ ฺม ฺ นาติวตฺตนฺตีติ อย ปฏลิาภภาวนา ฯ    
     [๗๐]    กตมา    เอกรสาภาวนา   อธิโมกฺขฏเน   สทฺธินฺทรฺิย    
ภาวยโต   สทฺธินฺทฺริยสฺส  วเสน  จตฺตาริ  อินฺทฺริยานิ  เอกรสา  โหนฺตีติ          
อินฺทฺริยาน   เอกรสฏเน   ภาวนา   ปคฺคหฏเน  วิริยินฺทฺริย  ภาวยโต   
วิริยินฺทฺริยสสฺ    วเสน    จตฺตาริ    อินทฺฺริยานิ    เอกรสา   โหนฺตีติ         
อินฺทฺริยาน   เอกรสฏเน   ภาวนา  อุปฏานฏเน  สตินฺทฺริย  ภาวยโต    
สตินฺทฺริยสฺส   วเสน  จตฺตาริ  อินฺทฺริยานิ  เอกรสา  โหนฺตีติ  อินทฺฺริยาน      
เอกรสฏเน     ภาวนา    อวิกฺเขปฏเน    สมาธินทฺฺริย    ภาวยโต    
สมาธินฺทฺริยสฺส    วเสน    จตฺตาริ    อินฺทฺริยานิ   เอกรสา   โหนตีฺติ   
อินฺทฺริยาน   เอกรสฏเน   ภาวนา   ทสสฺนฏเน  ป ฺ ินฺทฺริย  ภาวยโต    
#๑ ยุ. อตฺถ ิฯ     
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ป ฺ ินฺทฺริยสฺส  วเสน  จตฺตาริ  อินฺทฺรยิานิ  เอกรสา  โหนฺตีติ  อินฺทฺริยาน     
เอกรสฏเน     ภาวนา     อสฺสทฺธิเย     อกมฺปยฏเน    สทฺธาพล    
ภาวยโต   สทฺธาพลสฺส   วเสน   จตฺตาริ   พลานิ   เอกรสา  โหนฺตีติ     
พลาน    เอกรสฏเน    ภาวนา   โกสชฺเช   อกมฺปยฏเน   วิริยพล    
ภาวยโต  วิรยิพลสฺส  วเสน  จตฺตาริ  พลานิ  เอกรสา  โหนฺตีติ  พลาน     
เอกรสฏเน  ภาวนา  ปมาเท  อกมฺปยฏเน  สติพล  ภาวยโต สติพลสฺส     
วเสน   จตฺตาริ   พลานิ   เอกรสา   โหนฺตีติ   พลาน   เอกรสฏเน     
ภาวนา   อุทฺธจฺเจ   อกมฺปยฏเน   สมาธิพล   ภาวยโต   สมาธิพลสฺส     
วเสน   จตฺตาริ   พลานิ   เอกรสา   โหนฺตีติ   พลาน   เอกรสฏเน     
ภาวนา      อวิชฺชาย      อกมฺปยฏเน      ป ฺาพล     ภาวยโต      
ป ฺาพลสฺส    วเสน   จตฺตาริ   พลานิ   เอกรสา   โหนฺตีติ   พลาน    
เอกรสฏเน   ภาวนา   ฯ   อุปฏานฏเน   สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาวยโต    
สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  วเสน  ฉ  โพชฌฺงฺคา  เอกรสา  โหนฺตีติ  โพชฺฌงฺคาน   
เอกรสฏเน       ภาวนา      ปวิจยฏเน      ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค    
ภาวยโต      ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส     วเสน     ฉ     โพชฺฌงฺคา     
เอกรสา   โหนฺตีติ   โพชฌฺงฺคาน   เอกรสฏเน   ภาวนา  ปคฺคหฏเน    
วิริยสมฺโพชฌฺงฺค     ภาวยโต     วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส     วเสน     ฉ    
โพชฺฌงฺคา   เอกรสา   โหนฺตีติ   โพชฌฺงฺคาน   เอกสรฏเน   ภาวนา    
ผรณฏเน    ปติสมฺโพชฺฌงฺค    ภาวยโต    ปติสมโฺพชฺฌงฺคสฺส    วเสน   
ฉ   โพชฺฌงฺคา   เอกรสา  โหนฺตีติ  โพชฺฌงฺคาน  เอกรสฏเน  ภาวนา     
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อุปสมฏเน     ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺค    ภาวยโต    ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส          
วเสน   ฉ   โพชฺฌงฺคา   เอกรสา  โหนฺตีติ  โพชฺฌงฺคาน  เอกรสฏเน    
ภาวนา  อวิกฺเขปฏเน  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค  ภาวยโต  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
วเสน     ฉ     โพชฺฌงฺคา     เอกรสา     โหนฺตีติ    โพชฺฌงฺคาน     
เอกรสฏเน      ภาวนา     ปฏิสงฺขานฏเน     อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค     
ภาวยโต   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   วเสน   ฉ   โพชฺฌงฺคา   เอกรสา     
โหนฺตีติ  โพชฺฌงฺคาน  เอกรสฏเน  ภาวนา  ฯ  ทสสฺนฏเน  สมฺมาทิฏ ึ   
ภาวยโต     สมฺมาทิฏ ิยา    วเสน    สตฺต    มคฺคงฺคา    เอกรสา      
โหนฺตีติ  มคฺคงฺคาน  เอกรสฏเน  ภาวนา  อภินิโรปนฏเน สมฺมาสงฺกปฺป    
ภาวยโต    สมฺมาสงฺกปฺปสฺส    วเสน    สตฺต    มคฺคงฺคา   เอกรสา      
โหนฺตีติ   มคฺคงฺคาน   เอกรสฏเน   ภาวนา  ปริคฺคหฏเน  สมมฺาวาจ    
ภาวยโต     สมฺมาวาจาย    วเสน    สตฺต    มคฺคงฺคา    เอกรสา      
โหนฺตีติ  มคฺคงฺคาน  เอกรสฏเน  ภาวนา  สมุฏานฏเน  สมมฺากมฺมนฺต    
ภาวยโต       สมฺมากมฺมนฺตสฺส      วเสน      สตฺต      มคฺคงฺคา      
เอกรสา   โหนฺตีติ   มคฺคงฺคาน   เอกรสฏเน   ภาวนา  โวทานฏเน     
สมฺมาอาชีว  ภาวยโต  สมฺมาอาชีวสฺส  วเสน  สตฺต  มคฺคงฺคา  เอกรสา    
โหนฺตีติ   มคฺคงฺคาน   เอกรสฏเน  ภาวนา  ปคฺคหฏเน  สมฺมาวายาม    
ภาวยโต    สมฺมาวายามสฺส    วเสน    สตฺต    มคฺคงฺคา   เอกรสา     
โหนฺตีติ   มคฺคงฺคาน   เอกรสฏเน   ภาวนา  อุปฏานฏเน  สมมฺาสตึ    
ภาวยโต   สมฺมาสติยา   วเสน   สตฺต   มคฺคงฺคา   เอกรสา  โหนฺตีติ     
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มคฺคงฺคาน    เอกรสฏเน    ภาวนา    อวิกฺเขปฏเน    สมฺมาสมาธึ    
ภาวยโต   สมฺมาสมาธิสฺส   วเสน   สตฺต  มคฺคงฺคา  เอกรสา  โหนฺตีติ    
มคฺคงฺคาน เอกรสฏเน ภาวนา อย เอกรสาภาวนา ฯ      
     [๗๑]   กตมา   อาเสวนาภาวนา  อิธ  ภิกฺขุ  ปุพฺพณฺหสมยป  ๑    
อาเสวติ     มชฺฌนฺติกสมยป     อาเสวติ    สายณฺหสมยป    อาเสวติ    
ปุเรภตฺตป    อาเสวติ    ปจฺฉาภตฺตป    อาเสวติ    ปรุิเมป   ยาเม   
อาเสวติ    ปจฺฉิเมป   ยาเม   อาเสวติ   รตฺตึป   อาเสวติ   ทิวาป    
อาเสวติ    รตฺตินฺทิวาป    อาเสวติ    กาเฬป    อาเสวติ   ชุเณฺหป    
อาเสวติ    วสฺเสป    อาเสวติ    เหมนฺเตป    อาเสวติ    คิเมฺหป     
อาเสวติ    ปรุิเมป    วโยขนฺเธ    อาเสวติ   มชฺฌิเมป   วโยขนฺเธ     
อาเสวติ    ปจฺฉิเมป   วโยขนฺเธ   อาเสวติ   อย   อาเสวนาภาวนา      
อิมา จตสฺโส ภาวนา ฯ     
     [๗๒]   อปราป   จตสฺโส   ภาวนา   ตตฺถ   ชาตาน   ธมฺมาน    
อนติวตฺตนฏเน     ภาวนา     อินฺทฺริยาน    เอกรสฏเน    ภาวนา    
ตทุปควิริยวาหนฏเน ภาวนา อาเสวนฏเน ภาวนา ฯ      
     [๗๓]   กถ   ตตฺถ   ชาตาน  ธมฺมาน  อนติวตฺตนฏเน  ภาวนา     
กามจฺฉนฺท    ปชหโต    เนกฺขมฺมวเสน    ชาตา    ธมมฺา   อ ฺม ฺ    
นาติวตฺตนฺตีติ    ตตฺถ    ชาตาน   ธมฺมาน   อนติวตฺตนฏเน   ภาวนา    
พฺยาปาท    ปชหโต    อพฺยาปาทวเสน    ชาตา    ธมมฺา   อ ฺม ฺ      
นาติวตฺตนฺตีติ    ตตฺถ    ชาตาน   ธมฺมาน   อนติวตฺตนฏเน   ภาวนา    
#๑ ม. ปสทโฺท นตฺถิ ฯ     
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ถีนมิทฺธ    ปชหโต    อาโลกส ฺาวเสน    ชาตา   ธมฺมา   อ ฺม ฺ    
นาติวตฺตนฺตีติ    ตตฺถ    ชาตาน   ธมฺมาน   อนติวตฺตนฏเน   ภาวนา    
อุทฺธจฺจ     ปชหโต    อวิกฺเขปวเสน    ชาตา    ธมมฺา    อ ฺม ฺ     
นาติวตฺตนฺตีติ    ตตฺถ    ชาตาน   ธมฺมาน   อนติวตฺตนฏเน   ภาวนา    
วิจิกิจฺฉ    ปชหโต    ธมฺมววตฺถานวเสน    ชาตา   ธมฺมา   อ ฺม ฺ    
นาติวตฺตนฺตีติ    ตตฺถ    ชาตาน   ธมฺมาน   อนติวตฺตนฏเน   ภาวนา    
อวิชฺช   ปชหโต   าณวเสน   ชาตา   ธมฺมา  อ ฺม ฺ  นาติวตฺตนฺตีติ    
ตตฺถ   ชาตาน   ธมฺมาน   อนติวตฺตนฏเน   ภาวนา   อรตึ   ปชหโต     
ปามุชฺชวเสน    ชาตา    ธมฺมา    อ ฺม ฺ    นาติวตฺตนฺตีติ    ตตฺถ    
ชาตาน    ธมมฺาน    อนติวตฺตนฏเน    ภาวนา    นวีรเณ   ปชหโต      
ปมชฺฌานวเสน    ชาตา    ธมฺมา    อ ฺม ฺ   นาติวตฺตนฺตีติ   ตตฺถ    
ชาตาน   ธมมฺาน   อนติวตฺตนฏเน   ภาวนา   วิตกฺกวิจาเร   ปชหโต    
ทุติยชฺฌานวเสน    ชาตา    ธมฺมา    อ ฺม ฺ   นาติวตฺตนฺตีติ   ตตฺถ   
ชาตาน  ธมฺมาน  อนติวตฺตนฏเน  ภาวนา  ปตึ  ปชหโต ตติยชฌฺานวเสน     
ชาตา     ธมมฺา     อ ฺม ฺ     นาติวตฺตนฺตีติ     ตตฺถ    ชาตาน    
ธมฺมาน   อนติวตฺตนฏเน  ภาวนา  สขุทุกฺเข  ปชหโต  จตุตฺถชฺฌานวเสน    
ชาตา        ธมฺมา       อ ฺม ฺ       นาติวตฺตนฺตีติ       ตตฺถ     
ชาตาน    ธมมฺาน    อนติวตฺตนฏเน    ภาวนา   รปูส ฺ   ปฏฆิส ฺ    
นานตฺตส ฺ   ปชหโต   อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติวเสน   ชาตา  ธมฺมา      
อ ฺม ฺ    นาติวตฺตนฺตีติ   ตตฺถ   ชาตาน   ธมฺมาน   อนติวตฺตนฏเน    
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ภาวนา   อากาสาน ฺจายตนส ฺ   ปชหโต  วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺติวเสน     
ชาตา        ธมฺมา       อ ฺม ฺ       นาติวตฺตนฺตีติ       ตตฺถ     
ชาตาน    ธมมฺาน    อนติวตฺตนฏเน    ภาวนา   วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺ    
ปชหโต       อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติวเสน       ชาตา       ธมฺมา    
อ ฺม ฺ    นาติวตฺตนฺตีติ   ตตฺถ   ชาตาน   ธมฺมาน   อนติวตฺตนฏเน   
ภาวนา  อากิ ฺจ ฺายตนส ฺ  ปชหโต เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติวเสน    
 
ชาตา           ธมฺมา           อ ฺม ฺ          นาติวตฺตนฺตีติ    
ตตฺถ    ชาตาน    ธมฺมาน    อนติวตฺตนฏเน    ภาวนา    นิจฺจส ฺ    
ปชหโต   อนิจฺจานุปสฺสนาวเสน   ชาตา  ธมฺมา  อ ฺม ฺ  นาติวตฺตนฺตีติ   
ตตฺถ     ชาตาน    ธมฺมาน    อนติวตฺตนฏเน    ภาวนา    สุขส ฺ     
ปชหโต      ทุกฺขานุปสฺสนาวเสน      ชาตา     ธมมฺา     อ ฺม ฺ     
นาติวตฺตนฺตีติ    ตตฺถ    ชาตาน   ธมฺมาน   อนติวตฺตนฏเน   ภาวนา    
อตฺตส ฺ   ปชหโต   อนตฺตานุปสฺสนาวเสน   ชาตา   ธมฺมา   อ ฺม ฺ ็    
นาติวตฺตนฺตีติ      ตตฺถ      ชาตาน     ธมฺมาน     อนติวตฺตนฏเน    
ภาวนา    นนทฺึ    ปชหโต    นิพฺพิทานุปสฺสนาวเสน    ชาตา   ธมฺมา     
อ ฺม ฺ    นาติวตฺตนฺตีติ   ตตฺถ   ชาตาน   ธมฺมาน   อนติวตฺตนฏเน   
ภาวนา    ราค    ปชหโต    วิราคานุปสฺสนาวเสน    ชาตา   ธมมฺา     
อ ฺม ฺ    นาติวตฺตนฺตีติ   ตตฺถ   ชาตาน   ธมฺมาน   อนติวตฺตนฏเน   
ภาวนา    สมทุย    ปชหโต    นิโรธานุปสฺสนาวเสน   ชาตา   ธมฺมา    
อ ฺม ฺ    นาติวตฺตนฺตีติ   ตตฺถ   ชาตาน   ธมฺมาน   อนติวตฺตนฏเน   
ภาวนา     อาทาน     ปชหโต    ปฏินิสสฺคฺคานุปสฺสนาวเสน    ชาตา      
ธมฺมา  อ ฺม ฺ  นาติวตฺตนฺตีติ  ตตฺถ  ชาตาน  ธมฺมาน  อนติวตฺตนฏเน     
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ภาวนา         ฆนส ฺ         ปชหโต         ขยานุปสฺสนาวเสน      
ชาตา    ธมฺมา   อ ฺม ฺ   นาติวตฺตนฺตีติ   ตตฺถ   ชาตาน   ธมมฺาน   
อนติวตฺตนฏเน    ภาวนา    อายุหน    ปชหโต    วยานุปสฺสนาวเสน      
ชาตา    ธมฺมา   อ ฺม ฺ   นาติวตฺตนฺตีติ   ตตฺถ   ชาตาน   ธมมฺาน   
อนติวตฺตนฏเน   ภาวนา   ธุวส ฺ   ปชหโต   วิปริณามานุปสฺสนาวเสน     
ชาตา     ธมมฺา     อ ฺม ฺ     นาติวตฺตนฺตีติ     ตตฺถ    ชาตาน    
ธมฺมาน  อนติวตฺตนฏเน  ภาวนา  นมิิตฺต  ปชหโต อนิมิตฺตานุปสฺสนาวเสน    
ชาตา        ธมฺมา       อ ฺม ฺ       นาติวตฺตนฺตีติ       ตตฺถ     
ชาตาน     ธมฺมาน    อนติวตฺตนฏเน    ภาวนา    ปณิธึ    ปชหโต     
อปฺปณิหิตานุปสฺสนาวเสน    ชาตา    ธมฺมา    อ ฺม ฺ   นาติวตฺตนฺตีติ    
ตตฺถ    ชาตาน    ธมฺมาน    อนติวตฺตนฏเน    ภาวนา    อภินิเวส     
ปชหโต   สุ ฺตานุปสฺสนาวเสน   ชาตา  ธมฺมา  อ ฺม ฺ  นาติวตฺตนฺตีติ   
ตตฺถ   ชาตาน   ธมฺมาน   อนติวตฺตนฏเน  ภาวนา  สาราทานาภินิเวส     
ปชหโต        อธิป ฺาธมฺมวิปสฺสนาวเสน        ชาตา       ธมฺมา    
อ ฺม ฺ    นาติวตฺตนฺตีติ   ตตฺถ   ชาตาน   ธมฺมาน   อนติวตฺตนฏเน   
ภาวนา      สมฺโมหาภินิเวส      ปชหโต      ยถาภูตาณทสฺสนวเสน    
ชาตา    ธมฺมา   อ ฺม ฺ   นาติวตฺตนฺตีติ   ตตฺถ   ชาตาน   ธมมฺาน   
อนติวตฺตนฏเน  ภาวนา  อาลยาภินิเวส  ปชหโต  อาทีนวานุปสฺสนาวเสน    



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 48 

ชาตา     ธมมฺา     อ ฺม ฺ     นาติวตฺตนฺตีติ     ตตฺถ    ชาตาน    
ธมฺมาน      อนติวตฺตนฏเน      ภาวนา     อปฺปฏิสงฺข     ปชหโต    
ปฏิสงฺขานุปสฺสนาวเสน   ชาตา   ธมฺมา   อ ฺม ฺ  นาติวตฺตนฺตีติ  ตตฺถ    
ชาตาน     ธมฺมาน     อนติวตฺตนฏเน    ภาวนา    ส ฺโคาภินิเวส     
ปชหโต   วิวฏฏนานุปสฺสนาวเสน  ชาตา  ธมฺมา  อ ฺม ฺ  นาติวตฺตนฺตีติ   
ตตฺถ    ชาตาน    ธมฺมาน    อนติวตฺตนฏเน   ภาวนา   ทฏิเกฏเ     
กิเลเส    ปชหโต    โสตาปตฺติมคฺควเสน   ชาตา   ธมฺมา   อ ฺม ฺ     
นาติวตฺตนฺตีติ      ตตฺถ      ชาตาน     ธมฺมาน     อนติวตฺตนฏเน    
ภาวนา   โอฬาริเก   กิเลเส   ปชหโต   สกทาคามิมคฺควเสน   ชาตา      
ธมฺมา  อ ฺม ฺ  นาติวตฺตนฺตีติ  ตตฺถ  ชาตาน  ธมฺมาน  อนติวตฺตนฏเน          
ภาวนา     อณุสหคเต     กิเลเส     ปชหโต     อนาคามิมคฺควเสน      
ชาตา     ธมมฺา     อ ฺม ฺ     นาติวตฺตนฺตีติ     ตตฺถ    ชาตาน    
ธมฺมาน  อนติวตฺตนฏเน  ภาวนา  สพฺพกิเลเส  ปชหโต อรหตฺตมคฺควเสน    
ชาตา        ธมฺมา       อ ฺม ฺ       นาติวตฺตนฺตีติ       ตตฺถ     
ชาตาน   ธมมฺาน   อนติวตฺตนฏเน   ภาวนา   เอว   ตตฺถ   ชาตาน    
ธมฺมาน อนติวตฺตนฏเน ภาวนา ฯ     
     [๗๔]    กถ   อินฺทฺริยาน   เอกรสฏเน   ภาวนา   กามจฺฉนฺท     
ปชหโต   เนกฺขมฺมวเสน   ป ฺจินฺทฺริยานิ   เอกรสา  โหนฺตีติ  อินทฺฺริยาน          
เอกรสฏเน  ภาวนา  พฺยาปาท  ปชหโต  อพฺยาปาทวเสน  ป ฺจินฺทฺริยานิ     
เอกรสา    โหนฺตีติ    อินทฺฺริยาน    เอกรสฏเน    ภาวนา   ฯเปฯ     
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สพฺพกิเลเส    ปชหโต    อรหตฺตมคฺควเสน    ป ฺจินฺทฺริยานิ   เอกรสา     
โหนฺตีติ    อินฺทฺริยาน    เอกรสฏเน    ภาวนา    เอว   อินฺทรฺิยาน   
เอกรสฏเน ภาวนา ฯ      
     [๗๕]     กถ    ตทุปควิริยวาหนฏเน    ภาวนา    กามจฺฉนฺท     
ปชหโต    เนกฺขมฺมวเสน    วิริย    วาเหตีติ    ตทุปควิริยวาหนฏเน    
ภาวนา    พฺยาปาท    ปชหโต    อพฺยาปาทวเสน    วิริย   วาเหตีติ     
ตทุปควิริยวาหนฏเน     ภาวนา     ฯเปฯ    สพฺพกเิลเส    ปชหโต    
อรหตฺตมคฺควเสน    วิริย    วาเหตีติ   ตทุปควิริยวาหนฏเน   ภาวนา    
เอว ตทุปควิริยวาหนฏเน ภาวนา ฯ      
     [๗๖]    กถ   อาเสวนฏเน   ภาวนา   กามจฺฉนฺท   ปชหนโฺต    
เนกฺขมฺม   อาเสวตีติ   อาเสวนฏเน   ภาวนา   พฺยาปาท   ปชหนฺโต    
อพฺยาปาท   อาเสวตีติ   อาเสวนฏเน   ภาวนา   ฯเปฯ  สพฺพกิเลเส      
ปชหนฺโต    อรหตฺตมคฺค   อาเสวตีติ   อาเสวนฏเน   ภาวนา   เอว     
อาเสวนฏเน    ภาวนา   อิมา   จตสฺโส   ภาวนา   รูป   ปสฺสนโฺต      
ภาเวติ    เวทน    ปสฺสนฺโต    ภาเวติ   ส ฺ   ปสฺสนฺโต   ภาเวติ     
สงฺขาเร   ปสสฺนฺโต  ภาเวติ  วิ ฺาณ  ปสฺสนฺโต  ภาเวติ  จกฺขุ  ฯเปฯ    
ชรามรณ      อมโตคธ     นิพฺพาน     ปริโยสานฏเน     ปสฺสนโฺต    
ภาเวติ    เย   เย   ธมฺมา   ภาวิตา   โหนฺติ   เต   เต   ธมฺมา    
เอกรสา    โหนฺติ    ต    าตฏเน   าณ   ปชานนฏเน   ป ฺา      
เตน   วุจฺจติ   อิเม   ธมฺมา   ภาเวตพฺพาติ   โสตาวธาน  ตปชานนา     
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ป ฺา สุตมเย าณ ฯ     
                     จตุตฺถภาณวาร ฯ    
     [๗๗]  กถ  อิเม  ธมฺมา  สจฺฉิกาตพฺพาติ  โสตาวธาน  ตปชานนา    
ป ฺา    สุตมเย    าณ    เอโก   ธมฺโม   สจฺฉิกาตพฺโพ   อกุปปฺา    
เจโตวิมุตฺติ    เทฺว    ธมฺมา    สจฺฉิกาตพฺพา    วิชชฺา   จ   วิมุตฺติ   
จ   ตโย   ธมมฺา   สจฺฉิกาตพฺพา   ติสฺโส   วิชฺชา   จตฺตาโร  ธมฺมา     
สจฺฉิกาตพฺพา    จตฺตาริ   สาม ฺผลานิ   ป ฺจ   ธมฺมา   สจฺฉิกาตพฺพา    
ป ฺจ   ธมฺมกฺขนฺธา   ฉ   ธมฺมา   สจฺฉิกาตพฺพา   ฉ   อภิ ฺา   สตฺต    
ธมฺมา   สจฺฉิกาตพฺพา   สตฺต  ขีณาสวพลานิ  อฏ  ธมฺมา  สจฺฉิกาตพฺพา    
อฏ    วิโมกขฺา   นว   ธมมฺา   สจฺฉิกาตพฺพา   นว   อนุปุพฺพนิโรธา    
ทส ธมฺมา สจฺฉิกาตพฺพา ทส อเสกฺขา ธมฺมา ฯ   
     [๗๘]    สพฺพ   ภิกฺขเว   สจฺฉิกาตพฺพ   กิ ฺจ   ภิกฺขเว   สพฺพ    
สจฺฉิกาตพฺพ    จกฺขุ    ภิกขฺเว    สจฺฉิกาตพฺพ    รูปา   สจฺฉิกาตพฺพา          
จกฺขุวิ ฺาณ     สจฺฉิกาตพฺพ    จกฺขุสมฺผสฺโส    สจฺฉิกาตพฺโพ    ยมฺปท       
จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา    อุปฺปชฺชติ    เวทยิต    สุข    วา   ทุกฺข   วา          
อทุกฺขมสุข    วา    ตมฺป   สจฺฉิกาตพฺพ   โสต   สจฺฉิกาตพฺพ   สททฺา          
สจฺฉิกาตพฺพา    ฯเปฯ    ฆาน    สจฺฉิกาตพฺพ   คนฺธา   สจฺฉิกาตพฺพา    
ชิวฺหา    สจฺฉิกาตพฺพา    รสา   สจฺฉิกาตพฺพา   กาโย   สจฺฉิกาตพฺโพ    
โผฏพฺพา      สจฺฉิกาตพฺพา      มโน      สจฺฉิกาตพฺโพ     ธมฺมา    
สจฺฉิกาตพฺพา       มโนวิ ฺาณ       สจฺฉิกาตพฺพ       มโนสมฺผสฺโส    
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สจฺฉิกาตพฺโพ     ยมฺปท     มโนสมฺผสสฺปจฺจยา    อุปฺปชฺชติ    เวทยิต   
สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป สจฺฉิกาตพฺพ ฯ    
     รูป    ปสสฺนฺโต    สจฺฉิกโรติ    เวทน   ปสฺสนโฺต   สจฺฉิกโรติ   
ส ฺ    ปสสฺนฺโต    สจฺฉิกโรติ    สงฺขาเร    ปสฺสนฺโต    สจฺฉิกโรติ   
วิ ฺาณ     ปสฺสนฺโต     สจฺฉิกโรติ     จกฺขุ     ฯเปฯ    ชรามรณ    
อมโตคธ   นพฺิพาน   ปริโยสานฏเน   ปสฺสนฺโต   สจฺฉิกโรติ  เย  เย    
ธมฺมา   สจฺฉิกตา   โหนฺติ   เต   เต  ธมมฺา  ผุสิตา  ๑  โหนฺติ  ต    
าตฏเน    าณ    ปชานนฏเน    ป ฺา    เตน   วุจฺจติ   อิเม     
ธมฺมา    สจฺฉิกาตพฺพาติ    โสตาวธาน   ตปชานนา   ป ฺา   สุตมเย    
าณ ฯ     
     กถ   อิเม   ธมฺมา  หานภาคิยา  อิเม  ธมฺมา   ิติภาคิยา  อิเม     
ธมฺมา    วิเสสภาคิยา   อิเม   ธมฺมา   นพฺิเพธภาคิยาติ   โสตาวธาน     
ตปชานนา     ป ฺา     สตุมเย     าณ     ปมชฌฺานสฺส    ลาภึ      
กามสหคตา    ส ฺามนสิการา    สมทุาจรนฺติ    หานภาคิโย    ธมฺโม      
ตทนุธมฺมตา    สติ    สนฺติฏติ     ิติภาคิโย   ธมฺโม   อวิตกฺกสหคตา   
ส ฺามนสิการา    สมุทาจรนฺติ   วิเสสภาคิโย   ธมฺโม   นิพฺพิทาสหคตา    
ส ฺามนสิการา      สมทุาจรนฺติ     วิราคูปส ฺหิตา     นิพฺเพธภาคิโย    
ธมฺโม     ทุติยชฺฌานสฺส     ลาภึ     วิตกกฺสหคตา    ส ฺามนสิการา     
สมุทาจรนฺติ    หานภาคิโย    ธมโฺม    ตทนุธมฺมตา    สติ   สนฺติฏติ    
 ิติภาคิโย   ธมฺโม   อุเปกฺขาสุขสหคตา   ส ฺามนสิการา   สมุทาจรนฺติ    
#๑ ม. ย.ุ ผสฺสิตา ฯ    
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วิเสสภาคิโย    ธมฺโม   นพฺิพิทาสหคตา   ส ฺามนสิการา   สมุทาจรนฺติ    
วิราคูปส ฺหิตา     นิพฺเพธภาคิโย     ธมฺโม     ตติยชฺฌานสฺส    ลาภึ    
ปติสุขสหคตา    ส ฺามนสิการา    สมุทาจรนฺติ    หานภาคิโย   ธมฺโม     
ตทนุธมฺมตา    สติ   สนฺติฏติ    ิติภาคิโย   ธมฺโม   อทุกฺขมสุขสหคตา    
ส ฺามนสิการา    สมุทาจรนฺติ   วิเสสภาคิโย   ธมฺโม   นิพฺพิทาสหคตา    
ส ฺามนสิการา      สมทุาจรนฺติ     วิราคูปส ฺหิตา     นิพฺเพธภาคิโย    
ธมฺโม   จตุตฺถชฺฌานสฺส   ลาภึ  อุเปกฺขาสุขสหคตา  ๑  ส ฺามนสิการา    
สมุทาจรนฺติ         หานภาคิโย         ธมโฺม         ตทนุธมฺมตา      
สติ     สนฺติฏติ      ิติภาคิโย    ธมโฺม    อากาสาน ฺจายตนสหคตา     
ส ฺามนสิการา    สมุทาจรนฺติ   วิเสสภาคิโย   ธมฺโม   นิพฺพิทาสหคตา    
ส ฺามนสิการา      สมทุาจรนฺติ     วิราคูปส ฺหิตา     นิพฺเพธภาคิโย    
ธมฺโม    อากาสาน ฺจายตนสฺส    ลาภึ    รูปสหคตา   ส ฺามนสิการา      
สมุทาจรนฺติ    หานภาคิโย    ธมโฺม    ตทนุธมฺมตา    สติ   สนฺติฏติ    
 ิติภาคิโย      ธมฺโม      วิ ฺาณ ฺจายตนสหคตา     ส ฺามนสิการา    
สมุทาจรนฺติ    วิเสสภาคิโย   ธมฺโม   นพฺิพิทาสหคตา   ส ฺามนสิการา    
สมุทาจรนฺติ   วิราคูปส ฺหิตา   นิพฺเพธภาคิโย  ธมฺโม  วิ ฺาณ ฺจายตนสฺส   
ลาภึ            อากาสาน ฺจายตนสหคตา           ส ฺามนสิการา      
สมุทาจรนฺติ       หานภาคิโย      ธมฺโม      ตทนุธมฺมตา      สติ     
สนฺติฏติ         ิติภาคิโย       ธมฺโม       อากิ ฺจ ฺายตนสหคตา    
ส ฺามนสิการา    สมุทาจรนฺติ   วิเสสภาคิโย   ธมฺโม   นิพฺพิทาสหคตา    
#๑ ม. อุเปกขฺาสหคตา ฯ    
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ส ฺามนสิการา      สมทุาจรนฺติ     วิราคูปส ฺหิตา     นิพฺเพธภาคิโย    
ธมฺโม       อากิ ฺจ ฺายตนสฺส      ลาภึ      วิ ฺาณ ฺจายตนสหคตา    
ส ฺามนสิการา   สมุทาจรนฺติ   หานภาคิโย   ธมโฺม   ตทนุธมมฺตา  สติ     
สนฺติฏติ       ิติภาคิโย      ธมฺโม     เนวส ฺานาส ฺายตนสหคตา     
ส ฺามนสิการา    สมุทาจรนฺติ   วิเสสภาคิโย   ธมฺโม   นิพฺพิทาสหคตา    
ส ฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ วิราคูปส ฺหิตา   
นิพฺเพธภาคิโย   ธมฺโม   ต   าตฏเน   าณ   ปชานนฏเน  ป ฺา    
เตน   วุจฺจติ   อิเม   ธมฺมา   หานภาคิยา   อิเม  ธมฺมา   ิติภาคิยา    
อิเม   ธมฺมา  วิเสสภาคิยา  อิเม  ธมฺมา  นิพฺเพธภาคิยาติ  โสตาวธาน    
ตปชานนา ป ฺา สุตมเย าณ ฯ       
     [๗๙]   กถ  สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจา  สพฺเพ  สงฺขารา  ทุกฺขา    
สพฺเพ   ธมฺมา   อนตฺตาติ   โสตาวธาน   ตปชานนา   ป ฺา  สุตมเย     
าณ     รูป     อนิจฺจ    ขยฏเน    ทุกขฺ    ภยฏเน    อนตฺตา    
อสารกฏเนาติ    โสตาวธาน    ตปชานนา   ป ฺา   สุตมเย   าณ      
เวทนา    ส ฺา    สงฺขารา    วิ ฺาณ    จกฺขุ   ฯเปฯ   ชรามรณ     
อนิจฺจ    ขยฏเน    ทุกฺข    ภยฏเน    อนตฺตา    อสารกฏเนาติ    
โสตาวธาน    ตปชานนา    ป ฺา   สุตมเย   าณ   ต   าตฏเน      
าณ    ปชานนฏเน    ป ฺา    เตน    วุจฺจติ   สพฺเพ   สงฺขารา     
อนิจฺจา  สพฺเพ  สงฺขารา  ทุกฺขา  สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตาติ  โสตาวธาน    
ตปชานนา ป ฺา สุตมเย าณ ฯ        
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     [๘๐]   กถ   อิท   ทกุขฺ  อริยสจฺจ  อิท  ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจ         
อิท   ทกฺุขนิโรโธ   อริสจฺจ  อิท  ทกฺุขนิโรธคามินี  ปฏิปทา  อรยิสจฺจนฺติ      
โสตาวธาน ตปชานนา ป ฺา สุตมเย าณ ฯ   
     ตตฺถ   กตม   ทุกฺข   อรยิสจฺจ   ชาติป   ทุกฺขา  ชราป  ทุกฺขา   
มรณมฺป       ทุกฺข      โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาป      ทกฺุขา   
อปฺปเยหิ   สมฺปโยโค   ทกฺุโข   ปเยหิ  วิปฺปโยโค  ทุกฺโข  ยมฺปจฺฉ  น          
ลภติ ตมฺป ทกฺุข สงฺขิตฺเตน ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา ฯ      
     ตตฺถ   กตมา   ชาติ   ยา   เตส   เตส  สตฺตาน  ตมฺหิ  ตมฺหิ     
สตฺตนิกาเย     ชาติ    ส ฺชาติ    โอกฺกนฺติ    นิพฺพตฺติ    อภินิพฺพตฺติ         
ขนฺธาน ปาตุภาโว อายตนาน ปฏิลาโภ อย วุจฺจติ ชาติ ฯ     
     ตตฺถ   กตมา   ชรา   ยา   เตส   เตส  สตฺตาน  ตมฺหิ  ตมฺหิ    
สตฺตนิกาเย   ชรา   ชรีณตา   ขณฺฑิจฺจ   ปาลิจฺจ   วลตฺิตจตา  อายุโน   
สหานิ อินฺทฺริยาน ปริปาโก อย วุจฺจติ ชรา ฯ      
     ตตฺถ   กตม   มรณ   ยา   เตส  เตส  สตฺตาน  ตมฺหา  ตมฺหา    
สตฺตนิกายา    จุติ    จวนตา    เภโท    อนฺตรธาน    มจฺจุ   มรณ    
กาลกิริยา    ขนฺธาน    เภโท   กเฬวรสฺส   นิกฺเขโป   ชีวิตินฺทฺรยิสฺส    
อุปจฺเฉโท อิท วุจฺจติ มรณ ฯ      
     [๘๑]  ตตฺถ  กตโม  โสโก  โย  ๑  าติพฺยสเนน  วา ผุฏสฺส    
โภคพฺยสเนน   วา   ผุฏสฺส   โรคพฺยสเนน  วา  ผุฏสฺส  สลีพฺยสเนน     
วา     ผุฏสฺส    ทฏิ ิพฺยสเนน    วา    ผุฏสฺส    อ ฺตร ฺตเรน    
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ      
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พฺยสเนน    สมนฺนาคตสฺส    อ ฺตร ฺตเรน    ทุกฺขธมฺเมน    ผุฏสฺส    
โสโก    โสจนา    โสจิตตฺต   อนฺโตโสโก   อนฺโตปริโสโก   เจตโส    
ปริชฺฌายนา โทมนสฺส โสกสลฺล อย วุจฺจติ โสโก ฯ    
     ตตฺถ   กตโม   ปริเทโว   โย  ๑  าติพฺยสเนน  วา  ผุฏสฺส      
โภคพฺยสเนน   วา   ผุฏสฺส   โรคพฺยสเนน  วา  ผุฏสฺส  สลีพฺยสเนน     
วา     ผุฏสฺส    ทฏิ ิพฺยสเนน    วา    ผุฏสฺส    อ ฺตร ฺตเรน    
พฺยสเนน    สมนฺนาคตสฺส    อ ฺตร ฺตเรน    ทุกฺขธมฺเมน    ผุฏสฺส    
อาเทโว   ปรเิทโว   อาเทวนา   ปริเทวนา  อาเทวิตตฺต  ปริเทวิตตฺต    
วาจา    ปลาโป    วิปฺปลาโป    ลาลปฺโป   ลาลปฺปนา   ลาลปฺปตตฺต     
อย วุจฺจติ ปริเทโว ฯ      
     ตตฺถ    กตม    ทุกฺข    ย    กายิก   อสาต   กายิก   ทุกฺข    
กายสมฺผสฺสช    อสาต    ทุกฺข    เวทยิต    กายสมฺผสฺสชา   อสาตา    
ทุกฺขา เวทนา อิท วุจฺจติ ทุกฺข ฯ    
     ตตฺถ   กตม   โทมนสฺส   ย   เจตสิก   อสาต   เจตสิก  ทุกฺข   
เจโตสมฺผสฺสช    อสาต    ทุกฺข   เวทยิต   เจโตสมฺผสฺสชา   อสาตา    
ทุกฺขา เวทนา อิท วุจฺจติ โทมนสฺส ฯ    
     ตตฺถ   กตโม   อุปายาโส  โย  ๒  าติพฺยสเนน  วา  ผุฏสฺส      
โภคพฺยสเนน   วา   ผุฏสฺส   โรคพฺยสเนน  วา  ผุฏสฺส  สลีพฺยสเนน     
วา     ผุฏสฺส    ทฏิ ิพฺยสเนน    วา    ผุฏสฺส    อ ฺตร ฺตเรน    
พฺยสเนน    สมนฺนาคตสฺส    อ ฺตร ฺตเรน    ทุกฺขธมฺเมน    ผุฏสฺส    
#๑-๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ      
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อายาโส    อุปายาโส    อายาสิตตฺต    อุปายาสิตตฺต    อย   วุจฺจติ    
อุปายาโส ฯ    
     [๘๒]   ตตฺถ   กตโม   อปฺปเยหิ  สมฺปโยโค  ทกฺุโข  อิธ  ยสสฺ    
เต   โหนฺติ   อนิฏา   อกนฺตา  อมนาปา  รูปา  สททฺา  คนฺธา  รสา     
โผฏพฺพา   เย   วา   ปนสฺส   เต   โหนฺติ  อนตฺถกามา  อหิตกามา      
อผาสุกามา  อโยคกฺเขมกามา  ยา  เตหิ  ๑  สงฺคติ สมาคโม สโมธาน    
มิสฺสีภาโว อย วุจฺจติ อปฺปเยหิ สมฺปโยโค ทุกฺโข ฯ    
     ตตฺถ   กตโม  ปเยหิ  วิปฺปโยโค  ทกฺุโข  อิธ  ยสสฺ  เต  โหนฺติ    
อิฏา   กนฺตา   มนาปา   รูปา   สทฺทา   คนฺธา   รสา   โผฏพฺพา     
เย   วา   ปนสฺส   เต   โหนฺติ   อตฺถกามา   หิตกามา   ผาสุกามา    
โยคกฺเขมกามา  มาตา  วา  ปตา  วา  ภาตา  วา  ภคินี  วา  มิตฺตา    
วา  อมจฺจา  วา  าตี  วา  สาโลหิตา  วา  ยา  เตหิ [๒] อสงฺคติ    
อสมาคโม   อสโมธาน   อมิสฺสีภาโว   อย   วุจฺจติ  ปเยหิ  วิปฺปโยโค    
ทุกฺโข ฯ     
     ตตฺถ   กตม   ยมฺปจฺฉ   น   ลภติ   ตมฺป   ทุกฺข   ชาติธมฺมาน   
สตฺตาน   เอว   อิจฺฉา   อุปฺปชฺชติ   อโห   วต   มย  น  ชาติธมฺมา    
อสฺสาม  น  จ  วต  โน  ชาติ  อาคจฺเฉยฺยาติ  น  โข  ปเนต อิจฺฉาย     
ปตฺตพฺพ    อิทมฺป    ยมฺปจฺฉ   น   ลภติ   ตมฺป   ทกฺุข   ชราธมฺมาน        
สตฺตาน    ฯเปฯ    พฺยาธิธมฺมาน    สตฺตาน    มรณธมฺมาน   สตฺตาน    
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมาน      สตฺตาน     เอว     อิจฺฉา    
#๑-๒ ม. สทธฺึ ฯ          
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อุปฺปชฺชติ   อโห   วต   มย   น   โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา    
อสฺสาม     น    จ    วต    โน    โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา    
อาคจฺเฉยฺยุนฺติ   น   โข   ปเนต   อิจฺฉาย   ปตฺตพฺพ  อิทมฺป  ยมปฺจฺฉ        
น ลภติ ตมฺป ทุกฺข ฯ      
     ตตฺถ   กตเม   สงฺขิตฺเตน   ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา  ทุกฺขา  เสยฺยถีท   
รูปูปาทานกฺขนฺโธ        เวทนูปาทานกฺขนฺโธ        ส ฺ ูปาทานกฺขนฺโธ    
สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ      วิ ฺาณูปาทานกฺขนฺโธ      อิเม     วุจฺจนฺติ    
สงฺขิตฺเตน     ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา     ทกฺุขา    อิท    วุจฺจติ    ทุกฺข         
อริยสจฺจ ฯ   
     [๘๓]    ตตฺถ   กตม   ทุกฺขสมุทโย   อริยสจฺจ   ยาย   ตณฺหา     
โปโนพฺภวิกา      นนฺทิราคสหคตา      ตตฺรตตฺราภินนฺทินี     เสยฺยถีท   
กามตณฺหา    ภวตณฺหา    วิภวตณฺหา    สา    โข   ปเนสา   ตณฺหา     
กตฺถ    อุปฺปชฺชมานา    อุปฺปชฺชติ    กตฺถ    นิวิสมานา   นิวิสติ   ย   
โลเก     ปยรปู     สาตรูป    เอตฺเถสา    ตณฺหา    อุปปฺชฺชมานา     
อุปฺปชฺชติ    เอตฺถ    นิวิสมานา    นิวิสติ    กิ ฺจ    โลเก   ปยรูป   
สาตรูป    จกฺขุ    โลเก    ปยรูป    สาตรูป    เอตฺเถสา   ตณฺหา    
อุปฺปชฺชมานา   อุปฺปชชฺติ   เอตฺถ   นิวิสมานา   นิวิสติ   โสต   โลเก    
ฆาน   โลเก   ชิวฺหา   โลเก   กาโย   โลเก  มโน  โลเก  ปยรูป    
สาตรูป    เอตฺเถสา    ตณฺหา    อุปฺปชชฺมานา    อุปฺปชฺชติ    เอตฺถ    
นิวิสมานา    นิวิสติ    รูปา    โลเก   ปยรูป   สาตรูป   เอตฺเถสา     
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ตณฺหา     อุปปฺชฺชมานา    อุปฺปชฺชติ    เอตฺถ    นิวิสมานา    นิวิสติ    
สทฺทา   โลเก   ฯเปฯ   ธมฺมา   โลเก   จกฺขุวิ ฺาณ  โลเก  ฯเปฯ      
มโนวิ ฺาณ    โลเก    จกฺขุสมฺผสฺโส   โลเก   ฯเปฯ   มโนสมฺผสฺโส    
โลเก    จกฺขุสมฺผสฺสชา    เวทนา    โลเก   ฯเปฯ   มโนสมฺผสฺสชา7      
เวทนา    โลเก    รูปส ฺา    โลเก   ฯเปฯ   ธมฺมส ฺา   โลเก      
รูปส ฺเจตนา    โลเก    ฯเปฯ    ธมฺมส ฺเจตนา   โลเก   รูปตณฺหา    
โลเก    ฯเปฯ    ธมฺมตณฺหา    โลเก   รปูวิตกฺโก   โลเก   ฯเปฯ     
ธมฺมวิตกฺโก   โลเก   รูปวิจาโร   โลเก   ฯเปฯ  ธมฺมวิจาโร  โลเก      
ปยรูป    สาตรูป    เอตฺเถสา    ตณฺหา    อุปฺปชชฺมานา    อุปฺปชชฺติ    
เอตฺถ นิวิสมานา นิวิสติ อิท วุจฺจติ ทุกฺขสมุทโย อรยิสจฺจ ฯ     
     [๘๔]   ตตฺถ   กตม   ทุกฺขนิโรโธ  อริยสจฺจ  โย  ตสฺสา  เยว    
ตณฺหาย    อเสสวิราคนิโรโธ   จาโค   ปฏินิสฺสคฺโค   มุตฺติ   อนาลโย     
สา    โข    ปเนสา    ตณฺหา   กตฺถ   ปหยิฺยมานา   ปหียติ   กตฺถ      
นิรุชฺฌมานา   นิรชฺุฌติ   ย   โลเก  ปยรปู  สาตรูป  เอตฺเถสา  ตณฺหา   
ปหิยฺยมานา    ปหียติ   เอตฺถ   นิรชฺุฌมานา   นิรุชฌฺติ   จกฺขุ   โลเก    
ปยรูป    สาตรูป   เอตฺเถสา   ตณฺหา   ปหิยฺยมานา   ปหียติ   เอตฺถ    
นิรุชฺฌมานา    นิรุชฌฺติ   โสต   โลเก   ฯเปฯ   ธมฺมวิจาโร   โลเก     
ปยรูป    สาตรูป   เอตฺเถสา   ตณฺหา   ปหิยฺยมานา   ปหียติ   เอตฺถ    
นิรุชฺฌมานา นิรุชฺฌติ อิท วุจฺจติ ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจ ฯ       
     [๘๕]   ตตฺถ  กตม  ทกฺุขนิโรธคามินี  ปฏิปทา  อริยสจฺจ  อยเมว    
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อริโย    อฏงฺคิโก    มคฺโค   เสยฺยถีท   สมฺมาทิฏ ิ   สมฺมาสงฺกปฺโป   
สมฺมาวาจา      สมฺมากมฺมนฺโต      สมมฺาอาชีโว      สมฺมาวายาโม      
สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ ฯ      
     ตตฺถ   กตมา   สมฺมาทิฏ ิ   ทุกฺเข   าณ   ทุกฺขสมุทเย   าณ    
ทุกฺขนิโรเธ    าณ    ทุกขฺนิโรธคามินิยา    ปฏิปทาย    าณ    อย    
วุจฺจติ สมฺมาทิฏ ิ ฯ      
     ตตฺถ  กตโม  สมฺมาสงฺกปฺโป  เนกขฺมฺมสงฺกปฺโป  อพฺยาปาทสงฺกปฺโป    
อวิหึสาสงฺกปฺโป อย วุจฺจติ สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ        
     ตตฺถ    กตมา    สมฺมาวาจา    มุสาวาทา   เวรมณี   ปสุณาย    
วาจาย     เวรมณี    ผรุสาย    วาจาย    เวรมณี    สมผฺปฺปลาปา     
เวรมณี อย วุจฺจติ สมฺมาวาจา ฯ     
     ตตฺถ     กตโม     สมฺมากมฺมนฺโต     ปาณาติปาตา    เวรมณี    
อทินฺนาทานา     เวรมณี    กาเมสุ    มจฺิฉาจารา    เวรมณี    อย     
วุจฺจติ สมฺมากมฺมนฺโต ฯ    
     ตตฺถ    กตโม   สมฺมาอาชีโว   อิธ   อริยสาวโก   มิจฺฉาอาชีว    
ปหาย สมฺมาอาชีเวน ชีวิก กปฺเปติ อย วุจฺจติ สมฺมาอาชีโว ฯ       
     ตตฺถ    กตโม    สมฺมาวายาโม    อิธ    ภิกฺขุ    อนุปฺปนฺนาน     
ปาปกาน   อกุสลาน   ธมมฺาน   อนุปปฺาทาย   ฉนฺท   ชเนติ   วายมติ    
วิริย    อารภติ    จิตฺต   ปคฺคณฺหาติ   ปทหติ   อุปปฺนฺนาน   ปาปกาน          
อกุสลาน   ธมฺมาน   ปหานาย   ฯเปฯ   อนุปฺปนฺนาน  กุสลาน  ธมฺมาน     
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อุปฺปาทาย     ฯเปฯ     อุปฺปนฺนาน     กสุลาน    ธมมฺาน     ิติยา    
อสมฺโมสาย   ภิยฺโยภาวาย   เวปุลฺลาย   ภาวนาย   ปาริปูริยา   ฉนฺท     
ชเนติ    วายมติ   วิรยิ   อารภติ   จิตฺต   ปคฺคณฺหาติ   ปทหติ   อย    
วุจฺจติ สมฺมาวายาโม ฯ      
     ตตฺถ    กตมา    สมฺมาสติ   อิธ   ภิกฺขุ   กาเย   กายานุปสฺสี     
วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส    
เวทนาสุ    ฯเปฯ    จิตฺเต   ฯเปฯ   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ    
อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   อภิชฌฺาโทมนสฺส  อย     
วุจฺจติ สมฺมาสติ ฯ      
     ตตฺถ   กตโม  สมฺมาสมาธิ  อิธ  ภิกขฺุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ    
อกุสเลหิ   ธมฺเมหิ   สวิตกฺก   สวิจาร  วิเวกชมฺปติสุข  ปมชฺฌาน  ๑         
อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    วิตกฺกวิจาราน   วูปสมา   อชฌฺตฺต   สมฺปสาทน   
เจตโส   เอโกทิภาว  อวิตกฺก  อวิจาร  สมาธิชมฺปติสุข  ทุติยชฺฌาน  ๒         
อุปสมฺปชฺช    วิหรติ   ปติยา   จ   วิราคา   อุเปกฺขโก   จ   วิหรติ    
สโต   จ   สมปฺชาโน   สุข ฺจ   กาเยน   ปฏิสเวเทติ   ยนฺต  อริยา    
อาจิกฺขนฺติ   อุเปกฺขโก   สติมา  สุขวิหารีติ  ตติยชฌฺาน  ๓  อุปสมฺปชฺช         
วิหรติ    สุขสฺส    จ    ปหานา    ทุกฺขสฺส   จ   ปหานา   ปุพฺเพว    
โสมนสฺสโทมนสฺสาน     อตฺถงฺคมา    อทุกฺขมสุข    อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ          
จตุตฺถชฺฌาน   ๔   อุปสมปฺชฺช   วิหรติ   อย  วุจฺจติ  สมฺมาสมาธิ  อิท         
วุจฺจติ   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏิปทา   อริยสจฺจ  ฯ  ต  าตฏเน  าณ   
#๑ ม. ปม ฌาน ฯ ๒ ม. ทุติย ฌาน ฯ ๓ ม. ตติย ฌาน ฯ ๔ ม. จตุตฺถ ฌาน ฯ    
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ปชานนฏเน    ป ฺา   เตน   วุจฺจติ   อิท   ทุกฺข   อริยสจฺจ   อิท   
ทุกฺขสมุทโย     อริยสจฺจ     อิท     ทกฺุขนิโรโธ    อรยิสจฺจ    อิท          
ทุกฺขนิโรธคามินี    ปฏิปทา    อริยสจฺจนฺติ    โสตาวธาน    ตปชานนา    
ป ฺา สุตมเย าณ เอว โสตาวธาเน ป ฺา สุตมเย าณ ฯ     
                       ___________    
     [๘๖]   กถ   สุตฺวาน   สวเร   ป ฺา   สลีมเย   าณ  ป ฺจ     
สีลานิ   ปริยนฺตปาริสุทฺธิสีล   อปริยนตฺปาริสุทฺธิสีล  ปริปุณฺณปาริสุทฺธิสีล  
อปรามฏปาริสุทฺธิสีล ปฏิปฺปสฺสทฺธปิาริสุทฺธิสีลนฺติ ฯ      
     ตตฺถ  กตม  ปรยินฺตปาริสุทฺธิสีล  อนุปสมฺปนฺนาน  ปริยนตฺสิกฺขาปทาน       
อิท ปริยนฺตปาริสุทฺธิสีล ฯ       
     กตม    อปริยนฺตปาริสุทฺธิสีล   อุปสมฺปนฺนาน   อปริยนฺตสิกฺขาปทาน        
อิท อปริยนฺตปาริสุทฺธิสีล ฯ      
     กตม     ปริปุณฺณปาริสุทฺธิสีล     ปถุชฺุชนกลฺยาณกาน    กุสลธมฺเม         
ยุตฺตาน   อเสกฺขปริยนฺเต   ปริปูรกิารีน   ๑   กาเย   จ  ชีวิเต  จ   
อนเปกฺขาน ปริจฺจตฺตชีวิตาน อิท ปริปุณฺณปาริสุทฺธิสีล ฯ       
     กตม     อปรามฏปาริสุทฺธิสีล     สตฺตนฺน     เสกฺขาน    อิท   
อปรามฏปาริสุทฺธิสีล ฯ       
     กตม     ปฏิปฺปสฺสทฺธปิาริสุทฺธิสีล    ตถาคตสาวกาน    ขีณาสวาน   
ปจฺเจกพุทฺธาน     ตถาคตาน     อรหนตฺาน    สมฺมาสมฺพุทฺธาน    อิท    
ปฏิปฺปสฺสทธฺิปาริสุทฺธิสีล ฯ      
#๑ ม. ย.ุ ปรปิูรการีน ฯ        
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     [๘๗]   อตฺถิ   สีล   ปริยนฺต   อตฺถิ   สลี  อปริยนฺต  ฯ  ตตฺถ   
กตมนฺต    สลี    ปริยนฺต    อตฺถ ิ   สลี   ลาภปริยนฺต   อตฺถิ   สลี        
ยสปริยนฺต    อตฺถิ    สีล    าติปริยนฺต    อตฺถ ิ  สีล   องฺคปริยนฺต       
อตฺถิ สีล ชีวิตปริยนฺต ฯ     
     กตมนฺต   สีล   ลาภปริยนฺต   อิเธกจฺโจ   ลาภเหตุ  ลาภปจฺจยา    
ลาภการณา    ยถาสมาทินฺน    สิกฺขาปท    วีติกฺกมติ    อิทนฺต    สีล   
ลาภปริยนฺต ฯ   
     กตมนฺต    สีล    ยสปรยินฺต   อิเธกจฺโจ   ยสเหตุ   ยสปจฺจยา    
ยสการณา     ยถาสมาทินฺน    สิกฺขาปท    วีติกฺกมติ    อิทนฺต    สีล   
ยสปริยนฺต ฯ    
     กตมนฺต      สีล      าติปริยนฺต     อิเธกจฺโจ     าติเหตุ    
าติปจฺจยา     าติการณา     ยถาสมาทินฺน    สิกฺขาปท    วีติกฺกมติ   
อิทนฺต สีล าติปริยนฺต ฯ    
     กตมนฺต   สีล   องฺคปริยนฺต   อิเธกจฺโจ   องฺคเหตุ  องฺคปจฺจยา    
องฺคการณา    ยถาสมาทินฺน    สิกฺขาปท    วีติกฺกมติ    อิทนฺต    สีล          
องฺคปริยนฺต ฯ          
     กตมนฺต   สีล   ชีวิตปริยนฺต   อิเธกจฺโจ   ชีวิตเหตุ  ชีวิตปจฺจยา         
ชีวิตการณา    ยถาสมาทินฺน    สิกฺขาปท    วีติกฺกมติ    อิทนฺต    สีล         
ชีวิตปริยนฺต    ฯ    เอวรูปานิ   สลีานิ   ขณฺฑานิ   ฉิทฺทานิ   สพลานิ   
กมฺมาสานิ   นภุชิสฺสานิ   นวิ ฺ ุปสตฺถานิ  ปรามฏานิ  อสมาธิสวตฺตนิกานิ        
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นอวิปฺปฏิสารวตฺถุกานิ          นปามุชชฺวตฺถุกานิ         นปติวตฺถุกานิ          
นปสฺสทฺธิวตฺถุกานิ            นสุขวตฺถุกานิ           นสมาธิวตฺถุกานิ    
นยถาภูตาณทสฺสนวตฺถุกานิ   น   เอกนฺตนิพฺพิทาย   วิราคาย   นิโรธาย    
อุปสมาย    อภิ ฺาย    สมฺโพธาย    นพฺิพานาย    สวตฺตนฺติ   อิทนฺต   
สีล ปริยนฺต ฯ         
     [๘๘]    กตมนฺต   สลี   อปริยนฺต   อตฺถิ   สีล   นลาภปริยนฺต    
อตฺถิ    สลี    นยสปริยนฺต   อตฺถ ิ  สีล   นาติปริยนฺต   อตฺถ ิ  สลี       
นองฺคปริยนฺต อตฺถิ สีล นชีวิตปริยนฺต ฯ          
     กตมนฺต   สีล   นลาภปริยนฺต   อิเธกจฺโจ  ลาภเหตุ  ลาภปจฺจยา    
ลาภการณา    ยถาสมาทินฺน    สิกฺขาปท    วีติกฺกมาย    จิตฺตป    น   
อุปฺปาเทติ กึ โส วีติกฺกมิสสฺติ อิทนฺต สีล นลาภปริยนฺต ฯ      
     กตมนฺต    สีล   นยสปริยนฺต   อิเธกจฺโจ   ยสเหตุ   ยสปจฺจยา    
ยสการณา     ยถาสมาทินฺน    สิกฺขาปท    วีติกฺกมาย    จิตฺตป    น   
อุปฺปาเทติ กึ โส วีติกฺกมิสสฺติ อิทนฺต สีล นยสปริยนตฺ ฯ       
     กตมนฺต   สีล   นาติปริยนฺต   อิเธกจฺโจ  าติเหตุ  าติปจฺจยา    
าติการณา    ยถาสมาทินฺน    สิกฺขาปท    วีติกฺกมาย    จิตฺตป    น    
อุปฺปาเทติ กึ โส วีติกฺกมิสสฺติ อิทนฺต สีล นาติปริยนฺต ฯ     
     กตมนฺต   สีล   นองฺคปริยนฺต   อิเธกจฺโจ  องฺคเหตุ  องฺคปจฺจยา    
องฺคการณา    ยถาสมาทินฺน    สิกฺขาปท    วีติกฺกมาย    จิตฺตป    น    
อุปฺปาเทติ กึ โส วีติกฺกมิสสฺติ อิทนฺต สีล นองฺคปริยนฺต ฯ      
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     กตมนฺต   สีล   นชีวิตปริยนฺต   อิเธกจฺโจ  ชีวิตเหตุ  ชีวิตปจฺจยา         
ชีวิตการณา    ยถาสมาทินฺน    สิกฺขาปท    วีติกฺกมาย    จิตฺตป    น   
อุปฺปาเทติ   กึ   โส   วีติกฺกมิสฺสติ   อิทนฺต   สลี   นชีวิตปริยนตฺ   ฯ      
เอวรูปานิ    สีลานิ   อกฺขณฺฑานิ   อจฺฉิทฺทานิ   อสพลานิ   อกมมฺาสานิ    
ภุชิสฺสานิ       วิ ฺ ูปสตฺถานิ      อปรามฏานิ      สมาธิสวตฺตนิกานิ          
อวิปฺปฏิสารวตฺถุกานิ    ปามุชฺชวตฺถุกานิ    ปติวตฺถกุานิ   ปสฺสทฺธิวตฺถุกานิ    
สุขวตฺถุกานิ   สมาธิวตฺถุกานิ   ยถาภูตาณทสฺสนวตฺถุกานิ  เอกนฺตนิพฺพิทาย         
วิราคาย      นิโรธาย      อุปสมาย      อภิ ฺาย      สมฺโพธาย    
นิพฺพานาย สวตฺตนฺติ อิทนฺต สีล อปริยนฺต ฯ      
     [๘๙]   ก ึ  สีล   กติ  สลีานิ  กึสมฏุาน  สีล  กติธมฺมสโมธาน   
สีล ฯ     
     กึ    สีลนติฺ    เจตนา    สีล    เจตสิก   สีล   สวโร   สีล   
อวีติกฺกโม สลี ฯ       
     กติ สีลานติี ตีณิ สีลานิ กุสลสีล อกสุลสีล อพฺยากตสีล ฯ      
     กีสมุฏาน   สีลนฺติ  กสุลจิตฺตสมุฏาน  กุสลสลี  อกุสลจิตฺตสมุฏาน    
อกุสลสีล อพฺยากตจิตฺตสมุฏาน อพฺยากตสีล ฯ      
     กติธมฺมสโมธาน   สลีนฺติ   สวรสโมธาน   สลี   อวีติกฺกมสโมธาน    
สีล     ตถาภาเว    ชาตเจตนาสโมธาน    สลี    ฯ    ปาณาติปาต      
สวรฏเน    สลี    อวีติกฺกมฏเน    สลี    อทินฺนาทาน   สวรฏเน   
สีล    อวีติกฺกมฏเน    สลี   กาเมสุ   มิจฺฉาจาร   สวรฏเน   สลี        
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อวีติกฺกมฏเน    สลี    มสุาวาท    สวรฏเน   สีล   อวีติกฺกมฏเน          
สีล    ปสุณาวาจ   สวรฏเน   สลี   อวีติกฺกมฏเน   สีล   ผรุสวาจ         
สวรฏเน       สลี       อวีติกฺกมฏเน      สลี      สมผฺปฺปลาป   
สวรฏเน    สีล    อวีติกฺกมฏเน    สลี   อภิชฺฌ   สวรฏเน   สีล         
อวีติกฺกมฏเน    สลี    พฺยาปาท    สวรฏเน   สีล   อวีติกฺกมฏเน          
สีล     มิจฺฉาทิฏ ึ     สวรฏเน     สลี     อวีติกฺกมฏเน     สลี         
เนกฺขมฺเมน    กามจฺฉนฺท    สวรฏเน    สีล    อวีติกกฺมฏเน   สลี   
อพฺยาปาเทน    พฺยาปาท    สวรฏเน    สีล    อวีติกกฺมฏเน   สลี   
อาโลกส ฺาย    ถีนมิทฺธ    อวิกฺเขปฏเน   อุทฺธจฺจ   ธมฺมววตฺถาเนน    
วิจิกิจฺฉ    าเณน    อวิชฺช   ปามุชฺเชน   อรตึ   ปมชฺฌาเนน   ๑    
นีวรเณ   ทุติยชฺฌาเนน  วิตกฺกวิจาเร  ตติยชฺฌาเนน  ปตึ  จตุตฺถชฺฌาเนน    
สุขทุกฺข      อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติยา      รปูส ฺ      ปฏิฆส ฺ   
นานตฺตส ฺ      วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺติยา      อากาสาน ฺจายตนส ฺ    
อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติยา วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺ       
เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติยา อากิ ฺจ ฺายตนส ฺ      
อนิจฺจานุปสฺสนาย นิจฺจส ฺ ทุกฺขานุปสฺสนาย        
สุขส ฺ       อนตฺตานุปสฺสนาย       อตฺตส ฺ      นิพฺพิทานุปสฺสนาย    
นนฺทึ      วิราคานุปสฺสนาย     ราค     นิโรธานุปสฺสนาย     สมทุย    
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาย       อาทาน       ขยานุปสฺสนาย      ฆนส ฺ    
วยานุปสฺสนาย       อายุหน       วิปริณามานุปสฺสนาย       ธุวส ฺ    
#๑ ม. ปเมน ฌาเนน ฯ เอวมุปริป ฯ       
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อนิมิตฺตานุปสฺสนาย   นิมตฺิต  อปฺปณิหิตานุปสฺสนาย  ปณิธึ  สุ ฺตานุปสฺสนาย      
อภินิเวส          อธิป ฺาธมฺมวิปสฺสนาย          สาราทานาภินิเวส    
ยถาภูตาณทสฺสเนน         สมฺโมหาภินิเวส        อาทีนวานุปสฺสนาย    
อาลยาภินิเวส    ปฏิสงฺขานุปสฺสนาย    อปฺปฏิสงฺข    วิวฏฏนานุปสฺสนาย   
ส ฺโคาภินิเวส โสตาปตฺติมคฺเคน ทิฏเกฏเ        
กิเลเส    สกทาคามิมคฺเคน    โอฬาริเก    กิเลเส   อนาคามิมคฺเคน      
อณุสหคเต     กิเลเส     อรหตฺตมคฺเคน    สพฺพกิเลเส    สวรฏเน     
สีล อวีติกฺกมฏเน สีล ฯ     
     [๙๐]   ป ฺจ   สีลานิ   ปาณาติปาตสฺส   ปหาน   สีล   เวรมณี    
สีล    เจตนา    สีล    สวโร   สีล   อวีติกฺกโม   สลี   เอวรูปานิ    
สีลานิ   จิตฺตสฺส   อวิปฺปฏิสาราย   สวตฺตนฺติ  ปามุชฺชาย  ๑  สวตฺตนฺติ        
ปติยา    สวตฺตนฺติ    ปสฺสทฺธิยา    สวตฺตนฺติ   โสมนสฺสาย   สวตฺตนฺติ        
อาเสวนาย      สวตฺตนฺติ     ภาวนาย     สวตฺตนฺติ     พหุลีกมฺมาย    
สวตฺตนฺติ      อลงฺการาย     สวตฺตนฺติ     ปริกฺขาราย     สวตฺตนฺติ   
ปริวาราย     สวตฺตนฺติ     ปาริปูริยา    สวตฺตนฺติ    เอกนฺตนิพฺพิทาย          
วิราคาย    นโิรธาย    อุปสมาย   อภิ ฺาย   สมฺโพธาย   นิพฺพานาย     
สวตฺตนฺติ   เอวรูปาน   สลีาน   สวรปาริสุทฺธิ   อธิสีล  สวรปาริสุทฺธิยา     
 ิต      จิตฺต      น      วิกฺเขป     คจฺฉติ     อวิกฺเขปปาริสุทฺธิ          
อธิจิตฺต    สวรปาริสุทฺธึ    สมฺมา   ปสฺสติ   อวิกฺเขปปาริสุทฺธึ   สมฺมา       
ปสฺสติ    ทสสฺนปาริสุทฺธิ    อธิป ฺา    โย    ตตฺถ   สวรฏโ   อย   
#๑ ม. ย.ุ ปาโมชฺชาย ฯ เอวมุปริป ฯ     
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อธิสีลสิกฺขา    โย    ตตฺถ   อวิกฺเขปฏโ   อย   อธิจิตฺตสิกฺขา   โย    
ตตฺถ    ทสฺสนฏโ    อย   อธิป ฺาสิกฺขา   อิมา   ติสฺโส   สิกฺขาโย   
อาวชฺชนฺโต   สิกฺขติ  ชานนฺโต  สิกฺขติ  ปสฺสนฺโต  สิกฺขติ  ปจฺจเวกฺขนฺโต         
สิกฺขติ     จิตฺต     อธิฏหนฺโต     สิกฺขติ    สทฺธาย    อธิมุจฺจนฺโตฟ        
สิกฺขติ      วิรยิ     ปคฺคณฺหนฺโต     สิกขฺติ     สตึ     อุปฏหนฺโต          
สิกฺขติ     จิตฺต     สมาทหนฺโต     สิกฺขติ     ป ฺาย    ปชานนฺโต    
สิกฺขติ    อภิ ฺเยฺย    อภิชานนฺโต   สกิฺขติ   ปริ ฺเยฺย   ปริชานนฺโต        
สิกฺขติ     ปหาตพฺพ    ปชหนฺโต    สิกขฺติ    ภาเวตพฺพ    ภาเวนฺโต    
สิกฺขติ สจฺฉิกาตพฺพ สจฺฉิกโรนฺโต สิกขฺติ ฯ        
     [๙๑]     ป ฺจ     สีลาน ิ    ปาณาติปาตสฺส    อทนิฺนาทานสฺส     
กาเมสุ    มิจฺฉาจารสฺส    มุสาวาทสฺส    ปสุณาย   วาจาย   ผรุสาย    
วาจาย     สมผฺปฺปลาปสฺส    อภิชฺฌาย    พฺยาปาทสฺส    มิจฺฉาทิฏ ิยา    
เนกฺขมฺเมน   กามจฺฉนฺทสฺส   อพฺยาปาเทน   พฺยาปาทสฺส  อาโลกส ฺาย    
ถีนมิทฺธสฺส        อวิกฺเขเปน       อุทฺธจฺจสฺส       ธมมฺววตฺถาเนน    
วิจิกิจฺฉาย    าเณน   อวิชฺชาย   ปามุชฺเชน   อรติยา   ปมชฺฌาเนน     
นีวรณาน       ทุติยชฌฺาเนน       วิตกฺกวิจาราน       ตติยชฺฌาเนน    
ปติยา     จตุตฺถชฺฌาเนน    สุขทุกฺขาน    อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติยา    
รูปส ฺาย    ปฏิฆส ฺาย    นานตฺตส ฺาย   วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺติยา    
อากาสาน ฺจายตนส ฺาย อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติยา      
วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺาย เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติยา      
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อากิ ฺจ ฺายตนส ฺาย อนิจฺจานุปสฺสนาย    
นิจฺจส ฺาย      ทุกฺขานุปสฺสนาย      สุขส ฺาย     อนตฺตานุปสฺสนาย    
อตฺตส ฺาย      นิพฺพิทานุปสฺสนาย      นนฺทิยา      วิราคานุปสฺสนาย    
ราคสฺส      นโิรธานุปสฺสนาย      สมุทยสฺส     ปฏินสิฺสคฺคานุปสฺสนาย    
อาทานสฺส       ขยานุปสฺสนาย       ฆนส ฺาย       วยานุปสฺสนาย    
อายุหนสฺส     วิปริณามานุปสฺสนาย     ธุวส ฺาย    อนิมิตฺตานุปสฺสนาย   
นิมิตฺตสฺส อปฺปณิหิตานุปสฺสนาย ปณิธิยา   
สุ ฺตานุปสฺสนาย  อภินิเวสสฺส อธิป ฺาธมฺมวิปสฺสนาย สาราทานาภินิเวสสฺส   
ยถาภูตาณทสฺสเนน        สมฺโมหาภินิเวสสฺส        อาทีนวานุปสฺสาย    
อาลยาภินิเวสสฺส           ปฏิสงฺขานุปสฺสนาย          อปฺปฏิสงฺขาย     
วิวฏฏนานุปสฺสนาย         ส ฺโคาภินิเวสสฺส        โสตาปตฺติมคฺเคน    
ทิฏเกฏาน       กิเลสาน       สกทาคามิมคฺเคน      โอฬาริกาน     
กิเลสาน     อนาคามิมคฺเคน     อณุสหคตาน     กิเลสาน    อรหตฺต    
มคฺเคน   สพฺพกิเลสาน   ปหาน   สีล   เวรมณี   สีล   เจตนา   สิล    
สวโร    สีล    อวีติกฺกโม   สีล   ฯ   เอวรูปานิ   สลีานิ   จิตฺตสฺส   
อวิปฺปฏิสาราย      สวตฺตนฺติ      ปามุชชฺาย     สวตฺตนฺติ     ปติยา   
สวตฺตนฺติ   ปสฺสทฺธิยา   สวตฺตนฺติ   โสมนสฺสาย   สวตฺตนฺติ  อาเสวนาย          
สวตฺตนฺติ      ภาวนาย      สวตฺตนฺติ      พหุลีกมฺมาย     สวตฺตนฺติ   
อลงฺการาย     สวตฺตนฺติ     ปรกิฺขาราย     สวตฺตนฺติ     ปริวาราย    
สวตฺตนฺติ     ปาริปูริยา     สวตฺตนฺติ     เอกนฺตนิพฺพิทาย    วิราคาย       
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นิโรธาย    อุปสมาย    อภิ ฺาย   สมฺโพธาย   นิพฺพานาย   สวตฺตนฺติ    
เอวรูปาน    สีลาน    สวรปาริสุทฺธิ    อธิสีล   สวรปาริสุทฺธิยา    ิต       
จิตฺต  น  ๑  วิกฺเขป  คจฺฉติ  อวิกฺเขปปาริสุทฺธิ  อธิจิตฺต  สวรปารสิุทฺธึ   
สมฺมา       ปสฺสติ       อวิกฺเขปปาริสุทฺธึ       สมฺมา      ปสฺสติ    
ทสฺสนปาริสุทฺธิ   อธิป ฺา   โย   ตตฺถ   สวรฏโ   อย   อธิสลีสิกฺขา   
โย     ตตฺถ    อวิกฺเขปฏโ    อย    อธิจิตฺตสิกฺขา    โย    ตตฺถ    
ทสฺสนฏโ     อย     อธิป ฺาสิกฺขา     อิมา    ติสฺโส    สิกฺขาโย    
อาวชฺชนฺโต   สิกฺขติ  ชานนฺโต  สิกฺขติ  ปสฺสนฺโต  สิกฺขติ  ปจฺจเวกฺขนฺโต         
สิกฺขติ     จิตฺต     อธิฏหนฺโต     สิกฺขติ    สทฺธาย    อธิมุจฺจนฺโต         
สิกฺขติ     วิรยิ     ปคฺคณฺหนฺโต     สิกขฺติ     สตึ     อุปฏเปนฺโต          
สิกฺขติ    จิตฺต    สมาทหนฺโต    สิกฺขติ    ป ฺาย    ชานนฺโต   ๒    
สิกฺขติ    อภิ ฺเยฺย    อภิชานนฺโต   สกิฺขติ   ปริ ฺเยฺย   ปริชานนฺโต        
สิกฺขติ       ปหาตพฺพ       ปชหนฺโต       สิกฺขติ       ภาเวตพฺพ    
ภาเวนฺโต   สิกฺขติ   สจฺฉิกาตพฺพ   สจฺฉิกโรนฺโต  สกิฺขติ  ต  าตฏเน          
าณ      ปชานนฏเน      ป ฺา     เตน     วุจฺจติ     สุตฺวาน     
สวเร ป ฺา สีลมเย าณ ฯ      
                     ___________      
     [๙๒]   กถ   สวริตฺวา   สมาทหเน   ป ฺา   สมาธิภาวนามเย    
าณ    เอโก    สมาธิ    จิตฺตสฺส   เอกคฺคตา   ฯ   เทฺว   สมาธี     
โลกโิย   สมาธิ   โลกุตฺตโร  สมาธิ  ฯ  ตโย  สมาธี  สวิตกฺกสวิจาโร    
#๑ ม. อวิกฺเขป ฯ ๒ ม. ย.ุ ปชานนฺโต ฯ     
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สมาธิ        อวิตกฺกวิจารมตฺโต        สมาธิ       อวิตกกฺาวิจาโร    
สมาธิ   ฯ   จตฺตาโร   สมาธี  หานภาคิโย  สมาธิ   ิติภาคิโย  สมาธิ    
วิเสสภาคิโย    สมาธิ    นพฺิเพธภาคิโย   สมาธิ   ฯ   ป ฺจ   สมาธี    
ปติผรณตา  สุขผรณตา  เจโตผรณตา  อาโลกผรณตา ปจฺจเวกฺขณานิมิตฺต ฯ    
ฉ       สมาธี       พุทฺธานุสฺสติวเสน      จิตฺตสฺส      เอกคฺคตา     
อวิกฺเขโป     สมาธิ     ธมมฺานุสฺสติวเสน     จิตฺตสฺส     เอกคฺคตา    
อวิกฺเขโป     สมาธิ     สงฺฆานุสฺสติวเสน     จิตฺตสฺส     เอกคฺคตา    
อวิกฺเขโป   สมาธิ   สลีานุสฺสติวเสน   จิตฺตสฺส   เอกคฺคตา  อวิกฺเขโป   
สมาธิ    จาคานุสฺสติวเสน   จิตฺตสฺส   เอกคฺคตา   อวิกฺเขโป   สมาธิ    
เทวตานุสฺสติวเสน   จิตฺตสฺส   เอกคฺคตา   อวิกฺเขโป  สมาธิ  ฯ  สตฺต    
สมาธี      สมาธิสฺส      กุสลตา      สมาธิสฺส     สมาปตฺติกุสลตา    
สมาธิสฺส      ิติกุสลตา     สมาธิสฺส     วุฏานกุสลตา     สมาธิสฺส    
กลฺลิตกุสลตา  ๑  สมาธิสสฺ  โคจรกุสลตา  สมาธิสฺส  อภินีหารกุสลตา ฯ    
อฏ       สมาธี       ปวีกสิณวเสน      จิตฺตสฺส      เอกคฺคตา     
อวิกฺเขโป     สมาธิ     อาโปกสิณวเสน    ฯเปฯ    เตโชกสิณวเสน     
วาโยกสิณวเสน     นีลกสิณวเสน     ปตกสิณวเสน     โลหิตกสิณวเสน      
โอทาตกสิณวเสน    จิตฺตสฺส    เอกคฺคตา    อวิกฺเขโป    สมาธิ   ฯ     
นว    สมาธี    รูปาวจโร    สมาธิ   อตฺถ ิ  หีโน   อตฺถิ   มชฺฌิโม     
อตฺถิ     ปณีโต     อรูปาวจโร     สมาธิ    อตฺถ ิ   หีโน    อตฺถ ิ    
มชฺฌิโม    อตฺถิ    ปณีโต    สุ ฺโต    สมาธิ    อนิมิตฺโต    สมาธิ    
#๑ ม. ย.ุ กลยฺตากุสลตา ฯ        
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อปฺปณิหิโต     สมาธิ     ฯ    ทส    สมาธี    อุทฺธุมาตกส ฺาวเสน    
จิตฺตสฺส    เอกคฺคตา   อวิกฺเขโป   สมาธิ   วินีลกส ฺาวเสน   ฯเปฯ     
วิปุพฺพกส ฺาวเสน       วิจฺฉิทฺทกส ฺาวเสน      วิกฺขายิตกส ฺาวเสน   
วิกฺขิตฺตกส ฺาวเสน      หตวิกฺขายิตกส ฺาวเสน     โลหิตกส ฺาวเสน    
ปุลวกส ฺาวเสน        ๑        อฏ ิกส ฺาวเสน        จิตฺตสฺส     
เอกคฺคตา อวิกฺเขโป สมาธิ อิเม ป ฺจป ฺาส สมาธี ฯ      
     [๙๓]   อป   จ   ป ฺจวีสติ  สมาธิสฺส  สมาธิฏา  ปริคฺคหฏเน    
สมาธิ       ปริวารฏเน       สมาธิ      ปริปูรฏเน      สมาธิ     
เอกคฺคฏเน   สมาธิ   อวิกฺเขปฏเน   สมาธิ   อวิสารฏเน   สมาธิ     
อนาวิลฏเน      สมาธิ     อนิ ฺชนฏเน     สมาธิ     วิมุตฺตฏเน    
สมาธิ     เอกตฺตุปฏานวเสน    จิตฺตสฺส     ิตตฺตา    สมาธิ    สม    
เอสตีติ   สมาธิ   วิสม   เนสตีติ   สมาธิ   สม   เอสิตตฺตา   สมาธิ    
วิสม   เนสิตตฺตา   สมาธิ   สม   อาทิยตีติ   สมาธิ   วิสม  นาทิยตีติ   
สมาธิ    สม    อาทินฺนตฺตา    สมาธิ   วิสม   อนาทินฺนตฺตา   สมาธิ    
สม   ปฏิปชชฺตีติ   สมาธิ  วิสม  นปฺปฏิปชชฺตีติ  สมาธิ  สม  ปฏิปนฺนตฺตา        
สมาธิ      วิสม      นปฺปฏปินฺนตฺตา     สมาธิ     สม     ฌายตีติ    
สมาธิ    วิสม    ฌาเปตีติ   สมาธิ   สม   ฌาตตฺตา   สมาธิ   วิสม    
ฌาปตตฺตา   สมาธิ   สโม   จ   หิโต   จ  สุโข  จาติ  สมาธิ  อิเม     
ป ฺจวีสติ   สมาธิสฺส   สมาธิฏา   ต   าตฏเน  าณ  ปชานนฏเน    
ป ฺา      เตน      วุจฺจติ     สวริตฺวา     สมาทหเน     ป ฺา     
#๑ ม. ปฬุุวกส ฺาวเสน ฯ    
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สมาธิภาวนามเย าณ ฯ    
                       ___________    
     [๙๔]    กถ   ปจฺจยปรคฺิคเห   ป ฺา   ธมฺมฏ ิติาณ   อวิชฺชา    
สงฺขาราน    อุปฺปาทฏ ิติ    จ    ปวตฺตฏ ิติ    จ    นมิิตฺตฏ ิติ   จ         
อายุหนฏ ิติ   จ   ส ฺโคฏ ิติ   จ   ปลโิพธฏ ิติ   จ   สมุทยฏ ิติ  จ          
เหตุฏ ิติ   จ   ปจฺจยฏ ิติ   จ  อิเมหิ  นวหากาเรหิ  อวิชฺชา  ปจฺจโย    
สงฺขารา    ปจฺจยสมุปฺปนฺนา    อุโภเปเต    ธมฺมา   ปจฺจยสมุปฺปนฺนาติ    
ปจฺจยปริคฺคเห  ป ฺา  ธมฺมฏ ิติาณ  อตีตมฺป  อทฺธาน  อวิชชฺาสงฺขาราน        
อนาคตมฺป      อทฺธาน      อวิชฺชา      สงฺขาราน     อุปฺปาทฏ ิติ   
จ   ปวตฺตฏ ิติ   จ   นิมิตฺตฏ ิติ   จ  อายุหนฏ ิติ  จ  ส ฺโคฏ ิติ  จ        
ปลิโพธฏ ิติ   จ   สมุทยฏ ิติ   จ  เหตุฏ ิติ  จ  ปจฺจยฏ ิติ  จ  อิเมหิ        
นวหากาเรหิ   อวิชชฺา   ปจฺจโย  สงฺขารา  ปจฺจยสมุปฺปนฺนา  อุโภเปเต     
ธมฺมา    ปจฺจยสมุปฺปนฺนาติ    ปจฺจยปริคฺคเห    ป ฺา    ธมฺมฏ ิติาณ   
สงฺขารา       วิ ฺาณสฺส       ฯเปฯ      วิ ฺาณ      นามรูปสฺส    
นามรูป       สฬายตนสฺส       สฬายตน       ผสฺสสฺส      ผสฺโส      
เวทนาย   เวทนา   ตณฺหาย   ตณฺหา   อุปาทานสฺส   อุปาทาน  ภวสฺส      
ภโว    ชาติยา    ชาติ   ชรามรณสฺส   อุปฺปาทฏ ิติ   จ   ปวตฺตฏ ิติ    
จ   นิมิตฺตฏ ิติ   จ   อายุหนฏ ิติ   จ   ส ฺโคฏ ิติ   จ  ปลโิพธฏ ิติ        
จ    สมุทยฏ ิติ    จ    เหตุฏ ิติ    จ    ปจฺจยฏ ิติ    จ   อิเมหิ    
นวหากาเรหิ      ชาติ      ปจฺจโย     ชรามรณ     ปจฺจยสมุปฺปนฺน     
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อุโภเปเต     ธมฺมา     ปจฺจยสมุปฺปนฺนาติ    ปจฺจยปริคฺคเห    ป ฺา    
ธมฺมฏ ิติาณ     อตีตมฺป    อทฺธาน    อนาคตมฺป    อทฺธาน    ชาติ   
ชรามรณสฺส    อุปฺปาทฏ ิติ    จ    ปวตฺตฏ ิติ    จ   นิมิตฺตฏ ิติ   จ          
อายุหนฏ ิติ   จ   ส ฺโคฏ ิติ   จ   ปลโิพธฏ ิติ   จ   สมุทยฏ ิติ  จ          
เหตุฏ ิติ   จ   ปจฺจยฏ ิติ   จ   อิเมหิ   นวหากาเรหิ  ชาติ  ปจฺจโย   
ชรามรณ    ปจฺจยสมุปฺปนฺน    อุโภเปเต    ธมฺมา    ปจฺจยสมุปฺปนฺนาติ   
ปจฺจยปริคฺคเห ป ฺา ธมฺมฏ ิติาณ ฯ    
     [๙๕]   อวิชฺชา   เหตุ   สงฺขารา   เหตุสมุปฺปนฺนา   อุโภเปเต    
ธมฺมา     เหตุสมุปฺปนฺนาติ    ปจฺจยปริคฺคเห    ป ฺา    ธมฺมฏ ิติาณ   
อตีตมฺป    อทฺธาน   อนาคตมฺป   อทฺธาน   อวิชชฺา   เหตุ   สงฺขารา   
เหตุสมุปฺปนฺนา    อุโภเปเต   ธมฺมา   เหตุสมุปฺปนฺนาติ   ปจฺจยปริคฺคเห    
ป ฺา    ธมมฺฏ ิติาณ    สงฺขารา    เหตุ    วิ ฺาณ   เหตุสมุปปฺนฺน          
วิ ฺาณ       เหตุ       นามรูป       เหตุสมุปฺปนฺน       นามรูป๔    
เหตุ     สฬายตน     เหตุสมุปฺปนฺน     สฬายตน     เหตุ    ผสฺโส     
เหตุสมุปฺปนฺโน    ผสโฺส    เหตุ    เวทนา   เหตุสมุปฺปนฺนา   เวทนา     
เหตุ   ตณฺหา   เหตุสมุปฺปนฺนา   ตณฺหา   เหตุ  อุปาทาน  เหตุสมุปฺปนฺน   
อุปาทาน      เหตุ      ภโว     เหตุสมุปฺปนฺโน     ภโว     เหตุ     
ชาติ     เหตุสมุปฺปนฺนา    ชาติ    เหตุ    ชรามรณ    เหตุสมุปฺปนฺน   
อุโภเปเต  ธมฺมา  เหตุสมุปฺปนฺนาติ  ปจฺจยปริคฺคเห  ป ฺา  ธมฺมฏ ิติาณ          
อตีตมฺป      อทฺธาน      อนาคตมฺป     อทฺธาน     ชาติ     เหตุ     
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ชรามรณ     เหตุสมุปฺปนฺน     อุโภเปเต    ธมฺมา    เหตุสมุปฺปนฺนาติ   
ปจฺจยปริคฺคเห ป ฺา ธมฺมฏ ิติาณ ฯ    
     [๙๖]   อวิชฺชา   ปฏิจฺจ   สงฺขารา  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา  อุโภเปเต    
ธมฺมา    ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนาติ    ปจฺจยปริคฺคเห    ป ฺา    ธมฺมฏ ิติาณ          
อตีตมฺป     อทฺธาน     อนาคตมฺป     อทฺธาน     อวิชฺชา    ปฏิจฺจ   
สงฺขารา    ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา    อุโภเปเต    ธมฺมา   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนาติ    
ปจฺจยปริคฺคเห    ป ฺา    ธมฺมฏ ิติาณ   สงฺขารา   ปฏิจฺจ   วิ ฺาณ   
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน      วิ ฺาณ     ปฏิจฺจ     นามรูป     ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน       
นามรูป          ปฏิจฺจ          สฬายตน          ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน    
สฬายตน    ปฏิจฺจ    ผสฺโส   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน   ผสฺโส   ปฏิจฺจเวทนา    
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา     เวทนา     ปฏิจฺจ     ตณฺหา     ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา(    
ตณฺหา       ปฏิจฺจ      อุปาทาน      ปฏจฺิจสมุปฺปนฺน      อุปาทาน   
ปฏิจฺจ      ภโว      ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน     ภโว     ปฏิจฺจ     ชาติ     
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา      ชาติ     ปฏิจฺจ     ชรามรณ     ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน   
อุโภเปเต  ธมฺมา  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนาติ  ปจฺจยปริคฺคเห  ป ฺา ธมฺมฏ ิติาณ         
อตีตมฺป      อทฺธาน     อนาคตมฺป     อทฺธาน     ชาติ     ปฏิจฺจ    
ชรามรณ    ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน    อุโภเปเต    ธมฺมา    ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนาติ   
ปจฺจยปริคฺคเห ป ฺา ธมฺมฏ ิติาณ ฯ    
     [๙๗]   อวิชฺชา   ปจฺจโย  สงฺขารา  ปจฺจยสมุปฺปนฺนา  อุโภเปเต    
ธมฺมา    ปจฺจยสมุปฺปนฺนาติ    ปจฺจยปริคฺคเห    ป ฺา    ธมฺมฏ ิติาณ    
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อตีตมฺป       อทฺธาน       อนาคตมฺป       อทฺธาน       อวิชฺชา    
ปจฺจโย  สงฺขารา  ปจฺจยสมุปฺปนฺนา  อุโภเปเต  ธมฺมา  ปจฺจยสมุปฺปนฺนาติ   
ปจฺจยปริคฺคเห         ป ฺา         ธมมฺฏ ิติาณ        สงฺขารา     
ปจฺจโย    วิ ฺาณ    ปจฺจยสมุปฺปนฺน    วิ ฺาณ    ปจฺจโย    นามรูป   
ปจฺจยสมุปฺปนฺน     นามรูป     ปจฺจโย     สฬายตน    ปจฺจยสมุปฺปนฺน    
สฬายตน    ปจฺจโย    ผสฺโส    ปจฺจยสมุปฺปนฺโน    ผสฺโส    ปจฺจโย    
เวทนา   ปจฺจยสมุปฺปนฺนา   เวทนา   ปจฺจโย   ตณฺหา  ปจฺจยสมุปฺปนฺนา     
ตณฺหา      ปจฺจโย      อุปาทาน      ปจฺจยสมุปฺปนฺน      อุปาทาน    
ปจฺจโย   ภโว   ปจฺจยสมุปฺปนฺโน  ภโว  ปจฺจโย  ชาติ  ปจฺจยสมุปฺปนฺนา    
ชาติ      ปจฺจโย      ชรามรณ      ปจฺจยสมุปฺปนฺน      อุโภเปเต    
ธมฺมา    ปจฺจยสมุปฺปนฺนาติ    ปจฺจยปริคฺคเห    ป ฺา    ธมฺมฏ ิติาณ   
อตีตมฺป     อทฺธาน     อนาคตมฺป     อทฺธาน     ชาติ     ปจฺจโย    
ชรามรณ    ปจฺจยสมุปฺปนฺน    อุโภเปเต    ธมฺมา    ปจฺจยสมุปฺปนฺนาติ   
ปจฺจยปริคฺคเห ป ฺา ธมฺมฏ ิติาณ ฯ    
     [๙๘]   ปรุิมกมฺมภวสฺมึ   โมโห   อวิชฺชา   อายุหนา   สงฺขารา    
นิกนฺติ     ตณฺหา    อุปคมน    อุปาทาน    เจตนา    ภโว    อิเม    
ป ฺจ    ธมฺมา    ปุริมกมฺมภวสฺมึ    อิธ    ปฏิสนฺธิยา   ปจฺจยา   อิธ   
ปฏิสนฺธิ    วิ ฺาณ    โอกฺกนฺติ   นามรูป   ปสาโท   อายตน   ผุฏโ    
ผสฺโส    เวทยิต    เวทนา    อิเม   ป ฺจ   ธมฺมา   อิธุปปตฺติภวสฺมึ    
ปุเร      กตสฺส      กมฺมสสฺ      ปจฺจยา     อิธ     ปรปิกฺกตฺตา     
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อายตนาน    โมโห   อวิชชฺา   อายุหนา   สงฺขารา   นิกนฺติ   ตณฺหา    
อุปคมน    อุปาทาน    เจตนา    ภโว   อิเม   ป ฺจ   ธมฺมา   อิธ     
กมฺมภวสฺมึ    อายติปฏิสนฺธิยา   ๑   ปจฺจยา   อายติปฏิสนฺธิ   วิ ฺาณ   
โอกฺกนฺติ    นามรูป    ปสาโท    อายตน   ผุฏโ   ผสฺโส   เวทยิต    
เวทนา   อิเม   ป ฺจ   ธมฺมา   อายตึ   อุปปตฺติภวสฺมึ   อิธ   กตสฺส    
กมฺมสฺส   ปจฺจยา   อิติ   อิเม   จตุสงฺเขเป   ตโย   อทฺเธ  วีสติยา    
อากาเรหิ    ติสนฺธึ    ปฏิจฺจ   สมุปฺปาท   ชานาติ   ปสฺสติ   อ ฺาติ    
ปฏิวิชฺฌติ    ต    าตฏเน    าณ    ปชานนฏเน   ป ฺา   เตน    
วุจฺจติ ปจฺจยปริคฺคเห ป ฺา ธมฺมฏ ิติาณ ฯ       
                        ___________    
     [๙๙]    กถ    อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน    ธมฺมาน   สงฺขิปตฺวา   
ววตฺถาเน   ป ฺา  สมฺมสเน  าณ  ยงฺกิ ฺจิ  รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน          
อชฺฌตฺต    วา    พหิทฺธา    วา    โอฬารกิ    วา    สุขุม    วา     
หีน   วา   ปณีต   วา   ย  ทูเร  สนฺติเก  วา  สพฺพ  รปู  อนิจฺจโต    
ววตฺเถติ    เอก    สมฺมสน    ทุกฺขโต    ววตฺเถติ   เอก   สมฺมสน    
อนตฺตโต   ววตฺเถติ   เอก   สมฺมสน   ยา   กาจิ   เวทนา   ฯเปฯ      
ยา    กาจิ    ส ฺา    เย    เกจิ   สงฺขารา   ยงฺกิ ฺจิ   วิ ฺาณ    
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน    อชฌฺตฺต    วา    พหิทฺธา    วา    โอฬาริก   
วา   สุขุม   วา   หีน  วา  ปณีต  วา  ย  ทูเร  สนฺติเก  วา  สพฺพ   
วิ ฺาณ    อนิจฺจโต   ววตฺเถติ   เอก   สมฺมสน   ทกฺุขโต   ววตฺเถติ    
#๑ ม. ย.ุ อายตึ ปฏิสนฺธิยา ฯ เอวมุปริป ฯ           
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เอก   สมฺมสน   อนตฺตโต   ววตฺเถติ   เอก   สมฺมสน   จกฺขุ  ฯเปฯ    
ชรามรณ     อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน     อนิจฺจโต     ววตฺเถติ    เอก    
สมฺมสน    ทกฺุขโต   ววตฺเถติ   เอก   สมฺมสน   อนตฺตโต   ววตฺเถติ    
เอก สมฺมสน ฯ          
     [๑๐๐]   รปู   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   อนิจฺจ   ขยฏเน   ทกฺุข   
ภยฏเน   อนตฺตา   อสารกฏเนาติ   สงฺขิปตฺวา   ววตฺถาเน   ป ฺา     
สมฺมสเน      าณ     เวทนา     ส ฺา     สงฺขารา     วิ ฺาณ      
จกฺขุ    ฯเปฯ    ชรามรณ   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   อนิจฺจ   ขยฏเน   
ทุกฺข    ภยฏเน   อนตฺตา   อสารกฏเนาติ   สงฺขิปตฺวา   ววตฺถาเน    
ป ฺา สมฺมสเน าณ ฯ    
     [๑๐๑]  รปู  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  อนิจฺจ  สงฺขต  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน       
ขยธมฺม      วยธมฺม      วิราคธมฺม     นโิรธธมฺมนฺติ     สงฺขิปตฺวา   
ววตฺถาเน    ป ฺา    สมมฺสเน   าณ   เวทนา   ส ฺา   สงฺขารา    
วิ ฺาณ      จกฺขุ      ฯเปฯ     ชรามรณ     อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน    
อนิจฺจ    สงฺขต    ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน    ขยธมฺม    วยธมฺม    วิราคธมฺม        
นิโรธธมฺมนติฺ สงฺขิปตฺวา ววตฺถาเน ป ฺา สมฺมสเน าณ ฯ      
     [๑๐๒]  ชาติปจฺจยา  ชรามรณ  อสติ  ชาติยา  นตฺถิ  ชรามรณนฺติ    
สงฺขิปตฺวา     ววตฺถาเน     ป ฺา     สมฺมสเน    าณ    อตีตมฺป    
อทฺธาน     อนาคตมฺป    อทฺธาน    ชาติปจฺจยา    ชรามรณ    อสติ     
ชาติยา     นตฺถิ    ชรามรณนฺติ    สงฺขิปตฺวา    ววตฺถาเน    ป ฺา     
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สมฺมสเน   าณ   ภวปจฺจยา   ชาติ   อสติ   ฯเปฯ   อุปาทานปจฺจยา      
ภโว     อสติ    ตณฺหาปจฺจยา    อุปาทาน    อสติ    เวทนาปจฺจยา      
ตณฺหา     อสติ    ผสฺสปจฺจยา    เวทนา    อสติ    สฬายตนปจฺจยา    
ผสฺโส        อสติ       นามรูปปจฺจยา       สฬายตน       อสติ    
วิ ฺาณปจฺจยา      นามรปู      อสติ     สงฺขารปจฺจยา     วิ ฺาณ    
อสติ   อวิชชฺาปจฺจยา   สงฺขารา   อสติ   อวิชฺชาย   นตฺถิ  สงฺขาราติ    
สงฺขิปตฺวา   ววตฺถาเน   ป ฺา   สมฺมสเน   าณ   อตีตมฺป   อทฺธาน   
อนาคตมฺป    อทฺธาน    อวิชฺชาปจฺจยา    สงฺขารา   อสติ   อวิชชฺาย    
นตฺถิ   สงฺขาราติ   สงฺขิปตฺวา   ววตฺถาเน  ป ฺา  สมฺมสเน  าณ  ต   
าตฏเน   าณ   ปชานนฏเน   ป ฺา   เตน  วุจฺจติ  อตีตานาคต-     
ปจฺจุปฺปนฺนาน      ธมฺมาน      สงฺขิปตฺวา     ววตฺถาเน     ป ฺา   
สมฺมสเน าณ ฯ          
                       ___________    
     [๑๐๓]    กถ    ปจฺจุปฺปนฺนาน    ธมฺมาน    วิปรณิามานุปสฺสเน    
ป ฺา    อุทยพฺพยานุปสฺสเน    าณ   ชาต   รูป   ปจฺจุปฺปนฺน   ตสฺส   
นิพฺพตฺติลกฺขณ     อุทโย     วิปริณามลกฺขณ     วโย    อนุปสฺสนาาณ    
ชาตา     เวทนา    ชาตา    ส ฺา    ชาตา    สงฺขารา    ชาต       
วิ ฺาณ    ชาต   จกฺขุ   ฯเปฯ   ชาโต   ภโว   ปจฺจุปฺปนฺโน   ตสฺส    
นิพฺพตฺติลกฺขณ อุทโย วิปริณามลกฺขณ วโย อนุปสสฺนาาณ ฯ      
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     [๑๐๔]   ป ฺจนฺน   ขนฺธาน   อุทย   ปสฺสนฺโต   กติ   ลกฺขณานิ    
ปสฺสติ     วย    ปสฺสนฺโต    กติ    ลกฺขณานิ    ปสฺสติ    อุทยพฺพย   
ปสฺสนฺโต    กติ    ลกฺขณานิ   ปสฺสติ   ฯ   ป ฺจนฺน   ขนฺธาน   อุทย    
ปสฺสนฺโต    ป ฺจวีสติ   ลกฺขณานิ   ปสฺสติ   วย   ปสฺสนฺโต   ป ฺจวีสติ   
ลกฺขณานิ       ปสฺสติ       อุทยพฺพย       ปสฺสนฺโต       ป ฺาส    
ลกฺขณานิ ปสฺสติ ฯ       
     [๑๐๕]    รูปกฺขนฺธสฺส    อุทย    ปสสฺนฺโต    กติ    ลกฺขณานิ    
ปสฺสติ     วย    ปสฺสนฺโต    กติ    ลกฺขณานิ    ปสฺสติ    อุทยพฺพย   
ปสฺสนฺโต    กติ   ลกฺขณานิ   ปสฺสติ   เวทนากฺขนฺธสฺส   ส ฺากฺขนฺธสฺส    
สงฺขารกฺขนฺธสฺส      วิ ฺาณกฺขนฺธสฺส      อุทย     ปสฺสนฺโต     กติ    
ลกฺขณานิ     ปสฺสติ    วย    ปสฺสนฺโต    กติ    ลกฺขณานิ    ปสฺสติ    
อุทยพฺพย   ปสฺสนฺโต   กติ   ลกฺขณานิ   ปสฺสติ   ฯ  รูปกฺขนฺธสฺส  อุทย          
ปสฺสนฺโต     ป ฺจ    ลกฺขณานิ    ปสฺสติ    วย    ปสสฺนฺโต    ป ฺจ    
ลกฺขณานิ    ปสฺสติ    อุทยพฺพย    ปสสฺนฺโต   ทส   ลกฺขณานิ   ปสฺสติ   
เวทนากฺขนฺธสฺส    ส ฺากฺขนฺธสฺส    สงฺขารกฺขนฺธสฺส    วิ ฺาณกฺขนฺธสฺส          
อุทย       ปสสฺนฺโต      ป ฺจ      ลกฺขณานิ      ปสสฺติ      วย     
ปสฺสนฺโต    ป ฺจ    ลกฺขณานิ    ปสฺสติ    อุทยพฺพย   ปสฺสนฺโต   ทส    
ลกฺขณานิ ปสฺสติ ฯ       
     [๑๐๖]    รูปกฺขนฺธสฺส    อุทย    ปสสฺนฺโต    กตมานิ    ป ฺจ     
ลกฺขณานิ   ปสฺสติ   ฯ   อวิชฺชาสมุทยา   รูปสมุทโยติ  ปจฺจยสมุทยฏเน    
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รูปกฺขนฺธสฺส   อุทย  ปสฺสติ  ตณฺหาสมุทยา  รูปสมทุโยติ  ปจฺจยสมุทยฏเน          
สมุทยฏเน    รูปกฺขนฺธสสฺ   อุทย   ปสฺสติ   กมฺมสมุทยา   รูปสมุทโยติ   
ปจฺจยสมุทยฏเน     รูปกฺขนฺธสฺส     อุทย    ปสฺสติ    อาหารสมุทยา    
รูปสมุทโยติ     ปจฺจยสมุทยฏเน     รปูกฺขนฺธสฺส     อุทย     ปสสฺติ    
นิพฺพตฺติลกฺขณ    ปสฺสนฺโตป   รูปกฺขนฺธสฺส   อุทย   ปสฺสติ   รูปกฺขนฺธสฺส     
อุทย ปสฺสนฺโต อิมานิ ป ฺจ ลกฺขณานิ ปสฺสติ ฯ       
     [๑๐๗]   วย   ปสฺสนโฺต   กตมานิ   ป ฺจ  ลกฺขณานิ  ปสฺสติ  ฯ    
อวิชฺชานิโรธา    รูปนิโรโธติ    ปจฺจยนิโรธฏเน    รูปกฺขนฺธสฺส   วย    
ปสฺสติ    ตณฺหานิโรธา    รูปนิโรโธติ   ปจฺจยนิโรธฏเน   รูปกขฺนฺธสฺส    
วย      ปสฺสติ     กมฺมนโิรธา     รูปนโิรโธติ     ปจฺจยนิโรธฏเน    
รูปกฺขนฺธสฺส   วย  ปสฺสติ  อาหารนิโรธา  รูปนิโรโธติ  ปจฺจยนิโรธฏเน    
รูปกฺขนฺธสฺส           วย          ปสฺสติ          วิปริณามลกฺขณ    
ปสฺสนฺโตป   รูปกฺขนฺธสสฺ   วย   ปสสฺติ   รูปกฺขนฺธสฺส   วย   ปสฺสนฺโต         
อิมานิ    ป ฺจ    ลกฺขณานิ    ปสฺสติ    อุทยพฺพย   ปสฺสนฺโต   อิมานิ    
ทส ลกฺขณานิ ปสฺสติ ฯ    
     [๑๐๘]    เวทนากฺขนฺธสฺส    อุทย   ปสฺสนฺโต   กตมานิ   ป ฺจ    
ลกฺขณานิ   ปสฺสติ  ฯ  อวิชฺชาสมุทยา  เวทนาสมุทโยติ  ปจฺจยสมุทยฏเน    
เวทนากฺขนฺธสฺส     อุทย    ปสฺสติ    ตณฺหาสมุทยา    เวทนาสมุทโยติ    
ปจฺจยสมุทยฏเน         เวทนากฺขนฺธสฺส        อุทย        ปสฺสติ     
กมฺมสมุทยา     เวทนาสมุทโยติ    ปจฺจยสมุทยฏเน    เวทนากฺขนฺธสฺส     
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อุทย     ปสฺสติ    ผสฺสสมุทยา    เวทนาสมุทโยติ    ปจฺจยสมุทยฏเน    
เวทนากฺขนฺธสฺส      อุทย     ปสฺสติ     นิพฺพตฺติลกฺขณ     ปสฺสนโฺตป          
เวทนากฺขนฺธสฺส    อุทย    ปสฺสติ   เวทนากฺขนฺธสฺส   อุทย   ปสสฺนฺโต    
อิมานิ ป ฺจ ลกฺขณานิ ปสฺสติ ฯ      
     [๑๐๙]   วย   ปสฺสนฺโต   กตมานิ   ป ฺจ  ลกฺขณานิ  ปสฺสติ  ฯ    
อวิชฺชานิโรธา    เวทนานิโรโธติ    ปจฺจยนิโรธฏเน   เวทนากฺขนฺธสฺส    
วย     ปสฺสติ    ตณฺหานิโรธา    เวทนานิโรโธติ    ปจฺจยนิโรธฏเน     
เวทนากฺขนฺธสฺส  วย  ปสสฺติ กมฺมนิโรธา เวทนานิโรโธติ ปจฺจยนิโรธฏเน   
เวทนากฺขนฺธสฺส     วย     ปสฺสติ     ผสสฺนิโรธา    เวทนานิโรโธติ     
ปจฺจยนิโรธฏเน         เวทนากฺขนฺธสฺส         วย        ปสฺสติ    
วิปริณามลกฺขณ      ปสฺสนฺโตป     เวทนากฺขนฺธสฺส     วย     ปสฺสติ   
เวทนากฺขนฺธสฺส    วย   ปสฺสนฺโต   อิมานิ   ป ฺจ   ลกฺขณานิ   ปสฺสติ   
อุทยพฺพย ปสฺสนฺโต อิมานิ ทส ลกฺขณานิ ปสฺสติ ฯ     
     [๑๑๐]     ส ฺากฺขนฺธสฺส    สงฺขารกฺขนฺธสฺส    วิ ฺาณกฺขนฺธสฺส   
อุทย   ปสฺสนฺโต   กตมานิ   ป ฺจ  ลกขฺณานิ  ปสฺสติ  ฯ  อวิชฺชาสมุทยา   
วิ ฺาณสมุทโยติ           ปจฺจยสมุทยฏเน          วิ ฺาณกฺขนฺธสฺส    
อุทย    ปสฺสติ    ตณฺหาสมุทยา    วิ ฺาณสมุทโยติ    ปจฺจยสมุทยฏเน   
วิ ฺาณกฺขนฺธสฺส     อุทย     ปสฺสติ    กมฺมสมุทยา    วิ ฺาณสมุทโยติ   
ปจฺจยสมุทยฏเน         วิ ฺาณกฺขนฺธสฺส        อุทย        ปสสฺติ    
นามรูปสมุทยา    วิ ฺาณสมุทโยติ    ปจฺจยสมุทยฏเน   วิ ฺาณกฺขนฺธสฺส     
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อุทย      ปสสฺติ     นิพฺพตฺติลกฺขณ     ปสฺสนฺโตป     วิ ฺาณกฺขนฺธสฺส        
อุทย     ปสฺสติ     วิ ฺาณกฺขนฺธสฺส     อุทย     ปสสฺนฺโต    อิมานิ   
ป ฺจ ลกฺขณานิ ปสฺสติ ฯ     
     [๑๑๑]   วย   ปสฺสนฺโต   กตมานิ   ป ฺจ  ลกฺขณานิ  ปสฺสติ  ฯ    
อวิชฺชานิโรธา    วิ ฺาณนิโรโธติ    ปจฺจยนิโรธฏเน   วิ ฺาณกฺขนฺธสฺส   
วย     ปสฺสติ    ตณฺหานิโรธา    วิ ฺาณนิโรโธติ    ปจฺจยนิโรธฏเน    
วิ ฺาณกฺขนฺธสฺส     วย     ปสฺสติ     กมฺมนิโรธา    วิ ฺาณนิโรโธติ    
ปจฺจยนิโรธฏเน    วิ ฺาณกฺขนฺธสฺส    วย    ปสฺสติ    นามรูปนิโรธา   
วิ ฺาณนิโรโธติ           ปจฺจยนิโรธฏเน          วิ ฺาณกฺขนฺธสฺส    
วย      ปสฺสติ     วิปริณามลกฺขณ     ปสฺสนฺโตป     วิ ฺาณกฺขนฺธสฺส   
วย      ปสฺสติ     วิ ฺาณกฺขนฺธสฺส     วย     ปสฺสนฺโต     อิมานิ   
ป ฺจ    ลกฺขณานิ    ปสฺสติ    อุทยพฺพย    ปสฺสนโฺต    อิมานิ    ทส    
ลกฺขณานิ    ปสฺสติ    ป ฺจนฺน    ขนฺธาน    อุทย   ปสฺสนฺโต   อิมานิ   
ป ฺจวีสติ    ลกฺขณานิ    ปสฺสติ    วย   ปสฺสนฺโต   อิมานิ   ป ฺจวีสติ   
ลกฺขณานิ     ปสฺสติ     อุทยพฺพย     ปสสฺนฺโต     อิมานิ    ป ฺาส   
ลกฺขณานิ    ปสฺสติ    ต    าตฏเน   าณ   ปชานนฏเน   ป ฺา    
เตน      วุจฺจติ     ปจฺจุปฺปนฺนาน     ธมมฺาน     วิปรณิามานุปสฺสเน    
ป ฺา อุทยพฺพยานุปสฺสเน าณ ฯ     
    รูปกฺขนฺธา ๑ อาหารสมุทยา เวทนา ส ฺา สงฺขาราติ ๒ เสสา ๓      
ขนฺธา ผสฺสสมุทยา วิ ฺาณกฺขนฺธา ๔ นามรูปสมุทยา ๕ ฯ     
#๑ ม. ย.ุ รูปกฺขนฺโธ อาหารสมุทโย ฯ ๒ ม. ย.ุ อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ ๓ ม. ยุ. ตโย ฯ     
#๔ ม. ย.ุ วิ ฺาณกฺขนฺโธ ฯ ๕ นามรูปสมุทโย ฯ         
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                     ___________      
     [๑๑๒]    กถ    อารมฺมณ   ปฏิสงฺขา   ภงฺคานุปสฺสเน   ป ฺา    
วิปสฺสเน     าณ    รูปารมฺมณตาจิตฺต    อุปฺปชชฺตฺิวา    ภิชชฺติ    ต         
อารมฺมณ   ปฏิสงฺขา   ตสฺส   จิตฺตสฺส   ภงฺค  อนุปสฺสติ  ฯ  อนุปสฺสตีติ         
กถ     อนุปสสฺติ     ฯ     อนิจฺจโต    อนุปสฺสติ    โน    นิจฺจโต    
ทุกฺขโต   อนุปสฺสติ   โน   สุขโต   อนตฺตโต   อนุปสฺสติ  โน  อตฺตโต    
นิพฺพินฺทติ    โน    นนฺทติ    วิรชชฺติ   โน   รชชฺติ   นิโรเธติ   โน    
สมุเทติ     ปฏินิสฺสชชฺติ    โน    อาทิยติ    อนิจฺจโต    อนุปสฺสนโฺต    
นิจฺจส ฺ     ปชหติ     ทกฺุขโต     อนุปสฺสนโฺต    สุขส ฺ    ปชหติ    
อนตฺตโต    อนุปสฺสนฺโต    อตฺตส ฺ    ปชหติ    นิพฺพินฺทนฺโต    นนฺทึ   
ปชหติ    วิรชฺชนฺโต    ราค    ปชหติ   นิโรเธนฺโต   สมุทย   ปชหติ    
ปฏินิสฺสชชฺนฺโต อาทาน ปชหติ ฯ     
     [๑๑๓]  เวทนารมฺมณตา  ฯเปฯ  ส ฺารมฺมณตา  สงฺขารารมฺมณตา     
วิ ฺาณารมฺมณตา       จกฺขุ       ฯเปฯ      ชรามรณารมฺมณตาจิตฺต    
อุปฺปชฺชิตฺวา       ภิชชฺติ       ต       อารมฺมณ      ปฏสิงฺขาตสฺส    
จิตฺตสฺส    ภงฺค    อนุปสสฺติ    ฯ   อนุปสฺสตีติ   กถ   อนุปสฺสติ   ฯ          
อนิจฺจโต   อนุปสฺสติ   โน   นิจฺจโต   ทุกฺขโต   อนุปสฺสติ  โน  สุขโต   
อนตฺตโต    อนุปสฺสติ    โน    อตฺตโต    นิพฺพินฺทติ    โน    นนทฺติ    
วิรชฺชติ   โน   รชฺชติ   นิโรเธติ   โน   สมุเทติ   ปฏนิิสฺสชฺชติ   โน    
อาทิยติ     อนิจฺจโต    อนุปสฺสนฺโต    นิจฺจส ฺ    ปชหติ    ทกฺุขโต     
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อนุปสฺสนฺโต    สุขส ฺ    ปชหติ    อนตฺตโต   อนุปสฺสนฺโต   อตฺตส ฺ    
ปชหติ    นิพฺพินฺทนฺโต    นนฺทึ    ปชหติ    วิรชชฺนฺโต   ราค   ปชหติ    
นิโรเธนฺโต สมุทย ปชหติ ปฏินิสฺสชชฺนฺโต อาทาน ปชหติ ฯ       
     [๑๑๔] วตฺถุสงฺกมนา เจว       ส ฺาย จ วิวฏฏนา      
           อาวชฺชนา พล ฺเจว      ปฏิสงฺขา วิปสฺสนา    
           อารมฺมณ อนฺวเยน       อุโภ เอกววตฺถนา     
           นิโรเธ อธิมุตฺตตา       วยลกฺขณวิปสฺสนา    
           อารมฺมณ ฺจ ปฏิสงฺขา     ภงฺค ฺจ อนุปสฺสติ     
           สุ ฺโต จ อุปฏาน      อธิป ฺาวิปสฺสนา     
           กุสโล ตีสุ อนุปสฺสนาสุ    จตูสุ จ วิปสฺสนาสุ ๑       
           ตโย อุปฏาเน กุสลตา   นานาทิฏ ีสุ น กมฺปตีติ ฯ      
     ต    าตฏเน   าณ   ปชานนฏเน   ป ฺา   เตน   วุจฺจติ     
อารมฺมณ ปฏิสงฺขา ภงฺคานุปสฺสเน ป ฺา วิปสฺสเน าณ ฯ    
                       ___________    
     [๑๑๕]   กถ   ภยตุปฏาเน   ป ฺา  อาทีนเว  าณ  อุปฺปาโท     
ภยนฺติ     ภยตุปฏาเน     ป ฺา     อาทีนเว     าณ     ปวตฺต    
ภยนฺติ    ภยตุปฏาเน    ป ฺา    อาทีนเว   าณ   นิมิตฺต   ภยนฺติ   
ฯเปฯ   อายุหนา   ภยนฺติ   ปฏิสนฺธิ   ภยนฺติ   คติ   ภยนฺติ   นิพฺพตฺติ   
ภยนฺติ    อุปปตฺติ    ภยนฺติ    ชาติ   ภยนฺติ   ชรา   ภยนฺติ   พฺยาธิ    
#๑ สี. ม. จตสฺโส จ วิปสสฺนา ฯ     
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ภยนฺติ     มรณ     ภยนฺติ    โสโก    ภยนฺติ    ปริเทโว    ภยนฺติ     
อุปายาโส  ภยนฺติ  ภยตุปฏาเน  ป ฺา  อาทีนเว  าณ  ฯ  อนุปฺปาโท     
เขมนฺติ     สนฺติปเท     าณ     อปฺปวตฺต     เขมนฺติ    สนฺติปเท    
าณ    ฯเปฯ    อนุปายาโส   เขมนฺติ   สนฺติปเท   าณ   อุปฺปาโท    
ภย     อนุปฺปาโท     เขมนฺติ    สนฺติปเท    าณ    ปวตฺต    ภย    
อปฺปวตฺต  เขมนฺติ  สนฺติปเท  าณ  ฯเปฯ  อุปายาโส  ภย  อนุปายาโส    
เขมนฺติ     สนฺติปเท    าณ    อุปฺปาโท    ทุกฺขนฺติ    ภยตุปฏาเน   
ป ฺา      อาทีนเว     าณ     ฯเปฯ     อุปายาโส     ทุกฺขนฺติ     
ภยตุปฏาเน   ป ฺา   อาทีนเว   าณ   อนุปฺปาโท  สุขนฺติ  สนฺติปเท    
าณ    อปฺปวตฺต    สุขนฺติ    สนฺติปเท   าณ   ฯเปฯ   อนุปายาโส    
สุขนฺติ สนฺติปเท าณ ฯ    
     [๑๑๖]    อุปฺปาโท    ทุกฺข    อนุปปฺาโท    สุขนฺติ   สนฺติปเท    
าณ    ปวตฺต   ทุกฺข   อปฺปวตฺต   สุขนฺติ   สนฺติปเท   าณ   ฯเปฯ   
อุปายาโส ทุกฺข อนุปายาโส สุขนฺติ สนฺติปเท าณ ฯ     
     [๑๑๗]   อุปฺปาโท   สามิสนฺติ   ภยตุปฏาเน   ป ฺา  อาทีนเว    
าณ    ปวตฺต    สามิสนฺติ   ภยตุปฏาเน   ป ฺา   อาทีนเว   าณ    
ฯเปฯ    อุปายาโส    สามิสนฺติ    ภยตุปฏาเน    ป ฺา   อาทีนเว     
าณ     อนปฺุปาโท     นริามิสนฺติ     สนฺติปเท    าณ    อปฺปวตฺต   
นิรามิสนฺติ   สนฺติปเท   าณ  ฯเปฯ  อนุปายาโส  นริามิสนฺติ  สนฺติปเท    
าณ     อุปปฺาโท     สามิส    อนุปฺปาโท    นิรามิสนฺติ    สนฺติปเท    
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าณ     ปวตฺต     สามิส     อปฺปวตฺต     นิรามิสนฺติ     สนฺติปเท    
าณ   ฯเปฯ   อุปายาโส   สามิส   อนุปายาโส  นิรามิสนฺติ  สนฺติปเท    
าณ ฯ     
     [๑๑๘]   อุปฺปาโท   สงฺขาราติ   ภยตุปฏาเน  ป ฺา  อาทีนเว     
าณ     ฯเปฯ    อุปายาโส    สงฺขาราติ    ภยตุปฏาเน    ป ฺา      
อาทีนเว     าณ     อนปฺุปาโท     นพฺิพานนฺติ    สนฺติปเท    าณ    
อปฺปวตฺต     นิพฺพานนฺติ    สนฺติปเท    าณ    ฯเปฯ    อนุปายาโส    
นิพฺพานนฺติ    สนฺติปเท    าณ    อุปฺปาโท    สงฺขารา    อนุปฺปาโท    
นิพฺพานนฺติ     สนฺติปเท     าณ     ปวตฺต    สงฺขารา    อปฺปวตฺต   
นิพฺพานนฺติ   สนฺติปเท   าณ  ฯเปฯ  อุปายาโส  สงฺขารา  อนุปายาโส     
นิพฺพานนฺติ สนฺติปเท าณ ฯ    
     [๑๑๙] อุปฺปาท ฺจ ปวตฺต ฺจ      นิมิตฺต ทุกฺขนฺติ ปสฺสติ    
           อายุหน ปฏิสนฺธ ึ        าณ อาทีนเว อิท    
           อนุปฺปาท อปฺปวตฺต       อนิมิตฺต สุขนฺติ จ     
           อนายุหน อปฺปฏิสนฺธึ      าณ สนฺติปเท อิท      
           อิท อาทีนเว าณ       ป ฺจฏาเนสุ ชายติ    
           ป ฺจฏาเน สนฺติปเท     ทส าเณ ปชานาติ    
           ทฺวินฺน าณาน กุสลตา    นานาทิฏ ีสุ น กมฺปตีติ ฯ      
     ต    าตฏเน   าณ   ปชานนฏเน   ป ฺา   เตน   วุจฺจติ     
ภยตุปฏาเน ป ฺา อาทีนเว าณ ฯ       
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     [๑๒๐]      กถ      มุ ฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏนา     ป ฺา    
สงฺขารุเปกฺขาสุ    าณ    อุปฺปาทมุ ฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏนา    ๑         
ป ฺา    สงฺขารุเปกฺขาสุ    าณ   ปวตฺตมุ ฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏนา         
ป ฺา     สงฺขารุเปกฺขาสุ     าณ     นมิิตฺตมุ ฺจิตุกมฺยตา     ฯเปฯ    
อายุหนมุ ฺจิตุกมฺยตา        ปฏิสนฺธิมุ ฺจิตุกมฺยตา        คติมุ ฺจิตุกมฺยตา      
นิพฺพตฺติมุ ฺจิตุกมฺยตา        อุปปตฺติมุ ฺจิตุกมฺยตา       ชาติมุ ฺจิตุกมฺยตา   
ชรามุ ฺจิตุกมฺยตา         พฺยาธิมุ ฺจิตุกมฺยตา         มรณมุ ฺจิตุกมฺยตา         
โสกมุ ฺจิตุกมฺยตา ปริเทวมุ ฺจิตุกมฺยตา   
อุปายาสมุ ฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏนา      ป ฺา      สงฺขารุเปกฺขาสุ          
าณ ฯ     
     [๑๒๑]    อุปฺปาโท    ทุกฺขนฺติ    มุ ฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏนา          
ป ฺา  สงฺขารุเปกฺขาสุ าณ ปวตฺต ทุกฺขนฺติ มุ ฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏนา    
ป ฺา     สงฺขารุเปกฺขาสุ     าณ    นมิิตฺต    ทกฺุขนฺติมุ ฺจิตุกมฺยตา-       
ปฏิสงฺขาสนฺติฏนา        ป ฺา        สงฺขารุเปกฺขาสุ       าณ    
ฯเปฯ      อุปายาโส      ทกฺุขนฺติ     มุ ฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏนา   
ป ฺา สงฺขารุเปกฺขาสุ าณ อุปฺปาโท ภยนฺติ มุ ฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏนา      
ป ฺา        สงฺขารุเปกฺขาสุ       าณ       ปวตฺต       ภยนฺติ     
มุ ฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏนา     ป ฺา     สงฺขารุเปกฺขาสุ     าณ          
ฯเปฯ      อุปายาโส      ภยนฺติ      มุ ฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏนา   
ป ฺา สงฺขารุเปกฺขาสุ าณ ฯ       
#๑ ม. ย.ุ อุปปฺาท ... อุปายาส ... ฯ     
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     [๑๒๒]    อุปฺปาโท    สามิสนฺติ   มุ ฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏนา   
ป ฺา สงฺขารุเปกฺขาสุ าณ ปวตฺต สามิสนฺติ มุ ฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏนา     
ป ฺา       สงฺขารุเปกฺขาสุ       าณ      ฯเปฯ      อุปายาโส      
สามิสนฺติ            มุ ฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏนา           ป ฺา    
สงฺขารุเปกฺขาสุ  าณ  อุปฺปาโท สงฺขาราติ มุ ฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏนา       
ป ฺา       สงฺขารุเปกฺขาสุ       าณ      ปวตฺต      สงฺขาราติ     
มุ ฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏนา     ป ฺา     สงฺขารุเปกฺขาสุ     าณ          
ฯเปฯ     อุปายาโส     สงฺขาราติ     มุ ฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏนา~    
ป ฺา สงฺขารุเปกฺขาสุ าณ ฯ       
     [๑๒๓]    อุปฺปาโท   สงฺขารา   เต   สงฺขาเร   อชฌฺุเปกฺขตีติ    
สงฺขารุเปกฺขา  เย  จ  สงฺขารา ยา จ อุเปกฺขา อุโภเปเต สงฺขารา เต     
สงฺขารา    อชฺฌุเปกฺขตีติ   สงฺขารุเปกฺขา   ปวตฺต   สงฺขารา   ฯเปฯ    
นิมิตฺต    สงฺขารา    อายุหนา   สงฺขารา   ปฏิสนฺธ ิ  สงฺขารา   คติ    
สงฺขารา   นิพฺพตฺติ  สงฺขารา  อุปปตฺติ  สงฺขารา  ชาติ  สงฺขารา  ชรา    
สงฺขารา  พฺยาธิ  สงฺขารา  มรณ  สงฺขารา  โสโก  สงฺขารา  ปริเทโว     
สงฺขารา    อุปายาโส    สงฺขารา    เต    สงฺขาเร   อชฌฺุเปกฺขตีติ    
สงฺขารุเปกฺขา   เย   จ   สงฺขารา   ยา   จ   อุเปกฺขา  อุโภเปเต      
สงฺขารา เต สงฺขาเร อชฺฌุเปกฺขตีติ สงฺขารุเปกฺขา ฯ     
     [๑๒๔]  กติหากาเรหิ  สงฺขารุเปกฺขาย  จิตฺตสฺส อภินีหาโร โหติ ฯ    
อฏหากาเรหิ สงฺขารุเปกฺขาย จิตฺตสฺส อภินีหาโร โหติ ฯ     
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     ปุถชฺุชนสฺส   กติหากาเรหิ   สงฺขารุเปกฺขาย   จิตฺตสฺส  อภินีหาโร    
โหติ   เสกฺขสฺส   กติหากาเรหิ   สงฺขารุเปกฺขาย   จิตฺตสฺส  อภินีหาโร   
โหติ   วีตราคสฺส   กติหากาเรหิ   สงฺขารุเปกฺขาย  จิตฺตสฺส  อภินีหาโร   
โหติ      ฯ      ปถุุชชฺนสฺส      ทฺวีหากาเรหิ      สงฺขารุเปกฺขาย    
จิตฺตสฺส   อภินีหาโร   โหติ   เสกฺขสฺส   ตีหากาเรหิ   สงฺขารุเปกฺขาย   
จิตฺตสฺส   อภินีหาโร   โหติ   วีตราคสฺส   ตีหากาเรหิ  สงฺขารุเปกฺขาย   
จิตฺตสฺส อภินีหาโร โหติ ฯ      
     [๑๒๕]    ปุถชฺุชนสฺส   กตเมหิ   ทวีฺหากาเรหิ   สงฺขารุเปกฺขาย    
จิตฺตสฺส   อภินีหาโร   โหติ  ฯ  ปุถชฺุชโน  สงฺขารุเปกฺข  อภินนฺทติ  วา          
วิปสฺสติ    วา    ปถุุชชฺนสสฺ   อิเมหิ   ทวีฺหากาเรหิ   สงฺขารุเปกฺขาย   
จิตฺตสฺส อภินีหาโร โหติ ฯ      
     เสกฺขสฺส  กตเมหิ  ตีหากาเร  สงฺขารุเปกฺขาย  จิตฺตสฺส อภินีหาโร    
โหติ  ฯ  เสกโฺข  สงฺขารุเปกฺข  อภินนฺทติ  วา  วิปสสฺติ  วา ปฏิสงฺขาย    
วา    ผลสมาปตฺตึ    สมาปชฺชติ    เสกขฺสฺส    อิเมหิ    ตีหากาเรหิ     
สงฺขารุเปกฺขาย จิตฺตสฺส อภินีหาโร โหติ ฯ   
     วีตราคสฺส  กตเมหิ  ตีหากาเรหิ สงฺขารุเปกฺขาย จิตฺตสฺส อภินีหาโร   
โหติ    ฯ    วีตราโค    สงฺขารุเปกฺข    วิปสฺสติ   วา   ปฏิสงฺขาย    
วา     ผลสมาปตฺตึ    สมาปชฺชติ    ตทชฺฌุเปกฺขิตฺวา    สุ ฺตวิหาเรน    
วา   อนิมิตฺตวิหาเรน   วา   อปฺปณิหิตวิหาเรน  วา  วิหรติ  วีตราคสฺส    
อิเมหิ ตีหากาเรหิ สงฺขารุเปกฺขาย จิตฺตสฺส อภินีหาโร โหติ ฯ  
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     [๑๒๖]   กถ   ปถุุชชฺนสฺส   จ   เสกฺขสฺส   จ  สงฺขารุเปกฺขาย     
จิตฺตสฺส  อภินีหาโร  เอกตฺต  โหติ  ฯ ปุถุชชฺนสฺส สงฺขารุเปกฺข อภินนฺทโต        
จิตฺต     กิลิสสฺติ     ภาวนาย     ปริปนโฺถ     โหติ     ปฏิเวธสฺส    
อนฺตราโย   โหติ   อายติปฏิสนฺธิยา   ปจฺจโย   โหติ   เสกฺขสฺสป  ๑    
สงฺขารุเปกฺข    อภินนฺทโต    จิตฺต    กลิิสฺสติ    ภาวนาย   ปริปนโฺถ   
โหติ     อุตฺตริปฏิเวธสฺส     อนฺตราโย     โหติ     อายติปฏิสนฺธิยา    
ปจฺจโย   โหติ   เอว   ปุถชฺุชนสฺส   จ  เสกฺขสฺส  จ  สงฺขารุเปกฺขาย    
จิตฺตสฺส อภินีหาโร เอกตฺต โหติ อภินนฺทนฏเน ฯ    
     [๑๒๗]   กถ   ปถุุชชฺนสฺส   จ   เสกฺขสฺส   จ   วีตราคสฺส  จ    
สงฺขารุเปกฺขาย   จิตฺตสฺส   อภินีหาโร   เอกตฺต   โหติ   ฯ  ปถุุชชฺโน    
สงฺขารุเปกฺข   อนิจฺจโตป   ทุกฺขโตป   อนตฺตโตป   วิปสฺสติ   เสกฺโขป         
สงฺขารุเปกฺข   อนิจฺจโตป   ทุกฺขโตป   อนตฺตโตป   วิปสสฺติ  วีตราโคป         
สงฺขารุเปกฺข    อนิจฺจโตป    ทุกฺขโตป    อนตฺตโตป   วิปสฺสติ   เอว          
ปุถุชชฺนสฺส   จ   เสกฺขสฺส  จ  วีตราคสฺส  จ  สงฺขารุเปกฺขาย  จิตฺตสฺส    
อภินีหาโร เอกตฺต โหติ อนุปสฺสนฏเน ฯ   
     [๑๒๘]   กถ   ปถุุชชฺนสฺส   จ   เสกฺขสฺส   จ   วีตราคสฺส  จ    
สงฺขารุเปกฺขาย   จิตฺตสฺส   อภินีหาโร   นานตฺต   โหติ  ฯ  ปุถชุชฺนสฺส   
สงฺขารุเปกฺขา   กุสลา   โหติ  เสกฺขสฺสป  สงฺขารุเปกฺขา  กุสลา  โหติ   
วีตราคสฺส   สงฺขารุเปกฺขา   อพฺยากตา   โหติ   เอว   ปถุุชชฺนสฺส  จ    
#๑ สี. จ ฯ     



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 91 

เสกฺขสฺส   จ   วีตราคสฺส   จ   สงฺขารุเปกฺขาย   จิตฺตสฺส  อภินีหาโร    
นานตฺต โหติ กุสลาพฺยากตฏเน ฯ    
     [๑๒๙]   กถ   ปถุุชชฺนสฺส   จ   เสกฺขสฺส   จ   วีตราคสฺส  จ    
สงฺขารุเปกฺขาย   จิตฺตสฺส   อภินีหาโร   นานตฺต   โหติ  ฯ  ปุถชุชฺนสฺส   
สงฺขารุเปกฺขา   กิ ฺจิกาเล   สุวิทิตา   โหติ   กิ ฺจิกาเล   น  สุวิทิตา          
โหติ   เสกฺขสฺสป   สงฺขารุเปกฺขา   กิ ฺจิกาเล   สวิุทิตา  โหติ  [๑]    
วีตราคสฺส   สงฺขารุเปกฺขา   อจฺจนฺต   สุวิทิตา  โหติ  เอว  ปุถชุชฺนสฺส         
จ   เสกฺขสฺส   จ  วีตราคสฺส  จ  สงฺขารุเปกฺขาย  จิตฺตสฺส  อภินีหาโร    
นานตฺต โหติ วิทิตฏเน จ อวิทิตฏเน จ ฯ          
     [๑๓๐]   กถ   ปถุุชชฺนสฺส   จ   เสกฺขสฺส   จ   วีตราคสฺส  จ    
สงฺขารุเปกฺขาย   จิตฺตสฺส   อภินีหาโร   นานตฺต   โหติ   ฯ  ปถุุชชฺโน    
สงฺขารุเปกฺขา   ๒   อติตฺตตฺตา   วิปสฺสติ   เสกฺโขป   สงฺขารุเปกฺขา    
อติตฺตตฺตา    วิปสฺสติ   วีตราโค   สงฺขารุเปกฺขา   ติตฺตตฺตา   วิปสฺสติ          
เอว   ปุถชฺุชนสฺส   จ   เสกฺขสฺส   จ  วีตราคสฺส  จ  สงฺขารุเปกฺขาย    
จิตฺตสฺส อภินีหาโร นานตฺต โหติ ติตฺตฏเน จ อติตฺตฏเน จ ฯ     
     [๑๓๑]   กถ   ปถุุชชฺนสฺส   จ   เสกฺขสฺส   จ   วีตราคสฺส  จ    
สงฺขารุเปกฺขาย   จิตฺตสฺส   อภินีหาโร   นานตฺต   โหติ   ฯ  ปถุุชชฺโน    
สงฺขารุเปกฺข  ติณฺณ  ส ฺโชนาน  ปหานาย  โสตาปตฺติมคฺค  ปฏิลาภตฺถาย   
วิปสฺสติ       เสกฺโข      สงฺขารุเปกฺข      ติณฺณ      ส ฺโชนาน   
ปหีนตฺตา    อุตฺตริปฏิลาภตฺถาย    วิปสฺสติ    วีตราโค    สงฺขารุเปกฺข   
#๑ สพฺพโปตฺถเก กิ ฺจิกาเล น สุวิทิตา โหตีติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ย.ุ สงฺขารุเปกฺข ฯ   
#เอวมุปริป ฯ    
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สพฺพกิเลสาน    ปหีนตฺตา    ทิฏธมฺมสุขวิหารตฺถาย    วิปสฺสติ    เอว   
ปุถุชชฺนสฺส   จ   เสกฺขสฺส  จ  วีตราคสฺส  จ  สงฺขารุเปกฺขาย  จิตฺตสฺส    
อภินีหาโร นานตฺต โหติ ปหีนฏเน จ อปฺปหีนฏเน จ ฯ      
     [๑๓๒]   กถ   เสกฺขสสฺ   จ   วีตราคสฺส   จ  สงฺขารุเปกฺขาย     
จิตฺตสฺส  อภินีหาโร  นานตฺต  โหติ  ฯ  เสกฺโข  สงฺขารุเปกฺข  อภินนฺทติ          
วา   วิปสฺสติ   วา  ปฏิสงฺขาย  วา  ผลสมาปตฺตึ  สมาปชฺชติ  วีตราโค     
สงฺขารุเปกฺข     วิปสฺสติ     วา    ปฏิสงฺขาย    วา    ผลสมาปตฺตึ    
สมาปชฺชติ    ตทชฺฌุเปกฺขิตฺวา    สุ ฺตวิหาเรน   วา   อนิมิตฺตวิหาเรน    
วา     อปฺปณิหิตวิหาเรน    วา    วิหรติ    เอว    เสกขฺสฺส    จ    
วีตราคสฺส   จ   สงฺขารุเปกฺขาย   จิตฺตสฺส   อภินีหาโร  นานตฺต  โหติ   
วิหารสมาปตฺตฏเน ฯ     
     [๑๓๓]    กติ    สงฺขารุเปกฺขา   สมถวเสน   อุปฺปชฺชนฺติ   กติ     
สงฺขารุเปกฺขา   วิปสฺสนาวเสน   อุปฺปชฺชนฺติ   ฯ   อฏ  สงฺขารุเปกฺขา    
สมถวเสน     อุปฺปชฺชนฺติ     ทส     สงฺขารุเปกฺขา    วิปสฺสนาวเสน     
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ          
     กตมา  อฏ  สงฺขารุเปกฺขา  สมถวเสน  อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ ปมชฺฌาน    
ปฏิลาภตฺถาย   นีวรเณ   ปฏิสงฺขา   สนติฺฏนา  ป ฺา  สงฺขารุเปกฺขาสุ   
าณ      ทุติยชฺฌาน     ปฏิลาภตฺถาย     วิตกฺกวิจาเร     ปฏิสงฺขา    
สนฺติฏนา      ป ฺา      สงฺขารุเปกฺขาสุ      าณ     ตติยชฺฌาน    
ปฏิลาภตฺถาย    ปตึ   ปฏิสงฺขา   สนฺติฏนา   ป ฺา   สงฺขารุเปกฺขาสุ     
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าณ      จตุตฺถชฺฌาน      ปฏลิาภตฺถาย      สุขทุกฺเข     ปฏิสงฺขา    
สนฺติฏนา   ป ฺา   สงฺขารุเปกฺขาสุ   าณ  อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺตึ    
ปฏิลาภตฺถาย      รูปส ฺ     ปฏิฆส ฺ     นานตฺตส ฺ     ปฏสิงฺขา   
สนฺติฏนา    ป ฺา   สงฺขารุเปกฺขาสุ   าณ   วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺตึ    
ปฏิลาภตฺถาย อากาสาน ฺจายตนส ฺ ปฏิสงฺขา   
สนฺติฏนา    ป ฺา   สงฺขารุเปกฺขาสุ   าณ   อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺตึ    
ปฏิลาภตฺถาย       วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺ      ปฏิสงฺขา      สนฺติฏนา    
ป ฺา     สงฺขารุเปกฺขาสุ     าณ     เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺตึ     
ปฏิลาภตฺถาย       อากิ ฺจ ฺายตนส ฺ      ปฏิสงฺขา      สนฺติฏนา    
ป ฺา     สงฺขารุเปกฺขาสุ    าณ    อิมา    อฏ    สงฺขารุเปกฺขา    
สมถวเสน อุปฺปชฺชนฺติ ฯ     
     [๑๓๔]  กตมา  ทส  สงฺขารุเปกฺขา  วิปสฺสนาวเสน  อุปฺปชชฺนฺติ ฯ     
โสตาปตฺติมคฺค    ปฏิลาภตฺถาย    อุปฺปาท    ปวตฺต   นิมิตฺต   อายุหน         
ปฏิสนฺธึ   คตึ   นิพฺพตฺตึ   อุปปตฺตึ   ชาตึ   ชร   พฺยาธึ   มรณ  โสก         
ปริเทว    อุปายาส   ปฏิสงฺขา   สนฺติฏนา   ป ฺา   สงฺขารุเปกฺขาสุ    
าณ     โสตาปตฺติผลสมาปตฺตตฺถาย     อุปฺปาท     ปวตฺต     นิมตฺิต    
อายุหน   ปฏสินฺธึ   คตึ   นิพฺพตฺตึ   อุปปตฺตึ   ชาตึ  ชร  พฺยาธึ  มรณ        
โสก   ปริเทว  อุปายาส  ปฏิสงฺขา  สนฺติฏนา  ป ฺา  สงฺขารุเปกฺขาสุ   
าณ   สกทาคามิมคฺค   ปฏิลาภตฺถาย  ฯเปฯ  สกทาคามิผลสมาปตฺตตฺถาย    
ฯเปฯ     อนาคามิมคฺค     ปฏิลาภตฺถาย     อนาคามิผลสมาปตฺตตฺถาย      
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อรหตฺตมคฺค          ปฏลิาภตฺถาย          อุปฺปาท         ปวตฺต     
นิมิตฺต   อายุหน   ปฏิสนธฺึ   คตึ   นิพฺพตฺตึ  อุปปตฺตึ  ชาตึ  ชร  พฺยาธึ     
มรณ    โสก    ปริเทว    อุปายาส   ปฏสิงฺขา   สนฺติฏนา   ป ฺา    
สงฺขารุเปกฺขาสุ       าณ       อรหตฺตผลสมาปตฺตตฺถาย      ฯเปฯ     
สุ ฺตวิหารสมาปตฺตตฺถาย   ฯเปฯ   อนิมิตฺตวิหารสมาปตฺตตฺถาย   อุปฺปาท    
ปวตฺต    นิมตฺิต   อายุหน   ปฏิสนฺธึ   คตึ   นิพฺพตฺตึ   อุปปตฺตึ   ชาตึ      
ชร   พฺยาธึ   มรณ   โสก   ปริเทว   อุปายาส  ปฏิสงฺขา  สนฺติฏนา    
ป ฺา  สงฺขารุเปกฺขาสุ  าณ  อิมา  ทส  สงฺขารุเปกฺขา  วิปสฺสนาวเสน    
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ          
     [๑๓๕]  กติ  สงฺขารุเปกฺขา  กุสลา  กติ อกุสลา กติ อพฺยากตา ฯ    
ปณฺณรส    ๑    สงฺขารุเปกฺขา    กุสลา    ติสฺโส    สงฺขารุเปกฺขา     
อพฺยากตา นตฺถิ สงฺขารุเปกฺขา อกุสลา ฯ    
           ปฏิสงฺขา สนฺติฏนา ป ฺา   อฏ จิตฺตสฺส โคจรา       
           ปุถชุชฺนสฺส เทฺว โหนฺติ      ตโย เสกฺขสฺส โคจรา       
           ตโย จ วีตราคสฺส         เยหิ จิตฺต วิวฏฏติ      
           อฏ สมาธิสฺส ปจฺจยา      ทส าณสฺส โคจรา     
           อฏารส สงฺขารุเปกฺขา     ติณฺณ วิโมกฺขานปจฺจยา      
           อิเม อฏารสาการา       ป ฺายสฺส ปริจฺจิตา       
           กุสโล สงฺขารุเปกฺขาสุ ๒   นานาทิฏ ีสุ น กมฺปตีติ ฯ     
#๑ ปนฺนรสาติป ปาโ ฯ ๒ โป. กุสลตา สงฺขาเรสุ ฯ    
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ต    าตฏเน    าณ    ปชานนฏเน    ป ฺา    เตน    วุจฺจติ     
มุ ฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏนา ป ฺา สงฺขารุเปกฺขาสุ าณ ฯ    
                        ___________    
     [๑๓๖]  กถ  พหิทฺธาวุฏานวิวฏฏเน  ป ฺา  โคตฺรภูาณ  ๑  ฯ    
อุปฺปาท     อภิภุยฺยตีติ     โคตฺรภู    ปวตฺต    อภิภุยฺยตีติ    โคตฺรภู๔      
นิมิตฺต   อภิภุยฺยตีติ   โคตฺรภู   อายุหน   อภิภุยฺยตีติ   โคตฺรภู  ปฏสินฺธึ   
อภิภุยฺยตีติ     โคตฺรภู     คตึ     อภิภุยฺยตีติ     โคตฺรภู    นิพฺพตฺตึ       
อภิภุยฺยตีติ   โคตฺรภู   อุปปตฺตึ   อภิภุยฺยตีติ   โคตฺรภู  ชาตึ  อภิภุยฺยตีติ   
โคตฺรภู     ชร     อภิภุยฺยตีติ     โคตฺรภู     พฺยาธึ     อภิภุยฺยตีติ         
โคตฺรภู    มรณ    อภิภุยฺยตีติ   โคตฺรภู   โสก   อภิภุยฺยตีติ   โคตฺรภู        
ปริเทว    อภิภุยฺยตีติ    โคตฺรภู    อุปายาส    อภิภุยฺยตีติ    โคตฺรภู        
พหิทฺธาสงฺขารนิมิตฺต    อภิภุยฺยตีติ    โคตฺรภู    อนุปฺปาท    ปกขฺนฺทตีติ     
โคตฺรภู    ฯเปฯ    นิโรธ   นิพฺพาน   ปกฺขนฺทตีติ   โคตฺรภู   อุปฺปาท          
อภิภุยฺยิตฺวา    อนุปฺปาท   ปกฺขนฺทตีติ   โคตฺรนภู   ปวตฺต   อภิภุยฺยิตฺวา     
อปฺปวตฺต       ปกฺขนฺทตีติ      โคตฺรภู      นิมิตฺต      อภิภุยฺยิตฺวา        
อนิมิตฺต   ปกฺขนฺทตีติ   โคตฺรภู  ฯเปฯ  พหิทฺธาสงฺขารนิมิตฺต  อภิภุยฺยิตฺวา    
นิโรธ นิพฺพาน ปกฺขนฺทตีติ โคตฺรภู ฯ    
     [๑๓๗]    อุปฺปาทา    วุฏาตีติ   โคตฺรภู   ปวตฺตา   วุฏาตีติ   
โคตฺรภู     นมิิตฺตา     วุฏาตีติ    โคตฺรภู    อายุหนา    วุฏาตีติ          
โคตฺรภู   ปฏสินฺธิยา   วุฏาตีติ   โคตฺรภู   คติยา   วุฏาตีติ  โคตฺรภู        
#๑ ม. โคตฺรภุาณ ฯ เอวมุปริป ฯ       
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นิพฺพตฺติยา    วุฏาตีติ    โคตฺรภู    อุปปตฺติยา    วุฏาตีติ   โคตฺรภู       
ชาติยา   วุฏาตีติ   โคตฺรภู   ชราย   วุฏาตีติ   โคตฺรภู  พฺยาธิมฺหา          
วุฏาตีติ    โคตฺรภู   มรณา   วุฏาตีติ   โคตฺรภู   โสกา   วุฏาตีติ          
โคตฺรภู    ปรเิทวา    วุฏาตีติ    โคตฺรภู    อุปายาสา    วุฏาตีติ    
โคตฺรภู     พหิทฺธาสงฺขารนิมิตฺตา     วุฏาตีติ    โคตฺรภู    อนุปปฺาท         
ปกฺขนฺทตีติ     โคตฺรภู    อปฺปวตฺต    ปกฺขนฺทตีติ    โคตฺรภู    ฯเปฯ   
นิโรธ    นิพฺพาน    ปกฺขนฺทตีติ   โคตฺรภู   อุปฺปาทา   วุฏ ิตฺวา   ๑         
อนุปฺปาท    ปกฺขนฺทตีติ    โคตฺรภู    ปวตฺตา    วุฏ ิตฺวา    อปฺปวตฺต         
ปกฺขนฺทตีติ    โคตฺรภู    นมิิตฺตา    วุฏ ิตฺวา    อนิมิตฺต    ปกฺขนฺทตีติ     
โคตฺรภู    อายุหนา    วุฏ ิตฺวา    อนายุหน    ปกฺขนฺทตีติ    โคตฺรภู   
ปฏิสนฺธิยา    วุฏ ิตฺวา    อปฺปฏิสนฺธึ    ปกฺขนฺทตีติ    โคตฺรภู   คติยา        
วุฏ ิตฺวา     อคตึ    ปกฺขนฺทตีติ    โคตฺรภู    นิพฺพตฺติยา    วุฏ ิตฺวา       
อนิพฺพตฺตึ    ปกฺขนฺทตีติ    โคตฺรภู    อุปปตฺติยา   วุฏ ิตฺวา   อนุปปตฺตึ      
ปกฺขนฺทตีติ     โคตฺรภู    ชาติยา    วุฏ ิตฺวา    อชาตึ    ปกฺขนฺทตีติ          
โคตฺรภู   ชราย   วุฏ ิตฺวา   อชร   ปกฺขนฺทตีติ   โคตฺรภู   พฺยาธิมฺหา          
วุฏ ิตฺวา    อพฺยาธึ   ปกฺขนฺทตีติ   โคตฺรภู   มรณา   วุฏ ิตฺวา   อมต         
ปกฺขนฺทตีติ   โคตฺรภู   โสกา   วุฏ ิตฺวา   อโสก   ปกขฺนฺทตีติ  โคตฺรภู         
ปริเทวา    วุฏ ิตฺวา    อปริเทว    ปกฺขนฺทตีติ   โคตฺรภู   อุปายาสา    
วุฏ ิตฺวา    อนุปายาส    ปกฺขนฺทตีติ    โคตฺรภู   พหิทฺธาสงฺขารนิมตฺิตา        
วุฏ ิตฺวา     นิโรธ     นิพฺพาน    ปกฺขนฺทตีติ    โคตฺรภู    อุปฺปาทา         
#๑ ม. ย.ุ วุฏหิตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ     
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วิวฏฏตีติ     โคตฺรภู     ปวตฺตา     วิวฏฏตีติ     โคตฺรภู    ฯเปฯ   
พหิทฺธาสงฺขารนิมิตฺตา    วิวฏฏตีติ    โคตฺรภู    อนุปฺปาท    ปกขฺนฺทตีติ       
โคตฺรภู    อปฺปวตฺต   ปกฺขนฺทตีติ   โคตฺรภู   ฯเปฯ   นิโรธ   นิพฺพาน          
ปกฺขนฺทตีติ    โคตฺรภู    อุปฺปาทา   วิวฏฏิตฺวา   อนุปฺปาท   ปกฺขนฺทตีติ       
โคตฺรภู   ปวตฺตา   วิวฏฏตฺิวา   อปฺปวตฺต   ปกฺขนฺทตีติ  โคตฺรภู  ฯเปฯ          
พหิทฺธาสงฺขารนิมิตฺตา     วิวฏฏิตฺวา    นิโรธ    นิพฺพาน    ปกฺขนฺทตีติ       
โคตฺรภู ฯ    
     [๑๓๘]    กติ    โคตฺรภูธมฺมา    สมถวเสน   อุปปฺชฺชนฺติ   กติ     
โคตฺรภูธมฺมา   วิปสฺสนาวเสน   อุปฺปชชฺนฺติ  ๑  ฯ  อฏ  โคตฺรภูธมฺมา    
สมถวเสน     อุปฺปชฺชนฺติ     ทส     โคตฺรภูธมฺมา     วิปสฺสนาวเสน     
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ          
     [๑๓๙]   กตเม   อฏ  โคตฺรภูธมฺมา  สมถวเสน  อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ    
ปมชฺฌาน   ปฏิลาภตฺถาย   นีวรเณ   อภิภุยฺยตีติ   โคตฺรภู   ทุติยชฺฌาน          
ปฏิลาภตฺถาย     วิตกฺกวิจาเร     อภิภุยฺยตีติ    โคตฺรภู    ตติยชฺฌาน   
ปฏิลาภตฺถาย      ปตึ      อภิภุยฺยตีติ      โคตฺรภู      จตุตฺถชฺฌาน   
ปฏิลาภตฺถาย   สุขทุกฺเข  อภิภุยฺยตีติ  โคตฺรภู  อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺตึ   
ปฏิลาภตฺถาย         รูปส ฺ         ปฏิฆส ฺ         นานตฺตส ฺ    
อภิภุยฺยตีติ      โคตฺรภู      วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺตึ     ปฏิลาภตฺถาย    
อากาสาน ฺจายตนส ฺ    อภิภุยฺยตีติ   โคตฺรภู   อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺตึ   
ปฏิลาภตฺถาย วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺ อภิภุยฺยตีติ       
#๑ โป. อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ     
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โคตฺรภู          เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺตึ         ปฏลิาภตฺถาย     
อากิ ฺจ ฺายตนส ฺ      อภิภุยฺยตีติ      โคตฺรภู      อิเม     อฏ    
โคตฺรภูธมฺมา สมถวเสน อุปฺปชฺชนฺติ ฯ     
     [๑๔๐]  กตเม  ทส  โคตฺรภูธมฺมา  วิปสฺสนาวเสน  อุปฺปชชฺนติฺ  ฯ     
โสตาปตฺติมคฺค      ปฏิลาภตฺถาย      อุปฺปาท      ปวตฺต     นิมิตฺต   
อายุหน    ปฏิสนฺธึ    คตึ    นิพฺพตฺตึ   อุปปตฺตึ   ชาตึ   ชร   พฺยาธึ         
มรณ    โสก    ปริเทว   อุปายาส   พหิทฺธาสงฺขารนิมิตฺต   อภิภุยฺยตีติ        
โคตฺรภู     โสตาปตฺติผลสมาปตฺตตฺถาย     อุปฺปาท    ปวตฺต    นิมิตฺต   
อายุหน   ปฏสินฺธึ   อภิภุยฺยตีติ   โคตฺรภู   สกทาคามิมคฺค  ปฏิลาภตฺถาย         
ฯเปฯ            สกทาคามิผลสมาปตฺตตฺถาย           อนาคามิมคฺค    
ปฏิลาภตฺถาย    อนาคามิผลสมาปตฺตตฺถาย    อรหตฺตมคฺค   ปฏิลาภตฺถาย     
อุปฺปาท     ปวตฺต    นิมิตฺต    อายุหน    ปฏิสนฺธึ    คตึ    นิพฺพตฺตึ       
อุปปตฺตึ  ชาตึ  ชร พฺยาธึ มรณ โสก ปริเทว อุปายาส พหิทฺธาสงฺขารนิมิตฺต      
อภิภุยฺยตีติ โคตฺรภู อรหตฺตผลสมาปตฺตตฺถาย          
สุ ฺตวิหารสมาปตฺตตฺถาย   [๑]   อุปปฺาท   ปวตฺต   นิมิตฺต   อายุหน          
ปฏิสนฺธึ   อภิภุยฺยตีติ   โคตฺรภู  อิเม  ทส  โคตฺรภูธมฺมา  วิปสฺสนาวเสน          
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ          
     [๑๔๑]    กติ    โคตฺรภูธมฺมา    กุสลา   กติ   อกุสลา   กติ     
อพฺยากตา   ฯ   ปณฺณรส   โคตฺรภูธมมฺา   กุสลา   ตโย  โคตฺรภูธมมฺา    
อพฺยากตา นตฺถิ โคตฺรภูธมฺมา อกุสลา ฯ    
#๑ สพฺพโปตฺถเก อนิมิตฺตวิหารสมาปตฺตตฺถายาติ ทิสฺสติ ฯ     
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     [๑๔๒] สามิส ฺจ นิรามิส         ปณิหิต ฺจ อปฺปณิหิต    
           ส ฺ ุตฺต ฺจ วิส ฺ ุตฺต ๑    วุฏ ิต ฺจ อวุฏ ิต    
           อฏ สมาธิสฺส ปจฺจยา     ทส าณสฺส โคจรา      
           อฏารส โคตฺรภูธมฺมา     ติณฺณ วิโมกฺขาน ปจฺจยา      
           อิเม อฏารสาการา      ป ฺายสฺส ปริจฺจิตา    
           กุสโล วิวฏเฏ วุฏาเน    นานาทิฏ ีสุ น กมปฺตีติ ฯ      
ต    าตฏเน    าณ    ปชานนฏเน    ป ฺา    เตน    วุจฺจติ     
พหิทฺธาวุฏานวิวฏฏเน ป ฺา โคตฺรภุาณ ฯ         
     [๑๔๓] กถ ทุภโตวุฏานวิวฏฏเน ป ฺา มคฺเค าณ ฯ       
     โสตาปตฺติมคฺคกขฺเณ    ทสฺสนฏเน    สมฺมาทิฏ ิ    มิจฺฉาทิฏ ิยา   
วุฏาติ    ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ    จ   ขนเฺธหิ   จ   วุฏาติ   พหิทฺธา    
จ    สพฺพนิมิตฺเตหิ    วุฏาติ    เตน   วุจฺจติ   ทุภโตวุฏานวิวฏฏเน          
ป ฺา   มคฺเค   าณ   อภินิโรปนฏเน  สมฺมาสงฺกปฺโป  มิจฺฉาสงฺกปฺปา   
วุฏาติ     ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ     จ     ขนฺเธหิ     จ     วุฏาติ    
พหิทฺธา   จ  สพฺพนิมิตฺเตหิ  วุฏาติ  เตน  วุจฺจติ  ทุภโตวุฏานวิวฏฏเน        
ป ฺา       มคฺเค       าณ       ปริคฺคหฏเน      สมฺมาวาจา      
มิจฺฉาวาจาย      วุฏาติ      ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ     จ     ขนฺเธหิ    
จ    วุฏาติ   พหิทฺธา   จ   สพฺพนิมิตฺเตหิ   วุฏาติ   เตน   วุจฺจติ          
ทุภโตวุฏานวิวฏฏเน     ป ฺา     มคฺเค     าณ    สมุฏานฏเน    
#๑ โป. สุ ฺตฺต ฺจ อสุ ฺต ฯ ยุ. สุ ฺต จ วิส ฺ ุตฺต ฯ     



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 100 

สมฺมากมฺมนฺโต    มิจฺฉากมฺมนฺตา    วุฏาติ    ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ    จ    
ขนฺเธหิ   จ   วุฏาติ   พหิทฺธา   จ   สพฺพนิมิตฺเตหิ   วุฏาติ   เตน   
วุจฺจติ    ทุภโตวุฏานวิวฏฏเน   ป ฺา   มคฺเค   าณ   โวทานฏเน    
สมฺมาอาชีโว     มิจฺฉาอาชีวา     วุฏาติ    ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ    จ    
ขนฺเธหิ   จ   วุฏาติ   พหิทฺธา   จ   สพฺพนิมิตฺเตหิ   วุฏาติ   เตน   
วุจฺจติ    ทุภโตวุฏานวิวฏฏเน    ป ฺา   มคฺเค   าณ   ปคฺคหฏเน   
สมฺมาวายาโม      มิจฺฉาวายามา      วุฏาติ     ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ     
จ   ขนฺเธหิ   จ   วุฏาติ   พหิทฺธา  จ  สพฺพนิมิตฺเตหิ  วุฏาติ  เตน   
วุจฺจติ   ทุภโตวุฏานวิวฏฏเน   ป ฺา   มคฺเค   าณ   อุปฏานฏเน    
สมฺมาสติ      มิจฺฉาสติยา      วุฏาติ     ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ     จ    
ขนฺเธหิ   จ   วุฏาติ   พหิทฺธา   จ   สพฺพนิมิตฺเตหิ   วุฏาติ   เตน   
วุจฺจติ   ทุภโตวุฏานวิวฏฏเน   ป ฺา   มคฺเค   าณ   อวิกฺเขปฏเน    
สมฺมาสมาธิ       มิจฺฉาสมาธิโต      วุฏาติ      ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ    
จ    ขนฺเธหิ    จ   วุฏาติ   พหิทฺธา   จ   สพฺพนิมิตฺเตหิ   วุฏาติ   
เตน วุจฺจติ ทุภโตวุฏานวิวฏฏเน ป ฺา มคฺเค าณ ฯ      
     [๑๔๔]   สกทาคามิมคฺคกฺขเณ   ทสฺสนฏเน   สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ    
อวิกฺเขปฏเน  สมฺมาสมาธิ  โอฬาริกา  กามราคส ฺโชนา ปฏิฆส ฺโชนา    
โอฬาริกา        กามราคานุสยา        ปฏฆิานุสยา        วุฏาติ      
ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ    จ    ขนฺเธหิ    จ    วุฏาติ    พหิทฺธา    จ    
สพฺพนิมิตฺเตหิ   วุฏาติ   เตน   วุจฺจติ   ทุภโตวุฏานวิวฏฏเน   ป ฺา       
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มคฺเค าณ ฯ    
     [๑๔๕]    อนาคามิมคฺคกฺขเณ   ทสฺสนฏเน   สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ    
อวิกฺเขปฏเน  สมฺมาสมาธิ  อณุสหคตา  กามราคส ฺโชนา ปฏิฆส ฺโชนา    
อณุสหคตา        กามราคานุสยา        ปฏิฆานุสยา        วุฏาติ      
ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ    จ    ขนฺเธหิ    จ    วุฏาติ    พหิทฺธา    จ    
สพฺพนิมิตฺเตหิ   วุฏาติ   เตน   วุจฺจติ   ทุภโตวุฏานวิวฏฏเน   ป ฺา         
มคฺเค าณ ฯ    
     [๑๔๖]    อรหตฺตมคฺคกฺขเณ    ทสสฺนฏเน   สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ    
อวิกฺเขปฏเน  สมฺมาสมาธิ  รูปราคา อรูปราคา มานา อุทฺธจฺจา อวิชฺชาย    
มานานุสยา   ภวราคานุสยา   อวิชชฺานุสยา  วุฏาติ  ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ    
จ    ขนฺเธหิ    จ   วุฏาติ   พหิทฺธา   จ   สพฺพนิมิตฺเตหิ   วุฏาติ   
เตน วุจฺจติ ทุภโตวุฏานวิวฏฏเน ป ฺา มคฺเค าณ ฯ      
   [๑๔๗] อชาต ฌาเปติ ๑ ชาเตน     ฌานนฺเตน ปวุจฺจติ     
         ฌานวิโมกฺเข กุสลตา         นานาทิฏ ีสุ น กมฺปตีติ ฯ    
         สมาทหิตฺวา ยถา เจ วิปสฺสติ   วิปสฺสมาโน ตถา เจ สมาทเห      
         วิปสฺสนา จ สมโถ ตทา อหุ    สมานภาคา ยุคนทฺธา วตฺตเร     
         ทุกฺขา สงฺขารา สุโข         นิโรโธติ ๒ ทสฺสน      
         ทุภโต วุฏ ิตา ป ฺา         ผสฺเสติ อมต ปท       
         วิโมกฺขจริย ชานาติ          นานตฺเตกตฺตโกวิโท      
         ทฺวินฺน าณาน กุสลตา        นานาทิฏ ีสุ น กมฺปตีติ ฯ    
#๑ ยุ. าเปติ ฯ ๒ ม. นโิรโธ อิติ ทสฺสน ฯ       
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     ต    าตฏเน   าณ   ปชานนฏเน   ป ฺา   เตน   วุจฺจติ     
ทุภโตวุฏานวิวฏฏเน ป ฺา มคฺเค าณ ฯ%   
                       ___________    
     [๑๔๘]    กถ    ปโยคปฺปฏิปฺปสฺสทฺธิป ฺา    ผเล    าณ   ฯ    
โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ      ทสฺสนฏเน      สมฺมาทิฏ ิ     มิจฺฉาทิฏ ิยา   
วุฏาติ   ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ   จ   ขนฺเธหิ   จ   วุฏาติ  พหิทฺธา  จ    
สพฺพนิมิตฺเตหิ      วุฏาติ      ตปโยคปฺปฏิปฺปสฺสทธฺตฺตา      อุปปฺชฺชติ       
สมฺมาทิฏ ิ     มคฺคสฺเสต     ผล    อภินิโรปนฏเน    สมฺมาสงฺกปฺโป    
มิจฺฉาสงฺกปฺปา    วุฏาติ    ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ    จ    ขนฺเธหิ    จ   
วุฏาติ  พหิทฺธา  จ  สพฺพนิมิตฺเตหิ  จ  วุฏาติ  ตปโยคปฺปฏิปปฺสฺสทฺธตฺตา      
อุปฺปชฺชติ          สมฺมาสงฺกปฺโป          มคฺคสฺเสต          ผล    
ปริคฺคหฏเน   สมฺมาวาจา   มิจฺฉาวาจาย   วุฏาติ  ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ   
จ    ขนฺเธหิ    จ   วุฏาติ   พหิทฺธา   จ   สพฺพนิมิตฺเตหิ   วุฏาติ   
ตปโยคปฺปฏิปฺปสฺสทฺธตฺตา      อุปฺปชชฺติ      สมฺมาวาจา     มคฺคสฺเสต   
ผล     สมุฏานฏเน     สมฺมากมฺมนฺโต    มิจฺฉากมฺมนฺตา    วุฏาติ    
ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ    จ    ขนฺเธหิ    จ    วุฏาติ    พหิทฺธา    จ    
สพฺพนิมิตฺเตหิ      วุฏาติ      ตปโยคปฺปฏิปฺปสฺสทธฺตฺตา      อุปปฺชฺชติ       
สมฺมากมฺมนฺโต     มคฺคสฺเสต     ผล    โวทานฏเน    สมฺมาอาชีโว     
มิจฺฉาอาชีวา   วุฏาติ   ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ   จ   ขนฺเธหิ  จ  วุฏาติ   
พหิทฺธา     จ     สพฺพนิมิตฺเตหิ    วุฏาติ    ตปโยคปฺปฏิปฺปสฺสทฺธตฺตา      
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อุปฺปชฺชติ   สมฺมาอาชีโว   มคฺคสฺเสต   ผล  ปคฺคหฏเน  สมฺมาวายาโม   
มิจฺฉาวายามา      วุฏาติ     ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ     จ     ขนฺเธหิ    
จ  วุฏาติ  พหิทฺธา  จ  สพฺพนิมิตฺเตหิ จ วุฏาติ ตปโยคปฺปฏิปฺปสฺสทฺธตฺตา      
อุปฺปชฺชติ          สมฺมาวายาโม          มคฺคสฺเสต          ผล    
อุปฏานฏเน    สมฺมาสติ   มิจฺฉาสติยา   วุฏาติ   ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ   
จ    ขนฺเธหิ    จ   วุฏาติ   พหิทฺธา   จ   สพฺพนิมิตฺเตหิ   วุฏาติ   
ตปโยคปฺปฏิปฺปสฺสทฺธตฺตา     อุปฺปชชฺติ    สมฺมาสติ    มคฺคสฺเสต    ผล         
อวิกฺเขปฏเน   สมฺมาสมาธิ  มิจฺฉาสมาธิโต  วุฏาติ  ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ   
จ     ขนฺเธหิ     จ     วุฏาติ     พหิทฺธา    จ    สพฺพนิมิตฺเตหิ    
วุฏาติ       ตปโยคปฺปฏิปปฺสฺสทฺธตฺตา      อุปฺปชชฺติ      สมฺมาสมาธิ          
มคฺคสฺเสต ผล ฯ        
     [๑๔๙]   สกทาคามิมคฺคกฺขเณ   ทสฺสนฏเน   สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ    
อวิกฺเขปฏเน  สมฺมาสมาธิ  โอฬาริกา  กามราคส ฺโชนา ปฏิฆส ฺโชนา    
โอฬาริกา        กามราคานุสยา        ปฏฆิานุสยา        วุฏาติ      
ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ    จ    ขนฺเธหิ    จ    วุฏาติ    พหิทฺธา    จ    
สพฺพนิมิตฺเตหิ      วุฏาติ      ตปโยคปฺปฏิปฺปสฺสทธฺตฺตา      อุปปฺชฺชติ       
สมฺมาสมาธิ มคฺคสฺเสต ผล ฯ    
     [๑๕๐]    อนาคามิมคฺคกฺขเณ   ทสฺสนฏเน   สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ    
อวิกฺเขปฏเน  สมฺมาสมาธิ  อณุสหคตา  กามราคส ฺโชนา ปฏิฆส ฺโชนา    
อณุสหคตา        กามราคานุสยา        ปฏิฆานุสยา        วุฏาติ      
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ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ    จ    ขนฺเธหิ    จ    วุฏาติ    พหิทฺธา    จ    
สพฺพนิมิตฺเตหิ      วุฏาติ      ตปโยคปฺปฏิปฺปสฺสทธฺตฺตา      อุปปฺชฺชติ       
สมฺมาสมาธิ มคฺคสฺเสต ผล ฯ    
     [๑๕๑]    อรหตฺตมคฺคกฺขเณ    ทสสฺนฏเน   สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ    
อวิกฺเขปฏเน   สมฺมาสมาธิ   รูปราคา   อรูปราคา   มานา  อุทฺธจฺจา     
ถีนมิทฺธา    อวิชฺชาย    ภวราคานุสยา    มานานุสยา    อวิชฺชานสุยา     
วุฏาติ   ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ   จ   ขนฺเธหิ   จ   วุฏาติ  พหิทฺธา  จ    
สพฺพนิมิตฺเตหิ      วุฏาติ      ตปโยคปฺปฏิปฺปสฺสทธฺตฺตา      อุปปฺชฺชติ       
สมฺมาสมาธิ      มคฺคสฺเสต      ผล     ต     าตฏเน     าณ    
ปชานนฏเน     ป ฺา     เตน    วุจฺจติ    ปโยคปปฺฏิปฺปสฺสทธฺิป ฺา    
ผเล าณ ฯ    
                        ___________    
     [๑๕๒] กถ ฉินฺนมนุปสฺสเน ๑ ป ฺา วิมุตฺติาณ ฯ โสตาปตฺติมคฺเคน    
สกฺกายทิฏ ิ       วิจิกิจฺฉา       สลีพฺพตปรามาโส       ทฏิานุสโย   
วิจิกิจฺฉานุสโย    อตฺตโน   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลสา   สมฺมา   สมจฺุฉินฺนา         
โหนฺติ   อิเมหิ   ป ฺจหิ   อุปกฺกิเลเสหิ   สปริยฏุาเนหิ   จิตฺต  วิมุตฺต     
โหติ      สุวิมุตฺต      ตวิมุตฺติาตฏเน      าณ     ปชานนฏเน    
ป ฺา เตน วุจฺจติ ฉินฺนมนุปสฺสเน ป ฺา วิมุตฺติาณ ฯ    
     [๑๕๓]  สกทาคามิมคฺเคน  โอฬาริก กามราคส ฺโชน ปฏิฆส ฺโชน    
โอฬาริโก        กามราคานุสโย        ปฏฆิานุสโย        อตฺตโน     
#๑ ม. ฉินฺนวฏมานุปสฺสเน ฯ เอวมุปรปิ ฯ     
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จิตฺตสฺส    อุปกฺกิเลสา    สมฺมา   สมุจฺฉินฺนา   โหนติฺ   อิเมหิ   จตูหิ         
อุปกฺกิเลเสหิ     สปริยฏุาเนหิ    จิตฺต    วิมุตฺต    โหติ    สุวิมุตฺต     
ตวิมุตฺติาตฏเน    าณ    ปชานนฏเน    ป ฺา    เตน    วุจฺจติ    
ฉินฺนมนุปสฺสเน ป ฺา วิมุตฺติาณ ฯ     
     [๑๕๔]      อนาคามิมคฺเคน     อณุสหคต     กามราคส ฺโชน    
ปฏิฆส ฺโชน    อณุสหคโต    กามราคานุสโย    ปฏิฆานุสโย   อตฺตโน     
จิตฺตสฺส    อุปกฺกิเลสา    สมฺมา   สมุจฺฉินฺนา   โหนติฺ   อิเมหิ   จตูหิ         
อุปกฺกิเลเสหิ     สปริยฏุาเนหิ    จิตฺต    วิมุตฺต    โหติ    สุวิมุตฺต     
ตวิมุตฺติาตฏเน    าณ    ปชานนฏเน    ป ฺา    เตน    วุจฺจติ    
ฉินฺนมนุปสฺสเน ป ฺา วิมุตฺติาณ ฯ     
     [๑๕๕]   อรหตฺตมคฺเคน   รูปราโค   อรูปราโค  มาโน  อุทฺธจฺจ     
อวิชฺชา     มานานุสโย     ภวราคานุสโย    อวิชชฺานุสโย    อตฺตโน     
จิตฺตสฺส    อุปกฺกิเลสา   สมฺมา   สมุจฺฉินฺนา   โหนติฺ   อิเมหิ   อฏหิ         
อุปกฺกิเลเสหิ     สปริยฏุาเนหิ    จิตฺต    วิมุตฺต    โหติ    สุวิมุตฺต     
ตวิมุตฺติาตฏเน    าณ    ปชานนฏเน    ป ฺา    เตน    วุจฺจติ    
ฉินฺนมนุปสฺสเน     ป ฺา     วิมุตฺติาณ     ต    าตฏเน    าณ   
ปชานนฏเน     ป ฺา    เตน    วุจฺจติ    ฉินฺนมนุปสฺสเน    ป ฺา     
วิมุตฺติาณ ฯ          
                        ___________    
     [๑๕๖]   กถ   ตทา   สมุปาคเต   ๑  ธมฺเม  ปสฺสเน  ป ฺา     
#๑ ม. ย.ุ สพฺพตฺถ สมุทาคเต ฯ       
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ปจฺจเวกฺขเณ   าณ   ฯ   โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ  ทสฺสนฏเน  สมฺมาทิฏ ิ   
ตทา  สมุปาคตา  ๑  อภินิโรปนฏเน สมฺมาสงฺกปฺโป ตทา สมุปาคโต ๒     
ปริคฺคหฏเน     สมฺมาวาจา     ตทา    สมุปาคตา    สมุฏานฏเน     
สมฺมากมฺมนฺโต     ตทา    สมุปาคโต    โวทานฏเน    สมฺมาอาชีโว      
ตทา    สมุปาคโต    ปคฺคหฏเน   สมมฺาวายาโม   ตทา   สมุปาคโต     
อุปฏานฏเน     สมฺมาสติ     ตทา     สมุปาคตา    อวิกฺเขปฏเน    
สมฺมาสมาธิ    ตทา    สมปุาคโต    อุปฏานฏเน    สติสมฺโพชฌฺงฺโค     
ตทา        สมปุาคโต       ปวิจยฏเน       ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค     
ตทา      สมปุาคโต      ปคฺคหฏเน     วิริยสมฺโพชฌฺงฺโค     ตทา     
สมุปาคโต     ผรณฏเน     ปติสมฺโพชฌฺงฺโค     ตทา     สมุปาคโต     
อุปสมฏเน    ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค   ตทา   สมุปาคโต   อวิกฺเขปฏเน    
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค  ตทา  สมุปาคโต ปฏิสงฺขานฏเน อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค   
ตทา       สมปุาคโต       อสฺสทฺธิเยน      ๓      อกมปฺยฏเน      
สทฺธาพล    ตทา    สมุปาคต    โกสชฺเชน    อกมฺปยฏเน   วิริยพล    
ตทา    สมุปาคต    ปมาเทน    ๔    อกมฺปยฏเน   สติพล   ตทา      
สมุปาคต   อุทฺธจฺเจน   ๕   อกมฺปยฏเน   สมาธิพล  ตทา  สมุปาคต    
อวิชฺชาย   อกมฺปยฏเน   ป ฺาพล   ตทา   สมุปาคต   อธิโมกขฺฏเน    
สทฺธินฺทฺริย      ตทา      สมุปาคต      ปคฺคหฏเน      วิริยินฺทรฺิย         
ตทา     สมุปาคต    อุปฏานฏเน    สตินฺทฺริย    ตทา    สมุปาคต    
#๑ สี. ม. ย.ุ สมุทาคตา ฯ ๒ สี. ม. ย.ุ สมุทาคโต ฯ ๓ ม. ยุ. อสทฺธิเย ฯ   
#๔ ม. ย.ุ ปมาเท ฯ ๕ ม. ยุ. อุทฺธจฺเจ ฯ    
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อวิกฺเขปฏเน   สมาธินฺทฺริย   ตทา   สมุปาคต  ทสฺสนฏเน  ป ฺ ินฺทฺริย        
ตทา   สมุปาคต   อาธิปเตยฺยฏเน   อินฺทฺริย   ๑   ตทา   สมุปาคต    
อกมฺปยฏเน  พล  ๒  ตทา  สมุปาคต  นิยฺยานฏเน  สมฺโพชฌฺงฺโค ๓    
ตทา    สมุปาคโต    เหตฏเน    ๔    มคฺโค   ตทา   สมุปาคโต      
อุปฏานฏเน     สติปฏานา     ตทา     สมุปาคตา    ปทหนฏเน      
สมฺมปฺปธานา      ตทา     สมุปาคตา     อิชฺฌนฏเน     อิทฺธิปาทา    
ตทา   สมุปาคตา   ตถฏเน   สจฺจา  ตทา  สมุปาคตา  อวิกฺเขปฏเน      
สมโถ       ตทา      สมุปาคโต      อนุปสฺสนฏเน      วิปสฺสนา    
ตทา    สมุปาคตา    เอกรสฏเน   สมถวิปสฺสนา   ตทา   สมุปาคตา     
อนติวตฺตนฏเน    ยุคนทธฺ    ตทา   สมุปาคต   สวรฏเน   สีลวิสุทฺธิ   
ตทา    สมุปาคตา    อวิกฺเขปฏเน    จิตฺตวิสุทฺธิ   ตทา   สมุปาคตา    
ทสฺสนฏเน   ทฏิ ิวิสุทฺธิ   ตทา  สมุปาคตา  วิมุตฺตฏเน  วิโมกโฺข  ๕          
ตทา     สมุปาคโต    ปฏิเวธนฏเน    วิชฺชา    ตทา    สมุปาคตา    
ปริจฺจาคฏเน    วิมุตฺติ    ตทา    สมุปาคตา   สมุจฺเฉทฏเน   ขเย    
าณ    ตทา    สมุปาคต    ฉนฺโท    มูลฏเน    ตทา   สมุปาคโต      
มนสิกาโร   สมุฏานฏเน   ตทา   สมุปาคโต   ผสฺโส  สโมธานฏเน      
ตทา    สมุปาคโต    เวทนา    สโมสรณฏเน    ตทา    สมุปาคตา       
สมาธิ    ปมขุฏเน    ตทา    สมุปาคโต    สติ    อาธิปเตยฺยฏเน     
ตทา     สมุปาคตา     ป ฺา    ตทุตฺตรฏเน    ตทา    สมุปาคตา    
วิมุตฺติ     สารฏเน     ตทา     สมุปาคตา    อมโตคธ    นิพฺพาน     
#๑ โป. ม. ยุ. อินฺทฺริยา ตทา สมุปาคตา ฯ ๒ ม. ยุ. พลา ตทา สมุปาคตา ฯ ๓ ม. ยุ.     
#สมฺโพชฺฌงฺคา ... คตา ฯ ๔ ม. ย.ุ เหตุฏเน ฯ ๕ ม. ย.ุ วิโมกฺขา ... คตา ฯ    
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ปริโยสานฏเน    ตทา    สมุปาคต   วุฏหิตฺวา   ปจฺจเวกฺขติ   อิเม    
ธมฺมา ตทา สมุปาคตา ฯ    
     [๑๕๗]    โสตาปตฺติผลกฺขเณ    ทสฺสนฏเน   สมฺมาทิฏ ิ   ตทา    
สมุปาคตา     อภินิโรปนฏเน    สมฺมาสงฺกปฺโป    ตทา    สมุปาคโต     
ฯเปฯ    ปฏิปปฺสฺสทฺธฏเน    อนุปฺปาเท    าณ    ตทา   สมุปาคตา    
ฉนฺโท    มลูฏเน    ตทา    สมุปาคโต   มนสิกาโร   สมุฏานฏเน     
ตทา     สมุปาคโต    ผสฺโส    สโมธานฏเน    ตทา    สมุปาคโต      
เวทนา   สโมสรณฏเน   ตทา   สมุปาคตา   สมาธิ  ปมุขฏเน  ตทา     
สมุปาคโต    สติ    อาธิปเตยฺยฏเน    ตทา    สมุปาคตา    ป ฺา      
ตทุตฺตรฏเน     ตทา     สมุปาคตา    วิมุตฺติ    สารฏเน    ตทา    
สมุปาคตา    อมโตคธ    นิพฺพาน   ปริโยสานฏเน   ตทา   สมุปาคต    
วุฏหิตฺวา ปจฺจเวกฺขติ อิเม ธมฺมา ตทา สมุปาคตา ฯ     
     [๑๕๘]     สกทาคามิมคฺคกฺขเณ     ฯเปฯ    สกทาคามิผลกฺขเณ     
ฯเปฯ     อนาคามิมคฺคกฺขเณ     ฯเปฯ    อนาคามิผลกฺขเณ    ฯเปฯ     
อรหตฺตมคฺคกฺขเณ   ทสฺสนฏเน   สมมฺาทิฏ ิ   ตทา   สมุปาคตา  ฯเปฯ     
สมุจฺเฉทฏเน    ขเย    าณ   ตทา   สมุปาคต   ฉนฺโท   มูลฏเน    
ตทา   สมุปาคโต   ฯเปฯ   อมโตคธ   นิพฺพาน  ปรโิยสานฏเน  ตทา      
สมุปาคต     วุฏหิตฺวา     ปจฺจเวกฺขติ     อิเม     ธมมฺา    ตทา    
สมุปาคตา ฯ    
     [๑๕๙]    อรหตฺตผลกฺขเณ    ทสฺสนฏเน    สมมฺาทิฏ ิ    ตทา      
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สมุปาคตา    ฯเปฯ    ปฏิปปฺสฺสทฺธฏเน    อนุปฺปาเท    าณ   ตทา    
สมุปาคต    ฉนฺโท   มูลฏเน   ตทา   สมุปาคโต   ฯเปฯ   อมโตคธ      
นิพฺพาน      ปริโยสานฏเน      ตทา      สมุปาคต     วุฏหิตฺวา    
ปจฺจเวกฺขติ   อิเม   ธมฺมา   ตทา   สมุปาคตา   ต  าตฏเน  าณ    
ปชานนฏเน    ป ฺา    เตน    วุจฺจติ   ตทา   สมปุาคเต   ธมฺเม      
ปสฺสเน ป ฺา ปจฺจเวกฺขเณ าณ ฯ    
                       ___________    
     [๑๖๐] กถ อชฺฌตฺตววตฺถาเน ป ฺา วตฺถุนานตฺเต าณ ฯ     
     กถ   อชฌฺตฺต   ธมฺเม   ววตฺเถติ   ฯ  จกฺขุ  อชฺฌตฺต  ววตฺเถติ    
โสต    อชฌฺตฺต    ววตฺเถติ    ฆาน    อชฺฌตฺต    ววตฺเถติ    ชิวฺห   
อชฺฌตฺต    ววตฺเถติ    กาย    อชฌฺตฺต    ววตฺเถติ    มน   อชฺฌตฺต   
ววตฺเถติ ฯ    
     [๑๖๑]  กถ  จกฺขุ  อชฌฺตฺต  ววตฺเถติ ฯ จกฺขุ ๑ อวิชฺชาสมฺภูตนฺติ          
ววตฺเถติ       จกฺขุ       ตณฺหาสมฺภูตนฺติ       ววตฺเถติ      จกฺขุ   
กมฺมสมฺภูตนฺติ    ววตฺเถติ    จกฺขุ   อาหารสมฺภูตนฺติ   ววตฺเถติ   จกฺขุ         
จตุนฺน    มหาภูตาน    อุปาทายาติ    ววตฺเถติ    จกขฺุ    อุปฺปนฺนนฺติ          
ววตฺเถติ    จกฺขุ    สมุปาคตนฺติ    วตฺเถติ   จกฺขุ   อหุตฺวา   สมฺภูต          
หุตฺวา    น    ภวิสฺสตีติ    ววตฺเถติ   จกฺขุ   อนฺตวนฺตโต   ววตฺเถติ    
จกฺขุ    อทฺธุว   อสสฺสต   วิปริณามธมฺมนฺติ   ววตฺเถติ   จกฺขุ   อนิจฺจ       
สงฺขต   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน   ขยธมฺม   วยธมฺม   วิราคธมฺม   นิโรธธมฺมนฺติ       
#๑ ม. สพฺพตฺถ จกฺขุ ฯ      
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ววตฺเถติ    จกฺขุ    อนิจฺจโต    ววตฺเถติ    โน   นิจฺจโต   ทุกฺขโต    
ววตฺเถติ    โน    สุขโต    อนตฺตโต    ววตฺเถติ    โน    อตฺตโต      
นิพฺพินฺทติ    โน    นนฺทติ    วิรชชฺติ   โน   รชชฺติ   นิโรเธติ   โน    
สมุเทติ   ปฏนิิสฺสชฺชติ   โน   อาทิยติ  อนิจฺจโต  ววตฺเถนฺโต  นิจฺจส ฺ         
ปชหติ     ทุกขฺโต     ววตฺเถนฺโต     สุขส ฺ    ปชหติ    อนตฺตโต     
ววตฺเถนฺโต     อตฺตส ฺ     ปชหติ    นพฺิพินฺทนฺโต    นนฺท ึ   ปชหติ    
วิรชฺชนโฺต   ราค   ปชหติ   นิโรเธนฺโต  สมุทย  ปชหติ  ปฏินิสสฺชฺชนฺโต   
อาทาน ปชหติ เอว จกฺขุ อชฺฌตฺต ววตฺเถติ ฯ        
     [๑๖๒]  กถ  โสต  อชฌฺตฺต  ววตฺเถติ  ฯ  โสต  อวิชฺชาสมฺภูตนฺติ    
ววตฺเถติ ฯเปฯ เอว โสต อชฺฌตฺต ววตฺเถติ ฯ        
     กถ    ฆาน   อชฺฌตฺต   ววตฺเถติ   ฯ   ฆาน   อวิชชฺาสมฺภูตนฺติ    
ววตฺเถติ ฯเปฯ เอว ฆาน อชฺฌตฺต ววตฺเถติ ฯ        
     กถ   ชิวฺห   อชฺฌตฺต   ววตฺเถติ   ฯ   ชิวฺหา   อวิชชฺาสมฺภูตาติ          
ววตฺเถติ    ชวฺิหา   ตณฺหาสมฺภูตาติ   ววตฺเถติ   ชิวฺหา   กมฺมสมภฺูตาติ          
ววตฺเถติ    ชวฺิหา    อาหารสมฺภูตาติ    ววตฺเถติ    ชวฺิหา    จตุนฺน    
มหาภูตาน    อุปาทายาติ    ววตฺเถติ   ชวฺิหา   อุปฺปนนฺาติ   ววตฺเถติ    
ชิวฺหา    สมปุาคตาติ   ววตฺเถติ   ชิวฺหา   อหุตฺวา   สมฺภูตา   หุตฺวา    
น    ภวิสฺสตีติ    ววตฺเถติ    ชิวฺห   อนตฺวนฺตโต   ววตฺเถติ   ชิวฺหา   
อทฺธุวา    อสสฺสตา    วิปรณิามธมฺมาติ    ววตฺเถติ   ชิวฺหา   อนิจฺจา   
สงฺขตา     ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา     ขยธมฺมา     วยธมฺมา    วิราคธมฺมา      
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นิโรธธมฺมาติ  ววตฺเถติ  ชิวฺห  อนิจฺจโต  ววตฺเถติ  โน  นิจฺจโต  ฯเปฯ    
ปฏินิสฺสชชฺติ    โน    อาทิยติ    อนิจฺจโต    ววตฺเถนฺโต    นิจฺจส ฺ   
ปชหติ    ฯเปฯ    ปฏินิสฺสชฺชนฺโต    อาทาน    ปชหติ   เอว   ชิวฺห    
อชฺฌตฺต ววตฺเถติ ฯ     
     กถ   กาย   อชฌฺตฺต   ววตฺเถติ   ฯ   กาโย   อวิชชฺาสมฺภูโตติ    
ววตฺเถติ    กาโย   ตณฺหาสมฺภูโตติ   ววตฺเถติ   กาโย   กมฺมสมฺภูโตติ    
ววตฺเถติ    กาโย    อาหารสมฺภูโตติ    ววตฺเถติ    กาโย    จตุนฺน     
มหาภูตาน    อุปาทายาติ    ววตฺเถติ   กาโย   อุปฺปนฺโนติ   ววตฺเถติ    
กาโย    สมุปาคโตติ    ววตฺเถติ    กาโย    อุปฺปนฺโนติ    ววตฺเถติ     
น    ภวิสฺสตีติ    ววตฺเถติ    กาย   อนฺตวนฺตโต   ววตฺเถติ   กาโย    
อทฺธุโว    อสสฺสโต    วิปริณามธมฺโมติ    ววตฺเถติ   กาโย   อนิจฺโจ    
สงฺขโต  ปฏจฺิจสมุปฺปนฺโน  ขยธมฺโม  วยธมฺโม  วิราคธมฺโม  นโิรธธมฺโมติ   
ววตฺเถติ    กาย    อนิจฺจโต    ววตฺเถติ    โน   นิจฺจโต   ทุกฺขโต    
ววตฺเถติ    โน    สุขโต    ฯเปฯ    ปฏนิิสฺสชฺชติ    โน    อาทิยติ     
อนิจฺจโต    ววตฺเถนฺโต    นิจฺจส ฺ    ปชหติ   ทุกขฺโต   ววตฺเถนฺโต   
สุขส ฺ    ปชหติ    ฯเปฯ   ปฏินิสฺสชฺชนฺโต   อาทาน   ปชหติ   เอว    
กาย อชฺฌตฺต ววตฺเถติ ฯ       
     กถ    มน    อชฺฌตฺต   ววตฺเถติ   ฯ   มโน   อวิชชฺาสมฺภูโตติ    
ววตฺเถติ    มโน    ตณฺหาสมฺภูโตติ    ววตฺเถติ   มโน   กมฺมสมภฺูโตติ    
ววตฺเถติ    มโน    อาหารสมฺภูโตติ    ววตฺเถติ    มโน   อุปฺปนฺโนติ     
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ววตฺเถติ    มโน   สมุปาคโตติ   ววตฺเถติ   มโน   อหุตฺวา   สมฺภูโต     
หุตฺวา   น   ภวิสฺสตีติ   ววตฺเถติ   มน   อนฺตวนฺตโต  ววตฺเถติ  มโน   
อทฺธุโว    อสสฺสโต    วิปริณามธมฺโมติ    ววตฺเถติ    มโน   อนิจฺโจ    
สงฺขโต  ปฏจฺิจสมุปฺปนฺโน  ขยธมฺโม  วยธมฺโม  วิราคธมฺโม  นโิรธธมฺโมติ   
ววตฺเถติ    มน    อนิจฺจโต    ววตฺเถติ    โน    นิจฺจโต   ทุกฺขโต    
ววตฺเถติ   โน   สุขโต   อนตฺตโต   ววตฺเถติ  โน  อตฺตโต  นิพฺพินฺทติ    
โน    นนฺทติ    วิรชชฺติ    โน    รชฺชติ   นิโรเธติ   โน   สมุเทติ    
ปฏินิสฺสชชฺติ    โน    อาทิยติ    อนิจฺจโต    ววตฺเถนฺโต    นิจฺจส ฺ   
ปชหติ     ทุกขฺโต     ววตฺเถนโฺต     สุขส ฺ    ปชหติ    อนตฺตโต     
ววตฺเถนฺโต     อตฺตส ฺ     ปชหติ    นพฺิพินฺทนฺโต    นนฺท ึ   ปชหติ    
วิรชฺชนโฺต   ราค   ปชหติ   นิโรเธนฺโต  สมุทย  ปชหติ  ปฏินิสสฺชฺชนฺโต   
อาทาน     ปชหติ     เอว     มน    อชฺฌตฺต    ววตฺเถติ    เอว     
อชฺฌตฺตธมฺเม    ววตฺเถติ    ต    าตฏเน    าณ    ปชานนฏเน    
ป ฺา    เตน    วุจฺจติ    อชฺฌตฺตววตฺถาเน    ป ฺา   วตฺถุนานตฺเต    
าณ ฯ     
                       ___________    
     [๑๖๓] กถ พหิทฺธาววตฺถาเน ป ฺา โคจรนานตฺเต าณ ฯ      
     กถ   พหิทฺธา   ธมฺเม   ววตฺเถติ   ฯ  รูเป  พหิทฺธา  ววตฺเถติ    
สทฺเท   พหิทธฺา   ววตฺเถติ   คนฺเธ  พหิทฺธา  ววตฺเถติ  รเส  พหิทฺธา    
ววตฺเถติ     โผฏพฺเพ     พหิทฺธา    ววตฺเถติ    ธมฺเม    พหิทฺธา     
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ววตฺเถติ ฯ    
     กถ    รูเป   พหิทฺธา   ววตฺเถติ   ฯ   รูปา   อวิชฺชาสมฺภูตาติ    
ววตฺเถติ    รปูา    ตณฺหาสมฺภูตาติ    ววตฺเถติ   รูปา   กมฺมสมฺภูตาติ    
ววตฺเถติ   รูปา   อาหารสมฺภูตาติ   ววตฺเถติ  รูปา  จตุนฺน  มหาภูตาน    
อุปาทายาติ     ววตฺเถติ     รูปา    อุปฺปนฺนาติ    ววตฺเถติ    รูปา    
สมุปาคตาติ   ววตฺเถติ   รปูา  อหุตฺวา  สมฺภูตา  หุตฺวา  น  ภวิสฺสนฺตีติ          
ววตฺเถติ   รูเป   อนฺตวนฺตโต   ววตฺเถติ   รูปา   อทฺธุวา   อสสฺสตา    
วิปริณามธมฺมาติ   ววตฺเถติ   รูปา   อนิจฺจา   สงฺขตา  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา   
ขยธมฺมา    วยธมฺมา    วิราคธมฺมา   นิโรธธมฺมาติ   ววตฺเถติ   รูเป     
อนิจฺจโต   ววตฺเถติ   โน   นิจฺจโต   ทกฺุขโต   ววตฺเถติ  โน  สุขโต    
อนตฺตโต    ววตฺเถติ    โน    อตฺตโต    นิพฺพินฺทติ    โน    นนฺทติ    
วิรชฺชติ    โน    รชฺชติ    นโิรเธติ    โน    สมุเทติ   ปฏินิสฺสชชฺติ    
โน    อาทิยติ   อนิจฺจโต   ววตฺเถนฺโต   นิจฺจส ฺ   ปชหติ   ทุกขฺโต   
ววตฺเถนฺโต    สุขส ฺ    ปชหติ    อนตฺตโต   ววตฺเถนฺโต   อตฺตส ฺ    
ปชหติ    นิพฺพินฺทนฺโต    นนฺทึ    ปชหติ    วิรชชฺนฺโต   ราค   ปชหติ    
นิโรเธนฺโต    สมุทย    ปชหติ    ปฏินิสสฺชฺชนฺโต    อาทาน    ปชหติ    
เอว รูเป พหิทฺธา ววตฺเถติ ฯ       
     [๑๖๔]  กถ  สทฺเท  พหิทฺธา  ววตฺเถติ  ฯ สทฺทา อวิชฺชาสมฺภูตาติ    
ววตฺเถติ   ฯเปฯ   สทฺทา   จตุนฺน   มหาภูตาน  อุปาทายาติ  ววตฺเถติ    
สทฺทา    อุปฺปนฺนาติ    ววตฺเถติ    สททฺา    สมุปาคตาติ    ววตฺเถติ     
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สทฺทา   อหุตฺวา   สมฺภูตา   หุตฺวา   น   ภวิสฺสนฺตีติ  ววตฺเถติ  สทฺเท   
อนฺตวนฺตโต   ววตฺเถติ   สทฺทา   อทฺธุวา   อสสฺสตา   วิปริณามธมฺมาติ    
ววตฺเถติ    สทฺทา    อนิจฺจา    สงฺขตา   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา   ขยธมฺมา    
วยธมฺมา    วิราคธมฺมา   นิโรธธมฺมาติ   ววตฺเถติ   สทฺเท   อนิจฺจโต    
ววตฺเถติ ฯเปฯ เอว สทฺเท พหิทฺธา ววตฺเถติ ฯ        
     กถ   คนฺเธ   พหิทฺธา   ววตฺเถติ   ฯ   คนฺธา  อวิชชฺาสมฺภูตาติ    
ววตฺเถติ   คนฺธา   ตณฺหาสมฺภูตาติ   ววตฺเถติ   ฯเปฯ   เอว   คนฺเธ    
พหิทฺธา ววตฺเถติ ฯ      
     กถ  รเส  พหิทฺธา  ววตฺเถติ  ฯ  รสา  อวิชฺชาสมภฺูตาติ ววตฺเถติ    
รสา    ตณฺหาสมฺภูตาติ    ววตฺเถติ    ฯเปฯ   เอว   รเส   พหิทฺธา    
ววตฺเถติ ฯ    
     กถ  โผฏพฺเพ  พหิทฺธา  ววตฺเถติ  ฯ  โผฏพฺพา อวิชฺชาสมฺภูตาติ    
ววตฺเถติ     โผฏพฺพา     ตณฺหาสมฺภูตาติ     ววตฺเถติ    โผฏพฺพา    
กมฺมสมฺภูตาติ    ววตฺเถติ    โผฏพฺพา    อาหารสมฺภูตาติ    ววตฺเถติ   
โผฏพฺพา     อุปฺปนฺนาติ     ววตฺเถติ     โผฏพฺพา     สมุปาคตาติ    
ววตฺเถติ ฯเปฯ เอว โผฏพฺเพ พหิทฺธา ววตฺเถติ ฯ    
     กถ   ธมฺเม   พหิทฺธา   ววตฺเถติ   ฯ   ธมฺมา  อวิชชฺาสมฺภูตาติ    
ววตฺเถติ    ธมฺมา   ตณฺหาสมฺภูตาติ   ววตฺเถติ   ธมมฺา   กมฺมสมภฺูตาติ    
ววตฺเถติ    ธมฺมา    อาหารสมฺภูตาติ   ววตฺเถติ   ธมมฺา   อุปฺปนนฺาติ   
ววตฺเถติ     ธมฺมา     สมุปาคตาติ    ววตฺเถติ    ธมฺมา    อหุตฺวา      
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สมฺภูตา    หตฺุวา    น   ภวิสฺสนฺตีติ   ววตฺเถติ   ธมฺเม   อนฺตวนฺตโต    
ววตฺเถติ    ธมฺมา    อทฺธุวา   อสสฺสตา   วิปริณามธมฺมาติ   ววตฺเถติ    
ธมฺมา    อนิจฺจา    สงฺขตา    ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา   ขยธมฺมา   วยธมฺมา    
วิราคธมฺมา    นิโรธธมฺมาติ   ววตฺเถติ   ธมฺเม   อนิจฺจโต   ววตฺเถติ    
โน   นิจฺจโต   ทุกฺขโต   ววตฺเถติ   โน   สุขโต  อนตฺตโต  ววตฺเถติ     
โน    อตฺตโต    นิพฺพินฺทติ    โน    นนทฺติ   วิรชฺชติ   โน   รชชฺติ   
นิโรเธติ    โน    สมุเทติ    ปฏินิสฺสชชฺติ   โน   อาทิยติ   อนิจฺจโต   
ววตฺเถนฺโต    นิจฺจส ฺ    ปชหติ    ทุกขฺโต    ววตฺเถนฺโต   สุขส ฺ    
ปชหติ    อนตฺตโต    ววตฺเถนฺโต    อตฺตส ฺ    ปชหติ   นิพฺพินทฺนฺโต   
นนฺทึ    ปชหติ    วิรชชฺนฺโต    ราค    ปชหติ   นิโรเธนฺโต   สมุทย    
ปชหติ    ปฏนิิสฺสชฺชนฺโต    อาทาน   ปชหติ   เอว   ธมฺเม   พหิทฺธา    
ววตฺเถติ    ต    าตฏเน    าณ    ปชานนฏเน   ป ฺา   เตน      
วุจฺจติ พหิทฺธาววตฺถาเน ป ฺา โคจรนานตฺเต าณ ฯ      
                        ___________    
     [๑๖๕]   กถ   จริยาววตฺถาเน  ป ฺา  จริยานานตฺเต  าณ  ฯ      
จริยาติ ติสฺโส จริยาโย วิ ฺาณจริยา อ ฺาณจริยา าณจริยา ฯ       
     กตมา   วิ ฺาณจริยา  รูเปสุ  ทสฺสนตฺถาย  อาวชฺชนกริิยาพฺยากตา    
วิ ฺาณจริยา         รูเปส ุ        ทสฺสนตฺโถ         จกขฺุวิ ฺาณ    
วิ ฺาณจริยา  รูเปสุ  ทิฏตฺตา  อภิโรปนวิปากมโนธาตุ  ๑ วิ ฺาณจริยา    
#๑ ม. ย.ุ อภินิโรปน ... ฯ เอวมุปริป ฯ    
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รูเปสุ      อภิโรปตตฺตา      วิปากมโนวิ ฺาณธาตุ      วิ ฺาณจริยา    
สทฺเทสุ      สวนตฺถาย      อาวชฺชนกิริยาพฺยากตา      วิ ฺาณจริยา     
สทฺเทสุ      สวนตฺโถ      โสตวิ ฺาณ     วิ ฺาณจริยา     สทฺเทสุ    
สุตตฺตา       อภิโรปนวิปากมโนธาตุ       วิ ฺาณจริยา      สทฺเทสุ     
อภิโรปตตฺตา      วิปากมโนวิ ฺาณธาตุ      วิ ฺาณจริยา     คนฺเธสุ    
ฆายนตฺถาย      อาวชฺชนกริิยาพฺยากตา      วิ ฺาณจริยา     คนฺเธสุ     
ฆายนตฺโถ     ฆานวิ ฺาณ     วิ ฺาณจริยา     คนฺเธสุ    ฆายิตตฺตา    
อภิโรปนวิปากมโนธาตุ      วิ ฺาณจริยา     คนฺเธสุ     อภิโรปตตฺตา    
วิปากมโนวิ ฺาณธาตุ       วิ ฺาณจริยา      รเสส ุ     สายนตฺถาย    
อาวชฺชนกิริยาพฺยากตา   วิ ฺาณจริยา   รเสส ุ สายนตฺโถ  ชิวฺหาวิ ฺาณ    
วิ ฺาณจริยา       รเสส ุ     สายิตตฺตา      อภิโรปนวิปากมโนธาตุ    
วิ ฺาณจริยา      รเสสุ      อภิโรปตตฺตา      วิปากมโนวิ ฺาณธาตุ    
วิ ฺาณจริยา   [๑]   โผฏพฺเพสุ   ผุสนตฺถาย  อาวชฺชนกริิยาพฺยากตา    
วิ ฺาณจริยา        โผฏพฺเพสุ        ผุสนตฺโถ        กายวิ ฺาณ    
วิ ฺาณจริยา      โผฏพฺเพสุ     ผุฏตฺตา     อภิโรปนวิปากมโนธาตุ    
วิ ฺาณจริยา     โผฏพฺเพสุ     อภิโรปตตฺตา    วิปากมโนวิ ฺาณธาตุ   
วิ ฺาณจริยา   [๒]   ธมฺเมสุ   วิชานนตฺถาย   อาวชชฺนกิริยาพฺยากตา    
วิ ฺาณจริยา    ธมฺเมสุ    วิชานนตฺโถ    มโนวิ ฺาณ    วิ ฺาณจริยา   
ธมฺเมสุ      วิ ฺาตตฺตา      อภิโรปนวปิากมโนธาตุ     วิ ฺาณจริยา    
ธมฺเมสุ อภิโรปตตฺตา วิปากมโนวิ ฺาณธาตุ วิ ฺาณจริยา ฯ      
#๑-๒ ม. รเสสุ ผุสนตฺถาย อาวชฺชนกิรยิาพฺยากตา วิ ฺาณจริยา ฯ ... โผฏพฺเพสุ      
#วิชานนตฺถาย อาวชฺชน ... วิ ฺาณจริยา ฯ     
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     [๑๖๖]     วิ ฺาณจริยาติ     เกนตฺเถน    วิ ฺาณจริยา    ฯ     
นิราคา    จรตีติ    วิ ฺาณจริยา    นทิฺโทสา   จรตีติ   วิ ฺาณจริยา   
นิมฺโมหา    จรตีติ    วิ ฺาณจริยา   นิมฺมานา   จรตีติ   วิ ฺาณจริยา    
นิทฺทิฏ ิ       จรตีติ       วิ ฺาณจริยา      นิอุทฺธจฺจา      จรตีติ          
วิ ฺาณจริยา     นิพฺพิจิกิจฺฉา     จรตีติ     วิ ฺาณจริยา    นานุสยา   
จรตีติ     วิ ฺาณจริยา     ราควิปฺปยุตฺตา     จรตีติ    วิ ฺาณจริยา    
โทสวิปฺปยุตฺตา     จรตีติ     วิ ฺาณจริยา    โมหวิปฺปยุตฺตา    จรตีติ   
วิ ฺาณจริยา    มานวิปฺปยุตฺตา   จรตีติ   วิ ฺาณจริยา   ทฏิ ิวิปฺปยุตฺตา       
จรตีติ         วิ ฺาณจริยา         อุทฺธจฺจวิปฺปยุตฺตา        จรตีติ    
วิ ฺาณจริยา       วิจิกิจฺฉาวิปฺปยุตฺตา       จรตีติ      วิ ฺาณจริยา          
อนุสยวิปฺปยุตฺตา  จรตีติ  วิ ฺาณจริยา  กุสเลหิ  กมฺเมหิ  วิปฺปยุตฺตา  ๑        
จรตีติ      วิ ฺาณจริยา      อกุสเลหิ      กมฺเมหิ      วิปฺปยุตฺตา   
จรตีติ    วิ ฺาณจริยา    สาวชฺเชหิ    กมฺเมหิ    วิปปฺยุตฺตา   จรตีติ   
วิ ฺาณจริยา  อนวชฺเชหิ  กมฺเมหิ  วิปปฺยุตฺตา  ๒  จรตีติ  วิ ฺาณจริยา          
กเณฺหหิ       กมฺเมหิ      วิปฺปยุตฺตา      จรตีติ      วิ ฺาณจริยา   
สุกฺเกหิ  กมฺเมหิ  วิปฺปยุตฺตา  ๓  จรตีติ  วิ ฺาณจริยา  สุขุทฺรเยหิ  ๔        
กมฺเมหิ  วิปปฺยุตฺตา  ๕  จรตีติ  วิ ฺาณจริยา  ทุกฺขุทฺรเยหิ  ๖ กมฺเมหิ        
วิปฺปยุตฺตา   จรตีติ  วิ ฺาณจริยา  สุขวิปาเกหิ  กมฺเมหิ  วิปฺปยุตฺตา  ๗        
#๑-๒-๓-๕-๗ ม. สมฺปยตฺุตา ฯ ๔ สี. สุขินฺทฺริเยหิ ฯ ๖ สี. ทุกฺขินฺทฺริเยหิ ฯ       
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จรตีติ      วิ ฺาณจริยา     ทุกฺขวิปาเกหิ     กมฺเมหิ     วิปฺปยุตฺตา   
จรตีติ     วิ ฺาณจริยา    วิ ฺาเต    ๑    จรตีติ    วิ ฺาณจริยา    
วิ ฺาณสฺส   เอวรูปา   จริยา   โหตีติ   วิ ฺาณจริยา   ปกติปรสิุทฺธมิท          
จิตฺต นิกฺกิเลสฏเนาติ ๒ วิ ฺาณจริยา อย วิ ฺาณจริยา ฯ      
     [๑๖๗]    กตมา   อ ฺาณจริยา   มนาปเยสุ   รเูปสุ   ราคสฺส      
ชวนตฺถาย    อาวชฺชนกิริยาพฺยากตา    วิ ฺาณจริยา   ราคสฺส   ชวนา    
อ ฺาณจริยา  อมนาปเยสุ รูเปสุ โทสสฺส ชวนตฺถาย อาวชฺชนกริิยาพฺยากตา    
วิ ฺาณจริยา          โทสสฺส         ชวนา         อ ฺาณจริยา    
ตทุภเยน  อสมเปกฺขณสฺมึ วตฺถุสฺมึ โมหสฺส ชวนตฺถาย อาวชฺชนกริิยาพฺยากตา    
วิ ฺาณจริยา          โมหสฺส         ชวนา         อ ฺาณจริยา    
วินิพนฺธสฺส   มานสฺส   ชวนตฺถาย   อาวชฺชนกิริยาพฺยากตา  วิ ฺาณจริยา   
มานสฺส      ชวนา      อ ฺาณจริยา      ปรามฏาย      ทฏิ ิยา      
ชวนตฺถาย      อาวชฺชนกริยิาพฺยากตา      วิ ฺาณจริยา      ทฏิ ิยา    
ชวนา     อ ฺาณจริยา     วิกฺเขปคตสฺส     อุทฺธจฺจสฺส    ชวนตฺถาย     
อาวชฺชนกิริยาพฺยากตา   วิ ฺาณจริยา   อุทฺธจฺจสฺส  ชวนา  อ ฺาณจริยา   
อนิฏาคตาย    ๓    วิจิกิจฺฉาย   ชวนตฺถาย   อาวชฺชนกิริยาพฺยากตา    
วิ ฺาณจริยา         วิจิกิจฺฉาย         ชวนา        อ ฺาณจริยา    
ถามคตสฺส   อนุสยสฺส   ชวนตฺถาย  อาวชฺชนกิริยาพฺยากตา  วิ ฺาณจริยา    
#๑ ยุ. วิ ฺาเณ ฯ ๒ นิกฺเขสฏเนาตีติป ปาโ ฯ ๓ ม. ยุ. อนิฏ คตาย ฯ   
#เอวมุปริป ฯ    
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อนุสยสฺส    ชวนา    อ ฺาณจริยา    มนาปเยสุ    สทฺเทสุ    ฯเปฯ     
มนาปเยสุ    คนฺเธสุ    มนาปเยสุ   รเสสุ   มนาปเยสุ   โผฏพฺเพสุ    
มนาปเยสุ    ธมฺเมสุ    ราคสฺส    ชวนตฺถาย   อาวชชฺนกิริยาพฺยากตา     
วิ ฺาณจริยา     ราคสฺส     ชวนา     อ ฺาณจริยา     อมนาปเยสุ     
ธมฺเมสุ    โทสสฺส   ชวนตฺถาย   อาวชชฺนกิริยาพฺยากตา   วิ ฺาณจริยา    
โทสสฺส      ชวนา     อ ฺาณจริยา     ตทุภเยน     อสมเปกฺขณสฺมึ      
วตฺถุสฺมึ    โมหสฺส   ชวนตฺถาย   อาวชฺชนกิรยิาพฺยากตา   วิ ฺาณจริยา   
โมหสฺส      ชวนา      อ ฺาณจริยา      ปรามฏาย      ทฏิ ิยา      
ชวนตฺถาย      อาวชฺชนกริยิาพฺยากตา      วิ ฺาณจริยา      ทฏิ ิยา    
ชวนา     อ ฺาณจริยา     วิกฺเขปคตสฺส     อุทฺธจฺจสฺส    ชวนตฺถาย     
อาวชฺชนกิริยาพฺยากตา       วิ ฺาณจริยา      อุทฺธจฺจสฺส      ชวนา    
อ ฺาณจริยา     อนิฏาคตาย     วิจิกจฺิฉาย    อาวชฺชนกริิยาพฺยากตา    
วิ ฺาณจริยา     วิจิกิจฺฉาย     ชวนา     อ ฺาณจริยา    ถามคตสฺส     
อนุสยสฺส      ชวนตฺถาย      อาวชฺชนกริิยาพฺยากตา     วิ ฺาณจริยา     
อนุสยสฺส ชวนา อ ฺาณจริยา ฯ    
     [๑๖๘]     อ ฺาณจริยาติ     เกนตฺเถน    อ ฺาณจริยา    ฯ    
สราคา    จรตีติ    อ ฺาณจริยา    สโทสา    จรตีติ   อ ฺาณจริยา     
สโมหา    จรตีติ    อ ฺาณจริยา    สมานา    จรตีติ   อ ฺาณจริยา     
สทิฏ ิ    จรตีติ    อ ฺาณจริยา    สอุทฺธจฺจา   จรตีติ   อ ฺาณจริยา    
สวิจิกิจฺฉา    จรตีติ   อ ฺาณจริยา   สานุสยา   จรตีติ   อ ฺาณจริยา    
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ราคสมฺปยุตฺตา        จรตีติ       อ ฺาณจริยา       โทสสมฺปยุตฺตา     
จรตีติ     อ ฺาณจริยา     โมหสมฺปยตฺุตา     จรตีติ    อ ฺาณจริยา    
มานสมฺปยุตฺตา     จรตีติ     อ ฺาณจริยา    ทฏิ ิสมฺปยุตฺตา    จรตีติ   
อ ฺาณจริยา       อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺตา       จรตีติ       อ ฺาณจริยา    
วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺตา      จรตีติ      อ ฺาณจริยา      อนุสยสมฺปยุตฺตา   
จรตีติ     อ ฺาณจริยา    กุสเลหิ    กมเฺมหิ    วิปฺปยุตฺตา    จรตีติ    
อ ฺาณจริยา   อกุสเลหิ   กมฺเมหิ   สมปฺยุตฺตา   จรตีติ   อ ฺาณจริยา   
สาวชฺเชหิ      กมฺเมหิ      สมฺปยุตฺตา      จรตีติ     อ ฺาณจริยา    
อนวชฺเชหิ    กมฺเมหิ    วิปปฺยุตฺตา    จรตีติ   อ ฺาณจริยา   กเณฺหหิ    
กมฺเมหิ    สมปฺยตฺุตา    จรตีติ    อ ฺาณจริยา    สกุเฺกหิ    กมฺเมหิ    
วิปฺปยุตฺตา    จรตีติ   อ ฺาณจริยา   สุขุทฺรเยหิ   กมฺเมหิ   วิปปฺยุตฺตา        
จรตีติ      อ ฺาณจริยา      ทุกฺขุทฺรเยหิ     กมฺเมหิ     สมฺปยุตฺตา    
จรตีติ    อ ฺาณจริยา    สุขวิปาเกหิ    กมฺเมหิ   วิปฺปยุตฺตา   จรตีติ   
อ ฺาณจริยา      ทุกฺขวิปาเกหิ     กมฺเมหิ     สมฺปยตฺุตา     จรตีติ   
อ ฺาณจริยา     อ ฺาเต     จรตีติ     อ ฺาณจริยา     อ ฺาณสฺส    
เอวรูปา จริยา โหตีติ อ ฺาณจริยา อย อ ฺาณจริยา ฯ    
     [๑๖๙] กตมา าณจริยา อนิจฺจานุปสฺสนตฺถาย อาวชฺชนกิริยาพฺยากตา     
วิ ฺาณจริยา อนิจฺจานุปสฺสนา าณจริยา    
ทุกฺขานุปสฺสนตฺถาย   อาวชฺชนกริยิาพฺยากตา  วิ ฺาณจริยา  ทุกฺขานุปสฺสนา          
าณจริยา         อนตฺตานุปสฺสนตฺถาย         อาวชฺชนกิริยาพฺยากตา     
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วิ ฺาณจริยา     อนตฺตานุปสฺสนา     าณจริยา    นิพฺพิทานุปสฺสนตฺถาย   
ฯเปฯ            วิราคานุปสฺสนตฺถาย           นิโรธานปุสฺสนตฺถาย     
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนตฺถาย       ขยานุปสฺสนตฺถาย       วยานุปสฺสนตฺถาย   
วิปริณามานุปสฺสนตฺถาย    อนิมิตฺตานุปสฺสนตฺถาย    อปฺปณิหิตานุปสฺสนตฺถาย         
สุ ฺตานุปสฺสนตฺถาย อธิป ฺธมฺมานุปสฺสนตฺถาย       
ยถาภูตาณทสฺสนตฺถาย อาทีนวานุปสฺสนตฺถาย    
ปฏิสงฺขานุปสฺสนตฺถาย        อาวชฺชนกิริยาพฺยากตา       วิ ฺาณจริยา    
ปฏิสงฺขานุปสฺสนา      าณจริยา      วิวฏฏนานุปสฺสนา     าณจริยา     
โสตาปตฺติมคฺโค     าณจริยา     โสตาปตฺติผลสมาปตฺติ     าณจริยา    
สกทาคามิมคฺโค     าณจริยา     สกทาคามิผลสมาปตฺติ     าณจริยา      
อนาคามิมคฺโค      าณจริยา      อนาคามิผลสมาปตฺติ     าณจริยา      
อรหตฺตมคฺโค าณจริยา อรหตฺตผลสมาปตฺติ าณจริยา ฯ      
     [๑๗๐]    าณจริยาติ    เกนตฺเถน   าณจริยา   ฯ   นิราคา     
จรตีติ   าณจริยา   นิทฺโทสา   จรตีติ   าณจริยา   ฯเปฯ  นานุสยา    
จรตีติ      าณจริยา      ราควิปฺปยุตฺตา      จรตีติ     าณจริยา     
โทสวิปฺปยุตฺตา     จรตีติ     าณจริยา     โมหวิปฺปยุตฺตา     จรตีติ   
าณจริยา   มานวิปฺปยุตฺตา   ฯเปฯ   ทิฏ ิวิปฺปยุตฺตา   อุทฺธจฺจวิปฺปยุตฺตา       
วิจิกิจฺฉาวิปฺปยุตฺตา       อนุสยวิปฺปยุตฺตา       กุสเลหิ       กมฺเมหิ         
สมฺปยุตฺตา    อกุสเลหิ    กมฺเมหิ    วิปฺปยุตฺตา   สาวชฺเชหิ   กมฺเมหิ   
วิปฺปยุตฺตา      อนวชฺเชหิ      กมฺเมหิ      สมฺปยุตฺตา      กเณฺหหิ    
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กมฺเมหิ    วิปปฺยุตฺตา    สุกเฺกหิ    กมฺเมหิ    สมฺปยุตฺตา   สุขุทฺรเยหิ        
กมฺเมหิ   สมปฺยุตฺตา   ทุกขฺุทฺรเยหิ   กมฺเมหิ   วิปฺปยุตฺตา   สุขวิปาเกหิ       
กมฺเมหิ      สมฺปยุตฺตา      จรตีติ      าณจริยา     ทกฺุขวิปาเกหิ    
กมฺเมหิ   วิปปฺยุตฺตา  จรตีติ  าณจริยา  าเณ  ๑  จรตีติ  าณจริยา    
าณสฺส    เอวรูปา    จริยา   โหตีติ   าณจริยา   อย   าณจริยา     
วิ ฺาณจริยา    อ ฺาณจริยา    าณจริยา    ๒    ต    าตฏเน     
าณ     ปชานนฏเน    ป ฺา    เตน    วุจฺจติ    จริยาววตฺถาเน     
ป ฺา จริยานานตฺเต าณ ฯ      
                       ____________      
     [๑๗๑]   กถ   จตุธมฺมววตฺถาเน   ป ฺา  ภูมินานตฺเต  าณ  ฯ    
จตสฺโส   ภูมโิย   กามาวจรา   ภูม ิ รูปาวจรา  ภูมิ  อรูปาวจรา  ภูมิ    
อปริยาปนฺนา ภูมิ ฯ      
     [๑๗๒]    กตมา    กามาวจรา    ภูมิ    เหฏโต   อวีจินิรย      
ปริยนฺต   กรตฺิวา   อุปริโต   ปรนิมฺมิตวสวตฺตี   เทเว  อนฺโต  กรตฺิวา   
ย   เอตสฺมึ   อนตฺเร   เอตฺถาวจรา   เอตฺถ   ปริยาปนฺนา  ขนฺธธาตุ     
อายตนา    รปูา   ๓   เวทนา   ส ฺา   สงฺขารา   วิ ฺาณ   อย      
กามาวจรา ภูมิ ฯ         
     [๑๗๓]    กตมา    รูปาวจรา    ภูม ิ   เหฏโต   พฺรหฺมโลก      
ปริยนฺต  กรตฺิวา  อุปริโต  อกนฏิเ  เทเว  อนฺโต  กริตฺวา  ย เอตสฺมึ   
อนฺตเร  เอตฺถาวจรา  เอตฺถ  ปริยาปนฺนา  สมาปนฺนสฺส  วา  อุปปนฺนสฺส     
#๑ ม. ย.ุ าเต ฯ ๒ ม. ยุ. อ ฺา วิ ฺาณจริยา อ ฺา อ ฺาณจริยา อ ฺา   
#าณจริยาติ ฯ ๓ ม. รูป ฯ       
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วา  ทิฏธมฺมสุขวิหารสฺส  ๑  วา  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา  อย รูปาวจรา    
ภูมิ ฯ     
     [๑๗๔]  กตมา  อรูปาวจรา  ภูมิ  เหฏโต อากาสาน ฺจายตนูปเค    
เทเว     ปริยนฺต    กริตฺวา    อุปรโิต    เนวส ฺานาส ฺายตนูปเค     
เทเว   อนฺโต   กริตฺวา   ย   เอตสฺมึ   อนฺตเร  เอตฺถ  ปริยาปนฺนา     
สมาปนฺนสฺส    วา    อุปปนฺนสฺส    วา    ทิฏธมฺมสขุวิหารสฺส    วา    
จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา อย อรปูาวจรา ภูมิ ฯ    
     [๑๗๕]   กตมา   อปรยิาปนฺนา   ภูมิ   อปริยาปนฺนา  มคฺคา  จ      
ผลานิ   จ   อสงฺขตา   จ   ธาตุ   อย   อปริยาปนฺนา   ภูมิ   อิมา    
จตสฺโส ภูมิโย ฯ         
     [๑๗๖]    อปราป    จตสฺโส   ภูมิโย   จตฺตาโร   สติปฏานา      
จตฺตาโร    สมฺมปฺปธานา    จตฺตาโร   อิทฺธิปาทา   จตฺตาริ   ฌานานิ     
จตสฺโส    อปฺปม ฺาโย    จตสฺโส    อรูปาวจรสมาปตฺติโย    จตสฺโส     
ปฏิสมฺภิทา    จตสฺโส    ปฏิปทา    จตฺตาริ    อารมฺมณานิ   จตฺตาโร     
อริยวสา    ๒   จตฺตาริ   สงฺคหวตฺถูนิ   จตฺตาริ   จกกฺานิ   จตฺตาริ    
ธมฺมปทานิ     อิมา    จตสฺโส    ภูมโิย    ต    าตฏเน    าณ    
ปชานนฏเน    ป ฺา    เตน    วุจฺจติ    จตุธมฺมววตฺถาเน   ป ฺา    
ภูมินานตฺเต าณ ฯ      
                       ____________      
     [๑๗๗]   กถ   นวธมฺมววตฺถาเน  ป ฺา  ธมฺมนานตฺเต  าณ  ฯ      
#๑ ม. ย.ุ วิหาริสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ สพฺพโปตฺถเก จตฺตาริ อริยวสานีติ ทิสฺสติ ฯ   
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กถ   ธมฺเม   ววตฺเถติ   ฯ   กามาวจเร   ธมฺเม  กุสลโต  ววตฺเถติ     
อกุสลโต    ววตฺเถติ    อพฺยากตโต    ววตฺเถติ   รูปาวจเร   ธมฺเม     
กุสลโต    ววตฺเถติ    อพฺยากตโต    ววตฺเถติ   อรูปาวจเร   ธมฺเม     
กุสลโต    ววตฺเถติ    อพฺยากตโต   ววตฺเถติ   อปริยาปนฺเน   ธมฺเม    
กุสลโต ววตฺเถติ อพฺยากตโต ววตฺเถติ ฯ    
     [๑๗๘]  กถ  กามาวจเร  ธมฺเม  กุสลโต  ววตฺเถติ  ฯ อกุสลโต    
ววตฺเถติ    อพฺยากตโต    ววตฺเถติ    ทส    กุสลกมฺมปเถ   กุสลโต     
ววตฺเถติ     ทส    อกุสลกมฺมปเถ    อกสุลโต    ววตฺเถติ    รูป ฺจ    
วิปาก ฺจ    กิริย ฺจ    อพฺยากตโต    ววตฺเถติ    เอว   กามาวจเร    
ธมฺเม กุสลโต ววตฺเถติ อกุสลโต ววตฺเถติ อพฺยากตโต ววตฺเถติ ฯ      
     [๑๗๙]  กถ  รูปาวจเร  ธมฺเม  กุสลโต  ววตฺเถติ ฯ อพฺยากตโต      
ววตฺเถติ     อิธฏสฺส     จตฺตาริ    ฌานานิ    กุสลโต    ววตฺเถติ    
ตตฺรูปปนฺนสฺส    จตฺตาริ    ฌานานิ    อพฺยากตโต    ววตฺเถติ   เอว    
รูปาวจเร ธมฺเม กุสลโต ววตฺเถติ อพฺยากตโต ววตฺเถติ ฯ      
     [๑๘๐]  กถ  อรูปาวจเร  ธมฺเม  กุสลโต ววตฺเถติ ฯ อพฺยากตโต      
ววตฺเถติ     อิธฏสฺส     จตสฺโส    อรปูาวจรสมาปตฺติโย    กุสลโต     
ววตฺเถติ   ตตฺรูปปนฺนสฺส   จตสฺโส   อรปูาวจรสมาปตฺติโย   อพฺยากตโต    
ววตฺเถติ   เอว   อรูปาวจเร   ธมฺเม  กุสลโต  ววตฺเถติ  อพฺยากตโต    
ววตฺเถติ ฯ     
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     [๑๘๑]   กถ   อปรยิาปนฺเน   ธมฺเม   กุสลโต   ววตฺเถติ   ฯ      
อพฺยากตโต   ววตฺเถติ   ฯ   จตฺตาโร   อริยมคฺเค  กุสลโต  ววตฺเถติ    
จตฺตาริ   [๑]  สาม ฺผลานิ  นิพฺพาน ฺจ  อพฺยากตโต  ววตฺเถติ  เอว    
อปริยาปนฺเน    ธมฺเม    กสุลโต   ววตฺเถติ   อพฺยากตโต   ววตฺเถติ    
เอว ธมฺเม ววตฺเถติ ฯ      
     [๑๘๒]   นว   ปามุชชฺมูลกา  ๒  ธมฺมา  อนิจฺจโต  มนสิกโรโต      
ปามุชฺช    ชายติ    ปมุทิตสฺส    ปติ    ชายติ    ปติมนสฺส    กาโย   
ปสฺสมฺภติ    ปสฺสทฺธกาโย    สุข   เวเทติ   สุขิโน   จิตฺต   สมาธิยติ   
สมาหิเต   จิตฺเต   ยถาภูต   ปชานาติ   ปสฺสติ   ยถาภูต  ชาน  ปสฺส   
นิพฺพินฺทติ     นิพฺพินฺท     วิรชฺชติ     วิราคา     วิมุจฺจติ    ทุกฺขโต      
มนสิกโรโต   ปามุชชฺ   ชายติ   ฯเปฯ  อนตฺตโต  มนสิกโรโต  ปามุชฺช     
ชายติ    รูป    อนิจฺจโต    มนสิกโรโต    ปามุชฺช    ชายติ    รูป    
ทุกฺขโต   มนสิกโรโต   ฯเปฯ   รูป   อนตฺตโต   ฯเปฯ  เวทน  ส ฺ    
สงฺขาเร   วิ ฺาณ   จกฺขุ   ฯเปฯ   ชรามรณ   อนิจฺจโต  มนสิกโรโต     
ปามุชฺช   ชายติ   ฯเปฯ   ชรามรณ   ทกฺุขโต   มนสกิโรโต   ปามุชฺช    
ชายติ     ชรามรณ     อนตฺตโต    มนสกิโรโต    ปามุชฺช    ชายติ     
ปมุทิตสฺสปติ    ชายติ    ปติมนสฺส    กาโย   ปสฺสมฺภติ   ปสฺสทฺธกาโย    
สุข     เวเทติ    สุขิโน    จิตฺต    สมาธิยติ    สมาหิเต    จิตฺเต   
ยถาภูต    ปชานาติ    ปสสฺติ    ยถาภูต    ชาน    ปสฺส   นิพฺพินฺทติ   
นิพฺพินฺท    วิรชฺชติ    วิราคา    วิมุจฺจติ   อิเม   นว   ปามุชฺชมูลกา         
#๑ ม. ย.ุ จ. ฯ ๒ ม. ยุ. สพฺพตฺถ ปาโมชชฺมูลกา ฯ     
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ธมฺมา ฯ    
     [๑๘๓]    นว    โยนโิส    มนสิการมูลกา   ธมฺมา   อนิจฺจโต    
โยนิโส    มนสิกโรโต    ปามุชฺช    ชายติ   ปมุทิตสสฺ   ปติ   ชายติ    
ปติมนสฺส    กาโย   ปสฺสมฺภติ   ปสฺสทฺธกาโย   สขุ   เวเทติ   สขิุโน   
จิตฺต    สมาธิยติ    สมาหิเตน    จิตฺเตน    อิท   ทกฺุขนฺติ   ยถาภูต          
ปชานาติ   อย   ทุกฺขสมุทโยติ   ยถาภตู   ปชานาติ  อย  ทกฺุขนิโรโธติ    
ยถาภูต    ปชานาติ    อย    ทุกฺขนิโรธคามินี    ปฏิปทาติ    ยถาภูต   
ปชานาติ   ทกฺุขโต   โยนโิส   มนสิกโรโต   ปามุชชฺ  ชายติ  ปมทุิตสฺส    
ปติ     ชายติ     ปติมนสฺส     กาโย     ปสฺสมฺภติ    ปสฺสทฺธกาโย    
สุข    เวเทติ    สุขิโน    จิตฺต    สมาธิยติ    สมาหิเตน   จิตฺเตน   
อิท    ทุกฺขนฺติ    ยถาภูต    ปชานาติ   อย   ทุกฺขสมุทโยติ   ยถาภตู          
ปชานาติ   อย   ทุกฺขนิโรโธติ  ยถาภูต  ปชานาติ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ    ยถาภูต    ปชานาติ    อนตฺตโต    โยนโิส   มนสิกโรโต     
ปามุชฺช    ชายติ    ฯเปฯ    รูป   อนิจฺจโต   โยนิโส   มนสิกโรโต    
ปามุชฺช    ชายติ    รูป    ทกฺุขโต   โยนโิส   มนสิกโรโต   ปามุชชฺ   
ชายติ     รูป     อนตฺตโต     โยนิโส     มนสิกโรโต     ปามุชชฺ    
ชายติ    ฯเปฯ   เวทน   ส ฺ   สงฺขาเร   วิ ฺาณ   จกฺขุ   ฯเปฯ     
ชรามรณ   อนิจฺจโต   โยนิโส   มนสกิโรโต  ปามชฺุช  ชายติ  ชรามรณ     
ทุกฺขโต   โยนิโส   มนสกิโรโต   ปามุชชฺ   ชายติ   ฯเปฯ   ชรามรณ    
อนตฺตโต     โยนิโส    มนสิกโรโต    ปามุชฺช    ชายติ    ปมุทิตสฺส      
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ปติ     ชายติ     ปติมนสฺส     กาโย     ปสฺสมฺภติ    ปสฺสทฺธกาโย    
สุข   เวเทติ   สุขิโน   จิตฺต   สมาธิยติ   สมาหิเตน   จิตฺเตน   อิท   
ทุกฺขนฺติ   ยถาภูต   ปชานาติ   อย   ทุกขฺสมุทโยติ   ยถาภูต  ปชานาติ   
อย    ทุกฺขนิโรโธติ    ยถาภูต    ปชานาติ    อย    ทกฺุขนิโรธคามินี    
ปฏิปทาติ   ยถาภูต   ปชานาติ   อิเม   นว   โยนิโส   มนสิการมูลกา    
ธมฺมา ฯ    
     [๑๘๔]    นว    นานตฺตา    ธาตุนานตฺต    ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ     
ผสฺสนานตฺต     ผสฺสนานตฺต     ปฏิจฺจ     อุปฺปชชฺติ    เวทนานานตฺต    
เวทนานานตฺต     ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ    ส ฺานานตฺต    ส ฺานานตฺต    
ปฏิจฺจ      อุปฺปชฺชติ     สงฺกปฺปนานตฺต     สงฺกปฺปนานตฺต     ปฏิจฺจ          
อุปฺปชฺชติ   ฉนฺทนานตฺต   ฉนฺทนานตฺต   ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ปริฬาหนานตฺต       
ปริฬาหนานตฺต        ปฏิจฺจ        อุปฺปชชฺติ       ปริเยสนานานตฺต    
ปริเยสนานานตฺต    ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ    ลาภนานตฺต    อิเม    นว    
นานตฺตา    ต    าตฏเน    าณ    ปชานนฏเน   ป ฺา   เตน    
วุจฺจติ นวธมฺมววตฺถาเน ป ฺา ธมฺมนานตฺเต าณ ฯ    
                       ___________    
     [๑๘๕]  กถ  อภิ ฺาป ฺา  าตฏเน  ๑  าณ ฯ ปริ ฺาป ฺา    
ตีรณฏเน    ๒    าณ   ปหานป ฺา   ปริจฺจาคฏเน   ๓   าณ     
ภาวนาป ฺา  เอกรสฏเน  ๔  าณ  สจฺฉิกิริยาป ฺา  ผสฺสนฏเน ๕     
าณ    เย   เย   ธมฺมา   อภิ ฺาตา   โหนฺติ   เต   เต   ธมฺมา      
#๑-๒-๓-๔-๕ ม. ย.ุ าตฏเ ... ผุสฺสนฏเ ฯ เอวมุปริป ฯ       
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าตา   โหนติฺ   เย   เย   ธมฺมา   ปริ ฺาตา   โหนติฺ   เต   เต      
ธมฺมา    ตีริตา   โหนฺติ   เย   เย   ธมฺมา   ปหีนา   โหนฺติ   เต    
เต   ธมฺมา   ปริจฺจตฺตา   โหนฺติ   เย   เย  ธมฺมา  ภาวิตา  โหนฺติ     
เต   เต  ธมฺมา  เอกรสา  โหนฺติ  เย  เย  ธมฺมา  สจฺฉิกตา  โหนฺติ     
เต   เต   ธมฺมา   ผุสิตา  โหนฺติ  ต  าตฏเน  าณ  ปชานนฏเน    
ป ฺา     เตน     วุจฺจติ     อภิ ฺาป ฺา     าตฏเน     าณ    
ปริ ฺาป ฺา     ตีรณฏเน     าณ    ปหานป ฺา    ปริจฺจาคฏเน     
าณ     ภาวนาป ฺา     เอกรสฏเน     าณ     สจฺฉิกิริยาป ฺา    
ผสฺสนฏเน าณ ฯ       
                       ____________      
     [๑๘๖]   กถ   อตฺถนานตฺเต   ป ฺา   อตฺถปฏสิมฺภิเท  าณ  ฯ    
ธมฺมานานตฺเต     ป ฺา     ธมฺมปฏิสมฺภิเท    าณ    นิรุตฺตินานตฺเต   
ป ฺา      นริุตฺติปฏิสมฺภิเท      าณ     ปฏิภาณนานตฺเต     ป ฺา    
ปฏิภาณปฏิสมฺภิเท าณ ฯ    
     สทฺธินฺทฺรยิ    ธมโฺม    วิริยินฺทฺริย    ธมฺโม   สตินทฺฺริย   ธมฺโม     
สมาธินฺทฺริย     ธมฺโม    ป ฺ ินฺทฺริย    ธมฺโม    อ ฺโ    สทฺธินทฺฺริย      
ธมฺโม    อ ฺโ    วิริยินทฺฺริย    ธมฺโม    อ ฺโ   สตินฺทฺริย   ธมโฺม         
อ ฺโ    สมาธินฺทฺริย    ธมฺโม    อ ฺโ   ป ฺ ินฺทฺริย   ธมฺโม   เยน   
าเณน    อิเม   นานา   ธมฺมา   าตา   เตเนว   าเณน   อิเม       
นานา    ธมฺมา    ปฏิวิทิตาติ   เตน   วุจฺจติ   ธมฺมนานตฺเต   ป ฺา     
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ธมฺมปฏิสมฺภิเท าณ ฯ      
     [๑๘๗]   อธิโมกฺขฏโ   อตฺโถ  ปคฺคหฏโ  อตฺโถ  อุปฏานฏโ     
อตฺโถ       อวิกฺเขปฏโ       อตฺโถ       ทสฺสนฏโ      อตฺโถ     
อ ฺโ    อธโิมกฺขฏโ   อตฺโถ   อ ฺโ   ปคฺคหฏโ   อตฺโถ   อ ฺโ     
อุปฏานฏโ     อตฺโถ    อ ฺโ    อวิกฺเขปฏโ    อตฺโถ    อ ฺโ     
ทสฺสนฏโ   อตฺโถ   เยน   าเณน   อิเม   นานา   อตฺถา   าตา     
เตเนว   าเณน   อิเม   นานา   อตฺถา   ปฏิวิทิตาติ   เตน  วุจฺจติ    
อตฺถนานตฺเต ป ฺา อตฺถปฏิสมฺภิเท าณ ฯ    
     [๑๘๘]    ป ฺจ    ธมฺเม    สนฺทสฺเสตุ    พฺย ฺชนนิรุตฺตาภิลาปา    
ป ฺจ      อตฺเถ      สนฺทสฺเสตุ     พฺย ฺชนนิรุตฺตาภิลาปา     อ ฺา    
ธมฺมนิรุตฺติโย   อ ฺา   อตฺถนิรุตฺติโย   เยน   าเณน   อิมา   นานา    
นิรุตฺติโย   าตา  เตเนว  าเณน  อิมา  นานา  นิรุตฺติโย  ปฏิวิทติาติ   
เตน      วุจฺจติ      นิรุตฺตินานตฺเต      ป ฺา     นริุตฺติปฏิสมฺภิเท          
าณ ฯ     
     [๑๘๙]   ป ฺจสุ   ธมฺเมสุ   าณานิ   ป ฺจสุ   อตฺเถสุ  าณานิ     
ทสสุ      นิรตฺุตีสุ      าณานิ     อ ฺานิ     ธมฺเมสุ     าณานิ    
อ ฺานิ    อตฺเถสุ    าณานิ    อ ฺานิ    นิรุตฺตีสุ   าณานิ   เยน   
าเณน    อิเม   นานา   าณา   าตา   เตเนว   าเณน   อิเม    
นานา   าณา   ปฏิวิทิตาติ   เตน   วุจฺจติ   ปฏิภาณนานตฺเต   ป ฺา     
ปฏิภาณปฏิสมฺภิเท าณ ฯ     
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     [๑๙๐]   สทฺธาพล   ธมฺโม   วิริยพล   ธมฺโม   สติพล   ธมฺโม     
สมาธิพล    ธมฺโม    ป ฺาพล    ธมโฺม   อ ฺโ   สทฺธาพล   ธมฺโม     
อ ฺโ   วิริยพล   ธมฺโม   อ ฺโ   สติพล   ธมฺโม   อ ฺโ  สมาธิพล    
ธมฺโม     อ ฺโ     ป ฺาพล    ธมฺโม    เยน    าเณน    อิเม    
นานา    ธมฺมา   าตา   เตเนว   าเณน   อิเม   นานา   ธมฺมา       
ปฏิวิทิตาติ    เตน    วุจฺจติ    ธมฺมนานตฺเต   ป ฺา   ธมฺมปฏิสมฺภิเท    
าณ ฯ     
     [๑๙๑]   อสฺสทฺธิเย   อกมฺปยฏโ  อตฺโถ  โกสชฺเช  อกมฺปยฏโ    
อตฺโถ    ปมาเท    อกมฺปยฏโ    อตฺโถ    อุทฺธจฺเจ    อกมฺปยฏโ    
อตฺโถ     อวิชฺชาย     อกมฺปยฏโ    อตฺโถ    อ ฺโ    อสฺสทธฺิเย    
อกมฺปยฏโ     อตฺโถ    อ ฺโ    โกสชฺเช    อกมฺปยฏโ    อตฺโถ     
อ ฺโ     ปมาเท     อกมปฺยฏโ     อตฺโถ     อ ฺโ    อุทฺธจฺเจ    
อกมฺปยฏโ     อตฺโถ    อ ฺโ    อวิชชฺาย    อกมฺปยฏโ    อตฺโถ    
เยน    าเณน   อิเม   นานา   อตฺถา   าตา   เตเนว   าเณน    
อิเม   นานา   อตฺถา   ปฏิวิทิตาติ  เตน  วุจฺจติ  อตฺถนานตฺเต  ป ฺา    
อตฺถปฏิสมฺภิเท าณ ฯ      
     [๑๙๒]    ป ฺจ    ธมฺเม    สนฺทสฺเสตุ    พฺย ฺชนนิรุตฺตาภิลาปา    
ป ฺจ   อตฺเถ   สนฺทสฺเสตุ   พฺย ฺชนนิรตฺุตาภิลาปา  อ ฺา  ธมฺมนิรุตฺติโย         
อ ฺา      อตฺถนิรุตฺติโย      เยน     าเณน     อิมา     นานา      
นิรุตฺติโย   าตา  เตเนว  าเณน  อิมา  นานา  นิรุตฺติโย  ปฏิวิทติาติ    
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เตน วุจฺจติ นิรุตฺตินานตฺเต ป ฺา นิรุตฺติปฏิสมฺภิเท าณ ฯ      
     [๑๙๓]     ป ฺจสุ     ธมฺเมสุ    าณานิ    ป ฺจสุ    อตฺเถสุ    
าณานิ    ทสสุ    นิรุตฺตีสุ    าณานิ    อ ฺานิ   ธมฺเมสุ   าณานิ   
อ ฺานิ    อตฺเถสุ    าณานิ    อ ฺานิ    นิรุตฺตีสุ   าณานิ   เยน   
าเณน    อิเม   นานา   าณา   าตา   เตเนว   าเณน   อิเม    
นานา     าณา     ปฏิวิทติาติ    เตน    วุจฺจติ    ปฏภิาณนานตฺเต    
ป ฺา ปฏิภาณปฏิสมฺภิเท าณ ฯ      
     [๑๙๔]     สติสมฺโพชฌฺงฺโค     ธมโฺม     ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค     
ธมฺโม     วิรยิสมฺโพชฺฌงฺโค     ธมฺโม     ปติสมฺโพชฺฌงฺโค     ธมฺโม   
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค  ธมฺโม สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค ธมฺโม อุเปกขฺาสมฺโพชฺฌงฺโค         
ธมฺโม       อ ฺโ       สติสมฺโพชฺฌงฺโค       ธมโฺม       อ ฺโ     
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค       ธมฺโม       อ ฺโ      วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค    
ธมฺโม   อ ฺโ   ปติสมฺโพชฺฌงฺโค   ธมฺโม   อ ฺโ  ปสฺสทฺธสิมฺโพชฺฌงฺโค   
ธมฺโม       อ ฺโ       สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค      ธมฺโม      อ ฺโ     
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค     ธมฺโม    เยน    าเณน    อิเม    นานา      
ธมฺมา   าตา   เตเนว   าเณน   อิเม   นานา  ธมฺมา  ปฏิวิทิตาติ      
เตน วุจฺจติ ธมฺมนานตฺเต ป ฺา ธมฺมปฏิสมฺภิเท าณ ฯ      
     [๑๙๕]   อุปฏานฏโ   อตฺโถ   ปวิจยฏโ   อตฺโถ  ปคฺคหฏโ    
อตฺโถ     ผรณฏโ    อตฺโถ    อุปสมฏโ    อตฺโถ    อวิกฺเขปฏโ    
อตฺโถ    ปฏสิงฺขานฏโ    อตฺโถ    อ ฺโ    อุปฏานฏโ    อตฺโถ      



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 132 

อ ฺโ    ปวิจยฏโ    อตฺโถ    อ ฺโ   ปคฺคหฏโ   อตฺโถ   อ ฺโ    
ผรณฏโ      อตฺโถ     อ ฺโ     อุปสมฏโ     อตฺโถ     อ ฺโ      
อวิกฺเขปฏโ     อตฺโถ    อ ฺโ    ปฏิสงฺขานฏโ    อตฺโถ    เยน    
าเณน    อิเม   นานา   อตฺถา   าตา   เตเนว   าเณน   อิเม       
นานา    อตฺถา    ปฏิวิทิตาติ   เตน   วุจฺจติ   อตฺถนานตฺเต   ป ฺา    
อตฺถปฏิสมฺภิเท าณ ฯ      
     [๑๙๖]   สตฺต   ธมฺเม   สนฺทสฺเสตุ  พฺย ฺชนนิรตฺุตาภิลาปา  สตฺต    
อตฺเถ    สนฺทสฺเสตุ    พฺย ฺชนนิรุตฺตาภิลาปา    อ ฺา    ธมฺมนริุตฺติโย          
อ ฺา    อตฺถนิรุตฺติโย    เยน    าเณน   อิมา   นานา   นิรุตฺติโย    
าตา    เตเนว    าเณน    อิมา   นานา   นิรุตฺติโย   ปฏิวิทิตาติ    
เตน วุจฺจติ นิรุตฺตินานตฺเต ป ฺา นิรุตฺติปฏิสมฺภิเท าณ ฯ      
     [๑๙๗]   สตฺตสุ   ธมฺเมสุ   าณานิ   สตฺตสุ   อตฺเถสุ  าณานิ     
จุทฺทสสุ     นิรุตฺตีสุ     าณานิ     อ ฺานิ     ธมฺเมสุ     าณานิ    
อ ฺานิ    อตฺเถสุ    าณานิ    อ ฺานิ    นิรุตฺตีสุ   าณานิ   เยน   
าเณน    อิเม   นานา   าณา   าตา   เตเนว   าเณน   อิเม    
นานา     าณา     ปฏิวิทติาติ    เตน    วุจฺจติ    ปฏภิาณนานตฺเต    
ป ฺา ปฏิภาณปฏิสมฺภิเท าณ ฯ      
     [๑๙๘]   สมฺมาทิฏ ิ   ธมฺโม  สมฺมาสงฺกปฺโป  ธมฺโม  สมฺมาวาจา     
ธมฺโม      สมฺมากมฺมนฺโต      ธมฺโม      สมฺมาอาชีโว      ธมโฺม     
สมฺมาวายาโม    ธมโฺม    สมฺมาสติ    ธมฺโม    สมมฺาสมาธิ   ธมฺโม      
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อ ฺโ     สมฺมาทิฏ ิ     ธมฺโม    อ ฺโ    สมฺมาสงฺกปฺโป    ธมฺโม    
อ ฺโ     สมฺมาวาจา    ธมฺโม    อ ฺโ    สมฺมากมฺมนฺโต    ธมฺโม     
อ ฺโ    สมมฺาอาชีโว    ธมฺโม    อ ฺโ    สมฺมาวายาโม    ธมฺโม      
อ ฺโ    สมมฺาสติ    ธมโฺม    อ ฺโ    สมฺมาสมาธิ   ธมฺโม   เยน     
าเณน    อิเม   นานา   ธมฺมา   าตา   เตเนว   าเณน   อิเม       
นานา    ธมฺมา    ปฏิวิทิตาติ   เตน   วุจฺจติ   ธมฺมนานตฺเต   ป ฺา    
ธมฺมปฏิสมฺภิเท าณ ฯ      
     [๑๙๙]     ทสฺสนฏโ     อตฺโถ     อภินิโรปนฏโ     อตฺโถ      
ปริคฺคหฏโ    อตฺโถ    สมุฏานฏโ    อตฺโถ   โวทานฏโ   อตฺโถ     
ปคฺคหฏโ      อตฺโถ      อุปฏานฏโ     อตฺโถ     อวิกฺเขปฏโ     
อตฺโถ     อ ฺโ     ทสฺสนฏโ    อตฺโถ    อ ฺโ    อภินิโรปนฏโ    
อตฺโถ     อ ฺโ     ปริคฺคหฏโ    อตฺโถ    อ ฺโ    สมุฏานฏโ     
อตฺโถ    อ ฺโ    โวทานฏโ   อตฺโถ   อ ฺโ   ปคฺคหฏโ   อตฺโถ     
อ ฺโ     อุปฏานฏโ    อตฺโถ    อ ฺโ    อวิกฺเขปฏโ    อตฺโถ     
เยน    าเณน   อิเม   นานา   อตฺถา   าตา   เตเนว   าเณน    
อิเม    นานา    อตฺถา    ปฏิวิทิตาติ   เตน   วุจฺจติ   อตฺถนานตฺเต    
ป ฺา อตฺถปฏิสมฺภิเท าณ ฯ    
     [๒๐๐]   อฏ   ธมฺเม   สนฺทสฺเสตุ  พฺย ฺชนนิรุตฺตาภิลาปา  อฏ    
อตฺเถ    สนฺทสฺเสตุ    พฺย ฺชนนิรุตฺตาภิลาปา    อ ฺา    ธมฺมนริุตฺติโย          
อ ฺา    อตฺถนิรุตฺติโย    เยน    าเณน   อิมา   นานา   นิรุตฺติโย     
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าตา    เตเนว    าเณน    อิมา   นานา   นิรุตฺติโย   ปฏิวิทิตาติ    
เตน วุจฺจติ นิรุตฺตินานตฺเต ป ฺา นิรุตฺติปฏิสมฺภิเท าณ ฯ      
     [๒๐๑]   อฏสุ   ธมฺเมสุ   าณานิ   อฏสุ   อตฺเถสุ  าณานิ     
โสฬสสุ     นริุตฺตีสุ     าณานิ     อ ฺานิ     ธมฺเมสุ     าณานิ    
อ ฺานิ    อตฺเถสุ    าณานิ    อ ฺานิ    นิรุตฺตีสุ   าณานิ   เยน   
าเณน   อิเม   นานา  าณา  าตา  เตเนว  าเณน  อิเม  นานา    
าณา     ปฏวิิทิตาติ     เตน    วุจฺจติ    ปฏิภาณนานตฺเต    ป ฺา     
ปฏิภาณปฏิสมฺภิเท    าณ    ต    าตฏเน    าณ    ปชานนฏเน    
ป ฺา     เตน    วุจฺจติ    อตฺถนานตฺเต    ป ฺา    อตฺถปฏิสมฺภิเท    
าณ    ธมฺมนานตฺเต   ป ฺา   ธมฺมปฏิสมฺภิเท   าณ   นิรุตฺตินานตฺเต    
ป ฺา         นิรุตฺติปฏิสมฺภิเท         าณ        ปฏิภาณนานตฺเต    
ป ฺา ปฏิภาณปฏิสมฺภิเท าณ ฯ      
                       ___________    
     [๒๐๒]  กถ วิหารนานตฺเต ป ฺา วิหารฏเ าณ สมาปตฺตินานตฺเต     
ป ฺา        สมาปตฺตฏเ        าณ       วิหารสมาปตฺตินานตฺเต     
ป ฺา วิหารสมาปตฺตฏเ าณ ฯ      
     นิมิตฺต    ภยโต   สมฺปสฺสมาโน   อนิมิตฺเต   อธิมุตฺตตฺตา   ผุสฺส   
ผุสฺส     วย     ปสฺสติ     อนิมิตฺโต     วิหาโร    ปณิธึ    ภยโต    
สมฺปสฺสมาโน    อปฺปณิหิเต   อธิมุตฺตตฺตา   ผุสฺส   ผุสฺส   วย   ปสฺสติ          
อปฺปณิหิโต    วิหาโร    อภินิเวส    ภยโต    สมฺปสสฺมาโน   สุ ฺเต     
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อธิมุตฺตตฺตา ผุสฺส ผุสฺส วย ปสฺสติ สุ ฺโต วิหาโร ฯ     
     [๒๐๓]   นิมิตฺต   ภยโต   สมฺปสฺสมาโน   อนิมตฺิเต  อธิมุตฺตตฺตา   
ปวตฺต  อชฺฌุเปกฺขิตฺวา  นิโรธ  นิพฺพาน  อนิมิตฺต  อาวชฺชิตฺวา  สมาปชฺชติ     
อนิมิตฺตา    สมาปตฺติ    ปณิธึ    ภยโต    สมฺปสฺสมาโน    อปฺปณิหิเต    
อธิมุตฺตตฺตา      ปวตฺต      อชฺฌุเปกฺขิตฺวา      นโิรธ      นิพฺพาน          
อปฺปณิหิต      อาวชฺชิตฺวา     สมาปชชฺติ     อปฺปณิหิตา     สมาปตฺติ    
อภินิเวส    ภยโต    สมฺปสฺสมาโน    สุ ฺเต    อธิมุตฺตตฺตา   ปวตฺต   
อชฺฌุเปกฺขิตฺวา    นโิรธ    นิพฺพาน   สุ ฺต   อาวชฺชิตฺวา   สมาปชฺชติ        
สุ ฺตา สมาปตฺติ ฯ      
     [๒๐๔]   นิมิตฺต   ภยโต   สมฺปสฺสมาโน   อนิมตฺิเต  อธิมุตฺตตฺตา   
ผุสฺส   ผุสฺส   วย   ปสฺสติ   ปวตฺต   อชฌฺุเปกฺขิตฺวา   นิโรธ  นิพฺพาน       
อนิมิตฺต     อาวชฺชิตฺวา     สมาปชฺชติ     อนิมิตฺตา    วิหารสมาปตฺติ   
ปณิธึ   ภยโต   สมฺปสฺสมาโน   อปฺปณิหิเต   อธิมุตฺตตฺตา   ผุสฺส   ผุสฺส   
วย    ปสฺสติ    ปวตฺต   อชฌฺุเปกฺขิตฺวา   นิโรธ   นิพฺพาน   อปฺปณิหิต       
อาวชฺชิตฺวา     สมาปชชฺติ    อปฺปณิหิตา    วิหารสมาปตฺติ    อภินิเวส    
ภยโต    สมปฺสฺสมาโน    สุ ฺเต    อธิมุตฺตตฺตา   ผุสฺส   ผุสฺส   วย   
ปสฺสติ     ปวตฺต     อชฺฌุเปกฺขิตฺวา     นิโรธ     นิพฺพาน    สุ ฺต         
อาวชฺชิตฺวา สมาปชฺชติ สุ ฺตา วิหารสมาปตฺติ ฯ      
     [๒๐๕]   รูปนิมิตฺต   ภยโต  สมฺปสสฺมาโน  อนมิิตฺเต  อธิมุตฺตตฺตา    
ผุสฺส     ผุสฺส     วย     ปสสฺติ    อนิมิตฺโต    วิหาโร    รูปปณิธึ     
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ภยโต    สมปฺสฺสมาโน   อปฺปณิหิเต   อธิมุตฺตตฺตา   ผุสฺส   ผุสฺส   วย    
ปสฺสติ    อปฺปณิหิโต    วิหาโร    รูปาภินิเวส   ภยโต   สมฺปสสฺมาโน    
สุ ฺเต อธิมุตฺตตฺตา ผุสฺส ผุสฺส วย ปสฺสติ สุ ฺโต วิหาโร ฯ     
     [๒๐๖]   รูปนิมิตฺต   ภยโต  สมฺปสสฺมาโน  อนิมิตฺเต  อธิมุตฺตตฺตา    
ปวตฺต       อชฺฌุเปกฺขิตฺวา       นิโรธ       นิพฺพาน      อนิมิตฺต          
อาวชฺชิตฺวา    สมาปชฺชติ    อนิมิตฺตา    สมาปตฺติ    รปูปณิธึ   ภยโต   
สมฺปสฺสมาโน     อปฺปณิหิเต    อธิมุตฺตตฺตา    ปวตฺต    อชฺฌุเปกขิฺตฺวา          
นิโรธ    นิพฺพาน    อปฺปณิหิต    อาวชฺชิตฺวา   สมาปชฺชติ   อปฺปณิหิตา         
สมาปตฺติ   รปูาภินิเวส   ภยโต   สมฺปสฺสมาโน   สุ ฺเต   อธิมตฺุตตฺตา    
ปวตฺต       อชฺฌุเปกฺขิตฺวา       นิโรธ       นิพฺพาน       สุ ฺต   
อาวชฺชิตฺวา สมาปชฺชติ สุ ฺตา สมาปตฺติ ฯ   
     [๒๐๗]   รูปนิมิตฺต   ภยโต  สมฺปสสฺมาโน  อนมิิตฺเต  อธมิุตฺตตฺตา    
ผุสฺส     ผุสฺส    วย    ปสฺสติ    ปวตฺต    อชฺฌุเปกฺขิตฺวา    นโิรธ          
นิพฺพาน   อนิมิตฺต   อาวชฺชิตฺวา   สมาปชฺชติ   อนิมิตฺตา  วิหารสมาปตฺติ        
รูปปณิธึ      ภยโต      สมปฺสฺสมาโน     อปฺปณิหิเต     อธิมุตฺตตฺตา    
ผุสฺส   ผุสฺส   วย   ปสฺสติ   ปวตฺต   อชฌฺุเปกฺขิตฺวา   นิโรธ  นิพฺพาน       
อปฺปณิหิต     อาวชฺชิตฺวา    สมาปชชฺติ    อปฺปณิหิตา    วิหารสมาปตฺติณ          
รูปาภินิเวส    ภยโต    สมปฺสฺสมาโน    สุ ฺเต   อธิมุตฺตตฺตา   ผุสฺส    
ผุสฺส    วย    ปสฺสติ    ปวตฺต    อชฺฌุเปกฺขิตฺวา    นิโรธ   นิพฺพาน         
สุ ฺต อาวชฺชิตฺวา สมาปชฺชติ สุ ฺตา วิหารสมาปตฺติ ฯ     
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     [๒๐๘]    เวทนานิมิตฺต    ฯเปฯ    ส ฺานิมิตฺต   สงฺขารนิมิตฺต    
วิ ฺาณนิมิตฺต จกฺขุ ฯเปฯ ฯ       
     ชรามรณนิมิตฺต    ภยโต   สมฺปสสฺมาโน   อนิมิตฺเต   อธิมุตฺตตฺตา   
ผุสฺส    ผุสฺส    วย    ปสฺสติ    อนิมิตฺโต    วิหาโร   ชรามรณปณิธึ   
ภยโต    สมปฺสฺสมาโน   อปฺปณิหิเต   อธิมุตฺตตฺตา   ผุสฺส   ผุสฺส   วย    
ปสฺสติ   อปฺปณิหิโต   วิหาโร   ชรามรณาภินิเวส   ภยโต  สมฺปสฺสมาโน    
สุ ฺเต     อธิมุตฺตตฺตา    ผุสฺส    ผุสฺส    วย    ปสฺสติ    สุ ฺโต   
วิหาโร ฯ     
     [๒๐๙]  ชรามรณนิมิตฺต  ภยโต  สมฺปสฺสมาโน อนิมิตฺเต อธิมุตฺตตฺตา   
ปวตฺต       อชฺฌุเปกฺขิตฺวา       นิโรธ       นิพฺพาน      อนิมิตฺต          
อาวชฺชิตฺวา     สมาปชชฺติ     อนิมิตฺตา     สมาปตฺติ    ชรามรณปณิธึ    
ภยโต   สมฺปสฺสมาโน   อปฺปณิหิเต   อธิมุตฺตตฺตา  ปวตฺต  อชฺฌุเปกฺขิตฺวา          
นิโรธ       นพฺิพาน      อปฺปณิหิต      อาวชฺชิตฺวา      สมาปชฺชติ    
อปฺปณิหิตา     สมาปตฺติ    ชรามรณาภินิเวส    ภยโต    สมฺปสฺสมาโน     
สุ ฺเต    อธิมุตฺตตฺตา    ปวตฺต    อชฌฺุเปกฺขิตฺวา    นิโรธ   นิพฺพาน        
สุ ฺต อาวชฺชิตฺวา สมาปชฺชติ สุ ฺตา สมาปตฺติ ฯ      
     [๒๑๐]  ชรามรณนิมิตฺต  ภยโต  สมฺปสฺสมาโน อนิมิตฺเต อธิมุตฺตตฺตา   
ผุสฺส      ผุสฺส      วย      ปสฺสติ      ปวตฺต     อชฺฌเุปกฺขิตฺวา    
นิโรธ    นิพฺพาน    อนิมตฺิต    อาวชชฺตฺิวา    สมาปชฺชติ    อนิมตฺิตา         
วิหารสมาปตฺติ    ชรามรณปณิธึ    ภยโต    สมฺปสสฺมาโน    อปฺปณิหิเต     
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อธิมุตฺตตฺตา    ผุสฺส    ผุสสฺ    วย   ปสสฺติ   ปวตฺต   อชฺฌุเปกฺขิตฺวา        
นิโรธ    นิพฺพาน    อปฺปณิหิต    อาวชฺชิตฺวา   สมาปชฺชติ   อปฺปณิหิตา         
วิหารสมาปตฺติ    ชรามรณาภินิเวส    ภยโต    สมปฺสฺสมาโน   สุ ฺเต     
อธิมุตฺตตฺตา    ผุสฺส    ผุสสฺ    วย   ปสสฺติ   ปวตฺต   อชฺฌุเปกฺขิตฺวา        
นิโรธ     นิพฺพาน     สุ ฺต    อาวชชฺิตฺวา    สมาปชฺชติ    สุ ฺตา   
วิหารสมาปตฺติ       อ ฺโ       อนิมิตฺโต      วิหาโร      อ ฺโ    
อปฺปณิหิโต     วิหาโร     อ ฺโ     สุ ฺโต     วิหาโร     อ ฺา    
อนิมิตฺตา     สมาปตฺติ     อ ฺา    อปปฺณิหิตา    สมาปตฺติ    อ ฺา    
สุ ฺตา    สมาปตฺติ    อ ฺา    อนิมิตฺตา    วิหารสมาปตฺติ    อ ฺา    
อปฺปณิหิตา     วิหารสมาปตฺติ     อ ฺา     สุ ฺตา    วิหารสมาปตฺติ    
ต    าตฏเน    าณ    ปชานนฏเน    ป ฺา    เตน    วุจฺจติ     
วิหารนานตฺเต     ป ฺา     วิหารฏเ     าณ    สมาปตฺตินานตฺเต    
ป ฺา     สมาปตฺตฏเ     าณ     วิหารสมาปตฺตินานตฺเต    ป ฺา    
วิหารสมาปตฺตฏเ าณ ฯ    
                       ___________    
     [๒๑๑]    กถ    อวิกฺเขปปริสุทฺธตฺตา   อาสวสมุจฺเฉเท   ป ฺา     
อานนฺตริกสมาธิสฺมึ าณ ฯ      
     เนกฺขมฺมวเสน    จิตฺตสฺเสกคฺคตา    อวิกฺเขโป    สมาธิ   ตสฺส     
สมาธิสฺส   วเสน   อุปฺปชชฺติ   าณ   เตน   าเณน  อาสวา  ขียนฺติ     
อิติ   ปม   สมโถ   ปจฺฉา   าณ   เตน   าเณน  อาสวาน  ขโย     
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โหติ    เตน   วุจฺจติ   อวิกฺเขปปริสุทฺธตฺตา   อาสวสมุจฺเฉเท   ป ฺา   
อานนฺตริกสมาธิสฺมึ ๑ าณ ฯ       
     [๒๑๒]   อาสวาติ   กตเม   เต  อาสวา  กามาสโว  ภวาสโว     
ทิฏาสโว อวิชฺชาสโว ฯ     
     กตฺเถเต   อาสวา   ขียนฺติ   ฯ   โสตาปตฺติมคฺเคน   อนวเสโส      
ทิฏาสโว    ขียติ    อปายคมนีโย   กามาสโว   ขียติ   อปายคมนีโย     
ภวาสโว    ขียติ    อปายคมนีโย    อวิชชฺาสโว    ขียติ   เอตฺเถเต     
อาสวา    ขียนฺติ    สกทาคามิมคฺเคน   โอฬารโิก   กามาสโว   ขียติ     
ตเทกฏโ     ภวาสโว    ขียติ    ตเทกฏโ    อวิชชฺาสโว    ขียติ     
เอตฺเถเต  อาสวา  ขียนฺติ  อนาคามิมคฺเคน  อนวเสโส  กามาสโว ขียติ     
ตเทกฏโ     ภวาสโว    ขียติ    ตเทกฏโ    อวิชชฺาสโว    ขียติ     
เอตฺเถเต   อาสวา  ขียนฺติ  อรหตฺตมคฺเคน  อนวเสโส  ภวาสโว  ขียติ     
อนวเสโส อวิชฺชาสโว ขียติ เอตฺเถเต อาสวา ขียนฺติ ฯ     
     [๒๑๓]  อพฺยาปาทวเสน  ฯเปฯ  อาโลกส ฺาวเสน อวิกฺเขปวเสน      
ธมฺมววตฺถานวเสน าณวเสน ปามุชฺชวเสน     
ปมชฺฌานวเสน    ทุติยชฌฺานวเสน   ตติยชฺฌานวเสน   จตุตฺถชฺฌานวเสน    
อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติวเสน วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺติวเสน    
อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติวเสน เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติวเสน    
ปวีกสิณวเสน อาโปกสิณวเสน      
#๑ อานนฺตริย สมาธิสฺมินฺติ วา ปาโ ทิสฺสติ ฯ        
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เตโชกสิณวเสน วาโยกสิณวเสน นีลกสิณวเสน    
ปตกสิณวเสน    โลหิตกสิณวเสน    โอทาตกสิณวเสน   อากาสกสิณวเสน    
วิ ฺาณกสิณวเสน          พุทฺธานุสฺสติวเสน         ธมฺมานุสฺสติวเสน    
สงฺฆานุสฺสติวเสน          สีลานุสฺสติวเสน          จาคานุสฺสติวเสน    
เทวตานุสฺสติวเสน         อานาปานสฺสติวเสน         มรณสฺสติวเสน      
กายคตาสติวเสน        อุปสมานุสฺสติวเสน       อุทฺธุมาตกส ฺาวเสน    
วินีลกส ฺาวเสน        วิปุพฺพกส ฺาวเสน        วิจฺฉิทฺทกส ฺาวเสน    
วิกฺขายิตกส ฺาวเสน วิกฺขิตฺตกส ฺาวเสน    
หตวิกฺขิตฺตกส ฺาวเสน       โลหิตกส ฺาวเสน       ปฬุวกส ฺาวเสน    
อฏ ิกส ฺาวเสน      ทีฆ     อสฺสาสวเสน     ทีฆ     ปสฺสาสวเสน    
รสฺส     อสฺสาสวเสน     รสฺส     ปสฺสาสวเสน    สพฺพกายปฏิสเวที     
อสฺสาสวเสน       สพฺพกายปฏิสเวที      ปสฺสาสวเสน      ปสฺสมฺภย    
กายสงฺขาร    อสฺสาสวเสน    ปสฺสมฺภย    กายสงฺขาร   ปสฺสาสวเสน    
ปติปฏิสเวที       อสฺสาสวเสน       ปติปฏิสเวที       ปสฺสาสวเสน    
สุขปฏิสเวที  อสฺสาสวเสน  สุขปฏิสเวที  ปสฺสาสวเสน จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที          
อสฺสาสวเสน            จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที           ปสฺสาสวเสน     
ปสฺสมฺภย     จิตฺตสงฺขาร     อสฺสาสวเสน    ปสฺสมภฺย    จิตฺตสงฺขาร   
ปสฺสาสวเสน       จิตฺตปฏิสเวที      อสฺสาสวเสน      จิตฺตปฏิสเวที    
ปสฺสาสวเสน   อภิปฺปโมทย   จิตฺต   อสฺสาสวเสน   อภิปฺปโมทย   จิตฺต    
ปสฺสาสวเสน   สมาทห   จิตฺต   ฯเปฯ   วิโมจย   จิตฺต  อนิจฺจานุปสฺสี    
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วิราคานุปสฺสี นิโรธานุปสฺสี ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี    
อสฺสาสวเสน     ปฏินิสสฺคฺคานุปสฺสี     ปสฺสาสวเสน    จิตฺตสฺเสกคฺคตา   
อวิกฺเขโป    สมาธิ    ตสฺส    สมาธิสสฺ    วเสน   อุปฺปชฺชติ   าณ    
เตน   าเณน   อาสวา   ขียนฺติ   อิติ   ปม   สมโถ  ปจฺฉา  าณ     
เตน  าเณน  อาสวาน  ขโย  โหติ  เตน  วุจฺจติ  อวิกฺเขปปริสุทฺธตฺตา    
อาสวสมุจฺเฉเท ป ฺา อานนฺตริกสมาธิสฺมึ าณ ฯ      
     [๒๑๔]   อาสวาติ   กตเม   เต  อาสวา  กามาสโว  ภวาสโว     
ทิฏาสโว อวิชฺชาสโว ฯ     
     กตฺเถเต   อาสวา   ขียนฺติ   ฯ   โสตาปตฺติมคฺเคน   อนวเสโส      
ทิฏาสโว    ขียติ    อปายคมนีโย   กามาสโว   ขียติ   อปายคมนีโย     
ภวาสโว    ขียติ    อปายคมนีโย    อวิชชฺาสโว    ขียติ   เอตฺเถเต     
อาสวา ขียนฺติ ฯ         
     สกทาคามิมคฺเคน    โอฬาริโก    กามาสโว   ขียติ   ตเทกฏโ    
ภวาสโว   ขียติ   ตเทกฏโ   อวิชฺชาสโว   ขียติ  เอตฺเถเต  อาสวา     
ขียนฺติ ฯ    
     อนาคามิมคฺเคน    อนวเสโส    กามาสโว    ขียติ   ตเทกฏโ     
ภวาสโว     ขียติ    ตเทกฏโ    อวิชฺชาสโว    ขียติ    เอตฺเถเต     
อาสวา ขียนฺติ ฯ         
     อรหตฺตมคฺเคน     อนวเสโส    ภวาสโว    ขียติ    อนวเสโส      
อวิชฺชาสโว    ขียติ    เอตฺเถเต   อาสวา   ขียนฺติ   ต   าตฏเน      
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าณ    ปชานนฏเน    ป ฺา    เตน   วุจฺจติ   อวิกฺเขปปริสุทฺธตฺตา    
อาสวสมุจฺเฉเท ป ฺา อานนฺตริกสมาธิสฺมึ าณ ฯ      
                       ___________    
     [๒๑๕]    กถ    ทสฺสนาธิปเตยฺย    สนฺโต   จ   วิหาราธิคโม     
ปณีตาธิมุตฺตตา    ป ฺา   อรณวิหาเร   าณ   ฯ   ทสฺสนาธิปเตยฺยนฺติ    
อนิจฺจานุปสฺสนา    ทสฺสนาธิปเตยฺย    ทุกฺขานุปสสฺนา    ทสฺสนาธิปเตยฺย          
อนตฺตานุปสฺสนา       ทสสฺนาธิปเตยฺย      รูเป      อนิจฺจานุปสฺสนา    
ทสฺสนาธิปเตยฺย     รูเป    ทุกฺขานุปสฺสนา    ทสฺสนาธิปเตยฺย    รูเป    
อนตฺตานุปสฺสนา     ทสฺสนาธิปเตยฺย     เวทนาย    ฯเปฯ    ส ฺาย     
สงฺขาเรสุ   วิ ฺาเณ   จกฺขุสฺมึ   ฯเปฯ   ชรามรเณ   อนิจฺจานุปสฺสนา    
ทสฺสนาธิปเตยฺย      ชรามรเณ     ทกุขฺานุปสฺสนา     ทสฺสนาธปิเตยฺย    
ชรามรเณ อนตฺตานุปสฺสนา ทสฺสนาธิปเตยฺย ฯ   
     [๒๑๖]   สนฺโต   จ   วิหาราธิคโมติ   สุ ฺโต  วิหาโร  สนฺโต     
วิหาราธิคโม   อนิมิตฺโต   วิหาโร   สนโฺต   วิหาราธิคโม   อปฺปณิหิโต    
วิหาโร สนฺโต วิหาราธิคโม ฯ     
     ปณีตาธิมุตฺตตาติ      สุ ฺเต      อธิมุตฺตตา     ปณีตาธิมุตฺตตา    
อนิมิตฺเต     อธิมุตฺตตา     ปณีตาธิมุตฺตตา    อปฺปณิหิเต    อธิมุตฺตตา          
ปณีตาธิมุตฺตตา ฯ        
     อรณวิหาโรติ   ปมชฌฺาน   อรณวิหาโร   ทุติยชฺฌาน  อรณวิหาโร     
ตติยชฺฌาน        อรณวิหาโร        จตุตฺถชฺฌาน        อรณวิหาโร     
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อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติ อรณวิหาโร ฯเปฯ    
เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติ อรณวิหาโร    
     อรณวิหาโรติ    เกนตฺเถน    อรณวิหาโร    ฯ    ปมชฺฌาเนน     
นีวรเณ    หรตีติ   อรณวิหาโร   ทุติยชฌฺาเนน   วิตกฺกวิจาเร   หรตีติ    
อรณวิหาโร   ตติยชฺฌาเนน   ปตึ   หรตีติ   อรณวิหาโร  จตุตฺถชฌฺาเนน    
สุขทุกฺเข      หรตีติ     อรณวิหาโร     อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติยา    
รูปส ฺ      ปฏิฆส ฺ      นานตฺตส ฺ      หรตีติ      อรณวิหาโร    
วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺติยา อากาสาน ฺจายตนส ฺ       
หรตีติ    อรณวิหาโร   อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติยา   วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺ   
หรตีติ          อรณวิหาโร         เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติยา      
อากิ ฺจ ฺายตนส ฺ         หรตีติ         อรณวิหาโร         อย    
อรณวิหาโร    ต    าตฏเน   าณ   ปชานนฏเน   ป ฺา   เตน    
วุจฺจติ    ทสสฺนาธิปเตยฺย   สนฺโต   จ   วิหาราธิคโม   ปณีตาธิมุตฺตตา    
ป ฺา อรณวิหาเร าณ ฯ     
                       ____________      
     [๒๑๗]   กถ  ทฺวีหิ  พเลหิ  สมนฺนาคตตฺตา  ตโย  จ  สงฺขาราน    
ปฏิปฺปสฺสทธฺิยา     โสฬสหิ     าณจริยาหิ     นวหิ     สมาธิจริยาหิ    
วสีภาวตาป ฺา นิโรธสมาปตฺติยา าณ ฯ    
     ทฺวีหิ พเลหีติ เทฺว พลานิ สมถพล วิปสฺสนาพล ฯ      
     [๒๑๘]    กตม    สมถพล    เนกฺขมมฺวเสน    จิตฺตสฺเสกคฺคตา      
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อวิกฺเขโป    สมถพล    อพฺยาปาทวเสน   จิตฺตสฺเสกคฺคตา   อวิกฺเขโป     
สมถพล    อาโลกส ฺาวเสน    จิตฺตสฺเสกคฺคตา   อวิกฺเขโป   สมถพล    
อวิกฺเขปวเสน     จิตฺตสฺเสกคฺคตา     อวิกฺเขโป    สมถพล    ฯเปฯ    
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี      อสฺสาสวเสน     จิตฺตสฺเสกคฺคตา     อวิกฺเขโป    
สมถพล      ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี      ปสฺสาสวเสน      จิตฺตสฺเสกคฺคตา   
อวิกฺเขโป สมถพล ฯ      
     [๒๑๙]    สมถพลนฺติ   เกนตฺเถน   สมถพล   ฯ   ปมชฺฌาเนน     
นีวรเณ    น    กมฺปตีติ   สมถพล   ทุติยชฺฌาเนน   วิตกฺกวิจาเร   น    
กมฺปตีติ    สมถพล    ตติยชฺฌาเนน    ปติยา   น   กมฺปตีติ   สมถพล    
จตุตฺถชฺฌาเนน  สุขทุกฺเข  น กมฺปตีติ สมถพล อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติยา   
รูปส ฺาย          ปฏิฆส ฺาย          นานตฺตส ฺาย         น    
กมฺปตีติ   สมถพล   วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺติยา  อากาสาน ฺจายตนส ฺาย    
 
น         กมฺปตีติ        สมถพล        อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติยา    
วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺาย          น         กมฺปตีติ         สมถพล     
เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติยา       อากิ ฺจ ฺายตนส ฺาย       น     
กมฺปตีติ   สมถพล   อุทฺธจฺเจ   จ   อุทธฺจฺจสหคตกิเลเส  จ  ขนฺเธ  จ    
น กมฺปติ น จลติ น เวธตีติ สมถพล อิท สมถพล ฯ     
     [๒๒๐]    กตม    วิปสสฺนาพล    อนิจฺจานุปสฺสนา   วิปสฺสนาพล    
ทุกฺขานุปสฺสนา      วิปสฺสนาพล      อนตฺตานุปสฺสนา      วิปสฺสนาพล   
นิพฺพิทานุปสฺสนา      วิปสฺสนาพล      วิราคานุปสฺสนา     วิปสฺสนาพล     
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นิโรธานุปสฺสนา     วิปสสฺนาพล     ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา    วิปสฺสนาพล   
รูเป   อนิจฺจานุปสฺสนา   วิปสฺสนาพล  ฯเปฯ  รูเป  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา   
วิปสฺสนาพล    เวทนาย    ฯเปฯ    ส ฺาย    สงฺขาเรสุ   วิ ฺาเณ     
จกฺขุสฺมึ    ฯเปฯ   ชรามรเณ   อนิจฺจานุปสฺสนา   วิปสฺสนาพล   ฯเปฯ    
ชรามรเณ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา วิปสฺสนาพล ฯ         
     [๒๒๑]  วิปสฺสนาพลนฺติ  เกนตฺเถน วิปสฺสนาพล ฯ อนิจฺจานุปสฺสนาย    
นิจฺจส ฺาย      น      กมปฺตีติ     วิปสสฺนาพล     ทกฺุขานุปสฺสนาย   
สุขส ฺาย      น      กมฺปตีติ     วิปสฺสนาพล     อนตฺตานุปสฺสนาย    
อตฺตส ฺาย      น     กมปฺตีติ     วิปสสฺนาพล     นพฺิพิทานุปสฺสนาย   
นนฺทิยา    น   กมฺปตีติ   วิปสฺสนาพล   วิราคานุปสฺสนาย   ราเค   น    
กมฺปตีติ    วิปสฺสนาพล    นิโรธานุปสฺสนาย    สมุทเย    น   กมฺปตีติ   
วิปสฺสนาพล     ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาย     อาทาเน     น     กมปฺตีติ    
วิปสฺสนาพล   อวิชฺชาย   จ   อวิชชฺาสหคตกิเลเส   จ   ขนฺเธ  จ  น    
กมฺปติ น จลติ น เวธตีติ วิปสฺสนาพล อิท วิปสฺสนาพล ฯ       
     [๒๒๒]    ตโย    จ    สงฺขาราน   ปฏิปฺปสฺสทธฺิยาติ   กตเมสu     
ติณฺณนฺน    สงฺขาราน    ปฏิปฺปสฺสทธฺิยา   ฯ   ทุติยชฺฌาน   สมาปนฺนสฺส         
วิตกฺกวิจารา     วจีสงฺขารา    ปฏิปฺปสสฺทฺธา    โหนฺติ    จตุตฺถชฺฌาน   
สมาปนฺนสฺส    อสฺสาสปสฺสาสา    กายสงฺขารา   ปฏิปฺปสฺสทฺธา   โหนฺติ    
ส ฺาเวทยิตนิโรธ     สมาปนฺนสฺส     ส ฺา     จ    เวทนา    จ      
จิตฺตสงฺขารา    ปฏิปฺปสฺสทฺธา    โหนติฺ   อิเมส   ติณฺณนฺน   สงฺขาราน       
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ปฏิปฺปสฺสทธฺิยา ฯ       
     [๒๒๓]  โสฬสหิ  าณจริยาหีติ  กตมาหิ  โสฬสหิ  าณจริยาหิ  ฯ     
อนิจฺจานุปสฺสนา าณจริยา ทุกฺขานุปสฺสนา    
าณจริยา       อนตฺตานุปสฺสนา      าณจริยา      นิพฺพิทานุปสฺสนา     
าณจริยา       วิราคานุปสฺสนา      าณจริยา      นิโรธานุปสฺสนา     
าณจริยา     ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา     าณจริยา     วิวฏฏนานปุสฺสนา    
าณจริยา     โสตาปตฺติมคฺโค     าณจริยา     โสตาปตฺติผลสมาปตฺติ    
าณจริยา     สกทาคามิมคฺโค     าณจริยา     สกทาคามิผลสมาปตฺติ      
าณจริยา      อนาคามิมคฺโค      าณจริยา     อนาคามิผลสมาปตฺติ      
าณจริยา       อรหตฺตมคฺโค      าณจริยา      อรหตฺตผลสมาปตฺติ      
าณจริยา อิมาหิ โสฬสหิ าณจริยาหิ ฯ     
     [๒๒๔]   นวหิ   สมาธิจริยาหีติ  กตมาหิ  นวหิ  สมาธิจริยาหิ  ฯ     
ปมชฺฌาน     สมาธิจริยา     ทุติยชฌฺาน    สมาธิจริยา    ตติยชฺฌาน   
สมาธิจริยา    จตุตฺถชฺฌาน    สมาธิจริยา    อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติ    
วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺติ อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติ      
เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติ         สมาธิจริยา         ปมชฌฺาน     
ปฏิลาภตฺถาย   วิตกฺโก   จ  วิจาโร  จ  ปติ  จ  สุข ฺจ  จิตฺเตกคฺคตา    
จ    ฯเปฯ    เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺตึ   ปฏิลาภตฺถาย   วิตกฺโก     
จ   วิจาโร   จ   ปติ   จ   สขุ ฺจ   จิตฺเตกคฺคตา  จ  อิมาหิ  นวหิ    
สมาธิจริยาหิ ฯ           
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     [๒๒๕]    วสีติ   ป ฺจ   วสิโย   อาวชฺชนาวสี   สมาปชฺชนาวสี     
อธิฏานวสี   วุฏานวสี  ปจฺจเวกฺขณาวสี  ฯ  ปมชฺฌาน  ยตฺถจฺิฉก  ๑   
ยทิจฺฉก    ยาวติจฺฉก    อาวชฺชติ   อาวชฺชนาย   ทนธฺายิตตฺต   นตฺถีติ          
อาวชฺชนาวสี    ปมชฺฌาน    ยตฺถิจฺฉก    ยทิจฺฉก    ๒   ยาวติจฺฉก    
สมาปชฺชติ     สมาปชชฺนาย    ทนฺธายิตตฺต    นตฺถติี    สมาปชชฺนาวสี    
ปมชฺฌาน    ยตฺถิจฺฉก    ยทิจฺฉก   ยาวติจฺฉก   อธิฏาติ   อธิฏาเน         
ทนฺธายิตตฺต    นตฺถีติ    อธิฏานวสี   ปมชฺฌาน   ยตฺถิจฺฉก   ยทิจฺฉก       
ยาวติจฺฉก    วุฏาติ    วุฏาเน    ทนฺธายิตตฺต   นตฺถีติ   วุฏานวสี        
ปมชฺฌาน   ยตฺถิจฺฉก   ยทิจฺฉก  ยาวติจฺฉก  ปจฺจเวกฺขติ  ปจฺจเวกฺขณาย         
ทนฺธายิตตฺต      นตฺถีติ     ปจฺจเวกฺขณาวสี     ทุติยชฌฺาน     ฯเปฯ    
เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติ     ยตฺถิจฺฉก     ยทิจฺฉก     ยาวติจฺฉก    
อาวชฺชติ     อาวชฺชนาย     ทนฺธายิตตฺต     นตฺถีติ     อาวชฺชนาวสี    
เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติ     ยตฺถิจฺฉก     ยทิจฺฉก     ยาวติจฺฉก    
สมาปชฺชติ   ฯเปฯ   อธิฏาติ   วุฏาติ   ปจฺจเวกฺขติ   ปจฺจเวกฺขณาย   
ทนฺธายิตตฺต     นตฺถีติ     ปจฺจเวกฺขณาวสี    อิมา    ป ฺจ    วสิโย   
ต    าตฏเน    าณ    ปชานนฏเน    ป ฺา    เตน    วุจฺจติ     
ทฺวีหิ   พเลหิ   สมนฺนาคตตฺตา   ตโย   จ   สงฺขาราน  ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา   
โสฬสหิ     าณจริยาหิ     นวหิ     สมาธิจริยาหิ    วสีภาวตาป ฺา    
นิโรธสมาปตฺติยา าณ ฯ     
#๑ สี. ย.ุ ยถจฺิฉก ฯ ๒ ยทิจฺฉกนฺติ วา ยถิจฺฉกนฺติ วา ปาโ ฯ      
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                       ___________    
     [๒๒๖]   กถ  สมฺปชานสฺส  ปวตฺตปริยาทาเน  ป ฺา  ปรินิพฺพาเน    
าณ    ฯ    อิธ    สมฺปชาโน   เนกฺขมฺเมน   กามจฺฉนฺทสฺส   ปวตฺต     
ปริยาทิยติ     อพฺยาปาเทน     พฺยาปาทสฺส     ปวตฺต     ปริยาทิยติ    
อาโลกส ฺาย     ถีนมิทธฺสฺส     ปวตฺต     ปริยาทิยติ    อวิกฺเขเปน    
อุทฺธจฺจสฺส   ปวตฺต   ปริยาทิยติ   ธมฺมววตฺถาเนน   วิจิกิจฺฉาย   ฯเปฯ   
าเณน    อวิชฺชาย    ปามุชฺเชน   อรติยา   ปมชฺฌาเนน   นีวรณาน     
ปวตฺต    ปริยาทิยติ    ฯเปฯ   อรหตฺตมคฺเคน   สพฺพกิเลสาน   ปวตฺต    
ปริยาทิยติ   อถ   วา  ปน  สมฺปชานสสฺ  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา     
นิพฺพายนฺตสฺส    ๑    อิท ฺเจว    จกฺขุปวตฺต    ปริยาทิยติ   อ ฺ ฺจ   
จกฺขุปวตฺต     น     อุปฺปชชฺติ     อิท ฺเจว     โสตปวตฺต    ฯเปฯ    
ฆานปวตฺต     ชิวฺหาปวตฺต     กายปวตฺต     มโนปวตฺต    ปริยาทิยติ   
อ ฺ ฺจ      มโนปวตฺต     น     อุปฺปชชฺติ     อิท     สมฺปชานสฺส    
ปวตฺตปริยาทาเน    ป ฺา    ปรินิพฺพาเน    าณ    ต    าตฏเน    
าณ     ปชานนฏเน     ป ฺา     เตน     วุจฺจติ    สมฺปชานสฺส     
ปวตฺตปริยาทาเน ป ฺา ปรินิพฺพาเน าณ ฯ    
                       ____________      
     [๒๒๗]    กถ    สพฺพธมฺมาน    สมฺมาสมุจฺเฉเท   นิโรเธ   จ     
อนุปฏานตาป ฺา สมสีสฏเ าณ ฯ     
     สพฺพธมฺมานนฺติ     ป ฺจกฺขนฺธา     ทฺวาทสายตนานิ     อฏารส     
#๑ ปรินิพฺพายนฺตสฺสาติป ปาโ ฯ     



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 149 

ธาตุโย    กุสลา    ธมฺมา    อกุสลา    ธมฺมา   อพฺยากตา   ธมฺมา      
กามาวจรา    ธมฺมา    รูปาวจรา    ธมฺมา    อรูปาวจรา    ธมฺมา     
อปริยาปนฺนา ธมฺมา ฯ     
     [๒๒๘]    สมฺมาสมุจฺเฉเทติ    เนกขฺมฺเมน   กามจฺฉนฺท   สมฺมา     
สมุจฺฉินฺทติ      อพฺยาปาเทน      พฺยาปาท     สมฺมา     สมุจฺฉินฺทติ    
อาโลกส ฺาย    ถีนมิทฺธ   สมฺมา   สมุจฺฉินฺทติ   อวิกฺเขเปน   อุทฺธจฺจ         
สมฺมา    สมจฺุฉินฺทติ    ธมฺมววตฺถาเนน   วิจิกิจฺฉ   สมฺมา   สมุจฺฉินฺทติ       
าเณน    อวิชฺช    สมฺมา    สมุจฺฉินฺทติ   ปามุชฺเชน   อรตึ   สมฺมา   
สมุจฺฉินฺทติ    ปมชฺฌาเนน    นีวรเณ    สมฺมา    สมุจฺฉินฺทติ   ฯเปฯ   
อรหตฺตมคฺเคน สพฺพกิเลเส สมฺมา สมจฺุฉินฺทติ ฯ       
     [๒๒๙]     นิโรเธติ     เนกฺขมฺเมน    กามจฺฉนฺท    นิโรเธติ    
อพฺยาปาเทน     พฺยาปาท     นิโรเธติ     อาโลกส ฺาย    ถีนมทิฺธ     
นิโรเธติ   อวิกฺเขเปน   อุทฺธจฺจ   นิโรเธติ   ธมฺมววตฺถาเนน  วิจิกิจฺฉ         
นิโรเธติ   าเณน   อวิชชฺ   นิโรเธติ   ปามุชฺเชน   อรตึ   นโิรเธติ    
ปมชฺฌาเนน   นีวรเณ   นิโรเธติ   ฯเปฯ  อรหตฺตมคฺเคน  สพฺพกิเลเส     
นิโรเธติ ฯ    
     [๒๓๐]    อนุปฏานตาติ    เนกฺขมมฺ   ปฏลิทฺธสฺส   กามจฺฉนฺโท    
น    อุปฏาติ    อพฺยาปาท   ปฏลิทฺธสฺส   พฺยาปาโท   น   อุปฏาติ    
อาโลกส ฺ     ปฏลิทฺธสสฺ     ถีนมิทฺธ    น    อุปฏาติ    อวิกฺเขป   
ปฏิลทฺธสฺส    อุทฺธจฺจ    น    อุปฏาติ    ธมฺมววตฺถาน    ปฏิลทฺธสฺส        
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วิจิกิจฺฉา   น   อุปฏาติ   าณ   ปฏิลทฺธสฺส   อวิชชฺา   น  อุปฏาติ          
ปามุชฺช      ปฏิลทฺธสฺส     อรติ     น     อุปฏาติ     ปมชฺฌาน    
ปฏิลทฺธสฺส     นีวรณา     น     อุปฏนฺติ     ฯเปฯ    อรหตฺตมคฺค    
ปฏิลทฺธสฺส สพฺพกิเลสา น อุปฏนฺติ ๑ ฯ    
     [๒๓๑]    สมนฺติ    กามจฺฉนฺทสฺส    ปหีนตฺตา   เนกฺขมฺม   สม๐    
พฺยาปาทสฺส    ปหีนตฺตา    อพฺยาปาโท    สม   ถีนมทิฺธสฺส   ปหีนตฺตา    
อาโลกส ฺา     สม     อุทฺธจฺจสฺส    ปหีนตฺตา    อวิกฺเขโป    สม    
วิจิกิจฺฉาย    ปหีนตฺตา    ธมฺมววตฺถาน    สม    อวิชฺชาย   ปหีนตฺตา    
าณ     สม     อรติยา    ปหีนตฺตา    ปามุชฺช    สม    นีวรณาน    
ปหีนตฺตา     ปมชฺฌาน    สม    ฯเปฯ    สพฺพกิเลสาน    ปหีนตฺตา     
อรหตฺตมคฺโค สม ฯ       
     [๒๓๒]    สีสนฺติ    เตรส    สีสานิ    ปลิโพธสีส ฺจ    ตณฺหา    
พนฺธนสีส ฺจ   ๒   มาโน  ปรามาสสีส ฺจ  ทิฏ ิ  วิกฺเขปสีส ฺจ  อุทฺธจฺจ          
กิเลสสีส ฺจ     อวิชชฺา     อธิโมกฺขสีส ฺจ     สทฺธา     ปคฺคหสีส ฺจ   
วิริย       อุปฏานสีส ฺจ       สติ      อวิกฺเขปสีส ฺจ      สมาธิ   
ทสฺสนสีส ฺจ     ป ฺา     ปวตฺตสีส ฺจ     ชีวิตินทฺฺริย     โคจรสีส ฺจ          
วิโมกฺโข     สงฺขารสีส ฺจ     นิโรโธ     ต     าตฏเน    าณ    
ปชานนฏเน    ป ฺา   เตน   วุจฺจติ   สพฺพธมฺมาน   สมฺมาสมุจฺเฉเท    
นิโรเธ จ อนุปฏานตาป ฺา สมสีสฏเ าณ ฯ         
                    ___________       
#๑ ม. อุปฏหนฺติ ฯ ๒ ม. ยุ. วินิพนฺธน ... ฯ        
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     [๒๓๓]   กถ  ปุถุนานตฺตเตชปริยาทาเน  ๑  ป ฺา  สลฺเลขฏเ     
าณ ฯ     
     ปุถูติ    ราโค    ปถุุ    โทโส    ปถุุ   โมโห   ปถุุ   โกโธ    
อุปนาโห   มกฺโข   ปฬาโส   อิสฺสา  มจฺฉริย  มายา  สาเยฺย  ถมโฺภ     
สารมฺโภ   มาโน   อติมาโน   มโท   ปมาโท  สพฺเพ  กิเลสา  สพฺเพ     
ทุจฺจริตา สพฺเพ อภิสงฺขารา สพฺเพ ภวคามิกมฺมา ปุถุ ฯ      
     [๒๓๔]    นานตฺเตกตฺตนฺติ    กามจฺฉนฺโท    นานตฺต   เนกฺขมฺม    
เอกตฺต    พฺยาปาโท    นานตฺต    อพฺยาปาโท    เอกตฺต    ถีนมิทธฺ    
นานตฺต    อาโลกส ฺา    เอกตฺต    อุทฺธจฺจ    นานตฺต   อวิกฺเขโป   
เอกตฺต    วิจิกิจฺฉา    นานตฺต    ธมฺมววตฺถาน    เอกตฺต    อวิชฺชา   
นานตฺต    าณ    เอกตฺต    อรติ    นานตฺต    ปามชฺุช    เอกตฺต   
นีวรณา    นานตฺต    ปมชฺฌาน   เอกตฺต   ฯเปฯ   สพฺเพ   กิเลสา    
นานตฺต อรหตฺตมคฺโค เอกตฺต ฯ      
     [๒๓๕]    เตโชติ    ป ฺจ    เตชา    จรณเตโช    คุณเตโช       
ป ฺาเตโช     ปุ ฺเตโช     ธมฺมเตโช    จรณเตเชน    เตชิตตฺตา    
ทุสฺสีลฺยเตช     ปริยาทิยติ     คุณเตเชน     เตชิตตฺตา     อคุณเตช   
ปริยาทิยติ  ป ฺาเตเชน  ๒  เตชิตตฺตา  ทุปฺป ฺาเตช  ๓  ปริยาทิยติ   
ปุ ฺเตเชน     เตชิตตฺตา     อปุ ฺเตช    ปริยาทิยติ    ธมฺมเตเชน    
เตชิตตฺตา อธมฺมเตช ปริยาทิยติ ฯ      
     [๒๓๖]     สลฺเลโขติ    กามจฺฉนฺโท    อสลฺเลโข    เนกฺขมฺม     
#๑ ม. ย.ุ ปถุนุานตฺเตกตฺตเตชปริยาทาเน ฯ เอวมุปรปิ ฯ ๒-๓ ม. ยุ. ป ฺเตเชน ...    
#ทุปฺป ฺเตช ฯ  
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สลฺเลโข    พฺยาปาโท   อสลฺเลโข   อพฺยาปาโท   สลฺเลโข   ถนีมิทฺธ    
อสลฺเลโข      อาโลกส ฺา     สลฺเลโข     อุทฺธจฺจ     อสลฺเลโข     
อวิกฺเขโป     สลฺเลโข     วิจิกิจฺฉา     อสลฺเลโข     ธมฺมววตฺถาน    
สลฺเลโข   อวิชฺชา   อสลฺเลโข   าณ   สลฺเลโข   อรติ   อสลฺเลโข     
ปามุชฺช   สลเฺลโข   นีวรณา   อสลฺเลโข  ปมชฺฌาน  สลฺเลโข  ฯเปฯ    
สพฺพกิเลสา    อสลฺเลโข    อรหตฺตมคฺโค   สลฺเลโข   ต   าตฏเน     
าณ   ปชานนฏเน   ป ฺา   เตน   วุจฺจติ  ปุถุนานตฺตเตชปริยาทาเน     
ป ฺา สลฺเลขฏเ าณ ฯ    
                        ___________    
     [๒๓๗]   กถ   อสลฺลีนตฺตปหิตตฺตปคฺคหฏเ   ป ฺา   วิริยารมฺเภ    
าณ   ฯ   อนุปฺปนฺนาน   ปาปกาน   อกุสลาน   ธมมฺาน   อนุปปฺาทาย    
อสลฺลีนตฺตปหิตตฺตปคฺคหฏเ    ป ฺา    วิริยารมฺเภ   าณ   อุปฺปนฺนาน          
ปาปกาน    อกุสลาน   ธมมฺาน   ปหานาย   อสลลฺีนตฺตปหิตตฺตปคฺคหฏเ    
ป ฺา     วิรยิารมฺเภ     าณ    อนุปฺปนฺนาน    กุสลาน    ธมฺมาน   
อุปฺปาทาย      อสลลฺีนตฺตปหิตตฺตปคฺคหฏเ      ป ฺา     วิริยารมฺเภ   
าณ   อุปฺปนฺนาน   กุสลาน  ธมฺมาน   ิติยา  อสมฺโมสาย  ภิยฺโยภาวาย    
เวปุลฺลาย      ภาวนาย     ปาริปูริยา     อสลฺลีนตฺตปหิตตฺตปคฺคหฏเ    
ป ฺา วิริยารมฺเภ าณ ฯ        
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     [๒๓๘]       อนุปฺปนฺนสฺส       กามจฺฉนฺทสฺส      อนุปฺปาทาย    
อสลฺลีนตฺตปหิตตฺตปคฺคหฏเ    ป ฺา    วิริยารมฺเภ   าณ   อุปฺปนฺนสฺส          
กามจฺฉนฺทสฺส      ปหานาย      อสลลฺนีตฺตปหิตตฺตปคฺคหฏเ     ป ฺา    
วิริยารมฺเภ      าณ     อนุปฺปนฺนสฺส     เนกฺขมฺมสฺส     อุปฺปาทาย   
อสลฺลีนตฺตปหิตตฺตปคฺคหฏเ    ป ฺา    วิริยารมฺเภ   าณ   อุปฺปนฺนสฺส          
เนกฺขมฺมสฺส    ิติยา   อสมฺโมสาย   ภิยฺโยภาวาย   ฯเปฯ   ปารปิูริยา    
อสลฺลีนตฺตปหิตตฺตปคฺคหฏเ     ป ฺา    วิริยารมฺเภ    าณ    ฯเปฯ    
อนุปฺปนฺนาน    สพฺพกิเลสาน    อนุปฺปาทาย   อสลฺลีนตฺตปหิตตฺตปคฺคหฏเ          
ป ฺา    วิรยิารมฺเภ    าณ    อุปฺปนนฺาน   สพฺพกิเลสาน   ปหานาย    
อสลฺลีนตฺตปหิตตฺตปคฺคหฏเ     ป ฺา    วิริยารมฺเภ    าณ    ฯเปฯ    
อนุปฺปนฺนสฺส    อรหตฺตมคฺคสฺส    อุปฺปาทาย   อสลฺลีนตฺตปหิตตฺตปคฺคหฏเ          
ป ฺา      วิริยารมฺเภ      าณ      อุปปฺนฺนสฺส     อรหตฺตมคฺคสฺส    
 ิติยา   อสมฺโมสาย   ภิยฺโยภาวาย   เวปุลฺลาย   ภาวนาย  ปาริปูริยา     
อสลฺลีนตฺตปหิตตฺตปคฺคหฏเ     ป ฺา     วิริยารมฺเภ     าณ     ต   
าตฏเน     าณ     ปชานนฏเน     ป ฺา     เตน     วุจฺจติ      
อสลฺลีนตฺตปหิตตฺตปคฺคหฏเ ป ฺา วิริยารมฺเภ าณ ฯ      
                       ____________      
     [๒๓๙]     กถ     นานาธมฺมปฺปกาสนตาป ฺา    อตฺถสนฺทสสฺเน      
าณ    ฯ    นานาธมฺมาติ   ป ฺจกฺขนฺธา   ทฺวาทสายตนานิ   อฏารส    
ธาตุโย    กุสลา    ธมฺมา    อกุสลา    ธมฺมา   อพฺยากตา   ธมฺมา    
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กามาวจรา     ธมฺมา    รูปาวจรา    ธมฺมา    อรูปวจรา    ธมฺมา     
อปริยาปนฺนา ธมฺมา ฯ     
     [๒๔๐]   ปกาสนตาติ   รูป   อนิจฺจโต   ปกาเสติ  รูป  ทกฺุขโต     
ปกาเสติ    รปู    อนตฺตโต    ปกาเสติ    เวทน   ส ฺ   สงฺขาเร    
วิ ฺาณ    จกฺขุ   ฯเปฯ   ชรามรณ   อนิจฺจโต   ปกาเสติ   ชรามรณ     
ทุกฺขโต ปกาเสติ ชรามรณ อนตฺตโต ปกาเสติ ฯ          
     [๒๔๑]   อตฺถสนฺทสฺสเนติ  กามจฺฉนฺท  ปชหนฺโต  เนกฺขมมฺตฺถ  ๑    
สนฺทสฺเสติ   พฺยาปาท   ปชหนฺโต   อพฺยาปาทตฺถ   สนฺทสฺเสติ   ถีนมิทฺธ          
ปชหนฺโต      อาโลกส ฺตฺถ     สนทฺสฺเสติ     อุทฺธจฺจ     ปชหนฺโต    
อวิกฺเขปตฺถ     สนฺทสฺเสติ     วิจิกิจฺฉ    ปชหนฺโต    ธมฺมววตฺถานตฺถ         
สนฺทสฺเสติ   อวิชฺช   ปชหนฺโต   าณตฺถ   สนฺทสฺเสติ   อรตึ  ปชหนฺโต    
ปามุชฺชตฺถ      สนฺทสฺเสติ     นีวรเณ     ปชหนฺโต     ปมชฺฌานตฺถ    
สนฺทสฺเสติ   ฯเปฯ   สพฺพกิเลเส   ปชหนฺโต  อรหตฺตมคฺคตฺถ  สนฺทสฺเสติ   
ต    าตฏเน    าณ    ปชานนฏเน    ป ฺา    เตน    วุจฺจติ     
นานาธมฺมปฺปกาสนตาป ฺา อตฺถสนฺทสฺสเน าณ ฯ        
                       ____________      
     [๒๔๒]    กถ    สพฺพธมฺมาน   เอกสงฺคหตานานตฺเตกตฺตปฏิเวเธ     
ป ฺา ทสฺสนวิสุทฺธิาณ ฯ      
     สพฺพธมฺมานนฺติ ป ฺจกฺขนฺธา ฯเปฯ อปริยาปนฺนา ธมฺมา ฯ     
#๑ สี. เนกฺขมฺมตฺตนฺตฺยาทิ ปาโ ทิสสฺติ ฯ       
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     เอกสงฺคหตาติ     ทฺวาทสหิ     อากาเรหิ     สพฺเพ    ธมฺมา      
เอกสงฺคหิตา   ๑   ตถฏเน   อนตฺตฏเน   สจฺจฏเน  ปฏิเวธฏเน    
อภิชานนฏเน    ปรชิานนฏเน    ธมมฺฏเน   ธาตฏเน   าตฏเน     
สจฺฉิกิริยฏเน     ผุสนฏเน     อภิสมยฏเน     อิเมหิ    ทฺวาทสหิ   
อากาเรหิ สพฺเพ ธมฺมา เอกสงฺคหิตา ฯ    
     นานตฺเตกตฺตนฺติ       กามจฺฉนฺโท       นานตฺต      เนกฺขมฺม    
เอกตฺต ฯเปฯ สพฺพกิเลสา นานตฺต อรหตฺตมคฺโค เอกตฺต ฯ    
     ปฏิเวเธติ    ทุกฺขสจฺจ    ปริ ฺาปฏิเวธ   ปฏิวิชฺฌติ   สมุทยสจฺจ         
ปหานปฺปฏิเวธ    ปฏิวิชฌฺติ    นิโรธสจฺจ   สจฺฉิกิริยาปฏิเวธ   ปฏิวิชฺฌติ      
มคฺคสจฺจ ภาวนาปฏิเวธ ปฏิวิชฺฌติ ฯ     
     ทสฺสนวิสุทฺธีติ      โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ      ทสสฺน      วิสุชฌฺติ          
โสตาปตฺติผลกฺขเณ    ทสฺสน    วิสุทธฺ    สกทาคามิมคฺคกฺขเณ    ทสฺสน    
วิสุชฺฌติ    สกทาคามิผลกฺขเณ    ทสสฺน    วิสุทฺธ    อนาคามิมคฺคกฺขเณ   
ทสฺสน   วิสุชฺฌติ   อนาคามิผลกฺขเณ   ทสฺสน   วิสทฺุธ  อรหตฺตมคฺคกฺขเณ         
ทสฺสน           วิสุชฌฺติ          อรหตฺตผลกฺขเณ          ทสฺสน     
วิสุทฺธ    ต    าตฏเน    าณ    ปชานนฏเน    ป ฺา    เตน    
วุจฺจติ     สพพฺธมฺมาน     เอกสงฺคหตานานตฺเตกตฺตปฏิเวเธ     ป ฺา    
ทสฺสนวิสุทฺธิาณ ฯ     
                       ____________      
     [๒๔๓]   กถ   วิทิตตฺตา   ป ฺา   ขนฺติาณ  ฯ  รูป  อนิจฺจโต    
#๑ ยุ. เอกสงฺคหตา ฯ เอวมุปริป ฯ      



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 156 

วิทิต    รูป    ทุกฺขโต    วิทิต    รูป    อนตฺตโต   วิทติ   ย   ย        
วิทิต   ต   ต   ขมตีติ   วิทติตฺตา   ป ฺา   ขนฺติาณ   เวทน   ๑   
ส ฺ    สงฺขาเร    วิ ฺาณ    จกฺขุ    ฯเปฯ   ชรามรณ   อนิจฺจโต    
วิทิต    ชรมรณ    ทุกฺขโต    วิทิต    ชรามรณ    อนตฺตโต    วิทิต    
ย   ย   วิทิต   ต   ต   ขมตีติ   วิทิตตฺตา   ป ฺา   ขนฺติาณ   ต         
าตฏเน     าณ     ปชานนฏเน     ป ฺา     เตน     วุจฺจติ      
วิทิตตฺตา ป ฺา ขนฺติาณ ฯ    
                       ____________      
     [๒๔๔]   กถ   ผุฏตฺตา   ป ฺา   ปริโยคาหเน  ๒  าณ  ฯ      
รูป   อนิจฺจโต   ผุสติ   รปู   ทุกฺขโต   ผุสติ   รูป   อนตฺตโต  ผุสติ         
ย   ย   ผุสติ   ต   ต  ปรโิยคาหตีติ  ผุฏตฺตา  ป ฺา  ปริโยคาหเน    
าณ     เวทน     ส ฺ     สงฺขาเร    วิ ฺาณ    จกขฺุ    ฯเปฯ     
ชรามรณ    อนิจฺจโต    ผุสติ    ทุกฺขโต    ผุสติ    อนตฺตโต   ผุสติ    
ย   ย   ผุสติ   ต   ต  ปรโิยคาหตีติ  ผุฏตฺตา  ป ฺา  ปริโยคาหเน    
าณ     ต    าตฏเน    าณ    ปชานนฏเน    ป ฺา    เตน    
วุจฺจติ ผุฏตฺตา ป ฺา ปริโยคาหเน าณ ฯ          
                       ____________      
     [๒๔๕]    กถ   สโมทหเน   ป ฺา   ปเทสวิหาเร   าณ   ฯ      
มิจฺฉาทิฏ ิปจฺจยาป     เวทยิต     มิจฺฉาทิฏ ิวูปสมปจฺจยาป     เวทยิต       
#๑ ม. ย.ุ เวทนา ... วิ ฺาณ ฯ ๒ ปรโิยคหเนติป ปาโ ฯ     
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สมฺมาทิฏ ิปจฺจยาป     เวทยิต     สมฺมาทิฏ ิวูปสมปจฺจยาป     เวทยิต         
มิจฺฉาสงฺกปฺปปจฺจยาป        เวทยิต        มิจฺฉาสงฺกปฺปวูปสมปจฺจยาป   
เวทยิต    สมมฺาสงฺกปฺปปจฺจยาป    เวทยิต   สมฺมาสงฺกปฺปวูปสมปจฺจยาป   
เวทยิต   ฯเปฯ  มิจฺฉาวิมุตฺติปจฺจยาป  เวทยิต  มิจฺฉาวิมุตฺติวูปสมปจฺจยาป     
เวทยิต สมฺมาวิมุตฺติปจฺจยาป เวทยิต    
สมฺมาวิมุตฺติวูปสมปจฺจยาป      เวทยิต      ฉนฺทปจฺจยาป      เวทยิต   
ฉนฺทวูปสมปจฺจยาป  เวทยิต  วิตกฺกปจฺจยาป  เวทยิต  วิตกฺกวูปสมปจฺจยาป         
เวทยิต       ส ฺาปจฺจยาป       เวทยิต       ส ฺาวูปสมปจฺจยาป    
เวทยิต     ฉนฺโท     จ     อวูปสนฺโต     โหติ    วิตกกฺา    ๑     
จ     อวูปสนตฺา     โหนฺติ     ส ฺา    จ    อวูปสนฺตา    โหนฺติ    
ตปฺปจฺจยาป   เวทยิต   ฉนฺโท   จ   วูปสนฺโต  โหติ  วิตกฺกา  ๒  จา    
อวูปสนฺตา   โหนฺติ   ส ฺา   ๒   จ  อวูปสนฺตา  โหนฺติ  ตปฺปจฺจยาป    
เวทยิต    ฉนโฺท    จ    วูปสนฺโต   โหติ   วิตกฺกา   จ   วูปสนฺตา     
โหนฺติ      ส ฺา      จ     อวูปสนฺตา     โหนฺติ     ตปฺปจฺจยาป     
เวทยิต    ฉนโฺท    จ    วูปสนฺโต   โหติ   วิตกฺกา   จ   วูปสนฺตา     
โหนฺติ     ส ฺา     จ     วูปสนฺตา    โหนฺติ    น    ตปฺปจฺจยาป     
เวทยิต   อปปฺตฺตสฺส   ปตฺติยา   อตฺถิ   อายว  ๓  ตสฺมึ  ๔  าเน    
อนุปฺปตฺเต     ตปฺปจฺจยาป     เวทยิต     ต     าตฏเน    าณ    
#๑ ม. ย.ุ วิตกฺโก ... โหติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ สี. สพฺพวาเรสุ วิตกฺกาติ จ   
#ส ฺาติ จ อิเม ปาา เอกวจนนฺตา ทิสฺสนฺติ ฯ ๓ อายาวนฺติป ปาโ ฯ    
#ม. อาสว ฯ ๔ ม. ย.ุ ตสฺมปึ ฯ      



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 158 

ปชานนฏเน     ป ฺา     เตน     วุจฺจติ     สโมทหเน    ป ฺา    
ปเทสวิหาเร าณ ฯ       
                       ___________    
     [๒๔๖]    กถ   อธิปตตฺตา   ป ฺา   ส ฺาวิวฏเฏ   าณ   ฯ     
เนกฺขมฺมาธิปตตฺตา    ป ฺา   กามจฺฉนฺทโต   ส ฺาย   วิวฏฏตีติ   ๑    
อธิปตตฺตา     ป ฺา     ส ฺาวิวฏเฏ    าณ    อพฺยาปาทาธิปตตฺตา     
ป ฺา     พฺยาปาทโต    ส ฺาย    วิวฏฏตีติ    อธิปตตฺตา    ป ฺา     
ส ฺาวิวฏเฏ     าณ    อาโลกส ฺาธิปตตฺตา    ป ฺา    ถีนมิทฺธโต    
ส ฺาย     วิวฏฏตีติ    อธิปตตฺตา    ป ฺา    ส ฺาวิวฏเฏ    าณ    
อวิกฺเขปาธิปตตฺตา     ป ฺา     อุทฺธจฺจโต     ส ฺาย     วิวฏฏตีติ   
อธิปตตฺตา    ป ฺา    ส ฺาวิวฏเฏ    าณ    ธมฺมววตฺถานาธิปตตฺตา    
ป ฺา       วิจิกิจฺฉาย       ส ฺาย      วิวฏฏตีติ      อธิปตตฺตา    
ป ฺา       ส ฺาวิวฏเฏ      าณ      าณาธิปตตฺตา      ป ฺา     
อวิชฺชาย    ส ฺาย    วิวฏฏตีติ    อธิปตตฺตา   ป ฺา   ส ฺาวิวฏเฏ   
าณ    ปามุชฺชาธิปตตฺตา    ป ฺา    อรติยา    ส ฺาย    วิวฏฏตีติ    
อธิปตตฺตา     ป ฺา     ส ฺาวิวฏเฏ    าณ    ปมชฺฌานาธิปตตฺตา     
ป ฺา     นวีรเณหิ     ส ฺาย     วิวฏฏตีติ    อธิปตตฺตา    ป ฺา    
ส ฺาวิวฏเฏ     าณ     ฯเปฯ     อรหตฺตมคฺคาธิปตตฺตา     ป ฺา    
สพฺพกิเลเสหิ   ส ฺาย   วิวฏฏตีติ   อธิปตตฺตา   ป ฺา   ส ฺาวิวฏเฏ    
#๑ สี. สพฺพวาเรสุ ส ฺาวิวตฺเต วิวตฺตตีติ ฯ         
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าณ   ต   าตฏเน   าณ   ปชานนฏเน   ป ฺา   เตน   วุจฺจติ    
อธิปตตฺตา ป ฺา ส ฺาวิวฏเฏ าณ ฯ     
                     ___________      
     [๒๔๗]    กถ    นานตฺเต   ป ฺา   เจโตวิวฏเฏ   าณ   ฯ    
กามจฺฉนฺโท   นานตฺต   เนกฺขมฺม   เอกตฺต   เนกฺขมฺเมกตฺต   เจตยโต   
กามจฺฉนฺทโต    จิตฺต    วิวฏฏตีติ    นานตฺเต   ป ฺา   เจโตวิวฏเฏ   
าณ    พฺยาปาโท   นานตฺต   อพฺยาปาโท   เอกตฺต   อพฺยาปาเทกตฺต     
เจตยโต     พฺยาปาทโต     จิตฺต    วิวฏฏตีติ    นานตฺเต    ป ฺา     
เจโตวิวฏเฏ    าณ    ถีนมิทฺธ    นานตฺต    อาโลกส ฺา   เอกตฺต    
อาโลกส ฺเกตฺต   เจตยโต   ถีนมิทธฺโต   จิตฺต   วิวฏฏตีติ   นานตฺเต    
ป ฺา     เจโตวิวฏเฏ     าณ    ฯเปฯ    สพฺพกิเลสา    นานตฺต     
อรหตฺตมคฺโค    เอกตฺต    อรหตฺตมคฺเคกตฺต   เจตยโต   สพฺพกิเลเสหิ    
จิตฺต    วิวฏฏตีติ    นานตฺเต    ป ฺา    เจโตวิวฏเฏ    าณ   ต   
าตฏเน    าณ   ปชานนฏเน   ป ฺา   เตน   วุจฺจติ   นานตฺเต     
ป ฺา เจโตวิวฏเฏ าณ ฯ       
     [๒๔๘]    กถ    อธิฏาเน   ป ฺา   จิตฺตวิวฏเฏ   าณ   ฯ    
กามจฺฉนฺท   ปชหนฺโต   เนกฺขมฺมวเสน   จิตฺต   อธฏิาตีติ   อธิฏาเน   
ป ฺา    จิตฺตวิวฏเฏ    าณ   พฺยาปาท   ปชหนฺโต   อพฺยาปาทวเสน     
จิตฺต     อธฏิาตีติ     อธฏิาเน     ป ฺา    จิตฺตวิวฏเฏ    าณ   
ถีนมิทฺธ   ปชหนฺโต   อาโลกส ฺาวเสน   จิตฺต   อธิฏาตีติ  อธิฏาเน    
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ป ฺา     จิตฺตวิวฏเฏ     าณ    ฯเปฯ    สพฺพกิเลเส    ปชหนฺโต    
อรหตฺตมคฺควเสน   จิตฺต   อธิฏาตีติ   อธิฏาเน   ป ฺา  จิตฺตวิวฏเฏ          
าณ     ต    าตฏเน    าณ    ปชานนฏเน    ป ฺา    เตน    
วุจฺจติ อธิฏาเน ป ฺา จิตฺตวิวฏเฏ าณ ฯ        
                       ____________      
     [๒๔๙]   กถ   สุ ฺเต   ป ฺา   าณวิวฏเฏ   าณ  ฯ  จกขฺุ    
สุ ฺ   อตฺเตน   วา   อตฺตนิเยน   วา   นิจฺเจน   วา   ธุเวน  วา    
สสฺสเตน  วา  อวิปริณามธมฺเมน  วาติ  ยถาภูต  ปชานโต ๑ ปสฺสโต จ     
กามาภินิเวสโต   ๒   าณ   วิวฏฏตีติ   สุ ฺเต  ป ฺา  าณวิวฏเฏ    
าณ    โสต    สุ ฺ    ฯเปฯ    ฆาน    สุ ฺ    ชิวฺหา    สุ ฺา   
กาโย   สุ ฺโ   มโน   สุ ฺโ  อตฺเตน  วา  อตฺตนิเยน  วา  นจฺิเจน    
วา   ธุเวน   วา   สสฺสเตน   วา   อวิปรณิามธมฺเมน  วาติ  ยถาภูต     
ปชานโต   ปสฺสโต   จ  กามาภินิเวสโต  ๓  าณ  วิวฏฏตีติ  สุ ฺเต     
ป ฺา      าณวิวฏเฏ      าณ      ต      าตฏเน     าณ      
ปชานนฏเน      ป ฺา     เตน     วุจฺจติ     สุ ฺเต     ป ฺา     
าณวิวฏเฏ าณ ฯ       
                      _______________      
     [๒๕๐]   กถ   โวสฺสคฺเค   ป ฺา   วิโมกฺขวิวฏเฏ   าณ   ฯ    
เนกฺขมฺเมน    กามจฺฉนฺท    โวสฺสชฺชตีติ    ๔    โวสฺสคฺเค   ป ฺา    
#๑ ม. ย.ุ ชานโต ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ยุ. จกฺขาภินิเวสโต ฯ ๓ ม. ย.ุ     
#มนาภินิเวสโต ฯ ๔ ส.ี โวสฺสชฺชตีติ โวสฺสชตีติ เทฺว ปาา ทิสฺสนฺติ ฯ    
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วิโมกฺขวิวฏเฏ     าณ     อพฺยาปาเทน     พฺยาปาท    โวสฺสชชฺตีติ    
โวสฺสคฺเค    ป ฺา   วิโมกฺขวิวฏเฏ   าณ   อาโลกส ฺาย   ถนีมิทฺธ   
โวสฺสชฺชตีติ   โวสฺสคฺเค   ป ฺา   วิโมกฺขวิวฏเฏ   าณ   อวิกฺเขเปน    
อุทฺธจฺจ      โวสฺสชฺชตีติ     โวสฺสคฺเค     ป ฺา     วิโมกฺขวิวฏเฏ   
าณ    ธมฺมววตฺถาเนน    วิจิกิจฺฉ   โวสฺสชฺชตีติ   โวสฺสคฺเค   ป ฺา   
วิโมกฺขวิวฏเฏ     าณ     ฯเปฯ     อรหตฺตมคฺเคน     สพฺพกิเลเส    
โวสฺสชฺชตีติ     โวสฺสคฺเค     ป ฺา    วิโมกฺขวิวฏเฏ    าณ    ต   
าตฏเน     าณ     ปชานนฏเน     ป ฺา     เตน     วุจฺจติ      
โวสฺสคฺเค ป ฺา วิโมกฺขวิวฏเฏ าณ ฯ    
                       ___________    
     [๒๕๑]   กถ   ตถฏเ   ป ฺา  สจฺจวิวฏเฏ  าณ  ฯ  ทุกฺขสฺส     
ปฬนฏ   สงฺขตฏ   สนฺตาปฏ   วิปริณามฏ   ปริชานนฺโต   วิวฏฏตีติ       
ตถฏเ     ป ฺา     สจฺจวิวฏเฏ    าณ    สมุทยสสฺ    อายุหนฏ    
นิทานฏ    ส ฺโคฏ    ปลิโพธฏ    ปชหนฺโต   วิวฏฏตีติ   ตถฏเ   
ป ฺา     สจฺจวิวฏเฏ    าณ    นโิรธสฺส    นิสฺสรณฏ    วิเวกฏ    
อสงฺขตฏ    อมตฏ    สจฺฉิกโรนฺโต    วิวฏฏตีติ    ตถฏเ   ป ฺา    
สจฺจวิวฏเฏ     าณ    มคฺคสฺส    นิยฺยานฏ    เหตฏ    ทสฺสนฏ   
อาธิปเตยฺยฏ   ภาเวนฺโต   วิวฏฏตีติ   ตถฏเ   ป ฺา   สจฺจวิวฏเฏ    
าณ    ส ฺาวิวฏโฏ   ๑   เจโตวิวฏโฏ   จิตฺตวิวฏโฏ   าณวิวฏโฏ    
#๑ สี. ส ฺาวิวตฺโตตฺยาทิ ปาโ ทิสสฺติ ฯ    
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วิโมกฺขวิวฏโฏ    สจฺจวิวฏโฏ    ส ฺชานนฺโต   วิวฏฏตีติ   ส ฺาวิวฏโฏ          
เจตยนฺโต     วิวฏฏตีติ     เจโตวิวฏโฏ     วิชานนฺโต     วิวฏฏตีติ   
จิตฺตวิวฏโฏ      าณ      กโรนฺโต      วิวฏฏตีติ      าณวิวฏโฏ    
โวสฺสชฺชนโฺต     วิวฏฏตีติ     วิโมกฺขวิวฏโฏ     ตถฏเ    วิวฏฏตีติ          
สจฺจวิวฏโฏ ฯ   
     [๒๕๒]    ยตฺถ    ส ฺาวิวฏโฏ    ตตฺถ   เจโตวิวฏโฏ   ยตฺถ     
เจโตวิวฏโฏ   ตตฺถ   ส ฺาวิวฏโฏ   ยตฺถ  ส ฺาวิวฏโฏ  เจโตวิวฏโฏ    
ตตฺถ     จิตฺตวิวฏโฏ    ยตฺถ    จิตฺตวิวฏโฏ    ตตฺถ    ส ฺาวิวฏโฏ    
เจโตวิวฏโฏ         ยตฺถ        ส ฺาวิวฏโฏ        เจโตวิวฏโฏ     
จิตฺตวิวฏโฏ     ตตฺถ     าณวิวฏโฏ    ยตฺถ    าณวิวฏโฏ    ตตฺถ    
ส ฺาวิวฏโฏ     เจโตวิวฏโฏ    จิตฺตวิวฏโฏ    ยตฺถ    ส ฺาวิวฏโฏ   
เจโตวิวฏโฏ     จิตฺตวิวฏโฏ    าณวิวฏโฏ    ตตฺถ    วิโมกฺขวิวฏโฏ   
ยตฺถ   วิโมกขฺวิวฏโฏ   ตตฺถ   ส ฺาวิวฏโฏ  เจโตวิวฏโฏ  จิตฺตวิวฏโฏ   
าณวิวฏโฏ     ยตฺถ     ส ฺาวิวฏโฏ    เจโตวิวฏโฏ    จิตฺตวิวฏโฏ    
าณวิวฏโฏ      วิโมกฺขวิวฏโฏ      ตตฺถ      สจฺจวิวฏโฏ     ยตฺถ    
สจฺจวิวฏโฏ     ตตฺถ     ส ฺาวิวฏโฏ    เจโตวิวฏโฏ    จิตฺตวิวฏโฏ   
าณวิวฏโฏ       วิโมกฺขวิวฏโฏ       ต      าตฏเน      าณ    
ปชานนฏเน   ป ฺา   เตน   วุจฺจติ   ตถฏเ   ป ฺา   สจฺจวิวฏเฏ     
าณ ฯ     
                       ____________     
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     [๒๕๓]   กถ   กายมฺป   จิตฺตมฺป   เอกววตฺถานตา   สุขส ฺ ฺจ    
ลหุส ฺ ฺจ   อธิฏานวเสน   อิชฺฌนฏเ   ป ฺา   อิทฺธิวิเธ   าณ  ฯ    
อิธ   ภิกฺขุ   ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   อิทฺธิปาท   ภาเวติ  ๑    
วิริยสมาธิ   ฯเปฯ  จิตฺตสมาธิ  ฯเปฯ  วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต    
อิทฺธิปาท      ภาเวติ      โส     อิเมสุ     จตูสุ     อิทฺธปิาเทสุ   
จิตฺต    ปริภาเวติ   ปริทเมติ   มุทุ   กโรติ   กมฺมนยิ   โส   อิเมสุ   
จตูสุ   อิทฺธิปาเทสุ  จิตฺต  ปริภาเวตฺวา  ๒  ปริทเมตฺวา  มุทุ  กริตฺวา         
กมฺมนิย   กายมฺป   จิตฺเต   สโมทหติ   จิตฺตมฺป  กาเย  สโมทหติ  ๓   
กายวเสน     จิตฺต    ปริณาเมติ    จิตฺตวเสน    กาย    ปริณาเมติ     
กายวเสน   จิตฺต   อธิฏาติ   จิตฺตวเสน   กาย  อธฏิาติ  กายวเสน    
จิตฺต    ปริณาเมตฺวา    จิตฺตวเสน   กาย   ปริณาเมตฺวา   กายวเสน     
จิตฺต    อธิฏหิตฺวา    จิตฺตวเสน    กาย    อธิฏหิตฺวา   สุขส ฺ ฺจ         
ลหุส ฺ ฺจ    กาเย    โอกฺกมิตฺวา    วิหรติ   โส   ตถา   ภาวิเตน    
จิตฺเตน   ปริสุทฺเธน   ปรโิยทาเตน   อิทฺธิวิธาณาย   จิตฺต   อภินีหรติ          
อภินินฺนาเมติ    โส    อเนกวิหิต    อิทฺธิวิธ    ปจฺจนุโภติ    เอโกป          
หุตฺวา    พหธุา   โหติ   พหุธาป   หุตฺวา   เอโก   โหติ   อาวิภาว    
ติโรภาว    ติโรกุฑฺฑ    ๔    ติโรปาการ   ติโรปพฺพต   อสชฺชมาโน    
คจฺฉติ    เสยยฺถาป    อากาเส    ปวิยาป   อุมฺมุชฺชนิมฺมุชฺช   กโรติ          
เสยฺยถาป    อุทเก    อุทเกป    อภิชชฺมาเน    คจฺฉติ    เสยฺยถาป    
#๑ กตฺถจิ ปรภิาเวติ ฯ ๒ ภาเวตฺวา ฯ ๓ สมาทหตีติป ปาโ ฯ ๔ ม. ติโรกุฏฏ ฯ       
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ปวิย   อากาเสป   ปลฺลงฺเกน  จงฺกมติ  ๑  เสยฺยถาป  ปกฺขี  สกุโณ    
อิเมป     จนฺทิมสุริเย     เอวมหิทฺธิเก    เอวมหานุภาเว    ปาณินา   
ปริมสติ   ๒  ปริมชชฺติ  ยาว  พฺรหฺมโลกาป  กาเยน  วส  วตฺเตติ  ต    
าตฏเน     าณ     ปชานนฏเน     ป ฺา     เตน     วุจฺจติ      
กายมฺป     จิตฺตมฺป     เอกววตฺถานตา     สุขส ฺ ฺจ     ลหุส ฺ ฺจ   
อธิฏานวเสน อิชฺฌนฏเ ป ฺา อิทฺธิวิเธ าณ ฯ    
                       ___________    
     [๒๕๔]    กถ    วิตกฺกวิปฺผารวเสน    นานตฺเตกตฺตสทฺทนิมิตฺตาน    
ปริโยคาหเน   ป ฺา   โสตธาตุวิสุทฺธิาณ   ฯ   อิธ  ภิกฺขุ  ฉนฺทสมาธิ    
วิริยสมาธิ         จิตฺตสมาธิ        วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต    
อิทฺธิปาท    ภาเวติ    โส    อิเมสุ    จตูสุ    อิทฺธิปาเทสุ    จิตฺต          
ปริภาเวติ    ปริทเมติ   มทุุ   กโรติ   กมฺมนิย   โส   อิเมสุ   จตูส ุ   
อิทฺธิปาเทสุ    จิตฺต    ปริภาเวตฺวา    ปรทิเมตฺวา    มทุุ    กริตฺวา   
กมฺมนิย   ทูเรป   สทฺทาน   ๓   สทฺทนมิิตฺต   มนสิ  กโรติ  สนฺติเกป         
สทฺทาน     สทฺทนิมิตฺต     มนสิ    กโรติ    โอฬารกิานป    สทฺทาน    
สทฺทนิมิตฺต   มนสิ   กโรติ   สุขุมกานป  ๔  สทฺทาน  สทฺทนิมิตฺต  มนสิ       
กโรติ     สณฺหสณฺหานป     สทฺทาน     สทฺทนิมิตฺต    มนสิ    กโรติ    
ปุรตฺถิมาย    ทิสาย   สทฺทาน   สทฺทนมิิตฺต   มนสิ   กโรติ   ปจฺฉิมาย   
ทิสาย    สททฺาน    สทฺทนิมิตฺต    มนสิ    กโรติ   อุตฺตราย   ทสิาย   
#๑ ม. ย.ุ กมติ ฯ ๒ ม. ปรามสติ ฯ ๓ ส.ี สพฺพตฺถ สตฺตานนฺติ ปาโ ฯ     
#๔ ม. ย.ุ สุขุมานมฺป ฯ     
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สทฺทาน    สทฺทนิมิตฺต    มนสิ    กโรติ   ทกฺขิณาย   ทิสาย   สททฺาน    
สทฺทนิมิตฺต   มนสิ   กโรติ   ปรุตฺถิมายป  อนุทิสาย  สทฺทาน  สทฺทนิมิตฺต      
มนสิ    กโรติ    ปจฺฉิมายป   อนุทิสาย   สทฺทาน   สทฺทนิมิตฺต   มนสิ   
กโรติ    อุตฺตรายป   อนุทิสาย   สทฺทาน   สทฺทนิมตฺิต   มนสิ   กโรติ   
ทกฺขิณายป     อนุทิสาย     สทฺทาน     สทฺทนิมิตฺต    มนส ิ   กโรติ    
เหฏ ิมายป   ทิสาย   สททฺาน   สทฺทนิมิตฺต   มนสิ   กโรติ  อุปริมายป          
ทิสาย   สทฺทาน   สทฺทนมิิตฺต   มนสิ   กโรติ   โส   ตถา   ภาวิเตน    
จิตฺเตน   ปริสุทฺเธน   ปรโิยทาเตน   โสตธาตุยา   วิสุทฺธิาณาย  จิตฺต    
อภินหีรติ    อภินินฺนาเมติ    โส    ทพฺิพาย    โสตธาตุยา   วิสุทฺธาย   
อติกฺกนฺตมานุสิกาย   อุโภ   สทฺเท   สณุาติ   ทิพฺเพ   จ   มานุเส  จ    
เย   ทูเร   [๑]   สนฺติเก   จ  ต  าตฏเน  าณ  ปชานนฏเน      
ป ฺา    เตน   วุจฺจติ   วิตกฺกวิปฺผารวเสน   นานตฺเตกตฺตสทฺทนิมิตฺตาน   
ปริโยคาหเน ป ฺา โสตธาตุวิสุทฺธิาณ ฯ   
                       ____________      
     [๒๕๕]  กถ  ติณฺณ  จิตฺตาน  วิปฺผารตฺตา  อินฺทฺรยิาน  ปสาทวเสน   
นานตฺเตกตฺตวิ ฺาณจริยาปริโยคาหเน     ป ฺา    เจโตปริยาณ    ฯ    
อิธ       ภิกฺขุ       ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต       อิทฺธิปาท   
ภาเวติ    วิริยสมาธิ    ฯเปฯ    จิตฺตสมาธิ    ฯเปฯ   วีมสาสมาธิ-     
ปธานสงฺขารสมนฺนาคต    อิทฺธิปาท    ภาเวติ    โส   อิเมสุ   จตูส ุ   
อิทฺธิปาเทสุ    จิตฺต    ปริภาเวติ   ปริทเมติ   มุทุ   กโรติ   กมฺมนยิ         
#๑ ม. ย.ุ จ ฯ    
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โส   อิเมสุ   จตูสุ  อิทฺธิปาเทสุ  จิตฺต  ปริภาเวตฺวา  ปริทเมตฺวา  มุทุ         
กริตฺวา   กมมฺนิย   เอว  ชานาติ  ๑  อิท  รูป  โสมนสฺสินฺทฺริยสมฏุ ิต      
อิท   รูป   โทมนสฺสินฺทฺริยสมุฏ ิต  อิท  รูป  อุเปกฺขินฺทฺริยสมุฏ ิตนฺติ  
โส     ตถา     ภาวิเตน     จิตฺเตน    ปรสิุทฺเธน    ปรโิยทาเตน      
เจโตปริยาณาย    จิตฺต   อภินีหรติ   อภินินฺนาเมติ   โส   ปรสตฺตาน   
ปรปุคฺคลาน    เจตสา    เจโต    ปริจฺจ    ปชานาติ   สราค   วา      
จิตฺต    สราค   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   วีตราค   วา   จิตฺต   วีตราค          
จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   สโทส   วา   จิตฺต   สโทส   จิตฺตนฺติ  ปชานาติ   
วีตโทส    วา    จิตฺต   สโมห   วา   จิตฺต   วีตโมห   วา   จิตฺต    
สงฺขิตฺต    วา   จิตฺต   วิกฺขิตฺต   วา   จิตฺต   มหคฺคต   วา   จิตฺต      
อมหคฺคต   วา   จิตฺต   สอตฺุตร   วา   จิตฺต   อนุตฺตร   วา   จิตฺต         
สมาหิต    วา   จิตฺต   อสมาหิต   วา   จิตฺต   วิมุตฺต   วา   จิตฺต         
อวิมุตฺต    วา   จิตฺต   อธิมตฺุต   ๒   วา   จิตฺต   อนธิมุตฺต   วา        
จิตฺต    อนธิมุตฺต   จิตฺตนฺติ   ๓   ปชานาติ   ต   าตฏเน   าณ   
ปชานนฏเน    ป ฺา   เตน   วุจฺจติ   ติณฺณ   จิตฺตาน   วิปฺผารตฺตา    
อินฺทฺริยาน       ปสาทวเสน      นานตฺเตกตฺตวิ ฺาณจริยาปริโยคาหเน    
ป ฺา เจโตปริยาณ ฯ    
                      _______________      
     [๒๕๖]  กถ  ปจฺจยปวตฺตาน  ธมฺมาน นานตฺเตกตฺตกมฺมวิปฺผารวเสน    
ปริโยคาหเน      ป ฺา      ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ      ฯ     อิธ     
#๑ ม. ย.ุ ปชานาติ ฯ ๒-๓ โป. ม. ย.ุ อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ       
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ภิกฺขุ   ฉนฺทสมาธิ   ฯเปฯ   มุทุ   กริตฺวา   กมฺมนิย   เอว  ปชานาติ    
อิมสฺมึ    สติ    อิท    โหติ   อิมสฺสุปฺปาทา   อิท   อุปฺปชฺชติ   ยททิ       
อวิชฺชาปจฺจยา    สงฺขารา    สงฺขารปจฺจยา   วิ ฺาณ   วิ ฺาณปจฺจยา    
นามรูป        นามรูปปจฺจยา        สฬายตน       สฬายตนปจฺจยา    
ผสฺโส   ผสฺสปจฺจยา   เวทนา   เวทนาปจฺจยา   ตณฺหา   ตณฺหาปจฺจยา      
อุปาทาน       อุปาทานปจฺจยา      ภโว      ภวปจฺจยา      ชาติ    
ชาติปจฺจยา    ชรามรณ    โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา    สมฺภวนฺติ    
เอวเมตสฺส    เกวลสฺส   ทกฺุขกฺขนฺธสฺส   สมุทโย   โหติ   โส   ตถา    
ภาวิเตน   จิตฺเตน   ปริสุทฺเธน  ปรโิยทาเตน  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณาย   
จิตฺต    อภินหีรติ    อภินนิฺนาเมติ    โส    อเนกวิหิต    ปุพฺเพนิวาส         
อนุสฺสรติ    เสยฺยถีท    เอกป    ชาตึ    เทฺวป   ชาติโย   ติสฺโสป   
ชาติโย    จตสฺโสป    ชาติโย    ป ฺจป    ชาติโย   ทสป   ชาติโย    
วีสมฺป     ชาติโย     ตึสมฺป     ชาติโย     จตฺตารีสมฺป    ชาติโย   
ป ฺาสมฺป    ชาติโย    ชาติสตมฺป    ชาติสหสฺสมฺป    ชาติสตสหสฺสมฺป   
อเนเกป  สวฏฏกปฺเป  อเนเกป  วิวฏฏกปฺเป  อเนเกป สวฏฏวิวฏฏกปฺเป    
อมุตฺราสึ         เอวนาโม         เอวโคตฺโต         เอววณฺโณ     
เอวมาหาโร   เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที   เอวมายุปริยนฺโต  โส  ตโต  จุโต    
อมุตฺร    อุทปาทึ    ตตฺราปาสึ   เอวนาโม   เอวโคตฺโต   เอววณฺโณ    
เอวมาหาโร    เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที    เอวมายุปริยนฺโต    โส   ตโต     
จุโต   อิธูปปนฺโนติ   อิติ   สาการ   สอุทฺเทส  อเนกวิหิต  ปุพฺเพนิวาส       
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อนุสฺสรติ     ต     าตฏเน     าณ     ปชานนฏเน     ป ฺา     
เตน   วุจฺจติ   ปจฺจยปวตฺตาน   ธมฺมาน   นานตฺเตกตฺตกมฺมวิปฺผารวเสน   
ปริโยคาหเน ป ฺา ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ ฯ         
                       ___________    
     [๒๕๗]   กถ   โอภาสวเสน  นานตฺเตกตฺตรูปนิมิตฺตาน  ทสฺสนฏเ     
ป ฺา   ทิพฺพจกฺขุาณ   ฯ   อิธ  ภิกฺขุ  ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   
อิทฺธิปาท       ภาเวติ       วิริยสมาธิ      ฯเปฯ      จิตฺตสมาธิ    
ฯเปฯ    วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต    อิทธฺิปาท   ภาเวติ   โส    
อิเมสุ   จตูสุ   อิทฺธิปาเทสุ   จิตฺต   ปริภาเวติ  ปริทเมติ  มุทุ  กโรติ        
กมฺมนิย    โส    อิเมสุ    จตูสุ   อิทฺธิปาเทสุ   จิตฺต   ปริภาเวตฺวา          
ปริทเมตฺวา    มุทุ    กริตฺวา   กมฺมนิย   อาโลกส ฺ   มนสิ   กโรติ   
ทิวาส ฺ   อธิฏาติ   ยถา   ทิวา   ตถา   รตฺติ   ยถา  รตฺติ  ตถา    
ทิวา   อิติ   วิวเฏน   เจตสา   อปรโิยนทฺเธน   สปฺปภาส  ๑  จิตฺต    
ภาเวติ   โส   ตถา   ภาวิเตน   จิตฺเตน   ปริสุทฺเธน   ปริโยทาเตน     
สตฺตาน    จุตูปปาตาณาย    จิตฺต    อภินีหรติ    อภินินฺนาเมติ   โส    
ทิพฺเพน    จกฺขุนา    วิสทฺุเธน    อติกฺกนฺตมานุสเกน   สตฺเต   ปสฺสติ    
จวมาเน   อุปปชฺชมาเน   หีเน   ปณีเต   สุวณฺเณ   ทพฺุพณฺเณ   สุคเต     
ทุคฺคเต   ยถากมฺมูปเค   สตฺเต   ปชานาติ  อิเม  วต  โภนฺโต  สตฺตา    
กายทุจฺจริเตน   สมนฺนาคตา   วจีทุจฺจริเตน  สมนฺนาคตา  มโนทุจฺจริเตน    
#๑ สี. สมฺมาภาว ฯ       
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สมนฺนาคตา   อริยาน  อุปวาทกา  มิจฺฉาทิฏ ิกา  มิจฺฉาทิฏ ิกมฺมสมาทานา   
เต      กายสฺส      เภทา      ปรมฺมรณา      อปาย     ทุคฺคตึ    
วินิปาต    นริย    อุปปนฺนา    อิเม    วา   ปน   โภนโฺต   สตฺตา     
กายสุจริเตน    สมนฺนาคตา   วจีสุจริเตน   สมนฺนาคตา   มโนสจุริเตน    
สมนฺนาคตา  อริยาน  อนปุวาทกา  สมฺมาทิฏ ิกา  สมฺมาทิฏ ิกมฺมสมาทานา   
เต     กายสฺส     เภทา     ปรมฺมรณา     สุคตึ    สคฺค    โลก      
อุปปนฺนาติ    อิติ    ทิพฺเพน   จกฺขุนา   วิสุทฺเธน   อติกฺกนฺตมานุสเกน          
สตฺเต    ปสฺสติ    จวมาเน   อุปปชชฺมาเน   หีเน   ปณีเต   สุวณฺเณ    
ทุพฺพณฺเณ    สุคเต    ทุคฺคเต   ยถากมฺมปูเค   สตฺเต   ปชานาติ   ต    
าตฏเน   าณ   ปชานนฏเน   ป ฺา   เตน  วุจฺจติ  โอภาสวเสน      
นานตฺเตกตฺตรูปนิมิตฺตาน ทสฺสนฏเ ป ฺา ทิพฺพจกฺขุาณ ฯ    
                       ___________    
     [๒๕๘]    กถ    จตุสฏ ิยา   อากาเรหิ   ติณฺณนฺน   อินฺทฺริยาน    
วสีภาวตาป ฺา อาสวาน ขเย าณ ฯ      
     กตเมส     ติณฺณนฺน     อินฺทฺริยาน    อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริยสฺส       
อ ฺ ินฺทฺริยสฺส อ ฺาตาวินฺทฺริยสฺส ฯ    
     อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย     กติฏานานิ     คจฺฉติ    อ ฺ ินฺทฺริย      
กติฏานานิ        คจฺฉติ        อ ฺาตาวินฺทฺริย        กติฏานานิ    
คจฺฉติ   ฯ  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  เอก  าน  คจฺฉติ  โสตาปตฺติมคฺค       
อ ฺ ินฺทฺริย        ฉ       านานิ       คจฺฉติ       โสตาปตฺติผล     
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สกทาคามิมคฺค   สกทาคามิผล   อนาคามิมคฺค   อนาคามิผล  อรหตฺตมคฺค   
อ ฺาตาวินฺทฺริย เอก าน คจฺฉติ อรหตฺตผล ฯ     
     [๒๕๙]      โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ      อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริยสฺสญ    
สทฺธินฺทฺริย     อธิโมกฺขปริวาร     โหติ    วิริยินฺทรฺิย    ปคฺคหปรวิาร     
โหติ   สตินฺทฺริย   อุปฏานปริวาร   โหติ  สมาธินฺทฺริย  อวิกฺเขปปริวาร      
โหติ       ป ฺ ินฺทฺริย       ทสฺสนปริวาร       โหติ      มนินฺทฺรยิ          
วิชานนปริวาร    โหติ   โสมนสฺสินฺทฺริย   อภินนฺทนปริวาร   ๑   โหติ   
ชีวิตินฺทฺริย    ปวตฺตสนฺตตาธิปเตยฺยปริวาร    โหติ   โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ        
ชาตา     ธมมฺา     เปตฺวา     จิตฺตสมุฏาน     รูป     สพฺเพว     
กุสลา    โหนฺติ    สพฺเพว   อนาสวา   โหนฺติ   สพฺเพว   นิยฺยานกิา     
โหนฺติ     สพฺเพว    อปจยคามิโน    โหนฺติ    สพฺเพว    โลกุตฺตรา    
โหนฺติ     สพฺเพว    นิพฺพานารมฺมณา    โหนฺติ    โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ    
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริยสฺส            อิมานิ           อฏ ินฺทฺริยานิ         
สหชาตปริวารา    โหนฺติ    อ ฺม ฺปริวารา   โหนฺติ   นิสฺสยปริวารา    
โหนฺติ    สมปฺยุตฺตปริวารา    โหนฺติ    สหคตา    โหนฺติ    สหชาตา     
โหนฺติ      สสฏา      โหนฺติ      สมฺปยุตฺตา     โหนฺติ     เตว    
ตสฺส อาการา เจว โหนฺติ ปริวารา จ ฯ    
     [๒๖๐]      โสตาปตฺติผลกฺขเณ     อ ฺ ินฺทฺริยสฺส     สทฺธนิฺทฺริย   
อธิโมกฺขปริวาร    โหติ   วิริยินฺทฺริย   ปคฺคหปริวาร   โหติ   สตินฺทฺริย     
อุปฏานปริวาร     โหติ     สมาธินฺทฺริย     อวิกฺเขปปริวาร    โหติ   
#๑ ม. อภิสนทฺนปริวาร ฯ เอวมุปริป ฯ     
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ป ฺ ินฺทฺริย    ทสฺสนปรวิาร    โหติ   มนินฺทฺริย   วิชานนปริวาร   โหติ       
โสมนสฺสินฺทฺริย อภินนฺทนปริวาร โหติ ชีวิตินฺทฺริย ปวตฺตสนฺตตาธิปเตยฺยปริวาร  
โหติ           โสตาปตฺติผลกฺขเณ          ชาตา          ธมฺมา     
สพฺเพว   อพฺยากตา   โหนฺติ   เปตฺวา   จิตฺตสมุฏาน   รูป  สพฺเพว   
อนาสวา   โหนฺติ  สพฺเพว  โลกุตฺตรา  โหนฺติ  สพฺเพว  นิพฺพานารมฺมณา    
โหนฺติ         โสตาปตฺติผลกฺขเณ        อ ฺ ินฺทฺริยสฺส        อิมานิ   
อฏ ินฺทฺริยานิ       สหชาตปริวารา      โหนฺติ      อ ฺม ฺปริวารา    
โหนฺติ    นิสสฺยปริวารา   โหนฺติ   สมปฺยุตฺตปริวารา   โหนฺติ   สหคตา   
โหนฺติ    สหชาตา    โหนติฺ    สสฏา   โหนฺติ   สมปฺยตฺุตา   โหนฺติ   
เตว ตสฺส อาการา เจว โหนฺติ ปริวารา จ ฯ   
     [๒๖๑]     สกทาคามิมคฺคกฺขเณ     ฯเปฯ    สกทาคามิผลกฺขเณ     
ฯเปฯ อนาคามิมคฺคกฺขเณ ฯเปฯ อนาคามิผลกฺขเณ ฯเปฯ     
     อรหตฺตมคฺคกฺขเณ    อ ฺ ินฺทฺริยสฺส    สทฺธินฺทรฺิย   อธิโมกขฺปริวาร       
โหติ     ฯเปฯ     ชีวิตินฺทรฺิย    ปวตฺตสนฺตตาธิปเตยฺยปริวาร    โหติ   
อรหตฺตมคฺคกฺขเณ    ชาตา    ธมฺมา    เปตฺวา   จิตฺตสมุฏาน   รูป    
สพฺเพว    กุสลา    โหนฺติ    สพฺเพว    อนาสวา   โหนฺติ   สพฺเพว     
นิยฺยานิกา     โหนฺติ    สพฺเพว    อปจยคามิโน    โหนฺติ    สพฺเพว     
โลกุตฺตรา   โหนฺติ   สพฺเพว  นิพฺพานารมฺมณา  โหนฺติ  อรหตฺตมคฺคกฺขเณ   
อ ฺ ินฺทฺริยสฺส        อิมานิ       อฏ ินฺทฺริยานิ       สหชาตปริวารา   
โหนฺติ      อ ฺม ฺปริวารา     โหนติฺ     นิสฺสยปริวารา     โหนฺติ     
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สมฺปยุตฺตปริวารา    โหนติฺ    สหคตา    โหนฺติ    สหชาตา    โหนฺติ     
สสฏา   โหนฺติ   สมฺปยุตฺตา   โหนฺติ   เตว   ตสฺส   อาการา  เจว     
โหนฺติ ปริวารา จ ฯ      
     [๒๖๒]     อรหตฺตผลกฺขเณ     อ ฺาตาวินฺทฺริยสฺส    สทฺธนิฺทฺริย    
อธิโมกฺขปริวาร    โหติ   วิริยินฺทฺริย   ปคฺคหปริวาร   โหติ   สตินฺทฺริย     
อุปฏานปริวาร     โหติ     สมาธินฺทฺริย     อวิกฺเขปปริวาร    โหติ   
ป ฺ ินฺทฺริย    ทสฺสนปรวิาร    โหติ   มนินฺทฺริย   วิชานนปริวาร   โหติ       
โสมนสฺสินฺทฺริย        อภินนฺทนปริวาร        โหติ        ชีวิตินฺทฺรยิ        
ปวตฺตสนฺตตาธิปเตยฺยปริวาร    โหติ   อรหตฺตผลกฺขเณ   ชาตา   ธมฺมา     
สพฺเพว   อพฺยากตา   โหนฺติ   เปตฺวา   จิตฺตสมุฏาน   รูป  สพฺเพว   
อนาสวา   โหนฺติ  สพฺเพว  โลกุตฺตรา  โหนฺติ  สพฺเพว  นิพฺพานารมฺมณา    
โหนฺติ        อรหตฺตผลกฺขเณ        อ ฺาตาวินฺทฺริยสฺส       อิมานิ    
อฏ ินฺทฺริยานิ       สหชาตปริวารา      โหนฺติ      อ ฺม ฺปริวารา    
โหนฺติ    นิสสฺยปริวารา   โหนฺติ   สมปฺยุตฺตปริวารา   โหนฺติ   สหคตา   
โหนฺติ    สหชาตา    โหนติฺ    สสฏา   โหนฺติ   สมปฺยุตฺตา   โหนฺติ   
เตว   ตสฺส   อาการา   เจว   โหนฺติ   ปริวารา   จ   อิติ  อิมานิ     
อฏฏกานิ จตุสฏ ี โหนฺติ ฯ      
     [๒๖๓]     อาสวาติ    กตเม    เต    อาสวา    กามาสโว     
ภวาสโว   ทฏิาสโว   อวิชฺชาสโว   ฯ  กตฺเถเต  อาสวา  ขียนฺติ  ฯ     
โสตาปตฺติมคฺเคน     อนวเสโส    ทิฏาสโว    ขียติ    อปายคมนีโย      
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กามาสโว    ขียติ    อปายคมนีโย    ภวาสโว   ขียติ   อปายคมนีโย    
อวิชฺชาสโว    ขียติ   เอตฺเถเต   อาสวา   ขียนฺติ   สกทาคามิมคฺเคน     
โอฬาริโก     กามาสโว     ขียติ    ตเทกฏโ    ภวาสโว    ขียติ    
ตเทกฏโ  อวิชฺชาสโว  ขียติ  เอตฺเถเต  อาสวา ขียนฺติ อนาคามิมคฺเคน    
อนวเสโส     กามาสโว     ขียติ    ตเทกฏโ    ภวาสโว    ขียติ     
ตเทกฏโ     อวิชฺชาสโว    ขียติ    เอตฺเถเต    อาสวา    ขียนฺติ    
อรหตฺตมคฺเคน   อนวเสโส   ภวาสโว  ขียติ  [๑]  อวิชฺชาสโว  ขียติ     
เอตฺเถเต    อาสวา   ขียนฺติ   ต   าตฏเน   าณ   ปชานนฏเน     
ป ฺา     เตน     วุจฺจติ     จตุสฏ ิยา     อากาเรหิ     ติณฺณนฺน    
อินฺทฺริยาน วสีภาวตาป ฺา อาสวาน ขเย าณ ฯ      
                       ___________    
     [๒๖๔]   กถ   ปริ ฺฏเ   ป ฺา   ทุกฺเข   าณ   ปหานฏเ    
ป ฺา    สมทุเย    าณ    สจฺฉิกิริยฏเ    ป ฺา   นิโรเธ   าณ    
ภาวนฏเ     ป ฺา    มคฺเค    าณ    ฯ    ทุกฺขสฺส    ปฬนฏโ    
สนฺตาปฏโ     สงฺขตฏโ     วิปริณามฏโ    ปริ ฺฏโ    สมทุยสฺส    
อายุหนฏโ     นิทานฏโ    ส ฺโคฏโ    ปลิโพธฏโ    ปหานฏโ    
นิโรธสฺส   นสิฺสรณฏโ  วิเวกฏโ  อสงฺขตฏโ  อมตฏโ  สจฺฉิกิริยฏโ   
มคฺคสฺส     นยิฺยานฏโ     เหตฏโ    ทสฺสนฏโ    อาธิปเตยฺยฏโ    
ภาวนฏโ       ต       าตฏเน       าณ       ปชานนฏเน     
ป ฺา     เตน     วุจฺจติ    ปริ ฺฏเ    ป ฺา    ทกฺุเข    าณ    
#๑ ม. ย.ุ อนวเสโส ฯ      



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 174 

ปหานฏเ   ป ฺา   สมุทเย   าณ   สจฺฉิกิริยฏเ   ป ฺา   นโิรเธ    
าณ ภาวนฏเ ป ฺา มคฺเค าณ ฯ      
     [๒๖๕]   กถ   ทุกฺเข   าณ   ทุกฺขสมุทเย   าณ  ทุกฺขนิโรเธ    
าณ    ทุกฺขนิโรธคามินิยา    ปฏิปทาย    าณ    ฯ    มคฺคสมงฺคิสฺส    
าณ       ทกุเฺขเปต       าณ       ทุกฺขสมุทเยเปต       าณ     
ทุกฺขนิโรเธเปต าณ ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทายเปต าณ ฯ       
     [๒๖๖]   ตตฺถ   กตม   ทุกฺเข   าณ   ฯ  ทุกฺข  อารพฺภ  ยา    
อุปฺปชฺชติ   ป ฺา   ปชานนา   วิจโย   ปวิจโย  ธมฺมวิจโย  สลลฺกฺขณา    
อุปลกฺขณา          ปจฺจุปลกฺขณา          ปณฺฑิจฺจ         โกสลลฺ    
เนปุ ฺ   เวภพฺยา   ๑   จินฺตา   อุปปรกิฺขา  ภูริ  เมธา  ปริณายิกา   
วิปสฺสนา     สมฺปช ฺ    ปโตโท    ป ฺา    ป ฺ ินฺทฺริย    ป ฺาพล    
ป ฺาสตฺถ      ป ฺาปาสาโท      ป ฺาอาโลโก      ป ฺาโอภาโส    
ป ฺาปชฺโชโต     ป ฺารตน     อโมโห     ธมฺมวิจโย    สมฺมาทิฏ ิ     
อิท วุจฺจติ ทุกฺเข าณ ฯ     
     [๒๖๗]   ทุกฺขสมุทย  อารพฺภ  ฯเปฯ  ทุกฺขนิโรธ  อารพฺภ  ฯเปฯ     
ทุกฺขนิโรธคามินึ   ปฏิปท   อารพฺภ   ยา   อุปฺปชชฺติ   ป ฺา  ปชานนา   
ฯเปฯ   อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏ ิ  อิท  วุจฺจติ  ทุกฺขนิโรธคามินิยา          
ปฏิปทาย      าณ     ต     าตฏเน     าณ     ปชานนฏเน    
ป ฺา      เตน      วุจฺจติ      ทุกฺเข      าณ     ทกุขฺสมุทเย     
#๑ สี. เวภพฺพา ฯ         
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าณ      ทุกขฺนิโรเธ      าณ     ทกุขฺนิโรธคามินิยา     ปฏิปทาย    
าณ ฯ     
                       ___________    
     [๒๖๘]    กถ    อตฺถปฏิสมฺภิเท   าณ   ธมฺมปฏสิมฺภิเท   าณ    
นิรุตฺติปฏิสมฺภิเท    าณ    ปฏิภาณปฏิสมฺภิเท    าณ    ฯ    อตฺเถสุ   
าณ    อตฺถปฏิสมฺภิทา    ธมฺเมสุ    าณ    ธมฺมปฏิสมฺภิทา   นริุตฺตีสุ         
าณ     นริุตฺติปฏิสมฺภิทา     ปฏิภาเณสุ     าณ    ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา   
อตฺถนานตฺเต     ป ฺา     อตฺถปฏิสมภิฺเท     าณ     ธมฺมนานตฺเต     
ป ฺา      ธมฺมปฏิสมฺภิเท      าณ      นิรุตฺตินานตฺเต      ป ฺา    
นิรุตฺติปฏิสมฺภิเท    าณ    ปฏิภาณนานตฺเต   ป ฺา   ปฏิภาณปฏิสมฺภิเท   
าณ       อตฺถววตฺถาเน      ป ฺา      อตฺถปฏิสมฺภิเท      าณ    
ธมฺมววตฺถาเน     ป ฺา    ธมฺมปฏิสมภิฺเท    าณ    นิรุตฺติววตฺถาเน   
ป ฺา      นริุตฺติปฏิสมฺภิเท     าณ     ปฏิภาณววตฺถาเน     ป ฺา    
ปฏิภาณปฏิสมฺภิเท    าณ    อตฺถสลลฺกฺขเณ    ป ฺา    อตฺถปฏิสมฺภิเท   
าณ       ธมมฺสลฺลกฺขเณ      ป ฺา      ธมฺมปฏิสมภิฺเท      าณ     
นิรุตฺติสลฺลกขฺเณ    ป ฺา    นิรุตฺติปฏิสมฺภิเท   าณ   ปฏิภาณสลฺลกฺขเณ        
ป ฺา         ปฏิภาณปฏิสมฺภิเท         าณ        อตฺถอุปลกฺขเณ    
ป ฺา   อตฺถปฏิสมฺภิเท   าณ   ธมฺมอุปลกฺขเณ   ป ฺา  ธมฺมปฏิสมฺภิเท    
าณ         นริุตฺติอุปลกฺขเณ         ป ฺา        นิรุตฺติปฏิสมฺภิเท   
าณ      ปฏภิาณอุปลกฺขเณ     ป ฺา     ปฏิภาณปฏิสมฺภิเท     าณ      
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อตฺถปฺปเภเท     ป ฺา     อตฺถปฏิสมภิฺเท     าณ     ธมฺมปฺปเภเท     
ป ฺา   ธมฺมปฏิสมฺภิเท   าณ   นริุตฺติปฺปเภเท  ป ฺา  นิรุตฺติปฏิสมฺภิเท       
าณ         ปฏิภาณปฺปเภเท        ป ฺา        ปฏิภาณปฏิสมฺภิเท     
าณ   อตฺถปฺปภาวเน   ป ฺา   อตฺถปฏิสมฺภิเท   าณ   ธมฺมปฺปภาวเน    
ป ฺา         ธมฺมปฏิสมฺภิเท         าณ         นริุตฺติปฺปภาวเน    
ป ฺา      นริุตฺติปฏิสมฺภิเท     าณ     ปฏิภาณปฺปภาวเน     ป ฺา    
ปฏิภาณปฏิสมฺภิเท    าณ   อตฺถโชตเน   ๑   ป ฺา   อตฺถปฏสิมฺภิเท    
าณ    ธมฺมโชตเน    ป ฺา    ธมฺมปฏิสมฺภิเท   าณ   นิรุตฺติโชตเน    
ป ฺา      นริุตฺติปฏิสมฺภิเท      าณ      ปฏิภาณโชตเน     ป ฺา    
ปฏิภาณปฏิสมฺภิเท     าณ    อตฺถวิโรจเน    ป ฺา    อตฺถปฏิสมฺภิเท    
าณ    ธมฺมวิโรจเน   ป ฺา   ธมฺมปฏิสมฺภิเท   าณ   นิรุตฺติวิโรจเน    
ป ฺา         นิรุตฺติปฏิสมฺภิเท         าณ        ปฏิภาณวิโรจเน    
ป ฺา      ปฏิภาณปฏิสมฺภิเท      าณ     อตฺถปฺปกาสเน     ป ฺา    
อตฺถปฏิสมฺภิเท     าณ     ธมฺมปฺปกาสเน    ป ฺา    ธมฺมปฏสิมฺภิเท    
าณ      นิรตฺุติปฺปกาสเน      ป ฺา      นิรุตฺติปฏสิมฺภิเท     าณ   
ปฏิภาณปฺปกาสเน      ป ฺา      ปฏิภาณปฏิสมฺภิเท      าณ     ต    
าตฏเน   าณ   ปชานนฏเน   ป ฺา  เตน  วุจฺจติ  อตฺถปฏิสมฺภิเท    
าณ          ธมฺมปฏิสมฺภิเท         าณ         นิรุตฺติปฏิสมฺภิเท   
าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิเท าณ ฯ       
#๑ สี. อตฺถชานเน ฯ       
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     [๒๖๙]   กตม   ตถาคตสฺส   อินฺทรฺิยาน  ปโรปริยตฺเต  าณ  ฯ     
อิธ   ตถาคโต   สตฺเต   ปสฺสติ  อปฺปรชกฺเข  มหารชกฺเข  ติกฺขินฺทฺริเย   
มุทินฺทฺริเย     สฺวากาเร     ทฺวากาเร    สวิุ ฺาปเย    ทุวิ ฺาปเย   
อปฺเปกจฺเจ           ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน           อปฺเปกจฺเจ      
นปรโลกวชชฺภยทสฺสาวิโน ฯ    
     [๒๗๐]   อปฺปรชกฺเข  มหารชกฺเขติ  สทฺโธ  ปุคฺคโล  อปฺปรชกฺโข    
อสฺสทฺโธ   ปคฺุคโล   มหารชกฺโข   อารทฺธวิริโย   ปคฺุคโล  อปฺปรชกฺโข    
กุสีโต    ปุคฺคโล    มหารชกฺโข   อุปฏ ิตสฺสติ   ปุคฺคโล   อปฺปรชกฺโข    
มุฏสฺสติ    ปุคฺคโล    มหารชกฺโข   สมาหิโต   ปคฺุคโล   อปฺปรชกโฺข    
อสมาหิโต    ปุคฺคโล    มหารชกฺโข   ป ฺวา   ปคฺุคโล   อปฺปรชกโฺข    
ทุปฺป ฺโ ปุคฺคโล มหารชกฺโข ฯ      
     [๒๗๑]   ติกฺขินฺทฺริเย   มุทินฺทฺริเยติ  สทฺโธ  ปุคฺคโล  ติกฺขินฺทฺริโย     
อสฺสทฺโธ      ปุคฺคโล      มุทินฺทฺริโย      อารทฺธวิริโย     ปุคฺคโล    
ติกฺขินฺทฺริโย    กสุีโต    ปคฺุคโล    มุทนิฺทฺริโย   อุปฏ ิตสฺสติ   ปุคฺคโล    
ติกฺขินฺทฺริโย    มุฏสฺสติ    ปุคฺคโล    มทุินฺทฺริโย   สมาหิโต   ปุคฺคโล      
ติกฺขินฺทฺริโย    อสมาหิโต    ปุคฺคโล    มุทินฺทฺริโย   ป ฺวา   ปคฺุคโล         
ติกฺขินฺทฺริโย ทุปฺป ฺโ ปุคฺคโล มุทินทฺฺริโย ฯ    
     [๒๗๒]   สฺวากาเร   ทวฺากาเรติ   สทฺโธ   ปุคฺคโล  สฺวากาโร      
อสฺสทฺโธ    ปุคฺคโล   ทฺวากาโร   อารทฺธวิริโย   ปคฺุคโล   สฺวากาโร    
กุสีโต    ปุคฺคโล    ทฺวากาโร    อุปฏ ิตสฺสติ    ปุคฺคโล   สฺวากาโร    
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มุฏสฺสติ    ปุคฺคโล    ทวฺากาโร    สมาหิโต    ปคฺุคโล   สฺวากาโร    
อสมาหิโต    ปุคฺคโล    ทวฺากาโร    ป ฺวา    ปุคฺคโล   สฺวากาโร     
ทุปฺป ฺโ ปุคฺคโล ทฺวากาโร ฯ       
     [๒๗๓]     สุวิ ฺาปเย     ทุวิ ฺาปเยติ     สทโฺธ    ปุคฺคโล     
สุวิ ฺาปโย     อสฺสทฺโธ     ปุคฺคโล     ทุวิ ฺาปโย    อารทฺธวิริโย   
ปุคฺคโล    สวิุ ฺาปโย    กุสีโต   ปุคฺคโล   ทุวิ ฺาปโย   อุปฏ ิตสฺสติ         
ปุคฺคโล      สุวิ ฺาปโย      มฏุสฺสติ      ปุคฺคโล     ทุวิ ฺาปโย    
สมาหิโต    ปุคฺคโล   สุวิ ฺาปโย   อสมาหิโต   ปคฺุคโล   ทุวิ ฺาปโย    
ป ฺวา       ปุคฺคโล       สุวิ ฺาปโย      ทุปฺป ฺโ      ปุคฺคโล    
ทุวิ ฺาปโย ฯ   
     [๒๗๔]    อปฺเปกจฺเจ    ปรโลกวชชฺภยทสฺสาวิโน    อปฺเปกจฺเจ      
นปรโลกวชชฺภยทสฺสาวิโนติ    สทโฺธ    ปุคฺคโล    ปรโลกวชชฺภยทสฺสาวี     
อสฺสทฺโธ    ปุคฺคโล    นปรโลกวชฺชภยทสฺสาวี   อารทฺธวิริโย   ปุคฺคโล    
ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวี     กุสีโต     ปคฺุคโล     นปรโลกวชฺชภยทสฺสาวี     
อุปฏ ิตสฺสติ    ปุคฺคโล    ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวี    มุฏสฺสติ    ปุคฺคโล          
นปรโลกวชชฺภยทสฺสาวี     สมาหิโต    ปุคฺคโล    ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวี    
อสมาหิโต     ปุคฺคโล    นปรโลกวชฺชภยทสฺสาวี    ป ฺวา    ปคฺุคโล    
ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวี ทุปฺป ฺโ ปุคฺคโล นปรโลกวชฺชภยทสสฺาวี ฯ       
     [๒๗๕]  โลโกติ  ขนธฺโลโก ธาตุโลโก อายตนโลโก วิปตฺติภวโลโก     
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วิปตฺติสมฺภวโลโก          สมฺปตฺติภวโลโก         สมฺปตฺติสมฺภวโลโก    
เอโก    โลโก    สพฺเพ    สตฺตา    อาหารฏ ิติกา   เทฺว   โลกา    
นาม ฺจ   รูป ฺจ   ตโย   โลกา   ติสฺโส   เวทนา   จตฺตาโร  โลกา    
จตฺตาโร   อาหารา   ป ฺจ   โลกา   ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา   ฉ   โลกา    
ฉ    อชฺฌตฺติกานิ   อายตนานิ   สตฺต   โลกา   สตฺต   วิ ฺาณฏ ิติโย    
อฏ    โลกา   อฏ   โลกธมฺมา   นว   โลกา   นว   สตฺตาวาสา      
ทส   โลกา   ทสายตนานิ   ทฺวาทส  โลกา  ทฺวาทสายตนานิ  อฏารส     
โลกา อฏารส ธาตุโย ฯ      
     [๒๗๖]   วชฺชนฺติ   สพฺเพ   กิเลสา   วชฺชา   สพฺเพ  ทุจฺจริตา     
วชฺชา   สพฺเพ   อภิสงฺขารา   วชฺชา   สพฺเพ   ภวคามิกมฺมา   วชฺชา    
อิติ    อิมสฺมึ   จ   โลเก   อิมสฺมึ   จ   วชเฺช   ติพฺพา   ภยส ฺา    
ปจฺจุปฏ ิตา   โหติ   เสยฺยถาป   อุกฺขิตฺตาสิเก   ๑   วธเก   อิเมหิ    
ป ฺาสาย   อากาเรหิ   อิมานิ  ป ฺจินฺทฺริยานิ  ชานาติ  ปสฺสติ  อ ฺาติ   
ปฏิวิชฺฌติ อิท ตถาคตสฺส อินฺทฺริยาน ปโรปริยตฺเต าณ ฯ     
                       ___________    
     [๒๗๗]   กตม   ตถาคตสฺส   สตฺตาน   อาสยานุสเย   าณ  ฯ    
อิธ   ตถาคโต   สตฺตาน   อาสย   ชานาติ   อนุสย   ชานาติ   จรติ     
ชานาติ อธิมุตฺตึ ชานาติ ภพฺพาภพฺเพ สตฺเต ปชานาติ ฯ    
     [๒๗๘]  กตโม  จ  ๒  สตฺตาน  อาสโย  ฯ สสฺสโต โลโกติ วา      
#๑ สี. อุกฺขิตฺตาวเก ฯ ๒ โป. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ      
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อสสฺสโต   โลโกติ   วา   อนฺตวา   โลโกติ   วา  อนนฺตวา  โลโกติ    
วา   ต   ชีว   ต   สรีรนฺติ   วา   อ ฺ   ชีว  อ ฺ  สรีรนฺติ  วา          
โหติ   ตถาคโต   ปรมฺมรณาติ   วา   น  โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณาติ    
วา   โหติ   จ   น   จ   โหติ   ตถาคโต   ปรมฺมรณาติ  วา  เนว      
โหติ   [๑]   น   น  โหติ  [๒]  ตถาคโต  ปรมฺมรณาติ  วา  อิติ    
ภวทิฏ ิสนฺนิสฺสิตา    วา    สตฺตา    โหนฺติ   วิภวทิฏ ิสนฺนิสฺสิตา   วา        
เอเต   วา  ปน  อุโภ  อนฺเต  อนุปคมฺม  อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ   
ธมฺเมสุ      อนุโลมิกา     ขนฺติ     ปฏลิทฺธา     โหติ     ยถาภูต    
วา   าณ   ภาม   เสวนฺต ฺเว   ชานาติ   อย  ปุคฺคโล  กามครุโก    
กามาสโย    กามาธิมุตฺโตติ    กาม    เสวนฺต ฺเว    ชานาติ   อย    
ปุคฺคโล      เนกฺขมฺมครุโก      เนกฺขมมฺาสโย     เนกฺขมฺมาธิมุตฺโตติ   
เนกฺขมฺม    เสวนฺต ฺเว    ชานาติ    อย   ปุคฺคโล   พฺยาปาทครุโก    
พฺยาปาทาสโย   พฺยาปาทาธิมุตฺโตติ   พฺยาปาท   เสวนฺต ฺเว   ชานาติ    
อย   ปุคฺคโล   อพฺยาปาทครุโก   อพฺยาปาทาสโย   อพฺยาปาทาธิมุตฺโตติ    
อพฺยาปาท    เสวนฺต ฺเว    ชานาติ    อย   ปุคฺคโล   ถีนมิทฺธครโุก    
ถีนมิทฺธาสโย    ถีนมิทฺธาธิมุตฺโตติ    ถนีมิทฺธ    เสวนฺต ฺเว   ชานาติ         
อย  ปุคฺคโล  อาโลกส ฺาครุโก  อาโลกส ฺาสโย  อาโลกส ฺาธิมุตฺโตติ    
อาโลกส ฺ เสวนฺต ฺเว ชานาติ ฯ อย สตฺตาน อาสโย ฯ      
     [๒๗๙]    กตโม    จ    สตฺตาน   อนุสโย   ฯ   สตฺตานุสยา     
กามราคานุสโย   ปฏิฆานุสโย   มานานุสโย  ทิฏานุสโย  วิจิกจฺิฉานุสโย    
#๑-๒ โป. จ ฯ     
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ภวราคานุสโย   อวิชฺชานสุโย   ย   โลเก   ปยรูป   สาตรูป   เอตฺถ    
สตฺตาน   กามราคานุสโย   อนุเสติ   ย   โลเก   อปฺปยรูป  อสาตรูป    
เอตฺถ   สตฺตาน   ปฏิฆานุสโย   อนุเสติ   อิติ   อิเมสุ  ทฺวีสุ  ธมฺเมสุ          
อวิชฺชา    อนุปติตา   ตเทกฏโ   มาโน   จ   ทิฏ ิ   จ   วิจิกิจฺฉา    
จ ทฏพฺพา อย สตฺตาน อนุสโย ฯ    
     [๒๘๐]    กตม ฺจ    สตฺตาน    จริต    ฯ    ปุ ฺาภิสงฺขาโร    
อปุ ฺาภิสงฺขาโร    อเน ฺชาภิสงฺขาโร   ปริตฺตภูมโก   วา   มหาภูมโก    
วา อิท สตฺตาน จริต ฯ    
     [๒๘๑]  กตมา  จ  สตฺตาน  อธิมุตฺติ  ฯ สนฺติ สตฺตา หีนาธิมุตฺติกา    
สนฺติ       สตฺตา      ปณีตาธิมุตฺติกา      หีนาธิมุตฺติกา      สตฺตา    
หีนาธิมุตฺติเก   สตฺเต   เสวนฺติ   ภชนฺติ   ปยิรุปาสนฺติ   ปณีตาธิมุตฺติกา       
สตฺตา    ปณีตาธิมุตฺติเก    สตฺเต    เสวนฺติ    ภชนฺติ    ปยิรุปาสนฺติ   
อตีตมฺป   อทฺธาน   หีนาธิมุตฺติกา   สตฺตา  หีนาธิมุตฺติเก  สตฺเต  เสวึสุh      
ภชึสุ      ปยริปุาสึสุ     ปณีตาธิมุตฺติกา     สตฺตา     ปณีตาธิมุตฺติเก         
สตฺเต   เสวึสุ   ภชึสุ   ปยริปุาสึสุ   อนาคตมฺป  อทฺธาน  หีนาธิมุตฺติกา        
สตฺตา   หีนาธิมุตฺติเก   สตฺเต   เสวิสฺสนฺติ   ภชิสฺสนฺติ   ปยริุปาสิสฺสนฺติ     
ปณีตาธิมุตฺติกา     สตฺตา     ปณีตาธิมุตฺติเก     สตฺเต     เสวิสฺสนฺติ          
ภชิสฺสนฺติ ปยิรุปาสิสฺสนฺติ อย สตฺตาน อธิมุตฺติ ฯ      
     [๒๘๒]  กตเม  สตฺตา  อภพฺพา  ฯ  เย  เต สตฺตา กมฺมาวรเณน      
สมนฺนาคตา       กิเลสาวรเณน      สมนฺนาคตา      วิปากาวรเณน       
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สมนฺนาคตา    อสฺสทฺธา    อจฺฉนฺทิกา    ทุปฺป ฺา    อภพฺพา   นยิาม    
โอกฺกมิตุ กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต อิเม เต สตฺตา อภพฺพา ฯ    
     [๒๘๓]   กตเม   สตฺตา   ภพฺพา   ฯ   เย   เต   สตฺตา  น       
กมฺมาวรเณน    สมนฺนาคตา    น    กิเลสาวรเณน   สมนฺนาคตา   น      
วิปากาวรเณน    สมนฺนาคตา    สทฺธา   ฉนฺทกิา   ป ฺวนฺโต   ภพฺพา     
นิยาม   โอกกฺมิตุ  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  สมมฺตฺต  อิเม  เต  สตฺตา  ภพฺพา   
อิท ตถาคตสฺส สตฺตาน อาสยานุสเย าณ ฯ    
                       ___________    
     [๒๘๔]    กตม    ตถาคตสฺส   ยมกปาฏิหิเร   าณ   ฯ   อิธ    
ตถาคโต   ยมกปาฏิหิร   กโรติ   อสาธารณ   สาวเกหิ   อุปริมกายโต     
อคฺคิกฺขนฺโธ     ปวตฺตติ     เหฏ ิมกายโต     อุทกธารา     ปวตฺตติ    
เหฏ ิมกายโต    อคฺคิกฺขนฺโธ    ปวตฺตติ    อุปริมกายโต    อุทกธารา    
ปวตฺตติ     ปรุตฺถิมกายโต     อคฺคิกฺขนฺโธ    ปวตฺตติ    ปจฺฉิมกายโต   
อุทกธารา      ปวตฺตติ     ปจฺฉิมกายโต     อคฺคิกฺขนฺโธ     ปวตฺตติ    
ปุรตฺถิมกายโต    อุทกธารา    ปวตฺตติ    ทกฺขิณอกฺขิโต    อคฺคิกฺขนฺโธ    
ปวตฺตติ      วามอกฺขิโต      อุทกธารา     ปวตฺตติ     วามอกฺขิโต    
อคฺคิกฺขนฺโธ      ปวตฺตติ     ทกฺขิณอกฺขิโต     อุทกธารา     ปวตฺตติ   
ทกฺขิณกณฺณโสตโต       อคฺคิกฺขนฺโธ      ปวตฺตติ      วามกณฺณโสตโต     
อุทกธารา     ปวตฺตติ     วามกณฺณโสตโต     อคฺคิกฺขนฺโธ    ปวตฺตติ     
ทกฺขิณกณฺณโสตโต      อุทกธารา      ปวตฺตติ     ทกฺขิณนาสิกาโสตโต     
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อคฺคิกฺขนฺโธ     ปวตฺตติ    วามนาสิกาโสตโต    อุทกธารา    ปวตฺตติ     
วามนาสิกาโสตโต     อคฺคิกฺขนฺโธ     ปวตฺตติ     ทกฺขิณนาสิกาโสตโต     
อุทกธารา     ปวตฺตติ     ทกฺขิณอสกูฏโต     อคฺคิกฺขนฺโธ     ปวตฺตติ   
วามอสกูฏโต     อุทกธารา    ปวตฺตติ    วามอสกูฏโต    อคฺคิกฺขนฺโธ    
ปวตฺตติ     ทกฺขิณอสกูฏโต     อุทกธารา     ปวตฺตติ    ทกฺขิณหตฺถโต    
อคฺคิกขฺนฺโธ   ปวตฺตติ   วามหตฺถโต   อุทกธารา   ปวตฺตติ  วามหตฺถโต    
อคฺคิกฺขนฺโธ      ปวตฺตติ     ทกฺขิณหตฺถโต     อุทกธารา     ปวตฺตติ    
ทกฺขิณปสฺสโต     อคฺคิกฺขนฺโธ     ปวตฺตติ    วามปสฺสโต    อุทกธารา    
ปวตฺตติ     วามปสฺสโต     อคฺคิกฺขนฺโธ     ปวตฺตติ     ทกฺขิณปสฺสโต    
อุทกธารา      ปวตฺตติ     ทกฺขิณปาทโต     อคฺคิกฺขนฺโธ     ปวตฺตติ    
วามปาทโต   อุทกธารา   ปวตฺตติ   วามปาทโต   อคฺคิกฺขนฺโธ  ปวตฺตติ    
ทกฺขิณปาทโต     อุทกธารา    ปวตฺตติ    องฺคุลงฺคุเลหิ    อคฺคิกขฺนฺโธ    
ปวตฺตติ     องฺคุลนฺตริกาหิ     อุทกธารา    ปวตฺตติ    องฺคุลนฺตรกิาหิ   
อคฺคิกฺขนฺโธ   ปวตฺตติ  องฺคุลงฺคุเลหิ  อุทกธารา  ปวตฺตติ  เอเกกโลมโต    
อคฺคิกฺขนฺโธ     ปวตฺตติ     เอเกกโลมโต     อุทกธารา     ปวตฺตติ    
โลมกูปโต      โลมกูปโต     อคฺคิกฺขนฺโธ     ปวตฺตติ     โลมกูปโต    
โลมกูปโต    อุทกธารา   ปวตฺตติ   ฉนฺน   วณฺณาน   นลีาน   ปตกาน    
โลหิตกาน   โอทาตาน   ม ฺเชฏาน   ๑  ปภสฺสราน  ภควา  จงฺกมติ     
นิมฺมิโต   ติฏติ   วา   นิสทีติ   วา   เสยฺย   วา   กปฺเปติ  ภควา   
ติฏติ   นิมฺมโิต   จงฺกมติ   วา   นิสีทติ   วา   เสยฺย  วา  กปฺเปติ   
#๑ ม. ม ฺชิฏาน ฯ      
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ภควา   นิสีทติ   นิมฺมโิต   จงฺกมติ   วา   ติฏติ   วา   เสยฺย  วา   
กปฺเปติ   ภควา   เสยฺย   กปฺเปติ   นิมฺมโิต   จงฺกมติ   วา   ติฏติ    
วา   นิสีทติ   วา  ๑  ภควา  จงฺกมติ  วา  นิสีทติ  วา  เสยฺย  วา     
กปฺเปติ    นิมมฺิโต    ติฏติ    ภควา   จงฺกมติ   วา   ติฏติ   วา   
เสยฺย   วา   กปฺเปติ   นิมฺมโิต   นิสีทติ   ภควา  ติฏติ  วา  นิสีทติ          
วา   จงฺกมติ   วา   นิมฺมโิต   เสยฺย   กปฺเปติ  ๑  อิท  ตถาคตสฺส    
ยมกปาฏิหิเร าณ ฯ      
                       ___________    
     [๒๘๕]    กตม   ตถาคตสฺส   มหากรุณาสมาปตฺติยา   าณ   ฯ    
พหุเกหิ    อากาเรหิ    ปสสฺนตฺาน    พุทฺธาน    ภควนฺตาน   สตฺเตสุ   
มหากรุณา     โอกฺกมติ     อาทิตฺโต    โลกสนฺนิวาโสติ    ปสฺสนตฺาน    
พุทฺธาน    ภควนฺตาน    สตฺเตสุ    มหากรุณา    โอกฺกมติ   อุยฺยตฺุโต    
โลกสนฺนิวาโสติ   ฯเปฯ   โอกกฺมติ   ปยาโต   โลกสนฺนิวาโสติ  ฯเปฯ     
โอกฺกมติ     กุมฺมคฺค     ปฏิปนฺโน     โลกสนฺนิวาโสติ     ปสฺสนฺตาน    
#๑ สี. ย.ุ นิมมฺิโต จงฺกมติ ภควา ติฏติ วา นิสีทติ วา เสยฺย วา กปเฺปติ         
#นิมฺมิโต ติฏติ ภควา จงฺกมติ วา นิสีทติ วา เสยฺย วา กปฺเปติ นิมฺมิโต          
#นิสีทติ ภควา จงฺกมติ วา ติฏติ วา เสยฺย วา กปฺเปติ นิมฺมิโต เสยฺย กปฺเปติ    
#ภควา จงฺกมติ วา ติฏติ วา นิสีทติ วาติ ฯ     
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พุทฺธาน   ภควนฺตาน   สตฺเตสุ   มหากรุณา   โอกฺกมติ  อุปนียติ  โลโก   
อทฺธุโวติ    ปสฺสนฺตาน    พุทฺธาน    ภควนฺตาน   สตฺเตสุ   มหากรุณา    
โอกฺกมติ   อตฺตาโณ   ๑   โลโก   อนภิสฺสโรติ   ปสสฺนฺตาน  พุทฺธาน    
ภควนฺตาน   สตฺเตสุ   มหากรุณา   โอกฺกมติ   อสฺสโก   โลโก   สพฺพ     
ปหาย   คมนียนฺติ   ปสฺสนฺตาน  พุทฺธาน  ภควนฺตาน  สตฺเตสุ  มหากรุณา    
โอกฺกมติ     อูโน    โลโก    อติตฺโต    ตณฺหาทาโสติ    ปสฺสนฺตาน     
พุทฺธาน   ภควนฺตาน   สตฺเตสุ   มหากรุณา   โอกฺกมติ   อตฺตาโณ  ๒    
โลกสนฺนิวาโสติ   ปสฺสนฺตาน   พุทฺธาน  ฯเปฯ  อเลโณ  โลกสนฺนิวาโสติ    
ปสฺสนฺตาน    ฯเปฯ    อสรโณ   โลกสนฺนิวาโสติ   ปสฺสนฺตาน   ฯเปฯ    
อสรณีภูโต      โลกสนฺนิวาโสติ     ปสสฺนฺตาน     ฯเปฯ     อุทฺธโต     
โลโก    อวูปสนฺโตติ    ปสฺสนฺตาน   ฯเปฯ   สสลฺโล   โลกสนฺนวิาโส    
วิทฺโธ    ปถุสุลฺเลหิ    ตสฺส    นตฺถ ฺโ    โกจิ   สลฺลาน   อุทฺธโต    
อ ฺตฺร   มยาติ  ปสฺสนฺตาน  อวิชฺชนฺธการาวรโณ  โลกสนฺนวิาโส  [๓]    
กิเลสป ฺชร    ปกฺขิตฺโต    ๔    ตสฺส    นตฺถ ฺโ   โกจิ   อาโลก    
ทสฺเสตา   อ ฺตฺร   มยาติ   ปสฺสนฺตาน   อวิชฺชาคโต   โลกสนนฺิวาโส    
อนฺธภูโต   ปริโยนทฺโธ   ๕  ตนฺตากุลชาโต  ๖  คุฬาคุณฺ ิกชาโต  ๗     
มุ ฺชปพฺพชภูโต       อปายทุคฺคติวินิปาต       สสาร      นาติวตฺตตีติ          
ปสฺสนฺตาน     อวิชฺชาวิสโทสสลฺลโิต    โลกสนฺนิวาโส    กิเลสกลิภูโตติ    
ปสฺสนฺตาน    ราคโทสโมหชฏิโต    โลกสนฺนิวาโส    ตสฺส    นตฺถ ฺโ    
โกจิ      ชฏ      วิชฏิตา      อ ฺตฺร      มยาติ     ปสสฺนฺตาน     
#๑ ม. ย.ุ อตาโณ ฯ ๒ ม. อตายโน ฯ ย.ุ อตาโณ ฯ ๓ ม. อนฺธภูโต ฯ      
#๔ ม. ย.ุ กิเลสป ฺชรปกฺขิตฺต ฯ ๕ ยุ. ปริโยนนฺโธ ฯ ๖ ม. ตนฺตากลุกชาโต ฯ          
#๗ ม. คุฬาคุณฺฑิกชาโต ฯ     
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ตณฺหาสงฺฆาฏปฏิมุกโฺก     โลกสนฺนิวาโสติ    ปสสฺนฺตาน    ตณฺหาชาเลน    
โอตฺถโต    ๑   โลกสนฺนิวาโสติ   ปสฺสนฺตาน   ตณฺหาโสเตน   วุยฺหติ    
โลกสนฺนิวาโสติ       ปสสฺนฺตาน      ตณฺหาส ฺโชเนน      ส ฺ ุตฺโต    
โลกสนฺนิวาโสติ  ปสฺสนตฺาน  ตณฺหานุสเยน  อนสุโฏ  ๒  โลกสนฺนิวาโสติ    
ปสฺสนฺตาน       ตณฺหาสนฺตาเปน       สนฺตปฺปติ      โลกสนฺนิวาโสติ    
ปสฺสนฺตาน    ตณฺหาปริฬาเหน   ปริฑยฺหติ   โลกสนฺนิวาโสติ   ปสฺสนฺตาน    
ทิฏ ิสงฺฆาฏปฏิมุกฺโก     โลกสนฺนิวาโสติ     ปสฺสนฺตาน     ทิฏ ิชาเลน          
โอตฺถโต     โลกสนฺนิวาโสติ     ปสสนฺตาน     ทิฏ ิโสเตน    วุยฺหติ    
โลกสนฺนิวาโสติ       ปสสฺนฺตาน       ทิฏ ิส ฺโชเนน      ส ฺ ุตฺโต   
โลกสนฺนิวาโสติ   ปสฺสนฺตาน   ทิฏานุสเยน   อนุสโฏ   โลกสนฺนิวาโสติ   
ปสฺสนฺตาน       ทิฏ ิสนฺตาเปน       สนฺตปฺปติ       โลกสนฺนิวาโสติ   
ปสฺสนฺตาน    ทฏิ ิปริฬาเหน    ปริฑยหฺติ   โลกสนนฺิวาโสติ   ปสฺสนฺตาน          
ชาติยา    อนคุโต    โลกสนฺนิวาโสติ    ปสฺสนฺตาน    ฯเปฯ   ชราย     
อนุสโฏ   ๓   โลกสนฺนิวาโสติ   ปสฺสนฺตาน   ฯเปฯ  พฺยาธีหิ  อภิภูโต    
โลกสนฺนิวาโสติ   ปสฺสนฺตาน   ฯเปฯ  มรเณน  อภิหโต  โลกสนฺนิวาโสติ     
ปสฺสนฺตาน     ฯเปฯ     ทกฺุขปติโต     โลกสนฺนิวาโสติ    ปสฺสนฺตาน    
ตณฺหาย   อุฑฺฑิโต   โลกสนฺนิวาโสติ   ปสฺสนฺตาน   ชราปาการปริกฺขิตฺโต    
โลกสนฺนิวาโสติ   ปสฺสนฺตาน   มจฺจุปาเสน   ปรกิฺขิตฺโต  โลกสนฺนิวาโสติ   
ปสฺสนฺตาน      มหาพนฺธนพนฺโธ      โลกสนฺนิวาโส      ราคพนฺธเนน     
#๑ สี. โอตฺตโต ฯ ๒-๓ อนุสหคโต ฯ     
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โทสพนฺธเนน   โมหพนธฺเนน  มานพนฺธเนน  ทิฏ ิพนฺธเนน  กิเลสพนฺธเนน    
ทุจฺจริตพนฺธเนน    ตสฺส    นตฺถ ฺโ    โกจิ   พนฺธ   ๑   โมเจตา     
อ ฺตฺร    มยาติ    ปสฺสนฺตาน    มหาสมฺพาธปฏิปนฺโน   โลกสนฺนิวาโส    
ตสฺส   นตฺถ ฺโ   โกจิ   โอภาส   ๒   ทสฺเสตา   อ ฺตฺร   มยาติ     
ปสฺสนฺตาน     มหาปลิโพเธน     ปลิพุทฺโธ     โลกสนฺนิวาโส    ตสฺส     
นตฺถ ฺโ   โกจิ   ปลโิพธ   เฉเทตา  ๓  อ ฺตฺร  มยาติ  ปสฺสนฺตาน    
ฯเปฯ    มหาปปาเตว    ปติโต    โลกสนฺนิวาโส    ตสฺส   นตฺถ ฺโ    
โกจิ   ปปาตา   อุทฺธตฺตา   อ ฺตฺร   มยาติ   ปสฺสนฺตาน  มหากนฺตาร    
ปฏิปนฺโน   โลกสนฺนิวาโส   ตสฺส   นตฺถ ฺโ   โกจิ  กนฺตาร  ตาเรตา     
อ ฺตฺร   มยาติ   ปสฺสนตฺาน   มหาสสาเร   ปฏิปนฺโน   โลกสนฺนิวาโส    
ตสฺส   นตฺถ ฺโ   โกจิ  สสารา  โมเจตา  อ ฺตฺร  มยาติ  ปสฺสนฺตาน    
มหาวิทุคฺเค    สมฺปริวตฺตติ    โลกสนนฺิวาโส   ตสสฺ   นตฺถ ฺโ   โกจิ   
วิทุคฺคา   อุทฺธตฺตา   อ ฺตฺร   มยาติ   ปสฺสนฺตาน   มหาปลฺเลเป  ๔   
ปลิปนฺโน   โลกสนฺนิวาโส   [๕]   ราคคฺคินา   โทสคฺคินา  โมหคฺคินา     
ชาติยา    ชรามรเณน    โสเกหิ   ปริเทเวหิ   ทุกฺเขหิ   โทมนสฺเสหิ    
อุปายาเสหิ    อพฺภาหโต    ตสฺส    นตฺถ ฺโ    โกจิ    นิพฺพาเปตา    
อ ฺตฺร      มยาติ      ปสสฺนฺตาน      อุนฺนิตโก     โลกสนฺนิวาโส    
ห ฺติ      นจฺิจมตฺตาโณ     ปตฺตทณฺโฑ     ตกฺกาโรติ     ปสฺสนตฺาน    
วฏฏพนฺธนพนฺโธ      โลกสนฺนิวาโส      อาฆาตนปจฺจุปฏ ิโต     ตสฺส     
นตฺถ ฺโ     โกจิ     โมเจตา     อ ฺตฺร     มยาติ    ปสฺสนฺตาน    
#๑-๖ โป. พนฺธนา ฯ ม. พนฺธน ฯ ๒ ม. ย.ุ โอกาส ฯ ๓ โป. เฉโท ฯ     
#ม. เฉตา ฯ ๔ โป. มหาปลาเป ฯ ม. ยุ. มหาปลิเป ฯ ๕ โป. ม. ยุ. ตสฺส นตฺถ ฺโ         
#โกจิ ปลิปา อุทฺธตา อ ฺตร มยาติ ปสฺสนฺตาน ฯเปฯ อพฺภาหโต โลกสนนฺิวาโสติ         
#ปสฺสนฺตาน ฯเปฯ อาทิตฺโต โลกสนฺนวิาโส ... ฯ        
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อนาโถ     โลกสนฺนิวาโส     ปรมการุ ฺปฺปตฺโต    ตสฺส    นตฺถ ฺโ    
โกจิ   ตาเยตา   อ ฺตฺร   มยาติ   ปสสฺนฺตาน   ฯเปฯ  ทุกฺขาภิตุนฺโน    
โลกสนฺนิวาโส  จิรรตฺตปฬิโตติ  ปสฺสนฺตาน  นิจฺจคธิโต  ๑ โลกสนฺนิวาโส   
นิจฺจปปาสิโตติ     ปสฺสนฺตาน     ฯเปฯ     อนฺโธ     โลกสนฺนวิาโส    
อจกฺขุโกติ    ปสฺสนฺตาน    หตเนตฺโต    โลกสนฺนิวาโส   อปริณายโกติ    
ปสฺสนฺตาน    วิปถ    ปกขฺนฺโต   ๒   โลกสนฺนิวาโส   อ ฺชสาปรทฺโธ    
ตสฺส   นตฺถ ฺโ   โกจิ  อริยปถ  อาเนตา  อ ฺตฺร  มยาติ  ปสสฺนฺตาน    
มโหฆปกฺขนฺโน    โลกสนฺนิวาโส    ตสฺส    นตฺถ ฺโ    โกจิ   โอฆา     
อุทฺธตฺตา     อ ฺตฺร     มยาติ     ปสสฺนฺตาน    ทวีฺหิ    ทิฏ ิคเตหิ          
ปริยุฏ ิโต      โลกสนฺนิวาโสติ     ปสสฺนฺตาน     ตีหิ     ทุจฺจริเตหิ          
วิปฺปฏิปนฺโน   โลกสนฺนิวาโสติ   ปสฺสนฺตาน  [๓]  โยเคหิ  ปูริโต  ๔   
โลกสนฺนิวาโส     จตุโยคโยชิโตติ     ปสฺสนฺตาน     จตูหิ    คณฺเหิ    
คณฺ ิโต      โลกสนฺนิวาโสติ     ปสฺสนฺตาน     จตูหิ     อุปาทาเนหิ    
อุปาทิยติ       โลกสนฺนิวาโสติ      ปสสฺนฺตาน      ป ฺจคติสมารุโฬฺห   
โลกสนฺนิวาโสติ      ปสสฺนฺตาน      ป ฺจหิ     กามคุเณหิ     รชฺชติ    
โลกสนฺนิวาโสติ      ปสสฺนฺตาน     ป ฺจหิ     นีวรเณหิ     โอตฺถโต    
โลกสนฺนิวาโสติ   ปสฺสนฺตาน   ฉหิ  วิวาทมูเลหิ  วิวทติ  โลกสนฺนิวาโสติ   
ปสฺสนฺตาน      ฉหิ      ตณฺหากาเยหิ     รชชฺติ     โลกสนฺนิวาโสติ    
ปสฺสนฺตาน      ฉหิ     ทฏิ ิคเตหิ     ปริยุฏ ิโต     โลกสนฺนิวาโสติ   
#๑ ม. คธิโต ฯ ๒ โป. ปกขฺนฺโน ฯ ม. ปกฺขนฺโท ฯ ๓ ม. ยุ. จตูหิ ฯ    
#๔ สี. โป. ม. ย.ุ ยุตฺโต ฯ      
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ปสฺสนฺตาน      สตฺตหิ      อนุสเยหิ     อนุสโฏ     โลกสนฺนิวาโสติ    
ปสฺสนฺตาน     สตฺตหิ     ส ฺโชเนหิ     ส ฺ ุตฺโต    โลกสนนฺิวาโสติ   
ปสฺสนฺตาน    สตฺตหิ   มาเนหิ   อุณฺณโต   โลกสนฺนวิาโสติ   ปสสฺนฺตาน    
อฏหิ   โลกธมฺเมหิ   สมปฺริวตฺตติ   โลกสนฺนิวาโสติ  ปสฺสนฺตาน  อฏหิ          
มิจฺฉตฺเตหิ   นิยโต   โลกสนฺนิวาโสติ   ปสฺสนฺตาน   อฏหิ  ปรุสิโทเสหิ          
ทุสฺสติ   โลกสนฺนิวาโสติ  ปสฺสนฺตาน  นวหิ  อาฆาตวตฺถูหิ  อาฆาโต  ๑   
โลกสนฺนิวาโสติ   ปสฺสนฺตาน   นววิธมาเนหิ   อุณฺณโต   โลกสนฺนิวาโสติ   
ปสฺสนฺตาน    นวหิ   ตณฺหามูลเกหิ   ธมฺเมหิ   รชชฺติ   โลกสนนฺิวาโสติ    
ปสฺสนฺตาน   ทสหิ   กิเลสวตฺถูหิ   กิลสิฺสติ   โลกสนฺนิวาโสติ  ปสฺสนฺตาน        
ทสหิ    อาฆาตวตฺถูหิ   อาฆาโต   โลกสนฺนิวาโสติ   ปสฺสนฺตาน   ทสหิ    
อกุสเลหิ    กมฺมปเถหิ    สมนฺนาคโต    โลกสนฺนิวาโสติ    ปสสฺนฺตาน    
ทสหิ     ส ฺโชเนหิ     ส ฺ ุตฺโต     โลกสนฺนิวาโสติ     ปสฺสนฺตาน    
ทสหิ   มิจฺฉตฺเตหิ  นิยโต  ๒  โลกสนนฺิวาโสติ  ปสฺสนฺตาน  ทสวตฺถุกาย    
มิจฺฉาทิฏ ิยา  ๓  สมนฺนาคโต  โลกสนฺนิวาโสติ  ปสฺสนฺตาน  ทสวตฺถุกาย    
สกฺกายทิฏ ิยา       สมนนฺาคโต      โลกสนฺนิวาโสติ      ปสฺสนฺตาน    
อฏสตตณฺหาปป ฺเจหิ    ๔    ปป ฺจิโต   โลกสนฺนิวาโสติ   ปสฺสนฺตาน    
พุทฺธาน    ภควนฺตาน    สตฺเตสุ   มหากรุณา   โอกฺกมติ   ทฺวาสฏ ิยา   
ทิฏ ิคเตหิ     ปริยฏุ ิโต     โลกสนฺนิวาโสติ    ปสสฺนฺตาน    พุทฺธาน         
#๑ โป. สี. ม. ยุ. อาฆาติโต ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. นยิฺยาโต ฯ    
#๓ ม. ยุ. อนฺตคฺคาหิกาย ฯ ๔ โป. ม. ยุ. อฏสตตณฺหาปป ฺจสเตหิ ฯ       
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ภควนฺตาน    สตฺเตสุ    มหากรุณา    โอกฺกมติ    อห ฺจมฺหิ    ติณฺโณ    
โลโก    จ    อติณฺโณ    อห ฺจมฺหิ    มตฺุโต   โลโก   จ   อมุตฺโต    
อห ฺจมฺหิ   ทนฺโต   โลโก   จ   อทนฺโต   อห ฺจมฺหิ   สนโฺต   โลโก    
จ   อสนฺโต   อห ฺจมฺหิ   อสฺสตฺโถ   โลโก   จ  อนสฺสตฺโถ  อห ฺจมฺหิ    
ปรินิพฺพุโต   โลโก   จ   อปรินิพฺพุโต   อห ฺจมฺหิ  ๑  ติณฺโณ  ตาเรตุ    
มุตฺโต   โมเจตุ   ทนโฺต   ทเมตุ  สนฺโต  สเมตุ  อสสฺตฺโถ  อสฺสาเสตุ    
ปรินิพฺพุโต   [๒]   ปรินิพฺพาเปตุนฺติ   ปสฺสนฺตาน   พุทฺธาน  ภควนฺตาน        
สตฺเตสุ มหากรุณา โอกฺกมติ อิท ตถาคตสฺส มหากรุณาสมาปตฺติยา าณ ฯ     
                       ____________      
     [๒๘๖]   กตม   ตถาคตสฺส   สพฺพ ฺ ุตาณ  ฯ  สพฺพสงฺขตมสงฺขต     
อนวเสส       ชานาตีติ       สพฺพ ฺ ุตาณ      ตตฺถ      อาวรณ    
นตฺถีติ    อนาวรณ   าณ   อนาคต   สพฺพ   ชานาตีติ   สพฺพ ฺ ุตาณ    
ตตฺถ     อาวรณ     นตฺถีติ     อนาวรณ     าณ    อตีต    สพฺพ    
ชานาตีติ     สพฺพ ฺ ุตาณ     ตตฺถ    อาวรณ    นตฺถีติ    อนาวรณ    
าณ     ปจฺจุปฺปนฺน     สพฺพ     ชานาตีติ     สพฺพ ฺ ุตาณ    ตตฺถ   
อาวรณ    นตฺถีติ    อนาวรณ   าณ   จกฺขุ ฺเจว   รปูา   จ   เอว    
ต    สพฺพ    ชานาตีติ    สพฺพ ฺ ุตาณ    ตตฺถ    อาวรณ    นตฺถีติ    
อนาวรณ    าณ    โสต ฺเจว    สทฺทา    จ    ฯเปฯ   ฆาน ฺเจว     
คนฺธา   จ  ชวฺิหา  เจว  รสา  จ  กาโย  เจว  โผฏพฺพา  จ  มโน     
#๑ ม. ย.ุ ปโหมิ ขฺวาห ... ฯ ๒ โป. ปเร ฯ ม. ปเร จ ฯ       
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เจว   ธมฺมา   จ   เอว   ต   สพฺพ   ชานาตีติ  สพฺพ ฺ ุตาณ  ตตฺถ    
อาวรณ นตฺถีติ อนาวรณ าณ ฯ      
     [๒๘๗]   ยาวตา   อนิจฺจฏ   ทุกฺขฏ   อนตฺตฏ  [๑]  สพฺพ   
ชานาตีติ     สพฺพ ฺ ุตาณ     ตตฺถ    อาวรณ    นตฺถีติ    อนาวรณ    
าณ    ยาวตา    รูปสฺส    อนิจฺจฏ    ทุกฺขฏ    อนตฺตฏ   สพฺพ          
ชานาตีติ     สพฺพ ฺ ุตาณ     ตตฺถ    อาวรณ    นตฺถีติ    อนาวรณ    
าณ    ยาวตา   เวทนาย   ยาวตา   ส ฺาย   ยาวตา   สงฺขาราน      
ยาวตา     วิ ฺาณสฺส    ยาวตา    จกฺขุสฺส    ฯเปฯ    ชรามรณสฺส      
อนิจฺจฏ    ทุกฺขฏ    อนตฺตฏ    สพฺพ    ชานาตีติ    สพฺพ ฺ ุตาณ       
ตตฺถ อาวรณ นตฺถีติ อนาวรณ าณ ฯ    
     [๒๘๘]    ยาวตา    อภิ ฺาย    อภิ ฺฏ    สพฺพ   ชานาตีติ     
สพฺพ ฺ ุตาณ     ตตฺถ     อาวรณ     นตฺถีติ     อนาวรณ     าณ    
ยาวตา    ปริ ฺาย   ปริ ฺฏ   ยาวตา   ปหานาย   ๒   ปหานฏ     
ยาวตา    ภาวนาย    ภาวนฏ   ยาวตา   สจฺฉิกิริยาย   สจฺฉิกิริยฏ    
สพฺพ     ชานาตีติ     สพฺพ ฺ ุตาณ     ตตฺถ     อาวรณ     นตฺถีติ   
อนาวรณ    าณ    ยาวตา    ขนฺธาน    ขนฺธฏ   สพฺพ   ชานาตีติ    
สพฺพ ฺ ุตาณ     ตตฺถ     อาวรณ     นตฺถีติ     อนาวรณ     าณ    
ยาวตา   ธาตูน   ธาตฏ   ยาวตา   อายตนาน   อายตนฏ  ยาวตา      
สงฺขตาน   สงฺขตฏ   ยาวตา   อสงฺขตสฺส  อสงฺขตฏ  สพฺพ  ชานาตีติ    
สพฺพ ฺ ุตาณ ตตฺถ อาวรณ นตฺถีติ อนาวรณ าณ ฯ      
#๑ ม. ย.ุ ต ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ยุ. ปหานสฺส ฯ      
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     [๒๘๙]   ยาวตา   กุสเล  ธมฺเม  สพฺพ  ชานาตีติ  สพฺพ ฺ ุตาณ     
ตตฺถ    อาวรณ    นตฺถีติ    อนาวรณ    าณ    ยาวตา    อกุสเล     
ธมฺเม   ยาวตา   อพฺยากเต   ธมฺเม   ยาวตา   กามาวจเร   ธมฺเม      
ยาวตา   รูปาวจเร   ธมฺเม   ยาวตา   อรปูาวจเร   ธมเฺม  ยาวตา      
อปริยาปนฺเน     ธมฺเม    สพฺพ    ชานาตีติ    สพฺพ ฺ ุตาณ    ตตฺถ    
อาวรณ    นตฺถีติ    อนาวรณ    าณ    ยาวตา   ทุกขฺสฺส   ทุกฺขฏ   
สพฺพ    ชานาตีติ   สพฺพ ฺ ุตาณ   ตตฺถ   อาวรณ   นตฺถีติ   อนาวรณ    
าณ   ยาวตา   สมุทยสฺส   สมุทยฏ   ยาวตา   นิโรธสฺส   นิโรธฏ    
ยาวตา     มคฺคสฺส     มคฺคฏ    สพฺพ    ชานาตีติ    สพฺพ ฺ ุตาณ   
ตตฺถ อาวรณ นตฺถีติ อนาวรณ าณ ฯ    
     [๒๙๐]    ยาวตา    อตฺถปฏิสมฺภิทาย    อตฺถปฏสิมฺภิทฏ   สพฺพ    
ชานาตีติ    สพฺพ ฺ ุตาณ    ตตฺถ   ฯเปฯ   ยาวตา   ธมฺมปฏิสมภิฺทาย    
ธมฺมปฏิสมฺภิทฏ     ยาวตา     นิรุตฺติปฏิสมฺภิทาย     นิรุตฺติปฏสิมฺภิทฏ    
ยาวตา    ปฏภิาณปฏิสมฺภิทาย    ปฏิภาณปฏิสมฺภิทฏ    สพฺพ   ชานาตีติ    
สพฺพ ฺ ุตาณ     ตตฺถ     อาวรณ     นตฺถีติ     อนาวรณ     าณ    
ยาวตา   อินฺทฺริยปโรปริยตฺเต   าณ   สพฺพ   ชานาตีติ   สพฺพ ฺ ุตาณ   
ตตฺถ    อาวรณ    นตฺถีติ    อนาวรณ    าณ    ยาวตา    สตฺตาน    
อาสยานุสเย     าณ    ยาวตา    ยมกปาฏิหิเร    าณ    ยาวตา     
มหากรุณาสมาปตฺติยา     าณ     สพฺพ     ชานาตีติ    สพฺพ ฺ ุตาณ    
ตตฺถ อาวรณ นตฺถีติ อนาวรณ าณ ฯ     
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     [๒๙๑]   ยาวตา   สเทวกสฺส   โลกสฺส  สมารกสฺส  สพฺรหฺมกสฺส    
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา     ปชาย    สเทวมนุสฺสาย    ทิฏ    สุต    มุต   
วิ ฺาต    ปตฺต    ปริเยสิต    อนุวิจริต    มนสา   สพฺพ   ชานาตีติ          
สพฺพ ฺ ุตาณ ตตฺถ อาวรณ นตฺถีติ อนาวรณ าณ ฯ      
     น ตสฺส อทิฏมิธตฺถิ กิ ฺจิ อโถ อวิ ฺาตมชานิตพฺพ      
     สพฺพ อภิ ฺาสิ ยทตฺถิ เนยฺย ๑ ตถาคโต เตน ( สมเยน ๒ )    
     สมนฺตจกฺขูติ ฯ     
     [๒๙๒]    สมนฺตจกฺขูติ    เกนตฺเถน    สมนฺตจกฺขุ   ฯ   จุทฺทส     
พุทฺธาณานิ     ทุกฺเข     าณ     พุทธฺาณ    ทุกขฺสมุทเย    าณ   
พุทฺธาณ     ทุกฺขนิโรเธ     าณ     พุทฺธาณ    ทกฺุขนิโรธคามินิยา   
ปฏิปทาย     าณ    พุทฺธาณ    อตฺถปฏิสมฺภิเท    าณ    พุทธฺาณ   
ธมฺมปฏิสมฺภิเท      าณ      พุทฺธาณ     นิรุตฺติปฏสิมฺภิเท     าณ          
พุทฺธาณ    ปฏิภาณปฏิสมฺภิเท    าณ   พุทฺธาณ   อินฺทรฺิยปโรปริยตฺเต         
าณ        พุทฺธาณ       สตฺตาน       อาสยานุสเย       าณ     
พุทฺธาณ    ยมกปาฏิหิเร    าณ    พุทฺธาณ    มหากรุณาสมาปตฺติยา    
าณ      พุทธฺาณ      สพฺพ ฺ ุตาณ     พุทฺธาณ     อนาวรณาณ    
พุทฺธาณ        อิมานิ       จุทฺทส       พุทฺธาณานิ       อิเมส    
จุทฺทสนฺน    พุทฺธาณาน   อาทิโต   อฏ   าณานิ   สาวกสาธารณานิ    
ฉ าณานิ อสาธารณานิ สาวเกหิ ฯ      
#๑ เยฺยนฺติป ปาโ ฯ ๒ สี. อย น ทิสสติ ฯ          



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 194 

     [๒๙๓]     ยาวตา    ทุกขฺสฺส    ทุกฺขฏโ    สพฺโพ    าโต      
อ ฺาโต     ทุกฺขฏโ     นตฺถีติ    สพฺพ ฺ ุตาณ    ตตฺถ    อาวรณ   
นตฺถีติ   อนาวรณ   าณ   ยาวตา   ทุกขฺสฺส  ทุกฺขฏโ  [๑]  สพฺโพ    
ทิฏโ   สพฺโพ  วิทิโต  สพฺโพ  สจฺฉิกโต  สพฺโพ  ผสฺสิโต  ๒  ป ฺาย    
อผสฺสิโต     ป ฺาย     ทกฺุขฏโ    นตฺถีติ    สพฺพ ฺ ุตาณ    ตตฺถ    
อาวรณ    นตฺถีติ   อนาวรณ   าณ   ยาวตา   สมุทยสฺส   สมทุยฏโ     
ยาวตา     นโิรธสฺส    นโิรธฏโ    ยาวตา    มคฺคสฺส    มคฺคฏโ     
ยาวตา   อตฺถปฏิสมฺภิทาย   อตฺถปฏิสมภิฺทฏโ   ยาวตา  ธมฺมปฏิสมฺภิทาย   
ธมฺมปฏิสมฺภิทฏโ ยาวตา นิรุตฺติปฏิสมฺภิทาย        
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทฏโ    ยาวตา   ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาย   ปฏิภาณปฏิสมฺภิทฏโ         
สพฺโพ     าโต     สพฺโพ     ทิฏโ    สพฺโพ    วิทโิต    สพฺโพ     
สจฺฉิกโต  สพฺโพ  ผสฺสิโต  ป ฺาย  อผสฺสิโต ป ฺาย ปฏิภาณปฏิสมฺภิทฏโ    
นตฺถีติ        สพฺพ ฺ ุตาณ        ตตฺถ       อาวรณ       นตฺถีติ    
อนาวรณ    าณ    ยาวตา    อินฺทฺริยปโรปริยตฺเต    าณ   ยาวตา    
สตฺตาน     อาสยานุสเย    าณ    ยาวตา    ยมกปาฏิหิเร    าณ      
ยาวตา    มหากรุณาสมาปตฺติยา    าณ   สพฺพ   าต   สพฺพ   ทิฏ    
สพฺพ   วิทิต   สพฺพ   สจฺฉิกต   สพฺพ   ผสฺสิต   ๒  ป ฺาย  อผสฺสิต       
ป ฺาย     มหากรุณาสมาปตฺติยา     าณ     นตฺถีติ    สพฺพ ฺ ุตาณ    
ตตฺถ    อาวรณ    นตฺถีติ    อนาวรณ    าณ   ยาวตา   สเทวกสฺส     
โลกสฺส     สมารกสฺส     สพฺรหฺมกสฺส    สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย    
#๑ ม. ย.ุ สพฺโพ าโต ฯ ๒ โป. สพฺพตฺถ ผุสฺสิโต ผุสฺสิต ฯ      
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สเทวมนุสฺสาย    ทิฏ    สุต    มุต    วิ ฺาต    ปตฺต    ปริเยสิต         
อนุวิจริต   มนสา   สพฺพ   าต   สพฺพ   ทฏิ   สพฺพ   วิทิต   สพฺพ       
สจฺฉิกต    สพฺพ    ผสฺสิต    ป ฺาย    อผสฺสิต    ป ฺาย    นตฺถีติ          
สพฺพ ฺ ุตาณ ตตฺถ อาวรณ นตฺถีติ อนาวรณ าณ ฯ      
     น ตสฺส อทิฏมิธตฺถิ กิ ฺจิ อโถ อวิ ฺาตมชานิตพฺพ      
     สพฺพ อภิ ฺาสิ ยทตฺถิ เนยฺย ๑ ตถาคโต เตน ( สมเยน ๒ )    
     สมนฺตจกฺขูติ ฯ     
                    าณกถา นิฏ ิตา ฯ    
                       ___________    
                    มหาวคฺเค ทิฏ ิกถา   
                       ___________    
     [๒๙๔]    กติ    ทฏิ ิฏานานิ    กติ   ทิฏ ิปริยุฏานานิ   กติ   
ทิฏ ิโย   กติ   ทฏิาภินิเวสา   กตโม   ทิฏ ิฏานสมุคฺฆาโต  ๓  กติ   
อภินิเวสปรามาโส ทิฏ ิ ฯ       
     กติ  ทฏิ ิฏานานีติ  อฏ  ทิฏ ิฏานานิ  ฯ กติ ทิฏ ิปริยุฏานานีติ    
อฏารส     ทิฏ ิปริยุฏานานิ     ฯ     กติ     ทิฏ ิโยติ    โสฬส   
ทิฏ ิโย    ฯ    กติ    ทิฏาภินิเวสาติ   ตึสสต   ทิฏาภินิเวสา   ฯ   
กตโม ทิฏ ิฏานสมุคฺฆาโตติ โสตาปตฺติมคฺโค ทิฏ ิฏานสมุคฺฆาโต ฯ     
#๑-๒ เหฏาวุตฺเตน เวทิตพฺพ ฯ ๓ ม. ยุ. ... สมุคฺฆาโตติ กา ทิฏ ีติ    
#อภินิเวส ... ฯ      
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     [๒๙๕]  กติ  ๑  อภินิเวสปรามาโส  ทฏิ ีติ  ๒  รูป  เอต มม     
เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม   อตฺตาติ   อภินิเวสปรามาโส  ทฏิ ิ  เวทน     
เอต    มม    ฯเปฯ    ส ฺ   เอต   มม   สงฺขาเร   เอต   มม    
วิ ฺาณ  เอต  มม  เอโสหมสฺมิ  เอโส  เม  อตฺตาติ อภินิเวสปรามาโส     
ทิฏ ิ    ฯ    จกฺขุ    เอต    มม    โสต    เอต    มม    ฆาน    
เอต   มม   ชวฺิห   เอต   มม   กาย   เอต   มม  มน  เอต  มม    
เอโสหมสฺมิ  เอโส  เม  อตฺตาติ  อภินิเวสปรามาโส  ทฏิ ิ  ฯ  รปู ๓    
เอต   มม   สทฺท   เอต   มม   คนฺธ   เอต   มม  รส  เอต  มม    
โผฏพฺพ   เอต   มม   ธมฺม   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ  เอโส  เม    
อตฺตาติ อภินิเวสปรามาโส ทิฏ ิ ฯ      
     [๒๙๖]    จกฺขุวิ ฺาณ   เอต   มม   โสตวิ ฺาณ   เอต   มม     
ฆานวิ ฺาณ    เอต    มม   ชิวฺหาวิ ฺาณ   เอต   มม   กายวิ ฺาณ   
เอต    มม    มโนวิ ฺาณ   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม      
อตฺตาติ    อภินิเวสปรามาโส    ทฏิ ิ   ฯ   จกฺขุสมฺผสฺส   เอต   มม   
โสตสมฺผสฺส    เอต    มม   ฆานสมฺผสฺส   เอต   มม   ชิวฺหาสมฺผสฺส   
เอต     มม     กายสมฺผสฺส    เอต    มม    มโนสมฺผสสฺ    เอต    
มม     เอโสหมสฺมิ    เอโส    เม    อตฺตาติ    อภินิเวสปรามาโส    
ทิฏ ิ   ฯ   จกขฺุสมฺผสฺสช   เวทน   โสตสมฺผสฺสช  เวทน  ฆานสมฺผสฺสช          
เวทน   ชิวฺหาสมฺผสฺสช   เวทน   กายสมฺผสฺสช   เวทน   มโนสมฺผสฺสช    
#๑ ม. ย.ุ กถ ฯ ๒ ม. ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม. รูเป ฯ        
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เวทน     เอต     มม     เอโสหมสฺมิ    เอโส    เม    อตฺตาติ    
อภินิเวสปรามาโส ทิฏ ิ ฯ       
     [๒๙๗]   รูปส ฺ   เอต   มม   สททฺส ฺ   คนฺธส ฺ   รสส ฺ    
โผฏพฺพส ฺ    เอต    มม    เอโสหมสฺมิ    เอโส   เม   อตฺตาติ    
อภินิเวสปรามาโส   ทฏิ ิ   ฯ   รูปส ฺเจตน   เอต  มม  สทฺทส ฺเจตน    
คนฺธส ฺเจตน      รสส ฺเจตน      โผฏพฺพส ฺเจตน     ธมฺมส ฺเจตน    
เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม   อตฺตาติ   อภินิเวสปรามาโส      
ทิฏ ิ     ฯ     รูปตณฺห    เอต    มม    สทฺทตณฺห    เอต    มม    
คนฺธตณฺห   รสตณฺห   โผฏพฺพตณฺห   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส    
เม   อตฺตาติ   อภินิเวสปรามาโส   ทิฏ ิ   ฯ   รูปวิตกฺก   เอต  มม    
สทฺทวิตกฺก     คนฺธวิตกฺก     รสวิตกฺก    โผฏพฺพวิตกฺก    ธมฺมวิตกฺก      
เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม   อตฺตาติ   อภินิเวสปรามาโส      
ทิฏ ิ   ฯ   รปูวิจาร   เอต   มม   สทฺทวิจาร  เอต  มม  คนฺธวิจาร    
เอต   มม  รสวิจาร  เอต  มม  โผฏพฺพวิจาร  เอต  มม  ธมฺมวิจาร    
เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ อภินิเวสปรามาโส ทิฏ ิ ฯ      
     [๒๙๘]   ปวีธาตุ  เอต  มม  อาโปธาตุ  เอต  มม  เตโชธาตุ    
เอต    มม    วาโยธาตุ    เอต    มม   อากาสธาตุ   เอต   มม     
วิ ฺาณธาตุ    เอต    มม    เอโสหมสฺมิ    เอโส    เม   อตฺตาติ     
อภินิเวสปรามาโส    ทิฏ ิ    ฯ    ปวีกสิณ   อาโปกสิณ   เตโชกสิณ     
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วาโยกสิณ   นีลกสิณ   ปตกสิณ   โลหิตกสิณ   โอทาตกสิณ   อากาสกสิณ   
วิ ฺาณกสิณ    เอต    มม    เอโสหมสฺมิ    เอโส    เม   อตฺตาติ    
อภินิเวสปรามาโส ทิฏ ิ ฯ       
     [๒๙๙]   เกส   เอต   มม   โลม  เอต  มม  นข  เอต  มม    
ทนฺต   เอต   มม   ตจ   เอต   มม   มส  เอต  มม  นหารุ  เอต     
มม   อฏ ึ   เอต   มม   อฏ ิมิ ฺช   เอต   มม   วกฺก   เอต  มม    
หทย   เอต   มม   ยกน   เอต   มม   กิโลมก   เอต   มม  ปหก    
เอต    ฯเปฯ    เขฬ    เอต   มม   สึฆาณิก   เอต   มม   ลสิก    
เอต   มม   มตฺุต   เอต   มม   มตฺถลุงฺค   เอต   มม  เอโสหมสฺมิ    
เอโส เม อตฺตาติ อภินเิวสปรามาโส ทิฏ ิ ฯ   
     [๓๐๐]   จกฺขายตน  เอต  มม  รูปายตน  เอต  มม  โสตายตน      
เอต    มม    สทฺทายตน    เอต    มม    ฆานายตน   เอต   มม    
คนฺธายตน     เอต     มม     ชิวฺหายตน    รสายตน    กายายตน     
โผฏพฺพายตน   มนายตน   ธมฺมายตน   เอต   มม   จกฺขุธาตุ   เอต    
มม     รูปธาตุ     เอต     มม    จกฺขุวิ ฺาณธาตุ    เอต    มม    
โสตธาตุ    เอต    มม    สทฺทธาตุ    เอต   มม   โสตวิ ฺาณธาตุ     
เอต    มม    ฆานธาตุ    คนฺธธาตุ    ฆานวิ ฺาณธาตุ    ชิวฺหาธาตุ     
รสธาตุ   ชิวฺหาวิ ฺาณธาตุ   กายธาตุ   โผฏพฺพธาตุ   กายวิ ฺาณธาตุ   
มโนธาตุ       เอต       มม       ธมฺมธาตุ      เอต      มม     
มโนวิ ฺาณธาตุ    เอต    มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม   อตฺตาติ      
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อภินิเวสปรามาโส ทิฏ ิ ฯ       
     [๓๐๑]  จกฺขุนฺทฺริย  เอต  มม  โสตินฺทฺริย  เอต  มม  ฆานินฺทฺริย        
เอต    มม    ชิวฺหินฺทฺริย   กายินฺทฺริย   ชีวิตินฺทฺริย   โสมนสฺสินฺทฺริย  
โทมนสฺสินฺทฺริย   อุเปกขิฺนฺทฺริย  สทธฺินฺทฺริย  วิริยนิฺทฺริย  สตินฺทฺริย  
สมาธินฺทฺริย    ป ฺ ินฺทฺริย    เอต    มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม    
อตฺตาติ อภินิเวสปรามาโส ทิฏ ิ ฯ      
     [๓๐๒]   กามธาตุ   เอต   มม   รูปธาตุ  เอต  มม  อรูปธาตุ      
เอต    มม   กามภว   เอต   มม   รูปภว   เอต   มม   ส ฺาภว     
เอต     มม     อส ฺาภว     เอต    มม    เนวส ฺานาส ฺาภว      
เอต    มม    เอกโวการภว    เอต    มม    จตุโวการภว   เอต    
มม   ป ฺจโวการภว   เอต   มม   ปมชฺฌาน   เอต  มม  ทุติยชฌฺาน     
เอต     มม     ตติยชฺฌาน     เอต    มม    จตุตฺถชฺฌาน    เอต     
มม   เมตฺตาเจโตวิมุตฺตึ   เอต   มม   กรณุาเจโตวิมุตฺตึ   เอต   มม    
มุทิตาเจโตวิมุตฺตึ    เอต    มม    อุเปกฺขาเจโตวิมุตฺตึ    เอต   มม    
อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺตึ วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺตึ อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺตึ   
เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺตึ เอต มม    
เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ อภินิเวสปรามาโส ทิฏ ิ ฯ      
     [๓๐๓]   อวิชฺช   เอต   มม   สงฺขาเร   เอต   มม  วิ ฺาณ    
เอต   มม  นามรูป  เอต  มม  สฬายตน  เอต  มม  ผสฺส  เอต  มม    
เวทน   เอต   มม  ตณฺห  เอต  มม  อุปาทาน  เอต  มม  ภว  เอต      
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มม    ชาตึ    เอต    มม    ชรามรณ    เอต   มม   เอโสหมสฺมิ    
เอโส  เม  อตฺตาติ  อภินิเวสปรามาโส  ทิฏ ิ  เอว  อภินิเวสปรามาโส     
ทิฏ ิ ฯ     
     [๓๐๔]   กตมานิ   อฏ   ทฏิ ิฏานานิ  ฯ  ขนฺธาป  ทิฏ ิฏาน    
อวิชฺชาป    ทฏิ ิฏาน    ผสฺโสป    ทฏิ ิฏาน   ส ฺาป   ทิฏ ิฏาน    
วิตกฺกาป     ๑     ทฏิ ิฏาน     อโยนโิสมนสิกาโรป    ทฏิ ิฏาน          
ปาปมิตฺโตป ทิฏ ิฏาน ปรโตโฆโสป ทิฏ ิฏาน ฯ    
     ขนฺธา  เหตุ  ขนฺธา  ปจฺจโย  ทฏิ ิฏาน  อุปาทาย สมุฏานฏเน   
เอว      ขนฺธาป      ทิฏ ิฏาน     อวิชชฺา     เหตุ     อวิชฺชา   
ปจฺจโย    ทิฏ ิฏาน    อุปาทาย    สมฏุานฏเน   เอว   อวิชชฺาป    
ทิฏ ิฏาน    ผสฺโส   เหตุ   ผสฺโส   ปจฺจโย   ทิฏ ิฏาน   อุปาทาย   
สมุฏานฏเน     เอว     ผสฺโสป     ทฏิ ิฏาน    ส ฺา    เหตุ   
ส ฺา    ปจฺจโย    ทฏิ ิฏาน    อุปาทาย    สมุฏานฏเน    เอว    
ส ฺาป   ทิฏ ิฏาน   วิตกฺกา  ๒  เหตุ  วิตกฺกา  ปจฺจโย  ทิฏ ิฏาน        
อุปาทาย  สมุฏานฏเน  เอว  วิตกฺกาป  ทฏิ ิฏาน  อโยนโิสมนสิกาโร   
เหตุ         อโยนิโสมนสิกาโร         ปจฺจโย         ทิฏ ิฏาน    
อุปาทาย    สมุฏานฏเน    เอว    อโยนิโสมนสิกาโรป   ทฏิ ิฏาน   
ปาปมิตฺโต    เหตุ    ปาปมิตฺโต    ปจฺจโย    ทฏิ ิฏาน    อุปาทาย    
สมุฏานฏเน    เอว   ปาปมิตฺโตป   ทฏิ ิฏาน   ปรโตโฆโส   เหตุ   
ปรโตโฆโส    ปจฺจโย   ทฏิ ิฏาน   อุปาทาย   สมฏุานฏเน   เอว    
#๑ ม. ย.ุ วิตกฺโกป ฯ ๒ ม. ย.ุ วิตกฺโก ฯ เอวมุปริป ฯ     
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ปรโตโฆโสป ทิฏ ิฏาน อิมานิ อฏ ทิฏ ิฏานานิ ฯ     
     [๓๐๕]   กตมานิ   อฏารส   ทฏิ ิปริยุฏานานิ   ฯ  ยา  ทฏิ ิ    
ทิฏ ิคต    ทฏิ ิคหน    ทฏิ ิกนฺตาร    ทิฏ ิวิสูก    ทิฏ ิวิปนฺนต   ๑  
ทิฏ ิส ฺโชน   ทฏิ ิสลฺล   ทิฏ ิสมฺภโว   ๒   ทฏิ ิปลิโพโธ  ทิฏ ิพนฺธน   
ทิฏ ิปปาโต    ทิฏานุสโย    ทฏิ ิสนฺตาโป   ทฏิ ิปริฬาโห   ทฏิ ิคณฺโ        
ทิฏ ุปาทาน        ทิฏาภินิเวโส        ทิฏ ิปรามาโส       อิมานิ   
อฏารส ทิฏ ิปริยุฏานานิ ฯ      
     [๓๐๖]   กตมา   โสฬส   ทิฏ ิโย  ฯ  อสฺสาททิฏ ิ  อตฺตานุทิฏ ิ    
มิจฺฉาทิฏ ิ    สกฺกายทิฏ ิ   สกฺกายวตฺถกุา   สสฺสตทิฏ ิ   สกฺกายวตฺถุกา       
อุจฺเฉททิฏ ิ         อนฺตคฺคาหิกา        ทฏิ ิ        ปุพฺพนฺตานุทิฏ ิ        
อปรนฺตานุทิฏ ิ    ส ฺโชนิกา    ทฏิ ิ    อหนฺติ   มานวินิพนฺธา   ทฏิ ิ        
มมนฺติ  มานวินิพนฺธา  ทฏิ ิ  อตฺตวาทปฏิสยุตฺตา  ทิฏ ิ  โลกวาทปฏิสยุตฺตา      
ทิฏ ิ ภวทิฏ ิ วิภวทิฏ ิ อิมา โสฬส ทิฏ ิโย ฯ [๓]     
     [๓๐๗]    อสฺสาททิฏ ิยา    กติหากาเรหิ    อภินิเวโส    โหติ    
อตฺตานุทิฏ ิยา     กติหากาเรหิ    อภินิเวโส    โหติ    มิจฺฉาทิฏ ิยา   
กติหากาเรหิ     อภินิเวโส    โหติ    สกกฺายทิฏ ิยา    กติหากาเรหิ    
อภินิเวโส    โหติ    สกฺกายวตฺถุกาย    สสฺสตทิฏ ิยา    กติหากาเรหิ    
อภินิเวโส    โหติ    สกฺกายวตฺถุกาย    อุจฺเฉททิฏ ิยา   กติหากาเรหิ   
อภินิเวโส      โหติ     อนฺตคฺคาหิกาย     ทิฏ ิยา     กติหากาเรหิ    
อภินิเวโส   โหติ   ปุพฺพนตฺานุทิฏ ิยา   กติหากาเรหิ   อภินิเวโส  โหติ   
#๑ ม. ย.ุ ทฏิ ิวิปฺผนฺทิต ฯ ๒ ม. ยุ. ทฏิ ิสมฺพาโธ ฯ ๓ ม. กตเม ตีณิ สต        
#ทิฏาภินิเวสา ... ฯ       
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อปรนฺตานุทิฏ ิยา    กติหากาเรหิ    อภินิเวโส    โหติ   ส ฺโชนิกาย    
ทิฏ ิยา    กติหากาเรหิ    อภินิเวโส   โหติ   อหนฺติ   มานวินิพนฺธาย   
ทิฏ ิยา    กติหากาเรหิ    อภินิเวโส   โหติ   มมนฺติ   มานวินิพนฺธาย   
ทิฏ ิยา     กติหากาเรหิ    อภินิเวโส    โหติ    อตฺตวาทปฏิสยุตฺตาย   
ทิฏ ิยา     กติหากาเรหิ    อภินิเวโส    โหติ    โลกวาทปฏิสยุตฺตาย    
ทิฏ ิยา      กติหากาเรหิ      อภินิเวโส      โหติ      ภวทิฏ ิยา    
กติหากาเรหิ     อภินิเวโส     โหติ     วิภวทิฏ ิยา    กติหากาเรหิ    
อภินิเวโส โหติ ฯ        
     [๓๐๘]  อสฺสาททิฏ ิยา  ป ฺจตฺตึสาย  อากาเรหิ  อภินิเวโส  โหติ    
อตฺตานุทิฏ ิยา   วีสติยา   อากาเรหิ   อภินิเวโส   โหติ  มิจฺฉาทิฏ ิยา          
ทสหากาเรหิ      อภินิเวโส     โหติ     สกฺกายทิฏ ิยา     วีสติยา     
อากาเรหิ     อภินิเวโส     โหติ    สกฺกายวตฺถุกาย    สสฺสตทิฏ ิยา    
ปณฺณรสหิ      อากาเรหิ     อภินิเวโส     โหติ     สกกฺายวตฺถุกาย    
อุจฺเฉททิฏ ิยา    ป ฺจหากาเรหิ    อภินิเวโส    โหติ   อนฺตคฺคาหิกาย   
ทิฏ ิยา   ป ฺาสาย   อากาเรหิ   อภินิเวโส   โหติ  ปุพฺพนฺตานุทิฏ ิยา   
อฏารสหิ     อากาเรหิ     อภินิเวโส     โหติ    อปรนฺตานุทิฏ ิยา    
จตุจตฺตาฬีสาย   อากาเรหิ   อภินิเวโส   โหติ   ส ฺโชนิกาย  ทฏิ ิยา    
อฏารสหิ    อากาเรหิ    อภินิเวโส   โหติ   อหนฺติ   มานวินิพนฺธาย    
ทิฏ ิยา     อฏารสหิ     อากาเรหิ    อภินิเวโส    โหติ    มมนฺติ    
มานวินิพนฺธาย    ทิฏ ิยา   อฏารสหิ   อากาเรหิ   อภินิเวโส   โหติ     



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 203 

อตฺตวาทปฏิสยุตฺตาย   ทฏิ ิยา   วีสติยา   อากาเรหิ   อภินิเวโส  โหติ    
โลกวาทปฏสิยุตฺตาย   ทฏิ ิยา   อฏหิ   อากาเรหิ   อภินิเวโส   โหติ   
ภวทิฏ ิยา  เอกูนวีสติยา  อากาเรหิ  ๑  อภินิเวโส  โหติ  วิภวทิฏ ิยา    
เอกูนวีสติยา อากาเรหิ ๒ อภินิเวโส โหติ ฯ          
     [๓๐๙]    อสฺสาททิฏ ิยา    กตเมหิ    ป ฺจตฺตึสาย   อากาเรหิ    
อภินิเวโส   โหติ   ฯ   ย  รปู  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  สุข  โสมนสฺส  อย         
รูปสฺส   อสฺสาโทติ   อภินิเวสปรามาโส   ทิฏ ิ   ทิฏ ิ   น   อสฺสาโท   
อสฺสาโท    น   ทิฏ ิ   อ ฺา   ทิฏ ิ   อ ฺโ   อสฺสาโท   ยา   จ     
ทิฏ ิ   โย   จ   อสฺสาโท   อย   วุจฺจติ   อสฺสาททิฏ ิ   อสฺสาททิฏ ิ          
มิจฺฉาทิฏ ิ    ทิฏ ิวิปตฺติ   ตาย   ทิฏ ิวิปตฺติยา   สมนฺนาคโต   ปคฺุคโล      
ทิฏ ิวิปนฺโน    ทฏิ ิวิปนฺโน   ปุคฺคโล   น   เสวิตพฺโพ   น   ภชติพฺโพ          
น    ปยริุปาสิตพฺโพ    ต    กิสฺสเหตุ   ทิฏ ิ   หิสฺส   ปาปกา   ยา    
ทิฏ ิ   โย  ราโค  ๓  โส  น  ทฏิ ิ  ทฏิ ิ  น  ราโค  อ ฺา  ทิฏ ิ   
อ ฺโ   ราโค  ยา  จ  ทิฏ ิ  โย  จ  ราโค  อย  วุจฺจติ  ทฏิ ิราโค    
ตาย    จ    ทฏิ ิยา    เตน   จ   ราเคน   สมนฺนาคโต   ปุคฺคโล    
ทิฏ ิราครโต   ๔   ทฏิ ิราครเต   ปุคฺคเล  ทินฺนทาน  นมหปฺผล  โหติ    
นมหานิสส    ต    กิสฺสเหตุ    ทิฏ ิ    หิสฺส   ปาปกา   อสฺสาททิฏ ิ         
มิจฺฉาทิฏ ิ     มิจฺฉาทิฏ ิกสฺส    ปุริสปคฺุคลสฺส    เทฺว    จ    คติโย        
นิรโย    วา    ติรจฺฉานโยนิ    วา    มิจฺฉาทิฏ ิกสฺส   ปุริสปุคฺคลสฺส   
#๑-๒ สี. ม. ยุ. เอเกน อากาเรน ฯ ๓ ม. โย ทฏิ ิยา ราโค ฯ เอวมุปริป ฯ   
#๔ ม. ย.ุ ... ราครตฺโต ... ราครตฺเต ฯ     
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ย ฺเจว   กายกมฺม   ยถาทฏิ ิสมตฺต   ๑   สมาทินฺน   ย ฺจ   วจีกมมฺ   
ย ฺจ   มโนกมฺม   ยถาทิฏ ิสมตฺต   สมาทินฺน   ยา   จ   เจตนา  ยา    
จ   ปตฺถนา   โย   จ   ปณิธ ิ เย  จ  สงฺขารา  สพฺเพ  เต  ธมฺมา    
อนิฏาย    อกนฺตาย   อมนาปาย   อหิตาย   ทุกฺขาย   สวตฺตนฺติ   ต    
กิสฺสเหตุ    ทิฏ ิ    หิสฺส    ปาปกา    เสยฺยถาป    นมิฺพพีช    วา   
โกสาตกีพีช    วา   ติตฺตกลาพุพีช   วา   อลลฺาย   ปวิยา   นิกฺขิตฺต   
ย ฺเจว    ปวีรส   อุปาทิยติ   ย ฺจ   อาโปรส   อุปาทิยติ   สพฺพนฺต    
ติตฺตกตาย   กฏกตาย   อสารตาย   ๒   สวตฺตติ   ต  กิสฺสเหตุ  พีช    
หิสฺส    ปาปก    เอวเมว    มิจฺฉาทิฏ ิกสฺส   ปุริสปคฺุคลสฺส   ย ฺเจว          
กายกมฺม     ยถาทิฏ ิสมตฺต     สมาทินฺน    ย ฺจ    วจีกมฺม    ย ฺจ   
มโนกมฺม    ยถาทิฏ ิสมตฺต   สมาทินฺน   ยา   จ   เจตนา   ยา   จ     
ปตฺถนา   โย   จ   ปณิธิ   เย   จ   สงฺขารา   สพฺเพ  เต  ธมฺมา    
อนิฏาย    อกนฺตาย   อมนาปาย   อหิตาย   ทุกฺขาย   สวตฺตนฺติ   ต    
กิสฺสเหตุ    ทิฏ ิ    หิสฺส    ปาปกา   อสฺสาททิฏ ิ   มิจฺฉาทิฏ ิ   ยา        
ทิฏ ิ ๓ ทฏิ ิคต ทิฏ ิคหน ฯเปฯ ทิฏาภินิเวสปรามาโส โหติ ฯ     
     [๓๑๐]   ย   เวทน   ปฏิจฺจ   ย   ส ฺ  ปฏิจฺจ  ย  สงฺขาเร    
ปฏิจฺจ    ย    วิ ฺาณ    ปฏิจฺจ    ย    จกฺขุ   ปฏิจฺจ   ย   โสต   
ปฏิจฺจ   ย   ฆาน   ปฏิจฺจ   ย   ชิวฺห   ปฏิจฺจ   ย   กาย   ปฏิจฺจ          
ย   มน   ปฏจฺิจ   ย   รูเป   ปฏิจฺจ   ย  สทฺเท  ปฏิจฺจ  ย  คนฺเธ    
#๑ สี. ยถาทิฏ ิสมฺปตฺต ฯ ๒ ม. อสาตตฺตาย ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. ยุ.     
#มิจฺฉาทิฏ ิ ฯ  ๔ ม. อตฺถ ิส ฺโชนานิ เจว ทิฏ ิโย จ อตฺถิ ส ฺโชนานิ   
#น จ ทิฏ ิโย กตมานิ ฯเปฯ อิมานิ ส ฺโชนานิ น จ ทิฏ ิโย ฯ        
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ปฏิจฺจ    ย    รเส   ปฏิจฺจ   ย   โผฏพฺเพ   ปฏิจฺจ   ย   ธมฺเม    
ปฏิจฺจ     ย    จกฺขุวิ ฺาณ    ปฏิจฺจ    ย    โสตวิ ฺาณ    ปฏิจฺจ          
ย     ฆานวิ ฺาณ     ปฏิจฺจ     ย    ชิวฺหาวิ ฺาณ    ปฏิจฺจ    ย   
กายวิ ฺาณ    ปฏิจฺจ    ย    มโนวิ ฺาณ   ปฏิจฺจ   ย   จกฺขุสมฺผสฺส         
ปฏิจฺจ    ย    โสตสมฺผสฺส    ปฏิจฺจ   ย   ฆานสมฺผสฺส   ปฏิจฺจ   ย   
ชิวฺหาสมฺผสฺส    ปฏิจฺจ    ย   กายสมฺผสฺส   ปฏิจฺจ   ย   มโนสมฺผสฺส         
ปฏิจฺจ    ย    จกฺขุสมฺผสฺสช    เวทน    ปฏิจฺจ    ย   โสตสมฺผสฺสช   
เวทน   ปฏิจฺจ   ย   ฆานสมฺผสฺสช   เวทน  ปฏิจฺจ  ย  ชิวฺหาสมฺผสฺสช          
เวทน     ปฏจฺิจ     ย     กายสมฺผสฺสช     เวทน    ปฏจฺิจ    ย    
มโนสมฺผสฺสช   เวทน  ปฏิจฺจ  อุปฺปชชฺติ  สุข  โสมนสฺส  มโนสมฺผสฺสชาย          
เวทนาย      อสฺสาโทติ      อภินิเวสปรามาโส      ทิฏ ิ     ทิฏ ิ     
น   อสฺสาโท   อสฺสาโท   น   ทิฏ ิ   อ ฺา  ทิฏ ิ  อ ฺโ  อสฺสาโท    
ยา    จ    ทฏิ ิ   โย   จ   อสฺสาโท   อย   วุจฺจติ   อสสฺาททิฏ ิ    
อสฺสาททิฏ ิ      มิจฺฉาทิฏ ิ     ทฏิ ิวิปตฺติ     ตาย     ทิฏ ิวิปตฺติยา     
สมนฺนาคโต      ปุคฺคโล     ทฏิ ิวิปนฺโน     ทิฏ ิวิปนฺโน     ปุคฺคโล   
น    เสวิตพฺโพ   น   ภชิตพฺโพ   น   ปยิรุปาสิตพฺโพ   ต   กิสฺสเหตุ    
ทิฏ ิ   หิสฺส   ปาปกา   ยา   ทิฏ ิ   โย   ราโค   โส   น   ทิฏ ิ    
ทิฏ ิ   น   ราโค   อ ฺา   ทิฏ ิ   อ ฺโ   ราโค   ยา   จ  ทิฏ ิ๔    
โย   จ   ราโค   อย   วุจฺจติ   ทฏิ ิราโค  ตาย  จ  ทิฏ ิยา  เตน     
จ    ราเคน    สมนฺนาคโต    ปุคฺคโล   ทิฏ ิราครโต   ทิฏ ิราครเต     
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ปุคฺคเล    ทินนฺทาน    นมหปฺผล    โหติ   นมหานิสส   ต   กิสสฺเหตุ   
ทิฏ ิ    หิสฺส    ปาปกา    อสฺสาททิฏ ิ    มิจฺฉาทิฏ ิ   มิจฺฉาทิฏ ิกสฺส     
ปุริสปุคฺคลสฺส    เทฺว    จ    คติโย    นริโย    วา   ติรจฺฉานโยนิ    
วา      มิจฺฉาทิฏ ิกสฺส      ปุริสปุคฺคลสฺส      ย ฺเจว     กายกมฺม    
ยถาทิฏ ิสมตฺต     สมาทินฺน     ย ฺจ    วจีกมฺม    ย ฺจ    มโนกมฺม   
ยถาทิฏ ิสมตฺต   สมาทินฺน   ยา   จ   เจตนา   ยา  จ  ปตฺถนา  โย    
จ   ปณิธิ   เย  จ  สงฺขารา  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  อนิฏาย  อกนฺตาย     
อมนาปาย    อหิตาย    ทุกขฺาย    สวตฺตนฺติ    ต   กิสสฺเหตุ   ทิฏ ิ    
หิสฺส    ปาปกา    เสยฺยถาป    นิมฺพพีช    วา    โกสาตกีพีช   วา    
ติตฺตกลาพุพีช    วา   อลฺลาย   ปวิยา   นิกฺขิตฺต   ย ฺเจว   ปวีรส   
อุปาทิยติ     ย ฺจ     อาโปรส    อุปาทิยติ    สพฺพนฺต    ติตฺตกตาย   
กฏกตาย   อสารตาย   สวตฺตติ   ต   กสิฺสเหตุ   พีช   หิสฺส   ปาปก    
เอวเมว     มจฺิฉาทิฏ ิกสฺส     ปุริสปุคฺคลสฺส     ย ฺเจว    กายกมมฺ    
ยถาทิฏ ิสมตฺต     สมาทินฺน     ย ฺจ    วจีกมฺม    ย ฺจ    มโนกมฺม   
ยถาทิฏ ิสมตฺต   สมาทินฺน   ยา   จ   เจตนา   ยา  จ  ปตฺถนา  โย    
จ    ปณิธิ    เย   จ   สงฺขารา   สพฺเพ   เต   ธมฺมา   อนิฏาย      
อกนฺตาย    อมนาปาย   อหิตาย   ทุกฺขาย   สวตฺตนฺติ   ต   กิสฺสเหตุ    
ทิฏ ิ    หิสฺส   ปาปกา   อสฺสาททิฏ ิ   มิจฺฉาทิฏ ิ   ยา   ทฏิ ิ   ๑        
ทิฏ ิคต  ทิฏ ิคหน  ฯเปฯ  ทฏิาภินิเวสปรามาโส  ๒  โหติ  ๓ อิเมหิ   
อฏารสหิ   อากาเรหิ   ปริยุฏ ิตจิตฺตสฺส  สโยโค  อสฺสาททิฏ ิภูตา  ๔          
#๑ ม. มิจฺฉาทิฏ ิ ฯ ๒ ม. ทิฏาภินิเวโส ทิฏ ิปรามาโส ฯ ๓ ม. ย.ุ อย ปาโ       
#นตฺถิ ฯ ๔ ม. ย.ุ อสฺสาททิฏ ิภูตา มิจฺฉาทิฏ ีติ อิเม เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ       
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มิจฺฉาทิฏ ิ ฯ          
     [๓๑๑]    อตฺถิ    ส ฺโชนานิ    เจว    ทิฏ ิโย   จ   อตฺถิ    
ส ฺโชนานิ    น    จ   ทิฏ ิโย   ฯ   กตมานิ   ส ฺโชนานิ   เจวั    
ทิฏ ิโย  จ ฯ สกฺกายทิฏ ิปรามาโส เจว ๑ สกฺกายทิฏ ิ สีลพฺพตปรามาโส   
จ    อิมานิ    ส ฺโชนานิ    เจว    ทฏิ ิโย    จ    ฯ   กตมานิ     
ส ฺโชนานิ   น   จ   ทฏิ ิโย   ฯ   กามราคส ฺโชน   ปฏิฆส ฺโชน     
มานส ฺโชน            วิจิกิจฺฉาส ฺโชน           ภวราคส ฺโชน     
อิสฺสาส ฺโชน     มจฺฉรยิส ฺโชน    อนุสยส ฺโชน    อวิชชฺาส ฺโชน   
อิมานิ    ส ฺโชนานิ    น   จ   ทิฏ ิโย   ฯ   อสฺสาททิฏ ิยา   ๒    
อิเมหิ ป ฺจตฺตึสาย อากาเรหิ อภินิเวโส โหติ ๒ ฯ    
     [๓๑๒]   อตฺตานุทิฏ ิยา  กตเมหิ  วีสติยา  อากาเรหิ  อภินิเวโส    
โหติ   ฯ   อิธ   อสฺสุตวา   ปุถุชชฺโน  อริยาน  อทสฺสาวี  อริยธมมฺสฺส    
อโกวิโท   อริยธมฺเม   อวินีโต   สปฺปุรสิาน   อทสฺสาวี  สปฺปุริสธมฺมสฺส          
อโกวิโท   สปฺปุริสธมฺเม   อวินีโต   รูป   อตฺตโต  สมนุปสฺสติ  รปูวนฺต          
วา   อตฺตาน   อตฺตนิ   วา   รูป  รูปสฺม ึ วา  อตฺตาน  เวทน  ส ฺ    
สงฺขาเร     วิ ฺาณ     อตฺตโต    สมนุปสฺสติ    วิ ฺาณวนฺต    วา    
อตฺตาน อตฺตนิ วา วิ ฺาณ วิ ฺาณสฺมึ วา อตฺตาน ฯ      
     [๓๑๓]   กถ  รูป  อตฺตโต  สมนุปสฺสติ  ฯ  อิเธกจฺโจ  ปวีกสิณ    
อตฺตโต    สมนุปสฺสติ    ย    ปวีกสณิ    โส    อห    โย    อห     
ต     ปวีกสณินฺติ     ปวีกสิณ ฺจ    อตฺต ฺจ    อทวฺย    สมนุปสฺสติ   
#๑ ม. ย.ุ อิเม เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ ๒ ม. ย.ุ อิเม ฉ ปาา นตฺถิ ฯ     
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เสยฺยถาป   เตลปฺปทีปสฺส   ฌายโต   ยา  อจฺฉิ  ๑  โส  วณฺโณ  โย     
วณฺโณ    สา    อจฺฉีติ    อจฺฉิ ฺจ    วณฺณ ฺจ    อทฺวย    สมนุปสสฺติ    
เอวเมว     อิเธกจฺโจ     ปวีกสิณ     อตฺตโต    สมนุปสฺสติ    ย     
ปวีกสิณ    โส    อห    โย   อห   ต   ปวีกสิณนฺติ   ปวีกสณิ ฺจ   
อตฺต ฺจ    อทฺวย   สมนปุสฺสติ   อภินิเวสปรามาโส   ทิฏ ิ   ทิฏ ิ   น   
วตฺถุ    วตฺถ ุ   น   ทิฏ ิ   อ ฺา   ทิฏ ิ   อ ฺ   วตฺถุ   ยา   จ   
ทิฏ ิ   ย ฺจ   วตฺถุ   อย  ปมา  รูปวตฺถกุา  อตฺตานุทิฏ ิ  อตฺตานุทิฏ ิ      
มิจฺฉาทิฏ ิ     ทิฏ ิวิปตฺติ     อตฺตานุทิฏ ิกสฺส     ๒    ปุริสปุคฺคลสฺส    
เทฺว   จ   คติโย   ฯเปฯ   อิมานิ   ส ฺโชนานิ   น   จ   ทฏิ ิโย    
อิเธกจฺโจ    อาโปกสิณ    เตโชกสิณ   วาโยกสิณ   นีลกสิณ   ปตกสิณ    
โลหิตกสิณ    โอทาตกสิณ    อตฺตโต    สมนุปสฺสติ    ย   โอทาตกสิณ    
โส   อห   โย   อห   ต   โอทาตกสิณนฺติ   โอทาตกสิณ ฺจ   อตฺต ฺจ     
อทฺวย   สมนปุสฺสติ   เสยยฺถาป   เตลปฺปทีปสฺส   ฌายโต   ยา   อจฺฉิ    
โส    วณฺโณ    โย    วณฺโณ    สา    อจฺฉีติ    อจฺฉิ ฺจ   วณฺณ ฺจ     
อทฺวย    สมนุปสฺสติ    เอวเมว   อิเธกจฺโจ   ฯเปฯ   โอทาตกสิณ ฺจ    
อตฺต ฺจ    อทฺวย    สมนปุสฺสติ    อภินิเวสปรามาโส    ทฏิ ิ    ทิฏ ิ   
น   วตฺถุ   วตฺถุ   น  ทฏิ ิ  อ ฺา  ทิฏ ิ  อ ฺ  วตฺถ ุ ยา  จ  ทฏิ ิ        
ย ฺจ    วตฺถ ุ   อย   ปมา   รูปวตฺถกุา   อตฺตานุทิฏ ิ   อตฺตานุทิฏ ิ         
มิจฺฉาทิฏ ิ    ทิฏ ิวิปตฺติ    ฯเปฯ    อิมานิ    ส ฺโชนานิ    น   จ   
ทิฏ ิโย เอว รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อจฺจิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ย.ุ มิจฺฉาทิฏ ิกสฺส ฯ      
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     [๓๑๔]   กถ   รูปวนฺต   อตฺตาน   สมนุปสฺสติ   ฯ   อิเธกจฺโจ    
เวทน   ส ฺ   สงฺขาเร   วิ ฺาณ   อตฺตโต   สมนปุสฺสติ  ตสฺส  เอว   
โหติ   อย   โข  เม  อตฺตา  โส  โข  ปน  เม  อย  อตฺตา  อิมินา      
รูเปน   รูปวาติ   รูปวนฺต   อตฺตาน   สมนุปสฺสติ   เสยฺยถาป   รุกโฺข   
ฉายาสมฺปนฺโน   อสฺส   ตเมน   ปุรโิส   เอว   วเทยฺย   อย  รุกโฺข    
อย   ฉายา   อ ฺโ   รุกโฺข  อ ฺา  ฉายา  โส  โข  ปนาย  รุกฺโข     
อิมาย   ฉายาย   ฉายาวาติ   ฉายาวนฺต   รุกฺข  สมนุปสฺสติ  เอวเมว     
อิเธกจฺโจ   เวทน   ส ฺ   สงฺขาเร   วิ ฺาณ   อตฺตโต   สมนุปสสฺติ   
ตสฺส  เอว  โหติ  อย  โข  เม  อตฺตา  โส  โข  ปน  เม อย อตฺตา      
อิมินา  รูเปน  รูปวาติ  รูปวนฺต  อตฺตาน  สมนุปสสฺติ  อภินิเวสปรามาโส   
ทิฏ ิ    ทฏิ ิ    น    วตฺถุ    วตฺถุ    น    ทิฏ ิ    อ ฺา   ทฏิ ิ         
อ ฺ   วตฺถุ   ยา   จ   ทฏิ ิ   ย ฺจ   วตฺถุ  อย  ทุติยา  รูปวตฺถกุา          
อตฺตานุทิฏ ิ      อตฺตานุทิฏ ิ      มิจฺฉาทิฏ ิ      ฯเปฯ      อิมานิ         
ส ฺโชนานิ น จ ทฏิ ิโย เอว รูปวนฺต อตฺตาน สมนุปสฺสติ ฯ       
     [๓๑๕]   กถ   อตฺตนิ   รูป   สมนุปสฺสติ  ฯ  อิเธกจฺโจ  เวทน    
ส ฺ   สงฺขาเร   วิ ฺาณ   อตฺตโต   สมนุปสฺสติ   ตสฺส   เอว  โหติ   
อย   โข   เม   อตฺตา   อิมสมฺิ ฺจ   ปน  อตฺตนิ  อิท  รูปนฺติ  อตฺตนิ   
รูป    สมนุปสฺสติ    เสยฺยถาป    ปุปฺผ   คนฺธสมฺปนฺน   อสฺส   ตเมน          
ปุริโส   เอว   วเทยฺย   อิท   ปุปฺผ  อย  คนฺโธ  อ ฺ  ปุปฺผ  อ ฺโ         
คนฺโธ   โส   โข   ปนาย   คนฺโธ   อิมสฺมึ   ปุปฺเผติ  ปุปฺผสฺมึ  คนฺธ    
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สมนุปสฺสติ   เอวเมว   อิเธกจฺโจ   เวทน   ส ฺ   สงฺขาเร  วิ ฺาณ    
อตฺตโต   สมนุปสฺสติ   ตสฺส   เอว   โหติ   อย   โข   เม   อตฺตา    
อิมสฺมิ ฺจ  ปน  อตฺตนิ  อิท รูปนฺติ อตฺตนิ รูป สมนุปสฺสติ อภินิเวสปรามาโส      
ทิฏ ิ     ทิฏ ิ     น     วตฺถ ุ    วตฺถุ     น     ทิฏ ิ    ฯเปฯ   
อย    ตติยา    รูปวตฺถุกา    อตฺตานุทิฏ ิ    อตฺตานุทิฏ ิ   มิจฺฉาทิฏ ิ      
ทิฏ ิวิปตฺติ    ฯเปฯ   อิมานิ   ส ฺโชนานิ   น   จ   ทิฏ ิโย   เอว    
อตฺตนิ รูป สมนุปสฺสติ ฯ       
     [๓๑๖]   กถ  รูปสฺม ึ อตฺตาน  สมนุปสฺสติ  ฯ  อิเธกจฺโจ  เวทน    
ส ฺ   สงฺขาเร   วิ ฺาณ   อตฺตโต   สมนุปสฺสติ   ตสฺส   เอว  โหติ   
อย   โข  เม  อตฺตา  โส  โข  ปน  เม  อย  อตฺตา  อิมสฺมึ  รูเปติ    
รูปสฺมึ   อตฺตาน   สมนุปสฺสติ   เสยฺยถาป   มณิ   กรณฺฑเก   ปกฺขิตฺโต   
อสฺส   ตเมน   ปุรโิส   เอว   วเทยฺย   อย   มณิ   อย   กรณฺฑโก     
อ ฺโ    มณ ิ  อ ฺโ   กรณฺฑโก   โส   โข   ปนาย   มณิ   อิมสฺมึ    
กรณฺฑเกติ    กรณฺฑกสฺมึ    มณึ    สมนุปสฺสติ    เอวเมว   อิเธกจฺโจ    
เวทน   ส ฺ   สงฺขาเร   วิ ฺาณ   อตฺตโต   สมนปุสฺสติ  ตสฺส  เอว   
โหติ   อย   โข  เม  อตฺตา  โส  โข  ปน  เม  อย  อตฺตา  อิมสฺมึ     
รูเปติ    รูปสมฺึ    อตฺตาน    สมนุปสฺสติ    อภินิเวสปรามาโส   ทฏิ ิ   
ทิฏ ิ    น   วตฺถุ   วตฺถุ   น   ทิฏ ิ   อ ฺา   ทิฏ ิ   อ ฺ   วตฺถุ        
ยา   จ   ทฏิ ิ   ย ฺจ   วตฺถุ   อย  จตุตฺถา  รูปวตฺถุกา  อตฺตานุทิฏ ิ         
อตฺตานุทิฏ ิ    มิจฺฉาทิฏ ิ    ทิฏ ิวิปตฺติ   ฯเปฯ   อิมานิ   ส ฺโชนานิ    
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น จ ทิฏ ิโย เอว รูปสฺมึ อตฺตาน สมนุปสฺสติ ฯ     
     [๓๑๗]    กถ   เวทน   อตฺตโต   สมนุปสฺสติ   ฯ   อิเธกจฺโจ     
จกฺขุสมฺผสฺสช    เวทน   โสตสมฺผสฺสช   เวทน   ฆานสมฺผสฺสช   เวทน    
ชิวฺหาสมฺผสฺสช   เวทน   กายสมฺผสฺสช   เวทน   มโนสมฺผสฺสช   เวทน    
อตฺตโต   สมนุปสฺสติ   ยา   มโนสมฺผสสฺชา   เวทนา   โส   อห  โย      
อห    สา    มโนสมฺผสฺสชา    เวทนาติ    มโนสมฺผสสฺช    เวทน ฺจ     
อตฺต ฺจ    อทฺวย    สมนปุสฺสติ    เสยฺยถาป   เตลปฺปทีปสฺส   ฌายโต    
ยา    อจฺฉิ    โส    วณฺโณ   โย   วณฺโณ   สา   อจฺฉีติ   อจฺฉิ ฺจ     
วณฺณ ฺจ    อทฺวย    สมนปุสฺสติ   เอวเมว   อิเธกจฺโจ   มโนสมฺผสฺสช    
เวทน   อตฺตโต   สมนุปสฺสติ   ยา   มโนสมฺผสฺสชา  เวทนา  โส  อห     
โย   อห   สา   มโนสมฺผสสฺชา   เวทนาติ   มโนสมฺผสฺสช   เวทน ฺจ     
อตฺต ฺจ    อทฺวย    สมนปุสฺสติ    อภินิเวสปรามาโส    ทฏิ ิ    ทิฏ ิ   
น   วตฺถุ   วตฺถุ   น   ทิฏ ิ   อ ฺา   ทฏิ ิ   อ ฺ   วตฺถุ  ยา  จ   
ทฏิ ิ    ย ฺจ    วตฺถุ    อย    ปมา   เวทนาวตฺถุกา   อตฺตานุทิฏ ิ    
อตฺตานุทิฏ ิ    มิจฺฉาทิฏ ิ    ทิฏ ิวิปตฺติ   ฯเปฯ   อิมานิ   ส ฺโชนานิ      
น จ ทิฏ ิโย เอว เวทน อตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯ        
     [๓๑๘]   กถ   เวทนาวนฺต   อตฺตาน  สมนุปสฺสติ  ฯ  อิเธกจฺโจ     
ส ฺ   สงฺขาเร   วิ ฺาณ   รูป   อตฺตโต   สมนุปสฺสติ   ตสฺส   เอว|   
โหติ   อย   โข  เม  อตฺตา  โส  โข  ปน  เม  อย  อตฺตา  อิมาย    
เวทนาย   เวทนาวาติ   เวทนาวนฺต   อตฺตาน   สมนุปสฺสติ  เสยฺยถาป      
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รุกฺโข   ฉายาสมฺปนฺโน   อสฺส   ตเมน   ปุรโิส   เอว   วเทยฺย  อย    
รุกฺโข   อย   ฉายา   อ ฺโ  รุกโฺข  อ ฺา  ฉายา  โส  โข  ปนาย     
รุกฺโข  อิมาย  ฉายาย  ฉายาวาติ  ฉายาวนฺต  รุกฺข สมนุปสฺสติ เอวเมว    
อิเธกจฺโจ    ส ฺ    สงฺขาเร   วิ ฺาณ   รูป   อตฺตโต   สมนุปสฺสติ    
ตสฺส  เอว  โหติ  อย  โข  เม  อตฺตา  โส  โข  ปน  เม อย อตฺตา      
อิมาย    เวทนาย    เวทนาวาติ   เวทนาวนฺต   อตฺตาน   สมนุปสฺสติ    
อภินิเวสปรามาโส   ทฏิ ิ   ทฏิ ิ   น   วตฺถุ   วตฺถุ  น  ทิฏ ิ  อ ฺา          
ทิฏ ิ  อ ฺ  วตฺถุ  ยา  จ  ทิฏ ิ  ย ฺจ  วตฺถุ  อย ทุติยา เวทนาวตฺถุกา        
อตฺตานุทิฏ ิ      อตฺตานุทิฏ ิ     มิจฺฉาทิฏ ิ     ทิฏ ิวิปตฺติ     ฯเปฯ     
อิมานิ   ส ฺโชนานิ   น   จ   ทฏิ ิโย   เอว   เวทนาวนฺต  อตฺตาน    
สมนุปสฺสติ ฯ    
     [๓๑๙]   กถ   อตฺตนิ   เวทน  สมนปุสฺสติ  ฯ  อิเธกจฺโจ  ส ฺ    
สงฺขาเร   วิ ฺาณ   รูป   อตฺตโต  สมนุปสฺสติ  ตสฺส  เอว  โหติ  อย    
โข   เม   อตฺตา   อิมสฺมิ ฺจ   ปน   อตฺตนิ   อย   เวทนาติ  อตฺตนิ    
เวทน    สมนุปสฺสติ   เสยฺยถาป   ปุปผฺ   คนฺธสมปฺนฺน   อสฺส   ตเมน   
ปุริโส   เอว   วเทยฺย   อิท   ปุปฺผ  อย  คนฺโธ  อ ฺ  ปุปฺผ  อ ฺโ         
คนฺโธ   โส   โข   ปนาย   คนฺโธ   อิมสฺมึ   ปุปฺเผติ  ปุปฺผสฺมึ  คนฺธ   
สมนุปสฺสติ    เอวเมว   อิเธกจฺโจ   ส ฺ   สงฺขาเร   วิ ฺาณ   รปู   
อตฺตโต   สมนุปสฺสติ   ตสฺส   เอว   โหติ   อย   โข   เม   อตฺตา    
อิมสฺมิ ฺจ   ปน   อตฺตนิ   อย   เวทนาติ   อตฺตนิ   เวทน  สมนุปสฺสติ     



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 213 

อภินิเวสปรามาโส   ทฏิ ิ   ทฏิ ิ   น   วตฺถุ   วตฺถุ  น  ทิฏ ิ  ฯเปฯ   
อย    ตติยา   เวทนาวตฺถุกา   อตฺตานุทิฏ ิ   อตฺตานุทิฏ ิ   มิจฺฉาทิฏ ิ       
ทิฏ ิวิปตฺติ    ฯเปฯ   อิมานิ   ส ฺโชนานิ   น   จ   ทิฏ ิโย   เอว    
อตฺตนิ เวทน สมนุปสฺสติ ฯ      
     [๓๒๐]   กถ   เวทนาย   อตฺตาน   สมนุปสฺสติ   ฯ  อิเธกจฺโจ     
ส ฺ   สงฺขาเร   วิ ฺาณ   รูป   อตฺตโต   สมนุปสฺสติ   ตสฺส   เอว    
โหติ   อย   โข  เม  อตฺตา  โส  โข  ปน  เม  อย  อตฺตา  อิมาย    
เวทนายาติ    เวทนาย    อตฺตาน    สมนุปสฺสติ   เสยฺยถาป   ฯเปฯ     
กรณฺฑกสฺมึ   มณึ   สมนุปสฺสติ   เอวเมว   อิเธกจฺโจ   ส ฺ  สงฺขาเร    
วิ ฺาณ   รปู   อตฺตโต   สมนุปสฺสติ   ตสฺส   เอว   โหติ   อย  โข   
เม   อตฺตา   โส   โข   ปน   เม  อย  อตฺตา  อิมาย  เวทนายาติ     
เวทนาย    อตฺตาน    สมนุปสฺสติ    อภินิเวสปรามาโส   ทฏิ ิ   ทิฏ ิ   
น   วตฺถุ   วตฺถุ   น  ทฏิ ิ  อ ฺา  ทิฏ ิ  อ ฺ  วตฺถ ุ ยา  จ  ทฏิ ิ        
ย ฺจ   วตฺถุ   อย   จตุตฺถา   เวทนาวตฺถุกา  อตฺตานุทิฏ ิ  อตฺตานุทิฏ ิ        
มิจฺฉาทิฏ ิ       ทิฏ ิวิปตฺติ      ฯเปฯ      อิมานิ      ส ฺโชนานิ   
น จ ทิฏ ิโย เอว เวทนาย อตฺตาน สมนุปสฺสติ ฯ      
     [๓๒๑]    กถ    ส ฺ   อตฺตโต   สมนุปสฺสติ   ฯ   อิเธกจฺโจ    
จกฺขุสมฺผสฺสช    ส ฺ    โสตสมฺผสฺสช    ส ฺ    ฆานสมฺผสฺสช   ส ฺ         
ชิวฺหาสมฺผสฺสช    ส ฺ    กายสมฺผสฺสช    ส ฺ   มโนสมฺผสสฺช   ส ฺ         
อตฺตโต   สมนุปสฺสติ   ยา   มโนสมฺผสสฺชา   ส ฺา   โส   อห   โย  
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อห     สา     มโนสมฺผสฺสชา    ส ฺาติ    มโนสมฺผสฺสช    ส ฺ ฺจ     
อตฺต ฺจ   อทฺวย   สมนปุสฺสติ   เสยยฺถาป   เตลปฺปทีปสฺส  ฌายโต  ยา    
อจฺฉิ   โส   วณฺโณ   โย   วณฺโณ   สา   อจฺฉีติ   อจฺฉิ ฺจ   วณฺณ ฺจ    
อทฺวย    สมนุปสฺสติ    เอวเมว    อิเธกจฺโจ    มโนสมฺผสฺสช   ส ฺ    
อตฺตโต   สมนุปสฺสติ   ยา   มโนสมฺผสสฺชา   ส ฺา   โส   อห   โย     
อห     สา     มโนสมฺผสฺสชา    ส ฺาติ    มโนสมฺผสฺสช    ส ฺ ฺจ     
อตฺต ฺจ    อทฺวย   สมนปุสฺสติ   อภินิเวสปรามาโส   ทิฏ ิ   ทิฏ ิ   น   
วตฺถุ   วตฺถุ   น   ทิฏ ิ   อ ฺา   ทิฏ ิ   อ ฺ  วตฺถ ุ ยา  จ  ทฏิ ิ        
ย ฺจ   วตฺถุ   อย   ปมา   ส ฺาวตฺถุกา   อตฺตานุทิฏ ิ   อตฺตานุทิฏ ิ         
มิจฺฉาทิฏ ิ     ฯเปฯ    อิมานิ    ส ฺโชนานิ    น    จ    ทฏิ ิโย    
เอว ส ฺ อตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯ     
     [๓๒๒]   กถ   ส ฺาวนฺต   อตฺตาน   สมนุปสสฺติ  ฯ  อิเธกจฺโจ    
สงฺขาเร   วิ ฺาณ   รูป   เวทน   อตฺตโต   สมนุปสสฺติ   ตสฺส  เอว   
โหติ   อย   โข  เม  อตฺตา  โส  โข  ปน  เม  อย  อตฺตา  อิมาย    
ส ฺาย    ส ฺาวาติ    ส ฺาวนฺต   อตฺตาน   สมนุปสฺสติ   เสยฺยถาป   
รุกฺโข    ฉายาสมฺปนฺโน    อสฺส    ตเมน    ปุรโิส   เอว   วเทยฺย     
อย   รุกฺโข   อย   ฉายา   อ ฺโ   รุกโฺข  อ ฺา  ฉายา  โส  โข     
ปนาย  รุกโฺข  อิมาย  ฉายาย  ฉายาวาติ  ฉายาวนฺต  รุกฺข  สมนุปสฺสติ   
เอวเมว    อิเธกจฺโจ    สงฺขาเร   วิ ฺาณ   รูป   เวทน   อตฺตโต     
สมนุปสฺสติ   ตสฺส   เอว   โหติ  อย  โข  เม  อตฺตา  โส  โข  ปน      
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เม   อย   อตฺตา   อิมาย   ส ฺาย   ส ฺาวาติ  ส ฺาวนฺต  อตฺตาน    
สมนุปสฺสติ   อภินิเวสปรามาโส   ทิฏ ิ   ทฏิ ิ   น   วตฺถุ   วตฺถ ุ  น   
ทิฏ ิ   อ ฺา   ทฏิ ิ   อ ฺ   วตฺถุ   ยา   จ   ทฏิ ิ   ย ฺจ   วตฺถุ         
อย    ทุติยา    ส ฺาวตฺถุกา   อตฺตานุทิฏ ิ   อตฺตานุทิฏ ิ   มิจฺฉาทิฏ ิ     
ฯเปฯ     อิมานิ     ส ฺโชนานิ     น     จ     ทฏิ ิโย    เอว     
ส ฺาวนฺต อตฺตาน สมนุปสฺสติ ฯ    
     [๓๒๓]   กถ  อตฺตนิ  ส ฺ  สมนุปสฺสติ  ฯ  อิเธกจฺโจ  สงฺขาเร    
วิ ฺาณ   รปู   เวทน   อตฺตโต   สมนปุสฺสติ   ตสสฺ  เอว  โหติ  อย    
โข   เม   อตฺตา   อิมสฺมิ ฺจ   ปน   อตฺตนิ   อย   ส ฺาติ   อตฺตนิ    
ส ฺ    สมนุปสฺสติ    เสยฺยถาป   ปปฺุผ   คนฺธสมฺปนฺน   อสฺส   ตเมน          
ปุริโส    เอว    วเทยฺย   อิท   ปุปฺผ   อย   คนฺโธ   อ ฺ   ปุปฺผ          
อ ฺโ   คนฺโธ   โส   โข   ปนาย   คนโฺธ  อิมสฺม ึ ปุปฺเผติ  ปุปฺผสฺมึ    
คนฺธ    สมนปุสฺสติ   เอวเมว   อิเธกจฺโจ   สงฺขาเร   วิ ฺาณ   รปู   
เวทน   อตฺตโต   สมนุปสฺสติ  ตสฺส  เอว  โหติ  อย  โข  เม  อตฺตา     
อิมสฺมิ ฺจ    ปน   อตฺตนิ   อย   ส ฺาติ   อตฺตนิ   ส ฺ   สมนปุสฺสติ          
อภินิเวสปรามาโส   ทฏิ ิ   ทฏิ ิ   น   วตฺถุ   วตฺถุ  น  ทิฏ ิ  อ ฺา          
ทิฏ ิ    อ ฺ   วตฺถุ   ยา   จ   ทฏิ ิ   ย ฺจ   วตฺถุ   อย   ตติยา   
ส ฺาวตฺถุกา   อตฺตานุทิฏ ิ   อตฺตานุทิฏ ิ   มิจฺฉาทิฏ ิ   ฯเปฯ   อิมานิ      
ส ฺโชนานิ น จ ทฏิ ิโย เอว อตฺตนิ ส ฺ สมนุปสฺสติ ฯ       
     [๓๒๔]   กถ   ส ฺาย   อตฺตาน   สมนุปสฺสติ   ฯ   อิเธกจฺโจ     



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 216 

สงฺขาเร   วิ ฺาณ   รูป   เวทน   อตฺตโต   สมนุปสสฺติ   ตสฺส  เอว   
โหติ   อย   โข  เม  อตฺตา  โส  โข  ปน  เม  อย  อตฺตา  อิมาย    
ส ฺายาติ     ส ฺาย     อตฺตาน    สมนุปสฺสติ    เสยฺยถาป    มณิ    
กรณฺฑเก    ปกฺขิตฺโต   อสฺส   ตเมน   ปุริโส   เอว   วเทยฺย   อย    
มณิ    อย    กรณฺฑโก    อ ฺโ    มณิ    อ ฺโ    กรณฺฑโก   โส      
โข   ปนาย   มณิ   อิมสฺม ึ  กรณฺฑเกติ   กรณฺฑกสฺมึ   มณึ  สมนปุสฺสติ    
เอวเมว  อิเธกจฺโจ  สงฺขาเร  วิ ฺาณ  รูป  เวทน  อตฺตโต สมนุปสฺสติ   
ตสฺส   เอว   โหติ   อย   โข  เม  อตฺตา  โส  โข  ปน  เม  อย    
อตฺตา  อิมาย  ส ฺายาติ  ส ฺาย  อตฺตาน สมนุปสฺสติ อภินิเวสปรามาโส    
ทิฏ ิ     ทิฏ ิ     น     วตฺถ ุ    วตฺถุ     น     ทิฏ ิ    อ ฺา    
ทิฏ ิ   อ ฺ   วตฺถ ุ  ยา   จ   ทฏิ ิ   ย ฺจ   วตฺถุ   อย   จตุตฺถา          
ส ฺาวตฺถุกา     อตฺตานุทิฏ ิ     อตฺตานุทิฏ ิ     มจฺิฉาทิฏ ิ    ฯเปฯ        
อิมานิ    ส ฺโชนานิ    น   จ   ทิฏ ิโย   เอว   ส ฺาย   อตฺตาน    
สมนุปสฺสติ ฯ    
     [๓๒๕]  กถ สงฺขาเร อตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯ อิเธกจฺโจ จกฺขุสมฺผสฺสช   
เจตน       โสตสมฺผสฺสช      เจตน      ฆานสมฺผสฺสช      เจตน    
ชิวฺหาสมฺผสฺสช   เจตน   กายสมฺผสฺสช   เจตน   มโนสมฺผสฺสช   เจตน    
อตฺตโต   สมนุปสฺสติ   ยา  มโนสมฺผสสฺชา  เจตนา  โส  อห  โย  อห     
สา    มโนสมฺผสฺสชา    เจตนาติ   มโนสมฺผสฺสช   เจตน ฺจ   อตฺต ฺจ    
อทฺวย   สมนปุสฺสติ   เสยยฺถาป   เตลปฺปทีปสฺส   ฌายโต   ยา   อจฺฉิ     
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โส    วณฺโณ    โย    วณฺโณ    สา    อจฺฉีติ    อจฺฉิ ฺจ   วณฺณ ฺจ     
อทฺวย    สมนุปสฺสติ    เอวเมว    อิเธกจฺโจ   มโนสมฺผสฺสช   เจตน    
อตฺตโต   สมนุปสฺสติ   ยา  มโนสมฺผสสฺชา  เจตนา  โส  อห  โย  อห     
สา    มโนสมฺผสฺสชา    เจตนาติ   มโนสมฺผสฺสช   เจตน ฺจ   อตฺต ฺจ    
อทฺวย    สมนุปสฺสติ    อภินิเวสปรามาโส    ทิฏ ิ   ทิฏ ิ   น   วตฺถุ   
วตฺถุ   น   ทฏิ ิ   อ ฺา   ทิฏ ิ   อ ฺ   วตฺถุ  ยา  จ  ทฏิ ิ  ย ฺจ         
วตฺถุ    อย    ปมา    สงฺขารวตฺถุกา    อตฺตานุทิฏ ิ    อตฺตานุทิฏ ิ          
มิจฺฉาทิฏ ิ    ฯเปฯ   อิมานิ   ส ฺโชนานิ   น   จ   ทิฏ ิโย   เอว   
สงฺขาเร อตฺตโต สมนุปสสฺติ ฯ    
     [๓๒๖]   กถ   สงฺขารวนฺต   อตฺตาน  สมนุปสสฺติ  ฯ  อิเธกจฺโจ    
วิ ฺาณ    รปู    เวทน   ส ฺ   อตฺตโต   สมนุปสฺสติ   ตสฺส   เอว    
โหติ   อย   โข  เม  อตฺตา  โส  โข  ปน  เม  อย  อตฺตา  อิเมหิ      
สงฺขาเรหิ   สงฺขารวาติ   สงฺขารวนฺต   อตฺตาน  สมนุปสฺสติ  เสยฺยถาป    
รุกฺโข   ฉายาสมฺปนฺโน   อสฺส   ตเมน   ปุรโิส   เอว   วเทยฺย  อย    
รุกฺโข   อย   ฉายา   อ ฺโ  รุกโฺข  อ ฺา  ฉายา  โส  โข  ปนาย     
รุกฺโข   อิมาย   ฉายาย   ฉายาวาติ   ฉายาวนฺต   รุกขฺ   สมนุปสสฺติ    
เอวเมว   อิเธกจฺโจ   วิ ฺาณ  รูป  เวทน  ส ฺ  อตฺตโต  สมนุปสฺสติ    
ตสฺส    เอว    โหติ    อย   โข   เม   อตฺตา   โส   โข   ปน     
เม   อย  อตฺตา  อิเมหิ  สงฺขาเรหิ  สงฺขารวาติ  สงฺขารวนฺต  อตฺตาน   
สมนุปสฺสติ    อภินิเวสปรามาโส    ทฏิ ิ    ทิฏ ิ    น   วตฺถุ   วตฺถ ุ   
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น    ทฏิ ิ    อ ฺา   ทิฏ ิ   อ ฺ   วตฺถุ   ยา   จ   ทิฏ ิ   ย ฺจ   
วตฺถุ    อย    ทุติยา    สงฺขารวตฺถุกา    อตฺตานุทิฏ ิ    อตฺตานุทิฏ ิ        
มิจฺฉาทิฏ ิ    ฯเปฯ   อิมานิ   ส ฺโชนานิ   น   จ   ทิฏ ิโย   เอว   
สงฺขารวนฺต อตฺตาน สมนุปสฺสติ ฯ      
     [๓๒๗]   กถ   อตฺตนิ   สงฺขาเร   สมนุปสฺสติ   ฯ   อิเธกจฺโจ    
วิ ฺาณ   รปู   เวทน   ส ฺ   อตฺตโต  สมนุปสฺสติ  ตสฺส  เอว  โหติ   
อย   โข   เม   อตฺตา   อิมสมฺิ ฺจ   ปน   อตฺตนิ   อิเม  สงฺขาราติ    
อตฺตนิ   สงฺขาเร   สมนุปสฺสติ   เสยฺยถาป   ปุปฺผ   คนฺธสมฺปนฺน  อสฺส          
ตเมน   ปุรโิส   เอว   วเทยฺย   อิท  ปุปผฺ  อย  คนฺโธ  อ ฺ  ปุปฺผ         
อ ฺโ    คนฺโธ    โส    โข    ปนาย    คนฺโธ   อิมสฺมึ   ปุปฺเผติ     
ปุปฺผสฺมึ    คนฺธ    สมนุปสฺสติ   เอวเมว   อิเธกจฺโจ   วิ ฺาณ   รปู          
เวทน   ส ฺ   อตฺตโต   สมนุปสฺสติ   ตสฺส   เอว   โหติ   อย  โข    
เม   อตฺตา  อิมสฺมิ ฺจ  ปน  อตฺตนิ  อิเม  สงฺขาราติ  อตฺตนิ  สงฺขาเร๕    
สมนุปสฺสติ    อภินิเวสปรามาโส    ทฏิ ิ    ทิฏ ิ    น   วตฺถุ   วตฺถ ุ  
น    ทฏิ ิ    อ ฺา   ทิฏ ิ   อ ฺ   วตฺถุ   ยา   จ   ทิฏ ิ   ย ฺจ   
วตฺถุ    อย    ตติยา    สงฺขารวตฺถุกา    อตฺตานุทิฏ ิ    อตฺตานุทิฏ ิ         
มิจฺฉาทิฏ ิ    ฯเปฯ   อิมานิ   ส ฺโชนานิ   น   จ   ทิฏ ิโย   เอว   
อตฺตนิ สงฺขาเร สมนุปสฺสติ ฯ    
     [๓๒๘]   กถ   สงฺขาเรสุ   อตฺตาน   สมนุปสฺสติ  ฯ  อิเธกจฺโจ     
วิ ฺาณ    รปู    เวทน   ส ฺ   อตฺตโต   สมนุปสฺสติ   ตสฺส   เอว     
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โหติ   อย   โข  เม  อตฺตา  โส  โข  ปน  เม  อย  อตฺตา  อิเมสุ      
สงฺขาเรสูติ    สงฺขาเรสุ    อตฺตาน    สมนุปสฺสติ    เสยฺยถาป   มณิ   
กรณฺฑเก  ปกฺขิตฺโต  อสฺส  ตเมน  ปรุโิส  เอว  วเทยฺย  อย  มณิ  อย   
กรณฺฑโก    อ ฺโ    มณิ    อ ฺโ    กรณฺฑโก   โส   โข   ปนาย    
มณิ    อิมสฺม ึ   กรณฺฑเกติ   กรณฺฑกสฺมึ   มณึ   สมนุปสฺสติ   เอวเมว   
อิเธกจฺโจ    วิ ฺาณ    รูป    เวทน    ส ฺ   อตฺตโต   สมนุปสสฺติ    
ตสฺส   เอว   โหติ   อย   โข  เม  อตฺตา  โส  โข  ปน  เม  อย    
อตฺตา  อิเมสุ สงฺขาเรสูติ สงฺขาเรสุ อตฺตาน สมนุปสฺสติ อภินิเวสปรามาโส   
ทิฏ ิ     ทิฏ ิ     น     วตฺถ ุ    วตฺถุ     น     ทิฏ ิ    อ ฺา    
ทิฏ ิ   อ ฺ   วตฺถ ุ  ยา   จ   ทฏิ ิ   ย ฺจ   วตฺถุ   อย   จตุตฺถา          
สงฺขารวตฺถุกา     อตฺตานุทิฏ ิ     อตฺตานุทิฏ ิ    มจฺิฉาทิฏ ิ    ฯเปฯ        
อิมานิ   ส ฺโชนานิ   น   จ   ทฏิ ิโย   เอว   สงฺขาเรสุ   อตฺตาน    
สมนุปสฺสติ ฯ    
     [๓๒๙]   กถ   วิ ฺาณ   อตฺตโต   สมนุปสฺสติ   ฯ   อิเธกจฺโจ     
จกฺขุวิ ฺาณ    โสตวิ ฺาณ    ฆานวิ ฺาณ   ชิวฺหาวิ ฺาณ   กายวิ ฺาณ       
มโนวิ ฺาณ       อตฺตโต       สมนุปสฺสติ      ย      มโนวิ ฺาณ    
โส   อห   โย   อห   ต   มโนวิ ฺาณนฺติ   มโนวิ ฺาณ ฺจ   อตฺต ฺจ    
อทฺวย   สมนปุสฺสติ   เสยยฺถาป   เตลปฺปทีปสฺส   ฌายโต   ยา   อจฺฉิ    
โส    วณฺโณ    โย    วณฺโณ    สา    อจฺฉีติ    อจฺฉิ ฺจ   วณฺณ ฺจ     
อทฺวย    สมนุปสฺสติ    เอวเมว    อิเธกจฺโจ   มโนวิ ฺาณ   อตฺตโต     
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สมนุปสฺสติ   ย   มโนวิ ฺาณ   โส   อห  โย  อห  ต  มโนวิ ฺาณนฺติ    
มโนวิ ฺาณ ฺจ    อตฺต ฺจ    อทฺวย    สมนุปสฺสติ    อภินิเวสปรามาโส    
ทิฏ ิ     ทิฏ ิ     น     วตฺถ ุ    วตฺถุ     น     ทิฏ ิ    อ ฺา    
ทิฏ ิ    อ ฺ   วตฺถุ   ยา   จ   ทฏิ ิ   ย ฺจ   วตฺถุ   อย   ปมา    
วิ ฺาณวตฺถุกา     อตฺตานุทิฏ ิ     อตฺตานุทิฏ ิ    มิจฺฉาทิฏ ิ    ฯเปฯ       
อิมานิ    ส ฺโชนานิ    น   จ   ทิฏ ิโย   เอว   วิ ฺาณ   อตฺตโต    
สมนุปสฺสติ ฯ    
     [๓๓๐]   กถ   วิ ฺาณวนฺต   อตฺตาน  สมนุปสฺสติ  ฯ  อิเธกจฺโจ    
รูป   เวทน   ส ฺ   สงฺขาเร  อตฺตโต  สมนุปสฺสติ  ตสฺส  เอว  โหติ   
อย   โข   เม   อตฺตา   โส   โข   ปน   เม  อย  อตฺตา  อิมินา    
วิ ฺาเณน     วิ ฺาณวาติ     วิ ฺาณวนฺต     อตฺตาน     สมนปุสฺสติ    
เสยฺยถาป   รกฺุโข  ฉายาสมฺปนฺโน  อสสฺ  ตเมน  ปรุโิส  เอว  วเทยฺย    
อย   รุกฺโข   อย   ฉายา   อ ฺโ   รุกโฺข  อ ฺา  ฉายา  โส  โข     
ปนาย  รุกโฺข  อิมาย  ฉายาย  ฉายาวาติ  ฉายาวนฺต  รุกฺข  สมนุปสฺสติ   
เอวเมว    อิเธกจฺโจ    รูป    เวทน    ส ฺ   สงฺขาเร   อตฺตโต    
สมนุปสฺสติ   ตสฺส   เอว   โหติ   อย   โข   เม   อตฺตา  โส  โข     
ปน     เม     อย    อตฺตา    อิมินา    วิ ฺาเณน    วิ ฺาณวาติ    
วิ ฺาณวนฺต     อตฺตาน     สมนุปสฺสติ     อภินิเวสปรามาโส    ทฏิ ิ    
ทิฏ ิ   น   วตฺถุ   วตฺถุ   น   ทิฏ ิ   อ ฺา  ทิฏ ิ  อ ฺ  วตฺถุ  ยา        
จ   ทฏิ ิ   ย ฺจ   วตฺถุ   อย   ทุติยา   วิ ฺาณวตฺถุกา   อตฺตานุทิฏ ิ        
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อตฺตานุทิฏ ิ    มิจฺฉาทิฏ ิ    ฯเปฯ    อิมานิ    ส ฺโชนานิ   น   จ    
ทิฏ ิโย เอว วิ ฺาณวนฺต อตฺตาน สมนุปสฺสติ ฯ    
     [๓๓๑]    กถ   อตฺตนิ   วิ ฺาณ   สมนุปสฺสติ   ฯ   อิเธกจฺโจ    
รูป   เวทน   ส ฺ   สงฺขาเร  อตฺตโต  สมนุปสฺสติ  ตสฺส  เอว  โหติ   
อย   โข   เม   อตฺตา   อิมสมฺิ ฺจ   ปน   อตฺตนิ   อิท   วิ ฺาณนฺติ    
อตฺตนิ     วิ ฺาณ    สมนปุสฺสติ    เสยฺยถาป    ปุปผฺ    คนฺธสมฺปนฺน         
อสฺส   ตเมน   ปุรโิส   เอว   วเทยฺย  อิท  ปุปฺผ  อย  คนฺโธ  อ ฺ   
ปุปฺผ   อ ฺโ   คนฺโธ   โส   โข   ปนาย   คนฺโธ   อิมสฺมึ  ปุปฺเผติ   
ปุปฺผสฺมึ   คนฺธ   สมนุปสฺสติ   เอวเมว   อิเธกจฺโจ  รูป  เวทน  ส ฺ          
สงฺขาเร   อตฺตโต   สมนุปสฺสติ   ตสฺส   เอว   โหติ   อย  โข  เม    
อตฺตา     อิมสฺมิ ฺจ     ปน    อตฺตนิ    อิท    วิ ฺาณนฺติ    อตฺตนิ   
วิ ฺาณ    สมนุปสฺสติ    อภินิเวสปรามาโส   ทฏิ ิ   ทฏิ ิ   น   วตฺถุ          
วตฺถุ    น    ทฏิ ิ   อ ฺา   ทิฏ ิ   อ ฺ   วตฺถุ   ยา   จ   ทฏิ ิ          
ย ฺจ     วตฺถุ     อย     ตติยา     วิ ฺาณวตฺถุกา     อตฺตานุทิฏ ิ    
อตฺตานุทิฏ ิ    มิจฺฉาทิฏ ิ    ฯเปฯ    อิมานิ    ส ฺโชนานิ   น   จ    
ทิฏ ิโย เอว อตฺตนิ วิ ฺาณ สมนุปสฺสติ ฯ         
     [๓๓๒]   กถ   วิ ฺาณสฺมึ   อตฺตาน   สมนุปสสฺติ  ฯ  อิเธกจฺโจ    
รูป   เวทน   ส ฺ   สงฺขาเร  อตฺตโต  สมนุปสฺสติ  ตสฺส  เอว  โหติ   
อย   โข   เม   อตฺตา   โส   โข   ปน   เม  อย  อตฺตา  อิมสฺมึ      
วิ ฺาเณติ    วิ ฺาณสฺมึ    อตฺตาน    สมนุปสฺสติ    เสยฺยถาป    มณิ    
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กรณฺฑเก   ปกฺขิตฺโต   อสฺส   ตเมน   ปรุิโส  เอว  วเทยฺย  อย  มณิ    
อย    กรณฺฑโก    อ ฺโ    มณิ    อ ฺโ    กรณฺฑโก    โส   โข    
ปนาย    มณิ    อิมสฺมึ    กรณฺฑเกติ    กรณฺฑกสฺมึ   มณึ   สมนุปสฺสติ    
เอวเมว   อิเธกจฺโจ  รูป  เวทน  ส ฺ  สงฺขาเร  อตฺตโต  สมนุปสฺสติ    
ตสฺส  เอว  โหติ  อย  โข  เม  อตฺตา  โส  โข  ปน  เม อย อตฺตา      
อิมสฺมึ   วิ ฺาเณติ   วิ ฺาณสฺมึ  อตฺตาน  สมนุปสฺสติ  อภินิเวสปรามาโส         
ทิฏ ิ     ทิฏ ิ     น     วตฺถ ุ    วตฺถุ     น     ทิฏ ิ    อ ฺา    
ทิฏ ิ   อ ฺ   วตฺถ ุ  ยา   จ   ทฏิ ิ   ย ฺจ   วตฺถุ   อย   จตุตฺถา          
วิ ฺาณวตฺถุกา     อตฺตานุทิฏ ิ     อตฺตานุทิฏ ิ    มิจฺฉาทิฏ ิ    ฯเปฯ       
อิมานิ   ส ฺโชนานิ   น   จ   ทฏิ ิโย   เอว   วิ ฺาณสฺมึ   อตฺตาน    
สมนุปสฺสติ   อตฺตานุทิฏ ิยา   อิเมหิ   วีสติยา   อากาเรหิ   อภินิเวโส   
โหติ ฯ     
     [๓๓๓]  มิจฺฉาทิฏ ิยา  กตเมหิ  ทสหากาเรหิ  อภินิเวโส  โหติ ฯ     
นตฺถิ  ทินฺนนฺติ  วตฺถุ  ๑ เอววาโท มิจฺฉาทิฏาภินิเวสปรามาโส ๒ ทิฏ ิ        
ทิฏ ิ   น   วตฺถุ   ๓   วตฺถุ   น   ทิฏ ิ  อ ฺา  ทิฏ ิ  อ ฺ  วตฺถุ        
ยา   จ   ทฏิ ิ   ย ฺจ   วตฺถุ   อย  ปมา  มิจฺฉาวตฺถุกา  มจฺิฉาทิฏ ิ          
มิจฺฉาทิฏ ิ    ทิฏ ิวิปตฺติ    ฯเปฯ    อิมานิ    ส ฺโชนานิ    น   จ   
ทิฏ ิโย   นตฺถิ   ยฏินฺติ   วตฺถุ   ฯเปฯ   นตฺถิ   หุตนฺติ  วตฺถุ  นตฺถิ      
สุกตทุกฺกตาน   กมฺมาน   ผล   วิปาโกติ   วตฺถุ   นตฺถิ   อย  โลโกติ   
วตฺถุ    นตฺถ ิ   ปรโลโกติ    วตฺถุ    นตฺถ ิ  มาตาติ   วตฺถุ   นตฺถิ    
#๑ ม. วตฺถ ุฯ ๒ ม. มิจฺฉาภินิเวสปรามาโส ฯ เอวมุปริป ฯ       
#๓ ยุ. วตฺถุ ฯ เอวมุปริป ฯ     
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ปตาติ    วตฺถุ   นตฺถิ   สตฺตา   โอปปาติกาติ   วตฺถุ   นตฺถ ิ  โลเก   
สมณพฺราหฺมณา   สมฺมคฺคตา   สมฺมาปฏิปนฺนา   เย   อิมป   ๑   โลก    
ปรป  ๒  โลก  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  ปเวเทนฺตีติ  วตฺถุ เอววาโท   
มิจฺฉาทิฏาภินิเวสปรามาโส     ทฏิ ิ     ทฏิ ิ    น    วตฺถ ุ   วตฺถ ุ         
น    ทฏิ ิ    อ ฺา   ทิฏ ิ   อ ฺ   วตฺถุ   ยา   จ   ทิฏ ิ   ย ฺจ   
วตฺถุ   อย   ทสวตฺถุกา   มจฺิฉาทิฏ ิ   มิจฺฉาทิฏ ิ   ทิฏ ิวิปตฺติ   ฯเปฯ     
มิจฺฉาทิฏ ิกสฺส     ปุริสปคฺุคลสฺส    เทฺว    คติโย    ฯเปฯ    อิมานิ   
ส ฺโชนานิ   น   จ   ทฏิ ิโย   มิจฺฉาทิฏ ิยา   อิเมหิ   ทสหากาเรหิ   
อภินิเวโส โหติ ฯ        
     [๓๓๔]   สกฺกายทิฏ ิยา  กตเมหิ  วีสติยา  อากาเรหิ  อภินิเวโส     
โหติ   ฯ   อิธ   อสฺสุตวา   ปุถุชชฺโน  อริยาน  อทสฺสาวี  อริยธมมฺสฺส    
อโกวิโท   อริยธมฺเม   อวินีโต   สปฺปุรสิาน   อทสฺสาวี  สปฺปุริสธมฺมสฺส          
อโกวิโท     สปฺปุริสธมฺเม    อวินีโต    รูป    อตฺตโต    สมนุปสสฺติ   
รูปวนฺต   วา   อตฺตาน   อตฺตนิ   วา   รปู   รูปสฺมึ   วา   อตฺตาน    
เวทน     ส ฺ     สงฺขาเร     วิ ฺาณ     อตฺตโต     สมนุปสฺสติ    
วิ ฺาณวนฺต    วา    อตฺตาน    อตฺตนิ    วา   วิ ฺาณ   วิ ฺาณสฺมึ   
วา อตฺตาน ฯ    
     กถ   รูป   อตฺตโต  สมนุปสฺสติ  ฯ  อิเธกจฺโจ  ปวีกสิณ  ฯเปฯ    
โอทาตกสิณ    อตฺตโต    สมนุปสฺสติ    ย    โอทาตกสิณ   โส   อห     
โย    อห    ต    โอทาตกสิณนฺติ   โอทาตกสิณ ฺจ   อตฺต ฺจ   อทฺวย    
#๑-๒ ม. ย.ุ อิม ฺจ .. ปร ฺจ ฯ     
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สมนุปสฺสติ    เสยฺยถาป    เตลปฺปทีปสฺส   ฌายโต   ฯเปฯ   เอวเมว     
อิเธกจฺโจ    โอทาตกสิณ    อตฺตโต    สมนุปสฺสติ   อภินิเวสปรามาโส     
ทิฏ ิ    ฯเปฯ   อย   ปมา   รูปวตฺถุกา   สกฺกายทิฏ ิ   สกกฺายทิฏ ิ   
มิจฺฉาทิฏ ิ    ฯเปฯ   อิมานิ   ส ฺโชนานิ   น   จ   ทิฏ ิโย   เอว   
รูป   อตฺตโต   สมนุปสฺสติ   ฯเปฯ   สกกฺายทิฏ ิยา   อิเมหิ   วีสติยา    
อากาเรหิ อภินิเวโส โหติ ฯ      
     [๓๓๕]    สกฺกายวตฺถกุาย    สสฺสตทิฏ ิยา   กตเมหิ   ปณฺณรสหิ     
อากาเรหิ   อภินิเวโส   โหติ   ฯ   อิธ  อสฺสุตวา  ปุถุชชฺโน  อรยิาน    
อทสฺสาวี    อริยธมฺมสฺส   อโกวิโท   อริยธมฺเม   อวินีโต   สปฺปรุิสาน    
อทสฺสาวี     สปฺปุริสธมฺมสฺส     อโกวิโท     สปฺปุรสิธมฺเม    อวินีโต    
รูปวนฺต   วา   อตฺตาน   อตฺตนิ   วา   รปู   รูปสฺมึ   วา   อตฺตาน    
เวทนาวนฺต   วา   อตฺตาน   ส ฺาวนฺต   วา   อตฺตาน   สงฺขารวนฺต    
วา     อตฺตาน     วิ ฺาณวนฺต     วา    อตฺตาน    อตฺตนิ    วา     
วิ ฺาณ วิ ฺาณสฺมึ วา อตฺตาน ฯ     
     กถ   รูปวนฺต   อตฺตาน  สมนุปสฺสติ  ฯ  อิเธกจฺโจ  เวทน  ส ฺ    
สงฺขาเร   วิ ฺาณ   อตฺตโต   สมนุปสสฺติ   ตสฺส   เอว   โหติ   อย    
โข   เม   อตฺตา   โส   โข   ปน  เม  อย  อตฺตา  อิมินา  รูเปน    
รูปวาติ     รปูวนฺต     อตฺตาน    สมนปุสฺสติ    เสยฺยถาป    รุกฺโข    
ฉายาสมฺปนฺโน   อสฺส   ตเมน  ปุริโส  เอว  วเทยฺย  อย  รุกฺโข  อย    
ฉายา   อ ฺโ   รกฺุโข   อ ฺา   ฉายา   โส   โข   ปนาย  รุกโฺข   
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อิมาย   ฉายาย   ฉายาวาติ   ฉายาวนฺต   รุกฺข  สมนุปสฺสติ  เอวเมว     
อิเธกจฺโจ   เวทน   ฯเปฯ   อย   ปมา   สกฺกายวตฺถุกา  สสฺสตทิฏ ิ    
สสฺสตทิฏ ิ    มิจฺฉาทิฏ ิ    ฯเปฯ    อิมานิ    ส ฺโชนานิ    น   จ   
ทิฏ ิโย   เอว   รูปวนฺต   อตฺตาน  สมนุปสฺสติ  ฯเปฯ  สกฺกายวตฺถุกายฟ          
สสฺสตทิฏ ิยา อิเมหิ ปณฺณรสหิ อากาเรหิ อภินิเวโส โหติ ฯ      
     [๓๓๖]    สกฺกายวตฺถุกาย   อุจฺเฉททิฏ ิยา   กตเมหิ   ปณฺณรสหิ    
อากาเรหิ   อภินิเวโส   โหติ   ฯ   อิธ  อสฺสุตวา  ปุถุชชฺโน  อรยิาน    
อทสฺสาวี    อริยธมฺมสฺส   อโกวิโท   อริยธมฺเม   อวินีโต   สปฺปรุิสาน    
อทสฺสาวี    สปฺปุริสธมฺมสฺส    อโกวิโท   สปฺปุริสธมฺเม   อวินโีต   รูป          
อตฺตโต     สมนุปสฺสติ     เวทน     อตฺตโต     สมนปุสฺสติ    ส ฺ    
อตฺตโต    สมนุปสฺสติ    สงฺขาเร    อตฺตโต    สมนปุสฺสติ    วิ ฺาณ    
อตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯ     
     กถ   รูป   อตฺตโต  สมนุปสฺสติ  ฯ  อิเธกจฺโจ  ปวีกสิณ  ฯเปฯ    
โอทาตกสิณ   อตฺตโต   สมนุปสฺสติ   ย   โอทาตกสิณ   โส   อห  โย     
อห     ต     โอทาตกสิณนฺติ     โอทาตกสิณ ฺจ    อตฺต ฺจ    อทวฺย    
สมนุปสฺสติ   เสยฺยถาป   เตลปฺปทีปสฺส   ฌายโต   ฯเปฯ   อย  ปมา    
สกฺกายวตฺถุกา     อุจฺเฉททิฏ ิ     อุจฺเฉททิฏ ิ    มิจฺฉาทิฏ ิ    ฯเปฯ        
อิมานิ   ส ฺโชนานิ   น   จ  ทิฏ ิโย  เอว  รูป  อตฺตโต  สมนุปสฺสติ    
ฯเปฯ      สกกฺายวตฺถุกาย      อุจฺเฉททิฏ ิยา     อิเมหิ     ป ฺจหิ    
อากาเรหิ อภินิเวโส โหติ ฯ       
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     [๓๓๗]     อนฺตคฺคาหิกาย     ทฏิ ิยา    กตเมหิ    ป ฺาสาย     
อากาเรหิ    อภินิเวโส    โหติ    สสฺสโต   โลโกติ   อนฺตคฺคาหิกาย    
ทิฏ ิยา  กติหากาเรหิ  อภินิเวโส  โหติ  อสสฺสโต โลโกติ อนฺตคฺคาหิกาย   
ทิฏ ิยา     กติหากาเรหิ    อภินิเวโส    โหติ    อนฺตวา    โลโกติ     
อนฺตคฺคาหิกาย     ทฏิ ิยา     อนนฺตวา     โลโกติ    อนฺตคฺคาหิกาย    
ทิฏ ิยา   ต   ชีวนฺต   สรีรนฺติ   อนฺตคฺคาหิกาย   ทิฏ ิยา   อ ฺ  ชีว      
อ ฺ     สรีรนฺติ     อนฺตคฺคาหิกาย     ทิฏ ิยา    โหติ    ตถาคโต    
ปรมฺมรณาติ   ฯเปฯ   น   โหติ   ตถาคโต   ปรมฺมรณาติ   โหติ   จ    
น   จ   โหติ   ตถาคโต   ปรมฺมรณาติ   เนว   โหติ   น  น  โหติ     
ตถาคโต     ปรมฺมรณาติ    อนฺตคฺคาหิกาย    ทิฏ ิยา    กติหากาเรหิ     
อภินิเวโส    โหติ   ฯ   สสฺสโต   โลโกติ   อนฺตคฺคาหิกาย   ทิฏ ิยา    
ป ฺจหากาเรหิ   อภินิเวโส   โหติ   ฯเปฯ   เนว  โหติ  น  น  โหติ      
ตถาคโต    ปรมฺมรณาติ    อนฺตคฺคาหิกาย    ทิฏ ิยา    ป ฺจหากาเรหิ     
อภินิเวโส โหติ ฯ        
     [๓๓๘]   สสฺสโต   โลโกติ   อนฺตคฺคาหิกาย   ทิฏ ิยา   กตเมหิ    
ป ฺจหากาเรหิ   อภินิเวโส   โหติ   ฯ  รูป  โลโก  เจว  สสฺสต ฺจาติ     
อภินิเวสปรามาโส    ทิฏ ิ    ตาย   ทิฏ ิยา   โส   อนฺโต   คหิโตติ    
อนฺตคฺคาหิกา    ทิฏ ิ   ทฏิ ิ   น   วตฺถ ุ  วตฺถุ   น   ทิฏ ิ   อ ฺา         
ทิฏ ิ    อ ฺ   วตฺถุ   ยา   จ   ทฏิ ิ   ย ฺจ   วตฺถุ   อย   ปมา    
สสฺสโต     โลโกติ    อนฺตคฺคาหิกา    ทิฏ ิ    อนฺตคฺคาหิกา    ทฏิ ิ     
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มิจฺฉาทิฏ ิ   ฯเปฯ   อิมานิ   ส ฺโชนานิ   น   จ   ทิฏ ิโย  เวทนา              
โลโก   เจว   สสฺสตา   จาติ   ฯเปฯ  ส ฺา  โลโก  เจว  สสฺสตา      
จาติ   ฯเปฯ   สงฺขารา  โลโก  เจว  สสสฺตา  จาติ  ฯเปฯ  วิ ฺาณ      
โลโก     เจว    สสฺสต ฺจาติ    อภินิเวสปรามาโส    ทิฏ ิ    ตาย     
ทิฏ ิยา    โส    อนฺโต   คหิโตติ   อนฺตคฺคาหิกา   ทฏิ ิ   ทิฏ ิ   น   
วตฺถุ    วตฺถ ุ   น   ทิฏ ิ   อ ฺา   ทิฏ ิ   อ ฺ   วตฺถุ   ยา   จ   
ทิฏ ิ   ย ฺจ   วตฺถุ   อย   ป ฺจมี   สสสฺโต   โลโกติ   อนฺตคฺคาหิกา    
ทิฏ ิ     อนฺตคฺคาหิกา     ทิฏ ิ     มิจฺฉาทิฏ ิ     ฯเปฯ     อิมานิ          
ส ฺโชนานิ    น    จ   ทิฏ ิโย   สสสฺโต   โลโกติ   อนฺตคฺคาหิกาย     
ทิฏ ิยา อิเมหิ ป ฺจหากาเรหิ อภินิเวโส โหติ ฯ      
     [๓๓๙]   อสสฺสโต   โลโกติ   อนฺตคฺคาหิกาย   ทิฏ ิยา  กตเมหิ    
ป ฺจหากาเรหิ   อภินิเวโส   โหติ  ฯ  รูป  โลโก  เจว  อสสฺสต ฺจาติ     
อภินิเวสปรามาโส    ทิฏ ิ    ตาย   ทิฏ ิยา   โส   อนฺโต   คหิโตติ    
อนฺตคฺคาหิกา    ทิฏ ิ    ฯเปฯ    อย    ปมา   อสสฺสโต   โลโกติ    
อนฺตคฺคาหิกา    ทิฏ ิ    อนฺตคฺคาหิกา   ทฏิ ิ   มิจฺฉาทิฏ ิ   ทฏิ ิวิปตฺติ   
ฯเปฯ   อิมานิ   ส ฺโชนานิ   น  จ  ทิฏ ิโย  ฯเปฯ  เวทนา  โลโก      
เจว   อสสฺสตา   จาติ   ฯเปฯ  ส ฺา  โลโก  เจว  อสสฺสตา  จาติ     
ฯเปฯ   สงฺขารา   โลโก   เจว   อสสฺสตา   จาติ   ฯเปฯ  วิ ฺาณ    
โลโก    เจว    อสสฺสต ฺจาติ    อภินิเวสปรามาโส    ทฏิ ิ    ตาย     
ทิฏ ิยา   โส   อนฺโต   คหิโตติ   อนฺตคฺคาหิกา   ทิฏ ิ   อนฺตคฺคาหิกา    



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 228 

ทิฏ ิ    มิจฺฉาทิฏ ิ   ฯเปฯ   อิมานิ   ส ฺโชนานิ   น   จ   ทิฏ ิโย   
อสสฺสโต   โลโกติ   อนฺตคฺคาหิกาย   ทิฏ ิยา   อิเมหิ   ป ฺจหากาเรหิ    
อภินิเวโส โหติ ฯ        
     [๓๔๐]   อนฺตวา   โลโกติ   อนฺตคฺคาหิกาย   ทิฏ ิยา   กตเมหิ    
ป ฺจหากาเรหิ  อภินิเวโส  โหติ  ฯ  อิเธกจฺโจ  ปริตฺต  โอกาส นีลกโต    
ผรติ    ตสฺส    เอว    โหติ   อนฺตวา   อย   โลโก   ปริวฏฏโมติ     
อนฺตส ฺ ี   โหติ   ย   ผรติ   ต   วตฺถุ ฺเจว  โลโก  จ  เยน  ผรติ    
โส   อตฺตา   เจว   โลโก   จาติ   อภินิเวสปรามาโส   ทิฏ ิ  ตาย      
ทิฏ ิยา   โส   อนฺโต   คหิโตติ   อนฺตคฺคาหิกา  ทิฏ ิ  ทิฏ ิ  น  วตฺถุ         
วตฺถุ   น   ทฏิ ิ   อ ฺา   ทิฏ ิ   อ ฺ   วตฺถุ  ยา  จ  ทฏิ ิ  ย ฺจ         
วตฺถุ   อย  ปมา  อนฺตวา  โลโกติ  อนตฺคฺคาหิกา  ทิฏ ิ  อนฺตคฺคาหิกา    
ทิฏ ิ     มิจฺฉาทิฏ ิ     ฯเปฯ     อิมานิ    ส ฺโชนานิ    น    จ    
ทิฏ ิโย   อิเธกจฺโจ   ปริตฺต  โอกาส  ปตกโต  ผรติ  โลหิตกโต  ผรติ   
โอทาตกโต   ผรติ   โอภาสกโต   ผรติ   ตสฺส   เอว  โหติ  อนฺตวา    
อย   โลโก   ปริวฏฏโมติ   อนฺตส ฺ ี   โหติ  ย  ผรติ  ต  วตฺถุ ฺเจว   
โลโก  จ  เยน  ผรติ  โส  อตฺตา  เจว โลโก จาติ อภินิเวสปรามาโส     
ทิฏ ิ    ตาย    ทฏิ ิยา    โส    อนฺโต    คหิโตติ    อนฺตคฺคาหิกา    
ทิฏ ิ    ฯเปฯ   อนฺตวา   โลโกติ   อนฺตคฺคาหิกาย   ทิฏ ิยา   อิเมหิ   
ป ฺจหากาเรหิ อภินิเวโส โหติ ฯ      
     [๓๔๑]   อนนฺตวา   โลโกติ   อนฺตคฺคาหิกาย   ทิฏ ิยา  กตเมหิ     
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ป ฺจหากาเรหิ    อภินิเวโส   โหติ   ฯ   อิเธกจฺโจ   วิปุล   โอกาส    
นีลกโต   ผรติ   ตสฺส  เอว  โหติ  อนนฺตวา  อย  โลโก  อปริยนฺโตติ     
อนนฺตส ฺ ี    โหติ   ย   ผรติ   ต   วตฺถุ ฺเจว   โลโก   จ   เยน     
ผรติ   โส  อตฺตา  เจว  โลโก  จาติ  อภินิเวสปรามาโส  ทฏิ ิ  ตาย     
ทิฏ ิยา   โส   อนฺโต   คหิโตติ   อนฺตคฺคาหิกา  ทิฏ ิ  ทิฏ ิ  น  วตฺถุ         
วตฺถุ   น   ทฏิ ิ   อ ฺา   ทิฏ ิ   อ ฺ   วตฺถุ  ยา  จ  ทฏิ ิ  ย ฺจ         
วตฺถุ    อย    ปมา    อนนฺตวา    โลโกติ    อนฺตคฺคาหิกา   ทิฏ ิ    
อนฺตคฺคาหิกา    ทิฏ ิ   มจฺิฉาทิฏ ิ   ฯเปฯ   อิมานิ   ส ฺโชนานิ   น   
จ   ทฏิ ิโย   อิเธกจฺโจ   วิปุล   โอกาส   ปตกโต  ผรติ  โลหิตกโต    
ผรติ   โอทาตกโต   ผรติ   โอภาสกโต   ผรติ   ตสฺส   เอว   โหติ    
อนนฺตวา   อย   โลโก   อปริยนฺโตติ   อนนฺตส ฺ ี   โหติ   ย   ผรติ    
ต  วตฺถุ ฺเจว  โลโก  จ  เยน  ผรติ  โส  อตฺตา  เจว  โลโก  จาติ      
อภินิเวสปรามาโส    ทิฏ ิ    ตาย   ทิฏ ิยา   โส   อนฺโต   คหิโตติ    
อนฺตคฺคาหิกา    ทิฏ ิ    ฯเปฯ    อนนฺตวา   โลโกติ   อนฺตคฺคาหิกาย    
ทิฏ ิยา อิเมหิ ป ฺจหากาเรหิ อภินิเวโส โหติ ฯ      
     [๓๔๒]   ต   ชีว  ต  สรีรนฺติ  อนฺตคฺคาหิกาย  ทิฏ ิยา  กตเมหิ    
ป ฺจหากาเรหิ   อภินิเวโส   โหติ   ฯ   รูป   ชีว ฺเจว   สรีร ฺจ  ย    
ชีว   ต  สรีรนฺติ  อภินิเวสปรามาโส  ทิฏ ิ  ตาย  ทฏิ ิยา  โส  อนฺโต   
คหิโตติ   อนฺตคฺคาหิกา   ทิฏ ิ   ทิฏ ิ   น   วตฺถ ุ  วตฺถุ   น   ทฏิ ิ        
อ ฺา    ทฏิ ิ   อ ฺ   วตฺถุ   ยา   จ   ทิฏ ิ   ย ฺจ   วตฺถุ   อย    
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ปมา   ต   ชวี   ต   สรีรนฺติ   อนฺตคฺคาหิกา   ทฏิ ิ   อนฺตคฺคาหิกา          
ทิฏ ิ    มิจฺฉาทิฏ ิ   ฯเปฯ   อิมานิ   ส ฺโชนานิ   น   จ   ทิฏ ิโย   
เวทนา   ชีวา   เจว  สรีร ฺจ  ส ฺา  ชวีา  เจว  สรีร ฺจ  สงฺขารา     
ชีวา     เจว     สรีร ฺจ     วิ ฺาณ    ชีว ฺเจว    สรีร ฺจ    ย    
ชีว   ต   สรรีนฺติ   อภินิเวสปรามาโส   ทิฏ ิ   ตาย   ทิฏ ิยา   โส    
อนฺโต   คหิโตติ   อนฺตคฺคาหิกา   ทิฏ ิ   ฯเปฯ   ต  ชวี  ต  สรีรนฺติ          
อนฺตคฺคาหิกาย ทิฏ ิยา อิเมหิ ป ฺจหากาเรหิ อภินิเวโส โหติ ฯ      
     [๓๔๓]   อ ฺ   ชีว   อ ฺ   สรีรนฺติ   อนฺตคฺคาหิกาย  ทิฏ ิยา   
กตเมหิ   ป ฺจหากาเรหิ   อภินิเวโส  โหติ  ฯ  รูป  สรีร  น  ชีว  ต   
สรีร   อ ฺ   ชีว   อ ฺ   สรีรนฺติ   อภินิเวสปรามาโส   ทิฏ ิ  ตาย          
ทิฏ ิยา   โส   อนฺโต   คหิโตติ   อนฺตคฺคาหิกา  ทิฏ ิ  ทิฏ ิ  น  วตฺถุ         
วตฺถุ   น   ทฏิ ิ   อ ฺา   ทิฏ ิ   อ ฺ   วตฺถุ  ยา  จ  ทฏิ ิ  ย ฺจ         
วตฺถุ    อย    ปมา    อ ฺ   ชีว   อ ฺ   สรรีนฺติ   อนฺตคฺคาหิกา   
ทิฏ ิ   อนฺตคฺคาหิกา   ทิฏ ิ   มิจฺฉาทิฏ ิ   ฯเปฯ   อิมานิ  ส ฺโชนานิ        
น   จ   ทิฏ ิโย   เวทนา   สรีร   น   ชีว   ส ฺา  สรีร  น  ชีว    
สงฺขารา   สรีร   น   ชีว   วิ ฺาณ   สรรี  น  ชีว  ต  สรีร  อ ฺ         
ชีว    อ ฺ    สรีรนฺติ    อภินิเวสปรามาโส   ทฏิ ิ   ตาย   ทิฏ ิยา   
โส   อนฺโต   คหิโตติ   อนฺตคฺคาหิกา   ทิฏ ิ  ฯเปฯ  อ ฺ  ชีว  อ ฺ   
สรีรนฺติ   อนฺตคฺคาหิกาย   ทิฏ ิยา   อิเมหิ   ป ฺจหากาเรหิ  อภินิเวโส   
โหติ ฯ      
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     [๓๔๔]   โหติ   ตถาคโต   ปรมฺมรณาติ  อนฺตคฺคาหิกาย  ทิฏ ิยา    
กตเมหิ   ป ฺจหากาเรหิ   อภินิเวโส   โหติ  ฯ  รูป  อิเธว  มรณธมฺม    
ตถาคโต     กายสฺส     เภทา     โหติป     ติฏติป    อุปฺปชฺชติป    
นิพฺพตฺตติปติ   อภินิเวสปรามาโส   ทิฏ ิ   ตาย   ทิฏ ิยา   โส  อนฺโต   
คหิโตติ   อนฺตคฺคาหิกา   ทิฏ ิ   ทิฏ ิ   น   วตฺถ ุ  วตฺถุ   น   ทฏิ ิ        
อ ฺา   ทิฏ ิ   อ ฺ   วตฺถุ   ยา  จ  ทฏิ ิ  ย ฺจ  วตฺถุ  อย  ปมา   
โหติ    ตถาคโต    ปรมฺมรณาติ   อนฺตคฺคาหิกา   ทิฏ ิ   อนฺตคฺคาหิกา    
ทิฏ ิ    มิจฺฉาทิฏ ิ   ฯเปฯ   อิมานิ   ส ฺโชนานิ   น   จ   ทิฏ ิโย   
เวทนา   อิเธว   มรณธมฺมา   ส ฺา   อิเธว   มรณธมฺมา   สงฺขารา    
อิเธว     มรณธมฺมา     วิ ฺาณ     อิเธว    มรณธมฺม    ตถาคโต     
กายสฺส  เภทา  โหติป  ติฏติป อุปฺปชฺชติป นิพฺพตฺตติปติ อภินิเวสปรามาโส      
ทิฏ ิ       ตาย       ทิฏ ิยา       โส      อนฺโต      คหิโตติ    
อนฺตคฺคาหิกา  ทิฏ ิ  ฯเปฯ  โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณาติ  อนฺตคฺคาหิกาย    
ทิฏ ิยา อิเมหิ ป ฺจหากาเรหิ อภินิเวโส โหติ ฯ      
     [๓๔๕]    น    โหติ   ตถาคโต   ปรมฺมรณาติ   อนฺตคฺคาหิกาย    
ทิฏ ิยา   กตเมหิ   ป ฺจหากาเรหิ   อภินิเวโส   โหติ  ฯ  รูป  อิเธว    
มรณธมฺม   ตถาคโต   กายสฺส   เภทา   อุจฺฉิชฺชติ   วินสฺสติ  น  โหติ    
ตถาคโต    ปรมฺมรณาติ    อภินิเวสปรามาโส   ทฏิ ิ   ตาย   ทิฏ ิยา     
โส   อนฺโต   คหิโตติ   อนฺตคฺคาหิกา   ทิฏ ิ   ทิฏ ิ   น  วตฺถุ  วตฺถุ          
น   ทิฏ ิ   อ ฺา   ทิฏ ิ   อ ฺ   วตฺถุ   ยา  จ  ทฏิ ิ  ย ฺจ  วตฺถ ุ      
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อย   ปมา   น   โหติ   ตถาคโต   ปรมฺมรณาติ  อนฺตคฺคาหิกา  ทิฏ ิ     
อนฺตคฺคาหิกา    ทิฏ ิ   มจฺิฉาทิฏ ิ   ฯเปฯ   อิมานิ   ส ฺโชนานิ   น   
จ   ทฏิ ิโย   เวทนา   อิเธว   มรณธมฺมา  ส ฺา  อิเธว  มรณธมมฺา     
สงฺขารา     อิเธว     มรณธมฺมา     วิ ฺาณ    อิเธว    มรณธมฺม    
ตถาคโต   กายสฺส   เภทา   อุจฺฉิชฺชติ   วินสฺสติ   น  โหติ  ตถาคโต     
ปรมฺมรณาติ   อภินิเวสปรามาโส   ทิฏ ิ   ตาย   ทิฏ ิยา   โส  อนฺโต    
คหิโตติ   อนฺตคฺคาหิกา   ทิฏ ิ  ฯเปฯ  น  โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณาติ    
อนฺตคฺคาหิกาย         ทฏิ ิยา         อิเมหิ        ป ฺจหากาเรหิ     
อภินิเวโส โหติ ฯ        
     [๓๔๖]  โหติ  จ  น  จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ อนฺตคฺคาหิกาย      
ทิฏ ิยา    กตเมหิ    ป ฺจหากาเรหิ    อภินิเวโส    โหติ   ฯ   รูป    
อิเธว   มรณธมฺม   ตถาคโต  กายสฺส  เภทา  โหติ  จ  น  จ  โหตีติ      
อภินิเวสปรามาโส    ทิฏ ิ    ตาย   ทิฏ ิยา   โส   อนฺโต   คหิโตติ    
อนฺตคฺคาหิกา   ทฏิ ิ   ทิฏ ิ   น   วตฺถุ  วตฺถุ  น  ทฏิ ิ  อ ฺา  ทิฏ ิ      
อ ฺ   วตฺถุ   ยา   จ   ทฏิ ิ  ย ฺจ  วตฺถ ุ อย  ปมา  โหติ  จ  น    
จ   โหติ   ตถาคโต   ปรมฺมรณาติ   อนฺตคฺคาหิกา  ทิฏ ิ  อนฺตคฺคาหิกา    
ทิฏ ิ     มิจฺฉาทิฏ ิ     ฯเปฯ     อิมานิ    ส ฺโชนานิ    น    จ    
ทิฏ ิโย    เวทนา   อิเธว   มรณธมฺมา   ส ฺา   อิเธว   มรณธมฺมา     
สงฺขารา   อิเธว   มรณธมฺมา   วิ ฺาณ   อิเธว   มรณธมฺม  ตถาคโต    
กายสฺส   เภทา   โหติ   จ   น  จ  โหตีติ  อภินิเวสปรามาโส  ทิฏ ิ     
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ตาย   ทิฏ ิยา   โส   อนฺโต   คหิโตติ   อนฺตคฺคาหิกา   ทฏิ ิ  ฯเปฯ    
โหติ    จ   น   จ   โหติ   ตถาคโต   ปรมฺมรณาติ   อนฺตคฺคาหิกาย      
ทิฏ ิยา อิเมหิ ป ฺจหากาเรหิ อภินิเวโส โหติ ฯ      
     [๓๔๗]   เนว   โหติ   น   น   โหติ   ตถาคโต  ปรมฺมรณาติ      
อนฺตคฺคาหิกาย   ทฏิ ิยา   กตเมหิ  ป ฺจหากาเรหิ  อภินิเวโส  โหติ  ฯ    
รูป  อิเธว  มรณธมฺม  ตถาคโต  กายสฺส  เภทา  [๑]  เนว  โหติ น      
น   โหตีติ   อภินิเวสปรามาโส   ทฏิ ิ   ตาย   ทิฏ ิยา   โส  อนฺโต    
คหิโตติ   อนฺตคฺคาหิกา   ทิฏ ิ   ทิฏ ิ   น   วตฺถ ุ  วตฺถุ   น   ทฏิ ิ        
อ ฺา    ทฏิ ิ   อ ฺ   วตฺถุ   ยา   จ   ทิฏ ิ   ย ฺจ   วตฺถุ   อย   
ปมา   เนว  โหติ  น  น  โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณาติ  อนฺตคฺคาหิกา      
ทิฏ ิ     อนฺตคฺคาหิกา     ทิฏ ิ     มิจฺฉาทิฏ ิ     ฯเปฯ     อิมานิ          
ส ฺโชนานิ   น   จ   ทฏิ ิโย   เวทนา   อิเธว   มรณธมฺมา  ส ฺา     
อิเธว     มรณธมฺมา     สงฺขารา    อิเธว    มรณธมมฺา    วิ ฺาณ     
อิเธว  มรณธมฺม  ตถาคโต  กายสฺส  เภทา  [๒]  เนว  โหติ  น  น     
โหตีติ    อภินิเวสปรามาโส    ทฏิ ิ    ตาย   ทิฏ ิยา   โส   อนฺโต    
คหิโตติ   อนฺตคฺคาหิกา   ทิฏ ิ   ทิฏ ิ   น   วตฺถ ุ  วตฺถุ   น   ทฏิ ิ        
อ ฺา    ทฏิ ิ   อ ฺ   วตฺถุ   ยา   จ   ทิฏ ิ   ย ฺจ   วตฺถุ   อย   
ป ฺจมี   เนว  โหติ  น  น  โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณาติ  อนฺตคฺคาหิกา    
ทิฏ ิ     อนฺตคฺคาหิกา     ทิฏ ิ     มิจฺฉาทิฏ ิ     ฯเปฯ     อิมานิ          
ส ฺโชนานิ   น   จ   ทฏิ ิโย   เนว   โหติ  น  น  โหติ  ตถาคโต      
#๑-๒ ม. ปร มรณา ... ฯ      
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ปรมฺมรณาติ     อนฺตคฺคาหิกาย     ทฏิ ิยา    อิเมหิ    ป ฺจหากาเรหิ    
อภินิเวโส    โหติ    อนฺตคฺคาหิกาย    ทิฏ ิยา    อิเมหิ   ป ฺาสาย    
อากาเรหิ อภินิเวโส โหติ ฯ      
     [๓๔๘]    ปุพฺพนฺตานุทิฏ ิยา    กตเมหิ   อฏารสหิ   อากาเรหิ    
อภินิเวโส   โหติ  ฯ  จตฺตาโร  สสฺสตวาทา  จตฺตาโร  เอกจฺจสสฺสติกา    
จตฺตาโร        อนฺตานนฺติกา        จตฺตาโร       อมราวิกฺเขปกา     
เทฺว     อธิจฺจสมุปฺปนฺนิกา    ปุพฺพนฺตานุทิฏ ิยา    อิเมหิ    อฏารสหิ        
อากาเรหิ อภินิเวโส โหติ ฯ      
     [๓๔๙]   อปรนฺตานุทิฏ ิยา   กตเมหิ   จตุจตฺตาฬีสาย  อากาเรหิ     
อภินิเวโส   โหติ   ฯ  โสฬส  ส ฺ ิวาทา  ๑  อฏ  อส ฺ ิวาทา  ๒     
อฏ      เนวส ฺ ินาส ฺ ิวาทา      สตฺต     อุจฺเฉทวาทา     ป ฺจ    
ทิฏธมฺมนิพฺพานวาทา     อปรนฺตานุทิฏ ิยา     อิเมหิ    จตุจตฺตาฬีสาย   
อากาเรหิ อภินิเวโส โหติ ฯ      
     [๓๕๐]     ส ฺโชนิกาย     ทฏิ ิยา     กตเมหิ    อฏารสหิ     
อากาเรหิ   อภินิเวโส  โหติ  ฯ  ยา  ทฏิ ิ  ทิฏ ิคต  ทิฏ ิคหณ  ฯเปฯ   
ทิฏาภินิเวโส     ทิฏ ิปรามาโส    ส ฺโชนิกาย    ทิฏ ิยา    อิเมหิ    
อฏารสหิ อากาเรหิ อภินิเวโส โหติ ฯ     
     [๓๕๑]   อหนฺติ   มานวินิพนฺธาย   ทิฏ ิยา   กตเมหิ  อฏารสหิ    
อากาเรหิ   อภินิเวโส   โหติ   ฯ   จกฺขุ  อหนฺติ  มานวินิพนฺธา  ทิฏ ิ    
ทิฏ ิ    น   วตฺถุ   วตฺถุ   น   ทิฏ ิ   อ ฺา   ทิฏ ิ   อ ฺ   วตฺถุ        
#๑-๒ ม. ย.ุ ส ฺ ีวาทา อส ฺ ีวาทา ฯ เอวมุปริป ฯ     



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 235 

ยา   จ   ทฏิ ิ   ย ฺจ   วตฺถุ   อย   ปมา   อหนฺติ   มานวินิพนฺธา    
ทิฏ ิ     มานวินิพนฺธา     ทิฏ ิ     มิจฺฉาทิฏ ิ     ฯเปฯ     อิมานิ          
ส ฺโชนานิ   น   จ   ทฏิ ิโย   โสต   อหนฺติ   ฯเปฯ  ฆาน  อหนฺติ    
ชิวฺหา   อหนติฺ   กาโย   อหนฺติ   มโน  อหนฺติ  ฯเปฯ  ธมฺมา  อหนฺติ    
จกฺขุวิ ฺาณ   อหนฺติ   ฯเปฯ   มโนวิ ฺาณ   อหนฺติ  อภินิเวสปรามาโส    
อหนฺติ     มานวินิพนฺธา     ทฏิ ิ     ทิฏ ิ     น     วตฺถุ    วตฺถุ   
น    ทฏิ ิ    อ ฺา   ทิฏ ิ   อ ฺ   วตฺถุ   ยา   จ   ทิฏ ิ   ย ฺจ   
วตฺถุ    อย    อฏมี    อหนฺติ   มานวินพินฺธา   ทิฏ ิ   มานวินิพนฺธา          
ทิฏ ิ    มิจฺฉาทิฏ ิ   ฯเปฯ   อิมานิ   ส ฺโชนานิ   น   จ   ทิฏ ิโย   
อหนฺติ    มานวินิพนฺธาย    ทิฏ ิยา    อิเมหิ   อฏารสหิ   อากาเรหิ   
อภินิเวโส โหติ ฯ        
     [๓๕๒]   มมนฺติ   มานวินิพนฺธาย   ทิฏ ิยา   กตเมหิ  อฏารสหิ    
อากาเรหิ   อภินิเวโส   โหติ   ฯ   จกฺขุ  มมนฺติ  มานวินิพนฺธา  ทิฏ ิ    
ทิฏ ิ    น   วตฺถุ   วตฺถุ   น   ทิฏ ิ   อ ฺา   ทิฏ ิ   อ ฺ   วตฺถุ        
ยา   จ   ทฏิ ิ   ย ฺจ   วตฺถุ   อย   ปมา   มมนฺติ   มานวินิพนฺธา    
ทิฏ ิ     มานวินิพนฺธา     ทิฏ ิ     มิจฺฉาทิฏ ิ     ฯเปฯ     อิมานิ          
ส ฺโชนานิ    น    จ    ทิฏ ิโย    โสต    มมนฺติ   ฯเปฯ   ฆาน    
มมนฺติ   ชิวฺหา   มมนฺติ   ฯเปฯ   มโน  มมนฺติ  ฯเปฯ  ธมฺมา  มมนฺติ    
จกฺขุวิ ฺาณ   มมนฺติ   ฯเปฯ   มโนวิ ฺาณ   มมนฺติ  อภินิเวสปรามาโส    
มมนฺติ     มานวินิพนฺธา     ทฏิ ิ     ทิฏ ิ     น     วตฺถุ    วตฺถุ    
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น    ทฏิ ิ    อ ฺา   ทิฏ ิ   อ ฺ   วตฺถุ   ยา   จ   ทิฏ ิ   ย ฺจ   
วตฺถุ    อย    อฏมี    มมนฺติ   มานวินพินฺธา   ทิฏ ิ   มานวินิพนฺธา          
ทิฏ ิ    มิจฺฉาทิฏ ิ   ฯเปฯ   อิมานิ   ส ฺโชนานิ   น   จ   ทิฏ ิโย   
มมนฺติ    มานวินิพนฺธาย    ทิฏ ิยา    อิเมหิ   อฏารสหิ   อากาเรหิ   
อภินิเวโส โหติ ฯ        
     [๓๕๓]    อตฺตวาทปฏิสยุตฺตาย    ทฏิ ิยา    กตเมหิ    วีสติยา    
อากาเรหิ   อภินิเวโส   โหติ   ฯ   อิธ  อสฺสุตวา  ปุถุชชฺโน  อรยิาน    
อทสฺสาวี    อริยธมฺมสฺส   อโกวิโท   อริยธมฺเม   อวินีโต   สปฺปรุิสาน    
อทสฺสาวี    สปฺปุริสธมฺมสฺส    อโกวิโท   สปฺปุริสธมฺเม   อวินโีต   รูป          
อตฺตโต    สมนุปสฺสติ    รูปวนฺต   วา   อตฺตาน   อตฺตนิ   วา   รปู   
รูปสฺมึ    วา   อตฺตาน   ฯเปฯ   เวทน   ส ฺ   สงฺขาเร   วิ ฺาณ    
อตฺตโต    สมนุปสฺสติ    วิ ฺาณวนฺต    วา    อตฺตาน   อตฺตนิ   วา    
วิ ฺาณ วิ ฺาณสฺมึ วา อตฺตาน ฯเปฯ ฯ   
     กถ   รูป   อตฺตโต  สมนุปสฺสติ  ฯ  อิเธกจฺโจ  ปวีกสิณ  ฯเปฯ    
โอทาตกสิณ    อตฺตโต    สมนุปสฺสติ    ย    โอทาตกสิณ   โส   อห     
โย    อห    ต    โอทาตกสิณนฺติ   โอทาตกสิณ ฺจ   อตฺต ฺจ   อทฺวย    
สมนุปสฺสติ    เสยฺยถาป    เตลปฺปทีปสฺส   ฌายโต   ยา   อจฺฉิ   โส     
วณฺโณ    โย    วณฺโณ    สา    อจฺฉีติ   อจฺฉิ ฺจ   วณฺณ ฺจ   อทฺวย    
สมนุปสฺสติ   เอวเมว   อิเธกจฺโจ   โอทาตกสิณ   อตฺตโต   สมนปุสฺสติ    
ฯเปฯ     อย     ปมา    รปูวตฺถุกา    อตฺตวาทปฏิสยุตฺตา    ทฏิ ิ   
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อตฺตวาทปฏิสยุตฺตา    ทฏิ ิ   มิจฺฉาทิฏ ิ   ฯเปฯ   อิมานิ   ส ฺโชนานิ         
น    จ    ทิฏ ิโย   อตฺตวาทปฏิสยุตฺตาย   ทิฏ ิยา   อิเมหิ   วีสติยา   
อากาเรหิ อภินิเวโส โหติ ฯ      
     [๓๕๔]     โลกวาทปฏิสยุตฺตาย    ทิฏ ิยา    กตเมหิ    อฏหิ     
อากาเรหิ   อภินิเวโส   โหติ   ฯ   สสสฺโต  อตฺตา  จ  โลโก  จาติ      
อภินิเวสปรามาโส   โลกวาทปฏิสยุตฺตา   ทิฏ ิ   ทฏิ ิ   น  วตฺถุ  วตฺถุ          
น    ทฏิ ิ    อ ฺา   ทิฏ ิ   อ ฺ   วตฺถุ   ยา   จ   ทิฏ ิ   ย ฺจ   
วตฺถุ    อย    ปมา   โลกวาทปฏิสยุตฺตา   ทิฏ ิ   โลกวาทปฏิสยุตฺตา    
ทิฏ ิ     มิจฺฉาทิฏ ิ     ฯเปฯ     อิมานิ    ส ฺโชนานิ    น    จ    
ทิฏ ิโย    อสสฺสโต    อตฺตา    จ    โลโก    จาติ   สสฺสโต   จ      
อสสฺสโต   จ   อตฺตา   จ  โลโก  จาติ  ฯเปฯ  เนวสสฺสโตนาสสฺสโต     
อตฺตา   จ   โลโก  จาติ  อนฺตวา  อตฺตา  จ  โลโก  จาติ  อนนฺตวา    
อตฺตา    จ    โลโก   จาติ   อนฺตวา   จ   อนนฺตวา   จ   อตฺตา     
จ   โลโก   จาติ   เนวนฺตวานานนฺตวา   อตฺตา   จ   โลโก   จาติ     
อภินิเวสปรามาโส    โลกวาทปฏิสยุตฺตา    ทฏิ ิ    ทิฏ ิ    น   วตฺถุ    
วตฺถุ    น    ทฏิ ิ   อ ฺา   ทิฏ ิ   อ ฺ   วตฺถุ   ยา   จ   ทฏิ ิ          
ย ฺจ   วตฺถุ   อย  อฏมี  โลกวาทปฏิสยุตฺตา  ทิฏ ิ  โลกวาทปฏสิยุตฺตา         
ทิฏ ิ      มิจฺฉาทิฏ ิ      ฯเปฯ      อิมานิ     ส ฺโชนานิ     น    
จ     ทฏิ ิโย     โลกวาทปฏิสยุตฺตาย    ทิฏ ิยา    อิเมหิ    อฏหิ    
อากาเรหิ อภินิเวโส โหติ ฯ       
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     [๓๕๕]    โอลิยนาภินเิวโส   ภวทฏิ ิ   อติธาวนาภินิเวโส   ๑    
วิภวทิฏ ิ   อสฺสาททิฏ ิยา   ป ฺจตฺตึสาย   อากาเรหิ   อภินิเวโส   กติ   
ภวทิฏ ิโย    กติ   วิภวทิฏ ิโย   อตฺตานุทิฏ ิยา   วีสติยา   อากาเรหิ          
อภินิเวโส  กติ  ภวทิฏ ิโย  กติ  วิภวทิฏ ิโย  ฯเปฯ โลกวาทปฏสิยตฺุตาย   
ทิฏ ิยา     อฏหิ     อากาเรหิ     อภินเิวโส    กติ    ภวทิฏ ิโย    
กติ       วิภวทิฏ ิโย       ฯ      อสฺสาททิฏ ิยา      ป ฺจตฺตึสาย    
อากาเรหิ  อภินิเวโส  สิยา  ภวทิฏ ิโย  สิยา วิภวทฏิ ิโย อตฺตานุทิฏ ิยา#        
วีสติยา     อากาเรหิ     อภินิเวโส    ปณฺณรส    ๒    ภวทิฏ ิโย    
ป ฺจ    วิภวทิฏ ิโย    มิจฺฉาทิฏ ิยา    ทสหิ   อากาเรหิ   อภินิเวโส    
สพฺพาวตา     วิภวทิฏ ิโย     สกฺกายทิฏ ิยา    วีสติยา    อากาเรหิ    
อภินิเวโส   ปณฺณรส   ภวทิฏ ิโย   ป ฺจ   วิภวทิฏ ิโย  สกกฺายวตฺถุกาย    
สสฺสตทิฏ ิยา         ปณฺณรสหิ         อากาเรหิ        อภินิเวโส    
สพฺพาวตา   ภวทิฏ ิโย   สกฺกายวตฺถุกาย  อุจฺเฉททิฏ ิยา  ป ฺจหากาเรหิ    
อภินิเวโส      สพฺพาวตา      วิภวทิฏ ิโย      สสฺสโต     โลโกติ    
อนฺตคฺคาหิกาย    ทิฏ ิยา    ป ฺจหากาเรหิ    อภินิเวโส    สพฺพาวตา    
ภวทิฏ ิโย   อสสฺสโต   โลโกติ  อนฺตคฺคาหิกาย  ทิฏ ิยา  ป ฺจหากาเรหิ   
อภินิเวโส      สพฺพาวตา      วิภวทิฏ ิโย      อนฺตวา     โลโกติ    
อนฺตคฺคาหิกาย   ทฏิ ิยา   ป ฺจหากาเรหิ   อภินิเวโส  สยิา  ภวทิฏ ิโย    
สิยา      วิภวทิฏ ิโย      อนนฺตวา      โลโกติ     อนฺตคฺคาหิกาย     
ทิฏ ิยา  ป ฺจหากาเรหิ  อภินิเวโส  สิยา  ภวทิฏ ิโย  สิยา  วิภวทิฏ ิโย          
ต    ชีว    ต    สรีรนฺติ   อนฺตคฺคาหิกาย   ทิฏ ิยา   ป ฺจหากาเรหิ   
#๑ สี. อภิภาวนาภนิิเวโส ฯ ๒ ปนฺนรสาติ วา ปาโ ฯ     
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อภินิเวโส    สพฺพาวตา    วิภวทิฏ ิโย   อ ฺ   ชีว   อ ฺ   สรีรนฺติ          
อนฺตคฺคาหิกาย    ทิฏ ิยา    ป ฺจหากาเรหิ    อภินิเวโส    สพฺพาวตา    
ภวทิฏ ิโย    โหติ   ตถาคโต   ปรมฺมรณาติ   อนฺตคฺคาหิกาย   ทิฏ ิยา    
ป ฺจหากาเรหิ    อภินิเวโส    สพฺพาวตา    ภวทิฏ ิโย    น    โหติ    
ตถาคโต    ปรมฺมรณาติ    อนฺตคฺคาหิกาย    ทิฏ ิยา    ป ฺจหากาเรหิ     
อภินิเวโส   สพฺพาวตา   วิภวทิฏ ิโย  โหติ  จ  น  จ  โหติ  ตถาคโต    
ปรมฺมรณาติ    อนฺตคฺคาหิกาย    ทิฏ ิยา    ป ฺจหากาเรหิ   อภินิเวโส    
สิยา    ภวทิฏ ิโย    สิยา    วิภวทิฏ ิโย   [๑]   อปรนฺตานุทิฏ ิยา    
จตุจตฺตาฬีสาย  อากาเรหิ  อภินิเวโส  สิยา  ภวทิฏ ิโย สิยา วิภวทิฏ ิโย   
ส ฺโชนิกาย     ทิฏ ิยา     อฏารสหิ     อากาเรหิ     อภินิเวโส     
สิยา    ภวทิฏ ิโย    สิยา    วิภวทิฏ ิโย    อหนฺติ    มานวินิพนฺธาย    
ทิฏ ิยา      อฏารสหิ      อากาเรหิ     อภินิเวโส     สพฺพาวตา    
วิภวทิฏ ิโย   มมนฺติ   มานวินิพนฺธาย   ทฏิ ิยา   อฏารสหิ  อากาเรหิ           
อภินิเวโส    สพฺพาวตา    ภวทิฏ ิโย    อตฺตวาทปฏิสยุตฺตาย   ทฏิ ิยา    
วีสติยา     อากาเรหิ    อภินิเวโส    ปณฺณรส    ภวทฏิ ิโย    ป ฺจ     
วิภวทิฏ ิโย  โลกวาทปฏสิยุตฺตาย  ทิฏ ิยา  อฏหิ  อากาเรหิ  อภินิเวโส          
สิยา       ภวทิฏ ิโย       สิยา       วิภวทิฏ ิโย      สพฺพาวตา     
ทิฏ ิโย   [๒]   อตฺตานุทิฏ ิโย   สพฺพาวตา   ทิฏ ิโย   มิจฺฉาทิฏ ิโย         
#๑ ม. เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ อนฺตคฺคาหิกาย ทิฏ ิยา    
#ป ฺจหากาเรหิ อภินิเวโส สิยา ภวทิฏ ิโย สิยา วิภวทิฏ ิโย ฯ ปุพฺพนฺตานุทิฏ ิยา  
#อฏารสหิ อากาเรหิ อภินิเวโส สิยา ภวทิฏ ิโย สยิา วิภวทิฏ ิโย ฯ     
#๒ ม. ย.ุ อสสฺาททิฏ  ิโย สพฺพาวตา ทิฏ ิโย ฯ       
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สพฺพาวตา   ทิฏ ิโย   สกกฺายทิฏ ิโย  สพฺพาวตา  ทิฏ ิโย  อนฺตคฺคาหิกา   
ทิฏ ิโย       สพฺพาวตา      ทฏิ ิโย      ส ฺโชนิกา      ทฏิ ิโย    
อตฺตวาทปฏิสยุตฺตา    ทฏิ ิโย    ภวทิฏ ิโย   ๑   วิภวทิฏ ิโย   เอต          
ทฺวย   ตกกฺิตา   นิสฺสิตา   เย   เตส  นิโรธมฺหิ  นตฺถิ  าณ  ยตฺถาย          
โลโก วีปริตส ฺ ีติ ฯ    
     [๓๕๖]   ทฺวีหิ   ภิกฺขเว   ทฏิ ิคเตหิ   ปริยุฏ ิตา   เทวมนุสฺสา   
โอลิยนฺติ ๒ เอเก อติธาวนฺติ เอเก จกฺขุมนฺโต จ ปสสฺนฺติ ฯ    
     กถ ฺจ    ภิกฺขเว    โอลิยนฺติ    เอเก    ภวารามา   ภิกฺขเว     
เทวมนุสฺสา    ภวรตา    ภวสมฺมุทิตา    เตส    ภวนิโรธาย   ธมฺเม     
เทสิยมาเน    จิตฺต    น   ปกฺขนฺทติ   น   สมฺปสีทติ   น   สนฺติฏติ    
นาธิมุจฺจติ เอว โข ภิกฺขเว โอลิยนฺติ เอเก ฯ       
     กถ ฺจ    ภิกฺขเว   อติธาวนฺติ   เอเก   ภเวน   โข   ปเนเก    
อฏฏิยมานา  ๓  หรายมานา  ชิคุจฺฉมานา  วิภว  อภินนฺทนฺติ  ยโต  กิร    
โภ   อตฺตา  กายสฺส  เภทา  อุจฺฉิชฺชติ  วินสฺสติ  น  โหติ  ปรมฺมรณาติ   
เอต     สนฺต    เอต    ปณีต    ยถาภวนฺติ    ๔    เอว    โข    
ภิกฺขเว อติธาวนฺติ เอเก ฯ      
     กถ ฺจ   ภิกฺขเว   จกฺขุมนฺโต   จ   ปสฺสนฺติ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
ภูต    ภูตโต    ปสฺสติ    ภูต    ภูตโต   ทิสฺวา   ภูตสฺส   นิพฺพิทาย   
วิราคาย   นิโรธาย   ปฏิปนฺโน   โหติ  เอว  โข  ภิกขฺเว  จกฺขุมนฺโต    
#          ๑ ม. ภว ฺจ ทิฏ ึ วิภว ฺจ ทิฏ ึ,       
#               เอต ทฺวย ตกฺกกิา นิสฺสิตา เส,    
#               เตส น นิโรธมฺหิ น หตฺถ ิาณ,     
#               ยตฺถาย โลโก วีปรีตส ฺ ีติ ฯ       
#๒ ม. โอลียนฺติ ฯ เอวมุปริ ฯ ๓ ม. อฏฏียมานา ฯ      
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จ ปสฺสนฺติ ฯ    
           โย ภูต ภูตโต ทิสฺวา        ภูตสฺส จ อติกฺกม     
           ยถาภูเตธิมุจฺจติ            ภวตณฺหาปริกฺขยา       
           สเจ ๑ ภูตสฺส ปริ ฺาโต โส วีตตโณฺห ภวาภเว    
           ภูตสฺส วิภวา ภิกฺขุ          นาคจฺฉติ ปุนพฺภวนฺติ ฯ      
     [๓๕๗]     ตโย     ปุคฺคลา    วิปนฺนทิฏ ี    ตโย    ปุคฺคลา    
สมฺปนฺนทิฏ ึ ฯ         
     กตเม   ตโย   ปุคฺคลา   วิปนฺนทิฏ ี   ติตฺถิโย  จ  ติตฺถิยสาวโก   
จ โย จ มิจฺฉาทิฏ ิโก อิเม ตโย ปุคฺคลา วิปนฺนทิฏ ี ฯ    
     กตเม   ตโย   ปุคฺคลา   สมฺปนฺนทฏิ ี   ตถาคโต  จ  ตถาคตสฺส     
สาวโก    จ    โย    จ    สมมฺาทิฏ ิโก    อิเม   ตโย   ปุคฺคลา      
สมฺปนฺนทิฏ ี ฯ         
           โกธโน อุปนาหี จ          ปาปมกฺขี จ โย นโร    
           วิปนฺนทิฏ ิ มายาวี          ต ช ฺา วสโล อิติ ฯ     
           อกฺโกธโน อนุปนาหี         อมกขีฺ ๒ สุทฺธต คโต       
           สมฺปนฺนทิฏ ิ เมธาวี         ต ช ฺา อริโย อิตีติ ฯ     
     [๓๕๘] ติสฺโส วิปนฺนทิฏ ิโย ติสฺโส สมฺปนฺนทฏิ ิโย ฯ    
     กตมา   ติสฺโส   วิปนนฺทิฏ ิโย   ฯ   เอต   มมนติฺ   วิปนฺนทฏิ ิ   
เอโสหมสฺมีติ   วิปนฺนทฏิ ิ   เอโส   เม   อตฺตาติ   วิปนฺนทิฏ ิ   อิมา          
#๑ ม. สเว ภูตสฺส ปริ ฺาโต ฯ ยุ. สเว ภูตสฺส ปริ ฺา ฯ ๒ ม. วิสุทฺโธ ฯ     
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ติสฺโส วิปนฺนทิฏ ิโย ฯ    
     กตมา   ติสฺโส   สมฺปนฺนทิฏ ิโย   ฯ   เนต  มมนฺติ  สมฺปนนฺทิฏ ิ   
เนโสหมสฺมีติ    สมฺปนฺนทิฏ ิ    น    เมโส    อตฺตาติ    สมฺปนฺนทิฏ ิ   
อิมา ติสฺโส สมฺปนฺนทิฏ ิโย ฯ      
     [๓๕๙]  เอต  มมนฺติ  กา  ทิฏ ิ  กติ  ทฏิ ิโย  กตมนฺตานุคฺคหิตา    
ตา     ทิฏ ิโย     เอโสหมสฺมีติ     กา    ทิฏ ิ    กติ    ทิฏ ิโย   
กตมนฺตานุคฺคหิตา   ตา   ทิฏ ิโย   เอโส   เม   อตฺตาติ   กา  ทฏิ ิ    
กติ   ทฏิ ิโย   กตมนฺตานุคฺคหิตา   ตา   ทฏิ ิโย   ฯ   เอต   มมนติฺ    
ปุพฺพนฺตานุทิฏ ิ     อฏารส     ทฏิ ิโย     ปุพฺพนตฺานุคฺคหิตา     ตา         
ทิฏ ิโย     เอโสหมสฺมีติ     อปรนฺตานุทิฏ ิ    จตุจตฺตาฬส    ทฏิ ิโย         
อปรนฺตานุคฺคหิตา   ตา   ทิฏ ิโย   เอโส   เม   อตฺตาติ  วีสติวตฺถุกา   
อตฺตานุทิฏ ิ      วีสติวตฺถุกา      สกฺกายทิฏ ิ     สกกฺายทิฏ ิปฺปมขุานิ      
ทฺวาสฏ ี ทิฏ ิคตานิ ปุพฺพนฺตาปรนฺตานุคฺคหิตา ตา ทิฏ ิโย ฯ     
     [๓๖๐]   เย   เกจิ   ภิกขฺเว   มยิ   นฏิงฺคตา   สพฺเพ  เต     
ทิฏ ิสมฺปนฺนา   [๑]   ป ฺจนฺน   อิธ   นิฏา   ป ฺจนฺน   อิธ  วิหาย          
นิฏา ฯ     
     กตเมส     ป ฺจนฺน    อิธ    นิฏา    ฯ    สตฺตกขฺตฺตุปรมสฺส    
โกลงฺโกลสฺส   เอกพีชิสฺส   สกทาคามิสฺส   โย   จ   ทิฏเว   ธมฺเม     
อรหา อิเมส ป ฺจนฺน อิธ นิฏา ฯ     
#๑ ม. ย.ุ เตส ทิฏ ิสมฺปนฺนาน ฯ      
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     กตเมส   ป ฺจนฺน   อิธ   วิหาย  นฏิา  ฯ  อนฺตราปรินิพฺพายิสฺส    
อุปหจฺจปรินิพฺพายิสฺส      อสงฺขารปรินิพฺพายิสฺส     สสงฺขารปรินิพฺพายิสฺส       
อุทฺธโสตสฺส อกนิฏคามิโน อิเมส ป ฺจนฺน อิธ วิหาย นิฏา ฯ    
     เย  เกจิ  ภิกฺขเว  มยิ  นฏิงฺคตา  สพฺเพ  เต ทิฏ ิสมฺปนฺนา ๑   
อิเมส     ป ฺจนฺน     อิธ     นฏิา     อิเมส     ป ฺจนฺน    อิธ    
วิหาย นิฏา ฯ          
     [๓๖๑]   เย   เกจิ  ภิกฺขเว  มยิ  อเวจฺจปฺปสนฺนา  สพฺเพ  เต     
โสตาปนฺนา    เตส    โสตาปนฺนาน   อิเมส   ป ฺจนฺน   อิธ   นิฏา    
ป ฺจนฺน อิธ วิหาย นิฏา ฯ    
     กตเมส     ป ฺจนฺน    อิธ    นิฏา    ฯ    สตฺตกขฺตฺตุปรมสฺส    
โกลงฺโกลสฺส   เอกพีชิสฺส   สกทาคามิสฺส   โย   จ   ทิฏเว   ธมฺเม     
อรหา อิเมส ป ฺจนฺน อิธ นิฏา ฯ     
     กตเมส   ป ฺจนฺน   อิธ   วิหาย  นฏิา  ฯ  อนฺตราปรินิพฺพายิสฺส    
อุปหจฺจปรินิพฺพายิสฺส      อสงฺขารปรินิพฺพายิสฺส     สสงฺขารปรินิพฺพายิสฺส       
อุทฺธโสตสฺส อกนิฏคามิโน อิเมส ป ฺจนฺน อิธ วิหาย นิฏา ฯ    
     เย  เกจิ  ภิกฺขเว  มยิ  อเวจฺจปฺปสนฺนา  สพฺเพ  เต โสตาปนฺนา    
เตส    โสตาปนฺนาน    อิเมส    ป ฺจนฺน    อิธ    นฏิา    อิเมส   
ป ฺจนฺน อิธ วิหาย นิฏาติ ฯ      
                     ทิฏ ิกถา สมตฺตา ฯ    
                        ________     
#๑ ม. ย.ุ เตส ทิฏ ิสมฺปนฺนาน ฯ      
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                   มหาวคฺเค อานาปานกถา   
                       ___________    
     [๓๖๒]   โสฬสวตฺถุก   อานาปานสฺสติสมาธึ  ภาวยโต  สมาธิกานิ     
เทฺว    าณสตานิ    อุปปฺชฺชนฺติ    อฏ   ปริปนฺเถ   าณานิ   อฏ    
จ    อุปกาเร    าณานิ   อฏารส   อุปกฺกิเลเส   าณานิ   เตรส      
โวทาเน    าณานิ    พตฺตึส    สโตการีสุ   ๑   าณานิ   จตุวีสติ     
สมาธิวเสน    าณานิ    เทฺวสตฺตติ   วิปสฺสนาวเสน   าณานิ   อฏ    
นิพฺพิทาาณานิ      อฏ      นิพฺพิทานุโลเม      าณานิ      อฏ    
นิพฺพิทาปฏิปฺปสฺสทฺธิาณานิ เอกวีสติ วิมุตฺติสุเข าณานิ ฯ       
     [๓๖๓]   กตมานิ   อฏ  ปริปนฺเถ  าณานิ  อฏ  จ  อุปกาเร      
าณานิ     ฯ     กามจฺฉนฺโท     สมาธิสฺส    ปริปนโฺถ    เนกฺขมฺม     
สมาธิสฺส    อุปการ    พฺยาปาโท   สมาธิสฺส   ปริปนฺโถ   อพฺยาปาโท     
สมาธิสฺส    อุปการ    ถีนมิทฺธ    สมาธิสฺส   ปริปนฺโถ   อาโลกส ฺา   
สมาธิสฺส    อุปการ    อุทธฺจฺจ    สมาธิสฺส    ปริปนโฺถ    อวิกฺเขโป    
สมาธิสฺส    อุปการ    วิจิกิจฺฉา   สมาธิสฺส   ปริปนฺโถ   ธมฺมววตฺถาน   
สมาธิสฺส     อุปการ     อวิชฺชา     สมาธิสฺส     ปรปินฺโถ    าณ    
สมาธิสฺส     อุปการ     อรติ     สมาธิสฺส     ปริปนโฺถ    ปามุชฺช    
สมาธิสฺส   อุปการ   สพฺเพป   อกุสลา   ธมฺมา   สมาธิสฺส   ปริปนฺโถ    
สพฺเพป    กสุลา    ธมฺมา    สมาธิสฺส    อุปการ    อิมานิ    อฏ    
#๑ ม. สโตการิสุส ฯ       
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ปนฺเถ    าณานิ   อฏ   จ   อุปกาเร   าณานิ   อิเมหิ   โสฬสหิ     
อากาเรหิ    อุทุปตจิตฺต    สมุทุปตจิตฺต    ๑    เอกตฺเต   สนฺติฏติ        
นีวรเณหิ วิสุชฺฌติ ฯ    
     [๓๖๔]  กตเม  เต  เอกตฺตา  ฯ  เนกฺขมฺม  เอกตฺต อพฺยาปาโท      
เอกตฺต   อาโลกส ฺา   เอกตฺต   อวิกฺเขโป   เอกตฺต   ธมฺมววตฺถาน    
เอกตฺต    าณ    เอกตฺต    ปามุชชฺ    เอกตฺต    สพฺเพ    กุสลา    
ธมฺมา   เอกตฺตา   ฯ   กตเม   เต  นีวรณา  ฯ  กามจฺฉนฺโท  นีวรณ      
พฺยาปาโท     นีวรณ    ถีนมิทฺธ    นีวรณ    อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ    นีวรณ       
วิจิกิจฺฉา     นีวรณ    อวิชฺชา    นีวรณ    อรติ    นีวรณ    สพฺเพ    
อกุสลา ธมฺมา นีวรณา ฯ      
     [๓๖๕]   นีวรณาติ   เกนตฺเถน   นวีรณา  ฯ  นิยยฺานาวรณฏเน      
นีวรณา   ฯ   กตเม   เต   นยิฺยานา  ฯ  เนกฺขมฺม  อริยาน  นิยฺยาน    
เตน   จ   เนกขฺมฺเมน   อรยิา   นียนฺติ   กามจฺฉนฺโท   นิยฺยานาวรณ    
เตน    จ    กามจฺฉนฺเทน   นิวุตตฺตา   เนกฺขมฺม   อรยิาน   นิยฺยาน   
นปฺปชานาตีติ    กามจฺฉนฺโท    นยิฺยานาวรณ    อพฺยาปาโท    อรยิาน    
นิยฺยาน    เตน    จ    อพฺยาปาเทน    อริยา   นียนฺติ   พฺยาปาโท    
นิยฺยานาวรณ     เตน    จ    พฺยาปาเทน    นิวุตตฺตา    อพฺยาปาท    
อริยาน     นยิฺยาน     นปปฺชานาตีติ     พฺยาปาโท     นิยฺยานาวรณ    
อาโลกส ฺา   อริยาน   นิยฺยาน   ตาย   จ   อาโลกส ฺาย   อริยา     
#๑ สี. อุทฺธต จิตฺต ปมุทุจิตฺต จิตฺต ฯ ม. อุทุจิต จิตฺต สมุทุจิต          
#จิตฺต ฯ ยุ. อุทฺธต จิตฺต สมุทุจิตฺต จิตฺต ฯ      
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นียนฺติ    ถีนมิทฺธ    นิยฺยานาวรณ   เตน   จ   ถีนมทิฺเธน   นิวุตตฺตา          
อาโลกส ฺ   อริยาน   นยิฺยาน   นปฺปชานาตีติ   ถนีมิทฺธ  นิยฺยานาวรณ         
อวิกฺเขโป   อริยาน   นิยฺยาน   เตน   จ  อวิกฺเขเปน  อริยา  นียนฺติ   
อุทฺธจฺจ     นยิฺยานาวรณ     เตน     จ     อุทฺธจฺเจน    นิวุตตฺตา   
อวิกฺเขป    อริยาน   นิยฺยาน   นปฺปชานาตีติ   อุทฺธจฺจ   นิยฺยานาวรณ        
ธมฺมววตฺถาน   อริยาน   นิยฺยาน   เตน   จ   ธมฺมววตฺถาเนน  อริยา    
นียนฺติ     วิจิกิจฺฉา     นิยยฺานาวรณ     ตาย     จ     วิจิกิจฺฉาย    
นิวุตตฺตา   ธมฺมววตฺถาน   อริยาน   นยิฺยาน   นปฺปชานาตีติ   วิจิกิจฺฉา        
นิยฺยานาวรณ   าณ   อรยิาน   นิยฺยาน   เตน   จ   าเณน  อริยา     
นียนฺติ    อวิชฺชา    นิยฺยานาวรณ    ตาย   จ   อวิชฺชาย   นิวุตตฺตา   
าณ    อริยาน    นิยฺยาน    นปฺปชานาตีติ    อวิชฺชา   นิยฺยานาวรณ    
ปามุชฺช   อรยิาน   นิยฺยาน   เตน   ปามุชฺเชน   อรยิา  นียนฺติ  อรติ   
นิยฺยานาวรณ    ตาย    จ    อรติยา   นิวุตตฺตา   ปามุชฺช   อริยาน    
นิยฺยาน    นปฺปชานาตีติ    อรติ    นยิยฺานาวรณ    สพฺเพป    กสุลา   
ธมฺมา  อริยาน  นิยฺยาน  เตหิ  [๑]  ธมฺเมหิ  อริยา  นยีนฺติ  สพฺเพป   
อกุสลา    ธมมฺา    นิยฺยานาวรณา    เตหิ   จ   อกุสเลหิ   ธมฺเมหิ    
นิวุตตฺตา   กสุเล   ธมฺเม   อริยาน   นิยยฺาน   นปฺปชานาตีติ  สพฺเพป   
อกุสลา    ธมมฺา    นิยฺยานาวรณา    อิเมหิ    จ    ปน   นีวรเณหิ     
วิสุทฺธจิตฺตสฺส      โสฬสวตฺถุก      อานาปานสฺสติสมาธึ      ภาวยโต    
ขณิกสโมธานา ฯ   
#๑ ม. จ ฯ     
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     [๓๖๖]    กตเม    อฏารส    อุปกฺกเิลสา    อุปฺปชฺชนฺติ   ฯ    
อสฺสาสาทิมชฺฌปรโิยสาน   สติยา   อนุคจฺฉโต   อชฺฌตฺตวิกฺเขปคต   จิตฺต          
สมาธิสฺส    ปริปนฺโถ    ปสฺสาสาทิมชฺฌปรโิยสาน    สติยา   อนุคจฺฉโต    
พหิทฺธาวิกฺเขปคต    จิตฺต    สมาธิสฺส    ปริปนฺโถ    อสฺสาสปฏิกงฺขณา   
นิกนฺติ     ตณฺหาจริยา     สมาธิสฺส     ปริปนฺโถ    ปสฺสาสปฏิกงฺขณา    
นิกนฺติ     ตณฺหาจริยา    สมาธิสฺส    ปริปนฺโถ    อสฺสาเสนาภิตุนฺนสฺส    
ปสฺสาสปฏิลาเภ   มุจฺฉนา  ๑  สมาธิสฺส  ปริปนโฺถ  ปสฺสาเสนาภิตุนฺนสฺส   
อสฺสาสปฏิลาเภ มุจฺฉนา ๒ สมาธิสฺส ปริปนฺโถ ฯ       
           อนุคจฺฉนา จ อสฺสาส       ปสสฺาส อนุคจฺฉนา       
           สติ อชฺฌตฺตวิกฺเขปา        กงฺขณา พหิทฺธาวิกฺเขปปนฺถนา ๓   
           ฉ [๔] เอเต อุปกฺกิเลสา  อานาปานสฺสติสมาธิสฺส     
           เยหิ วิกมฺปมานสฺส ๕      โน เจ ๖ จิตฺต วิมุจฺจติ      
           วิโมกขฺ อปฺปชานนฺตา       เต โหนฺติ ปรปตฺติยาติ ฯ    
     [๓๖๗]   นิมิตฺต   อาวชฺชโต  อสฺสาเส  จิตฺต  วิกมฺปติ  สมาธิสฺส    
ปริปนฺโถ   อสฺสาส   อาวชฺชโต   นิมิตฺเต   จิตฺต   วิกมฺปติ   สมาธิสฺส          
ปริปนฺโถ     นิมิตฺต     อาวชฺชโต     ปสฺสาเส     จิตฺต    วิกมฺปติ    
สมาธิสฺส     ปริปนฺโถ     ปสฺสาส     อาวชฺชโต    นมิิตฺเต    จิตฺต   
วิกมฺปติ   สมาธิสฺส   ปริปนฺโถ   อสฺสาส   อาวชฺชโต   ปสฺสาเส  จิตฺต    
วิกมฺปติ    สมาธิสฺส    ปริปนฺโถ    ปสฺสาส    อาวชฺชโต    อสฺสาเส    
#๑-๒ สี. สมจฺุฉินฺนา ฯ ๓ ม. ย.ุ ... ปตฺถนา ฯ ๔ ม. ยุ. อสฺสาเส นาภิตุนฺนสฺส,      
#ปสฺสาสปฏิลาเภ มุจฺฉนา ปสฺสาเส นาภิตุนฺนสฺส อสฺสาสปฏิลาเภ มุจฺฉนา ฯ    
#๕ ม. วิกฺขิปปฺมานสฺส ฯ ยุ. วิกฺเขปมานสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ     
#๖ ม. ยุ. จ ฯ เอวมุปริป ฯ     
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จิตฺต วิกมฺปติ สมาธิสฺส ปริปนฺโถ ฯ     
           นิมิตฺต อาวชฺชมานสฺส       อสฺสาเส วิกฺขิปฺปเต ๑ มโน     
           อสฺสาส อาวชฺชมานสฺส      นิมตฺิเต จิตฺต วิกมฺปติ    
           นิมิตฺต อาวชฺชมานสฺส       ปสสฺาเส วิกฺขิปฺปเต มโน      
           ปสฺสาส อาวชฺชมานสฺส      นมิตฺิเต จิตฺต วิกมฺปติ    
           อสฺสาส อาวชฺชมานสฺส      ปสสฺาเส วิกฺขิปฺปเต มโน     
           ปสฺสาส อาวชฺชมานสฺส      อสฺสาเส จิตฺต วิกมฺปติ     
           ฉ เอเต อุปกฺกิเลสา       อานาปานสฺสติสมาธิสฺส     
           เยหิ วิกมฺปมานสฺส         โน เจ จิตฺต วิมุจฺจติ      
           วิโมกขฺ อปฺปชานนฺตา       เต โหนฺติ ปรปตฺติยาติ ฯ    
     อตีตานุธาวน    จิตฺต    วิกฺเขปานุปติต    สมาธิสฺส    ปริปนโฺถ   
อนาคตปฏิกงฺขณ     จิตฺต     วิกมฺปต    สมาธิสฺส    ปริปนฺโถ    ลีน          
จิตฺต    โกสชชฺานุปติต    สมาธิสฺส    ปริปนฺโถ    อติปคฺคหิต    จิตฺต        
อุทฺธจฺจานุปติต     สมาธิสฺส     ปริปนโฺถ    อภิ ฺาต    ๒    จิตฺต          
ราคานุปติต   สมาธิสฺส  ปริปนฺโถ  อป ฺาต  ๓  จิตฺต  พฺยาปาทานุปติต          
สมาธิสฺส ปริปนฺโถ ฯ     
     [๓๖๘] อตีตานุธาวน จิตฺต         อนาคตปาฏิกงฺขณ       
           ลีน อติปคฺคหิต อภิ ฺาต     อป ฺาต จิตฺต น สมาธิยติ   
           ฉ เอเต อุปกฺกิเลสา       อานาปานสฺสติสมาธิสฺส     
#๑ ม. วิกฺขิปเต ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ สี. ม. ย.ุ อภิณต ฯ     
#๓ สี. ม. ยุ. อปณต ฯ เอวมุปริป ฯ     
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           เยหิ อุปกฺกิลิฏสงฺกปฺโป     อธิจิตฺต นปฺปชานาตีติ ฯ     
     [๓๖๙]   อสฺสาสาทิมชฺฌปรโิยสาน   สติยา   อนุคจฺฉโต   อชฺฌตฺต    
วิกฺเขปคเตน    จิตฺเตน    กาโยป   จิตฺตมฺป   สารทฺธา   จ   โหนฺติ    
อิ ฺชิตา     จ     ผนฺทิตา    จ    ปสฺสาสาทิมชฺฌปรโิยสาน    สติยา    
อนุคจฺฉโต    พหิทฺธา    วิกฺเขปคเตน    จิตฺเตน    กาโยป   จิตฺตมฺป   
สารทฺธา   จ   โหนฺติ   อิ ฺชิตา   จ   ผนทฺิตา  จ  อสสฺาสปฏิกงฺขณายP    
นิกนฺติยา  ตณฺหาจริยาย  กาโยป  จิตฺตมฺป  สารทฺธา  จ  โหนฺติ  อิ ฺชิตา          
จ    ผนฺทิตา    จ    ปสฺสาสปฏิกงฺขณาย    นิกนฺติยา    ตณฺหาจริยาย     
กาโยป   จิตฺตมฺป   สารทฺธา   จ   โหนติฺ   อิ ฺชิตา   จ  ผนฺทิตา  จ   
อสฺสาเสนาภิตุนฺนสฺส   ปสฺสาสปฏิลาเภ  มุจฺฉิตตฺตา  ๑  กาโยป  จิตฺตมฺป          
สารทฺธา   จ   โหนฺติ   อิ ฺชิตา   จ  ผนฺทิตา  จ  ปสสฺาเสนาภิตุนฺนสฺส   
อสฺสาสปฏิลาเภ    มุจฺฉิตตฺตา    กาโยป    จิตฺตมฺป    สารทฺธา    จ    
โหนฺติ    อิ ฺชิตา   จ   ผนทฺิตา   จ   นิมตฺิต   อาวชฺชโต   อสฺสาเส   
จิตฺต   วิกมฺปตตฺตา   กาโยป   จิตฺตมฺป   สารทฺธา  จ  โหนฺติ  อิ ฺชติา        
จ   ผนฺทิตา   จ   อสฺสาส   อาวชฺชโต   นิมิตฺเต   จิตฺต  วิกมฺปตตฺตา   
กาโยป   จิตฺตมฺป   สารทฺธา   จ   โหนติฺ   อิ ฺชิตา   จ  ผนฺทิตา  จ   
นิมิตฺต   อาวชฺชโต  ปสฺสาเส  จิตฺต  วิกมฺปตตฺตา  ๒  กาโยป  จิตฺตมฺป        
สารทฺธา   จ   โหนฺติ   อิ ฺชิตา   จ  ผนฺทิตา  จ  ปสสฺาส  อาวชฺชโต    
นิมิตฺเต   จิตฺต   วิกมฺปตตฺตา   กาโยป   จิตฺตมฺป  สารทฺธา  จ  โหนฺติ        
#๑ สี. มุจฺฉนตฺตา ฯ ๒ สี. วิกฺขมฺภิตตฺตา ฯ          
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อิ ฺชิตา    จ   ผนฺทิตา   จ   อสฺสาส   อาวชฺชโต   ปสสฺาเส   จิตฺต    
วิกมฺปตตฺตา   กาโยป   จิตฺตมฺป   สารทฺธา   จ   โหนฺติ   อิ ฺชิตา  จ   
ผนฺทิตา    จ    ปสฺสาส   อาวชฺชโต   อสฺสาเส   จิตฺต   วิกมฺปตตฺตา   
กาโยป   จิตฺตมฺป   สารทฺธา   จ   โหนติฺ   อิ ฺชิตา   จ  ผนฺทิตา  จ   
อตีตานุธาวเนน     จิตฺเตน    วิกฺเขปานุปติเตน    กาโยป    จิตฺตมฺป   
สารทฺธา   จ   โหนฺติ   อิ ฺชิตา   จ   ผนทฺิตา  จ  อนาคตปาฏิกงฺเขน     
จิตฺเตน   วิกมฺปเตน   ๑   กาโยป   จิตฺตมฺป   สารทฺธา   จ  โหนฺติ   
อิ ฺชิตา   จ   ผนฺทิตา   จ  ลีเนน  จิตฺเตน  โกสชชฺานุปติเตน  กาโยป    
จิตฺตมฺป   สารทฺธา   จ  โหนฺติ  อิ ฺชิตา  จ  ผนฺทิตา  จ  อติปคฺคหิเตน   
จิตฺเตน   อุทฺธจฺจานุปติเตน   กาโยป   จิตฺตมฺป   สารทฺธา   จ  โหนฺติ   
อิ ฺชิตา   จ   ผนฺทิตา   จ   อภิ ฺาเตน  ๒  จิตฺเตน  ราคานุปติเตน    
กาโยป   จิตฺตมฺป   สารทฺธา   จ   โหนติฺ   อิ ฺชิตา   จ  ผนฺทิตา  จ   
อป ฺาเตน    ๓    จิตฺเตน   พฺยาปาทานุปติเตน   กาโยป   จิตฺตมฺป    
สารทฺธา จ โหนฺติ อิ ฺชิตา จ ผนฺทิตา จ ฯ    
           อานาปานสฺสติ ยสฺส        อปรปิุณฺณา อภาวิตา       
           กาโยป อิ ฺชิโต โหติ       จิตฺตมฺป โหติ อิ ฺชิต    
           กาโยป ผนฺทิโต โหติ       จิตฺตมฺป โหติ ผนทฺิต      
           อานาปานสฺสติ ยสฺส        ปรปิุณฺณา สุภาวิตา       
           กาโยป อนิ ฺชิโต โหติ      จิตฺตมฺป โหติ อนิ ฺชิต      
#๑ สี. ย.ุ วิกขฺมฺภิเตน ฯ ๒ สี. อภิณเตน ฯ ๓ ส.ี ม. อปณเตน ฯ       
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           กาโยป อผนฺทิโต โหติ      จิตฺตมฺป โหติ อผนฺทิตนฺติ ฯ     
     เตหิ     จ    ปน    นีวรเณหิ    วิสุทฺธจิตฺตสฺส    โสฬสวตฺถุก    
อานาปานสฺสติสมาธึ    ภาวยโต    ขณิกสโมธานา    อิเม    อฏารส    
อุปกฺกิเลสา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ     
     [๓๗๐]   กตมานิ   เตรส   โวทาเน  าณานิ  ฯ  อตีตานุธาวน     
จิตฺต    วิกฺเขปานุปติต    ต    วิวชฺชยิตฺวา    เอกฏาเน   สมาทหติ   
เอวป   จิตฺต  น  วิกฺเขป  คจฺฉติ  อนาคตปฏิกงฺขณ  จิตฺต  วิกมฺปต  ๑      
ต   วิวชชฺยิตฺวา   ตตฺเถว   อธิโมกฺเขติ   เอวป   จิตฺต   น  วิกฺเขป         
คจฺฉติ    ลีน    จิตฺต    โกสชฺชานุปติต    ต   ปคฺคณฺหิตฺวา   โกสชฺช        
ปชหติ    เอวป    จิตฺต    น   วิกฺเขป   คจฺฉติ   อติปคฺคหิต   จิตฺต        
อุทฺธจฺจานุปติต    ต    นิคฺคณฺหิตฺวา   อุทฺธจฺจ   ปชหติ   เอวป   จิตฺต    
น   วิกฺเขป   คจฺฉติ   อภิ ฺาต   จิตฺต   ราคานุปติต   ต  สมฺปชาโน          
หุตฺวา   ราค   ปชหติ   เอวป   จิตฺต   น  วิกฺเขป  คจฺฉติ  อป ฺาต          
จิตฺต    พฺยาปาทานุปติต   ต   สมฺปชาโน   หุตฺวา   พฺยาปาท   ปชหติ    
เอวป   จิตฺต   น   วิกฺเขป   คจฺฉติ   อิเมหิ   ฉหิ  าเนหิ  ปริสุทฺธ        
จิตฺต ปริโยทาต เอกตฺตคต โหติ ฯ                                                
     [๓๗๑]   กตเม   เต   เอกตฺตา   ฯ  ทานโวสฺสคฺคุปฏาเนกตฺต      
สมถนิมิตฺตุปฏาเนกตฺต      วยลกฺขณุปฏาเนกตฺต     นิโรธุปฏาเนกตฺต         
ทานโวสฺสคฺคุปฏาเนกตฺต     จาคาธิมุตฺตาน    สมถนิมิตฺตุปฏาเนกตฺต ฺจ         
#๑ สี. ย.ุ วิกขฺมฺภิต ฯ เอวมุปริป ฯ     
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อธิจิตฺตมนุยุตฺตาน วยลกฺขณุปฏาเนกตฺต ฺจ         
วิปสฺสกาน     นิโรธุปฏาเนกตฺต ฺจ    อริยปุคฺคลาน    อิเมหิ    จตูหิ          
าเนหิ     เอกตฺตคต     จิตฺต     ปฏิปทาวิสุทฺธิปสนฺน ฺเจว     โหติ    
อุเปกฺขานุพฺรูหิต ฺจ าเณน จ สมฺปหสิต ฯ          
     [๓๗๒]   ปมชฺฌานสฺส  โก  อาทิ  กึ  มชฺเฌ  กึ  ปริโยสาน  ฯ     
ปมชฺฌานสฺส     ปฏิปทาวิสุทฺธิ     อาทิ    อุเปกฺขานุพฺรูหนา    มชฺเฌ    
สมฺปหสนา ปริโยสาน ฯ      
     [๓๗๓]    ปมชฺฌานสฺส    ปฏิปทาวิสุทฺธิ   อาทิ   อาทิสฺส   กติ    
ลกฺขณานิ    ฯ    อาทิสฺส    ตีณิ   ลกฺขณานิ   โย   ตสฺส   ปริปนโฺถ    
ตโต    จิตฺต    วิสุชฌฺติ    วิสุทฺธตฺตา    จิตฺต    มชฌฺมิ   สมถนิมตฺิต     
ปฏิปชชฺติ      ปฏิปนฺนตฺตา     ตตฺถ     จิตฺต     ปกฺขนฺทติ     ย ฺจ    
ปริปนฺถโต    จิตฺต    วิสชุฌฺติ    ย ฺจ    วิสุทฺธตฺตา    จิตฺต   มชฌฺมิ      
สมถนิมิตฺต    ปฏิปชชฺติ   ย ฺจ   ปฏิปนฺนตฺตา   ตตฺถ   จิตฺต   ปกขฺนฺทติ        
ปมชฺฌานสฺส     ปฏิปทาวิสุทฺธิ     อาทิ     อาทิสฺส    อิมานิ    ตีณิ    
ลกฺขณานิ    เตน    วุจฺจติ    ปมชฺฌาน    อาทิกลฺยาณ ฺเจว    โหติ    
ลกฺขณสมฺปนฺน ฺจ ฯ       
     [๓๗๔]    ปมชฺฌานสฺส    อุเปกฺขานุพฺรูหนา    มชฺเฌ   มชฌฺสฺส     
กติ    ลกฺขณานิ    ฯ    มชฌฺสฺส    ตีณิ    ลกฺขณานิ   วิสุทฺธ   จิตฺต          
อชฺฌุเปกฺขติ       สมถปฏปินฺน       อชฌฺุเปกฺขติ       เอกตฺตุปฏาน   
อชฺฌุเปกฺขติ      ย ฺจ     วิสุทฺธ     จิตฺต     อชฺฌุเปกขฺติ     ย ฺจ         
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สมถปฏิปนนฺ     อชฺฌุเปกฺขติ     ย ฺจ    เอกตฺตุปฏาน    อชฌฺุเปกฺขติ          
ปมชฺฌานสฺส    อุเปกฺขานุพฺรูหนา    มชฺเฌ    มชฌฺสฺส    อิมานิ   ตีณิ    
ลกฺขณานิ    เตน   วุจฺจติ   ปมชฺฌาน   มชฺเฌ   กลฺยาณ ฺเจว   โหติ    
ลกฺขณสมฺปนฺน ฺจ ฯ       
     [๓๗๕]    ปมชฺฌานสฺส   สมฺปหสนา   ปรโิยสาน   ปรโิยสานสฺส     
กติ    ลกฺขณานิ    ฯ    ปรโิยสานสฺส    จตฺตาริ    ลกขฺณานิ   ตตฺถ     
ชาตาน     ธมฺมาน     อนติวตฺตนฏเน     สมฺปหสนา     อินฺทรฺิยาน   
เอกรสฏเน      สมฺปหสนา      ตทุปควิริยวาหนฏเน     สมปฺหสนา    
อาเสวนฏเน    สมฺปหสนา    ปมชฌฺานสฺส    สมฺปหสนา   ปริโยสาน    
ปริโยสานสฺส   อิมานิ   จตฺตาริ   ลกฺขณานิ   เตน   วุจฺจติ  ปมชฺฌานใ    
ปริโยสานกลฺยาณ ฺเจว    โหติ    ลกฺขณสมฺปนฺน ฺจ    เอว    ติวตฺตคต    
จิตฺต       ติวิธกลฺยาณก      ทสลกฺขณสมฺปนฺน      วิตกฺกสมฺปนฺน ฺเจว          
โหติ     วิจารสมฺปนฺน ฺจ     ปติสมฺปนนฺ ฺจ    สุขสมฺปนฺน ฺจ    จิตฺตสฺส         
อธิฏานสมฺปนฺน ฺจ    สทฺธาสมฺปนฺน ฺจ    วิริยสมฺปนฺน ฺจ    สติสมฺปนฺน ฺจ        
สมาธิสมฺปนฺน ฺจ ป ฺาสมฺปนฺน ฺจ ฯ     
     [๓๗๖]     ทุติยชฺฌานสฺส    โก    อาทิ    กึ    มชเฺฌ    ก ึ    
ปริโยสาน   ฯ   ทุติยชฺฌานสฺส   ปฏิปทาวิสุทฺธิ   อาทิ  อุเปกฺขานุพฺรูหนา         
มชฺเฌ     สมปฺหสนา     ปริโยสาน     ฯเปฯ     เอว    ติวตฺตคต    
จิตฺต   ติวิธกลฺยาณก   ทสลกฺขณสมฺปนฺน  วิจารสมฺปนฺน ฺจ  ปติสมฺปนฺน ฺเจว      
โหติ         สขุสมฺปนฺน ฺจ        จิตฺตสฺส        อธิฏานสมฺปนฺน ฺจ    
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สทฺธาสมฺปนฺน ฺจ     วิริยสมฺปนฺน ฺจ     สติสมฺปนนฺ ฺจ    สมาธิสมฺปนฺน ฺจ         
ป ฺาสมฺปนฺน ฺจ ฯ       
     [๓๗๗]     ตติยชฺฌานสฺส    โก    อาทิ    กึ    มชเฺฌ    ก ึ     
ปริโยสาน     ฯเปฯ     เอว     ติวตฺตคต    จิตฺต    ติวิธกลฺยาณก   
ทสลกฺขณสมฺปนฺน   ปติสมฺปนฺน ฺจ   ๑   สุขสมฺปนฺน ฺเจว   โหติ  จิตฺตสฺส         
อธิฏานสมฺปนฺน ฺจ    สทฺธาสมฺปนฺน ฺจ    วิริยสมฺปนฺน ฺจ    สติสมฺปนฺน ฺจ        
สมาธิสมฺปนฺน ฺจ ป ฺาสมฺปนฺน ฺจ ฯ     
     [๓๗๘]    จตุตฺถชฺฌานสฺส    โก    อาทิ    กึ    มชเฺฌ    ก ึ    
ปริโยสาน     ฯเปฯ     เอว     ติวตฺตคต    จิตฺต    ติวิธกลฺยาณก   
ทสลกฺขณสมฺปนฺน  อุเปกฺขาสมฺปนฺน ฺเจว  โหติ  จิตฺตสฺส  อธิฏานสมฺปนฺน ฺจ        
สทฺธาสมฺปนฺน ฺจ วิริยสมฺปนฺน ฺจ สติสมฺปนฺน ฺจ      
สมาธิสมฺปนฺน ฺจ ป ฺาสมฺปนฺน ฺจ ฯ     
     [๓๗๙]   อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติยา  วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺติยา     
อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติยา เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติยา    
โก      อาทิ      กึ      มชฺเฌ     กึ     ปริโยสาน     ฯเปฯ    
เอว      ติวตฺตคต      จิตฺต      ติวิธกลฺยาณก     ทสลกฺขณสมฺปนฺน   
อุเปกฺขาสมฺปนฺน ฺเจว    โหติ    จิตฺตสฺส    อธิฏานสมฺปนฺน ฺจ   ฯเปฯ    
ป ฺาสมฺปนฺน ฺจ ฯ       
     [๓๘๐]    อนิจฺจานุปสฺสนาย    โก    อาทิ    กึ   มชฺเฌ   ก ึ    
ปริโยสาน     ฯเปฯ     เอว     ติวตฺตคต    จิตฺต    ติวิธกลฺยาณก   
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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ทสลกฺขณสมฺปนฺน ฺเจว      โหติ      วิจารสมฺปนฺน ฺจ     ปติสมฺปนฺน ฺจ    
สุขสมฺปนฺน ฺจ      จิตฺตสฺส      อธิฏานสมฺปนฺน ฺจ     สทฺธาสมฺปนฺน ฺจ          
วิริยสมฺปนฺน ฺจ    สติสมปฺนฺน ฺจ   สมาธิสมฺปนฺน ฺจ   ป ฺาสมฺปนฺน ฺจ   ฯ         
ทุกฺขานุปสฺสนาย          อนตฺตานุปสฺสนาย          นพฺิพิทานุปสฺสนาย    
วิราคานุปสฺสนาย  นิโรธานุปสฺสนาย  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาย  ขยานุปสฺสนาย    
วยานุปสฺสนาย         วิปรณิามานุปสฺสนาย         อนิมิตฺตานุปสฺสนาย    
อปฺปณิหิตานุปสฺสนาย       สุ ฺตานุปสฺสนาย      อธิป ฺาธมฺมวิปสฺสนาย    
ยถาภูตาณทสฺสนาย        อาทีนวานุปสฺสนาย       ปฏิสงฺขานุปสฺสนาย    
วิวฏฏนานุปสฺสนาย         โสตาปตฺติมคฺคสฺส         สกทาคามิมคฺคสฺส    
อนาคามิมคฺคสฺส ฯเปฯ     
     [๓๘๑]    อรหตฺตมคฺคสฺส    โก    อาทิ    กึ    มชเฺฌ    ก ึ     
ปริโยสาน   ฯ   อรหตฺตมคฺคสฺส   ปฏปิทาวิสุทฺธิ  อาทิ  อุเปกฺขานุพฺรูหนา          
มชฺเฌ       สมฺปหสนา       ปรโิยสาน      ฯ      อรหตฺตมคฺคสฺส     
ปฏิปทาวิสุทฺธิ    อาทิ   อาทิสฺส   กติ   ลกฺขณานิ   ฯ   อาทิสฺส   ตีณิ   
ลกฺขณานิ    โย    ตสฺส    ปริปนฺโถ   ตโต   จิตฺต   วิสุชฺฌติ   ย ฺจ   
วิสุทฺธตฺตา     จิตฺต     มชฌฺิม     สมถนิมิตฺต     ปฏปิชฺชติ     ย ฺจ        
ปฏิปนฺนตฺตา    ตตฺถ    จิตฺต    ปกฺขนฺทติ    ย ฺจ   ปริปนฺถโต   จิตฺต          
วิสุชฺฌติ      ย ฺจ     วิสุทฺธตฺตา     จิตฺต     มชฺฌิม     สมถนิมิตฺต       
ปฏิปชชฺติ   ย ฺจ   ปฏิปนนฺตฺตา   ตตฺถ   จิตฺต  ปกฺขนฺทติ  อรหตฺตมคฺคสฺส๛        
ปฏิปทาวิสุทฺธิ      อาทิ     อาทิสฺส     อิมานิ     ตีณิ     ลกฺขณานิ     
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เตน     วุจฺจติ     อรหตฺตมคฺโค     อาทิกลฺยาโณ     เจว    โหติ     
ลกฺขณสมฺปนฺโน จ ฯ       
     [๓๘๒]    อรหตฺตมคฺคสฺส    อุเปกฺขานุพฺรูหนา   มชฺเฌ   มชฌฺสฺส    
กติ     ลกฺขณานิ     ฯ    มชฺฌสฺส    ตีณิ    ลกฺขณานิ    วิสุทฺธจิตฺต   
อชฺฌุเปกฺขติ       สมถปฏปินฺน       อชฌฺุเปกฺขติ       เอกตฺตุปฏาน   
อชฺฌุเปกฺขติ      ย ฺจ     วิสุทฺธ     จิตฺต     อชฺฌุเปกขฺติ     ย ฺจ         
สมถปฏิปนนฺ     อชฺฌุเปกฺขติ     ย ฺจ    เอกตฺตุปฏาน    อชฌฺุเปกฺขติ          
เตน     วุจฺจติ     อรหตฺตมคฺโค     มชฺเฌกลฺยาโณ    เจว    โหติ     
ลกฺขณสมฺปนฺโน จ ฯ       
     [๓๘๓]   อรหตฺตมคฺคสฺส   สมฺปหสนา   ปรโิยสาน   ปรโิยสานสฺส    
กติ    ลกฺขณานิ    ฯ    ปรโิยสานสฺส    จตฺตาริ    ลกขฺณานิ   ตตฺถ     
ชาตาน     ธมฺมาน     อนติวตฺตนฏเน     สมฺปหสนา     อินฺทรฺิยาน   
เอกรสฏเน      สมฺปหสนา      ตทุปควิริยวาหนฏเน     สมปฺหสนา    
อาเสวนฏเน    สมฺปหสนา    อรหตฺตมคฺคสฺส   สมฺปหสนา   ปริโยสาน     
ปริโยสานสฺส   อิมานิ   จตฺตาริ   ลกฺขณานิ  เตน  วุจฺจติ  อรหตฺตมคฺโค   
ปริโยสานกลฺยาโณ     เจว     โหติ    ลกฺขณสมฺปนฺโน    จ    เอว      
ติวตฺตคต    จิตฺต   ติวิธกลยฺาณก   ทสลกฺขณสมฺปนฺน   วิตกฺกสมฺปนฺน ฺเจว       
โหติ        วิจารสมฺปนฺน ฺจ        ปติสมฺปนฺน ฺจ       สุขสมฺปนฺน ฺจ    
จิตฺตสฺส อธิฏานสมฺปนฺน ฺจ สทฺธาสมฺปนฺน ฺจ        
วิริยสมฺปนฺน ฺจ สติสมฺปนฺน ฺจ สมาธิสมฺปนฺน ฺจ ป ฺาสมฺปนฺน ฺจ   
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ฯเปฯ    
     [๓๘๓] นิมิตฺต อสฺสาสปสฺสาสา      อนารมฺมณเมกจิตฺตสฺส       
           อชานโต จ ตโย ธมฺเม     ภาวนา นุปลพฺภติ     
           นิมิตฺต อสฺสาสปสฺสาสา      อนารมฺมณเมกจิตฺตสฺส       
           ชานโต จ ตโย ธมฺเม      ภาวนา อุปลพฺภตีติ ฯ    
     [๓๘๔]   กถ   อิเม   จ  ตโย  ธมฺมา  เอกจิตฺตสฺส  อารมฺมณา      
น   โหนฺติ   น   จิเม   ตโย   ธมฺมา  อวิทิตา  โหนฺติ  น  จ  จิตฺต    
วิกฺเขป     คจฺฉติ     ปธาน ฺจ     ป ฺายติ    ปโยค ฺจ    สาเธติ     
วิเสสมธิคจฺฉติ   ฯ   เสยฺยถาป   รุกโฺข   สเม   ภูมิภาเค   นิกฺขิตฺโต    
ตเมน   ปุรโิส   กกเจน   ฉินฺเทยฺย   รกฺุเข   ผุฏกกจทนฺตาน  วเสน    
ปุริสสฺส    สติ    อุปฏ ิตา   โหติ   น   อาคเต   วา   คเต   วา     
กกจทนฺเต   มนสิ   กโรติ   น   อาคตา   วา  คตา  วา  กกจทนฺตา      
อวิทิตา     โหนฺติ     ปธาน ฺจ     ป ฺายติ    ปโยค ฺจ    สาเธติ    
วิเสสมธิคจฺฉติ   ๑   ยถา   รุกฺโข   สเม  ภูมิภาเค  นิกขิฺตฺโต  เอว   
อุปนิพนฺธนานิมิตฺต    ยถา   กกจทนฺตา   เอว   อสฺสาสปสฺสาสา   ยถา    
รุกฺเข   ผุฏกกจทนฺตาน   วเสน   ปุริสสฺส   สติ   อุปฏ ิตา  โหติ  น    
อาคเต   วา   คเต   วา  กกจทนฺเต  มนสิ  กโรติ  น  อาคตา  วา       
คตา    วา    กกจทนฺตา    อวิทิตา    โหนฺติ   ปธาน ฺจ   ป ฺายติ     
ปโยค ฺจ   สาเธติ   วิเสสมธิคจฺฉติ   ๑   เอวเมว  ภิกฺขุ  นาสิกคฺเค    
วา   มุขนิมิตฺเต   วา   สตึ  อุปฏเปตฺวา  นิสินฺโน  โหติ  น  อาคเต    
#๑ ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ   
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วา   คเต   วา   อสฺสาสปสฺสาเส   มนสิ   กโรติ   น  อาคตา  วา      
คตา   วา   อสฺสาสปสฺสาสา   อวิทิตา   โหนฺติ   ปธาน ฺจ   ป ฺายติ    
ปโยค ฺจ สาเธติ วิเสสมธิคจฺฉติ [๑] ฯ    
     [๓๘๕]   กตม   ปธาน   ฯ   อารทฺธวิริยสฺส   กาโยป  จิตฺตมฺป    
กมฺมนิย   โหติ   อิท   ปธาน   ฯ  กตโม  ปโยโค  ฯ  อารทฺธวิริยสฺส    
อุปกฺกิเลสา   ปหียนฺติ   วิตกฺกา   วูปสมนฺติ   อย   ปโยโค  ฯ  กตโม    
วิเสโส     ฯ    อารทฺธวิริยสฺส    ส ฺโชนานิ    ปหยีนฺติ    อนุสยา    
พฺยาสนฺติ  ๒  อย  วิเสโส  ฯ  เอว  อิเม  จ ตโย ธมฺมา เอกจิตฺตสฺส    
อารมฺมณา   น   โหนฺติ   น   จิเม   ตโย   ธมมฺา   อวิทิตา  โหนฺติ    
น    จ    จิตฺต   วิกฺเขป   คจฺฉติ   ปธาน ฺจ   ป ฺายติ   ปโยค ฺจ    
สาเธติ วิเสสมธิคจฺฉติ ฯ    
     [๓๘๖] อานาปานสฺสติ ยสฺส        ปริปุณฺณา สุภาวิตา       
           อนุปุพฺพ ปริจิตา           ยถา พุทฺเธน เทสิตา    
           โส อิม โลก ๓ ปภาเสติ   อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมาติ ฯ      
     อานนฺติ   อสฺสาโส   โน   ปสฺสาโส   ฯ   อปานนฺติ   ปสฺสาโส      
โน  อสฺสาโส  ฯ  อสฺสาสปสฺสาสวเสน  อุปฏาน  สติ  ๔ โย อสฺสาสติ    
ตสฺสุปฏาติ     โย     ปสสฺาสติ     ตสฺสุปฏาติ    ฯ    ปริปุณฺณาติ    
ปริคฺคหฏเน     ปริปุณฺณา    ปริวารฏเน    ปริปณฺุณา    ปริปรูฏเน    
#๑ ม. ปธาน ฺจ ฯ ๒ ม. พฺยนฺตี โหนฺติ ฯ ๓ ส.ี อิเม โลเก ฯ      
#๔ สี. อสฺสาสวเสน อุปฏาน สติ ปสฺสาสวเสน อุปฏาน สติ ฯ        
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ปริปุณฺณา ฯ   
     สุภาวิตาติ    จตสฺโส    ภาวนา    ตตฺถ    ชาตาน    ธมฺมาน     
อนติวตฺตนฏเน     ภาวนา     อินฺทฺริยาน    เอกรสฏเน    ภาวนา    
ตทุปควิริยวาหนฏเน    ภาวนา    อาเสวนฏเน    ภาวนา   ตสฺสิเม      
จตฺตาโร   ภาวนฏา   ยานีกตา   โหนติฺ  วตฺถุกตา  อนุฏ ิตา  ปริจิตา    
สุสมารทฺธา ฯ    
     ยานีกตาติ   ยตฺถ   ยตฺถ   อากงฺขติ   ตตฺถ   ตตฺถ   วสิปฺปตฺโต    
โหติ  พลปฺปตฺโต เวสารชฺชปฺปตฺโต ตสฺส [๑] เต ธมฺมา อาวชฺชนปฏิพทฺธา    
โหนฺติ   อากงฺขณปฏิพทฺธา   ๒   มนสิการปฏิพทฺธา   จิตฺตุปฺปาทปฏิพทฺธา    
เตน วุจฺจติ ยานีกตาติ ฯ    
     วตฺถุกตาติ    ยสฺมึ   ยสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ  จิตฺต   สฺวาธิฏ ิต   โหติ      
ตสฺมึ   ตสฺมึ   วตฺถุสฺมึ   สติ   สุปติฏ ิตา  ๓  โหติ  ยสฺมึ  ยสฺม ึ วา        
ปน   วตฺถุสมฺึ   สติ   สุปติฏ ิตา   โหติ   ตสฺมึ   ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ จิตฺต     
สฺวาธิฏ ิต โหติ เตน วุจฺจติ วตฺถุกตาติ ฯ         
     อนุฏ ิตาติ   เยน   เยน   จิตฺต   อภินีหรติ   เตน   เตน  สติ    
อนุปริวตฺตติ   เยน   เยน   วา   ปน   สติ  อนุปริวตฺตติ  เตน  เตน    
จิตฺต อภินีหรติ เตน วุจฺจติ อนุฏ ิตาติ ฯ         
     ปริจิตาติ    ปริคฺคหฏเน    ปริจิตา    ปริวารฏเน    ปริจิตา    
ปริปูรฏเน    ปริจิตา    สติยา    ปริคฺคณฺหนฺโต    ชนิาติ    ปาปเก    
อกุสเล ธมฺเม เตน วุจฺจติ ปริจิตาติ ฯ    
#๑ ม. เม ฯ ๒ ม. อากงฺขปฏิพทฺธา ฯ ๓ สี. สูปฏ ิตา ฯ ม. สุปฏ ิตา ฯ เอวมุปริป ฯ    
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     สุสมารทฺธาติ     จตฺตาโร     สุสมารทฺธา     ตตฺถ    ชาตาน     
ธมฺมาน    อนติวตฺตนฏเน    สุสมารทฺธา    อินทฺฺริยาน   เอกรสฏเน   
สุสมารทฺธา     ตทุปควิริยวาหนฏเน     สุสมารทฺธา     ตปฺปจฺจนีกาน    
กิเลสาน สุสมุคฺฆาตตฺตา ๑ สุสมารทฺธา ฯ    
     สุสมนฺติ   อตฺถิ   สม  อตฺถิ  สุสม  ฯ  กตม  สม  ฯ  เย  ตตฺถ   
ชาตา   อนวชฺชา   กุสลา   โพธิปกฺขิยา  อิท  สม  ฯ  กตม  สุสม  ฯ    
ย  เตส  ๒  ธมฺมาน  อารมฺมณ  นิโรโธ  นิพฺพาน  อิท  สุสม  ฯ  อิติ          
อิท ฺจ    สม   สุสม   าต   โหติ   ทฏิ   วิทิต   สจฺฉิกต   ผสฺสิต       
ป ฺาย     อารทฺธ     โหติ    วิริย    อสลฺลีน    อุปฏ ิตา    สติ    
อปมุฏา   ๓   ปสฺสทฺโธ   กาโย   อารทฺโธ  สมาหิต  จิตฺต  เอกตฺต    
เตน วุจฺจติ สุสมารทฺธาติ ฯ     
     อนุปุพฺพ    ปริจิตาติ    ทีฆ    อสฺสาสวเสน    ปรุมิา    ปุริมา    
ปริจิตา   ปจฺฉิมา   ปจฺฉิมา   อนุปริจิตา   ทีฆ   ปสสฺาสวเสน   ปุริมา    
ปุริมา   ปริจิตา   ปจฺฉิมา   ปจฺฉิมา   อนุปริจิตา   รสฺส  อสฺสาสวเสน    
ปุริมา     ปรุมิา     ปริจิตา     ปจฺฉิมา     ปจฺฉิมา     อนุปริจิตา   
รสฺส    ปสฺสาสวเสน    ปรุิมา   ปรุิมา   ปริจิตา   ปจฺฉิมา   ปจฺฉิมา   
อนุปริจิตา   ฯเปฯ   ปฏินสิฺสคฺคานุปสฺสี   อสฺสาสวเสน   ปรุิมา   ปุริมา   
ปริจิตา      ปจฺฉิมา     ปจฺฉิมา     อนุปริจิตา     ปฏนิิสฺสคฺคานุปสฺสี          
ปสฺสาสวเสน     ปุริมา     ปุริมา     ปริจิตา    ปจฺฉิมา    ปจฺฉิมา    
อนุปริจิตา    สพฺพาป    โสฬสวตฺถุกา    อานาปานสฺสติโย    อ ฺม ฺ    
#๑ ม. สุสมหูตตฺตา ฯ ๒ ม. อาเมณฺฑิต ฯ ๓ ม. อสมฺมุฏา ฯ       
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ปริจิตา    เจว    โหนฺติ   อนุปริจิตา   จ   เตน   วุจฺจติ   อนุปุพฺพ    
ปริจิตาติ ฯ   
     ยถาติ    ทส   ยถตฺถา   อตฺตทมถฏโ   ยถตฺโถ   อตฺตสมถฏโ      
ยถตฺโถ        อตฺตปรินิพฺพาปนฏโ        ยถตฺโถ        อภิ ฺฏโ     
ยถตฺโถ    ปริ ฺฏโ    ยถตฺโถ    ปหานฏโ    ยถตฺโถ   ภาวนฏโ     
ยถตฺโถ     สจฺฉิกิริยฏโ     ยถตฺโถ     สจฺจาภิสมยฏโ     ยถตฺโถ    
นิโรเธ ปติฏาปกฏโ ยถตฺโถ ฯ      
     พุทฺโธติ    โย    โส    ภควา   สยมฺภู   อนาจริยโก   ปุพฺเพ     
อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ    สาม    สจฺจานิ    อภิสมฺพุชฺฌิ    ตตฺถ   จ   
สพฺพ ฺ ุต ปตฺโต พเลสุ จ วสีภาว ฯ    
     พุทฺโธติ   เกนตฺเถน   พุทฺโธ   ฯ   พุชฺฌิตา   สจฺจานีติ   พุทฺโธ    
โพเธนฺโต   ๑  ปชายาติ  พุทฺโธ  สพฺพ ฺ ุตาย  พุทฺโธ  สพฺพทสฺสาวิตาย    
พุทฺโธ     อน ฺเนยฺยตาย     พุทฺโธ     วิสติตาย     ๒    พุทฺโธ     
ขีณาสวสงฺขาเตน  พุทฺโธ นิรุปกฺกิเลสสงฺขาเตน ๓ พุทฺโธ เอกนฺตวีตราโคติ    
พุทฺโธ        เอกนฺตวีตโทโสติ        พุทฺโธ       เอกนฺตวีตโมโหติ     
พุทฺโธ    เอกนฺตนิกฺกิเลโสติ    พุทฺโธ   เอกายนมคฺค   คโตติ   พุทฺโธ    
เอโก   อนุตฺตร   สมฺมาสมฺโพธึ   อภิสมฺพุทฺโธติ   พุทฺโธ  อพุทธฺิวิหตตฺตา        
พุทฺธิปฏิลาภา พุทฺโธ ฯ     
     พุทฺโธติ   เนต   นาม   มาตรา   กต   น   ปตรา   กต   น     
ภคินิยา   กต   น   มิตฺตามจฺเจหิ   กต   น  าติสาโลหิเตหิ  กต  น    
#๑ ม. ย.ุ โพเธตา ฯ ๒ ม. ยุ. วิสวิตาย ฯ ๓ ม. นิรุปเลปสงฺขาเตน ฯ      
#ยุ. นริุปธิสงฺขาเตน ฯ      
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สมณพฺราหฺมเณหิ     กต     น    เทวตาหิ    กต    วิโมกฺขนฺติกเมต    
พุทฺธาน     ภควนฺตาน     โพธิยา    มูเล    สห    สพฺพ ฺ ุตาณสฺส    
ปฏิลาภา สจฺฉิกา ป ฺตฺติ ยทิท พุทฺโธติ ฯ          
     เทสิตาติ    อตฺตทมถฏโ    ยถตฺโถ   ยถา   พุทฺเธน   เทสิโต     
อตฺตสมถฏโ   ยถตฺโถ   ยถา   พุทฺเธน   เทสิโต  อตฺตปรินิพฺพาปนฏโ    
ยถตฺโถ      ยถา      พุทฺเธน      เทสิโต     ฯเปฯ     นิโรเธ     
ปติฏาปกฏโ     ยถตฺโถ     ยถา     พุทฺเธน     เทสิโต    โหติ     
คหฏโ วา โหติ ปพฺพชิโต วา ฯ       
     โลโกติ   ขนฺธโลโก   ธาตุโลโก   อายตนโลโก   วิปตฺติภวโลโก    
วิปตฺติสมฺภวโลโก     สมปฺตฺติภวโลโก     สมฺปตฺติสมฺภวโลโก     เอโก    
โลโก    สพฺเพ   สตฺตา   อาหารฏ ิติกา   ฯเปฯ   อฏารส   โลกา    
อฏารส ธาตุโย ฯ        
     ปภาเสตีติ    อตฺตทมถฏ    ยถตฺถ   อภิสมฺพุทฺธตฺตา   โส   อิม    
โลก   โอภาเสติ  [๑]  ปภาเสติ  อตฺตสมถฏ  ยถตฺถ  อภิสมฺพุทฺธตฺตา   
โส  อิม  โลก  โอภาเสติ  [๑]  ปภาเสติ  อตฺตปรินิพฺพาปนฏ  ยถตฺถ   
อภิสมฺพุทฺธตฺตา    โส    อิม    โลก    โอภาเสติ   ฯเปฯ   นิโรเธ     
ปติฏาปกฏ   ยถตฺถ   อภิสมฺพุทฺธตฺตา   โส   อิม   โลก   โอภาเสติ   
ปภาเสติ ฯ    
     อพฺภา   มตฺุโตว   จนฺทมิาติ   ยถา  อพฺภา  เอว  กิเลสา  ยถา    
จนฺโท   เอว   อริยาณ   ยถา   จนฺทิมา   เทวปุตฺโต   เอว   ภิกฺขุ    
#๑ ม. ย.ุ ภาเสติ ฯ เอวมุปริป ฯ     
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ยถา   จนฺโท  อพฺภา  มุตฺโต  มหิยา  ๑  ธูมรชมุตฺโต  ราหุปาณา  ๒    
วิปฺปมุตฺโต   ภาสเต   จ  ตปเต  จ  วิโรจติ  ๓  จ  เอวเมว  ภิกฺขุ    
สพฺพกิเลเสหิ  วิมุตฺโต  ๔  ภาสเต  จ  ตปเต จ วิโรจติ จ เตน วุจฺจติ    
อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมาติ อิมานิ เตรส โวทาเน าณานิ ฯ      
                       ภาณวาร ฯ      
     [๓๘๗]    กตมานิ   พตฺตึส   สโตการีสุ   าณานิ   อิธ   ภิกขฺุ    
อร ฺคโต    วา    รุกฺขมลูคโต   วา   สุ ฺาคารคโต   วา   นิสทีติ    
ปลฺลงฺก   อาภุชิตฺวา   อุชุ   กาย   ปณิธาย  ปริมุข  สตึ  อุปฏเปตฺวา         
โส    สโตว    อสฺสสติ    ฯเปฯ    สพฺพกายปฏิสเวที   อสฺสสิสฺสามีติ    
สิกฺขติ     สพฺพกายปฏิสเวที     ปสฺสสสิฺสามีติ     สกิฺขติ     ปสฺสมฺภย        
กายสงฺขาร     อสฺสสิสฺสามีติ     สิกฺขติ     ปสฺสมฺภย     กายสงฺขาร   
ปสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขติ   ปติปฏิสเวที   สุขปฏิสเวที   จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที   
ปสฺสมฺภย      จิตฺตสงฺขาร     จิตฺตปฏิสเวที     อภิปฺปโมทย     จิตฺต        
สมาทห     จิตฺต    วิโมจย    จิตฺต    อนิจฺจานุปสฺสี    วิราคานุปสฺสี        
นิโรธานุปสฺสี       ปฏินิสสฺคฺคานุปสฺสี       อสฺสสิสฺสามีติ       สกิฺขติ       
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ       
     [๓๘๘]   อิธาติ   อิมิสฺสา   ทฏิ ิยา   อิมิสฺสา  ขนฺติยา  อิมิสฺสา          
รุจิยา   อิมสมฺึ   อาทาเย   อิมสฺมึ   ธมฺเม   อิมสฺมึ   วินเย   อิมสมฺึ          
ธมฺมวินเย   อิมสฺมึ   ปาวจเน  อิมสฺมึ  พฺรหฺมจริเย  อิมสฺมึ  สตฺถสุาสเน          
เตน วุจฺจติ อิธาติ ฯ    
#๑ ม. มหิกา มุตฺโต ฯ ๒ ม. ย.ุ ราหุคหณา ฯ ๓ ม. วิโรจเต ฯ เอวมุปริป ฯ   
#๔ ม. ย.ุ วิปปฺมุตฺโต ฯ     
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     ภิกฺขูติ    ปุถุชชฺนกลฺยาณโก   วา   โหติ   ภิกฺขุ   เสกฺโข   วา   
อรหา วา อกุปฺปธมฺโม ฯ      
     อร ฺนฺติ นิกฺขมิตฺวา พหิ อินฺทขีลา สพฺพเมต อร ฺ ฯ       
     รุกฺขมูลนติฺ    ตตฺถ   ภิกฺขุโน   อาสน   ป ฺตฺต   โหติ   ม ฺโจ           
วา   ป   วา   ภิสิ   วา  ตฏฏิกา  วา  จมฺมขณฺโฑ  วา  ติณสณฺโร     
วา     ปณฺณสณฺโร     วา    ปลาสสณฺโร    วา    ตตฺถ    ภิกฺขุ      
จงฺกมติ วา ติฏติ วา นิสีทติ วา เสยฺย วา กปฺเปติ ฯ     
     สุ ฺนฺติ     เกนจิ     อนากิณฺณ     โหติ     คหฏเหิ    วา    
ปพฺพชิเตหิ วา ฯ         
     อาคารนฺติ วิหาโร อฑฺฒโยโค ปาสาโท หมฺมิย คุหาติ ฯ       
     นิสีทติ    ปลฺลงฺก    อาภุชิตฺวาติ    นสิินฺโน    โหติ    ปลลฺงฺก         
อาภุชิตฺวา  อุชุ  กาย  ปณิธาย  ๑  อุชุโก  โหติ  กาโย  ปนิธโิต  ๒    
ปณิหิโต ฯ    
     ปริมุข    สตึ    อุปฏเปตฺวาติ    ปรติี    ปริคฺคหฏโ   มุขนฺติ          
นิยฺยานฏโ    สตีติ    อุปฏานฏโ    เตน    วุจฺจติ   ปริมุข   สตึ   
อุปฏเปตฺวาติ ฯ        
     [๓๘๙]  สโตว  อสฺสสตีติ  [๓]  พตฺตึสาย  อากาเรหิ  สโตการี      
ทีฆ   อสฺสาสวเสน   จิตฺตสฺเสกคฺคต   อวิกฺเขป   ปชานโต   สตึ   ๔    
อุปฏ ิตา   โหติ   ตาย   สติยา   เตน  าเณน  สโตการี  โหติ  ทฆี}     
ปสฺสาสวเสน   จิตฺตสฺส   เอกคฺคต   อวิกฺเขป  ปชานโต  สตึ  อุปฏ ิตา   
#๑ ม. ปณิธายาติ ฯ ๒ ม. ยุ. ธโิต สุปณิหิโต ฯ ๓ ม. ยุ. สโตว อสฺสสติ     
#สโตว ปสฺสสตีติ ฯ ๔ ม. ยุ. สติ ฯ เอวมุปริป ฯ       
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 ิตา   โหติ   ตาย   สติยา   เตน   าเณน   สโตการี  โหติ  รสฺส      
อสฺสาสวเสน     จิตฺตสฺส    เอกคฺคต    อวิกฺเขป    ปชานโต    สตึ     
อุปฏ ิตา   โหติ   ตาย   สติยา  เตน  าเณน  สโตการี  โหติ  รสฺส    
ปสฺสาสวเสน     จิตฺตสฺส    เอกคฺคต    อวิกฺเขป    ปชานโต    สตึ     
อุปฏ ิตา   โหติ   ตาย  สติยา  เตน  าเณน  สโตการี  โหติ  ฯเปฯ      
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี     อสฺสาสวเสน    ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี    ปสฺสาสวเสน          
จิตฺตสฺส    เอกคฺคต    อวิกเฺขป    ปชานโต   สตึ   อุปฏ ิตา   โหติ   
ตาย สติยา เตน าเณน สโตการี โหติ ฯ    
     [๓๙๐]   กถ   ทีฆ   อสฺสสนฺโต  ทฆี  อสฺสสามีติ  ปชานาติ  ทีฆ   
ปสฺสสนฺโต  ทีฆ  ปสฺสสามีติ  ปชานาติ  ฯ  ทีฆ  อสฺสาส  อทฺธานสงฺขาเต    
อสฺสสติ     ทฆี     ปสฺสาส     อทฺธานสงฺขาเต     ปสสฺสติ     ทีฆ    
อสฺสาสปสฺสาส     อทฺธานสงฺขาเต     อสฺสสติป     ปสฺสสติป     ทีฆ   
อสฺสาสปสฺสาส    อทฺธานสงฺขาเต    อสฺสสโตป    ปสฺสสโตป    ฉนฺโท     
อุปฺปชฺชติ   ฉนฺทวเสน   ตโต   สุขุมตร   ทีฆ  อสฺสาส  อทฺธานสงฺขาเต    
อสฺสสติ   ฉนฺทวเสน   ตโต   สุขุมตร   ทีฆ   ปสฺสาส  อทฺธานสงฺขาเต    
ปสฺสสติ     ฉนฺทวเสน     ตโต     สุขุมตร    ทีฆ    อสฺสาสปสฺสาส    
อทฺธานสงฺขาเต   อสฺสสติป   ปสฺสสติป   ฉนฺทวเสน  ตโต  สุขุมตร  ทีฆ    
อสฺสาสปสฺสาส    อทฺธานสงฺขาเต    อสฺสสโตป    ปสฺสสโตป   ปามุชฺช    
อุปฺปชฺชติ   ปามุชฺชวเสน   ตโต  สุขุมตร  ทีฆ  อสสฺาส  อทฺธานสงฺขาเต   
อสฺสสติ      ปามุชฺชวเสน     ตโต     สขุุมตร     ทีฆ     ปสฺสาส     
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อทฺธานสงฺขาเต    ปสฺสสติ    ปามุชชฺวเสน    ตโต    สุขุมตร    ทฆี    
อสฺสาสปสฺสาส    อทฺธานสงฺขาเต   อสฺสสติป   ปสสฺสติป   ปามุชฺชวเสน   
ตโต    สุขุมตร    ทีฆ   อสฺสาสปสฺสาส   อทฺธานสงฺขาเต   อสฺสสโตป    
ปสฺสสโตป   ทีฆ   อสฺสาสปสฺสาสา   จิตฺต   วิวฏฏติ  อุเปกฺขา  สณฺาติ          
อิเมหิ    นวหากาเรหิ    ทฆี    อสฺสาสปสฺสาสกาโย   อุปฏาน   สติ    
อนุปสฺสนาาณ    กาโย    อุปฏาน    โน    สติ    สติ   อุปฏาน    
เจว   สติ   จ   ตาย   สติยา   เตน  าเณน  ต  กาย  อนุปสฺสตีติ     
เตน วุจฺจติ กาเย กายานุปสฺสนา สติปฏานภาวนา ฯ     
     [๓๙๑]   อนุปสฺสตีติ   กถ   ต   กาย   อนุปสฺสติ  ฯ  อนิจฺจโต    
อนุปสฺสติ     โน    นิจฺจโต    ทุกฺขโต    อนุปสฺสติ    โน    สุขโต    
อนตฺตโต   อนุปสฺสติ   โน   อตฺตโต   นิพฺพินฺทติ   โน  นนฺทติ  วิรชฺชติ   
โน   รชฺชติ   นิโรเธติ   โน   สมุเทติ   ปฏินิสฺสชชฺติ   โน   อาทิยติ   
อนิจฺจโต    อนุปสฺสนฺโต    นิจฺจส ฺ    ปชหติ   ทุกขฺโต   อนุปสสฺนฺโต   
สุขส ฺ     ปชหติ     อนตฺตโต    อนุปสฺสนฺโต    อตฺตส ฺ    ปชหติ    
นิพฺพินฺทนฺโต   นนฺท ึ  ปชหติ   วิรชชฺนฺโต   ราค   ปชหติ   นิโรเธนฺโต   
สมุทย     ปชหติ     ปฏินสิฺสชฺชนฺโต     อาทาน    ปชหติ    เอวนฺต    
กาย อนุปสฺสติ ฯ        
     [๓๙๒]   ภาวนาติ   จตสฺโส   ภาวนา   ตตฺถ  ชาตาน  ธมฺมาน    
อนติวตฺตนฏเน     ภาวนา     อินฺทฺริยาน    เอกรสฏเน    ภาวนา    
ตทุปควิริยวาหนฏเน     ภาวนา     อาเสวนฏเน    ภาวนา    ทฆี       
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อสฺสาสปสฺสาสวเสน    จิตฺตสฺเสกคฺคต    อวิกฺเขป    ปชานโต   วิทิตา    
เวทนา   อุปฺปชฺชนฺติ   วิทิตา   อุปฏหนฺติ   วิทิตา   อพฺภตฺถ   คจฺฉนฺติ8      
วิทิตา     ส ฺา     อุปฺปชชฺนฺติ     วิทิตา     อุปฏหนฺติ     วิทิตา          
อพฺภตฺถ     คจฺฉนฺติ     วิทติา     วิตกฺกา     อุปฺปชฺชนติฺ     วิทิตา         
อุปฏหนฺติ วิทิตา อพฺภตฺถ คจฺฉนฺติ ฯ   
     [๓๙๓]   กถ   วิทิตา   เวทนา   อุปฺปชฺชนฺติ  วิทติา  อุปฏหนฺติ    
วิทิตา อพฺภตฺถ คจฺฉนฺติ ฯ     
     กถ   เวทนาย   อุปฺปาโท   วิทิโต   โหติ   ฯ   อวิชฺชาสมุทยา    
เวทนาสมุทโยติ   ปจฺจยสมุทยฏเน   เวทนาย   อุปปฺาโท  วิทิโต  โหติ     
ตณฺหาสมุทยา      เวทนาสมุทโยติ     กมฺมสมุทยา     เวทนาสมุทโยติ     
ผสฺสสมุทยา   เวทนาสมุทโยติ   ปจฺจยสมุทยฏเน   เวทนาย   อุปฺปาโท    
วิทิโต     โหติ    นิพฺพตฺติลกฺขณ    ปสสฺโตป    เวทนาย    อุปฺปาโท   
วิทิโต โหติ เอว เวทนาย อุปฺปาโท วิทิโต โหติ ฯ     
     กถ   เวทนาย  อุปฏาน  วิทิต  โหติ  ฯ  อนิจฺจโต  มนสิกโรโต    
ขยตุปฏาน    วิทิต    โหติ    ทุกฺขโต    มนสิกโรโต    ภยตุปฏาน   
วิทิต    โหติ    อนตฺตโต   มนสิกโรโต   สุ ฺตุปฏาน   วิทิต   โหติ   
เอว เวทนาย อุปฏาน วิทิต โหติ ฯ     
     กถ   เวทนาย   อตฺถงฺคโม   วิทิโต   โหติ   ฯ  อวิชฺชานิโรธา    
เวทนานิโรโธติ    ปจฺจยนิโรธฏเน    เวทนาย    อตฺถงฺคโม   วิทิโต    
โหติ    ตณฺหานิโรธา   เวทนานิโรโธติ   กมฺมนโิรธา   เวทนานิโรโธติ     
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ผสฺสนิโรธา   เวทนานิโรโธติ   ปจฺจยนิโรธฏเน   เวทนาย  อตฺถงฺคโม    
วิทิโต    โหติ    วิปริณามลกฺขณ    ปสฺสโตป    เวทนาย   อตฺถงฺคโม    
วิทิโต    โหติ   เอว   เวทนาย   อตฺถงฺคโม   วิทิโต   โหติ   เอว     
วิทิตา     เวทนา     อุปฺปชชฺนฺติ     วิทิตา     อุปฏหนฺติ    วิทิตา   
อพฺภตฺถ คจฺฉนฺติ ฯ     
     [๓๙๔]   กถ   วิทิตา   ส ฺา   อุปฺปชฺชนฺติ   วิทิตา  อุปฏหนฺติ   
วิทิตา อพฺภตฺถ คจฺฉนฺติ ฯ     
     กถ    ส ฺาย   อุปฺปาโท   วิทิโต   โหติ   ฯ   อวิชฺชาสมุทยา     
ส ฺาสมุทโยติ   ปจฺจยสมุทยฏเน   ส ฺาย   อุปฺปาโท   วิทโิต   โหติ    
ตณฺหาสมุทยา      ส ฺาสมุทโยติ      กมฺมสมุทยา      ส ฺาสมุทโยติ     
ผสฺสสมุทยา    ส ฺาสมุทโยติ    ปจฺจยสมุทยฏเน   ส ฺาย   อุปฺปาโท    
วิทิโต     โหติ     นิพฺพตฺติลกฺขณ    ปสฺสโตป    ส ฺาย    อุปฺปาโท    
วิทิโต โหติ เอว ส ฺาย อุปฺปาโท วิทิโต โหติ ฯ     
     กถ   ส ฺาย   อุปฏาน  วิทิต  โหติ  ฯ  อนิจฺจโต  มนสิกโรโต    
ขยตุปฏาน    วิทิต    โหติ    ทุกฺขโต    มนสิกโรโต    ภยตุปฏาน   
วิทิต    โหติ    อนตฺตโต   มนสิกโรโต   สุ ฺตุปฏาน   วิทิต   โหติ   
เอว ส ฺาย อุปฏาน วิทิต โหติ ฯ     
     กถ   ส ฺาย   อตฺถงฺคโม   วิทิโต   โหติ   ฯ   อวิชฺชานิโรธา     
ส ฺานิโรโธติ   ปจฺจยนิโรธฏเน   ส ฺาย   อตฺถงฺคโม   วิทิโต  โหติ    
ตณฺหานิโรธา      ส ฺานิโรโธติ      กมฺมนิโรธา      ส ฺานิโรโธติ      
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ผสฺสนิโรธา    ส ฺานิโรโธติ   ปจฺจยนิโรธฏเน   ส ฺาย   อตฺถงฺคโม    
วิทิโต    โหติ    วิปริณามลกฺขณ    ปสฺสโตป    ส ฺาย    อตฺถงฺคโม    
วิทิโต     โหติ     เอว    ส ฺาย    อตฺถงฺคโม    วิทโิต    โหติ     
เอว    วิทิตา    ส ฺา    อุปฺปชฺชนฺติ    วิทิตา   อุปฏหนฺติ   วิทิตา         
อพฺภตฺถ คจฺฉนฺติ ฯ     
     [๓๙๕]   กถ   วิทิตา   วิตกฺกา   อุปปฺชฺชนฺติ  วิทติา  อุปฏหนฺติ          
วิทิตา อพฺภตฺถ คจฺฉนฺติ ฯ     
     กถ   วิตกฺกาน   อุปฺปาโท   วิทิโต   โหติ   ฯ   อวิชฺชาสมุทยา    
วิตกฺกสมุทโยติ   ปจฺจยสมุทยฏเน   วิตกฺกาน   อุปฺปาโท   วิทโิต  โหติ   
ตณฺหาสมุทยา      วิตกฺกสมุทโยติ      กมฺมสมุทยา      วิตกฺกสมุทโยติ    
ส ฺาสมุทยา      วิตกฺกสมุทโยติ      ปจฺจยสมุทยฏเน      วิตกฺกาน    
อุปฺปาโท     วิทิโต    โหติ    นิพฺพตฺติลกฺขณ    ปสสฺโตป    วิตกฺกาน          
อุปฺปาโท วิทิโต โหติ เอว วิตกฺกาน อุปฺปาโท วิทิโต โหติ ฯ       
     กถ   วิตกฺกาน  อุปฏาน  วิทิต  โหติ  ฯ  อนิจฺจโต  มนสิกโรโต    
ขยตุปฏาน    วิทิต    โหติ    ทุกฺขโต    มนสิกโรโต    ภยตุปฏาน   
วิทิต    โหติ    อนตฺตโต   มนสิกโรโต   สุ ฺตุปฏาน   วิทิต   โหติ   
เอว วิตกฺกาน อุปฏาน วิทิต โหติ ฯ   
     กถ   วิตกฺกาน   อตฺถงฺคโม   วิทิโต   โหติ   ฯ  อวิชฺชานิโรธา    
วิตกฺกนิโรโธติ   ปจฺจยนิโรธฏเน   วิตกฺกาน   อตฺถงฺคโม  วิทิโต  โหติ   
ตณฺหานิโรธา      วิตกฺกนิโรโธติ      กมฺมนิโรธา      วิตกฺกนิโรโธติ     
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ส ฺานิโรธา   วิตกฺกนิโรโธติ   ปจฺจยนิโรธฏเน   วิตกฺกาน  อตฺถงฺคโม    
วิทิโต    โหติ    วิปริณามลกฺขณ    ปสฺสโตป    วิตกฺกาน   อตฺถงฺคโม    
วิทิโต    โหติ   เอว   วิตกฺกาน   อตฺถงฺคโม   วิทิโต   โหติ   เอว   
วิทิตา     วิตกฺกา     อุปฺปชฺชนฺติ     วิทติา     อุปฏหนฺติ    วิทิตา         
อพฺภตฺถ คจฺฉนฺติ ฯ     
     [๓๙๖]     ทีฆ     อสฺสาสปสฺสาสวเสน    จิตฺตสฺส    เอกคฺคต    
อวิกฺเขป   ปชานนฺโต   อินฺทฺริยานิ   สโมธาเนติ   โคจร ฺจ   ปชานาติ    
สมตฺถ ฺจ     ปฏิวิชฺฌติ    ฯเปฯ    ธมฺเม    สโมธาเนติ    โคจร ฺจ    
ปชานาติ สมตฺถ ฺจ ปฏิวิชฺฌติ ฯ      
     อินฺทฺริยานิ    สโมธาเนตีติ   กถ   อินฺทฺริยานิ   สโมธาเนติ   ฯ    
อธิโมกฺขฏเน    สทฺธินฺทรฺิย    สโมธาเนติ    ปคฺคหฏเน   วิรยินิฺทฺริย       
สโมธาเนติ    อุปฏานฏเน   สตินฺทรฺิย   สโมธาเนติ   อวิกฺเขปฏเน   
สมาธินฺทฺริย    สโมธาเนติ    ทสฺสนฏเน    ป ฺ ินฺทฺริย    สโมธาเนติ   
อย   ปุคฺคโล   อิมานิ   อินทฺฺริยานิ   อิมสฺมึ   อารมฺมเณ  สโมธาเนตีติ          
เตน วุจฺจติ อินฺทฺริยานิ สโมธาเนติ ฯ    
     โคจร ฺจ   ปชานาตีติ   ยนฺตสฺส   อารมฺมณ   ต   ตสฺส   โคจร     
ย    ตสฺส    โคจร    ต    ตสฺส   อารมฺมณ   ปชานาตีติ   ปุคฺคโล    
ปชานนา ป ฺา ฯ          
     สมนฺติ    อารมฺมณสฺส    อุปฏาน    สม   จิตฺตสฺส   อวิกฺเขโป   
สม จิตฺตสฺส อธิฏาน สม จิตฺตสฺส โวทาน สม ฯ       
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     อตฺโถติ อนวชฺชฏโ นกิฺกิเลสฏโ โวทานฏโ ปรมฏโ ฯ    
     ปฏิวิชฌฺตีติ    อารมฺมณสฺส    อุปฏานฏ    ปฏิวิชฺฌติ    จิตฺตสฺส        
อวิกฺเขปฏ      ปฏิวิชฺฌติ      จิตฺตสฺส     อธิฏานฏ     ปฏิวิชฺฌติ       
จิตฺตสฺส     โวทานฏ     ปฏิวิชฺฌติ     เตน     วุจฺจติ    สมตฺถ ฺจ    
ปฏิวิชฺฌติ ฯ    
     [๓๙๗]   พลานิ   สโมธาเนตีติ   กถ   พลานิ   สโมธาเนติ  ฯ    
อสฺสทฺธิเย     อกปฺปยฏเน     สทฺธาพล     สโมธาเนติ    โกสชฺเช     
อกมฺปยฏเน   วิริยพล   สโมธาเนติ   ปมาเท   อกมฺปยฏเน   สติพล    
สโมธาเนติ     อุทฺธจฺเจ     อกมฺปยฏเน    สมาธิพล    สโมธาเนติ     
อวิชฺชาย    อกมฺปยฏเน    ป ฺาพล    สโมธาเนติ    อย   ปุคฺคโล    
อิมานิ    พลานิ    อิมสฺมึ   อารมฺมเณ   สโมธาเนตีติ   เตน   วุจฺจติ    
พลานิ สโมธาเนติ ฯ       
     โคจร ฺจ    ปชานาตีติ    ฯเปฯ    เตน    วุจฺจติ    สมตฺถ ฺจ     
ปฏิวิชฺฌติ ฯ    
     [๓๙๘]     โพชฺฌงฺเค     สโมธาเนตีติ     กถ     โพชฺฌงฺเค      
สโมธาเนติ     ฯ     อุปฏานฏเน    สติสมฺโพชฺฌงฺค    สโมธาเนติ     
ปวิจยฏเน  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค  สโมธาเนติ ปคฺคหฏเน วิริยสมฺโพชฺฌงฺค         
สโมธาเนติ        ผรณฏเน       ปติสมฺโพชฺฌงฺค       สโมธาเนติ    
อุปสมฏเน      ปสฺสทฺธสิมฺโพชฺฌงฺค     สโมธาเนติ     อวิกฺเขปฏเน   
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค    สโมธาเนติ   ปฏิสงฺขานฏเน   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค    
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สโมธาเนติ      อย     ปุคฺคโล     อิเม     โพชฺฌงฺเค     อิมสฺมึ     
อารมฺมเณ สโมธาเนตีติ เตน วุจฺจติ โพชฺฌงฺเค สโมธาเนติ ฯ       
     โคจร ฺจ    ปชานาตีติ    ฯเปฯ    เตน    วุจฺจติ    สมตฺถ ฺจ     
ปฏิวิชฺฌติ ฯ    
     [๓๙๙]    มคฺค   สโมธาเนตีติ   กถ   มคฺค   สโมธาเนติ   ฯ     
ทสฺสนฏเน   สมฺมาทิฏ ึ   สโมธาเนติ   อภินิโรปนฏเน   สมมฺาสงฺกปฺป    
สโมธาเนติ        ปริคฺคหฏเน        สมมฺาวาจ       สโมธาเนติ      
สมุฏานฏเน   สมฺมากมฺมนฺต   สโมธาเนติ   โวทานฏเน  สมมฺาอาชีว    
สโมธาเนติ        ปคฺคหฏเน       สมฺมาวายาม       สโมธาเนติ    
อุปฏานฏเน    สมฺมาสตึ   สโมธาเนติ   อวิกฺเขปฏเน   สมฺมาสมาธึ    
สโมธาเนติ    อย    ปุคฺคโล    อิม    มคฺค    อิมสฺมึ    อารมฺมเณ    
สโมธาเนตีติ เตน วุจฺจติ มคฺค สโมธาเนติ ฯ          
     โคจร ฺจ    ปชานาตีติ    ฯเปฯ    เตน    วุจฺจติ    สมตฺถ ฺจ     
ปฏิวิชฺฌติ ฯ    
     [๔๐๐]   ธมฺเม   สโมธาเนตีติ   กถ   ธมฺเม   สโมธาเนติ  ฯ    
อาธิปเตยฺยฏเน    อินฺทฺรยิานิ    สโมธาเนติ    อกมปฺยฏเน   พลานิ   
สโมธาเนติ   นิยฺยานฏเน   โพชฺฌงฺเค   สโมธาเนติ  เหตฏเน  มคฺค     
สโมธาเนติ    อุปฏานฏเน    สติปฏาน   สโมธาเนติ   ปทหนฏเน    
สมฺมปฺปธาน     สโมธาเนติ    อิชฺฌนฏเน    อิทฺธิปาท    สโมธาเนติ    
ตถฏเน    สจฺจ    สโมธาเนติ   อวิกฺเขปฏเน   สมถ   สโมธาเนติ     
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อนุปสฺสนฏเน    วิปสฺสน    สโมธาเนติ    เอกรสฏเน   สมถวิปสฺสน    
สโมธาเนติ        อนติวตฺตนฏเน        ยุคนทฺธ       สโมธาเนติ     
สวรฏเน     สีลวิสุทฺธึ    สโมธาเนติ    อวิกฺเขปฏเน    จิตฺตวิสุทฺธึ         
สโมธาเนติ     ทสฺสนฏเน    ทฏิ ิวิสุทฺธึ    สโมธาเนติ    มุตฺตฏเน    
วิโมกฺข   สโมธาเนติ   ปฏิเวธฏเน  วิชฺช  สโมธาเนติ  ปริจฺจาคฏเน   
วิมุตฺตึ       สโมธาเนติ       สมุจฺเฉทฏเน       ขเย      าณ    
สโมธาเนติ    ปฏิปฺปสฺสฏเน   อนุปฺปาเท   าณ   สโมธาเนติ   ฉนฺท    
มูลฏเน     สโมธาเนติ    มนสิการ    สมุฏานฏเน    สโมธาเนติ    
ผสฺส     สโมธานฏเน     สโมธาเนติ     เวทน     สโมสรณฏเน    
สโมธาเนติ   สมาธึ   ปมุขฏเน   สโมธาเนติ   สตึ  อาธิปเตยฺยฏเน    
สโมธาเนติ    สติสมฺปช ฺ   ๑   ตตุตฺตรฏเน   สโมธาเนติ   วิมุตฺตึ   
สารฏเน     สโมธาเนติ     อมโตคธ    นิพฺพาน    ปริโยสานฏเน     
สโมธาเนติ    อย    ปุคฺคโล    อิเม    ธมฺเม   อิมสฺมึ   อารมฺมเณ     
สโมธาเนตีติ เตน วุจฺจติ ธมฺเม สโมธาเนติ ฯ          
     โคจร ฺจ   ปชานาตีติ   ยนฺตสฺส   อารมฺมณ   ต   ตสฺส   โคจร     
ยนฺตสฺส    โคจร    ต    ตสฺส    อารมฺมณ    ปชานาตีติ    ปุคฺคโล    
ปชานนา ป ฺา ฯ          
     สมนฺติ    อารมฺมณสฺส    อุปฏาน    สม   จิตฺตสฺส   อวิกฺเขโป   
สม จิตฺตสฺส อธิฏาน สม จิตฺตสฺส โวทาน สม ฯ      
     อตฺโถติ อนวชฺชฏโ นกิฺกิเลสฏโ โวทานฏโ ปรมฏโ ฯ    
#๑ ม. ย.ุ ป ฺ ฯ      
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     ปฏิวิชฌฺตีติ       อารมฺมณสฺส       อุปฏานฏ       ปฏิวิชฺฌติ   
จิตฺตสฺส    อวิกฺเขปฏ    ปฏิวิชฺฌติ   จิตฺตสฺส   อธิฏานฏ   ปฏวิิชฺฌติ    
จิตฺตสฺส     โวทานฏ     ปฏิวิชฺฌติ     เตน     วุจฺจติ    สมตฺถ ฺจ    
ปฏิวิชฺฌติ ฯ    
     [๔๐๑]   กถ   รสฺส   อสฺสสนฺโต   รสฺส   อสฺสสามีติ  ปชานาติ    
รสฺส   ปสฺสสนฺโต   รสฺส   ปสฺสสามีติ   ปชานาติ   ฯ   รสฺส  อสฺสาส    
อิตฺตรสงฺขาเต    อสฺสสติ    รสฺส   ปสสฺาส   อิตฺตรสงฺขาเต   ปสฺสสติ    
รสฺส    อสฺสาสปสฺสาส    อิตฺตรสงฺขาเต   อสฺสสติป   ปสฺสสติป   รสฺส          
อสฺสาสปสฺสาส     อิตฺตรสงฺขาเต    อสฺสสโตป    ปสฺสสโตป    ฉนฺโท    
อุปฺปชฺชติ   ฉนฺทวเสน   ตโต   สุขุมตร   รสฺส  อสฺสาส  อิตฺตรสงฺขาเต   
อสฺสสติ   ฉนฺทวเสน   ตโต   สุขุมตร   รสฺส   ปสฺสาส  อิตฺตรสงฺขาเต   
ปสฺสสติ  ฉนฺทวเสน  ตโต  สุขุมตร  รสฺส  อสฺสาสปสฺสาส  อิตฺตรสงฺขาเต    
อสฺสสติป     ปสฺสสติป     ฉนฺทวเสน     ตโต     สุขุมตร     รสฺส    
อสฺสาสปสฺสาส    อิตฺตรสงฺขาเต    อสสฺสโตป    ปสฺสสโตป    ปามุชฺช   
อุปฺปชฺชติ   ปามุชฺชวเสน   ตโต  สุขุมตร  รสฺส  อสฺสาส  อิตฺตรสงฺขาเต          
อสฺสสติ   ปามุชฺชวเสน   ตโต   สุขุมตร  รสฺส  ปสสฺาส  อิตฺตรสงฺขาเต    
ปสฺสสติ    ปามุชฺชวเสน    ตโต    สุขุมตร    รสฺส    อสฺสาสปสฺสาส    
อิตฺตรสงฺขาเต      อสฺสสติป     ปสฺสสติป     ปามุชฺชวเสน     ตโต    
สุขุมตร     รสฺส     อสฺสาสปสฺสาส     อิตฺตรสงฺขาเต     อสฺสสโตป   
ปสฺสสโตป   รสฺส   อสฺสาสปสฺสาสา   จิตฺต  วิวฏฏติ  อุเปกฺขา  สณฺาติ       
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อิเมหิ    นวหากาเรหิ    รสฺส   อสฺสาสปสฺสาสกาโย   อุปฏาน   สติ    
อนุปสฺสนาาณ   กาโย   อุปฏาน   โน   สติ   สติ   อุปฏาน  เจว    
สติ   จ   ตาย   สติยา   เตน   าเณน  ต  กาย  อนุปสสฺตีติ  เตน     
วุจฺจติ กาเย กายานุปสฺสนา สติปฏานภาวนา ฯ         
     [๔๐๒]    อนุปสฺสตีติ    กถ    ต    กาย   อนุปสฺสติ   ฯเปฯ     
เอวนฺต กาย อนุปสฺสติ ฯ       
     ภาวนาติ   จตสฺโส   ภาวนา   ฯเปฯ   อาเสวนฏเน   ภาวนา       
รสฺส   อสฺสาสปสฺสาสวเสน   จิตฺตสฺส   เอกคฺคต   อวิกฺเขป   ปชานโต    
วิทิตา    เวทนา    อุปฺปชชฺนฺติ    ฯเปฯ   รสฺส   อสฺสาสปสฺสาสวเสน    
จิตฺตสฺส  เอกคฺคต  อวิกฺเขป  ปชานนฺโต  อินฺทฺริยาน  สโมธาเนติ  ฯเปฯ   
เตน วุจฺจติ สมตฺถ ฺจ ปฏิวิชฺฌติ ฯ     
     [๔๐๓]     กถ     สพฺพกายปฏิสเวที    อสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ   
สพฺพกายปฏิสเวที ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ          
     กาโยติ   เทฺว   กายา  นามกาโย  จ  รูปกาโย  จ  ฯ  กตโม       
นามกาโย   ฯ   เวทนา   ส ฺา  เจตนา  ผสฺโส  มนสิกาโร  นาม ฺจ      
นามกาโย   จ   เย   จ   วุจฺจนฺติ  จิตฺตสงฺขารา  อย  นามกาโย  ฯ     
กตโม   รูปกาโย   ฯ   จตฺตาโร   จ  มหาภูตา  จตุนฺน ฺจ  มหาภูตาน     
อุปาทายรูป    อสฺสาโส   จ   ปสฺสาโส   จ   นิมิตฺต ฺจ   อุปนิพนฺธนา    
เย จ วุจฺจนฺติ กายสงฺขารา อย รูปกาโย ฯ    
     [๔๐๔]   กถนฺเต   กายา   ปฏิวิทิตา  โหนฺติ  ทีฆ  อสฺสาสวเสน     
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จิตฺตสฺส   เอกคฺคต   อวิกฺเขป   ปชานโต   สติ  อุปฏ ิตา  โหติ  ตาย   
สติยา  เตน  าเณน  เต  กายา  ปฏิวิทติา  โหนฺติ  ทีฆ  ปสฺสาสวเสน    
จิตฺตสฺส     เอกคฺคต     อวิกฺเขป     ปชานโต     สติ    อุปฏ ิตา    
โหติ   ตาย   สติยา   เตน   าเณน   เต  กายา  ปฏิวิทิตา  โหนฺติ      
รสฺส   อสฺสาสวเสน   จิตฺตสฺส   เอกคฺคต   อวิกฺเขป   ปชานโต   สติ    
อุปฏ ิตา   โหติ   ตาย   สติยา  เตน  าเณน  เต  กายา  ปฏิวิทิตา     
โหนฺติ     รสฺส     ปสฺสาสวเสน    จิตฺตสฺส    เอกคฺคต    อวิกฺเขป   
ปชานโต   สติ   อุปฏ ิตา   โหติ   ตาย   สติยา  เตน  าเณน  เต    
กายา   ปฏิวิทิตา   โหนฺติ   อาวชฺชโต   เต  กายา  ปฏิวิทิตา  โหนฺติ    
ชานโต   เต  กายา  ปฏิวิทติา  โหนฺติ  ปสฺสโต  เต  กายา  ปฏิวิทติา    
โหนฺติ    ปจฺจเวกฺขโต    เต    กายา    ปฏิวิทิตา    โหนฺติ   จิตฺต    
อธิฏหโต    เต    กายา   ปฏิวิทิตา   โหนฺติ   สทฺธาย   อธิมุจฺจโต    
เต   กายา  ปฏิวิทิตา  โหนฺติ  วิริย  ปคฺคณฺหโต  เต  กายา  ปฏิวิทติา   
โหนฺติ    สตึ    อุปฏาปยโต    เต    กายา    ปฏิวิทิตา    โหนฺติ     
จิตฺต   สมาทหโต   เต   กายา   ปฏิวิทติา  โหนฺติ  ป ฺาย  ปชานโต    
เต    กายา    ปฏิวิทิตา    โหนฺติ    อภิ ฺเยฺย    อภิชานโต   เต     
กายา   ปฏิวิทิตา  โหนฺติ  ปริ ฺเยฺย  ปริชานโต  เต  กายา  ปฏวิิทิตา             
โหนฺติ    ปหาตพฺพ    ปชหโต    เต    กายา    ปฏิวิทิตา    โหนติฺ    
ภาเวตพฺพ   ภาวยโต   เต   กายา   ปฏิวิทิตา   โหนฺติ   สจฺฉิกาตพฺพ    
สจฺฉิกโรโต   เต  กายา  ปฏิวิทิตา  โหนฺติ  เอวนฺเต  กายา  ปฏิวิทิตา     
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โหนฺติ       สพฺพกายปฏิสเวที      อสฺสาสปสฺสาสกาโย      อุปฏาน    
สติ   อนุปสสฺนาาณ   กาโย   อุปฏาน   โน   สติ   สติ   อุปฏาน    
เจว   สติ   จ   ตาย   สติยา   เตน  าเณน  ต  กาย  อนุปสฺสตีติ     
เตน วุจฺจติ กาเย กายานุปสฺสนา สติปฏานภาวนา ฯ     
     [๔๐๕]  อนุปสฺสตีติ  ฯเปฯ  สพฺพกายปฏิสเวที  อสฺสาสปสฺสาสา ๑     
สวรฏเน         สลีวิสุทฺธิ        อวิกฺเขปฏเน        จิตฺตวิสุทฺธิ          
ทสฺสนฏเน    ทิฏ ิวิสุทฺธิ   โย   ตตฺถ   สวรฏโ   อย   อธิสีลสิกขฺา         
โย   ตตฺถ   อวิกฺเขปฏโ   อย   อธิจิตฺตสิกฺขา  โย  ตตฺถ  ทสฺสนฏโ   
อย     อธิป ฺาสิกฺขา     อิมา    ติสฺโส    สิกฺขาโย    อาวชฺชนฺโต    
สิกฺขติ     ชานนฺโต    สิกขฺติ    ปสฺสนโฺต    สิกฺขติ    ปจฺจเวกฺขนฺโต   
สิกฺขติ     จิตฺต     อธิฏหนฺโต     สิกฺขติ    สทฺธาย    อธิมุจฺจนฺโต         
สิกขติ     วิรยิ     ปคฺคณฺหนฺโต     สิกขฺติ     สตึ    อุปฏาเปนฺโต   
สิกฺขติ    จิตฺต    สมาทหนฺโต   สิกฺขติ   ป ฺาย   ปชานนฺโต   สิกฺขติ   
อภิ ฺเยฺย    อภิชานนฺโต    สิกฺขติ   ปริ ฺเยฺย   ปริชานนฺโต   สิกฺขติ        
ปหาตพฺพ   ปชหนฺโต  สกิฺขติ  ภาเวตพฺพ  ภาเวนฺโต  สิกฺขติ  สจฺฉิกาตพฺพ          
สจฺฉิกโรนฺโต      สิกฺขติ     สพฺพกายปฏิสเวที     อสฺสาสปสฺสาสวเสน    
จิตฺตสฺส     เอกคฺคต     อวิกฺเขป     ปชานโต    วิทติา    เวทนา     
อุปฺปชฺชนฺติ    ฯเปฯ   สพฺพกายปฏิสเวที   อสฺสาสปสฺสาสวเสน   จิตฺตสฺส    
เอกคฺคต    อวิกฺเขป    ปชานนฺโต   อินทฺฺริยานิ   สโมธาเนติ   ฯเปฯ    
เตน วุจฺจติ สมตฺถ ฺจ ปฏิวิชฺฌตีติ ฯ     
#๑ ม. ย.ุ อสสฺาสปสฺสาสาน ฯ     
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     [๔๐๖]    กถ   ปสฺสมภฺย   กายสงฺขาร   อสฺสสสิฺสามีติ   สิกขฺติ    
ปสฺสมฺภย กายสงฺขาร ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ      
     กตโม   กายสงฺขาโร  ฯ  ทีฆ  อสฺสาสา  กายิกา  เอเต  ธมฺมา    
กายปฏิพทฺธา  กายสงฺขารา  เต  กายสงฺขาเร  ปสฺสมฺเภนฺโต นิโรเธนฺโต    
วูปสเมนฺโต    สิกฺขติ    ทฆี    ปสฺสาสา    กายิกา   เอเต   ธมฺมา     
กายปฏิพทฺธา     กายสงฺขารา    เต    กายสงฺขาเร    ปสฺสมฺเภนฺโต      
นิโรเธนฺโต   วูปสเมนฺโต   สิกฺขติ   รสฺส   อสฺสาสา   รสฺส  ปสฺสาสา   
สพฺพกายปฏิสเวที   อสฺสาสา   กายิกา   เอเต   ธมฺมา   กายปฏิพทฺธา    
กายสงฺขารา  เต  กายสงฺขาเร  ปสฺสมฺเภนฺโต  นิโรเธนฺโต  วูปสเมนฺโต    
สิกฺขติ   ยถารูเปหิ   กายสงฺขาเรหิ   ยา   กายสฺส  อานมนา  วินมนา    
สนฺนมนา    ปณมนา   อิ ฺชนา   ผนทฺนา   จลนา   กมฺปนา   ปสฺสมฺภย     
กายสงฺขาร     อสฺสสิสฺสามีติ     สิกฺขติ     ปสฺสมฺภย     กายสงฺขาร   
ปสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    ยถารูเปหิ    กายสงฺขาเรหิ   ยา   กายสฺส   
นอานมนา    นวินมนา   นสนฺนมนา   นปฺปณมนา   อนิ ฺชนา   นผนฺทนา    
อจลนา   อกมฺปนา   สนฺต   สุขุม  ปสสฺมฺภย  กายสงฺขาร  อสฺสสิสฺสามีติ          
สิกฺขติ      ปสฺสมฺภย      กายสงฺขาร      ปสฺสสิสฺสามีติ      สิกฺขติ          
อิติ   กริ   ปสฺสมฺภย   กายสงฺขาร   อสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขติ   ปสฺสมฺภย       
กายสงฺขาร    ปสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    เอว   สนฺเต   วาตูปลทฺธิยา   
จ   ปภาวนา   น   โหติ   อสฺสาสปสฺสาสาน ฺจ   ปภาวนา   น  โหติ     
อานาปานสฺสติยา    จ   ปภาวนา   น   โหติ   อานาปานสฺสติสมาธิสฺส       
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จ   ปภาวนา   น   โหติ  น  จ  ต  สมาปตฺตึ  ปณฺฑิตา  สมาปชชฺนติฺป     
วุฏหนฺติป     อิติ    กริ    ปสฺสมฺภย    กายสงฺขาร    อสฺสสิสฺสามีติ        
สิกฺขติ     ปสสฺมฺภย    กายสงฺขาร    ปสสฺสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    เอว         
สนฺเต    วาตูปลทฺธิยา    จ    ปภาวนา   โหติ   อสฺสาสปสฺสาสาน ฺจ     
ปภาวนา  โหติ  อานาปานสฺสติยา จ ปภาวนา โหติ อานาปานสฺสติสมาธิสฺส     
จ     ปภาวนา     โหติ     ต ฺจ     น     สมาปตฺตึ     ปณฺฑิตา      
สมาปชฺชนฺติป     วุฏหนฺติป     ยถากถ    วิย    เสยยฺถาป    กเส    
อาโกฏิเต   ปม   โอฬารกิา   สทฺทา  ปวตฺตนฺติ  โอฬาริกาน  สทฺทาน    
นิมิตฺต     สุคฺคหิตตฺตา     สุมนสิกตตฺตา     สูปธาริตตฺตา    นิรุทฺเธป        
โอฬาริเก   สทฺเท   อถ   ปจฺฉา  สุขุมกา  สทฺทา  ปวตฺตนฺติ  สุขุมกาน    
สทฺทาน     นมิิตฺต     สุคฺคหิตตฺตา     สมุนสิกตตฺตา     สูปธาริตตฺตา          
นิรุทฺเธป    สขุุมเก    สทฺเท    อถ   ปจฺฉา   สุขุมนิมิตฺตารมฺมณตฺตาป          
จิตฺต    ปวตฺตติ    เอวเมว    ปม    โอฬาริกา    อสฺสาสปสฺสาสา    
ปวตฺตนฺติ     โอฬาริกาน    อสฺสาสปสฺสาสาน    นมิิตฺต    สุคฺคหิตตฺตา          
สุมนสิกตตฺตา    สูปธาริตตฺตา   นิรุทฺเธป   โอฬาริเก   อสฺสาสปสฺสาเส   
อถ  ปจฺฉา  สขุุมกา  อสฺสาสปสฺสาสา ปวตฺตนฺติ สุขุมกาน อสฺสาสปสฺสาสาน    
นิมิตฺต         สุคฺคหิตตฺตา        สุมนสิกตตฺตา        สปูธาริตตฺตา    
นิรุทฺเธป  สขุุมเก  อสฺสาสปสฺสาเส  อถ ปจฺฉา สุขุมกาน อสฺสาสปสฺสาสาน   
นิมิตฺตารมฺมณตฺตาป      จิตฺต     น     วิกฺเขป     คจฺฉติ     เอว   
สนฺเต    วาตูปลทฺธิยา    จ    ปภาวนา   โหติ   อสฺสาสปสฺสาสาน ฺจ      
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ปภาวนา  โหติ  อานาปานสฺสติยา จ ปภาวนา โหติ อานาปานสฺสติสมาธิสฺส     
จ       ปภาวนา       โหติ       ต ฺจ       น       สมาปตฺตึ     
ปณฺฑิตา     สมาปชฺชนฺติป     วุฏหนฺติป     ปสฺสมฺภย     กายสงฺขาร          
อสฺสาสปสฺสาสกาโย   อุปฏาน   สติ   อนุปสฺสนาาณ  กาโย  อุปฏาน    
โน    สติ    สติ    อุปฏาน    เจว    สติ    จ   ตาย   สติยา      
เตน  าเณน  ต  กาย  อนุปสฺสติ  เตน  วุจฺจติ  กาเย  กายานุปสฺสนา     
สติปฏานภาวนา ฯ        
     [๔๐๗]   อนุปสฺสตีติ   กถ   ต  กาย  อนุปสฺสติ  ฯเปฯ  เอวนฺต    
กาย อนุปสฺสติ ฯ        
     ภาวนาติ   จตสฺโส   ภาวนา  ฯเปฯ  อาเสวนฏเน  ภาวนา  ฯ       
ปสฺสมฺภย   กายสงฺขาร   อสฺสาสปสฺสาสา   ๑   สวรฏเน   สลีวิสุทฺธิ    
อวิกฺเขปฏเน    จิตฺตวิสุทฺธิ    ทสฺสนฏเน    ทิฏ ิวิสุทฺธิ   โย   ตตฺถ       
สวรฏโ    อย    อธิสีลสกิฺขา    โย    ตตฺถ    อวิกฺเขปฏโ   อย    
อธิจิตฺตสิกฺขา     โย     ตตฺถ    ทสฺสนฏโ    อย    อธิป ฺาสิกฺขา   
อิมา   ติสฺโส   สิกฺขาโย   อาวชฺชนฺโต   สิกฺขติ   ฯเปฯ   สจฺฉิกาตพฺพ    
สจฺฉิกโรนฺโต    สิกฺขติ    ปสฺสมฺภย   กายสงฺขาร   อสฺสาสปสฺสาสวเสน   
จิตฺตสฺส  เอกคฺคต  อวิกฺเขป  ปชานโต  วิทิตา  เวทนา อุปฺปชฺชนฺติ ฯเปฯ   
ปสฺสมฺภย    กายสงฺขาร    อสฺสาสปสฺสาสวเสน    จิตฺตสฺส    เอกคฺคต    
อวิกฺเขป   ปชานโต   อินฺทฺริยานิ   สโมธาเนติ   ฯเปฯ   เตน  วุจฺจติ    
สมตฺถ ฺจ    ปฏิวิชฺฌติ   ๒   อฏ   อนุปสฺสเน   าณานิ   อฏ   จ    
#๑ ม. ย.ุ อสสฺาสปสฺสาสาน ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ย.ุ ปฏิวิชฺฌตีติ ฯ เอวมุปริป ฯ     
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อุปฏานานุสฺสติโย จตฺตาริ สุตฺตนฺติกวตฺถูนิ กาเย กายานุปสฺสนาย ฯ     
                       ภาณวาร ฯ      
     [๔๐๘]   กถ   ปติปฏสิเวที   อสฺสสิสฺสามีติ   สกิฺขติ  ปติปฏสิเวที       
ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ       
     กตมา   ปติ  ฯ  ทีฆ  อสฺสาสวเสน  จิตฺตสฺส  เอกคฺคต  อวิกฺเขป   
ปชานโต     อุปฺปชฺชติ    ปติปามุชฺช    ฯเปฯ    ทีฆ    ปสฺสาสวเสน    
จิตฺตสฺส   เอกคฺคต   อวิกฺเขป   ปชานโต  อุปฺปชชฺติ  ปติปามุชฺช  ฯเปฯ         
รสฺส     อสฺสาสวเสน     รสฺส     ปสฺสาสวเสน    สพฺพกายปฏิสเวที     
อสฺสาสวเสน   สพฺพกายปฏิสเวที   ปสฺสาสวเสน   ปสฺสมฺภย  กายสงฺขาร    
อสฺสาสวเสน     ปสฺสมภฺย     กายสงฺขาร    ปสฺสาสวเสน    จิตฺตสฺส     
เอกคฺคต   อวิกฺเขป   ปชานโต   อุปฺปชชฺติ  ปติปามุชฺช  ยา  ปติปามุชฺช       
อาโมทนา     ปโมทนา     หาโส     ปหาโส    จิตฺตสฺส    โอทคฺย     
อตฺตมนตา  จิตฺตสฺส  อย  ปติ  [๑]  ปฏวิิทิตา  โหติ  ทีฆ อสฺสาสวเสน    
จิตฺตสฺส    เอกคฺคต    อวิกเฺขป    ปชานโต   สติ   อุปฏ ิตา   โหติ   
ตาย    สติยา   เตน   าเณน   สา   ปติ   ปฏิวิทิตา   โหติ   ทีฆ    
ปสฺสาสวเสน   จิตฺตสฺส   เอกคฺคต   อวิกฺเขป  ปชานโต  สติ  อุปฏ ิตา   
โหติ   ตาย   สติยา   เตน   าเณน   สา   ปติ   ปฏิวิทิตา   โหติ     
รสฺส     อสฺสาสวเสน     รสฺส     ปสฺสาสวเสน    สพฺพกายปฏิสเวที     
อสฺสาสวเสน     ปสฺสมภฺย    กายสงฺขาร    อสฺสาสวเสน    ปสฺสมฺภย     
#๑ ม. ย.ุ อย ปติ ฯ กถ สา ปติ ... ฯ    



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 282 

กายสงฺขาร   ปสฺสาสวเสน   จิตฺตสฺส   เอกคฺคต   อวิกฺเขป   ปชานโต    
สติ   อุปฏ ิตา  โหติ  ตาย  สติยา  เตน  าเณน  สา  ปติ  ปฏิวิทิตา    
โหติ    อาวชชฺโต    สา    ปติ   ปฏิวิทติา   โหติ   ชานโต   ...     
ปสฺสโต    ปจฺจเวกฺขโต    จิตฺต    อธฏิหโต    สทธฺาย   อธิมุจฺจโต    
วิริย    ปคฺคณฺหโต   สตึ   อุปฏาปยโต   จิตฺต   สมาทหโต   ป ฺาย    
ปชานโต      อภิ ฺเยฺย     อภิชานโต     ปริ ฺเยฺย     ปริชานโต     
ปหาตพฺพ   ปชหโต   ภาเวตพฺพ   ภาวยโต   สจฺฉิกาตพฺพ   สจฺฉิกโรโต     
สา    ปติ    ปฏิวิทิตา    โหติ    เอว   สา   [๑]   ปติปฏสิเวที    
อสฺสาสปสฺสาสวเสน     เวทนา     อุปฏาน    สติ    อนุปสฺสนาาณ    
เวทนา   อุปฏาน   โน   สติ   สติ   อุปฏาน  เจว  สติ  จ  ตาย    
สติยา    เตน    าเณน    ต   เวทน   อนุปสฺสตีติ   เตน   วุจฺจติ     
เวทนาสุ เวทนานุปสฺสนา สติปฏานภาวนา ๒ ฯ          
     อนุปสฺสตีติ    กถ    ต    เวทน   อนุปสฺสติ   ฯเปฯ   เอวนฺต    
เวทน อนุปสฺสติ ฯ       
     ภาวนาติ   จตสฺโส   ภาวนา  ฯเปฯ  อาเสวนฏเน  ภาวนา  ฯ       
ปติปฏิสเวที   อสฺสาสปสฺสาสา  สวรฏเน  สีลวิสทฺุธิ  ฯเปฯ  ปติปฏิสเวที       
อสฺสาสปสฺสาสวเสน        จิตฺตสฺส        เอกคฺคต        อวิกฺเขป     
ปชานโต    ฯเปฯ    ปชานนฺโต    อินฺทรฺิยานิ    สโมธาเนติ    เตน      
วุจฺจติ สมตฺถ ฺจ ปฏิวิชฺฌติ ฯ      
     [๔๐๙] กถ สุขปฏิสเวที ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ     
#๑ ม. ย.ุ ปติ ปฏิวิทิตา โหติ ฯ ๒ ม. ยุ. ... ภาวนาติ ฯ เอวมุปริป ฯ     
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     สุขนฺติ เทฺว สุขานิ กายิก ฺจ สุข เจตสิก ฺจ สุข ฯ      
     กตม  กายิก  สุข  ฯ  ย  กายิก  สาต  กายิก  สุข  เวทยิต ๑   
กายสมฺผสฺสชา   สาตา   สุขา   เวทนา   อิท   กายิก  สุข  ฯ  กตม     
เจตสิก  สุข  ฯ  ย  [๒]  เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช สาต สุข เวทยิต         
เจโตสมฺผสฺสชา สาตา สุขา เวทนา อิท เจตสิก สุข ฯ     
     กถ  เต  สขุา  ปฏิวิทิตา  โหนฺติ  ฯ  ทีฆ  อสฺสาสวเสน  จิตฺตสฺส   
เอกคฺคต   อวิกฺเขป   ปชานโต   สติ   อุปฏ ิตา   โหติ  ตาย  สติยา    
เตน   าเณน   เต   สุขา   ปฏิวิทิตา   โหนฺติ   ทีฆ   ปสฺสาสวเสน    
จิตฺตสฺส   เอกคฺคต   อวิกฺเขป   ปชานโต   สติ  อุปฏ ิตา  โหติ  ตาย   
สติยา  เตน  าเณน  เต  สุขา  ปฏิวิทิตา  โหนฺติ  ฯเปฯ  สจฺฉิกาตพฺพ    
สจฺฉิกโรโต      เต     สุขา     ปฏิวิทิตา     โหนฺติ     เอวนฺเต    
สุขา   ปฏิวิทติา   โหนฺติ   สุขปฏิสเวที   อสฺสาสปสฺสาสวเสน   เวทนา    
อุปฏาน    สติ    อนุปสสฺนาาณ    เวทนา    อุปฏาน   โน   สติ    
สติ   อุปฏาน   เจว   สติ   จ   ตาย   สติยา   เตน  าเณน  ต      
เวทน    อนุปสฺสตีติ    เตน    วุจฺจติ    เวทนาสุ    เวทนานุปสฺสนา    
สติปฏานภาวนา ฯ        
     อนุปสฺสตีติ  กถ  เวทน  อนุปสฺสติ  ฯ  อนิจฺจโต  อนุปสฺสติ  ฯเปฯ    
เอวนฺต เวทน อนุปสฺสติ ฯ      
     ภาวนาติ   จตสฺโส   ภาวนา  ฯเปฯ  อาเสวนฏเน  ภาวนา  ฯ       
สุขปฏิสเวที   อสฺสาสปสฺสาสา  สวรฏเน  สีลวิสทฺุธิ  ฯเปฯ  สขุปฏิสเวที         
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. เจตสิก สาต .. ฯ     
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อสฺสาสปสฺสาสวเสน        จิตฺตสฺส        เอกคฺคต        อวิกฺเขป     
ปชานโต   ฯเปฯ   ปชานนโฺต   อินฺทฺริยานิ   สโมธาเนติ  เตน  วุจฺจติ     
สมตฺถ ฺจ ปฏิวิชฺฌติ ฯ      
     [๔๑๐]    กถ    จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที    อสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ   
จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ      
     กตโม   จิตฺตสงฺขาโร  ฯ  ทีฆ  อสฺสาสวเสน  ส ฺา  จ  เวทนา      
จ    เจตสิกา    เอเต   ธมฺมา   จิตฺตปฏิพทฺธา   จิตฺตสงฺขารา   ทีฆ    
ปสฺสาสวเสน   ส ฺา   จ   เวทนา   จ   เจตสิกา   เอเต   ธมฺมา      
จิตฺตปฏิพทฺธา    จิตฺตสงฺขารา    ฯเปฯ    สุขปฏิสเวที    อสฺสาสวเสน    
สุขปฏิสเวที   ปสฺสาสวเสน   ส ฺา   จ  เวทนา  จ  เจตสิกา  เอเต      
ธมฺมา จิตฺตปฏิพทฺธา จิตฺตสงฺขารา อย จิตฺตสงฺขาโร ฯ      
     กถ   เต  จิตฺตสงฺขารา  ปฏิวิทิตา  โหนฺติ  ฯ  ทีฆ  อสฺสาสวเสน    
จิตฺตสฺส   เอกคฺคต   อวิกฺเขป   ปชานโต   สติ  อุปฏ ิตา  โหติ  ตาย   
สติยา   เตน   าเณน   เต   จิตฺตสงฺขารา   ปฏิวิทิตา   โหนฺติ  ทีฆ    
ปสฺสาสวเสน   จิตฺตสฺส   เอกคฺคต   อวิกฺเขป  ปชานโต  สติ  อุปฏ ิตา   
โหติ   ตาย   สติยา   เตน   าเณน   เต   จิตฺตสงฺขารา  ปฏิวิทิตา     
โหนฺติ    ฯเปฯ    สจฺฉิกาตพฺพ    สจฺฉิกโรโต    เต    จิตฺตสงฺขารา    
ปฏิวิทิตา    โหนฺติ    เอวนฺเต    จิตฺตสงฺขารา    ปฏิวิทิตา    โหนฺติ    
จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที    อสสฺาสปสฺสาสวเสน    เวทนา   อุปฏาน   สติ    
อนุปสฺสนาาณ   เวทนา   อุปฏาน   โน   สติ   สติ  อุปฏาน  เจว    
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สติ   จ   ตาย   สติยา   เตน  าเณน  ต  เวทน  อนุปสฺสตีติ  เตน     
วุจฺจติ เวทนาสุ เวทนานุปสฺสนา สติปฏานภาวนา ฯ     
     อนุปสฺสตีติ   กถ   ต   เวทน  อนุปสสฺติ  ฯ  อนิจฺจโต  อนุปสฺสติ   
ฯเปฯ เอวนฺต เวทน อนุปสฺสติ ฯ     
     ภาวนาติ   จตสฺโส   ภาวนา  ฯเปฯ  อาเสวนฏเน  ภาวนา  ฯ       
จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที    อสสฺาสปสฺสาสา   สวรฏเน   สีลวิสุทฺธิ   ฯเปฯ   
จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที      อสฺสาสปสฺสาสวเสน     จิตฺตสฺส     เอกคฺคต   
อวิกฺเขป    ปชานโต    ฯเปฯ   ปชานนโฺต   อินฺทฺริยานิ   สโมธาเนติ     
เตน วุจฺจติ สมตฺถ ฺจ ปฏิวิชฺฌติ ฯ     
     [๔๑๑]    กถ   ปสฺสมภฺย   จิตฺตสงฺขาร   อสฺสสสิฺสามีติ   สิกขฺติ          
ปสฺสมฺภย จิตฺตสงฺขาร ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ    
     กตโม   จิตฺตสงฺขาโร  ฯ  ทีฆ  อสฺสาสวเสน  ส ฺา  จ  เวทนา      
จ    เจตสิกา    เอเต   ธมฺมา   จิตฺตปฏิพทฺธา   จิตฺตสงฺขารา   เต    
จิตฺตสงฺขาเร   ปสฺสมฺเภนฺโต   นิโรเธนโฺต   วูปสเมนฺโต   สิกฺขติ   ทีฆ   
ปสฺสาสวเสน   ส ฺา   จ   เวทนา   จ   เจตสิกา   เอเต   ธมฺมา      
จิตฺตปฏิพทฺธา     จิตฺตสงฺขารา    เต    จิตฺตสงฺขาเร    ปสฺสมฺเภนฺโต   
นิโรเธนฺโต   วูปสเมนฺโต   สิกฺขติ   จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที   อสฺสาสวเสน    
จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที   ปสฺสาสวเสน   ส ฺา   จ  เวทนา  จ  เจตสิกา    
เอเต    ธมฺมา    จิตฺตปฏิพทฺธา    จิตฺตสงฺขารา   เต   จิตฺตสงฺขาเร    
ปสฺสมฺเภนฺโต   นโิรเธนฺโต   วูปสเมนฺโต  สิกฺขติ  ปสฺสมฺภย  จิตฺตสงฺขาร     
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อสฺสาสปสฺสาสวเสน     เวทนา     อุปฏาน    สติ    อนุปสฺสนาาณ    
เวทนา    อุปฏาน    โน    สติ    สติ    อุปฏาน    เจว   สติ    
จ   ตาย   สติยา   เตน   าเณน   ต   เวทน   อนุปสฺสตีติ   เตน      
วุจฺจติ เวทนาสุ เวทนานุปสฺสนา สติปฏานภาวนา ฯ     
     อนุปสฺสตีติ   กถ   ต   เวทน  อนุปสสฺติ  ฯเปฯ  เอวนฺต  เวทน   
อนุปสฺสติ ฯ   
     ภาวนาติ   จตสฺโส   ภาวนา  ฯเปฯ  อาเสวนฏเน  ภาวนา  ฯ       
ปสฺสมฺภย   จิตฺตสงฺขาร   อสฺสาสปสฺสาสา   สวรฏเน  สีลวิสุทธฺิ  ฯเปฯ          
ปสฺสมฺภย    จิตฺตสงฺขาร    อสฺสาสปสฺสาสวเสน    จิตฺตสฺส    เอกคฺคต    
อวิกฺเขป    ปชานโต    ฯเปฯ   ปชานนโฺต   อินฺทฺริยานิ   สโมธาเนติ     
เตน    วุจฺจติ    สมตฺถ ฺจ    ปฏิวิชฺฌติ   อฏ   อนุปสฺสเน   าณานิ   
อฏ    จ    อุปฏานานุสฺสติโย   จตฺตาริ   สุตฺตนฺติกวตฺถูนิ   เวทนาสุ          
เวทนานุปสฺสนาย ฯ        
                       ภาณวาร ฯ      
     [๔๑๒]   กถ   จิตฺตปฏสิเวที  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  จิตฺตปฏิสเวที       
ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ       
     กตม   ต   จิตฺต   ฯ  ทฆี  อสฺสาสวเสน  วิ ฺาณจิตฺต  ย  จิตฺต         
มโน   มานส   หทย   ปณฺฑร   [๑]   มนายตน   มนนิฺทฺริย  วิ ฺาณ   
วิ ฺาณกฺขนฺโธ     ตชชฺา     มโนวิ ฺาณธาตุ     ทีฆ    ปสฺสาสวเสน    
#๑ ม. ย.ุ มโน ฯ เอวมุปรปิ ฯ ๒ ส.ี ย.ุ ตชฺชมาโน ฯ เอวมุปริป ฯ       
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ฯเปฯ    ปสฺสมฺภย    จิตฺตสงฺขาร    อสสฺาสวเสน    วิ ฺาณจิตฺต   ย    
จิตฺต   มโน   มานส   หทย   ปณฺฑร   มนายตน   มนนิฺทฺริย   วิ ฺาณ          
วิ ฺาณกฺขนฺโธ ตชชฺา มโนวิ ฺาณธาตุ อิท จิตฺต ฯ     
     กถ   จิตฺต   ปฏิวิทิต   โหติ   ฯ   ทฆี   อสฺสาสวเสน  จิตฺตสฺส   
เอกคฺคต   อวิกฺเขป   ปชานโต   สติ   อุปฏ ิตา   โหติ  ตาย  สติยา    
เตน    าเณน    ต    จิตฺต   ปฏิวิทิต   โหติ   ทีฆ   ปสฺสาสวเสน    
จิตฺตสฺส   เอกคฺคต   อวิกฺเขป   ปชานโต   สติ  อุปฏ ิตา  โหติ  ตาย   
สติยา   เตน   าเณน   จิตฺต   ปฏิวิทิต   โหติ   ฯเปฯ  สจฺฉิกาตพฺพ   
สจฺฉิกโรโต    ต   จิตฺต   ปฏิวิทิต   โหติ   เอวนฺต   จิตฺต   ปฏิวิทิต      
โหติ     จิตฺตปฏิสเวที     อสฺสาสวเสน     วิ ฺาณจิตฺต     อุปฏาน   
สติ    อนุปสสฺนาาณ   จิตฺต   อุปฏาน   โน   สติ   สติ   อุปฏาน   
เจว   สติ   จ   ตาย   สติยา   เตน  าเณน  ต  จิตฺต  อนุปสฺสตีติ     
เตน วุจฺจติ จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสนา สติปฏานภาวนา ฯ    
     อนุปสฺสตีติ    กถ    ต    จิตฺต    อนุปสฺสติ   ฯเปฯ   เอวนฺต    
จิตฺต อนุปสฺสติ ฯ      
     ภาวนาติ   จตสฺโส   ภาวนา  ฯเปฯ  อาเสวนฏเน  ภาวนา  ฯ       
จิตฺตปฏิสเวที     อสฺสาสปสฺสาสา     สวรฏเน    สีลวิสุทฺธิ    ฯเปฯ    
จิตฺตปฏิสเวที    อสฺสาสปสฺสาสวเสน    จิตฺตสฺส    เอกคฺคต   อวิกฺเขป   
ปชานโต    ฯเปฯ    ปชานนฺโต    อินฺทรฺิยานิ    สโมธาเนติ    เตน      
วุจฺจติ สมตฺถ ฺจ ปฏิวิชฺฌติ ฯ       
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     [๔๑๓]  กถ  อภิปฺปโมทย  จิตฺต  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ อภิปฺปโมทย        
จิตฺต ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ    
     กตโม  จ  ๑  จิตฺตสฺส  อภิปฺปโมโท  ฯ ทีฆ อสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส    
เอกคฺคต    อวิกฺเขป    ปชานโต    อุปฺปชฺชติ   จิตฺตสฺส   อภิปฺปโมโท    
ยา    จิตฺตสฺส    อาโมทนา    ปโมทนา   หาโส   ปหาโส   จิตฺตสฺส    
โอทคฺย   อตฺตมนตา   จิตฺตสฺส   ทีฆ   ปสฺสาสวเสน  จิตฺตสฺส  เอกคฺคต    
อวิกฺเขป     ปชานโต     อุปฺปชฺชติ    จิตฺตสฺส    อภิปฺปโมโท    ยา    
จิตฺตสฺส   อาโมทนา   ปโมทนา  หาโส  ปหาโส  จิตฺตสฺส  ๒  โอทคฺย     
อตฺตมนตา   จิตฺตสฺส   ฯเปฯ  จิตฺตปฏิสเวที  อสฺสาสวเสน  จิตฺตปฏิสเวที   
ปสฺสาสวเสน      จิตฺตสฺส      เอกคฺคต      อวิกฺเขป     ปชานโต    
อุปฺปชฺชติ     จิตฺตสฺส     อภิปฺปโมโท    ยา    จิตฺตสฺส    อาโมทนา    
ปโมทนา   หาโส   ปหาโส   จิตฺตสฺส   โอทคฺย   อตฺตมนตา   จิตฺตสฺส    
อย   จิตฺตสฺส   อภิปฺปโมโท  ฯ  อภิปฺปโมทย  จิตฺต  อสฺสาสปสฺสาสวเสน    
วิ ฺาณจิตฺต       อุปฏาน       สติ      อนุปสฺสนาาณ      จิตฺต   
อุปฏาน   โน   สติ   สติ   อุปฏาน   เจว   สติ  จ  ตาย  สติยา     
เตน  าเณน  ต  จิตฺต  อนุปสฺสตีติ  เตน  วุจฺจติ  จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสนา         
สติปฏานภาวนา ฯ        
     อนุปสฺสตีติ   กถ   ต   จิตฺต   อนุปสฺสติ   ฯเปฯ  เอวนฺต  จิตฺต         
อนุปสฺสติ ฯ   
     ภาวนาติ   จตสฺโส   ภาวนา  ฯเปฯ  อาเสวนฏเน  ภาวนา  ฯ       
#๑ ม. ย.ุ จสทฺโท นตฺถ ิฯ ๒ ม. ย.ุ วิตฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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อภิปฺปโมทย    จิตฺต   อสสฺาสปสฺสาสา   สวรฏเน   สีลวิสุทฺธิ   ฯเปฯ   
อภิปฺปโมทย     จิตฺต     อสฺสาสปสฺสาสวเสน     จิตฺตสฺส    เอกคฺคต   
อวิกฺเขป   ปชานโต   ฯเปฯ  ปชานนฺโต  อินฺทฺริยานิ  สโมธาเนติ  เตน     
วุจฺจติ สมตฺถ ฺจ ปฏิวิชฺฌติ ฯ      
     [๔๑๔]   กถ   สมาทห   จิตฺต   อสสฺสิสฺสามีติ   สิกฺขติ  สมาทห    
จิตฺต ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ    
     กตม ฺจ   สมาธินฺทฺริย   ๑   ฯ   ทีฆ   อสฺสาสวเสน   จิตฺตสฺส    
เอกคฺคตา   อวิกฺเขโป   สมาธิ   [๒]   ทีฆ   ปสฺสาสวเสน  จิตฺตสฺส                
เอกคฺคตา  อวิกฺเขโป  สมาธิ  [๒]  สมาทห  จิตฺต อสฺสาสวเสน [๓]    
จิตฺตสฺส   เอกคฺคตา   อวิกฺเขโป   สมาธิ   ยา   จิตฺตสฺส   ิติ  สณฺ ิติ   
อธิฏ ิติ  ๔  อวิสาหาโร  อวิกฺเขโป  จ  ๕  อวิสาหตมานสตา  สมโถ     
สมาธินฺทฺริย    สมาธิพล   สมฺมาสมาธิ   อย   [๖]   สมาทห   จิตฺต    
อสฺสาสวเสน   ๗   วิ ฺาณจิตฺต   อุปฏาน  สติ  อนุปสฺสนาาณ  จิตฺต          
อุปฏาน   โน   สติ   สติ   อุปฏาน   เจว   สติ  จ  ตาย  สติยา     
เตน    าเณน    ต    จิตฺต    อนุปสฺสตีติ   เตน   วุจฺจติ   จิตฺเต   
จิตฺตานุปสฺสนา สติปฏานภาวนา ฯ    
     อนุปสฺสตีติ   กถ   ต   จิตฺต   อนุปสฺสติ   ฯเปฯ  เอวนฺต  จิตฺต         
อนุปสฺสติ ฯ   
     ภาวนาติ   จตสฺโส   ภาวนา  ฯเปฯ  อาเสวนฏเน  ภาวนา  ฯ       
สมาทห    จิตฺต    อสฺสาสปสฺสาสา    สวรฏเน    สีลวิสุทฺธิ   ฯเปฯ   
#๑ ม. ย.ุ กตโม สมาธิ ฯ ๒ ม. ยา จิตฺตสฺส  ิติ ฯเปฯ สมาธิพล สมฺมาสมาธิ ฯ          
#๓ ม. สมาทห จิตฺต ปสฺสาสวเสน ... ฯ ๔ ม. ยุ. อวฏ ิติ ฯ ๕ ม. ยุ. จสทฺโท         
#นตฺถิ ฯ ๖ ม. สมาธิ ฯ ๗ ม. อสฺสาสปสฺสาสวเสน ฯ   
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สมาทห    จิตฺต   อสฺสาสวเสน   ๑   จิตฺตสฺส   เอกคฺคต   อวิกฺเขป   
ปชานโต   ฯเปฯ   ปชานนโฺต   อินฺทฺริยานิ   สโมธาเนติ  เตน  วุจฺจติ     
สมตฺถ ฺจ ปฏิวิชฺฌติ ฯ      
     [๔๑๕]   กถ   วิโมจย   จิตฺต   อสฺสสิสฺสามีติ   สกิฺขติ  วิโมจย          
จิตฺต   ปสฺสสิสฺสามีติ   สกิฺขติ  ฯ  ราคโต  วิโมจย  จิตฺต  อสฺสสิสฺสามีติ     
สิกฺขติ     ราคโต     วิโมจย     จิตฺต     ปสฺสสิสฺสามีติ     สิกฺขติ          
โทสโต    วิโมจย   จิตฺต   อสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขติ   โทสโต   วิโมจย   
จิตฺต      ปสสฺสิสฺสามีติ     สิกฺขติ     โมหโต     วิโมจย     จิตฺต          
อสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    โมหโต    วิโมจย    จิตฺต    ปสฺสสิสฺสามีติ        
สิกฺขติ   ฯเปฯ   มานโต   วิโมจย   จิตฺต   ทฏิ ิยา   วิโมจย   จิตฺต          
วิจิกิจฺฉาย   วิโมจย   จิตฺต   ถีนมิทฺธโต   วิโมจย   จิตฺต   อุทฺธจฺจโต      
วิโมจย     จิตฺต     อหิรกิโต     วิโมจย     จิตฺต    อโนตฺตปฺปโต    
วิโมจย    จิตฺต    อสฺสสิสสฺามีติ    สิกขฺติ    อโนตฺตปฺปโต    วิโมจย         
จิตฺต    ปสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ   วิโมจย   จิตฺต   อสฺสาสปสฺสาสวเสน        
วิ ฺาณจิตฺต อุปฏาน สติ ฯเปฯ ฯ    
     อนุปสฺสตีติ   กถ   ต   จิตฺต   อนุปสฺสติ   ฯเปฯ  เอวนฺต  จิตฺต         
อนุปสฺสติ ฯ   
     ภาวนาติ   จตสฺโส   ภาวนา  ฯเปฯ  อาเสวนฏเน  ภาวนา  ฯ       
วิโมจย    จิตฺต    อสฺสาสปสฺสาสา    สวรฏเน    สีลวิสุทฺธิ   ฯเปฯ    
วิโมจย    จิตฺต   อสฺสาสปสฺสาสวเสน   จิตฺตสฺส   เอกคฺคต   อวิกฺเขป   
#๑ ม. อสฺสาสปสฺสาสวเสน ฯ      
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ปชานโต   ฯเปฯ   ปชานนโฺต   อินฺทฺริยานิ   สโมธาเนติ  เตน  วุจฺจติ     
สมตฺถ ฺจ    ปฏิวิชฺฌติ    ฯ   อฏ   อนุปสฺสเน   าณานิ   อฏ   จ    
อุปฏานานุสฺสติโย จตฺตาริ สุตนฺติกวตฺถูนิ จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสนาย ฯ    
     [๔๑๖]   กถ   อนิจฺจานุปสฺสี  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  อนิจฺจานุปสฺสี       
ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ       
     อนิจฺจนฺติ   กึ   อนิจฺจ   ฯ  ป ฺจกฺขนฺธา  อนิจฺจา  ฯ  เกนตฺเถน    
อนิจฺจา   ฯ   อุปฺปาทวยฏเน   อนิจฺจา   ฯ   ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  อุทย    
ปสฺสนฺโต   กติ   ลกฺขณานิ   ปสฺสติ   วย   ปสฺสนโฺต   กติ   ลกฺขณานิ   
ปสฺสติ   อุทยพฺพย   ปสสฺนฺโต   กติ   ลกฺขณานิ   ปสฺสติ   ฯ   ป ฺจนฺน   
ขนฺธาน    อุทย    ปสฺสนโฺต    ป ฺจวีสติ   ลกฺขณานิ   ปสฺสติ   ฯเปฯ   
ป ฺจนฺน     ขนฺธาน     อุทยพฺพย     ปสฺสนฺโต     อิมานิ    ป ฺาส    
ลกฺขณานิ   ปสฺสติ   รูเป   อนิจฺจานุปสฺสี   อสฺสสิสฺสามีติ   สิกขฺติ  รูเป       
อนิจฺจานุปสฺสี      ปสฺสสสิฺสามีติ      สิกฺขติ     เวทนาย     ส ฺาย    
สงฺขาเรสุ    วิ ฺาเณ    จกฺขุสฺมึ   ฯเปฯ   ชรามรเณ   อนิจฺจานุปสฺสี   
อสฺสสิสฺสามีติ     สิกฺขติ    ชรามรเณ    อนิจฺจานุปสฺสี    ปสฺสสิสสฺามีติ        
สิกฺขติ     อนิจฺจานุปสฺสี     อสฺสาสปสฺสาสวเสน    ธมฺมา    อุปฏาน    
สติ   อนุปสสฺนาาณ   ธมฺมา   อุปฏาน   โน   สติ   สติ   อุปฏาน   
เจว   สติ   จ   ตาย  สติยา  เตน  าเณน  เต  ธมฺเม  อนุปสฺสตีติ      
เตน วุจฺจติ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสนา สติปฏานภาวนา ฯ     
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     อนุปสฺสตีติ    กถ   เต   ธมฺเม   อนุปสฺสติ   ฯเปฯ   เอวนฺเต     
ธมฺเม อนุปสฺสติ ฯ       
     ภาวนาติ   จตสฺโส   ภาวนา  ฯเปฯ  อาเสวนฏเน  ภาวนา  ฯ       
อนิจฺจานุปสฺสี     อสฺสาสปสฺสาสา     สวรฏเน    สีลวิสุทฺธิ    ฯเปฯ    
อนิจฺจานุปสฺสี    อสฺสาสปสฺสาสวเสน    จิตฺตสฺส    เอกคฺคต   อวิกฺเขป   
ปชานโต   ฯเปฯ   ปชานนโฺต   อินฺทฺริยานิ   สโมธาเนติ  เตน  วุจฺจติ     
สมตฺถ ฺจ ปฏิวิชฺฌติ ฯ      
     [๔๑๗]   กถ   วิราคานุปสฺสี  อสฺสสสิฺสามีติ  สิกฺขติ  วิราคานุปสฺสี         
ปสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    ฯ    รูเป    อาทีนว   ทิสฺวา   รูปวิราเค   
ฉนฺทชาโต    โหติ    สทฺธาธิมุตฺโต   จิตฺต   จสฺส   สฺวาธิฏ ิต   รูเป          
วิราคานุปสฺสี      อสฺสสสิฺสามีติ     สกิฺขติ     รูเป     วิราคานุปสฺสี         
ปสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    เวทนาย    ส ฺาย   สงฺขาเรสุ   วิ ฺาเณ   
จกฺขุสฺมึ    ฯเปฯ    ชรามรเณ    อาทีนว    ทิสฺวา   ชรามรณวิราเค    
ฉนฺทชาโต   โหติ   สทฺธาธิมุตฺโต   จิตฺต   จสฺส  สฺวาธิฏ ิต  ชรามรเณ   
วิราคานุปสฺสี     อสฺสสิสฺสามีติ    สกิฺขติ    ชรามรเณ    วิราคานุปสฺสี          
ปสฺสสิสฺสามีติ       สิกฺขติ      วิราคานุปสฺสี      อสฺสาสปสฺสาสวเสน    
ธมฺมา     อุปฏาน     สติ     อนุปสฺสนาาณ    ธมมฺา    อุปฏาน    
โน   สติ   สติ   อุปฏาน   เจว   สติ   จ   ตาย   สติยา   เตน      
าเณน   เต  ธมฺเม  อนุปสฺสตีติ  เตน  วุจฺจติ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสนา   
สติปฏานภาวนา ฯ         
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     อนุปสฺสตีติ    กถ   เต   ธมฺเม   อนุปสฺสติ   ฯเปฯ   เอวนฺเต     
ธมฺเม อนุปสฺสติ ฯ       
     ภาวนาติ   จตสฺโส   ภาวนา  ฯเปฯ  อาเสวนฏเน  ภาวนา  ฯ       
วิราคานุปสฺสี     อสฺสาสปสฺสาสา     สวรฏเน    สีลวิสุทฺธิ    ฯเปฯ   
วิราคานุปสฺสี    อสฺสาสปสฺสาสวเสน    จิตฺตสฺส    เอกคฺคต   อวิกฺเขป    
ปชานโต   ฯเปฯ   ปชานนโฺต   อินฺทฺริยานิ   สโมธาเนติ  เตน  วุจฺจติ     
สมตฺถ ฺจ ปฏิวิชฺฌติ ฯ      
     [๔๑๘]   กถ   นโิรธานุปสฺสี  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  นิโรธานุปสฺสี         
ปสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    ฯ    รูเป    อาทีนว   ทิสฺวา   รูปนิโรเธ   
ฉนฺทชาโต    โหติ    สทฺธาธิมุตฺโต   จิตฺต   จสฺส   สฺวาธิฏ ิต   รูเป          
นิโรธานุปสฺสี      อสฺสสสิฺสามีติ     สกิฺขติ     รูเป     นิโรธานุปสฺสี         
ปสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    เวทนาย    ส ฺาย   สงฺขาเรสุ   วิ ฺาเณ   
จกฺขุสฺมึ    ฯเปฯ    ชรามรเณ    อาทีนว    ทิสฺวา   ชรามรณนิโรเธ    
ฉนฺทชาโต     โหติ     สทธฺาธิมุตฺโต     จิตฺต    จสฺส    สฺวาธิฏ ิต   
ชรามรเณ     นิโรธานุปสฺสี     อสฺสสิสฺสามีติ     สกิฺขติ    ชรามรเณ    
นิโรธานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ   
     [๔๑๙]   กติหากาเรหิ   อวิชชฺาย  อาทีนโว  โหติ  กติหากาเรหิ     
อวิชฺชา    นริชฺุฌติ   ฯ   ป ฺจหากาเรหิ   อวิชฺชาย   อาทีนโว   โหติ    
อฏหากาเรหิ อวิชฺชา นริุชฺฌติ ฯ      
     กตเมหิ  ป ฺจหากาเรหิ  อวิชชฺาย  อาทีนโว  โหติ  ฯ อนิจฺจฏเน     
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อวิชฺชาย     อาทีนโว    โหติ    ทุกฺขฏเน    อวิชชฺาย    อาทีนโว     
โหติ    อนตฺตฏเน    อวิชฺชาย    อาทีนโว    โหติ    สนฺตาปฏเน    
อวิชฺชาย    อาทีนโว    โหติ    วิปริณามฏเน   อวิชฺชาย   อาทีนโว     
โหติ อิเมหิ ป ฺจหากาเรหิ อวิชฺชาย อาทีนโว โหติ ฯ      
     กตเมหิ   อฏหากาเรหิ   อวิชฺชา   นิรุชฺฌติ   ฯ  นิทานนิโรเธน    
อวิชฺชา    นริชฺุฌติ   สมุทยนิโรเธน   อวิชฺชา   นิรชุฌฺติ   ชาตินิโรเธน          
อวิชฺชา   นิรชฺุฌติ  อาหารนิโรเธน  ๑  อวิชฺชา  นิรชฺุฌติ  เหตุนโิรเธน   
อวิชฺชา    นริชฺุฌติ   ปจฺจยนิโรเธน   อวิชฺชา   นิรชฺุฌติ   าณุปฺปาเทน          
อวิชฺชา      นริุชฺฌติ      นโิรธุปฏาเนน      อวิชชฺา      นิรชฺุฌติ   
อิเมหิ    อฏหากาเรหิ    อวิชฺชา   นิรชฺุฌติ   อิเมหิ   ป ฺจหากาเรหิ    
อวิชฺชาย   อาทีนว   ทิสฺวา   อิเมหิ   อฏหากาเรหิ   อวิชฺชานิโรเธน   
ฉนฺทชาโต     โหติ     สทธฺาธิมุตฺโต     จิตฺต    จสฺส    สฺวาธิฏ ิต   
อวิชฺชาย      นิโรธานุปสฺส ี    อสฺสสิสฺสามีติ     สกิฺขติ     อวิชชฺาย          
นิโรธานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ   
     [๔๒๐]   กติหากาเรหิ  สงฺขาเรสุ  อาทีนโว  โหติ  กติหากาเรหิ     
สงฺขารา   นิรุชฺฌนฺติ   ฯเปฯ   กติหากาเรหิ  วิ ฺาเณ  อาทีนโว  โหติ    
กติหากาเรหิ   วิ ฺาณ   นิรุชฺฌติ   กติหากาเรหิ   นามรูเป   อาทีนโว   
โหติ    กติหากาเรหิ    นามรูป   นิรชุฌฺติ   กติหากาเรหิ   สฬายตเน    
อาทีนโว    โหติ    กติหากาเรหิ   สฬายตน   นริุชฌฺติ   กติหากาเรหิ    
ผสฺเส   อาทีนโว   โหติ   กติหากาเรหิ  ผสฺโส  นิรชุฌฺติ  กติหากาเรหิ    
#๑ ม. ย.ุ ภวนิโรเธน ฯ    
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เวทนาย     อาทีนโว    โหติ    กติหากาเรหิ    เวทนา    นิรชฺุฌติ     
กติหากาเรหิ    ตณฺหาย    อาทีนโว    โหติ    กติหากาเรหิ   ตณฺหา     
นิรุชฺฌติ    กติหากาเรหิ   อุปาทาเน   อาทีนโว   โหติ   กติหากาเรหิ    
อุปาทาน   นิรุชฺฌติ   กติหากาเรหิ  ภเว  อาทีนโว  โหติ  กติหากาเรหิ    
ภโว   นิรุชฌฺติ   กติหากาเรหิ   ชาติยา  อาทีนโว  โหติ  กติหากาเรหิ    
ชาติ     นิรุชฌฺติ     กติหากาเรหิ    ชรามรเณ    อาทีนโว    โหติ    
กติหากาเรหิ    ชรามรณ    นิรุชฌฺติ   ฯ   ป ฺจหากาเรหิ   ชรามรเณ    
อาทีนโว โหติ อฏหากาเรหิ ชรามรณ นิรุชฌฺติ ฯ      
     กตเมหิ  ป ฺจหากาเรหิ  ชรามรเณ  อาทีนโว  โหติ ฯ อนิจฺจฏเน     
ชรามรเณ   อาทีนโว   โหติ   ทุกฺขฏเน   อนตฺตฏเน   สนฺตาปฏเน    
วิปริณามฏเน   ชรามรเณ   อาทนีโว   โหติ   อิเมหิ   ป ฺจหากาเรหิ    
ชรามรเณ อาทีนโว โหติ ฯ     
     กตเมหิ   อฏหากาเรหิ   ชรามรณ   นิรุชฌฺติ  ฯ  นิทานนิโรเธน     
ชรามรณ   นริุชฺฌติ   สมทุยนิโรเธน   ชาตินิโรเธน   ภวนิโรเธน   ๑     
เหตุนิโรเธน      ปจฺจยนิโรเธน     าณุปฺปาเทน     นิโรธุปฏาเนน    
ชรามรณ    นิรุชฺฌติ    อิเมหิ    อฏหากาเรหิ    ชรามรณ   นริุชฌฺติ    
อิเมหิ  ป ฺจหากาเรหิ  ชรามรเณ  อาทีนว  ทิสฺวา  อิเมหิ อฏหากาเรหิ    
ชรามรณนิโรเธ      ฉนฺทชาโต      โหติ     สทฺธาธิมุตฺโต     จิตฺต     
จสฺส    สฺวาธิฏ ิต   ชรามรเณ   นโิรธานุปสฺสี   อสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขติ        
ชรามรเณ     นิโรธานุปสฺสี    ปสฺสสิสสฺามีติ    สิกขฺติ    นโิรธานุปสฺสี          
#๑ ม. ย.ุ ปภวนิโรเธน ฯ      
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อสฺสาสปสฺสาสวเสน     ธมฺมา     อุปฏาน     สติ    อนุปสฺสนาาณ     
ธมฺมา   อุปฏาน   โน   สติ   สติ   อุปฏาน   เจว  สติ  จ  ตาย     
สติยา    เตน    าเณน   เต   ธมฺเม   อนุปสฺสตีติ   เตน   วุจฺจติ    
ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสนา สติปฏานภาวนา ฯ   
     อนุปสฺสตีติ    กถนฺเต    ธมฺเม    อนุปสฺสติ   ฯเปฯ   เอวนฺเต     
ธมฺเม อนุปสฺสติ ฯ       
     ภาวนาติ   จตสฺโส   ภาวนา  ฯเปฯ  อาเสวนฏเน  ภาวนา  ฯ       
นิโรธานุปสฺสี     อสฺสาสปสฺสาสา     สวรฏเน    สีลวิสุทฺธิ    ฯเปฯ   
นิโรธานุปสฺสี    อสฺสาสปสฺสาสวเสน    จิตฺตสฺส    เอกคฺคต   อวิกฺเขป    
ปชานโต   ฯเปฯ   ปชานนโฺต   อินฺทฺริยานิ   สโมธาเนติ  เตน  วุจฺจติ     
สมตฺถ ฺจ ปฏิวิชฺฌติ ฯ      
     [๔๒๑]     กถ     ปฏินสิฺสคฺคานุปสฺสี    อสฺสสิสสฺามีติ    สิกขฺติ          
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี    ปสสฺสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    ฯ   เทฺว   ปฏินิสสฺคฺคา      
ปริจฺจาคปฏินิสฺสคฺโค   จ   ปกฺขนฺทนปฏินิสฺสคฺโค   จ  ฯ  รูป  ปริจฺจชตีติ        
ปฏิจฺจาคปฏินิสฺสคฺโค     รูปนิโรเธ     นิพฺพาเน    จิตฺต    ปกฺขนฺทตีติ         
ปกฺขนฺทนปฏินิสฺสคฺโค    ฯ    รูเป    ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี    อสฺสสิสฺสามีติ       
สิกฺขติ    รูเป    ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี    ปสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ   เวทน      
ส ฺ    สงฺขาเร    วิ ฺาณ    จกฺขุ   ฯเปฯ   ชรามรณ   ปริจฺจชตีติ   
ปริจฺจาคปฏินิสฺสคฺโค    ชรามรณนิโรเธ    นิพฺพาเน   จิตฺต   ปกฺขนฺทตีติ          
ปกฺขนฺทนปฏินิสฺสคฺโค       ฯ       ชรามรเณ       ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี    
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อสฺสสิสฺสามีติ        สิกฺขติ        ชรามรเณ       ปฏินสิฺสคฺคานุปสฺสี   
ปสฺสสิสฺสามีติ      สิกฺขติ     ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี     อสฺสาสปสฺสาสวเสน         
ธมฺมา    อุปฏาน    สติ    อนุปสฺสนาาณ   ธมฺมา   อุปฏาน   โน    
สติ   สติ   อุปฏาน   เจว   สติ   จ   ตาย  สติยา  เตน  าเณน      
เต    ธมฺเม    อนุปสฺสตีติ   เตน   วุจฺจติ   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสนา   
สติปฏานภาวนา ฯ        
     อนุปสฺสตีติ     กถนฺเต    ธมฺเม    อนุปสฺสติ    ฯ    อนิจฺจโต    
อนุปสฺสติ   โน   นิจฺจโต   ฯเปฯ  ปฏนิิสฺสชฺชติ  โน  อาทิยติ  อนิจฺจโต    
อนุปสฺสนฺโต    นิจฺจส ฺ    ปชหติ    ฯเปฯ   ปฏินสิฺสชฺชนฺโต   อาทาน    
ปชหติ เอวนฺเต ธมฺเม อนุปสฺสติ ฯ    
     ภาวนาติ     จตสฺโส    ภาวนา    ตตฺถ    ชาตาน    ธมฺมาน    
อนติวตฺตนฏเน    ภาวนา    ฯเปฯ    อาเสวนฏเน    ภาวนา   ฯ      
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี   อสฺสาสปสฺสาสา  สวรฏเน  สีลวิสุทฺธิ  อวิกฺเขปฏเน       
จิตฺตวิสุทฺธิ       ทสฺสนฏเน       ทฏิ ิวิสุทฺธิ       โย       ตตฺถ          
สวรฏโ    อย    อธิสีลสกิฺขา    โย    ตตฺถ    อวิกฺเขปฏโ   อย    
อธิจิตฺตสิกฺขา    โย   ตตฺถ   ทสฺสนฏโ   อย   อธิป ฺาสิกฺขา   อิมา    
ติสฺโส    สิกขฺาโย   อาวชชฺนฺโต   สิกฺขติ   ชานนฺโต   สิกฺขติ   ฯเปฯ   
สจฺฉิกาตพฺพ  สจฺฉิกโรนฺโต  สิกฺขติ  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี  อสฺสาสปสฺสาสวเสน       
จิตฺตสฺส       เอกคฺคต       อวิกฺเขป       ปชานโต       วิทิตา     
เวทนา  อุปฺปชฺชนฺติ  วิทิตา  อุปฏหนฺติ  [๑]  อพฺภตฺถ  คจฺฉนฺติ  ฯเปฯ         
#๑ ม. ย.ุ วิทติา ฯ       
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ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี      อสฺสาสปสฺสาสวเสน      จิตฺตสฺส      เอกคฺคต    
อวิกฺเขป    ปชานโต    ฯเปฯ   ปชานนโฺต   อินฺทฺริยานิ   สโมธาเนติ     
โคจร ฺจ    ปชานาติ    สมตฺถ ฺจ    ปฏิวิชฺฌติ    พลานิ   สโมธาเนติ     
โพชฺฌงฺเค    สโมธาเนติ    มคฺค   สโมธาเนติ   ธมฺเม   สโมธาเนติ     
โคจร ฺจ ปชานาติ สมตฺถ ฺจ ปฏิวิชฺฌติ ฯ    
     อินฺทฺริยานิ    สโมธาเนตีติ   กถ   อินฺทฺริยานิ   สโมธาเนติ   ฯ    
อธิโมกฺขฏเน    สทฺธินฺทรฺิย    สโมธาเนติ    ฯเปฯ    เตน   วุจฺจติ   
สมตฺถ ฺจ    ปฏิวิชฺฌติ    อฏ    อนุปสฺสเน    าณานิ    อฏ    จ    
อุปฏานานุสฺสติโย   จตฺตาริ   สุตฺตนติฺกวตฺถูนิ   ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสนายถ      
อิมานิ พตฺตึส สโตการีส ุาณานิ ฯ     
     [๔๒๒]    กตมานิ   จตุวีสติ   สมาธิวเสน   าณานิ   ฯ   ทีฆ     
อสฺสาสวเสน     จิตฺตสฺส    เอกคฺคตา    อวิกฺเขโป    สมาธิ    ทฆี     
ปสฺสาสวเสน    จิตฺตสฺส    เอกคฺคตา    อวิกฺเขโป    สมาธิ   ฯเปฯ     
วิโมจย   จิตฺต   อสฺสาสวเสน   จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา  อวิกฺเขโป  สมาธิ   
อิมานิ จตุวีสติ สมาธิวเสน าณานิ ฯ    
     กตมานิ   เทฺวสตฺตติ   วิปสฺสนาวเสน   าณานิ  ฯ  ทีฆ  อสฺสาส    
อนิจฺจโต     อนุปสฺสนฏเน     วิปสฺสนา    ทุกฺขโต    อนุปสฺสนฏเน    
วิปสฺสนา    อนตฺตโต    อนุปสฺสนฏเน    วิปสฺสนา    ทีฆ    ปสฺสาส    
อนิจฺจโต     อนุปสฺสนฏเน     วิปสฺสนา    ทุกฺขโต    อนุปสฺสนฏเน    
วิปสฺสนา    อนตฺตโต    อนุปสฺสนฏเน    วิปสฺสนา   ฯเปฯ   วิโมจย      
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จิตฺต   อสฺสาส   วิโมจย   จิตฺต   ปสฺสาส   อนิจฺจโต   อนุปสฺสนฏเน         
วิปสฺสนา   ทกฺุขโต   อนุปสฺสนฏเน  วิปสฺสนา  อนตฺตโต  อนุปสฺสนฏเน   
วิปสฺสนา อิมานิ เทฺวสตฺตติ วิปสฺสนาวเสน าณานิ ฯ      
     กตมานิ    อฏ    นิพฺพิทาาณานิ   ฯ   อนิจฺจานุปสฺสี   อสฺสาส   
ยถาภูต    ชานาติ    ปสฺสตีติ    นิพฺพิทาาณ   อนิจฺจานุปสฺสี   ปสฺสาส         
ยถาภูต    ชานาติ   ปสฺสตีติ   นิพฺพิทาาณ   ฯเปฯ   ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี         
อสฺสาส   ยถาภูต   ชานาติ   ปสฺสตีติ   นิพฺพิทาาณ   ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี       
ปสฺสาส     ยถาภูต     ชานาติ     ปสฺสตีติ    นิพฺพิทาาณ    อิมานิ    
อฏ นิพฺพิทาาณานิ ฯ      
     กตมานิ    อฏ    นิพฺพิทานุโลเม   าณานิ   ฯ   อนิจฺจานุปสฺสี    
อสฺสาส   ภยตุปฏาเน   ป ฺา   นิพฺพิทานุโลเม   าณ   อนิจฺจานุปสฺสี   
ปสฺสาส    ภยตุปฏาเน    ป ฺา    นพฺิพิทานุโลเม    าณ    ฯเปฯ     
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี    อสฺสาส    ภยตุปฏาเน    ป ฺา   นิพฺพิทานุโลเม          
าณ      ปฏนิิสฺสคฺคานุปสฺสี      ปสฺสาส     ภยตุปฏาเน     ป ฺา   
นิพฺพิทานุโลเม าณ อิมานิ อฏ นิพฺพิทานุโลเม าณานิ ฯ      
     กตมานิ    อฏ    นิพฺพิทาปฏิปฺปสฺสทฺธิาณานิ   ฯ   อนิจฺจานุปสฺสี          
อสฺสาส     ปฏิสงฺขา    สนฺติฏนา    ป ฺา    นิพฺพิทาปฏิปฺปสฺสทฺธิาณ         
อนิจฺจานุปสฺสี  ปสฺสาส  ปฏิสงฺขา  สนฺติฏนา ป ฺา นิพฺพิทาปฏิปฺปสฺสทฺธิาณ    
ฯเปฯ อิมานิ อฏ นิพฺพิทาปฏิปฺปสฺสทฺธิาณานิ ฯ     
     กตมานิ   เอกวีสติ   วิมุตฺติสุเข   าณานิ   ฯ  โสตาปตฺติมคฺเคน     
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สกฺกายทิฏ ิยา     ปหีนตฺตา    สมุจฺฉินฺนตฺตา    อุปฺปชฺชติ    วิมุตฺติสุเข      
าณ    วิจิกิจฺฉาย    ปหนีตฺตา   สมุจฺฉินฺนตฺตา   อุปฺปชฺชติ   วิมตฺุติสุเข     
าณ       สลีพฺพตปรามาสสฺส      ทฏิานุสยสฺส      วิจิกิจฺฉานุสยสฺส    
ปหีนตฺตา   สมุจฺฉินฺนตฺตา   อุปฺปชชฺติ  วิมุตฺติสุเข  าณ  สกทาคามิมคฺเคน       
โอฬาริกสฺส           กามราคส ฺโชนสฺส           ปฏิฆส ฺโชนสฺส      
โอฬาริกสฺส   กามราคานุสยสฺส   ปฏฆิานุสยสฺส   ปหีนตฺตา  สมุจฺฉินฺนตฺตา    
อุปฺปชฺชติ     วิมุตฺติสุเข     าณ     อนาคามิมคฺเคน     อณุสหคตสฺส    
กามราคส ฺโชนสฺส           ปฏิฆส ฺโชนสฺส           อณุสหคตสฺส      
กามราคานุสยสฺส    ปฏิฆานุสยสฺส   ปหีนตฺตา   สมุจฺฉินฺนตฺตา   อุปฺปชฺชติ          
วิมุตฺติสุเข     าณ     อรหตฺตมคฺเคน     รูปราคสฺส     อรูปราคสฺส    
มานสฺส    อุทฺธจฺจสฺส   อวิชฺชาย   มานานุสยสฺส   จ   ภวราคานุสยสฺส    
อวิชฺชานุสยสฺส     ปหีนตฺตา    สมุจฺฉินฺนตฺตา    อุปฺปชฺชติ    วิมุตฺติสุเข      
าณ     อิมานิ     เอกวีสติ    วิมุตฺติสุเข    าณานิ    โสฬสวตฺถกุ    
อานาปานสฺสติสมาธึ   ภาวยโต   สมาธิกานิ   อิมานิ   เทฺว  าณสตานิ    
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ          
                  อานาปานกถา สมตฺตา ๑ ฯ   
                      _______________      
                   มหาวคฺเค อินฺทฺริยกถา   
     [๔๒๓]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ     
#๑ ม. อานาปานสฺสติกถา นิฏ ิตา ฯ       
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เชตวเน    อนาถปณฺฑิกสฺสาราเม    ฯ    ตตฺร   โข   ภควา   ภิกฺขู     
อามนฺเตสิ   ภิกฺขโวติ  ฯ  ภทนฺเตติ  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ   
ภควา   เอตทโวจ   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   อินฺทฺริยานิ   กตมานิ   ป ฺจ    
สทฺธินฺทฺริย    วิริยินฺทฺริย    สตินฺทฺริย    สมาธินฺทฺริย   ป ฺ ินฺทฺริย  
อิมานิ โข ภิกฺขเว ป ฺจินฺทฺริยานิ ฯ     
     [๔๒๔]    อิมานิ   ป ฺจินฺทฺริยานิ   กติหากาเรหิ   วิสุชฌฺนฺติ   ฯ   
อิมานิ   ป ฺจินฺทฺริยานิ   ปณฺณรสหิ   ๑  อากาเรหิ  วิสุชฺฌนฺติ  อสสฺทฺเธ        
ปุคฺคเล   ปรวิชฺชยโต   สทฺเธ   ปุคฺคเล   เสวโต  ภชโต  ปยริุปาสโต    
ปาสาทนิเย   สุตฺตนฺเต   ปจฺจเวกฺขโต   อิเมหิ  ตีหากาเรหิ  สทฺธินฺทฺริย          
วิสุชฺฌติ    กสุีเต    ปุคฺคเล    ปริวชชฺยโต    อารทฺธวิริเย   ปุคฺคเล   
เสวโต    ภชโต   ปยิรุปาสโต   สมฺมปปฺธาเน   ปจฺจเวกฺขโต   อิเมหิ     
ตีหากาเรหิ    วิริยินฺทฺริย   วิสุชฺฌติ   มฏุสฺสตี   ปคฺุคเล   ปริวชชฺยโต     
อุปฏ ิตสฺสตี    ปุคฺคเล    เสวโต   ภชโต   ปยริุปาสโต   สติปฏาเน    
ปจฺจเวกฺขโต    อิเมหิ   ตีหากาเรหิ   สตินฺทฺริย   วิสุชฌฺติ   อสมาหิเต          
ปุคฺคเล   ปรวิชฺชยโต   สมาหิเต  ปุคฺคเล  เสวโต  ภชโต  ปยิรุปาสโต    
ฌานวิโมกฺเข     ปจฺจเวกฺขโต    อิเมหิ    ตีหากาเรหิ    สมาธินฺทฺรยิ   
วิสุชฺฌติ    ทปฺุป ฺเ    ปคฺุคเล    ปริวชฺชยโต    ป ฺวนฺเต   ปคฺุคเล   
เสวโต   ภชโต   ปยริุปาสโต   คมฺภีราณจริย   ปจฺจเวกฺขโต   อิเมหิ                
ตีหากาเรหิ     ป ฺ ินฺทฺริย     วิสุชฺฌติ     อิติเม    ป ฺจ    ปุคฺคเล         
#๑ ปนฺนรสหีติป ปาโ ฯ      
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ปริวชฺชยโต    ป ฺจ   ปุคฺคเล   เสวโต   ภชโต   ปยิรปุาสโต   ป ฺจ     
สุตฺตนฺตกฺขนฺเธ   ปจฺจเวกฺขโต   อิเมหิ   ปณฺณรสหิ   อากาเรหิ   อิมานิ    
ป ฺจินฺทฺริยานิ วิสุชฺฌนฺติ ฯ      
     [๔๒๕]   กติหากาเรหิ   ป ฺจินฺทฺริยานิ   ภาวิยนฺติ   กติหากาเรหิ   
ป ฺจนฺน   อินฺทฺริยาน   ภาวนา   โหติ   ฯ  ทสหากาเรหิ  ป ฺจินฺทฺริยานิ          
ภาวิยนฺติ    ทสหากาเรหิ    ป ฺจนฺน    อินฺทฺริยาน    ภาวนา    โหติ   
อสฺสทฺธิย    ปชหนฺโต    สทฺธินฺทฺริย   ภาเวติ   สทฺธนิฺทฺริย   ภาเวนฺโต       
อสฺสทฺธิย   ปชหติ   โกสชชฺ   ปชหนฺโต  วิริยินฺทฺรยิ  ภาเวติ  วิริยนิฺทฺริย   
ภาเวนฺโต     โกสชชฺ     ปชหติ     ปมาท    ปชหนฺโต    สตินฺทฺรยิ    
ภาเวติ   สตินฺทฺริย   ภาเวนฺโต   ปมาท   ปชหติ   อุทฺธจฺจ   ปชหนฺโต    
สมาธินฺทฺริย    ภาเวติ    สมาธินฺทฺริย    ภาเวนฺโต   อุทฺธจฺจ   ปชหติ         
อวิชฺช    ปชหนฺโต    ป ฺ ินฺทฺริย    ภาเวติ    ป ฺ ินฺทฺริย   ภาเวนฺโต        
อวิชฺช    ปชหติ    อิเมหิ    ทสหากาเรหิ    ป ฺจินฺทฺริยานิ   ภาวิยนฺติ          
อิเมหิ ทสหากาเรหิ ป ฺจนฺน อินฺทฺริยาน ภาวนา โหติ ฯ     
     [๔๒๖]     กติหากาเรหิ    ป ฺจินฺทฺริยานิ    ภาวิตานิ    โหนติฺ    
สุภาวิตานิ  ฯ  ทสหากาเรหิ  ป ฺจินฺทฺริยานิ  ภาวิตานิ  โหนฺติ  สภุาวิตานิ         
อสฺสทฺธินฺทฺริยสฺส    ปหีนตฺตา   สุปฺปหีนตฺตา   สทฺธินฺทฺริย   ภาวิต   โหติ    
สุภาวิต    สทฺธินฺทฺริยสฺส    ภาวิตตฺตา   สุภาวิตตฺตา   อสฺสทฺธิย   ปหีน      
โหติ    สุปฺปหีน    โกสชชฺสฺส    ปหีนตฺตา    สุปฺปหีนตฺตา   วิรยิินฺทฺริย      
ภาวิต    โหติ    สุภาวิต    วิริยินฺทฺริยสสฺ    ภาวิตตฺตา   สุภาวิตตฺตา      
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โกสชชฺ    ปหีน    โหติ   สุปฺปหีน   ปมาทสฺส   ปหีนตฺตา   สุปฺปหีตฺตา          
สตินฺทฺริย     ภาวิต     โหติ    สุภาวิต    สตินฺทฺริยสสฺ    ภาวิตตฺตา        
สุภาวิตตฺตา   ปมาโท   ปหีโน   โหติ   สุปฺปหีโน  อุทฺธจฺจสฺส  ปหีนตฺตา    
สุปฺปหีนตฺตา    สมาธินฺทรฺิย    ภาวิต   โหติ   สุภาวิต   สมาธินฺทรฺิยสฺส      
ภาวิตตฺตา   สุภาวิตตฺตา   อุทฺธจฺจ   ปหีน   โหติ   สุปฺปหีน   อวิชฺชาย        
ปหีนตฺตา     สุปฺปหีนตฺตา     ป ฺ ินฺทฺริย    ภาวิต    โหติ    สุภาวิต        
ป ฺ ินฺทฺริยสฺส    ภาวิตตฺตา    สุภาวิตตฺตา    อวิชชฺา    ปหีนา   โหติ   
สุปฺปหีนา    อิเมหิ    ทสหิ    อากาเรหิ    ป ฺจินฺทฺริยานิ    ภาวิตานิ   
โหนฺติ สุภาวิตานิ ฯ     
     [๔๒๗]   กติหากาเรหิ   ป ฺจินฺทฺริยานิ   ภาวิยนฺติ   กติหากาเรหิ   
ป ฺจินฺทฺริยานิ   ภาวิตานิ   เจว   โหนฺติ  สุภาวิตานิ  จ  ปฏิปฺปสฺสทฺธานิ        
จ   สุปฺปฏิปปฺสฺสทฺธานิ   จ   ฯ   จตูหากาเรหิ  ป ฺจินฺทฺริยานิ  ภาวิยนฺติ        
จตูหากาเรหิ   ป ฺจินฺทฺริยานิ   ภาวิตานิ   เจว   โหนฺติ  สุภาวิตานิ  จ   
ปฏิปฺปสฺสทธฺานิ     จ    สปฺุปฏิปฺปสฺสทฺธานิ    จ    โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ          
ป ฺจินฺทฺริยานิ      ภาวิยนฺติ      โสตาปตฺติผลกฺขเณ      ป ฺจินฺทฺริยานิ        
ภาวิตานิ  เจว  โหนฺติ  สุภาวิตานิ  จ ปฏิปฺปสฺสทฺธานิ จ สุปฺปฏิปปฺสฺสทฺธานิ       
จ         สกทาคามิมคฺคกฺขเณ        ป ฺจินฺทฺริยานิ        ภาวิยนฺติ    
สกทาคามิผลกฺขเณ     ป ฺจินฺทฺริยานิ     ภาวิตานิ     เจว     โหนฺติ    
สุภาวิตานิ  จ  ปฏิปฺปสฺสทฺธานิ  จ  สปฺุปฏิปฺปสฺสทฺธานิ จ อนาคามิมคฺคกฺขเณ        
ป ฺจินฺทฺริยานิ       ภาวิยนฺติ      อนาคามิผลกฺขเณ      ป ฺจินฺทฺริยานิ          
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ภาวิตานิ    เจว    โหนฺติ    สุภาวิตานิ    จ    ปฏิปฺปสสฺทฺธานิ   จ    
สุปฺปฏิปฺปสสฺทฺธานิ       จ       อรหตฺตมคฺคกฺขเณ       ป ฺจินฺทฺริยานิ          
ภาวิยนฺติ    อรหตฺตผลกฺขเณ   ป ฺจินฺทฺริยานิ   ภาวิตานิ   เจว   โหนฺติ   
สุภาวิตานิ จ ปฏิปฺปสฺสทธฺานิ จ สุปฺปฏิปฺปสฺสทฺธานิ จ ฯ       
     อิติ    จตสฺโส   มคฺควิสุทฺธิโย   จตสฺโส   ผลวิสทฺุธิโย   จตสฺโส    
สมุจฺเฉทวิสุทฺธิโย       จตสฺโส       ปฏิปฺปสฺสทฺธิวิสุทฺธิโย      อิเมหิ        
จตูหากาเรหิ     ป ฺจินฺทฺริยานิ     ภาวิยนฺติ    อิเมหิ    จตูหากาเรหิ   
ป ฺจินฺทฺริยานิ   ภาวิตานิ   เจว   โหนฺติ  สุภาวิตานิ  จ  ปฏิปฺปสฺสทฺธานิ        
จ สุปฺปฏิปฺปสฺสทฺธานิ จ ฯ      
     [๔๒๘]   กติน   ๑   ปคฺุคลาน   อินทฺฺริยภาวนา   กติ  ปุคฺคลา    
ภาวิตินฺทฺริยา     ฯ    อฏนฺน    ปุคฺคลาน    อินฺทฺริยภาวนา    ตโย   
ปุคฺคลา ภาวิตินฺทฺริยา ๒ ฯ    
     กตเมส    อฏนฺน   ปคฺุคลาน   อินทฺฺริยภาวนา   ฯ   สตฺตนฺน ฺจ    
เสกฺขาน    ปถุุชชฺนกลฺยาณกสฺส    จ    อิเมส    อฏนฺน    ปุคฺคลาน   
อินฺทฺริยภาวนา   ฯ   กตเม   ตโย  ปุคฺคลา  ฯ  ภาวิตินฺทฺริยวเสน  ๓    
พุทฺโธติ    ตถาคตสาวโก    ขีณาสโว    ภาวิตินฺทฺริโย    สยมฺภูตฏเน    
ปจฺเจกพุทฺโธ   ๔   ภาวิตินฺทฺริโย   อปฺปเมยฺยฏเน   ตถาคโต   อรห    
สมฺมาสมฺพุทฺโธ    ภาวิตินฺทฺริโย   อิเม   ตโย   ปุคฺคลา   ภาวิตินฺทฺริยา         
อิติ    อิเมส    อฏนฺน    ปคฺุคลาน    อินฺทฺริยภาวนา   อิเม   ตโย   
#๑ ยุ. กตินฺน ฯ ๒ ส.ี ภาวิตินฺทฺริยาติ ฯ ๓ ม. ย.ุ ภาวิตินฺทฺริยา ฯ สวเนน        
#พุทฺโธ ตถาคต ... ฯ ๔ ม. ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ ฯ        
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ปุคฺคลา ภาวิตินฺทฺริยา ฯ       
                       สาวตฺถีนิทาน    
     [๔๒๙]    ป ฺจิมานิ    ภิกฺขเว    อินทฺฺริยานิ    กตมานิ   ป ฺจ    
สทฺธินฺทฺริย   วิริยินฺทฺริย   สตินฺทฺริย   สมาธินฺทฺริย  ป ฺ ินฺทฺริย  เย  
หิ   เกจิ   ภิกขฺเว   สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา  อิเมส  ป ฺจนฺน    
อินฺทฺริยาน     สมุทย ฺจ     อตฺถงฺคม ฺจ     อสฺสาท ฺจ     อาทีนว ฺจ    
นิสฺสรณ ฺจ    ยถาภูต   นปฺปชานนฺติ   นเมเต   ภิกฺขเว   สมณา   วา     
พฺราหฺมณา    วา    สมเณสุ    วา   สมณสมฺมตา   พฺราหฺมเณสุ   วา      
พฺราหฺมณสมฺมตา   น   จ   ปน  เต  อายสฺมนฺตา  สาม ฺตฺถ  ๑  วา     
พฺราหฺม ฺตฺถ    วา    ทฏิเว    ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา    
อุปสมฺปชฺช วิหรนฺติ ฯ      
     เย  ๒  เกจิ  โข  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา อิเมส      
ป ฺจนฺน      อินฺทฺริยาน      สมุทย ฺจ     อตฺถงฺคม ฺจ     อสฺสาท ฺจ   
อาทีนว ฺจ    นิสฺสรณ ฺจ   ยถาภูต   ปชานนฺติ   เต   โขเม   ภิกฺขเว    
สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  สมเณสุ  จ  ๓  สมณสมฺมตา  พฺราหฺมเณสุ      
จ    ๓    พฺราหฺมณสมฺมตา   เต   จ   ปนายสฺมนฺตา   สาม ฺตฺถ ฺจ     
พฺราหฺม ฺตฺถ ฺจ     ทิฏเว    ธมฺเม    สย    อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา    
อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ ฯ    
     [๔๓๐]    กติหากาเรหิ   ป ฺจนฺน   อินฺทฺริยาน   สมุทโย   โหติ    
กติหากาเรหิ   ป ฺจนฺน   อินฺทฺริยาน   สมุทย   ปชานาติ   กติหากาเรหิ   
#๑ ยุ. สาม ฺตฺต วา พฺราหฺม ฺตฺต วา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. เย จ โข    
#เกจิ ฯ ยุ. เย หิ เกจิ ฯ ๓ ม. วา ฯ     
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ป ฺจนฺน      อินฺทฺริยาน      อตฺถงฺคโม      โหติ      กติหากาเรหิ   
ป ฺจนฺน    อินฺทฺริยาน    อตฺถงฺคม   ปชานาติ   กติหากาเรหิ   ป ฺจนฺน         
อินฺทฺริยาน    อสฺสาโท    โหติ    กติหากาเรหิ   ป ฺจนฺน   อินฺทรฺิยาน         
อสฺสาท    ปชานาติ    กติหากาเรหิ   ป ฺจนฺน   อินฺทฺริยาน   อาทีนโว    
โหติ    กติหากาเรหิ    ป ฺจนฺน    อินทฺฺริยาน    อาทีนว    ปชานาติ    
กติหากาเรหิ    ป ฺจนฺน    อินฺทฺริยาน   นิสฺสรณ   โหติ   กติหากาเรหิ          
ป ฺจนฺน     อินฺทฺริยาน     นิสฺสรณ     ปชานาติ    ฯ    จตฺตารีสาย    
อากาเรหิ    ป ฺจนฺน    อินฺทฺริยาน    สมุทโย    โหติ    จตฺตารีสาย   
อากาเรหิ    ป ฺจนฺน    อินฺทฺริยาน    สมุทย   ปชานาติ   จตฺตารีสาย    
อากาเรหิ    ป ฺจนฺน    อินฺทฺริยาน    อตฺถงฺคโม   โหติ   จตฺตารีสาย    
อากาเรหิ    ป ฺจนฺน   อินฺทฺริยาน   อตฺถงฺคม   ปชานาติ   ป ฺจวีสติยา          
อากาเรหิ    ป ฺจนฺน    อินฺทฺริยาน    อสฺสาโท    โหติ   ป ฺจวีสติยา    
อากาเรหิ       ป ฺจนฺน      อินฺทฺริยาน      อสฺสาท      ปชานาติ    
ป ฺจวีสติยา    อากาเรหิ    ป ฺจนฺน    อินฺทฺริยาน    อาทีนโว   โหติ    
ป ฺจวีสติยา    อากาเรหิ    ป ฺจนฺน   อินฺทฺริยาน   อาทีนว   ปชานาติ   
อสีติสตากาเรหิ  ๑  ป ฺจนฺน  อินฺทฺริยาน  นิสฺสรณ  โหติ อสีติสตากาเรหิ        
ป ฺจนฺน อินฺทฺริยาน นิสฺสรณ ปชานาติ ฯ   
     [๔๓๑]   กตเมหิ   จตฺตารีสาย   อากาเรหิ  ป ฺจนฺน  อินฺทฺริยาน    
สมุทโย     โหติ     กตเมหิ    จตฺตารีสาย    อากาเรหิ    ป ฺจนฺน    
อินฺทฺริยาน   สมุทย   ปชานาติ  ฯ  อธิโมกฺขตฺถาย  อาวชฺชนาย  สมุทโย   
#๑ ม. อสีติ สต อากาเรหิ ฯ เอวมุปริป ฯ     
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สทฺธินฺทฺริยสสฺ    สมุทโย    โหติ    อธิโมกฺขวเสน   ฉนฺทสฺส   สมุทโย   
สทฺธินฺทฺริยสสฺ     สมุทโย     โหติ     อธิโมกฺขวเสน     มนสิการสฺส    
สมุทโย    สทฺธินฺทฺริยสฺส    สมุทโย    โหติ    สทฺธนิฺทฺริยสฺส    วเสน   
เอกตฺตุปฏาน     สทฺธินทฺฺริยสฺส     สมุทโย     โหติ     ปคฺคหตฺถาย    
อาวชฺชนาย    สมุทโย    วิริยินฺทฺริยสฺส   สมุทโย   โหติ   ปคฺคหวเสน    
ฉนฺทสฺส    สมุทโย    วิริยนิฺทฺริยสฺส    สมุทโย    โหติ    ปคฺคหวเสน   
มนสิการสฺส    สมุทโย   วิริยินฺทฺริยสฺส   สมุทโย   โหติ   วิริยินฺทรฺิยสฺส       
วเสน   เอกตฺตุปฏาน   วิริยินฺทฺริยสฺส   สมุทโย   โหติ  อุปฏานตฺถาย          
อาวชฺชนาย       สมุทโย       สตินฺทฺริยสฺส      สมุทโย      โหติ    
อุปฏานวเสน    ฉนฺทสฺส    สมุทโย    สตินฺทฺริยสฺส    สมุทโย   โหติ    
อุปฏานวเสน    มนสิการสฺส   สมุทโย   สตินฺทฺริยสฺส   สมุทโย   โหติ    
สตินฺทฺริยสฺส    วเสน    เอกตฺตุปฏาน   สตินฺทฺริยสสฺ   สมุทโย   โหติ          
อวิกฺเขปตฺถาย   อาวชฺชนาย   สมุทโย   สมาธินฺทฺรยิสฺส   สมุทโย  โหติ    
อวิกฺเขปวเสน    ฉนฺทสฺส    สมุทโย   สมาธินฺทฺริยสฺส   สมุทโย   โหติ    
อวิกฺเขปวเสน   มนสิการสฺส   สมุทโย   สมาธินฺทฺริยสฺส   สมุทโย  โหติ    
สมาธินฺทฺริยสฺส    วเสน    เอกตฺตุปฏาน    สมาธินฺทฺริยสฺส    สมุทโย   
โหติ    ทสฺสนตฺถาย    อาวชฺชนาย   สมุทโย   ป ฺ ินฺทฺริยสฺส   สมุทโย    
โหติ    ทสฺสนวเสน    ฉนฺทสฺส    สมทุโย    ป ฺ ินฺทฺริยสฺส    สมุทโย    
โหติ    ทสฺสนวเสน    มนสิการสฺส   สมุทโย   ป ฺ ินฺทฺริยสฺส   สมุทโย    
โหติ     ป ฺ ินฺทฺริยสฺส     วเสน     เอกตฺตุปฏาน     ป ฺ ินฺทฺริยสฺส       
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สมุทโย   โหติ   อธิโมกฺขตฺถาย   อาวชชฺนาย   สมุทโย   สทฺธินฺทรฺิยสฺส   
สมุทโย       โหติ       ปคฺคหตฺถาย      อาวชฺชนาย      สมุทโย    
วิริยินฺทฺริยสสฺ   สมุทโย   โหติ   อุปฏานตฺถาย   อาวชฺชนาย   สมุทโย    
สตินฺทฺริยสฺส    สมุทโย   โหติ   อวิกฺเขปตฺถาย   อาวชฺชนาย   สมุทโย    
สมาธินฺทฺริยสฺส    สมุทโย   โหติ   ทสฺสนตฺถาย   อาวชฺชนาย   สมุทโย    
ป ฺ ินฺทฺริยสฺส    สมุทโย    โหติ    อธิโมกฺขวเสน   ฉนฺทสฺส   สมุทโย   
สทฺธินฺทฺริยสสฺ    สมุทโย    โหติ    ปคฺคหวเสน    ฉนฺทสฺส    สมทุโย    
วิริยินฺทฺริยสสฺ    สมุทโย    โหติ    อุปฏานวเสน   ฉนฺทสฺส   สมุทโย    
สตินฺทฺริยสฺส    สมุทโย    โหติ    อวิกฺเขปวเสน    ฉนฺทสฺส   สมทุโย    
สมาธินฺทฺริยสฺส    สมุทโย    โหติ    ทสฺสนวเสน    ฉนฺทสฺส   สมุทโย    
ป ฺ ินฺทฺริยสฺส     สมุทโย     โหติ     อธิโมกฺขวเสน     มนสิการสฺส    
สมุทโย    สทฺธินฺทฺริยสฺส    สมุทโย   โหติ   ปคฺคหวเสน   มนสิการสฺส    
สมุทโย   วิรยิินฺทฺริยสฺส   สมุทโย   โหติ   อุปฏานวเสน   มนสกิารสฺส    
สมุทโย    สตินฺทฺริยสฺส   สมุทโย   โหติ   อวิกฺเขปวเสน   มนสิการสฺส    
สมุทโย      สมาธินฺทฺริยสฺส      สมุทโย      โหติ      ทสฺสนวเสน    
มนสิการสฺส    สมุทโย   ป ฺ ินฺทฺริยสฺส   สมุทโย   โหติ   สทธฺินฺทฺริยสฺส         
วเสน      เอกตฺตุปฏาน      สทฺธินฺทฺริยสฺส      สมุทโย      โหติ    
วิริยินฺทฺริยสสฺ   วเสน   เอกตฺตุปฏาน   วิริยินฺทฺรยิสฺส   สมุทโย   โหติ      
สตินฺทฺริยสฺส    วเสน    เอกตฺตุปฏาน   สตินฺทฺริยสสฺ   สมุทโย   โหติ          
สมาธินฺทฺริยสฺส    วเสน    เอกตฺตุปฏาน    สมาธินฺทฺริยสฺส    สมุทโย    
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โหติ     ป ฺ ินฺทฺริยสฺส     วเสน     เอกตฺตุปฏาน     ป ฺ ินฺทฺริยสฺส         
สมุทโย     โหติ     อิเมหิ     จตฺตารีสาย    อากาเรหิ    ป ฺจนฺน     
อินฺทฺริยาน     สมุทโย    โหติ    อิเมหิ    จตฺตารีสาย    อากาเรหิ    
ป ฺจนฺน อินฺทฺริยาน สมุทย ปชานาติ ฯ   
     [๔๓๒]   กตเมหิ   จตฺตารีสาย   อากาเรหิ  ป ฺจนฺน  อินฺทฺริยาน    
อตฺถงฺคโม    โหติ    กตเมหิ    จตฺตารีสาย    อากาเรหิ    ป ฺจนฺน     
อินฺทฺริยาน    อตฺถงฺคม    ปชานาติ   ฯ   อธิโมกฺขตฺถาย   อาวชฺชนาย   
อตฺถงฺคโม   สทฺธินฺทฺริยสสฺ   อตฺถงฺคโม   โหติ   อธิโมกฺขวเสน  ฉนฺทสฺส   
อตฺถงฺคโม     สทฺธินฺทฺริยสฺส     อตฺถงฺคโม     โหติ    อธิโมกฺขวเสน   
มนสิการสฺส   อตฺถงฺคโม   สทฺธินฺทฺริยสฺส  อตฺถงฺคโม  โหติ  สทฺธินฺทฺริยสฺส       
วเสน    เอกตฺต    อนุปฏาน    สทฺธนิฺทฺริยสฺส    อตฺถงฺคโม    โหติ    
ปคฺคหตฺถาย    อาวชฺชนาย    อตฺถงฺคโม    วิริยินฺทรฺยิสฺส    อตฺถงฺคโม    
โหติ    ปคฺคหวเสน   ฉนฺทสฺส   อตฺถงฺคโม   วิริยินทฺฺริยสฺส   อตฺถงฺคโม   
โหติ     ปคฺคหวเสน     มนสิการสฺส     อตฺถงฺคโม     วิริยินฺทฺริยสฺส   
อตฺถงฺคโม    โหติ    วิริยินทฺฺริยสฺส    วเสน    เอกตฺต    อนุปฏาน   
วิริยินฺทฺริยสสฺ     อตฺถงฺคโม     โหติ    อุปฏานตฺถาย    อาวชฺชนาย    
อตฺถงฺคโม   สตินฺทฺริยสฺส   อตฺถงฺคโม   โหติ   อุปฏานวเสน   ฉนฺทสฺส    
อตฺถงฺคโม     สตินฺทฺริยสสฺ     อตฺถงฺคโม     โหติ     อุปฏานวเสน    
มนสิการสฺส   อตฺถงฺคโม   สตินฺทฺริยสสฺ   อตฺถงฺคโม   โหติ  สตินฺทฺริยสฺส         
วเสน     เอกตฺต    อนุปฏาน    สตินทฺฺริยสฺส    อตฺถงฺคโม    โหติ    
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อวิกฺเขปตฺถาย    อาวชฺชนาย   อตฺถงฺคโม   สมาธินฺทฺริยสฺส   อตฺถงฺคโม   
โหติ   อวิกฺเขปวเสน   ฉนฺทสฺส   อตฺถงฺคโม  สมาธินฺทฺริยสฺส  อตฺถงฺคโม    
โหติ     อวิกฺเขปวเสน    มนสิการสฺส    อตฺถงฺคโม    สมาธินฺทฺริยสฺส    
อตฺถงฺคโม       โหติ       สมาธินฺทฺริยสฺส      วเสน      เอกตฺต     
อนุปฏาน     สมาธินฺทฺรยิสฺส     อตฺถงฺคโม     โหติ     ทสฺสนตฺถาย   
อาวชฺชนาย   อตฺถงฺคโม   ป ฺ ินฺทฺริยสฺส   อตฺถงฺคโม  โหติ  ทสฺสนวเสน   
ฉนฺทสฺส      อตฺถงฺคโม      ป ฺ ินฺทฺริยสฺส      อตฺถงฺคโม      โหติ   
ทสฺสนวเสน   มนสิการสฺส   อตฺถงฺคโม   ป ฺ ินฺทฺริยสฺส  อตฺถงฺคโม  โหติ    
ป ฺ ินฺทฺริยสฺส      วเสน     เอกตฺต     อนุปฏาน     ป ฺ ินฺทฺริยสฺส         
อตฺถงฺคโม   โหติ  อธิโมกฺขตฺถาย  อาวชฺชนาย  อตฺถงฺคโม  สทธฺินฺทฺริยสฺส   
อตฺถงฺคโม      โหติ      ปคฺคหตฺถาย     อาวชฺชนาย     อตฺถงฺคโม     
วิริยินฺทฺริยสสฺ     อตฺถงฺคโม     โหติ    อุปฏานตฺถาย    อาวชฺชนาย    
อตฺถงฺคโม   สตินฺทฺริยสฺส   อตฺถงฺคโม  โหติ  อวิกฺเขปตฺถาย  อาวชฺชนาย    
อตฺถงฺคโม     สมาธินฺทฺริยสฺส     อตฺถงฺคโม     โหติ     ทสฺสนตฺถาย    
อาวชฺชนาย      อตฺถงฺคโม     ป ฺ ินฺทฺริยสฺส     อตฺถงฺคโม     โหติ    
อธิโมกฺขวเสน   ฉนฺทสฺส   อตฺถงฺคโม   สทฺธินฺทฺริยสฺส   อตฺถงฺคโม  โหติ   
ปคฺคหวเสน    ฉนฺทสฺส   อตฺถงฺคโม   วิริยินฺทฺริยสสฺ   อตฺถงฺคโม   โหติ   
อุปฏานวเสน   ฉนฺทสฺส   อตฺถงฺคโม   สตินฺทฺริยสสฺ   อตฺถงฺคโม   โหติ    
อวิกฺเขปวเสน    ฉนฺทสฺส    อตฺถงฺคโม    สมาธินฺทรฺิยสฺส    อตฺถงฺคโม   
โหติ      ทสสฺนวเสน      ฉนฺทสฺส      อตฺถงฺคโม     ป ฺ ินฺทฺริยสฺส     
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อตฺถงฺคโม   โหติ  อธิโมกฺขวเสน  มนสิการสฺส  อตฺถงฺคโม  สทฺธินฺทฺริยสสฺ   
อตฺถงฺคโม      โหติ      ปคฺคหวเสน     มนสิการสฺส     อตฺถงฺคโม     
วิริยินฺทฺริยสสฺ     อตฺถงฺคโม     โหติ    อุปฏานวเสน    มนสิการสฺส    
อตฺถงฺคโม   สตินฺทฺริยสฺส   อตฺถงฺคโม  โหติ  อวิกฺเขปวเสน  มนสิการสฺส    
อตฺถงฺคโม     สมาธินฺทฺริยสฺส     อตฺถงฺคโม     โหติ     ทสฺสนวเสน    
มนสิการสฺส      อตฺถงฺคโม     ป ฺ ินฺทฺริยสฺส     อตฺถงฺคโม     โหติ   
สทฺธินฺทฺริยสสฺ   วเสน   เอกตฺต   อนุปฏาน   สทฺธนิฺทฺริยสฺส  อตฺถงฺคโม       
โหติ    วิริยินทฺฺริยสฺส    วเสน    เอกตฺต   อนุปฏาน   วิริยินฺทฺริยสฺส      
อตฺถงฺคโม     โหติ    สตินฺทฺริยสฺส    วเสน    เอกตฺต    อนุปฏาน   
สตินฺทฺริยสฺส   อตฺถงฺคโม   โหติ   สมาธินฺทฺริยสฺส   เอกตฺต   อนุปฏาน        
สมาธินฺทฺริยสฺส    อตฺถงฺคโม    โหติ   ป ฺ ินฺทฺริยสฺส   วเสน   เอกตฺต          
อนุปฏาน    ป ฺ ินฺทฺริยสฺส    อตฺถงฺคโม   โหติ   อิเมหิ   จตฺตารีสาย          
อากาเรหิ     ป ฺจนฺน     อินฺทฺริยาน    อตฺถงฺคโม    โหติ    อิเมหิ    
จตฺตารีสาย อากาเรหิ ป ฺจนฺน อินฺทฺริยาน อตฺถงฺคม ปชานาติ ฯ    
     [๔๓๓]   กตเมหิ   ป ฺจวีสติยา   อากาเรหิ  ป ฺจนฺน  อินฺทฺริยาน   
อสฺสาโท     โหติ    กตเมหิ    ป ฺจวีสติยา    อากาเรหิ    ป ฺจนฺน     
อินฺทฺริยาน     อสฺสาท    ปชานาติ    ฯ    อสฺสทฺธิยสฺส    อนุปฏาน   
สทฺธินฺทฺริยสสฺ   อสฺสาโท   โหติ   อสฺสทฺธิยสฺส   ปริฬาหสฺส   อนุปฏาน         
สทฺธินฺทฺริยสสฺ     อสฺสาโท     โหติ     อธิโมกฺขจริยาย    เวสารชฺช   
สทฺธินฺทฺริยสสฺ  อสฺสาโท  โหติ  สนฺโต จ วิหาราธิคโม จ ๑ สทฺธนิฺทฺริยสฺส         
#๑ ม. ย.ุ จสทฺโท นตฺถ ิฯ เอวมุปริป ฯ     
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อสฺสาโท     โหติ     ย    สทฺธินฺทฺริย    ปฏิจฺจ    อุปปฺชฺชติ    สุข         
โสมนสฺส    อย    สทฺธินทฺฺริยสฺส   อสฺสาโท   โหติ   ๑   โกสชชฺสฺส   
อนุปฏาน    วิริยินฺทฺริยสสฺ   อสฺสาโท   โหติ   โกสชฺชสฺส   ปรฬิาหสฺส          
อนุปฏาน      วิริยินฺทฺริยสฺส     อสฺสาโท     โหติ     ปคฺคหจริยาย    
เวสารชฺช   วิริยินฺทฺริยสฺส   อสฺสาโท   โหติ   สนฺโต  จ  วิหาราธิคโม    
จ    วิริยินฺทฺรยิสฺส    อสฺสาโท    โหติ    ย    วิริยินฺทรฺิย    ปฏิจฺจ       
อุปฺปชฺชติ   สุข   โสมนสฺส   อย   วิรยิินฺทฺริยสฺส   อสฺสาโท  โหติ  ๑        
ปมาทสฺส    อนุปฏาน    สตินฺทฺริยสสฺ    อสฺสาโท    โหติ   ปมาทสฺส    
ปริฬาหสฺส   อนุปฏาน   สตินฺทฺริยสฺส   อสฺสาโท  โหติ  อุปฏานจริยาย   
เวสารชฺช      สตินฺทฺริยสฺส     อสฺสาโท     โหติ     สนฺโต     จ     
วิหาราธิคโม    จ    สตินฺทฺริยสฺส    อสฺสาโท   โหติ   ย   สตินทฺฺริย   
ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ    สุข    โสมนสฺส   อย   สตินฺทรฺิยสฺส   อสฺสาโท         
โหติ   ๑   อุทฺธจฺจสฺส   อนุปฏาน   สมาธินฺทฺริยสฺส   อสฺสาโท  โหติ   
อุทฺธจฺจสฺส   ปริฬาหสฺส   อนุปฏาน   สมาธินฺทฺริยสฺส   อสฺสาโท   โหติ          
อวิกฺเขปจริยาย   เวสารชฺช   สมาธินฺทรฺิยสฺส   อสฺสาโท   โหติ  สนฺโต   
จ   วิหาราธิคโม   จ  สมาธินฺทฺริยสฺส  อสฺสาโท  โหติ  ย  สมาธินฺทฺริย   
ปฏิจฺจ     อุปปฺชฺชติ     สุข     โสมนสฺส     อย     สมาธินฺทฺริยสฺส          
อสฺสาโท   โหติ   ๑   อวิชฺชาย   อนุปฏาน  ป ฺ ินฺทฺริยสฺส  อสฺสาโท    
โหติ    อวิชชฺาย    ปริฬาหสฺส   อนุปฏาน   ป ฺ ินฺทฺริยสฺส   อสฺสาโท   
โหติ      ทสสฺนจริยาย     เวสารชฺช     ป ฺ ินฺทฺริยสฺส     อสฺสาโท    
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ เอวมุปริป ฯ      
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โหติ   สนฺโต   จ   วิหาราธิคโม   จ   ป ฺ ินฺทฺริยสฺส  อสฺสาโท  โหติ    
ย   ป ฺ ินฺทฺริย   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   สุข  โสมนสฺส  อย  ป ฺ ินฺทฺริยสฺส  
อสฺสาโท       โหติ       อิเมหิ       ป ฺจวีสติยา      อากาเรหิ     
ป ฺจนฺน     อินฺทฺริยาน     อสฺสาโท    โหติ    อิเมหิ    ป ฺจวีสติยา   
อากาเรหิ ป ฺจนฺน อินฺทฺริยาน อสฺสาท ปชานาติ ฯ      
     [๔๓๔]   กตเมหิ   ป ฺจวีสติยา   อากาเรหิ  ป ฺจนฺน  อินฺทฺริยาน   
อาทีนโว     โหติ    กตเมหิ    ป ฺจวีสติยา    อากาเรหิ    ป ฺจนฺน     
อินฺทฺริยาน  อาทีนว  ปชานาติ  ฯ  อสสฺทฺธินฺทฺริยสสฺ อุปฏาน สทฺธินฺทฺริยสสฺ  
อาทีนโว      โหติ      อสฺสทฺธินฺทฺริยสสฺ     ปริฬาหสฺส     อุปฏาน    
สทฺธินฺทฺริยสสฺ     อาทีนโว     โหติ     อนิจฺจฏเน     สทฺธินฺทฺริยสฺส         
อาทีนโว     โหติ    ทุกฺขฏเน    สทฺธนิฺทฺริยสฺส    อาทีนโว    โหติ   
อนตฺตฏเน    สทฺธินฺทฺริยสฺส   อาทีนโว   โหติ   โกสชฺชสฺส   อุปฏาน   
วิริยินฺทฺริยสสฺ    อาทีนโว    โหติ   โกสชฺชสฺส   ปริฬาหสฺส   อุปฏาน          
วิริยินฺทฺริยสสฺ     อาทีนโว     โหติ     อนิจฺจฏเน     วิริยินฺทฺริยสฺส       
อาทีนโว    โหติ   ทุกฺขฏเน   อนตฺตฏเน   วิรยินิฺทฺริยสฺส   อาทีนโว   
โหติ     ปมาทสฺส     อุปฏาน     สตินฺทฺริยสฺส    อาทีนโว    โหติ    
ปมาทสฺส    ปริฬาหสฺส    อุปฏาน    สตินฺทฺริยสฺส    อาทีนโว   โหติ   
อนิจฺจฏเน   สตินฺทฺริยสสฺ   อาทีนโว   โหติ   ทุกฺขฏเน   อนตฺตฏเน   
สตินฺทฺริยสฺส   อาทีนโว   โหติ   อุทฺธจฺจสฺส   อุปฏาน   สมาธินทฺฺริยสฺส       
อาทีนโว       โหติ       อุทธฺจฺจสฺส      ปริฬาหสฺส      อุปฏาน     
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สมาธินฺทฺริยสฺส     อาทีนโว     โหติ    อนิจฺจฏเน    สมาธินฺทฺรยิสฺส   
อาทีนโว   โหติ   ทุกฺขฏเน   อนตฺตฏเน   สมาธินฺทฺริยสฺส   อาทีนโว   
โหติ     อวิชชฺาย     อุปฏาน    ป ฺ ินฺทฺริยสฺส    อาทีนโว    โหติ    
อวิชฺชาย    ปริฬาหสฺส    อุปฏาน    ป ฺ ินฺทฺริยสฺส   อาทีนโว   โหติ   
อนิจฺจฏเน   ป ฺ ินฺทฺริยสฺส   อาทีนโว   โหติ  ทกุขฺฏเน  ป ฺ ินฺทฺริยสฺส      
อาทีนโว      โหติ      อนตฺตฏเน      ป ฺ ินฺทฺริยสฺส     อาทีนโว    
โหติ     อิเมหิ    ป ฺจวีสติยา    อากาเรหิ    ป ฺจนฺน    อินฺทฺริยาน   
อาทีนโว     โหติ     อิเมหิ    ป ฺจวีสติยา    อากาเรหิ    ป ฺจนฺน               
อินฺทฺริยาน อาทีนว ปชานาติ ฯ     
     [๔๓๕]   กตเมหิ   อสีติสตากาเรหิ  ป ฺจนฺน  อินฺทฺริยาน  นสิฺสรณ   
โหติ    กตเมหิ    อสีติสตากาเรหิ    ป ฺจนฺน    อินทฺฺริยาน   นิสสฺรณ          
ปชานาติ   ฯ   อธิโมกฺขฏเน   สทฺธินทฺฺริย   อสฺสทธฺิยา   นิสฺสฏ  โหติ         
อสฺสทฺธิยปริฬาหา    นิสสฺฏ    โหติ   ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ   จ   ขนฺเธหิ    
จ   นิสฺสฏ   โหติ   พหิทฺธา   จ   สพฺพนิมิตฺเตหิ   นิสฺสฏ  โหติ  ตโต   
ปณีตตรสทฺธินฺทฺริยสฺส    ปฏิลาภา    ปรุิมตรสทฺธินทฺฺริยา    นิสสฺฏ   โหติ       
ปคฺคหฏเน    วิริยินฺทฺริย   โกสชชฺา   นิสฺสฏ   โหติ   โกสชชฺปริฬาหา          
นิสฺสฏ   โหติ   ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ   จ   ขนฺเธหิ   จ   นิสฺสฏ   โหติ    
พหิทฺธา   จ   สพฺพนิมิตฺเตหิ   นิสฺสฏ   โหติ  ตโต  ปณีตตรวิริยินฺทฺริยสฺส       
ปฏิลาภา     ปุริมตรวิริยนิฺทฺริยา     นสิฺสฏ     โหติ    อุปฏานฏเน          
สตินฺทฺริย     ปมาทา     นสิฺสฏ     โหติ    ปมาทปรฬิาหา    นิสสฺฏ    
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โหติ   ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ   จ   ขนฺเธหิ   จ   นิสฺสฏ   โหติ  พหิทฺธา   
จ     สพฺพนิมิตฺเตหิ     นสิฺสฏ    โหติ    ตโต    ปณีตตรสตินฺทฺริยสฺส   
ปฏิลาภา     ปุริมตรสตินฺทฺริยา     นิสสฺฏ     โหติ     อวิกฺเขปฏเน    
สมาธินฺทฺริย    อุทฺธจฺจโต    นิสฺสฏ    โหติ   อุทฺธจฺจปริฬาหา   นสิฺสฏ       
โหติ   ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ   จ   ขนฺเธหิ  จ  นิสฺสฏ  โหติ  พหิทฺธา  จ   
สพฺพนิมิตฺเตหิ   นิสฺสฏ   โหติ   ตโต   ปณีตตรสมาธินฺทฺริยสฺส   ปฏิลาภา          
ปุริมตรสมาธินฺทฺริยา     นิสฺสฏ     โหติ     ทสฺสนฏเน    ป ฺ ินฺทฺริย        
อวิชฺชาย     นิสฺสฏ     โหติ     อวิชชฺาปริฬาหา     นิสฺสฏ    โหติ   
ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ    จ   ขนฺเธหิ   จ   นิสฺสฏ   โหติ   พหิทฺธา   จ    
สพฺพนิมิตฺเตหิ    นิสฺสฏ   โหติ   ตโต   ปณีตตรป ฺ ินฺทฺริยสฺส   ปฏลิาภา         
ปุริมตรป ฺ ินฺทฺริยา     นิสฺสฏ     โหติ    ปุพฺพภาเค    ป ฺจหินฺทฺริเยหิ       
ปมชฺฌานวเสน     ป ฺจินฺทฺริยานิ    นิสฺสฏานิ    โหนฺติ    ปมชฺฌาเน   
ป ฺจหินฺทฺริเยหิ       ทุติยชฺฌานวเสน      ป ฺจินฺทฺริยานิ      นิสสฺฏานิ        
โหนฺติ    ทุติยชฺฌาเน   ป ฺจหินฺทฺริเยหิ   ตติยชฌฺานวเสน   ป ฺจินฺทฺริยานิ       
นิสฺสฏานิ    โหนฺติ    ตติยชฺฌาเน    ป ฺจหินฺทฺริเยหิ   จตุตฺถชฌฺานวเสน          
ป ฺจินฺทฺริยานิ         นิสฺสฏานิ         โหนฺติ         จตุตฺถชฺฌาเน    
ป ฺจหินฺทฺริเยหิ       อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติวเสน      ป ฺจินฺทฺริยานิ   
นิสฺสฏานิ     โหนฺติ     อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติยา    ป ฺจหินฺทฺริเยหิ    
วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺติวเสน          ป ฺจินฺทฺริยานิ         นิสฺสฏานิ    
โหนฺติ           วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺติยา           ป ฺจหินฺทฺริเยหิ   
อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติวเสน    
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ป ฺจินฺทฺริยานิ         นิสฺสฏานิ    
โหนฺติ           อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติยา           ป ฺจหินฺทฺริเยหิ   
เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติวเสน    ป ฺจินฺทฺริยานิ   นิสฺสฏานิ   โหนฺติ   
เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติยา   ป ฺจหินฺทฺริเยหิ   อนิจฺจานุปสฺสนาวเสน    
ป ฺจินฺทฺริยานิ    นิสฺสฏานิ    โหนฺติ   อนิจฺจานุปสฺสนาย   ป ฺจหินฺทฺริเยหิ     
ทุกฺขานุปสฺสนาวเสน        ป ฺจินฺทฺริยานิ       นิสฺสฏานิ       โหนติฺ   
ทุกฺขานุปสฺสนาย    ป ฺจหินฺทฺริเยหิ   อนตฺตานุปสฺสนาวเสน   ป ฺจินฺทฺริยานิ       
นิสฺสฏานิ        โหนฺติ        อนตฺตานุปสฺสนาย       ป ฺจหินฺทฺริเยหิ    
นิพฺพิทานุปสฺสนาวเสน   ป ฺจินฺทฺริยานิ  นิสฺสฏานิ  โหนฺติ  นิพฺพิทานุปสฺสนาย     
ป ฺจหินฺทฺริเยหิ           วิราคานุปสฺสนาวเสน          ป ฺจินฺทฺริยานิ   
นิสฺสฏานิ        โหนฺติ        วิราคานุปสฺสนาย       ป ฺจหินฺทฺริเยหิ    
นิโรธานุปสฺสนาวเสน   ป ฺจินฺทฺริยานิ  นิสฺสฏานิ  โหนฺติ  นิโรธานุปสฺสนาย         
ป ฺจหินฺทฺริเยหิ         ปฏนิิสฺสคฺคานุปสฺสนาวเสน         ป ฺจินฺทฺริยานิ        
นิสฺสฏานิ  โหนฺติ  ปฏินสิฺสคฺคานุปสฺสนาย  ป ฺจหินฺทฺริเยหิ ขยานุปสฺสนาวเสน       
ป ฺจินฺทฺริยานิ         นิสฺสฏานิ         โหนฺติ        ขยานุปสฺสนาย   
ป ฺจหินฺทฺริเยหิ    วยานุปสฺสนาวเสน   ป ฺจินฺทฺริยานิ   นิสฺสฏานิ   โหนฺติ       
วยานุปสฺสนาย         ป ฺจหินฺทฺริเยหิ         วิปริณามานุปสฺสนาวเสน    
ป ฺจินฺทฺริยานิ   นิสฺสฏานิ   โหนฺติ   วิปริณามานุปสฺสนาย   ป ฺจหินฺทฺริเยหิ     
อนิมิตฺตานุปสฺสนาวเสน       ป ฺจินฺทฺริยานิ       นิสสฺฏานิ      โหนฺติ          
อนิมิตฺตานุปสฺสนาย        ป ฺจหินฺทฺริเยหิ       อปฺปณิหิตานุปสฺสนาวเสน     
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ป ฺจินฺทฺริยานิ   นิสฺสฏานิ   โหนฺติ   อปฺปณิหิตานุปสฺสนาย   ป ฺจหินฺทฺริเยหิ    
สุ ฺตานุปสฺสนาวเสน       ป ฺจินฺทฺริยานิ       นิสสฺฏานิ       โหนฺติ   
สุ ฺตานุปสฺสนาย       ป ฺจหินฺทฺริเยหิ       อธิป ฺาธมฺมวิปสฺสนาวเสน   
ป ฺจินฺทฺริยานิ   นิสฺสฏานิ   โหนฺติ  อธิป ฺาธมฺมวิปสฺสนาย  ป ฺจหินฺทฺริเยหิ    
ยถาภูตาณทสฺสนวเสน       ป ฺจินฺทฺริยานิ       นสิฺสฏานิ      โหนฺติ   
ยถาภูตาณทสฺสเน        ป ฺจหินฺทฺริเยหิ        อาทีนวานุปสฺสนาวเสน    
ป ฺจินฺทฺริยานิ    นิสฺสฏานิ   โหนฺติ   อาทีนวานุปสฺสนาย   ป ฺจหินฺทฺริเยหิ      
ปฏิสงฺขานุปสฺสนาวเสน       ป ฺจินฺทฺริยานิ       นิสสฺฏานิ      โหนฺติ   
ปฏิสงฺขานุปสฺสนาย   ป ฺจหินฺทฺริเยหิ  วิวฏฏนานุปสฺสนาวเสน  ป ฺจินฺทฺริยานิ      
นิสฺสฏานิ        โหนฺติ       วิวฏฏนานุปสฺสนาย       ป ฺจหินฺทฺริเยหิ   
โสตาปตฺติมคฺควเสน   ป ฺจินฺทฺริยานิ   นิสฺสฏานิ   โหนฺติ  โสตาปตฺติมคฺเค         
ป ฺจหินฺทฺริเยหิ         โสตาปตฺติผลสมาปตฺติวเสน        ป ฺจินฺทฺริยานิ          
นิสฺสฏานิ      โหนฺติ      โสตาปตฺติผลสมาปตฺติยา      ป ฺจหินฺทฺริเยหิ   
สกทาคามิมคฺควเสน        ป ฺจินฺทฺริยานิ       นิสฺสฏานิ       โหนฺติ   
สกทาคามิมคฺเค        ป ฺจหินฺทฺริเยหิ       สกทาคามิผลสมาปตฺติวเสน    
ป ฺจินฺทฺริยานิ   นิสฺสฏานิ  โหนฺติ  สกทาคามิผลสมาปตฺติยา  ป ฺจหินฺทฺริเยหิ      
อนาคามิมคฺควเสน        ป ฺจินฺทฺริยานิ        นิสฺสฏานิ       โหนฺติ   
อนาคามิมคฺเค   ป ฺจหินฺทฺริเยหิ   อนาคามิผลสมาปตฺติวเสน  ป ฺจินฺทฺริยานิ         
นิสฺสฏานิ       โหนฺติ      อนาคามิผลสมาปตฺติยา      ป ฺจหินฺทฺริเยหิ    
อรหตฺตมคฺควเสน        ป ฺจินฺทฺริยานิ        นิสฺสฏานิ        โหนติฺ    
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อรหตฺตมคฺเค    ป ฺจหินฺทฺริเยหิ   อรหตฺตผลสมาปตฺติวเสน   ป ฺจินฺทฺริยานิ         
นิสฺสฏานิ    โหนฺติ    นิกขฺมฺเม    ๑    ป ฺจินฺทฺริยานิ   กามจฺฉนฺทโต          
นิสฺสฏานิ     โหนฺติ     อพฺยาปาเท     ป ฺจินฺทฺริยานิ     พฺยาปาทโต   
นิสฺสฏานิ     โหนฺติ     อาโลกส ฺาย     ป ฺจินฺทฺริยานิ    ถีนมทิฺธโต   
นิสฺสฏานิ    โหนฺติ   อวิกฺเขเป   ป ฺจินฺทฺริยานิ   อุทฺธจฺจโต   นสิฺสฏานิ       
โหนฺติ     ธมมฺววตฺถาเน     ป ฺจินฺทฺริยานิ     วิจิกิจฺฉาย    นิสฺสฏานิ         
โหนฺติ     าเณ     ป ฺจินฺทฺริยานิ    อวิชฺชาย    นิสสฺฏานิ    โหนฺติ   
ปามุชฺเช    ป ฺจินฺทฺริยานิ    อรติยา   นสิฺสฏานิ   โหนฺติ   ปมชฌฺาเน   
ป ฺจินฺทฺริยานิ      นีวรเณหิ      นิสฺสฏานิ     โหนฺติ     ทุติยชฌฺาเน          
ป ฺจินฺทฺริยานิ     วิตกฺกวิจาเรหิ     นิสสฺฏานิ    โหนฺติ    ตติยชฌฺาเน         
ป ฺจินฺทฺริยานิ   ปติยา   นสิฺสฏานิ   โหนฺติ   จตุตฺถชฌฺาเน  ป ฺจินฺทฺริยานิ    
สุขทุกฺเขหิ      นิสฺสฏานิ      โหนฺติ     อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติยา    
ป ฺจินฺทฺริยานิ       รูปส ฺาย       ปฏฆิส ฺาย       นานตฺตส ฺาย    
นิสฺสฏานิ      โหนฺติ      วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺติยา     ป ฺจินฺทฺริยานิ          
อากาสาน ฺจายตนส ฺาย   นิสฺสฏานิ   โหนฺติ  อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติยา    
ป ฺจินฺทฺริยานิ วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺาย นิสฺสฏานิ     
โหนฺติ         เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติยา         ป ฺจินฺทฺริยานิ    
อากิ ฺจ ฺายตนส ฺาย      นิสฺสฏานิ      โหนฺติ     อนิจฺจานุปสฺสนาย   
ป ฺจินฺทฺริยานิ     นิจฺจส ฺาย    นิสสฺฏานิ    โหนฺติ    ทุกฺขานุปสฺสนาย        
ป ฺจินฺทฺริยานิ     สุขส ฺาย    นิสฺสฏานิ    โหนฺติ    อนตฺตานุปสฺสนาย          
#๑ ม. ย.ุ เนกขฺมฺเม ฯ       
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ป ฺจินฺทฺริยานิ    อตฺตส ฺาย    นิสฺสฏานิ    โหนฺติ    นิพฺพิทานุปสฺสนาย        
ป ฺจินฺทฺริยานิ     นนฺทิยา     นิสฺสฏาน ิ    โหนฺติ    วิราคานุปสฺสนาย          
ป ฺจินฺทฺริยานิ     ราคโต     นิสฺสฏานิ     โหนฺติ    นโิรธานุปสฺสนาย    
ป ฺจินฺทฺริยานิ    สมุทยโต    นิสฺสฏานิ    โหนฺติ   ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาย        
ป ฺจินฺทฺริยานิ     อาทานโต     นิสฺสฏานิ     โหนฺติ    ขยานุปสฺสนาย   
ป ฺจินฺทฺริยานิ     ฆนส ฺาย     นิสฺสฏานิ     โหนติฺ    วยานุปสฺสนาย    
ป ฺจินฺทฺริยานิ    อายุหนโต    นิสฺสฏานิ    โหนฺติ   วิปริณามานุปสฺสนาย          
ป ฺจินฺทฺริยานิ    ธุวส ฺาย    นิสฺสฏานิ    โหนฺติ    อนิมิตฺตานุปสฺสนาย        
ป ฺจินฺทฺริยานิ          นิมิตฺตโต          นสิฺสฏานิ          โหนฺติ    
อปฺปณิหิตานุปสฺสนาย     ป ฺจินฺทฺริยานิ    ปณิธิยา    นิสฺสฏานิ    โหนฺติ        
สุ ฺตานุปสฺสนาย    ป ฺจินฺทฺริยานิ    อภินิเวสโต    นิสฺสฏานิ    โหนฺติ         
อธิป ฺาธมฺมวิปสฺสนาย        ป ฺจินฺทฺริยานิ       สาราทานาภินิเวสโต   
นิสฺสฏานิ   โหนฺติ   ยถาภูตาณทสฺสเน  ป ฺจินฺทฺริยานิ  สมฺโมหาภินิเวสโต          
นิสฺสฏานิ        โหนฺติ        อาทีนวานุปสฺสนาย       ป ฺจินฺทฺริยานิ    
อาลยาภินิเวสโต   นิสฺสฏานิ   โหนฺติ   ปฏิสงฺขานุปสฺสนาย  ป ฺจินฺทฺริยานิ         
อปฺปฏิสงฺขาย        นิสฺสฏานิ        โหนฺติ       วิวฏฏนานุปสฺสนาย    
ป ฺจินฺทฺริยานิ   ส ฺโคาภินิเวสโต   นิสฺสฏานิ   โหนฺติ   โสตาปตฺติมคฺเค         
ป ฺจินฺทฺริยานิ      ทฏิเกฏเหิ     กิเลเสหิ     นิสฺสฏานิ     โหนติฺ         
สกทาคามิมคฺเค    ป ฺจินฺทฺริยานิ    โอฬาริเกหิ    กิเลเสหิ   นสิฺสฏานิ   
โหนฺติ     อนาคามิมคฺเค     ป ฺจินฺทฺริยานิ    อนุสหคเตหิ    กิเลเสหิ     
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นิสฺสฏานิ     โหนฺติ     อรหตฺตมคฺเค    ป ฺจินฺทฺริยานิ    สพฺพกิเลเสหิ          
นิสฺสฏานิ   โหนฺติ   สพฺเพส ฺเว  ขีณาสวาน  ตตฺถ  ตตฺถ  ป ฺจินฺทฺริยานิ         
นิสฺสฏานิ    เจว    โหนฺติ    สุนิสฺสฏานิ    จ    ปฏิปปฺสฺสทฺธานิ   จ    
สุปฺปฏิปฺปสสฺทฺธานิ      จ      อิเมหิ     อสีติสตากาเรหิ     ป ฺจนฺน   
อินฺทฺริยาน    นิสฺสรณ    โหติ    อิเมหิ    อสีติสตากาเรหิ    ป ฺจนฺน         
อินฺทฺริยาน นิสฺสรณ ปชานาติ ฯ    
                       ภาณวาร ฯ      
                       ___________    
                       สาวตฺถีนิทาน    
     [๔๓๖]    ป ฺจิมานิ    ภิกฺขเว    อินทฺฺริยานิ    กตมานิ   ป ฺจ    
สทฺธินฺทฺริย วิริยินฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ป ฺ ินฺทฺริย ฯ   
     กตฺถ   จ   ภิกฺขเว  สทฺธินฺทฺริย  ทฏพฺพ  จตูสุ  โสตาปตฺติยงฺเคสุ        
เอตฺถ สทฺธินฺทฺริย ทฏพฺพ ฯ     
     กตฺถ   จ   ภิกฺขเว   วิริยนิฺทฺริย   ทฏพฺพ  จตูสุ  สมฺมปฺปธาเนสุ        
เอตฺถ วิริยินฺทฺริย ทฏพฺพ ฯ    
     กตฺถ   จ   ภิกฺขเว   สตินฺทฺริย   ทฏพฺพ   จตูสุ   สติปฏาเนสุ          
เอตฺถ สตินฺทฺริย ทฏพฺพ ฯ       
     กตฺถ   จ   ภิกฺขเว  สมาธินฺทฺริย  ทฏพฺพ  จตูสุ  ฌาเนสุ  เอตฺถ   
สมาธินฺทฺริย ทฏพฺพ ฯ       
     กตฺถ   จ   ภิกฺขเว   ป ฺ ินฺทฺริย   ทฏพฺพ   จตูสุ   อริยสจฺเจสุ          
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เอตฺถ ป ฺ ินฺทฺริย ทฏพฺพ ฯ     
     [๔๓๗]     จตูสุ    โสตาปตฺติยงฺเคสุ    สทฺธินฺทฺริยสฺส    วเสน    
กติหากาเรหิ     ป ฺจินฺทฺริยานิ    ทฏพฺพานิ    จตูสุ    สมฺมปฺปธาเนสุ          
วิริยินฺทฺริยสสฺ     วเสน    กติหากาเรหิ    ป ฺจินฺทฺริยานิ    ทฏพฺพานิ        
จตูสุ   สติปฏาเนสุ   สตินฺทฺริยสฺส   วเสน  กติหากาเรหิ  ป ฺจินฺทฺริยานิ        
ทฏพฺพานิ    จตูสุ    ฌาเนสุ   สมาธินฺทฺริยสฺส   วเสน   กติหากาเรหิ   
ป ฺจินฺทฺริยานิ     ทฏพฺพานิ     จตูสุ     อริยสจฺเจสุ    ป ฺ ินฺทฺริยสฺส      
วเสน     กติหากาเรหิ     ป ฺจินฺทฺริยานิ    ทฏพฺพานิ    ฯ    จตูสุ   
โสตาปตฺติยงฺเคสุ  สทฺธินฺทฺริยสฺส  วเสน  วีสติยา  อากาเรหิ ป ฺจินฺทฺริยานิ       
ทฏพฺพานิ         จตูสุ         สมฺมปฺปธาเนสุ        วิรยิินฺทฺริยสฺส   
วเสน  วีสติยา  อากาเรหิ  ป ฺจินฺทฺริยานิ  ทฏพฺพานิ  จตูสุ สติปฏาเนสุ         
สตินฺทฺริยสฺส      วเสน      วีสติยา     อากาเรหิ     ป ฺจินฺทฺริยานิ    
ทฏพฺพานิ   จตูสุ   ฌาเนสุ  สมาธินฺทรฺิยสฺส  วเสน  วีสติยา  อากาเรหิ    
ป ฺจินฺทฺริยานิ     ทฏพฺพานิ     จตูสุ     อริยสจฺเจสุ    ป ฺ ินฺทฺริยสฺส      
วเสน วีสติยา อากาเรหิ ป ฺจินฺทฺริยานิ ทฏพฺพานิ ฯ    
     [๔๓๘]   จตูสุ   โสตาปตฺติยงฺเคสุ  สทฺธินฺทฺริยสสฺ  วเสน  กตเมหิ   
วีสติยา    อากาเรหิ   ป ฺจินฺทฺริยานิ   ทฏพฺพานิ   ฯ   สปฺปุริสสเสเว          
โสตาปตฺติยงฺเค     อธิโมกขฺาธิปเตยฺยฏเน     สทฺธินทฺฺริย     ทฏพฺพ         
สทฺธินฺทฺริยสสฺ      วเสน      ปคฺคหฏเน     วิริยินฺทรฺิย     ทฏพฺพ        
อุปฏานฏเน    สตินฺทฺรยิ    ทฏพฺพ    อวิกฺเขปฏเน    สมาธินฺทฺริย       
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ทฏพฺพ     ทสฺสนฏเน     ป ฺ ินฺทฺริย     ทฏพฺพ     สทฺธมฺมสฺสวเน         
โสตาปตฺติยงฺเค  โยนิโสมนสิกาเร  โสตาปตฺติยงฺเค  ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติยา    
โสตาปตฺติยงฺเค          อธิโมกฺขาธิปเตยฺยฏเน          สทฺธินฺทฺริย    
ทฏพฺพ    สทฺธินฺทฺริยสฺส    วเสน   ปคฺคหฏเน   วิริยินฺทฺริย   ทฏพฺพ     
อุปฏานฏเน    สตินฺทฺรยิ    ทฏพฺพ    อวิกฺเขปฏเน    สมาธินฺทฺริย       
ทฏพฺพ   ทสฺสนฏเน   ป ฺ ินฺทฺริย   ทฏพฺพ   จตูสุ   โสตาปตฺติยงฺเคสุ      
สทฺธินฺทฺริยสสฺ       วเสน       อิเมหิ      วีสติยา      อากาเรหิ    
ป ฺจินฺทฺริยานิ ทฏพฺพานิ ฯ       
     [๔๓๙]   จตูสุ   สมฺมปฺปธาเนสุ   วิริยินฺทฺริยสสฺ   วเสน  กตเมหิ   
วีสติยา    อากาเรหิ    ป ฺจินฺทฺริยานิ    ทฏพฺพานิ   ฯ   อนุปฺปนนฺาน          
ปาปกาน  อกุสลาน ธมฺมาน อนุปฺปาทาย สมฺมปฺปธาเน ปคฺคหาธิปเตยฺยฏเน   
วิริยินฺทฺริย          ทฏพฺพ          วิริยินทฺฺริยสฺส          วเสน         
อุปฏานฏเน    สตินฺทฺรยิ    ทฏพฺพ    อวิกฺเขปฏเน    สมาธินฺทฺริย       
ทฏพฺพ     ทสฺสนฏเน     ป ฺ ินฺทฺริย     ทฏพฺพ     อธิโมกขฺฏเน         
สทฺธินฺทฺริย    ทฏพฺพ    อุปฺปนฺนาน    ปาปกาน    อกุสลาน   ธมมฺาน        
ปหานาย    สมฺมปฺปธาเน    ฯเปฯ    อนุปฺปนฺนาน   กุสลาน   ธมมฺาน     
อุปฺปาทาย   สมฺมปฺปธาเน   ฯเปฯ  อุปฺปนฺนาน  กสุลาน  ธมฺมาน   ิติยา    
อสมฺโมสาย     ภิยฺโยภาวาย     เวปุลลฺาย    ภาวนาย    ปาริปูรยิา     
สมฺมปฺปธาเน   ปคฺคหาธิปเตยฺยฏเน   วิริยินฺทรฺิย  ทฏพฺพ  วิรยิินฺทฺริยสฺส   
วเสน     อุปฏานฏเน     สตินฺทฺริย     ทฏพฺพ     อวิกฺเขปฏเน     
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สมาธินฺทฺริย      ทฏพฺพ      ทสฺสนฏเน     ป ฺ ินฺทฺริย     ทฏพฺพ       
อธิโมกฺขฏเน     สทฺธินทฺฺริย     ทฏพฺพ     จตูสุ     สมฺมปฺปธาเนสุ         
วิริยินฺทฺริยสสฺ    วเสน    อิเมหิ   วีสติยา   อากาเรหิ   ป ฺจินฺทฺริยานิ        
ทฏพฺพานิ ฯ    
     [๔๔๐]    จตูสุ   สติปฏาเนสุ   สตินฺทฺริยสฺส   วเสน   กตเมหิ    
วีสติยา     อากาเรหิ     ป ฺจินฺทฺริยานิ    ทฏพฺพานิ    ฯ    กาเย    
กายานุปสฺสนาสติปฏาเน   อุปฏานาธิปเตยฺยฏเน   สตินฺทฺริย   ทฏพฺพ         
สตินฺทฺริยสฺส     วเสน     อวิกฺเขปฏเน     สมาธินฺทฺริย     ทฏพฺพ          
ทสฺสนฏเน     ป ฺ ินฺทฺริย     ทฏพฺพ    อธิโมกขฺฏเน    สทธฺินฺทฺริย      
ทฏพฺพ      ปคฺคหฏเน      วิริยินฺทฺรยิ      ทฏพฺพ      เวทนาสุ          
เวทนานุปสฺสนาสติปฏาเน    ฯเปฯ   จิตฺเต   จิตฺตานุปสฺสนาสติปฏาเน    
ธมฺเมสุ        ธมฺมานุปสฺสนาสติปฏาเน       อุปฏานาธิปเตยฺยฏเน    
สตินฺทฺริย   ทฏพฺพ   สตินฺทฺริยสฺส   วเสน   อวิกฺเขปฏเน  สมาธินฺทฺริย     
ทฏพฺพ     ทสฺสนฏเน     ป ฺ ินฺทฺริย     ทฏพฺพ     อธิโมกขฺฏเน         
สทฺธินฺทฺริย    ทฏพฺพ    ปคฺคหฏเน    วิริยินฺทฺริย    ทฏพฺพ    จตูสุ   
สติปฏาเนสุ    สตินฺทฺรยิสฺส    วเสน    อิเมหิ   วีสติยา   อากาเรหิ   
ป ฺจินฺทฺริยานิ ทฏพฺพานิ ฯ       
     [๔๔๑]    จตูสุ    ฌาเนสุ    สมาธินทฺฺริยสฺส   วเสน   กตเมหิ    
วีสติยา    อากาเรหิ    ป ฺจินฺทฺริยานิ    ทฏพฺพานิ   ฯ   ปมชฺฌาเน   
อวิกฺเขปาธิปเตยฺยฏเน   สมาธินฺทฺริย   ทฏพฺพ   สมาธินฺทฺริยสฺส  วเสน     
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ทสฺสนฏเน     ป ฺ ินฺทฺริย     ทฏพฺพ    อธิโมกขฺฏเน    สทธฺินฺทฺริย      
ทฏพฺพ     ปคฺคหฏเน     วิริยินฺทรฺิย     ทฏพฺพ     อุปฏานฏเน        
สตินฺทฺริย   ทฏพฺพ   ทุติยชฺฌาเน   ฯเปฯ   ตติยชฺฌาเน   จตุตฺถชฌฺาเน          
อวิกฺเขปาธิปเตยฺยฏเน     สมาธินฺทฺริย     ทฏพฺพ     สมาธินฺทฺริยสฺส        
วเสน      ทสสฺนฏเน     ป ฺ ินฺทฺริย     ทฏพฺพ     อธิโมกฺขฏเน    
สทฺธินฺทฺริย      ทฏพฺพ      ปคฺคหฏเน      วิริยินฺทรฺิย     ทฏพฺพ     
อุปฏานฏเน    สตินฺทฺรยิ   ทฏพฺพ   จตูสุ   ฌาเนสุ   สมาธินฺทฺริยสฺส       
วเสน อิเมหิ วีสติยา อากาเรหิ ป ฺจินฺทฺริยานิ ทฏพฺพานิ ฯ    
     [๔๔๒]    จตูสุ   อรยิสจฺเจสุ   ป ฺ ินฺทฺริยสฺส   วเสน   กตเมหิ    
วีสติยา   อากาเรหิ   ป ฺจินฺทฺริยานิ   ทฏพฺพานิ  ฯ  ทุกฺเข  อริยสจฺเจ          
ทสฺสนาธิปเตยฺยฏเน       ป ฺ ินฺทฺริย      ทฏพฺพ      ป ฺ ินฺทฺริยสฺส       
วเสน   อธิโมกฺขฏเน   สทฺธินฺทฺริย   ทฏพฺพ   ปคฺคหฏเน  วิริยินฺทฺริย     
ทฏพฺพ     อุปฏานฏเน     สตินฺทฺรยิ     ทฏพฺพ    อวิกฺเขปฏเน         
สมาธินฺทฺริย      ทฏพฺพ      ทุกฺขสมุทเย      อริยสจฺเจ     ฯเปฯ   
ทุกฺขนิโรธคามินิยา     ปฏิปทาย     อริยสจฺเจ    ทสฺสนาธิปเตยฺยฏเน    
ป ฺ ินฺทฺริย     ทฏพฺพ     ป ฺ ินฺทฺริยสฺส     วเสน     อธิโมกขฺฏเน        
สทฺธินฺทฺริย   ทฏพฺพ   ปคฺคหฏเน   วิริยินฺทฺริย  ทฏพฺพ  อุปฏานฏเน  
สตินฺทฺริย         ทฏพฺพ         อวิกฺเขปฏเน        สมาธินฺทฺริย          
ทฏพฺพ     จตูสุ     อรยิสจฺเจสุ    ป ฺ ินฺทฺริยสฺส    วเสน    อิเมหิ          
วีสติยา อากาเรหิ ป ฺจินฺทฺริยานิ ทฏพฺพานิ ฯ       
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     [๔๔๓]     จตูสุ    โสตาปตฺติยงฺเคสุ    สทฺธินฺทฺริยสฺส    วเสน    
กติหากาเรหิ  ป ฺจนฺน  อินฺทฺริยาน  จรยิา  ทฏพฺพา  จตูสุ สมฺมปฺปธาเนสุ        
ฯเปฯ    จตูสุ    สติปฏาเนสุ    ฯเปฯ    จตูสุ    ฌาเนสุ   ฯเปฯ     
จตูสุ    อรยิสจฺเจสุ    ป ฺ ินฺทฺริยสฺส   วเสน   กติหากาเรหิ   ป ฺจนฺน          
อินฺทฺริยาน   จริยา  ทฏพฺพา  ฯ  จตูสุ  โสตาปตฺติยงฺเคสุ  สทฺธินฺทฺริยสฺส      
วเสน     วีสติยา     อากาเรหิ     ป ฺจนฺน    อินฺทฺรยิาน    จริยา    
ทฏพฺพา    จตูสุ    สมฺมปฺปธาเนสุ    ฯเปฯ    จตูสุ    สติปฏาเนสุ    
จตูสุ   ฌาเนสุ   จตูสุ   อรยิสจฺเจสุ   ป ฺ ินฺทฺริยสฺส   วเสน   วีสติยา          
อากาเรหิ ป ฺจนฺน อินฺทฺริยาน จริยา ทฏพฺพา ฯ    
     [๔๔๔]   จตูสุ   โสตาปตฺติยงฺเคสุ  สทฺธินฺทฺริยสสฺ  วเสน  กตเมหิ   
วีสติยา    อากาเรหิ    ป ฺจนฺน   อินฺทรฺิยาน   จริยา   ทฏพฺพา   ฯ    
สปฺปุริสสเสเว   โสตาปตฺติยงฺเค   อธิโมกฺขาธิปเตยฺยฏเน  สทฺธนิฺทฺริยสฺส        
จริยา      ทฏพฺพา      สทฺธินฺทฺริยสฺส      วเสน      ปคฺคหฏเน    
วิริยินฺทฺริยสสฺ   จริยา   ทฏพฺพา   อุปฏานฏเน   สตินฺทฺริยสสฺ  จริยา       
ทฏพฺพา     อวิกฺเขปฏเน     สมาธินฺทฺริยสฺส     จริยา    ทฏพฺพา   
ทสฺสนฏเน     ป ฺ ินฺทฺริยสฺส     จรยิา    ทฏพฺพา    สทฺธมมฺสฺสวเน    
โสตาปตฺติยงฺเค      ฯเปฯ      โยนิโสมนสิกาเร     โสตาปตฺติยงฺเค     
ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติยา      โสตาปตฺติยงฺเค      อธิโมกฺขาธิปเตยฺยฏเน    
สทฺธินฺทฺริยสสฺ   จริยา   ทฏพฺพา   สทธฺินฺทฺริยสฺส   วเสน   ปคฺคหฏเน         
วิริยินฺทฺริยสสฺ     จริยา     ทฏพฺพา    อุปฏานฏเน    สตินฺทฺรยิสฺส       
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จริยา      ทฏพฺพา     อวิกฺเขปฏเน     สมาธินฺทฺรยิสฺส     จริยา    
ทฏพฺพา    ทสฺสนฏเน    ป ฺ ินฺทฺริยสฺส    จริยา    ทฏพฺพา   จตูสุ   
โสตาปตฺติยงฺเคสุ   สทฺธินทฺฺริยสฺส   วเสน   อิเมหิ   วีสติยา  อากาเรหิ   
ป ฺจนฺน อินฺทฺริยาน จริยา ทฏพฺพา ฯ   
     [๔๔๕]   จตูสุ   สมฺมปฺปธาเนสุ   วิริยินฺทฺริยสสฺ   วเสน  กตเมหิ   
วีสติยา  อากาเรหิ  ป ฺจนฺน  อินฺทฺริยาน  จริยา  ทฏพฺพา ฯ อนุปฺปนฺนาน        
ปาปกาน      อกุสลาน     ธมฺมาน     อนุปฺปาทาย     สมฺมปฺปธาเน    
ปคฺคหาธิปเตยฺยฏเน   วิรยิินฺทฺริยสฺส   จริยา   ทฏพฺพา   วิริยินทฺฺริยสฺส     
วเสน    อุปฏานฏเน    สตินฺทฺริยสฺส    จริยา    ทฏพฺพา   ฯเปฯ    
อธิโมกฺขฏเน     สทฺธินทฺฺริยสฺส     จริยา     ทฏพฺพา    อุปฺปนฺนาน          
ปาปกาน    อกุสลาน    ธมฺมาน    ปหานาย    สมฺมปฺปธาเน   ฯเปฯ      
อนุปฺปนฺนาน    กุสลาน    ธมฺมาน   อุปฺปาทาย   สมฺมปฺปธาเน   ฯเปฯ    
อุปฺปนฺนาน    กุสลาน    ธมฺมาน    ิติยา   อสมฺโมสาย   ภิยฺโยภาวาย   
เวปุลฺลาย   ภาวนาย   ปาริปูริยา   สมฺมปฺปธาเน  ปคฺคหาธิปเตยฺยฏเน    
วิริยินฺทฺริยสสฺ   จริยา   ทฏพฺพา   วิรยิินฺทฺริยสฺส  วเสน  อุปฏานฏเน      
สตินฺทฺริยสฺส     ฯเปฯ     อธิโมกฺขฏเน     สทฺธินทฺฺริยสฺส     จริยา   
ทฏพฺพา    จตูสุ    สมฺมปฺปธาเนสุ    วิริยินฺทฺริยสสฺ    วเสน   อิเมหิ          
วีสติยา อากาเรหิ ป ฺจนฺน อินฺทฺริยาน จริยา ทฏพฺพา ฯ      
     [๔๔๖]    จตูสุ   สติปฏาเนสุ   สตินฺทฺริยสฺส   วเสน   กตเมหิ    
วีสติยา   อากาเรหิ   ป ฺจนฺน  อินฺทฺริยาน  จริยา  ทฏพฺพา  ฯ  กาเย     
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กายานุปสฺสนาสติปฏาเน      อุปฏานาธิปเตยฺยฏเน      สตินทฺฺริยสฺส    
จริยา   ทฏพฺพา   สตินฺทฺริยสฺส   วเสน  อวิกฺเขปฏเน  สมาธินฺทฺริยสฺส          
จริยา      ทฏพฺพา      ทสฺสนฏเน      ป ฺ ินฺทฺริยสฺส      จริยา              
ทฏพฺพา     อธิโมกฺขฏเน     สทฺธินทฺฺริยสฺส     จริยา     ทฏพฺพา    
ปคฺคหฏเน      วิริยินฺทฺรยิสฺส      จริยา     ทฏพฺพา     เวทนาสุ   
เวทนานุปสฺสนาสติปฏาเน  ฯเปฯ  จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสนาสติปฏาเน ฯเปฯ    
ธมฺเมสุ   ธมมฺานุปสฺสนาสติปฏาเน  อุปฏานาธิปเตยฺยฏเน  สตินฺทฺริยสสฺ         
จริยา        ทฏพฺพา       สตินฺทฺริยสฺส       วเสน       ฯเปฯ     
ปคฺคหฏเน    วิริยินฺทฺริยสฺส   จริยา   ทฏพฺพา   จตูสุ   สติปฏาเนสุ         
สตินฺทฺริยสฺส   วเสน   อิเมหิ   วีสติยา  อากาเรหิ  ป ฺจนฺน  อินฺทฺริยาน        
จริยา ทฏพฺพา ฯ        
     [๔๔๗]   จตูสุ  ฌาเนสุ  สมาธินฺทฺรยิสฺส  วเสน  กตเมหิ  วีสติยา    
อากาเรหิ   ป ฺจนฺน   อินฺทฺริยาน   จริยา   ทฏพฺพา   ฯ  ปมชฌฺาเน   
อวิกฺเขปาธิปเตยฺยฏเน      สมาธินฺทฺรยิสฺส      จริยา      ทฏพฺพา   
สมาธินฺทฺริยสฺส     วเสน     ทสฺสนฏเน     ป ฺ ินฺทฺริยสฺส     จริยา    
ทฏพฺพา     อธิโมกฺขฏเน     สทฺธินทฺฺริยสฺส     จริยา     ทฏพฺพา    
ปคฺคหฏเน     วิริยินฺทรฺิยสฺส     จริยา    ทฏพฺพา    อุปฏานฏเน   
สตินฺทฺริยสฺส    จริยา    ทฏพฺพา   ทุติยชฺฌาเน   ฯเปฯ   ตติยชฺฌาเน   
ฯเปฯ     จตุตฺถชฺฌาเน     อวิกฺเขปาธิปเตยฺยฏเน     สมาธินฺทฺริยสฺส   
จริยา    ทฏพฺพา    สมาธินฺทฺริยสฺส   วเสน   ฯเปฯ   อุปฏานฏเน     
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สตินฺทฺริยสฺส    จริยา    ทฏพฺพา    จตูสุ    ฌาเนสุ   สมาธินฺทฺริยสฺส          
วเสน    อิเมหิ   วีสติยา   อากาเรหิ   ป ฺจนฺน   อินฺทฺริยาน   จริยา    
ทฏพฺพา ฯ    
     [๔๔๘]    จตูสุ   อรยิสจฺเจสุ   ป ฺ ินฺทฺริยสฺส   วเสน   กตเมหิ    
วีสติยา   อากาเรหิ   ป ฺจนฺน  อินฺทฺริยาน  จริยา  ทฏพฺพา  ฯ  ทุกฺเข          
อริยสจฺเจ    ทสฺสนาธิปเตยฺยฏเน    ป ฺ ินฺทฺริยสฺส   จริยา   ทฏพฺพา   
ป ฺ ินฺทฺริยสฺส     วเสน     อธิโมกฺขฏเน     สทธฺินฺทฺริยสฺส    จริยา          
ทฏพฺพา      ปคฺคหฏเน      วิริยินฺทรฺยิสฺส     จริยา     ทฏพฺพา    
อุปฏานฏเน     สตินฺทฺรยิสฺส    จริยา    ทฏพฺพา    อวิกฺเขปฏเน    
สมาธินฺทฺริยสฺส    จริยา   ทฏพฺพา   ทกฺุขสมุทเย   อริยสจฺเจ   ฯเปฯ   
ทุกฺขนิโรเธ    อริยสจฺเจ   ทุกฺขนิโรธาคามินิยา   ปฏิปทาย   อรยิสจฺเจ   
ทสฺสนาธิปเตยฺยฏเน   ป ฺ ินฺทฺริยสฺส   จริยา   ทฏพฺพา   ป ฺ ินฺทฺริยสฺส       
วเสน      อธิโมกฺขฏเน      สทฺธนิฺทฺรยิสฺส     จริยา     ทฏพฺพา    
ปคฺคหฏเน     วิริยินฺทรฺิยสฺส     จริยา    ทฏพฺพา    อุปฏานฏเน   
สตินฺทฺริยสฺส     จริยา    ทฏพฺพา    อวิกฺเขปฏเน    สมาธินฺทฺริยสฺส          
จริยา     ทฏพฺพา    จตูสุ    อริยสจฺเจสุ    ป ฺ ินฺทฺริยสฺส    วเสน    
อิเมหิ     วีสติยา     อากาเรหิ     ป ฺจนฺน    อินฺทฺรยิาน    จริยา    
ทฏพฺพา ฯ    
     [๔๔๙]  จาโร  จ  วิหาโร  จ  อนุพุทฺโธ  โหติ  ปฏิวิทฺโธ  ยถา     
จรนฺต    ยถา    วิหรนฺต    วิ ฺ ู   สพฺรหฺมจารี   คมฺภีเรสุ   าเนสุ    
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โอกปฺเปยฺยุ อทฺธา อยมายสฺมา ปตฺโต วา ปาปุณิสฺสติ วา ฯ    
     จริยาติ     อฏ    จริยาโย    อิริยาปถจริยา    อายตนจริยา     
สติจริยา สมาธิจริยา าณจริยา มคฺคจริยา ปตฺติจริยา โลกตฺถจริยา ฯ     
     อิริยาปถจริยาติ   จตูสุ   อิริยาปเถสุ   ฯ   อายตนจริยาติ   ฉสุ    
อชฺฌตฺติกพาหิเรสุ   อายตเนสุ   ฯ   สติจรยิาติ  จตูสุ  สติปฏาเนสุ  ฯ    
สมาธิจริยาติ      จตูสุ     ฌาเนสุ     ฯ     าณจริยาติ     จตูสุ     
อริยสจฺเจสุ   ฯ   มคฺคจริยาติ   จตูสุ   อริยมคฺเคสุ   ฯ   ปตฺติจริยาติ   
จตูสุ    สาม ฺผเลสุ    ฯ    โลกตฺถจริยาติ   ตถาคเตสุ   อรหนฺเตสุ     
สมฺมาสมฺพุทฺเธสุ  ปเทโส  ๑  ปจฺเจกพุทฺเธสุ ปเทโส ๑ สาวเกสุ ๒ ฯ     
อิริยาปถจริยา    จ    ปณิธสิมฺปนฺนาน   อายตนจริยา   จ   อินฺทฺริเยสุ    
คุตฺตทฺวาราน    สติจริยา    จ    อปฺปมาทวิหารีน    สมาธิจริยา   จ    
อธิจิตฺตมนุยุตฺตาน     าณจริยา     จ    พุทฺธิสมฺปนนฺาน    มคฺคจริยา          
จ   สมฺมาปฏปินฺนาน   ๓   ปตฺติจริยา   จ  อธิคตผลาน  โลกตฺถจริยา    
จ  ตถาคตาน  อรหนฺตาน  สมฺมาสมฺพุทฺธาน  ปเทโส  ๑  ปจฺเจกพุทฺธาน    
ปเทโส สาวกาน อิมา อฏ จริยาโย ฯ     
     อปราป    อฏ    จริยาโย    อธิมุจฺจนฺโต    สทฺธาย    จรติ    
ปคฺคณฺหนฺโต   วิริเยน   จรติ   อุปฏาเปนฺโต   สติยา  จรติ  อวิกฺเขป    
#๑ ม. ปเทเส ฯ ย.ุ ปเทสปจฺเจกพุทฺเธสุ ปเทสสาวเกสุ ฯ เอวมุปรปิ ฯ     
#๒ สี. สพฺพเทโส ปจฺเจกพุทฺเธสุ สปฺปเทสุ สาวเกสุ ฯ ๓ สี. สมาปตฺติสมฺปนฺนาน ฯ  
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กโรนฺโต   สมาธินา   จรติ   ปชานนฺโต   ป ฺาย   จรติ   วิชานนฺโต     
วิ ฺาเณน  ๑  จรติ  เอว  ๒  ปฏิปนโฺน วิเสสมธิคจฺฉตีติ วิเสสจริยาย   
จรติ  เอว  ๒  ปฏิปนฺนสฺส  กุสลา  ธมฺมา  อายาเปนฺตีติ อายตนจริยาย    
จรติ อิมา อฏ จริยาโย ฯ       
     อปราป    อฏ    จริยาโย    ทสฺสนจริยา   จ   สมฺมาทิฏ ิยา    
อภิโรปนจริยา  ๓  จ  สมมฺาสงฺกปฺปสฺส  ปริคฺคหจริยา  จ  สมฺมาวาจาย     
สมุฏานจริยา   จ   สมฺมากมฺมนฺตสฺส   โวทานจริยา  จ  สมฺมาอาชีวสฺส    
ปคฺคหจริยา      จ      สมฺมาวายามสฺส      อุปฏานจริยา      จ      
สมฺมาสติยา    อวิกฺเขปจริยา    จ    สมมฺาสมาธิสฺส    อิมา    อฏ     
จริยาโย ฯ    
     [๔๕๐]   วิหาโรติ   อธิมุจฺจนฺโต   สทฺธาย   วิหรติ  ปคฺคณฺหนฺโต    
วิริเยน     วิหรติ     อุปฏาเปนฺโต    สติยา    วิหรติ    อวิกฺเขป   
กโรนฺโต สมาธินา วิหรติ ปชานนฺโต ป ฺาย วิหรติ ฯ    
     อนุพุทฺโธติ    สทฺธินฺทรฺิยสฺส    อธิโมกฺขฏโ    อนุพุทฺโธ    โหติ         
วิริยินฺทฺริยสสฺ      ปคฺคหฏโ      อนุพุทฺโธ     โหติ     สตินฺทฺรยิสฺส        
อุปฏานฏโ     อนุพุทฺโธ     โหติ    สมาธินฺทฺริยสฺส    อวิกฺเขปฏโ   
อนุพุทฺโธ โหติ ป ฺ ินฺทฺริยสฺส ทสสฺนฏโ อนุพุทฺโธ โหติ ฯ    
     ปฏิวิทฺโธติ    สทฺธินฺทรฺิยสฺส    อธิโมกฺขฏโ    ปฏิวิทฺโธ    โหติ         
วิริยินฺทฺริยสสฺ   ปคฺคหฏโ   ปฏิวิทฺโธ   โหติ  สตินฺทฺริยสฺส  อุปฏานฏโ     
ปฏิวิทฺโธ    โหติ    สมาธินฺทฺริยสฺส    อวิกฺเขปฏโ   ปฏิวิทฺโธ   โหติ          
#๑ ม. ย.ุ วิ ฺาณจริยาย ฯ ๒ ม. เอว ปฏิปนฺนสฺส ฯเปฯ อายตนจริยาย จรติ   
#เอว ปฏิปนฺโน ฯเปฯ วิเสสจริยาย จรติ ฯ ๓ ม. อภินิโรปนจริยา ฯ      
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ป ฺ ินฺทฺริยสฺส ทสฺสนฏโ ปฏิวิทฺโธ โหติ ฯ         
     ยถา   จรนฺตนฺติ   เอว   สทฺธาย  จรนฺต  เอว  วิริเยน  จรนฺต    
เอว    สติยา    จรนฺต   เอว   สมาธินา   จรนฺต   เอว   ป ฺาย     
จรนฺต ฯ     
     ยถา    วิหรนฺตนฺติ   เอว   สทฺธาย   วิหรนฺต   เอว   วิริเยน    
วิหรนฺต   เอว   สติยา   วิหรนฺต   เอว   สมาธินา   วิหรนฺต   เอว    
ป ฺาย วิหรนฺต ฯ       
     วิ ฺ ูติ วิ ฺ ู วิภาวี เมธาวี ปณฺฑิตา พุทฺธิสมฺปนฺนา ฯ      
     สพฺรหฺมจารีติ เอกกมฺม เอกุทฺเทโส สมสิกฺขาตา ๑ ฯ       
     คมฺภีเรสุ   าเนสูติ   คมฺภีรานิ   านานิ   วุจฺจนฺติ  ฌานานิ  จ    
วิโมกฺขา   จ   สมาธิ   จ   สมาปตฺติโย   จ   มคฺคา  จ  ผลานิ  จ      
อภิ ฺาโย จ ปฏิสมฺภิทา จ ฯ     
     โอกปฺเปยยฺุนฺติ สทฺทเหยฺยุ อธิมุจฺเจยฺยุ ฯ    
     อทฺธาติ   เอกสวจนเมต  นิสฺสสยวจนเมต  นิกฺกงฺขาวจนเมต   ๒    
อทฺวชฺฌวจนเมต    ๓    อเทฺวฬฺหกวจนเมต    นิยยฺานิกวจนเมต   ๔     
อปณฺณกวจนเมต ๕ อวตฺถาปนวจนเมต อทฺธาติ ฯ         
     อายสฺมาติ   ปยวจนเมต   ครุวจนเมต  สคารวสปฺปติสฺสาธิวจนเมต    
อายสฺมาติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ สมสิกฺขตา ฯ ๒ ม. ย.ุ นิกกฺงฺข... ฯ ๓ ม. ย.ุ อทฺเวชฺฌ... ฯ    
#๔ ม นโิยค ... ฯ ๕ สี. อาวชฺเฌวจนเมต อทฺวหกวจนเมต นโิยควจนเมต    
#อปฺปกวจนเมต ฯ         
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     ปตฺโต วาติ อธิคโต [๑] ฯ ปาปุณิสฺสติ วาติ อธิคมิสฺสติ [๑] ฯ     
                     ปริปุณฺณนิทาน ๒   
     [๔๕๑]    ป ฺจิมานิ    ภิกฺขเว    อินทฺฺริยานิ    กตมานิ   ป ฺจ    
สทฺธินฺทฺริย    วิริยินฺทฺริย    สตินฺทฺริย    สมาธินฺทฺริย   ป ฺ ินฺทฺริย  
อิมานิ โข ภิกฺขเว ป ฺจินฺทฺริยานิ ฯ     
     อิมานิ    ป ฺจินฺทฺริยานิ   กติหากาเรหิ   ทฏพฺพานิ   ฯ   อิมานิ   
ป ฺจินฺทฺริยานิ     ฉหากาเรหิ     ฯ    เกนฏเน    ทฏพฺพานิ    ฯ    
อาธิปเตยฺยฏเน    อาทิวิโสธนฏเน    อธิมตฺตฏเน    อธิฏานฏเน    
ปริยาทานฏเน ปติฏาปกฏเน ฯ     
     [๔๕๒]    กถ   อาธิปเตยฺยฏเน   อินฺทฺริยานิ   ทฏพฺพานิ   ฯ    
อสฺสทฺธิย    ปชหโต    อธิโมกฺขาธิปเตยฺยฏเน    สทฺธินฺทฺริย   ทฏพฺพ        
สทฺธินฺทฺริยสสฺ   วเสน   ปคฺคหฏเน  วิริยินฺทฺริย  ทฏพฺพ  อุปฏานฏเน     
สตินฺทฺริย      ทฏพฺพ     อวิกฺเขปฏเน     สมาธินฺทฺริย     ทฏพฺพ       
ทสฺสนฏเน  ป ฺ ินฺทฺริย  ทฏพฺพ  โกสชฺช  ปชหโต  ปคฺคหาธิปเตยฺยฏเน         
วิริยินฺทฺริย          ทฏพฺพ          วิริยินทฺฺริยสฺส          วเสน         
อุปฏานฏเน    สตินฺทฺรยิ    ทฏพฺพ    อวิกฺเขปฏเน    สมาธินฺทฺริย       
ทฏพฺพ     ทสฺสนฏเน     ป ฺ ินฺทฺริย     ทฏพฺพ     อธิโมกขฺฏเน         
สทฺธินฺทฺริย     ทฏพฺพ    ปมาท    ปชหโต    อุปฏานาธิปเตยฺยฏเน   
สตินฺทฺริย   ทฏพฺพ   สตินฺทฺริยสฺส   วเสน   อวิกฺเขปฏเน  สมาธินฺทฺริย     
ทฏพฺพ     ทสฺสนฏเน     ป ฺ ินฺทฺริย     ทฏพฺพ     อธิโมกขฺฏเน         
#๑ ม. วา ฯ ๒ ม. ปรุิมนทิาน ฯ  
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สทฺธินฺทฺริย      ทฏพฺพ      ปคฺคหฏเน      วิริยินฺทรฺิย     ทฏพฺพ     
อุทฺธจฺจ    ปชหโต    อวิกฺเขปาธิปเตยฺยฏเน    สมาธินฺทฺริย   ทฏพฺพ         
สมาธินฺทฺริยสฺส   วเสน  ทสฺสนฏเน  ป ฺ ินฺทฺริย  ทฏพฺพ  อธิโมกฺขฏเน       
สทฺธินฺทฺริย          ทฏพฺพ         ปคฺคหฏเน         วิริยินฺทฺริย        
ทฏพฺพ    อุปฏานฏเน    สตินฺทฺรยิ    ทฏพฺพ    อวิชฺช    ปชหโต         
ทสฺสนาธิปเตยฺยฏเน    ป ฺ ินฺทฺริย    ทฏพฺพ    ป ฺ ินฺทฺริยสฺส   วเสน       
อธิโมกฺขฏเน     สทฺธินทฺฺริย     ทฏพฺพ    ปคฺคหฏเน    วิริยนิฺทฺริย     
ทฏพฺพ     อุปฏานฏเน     สตินฺทฺรยิ     ทฏพฺพ    อวิกฺเขปฏเน         
สมาธินฺทฺริย    ทฏพฺพ   [๑]   กามจฺฉนฺท   ปชหโต   เนกฺขมฺมวเสน   
อธิโมกฺขาธิปเตยฺยฏเน    สทฺธินฺทฺริย   ทฏพฺพ   สทฺธินฺทฺริยสสฺ   วเสน      
ปคฺคหฏเน     วิริยินฺทรฺิย     ทฏพฺพ     อุปฏานฏเน    สตินทฺฺริย      
ทฏพฺพ     อวิกฺเขปฏเน     สมาธินฺทรฺิย     ทฏพฺพ    ทสฺสนฏเน          
ป ฺ ินฺทฺริย  ทฏพฺพ กามจฺฉนฺท ปชหโต เนกฺขมฺมวเสน ปคฺคหาธิปเตยฺยฏเน        
วิริยินฺทฺริย     ทฏพฺพ     วิริยินฺทฺริยสสฺ     วเสน     อุปฏานฏเน      
สตินฺทฺริย         ทฏพฺพ         อวิกฺเขปฏเน        สมาธินฺทฺริย          
ทฏพฺพ     ทสฺสนฏเน     ป ฺ ินฺทฺริย     ทฏพฺพ     อธิโมกขฺฏเน         
สทฺธินฺทฺริย      ทฏพฺพ     กามจฺฉนฺท     ปชหโต     เนกฺขมฺมวเสน    
อุปฏานาธิปเตยฺยฏเน    สตินฺทฺริย    ทฏพฺพ    สตินฺทฺริยสฺส   วเสน        
อวิกฺเขปฏเน     สมาธินฺทฺริย    ทฏพฺพ    ทสฺสนฏเน    ป ฺ ินฺทฺริย       
ทฏพฺพ     อธิโมกฺขฏเน     สทฺธินฺทฺรยิ     ทฏพฺพ     ปคฺคหฏเน         
#๑ ม. ทสฺสนฏเน ป ฺ ินฺทฺริย ทฏพฺพ ฯ         
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วิริยินฺทฺริย      ทฏพฺพ     กามจฺฉนฺท     ปชหโต     เนกฺขมฺมวเสน   
อวิกฺเขปาธิปเตยฺยฏเน   สมาธินฺทฺริย   ทฏพฺพ   สมาธินฺทฺริยสฺส  วเสน        
ทสฺสนฏเน     ป ฺ ินฺทฺริย     ทฏพฺพ    อธิโมกขฺฏเน    สทธฺินฺทฺริย      
ทฏพฺพ     ปคฺคหฏเน     วิริยินฺทรฺิย     ทฏพฺพ     อุปฏานฏเน        
สตินฺทฺริย      ทฏพฺพ      กามจฺฉนฺท     ปชหโต     เนกฺขมฺมวเสน   
ทสฺสนาธิปเตยฺยฏเน    ป ฺ ินฺทฺริย    ทฏพฺพ    ป ฺ ินฺทฺริยสฺส   วเสน       
อธิโมกฺขฏเน     สทฺธินทฺฺริย     ทฏพฺพ    ปคฺคหฏเน    วิริยนิฺทฺริย     
ทฏพฺพ     อุปฏานฏเน     สตินฺทฺรยิ     ทฏพฺพ    อวิกฺเขปฏเน         
สมาธินฺทฺริย    ทฏพฺพ   พฺยาปาท   ปชหโต   อพฺยาปาทวเสน   ฯเปฯ    
ถีนมิทฺธ   ปชหโต   อาโลกส ฺาวเสน   ฯเปฯ   สพฺพกิเลเส   ปชหโต      
อรหตฺตมคฺควเสน     อธิโมกฺขาธิปเตยฺยฏเน     สทฺธินฺทฺริย    ทฏพฺพ          
สทฺธินฺทฺริยสสฺ   วเสน   ปคฺคหฏเน  วิริยินฺทฺริย  ทฏพฺพ  อุปฏานฏเน     
สตินฺทฺริย         ทฏพฺพ         อวิกฺเขปฏเน        สมาธินฺทฺริย          
ทฏพฺพ    ทสฺสนฏเน    ป ฺ ินฺทฺริย    ทฏพฺพ   ฯเปฯ   สพฺพกิเลเส          
ปชหโต      อรหตฺตมคฺควเสน     ทสสฺนาธิปเตยฺยฏเน     ป ฺ ินฺทฺริย    
ทฏพฺพ     ป ฺ ินฺทฺริยสฺส     วเสน     อธิโมกฺขฏเน     สทธฺินฺทฺริย        
ทฏพฺพ   ปคฺคหฏเน   วิริยินฺทฺริย   ทฏพฺพ   อุปฏานฏเน  สตินฺทฺริย   
ทฏพฺพ      อวิกฺเขปฏเน      สมาธินฺทฺริย      ทฏพฺพ      เอว   
อาธิปเตยฺยฏเน อินฺทฺริยานิ ทฏพฺพานิ ฯ          
     [๔๕๓]    กถ   อาทิวิโสธนฏเน   อินฺทฺริยานิ   ทฏพฺพานิ   ฯ     
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อธิโมกฺขฏเน  สทฺธินฺทฺรยิ  อสฺสทฺธิย  สวรฏเน สีลวิสุทฺธิ สทธฺินฺทฺริยสฺส  
อาทิวิโสธนา     ปคฺคหฏเน     วิริยินทฺฺริย     โกสชฺช    สวรฏเน   
สีลวิสุทฺธิ       วิริยินฺทรฺิยสสฺ       อาทิวิโสธนา       อุปฏานฏเน         
สตินฺทฺริย   ปมาท   สวรฏเน   สลีวิสุทฺธิ   สตินฺทฺริยสฺส   อาทิวิโสธนา      
อวิกฺเขปฏเน     สมาธินฺทฺริย     อุทฺธจฺจ     สวรฏเน    สีลวิสทฺุธิ       
สมาธินฺทฺริยสฺส   อาทิวิโสธนา   ทสฺสนฏเน   ป ฺ ินฺทฺริย   อวิชฺช   ๑        
สวรฏเน     สีลวิสุทฺธิ    ป ฺ ินฺทฺริยสฺส    อาทิวิโสธนา    เนกฺขมฺเม         
ป ฺจินฺทฺริยานิ   กามจฺฉนฺท   สวรฏเน   สีลวิสุทธฺิ   ป ฺจนฺน  อินฺทฺริยาน  
อาทิวิโสธนา    อพฺยาปาเท    ป ฺจินฺทฺริยานิ    พฺยาปาท    สวรฏเน   
สีลวิสุทฺธิ   ป ฺจนฺน   อินฺทฺริยาน   อาทิวิโสธนา   ฯเปฯ   อรหตฺตมคฺเค         
ป ฺจินฺทฺริยานิ     สพฺพกิเลเส     สวรฏเน     สีลวิสุทฺธิ     ป ฺจนฺน        
อินฺทฺริยาน     อาทิวิโสธนา    เอว    อาทิวิโสธนฏเน    อินฺทฺริยานิ          
ทฏพฺพานิ ฯ    
     [๔๕๔]    กถ    อธิมตฺตฏเน    อินทฺฺริยานิ    ทฏพฺพานิ   ฯ    
สทฺธินฺทฺริยสสฺ    ภาวนาย   ฉนฺโท   อุปฺปชฺชติ   อสฺสทฺธิยสฺส   ปหานาย   
ฉนฺโท    อุปปฺชฺชติ   อสฺสทฺธิยปริฬาหสฺส   ปหานาย   ฉนฺโท   อุปฺปชฺชติ   
ทิฏเกฏาน      กิเลสาน      ปหานาย      ฉนฺโท      อุปฺปชฺชติ    
โอฬาริกาน    กิเลสาน    ปหานาย   ฉนฺโท   อุปฺปชฺชติ   อณุสหคตาน    
กิเลสาน    ปหานาย    ฉนฺโท    อุปฺปชชฺติ   สพฺพกิเลสาน   ปหานาย     
ฉนฺโท    อุปปฺชฺชติ    ฉนฺทวเสน    สทฺธาวเสน   สทฺธินฺทฺริย   อธิมตฺต          
#๑ ม. อวิชชฺาสวรฏเน ฯ    
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โหติ    ฉนฺทวเสน    ปามชฺุช   อุปฺปชฺชติ   ปามุชชฺวเสน   สทฺธาวเสน    
สทฺธินฺทฺริย   อธิมตฺต   โหติ   ปามุชชฺวเสน   ปติ   อุปฺปชฺชติ  ปติวเสน      
สทฺธาวเสน     สทฺธินฺทฺริย    อธิมตฺต    โหติ    ปติวเสน    ปสฺสทธฺิ          
อุปฺปชฺชติ    ปสฺสทฺธิวเสน    สทฺธาวเสน   สทฺธินทฺฺริย   อธิมตฺต   โหติ        
ปสฺสทฺธิวเสน    สุข    อุปฺปชฺชติ   สขุวเสน   สทธฺาวเสน   สทฺธินฺทฺริย         
อธิมตฺต    โหติ    สุขวเสน    โอภาโส    อุปฺปชชฺติ    โอภาสวเสน    
สทฺธาวเสน    สทฺธินฺทฺรยิ    อธิมตฺต    โหติ   โอภาสวเสน   สเวโค    
อุปฺปชฺชติ    สเวควเสน    สทฺธาวเสน    สทฺธินฺทฺริย   อธิมตฺต   โหติ          
สเวเชตฺวา   ๑  จิตฺต  สมาทหติ  สมาธิวเสน  สทฺธาวเสน  สทฺธินฺทฺริย    
อธิมตฺต   โหติ   ตถา   สมาหิต  จิตฺต  สาธุก  ปคฺคณฺหาติ  ปคฺคหวเสน   
สทฺธาวเสน     สทฺธินฺทฺริย     อธิมตฺต     โหติ     ตถา    ปคฺคหิต    
จิตฺต   สาธุก   อชฌฺุเปกฺขติ   อุเปกฺขาวเสน   สทฺธาวเสน   สทฺธนิฺทฺริย        
อธิมตฺต    โหติ    อุเปกฺขาวเสน    นานตฺตกิเลเสหิ   จิตฺต   วิมุจฺจติ          
วิโมกฺขวเสน   สทฺธาวเสน   สทฺธินฺทรฺิย  อธิมตฺต  โหติ  วิมุตฺตตฺตา  ๒         
เต   ธมฺมา  เอกรสา  โหนฺติ  เอกรสฏเน  ภาวนาวเสน  สทฺธาวเสน     
สทฺธินฺทฺริย   อธิมตฺต   โหติ   ภาวิตตฺตา   ตโต   ปณีตตเร   วิวฏฏนฺติ         
วิวฏฏนาวเสน   สทฺธาวเสน   สทฺธินทฺฺริย   อธิมตฺต   โหติ  วิวฏฏิตตฺตา         
ตโต    โวสฺสชฺชติ    ๓    โวสฺสคฺควเสน   สทฺธาวเสน   สทฺธินทฺฺริย    
อธิมตฺต    โหติ    โวสฺสชฺชิตตฺตา    ตโต    นริุชฺฌนฺติ    นิโรธวเสน    
#๑ ยุ. สเวชิตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ สี. วิมุตฺตตฺถา ฯ ๓ ยุ. โวสฺสชชฺนฺติ ฯ         
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สทฺธาวเสน    สทฺธินฺทฺรยิ    อธิมตฺต   โหติ   ฯ   นิโรธวเสน   เทฺว   
โวสฺสคฺคา    ปริจฺจาคโวสฺสคฺโค    จ    ปกฺขนฺทนโวสฺสคฺโค    จ   ฯ     
กิเลเส  จ  ขนฺเธ  จ  ปริจฺจชตีติ ปริจฺจาคโวสฺสคฺโค นิโรธนิพฺพานธาตุยา    
จิตฺต        ปกขฺนฺทตีติ        ปกฺขนฺทนโวสฺสคฺโค        นิโรธวเสน    
อิเม เทฺว โวสฺสคฺคา ฯ      
     [๔๕๕]   วิริยินฺทฺริยสสฺ   ภาวนาย   ฉนฺโท  อุปฺปชฺชติ  โกสชฺชสฺส    
ปหานาย      ฉนฺโท     อุปฺปชฺชติ     โกสชฺชปรฬิาหสฺส     ปหานาย     
ฉนฺโท    อุปปฺชฺชติ    ทิฏเกฏาน    กเิลสาน    ปหานาย    ฉนฺโท    
อุปฺปชฺชติ   ฯเปฯ   สพฺพกเิลสาน   ปหานาย   ฉนฺโท  อุปฺปชชฺติ  ฯเปฯ    
สตินฺทฺริยสฺส    ภาวนาย    ฉนฺโท    อุปฺปชฺชติ    ปมาทสฺส   ปหานาย    
ฉนฺโท    อุปปฺชฺชติ    ปมาทปริฬาหสฺส    ปหานาย   ฉนฺโท   อุปฺปชฺชติ    
ฯเปฯ  สพฺพกิเลสาน  ปหานาย  ฉนฺโท  อุปฺปชชฺติ  ฯเปฯ  สมาธินฺทฺริยสฺส   
ภาวนาย       ฉนฺโท       อุปฺปชฺชติ      อุทฺธจฺจสฺส      ปหานาย    
ฉนฺโท    อุปปฺชฺชติ    อุทธฺจฺจปริฬาหสฺส   ปหานาย   ฉนฺโท   อุปฺปชฺชติ   
ฯเปฯ     สพฺพกิเลสาน     ปหานาย    ฉนฺโท    อุปปฺชฺชติ    ฯเปฯ     
ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ    ภาวนาย    ฉนฺโท    อุปฺปชฺชติ   อวิชฺชาย   ปหานาย   
ฉนฺโท    อุปปฺชฺชติ    อวิชฺชาปริฬาหสฺส   ปหานาย   ฉนฺโท   อุปฺปชฺชติ    
ทิฏเกฏาน    กิเลสาน   ปหานาย   ฉนฺโท   อุปฺปชฺชติ   โอฬาริกาน   
กิเลสาน    ปหานาย    ฉนฺโท    อุปฺปชชฺติ    อณุสหคตาน   กิเลสาน    
ปหานาย    ฉนฺโท    อุปฺปชฺชติ    สพฺพกิเลสาน    ปหานาย    ฉนฺโท     



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 338 

อุปฺปชฺชติ    ฉนฺทวเสน    ป ฺาวเสน    ป ฺ ินฺทฺริย    อธิมตฺต   โหติ          
ฉนฺทวเสน     ปามุชชฺ     อุปฺปชฺชติ     ปามุชฺชวเสน     ป ฺาวเสน    
ป ฺ ินฺทฺริย   อธิมตฺต   โหติ   ปามุชชฺวเสน   ปติ   อุปฺปชฺชติ  ปติวเสน๓     
ป ฺาวเสน     ป ฺ ินฺทฺริย    อธิมตฺต    โหติ    ปติวเสน    ปสสฺทฺธิ          
อุปฺปชฺชติ     ปสฺสทฺธิวเสน     ป ฺาวเสน     ป ฺ ินฺทฺริย     อธิมตฺต         
โหติ     ปสฺสทฺธิวเสน    สขุ    อุปฺปชฺชติ    สุขวเสน    ป ฺาวเสน    
ป ฺ ินฺทฺริย   อธิมตฺต  โหติ  สุขวเสน  โอภาโส  อุปฺปชฺชติ  โอภาสวเสน   
ป ฺาวเสน      ป ฺ ินฺทฺริย      อธิมตฺต      โหติ     โอภาสวเสน    
สเวโค    อุปปฺชฺชติ   สเวควเสน   ป ฺาวเสน   ป ฺ ินฺทฺริย   อธิมตฺต          
โหติ    สเวเชตฺวา    จิตฺต    สมาทหติ    สมาธิวเสน   ป ฺาวเสน    
ป ฺ ินฺทฺริย     อธิมตฺต    โหติ    ตถา    สมาหิต    จิตฺต    สาธุก         
ปคฺคณฺหาติ     ปคฺคหวเสน     ป ฺาวเสน     ป ฺ ินฺทฺริย     อธิมตฺต    
โหติ    ตถา   ปคฺคหิต   จิตฺต   สาธุก   อชฺฌุเปกฺขติ   อุเปกฺขาวเสน   
ป ฺาวเสน   ป ฺ ินฺทฺริย  อธิมตฺต  โหติ  อุเปกฺขาวเสน  นานตฺตกิเลเสหิ          
จิตฺต      วิมุจฺจติ      วิโมกขฺวเสน      ป ฺาวเสน     ป ฺ ินฺทฺริย          
อธิมตฺต  โหติ  วิมุตฺตตฺตา  เต  ธมฺมา  เอกรสา โหนฺติ เอกรสฏเน ๑    
ภาวนาวเสน      ป ฺาวเสน      ป ฺ ินฺทฺริย      อธิมตฺต     โหติ    
ภาวิตตฺตา   ตโต   ปณีตตเร   วิวฏฏนฺติ   วิวฏฏนาวเสน   ป ฺาวเสน     
ป ฺ ินฺทฺริย     อธิมตฺต    โหติ    วิวฏฏิตตฺตา    ตโต    โวสฺสชชฺนฺติ        
โวสฺสคฺควเสน      ป ฺาวเสน      ป ฺ ินฺทฺริย     อธิมตฺต     โหติ   
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ      
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โวสฺสชฺชิตตฺตา     ตโต     นิรุชฌฺนฺติ     นิโรธวเสน     ป ฺาวเสน    
ป ฺ ินฺทฺริย  อธิมตฺต โหติ ฯ นิโรธวเสน เทฺว โวสสฺคฺคา ปริจฺจาคโวสฺสคฺโค        
จ    ปกฺขนฺทนโวสฺสคฺโค    จ    ฯ    กิเลเส    จ    ขนฺเธ    จ    
ปริจฺจชตีติ      ปริจฺจาคโวสฺสคฺโค      นิโรธนิพฺพานธาตุยา      จิตฺต   
ปกฺขนฺทตีติ   ปกฺขนฺทนโวสฺสคฺโค   นโิรธวเสน   อิเม   เทฺว  โวสฺสคฺคา   
เอว อธิมตฺตฏเน อินฺทฺริยานิ ทฏพฺพานิ ฯ        
                     ภาณวาร นิฏ ิต ฯ    
     [๔๕๖]    กถ    อธิฏานฏเน    อินทฺฺริยานิ   ทฏพฺพานิ   ฯ    
สทฺธินฺทฺริยสสฺ   ภาวนาย   ฉนฺโท   อุปปฺชฺชติ   ฉนทฺวเสน   สทฺธาวเสน   
สทฺธินฺทฺริย   อธิฏาติ   ฉนฺทวเสน   ปามุชฺช   อุปฺปชฺชติ   ปามุชชฺวเสน       
สทฺธาวเสน    สทฺธินฺทฺรยิ    อธิฏาติ   ฯเปฯ   เอว   อธิฏานฏเน    
อินฺทฺริยานิ ทฏพฺพานิ ฯ      
     [๔๕๗]  กถ ปริยาทานฏเน อินฺทฺริยานิ ทฏพฺพานิ ฯ อธิโมกฺขฏเน            
สทฺธินฺทฺริย        อสฺสทฺธิย        ปรยิาทิยติ        อสฺสทฺธิยปริฬาห        
ปริยาทิยติ   ปคฺคหฏเน  วิริยินฺทฺริย  โกสชชฺ  ปรยิาทิยติ  โกสชฺชปรฬิาห      
ปริยาทิยติ      อุปฏานฏเน     สตินทฺฺริย     ปมาท     ปริยาทยิติ   
ปมาทปริฬาห       ปริยาทิยติ       อวิกฺเขปฏเน       สมาธินฺทรฺิย   
อุทฺธจฺจ     ปริยาทิยติ     อุทฺธจฺจปริฬาห    ปริยาทิยติ    ทสฺสนฏเน         
ป ฺ ินฺทฺริย     อวิชชฺ     ปริยาทิยติ     อวิชฺชาปรฬิาห     ปริยาทิยติ       
เนกฺขมฺเม    ป ฺจินฺทฺริยานิ    กามจฺฉนฺท    ปรยิาทิยนฺติ    อพฺยาปาเท        
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ป ฺจินฺทฺริยานิ    พฺยาปาท   ปริยาทิยนติฺ   อาโลกส ฺาย   ป ฺจินฺทฺริยานิ       
ถีนมิทฺธ      ปริยาทิยนฺติ     อวิกฺเขเป     ป ฺจินฺทฺริยานิ     อุทฺธจฺจ      
ปริยาทิยนฺติ     ฯเปฯ    อรหตฺตมคฺเค    ป ฺจินฺทฺริยานิ    สพฺพกิเลเส    
ปริยาทิยนฺติ เอว ปริยาทานฏเน อินฺทฺริยานิ ทฏพฺพานิ ฯ    
     [๔๕๘]    กถ    ปติฏาปกฏเน   อินฺทฺริยานิ   ทฏพฺพานิ   ฯ    
สทฺโธ    สทธฺินฺทฺริย    อธิโมกฺเข   ปติฏาเปติ   สทฺธสฺส   สทธฺินฺทฺริย      
อธิโมกฺเข   ปติฏาเปติ   วิริยวา   วิริยนิฺทฺริย   ปคฺคเห   ปติฏาเปติ        
วิริยวโต    วิริยินฺทฺริย    ปคฺคเห    ปติฏาเปติ    สติมา   สตินฺทฺรยิ       
อุปฏาเน   ปติฏาเปติ   สติมโต   สตินฺทฺริย   อุปฏาเน  ปติฏาเปติ          
สมาหิโต     สมาธินฺทฺริย     อวิกฺเขเป     ปติฏาเปติ    สมาหิตสฺส   
สมาธินฺทฺริย     อวิกฺเขเป     ปติฏาเปติ     ป ฺวา     ป ฺ ินฺทฺริย         
ทสฺสเน      ปติฏาเปติ      ป ฺวโต      ป ฺ ินฺทฺริย      ทสฺสเน    
ปติฏาเปติ    โยคาวจโร    ป ฺจินฺทฺริยานิ    เนกฺขมฺเม   ปติฏาเปติ    
โยคาวจรสฺส    ป ฺจินฺทฺริยานิ   เนกฺขมฺเม   ปติฏาเปนฺติ   โยคาวจโร   
ป ฺจินฺทฺริยานิ       อพฺยาปาเท       ปติฏาเปติ       โยคาวจรสฺส    
ป ฺจินฺทฺริยานิ   อพฺยาปาเท   ปติฏาเปนฺติ   โยคาวจโร   ป ฺจินฺทฺริยานิ         
อาโลกส ฺาย       ปติฏาเปติ      โยคาวจรสฺส      ป ฺจินฺทฺริยานิ    
อาโลกส ฺา       ปติฏาเปนฺติ       โยคาวจโร      ป ฺจินฺทฺริยานิ    
อวิกฺเขเป    ปติฏาเปติ    โยคาวจรสฺส    ป ฺจินฺทฺริยานิ   อวิกฺเขเป    
ปติฏาเปนฺติ    ฯเปฯ    โยคาวจโร    ป ฺจินฺทฺริยานิ    อรหตฺตมคฺเค     
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ปติฏาเปติ   โยคาวจรสฺส   ป ฺจินฺทฺริยานิ   อรหตฺตมคฺเค  ปติฏาเปนฺติ          
เอว ปติฏาปกฏเน อินฺทฺริยานิ ทฏพฺพานิ ฯ      
     [๔๕๙]  ปุถุชชฺโน  สมาธึ  ภาเวนฺโต  กติหากาเรหิ อุปฏานกุสโล     
โหติ    เสกฺโข    สมาธึ   ภาเวนฺโต   กติหากาเรหิ   อุปฏานกุสโล    
โหติ    วีตราโค   สมาธึ   ภาเวนฺโต   กติหากาเรหิ   อุปฏานกุสโล    
โหติ    ฯ    ปถุุชชฺโน    สมาธึ    ภาเวนฺโต    สตฺตหิ   อากาเรหิ    
อุปฏานกุสโล     โหติ     เสกฺโข    สมาธึ    ภาเวนฺโต    อฏหิ๔     
อากาเรหิ    อุปฏานกุสโล    โหติ    วีตราโค   สมาธึ   ภาเวนฺโต     
ทสหิ อากาเรหิ อุปฏานกุสโล โหติ ฯ    
     [๔๖๐]  ปถุุชชฺโน  สมาธึ  ภาเวนฺโต  ๑  กตเมหิ สตฺตหากาเรหิ     
อุปฏานกุสโล     โหติ    ฯ    อาวชฺชติตฺตา    อารมฺมณุปฏานกุสโล    
โหติ      สมถนิมิตฺตุปฏานกุสโล     โหติ     ปคฺคหนิมิตฺตุปฏานกุสโล   
โหติ     อวิกฺเขปุปฏานกุสโล    โหติ    โอภาสุปฏานกุสโล    โหติ    
สมฺปหสนุปฏานกุสโล    โหติ    อุเปกฺขุปฏานกุสโล   โหติ   ปุถุชชฺโน   
สมาธึ ภาเวนฺโต อิเมหิ สตฺตหากาเรหิ อุปฏานกุสโล โหติ ฯ      
     เสกฺโข  สมาธึ  ภาเวนฺโต  กตเมหิ  อฏหากาเรหิ อุปฏานกุสโล    
โหติ  ฯ  อาวชฺชิตตฺตา  อารมฺมณุปฏานกุสโล โหติ สมถนิมิตฺตุปฏานกุสโล   
โหติ ปคฺคหนิมิตฺตุปฏานกุสโล โหติ    
อวิกฺเขปุปฏานกุสโล       โหติ       โอภาสุปฏานกุสโล      โหติ     
#๑ ยุ. ภาวยนฺโต ฯ เอวมุปริป ฯ      
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สมฺปหสนุปฏานกุสโล       โหติ       อุเปกฺขุปฏานกุสโล      โหติ    
เอกตฺตุปฏานกุสโล    โหติ    เสกฺโข    สมาธึ   ภาเวนฺโต   อิเมหิ     
อฏหากาเรหิ อุปฏานกุสโล โหติ ฯ     
     วีตราโค  สมาธึ  ภาเวนฺโต  กตเมหิ  ทสหาการหิ  อุปฏานกุสโล     
โหติ    ฯ    อาวชฺชิตตฺตา    อารมฺมณุปฏานกุสโล    โหติ    ฯเปฯ    
เอกตฺตุปฏานกุสโล  โหติ  าณุปฏานกุสโล  โหติ  จิตฺตุปฏานกุสโล ๑    
โหติ     วีตราโค     สมาธึ    ภาเวนฺโต    อิเมหิ    ทสหากาเรหิ      
อุปฏานกุสโล โหติ ฯ    
     [๔๖๑]  ปถุุชชฺโน  วิปสฺสน  ภาเวนฺโต กติหากาเรหิ อุปฏานกุสโล    
โหติ      กติหากาเรหิ      อนุปฏานกุสโล      โหติ      เสกฺโข     
วิปสฺสน   ภาเวนฺโต   กติหากาเรหิ  อุปฏานกุสโล  โหติ  กติหากาเรหิ    
อนุปฏานกุสโล      โหติ      วีตราโค      วิปสฺสน     ภาเวนฺโต    
กติหากาเรหิ    อุปฏานกุสโล   โหติ   กติหากาเรหิ   อนุปฏานกุสโล    
โหติ   ฯ   ปถุุชชฺโน  วิปสฺสน  ภาเวนฺโต  นวหากาเรหิ  อุปฏานกุสโล    
โหติ      นวหากาเรหิ      อนุปฏานกุสโล      โหติ      เสกฺโข      
วิปสฺสน      ภาเวนฺโต     ทสหากาเรหิ     อุปฏานกุสโล     โหติ    
ทสหากาเรหิ   อนุปฏานกุสโล   โหติ   วีตราโค   วิปสฺสน  ภาเวนฺโต     
ทฺวาทสหากาเรหิ      อุปฏานกุสโล      โหติ      ทฺวาทสหากาเรหิ     
อนุปฏานกุสโล โหติ ฯ      
     [๔๖๒]   ปุถุชชฺโน   วิปสฺสน   ภาเวนฺโต  กตเมหิ  นวหากาเรหิ    
#๑ ม. ย.ุ วิมตฺุตูปฏานกุสโล ฯ เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ       
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อุปฏานกุสโล     โหติ    กตเมหิ    นวหากาเรหิ    อนุปฏานกุสโล    
โหติ   ฯ   อนิจฺจโต   อุปฏานกุสโล   โหติ  นิจฺจโต  อนุปฏานกุสโล    
โหติ    ทุกฺขโต    อุปฏานกุสโล    โหติ    สุขโต   อนุปฏานกุสโล    
โหติ       อนตฺตโต       อุปฏานกุสโล       โหติ       อตฺตโต      
อนุปฏานกุสโล    โหติ    ขยโต    อุปฏานกุสโล    โหติ    ฆนโต     
อนุปฏานกุสโล โหติ วยโต อุปฏานกุสโล โหติ อายุหนานุปฏานกุสโล ๑    
โหติ          วิปริณามุปฏานกุสโล          โหติ          ธุวโต     
อนุปฏานกุสโล   โหติ  อนิมิตฺตุปฏานกุสโล  โหติ  นิมิตฺตานุปฏานกุสโล         
โหติ     อปฺปณิหิตุปฏานกุสโล     โหติ    ปณิธานุปฏานกุสโล    ๒    
โหติ       สุ ฺตุปฏานกุสโล      โหติ      อภินิเวสานุปฏานกุสโล    
โหติ        ปถุชฺุชโน        วิปสฺสน       ภาเวนฺโต       อิเมหิ     
นวหากาเรหิ  อุปฏานกุสโล  โหติ  อิเมหิ  นวหากาเรหิ อนุปฏานกุสโล    
โหติ ฯ     
     เสกฺโข  วิปสฺสน  ภาเวนฺโต  กตเมหิ  ทสหากาเรหิ อุปฏานกุสโล     
โหติ     กตเมหิ     ทสหากาเรหิ     อนุปฏานกุสโล    โหติ    ฯ      
เสกฺโข   วิปสฺสน   ภาเวนฺโต   ๓   อนิจฺจโต   อุปฏานกุสโล  โหติ    
นิจฺจโต    อนุปฏานกุสโล   โหติ   ฯเปฯ   สุ ฺตุปฏานกุสโล   โหติ    
อภินิเวสานุปฏานกุสโล       โหติ       าณุปฏานกุสโล      โหติ     
อ ฺาณานุปฏานกุสโล   โหติ   เสกฺโข   วิปสฺสน   ภาเวนฺโต   อิเมหิ    
ทสหากาเรหิ  อุปฏานกุสโล  โหติ  อิเมหิ  ทสหากาเรหิ อนุปฏานกุสโล    
#๑ ม. ย.ุ อายหู ... ฯ ๒ ม. ปณิธิอนุปฏานกุสโล ฯ ๓ ม. ย.ุ เสกโฺข วิปสฺสน        
#ภาเวนฺโตติ อิเม ตโย ปาา นตฺถิ ฯ      
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โหติ ฯ     
     วีตราโค วิปสฺสน ภาเวนฺโต กตเมหิ ทฺวาทสหากาเรหิ อุปฏานกุสโล    
โหติ        กตเมหิ        ทฺวาทสหากาเรหิ        อนุปฏานกุสโล      
โหติ   ฯ   อนิจฺจโต   อุปฏานกุสโล   โหติ  นิจฺจโต  อนุปฏานกุสโล    
โหติ     ฯเปฯ    าณุปฏานกุสโล    โหติ    อ ฺาณานุปฏานกุสโล    
โหติ      วิส ฺโคุปฏานกุสโล      โหติ      ส ฺโคานุปฏานกุสโล    
โหติ       นิโรธุปฏานกุสโล       โหติ      สงฺขารานุปฏานกุสโล     
โหติ    วีตราโค    วิปสฺสน    ภาเวนฺโต   อิเมหิ   ทวฺาทสหากาเรหิ     
อุปฏานกุสโล    โหติ    อิเมหิ    ทฺวาทสหากาเรหิ   อนุปฏานกุสโล    
โหติ อาวชฺชติตฺตา อารมฺมณุปฏานกุสลวเสน   
อินฺทฺริยานิ      สโมธาเนติ      โคจร ฺจ     ปชานาติ     สมตฺถ ฺจ     
ปฏิวิชฺฌติ     ฯเปฯ    ธมฺเม    สโมธาเนติ    โคจร ฺจ    ปชานาติ     
สมตฺถ ฺจ ปฏิวิชฺฌติ ฯ      
     [๔๖๓]  อินฺทฺริยานิ  สโมธาเนตีติ  กถ  อินฺทฺรยิานิ  สโมธาเนติ ฯ    
อธิโมกฺขฏเน  สทฺธินฺทฺรยิ  สโมธาเนติ  ฯเปฯ สมถนิมิตฺตุปฏานกุสลวเสน          
ปคฺคหนิมิตฺตุปฏานกุสลวเสน       อวิกฺเขปุปฏานกุสลวเสน      [๑]    
สมฺปหสนุปฏานกุสลวเสน อุเปกฺขุปฏานกุสลวเสน     
เอกตฺตุปฏานกุสลวเสน  าณุปฏานกุสลวเสน  จิตฺตุปฏานกุสลวเสน  ๒    
อนิจฺจโต      อุปฏานกุสลวเสน      นจฺิจโต     อนุปฏานกุสลวเสน     
ทุกฺขโต       อุปฏานกุสลวเสน      สขุโต      อนุปฏานกุสลวเสน    
#๑ ม. ย.ุ โอภาสูปฏานกุสลวเสน ฯ ๒ ม. ย.ุ วิมุตฺตู ... ฯ      
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อนตฺตโต    อุปฏานกุสลวเนน   อตฺตโต   อนุปฏานกุสลวเสน   ขยโต     
อุปฏานกุสลวเสน  ฆนโต  อนุปฏานกุสลวเสน  วยโต อุปฏานกุสลวเสน    
อายุหนานุปฏานกุสลวเสน วิปริณามุปฏานกุสลวเสน    
ธุวโต          อนุปฏานกุสลวเสน          อนิมิตฺตุปฏานกุสลวเสน     
นิมิตฺตานุปฏานกุสลวเสน อปฺปณิหิตุปฏานกุสลวเสน ปณิธานุปฏานกุสลวเสน          
สุ ฺตุปฏานกุสลวเสน อภินิเวสานุปฏานกุสลวเสน    
าณุปฏานกุสลวเสน อ ฺาณานุปฏานกุสลวเสน         
วิส ฺโคุปฏานกุสลวเสน ส ฺโคานุปฏานกุสลวเสน    
นิโรธุปฏานกุสลวเสน  [๑]  อินฺทรฺิยานิ  สโมธาเนติ โคจร ฺจ ปชานาติ    
สมตฺถ ฺจ ปฏิวิชฺฌติ ฯ      
     [๔๖๔]  จตุสฏ ิยา  อากาเรหิ  ติณฺณนฺน อินฺทฺรยิาน วสีภาวตาป ฺา   
อาสวาน         ขเย        าณ        กตเมส        ติณฺณนฺน      
อินฺทฺริยาน          อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริยสฺส          อ ฺ ินฺทฺริยสฺส      
อ ฺาตาวินฺทฺริยสฺส ฯ      
     อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย     กติฏานานิ     คจฺฉติ    อ ฺ ินฺทฺริย      
กติฏานานิ        คจฺฉติ        อ ฺาตาวินฺทฺริย        กติฏานานิ    
คจฺฉติ   ฯ  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  เอก  าน  คจฺฉติ  โสตาปตฺติมคฺค       
อ ฺ ินฺทฺริย    ฉ    านานิ    คจฺฉติ    โสตาปตฺติผล   สกทาคามิมคฺค   
สกทาคามิผล       อนาคามิมคฺค       อนาคามิผล       อรหตฺตมคฺค     
อ ฺาตาวินฺทฺริย เอก าน คจฺฉติ อรหตฺตผล ฯ     
#๑ ม. ย.ุ สงขารานุปฏานกุสลวเสน ฯ     
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     [๔๖๕]      โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ      อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริยสฺส   
สทฺธินฺทฺริย     อธิโมกฺขปริวาร     โหติ    วิริยินฺทรฺิย    ปคฺคหปรวิาร     
โหติ   สตินฺทฺริย   อุปฏานปริวาร   โหติ  สมาธินฺทฺริย  อวิกฺเขปปริวาร      
โหติ       ป ฺ ินฺทฺริย       ทสฺสนปริวาร       โหติ      มนินฺทฺรยิ          
วิชานนปริวาร    โหติ   โสมนสฺสินฺทฺริย   อภินนฺทนปริวาร   ๑   โหติ   
ชีวิตินฺทฺริย    ปวตฺตสนฺตตาธิปเตยฺยปริวาร    โหติ   โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ        
ชาตา    ธมฺมา    เปตฺวา    จิตฺตสมุฏาน   รูป   สพฺเพว   กุสลา    
โหนฺติ    สพฺเพว    อนาสวา   โหนฺติ   สพฺเพว   นิยฺยานิกา   โหนฺติ    
สพฺเพว   อปจยคามิโน   โหนฺติ   สพฺเพว   โลกุตฺตรา  โหนฺติ  สพฺเพว     
นิพฺพานารมฺมณา   โหนฺติ  โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริยสฺส        
อิมานิ อฏ ินฺทฺริยานิ สหชาตปริวารา(    
โหนฺติ      อ ฺม ฺปริวารา     โหนติฺ     นิสฺสยปริวารา     โหนฺติ    
สมฺปยุตฺตปริวารา    โหนติฺ    สหคตา    โหนฺติ    สหชาตา    โหนฺติ     
สสฏา   โหนฺติ   สมฺปยุตฺตา   โหนฺติ   เตว   ตสฺส   อาการา  เจว     
โหนฺติ ปริวารา จ โสตาปตฺติผลกฺขเณ ฯเปฯ ฯ   
     อรหตฺตผลกฺขเณ   อ ฺาตาวินฺทฺริยสฺส   สทฺธนิฺทฺริย  อธิโมกฺขปริวาร        
โหติ       ฯเปฯ       ชีวิตินทฺฺริย       ปวตฺตสนฺตตาธิปเตยฺยปริวาร    
โหติ   ฯ   อรหตฺตผลกฺขเณ  ชาตา  ธมมฺา  สพฺเพว  อพฺยากตา  โหนฺติ     
เปตฺวา   จิตฺตสมุฏาน   รูป   สพฺเพว   อนาสวา   โหนฺติ   สพฺเพว    
โลกุตฺตรา  โหนฺติ  สพฺเพว  นิพฺพานารมฺมณา  โหนฺติ  ฯ  อรหตฺตผลกฺขเณ    
#๑ ม. อภิสนทฺนปริวาร ฯ     
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อ ฺาตาวินฺทฺริยสฺส      อิมานิ      อฏ ินฺทฺริยานิ      สหชาตปริวารา   
โหนฺติ    ฯเปฯ   เตว   ตสสฺ   อาการา   เจว   โหนฺติ   ปริวารา    
จ อิติ อิมานิ อฏฏกานิ จตุสฏ ี โหนฺติ ฯ        
     [๔๖๖]   อาสวาติ   กตเม   เต  อาสวา  กามาสโว  ภวาสโว     
ทิฏาสโว อวิชฺชาสโว ฯ     
     กตฺเถเต   อาสวา   ขียนฺติ   ฯ   โสตาปตฺติมคฺเคน   อนวเสโส      
ทิฏาสโว    ขียติ    อปายคมนีโย   กามาสโว   ขียติ   อปายคมนีโย     
ภวาสโว    ขียติ    อปายคมนีโย    อวิชชฺาสโว    ขียติ   เอตฺเถเต     
อาสวา   ขียนฺติ   ฯ   สกทาคามิมคฺเคน   โอฬารโิก  กามาสโว  ขียติ     
ตเทกฏโ     ภวาสโว    ขียติ    ตเทกฏโ    อวิชชฺาสโว    ขียติ     
เอตฺเถเต   อาสวา  ขียนฺติ  ฯ  อนาคามิมคฺเคน  อนวเสโส  กามาสโว    
ขียติ   ตเทกฏโ   ภวาสโว   ขียติ   ตเทกฏโ   อวิชฺชาสโว   ขียติ     
เอตฺเถเต   อาสวา   ขียนฺติ   ฯ  อรหตฺตมคฺเคน  อนวเสโส  ภวาสโว    
ขียติ อนวเสโส อวิชชฺาสโว ขียติ เอตฺเถเต อาสวา ขียนฺติ ฯ      
     น    ตสฺส    อทิฏมิธตฺถิ    กิ ฺจิ    อโถ   อวิ ฺาตมชานิตพฺพ    
สพฺพ   อภิ ฺาสิ   ยทตฺถ ิ เนยฺย  ๑  ตถาคโต  เตน  สมนฺตจกฺขูติ  ฯ   
สมนฺตจกฺขูติ    เกนตฺเถน    สมนฺตจกฺขุ    ฯ    จุทฺทส    พุทฺธาณานิ   
ทุกฺเข    าณ    พุทฺธาณ    ทุกฺขสมุทเย   าณ   พุทฺธาณ   ฯเปฯ   
สพฺพ ฺ ุตาณ     พุทฺธาณ     อนาวรณ    ๒    พุทฺธาณ    อิมานิ   
#๑ เยฺยนฺติ วา ปาโ ฯ ๒ ม. ย.ุ อนาวรณาณ ฯ    
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จุทฺทส     พุทฺธาณานิ     อิเมส    จุทฺทสนฺน    พุทธฺาณาน    อฏ   
าณานิ      สาวกสาธารณานิ      ฉ      าณานิ     อสาธารณานิ      
สาวเกหิ ฯ    
     [๔๖๗]    ยาวตา    ทุกขฺสฺส    ทุกฺขฏโ    าโต   อ ฺาโต      
ทุกฺขฏโ    นตฺถีติ    สมนฺตจกฺขุ    ย    สมนฺตจกฺขุ   ต   ป ฺ ินฺทฺริย      
ป ฺ ินฺทฺริยสฺส     วเสน    อธิโมกฺขฏเน    สทฺธินทฺฺริย    ปคฺคหฏเน         
วิริยินฺทฺริย    อุปฏานฏเน    สตินฺทฺรยิ   อวิกฺเขปฏเน   สมาธินฺทฺริย   
ยาวตา     ทุกขฺสฺส     ทุกฺขฏโ     ทฏิโ     วิทิโต     สจฺฉิกโต    
ผสฺสิโต   ป ฺาย   อผสฺสิโต   ป ฺาย   ทุกฺขฏโ   นตฺถีติ  สมนฺตจกฺขุ   
ย      สมนฺตจกฺขุ     ต     ป ฺ ินฺทฺริย     ป ฺ ินฺทฺริยสฺส     วเสน         
อธิโมกฺขฏเน    สทฺธินฺทรฺิย   ปคฺคหฏเน   วิริยินทฺฺริย   อุปฏานฏเน     
สตินฺทฺริย     อวิกฺเขปฏเน     สมาธินฺทฺริย     ยาวตา     สมุทยสสฺ   
สมุทยฏโ     ฯเปฯ    ยาวตา    นโิรธสสฺ    นิโรธฏโ    ยาวตา    
มคฺคสฺส    มคฺคฏโ    ยาวตา    อตฺถปฏิสมฺภิทาย    อตฺถปฏิสมภิฺทฏโ   
ฯเปฯ     ยาวตา     ธมฺมปฏิสมฺภิทาย    ธมฺมปฏิสมภิฺทฏโ    ยาวตา    
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทาย    นริุตฺติปฏิสมฺภิทฏโ    ยาวตา    ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาย       
ปฏิภาณปฏิสมฺภิทฏโ       ยาวตา       อินฺทฺริยาน      ปโรปริยตฺเต    
าณ     ยาวตา     สตฺตาน     อาสยานุสเย     าณ     ยาวตา     
ยมกปาฏิหิเร     าณ     ยาวตา     มหากรุณาสมาปตฺติยา     าณ      
ฯเปฯ    ยาวตา    สเทวกสฺส    โลกสฺส    สมารกสฺส   สพฺรหฺมกสฺส     
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สสฺสมณพฺราหฺมณิยา     ปชาย    สเทวมนุสฺสาย    ทิฏ    สุต    มุต   
วิ ฺาต    ปตฺต   ปริเยสิต   อนุวิจริต   มนสา   าต   ทฏิ   วิทิต       
สจฺฉิกต    ผสฺสิต    ป ฺาย   อผสฺสิต   ป ฺาย   นตฺถีติ   สมนฺตจกฺขุ         
ย    สมนฺตจกฺขุ    ๑    ต    ป ฺ ินฺทฺริย    ป ฺ ินฺทฺริยสฺส    วเสน         
อธิโมกฺขฏเน    สทฺธินฺทรฺิย   ปคฺคหฏเน   วิริยินทฺฺริย   อุปฏานฏเน     
สตินฺทฺริย        อวิกฺเขปฏเน        สมาธินฺทฺริย        สทฺทหนฺโต   
ปคฺคณฺหาติ     ปคฺคณฺหนฺโต     สทฺทหติ     สทฺทหนฺโต     อุปฏาเปติ   
อุปฏาเปนฺโต     สทฺทหติ     สทฺทหนฺโต     สมาทหติ    สมาทหนฺโต    
สทฺทหติ    สทฺทหนฺโต    ปชานาติ   ปชานนฺโต   สทฺทหติ   ปคฺคณฺหนฺโต    
อุปฏาเปติ        อุปฏาเปนฺโต       ปคฺคณฺหาติ       ปคฺคณฺหนฺโต    
สมาทหติ     สมาทหนฺโต     ปคฺคณฺหาติ     ปคฺคณฺหนฺโต     ปชานาติ    
ปชานนฺโต      ปคฺคณฺหาติ     ปคฺคณฺหนฺโต     สททฺหติ     สททฺหนฺโต    
ปคฺคณฺหาติ    อุปฏาเปนฺโต    สมาทหติ    สมาทหนฺโต    อุปฏาเปติ    
อุปฏาเปนฺโต    ปชานาติ    ปชานนฺโต   อุปฏาเปติ   อุปฏาเปนฺโต    
สทฺทหติ     สทฺทหนฺโต     อุปฏาเปติ    อุปฏาเปนฺโต    ปคฺคณฺหาติ   
ปคฺคณฺหนฺโต        อุปฏาเปติ         สมาทหนฺโต        ปชานาติ     
ปชานนฺโต      สมาทหติ      สมาทหนฺโต     สทฺทหติ     สทฺทหนฺโต      
สมาทหติ     สมาทหนฺโต     ปคฺคณฺหาติ     ปคฺคณฺหนฺโต     สมาทหติ    
สมาทหนฺโต    อุปฏาเปติ    อุปฏาเปนฺโต    สมาทหติ    ปชานนฺโต    
สทฺทหติ      สทฺทหนฺโต      ปชานาติ      ปชานนฺโต     ปคฺคณฺหาติ    
#๑ ม. ย.ุ สมนฺตจกฺขุ ฯ      
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ปคฺคณฺหนฺโต    ปชานาติ    ปชานนฺโต    อุปฏาเปติ    อุปฏาเปนฺโต    
ปชานาติ      ปชานนฺโต      สมาทหติ     สมาทหนฺโต     ปชานาติ     
สทฺทหิตตฺตา      ปคฺคหิต     ปคฺคหิตตฺตา     สทฺทหติ     สทฺทหติตฺตา   
อุปฏาปต    อุปฏาปตตฺตา    สทฺทหติ   สทฺทหิตตฺตา   สมาทปต   ๑          
สมาทปตตฺตา    ๒    สททฺหิต    สทฺทหิตตฺตา   ปชานิต   ปชานติตฺตา    
สทฺทหิต     ปคฺคหิตตฺตา     อุปฏาปต     อุปฏาปตตฺตา     ปคฺคหิต         
ปคฺคหิตตฺตา     สมาทปต     สมาทปตตฺตา     ปคฺคหิต    ปคฺคหิตตฺตา   
ปชานิต      ปชานิตตฺตา      ปคฺคหิต      ปคฺคหิตตฺตา      สทฺทหิต   
สทฺทหิตตฺตา     ปคฺคหิต    อุปฏาปตตฺตา    สมาทปต    สมาทปตตฺตา    
อุปฏาปต     อุปฏาปตตฺตา     ปชานิต    ปชานติตฺตา    อุปฏาปต          
อุปฏาปตตฺตา    สทฺทหติ    สทฺทหิตตฺตา    อุปฏาปต   อุปฏาปตตฺตา        
ปคฺคหิต         ปคฺคหิตตฺตา         อุปฏาปต        สมาทปตตฺตา    
ปชานิต      ปชานิตตฺตา      สมาทปต     สมาทปตตฺตา     สทฺทหิต    
สทฺทหิตตฺตา     สมาทหิต     สมาทหิตตฺตา     ปคฺคหิต    ปคฺคหิตตฺตา   
สมาทปต        สมาทปตตฺตา        อุปฏาปต       อุปฏาปตตฺตา    
สมาทหิต      ปชานิตตฺตา      สทฺทหิต      สทฺทหิตตฺตา     ปชานิต    
ปชานิตตฺตา      ปคฺคหิต     ปคฺคหิตตฺตา     ปชานิต     ปชานิตตฺตา    
อุปฏาปต     อุปฏาปตตฺตา     ปชานิต     ปชานิตตฺตา    สมาทปต    
สมาทปตตฺตา   ปชานิต   ย  พุทฺธจกฺขุ  ๓  ต  พุทฺธาณ  ย  พุทธฺาณ         
ต     พุทฺธจกขฺุ     เยน    จกฺขุนา    ตถาคโต    สตฺเต    ปสฺสติ     
#๑-๒ ม. ย.ุ สมาทหิต สมาทหิตตฺตา ฯ เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ  ๓ ม. ย.ุ พุทฺธจกฺขุ ฯ    
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อปฺปรชกฺเข     มหารชกฺเข    ติกฺขินฺทฺริเย    มุทินฺทรฺิเย    สฺวากาเร   
ทฺวากาเร  สุวิ ฺาปเย  ทุวิ ฺาปเย  อปฺเปกจฺเจ ปรโลกวชชฺภยทสฺสาวิโน    
อปฺเปกจฺเจ นปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน ฯ    
    [๔๖๘]     อปฺปรชกฺเข     มหารชกฺเขติ     สทโฺธ     ปุคฺคโล      
อปฺปรชกฺโข   อสฺสทฺโธ   ปุคฺคโล   มหารชกฺโข   อารทฺธวิริโย  ปคฺุคโล    
อปฺปรชกฺโข      กุสีโต      ปุคฺคโล     มหารชกฺโข     อุปฏ ิตสฺสติ    
ปุคฺคโล    อปฺปรชกโฺข    มุฏสฺสติ   ปุคฺคโล   มหารชกฺโข   สมาหิโต    
ปุคฺคโล    อปฺปรชกโฺข    อสมาหิโต   ปุคฺคโล   มหารชกฺโข   ป ฺวา    
ปุคฺคโล อปฺปรชกโฺข ทุปปฺ ฺโ ปุคฺคโล มหารชกฺโข ฯ      
    ติกฺขินฺทรฺิเย     มุทินฺทฺรเิยติ     สทฺโธ    ปุคฺคโล    ติกฺขินฺทฺริโย     
อสฺสทฺโธ   ปคฺุคโล   มุทินทฺฺริโย   ฯเปฯ  ป ฺวา  ปุคฺคโล  ติกฺขินฺทฺริโย        
ทุปฺป ฺโ ปุคฺคโล มุทินทฺฺริโย ฯ      
    สฺวากาเร    ทฺวากาเรติ   สทฺโธ   ปุคฺคโล   สฺวากาโร   ฯเปฯ      
ป ฺวา ปุคฺคโล สฺวากาโร ทุปฺป ฺโ ปุคฺคโล ทฺวากาโร ฯ     
    สุวิ ฺาปเย     ทุวิ ฺาปเยติ    สทโฺธ    ปุคฺคโล    สุวิ ฺาปโย   
อสฺสทฺโธ     ปุคฺคโล     ทวิุ ฺาปโย    ฯเปฯ    ป ฺวา    ปุคฺคโล     
สุวิ ฺาปโย ทุปฺป ฺโ ปุคฺคโล ทุวิ ฺาปโย ฯ        
    อปฺเปกจฺเจ         ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน         อปฺเปกจฺเจ      
นปรโลกวชชฺภยทสฺสาวิโนติ    สทโฺธ    ปุคฺคโล    ปรโลกวชชฺภยทสฺสาวี     
อสฺสทฺโธ    ปุคฺคโล    นปรโลกวชฺชภยทสฺสาวี   อารทฺธวิริโย   ปุคฺคโล   



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 352 

ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวี     กุสีโต     ปคฺุคโล     นปรโลกวชฺชภยทสฺสาวี                
ฯเปฯ     ป ฺวา     ปุคฺคโล     ปรโลกวชฺชภยทสสฺาวี     ทุปฺป ฺโ    
ปุคฺคโล นปรโลกวชชฺภยทสฺสาวี ฯ      
    โลโกติ    ขนฺธโลโก   ธาตุโลโก   อายตนโลโก   วิปตฺติภวโลโก    
วิปตฺติสมฺภวโลโก    สมปฺตฺติภวโลโก    สมฺปตฺติสมฺภวโลโก   ฯ   เอโก    
โลโก   สพฺเพ   สตฺตา   อาหารฏ ิติกา   ฯ   เทฺว   โลกา  นาม ฺจ      
รูป ฺจ   ฯ   ตโย   โลกา   ติสฺโส   เวทนา   ฯ   จตฺตาโร  โลกา     
จตฺตาโร   อาหารา   ฯ   ป ฺจ   โลกา   ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา   ฯ  ฉ    
โลกา    ฉ    อชฺฌตฺติกานิ    อายตนานิ   ฯ   สตฺต   โลกา   สตฺต      
วิ ฺาณฏ ิติโย    ฯ    อฏ    โลกา   อฏ   โลกธมฺมา   ฯ   นว     
โลกา   นว   สตฺตาวาสา   ฯ   ทส  โลกา  ทสายตนานิ  ฯ  ทฺวาทส       
โลกา     ทฺวาทสายตนานิ     ฯ     อฏารส    โลกา    อฏารส      
ธาตุโย ฯ     
    วชชฺนฺติ   สพฺเพ  กิเลสา  วชฺชา  สพฺเพ  ทุจฺจริตา  วชฺชา  สพฺเพ    
อภิสงฺขารา   วชฺชา   สพฺเพ   ภวคามิกมฺมา   วชชฺา   อิติ   อิมสฺมิ ฺจ   
โลเก    อิมสมิฺ ฺจ    วชฺเช   ติพฺพา   ภยส ฺา   ปจฺจุปฏ ิตา   โหติ   
เสยฺยถาป    อุกฺขิตฺตาสิเก    วธเก   อิเมหิ   ป ฺาสาย   อากาเรหิ    
อิมานิ ป ฺจินฺทฺริยานิ ชานาติ ปสฺสติ อ ฺาติ ปฏิวิชฺฌติ ฯ    
                   ตติยภาณวาร นิฏ ิต ฯ          
                   อินฺทฺริยกถา นิฏ ิตา ฯ       
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                   มหาวคฺเค วิโมกฺขกถา   
                     ปริปุณฺณนิทานา ๑   
    [๔๖๙]   ตโยเม   ภิกฺขเว   วิโมกฺขา   กตเม   ตโย   สุ ฺโต    
วิโมกฺโข     อนิมิตฺโต    วิโมกฺโข    อปฺปณิหิโต    วิโมกฺโข    อิเม   
ภิกฺขเว ตโย วิโมกฺขา ฯ     
    อป    จ   อฏสฏ ี   วิโมกฺขา   สุ ฺโต   วิโมกโฺข   อนิมิตฺโต   
วิโมกฺโข     อปฺปณิหิโต     วิโมกฺโข     อชฺฌตฺตวุฏาโน    วิโมกฺโข   
พหิทฺธาวุฏาโน   วิโมกโฺข   ทุภโตวุฏาโน   วิโมกฺโข  อชฺฌตฺตวุฏานา   
จตฺตาโร     วิโมกฺขา     พหิทฺธาวุฏานา     จตฺตาโร     วิโมกฺขา     
ทุภโตวุฏานา    จตฺตาโร    วิโมกฺขา    อชฺฌตฺตวุฏานาน   อนุโลมา    
จตฺตาโร   วิโมกฺขา   พหิทธฺาวุฏานาน   อนุโลมา  จตฺตาโร  วิโมกฺขา    
ทุภโตวุฏานาน   อนุโลมา   จตฺตาโร   วิโมกฺขา  อชฺฌตฺตวุฏานา  ๒    
ปฏิปฺปสฺสทธฺี    จตฺตาโร    วิโมกฺขา    พหิทฺธาวุฏานา    ปฏิปปฺสฺสทฺธี         
จตฺตาโร     วิโมกฺขา     ทภุโตวุฏานา     ปฏิปฺปสสฺทฺธี    จตฺตาโร    
วิโมกฺขา    รปู    รูปานิ    ปสฺสตีติ   วิโมกฺโข   อชฺฌตฺต   อรูปส ฺ ี         
พหิทฺธา    รปูานิ   ปสฺสตีติ   วิโมกโฺข   สุภนฺเตว   อธิมุตฺโต   โหตีติ          
วิโมกฺโข อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติวิโมกฺโข    
วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺติวิโมกฺโข อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติวิโมกฺโข    
เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติวิโมกฺโข ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติวิโมกฺโข    
#๑ ม. ...นิทาน ฯ  ๒ ม. อชฺฌตฺตวุฏานปฏิปฺปสฺสทฺธิ ฯ เอวมุปริป ฯ     
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สมยวิโมกฺโข อสมยวิโมกฺโข สามยิโก      
วิโมกฺโข     อสามยิโก    วิโมกฺโข    กปฺุโป    วิโมกฺโข    อกุปโฺป    
วิโมกฺโข    โลกิโย    วิโมกฺโข    โลกุตฺตโร    วิโมกโฺข    สาสโว    
วิโมกฺโข    อนาสโว    วิโมกฺโข    สามิโส    วิโมกฺโข    นิรามิโส    
วิโมกฺโข    นริามิสตโร    วิโมกฺโข   ปณิหิโต   วิโมกฺโข   อปฺปณิหิโต   
วิโมกฺโข      ปณิหิตปฺปฏิปฺปสฺสทฺธิวิโมกฺโข      ส ฺ ุตฺโต      วิโมกฺโข         
วิส ฺ ุตฺโต       วิโมกฺโข       เอกตฺตวิโมกฺโข      นานตฺตวิโมกฺโข    
ส ฺาวิโมกฺโข      าณวิโมกฺโข     สีติสิยาวิโมกฺโข     ฌานวิโมกฺโข    
อนุปาทาจิตฺตสฺส วิโมกฺโข ฯ     
     [๔๗๐]   กตโม   สุ ฺโต   วิโมกโฺข  ฯ  อิธ  ภิกฺขุ  อร ฺคโต    
วา    รุกฺขมูลคโต    วา    สุ ฺาคารคโต   วา   อิติ   ปฏิส ฺจิกฺขติ    
สุ ฺมิท   อตฺเตน   วา   อตฺตนิเยน   วาติ   โส  ตตฺถ  อภินิเวส  น    
กโรตีติ สุ ฺโต วิโมกฺโข อย สุ ฺโต วิโมกฺโข ฯ    
     กตโม   อนิมิตฺโต   วิโมกฺโข   ฯ   อิธ   ภิกฺขุ  อร ฺคโต  วา     
รุกฺขมูลคโต   วา   สุ ฺาคารคโต   วา   อิติ   ปฏิส ฺจิกฺขติ   สุ ฺมิท          
อตฺเตน   วา   อตฺตนิเยน   วาติ   โส   ตตฺถ   นิมิตฺต   น  กโรตีติฎ    
อนิมิตฺโต วิโมกฺโข อย อนิมิตฺโต วิโมกฺโข ฯ        
     กตโม   อปฺปณิหิโต   วิโมกโฺข   ฯ   อิธ  ภิกฺขุ  อร ฺคโต  วา     
รุกฺขมูลคโต   วา   สุ ฺาคารคโต   วา   อิติ   ปฏิส ฺจิกฺขติ   สุ ฺมิท          
อตฺเตน   วา   อตฺตนิเยน   วาติ   โส   ตตฺถ   ปณิธึ   น   กโรตีติ     
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อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข อย อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข ฯ      
     กตโม   อชฺฌตฺตวุฏาโน   วิโมกโฺข   ฯ   จตฺตาริ  ฌานานิ  อย     
อชฺฌตฺตวุฏาโน วิโมกฺโข ฯ     
     กตโม   พหิทฺธาวุฏาโน   วิโมกฺโข  ฯ  จตสฺโส  อรูปสมาปตฺติโย     
อย พหิทฺธาวุฏาโน วิโมกฺโข ฯ     
     กตโม   ทภุโตวุฏาโน   วิโมกฺโข  ฯ  จตฺตาโร  อริยมคฺคา  อย    
ทุภโตวุฏาโน วิโมกฺโข ฯ       
     [๔๗๑]     กตเม     อชฌฺตฺตวุฏานา    จตฺตาโร    วิโมกฺขา      
ปมชฺฌาน   นีวรเณหิ   วุฏาติ   ทุติยชฺฌาน   วิตกฺกวิจาเรหิ   วุฏาติ        
ตติยชฺฌาน    ปติยา    วุฏาติ    จตุตฺถชฺฌาน    สุขทุกฺเขหิ   วุฏาติ       
อิเม อชฺฌตฺตวุฏานา จตฺตาโร วิโมกขฺา ฯ    
     กตเม      พหิทฺธาวุฏานา      จตฺตาโร     วิโมกขฺา     ฯ      
อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติ    รูปส ฺาย    ปฏฆิส ฺาย   นานตฺตส ฺาย    
วุฏาติ        วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺติ       อากาสาน ฺจายตนส ฺาย     
วุฏาติ         อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติ        วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺาย    
วุฏาติ      เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติ      อากิ ฺจ ฺายตนส ฺาย    
วุฏาติ อิเม พหิทฺธาวุฏานา จตฺตาโร วิโมกฺขา ฯ      
     กตเม   ทภุโตวุฏานา   จตฺตาโร  วิโมกฺขา  ฯ  โสตาปตฺติมคฺโค    
สกฺกายทิฏ ิวิจิกิจฺฉาสีลพฺพตปรามาสา      ทิฏานุสยา     วิจิกิจฺฉานุสยา        
วุฏาติ     ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ     จ     ขนฺเธหิ     จ     วุฏาติ     
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พหิทฺธา    จ    สพฺพนิมิตฺเตหิ   วุฏาติ   สกทาคามิมคฺโค   โอฬาริกา   
กามราคส ฺโชนา     ปฏิฆส ฺโชนา     โอฬารกิา    กามราคานุสยา     
ปฏิฆานุสยา   วุฏาติ   ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ   จ   ขนฺเธหิ   จ  วุฏาติ    
พหิทฺธา    จ    สพฺพนิมิตฺเตหิ    วุฏาติ   อนาคามิมคฺโค   อณุสหคตา   
กามราคส ฺโชนา     ปฏิฆส ฺโชนา     อณุสหคตา    กามราคานุสยา     
ปฏฆิานุสยา   วุฏาติ   ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ   จ   ขนฺเธหิ   จ  วุฏาติ    
พหิทฺธา    จ    สพฺพนิมิตฺเตหิ    วุฏาติ    อรหตฺตมคฺโค    รูปราคา   
อรูปราคา   มานา   อุทฺธจฺจา   อวิชฺชาย   มานานุสยา  ภวราคานุสยา     
อวิชฺชานุสยา   วุฏาติ   ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ   จ   ขนฺเธหิ  จ  วุฏาติ   
พหิทฺธา   จ   สพฺพนิมิตฺเตหิ   วุฏาติ   อิเม  ทุภโตวุฏานา  จตฺตาโร   
วิโมกฺขา ฯ    
     [๔๗๒]     กตเม    อชฌฺตฺตวุฏานาน    อนุโลมา    จตฺตาโร      
วิโมกฺขา   ฯ   ปมชฺฌาน   ปฏิลาภตฺถาย   วิตกฺโก   จ   วิจาโร  จ    
ปติ    จ    สุข ฺจ    จิตฺเตกคฺคตา    จ   ทุติยชฺฌาน   ปฏิลาภตฺถาย   
ตติยชฺฌาน    ปฏลิาภตฺถาย   จตุตฺถชฺฌาน   ปฏิลาภตฺถาย   วิตกโฺก   จ   
วิจาโร   จ  ปติ  จ  สุข ฺจ  จิตฺเตกคฺคตา  จ  อิเม  อชฌฺตฺตวุฏานาน    
อนุโลมา จตฺตาโร วิโมกขฺา ฯ     
     กตเม   พหิทฺธาวุฏานาน   อนุโลมา   จตฺตาโร   วิโมกฺขา   ฯ    
อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺตึ   ปฏลิาภตฺถาย   วิตกฺโก   จ   วิจาโร   จ     
ปติ     จ    สขุ ฺจ    จิตฺเตกคฺคตา    จ    วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺตึ     
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อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺตึ เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺตึ     
ปฏิลาภตฺถาย   วิตกฺโก   จ  วิจาโร  จ  ปติ  จ  สุข ฺจ  จิตฺเตกคฺคตา    
จ อิเม พหิทฺธาวุฏานาน อนุโลมา จตฺตาโร วิโมกขฺา ฯ      
     กตเม    ทภุโตวุฏานาน   อนุโลมา   จตฺตาโร   วิโมกฺขา   ฯ     
โสตาปตฺติมคฺค     ปฏลิาภตฺถาย     อนิจฺจานุปสฺสนา     ทุกฺขานุปสฺสนา    
อนตฺตานุปสฺสนา      สกทาคามิมคฺค     ปฏลิาภตฺถาย     อนาคามิมคฺค    
ปฏิลาภตฺถาย  อรหตฺตมคฺค  ปฏลิาภตฺถาย  อนิจฺจานุปสฺสนา  ทกฺุขานุปสฺสนา   
อนตฺตานุปสฺสนา        อิเม        ทุภโตวุฏานาน        อนุโลมา    
จตฺตาโร วิโมกฺขา ฯ      
     [๔๗๓]    กตเม    อชฌฺตฺตวุฏานา    ปฏิปฺปสสฺทฺธ ี   จตฺตาโร     
วิโมกฺขา   ฯ  ปมชฺฌานสฺส  ปฏิลาโภ  วา  วิปาโก  วา  ทุติยชฌฺานสฺส     
ตติยชฺฌานสฺส      จตุตฺถชฌฺานสฺส      ปฏิลาโภ      วา     วิปาโก    
วา อิเม อชฺฌตฺตวุฏานา ปฏิปฺปสฺสทธฺี จตฺตาโร วิโมกฺขา ฯ     
     กตเม   พหิทฺธาวุฏานา   ปฏิปฺปสฺสทฺธี   จตฺตาโร   วิโมกฺขา  ฯ    
อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติยา     ปฏิลาโภ     วา     วิปาโก    วา     
วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺติยา       อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติยา       เนว     
ส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติยา     ปฏิลาโภ     วา     วิปาโก    วา    
อิเม พหิทฺธาวุฏานา ปฏิปฺปสฺสทฺธี จตฺตาโร วิโมกฺขา ฯ    
     กตเม   ทภุโตวุฏานา   ปฏิปฺปสฺสทฺธี   จตฺตาโร   วิโมกฺขา   ฯ    
โสตาปตฺติมคฺคสฺส     โสตาปตฺติผล    สกทาคามิมคฺคสฺส    สกทาคามิผล     
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อนาคามิมคฺคสฺส       อนาคามิผล      อรหตฺตมคฺคสฺส      อรหตฺตผล     
อิเม ทุภโตวุฏานา ปฏิปฺปสฺสทฺธี จตฺตาโร วิโมกขฺา ฯญ     
     [๔๗๔]   กถ   รูป   รูปานิ   ปสฺสตีติ  วิโมกโฺข  ฯ  อิเธกจฺโจ    
อชฺฌตฺต    ปจฺจตฺต    นลีนิมิตฺต    มนสิ    กโรติ   นีลส ฺ   ปฏิลภติ        
โส   ต   นิมตฺิต   สุคฺคหิต   กโรติ   สูปธาริต  อุปธาเรติ  สฺวาวตฺถิต       
อวตฺถาเปติ   โส   ต  นิมิตฺต  สุคฺคหิต  กตฺวา  สูปธาริต  อุปธาเรตฺวา         
สฺวาวตฺถิต      อวตฺถาเปตฺวา      พหิทฺธา      นีลนิมิตฺเต     จิตฺต   
อุปสหรติ    นีลส ฺ    ปฏิลภติ   โส   ต   นิมิตฺต   สุคฺคหิต   กโรติ        
สูปธาริต    อุปธาเรติ    สวฺาวตฺถิต   อวตฺถาเปติ   โส   ต   นิมิตฺต          
สุคฺคหิต   กตฺวา   สูปธารติ   อุปธาเรตฺวา   สฺวาวตฺถิต  อวตฺถาเปตฺวา          
อาเสวติ    ภาเวติ    พหุลกีโรติ    ตสฺส   เอว   โหติ   อชฺฌตฺต ฺจ    
พหิทฺธา   จ   อุภยมิท   รูปนฺติ   รูปส ฺ ี   โหติ   อิเธกจฺโจ  อชฌฺตฺต         
ปจฺจตฺต    ปตนิมิตฺต    โลหิตนิมิตฺต    โอทาตนิมิตฺต    มนส ิ   กโรติ       
โอทาตส ฺ   ปฏลิภติ   โส   ต   นิมตฺิต   สุคฺคหิต   กโรติ  สูปธาริต         
อุปธาเรติ    สฺวาวตฺถิต    อวตฺถาเปติ    โส   ต   นิมตฺิต   สุคฺคหิต         
กตฺวา   สูปธาริต   อุปธาเรตฺวา   สฺวาวตฺถิต   อวตฺถาเปตฺวา  พหิทฺธา    
โอทาตนิมิตฺเต     จิตฺต    อุปสหรติ    โอทาตส ฺ    ปฏิลภติ    โส   
ต    นิมิตฺต    สุคฺคหิต    กโรติ   สูปธาริต   อุปธาเรติ   สฺวาวตฺถติ       
อวตฺถาเปติ   โส   ต  นิมิตฺต  สุคฺคหิต  กตฺวา  สูปธาริต  อุปธาเรตฺวา         
สฺวาวตฺถิต    อวตฺถาเปตฺวา    อาเสวติ   ภาเวติ   พหุลีกโรติ   ตสฺส     
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เอว    โหติ   อชฺฌตฺต ฺจ   พหิทฺธา   จ   อุภยมิท   รปูนฺติ   รูปส ฺ ี          
โหติ เอว รูป รูปานิ ปสฺสตีติ วิโมกฺโข ฯ          
     [๔๗๕]   กถ   อชฺฌตฺต   อรูปส ฺ ี   พหิทฺธา   รปูานิ   ปสฺสตีติ    
วิโมกฺโข   ฯ   อิเธกจฺโจ   อชฺฌตฺต   ปจฺจตฺต   นีลนิมตฺิต   น   มนสิ          
กโรติ     นลีส ฺ    น    ปฏิลภติ    พหิทฺธา    นลีนิมิตฺเต    จิตฺต   
อุปสหรติ    นีลส ฺ    ปฏิลภติ   โส   ต   นิมิตฺต   สุคฺคหิต   กโรติ        
สูปธาริต    อุปธาเรติ    สวฺาวตฺถิต   อวตฺถาเปติ   โส   ต   นิมิตฺต          
สุคฺคหิต   กตฺวา   สูปธารติ   อุปธาเรตฺวา   สวฺาวตฺถิต  อวตฺถาเปตฺวา          
อาเสวติ  ภาเวติ  พหุลีกโรติ  ตสฺส  เอว  โหติ  อชฌฺตฺต  อรูปส ฺ ี ๑    
พหิทฺธา     รปูมิทนฺติ     รปูส ฺ ี     โหติ     อิเธกจฺโจ    อชฺฌตฺต   
ปจฺจตฺต    ปตนิมิตฺต   โลหิตนิมิตฺต   โอทาตนิมิตฺต   น   มนสิ   กโรติ       
โอทาตส ฺ     น     ปฏิลภติ     พหิทฺธา    โอทาตนิมิตฺเต    จิตฺต    
อุปสหรติ    โอทาตส ฺ    ปฏิลภติ    โส    ต    นิมตฺิต    สุคฺคหิต          
กโรติ    สูปธาริต    อุปธาเรติ   สฺวาวตฺถิต   อวตฺถาเปติ   โส   ต   
นิมิตฺต    สุคฺคหิต    กตฺวา    สูปธาริต    อุปธาเรตฺวา    สฺวาวตฺถิต        
อวตฺถาเปตฺวา   อาเสวติ   ภาเวติ   พหลุีกโรติ   ตสฺส   เอว   โหติ     
อชฺฌตฺต   อรปู   พหิทฺธา   รูปมิทนฺติ   รูปส ฺ ี   โหติ   เอว  อชฌฺตฺต       
อรูปส ฺ ี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสตีติ วิโมกฺโข ฯ       
     [๔๗๖]  กถ  สุภนฺเตว  อธิมุตฺโต  โหตีติ  วิโมกโฺข  ฯ  อิธ ภิกฺขุ    
เมตฺตาสหคเตน   เจตสา   เอก   ทิส   ผริตฺวา   วิหรติ  ตถา  ทุติย    
#๑ ม. ย.ุ อรปู ... ฯ       
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ตถา   ตติย   ตถา   จตุตฺถ   อิติ  อุทฺธมโธ  ติริย  สพฺพธิ  สพฺพตฺตาย          
สพฺพาวนฺต    โลก    เมตฺตาสหคเตน   เจตสา   วิปุเลน   มหคฺคเตน     
อปฺปมาเณน   อวเรน   อพฺยาปชฺเฌน   ๑   ผริตฺวา  วิหรติ  เมตฺตาย     
ภาวิตตฺตา   สตฺตา   อปฺปฏิกูลา   โหนติฺ  กรุณาสหคเตน  เจตสา  เอก     
ทิส  ฯเปฯ  กรุณาย  ภาวิตตฺตา  สตฺตา  อปฺปฏิกูลา โหนฺติ มุทิตาสหคเตน   
เจตสา     ฯเปฯ     มุทิตาย     ภาวิตตฺตา    สตฺตา    อปฺปฏิกลูา     
โหนฺติ   อุเปกฺขาสหคเตน   เจตสา  เอก  ทิส  ผรตฺิวา  วิหรติ  ฯเปฯ    
อุเปกฺขาย   ภาวิตตฺตา   สตฺตา   อปฺปฏกิูลา   โหนฺติ   เอว  สุภนฺเตว   
อธิมุตฺโต โหตีติ วิโมกฺโข ฯ    
     [๔๗๗]    กตโม   อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติวิโมกฺโข   ฯ   อิธ    
ภิกฺขุ    สพฺพโส    รูปส ฺาน    สมติกฺกมา   ปฏิฆส ฺาน   อตฺถงฺคมา    
นานตฺตส ฺาน   อมนสิการา   อนนฺโต   อากาโสติ   อากาสาน ฺจายตน     
อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติวิโมกฺโข ฯ       
     กตโม     วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺติวิโมกฺโข    ฯ    อิธ    ภิกขฺุ    
สพฺพโส     อากาสาน ฺจายตน     สมติกฺกมฺม     อนนฺต    วิ ฺาณนฺติ    
วิ ฺาณ ฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺติวิโมกฺโข ฯ   
     กตโม     อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติวิโมกฺโข    ฯ    อิธ    ภิกขฺุ    
สพฺพโส   วิ ฺาณ ฺจายตน   สมติกฺกมฺม   นตฺถิ   กิ ฺจีติ  อากิ ฺจ ฺายตน        
อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติวิโมกฺโข ฯ       
#๑ ม. อพฺยาปชฺเชน ฯ เอวมุปริป ฯ       
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     กตโม     เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติวิโมกฺโข     ฯ     อิธ      
ภิกฺขุ    สพฺพโส   อากิ ฺจ ฺายตน   สมติกฺกมฺม   เนวส ฺานาส ฺายตน    
อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติวิโมกฺโข ฯ       
     กตโม    ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติวิโมกฺโข    ฯ    อิธ   ภิกฺขุ    
สพฺพโส     เนวส ฺานาส ฺายตน     สมติกฺกมฺม    ส ฺาเวทยิตนิโรธ    
อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติวิโมกฺโข ฯ     
     [๔๗๘]   กตโม   สมยวิโมกฺโข   ฯ   จตฺตาริ  ฌานานิ  จตสฺโส    
จ อรูปสมาปตฺติโย อย สมยวิโมกฺโข ฯ    
     กตโม   อสมยวิโมกฺโข  ฯ  จตฺตาโร  จ  อริยมคฺคา  จตฺตาริ  จ      
สาม ฺผลานิ นิพฺพาน ฺจ อย อสมยวิโมกฺโข ฯ          
     กตโม   สามยิโก   วิโมกฺโข   ฯ  จตฺตาริ  ฌานานิ  จตสฺโส  จ      
อรูปสมาปตฺติโย อย สามยิโก วิโมกฺโข ฯ    
     กตโม  อสามยิโก  วิโมกฺโข  ฯ  จตฺตาโร  จ  อรยิมคฺคา จตฺตาริ     
จ สาม ฺผลานิ นิพฺพาน ฺจ อย อสามยิโก วิโมกฺโข ฯ      
     กตโม   กปฺุโป   วิโมกโฺข   ฯ   จตฺตาริ   ฌานานิ  จตสฺโส  จ     
อรูปสมาปตฺติโย อย กุปฺโป วิโมกฺโข ฯ    
     กตโม   อกุปฺโป  วิโมกฺโข  ฯ  จตฺตาโร  จ  อริยมคฺคา  จตฺตาริ    
จ สาม ฺผลานิ นิพฺพาน ฺจ อย อกุปฺโป วิโมกโฺข ฯ     
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     กตโม   โลกิโย   วิโมกฺโข   ฯ   จตฺตาริ  ฌานานิ  จตสฺโส  จ      
อรูปสมาปตฺติโย อย โลกโิย วิโมกโฺข ฯ    
     กตโม  โลกุตฺตโร  วิโมกฺโข  ฯ  จตฺตาโร  จ  อรยิมคฺคา จตฺตาริ    
จ สาม ฺผลานิ นิพฺพาน ฺจ อย โลกุตฺตโร วิโมกฺโข ฯ     
     กตโม   สาสโว   วิโมกฺโข   ฯ   จตฺตาริ  ฌานานิ  จตสฺโส  จ    
อรูปสมาปตฺติโย อย สาสโว วิโมกโฺข ฯ     
     กตโม  อนาสโว  วิโมกฺโข  ฯ  จตฺตาโร  จ  อริยมคฺคา  จตฺตาริ      
จ สาม ฺผลานิ นิพฺพาน ฺจ อย อนาสโว วิโมกโฺข ฯ     
     [๔๗๙]    กตโม    สามิโส    วิโมกฺโข    ฯ   รูปปฏิส ฺ ุตฺโต     
วิโมกฺโข อย สามิโส วิโมกฺโข ฯ     
     กตโม    นิรามิโส   วิโมกฺโข   ฯ   อรูปปฏิส ฺ ุตฺโต   วิโมกฺโข    
อย นิรามิโส วิโมกฺโข ฯ    
     กตโม   นริามิสตโร  ๑  วิโมกโฺข  ฯ  จตฺตาโร  จ  อริยมคฺคา      
จตฺตาริ จ สาม ฺผลานิ นิพฺพาน ฺจ อย นิรามิสตโร ๑ วิโมกฺโข ฯ    
     กตโม   ปณิหิโต   วิโมกฺโข   ฯ   จตฺตาริ  ฌานานิ  จตสฺโส  จ     
อรูปสมาปตฺติโย อย ปณิหิโต วิโมกฺโข ฯ    
     กตโม   อปฺปณิหิโต   วิโมกฺโข   ฯ   จตฺตาโร   จ   อริยมคฺคา     
จตฺตาริ จ สาม ฺผลานิ นิพฺพาน ฺจ อย อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข ฯ       
     กตโม      ปณิหิตปฺปฏิปฺปสฺสทธฺิวิโมกฺโข      ฯ     ปมชฺฌานสฺส    
ปฏิลาโภ   วา   วิปาโก  วา  ฯเปฯ  เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติยา    
#๑ ม. ย.ุ นริามิสานิรามิสตโร วิโมกโฺข ฯ     
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ปฏิลาโภ วา วิปาโก วา อย ปณิหิตปฺปฏิปฺปสฺสทฺธิวิโมกฺโข ฯ)    
     กตโม   ส ฺ ุตฺโต   วิโมกฺโข   ฯ  จตฺตาริ  ฌานานิ  จตสฺโส  จ    
อรูปสมาปตฺติโย อย ส ฺ ุตฺโต วิโมกฺโข ฯ    
     กตโม   วิส ฺ ุตฺโต   วิโมกฺโข   ฯ   จตฺตาโร   จ   อริยมคฺคา    
จตฺตาริ จ สาม ฺผลานิ นิพฺพาน ฺจ อย วิส ฺ ุตฺโต วิโมกฺโข ฯ      
     กตโม  เอกตฺตวิโมกฺโข  ฯ  จตฺตาโร  จ  อริยมคฺคา  จตฺตาริ  จ     
สาม ฺผลานิ นิพฺพาน ฺจ อย เอกตฺตวิโมกฺโข ฯ        
     กตโม   นานตฺตวิโมกฺโข   ฯ   จตฺตาริ   ฌานานิ   จตสฺโส   จ      
อรูปสมาปตฺติโย อย นานตฺตวิโมกฺโข ฯ     
     [๔๘๐]   กตโม  ส ฺาวิโมกฺโข  ฯ  สิยา  เอโก  ส ฺาวิโมกฺโข(     
ทส   ส ฺาวิโมกฺขา  โหนฺติ  ทส  ส ฺาวิโมกฺขา  เอโก  ส ฺาวิโมกฺโข    
โหติ วตฺถุวเสน ปริยาเยน [๑] ฯ                                                   
     สิยาติ   ๒   กถ ฺจ   สยิา   ฯ   อนิจฺจานุปสฺสนาาณ  นิจฺจโต    
ส ฺาย     มจฺุจตีติ     ส ฺาวิโมกฺโข    ทุกฺขานุปสฺสนาาณ    สุขโต    
ส ฺาย       มุจฺจตีติ       ส ฺาวิโมกฺโข       อนตฺตานุปสฺสนาาณ    
อตฺตโต    ส ฺาย    มุจฺจตีติ    ส ฺาวิโมกฺโข    นิพฺพิทานุปสฺสนาาณ   
นนฺทิยา    ส ฺาย    มุจฺจตีติ    ส ฺาวิโมกฺโข    วิราคานุปสฺสนาาณ    
ราคโต    ส ฺาย    มุจฺจตีติ    ส ฺาวิโมกฺโข    นิโรธานุปสฺสนาาณ    
สมุทยโต   ส ฺาย   มุจฺจตีติ   ส ฺาวิโมกฺโข   ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาาณ          
อาทานโต          ส ฺาย         มุจฺจตีติ         ส ฺาวิโมกฺโข     
#๑ ม. สิยาติ ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุ ฯ     
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อนิมิตฺตานุปสฺสนาาณ    นิมิตฺตโต    ส ฺาย   มจฺุจตีติ   ส ฺาวิโมกฺโข         
อปฺปณิหิตานุปสฺสนาาณ        ปณิธยิา        ส ฺาย        มุจฺจตีติ   
ส ฺาวิโมกฺโข      สุ ฺตานุปสฺสนาาณ      อภินิเวสโต      ส ฺาย    
มุจฺจตีติ   ส ฺาวิโมกฺโข   เอว   สิยา   เอโก   ส ฺาวิโมกฺโข   ทส    
ส ฺาวิโมกฺขา   โหนฺติ   ทส   ส ฺาวิโมกฺขา   เอโก   ส ฺาวิโมกฺโข    
โหติ    วตฺถุวเสน    ปริยาเยน    ฯ    รูเป    อนิจฺจานุปสฺสนาาณ     
นิจฺจโต  ส ฺาย  มุจฺจตีติ  ส ฺาวิโมกฺโข ฯเปฯ รูเป สุ ฺตานุปสฺสนาาณ          
อภินิเวสโต         ส ฺาย         มุจฺจตีติ         ส ฺาวิโมกฺโข     
เอว    สิยา   เอโก   ส ฺาวิโมกฺโข   ทส   ส ฺาวิโมกฺขา   โหนฺติ     
ทส    ส ฺาวิโมกฺขา    เอโก    ส ฺาวิโมกฺโข    โหติ   วตฺถุวเสน    
ปริยาเยน    ฯ   เวทนาย   ฯเปฯ   ส ฺาย   สงฺขาเรสุ   วิ ฺาเณ    
จกฺขุสฺมึ     ฯเปฯ     ชรามรเณ     อนิจฺจานุปสฺสนาาณ     นิจฺจโต    
ส ฺาย  มุจฺจตีติ  ส ฺาวิโมกฺโข  ฯเปฯ  ชรามรเณ  สุ ฺตานุปสฺสนาาณ   
อภินิเวสโต      ส ฺาย      มุจฺจตีติ      ส ฺาวิโมกฺโข      เอว    
สิยา    เอโก    ส ฺาวิโมกฺโข   ทส   ส ฺาวิโมกฺขา   โหนฺติ   ทส    
ส ฺาวิโมกฺขา   เอโก   ส ฺาวิโมกฺโข   โหติ   วตฺถุวเสน  ปรยิาเยน     
อย ส ฺาวิโมกฺโข ฯ     
    [๔๘๑]   กตโม   าณวิโมกฺโข   ฯ   สิยา  เอโก  าณวิโมกฺโข     
ทส   าณวิโมกฺขา   โหนฺติ   ทส   าณวิโมกฺขา  เอโก  าณวิโมกฺโข     
โหติ วตฺถุวเสน ปริยาเยน ฯ       
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    สิยาติ    กถ ฺจ    สิยา   ฯ   อนิจฺจานุปสฺสนา   ยถาภูต   าณ    
นิจฺจโต   สมโฺมหา   อ ฺาณา   มุจฺจตีติ   าณวิโมกฺโข  ทุกฺขานุปสฺสนา    
ยถาภูต      าณ     สุขโต     สมฺโมหา     อ ฺาณา     มุจฺจตีติ     
าณวิโมกฺโข      อนตฺตานุปสฺสนา      ยถาภูต     าณ     อตฺตโต    
สมฺโมหา     อ ฺาณา     มุจฺจตีติ    าณวิโมกฺโข    นิพฺพิทานุปสฺสนา   
ยถาภูต   าณ   นนฺทิยา   สมฺโมหา   อ ฺาณา  มุจฺจตีติ  าณวิโมกฺโข   
วิราคานุปสฺสนา       ยถาภูต      าณ      ราคโต      สมฺโมหา      
อ ฺาณา    มุจฺจตีติ   าณวิโมกฺโข   นิโรธานุปสฺสนา   ยถาภูต   าณ   
สมุทยโต      สมฺโมหา      อ ฺาณา      มุจฺจตีติ     าณวิโมกฺโข    
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา   ยถาภูต   าณ   อาทานโต   สมฺโมหา  อ ฺาณา    
มุจฺจตีติ      าณวิโมกฺโข     อนิมิตฺตานุปสฺสนา     ยถาภูต     าณ    
นิมิตฺตโต  สมฺโมหา  อ ฺาณา  มุจฺจตีติ  าณวิโมกฺโข  อปฺปณิหิตานุปสฺสนา          
ยถาภูต        าณ        ปณิธิยา       สมฺโมหา       อ ฺาณา      
มุจฺจตีติ      าณวิโมกฺโข      สุ ฺตานุปสฺสนา     ยถาภูต     าณ   
อภินิเวสโต    สมฺโมหา    อ ฺาณา    มุจฺจตีติ   าณวิโมกฺโข   เอว    
สิยา    เอโก    าณวิโมกฺโข    ทส    าณวิโมกฺขา   โหนฺติ   ทส      
าณวิโมกฺขา   เอโก   าณวิโมกฺโข   โหติ  วตฺถุวเสน  ปรยิาเยน  ฯ     
รูเป   อนิจฺจานุปสฺสนา   ยถาภูต   าณ   นิจฺจโต  สมฺโมหา  อ ฺาณา    
มุจฺจตีติ    าณวิโมกฺโข    ฯเปฯ    รูเป   สุ ฺตานุปสฺสนา   ยถาภูต   
าณ    อภินิเวสโต    สมโฺมหา    อ ฺาณา   มุจฺจตีติ   าณวิโมกฺโข     
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เอว   สิยา   เอโก   าณวิโมกฺโข   ทส   าณวิโมกฺขา  โหนฺติ  ทส     
าณวิโมกฺขา   เอโก   าณวิโมกฺโข   โหติ  วตฺถุวเสน  ปรยิาเยน  ฯ     
เวทนาย   ฯเปฯ   ส ฺาย   สงฺขาเรสุ   วิ ฺาเณ   จกฺขุสฺมึ   ฯเปฯ    
ชรามรเณ    อนิจฺจานุปสฺสนา    ยถาภูต    าณ   นจฺิจโต   สมฺโมหา     
อ ฺาณา   มุจฺจตีติ   าณวิโมกฺโข   ฯเปฯ  ชรามรเณ  สุ ฺตานุปสฺสนา    
ยถาภูต    าณ    อภินิเวสโต    อภินิเวสโต    สมฺโมหา   อ ฺาณาฐ     
มุจฺจตีติ     าณวิโมกฺโข     เอว    สิยา    เอโก    าณวิโมกฺโข     
ทส   าณวิโมกฺขา   โหนฺติ   ทส   าณวิโมกฺขา  เอโก  าณวิโมกฺโข     
โหติ วตฺถุวเสน ปริยาเยน อย าณวิโมกฺโข ฯ          
     [๔๘๒]  กตโม  สีติสยิาวิโมกฺโข  ฯ  สิยา  เอโก สีติสิยาวิโมกฺโข    
ทส     สีติสิยาวิโมกฺขา    โหนฺติ    ทส    สีติสิยาวิโมกฺขา    เอโก    
สีติสิยาวิโมกฺโข โหติ วตฺถุวเสน ปรยิาเยน ฯ         
     สิยาติ   กถ ฺจ   สิยา   ฯ   อนิจฺจานุปสฺสนา   อนุตฺตร  สีติภาว    
าณ     นิจฺจโต    สนฺตาปปริฬาหทรถา    มุจฺจตีติ    สีติสิยาวิโมกฺโข    
ทุกฺขานุปสฺสนา   อนุตฺตร   สีติภาว   าณ   สุขโต  สนฺตาปปริฬาหทรถา    
มุจฺจตีติ        สีติสิยาวิโมกฺโข        อนตฺตานุปสฺสนา       อนุตฺตร   
สีติภาว   าณ   อตฺตโต  สนฺตาปปริฬาหทรถา  มุจฺจตีติ  สีติสิยาวิโมกฺโข          
นิพฺพิทานุปสฺสนา       อนุตฺตร       สติีภาว      าณ      นนฺทิยา    
สนฺตาปปริฬาหทรถา     มุจฺจตีติ     สติีสิยาวิโมกฺโข    วิราคานุปสฺสนา    
อนุตฺตร    สติีภาว    าณ    ราคโต   สนฺตาปปริฬาหทรถา   มุจฺจตีติ    
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สีติสิยาโมกฺโข   นโิรธานุปสฺสนา   อนุตฺตร   สีติภาว   าณ   สมุทยโต   
สนฺตาปปริฬาหทรถา    มจฺุจติ    สีติสิยาวิโมกฺโข    ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา          
อนุตฺตร      สีติภาว     าณ     อาทานโต     สนฺตาปปริฬาหทรถา    
มุจฺจตีติ     สติีสิยาวิโมกฺโข    อนิมิตฺตานุปสฺสนา    อนุตฺตร    สติีภาว      
าณ    นิมิตฺตโต    สนฺตาปปริฬาหทรถา    มุจฺจตีติ    สีติสิยาวิโมกฺโข   
อปฺปณิหิตานุปสฺสนา  อนุตฺตร  สีติภาว  าณ  ปณิธิยา  สนฺตาปปริฬาหทรถา          
มุจฺจตีติ        สีติสิยาวิโมกฺโข        สุ ฺตานุปสฺสนา       อนุตฺตร          
สีติภาว     าณ     อภินิเวสโต     สนตฺาปปริฬาหทรถา     มุจฺจตีติ    
สีติสิยาวิโมกฺโข  เอว  สยิา  เอโก  สติีสิยาวิโมกฺโข ทส สีติสิยาวิโมกฺขา         
โหนฺติ      ทส      สีติสิยาวิโมกฺขา      เอโก     สีติสยิาวิโมกฺโข    
โหติ   วตฺถุวเสน   ปริยาเยน   ฯ   รูเป   อนิจฺจานุปสฺสนา   อนุตฺตร    
สีติภาว   าณ   นิจฺจโต  สนฺตาปปริฬาหทรถา  มุจฺจตีติ  สีติสิยาวิโมกฺโข         
ฯเปฯ    วตฺถวุเสน    ปริยาเยน    ฯ   เวทนาย   ฯเปฯ   ส ฺาย      
สงฺขาเรสุ   วิ ฺาเณ   จกฺขุสฺมึ   ฯเปฯ   ชรามรเณ   อนิจฺจานุปสฺสนา    
อนุตฺตร      สีติภาว      าณ      นิจฺจโต     สนฺตาปปริฬาหทรถา    
มุจฺจตีติ   สีติสิยาวิโมกฺโข   ฯเปฯ  เอว  สิยา  เอโก  สีติสิยาวิโมกฺโข          
ทส  สีติสิยาวิโมกฺขา  โหนฺติ  ทส  สีติสิยาวิโมกฺขา เอโก สีติสิยาวิโมกฺโข         
โหติ วตฺถุวเสน ปริยาเยน อย สีติสิยาวิโมกฺโข ฯ     
     [๔๘๓]   กตโม  ฌานวิโมกฺโข  ฯ  เนกฺขมฺม  ชายตีติ  ๑  ฌาน     
#๑ สี. ม. ย.ุ ฌายตีติ ฯ เอวมุปริป ฯ     
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กามจฺฉนฺท   ฌาเปตีติ   ฌาน   ชายนฺโต   ๑   มุจฺจตีติ  ฌานวิโมกฺโข   
ฌาเปนฺโต   มุจฺจตีติ   ฌานวิโมกฺโข   ชายนฺตีติ   ๒  ธมฺมา  ฌาเปตีติ   
กิเลเส   ชาเต   จ   ฌาเป  จ  ชานาตีติ  ฌานวิโมกฺโข  อพฺยาปาโท    
ชายตีติ    ฌาน    พฺยาปาท    ฌาเปตีติ   ฌาน   ชายนฺโต   มุจฺจตีติ   
ฌานวิโมกฺโข     ฌาเปนฺโต     มุจฺจตีติ     ฌานวิโมกฺโข    ชายนฺตีติ    
ธมฺมา  ฌาเปตีติ  กิเลเส  ชาเต  จ  ฌาเป  จ  ชานาตีติ ฌานวิโมกฺโข     
อาโลกส ฺา       ชายตีติ       ฌาน       ถีนมิทฺธ      ฌาเปตีติ     
ฌาน    อวิกฺเขโป    ชายตีติ    ฌาน    อุทฺธจฺจ    ฌาเปตีติ   ฌาน   
ธมฺมววตฺถาน    ชายตีติ    ฌาน    วิจิกิจฺฉ   ฌาเปตีติ   ฌาน   าณ   
ชายตีติ   ฌาน   อวิชฺช   ฌาเปตีติ   ฌาน   ปามุชชฺ   ชายตีติ   ฌาน   
อรตึ    ฌาเปตีติ    ฌาน    ปมชฺฌาน    ชายตีติ    ฌาน    นีวรณ    
ฌาเปตีติ   ฌาน   ฯเปฯ   อรหตฺตมคฺโค   ชายตีติ   ฌาน  สพฺพกเิลเส     
ฌาเปตีติ    ฌาน    ชายนฺโต    มุจฺจตีติ    ฌานวิโมกโฺข   ฌาเปนฺโต    
มุจฺจตีติ   ฌานวิโมกฺโข   ชายนฺตีติ   ธมฺมา   ฌาเปตีติ  กิเลเส  ชาเต   
จ ฌาเป จ ชานาตีติ ฌานวิโมกฺโข อย ฌานวิโมกฺโข ฯ    
     [๔๘๔]   กตโม   อนุปาทาจิตฺตสฺส   วิโมกฺโข   ฯ  สิยา  เอโก      
อนุปาทาจิตฺตสฺส   วิโมกโฺข   ทส   อนุปาทาจิตฺตสฺส   วิโมกฺขา   โหนฺติ    
ทส   อนุปาทาจิตฺตสฺส   วิโมกฺขา   เอโก   อนุปาทาจิตฺตสฺส   วิโมกฺโข    
โหติ วตฺถุวเสน ปริยาเยน ฯ      
#๑ สี. ม. ย.ุ ฌายนฺโต ฯ ๒ สี. ม. ย.ุ ฌายนฺตีติ ฯ เอวมุปริป ฯ    
#๓ ม. ยุ. นีวรเณ ฯ       
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     สิยาติ   กถ ฺจ   สิยา   อนิจฺจานุปสฺสนาาณ  นิจฺจโต  อุปาทานา    
มุจฺจตีติ       อนุปาทาจิตฺตสฺส       วิโมกฺโข      ทุกขฺานุปสฺสนาาณ   
สุขโต  อุปาทานา  มุจฺจตีติ  อนุปาทาจิตฺตสฺส วิโมกฺโข อนตฺตานุปสฺสนาาณ          
อตฺตโต         อุปาทานา         มุจฺจตีติ         อนุปาทาจิตฺตสฺส     
วิโมกฺโข     นิพฺพิทานุปสฺสนาาณ     นนฺทิยา    อุปาทานา    มุจฺจตีติ   
อนุปาทาจิตฺตสฺส   วิโมกโฺข   วิราคานุปสฺสนาาณ   ราคโต   อุปาทานา    
มุจฺจตีติ       อนุปาทาจิตฺตสฺส      วิโมกฺโข      นโิรธานุปสฺสนาาณ    
สมุทยโต     อุปาทานา     มุจฺจตีติ     อนุปาทาจิตฺตสฺส     วิโมกโฺข    
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาาณ       อาทานโต      อุปาทานา      มุจฺจตีติ    
อนุปาทาจิตฺตสฺส   วิโมกโฺข   อนิมิตฺตานุปสฺสนาาณ  นิมิตฺตโต  อุปาทานา          
มุจฺจตีติ      อนุปาทาจิตฺตสฺส      วิโมกโฺข     อปฺปณิหิตานุปสฺสนาาณ          
ปณิธิยา      อุปาทานา     มุจฺจตีติ     อนุปาทาจิตฺตสฺส     วิโมกโฺข   
สุ ฺตานุปสฺสนาาณ   อภินิเวสโต   อุปาทานา  มุจฺจตีติ  อนุปาทาจิตฺตสฺส          
วิโมกฺโข     เอว     สิยา    เอโก    อนุปาทาจิตฺตสฺส    วิโมกโฺข     
ทส    อนุปาทาจิตฺตสฺส    วิโมกฺขา    โหนฺติ    ทส   อนุปาทาจิตฺตสฺส    
วิโมกฺขา    เอโก    อนุปาทาจิตฺตสฺส    วิโมกฺโข   โหติ   วตฺถุวเสน    
ปริยาเยน    ฯ    รูเป    อนิจฺจานุปสฺสนาาณ   นิจฺจโต   อุปาทานา     
มุจฺจตีติ   อนปุาทาจิตฺตสฺส   วิโมกฺโข  ฯเปฯ  รูเป  สุ ฺตานุปสฺสนาาณ          
อภินิเวสโต     อุปาทานา     มุจฺจตีติ    อนุปาทาจิตฺตสฺส    วิโมกฺโข   
เอว   สิยา   เอโก   อนุปาทาจิตฺตสฺส  วิโมกฺโข  ทส  อนุปาทาจิตฺตสฺส     
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วิโมกฺขา     โหนฺติ     ทส    อนุปาทาจิตฺตสฺส    วิโมกฺขา    เอโก     
อนุปาทาจิตฺตสฺส   วิโมกโฺข   โหติ  วตฺถุวเสน  ปรยิาเยน  ฯ  เวทนาย     
ฯเปฯ   ส ฺาย   สงฺขาเรสุ   วิ ฺาเณ   จกฺขุสฺมึ   ฯเปฯ  ชรามรเณ    
อนิจฺจานุปสฺสนาาณ        นิจฺจโต        อุปาทานา        มุจฺจตีติ    
อนุปาทาจิตฺตสฺส    วิโมกฺโข   ฯเปฯ   ชรามรเณ   สุ ฺตานุปสฺสนาาณ    
อภินิเวสโต     อุปาทานา     มุจฺจตีติ    อนุปาทาจิตฺตสฺส    วิโมกฺโข   
เอว  สิยา  เอโก  อนุปาทาจิตฺตสฺส  วิโมกฺโข  โหติ ทส อนุปาทาจิตฺตสฺส   
วิโมกฺขา     โหนฺติ     ทส    อนุปาทาจิตฺตสฺส    วิโมกฺขา    เอโก     
อนุปาทาจิตฺตสฺส วิโมกฺโข โหติ วตฺถวุเสน ปริยาเยน ฯ    
     [๔๘๕] อนิจฺจานุปสฺสนาาณ กติหุปาทาเนหิ มุจฺจติ ทุกฺขานุปสฺสนาาณ          
กติหุปาทาเนหิ มุจฺจติ อนตฺตานุปสฺสนาาณ   
กติหุปาทาเนหิ   มุจฺจติ  นพฺิพิทานุปสฺสนาาณ  ฯเปฯ  วิราคานุปสฺสนาาณ          
นิโรธานุปสฺสนาาณ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาาณ        
อนิมิตฺตานุปสฺสนาาณ     อปฺปณิหิตานุปสฺสนาาณ     สุ ฺตานุปสฺสนาาณ         
กติหุปาทาเนหิ         มุจฺจติ         ฯ        อนิจฺจานุปสฺสนาาณ    
ตีหุปาทาเนหิ       มุจฺจติ       ทุกฺขานุปสฺสนาาณ      เอกุปาทานา    
มุจฺจติ   อนตฺตานุปสฺสนาาณ   ตีหุปาทาเนหิ  มุจฺจติ  นิพฺพิทานุปสฺสนาาณ       
เอกุปาทานา มุจฺจติ วิราคานุปสฺสนาาณ    
เอกุปาทานา      มุจฺจติ      นิโรธานุปสฺสนาาณ      จตูหุปาทาเนหิ    
มุจฺจติ       ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาาณ       จตูหุปาทาเนหิ      มุจฺจติ      
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อนิมิตฺตานุปสฺสนาาณ    ตีหุปาทาเนหิ    มุจฺจติ   อปฺปณิหิตานุปสฺสนาาณ        
เอกุปาทานา มุจฺจติ สุ ฺตานุปสฺสนาาณ   
ตีหุปาทาเนหิ มุจฺจติ ฯ     
     [๔๘๖]   อนิจฺจานุปสฺสนาาณ   กตเมหิ  ตีหุปาทาเนหิ  มุจฺจติ  ฯ    
ทิฏ ุปาทานา   สลีพฺพตุปาทานา   อตฺตวาทุปาทานา   อนิจฺจานุปสฺสนาาณ   
อิเมหิ ตีหุปาทาเนหิ มุจฺจติ ฯ      
     ทุกฺขานุปสฺสนาาณ  กตมา  เอกุปาทานา  มุจฺจติ  ฯ  กามุปาทานา     
ทุกฺขานุปสฺสนาาณ อิมา ๑ เอกุปาทานา มุจฺจติ ฯ    
     อนตฺตานุปสฺสนาาณ     กตเมหิ    ตีหุปาทาเนหิ    มุจฺจติ    ฯ    
ทิฏ ุปาทานา   สลีพฺพตุปาทานา   อตฺตวาทุปาทานา   อนตฺตานุปสฺสนาาณ    
อิเมหิ ตีหุปาทาเนหิ มุจฺจติ ฯ      
     นิพฺพิทานุปสฺสนาาณ  กตมา  เอกุปาทานา  มุจฺจติ  ฯ กามุปาทานา    
นิพฺพิทานุปสฺสนาาณ อิมา เอกุปาทานา มุจฺจติ ฯ     
     วิราคานุปสฺสนาาณ     กตมา     เอกุปาทานา    มุจฺจติ    ฯ     
กามุปาทานา วิราคานุปสฺสนาาณ อิมา เอกุปาทานา มุจฺจติ ฯ      
     นิโรธานปุสฺสนาาณ    กตเมหิ    จตูหุปาทาเนหิ    มุจฺจติ    ฯ    
กามุปาทานา     ทิฏ ุปาทานา     สีลพฺพตุปาทานา    อตฺตวาทุปาทานา    
นิโรธานุปสฺสนาาณ อิเมหิ จตูหุปาทาเนหิ มุจฺจติ ฯ     
     ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาาณ    กตเมหิ   จตูหุปาทาเนหิ   มุจฺจติ   ฯ    
กามุปาทานา     ทิฏ ุปาทานา     สีลพฺพตุปาทานา    อตฺตวาทุปาทานา    
#๑ ม. อิท ฯ เอวมุปริป ฯ       
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ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาาณ อิเมหิ จตูหุปาทาเนหิ มุจฺจติ ฯ      
     อนิมิตฺตานุปสฺสนาาณ  กตเมหิ  ตีหุปาทาเนหิ มุจฺจติ ฯ ทิฏ ุปาทานา          
สีลพฺพตุปาทานา         อตฺตวาทุปาทานา        อนิมิตฺตานุปสฺสนาาณ    
อิเมหิ ตีหุปาทาเนหิ มุจฺจติ ฯ      
     อปฺปณิหิตานุปสฺสนาาณ  กตมา  เอกุปาทานา มุจฺจติ ฯ กามุปาทานา    
อปฺปณิหิตานุปสฺสนาาณ อิมา เอกุปาทานา มุจฺจติ ฯ      
     สุ ฺตานุปสฺสนาาณ  กตเมหิ  ตีหุปาทาเนหิ  มุจฺจติ ฯ ทิฏ ุปาทานา   
สีลพฺพตุปาทานา         อตฺตวาทุปาทานา         สุ ฺตานุปสฺสนาาณ     
อิเมหิ ตีหุปาทาเนหิ มุจฺจติ ฯ      
     ย ฺจ      อนิจฺจานุปสฺสนาาณ     ย ฺจ     อนตฺตานุปสฺสนาาณ    
ย ฺจ       อนิมิตฺตานุปสฺสนาาณ       ย ฺจ      สุ ฺตานุปสฺสนาาณ   
อิมานิ    จตฺตาริ    าณานิ    ตีหุปาทาเนหิ   มุจฺจนฺติ   ทฏิ ุปาทานา   
สีลพฺพตุปาทานา    อตฺตวาทุปาทานา    ฯ    ย ฺจ   ทุกฺขานุปสฺสนาาณ    
ย ฺจ     นิพฺพิทานุปสฺสนาาณ     ย ฺจ    วิราคานุปสฺสนาาณ    ย ฺจ�     
อปฺปณิหิตานุปสฺสนาาณ    อิมานิ    จตฺตาริ    าณานิ    เอกุปาทานา    
มุจฺจนฺติ    กามุปาทานา    ฯ    ย ฺจ    นโิรธานุปสฺสนาาณ    ย ฺจ    
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาาณ    อิมานิ    เทฺว    าณานิ    จตูหุปาทาเนหิ    
มุจฺจนฺติ   กามุปาทานา  ทิฏ ุปาทานา  สีลพฺพตุปาทานา  อตฺตวาทุปาทานา   
อย อนุปาทานาจิตฺตสฺส ๑ วิโมกฺโข ฯ     
                 วิโมกฺขกถาย ปมภาณวาร ฯ          
#๑ ม. ย.ุ อนปุาทาจิตฺตสฺส ฯ    
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     [๔๘๗]    ตีณิ    โข   ปนิมานิ   วิโมกฺขมุขานิ   โลกนิยฺยานาย     
สวตฺตนฺติ    สพฺพสงฺขาเร    ปริจฺเฉทปริวฏฏมโต   ๑   สมนุปสสฺนตาย   
อนิมิตฺตาย    จ   ธาตุยา   จิตฺตสมฺปกฺขนฺทนตาย   ๒   สพฺพสงฺขาเรสุ    
มโนสมุตฺเตชนตาย    อปฺปณิหิตาย    จ   ธาตุยา   จิตฺตสมฺปกฺขนฺทนตาย    
สพฺพธมฺเม     ปรโต     สมนุปสฺสนตาย    สุ ฺตาย    จ    ธาตุยา      
จิตฺตสมฺปกฺขนฺทนตาย    อิมานิ    ตีณิ    วิโมกฺขมุขานิ    โลกนิยยฺานาย   
สวตฺตนฺติ ฯ    
     [๔๘๘]    อนิจฺจโต    มนสิกโรโต   กถ   สงฺขารา   อุปฏนฺติ    
ทุกฺขโต   มนสิกโรโต   กถ  สงฺขารา  อุปฏนฺติ  อนตฺตโต  มนสิกโรโต    
กถ    สงฺขารา    อุปฏนฺติ    ฯ    อนิจฺจโต   มนสิกโรโต   ขยโต    
สงฺขารา   อุปฏนฺติ   ทกฺุขโต  มนสิกโรโต  ภยโต  สงฺขารา  อุปฏนฺติ   
อนตฺตโต มนสิกโรโต สุ ฺโต สงฺขารา อุปฏนฺติ ฯ     
     อนิจฺจโต     มนสิกโรโต    กึพหุล    จิตฺต    โหติ    ทุกฺขโต    
มนสิกโรโต    กึพหุล   จิตฺต   โหติ   อนตฺตโต   มนสิกโรโต   กพึหุล   
จิตฺต   โหติ   ฯ   อนิจฺจโต   มนสิกโรโต   อธิโมกฺขพหุล  จิตฺต  โหติ   
ทุกฺขโต     มนสิกโรโต     ปสฺสทฺธิพหุล    จิตฺต    โหติ    อนตฺตโต   
มนสิกโรโต เวทพหุล จิตฺต โหติ ฯ      
     อนิจฺจโต    มนสิกโรนฺโต   อธิโมกขฺพหุโล   กตมินฺทฺริย   ปฏลิภติ    
ทุกฺขโต   มนสิกโรนฺโต   ปสฺสทฺธิพหุโล   กตมินฺทฺริย   ปฏิลภติ  อนตฺตโต          
#๑ สี. ปริจฺเฉทปริวตฺถุมโต ฯ ม. ปริจฺเฉทปริวฏมโต ฯ ๒ จิตฺตสมกฺขนฺธนตาย ฯ      
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มนสิกโรนฺโต    เวทพหุโล    กตมินฺทฺริย    ปฏลิภติ    ฯ    อนิจฺจโต    
มนสิกโรนฺโต     อธิโมกขฺพหุโล     สทฺธินฺทฺริย     ปฏิลภติ    ทกฺุขโต   
มนสิกโรนฺโต     ปสฺสทฺธพิหุโล     สมาธินฺทฺริย    ปฏิลภติ    อนตฺตโต    
มนสิกโรนฺโต เวทพหุโล ป ฺ ินฺทฺริย ปฏิลภติ ฯ       
     [๔๘๙]    อนิจฺจโต   มนสิกโรโต   อธิโมกฺขพหุลสฺส   กตมินฺทฺริย    
อาธิปเตยฺย   โหติ   ภาวนาย   กตินฺทฺรยิานิ   ตทนฺวยานิ   ๑  โหนฺติ   
สหชาตปจฺจยา     โหนฺติ    อ ฺม ฺปจฺจยา    โหนฺติ    นิสฺสยปจฺจยา    
โหนฺติ    สมปฺยุตฺตปจฺจยา    โหนฺติ    เอกรสา    โหนฺติ   เกนตฺเถน    
ภาวนา    โก    ภาเวติ    ทกฺุขโต    มนสิกโรโต    ปสฺสทฺธิพหุลสฺส    
กตมินทฺฺริย    อาธิปเตยฺย   โหติ   ภาวนาย   กตินฺทฺรยิานิ   ตทนฺวยานิ          
โหนฺติ      สหชาตปจฺจยา      โหนฺติ     อ ฺม ฺปจฺจยา     โหนฺติ     
นิสฺสยปจฺจยา    โหนฺติ    สมฺปยุตฺตปจฺจยา   โหนฺติ   เอกรสา   โหนฺติ   
เกนตฺเถน     ภาวนา     โก    ภาเวติ    อนตฺตโต    มนสิกโรโต      
เวทพหุลสฺส   กตมินฺทฺริย   อาธิปเตยฺย   โหติ   ภาวนาย   กตินฺทรฺิยานิ          
ตทนฺวยานิ     โหนฺติ     สหชาตปจฺจยา     โหนฺติ    อ ฺม ฺปจฺจยา     
โหนฺติ    นิสสฺยปจฺจยา    โหนฺติ   สมปฺยุตฺตปจฺจยา   โหนฺติ   เอกรสา   
โหนฺติ   เกนตฺเถน   ภาวนา   โก  ภาเวติ  ฯ  อนิจฺจโต  มนสิกโรโต      
อธิโมกฺขพหุลสฺส  สทฺธินทฺฺริย  อาธิปเตยฺย  โหติ  ภาวนาย จตฺตารินฺทฺริยานิ      
ตทนฺวยานิ     โหนฺติ     สหชาตปจฺจยา     โหนฺติ    อ ฺม ฺปจฺจยา     
โหนฺติ         นิสฺสยปจฺจยา         โหนติฺ         สมฺปยุตฺตปจฺจยา    
#๑ ม. ตทนยฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ        
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โหนฺติ   เอกรสา   โหนฺติ   เอกรสฏเน  ภาวนา  โย  สมฺมาปฏปินฺโน     
โส      ภาเวติ      นตฺถ ิ     มิจฺฉาปฏิปนฺนสฺส      อินทฺฺริยภาวนา    
ทุกฺขโต    มนสิกโรโต    ปสฺสทฺธิพหุลสฺส    สมาธินฺทฺริย    อาธิปเตยฺย          
โหติ   ภาวนาย   จตฺตารินฺทฺริยานิ   ตทนฺวยานิ   โหนฺติ  สหชาตปจฺจยา    
โหนฺติ      อ ฺม ฺปจฺจยา      โหนฺติ      นิสฺสยปจฺจยา     โหนฺติ    
สมฺปยุตฺตปจฺจยา    โหนฺติ   เอกรสา   โหนฺติ   เอกรสฏเน   ภาวนา    
โย  สมฺมาปฏิปนฺโน  โส  ภาเวติ  นตฺถิ  มิจฺฉาปฏิปนฺนสฺส  อินฺทฺริยภาวนา   
อนตฺตโต         มนสิกโรโต         เวทพหุลสฺส        ป ฺ ินฺทฺริย     
อาธิปเตยฺย    โหติ   ภาวนาย   จตฺตารินฺทฺริยานิ   ตทนฺวยานิ   โหนฺติ    
สหชาตปจฺจยา     โหนฺติ    อ ฺม ฺปจฺจยา    โหนฺติ    นิสฺสยปจฺจยา    
โหนฺติ    สมปฺยุตฺตปจฺจยา    โหนฺติ   เอกรสา   โหนติฺ   เอกรสฏเน    
ภาวนา   โย   สมฺมาปฏิปนฺโน   โส   ภาเวติ   นตฺถ ิ มิจฺฉาปฏิปนฺนสฺส    
อินฺทฺริยภาวนา ฯ        
     [๔๙๐]    อนิจฺจโต   มนสิกโรโต   อธิโมกฺขพหุลสฺส   กตมินฺทฺริย    
อาธิปเตยฺย    โหติ    ภาวนาย    กตินทฺฺริยานิ    ตทนฺวยานิ   โหนฺติ   
สหชาตปจฺจยา     โหนฺติ    อ ฺม ฺปจฺจยา    โหนฺติ    นิสฺสยปจฺจยา    
โหนฺติ   สมปฺยุตฺตปจฺจยา   โหนฺติ  ปฏเิวธกาเล  กตมินฺทฺริย  อาธิปเตยฺย         
โหติ    ปฏิเวธาย   กตินฺทรฺิยานิ   ตทนฺวยานิ   โหนติฺ   สหชาตปจฺจยา    
โหนฺติ      อ ฺม ฺปจฺจยา      โหนฺติ      นิสฺสยปจฺจยา     โหนฺติ    
สมฺปยุตฺตปจฺจยา    โหนฺติ    เอกรสา    โหนฺติ   เกนตฺเถน   ภาวนา     
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เกนตฺเถน ปฏิเวโธ ฯ      
     ทุกฺขโต   มนสิกโรโต   ปสฺสทฺธิพหุลสฺส   กตมินฺทฺริย   อาธิปเตยฺย          
โหติ    ภาวนาย    กตินฺทฺรยิานิ   ตทนฺวยานิ   โหนฺติ   สหชาตปจฺจยา               
โหนฺติ   อ ฺม ฺปจฺจยา   โหนฺติ  นิสฺสยปจฺจยา  โหนฺติ  สมฺปยุตฺตปจฺจยา          
โหนฺติ      ปฏิเวธกาเล      กตมินฺทฺริย      อาธิปเตยฺย      โหติ    
ปฏิเวธาย   กตินฺทฺริยานิ   ตทนฺวยานิ   โหนฺติ   สหชาตปจฺจยา   โหนฺติ   
อ ฺม ฺปจฺจยา    โหนติฺ    นิสฺสยปจฺจยา    โหนติฺ    สมฺปยุตฺตปจฺจยา    
โหนฺติ     เอกรสา     โหนฺติ    เกนตฺเถน    ภาวนา    เกนตฺเถน    
ปฏิเวโธ ฯ    
     อนตฺตโต    มนสิกโรโต   เวทพหุลสฺส   กตมินฺทฺริย   อาธิปเตยฺย    
โหติ    ภาวนาย    กตินฺทฺรยิานิ   ตทนฺวยานิ   โหนฺติ   สหชาตปจฺจยา    
โหนฺติ      อ ฺม ฺปจฺจยา      โหนฺติ      นิสฺสยปจฺจยา     โหนฺติ    
สมฺปยุตฺตปจฺจยา    โหนฺติ    ปฏิเวธกาเล    กตมินฺทฺริย    อาธิปเตยฺย   
โหติ    ปฏิเวธาย   กตินฺทรฺิยานิ   ตทนฺวยานิ   โหนติฺ   สหชาตปจฺจยา    
โหนฺติ      อ ฺม ฺปจฺจยา      โหนฺติ      นิสฺสยปจฺจยา     โหนฺติ    
สมฺปยุตฺตปจฺจยา    โหนฺติ    เอกรสา    โหนฺติ   เกนตฺเถน   ภาวนา    
เกนตฺเถน ปฏิเวโธ ฯ      
     อนิจฺจโต   มนสิกโรโต   อธิโมกฺขพหุลสฺส  สทฺธินฺทฺริย  อาธิปเตยฺย          
โหติ      ภาวนาย      จตฺตารินฺทฺริยานิ      ตทนฺวยานิ      โหนฺติ    
สหชาตปจฺจยา     โหนฺติ    อ ฺม ฺปจฺจยา    โหนฺติ    นิสฺสยปจฺจยา     
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โหนฺติ     สมปฺยุตฺตปจฺจยา     โหนฺติ     ปฏิเวธกาเล     ป ฺ ินฺทฺริย   
อาธิปเตยฺย   โหติ   ปฏิเวธาย   จตฺตารินฺทฺริยานิ   ตทนฺวยานิ   โหนฺติ   
สหชาตปจฺจยา     โหนฺติ    อ ฺม ฺปจฺจยา    โหนฺติ    นิสฺสยปจฺจยา    
โหนฺติ       สมฺปยุตฺตปจฺจยา       โหนฺติ      เอกรสา      โหนฺติ     
เอกรสฏเน   ภาวนา   ทสฺสนฏเน   ปฏิเวโธ   เอว   ปฏิวิชฺฌนฺโตป     
ภาเวติ ภาเวนฺโตป ปฏิวิชฺฌติ ฯ     
     ทุกฺขโต   มนสิกโรโต   ปสฺสทฺธิพหุลสฺส   สมาธินฺทฺริย  อาธิปเตยฺย          
โหติ      ภาวนาย      จตฺตารินฺทฺริยานิ      ตทนฺวยานิ      โหนฺติ    
สหชาตปจฺจยา     โหนฺติ    อ ฺม ฺปจฺจยา    โหนฺติ    นิสฺสยปจฺจยา    
โหนฺติ     สมปฺยุตฺตปจฺจยา     โหนฺติ     ปฏิเวธกาเล     ป ฺ ินฺทฺริย   
อาธิปเตยฺย   โหติ   ปฏิเวธาย   จตฺตารินฺทฺริยานิ   ตทนฺวยานิ   โหนฺติ   
สหชาตปจฺจยา     โหนฺติ    อ ฺม ฺปจฺจยา    โหนฺติ    นิสฺสยปจฺจยา    
โหนฺติ       สมฺปยุตฺตปจฺจยา       โหนฺติ      เอกรสา      โหนฺติ     
เอกรสฏเน   ภาวนา   ทสฺสนฏเน   ปฏิเวโธ   เอว   ปฏิวิชฺฌนฺโตป     
ภาเวติ ภาเวนฺโตป ปฏิวิชฺฌติ ฯ     
     อนตฺตโต    มนสิกโรโต   เวทพหุลสฺส   ป ฺ ินฺทฺริย   อาธิปเตยฺย   
โหติ   ภาวนาย   จตฺตารินฺทฺริยานิ   ตทนฺวยานิ   โหนฺติ  สหชาตปจฺจยา    
โหนฺติ         อ ฺม ฺปจฺจยา         โหนฺติ         นสิฺสยปจฺจยา     
โหนฺติ    สมปฺยุตฺตปจฺจยา    โหนฺติ   เอกรสา   โหนฺติ   ปฏิเวธกาเล    
ป ฺ ินฺทฺริย     อาธิปเตยฺย     โหติ     ปฏิเวธาย    จตฺตารินฺทฺริยานิ         
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ตทนฺวยานิ     โหนฺติ     สหชาตปจฺจยา     โหนฺติ    อ ฺม ฺปจฺจยา     
โหนฺติ    นิสสฺยปจฺจยา    โหนฺติ   สมปฺยุตฺตปจฺจยา   โหนฺติ   เอกรสา   
โหนฺติ    เอกรสฏเน    ภาวนา    ทสฺสนฏเน    ปฏิเวโธ    เอว      
ปฏิวิชฺฌนฺโตป ภาเวติ ภาเวนฺโตป ปฏิวิชฺฌติ ฯ      
     [๔๙๑]    อนิจฺจโต   มนสิกโรโต   กตมินฺทฺริย   อธิมตฺต   โหติ    
กตมินฺทฺริยสฺส  อธิมตฺตตฺตา  สทฺธาธิมุตฺโต  ๑  โหติ  ทุกฺขโต มนสิกโรโต          
กตมินฺทฺริย      อธิมตฺต      โหติ      กตมินฺทฺริยสฺส     อธิมตฺตตฺตา         
กายสกฺขิ   ๒  โหติ  อนตฺตโต  มนสิกโรโต  กตมินฺทฺริย  อธิมตฺต  โหติ    
กตมินฺทฺริยสฺส  อธิมตฺตตฺตา  ทิฏ ิปฺปตฺโต  โหติ  ฯ  อนิจฺจโต  มนสิกโรโต         
สทฺธินฺทฺริย      อธิมตฺต      โหติ      สทธฺินฺทฺริยสฺส     อธิมตฺตตฺตา       
สทฺธาธิมุตฺโต    โหติ    ทกฺุขโต   มนสกิโรโต   สมาธินฺทฺริย   อธิมตฺต          
โหติ    สมาธินฺทฺริยสฺส    อธิมตฺตตฺตา    กายสกฺขิ    โหติ   อนตฺตโต   
มนสิกโรโต      ป ฺ ินฺทฺริย      อธิมตฺต      โหติ     ป ฺ ินฺทฺริยสฺส         
อธิมตฺตตฺตา ทิฏ ิปฺปตฺโต โหติ ฯ      
     [๔๙๒]   สทฺทหนฺโต   อธิมุตฺโตติ   ๓   สทฺธาธิมุตฺโต  ผุฏตฺตา   
สจฺฉิกโรตีติ   ๔  กายสกฺขิ  ทิฏตฺตา  ปตฺโตติ  ทิฏ ิปฺปตฺโต  สทฺทหนฺโต        
อธิมุจฺจตีติ    ๕    สทฺธาธิมุตฺโต    ฌานผสฺส   ปม   ผุสติ   ปจฺฉา   
นิโรธ    นิพฺพาน   สจฺฉิกโรตีติ   กายสกฺขิ   ทกฺุขา   สงฺขารา   สุโข   
นิโรโธติ   าณ   ๖   โหติ  ทิฏ  วิทติ  สจฺฉิกต  ผสฺสิต  ป ฺายาติ        
ทิฏ ิปฺปตฺโต   โย   จาย   ปุคฺคโล   สทธฺาธิมุตฺโต   โย  จ  กายสกฺขิ    
#๑ ม. ย.ุ สทธฺาวิมุตฺโต ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ย.ุ กายสกฺขี ฯ เอวมุปริป ฯ          
#๓ ม. ยุ. วิมุตฺโตติ สทฺธาวิมุตฺโต ฯ ๔ ม. สจฺฉิกโตติ... ฯ    
#๕ ม. ย.ุ วิมจฺุจตีติ ฯ ๖ ม. ย.ุ าต ฯ     
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โย   จ   ทฏิ ิปฺปตฺโต   สิยา   อิเม   ตโย   ปุคฺคลา  สทฺธาธิมุตฺตาป    
กายสกฺขีป ทิฏ ิปฺปตฺตาป วตฺถุวเสน ปริยาเยน ฯ    
     สิยาติ   กถ ฺจ   สิยา   ฯ   อนิจฺจโต   มนสิกโรโต  สทฺธินฺทฺรยิ   
อธิมตฺต    โหติ    สทฺธินทฺฺริยสฺส    อธิมตฺตตฺตา   สทฺธาธิมุตฺโต   โหติ        
ทุกฺขโต    มนสิกโรโต    สทฺธินฺทฺริย    อธิมตฺต   โหติ   สทฺธินทฺฺริยสฺส       
อธิมตฺตตฺตา      สทฺธาธิมุตฺโต     โหติ     อนตฺตโต     มนสิกโรโต     
สทฺธินฺทฺริย   อธิมตฺต   โหติ   สทฺธินฺทรฺิยสฺส   อธิมตฺตตฺตา  สทฺธาธิมุตฺโต   
โหติ     เอว    อิเม    ตโย    ปุคฺคลา    สทฺธินฺทฺริยสฺส    วเสน    
สทฺธาธิมุตฺตา ฯ         
     ทุกฺขโต   มนสิกโรโต  สมาธินฺทฺริย  อธิมตฺต  โหติ  สมาธินฺทฺริยสฺส         
อธิมตฺตตฺตา      กายสกฺขิ      โหติ      อนตฺตโต      มนสิกโรโต     
สมาธินฺทฺริย      อธิมตฺต     โหติ     สมาธินฺทฺริยสฺส     อธิมตฺตตฺตา         
กายสกฺขิ   โหติ   อนิจฺจโต   มนสิกโรโต   สมาธินฺทฺริย  อธิมตฺต  โหติ   
สมาธินฺทฺริยสฺส    อธิมตฺตตฺตา   กายสกฺขิ   โหติ   เอว   อิเม   ตโย   
ปุคฺคลา สมาธินฺทฺริยสฺส วเสน กายสกฺขี ฯ    
     อนตฺตโต   มนสิกโรโต   ป ฺ ินฺทฺริย  อธิมตฺต  โหติ  ป ฺ ินฺทฺริยสฺส        
อธิมตฺตตฺตา      ทิฏ ิปฺปตฺโต      โหติ     อนิจฺจโต     มนสิกโรโต    
ป ฺ ินฺทฺริย   อธิมตฺต   โหติ   ป ฺ ินฺทฺริยสฺส   อธิมตฺตตฺตา   ทฏิ ิปฺปตฺโต  
โหติ     ทุกฺขโต     มนสิกโรโต     ป ฺ ินฺทฺริย     อธิมตฺต    โหติ    
ป ฺ ินฺทฺริยสฺส   อธิมตฺตตฺตา   ทิฏ ิปฺปตฺโต   โหติ   เอว   อิเม   ตโย          
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ปุคฺคลา    ป ฺ ินฺทฺริยสฺส   วเสน   ทฏิ ิปฺปตฺตา   โย   จาย   ปคฺุคโล          
สทฺธาธิมุตฺโต    โย    จ   กายสกฺขิ   โย   จ   ทิฏ ิปฺปตฺโต   เอว    
สิยา   อิเม   ตโย   ปุคฺคลา  สทฺธาธิมุตฺตาป  กายสกฺขีป  ทิฏ ิปฺปตฺตาป        
วตฺถุวเสน ปริยาเยน ฯ    
     โย   จาย   ปุคฺคโล   สทฺธาธิมุตฺโต  โย  จ  กายสกฺขิ  โย  จ    
ทิฏ ิปฺปตฺโต     อ ฺโ    เยว    สทฺธาธิมุตฺโต    อ ฺโ    กายสกฺขิ   
อ ฺโ   ทิฏ ิปฺปตฺโต   ฯ   อนิจฺจโต   มนสิกโรโต  สทฺธินฺทฺริย  อธิมตฺต        
โหติ    สทฺธนิฺทฺริยสฺส    อธิมตฺตตฺตา    สทฺธาธิมุตฺโต   โหติ   ทกฺุขโต         
มนสิกโรโต   สมาธินฺทฺรยิ   อธิมตฺต   โหติ  สมาธินฺทฺริยสฺส  อธิมตฺตตฺตา        
กายสกฺขิ       โหติ      อนตฺตโต      มนสิกโรโต      ป ฺ ินฺทฺริย    
อธิมตฺต   โหติ   ป ฺ ินฺทฺริยสฺส   อธิมตฺตตฺตา   ทิฏ ิปฺปตฺโต   โหติ   ฯ       
โย  จาย  ปุคฺคโล  สทฺธาธิมุตฺโต  โย  จ  กายสกฺขิ  โย จ ทิฏ ิปฺปตฺโต    
เอว     อิเม    ตโย    ปุคฺคลา    อ ฺโ    เยว    สทฺธาธิมุตฺโต    
อ ฺโ กายสกฺขิ อ ฺโ ทิฏ ิปฺปตฺโต ฯ    
     [๔๙๓]    อนิจฺจโต   มนสิกโรโต   สทฺธินฺทฺริย   อธิมตฺต   โหติ   
สทฺธินฺทฺริยสสฺ    อธิมตฺตตฺตา   โสตาปตฺติมคฺค   ปฏิลภติ   เตน   วุจฺจติ        
สทฺธานุสารี    จตฺตารินฺทฺริยานิ    ตทนฺวยานิ    โหนติฺ   สหชาตปจฺจยา    
โหนฺติ   อ ฺม ฺปจฺจยา   โหนฺติ  นิสฺสยปจฺจยา  โหนฺติ  สมฺปยุตฺตปจฺจยา          
โหนฺติ       สทฺธินฺทฺริยสฺส       วเสน       จตุนฺน      อินฺทฺริยาน          
ภาวนา   โหติ   เย   ห ิ  เกจิ  สทฺธินฺทรฺิยสฺส  วเสน  โสตาปตฺติมคฺค    
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ปฏิลภนฺติ    สพฺเพ    เต    สทฺธานุสาริโน    อนิจฺจโต   มนสิกโรโต     
สทฺธินฺทฺริย      อธิมตฺต      โหติ      สทธฺินฺทฺริยสฺส     อธิมตฺตตฺตา       
โสตาปตฺติผล  สจฺฉิกต  โหติ  เตน  วุจฺจติ  สทฺธาธิมุตฺโต จตฺตารินฺทฺริยานิ      
ตทนฺวยานิ     โหนฺติ     สหชาตปจฺจยา     โหนฺติ    อ ฺม ฺปจฺจยา     
โหนฺติ         นิสฺสยปจฺจยา         โหนติฺ         สมฺปยุตฺตปจฺจยา    
โหนฺติ    สทธฺินฺทฺริยสฺส    วเสน   จตฺตารินฺทฺริยานิ   ภาวิตานิ   โหนฺติ        
สุภาวิตานิ    เย    หิ   เกจิ   สทฺธินฺทฺริยสฺส   วเสน   โสตาปตฺติผล    
สจฺฉิกตา    สพฺเพ    เต    สทฺธาธิมุตฺตา    อนิจฺจโต    มนสิกโรโต     
สทฺธินฺทฺริย      อธิมตฺต      โหติ      สทฺธินฺทฺริยสฺส     อธิมตฺตตฺตา       
สกทาคามิมคฺค    ปฏิลภติ    ฯเปฯ    สกทาคามิผล    สจฺฉิกต   โหติ    
อนาคามิมคฺค    ปฏลิภติ    อนาคามิผล   สจฺฉิกต   โหติ   อรหตฺตมคฺค    
ปฏิลภติ   อรหตฺตผล   ๑   สจฺฉิกต  โหติ  เตน  วุจฺจติ  สทฺธาธิมุตฺโต   
จตฺตารินฺทฺริยานิ   ตทนฺวยานิ   โหนฺติ   ฯเปฯ   สมฺปยุตฺตปจฺจยา  โหนฺติ          
สทฺธินฺทฺริยสสฺ      วเสน     จตฺตารินฺทฺริยานิ     ภาวิตานิ     โหนฺติ          
สุภาวิตานิ  เย  ห ิ เกจิ  สทฺธินฺทฺริยสฺส  วเสน  อรหตฺต  สจฺฉิกตา  ๒   
สพฺเพ เต สทฺธาธิมุตฺตา ฯ       
     [๔๙๔]    ทุกฺขโต   มนสิกโรโต   สมาธินฺทฺริย   อธิมตฺต   โหติ    
สมาธินฺทฺริยสฺส     อธิมตฺตตฺตา     โสตาปตฺติมคฺค     ปฏิลภติ    เตน    
วุจฺจติ   กายสกฺขิ   จตฺตารินฺทฺริยานิ   ตทนฺวยานิ  โหนฺติ  สหชาตปจฺจยา          
โหนฺติ         อ ฺม ฺปจฺจยา         โหนฺติ         นสิฺสยปจฺจยา     
#๑ ม. อรหตฺต ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. สจฺฉิกต ฯ เอวมุปริป ฯ     
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โหนฺติ    สมปฺยุตฺตปจฺจยา    โหนฺติ    สมาธินฺทฺริยสฺส   วเสน   จตุนฺน          
อินฺทฺริยาน   ภาวนา   โหติ   เย   ห ิ  เกจิ   สมาธินทฺฺริยสฺส  วเสน   
โสตาปตฺติมคฺค     ปฏลิภนฺติ     สพฺเพ    เต    กายสกฺขี    ทุกฺขโต    
มนสิกโรโต   สมาธินฺทฺรยิ   อธิมตฺต   โหติ  สมาธินฺทฺริยสฺส  อธิมตฺตตฺตา        
โสตาปตฺติผล      สจฺฉิกต      โหติ      ฯเปฯ      สกทาคามิมคฺค     
ปฏิลภติ    สกทาคามิผล    สจฺฉิกต    โหติ    อนาคามิมคฺค   ปฏลิภติ   
อนาคามิผล    สจฺฉิกต    โหติ    อรหตฺตมคฺค    ปฏลิภติ   อรหตฺตผล   
สจฺฉิกต   โหติ   เตน   วุจฺจติ   กายสกฺขิ  จตฺตารินฺทฺริยานิ  ตทนฺวยานิ         
โหนฺติ      สหชาตปจฺจยา      โหนฺติ     อ ฺม ฺปจฺจยา     โหนฺติ     
นิสฺสยปจฺจยา     โหนฺติ    สมฺปยุตฺตปจฺจยา    โหนติฺ    สมาธินฺทฺริยสฺส          
วเสน   จตฺตารินฺทฺริยานิ   ภาวิตานิ   โหนฺติ  สุภาวิตานิ  เย  หิ  เกจิ   
สมาธินฺทฺริยสฺส วเสน อรหตฺต สจฺฉิกตา สพฺเพ เต กายสกฺขี ฯ    
     [๔๙๕]    อนตฺตโต   มนสิกโรโต   ป ฺ ินฺทฺริย   อธิมตฺต   โหติ    
ป ฺ ินฺทฺริยสฺส     อธิมตฺตตฺตา     โสตาปตฺติมคฺค     ปฏิลภติ     เตน   
วุจฺจติ    ธมฺมานุสารี    จตฺตารินฺทฺริยานิ   ตทนฺวยานิ   โหนฺติ   ฯเปฯ          
สมฺปยุตฺตปจฺจยา      โหนฺติ      ป ฺ ินฺทฺริยสฺส      วเสน     จตุนฺน   
อินฺทฺริยาน   ภาวนา   โหติ   เย   ห ิ  เกจิ   ป ฺ ินฺทฺริยสฺส   วเสน    
โสตาปตฺติมคฺค    ปฏิลภติ    สพฺเพ    เต   ธมฺมานุสาริโน   อนตฺตโต    
มนสิกโรโต   ป ฺ ินฺทฺริย   อธิมตฺต   โหติ   ป ฺ ินฺทฺริยสฺส   อธิมตฺตตฺตา      
โสตาปตฺติผล     สจฺฉิกต     โหติ     เตน    วุจฺจติ    ทิฏ ิปฺปตฺโต    
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จตฺตารินฺทฺริยานิ   ตทนฺวยานิ   โหนฺติ   ฯเปฯ   สมฺปยุตฺตปจฺจยา  โหนฺติ          
ป ฺ ินฺทฺริยสฺส   วเสน   จตฺตารินฺทฺริยานิ   ภาวิตานิ   โหนฺติ  สภุาวิตานิ       
เย    หิ    เกจิ    ป ฺ ินฺทฺริยสฺส   วเสน   โสตาปตฺติผล   สจฺฉิกตา   
สพฺเพ    เต    ทิฏ ิปฺปตฺตา    อนตฺตโต    มนสิกโรโต    ป ฺ ินฺทฺริย    
อธิมตฺต     โหติ     ป ฺ ินฺทฺริยสฺส     อธิมตฺตตฺตา     สกทาคามิมคฺค          
ปฏิลภติ    ฯเปฯ    สกทาคามิผล    สจฺฉิกต    โหติ    อนาคามิมคฺค    
ปฏิลภติ     อนาคามิผล    สจฺฉิกต    โหติ    อรหตฺตมคฺค    ปฏลิภติ   
อรหตฺตผล   สจฺฉิกต   โหติ  เตน  วุจฺจติ  ทิฏ ิปฺปตฺโต  จตฺตารินฺทฺริยานิ      
ตทนฺวยานิ     โหนฺติ     สหชาตปจฺจยา     โหนฺติ    อ ฺม ฺปจฺจยา     
โหนฺติ      นสิฺสยปจฺจยา      โหนฺติ      สมฺปยุตฺตปจฺจยา     โหนฺติ   
ป ฺ ินฺทฺริยสฺส   วเสน   จตฺตารินฺทฺริยานิ   ภาวิตานิ   โหนฺติ  สภุาวิตานิ       
เย   ห ิ  เกจิ   ป ฺ ินฺทฺริยสฺส  วเสน  อรหตฺต  สจฺฉิกตา  สพฺเพ  เต   
ทิฏ ิปฺปตฺตา ฯ         
     [๔๙๖]  เย  ห ิ เกจิ  เนกฺขมฺม  ๑  ภาวิตา  วา ภาเวนฺติ วา     
ภาวิสฺสนฺติ   วา   อธิคตา   วา   อธิคจฺฉนฺติ   วา   อธิคมิสฺสนฺติ  วา    
ปตฺตา    วา    ปาปุณนฺติ   วา   ปาปุณิสฺสนฺติ   วา   ปฏิลทฺธา   วา    
ปฏิลภนฺติ   วา   ปฏิลภิสฺสนฺติ   วา   ปฏวิิทฺธา   วา   ปฏิวิชฺฌนฺติ  วา          
ปฏิวิชฺฌิสฺสนฺติ   วา   สจฺฉิกตา   วา   สจฺฉิกโรนฺติ   วา  สจฺฉิกรสิฺสนฺติ       
วา    ผสฺสิตา    วา   ผสฺสนฺติ   วา   ผสสฺิสฺสนฺติ   วา   วสิปฺปตฺตา   
#๑ นกฺขมฺมนฺติ วา ปาโ ฯ      



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 384 

วา    ปาปุณนฺติ    วา    ปาปุณิสฺสนฺติ    วา    ปารมิปฺปตฺตา    วา    
ปาปุณนฺติ     วา     ปาปุณิสฺสนฺติ     วา    เวสารชฺชปปฺตฺตา    วา    
ปาปุณนฺติ   วา   ปาปุณิสฺสนฺติ   วา   สพฺเพ  เต  สทธฺินฺทฺริยสฺส  วเสน   
สทฺธาธิมุตฺตา     สมาธินทฺฺริยสฺส    วเสน    กายสกฺขี    ป ฺ ินฺทฺริยสฺส         
วเสน ทิฏ ิปฺปตฺตา ฯ    
     [๔๙๗]    เย    หิ   เกจิ   อพฺยาปาท   ฯเปฯ   อาโลกส ฺ    
อวิกฺเขป       ธมฺมววตฺถาน      าณ      ปามุชฺช      ปมชฺฌาน    
ทุติยชฺฌาน     ตติยชฺฌาน     จตุตฺถชฺฌาน    อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺตึ    
วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺตึ อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺตึ      
เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺตึ       อนิจฺจานุปสฺสน       ทุกฺขานุปสฺสน    
อนตฺตานุปสฺสน นิพฺพิทานุปสฺสน วิราคานุปสฺสน     
นิโรธานุปสฺสน      ปฏินสิฺสคฺคานุปสฺสน     ขยานุปสฺสน     วยานุปสฺสน         
วิปริณามานุปสฺสน          อนิมิตฺตานุปสฺสน          อปฺปณิหิตานุปสฺสน         
สุ ฺตานุปสฺสน          อธิป ฺาธมฺมวิปสฺสน         ยถาภูตาณทสฺสน    
อาทีนวานุปสฺสน           ปฏิสงฺขานุปสฺสน           วิวฏฏนานุปสฺสน    
โสตาปตฺติมคฺค สกทาคามิมคฺค อนาคามิมคฺค          
อรหตฺตมคฺค ฯ   
     เย   หิ   เกจิ   จตฺตาโร  สติปฏาเน  จตฺตาโร  สมมฺปฺปธาเน     
จตฺตาโร   อิทฺธิปาเท   ป ฺจินฺทฺริยานิ   ป ฺจ   พลานิ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค   
อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   เย  ห ิ เกจิ  อฏ  วิโมกฺเข  ภาวิตา  วา     
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ภาเวนฺติ    วา   ภาวิสฺสนฺติ   วา   อธิคตา   วา   อธิคจฺฉนฺติ   วา    
อธิคมิสฺสนฺติ   วา   ปตฺตา   วา   ปาปุณนฺติ   วา   ปาปุณิสฺสนฺติ   วา    
ปฏิลทฺธา   วา   ปฏิลภนฺติ   วา   ปฏิลภิสฺสนฺติ   วา   ปฏิวิทฺธา   วา   
ปฏิวิชฺฌนฺติ    วา   ปฏิวิชฌฺิสฺสนฺติ   วา   สจฺฉิกตา   วา   สจฺฉิกโรนฺติ        
วา   สจฺฉิกรสิฺสนฺติ   วา   ผสฺสิตา  วา  ผสฺสนฺติ  วา  ผสฺสิสฺสนฺติ  วา          
วสิปฺปตฺตา    วา   ปาปุณนฺติ   วา   ปาปุณิสฺสนฺติ   วา   ปารมิปปฺตฺตา    
วา    ปาปุณนฺติ    วา    ปาปุณิสฺสนฺติ   วา   เวสารชฺชปฺปตฺตา   วา    
ปาปุณนฺติ   วา   ปาปุณิสฺสนฺติ   วา   สพฺเพ  เต  สทธฺินฺทฺริยสฺส  วเสน   
สทฺธาธิมุตฺตา     สมาธินทฺฺริยสฺส    วเสน    กายสกฺขี    ป ฺ ินฺทฺริยสฺส         
วเสน ทิฏ ิปฺปตฺตา ฯ    
     [๔๙๘]  เย  ห ิ เกจิ  จตสฺโส  ปฏิสมฺภิทา  ปตฺตา  วา ปาปุณนฺติ     
วา   ปาปุณิสฺสนฺติ   วา   ฯเปฯ   สพฺเพ   เต   สทฺธินฺทรฺิยสฺส  วเสน    
สทฺธาธิมุตฺตา     สมาธินทฺฺริยสฺส    วเสน    กายสกฺขี    ป ฺ ินฺทฺริยสฺส         
วเสน ทิฏ ิปฺปตฺตา ฯ    
     เย   หิ   เกจิ   ติสฺโส  วิชฺชา  ปฏิวิทธฺา  วา  ปฏิวิชฺฌนฺติ  วา    
ปฏิวิชฺฌิสฺสนฺติ    วา    ฯเปฯ    สพฺเพ   เต   สทฺธินฺทรฺิยสฺส   วเสน    
สทฺธาธิมุตฺตา     สมาธินทฺฺริยสฺส    วเสน    กายสกฺขี    ป ฺ ินฺทฺริยสฺส         
วเสน ทิฏ ิปฺปตฺตา ฯ    
     เย  ห ิ เกจิ  ติสฺโส  สิกขฺา  สิกฺขิตา  วา สิกฺขนฺติ วา สิกฺขิสฺสนฺติ       
วา   สจฺฉิกตา   วา   สจฺฉิกโรนฺติ   วา   สจฺฉิกริสฺสนฺติ  วา  ผสฺสิตา     
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วา    ผสฺสนติฺ   วา   ผสฺสสิฺสนฺติ   วา   วสิปฺปตฺตา   วา   ปาปุณนฺติ    
วา    ปาปุณิสฺสนฺติ    วา    ปารมิปฺปตฺตา    วา    ปาปุณนฺติ    วา    
ปาปุณิสฺสนฺติ     วา     เวสารชฺชปฺปตฺตา     วา    ปาปุณนฺติ    วา    
ปาปุณิสฺสนฺติ   วา   สพฺเพ   เต   สทฺธนิฺทฺริยสฺส   วเสน  สทฺธาธิมุตฺตา          
สมาธินฺทฺริยสฺส วเสน กายสกฺขี ป ฺ ินฺทฺริยสฺส วเสน ทิฏ ิปฺปตฺตา ฯ    
     เย   หิ   เกจิ   ทุกฺข   ปรชิานนฺติ   สมทุย   ปชหนติฺ   นโิรธ    
สจฺฉิกโรนฺติ    มคฺค   ภาเวนฺติ   สพฺเพ   เต   สทฺธินทฺฺริยสฺส   วเสน   
สทฺธาธิมุตฺตา     สมาธินทฺฺริยสฺส    วเสน    กายสกฺขี    ป ฺ ินฺทฺริยสฺส         
วเสน ทิฏ ิปฺปตฺตา ฯ    
     [๔๙๙]    กติหากาเรหิ    สจฺจปฺปฏิเวโธ   โหติ   กติหากาเรหิ     
สจฺจานิ     ปฏิวิชฺฌติ    ฯ    จตูหากาเรหิ    สจฺจปฺปฏิเวโธ    โหติ    
จตูหากาเรหิ     สจฺจานิ     ปฏิวิชฺฌติ     ทุกฺขสจฺจ    ปริ ฺาปฏิเวธ          
ปฏิวิชฺฌติ     สมุทยสจฺจ     ปหานปฺปฏเิวธ     ปฏิวิชฌฺติ    นิโรธสจฺจ         
สจฺฉิกิริยาปฏิเวธ    ปฏิวิชฺฌติ    มคฺคสจฺจ    ภาวนาปฏิเวธ   ปฏิวิชฺฌติ       
อิเมหิ    จตูหากาเรหิ   สจฺจปฺปฏิเวโธ   โหติ   อิเมหิ   จตูหากาเรหิ    
สจฺจานิ     ปฏิวิชฺฌนฺโต     สทฺธินฺทฺรยิสฺส     วเสน     สทฺธาธิมตฺุโต          
สมาธินฺทฺริยสฺส      วเสน      กายสกฺขิ     ป ฺ ินฺทฺริยสฺส     วเสน   
ทิฏ ิปฺปตฺโต ฯ         
     กติหากาเรหิ    สจฺจปฺปฏิเวโธ    โหติ   กติหากาเรหิ   สจฺจานิ      
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ปฏิวิชฺฌติ    ฯ    นวหากาเรหิ   สจฺจปฺปฏิเวโธ   โหติ   นวหากาเรหิ     
สจฺจานิ   ปฏวิิชฺฌติ   ทุกฺขสจฺจ   ปริ ฺาปฏิเวธ   ปฏิวิชฺฌติ   สมุทยสจฺจ     
ปหานปฺปฏิเวธ       ปฏิวิชฺฌติ       นิโรธสจฺจ      สจฺฉิกิริยาปฏิเวธ          
ปฏิวิชฺฌติ      มคฺคสจฺจ     ภาวนาปฏิเวธ     ปฏิวิชฌฺติ     มคฺคสจฺจ          
ภาวนาปฏิเวโธ   จ   สพฺพธมฺมาน   ปริ ฺาปฏิเวโธ  จ  สพฺพสงฺขาราน     
ปหานปฺปฏิเวโธ      จ      สพฺพกุสลาน      ภาวนาปฏิเวโธ     จ    
จตุนฺน     มคฺคาน     สจฺฉิกิริยาปฏิเวโธ    จ    นิโรธสฺส    อิเมหิ    
นวหากาเรหิ   สจฺจปฺปฏิเวโธ   โหติ   อิเมหิ   นวหากาเรหิ   สจฺจานิ     
ปฏิวิชฺฌนฺโต    สทฺธินฺทฺรยิสฺส    วเสน    สทฺธาธิมตฺุโต   สมาธินฺทฺริยสฺส       
วเสน กายสกฺขิ ป ฺ ินฺทฺริยสฺส วเสน ทิฏ ิปฺปตฺโต ฯ    
                      ทุติยภาณวาร ฯ    
     [๕๐๐]  อนิจฺจโต  มนสิกโรโต  กถ  สงฺขารา  อุปฏนฺติ  ทุกขฺโต    
มนสิกโรโต    กถ    สงฺขารา    อุปฏนติฺ    อนตฺตโต   มนสิกโรโต    
กถ   สงฺขารา   อุปฏนฺติ  ฯ  อนิจฺจโต  มนสิกโรโต  ขยโต  สงฺขารา     
อุปฏนฺติ    ทุกฺขโต    มนสิกโรโต    ภยโต    สงฺขารา    อุปฏนฺติ    
อนตฺตโต มนสิกโรโต สุ ฺโต สงฺขารา อุปฏนฺติ ฯ     
     อนิจฺจโต   มนสิกโรโต  กึพหุล  จิตฺต  โหติ  ทกฺุขโต  มนสกิโรโต   
กึพหุล    จิตฺต    โหติ    อนตฺตโต    มนสิกโรโต    กึพหุล    จิตฺต   
โหติ    ฯ    อนิจฺจโต   มนสิกโรโต   อธิโมกฺขพหุล   โหติ   ทุกขฺโต    
มนสิกโรโต  ปสฺสทฺธิพหุล  โหติ  อนตฺตโต  มนสกิโรโต  เวทพหุล   
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โหติ ฯ    
         อนิจฺจโต   มนสิกโรนฺโต   อธิโมกฺขพหุโล  กตม  วิโมกฺข  ปฏิลภติ   
ทุกฺขโต    มนสิกโรนฺโต    ปสฺสทฺธิพหุโล    กตม    วิโมกฺข   ปฏิลภติ    
อนตฺตโต    มนสิกโรนฺโต   เวทพหุโล   กตม   วิโมกฺข   ปฏิลภติ   ฯ     
อนิจฺจโต    มนสิกโรนฺโต    อธิโมกฺขพหุโล    อนิมตฺิตวิโมกฺข   ปฏิลภติ   
ทุกฺขโต    มนสิกโรนฺโต    ปสฺสทฺธิพหุโล    อปฺปณิหิตวิโมกฺข    ปฏิลภติ          
อนตฺตโต มนสิกโรนฺโต เวทพหุโล สุ ฺตวิโมกฺข ปฏลิภติ ฯ    
     [๕๐๑]    อนิจฺจโต    มนสิกโรโต    อธิโมกฺขพหุลสฺส    กตโม      
วิโมกฺโข   อาธิปเตยฺโย   โหติ   ภาวนาย   กติ   วิโมกฺขา  ตทนฺวยา    
โหนฺติ   สหชาตปจฺจยา   โหนฺติ   อ ฺม ฺปจฺจยา  โหนฺติ  นิสฺสยปจฺจยา   
โหนฺติ       สมฺปยุตฺตปจฺจยา       โหนฺติ      เอกรสา      โหนฺติ     
เกนตฺเถน ภาวนา โก ภาเวติ ฯ     
     ทุกฺขโต     มนสิกโรโต    ปสฺสทฺธพิหุลสฺส    กตโม    วิโมกโฺข     
อาธิปเตยฺโย    โหติ   ภาวนาย   กติ   วิโมกฺขา   ตทนฺวยา   โหนติฺ    
สหชาตปจฺจยา     โหนฺติ    อ ฺม ฺปจฺจยา    โหนฺติ    นิสฺสยปจฺจยา    
โหนฺติ    สมปฺยุตฺตปจฺจยา    โหนฺติ    เอกรสา    โหนฺติ   เกนตฺเถน               
ภาวนา โก ภาเวติ ฯ       
     อนตฺตโต  มนสิกโรโต  เวทพหุลสสฺ  กตโม  วิโมกฺโข อาธิปเตยฺโย     
โหติ   ภาวนาย   กติ   วิโมกฺขา   ตทนฺวยา   โหนฺติ   สหชาตปจฺจยา     
โหนฺติ         อ ฺม ฺปจฺจยา         โหนฺติ         นสิฺสยปจฺจยา      
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โหนฺติ    สมปฺยุตฺตปจฺจยา    โหนฺติ    เอกรสา    โหนฺติ   เกนตฺเถน    
ภาวนา โก ภาเวติ ฯ       
     อนิจฺจโต    มนสิกโรโต   อธิโมกฺขพหุลสฺส   อนิมิตฺโต   วิโมกฺโข    
อาธิปเตยฺโย   โหติ   ภาวนาย   เทฺว   วิโมกฺขา   ตทนฺวยา   โหนติฺ    
สหชาตปจฺจยา     โหนฺติ    อ ฺม ฺปจฺจยา    โหนฺติ    นิสฺสยปจฺจยา    
โหนฺติ       สมฺปยุตฺตปจฺจยา       โหนฺติ      เอกรสา      โหนฺติ     
เอกรสฏเน    ภาวนา   โย   สมฺมาปฏปินฺโน   โส   ภาเวติ   นตฺถิ      
มิจฺฉาปฏิปนฺนสฺส วิโมกขฺภาวนา ฯ    
     ทุกฺขโต    มนสิกโรโต    ปสฺสทฺธิพหุลสฺส   อปฺปณิหิโต   วิโมกฺโข   
อาธิปเตยฺโย   โหติ   ภาวนาย   เทฺว   วิโมกฺขา   ตทนฺวยา   โหนติฺ    
สหชาตปจฺจยา     โหนฺติ    อ ฺม ฺปจฺจยา    โหนฺติ    นิสฺสยปจฺจยา    
โหนฺติ       สมฺปยุตฺตปจฺจยา       โหนฺติ      เอกรสา      โหนฺติ     
เอกรสฏเน    ภาวนา   โย   สมฺมาปฏปินฺโน   โส   ภาเวติ   นตฺถิ      
มิจฺฉาปฏิปนฺนสฺส วิโมกขฺภาวนา ฯ    
     อนตฺตโต     มนสิกโรโต    เวทพหุลสฺส    สุ ฺโต    วิโมกโฺข     
อาธิปเตยฺโย   โหติ   ภาวนาย   เทฺว   วิโมกฺขา   ตทนฺวยา   โหนติฺ    
สหชาตปจฺจยา     โหนฺติ    อ ฺม ฺปจฺจยา    โหนฺติ    นิสฺสยปจฺจยา    
โหนฺติ    สมปฺยุตฺตปจฺจยา    โหนฺติ   เอกรสา   โหนติฺ   เอกรสฏเน    
ภาวนา   โย   สมฺมาปฏิปนฺโน   โส   ภาเวติ   นตฺถ ิ มิจฺฉาปฏิปนฺนสฺส    
วิโมกฺขภาวนา ฯ          
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     [๕๐๒]    อนิจฺจโต    มนสิกโรโต    อธิโมกฺขพหุลสฺส    กตโม      
วิโมกฺโข   อาธิปเตยฺโย   โหติ   ภาวนาย   กติ   วิโมกฺขา  ตทนฺวยา    
โหนฺติ   สหชาตปจฺจยา   โหนฺติ   อ ฺม ฺปจฺจยา  โหนฺติ  นิสฺสยปจฺจยา   
โหนฺติ       สมฺปยุตฺตปจฺจยา       โหนฺติ      เอกรสา      โหนฺติ     
เอกรสฏเน   ภาวนา   ปฏิเวธกาเล   กตโม  วิโมกโฺข  อาธิปเตยฺโย    
โหติ   ปฏิเวธาย   กติ   วิโมกฺขา   ตทนฺวยา   โหนติฺ  สหชาตปจฺจยา    
โหนฺติ         อ ฺม ฺปจฺจยา         โหนฺติ         นสิฺสยปจฺจยา     
โหนฺติ    สมปฺยุตฺตปจฺจยา    โหนฺติ    เอกรสา    โหนฺติ   เกนตฺเถน    
ภาวนา เกนตฺเถน ปฏิเวโธ ฯ       
     ทุกฺขโต  มนสิกโรโต  ปสฺสทฺธิพหุลสฺส  กตโม วิโมกฺโข อาธิปเตยฺโย    
โหติ      ภาวนาย      กติ      วิโมกฺขา     ตทนฺวยา     โหนฺติ      
สหชาตปจฺจยา     โหนฺติ    อ ฺม ฺปจฺจยา    โหนฺติ    นิสฺสยปจฺจยา    
โหนฺติ    สมปฺยุตฺตปจฺจยา    โหนฺติ   เอกรสา   โหนติฺ   เอกรสฏเน    
ภาวนา    ปฏเิวธกาเล    กตโม    วิโมกโฺข    อาธิปเตยฺโย   โหติ    
ปฏิเวธาย   กติ   วิโมกฺขา   ตทนฺวยา   โหนฺติ  สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ     
อ ฺม ฺปจฺจยา    โหนติฺ    นิสฺสยปจฺจยา    โหนติฺ    สมฺปยุตฺตปจฺจยาธ   
ปจฺจยา   โหนฺติ   เอกรสา   โหนฺติ   เกนตฺเถน   ภาวนา  เกนตฺเถน      
ปฏิเวโธ ฯ    
     อนตฺตโต  มนสิกโรโต  เวทพหุลสสฺ  กตโม  วิโมกฺโข อาธิปเตยฺโย     
โหติ   ภาวนาย   กติ   วิโมกฺขา   ตทนฺวยา   โหนฺติ   สหชาตปจฺจยา      
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โหนฺติ         อ ฺม ฺปจฺจยา         โหนฺติ         นสิฺสยปจฺจยา     
โหนฺติ    สมปฺยุตฺตปจฺจยา    โหนฺติ   เอกรสา   โหนฺติ   เอกรสฏเน    
ภาวนา    ปฏเิวธกาเล    กตโม    วิโมกโฺข    อาธิปเตยฺโย   โหติ    
ปฏิเวธาย   กติ   วิโมกฺขา   ตทนฺวยา   โหนฺติ  สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ     
อ ฺม ฺปจฺจยา    โหนติฺ    นิสฺสยปจฺจยา    โหนติฺ    สมฺปยุตฺตปจฺจยา    
โหนฺติ     เอกรสา     โหนฺติ    เกนตฺเถน    ภาวนา    เกนตฺเถน    
ปฏิเวโธ ฯ    
     อนิจฺจโต    มนสิกโรโต   อธิโมกฺขพหุลสฺส   อนิมิตฺโต   วิโมกฺโข    
อาธิปเตยฺโย   โหติ   ภาวนาย   เทฺว   วิโมกฺขา   ตทนฺวยา   โหนติฺ    
สหชาตปจฺจยา     โหนฺติ    อ ฺม ฺปจฺจยา    โหนฺติ    นิสฺสยปจฺจยา    
โหนฺติ       สมฺปยุตฺตปจฺจยา       โหนฺติ      เอกรสา      โหนฺติ     
ปฏิเวธกาเลป   อนิมิตฺโต   วิโมกฺโข   อาธิปเตยฺโย   โหติ  ปฏิเวธาย    
เทฺว     วิโมกขฺา     ตทนฺวยา    โหนฺติ    สหชาตปจฺจยา    โหนฺติ    
อ ฺม ฺปจฺจยา    โหนติฺ    นิสฺสยปจฺจยา    โหนติฺ    สมฺปยุตฺตปจฺจยา    
โหนฺติ    เอกรสา    โหนฺติ    เอกรสฏเน    ภาวนา   ทสฺสนฏเน      
ปฏิเวโธ เอว ปฏิวิชฺฌนฺโตป ภาเวติ ภาเวนฺโตป ปฏิวิชฺฌติ ฯ       
     ทุกฺขโต    มนสิกโรโต    ปสฺสทฺธิพหุลสฺส   อปฺปณิหิโต   วิโมกฺโข   
อาธิปเตยฺโย   โหติ   ภาวนาย   เทฺว   วิโมกฺขา   ตทนฺวยา   โหนติฺ    
สหชาตปจฺจยา     โหนฺติ    อ ฺม ฺปจฺจยา    โหนฺติ    นิสฺสยปจฺจยา    
โหนฺติ       สมฺปยุตฺตปจฺจยา       โหนติฺ      เอกรสา      โหนฺติ      
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ปฏิเวธกาเลป   อปฺปณิหิโต   วิโมกฺโข   อาธิปเตยฺโย  โหติ  ปฏิเวธาย    
เทฺว     วิโมกขฺา     ตทนฺวยา    โหนฺติ    สหชาตปจฺจยา    โหนฺติ    
อ ฺม ฺปจฺจยา    โหนติฺ    นิสฺสยปจฺจยา    โหนติฺ    สมฺปยุตฺตปจฺจยา    
โหนฺติ       เอกรสา       โหนฺติ       เอกรสฏเน      ภาวนา     
ทสฺสนฏเน    ปฏิเวโธ   เอว   ปฏิวิชฺฌนฺโตป   ภาเวติ   ภาเวนฺโตป    
ปฏวิิชฺฌติ ฯ    
     อนตฺตโต  มนสิกโรโต  เวทพหุลสสฺ  สุ ฺโต วิโมกฺโข อาธิปเตยฺโย     
โหติ      ภาวนาย      เทฺว     วิโมกฺขา     ตทนฺวยา     โหนฺติ      
สหชาตปจฺจยา     โหนฺติ    อ ฺม ฺปจฺจยา    โหนฺติ    นิสฺสยปจฺจยา    
โหนฺติ    สมปฺยุตฺตปจฺจยา   โหนฺติ   เอกรสา   โหนติฺ   ปฏิเวธกาเลป    
สุ ฺโต     วิโมกฺโข     อาธิปเตยฺโย    โหติ    ปฏิเวธาย    เทฺว    
วิโมกฺขา   ตทนฺวยา   โหนฺติ   สหชาตปจฺจยา   โหนฺติ  อ ฺม ฺปจฺจยา    
โหนฺติ      นสิฺสยปจฺจยา      โหนฺติ      สมฺปยุตฺตปจฺจยา     โหนฺติ   
เอกรสา    โหนฺติ    เอกรสฏเน   ภาวนา   ทสฺสนฏเน   ปฏิเวโธ    
เอว ปฏิวิชฺฌนฺโตป ภาเวติ ภาเวนฺโตป ปฏิวิชฌฺติ ฯ    
     [๕๐๓]   อนิจฺจโต   มนสกิโรโต   กตโม   วิโมกฺโข   อธิมตฺโต      
โหติ    กตมวิโมกฺขสฺส    อธิมตฺตตฺตา   สทฺธาธิมุตฺโต   โหติ   ทกฺุขโต    
มนสิกโรโต    กตโม    วิโมกฺโข    อธิมตฺโต   โหติ   กตมวิโมกฺขสฺส    
อธิมตฺตตฺตา    กายสกฺขิ    โหติ    อนตฺตโต    มนสกิโรโต    กตโม     
วิโมกฺโข  อธมิตฺโต  โหติ  กตมวิโมกฺขสฺส อธิมตฺตตฺตา ทิฏ ิปฺปตฺโต   
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โหติ ฯ     
     อนิจฺจโต   มนสิกโรโต   อนิมิตฺโต   วิโมกฺโข   อธิมตฺโต   โหติ    
อนิมิตฺตวิโมกฺขสฺส     อธิมตฺตตฺตา     สทฺธาธิมุตฺโต    โหติ    ทกฺุขโต          
มนสิกโรโต   อปฺปณิหิโต   วิโมกฺโข  อธิมตฺโต  โหติ  อปฺปณิหิตวิโมกฺขสฺส   
อธิมตฺตตฺตา      กายสกฺขิ      โหติ      อนตฺตโต      มนสิกโรโต     
สุ ฺโต    วิโมกฺโข   อธิมตฺโต   โหติ   สุ ฺตวิโมกฺขสฺส   อธิมตฺตตฺตา   
ทิฏ ิปฺปตฺโต โหติ ฯ    
     [๕๐๔]    สทฺทหนฺโต    อธิมุตฺโตติ    สทฺธาธิมุตฺโต    ผุฏตฺตา   
สจฺฉิกโรตีติ      กายสกฺขิ      ทิฏตฺตา     ปตฺโตติ     ทิฏ ิปฺปตฺโต          
สทฺทหนฺโต    อธิมุจฺจตีติ    สทฺธาธิมุตฺโต    ฌานผสฺส    ปม    ผุสติ          
ปจฺฉา   นิโรธ  นิพฺพาน  สจฺฉิกโรตีติ  กายสกฺขิ  ทกฺุขา  สงฺขารา  สุโข          
นิโรโธติ   าณ   ๑   โหติ  ทิฏ  วิทติ  สจฺฉิกต  ผสฺสิต  ป ฺายาติ        
ทิฏ ิปฺปตฺโต ฯ         
     เย  ห ิ เกจิ  เนกฺขมฺม  ภาวิตา  วา  ภาเวนฺติ  วา  ภาวิสฺสนฺติ    
วา   ฯเปฯ   สพฺเพ   เต   อนิมิตฺตวิโมกฺขสฺส   วเสน   สทฺธาธิมุตฺตา    
อปฺปณิหิตวิโมกฺขสฺส     วเสน    กายสกฺขี    สุ ฺตวิโมกฺขสฺส    วเสน   
ทิฏ ิปฺปตฺตา   ฯ   เย   หิ   เกจิ   อพฺยาปาท   ฯเปฯ   อาโลกส ฺ    
อวิกฺเขป ฯเปฯ ฯ        
     เย   หิ   เกจิ   ทุกฺข   ปรชิานนฺติ   สมทุย   ปชหนติฺ   นโิรธ    
สจฺฉิกโรนฺติ    มคฺค    ภาเวนฺติ    สพฺเพ    เต    อนิมตฺิตวิโมกฺขสฺส   
#๑ ม. วิ ฺาต ฯ       
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วเสน     สทธฺาธิมุตฺตา     อปฺปณิหิตวิโมกฺขสฺส     วเสน    กายสกฺขี    
สุ ฺตวิโมกฺขสฺส วเสน ทิฏ ิปฺปตฺตา ฯ    
     [๕๐๕]    กติหากาเรหิ    สจฺจปฺปฏิเวโธ   โหติ   กติหากาเรหิ     
สจฺจานิ  ปฏิวิชฺฌติ  ฯ  จตูหากาเรหิ  สจฺจปฺปฏิเวโธ  โหติ  จตูหากาเรหิ    
สจฺจานิ      ปฏิวิชฺฌติ      ทุกฺขสจฺจ     ปริ ฺาปฏิเวธ     ปฏิวิชฌฺติ        
สมุทยสจฺจ         ปหานปฺปฏิเวธ        ปฏิวิชฺฌติ        นิโรธสจฺจ   
สจฺฉิกิริยาปฏิเวธ    ปฏิวิชฺฌติ    มคฺคสจฺจ    ภาวนาปฏิเวธ   ปฏิวิชฺฌติ       
อิเมหิ       จตูหากาเรหิ      สจฺจปฺปฏิเวโธ      โหติ      อิเมหิ     
จตูหากาเรหิ     สจฺจานิ    ปฏิวิชฺฌนฺโต    อนิมิตฺตวิโมกฺขสฺส    วเสน    
สทฺธาธิมุตฺโต   อปฺปณิหติวิโมกฺขสฺส   วเสน   กายสกฺขิ   สุ ฺตวิโมกฺขสฺส         
วเสน ทิฏ ิปฺปตฺโต ฯ    
     กติหากาเรหิ    สจฺจปฺปฏิเวโธ    โหติ   กติหากาเรหิ   สจฺจานิ     
ปฏิวิชฺฌติ    ฯ    นวหากาเรหิ   สจฺจปฺปฏิเวโธ   โหติ   นวหากาเรหิ     
สจฺจานิ    ปฏิวิชฺฌติ    ทกฺุขสจฺจ    ปริ ฺาปฏิเวธ   ปฏิวิชฺฌติ   ฯเปฯ        
สจฺฉิกิริยาปฏิเวโธ   จ   นิโรธสฺส  อิเมหิ  นวหากาเรหิ  สจฺจปฺปฏิเวโธ   
โหติ   อิเมหิ   นวหากาเรหิ   สจฺจานิ   ปฏิวิชฺฌนฺโต  อนิมิตฺตวิโมกฺขสฺส          
วเสน         สทฺธาธิมุตฺโต        อปฺปณิหติวิโมกฺขสฺส        วเสน     
กายสกฺขิ สุ ฺตวิโมกฺขสฺส วเสน ทิฏ ิปฺปตฺโต ฯ     
     [๕๐๖]    อนิจฺจโต    มนสิกโรนฺโต   กตเม   ธมฺเม   ยถาภูต      
ปชานาติ   ๑  ปสฺสติ  กถ  สมฺมาทสฺสน  โหติ  กถ  ตทนฺวเยน  สพฺเพ    
#๑ ม. ย.ุ ชานาติ ฯ เอวมุปริป ฯ     



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 395 

สงฺขารา อนิจฺจโต สุทิฏา โหนฺติ กตฺถ กงฺขา ปหียติ ฯ     
     ทุกฺขโต   มนสิกโรนฺโต  กตเม  ธมเฺม  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ     
กถ   สมฺมาทสฺสน   โหติ   กถ   ตทนฺวเยน  สพฺเพ  สงฺขารา  ทุกฺขโต    
สุทิฏา โหนฺติ กตฺถ กงฺขา ปหียติ ฯ     
     อนตฺตโต    มนสิกโรนฺโต   กตเม   ธมฺเม   ยถาภูต   ปชานาติ      
ปสฺสติ   กถ   สมฺมาทสฺสน   โหติ   กถ   ตทนฺวเยน   สพฺเพ   ธมฺมา    
อนตฺตโต สุทิฏา โหนฺติ กตฺถ กงฺขา ปหียติ ฯ        
     อนิจฺจโต    มนสิกโรนฺโต   นิมิตฺต   ยถาภูต   ปชานาติ   ปสฺสติ   
เตน    วุจฺจติ    สมฺมาทสฺสน   เอว   ตทนฺวเยน   สพฺเพ   สงฺขารา     
อนิจฺจโต สุทิฏา โหนฺติ เอตฺถ กงฺขา ปหียติ ฯ      
     ทุกฺขโต   มนสิกโรนฺโต   ปวตฺต  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  เตน    
วุจฺจติ   สมฺมาทสฺสน   เอว   ตทนฺวเยน   สพฺเพ   สงฺขารา   ทุกฺขโต    
สุทิฏา โหนฺติ เอตฺถ กงฺขา ปหียติ ฯ    
     อนตฺตโต     มนสิกโรนฺโต     นิมิตฺต ฺจ    ปวตฺต ฺจ    ยถาภตู    
ปชานาติ   ปสฺสติ   เตน  วุจฺจติ  สมฺมาทสฺสน  เอว  ตทนฺวเยน  สพฺเพ    
ธมฺมา อนตฺตโต สุทิฏา โหนฺติ เอตฺถ กงฺขา ปหียติ ฯ    
     ย ฺจ   ยถาภูต   าณ  ย ฺจ  สมฺมาทสฺสน  ยา  จ  กงฺขาวิตรณาx    
อิเม    ธมฺมา   นานตฺถา   ๑   เจว   นานาพฺย ฺชนา   จ   อุทาหุ      
เอกตฺถา   ๒   พฺย ฺชนเมว   นานนฺติ  ฯ  ย ฺจ  ยถาภูต  าณ  ย ฺจ     
#๑ สี. นานตฺตา ฯ ๒ สี. เอกตฺตา ฯ       
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สมฺมาทสฺสน    ยา    จ    กงฺขาวิตรณา    อิเม   ธมฺมา   เอกตฺถา     
พฺย ฺชนเมว นาน ฯ       
     [๕๐๗]   อนิจฺจโต   มนสิกโรโต   กึ  ภยโต  อุปฏาติ  ทุกฺขโตฅ     
มนสิกโรโต   ก ึ  ภยโต   อุปฏาติ  อนตฺตโต  มนสิกโรโต  ก ึ ภยโต     
อุปฏาติ    ฯ    อนิจฺจโต   มนสิกโรโต   นิมิตฺต   ภยโต   อุปฏาติ   
ทุกขฺโต     มนสิกโรโต     ปวตฺต    ภยโต    อุปฏาติ    อนตฺตโต    
มนสิกโรโต นิมิตฺต ฺจ ปวตฺต ฺจ ภยโต อุปฏาติ ฯ     
     ยา   จ   ภยตุปฏาเน   ป ฺา  ย ฺจ  อาทีนเว  าณ  ยา  จ    
นิพฺพิทา   อิเม   ธมฺมา   นานตฺถา   เจว   นานาพฺย ฺชนา  จ  อุทาหุ     
เอกตฺถา   พฺย ฺชนเมว   นานนฺติ   ฯ   ยา   จ  ภยตุปฏาเน  ป ฺา     
ย ฺจ   อาทีนเว   าณ   ยา   จ   นิพฺพิทา   อิเม  ธมมฺา  เอกตฺถา    
พฺย ฺชนเมว นาน ฯ       
     ยา    จ   อนตฺตานุปสฺสนา   ยา   จ   สุ ฺตานุปสฺสนา   อิเม     
ธมฺมา    นานตฺถา    เจว    นานาพฺย ฺชนา   จ   อุทาหุ   เอกตฺถา      
พฺย ฺชนเมว  นานนฺติ  ฯ  ยา  จ  อนตฺตานุปสฺสนา ยา จ สุ ฺตานุปสฺสนา    
อิเม ธมฺมา เอกตฺถา พฺย ฺชนเมว นาน ฯ    
     [๕๐๘]   อนิจฺจโต   มนสิกโรโต   กึ  ปฏิสงฺขา  าณ  อุปฺปชฺชติ    
ทุกฺขโต    มนสิกโรโต    กึ   ปฏิสงฺขา   าณ   อุปปฺชฺชติ   อนตฺตโต    
มนสิกโรโต   ก ึ  ปฏิสงฺขา  าณ  อุปฺปชฺชติ  ฯ  อนิจฺจโต  มนสิกโรโต    
นิมิตฺต     ปฏสิงฺขา     าณ     อุปฺปชชฺติ    ทุกฺขโต    มนสิกโรโต     
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ปวตฺต     ปฏสิงฺขา     าณ    อุปฺปชชฺติ    อนตฺตโต    มนสิกโรโต    
นิมิตฺต ฺจ ปวตฺต ฺจ ปฏิสงฺขา าณ อุปฺปชฺชติ ฯ     
     ยา   จ   มุ ฺจิตุกมฺยตา   ยา   จ   ปฏสิงฺขานุปสฺสนา   ยา  จ    
สงฺขารุเปกฺขา  อิเม  ธมฺมา  นานตฺถา  เจว  นานาพฺย ฺชนา  จ  อุทาหุ     
เอกตฺถา   พฺย ฺชนเมว   นานนฺติ   ฯ   ยา  จ  มุ ฺจิตุกมฺยตา  ยา  จ     
ปฏิสงฺขานุปสฺสนา   ยา   จ   สงฺขารุเปกฺขา   อิเม   ธมฺมา  เอกตฺถา     
พฺย ฺชนเมว นาน ฯ       
     อนิจฺจโต    มนสิกโรโต   กโุต   จิตฺต   วุฏาติ   กตฺถ   จิตฺต    
ปกฺขนฺทติ   ทุกฺขโต   มนสิกโรโต   กโุต   จิตฺต   วุฏาติ  กตฺถ  จิตฺต         
ปกฺขนฺทติ    อนตฺตโต    มนสิกโรโต    กุโต   จิตฺต   วุฏาติ   กตฺถ   
จิตฺต   ปกฺขนฺทติ   ฯ   อนิจฺจโต   มนสกิโรโต  นิมตฺิตา  จิตฺต  วุฏาติ        
อนิมิตฺเต    จิตฺต   ปกฺขนทฺติ   ทุกฺขโต   มนสิกโรโต   ปวตฺตา   จิตฺต          
วุฏาติ    อปปฺวตฺเต    จิตฺต    ปกฺขนฺทติ    อนตฺตโต    มนสิกโรโต   
นิมิตฺตา    จ   ปวตฺตา   จ   จิตฺต   วุฏาติ   อนิมิตฺเต   อปฺปวตฺเต   
นิโรธนิพฺพานธาตุยา จิตฺต ปกฺขนฺทติ ฯ    
     ยา   จ   พหิทฺธาวุฏานวิวฏฏเน   ป ฺา  เย  จ  โคตฺรภูธมมฺา     
อิเม   ธมฺมา   นานตฺถา   เจว   นานาพฺย ฺชนา  จ  อุทาหุ  เอกตฺถา     
พฺย ฺชนเมว   นานนฺติ   ฯ   ยา   จ   พหิทฺธาวุฏานวิวฏฏเน   ป ฺา    
เย    จ    โคตฺรภูธมฺมา    อิเม    ธมฺมา   เอกตฺถา   พฺย ฺชนเมว     
นาน ฯ      
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     อนิจฺจโต    มนสิกโรนฺโต    กตมวิโมกฺเขน    วิมจฺุจติ   ทุกฺขโต    
มนสิกโรนฺโต    กตมวิโมกฺเขน    วิมุจฺจติ    อนตฺตโต    มนสิกโรนฺโต    
กตมวิโมกฺเขน   วิมุจฺจติ   ฯ  อนิจฺจโต  มนสิกโรนฺโต  อนิมิตฺตวิโมกฺเขน   
วิมุจฺจติ        ทุกฺขโต        มนสิกโรนฺโต       อปฺปณิหิตวิโมกฺเขน   
วิมุจฺจติ อนตฺตโต มนสิกโรนฺโต สุ ฺตวิโมกฺเขน วิมุจฺจติ ฯ    
     ยา   จ   ทภุโตวุฏานวิวฏฏเน   ป ฺา   ย ฺจ   มคฺเค   าณ    
อิเม   ธมฺมา   นานตฺถา   เจว   นานาพฺย ฺชนา  จ  อุทาหุ  เอกตฺถา     
พฺย ฺชนเมว    นานนฺติ   ฯ   ยา   จ   ทภุโตวุฏานวิวฏฏเน   ป ฺา     
ย ฺจ    มคฺเค    าณ    อิเม    ธมมฺา    เอกตฺถา    พฺย ฺชนเมว     
นานนฺติ ๑ ฯ    
     [๕๐๙]   กติหากาเรหิ   ตโย  วิโมกขฺา  นานาขเณ  ๒  โหนฺติ    
กติหากาเรหิ  ตโย  วิโมกขฺา  เอกกฺขเณ  โหนฺติ  ฯ  จตูหากาเรหิ ตโย    
วิโมกฺขา    นานาขเณ    โหนฺติ    สตฺตหากาเรหิ    ตโย   วิโมกขฺา     
เอกกฺขเณ โหนฺติ ฯ       
     กตเมหิ    จตูหากาเรหิ   ตโย   วิโมกฺขา   นานาขเณ   โหนฺติ      
อาธิปเตยฺยฏเน อธิฏานฏเน อภินีหารฏเน นิยฺยานฏเน ฯ       
     กถ   อาธิปเตยฺยฏเน   ตโย   วิโมกฺขา  นานาขเณ  โหนฺติ  ฯ     
อนิจฺจโต    มนสิกโรโต    อนิมิตฺโต   วิโมกฺโข   อาธิปเตยฺโย   โหติ    
ทุกฺขโต    มนสิกโรโต    อปฺปณิหิโต   วิโมกฺโข   อาธิปเตยฺโย   โหติ    
อนตฺตโต    มนสิกโรโต    สุ ฺโต    วิโมกฺโข   อาธิปเตยฺโย   โหติ    
#๑ ม. นาน ฯ ๒ ม. ยุ. นานากฺขเณ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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เอว อาธิปเตยฺยฏเน ตโย วิโมกฺขา นานาขเณ โหนฺติ ฯ    
     กถ   อธิฏานฏเน   ตโย   วิโมกขฺา   นานาขเณ   โหนฺติ  ฯ     
อนิจฺจโต   มนสิกโรนฺโต   อนิมิตฺตวิโมกฺขสฺส   วเสน   จิตฺต   อธิฏาติ          
ทุกฺขโต      มนสิกโรนฺโต     อปฺปณิหิตวิโมกฺขสฺส     วเสน     จิตฺต   
อธิฏาติ    อนตฺตโต   มนสิกโรนฺโต   สุ ฺตวิโมกฺขสฺส   วเสน   จิตฺต    
อธิฏาติ    เอว    อธิฏานฏเน    ตโย    วิโมกฺขา    นานาขเณ    
โหนฺติ ฯ     
     กถ   อภินีหารฏเน   ตโย   วิโมกขฺา   นานาขเณ   โหนฺติ  ฯ     
อนิจฺจโต   มนสิกโรนฺโต   อนิมิตฺตวิโมกฺขสฺส   วเสน   จิตฺต   อภินีหรติ          
ทุกฺขโต   มนสิกโรนฺโต   อปฺปณิหิตวิโมกฺขสฺส   วเสน   จิตฺต   อภินีหรติ          
อนตฺตโต    มนสิกโรนฺโต   สุ ฺตวิโมกฺขสฺส   วเสน   จิตฺต   อภินีหรติ    
เอว อภินีหารฏเน ตโย วิโมกฺขา นานาขเณ โหนฺติ ฯ      
     กถ   นิยฺยานฏเน   ตโย   วิโมกฺขา   นานาขเณ   โหนฺติ   ฯ     
อนิจฺจโต   มนสิกโรนฺโต   อนิมิตฺตวิโมกฺขสฺส   วเสน   นิโรธ   นิพฺพาน   
นิยฺยาติ     ทกฺุขโต     มนสิกโรนฺโต     อปฺปณิหิตวิโมกฺขสฺส    วเสน   
นิโรธ   นิพฺพาน   นิยฺยาติ   อนตฺตโต   มนสิกโรนฺโต   สุ ฺตวิโมกฺขสฺส          
วเสน     นิโรธ     นิพฺพาน     นิยฺยาติ     เอว     นิยฺยานฏเน    
ตโย    วิโมกขฺา   นานาขเณ   โหนฺติ   อิเมหิ   จตูหากาเรหิ   ตโย    
วิโมกฺขา นานาขเณ โหนฺติ ฯ      
     [๕๑๐]   กตเมหิ   สตฺตหากาเรหิ   ตโย   วิโมกขฺา  เอกกฺขเณ     



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 400 

โหนฺติ    สโมธานฏเน    อธิคมฏเน    ปฏิลาภฏเน   ปฏิเวธฏเน    
สจฺฉิกิริยฏเน ผสฺสนฏเน อภิสมยฏเน ฯ   
     กถ   สโมธานฏเน   อธิคมฏเน   ปฏลิาภฏเน   ปฏิเวธฏเน     
สจฺฉิกิริยฏเน     ผสฺสนฏเน     อภิสมยฏเน     ตโย    วิโมกฺขา    
เอกกฺขเณ   โหนฺติ   ฯ   อนิจฺจโต   มนสิกโรนฺโต   นิมิตฺตา   มุจฺจตีติ    
อนิมิตฺโต   วิโมกฺโข   ยโต   มุจฺจติ   ตตฺถ   น  ปณิทหตีติ  อปฺปณิหิโต   
วิโมกฺโข   ยตฺถ   น   ปณิทหติ   เตน   สุ ฺโติ   สุ ฺโต   วิโมกฺโข    
เยน   สุ ฺเตน   นิมิตฺเตน   อนิมิตฺโตติ   อนิมิตฺโต   วิโมกฺโข   เอว   
สโมธานฏเน   อธิคมฏเน  ปฏลิาภฏเน  ปฏิเวธฏเน  สจฺฉิกิริยฏเน    
ผสฺสนฏเน    อภิสมยฏเน    ตโย    วิโมกฺขา   เอกกฺขเณ   โหนฺติ    
ทุกฺขโต    มนสิกโรนฺโต    ปณิธิยา    มุจฺจตีติ   อปปฺณิหิโต   วิโมกฺโข   
ยตฺถ    น    ปณิทหติ    เตน   สุ ฺโติ   สุ ฺโต   วิโมกฺโข   เยน     
สุ ฺเตน   นิมิตฺเตน   อนิมิตฺโตติ   อนิมิตฺโต  วิโมกฺโข  เยน  นิมิตฺเตน         
อนิมิตฺโต  ตตฺถ  น  ปณิทหตีติ  อปฺปณิหิโต  วิโมกฺโข  เอว สโมธานฏเน    
อธิคมฏเน       ปฏลิาภฏเน      ปฏิเวธฏเน      สจฺฉิกิริยฏเน    
ผสฺสนฏเน    อภิสมยฏเน    ตโย    วิโมกฺขา   เอกกฺขเณ   โหนฺติ    
อนตฺตโต    มนสิกโรนฺโต    อภินิเวสา   มุจฺจตีติ   สุ ฺโต   วิโมกฺโข   
เยน   สุ ฺเตน   นิมิตฺเตน   อนิมิตฺโตติ   อนิมิตฺโต   วิโมกฺโข   เยน    
นิมิตฺเตน    อนิมิตฺโต    ตตฺถ   น   ปณิทหตีติ   อปฺปณิหิโต   วิโมกฺโข   
ยตฺถ  น  ปณิทหติ  เตน  สุ ฺโติ  สุ ฺโต  วิโมกฺโข เอว สโมธานฏเน     
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อธิคมฏเน       ปฏลิาภฏเน      ปฏิเวธฏเน      สจฺฉิกิริยฏเน    
ผสฺสนฏเน    อภิสมยฏเน    ตโย    วิโมกฺขา   เอกกฺขเณ   โหนฺติ    
อิเมหิ สตฺตหากาเรหิ ตโย วิโมกฺขา เอกกฺขเณ โหนฺติ ฯ    
     [๕๑๑]    อตฺถิ    วิโมกโฺข    อตฺถ ิ  มุข   อตฺถ ิ  วิโมกฺขมุข    
อตฺถิ    วิโมกขฺปจฺจนีก   อตฺถิ   วิโมกฺขานุโลม   อตฺถิ   วิโมกฺขวิวฏโฏ       
อตฺถิ วิโมกฺขภาวนา อตฺถิ วิโมกฺขปฺปฏปิฺปสฺสทฺธิ ฯ     
     กตโม   วิโมกฺโข   ฯ   สุ ฺโต   วิโมกฺโข  อนิมิตฺโต  วิโมกโฺข    
อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข ฯ      
     กตโม   สุ ฺโต   วิโมกฺโข   ฯ   อนิจฺจานุปสฺสนาาณ   นิจฺจโต               
อภินิเวสา     มุจฺจตีติ     สุ ฺโต     วิโมกฺโข    ทุกขฺานุปสฺสนาาณ   
สุขโต   อภินเิวสา   มุจฺจตีติ   สุ ฺโต   วิโมกโฺข  อนตฺตานุปสฺสนาาณ   
อตฺตโต   อภินิเวสา   มุจฺจตีติ   สุ ฺโต  วิโมกโฺข  นิพฺพิทานุปสฺสนาาณ         
นนฺทิยา       อภินิเวสา       มุจฺจตีติ       สุ ฺโต      วิโมกฺโข    
วิราคานุปสฺสนาาณ     ราคโต     อภินิเวสา     มุจฺจตีติ    สุ ฺโต    
วิโมกฺโข     นิโรธานุปสฺสนาาณ    สมุทยโต    อภินิเวสา    มุจฺจตีติ   
สุ ฺโต    วิโมกฺโข   ปฏนิิสฺสคฺคานุปสฺสนาาณ   อาทานโต   อภินิเวสา   
มุจฺจตีติ     สุ ฺโต     วิโมกฺโข    อนิมิตฺตานุปสฺสนาาณ    นมิิตฺตโต         
อภินิเวสา    มุจฺจตีติ    สุ ฺโต    วิโมกฺโข    อปฺปณิหิตานุปสฺสนาาณ          
ปณิธิยา   อภินิเวสา   มุจฺจตีติ   สุ ฺโต  วิโมกโฺข  สุ ฺตานุปสฺสนาาณ         
สพฺพาภินิเวเสหิ          มุจฺจตีติ         สุ ฺโต         วิโมกฺโข     
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รูเป    อนิจฺจานุปสฺสนาาณ   นิจฺจโต   อภินิเวสา   มุจฺจตีติ   สุ ฺโต          
วิโมกฺโข     ฯเปฯ    รูเป    สุ ฺตานุปสฺสนาาณ    สพฺพาภินิเวเสหิ    
มุจฺจตีติ     สุ ฺโต    วิโมกฺโข    เวทนาย    ส ฺาย    สงฺขาเรสุ    
วิ ฺาเณ     จกฺขุสฺมึ     ฯเปฯ     ชรามรเณ    อนิจฺจานุปสฺสนาาณ    
นิจฺจโต   อภินิเวสา   มุจฺจตีติ   สุ ฺโต   วิโมกฺโข  ฯเปฯ  ชรามรเณ    
สุ ฺตานุปสฺสนาาณ       สพฺพาภินิเวเสหิ       มจฺุจตีติ      สุ ฺโต   
วิโมกฺโข อย สุ ฺโต วิโมกฺโข ฯ    
     [๕๑๒]   กตโม   อนิมตฺิโต   วิโมกโฺข   ฯ  อนิจฺจานุปสฺสนาาณ     
นิจฺจโต   นิมตฺิตา   มุจฺจตีติ   อนิมิตฺโต   วิโมกฺโข   ทุกฺขานุปสฺสนาาณ       
สุขโต   นิมิตฺตา   มุจฺจตีติ   อนิมิตฺโต   วิโมกฺโข   อนตฺตานุปสฺสนาาณ         
อตฺตโต       นิมิตฺตา       มุจฺจตีติ       อนิมิตฺโต       วิโมกฺโข   
นิพฺพิทานุปสฺสนาาณ     นนฺทิยา     นิมิตฺตา     มจฺุจตีติ     อนิมิตฺโต        
วิโมกฺโข   วิราคานุปสฺสนาาณ   ราคโต   นิมิตฺตา   มุจฺจตีติ  อนิมิตฺโต          
วิโมกฺโข   นโิรธานุปสฺสนาาณ   สมุทยโต   นิมตฺิตา  มุจฺจตีติ  อนิมิตฺโต         
วิโมกฺโข       ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาาณ       อาทานโต      นิมตฺิตา    
มุจฺจตีติ    อนิมิตฺโต    วิโมกฺโข   อนิมตฺิตานุปสฺสนาาณ   สพฺพนิมิตฺเตหิ      
มุจฺจตีติ        อนิมิตฺโต       วิโมกฺโข       อปฺปณิหิตานุปสฺสนาาณ   
ปณิธิยา   นิมตฺิตา   มุจฺจตีติ   อนิมิตฺโต   วิโมกฺโข  สุ ฺตานุปสฺสนาาณ       
อภินิเวสโต       นิมิตฺตา      มุจฺจตีติ      อนิมิตฺโต      วิโมกฺโข    
รูเป    อนิจฺจานุปสฺสนาาณ    นิจฺจโต   นิมิตฺตา   มจฺุจตีติ   อนิมตฺิโต    
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วิโมกฺโข     ฯเปฯ     รูเป    อนิมิตฺตานุปสฺสนาาณ    สพฺพนิมิตฺเตหิ    
มุจฺจตีติ     อนิมิตฺโต     วิโมกฺโข     รูเป    อปฺปณิหติานุปสฺสนาาณ          
ปณิธิยา  นิมิตฺตา  มุจฺจตีติ  อนิมิตฺโต  วิโมกฺโข  รูเป สุ ฺตานุปสฺสนาาณ      
อภินิเวสโต       นิมิตฺตา      มุจฺจตีติ      อนิมิตฺโต      วิโมกฺโข    
เวทนาย     ส ฺาย     สงฺขาเรสุ    วิ ฺาเณ    จกฺขุสฺมึ    ฯเปฯ    
ชรามรเณ     อนิจฺจานุปสฺสนาาณ     นิจฺจโต    มุจฺจตีติ    อนิมตฺิโต    
วิโมกฺโข    ฯเปฯ    ชรามรเณ   อนิมิตฺตานุปสฺสนาาณ   สพฺพนิมิตฺเตหิ   
มุจฺจตีติ    อนิมิตฺโต    วิโมกฺโข    ชรามรเณ   อปฺปณิหิตานุปสฺสนาาณ   
ปณิธิยา     นมิิตฺตา    มุจฺจตีติ    อนิมิตฺโต    วิโมกฺโข    ชรามรเณ    
สุ ฺตานุปสฺสนาาณ     อภินิเวสโต    นิมิตฺตา    มุจฺจตีติ    อนิมิตฺโต         
วิโมกฺโข อย อนิมิตฺโต วิโมกฺโข ฯ     
     [๕๑๓]   กตโม   อปฺปณิหิโต   วิโมกฺโข  ฯ  อนิจฺจานุปสฺสนาาณ     
นิจฺจโต   ปณิธิยา   มุจฺจตีติ   อปฺปณิหโิต   วิโมกฺโข  ทุกฺขานุปสฺสนาาณ        
สุขโต       ปณิธิยา       มจฺุจตีติ       อปฺปณิหิโต       วิโมกฺโข    
อนตฺตานุปสฺสนาาณ     อตฺตโต     ปณิธิยา     มุจฺจตีติ    อปฺปณิหิโต    
วิโมกฺโข     นิพฺพิทานุปสฺสนาาณ     นนฺทิยา     ปณิธิยา     มจฺุจตีติ          
อปฺปณิหิโต     วิโมกฺโข     วิราคานุปสฺสนาาณ    ราคโต    ปณิธิยา    
มุจฺจตีติ     อปฺปณิหิโต    วิโมกฺโข    นโิรธานุปสฺสนาาณ    สมุทยโต    
ปณิธิยา    มจฺุจตีติ    อปปฺณิหิโต    วิโมกฺโข   ปฏนิิสฺสคฺคานุปสฺสนาาณ        
อาทานโต       ปณิธิยา      มุจฺจตีติ      อปฺปณิหิโต      วิโมกโฺข     
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อนิมิตฺตานุปสฺสนาาณ     นิมิตฺตโต    ปณิธิยา    มจฺุจตีติ    อปปฺณิหิโต        
วิโมกฺโข    อปฺปณิหิตานุปสฺสนาาณ    สพฺพปณิธีหิ   มุจฺจตีติ   อปฺปณิหโิต       
วิโมกฺโข        สุ ฺตานุปสฺสนาาณ       อภินิเวสโต       ปณิธิยา    
มุจฺจตีติ     อปฺปณิหิโต     วิโมกฺโข     รูเป     อนิจฺจานุปสฺสนาาณ   
ปณิธิยา  มุจฺจตีติ  อปฺปณิหิโต  วิโมกโฺข ฯเปฯ รูเป อปฺปณิหิตานุปสฺสนาาณ        
สพฺพปณิธีหิ          มุจฺจตีติ          อปฺปณิหิโต          วิโมกฺโข   
รูเป   สุ ฺตานุปสฺสนาาณ   อภินิเวสโต   ปณิธิยา  มุจฺจตีติ  อปฺปณิหิโต         
วิโมกฺโข       เวทนาย      ส ฺาย      สงฺขาเรสุ      วิ ฺาเณ      
จกฺขุสฺมึ     ฯเปฯ     ชรามรเณ     อนิจฺจานุปสฺสนาาณ     นิจฺจโต    
ปณิธิยา     มจฺุจตีติ    อปปฺณิหิโต    วิโมกฺโข    ฯเปฯ    ชรามรเณ    
อปฺปณิหิตานุปสฺสนาาณ    สพฺพปณิธีหิ    มุจฺจตีติ   อปฺปณิหิโต   วิโมกโฺข       
ชรามรเณ    สุ ฺตานุปสฺสนาาณ    อภินิเวสโต    ปณิธิยา    มุจฺจตีติ   
อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข อย อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข ฯ      
     [๕๑๔]  กตม  มุข  ฯ เย ตตฺถ ชาตา อนวชฺชา กสุลา โพธิปกขิฺยา    
ธมฺมา อิท มุข ฯ       
     กตม   วิโมกฺขมุข  ฯ  ย  เตสนฺเตส  ธมฺมาน  อารมฺมณ  นโิรโธ   
นิพฺพาน อิท วิโมกฺขมุข ฯ    
     กตม   วิโมกฺขปจฺจนีก   ฯ   ตึณิ   อกุสลมูลานิ  วิโมกฺขปจฺจนีกานิ          
ตีณิ    ทุจฺจริตานิ    วิโมกขฺปจฺจนีกานิ    สพฺเพป    อกุสลา    ธมมฺา   
วิโมกฺขปจฺจนีกา อิท วิโมกฺขปจฺจนีก ฯ    
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     กตม   วิโมกฺขานุโลม   ฯ   ตีณิ   กสุลมูลานิ   วิโมกฺขานุโลมานิ    
ตีณิ     สุจริตานิ     วิโมกขฺานุโลมานิ    สพฺเพป    กสุลา    ธมฺมา   
วิโมกฺขานุโลมา อิท วิโมกขฺานุโลม ฯ    
     [๕๑๕]   กตโม   วิโมกฺขวิวฏโฏ  ฯ  ส ฺาวิวฏโฏ  เจโตวิวฏโฏ    
จิตฺตวิวฏโฏ    าณวิวฏโฏ   วิโมกฺขวิวฏโฏ   สจฺจวิวฏโฏ   ส ฺชานนฺโต   
วิวฏฏตีติ     ส ฺาวิวฏโฏ     เจตยนฺโต    วิวฏฏตีติ    เจโตวิวฏโฏ    
วิชานนฺโต       วิวฏฏตีติ      จิตฺตวิวฏโฏ      าณ      กโรนฺโต    
วิวฏฏตีติ    าณวิวฏโฏ    โวสฺสชชฺนโฺต    วิวฏฏตีติ    วิโมกฺขวิวฏโฏ         
ตถฏเ    ๑   วิวฏฏตีติ   สจฺจวิวฏโฏ   ยตฺถ   ส ฺาวิวฏโฏ   ตตฺถ   
เจโตวิวฏโฏ    ยตฺถ    เจโตวิวฏโฏ    ตตฺถ    ส ฺาวิวฏโฏ   ยตฺถ     
ส ฺาวิวฏโฏ   เจโตวิวฏโฏ   ตตฺถ   จิตฺตวิวฏโฏ   ยตฺถ   จิตฺตวิวฏโฏ   
ตตฺถ      ส ฺาวิวฏโฏ      เจโตวิวฏโฏ     ยตฺถ     ส ฺาวิวฏโฏ     
เจโตวิวฏโฏ    จิตฺตวิวฏโฏ   ตตฺถ   าณวิวฏโฏ   ยตฺถ   าณวิวฏโฏ    
ตตฺถ      ส ฺาวิวฏโฏ      เจโตวิวฏโฏ      จิตฺตวิวฏโฏ     ยตฺถ    
ส ฺาวิวฏโฏ     เจโตวิวฏโฏ     จิตฺตวิวฏโฏ    าณวิวฏโฏ    ตตฺถ    
วิโมกฺขวิวฏโฏ   ยตฺถ  วิโมกฺขวิวฏโฏ  ตตฺถ  ส ฺาวิวฏโฏ  เจโตวิวฏโฏ   
จิตฺตวิวฏโฏ     าณวิวฏโฏ     ยตฺถ    ส ฺาวิวฏโฏ    เจโตวิวฏโฏ    
จิตฺตวิวฏโฏ     าณวิวฏโฏ     วิโมกฺขวิวฏโฏ    ตตฺถ    สจฺจวิวฏโฏ    
ยตฺถ      สจฺจวิวฏโฏ      ตตฺถ      ส ฺาวิวฏโฏ     เจโตวิวฏโฏ     
จิตฺตวิวฏโฏ าณวิวฏโฏ วิโมกฺขวิวฏโฏ อย วิโมกฺขวิวฏโฏ ฯ      
#๑ ม. ย.ุ ตถฏเน ฯ      
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     [๕๑๖]   กตมา   วิโมกฺขภาวนา   ฯ   ปมชฺฌานสฺส  อาเสวนา      
ภาวนา    พหุลีกมฺม    ทุติยชฺฌานสฺส   อาเสวนา   ภาวนา   พหุลกีมฺม    
ตติยชฺฌานสฺส     อาเสวนา     ภาวนา    พหุลีกมฺม    จตุตฺถชฺฌานสฺส    
อาเสวนา      ภาวนา     พหุลีกมฺม     อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติยา      
อาเสวนา      ภาวนา      พหุลีกมฺม      วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺติยา    
อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติยา เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติยา    
อาเสวนา     ภาวนา     พหุลีกมฺม    โสตาปตฺติมคฺคสฺส    อาเสวนา     
ภาวนา   พหุลีกมฺม   สกทาคามิมคฺคสฺส   อาเสวนา   ภาวนา  พหุลีกมฺม    
อนาคามิมคฺคสฺส     ฯเปฯ     อรหตฺตมคฺคสฺส    อาเสวนา    ภาวนา    
พหุลีกมฺม อย วิโมกฺขภาวนา ฯ      
     กตมา   วิโมกฺขปฺปฏิปปฺสฺสทฺธิ   ฯ   ปมชฺฌานสฺส   ปฏลิาโภ  วา    
วิปาโก   วา  ทุติยชฺฌานสฺส  ปฏิลาโภ  วา  วิปาโก  วา  ตติยชฺฌานสฺส     
ฯเปฯ          จตุตฺถชฺฌานสฺส          อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติยา      
วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺติยา อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติยา     
เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติยา    ปฏิลาโภ    วา    วิปาโก    วา    
โสตาปตฺติมคฺคสฺส     โสตาปตฺติผล    สกทาคามิมคฺคสฺส    สกทาคามิผล    
อนาคามิมคฺคสฺส       อนาคามิผล      อรหตฺตมคฺคสฺส      อรหตฺตผล     
อย วิโมกฺขปฺปฏิปฺปสฺสทธฺีติ ฯ     
                      ตติยภาณวาร ฯ     
                      วิโมกฺขกถา ฯ    
                       ___________    
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                     มหาวคฺเค คติกถา    
     [๕๑๗]   คติสมฺปตฺติยา   าณสมฺปยุตฺเต   กตนิ   เหตูน  ปจฺจยา    
อุปปตฺติ   โหติ  ขตฺติยมหาสาลาน  พฺราหฺมณมหาสาลาน  คหปติมหาสาลาน    
กามาวจราน      เทวาน      าณสมฺปยุตฺเต      กติน      เหตูน    
ปจฺจยา    อุปปตฺติ    โหติ    รูปาวจราน    เทวาน   กติน   เหตูน    
ปจฺจยา   อุปปตฺติ   โหติ  อรูปาวจราน  เทวาน  กติน  เหตูน  ปจฺจยา   
อุปปตฺติ   โหติ   ฯ   คติสมฺปตฺติยา   าณสมฺปยุตฺเต   อฏนฺน   เหตูน          
ปจฺจยา    อุปปตฺติ    โหติ    ขตฺติยมหาสาลาน    พฺราหฺมณมหาสาลาน    
คหปติมหาสาลาน    กามาวจราน    เทวาน   าณสมฺปยุตฺเต   อฏนฺน     
เหตูน    ปจฺจยา    อุปปตฺติ   โหติ   รูปาวจราน   เทวาน   อฏนฺน   
เหตูน    ปจฺจยา   อุปปตฺติ   โหติ   อรูปาวจราน   เทวาน   อฏนนฺ   
เหตูน ปจฺจยา อุปปตฺติ โหติ ฯ      
     [๕๑๘]    คติสมฺปตฺติยา    าณสมฺปยุตฺเต    กตเมส    อฏนนฺ    
เหตูน  ปจฺจยา  อุปปตฺติ  โหติ  ฯ  กุสลกมฺมสฺส  ชวนกฺขเณ  ตโย  เหตู    
กุสลา    ตสฺมึ   ขเณ   ชาตเจตนาย   สหชาตปจฺจยา   โหนฺติ   เตน    
วุจฺจติ   กุสลมูลปจฺจยาป   สงฺขารา   นกินฺติกฺขเณ  เทฺว  เหตู  อกสุลา   
ตสฺมึ    ขเณ   ชาตเจตนาย   สหชาตปจฺจยา   โหนฺติ   เตน   วุจฺจติ     
อกุสลมูลปจฺจยาป   สงฺขารา   ปฏิสนฺธกิฺขเณ   ตโย   เหตู   อพฺยากตา    
ตสฺมึ    ขเณ   ชาตเจตนาย   สหชาตปจฺจยา   โหนฺติ   เตน   วุจฺจติ      
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นามรูปปจฺจยาป    วิ ฺาณ    วิ ฺาณปจฺจยาป   นามรูป   ปฏสินฺธิกฺขเณ          
ป ฺจกฺขนฺธา        สหชาตปจฺจยา       โหนฺติ       อ ฺม ฺปจฺจยา    
โหนฺติ      นสิฺสยปจฺจยา      โหนฺติ      วิปฺปยุตฺตปจฺจยา     โหนฺติ    
ปฏิสนฺธิกฺขเณ  จตฺตาโร  มหาภูตา  สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ อ ฺม ฺปจฺจยา    
โหนฺติ          นิสฺสยปจฺจยา          โหนติฺ         ปฏิสนฺธิกฺขเณ    
ตโย     ชีวิตสงฺขารา     สหชาตปจฺจยา    โหนฺติ    อ ฺม ฺปจฺจยา    
โหนฺติ   นิสสฺยปจฺจยา   โหนฺติ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   โหนฺติ  ปฏสินฺธิกฺขเณ        
นาม ฺจ      รปู ฺจ     สหชาตปจฺจยา     โหนฺติ     อ ฺม ฺปจฺจยา    
โหนฺติ      นสิฺสยปจฺจยา      โหนฺติ      วิปฺปยุตฺตปจฺจยา     โหนฺติ    
ปฏิสนฺธิกฺขเณ  อิเม  จุททฺส  ธมฺมา  สหชาตปจฺจยา โหนฺติ อ ฺม ฺปจฺจยา    
โหนฺติ         นิสฺสยปจฺจยา         โหนติฺ         วิปฺปยุตฺตปจฺจยา    
โหนฺติ    ปฏสินฺธิกฺขเณ    จตฺตาโร   ขนฺธา   อรูปโน   สหชาตปจฺจยา    
โหนฺติ   อ ฺม ฺปจฺจยา   โหนฺติ  นิสฺสยปจฺจยา  โหนฺติ  สมฺปยุตฺตปจฺจยา          
โหนฺติ        ปฏิสนฺธิกฺขเณ        ป ฺจินฺทฺริยานิ       สหชาตปจฺจยา   
โหนฺติ         อ ฺม ฺปจฺจยา         โหนฺติ         นสิฺสยปจฺจยา     
โหนฺติ  สมฺปยุตฺตปจฺจยา  โหนฺติ  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  ตโย  เหตู สหชาตปจฺจยา    
โหนฺติ         อ ฺม ฺปจฺจยา         โหนฺติ         นสิฺสยปจฺจยา     
โหนฺติ      สมฺปยุตฺตปจฺจยา      โหนฺติ     ปฏิสนฺธิกขฺเณ     นาม ฺจ   
วิ ฺาณ ฺจ     สหชาตปจฺจยา     โหนฺติ     อ ฺม ฺปจฺจยา    โหนฺติ    
นิสฺสยปจฺจยา     โหนฺติ     สมฺปยุตฺตปจฺจยา    โหนติฺ    ปฏิสนฺธกิฺขเณ    
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อิเม    จุทฺทส    ธมฺมา    สหชาตปจฺจยา    โหนฺติ   อ ฺม ฺปจฺจยา     
โหนฺติ   นิสสฺยปจฺจยา   โหนฺติ   สมฺปยุตฺตปจฺจยา   โหนฺติ  ปฏสินฺธิกฺขเณ         
อิเม    อฏวีสติ    ธมฺมา   สหชาตปจฺจยา   โหนฺติ   อ ฺม ฺปจฺจยา    
โหนฺติ         นิสฺสยปจฺจยา         โหนติฺ         วิปฺปยุตฺตปจฺจยา    
โหนฺติ    คติสมฺปตฺติยา    าณสมฺปยุตฺเต    อิเมส    อฏนฺน   เหตูน          
ปจฺจยา อุปปตฺติ โหติ ฯ     
     [๕๑๙]   ขตฺติยมหาสาลาน  พฺราหฺมณมหาสาลาน  คหปติมหาสาลาน     
กามาวจราน      เทวาน     าณสมฺปยุตฺเต     กตเมส     อฏนฺน    
เหตูน   ปจฺจยา   อุปปตฺติ   โหติ   ฯ   กสุลกมฺมสฺส  ชวนกฺขเณ  ตโย    
เหตู    กุสลา   ตสฺมึ   ขเณ   ชาตเจตนาย   สหชาตปจฺจยา   โหนฺติ      
เตน   วุจฺจติ   กุสลมลูปจฺจยาป   สงฺขารา   นิกนฺติกฺขเณ   เทฺว  เหตู    
อกุสลา   ตสฺมึ   ขเณ   ชาตเจตนาย   สหชาตปจฺจยา   โหนฺติ   เตน    
วุจฺจติ    อกุสลมูลปจฺจยาป    สงฺขารา    ปฏิสนฺธิกขฺเณ   ตโย   เหตู   
อพฺยากตา   ตสฺมึ   ขเณ   ชาตเจตนาย   สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ  เตน    
วุจฺจติ     นามรูปปจฺจยาป     วิ ฺาณ     วิ ฺาณปจฺจยาป    นามรูป   
ปฏิสนฺธิกฺขเณ    ป ฺจกฺขนฺธา   สหชาตปจฺจยา   โหนฺติ   อ ฺม ฺปจฺจยา   
โหนฺติ      นสิฺสยปจฺจยา      โหนฺติ      วิปฺปยุตฺตปจฺจยา     โหนฺติ    
ปฏิสนฺธิกฺขเณ  จตฺตาโร  มหาภูตา  สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ อ ฺม ฺปจฺจยา    
โหนฺติ       นสิฺสยปจฺจยา       โหนฺติ      ปฏิสนฺธิกฺขเณ      ตโย    
ชีวิตสงฺขารา     สหชาตปจฺจยา    โหนติฺ    อ ฺม ฺปจฺจยา    โหนฺติ     
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นิสฺสยปจฺจยา     โหนฺติ     วิปฺปยุตฺตปจฺจยา    โหนติฺ    ปฏิสนฺธกิฺขเณ          
นาม ฺจ      รปู ฺจ     สหชาตปจฺจยา     โหนฺติ     อ ฺม ฺปจฺจยา    
โหนฺติ   นิสสฺยปจฺจยา   โหนฺติ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   โหนฺติ  ปฏสินฺธิกฺขเณ        
อิเม    จุทฺทส    ธมฺมา    สหชาตปจฺจยา    โหนฺติ   อ ฺม ฺปจฺจยา     
โหนฺติ         นิสฺสยปจฺจยา         โหนติฺ         วิปฺปยุตฺตปจฺจยา    
โหนฺติ    ปฏสินฺธิกฺขเณ    จตฺตาโร   ขนฺธา   อรูปโน   สหชาตปจฺจยา    
โหนฺติ      อ ฺม ฺปจฺจยา      โหนฺติ      นิสฺสยปจฺจยา     โหนฺติ    
สมฺปยุตฺตปจฺจยา   โหนฺติ   ปฏิสนฺธิกฺขเณ   ป ฺจินฺทฺริยานิ   สหชาตปจฺจยา         
โหนฺติ         อ ฺม ฺปจฺจยา         โหนฺติ         นสิฺสยปจฺจยา     
โหนฺติ     สมปฺยุตฺตปจฺจยา    โหนฺติ    ปฏิสนฺธิกฺขเณ    ตโย    เหตู   
สหชาตปจฺจยา     โหนฺติ    อ ฺม ฺปจฺจยา    โหนฺติ    นิสฺสยปจฺจยา    
ปจฺจยา    โหนฺติ    สมฺปยตฺุตปจฺจยา   โหนฺติ   ปฏสินฺธิกฺขเณ   นาม ฺจ    
วิ ฺาณ ฺจ        สหชาตปจฺจยา        โหนฺติ       อ ฺม ฺปจฺจยา    
โหนฺติ   นิสสฺยปจฺจยา   โหนฺติ   สมฺปยุตฺตปจฺจยา   โหนฺติ  ปฏสินฺธิกฺขเณ         
อิเม    จุทฺทส    ธมฺมา    สหชาตปจฺจยา    โหนฺติ   อ ฺม ฺปจฺจยา     
โหนฺติ         นิสฺสยปจฺจยา         โหนติฺ         สมฺปยุตฺตปจฺจยา    
โหนฺติ    ปฏสินฺธิกฺขเณ    อิเม    อฏวีสติ    ธมฺมา   สหชาตปจฺจยา    
โหนฺติ      อ ฺม ฺปจฺจยา      โหนฺติ      นิสฺสยปจฺจยา     โหนฺติ    
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา     โหนติฺ     ขตฺติยมหาสาลาน    พฺราหฺมณมหาสาลาน   
คหปติมหาสาลาน    กามาวจราน    เทวาน    าณสมฺปยุตฺเต   อิเมส     



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 411 

อฏนฺน เหตูน ปจฺจยา อุปปตฺติ โหติ ฯ   
     [๕๒๐]  รูปาวจราน เทวาน กตเมส อฏนฺน เหตูน ปจฺจยา อุปปตฺติ   
โหติ    ฯ   กสุลกมฺมสฺส   ชวนกฺขเณ   ตโย   เหตู   กุสลา   ฯเปฯ      
รูปาวจราน เทวาน อิเมส อฏนฺน เหตูน ปจฺจยา อุปปตฺติ โหติ ฯ     
     อรูปาวจราน  เทวาน  กตเมส  อฏนฺน  เหตูน  ปจฺจยา  อุปปตฺติ   
โหติ   ฯ   กสุลกมฺมสฺส   ชวนกฺขเณ   ตโย  เหตู  กสุลา  ตสฺมึ  ขเณ    
ชาตเจตนาย   สหชาตปจฺจยา   โหนฺติ   เตน   วุจฺจติ  กุสลมูลปจฺจยาป     
สงฺขารา   นิกนฺติกฺขเณ  เทฺว  เหตู  อกสุลา  ตสฺมึ  ขเณ  ชาตเจตนาย     
สหชาตปจฺจยา      โหนฺติ      เตน     วุจฺจติ     อกุสลมูลปจฺจยาป     
สงฺขารา    ปฏิสนฺธิกฺขเณ    ตโย    เหตู   อพฺยากตา   ตสฺมึ   ขเณ    
ชาตเจตนาย   สหชาตปจฺจยา   โหนฺติ   เตน   วุจฺจติ  นามรูปปจฺจยาป    
วิ ฺาณ         วิ ฺาณปจฺจยาป        นามรูป        ปฏิสนฺธิกฺขเณ   
จตฺตาโร   ขนฺธา   อรูปโน   สหชาตปจฺจยา   โหนฺติ   อ ฺม ฺปจฺจยา     
โหนฺติ      นสิฺสยปจฺจยา      โหนฺติ      สมฺปยุตฺตปจฺจยา     โหนฺติ   
ปฏิสนฺธิกฺขเณ   ป ฺจินฺทฺริยานิ   สหชาตปจฺจยา   โหนฺติ   อ ฺม ฺปจฺจยา          
โหนฺติ         นิสฺสยปจฺจยา         โหนติฺ         สมฺปยุตฺตปจฺจยา    
โหนฺติ  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  ตโย  เหตู  สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ อ ฺม ฺปจฺจยา   
โหนฺติ         นิสฺสยปจฺจยา         โหนติฺ         สมฺปยุตฺตปจฺจยา    
โหนฺติ     ปฏสินฺธิกฺขเณ     นาม ฺจ     วิ ฺาณ ฺจ     สหชาตปจฺจยา    
โหนฺติ      อ ฺม ฺปจฺจยา      โหนฺติ      นิสฺสยปจฺจยา     โหนฺติ     



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 412 

สมฺปยุตฺตปจฺจยา    โหนฺติ    ปฏิสนฺธิกขฺเณ    อิเม    จุทฺทส    ธมมฺา    
สหชาตปจฺจยา     โหนฺติ    อ ฺม ฺปจฺจยา    โหนฺติ    นิสฺสยปจฺจยา    
โหนฺติ      สมฺปยุตฺตปจฺจยา      โหนฺติ     อรูปาวจราน     เทวาน    
อิเมส อฏนฺน เหตูน ปจฺจยา อุปปตฺติ โหติ ฯ      
     [๕๒๑]   คติสมฺปตฺติยา   าณวิปฺปยุตฺเต   กติน   เหตูน  ปจฺจยา   
อุปปตฺติ   โหติ  ขตฺติยมหาสาลาน  พฺราหฺมณมหาสาลาน  คหปติมหาสาลาน    
กามาวจราน      เทวาน      าณวิปฺปยุตฺเต      กติน      เหตูน     
ปจฺจยา    อุปปตฺติ   โหติ   ฯ   คติสมฺปตฺติยา   าณวิปฺปยุตฺเต   ฉนฺน   
เหตูน   ปจฺจยา   อุปปตฺติ  โหติ  ขตฺติยมหาสาลาน  พฺราหฺมณมหาสาลาน   
คหปติมหาสาลาน       กามาวจราน      เทวาน      าณวิปปฺยุตฺเต     
ฉนฺน เหตูน ปจฺจยา อุปปตฺติ โหติ ฯ     
     [๕๒๒]   คติสมฺปตฺติยา   าณวิปฺปยุตฺเต   กตเมส   ฉนฺน  เหตูน   
ปจฺจยา   อุปปตฺติ   โหติ   ฯ   กุสลกมฺมสฺส   ชวนกขฺเณ   เทฺว  เหตู    
กุสลา    ตสฺมึ   ขเณ   ชาตเจตนาย   สหชาตปจฺจยา   โหนฺติ   เตน    
วุจฺจติ   กุสลมูลปจฺจยาป   สงฺขารา   นกินฺติกฺขเณ  เทฺว  เหตู  อกสุลา   
ตสฺมึ    ขเณ   ชาตเจตนาย   สหชาตปจฺจยา   โหนฺติ   เตน   วุจฺจติ     
อกุสลมูลปจฺจยาป   สงฺขารา   ปฏิสนฺธกิฺขเณ   เทฺว   เหตู   อพฺยากตา    
ตสฺมึ    ขเณ   ชาตเจตนาย   สหชาตปจฺจยา   โหนฺติ   เตน   วุจฺจติ     
นามรูปปจฺจยาป    วิ ฺาณ    วิ ฺาณปจฺจยาป   นามรูป   ปฏสินฺธิกฺขเณ          
ป ฺจกฺขนฺธา        สหชาตปจฺจยา       โหนฺติ       อ ฺม ฺปจฺจยา     
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โหนฺติ      นสิฺสยปจฺจยา      โหนฺติ      วิปฺปยุตฺตปจฺจยา     โหนฺติ    
ปฏิสนฺธิกฺขเณ  จตฺตาโร  มหาภูตา  สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ อ ฺม ฺปจฺจยา    
โหนฺติ          นิสฺสยปจฺจยา          โหนติฺ         ปฏิสนฺธิกฺขเณ    
ตโย     ชีวิตสงฺขารา     สหชาตปจฺจยา    โหนฺติ    อ ฺม ฺปจฺจยา    
โหนฺติ   นิสสฺยปจฺจยา   โหนฺติ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   โหนฺติ  ปฏสินฺธิกฺขเณ        
นาม ฺจ      รปู ฺจ     สหชาตปจฺจยา     โหนฺติ     อ ฺม ฺปจฺจยา    
โหนฺติ         นิสฺสยปจฺจยา         โหนติฺ         วิปฺปยุตฺตปจฺจยา    
โหนฺติ   ปฏสินฺธิกฺขเณ   อิเม   จุทฺทส   ธมฺมา   สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ   
อ ฺม ฺปจฺจยา    โหนติฺ    นิสฺสยปจฺจยา    โหนติฺ    วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   
โหนฺติ    ปฏสินฺธิกฺขเณ    จตฺตาโร   ขนฺธา   อรูปโน   สหชาตปจฺจยา    
โหนฺติ         อ ฺม ฺปจฺจยา         โหนฺติ         นสิฺสยปจฺจยา     
โหนฺติ    สมปฺยุตฺตปจฺจยา    โหนฺติ    ปฏิสนฺธิกฺขเณ    จตฺตารินฺทฺริยานิ        
สหชาตปจฺจยา     โหนฺติ    อ ฺม ฺปจฺจยา    โหนฺติ    นิสฺสยปจฺจยา    
โหนฺติ      สมฺปยุตฺตปจฺจยา      โหนฺติ      ปฏิสนฺธกิฺขเณ      เทวฺ   
เหตู   สหชาตปจฺจยา   โหนฺติ   อ ฺม ฺปจฺจยา   โหนฺติ  นิสสฺยปจฺจยา    
โหนฺติ      สมฺปยุตฺตปจฺจยา      โหนฺติ     ปฏิสนฺธิกขฺเณ     นาม ฺจ   
วิ ฺาณ ฺจ        สหชาตปจฺจยา        โหนฺติ       อ ฺม ฺปจฺจยา    
โหนฺติ   นิสสฺยปจฺจยา   โหนฺติ   สมฺปยุตฺตปจฺจยา   โหนฺติ  ปฏสินฺธิกฺขเณ         
อิเม    ทฺวาทส    ธมฺมา    สหชาตปจฺจยา   โหนฺติ   อ ฺม ฺปจฺจยา    
โหนฺติ         นิสฺสยปจฺจยา         โหนติฺ         สมฺปยุตฺตปจฺจยา     
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โหนฺติ    ปฏสินฺธิกฺขเณ    อิเม    ฉพฺพีสติ    ธมฺมา    สหชาตปจฺจยา    
โหนฺติ      อ ฺม ฺปจฺจยา      โหนฺติ      นิสฺสยปจฺจยา     โหนฺติ    
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา     โหนติฺ    คติสมฺปตฺติยา    าณวิปฺปยุตฺเต    อิเมส         
ฉนฺน  เหตูน  ปจฺจยา  อุปปตฺติ โหติ ขตฺติยมหาสาลาน พฺราหฺมณมหาสาลาน           
คหปติมหาสาลาน       กามาวจราน      เทวาน      าณวิปฺปยุตฺเต     
กตเมส   ฉนนฺ   เหตูน   ปจฺจยา   อุปปตฺติ   โหติ   ฯ   กุสลกมฺมสสฺ   
ชวนกฺขเณ  เทฺว  เหตู  กุสลา  ตสฺมึ  ขเณ  ชาตเจตนาย สหชาตปจฺจยา      
โหนฺติ     เตน     วุจฺจติ     กุสลมูลปจฺจยาป    สงฺขารา    ฯเปฯ     
ขตฺติยมหาสาลาน   พฺราหฺมณมหาสาลาน   คหปติมหาสาลาน  กามาวจราน    
เทวาน     าณวิปฺปยุตฺเต     อิเมส     ฉนฺน     เหตูน    ปจฺจยา    
อุปปตฺติ โหตีติ ฯ       
                    คติกถา สมตฺตา ๑ ฯ   
                       ___________    
                    มหาวคฺเค กมฺมกถา    
     [๕๒๓]    อโหสิ   กมมฺ   อโหสิ   กมฺมวิปาโก   อโหสิ   กมมฺ    
นาโหสิ    กมฺมวิปาโก    อโหสิ   กมฺม   อตฺถิ   กมมฺวิปาโก   อโหสิ    
กมฺม    นตฺถ ิ   กมฺมวิปาโก    อโหส ิ  กมฺม   ภวิสฺสติ   กมฺมวิปาโก    
อโหสิ   กมฺม  น  ภวิสฺสติ  กมฺมวิปาโก  อตฺถิ  กมฺม  อตฺถิ  กมฺมวิปาโก          
อตฺถิ     กมฺม     นตฺถิ     กมฺมวิปาโก    อตฺถิ    กมฺม    ภวิสฺสติ   
#๑ ม. นฏิ ิตา ฯ         



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 415 

กมฺมวิปาโก    อตฺถ ิ   กมมฺ    น    ภวิสสฺติ   กมฺมวิปาโก   ภวิสฺสติ    
กมฺม   ภวิสฺสติ   กมฺมวิปาโก   ภวิสฺสติ  กมฺม  น  ภวิสฺสติ  กมฺมวิปาโก         
อโหสิ      กสุลกมฺม     อโหสิ     กุสลสฺส     กมฺมสสฺ     วิปาโก     
อโหสิ    กุสลกมฺม    นาโหสิ    กุสลสฺส   กมฺมสฺส   วิปาโก   อโหสิ    
กุสลกมฺม    อตฺถิ    กุสลสฺส    กมฺมสสฺ   วิปาโก   อโหสิ   กุสลกมฺม    
นตฺถิ    กุสลสฺส    กมฺมสสฺ    วิปาโก    อโหส ิ  กุสลกมฺม   ภวิสสฺติ    
กุสลสฺส   กมฺมสฺส   วิปาโก   อโหส ิ  กุสลกมฺม   น  ภวิสฺสติ  กุสลสฺส    
กมฺมสฺส    วิปาโก    อตฺถ ิ   กุสลกมฺม    อตฺถิ    กุสลสฺส   กมฺมสฺส    
วิปาโก   อตฺถิ   กุสลกมฺม   นตฺถิ   กุสลสฺส   กมฺมสฺส   วิปาโก  อตฺถิ   
กุสลกมฺม    ภวิสฺสติ    กสุลสฺส   กมมฺสฺส   วิปาโก   อตฺถิ   กสุลกมฺม          
น    ภวิสฺสติ    กุสลสฺส    กมฺมสฺส    วิปาโก    ภวิสสฺติ   กุสลกมฺม    
ภวิสฺสติ    กสุลสฺส    กมมฺสฺส    วิปาโก    ภวิสฺสติ    กุสลกมฺม   น    
ภวิสฺสติ    กสุลสฺส   กมมฺสฺส   วิปาโก   อโหสิ   อกุสลกมฺม   นาโหสิ   
อกุสลสฺส    กมฺมสฺส   วิปาโก   อโหสิ   อกุสลกมฺม   อตฺถิ   อกสุลสฺส   
กมฺมสฺส    วิปาโก    อโหสิ   อกุสลกมฺม   นตฺถิ   อกุสลสฺส   กมฺมสฺส   
วิปาโก   อโหสิ   อกุสลกมฺม   ภวิสฺสติ   อกุสลสฺส   กมฺมสฺส   วิปาโก   
อโหสิ   อกุสลกมฺม   น   ภวิสฺสติ   อกสุลสฺส   กมมฺสฺส  วิปาโก  อตฺถ ิ   
อกุสลกมฺม    อตฺถิ   อกุสลสฺส   กมฺมสฺส   วิปาโก   อตฺถ ิ  อกุสลกมฺม   
กมฺม    นตฺถ ิ   อกุสลสฺส    กมฺมสฺส    วิปาโก    อตฺถิ   อกุสลกมฺม    
ภวิสสฺติ     อกุสลสฺส     กมฺมสฺส    วิปาโก    ภวิสฺสติ    อกุสลกมฺม     
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ภวิสฺสติ    อกุสลสฺส    กมฺมสฺส    วิปาโก   ภวิสฺสติ   อกุสลกมฺม   น    
ภวิสฺสติ อกุสลสฺส กมฺมสฺส วิปาโก ฯ    
     [๕๒๔]   อโหสิ   สาวชฺช   กมฺม  ฯเปฯ  อโหสิ  อนวชฺช  กมมฺ     
ฯเปฯ   อโหสิ   กณฺห   กมฺม   ฯเปฯ   อโหสิ   สุกฺก   กมฺม  ฯเปฯ    
อโหสิ   สุกฺขุทฺรย   กมฺม   ฯเปฯ   อโหสิ   ทุกฺขุทฺรย   กมฺม   ฯเปฯ๔         
อโหสิ   สุขวิปาก   กมฺม   ฯเปฯ   อโหสิ   ทุกฺขวิปาก   กมฺม  อโหสิ    
ทุกฺขวิปากสฺส   กมฺมสฺส   วิปาโก   อโหสิ   ทกฺุขวิปาก   กมฺม  นาโหสิ   
ทุกฺขวิปากสฺส    กมฺมสฺส   วิปาโก   อโหสิ   ทกฺุขวิปาก   กมฺม   อตฺถิ          
ทุกฺขวิปากสฺส    กมฺมสสฺ   วิปาโก   อโหสิ   ทกฺุขวิปาก   กมฺม   นตฺถิ          
ทุกฺขวิปากสฺส   กมฺมสฺส   วิปาโก   อโหสิ   ทกฺุขวิปาก   กมฺม  ภวิสฺสติ         
ทุกฺขวิปากสฺส   กมฺมสฺส   วิปาโก  อโหสิ  ทุกฺขวิปาก  กมฺม  น  ภวิสฺสติ         
ทุกฺขวิปากสฺส    กมฺมสฺส    วิปาโก   อตฺถิ   ทุกฺขวิปาก   กมฺม   อตฺถิ         
ทุกฺขวิปากสฺส    กมฺมสฺส    วิปาโก   อตฺถิ   ทุกฺขวิปาก   กมฺม   นตฺถิ         
ทุกฺขวิปากสฺส   กมฺมสฺส   วิปาโก   อตฺถิ   ทุกฺขวิปาก   กมฺม   ภวิสฺสติ        
ทุกฺขวิปากสฺส   กมฺมสฺส   วิปาโก   อตฺถิ  ทุกฺขวิปาก  กมฺม  น  ภวิสฺสติ        
ทุกฺขวิปากสฺส     กมฺมสฺส    วิปาโก    ภวิสฺสติ    ทกฺุขวิปาก    กมฺม          
ภวิสฺสติ    ทกฺุขวิปากสฺส    กมฺมสฺส    วิปาโก    ภวิสฺสติ   ทุกฺขวิปาก         
กมฺม น ภวิสสฺติ ทุกฺขวิปากสฺส กมฺมสสฺ วิปาโกติ ฯ     
                     กมฺมกถา ฯ [๑]     
                      _______________      
#๑ ม. นฏิ ิตา ฯ         
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                   มหาวคฺเค วิปลฺลาสกถา    
                    ปริปุณฺณนิทานานิ ๑    
     [๕๒๕]   จตฺตาโรเม   ภิกฺขเว   ส ฺาวิปลฺลาสา  จิตฺตวิปลฺลาสา     
ทิฏ ิวิปลฺลาสา    กตเม    จตฺตาโร    อนิจฺเจ    ภิกฺขเว    นิจฺจนฺติ    
ส ฺาวิปลฺลาโส    จิตฺตวิปลฺลาโส    ทิฏ ิวิปลฺลาโส    ทกฺุเข   ภิกฺขเว          
สุขนฺติ       ส ฺาวิปลฺลาโส       จิตฺตวิปลฺลาโส      ทฏิ ิวิปลฺลาโส   
อนตฺตนิ  ภิกฺขเว  อตฺตาติ  ส ฺาวิปลฺลาโส  จิตฺตวิปลฺลาโส ทฏิ ิวิปลฺลาโส        
อสุเภ      ภิกขฺเว     สุภนฺติ     ส ฺาวิปลฺลาโส     จิตฺตวิปลฺลาโส   
ทิฏ ิวิปลฺลาโส    อิเม    โข    ภิกฺขเว   จตฺตาโร   ส ฺาวิปลฺลาสา    
จิตฺตวิปลฺลาสา ทิฏ ิวิปลฺลาสา ฯ      
     [๕๒๖]   จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  นส ฺาวิปลฺลาสา  นจิตฺตวิปลฺลาสา     
นทิฏวิปลฺลาสา      กตเม      จตฺตาโร      อนิจฺเจ      ภิกฺขเว    
อนิจฺจนฺติ     นส ฺาวิปลฺลาโส     นจิตฺตวิปลฺลาโส     นทิฏ ิวิปลฺลาโส          
ทุกฺเข     ภิกขฺเว     ทุกฺขนฺติ    นส ฺาวิปลฺลาโส    นจิตฺตวิปลฺลาโส   
นทิฏ ิวิปลฺลาโส    อนตฺตนิ    ภิกฺขเว    อนตฺตาติ    นส ฺาวิปลฺลาโส    
นจิตฺตวิปลฺลาโส     นทฏิ ิวิปลฺลาโส     อสุเภ     ภิกฺขเว    อสุภนฺติ   
นส ฺาวิปลฺลาโส    นจิตฺตวิปลฺลาโส    นทฏิ ิวิปลฺลาโส    อิเม    โข   
ภิกฺขเว จตฺตาโร นส ฺาวิปลฺลาสา นจิตฺตวิปลฺลาสา นทิฏ ิวิปลฺลาสาติ ๒ ฯ          
#๑ ม. ปรุิมนทิาน ฯ ๒ ยุ. อีติสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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           อนิจฺเจ นิจฺจส ฺ ิโน       ทุกฺเข จ สุขส ฺ ิโน    
           อนตฺตนิ จ อตฺตส ฺ ิโน ๑  อสุเภ จ ๒ สุภส ฺ ิโน       
           มิจฺฉาทิฏ ิหตา สตฺตา      ขิตฺตจิตฺตา วิส ฺ ิโน      
           เต โยคยุตฺตา มารสฺส     อโยคกฺเขมิโน ชนา ๓       
           สตฺตา คจฺฉนฺติ สสาร      ชาติมรณคามิโน      
           ยทา จ พุทฺธา โลกสฺมึ     อุปฺปชชฺนฺติ ปภงฺกรา     
           เต อิม ธมฺม ปกาเสนฺติ    ทุกฺขูปสมคามิน    
           เตส สุตฺวาน สปฺป ฺา     สจิตฺต ปจฺจลทฺธธ ๔ เต ๕     
           อนิจฺจ อนิจฺจโตทกฺขุ ๖    ทุกฺขมทฺทกฺขุ ๗ ทุกขฺโต     
           อนตฺต จ อนตฺตโต ๘     อสุภ อสุภตทฺทสุ      
           สมฺมาทิฏ ิสมาทานา       สพฺพทุกฺข อุปจฺจคุนฺติ ๙ ฯ    
     อิเม   จตฺตาโร   วิปลลฺาสา   ทฏิ ิสมฺปนฺนสฺส   ปุคฺคลสฺส  ปหีนา    
อปฺปหีนาติ    เกจิ    ปหีนา    เกจิ    อปฺปหีนา   อนิจฺเจ   นิจฺจนฺติ    
ส ฺาวิปลฺลาโส    จิตฺตวิปลฺลาโส    ทิฏ ิวิปลฺลาโส    ปหโีน    ทุกฺเข   
สุขนฺติ     ส ฺา     อุปปฺชฺชติ    จิตฺต    อุปฺปชชฺติ    ทิฏ ิวิปลฺลาโส      
ปหีโน     อนตฺตนิ     อตฺตาติ     ส ฺาวิปลฺลาโส     จิตฺตวิปลฺลาโส    
ทิฏ ิวิปลฺลาโส    ปหโีน    อสุเภ   สุภนฺติ   ส ฺา   อุปฺปชชฺติ   จิตฺต        
อุปฺปชฺชติ    ทิฏ ิวิปลฺลาโส    ปหโีน   ทฺวีสุ   วตฺถสูุ   ฉ   วิปลลฺาสา        
#๑ ม. ย.ุ อตฺตาติ ฯ ๒ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ สี. อโยคกฺเขมสฺส คามิโน ฯ          
#ยุ. อโยคกฺเขมคามิโน ฯ ๔ ม. ปจฺจลทฺธุ ฯ ๕ ส.ี สจิตฺตา ลพฺพเก ฯ ๖ ส.ี จกขฺุ ฯ     
#๗ ม. ทุกฺขมทฺทกฺขุ ฯ ๘ ม. ยุ. อนตฺตนิ อนตฺตาติ ฯ ๙ สี. อุปชชฺคนฺติ ฯ     
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ปหีนา    ทฺวีสุ    วตฺถูส ุ   เทฺว    วิปลฺลาสา    ปหีนา    จตฺตาโร    
วิปลฺลาสา   อปฺปหีนา   จ  ๑  จตูสุ  วตฺถูสุ  อฏ  วิปลฺลาสา  ปหีนา   
จตฺตาโร วิปลฺลาสา อปฺปหีนาติ ฯ     
                    วิปลฺลาสกถา [๒] ฯ   
                      _______________      
                    มหาวคฺเค มคฺคกถา    
     [๕๒๗]   มคฺโคติ   เกนตฺเถน   มคฺโค   ฯ  โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ     
ทสฺสนฏเน   สมฺมาทิฏ ิ   มิจฺฉาทิฏ ิยา   ปหานาย  มคฺโค  เจว  เหตุ   
จ    สหชาตาน   ธมฺมาน   อุปตฺถมฺภนาย   มคฺโค   เจว   เหตุ   จ     
กิเลสาน   ปริยาทานาย   มคฺโค   เจว  เหตุ  จ  ปฏิเวธาทิวิโสธนาย     
มคฺโค   เจว   เหตุ   จ   จิตฺตสฺส   อธิฏานาย  มคฺโค  เจว  เหตุx     
จ   จิตฺตสฺส   โวทานาย   มคฺโค   เจว   เหตุ   จ   วิเสสาธิคมาย      
มคฺโค  เจว  เหตุ  จ  อุตฺตรึ  ๓  ปฏิเวธาย  มคฺโค  เจว  เหตุ  จ     
สจฺจาภิสมยาย   มคฺโค   เจว  เหตุ  จ  นิโรเธ  ปติฏาปนาย  มคฺโค     
เจว    เหตุ   จ   อภินิโรปนฏเน   สมมฺาสงฺกปฺโป   มิจฺฉาสงฺกปฺปสฺส    
ปหานาย   มคฺโค   เจว   เหตุ  จ  สหชาตาน  ธมฺมาน  อุปตฺถมฺภนาย     
มคฺโค   เจว   เหตุ   จ  กิเลสาน  ปริยาทานาย  มคฺโค  เจว  เหตุ      
จ    ปฏิเวธาทิวิโสธนาย    มคฺโค    เจว    เหตุ    จ    จิตฺตสฺส     
อธิฏานาย   มคฺโค   เจว   เหตุ   จ   จิตฺตสฺส   โวทานาย  มคฺโค     
#๑ ม. ย.ุ จสทฺโท นตฺถ ิฯ ๒ ม. นฏิ ิตา ฯ ๓ ม. ย.ุ สพฺพตฺถ อุตฺตริ ฯ     
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เจว   เหตุ   จ   วิเสสาธิคมาย   มคฺโค   เจว   เหตุ   จ  อุตฺตรึ     
ปฏิเวธาย   มคฺโค  เจว  เหตุ  จ  สจฺจาภิสมยาย  มคฺโค  เจว  เหตุ      
จ   นิโรเธ   ปติฏาปนาย   มคฺโค   เจว   เหตุ   จ  ปริคฺคหฏเน     
สมฺมาวาจา  มิจฺฉาวาจาย  ปหานาย  มคฺโค  เจว  เหตุ  จ  สหชาตาน    
ธมฺมาน    อุปตฺถมฺภนาย    มคฺโค    เจว    เหตุ    จ    กิเลสาน    
ปริยาทานาย   มคฺโค   เจว   เหตุ   จ   ปฏิเวธาทิวิโสธนาย  มคฺโค      
เจว   เหตุ   จ   จิตฺตสฺส   อธิฏานาย   มคฺโค   เจว   เหตุ   จ     
จิตฺตสฺส   โวทานาย   มคฺโค   เจว   เหตุ  จ  วิเสสาธิคมาย  มคฺโค     
เจว  เหตุ  จ  อุตฺตรึ  ปฏิเวธาย  มคฺโค  เจว  เหตุ จ สจฺจาภิสมยาย    
มคฺโค     เจว     เหตุ    จ    นิโรเธ    ปติฏาปนาย    มคฺโค    
เจว    เหตุ    จ   สมฏุานฏเน   สมฺมากมฺมนฺโต   มิจฺฉากมฺมนฺตสฺส    
ปหานาย   มคฺโค   เจว   เหตุ  จ  สหชาตาน  ธมฺมาน  อุปตฺถมฺภนาย     
มคฺโค    เจว   เหตุ   จ   กิเลสาน   ปริยาทานาย   มคฺโค   เจว    
เหตุ   จ   ปฏเิวธาทิวิโสธนาย   มคฺโค   เจว   เหตุ   จ   จิตฺตสฺส    
อธิฏานาย   มคฺโค   เจว   เหตุ   จ   จิตฺตสฺส   โวทานาย  มคฺโค     
เจว  เหตุ  จ  วิเสสาธิคมาย  มคฺโค  เจว  เหตุ  จ  อุตฺตริปฏิเวธาย    
มคฺโค    เจว    เหตุ    จ   สจฺจาภิสมยาย   มคฺโค   เจว   เหตุ    
จ   นิโรเธ   ปติฏาปนาย   มคฺโค   เจว   เหตุ   จ  โวทานฏเน    
สมฺมาอาชีโว   มิจฺฉาอาชีวสฺส  ปหานาย  มคฺโค  เจว  เหตุ  จ  ฯเปฯ     
ปคฺคหฏเน   สมฺมาวายาโม   มิจฺฉาวายามสฺส   ปหานาย  มคฺโค  เจว       
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เหตุ   จ   ฯเปฯ   อุปฏานฏเน   สมฺมาสติ   มิจฺฉาสติยา  ปหานาย    
มคฺโค  เจว  เหตุ  จ  ฯเปฯ  อวิกฺเขปฏเน สมฺมาสมาธิ มิจฺฉาสมาธิสฺส    
ปหานาย     มคฺโค     เจว    เหตุ    จ    สหชาตาน    ธมฺมาน     
อุปตฺถมฺภนาย   มคฺโค   เจว  เหตุ  จ  กิเลสาน  ปรยิาทานาย  มคฺโค    
เจว   เหตุ   จ  ปฏิเวธาทิวิโสธนาย  มคฺโค  เจว  เหตุ  จ  จิตฺตสฺส    
อธิฏานาย   มคฺโค   เจว   เหตุ   จ   จิตฺตสฺส   โวทานาย  มคฺโค     
เจว  เหตุ  จ  วิเสสาธิคมาย  มคฺโค  เจว  เหตุ  จ  อุตฺตริปฏิเวธาย    
มคฺโค    เจว    เหตุ    จ   สจฺจาภิสมยาย   มคฺโค   เจว   เหตุ    
จ นิโรเธ ปติฏาปนาย มคฺโค เจว เหตุ จ ฯ    
     [๕๒๘]   สกทาคามิมคฺคกฺขเณ   ทสฺสนฏเน   สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ    
อวิกฺเขปฏเน     สมฺมาสมาธิ     โอฬาริกสฺส     กามราคส ฺโชนสฺส    
ปฏิฆส ฺโชนสฺส     โอฬาริกสฺส     กามราคานุสยสฺส     ปฏิฆานุสยสฺส     
ปหานาย   มคฺโค   เจว   เหตุ  จ  สหชาตาน  ธมฺมาน  อุปตฺถมฺภนาย     
มคฺโค   เจว   เหตุ   จ  กิเลสาน  ปริยาทานาย  มคฺโค  เจว  เหตุ      
จ    ปฏิเวธาทิวิโสธนาย    มคฺโค    เจว    เหตุ    จ    จิตฺตสฺส     
อธิฏานาย   มคฺโค  เจว  เหตุ  จ  จิตฺตสฺส  โวทานาย  มคฺโค  เจว     
เหตุ   จ   วิเสสาธิคมาย   มคฺโค   เจว   เหตุ  จ  อุตฺตริปฏิเวธาย    
มคฺโค  เจว  เหตุ  จ  สจฺจาภิสมยาย  มคฺโค  เจว  เหตุ  จ  นิโรเธ      
ปติฏาปนาย มคฺโค เจว เหตุ จ ฯ     
     อนาคามิมคฺคกฺขเณ  ทสฺสนฏเน  สมฺมาทิฏ ิ  ฯเปฯ  อวิกฺเขปฏเน     
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สมฺมาสมาธิ อณุสหคตสฺส กามราคส ฺโชนสฺส   
ปฏิฆส ฺโชนสฺส     อณุสหคตสฺส     กามราคานุสยสฺส     ปฏิฆานุสยสฺส     
ปหานาย   มคฺโค   เจว   เหตุ  จ  สหชาตาน  ธมฺมาน  อุปตฺถมฺภนาย     
มคฺโค   เจว   เหตุ   จ  กิเลสาน  ปริยาทานาย  มคฺโค  เจว  เหตุ      
จ   ปฏิเวธาทิวิโสธนาย   มคฺโค  เจว  เหตุ  จ  จิตฺตสฺส  อธิฏานาย     
มคฺโค    เจว    เหตุ    จ    จิตฺตสฺส   โวทานาย   มคฺโค   เจว    
เหตุ   จ   วิเสสาธิคมาย   มคฺโค   เจว   เหตุ  จ  อุตฺตริปฏิเวธาย    
มคฺโค   เจว   เหตุ   จ   สจฺจาภิสมยาย   มคฺโค   เจว   เหตุ  จ    
นิโรเธ ปติฏาปนาย มคฺโค เจว เหตุ จ ฯ    
     อรหตฺตมคฺคกฺขเณ   ทสฺสนฏเน  สมฺมาทิฏ ิ  ฯเปฯ  อวิกฺเขปฏเน    
สมฺมาสมาธิ     รูปราคสฺส     อรูปราคสฺส     มานสฺส     อุทฺธจฺจสฺส    
อวิชฺชาย    มานานุสยสฺส    ราคานุสยสฺส    อวิชชฺานุสยสฺส   ปหานาย     
มคฺโค   เจว   เหตุ   จ   สหชาตาน   ธมฺมาน  อุปตฺถมฺภนาย  มคฺโค    
เจว   เหตุ   จ   กิเลสาน   ปริยาทานาย   มคฺโค   เจว  เหตุ  จ    
ปฏิเวธาทิวิโสธนาย   มคฺโค   เจว   เหตุ   จ   จิตฺตสฺส  อธิฏานาย     
มคฺโค   เจว   เหตุ   จ  จิตฺตสฺส  โวทานาย  มคฺโค  เจว  เหตุ  จ      
วิเสสาธิคมาย    มคฺโค   เจว   เหตุ   จ   อุตฺตริปฏิเวธาย   มคฺโค    
เจว   เหตุ   จ   สจฺจาภิสมยาย   มคฺโค   เจว   เหตุ  จ  นิโรเธ    
ปติฏาปนาย มคฺโค เจว เหตุ จ ฯ     
     [๕๒๙]   ทสฺสนมคฺโค   สมฺมาทิฏ ิ  อภิโรปนมคฺโค  สมฺมาสงฺกปโป     
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ปริคฺคหมคฺโค      สมฺมาวาจา      สมุฏานมคฺโค      สมฺมากมฺมนฺโต     
โวทานมคฺโค       สมฺมาอาชีโว      ปคฺคหมคฺโค      สมฺมาวายาโม    
อุปฏานมคฺโค       สมฺมาสติ       อวิกฺเขปมคฺโค       สมฺมาสมาธิ     
อุปฏานมคฺโค    สติสมโฺพชฺฌงฺโค    ปวิจยมคฺโค   ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค    
ปคฺคหมคฺโค      วิริยสมโฺพชฺฌงฺโค      ผรณมคฺโค     ปติสมฺโพชฺฌงฺโค   
อุปสมมคฺโค            ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค           อวิกฺเขปมคฺโค    
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค        ปฏิสงฺขานมคฺโค        อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค    
อสฺสทฺธิเย   อกมฺปยมคฺโค   สทฺธาพล   โกสชฺเช  อกมฺปยมคฺโค  วิริยพล   
ปมาเท      อกมฺปยมคฺโค      สติพล     อุทฺธจฺเจ     อกมฺปยมคฺโค    
สมาธิพล     อวิชฺชาย     อกมฺปยมคฺโค    ป ฺาพล    อธิโมกฺขมคฺโค    
สทฺธินฺทฺริย     ปคฺคหมคฺโค    วิริยินฺทฺรยิ    อุปฏานมคฺโค    สตินฺทฺริย   
อวิกฺเขปมคฺโค   สมาธินฺทรฺิย   ทสฺสนมคฺโค  ป ฺ ินฺทฺริย  อาธิปเตยฺยฏเน       
อินฺทฺริย   ๑   มคฺโค   อกมปฺยฏเน   พล  ๒  มคฺโค  นิยฺยานฏเน    
โพชฺฌงฺโค     ๓    มคฺโค    เหตฏเน    มคฺโค    อุปฏานฏเน     
สติปฏานา   มคฺโค   ปทหนฏเน   สมฺมปฺปธานา   มคฺโค  อิชฌฺนฏเน     
อิทฺธิปาทา   มคฺโค   ตถฏเน   สจฺจา   ๔   มคฺโค   อวิกฺเขปฏเน     
สมโถ    มคฺโค    อนุปสสฺนฏเน    วิปสฺสนา   มคฺโค   เอกรสฏเน     
สมถวิปสฺสนา   มคฺโค   อนติวตฺตนฏเน   ยุคนทฺธา   มคฺโค  สวรฏเน    
สีลวิสุทฺธิ    มคฺโค   อวิกฺเขปฏเน   จิตฺตวิสุทฺธิ   มคฺโค   ทสฺสนฏเน        
ทิฏ ิวิสุทฺธิ    มคฺโค    มุตฺตฏเน    วิโมกฺโข   มคฺโค   ปฏิเวธฏเน          
#๑-๒-๓ ม. อินฺทฺริยา ฯ พลา ฯ โพชฌฺงฺคา ฯ เอวมุปริป ฯ ๔ ม. ย.ุ สจฺจานิ ฯ    
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วิชฺชา    มคฺโค    ปริจฺจาคฏเน    วิมุตฺติ    มคฺโค   สมุจฺเฉทฏเน    
ขเย    าณ    มคฺโค    ฉนโฺท    มลูฏเน    มคฺโค    มนสิกาโร      
สมุฏานฏเน    มคฺโค    ผสฺโส    สโมธานฏเน   มคฺโค   เวทนา      
สโมสรณฏเน     มคฺโค     สมาธิ     ปมุขฏเน     มคฺโค    สติ      
อาธิปเตยฺยฏเน   มคฺโค   ป ฺา   ตทุตฺตรฏเน   ๑  มคฺโค  วิมตฺุติ   
สารฏเน มคฺโค อมโตคธ นิพฺพาน ปริโยสานฏเน มคฺโคติ ฯ      
                     มคฺคกถา ฯ [๒]     
                       ____________      
                  มหาวคฺเค มณฺฑเปยฺยกถา    
     [๕๓๐]  มณฺฑเปยฺยมิท  ภิกฺขเว  พฺรหฺมจริย  สตฺถริ  ๓ สมมฺุขีภูเต          
ติวิโธ   มณฺโฑ   ๔   สตฺถริ   สมฺมุขีภูเต  เทสนามณฺโฑ  ปฏิคฺคหมณฺโฑ   
พฺรหฺมจริยมณฺโฑ ฯ       
     กตโม  เทสนามณฺโฑ  ฯ  จตุนฺน  อริยสจฺจาน  อาจิกฺขณา  เทสนา    
ป ฺปนา    ๕   ปฏปนา   วิวรณา   วิภชนา   อุตฺตานีกมฺม   จตุนฺน    
สติปฏานาน    ฯเปฯ   จตุนฺน   สมฺมปฺปธานาน   จตุนฺน   อิทฺธปิาทาน          
ป ฺจนฺน        อินฺทฺริยาน       ป ฺจนฺน       พลาน       สตฺตนฺน   
โพชฺฌงฺคาน    อริยสฺส    อฏงฺคิกสฺส   มคฺคสฺส   อาจิกฺขณา   เทสนา   
#๑ ม. ตตุตฺตรฏเน ฯ เอวมุปริ ฯ ๒ ม. นฏิ ิตา ฯ ๓ ส.ี สตฺตา ฯ    
#ม. สตฺถา สมฺมุขีภูโต ฯ ๔ ม. ติวิธตฺตมณฺโฑ ฯ ๕ ม. ป ฺาปนา ฯ เอวมุปริป ฯ     
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ป ฺปนา     ปฏปนา     วิวรณา     วิภชนา    อุตฺตานีกมฺม    อย     
เทสนามณฺโฑ ฯ    
     กตโม     ปฏิคฺคหมณฺโฑ    ฯ    ภิกขฺู    ภิกฺขุนิโย    อุปาสกา    
อุปาสิกาโย    เทวา    มนสฺุสา   เย   วา   ๑   ปน ฺเป   เกจิ      
วิ ฺาตาโร อย ปฏิคฺคหมณฺโฑ ฯ      
     กตโม   พฺรหฺมจริยมณฺโฑ   ฯ  อยเมว  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค    
เสยฺยถีท   ฯ   สมฺมาทิฏ ิ   สมฺมาสงฺกปฺโป  สมฺมาวาจา  สมฺมากมฺมนฺโต    
สมฺมาอาชีโว        สมฺมาวายาโม       สมฺมาสติ       สมฺมาสมาธิ      
อย พฺรหฺมจริยมณฺโฑ ฯ      
     [๕๓๑]     อธิโมกฺขมณฺโฑ     สทธฺินฺทฺริย    อสฺสทฺธิย    กสโฏ   
อสฺสทฺธิย    กสฏ    ฉฑฺเฑตฺวา   สทฺธินฺทฺริยสฺส   อธิโมกฺขมณฺฑ   ปวตีติ      
มณฺฑเปยฺย    ปคฺคหมณฺโฑ    วิริยินฺทรฺิย    โกสชฺช    กสโฏ   โกสชฺช          
กสฏ    ฉฑฺเฑตฺวา    วิริยนิฺทฺริยสฺส    ปคฺคหมณฺฑ   ปวตีติ   มณฺฑเปยฺย       
อุปฏานมณฺโฑ     สตินฺทฺริย     ปมาโท     กสโฏ    ปมาท    กสฏ     
ฉฑฺเฑตฺวา     สตินฺทฺริยสสฺ     อุปฏานมณฺฑ     ปวตีติ     มณฺฑเปยฺย         
อวิกฺเขปมณฺโฑ    สมาธินฺทฺริย    อุทฺธจฺจ    กสโฏ    อุทฺธจฺจ    กสฏ         
ฉฑฺเฑตฺวา     สมาธินฺทฺริยสฺส     อวิกฺเขปมณฺฑ    ปวตีติ    มณฺฑเปยฺย         
ทสฺสนมณฺโฑ     ป ฺ ินฺทฺริย     อวิชชฺา     กสโฏ     อวิชชฺ    กสฏ    
ฉฑฺเฑตฺวา      ป ฺ ินฺทฺริยสฺส     ทสฺสนมณฺฑ     ปวตีติ     มณฺฑเปยฺย         
อสฺสทฺธิเย    อกมฺปยมณฺโฑ    สทฺธาพล   อสฺสทฺธิย   กสโฏ   อสฺสทฺธิย          
#๑ ยุ. เย ว ฯ    
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กสฏ      ฉฑฺเฑตฺวา      สทฺธาพลสฺส     อสฺสทฺธิเย     อกมฺปยมณฺฑ    
ปวตีติ      มณฺฑเปยฺย      โกสชฺเช      อกมฺปยมณฺโฑ      วิริยพล   
โกสชชฺ   กสโฏ   โกสชฺช   กสฏ   ฉฑฺเฑตฺวา   วิริยพลสฺส   โกสชฺเช    
อกมฺปยมณฺฑ      ปวตีติ      มณฺฑเปยฺย     ปมาเท     อกมฺปยมณฺโฑ   
สติพล    ปมาโท    กสโฏ    ปมาท    กสฏ   ฉฑฺเฑตฺวา   สติพลสสฺ     
ปมาเท    อกมฺปยมณฺฑ   ปวตีติ   มณฺฑเปยฺย   อุทธฺจฺเจ   อกมฺปยมณฺโฑ          
สมาธิพล     อุทฺธจฺจ     กสโฏ     อุทฺธจฺจ     กสฏ     ฉฑฺเฑตฺวา   
สมาธิพลสฺส      อุทฺธจฺเจ      อกมฺปยมณฺฑ     ปวตีติ     มณฺฑเปยฺย   
อวิชฺชาย   อกมฺปยมณฺโฑ   ป ฺาพล   อวิชชฺา   กสโฏ   อวิชชฺ   กสฏ   
ฉฑฺเฑตฺวา      ป ฺาพลสฺส      อวิชชฺาย     อกมปฺยมณฺฑ     ปวตีติ   
มณฺฑเปยฺย     อุปฏานมณฺโฑ     สติสมฺโพชฺฌงฺโค    ปมาโท    กสโฏ     
ปมาท    กสฏ   ฉฑฺเฑตฺวา   สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   อุปฏานมณฺฑ   ปวตีติ          
มณฺฑเปยฺย       ปวิจยมณฺโฑ       ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค      อวิชฺชา    
กสโฏ   อวิชชฺ   กสฏ   ฉฑฺเฑตฺวา   ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ปวิจยมณฺฑ   
ปวตีติ        มณฺฑเปยฺย        ปคฺคหมณฺโฑ        วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค   
โกสชชฺ    กสโฏ    โกสชฺช    กสฏ   ฉฑฺเฑตฺวา   วิริยสมฺโพชฌฺงฺคสฺส   
ปคฺคหมณฺฑ     ปวตีติ     มณฺฑเปยฺย     ผรณมณฺโฑ    ปติสมฺโพชฺฌงฺโค   
ปริฬาโห    กสโฏ    ปรฬิาห    กสฏ   ฉฑฺเฑตฺวา   ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส              
ผรณมณฺฑ    ปวตีติ    มณฺฑเปยฺย    อุปสมมณฺโฑ    ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค          
ทุฏ ุลฺล    กสโฏ   ทฏุ ุลฺล   กสฏ   ฉฑฺเฑตฺวา   ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส       
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อุปสมมณฺฑ         ปวตีติ         มณฺฑเปยฺย         อวิกเฺขปมณฺโฑ    
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค    อุทฺธจฺจ    กสโฏ    อุทฺธจฺจ   กสฏ   ฉฑฺเฑตฺวา   
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส       อวิกฺเขปมณฺฑ       ปวตีติ       มณฺฑเปยฺย   
ปฏิสงฺขานมณฺโฑ    อุเปกฺขาสมฺโพฌงฺโค    อปฺปฏิสงฺขาน    ๑   กสโฏ    
อปฺปฏิสงฺขาน  ๒  กสฏ  ฉฑฺเฑตฺวา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ปฏิสงฺขานมณฺฑ         
ปวตีติ      มณฺฑเปยฺย      ทสฺสนมณฺโฑ     สมฺมาทิฏ ิ     มิจฺฉาทิฏ ิ         
กสโฏ    มิจฺฉาทิฏ ึ    กสฏ    ฉฑฺเฑตฺวา   สมฺมาทิฏ ิยา   ทสสฺนมณฺฑ   
ปวตีติ    มณฺฑเปยฺย    อภิโรปนมณฺโฑ   สมฺมาสงฺกปฺโป   มิจฺฉาสงฺกปฺโป   
กสโฏ      มิจฺฉาสงฺกปฺป     กสฏ     ฉฑฺเฑตฺวา     สมฺมาสงฺกปฺปสฺส    
อภิโรปนมณฺฑ     ปวตีติ     มณฺฑเปยฺย    ปริคฺคหมณฺโฑ    สมฺมาวาจา   
มิจฺฉาวาจา    กสโฏ    มิจฺฉาวาจ   กสฏ   ฉฑฺเฑตฺวา   สมฺมาวาจาย    
ปริคฺคหมณฺฑ    ปวตีติ    มณฺฑเปยฺย    สมฏุานมณฺโฑ    สมฺมากมฺมนฺโต          
มิจฺฉากมฺมนฺโต      กสโฏ      มิจฺฉากมฺมนฺต     กสฏ     ฉฑฺเฑตฺวา    
สมฺมากมฺมนฺตสฺส    สมุฏานมณฺฑ    ปวตีติ    มณฺฑเปยฺย   โวทานมณฺโฑ   
สมฺมาอาชีโว      มิจฺฉาอาชีโว      กสโฏ     มิจฺฉาอาชีว     กสฏ     
ฉฑฺเฑตฺวา     สมฺมาอาชีวสฺส     โวทานมณฺฑ     ปวตีติ    มณฺฑเปยฺย   
ปคฺคหมณฺโฑ   สมฺมาวายาโม  มิจฺฉาวายาโม  กสโฏ  มิจฺฉาวายาม  กสฏ    
ฉฑฺเฑตฺวา     สมฺมาวายามสฺส     ปคฺคหมณฺฑ     ปวตีติ    มณฺฑเปยฺย   
อุปฏานมณฺโฑ    สมฺมาสติ    มิจฺฉาสติ    กสโฏ    มิจฺฉาสตึ    กสฏ    
ฉฑฺเฑตฺวา     สมฺมาสติยา     อุปฏานมณฺฑ     ปวตีติ     มณฺฑเปยฺย    
#๑ ม. อปฺปฏสิงฺขา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. อปฺปฏิสงฺข ฯ       
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อวิกฺเขปมณฺโฑ     สมฺมาสมาธิ    มิจฺฉาสมาธิ    กสโฏ    มิจฺฉาสมาธึ    
กสฏ      ฉฑฺเฑตฺวา      สมฺมาสมาธิสฺส     อวิกฺเขปมณฺฑ     ปวตีติ   
มณฺฑเปยฺย ฯ    
     [๕๓๒]    อตฺถิ    มณฺโฑ    อตฺถิ    เปยฺย    อตฺถ ิ   กสโฏ    
อธิโมกฺขมณฺโฑ   สทฺธินทฺฺริย   อสฺสทธฺิย   กสโฏ   โย   ตตฺถ  อตฺถรโส   
ธมฺมรโส     วิมุตฺติรโส    อิท    เปยฺย    ปคฺคหมณฺโฑ    วิริยินฺทรฺิย        
โกสชชฺ   กสโฏ   โย   ตตฺถ   อตฺถรโส   ธมฺมรโส   วิมุตฺติรโส  อิท    
เปยฺย    อุปฏานมณฺโฑ    สตินฺทฺริย    ปมาโท   กสโฏ   โย   ตตฺถ    
อตฺถรโส    ธมฺมรโส    วิมตฺุติรโส    อิท    เปยฺย    อวิกฺเขปมณฺโฑ   
สมาธินฺทฺริย    อุทฺธจฺจ    กสโฏ    โย   ตตฺถ   อตฺถรโส   ธมฺมรโส    
วิมุตฺติรโส   อิท   เปยฺย   ทสฺสนมณฺโฑ   ป ฺ ินฺทฺริย   อวิชชฺา   กสโฏ        
โย   ตตฺถ   อตฺถรโส   ธมมฺรโส   วิมุตฺติรโส  อิท  เปยฺย  อสฺสทธฺิเย    
อกมฺปยมณฺโฑ    สทฺธาพล   อสฺสทฺธิย   กสโฏ   โย   ตตฺถ   อตฺถรโส    
ธมฺมรโส     วิมุตฺติรโส    อิท    เปยฺย    โกสชฺเช    อกมฺปยมณฺโฑ   
วิริยพล    โกสชฺช    กสโฏ    โย    ตตฺถ    อตฺถรโส    ธมฺมรโส     
วิมุตฺติรโส    อิท   เปยฺย   ปมาเท   อกมฺปยมณฺโฑ   สติพล   ปมาโท   
กสโฏ   โย   ตตฺถ   อตฺถรโส   ธมฺมรโส   วิมุตฺติรโส   อิท   เปยยฺ    
อุทฺธจฺเจ    อกมฺปยมณฺโฑ    สมาธิพล   อุทฺธจฺจ   กสโฏ   โย   ตตฺถ   
อตฺถรโส   ธมฺมรโส   วิมตฺุติรโส   อิท  เปยฺย  อวิชชฺาย  อกมฺปยมณฺโฑ   
ป ฺาพล    อวิชฺชา    กสโฏ    โย    ตตฺถ    อตฺถรโส   ธมฺมรโส     
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วิมุตฺติรโส      อิท     เปยฺย     อุปฏานมณฺโฑ     สติสมฺโพชฺฌงฺโค   
ปมาโท   กสโฏ   โย   ตตฺถ   อตฺถรโส   ธมฺมรโส   วิมุตฺติรโส  อิท    
เปยฺย    ปวิจยมณฺโฑ    ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค   อวิชฺชา   กสโฏ   โย    
ตตฺถ    อตฺถรโส   ธมฺมรโส   วิมุตฺติรโส   อิท   เปยยฺ   ปคฺคหมณฺโฑ   
วิริยสมฺโพชฌฺงฺโค   โกสชฺช   กสโฏ   โย   ตตฺถ   อตฺถรโส  ธมมฺรโส     
วิมุตฺติรโส      อิท      เปยยฺ      ผรณมณฺโฑ      ปติสมฺโพชฺฌงฺโค    
ปริฬาโห    กสโฏ    โย    ตตฺถ   อตฺถรโส   ธมฺมรโส   วิมุตฺติรโส     
อิท      เปยฺย      อุปสมมณฺโฑ     ปสสฺทฺธิสมฺโพชฌฺงฺโค     ทฏุ ุลฺล         
กสโฏ   โย   ตตฺถ   อตฺถรโส   ธมฺมรโส   วิมุตฺติรโส   อิท   เปยยฺ    
อวิกฺเขปมณฺโฑ    สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค    อุทฺธจฺจ    กสโฏ   โย   ตตฺถ    
อตฺถรโส    ธมฺมรโส    วิมตฺุติรโส    อิท    เปยฺย   ปฏิสงฺขานมณฺโฑ   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค    อปฺปฏิสงฺขาน   กสโฏ   โย   ตตฺถ   อตฺถรโส    
ธมฺมรโส วิมตฺุติรโส อิท เปยฺย ฯ     
     [๕๓๓]    ทสฺสนมณฺโฑ    สมฺมาทิฏ ิ   มิจฺฉาทิฏ ิ   กสโฏ   โย    
ตตฺถ   อตฺถรโส   ธมฺมรโส   วิมุตฺติรโส   อิท   เปยยฺ  อภิโรปนมณฺโฑ   
สมฺมาสงฺกปฺโป    มิจฺฉาสงฺกปฺโป    กสโฏ    โย    ตตฺถ    อตฺถรโส    
ธมฺมรโส    วิมุตฺติรโส    อิท    เปยฺย    ปริคฺคหมณฺโฑ   สมฺมาวาจา   
มิจฺฉาวาจา    กสโฏ   โย   ตตฺถ   อตฺถรโส   ธมฺมรโส   วิมุตฺติรโส    
อิท     เปยฺย     สมุฏานมณฺโฑ     สมมฺากมฺมนฺโต    มิจฺฉากมฺมนฺโต    
กสโฏ   โย   ตตฺถ   อตฺถรโส   ธมฺมรโส   วิมุตฺติรโส   อิท   เปยยฺ     
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โวทานมณฺโฑ    สมฺมาอาชีโว    มิจฺฉาอาชีโว    กสโฏ    โย   ตตฺถ      
อตฺถรโส     ธมฺมรโส     วิมุตฺติรโส    อิท    เปยฺย    ปคฺคหมณฺโฑ    
สมฺมาวายาโม    มิจฺฉาวายาโม    กสโฏ    โย    ตตฺถ    อตฺถรโส     
ธมฺมรโส    วิมุตฺติรโส    อิท    เปยฺย    อุปฏานมณฺโฑ    สมฺมาสติ    
มิจฺฉาสติ    กสโฏ    โย    ตตฺถ   อตฺถรโส   ธมฺมรโส   วิมุตฺติรโส     
อิท    เปยฺย    อวิกฺเขปมณฺโฑ    สมฺมาสมาธิ    มิจฺฉาสมาธิ   กสโฏ    
โย   ตตฺถ   อตฺถรโส   ธมมฺรโส  วิมุตฺติรโส  อิท  เปยฺย  ทสฺสนมณฺโฑ   
สมฺมาทิฏ ิ       อภิโรปนมณฺโฑ      สมฺมาสงฺกปฺโป      ปริคฺคหมณฺโฑ    
สมฺมาวาจา      สมุฏานมณฺโฑ      สมมฺากมฺมนฺโต      โวทานมณฺโฑ     
สมฺมาอาชีโว      ปคฺคหมณฺโฑ      สมมฺาวายาโม      อุปฏานมณฺโฑ     
สมฺมาสติ       อวิกฺเขปมณฺโฑ       สมฺมาสมาธิ       อุปฏานมณฺโฑ     
สติสมฺโพชฺฌงฺโค     ปวิจยมณฺโฑ    ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค    ปคฺคหมณฺโฑ   
วิริยสมฺโพชฌฺงฺโค      ผรณมณฺโฑ      ปติสมฺโพชฺฌงฺโค     อุปสมมณฺโฑ   
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค         อวิกฺเขปมณฺโฑ         สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค   
ปฏิสงฺขานมณฺโฑ     อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค    อสฺสทฺธิเย    อกมฺปยมณฺโฑ    
สทฺธาพล      โกสชฺเช      อกมฺปยมณฺโฑ      วิริยพล      ปมาเท    
อกมฺปยมณฺโฑ      สติพล     อุทฺธจฺเจ     อกมฺปยมณฺโฑ     สมาธิพล   
อวิชฺชาย     อกมฺปยมณฺโฑ    ป ฺาพล    อธิโมกฺขมณฺโฑ    สทฺธินฺทฺริย          
ปคฺคหมณฺโฑ        วิริยินทฺฺริย        อุปฏานมณฺโฑ        สตินฺทรฺิย      
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อวิกฺเขปมณฺโฑ   สมาธินฺทฺริย   ทสฺสนมณฺโฑ  ป ฺ ินฺทฺริย  อาธิปเตยฺยฏเน       
อินฺทฺริย     มณฺโฑ     อกมฺปยฏเน    พล    มณฺโฑ    นิยฺยานฏเน    
โพชฺฌงฺโค    มณฺโฑ    เหตฏเน    มคฺโค    มณฺโฑ   อุปฏานฏเน    
สติปฏานา      มณฺโฑ      ปทหนฏเน     สมฺมปปฺธานา     มณฺโฑ      
อิชฺฌนฏเน    อิทฺธิปาทา    มณฺโฑ    [๑]   อวิกฺเขปฏเน   สมโถ     
มณฺโฑ      อนุปสฺสนฏเน      วิปสฺสนา     มณฺโฑ     เอกรสฏเน     
สมถวิปสฺสนา      มณฺโฑ     อนติวตฺตนฏเน     ยคุนทฺธา     มณฺโฑ    
สวรฏเน      สีลวิสุทฺธิ     มณฺโฑ     อวิกฺเขปฏเน     จิตฺตวิสุทฺธิ         
มณฺโฑ       ทสฺสนฏเน      ทิฏ ิวิสุทฺธิ      มณฺโฑ      มุตฺตฏเน    
วิโมกฺโข    มณฺโฑ    ปฏิเวธฏเน    วิชฺชา   มณฺโฑ   ปริจฺจาคฏเน    
วิมุตฺติ   มณฺโฑ   สมุจฺเฉทฏเน   ขเย  าณ  มณฺโฑ  ปฏิปฺปสสฺทฺธฏเน   
อนุปฺปาเท      าณ      มณฺโฑ     ฉนฺโท     มูลฏเน     มณฺโฑ     
มนสิกาโร     สมุฏานฏเน     มณฺโฑ     ผสฺโส     สโมธานฏเน      
มณฺโฑ     เวทนา    สโมสรณฏเน    มณฺโฑ    สมาธิ    ปมุขฏเน    
มณฺโฑ    สติ    อาธิปเตยฺยฏเน    มณฺโฑ    ป ฺา    ตทุตฺตรฏเน     
มณฺโฑ     วิมุตฺติ     สารฏเน     มณฺโฑ     อมโตคธ     นิพฺพาน    
ปริโยสานฏเน มณฺโฑติ ฯ    
                    มณฺฑเปยฺยกถา [๒] ฯ    
                      ภาณวาร ๓ ฯ    
                    มหาวคฺโค ปโม ฯ     
                  ตสฺส วคฺคสฺส อุทฺทาน ภวติ       
#๑ ม. ตถฏเน สจฺจา มณฺโฑ ฯ ๒ ม. นฏิ ิตา ฯ ๓ ม. จตุตฺถภาณวาโร ฯ     
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          าณทิฏ ิ ๑ จ อสฺสาสา    อินทฺฺริย ๒ วิโมกฺขป ฺจมา     
          คติกมฺมวิปลฺลาสา          มคฺโค มณฺเฑน เต ทสาติ    
เอส นิกายวโร ๓ ปโต อสฺสโม ๔ ปโม จ ปวโร วรมคฺโคติ ๕ ฯ       
                       ___________    
                  ยคุนทฺธวคฺเค ยุคนทฺธกถา          
     [๕๓๔]    เอวมฺเม   สตุ   เอก   สมย   อายสฺมา   อานนฺโท      
โกสมฺพิย    วิหรติ   โฆสติาราเม   ตตฺร   โข   อายสฺมา   อานนฺโท    
ภิกฺขู   อามนฺเตสิ  อาวุโสติ  ๖  อาวุโสติ  โข  เต  ภิกฺขู  อายสฺมโต   
อานนฺทสฺส    ปจฺจสฺโสสุ   อายสฺมา   อานนฺโท   เอตทโวจ   โย   หิ     
โกจิ   อาวุโส   ภิกฺขุ   วา   ภิกฺขุนี  วา  มม  สนฺติเก  อรหตฺต  ๗   
พฺยากโรติ    สพฺพโส    จตูหิ    มคฺเคหิ   เอเตส   วา   อ ฺตเรน    
กตเมหิ จตูหิ ฯ          
     อิธาวุโส    ภิกฺขุ    สมถปุพฺพงฺคม    วิปสฺสน    ภาเวติ   ตสฺส    
สมถปุพฺพงฺคม   วิปสฺสน   ภาวยโต   มคฺโค   ส ฺชายติ   โส  ต  มคฺค   
อาเสวติ   ภาเวติ   พหุลีกโรติ   ตสฺส  ต  มคฺค  อาเสวโต  ภาวยโต    
พหุลีกโรโต ส ฺโชนานิ ปหียนฺติ อนุสยา พฺยนฺตีโหนฺติ ฯ    
     ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ   วิปสฺสนาปุพฺพงฺคม   สมถ  ภาเวติ    
ตสฺส    วิปสสฺนาปุพฺพงฺคม   สมถ   ภาวยโต   มคฺโค   ส ฺชายติ   โส    
#๑ ม. าณทิฏ ี ฯ ๒ ย.ุ อินฺทฺริยวิโมกฺข ... ฯ ๓ ม. นิกายธเรหิ ฯ    
#๔ ม. อสโม ปโม ปวโร ฯ ย.ุ อสโม ปโม วโร จ วคฺโคติ ฯ ๕ สี. วรวคฺโคติ ฯ   
#๖ ม. อาวุโส ภิกฺขโวติ ฯ ยุ. อาวุโส ภิกฺขเวติ ฯ ๗ ม. อรหตฺตปตฺต ฯ ยุ.   
#อรหตฺตปตฺตี ฯ เอวมุปริป ฯ     
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ต   มคฺค   อาเสวติ   ภาเวติ  พหุลีกโรติ  ตสฺส  ต  มคฺค  อาเสวโต    
ภาวยโต      พหุลีกโรโต      ส ฺโชนานิ      ปหียนฺติ     อนุสยา     
พฺยนฺตีโหนฺติ ฯ         
     ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ  สมถวิปสฺสน  ยุคนทฺธ  ๑  ภาเวติ   
ตสฺส   ต   สมถวิปสฺสน   ยุคนทฺธ   ภาวยโต   มคฺโค   ส ฺชายติ  โส    
ต    มคฺค    อาเสวติ    ภาเวติ    พหุลีกโรติ    ตสฺส   ต   มคฺค    
อาเสวโต    ภาวยโต   พหุลีกโรโต   ส ฺโชนานิ   ปหียนฺติ   อนุสยา     
พฺยนฺตีโหนฺติ ฯ         
     ปุน   จปร  อาวุโส  ภิกขฺุโน  ธมฺมุทธฺจฺจาวิคฺคหิตมานส  ๒  โหติ   
โส    อาวุโส    สมโย    ยนฺต    จิตฺต    อชฺฌตฺต ฺเว   สนฺติฏติ   
สนฺนิสีทติ    เอโกทิ    โหติ    สมาธิยติ    ตสฺส   มคฺโค   ส ฺชายติ    
โส   ต   มคฺค   อาเสวติ   ภาเวติ   พหลุีกโรติ   ตสฺส   ต   มคฺค    
อาเสวโต    ภาวยโต   พหุลีกโรโต   ส ฺโชนานิ   ปหียนฺติ   อนุสยา     
พฺยนฺตีโหนฺติ   ฯ   โย   หิ   โกจิ   อาวุโส   ภิกฺขุ  วา  ภิกฺขุนี  วา   
มม   สนฺติเก   อรหตฺต   พฺยากโรติ   สพฺพโส   อิเมหิ  จตูหิ  มคฺเคหิ   
เอเตส วา อ ฺตเรนาติ ฯ    
     [๕๓๕]   กถ  สมถปุพฺพงฺคม  วิปสฺสน  ภาเวติ  ฯ  เนกฺขมฺมวเสน    
จิตฺตสฺส   เอกคฺคตา  อวิกฺเขโป  สมาธิ  ตตฺถ  ชาเต  ธมฺเม  อนิจฺจโต    
อนุปสฺสนฏเน     วิปสฺสนา     ทุกฺขโต    อนุปสฺสนฏเน    วิปสฺสนา    
#๑ สี. ย.ุ ยุคนนฺธ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ สี. ธมฺมุทฺทจฺจ วิคฺคหิตมานส ฯ ม. ย.ุ     
#ธมฺมุทฺธจฺจวิคฺคหิต มานส ฯ เอวมุปรปิ ฯ     



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 434 

อนตฺตโต    อนุปสฺสนฏเน    วิปสฺสนา   อิติ   ปม   สมโถ   ปจฺฉา     
วิปสฺสนา เตน วุจฺจติ สมถปุพฺพงฺคม วิปสฺสน ภาเวติ ๑ ฯ      
     ภาเวตีติ     จตสฺโส    ภาวนา    ตตฺถ    ชาตาน    ธมฺมาน      
อนติวตฺตนฏเน     ภาวนา     อินฺทฺริยาน    เอกรสฏเน    ภาวนา    
ตทุปควิริยวาหนฏเน ภาวนา อาเสวนฏเน ภาวนา ฯ      
     มคฺโค    ส ฺชายตีติ    กถ    มคฺโค    ส ฺชายติ   ทสฺสนฏเน     
สมฺมาทิฏ ิ    มคฺโค   ส ฺชายติ   อภิโรปนฏเน   ๒   สมฺมาสงฺกปฺโป    
มคฺโค    ส ฺชายติ    ปริคฺคหฏเน    สมฺมาวาจา   มคฺโค   ส ฺชายติ     
สมุฏานฏเน    สมฺมากมฺมนฺโต    มคฺโค    ส ฺชายติ    โวทานฏเน     
สมฺมาอาชีโว     มคฺโค     ส ฺชายติ    ปคฺคหฏเน    สมฺมาวายาโม     
มคฺโค    ส ฺชายติ    อุปฏานฏเน    สมฺมาสติ    มคฺโค   ส ฺชายติ    
อวิกฺเขปฏเน    สมฺมาสมาธิ    มคฺโค    ส ฺชายติ    เอว    มคฺโค     
ส ฺชายติ ฯ    
     โส   ต   มคฺค  อาเสวติ  ภาเวติ  พหุลีกโรตีติ  อาเสวตีติ  กถ    
อาเสวติ   ฯ   อาวชฺชนฺโต   อาเสวติ   ชานนฺโต  อาเสวติ  ปสฺสนโฺต     
อาเสวติ    ปจฺจเวกฺขนฺโต   อาเสวติ   จิตฺต   อธิฏหนฺโต   อาเสวติ    
สทฺธาย    อธิมุจฺจนฺโต    อาเสวติ    วิริย    ปคฺคณฺหนฺโต   อาเสวติ_    
สตึ    อุปฏาเปนฺโต    อาเสวติ    จิตฺต    สมาทหนฺโต    อาเสวติ     
ป ฺาย    ปชานนฺโต   อาเสวติ   อภิ ฺเยฺย   อภิชานนฺโต   อาเสวติ     
ปริ ฺเยฺย    ปริชานนฺโต   อาเสวติ   ปหาตพฺพ   ปชหนฺโต   อาเสวติ    
#๑ ม. อิติสทโฺท ทิสฺสติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. อภินิโรปนฏเน ฯ เอวมุปริป ฯ       
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ภาเวตพฺพ     ภาเวนฺโต     อาเสวติ    สจฺฉิกาตพฺพ    สจฺฉิกโรนฺโต    
อาเสวติ เอว อาเสวติ ฯ     
     ภาเวตีติ   กถ   ภาเวติ   ฯ   อาวชฺชนโฺต   ภาเวติ  ชานนฺโต     
ภาเวติ     ปสสฺนฺโต    ภาเวติ    ปจฺจเวกฺขนฺโต    ภาเวติ    จิตฺต    
อธิฏหนฺโต     ภาเวติ    สทฺธาย    อธิมุจฺจนฺโต    ภาเวติ    วิริย   
ปคฺคณฺหนฺโต     ภาเวติ     สตึ    อุปฏาเปนฺโต    ภาเวติ    จิตฺต    
สมาทหนฺโต    ภาเวติ    ป ฺาย    ปชานนฺโต   ภาเวติ   อภิ ฺเยฺย    
อภิชานนฺโต    ภาเวติ   ปริ ฺเยฺย   ปรชิานนฺโต   ภาเวติ   ปหาตพฺพ    
ปชหนฺโต    ภาเวติ    ภาเวตพฺพ   ภาเวนฺโต   ภาเวติ   สจฺฉิกาตพฺพ     
สจฺฉิกโรนฺโต ภาเวติ เอว ภาเวติ ฯ     
     พหุลีกโรตีติ    กถ    พหุลีกโรติ   ฯ   อาวชฺชนโฺต   พหุลีกโรติ   
ชานนฺโต     พหุลีกโรติ     ปสฺสนฺโต     พหุลีกโรติ    ปจฺจเวกฺขนฺโต    
พหุลีกโรติ    จิตฺต    อธฏิหนฺโต   พหุลีกโรติ   สทฺธาย   อธิมจฺุจนฺโต         
พหุลีกโรติ    วิริย    ปคฺคณฺหนฺโต    พหุลีกโรติ   สตึ   อุปฏาเปนฺโต          
พหุลีกโรติ    จิตฺต    สมาทหนฺโต    พหุลีกโรติ   ป ฺาย   ปชานนฺโต    
พหุลีกโรติ     อภิ ฺเยฺย     อภิชานนฺโต     พหุลกีโรติ    ปริ ฺเยฺย          
ปริชานนฺโต      พหุลีกโรติ     ปหาตพฺพ     ปชหนฺโต     พหุลีกโรติ8    
ภาเวตพฺพ     ภาเวนฺโต    พหุลีกโรติ    สจฺฉิกาตพฺพ    สจฺฉิกโรนฺโต   
พหุลีกโรติ เอว พหุลีกโรติ ฯ       
     ตสฺส   ต   มคฺค  อาเสวโต  ภาวยโต  พหุลีกโรโต  ส ฺโชนานิ      
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ปหียนฺติ     อนุสยา    พฺยนฺตีโหนฺตีติ    กถ    ส ฺโชนานิ    ปหียนฺติ          
อนุสยา พฺยนฺตีโหนฺติ ฯ     
     โสตาปตฺติมคฺเคน    สกฺกายทิฏ ิ    วิจิกิจฺฉา    สลีพฺพตปรามาโส   
อิมานิ    ตีณิ    ส ฺโชนานิ    ปหียนติฺ   ทฏิานุสโย   วิจิกิจฺฉานุสโย         
อิเม เทฺว อนุสยา พฺยนฺตีโหนฺติ ฯx     
     สกทาคามิมคฺเคน    โอฬาริก    กามราคส ฺโชน   ปฏิฆส ฺโชน    
อิมานิ    เทฺว    ส ฺโชนานิ   ปหียนฺติ   โอฬารโิก   กามราคานุสโย     
ปฏิฆานุสโย อิเม เทฺว อนุสยา พฺยนฺตีโหนฺติ ฯ        
     อนาคามิมคฺเคน    อณุสหคต    กามราคส ฺโชน    ปฏิฆส ฺโชน    
อิมานิ    เทฺว    ส ฺโชนานิ   ปหียนฺติ   อณุสหคโต   กามราคานุสโย     
ปฏิฆานุสโย อิเม เทฺว อนุสยา พฺยนฺตีโหนฺติ ฯ        
     อรหตฺตมคฺเคน   รูปราโค   อรูปราโค   มาโน  อุทฺธจฺจ  อวิชฺชา     
อิมานิ    ป ฺจ    ส ฺโชนานิ   ปหียนฺติ   มานานุสโย   ภวราคานุสโย     
อวิชฺชานุสโย   อิเม   ตโย   อนุสยา   พฺยนฺตีโหนฺติ  เอว  ส ฺโชนานิ   
ปหียนฺติ อนุสยา พฺยนฺตีโหนฺติ ฯ    
     [๕๓๖]   อพฺยาปาทวเสน  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา  อวิกฺเขโป  สมาธิ     
อาโลกส ฺาวเสน   จิตฺตสฺส   เอกคฺคตา   อวิกฺเขโป   สมาธิ   ฯเปฯ     
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี     อสฺสาสวเสน    ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี    ปสฺสาสวเสน          
จิตฺตสฺส   เอกคฺคตา  อวิกฺเขโป  สมาธิ  ตตฺถ  ชาเต  ธมฺเม  อนิจฺจโต    
อนุปสฺสนฏเน     วิปสฺสนา     ทุกฺขโต    อนุปสฺสนฏเน    วิปสฺสนา     
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อนตฺตโต    อนุปสฺสนฏเน    วิปสฺสนา   อิติ   ปม   สมโถ   ปจฺฉา     
วิปสฺสนา เตน วุจฺจติ สมถปุพฺพงฺคม วิปสฺสน ภาเวติ ฯ     
     ภาเวตีติ     จตสฺโส    ภาวนา    ตตฺถ    ชาตาน    ธมฺมาน      
อนติวตฺตนฏเน     ภาวนา     อินฺทฺริยาน    เอกรสฏเน    ภาวนา    
ตทุปควิริยวาหนฏเน ภาวนา อาเสวนฏเน ภาวนา ฯ      
     มคฺโค   ส ฺชายตีติ   กถ   มคฺโค   ส ฺชายติ   ฯ   ทสฺสนฏเน     
สมฺมาทิฏ ิ     มคฺโค     ส ฺชายติ    อภิโรปนฏเน    สมฺมาสงฺกปฺโป    
มคฺโค    ส ฺชายติ    ฯเปฯ    อวิกฺเขปฏเน    สมฺมาสมาธิ   มคฺโค    
ส ฺชายติ เอว มคฺโค ส ฺชายติ ฯ     
     โส   ต   มคฺค   อาเสวติ   ภาเวติ   พหุลีกโรตีติ   อาเสวตีติ    
กถ   อาเสวติ   ฯ  อาวชฺชนฺโต  อาเสวติ  ชานนฺโต  อาเสวติ  ฯเปฯ      
สจฺฉิกาตพฺพ สจฺฉิกโรนฺโต อาเสวติ เอว อาเสวติ ฯ      
     ภาเวตีติ   กถ   ภาเวติ   ฯ   อาวชฺชนโฺต   ภาเวติ  ชานนฺโต     
ภาเวติ ฯเปฯ สจฺฉิกาตพฺพ สจฺฉิกโรนฺโต ภาเวติ เอว ภาเวติ ฯ       
     พหุลีกโรตีติ    กถ    พหุลีกโรติ   ฯ   อาวชฺชนโฺต   พหุลีกโรติ   
ชานนฺโต      พหุลีกโรติ     ฯเปฯ     สจฺฉิกาตพฺพ     สจฺฉิกโรนฺโต    
พหุลีกโรติ เอว พหุลีกโรติ ฯ       
     ตสฺส   ต   มคฺค  อาเสวโต  ภาวยโต  พหุลีกโรโต  ส ฺโชนานิ     
ปหียนฺติ     อนุสยา    พฺยนฺตีโหนฺตีติ    กถ    ส ฺโชนานิ    ปหียนฺติ          
อนุสยา พฺยนฺตีโหนฺติ ฯ      
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     โสตาปตฺติมคฺเคน    สกฺกายทิฏ ิ    วิจิกิจฺฉา    สลีพฺพตปรามาโส   
อิมานิ    ตีณิ    ส ฺโชนานิ    ปหียนติฺ   ทฏิานุสโย   วิจิกิจฺฉานุสโย         
อิเม เทฺว อนุสยา พฺยนฺตีโหนฺติ ฯ      
     สกทาคามิมคฺเคน    โอฬาริก    กามราคส ฺโชน   ปฏิฆส ฺโชน    
อิมานิ    เทฺว    ส ฺโชนานิ   ปหียนฺติ   โอฬารโิก   กามราคานุสโย     
ปฏิฆานุสโย อิเม เทฺว อนุสยา พฺยนฺตีโหนฺติ ฯ        
     อนาคามิมคฺเคน    อณุสหคต    กามราคส ฺโชน    ปฏิฆส ฺโชน    
อิมานิ    เทฺว    ส ฺโชนานิ   ปหียนฺติ   อณุสหคโต   กามราคานุสโย     
ปฏิฆานุสโย อิเม เทฺว อนุสยา พฺยนฺตีโหนฺติ ฯ        
     อรหตฺตมคฺเคน   รูปราโค   อรูปราโค   มาโน  อุทฺธจฺจ  อวิชฺชา     
อิมานิ    ป ฺจ    ส ฺโชนานิ   ปหียนฺติ   มานานุสโย   ภวราคานุสโย     
อวิชฺชานุสโย   อิเม   ตโย   อนุสยา   พฺยนฺตีโหนฺติ  เอว  ส ฺโชนานิ   
ปหียนฺติ    อนุสยา    พฺยนฺตีโหนฺติ    เอว    สมถปพฺุพงฺคม    วิปสฺสน         
ภาเวติ ฯ     
     [๕๓๗]   กถ   วิปสฺสนาปุพฺพงฺคม   สมถ   ภาเวติ  ฯ  อนิจฺจโต    
อนุปสฺสนฏเน     วิปสฺสนา     ทุกฺขโต    อนุปสฺสนฏเน    วิปสฺสนา    
อนตฺตโต    อนุปสฺสนฏเน   วิปสฺสนา   ตตฺถ   ชาตาน   ธมฺมาน   จ     
โวสฺสคฺคารมฺมณตา    จิตฺตสฺส    เอกคฺคตา   อวิกฺเขโป   สมาธิ   อิติ    
ปม    วิปสฺสนา   ปจฺฉา   สมโถ   เตน   วุจฺจติ   วิปสฺสนาปุพฺพงฺคม   
สมถ ภาเวติ ฯ    
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     ภาเวตีติ  จตสฺโส  ภาวนา  ฯเปฯ  อาเสวนฏเน  ภาวนา ฯเปฯ      
มคฺโค     ส ฺชายตีติ    กถ    มคฺโค    ส ฺชายติ    ฯเปฯ    เอว    
มคฺโค    ส ฺชายติ    ฯเปฯ   เอว   ส ฺโชนานิ   ปหียนฺติ   อนุสยา     
พฺยนฺตีโหนฺติ    ฯ    รูป   อนิจฺจโต   อนุปสฺสนฏเน   วิปสฺสนา   รูป          
ทุกฺขโต    อนุปสฺสนฏเน   วิปสฺสนา   รูป   อนตฺตโต   อนุปสสฺนฏเน   
วิปสฺสนา   ตตฺถ   ชาตาน   ธมฺมาน   จ   โวสฺสคฺคารมฺมณตา  จิตฺตสฺส    
เอกคฺคตา    อวิกฺเขโป    สมาธิ    อิติ    ปม   วิปสสฺนา   ปจฺฉา     
สมโถ เตน วุจฺจติ วิปสฺสนาปุพฺพงฺคม สมถ ภาเวติ ฯ                                
     ภาเวตีติ   จตสฺโส   ภาวนา   ฯเปฯ   อาเสวนฏเน   ภาวนา      
มคฺโค   ส ฺชายตีติ   ฯเปฯ   เอว   มคฺโค   ส ฺชายติ   ฯเปฯ  เอว    
ส ฺโชนานิ     ปหียนฺติ     อนุสยา    พฺยนฺตีโหนฺติ    เวทน    ส ฺ    
สงฺขาเร     วิ ฺาณ     จกฺขุ     ฯเปฯ     ชรามรณ     อนิจฺจโต    
อนุปสฺสนฏเน    วิปสฺสนา    ชรามรณ    ทุกฺขโต   ฯเปฯ   อนตฺตโต    
อนุปสฺสนฏเน  วิปสฺสนา  ตตฺถ  ชาตาน  ธมฺมาน  จ  โวสฺสคฺคารมฺมณตา    
จิตฺตสฺส      เอกคฺคตา      อวิกฺเขโป     สมาธิ     อิติ     ปม     
วิปสฺสนา    ปจฺฉา   สมโถ   เตน   วุจฺจติ   วิปสฺสนาปุพฺพงฺคม   สมถ   
ภาเวติ ฯ     
     ภาเวตีติ   จตสฺโส   ภาวนา   ฯเปฯ   ส ฺชายตีติ   กถ  มคฺโค     
ส ฺชายติ   ฯเปฯ   เอว   มคฺโค  ส ฺชายติ  ฯเปฯ  เอว  ส ฺโชนานิ    
ปหียนฺติ      อนุสยา      พฺยนฺตีโหนฺติ     เอว     วิปสสฺนาปุพฺพงฺคม      
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สมถ ภาเวติ ฯ   
     [๕๓๘]    กถ   สมถวิปสฺสน   ยุคนทฺธ   ภาเวติ   ฯ   โสฬสหิ    
อากาเรหิ     สมถวิปสฺสน     ยุคนทฺธ     ภาเวติ     อารมฺมณฏเน     
โคจรฏเน   ปหานฏเน   ปริจฺจาคฏเน   วุฏานฏเน  วิวฏฏนฏเน    
สนฺตฏเน     ปณีตฏเน    วิมุตฺตฏเน    อนาสวฏเน    ตรณฏเน     
อนิมิตฺตฏเน       อปฺปณิหิตฏเน      สุ ฺตฏเน      เอกรสฏเน    
อนติวตฺตนฏเน ยุคนทฺธฏเน ฯ      
     กถ   อารมฺมณฏเน   สมถวิปสฺสน  ยุคนทฺธ  ภาเวติ  ฯ  อุทฺธจฺจ    
ปชหโต    จิตฺตสฺส    เอกคฺคตา   อวิกฺเขโป   สมาธิ   นิโรธารมฺมโณ    
อวิชฺช    ปชหโต    อนุปสฺสนฏเน    วิปสฺสนา   นิโรธารมฺมณา   อิติ    
อารมฺมณฏเน    สมถวิปสฺสนา   เอกรสา   โหนฺติ   ยุคนทฺธา   โหนฺติ     
อ ฺม ฺ      นาติวตฺตนฺตีติ      เตน      วุจฺจติ     อารมฺมณฏเน   
สมถวิปสฺสน ยุคนทฺธ ภาเวติ ฯ      
     ภาเวตีติ  จตสฺโส  ภาวนา  ฯเปฯ  อาเสวนฏเน  ภาวนา ฯเปฯ      
มคฺโค   ส ฺชายตีติ   กถ   มคฺโค   ส ฺชายติ   ฯเปฯ   เอว   มคฺโค     
ส ฺชายติ    เอว    ส ฺโชนานิ    ปหยีนฺติ    อนุสยา    พฺยนฺตีโหนฺติ    
เอว อารมฺมณฏเน สมถวิปสฺสน ยุคนทฺธ ภาเวติ ฯ    
     กถ   โคจรฏเน   สมถวิปสฺสน   ยคุนทฺธ   ภาเวติ  ฯ  อุทฺธจฺจ   
ปชหโต    จิตฺตสฺส    เอกคฺคตา    อวิกเฺขโป   สมาธิ   นิโรธโคจโร     
อวิชฺช    ปชหโต    อนุปสฺสนฏเน    วิปสฺสนา    นิโรธโคจรา   อิติ     
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โคจรฏเน    สมถวิปสฺสนา    เอกรสา    โหนฺติ   ยุคนทฺธา   โหนฺติ    
อ ฺม ฺ    นาติวตฺตนฺตีติ    เตน   วุจฺจติ   โคจรฏเน   สมถวิปสฺสน   
ยุคนทฺธ ภาเวติ ฯ       
     [๕๓๙]   กถ   ปหานฏเน   สมถวิปสฺสน   ยุคนทฺธ  ภาเวติ  ฯ    
อุทฺธจฺจสหคตกิเลเส   จ   ขนฺเธ   จ   ปชหโต   จิตฺตสฺส   เอกคฺคตา    
อวิกฺเขโป   สมาธิ   นิโรธโคจโร   อวิชฺชาสหคตกิเลเส  จ  ขนฺเธ  จ     
ปชหโต   อนุปสฺสนฏเน   วิปสฺสนา   นิโรธโคจรา   อิติ   ปหานฏเน    
สมถวิปสฺสนา    เอกรสา    โหนฺติ    ยุคนทฺธา    โหนฺติ    อ ฺม ฺ    
นาติวตฺตนฺตีติ    เตน    วุจฺจติ    ปหานฏเน   สมถวิปสฺสน   ยคุนทฺธ   
ภาเวติ ฯ     
     กถ    ปรจฺิจาคฏเน    สมถวิปสฺสน    ยุคนทฺธ    ภาเวติ   ฯ    
อุทฺธจฺจสหคตกิเลเส   จ   ขนฺเธ   จ   ปริจฺจชโต  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา    
อวิกฺเขโป   สมาธิ   นิโรธโคจโร   อวิชฺชาสหคตกิเลเส  จ  ขนฺเธ  จ     
ปริจฺจชโต      อนุปสฺสนฏเน     วิปสสฺนา     นิโรธโคจรา     อิติ     
ปริจฺจาคฏเน    สมถวิปสฺสนา   เอกรสา   โหนฺติ   ยุคนทฺธา   โหนฺติ    
อ ฺม ฺ      นาติวตฺตนฺตีติ      เตน      วุจฺจติ     ปริจฺจาคฏเน    
สมถวิปสฺสน ยุคนทฺธ ภาเวติ ฯ      
     กถ    วุฏานฏเน    สมถวิปสฺสน    ยุคนทฺธ    ภาเวติ    ฯ    
อุทฺธจฺจสหคตกิเลเสหิ   จ   ขนฺเธหิ   จ  วุฏหโต  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา   
อวิกฺเขโป   สมาธิ   นิโรธโคจโร   อวิชฺชาสหคตกิเลเสหิ   จ  ขนฺเธหิ      
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จ     วุฏหโต    อนุปสฺสนฏเน    วิปสฺสนา    นิโรธโคจรา    อิติ     
วุฏานฏเน    สมถวิปสฺสนา    เอกรสา   โหนฺติ   ยุคนทฺธา   โหนฺติ    
อ ฺม ฺ      นาติวตฺตนฺตีติ      เตน      วุจฺจติ      วุฏานฏเน    
สมถวิปสฺสน ยุคนทฺธ ภาเวติ ฯ      
     กถ    วิวฏฏนฏเน    สมถวิปสฺสน    ยุคนทฺธ    ภาเวติ    ฯ    
อุทฺธจฺจสหคตกิเลเสหิ   จ   ขนฺเธหิ   จ  วิวฏฏโต  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา   
อวิกฺเขโป   สมาธิ   นิโรธโคจโร   อวิชฺชาสหคตกิเลเสหิ   จ  ขนฺเธหิ     
จ     วิวฏฏโต    อนุปสฺสนฏเน    วิปสฺสนา    นิโรธโคจรา    อิติ     
วิวฏฏนฏเน    สมถวิปสฺสนา    เอกรสา   โหนฺติ   ยุคนทฺธา   โหนฺติ    
อ ฺม ฺ      นาติวตฺตนฺตีติ      เตน      วุจฺจติ      วิวฏฏนฏเน    
สมถวิปสฺสน ยุคนทฺธ ภาเวติ ฯ      
     [๕๔๐]   กถ   สนฺตฏเน   สมถวิปสฺสน   ยุคนทฺธ   ภาเวติ  ฯ     
อุทฺธจฺจ   ปชหโต   จิตฺตสฺส   เอกคฺคตา   อวิกฺเขโป   สมาธิ   สนโฺต    
โหติ    นิโรธโคจโร    อวิชฺช    ปชหโต   อนุปสฺสนฏเน   วิปสฺสนา     
สนฺตา   โหติ   นิโรธโคจรา   อิติ  สนตฺฏเน  สมถวิปสฺสนา  เอกรสา    
โหนฺติ     ยุคนทฺธา     โหนฺติ     อ ฺม ฺ    นาติวตฺตนฺตีติ    เตน    
วุจฺจติ สนฺตฏเน สมถวิปสฺสน ยุคนทฺธ ภาเวติ ฯ    
     กถ   ปณีตฏเน   สมถวิปสฺสน   ยคุนทฺธ   ภาเวติ   ฯ  อุทฺธจฺจ    
ปชหโต    จิตฺตสฺส    เอกคฺคตา   อวิกฺเขโป   สมาธิ   ปณีโต   โหติ    
นิโรธโคจโร   อวิชฺช   ปชหโต  อนุปสสฺนฏเน  วิปสฺสนา  ปณีตา  โหติ     
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นิโรธโคจรา    อิติ    ปณีตฏเน    สมถวิปสฺสนา   เอกรสา   โหนฺติ    
ยุคนทฺธา     โหนฺติ     อ ฺม ฺ     นาติวตฺตนฺตีติ    เตน    วุจฺจติ   
ปณีตฏเน สมถวิปสฺสน ยุคนทฺธ ภาเวติ ฯ    
     กถ   วิมุตฺตฏเน   สมถวิปสฺสน   ยคุนทฺธ   ภาเวติ  ฯ  อุทฺธจฺจ          
ปชหโต    จิตฺตสฺส   เอกคฺคตา   อวิกฺเขโป   สมาธิ   วิมุตฺโต   โหติ    
นิโรธโคจโร    อวิชชฺ   ปชหโต   อนุปสฺสนฏเน   วิปสฺสนา   วิมุตฺตา    
โหติ   นิโรธโคจรา   อิติ   ราควิราคา   เจโตวิมุตฺติ   อวิชฺชาวิราคา    
ป ฺาวิมุตฺติ    อิติ    วิมุตฺตฏเน    สมถวิปสฺสนา   เอกรสา   โหนฺติ   
ยุคนทฺธา     โหนฺติ     อ ฺม ฺ     นาติวตฺตนฺตีติ    เตน    วุจฺจติ   
วิมุตฺตฏเน สมถวิปสฺสน ยุคนทฺธ ภาเวติ ฯ         
     [๕๔๑]   กถ   อนาสวฏเน   สมถวิปสฺสน  ยุคนทฺธ  ภาเวติ  ฯ    
อุทฺธจฺจ   ปชหโต   จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา  อวิกฺเขโป  สมาธิ  กามาสเวน    
อนาสโว    โหติ    นิโรธโคจโร    อวิชชฺ   ปชหโต   อนุปสฺสนฏเน     
วิปสฺสนา    อวิชฺชาสเวน    อนาสวา    โหติ    นิโรธโคจรา    อิติ     
อนาสวฏเน    สมถวิปสฺสนา    เอกรสา   โหนฺติ   ยุคนทฺธา   โหนฺติ    
อ ฺม ฺ    นาติวตฺตนฺตีติ   เตน   วุจฺจติ   อนาสวฏเน   สมถวิปสฺสน   
ยุคนทฺธ ภาเวติ ฯ       
     กถ  ตรณฏเน สมถวิปสฺสน ยุคนทฺธ ภาเวติ ฯ อุทฺธจฺจสหคตกิเลเสหิ    
จ     ขนฺเธหิ    จ    ตรโต    จิตฺตสฺส    เอกคฺคตา    อวิกฺเขโป     
สมาธิ   นิโรธโคจโร   อวิชฺชาสหคตกิเลเสหิ   จ   ขนฺเธหิ  จ  ตรโต      
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อนุปสฺสนฏเน   วิปสฺสนา   นิโรธโคจรา  อิติ  ตรณฏเน  สมถวิปสฺสนา    
เอกรสา    โหนฺติ    ยุคนทฺธา    โหนติฺ    อ ฺม ฺ    นาติวตฺตนฺตีติ    
เตน วุจฺจติ ตรณฏเน สมถวิปสฺสน ยคุนทฺธ ภาเวติ ฯ    
     กถ   อนิมตฺิตฏเน   สมถวิปสฺสน   ยุคนทฺธ  ภาเวติ  ฯ  อุทฺธจฺจ          
ปชหโต    จิตฺตสฺส    เอกคฺคตา    อวิกเฺขโป   สมาธิ   สพฺพนิมิตฺเตหิ    
อนิมิตฺโต    โหติ    นิโรธโคจโร    อวิชฺช   ปชหโต   อนุปสฺสนฏเน    
วิปสฺสนา    สพฺพนิมิตฺเตหิ    อนิมิตฺตา    โหติ    นโิรธโคจรา    อิติ    
อนิมิตฺตฏเน    สมถวิปสฺสนา    เอกรสา   โหนฺติ   ยุคนทฺธา   โหนฺติ    
อ ฺม ฺ      นาติวตฺตนฺตีติ      เตน      วุจฺจติ      อนิมิตฺตฏเน   
สมถวิปสฺสน ยุคนทฺธ ภาเวติ ฯ      
     กถ   อปฺปณิหิตฏเน   สมถวิปสฺสน  ยุคนทฺธ  ภาเวติ  ฯ  อุทฺธจฺจ          
ปชหโต    จิตฺตสฺส    เอกคฺคตา    อวิกเฺขโป    สมาธิ    สพฺพปณิธีหิ    
อปฺปณิหิโต    โหติ    นิโรธโคจโร   อวิชฺช   ปชหโต   อนุปสฺสนฏเน    
วิปสฺสนา     สพฺพปณิธีหิ    อปฺปณิหิตา    โหติ    นโิรธโคจรา    อิติ   
อปฺปณิหิตฏเน     สมถวิปสฺสนา     เอกรสา     โหนฺติ     ยุคนทฺธา     
โหนฺติ    อ ฺม ฺ    นาติวตฺตนฺตีติ    เตน    วุจฺจติ   อปฺปณิหิตฏเน         
สมถวิปสฺสน ยุคนทฺธ ภาเวติ ฯ      
     กถ   สุ ฺตฏเน   สมถวิปสฺสน   ยุคนทฺธ   ภาเวติ  ฯ  อุทฺธจฺจ   
ปชหโต    จิตฺตสฺส   เอกคฺคตา   อวิกฺเขโป   สมาธิ   สพฺพาภินิเวเสหิ    
สุ ฺโ    โหติ    นิโรธโคจโร    อวิชชฺ    ปชหโต    อนุปสฺสนฏเน      
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วิปสฺสนา    สพฺพาภินิเวเสหิ    สุ ฺา    โหติ    นิโรธโคจรา    อิติ    
สุ ฺตฏเน    สมถวิปสฺสนา    เอกรสา    โหนฺติ   ยุคนทฺธา   โหนฺติ    
อ ฺม ฺ    นาติวตฺตนฺตีติ    เตน   วุจฺจติ   สุ ฺตฏเน   สมถวิปสฺสน         
ยุคนทฺธ ภาเวติ ฯ       
     ภาเวตีติ     จตสฺโส    ภาวนา    ตตฺถ    ชาตาน    ธมฺมาน      
อนติวตฺตนฏเน     ภาวนา     อินฺทฺริยาน    เอกรสฏเน    ภาวนา    
ตทุปควิริยวาหนฏเน    ภาวนา    อาเสวนฏเน    ภาวนา    ฯเปฯ     
มคฺโค   ส ฺชายตีติ   กถ   มคฺโค   ส ฺชายติ   ฯเปฯ   เอว   มคฺโค     
ส ฺชายติ     ฯเปฯ     เอว     ส ฺโชนานิ     ปหียนติฺ    อนุสยา    
พฺยนฺตีโหนฺติ    เอว    สุ ฺตฏเน    สมถวิปสฺสน   ยุคนทฺธ   ภาเวติ          
อิเมหิ   โสฬสหิ   อากาเรหิ   สมถวิปสฺสน   ยุคนทฺธ   ภาเวติ   เอว    
สมถวิปสฺสน ยุคนทฺธ ภาเวติ ฯ      
     [๕๔๒]    กถ   ธมฺมุทธฺจฺจาวิคฺคหิตมานส   โหติ   ฯ   อนิจฺจโต    
มนสิกโรโต    โอภาโส    อุปฺปชฺชติ    โอภาโส    ธมฺโมติ   โอภาส     
อาวชฺชติ   ตโต   วิกฺเขโป   อุทฺธจฺจนฺเตน   อุทฺธจฺเจน  วิคฺคหิตมานโส    
อนิจฺจโต   ๑   อุปฏาน   ยถาภูต   นปปฺชานาติ   ทกฺุขโต  อุปฏาน    
ยถาภูต    นปปฺชานาติ    อนตฺตโต   อุปฏาน   ยถาภูต   นปฺปชานาติ    
เตน   วุจฺจติ   ธมฺมุทฺธจฺจาวิคฺคหิตมานส   ๒  โหติ  โส  สมโย  ยนฺต    
จิตฺต     อชฺฌตฺต ฺเว     สนฺติฏติ     สนฺนิสีทติ    เอโกทิ    โหติ          
#๑ สี. อวิชชฺโต ฯ ๒ ม. ย.ุ ... มานโส ฯ เอวมุปริป ฯ    
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สมาธิยติ   ตสฺส   มคฺโค   ส ฺชายตีติ   กถ   มคฺโค  ส ฺชายติ  ฯเปฯ    
เอว    มคฺโค    ส ฺชายติ    ฯเปฯ    เอว   ส ฺโชนานิ   ปหียนฺติ     
อนุสยา    พฺยนฺตีโหนฺติ    อนิจฺจโต    มนสิกโรโต    าณ   อุปฺปชฺชติ    
ปติ    อุปฺปชชฺติ    ปสฺสทธฺิ    อุปฺปชชฺติ   สุข   อุปปฺชฺชติ   อธิโมกฺโข     
อุปฺปชฺชติ   ปคฺคาโห   ๑   อุปฺปชชฺติ   อุปฏาน   อุปฺปชฺชติ  อุเปกฺขา        
อุปฺปชฺชติ     นิกฺกนฺติ     อุปฺปชฺชติ     นกิฺกนฺติ    ธมโฺมติ    นิกกฺนฺตึ    
อาวชฺชติ  ตโต  วิกฺเขโป  อุทฺธจฺจนฺเตน  ๒  อุทฺธจฺเจน  วิคฺคหิตมานโส    
อนิจฺจโต       อุปฏาน      ยถาภูต      นปฺปชานาติ      ทุกฺขโต    
อุปฏาน    ยถาภูต    นปปฺชานาติ    อนตฺตโต    อุปฏาน   ยถาภูต   
นปฺปชานาติ    เตน    วุจฺจติ    ธมฺมุทฺธจฺจาวิคฺคหิตมานส   โหติ   โส    
สมโย     ยนตฺ     จิตฺต     อชฺฌตฺต ฺเว     สนฺติฏติ    สนฺนิสีทติ          
เอโกทิ   โหติ   สมาธิยติ   ตสฺส   มคฺโค   ส ฺชายตีติ   กถ   มคฺโค    
ส ฺชายติ   ฯเปฯ   เอว   มคฺโค  ส ฺชายติ  ฯเปฯ  เอว  ส ฺโชนานิ    
ปหียนฺติ    อนุสยา    พฺยนฺตีโหนฺติ    ทุกฺขโต    มนสิกโรโต    ฯเปฯ    
อนตฺตโต    มนสิกโรโต    โอภาโส    อุปฺปชฺชติ    าณ    อุปฺปชฺชติ    
ปติ    อุปฺปชชฺติ    ปสฺสทธฺิ    อุปฺปชชฺติ   สุข   อุปปฺชฺชติ   อธิโมกฺโข     
อุปฺปชฺชติ       ปคฺคาโห      อุปฺปชชฺติ      อุปฏาน      อุปฺปชฺชติ          
อุเปกฺขา     อุปฺปชฺชติ     นกิฺกนฺติ    อุปปฺชฺชติ    นิกกฺนฺติ    ธมฺโมติ      
นิกฺกนฺตึ    อาวชฺชติ    ตโต    วิกฺเขโป    อุทฺธจฺจนฺเตน   อุทฺธจฺเจน   
#๑ ม. เกสุจิ โปตฺถเกสุ สพฺพวาเรสุ ปคฺคโหติ ลิขิต ฯ ๒ ม. ย.ุ อุทฺธจฺจ เตน ฯ     
#เอวมุปริป ฯ  
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วิคฺคหิตมานโส    อนตฺตโต   อุปฏาน   อนิจฺจโต   อุปฏาน   ทุกฺขโต    
อุปฏาน   ยถาภูต   นปฺปชานาติ  เตน  วุจฺจติ  ธมฺมุทฺธจฺจาวิคฺคหิตมานส        
ฯเปฯ        เอว        ส ฺโชนานิ       ปหียนฺติ       อนุสยา      
พฺยนฺตีโหนฺติ ฯ         
     [๕๔๓]   รูป   อนิจฺจโต   มนสิกโรโต   ฯเปฯ   รูป   ทุกฺขโต    
มนสิกโรโต   รูป   อนตฺตโต   มนสิกโรโต   เวทน   ส ฺ   สงฺขาเร    
วิ ฺาณ   จกฺขุ   ฯเปฯ   ชรามรณ   อนิจฺจโต   มนสิกโรโต  ชรามรณ     
ทุกฺขโต    มนสิกโรโต   ชรามรณ   อนตฺตโต   มนสิกโรโต   โอภาโส    
อุปฺปชฺชติ      าณ      อุปปฺชฺชติ     ปติ     อุปฺปชฺชติ     ปสฺสทฺธิ        
อุปฺปชฺชติ     สุข     อุปฺปชชฺติ    อธิโมกโฺข    อุปฺปชชฺติ    ปคฺคาโห         
อุปฺปชฺชติ    อุปฏาน    อุปฺปชฺชติ    อุเปกฺขา    อุปฺปชฺชติ    นกิฺกนฺติ     
อุปฺปชฺชติ    นิกฺกนฺติ   ธมโฺมติ   นิกฺกนฺตึ   อาวชฺชติ   ตโต   วิกฺเขโป        
อุทฺธจฺจนฺเตน     อุทฺธจฺเจน    วิคฺคหิตมานโส    ชรามรณ    อนตฺตโต    
อุปฏาน    ยถาภูต    นปปฺชานาติ    ชรามรณ   อนิจฺจโต   อุปฏาน   
ยถาภูต    นปปฺชานาติ    ชรามรณ    ทกฺุขโต    อุปฏาน    ยถาภูต    
นปฺปชานาติ    เตน    วุจฺจติ    ธมฺมุทฺธจฺจาวิคฺคหิตมานส   โหติ   โส    
สมโย   ยนฺต   จิตฺต   อชฺฌตฺต ฺเว   อนิจฺจโต   สนติฺฏติ   สนนฺิสีทติ        
เอโกทิ   โหติ   สมาธิยติ   ตสฺส   มคฺโค   ส ฺชายตีติ   กถ   มคฺโค    
ส ฺชายติ   ฯเปฯ   เอว   มคฺโค  ส ฺชายติ  ฯเปฯ  เอว  ส ฺโชนานิ    
ปหียนฺติ     อนุสยา    พฺยนฺตีโหนฺติ    เอว    ธมฺมุทธฺจฺจาวิคฺคหิตมานส      
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โหติ ฯ     
         โอภาเส เจว าเณ จ      ปติยา จ วิกมฺปติ     
         ปสฺสทธฺิยา สุเข เจว        เยหิ จิตฺต ปเวธติ       
         อธิโมกฺเข จ ปคฺคาเห       อุปฏาเน จ วิกมฺปติ ๑       
         อุเปกฺขาวชฺชนา เจว        อุเปกฺขาย จ นิกนฺติยา     
         อิมานิ ทส านานิ          ป ฺายสฺส ปริจฺจิตา       
         ธมฺมุทธฺจฺจกุสโล โหติ        น จ สมฺโมหคจฺฉติ ๒    
         วิกมฺปติ ๓ เจว กิลสิฺสติ จ   จวติ จิตฺตภาวนา       
         วิกมฺปติ ๓ กิลิสฺสติ         ภาวนา ปริหายติ    
         วิสุชฺฌติ น กิลิสฺสติ          ภาวนา น ปริหายติ     
         น จ วิกขิฺปฺปเต ๔ จิตฺต     น กิลสิฺสติ น จวติ จิตฺตภาวนา ๕          
         อิเมหิ จตูหิ าเนหิ         จิตฺตสฺส ๖ สงฺเขป วิกฺเขป     
         [๗] วิคฺคหิต ทสฏาเนหิ    สมฺปชานาตีติ ๘ ฯ      
                      ยุคนทฺธกถา ฯ    
                       ___________ณ      
                   ยุคนทฺธวคฺเค สจฺจกถา    
                    ปริปุณฺณกถานิทาน ๙   
     [๕๔๔]   จตฺตารีมานิ   ภิกฺขเว   ตถานิ   อวิตถานิ   อน ฺถานิ     
กตมานิ    จตฺตาริ    อิท    ทุกฺขนฺติ   ภิกขฺเว   ตถเมต   อวิตถเมต    
#๑ ม. ย.ุ กมปฺติ ฯ ๒ ยุ. สมฺโมห ฯ ๓ ม. ยุ. วิกฺขิปติ ฯ ๔ ยุ. วิกขิฺปเต ฯ        
#๕ ยุ. ภาวนา ฯ ๖ ย.ุ จิตฺตสงฺเขปวิกฺเขป ฯ ม. จิตฺตสฺส สงฺเขปวิกฺเขป ฯ          
#๗ ยุ. อวิกฺเขป ฯ ๘ ยุ. ปชานาตีติ ฯ ๙ ม. ปุริมนิทาน ฯ    



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 449 

อน ฺถเมต    อย   ทกฺุขสมุทโยติ   ตถเมต   อวิตถเมต   อน ฺถเมต    
อย     ทกฺุขนิโรโธติ     ตถเมต    อวิตถเมต    อน ฺถเมต    อย    
ทุกฺขนิโรธคามินี     ปฏิปทาติ     ตถเมต    อวิตถเมต    อน ฺถเมต    
อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ ตถานิ อวิตถานิ อน ฺถานิ ฯ     
     [๕๔๕]   กถ   ทุกฺข   ตถฏเน   สจฺจ   ฯ  จตฺตาโร  ทุกฺขสฺส    
ทุกฺขฏา   ตถา   อวิตถา   อน ฺถา   ทุกฺขสฺส   ปฬนฏโ  สงฺขตฏโ    
สนฺตาปฏโ    วิปริณามฏโ    อิเม    จตฺตาโร   ทุกขฺสฺส   ทุกฺขฏา   
ตถา อวิตถา อน ฺถา เอว ทุกฺข ตถฏเน สจฺจ ฯ     
     กถ  สมุทโย  ตถฏเน  สจฺจ  ฯ  จตฺตาโร  สมุทยสฺส  สมุทยฏา     
ตถา    อวิตถา    อน ฺถา    สมุทยสสฺ    อายุหนฏโ    นิทานฏโ     
สงฺโยคฏโ   ปลิโพธฏโ   อิเม  จตฺตาโร  สมุทยสสฺ  สมุทยฏา  ตถา     
อวิตถา อน ฺถา เอว สมุทโย ตถฏเน สจฺจ ฯ         
     กถ  นโิรโธ  ตถฏเน  สจฺจ  ฯ  จตฺตาโร  นิโรธสฺส  นิโรธฏา     
ตถา    อวิตถา    อน ฺถา    นิโรธสฺส    นิสฺสรณฏโ    วิเวกฏโ    
อสงฺขตฏโ   อมตฏโ   อิเม   จตฺตาโร   นิโรธสฺส  นิโรธฏา  ตถา    
อวิตถา อน ฺถา เอว นิโรโธ ตถฏเน สจฺจ ฯ         
     กถ   มคฺโค   ตถฏเน   สจฺจ  ฯ  จตฺตาโร  มคฺคสฺส  มคฺคฏา     
ตถา     อวิตถา     อน ฺถา    มคฺคสฺส    นิยฺยานฏโ    เหตฏโ     
ทสฺสนฏโ    อาธิปเตยฺยฏโ    อิเม   จตฺตาโร   มคฺคสฺส   มคฺคฏา    
ตถา อวิตถา อน ฺถา เอว มคฺโค ตถฏเน สจฺจ ฯ       
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     [๕๔๖] กติหากาเรหิ จตฺตาริ สจฺจานิ เอกปฏิเวธานิ ฯ จตูหากาเรหิ     
จตฺตาริ      สจฺจานิ     เอกปฏิเวธานิ     ตถฏเน     อนตฺตฏเน    
สจฺจฏเน    ปฏิเวธฏเน   อิเมหิ   จตูหากาเรหิ   จตฺตาริ   สจฺจานิ    
เอกสงฺคหิตานิ    ย    เอกสงฺคหิต   ต   เอกตฺต   เอกตฺต   เอเกน    
าเณน ปฏิวิชฺฌตีติ จตฺตาริ สจฺจานิ เอกปฏิเวธานิ ฯ     
     กถ  ตถฏเน  จตฺตาริ  สจฺจานิ  เอกปฏิเวธานิ  ฯ  จตูหากาเรหิ     
ตถฏเน    จตฺตาริ    สจฺจานิ    เอกปฏิเวธานิ   ทุกฺขสฺส   ทุกฺขฏโ   
ตถฏโ    สมุทยสฺส    สมุทยฏโ    ตถฏโ    นิโรธสฺส   นิโรธฏโ     
ตถฏโ     มคฺคสฺส    มคฺคฏโ    ตถฏโ    อิเมหิ    จตูหากาเรหิ     
ตถฏเน    จตฺตาริ   สจฺจานิ   เอกสงฺคหิตานิ   ย   เอกสงฺคหิต   ต   
เอกตฺต   เอกตฺต   เอเกน   าเณน   ปฏวิิชฺฌตีติ   จตฺตาริ   สจฺจานิ   
เอกปฏิเวธานิ ฯ          
     กถ  อนตฺตฏเน  จตฺตาริ  สจฺจานิ  เอกปฏิเวธานิ ฯ จตูหากาเรหิ    
อนตฺตฏเน      จตฺตาริ      สจฺจานิ     เอกปฏิเวธานิ     ทุกฺขสฺส    
ทุกฺขฏโ    อนตฺตฏโ   สมุทยสฺส   สมุทยฏโ   อนตฺตฏโ   นิโรธสฺส   
นิโรธฏโ    อนตฺตฏโ    มคฺคสฺส    มคฺคฏโ    อนตฺตฏโ   อิเมหิ    
จตูหากาเรหิ    อนตฺตฏเน    จตฺตาริ   สจฺจานิ   เอกสงฺคหิตานิ   ย    
เอกสงฺคหิต    ต   เอกตฺต   เอกตฺต   เอเกน   าเณน   ปฏิวิชฌฺตีติ   
จตฺตาริ สจฺจานิ เอกปฏิเวธานิ ฯ     
     กถ  สจฺจฏเน  จตฺตาริ  สจฺจานิ  เอกปฏิเวธานิ  ฯ จตูหากาเรหิ     



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 451 

สจฺจฏเน    จตฺตาริ    สจฺจานิ   เอกปฏิเวธานิ   ทกฺุขสฺส   ทกุขฺฏโ    
สจฺจฏโ    สมุทยสฺส    สมุทยฏโ   สจฺจฏโ   นิโรธสฺส   นิโรธฏโ    
สจฺจฏโ    มคฺคสฺส    มคฺคฏโ    สจฺจฏโ    อิเมหิ   จตูหากาเรหิ    
สจฺจฏเน   จตฺตาริ   สจจฺานิ   เอกสงฺคหิตานิ   ย   เอกสงฺคหิต   ต    
เอกตฺต   เอกตฺต   เอเกน   าเณน   ปฏวิิชฺฌตีติ   จตฺตาริ   สจฺจานิ   
เอกปฏิเวธานิ ฯ          
     กถ  ปฏิเวธฏเน  จตฺตาริ  สจฺจานิ เอกปฏิเวธานิ ฯ จตูหากาเรหิ    
ปฏิเวธฏเน      จตฺตาริ     สจฺจานิ     เอกปฏิเวธานิ     ทุกฺขสฺส    
ทุกฺขฏโ     ปฏิเวธฏโ     สมุทยสฺส     สมุทยฏโ     ปฏิเวธฏโ    
นิโรธสฺส   นโิรธฏโ   ปฏิเวธฏโ   มคฺคสฺส   มคฺคฏโ   ปฏิเวธฏโ    
อิเมหิ   จตูหากาเรหิ   ปฏเิวธฏเน   จตฺตาริ  สจฺจานิ  เอกสงฺคหิตานิ   
ย     เอกสงฺคหิต    ต    เอกตฺต    เอกตฺต    เอเกน    าเณน    
ปฏิวิชฺฌตีติ จตฺตาริ สจฺจานิ เอกปฏิเวธานิ ฯ        
     [๕๔๗]  กติหากาเรหิ  ๑  จตฺตาริ  สจฺจานิ  เอกปฏิเวธานิ ฯ ย    
อนิจฺจ   ต   ทกฺุข   [๒]   ย   อนิจฺจ ฺจ   ทุกฺข ฺจ  ต  อนตฺตา  ย         
อนิจฺจ ฺจ   ทุกฺข ฺจ   อนตฺตา   จ   ต   ตถ   ย   อนิจฺจ ฺจ  ทุกฺข ฺจ          
อนตฺตา   จ   ตถ ฺจ   ต   สจฺจ   ย   อนจฺิจ ฺจ   ทุกฺข ฺจ   อนตฺตา   
จ    ตถ ฺจ    สจฺจ ฺจ    ต    เอกสงฺคหิต    ย   เอกสงฺคหิต   ต    
เอกตฺต   เอกตฺต   เอเกน   าเณน   ปฏวิิชฺฌตีติ   จตฺตาริ   สจฺจานิ   
เอกปฏิเวธานิ ฯ          
#๑ ยุ. กถ ... ฯ ๒ ม. ย ทุกฺข ต อนิจฺจ ฯ   
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     กติหากาเรหิ   จตฺตาริ  สจฺจานิ  เอกปฏิเวธานิ  ฯ  นวหากาเรหิ    
จตฺตาริ      สจฺจานิ     เอกปฏิเวธานิ     ตถฏเน     อนตฺตฏเน    
สจฺจฏเน    ปฏิเวธฏเน    อภิ ฺฏเน    ปริ ฺฏเน   ปหานฏเน    
ภาวนฏเน   สจฺฉิกิริยฏเน   อิเมหิ   นวหากาเรหิ   จตฺตาริ  สจฺจานิ   
เอกสงฺคหิตานิ    ย    เอกสงฺคหิต   ต   เอกตฺต   เอกตฺต   เอเกน    
าเณน ปฏิวิชฺฌตีติ จตฺตาริ สจฺจานิ เอกปฏิเวธานิ ฯ     
     [๕๔๘] กถ ตถฏเน จตฺตาริ สจฺจานิ เอกปฏิเวธานิ ฯ นวหากาเรหิ    
ตถฏเน      จตฺตาริ      สจฺจานิ      เอกปฏิเวธานิ      ทุกฺขสฺส     
ทุกฺขฏโ    ตถฏโ    สมุทยสฺส    สมุทยฏโ    ตถฏโ    นิโรธสฺส    
นิโรธฏโ     ตถฏโ    มคฺคสฺส    มคฺคฏโ    ตถฏโ    อภิ ฺาย     
อภิ ฺฏโ       ตถฏโ      ปริ ฺาย      ปริ ฺฏโ      ตถฏโ     
ปหานสฺส    ปหานฏโ    ตถฏโ    ภาวนาย    ภาวนฏโ   ตถฏโ๕    
สจฺฉิกิริยาย   สจฺฉิกิริยฏโ   ตถฏโ   อิเมหิ   นวหากาเรหิ  ตถฏเน    
จตฺตาริ    สจฺจานิ    เอกสงฺคหิตานิ   ย   เอกสงฺคหิต   ต   เอกตฺต    
เอกตฺต เอเกน าเณน ปฏิวิชฺฌตีติ จตฺตาริ สจฺจานิ เอกปฏิเวธานิ ฯ     
     กถ     อนตฺตฏเน     สจฺจฏเน     ปฏิเวธฏเน    จตฺตาริ    
สจฺจานิ  เอกปฏิเวธานิ  ฯ  นวหากาเรหิ  ปฏิเวธฏเน  จตฺตาริ สจฺจานิ    
เอกปฏิเวธานิ     ทุกฺขสฺส     ทุกฺขฏโ     ปฏิเวธฏโ     สมุทยสสฺ    
สมุทยฏโ   ปฏิเวธฏโ   นิโรธสฺส   นิโรธฏโ   ปฏิเวธฏโ  มคฺคสฺส     
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มคฺคฏโ     ปฏิเวธฏโ     อภิ ฺาย     อภิ ฺฏโ     ปฏิเวธฏโ    
ปริ ฺาย      ปริ ฺฏโ     ปฏิเวธฏโ     ปหานสฺส     ปหานฏโ    
ปฏิเวธฏโ     ภาวนาย     ภาวนฏโ    ปฏิเวธฏโ    สจฺฉิกิริยาย    
สจฺฉิกิริยฏโ    ปฏิเวธฏโ    อิเมหิ    นวหากาเรหิ    ปฏิเวธฏเน    
จตฺตาริ    สจฺจานิ    เอกสงฺคหิตานิ   ย   เอกสงฺคหิต   ต   เอกตฺต    
เอกตฺต เอเกน าเณน ปฏิวิชฺฌตีติ จตฺตาริ สจฺจานิ เอกปฏิเวธานิ ฯ     
     [๕๔๙]   กติหากาเรหิ   จตฺตาริ   สจฺจานิ   เอกปฏิเวธานิ   ฯ     
ทฺวาทสหากาเรหิ     จตฺตาริ    สจฺจานิ    เอกปฏิเวธานิ    ตถฏเน    
อนตฺตฏเน   สจฺจฏเน   ปฏิเวธฏเน   อภิชานนฏเน  ปรชิานนฏเน     
ธมฺมฏเน     ตถฏเน    าตฏเน    สจฺฉิกิริยฏเน    ผสฺสนฏเน    
อภิสมยฏเน  อิเมหิ  ทฺวาทสหากาเรหิ  จตฺตาริ  สจฺจานิ  เอกสงฺคหิตานิ   
ย     เอกสงฺคหิต    ต    เอกตฺต    เอกตฺต    เอเกน    าเณน    
ปฏิวิชฺฌตีติ จตฺตาริ สจฺจานิ เอกปฏิเวธานิ ฯ        
     กถ   ตถฏเน   จตฺตาริ   สจฺจานิ   เอกปฏิเวธานิ  ฯ  โสฬสหิ    
อากาเรหิ    ตถฏเน    จตฺตาริ   สจฺจานิ   เอกปฏิเวธานิ   ทุกฺขสฺส    
ปฬนฏโ   สงฺขตฏโ   สนฺตาปฏโ   วิปริณามฏโ   ตถฏโ  สมุทยสฺส    
อายุหนฏโ     นิทานฏโ     ส ฺโคฏโ     ปลโิพธฏโ    ตถฏโ    
นิโรธสฺส   นสิฺสรณฏโ   วิเวกฏโ   อสงฺขตฏโ   อมตฏโ   ตถฏโ    
มคฺคสฺส   นิยยฺานฏโ   เหตฏโ   ทสฺสนฏโ  อาธิปเตยฺยฏโ  ตถฏโ     
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อิเมหิ   โสฬสหิ  อากาเรหิ  ตถฏเน  จตฺตาริ  สจฺจานิ  เอกสงฺคหิตานิ    
ย   เอกสงฺคหิต   ต   เอกตฺต   เอกตฺต  เอเกน  าเณน  ปฏิวิชฌฺตีติ    
จตฺตาริ สจฺจานิ เอกปฏิเวธานิ ฯ     
     กถ  อนตฺตฏเน  ฯเปฯ  สจฺจฏเน  ปฏิเวธฏเน  อภิชานนฏเน    
ปริชานนฏเน    ธมฺมฏเน    ตถฏเน    าตฏเน   สจฺฉิกิริยฏเน    
ผสฺสนฏเน          อภิสมยฏเน         จตฺตาริ         สจฺจานิ     
เอกปฏิเวธานิ   โสฬสหิ   อากาเรหิ   อภิสมยฏเน   จตฺตาริ  สจฺจานิ     
เอกปฏิเวธานิ     ทุกฺขสฺส     ปฬนฏโ     สงฺขตฏโ    สนฺตาปฏโ    
วิปริณามฏโ     อภิสมยฏโ    สมุทยสฺส    อายุหนฏโ    นิทานฏโ    
ส ฺโคฏโ     ปลิโพธฏโ    อภิสมยฏโ    นิโรธสฺส    นิสฺสรณฏโ    
วิเวกฏโ   อสงฺขตฏโ   อมตฏโ   อภิสมยฏโ  มคฺคสฺส  นิยฺยานฏโ    
เหตฏโ     ทสฺสนฏโ     อาธิปเตยฺยฏโ     อภิสมยฏโ    อิเมหิ     
โสฬสหิ   อากาเรหิ   อภิสมยฏเน   จตฺตาริ   สจฺจานิ  เอกสงฺคหิตานิ    
ย     เอกสงฺคหิต    ต    เอกตฺต    เอกตฺต    เอเกน    าเณน    
ปฏิวิชฺฌตีติ จตฺตาริ สจฺจานิ เอกปฏิเวธานิ ฯ        
     [๕๕๐]   สจฺจาน   กติ   ลกฺขณานิ  ฯ  สจฺจาน  เทฺว  ลกฺขณานิ     
สงฺขตลกฺขณ ฺจ      อสงฺขตลกฺขณ ฺจ      สจฺจาน     อิมานิ     เทฺว    
ลกฺขณานิ ฯ    
     สจฺจาน   กติ   ลกฺขณานิ   ฯ   สจฺจาน  ฉ  ลกฺขณานิ  สงฺขตาน    
สจฺจาน     อุปฺปาโท     ป ฺายติ     วโย     ป ฺายติ      ิตาน      
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อ ฺถตฺต   ป ฺายติ   น   อสงฺขตสฺส   สจฺจสฺส   อุปฺปาโท   ป ฺายติ   
น    วโย    ป ฺายติ   น    ิตสฺส   อ ฺถตฺต   ป ฺายติ   สจฺจาน    
อิมานิ ฉ ลกขฺณานิ ฯ     
     สจฺจาน  กติ  ลกฺขณานิ  ฯ  สจฺจาน  ทฺวาทส ลกฺขณานิ ทุกฺขสจฺจสฺส    
อุปฺปาโท        ป ฺายติ        วโย       ป ฺายติ        ิตสฺส     
อ ฺถตฺต    ป ฺายติ    สมุทยสจฺจสฺส    อุปฺปาโท    ป ฺายติ   วโย    
ป ฺายติ        ิตสฺส      อ ฺถตฺต      ป ฺายติ      มคฺคสจฺจสฺส    
อุปฺปาโท     ป ฺายติ     วโย     ป ฺายติ      ิตสฺส    อ ฺถตฺต    
ป ฺายติ    น    นิโรธสจฺจสฺส    อุปปฺาโท    ป ฺายติ    น   วโย    
ป ฺายติ    น     ิตสฺส    อ ฺถตฺต    ป ฺายติ    สจฺจาน   อิมานิ   
ทฺวาทส ลกฺขณานิ ฯ       
     [๕๕๑]   จตุนฺน   สจฺจาน   กติ   กุสลา   กติ   อกสุลา   กติ     
อพฺยากตา    ฯ    สมุทยสจฺจ   อกุสล   มคฺคสจฺจ   กสุล   นิโรธสจฺจ    
อพฺยากต   ทกฺุขสจฺจ  สิยา  กุสล  สิยา  อกุสล  สิยา  อพฺยากต  [๑]   
ตีณิ   สจฺจานิ   เอกสจฺเจน   สงฺคหิตานิ   เอก   สจฺจ   ตีหิ  สจฺเจหิ   
สงฺคหิต วตฺถุวเสน ปริยาเยน ฯ      
     สิยาติ   กถ ฺจ   สิยา   ฯ   ย   ทุกฺขสจฺจ   อกุสล  สมุทยสจฺจ    
อกุสล   เอว   อกุสลฏเน   เทฺว   สจฺจานิ   เอกสจฺเจน  สงฺคหิตานิ    
เอก   สจฺจ   ทฺวีหิ   สจฺเจหิ   สงฺคหิต  ย  ทุกฺขสจฺจ  กุสล  มคฺคสจฺจ     
กุสล      เอว     กุสลฏเน     เทฺว     สจฺจานิ     เอกสจฺเจน    
#๑ ม. สิยา ฯ     
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สงฺคหิตานิ    เอก   สจฺจ   ทฺวีหิ   สจฺเจหิ   สงฺคหิต   ย   ทุกฺขสจฺจ       
อพฺยากต   นโิรธสจฺจ   อพฺยากต   เอว  อพฺยากตฏเน  เทฺว  สจฺจานิ   
เอกสจฺเจน   สงฺคหิตานิ   เอก   สจฺจ   ทฺวีหิ  สจฺเจหิ  สงฺคหิต  เอว          
สิยา    ตีณิ   สจฺจานิ   เอกสจฺเจน   สงฺคหิตานิ   เอก   สจฺจ   ตีห ิ   
สจฺเจหิ สงฺคหิต วตฺถุวเสน ปริยาเยนาติ ฯ   
     [๕๕๒]  ปุพฺเพ  เม ภิกฺขเว สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺธสฺส โพธิสตฺตสฺเสว   
สโต    เอตทโหสิ    โก    นุ    โข    รูปสฺส    อสฺสาโท    โก     
อาทีนโว   ก ึ  นิสฺสรณ   โก   เวทนาย   อสฺสาโท   โก   อาทีนโว      
กึ    นิสฺสรณ    โก    ส ฺาย    อสฺสาโท    โก    อาทีนโว   ก ึ    
นิสฺสรณ   โก   สงฺขาราน   อสฺสาโท   โก   อาทีนโว   กึ   นิสสฺรณ    
โก    วิ ฺาณสฺส    อสฺสาโท    โก    อาทีนโว    ก ึ   นิสฺสรณนติฺ     
ตสฺส   มยฺห   ภิกฺขเว  เอตทโหสิ  ย  โข  รูป  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  สุข         
โสมนสฺส  อย  รูปสฺส  อสฺสาโท  ย  รปู อนิจฺจ [๑] ทุกฺข วิปริณามธมฺม       
อย      รูปสฺส      อาทีนโว     โย     รูปสฺมึ     ฉนฺทราควินโย    
ฉนฺทราคปฺปหาน    อิท    รูปสฺส   นิสสฺรณ   ย   เวทน   ปฏิจฺจ   ย   
ส ฺ    ปฏิจฺจ    ย    สงฺขาเร    ปฏิจฺจ    ย    วิ ฺาณ   ปฏิจฺจ    
อุปฺปชฺชติ   สุข   โสมนสฺส   อย   วิ ฺาณสฺส   อสฺสาโท   ย  วิ ฺาณ         
อนิจฺจ   [๑]   ทุกฺข   วิปรณิามธมฺม   อย  วิ ฺาณสฺส  อาทีนโว  โย   
วิ ฺาณสฺมึ     ฉนฺทราควินโย     ฉนฺทราคปฺปหาน    อิท    วิ ฺาณสฺส    
นิสฺสรณ ฯ    
#๑ ม. ต ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุ ฯ     
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     [๕๕๓]  ยาวกีว ฺจาห  ภิกฺขเว  อิเมส  ป ฺจนฺน  อุปาทานกฺขนฺธาน    
เอว      อสฺสาท ฺจ      อสฺสาทโต      อาทีนว ฺจ      อาทีนวโต      
นิสฺสรณ ฺจ     นิสฺสรณโต    ยถาภูต    นพฺภ ฺาสึ    เนว    ตาวาห    
ภิกฺขเว   สเทวเก   โลเก   สมารเก   สพฺรหฺมเก  สสฺสมณพฺราหฺมณิยา     
ปชาย    สเทวมนุสฺสาย    อนุตฺตร   สมมฺาสมฺโพธึ   อภิสมฺพุทฺโธ   ๑    
ปจฺจ ฺาสึ  ยโต  จ  ขฺวาห  ภิกฺขเว  อิเมส  ป ฺจนฺน  อุปาทานกฺขนฺธาน          
เอว      อสฺสาท ฺจ      อสฺสาทโต      อาทีนว ฺจ      อาทีนวโต      
นิสฺสรณ ฺจ    นิสฺสรณโต    ยถาภูต    อพฺภ ฺาสึ    อถาห    ภิกฺขเว   
สเทวเก   โลเก   สมารเก   สพฺรหฺมเก   สสฺสมณพฺราหฺมณิยา   ปชาย    
สเทวมนุสฺสาย   อนุตฺตร   สมฺมาสมฺโพธึ   อภิสมพฺุทฺโธ   ๑  ปจฺจ ฺาสึ   
าณ ฺจ   ปน   เม   ทสฺสน   อุทปาทิ  อกุปฺปา  เม  เจโตวิมุตฺติ  ๒    
อยมนฺติมา ชาติ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ    
     [๕๕๔]   ย   รูป  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  สุข  โสมนสฺส  อย  รูปสฺส          
อสฺสาโทติ  ปหานปฺปฏิเวโธ  สมุทยสจฺจ  ย  รูป อนิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม      
อย       รูปสสฺ      อาทีนโวติ      ปริ ฺาปฏิเวโธ      ทุกฺขสจฺจ    
โย   รูปสฺม ึ  ฉนฺทราควินโย   ฉนฺทราคปฺปหาน  อิท  รูปสฺส  นสิฺสรณนฺติ          
สจฺฉิกิริยาปฏิเวโธ    นโิรธสจฺจ   ยา   อิเมสุ   ตีส ุ  าเนสุ   ทิฏ ิ          
สงฺกปฺโป  วาจา  กมฺมนฺโต  อาชีโว  วายาโม สติ สมาธิ ภาวนาปฏิเวโธ     
มคฺคสจฺจ    ย   เวทน   ปฏจฺิจ   ย   ส ฺ   ปฏิจฺจ   ย   สงฺขาเร    
ปฏิจฺจ    ย    วิ ฺาณ    ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ   สุข   โสมนสฺส   อย         
#๑ ม. อิติสทโฺท ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. วิมุตฺติ ฯ     
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วิ ฺาณสฺส    อสฺสาโทติ    ปหานปฺปฏิเวโธ   สมทุยสจฺจ   ย   วิ ฺาณ    
อนิจฺจ   ทุกฺข  วิปริณามธมฺม  อย  วิ ฺาณสฺส  อาทีนโว  ปริ ฺาปฏิเวโธ        
ทุกฺขสจฺจ     โย     วิ ฺาณสฺมึ     ฉนทฺราควินโย    ฉนฺทราคปฺปหาน   
อิท     วิ ฺาณสฺส     นิสสฺรณนฺติ     สจฺฉิกิริยาปฏิเวโธ    นโิรธสจฺจ         
ยา    อิเมสุ    ตีสุ   าเนสุ   ทิฏ ิ   สงฺกปฺโป   วาจา   กมฺมนฺโต    
อาชีโว วายาโม สติ สมาธิ ภาวนาปฏิเวโธ มคฺคสจฺจนฺติ ๑ ฯ       
     [๕๕๕]   [๒]   กติหากาเรหิ   สจฺจ   ฯ   ตีหากาเรหิ  สจฺจ     
เอสนฏเน ปริคฺคหฏเน ปฏิเวธฏเน ฯ    
     กถ   เอสนฏเน  สจฺจ  ฯ  ชรามรณ  กึนิทาน  กสึมุทย  กชึาติก    
กึปภวนฺติ    เอว   เอสนฏเน   สจฺจ   ชรามรณ   ชาตินิทาน   ชาติ    
สมุทย  ชาติชาติก  ชาติปปฺภวนฺติ  เอว  ปริคฺคหฏเน  สจฺจ  ชรามรณ ฺจ          
ปชานาติ       ชรามรณสมทุย ฺจ      ปชานาติ      ชรามรณนิโรธ ฺจ    
ปชานาติ            ชรามรณนิโรธคามินีปฏิปท ฺจ           ปชานาติ      
เอว ปฏิเวธฏเน สจฺจ ฯ       
     ชาติ  กึนทิานา  กึสมุทยา  กึชาติกา  กึปภวาติ  เอว  เอสนฏเน    
สจฺจ    ชาติ    ภวนิทานา    ภวสมุทยา    ภวชาติกา    ภวปฺปภวาติ     
เอว    ปริคฺคหฏเน    สจฺจ    ชาติ ฺจ    ปชานาติ    ชาติสมุทย ฺจ    
ปชานาติ      ชาตินิโรธ ฺจ      ปชานาติ     ชาตินิโรธคามินีปฏิปท ฺจ    
ปชานาติ เอว ปฏิเวธฏเน สจฺจ ฯ      
     ภโว  กึนทิาโน  กึสมทุโย  กึชาติโก  กึปภโวติ  เอว  เอสนฏเน     
#๑ ม. ย.ุ อิติสทฺโท น ทิสสฺติ ฯ ๒ ม. ย.ุ สจฺจนฺติ ฯ       
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สจฺจ    ภโว    อุปาทานนิทาโน    อุปาทานสมุทโย    อุปาทานชาติโก     
อุปาทานปฺปภโวติ      เอว      ปริคฺคหฏเน      สจฺจ      ภว ฺจ     
ปชานาติ      ภวสมุทย ฺจ     ปชานาติ     ภวนิโรธ ฺจ     ปชานาติ      
ภวนิโรธคามินีปฏิปท ฺจ ปชานาติ เอว ปฏิเวธฏเน สจฺจ ฯ       
     อุปาทาน    กึนิทาน    กึสมุทย    กชึาติก    กึปภวนฺติ    เอว   
เอสนฏเน   สจฺจ   อุปาทาน   ตณฺหานิทาน   ตณฺหาสมุทย  ตณฺหาชาติก    
ตณฺหาปภวนฺติ      เอว      ปริคฺคหฏเน      สจฺจ     อุปาทาน ฺจ    
ปชานาติ       อุปาทานสมุทย ฺจ      ปชานาติ      อุปาทานนิโรธ ฺจ     
ปชานาติ   อุปาทานนิโรธคามินีปฏิปท ฺจ   ปชานาติ   เอว  ปฏิเวธฏเน    
สจฺจ ฯ    
     ตณฺหา    กึนิทานา    กสึมุทยา    กึชาติกา    กึปภวาติ   เอว     
เอสนฏเน  สจฺจ  ตณฺหา  เวทนานิทานา  เวทนาสมุทยา  เวทนาชาติกา      
เวทนาปภวาติ    เอว    ปริคฺคหฏเน    สจฺจ    ตณฺห ฺจ   ปชานาติ     
ตณฺหาสมุทย ฺจ  ปชานาติ ตณฺหานิโรธ ฺจ ปชานาติ ตณฺหานิโรธคามินีปฏิปท ฺจ    
ปชานาติ เอว ปฏิเวธฏเน สจฺจ ฯ      
     เวทนา    กึนิทานา    กสึมุทยา    กึชาติกา   กึปภวาติ   เอว    
เอสนฏเน   สจฺจ   เวทนา   ผสฺสนิทานา   ผสฺสสมทุยา   ผสฺสชาติกา    
ผสฺสปฺปภวาติ    เอว    ปริคฺคหฏเน    สจฺจ    เวทน ฺจ   ปชานาติ    
เวทนาสมุทย ฺจ       ปชานาติ       เวทนานิโรธ ฺจ       ปชานาติ    
เวทนานิโรธคามินีปฏิปท ฺจ ปชานาติ เอว ปฏิเวธฏเน สจฺจ ฯ     
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     ผสฺโส    กึนิทาโน    กึสมุทโย    กึชาติโก    กปึภโวติ   เอว     
เอสนฏเน     สจฺจ     ผสฺโส    สฬายตนนิทาโน    สฬายตนสมุทโย    
สฬายตนชาติโก     สฬายตนปฺปภโวติ    เอว    ปริคฺคหฏเน    สจฺจ    
ผสฺส ฺจ     ปชานาติ     ผสฺสสมุทย ฺจ     ปชานาติ     ผสฺสนิโรธ ฺจ     
ปชานาติ        ผสฺสนิโรธคามินีปฏิปท ฺจ        ปชานาติ       เอว    
ปฏิเวธฏเน สจฺจ ฯ     
     สฬายตน    กึนิทาน    กึสมุทย    กชึาติก    กึปภวนฺติ    เอว    
เอสนฏเน   สจฺจ  สฬายตน  นามรูปนทิาน  นามรูปสมุทย  นามรูปชาติกh    
นามรูปปฺปภวนฺติ      เอว     ปริคฺคหฏเน     สจฺจ     สฬายตน ฺจ    
ปชานาติ       สฬายตนสมุทย ฺจ      ปชานาติ      สฬายตนนิโรธ ฺจ    
ปชานาติ   สฬายตนนิโรธคามินีปฏิปท ฺจ   ปชานาติ   เอว  ปฏิเวธฏเน     
สจฺจ ฯ    
     นามรูป     กึนิทาน    กึสมทุย    กชึาติก    กึปภวนฺติ    เอว   
เอสนฏเน      สจฺจ     นามรูป     วิ ฺาณนิทาน     วิ ฺาณสมุทย   
วิ ฺาณชาติก     วิ ฺาณปฺปภวนฺติ     เอว     ปรคฺิคหฏเน     สจฺจ   
นามรูป ฺจ    ปชานาติ    นามรูปสมุทย ฺจ   ปชานาติ   นามรูปนิโรธ ฺจ     
ปชานาติ       นามรูปนิโรธคามินีปฏิปท ฺจ       ปชานาติ       เอว    
ปฏิเวธฏเน สจฺจ ฯ     
     วิ ฺาณ     กึนิทาน    กึสมุทย    กชึาติก    กึปภวนฺติ    เอว          
เอสนฏเน   สจฺจ   วิ ฺาณ  สงฺขารนิทาน  สงฺขารสมุทย  สงฺขารชาติก    
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สงฺขารปฺปภวนฺติ      เอว      ปริคฺคหฏเน     สจฺจ     วิ ฺาณ ฺจ   
ปชานาติ       วิ ฺาณสมุทย ฺจ       ปชานาติ       วิ ฺาณนิโรธ ฺจ     
ปชานาติ   วิ ฺาณนิโรธคามินีปฏิปท ฺจ   ปชานาติ   เอว   ปฏิเวธฏเน    
สจฺจ ฯ    
     สงฺขารา    กึนิทานา    กึสมุทยา   กชึาติกา   กึปภวาติ   เอว     
เอสนฏเน  สจฺจ  สงฺขารา  อวิชฺชานิทานา อวิชฺชาสมุทยา อวิชฺชาชาติกา   
อวิชฺชาปภวาติ     เอว     ปริคฺคหฏเน     สจฺจ    สงฺขาเร    จ     
ปชานาติ    สงฺขารสมุทย ฺจ    ปชานาติ    สงฺขารนิโรธ ฺจ   ปชานาติ    
สงฺขารนิโรธคามินีปฏิปท ฺจ ปชานาติ เอว ปฏิเวธฏเน สจฺจ ฯ       
     [๕๕๖]    ชรามรณ    ทุกฺขสจฺจ    ชาติ   สมุทยสจฺจ   อุภินฺนป    
นิสฺสรณ    นโิรธสจฺจ    นโิรธปฺปชานนา   มคฺคสจฺจ   ชาติ   ทุกขฺสจฺจ          
ภโว    สมุทยสจฺจ    อุภินฺนป   นิสฺสรณ   นิโรธสจฺจ   นิโรธปปฺชานนา          
มคฺคสจฺจ       ภโว       ทุกขฺสจฺจ       อุปาทาน      สมุทยสจฺจ    
อุภินฺนป   นสิฺสรณ   นิโรธสจฺจ   นิโรธปฺปชานนา   มคฺคสจฺจ   อุปาทาน        
ทุกฺขสจฺจ     ตณฺหา    สมทุยสจฺจ    อุภินฺนป    นิสฺสรณ    นโิรธสจฺจ       
นิโรธปฺปชานนา      มคฺคสจฺจ      ตณฺหา      ทกฺุขสจฺจ     เวทนา     
สมุทยสจฺจ     อุภินฺนป     นิสฺสรณ     นิโรธสจฺจ     นิโรธปฺปชานนา          
มคฺคสจฺจ     เวทนา     ทุกขฺสจฺจ    ผสฺโส    สมุทยสจฺจ    อุภินฺนป          
นิสฺสรณ    นโิรธสจฺจ   นโิรธปฺปชานนา   มคฺคสจฺจ   ผสฺโส   ทกฺุขสจฺจ          
สฬายตน       สมุทยสจฺจ      อุภินฺนป      นิสฺสรณ      นิโรธสจฺจ    
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นิโรธปฺปชานนา      มคฺคสจฺจ     สฬายตน     ทกฺุขสจฺจ     นามรูป    
สมุทยสจฺจ     อุภินฺนป     นิสฺสรณ     นิโรธสจฺจ     นิโรธปฺปชานนา          
มคฺคสจฺจ     นามรูป    ทกฺุขสจฺจ    วิ ฺาณ    สมทุยสจฺจ    อุภินฺนป      
นิสฺสรณ      นิโรธสจฺจ     นิโรธปฺปชานนา     มคฺคสจฺจ     วิ ฺาณ    
ทุกฺขสจฺจ    สงฺขารา    สมุทยสจฺจ    อุภินฺนป    นสิฺสรณ   นิโรธสจฺจ       
นิโรธปฺปชานนา   มคฺคสจฺจ   สงฺขารา   ทุกฺขสจฺจ   อวิชฺชา  สมทุยสจฺจ   
อุภินฺนป      นิสฺสรณ     นิโรธสจฺจ     นิโรธปฺปชานนา     มคฺคสจฺจ          
ชรามรณ  [๑]  ทุกฺขสจฺจ [๒] ชาติ สิยา ทุกฺขสจฺจ ๓ สิยา สมุทยสจฺจ   
อุภินฺนป   นสิฺสรณ   นิโรธสจฺจ  นิโรธปฺปชานนา  มคฺคสจฺจ  ชาติ  [๔]         
ทุกฺขสจฺจ   [๕]   ภโว   สยิา   ทุกฺขสจฺจ  สิยา  สมุทยสจฺจ  อุภินฺนป        
นิสฺสรณ    นโิรธสจฺจ   นโิรธปฺปชานนา   มคฺคสจฺจ   ฯเปฯ   สงฺขารา    
ทุกฺขสจฺจ    อวิชฺชา    สิยา   ทุกฺขสจฺจ   สิยา   สมุทยสจฺจ   อุภินฺนป      
นิสฺสรณ นิโรธสจฺจ นิโรธปฺปชานนา มคฺคสจฺจนฺติ ฯ      
                       สจฺจกถา ฯ      
                       ภาณวาร ฯ      
                       ___________    
                  ยคุนทฺธวคฺเค โพชฺฌงฺคกถา         
                       สาวตฺถีนิทาน    
     [๕๕๗]  สตฺติเม  ภิกฺขเว  โพชฺฌงฺคา  กตเม สตฺต สติสมฺโพชฌฺงฺโค    
#๑-๔ ม. สิยา ฯ ๒-๕ ม. สิยา สมุทยสจฺจ ฯ ๓ ม. ชาติ สิยา ทุกฺขสจฺจนฺติ   
#อิเม ตโย ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ      
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สมฺโพชฺฌงฺโค   ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค   วิริยสมโฺพชฺฌงฺโค  ปติสมฺโพชฺฌงฺโค        
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค       สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค      อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค   
อิเม โข ภิกฺขเว สตฺต โพชฌฺงฺคา ฯ      
     โพชฺฌงฺคาติ   เกนตฺเถน   โพชฺฌงฺคา  ฯ  โพธิย  ๑  สวตฺตนฺตีติ   
โพชฺฌงฺคา     พุชฺฌนฺตีติ     โพชฺฌงฺคา     อนุพุชฺฌนตีฺติ     โพชฺฌงฺคา         
ปฏิพุชฺฌนฺตีติ     โพชฺฌงฺคา    สมฺพุชฌฺนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    พุชฺฌนฏเน       
โพชฺฌงฺคา       อนุพุชฺฌนฏเน       โพชฺฌงฺคา       ปฏิพุชฺฌนฏเน    
โพชฺฌงฺคา     สมฺพุชฺฌนฏเน    โพชฺฌงฺคา    โพเธนฺตีติ    โพชฌฺงฺคา   
อนุโพเธนฺตีติ    โพชฌฺงฺคา    ปฏิโพเธนฺตีติ   โพชฌฺงฺคา   สมฺโพเธนฺตีติ          
โพชฺฌงฺคา        โพธนฏเน        โพชฌฺงฺคา       อนุโพธนฏเน      
โพชฺฌงฺคา       ปฏิโพธนฏเน       โพชฺฌงฺคา       สมฺโพธนฏเน     
โพชฺฌงฺคา      โพธิปกฺขิยฏเน      โพชฺฌงฺคา     อนุโพธิปกฺขิยฏเน   
โพชฺฌงฺคา     ปฏิโพธิปกขิฺยฏเน     โพชฺฌงฺคา     สมฺโพธิปกฺขิยฏเน    
โพชฺฌงฺคา      พุทฺธิปฏลิาภฏเน      โพชฺฌงฺคา      พุทฺธิโรปนฏเน   
โพชฺฌงฺคา    พุทฺธิอภิโรปนฏเน    โพชฺฌงฺคา    พุทฺธิปาปนฏเน   ๒   
โพชฺฌงฺคา พุทฺธิสมฺปาปนฏเน ๓ โพชฺฌงฺคา ฯ        
     [๕๕๘]    มูลฏเน    โพชฺฌงฺคา    มูลจริยฏเน    โพชฺฌงฺคา    
มูลปริคฺคหฏเน  โพชฺฌงฺคา  มูลปริวารฏเน โพชฌฺงฺคา มูลปริปูรฏเน ๔   
โพชฺฌงฺคา      มลูปริปากฏเน      โพชฺฌงฺคา      มลูปฏิสมฺภิทฏเน    
#๑ ม. ย.ุ โพธาย ฯ ๒ สี. พุทฺธิปาปฏเน ฯ ๓ ส.ี พุทฺธิสมฺปาปฏเน ฯ    
#๔ ม. มูลปรปิูรณฏเน ฯ เอวมุปริป ฯ     
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โพชฺฌงฺคา มูลปฏิสมฺภิทาปาปนฏเน โพชฺฌงฺคา         
มูลปฏิสมฺภิทาย      วสีภาวนฏเน      โพชฺฌงฺคา      มูลปฏิสมภิฺทาย    
วสีภาวปฺปตฺตานมฺป   โพชฺฌงฺคา   เหตฏเน   โพชฺฌงฺคา  เหตุจริยฏเน   
โพชฺฌงฺคา      เหตุปริคฺคหฏเน      โพชฺฌงฺคา     เหตุปริวารฏเน    
โพชฺฌงฺคา      เหตุปริปูรฏเน      โพชฌฺงฺคา      เหตุปริปากฏเน    
โพชฺฌงฺคา    เหตุปฏิสมฺภิทฏเน   โพชฺฌงฺคา   เหตุปฏิสมฺภิทาปาปนฏเน    
โพชฺฌงฺคา เหตุปฏิสมฺภิทาย วสีภาวนฏเน   
โพชฺฌงฺคา      เหตุปฏิสมภิฺทาย      วสีภาวปฺปตฺตานมฺป     โพชฌฺงฺคา   
ปจฺจยฏเน   โพชฺฌงฺคา  ปจฺจยจริยฏเน  โพชฌฺงฺคา  ปจฺจยปริคฺคหฏเน   
โพชฺฌงฺคา      ปจฺจยปริวารฏเน     โพชฺฌงฺคา     ปจฺจยปริปูรฏเน    
โพชฺฌงฺคา     ปจฺจยปริปากฏเน     โพชฺฌงฺคา    ปจฺจยปฏิสมฺภิทฏเน    
โพชฺฌงฺคา ปจฺจยปฏิสมฺภิทาปาปนฏเน                                               
โพชฺฌงฺคา  ปจฺจยปฏิสมฺภิทาย  วสีภาวนฏเน  โพชฺฌงฺคา ปจฺจยปฏิสมฺภิทาย    
วสีภาวปฺปตฺตานมฺป โพชฺฌงฺคา วิสุทฺธฏเน          
โพชฺฌงฺคา      วิสุทฺธิจริยฏเน      โพชฺฌงฺคา     วิสุทฺธิปริคฺคหฏเน         
โพชฺฌงฺคา      วิสุทฺธิปริวารฏเน     โพชฺฌงฺคา     วิสุทฺธิปริปูรฏเน         
โพชฺฌงฺคา     วิสุทฺธิปริปากฏเน     โพชฺฌงฺคา    วิสุทฺธิปฏิสมภิฺทฏเน        
โพชฺฌงฺคา           วิสุทฺธิปฏิสมฺภิทาปาปนฏเน           โพชฺฌงฺคา    
วิสุทฺธิปฏิสมฺภิทาย     วสีภาวนฏเน     โพชฺฌงฺคา    วิสุทฺธิปฏสิมภิฺทาย        
วสีภาวปฺปตฺตานมฺป       โพชฺฌงฺคา      อนวชชฺฏเน      โพชฺฌงฺคา     
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อนวชฺชจริยฏเน     โพชฺฌงฺคา     อนวชฺชปริคฺคหฏเน     โพชฺฌงฺคา    
อนวชฺชปริวารฏเน     โพชฺฌงฺคา     อนวชฺชปริปรูฏเน    โพชฺฌงฺคา    
อนวชฺชปริปากฏเน          โพชฺฌงฺคา         อนวชชฺปฏิสมฺภิทฏเน     
โพชฺฌงฺคา   อนวชฺชปฏิสมฺภิทาปาปนฏเน   โพชฌฺงฺคา  อนวชฺชปฏิสมฺภิทาย   
วสีภาวนฏเน    โพชฺฌงฺคา    อนวชชฺปฏิสมฺภิทาย    วสีภาวปฺปตฺตานมฺป   
โพชฺฌงฺคา เนกฺขมฺมฏเน โพชฺฌงฺคา     
เนกฺขมฺมจริยฏเน     โพชฺฌงฺคา    เนกฺขมฺมปริคฺคหฏเน    โพชฺฌงฺคา   
เนกฺขมฺมปริวารฏเน    โพชฺฌงฺคา    เนกฺขมฺมปริปูรฏเน    โพชฺฌงฺคา   
เนกฺขมฺมปริปากฏเน         โพชฺฌงฺคา        เนกฺขมฺมปฏิสมฺภิทฏเน    
โพชฺฌงฺคา  เนกฺขมฺมปฏิสมฺภิทาปาปนฏเน  โพชฌฺงฺคา  เนกฺขมฺมปฏิสมฺภิทาย   
วสีภาวนฏเน โพชฺฌงฺคา เนกฺขมฺมปฏิสมฺภิทาย         
วสีภาวปฺปตฺตานมฺป   โพชฺฌงฺคา  วิมุตฺตฏเน  โพชฺฌงฺคา  วิมุตฺติจริยฏเน       
โพชฺฌงฺคา     วิมุตฺติปริคฺคหฏเน     โพชฺฌงฺคา     วิมุตฺติปริวารฏเน         
โพชฺฌงฺคา      วิมุตฺติปริปรูฏเน     โพชฺฌงฺคา     วิมุตฺติปริปากฏเน         
โพชฺฌงฺคา วิมุตฺติปฏิสมฺภิทฏเน โพชฌฺงฺคา         
วิมุตฺติปฏิสมฺภิทาปาปนฏเน   โพชฺฌงฺคา  วิมุตฺติปฏิสมฺภิทาย  วสีภาวนฏเน       
โพชฺฌงฺคา            วิมุตฺติปฏิสมฺภิทาย           วสีภาวปฺปตฺตานมฺป    
โพชฺฌงฺคา       อนาสวฏเน       โพชฺฌงฺคา      อนาสวจริยฏเน      
โพชฺฌงฺคา     อนาสวปริคฺคหฏเน    โพชฺฌงฺคา    อนาสวปริวารฏเน    
โพชฺฌงฺคา     อนาสวปริปูรฏเน     โพชฺฌงฺคา    อนาสวปริปากฏเน     
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โพชฺฌงฺคา  อนาสวปฏิสมฺภิทฏเน  โพชฺฌงฺคา  อนาสวปฏิสมฺภิทาปาปนฏเน    
โพชฺฌงฺคา อนาสวปฏิสมฺภิทาย วสีภาวนฏเน    
โพชฺฌงฺคา     อนาสวปฏิสมฺภิทาย     วสีภาวปฺปตฺตานมฺป     โพชฺฌงฺคา    
วิเวกฏเน   โพชฺฌงฺคา  วิเวกจริยฏเน  โพชฺฌงฺคา  วิเวกปริคฺคหฏเน   
โพชฺฌงฺคา      วิเวกปริวารฏเน     โพชฺฌงฺคา     วิเวกปริปูรฏเน    
โพชฺฌงฺคา     วิเวกปริปากฏเน     โพชฺฌงฺคา    วิเวกปฏิสมฺภิทฏเน    
โพชฺฌงฺคา           วิเวกปฏิสมฺภิทาปาปนฏเน           โพชฺฌงฺคา    
วิเวกปฏิสมฺภิทาย     วสีภาวนฏเน     โพชฺฌงฺคา    วิเวกปฏิสมฺภิทาย    
วสีภาวปฺปตฺตานมฺป      โพชฺฌงฺคา      โวสฺสคฺคฏเน      โพชฺฌงฺคา    
โวสฺสคฺคจริยฏเน     โพชฺฌงฺคา    โวสฺสคฺคปริคฺคหฏเน    โพชฺฌงฺคา   
โวสฺสคฺคปริวารฏเน    โพชฺฌงฺคา    โวสฺสคฺคปริปูรฏเน    โพชฺฌงฺคา   
โวสฺสคฺคปริปากฏเน         โพชฺฌงฺคา        โวสฺสคฺคปฏิสมฺภิทฏเน    
โพชฺฌงฺคา  โวสฺสคฺคปฏิสมฺภิทาปาปนฏเน  โพชฌฺงฺคา  โวสฺสคฺคปฏิสมฺภิทาย   
วสีภาวนฏเน โพชฺฌงฺคา โวสฺสคฺคปฏิสมฺภิทาย         
วสีภาวปฺปตฺตานมฺป โพชฺฌงฺคา ฯ     
     [๕๕๙]    มูลฏ    พุชฌฺนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   เหตฏ   พุชฺฌนฺตีติ         
โพชฺฌงฺคา      ปจฺจยฏ      พุชฌฺนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา     วิสุทฺธฏ         
พุชฺฌนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา      อนวชชฺฏ     พุชฌฺนตีฺติ     โพชฺฌงฺคา         
เนกฺขมฺมฏ   พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   วิมุตฺตฏ   พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   
อนาสวฏ      พุชฌฺนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา      วิเวกฏ     พุชฺฌนฺตีติ          
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โพชฺฌงฺคา     โวสฺสคฺคฏ     พุชฺฌนฺตีติ     โพชฺฌงฺคา     มูลจริยฏ         
พุชฺฌนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา     เหตุจริยฏ     พุชฺฌนฺตีติ     โพชฺฌงฺคา        
ปจฺจยจริยฏ     พุชฺฌนฺตีติ     โพชฺฌงฺคา    วิสุทฺธิจริยฏ    พุชฌฺนฺตีติ   
โพชฺฌงฺคา    อนวชฺชจริยฏ    พุชฌฺนตีฺติ   โพชฺฌงฺคา   เนกฺขมฺมจริยฏ        
พุชฺฌนฺตีติ         โพชฺฌงฺคา         วิมุตฺติจริยฏ         พุชฺฌนฺตีติ       
โพชฺฌงฺคา    อนาสวจริยฏ    พุชฺฌนฺตีติ    โพชฌฺงฺคา    วิเวกจริยฏ          
พุชฺฌนฺตีติ     โพชฺฌงฺคา     โวสฺสคฺคจริยฏ    พุชฺฌนฺตีติ    โพชฌฺงฺคา       
มูลปริคฺคหฏ    พุชฺฌนฺตีติ    โพชฌฺงฺคา    ฯเปฯ    โวสฺสคฺคปริคฺคหฏ        
พุชฺฌนฺตีติ     โพชฺฌงฺคา     มลูปริวารฏ     พุชฌฺนตีฺติ     โพชฺฌงฺคา        
ฯเปฯ     โวสฺสคฺคปริวารฏ    พุชฌฺนตีฺติ    โพชฺฌงฺคา    มูลปรปิูรฏ         
พุชฺฌนฺตีติ     โพชฺฌงฺคา     ฯเปฯ     โวสฺสคฺคปริปูรฏ     พุชฺฌนฺตีติ        
โพชฺฌงฺคา  มูลปริปากฏ  พุชฺฌนฺตีติ  โพชฺฌงฺคา  ฯเปฯ โวสฺสคฺคปริปากฏ        
พุชฺฌนฺตีติ         โพชฺฌงฺคา         มลูปฏิสมฺภิทฏ        พุชฌฺนฺตีติ        
โพชฺฌงฺคา     ฯเปฯ    โวสฺสคฺคปฏิสมฺภิทฏ    พุชฌฺนฺตีติ    โพชฌฺงฺคา          
มูลปฏิสมฺภิทาปาปนฏ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา ฯเปฯ โวสฺสคฺคปฏิสมภิฺทาปาปนฏ      
พุชฺฌนฺตีติ        โพชฺฌงฺคา        มลูปฏสิมฺภิทาย        วสีภาวนฏ    
พุชฺฌนฺตีติ        โพชฺฌงฺคา        ฯเปฯ        โวสฺสคฺคปฏิสมฺภิทาย    
วสีภาวนฏ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา ฯเปฯ ฯ   
     [๕๖๐]     ปริคฺคหฏ     พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    ปริวารฏ    
พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    ฯเปฯ    ปริปรูฏ    พุชฺฌนฺตีติ   โพชฌฺงฺคา      
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เอกคฺคฏ      พุชฺฌนฺตีติ     โพชฺฌงฺคา     อวิกฺเขปฏ     พุชฌฺนตีฺติ       
โพชฺฌงฺคา      ปคฺคหฏ      พุชฺฌนฺตีติ     โพชฺฌงฺคา     อวิสารฏ   
พุชฺฌนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา      อนาวิลฏ     พุชฺฌนฺตีติ     โพชฺฌงฺคา         
อนิ ฺชนฏ    พุชฌฺนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    เอกตฺตุปฏานวเสน    จิตฺตสสฺ         
 ิตฏ      พุชฺฌนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา      อารมฺมณฏ      พุชฺฌนตีฺติ        
โพชฺฌงฺคา      โคจรฏ      พุชฺฌนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา     ปหานฏ   
พุชฺฌนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา     ปริจฺจาคฏ     พุชฌฺนตีฺติ     โพชฺฌงฺคา        
วุฏานฏ   พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   วิวฏฏนฏ   พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา    
สนฺตฏ    พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    ปณีตฏ    พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา      
วิมุตฺตฏ      พุชฺฌนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา      อนาสวฏ     พุชฺฌนฺตีติ       
โพชฺฌงฺคา      ตรณฏ      พุชฺฌนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา     อนิมิตฺตฏ          
พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    อปฺปณิหิตฏ    พุชฺฌนฺตีติ    โพชฌฺงฺคา   ๑       
สุ ฺตฏ    พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   เอกรสฏ   พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา      
อนติวตฺตนฏ    พุชฺฌนฺตีติ    โพชฌฺงฺคา    ยุคนทฺธฏ   ๒   พุชฌฺนฺตีติ      
โพชฺฌงฺคา      นิยฺยานฏ      พุชฌฺนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา     เหตฏ   
พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   ทสฺสนฏ   พุชฺฌนฺตีติ  โพชฺฌงฺคา  อาธิปเตยฺยฏ     
พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา ฯ    
     [๕๖๑]     สมถสฺส     อวิกฺเขปฏ     พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    
วิปสฺสนาย     อนุปสฺสนฏ    พุชฺฌนฺตีติ    โพชฌฺงฺคา    สมถวิปสฺสนาน          
#๑ ยุ. อปฺปณิหิตฏ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคาติ อิเม ตโย ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ         
#๒ สี. ย.ุ ยุคนนฺธฏ ฯ       
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เอกรสฏ    พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา   ยุคนทฺธสฺส   ๑   อนติวตฺตนฏ          
พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา   สิกฺขาย   สมาทานฏ   พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา        
อารมฺมณสฺส    โคจรฏ    พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    ลีนสฺส   จิตฺตสฺส          
ปคฺคหฏ    พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา   อุทฺธจฺจสฺส   จิตฺตสฺส   วินิคฺคหฏ    
พุชฺฌนฺตีติ        โพชฺฌงฺคา        อุโภวิสทฺุธาน       อชฺฌุเปกฺขนฏ         
พุชฺฌนฺตีติ  โพชฺฌงฺคา  วิเสสาธิคมฏ  พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา อุตฺตริปฏิเวธฏ  
พุชฺฌนฺตีติ         โพชฺฌงฺคา         สจฺจาภิสมยฏ        พุชฌฺนฺตีติ          
โพชฺฌงฺคา นิโรเธ ปติฏาปกฏ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา ฯ       
     [๕๖๒]    สทฺธินฺทฺริยสฺส    อธิโมกฺขฏ    พุชฌฺนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา         
ฯเปฯ   ป ฺ ินฺทฺริยสฺส   ทสฺสนฏ   พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   สทฺธาพลสฺส        
อสฺสทฺธิเย      อกมฺปยฏ      พุชฺฌนฺตีติ      โพชฌฺงฺคา      ฯเปฯ    
ป ฺาพลสฺส  อวิชชฺาย  อกมฺปยฏ  พุชฺฌนฺตีติ  โพชฺฌงฺคา สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส      
อุปฏานฏ          พุชฺฌนตีฺติ          โพชฺฌงฺคา          ฯเปฯ    
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส      ปฏิสงฺขานฏ      พุชฌฺนฺตีติ     โพชฺฌงฺคา         
สมฺมาทิฏ ิยา   ทสฺสนฏ   พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิสฺส         
อวิกฺเขปฏ     พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    อินฺทฺริยาน    อาธิปเตยฺยฏ      
พุชฺฌนฺตีติ       โพชฺฌงฺคา      พลาน      อกมฺปยฏ      พุชฌฺนตีติ          
โพชฺฌงฺคา     โพชฺฌงฺคาน     นิยฺยานฏ     พุชฌฺนตีฺติ     โพชฺฌงฺคา          
มคฺคสฺส   เหตฏ   พุชฺฌนฺตีติ   โพชฌฺงฺคา   สติปฏานาน   อุปฏานฏ        
#๑ สี. ย.ุ ยุคนนฺธสฺส ฯ    
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พุชฺฌนฺตีติ         โพชฺฌงฺคา         สมฺมปฺปธานาน        ปทหนฏ    
พุชฺฌนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา      อิทฺธิปาทาน     อิชฺฌนฏ     พุชฺฌนฺตีติ      
โพชฺฌงฺคา   สจฺจาน   ตถฏ   พุชฺฌนตีฺติ   โพชฺฌงฺคา   ปโยคาน   ๑    
ปฏิปฺปสฺสทธฺฏ     พุชฺฌนฺตีติ     โพชฌฺงฺคา     ผลาน     สจฺฉิกิริยฏ      
พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    วิตกฺกสฺส    อภิโรปนฏ    ๒    พุชฌฺนฺตีติ        
โพชฺฌงฺคา    วิจารสฺส    อุปวิจารฏ   พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   ปติยา         
ผรณฏ    พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    สุขสฺส    อภิสนฺทนฏ   พุชฺฌนฺตีติ      
โพชฺฌงฺคา จิตฺตสฺส เอกคฺคฏ พุชฺฌนตีฺติ โพชฺฌงฺคา ฯ    
     [๕๖๓]     อาวชฺชนฏ    พุชฌฺนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    วิชานนฏ   
พุชฺฌนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา      ปชานนฏ     พุชฌฺนตีฺติ     โพชฺฌงฺคา          
ส ฺชานนฏ      พุชฌฺนฺตีติ     โพชฺฌงฺคา     เอโกทฏ     พุชฺฌนฺตีติ         
โพชฺฌงฺคา    อภิ ฺเยฺยฏ    ๓    พุชฌฺนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   ปริ ฺาย          
ตีรณฏ      พุชฺฌนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา      ปหานสฺส     ปริจฺจาคฏ   
พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา   ภาวนาย   เอกรสฏ   พุชฌฺนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา          
สจฺฉิกิริยาย    ผสฺสนฏ    พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา   ขนฺธาน   ขนฺธฏ       
พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    ธาตูน    ธาตฏ    พุชฌฺนตีฺติ    โพชฺฌงฺคา        
อายตนาน    อายตนฏ   พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   สงฺขตาน   สงฺขตฏ   
พุชฺฌนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา      อสงฺขตสฺส     อสงฺขตฏ     พุชฺฌนฺตีติ         
โพชฺฌงฺคา ฯ   
     [๕๖๔]    จิตฺตฏ    พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    จิตฺตานนฺตริกฏ         
#๑ ม. มคฺคาน ฯ ๒ ม. สพฺพตฺถ อภินิโรปนฏ ฯ ๓ ม. ยุ. อภิ ฺาย าตฏ ฯ     



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 471 

พุชฺฌนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา      จิตฺตสฺส      วุฏานฏ      พุชฌฺนฺตีติ       
โพชฺฌงฺคา   จิตฺตสฺส   วิวฏฏนฏ   ๑   พุชฺฌนฺตีติ  โพชฺฌงฺคา  จิตฺตสฺส       
เหตฏ    พุชฌฺนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    จิตฺตสฺส    ปจฺจยฏ    พุชฺฌนฺตีติ      
โพชฺฌงฺคา    จิตฺตสฺส    วตฺถฏ    พุชฌฺนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    จิตฺตสฺส        
ภุมฺมฏ     ๒     พุชฌฺนตีฺติ    โพชฺฌงฺคา    จิตฺตสฺส    อารมฺมณฏ         
พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา  จิตฺตวตฺถุสฺส  ๓  โคจรฏ  พุชฺฌนฺตีติ  โพชฺฌงฺคา     
จิตฺตสฺส     จริยฏ     พุชฌฺนฺตีติ     โพชฺฌงฺคา    จิตฺตสฺส    คตฏ        
พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา [๔] ฯ       
     [๕๖๕]    เอกตฺเต   ๕   อาวชฺชนฏ   พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา    
เอกตฺเต    วิชานนฏ   พุชฌฺนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   เอกตฺเต   ปชานนฏ    
พุชฺฌนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา      เอกตฺเต     ส ฺชานนฏ     พุชฌฺนตีฺติ          
โพชฺฌงฺคา  เอกตฺเต  เอโกทฏ  พุชฌฺนฺตีติ  โพชฺฌงฺคา  [๖]  เอกตฺเต   
ปกฺขนฺทนฏ    พุชฺฌนฺตีติ    โพชฌฺงฺคา    เอกตฺเต    ปสีทนฏ    ๗   
พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   เอกตฺเต   สนติฺฏนฏ   พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา      
เอกตฺเต  วิมุตฺตฏ  ๘  พุชฺฌนฺตีติ  โพชฺฌงฺคา  เอกตฺเต  เอต  สนฺตนฺติ        
ปสฺสนฏ    พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา   เอกตฺเต   ยานีกตฏ   พุชฌฺนฺตีติ       
โพชฺฌงฺคา      เอกตฺเต      วตฺถุกตฏ     พุชฺฌนฺตีติ     โพชฺฌงฺคา    
เอกตฺเต    อนุฏ ิตฏ    พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   เอกตฺเต   ปริจิตฏ        
พุชฺฌนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา     เอกตฺเต     สุสมารทฺธฏ     พุชฌฺนตีฺติ         
#๑ ยุ. วิชานนฏ ฯ ๒ ม. ภูมฏ ฯ ยุ. สมฺฏ ฯ ๓ ม. ย.ุ จิตฺตสฺส ฯ   
#๔ ม. ย.ุ จิตฺตสฺส อภินีหารฏ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา ฯ จิตฺตสฺส นิยฺยานฏ     
#พุชฺฌนตีฺติ โพชฺฌงฺคา ฯ จิตฺตสฺส นิสฺสรณฏ พุชฌฺนฺตีติ โพชฌฺงฺคา ฯ ๕ สี.      
#อิมสฺมิ ฺเจว อุปริ จ เอกฏเติ ลิขิต ฯ ๖ ม. อุปนิพนฺธนฏ พุชฌฺนฺตีติ         
#โพชฺฌงฺคา ฯ ๗ ส.ี ปสฺสาทนฏ ฯ ๘ ม. วิมุจฺจนฏ ฯ     
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โพชฺฌงฺคา    เอกตฺเต   ปรคฺิคหฏ   พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   เอกตฺเต   
ปริวารฏ    พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา   เอกตฺเต   ปรปิูรฏ   พุชฌฺนฺตีติ      
โพชฺฌงฺคา      เอกตฺเต     สโมธานฏ     พุชฌฺนฺตีติ     โพชฺฌงฺคา    
เอกตฺเต   อธิฏานฏ   พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   เอกตฺเต  อาเสวนฏ   
พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    เอกตฺเต   ภาวนฏ   พุชฌฺนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา         
เอกตฺเต   พหุลีกมฺมฏ   พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   เอกตฺเต  สุสมุคฺคตฏ       
พุชฺฌนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา      เอกตฺเต      สุวิมุตฺตฏ     พุชฌฺนฺตีติ       
โพชฺฌงฺคา    เอกตฺเต    พุชฺฌนฏ   พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   เอกตฺเต   
อนุพุชฺฌนฏ     พุชฌฺนตีฺติ     โพชฺฌงฺคา     เอกตฺเต     ปฏิพุชฌฺนฏ        
พุชฺฌนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา      เอกตฺเต     สมฺพุชฺฌนฏ     พุชฌฺนตีฺติ        
โพชฺฌงฺคา    เอกตฺเต    โพธนฏ   พุชฌฺนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   เอกตฺเต   
อนุโพธนฏ     พุชฺฌนฺตีติ     โพชฺฌงฺคา     เอกตฺเต     ปฏิโพธนฏ    
พุชฺฌนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา      เอกตฺเต     สมฺโพธนฏ     พุชฌฺนตีฺติ          
โพชฺฌงฺคา   เอกตฺเต   โพธิปกฺขิยฏ   พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา  เอกตฺเต          
อนุโพธิปกฺขิยฏ    พุชฺฌนฺตีติ    โพชฌฺงฺคา   เอกตฺเต   ปฏโิพธปิกฺขิยฏ(     
พุชฺฌนตีฺติ         โพชฺฌงฺคา        เอกตฺเต        สมฺโพธิปกฺขิยฏ    
พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    เอกตฺเต   โชตนฏ   พุชฌฺนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา         
เอกตฺเต   อุชฺโชตนฏ   พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   เอกตฺเต  อนุโชตนฏ          
พุชฺฌนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา      เอกตฺเต     ปฏิโชตนฏ     พุชฌฺนตีฺติ          
โพชฺฌงฺคา เอกตฺเต ส ฺโชตนฏ พุชฌฺนฺตีติ โพชฌฺงฺคา ฯ     
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     [๕๖๖]   วีมสาย   ๑  ปาทฏ  พุชฌฺนฺตีติ  โพชฌฺงฺคา  นิโรธฏ    
พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    ปตาปนฏ    พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    ๒          
วิโรจนฏ   พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   กิเลสาน   สนฺตาปนฏ   พุชฺฌนฺตีติ      
โพชฺฌงฺคา       อมลฏ      พุชฺฌนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา      วิมลฏ    
พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    นิมฺมลฏ    พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา   สมฏ      
พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    สมยฏ    พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   วิเวกฏ       
พุชฺฌนฺตีติ     โพชฺฌงฺคา     วิเวกจริยฏ     พุชฌฺนตีฺติ     โพชฺฌงฺคา        
วิราคฏ      พุชฺฌนฺตีติ     โพชฺฌงฺคา     วิราคจริยฏ     พุชฌฺนตีฺติ       
โพชฺฌงฺคา     นิโรธฏ     พุชฺฌนฺตีติ     โพชฺฌงฺคา     นิโรธจริยฏ          
พุชฺฌนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา     โวสฺสคฺคฏ     พุชฌฺนตีฺติ     โพชฺฌงฺคา        
โวสฺสคฺคจริยฏ     พุชฺฌนฺตีติ     โพชฌฺงฺคา     วิมตฺุตฏ    พุชฌฺนฺตีติ    
โพชฺฌงฺคา      วิมุตฺติจริยฏ     พุชฌฺนตีฺติ     โพชฺฌงฺคา     ฉนฺทฏ       
พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    ฉนฺทสฺส    มลูฏ    พุชฺฌนฺตีติ    โพชฌฺงฺคา       
ฉนฺทสฺส     ปาทฏ    พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    ฉนฺทสฺส    ปธานฏ   
พุชฺฌนฺตีติ       โพชฺฌงฺคา      ฉนฺทสฺส      อิชฌฺนฏ      พุชฺฌนฺตีติ        
โพชฺฌงฺคา    ฉนฺทสฺส    อธิโมกฺขฏ   พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   ฉนฺทสฺส         
ปคฺคหฏ      พุชฺฌนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา      ฉนฺทสฺส     อุปฏานฏ          
พุชฺฌนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา      ฉนฺทสฺส      อวิกฺเขปฏ     พุชฌฺนตีฺติ        
โพชฺฌงฺคา     วิริยฏ    พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    ฯเปฯ    จิตฺตฏ         
พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    วีมสฏ    พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา   วีมสาย      
#๑ ยุ. วีมสาย ปาทฏ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคาติ อิเม ปาา ทิสฺสนฺติ ฯ   
#๒ ม. วีมสาย ปาทฏ ฯเปฯ ปตาปนฏ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคาติ อิเม     
#ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ เอตฺถ ปน ม. ย.ุ ปหานฏ พุชฺฌนฺตีติ โพชฌฺงฺคาติ อิเม        
#ปาา ทิสฺสนฺติ ฯ      
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มูลฏ     พุชฌฺนฺตีติ     โพชฺฌงฺคา    วีมสาย    ปาทฏ    พุชฺฌนฺตีติ       
โพชฺฌงฺคา    วีมสาย    ปธานฏ    พุชฌฺนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา   วีมสาย   
อิชฺฌนฏ      พุชฺฌนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา      วีมสาย     อธิโมกฺขฏ         
พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    วีมสาย    ปคฺคหฏ   พุชฌฺนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา       
วีมสาย    อุปฏานฏ   พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   วีมสาย   อวิกฺเขปฏ       
พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา [๑] ฯ       
     [๕๖๗]   ทุกฺขสฺส  ปฬนฏ  พุชฌฺนฺตีติ  โพชฺฌงฺคา  [๒]  ทุกฺขสฺส          
สงฺขตฏ    พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    ทุกฺขสฺส   สนฺตาปฏ   พุชฺฌนฺตีติ     
โพชฺฌงฺคา  ทุกฺขสฺส  วิปริณามฏ  พุชฺฌนฺตีติ  โพชฺฌงฺคา  [๓]  สมุทยสฺส        
อายุหนฏ      นิทานฏ      ส ฺโคฏ     ปลิโพธฏ     พุชฺฌนฺตีติ         
โพชฺฌงฺคา   [๔]  ทกฺุขนิโรธสฺส  ๕  นสิฺสรณฏ  วิเวกฏ  อสงฺขตฏ          
อมตฏ   พุชฌฺนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   [๖]   มคฺคสฺส  นยิฺยานฏ  เหตฏ         
ทสฺสนฏ      อาธิปเตยฺยฏ      พุชฌฺนฺตีติ     โพชฌฺงฺคา     ตถฏ          
พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    อนตฺตฏ    พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   สจฺจฏ      
พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   ปฏิเวธฏ   พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา  อภิชานนฏ      
พุชฺฌนฺตีติ          โพชฺฌงฺคา         ปรชิานนฏ         พุชฺฌนฺตีติ   
โพชฺฌงฺคา    ธมฺมฏ    พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    ธาตฏ   พุชฌฺนฺตีติ       
โพชฺฌงฺคา      าตฏ      พุชฺฌนฺตีติ     โพชฺฌงฺคา     สจฺฉิกิริยฏ         
พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา   ผสฺสนฏ   พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   อภิสมยฏ      
พุชฺฌนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา      เนกฺขมฺม      พุชฌฺนฺตีติ     โพชฺฌงฺคา        
#๑ ม. วีมสาย ทสฺสนฏ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา ฯ ๒ ม. ทุกฺขฏ พุชฺฌนฺตีติ       
#โพชฺฌงฺคา ฯ ๓ ม. สมุทยฏ พฺชฺฌนตีฺติ โพชฺฌงฺคา ฯ ๔ ม. นโิรธฏ    
#พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา ฯ ๕ ม. นิโรธสฺส ฯ ๖ ม. มคฺคฏ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา ฯ   
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อพฺยาปาท      พุชฌฺนฺตีติ     โพชฺฌงฺคา     อาโลกส ฺ     พุชฺฌนฺตีติ          
โพชฺฌงฺคา     อวิกฺเขป     พุชฺฌนฺตีติ     โพชฺฌงฺคา     ธมฺมววตฺถาน   
พุชฺฌนฺตีติ     โพชฺฌงฺคา    าณ    พุชฌฺนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    ปามุชฺช        
พุชฺฌนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา      ปมชฺฌาน     พุชฺฌนตีฺติ     โพชฺฌงฺคา          
ฯเปฯ อรหตฺตมคฺค พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา [๑] ฯ      
     [๕๖๘]    อธิโมกฺขฏเน    สทฺธินฺทรฺิย    พุชฺฌนตีฺติ   โพชฺฌงฺคา          
ฯเปฯ    ทสฺสนฏเน   ป ฺ ินฺทฺริย   พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   อสฺสทฺธิเย        
อกมฺปยฏเน      สทฺธาพล      พุชฺฌนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา     ฯเปฯ    
อวิชฺชาย   อกมฺปยฏเน  ป ฺาพล  พุชฺฌนฺตีติ  โพชฺฌงฺคา  อุปฏานฏเน         
สติสมฺโพชฺฌงฺค     พุชฌฺนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    ฯเปฯ    ปฏิสงฺขานฏเน   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค       พุชฺฌนฺตีติ       โพชฺฌงฺคา      ทสฺสนฏเน   
สมฺมาทิฏ ึ      พุชฺฌนฺตีติ     โพชฺฌงฺคา     ฯเปฯ     อวิกฺเขปฏเน    
สมฺมาสมาธึ     พุชฌฺนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    อาธิปเตยฺยฏเน    อินทฺฺริย         
พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    อกมฺปยฏเน    พล   พุชฌฺนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา        
นิยฺยานฏ    พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    เหตฏเน    มคฺค   พุชฺฌนฺตีติ       
โพชฺฌงฺคา     อุปฏานฏเน     สติปฏาน    พุชฌฺนฺตีติ    โพชฌฺงฺคา   
ปทหนฏเน     สมฺมปฺปธาน     พุชฌฺนตีฺติ    โพชฺฌงฺคา    อิชฺฌนฏเน    
อิทฺธิปาท     พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    ตถฏเน    สจฺจ    พุชฌฺนตีฺติ       
โพชฺฌงฺคา   อวิกฺเขปฏเน   สมถ  พุชฌฺนฺตีติ  โพชฌฺงฺคา  อนุปสฺสนฏเน          
วิปสฺสน     พุชฺฌนฺตีติ     โพชฺฌงฺคา     เอกรสฏเน     สมถวิปสฺสน    
#๑ ม. อรหตฺตผลสมาปตฺตึ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา ฯ      
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พุชฺฌนฺตีติ         โพชฺฌงฺคา         อนติวตฺตนฏเน        ยุคนทฺธ   
พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา   สวรฏเน   สีลวิสุทฺธึ   พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา     
อวิกฺเขปฏเน     จิตฺตวิสุทฺธึ    พุชฌฺนตีฺติ    โพชฺฌงฺคา    ทสฺสนฏเน        
ทิฏ ิวิสุทฺธึ      พุชฺฌนฺตีติ      โพชฺฌงฺคา      มุตฺตฏเน     วิโมกขฺ      
พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    ปฏิเวธฏเน   วิชชฺ   พุชฺฌนฺตีติ   โพชฌฺงฺคา       
ปริจฺจาคฏเน     วิมุตฺตึ     พุชฌฺนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    สมุจฺเฉทฏเน         
ขเย    าณ    พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   ปฏิปฺปสฺสทธฺฏเน   อนุปฺปาเท   
าณ     พุชฌฺนฺตีติ     โพชฺฌงฺคา     ฉนฺท     มูลฏเน    พุชฺฌนตีฺติ         
โพชฺฌงฺคา     มนสิการ     สมุฏานฏเน     พุชฺฌนตีฺติ    โพชฺฌงฺคา    
ผสฺส   สโมธานฏเน   พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   เวทน   สโมสรณฏเน    
พุชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    สมาธึ   ปมขุฏเน   พุชฌฺนฺตีติ       
โพชฺฌงฺคา    สตึ    อาธิปเตยฺยฏเน    พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   ป ฺ   
ตทุตฺตรฏเน    ๑    พุชฌฺนฺตีติ    โพชฺฌงฺคา    วิมตฺุตึ    สารฏเน   
พุชฺฌนฺตีติ     โพชฺฌงฺคา     อมโตคธ     นิพฺพาน     ปริโยสานฏเน             
พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา ฯ    
                      สาวตฺถีนิทาน ฯ    
     [๕๖๙]   ตตฺร   โข   อายสฺมา   สารปีุตฺโต   ภิกฺขู  อามนฺเตสิ     
อาวุโสติ   ๒   ฯ  อาวุโสติ  โข  เต  ภิกฺขู  อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส    
ปจฺจสฺโสสุ   ฯ   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   เอตทโวจ   สตฺติเม  อาวุโส     
#๑ ตตุตฺตรฏเนาติป ปาโ ฯ ๒ ม. อาวุโส ภิกฺขโวติ ฯ       
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โพชฺฌงฺคา    กตเม    สตฺต    สติสมฺโพชฺฌงฺโค   ธมมฺวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค    
ฯเปฯ       อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค       อิเม      โข      อาวุโส      
สตฺต  โพชฺฌงฺคา  อิเมส  สฺวาห  ๑  อาวุโส  สตฺตนฺน โพชฺฌงฺคาน เยน    
เยน    โพชฌฺงฺเคน   อากงฺขามิ   ปุพฺพณฺหสมย   วิหริตุ   เตน   เตน    
โพชฺฌงฺเคน    ปุพฺพณฺหสมย    วิหราม ิ   เยน    เยน    โพชฺฌงฺเคน     
อากงฺขามิ    มชฺฌนฺติกสมย    ฯเปฯ    สายณฺหสมย    วิหริตุ    เตน    
เตน    โพชฺฌงฺเคน    สายณฺหสมย    วิหรามิ   สติสมฺโพชฺฌงฺโค   อิติ    
เจ   เม   อาวุโส   โหติ   อปฺปมาโณติ   เม   โหติ   สสุมารทฺโธติ     
เม   โหติ   ติฏนฺต   จร  ๒  ติฏตีติ  ปชานามิ  สเจป  เม  จวติ   
อิทปฺปจฺจยา    เม   จวตีติ   ปชานามิ   ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค   ฯเปฯ    
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค   อิติ   เจ   เม   อาวุโส   โหติ   อปฺปมาโณติ    
เม    โหติ    สุสมารทฺโธติ    เม   โหติ   ติฏนฺต   จร   ติฏตีติ    
ปชานามิ   สเจป   เม   จวติ   อิทปฺปจฺจยา   เม   จวตีติ  ปชานามิ    
เสยฺยถาป   อาวุโส   ร ฺโ   วา  ราชมหามตฺตสฺส  วา  นานารตฺตาน     
ทุสฺสาน    ทสฺุสกรณฺฑโก    ปโูร    อสฺส    โส   ย ฺเทว   ทุสสฺยุค   
อากงฺเขยฺย      ปุพฺพณฺหสมเย      ปารปุตุ     ตนฺตเทว     ทุสฺสยคุ   
ปุพฺพณฺหสมย      ปารุเปยยฺ     ย ฺเทว     ทุสฺสยุค     อากงฺเขยฺย   
มชฺฌนฺติกสมย   สายณฺหสมย   ปารุปตุ   ตนฺตเทว   ทุสฺสยุค  สายณฺหสมย          
ปารุเปยฺย    เอวเมว   โข   อห   อาวุโส   อิเมส   ๓   สตฺตนฺน    
โพชฺฌงฺคาน   เยน   เยน  โพชฺฌงฺเคน  อากงฺขามิ  ปุพฺพณฺหสมย  วิหริตุ    
#๑ ม. ขฺวาห ฯ ๒ ม. จ น ฯ ยุ. วจน ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ       
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เตน    เตน    โพชฺฌงฺเคน    ปุพฺพณฺหสมย    วิหราม ิ  เยน   เยน     
โพชฺฌงฺเคน    อากงฺขามิ   มชฺฌนฺติกสมย   สายณฺหสมย   วิหริตุ   เตน   
เตน    โพชฺฌงฺเคน    สายณฺหสมย    วิหรามิ   สติสมฺโพชฺฌงฺโค   อิติ    
เจ   เม   อาวุโส   โหติ   อปฺปมาโณติ   เม   โหติ   สสุมารทฺโธติ     
เม   โหติ   ติฏนฺต   จร   ติฏตีติ   ปชานามิ   สเจป   เม  จวติ   
อิทปฺปจฺจยา    เม   จวตีติ   ปชานามิ   ฯเปฯ   อุเปกขฺาสมฺโพชฺฌงฺโค    
อิติ   เจ   เม   อาวุโส  โหติ  อปฺปมาโณติ  เม  โหติ  สุสมารทฺโธติ     
เม     โหติ     ติฏนฺต     จร     ติฏตีติ    ปชานามิ    สเจป    
เม จวติ อิทปฺปจฺจยา เม จวตีติ ปชานามิ ฯ    
     [๕๗๐]  กถ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  อิติ  เจ  เม  โหตีติ โพชฺฌงฺโค ฯ    
ยาวตา    นิโรธุปฏาติ   ตาวตา   สติสมฺโพชฺฌงฺโค   อิติ   เจ   เม     
โหตีติ    โพชฺฌงฺโค    เสยฺยถาป    เตลปฺปทีปสฺส   ฌายโต   ยาวตา    
อจฺฉิ   ๑   ตาวตา   วณฺโณ   ยาวตา   วณฺโณ  ตาวตา  อจฺฉิ  เอว      
ยาวตา    นิโรธูปฏาติ   ตาวตา   สติสมฺโพชฺฌงฺโค   อิติ   เจ   เม     
โหตีติ โพชฌฺงฺโค ฯ      
     กถ  อปฺปมาโณ  อิติ  เม  โหตีติ  โพชฺฌงฺโค  ฯ  ปมาณวนฺตา ๒    
กิเลสา สพฺเพว ๓ ปริยฏุานา เยว ๔ สงฺขารา โปโนพฺภวิกา อปฺปมาโน    
นิโรโธ    [๕]    อสงฺขตฏเน    ยาวตา   นิโรธูปฏาติ   ตาวตา      
อปฺปมาโณ อิติ [๖] เม โหตีติ โพชฺฌงฺโค ฯ   
     กถ  สุสมารทฺโธ  อิติ  เม  โหตีติ  โพชฺฌงฺโค  ฯ  วิสมา กิเลสา    
#๑ ม. อจฺจิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ปมาณพทฺธา ฯ ยุ. ปมาณพนฺธา ฯ ๓ ม.    
#ยุ. สพฺเพ จ ฯ ๔ ม. ยุ. เย จ ฯ เอวมุปริป ฯ ๕ ม. อจลฏเน ฯ ๖ ม.    
#เจ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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สพฺเพว   ปรยิุฏานา  เยว  สงฺขารา  โปโนพฺภวิกา  สมธมฺโม  นโิรโธ    
สนฺตฏเน   ปณีตฏเน   ยาวตา   นิโรธูปฏาติ   ตาวตา  สุสมารทฺโธ     
อิติ เม โหตีติ โพชฺฌงฺโค ฯ     
     [๕๗๑]  กถ  ติฏนฺต  จร  ๑  ติฏตีติ  ปชานามิ  สเจป  จวติ   
อิทปฺปจฺจยา   เม  ๒  จวตีติ  ปชานามิ  กติหากาเรหิ  สติสมฺโพชฌฺงฺโค    
ติฏติ    กติหากาเรหิ    สติสมฺโพชฺฌงฺโค   จวติ   ฯ   อฏหากาเรหิ    
สติสมฺโพชฺฌงฺโค ติฏติ อฏหากาเรหิ สติสมฺโพชฺฌงฺโค จวติ ฯ      
     กตเมหิ   อฏหากาเรหิ   สติสมโฺพชฺฌงฺโค   ติฏติ  ฯ  อนุปฺปาท   
อาวชฺชิตตฺตา    สติสมฺโพชฺฌงฺโค    ติฏติ    อุปฺปาท    อนาวชฺชิตตฺตา          
สติสมฺโพชฺฌงฺโค    ติฏติ    อปฺปวตฺต   อาวชฺชติตฺตา   สติสมฺโพชฺฌงฺโค         
ติฏติ      ปวตฺต      อนาวชฺชิตตฺตา     สติสมฺโพชฺฌงฺโค     ติฏติ   
อนิมิตฺต   อาวชฺชิตตฺตา   สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ติฏติ  นิมิตฺต  อนาวชฺชิตตฺตา     
สติสมฺโพชฺฌงฺโค    ติฏติ    นโิรธ    อาวชฺชิตตฺตา    สติสมฺโพชฺฌงฺโค          
ติฏติ        สงฺขาเร        อนาวชฺชิตตฺตา        สติสมฺโพชฺฌงฺโค    
ติฏติ อิเมหิ อฏหากาเรหิ สติสมฺโพชฺฌงฺโค ติฏติ ฯ    
     กตเมหิ   อฏหากาเรหิ   สติสมโฺพชฺฌงฺโค   จวติ   ฯ   อุปฺปาท    
อาวชฺชิตตฺตา    สติสมฺโพชฺฌงฺโค    จวติ    อนุปฺปาท    อนาวชชฺิตตฺตา    
สติสมฺโพชฺฌงฺโค     จวติ    ปวตฺต    อาวชฺชิตตฺตา    สติสมฺโพชฺฌงฺโค    
จวติ    อปฺปวตฺต    อนาวชฺชิตตฺตา    สติสมฺโพชฺฌงฺโค   จวติ   นมิิตฺต          
อาวชฺชิตตฺตา    สติสมฺโพชฺฌงฺโค    จวติ     อนิมิตฺต    อนาวชฺชิตตฺตา   
#๑ ม. จ น ฯ ยุ. วจน ฯ ๒ ม. ย.ุ เมสทฺโท นตฺถิ ฯ       
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สติสมฺโพชฺฌงฺโค    จวติ    สงฺขาเร    อาวชฺชิตตฺตา   สติสมฺโพชฌฺงฺโคh    
จวติ    นิโรธ    อนาวชฺชิตตฺตา    สติสมฺโพชฺฌงฺโค    จวติ    อิเมหิ   
อฏหากาเรหิ     สติสมโฺพชฺฌงฺโค    จวติ    เอว    ติฏนฺต    จร   
ติฏตีติ    ปชานามิ    สเจป    จวติ    อิทปฺปจฺจยา    เม   จวตีติ    
ปชานามิ ฯเปฯ ฯ          
     [๕๗๒]   กถ   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค   อิติ   เจ   เม   โหตีติ     
โพชฺฌงฺโค   ฯ   ยาวตา   นิโรธูปฏาติ  ตาวตา  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค    
อิติ   เจ   เม   โหตีติ  โพชฌฺงฺโค  เสยฺยถาป  เตลปฺปทีปสฺส  ฌายโต    
ยาวตา    อจฺฉิ    ตาวตา    วณฺโณ    ยาวตา    วณฺโณ    ตาวตา      
อจฺฉิ   เอวเมว   ยาวตา  นโิรธูปฏาติ  ตาวตา  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค    
อิติ เจ เม ๑ โหตีติ โพชฺฌงฺโค ฯ      
     กถ  อปฺปมาโณ  อิติ  เม  ๒  โหตีติ  โพชฺฌงฺโค  ฯ ปมาณวนฺตา    
กิเลสา  สพฺเพว  ปริยฏุานา  เยว  สงฺขารา  โปโนพฺภวิกา  อปฺปมาโณ    
นิโรโธ      อสงฺขตฏเน      ยาวตา     นิโรธูปฏาติ     ตาวตา      
อปฺปมาโณ อิติ เม โหตีติ โพชฺฌงฺโค ฯ     
     กถ  สุสมารทฺโธ  อิติ  เม  โหตีติ  โพชฺฌงฺโค  ฯ  วิสมา กิเลสา    
สพฺเพว   ปรยิุฏานา  เยว  สงฺขารา  โปโนพฺภวิกา  สมธมฺโม  นโิรโธ    
สนฺตฏเน   ปณีตฏเน   ยาวตา   นิโรธูปฏาติ   ตาวตา  สุสมารทฺโธ     
อิติ เม โหตีติ โพชฺฌงฺโค ฯ     
     กถ   ติฏนฺต  จร  ติฏตีติ  ปชานามิ  สเจป  จวติ  อิทปฺปจฺจยา          
#๑ ม. เมสทฺโท นตฺถ ิฯ ๒ ม. เจ ฯ เอวมุปริป ฯ      
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เม     จวตีติ     ปชานามิ     กติหากาเรหิ    อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค     
ติฏติ      กติหากาเรหิ      อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค      จวติ     ฯ    
อฏหากาเรหิ      อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค     ติฏติ     อฏหากาเรหิ    
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค จวติ ฯ    
     [๕๗๓]  กตเมหิ  อฏหากาเรหิ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  ติฏติ  ฯ    
อนุปฺปาท    อาวชฺชิตตฺตา    อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค    ติฏติ    อุปฺปาท         
อนาวชฺชิตตฺตา    โพชฺฌงฺคา    ๑   จิตฺตสฺส   อภินีหารฏ   พุชฌฺนฺตีติ         
โพชฺฌงฺคา    จิตฺตสฺส    นยิฺยานฏ    พุชฺฌนฺตีติ   โพชฺฌงฺคา   จิตฺตสฺส       
นิสฺสรณฏ   ๑   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  ติฏติ  อปฺปวตฺต  อาวชฺชิตตฺตา        
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค        ติฏติ       ปวตฺต       อนาวชฺชิตตฺตา   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  ติฏติ  อนิมิตฺต  อาวชฺชิตตฺตา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค      
ติฏติ        นมิิตฺต       อนาวชฺชิตตฺตา       อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค   
ติฏติ        นโิรธ        อาวชฺชิตตฺตา       อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค   
ติฏติ    สงฺขาเร    อนาวชฺชิตตฺตา    อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค    ติฏติ   
อิเมหิ อฏหากาเรหิ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ติฏติ ฯ    
     กตเมหิ   อฏหากาเรหิ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  จวติ  ฯ  อุปฺปาท    
อาวชฺชิตตฺตา   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค   จวติ   อนุปฺปาท   อนาวชฺชิตตฺตาพ          
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค   จวติ  ปวตฺต  อาวชฺชิตตฺตา  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค          
จวติ       อปฺปวตฺต       อนาวชฺชิตตฺตา       อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค    
จวติ        นิมตฺิต        อาวชฺชิตตฺตา        อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค   
#๑ ม. ย.ุ โพชฺฌงคา จิตฺตสฺส ... จิตฺตสฺส นิสฺสรณฏนฺติ อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ   
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จวติ     อนิมิตฺต     อนาวชฺชิตตฺตา     อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค    จวติ    
สงฺขาเร     อาวชฺชิตตฺตา     อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค    จวติ    นิโรธ    
อนาวชฺชิตตฺตา    อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค   จวติ   อิเมหิ   อฏหากาเรหิ   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค     จวติ     เอว    ติฏนฺต    จร    ติฏตีติ          
ปชานามิ สเจป จวติ อิทปฺปจฺจยา เม จวตีติ ปชานามีติ ๑ ฯ      
                      โพชฺฌงฺคกถา ฯ     
                        ___________    
                  ยคุนทฺธวคฺเค เมตฺตากถา   
                       สาวตฺถีนิทาน    
     [๕๗๔]    เมตฺตาย    ภิกฺขเว    เจโตวิมุตฺติยา    อาเสวิตาย     
ภาวิตาย   พหุลีกตาย   ยานีกตาย   วตฺถุกตาย   อนุฏ ิตาย   ปรจิิตาย    
สุสมารทฺธาย    เอกาทสานิสสา   ปาฏกิงฺขา   กตเม   เอกาทส   สุข     
สุปติ    สุข    ปฏิพุชฌฺติ    น    ปาปก    สุปน   ปสฺสติ   มนุสฺสาน         
ปโย    โหติ   อมนุสฺสาน   ปโย   โหติ   เทวตา   รกขฺนฺติ   นาสฺส    
อคฺคิ   วา   วิส   วา   สตฺถ   วา   กมติ   ตุวฏ   จิตฺต  สมาธิยติ    
มุขวณฺโณ     วิปฺปสีทติ     อสมฺมูโฬฺห     กาล     กโรติ     อุตฺตรึ    
อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต   พฺรหฺมโลกูปโค  โหติ  เมตฺตาย  ภิกฺขเว  เจโตวิมุตฺติยา          
อาเสวิตาย     ภาวิตาย     พหุลีกตาย     ยานีกตาย     วตฺถุกตาย      
อนุฏ ิตาย     ปริจิตาย     สุสมารทฺธาย     อิเม    เอกาทสานิสสา     
#๑ ม. อิติสทโฺท นตฺถ ิฯ     
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ปาฏิกงฺขา ฯ   
     [๕๗๕]   อตฺถิ   อโนธโิส   ผรณา   เมตฺตา  เจโตวิมุตฺติ  อตฺถิ     
โอธิโส   ผรณา   เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ   อตฺถิ  ทิสา  ผรณา  เมตฺตา     
เจโตวิมุตฺติ   ฯ   กติหากาเรหิ  อโนธิโส  ผรณา  เมตฺตา  เจโตวิมุตฺติ(   
กติหากาเรหิ      โอธิโส      ผรณา      เมตฺตา      เจโตวิมุตฺติ     
กติหากาเรหิ   ทิสา   ผรณา   เมตฺตา  เจโตวิมุตฺติ  ฯ  ป ฺจหากาเรหิ     
อโนธิโส    ผรณา    เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ   สตฺตหากาเรหิ   โอธโิส    
ผรณา   เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ   ทสหากาเรหิ   ทิสา   ผรณา  เมตฺตา     
เจโตวิมุตฺติ ฯ          
     กตเมหิ  ป ฺจหากาเรหิ  อโนธโิส  ผรณา  เมตฺตา  เจโตวิมุตฺติ ฯ    
สพฺเพ   สตฺตา   อเวรา   อพฺยาปชฺฌา  อนีฆา  สุขี  อตฺตาน  ปริหรนฺตุ    
สพฺเพ     ปาณา     ฯเปฯ     สพฺเพ    ภูตา    สพฺเพ    ปุคฺคลา    
สพฺเพ    อตฺตภาวปริยาปนฺนา    อเวรา    อพฺยาปชฺฌา   อนีฆา   สขีุ    
อตฺตาน    ปรหิรนฺตูติ    อิเมหิ    ป ฺจหากาเรหิ    อโนธิโส   ผรณา    
เมตฺตา เจโตวิมุตฺติ ฯ      
     กตเมหิ  สตฺตหากาเรหิ  โอธโิส  ผรณา  เมตฺตา  เจโตวิมุตฺติ  ฯ    
สพฺพา    อิตฺถิโย    อเวรา    อพฺยาปชฌฺา    อนีฆา   สุขี   อตฺตาน    
ปริหรนฺตุ   สพฺเพ   ปุริสา   ฯเปฯ   สพฺเพ   อริยา   สพฺเพ  อนริยา     
สพฺเพ    เทวา    สพฺเพ    มนุสฺสา    สพฺเพ   วินิปาติกา   อเวรา     
อพฺยาปชฺฌา   อนีฆา   สุขี   อตฺตาน  ปริหรนฺตูติ  อิเมหิ  สตฺตหากาเรหิ    
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โอธิโส ผรณา เมตฺตา เจโตวิมุตฺติ ฯ     
     [๕๗๖]  กตเมหิ  ทสหากาเรหิ  ทิสา ผรณา เมตฺตา เจโตวิมุตฺติ ฯ     
สพฺเพ     ปุรตฺถิมาย     ทสิาย     สตฺตา    อเวรา    อพฺยาปชฺฌา     
อนีฆา   สุขี   อตฺตาน   ปรหิรนฺตุ   สพฺเพ   ปจฺฉิมาย   ทิสาย  สตฺตา   
ฯเปฯ   สพฺเพ   อุตฺตราย   ทิสาย   สตฺตา   สพฺเพ  ทกฺขิณาย  ทิสาย    
สตฺตา    สพฺเพ    ปุรตฺถิมาย   อนุทิสาย   สตฺตา   สพฺเพ   ปจฺฉิมาย    
อนุทิสาย    สตฺตา    สพฺเพ    อุตฺตราย   อนุทิสาย   สตฺตา   สพฺเพ     
ทกฺขิณาย    อนุทิสาย    สตฺตา   สพฺเพ   เหฏ ิมาย   ทิสาย   สตฺตา     
สพฺเพ   อุปรมิาย   ทิสาย   สตฺตา   อเวรา  อพฺยาปชฌฺา  อนีฆา  สุขี     
อตฺตาน    ปรหิรนฺตุ    สพฺเพ    ปุรตฺถิมาย   ทิสาย   ปาณา   ฯเปฯ     
ภูตา    ปุคฺคลา    อตฺตภาวปริยาปนฺนา    สพฺพา    อิตฺถิโย    สพฺเพ    
ปุริสา    สพฺเพ   อริยา   สพฺเพ   อนริยา   สพฺเพ   เทวา   สพฺเพ     
มนุสฺสา    สพฺเพ    วินิปาติกา   อเวรา   อพฺยาปชฺฌา   อนีฆา   สขีุ    
อตฺตาน    ปรหิรนฺตุ   สพฺเพ   ปจฺฉิมาย   ทิสาย   วินปิาติกา   ฯเปฯ    
สพฺเพ    อุตฺตราย    ทิสาย   วินิปาติกา   สพฺเพ   ทกขิฺณาย   ทิสาย    
วินิปาติกา    สพฺเพ    ปรุตฺถิมาย    อนุทสิาย    วินิปาติกา    สพฺเพ   
ปจฺฉิมาย    อนุทิสาย    วินิปาติกา    สพฺเพ    อุตฺตราย    อนุทิสาย    
วินิปาติกา     สพฺเพ    ทกขิฺณาย    อนทุิสาย    วินิปาติกา    สพฺเพ    
เหฏ ิมาย   ทิสาย   วินิปาติกา   สพฺเพ   อุปริมาย  ทิสาย  วินิปาติกา   
อเวรา    อพฺยาปชฺฌา    อนีฆา   สุขี   อตฺตาน   ปรหิรนฺตูติ   อิเมหิ    
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ทสหากาเรหิ   ทิสา   ผรณา   เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ  สพฺเพส  สตฺตาน    
ปฬน    วชฺเชตฺวา    อปฬนาย    อุปฆาต    วชฺเชตฺวา   อนุปฆาเตน     
สนฺตาป   วชเฺชตฺวา  อสนฺตาเปน  ปริยาทาน  วชฺเชตฺวา  อปริยาทาเนน     
วิเหส     วชฺเชตฺวา     อวิเหสาย     สพฺเพ    สตฺตา    อเวริโน     
โหนฺตุ    มา    เวริโน   สุขิโน   โหนฺตุ   มา   ทุกฺขิโน   สุขิตตฺตา   
โหนฺตุ    มา   ทุกฺขิตตฺตาติ   อิเมหิ   อฏหากาเรหิ   สพฺเพ   สตฺเต   
เมตฺตายตีติ  เมตฺตา  ต  ธมมฺ  เจตยตีติ เจโต สพฺพพฺยาปาทปริยุฏาเนหิ   
มุจฺจตีติ    ๑    วิมุตฺติ    เมตฺตา    จ   เจโตวิมุตฺติ   ๒   จาติ    
เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ฯ    
     [๕๗๗]   สพฺเพ   สตฺตา   อเวริโน   โหนฺตุ   เขมิโน   โหนฺตุ     
สุขิโน    โหนฺตูติ    สทฺธาย    อธิมุจฺจติ   สทฺธินฺทรฺิยปริภาวิตา   โหติ        
เมตฺตา    เจโตวิมุตฺติ   สพฺเพ   สตฺตา   อเวริโน   โหนฺตุ   เขมิโน    
โหนฺตุ    สุขิโน    โหนฺตูติ    วิริย   ปคฺคณฺหาติ   วิริยินฺทฺริยปรภิาวิตา     
โหติ    เมตฺตา    เจโตวิมุตฺติ    สพฺเพ   สตฺตา   อเวริโน   โหนฺตุ    
เขมิโน   โหนฺตุ   สุขิโน  โหนฺตูติ  สตึ  อุปฏาเปติ  สตินฺทฺริยปรภิาวิตา        
โหติ     เมตฺตา     เจโตวิมุตฺติ     สพฺเพ     สตฺตา     อเวริโน    
โหนฺตุ  เขมิโน  โหนฺตุ สขิุโน โหนฺตูติ จิตฺต สมาทหติ สมาธินฺทฺริยปริภาวิตา      
โหติ        เมตฺตา        เจโตวิมุตฺติ        สพฺเพ       สตฺตา     
อเวริโน    โหนฺตุ    เขมิโน    โหนฺตุ    สุขิโน   โหนฺตูติ   ป ฺาย    
ปชานาติ     ป ฺ ินฺทฺริยปริภาวิตา     โหติ     เมตฺตา    เจโตวิมุตฺติ    
#๑ ม. ย.ุ วิมจฺุจตีติ ฯ ๒ ม. ย.ุ เจโต จ วิมุตฺติ จาติ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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อิมานิ   ป ฺจินฺทฺริยานิ   เมตฺตาย   เจโตวิมุตฺติยา   อาเสวนา   โหนฺติ   
อิเมหิ    ป ฺจหินฺทฺริเยหิ    เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ   อาเสวิยติ   อิมานิ         
ป ฺจินฺทฺริยานิ    เมตฺตาย    เจโตวิมุตฺติยา   ภาวนา   โหนฺติ   อิเมหิ   
ป ฺจหินฺทฺริเยหิ   เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ   ภาวิยติ   อิมานิ  ป ฺจินฺทฺริยานิ     
เมตฺตาย      เจโตวิมุตฺติยา      พหุลีกมฺมา      โหนฺติ      อิเมหิ    
ป ฺจหินฺทฺริเยหิ   เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ  พหุลีกริยติ  อิมานิ  ป ฺจินฺทฺริยานิ   
เมตฺตาย      เจโตวิมุตฺติยา      อลงฺการา      โหนฺติ      อิเมหิ     
ป ฺจหินฺทฺริเยหิ    เมตฺตา    เจโตวิมุตฺติ   สฺวาลงฺกตา   โหติ   อิมานิ          
ป ฺจินฺทฺริยานิ   เมตฺตาย   เจโตวิมุตฺติยา   ปรกิฺขารา   โหนฺติ   อิเมหิ         
ป ฺจหินฺทฺริเยหิ    เมตฺตา    เจโตวิมุตฺติ    สุปรกิฺขตา   โหติ   อิมานิ         
ป ฺจินฺทฺริยานิ    เมตฺตาย   เจโตวิมุตฺติยา   ปริวารา   โหนฺติ   อิเมหิ          
ป ฺจหินฺทฺริเยหิ    เมตฺตา    เจโตวิมุตฺติ    สุปริวุตา    โหติ   อิมานิ         
ป ฺจินฺทฺริยานิ   เมตฺตาย   เจโตวิมุตฺติยา   อาเสวนา   โหนฺติ  ภาวนา   
โหนฺติ    พหุลีกมฺมา    ๑   โหนฺติ   อลงฺการา   โหนติฺ   ปริกฺขารา    
โหนฺติ    ปรวิารา    โหนติฺ    ปาริปูร ี   โหนฺติ    สหคตา   โหนฺติ    
สหชาตา   โหนฺติ   สสฏา   โหนฺติ   สมฺปยุตฺตา   โหนฺติ   ปกฺขนฺทนา   
โหนฺติ     ปสทีนา     โหนติฺ     สนฺติฏนา     โหนฺติ     วิมุจฺจนา   
โหนฺติ    เอต   สนฺตนฺติ   ปสฺสนา   ๒   โหนฺติ   ยานีกตา   โหนติฺ    
วตฺถุกตา   โหนฺติ   อนุฏ ิตา   โหนฺติ   ปริจิตา   โหนฺติ   สุสมารทฺธา   
โหนฺติ     สุภาวิตา     โหนฺติ    สฺวาธิฏ ิตา    โหนติฺ    สุสมุคฺคตา   
#๑ ม. พหุลีกตา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ผสฺสนา ฯ เอวมุปริป ฯ      
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โหนฺติ สุวิมุตฺตา โหนฺติ นิพฺพตฺเตนฺติ โชเตนฺติ ปตาเปนฺติ ๑ ฯ      
     [๕๗๘]   สพฺเพ   สตฺตา   อเวริโน   โหนฺตุ   เขมิโน   โหนฺตุ     
สุขิโน   โหนตฺูติ   อสฺสทฺธเิย   น   กมฺปติ   สทฺธาพลปริภาวิตา   โหติ    
เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ  สพฺเพ  สตฺตา  อเวริโน  โหนตฺุ  เขมิโน  โหนฺตุ   
สุขิโน    โหนฺตูติ    โกสชฺเช   น   กมปฺติ   วิรยิพลปริภาวิตา   โหติ   
เมตฺตา    เจโตวิมุตฺติ   สพฺเพ   สตฺตา   อเวริโน   โหนฺตุ   เขมิโน    
โหนฺตุ    สุขิโน    โหนฺตูติ    ปมาเท   น   กมฺปติ   สติพลปริภาวิตา    
โหติ   เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ  สพฺเพ  สตฺตา  อเวริโน  โหนฺตุ  เขมิโน    
โหนฺตุ   สุขิโน   โหนฺตูติ   อุทฺธจฺเจ   น   กมฺปติ   สมาธิพลปริภาวิตา   
โหติ    เมตฺตา    เจโตวิมุตฺติ    สพฺเพ   สตฺตา   อเวริโน   โหนฺตุ    
เขมิโน  โหนฺตุ  สุขิโน  โหนฺตูติ  อวิชฺชาย  น  กมปฺติ ป ฺาพลปริภาวิตา   
โหติ      เมตฺตา      เจโตวิมุตฺติ      อิมานิ     ป ฺจ     พลานิ     
เมตฺตาย   เจโตวิมุตฺติยา   อาเสวนา   โหนฺติ   อิเมหิ  ป ฺจหิ  พเลหิ    
เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ   อาเสวิยติ   อิมานิ   ป ฺจ   พลานิ   เมตฺตาย    
เจโตวิมุตฺติยา    ภาวนา   โหนฺติ   อิเมหิ   ป ฺจหิ   พเลหิ   เมตฺตา    
เจโตวิมุตฺติ   ภาวิยติ   อิมานิ   ป ฺจ  พลานิ  เมตฺตาย  เจโตวิมุตฺติยา   
พหุลีกมฺมา    โหนฺติ   อิเมหิ   ป ฺจหิ   พเลหิ   เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ   
พหุลีกริยติ   อิมานิ   ป ฺจ  พลานิ  เมตฺตาย  เจโตวิมุตฺติยา  อลงฺการา    
#๑ สี. ย.ุ สพฺพวาเรสุ ปภาเสนฺตีติ ปาโ ฯ    
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โหนฺติ      อิเมหิ     ป ฺจหิ     พเลหิ     เมตฺตา     เจโตวิมุตฺติ    
สฺวาลงฺกตา   โหติ   อิมานิ   ป ฺจ   พลานิ   เมตฺตาย  เจโตวิมุตฺติยา    
ปริกฺขารา    โหนฺติ   อิเมหิ   ป ฺจหิ   พเลหิ   เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ    
สุปริกฺขตา   โหติ   อิมานิ   ป ฺจ   พลานิ   เมตฺตาย   เจโตวิมุตฺติยา   
ปริวารา    โหนฺติ    อิเมหิ   ป ฺจหิ   พเลหิ   เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ   
สุปริวุตา    โหติ   อิมานิ   ป ฺจ   พลานิ   เมตฺตาย   เจโตวิมุตฺติยา   
อาเสวนา   โหนฺติ   ภาวนา   โหนฺติ   พหุลีกมฺมา   โหนฺติ  อลงฺการา     
โหนฺติ     ปรกิฺขารา     โหนฺติ     ปริวารา     โหนฺติ     ปาริปูร ี   
โหนฺติ    สหคตา    โหนติฺ    สหชาตา    โหนฺติ    สสฏา   โหนฺติ     
สมฺปยุตฺตา     โหนฺติ     ปกฺขนฺทนา     โหนฺติ     ปสทีนา    โหนติฺ    
สนฺติฏนา    โหนฺติ    วิมุจฺจนา    โหนติฺ   เอต   สนตฺนฺติ   ปสฺสนา   
โหนฺติ    ยานีกตา    โหนฺติ    วตฺถุกตา   โหนฺติ   อนุฏ ิตา   โหนฺติ    
ปริจิตา   โหนฺติ   สุสมารทฺธา   โหนฺติ   สุภาวิตา  โหนฺติ  สฺวาธิฏ ิตา          
โหนฺติ     สุสมุคฺคตา     โหนฺติ    สุวิมุตฺตา    โหนติฺ    นิพฺพตฺเตนฺติ        
โชเตนฺติ ปตาเปนฺติ ฯ    
     [๕๗๙]   สพฺเพ   สตฺตา   อเวริโน   โหนฺตุ   เขมิโน   โหนฺตุ     
สุขิโน    โหนฺตูติ   สตึ   อุปฏาเปติ   สติสมฺโพชฌฺงฺคปริภาวิตา   โหติ          
เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ   สพฺเพ   สตฺตา  ฯเปฯ  ป ฺาย  ปวิจินาติ  ๑    
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคปริภาวิตา    โหติ    เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ   สพฺเพ    
สตฺตา     ฯเปฯ     วิริย     ปคฺคณฺหาติ    วิริยสมโฺพชฺฌงฺคปริภาวิตา    
#๑ ยุ. ปริจินาติ ฯ       
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โหติ    เมตฺตา    เจโตวิมุตฺติ    สพฺเพ    สตฺตา   ฯเปฯ   ปริฬาห                
ปฏิปฺปสฺสมฺเภติ   ปติสมฺโพชฺฌงฺคปริภาวิตา   โหติ   เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ        
สพฺเพ  สตฺตา  ฯเปฯ  ทุฏ ุลฺล ปฏิปฺปสสฺมฺเภติ ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคปริภาวิตา      
โหติ        เมตฺตา        เจโตวิมุตฺติ        สพฺเพ       สตฺตา     
อเวริโน   โหนฺตุ   เขมิโน   โหนฺตุ   สุขิโน  โหนฺตูติ  จิตฺต  สมาทหติ   
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคปริภาวิตา       โหติ       เมตฺตา      เจโตวิมุตฺติ    
สพฺเพ   สตฺตา   อเวริโน   โหนฺตุ   เขมิโน   โหนฺตุ  สุขิโน  โหนฺตูติ   
าเณน    กิเลเส    ปฏิสงฺขาติ   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคปริภาวิตา   โหติ    
เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ  อิเม  สตฺต  โพชฌฺงฺคา  เมตฺตาย  เจโตวิมุตฺติยา    
อาเสวนา     โหนฺติ     อิเมหิ     สตฺตหิ    โพชฺฌงฺเคหิ    เมตฺตา     
เจโตวิมุตฺติ  อาเสวิยติ  อิเม  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา   
ภาวนา     โหนฺติ     อิเมหิ     สตฺตหิ     โพชฺฌงฺเคหิ     เมตฺตา     
เจโตวิมุตฺติ   ภาวิยติ  อิเม  สตฺต  โพชฌฺงฺคา  เมตฺตาย  เจโตวิมุตฺติยา   
พหุลีกมฺมา     โหนฺติ     อิเมหิ     สตฺตหิ    โพชฺฌงฺเคหิ    เมตฺตา   
เจโตวิมุตฺติ  พหุลีกริยติ  อิเม  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา         
อลงฺการา     โหนฺติ     อิเมหิ     สตฺตหิ    โพชฺฌงฺเคหิ    เมตฺตา    
เจโตวิมุตฺติ   สฺวาลงฺกตา   โหติ   อิเม   สตฺต   โพชฌฺงฺคา  เมตฺตาย    
เจโตวิมุตฺติยา    ปริกฺขารา    โหนฺติ    อิเมหิ   สตฺตหิ   โพชฺฌงฺเคหิ   
เมตฺตา    เจโตวิมุตฺติ   สุปริกฺขตา   โหติ   อิเม   สตฺต   โพชฺฌงฺคา   
เมตฺตาย     เจโตวิมุตฺติยา    ปริวารา    โหนฺติ    อิเมหิ    สตฺตหิ     
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โพชฺฌงฺเคหิ    เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ   สุปริวุตา   โหติ   อิเม   สตฺต    
โพชฺฌงฺคา  เมตฺตาย  เจโตวิมุตฺติยา  อาเสวนา  โหนฺติ  ภาวนา  โหนฺติ    
พหุลีกมฺมา   โหนฺติ   อลงฺการา   โหนฺติ   ปริกฺขารา  โหนฺติ  ปรวิารา   
โหนฺติ    ปารปิูรี    โหนฺติ    สหคตา    โหนฺติ    สหชาตา   โหนติฺ    
สสฏา    โหนฺติ   สมฺปยุตฺตา   โหนติฺ   ปกฺขนฺทนา   โหนฺติ   ปสีทนา    
โหนฺติ    สนติฺฏนา    โหนฺติ    วิมุจฺจนา    โหนติฺ   เอต   สนตฺนฺติ          
ปสฺสนา    โหนฺติ    ยานีกตา   โหนฺติ   วตฺถุกตา   โหนฺติ   อนุฏ ิตา   
โหนฺติ    ปรจิิตา    โหนฺติ   สุสมารทฺธา   โหนฺติ   สภุาวิตา   โหนฺติ    
สฺวาธิฏ ิตา     โหนฺติ     สุสมุคฺคตา    โหนฺติ    สุวิมุตฺตา    โหนฺติ         
นิพฺพตฺเตนฺติ โชเตนฺติ ปตาเปนฺติ ฯ    
     [๕๘๐]   สพฺเพ   สตฺตา   อเวริโน   โหนฺตุ   เขมิโน   โหนฺตุ     
สุขิโน     โหนฺตูติ    สมฺมา    ปสฺสติ    สมฺมาทิฏ ิปริภาวิตา    โหติ   
เมตฺตา    เจโตวิมุตฺติ   สพฺเพ   สตฺตา   อเวริโน   โหนฺตุ   เขมิโน    
โหนฺตุ   สุขิโน   โหนฺตูติ   สมฺมา   อภินิโรเปติ  สมมฺาสงฺกปฺปปริภาวิตา          
โหติ   เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ  สพฺเพ  สตฺตา  อเวริโน  โหนฺตุ  เขมิโน    
โหนฺตุ   สุขิโน   โหนฺตูติ   สมฺมา   ปรคฺิคณฺหาติ   สมฺมาวาจาปริภาวิตา   
โหติ     เมตฺตา     เจโตวิมุตฺติ     สพฺเพ     สตฺตา     อเวริโน    
โหนฺตุ    เขมิโน    โหนฺตุ    สุขิโน   โหนฺตูติ   สมมฺา   สมฏุาเปติ    
สมฺมากมฺมนฺตปริภาวิตา   โหติ   เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ   สพฺเพ   สตฺตา   
อเวริโน    โหนฺตุ    เขมิโน    โหนฺตุ    สุขิโน    โหนฺตูติ   สมฺมา     
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โวทาเปติ   สมฺมาอาชีวปริภาวิตา   โหติ   เมตฺตา  เจโตวิมุตฺติ  สพฺเพ    
สตฺตา   อเวริโน   โหนฺตุ   เขมิโน   โหนฺตุ   สุขิโน  โหนฺตูติ  สมมฺา   
ปคฺคณฺหาติ    สมฺมาวายามปริภาวิตา    โหติ    เมตฺตา    เจโตวิมุตฺติ    
สพฺเพ   สตฺตา   อเวริโน   โหนฺตุ   เขมิโน   โหนฺตุ  สุขิโน  โหนฺตูติ   
สมฺมา   อุปฏาเปติ   สมมฺาสติปริภาวิตา   โหติ   เมตฺตา  เจโตวิมุตฺติ    
สพฺเพ    สตฺตา    อเวริโน    โหนฺตุ    เขมิโน    โหนฺตุ    สุขิโน     
โหนฺตูติ    สมฺมา    สมาทหติ   สมฺมาสมาธิปริภาวิตา   โหติ   เมตฺตา    
เจโตวิมุตฺติ    อิเม    อฏ    มคฺคงฺคา    เมตฺตาย   เจโตวิมุตฺติยา   
อาเสวนา   โหนฺติ   อิเมหิ   อฏหิ   มคฺคงฺเคหิ  เมตฺตา  เจโตวิมุตฺติ    
อาเสวิยติ   อิเม   อฏ   มคฺคงฺคา  เมตฺตาย  เจโตวิมุตฺติยา  ภาวนา    
โหนฺติ   อิเมหิ   อฏหิ   มคฺคงฺเคหิ   เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ   ภาวิยติ          
อิเม   อฏ   มคฺคงฺคา   เมตฺตาย   เจโตวิมุตฺติยา  พหุลีกมฺมา  โหนฺติ    
อิเมหิ   อฏหิ   มคฺคงฺเคหิ   เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ   พหุลีกริยติ  อิเม         
อฏ   มคฺคงฺคา   เมตฺตาย   เจโตวิมุตฺติยา  อลงฺการา  โหนฺติ  อิเมหิ   
อฏหิ   มคฺคงฺเคหิ   เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ   สฺวาลงฺกตา   โหติ  อิเม    
อฏ   มคฺคงฺคา   เมตฺตาย   เจโตวิมุตฺติยา  ปริกฺขารา  โหนฺติ  อิเมหิ    
อฏหิ   มคฺคงฺเคหิ   เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ   สุปริกฺขตา   โหติ   อิเม   
อฏ   มคฺคงฺคา   เมตฺตาย   เจโตวิมุตฺติยา   ปริวารา  โหนฺติ  อิเมหิ   
อฏหิ    มคฺคงฺเคหิ   เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ   สุปริวุตา   โหติ   อิเม   
อฏ   มคฺคงฺคา   เมตฺตาย  เจโตวิมุตฺติยา  อาเสวนา  โหนฺติ  ภาวนา     



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 492 

โหนฺติ     พหุลีกมฺมา     โหนฺติ    อลงฺการา    โหนฺติ    ปริกฺขารา    
โหนฺติ    ปรวิารา    โหนติฺ    ปาริปูร ี   โหนฺติ    สหคตา   โหนฺติ    
สหชาตา   โหนฺติ   สสฏา   โหนฺติ   สมฺปยุตฺตา   โหนฺติ   ปกฺขนฺทนา   
โหนฺติ     ปสทีนา     โหนติฺ     สนฺติฏนา     โหนฺติ     วิมุจฺจนา   
โหนฺติ    เอต    สนฺตนฺติ    ปสฺสนา    โหนฺติ    ยานีกตา    โหนติฺ    
วตฺถุกตา   โหนฺติ   อนุฏ ิตา   โหนฺติ   ปริจิตา   โหนฺติ   สุสมารทฺธา   
โหนฺติ     สุภาวิตา     โหนฺติ    สฺวาธิฏ ิตา    โหนฺติ    สุสมุคฺคตา   
โหนฺติ สุวิมุตฺตา โหนฺติ นิพฺพตฺเตนฺติ โชเตนฺติ ปตาเปนฺติ ฯ      
     [๕๘๑]   สพฺเพส   ปาณาน   สพฺเพส  ภูตาน  สพฺเพส  ปุคฺคลาน    
สพฺเพส      อตฺตภาวปริยาปนฺนาน     สพฺพาส     อิตฺถีน     สพฺเพส    
ปุริสาน    สพฺเพส   อริยาน   สพฺเพส   อนริยาน   สพฺเพส   เทวาน    
สพฺเพส     มนุสฺสาน    สพฺเพส    วินปิาติกาน    ปฬน    วชฺเชตฺวา   
อปฬนาย    อุปฆาต    วชฺเชตฺวา   อนุปฆาเตน   สนฺตาป   วชฺเชตฺวา     
อสนฺตาเปน   ปริยาทาน   วชฺเชตฺวา  อปริยาทาเนน  วิเหส  วชฺเชตฺวา     
อวิเหสาย    สพฺเพ    วินปิาติกา   อเวริโน   โหนฺตุ   มา   เวริโน    
สุขิโน   โหนตฺุ   มา   ทุกฺขิโน   สุขิตตฺตา   โหนฺตุ   มา  ทุกฺขิตตฺตาติ         
อิเมหิ   อฏหากาเรหิ   สพฺเพ   วินิปาติเก   เมตฺตายตีติ  เมตฺตา  ต   
ธมฺม   เจตยตีติ  เจโต  สพฺพพฺยาปาทปริยุฏาเนหิ  มุจฺจตีติ  ๑  วิมุตฺติ        
เมตฺตา    จ    เจโตวิมุตฺติ    จาติ   เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ   สพฺเพ    
วินิปาติกา    อเวริโน    โหนฺตุ   เขมิโน   โหนฺตุ   สุขิโน   โหนตฺูติ    
#๑ ม. ย.ุ วิมจฺุจตีติ ฯ     
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สทฺธาย   อธิมุจฺจติ   สทฺธินฺทฺริยปริภาวิตา   โหติ   เมตฺตา  เจโตวิมุตฺติ        
ฯเปฯ นิพฺพตฺเตนฺติ โชเตนฺติ ปตาเปนฺติ ฯ    
     [๕๘๒]    สพฺเพส    ปรุตฺถิมาย    ทสิาย    สตฺตาน   สพฺเพส     
ปจฺฉิมาย    ทสิาย    สตฺตาน   สพฺเพส   อุตฺตราย   ทสิาย   สตฺตาน    
สพฺเพส   ทกขิฺณาย   ทิสาย   สตฺตาน   สพฺเพส   ปุรตฺถิมาย  อนทุิสาย    
สตฺตาน     สพฺเพส     ปจฺฉิมาย     อนุทิสาย    สตฺตาน    สพฺเพส    
อุตฺตราย     อนุทิสาย    สตฺตาน    สพฺเพส    ทกฺขิณาย    อนุทิสาย    
สตฺตาน     สพฺเพส     เหฏ ิมาย     ทสิาย     สตฺตาน    สพฺเพส    
อุปริมาย    ทสิาย   สตฺตาน   ปฬน   วชฺเชตฺวา   อปฬนาย   อุปฆาต    
วชฺเชตฺวา   อนุปฆาเตน   สนฺตาป   วชเฺชตฺวา  อสนฺตาเปน  ปริยาทาน     
วชฺเชตฺวา    อปริยาทาเนน   วิเหส   วชฺเชตฺวา   อวิเหสาย   สพฺเพ    
อุปริมาย   ทสิาย   สตฺตา   อเวริโน   โหนฺตุ   มา   เวริโน  สุขิโน     
โหนฺตุ   มา   ทุกฺขิโน   สุขิตตฺตา   โหนฺตุ   มา   ทุกฺขิตตฺตาติ  อิเมหิ         
อฏหากาเรหิ   สพฺเพ   อุปริมาย  ทิสาย  สตฺเต  เมตฺตายตีติ  เมตฺตา    
ต    ธมฺม    เจตยตีติ    เจโต   สพฺพพฺยาปาทปริยุฏาเนหิ   มุจฺจตีติ   
วิมุตฺติ   เมตฺตา   จ   เจโตวิมุตฺติ   จาติ   เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ  สพฺเพ          
อุปริมาย   ทสิาย   สตฺตา   อเวริโน   โหนฺตุ  เขมิโน  โหนฺตุ  สขิุโน    
โหนฺตูติ    สทฺธาย    อธิมุจฺจติ   สทฺธินฺทฺริยปริภาวิตา   โหติ   เมตฺตา         
เจโตวิมุตฺติ ฯเปฯ นิพฺพตฺเตนฺติ โชเตนฺติ ปตาเปนฺติ ฯ     
     [๕๘๓]    สพฺเพส    ปรุตฺถิมาย    ทสิาย    ปาณาน    ภูตาน     
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ปุคฺคลาน     อตฺตภาวปริยาปนฺนาน     สพฺพาส     อิตฺถีน     สพฺเพส   
ปุริสาน    สพฺเพส   อริยาน   สพฺเพส   อนริยาน   สพฺเพส   เทวาน    
สพฺเพส     มนุสฺสาน    สพฺเพส    วินปิาติกาน    สพฺพส    ปจฺฉิมาย   
ทิสาย    วินิปาติกาน    สพฺเพส    อุตฺตราย    ทิสาย    วินิปาติกาน    
สพฺเพส    ทกฺขิณาย    ทสิาย    วินิปาติกาน    สพฺเพส    ปุรตฺถมิาย    
อนุทิสาย    วินิปาติกาน   สพฺเพส   ปจฺฉิมาย   อนุทสิาย   วินิปาติกาน          
สพฺเพส    อุตฺตราย    อนทุิสาย    วินิปาติกาน    สพฺเพส   ทกฺขิณาย    
อนุทิสาย    วินิปาติกาน    สพฺเพส   เหฏ ิมาย   ทิสาย   วินิปาติกาน   
สพฺเพส   อุปริมาย   ทิสาย   วินิปาติกาน   ปฬน  วชเฺชตฺวา  อปฬนาย    
อุปฆาต   วชเฺชตฺวา   อนุปฆาเตน   สนฺตาป   วชฺเชตฺวา   อสนฺตาเปน     
ปริยาทาน   วชฺเชตฺวา   อปริยาทาเนน   วิเหส  วชฺเชตฺวา  อวิเหสาย     
สพฺเพ   อุปรมิาย   ทิสาย   วินิปาติกา  อเวริโน  โหนฺตุ  มา  เวรโิน    
สุขิโน   โหนตฺุ   มา   ทุกฺขิโน   สุขิตตฺตา   โหนฺตุ   มา  ทุกฺขิตตฺตาติ         
อิเมหิ    อฏหากาเรหิ    สพฺเพ    อุปรมิาย    ทิสาย    วินิปาติเก    
เมตฺตายตีติ  เมตฺตา  ต  ธมมฺ  เจตยตีติ เจโต สพฺพพฺยาปาทปริยุฏาเนหิ   
มุจฺจตีติ      วิมุตฺติ      เมตฺตา      จ      เจโตวิมุตฺติ     จาติ    
เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ฯ    
     [๕๘๔]   สพฺเพ   อุปรมิาย  ทิสาย  วินิปาติกา  อเวริโน  โหนตฺุ     
เขมิโน  โหนฺตุ  สุขิโน  โหนฺตูติ  สทฺธาย  อธิมุจฺจติ  สทฺธินฺทฺรยิปริภาวิตา      
โหติ     เมตฺตา     เจโตวิมุตฺติ     สพฺเพ     อุปริมาย     ทิสาย      
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วินิปาติกา    อเวริโน    โหนฺตุ   เขมิโน   โหนฺตุ   สุขิโน   โหนตฺูติ    
วิริย   ปคฺคณฺหาติ   วิริยินทฺฺริยปริภาวิตา   โหติ   เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ      
ฯเปฯ    สตึ    อุปฏาเปติ    สตินฺทฺริยปริภาวิตา    โหติ    เมตฺตา    
เจโตวิมุตฺติ     ฯเปฯ     จิตฺต     สมาทหติ    สมาธินฺทฺริยปริภาวิตา    
โหติ  เมตฺตา  เจโตวิมุตฺติ  ฯเปฯ  ป ฺาย ปชานาติ ป ฺ ินฺทฺริยปริภาวิตา   
โหติ       เมตฺตา       เจโตวิมุตฺติ      อิมานิ      ป ฺจินฺทฺริยานิ    
เมตฺตาย   เจโตวิมุตฺติยา   อาเสวนา   โหนฺติ   อิเมหิ  ป ฺจหินฺทฺริเยหิ   
เมตฺตา    เจโตวิมุตฺติ    อาเสวิยติ   ฯเปฯ   นิพฺพตฺเตนฺติ   โชเตนฺติ    
ปตาเปนฺติ ฯ   
     [๕๘๕]   สพฺเพ   อุปรมิาย  ทิสาย  วินิปาติกา  อเวริโน  โหนตฺุ     
เขมิโน     โหนฺตุ    สุขิโน    โหนฺตูติ    อสฺสทฺธิเย    น    กมฺปติ   
สทฺธาพลปริภาวิตา   โหติ   เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ  ฯเปฯ  โกสชฺเช  น     
กมฺปติ   วิริยพลปริภาวิตา   โหติ  เมตฺตา  เจโตวิมุตฺติ  ฯเปฯ  ปมาเท    
น    กมฺปติ   สติพลปริภาวิตา   โหติ   เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ   ฯเปฯ    
อุทฺธจฺเจ   น   กมฺปติ   สมาธิพลปริภาวิตา  โหติ  เมตฺตา  เจโตวิมุตฺติ    
ฯเปฯ     อวิชชฺาย     น     กมฺปติ     ป ฺาพลปริภาวิตา    โหติ     
เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ   อิมานิ   ป ฺจ  พลานิ  เมตฺตาย  เจโตวิมุตฺติยา    
อาเสวนา      โหนฺติ      อิเมหิ     ป ฺจหิ     พเลหิ     เมตฺตา     
เจโตวิมุตฺติ อาเสวิยติ ฯเปฯ นิพฺพตฺเตนฺติ โชเตนฺติ ปตาเปนฺติ ฯ      
     [๕๘๖]   สพฺเพ   อุปรมิาย  ทิสาย  วินิปาติกา  อเวริโน  โหนตฺุ      
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เขมิโน  โหนฺตุ  สุขิโน  โหนฺตูติ  สตึ อุปฏาเปติ สติสมฺโพชฺฌงฺคปริภาวิตา        
โหติ        เมตฺตา        เจโตวิมุตฺติ       ฯเปฯ       ป ฺาย      
ปวิจินาติ   ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคปริภาวิตา   โหติ   เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ          
ฯเปฯ     วิริย     ปคฺคณฺหาติ     วิรยิสมโฺพชฺฌงฺคปริภาวิตา     โหติ    
เมตฺตา  เจโตวิมุตฺติ ฯเปฯ ปริฬาห ปฏปิฺปสฺสมฺเภติ ปติสมฺโพชฺฌงฺคปริภาวิตา       
โหติ        เมตฺตา        เจโตวิมุตฺติ       ฯเปฯ       ทฏุ ุลฺล    
ปฏิปฺปสฺสมฺเภติ      ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคปริภาวิตา      โหติ     เมตฺตา   
เจโตวิมุตฺติ    ฯเปฯ    จิตฺต    สมาทหติ   สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคปริภาวิตา    
โหติ   เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ   ฯเปฯ   าเณน   กิเลเส   ปฏิสงฺขาติ     
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคปริภาวิตา    โหติ    เมตฺตา    เจโตวิมุตฺติ   อิเม    
สตฺต    โพชฌฺงฺคา    เมตฺตาย    เจโตวิมุตฺติยา   อาเสวนา   โหนติฺ     
อิเมหิ   สตฺตหิ   โพชฺฌงฺเคหิ   เมตฺตา  เจโตวิมุตฺติ  อาเสวิยติ  ฯเปฯ    
นิพฺพตฺเตนฺติ โชเตนฺติ ปตาเปนฺติ ฯ    
     [๕๘๗]   สพฺเพ   อุปรมิาย  ทิสาย  วินิปาติกา  อเวริโน  โหนตฺุ     
เขมิโน   โหนฺตุ   สุขิโน   โหนฺตูติ  สมฺมา  ปสฺสติ  สมฺมาทิฏ ิปริภาวิตา         
โหติ     เมตฺตา     เจโตวิมุตฺติ     ฯเปฯ    สมฺมา    อภินิโรเปติ     
สมฺมาสงฺกปฺปปริภาวิตา   โหติ   เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ   ฯเปฯ   สมฺมา    
ปริคฺคณฺหาติ    สมฺมาวาจาปริภาวิตา    โหติ    เมตฺตา    เจโตวิมุตฺติ   
ฯเปฯ   สมฺมา   สมฏุาเปติ   สมฺมากมฺมนฺตปริภาวิตา   โหติ   เมตฺตา    
เจโตวิมุตฺติ     ฯเปฯ    สมมฺา    โวทาเปติ    สมฺมาอาชีวปริภาวิตา      
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โหติ     เมตฺตา     เจโตวิมุตฺติ     ฯเปฯ     สมฺมา    ปคฺคณฺหาติ     
สมฺมาวายามปริภาวิตา   โหติ   เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ   ฯเปฯ   สมฺมา     
อุปฏาเปติ   สมฺมาสติปริภาวิตา   โหติ   เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ  ฯเปฯ   
สมฺมา      สมาธิยติ      สมฺมาสมาธิปริภาวิตา     โหติ     เมตฺตา    
เจโตวิมุตฺติ    อิเม    อฏ    มคฺคงฺคา    เมตฺตาย   เจโตวิมุตฺติยา   
อาเสวนา   โหนฺติ   อิเมหิ   อฏหิ   มคฺคงฺเคหิ  เมตฺตา  เจโตวิมุตฺติ    
อาเสวิยติ   ฯเปฯ   อิเม   อฏ   มคฺคงฺคา  เมตฺตาย  เจโตวิมุตฺติยา    
ปริวารา   ๑  โหนฺติ  อิเมหิ  อฏหิ  มคฺคงฺเคหิ  เมตฺตา  เจโตวิมุตฺติ   
สุปริวุตา   โหติ   อิเม   อฏ   มคฺคงฺคา   เมตฺตาย   เจโตวิมุตฺติยา   
อาเสวนา   โหนฺติ   ภาวนา   โหนฺติ   พหุลีกมฺมา   โหนฺติ  อลงฺการา     
โหนฺติ    ปรกิฺขารา    โหนฺติ    ปริวารา   โหนฺติ   ปาริปูรี   โหนติฺ    
สหคตา    โหนฺติ    สหชาตา   โหนฺติ   สสฏา   โหนฺติ   สมฺปยุตฺตา    
โหนฺติ     ปกขฺนฺทนา     โหนฺติ     ปสทีนา     โหนฺติ    สนฺติฏนา    
โหนฺติ    วิมจฺุจนา    โหนติฺ    เอต    สนฺตนฺติ    ปสสฺนา    โหนฺติ    
ยานีกตา    โหนฺติ    วตฺถกุตา   โหนฺติ   อนุฏ ิตา   โหนฺติ   ปริจิตา    
โหนฺติ     สุสมารทฺธา    โหนฺติ    สุภาวิตา    โหนฺติ    สฺวาธิฏ ิตา    
โหนฺติ     สุสมุคฺคตา     โหนฺติ    สุวิมุตฺตา    โหนติฺ    นิพฺพตฺเตนฺติ        
โชเตนฺติ ปตาเปนฺตีติ ฯ     
                      เมตฺตากถา ฯ     
                      _______________      
#๑ ม. ปริภาวิตา ฯ      



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 498 

                   ยุคนทฺธวคฺเค วิราคกถา   
     [๕๘๘]  วิราโค  มคฺโค  วิมุตฺติ  ผล  ฯ  กถ  วิราโค  มคฺโค ฯ     
โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ      ทสฺสนฏเน      สมฺมาทิฏ ิ     มิจฺฉาทิฏ ิยา   
วิรชฺชติ   ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ   จ   ขนฺเธหิ   จ   วิรชชฺติ  พหิทฺธา  จ    
สพฺพนิมิตฺเตหิ     วิรชชฺติ    วิราโค    วิราคารมฺมโณ    วิราคโคจโร    
วิราเค  สมุปาคโต  ๑  วิราเค   ิโต  วิราเค  ปติฏ ิโต  ฯ วิราโคติ     
เทฺว   วิราคา   นิพฺพาน ฺจ   วิราโค   เย  จ  ๒  นิพฺพานารมฺมณตา    
ชาตา  ธมฺมา  สพฺเพ  จ  ๓  วิราคา  โหนฺตีติ  วิราโค ๔ สหชาตานิ     
สตฺตงฺคานิ   วิราค  คจฺฉนฺตีติ  วิราโค  มคฺโค  เอเตน  มคฺเคน  พุทฺธา    
จ   สาวกา   จ   อคต   ทสิ   นิพฺพาน  คจฺฉนฺตีติ  อฏงฺคิโก  มคฺโค    
ยาวตา     ปถุสุมณพฺราหฺมณาน     ปรปฺปวาทาน     มคฺคา    อยเมว     
อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค  อคฺโค  จ  เสฏโ  จ  วิโมกฺโข  ๕  จ    
อุตฺตโม    จ    ปวโร    จาติ   มคฺคาน   อฏงฺคิโก   เสฏโ   ฯ    
อภิโรปนฏเน   สมฺมาสงฺกปฺโป   มิจฺฉาสงฺกปฺปา   วิรชฺชติ  ปรคฺิคหฏเน   
สมฺมาวาจา    มิจฺฉาวาจาย   วิรชชฺติ   สมุฏานฏเน   สมฺมากมฺมนฺโต    
มิจฺฉากมฺมนฺตา    วิรชฺชติ   โวทานฏเน   สมฺมาอาชีโว   มิจฺฉาอาชีวา   
วิรชฺชติ     ปคฺคหฏเน    สมฺมาวายาโม    มิจฺฉาวายามา    วิรชชฺติ    
#๑ สี. ม. ย.ุ สมุทาคโต ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ เกสุจิ โปตฺถเกสุ เยว อิติ ลิขิต ฯ       
#๓ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถ ิฯ เอวมุปริป ฯ ๔ ม. วิราคา ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุ ฯ         
#๕ สี. ม. ย.ุ สพฺพวาเรสุ ปาโมกฺโขติ ลิขิต ฯ เอวมุปริป ฯ     
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อุปฏานฏเน    สมฺมาสติ    มิจฺฉาสติยา    วิรชชฺติ    อวิกฺเขปฏเน    
สมฺมาสมาธิ     มิจฺฉาสมาธิโต     วิรชชฺติ    ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ    จ    
ขนฺเธหิ    จ    วิรชชฺติ    พหิทฺธา    จ    สพฺพนิมิตฺเตหิ    วิรชฺชติ   
วิราโค   วิราคารมฺมโณ   วิราคโคจโร   วิราเค   สมปุาคโต  วิราเค      
 ิโต   วิราเค   ปติฏ ิโต   ฯ   วิราโคติ   เทฺว  วิราคา  นิพฺพาน ฺจ    
วิราโค   เย  จ  นิพฺพานารมฺมณตา  ชาตา  ธมฺมา  สพฺเพ  จ  วิราคา      
โหนฺตีติ   วิราโค   สหชาตานิ   สตฺตงฺคานิ   วิราค  คจฺฉนฺตีติ  วิราโค   
มคฺโค   เอเตน   มคฺเคน  พุทฺธา  จ  สาวกา  จ  อคต  ทิส  นิพฺพาน     
คจฺฉนฺตีติ     อฏงฺคิโก     มคโค     ยาวตา     ปุถุสมณพฺราหฺมณาน    
ปรปฺปวาทาน   มคฺคา   อยเมว   อรโิย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   อคฺโค    
จ   เสฏโ   จ   วิโมกโฺข   จ   อุตฺตโม  จ  ปวโร  จาติ  มคฺคาน     
อฏงฺคิโก เสฏโ ฯ     
     [๕๘๙]   สกทาคามิมคฺคกฺขเณ   ทสฺสนฏเน   สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ    
อวิกฺเขปฏเน      สมมฺาสมาธิ      โอฬาริกา     กามราคส ฺโชนา      
ปฏิฆส ฺโชนา    โอฬาริกา    กามราคานุสยา   ปฏิฆานุสยา   วิรชฺชติ    
ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ    จ    ขนฺเธหิ    จ    วิรชชฺติ    พหิทฺธา    จ    
สพฺพนิมิตฺเตหิ   วิรชชฺติ   วิราโค  วิราคารมฺมโณ  วิราคโคจโร  วิราเค   
สมุปาคโต   วิราเค    ิโต   วิราเค   ปติฏ ิโต   ฯ  วิราโคติ  เทฺว     
วิราคา    นิพฺพาน ฺจ   วิราโค   เย   จ   นิพฺพานารมฺมณตา   ชาตา     
ธมฺมา   สพฺเพ   จ   วิราคา  โหนฺตีติ  วิราโค  สหชาตานิ  สตฺตงฺคานิ     
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วิราค   คจฺฉนฺตีติ   วิราโค   มคฺโค   เอเตน   มคฺเคน   พุทฺธา   จ    
สาวกา    จ   อคต   ทิส   นิพฺพาน   คจฺฉนฺตีติ   อฏงฺคิโก   มคฺโค    
ยาวตา     ปถุสุมณพฺราหฺมณาน     ปรปฺปวาทาน     มคฺคา    อยเมว     
อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   อคฺโค   จ   เสฏโ   จ  วิโมกฺโข  จ    
อุตฺตโม จ ปวโร จาติ มคฺคาน อฏงฺคิโก เสฏโ ฯ    
     [๕๙๐]    อนาคามิมคฺคกฺขเณ   ทสฺสนฏเน   สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ    
อวิกฺเขปฏเน      สมฺมาสมาธิ      อณุสหคตา     กามราคส ฺโชนา      
ปฏิฆส ฺโชนา    อณุสหคตา    กามราคานุสยา   ปฏิฆานุสยา   วิรชฺชติ    
ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ    จ    ขนฺเธหิ    จ    วิรชชฺติ    พหิทฺธา    จ    
สพฺพนิมิตฺเตหิ    วิรชฺชติ    วิราโค   วิราคารมฺมโณ   ฯเปฯ   มคฺคาน   
อฏงฺคิโก เสฏโ ฯ     
     [๕๙๑]    อรหตฺตมคฺคกฺขเณ    ทสสฺนฏเน   สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ    
อวิกฺเขปฏเน   สมฺมาสมาธิ   รูปราคา   อรูปราคา   มานา  อุทฺธจฺจา     
อวิชฺชาย     มานานุสยา    ภวราคานุสยา    อวิชฺชานุสยา    วิรชชฺติ     
ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ    จ    ขนเฺธหิ    จ    วิรชชฺติ    พหิทฺธา    จ    
สพฺพนิมิตฺเตหิ   วิรชชฺติ   วิราโค  วิราคารมฺมโณ  วิราคโคจโร  วิราเค   
สมุปาคโต   วิราเค    ิโต   วิราเค   ปติฏ ิโต   ฯ  วิราโคติ  เทฺว     
วิราคา    นิพฺพาน ฺจ   วิราโค   เย   จ   นิพฺพานารมฺมณตา   ชาตา     
ธมฺมา   สพฺเพ   จ   วริาคา  โหนฺตีติ  วิราโค  สหชาตานิ  สตฺตงฺคานิ    
วิราค    คจฺฉนฺตีติ    วิราโค    มคฺโค    เอเตน   มคฺเคน   พุทฺธา     
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จ   สาวกา   จ   อคต   ทสิ   นิพฺพาน  คจฺฉนฺตีติ  อฏงฺคิโก  มคฺโค    
ยาวตา     ปถุสุมณพฺราหฺมณาน     ปรปฺปวาทาน     มคฺคา    อยเมว     
อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   อคฺโค   จ   เสฏโ   จ  วิโมกฺโข  จ    
อุตฺตโม จ ปวโร จาติ มคฺคาน อฏงฺคิโก เสฏโ ฯ    
     [๕๙๒]  ทสฺสนวิราโค  สมฺมาทิฏ ิ  อภิโรปนวิราโค  สมฺมาสงฺกปฺโป    
ปริคฺคหวิราโค      สมฺมาวาจา     สมฏุานวิราโค     สมฺมากมฺมนฺโต     
โวทานวิราโค      สมฺมาอาชีโว      ปคฺคหวิราโค     สมฺมาวายาโม    
อุปฏานวิราโค       สมฺมาสติ      อวิกเฺขปวิราโค      สมฺมาสมาธิ     
อุปฏานวิราโค   สติสมฺโพชฺฌงฺโค   ปวิจยวิราโค   ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค    
ปคฺคหวิราโค วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค ผรณวิราโค    
ปติสมฺโพชฺฌงฺโค    อุปสมวิราโค   ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค   อวิกฺเขปวิราโค          
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค        ปฏิสงฺขานวิราโค       อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค    
อสฺสทฺธิเย         อกมฺปยวิราโค         สทฺธาพล        โกสชฺเช    
อกมฺปยวิราโค   วิริยพล   ปมาเท   อกมฺปยวิราโค   สติพล   อุทธฺจฺเจ    
อกมฺปยวิราโค     สมาธิพล    อวิชฺชาย    อกมฺปยวิราโค    ป ฺาพล              
อธิโมกฺขวิราโค   สทฺธินทฺฺริย   ปคฺคหวิราโค  วิริยนิฺทฺริย  อุปฏานวิราโค     
สตินฺทฺริย       อวิกฺเขปวิราโค       สมาธินฺทฺริย       ทสฺสนวิราโค   
ป ฺ ินฺทฺริย    อาธิปเตยฺยฏเน    อินฺทรฺิยา    วิราโค    อกมฺปยฏเน         
พลา    วิราโค    นิยฺยานฏเน    โพชฺฌงฺคา    วิราโค   เหตฏเน     
มคฺโค   วิราโค   อุปฏานฏเน   สติปฏานา   วิราโค   ปทหนฏเน  
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สมฺมปฺปธานา      วิราโค     อิชฺฌนฏเน     อิทฺธิปาทา     วิราโค     
ตถฏเน     สจฺจา    วิราโค    อวิกฺเขปฏเน    สมโถ    วิราโค      
อนุปสฺสนฏเน    วิปสฺสนา    วิราโค    เอกรสฏเน    สมถวิปสฺสนา    
วิราโค    อนติวตฺตนฏเน   ยุคนทฺธ   วิราโค   สวรฏเน   สีลวิสุทฺธิ   
วิราโค     อวิกฺเขปฏเน     จิตฺตวิสุทฺธิ     วิราโค     ทสฺสนฏเน   
ทิฏ ิวิสุทฺธิ   วิราโค   วิมุตฺตฏเน   วิโมกฺโข   วิราโค   ปฏิเวธฏเน         
วิชฺชา    วิราโค    ปริจฺจาคฏเน   วิมตฺุติ   วิราโค   สมุจฺเฉทฏเน    
ขเย    าณ    วิราโค    ฉนฺโท    มลูฏเน   วิราโค   มนสิกาโร      
สมุฏานฏเน    วิราโค   ผสฺโส   สโมธานฏเน   วิราโค   เวทนา      
สโมสรณฏเน     วิราโค     สมาธิ    ปมุขฏเน    วิราโค    สติ      
อาธิปเตยฺยฏเน    วิราโค   ป ฺา   ตทุตฺตรฏเน   วิราโค   วิมตฺุติ   
สารฏเน   วิราโค   [๑]   ทสฺสนมคฺโค   สมฺมาทิฏ ิ  อภิโรปนมคฺโค     
สมฺมาสงฺกปฺโป   ฯเปฯ   อมโตคธ   นพฺิพาน   ปริโยสานฏเน   มคฺโค     
เอว วิราโค มคฺโค ฯ     
     [๕๙๓]   กถ    วิมุตฺติ  ผล  ฯ  โสตาปตฺติผลกฺขเณ  ทสฺสนฏเน    
สมฺมาทิฏ ิ    มิจฺฉาทิฏ ิยา    วิมุตฺตา   โหติ   ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ   จ         
ขนฺเธหิ   จ   วิมุตฺตา   โหติ   พหิทฺธา   จ   สพฺพนิมิตฺเตหิ   วิมุตฺตา          
โหติ    วิมุตฺติ   วิมุตฺตารมฺมณา   วิมุตฺติโคจรา   วิมุตฺติยา   สมุปาคตา        
วิมุตฺติยา      ิตา    วิมุตฺติยา    ปติฏ ิตา    ฯ    วิมุตฺตีติ    เทฺว        
วิมุตฺติโย    นพฺิพาน ฺจ   วิมุตฺติ   เย   จ   นิพฺพานารมฺมณตา   ชาตา    
#๑ ม. อมโตคธ ... มคฺโคติ อิเม ปาา ทิสฺสนฺติ ฯ    
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ธมฺมา   สพฺเพ   จ   วิมุตฺตา   โหนฺตีติ   วิมุตฺติ   ผล  อภิโรปนฏเน   
สมฺมาสงฺกปฺโป    มิจฺฉาสงฺกปฺปา    วิมตฺุโต   โหติ   ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ   
จ    ขนฺเธหิ    จ    วิมุตฺโต    โหติ   พหิทฺธา   จ   สพฺพนิมิตฺเตหิ   
วิมุตฺโต    โหติ    วิมุตฺติ    วิมุตฺตารมฺมณา   วิมุตฺติโคจรา   วิมุตฺติยา      
สมุปาคตา   วิมุตฺติยา    ิตา   วิมุตฺติยา   ปติฏ ิตา  ฯ  วิมุตฺตีติ  เทฺว       
วิมุตฺติโย    นพฺิพาน ฺจ   วิมุตฺติ   เย   จ   นิพฺพานารมฺมณตา   ชาตา    
ธมฺมา   สพฺเพ   จ   วิมุตฺตา   โหนฺตีติ   วิมุตฺติ   ผล   ปริคฺคหฏเน          
สมฺมาวาจา    มิจฺฉาวาจาย   วิมุตฺตา   โหติ   ฯเปฯ   สมุฏานฏเน     
สมฺมากมฺมนฺโต     มิจฺฉากมฺมนฺตา     วิมุตฺโต    โหติ    โวทานฏเน    
สมฺมาอาชีโว   มิจฺฉาอาชีวา  วิมุตฺโต  โหติ  ปคฺคหฏเน  สมฺมาวายาโม    
มิจฺฉาวายามา      วิมุตฺโต     โหติ     อุปฏานฏเน     สมฺมาสติ    
มิจฺฉาสติยา      วิมุตฺตา     โหติ     อวิกฺเขปฏเน     สมฺมาสมาธิ    
มิจฺฉาสมาธิโต   วิมุตฺโต   โหติ   ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ   จ   ขนฺเธหิ  จ   
วิมุตฺโต    โหติ    พหิทฺธา    จ    สพฺพนิมิตฺเตหิ    วิมตฺุโต    โหติ   
วิมุตฺติ     วิมตฺุตารมฺมณา     วิมุตฺติโคจรา     วิมุตฺติยา    สมุปาคตา         
วิมุตฺติยา    ิตา   วิมุตฺติยา   ปติฏ ิตา   ฯ   วิมุตฺตีติ  เทฺว  วิมุตฺติโย    
นิพฺพาน ฺจ    วิมุตฺติ    เย    จ   นิพฺพานารมฺมณตา   ชาตา   ธมฺมา    
สพฺเพ จ วิมุตฺตา โหนฺตีติ วิมุตฺติ ผล ฯ   
     [๕๙๔]    สกทาคามิผลกฺขเณ   ทสสฺนฏเน   สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ     
อวิกฺเขปฏเน      สมฺมาสมาธิ      โอฬาริกา     กามราคส ฺโชนา       
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ปฏิฆส ฺโชนา    โอฬาริกา    กามราคานุสยา   ปฏิฆานุสยา   วิมุตฺโต    
โหติ   ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ   จ  ขนฺเธหิ  จ  วิมุตฺโต  โหติ  พหิทฺธา  จ   
สพฺพนิมิตฺเตหิ   วิมุตฺโต   โหติ   วิมุตฺติ   วิมุตฺตารมฺมณา   วิมุตฺติโคจรา     
วิมุตฺติยา    สมุปาคตา    วิมุตฺติยา    ิตา   วิมุตฺติยา   ปติฏ ิตา   ฯ         
วิมุตฺตีติ   เทฺว  วิมุตฺติโย  นิพฺพาน ฺจ  วิมุตฺติ  เย  จ  นิพฺพานารมฺมณตา      
ชาตา ธมฺมา สพฺเพ จ วิมุตฺตา โหนฺตีติ วิมุตฺติ ผล ฯ      
     [๕๙๕]    อนาคามิผลกฺขเณ    ทสสฺนฏเน   สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ     
อวิกฺเขปฏเน  สมฺมาสมาธิ  อณุสหคตา  กามราคส ฺโชนา ปฏิฆส ฺโชนา    
อณุสหคตา      กามราคานุสยา     ปฏฆิานุสยา     วิมุตฺโต     โหติ     
ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ   จ   ขนฺเธหิ   จ   วิมุตฺโต   โหติ   พหิทฺธา   จ    
สพฺพนิมิตฺเตหิ   วิมุตฺโต   โหติ   วิมุตฺติ   วิมุตฺตารมฺมณา   วิมุตฺติโคจรา     
วิมุตฺติยา สมุปาคตา วิมุตฺติยา  ิตา วิมุตฺติยา ปติฏ ิตา ฯเปฯ    
     [๕๙๖]    อรหตฺตผลกฺขเณ    ทสฺสนฏเน    สมมฺาทิฏ ิ   ฯเปฯ     
อวิกฺเขปฏเน   สมฺมาสมาธิ   รูปราคา   อรูปราคา   มานา  อุทฺธจฺจา     
อวิชฺชาย   มานานุสยา   ภวราคานุสยา   อวิชชฺานุสยา   วิมุตฺโต  โหติ    
ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ   จ   ขนฺเธหิ   จ   วิมุตฺโต   โหติ   พหิทฺธา   จ    
สพฺพนิมิตฺเตหิ   วิมุตฺโต   โหติ   วิมุตฺติ   วิมุตฺตารมฺมณา   วิมุตฺติโคจรา     
วิมุตฺติยา   สมุปาคตา  วิมุตฺติยา   ิตา  วิมุตฺติยา  ปติฏ ิตา  ฯ  วิมตฺุตีติ    
เทฺว    วิมุตฺติโย    นิพฺพาน ฺจ   วิมุตฺติ   เย   จ   นิพฺพานารมฺมณตา   
ชาตา ธมฺมา สพฺเพ จ วิมุตฺตา โหนฺตีติ วิมุตฺติ ผล ฯ     
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     [๕๙๗]    ทสฺสนวิมุตฺติ    สมฺมาทิฏ ิ    ฯเปฯ    อวิกฺเขปวิมุตฺติ   
สมฺมาสมาธิ   อุปฏานวิมุตฺติ   สติสมฺโพชฺฌงฺโค   ฯเปฯ  ปฏิสงฺขานวิมุตฺติ        
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค      อสฺสทฺธิเย      อกมฺปยวิมุตฺติ      สทฺธาพล          
ฯเปฯ     อวิชชฺาย     อกมปฺยวิมุตฺติ     ป ฺาพล     อธิโมกฺขวิมุตฺติ          
สทฺธินฺทฺริย    ฯเปฯ   ทสฺสนวิมุตฺติ   ป ฺ ินฺทฺริย   ฯ   อาธิปเตยฺยฏเน      
อินฺทฺริยา    วิมุตฺติ    อกมปฺยฏเน    พลา    วิมุตฺติ    นิยฺยานฏเน        
โพชฺฌงฺคา    วิมุตฺติ    เหตฏเน    มคฺโค    วิมุตฺติ   อุปฏานฏเน   
สติปฏานา      วิมุตฺติ      ปทหนฏเน     สมฺมปฺปธานา     วิมุตฺติ   
อิชฺฌนฏเน     อิทฺธิปาทา     วิมุตฺติ    ตถฏเน    สจฺจา    วิมุตฺติ          
อวิกฺเขปฏเน    สมโถ    วิมุตฺติ   อนุปสฺสนฏเน   วิปสฺสนา   วิมุตฺติ          
เอกรสฏเน     สมถวิปสฺสนา    วิมุตฺติ    อนติวตฺตนฏเน    ยคุนทฺธ   
วิมุตฺติ    สวรฏเน    สีลวิสุทฺธิ   วิมุตฺติ   อวิกฺเขปฏเน   จิตฺตวิสุทฺธิ  
วิมุตฺติ    ทสสฺนฏเน    ทิฏ ิวิสุทฺธิ    วิมุตฺติ   วิมุตฺตฏเน   วิโมกฺโข   
วิมุตฺติ   ปฏิเวธฏเน   วิชฺชา   วิมุตฺติ   ปริจฺจาคฏเน  วิมุตฺติ  วิมุตฺติ   
ปฏิปฺปสฺสทธฺฏเน    วิมตฺุติ    อนุปฺปาเท   าณ   วิมุตฺติ   ฯ   ฉนฺโท         
มูลฏเน    วิมุตฺติ    มนสกิาโร    สมุฏานฏเน    วิมุตฺติ    ผสฺโส   
สโมธานฏเน    วิมุตฺติ    เวทนา    สโมสรณฏเน   วิมุตฺติ   สมาธิ    
ปมุขฏเน     วิมุตฺติ     สติ    อาธิปเตยฺยฏเน    วิมตฺุติ    ป ฺา   
ตทุตฺตรฏเน     วิมุตฺติ    วิมุตฺติ    สารฏเน    วิมตฺุติ    อมโตคธ         
นิพฺพาน   ปริโยสานฏเน   วิมุตฺติ   เอว   วิมุตฺติ  ผล  เอว  วิราโค        
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มคฺโค วิมุตฺติ ผลนฺติ ฯ    
                       วิราคกถา ฯ     
                       ____________      
                 ยคุนทฺธวคฺเค ปฏิสมฺภิทากถา        
     [๕๙๘]   เอวมฺเม   สุต  เอก  สมย  ภควา  พาราณสิย  วิหรติ    
อิสิปตเน   มคิทาเย   ตตฺร  โข  ภควา  ป ฺจวคฺคิเย  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ    
เทฺวเม   ภิกฺขเว   อนฺตา   ปพฺพชิเตน   น   เสวิตพฺพา  กตเม  เทฺว    
โย   จาย   กาเมสุ   กามสุขลฺลิกานุโยโค   หีโน  คมโฺม  โปถชฺุชนิโก    
อนริโย    อนตฺถส ฺหิโต    โย    จาย    อตฺตกิลมถานุโยโค   ทุกโฺข     
อนริโย   อนตฺถส ฺหิโต   เอเต   เต  ภิกฺขเว  อุโภ  อนฺเต  อนุปคมฺม     
มชฺฌิมา    ปฏิปทา    ตถาคเตน    อภิสมฺพุทฺธา   จกขฺุกรณี   าณกรณี    
อุปสมาย    อภิ ฺาย   สมฺโพธาย   นพฺิพานาย   สวตฺตติ   กตมา   จ    
สา   ภิกฺขเว   มชฺฌิมา   ปฏิปทา   ตถาคเตน   อภิสมฺพุทฺธา  จกฺขุกรณี    
าณกรณี    อุปสมาย    อภิ ฺาย    สมฺโพธาย   นพฺิพานาย   สวตฺตติ     
อยเมว     อรโิย     อฏงฺคิโก    มคฺโค    เสยฺยถีท    สมฺมาทิฏ ิ    
สมฺมาสงฺกปฺโป      สมฺมาวาจา      สมมฺากมฺมนฺโต      สมฺมาอาชีโว    
สมฺมาวายาโม    สมฺมาสติ    สมฺมาสมาธิ   อย   โข   สา   ภิกฺขเว     
มชฺฌิมา    ปฏิปทา    ตถาคเตน    อภิสมฺพุทฺธา   จกขฺุกรณี   าณกรณี    
อุปสมาย อภิ ฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตติ ฯ      
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     [๕๙๙]   อิท  โข  ปน  ภิกฺขเว  ทุกขฺ  อริยสจฺจ  ชาติป  ทุกฺขา    
ชราป    ทกฺุขา   พฺยาธิป   ทุกฺโข   ๑   มรณมฺป   ทุกขฺ   อปฺปเยหิ          
สมฺปโยโค   ทุกฺโข   ปเยหิ   วิปฺปโยโค   ทุกโฺข   ยมฺปจฺฉ   น  ลภติ    
ตป   ทุกฺข   สงฺขิตฺเตน   ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา  ทุกขฺา  ฯ  อิท  โข  ปน          
ภิกฺขเว   ทุกขฺสมุทโย   ๒   อริยสจฺจ   ยาย   ตณฺหา   โปโนพฺภวิกา    
นนฺทิราคสหคตา       ตตฺรตตฺราภินนฺทินี      เสยฺยถที      กามตณฺหา    
ภวตณฺหา   วิภวตณฺหา   ฯ   อิท   โข  ปน  ภิกฺขเว  ทกฺุขนิโรโธ  ๓     
อริยสจฺจ   โย   ตสฺสา   เยว   ตณฺหาย   อเสสวิราคนิโรโธ   จาโค      
ปฏินิสฺสคฺโค  มุตฺติ  อนาลโย  ฯ  อิท  โข  ปน  ภิกขฺเว ทุกฺขนิโรธคามินี          
ปฏิปทา   อรยิสจฺจ   อยเมว   อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   เสยฺยถที    
สมฺมาทิฏ ิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ      
     [๖๐๐]    อิท    ทุกฺข    อริยสจฺจนฺติ   เม   ภิกฺขเว   ปุพฺเพ   
อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ    จกฺขุ    อุทปาทิ    าณ   อุทปาทิ   ป ฺา    
อุทปาทิ   วิชชฺา   อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิ  ฯ  ต  โข  ปนิท  ทกฺุข    
อริยสจฺจ    ปริ ฺเยฺยนฺติ   เม   ภิกฺขเว   ฯเปฯ   ปริ ฺาตนฺติ   เม    
ภิกฺขเว   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ  จกฺขุ  อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ         
ป ฺา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ ฯ      
     อิท   ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจนฺติ  เม  ภิกฺขเว  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ         
#๑ ยุ. ทกฺุขา ฯ ๒ อิธ เจว อุปริ จ ทุกฺขสมุทยนฺติ โปราณปาโ ฯ ม. ยุ. อีทิสเมว ฯ   
#๓ อิธ เจว อุปริ จ ทุกฺขนิโรธนฺติ โปราณปาโ ฯ ม. ย.ุ อีทิสเมว ฯ     
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ธมฺเมสุ   จกขฺุ   อุทปาทิ   าณ   อุทปาทิ   ป ฺา   อุทปาทิ   วิชฺชา    
อุทปาทิ   อาโลโก   อุทปาทิ  ฯ  ต  โข  ปนิท  ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจ   
ปหาตพฺพนฺติ   เม   ภิกฺขเว   ฯเปฯ   ปหนีนฺติ   เม   ภิกฺขเว  ปุพฺเพ    
อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ    จกฺขุ    อุทปาทิ    าณ   อุทปาทิ   ป ฺา    
อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ ฯ    
     อิท   ทุกฺขนิโรโธ  อรยิสจฺจนฺติ  เม  ภิกฺขเว  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ         
ธมฺเมสุ   จกขฺุ   อุทปาทิ   าณ   อุทปาทิ   ป ฺา   อุทปาทิ   วิชฺชา    
อุทปาทิ   อาโลโก   อุทปาทิ  ฯ  ต  โข  ปนิท  ทุกฺขนิโรโธ  อรยิสจฺจ   
สจฺฉิกาตพฺพนฺติ    เม    ภิกฺขเว   ฯเปฯ   สจฺฉิกตนฺติ   เม   ภิกฺขเว   
ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ  ป ฺา          
อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ ฯ    
     อิท   ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทา  อรยิสจฺจนฺติ  เม  ภิกฺขเว  ปุพฺเพ          
อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ    จกฺขุ    อุทปาทิ    าณ   อุทปาทิ   ป ฺา    
อุทปาทิ   วิชชฺา   อุทปาทิ   อาโลโก   อุทปาทิ   ฯ   ต   โข  ปนิท    
ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏิปทา  อริยสจฺจ  ภาเวตพฺพนฺติ  เม  ภิกฺขเว  ฯเปฯ    
ภาวิตนฺติ   เม   ภิกฺขเว   ปพฺุเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุ  อุทปาทิ         
าณ    อุทปาทิ    ป ฺา    อุทปาทิ    วิชฺชา    อุทปาทิ   อาโลโก     
อุทปาทิ ฯ    
     [๖๐๑]   ยาวกึว ฺจ   เม   ภิกฺขเว   อิเมสุ  จตูสุ  อริยสจฺเจสุ    
เอวนฺติปริวฏฏ    ทฺวาทสาการ    ยถาภูต    าณทสฺสน   น   สุวิสุทฺธ      
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อโหสิ   เนว  ตาวาห  ภิกฺขเว  สเทวเก  โลเก  สมารเก  สพฺรหฺมเก    
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย    สเทวมนุสฺสาย   อนุตฺตร   สมฺมาสมฺโพธึ8   
อภิสมฺพุทฺโธ   ๑   ปจฺจ ฺาสึ   ยโต   จ   โข  เม  ภิกฺขเว  อิเมสุ    
จตูสุ     อริยสจฺเจสุ     เอวนฺติปริวฏฏ     ทฺวาทสาการ     ยถาภูต    
าณทสฺสน    สุวิสุทฺธ    อโหสิ   อถาห   ภิกฺขเว   สเทวเก   โลเก    
สมารเก    สพฺรหฺมเก    สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย   สเทวมนุสฺสาย     
อนุตฺตร   สมมฺาสมฺโพธึ   อภิสมฺพุทฺโธ   ๑   ปจฺจ ฺาสึ   าณ ฺจ  ปน    
เม   ทสฺสน  อุทปาทิ  อกุปฺปา  เม  เจโตวิมุตฺติ  ๒  อยมนฺติมา  ชาติ   
นตฺถิทานิ    ปุนพฺภโวติ    อิทมโวจ    ภควา   อตฺตมนา   ป ฺจวคฺคิยา    
ภิกฺขู ภควโต ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ    
     อิมสฺมิ ฺจ     ปน     เวยฺยากรณสฺมึ    ภ ฺมาเน    อายสฺมโต    
โกณฺฑ ฺสฺส     วิรช     วีตมล     ธมมฺจกฺขุ     อุทปาทิ    ยงฺกิ ฺจิ          
สมุทยธมฺม   สพฺพนฺต   นโิรธธมฺมนฺติ   ฯ   ปวตฺติเต   จ  ๓  ภควตา    
ธมฺมจกฺเก   ภุมฺมา   เทวา   สทฺทมนุสสฺาเวสุ  เอตมฺภควตา  พาราณสิย    
อิสิปตเน    มคิทาเย    อนตฺุตร    ธมฺมจกฺก    ปวตฺติต   อปฺปฏิวตฺติย         
สมเณน   วา   พฺราหฺมเณน  วา  เทเวน  วา  มาเรน  วา  พฺรหฺมุนา     
วา   เกนจิ   วา   โลกสฺมินติฺ   ฯ   ภุมฺมาน   เทวาน  สทฺท  สุตฺวา   
จาตุมฺมหาราชิกา   ฯเปฯ   ตาวตึสา   เทวา   ยามา   เทวา  ตุสิตา    
เทวา    นิมฺมานรตี   เทวา   ปรนิมฺมิตวสวตฺตี   เทวา   พฺรหฺมกายิกา    
#๑ ม. อภิสมพฺุทฺโธติ ฯ ๒ ม. ยุ. อกุปฺปา เม วิมุตฺติ ฯ ๓ ม. ย.ุ จ ปน ฯ     
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เทวา     สททฺมนุสฺสาเวสุ     เอตมฺภควตา    พาราณสิย    อิสปิตเน    
มิคทาเย   อนุตฺตร   ธมฺมจกฺก   ปวตฺติต   อปฺปฏิวตฺติย   สมเณน   วา   
พฺราหฺมเณน   วา   เทเวน   วา  มาเรน  วา  พฺรหฺมุนา  วา  เกนจิ    
วา โลกสฺมินติฺ ฯ        
     อิติห  เตน  ขเณน  เตน  ลเยน  เตน มุหุตฺเตน ยาว พฺรหฺมโลกา      
สทฺโท     อพฺภุคฺคจฺฉิ     อย ฺจ     ทสสหสฺสี    โลกธาตุ    สงฺกมปฺ   
สมฺปกมฺป   สมฺปเวธิ   อปฺปมาโณ   จ  โอฬาโร  ๑  โอภาโส  โลเก    
ปาตุรโหสิ อติกฺกมฺเมว เทวาน ๒ เทวานุภาวนฺติ ฯ    
     อถ   โข   ภควา   [๓]  อุทาน  อุทาเนสิ  อ ฺาสิ  วต  โภ    
โกณฺฑ ฺโ   อ ฺาสิ   วต   โภ   โกณฺฑ ฺโติ   อิติ   หิท  อายสฺมโต    
โกณฺฑ ฺสฺส อ ฺาโกณฺฑ ฺโเตฺวว ๔ นาม อโหสิ ฯ    
     [๖๐๒]   อิท   ทกฺุข   อริยสจฺจนฺติ  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ         
จกฺขุ   อุทปาทิ   าณ   อุทปาทิ   ป ฺา   อุทปาทิ   วิชฺชา   อุทปาทิ    
อาโลโก    อุทปาทิ    ฯ    จกฺขุ    อุทปาทีติ    เกนตฺเถน    าณ    
อุทปาทีติ     เกนตฺเถน    ป ฺา    อุทปาทีติ    เกนตฺเถน    วิชชฺา    
อุทปาทีติ    เกนตฺเถน   อาโลโก   อุทปาทีติ   เกนตฺเถน   ฯ   จกฺขุ     
อุทปาทีติ     ทสฺสนฏเน    าณ    อุทปาทีติ    าตฏเน    ป ฺา    
อุทปาทีติ   ปชานนฏเน   วิชฺชา   อุทปาทีติ   ปฏิเวธฏเน   อาโลโก    
อุทปาทีติ โอภาสฏเน ฯ     
#๑ ม. ย.ุ อุฬาโร ฯ ๒ กตฺถจิ อติกฺกมฺม เทวานนฺติ ลิขิต ฯ     
#๓ ม. อิม ฯ ๔ ม. อ ฺาสิโกณฺฑ ฺโ ฯ     
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     จกฺขุ    ธมฺโม    าณ    ธมฺโม    ป ฺา    ธมฺโม    วิชชฺา    
ธมฺโม    อาโลโก    ธมโฺม   อิเม   ป ฺจ   ธมฺมา   ธมมฺปฏิสมฺภิทาย    
อารมฺมณา    เจว   โหนฺติ   โคจรา   จ   เย   ตสฺสา   อารมฺมณา     
เต   ตสฺสา   โคจรา   เย   ตสฺสา  โคจรา  เต  ตสฺสา  อารมฺมณา      
เตน   วุจฺจติ   ธมฺเมสุ   าณ   ธมฺมปฏสิมฺภิทา  ฯ  ทสฺสนฏโ  อตฺโถ   
าตฏโ     อตฺโถ    ปชานนฏโ    อตฺโถ    ปฏิเวธฏโ    อตฺโถ      
โอภาสฏโ     อตฺโถ     อิเม    ป ฺจ    อตฺถา    อตฺถปฏิสมฺภิทาย    
อารมฺมณา   เจว   โหนฺติ   โคจรา   จ  เย  ตสฺสา  อารมฺมณา  เต     
ตสฺสา    โคจรา   เย   ตสฺสา   โคจรา   เต   ตสฺสา   อารมฺมณา      
เตน    วุจฺจติ   อตฺเถสุ   าณ   อตฺถปฏสิมฺภิทา   ฯ   ป ฺจ   ธมฺเม    
สนฺทสฺเสตุ     พฺย ฺชนนิรตฺุตาภิลาปา     ป ฺจ     อตฺเถ    สนฺทสฺเสตุ    
พฺย ฺชนนิรุตฺตาภิลาปา     อิมา    ทส    นิรุตฺติโย    นริุตฺติปฏิสมฺภิทาย        
อารมฺมณา   เจว   โหนฺติ   โคจรา   จ  เย  ตสฺสา  อารมฺมณา  เต     
ตสฺสา    โคจรา   เย   ตสฺสา   โคจรา   เต   ตสฺสา   อารมฺมณา      
เตน   วุจฺจติ   นิรุตฺตีสุ   าณ   นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา   ฯ  ป ฺจสุ  ธมฺเมสุ      
าณานิ    ป ฺจสุ    อตฺเถสุ    าณานิ    ทสสุ    นิรตฺุตีสุ   าณานิ   
อิมานิ    วีสติ    าณานิ    ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาย    อารมฺมณา    เจว     
โหนฺติ   โคจรา   จ   เย   ตสฺสา   อารมฺมณา  เต  ตสฺสา  โคจรา     
เย    ตสฺสา    โคจรา    เต   ตสฺสา   อารมฺมณา   เตน   วุจฺจติ    
ปฏิภาเณสุ าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ      
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     [๖๐๓]   ต   โข   ปนทิ  ทุกฺข  อรยิสจฺจ  ปริ ฺเยฺยนฺติ  ฯเปฯ    
ปริ ฺาตนฺติ    ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   จกขฺุ   อุทปาทิ   าณ         
อุทปาทิ   ป ฺา  อุทปาทิ  วิชชฺา  อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิ  ฯ  จกฺขุ   
อุทปาทีติ     เกนตฺเถน     าณ    อุทปาทีติ    เกนตฺเถน    ป ฺา     
อุทปาทีติ    เกนตฺเถน    วิชฺชา    อุทปาทีติ    เกนตฺเถน   อาโลโก     
อุทปาทีติ    เกนตฺเถน    ฯ    จกฺขุ   อุทปาทีติ   ทสฺสนฏเน   าณ    
อุทปาทีติ    าตฏเน    ป ฺา    อุทปาทีติ    ปชานนฏเน   วิชฺชา    
อุทปาทีติ ปฏิเวธฏเน อาโลโก อุทปาทีติ โอภาสฏเน ฯ      
     จกฺขุ   ธมโฺม   าณ   ธมฺโม   ป ฺา   ธมฺโม   วิชฺชา  ธมโฺม     
อาโลโก   ธมฺโม   อิเม   ป ฺจ   ธมฺมา   ธมฺมปฏิสมฺภิทาย  อารมฺมณา    
เจว   โหนฺติ   โคจรา   จ   เย   ตสฺสา   อารมฺมณา   เต  ตสฺสา     
โคจรา    เย    ตสฺสา   โคจรา   เต   ตสฺสา   อารมฺมณา   เตน       
วุจฺจติ    ธมฺเมสุ    าณ    ธมฺมปฏิสมภิฺทา   ฯ   ทสฺสนฏโ   อตฺโถ   
าตฏโ     อตฺโถ    ปชานนฏโ    อตฺโถ    ปฏิเวธฏโ    อตฺโถ      
โอภาสฏโ     อตฺโถ     อิเม    ป ฺจ    อตฺถา    อตฺถปฏิสมฺภิทาย    
อารมฺมณา   เจว   โหนฺติ   โคจรา   จ  เย  ตสฺสา  อารมฺมณา  เต     
ตสฺสา    โคจรา   เย   ตสฺสา   โคจรา   เต   ตสฺสา   อารมฺมณา      
เตน    วุจฺจติ   อตฺเถสุ   าณ   อตฺถปฏสิมฺภิทา   ฯ   ป ฺจ   ธมฺเม    
สนฺทสฺเสตุ     พฺย ฺชนนิรตฺุตาภิลาปา     ป ฺจ     อตฺเถ    สนฺทสฺเสตุ    
พฺย ฺชนนิรุตฺตาภิลาปา     อิมา    ทส    นิรุตฺติโย    นริุตฺติปฏิสมฺภิทาย    
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อารมฺมณา   เจว   โหนฺติ   โคจรา   จ  เย  ตสฺสา  อารมฺมณา  เต     
ตสฺสา    โคจรา   เย   ตสฺสา   โคจรา   เต   ตสฺสา   อารมฺมณา      
เตน    วุจฺจติ    นิรุตฺตีสุ    าณ    นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา    ฯ    ป ฺจสุ        
ธมฺเมสุ    าณานิ    ป ฺจสุ    อตฺเถสุ    าณานิ    ทสสุ   นิรุตฺตีสุ    
าณานิ       อิมานิ      วีสติ      าณานิ      ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาย     
อารมฺมณา   เจว   โหนฺติ   โคจรา   จ  เย  ตสฺสา  อารมฺมณา  เต     
ตสฺสา    โคจรา   เย   ตสฺสา   โคจรา   เต   ตสฺสา   อารมฺมณา      
เตน    วุจฺจติ    ปฏิภาเณสุ    าณ   ปฏภิาณปฏิสมฺภิทา   ฯ   ทุกฺเข    
อริยสจฺเจ   ปณฺณรส   ๑   ธมฺมา   ปณฺณรส   อตฺถา   ตึส  นริุตฺติโย    
สฏ ี าณานิ ฯ          
     [๖๐๔]   อิท   ทกฺุขสมุทโย   อริยสจฺจนฺติ   ปุพฺเพ   อนนุสสฺุเตสุ   
ธมฺเมสุ    จกฺขุ   อุทปาทิ   ฯเปฯ   อาโลโก   อุทปาทิ   ฯเปฯ   ต    
โข    ปนิท   ทุกฺขสมุทโย   อริยสจฺจ   ปหาตพฺพนฺติ   ฯเปฯ   ปหนีนฺติ    
ปุพฺเพ    อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ   ฯเปฯ   อาโลโก    
อุทปาทิ     ฯเปฯ     ทุกฺขสมุทเย    อรยิสจฺเจ    ปณฺณรส    ธมฺมา    
ปณฺณรส อตฺถา ตึส นิรุตฺติโย สฏ ี าณานิ ฯ         
     อิท   ทุกฺขนิโรโธ   อรยิสจฺจนฺติ   ปุพฺเพ   อนนุสสฺุเตสุ   ธมฺเมสุ         
จกฺขุ   อุทปาทิ   ฯเปฯ   อาโลโก   อุทปาทิ   ฯเปฯ   ต  โข  ปนทิ    
ทุกฺขนิโรโธ    อริยสจฺจ   สจฺฉิกาตพฺพนฺติ   ฯเปฯ   สจฺฉิกตนฺติ   ปุพฺเพ         
#๑ ปนฺนรสาติ วา ปาโ ฯ      
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อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ  จกฺขุ  อุทปาทิ  ฯเปฯ  อาโลโก  อุทปาทิ  ฯเปฯ    
ทุกฺขนิโรเธ     อริยสจฺเจ     ปณฺณรส    ธมฺมา    ปณฺณรส    อตฺถา    
ตึส นิรุตฺติโย สฏ ี าณานิ ฯ      
     อิท   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏิปทา  อริยสจฺจนฺติ  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ        
ธมฺเมสุ   จกขฺุ   อุทปาทิ   ฯเปฯ   อาโลโก   อุปาทิ  ฯเปฯ  ต  โข    
ปนิท    ทุกฺขนิโรธคามินี    ปฏิปทา   อริยสจฺจ   ภาเวตพฺพนฺติ   ฯเปฯ    
ภาวิตนฺติ    ปุพฺเพ    อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ   ฯเปฯ   
อาโลโก   อุทปาทิ   ฯเปฯ   ทุกฺขนิโรธคามินิยา   ปฏิปทาย  อริยสจฺเจ     
ปณฺณรส     ธมฺมา     ปณฺณรส    อตฺถา    ตึส    นริตฺุติโย    สฏ ี    
าณานิ   จตูสุ   อริยสจฺเจสุ   สฏ ี   ธมฺมา   สฏ ี   อตฺถา  วีสสตา             
นิรุตฺติโย จตฺตารีส ฺจ เทฺว [๑] าณสตานิ ฯ        
     [๖๐๕]  อย  กาเย กายานุปสฺสนาติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ    
ธมฺเมสุ     จกขฺุ    อุทปาทิ    ฯเปฯ    อาโลโก    อุทปาทิ    สา     
โข   ปนาย  กาเย  กายานุปสฺสนา  ภาเวตพฺพาติ  เม  ภิกฺขเว  ฯเปฯ      
ภาวิตาติ   เม   ภิกฺขเว   ปพฺุเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุ  อุทปาทิ          
ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ อย เวทนาสุ ฯเปฯ อย จิตฺเต ฯเปฯ     
     อย   ธมฺเมสุ  ธมฺมานปุสฺสนาติ  เม  ภิกฺขเว  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ   
ธมฺเมสุ   จกขฺุ   อุทปาทิ   ฯเปฯ  อาโลโก  อุทปาทิ  สา  โข  ปนาย    
ธมฺเมสุ   ธมมฺานุปสฺสนา   ภาเวตพฺพาติ  เม  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  ภาวิตาติ    
เม   ภิกฺขเว   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   จกฺขุ  อุทปาทิ  ฯเปฯ    
#๑ ม. ย.ุ จ ฯ    
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อาโลโก อุทปาทิ ฯ        
     อย   กาเย  กายานุปสฺสนาติ  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุ    
อุทปาทิ   ฯเปฯ   อาโลโก   อุทปาทิ  ฯเปฯ  สา  โข  ปนาย  กาเย     
กายานุปสฺสนา   ภาเวตพฺพาติ   ฯเปฯ   ภาวิตาติ   ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ    
ธมฺเมสุ   จกขฺุ   อุทปาทิ   าณ   อุทปาทิ   ป ฺา   อุทปาทิ   วิชฺชา    
อุทปาทิ   อาโลโก   อุทปาทิ   ฯ   จกฺขุ   อุทปาทีติ  เกนตฺเถน  าณ    
อุทปาทีติ     เกนตฺเถน     ป ฺา    อุปาทีติ    เกนตฺเถน    วิชฺชา    
อุทปาทีติ    เกนตฺเถน   อาโลโก   อุทปาทีติ   เกนตฺเถน   ฯ   จกฺขุ     
อุทปาทีติ     ทสฺสนฏเน    าณ    อุทปาทีติ    าตฏเน    ป ฺา    
อุทปาทีติ      ปชานนฏเน     วิชฺชา     อุทปาทีติ     ปฏิเวธฏเน    
อาโลโก อุทปาทีติ โอภาสฏเน ฯ      
     จกฺขุ    ธมฺโม    าณ    ธมฺโม    ป ฺา    ธมฺโม    วิชชฺา    
ธมฺโม    อาโลโก    ธมโฺม   อิเม   ป ฺจ   ธมฺมา   ธมมฺปฏิสมฺภิทาย    
อารมฺมณา   เจว   โหนฺติ   โคจรา   จ  เย  ตสฺสา  อารมฺมณา  เต     
ตสฺสา    โคจรา   เย   ตสฺสา   โคจรา   เต   ตสฺสา   อารมฺมณา      
เตน   วุจฺจติ   ธมฺเมสุ   าณ   ธมฺมปฏสิมฺภิทา  ฯ  ทสฺสนฏโ  อตฺโถ   
าตฏโ     อตฺโถ    ปชานนฏโ    อตฺโถ    ปฏิเวธฏโ    อตฺโถ      
โอภาสฏโ     อตฺโถ     อิเม    ป ฺจ    อตฺถา    อตฺถปฏิสมฺภิทาย    
อารมฺมณา   เจว   โหนฺติ   โคจรา   จ  เย  ตสฺสา  อารมฺมณา  เต     
ตสฺสา    โคจรา   เย   ตสฺสา   โคจรา   เต   ตสฺสา   อารมฺมณา   
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เตน    วุจฺจติ   อตฺเถสุ   าณ   อตฺถปฏสิมฺภิทา   ฯ   ป ฺจ   ธมฺเม    
สนฺทสฺเสตุ     พฺย ฺชนนิรตฺุตาภิลาปา     ป ฺจ     อตฺเถ    สนฺทสฺเสตุ    
พฺย ฺชนนิรุตฺตาภิลาปา     อิมา    ทส    นิรุตฺติโย    นริุตฺติปฏิสมฺภิทาย        
อารมฺมณา    เจว   โหนฺติ   โคจรา   จ   เย   ตสฺสา   อารมฺมณา     
เต   ตสฺสา   โคจรา   เย   ตสฺสา  โคจรา  เต  ตสฺสา  อารมฺมณา      
เตน   วุจฺจติ   นิรุตฺตีสุ   าณ   นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา   ฯ  ป ฺจสุ  ธมฺเมสุ      
าณานิ    ป ฺจสุ    อตฺเถสุ    าณานิ    ทสสุ    นิรตฺุตีสุ   าณานิ   
อิมานิ    วีสติ    าณานิ    ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาย    อารมฺมณา    เจว     
โหนฺติ   โคจรา   จ   เย   ตสฺสา   อารมฺมณา  เต  ตสฺสา  โคจรา     
เย    ตสฺสา    โคจรา    เต   ตสฺสา   อารมฺมณา   เตน   วุจฺจติ    
ปฏิภาเณสุ  าณ  ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา  ฯ  กาเย  กายานุปสฺสนาสติปฏาเน    
ปณฺณรส      ธมฺมา      ปณฺณรส      อตฺถา      ตึส     นิรุตฺติโย    
สฏ ี าณานิ อย เวทนาสุ ฯเปฯ อย จิตฺเต ฯเปฯ      
     อย   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสนาติ   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   
จกฺขุ   อุทปาทิ   ฯเปฯ   อาโลโก   อุทปาทิ  ฯเปฯ  สา  โข  ปนาย      
ธมฺเมสุ    ธมมฺานุปสฺสนา    ภาเวตพฺพาติ   ฯเปฯ   ภาวิตาติ   ปุพฺเพ    
อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ   ฯเปฯ   อาโลโก   อุทปาทิ    
ฯเปฯ     ธมฺเมสุ     ธมฺมานุปสฺสนาสติปฏาเน     ปณฺณรส    ธมฺมา    
ปณฺณรส     อตฺถา     ตึส     นิรุตฺติโย    สฏ ี    าณานิ    จตูสุ    
สติปฏาเนสุ    สฏ ี    ธมฺมา    สฏ ี   อตฺถา   วีสสตา   นิรุตฺติโย     
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จตฺตารีส ฺจ เทฺว จ าณสตานิ ฯ      
     [๖๐๖]    อย    ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต   อิทฺธิปาโทติ    
เม   ภิกฺขเว   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   จกฺขุ  อุทปาทิ  ฯเปฯ    
อาโลโก อุทปาทิ อย วิริยสมาธิ ฯเปฯ อย จิตฺตสมาธิ ฯเปฯ       
     อย  วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต  อิทฺธิปาโทติ  เม  ภิกฺขเว    
ปุพฺเพ    อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ   ฯเปฯ   อาโลโก    
อุทปาทิ     โส    โข    ปนาย    วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต     
อิทฺธิปาโท   ภาเวตพฺโพติ  เม  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  ภาวิโตติ  เม  ภิกฺขเว    
ปุพฺเพ    อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ   ฯเปฯ   อาโลโก    
อุทปาทิ ฯ    
     [๖๐๗]    อย    ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต   อิทฺธิปาโทติ    
ปุพฺเพ    อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ   ฯเปฯ   อาโลโก    
อุทปาทิ   ฯเปฯ   โส   โข   ปนาย  ฉนทฺสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต      
อิทฺธิปาโท    ภาเวตพฺโพติ    ฯเปฯ   ภาวิโตติ   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   
ธมฺเมสุ   จกขฺุ   อุทปาทิ   าณ   อุทปาทิ   ป ฺา   อุทปาทิ   วิชฺชา    
อุทปาทิ   อาโลโก   อุทปาทิ   ฯ   จกฺขุ   อุทปาทีติ  เกนตฺเถน  าณ    
อุทปาทีติ     เกนตฺเถน    ป ฺา    อุทปาทีติ    เกนตฺเถน    วิชชฺา    
อุทปาทีติ    เกนตฺเถน   อาโลโก   อุทปาทีติ   เกนตฺเถน   ฯ   จกฺขุ     
อุทปาทีติ     ทสฺสนฏเน    าณ    อุทปาทีติ    าตฏเน    ป ฺา    
อุทปาทีติ      ปชานนฏเน     วิชฺชา     อุทปาทีติ     ปฏิเวธฏเน     



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 518 

อาโลโก อุทปาทีติ โอภาสฏเน ฯ      
     จกฺขุ    ธมฺโม    าณ    ธมฺโม    ป ฺา    ธมฺโม    วิชชฺา    
ธมฺโม    อาโลโก    ธมโฺม   อิเม   ป ฺจ   ธมฺมา   ธมมฺปฏิสมฺภิทาย    
อารมฺมณา   เจว   โหนฺติ   โคจรา  จ  เย  ตสฺสา  อารมฺมณา   เต     
ตสฺสา    โคจรา   เย   ตสฺสา   โคจรา   เต   ตสฺสา   อารมฺมณา      
เตน   วุจฺจติ   ธมฺเมสุ   าณ   ธมฺมปฏสิมฺภิทา  ฯ  ทสฺสนฏโ  อตฺโถ   
าตฏโ     อตฺโถ    ปชานนฏโ    อตฺโถ    ปฏิเวธฏโ    อตฺโถ      
โอภาสฏโ     อตฺโถ     อิเม    ป ฺจ    อตฺถา    อตฺถปฏิสมฺภิทาย    
อารมฺมณา   เจว   โหนติ   โคจรา   จ  เย  ตสฺสา  อารมฺมณา  เต      
ตสฺสา    โคจรา   เย   ตสฺสา   โคจรา   เต   ตสฺสา   อารมฺมณา      
เตน    วุจฺจติ   อตฺเถสุ   าณ   อตฺถปฏสิมฺภิทา   ฯ   ป ฺจ   ธมฺเม    
สนฺทสฺเสตุ     พฺย ฺชนนิรตฺุตาภิลาปา     ป ฺจ     อตฺเถ    สนฺทสฺเสตุ    
พฺย ฺชนนิรุตฺตาภิลาปา     อิมา    ทส    นิรุตฺติโย    นริุตฺติปฏิสมฺภิทาย        
อารมฺมณา   เจว   โหนฺติ   โคจรา   จ  เย  ตสฺสา  อารมฺมณา  เต     
ตสฺสา    โคจรา   เย   ตสฺสา   โคจรา   เต   ตสฺสา   อารมฺมณา      
เตน   วุจฺจติ   นิรุตฺตีสุ   าณ   นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา   ฯ  ป ฺจสุ  ธมฺเมสุ      
าณานิ    ป ฺจสุ    อตฺเถสุ    าณานิ    ทสสุ    นิรตฺุตีสุ   าณานิ   
อิมานิ    วีสติ    าณานิ    ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาย    อารมฺมณา    เจว     
โหนฺติ   โคจรา   จ   เย   ตสฺสา   อารมฺมณา  เต  ตสฺสา  โคจรา     
เย    ตสฺสา    โคจรา    เต   ตสฺสา   อารมฺมณา   เตน   วุจฺจติ     
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ปฏิภาเณสุ  าณ  ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา  ฯ  ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคเต    
อิทฺธิปาเท        ปณฺณรส        ธมฺมา       ปณฺณรส       อตฺถา      
ตึส    นิรุตฺติโย    สฏ ี    าณานิ   อย   วิริยสมาธิ   ฯเปฯ   อย   
จิตฺตสมาธิ ฯเปฯ         
     อย    วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต    อิทฺธิปาโทติ   ปุพฺเพ    
อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ   ฯเปฯ   อาโลโก   อุทปาทิ    
ฯเปฯ   โส  โข  ปนาย  วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต  อิทฺธิปาโท    
ภาเวตพฺโพติ    ฯเปฯ    ภาวิโตติ    ปุพฺเพ    อนนุสสฺุเตสุ   ธมฺเมสุ    
จกฺขุ    อุทปาทิ   ฯเปฯ   อาโลโก   อุทปาทิ   ฯเปฯ   วีมสาสมาธิ-    
ปธานสงฺขารสมนฺนาคเต    อิทฺธิปาเท    ปณฺณรส    ธมฺมา    ปณฺณรส     
อตฺถา    ตึส    นิรุตฺติโย    สฏ ี    าณานิ    จตูสุ    อิทธิปาเทสุ    
สฏ ี    ธมฺมา    สฏ ี    อตฺถา    วีสสตา   นิรุตฺติโย   จตฺตารีส ฺจ    
เทฺว จ าณสตานิ ฯ       
     [๖๐๘]   สมุทโย  สมทุโยติ  โข  ภิกฺขเว  วิปสฺสิสฺส  โพธิสตฺตสฺส    
ปุพฺเพ    อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ   ฯเปฯ   อาโลโก    
อุทปาทิ   นิโรโธ   นโิรโธติ   โข   ภิกขฺเว   วิปสฺสิสฺส   โพธิสตฺตสฺส    
ปุพฺเพ    อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ   ฯเปฯ   อาโลโก    
อุทปาทิ     วิปสฺสิสฺส    โพธิสตฺตสฺส    เวยฺยากรเณ    ทส    ธมมฺา    
ทส อตฺถา วีสติ นิรุตฺติโย จตฺตารีส าณานิ ฯ       
     สมุทโย   สมุทโยติ   โข   ภิกฺขเว   สิขิสฺส  โพธสิตฺตสฺส  ฯเปฯ     
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เวสฺสภุสฺส    โพธิสตฺตสฺส    ฯเปฯ   กกสุนฺธสฺส   โพธิสตฺตสฺส   ฯเปฯ    
โกนาคมนสฺส    โพธิสตฺตสฺส   ฯเปฯ   กสฺสปสฺส   โพธิสตฺตสฺส   ปุพฺเพ    
อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ   ฯเปฯ   อาโลโก   อุทปาทิ    
นิโรโธ    นโิรโธติ   โข   ภิกฺขเว   กสสฺปสฺส   โพธิสตฺตสฺส   ปุพฺเพ    
อนนุสสฺุเตสุ    ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ   ฯเปฯ   อาโลโก   อุทปาทิ    
กสฺสปสฺส    โพธิสตฺตสฺส    เวยฺยากรเณ   ทส   ธมมฺา   ทส   อตฺถา     
วีสติ นิรุตฺติโย จตฺตารีส าณานิ ฯ     
     สมุทโย   สมุทโยติ   โข  ภิกฺขเว  โคตมสฺส  โพธิสตฺตสฺส  ปุพฺเพ    
อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ   ฯเปฯ   อาโลโก   อุทปาทิ    
นิโรโธ  นโิรโธติ  โข  ภิกขฺเว  [๑]  ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุ   
อุทปาทิ     ฯเปฯ    อาโลโก    อุทปาทิ    โคตมสฺส    โพธิสตฺตสฺส     
เวยฺยากรเณ   ทส   ธมฺมา   ทส   อตฺถา   วีสติ  นิรุตฺติโย  จตฺตารีส    
าณานิ ฯ     
     สตฺตนฺน   โพธิสตฺตาน   สตฺตสุ   เวยฺยากรเณสุ   สตฺตติ   ธมฺมา   
สตฺตติ   อตฺถา   จตฺตารีสสตา   ๒   นริุตฺติโย   อสีติ   จ  เทฺว  จ    
าณสตานิ ฯ    
     [๖๐๙]   ยาวตา   อภิ ฺาย   อภิ ฺฏโ  าโต  ทิฏโ  วิทิโต    
สจฺฉิกโต     ผสฺสิโต    ป ฺาย    อผสฺสิโต    ป ฺาย    อภิ ฺฏโ    
นตฺถีติ    จกขฺุ   อุทปาทิ   าณ   อุทปาทิ   ป ฺา   อุทปาทิ   วิชฺชา   
อุทปาทิ    อาโลโก    อุทปาทิ    อภิ ฺาย    อภิ ฺฏเ    ป ฺจวีสติ    
#๑ ม. โคตมสฺส โพธิสตฺตสฺส ฯ    ๒ ม. จตฺตารีสสต ฯ      
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ธมฺมา    ป ฺจวีสติ    อตฺถา    ป ฺาส   นิรุตฺติโย   สตาณานิ   ๑    
ยาวตา     ปริ ฺาย     ปริ ฺฏโ    ฯเปฯ    ยาวตา    ปหานสฺส    
ปหานฏโ ฯเปฯ ยาวตา ภาวนาย ภาวนฏโ ฯเปฯ ฯ         
     ยาวตา    สจฺฉิกิริยาย   สจฺฉิกิริยฏโ   าโต   ทฏิโ   วิทิโต   
สจฺฉิกโต    ผสฺสิโต    ป ฺาย    อผสฺสิโต    ป ฺาย   สจฺฉิกิริยฏโ   
นตฺถีติ    จกขฺุ   อุทปาทิ   าณ   อุทปาทิ   ป ฺา   อุทปาทิ   วิชฺชา   
อุทปาทิ    อาโลโก   อุทปาทิ   สจฺฉิกิรยิาย   สจฺฉิกริิยฏเ   ป ฺจวีสติ          
ธมฺมา     ป ฺจวีสติ     อตฺถา     ป ฺาส    นิรุตฺติโย    สตาณานิ    
อภิ ฺาย    อภิ ฺฏเ   ปริ ฺาย   ปริ ฺฏเ   ปหานาย   ปหานฏเ    
ภาวนาย     ภาวนฏเ     สจฺฉิกิริยาย    สจฺฉิกิริยฏเ    ป ฺจวีสสต   
ธมฺมา      ป ฺจวีสสต      อตฺถา     อฑฺฒเตยฺยนิรุตฺติสตานิ     ป ฺจ   
าณสตานิ ฯ    
     [๖๑๐]   ยาวตา   ขนฺธาน   ขนฺธฏโ   าโต   ทฏิโ  วิทิโต     
สจฺฉิกโต   ผสฺสิโต   ป ฺาย   อผสฺสิโต   ป ฺาย   ขนฺธฏโ   นตฺถีติ   
จกฺขุ   อุทปาทิ   าณ   อุทปาทิ   ป ฺา   อุทปาทิ   วิชฺชา   อุทปาทิ    
อาโลโก   อุทปาทิ   ขนฺธาน   ขนฺธฏเ   ป ฺจวีสติ   ธมฺมา  ป ฺจวีสติ   
อตฺถา     ป ฺาส     นิรุตฺติโย     สตาณานิ     ยาวตา    ธาตูน     
ธาตฏโ    ฯเปฯ    ยาวตา    อายตนาน    อายตนฏโ    ยาวตา       
สงฺขตาน   สงฺขตฏโ   ยาวตา  อสงฺขตสฺส  อสงฺขตฏโ  าโต  ทิฏโ     
วิทิโต     สจฺฉิกโต     ผสสฺิโต     ป ฺาย     อผสฺสิโต    ป ฺาย     
#๑ ม. ย.ุ สต าณานิ ฯ เอวมุปริป ฯ      
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อสงฺขตฏโ    นตฺถีติ    จกฺขุ   อุทปาทิ   ฯเปฯ   อาโลโก   อุทปาทิ    
อสงฺขตสฺส    อสงฺขตฏเ    ป ฺจวีสติ    ธมฺมา    ป ฺจวีสติ    อตฺถา    
ป ฺาส     นิรุตฺติโย     สตาณานิ    ขนฺธาน    ขนฺธฏเ    ธาตูน   
ธาตฏเ   อายตนาน   อายตนฏเ   สงฺขตาน   สงฺขตฏเ  อสงฺขตสฺส    
อสงฺขตฏเ  ป ฺจวีสสต  ธมฺมา  ป ฺจวีสสต  อตฺถา  อฑฺฒเตยฺยนิรุตฺติสตานิ         
ป ฺจ าณสตานิ ฯ         
     [๖๑๑]   ยาวตา   ทุกฺขสฺส   ทุกฺขฏโ   าโต   ทฏิโ  วิทิโต     
สจฺฉิกโต     ผสฺสิโต     ป ฺาย    อผสฺสิโต    ป ฺาย    ทุกฺขฏโ    
นตฺถีติ    จกขฺุ   อุทปาทิ   าณ   อุทปาทิ   ป ฺา   อุทปาทิ   วิชฺชา   
อุทปาทิ   อาโลโก   อุทปาทิ   ทุกฺขสฺส   ทุกฺขฏเ   ป ฺจวีสติ   ธมฺมา    
ป ฺจวีสติ     อตฺถา     ป ฺาส    นิรุตฺติโย    สตาณานิ    ยาวตา    
สมุทยสฺส    สมุทยฏโ    ฯเปฯ    ยาวตา    นโิรธสสฺ    นิโรธฏโ     
ยาวตา   มคฺคสฺส   มคฺคฏโ  าโต  ทฏิโ  วิทิโต  สจฺฉิกโต  ผสฺสิโต    
ป ฺาย    อผสฺสิโต    ป ฺาย    มคฺคฏโ   นตฺถติี   จกฺขุ   อุทปาทิ   
ฯเปฯ    อาโลโก   อุทปาทิ   มคฺคสฺส   มคฺคฏเ   ป ฺจวีสติ   ธมฺมา     
ป ฺจวีสติ     อตฺถา     ป ฺาส     นิรุตฺติโย     สตาณานิ    จตูสุ   
อริยสจฺเจสุ   สต   ธมฺมา   สต   อตฺถา   เทฺว  นิรุตฺติสตานิ  จตฺตาริ   
าณสตานิ ฯ    
     [๖๑๒]    ยาวตา   อตฺถปฏิสมฺภิทาย   อตฺถปฏิสมภิฺทฏโ   าโต    
ทิฏโ    วิทิโต    สจฺฉิกโต   ผสฺสิโต   ป ฺาย   อผสฺสิโต   ป ฺาย     
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อตฺถปฏิสมฺภิทฏโ   นตฺถติี   จกฺขุ   อุทปาทิ   ฯเปฯ  อาโลโก  อุทปาทิ    
อตฺถปฏิสมฺภิทาย    อตฺถปฏิสมฺภิทฏเ    ป ฺจวีสติ    ธมฺมา    ป ฺจวีสติ          
อตฺถา    ป ฺาส    นิรุตฺติโย   สตาณานิ   ยาวตา   ธมฺมปฏิสมฺภิทาย    
ธมฺมปฏิสมฺภิทฏโ        ฯเปฯ       ยาวตา       นิรุตฺติปฏิสมฺภิทาย    
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทฏโ    ยาวตา   ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาย   ปฏิภาณปฏิสมฺภิทฏโ         
าโต      ทฏิโ      วิทิโต     สจฺฉิกโต     ผสฺสิโต     ป ฺาย    
อผสฺสิโต      ป ฺาย      ปฏิภาณปฏิสมฺภิทฏโ      นตฺถีติ     จกฺขุ   
อุทปาทิ      ฯเปฯ      อาโลโก     อุทปาทิ     ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาย     
ปฏิภาณปฏิสมฺภิทฏโ      ป ฺจวีสติ     ธมฺมา     ป ฺจวีสติ     อตฺถา   
ป ฺาส     นิรุตฺติโย     สตาณานิ     จตูสุ     ปฏสิมฺภิทาสุ    สต๛   
ธมฺมา สต อตฺถา เทฺว นิรตฺุติสตานิ จตฺตาริ าณสตานิ ฯ    
     [๖๑๓]    ยาวตา    อินฺทฺริยปโรปริยตฺเต   าณ   าต   ทิฏ    
วิทิต   สจฺฉิกต   ผสฺสิต  ป ฺาย  อผสฺสิต  ป ฺาย  อินฺทฺริยปโรปริยตฺเต      
าณ      นตฺถีติ      จกฺขุ      อุทปาทิ      ฯเปฯ      อาโลโก     
อุทปาทิ    อินฺทฺริยปโรปริยตฺเต   าเณ   ป ฺจวีสติ   ธมฺมา   ป ฺจวีสติ   
อตฺถา     ป ฺาส     นิรุตฺติโย     สตาณานิ    ยาวตา    สตฺตาน     
อาสยานุสเย   าณ  ฯเปฯ  ยาวตา  ยมกปาฏิหิเร  ๑  าณ  ยาวตา     
มหากรุณาสมาปตฺติยา    าณ   [๒]   ยาวตา   อนาวรณาณ   าต    
ทิฏ     วิทิต    สจฺฉิกต    ผสฺสิต    ป ฺาย    อผสสฺิต    ป ฺาย         
อนาวรณาณ    นตฺถีติ    จกฺขุ    อุทปาทิ    าณ   อุทปาทิ   ป ฺา    
#๑ ม. ย.ุ ยมกปาฏิหีเร ฯ   ๒ ม. ยาวตา สพฺพ ฺ ุตฺต ฺาณ ฯ      
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อุทปาทิ    วิชฺชา   อุทปาทิ   อาโลโก   อุทปาทิ   อนาวรเณ   าเณ     
ป ฺจวีสติ     ธมฺมา     ป ฺจวีสติ     อตฺถา     ป ฺาส    นิรุตฺติโย    
สตาณานิ     ฉสุ     พุทฺธธมฺเมสุ    ทยิฑฺฒสต    ธมฺมา    ทิยฑฺฒสต   
อตฺถา    ตีณิ   นิรุตฺติสตานิ   ฉ   าณสตานิ   ปฏิสมภิฺทาปกรเณ   ๑    
อฑฺฒนวมานิ    ธมฺมสตานิ    อฑฺฒนวมานิ    อตฺถสตานิ   นิรุตฺติสหสฺส ฺจ    
สตฺต     จ     นิรุตฺติสตานิ    ตีณิ    จ    าณสหสฺสานิ    จตฺตาริ    
จ าณสตานีติ ฯ          
                     ปฏิสมฺภิทากถา ฯ    
                       ___________    
                  ยคุนทฺธวคฺเค ธมฺมจกฺกกถา         
     [๖๑๔]   เอวมฺเม   สุต  เอก  สมย  ภควา  พาราณสิย  วิหรติ    
ฯเปฯ    อิติ    หิท   อายสฺมโต   โกณฺฑ ฺสฺส   อ ฺาโกณฺฑ ฺโเตฺวว    
นาม อโหสิ ฯ    
     อิท   ทุกฺข   อริยสจฺจนฺติ   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ  จกฺขุ       
อุทปาทิ    าณ    อุทปาทิ    ป ฺา    อุทปาทิ    วิชฺชา    อุทปาทิ    
อาโลโก   อุทปาทิ   ฯ   จกฺขุ   อุทปาทีติ  เกนตฺเถน  าณ  อุทปาทีติ    
เกนตฺเถน     ป ฺา    อุทปาทีติ    เกนตฺเถน    วิชชฺา    อุทปาทีติ    
เกนตฺเถน    อาโลโก   อุทปาทีติ   เกนตฺเถน   ฯ   จกฺขุ   อุทปาทีติ     
ทสฺสนฏเน     าณ    อุทปาทีติ    าตฏเน    ป ฺา    อุทปาทีติ    
#๑ ม. ย.ุ ปฏสิมฺภิทาธิกรเณ ฯ        
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ปชานนฏเน      วิชชฺา     อุทปาทีติ     ปฏิเวธฏเน     อาโลโก     
อุทปาทีติ โอภาสฏเน ฯ     
     จกฺขุ    ธมฺโม   ทสฺสนฏโ   อตฺโถ   าณ   ธมฺโม   าตฏโ    
อตฺโถ    ป ฺา    ธมฺโม    ปชานนฏโ    อตฺโถ    วิชฺชา   ธมฺโม     
ปฏิเวธฏโ   อตฺโถ   อาโลโก   ธมฺโม   โอภาสฏโ   อตฺโถ   อิเม      
ป ฺจ   ธมฺมา   ป ฺจ   อตฺถา   ทุกฺขวตฺถุกา  สจฺจวตฺถุกา  สจฺจารมฺมณา   
สจฺจโคจรา    สจฺจสงฺคหิตา    สจฺจปริยาปนฺนา    สจฺเจ    สมุปาคตา    
สจฺเจ  ิตา สจฺเจ ปติฏ ิตา ฯ       
     [๖๑๕]    ธมฺมจกฺกนฺติ    เกนตฺเถน    ธมฺมจกฺก   ฯ   ธมฺม ฺจ     
ปวตฺเตติ    จกฺก ฺจาติ    ธมฺมจกฺก    จกกฺ ฺจ   ปวตฺเตติ   ธมฺม ฺจาติ   
ธมฺมจกฺก      ธมฺเมน      ปวตฺเตตีติ      ธมฺมจกฺก     ธมฺมจริยาย(   
ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก   ธมฺเม    ิโต   ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก   ธมฺเม   
ปติฏ ิโต      ปวตฺเตตีติ      ธมฺมจกฺก     ธมฺเม     ปติฏาเปนฺโต   
ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก   ธมฺเม  วสิปฺปตฺโต  ปวตฺเตตีติ  ธมฺมจกฺก  ธมฺเม         
วสึ    ปาเปนฺโต    ปวตฺเตตีติ    ธมฺมจกฺก    ธมฺเม    ปารมิปฺปตฺโต    
ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก   ธมฺเม  ปารมึ  ปาเปนฺโต  ปวตฺเตตีติ  ธมฺมจกฺก   
ธมฺเม   เวสารชฺชปฺปตฺโต   ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก   ธมฺเม   เวสารชฺช   
ปาเปนฺโต    ปวตฺเตตีติ    ธมฺมจกฺก   ธมฺม   สกฺกโรนฺโต   ปวตฺเตตีติ    
ธมฺมจกฺก     ธมฺม     ครุกโรนฺโต    ปวตฺเตตีติ    ธมมฺจกฺก    ธมมฺ   
มาเนนฺโต    ปวตฺเตตีติ    ธมฺมจกฺก    ธมฺม    ปูเชนโฺต   ปวตฺเตตีติ     
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ธมฺมจกฺก    ธมฺม    อปจายมาโน   ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก   ธมฺมทฺธโช   
ปวตฺเตตีติ  ธมฺมจกฺก  ธมมฺเกตุ  ๑  ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺก ธมฺมาธิปเตยฺโย         
ปวตฺเตตีติ    ธมฺมจกฺก    ต    โข    ปน    ธมฺมจกฺก   อปฺปฏิวตฺติย   
สมเณน    วา    พฺราหฺมเณน    วา   เทเวน   วา   มาเรน   วา    
พฺรหฺมุนา    วา    เกนจิ    วา   โลกสฺมนิฺติ   ธมฺมจกกฺ   สทฺธินฺทรฺิย         
ธมฺโม    ต   ธมฺม   ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก   วิริยินฺทรฺิย   ธมฺโม   ต       
ธมฺม     ปวตฺเตตีติ    ธมฺมจกฺก    สตินทฺฺริย    ธมฺโม    ต    ธมฺม         
ปวตฺเตตีติ    ธมฺมจกฺก   สมาธินฺทฺริย   ธมฺโม   ต   ธมฺม   ปวตฺเตตีติ        
ธมฺมจกฺก    ป ฺ ินฺทฺริย    ธมฺโม    ต   ธมฺม   ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก       
สทฺธาพล    ธมฺโม    ต    ธมฺม    ปวตฺเตตีติ    ธมฺมจกฺก   วิริยพล   
ธมฺโม    ต    ธมฺม    ปวตฺเตตีติ    ธมฺมจกฺก   สติพล   ธมฺโม   ต    
ธมฺม     ปวตฺเตตีติ    ธมฺมจกฺก    สมาธิพล    ธมโฺม    ต    ธมฺม    
ปวตฺเตตีติ    ธมฺมจกฺก    ป ฺาพล    ธมฺโม   ต   ธมฺม   ปวตฺเตตีติ   
ธมฺมจกฺก     สติสมฺโพชฺฌงฺโค     ธมโฺม     ต    ธมฺม    ปวตฺเตตีติ    
ธมฺมจกฺก    ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค    ธมฺโม    ต    ธมฺม   ปวตฺเตตีติ   
ธมฺมจกฺก     วิริยสมฺโพชฌฺงฺโค     ธมโฺม    ต    ธมมฺ    ปวตฺเตตีติ   
ธมฺมจกฺก     ปติสมฺโพชฺฌงฺโค     ธมโฺม     ต    ธมฺม    ปวตฺเตตีติ   
ธมฺมจกฺก    ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค    ธมฺโม    ต    ธมฺม    ปวตฺเตตีติ          
ธมฺมจกฺก     สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค    ธมฺโม    ต    ธมฺม    ปวตฺเตตีติ    
ธมฺมจกฺก    อุเปกฺขาสมฺโพฌงฺโค    ธมฺโม    ต    ธมฺม    ปวตฺเตตีติ    
#๑ ม. ธมฺมเกตุ ฯ เอวมุปริป ฯ     
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ธมฺมจกฺก    สมฺมาทิฏ ิ    ธมฺโม    ต   ธมฺม   ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก         
สมฺมาสงฺกปฺโป   ธมฺโม   ต   ธมฺม   ปวตฺเตตีติ  ธมฺมจกฺก  สมฺมาวาจา    
ธมฺโม     ต     ธมฺม     ปวตฺเตตีติ     ธมมฺจกฺก    สมมฺากมฺมนฺโต   
ธมฺโม    ต    ธมฺม    ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก   สมฺมาอาชีโว   ธมฺโม   
ต   ธมฺม   ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก   สมมฺาวายาโม   ธมฺโม   ต  ธมฺม    
ปวตฺเตตีติ    ธมฺมจกฺก    สมฺมาสติ    ธมฺโม   ต   ธมฺม   ปวตฺเตตีติ   
ธมฺมจกฺก    สมฺมาสมาธิ    ธมฺโม   ต   ธมฺม   ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก   
อาธิปเตยฺยฏเน   อินฺทฺริยา   ธมฺโม   ต   ธมฺม  ปวตฺเตตีติ  ธมฺมจกฺก         
อกมฺปยฏเน   พลา   ๑   ธมฺโม   ต   ธมฺม   ปวตฺเตตีติ  ธมฺมจกฺก   
นิยฺยานฏเน   โพชฺฌงฺคา   ธมฺโม   ต   ธมฺม   ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก   
เหตฏเน  มคฺโค  ธมฺโม  ต  ธมฺม  ปวตฺเตตีติ  ธมฺมจกฺก อุปฏานฏเน   
สติปฏานา      ธมฺโม     ต     ธมฺม     ปวตฺเตตีติ     ธมฺมจกฺก    
ปทหนฏเน   สมฺมปฺปธานา   ธมฺโม   ต   ธมฺม   ปวตฺเตตีติ  ธมฺมจกฺก   
อิชฺฌนฏเน     อิทฺธิปาทา     ธมฺโม     ต     ธมฺม     ปวตฺเตตีติ   
ธมฺมจกฺก    ตถฏเน    สจฺจา    ธมฺโม    ต    ธมฺม    ปวตฺเตตีติ    
ธมฺมจกฺก    อวิกฺเขปฏเน    สมโถ   ธมฺโม   ต   ธมฺม   ปวตฺเตตีติ   
ธมฺมจกฺก     อนุปสฺสนฏเน     วิปสฺสนา     ธมฺโม     ต     ธมฺม    
ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก   เอกรสฏเน   สมถวิปสฺสนา   ธมฺโม  ต  ธมฺม   
ปวตฺเตตีติ     ธมฺมจกฺก    อนติวตฺตนฏเน    ยุคนทธฺ    ธมฺโม    ต    
ธมฺม    ปวตฺเตตีติ    ธมฺมจกฺก    สวรฏเน   สีลวิสทฺุธิ   ธมฺโม   ต         
#๑ ม. พล ฯ   
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ธมฺม    ปวตฺเตตีติ    ธมฺมจกฺก    อวิกฺเขปฏเน   จิตฺตวิสุทฺธิ   ธมฺโม        
ต    ธมฺม   ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก   ทสสฺนฏเน   ทฏิ ิวิสุทฺธิ   ธมฺโม       
ต   ธมฺม   ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก   มุตฺตฏเน   วิโมกฺโข   ธมฺโม  ต          
ธมฺม    ปวตฺเตตีติ    ธมฺมจกฺก    ปฏิเวธฏเน   วิชชฺา   ธมฺโม   ต    
ธมฺม    ปวตฺเตตีติ    ธมฺมจกฺก   ปริจฺจาคฏเน   วิมุตฺติ   ธมฺโม   ต         
ธมฺม    ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก   สมุจฺเฉทฏเน   ขเย   าณ   ธมโฺม   
ต    ธมฺม    ปวตฺเตตีติ    ธมฺมจกฺก    ปฏิปฺปสฺสทฺธฏเน   อนุปปฺาเท          
าณ   ธมฺโม   ต   ธมฺม   ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก   ฉนฺโท   มูลฏเน    
ธมฺโม   ต   ธมฺม   ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกกฺ   มนสิกาโร  สมฏุานฏเน    
ธมฺโม    ต    ธมฺม   ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก   ผสฺโส   สโมธานฏเน    
ธมฺโม    ต   ธมฺม   ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก   เวทนา   สโมสรณฏเน    
ธมฺโม      ต      ธมฺม      ปวตฺเตตีติ      ธมฺมจกฺก      สมาธิ    
ปมุขฏเน  ธมฺโม  ต  ธมมฺ  ปวตฺเตตีติ  ธมฺมจกฺก  สติ อาธิปเตยฺยฏเน          
ธมฺโม      ต      ธมฺม      ปวตฺเตตีติ      ธมฺมจกฺก      ป ฺา    
ตทุตฺตรฏเน    ธมฺโม    ต    ธมฺม   ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก   วิมตฺุติ         
สารฏเน    ธมฺโม    ต    ธมฺม   ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก   อมโตคธ    
นิพฺพาน ปริโยสานฏเน ธมฺโม ต ธมมฺ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺก ฯ     
     [๖๑๖]   ต   โข   ปนทิ  ทุกฺข  อรยิสจฺจ  ปริ ฺเยฺยนฺติ  ฯเปฯ    
ปริ ฺาตนฺติ   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ   ฯเปฯ          
อาโลโก   อุทปาทิ   ฯ   จกฺขุ  อุทปาทีติ  เกนตฺเถน  ฯเปฯ  อาโลโก      
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อุทปาทีติ    เกนตฺเถน    ฯ   จกฺขุ   อุทปาทีติ   ทสฺสนฏเน   ฯเปฯ    
อาโลโก อุทปาทีติ โอภาสฏเน ฯ      
     จกฺขุ   ธมโฺม   ทสฺสนฏโ   อตฺโถ   ฯเปฯ   อาโลโก   ธมฺโม      
โอภาสฏโ   อตฺโถ   อิเม   ป ฺจ   ธมฺมา  ป ฺจ  อตฺถา  ทุกฺขวตฺถกุา    
สจฺจวตฺถุกา   สจฺจารมฺมณา   สจฺจโคจรา  สจฺจสงฺคหิตา  สจฺจปริยาปนฺนา    
สจฺเจ สมุปาคตา สจฺเจ  ิตา สจฺเจ ปติฏ ิตา ฯ        
     ธมฺมจกฺกนฺติ    เกนตฺเถน    ธมฺมจกฺก   ฯ   ธมฺม ฺจ   ปวตฺเตติ    
จกฺก ฺจาติ    ธมฺมจกฺก    จกฺก ฺจ    ปวตฺเตติ   ธมฺม ฺจาติ   ธมฺมจกฺก          
ธมฺเมน    ปวตฺเตตีติ   ธมมฺจกฺก   ธมฺมจริยาย   ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก   
ธมฺเม    ิโต   ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก   ธมฺเม   ปติฏ ิโต   ปวตฺเตตีติ   
ธมฺมจกฺก   ฯเปฯ   อมโตคธ   นิพฺพาน   ปริโยสานฏเน   ธมโฺม   ต    
ธมฺม ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺก ฯ       
     [๖๑๗]   อิท   ทกฺุขสมุทโย   อริยสจฺจนฺติ   ปุพฺเพ   อนนุสสฺุเตสุ   
ธมฺเมสุ   จกขฺุ   อุทปาทิ   ฯเปฯ   อาโลโก   อุทปาทิ  ต  โข  ปนิท    
ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจ  ปหาตพฺพนฺติ  ฯเปฯ  ปหีนนฺติ  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ        
ธมฺเมสุ    จกฺขุ    อุทปาทิ   ฯเปฯ   อาโลโก   อุทปาทิ   ฯ   จกฺขุ     
อุทปาทีติ   เกนตฺเถน   ฯเปฯ   อาโลโก   อุทปาทีติ   เกนตฺเถน   ฯ     
จกฺขุ     อุทปาทีติ     ทสฺสนฏเน    ฯเปฯ    อาโลโก    อุทปาทีติ     
โอภาสฏเน ฯ    
     จกฺขุ   ธมโฺม   ทสฺสนฏโ   อตฺโถ   ฯเปฯ   อาโลโก   ธมฺโม     
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โอภาสฏโ   อตฺโถ   อิเม   ป ฺจ  ธมฺมา  ป ฺจ  อตฺถา  สมุทยวตฺถุกา     
สจฺจวตฺถุกา     ฯเปฯ     นโิรธวตฺถุกา    มคฺควตฺถุกา    สจฺจวตฺถุกา    
สจฺจารมฺมณา    สจฺจโคจรา    สจฺจสงฺคหิตา   สจฺจปริยาปนฺนา   สจฺเจ     
สมุปาคตา สจฺเจ  ิตา สจฺเจ ปติฏ ิตา ฯ    
     ธมฺมจกฺกนฺติ    เกนตฺเถน    ธมฺมจกฺก   ฯ   ธมฺม ฺจ   ปวตฺเตติ    
จกฺก ฺจาติ    ธมฺมจกฺก    จกฺก ฺจ    ปวตฺเตติ   ธมฺม ฺจาติ   ธมฺมจกฺก          
ธมฺเมน    ปวตฺเตตีติ   ธมมฺจกฺก   ธมฺมจริยาย   ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก   
ธมฺเม    ิโต   ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก   ธมฺเม   ปติฏ ิโต   ปวตฺเตตีติ   
ธมฺมจกฺก   ฯเปฯ   อมโตคธ   นิพฺพาน   ปรโิยสานฏเน   ธมโฺม   ต    
ธมฺม ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺก ฯ       
     [๖๑๘]  อย  กาเย กายานุปสฺสนาติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ    
ธมฺเมสุ     จกขฺุ    อุทปาทิ    ฯเปฯ    อาโลโก    อุทปาทิ    สา     
โข   ปนาย  กาเย  กายานุปสฺสนา  ภาเวตพฺพาติ  เม  ภิกฺขเว  ฯเปฯ      
ภาวิตาติ   เม   ภิกฺขเว   ปพฺุเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุ  อุทปาทิ          
ฯเปฯ   อาโลโก   อุทปาทิ  ฯเปฯ  อย  เวทนาสุ  ฯเปฯ  อย  จิตฺเต      
ฯเปฯ  อย  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสนาติ  เม  ภิกฺขเว  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ   
ธมฺเมสุ    จกฺขุ    อุทปาทิ   ฯเปฯ   อาโลโก   อุทปาทิ   สา   โข     
ปนาย   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสนา   ภาเวตพฺพาติ   เม  ภิกฺขเว  ฯเปฯ     
ภาวิตาติ   เม   ภิกฺขเว   ปพฺุเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุ  อุทปาทิ          
ฯเปฯ    อาโลโก   อุทปาทิ   อย   กาเย   กายานุปสฺสนาติ   ปุพฺเพ      
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อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ   ฯเปฯ   อาโลโก   อุทปาทิ    
สา  โข  ปนาย  กาเย  กายานุปสฺสนา  ภาเวตพฺพาติ  ฯเปฯ  ภาวิตาติ      
ปุพฺเพ    อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ   ฯเปฯ   อาโลโก    
อุทปาทิ   ฯ   จกฺขุ   อุทปาทีติ  เกนตฺเถน  ฯเปฯ  อาโลโก  อุทปาทีติ    
เกนตฺเถน   ฯเปฯ   จกฺขุ   อุทปาทีติ   ทสฺสนฏเน   ฯเปฯ  อาโลโก     
อุทปาทีติ โอภาสฏเน ฯ     
     จกฺขุ   ธมโฺม   ทสฺสนฏโ   อตฺโถ   ฯเปฯ   อาโลโก   ธมฺโม      
โอภาสฏโ   อตฺโถ   อิเม   ป ฺจ   ธมฺมา  ป ฺจ  อตฺถา  กายวตฺถกุา    
สติปฏานวตฺถุกา   ฯเปฯ  เวทนาวตฺถุกา  สติปฏานวตฺถุกา  จิตฺตวตฺถุกา    
สติปฏานวตฺถุกา    ธมฺมวตฺถุกา   สติปฏานวตฺถุกา   สติปฏานารมฺมณา    
สติปฏานโคจรา        สติปฏานสงฺคหิตา       สติปฏานปริยาปนฺนา     
สติปฏาเน      สมุปาคตา     สติปฏาเน      ิตา     สติปฏาเน     
ปติฏ ิตา ฯ   
     ธมฺมจกฺกนฺติ    เกนตฺเถน    ธมฺมจกฺก   ฯ   ธมฺม ฺจ   ปวตฺเตติ    
จกฺก ฺจาติ    ธมฺมจกฺก    จกฺก ฺจ    ปวตฺเตติ   ธมฺม ฺจาติ   ธมฺมจกฺก          
ธมฺเมน      ปวตฺเตตีติ      ธมฺมจกฺก     ธมฺมจริยาย     ปวตฺเตตีติ    
ธมฺมจกฺก    ธมฺเม    ิโต   ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก   ธมฺเม   ปติฏ ิโต   
ปวตฺเตตีติ    ธมฺมจกฺก   ฯเปฯ   อมโตคธ   นิพฺพาน   ปริโยสานฏเน    
ธมฺโม ต ธมฺม ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺก ฯ    
     [๖๑๙]    อย    ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต   อิทฺธิปาโทติ     
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เม   ภิกฺขเว   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   จกฺขุ  อุทปาทิ  ฯเปฯ    
อาโลโก   อุทปาทิ   โส  โข  ปนาย  ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต      
อิทฺธิปาโท     ภาเวตพฺโพติ     เม    ภิกขฺเว    ฯเปฯ    ภาวิโตติ    
เม   ภิกฺขเว   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   จกฺขุ  อุทปาทิ  ฯเปฯ    
อาโลโก   อุทปาทิ   อย   วิริยสมาธิ   ฯเปฯ  อย  จิตฺตสมาธิ  ฯเปฯ     
อย    วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต   อิทฺธิปาโทติ   เม   ภิกฺขเว    
ปุพฺเพ    อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ   ฯเปฯ   อาโลโก    
อุทปาทิ  โส  โข  ปนาย  วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต  อิทฺธิปาโท    
ภาเวตพฺโพติ    เม    ภิกฺขเว    ฯเปฯ    ภาวิโตติ   เม   ภิกฺขเว     
ปุพฺเพ    อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ   ฯเปฯ   อาโลโก    
อุทปาทิ ฯ    
     อย    ฉนทฺสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต    อิทฺธิปาโทติ    ปุพฺเพ    
อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ   ฯเปฯ   อาโลโก   อุทปาทิ    
โส    โข    ปนาย    ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต    อิทธฺิปาโท     
ภาเวตพฺโพติ   ฯเปฯ   ภาวิโตติ   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุ    
อุทปาทิ    าณ    อุทปาทิ    ป ฺา    อุทปาทิ    วิชฺชา    อุทปาทิ    
อาโลโก    อุทปาทิ    ฯ    จกฺขุ    อุทปาทีติ    เกนตฺเถน    าณ    
อุทปาทีติ     เกนตฺเถน    ป ฺา    อุทปาทีติ    เกนตฺเถน    วิชชฺา    
อุทปาทีติ    เกนตฺเถน   อาโลโก   อุทปาทีติ   เกนตฺเถน   ฯ   จกฺขุ     
อุทปาทีติ       ทสฺสนฏเน      าณ      อุทปาทีติ      าตฏเน      
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ป ฺา    อุทปาทีติ    ปชานนฏเน   วิชฺชา   อุทปาทีติ   ปฏิเวธฏเน    
อาโลโก อุทปาทีติ โอภาสฏเน ฯ      
     จกฺขุ    ธมฺโม   ทสฺสนฏโ   อตฺโถ   าณ   ธมฺโม   าตฏโ    
อตฺโถ    ป ฺา    ธมฺโม    ปชานนฏโ    อตฺโถ    วิชฺชา   ธมฺโม     
ปฏิเวธฏโ   อตฺโถ   อาโลโก   ธมฺโม   โอภาสฏโ   อตฺโถ   อิเม      
ป ฺจ     ธมฺมา     ป ฺจ    อตฺถา    ฉนฺทวตฺถุกา    อิทฺธิปาทวตฺถุกา    
อิทฺธิปาทารมฺมณา  อิทฺธิปาทโคจรา  อิทฺธิปาทสงฺคหิตา  อิทฺธิปาทปริยาปนฺนา         
อิทฺธิปาเท      สมุปาคตา      อิทฺธิปาเท       ิตา      อิทฺธิปาเท    
ปติฏ ิตา ฯ   
     ธมฺมจกฺกนฺติ    เกนตฺเถน    ธมฺมจกฺก   ฯ   ธมฺม ฺจ   ปวตฺเตติ    
จกฺก ฺจาติ    ธมฺมจกฺก    จกฺก ฺจ    ปวตฺเตติ   ธมฺม ฺจาติ   ธมฺมจกฺก          
ธมฺเมน    ปวตฺเตตีติ   ธมมฺจกฺก   ธมฺมจริยาย   ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก   
ธมฺเม    ิโต   ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก   ธมฺเม   ปติฏ ิโต   ปวตฺเตตีติ   
ธมฺมจกฺก    ธมฺเม    ปติฏาเปนฺโต    ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก   ธมเฺม    
วสิปฺปตฺโต     ปวตฺเตตีติ     ธมฺมจกฺก    ธมฺเม    วสึ    ปาเปนฺโต    
ปวตฺเตตีติ    ธมฺมจกฺก   ธมฺเม   ปารมิปฺปตฺโต   ปวตฺเตตีติ   ธมมฺจกฺก          
ธมฺเม   ปารมึ   ปาเปนฺโต  ปวตฺเตตีติ  ธมฺมจกฺก  ธมฺเม  อปจายมาโน     
ปวตฺเตตีติ      ธมฺมจกฺก      ธมฺมทฺธโช     ปวตฺเตตีติ     ธมฺมจกฺก    
ธมฺมเกตุ     ปวตฺเตตีติ     ธมฺมจกฺก    ธมฺมาธิปเตยฺโย    ปวตฺเตตีติ    
ธมฺมจกฺก    อปฺปฏิวตฺติย   สมเณน   วา   พฺราหฺมเณน   วา   เทเวน      
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วา   มาเรน   วา   พฺรหฺมุนา  วา  เกนจิ  วา  โลกสฺมนิฺติ  ธมฺมจกฺก    
อินฺทฺริย     ธมฺโม    ต    ธมฺม    ปวตฺเตตีติ    ธมฺมจกฺก    ฯเปฯ   
อมโตคธ   นพฺิพาน   ปริโยสานฏเน   ธมฺโม   ต   ธมฺม   ปวตฺเตตีติ   
ธมฺมจกฺก ฯ   
     อย    วิริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต    อิทธฺิปาโทติ    ปุพฺเพ    
อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ   ฯเปฯ   อาโลโก   อุทปาทิ    
โส    โข    ปนาย    วิริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต    อิทฺธปิาโท    
ภาเวตพฺโพติ   ฯเปฯ   ภาวิโตติ   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุ    
อุทปาทิ     ฯเปฯ    อาโลโก    อุทปาทิ    ฯ    จกฺขุ    อุทปาทีติ    
เกนตฺเถน   ฯเปฯ  อาโลโก  อุทปาทีติ  เกนตฺเถน  ฯ  จกฺขุ  อุทปาทีติ     
ทสฺสนฏเน ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทีติ โอภาสฏเน ฯ      
     จกฺขุ   ธมโฺม   ทสฺสนฏโ   อตฺโถ   ฯเปฯ   อาโลโก   ธมฺโม      
โอภาสฏโ   อตฺโถ   อิเม   ป ฺจ   ธมฺมา  ป ฺจ  อตฺถา  วิริยวตฺถกุา    
อิทฺธิปาทวตฺถุกา   ฯเปฯ   จิตฺตวตฺถุกา   อิทฺธิปาทวตฺถุกา   วีมสาวตฺถุกา        
อิทฺธิปาทวตฺถุกา           อิทฺธิปาทารมฺมณา          อิทฺธิปาทโคจรา    
อิทฺธิปาทสงฺคหิตา     อิทธฺิปาทปริยาปนฺนา     อิทธฺิปาเท     สมุปาคตา    
อิทฺธิปาเท  ิตา อิทฺธิปาเท ปติฏ ิตา ฯ   
     ธมฺมจกฺกนฺติ    เกนตฺเถน    ธมฺมจกฺก   ฯ   ธมฺม ฺจ   ปวตฺเตติ    
จกฺก ฺจาติ    ธมฺมจกฺก    จกฺก ฺจ    ปวตฺเตติ   ธมฺม ฺจาติ   ธมฺมจกฺก          
ธมฺเมน    ปวตฺเตตีติ   ธมมฺจกฺก   ธมฺมจริยาย   ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก    
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ธมฺเม    ิโต   ปวตฺเตตีติ   ธมฺมจกฺก   ธมฺเม   ปติฏ ิโต   ปวตฺเตตีติ   
ธมฺมจกฺก   ฯเปฯ   อมโตคธ   นิพฺพาน   ปริโยสานฏเน   ธมโฺม   ต    
ธมฺม ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกนฺติ ฯ    
                   ธมฺมจกฺกกถา [๑] ฯ    
                       ___________    
                  ยคุนทฺธวคฺเค โลกุตฺตรกถา         
     [๖๒๐]   กตเม   ธมฺมา   โลกุตฺตรา  ฯ  จตฺตาโร  สติปฏานา    
จตฺตาโร     สมฺมปฺปธานา     จตฺตาโร    อิทฺธิปาทา    ป ฺจินฺทฺริยานิ   
ป ฺจ    พลานิ    สตฺต    โพชฺฌงฺคา   อฏงฺคิโก   มคฺโค   จตฺตาโร     
อริยมคฺคา     จตฺตาริ     จ     สาม ฺผลานิ    นิพฺพาน ฺจ    อิเม     
ธมฺมา โลกุตฺตราติ ๒ ฯ     
     โลกุตฺตราติ   เกนตฺเถน   โลกุตฺตรา   ฯ  โลก  อุตฺตรนฺตีติ  ๓    
โลกุตฺตรา    โลกโต    อุตฺตรนฺตีติ    โลกุตฺตรา   โลกา   อุตฺตรนตีฺติ    
โลกุตฺตรา    โลกมฺหา    อุตฺตรนฺตีติ   โลกุตฺตรา   โลก   สมติกฺกนฺตีติ          
โลกุตฺตรา   โลก   สมติกฺกมนฺตาติ   โลกุตฺตรา  โลเก  ๔  อติเรกาติ    
โลกุตฺตรา   [๕]   โลกา  นิสฺสรนฺตีติ  โลกุตฺตรา  โลกโต  นิสฺสรนฺตีติ    
โลกุตฺตรา     โลกมฺหา     นิสฺสรนฺตีติ    โลกุตฺตรา    ๖    โลกา     
#๑ ม. ย.ุ สพฺพตฺถ นิฏ ิตาติ ทิสฺสติ ฯ ๒ สี. อิติสทโฺท น ทิสฺสติ ฯ    
#๓ ม. ตรนฺตีติ ฯ ๔ ม. โลเกน ฯ ๕ ม. ยุ. โลกนฺต ตรนฺตีติ โลกุตฺตรา ฯ    
#๖ สี. อิโต จิณฺหนฺตเร โลเกน ปฏินิสฺสฏาติ โลกุตฺตรา โลกธมฺมา นิสฺสฏาติ   
#โลกุตฺตราติ ลิขิต ฯ    
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นิสฺสชฺชนฺตีติ  ๑  โลกุตฺตรา  โลกโต  ๒  นิสฺสชชฺนฺตีติ  ๓  โลกุตฺตรา          
โลกมฺหา  นสิฺสชฺชนฺตีติ  ๔  โลกุตฺตรา  โลเก  น  ติฏนฺตีติ  โลกุตฺตรา          
โลกมฺห ิ  น   ติฏนฺตีติ   โลกุตฺตรา   โลเก  น  ลิมฺปนฺตีติ  โลกุตฺตรา          
โลกมฺห ิ  ๕   น  ลิมฺปนฺตีติ  โลกุตฺตรา  โลเก  อสลิตฺตาติ  โลกุตฺตรา   
โลเกน    อสลิตฺตาติ    โลกุตฺตรา   โลเก   อนุปลิตฺตาติ   โลกุตฺตรา8   
โลเกน    อนุปลิตฺตาติ   โลกุตฺตรา   โลเก   วิปฺปมตฺุตาติ   โลกตฺุตรา   
โลเกน    วิปปฺมุตฺตาติ   โลกุตฺตรา   โลกา   วิปฺปมตฺุตาติ   โลกตฺุตรา    
โลกโต   วิปปฺมุตฺตาติ   โลกุตฺตรา   โลกมฺหา   วิปฺปมุตฺตาติ  โลกุตฺตรา   
โลเก    วิส ฺ ุตฺตาติ   โลกุตฺตรา   โลเกน   วิส ฺ ุตฺตาติ   โลกตฺุตรา    
โลกา  วิส ฺ ุตฺตาติ  โลกุตฺตรา  [๖]  โลกโต  วิส ฺ ุตฺตาติ  โลกุตฺตรา    
โลกมฺหา    วิส ฺ ุตฺตาติ    โลกุตฺตรา   โลกา   สชฺุฌนฺตีติ   โลกุตฺตรา   
โลกโต    สชุฌฺนฺตีติ    โลกุตฺตรา    โลกมฺหา   สชุฌฺนฺตีติ   โลกตฺุตรา   
โลกา    วิสุชฌฺนฺตีติ    โลกุตฺตรา    โลกโต   วิสุชฺฌนฺตีติ   โลกุตฺตรา          
โลกมฺหา    วิสุชฺฌนฺตีติ    โลกุตฺตรา   โลกา   วุฏหนฺตีติ   โลกุตฺตรา          
โลกโต    วุฏหนฺตีติ   โลกุตฺตรา   โลกมฺหา   วุฏหนฺตีติ   โลกตฺุตรา   
โลกา   วิวชชฺนฺตีติ   ๗   โลกุตฺตรา   โลกโต  วิวชฺชนฺตีติ  โลกุตฺตรา    
โลกมฺหา   วิวชฺชนฺตีติ   โลกุตฺตรา   โลเก   น   สชชฺนฺตีติ  โลกตฺุตรา    
โลเก   น   คยฺหนฺตีติ   โลกุตฺตรา   โลเก   น  พชฺฌนฺตีติ  โลกุตฺตรา    
โลก    สมุจฺฉินฺทนฺตีติ   โลกุตฺตรา   โลก   สมุจฺฉินฺนตฺตาติ   โลกุตฺตรา       
#๑-๓-๔ ม. ยุ. นิสฺสฏาติ ฯ ๒-๕ ม. ย.ุ โลเกน ฯ ๖ ม. โลกสฺม ึฯ      
#๗ สี. ม. ยุ. วิวฏฏนฺตีติ ฯ เอวมุปริป ฯ      
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โลก     ปฏิปปฺสฺสมฺเภนฺตีติ    โลกุตฺตรา    โลก    ปฏิปฺปสฺสมฺภิตตฺตาติ        
โลกุตฺตรา   โลกสฺส   อปจฺจาคตีติ   ๑   โลกุตฺตรา   โลกสฺส  อคตีติ    
โลกุตฺตรา    โลกสฺส   อวิสยาติ   โลกตฺุตรา   โลกสฺส   อสาธารณาติ    
โลกุตฺตรา   โลก   วมนฺตีติ   โลกุตฺตรา   โลก  น  ปจฺจาคมนฺตีติ  ๒   
โลกุตฺตรา   โลก   ชหนฺตีติ   โลกุตฺตรา   โลก  น  อุปฺปาทยนฺตีติ  ๓    
โลกุตฺตรา    โลก    วิสิเนนฺตีติ    โลกตฺุตรา   โลก   นยนฺตีติ   ๔    
โลกุตฺตรา   โลก   วิธูเปนตีฺติ   โลกุตฺตรา   โลก  น  สุธูเปนฺตีติ  ๕          
โลกุตฺตรา โลก สมติกฺกมฺม อภิภุยฺย ติฏนฺตีติ โลกุตฺตราติ ฯ     
                       โลกุตฺตรกถา    
                        ___________    
                    ยุคนทฺธวคฺเค พลกถา   
                      สาวตฺถีนิทาน ฯ    
     [๖๒๑]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   พลานิ   กตมานิ  ป ฺจ  สทฺธาพล     
วิริยพล    สติพล    สมาธิพล    ป ฺาพล    อิมานิ    โข   ภิกฺขเว   
ป ฺจ พลานิ ฯ    
     อป   จ   อฏสฏ ี  พลานิ  สทฺธาพล  วิริยพล  สติพล  สมาธิพล    
ป ฺาพล      หิริพล     โอตฺตปฺปพล     ปฏิสงฺขานพล     ภาวนาพล    
อนวชฺชพล    สงฺคาหพล    ๖    ขนฺติพล    ป ฺตฺติพล    นชิฺฌตฺติพล          
#๑ ม. อปถาติ ฯ ยุ. อตีตาติ ฯ ๒ ม. ปจฺจาวมนฺตีติ ฯ ๓ ม. ย.ุ อุปฺปาทิยนฺตีติ ฯ     
#๔ ม. ย.ุ อุสสฺิเนนฺตีติ ฯ ๕ ม. สธูเปนฺตีติ ฯ ยุ. สนธฺูเปนฺตีติ ฯ    
#๖ สงฺคหพลนฺติป ปาโ ฯ     
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อิสฺสริยพล    อธิฏานพล    สมถพล   วิปสฺสนาพล   ทส   เสกฺขพลานิ   
ทส    อเสกฺขพลานิ    ทส    ขีณาสวพลานิ    ทส   อิทฺธิพลานิ   ทส     
ตถาคตพลานิ ฯ    
     [๖๒๒]   กตม   สทฺธาพล  ฯ  อสฺสทฺธิเย  น  กมปฺตีติ  สทฺธาพล    
สหชาตาน  ธมฺมาน อุปตฺถมฺภนฏเน ๑ สทฺธาพล กิเลสาน ปรยิาทานฏเน   
สทฺธาพล        ปฏิเวธาทิวิโสธนฏเน       สทฺธาพล       จิตฺตสฺส    
อธิฏานฏเน     สทฺธาพล     จิตฺตสฺส     โวทานฏเน    สทฺธาพล    
วิเสสาธิคมฏเน      สทฺธาพล      อุตฺตริปฏิเวธฏเน      สทฺธาพล    
สจฺจาภิสมยฏเน    สทฺธาพล    นิโรเธ    ปติฏาปกฏเน   สทฺธาพล    
อิท สทฺธาพล ฯ         
     กตม   วิรยิพล   ฯ   โกสชฺเช  น  กมปฺตีติ  วิริยพล  สหชาตาน    
ธมฺมาน     อุปตฺถมฺภนฏเน    วิริยพล    กิเลสาน    ปริยาทานฏเน   
วิริยพล    ปฏิเวธาทิวิโสธนฏเน    วิริยพล   จิตฺตสฺส   อธิฏานฏเน          
วิริยพล     จิตฺตสฺส     โวทานฏเน     วิริยพล    วิเสสาธิคมฏเน   
วิริยพล       อุตฺตริปฏิเวธฏเน       วิรยิพล      สจฺจาภิสมยฏเน    
วิริยพล นิโรเธ ปติฏาปกฏเน วิริยพล อิท วิริยพล ฯ      
     กตม   สติพล   ฯ   ปมาเท   น   กมฺปตีติ   สติพล  สหชาตาน    
ธมฺมาน   อุปตฺถมฺภนฏเน   สติพล   ฯเปฯ   นโิรเธ   ปติฏาปกฏเน    
สติพล อิท สติพล ฯ    
#๑ อิธ เจว อุปริ จ อุปฏมฺภนฏเนาติ วา ปาโ ฯ     
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     กตม   สมาธิพล  ฯ  อุทฺธจฺเจ  น  กมฺปตีติ  สมาธิพล  สหชาตาน    
ธมฺมาน      อุปตฺถมฺภนฏเน      สมาธิพล      ฯเปฯ      นิโรเธ    
ปติฏาปกฏเน สมาธิพล อิท สมาธิพล ฯ    
     กตม   ป ฺาพล  ฯ  อวิชฺชาย  น  กมฺปตีติ  ป ฺาพล  สหชาตาน    
ธมฺมาน      อุปตฺถมฺภนฏเน      ป ฺาพล      ฯเปฯ      นิโรเธ    
ปติฏาปกฏเน ป ฺาพล อิท ป ฺาพล ฯ    
     [๖๒๓]  กตม  หิริพล  ฯ เนกฺขมฺเมน กามจฺฉนฺท หิริยตีติ ๑ หิริพล          
อพฺยาปาเทน      พฺยาปาท     หิริยตีติ     หิริพล     อาโลกส ฺาย    
ถีนมิทฺธ    หิริยตีติ   หริิพล   อวิกฺเขเปน   อุทฺธจฺจ   หิริยตีติ   หริพิล  
ธมฺมววตฺถาเนน     วิจิกิจฺฉ    หิริยตีติ    หิริพล    าเณน    อวิชชฺ         
หิริยตีติ   หริพิล   ปาโมชเฺชน   อรตึ   หิริยตีติ   หริพิล  ปมชฌฺาเนน         
นีวรเณ    หิรยิตีติ    หิริพล    ฯเปฯ    อรหตฺตมคฺเคน   สพฺพกิเลเส    
หิริยตีติ หิริพล อิท หิริพล ฯ                                                 
     กตม   โอตฺตปฺปพล   ฯ   เนกฺขมฺเมน   กามจฺฉนฺท   โอตฺตปฺปตีติ   
โอตฺตปฺปพล    อพฺยาปาเทน    พฺยาปาท    โอตฺตปฺปตีติ    โอตฺตปฺปพล   
อาโลกส ฺาย    ถีนมิทฺธ    โอตฺตปฺปตีติ    โอตฺตปฺปพล    อวิกฺเขเปน    
อุทฺธจฺจ     โอตฺตปฺปตีติ     โอตฺตปฺปพล    ธมฺมววตฺถาเนน    วิจิกิจฺฉ        
โอตฺตปฺปตีติ      โอตฺตปฺปพล      าเณน     อวิชฺช     โอตฺตปฺปตีติ    
โอตฺตปฺปพล     ปาโมชฺเชน     อรตึ     โอตฺตปฺปตีติ     โอตฺตปฺปพล    
ปมชฺฌาเนน   นีวรเณ  โอตฺตปฺปตีติ  โอตฺตปฺปพล  ฯเปฯ  อรหตฺตมคฺเคน    
#๑ ม. หริียตีติ ฯ เอวมุปริป ฯ     
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สพฺพกิเลเส โอตฺตปฺปตีติ โอตฺตปฺปพล อิท โอตฺตปฺปพล ฯ       
     กตม   ปฏิสงฺขานพล   ฯ   เนกฺขมฺเมน   กามจฺฉนฺท  ปฏิสงฺขาตีติ   
ปฏิสงฺขานพล    อพฺยาปาเทน    พฺยาปาท   ปฏิสงฺขาตีติ   ปฏิสงฺขานพล   
อาโลกส ฺาย    ถีนมิทฺธ    ปฏิสงฺขาตีติ    ปฏิสงฺขานพล   อวิกฺเขเปน    
อุทฺธจฺจ  ปฏิสงฺขาตีติ  ปฏิสงฺขานพล  ธมฺมววตฺถาเนน  วิจิกิจฺฉ ปฏิสงฺขาตีติ    
ปฏิสงฺขานพล     าเณน     อวิชชฺ     ปฏิสงฺขาตีติ     ปฏิสงฺขานพล   
ปาโมชฺเชน     อรตึ     ปฏสิงฺขาตีติ    ปฏิสงฺขานพล    ปมชฺฌาเนน     
นีวรเณ   ปฏสิงฺขาตีติ  ปฏิสงฺขานพล  ฯเปฯ  อรหตฺตมคฺเคน  สพฺพกิเลเส    
ปฏิสงฺขาตีติ ปฏิสงฺขานพล อิท ปฏิสงฺขานพล ฯ      
     [๖๒๔]   กตม   ภาวนาพล   ฯ  กามจฺฉนฺท  ปชหนฺโต  เนกขฺมฺม    
ภาเวตีติ   ภาวนาพล   ฯ   พฺยาปาท   ปชหนฺโต  อพฺยาปาท  ภาเวตีติ     
ภาวนาพล    ถีนมิทฺธ   ปชหนฺโต   อาโลกส ฺ   ภาเวตีติ   ภาวนาพล    
อุทฺธจฺจ    ปชหนฺโต    อวิกฺเขป    ภาเวตีติ    ภาวนาพล    วิจิกิจฺฉ          
ปชหนฺโต    ธมฺมววตฺถาน    ภาเวตีติ   ภาวนาพล   อวิชฺช   ปชหนฺโต    
าณ   ภาเวตีติ   ภาวนาพล   อรตึ   ปชหนฺโต   ปาโมชฺช   ภาเวตีติ     
ภาวนาพล    นีวรเณ    ปชหนฺโต   ปมชฺฌาน   ภาเวตีติ   ภาวนาพล     
ฯเปฯ    สพฺพกิเลเส   ปชหนฺโต   อรหตฺตมคฺค   ภาเวตีติ   ภาวนาพล    
อิท ภาวนาพล ฯ         
     กตม   อนวชฺชพล   ฯ  กามจฺฉนฺทสฺส  ปหีนตฺตา  เนกฺขมฺเม  นตฺถิ     
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กิ ฺจิ    วชฺชนฺติ    อนวชชฺพล    พฺยาปาทสฺส   ปหีนตฺตา   อพฺยาปาเท   
นตฺถิ   กิ ฺจิ   วชฺชนฺติ  อนวชฺชพล  ถีนมิทฺธสฺส  ปหนีตฺตา  อาโลกส ฺาย         
นตฺถิ     กิ ฺจิ     วชฺชนฺติ     อนวชชฺพล     อุทฺธจฺจสฺส    ปหีนตฺตา          
อวิกฺเขเป   นตฺถิ   กิ ฺจิ   วชฺชนฺติ   อนวชฺชพล   วิจิกิจฺฉาย  ปหีนตฺตา        
ธมฺมววตฺถาเน     นตฺถิ    กิ ฺจิ    วชฺชนฺติ    อนวชชฺพล    อวิชชฺาย    
ปหีนตฺตา    าเณ    นตฺถิ    กิ ฺจิ    วชฺชนฺติ   อนวชฺชพล   อรติยา   
ปหีนตฺตา    ปามุชฺเช   นตฺถิ   กิ ฺจิ   วชฺชนฺติ   อนวชฺชพล   นีวรณาน          
ปหีนตฺตา    ปมชฺฌาเน   นตฺถิ   กิ ฺจิ   วชชฺนฺติ   อนวชชฺพล   ฯเปฯ   
สพฺพกิเลสาน    ปหีนตฺตา    อรหตฺตมคฺเค    นตฺถ ิ   กิ ฺจิ    วชชฺนฺติ   
อนวชฺชพล อิท อนวชฺชพล ฯ     
     กตม   สงฺคาหพล  ฯ  กามจฺฉนฺท  ปชหนฺโต  เนกฺขมฺมวเสน  จิตฺต    
สงฺคณฺหาตีติ     สงฺคาหพล    พฺยาปาท    ปชหนฺโต    อพฺยาปาทวเสน     
จิตฺต   สงฺคณฺหาตีติ   สงฺคาหพล   ถีนมทิฺธ  ปชหนฺโต  อาโลกส ฺาวเสน   
จิตฺต    สงฺคณฺหาตีติ    สงฺคาหพล    ฯเปฯ    สพฺพกิเลเส   ปชหนฺโต    
อรหตฺตมคฺควเสน จิตฺต สงฺคณฺหาตีติ สงฺคาหพล อิท สงฺคาหพล ฯ    
     [๖๒๕]   กตม   ขนฺติพล   ฯ  กามจฺฉนฺทสฺส  ปหีนตฺตา  เนกฺขมฺม    
ขมตีติ    ขนฺติพล   ฯ   พฺยาปาทสฺส   ปหีนตฺตา   อพฺยาปาโท   ขมตีติ    
ขนฺติพล    ถนีมิทฺธสฺส    ปหีนตฺตา    อาโลกส ฺา    ขมตีติ   ขนฺติพล   
อุทฺธจฺจสฺส    ปหีนตฺตา    อวิกฺเขโป    ขมตีติ    ขนฺติพล   วิจิกิจฺฉาย       
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ปหีนตฺตา    ธมฺมววตฺถาน    ขมตีติ    ขนฺติพล    อวิชฺชาย   ปหนีตฺตา    
าณ    ขมตีติ    ขนฺติพล    อรติยา    ปหีนตฺตา    ปามุชฺช   ขมตีติ    
ขนฺติพล     นวีรณาน     ปหีนตฺตา    ปมชฺฌาน    ขมตีติ    ขนฺติพล    
ฯเปฯ    สพฺพกิเลสาน    ปหีนตฺตา    อรหตฺตมคฺโค   ขมตีติ   ขนฺติพล    
อิท ขนฺติพล ฯ         
     กตม    ป ฺตฺติพล   ฯ   กามจฺฉนฺท   ปชหนฺโต   เนกฺขมฺมวเสน    
จิตฺต   ป ฺเปตีติ  ๑  ป ฺตฺติพล  พฺยาปาท  ปชหนฺโต  อพฺยาปาทวเสน    
จิตฺต       ป ฺเปตีติ       ป ฺตฺติพล       ถีนมิทฺธ      ปชหนฺโต   
อาโลกส ฺาวเสน      จิตฺต     ป ฺเปตีติ     ป ฺตฺติพล     ฯเปฯ    
สพฺพกิเลเส     ปชหนฺโต     อรหตฺตมคฺควเสน     จิตฺต    ป ฺเปตีติ    
ป ฺตฺติพล อิท ป ฺตฺติพล ฯ     
     กตม    นชิฺฌตฺติพล   ฯ   กามจฺฉนฺท   ปชหนฺโต   เนกฺขมฺมวเสน    
จิตฺต   นิชฺฌาเปตีติ   นิชฺฌตฺติพล   พฺยาปาท   ปชหนฺโต  อพฺยาปาทวเสน          
จิตฺต   นิชฺฌาเปตีติ   นิชฺฌตฺติพล   ถีนมิทฺธ  ปชหนฺโต  อาโลกส ฺาวเสน        
จิตฺต       นชิฌฺาเปตีติ      นิชฺฌตฺติพล      ฯเปฯ      สพฺพกิเลเส    
ปชหนฺโต    อรหตฺตมคฺควเสน    จิตฺต   นชิฺฌาเปตีติ   นิชฺฌตฺติพล   อิท         
นิชฺฌตฺติพล ฯ          
     กตม   อิสสฺริยพล  ฯ  กามจฺฉนฺท  ปชหนฺโต  เนกฺขมฺมวเสน  จิตฺต    
วส    วตฺเตตีติ    อิสฺสริยพล   พฺยาปาท   ปชหนฺโต   อพฺยาปาทวเสน    
จิตฺต   วส  วตฺเตตีติ  อิสฺสริยพล  ถีนมทิฺธ  ปชหนฺโต  อาโลกส ฺาวเสน         
#๑ ม. ย.ุ ป ฺาเปตีติ ฯ เอวมุปริป ฯ     
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จิตฺต     วส     วตฺเตตีติ     อิสฺสริยพล     ฯเปฯ     สพฺพกิเลเส   
ปชหนฺโต   อรหตฺตมคฺควเสน   จิตฺต   วส   วตฺเตตีติ   อิสฺสรยิพล  อิท          
อิสฺสริยพล ฯ   
     กตม   อธิฏานพล   ฯ   กามจฺฉนฺท   ปชหนฺโต   เนกฺขมฺมวเสน     
จิตฺต   อธิฏาตีติ   อธิฏานพล   พฺยาปาท   ปชหนฺโต  อพฺยาปาทวเสน    
จิตฺต   อธิฏาตีติ   อธิฏานพล   ถีนมทิฺธ  ปชหนฺโต  อาโลกส ฺาวเสน          
จิตฺต       อธิฏาตีติ      อธิฏานพล      ฯเปฯ      สพฺพกิเลเส    
ปชหนฺโต    อรหตฺตมคฺควเสน    จิตฺต   อธิฏาตีติ   อธิฏานพล   อิท   
อธิฏานพล ฯ   
     [๖๒๖]   กตม   สมถพล  ฯ  เนกฺขมฺมวเสน  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา     
อวิกฺเขโป   สมถพล   อพฺยาปาทวเสน   จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา  อวิกฺเขโป     
สมถพล     อาโลกส ฺาวเสน     จิตฺตสฺส    เอกคฺคตา    อวิกฺเขโป     
สมถพล     ฯเปฯ     ปฏินสิฺสคฺคานุปสฺสี     อสฺสาสวเสน     จิตฺตสฺส    
เอกคฺคตา    อวิกฺเขโป    สมถพล    ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี   ปสฺสาสวเสน    
จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อวิกฺเขโป สมถพล ฯ    
     สมถพลนติฺ    เกนตฺเถน   สมถพล   ฯ   ปมชฺฌาเนน   นีวรเณ    
น    กมฺปตีติ    สมถพล   ทุติยชฺฌาเนน   วิตกฺกวิจาเร   น   กมปฺตีติ   
สมถพล   ตติยชฺฌาเนน   ปติยา   น   กมฺปตีติ  สมถพล  จตุตฺถชฌฺาเนน    
สุขทุกฺเข     น    กมฺปตีติ    สมถพล    อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติยา     
รูปส ฺาย      ปฏิฆส ฺาย      นานตฺตส ฺาย      น      กมฺปตีติ     
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สมถพล       วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺติยา      อากาสาน ฺจายตนส ฺาย     
น         กมฺปตีติ        สมถพล        อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติยา    
วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺาย น กมฺปตีติ สมถพล เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติยา    
 
อากิ ฺจ ฺายตนส ฺาย น กมฺปตีติ    
สมถพล   อุทฺธจฺเจ   จ  อุทฺธจฺจสหคตกิเลเส  จ  ขนฺเธ  จ  น  กมฺปติ    
น จลติ น เวธตีติ สมถพล อิท สมถพล ฯ    
     [๖๒๗]   กตม   วิปสฺสนาพล   ฯ   อนิจฺจานุปสฺสนา  วิปสฺสนาพล    
ทุกฺขานุปสฺสนา       วิปสสฺนาพล      ฯเปฯ      ปฏนิิสฺสคฺคานุปสฺสนา   
วิปสฺสนาพล   รูเป   อนิจฺจานุปสฺสนา  วิปสฺสนาพล  รูเป  ทุกฺขานุปสฺสนา          
วิปสฺสนาพล         ฯเปฯ         รูเป        ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา     
วิปสฺสนาพล    เวทนาย    ส ฺาย    สงฺขาเรสุ   วิ ฺาเณ   จกฺขุสฺมึ    
ฯเปฯ     ชรามรเณ     อนิจฺจานุปสฺสนา    วิปสฺสนาพล    ชรามรเณ      
ทุกฺขานุปสฺสนา      วิปสฺสนาพล     ชรามรเณ     ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา   
วิปสฺสนาพล ฯ   
     วิปสฺสนาพลนฺติ   เกนตฺเถน   วิปสสฺนาพล   ฯ   อนิจฺจานุปสฺสนาย    
นิจฺจส ฺาย      น      กมปฺตีติ     วิปสสฺนาพล     ทกฺุขานุปสฺสนาย   
สุขส ฺาย   น   กมฺปตีติ   วิปสฺสนาพล   อนตฺตานุปสฺสนาย  อตฺตส ฺาย   
น      กมฺปตีติ      วิปสฺสนาพล      นพฺิพิทานุปสฺสนาย      นนฺทิยา   
น    กมฺปตีติ   วิปสฺสนาพล   วิราคานุปสฺสนาย   ราเค   น   กมปฺตีติ    
วิปสฺสนาพล    นิโรธานุปสฺสนาย   สมทุเย   น   กมปฺตีติ   วิปสสฺนาพล    
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ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาย     อาทาเน     น     กมฺปตีติ     วิปสฺสนาพล    
อวิชฺชาย   จ  อวิชฺชาสหคตกิเลเส  จ  ขนฺเธ  จ  น  กมฺปติ  น  จลติ    
น เวธตีติ วิปสฺสนาพล อิท วิปสฺสนาพล ฯ   
     [๖๒๘]  กตมานิ  ทส  เสกฺขพลานิ  ทส อเสกฺขพลานิ ฯ สมมฺาทิฏ ึ    
สิกฺขตีติ       เสกฺขพล       ตตฺถ       สกิขิฺตตฺตา      อเสกฺขพล   
สมฺมาสงฺกปฺป    สิกฺขตีติ    เสกฺขพล    ตตฺถ   สิกฺขิตตฺตา   อเสกฺขพล         
สมฺมาวาจ     ฯเปฯ     สมมฺากมฺมนฺต    สมฺมาอาชีว    สมฺมาวายาม    
สมฺมาสตึ      สมฺมาสมาธึ      สมฺมาาณ     ฯเปฯ     สมฺมาวิมุตฺตึ    
สิกฺขตีติ    เสกฺขพล    ตตฺถ    สิกฺขิตตฺตา   อเสกฺขพล   อิมานิ   ทส   
เสกฺขพลานิ ทส อเสกฺขพลานิ ฯ    
     [๖๒๙]    กตมานิ   ทส   ขีณาสวพลานิ   ฯ   อิธ   ขีณาสวสฺส    
ภิกฺขุโน   อนิจฺจโต   สพฺเพ   สงฺขารา  ยถาภูต  สมมฺปฺป ฺาย  สุทิฏา   
โหนฺติ   ยมฺป  ขีณาสวสฺส  ภิกฺขุโน  อนิจฺจโต  สพฺเพ  สงฺขารา  ยถาภูต   
สมฺมปฺป ฺาย       สุทฏิา       โหนติฺ      อิทมฺป      ขีณาสวสฺส   
ภิกฺขุโน   พล   โหติ   ย   พล   อาคมฺม   ขีณาสโว  ภิกฺขุ  อาสวาน   
ขย ปฏิชานาติ ขีณา เม อาสวาติ ฯ    
     ปุน   จปร  ขีณาสวสฺส  ภิกฺขุโน  องฺคารกาสูปมา  กามา  ยถาภูต    
สมฺมปฺป ฺาย     สุทฏิา     โหนฺติ    ยมฺป    ขีณาสวสฺส    ภิกขฺุโน   
องฺคารกาสูปมา    กามา    ยถาภูต   สมมฺปฺป ฺาย   สุทิฏา   โหนฺติ    
อิทมฺป   ขีณาสวสฺส   ภิกขฺุโน   พล   โหติ  ย  พล  อาคมฺม  ขีณาสโว     
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ภิกฺขุ อาสวาน ขย ปฏชิานาติ ขีณา เม อาสวาติ ฯ     
     ปุน  จปร  ขีณาสวสฺส  ภิกฺขุโน  วิเวกนินฺน  จิตฺต  โหติ วิเวกโปณ         
วิเวกปพฺภาร     วิเวกฏ     เนกฺขมฺมาภิรต     พฺยนฺตีภูต    สพฺพโส          
อาสวฏานิเยหิ    ธมฺเมหิ    ยมฺป   ขีณาสวสฺส   ภิกขฺุโน   วิเวกนินฺน          
จิตฺต    โหติ    วิเวกโปณ   วิเวกปพฺภาร   วิเวกฏ   เนกฺขมฺมาภิรต          
พฺยนฺตีภูต    สพฺพโส    อาสวฏานิเยหิ   ธมฺเมหิ   อิทมฺป   ขีณาสวสฺส          
ภิกฺขุโน   พล   โหติ   ย   พล   อาคมฺม   ขีณาสโว  ภิกฺขุ  อาสวาน   
ขย ปฏิชานาติ ขีณา เม อาสวาติ ฯ    
     ปุน    จปร    ขีณาสวสฺส    ภิกฺขุโน    จตฺตาโร   สติปฏานา     
ภาวิตา    โหนฺติ   สุภาวิตา   ยมฺป   ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน   จตฺตาโร   
สติปฏานา     ภาวิตา    โหนฺติ    สุภาวิตา    อิทมปฺ    ขีณาสวสฺส    
ภิกฺขุโน   พล   โหติ   ย   พล   อาคมฺม   ขีณาสโว  ภิกฺขุ  อาสวาน   
ขย ปฏิชานาติ ขีณา เม อาสวาติ ฯ    
     ปนุ    จปร    ขีณาสวสฺส    ภิกฺขุโน   จตฺตาโร   สมฺมปฺปธานา     
ภาวิตา   โหนฺติ   สุภาวิตา   ฯเปฯ   จตฺตาโร   อิทธฺิปาทา   ภาวิตา     
โหนฺติ    สุภาวิตา    ป ฺจินฺทฺริยานิ    ภาวิตานิ    โหนฺติ   สุภาวิตานิ         
ป ฺจ    พลานิ    ภาวิตานิ    โหนฺติ   สภุาวิตานิ   สตฺต   โพชฺฌงฺคา    
ภาวิตา   ฯเปฯ   อริโย   อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาวิโต  โหติ  สุภาวิโต     
ยมฺป    ขีณาสวสฺส    ภิกขฺุโน   อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   ภาวิโต   
โหติ    สุภาวิโต    อิทมฺป    ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน   พล   โหติ   ย     
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พล    อาคมฺม    ขีณาสโว    ภิกฺขุ    อาสวาน    ขย    ปฏชิานาติ     
ขีณา เม อาสวาติ อิมานิ ทส ขีณาสวสฺส พลานิ ฯ        
     [๖๓๐]     กตมานิ    ทส    อิทฺธิพลานิ    อธิฏานา    อิทฺธิ     
วิกุพฺพนา   อิทฺธิ   มโนมยา   อิทฺธิ  าณวิปฺผารา  อิทฺธิ  สมาธิวิปฺผารา         
อิทฺธิ      อริยา      อิทฺธิ     กมฺมวิปากชา     อิทฺธิ     ปุ ฺวโต    
อิทฺธิ     วิชฺชามยา     อิทฺธิ    ตตฺถ    ตตฺถ    สมฺมาปโยคปฺปจฺจยา   
อิชฺฌนฏเน อิทฺธิ อิมานิ ทส อิทฺธิพลานิ ฯ         
     [๖๓๑]   กตมานิ   ทส   ตถาคตพลานิ   อิธ  ตถาคโต  าน ฺจ      
านโต     อฏาน ฺจ     อฏานโต    ยถาภูต    ปชานาติ    ยมฺป     
ตถาคโต    าน ฺจ    านโต    อฏาน ฺจ    อฏานโต    ยถาภูต    
ปชานาติ   อิทมฺป   ตถาคตสฺส   ตถาคตพล   โหติ   ย   พล  อาคมฺม     
ตถาคโต     อาสภณฺาน    ปฏชิานาติ    ปริสาสุ    สีหนาท    นทติ    
พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ ฯ     
     ปุน   จปร   ตถาคโต   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน  กมฺมสมาทานาน     
านโต      เหตุโส      วิปาก     ยถาภูต     ปชานาติ     ยมฺป     
ตถาคโต   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน   กมฺมสมาทานาน   านโส  เหตุโส    
วิปาก    ยถาภูต   ปชานาติ   อิทมฺป   ตถาคตสฺส   ตถาคตพล   โหติ    
ย    พล    อาคมฺม    ตถาคโต   อาสภณฺาน   ปฏชิานาติ   ปริสาสุ    
สีหนาท นทติ พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ ฯ     
     ปุน   จปร   ตถาคโต   สพฺพตฺถคามินีปฏิปท   ยถาภูต   ปชานาติ     
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ยมฺป    ตถาคโต    สพฺพตฺถคามินีปฏิปท    ยถาภูต   ปชานาติ   อิทมฺป    
ตถาคตสฺส    ตถาคตพล    โหติ    ย    พล    อาคมฺม    ตถาคโต    
อาสภณฺาน    ปฏชิานาติ    ปริสาสุ    สีหนาท    นทติ    พฺรหฺมจกฺก   
ปวตฺเตติ ฯ    
     ปุน     จปร    ตถาคโต    อเนกธาตุนานาธาตุโลก    ยถาภูต      
ปชานาติ     ยมฺป     ตถาคโต    อเนกธาตุนานาธาตุโลก    ยถาภูต     
ปชานาติ อิทมฺป ตถาคตสฺส ตถาคตพล โหติ ฯเปฯ ฯ      
     ปุน    จปร    ตถาคโต    สตฺตาน    นานาธิมุตฺติกต   ยถาภูต    
ปชานาติ    ยมฺป    ตถาคโต    สตฺตาน    นานาธิมุตฺติกต    ยถาภตู    
ปชานาติ อิทมฺป ตถาคตสฺส ฯเปฯ ฯ    
     ปุน   จปร  ตถาคโต  ปรสตฺตาน  ปรปุคฺคลาน  อินฺทฺริยปโรปริยตฺต    
ยถาภูต       ปชานาติ       ยมฺป       ตถาคโต       ปรสตฺตาน      
ปรปุคฺคลาน     อินฺทฺริยปโรปริยตฺต     ยถาภูต     ปชานาติ    อิทมฺป          
ตถาคตสฺส ฯเปฯ ฯ         
     ปุน    จปร    ตถาคโต   ฌานวิโมกขฺสมาธิสมาปตฺตีน   สงฺกเิลส    
โวทาน วุฏาน ยถาภูต ปชานาติ ยมฺป ตถาคโต ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีน   
สงฺกิเลส       โวทาน       วุฏาน       ยถาภูต       ปชานาติ     
อิทมฺป ตถาคตสฺส ฯเปฯ ฯ    
     ปุน    จปร    ตถาคโต    อเนกวิหิต   ปุพฺเพนิวาส   อนุสฺสรติ    
เสยฺยถีท    เอกป   ชาตึ   เทฺวป   ชาติโย   ฯเปฯ   อิติ   สาการ     



สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค - หนาท่ี 549 

สอุทฺเทส    อเนกวิหิต    ปพฺุเพนิวาส    อนุสฺสรติ    ยมฺป   ตถาคโต   
อเนกวิหิต     ปุพฺเพนิวาส    อนุสฺสรติ    เสยฺยถีท    เอกป    ชาตึ          
เทฺวป ชาติโย ฯเปฯ อิทมฺป ตถาคตสฺส ฯเปฯ ฯ         
     ปุน  จปร  ตถาคโต  ทพฺิเพน  จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน   
สตฺเต     ปสสฺติ     จวมาเน     อุปปชฺชมาเน    ยมฺป    ตถาคโต      
ทิพฺเพน    จกฺขุนา    วิสทฺุเธน    อติกฺกนฺตมานุสเกน   ฯเปฯ   อิทมฺป    
ตถาคตสฺส ฯเปฯ ฯ         
     ปุน   จปร   ตถาคโต   อาสวาน   ขยา   อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ     
ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช         
วิหรติ    ยมปฺ    ตถาคโต   อาสวาน   ขยา   อนาสว   เจโตวิมุตฺตึ     
ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช         
วิหรติ     อิทมฺป     ตถาคตสฺส     ตถาคตพล    โหติ    ย    พล     
อาคมฺม    ตถาคโต    อาสภณฺาน    ปฏิชานาติ    ปริสาสุ   สีหนาท    
นทติ พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ อิมานิ ทส ตถาคตพลานิ ฯ      
     [๖๓๒]   เกนตฺเถน   สทฺธาพล   เกนตฺเถน  วิริยพล  เกนตฺเถน     
สติพล    เกนตฺเถน    สมาธิพล    เกนตฺเถน   ป ฺาพล   เกนตฺเถน    
หิริพล     เกนตฺเถน     โอตฺตปฺปพล     เกนตฺเถน     ปฏิสงฺขานพล    
เกนตฺเถน    ตถาคตพล    ฯ    อสฺสทฺธิเย   อกมฺปยฏเน   สทฺธาพล     
โกสชฺเช    อกมฺปยฏเน    วิริยพล   ปมาเท   อกมปฺยฏเน   สติพล    
อุทฺธจฺเจ     อกมฺปยฏเน     สมาธิพล     อวิชชฺาย    อกมฺปยฏเน    
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ป ฺาพล    หิริยติ   ปาปเก   อกุสเล   ธมฺเมติ   หิรพิล   โอตฺตปฺปติ    
ปาปเก   อกสุเล   ธมฺเมติ  โอตฺตปฺปพล  าเณน  กิเลเส  ปฏิสงฺขาตีติ    
ปฏิสงฺขานพล     ตตฺถ     ชาตา     ธมมฺา     เอกรสา    โหนฺตีติ     
ภาวนาพล   ตตฺถ   นตฺถิ   กิ ฺจิ   วชฺชนฺติ   อนวชชฺพล   เตน   จิตฺต   
สงฺคณฺหาตีติ   สงฺคาหพล   ต   ตสฺส  ๑  ขมตีติ  ขนฺติพล  เตน  จิตฺต          
ป ฺเปตีติ    ป ฺตฺติพล    เตน    จิตฺต    นชิฺฌาเปตีติ    นชิฺฌตฺติพล       
เตน   จิตฺต   วส   วตฺเตตีติ   อิสฺสรยิพล   เตน   จิตฺต   อธฏิาตีติ        
อธิฏานพล    เตน    จิตฺต    เอกคฺคตนฺติ   สมถพล   ตตฺถ   ชาเต    
ธมฺเม    อนุปสฺสตีติ   วิปสฺสนาพล   ตตฺถ   สิกฺขตีติ   เสกฺขพล   ตตฺถ          
สิกฺขิตตฺตา   อเสกฺขพล   เตน   อาสวา   ขีณาติ   ขีณาสวพล  ต  ๒    
ตสฺส อิชฺฌตีติ อิทฺธิพล อปฺปเมยฺยฏเน ตถาคตพลนฺติ ฯ    
                        พลกถา ฯ    
                        ___________    
                   ยุคนทฺธวคฺเค สุ ฺกถา   
     [๖๓๓]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ     
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท    
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา    
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข   อายสฺมา  อานนฺโท    
ภควนฺต    เอตทโวจ    สุ ฺโ    โลโก    สุ ฺโ   โลโกติ   ภนฺเต     
#๑-๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ        
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วุจฺจติ   กิตฺตาวตา   นุ   โข   ภนฺเต   สุ ฺโ   โลโกติ  วุจฺจตีติ  ฯ    
ยสฺมา   โข   อานนฺท   สุ ฺ   อตฺเตน   วา  อตฺตนิเยน  วา  ตสฺมา    
สุ ฺโ     โลโกติ    วุจฺจติ    กิ ฺจานนฺท    สุ ฺ    อตฺเตน    วา   
อตฺตนิเยน  วา  จกฺขุ  ๑  โข  อานนฺท  สุ ฺ  อตฺเตน  วา อตฺตนิเยน               
วา    รูปา   สุ ฺา   อตฺเตน   วา   อตฺตนิเยน   วา   จกฺขุวิ ฺาณ    
สุ ฺ    อตฺเตน    วา    อตฺตนิเยน    วา    จกฺขุสมฺผสฺโส   สุ ฺโ    
อตฺเตน   วา   อตฺตนิเยน   วา   ยมฺปท  จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ   
เวทยิต    สุข    วา   ทกฺุข   วา   อทุกฺขมสุข   วา   ตมฺป   สุ ฺ          
อตฺเตน   วา   อตฺตนิเยน   วา   โสต   สุ ฺ  ฯเปฯ  สทฺทา  สุ ฺา     
ฆาน    สุ ฺ    คนฺธา    สุ ฺา    ชิวฺหา    สุ ฺา   รสา   สุ ฺา   
กาโย    สุ ฺโ   โผฏพฺพา   สุ ฺา   มโน   สุ ฺโ   อตฺเตน   วา    
อตฺตนิเยน  วา  ธมฺมา  สุ ฺา  อตฺเตน  วา  อตฺตนิเยน วา มโนวิ ฺาณ    
สุ ฺ      อตฺเตน      วา     อตฺตนิเยน     วา     มโนสมฺผสฺโส     
สุ ฺโ   อตฺเตน   วา   อตฺตนิเยน   วา   ยมฺปท   มโนสมฺผสฺสปจฺจยา    
อุปฺปชฺชติ   เวทยิต   สุข  วา  ทุกฺข  วา  อทุกฺขมสุข  วา  ตมฺป  สุ ฺ      
อตฺเตน   วา   อตฺตนิเยน   วา   ยสฺมา  โข  อานนฺท  สุ ฺ  อตฺเตน    
วา อตฺตนิเยน วา ตสฺมา สุ ฺโ โลโกติ วุจฺจตีติ ฯ    
     [๖๓๔]    สุ ฺ    สุ ฺ    ๒    สงฺขารสุ ฺ    วิปริณามสุ ฺ   
อคฺคสุ ฺ         ลกฺขณสุ ฺ         วิกขฺมฺภนสุ ฺ        ตทงฺคสุ ฺ        
สมุจฺเฉทสุ ฺ ปฏิปฺปสฺสทฺธิสุ ฺ นิสฺสรณสุ ฺ      
#๑ ม. จกฺขุ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ยุ. สุ ฺสุ ฺ ฯ เอวมุปริป ฯ       
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อชฺฌตฺตสุ ฺ         พหิทธฺาสุ ฺ        ทุภโตสุ ฺ        สภาคสุ ฺ         
วิสภาคสุ ฺ        เอสนาสุ ฺ        ปริคฺคหสุ ฺ       ปฏิลาภสุ ฺ          
ปฏิเวธสุ ฺ         เอกตฺตสุ ฺ        นานตฺตสุ ฺ        ขนฺติสุ ฺ         
อธิฏานสุ ฺ      ปริโยคาหนสุ ฺ     สมฺปชานสสฺ     ปวตฺตปริยาทาน    
สพฺพสุ ฺตาน ปรมฏสุ ฺ ฯ       
     [๖๓๕]   กตม   สุ ฺ   สุ ฺ   ฯ   จกฺขุ   สุ ฺ  อตฺเตน  วา   
อตฺตนิเยน  วา  นิจฺเจน  วา  ธุเวน  วา สสฺสเตน วา อวิปริณามธมฺเมน    
วา     โสต    สุ ฺ    ฯเปฯ    ฆาน    สุ ฺ    ชิวฺหา    สุ ฺา    
กาโย   สุ ฺโ   มโน   สุ ฺโ  อตฺเตน  วา  อตฺตนิเยน  วา  นจฺิเจน    
วา   ธุเวน   วา   สสฺสเตน   วา  อวิปริณามธมฺเมน  วา  อิท  สุ ฺ     
สุ ฺ ฯ     
     [๖๓๖]   กตม  สงฺขารสุ ฺ  ฯ  ตโย  สงฺขารา  ปุ ฺาภิสงฺขาโร     
อปุ ฺาภิสงฺขาโร  อเน ฺชาภิสงฺขาโร  ปุ ฺาภิสงฺขาโร  อปุ ฺาภิสงฺขาเรน   
จ      อเน ฺชาภิสงฺขาเรน      จ      สุ ฺโ     อปุ ฺาภิสงฺขาโร    
ปุ ฺาภิสงฺขาเรน  จ  อเน ฺชาภิสงฺขาเรน  จ  สุ ฺโ  อเน ฺชาภิสงฺขาโร    
ปุ ฺาภิสงฺขาเรน     จ    อปุ ฺาภิสงฺขาเรน    จ    สุ ฺโ    อิเม    
ตโย สงฺขารา ฯ   
     อปเรป  ตโย  สงฺขารา  กายสงฺขาโร  วจีสงฺขาโร  จิตฺตสงฺขาโร     
กายสงฺขาโร   วจีสงฺขาเรน  จ  จิตฺตสงฺขาเรน  จ  สุ ฺโ  วจีสงฺขาโร     
กายสงฺขาเรน  จ  จิตฺตสงฺขาเรน  จ  สุ ฺโ จิตฺตสงฺขาโร กายสงฺขาเรน   
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จ วจีสงฺขาเรน จ สุ ฺโ อิเม ตโย สงฺขารา ฯ          
     อปเรป   ตโย   สงฺขารา  อตีตา  สงฺขารา  อนาคตา  สงฺขารา     
ปจฺจุปฺปนฺนา   สงฺขารา   อตีตา  สงฺขารา  อนาคเตหิ  จ  ปจฺจุปฺปนฺเนหิ   
จ   สงฺขาเรหิ   สุ ฺา  อนาคตา  สงฺขารา  อตีเตหิ  จ  ปจฺจุปฺปนฺเนหิ    
จ   สงฺขาเรหิ   สุ ฺา  ปจฺจุปฺปนฺนา  สงฺขารา  อตีเตหิ  จ  อนาคเตหิ    
จ สงฺขาเรหิ สุ ฺา อิเม ตโย สงฺขารา อิท สงฺขารสุ ฺ ฯ      
     [๖๓๗]   กตม   วิปริณามสุ ฺ   ฯ   ชาต  รูป  สภาเวน  สุ ฺ    
วิคต    รูป    วิปริณต ฺเจว    สุ ฺ ฺจ   ชาตา   เวทนา   สภาเวน     
สุ ฺา    วิคตา    เวทนา    วิปริณตา   เจว   สุ ฺา   จ   ชาตา      
ส ฺา    ชาตา    สงฺขารา   ชาต   วิ ฺาณ   ชาต   จกฺขุ   ฯเปฯ    
ชาโต    ภโว   สภาเวน   สุ ฺโ   วิคโต   ภโว   วิปรณิโต   เจว     
สุ ฺโ จ อิท วิปริณามสุ ฺ ฯ     
     [๖๓๘]   กตม   อคฺคสุ ฺ   ฯ   อคฺคเมต  ปท  เสฏเมต  ปท    
วิสิทฺธเมต     ปท     ยทิท    สพฺพสงฺขารสมโถ    สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค          
ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพาน อิท อคฺคสุ ฺ ฯ    
     [๖๓๙]   กตม   ลกฺขณสุ ฺ   ฯ   เทฺว  ลกฺขณานิ  พาลลกฺขณ ฺจ     
ปณฺฑิตลกฺขณ ฺจ         พาลลกฺขณ        ปณฺฑิตลกขฺเณน        สุ ฺ    
ปณฺฑิตลกฺขณ    พาลลกฺขเณน    สุ ฺ    ตีณิ   ลกขฺณานิ   อุปฺปาทลกฺขณ          
วยลกฺขณ        ิต ฺถตฺตลกฺขณ       อุปฺปาทลกฺขณ       วยลกฺขเณน    
จ     ิต ฺถตฺตลกฺขเณน    จ    สุ ฺ    วยลกฺขณ    อุปฺปาทลกฺขเณน     
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จ        ิต ฺถตฺตลกฺขเณน       จ      สุ ฺ       ิต ฺถตฺตลกฺขณ    
อุปฺปาทลกฺขเณน      จ      วยลกฺขเณน     จ     สุ ฺ     รูปสฺส    
อุปฺปาทลกฺขณ    วยลกฺขเณน    จ     ิต ฺถตฺตลกฺขเณน    จ    สุ ฺ    
รูปสฺส    วยลกฺขณ    อุปปฺาทลกฺขเณน    จ     ิต ฺถตฺตลกฺขเณน   จ    
สุ ฺ    รูปสสฺ     ิต ฺถตฺตลกฺขณ   อุปฺปาทลกฺขเณน   จ   วยลกฺขเณน    
จ      สุ ฺ     เวทนาย     ส ฺาย     สงฺขาราน     วิ ฺาณสฺส    
จกฺขุสฺส      ฯเปฯ     ชรามรณสฺส     อุปฺปาทลกฺขณ     วยลกฺขเณน    
จ      ิต ฺถตฺตลกฺขเณน     จ     สุ ฺ    ชรามรณสฺส    วยลกขฺณ     
อุปฺปาทลกฺขเณน    จ     ิต ฺถตฺตลกฺขเณน    จ   สุ ฺ   ชรามรณสฺส    
 ิต ฺถตฺตลกฺขณ      อุปฺปาทลกฺขเณน      จ      วยลกฺขเณน     จ    
สุ ฺ อิท ลกฺขณสุ ฺ ฯ      
     [๖๔๐]    กตม   วิกฺขมฺภนสุ ฺ   ฯ   เนกฺขมฺเมน   กามจฺฉนฺโท    
วิกฺขมฺภิโต   เจว   สุ ฺโ   จ   อพฺยาปาเทน   พฺยาปาโท  วิกฺขมฺภิโต    
เจว     สุ ฺโ     จ    อาโลกส ฺาย    ถีนมิทฺธ    วิกฺขมฺภิต ฺเจว    
สุ ฺ ฺจ      อวิกฺเขเปน      อุทฺธจฺจ     วิกฺขมฺภิต ฺเจว     สุ ฺ ฺจ         
ธมฺมววตฺถาเนน   วิจิกิจฺฉา   วิกฺขมฺภิตา   เจว   สุ ฺา   จ   าเณน    
อวิชฺชา   วิกขมฺภิตา   เจว   สุ ฺา   จ  ปามุชฺเชน  อรติ  วิกฺขมภิฺตา    
เจว   สุ ฺา   จ   ปมชฺฌาเนน   นีวรณา   วิกฺขมฺภิตา  เจว  สุ ฺา     
จ   ฯเปฯ   อรหตฺตมคฺเคน   สพฺพกิเลสา   วิกฺขมฺภิตา   เจว   สุ ฺา     
จ อิท วิกฺขมฺภนสุ ฺ ฯ      
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     [๖๔๑]    กตม    ตทงฺคสุ ฺ    ฯ   เนกฺขมฺเมน   กามจฺฉนฺโท    
ตทงฺคสุ ฺโ    อพฺยาปาเทน   พฺยาปาโท   ตทงฺคสุ ฺโ   อาโลกส ฺาย    
ถีนมิทฺธ      ตทงฺคสุ ฺ      อวิกฺเขเปน      อุทฺธจฺจ     ตทงฺคสุ ฺ        
ธมฺมววตฺถาเนน     วิจิกิจฺฉา     ตทงฺคสุ ฺา     าเณน     อวิชชฺา    
ตทงฺคสุ ฺา     ปามุชฺเชน     อรติ     ตทงฺคสุ ฺา     ปมชฺฌาเนน     
นีวรณา    ตทงฺคสุ ฺา   ฯเปฯ   วิวฏฏนานุปสฺสนาย   ส ฺโคาภินิเวโส    
ตทงฺคสุ ฺโ อิท ตทงฺคสุ ฺ ฯ     
     [๖๔๒]    กตม   สมุจฺเฉทสุ ฺ   ฯ   เนกฺขมฺเมน   กามจฺฉนฺโท     
สมุจฺฉินฺโน   เจว   สุ ฺโ   จ   อพฺยาปาเทน   พฺยาปาโท  สมุจฺฉินโฺน    
เจว     สุ ฺโ     จ    อาโลกส ฺาย    ถีนมิทฺธ    สมุจฺฉินฺน ฺเจว    
สุ ฺ ฺจ      อวิกฺเขเปน      อุทฺธจฺจ     สมุจฺฉินฺน ฺเจว     สุ ฺ ฺจ         
ธมฺมววตฺถาเนน   วิจิกิจฺฉา   สมุจฺฉินฺนา   เจว   สุ ฺา   จ   าเณน    
อวิชฺชา   สมจฺุฉินฺนา   เจว   สุ ฺา   จ  ปามุชฺเชน  อรติ  สมุจฺฉินฺนา   
เจว      สุ ฺา     จ     ปมชฺฌาเนน     นีวรณา     สมุจฺฉินฺนา     
เจว   สุ ฺา   จ   ฯเปฯ   อรหตฺตมคฺเคน   สพฺพกิเลสา   สมุจฺฉินฺนา     
เจว สุ ฺา จ อิท สมุจฺเฉทสุ ฺ ฯ    
     [๖๔๓]   กตม   ปฏิปปฺสฺสทฺธิสุ ฺ   ฯ   เนกฺขมฺเมน  กามจฺฉนฺโท   
ปฏิปฺปสฺสทโฺธ   เจว  สุ ฺโ  จ  อพฺยาปาเทน  พฺยาปาโท  ปฏิปปฺสฺสทฺโธ    
เจว    สุ ฺโ    จ    อาโลกส ฺาย    ถีนมิทฺธ    ปฏิปฺปสฺสทฺธ ฺเจว    
สุ ฺ ฺจ         อวิกฺเขเปน        อุทฺธจฺจ        ปฏิปฺปสฺสทฺธ ฺเจว     
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สุ ฺ ฺจ    ธมฺมววตฺถาเนน    วิจิกิจฺฉา   ปฏิปฺปสฺสทฺธา   เจว   สุ ฺา   
จ   าเณน   อวิชฺชา   ปฏปิฺปสฺสทฺธา   เจว   สุ ฺา   จ  ปามุชฺเชน     
อรติ    ปฏิปปฺสฺสทฺธา    เจว    สุ ฺา   จ   ปมชฺฌาเนน   นีวรณา    
ปฏิปฺปสฺสทธฺา     เจว     สุ ฺา     จ     ฯเปฯ    อรหตฺตมคฺเคน     
สพฺพกิเลสา ปฏิปฺปสฺสทธฺา เจว สุ ฺา จ อิท ปฏิปปฺสฺสทฺธิสุ ฺ ฯ    
     [๖๔๔]    กตม    นิสฺสรณสุ ฺ   ฯ   เนกฺขมฺเมน   กามจฺฉนฺโท     
นิสฺสโฏ   เจว   สุ ฺโ   จ   อพฺยาปาเทน  พฺยาปาโท  นิสฺสโฏ  เจว     
สุ ฺโ     จ     อาโลกส ฺาย    ถีนมทิฺธ    นิสฺสฏ ฺเจว    สุ ฺ ฺจ   
อวิกฺเขเปน     อุทฺธจฺจ     นิสฺสฏ ฺเจว    สุ ฺ ฺจ    ธมฺมววตฺถาเนน    
วิจิกิจฺฉา   นสิฺสฏา   เจว   สุ ฺา   จ   าเณน   อวิชฺชา   นิสฺสฏา    
เจว   สุ ฺา   จ   ปามุชฺเชน   อรติ   นสิฺสฏา   เจว   สุ ฺา   จ    
ปมชฺฌาเนน  นีวรณา  นิสฺสฏา  เจว  สุ ฺา  จ  ฯเปฯ  อรหตฺตมคฺเคน     
สพฺพกิเลสา นิสฺสฏา เจว สุ ฺา จ อิท นิสฺสรณสุ ฺ ฯ     
     [๖๔๕]    กตม    อชฺฌตฺตสุ ฺ    ฯ    อชฌฺตฺต   จกฺขุ   สุ ฺ    
อตฺเตน  วา  อตฺตนิเยน  วา  นิจฺเจน  วา  ธุเวน  วา  สสฺสเตน  วา      
อวิปริณามธมฺเมน    วา    อชฺฌตฺต    โสต   สุ ฺ   ฯเปฯ   อชฌฺตฺต   
ฆาน    สุ ฺ    อชฌฺตฺต   ชิวฺหา   สุ ฺา   อชฺฌตฺต   กาโย   สุ ฺโ          
อชฺฌตฺต   มโน   สุ ฺโ   อตฺเตน   วา  อตฺตนิเยน  วา  นิจฺเจน  วา      
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ธุเวน วา สสฺสเตน วา อวิปริณามธมฺเมน วา อิท อชฺฌตฺตสุ ฺ ฯ      
     [๖๔๖]   กตม   พหิทธฺาสุ ฺ   ฯ  พหิทฺธา  รูปา  สุ ฺา  ฯเปฯ    
พหิทฺธา   ธมมฺา   สุ ฺา   อตฺเตน  วา  อตฺตนิเยน  วา  นิจฺเจน  วา     
ธุเวน วา สสฺสเตน วา อวิปริณามธมฺเมน วา อิท พหิทฺธาสุ ฺ ฯ      
     [๖๔๗]   กตม   ทุภโตสุ ฺ   ฯ   ย ฺจ  อชฺฌตฺต  จกฺขุ  เย  จ    
พหิทฺธา   รูปา   อุภยโต   ต   ๑   สุ ฺา  อตฺเตน  วา  อตฺตนิเยน     
วา   นิจฺเจน   วา  ธุเวน  วา  สสฺสเตน  วา  อวิปริณามธมฺเมน  วา      
ย ฺจ    อชฌฺตฺต   โสต   เย   จ   พหิทฺธา   สทฺทา   ฯเปฯ   ย ฺจ    
อชฺฌตฺต   ฆาน  เย  จ  พหิทฺธา  คนฺธา  ยา  จ  อชฌฺตฺต  ชิวฺหา  เย    
จ  พหิทฺธา  รสา  โย  จ  อชฺฌตฺต  กาโย  เย  จ  พหิทธฺา โผฏพฺพา    
โย   จ   อชฌฺตฺต   มโน   เย   จ   พหิทฺธา   ธมฺมา   อุภยโต  ต     
สุ ฺ  อตฺเตน  วา  อตฺตนิเยน  วา  นจฺิเจน  วา  ธุเวน  วา สสฺสเตน     
วา อวิปริณามธมฺเมน วา อิท ทุภโตสุ ฺ ฯ   
     [๖๔๘]   กตม   สภาคสุ ฺ   ฯ   ฉ   อชฺฌตฺติกานิ   อายตนานิ    
สภาคานิ   เจว   สุ ฺานิ   จ   ฉ   พาหิรานิ   อายตนานิ  สภาคานิ     
เจว   สุ ฺาน ิ  จ   ฉ   วิ ฺาณกายา   สภาคา   เจว   สุ ฺา  จ      
ฉ   ผสฺสกายา   สภาคา   เจว  สุ ฺา  จ  ฉ  เวทนากายา  สภาคา       
#๑ สี. ม. อุภยเมต ฯ ยุ. อุภย เอต ฯ เอวมุปริป ฯ     
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เจว   สุ ฺา   จ   ฉ   ส ฺากายา   สภาคา   เจว  สุ ฺา  จ  ฉ     
เจตนากายา สภาคา เจว สุ ฺา จ อิท สภาคสุ ฺ ฯ     
     [๖๔๙]   กตม   วิสภาคสุ ฺ   ฯ   ฉ   อชฌฺตฺติกานิ  อายตนานิ     
ฉหิ     พาหิรายตเนหิ     วิสภาคานิ    เจว    สุ ฺานิ    จ    ฉ     
พาหิรายตนานิ    ฉหิ    วิ ฺาณกาเยหิ    วิสภาคานิ   เจว   สุ ฺานิ    
จ   ฉ   วิ ฺาณกายา   ฉหิ   ผสฺสกาเยหิ   วิสภาคา   เจว   สุ ฺา     
จ   ฉ   ผสฺสกายา   ฉหิ   เวทนากาเยหิ  วิสภาคา  เจว  สุ ฺา  จ    
ฉ   เวทนากายา   ฉหิ   ส ฺากาเยหิ   วิสภาคา   เจว   สุ ฺา  จ    
ฉ   ส ฺากายา   ฉหิ   เจตนากาเยหิ   วิสภาคา   เจว   สุ ฺา  จ    
อิท วิสภาคสุ ฺ ฯ     
     [๖๕๐]   กตม   เอสนาสุ ฺ   ฯ   เนกฺขมฺเมสนา  กามจฺฉนฺเทน     
สุ ฺา    อพฺยาปาเทสนา    พฺยาปาเทน    สุ ฺา    อาโลกส ฺเสนา      
ถีนมิทฺเธน      สุ ฺา      อวิกฺเขเปสนา      อุทฺธจฺเจน     สุ ฺา    
ธมฺมววตฺถาเนสนา     วิจิกิจฺฉาย     สุ ฺา    าเณสนา    อวิชฺชาย     
สุ ฺา      ปามุชฺเชสนา      อรติยา     สุ ฺา     ปมชฺฌาเนสนา     
นีวรเณหิ    สุ ฺา   ฯเปฯ   อรหตฺตมคฺเคสนา   สพฺพกิเลเสหิ   สุ ฺา    
อิท เอสนาสุ ฺ ฯ      
     [๖๕๑]   กตม   ปริคฺคหสุ ฺ  ฯ  เนกฺขมฺมปริคฺคโห  กามจฺฉนฺเทน    
สุ ฺโ   อพฺยาปาทปริคฺคโห   พฺยาปาเทน   สุ ฺโ  อาโลกส ฺาปริคฺคโห    
ถีนมิทฺเธน         สุ ฺโ        อวิกฺเขปปริคฺคโห        อุทฺธจฺเจน    
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สุ ฺโ    ธมมฺววตฺถานปริคฺคโห    วิจิกิจฺฉาย    สุ ฺโ    าณปริคฺคโห    
อวิชฺชาย       สุ ฺโ      ปามุชฺชปริคฺคโห      อรติยา      สุ ฺโ    
ปมชฺฌานปริคฺคโห    นวีรเณหิ    สุ ฺโ   ฯเปฯ   อรหตฺตมคฺคปริคฺคโห    
สพฺพกิเลเสหิ สุ ฺโ อิท ปริคฺคหสุ ฺ ฯ   
     [๖๕๒]   กตม   ปฏิลาภสุ ฺ  ฯ  เนกฺขมฺมปฏิลาโภ  กามจฺฉนฺเทน     
สุ ฺโ   อพฺยาปาทปฏิลาโภ   พฺยาปาเทน   สุ ฺโ  อาโลกส ฺาปฏิลาโภ    
ถีนมิทฺเธน         สุ ฺโ        อวิกฺเขปปฏิลาโภ        อุทฺธจฺเจน    
สุ ฺโ    ธมมฺววตฺถานปฏิลาโภ    วิจิกิจฺฉาย    สุ ฺโ    าณปฏิลาโภ    
อวิชฺชาย       สุ ฺโ      ปามุชฺชปฏลิาโภ      อรติยา      สุ ฺโ     
ปมชฺฌานปฏิลาโภ    นีวรเณหิ    สุ ฺโ   ฯเปฯ   อรหตฺตมคฺคปฏิลาโภ    
สพฺพกิเลเสหิ สุ ฺโ อิท ปฏิลาภสุ ฺ ฯ    
     [๖๕๓]   กตม   ปฏิเวธสุ ฺ  ฯ  เนกฺขมฺมปฏิเวโธ  กามจฺฉนฺเทน     
สุ ฺโ   อพฺยาปาทปฏิเวโธ   พฺยาปาเทน   สุ ฺโ  อาโลกส ฺาปฏิเวโธ    
ถีนมิทฺเธน         สุ ฺโ        อวิกฺเขปปฏิเวโธ        อุทฺธจฺเจน    
สุ ฺโ    ธมมฺววตฺถานปฏิเวโธ    วิจิกิจฺฉาย    สุ ฺโ    าณปฏิเวโธ    
อวิชฺชาย   สุ ฺโ   ปามุชฺชปฏิเวโธ  อรติยา  สุ ฺโ  ปมชฺฌานปฏิเวโธ    
นีวรเณหิ         สุ ฺโ         ฯเปฯ         อรหตฺตมคฺคปฏิเวโธ      
สพฺพกิเลเสหิ สุ ฺโ อิท ปฏิเวธสุ ฺ ฯ    
     [๖๕๔]    กตม    เอกตฺตสุ ฺ   นานตฺตสุ ฺ   ฯ   กามจฺฉนฺโท    
นานตฺต   เนกฺขมฺม   เอกตฺต   เนกฺขมฺเมกตฺต   เจตยโต  กามจฺฉนฺเทน    
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ฉนฺเทน  สุ ฺ  พฺยาปาโท  นานตฺต  อพฺยาปาโท  เอกตฺต อพฺยาปาเทกตฺต   
เจตยโต       พฺยาปาเทน       สุ ฺ       ถีนมิทฺธ       นานตฺต     
อาโลกส ฺา    เอกตฺต    อาโลกส ฺเกตฺต    เจตยโต    ถีนมทิฺเธน    
สุ ฺ   อุทฺธจฺจ   นานตฺต   [๑]  วิจิกิจฺฉา  นานตฺต  อวิชฺชา  นานตฺต       
อรติ   นานตฺต   นีวรณา  นานตฺต  ปมชฺฌาน  เอกตฺต  ปมชฺฌาเนกตฺต   
เจตยโต    นวีรเณหิ    สุ ฺ   ฯเปฯ   สพฺพกิเลสา   นานตฺตา   ๒     
อรหตฺตมคฺโค    เอกตฺต    อรหตฺตมคฺเคกตฺต   เจตยโต   สพฺพกิเลเสหิ    
สุ ฺ อิท เอกตฺตสุ ฺ นานตฺตสุ ฺ ฯ    
     [๖๕๕]    กตม    ขนฺติสุ ฺ   ฯ   เนกฺขมฺมขนฺติ   กามจฺฉนฺเทน    
สุ ฺา     อพฺยาปาทขนฺติ    พฺยาปาเทน    สุ ฺา    อาโลกส ฺาขนฺติ    
ถีนมิทฺเธน   สุ ฺา   อวิกฺเขปขนฺติ  อุทฺธจฺเจน  สุ ฺา  ธมฺมววตฺถานขนฺติ        
วิจิกิจฺฉาย       สุ ฺา       าณขนฺติ       อวิชฺชาย       สุ ฺา    
ปามุชฺชขนฺติ      อรติยา      สุ ฺา     ปมชฺฌานขนฺติ     นีวรเณหิ    
สุ ฺา     ฯเปฯ    อรหตฺตมคฺคขนฺติ    สพฺพกิเลเสหิ    สุ ฺา    อิท   
ขนฺติสุ ฺ ฯ   
     [๖๕๖]   กตม  อธิฏานสุ ฺ  ฯ  เนกฺขมฺมาธิฏาน  กามจฺฉนฺเทน   
สุ ฺ    อพฺยาปาทาธิฏาน    พฺยาปาเทน   สุ ฺ   อาโลกส ฺาธิฏาน   
ถีนมิทฺเธน         สุ ฺ         อวิกฺเขปาธิฏาน        อุทฺธจฺเจน    
สุ ฺ     ธมมฺววตฺถานาธิฏาน     วิจิกิจฺฉาย    สุ ฺ    าณาธิฏาน        
อวิชฺชาย       สุ ฺ       ปามุชฺชาธิฏาน       อรติยา      สุ ฺ    
#๑ ม. อวิกฺเขโป เอกตฺต อวิกฺเขเปกตฺต เจตยโต อุทฺธจฺเจน สุ ฺ ฯ วิจิกิจฺฉา     
#นานตฺต ธมฺมววตฺถาน เอกตฺต ธมฺมววตฺถาเน เจตยโต วิจิกิจฺฉาย สุ ฺ อวิชฺชา     
#นานตฺต าณ เอกตฺต าเณกตฺต เจตยโต อวิชฺชาย สุ ฺ อรติ นานตฺต ปาโมชฺช     
#เอกตฺต ปาโมชฺเชกตฺต เจตยโต อรติยา สุ ฺ ฯ ๒ ม. ย.ุ นานตฺต ฯ     
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ปมชฺฌานาธิฏาน    นีวรเณหิ    สุ ฺ    ฯเปฯ   อรหตฺตมคฺคาธิฏาน    
สพฺพกิเลเสหิ สุ ฺ อิท อธิฏานสุ ฺ ฯ          
     [๖๕๗]  กตม  ปรโิยคาหนสุ ฺ ฯ เนกฺขมฺมปริโยคาหน กามจฺฉนฺเทน    
สุ ฺ   อพฺยาปาทปริโยคาหน  พฺยาปาเทน  สุ ฺ  อาโลกส ฺาปริโยคาหน   
ถีนมิทฺเธน สุ ฺ อวิกฺเขปปริโยคาหน    
อุทฺธจฺเจน     สุ ฺ     ธมมฺววตฺถานปริโยคาหน    วิจิกิจฺฉาย    สุ ฺ         
าณปริโยคาหน     อวิชชฺาย    สุ ฺ    ปามุชฺชปรโิยคาหน    อรติยา    
สุ ฺ      ปมชฺฌานปริโยคาหน      นวีรเณหิ      สุ ฺ      ฯเปฯ    
อรหตฺตมคฺคปริโยคาหน สพฺพกิเลเสหิ สุ ฺ อิท ปริโยคาหนสุ ฺ ฯ     
     [๖๕๘]    กตม    สมฺปชานสฺส   ปวตฺตปริยาทาน   สพฺพสุ ฺตาน     
ปรมฏสุ ฺ    ฯ    สมปฺชาโน    เนกฺขมฺเมน   กามจฺฉนฺทสฺส   ปวตฺต    
ปริยาทิยติ     อพฺยาปาเทน     พฺยาปาทสฺส     ปวตฺต     ปริยาทิยติ    
อาโลกส ฺาย     ถีนมิทธฺสฺส     ปวตฺต     ปริยาทิยติ    อวิกฺเขเปน    
อุทฺธจฺจสฺส   ปวตฺต   ปริยาทิยติ   ธมฺมววตฺถาเนน   วิจิกิจฺฉาย   ปวตฺต         
ปริยาทิยติ    าเณน    อวิชฺชาย    ปวตฺต    ปริยาทิยติ   ปามุชฺเชน    
อรติยา    ปวตฺต    ปริยาทิยติ    ปมชฌฺาเนน    นีวรณาน    ปวตฺต    
ปริยาทิยติ   ฯเปฯ   อรหตฺตมคฺเคน   สพฺพกิเลสาน   ปวตฺต  ปริยาทิยติ   
อถ     วา    ปน    สมฺปชานสฺส    อนุปาทิเสสาย    นิพฺพานธาตุยา      
ปรินิพฺพายนฺตสฺส     อิท ฺเจว     จกฺขุปวตฺต     ปรยิาทิยติ    อ ฺ ฺจ        
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จกฺขุปวตฺต     น     อุปฺปชชฺติ     อิท ฺเจว     โสตปวตฺต    ฯเปฯ    
ฆานปวตฺต     ชิวฺหาปวตฺต     กายปวตฺต     มโนปวตฺต    ปริยาทิยติ   
อ ฺ ฺจ   มโนปวตฺต   น   อุปฺปชฺชติ  อิท  สมฺปชานสฺส  ปวตฺตปริยาทาน   
สพฺพสุ ฺตาน ปรมฏสุ ฺนฺติ ฯ    
                       สุ ฺกถา ฯ     
                       ___________    
                   ยุคนทฺธวคฺโค ทุติโย ฯ   
                    ___________________    
                  ตสฺส วคฺคสฺส อุทฺทาน ภวติ       
         ยุคนทฺธา ๑ สจฺจโพชฺฌงฺคา   เมตฺตา วิราคป ฺจม      
         ปฏิสมภิฺทา ธมฺมจกฺก         โลกตฺุตรพลา สุ ฺา ๒ เต ทสาติ ฯ   
         เอส นิกายวโร ปโต อสโม  ทุติโย ปวโร วรมคฺโคติ ฯ    
                     ___________________    
                  ป ฺาวคฺเค มหาป ฺากถา   
     [๖๕๙]    อนิจฺจานุปสฺสนา    ภาวิตา   พหุลีกตา   กตม   ป ฺ     
ปริปูเรติ     ทุกฺขานุปสฺสนา     ภาวิตา    พหุลีกตา    กตม    ป ฺ   
ปริปูเรติ     อนตฺตานุปสฺสนา    ภาวิตา    พหุลีกตา    กตม    ป ฺ    
ปริปูเรติ     นิพฺพิทานุปสฺสนา    ภาวิตา    พหุลกีตา    กตม    ป ฺ    
ปริปูเรติ     วิราคานุปสฺสนา    ภาวิตา    พหุลีกตา    กตม    ป ฺ    
#๑ ยุ. ยุคนนฺธา ฯ ๒ ม. โลกุตฺตรพลสุ ฺาติ ฯ         
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ปริปูเรติ     นิโรธานุปสฺสนา    ภาวิตา    พหุลีกตา    กตม    ป ฺ    
ปริปูเรติ    ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา    ภาวิตา    พหุลกีตา   กตม   ป ฺ๔          
ปริปูเรติ    ฯ    อนิจฺจานุปสฺสนา    ภาวิตา    พหุลกีตา    ชวนป ฺ    
ปริปูเรติ     ทุกฺขานุปสฺสนา     ภาวิตา     พหุลีกตา    นิพฺเพธิกป ฺ   
ปริปูเรติ      อนตฺตานุปสฺสนา     ภาวิตา     พหุลีกตา     มหาป ฺ    
ปริปูเรติ   นพฺิพิทานุปสฺสนา   ภาวิตา   พหุลีกตา   ติกฺขป ฺ   ปริปูเรติ        
วิราคานุปสฺสนา  ภาวิตา  พหุลีกตา  วิปุลป ฺ  ปริปูเรติ  นโิรธานุปสฺสนา          
ภาวิตา     พหุลีกตา    คมฺภีรป ฺ    ปริปูเรติ    ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา          
ภาวิตา       พหุลีกตา       อสฺสามนฺตป ฺ       ปรปิูเรติ      ฯ     
อิมา    สตฺต    ป ฺา    ภาวิตา    พหุลกีตา   ปณฺฑิจฺจ   ปริปูเรนฺติ    
อิมา    อฏ    ป ฺา    ภาวิตา    พหุลกีตา   ปุถุป ฺ   ปริปูเรนติฺ    
อิมา   นว   ป ฺา   ภาวิตา   พหุลีกตา   หาสป ฺ   ปริปูเรนฺติ   ฯ    
หาสป ฺา   ปฏิภาณปฏสิมฺภิทา   ตสสฺา   อตฺถววตฺถานโต  อตฺถปฏิสมฺภิทา    
อธิคตา    โหติ    สจฺฉิกตา    ผสฺสิตา    ป ฺาย    ธมฺมววตฺถานโต    
ธมฺมปฏิสมฺภิทา       อธิคตา       โหติ      สจฺฉิกตา      ผสฺสิตา     
ป ฺาย     นิรุตฺติววตฺถานโต     นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา     อธิคตา    โหติ   
สจฺฉิกตา    ผสฺสิตา    ป ฺาย   ปฏิภาณววตฺถานโต   ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา    
อธิคตา      โหติ     สจฺฉิกตา     ผสฺสิตา     ป ฺาย     ตสฺสิมา    
จตสฺโส     ปฏิสมฺภิทาโย    อธิคตา    โหนฺติ    สจฺฉิกตา    ผสฺสติา    
ป ฺาย ฯ           
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     [๖๖๐]    รูเป    อนิจฺจานุปสฺสนา   ภาวิตา   พหุลีกตา   กตม    
ป ฺ    ปริปเูรติ    ฯเปฯ    รูเป    ปฏินสิฺสคฺคานุปสฺสนา    ภาวิตา   
พหุลีกตา   กตม   ป ฺ   ปริปูเรติ  ฯ  รูเป  อนิจฺจานุปสฺสนา  ภาวิตา    
พหุลีกตา    ชวนป ฺ   ปริปูเรติ   ฯเปฯ   รูเป   ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา    
ภาวิตา    พหลุีกตา    อสฺสามนฺตป ฺ    ปริปูเรติ   ฯ   อิมา   สตฺต    
ป ฺา    ภาวิตา    พหุลกีตา    ปณฺฑิจฺจ    ปริปูเรนฺติ   อิมา   อฏ    
ป ฺา    ภาวิตา    พหุลกีตา    ปถุุป ฺ    ปริปูเรนฺติ    อิมา   นว   
ป ฺา    ภาวิตา   พหุลีกตา   หาสป ฺ   ปริปูเรนติฺ   ฯ   หาสป ฺา    
ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา      ตสฺสา      อตฺถววตฺถานโต      อตฺถปฏิสมฺภิทา    
อธิคตา    โหติ    สจฺฉิกตา    ผสฺสิตา    ป ฺาย    ธมฺมววตฺถานโต    
ธมฺมปฏิสมฺภิทา  อธิคตา  โหติ  สจฺฉิกตา ผสฺสิตา ป ฺาย นิรุตฺติววตฺถานโต          
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา       อธิคตา      โหติ      สจฺฉิกตา      ผสฺสิตา   
ป ฺาย     ปฏิภาณววตฺถานโต    ปฏภิาณปฏิสมฺภิทา    อธิคตา    โหติ    
สจฺฉิกตา    ผสฺสิตา    ป ฺาย    ตสฺสมิา    จตสฺโส    ปฏิสมฺภิทาโย    
อธิคตา     โหนฺติ     สจฺฉิกตา     ผสฺสติา     ป ฺาย    เวทนาย     
ส ฺาย     สงฺขาเรสุ    วิ ฺาเณ    จกฺขุสฺมึ    ฯเปฯ    ชรามรเณ    
อนิจฺจานุปสฺสนา   ภาวิตา   พหุลีกตา   กตม   ป ฺ   ปริปูเรติ  ฯเปฯ   
ชรามรเณ    ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา    ภาวิตา   พหุลีกตา   กตม   ป ฺ    
ปริปูเรติ   ฯ  ชรามรเณ  อนิจฺจานุปสฺสนา  ภาวิตา  พหุลีกตา  ชวนป ฺ    
ปริปูเรติ     ฯเปฯ     ชรามรเณ     ปฏินสิฺสคฺคานุปสฺสนา    ภาวิตา   
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พหุลีกตา    อสฺสามนฺตป ฺ    ปริปูเรติ    ฯ    อิมา   สตฺต   ป ฺา    
ภาวิตา    พหลุีกตา    ปณฺฑิจฺจ    ปริปูเรนฺติ    อิมา   อฏ   ป ฺา    
ภาวิตา   พหุลีกตา   ปถุุป ฺ   ปริปูเรนฺติ   อิมา  นว  ป ฺา  ภาวิตา    
พหุลีกตา    หาสป ฺ   ปริปูเรนฺติ   ฯ   หาสป ฺา   ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา   
ตสฺสา      อตฺถววตฺถานโต      อตฺถปฏสิมฺภิทา     อธิคตา     โหติ    
สจฺฉิกตา     ผสฺสิตา     ป ฺาย    ธมมฺววตฺถานโต    ธมฺมปฏสิมฺภิทา    
อธิคตา    โหติ    สจฺฉิกตา    ผสฺสิตา    ป ฺาย   นิรุตฺติววตฺถานโต    
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา    อธิคตา    โหติ    สจฺฉิกตา    ผสฺสิตา    ป ฺาย    
ปฏิภาณววตฺถานโต    ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา    อธิคตา    โหติ    สจฺฉิกตา     
ผสฺสิตา     ป ฺาย    ตสฺสิมา    จตสฺโส    ปฏิสมฺภิทาโย    อธิคตา     
โหนฺติ สจฺฉิกตา ผสฺสิตา ป ฺาย ฯ      
     [๖๖๑]   รเูป   อนิจฺจานุปสฺสนา  ภาวิตา  พหุลีกตา  กตม  ป ฺ    
ปริปูเรติ    อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน    รูเป   อนิจฺจานุปสฺสนา   ภาวิตา    
พหุลีกตา    กตม   ป ฺ   ปริปูเรติ   รเูป   ทุกฺขานุปสฺสนา   ภาวิตา    
พหุลีกตา    กตม    ป ฺ    ปริปูเรติ   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน   รูเป    
ทุกฺขานุปสฺสนา    ภาวิตา   พหุลีกตา   กตม   ป ฺ   ปริปูเรติ   รเูป    
อนตฺตานุปสฺสนา     ภาวิตา    พหุลกีตา    กตม    ป ฺ    ปริปเูรติ    
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน    รูเป    อนตฺตานุปสฺสนา   ภาวิตา   พหุลีกตา    
กตม   ป ฺ   ปริปูเรติ   รเูป   นิพฺพิทานุปสฺสนา   ภาวิตา   พหุลีกตา   
กตม   ป ฺ   ปริปูเรติ   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน  รูเป  นิพฺพิทานุปสฺสนา       
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ภาวิตา   พหุลีกตา   กตม   ป ฺ   ปรปิูเรติ   รูเป   วิราคานุปสฺสนา   
ภาวิตา    พหลุีกตา   กตม   ป ฺ   ปรปิูเรติ   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน    
รูเป       วิราคานุปสฺสนา       ภาวิตา       พหุลีกตา      กตม     
ป ฺ   ปริปูเรติ   รูเป   นโิรธานุปสฺสนา   ภาวิตา   พหุลีกตา   กตม   
ป ฺ    ปริปเูรติ    อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน    รูเป    นิโรธานุปสฺสนา    
ภาวิตา   พหุลีกตา   กตม   ป ฺ  ปริปูเรติ  รูเป  ปฏนิิสฺสคฺคานุปสฺสนา          
ภาวิตา    พหลุีกตา   กตม   ป ฺ   ปรปิูเรติ   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน    
รูเป      ปฏินสิฺสคฺคานุปสฺสนา      ภาวิตา      พหุลกีตา      กตม    
ป ฺ    ปริปเูรติ    ฯ   รูเป   อนิจฺจานุปสฺสนา   ภาวิตา   พหุลีกตา   
ชวนป ฺ    ปริปูเรติ   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน   รูเป   อนิจฺจานุปสฺสนา   
ภาวิตา    พหลุีกตา    ชวนป ฺ    ปริปเูรติ    รูเป   ทุกฺขานุปสฺสนา   
ภาวิตา    พหลุีกตา   นิพฺเพธิกป ฺ   ปริปูเรติ   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน          
รูเป       ทุกฺขานุปสฺสนา      ภาวิตา      พหุลีกตา      ชวนป ฺ     
ปริปูเรติ    รูเป    อนตฺตานุปสฺสนา    ภาวิตา   พหุลีกตา   มหาป ฺ    
ปริปูเรติ       อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน      รูเป      อนตฺตานุปสฺสนา    
ภาวิตา    พหลุีกตา    ชวนป ฺ    ปริปเูรติ   รูเป   นพฺิพิทานุปสฺสนา    
ภาวิตา    พหลุีกตา    ติกฺขป ฺ    ปริปเูรติ    อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน   
รูเป    นิพฺพิทานุปสฺสนา    ภาวิตา    พหุลีกตา   ชวนป ฺ   ปริปูเรติ    
รูเป    วิราคานุปสฺสนา    ภาวิตา    พหลุีกตา   วิปลุป ฺ   ปริปูเรติ    
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน    รูเป    วิราคานุปสฺสนา   ภาวิตา   พหุลีกตา    
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ชวนป ฺ    ปริปูเรติ    รูเป    นิโรธานุปสฺสนา   ภาวิตา   พหุลีกตา    
คมฺภีรป ฺ   ปริปูเรติ   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน   รูเป   นิโรธานุปสฺสนา          
ภาวิตา   พหุลีกตา   ชวนป ฺ   ปริปูเรติ   รูเป   ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา   
ภาวิตา          พหุลีกตา         อสฺสามนฺตป ฺ         ปริปูเรติ     
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน   รูเป   ปฏินสิฺสคฺคานุปสฺสนา   ภาวิตา  พหุลีกตา   
ชวนป ฺ   ปริปูเรติ   ฯ   อิมา   สตฺต   ป ฺา   ภาวิตา   พหุลีกตา    
ปณฺฑิจฺจ    ปริปูเรนฺติ    อิมา    อฏ    ป ฺา   ภาวิตา   พหุลีกตา    
ปุถุป ฺ    ปริปูเรนฺติ    อิมา    นว    ป ฺา    ภาวิตา   พหุลีกตา   
หาสป ฺ      ปริปูเรนฺติ      ฯ     หาสป ฺา     ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา    
ตสฺสา    อตฺถววตฺถานโต   อตฺถปฏิสมฺภิทา   อธิคตา   โหติ   สจฺฉิกตา    
ผสฺสิตา     ป ฺาย     ธมมฺววตฺถานโต     ธมฺมปฏสิมฺภิทา    อธิคตา     
โหติ   สจฺฉิกตา   ผสฺสิตา   ป ฺาย  นิรุตฺติววตฺถานโต  นริุตฺติปฏิสมฺภิทา        
อธิคตา    โหติ    สจฺฉิกตา    ผสฺสิตา   ป ฺาย   ปฏิภาณววตฺถานโต    
ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา      อธิคตา      โหติ      สจฺฉิกตา      ผสฺสิตา     
ป ฺาย   ตสฺสิมา   จตสฺโส   ปฏิสมภิฺทาโย   อธิคตา  โหนฺติ  สจฺฉิกตา    
ผสฺสิตา     ป ฺาย    เวทนาย    ส ฺาย    สงฺขาเรสุ    วิ ฺาเณ     
จกฺขุสฺมึ ฯเปฯ ฯ        
     ชรามรเณ   อนิจฺจานุปสฺสนา   ภาวิตา   พหุลีกตา   กตม   ป ฺ     
ปริปูเรติ     อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน     ชรามรเณ     อนิจฺจานุปสฺสนา    
ภาวิตา    พหลุีกตา    กตม    ป ฺ   ปริปูเรติ   ฯเปฯ   ชรามรเณ  
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ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา    ภาวิตา    พหลุีกตา    กตม   ป ฺ   ปรปิูเรติ   
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน     ชรามรเณ    ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา    ภาวิตา    
พหุลีกตา    กตม    ป ฺ    ปริปูเรติ    ชรามรเณ   อนิจฺจานุปสฺสนา    
ภาวิตา    พหลุีกตา    ชวนป ฺ    ปริปเูรติ    อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน   
ชรามรเณ     อนิจฺจานุปสฺสนา     ภาวิตา     พหุลีกตา     ชวนป ฺ    
ปริปูเรติ   ฯเปฯ   ตสฺสิมา   จตสฺโส   ปฏิสมฺภิทาโย   อธิคตา  โหนฺติ    
สจฺฉิกตา ผสฺสิตา ป ฺาย ฯ      
     [๖๖๒]    จตฺตาโรเม    ภิกฺขเว   ธมมฺา   ภาวิตา   พหุลีกตา      
โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย   สวตฺตนฺติ   กตเม   จตฺตาโร   สปฺปุรสิสเสโว   
สทฺธมฺมสสฺวน    โยนิโสมนสิกาโร    ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ    อิเม    โข   
ภิกฺขเว   จตฺตาโร   ธมฺมา  ภาวิตา  พหุลกีตา  โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย   
สวตฺตนฺติ ฯ    
     จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย    
สวตฺตนฺติ ฯเปฯ ฯ       
     อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย สวตฺตนฺติ ฯเปฯ ฯ       
     อรหตฺตผลสจฺฉิกิริยาย   สวตฺตนฺติ  กตเม  จตฺตาโร  สปฺปุริสสเสโว    
สทฺธมฺมสฺสวน           โยนิโสมนสิกาโร          ธมมฺานุธมฺมปฏิปตฺติ    
อิเม  โข  ภิกขฺเว จตฺตาโร ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา อรหตฺตผลสจฺฉิกิริยาย   
สวตฺตนฺติ ฯ    
     [๖๖๓]    จตฺตาโรเม    ภิกฺขเว   ธมมฺา   ภาวิตา   พหุลีกตา       
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ป ฺาปฏิลาภาย  สวตฺตนฺติ  ป ฺาพุฑฺฒิยา  ๑  สวตฺตนฺติ  ป ฺาเวปุลฺลาย         
สวตฺตนฺติ         มหาป ฺตาย         สวตฺตนฺติ        ปุถุป ฺตาย    
สวตฺตนฺติ     วิปุลป ฺตาย     สวตฺตนฺติ    คมฺภีรป ฺตาย    สวตฺตนฺติ        
อสฺสามนฺตป ฺตาย        สวตฺตนฺติ       ภูริป ฺตาย       สวตฺตนฺติ    
ป ฺาพาหุลฺลาย    สวตฺตนฺติ    สีฆป ฺตาย    สวตฺตนฺติ    ลหุป ฺตาย   
สวตฺตนฺติ         หาสป ฺตาย        สวตฺตนฺติ        ชวนป ฺตาย     
สวตฺตนฺติ        ติกฺขป ฺตาย       สวตฺตนฺติ       นิพฺเพธิกป ฺตาย   
สวตฺตนฺติ     กตเม     จตฺตาโร     สปฺปรุิสสเสโว     สทฺธมฺมสฺสวน   
โยนิโสมนสิกาโร   ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ   อิเม   โข   ภิกฺขเว  จตฺตาโร    
ธมฺมา      ภาวิตา      พหุลกีตา      ป ฺาปฏิลาภาย     สวตฺตนฺติ     
ป ฺาพุฑฺฒิยา สวตฺตนฺติ ฯเปฯ นิพฺเพธิกป ฺตาย สวตฺตนฺติ ฯ      
     [๖๖๔]   ป ฺาปฏิลาภาย   สวตฺตนฺตีติ  กตโม  ป ฺาปฏิลาโภ  ฯ    
จตุนฺน       มคฺคาณาน       จตุนฺน       ผลาณาน       จตุนฺน    
ปฏิสมฺภิทาาณาน      ฉนฺน      อภิ ฺาน     เตสตฺตตีน     าณาน   
สตฺตสตฺตตีน    าณาน   ลาโภ   ปฏลิาโภ   ปตฺติ   สมฺปตฺติ   ผสฺสนา    
สจฺฉิกิริยา      อุปสมฺปทา     ป ฺาปฏิลาภาย     สวตฺตนฺตีติ     อย    
ป ฺาปฏิลาโภ ฯ          
     ป ฺาพุฑฺฒิยา   สวตฺตนฺตีติ   กตมา   ป ฺาพุฑฺฒิ   ฯ   สตฺตนฺน ฺจ          
เสกฺขาน     ปุถุชชฺนกลฺยาณกสฺส     จ    ป ฺา    วฑฺฒติ    อรหโต     
ป ฺา     วฑฺฒติ     วฑฺฒนา     ๒     ป ฺาพุฑฺฒิยา    สวตฺตนฺตีติ   
#๑ ยุ. ป ฺาพุทฺธิยา ฯ ๒ ม. วฑฺฒิตวฑฺฒนา ฯ          
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อย ป ฺาพุฑฺฒิ ฯ       
     ป ฺาเวปุลฺลาย     สวตฺตนฺตีติ     กตม     ป ฺาเวปุลฺล    ฯ   
สตฺตนฺน ฺจ    เสกฺขาน    ปุถุชชฺนกลฺยาณกสฺส    จ    ป ฺา   เวปุลฺล    
คจฺฉติ   อรหโต   ป ฺา   เวปุลฺลตา  ๑  ป ฺาเวปุลฺลาย  สวตฺตนฺตีติ   
อิท ป ฺาเวปุลฺล ฯ    
     [๖๖๕]    มหาป ฺตาย    สวตฺตนฺตีติ   กตมา   มหาป ฺา   ฯ      
มหนฺเต     อตฺเถ    ปริคฺคณฺหาตีติ    มหาป ฺา    มหนฺเต    ธมเฺม     
ปริคฺคณฺหาตีติ     มหาป ฺา     มหนฺตา     นิรุตฺติโย    ปริคฺคณฺหาตีติ          
มหาป ฺา     มหนฺตานิ     ปฏิภาณานิ     ปริคฺคณฺหาตีติ    มหาป ฺา    
มหนฺเต   สีลกฺขนฺเธ   ปรคฺิคณฺหาตีติ   มหาป ฺา  มหนฺเต  สมาธิกฺขนฺเธ    
ปริคฺคณฺหาตีติ         มหาป ฺา        มหนฺเต        ป ฺากฺขนฺเธ     
ปริคฺคณฺหาตีติ    มหาป ฺา    มหนฺเต    วิมุตฺติกฺขนฺเธ    ปริคฺคณฺหาตีติ        
มหาป ฺา      มหนฺเต      วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธ      ปริคฺคณฺหาตีติ    
มหาป ฺา    มหนฺตานิ    านาฏานานิ    ปริคฺคณฺหาตีติ    มหาป ฺา    
มหนฺตา        วิหารสมาปตฺติโย       ปริคฺคณฺหาตีติ       มหาป ฺา     
มหนฺตานิ     อริยสจฺจานิ     ปริคฺคณฺหาตีติ     มหาป ฺา     มหนฺเต    
สติปฏาเน     ปริคฺคณฺหาตีติ    มหาป ฺา    มหนฺเต    สมฺมปฺปธาเน    
ปริคฺคณฺหาตีติ     มหาป ฺา     มหนฺเต    อิทฺธิปาเท    ปริคฺคณฺหาตีติ   
มหาป ฺา     มหนฺตานิ     อินฺทฺริยานิ     ปริคฺคณฺหาตีติ    มหาป ฺา    
มหนฺตานิ    พลานิ    ปรคฺิคณฺหาตีติ   มหาป ฺา   มหนฺเต   โพชฺฌงฺเค    
#๑ ม. ย.ุ เวปุลฺลคตา ฯ      
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ปริคฺคณฺหาตีติ    มหาป ฺา    มหนฺต    อริยมคฺค   ๑   ปริคฺคณฺหาตีติ          
มหาป ฺา     มหนฺตานิ    สาม ฺผลานิ    ปริคฺคณฺหาตีติ    มหาป ฺา    
มหนฺตา      อภิ ฺาโย      ปริคฺคณฺหาตีติ      มหาป ฺา     มหนฺต    
ปรมฏ     นพฺิพาน     ปรคฺิคณฺหาตีติ     มหาป ฺา     มหาป ฺตาย    
สวตฺตนฺตีติ อย มหาป ฺา ฯ    
     [๖๖๖]    ปุถุป ฺตาย    สวตฺตนฺตีติ    กตมา    ปุถุป ฺา   ฯ    
ปุถุนานาขนฺเธสุ     าณ     ปวตฺตตีติ     ปถุุป ฺา    ปถุุนานาธาตูสุ   
าณ    ปวตฺตตีติ    ปถุุป ฺา    ปุถุนานาอายตเนสุ   าณ   ปวตฺตตีติ    
ปุถุป ฺา        ปถุุนานาปฏิจฺจสมุปฺปาเทสุ       าณ       ปวตฺตตีติ    
ปุถุป ฺา      ปถุุนานาสุ ฺตมนุลพฺเภสุ     ๒     าณ     ปวตฺตตีติ    
ปุถุป ฺา      ปถุุนานาอตฺเถสุ      าณ      ปวตฺตตีติ     ปุถุป ฺา    
ปุถุนานาธมฺเมสุ     าณ     ปวตฺตตีติ    ปุถุป ฺา    ปุถุนานานิรุตฺตีสุ        
าณ      ปวตฺตตีติ      ปถุุป ฺา      ปุถุนานาปฏิภาเณสุ      าณ    
ปวตฺตตีติ     ปุถุป ฺา     ปุถุนานาสีลกฺขนฺเธสุ     าณ     ปวตฺตตีติ          
ปุถุป ฺา     ปุถุนานาสมาธิกฺขนฺเธสุ     าณ    ปวตฺตตีติ    ปุถปุ ฺา          
ปุถุนานาป ฺากฺขนฺเธสุ  าณ  ปวตฺตตีติ  ปุถุป ฺา  ปุถุนานาวิมุตฺติกฺขนฺเธสุ    
าณ      ปวตฺตตีติ      ปถุุป ฺา     ปุถุนานาวิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธสุ         
าณ        ปวตฺตตีติ        ปุถุป ฺา        ปถุุนานาานาฏาเนสุ    
าณ        ปวตฺตตีติ        ปุถุป ฺา       ปุถุนานาวิหารสมาปตฺตีสุ   
าณ      ปวตฺตตีติ      ปถุุป ฺา      ปุถุนานาอริยสจฺเจสุ     าณ   
#๑ ม. มหนฺเต อริยมคฺเค ฯ ๒ ม. ยุ. ... มนุปลพฺเภสุ ฯ     
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ปวตฺตตีติ     ปุถุป ฺา     ปุถุนานาสติปฏาเนสุ     าณ    ปวตฺตตีติ   
ปุถุป ฺา     ปุถุนานาสมฺมปฺปธาเนสุ     าณ    ปวตฺตตีติ    ปุถปุ ฺา   
ปุถุนานาอิทฺธิปาเทสุ    าณ   ปวตฺตตีติ   ปถุุป ฺา   ปถุุนานาอินฺทฺริเยสุ      
าณ       ปวตฺตตีติ       ปถุุป ฺา       ปุถุนานาพเลสุ      าณ    
ปวตฺตตีติ     ปุถุป ฺา     ปุถุนานาโพชฺฌงฺเคสุ     าณ     ปวตฺตตีติ   
ปุถุป ฺา     ปุถุนานาอริยมคฺเคสุ     าณ     ปวตฺตตีติ     ปุถุป ฺา   
ปุถุนานาสาม ฺผเลสุ    าณ   ปวตฺตตีติ   ปุถุป ฺา   ปุถุนานาอภิ ฺาสุ          
าณ          ปวตฺตตีติ         ปุถุป ฺา         ปถุุชชฺนสาธารเณ     
ธมฺเม    สมติกฺกมฺม    ๑    ปรมฏเ   นพฺิพาเน   าณ   ปวตฺตตีติ    
ปุถุป ฺา ปุถุป ฺตาย สวตฺตนฺตีติ อย ปุถุป ฺา ฯ    
     [๖๖๗]    วิปุลป ฺตาย    สวตฺตนฺตีติ   กตมา   วิปุลป ฺา   ฯ    
วิปุเล     อตฺเถ     ปริคฺคณฺหาตีติ     วิปลุป ฺา    วิปุเล    ธมฺเม    
ปริคฺคณฺหาตีติ     วิปลุป ฺา     วิปุลา     นิรุตฺติโย     ปริคฺคณฺหาตีติ       
วิปุลป ฺา     วิปุลานิ     ปฏิภาณานิ     ปริคฺคณฺหาตีติ     วิปุลป ฺา          
วิปุเล   สลีกขฺนฺเธ   ปริคฺคณฺหาตีติ   วิปุลป ฺา   วิปุเล   สมาธิกฺขนฺเธ        
ปริคฺคณฺหาตีติ     วิปลุป ฺา    วิปุเล    ป ฺากฺขนฺเธ    ปริคฺคณฺหาตีติ        
วิปุลป ฺา         วิปุเล         วิมุตฺติกฺขนฺเธ        ปรคฺิคณฺหาตีติ          
วิปุลป ฺา       วิปุเล      วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธ      ปริคฺคณฺหาตีติ         
วิปุลป ฺา     วิปุลานิ    านาฏานานิ    ปริคฺคณฺหาตีติ    วิปลุป ฺา          
วิปุลา     วิหารสมาปตฺติโย     ปริคฺคณฺหาตีติ    วิปลุป ฺา    วิปุลานิ          
#๑ ม. อติกฺกมฺม ฯ       
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อริยสจฺจานิ     ปริคฺคณฺหาตีติ     วิปุลป ฺา     วิปุเล    สติปฏาเน   
ปริคฺคณฺหาตีติ     วิปลุป ฺา    วิปุเล    สมฺมปฺปธาเน    ปริคฺคณฺหาตีติ         
วิปุลป ฺา      วิปุเล     อิทฺธิปาเท     ปริคฺคณฺหาตีติ     วิปลุป ฺา          
วิปุลานิ    อินฺทฺริยานิ    ปริคฺคณฺหาตีติ    วิปุลป ฺา   วิปุลานิ   พลานิฎ     
ปริคฺคณฺหาตีติ     วิปลุป ฺา     วิปุเล     โพชฺฌงฺเค    ปริคฺคณฺหาตีติ         
วิปุลป ฺา      วิปุเล     อริยมคฺเค     ปริคฺคณฺหาตีติ     วิปุลป ฺา(          
วิปุลานิ      สาม ฺผลานิ     ปริคฺคณฺหาตีติ     วิปลุป ฺา     วิปุลา   
อภิ ฺาโย    ปริคฺคณฺหาตีติ    วิปลุป ฺา    วิปุล    ปรมฏ   นิพฺพาน        
ปริคฺคณฺหาตีติ      วิปุลป ฺา     วิปุลป ฺตาย     สวตฺตนฺตีติ     อย         
วิปุลป ฺา ฯ    
     [๖๖๘]   คมฺภีรป ฺตาย   สวตฺตนฺตีติ   กตมา   คมฺภีรป ฺา   ฯ    
คมฺภีเรสุ     ขนฺเธสุ    าณ    ปวตฺตตีติ    คมฺภีรป ฺา    คมฺภีราสุ   
ธาตูสุ     าณ    ปวตฺตตีติ    คมฺภีรป ฺา    คมฺภีเรสุ    อายตเนสุ   
าณ     ปวตฺตตีติ     คมฺภีรป ฺา     คมฺภีเรสุ     ปฏิจฺจสมุปฺปาเทสุ   
าณ    ปวตฺตตีติ    คมฺภีรป ฺา    คมฺภีเรสุ    สุ ฺตมนุลพฺเภสุ   ๑   
าณ   ปวตฺตตีติ   คมฺภีรป ฺา   คมฺภีเรสุ   อตฺเถสุ   าณ   ปวตฺตตีติ          
คมฺภีรป ฺา    คมฺภีเรสุ    ธมฺเมสุ    าณ    ปวตฺตตีติ   คมฺภีรป ฺา   
คมฺภีราสุ     นิรุตฺตีสุ    าณ    ปวตฺตตีติ    คมฺภีรป ฺา    คมฺภีเรสุ        
ปฏิภาเณสุ    าณ    ปวตฺตตีติ   คมฺภีรป ฺา   คมฺภีเรสุ   สลีกขฺนฺเธสุ          
าณ      ปวตฺตตีติ      คมฺภีรป ฺา     คมฺภีเรสุ     สมาธิกฺขนฺเธสุ    
#๑ ม. ย.ุ ... มนุปลพฺเภสุ ฯ     
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าณ      ปวตฺตตีติ      คมฺภีรป ฺา     คมฺภีเรสุ     ป ฺากฺขนฺเธสุ    
าณ      ปวตฺตตีติ      คมฺภีรป ฺา     คมฺภีเรสุ     วิมุตฺติกฺขนฺเธสุ         
าณ    ปวตฺตตีติ    คมฺภีรป ฺา    คมฺภีเรสุ   วิมตฺุติาณทสฺสนกฺขนฺเธสุ        
าณ      ปวตฺตตีติ      คมฺภีรป ฺา     คมฺภีเรสุ     านาฏาเนสุ    
าณ      ปวตฺตตีติ     คมภีฺรป ฺา     คมฺภีราสุ     วิหารสมาปตฺตีสุ    
าณ     ปวตฺตตีติ    คมฺภีรป ฺา    คมฺภีเรสุ    อรยิสจฺเจสุ    าณ    
ปวตฺตตีติ    คมฺภีรป ฺา    คมฺภีเรสุ   สติปฏาเนสุ   าณ   ปวตฺตตีติ          
คมฺภีรป ฺา      คมฺภีเรสุ      สมฺมปฺปธาเนสุ     าณ     ปวตฺตตีติ   
คมฺภีรป ฺา    คมฺภีเรสุ   อิทฺธิปาเทสุ   าณ   ปวตฺตตีติ   คมฺภีรป ฺา         
คมฺภีเรสุ       อินฺทฺริเยสุ      าณ      ปวตฺตตีติ      คมฺภีรป ฺา   
คมฺภีเรสุ     พเลสุ     าณ    ปวตฺตตีติ    คมฺภีรป ฺา    คมฺภีเรสุ    
โพชฺฌงฺเคสุ    าณ   ปวตฺตตีติ   คมฺภีรป ฺา   คมฺภีเรสุ   อริยมคฺเคสุ          
าณ      ปวตฺตตีติ      คมฺภีรป ฺา      คมฺภีเรสุ     สาม ฺผเลสุ    
าณ     ปวตฺตตีติ     คมฺภีรป ฺา    คมฺภีราสุ     อภิ ฺาสุ    าณ    
ปวตฺตตีติ     คมฺภีรป ฺา    คมฺภีเร    ปรมฏเ    นพฺิพาเน    าณ    
ปวตฺตตีติ      คมฺภีรป ฺา      คมฺภีรป ฺตาย     สวตฺตนฺตีติ     อย   
คมฺภีรป ฺา ฯ   
     [๖๖๙]  อสฺสามนฺตป ฺตาย  สวตฺตนฺตีติ  กตมา  อสฺสามนฺตป ฺา ฯ    
ยสฺส         ปคฺุคลสฺส        อตฺถววตฺถานโต        อตฺถปฏิสมฺภิทา     
อธิคตา    โหติ    สจฺฉิกตา    ผสฺสิตา    ป ฺาย    ธมฺมววตฺถานโต     
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ธมฺมปฏิสมฺภิทา  อธิคตา  โหติ  สจฺฉิกตา ผสฺสิตา ป ฺาย นิรุตฺติววตฺถานโต          
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา       อธิคตา      โหติ      สจฺฉิกตา      ผสฺสิตา   
ป ฺาย     ปฏิภาณววตฺถานโต    ปฏภิาณปฏิสมฺภิทา    อธิคตา    โหติ    
สจฺฉิกตา   ผสฺสิตา   ป ฺาย   ตสฺส   อตฺเถ  จ  ธมเฺม  จ  นริุตฺติยา    
จ  ปฏิภาเณ  จ  น  ๑  อ ฺโ โกจิ สกโฺกติ อภิสมฺภวิตุ อนภิสมฺภาวนีโย    
จ     โส    อ ฺโติ    ๒    อสฺสามนฺตป ฺา    ปุถชฺุชนกลฺยาณกสฺส     
ป ฺา      อฏมกสฺส      ป ฺาย     ทูเร     วิทูเร     สุวิทูเร     
นสนฺติเก     นสามนฺตา     ปุถชฺุชนกลยฺาณก     อุปาทาย    อฏมโก     
อสฺสามนฺตป ฺโ    อฏมกสฺส   ป ฺา   โสตาปนฺนสฺส   ป ฺาย   ทูเร     
วิทูเร   สุวิทูเร   นสนฺติเก  นสามนฺตา  อฏมก  อุปาทาย  โสตาปนฺโน    
อสฺสามนฺตป ฺโ        โสตาปนฺนสฺส       ป ฺา       สกทาคามิสฺส     
ป ฺาย   ทูเร   วิทูเร   สวิุทูเร   นสนติฺเก   นสามนฺตา   โสตาปนฺน    
อุปาทาย     สกทาคามี     อสฺสามนฺตป ฺโ    สกทาคามิสฺส    ป ฺา     
อนาคามิสฺส   ป ฺาย   ทูเร   วิทูเร   สวิุทูเร   นสนติฺเก  นสามนฺตา    
สกทาคามึ     อุปาทาย    อนาคามี    อสฺสามนฺตป ฺโ    อนาคามิสฺส     
ป ฺา   อรหโต   ป ฺาย  ทูเร  วิทูเร  สุวิทูเร  นสนฺติเก  นสามนฺตา    
อนาคามึ    อุปาทาย    อรหา    อสฺสามนฺตป ฺโ    อรหโต   ป ฺา    
ปจฺเจกพุทฺธสฺส   ป ฺาย   ทูเร   วิทูเร  สุวิทูเร  นสนฺติเก  นสามนฺตา    
อรหนฺต    อุปาทาย    ปจฺเจกพุทฺโธ   อสฺสามนฺตป ฺโ   ปจฺเจกพุทฺธ ฺจ   
สเทวก ฺจ    โลก    อุปาทาย    ตถาคโต    อรห    สมฺมาสมฺพุทฺโธ     
#๑ ม. นสทโฺท นตฺถิ ฯ ๒ ม. ย.ุ อ ฺเหีติ ฯ      
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อคฺโค       อสฺสามนฺตป ฺโ       ป ฺาปเภทกุสโล      ปภินฺนาโณ     
อธิคตปฏิสมฺภิโท      จตุเวสารชฺชปฺปตฺโต     ทสพลธารี     ปุรสิาสโภ    
ปุริสสีโห     ปุริสนาโค    ปุริสาช ฺโ    ปุริสโธรโยฺห    อนนฺตาโณ    
อนนฺตเตโช   อนนฺตยโส   อฑฺโฒ   มหทฺธโน   ธนวา   เนตา  วิเนตา     
อนุเนตา  ป ฺเปตา  นิชฺฌาเปตา  เปกฺขตา  ปสาเทตา  โส  หิ  ภควา    
อนุปฺปนฺนสฺส      มคฺคสฺส     อุปฺปาเทตา     อส ฺชาตสฺส     มคฺคสฺส    
ส ฺชาเนตา   ๑   อนกฺขาตสฺส   มคฺคสฺส   อกฺขาตา  มคฺค ฺ ู  มคฺควิทู    
มคฺคโกวิโท   มคฺคานุคา   ๒  จ  ปน  ๓  เอตรหิ  สาวกา  วิหรนฺติ     
ปจฺฉาคตา  ๔  โส  หิ  ภควา  ชาน  ชานาติ  ปสฺส  ปสฺสติ  จกฺขุภูโต    
าณภูโต   ธมฺมภูโต   พฺรหฺมภูโต   วตฺตา   ปวตฺตา  อตฺถสฺส  นินเฺนตา              
อมตสฺส   ทาตา   ธมฺมสามี   ตถาคโต   นตฺถ ิ ตสฺส  ภควโต  อ ฺาต     
อทิฏ    อวิทิต   อสจฺฉิกต   อผสฺสิต   ป ฺาย   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน       
อุปาทาย     สพฺเพ     ธมมฺา    สพฺพากาเรน    พุทธฺสฺส    ภควโต      
าณมุเข   อาปาถ   อาคจฺฉนฺติ   ยงฺกิ ฺจิ  เนยฺย  นาม  อตฺถธมฺม  ๕    
ชานิตพฺพ  อตฺตตฺโถ  วา  ปรตฺโถ  วา  อุภยตฺโถ  วา  ทฏิธมฺมิโก  วา    
อตฺโถ   สมฺปรายิโก   วา   อตฺโถ   อุตฺตาโน   วา   อตฺโถ  คมฺภีโร    
วา   อตฺโถ   คุโฬฺห   วา   อตฺโถ   ปฏิจฺฉนฺโน  วา  อตฺโถ  เนยฺโย    
วา   อตฺโถ   นีโต   วา   อตฺโถ   อนวชโฺช  วา  อตฺโถ  นิกฺกิเลโส     
วา   อตฺโถ   โวทาโน   วา   อตฺโถ  ปรมฏโ  วา  อตฺโถ  สพฺพนฺต      
อนฺโตพุทฺธาเณ   ปริวตฺตติ   สพฺพ   กายกมฺม  พุทฺธสฺส  าณานุปริวตฺตติ         
#๑ ม. ส ฺชเนตา ฯ ๒ ม. ยุ. มคฺคานุคามี ฯ ๓ ม. จ ปนสฺส ฯ ๔ ม. ปจฺฉา     
#สมนฺนาคตา ฯ ยุ. ... สมมฺนฺนาคตา ฯ ๕ ม. อตฺถิ ฯ อปรป เอว าตพฺพ ฯ     
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สพฺพ       วจีกมฺม       พุทธฺสฺส       าณานุปริวตฺตติ       สพฺพ    
มโนกมฺม    พุทฺธสฺส    าณานุปริวตฺตติ    อตีเต   พุทฺธสฺส   อปฺปฏิหต          
าณ     อนาคเต     พุทฺธสฺส     อปฺปฏิหต     าณ    ปจฺจุปฺปนฺเน    
พุทฺธสฺส    อปฺปฏิหต    าณ    ยาวตก    เนยฺย    ตาวตก    าณ    
ยาวตก     าณ     ตาวตก     เนยฺย     เนยฺยปริยนฺติก     าณ    
าณปริยนฺติก    เนยฺย    เนยฺย    อติกฺกมิตฺวา    าณ    นปฺปวตฺตติ          
าณ    อติกกฺมิตฺวา    เนยฺยปโถ   นตฺถิ   อ ฺม ฺ   ปรยินฺตฏายิโน   
เต  ธมฺมา  ยถา  ทฺวินฺน  สมุคฺคปฏลาน  สุผสฺสิตาน ๑ เหฏ ิมสมุคฺคปฏล         
อุปริม          นาติวตฺตติ         อุปริมสมคฺุคปฏล         เหฏ ิม    
นาติวตฺตติ    อ ฺม ฺ    ปริยนฺตฏายิโน    เอวเมว   ๒   พุทฺธสฺส    
ภควโต    เนยฺย ฺจ    าณ ฺจ    อ ฺม ฺ    ปริยนฺตฏายิโน    เต     
ธมฺมา   ยาวตก   เนยฺย   ตาวตก   าณ   ยาวตก   าณ   ตาวตก    
เนยฺย     เนยยฺปริยนฺติก    าณ    าณปริยนฺติก    เนยฺย    เนยฺย          
อติกฺกมิตฺวา    าณ    นปปฺวตฺตติ    าณ    อติกฺกมิตฺวา   เนยฺยปโถ    
นตฺถิ     อ ฺม ฺ    ปริยนฺตฏายิโน    เต    ธมมฺา    สพฺพธมฺเมสุ   
พุทฺธสฺส    าณ    ปวตฺตติ    สพฺเพ    ธมฺมา    พุทฺธสฺส    ภควโต    
อาวชฺชนปฏพิทฺธา  อากงฺขาปฏิพทฺธา  มนสิการปฏพิทฺธา  จิตฺตุปฺปาทปฏิพทฺธา   
สพฺพสตฺเตสุ     พุทฺธสฺส     [๓]     าณ     ปวตฺตติ     สพฺเพส    
สตฺตาน   พุทฺโธ   อาสย  ชานาติ  อนุสย  ชานาติ  จริย  ๔  ชานาติ    
อธิมุตฺตึ   ชานาติ   อปฺปรชกฺเข   มหารชกฺเข   ติกฺขินฺทฺริเย  มุทนิฺทฺริเย(      
#๑ ม. ผุสิตาน ฯ ๒ ม. เอวเมว ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. ภควโต ฯ ๔ ม. จริต ฯ     
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สฺวากาเร     ทฺวากาเร    สวิุ ฺาปเย    ทุวิ ฺาปเย    ภพฺพาภพฺเพ     
สตฺเต  ปชานาติ  สเทวโก  โลโก  สมารโก  สพฺรหฺมโก สสฺสมณพฺราหฺมณี     
ปชา         สเทวมนุสฺสา         อนฺโตพุทฺธาเณ        ปริวตฺตติ     
ยถา    เย    เกจิ   มจฺฉกจฺฉปา   อนฺตมโส   ติมิติมิงฺคล   อุปาทาย    
อนฺโตมหาสมุทฺเท   ปริวตฺตนฺติ   เอวเมว   สเทวโก   โลโก  สมารโก     
สพฺรหฺมโก    สสฺสมณพฺราหฺมณี    ปชา   สเทวมนุสฺสา   อนฺโตพุทฺธาเณ    
ปริวตฺตติ   ยถา   เย   เกจิ   ปกฺขิโน   อนฺตมโส   ครฬุ  เวนเตยฺย    
อุปาทาย     อากาสสฺส    ปเทเส    ปรวิตฺตนฺติ    เอวเมว    เยป     
เต   สารีปุตฺต   สตฺตา   ป ฺวนฺโต   ๑  เตป  พุทฺธาณสฺส  ปเทเส     
ปริวตฺตนฺติ   พุทฺธาณ   เทวมนุสฺสาน   ป ฺห   ๒  ผริตฺวา  อติฆสิตฺวา        
ติฏติ    เยป    เต   ขตฺติยปณฺฑิตา   พฺราหฺมณปณฺฑิตา   คหปติปณฺฑิตา   
สมณปณฺฑิตา      นิปุณา      กตปรปฺปวาทา     พาลเวธิรูปา     ๓      
เต   ๔   ภินฺทนฺตา  ป ฺา  ๕  จรนฺติ  ป ฺาคเตน  ทิฏ ิคตานิ  เต    
ป ฺห ฺจ   ๖   อภิสงฺขริตฺวา   ตถาคต  อปุสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉนฺติ  คุฬฺหานิ        
จ  ปฏิจฺฉนฺนานิ  จ  กถิตา  วิสฺสชฺชิตา  จ  ๗ เต ป ฺหา จ ๘ ภควตา     
โหนฺติ   นิททฺิฏ ิการณา  ๙  อุปกฺขิตฺตกา  ๑๐  จ  ๑๑  เต  ภควโต    
สมฺปชฺชนฺติ   อถ   โข  ภควา  ๑๒  ตตฺถ  อภิโรจติ  ยทิท  ป ฺายาติ    
อคฺโค     อสฺสามนฺตป ฺโ     อสฺสามนฺตป ฺตาย    สวตฺตนฺตีติ    อย   
อสฺสามนฺตป ฺา ฯ        
#๑ สี. สมฺมปปฺ ฺาย ฯ ม. สารีปุตฺตสมา ป ฺาย ฯ ๒ ม. ยุ. ป ฺ ฯ     
#๓ ม. ยุ. วาล ... ฯ ๔ ม. โว ฯ ๕ ม. ย.ุ ป ฺเ ฯ ๖ ม. ย.ุ ป ฺห ฯ     
#๗ ยุ. ว ฯ ๘ ม. ย. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๙ ม. ย.ุ นิทฺทฏิการณา ฯ ๑๐ สี.     
#ทกฺขิตฺตภาวโต ฯ ๑๑ ย.ุ จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๑๒ ยุ. ภควาว ฯ     
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     [๖๗๐]    ภูริป ฺตาย    สวตฺตนฺตีติ    กตมา    ภูริป ฺา   ฯ    
ราค     อภิภุยฺยตีติ     ภูรปิ ฺา     อภิภวิตาติ    ภูริป ฺา    โทส          
อภิภุยฺยตีติ    ภูริป ฺา    อภิภวิตาติ    ภูริป ฺา    โมห   อภิภุยฺยตีติ      
ภูริป ฺา     อภิภวิตาติ     ภูริป ฺา     โกธ     ฯเปฯ    อุปนาห    
มกฺข     ปฬาส     อิสฺส     มจฺฉริย     มาย    สาเยฺย    ถมฺภ    
สารมฺภ     มาน     อติมาน     มท    ปมาท    สพฺเพ    กิเลเส    
สพฺเพ   ทุจฺจริเต   สพฺเพ   อภิสงฺขาเร   ฯเปฯ  สพฺเพ  ภวคามิกมฺเม     
อภิภุยฺยตีติ    ภูริป ฺา    อภิภวิตาติ    ภูริป ฺา    ราโค   อริ   ต          
อรึ   มทฺทนปิ ฺาติ   ๑  ภูริป ฺา  โทโส  อริ  ต  อรึ  มทฺทนิป ฺาติ   
ภูริป ฺา       โมโห      อริ      ต      อรึ      มทฺทนปิ ฺาติ     
ภูริป ฺา    โกโธ    ฯเปฯ    อุปนาโห    มกโฺข   ปฬาโส   อิสสฺา      
มจฺฉริย      มายา     สาเยฺย     ถมโฺภ     สารมฺโภ     มาโน      
อติมาโน    มโท    ปมาโท    สพฺเพ    กเิลสา   สพฺเพ   ทุจฺจริตา      
สพฺเพ   อภิสงฺขารา   ฯเปฯ   สพฺเพ   ภวคามิกมฺมา   อริ   ต   อรึ    
มทฺทนิป ฺาติ    ภูริป ฺา    ภูร ิ   วุจฺจติ   ปวี   ตาย   ปวีสมาย    
วิตฺถตาย    วิปุลาย    ป ฺาย    สมนนฺาคโตติ   ภูริป ฺา   อป   จ    
ป ฺาย     เมต     อธิวจน    ภูร ิ   เมธาปริณายิกาติ    ภูริป ฺา    
ภูริป ฺตาย สวตฺตนฺตีติ อย ภูริป ฺา ฯ   
     [๖๗๑]   ป ฺาพาหุลฺลาย   สวตฺตนฺตีติ   กตม   ป ฺาพาหุลฺล  ฯ   
#๑ สี. สพฺพตฺถ มนฺทนิป ฺาติ ฯ      
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อิเธกจฺโจ   ป ฺาครุโก   โหติ   ป ฺาจริโต  ป ฺาสโย  ป ฺาธิมุตฺโต    
ป ฺาธโช        ป ฺาเกตุ        ป ฺาธิปเตยฺโย       วิจยพหุโล     
ปวิจยพหุโล  โอกฺขายนพหุโล  สมฺเปกขฺายนพหุโล  สมฺเปกฺขายนธมฺโม  ๑     
วิภูตวิหริตจฺจริโต    ๒    ตคฺครุโก    ตพฺพหุโล   ตนฺนินฺโน   ตโปโณ    
ตปพฺภาโร   ๓   ตทธิมุตฺโต   ตทาธิปเตยฺโย   ยถา  คณครุโก  วุจฺจติ    
คณพาหุลิโกติ     จีวรครุโก     วุจฺจติ    จีวรพาหุลิโกติ    ปตฺตครุโก    
วุจฺจติ    ปตฺตพาหุลิโกติ    เสนาสนครุโก   วุจฺจติ   เสนาสนพาหุลิโกติ    
เอวเมว      อิเธกจฺโจ      ป ฺาครุโก      โหติ     ป ฺาจริโต     
ป ฺาสโย    ป ฺาธิมุตฺโต    ป ฺาธโช   ป ฺาเกตุ   ป ฺาธิปเตยฺโย    
วิจยพหุโล      ปวิจยพหุโล     โอกฺขายนพหุโล     สมฺเปกฺขายนพหุโล    
สมฺเปกฺขายนธมฺโม      วิภูตวิหริตจฺจริโต      ตคฺครุโก      ตพฺพหุโล   
ตนฺนินฺโน     ตโปโณ     ตปพฺภาโร     ตทธิมุตฺโต     ตทาธิปเตยฺโย    
ป ฺาพาหุลฺลาย สวตฺตนฺตีติ อิท ป ฺาพาหุลฺล ฯ      
     [๖๗๒]   สีฆป ฺตาย   สวตฺตนฺตีติ   กตมา   สฆีป ฺา   ฯ  สีฆ    
สีฆ    สีลานิ    ปริปูเรตีติ    สีฆป ฺา    สีฆ    สีฆ    อินฺทฺริยสวร      
ปริปูเรตีติ    สีฆป ฺา    สีฆ   สีฆ   โภชเน   มตฺต ฺ ุต   ปริปูเรตีติ        
สีฆป ฺา    สีฆ    สีฆ   ชาคริยานุโยค   ปริปูเรตีติ   สีฆป ฺา   สีฆ         
สีฆ    สีลกฺขนฺธ    ปริปูเรตีติ    สีฆป ฺา    สีฆ   สฆี   สมาธิกฺขนฺธ      
ปริปูเรตีติ     สีฆป ฺา     สีฆ     สีฆ    ป ฺากฺขนฺธ    ปริปูเรตีติ        
#๑ ม. สโมกขฺายนพหฺโล สเปกฺขายนพหุโล ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. วิภูตวิหารี    
#ตจฺจริโต ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ สี. ม. ตปฺโปโณ ตปฺปพฺภาโร ฯ เอวมุปริป ฯ     
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สีฆป ฺา    สีฆ    สีฆ    วิมุตฺติกฺขนฺธ    ปริปูเรตีติ   สีฆป ฺา   สีฆ     
สีฆ     วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺธ    ปรปิูเรตีติ    สีฆป ฺา    สีฆ    สีฆ      
านาฏานานิ    ปฏิวิชฺฌตีติ   สีฆป ฺา   สีฆ   สฆี   วิหารสมาปตฺติโย          
ปริปูเรตีติ     สีฆป ฺา     สีฆ     สีฆ    อริยสจฺจานิ    ปฏิวิชฌฺตีติ        
สีฆป ฺา    สีฆ    สีฆ    สติปฏาเน    ภาเวตีติ    สีฆป ฺา   สีฆ    
สีฆ    สมฺมปปฺธาเน    ภาเวตีติ    สีฆป ฺา   สีฆ   สีฆ   อิทฺธิปาเท   
ภาเวตีติ    สฆีป ฺา    สฆี   สีฆ   อินฺทฺริยานิ   ภาเวตีติ   สีฆป ฺา         
สีฆ    สีฆ    พลานิ    ภาเวตีติ   สีฆป ฺา   สีฆ   สีฆ   โพชฺฌงฺเค   
ภาเวตีติ    สฆีป ฺา    สฆี    สีฆ   อรยิมคฺค   ภาเวตีติ   สีฆป ฺา   
สีฆ    สีฆ    สาม ฺผลานิ    สจฺฉิกโรตีติ    สีฆป ฺา    สีฆ    สีฆ          
อภิ ฺาโย    ปฏิวิชฌฺตีติ    สีฆป ฺา    สีฆ   สีฆ   ปรมฏ   นพฺิพาน        
สจฺฉิกโรตีติ      สีฆป ฺา      สีฆป ฺตาย      สวตฺตนฺตีติ      อย    
สีฆป ฺา ฯ    
     [๖๗๓]    ลหุป ฺตาย    สวตฺตนฺตีติ    กตมา    ลหุป ฺา   ฯ    
ลหุ    ลหุ   สลีานิ   ปริปูเรตีติ   ลหุป ฺา   ลหุ   ลหุ   อินฺทรฺิยสวร        
ปริปูเรตีติ    ลหุป ฺา    ลหุ   ลหุ   โภชเน   มตฺต ฺ ุต   ปริปูเรตีติ          
ลหุป ฺา    ลหุ    ลหุ   ชาคริยานุโยค   ปริปูเรตีติ   ลหุป ฺา   ลหุ    
ลหุ    สลีกฺขนฺธ    ฯเปฯ    สมาธิกฺขนฺธ    ป ฺากฺขนฺธ   วิมุตฺติกฺขนฺธ      
วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺธ      ปริปูเรตีติ      ลหุป ฺา      ลหุ     ลหุ          
านาฏานานิ    ปฏิวิชฺฌตีติ   ลหุป ฺา   ลหุ   ลหุ   วิหารสมาปตฺติโย     
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ปริปูเรตีติ     ลหุป ฺา     ลหุ     ลหุ    อริยสจฺจานิ    ปฏิวิชฺฌตีติ          
ลหุป ฺา    ลหุ    ลหุ    สติปฏาเน    ภาเวตีติ    ลหุป ฺา   ลหุ    
ลหุ    สมฺมปปฺธาเน    ภาเวตีติ    ลหุป ฺา   ลหุ   ลหุ   อิทฺธิปาเท    
ภาเวตีติ    ลหุป ฺา    ลหุ   ลหุ   อินทฺฺริยานิ   ภาเวตีติ   ลหุป ฺา   
ลหุ    ลหุ    พลานิ    ภาเวตีติ   ลหุป ฺา   ลหุ   ลหุ   โพชฺฌงฺเค    
ภาเวตีติ    ลหุป ฺา    ลหุ    ลหุ   อรยิมคฺค   ภาเวตีติ   ลหุป ฺา   
ลหุ    ลหุ    สาม ฺผลานิ    สจฺฉิกโรตีติ    ลหุป ฺา    ลหุ    ลหุ    
อภิ ฺาโย    ปฏิวิชฌฺตีติ    ลหุป ฺา    ลหุ   ลหุ   ปรมฏ   นพฺิพาน          
สจฺฉิกโรตีติ      ลหุป ฺา      ลหุป ฺตาย      สวตฺตนฺตีติ      อย    
ลหุป ฺา ฯ    
     [๖๗๔]    หาสป ฺตาย    สวตฺตนฺตีติ   กตมา   หาสป ฺา   ฯ      
อิเธกจฺโจ   หาสพหุโล   เวทพหุโล   ตุฏ ิพหุโล   ปามุชฺชพหุโล  สีลานิ   
ปริปูเรตีติ     หาสป ฺา     หาสพหุโล     เวทพหุโล     ตุฏ ิพหุโล    
ปามุชฺชพหุโล     อินฺทฺริยสวร    ปริปูเรตีติ    หาสป ฺา    หาสพหุโล   
เวทพหุโล   ตุฏ ิพหุโล   ปามุชฺชพหุโล   โภชเน   มตฺต ฺ ุต  ปริปูเรตีติ          
หาสป ฺา     หาสพหุโล     เวทพหุโล    ตุฏ ิพหุโล    ปามุชฺชพหุโล     
ชาคริยานุโยค     ปริปูเรตีติ    หาสป ฺา    หาสพหุโล    เวทพหุโล     
ตุฏ ิพหุโล      ปามุชฺชพหุโล     สลีกฺขนฺธ     ฯเปฯ     สมาธิกฺขนฺธ   
ป ฺากฺขนฺธ      วิมุตฺติกฺขนฺธ      วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺธ     ปริปูเรตีติถ  
หาสป ฺา       านาฏานานิ      ปฏวิิชฺฌตีติ      วิหารสมาปตฺติโย     
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ปริปูเรตีติ     อริยสจฺจานิ     ปฏิวิชฌฺตีติ     สติปฏาเน    ภาเวตีติ          
สมฺมปฺปธาเน     ภาเวตีติ     อิทฺธิปาเท     ภาเวตีติ     อินฺทฺริยานิ    
ภาเวตีติ    พลานิ    ภาเวตีติ    โพชฺฌงฺเค    ภาเวตีติ    อริยมคฺค    
ภาเวตีติ     สาม ฺผลานิ     สจฺฉิกโรตีติ    หาสป ฺา    หาสพหุโล     
เวทพหุโล     ตุฏ ิพหุโล     ปามุชฺชพหุโล    อภิ ฺาโย    ปฏิวิชฌฺตีติ   
หาสป ฺา     หาสพหุโล     เวทพหุโล    ตุฏ ิพหุโล    ปามุชฺชพหุโล     
ปรมฏ      นิพฺพาน     สจฺฉิกโรตีติ     หาสป ฺา     หาสป ฺตาย    
สวตฺตนฺตีติ อย หาสป ฺา ฯ    
     [๖๗๕]    ชวนป ฺตาย    สวตฺตนฺตีติ   กตมา   ชวนป ฺา   ฯ      
ยงฺกิ ฺจิ    รูป   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   อชฺฌตฺต   วา   พหิทฺธา   วา         
โอฬาริก   วา  สุขุม  วา  หนี  วา  ปณีต  วา  ยนฺทูเร  สนฺติเก  วา   
สพฺพ    รูป   อนิจฺจโต   ขิปฺป   ชวตีติ   ชวนป ฺา   ทุกฺขโต   ขิปฺป         
ชวตีติ    ชวนป ฺา    อนตฺตโต    ขิปฺป    ชวตีติ   ชวนป ฺา   ยา     
กาจิ   เวทนา   ฯเปฯ   ยา   กาจิ   ส ฺา   เย   เกจิ  สงฺขารา     
ยงฺกิ ฺจิ    วิ ฺาณ    อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน    อชฌฺตฺต   วา   พหิทฺธา        
วา   โอฬาริก  วา  สุขุม  วา  หีน  วา  ปณีต  วา  ยนทฺูเร  สนฺติเก   
วา     สพฺพ    วิ ฺาณ    อนิจฺจโต    ขิปฺป    ชวตีติ    ชวนป ฺา   
ทุกฺขโต    ขิปฺป    ชวตีติ    ชวนป ฺา    อนตฺตโต    ขิปฺป   ชวตีติ    
ชวนป ฺา     จกฺขุ     ฯเปฯ     ชรามรณ     อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน     
อนิจฺจโต    ขิปฺป    ชวตีติ    ชวนป ฺา    ทุกฺขโต    ขิปฺป   ชวตีติ    
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ชวนป ฺา  อนตฺตโต  ขิปฺป  ชวตีติ  ชวนป ฺา  รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน          
อนิจฺจ        ขยฏเน        ทุกฺข        ภยฏเน       อนตฺตา    
อสารกฏเนาติ    ตุลยิตฺวา    ตีรยิตฺวา   วิภาวยิตฺวา   วิภูต   กตฺวา   
รูปนิโรเธ    นิพฺพาเน   ขิปฺป   ชวตีติ   ชวนป ฺา   เวทนา   ส ฺา    
สงฺขารา    วิ ฺาณ   จกขฺุ   ฯเปฯ   ชรามรณ   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   
อนิจฺจ    ขยฏเน    ทุกฺข    ภยฏเน    อนตฺตา    อสารกฏเนาติ    
ตุลยิตฺวา     ตีรยิตฺวา     วิภาวยิตฺวา    วิภูต    กตฺวา    ชรามรณ    
รูปนิโรเธ  ๑  นิพฺพาเน ขิปฺป ชวตีติ ชวนป ฺา รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน        
อนิจฺจ       สงฺขต       ปฏจฺิจสมุปฺปนฺน       ขยธมฺม      วยธมฺม   
วิราคธมฺม    นิโรธธมฺมนติฺ   ตุลยิตฺวา   ตีรยิตฺวา   วิภาวยิตฺวา   วิภูต       
กตฺวา    รูปนโิรเธ   นิพฺพาเน   ขิปฺป   ชวตีติ   ชวนป ฺา   เวทนา    
ส ฺา      สงฺขารา      วิ ฺาณ     จกฺขุ     ฯเปฯ     ชรามรณ     
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน     อนิจฺจ    สงฺขต    ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน    ขยธมฺม       
วยธมฺม   วิราคธมฺม   นโิรธธมฺมนฺติ   ตุลยิตฺวา   ตีรยตฺิวา  วิภาวยิตฺวา        
วิภูต   กตฺวา   ชรามรณนิโรเธ   นิพฺพาเน   ขิปฺป   ชวตีติ  ชวนป ฺา   
ชวนป ฺตาย สวตฺตนฺตีติ อย ชวนป ฺา ฯ   
     [๖๗๖]    ติกฺขป ฺตาย    สวตฺตนฺตีติ   กตมา   ติกฺขป ฺา   ฯ    
ขิปฺป     กิเลเส     ภินฺทตีติ     ติกฺขป ฺา    อุปฺปนนฺ    กามวิตกฺก        
นาธิวาเสติ     ปชหติ     วิโนเทติ    พฺยนฺตีกโรติ    อนภาวงฺคเมตีติ    
ติกฺขป ฺา   อุปฺปนฺน   พฺยาปาทวิตกฺก   นาธิวาเสติ   ปชหติ   วิโนเทติ          
#๑ ม. ย.ุ ชรามรณนิโรเธ ฯ       
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พฺยนฺตีกโรติ    อนภาวงฺคเมตีติ    ติกฺขป ฺา    อุปฺปนฺน    วิหึสาวิตกฺก       
นาธิวาเสติ  ฯเปฯ  อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน  ปาปเก  อกุสเล  ธมฺเม นาธิวาเสติ    
ปชหติ   วิโนเทติ   พฺยนฺตีกโรติ   อนภาวงฺคเมตีติ   ติกฺขป ฺา  อุปฺปนฺน         
ราค   นาธิวาเสติ   ปชหติ   วิโนเทติ   พฺยนฺตีกโรติ   อนภาวงฺคเมตีติ   
ติกฺขป ฺา    อุปฺปนฺน    โทส    ฯเปฯ    อุปฺปนฺน    โมห   อุปฺปนฺน         
โกธ     อุปนาห     มกฺข     ปฬาส     อิสฺส     มจฺฉริย    มาย   
สาเยฺย     ถมฺภ     สารมฺภ     มาน    อติมาน    มท    ปมาท    
สพฺเพ   กิเลเส   สพฺเพ  ทจฺุจริเต  สพฺเพ  อภิสงฺขาเร  ฯเปฯ  สพฺเพ     
ภวคามิกมฺเม  นาธิวาเสติ  ปชหติ  วิโนเทติ  พฺยนฺตีกโรติ อนภาวงฺคเมตีติ    
ติกฺขป ฺา     เอกมฺหิ     อาสเน     จตฺตาโร     จ    อริยมคฺคา     
จตฺตาริ   จ   สาม ฺผลานิ   จตสฺโส  จ  ปฏิสมฺภิทาโย  ฉ  อภิ ฺาโย     
อธิคตา     โหนฺติ    สจฺฉิกตา    ผสฺสติา    ป ฺายาติ    ติกฺขป ฺา    
ติกฺขป ฺตาย สวตฺตนฺตีติ อย ติกฺขป ฺา ฯ         
     [๖๗๗]   นิพฺเพธิกป ฺตาย  สวตฺตนฺตีติ  กตมา  นิพฺเพธิกป ฺา  ฯ   
อิเธกจฺโจ         สพฺพสงฺขาเรสุ         อุพฺเพธพหุโล        โหติ    
อุตฺตาสพหุโล    อุกฺกณฺานพหุโล    โหติ    อรติพหุโล    อนภิรติพหุโล   
พหิมุโข    น    รมติ   สพฺพสงฺขาเรสุ   อนิพฺพิทฺธปุพฺพ   อปฺปทาลิตปุพฺพ        
โลภกฺขนฺธ    นิพฺพิชฺฌติ    ปทาเลตีติ    นิพฺเพธิกป ฺา    อนิพฺพิทฺธปุพฺพ     
อปฺปทาลิตปุพฺพ    โทสกขฺนฺธ    นิพฺพิชฺฌติ    ปทาเลตีติ   นิพฺเพธิกป ฺา       
อนิพฺพิทฺธปุพฺพ    อปฺปทาลิตปุพฺพ    โมหกฺขนฺธ    นิพฺพิชฺฌติ    ปทาเลตีติ     
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นิพฺเพธิกป ฺา     อนิพฺพิทฺธปุพฺพ     อปฺปทาลิตปุพฺพ     โกธ    ฯเปฯ         
อุปนาห     มกฺข     ปฬาส     อิสฺส    มจฺฉริย    มาย    สายฺย    
ถมฺภ     สารมฺภ     มาน     อติมาน     มท     ปมาท    สพฺเพ     
กิเลเส    สพฺเพ    ทุจฺจริเต   สพฺเพ   อภิสงฺขาเร   ฯเปฯ   สพฺเพ    
ภวคามิกมฺเม   นิพฺพิชฺฌติ   ปทาเลตีติ   นิพฺเพธิกป ฺา  นิพฺเพธิกป ฺตาย         
สวตฺตนฺตีติ        อย       นพฺิเพธิกป ฺา       อิมา       โสฬส    
ป ฺาโย ฯ    
     [๖๗๘]    อิมาหิ    โสฬสหิ    ป ฺาหิ   สมนฺนาคโต   ปุคฺคโล     
ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต    ฯ    เทฺว    ปุคฺคลา    ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตา    เอโก   
ปุพฺพโยคสมฺปนฺโน   เอโก   น  ปุพฺพโยคสมฺปนฺโน  โย  ปุพฺพโยคสมฺปนฺโน    
โส    เตน    อติเรโก    โหติ    อธิโก    โหติ   วิเสโส   โหติ    
ตสฺส   าณ   ปภิชชฺตีติ   ๑   เทฺว  ปุคฺคลา  ปฏิสมภิฺทปฺปตฺตา  เทฺวป          
ปุพฺพโยคสมฺปนฺนา    เอโก    พหุสฺสุโต   เอโก   น   พหุสฺสุโต   โย     
พหุสฺสุโต    โส    เตน   อติเรโก   โหติ   อธิโก   โหติ   วิเสโส     
โหติ    ตสฺส    าณ    ปภิชฺชตีติ   เทฺว   ปุคฺคลา   ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตา   
เทฺวป    ปุพฺพโยคสมฺปนฺนา   เทฺวป   พหุสฺสุตา   เอโก   เทสนาพหุโล    
เอโก   น   เทสนาพหุโล   โย   เทสนาพหุโล   โส  เตน  อติเรโก       
โหติ    อธิโก    โหติ    วิเสโส    โหติ   ตสฺส   าณ   ปภิชฺชตีติ    
เทฺว    ปุคฺคลา   ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตา   เทฺวป   ปุพฺพโยคสมฺปนฺนา   เทฺวป          
พหุสฺสุตา   เทฺวป   เทสนาพหุลา   เอโก   ครูปนิสสฺิโต   เอโก    น     
#๑ ม. ย.ุ อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ เอวมุปริป ฯ    
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ครูปนิสฺสิโต   โย   ครูปนสิฺสิโต   โส   เตน   อติเรโก  โหติ  อธิโก    
โหติ    วิเสโส    โหติ    ตสฺส   าณ   ปภิชฺชตีติ   เทฺว   ปุคฺคลา    
ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตา     เทฺวป     ปุพฺพโยคสมฺปนฺนา    เทฺวป    พหุสฺสุตา          
เทฺวป    เทสนาพหุลา    เทฺวป    ครูปนิสฺสิตา   เอโก   วิหารพหุโล    
เอโก   น   วิหารพหุโล   โย   วิหารพหุโล   โส   เตน   อติเรโก     
โหติ    อธิโก    โหติ    วิเสโส    โหติ   ตสฺส   าณ   ปภิชฺชตีติ    
เทฺว    ปุคฺคลา   ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตา   เทฺวป   ปุพฺพโยคสมฺปนฺนา   เทฺวป          
พหุสฺสุตา    เทฺวป    เทสนาพหุลา    เทฺวป    ครูปนิสฺสิตา    เทฺวป    
วิหารพหุลา   เอโก   ปจฺจเวกฺขณาพหุโล  เอโก  น  ปจฺจเวกฺขณาพหุโล     
โย      ปจฺจเวกฺขณาพหุโล     โส     เตน     อติเรโก     โหติ     
อธิโก   โหติ   วิเสโส   โหติ   ตสฺส  าณ  ปภิชชฺตีติ  เทฺว  ปุคฺคลา   
ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตา     เทฺวป     ปุพฺพโยคสมฺปนฺนา    เทฺวป    พหุสฺสุตา          
เทฺวป   เทสนาพหุลา   เทฺวป  ครูปนสิฺสิตา  เทฺวป  วิหารพหุลา  เทฺวป   
ปจฺจเวกฺขณาพหุลา       เอโก      เสกฺขปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต      เอโก    
อเสกฺขปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต    โย    อเสกฺขปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต    โส    เตน    
อติเรโก    โหติ    อธิโก    โหติ    วิเสโส   โหติ   ตสฺส   าณ     
ปภิชฺชตีติ   เทฺว   ปุคฺคลา   ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตา   เทฺวป  ปุพฺพโยคสมฺปนฺนา        
เทฺวป       พหุสฺสุตา       เทฺวป       เทสนาพหุลา       เทฺวป     
ครูปนิสฺสิตา   เทฺวป   วิหารพหุลา   เทฺวป   ปจฺจเวกฺขณาพหุลา  เทฺวป   
อเสกฺขปฏิสมฺภิทปฺปตฺตา      เอโก      สาวกปารมิปฺปตฺโต      เอโก     
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น   สาวกปารมิปฺปตฺโต   โย   สาวกปารมิปฺปตฺโต  โส  เตน  อติเรโก      
โหติ    อธิโก    โหติ    วิเสโส    โหติ   ตสฺส   าณ   ปภิชฺชตีติ    
เทฺว    ปุคฺคลา   ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตา   เทฺวป   ปุพฺพโยคสมฺปนฺนา   เทฺวป          
พหุสฺสุตา  เทฺวป  เทสนาพหุลา  เทฺวป  ครูปนิสฺสิตา  เทฺวป  วิหารพหุลา          
เทฺวป    ปจฺจเวกฺขณาพหุลา    เทฺวป   อเสกฺขปฏิสมฺภิทปฺปตฺตา   เอโก   
สาวกปารมิปฺปตฺโต    เอโก    ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ   โย   ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ    
โส   เตน   อติเรโก   โหติ   อธิโก   โหติ   วิเสโส   โหติ  ตสฺส      
าณ    ปภิชชฺตีติ    ปจฺเจกพุทฺธ ฺจ    สเทวก ฺจ    โลก    อุปาทาย    
ตถาคโต  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อคฺโค  ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต ป ฺาปเภทกุสโล   
ปภินฺนาโณ           อธิคตปฏิสมฺภิโท           จตุเวสารชฺชปฺปตฺโต     
ทสพลธารี   ปุริสาสโภ   ปุริสสีโห   ฯเปฯ   เยป   เต  ขตฺติยปณฺฑิตา    
พฺราหฺมณปณฺฑิตา        คหปติปณฺฑิตา        สมณปณฺฑิตา       นิปุณา    
กตปรปฺปวาทา   พาลเวธิรูปา   เต  ๑  ภินฺทนฺตา  ป ฺา  ๒  จรนฺติ    
ป ฺาตเตน    ทิฏ ิคตานิ    เต    ป ฺห ฺจ    อภิสงฺขริตฺวา   ตถาคต    
อุปสงฺกมิตฺวา    ปุจฺฉนฺติ    คุฬฺหานิ    จ    ปฏิจฺฉนฺนานิ   จ   กถิตา          
วิชฺสชฺชิตา   จ   ๓   เต   ป ฺหา   ภควตา   โหนฺติ  นทิฺทิฏ ิการณา    
อุปกฺขิตฺตกา   จ  ๔  เต  ภควโต  สมฺปชฺชนฺติ  อถ  โข  ภควา  ตตฺถ                 
อภิโรจติ ยทิท ป ฺายาติ อคฺโค ปฏสิมฺภิทปฺปตฺโตติ ฯ      
                      มหาป ฺากถา     
                       ___________    
#๑ ม. โว ฯ ๒ ม. ม ฺเ ฯ ยุ. ป ฺเ ฯ ๓ ย.ุ ว ฯ ๔ ย.ุ จสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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                    ป ฺาวคฺเค อิทฺธิกถา   
     [๖๗๙]   กา   อิทฺธ ิ  กติ   อิทฺธิโย  อิทฺธิยา  กติ  ภูมิโย  กติ    
ปาทา   กติ   ปทานิ   กติ   มูลานิ   ฯ   กา   อิทฺธีติ   อิชฺฌนฏเน    
อิทฺธิ   ฯ   กติ   อิทฺธิโยติ  ทส  อิทฺธิโย  ฯ  อิทฺธิยา  จตสฺโส  ภูมิโย         
จตฺตาโร ปาทา อฏ ปทานิ โสฬส มลูานิ ฯ    
     [๖๘๐]   กตมา   ทส   อิทฺธิโย  ฯ  อธิฏานา  อิทฺธิ  วิกุพฺพนา    
อิทฺธิ   มโนมยา   อิทฺธิ   าณวิปฺผารา   อิทฺธิ   สมาธิวิปฺผารา   อิทฺธิ         
อริยา    อิทฺธ ิ   กมฺมวิปากชา   อิทฺธิ   ปุ ฺวโต   อิทฺธิ   วิชฺชามยา          
อิทฺธิ ตตฺถ ตตฺถ สมฺมปฺปโยคปฺปจฺจยา ๑ อิชฺฌนฏเน อิทฺธิ ฯ      
     [๖๘๑]   อิทฺธิยา   กตมา   จตสฺโส   ภูมิโย   ฯ   วิเวกชาภูมิ    
ปมชฺฌาน     ปติสุขภูมิ     ทุติยชฌฺาน    อุเปกฺขาสุขภูมิ    ตติยชฺฌาน       
อทุกฺขมสุขภูมิ     จตุตฺถชฺฌาน    อิทฺธยิา    อิมา    จตสฺโส    ภูมโิย          
อิทฺธิลาภาย      อิทฺธิปฏลิาภาย      อิทธฺิวิกุพฺพนาย      อิทฺธิวิสวิตาย        
อิทฺธิวสีภาวาย อิทฺธิเวสารชฺชาย สวตฺตนฺตีติ ฯ     
     [๖๘๒]   อิทฺธิยา   กตเม   จตฺตาโร   ปาทา   ฯ   อิธ  ภิกฺขุ     
ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   อิทฺธิปาท   ภาเวติ   วิริยสมาธิปธาน-   
สงฺขารสมนฺนาคต   อิทฺธิปาท   ภาเวติ  จิตฺตสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต    
อิทฺธิปาท          ภาเวติ          วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต    
อิทฺธิปาท   ภาเวติ   อิทฺธิยา   อิเม   จตฺตาโร   ปาทา   อิทฺธิลาภาย   
#๑ ม. ย.ุ สมมฺา ปโยคปจฺจยา ฯ เอวมุปริป ฯ         
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อิทฺธิปฏิลาภาย    อิทฺธิวิกุพฺพนาย    ๑   อิทฺธิวิสวิตาย   อิทฺธิวสีภาวาย       
อิทฺธิเวสารชฺชาย สวตฺตนฺตีติ ฯ    
     [๖๘๓]   อิทฺธิยา   กตมานิ   อฏ   ปทานิ  ฯ  ฉนฺท ฺเจ  ภิกฺขุ    
นิสฺสาย    ลภติ    สมาธึ    ลภติ   จิตฺตสฺส   เอกคฺคต   ฉนฺโท   น    
สมาธิ    สมาธิ    น    ฉนฺโท    อ ฺโ    ฉนฺโท   อ ฺโ   สมาธิ      
วิริย ฺเจ   ภิกฺขุ   นิสฺสาย   ลภติ   สมาธึ   ลภติ   จิตฺตสฺส  เอกคฺคต          
วิริย   น   สมาธิ   สมาธิ   น   วิริย   อ ฺ   วิริย  อ ฺโ  สมาธิ   
จิตฺต ฺเจ   ภิกฺขุ   นิสฺสาย   ลภติ   สมาธึ   ลภติ   จิตฺตสฺส  เอกคฺคต          
จิตฺต   น   สมาธิ   สมาธิ   น   จิตฺต   อ ฺ   จิตฺต  อ ฺโ  สมาธิ   
วีมส ฺเจ   ภิกฺขุ   นิสฺสาย   ลภติ   สมาธึ   ลภติ   จิตฺตสฺส  เอกคฺคต          
วีมสา    น   สมาธิ   สมาธิ   น   วีมสา   อ ฺา   วีมสา   อ ฺโ     
สมาธิ   อิทฺธยิา   อิมานิ   อฏ   ปทานิ   อิทฺธิลาภาย  อิทฺธิปฏลิาภาย   
อิทฺธิวิกุพฺพนาย     อิทฺธิวิสวิตาย     อิทฺธิวสีภาวาย    อิทฺธิเวสารชฺชาย       
สวตฺตนฺตีติ ฯ          
     [๖๘๔]  อิทฺธิยา  กตมานิ  โสฬส  มูลานิ  ฯ  อโนนต  ๒  จิตฺต     
โกสชฺเช    น   อิ ฺชตีติ   อาเน ฺช   อนุนฺนต   จิตฺต   อุทฺธจฺเจ   น          
อิ ฺชตีติ   อาเน ฺช   อนภินต   จิตฺต   ราเค   น   อิ ฺชตีติ  อาเน ฺช         
อนปนต   จิตฺต   พฺยาปาเท   น   อิ ฺชตีติ   อาเน ฺช   อนิสฺสิต  จิตฺต        
ทิฏ ิยา    น    อิ ฺชตีติ    อาเน ฺช   อปฺปฏิพทฺธ   จิตฺต   ฉนฺทราเค         
น   อิ ฺชตีติ   อาเน ฺช   วิปฺปมุตฺต   จิตฺต   กามราเค   น   อิ ฺชตีติ        
#๑ ม. อิทฺธิวิกุพฺพนตาย ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ยุ. อโนณต ฯ     
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อาเน ฺช    วิส ฺ ุตฺต    จิตฺต    กิเลเส    น    อิ ฺชตีติ   อาเน ฺช         
วิปริยาทิกต  จิตฺต  กิเลสปริยาเท  น  อิ ฺชตีติ  อาเน ฺช   เอกคฺคต ๑         
จิตฺต   นานตฺตกิเลเส   ๒   น  อิ ฺชตีติ  อาเน ฺช  สทฺธาย  ปริคฺคหิต          
จิตฺต    อสฺสทฺธิเย    น    อิ ฺชตีติ    อาเน ฺช   วิริเยน   ปริคฺคหิต        
จิตฺต   โกสชฺเช   น   อิ ฺชตีติ   อาเน ฺช   สติยา   ปริคฺคหิต   จิตฺต        
ปมาเท    น    อิ ฺชตีติ    อาเน ฺช    สมาธินา    ปริคฺคหิต   จิตฺต    
อุทฺธจฺเจ    น    อิ ฺชตีติ    อาเน ฺช    ป ฺาย    ปรคฺิคหิต   จิตฺต         
อวิชฺชาย   น   อิ ฺชตีติ   อาเน ฺช   โอภาสคต   จิตฺต  อวิชฺชนฺธกาเร   
น     อิ ฺชตีติ     อาเน ฺช    อิทฺธิยา    อิมานิ    โสฬส    มลูานิ   
อิทฺธิลาภาย      อิทฺธิปฏลิาภาย      อิทธฺิวิกุพฺพนาย      อิทฺธิวิสวิตาย        
อิทฺธิวสีภาวาย อิทฺธิเวสารชฺชาย สวตฺตนฺตีติ ฯ     
       [๖๘๕] กตมา อธิฏานา อิทฺธิ ฯ อิธ ภิกฺขุ อเนกวิหิต       
อิทฺธิวิธ    ปจฺจนุโภติ    เอโกป    หุตฺวา    พหุธา   โหติ   พหุธาป   
หุตฺวา   เอโก   โหติ   อาวิภาว   ติโรภาว   ติโรกุฑฺฑ   ติโรปาการ   
ติโรปพฺพต    อสชฺชมาโน    คจฺฉติ   เสยฺยถาป   อากาเส   ปวิยาป     
อุมฺมุชฺชนิมฺมชฺุช    กโรติ    เสยฺยถาป   อุทเก   อุทเกป   อภิชฺชมาเน         
คจฺฉติ    เสยยฺถาป    ปวิย    อากาเสป   ปลลฺงฺเกน   กมติ   ๓     
เสยฺยถาป    ปกฺขี    สกุโณ    อิเมป    จนฺทิมสุริเย    เอวมหิทฺธิเก   
เอวมหานุภาเว   ปาณินา   ปรามสติ   ปริมชฺชติ   ยาว   พฺรหฺมโลกาป     
กาเยน วส วตฺเตติ ฯ     
#๑ ม. เอกตฺตคต ฯ ๒ ม. นานตฺตกิเลเสหิ ฯ ๓ ยุ. จงฺกมติ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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     อิธาติ   อิมิสฺสา   ทฏิ ิยา   อิมิสฺสา   ขนฺติยา   อิมิสฺสา  รุจิยา        
อิมสฺมึ   อาทาเย   อิมสฺมึ   ธมฺเม   อิมสฺมึ   วินเย  อิมสฺมึ  ปาวจเน    
อิมสฺมึ พฺรหฺมจริเย อิมสฺมึ สตฺถุสาสเน เตน วุจฺจติ อิธาติ ฯ8     
     ภิกฺขูติ    ปุถุชชฺนกลฺยาณโก   วา   โหติ   ภิกฺขุ   เสกฺโข   วา   
อรหา วา อกุปฺปธมฺโม ฯ      
     อเนกวิหิต    อิทฺธิวิธ    ปจฺจนุโภตีติ    นานปฺปการก    อิทฺธวิิธ       
ปจฺจนุโภติ ฯ    
     เอโกป   หุตฺวา  พหุธา  โหตีติ  ปกติยา  เอโก  พหุก  อาวชชฺติ    
สต    วา    สหสฺส   วา   สตสหสฺส   วา   อาวชฺชติ   อาวชฺชิตฺวา     
าเณน   อธฏิาติ   พหุโก   ๑   โหมติี   พหุโก   โหติ  ยถายสมฺา    
จุลฺลปนฺถโก   เอโกป   หุตฺวา   พหุธา   โหติ  เอวเมว  โส  อิทฺธมิา    
เจโตวสิปฺปตฺโต เอโก หุตฺวา พหุธา โหติ ฯ    
     พหุธาป   หุตฺวา  เอโก  โหตีติ  ปกติยา  พหุโก  เอก  อาวชฺชติ    
อาวชฺชิตฺวา    าเณน    อธิฏาติ    เอโก   โหมีติ   เอโก   โหติ    
ยถายสฺมา   จุลฺลปนฺถโก   พหุธาป   หุตฺวา   เอโก   โหติ   เอวเมว    
โส อิทฺธิมา เจโตวสิปฺปตฺโต พหุธาป หุตฺวา เอโก โหติ ฯ    
     อาวิภาวนฺติ เกนจิ อนาวฏ โหติ อปฺปฏิจฺฉนฺน วิวฏ ฯ [๒]    
     ติโรภาวนฺติ     เกนจิ     อาวฏ    โหติ    ปฏิจฺฉนฺน    ปหิต   
ปฏิกุชชฺิต ฯ   
     ติโรกุฑฺฑ     ติโรปาการ    ติโรปพฺพต    อสชฺชมาโน    คจฺฉติ    
#๑ ม. ย.ุ พหุโล ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ ม. ยุ. ปากฏ ฯ    
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เสยฺยถาป     อากาเสติ    ปกติยา    อากาสกสิณสมาปตฺติยา    ลาภี     
โหติ    ติโรกฑฺุฑ    ติโรปาการ   ติโรปพฺพต   อาวชฺชติ   อาวชฺชตฺิวา   
าเณน   อธฏิาติ   อากาโส   โหตูติ   อากาโส   โหติ   โส   ๑    
ติโรกุฑฺฑ   ติโรปาการ   ติโรปพฺพต   อสชฺชมาโน   ๒   คจฺฉติ  ยถา    
มนุสฺสา    ปกติยา    อนิทฺธิมนฺโต    เกนจิ    อนาวเฏ   อปริกฺขิตฺเต    
อสชฺชมานา    คจฺฉนฺติ    เอวเมว    โส   อิทฺธิมา   เจโตวสิปฺปตฺโต     
ติโรกุฑฺฑ      ติโรปาการ      ติโรปพฺพต     อสชฺชมาโน     คจฺฉติ    
เสยฺยถาป อากาเส ฯ      
     ปวิยาป     อุมฺมุชชฺนมิฺมุชฺช     กโรติ    เสยฺยถาป    อุทเกติ          
ปกติยา    อาโปกสิณสมาปตฺติยา    ลาภี    โหติ    ปวึ    อาวชชฺติ    
อาวชฺชิตฺวา    าเณน    อธิฏาติ    อุทก    โหตูติ    อุทก   โหติ   
โส    ปวิยา    อุมฺมุชชฺนมิฺมุชฺช    กโรติ   ยถา   มนสฺุสา   ปกติยา    
อนิทฺธิมนฺโต   อุทเก   อุมฺมุชฺชนิมฺมชฺุช   กโรติ   เอวเมว  โส  อิทธฺิมา        
เจโตวสิปฺปตฺโต     ปวิยา     อุมฺมุชฺชนมิฺมุชฺช    กโรติ    เสยฺยถาป          
อุทเก ฯ    
     อุทเกป   อภิชฺชมาเน   คจฺฉติ   เสยฺยถาป   ปวิยนฺติ   ปกติยา    
ปวีกสิณสมาปตฺติยา    ลาภี    โหติ    อุทก   อาวชฺชติ   อาวชชฺิตฺวา   
าเณน   อธฏิาติ   ปวี   โหตูติ   ปวี   โหติ   โส   อภิชฺชมาเน     
อุทเก   คจฺฉติ   ยถา   มนสฺุสา   ปกติยา   อนิทฺธิมนโฺต  อภิชชฺมานาย    
ปวิยา     คจฺฉนฺติ    เอวเมว    โส    อิทฺธิมา    เจโตวสิปฺปตฺโต     
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. อาวชฺชมาโน ฯ   
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อภิชฺชมาเน อุทเก คจฺฉติ เสยฺยถาป ปวิย ฯ         
     อากาเสป    ปลลฺงฺเกน    กมติ    เสยยฺถาป   ปกฺขี   สกโุณติ     
ปกติยา   ปวีกสิณสมาปตฺติยา   ลาภี   โหติ   อากาเส  ๑  อาวชฺชติ    
อาวชฺชิตฺวา   าเณน   อธฏิาติ   ปวี   โหตูติ   ปวี   โหติ   โส    
อากาเส   อนฺตลิกฺเข   จงฺกมติป   ติฏติป  นสิีทติป  เสยฺยมฺป  กปฺเปติ       
ยถา   มนุสฺสา   ปกติยา   อนิทฺธิมนฺโต   ปวิยา  จงฺกมนฺติป  ติฏนฺติป         
นิสีทนฺติป   เสยฺยมฺป  กปฺเปนฺติ  เอวเมว  โส  อิทฺธมิา  เจโตวสิปฺปตฺโต         
อากาเส    อนฺตลิกฺเข    จงฺกมติป    ติฏติป    นิสทีติป    เสยฺยมฺป         
กปฺเปติ เสยฺยถาป ปกฺขี สกุโณ ฯ    
     อิเมป    จนฺทิมสุริเย   เอวมหิทฺธิเก   เอวมหานุภาเว   ปาณินา   
ปรามสติ     ปริมชฺชตีติ     อิธ    โส    อิทฺธิมา    เจโตวสิปฺปตฺโต    
นิสินฺนโก   วา   นิปนฺนโก   วา   จนฺทิมสุริเย   อาวชฺชติ  อาวชฺชิตฺวา    
าเณน    อธฏิาติ    หตฺถปาเส    โหตูติ   หตฺถปาเส   โหติ   โส     
นิสินฺนโก    วา    นิปนฺนโก    วา   จนฺทิมสุริเย   ปาณินา   อามสติ    
ปรามสติ   ปริมชฺชติ   ยถา   มนุสฺสา   ปกติยา  อนิทฺธิมนฺโต  กิ ฺจิเทว    
รูปคต    หตฺถปาเส    อามสนฺติ    ปรามสนฺติ   ปรมิชฺชนฺติ   เอวเมว    
โส  อิทฺธิมา  เจโตวสิปฺปตฺโต  นิสินฺนโก  วา  นิปนนฺโก  วา จนฺทิมสุริเย   
ปาณินา อามสติ ปรามสติ ปริมชชฺติ ฯ     
     ยาว   พฺรหฺมโลกาป  กาเยน  วส  วตฺเตตีติ  สเจ  โส  อิทฺธมิา     
เจโตวสิปฺปตฺโต    พฺรหฺมโลก    คนฺตุกาโม    โหติ   ทูเรป   สนติฺเก   
#๑ ม. ย.ุ อากาส ฯ     
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อธิฏาติ    สนฺติเก    โหตูติ    สนฺติเกป    โหติ   สนติฺเกป   ทูเร   
อธิฏาติ    ทเูร    โหตูติ   ทูเร   โหติ   พหุกป   โถก   อธิฏาติ   
โถก    โหตูติ    โถก    โหติ    โถกมฺป   พหุก   อธิฏาติ   พหุก    
โหตูติ    พหุก    โหติ    ทพฺิเพน   จกฺขุนา   ตสฺส   พฺรหฺมุโน   รปู   
ปสฺสติ    ทิพฺพาย    โสตธาตุยา    ตสฺส    พฺรหฺมโุน   สทฺท   สุณาติ   
เจโตปริยาเณน    ตสฺส    พฺรหฺมโุน   จิตฺต   ปชานาติ   สเจ   โส    
อิทฺธิมา     เจโตวสิปฺปตฺโต     ทิสฺสมาเนน     กาเยน    พฺรหฺมโลก    
คนฺตุกาโม   โหติ   กายวเสน   จิตฺต   ปริณาเมติ   กายวเสน   จิตฺต    
อธิฏาติ    กายวเสน    จิตฺต    ปริณาเมตฺวา    กายวเสน    จิตฺต    
อธิฏหิตฺวา     สุขส ฺ ฺจ    ลหุส ฺ ฺจ    โอกกฺมิตฺวา    ทิสสฺมาเนน   
กาเยน   พฺรหฺมโลก   คจฺฉติ   สเจ   โส   อิทฺธิมา   เจโตวสิปฺปตฺโต    
อทิสฺสมาเนน    กาเยน    พฺรหฺมโลก   คนฺตุกาโม   โหติ   จิตฺตวเสน     
กาย    ปริณาเมติ   จิตฺตวเสน   กาย   อธิฏาติ   จิตฺตวเสน   กาย    
ปริณาเมตฺวา   จิตฺตวเสน   กาย   อธิฏหิตฺวา   สุขส ฺ ฺจ  ลหุส ฺ ฺจ   
โอกฺกมิตฺวา      อทิสฺสมาเนน      กาเยน     พฺรหฺมโลก     คจฺฉติ     
โส  ตสฺส  พฺรหฺมุโน ปรุโต รูป ๑ อภินิมฺมินาติ มโนมย สพฺพงฺคปจฺจงฺค ๒        
อหีนินฺทฺริย      สเจ      โส     อิทฺธิมา     จงฺกมติ     นมิฺมิโตป   
ตตฺถ    จงฺกมติ    สเจ    โส   อิทฺธิมา   ติฏติ   นิมฺมโิตป   ตตฺถ    
ติฏติ    สเจ    โส    อิทฺธมิา   นิสีทติ   นิมฺมิโตป   ตตฺถ   นิสีทติ         
สเจ   โส   อิทฺธิมา  เสยฺย  กปฺเปติ  นิมมฺิโตป  ตตฺถ  เสยฺย  กปฺเปติ          
#๑-๒ ม. รูป... สพฺพงฺคปจฺจงฺคึ ฯ เอวมุปริป ฯ      
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สเจ    โส    อิทฺธิมา   ธูมายติ   นิมฺมิโตป   ตตฺถ   ธูมายติ   สเจ    
โส    อิทฺธิมา    ปชฺชลติ    นิมฺมิโตป   ตตฺถ   ปชชฺลติ   สเจ   โส    
อิทฺธิมา    ธมมฺ    ภาสติ    นิมฺมิโตป   ตตฺถ   ธมฺม   ภาสติ   สเจ    
โส   อิทฺธิมา   ป ฺห   ปุจฺฉติ   นิมฺมิโตป   ตตฺถ   ป ฺห  ปุจฺฉติ  สเจ        
โส   อิทฺธิมา   ป ฺห   ปุฏโ   วิสฺสชฺเชติ  ๑  นิมฺมโิตป  ตตฺถ  ป ฺห        
ปุฏโ    วิสฺสชฺเชติ   สเจ   โส   อิทฺธมิา   เตน   พฺรหฺมุนา   สทธฺึ    
สนฺติฏติ    สลฺลปติ    สากจฺฉ   สมาปชฺชติ   นิมมฺิโตป   ตตฺถ   เตน   
พฺรหฺมุนา     สทฺธึ     สนฺติฏติ     สลฺลปติ    สากจฺฉ    สมาปชชฺติ   
ย ฺเทว   [๒]   โส   อิทธฺิมา   กโรติ  ตนฺตเทว  หิ  โส  นิมฺมโิต     
กโรตีติ อย อธิฏานา อิทฺธิ ฯ     
     [๖๘๖]   กตมา   วิกุพฺพนา   อิทฺธิ  ฯ  สิขิสฺส  ภควโต  อรหโต    
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  อภิภู  นาม  สาวโก  พฺรหฺมโลเก   ิโต  สหสฺสีโลกธาตุ   
สเรน     วิ ฺาเปสิ     โส     ทิสฺสมาเนนป     กาเยน     ธมฺม     
เทเสสิ   ๓   อทิสฺสมาเนนป   กาเยน   ธมฺม  เทเสสิ  ทิสฺสมาเนนป     
เหฏ ิเมน    อุปฑฺฒกาเยน    อทิสฺสมาเนนป   อุปริเมน   อุปฑฺฒกาเยน    
ธมฺม   เทเสสิ   ทิสฺสมาเนนป   อุปริเมน  อุปฑฺฒกาเยน  อทิสฺสมาเนนป   
เหฏ ิเมน     อุปฑฺฒกาเยน     ธมฺม     เทเสสิ    โส    ปกติวณฺณ     
วิชหิตฺวา    กมุารกวณฺณ    วา    ทสฺเสติ   นาควณฺณ   วา   ทสฺเสติ    
สุปณฺณวณฺณ    วา    ทสฺเสติ    ยกฺขวณฺณ    วา   ทสฺเสติ   อสุรวณฺณ    
วา     ทสฺเสติ     อินฺทวณฺณ     วา    ทสฺเสติ    เทววณฺณ    วา     
#๑ ม. สพฺพตฺถ วิสชฺเชติ ฯ ๒ ยุ. หิ ฯ ๓ ยุ. เทเสติ ฯ เอวมุปริป ฯ     
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ทสฺเสติ    พฺรหฺมวณฺณ    วา    ทสฺเสติ    สมุทฺทวณฺณ   วา   ทสฺเสติ    
ปพฺพตวณฺณ    วา    ทสฺเสติ    วนวณฺณ    วา    ทสฺเสติ    สีหวณฺณ    
วา    ทสฺเสติ   พฺยคฺฆวณฺณ   วา   ทสฺเสติ   ทีปวณฺณ   วา   ทสฺเสติ    
หตฺถึป    ๑    ทสฺเสติ   อสฺสป   ทสฺเสติ   รถป   ทสฺเสติ   ปตฺตึป         
ทสฺเสติ วิวิธป เสนาพฺยูห ทสฺเสติ ๒ อย วิกุพฺพนา อิทฺธิ ฯ    
     [๖๘๗]   กตมา  มโนมยา  อิทฺธิ  ฯ  อิธ  ภิกฺขุ  อิมมฺหา  กายา    
อ ฺ   กาย   อภินิมฺมินาติ   รูป   มโนมย   สพฺพงฺคปจฺจงฺค  อหีนินฺทฺริย    
เสยฺยถาป    ปุริโส    มุ ฺชมฺหา    อิสกิ    ๓    ปวาเหยฺย   ตสฺส    
เอวมสฺส   อย   มุ ฺโช   อย   อิสิกา   ๓   อ ฺโ   มุ ฺโช  อ ฺา    
อิสิกา   ๓  มุ ฺชมฺหา  เตฺวว  อิสิกา  ๓  ปวาฬฺหาติ  เสยฺยถาป  วา    
ปน   ปุริโส   อสึ   โกสยิา   ปวาเหยฺย   ตสฺส   เอวมสฺส  อย  อสิ    
อย    โกสิ    อ ฺโ   อสิ   อ ฺา   โกสิ   โกสิยา   เตฺวว   อสิ    
ปวาโฬฺหติ   เสยฺยถาป   วา   ปน   ปุริโส   อหึ  กรณฺฑา  อุทฺธเรยฺย    
ตสฺส   เอวมสฺส   อย   อหิ   ๔   อย  กรณฺโฑ  อ ฺโ  อหิ  อ ฺโ    
กรณฺโฑ    กรณฺฑา    เตฺวว    อหิ    อุพฺภโตติ    เอวเมว    ภิกฺขุ     
อิมมฺหา   กายา  อ ฺ  กาย  อภินิมฺมินาติ  รูป  มโนมย  สพฺพงฺคปจฺจงฺค        
อหีนินฺทฺริย อย มโนมยา อิทฺธิ ฯ     
     [๖๘๘]    กตมา   าณวิปฺผารา   อิทฺธิ   ฯ   อนิจฺจานุปสฺสนาย    
นิจฺจส ฺาย   ปหานฏโ   อิชฺฌตีติ  าณวิปฺผารา  อิทฺธิ  ทกุขฺานุปสฺสนาย         
สุขส ฺาย      อนตฺตานุปสฺสนาย     อตฺตส ฺาย     นิพฺพิทานุปสฺสนาย    
#๑ ยุ. หตฺถิวณฺณป ฯ ๒ ม. ทสฺเสตีติ ฯ ๓ ม. อีสิก ฯ อีสิกา ฯ    
#๔ ย.ุ อสิ ฯ เอวมุปริป ฯ       
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นนฺทิยา       วิราคานุปสฺสนาย       ราคสฺส       นโิรธานุปสฺสนาย    
สมุทยสฺส       ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาย       อาทานสฺส      ปหานฏโ     
อิชฺฌตีติ       าณวิปฺผารา      อิทฺธิ      อายสฺมโต      พกฺกุลสฺส   
าณวิปฺผารา    อิทฺธิ   อายสฺมโต   สงฺกิจฺจสฺส    าณวิปฺผารา   อิทฺธิ   
อายสฺมโต    ภูตปาลสฺส    าณวิปฺผารา    อิทฺธิ   อย   าณวิปฺผารา    
อิทฺธิ ฯ     
     [๖๘๙]  กตมา  สมาธิวิปฺผารา  อิทฺธิ  ฯ  ปมชฺฌาเนน  นีวรณาน    
ปหานฏโ      อิชฺฌตีติ     สมาธิวิปฺผารา     อิทฺธ ิ    ทุติยชฺฌาเนน    
วิตกฺกวิจาราน   ปหานฏโ  อิชฺฌตีติ  สมาธิวิปฺผารา  อิทฺธิ  ตติยชฺฌาเนน         
ปติยา       ปหานฏโ      อิชฺฌตีติ      ฯเปฯ      จตุตฺถชฺฌาเนน     
สุขทุกฺขาน   ปหานฏโ   อิชฺฌตีติ   ฯเปฯ  อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติยา    
รูปส ฺาย        ปฏิฆส ฺาย        นานตฺตส ฺาย       ปหานฏโ      
อิชฺฌตีติ   ฯเปฯ   วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺติยา   อากาสาน ฺจายตนส ฺาย    
ปหานฏโ       อิชฌฺตีติ       ฯเปฯ      อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติยา     
วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺาย        ปหานฏโ        อิชฌฺตีติ       ฯเปฯ    
เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติยา อากิ ฺจ ฺายตนส ฺาย     
ปหานฏโ   อิชฺฌตีติ   สมาธิวิปฺผารา   อิทฺธิ   อายสฺมโต   สารปีุตฺตสฺส          
สมาธิวิปฺผารา     อิทฺธิ     อายสฺมโต     ส ฺชีวสฺส    สมาธิวิปฺผารา   
อิทฺธิ      อายสฺมโต     ขาณุโกณฺฑ ฺสฺส     สมาธิวิปฺผารา     อิทฺธิ    
อุตฺตราย      อุปาสิกาย     สมาธิวิปฺผารา     อิทฺธ ิ    สามาวติยา     
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อุปาสิกาย สมาธิวิปฺผารา อิทฺธิ อย สมาธิวิปฺผารา อิทฺธิ ฯ    
     [๖๙๐]   กตมา   อริยา   อิทฺธิ  ฯ  อิธ  ภิกฺขุ  สเจ  อากงฺขติต    
ปฏิกูเล      อปฺปฏิกูลส ฺ ี     วิหเรยฺยนฺติ     อปฺปฏกิูลส ฺ ี     ตตฺถ         
วิหรติ    สเจ    อากงฺขติ    อปฺปฏิกูเล    ปฏิกูลส ฺ ี    วิหเรยฺยนฺติ   
ปฏิกูลส ฺ ี   ตตฺถ   วิหรติ   สเจ   อากงฺขติ   ปฏิกเูล  จ  อปฺปฏกิูเล    
จ       อปฺปฏกิูลส ฺ ี      วิหเรยฺยนฺติ      อปฺปฏิกลูส ฺ ี      ตตฺถ   
วิหรติ   สเจ   อากงฺขติ   อปฺปฏิกูเล   จ   ปฏิกูเล   จ   ปฏิกลูส ฺ ี   
วิหเรยฺยนฺติ     ปฏิกูลส ฺ ี     ตตฺถ     วิหรติ     สเจ    อากงฺขติ   
ปฏิกูเล    จ    อปฺปฏิกูเล   จ   ตทุภย   อภินิวชฺเชตฺวา   อุเปกฺขโก   
วิหเรยฺย    สโต    สมฺปชาโนติ    อุเปกขฺโก   ตตฺถ   วิหรติ   สโต     
สมฺปชาโน ฯ    
     กถ   ปฏิกเูล   อปฺปฏิกลูส ฺ ี   วิหรติ   ฯ   อนิฏสฺมึ   วตฺถสฺุมึ        
เมตฺตาย    วา    ผรติ   ธาตุโต   วา   อุปสหรติ   เอว   ปฏิกูเล    
อปฺปฏิกูลส ฺ ี วิหรติ ฯ    
     กถ    อปฺปฏิกูเล   ปฏกิูลส ฺ ี   วิหรติ   ฯ   อิฏสฺมึ   วตฺถสฺุมึ        
อสุภาย   วา   ผรติ   อนิจฺจโต   วา   อุปสหรติ   เอว   อปฺปฏิกูเล    
ปฏิกูลส ฺ ี วิหรติ ฯ    
     กถ   ปฏิกเูล   จ   อปฺปฏิกเูล   จ   อปฺปฏิกูลส ฺ ี   วิหรติ  ฯ   
อนิฏสฺมึ   จ   อิฏสฺมึ   จ   วตฺถุสฺมึ   เมตฺตาย  วา  ผรติ  ธาตุโต   
วา   อุปสหรติ   เอว   ปฏกิูเล   จ   อปฺปฏิกูเล   จ   อปฺปฏิกูลส ฺ ี     
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วิหรติ ฯ     
     กถ    อปฺปฏิกูเล   จ   ปฏิกูเล   จ   ปฏิกูลส ฺ ี   วิหรติ   ฯ    
อิฏสฺมึ   จ   อนิฏสฺมึ  จ  [๑]  อสุภาย  วา  ผรติ  อนิจฺจโต  วา    
อุปสหรติ เอว อปฺปฏิกูเล จ ปฏิกูเล จ ปฏิกูลส ฺ ี วิหรติ ฯ       
     กถ    ปฏกิูเล    จ   อปฺปฏิกูเล   จ   ตทุภย   อภินวิชฺเชตฺวา    
อุเปกฺขโก   วิหรติ   สโต   สมฺปชาโน   ฯ   อิธ  ภิกฺขุ  จกฺขุนา  รูป   
ทิสฺวา   เนว   สุมโน   โหติ   น   ทุมฺมโน  อุเปกฺขโก  วิหรติ  สโต     
สมฺปชาโน   โสเตน   สททฺ   สุตฺวา  ฆาเนน  คนฺธ  ฆายิตฺวา  ชิวฺหาย    
รส   สายิตฺวา   กาเยน   โผฏพฺพ   ผุสตฺิวา   มนสา  ธมฺม  วิ ฺาย   
เนว    สุมโน    โหติ    น    ทุมฺมโน   อุเปกฺขโก   วิหรติ   สโต     
สมฺปชาโน   เอว   ปฏิกูเล   จ  อปฺปฏิกูเล  จ  ตทุภย  อภินิวชฺเชตฺวา   
อุเปกฺขโก วิหรติ สโต สมฺปชาโน อย อริยา อิทฺธิ ฯ      
     [๖๙๑]  กตมา  กมฺมวิปากชา  อิทฺธ ิ ฯ  สพฺเพส  ปกฺขีน  สพฺเพส    
เทวาน    เอกจฺจาน    มนสฺุสาน    เอกจฺจาน    วินิปาติกาน    อย   
กมฺมวิปากชา อิทฺธิ ฯ    
     [๖๙๒]   กตมา   ปุ ฺวโต  อิทฺธิ  ฯ  ราชา  จกกฺวตฺติ  เวหาส    
คจฺฉติ    สทธฺึ    จตุรงฺคินิยา    เสนาย   อนฺตมโส   อสฺสพนฺธโคปเก    
ปุริเส   ๒   อุปาทาย   โชติยสฺส   ๓   คหปติสฺส   ปุ ฺวโต  อิทฺธิ    
ชฏลิสฺส     คหปติสฺส     ปุ ฺวโต    อิทฺธิ    เมณฺฑกสฺส    คหปติสฺส   
#๑ ม. ย.ุ วตฺถุสฺมึ ฯ ๒ สี. อสฺสพนฺธเน ปุริเส ฯ ม. อสฺสพนฺธโคปุริเส ฯ    
#๓ สี. ยุ. โชติกสฺส ฯ       
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ปุ ฺวโต    อิทฺธิ    โฆสติสฺส   คหปติสฺส   ปุ ฺวโต   อิทฺธ ิ  ป ฺจนฺน         
มหาปุ ฺาน ปุ ฺวโต อิทฺธิ อย ปุ ฺวโต อิทฺธิ ฯ                                
     [๖๙๓]  กตมา  วิชฺชามยา อิทฺธิ ฯ วิชฺชาธรา วิชชฺ ปริชเปตฺวา ๑    
เวหาส     คจฺฉนฺติ    อากาเส    อนฺตลิกเฺข    หตฺถิมฺป    ทสฺเสนฺติ    
อสฺสมฺป     ทสฺเสนฺติ     รถมฺป     ทสเฺสนฺติ    ปตฺติมฺป    ทสฺเสนฺติ        
วิวิธมฺป เสนาพฺยูห ทสฺเสนฺติ อย วิชฺชามยา อิทฺธิ ฯ    
     [๖๙๔]   กถ   ตตฺถ   ตตฺถ   สมฺมปปฺโยคปฺปจฺจยา   อิชฌฺนฏเน     
อิทฺธิ    ฯ   เนกฺขมฺเมน   กามจฺฉนฺทสฺส   ปหานฏโ   อิชฺฌตีติ   ตตฺถ    
ตตฺถ     สมฺมปฺปโยคปฺปจฺจยา     อิชฺฌนฏเน    อิทธฺิ    อพฺยาปาเทน    
พฺยาปาทสฺส   ปหานฏโ   อิชฌฺตีติ   ฯเปฯ   อาโลกส ฺาย  ถีนมิทฺธสฺส    
ฯเปฯ     อรหตฺตมคฺเคน     สพฺพกิเลสาน     ปหานฏโ     อิชฌฺตีติ     
ตตฺถ     ตตฺถ    สมฺมปฺปโยคปฺปจฺจยา    อิชฺฌนฏเน    อิทฺธิ    เอว   
ตตฺถ    ตตฺถ   สมฺมปฺปโยคปฺปจฺจยา   อิชฺฌนฏเน   อิทฺธิ   อิมา   ทส   
อิทฺธิโยติ ฯ    
                    อิทฺธิกถา นิฏ ิตา ฯ   
                      _______________      
                   ป ฺาวคฺเค อภิสมยกถา    
     [๖๙๕]   อภิสมโยติ   เกน  อภิสเมติ  ฯ  จิตฺเตน  อภิสเมติ  ฯ     
#๑ สี. ปริทเมตฺวา ฯ ม. ปริชปฺเปตฺวา ฯ     
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ห ฺจิ    จิตฺเตน    อภิสเมติ    เตนหิ   อ ฺาณี   อภิสเมติ   ฯ   น    
อ ฺาณี    อภิสเมติ    าเณน    อภิสเมติ    ฯ    ห ฺจิ    าเณน     
อภิสเมติ  เตนหิ  [๑]  อจิตฺตโก  อภิสเมติ  ฯ  น  อจิตฺตโก อภิสเมติ    
จิตฺเตน   จ   าเณน   จ   อภิสเมติ  ฯ  ห ฺจิ  จิตฺเตน  จ  าเณน     
จ   อภิสเมติ   เตนหิ  กามาวจรจิตฺเตน  จ  าเณน  จ  อภิสเมติ  ฯ      
น  กามาวจรจิตฺเตน  จ  าเณน  จ  อภิสเมติ  เตนหิ  รูปาวจรจิตฺเตน     
จ    าเณน    จ    อภิสเมติ    ฯ    น    รูปาวจรจิตฺเตน    จ     
าเณน   จ   อภิสเมติ   ฯ   เตนหิ   อรปูาวจรจิตฺเตน   จ  าเณน    
จ   อภิสเมติ   ฯ  น  อรูปาวจรจิตฺเตน  จ  าเณน  จ  อภิสเมติ  ฯ      
เตนหิ   กมฺมสฺสกตาจิตฺเตน   ๒   จ   าเณน   จ  อภิสเมติ  ฯ  น      
กมฺมสฺสกตาจิตฺเตน ๒ จ าเณน จ อภิสเมติ ฯ เตนหิ สจฺจานุโลมิกจิตฺเตน    
จ     าเณน     จ    อภิสเมติ    ฯ    น    สจฺจานุโลมิกจิตฺเตน      
จ   าเณน   จ   อภิสเมติ   ฯ   เตนหิ   อตีตจิตฺเตน   จ  าเณน    
จ   อภิสเมติ   ฯ   น   อตีตจิตฺเตน   จ   าเณน  จ  อภิสเมติ  ฯ      
เตนหิ  อนาคตจิตฺเตน  จ  าเณน  จ  อภิสเมติ  ฯ  น  อนาคตจิตฺเตน      
จ    าเณน    จ    อภิสเมติ   ฯ   เตนหิ   ปจฺจุปฺปนฺนโลกิยจิตฺเตน     
จ    าเณน    จ    อภิสเมติ    ฯ    น    ปจฺจุปฺปนฺนโลกิยจิตฺเตน    
จ    าเณน    จ   อภิสเมติ   โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ   ปจฺจุปฺปนฺนจิตฺเตน    
จ าเณน จ อภิสเมติ ฯ    
     [๖๙๖]     กถ    โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ    ปจฺจุปฺปนฺนจิตฺเตน    จ    
#๑ ม. อจิตฺเตน จ าเณน จ ฯ ๒ ม. กมมฺสฺสกตจิตฺเตน ฯ ยุ. กมมฺสฺสกจิตฺเตน ฯ      
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าเณน   จ   อภิสเมติ  ฯ  โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ  อุปฺปาทาธิปเตยฺย  จิตฺต    
าณสฺส    เหตุ    ปจฺจโย    จ    ตสมฺปยุตฺต    จิตฺต   นิโรธโคจร   
ทสฺสนาธิปเตยฺย    าณ    จิตฺตสฺส   เหตุ   ปจฺจโย   จ   ตสมฺปยุตฺต   
าณ    นิโรธโคจร    เอว    โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ    ปจฺจุปฺปนฺนจิตฺเตน    
จ าเณน จ อภิสเมติ ฯ    
     [๖๙๗]  กินฺนุ  เอตฺตโกเยว  อภิสมโยติ ฯ น ห ิโลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ    
ทสฺสนาภิสมโย สมฺมาทิฏ ิ อภินิโรปนาภิสมโย          
สมฺมาสงฺกปฺโป     ปริคฺคหาภิสมโย     สมฺมาวาจา    สมฏุานาภิสมโย     
สมฺมากมฺมนฺโต     โวทานาภิสมโย     สมฺมาอาชีโว    ปริคฺคหาภิสมโย    
สมฺมาวายาโม     อุปฏานาภิสมโย     สมฺมาสติ     อวิกฺเขปาภิสมโย    
สมฺมาสมาธิ  อุปฏานาภิสมโย  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ฯเปฯ ปฏิสงฺขานาภิสมโย    
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค           อสฺสทฺธิเย           อกมปฺยาภิสมโย    
สทฺธาพล      โกสชฺเช      อกมฺปยาภิสมโย     วิริยพล     ปมาเท    
อกมฺปยาภิสมโย     สติพล    อุทฺธจฺเจ    อกมฺปยาภิสมโย    สมาธิพล   
อวิชฺชาย    อกมฺปยาภิสมโย   ป ฺาพล   อธิโมกขฺาภิสมโย   สทฺธินฺทฺริย          
ปคฺคหาภิสมโย       วิริยินทฺฺริย       อุปฏานาภิสมโย      สตินฺทฺริย         
อวิกฺเขปาภิสมโย      สมาธินฺทฺริย      ทสฺสนาภิสมโย      ป ฺ ินฺทฺริย          
อาธิปเตยฺยฏเน            อินฺทฺริยาภิสมโย           อกมฺปยฏเน    
พลาภิสมโย   นิยฺยานฏเน   โพชฺฌงฺคาภิสมโย  เหตฏเน  มคฺคาภิสมโย     
อุปฏานฏเน        สติปฏานาภิสมโย       ปทหนฏเน       ๑      
#๑ ม. ปทหฏเน ฯ     
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สมฺมปฺปธานาภิสมโย     อิชฺฌนฏเน     อิทฺธิปาทาภิสมโย     ตถฏเน    
สจฺจาภิสมโย      อวิกฺเขปฏเน      สมถาภิสมโย     อนุปสฺสนฏเน    
วิปสฺสนาภิสมโย    เอกรสฏเน   สมถวิปสฺสนาภิสมโย   อนติวตฺตนฏเน     
ยุคนทฺธาภิสมโย      ๑      สวรฏเน      สลีวิสุทฺธิ     อภิสมโย    
อวิกฺเขปฏเน   จิตฺตวิสุทฺธิ   ๒   อภิสมโย   ทสฺสนฏเน   ทฏิ ิวิสุทฺธิ       
อภิสมโย   มตฺุตฏเน   อธิโมกฺขาภิสมโย   ปฏิเวธฏเน   วิชฺชาภิสมโย    
ปริจฺจาคฏเน      วิมุตฺติ      อภิสมโย     สมุจฺเฉทฏเน     ขเย    
าณ     อภิสมโย     ฉนโฺท     มูลฏเน    อภิสมโย    มนสิกาโร      
สมุฏานฏเน     อภิสมโย     ผสฺโส     สโมธานฏเน    อภิสมโย      
เวทนา    สโมสรณฏเน    อภิสมโย   สมาธิ   ปมุขฏเน   อภิสมโย    
สติ    อาธิปเตยฺยฏเน   อภิสมโย   ป ฺา   ตทุตฺตรฏเน   อภิสมโย     
วิมุตฺติ       สารฏเน       อภิสมโย       อมโตคธ      นิพฺพาน     
ปริโยสานฏเน อภิสมโย ฯ    
     [๖๙๘]  กนิฺนุ  เอตฺตโกเยว อภิสมโยติ ฯ น ห ิโสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ    
ทสฺสนาภิสมโย          สมมฺาทิฏ ิ         ฯเปฯ         อมโตคธ      
นิพฺพาน ปริโยสานฏเน อภิสมโย ฯ      
     กินฺนุ   เอตฺตโกเยว   อภิสมโยติ   ฯ  น  หิ  โสตาปตฺติผลกฺขเณ     
ทสฺสนาภิสมโย        สมฺมาทิฏ ิ       ฯเปฯ       ปฏิปปฺสฺสทฺธฏเน    
อนุปฺปาเท    าณ   อภิสมโย   ฉนฺโท   มูลฏเน   อภิสมโย   ฯเปฯ     
#๑ สี. ยุคนนทฺาภิสมโย ฯ ๒ ม. วิสุทฺธิ ฯ     
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อมโตคธ นิพฺพาน ปริโยสานฏเน อภิสมโย ฯ   
     กินฺนุ   เอตฺตโกเยว   อภิสมโยติ  ฯ  น  หิ  สกทาคามิมคฺคกฺขเณ     
ฯเปฯ     สกทาคามิผลกฺขเณ    อนาคามิมคฺคกฺขเณ    อนาคามิผลกฺขเณ      
อรหตฺตมคฺคกฺขเณ           อรหตฺตผลกฺขเณ           ทสฺสนาภิสมโย      
สมฺมาทิฏ ิ       อภินิโรปนาภิสมโย       สมฺมาสงฺกปฺโป       ฯเปฯ     
ปฏิปฺปสฺสทธฺฏเน      อนุปฺปาเท      าณ      อภิสมโย     ฉนโฺท     
มูลฏเน    อภิสมโย    ฯเปฯ   อมโตคธ   นิพฺพาน   ปริโยสานฏเน    
อภิสมโย   สวฺาย   [๑]   อตีเต  กิเลเส  ปชหติ  อนาคเต  กิเลเส      
ปชหติ ปจฺจุปฺปนฺเน กิเลเส ปชหติ ฯ     
     [๖๙๙]    อตีเต   กิเลเส   ปชหตีติ   ห ฺจิ   อตีเต   กิเลเส     
ปชหติ    เตนหิ   ขีณ   เขเปติ   นิรุทธฺ   นิโรเธติ   วิคต   วิคเมติ   
อตฺถงฺคต   อตฺถงฺคเมติ   อตีต   ย   นตฺถ ิ  ต   ปชหตีติ   น  อตีเต   
กิเลเส ปชหติ ๒ ฯ       
     อนาคเต   กิเลเส   ปชหตีติ   ห ฺจิ   อนาคเต  กิเลเส  ปชหติ      
เตนหิ    อชาต    ปชหติ    อนิพฺพตฺต    ปชหติ    อนุปฺปนฺน   ปชหติ   
อปาตุภูต   ปชหติ   อนาคต   ย   นตฺถ ิ  ต   ปชหตีติ   น  อนาคเต    
กิเลเส ปชหติ ๒ ฯ       
     ปจฺจุปฺปนฺเน    กิเลเส   ปชหตีติ   ห ฺจิ   ปจฺจุปฺปนฺเน   กิเลเส    
ปชหติ    เตนหิ    รตฺโต    ราค    ปชหติ   ทฏุโ   โทส   ปชหติ    
มูโฬฺห   โมห   ปชหติ   วินิพนฺโธ   มาน   ปชหติ   ปรามฏโ   ทิฏ ึ   
#๑ ม. ยฺวาย กิเลเส ปชหติ ฯ ๒ ม. ยุ. อิติสทฺโท ทิสฺสติ ฯ      
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ปชหติ    วิกฺเขปคโต   ๑   อุทฺธจฺจ   ปชหติ   อนิฏงฺคโต   วิจิกิจฺฉ          
ปชหติ     ถามคโต    อนุสย    ปชหติ    กณฺหสุกฺกธมฺมา    ยุคนทฺธา     
ปวตฺตนฺติ  ๒  ตสงฺกิเลสิกา  ๓ มคฺคภาวนา โหตีติ ๔ น อตีเต กิเลเส    
ปชหติ อนาคเต กิเลเส ปชหติ ปจฺจุปฺปนฺเน กิเลเส ปชหตีติ ฯ      
     [๗๐๐]  ห ฺจิ  น  อตีเต  กิเลเส  ปชหติ  น  อนาคเต  กิเลเส    
ปชหติ   น   ปจฺจุปฺปนฺเน   กิเลเส   ปชหติ  เตนหิ  นตฺถิ  มคฺคภาวนา    
นตฺถิ       ผลสจฺฉิกิริยา       นตฺถิ       กเิลสปฺปหาน       นตฺถ ิ  
ธมฺมาภิสมโย   ฯ   น   หิ   อตฺถ ิ  มคฺคภาวนา   อตฺถิ  ผลสจฺฉิกิริยา    
อตฺถิ   กิเลสปฺปหาน   อตฺถิ   ธมฺมาภิสมโย   ยถา   กถ   วิย  ยถาป    
ตรุโณ   รุกโฺข   อชาตผโล   ตเมน   ปรุิโส   มูเล   ฉินฺเทยฺย   เย     
ตสฺส   รุกฺขสฺส   อชาตผลา   อชาตาเยว   น  ชายนฺติ  อนิพฺพตฺตาเยว    
น    นิพฺพตฺตนฺติ    อนุปฺปนฺนาเยว    น    อุปฺปชฺชนติฺ   อปาตุภูตาเยว   
น      ปาตุภวนฺติ     เอวเมว     อุปฺปาโท     เหตุ     อุปฺปาโท     
ปจฺจโย   กิเลสาน   นิพฺพตฺติยา   อุปฺปาเท  อาทีนว  ทิสฺวา  อนุปปฺาเท   
จิตฺต     ปกฺขนฺทติ     อนุปฺปาเท     จิตฺตสฺส    ปกฺขนฺทนตฺตา    เย    
อุปฺปาทปจฺจยา   กิเลสา   นิพฺพตฺเตยฺยุ   เต   อชาตาเยว  น  ชายนฺติ    
อนิพฺพตฺตาเยว    น    นิพฺพตฺตนฺติ    อนุปฺปนฺนาเยว    น   อุปฺปชฺชนฺติ          
อปาตุภูตาเยว    น    ปาตุภวนฺติ    เอว   เหตุนิโรธา   ทุกฺขนิโรโธ    
ปวตฺตเหตุ    นิมิตฺตเหตุ   อายุหนเหตุ   อายุหนา   ปจฺจโย   กิเลสาน    
นิพฺพตฺติยา   อายุหเน   อาทีนว   ทิสฺวา   อนายุหเน   จิตฺต  ปกฺขนฺทติ          
#๑ ยุ. อวิกฺเขปคโต ฯ ๒ ม. สมเมว วตฺตนฺติ ฯ ๓ ม. ย.ุ สงฺกิเลสิกา ฯ     
#๔ ม. อิติสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ     
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อนายุหเน    จิตฺตสฺส    ปกฺขนฺทนตฺตา   เย   อายุหนปจฺจยา   กิเลสา     
นิพฺพตฺเตยฺยุ    เต    อชาตาเยว   น   ชายนฺติ   อนิพฺพตฺตาเยว   น     
นิพฺพตฺตนฺติ    อนุปฺปนฺนาเยว    น    อุปฺปชฺชนฺติ    อปาตุภูตาเยว   น   
ปาตุภวนฺติ   เอว   เหตุนิโรธา   ทกฺุขนิโรโธ  เอว  อตฺถิ  มคฺคภาวนา   
อตฺถิ       ผลสจฺฉิกิริยา       อตฺถิ       กิเลสปฺปหาน       อตฺถิ   
ธมฺมาภิสมโยติ ฯ         
                   อภิสมยกถา นิฏ ิตา ฯ    
                      _______________      
                   ป ฺาวคฺเค วิเวกกถา   
                       สาวตฺถีนิทาน    
     [๗๐๑]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  เย  เกจิ  พลกรณียา  ๑ กมฺมนฺตา     
กยิรนฺติ   ๒  สพฺเพ  เต  ปวึ  นิสฺสาย  ปวิย  ปติฏาย  เอวเมเต    
พลกรณียา   กมฺมนฺตา   กยิรนฺติ   เอวเมว   โข   ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  สลี   
นิสฺสาย   สีเล   ปติฏาย   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวติ   อริย          
อฏงฺคิก มคฺค พหุลีกโรติ ฯ      
     [๗๐๒]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย   
อริย   อฏงฺคิก   มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ  ฯ      
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   วิเวกนิสสฺิต  วิราคนิสฺสิต     
#๑ สี. ย.ุ พหุลกรณียาติป พหุกรณียาติป ปาโ ฯ ๒ ม. กริยนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ     
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นิสฺสิต     นโิรธนิสฺสิต     โวสฺสคฺคปริณามึ    สมฺมาสงฺกปฺป    ภาเวติ        
สมฺมาวาจ    ภาเวติ   สมฺมากมฺมนฺต   ภาเวติ   สมฺมาอาชีว   ภาเวติ    
สมฺมาวายาม      ภาเวติ      สมฺมาสตึ     ภาเวติ     สมฺมาสมาธึ     
ภาเวติ    วิเวกนิสฺสิต    วิราคนิสฺสิต    นิโรธนิสฺสติ   โวสฺสคฺคปริณามึ      
เอว   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สีล   นิสฺสาย   สีเล   ปติฏาย  อริย   
อฏงฺคิก มคฺค ภาเวติ อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลีกโรติ ฯ      
     เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  เยปเม  ๑  วีชคามภูตคามา  วุฑฺฒึ  วิรูฬฺห ึ   
เวปุลฺล   อาปชฺชนฺติ   สพฺเพ   เต   ปวึ   นิสฺสาย  ปวิย  ปติฏาย    
เอวเมเต    วีชคามภูตคามา    วุฑฺฒึ    วิรูฬฺห ึ  เวปุลฺล   อาปชฺชนฺติ   
เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   สลี  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย  อริย    
อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวนฺโต   อรยิ   อฏงฺคิก   มคฺค   พหุลีกโรนฺโต        
วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล ปาปุณาติ ธมฺเมสุ ฯ        
     [๗๐๓]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย   
อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต      
วุฑฺฒึ     วิรฬูหฺึ    เวปุลฺล    ปาปุณาติ    ธมฺเมสุ    อิธ    ภิกฺขเว         
ภิกฺขุ    สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   วิเวกนิสสฺิต   วิราคนสิฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   
โวสฺสคฺคปริณามึ     สมฺมาสงฺกปฺป     ภาเวติ    สมมฺาวาจ    ภาเวติ    
สมฺมากมฺมนฺต     ภาเวติ     สมฺมาอาชีว     ภาเวติ    สมฺมาวายาม    
ภาเวติ    สมมฺาสตึ    ภาเวติ    สมฺมาสมาธึ   ภาเวติ   วิเวกนิสสฺิต    
วิราคนิสฺสิต    นิโรธนิสฺสติ    โวสฺสคฺคปริณามึ    [๒]   สมฺมาทิฏ ิยา        
#๑ ม. เยเกจิ ฯ ๒ ม. เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีล นิสฺสาย ... เวปุลลฺ   
#ปาปุณาติ ฯ ธมเมสูติ ฯ      
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ทิฏ ิยา    ป ฺจ    วิเวกา   ป ฺจ   วิราคา   ป ฺจ   นิโรธา   ป ฺจ     
โวสฺสคฺคา   ทฺวาทส   นิสสฺยา   สมฺมาสงฺกปฺปสฺส   ฯเปฯ  สมฺมาวาจาย     
สมฺมากมฺมนฺตสฺส     สมฺมาอาชีวสฺส     สมฺมาวายามสฺส     สมฺมาสติยา    
สมฺมาสมาธิสฺส      ป ฺจ     วิเวกา     ป ฺจ     วิราคา     ป ฺจ     
นิโรธา ป ฺจ โวสฺสคฺคา ทฺวาทส นิสฺสยา ฯ   
     [๗๐๔]   สมฺมาทิฏ ิยา   กตเม   ป ฺจ  วิเวกา  วิกฺขมฺภนวิเวโก     
ตทงฺควิเวโก    สมุจฺเฉทวิเวโก    ปฏิปปฺสฺสทฺธิวิเวโก    นิสฺสรณวิเวโก    
วิกฺขมฺภนวิเวโก   จ   นีวรณาน   ปมชฺฌาน   ภาวยโต   ตทงฺควิเวโก     
จ    ทิฏ ิคตาน    นิพฺเพธภาคิย   สมาธึ   ภาวยโต   สมุจฺเฉทวิเวโก    
จ    โลกุตฺตร    ขยคามึ   มคฺค   ภาวยโต   ปฏิปฺปสฺสทฺธิวิเวโก   จ    
ผลกฺขเณ    นสิฺสรณวิเวโก    จ    นิโรโธ    นิพฺพาน   สมฺมาทิฏ ิยา    
อิเม   ป ฺจ   วิเวกา   อิเมสุ   ป ฺจสุ   วิเวเกสุ   ฉนฺทชาโต  โหติ    
สทฺธาธิมุตฺโต จิตฺต จสฺส สฺวาธิฏ ิต ฯ   
     [๗๐๕]   สมฺมาทิฏ ิยา   กตเม   ป ฺจ  วิราคา  วิกฺขมฺภนวิราโค     
ตทงฺควิราโค    สมุจฺเฉทวิราโค    ปฏิปปฺสฺสทฺธิวิราโค    นิสฺสรณวิราโค    
วิกฺขมฺภนวิราโค   จ   นีวรณาน   ปมชฺฌาน   ภาวยโต   ตทงฺควิราโค     
จ    ทิฏ ิคตาน    นิพฺเพธภาคิย   สมาธึ   ภาวยโต   สมุจฺเฉทวิราโค    
จ     โลกุตฺตร    ขยคามึ    มคฺค    ภาวยโต    ปฏิปปฺสฺสทฺธิวิราโค    
จ   ผลกฺขเณ   นิสฺสรณวิราโค   จ   นิโรโธ   นิพฺพาน   สมฺมาทิฏ ิยา    
อิเม    ป ฺจ    วิราคา    อิเมสุ    ป ฺจสุ    วิราเคสุ   ฉนฺทชาโต      
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โหติ สทฺธาธิมุตฺโต จิตฺต จสฺส สฺวาธิฏ ิต ฯ      
     [๗๐๖]   สมฺมาทิฏ ิยา   กตเม   ป ฺจ  นิโรธา  วิกฺขมฺภนนิโรโธ     
ตทงฺคนิโรโธ           สมุจฺเฉทนิโรโธ           ปฏิปฺปสฺสทฺธินิโรโธ    
นิสฺสรณนิโรโธ     วิกฺขมภฺนนิโรโธ     จ     นีวรณาน     ปมชฌฺาน    
ภาวยโต    ตทงฺคนิโรโธ    จ    ทิฏ ิคตาน    นิพฺเพธภาคิย   สมาธึ    
ภาวยโต   สมุจฺเฉทนิโรโธ   จ   โลกุตฺตร   ขยคามึ   มคฺค  ภาวยโต    
ปฏิปฺปสฺสทธฺินิโรโธ    จ    ผลกฺขเณ    นิสฺสรณนโิรโธ    จ    อมตา     
ธาตุ    สมฺมาทิฏ ิยา    อิเม    ป ฺจ    นิโรธา    อิเมสุ    ป ฺจสุ    
นิโรเธสุ ฉนทฺชาโต โหติ สทฺธาธิมุตฺโต จิตฺต จสฺส สฺวาธิฏ ิต ฯ     
     [๗๐๗]  สมฺมาทิฏ ิยา  กตเม  ป ฺจ  โวสฺสคฺคา วิกฺขมฺภนโวสฺสคฺโค    
ตทงฺคโวสฺสคฺโค        สมจฺุเฉทโวสฺสคฺโค        ปฏิปปฺสฺสทฺธิโวสฺสคฺโค    
นิสฺสรณโวสฺสคฺโค        วิกฺขมฺภนโวสฺสคฺโค        จ       นีวรณาน    
ปมชฺฌาน   ภาวยโต   ตทงฺคโวสฺสคฺโค   จ   ทิฏ ิคตาน  นิพฺเพธภาคิย   
สมาธึ       ภาวยโต      สมจฺุเฉทโวสฺสคฺโค      จ      โลกุตฺตร     
ขยคามึ    มคฺค    ภาวยโต    ปฏิปฺปสฺสทฺธิโวสฺสคฺโค    จ   ผลกขฺเณ    
นิสฺสรณโวสฺสคฺโค    จ    นิโรโธ    นพฺิพาน    สมมฺาทิฏ ิยา    อิเม   
ป ฺจ    โวสสฺคฺคา   อิเมสุ   ป ฺจสุ   โวสฺสคฺเคสุ   ฉนฺทชาโต   โหติ    
สทฺธาธิมุตฺโต จิตฺต จสฺส สฺวาธิฏ ิต ฯ   
     สมฺมาทิฏ ิยา    อิเม   ป ฺจ   วิเวกา   ป ฺจ   วิราคา   ป ฺจ     
นิโรธา ป ฺจ โวสฺสคฺคา ทฺวาทส นิสฺสยา ฯ    
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     [๗๐๘]     สมฺมาสงฺกปฺปสฺส    ฯเปฯ    สมฺมาวาจาย    ฯเปฯ     
สมฺมากมฺมนฺตสฺส    ฯเปฯ    สมฺมาอาชีวสฺส    ฯเปฯ   สมฺมาวายามสฺส    
ฯเปฯ สมฺมาสติยา ฯเปฯ ฯ     
     สมฺมาสมาธิสฺส     กตเม    ป ฺจ    วิเวกา    วิกฺขมฺภนวิเวโก    
ตทงฺควิเวโก    สมุจฺเฉทวิเวโก    ปฏิปปฺสฺสทฺธิวิเวโก    นิสฺสรณวิเวโก    
วิกฺขมฺภนวิเวโก   จ   นีวรณาน   ปมชฺฌาน   ภาวยโต   ตทงฺควิเวโก     
จ    ทิฏ ิคตาน    นิพฺเพธภาคิย   สมาธึ   ภาวยโต   สมุจฺเฉทวิเวโก    
จ    โลกุตฺตร    ขยคามึ   มคฺค   ภาวยโต   ปฏิปฺปสฺสทฺธิวิเวโก   จ    
ผลกฺขเณ    นสิฺสรณวิเวโก    จ    นิโรโธ   นิพฺพาน   สมฺมาสมาธิสฺส    
อิเม   ป ฺจ   วิเวกา   อิเมสุ   ป ฺจสุ   วิเวเกสุ   ฉนฺทชาโต  โหติ    
สทฺธาธิมุตฺโต จิตฺต จสฺส สฺวาธิฏ ิต ฯ   
     [๗๐๙]   สมฺมาสมาธิสฺส   กตเม  ป ฺจ  วิราคา  วิกฺขมฺภนวิราโค    
ตทงฺควิราโค           สมุจฺเฉทวิราโค           ปฏิปฺปสสฺทฺธิวิราโค    
นิสฺสรณวิราโค     วิกฺขมฺภนวิราโค     จ     นีวรณาน     ปมชฌฺาน    
ภาวยโต    ตทงฺควิราโค    จ    ทฏิ ิคตาน    นิพฺเพธภาคิย   สมาธึ    
ภาวยโต   สมุจฺเฉทวิราโค   จ   โลกุตฺตร   ขยคามึ   มคฺค  ภาวยโต    
ปฏิปฺปสฺสทธฺิวิราโค    จ    ผลกฺขเณ    นิสฺสรณวิราโค    จ   นิโรโธ    
นิพฺพาน    สมฺมาสมาธิสฺส    อิเม    ป ฺจ   วิราคา   อิเมสุ   ป ฺจสุ   
วิราเคสุ ฉนฺทชาโต โหติ สทฺธาธิมุตฺโต จิตฺต จสฺส สฺวาธิฏ ิต ฯ     
     [๗๑๐]   สมฺมาสมาธิสฺส   กตเม  ป ฺจ  นิโรธา  วิกฺขมฺภนนิโรโธ    
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ตทงฺคนิโรโธ           สมุจฺเฉทนิโรโธ           ปฏิปฺปสฺสทฺธินิโรโธ    
นิสฺสรณนิโรโธ     วิกฺขมภฺนนิโรโธ     จ     นีวรณาน     ปมชฌฺาน    
ภาวยโต    ตทงฺคนิโรโธ    จ    ทิฏ ิคตาน    นิพฺเพธภาคิย   สมาธึ    
ภาวยโต   สมุจฺเฉทนิโรโธ   จ   โลกุตฺตร   ขยคามึ   มคฺค  ภาวยโต    
ปฏิปฺปสฺสทธฺินิโรโธ    จ    ผลกฺขเณ    นิสฺสรณนโิรโธ    จ    อมตา     
ธาตุ    สมฺมาสมาธิสฺส    อิเม    ป ฺจ    นิโรธา    อิเมสุ   ป ฺจสุ    
นิโรเธสุ     ฉนฺทชาโต     โหติ     สทฺธาธิมุตฺโต     จิตฺต    จสฺส    
สฺวาธิฏ ิต ฯ          
     [๗๑๑]  สมฺมาสมาธิสฺส  กตเม  ป ฺจ โวสฺสคฺคา วิกฺขมฺภนโวสฺสคฺโค    
ตทงฺคโวสฺสคฺโค        สมจฺุเฉทโวสฺสคฺโค        ปฏิปปฺสฺสทฺธิโวสฺสคฺโค    
นิสฺสรณโวสฺสคฺโค    วิกฺขมฺภนโวสฺสคฺโค    จ    นีวรณาน    ปมชฺฌาน   
ภาวยโต    ตทงฺคโวสฺสคฺโค    จ   ทฏิ ิคตาน   นิพฺเพธภาคิย   สมาธึ    
ภาวยโต     สมุจฺเฉทโวสฺสคฺโค    จ    โลกุตฺตร    ขยคามึ    มคฺค     
ภาวยโต    ปฏิปฺปสฺสทฺธิโวสฺสคฺโค    จ    ผลกฺขเณ   นิสฺสรณโวสฺสคฺโค    
จ    นิโรโธ    นิพฺพาน    สมฺมาสมาธิสฺส   อิเม   ป ฺจ   โวสฺสคฺคา    
อิเมสุ    ป ฺจสุ    โวสฺสคฺเคสุ    ฉนฺทชาโต    โหติ    สทฺธาธิมตฺุโต   
จิตฺต จสฺส สฺวาธิฏ ิต ฯ     
     สมฺมาสมาธิสฺส   อิเม   ป ฺจ   วิเวกา   ป ฺจ   วิราคา   ป ฺจ    
นิโรธา ป ฺจ โวสฺสคฺคา ทฺวาทส นิสฺสยา ฯ   
     [๗๑๒]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   เย  เกจิ  พลกรณียา  กมฺมนฺตา      
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กยิรนฺติ   สพฺเพ   เต   ปวึ   นิสฺสาย   ปวิย  ปติฏาย  เอวเมเต    
พลกรณียา    กมฺมนฺตา    กยิรนฺติ    เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ    
สีล   นิสฺสาย   สีเล   ปติฏาย   สตฺต   โพชฺฌงฺเค   ภาเวติ   สตฺต    
โพชฺฌงฺเค   พหุลีกโรติ   ฯเปฯ   สตฺต   โพชฺฌงฺเค   ภาเวนฺโต  สตฺต     
โพชฺฌงฺเค     พหุลีกโรนฺโต    วุฑฺฒึ    วิรูฬฺหึ    เวปุลฺล    ปาปุณาติ         
ธมฺเมสุ   ฯเปฯ   ป ฺจ   พลานิ  ภาเวติ  ฯ  ป ฺจ  พลานิ  พหุลีกโรติ     
ฯเปฯ    ป ฺจ    พลานิ    ภาเวนฺโต   ป ฺจ   พลานิ   พหุลีกโรนฺโต     
วุฑฺฒึ    วิรูฬหฺึ   เวปุลลฺ   ปาปุณาติ   ธมฺเมสุ   ฯเปฯ   ป ฺจินฺทฺริยานิ      
ภาเวติ ป ฺจินฺทฺริยานิ พหุลีกโรติ ฯเปฯ ฯ   
     เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   เย   เกจิ  วีชคามภูตคามา  วุฑฺฒึ  วิรูฬฺห ึ   
เวปุลฺล   อาปชฺชนฺติ   สพฺเพ   เต   ปวึ   นิสฺสาย  ปวิย  ปติฏาย    
เอวเมเต    วีชคามภูตคามา    วุฑฺฒึ    วิรูฬฺห ึ  เวปุลฺล   อาปชฺชนฺติ   
เอวเมว    โข    ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สลี   นสิฺสาย   สีเล   ปติฏาย              
ป ฺจินฺทฺริยานิ   ภาเวนฺโต   ป ฺจินฺทฺริยานิ   พหุลกีโรนฺโต   วุฑฺฒึ  วิรูฬฺห ึ  
เวปุลฺล ปาปุณาติ ธมฺเมสุ ฯ    
     [๗๑๓]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย   
ป ฺจินฺทฺริยานิ     ภาเวนฺโต     ป ฺจินฺทฺริยานิ    พหุลีกโรนฺโต    วุฑฺฒึ       
วิรูฬฺหึ   เวปลฺุล  ปาปุณาติ  ธมฺเมสุ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สทฺธนิฺทฺริย   
ภาเวติ    วิเวกนิสฺสิต    วิราคนิสฺสิต    นิโรธนิสฺสติ   โวสฺสคฺคปริณามึ      
วิริยินฺทฺริย    ภาเวติ    ฯเปฯ    สตินฺทฺรยิ    ภาเวติ    สมาธินฺทฺริย     
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ภาเวติ      ป ฺ ินฺทฺริย      ภาเวติ     วิเวกนิสฺสิต     วิราคนิสฺสิต        
นิโรธนิสฺสิต   โวสฺสคฺคปริณามึ   [๑]   สทฺธินฺทฺริยสฺส   ป ฺจ   วิเวกา         
ป ฺจ   วิราคา   ป ฺจ   นิโรธา   ป ฺจ   โวสฺสคฺคา  ทฺวาทส  นิสฺสยา     
ฯเปฯ    วิริยนิฺทฺริยสฺส   ฯเปฯ   สตินฺทรฺิยสฺส   ฯเปฯ   สมาธินฺทฺริยสฺส         
ป ฺ ินฺทฺริยสฺส    ป ฺจ    วิเวกา    ป ฺจ    วิราคา   ป ฺจ   นิโรธา    
ป ฺจ โวสฺสคฺคา ทฺวาทส นิสฺสยา ฯ    
     [๗๑๔]   สทฺธินฺทฺริยสสฺ   กตเม   ป ฺจ  วิเวกา  วิกฺขมฺภนวิเวโก    
ตทงฺควิเวโก    สมุจฺเฉทวิเวโก    ปฏิปปฺสฺสทฺธิวิเวโก    นิสฺสรณวิเวโก    
วิกฺขมฺภนวิเวโก   จ   นีวรณาน   ปมชฺฌาน   ภาวยโต   ตทงฺควิเวโก     
จ    ทิฏ ิคตาน    นิพฺเพธภาคิย   สมาธึ   ภาวยโต   สมุจฺเฉทวิเวโก    
จ    โลกุตฺตร    ขยคามึ   มคฺค   ภาวยโต   ปฏิปฺปสฺสทฺธิวิเวโก   จ    
ผลกฺขเณ    นสิฺสรณวิเวโก    จ    นิโรโธ    นิพฺพาน   สทฺธินฺทฺรยิสฺส    
อิเม    ป ฺจ    วิเวกา    อิเมสุ    ป ฺจสุ    วิเวเกสุ   ฉนฺทชาโต     
โหติ   สทฺธาธิมุตฺโต   จิตฺต   จสฺส   สวฺาธิฏ ิต   ฯเปฯ  สทฺธินฺทรฺิยสฺส      
อิเม    ป ฺจ    วิเวกา    ป ฺจ    วิราคา   ป ฺจ   นิโรธา   ป ฺจ     
โวสฺสคฺคา    ทฺวาทส    นสิฺสยา   วิริยนิฺทฺริยสฺส   ฯเปฯ   สตินฺทรฺิยสฺส         
สมาธินฺทฺริยสฺส ฯเปฯ ฯ     
     ป ฺ ินฺทฺริยสฺส     กตเม     ป ฺจ    วิเวกา    วิกฺขมฺภนวิเวโก    
ตทงฺควิเวโก    สมุจฺเฉทวิเวโก    ปฏิปปฺสฺสทฺธิวิเวโก    นิสฺสรณวิเวโก    
ฯเปฯ   ป ฺ ินฺทฺริยสฺส   อิเม   ป ฺจ   วิเวกา   ป ฺจ   วิราคา  ป ฺจ    
#๑ ม. เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีล นิสฺสาย ... เวปุลล ปาปุณาติ ธมฺเมสูติ ฯ   
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นิโรธา ป ฺจ โวสฺสคฺคา ทฺวาทส นิสฺสยาติ ฯ   
                    วิเวกกถา นิฏ ิตา ฯ    
                        ___________    
                   ป ฺาวคฺเค จริยากถา   
     [๗๑๕]   จริยาติ   อฏ  จริยาโย  อิริยาปถจริยา  อายตนจริยา     
สติจริยา     สมาธิจริยา     าณจริยา     มคฺคจริยา     ปตฺติจริยา     
โลกตฺถจริยา ๑ ฯ        
     อิริยาปถจริยาติ   จตูสุ   อิริยาปเถสุ   ฯ   อายตนจริยาติ   ฉสุ    
อชฺฌตฺติกพาหิเรสุ   อายตเนสุ   ฯ   สติจริยาติ  จตูสุ  สติปฏาเนสุ  ฯ    
สมาธิจริยาติ   จตูสุ   ฌาเนสุ   ฯ  าณจริยาติ  จตูสุ  อริยสจฺเจสุ  ฯ   
มคฺคจริยาติ     จตูสุ     อรยิมคฺเคสุ     ฯ     ปตฺติจริยาติ    จตูสุ    
สาม ฺผเลสุ      ฯ     โลกตฺถจริยาติ     ตถาคเตสุ     อรหนฺเตสุ     
สมฺมาสมฺพุทฺเธสุ  ปเทโส  ๒  ปจฺเจกพุทฺเธสุ  ปเทโส  ๒  สาวเกสุ ฯ     
อิริยาปถจริยา    จ    ปณิธสิมฺปนฺนาน   อายตนจริยา   จ   อินฺทฺริเยสุ    
คุตฺตทฺวาราน     สติจริยา     จ     อปฺปมาทวิหารีน     สมาธิจริยา    
จ    อธิจิตฺตมนุยุตฺตาน    าณจริยา   จ   พุทฺธิสมปฺนฺนาน   มคฺคจริยา          
จ       สมฺมาปฏิปนฺนาน       ปตฺติจริยา       จ      อธิคตผลาน    
โลกตฺถจริยา   จ  ตถาคตาน  อรหนฺตาน  สมฺมาสมฺพุทฺธาน  ปเทโส  ๒     
ปจฺเจกพุทฺธาน ปเทโส ๒ สาวกาน อิมา อฏ จริยาโย ฯ      
#๑ ม. โลกตฺถจริยาติ ฯ  ๒ ม. ปเทเส ฯ      
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     [๗๑๖]   อปราป   อฏ   จริยาโย  อธิมุจฺจนฺโต  สทฺธาย  จรติ    
ปคฺคณฺหนฺโต   วิริเยน   จรติ   อุปฏาเปนฺโต   สติยา  จรติ  อวิกฺเขป    
กโรนฺโต     สมาธินา     จรติ     ปชานนฺโต     ป ฺาย     จรติ    
วิชานนฺโต   วิ ฺาเณน   ๑   จรติ   เอว  ปฏิปนฺโน  วิเสสมธิคจฺฉตีติ   
วิเสสจริยาย   จรติ   เอว   ปฏิปนฺนสฺส   กุสลา  ธมฺมา  อายาเปนฺตีติ    
อายตนจริยาย จรติ อิมา อฏ จริยาโย ฯ    
     [๗๑๗]   อปราป  อฏ  จริยาโย  ทสฺสนจริยา  จ  สมฺมาทิฏ ิยา    
อภิโรปนจริยา        จ        สมฺมาสงฺกปฺปสฺส        ปริคฺคหจริยา    
จ      สมฺมาวาจาย      สมฏุานจริยา      จ     สมฺมากมฺมนฺตสฺส     
โวทานจริยา    จ   สมฺมาอาชีวสฺส   ปคฺคหจริยา   จ  สมฺมาวายามสฺส     
อุปฏานจริยา   จ   สมฺมาสติยา   อวิกฺเขปจริยา   จ   สมฺมาสมาธิสฺส    
อิมา อฏ จริยาโยติ ฯ      
                    จริยากถา นิฏ ิตา ฯ    
                       ___________    
                  ป ฺาวคฺเค ปาฏิหาริยกถา          
     [๗๑๘]    ตีณีมานิ    ภิกฺขเว    ปาฏหิาริยานิ    กตมานิ   ตีณิ    
อิทฺธิปาฏิหาริย อาเทสนาปาฏิหาริย อนุสาสนีปาฏิหาริย ฯ      
     [๗๑๙]    กตม ฺจ    ภิกฺขเว    อิทฺธปิาฏิหาริย   อิธ   ภิกฺขเว    
เอกจฺโจ   อเนกวิหิต   อิทฺธิวิธ   ปจฺจนุโภติ   เอโกป   หุตฺวา  พหุธา          
#๑ ม. วิ ฺาณจริยาย ฯ       
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โหติ   พหุธาป   หุตฺวา   เอโก   โหติ   อาวิภาว   ติโรภาว  ฯเปฯ     
ยาว   พฺรหฺมโลกาป   กาเยน   วส   วตฺเตติ   อิท   วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
อิทฺธิปาฏิหาริย ฯ      
     [๗๒๐]   กตม ฺจ   ภิกฺขเว   อาเทสนาปาฏิหาริย   อิธ  ภิกฺขเว    
เอกจฺโจ   นิมตฺิเตน   อาทิสติ   เอวมฺป   เต   มโน   อิตฺถมฺป   เต    
มโน   อิติป   เต   จิตฺตนฺติ   โส   พหุ ฺเจป   อาทิสติ   ตเถว   ต   
โหติ   โน   อ ฺถา   อิธ   ปน   ภิกฺขเว   เอกจฺโจ  น  เหว  โข    
นิมิตฺเตน   อาทิสติ   อป   จ   โข   มนุสสฺาน   วา  อมนุสฺสาน  วา    
เทวาน   วา   สทฺท   สุตฺวา   อาทิสติ   เอวมฺป  เต  มโน  อิตฺถมฺป   
เต   มโน   อิติป   เต   จิตฺตนฺติ   โส   พหุ ฺเจป   อาทิสติ  ตเถว    
ต   โหติ   โน   อ ฺถา  อิธ  ปน  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  น  เหว  โข      
นิมิตฺเตน   อาทิสติ   นป   มนุสฺสาน   วา   อมนุสฺสาน   วา  เทวาน   
วา   สทฺท   สตฺุวา   อาทิสติ   อป   จ   โข  วิตกฺกยโต  วิจารยโต     
วิตกฺกวิจารสทฺท    สุตฺวา    อาทิสติ   เอวมฺป   เต   มโน   อิตฺถมฺป   
เต   มโน   อิติป   เต   จิตฺตนฺติ   โส   พหุ ฺเจป   อาทิสติ  ตเถว    
ต   โหติ   โน   อ ฺถา  อิธ  ปน  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  น  เหว  โข      
นิมิตฺเตน   อาทิสติ   นป   มนุสฺสาน   วา   อมนุสฺสาน   วา  เทวาน   
วา   สทฺท  สตฺุวา  อาทิสติ  น  วิตกฺกยโต  วิจารยโต  วิตกฺกวิจารสทฺท    
สุตฺวา    อาทิสติ    อป    จ    โข    อวิตกฺก    อวิจาร   สมาธึ    
สมาปนฺนสฺส   เจตสา   เจโต   ปริจฺจ  ปชานาติ  ยถา  อิมสฺส  โภโต    
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มโนสงฺขารา  ปณิหิตา  ตถา  ๑  อิมสสฺ  จิตฺตสฺส อนนฺตรา อมุนฺนาม ๒    
วิตกฺก    วิตกเฺกสฺสตีติ    ๓    โส    พหุ ฺเจป    อาทิสติ   ตเถว   
ต โหติ โน อ ฺถา อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว อาเทสนาปาฏิหาริย ฯ       
     [๗๒๑]    กตม ฺจ    ภิกฺขเว    อนุสาสนีปาฏิหาริย   อิธ   ปน    
ภิกฺขเว   เอกจฺโจ   เอว   อนุสาสติ   เอว   วิตกฺเกถ   มา   เอว     
วิตกฺกยิตฺถ    เอว    มนส ิ  กโรถ   มา   เอว   มนสากริตฺถ   อิท    
ปชหถ     อิท    อุปสมฺปชชฺ    วิหรถาติ    อิท    วุจฺจติ    ภิกฺขเว    
อนุสาสนีปาฏิหาริย อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ ปาฏิหาริยานิ ฯ     
     [๗๒๒]    เนกฺขมฺม    อิชฺฌตีติ    อิทฺธิ   กามจฺฉนฺท   ปฏิหรตีติ          
ปาฏิหาริย    เย    เตน    เนกฺขมฺเมน   สมนฺนาคตา   สพฺเพ   เต      
วิสุทฺธิจิตฺตา   อนาวิลสงฺกปฺปาติ    อาเทสนาปาฏิหาริย   ต   โข   ปน    
เนกฺขมฺม   เอว   อาเสวิตพฺพ   เอว   ภาเวตพฺพ   เอว  พหุลีกาตพฺพ   
เอว      ตทนุธมฺมตาสติ      อุปฏาเปตพฺพาติ     อนสุาสนีปาฏิหาริย   
อพฺยาปาโท   อิชฺฌตีติ   อิทฺธิ   พฺยาปาท   ปฏิหรตีติ   ปาฏิหารยิ   เย          
เตน     อพฺยาปาเทน    สมนฺนาคตา    สพฺเพ    เต    วิสุทฺธิจิตฺตา    
อนาวิลสงฺกปฺปาติ   อาเทสนาปาฏิหาริย   โส   โข   ปน   อพฺยาปาโท     
เอว   อาเสวิตพฺโพ   เอว   ภาเวตพฺโพ   เอว   พหุลกีาตพฺโพ  เอว     
ตทนุธมฺมตาสติ    อุปฏาเปตพฺพาติ    อนุสาสนีปาฏิหาริย   อาโลกส ฺา   
อิชฺฌตีติ      อิทฺธิ      ถีนมิทฺธ     ปฏหิรตีติ     ปาฏิหาริย     เย         
ตาย    อาโลกส ฺาย    สมนฺนาคตา    สพฺเพ    เต    วิสุทฺธิจิตฺตา    
#๑ ม. ตถาสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒ ม. ยุ. อมุก นาม ฯ  ๓ ม. วิตกฺกยิสสฺตีติ ฯ    
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อนาวิลสงฺกปฺปาติ   อาเทสนาปาฏิหาริย   สา   โข   ปน  อาโลกส ฺา     
เอว    อาเสวิตพฺพา    เอว    ภาเวตพฺพา    เอว    พหุลีกาตพฺพา    
เอว   ตทนุธมฺมตาสติ   อุปฏาเปตพฺพาติ  อนุสาสนีปาฏิหาริย  อวิกฺเขโป   
อิชฺฌตีติ    อิทฺธิ    อุทฺธจฺจ    ปฏิหรตีติ    ปาฏิหารยิ    เย    เตน         
อวิกฺเขเปน   สมนฺนาคตา   สพฺเพ   เต  วิสุทฺธิจิตฺตา  อนาวิลสงฺกปฺปาติ    
อาเทสนาปาฏิหาริย   โส   โข   ปน   อวิกฺเขโป  เอว  อาเสวิตพฺโพ     
เอว    ภาเวตพฺโพ    เอว    พหุลีกาตพฺโพ    เอว   ตทนุธมฺมตาสติ     
อุปฏาเปตพฺพาติ      อนุสาสนีปาฏิหาริย      ฯเปฯ     อรหตฺตมคฺโค    
อิชฺฌตีติ    อิทฺธิ    สพฺพกเิลเส    ปฏิหรตีติ   ปาฏิหาริย   เย   เตน   
อรหตฺตมคฺเคน   สมนฺนาคตา  สพฺเพ  เต  วิสุทฺธิจิตฺตา  อนาวิลสงฺกปฺปาติ    
อาเทสนาปาฏิหาริย       โส       โข      ปน      อรหตฺตมคฺโค     
เอว   อาเสวิตพฺโพ   เอว   ภาเวตพฺโพ   เอว   พหุลกีาตพฺโพ  เอว     
ตทนุธมฺมตาสติ     อุปฏาเปตพฺพาติ     อนุสาสนีปาฏิหาริย    เนกฺขมฺม   
อิชฺฌตีติ    อิทฺธิ    กามจฺฉนฺท    ปฏิหรตีติ    ปาฏิหาริย    ยา    จ          
อิทฺธิ   ย ฺจ   ปาฏิหาริย   อิท   วุจฺจติ   อิทฺธิปาฏิหาริย   อพฺยาปาโท       
อิชฺฌตีติ     อิทฺธิ    พฺยาปาท    ปฏิหรตีติ    ปาฏิหารยิ    ยา    จ   
อิทฺธิ   ย ฺจ   ปาฏิหาริย   อิท   วุจฺจติ   อิทฺธิปาฏิหาริย  อาโลกส ฺา       
อิชฺฌตีติ     อิทฺธิ     ถีนมิทธฺ     ปฏิหรตีติ     ปาฏิหาริย     ฯเปฯ         
อรหตฺตมคฺโค     อิชฌฺตีติ     อิทฺธิ     สพฺเพ    กิเลเส    ปฏิหรตีติ    
ปาฏิหาริย  ยา  จ  อิทฺธิ  ย ฺจ ปาฏิหาริย อิท วุจฺจติ อิทฺธิ  
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ปาฏิหาริยนฺติ ฯ    
                           ปาฏิหาริยกถา นิฏ ิตา ฯ         
                       ____________      
                   ป ฺาวคฺเค สมสีสกถา   
     [๗๒๓]  สพฺพธมฺมาน  สมฺมาสมุจฺเฉเท นิโรเธ จ อนุปฏานตาป ฺา     
สมสีสฏเ าณ ฯ        
     สพฺพธมฺมานนฺติ     ป ฺจกฺขนฺธา     ทฺวาทสายตนานิ     อฏารส     
ธาตุโย    กุสลา    ธมฺมา    อกุสลา    ธมฺมา   อพฺยากตา   ธมฺมา      
กามาวจรา    ธมฺมา    รูปาวจรา    ธมฺมา    อรูปาวจรา    ธมฺมา     
อปริยาปนฺนา ธมฺมา ฯ     
     สมฺมาสมุจฺเฉเทติ   เนกฺขมฺเมน   กามจฺฉนฺท   สมฺมา   สมุจฺฉินฺทติ   
อพฺยาปาเทน     พฺยาปาท     สมฺมา     สมุจฺฉินฺทติ    อาโลกส ฺาย     
ถีนมิทฺธ   สมฺมา   สมุจฺฉินฺทติ   อวิกฺเขเปน  อุทฺธจฺจ  สมฺมา  สมุจฺฉินฺทติ    
ธมฺมววตฺถาเนน      วิจิกิจฺฉ      สมฺมา      สมุจฺฉินฺทติ     าเณน   
อวิชฺช    สมมฺา   สมุจฺฉินฺทติ   ปามุชฺเชน   อรตึ   สมฺมา   สมุจฺฉินฺทติ        
ปมชฺฌาเนน    นีวรเณ   สมฺมา   สมจฺุฉินฺทติ   ฯเปฯ   อรหตฺตมคฺเคน     
สพฺพกิเลเส สมฺมา สมุจฺฉินฺทติ ฯ    
     [๗๒๔]  นิโรเธติ  เนกฺขมฺเมน  กามจฺฉนฺท  นิโรเธติ อพฺยาปาเทน     
พฺยาปาท      นิโรเธติ      อาโลกส ฺาย     ถีนมิทธฺ     นิโรเธติ     
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อวิกฺเขเปน   อุทฺธจฺจ   นิโรเธติ   ธมฺมววตฺถาเนน   วิจิกิจฺฉ  นิโรเธติ         
าเณน   อวิชฺช   นิโรเธติ   ปามุชฺเชน  อรตึ  นโิรเธติ  ปมชฺฌาเนน    
นีวรเณ      นโิรเธติ      ฯเปฯ     อรหตฺตมคฺเคน     สพฺพกิเลเส      
นิโรเธติ ฯ    
     อนุปฏานตาติ     เนกขฺมฺม     ปฏิลทฺธสฺส    กามจฺฉนฺโท    น    
อุปฏาติ   อพฺยาปาท  ปฏิลทฺธสฺส  พฺยาปาโท  น  อุปฏาติ  อาโลกส ฺ    
ปฏิลทฺธสฺส     ถีนมิทฺธ     น     อุปฏาติ    อวิกฺเขป    ปฏลิทฺธสสฺ          
อุทฺธจฺจ    น    อุปฏาติ   ธมฺมววตฺถาน   ปฏลิทฺธสฺส   วิจิกิจฺฉา   น         
อุปฏาติ    าณ    ปฏลิทฺธสฺส    อวิชฺชา    น   อุปฏาติ   ปามุชฺช   
ปฏิลทฺธสฺส    อรติ   น   อุปฏาติ   ปมชฺฌาน   ปฏิลทฺธสฺส   นีวรณา   
น    อุปฏหนฺติ   ฯเปฯ   อรหตฺตมคฺค   ปฏิลทฺธสฺส   สพฺพกิเลสา   นผ   
อุปฏหนฺติ ฯ   
     [๗๒๕]    สมนฺติ    กามจฺฉนฺทสฺส    ปหีนตฺตา   เนกฺขมฺม   สม    
พฺยาปาทสฺส    ปหีนตฺตา    อพฺยาปาโท    สม   ถีนมทิฺธสฺส   ปหีนตฺตา    
อาโลกส ฺา     สม     อุทฺธจฺจสฺส    ปหีนตฺตา    อวิกฺเขโป    สม    
วิจิกิจฺฉาย   ปหีนตฺตา   ธมฺมววตฺถาน   สม   อวิชฺชาย  ปหีนตฺตา  าณ   
สม    อรติยา    ปหีนตฺตา    ปามุชฺช    สม    นีวรณาน   ปหีนตฺตา    
ปมชฺฌาน    สม    ฯเปฯ    สพฺพกิเลสาน   ปหีนตฺตา   อรหตฺตมคฺโค     
สม ฯ      
     สีสนฺติ   เตรส   สีสานิ   ปลิโพธสีส ฺจ  ตณฺหา  พนฺธนสีส ฺจ  ๑    
#๑ ม. ย.ุ วินพินฺธสีส ฺจ ฯ     
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มาโน      ปรามาสสีส ฺจ      ทิฏ ิ      วิกฺเขปสีส ฺจ      อุทฺธจฺจ   
กิเลสสีส ฺจ    ๑    อวิชชฺา    อธิโมกฺขสีส ฺจ   สทธฺา   ปคฺคหสีส ฺจ   
วิริย    อุปฏานสีส ฺจ    สติ    อวิกฺเขปสีส ฺจ   สมาธิ   ทสฺสนสีส ฺจ          
ป ฺา      ปวตฺตสีส ฺจ      ชีวิตินฺทฺริย     โคจรสีส ฺจ     วิโมกโฺข   
สงฺขารสีส ฺจ นิโรโธติ ฯ    
                    สมสีสกถา นิฏ ิตา ฯ    
                    ____________________     
                  ป ฺาวคฺเค สติปฏานกถา          
                    สาวตฺถีปริปุณฺณนิทาน          
     [๗๒๖]  [๒]  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  สติปฏานา กตเม จตฺตาโร    
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน   
สติมา   วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   เวทนาสุ   ฯเปฯ  จิตฺเต     
ธมฺเมสุ   ธมมฺานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา  วิเนยฺย   
โลเก อภิชฌฺาโทมนสฺส อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร สติปฏานาติ ฯ      
     [๗๒๗]  กถ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  ฯ  อิเธกจฺโจ ปวีกาย     
อนิจฺจโต    อนุปสฺสติ    โน    นิจฺจโต    ทุกฺขโต    อนุปสฺสติ   โน    
สุขโต   อนตฺตโต   อนุปสสฺติ   โน   อตฺตโต   นิพฺพินฺทติ   โน  นนฺทติ   
วิรชฺชติ   โน   รชฺชติ   นิโรเธติ   โน   สมุเทติ   ปฏนิิสฺสชฺชติ   โน    
#๑ ม. สงฺกิเลสสีส ฺจ ฯ ๒ ม. สาวตฺถนิิทาน ฯ    
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อาทิยติ     อนิจฺจโต    อนุปสฺสนฺโต    นิจฺจส ฺ    ปชหติ    ทกฺุขโต    
อนุปสฺสนฺโต    สุขส ฺ    ปชหติ    อนตฺตโต   อนุปสฺสนฺโต   อตฺตส ฺ    
ปชหติ      นพฺิพินฺทนฺโต     นนฺทึ     ปชหติ     วิรชชฺนฺโต     ราค   
ปชหติ    นโิรเธนฺโต    สมุทย    ปชหติ    ปฏินิสฺสชฺชนฺโต    อาทาน    
ปชหติ   อิเมหิ   สตฺตหากาเรหิ   กาย   อนุปสฺสติ   กาโย   อุปฏาน    
โน   สติ   สติ  อุปฏาน  เจว  สติ  จ  ตาย  สติยา  เตน  าเณน      
ต    กาย    อนุปสฺสตีติ    เตน    วุจฺจติ    กาเย   กายานุปสฺสนา    
สติปฏานภาวนา ๑ ฯ     
     ภาวนาติ  จตสฺโส  ภาวนา  ตตฺถ  ชาตาน ธมฺมาน อนติวตฺตนฏเน    
ภาวนา    อินฺทฺริยาน    เอกรสฏเน   ภาวนา   ตทุปควิริยวาหนฏเน     
ภาวนา          อาเสวนฏเน         ภาวนา         อิเธกจฺโจ       
อาโปกาย      เตโชกาย      วาโยกาย     เกสกาย     โลมกาย     
ฉวิกาย     จมฺมกาย     มสกาย    [๒]    นหารุกาย    อฏ ิกาย    
อฏ ิมิ ฺชกาย   อนิจฺจโต   อนุปสฺสติ   โน   นิจฺจโต  ทุกฺขโต  อนปุสฺสติ         
โน    สุขโต   อนตฺตโต   อนุปสฺสติ   โน   อตฺตโต   นิพฺพินฺทติ   โน    
นนฺทติ   วิรชชฺติ   โน   รชชฺติ   นิโรเธติ   โน  สมุเทติ  ปฏินิสฺสชชฺติ          
โน     อาทิยติ     อนิจฺจโต     อนุปสฺสนฺโต     นิจฺจส ฺ    ปชหติ    
ทุกฺขโต    อนุปสฺสนฺโต    สุขส ฺ    ปชหติ    อนตฺตโต   อนุปสฺสนฺโต   
อตฺตส ฺ    ปชหติ    นิพฺพินฺทนฺโต   นนฺทึ   ปชหติ   วิรชฺชนโฺต   ราค          
ปชหติ    นโิรเธนฺโต    สมุทย    ปชหติ    ปฏินิสฺสชฺชนฺโต    อาทาน    
#๑ ม. กายานุปสฺสนาสติปฏานา ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุ ฯ ๒ ม. ยุ. รูธิรกาย ฯ    
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ปชหติ   อิเมหิ   สตฺตหิ   อากาเรหิ  กาย  อนุปสฺสติ  กาโย  อุปฏาน   
โน   สติ   สติ   อุปฏาน   เจว   สติ   จ   ตาย   สติยา   เตน      
าเณน  ต  กาย  อนุปสสฺตีติ  ๑  เตน  วุจฺจติ  กาเย  กายานุปสฺสนา    
สติปฏานภาวนา ฯ        
     ภาวนาติ   จตสฺโส   ภาวนา   ฯเปฯ   อาเสวนฏเน   ภาวนา       
ฯเปฯ เอว กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ ฯ     
     [๗๒๘]  กถ  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี  วิหรติ  ฯ  อิเธกจฺโจ  สุข    
เวทน    อนิจฺจโต    อนุปสฺสติ   โน   นิจฺจโต   ฯเปฯ   ปฏินิสสฺชฺชติ   
โน    อาทิยติ    อนิจฺจโต   อนุปสฺสนฺโต   นิจฺจส ฺ   ปชหติ   ฯเปฯ    
ปฏินิสฺสชชฺนฺโต    อาทาน    ปชหติ    อิเมหิ   สตฺตหากาเรหิ   เวทน    
อนุปสฺสติ    เวทนา    อุปฏาน   โน   สติ   สติ   อุปฏาน   เจว    
สติ   จ   ตาย   สติยา   เตน  าเณน  ต  เวทน  อนุปสฺสตีติ  เตน     
วุจฺจติ เวทนาสุ เวทนานุปสฺสนา สติปฏานภาวนา ฯ     
     ภาวนาติ   จตสฺโส   ภาวนา   ฯเปฯ   อาเสวนฏเน   ภาวนา       
ฯเปฯ  อิเธกจฺโจ  ทุกฺข  เวทน  ฯเปฯ  อทุกฺขมสุข  เวทน จกฺขุสมฺผสฺสช          
เวทน       โสตสมฺผสฺสช      เวทน      ฆานสมฺผสฺสช      เวทน    
ฯเปฯ    ปฏนิิสฺสชฺชนฺโต    อาทาน    ปชหติ   อิเมหิ   สตฺตหากาเรหิ    
เวทน    อนุปสฺสติ   เวทนา   อุปฏาน   โน   สติ   สติ   อุปฏาน    
เจว   สติ   จ   ตาย   สติยา  เตน  าเณน  ต  เวทน  อนุปสฺสตีติ     
เตน วุจฺจติ เวทนาสุ เวทนานุปสฺสนา สติปฏานภาวนา ฯ    
#๑ ม. อิติสทโฺท น ทิสฺสติ ฯ เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ     
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     ภาวนาติ  จตสฺโส  ภาวนา  ฯเปฯ  อาเสวนฏเน  ภาวนา ฯเปฯ       
เอว เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ ฯ    
     [๗๒๙]   กถ  จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสี  วิหรติ  ฯ  อิเธกจฺโจ  สราค   
จิตฺต    อนิจฺจโต    อนุปสสฺติ    โน   นจฺิจโต   ฯเปฯ   ปฏินิสฺสชชฺติ   
โน    อาทิยติ    อนิจฺจโต   อนุปสฺสนฺโต   นิจฺจส ฺ   ปชหติ   ฯเปฯ    
ปฏินิสฺสชชฺนฺโต    อาทาน    ปชหติ    อิเมหิ    สตฺตหากาเรหิ   จิตฺต    
อนุปสฺสติ   จิตฺต   อุปฏาน   โน   สติ   สติ   อุปฏาน   เจว  สติ   
จ    ตาย   สติยา   เตน   าเณน   ต   จิตฺต   อนุปสสฺตีติ   เตน    
วุจฺจติ จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสนา สติปฏานภาวนา ฯ     
     ภาวนาติ  จตสฺโส  ภาวนา  ฯเปฯ  อาเสวนฏเน  ภาวนา ฯเปฯ       
อิเธกจฺโจ     วีตราค    จิตฺต    สโทส    จิตฺต    วีตโทส    จิตฺต          
สโมห    จิตฺต    วีตโมห    จิตฺต   สงฺขิตฺต   จิตฺต   วิกฺขิตฺต   จิตฺต  
มหคฺคต     จิตฺต    อมหคฺคต    จิตฺต    สอุตฺตร    จิตฺต    อนุตฺตร       
จิตฺต    สมาหิต    จิตฺต   อสมาหิต   จิตฺต   วิมุตฺต   จิตฺต   อวิมุตฺต  
จิตฺต     จกฺขุวิ ฺาณ     โสตวิ ฺาณ     ฆานวิ ฺาณ    ชิวฺหาวิ ฺาณ       
กายวิ ฺาณ         มโนวิ ฺาณ         อนิจฺจโต         อนุปสฺสติต    
โน    นิจฺจโต    ฯเปฯ    ปฏินิสฺสชชฺติ    โน    อาทิยติ   อนิจฺจโต    
อนุปสฺสนฺโต      นิจฺจส ฺ      ปชหติ      ฯเปฯ     ปฏินิสฺสชชฺนฺโต   
อาทาน    ปชหติ    อิเมหิ   สตฺตหากาเรหิ   จิตฺต   อนุปสฺสติ   จิตฺต   
อุปฏาน   โน   สติ   สติ   อุปฏาน   เจว   สติ  จ  ตาย  สติยา     
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เตน  าเณน  ต  จิตฺต  อนุปสฺสตีติ  เตน  วุจฺจติ  จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสนา         
สติปฏานภาวนา ฯ        
     ภาวนาติ  จตสฺโส  ภาวนา  ฯเปฯ  อาเสวนฏเน  ภาวนา ฯเปฯ       
เอว จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ ฯ    
     [๗๓๐]  กถ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  ฯ อิเธกจฺโจ เปตฺวา    
กาย   เปตฺวา   เวทน  เปตฺวา  จิตฺต  ตทวเสเส  ธมฺเม  อนิจฺจโต                
อนุปสฺสติ     โน    นิจฺจโต    ทุกฺขโต    อนุปสฺสติ    โน    สุขโต    
อนตฺตโต    อนุปสฺสติ    โน    อตฺตโต    นิพฺพินฺทติ    โน    นนทฺติ    
วิรชฺชติ   โน   รชฺชติ   นิโรเธติ   โน   สมุเทติ   ปฏนิิสฺสชฺชติ   โน    
อาทิยติ     อนิจฺจโต    อนุปสฺสนฺโต    นิจฺจส ฺ    ปชหติ    ทกฺุขโต    
อนุปสฺสนฺโต    สุขส ฺ    ปชหติ    อนตฺตโต   อนุปสฺสนฺโต   อตฺตส ฺ    
ปชหติ    นิพฺพินฺทนฺโต    นนฺทึ    ปชหติ    วิรชชฺนฺโต   ราค   ปชหติ    
นิโรเธนฺโต    สมุทย    ปชหติ    ปฏินิสสฺชฺชนฺโต    อาทาน    ปชหติ    
อิเมหิ    สตฺตหากาเรหิ   ธมฺเม   อนุปสสฺติ   ธมฺมา   อุปฏาน   โน    
สติ   สติ   อุปฏาน   เจว   สติ   จ   ตาย  สติยา  เตน  าเณน      
เต    ธมฺเม    อนุปสฺสตีติ   เตน   วุจฺจติ   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสนา   
สติปฏานภาวนา ฯ        
     ภาวนาติ     จตสฺโส    ภาวนา    ตตฺถ    ชาตาน    ธมฺมาน    
อนติวตฺตนฏเน     ภาวนา     อินฺทฺริยาน    เอกรสฏเน    ภาวนา    
ตทุปควิริยวาหนฏเน    ภาวนา    อาเสวนฏเน    ภาวนา    ฯเปฯ      
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เอว ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรตีติ ฯ    
                  สติปฏานกถา นิฏ ิตา ฯ          
                    ____________________     
                  ป ฺาวคฺเค วิปสฺสนากถา   
                    สาวตฺถีปริปุณฺณนิทาน          
     [๗๓๑]  ฯเปฯ  โส  วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ก ฺจิ  สงฺขาร  นิจฺจโต    
สมนุปสฺสนฺโต    อนุโลมิกาย   ขนฺติยา   สมนฺนาคโต   ภวิสฺสตีติ   เนต   
าน    วิชชฺติ    อนุโลมิกาย   ขนฺติยา   อสมนฺนาคโต   สมฺมตฺตนิยาม   
โอกฺกมิสฺสตีติ    เนต    าน   วิชชฺติ   สมฺมตฺตนิยาม   อโนกฺกมมาโน   
โสตาปตฺติผล  วา  สกทาคามิผล  วา  อนาคามิผล  วา  อรหตฺตผล  ๑    
วา    สจฺฉิกรสิฺสตีติ    เนต    าน    วิชชฺติ   โส   วต   ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   สพฺพสงฺขาเร   อนิจฺจโต   สมนปุสฺสนฺโต   อนุโลมิกาย   ขนฺติยา    
สมนฺนาคโต    ภวิสฺสตีติ    านเมต    วิชฺชติ   อนุโลมิกาย   ขนฺติยา   
สมนฺนาคโต     สมฺมตฺตนิยาม     โอกฺกมิสฺสตีติ     านเมต    วิชชฺติ    
สมฺมตฺตนิยาม   โอกฺกมมาโน   โสตาปตฺติผล   วา   สกทาคามิผล   วา     
อนาคามิผล วา อรหตฺตผล วา สจฺฉิกริสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ ฯ     
     [๗๓๒]  โส  วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ ก ฺจิ สงฺขาร สุขโต สมนุปสสฺนฺโต   
อนุโลมิกาย     ขนฺติยา     สมนฺนาคโต    ภวิสฺสตีติ    เนต    าน    
วิชฺชติ     อนุโลมิกาย     ขนฺติยา     อสมนฺนาคโต     สมฺมตฺตนิยาม    
#๑ ม. อรหตฺต ฯ เอวมุปริป ฯ  
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โอกฺกมิสฺสตีติ    เนต    าน   วิชชฺติ   สมฺมตฺตนิยาม   อโนกฺกมมาโน   
โสตาปตฺติผล   วา   สกทาคามิผล   วา   อนาคามิผล  วา  อรหตฺตผล    
วา   สจฺฉิกรสิฺสตีติ   เนต   าน   วิชฺชติ   โส   วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ          
สพฺพสงฺขาเร   ทุกฺขโต  สมนุปสฺสนฺโต  อนุโลมกิาย  ขนฺติยา  สมนฺนาคโต    
ภวิสฺสตีติ    านเมต    วิชฺชติ   อนุโลมิกาย    ขนฺติยา   สมนฺนาคโต   
สมฺมตฺตนิยาม     โอกฺกมสิฺสตีติ     านเมต    วิชฺชติ    สมฺมตฺตนิยาม         
โอกฺกมมาโน    โสตาปตฺติผล   วา   สกทาคามิผล   วา   อนาคามิผล     
วา อรหตฺตผล วา สจฺฉิกริสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ ฯ     
     [๗๓๓]  โส  วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ก ฺจิ ธมฺม อตฺตโต สมนุปสสฺนฺโต   
อนุโลมิกาย     ขนฺติยา     สมนฺนาคโต    ภวิสฺสตีติ    เนต    าน    
วิชฺชติ     อนุโลมิกาย     ขนฺติยา     อสมนฺนาคโต     สมฺมตฺตนิยาม    
โอกฺกมิสฺสตีติ    เนต    าน   วิชชฺติ   สมฺมตฺตนิยาม   อโนกฺกมมาโน   
โสตาปตฺติผล   วา   สกทาคามิผล   วา   อนาคามิผล  วา  อรหตฺตผล    
วา   สจฺฉิกรสิฺสตีติ   เนต   าน   วิชฺชติ   โส   วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ          
ก ฺจิ  ธมฺม  ๑  อนตฺตโต  สมนุปสฺสนโฺต อนุโลมกิาย ขนฺติยา สมนฺนาคโต   
ภวิสฺสตีติ    านเมต    วิชฺชติ    อนุโลมิกาย   ขนฺติยา   สมนฺนาคโต   
สมฺมตฺตนิยาม     โอกฺกมสิฺสตีติ     านเมต    วิชฺชติ    สมฺมตฺตนิยาม         
โอกฺกมมาโน    โสตาปตฺติผล   วา   สกทาคามิผล   วา   อนาคามิผล     
วา อรหตฺตผล วา สจฺฉิกริสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ ฯ     
     [๗๓๔]  โส  วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  นิพฺพาน  ทุกฺขโต  สมนุปสฺสนฺโต   
#๑ ม. สพฺพธมฺเม ฯ    
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อนุโลมิกาย     ขนฺติยา     สมนฺนาคโต    ภวิสฺสตีติ    เนต    าน    
วิชฺชติ     อนุโลมิกาย     ขนฺติยา     อสมนฺนาคโต     สมฺมตฺตนิยาม    
โอกฺกมิสฺสตีติ    เนต    าน   วิชชฺติ   สมฺมตฺตนิยาม   อโนกฺกมมาโน   
โสตาปตฺติผล   วา   สกทาคามิผล   วา   อนาคามิผล  วา  อรหตฺตผล    
วา   สจฺฉิกรสิฺสตีติ   เนต   าน   วิชฺชติ   โส   วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ          
นิพฺพาน    สขุโต   สมนุปสฺสนฺโต   อนุโลมิกาย   ขนฺติยา   สมนฺนาคโต    
ภวิสฺสตีติ    านเมต    วิชฺชติ    อนุโลมิกาย   ขนฺติยา   สมนฺนาคโต   
สมฺมตฺตนิยาม     โอกฺกมสิฺสตีติ     านเมต    วิชฺชติ    สมฺมตฺตนิยาม         
โอกฺกมมาโน    โสตาปตฺติผล   วา   สกทาคามิผล   วา   อนาคามิผล     
วา อรหตฺตผล วา สจฺฉิกริสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ ฯ     
     [๗๓๕]   กติหากาเรหิ   อนุโลมิก   ขนฺตึ  ปฏิลภติ  กติหากาเรหิ    
สมฺมตฺตนิยาม    โอกกฺมติ    ฯ    จตฺตารีสาย   อากาเรหิ   อนุโลมิก    
ขนฺตึ      ปฏลิภติ      จตฺตารีสาย      อากาเรหิ     สมมฺตฺตนิยาม    
โอกฺกมติ ฯ    
     กตเมหิ    จตฺตารีสาย   อากาเรหิ   อนุโลมิก   ขนฺตึ   ปฏิลภติ    
กตเมหิ    จตฺตารีสาย    อากาเรหิ    สมฺมตฺตนิยาม    โอกฺกมติ   ฯ     
ป ฺจกฺขนฺเธ   อนิจฺจโต   ทุกฺขโต   โรคโต   คณฺฑโต   สลลฺโต  อฆโต    
อาพาธโต   ปรโต   ปโลกโต   อีติโต   อุปทฺทวโต  ภยโต  อุปสคฺคโต    
จลโต   ปภงฺคโต   ๑  อทธฺุวโต  อตฺตาณโต  ๒  อเลณโต  อสรณโต      
#๑ สี. ม. ปภงฺคุโตติ วา ปภงฺคโตติ วา ลิขิต ฯ ๒ ม. ยุ. อตาณโต ฯ เอวมุปริป ฯ      
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ริตฺตโต    ตุจฺฉโต   สุ ฺโต   อนตฺตโต   อาทีนวโต   วิปริณามธมฺมโต    
อสารกโต  อฆมูลโต  วธกโต  วิภวโต  สาสวโต  สงฺขตโต  มารามิสโต      
ชาติธมฺมโต    ชราธมฺมโต    พฺยาธิธมฺมโต   มรณธมมฺโต   โสกธมฺมโต     
ปริเทวธมฺมโต     อุปายาสธมฺมโต     สงฺกิเลสิกธมฺมโต    ป ฺจกฺขนฺเธ    
อนิจฺจโต     ปสฺสนฺโต     อนุโลมิก     ขนฺตึ     ปฏลิภติ    ป ฺจนฺน    
ขนฺธาน    นโิรโธ    นิจฺจ    นิพฺพานนฺติ    ปสฺสนฺโต    สมฺมตฺตนิยาม          
โอกฺกมติ     ป ฺจกฺขนฺเธ    ทุกฺขโต    ปสฺสนฺโต    อนุโลมิก    ขนฺตึ    
ปฏิลภติ    ป ฺจนฺน    ขนฺธาน   นิโรโธ   สุข   นิพฺพานนฺติ   ปสฺสนฺโต          
สมฺมตฺตนิยาม   โอกฺกมติ   ป ฺจกฺขนฺเธ   โรคโต   ปสฺสนฺโต   อนุโลมิก    
ขนฺตึ      ปฏลิภติ     ป ฺจนฺน     ขนฺธาน     นิโรโธ     อาโรคฺย    
นิพฺพานนฺติ     ปสฺสนฺโต     สมฺมตฺตนิยาม     โอกกฺมติ    ป ฺจกฺขนฺเธ   
คณฺฑโต    ปสฺสนฺโต    อนุโลมิก   ขนฺตึ   ปฏิลภติ   ป ฺจนฺน   ขนฺธาน   
นิโรโธ   นิคณฺโฑ   ๑   นพฺิพานนฺติ  ปสฺสนฺโต  สมมฺตฺตนิยาม  โอกฺกมติ   
ป ฺจกฺขนฺเธ   สลฺลโต   ปสฺสนฺโต   อนุโลมิก   ขนฺตึ   ปฏิลภติ  ป ฺจนฺน          
ขนฺธาน   นิโรโธ   นิสลฺล   ๒   นิพฺพานนฺติ   ปสฺสนฺโต  สมฺมตฺตนิยาม          
โอกฺกมติ     ป ฺจกฺขนฺเธ     อฆโต    ปสฺสนฺโต    อนุโลมิก    ขนฺตึ    
ปฏิลภติ   ป ฺจนฺน   ขนฺธาน   นิโรโธ   อนโฆ   นิพฺพานนฺติ   ปสฺสนฺโต    
สมฺมตฺตนิยาม     โอกฺกมติ     ป ฺจกฺขนฺเธ     อาพาธโต    ปสฺสนฺโต    
อนุโลมิก    ขนฺตึ   ปฏลิภติ   ป ฺจนฺน   ขนฺธาน   นิโรโธ   อนาพาโธ   
#๑ สี. ม. ย.ุ อคณฺฑ ฯ ๒ ม. วิสลลฺ ฯ     
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นิพฺพานนฺติ     ปสฺสนฺโต     สมฺมตฺตนิยาม     โอกกฺมติ    ป ฺจกฺขนฺเธ   
ปรโต    ปสสฺนฺโต    อนุโลมิก    ขนตึฺ   ปฏิลภติ   ป ฺจนฺน   ขนฺธาน    
นิโรโธ     อปรปฺปจฺจย     นิพฺพานนฺติ     ปสฺสนฺโต     สมฺมตฺตนิยาม    
โอกฺกมติ    ป ฺจกฺขนฺเธ    ปโลกโต    ปสฺสนฺโต    อนุโลมิก    ขนฺตึ    
ปฏิลภติ    ป ฺจนฺน    ขนฺธาน    นิโรโธ   อปฺปโลกธมฺโม   นิพฺพานนฺติ    
ปสฺสนฺโต    สมฺมตฺตนิยาม   โอกฺกมติ   ป ฺจกฺขนฺเธ   อีติโต   ปสฺสนฺโต   
อนุโลมิก    ขนฺตึ    ปฏิลภติ    ป ฺจนฺน    ขนฺธาน   นิโรโธ   อนีติก          
นิพฺพานนฺติ     ปสฺสนฺโต     สมฺมตฺตนิยาม     โอกกฺมติ    ป ฺจกฺขนฺเธ   
อุปทฺทวโต   ปสฺสนฺโต   อนุโลมิก   ขนฺตึ   ปฏิลภติ   ป ฺจนฺน   ขนฺธาน          
นิโรโธ    อนุปทฺทว   นิพฺพานนฺติ   ปสฺสนฺโต   สมฺมตฺตนิยาม   โอกกฺมติ          
ป ฺจกฺขนฺเธ   ภยโต   ปสสฺนฺโต   อนุโลมิก   ขนฺตึ   ปฏลิภติ   ป ฺจนฺน   
ขนฺธาน    นโิรโธ    อภย    นิพฺพานนฺติ    ปสฺสนฺโต    สมฺมตฺตนิยาม    
โอกฺกมติ   ป ฺจกฺขนฺเธ   อุปสคฺคโต  ปสฺสนฺโต  อนุโลมิก  ขนตึฺ  ปฏลิภติ          
ป ฺจนฺน     ขนฺธาน    นโิรโธ    อนุปสคฺค    นิพฺพานนฺติ    ปสสฺนฺโต   
สมฺมตฺตนิยาม    โอกกฺมติ   ป ฺจกฺขนฺเธ   จลโต   ปสฺสนฺโต   อนุโลมิก    
ขนฺตึ    ปฏิลภติ    ป ฺจนฺน    ขนฺธาน    นิโรโธ   อจล   นิพฺพานนฺติ   
ปสฺสนฺโต     สมฺมตฺตนิยาม     โอกฺกมติ     ป ฺจกฺขนฺเธ     ปภงฺคโต    
ปสฺสนฺโต    อนุโลมิก    ขนฺตึ   ปฏลิภติ   ป ฺจนฺน   ขนฺธาน   นิโรโธ   
อปฺปภงฺค   นิพฺพานนฺติ   ปสฺสนฺโต   สมฺมตฺตนิยาม  โอกกฺมติ  ป ฺจกฺขนฺเธ        
อทฺธุวโต     ปสฺสนฺโต     อนุโลมิก     ขนฺตึ     ปฏลิภติ    ป ฺจนฺน    
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ขนฺธาน     นโิรโธ    ธุว    นิพฺพานนฺติ    ปสฺสนฺโต    สมฺมตฺตนิยาม   
โอกฺกมติ    ป ฺจกฺขนฺเธ    อตฺตาณโต    ปสฺสนฺโต    อนุโลมิก   ขนฺตึ   
ปฏิลภติ    ป ฺจนฺน   ขนฺธาน   นิโรโธ   ตาณ   นพฺิพานนฺติ   ปสฺสนฺโต   
สมฺมตฺตนิยาม     โอกฺกมติ     ป ฺจกฺขนฺเธ     อเลณโต     ปสฺสนโฺต    
อนุโลมิก    ขนฺตึ    ปฏิลภติ    ป ฺจนฺน    ขนฺธาน    นิโรโธ   เลณ    
นิพฺพานนฺติ     ปสฺสนฺโต     สมฺมตฺตนิยาม     โอกกฺมติ    ป ฺจกฺขนฺเธ   
อสรณโต    ปสฺสนฺโต   อนุโลมิก   ขนฺตึ   ปฏิลภติ   ป ฺจนฺน   ขนฺธาน    
นิโรโธ    สรณ    นิพฺพานนฺติ    ปสฺสนโฺต    สมฺมตฺตนิยาม   โอกฺกมติ    
ป ฺจกฺขนฺเธ     ริตฺตโต     ปสฺสนฺโต    อนุโลมิก    ขนฺตึ    ปฏิลภติ    
ป ฺจนฺน   ขนฺธาน   นิโรโธ  อริตฺต  นพฺิพานนฺติ  ปสฺสนฺโต  สมมฺตฺตนิยาม       
โอกฺกมติ      ป ฺจกฺขนฺเธ      ตุจฺฉโต      ปสฺสนฺโต      อนุโลมิก    
ขนฺตึ    ปฏิลภติ    ป ฺจนฺน    ขนฺธาน   นิโรโธ   อตุจฺฉ   นิพฺพานนฺติ         
ปสฺสนฺโต      สมฺมตฺตนิยาม     โอกฺกมติ     ป ฺจกฺขนฺเธ     สุ ฺโต   
ปสฺสนฺโต    อนุโลมิก    ขนฺตึ   ปฏลิภติ   ป ฺจนฺน   ขนฺธาน   นิโรโธ   
ปรม     สุ ฺ    นิพฺพานนฺติ    ปสฺสนโฺต    สมฺมตฺตนิยาม    โอกฺกมติ          
ป ฺจกฺขนฺเธ     อนตฺตโต    ปสฺสนฺโต    อนุโลมิก    ขนฺตึ    ปฏิลภติ   
ป ฺจนฺน   ขนฺธาน  นิโรโธ  ปรมฏ  นิพฺพานนฺติ  ปสฺสนฺโต  สมฺมตฺตนิยาม        
โอกฺกมติ      ป ฺจกฺขนฺเธ      อาทีนวโต     ปสฺสนโฺต     อนุโลมิก    
ขนฺตึ    ปฏิลภติ   ป ฺจนฺน   ขนฺธาน   นิโรโธ   อนาทีนว   นิพฺพานนฺติ          
ปสฺสนฺโต    สมฺมตฺตนิยาม    โอกกฺมติ    ป ฺจกฺขนฺเธ   วิปริณามธมฺมโต     
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ปสฺสนฺโต     อนุโลมิก     ขนฺตึ     ปฏลิภติ     ป ฺจนฺน     ขนฺธาน    
นิโรโธ     อวิปริณามธมฺม     นิพฺพานนฺติ    ปสฺสนโฺต    สมฺมตฺตนิยาม   
โอกฺกมติ    ป ฺจกฺขนฺเธ    อสารกโต    ปสฺสนฺโต    อนุโลมิก   ขนฺตึ    
ปฏิลภติ    ป ฺจนฺน   ขนฺธาน   นิโรโธ   สาร   นิพฺพานนฺติ   ปสฺสนฺโต   
สมฺมตฺตนิยาม     โอกฺกมติ     ป ฺจกฺขนฺเธ     อฆมลูโต     ปสฺสนฺโต    
อนุโลมิก    ขนฺตึ    ปฏิลภติ    ป ฺจนฺน   ขนฺธาน   นิโรโธ   อนฆมูล   
นิพฺพานนฺติ     ปสฺสนฺโต     สมฺมตฺตนิยาม     โอกกฺมติ    ป ฺจกฺขนฺเธ   
วธกโต    ปสฺสนฺโต    อนุโลมิก   ขนฺตึ   ปฏิลภติ   ป ฺจนฺน   ขนฺธาน    
นิโรโธ    อวธก    นิพฺพานนฺติ    ปสฺสนฺโต   สมฺมตฺตนิยาม   โอกฺกมติ    
ป ฺจกฺขนฺเธ     วิภวโต     ปสฺสนฺโต    อนุโลมิก    ขนฺตึ    ปฏิลภติ   
ป ฺจนฺน   ขนฺธาน   นิโรโธ  อวิภว  นพฺิพานนฺติ  ปสฺสนฺโต  สมมฺตฺตนิยาม        
โอกฺกมติ      ป ฺจกฺขนฺเธ      สาสวโต      ปสฺสนฺโต     อนุโลมิก     
ขนฺตึ    ปฏิลภติ    ป ฺจนฺน   ขนฺธาน   นิโรโธ   อนาสว   นิพฺพานนฺติ   
ปสฺสนฺโต     สมฺมตฺตนิยาม     โอกฺกมติ     ป ฺจกฺขนฺเธ     สงฺขตโต    
ปสฺสนฺโต    อนุโลมิก    ขนฺตึ   ปฏลิภติ   ป ฺจนฺน   ขนฺธาน   นิโรโธ   
อสงฺขต   นิพฺพานนฺติ   ปสฺสนฺโต   สมฺมตฺตนิยาม   โอกกฺมติ  ป ฺจกฺขนฺเธ         
มารามิสโต     ปสฺสนฺโต     อนุโลมิก    ขนฺตึ    ปฏลิภติ    ป ฺจนฺน   
ขนฺธาน    นโิรโธ    นริามิส    นิพฺพานนฺติ   ปสฺสนฺโต   สมฺมตฺตนิยาม          
โอกฺกมติ    ป ฺจกฺขนฺเธ    ชาติธมฺมโต    ปสฺสนฺโต   อนุโลมิก   ขนฺตึ    
ปฏิลภติ   ป ฺจนฺน   ขนฺธาน   นิโรโธ   อชาต   นพฺิพานนฺติ   ปสฺสนฺโต    
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สมฺมตฺตนิยาม     โอกฺกมติ     ป ฺจกฺขนฺเธ    ชราธมฺมโต    ปสสฺนฺโต    
อนุโลมิก    ขนฺตึ    ปฏิลภติ    ป ฺจนฺน    ขนฺธาน    นิโรโธ   อชร    
นิพฺพานนฺติ     ปสฺสนฺโต     สมฺมตฺตนิยาม     โอกกฺมติ    ป ฺจกฺขนฺเธ   
พฺยาธิธมฺมโต     ปสฺสนโฺต    อนุโลมกิ    ขนฺตึ    ปฏิลภติ    ป ฺจนฺน   
ขนฺธาน   นิโรโธ  อพฺยาธิธมฺม  ๑  นิพฺพานนฺติ  ปสฺสนฺโต  สมฺมตฺตนิยาม         
โอกฺกมติ    ป ฺจกฺขนฺเธ    มรณธมฺมโต    ปสฺสนฺโต   อนุโลมิก   ขนฺตึ   
ปฏิลภติ     ป ฺจนฺน     ขนฺธาน     นิโรโธ     อมต     นิพฺพานนฺติ   
ปสฺสนฺโต     สมฺมตฺตนิยาม     โอกฺกมติ    ป ฺจกฺขนฺเธ    โสกธมฺมโต    
ปสฺสนฺโต    อนุโลมิก    ขนฺตึ   ปฏลิภติ   ป ฺจนฺน   ขนฺธาน   นิโรโธ>          
อโสก   นิพฺพานนฺติ   ปสฺสนฺโต   สมฺมตฺตนิยาม   โอกกฺมติ   ป ฺจกฺขนฺเธ          
ปริเทวธมฺมโต       ปสฺสนโฺต      อนุโลมิก      ขนฺตึ      ปฏิลภติ    
ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  นิโรโธ  อปริเทว  นิพฺพานนฺติ  ปสฺสนฺโต  สมฺมตฺตนิยาม        
โอกฺกมติ     ป ฺจกฺขนฺเธ     อุปายาสธมฺมโต    ปสสฺนฺโต    อนุโลมิก    
ขนฺตึ     ปฏลิภติ     ป ฺจนฺน     ขนฺธาน     นิโรโธ     อนุปายาส    
นิพฺพานนฺติ     ปสฺสนฺโต     สมฺมตฺตนิยาม     โอกกฺมติ    ป ฺจกฺขนฺเธ   
สงฺกิเลสิกธมฺมโต    ปสฺสนฺโต    อนุโลมิก    ขนฺตึ   ปฏิลภติ   ป ฺจนฺน          
ขนฺธาน    นโิรโธ   อสงฺกิลิฏ   นิพฺพานนฺติ   ปสฺสนฺโต   สมฺมตฺตนิยาม        
โอกฺกมติ ฯ    
          [๗๓๖] อนิจฺจโตติ อนิจฺจานุปสฺสนา ฯ       
                ทกฺุขโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา ฯ         
#๑ ม. ย.ุ อพฺยาธิ ฯ    
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                โรคโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา ฯ   
                คณฺฑโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา ฯ          
                สลฺลโตติ ทกฺุขานุปสฺสนา ฯ          
                อฆโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา ฯ    
                อาพาธโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา ฯ         
                ปรโตติ  อนตฺตานุปสฺสนา ฯ   
                ปโลกโตติ อนตฺตานุปสฺสนา ฯ          
                อีติโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา ฯ          
                อุปทฺทวโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา ฯ       
                ภยโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา ฯ    
                อุปสคฺคโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา ฯ       
                จลโตติ อนิจฺจานุปสฺสนา ฯ   
                ปภงฺคโตติ อนิจฺจานุปสฺสนา ฯ        
                อทฺธุวโตติ อนิจฺจานุปสฺสนา ฯ       
                อตฺตาณโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา ฯ        
                อเลณโตติ ทุกขฺานุปสฺสนา ฯ          
                อสรณโตติ ทกุขฺานุปสฺสนา ฯ          
                ริตฺตโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา ฯ         
                ตุจฺฉโตติ อนตฺตานุปสฺสนา ฯ         
                สุ ฺโตติ อนตฺตานุปสฺสนา ฯ          
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                อนตฺตโตติ อนตฺตานุปสฺสนา ฯ         
                อาทีนวโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา ฯ        
                วิปริณามธมฺมโตติ อนิจฺจานุปสฺสนา ฯ    
                อสารกโตติ อนตฺตานุปสฺสนา ฯ         
                อฆมูลโตติ ทกฺุขานุปสฺสนา ฯ         
                วธกโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา ฯ   
                วิภวโตติ อนิจฺจานุปสฺสนา ฯ         
                สาสวโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา ฯ          
                สงฺขตโตติ อนิจฺจานุปสฺสนา ฯ        
                มารามิสโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา ฯ       
                ชาติธมฺมโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา ฯ      
                ชราธมฺมโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา ฯ       
                พฺยาธิธมฺมโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา ฯ    
                มรณธมฺมโตติ อนิจฺจานุปสฺสนา ฯ      
                โสกธมฺมโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา ฯ       
                ปริเทวธมฺมโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา ฯ    
                อุปายาสธมฺมโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา ฯ      
                สงฺกิเลสธมฺมโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา ฯ      
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     อิเมหิ    จตฺตารีสาย    อากาเรหิ   อนุโลมิก   ขนฺตึ   ปฏิลภติ    
อิเมหิ จตฺตารีสาย อากาเรหิ สมฺมตฺตนิยาม โอกฺกมติ ฯ      
     อิเมหิ   จตฺตารีสาย   อากาเรหิ   อนุโลมิก   ขนฺตึ  ปฏิลภนฺตสฺส   
อิเมหิ    จตฺตารีสาย   อากาเรหิ   สมฺมตฺตนิยาม   โอกฺกมนฺตสฺส   กติ   
อนิจฺจานุปสฺสนา กติ ทุกขฺานุปสฺสนา กติ อนตฺตานุปสฺสนา ฯ      
         ป ฺจวีสติ อนตฺตานุปสฺสนา     ป ฺาส อนิจฺจานุปสฺสนา    
         สต ป ฺจวีสติ ฺเจว ยานิ      ทกฺุเข ปวุจฺจเรติ ฯ    
                   วิปสฺสนากถา นิฏ ิตา ฯ          
                   _______________________    
                   ป ฺาวคฺเค มาติกกถา   
     [๗๓๗]    นิจฺฉาโต    มุจฺจตีติ    ๑   วิโมกฺโข   วิชฺชาวิมตฺุติ    
อธิสีล    อธิจิตฺต    อธิป ฺา   ปสฺสทธฺิ   าณ   ทสฺสน   สุทฺธิ   ๒        
เนกฺขมฺม    นสิฺสรณ    ปวิเวโก    โวสฺสคฺโค   จริยา   ฌานวิโมกฺโข    
ภาวนาธิฏานชีวิต ๓ ฯ    
     นิจฺฉาโตติ   เนกฺขมฺเมน   กามจฺฉนฺทโต   นิจฺฉาโต  อพฺยาปาเทน     
พฺยาปาทโต      นิจฺฉาโต      ฯเปฯ     ปมชฺฌาเนน     นีวรเณหิ    
นิจฺฉาโต ฯเปฯ อรหตฺตมคฺเคน สพฺพกิเลเสหิ นิจฺฉาโต มุจฺจติ ๔ ฯ    
     วิโมกฺโขติ    เนกฺขมฺเมน    กามจฺฉนฺทโต    มจฺุจตีติ   วิโมกฺโข   
อพฺยาปาเทน   พฺยาปาทโต   มุจฺจตีติ   วิโมกฺโข   ฯเปฯ  ปมชฺฌาเนน    
นีวรเณหิ      มุจฺจตีติ      วิโมกฺโข      ฯเปฯ      อรหตฺตมคฺเคน     
#๑ สี. ม. - โมกฺโข วิโมกโฺข ฯ เอวมุปริป ฯ นิจฺจโต วิมุตฺตีติ ฯ     
#๒ ม. ย.ุ วิสทฺุธิ ฯ ๓ ม. ย.ุ ภาวนา อธิฏาน ชีวิต ฯ ๔ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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สพฺพกิเลเสหิ มุจฺจตีติ วิโมกฺโข ฯ     
     วิชฺชาวิมตฺุตีติ     เนกฺขมฺม    วิชฺชตีติ    วิชฺชา    กามจฺฉนฺทโต        
มุจฺจตีติ   วิมตฺุติ   วิชชฺนฺโต  มุจฺจติ  มุจฺจนฺโต  วิชฺชตีติ  วิชฺชาวิมตฺุติ  
อพฺยาปาท     ๑     วิชชฺตีติ     วิชฺชา     พฺยาปาทโต    มุจฺจตีติ   
วิมุตฺติ   วิชชฺนฺโต   มุจฺจติ   มุจฺจนฺโต   วิชฺชตีติ   วิชชฺาวิมุตฺติ   ฯเปฯ   
อรหตฺตมคฺโค    วิชฺชตีติ    วิชชฺา    สพฺพกิเลเสหิ    มุจฺจตีติ   วิมตฺุติ       
วิชฺชนฺโต มุจฺจติ มุจฺจนฺโต วิชฺชตีติ วิชชฺาวิมุตฺติ ฯ       
     [๗๓๘]   อธิสีล   อธิจิตฺต   อธิป ฺาติ   เนกฺขมฺเมน  กามจฺฉนฺท   
สวรฏเน         สลีวิสุทฺธิ        อวิกฺเขปฏเน        จิตฺตวิสุทฺธิ          
ทสฺสนฏเน    ทิฏ ิวิสุทฺธิ   โย   ตตฺถ   สวรฏโ   อย   อธิสีลสิกขฺา         
โย     ตตฺถ    อวิกฺเขปฏโ    อย    อธิจิตฺตสิกฺขา    โย    ตตฺถ    
ทสฺสนฏโ      อย     อธิป ฺาสิกฺขา     อพฺยาปาเทน     พฺยาปาท     
สวรฏเน   สีลวิสุทฺธิ   ฯเปฯ   อรหตฺตมคฺเคน  สพฺพกิเลเส  สวรฏเน   
สีลวิสุทฺธิ     อวิกฺเขปฏเน    จิตฺตวิสุทฺธิ    ทสฺสนฏเน    ทิฏ ิวิสุทฺธิ   
โย   ตตฺถ   สวรฏโ   อย   อธิสีลสิกฺขา   โย   ตตฺถ  อวิกฺเขปฏโ    
อย อธิจิตฺตสิกฺขา โย ตตฺถ ทสฺสนฏโ อย อธิป ฺาสิกฺขา ฯ    
     [๗๓๙]    ปสฺสทฺธีติ    เนกฺขมฺเมน   กามจฺฉนฺท   ปฏิปฺปสฺสมฺเภติ    
อพฺยาปาเทน    พฺยาปาท    ปฏิปฺปสฺสมเฺภติ    ฯเปฯ    อรหตฺตมคฺเคน     
สพฺพกิเลเส ปฏิปฺปสฺสมฺเภติ ฯ       
     าณนฺติ     กามจฺฉนฺทสฺส    ปหีนตฺตา    เนกฺขมมฺ    าตฏเน               
#๑ ม. ย.ุ อพฺยาปาโท ฯ       
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าณ   พฺยาปาทสฺส   ปหนีตฺตา   อพฺยาปาโท   าตฏเน  าณ  ฯเปฯ     
สพฺพกิเลสาน ปหีนตฺตา อรหตฺตมคฺโค าตฏเน าณ ฯ     
     ทสฺสนนติฺ     กามจฺฉนฺทสฺส    ปหนีตฺตา    เนกขฺมฺม    ทิฏตฺตา    
ทสฺสน   พฺยาปาทสฺส   ปหีนตฺตา   อพฺยาปาโท  ทิฏตฺตา  ทสฺสน  ฯเปฯ    
สพฺพกิเลสาน ปหีนตฺตา อรหตฺตมคฺโค ทิฏตฺตา ทสฺสน ฯ     
     วิสุทฺธีติ   กามจฺฉนฺท   ปชหนฺโต   เนกฺขมฺเมน  วิสุชฺฌติ  พฺยาปาท         
ปชหนฺโต      อพฺยาปาเทน      วิสุชฌฺติ      ฯเปฯ     สพฺพกิเลเส     
ปชหนฺโต อรหตฺตมคฺเคน วิสุชฺฌติ ฯ      
     [๗๔๐]   เนกฺขมฺมนฺติ   กามานเมต   นิสฺสรณ   ยทิท   เนกฺขมฺม   
รูปานเมต     นิสฺสรณ     ยทิท     อารุปฺป     ย     โข     ปน    
กิ ฺจิ    ภูต    สงฺขต    ปฏจฺิจสมุปฺปนฺน    นิโรโธ   ตสฺส   เนกฺขมฺม        
พฺยาปาทสฺส     อพฺยาปาโท    เนกฺขมฺม    ถีนมิทฺธสสฺ    อาโลกส ฺา    
เนกฺขมฺม ฯเปฯ ฯ        
     นิสฺสรณนฺติ      กามานเมต     นิสสฺรณ     ยทิท     เนกฺขมฺม   
รูปานเมต    นิสฺสรณ   ยทิท   อารุปฺป   ย   โข   ปน   กิ ฺจิ   ภูต          
สงฺขต    ปฏจฺิจสมุปฺปนฺน    นิโรโธ    ตสฺส    นิสฺสรณ   กามจฺฉนฺทสฺส          
เนกฺขมฺม    นสิฺสรณ    พฺยาปาทสฺส    อพฺยาปาโท    นิสฺสรณ   ฯเปฯ    
สพฺพกิเลสาน อรหตฺตมคฺโค นิสฺสรณ ฯ     
     ปวิเวโกติ    กามจฺฉนฺทสฺส    เนกขฺมฺม   ปวิเวโก   พฺยาปาทสฺส    
อพฺยาปาโท     ปวิเวโก     ฯเปฯ     สพฺพกิเลสาน    อรหตฺตมคฺโค       
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ปวิเวโก ฯ    
     โวสฺสคฺโคติ   เนกฺขมฺเมน   กามจฺฉนฺท   โวสฺสชชฺติ  อพฺยาปาเทน{   
พฺยาปาท     โวสฺสชฺชติ     ฯเปฯ     อรหตฺตมคฺเคน     สพฺพกิเลเส    
โวสฺสชฺชติ ฯ    
     จริยาติ   กามจฺฉนฺท   ปชหนฺโต   เนกฺขมฺเมน   จรติ   พฺยาปาท    
ปชหนฺโต    อพฺยาปาเทน    จรติ    ฯเปฯ    สพฺพกเิลเส   ปชหนฺโต    
อรหตฺตมคฺเคน จรติ ฯ     
     ฌานวิโมกฺโขติ     เนกฺขมฺม     ชายตีติ     ฌาน    กามจฺฉนฺท    
ฌาเปตีติ    ฌาน    ชายนฺโต    มุจฺจตีติ    ฌานวิโมกโฺข   ฌาเปนฺโต    
มุจฺจตีติ    ฌานวิโมกฺโข    ชายนฺตีติ    ธมฺมา    ฌาเปนฺตีติ   กิเลเส    
ชาเต    จ    ฌาเป    จ    ชานาตีติ   ฌานวิโมกฺโข   อพฺยาปาโท     
ชายตีติ   ฌาน   พฺยาปาท   ฌาเปตีติ   ฌาน   อาโลกส ฺา   ชายตีติ    
ฌาน    ฯเปฯ    ถีนมิทฺธ    ฌาเปตีติ   ฌาน   ฯเปฯ   อรหตฺตมคฺโค     
ชายตีติ     ฌาน     สพฺพกเิลเส     ฌาเปตีติ     ฌาน    ชายนฺโต    
มุจฺจตีติ     ฌานวิโมกฺโข     ฌาเปนฺโต     มุจฺจตีติ     ฌานวิโมกฺโข   
ชายนฺตีติ    ธมฺมา    ฌาเปนฺตีติ   กิเลเส   ชาเต   จ   ฌาเป   จ     
ชานาตีติ ฌานวิโมกฺโข ฯ     
     [๗๔๑]      ภาวนาธิฏานชีวิตนฺติ      กามจฺฉนฺท     ปชหนฺโต     
เนกฺขมฺม   ภาเวตีติ   ภาวนาสมฺปนฺโน  เนกฺขมฺมวเสน  จิตฺต  อธิฏาตีติ          
อธิฏานสมฺปนฺโน    สฺวาย   เอว   ภาวนาสมฺปนฺโน   อธิฏานสมฺปนฺโน    
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สม    ชีวติ    โน    วิสม    สมฺมา   ชีวติ   โน   มิจฺฉา   วิสุทฺธ    
ชีวติ   โน   กลิิฏนฺติ   อาชีวสมฺปนฺโน   สฺวาย  เอว  ภาวนาสมฺปนฺโน   
อธิฏานสมฺปนฺโน        อาชีวสมฺปนฺโน        ย ฺเทว        ปริส     
อุปสงฺกมติ    ยทิ   ขตฺติยปริส   ยท ิ  พฺราหฺมณปริส   ยทิ   คหปติปริส         
ยทิ    สมณปริส    วิสารโท   อุปสงฺกมติ   อมงฺกุภูโต   ต   กิสฺสเหตุ    
ตถา    หิ   โส   ภาวนาสมฺปนฺโน   อธิฏานสมฺปนฺโน   อาชีวสมฺปนฺโน     
พฺยาปาท   ปชหนฺโต   อพฺยาปาท   ภาเวตีติ   ภาวนาสมฺปนฺโน  ถีนมิทฺธ   
ปชหนฺโต     อาโลกส ฺ     ภาเวตีติ     ภาวนาสมฺปนฺโน    อุทธฺจฺจ    
ปชหนฺโต   อวิกฺเขป   ภาเวตีติ   ภาวนาสมฺปนฺโน   วิจิกิจฺฉ   ปชหนฺโต    
ธมฺมววตฺถาน     ภาเวตีติ     ภาวนาสมฺปนฺโน     อวิชฺช    ปชหนฺโต    
าณ    ๑   ภาเวตีติ   ภาวนาสมฺปนฺโน   อรตึ   ปชหนฺโต   ปามุชฺช     
ภาเวตีติ   ภาวนาสมฺปนฺโน  นีวรณ  ๒  ปชหนฺโต  ปมชฺฌาน  ภาเวตีติ    
ภาวนาสมฺปนฺโน     ฯเปฯ     สพฺพกิเลเส    ปชหนฺโต    อรหตฺตมคฺค     
ภาเวตีติ    ภาวนาสมฺปนฺโน    อรหตฺตมคฺควเสน    จิตฺต    อธิฏาตีติ   
อธิฏานสมฺปนฺโน    สฺวาย   เอว   ภาวนาสมฺปนฺโน   อธิฏานสมฺปนฺโน   
สม   ชีวติ   โน   วิสม   สมฺมา   ชีวติ   โน   มิจฺฉา  วิสุทฺธ  ชีวติ          
โน    กิลฏินฺติ    อาชีวสมฺปนฺโน    สวฺาย    เอว   ภาวนาสมฺปนฺโน   
อธิฏานสมฺปนฺโน     อาชีวสมฺปนฺโน    ย ฺเทว    ปริส    อุปสงฺกมติ   
ยทิ    ขตฺติยปริส    ยทิ    พฺราหฺมณปริส    ยท ิ   คหปติปริส    ยทิ   
สมณปริส     วิสารโท     อุปสงฺกมติ    อมงฺกุภูโต    ต    กิสฺสเหตุ   
#๑ ม. วิชฺช ฯ ๒ ม. นีวรเณ ฯ    
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ตถา หิ โส ภาวนาสมฺปนฺโน อธิฏานสมฺปนฺโน อาชีวสมฺปนฺโนติ ฯ       
                         มาติกกถา นิฏ ิตา ฯ          
                      ปฏิสมฺภิทาปกรณ สมตฺต ฯ       
                          ตตฺรุทฺทาน ภวติ    
                าณ ทิฏ ิ จ อสฺสาส ๑     อินฺทฺริย วิโมกฺเขน ป ฺจม     
                คติกมฺม วิปลฺลาโส          มคฺโค มณฺเฑน ๒ เต ทส       
                ยุคนทฺธ สจฺจโพชฺฌงฺคา       เมตฺตา วิราเคน ป ฺจม      
                ปฏิสมฺภิทา ธมฺมจกฺก         โลกุตฺตร พล สุ ฺโต เต ทส ๓   
                ป ฺา อิทฺธิ อภิสมโย        วิเวก จริเยน ๔ ป ฺจม     
                ปาฏิหิริย ฺจ สมสีส ฺจ ๕     สติปฏาน วิปสฺสนา ๖     
                ตติเย ป ฺวคฺคมฺหิ          มาติกาย จ เต ทสาติ ฯ    
                             [๗]     
                ติวคฺโค ยสฺส วิกฺเขโป ๘    ปฏิสมฺภิทาปกรเณ     
                อนนฺตนยมคฺเคสุ            คมฺภีโร สาครปูโม      
                นภ จ ตารกากิณฺณ          ถโูล ชาตสฺสโร ยถา    
                กถิกาน วิลาสาย           โยคิน าณโชตนนฺติ ฯ      
                     อิติ ปฏิสมฺภิทา นิฏ ิตา ฯ      
                        ___________________    
#๑ ยุ. อานาปาน ฯ ๒ ยุ. มณฺโฑติ ฯ ๓ ม. าณ ... เต ทสาติ อิเม ปาา    
#นตฺถิ ฯ ย.ุ เต ทสาติ อิท ปาทฺวย นตฺถิ ฯ ๔ ม. ยุ. วิเวโก จริยป ฺจโม ฯ         
#๕ ม. ปาฏิหาริ สมสีสิ ฯ ยุ. ปฏิหาริย ฺจ ... ฯ ๖ ยุ. สติ วิปสฺสนมาติกาติ ฯ        
#๗ ม. มหาวคฺโค ยุคนทฺโธ ป ฺาวคฺโค จ นามโก ฯ ๘ ม. ตโยว วคฺโค อิมมฺหิ ฯ   
#๗ ม. มหาวคฺโค ยุคนทฺโธ ป ฺาวคฺโค จ นามโก ฯ ๘ ม. ตโยว วคฺโค อิมมฺหิ ฯ     


