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สุตฺตนฺตปฏเก สยุตฺตนิกายสฺส
ตติโย ภาโค
_________
ขนฺธวารวคฺโค
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
ขนฺธสยุตฺต
_________
มูลปณฺณาสเก นกุลปตวคฺโค ปโม
[๑] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา ภคฺเคสุ วิหรติ
สสสุมารคิเร ๑ เภสกฬาวเน มิคทาเย ฯเปฯ อถ โข นกุลปตา
คหปติ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข นกุลปตา
คหปติ ภควนฺต เอตทโวจ อหมสฺมิ ภนฺเต ชิณฺโณ วุฑฺโฒ
มหลฺลโก อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต อาตุรกาโย อภิกฺขณาตงฺโก
อนิจฺจทสฺสาวี โข ปนาห ภนฺเต ภควโต มโนภาวนียานฺจ ภิกฺขูน
โอวทตุ ม ภนฺเต ภควา อนุสาสตุ ม ภนฺเต ภควา ย มม
อสฺส ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ เอวเมต คหปติ เอวเมต
คหปติ อาตุโร หาย ๒ คหปติ กาโย อณฺฑภูโต ปริโยนทฺโธ
#๑ โป. ม. สุสุมารคิเร ฯ ๒ ยุ. เต ฯ
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โย หิ คหปติ อิม กาย ปริหรนฺโต มุหุตฺตป อาโรคฺย ปฏิชาเนยฺย
กิมฺตฺร พาลฺยา ตสฺมา ติห เต คหปติ เอว สิกฺขิตพฺพ
อาตุรกายสฺส เม สโต จิตฺต อนาตุร ภวิสฺสตีติ เอว หิ เต
คหปติ สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
[๒] อถ โข นกุลปตา คหปติ ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตฺวา
อนุโมทิตฺวา อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา
เยนายสฺมา สารีปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต
สารีปุตฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินนฺ  โข
นกุลปตร คหปตึ อายสฺมา สารีปุตโฺ ต เอตทโวจ วิปฺปสนฺนานิ ๑
โข เต คหปติ อินฺทรฺ ิยานิ ปริสทุ ฺโธ มุขวณฺโณ ปริโยทาโต
อลตฺถ โน อชฺช ภควโต สมฺมุขา ธมฺมึ กถ สวนายาติ ฯ กิฺหิ ๒
โน สิยา ภนฺเต อิทานาห ภนฺเต ภควตา ธมฺมิยา กถาย อมเตน
อภิสิตฺโตติ ฯ ยถากถ ปน ตฺว คหปติ ภควตา ธมฺมิยา กถาย
อมเตน อภิสิตฺโตติ ฯ อิธาห ภนฺเต เยน ภควา เตนุปสงฺกมึ(
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โขห ภนฺเต ภควนฺต เอตทโวจ อหมสฺมิ ภนฺเต
ชิณฺโณ วุฑฺโฒ มหลฺลโก อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต อาตุรกาโย
อภิกฺขณาตงฺโก อนิจฺจทสฺสาวี โข ปนาห ภนฺเต ภควโต
มโนภาวนียานฺจ ภิกฺขูน โอวทตุ ม ภนฺเต ภควา อนุสาสตุ ม
ภนฺเต ภควา ย มม อสฺส ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ เอว
#๑ โป. อภิปฺปสนฺนานิ ฯ ๒ ม. กถ ฯ

สุตฺต ส. ขนฺธวารวคฺโค - หนาที่ 3

วุตฺเต ม ภนฺเต ภควา เอตทโวจ เอวเมต คหปติ เอวเมต
คหปติ อาตุโร หาย ๑ คหปติ กาโย อณฺฑภูโต ปริโยนทฺโธ
โย หิ คหปติ อิม กาย ปริหรนฺโต มุหุตฺตป อาโรคฺย ปฏิชาเนยฺย
กิมฺตฺร พาลฺยา ตสฺมา ติห เต คหปติ เอว สิกฺขิตพฺพ
อาตุรกายสฺส เม สโต จิตฺต อนาตุร ภวิสฺสตีติ เอว หิ เต
คหปติ สิกขฺ ิตพฺพนฺติ ฯ เอว ขฺวาห ภนฺเต ภควา ธมฺมิยา กถาย
อมเตน อภิสิตฺโตติ ฯ
[๓] น หิ ปน ตฺว ๒ คหปติ ปฏิภาสิ ภควนฺต อุตฺตรึ ปฏิปุจฺฉิตุ
กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต อาตุรกาโย เจว โหติ อาตุรจิตฺโต จ
กิตฺตาวตา จ ปน อาตุรกาโยป โข โหติ โน จ อาตุรจิตฺโตติ ฯ
ทูรโตป โข มย ภนฺเต อาคจฺเฉยฺยาม อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส
สนฺติเก เอตสฺส ภาสิตสฺส อตฺถมฺาตุ สาธุ วตายสฺมนฺต
เยว สารีปุตตฺ  ปฏิภาตุ เอตสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถติ ฯ เตนหิ
คหปติ สุณาหิ สาธุก มนสิกโรหิ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ
โข นกุลปตา คหปติ อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส ปจฺจสฺโสสิ ฯ
อายสฺมา สารีปุตฺโต เอตทโวจ
[๔] กถฺจ คหปติ อาตุรกาโย เจว โหติ อาตุรจิตฺโต จ ฯ
อิธ คหปติ อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน อริยาน อทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส
อโกวิโท อริยธมฺเม อวินีโต สปฺปุรสิ าน อทสฺสาวี สปฺปุริสธมฺมสฺส
อโกวิโท สปฺปุริสธมฺเม อวินีโต รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ
#๑ ยุ. อาตุโรย ฯ ๒ ม. ยุ. ต ฯ
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รูปวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา รูป รูปสฺมึ วา อตฺตาน
อห รูป มม รูปนฺติ ปริยุฏฏายี โหติ ฯ ตสฺส อห
รูป มม รูปนฺติ ปริยุฏ ฏายิโน ต รูป วิปริณมติ อฺถา
โหติ ตสฺส รูปวิปริณามฺถาภาวา ๑ อุปฺปชฺชนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ฯ เวทน อตฺตโต สมนุปสฺสติ เวทนาวนฺต
วา อตฺตาน อตฺตนิ วา เวทน เวทนาย วา อตฺตาน อห
เวทนา มม เวทนาติ ปริยุฏฏายี โหติ ฯ ตสฺส อห เวทนา
มม เวทนาติ ปริยุฏฏายิโน สา เวทนา วิปริณมติ อฺถา
โหติ ตสฺส เวทนา วิปริณามฺถาภาวา อุปฺปชฺชนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ฯ สฺ อตฺตโต สมนุปสฺสติ สฺาวนฺต
วา อตฺตาน อตฺตนิ วา สฺ สฺาย วา อตฺตาน
อห สฺา มม สฺาติ ปริยฏุ ฏายี โหติ ฯ ตสฺส อห
สฺา มม สฺาติ ปริยฏุ ฏายิโน สา สฺา วิปริณมติ
อฺถา โหติ ตสฺส สฺาวิปริณามฺถาภาวา อุปฺปชฺชนฺติ
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ฯ สงฺขาเร อตฺตโต สมนุปสฺสติ
สงฺขารวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา สงฺขาเร สงฺขาเรสุ วา
อตฺตาน อห สงฺขารา มม สงฺขาราติ ปริยุฏฏายี โหติ ฯ
ตสฺส อห สงฺขารา มม สงฺขาราติ ปริยุฏฏายิโน เต สงฺขารา
#๑ ตสฺส รูปสฺส วิปริณามฺถาภาวาติ ปาเน ภวิตพฺพ ฯ จตูสุป เวทนาทีสุ เอเสว
#ปาโ ฯ
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วิปริณมนฺติ อฺถา โหติ ตสฺส สงฺขาราน วิปริณามฺถาภาวา
อุปฺปชฺชนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ฯ วิฺาณ
อตฺตโต สมนุปสฺสติ วิฺาณวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา
วิฺาณ วิฺาณสฺมึ วา อตฺตาน อห วิฺาณ มม
วิฺาณนฺติ ปริยฏุ ฏายี โหติ ฯ ตสฺส อห วิฺาณ มม
วิฺาณนฺติ ปริยฏุ ฏายิโน ต วิฺาณ วิปริณมติ อฺถา
โหติ ตสฺส วิฺาณวิปริณามฺถาภาวา อุปฺปชฺชนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ฯ เอว โข คหปติ อาตุรกาโย เจว.
โหติ อาตุรจิตฺโต จ ฯ
[๕] กถฺจ คหปติ อาตุรกาโยป โข โหติ โน จ อาตุรจิตฺโต ฯ
อิธ คหปติ สุตวา อริยสาวโก อริยาน ทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส โกวิโท
อริยธมฺเม สุวินีโต สปฺปุริสาน ทสฺสาวี สปฺปุรสิ ธมฺมสฺส โกวิโท
สปฺปุริสธมฺเม สุวินีโต น รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ น รูปวนฺต
วา อตฺตาน น อตฺตนิ วา รูป น รูปสฺมึ วา อตฺตาน อห
รูป มม รูปนฺติ น ปริยุฏฏายี โหติ ฯ ตสฺส อห รูป
มม รูปนฺติ อปริยุฏฏายิโน ต รูป วิปริณมติ อฺถา
โหติ ตสฺส รูปวิปริณามฺถาภาวา ๑ นุปฺปชฺชนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ฯ น เวทน อตฺตโต สมนุปสฺสติ น
เวทนาวนฺต วา อตฺตาน น อตฺตนิ วา เวทน น เวทนาย วา
#๑ ยถาวุตฺเตน เวทิตพฺพ ฯ จตูสุป เวทนาทีสุ ตถา ฯ
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อตฺตาน อห เวทนา มม เวทนาติ น ปริยฏุ ฏายี โหติ ฯ
ตสฺส อห เวทนา มม เวทนาติ อปริยุฏฏายิโน สา เวทนา
วิปริณมติ อฺถา โหติ ตสฺส เวทนาวิปริณามฺถาภาวา
นุปฺปชฺชนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ฯ น สฺ อตฺตโต
สมนุปสฺสติ น สฺาวนฺต วา อตฺตาน น อตฺตนิ วา สฺ
น สฺาย วา อตฺตาน อห สฺา มม สฺาติ น
ปริยุฏฏายี โหติ ฯ ตสฺส อห สฺา มม สฺาติ
อปริยุฏฏายิโน สา สฺา วิปริณมติ อฺถา โหติ ตสฺส
สฺาวิปริณามฺถาภาวา นุปฺปชฺชนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ฯ
น สงฺขาเร อตฺตโต สมนุปสฺสติ น สงฺขารวนฺต วา
อตฺตาน น อตฺตนิ วา สงฺขาเร น สงฺขาเรสุ วา อตฺตาน
อห สงฺขารา มม สงฺขาราติ น ปริยุฏฏายี โหติ ฯ ตสฺส
อห สงฺขารา มม สงฺขาราติ อปริยฏุ ฏายิโน เต สงฺขารา
วิปริณมนฺติ อฺถา โหนฺติ ตสฺส สงฺขาราน วิปริณามฺถาภาวา ๑
นุปฺปชฺชนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ฯ น วิฺาณ
อตฺตโต สมนุปสฺสติ น วิฺาณวนฺต วา อตฺตาน น อตฺตนิ
วา วิฺาณ น วิฺาณสฺมึ วา อตฺตาน อห วิฺาณ มม
วิฺาณนฺติ น ปริยฏุ ฏายี โหติ ฯ ตสฺส อห วิฺาณ มม
วิฺาณนฺติ อปริยุฏฏายิโน ต วิฺาณ วิปริณมติ อฺถา
#๑ สี. ม. ตสฺส สงฺขารวิปริณามฺถาภาวา ฯ
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โหติ ตสฺส วิฺาณวิปริณามฺถาภาวา นุปฺปชฺชนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ฯ เอว โข คหปติ อาตุรกาโยป
โข โหติ โน จ อาตุรจิตฺโตติ ฯ
อิทมโวจ อายสฺมา สารีปุตฺโต อตฺตมโน นกุลปตา คหปติQ
อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ
[๖] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา สกฺเกสุ วิหรติ
เทวทห นาม สกฺยาน นิคโม ฯ
อถ โข สมฺพหุลา ปจฺฉาภูมคามิกา ภิกฺขู เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺนา โข เต ภิกฺขู ภควนฺต เอตทโวจุ อิจฺฉาม
มย ภนฺเต ปจฺฉาภูม ชนปท คนฺตุ ปจฺฉาภูเม ชนปเท นิวาส
กปฺเปตุนฺติ ฯ อปโลกิโต ปน โว ภิกฺขเว สารีปุตฺโตติ ฯ น โข
โน ภนฺเต อปโลกิโต อายสฺมา สารีปุตฺโตติ อปโลเกถ ภิกขฺ เว
สารีปุตฺต ฯ สารีปุตฺโต ภิกฺขเว ปณฺฑิโต ภิกขฺ ูน อนุคฺคาหโก
สพฺรหฺมจารีนนฺติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ
[๗] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา สารีปุตฺโต ภควโต
อวิทูเร อฺตรสฺมึ เอลคลาคุมฺเพ นิสินฺโน โหติ ฯ อถ โข เต
ภิกฺขู ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตวฺ า อนุโมทิตฺวา อุฏายาสนา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา เยนายสฺมา สารีปตุ ฺโต เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา สารีปุตฺเตน สทฺธึ สมฺโมทึสุ สมฺโมทนีย
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กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺนา
โข เต ภิกขฺ ู อายสฺมนฺต สารีปุตฺต เอตทโวจุ อิจฺฉาม มย
อาวุโส สารีปุตฺต ปจฺฉาภูม ชนปท คนฺตุ ปจฺฉาภูเม ชนปเท
นิวาส กปฺเปตุนฺติ ๑ ฯ อปโลกิโต โน สตฺถาติ ฯ สนฺติ หาวุโส
นานาเวรชฺชคต ภิกฺขุ ปฺห ปุจฺฉิตาโร ขตฺติยปณฺฑิตาป
พฺราหฺมณปณฺฑิตาป คหปติปณฺฑิตาป สมณปณฺฑิตาป ปณฺฑิตา หาวุโส
มนุสฺสา วีมสกา กึวาทายสฺมนฺตาน ๒ สตฺถา กิมกฺขายีติ ฯ กจฺจิ
โว อายสฺมนฺตาน ธมฺมา สุสฺสุตา สุคฺคหิตา สุมนสิกตา สูปธาริตา
สุปฺปฏิวิทฺธา ปฺาย ยถา พฺยากรมานา อายสฺมนฺโต วุตฺตวาทิโน
เจว ภควโต อสฺสถ น จ ภควนฺต อภูเตน อพฺภาจิกฺเขยฺยาถ
ธมฺมสฺส จานุธมฺม พฺยากเรยฺยาถ น จ โกจิ สหธมฺมิโก
วาทานุปาโต ๓ คารยฺห าน อาคจฺเฉยฺยาติ ฯ ทูรโตป โข มย
อาวุโส อาคจฺเฉยฺยาม อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส สนฺติเก เอตสฺส
ภาสิตสฺส อตฺถมฺาตุ สาธุ วตายสฺมนฺต เยว สารีปุตตฺ 
ปฏิภาตุ เอตสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถติ ฯ
[๘] เตนหาวุโส สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ
เอวมาวุโสติ โข เต ภิกขฺ ู อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส ปจฺจสฺโสสุ ฯ
อายสฺมา สารีปุตฺโต เอตทโวจ สนฺติ หาวุโส นานาเวรชฺชคต
ภิกฺขุ ปฺห ปุจฺฉิตาโร ขตฺติยปณฺฑิตาป พฺราหฺมณปณฺฑิตาป
คหปติปณฺฑิตาป สมณปณฺฑิตาป ปณฺฑิตา หาวุโส มนุสฺสา
#๑ โป. ม. ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. กึวาทิ ปนายสฺมนฺตาน ฯ ๓ โป. ม. ยุ.
#วาทานุวาโท ฯ
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วีมสกา กึวาทายสฺมนฺตาน สตฺถา กิมกฺขายีติ ฯ เอว ปุฏา
ตุเมฺห อาวุโส เอว พฺยากเรยฺยาถ ฉนฺทราควินยกฺขายี โข โน
อาวุโส สตฺถาติ ฯ เอว พฺยากเตป โข อาวุโส อสฺสุ เยว อุตตฺ รึ
ปฺห ปุจฺฉติ าโร ขตฺติยปณฺฑิตาป พฺราหฺมณปณฺฑิตาป คหปติปณฺฑิตาป
สมณปณฺฑิตาป ปณฺฑติ า หาวุโส มนุสฺสา วีมสกา
กิสฺมึ ปนายสฺมนฺตาน ฉนฺทราควินยกฺขายี สตฺถาติ ฯ เอว ปุฏา
ตุเมฺห อาวุโส เอว พฺยากเรยฺยาถ รูเป โข อาวุโส
ฉนฺทราควินยกฺขายี สตฺถา ฯ เวทนาย ฯ สฺาย ฯ สงฺขาเรสุ ฯ
วิฺาเณ ฉนฺทราควินยกฺขายี สตฺถาติ ฯ เอว พฺยากเตป โข
อาวุโส อสฺสุ เยว อุตตฺ รึ ปฺห ปุจฺฉิตาโร ขตฺติยปณฺฑิตาป
พฺราหฺมณปณฺฑิตาป คหปติปณฺฑิตาป สมณปณฺฑิตาป ปณฺฑิตา
หาวุโส มนุสฺสา วีมสกา กึ ปนายสฺมนฺตาน อาทีนว ทิสฺวา รูเป
ฉนฺทราควินยกฺขายี สตฺถา ฯ เวทนาย ฯ สฺาย ฯ สงฺขาเรสุ ฯ
วิฺาเณ ฉนฺทราควินยกฺขายี สตฺถาติ ฯ เอว ปุฏา ตุเมฺห
อาวุโส เอว พฺยากเรยฺยาถ รูเป โข อาวุโส อวีตราคสฺส ๑
อวีตฉนฺทสฺส อวีตเปมสฺส อวีตปปาสสฺส อวีตปริฬาหสฺส อวีตตณฺหสฺส
ตสฺส รูปสฺส วิปริณามฺถาภาวา อุปฺปชฺชนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ฯ เวทนาย ฯ สฺาย ฯ สงฺขาเรสุ
อวีตราคสฺส ฯเปฯ อวีตตณฺหสฺส เตส สงฺขาราน วิปริณามฺถาภาวา
#๑ โป. ม. ยุ. อวิคตราคสฺสาตฺยาทิ ปาโ ทิสฺสติ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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อุปฺปชฺชนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ฯ วิฺาเณ
อวีตราคสฺส อวีตฉนฺทสฺส อวีตเปมสฺส อวีตปปาปสฺส อวีตปริฬาหสฺส
อวีตตณฺหสฺส ตสฺส วิฺาณสฺส วิปริณามฺถาภาวา
อุปฺปชฺชนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ฯ อิท โข
โน อาวุโส อาทีนว ทิสฺวา รูเป ฉนฺทราควินยกฺขายี สตฺถา ๑ ฯ
เวทนาย ฯ สฺาย ฯ สงฺขาเรสุ ฯ วิฺาเณ ฉนฺทราควินยกฺขายี
สตฺถาติ ฯ เอว พฺยากเตป โข อาวุโส อสฺสุ เยว
อุตฺตรึ ปฺห ปุจฺฉิตาโร ขตฺติยปณฺฑิตาป พฺราหฺมณปณฺฑิตาป
คหปติปณฺฑิตาป สมณปณฺฑิตาป ปณฺฑิตา หาวุโส มนุสฺสา
วีมสกา กึ ปนายสฺมนฺตาน อานิสส ทิสฺวา รูเป ฉนฺทราควินยกฺขายี
สตฺถา ฯ เวทนาย ฯ สฺาย ฯ สงฺขาเรสุ ฯ วิฺาเณ
ฉนฺทราควินยกฺขายี สตฺถาติ ฯ เอว ปุฏา ตุเมฺห อาวุโส เอว
พฺยากเรยฺยาถ รูเป โข อาวุโส วีตราคสฺส วีตฉนฺทสฺส วีตเปมสฺส
วีตปปาสสฺส วีตปริฬาหสฺส วีตตณฺหสฺส ตสฺส รูปสฺส วิปริณามฺถาภาวา
นุปฺปชฺชนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ฯ
เวทนาย ฯ สฺาย ฯ สงฺขาเรสุ วีตราคสฺส วีตฉนฺทสฺส
วีตเปมสฺส วีตปปาสสฺส วีตปริฬาหสฺส วีตตณฺหสฺส เตส สงฺขาราน
วิปริณามฺถาภาวา นุปฺปชฺชนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ฯ
วิฺาเณ วีตราคสฺส วีตฉนฺทสฺส วีตเปมสฺส วีตปปาสสฺส
วีตปริฬาหสฺส วีตตณฺหสฺส ตสฺส วิฺาณสฺส วิปริณามฺถาภาวา
#๑ โป. ยุ. สตฺถาติ ฯ
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นุปฺปชฺชนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ฯ อิท โข โน อาวุโส
อานิสส ทิสวฺ า รูเป ฉนฺทราควินยกฺขายี สตฺถา ฯ เวทนาย ฯ
สฺาย ฯ สงฺขาเรสุ ฯ วิฺาเณ ฉนฺทราควินยกฺขายี สตฺถาติ ฯ
[๙] อกุสเล จาวุโส ธมฺเม อุปสมฺปชฺช วิหรโต ทิฏเ ๑ เจว
ธมฺเม สุโข วิหาโร อภวิสฺส อวิฆาโต อนุปายาโส อปริฬาโห
กายสฺส จ เภทา ปร มรณา สุคติ ปาฏิกงฺขา น ยิท ภควา
อกุสลาน ธมฺมาน ปหาน วณฺเณยฺย ฯ ยสฺมา จ โข อาวุโส
อกุสเล ธมฺเม อุปสมฺปชฺช วิหรโต ทิฏเ เจว ธมฺเม ทุกโฺ ข
วิหาโร สวิฆาโต สอุปายาโส สปริฬาโห กายสฺส จ เภทา
ปร มรณา ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา ตสฺมา ภควา อกุสลาน ธมฺมาน
ปหาน วณฺเณติ ฯ
[๑๐] กุสเล จาวุโส ธมฺเม อุปสมฺปชฺช วิหรโต ทิฏเ เจว
ธมฺเม ทุกโฺ ข วิหาโร อภวิสฺส สวิฆาโต สอุปายาโส สปริฬาโห
กายสฺส จ เภทา ปร มรณา ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา น ยิท ภควา
กุสลาน ธมฺมาน อุปสมฺปท วณฺเณยฺย ฯ ยสฺมา จ โข อาวุโส กุสเล
ธมฺเม อุปสมฺปชฺช วิหรโต ทิฏเ เจว ธมฺเม สุโข วิหาโร อวิฆาโต
อนุปายาโส อปริฬาโห กายสฺส จ เภทา ปร มรณา สุคติ
ปาฏิกงฺขา ตสฺมา ภควา กุสลาน ธมฺมาน อุปสมฺปท วณฺเณตีติ ฯ
อิทมโวจ อายสฺมา สารีปุตฺโต ฯ อตฺตมนา เต ภิกฺขู อายสฺมโต
สารีปุตฺตสฺส ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ
#๑ โป. ยุ. ทิฏเว ฯ
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[๑๑] เอวมฺเม สุต เอก สมย อายสฺมา มหากจฺจาโน ๑
อวนฺตีสุ วิหรติ กุรรฆเร ๒ ปปาเต ๓ ปพฺพเต ฯ อถ โข หลิทฺทกิ านิ ๔
คหปติ เยนายสฺมา มหากจฺจาโน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมนฺต มหากจฺจาน อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข หลิทฺทิกานิ คหปติ อายสฺมนฺต มหากจฺจาน เอตทโวจ
วุตฺตมิท ภนฺเต ภควา อฏกวคฺคิเย มาคณฺฑิยปฺเห
โอก ปหาย อนิเกตสารี
คาเม อกุพฺพ มุนิ สนฺถวานิ
กาเมหิ ริตฺโต อปุรกฺขราโน
กถ น วิคคฺ ยฺห ชเนน กยิราติ ฯ
อิมสฺส นุ โข ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส กถ
วิตฺถาเรน อตฺโถ ทฏพฺโพติ ฯ
[๑๒] รูปธาตุ โข คหปติ วิฺาณสฺส โอโก
รูปธาตุราควินิพนฺธฺจ ปน วิฺาณ โอกสารีติ วุจฺจติ ฯ เวทนาธาตุ
โข คหปติ วิฺาณสฺส โอโก เวทนาธาตุราควินิพนฺธฺจ
ปน วิฺาณ โอกสารีติ วุจฺจติ ฯ สฺาธาตุ โข คหปติ
วิฺาณสฺส โอโก สฺาธาตุราควินิพนฺธฺจ ปน วิฺาณ
โอกสารีติ วุจฺจติ ฯ สงฺขารธาตุ โข คหปติ วิฺาณสฺส โอโก
สงฺขารธาตุราควินิพนฺธฺจ ปน วิฺาณ โอกสารีติ วุจจฺ ติ ฯ
#๑ โป. มหากจฺจายโน ฯ ๒ โป. กุปฺปฆเร ฯ ๓ โป. ม. ปวตฺเต ฯ ๔ สี. ม.
#หาลิทฺทิกานิ ฯ
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เอว โข คหปติ โอกสารี โหติ ฯ
[๑๓] กถฺจ คหปติ อโนกสารี โหติ ฯ รูปธาตุยา โข คหปติ
โย ฉนฺโท โย ราโค ยา นนฺทิ ยา ตณฺหา เย อุปายุปาทานา
เจตโส อธิฏ านาภินิเวสานุสยา เต ตถาคตสฺส ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา
ตาลาวตฺถุกตา ๑ อนภาวงฺกตา ๒ อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ตสฺมา
ตถาคโต อโนกสารีติ วุจฺจติ ฯ เวทนาธาตุยา โข คหปติ ฯ
สฺาธาตุยา โข คหปติ ฯ สงฺขารธาตุยา โข คหปติ ฯ วิฺาณธาตุยา
โข คหปติ โย ฉนฺโท โย ราโค ยา นนฺทิ ยา ตณฺหา
เย อุปายุปาทานา เจตโส อธิฏานาภินิเวสานุสยา เต ตถาคตสฺส
ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺกตา อายตึ อนุปปฺ าทธมฺมา
ตสฺมา ตถาคโต อโนกสารีติ วุจฺจติ ฯ เอว โข คหปติ
อโนกสารี โหติ ฯ
[๑๔] กถฺจ คหปติ นิเกตสารี โหติ ฯ รูปนิมติ ฺตนิเกตวิสารวินิพนฺธา
โข คหปติ นิเกตสารีติ วุจฺจติ ฯ สทฺทนิมติ ฺต ฯเปฯ
คนฺธนิมิตฺต ... รสนิมิตฺต ... โผฏพฺพนิมิตฺต ...
ธมฺมนิมิตฺตนิเกตวิสารวินิพนฺธา โข คหปติ นิเกตสารีติ วุจฺจติ ฯ เอว โข
คหปติ นิเกตสารี โหติ ฯ
[๑๕] กถฺจ คหปติ อนิเกตสารี โหติ ฯ รูปนิมติ ฺตนิเกตวิสารวินิพนฺธา
โข คหปติ ตถาคตสฺส ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา
อนภาวงฺกตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ตสฺมา ตถาคโต อนิเกตสารีติ
#๑ โป. วตฺถคุ ตา ฯ ๒ ยุ. อนภาวกตา ฯ
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วุจฺจติ ฯ สทฺทนิมิตฺต ฯเปฯ คนฺธนิมิตฺต ... รสนิมิตฺต ...
โผฏพฺพนิมิตฺต ... ธมฺมนิมิตฺตนิเกตวิสารวินิพนฺธา โข คหปติ
ตถาคตสฺส ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺกตา อายตึ
อนุปฺปาทธมฺมา ตสฺมา ตถาคโต อนิเกตสารีติ วุจฺจติ ฯ เอว
โข คหปติ อนิเกตสารี โหติ ฯ
[๑๖] กถฺจ คหปติ คาเม สนฺถวชาโต โหติ ฯ อิธ คหปติ
เอกจฺโจ คิหีหิ สสฏโ วิหรติ สหนนฺที สหโสกี สุขิเตสุ สุขิโต
ทุกฺขิเตสุ ทุกฺขิโต อุปฺปนฺเนสุ กิจฺจกรณีเยสุ อตฺตนา เตสุ โยค
อาปชฺชติ ฯ เอว โข คหปติ คาเม สนฺถวชาโต โหติ ฯ
[๑๗] กถฺจ คหปติ คาเม น สนฺถวชาโต โหติ ฯ อิธ คหปติ
ภิกฺขุ คิหีหิ อสสฏโ วิหรติ น สหนนฺที น สหโสกี น สุขิเตสุ
สุขิโต น ทุกฺขิเตสุ ทุกฺขิโต อุปฺปนฺเนสุ กิจฺจกรณีเยสุ น อตฺตนา
เตสุ โยค อาปชฺชติ ฯ เอว โข คหปติ คาเม น สนฺถวชาโต โหติ ฯ
[๑๘] กถฺจ คหปติ กาเมหิ น ริตฺโต โหติ ฯ อิธ คหปติ
เอกจฺโจ กาเมสุ อวีตราโค ๑ โหติ อวีตฉนฺโท อวีตเปโม
อวีตปปาโส อวีตปริฬาโห อวีตตณฺโห ฯ เอว โข คหปติ
กาเมหิ น ริตฺโต โหติ ฯ
[๑๙] กถฺจ คหปติ กาเมหิ ริตฺโต โหติ ฯ อิธ คหปติ เอกจฺโจ
กาเมสุ วีตราโค โหติ วีตฉนฺโท วีตเปโม วีตปปาโส วีตปริฬาโห
#๑ กตฺถจิ อวิคตราโคตฺยาทิป ปาโ ทิสฺสติ ฯ
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วีตตณฺโห ฯ เอว โข คหปติ กาเมหิ ริตฺโต โหติ ฯ
[๒๐] กถฺจ คหปติ ปุรกฺขราโน ๑ โหติ ฯ อิธ คหปติ เอกจฺจสฺส
เอว โหติ เอวรูโป สิย อนาคตมทฺธาน เอวเวทโน สิย
อนาคตมทฺธาน เอวสฺโ สิย อนาคตมทฺธาน เอวสงฺขาโร
สิย อนาคตมทฺธาน เอววิฺาโณ สิย อนาคตมทฺธานนฺติ ฯ
เอว โข คหปติ ปุรกฺขราโน โหติ ฯ
[๒๑] กถฺจ คหปติ อปุรกฺขราโน โหติ ฯ อิธ คหปติ เอกจฺจสฺส
น เอว โหติ เอวรูโป สิย อนาคตมทฺธาน เอวเวทโน สิย
อนาคตมทฺธาน เอวสฺโ สิย อนาคตมทฺธาน เอวสงฺขาโร
สิย อนาคตมทฺธาน เอววิฺาโณ สิย อนาคตมทฺธานนฺติ ฯ
เอว โข คหปติ อปุรกฺขราโน โหติ ฯ
[๒๒] กถฺจ คหปติ กถ วิคฺคยฺห ชเนน กตฺตา โหติ ฯ อิธ
คหปติ เอกจฺโจ เอวรูป กถ กตฺตา โหติ น ตฺว อิม ธมฺมวินย
อาชานาสิ อห อิม ธมฺมวินย อาชานามิ กึ ตฺว อิม ธมฺมวินย
อาชานิสฺสสิ มิจฺฉาปฏิปนฺโน ตฺวมสิ อหมสฺมิ สมฺมาปฏิปนฺโน
ปุเร วจนีย ปจฺฉา อวจ ปจฺฉา วจนีย ปุเร อวจ สหิตมฺเม
อสหิตนฺเต อธิจิณฺณนฺเต วิปราวตฺต อาโรปโต เต วาโท จร ๒
วาทปฺปโมกฺขาย นิคฺคหิโตสิ นิพฺเพเธหิ ๓ วา สเจ ปโหสีติ ฯ
เอว โข คหปติ กถ วิคฺคยฺห ชเนน กตฺตา โหติ ฯ
#๑ โป. ปุเรกฺขราโน ฯ ๒ โป. ปรวาทปฺปโมกฺขาย ฯ ๓ นิพฺเพเหีติ วา ปาโ ฯ
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[๒๓] กถฺจ คหปติ กถ น วิคฺคยฺห ชเนน กตฺตา โหติ ฯ
อิธ คหปติ ภิกฺขุ น เอวรูป กถ กตฺตา โหติ น ตฺว อิม
ธมฺมวินย อาชานาสิ อห อิม ธมฺมวินย อาชานามิ กึ ตฺว อิม
ธมฺมวินย อาชานิสฺสสิ มิจฺฉาปฏิปนฺโน ตฺวมสิ อหมสฺมิ สมฺมาปฏิปนฺโน
ปุเร วจนีย ปจฺฉา อวจ ปจฺฉา วจนีย ปุเร อวจ
สหิตมฺเม อสหิตนฺเต อธิจิณฺณนฺเต วิปราวตฺต อาโรปโต เต
วาโท จร วาทปฺปโมกฺขาย นิคฺคหิโตสิ นิพฺเพเธหิ วา สเจ
ปโหสีติ ฯ เอว โข คหปติ กถ น วิคฺคยฺห ชเนน กตฺตา โหติ ฯ
[๒๔] อิติ โข คหปติ ยนฺต วุตฺต ภควตา อฏกวคฺคิเย
มาคณฺฑิยปฺเห
โอก ปหาย อนิเกตสารี
คาเม อกุพฺพ มุนิ สนฺถวานิ
กาเมหิ ริตฺโต อปุรกฺขราโน
กถ น วิคฺคยฺห ชเนน กยิราติ ฯ
อิมสฺส โข คหปติ ภควตา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอว วิตฺถาเรน
อตฺโถ ทฏพฺโพติ ฯ
[๒๕] เอวมฺเม สุต เอก สมย อายสฺมา มหากจฺจาโน อวนฺตีสุ
วิหรติ กุรรฆเร ปปาเต ปพฺพเต ฯ อถ โข หลิทฺทิกานิ คหปติ
เยนายสฺมา มหากจฺจาโน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต
มหากจฺจาน อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข
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หลิทฺทิกานิ คหปติ อายสฺมนฺต มหากจฺจาน เอตทโวจ วุตฺตมิท
ภนฺเต ภควตา สกฺกปฺเห เย เต สมณพฺราหฺมณา ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺตา
เต อจฺจนฺตนิฏา อจฺจนฺตโยคกฺเขมิโน อจฺจนฺตพฺรหฺมจาริโน
อจฺจนฺตปริโยสานา เสฏา เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ อิมสฺส
นุ โข ภนฺเต ภควตา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส กถ วิตฺถาเรน อตฺโถ
ทฏพฺโพติ ฯ
[๒๖] รูปธาตุยา โข คหปติ โย ฉนฺโท โย ราโค ยา นนฺทิ
ยา ตณฺหา เย อุปายุปาทานา เจตโส อธิฏานาภินิเวสานุสยา
เตส ขยา วิราคา นิโรธา จาคา ปฏินิสฺสคฺคา จิตฺต สุวิมุตฺตนฺติ
วุจฺจติ ฯ เวทนาธาตุยา โข คหปติ ฯเปฯ สฺาธาตุยา โข
คหปติ ฯ สงฺขารธาตุยา โข คหปติ ฯ วิฺาณธาตุยา โข คหปติ
โย ฉนฺโท โย ราโค ยา นนฺทิ ยา ตณฺหา เย อุปายุปาทานา
เจตโส อธิฏ านาภินิเวสานุสยา เตส ขยา วิราคา นิโรธา จาคา
ปฏินิสฺสคฺคา จิตฺต สุวิมตุ ฺตนฺติ วุจฺจติ ฯ อิติ โข คหปติ ยนฺต
วุตฺต ภควตา สกฺกปฺเห เย เต สมณพฺราหฺมณา ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺตา
เต อจฺจนฺตนิฏา อจฺจนฺตโยคกฺเขมิโน อจฺจนฺตพฺรหฺมจาริโน
อจฺจนฺตปริโยสานา เสฏา เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ อิมสฺส
โข คหปติ ภควตา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอว วิตฺถาเรน อตฺโถ
ทฏพฺโพติ ฯ
[๒๗] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ
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เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ
ภควา เอตทโวจ สมาธึ ภิกฺขเว ภาเวถ ฯ สมาหิโต ภิกฺขเว
ภิกฺขุ ยถาภูต ปชานาติ ฯ กิฺจ ๑ ยถาภูต ปชานาติ ฯ รูปสฺส
สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ เวทนาย สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ
สฺาย สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ สงฺขาราน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ
วิฺาณสฺส สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ ฯ
[๒๘] โก จ ภิกฺขเว รูปสฺส สมุทโย โก [๒] เวทนาย สมุทโย
โก สฺาย สมุทโย โก สงฺขาราน สมุทโย โก วิฺาณสฺส
สมุทโย ฯ อิธ ภิกฺขเว อภินนฺทติ อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏติ ฯ
กิฺจ อภินนฺทติ อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏติ ฯ รูป อภินนฺทติ
อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏติ ตสฺส รูป อภินนฺทโต อภิวทโต
อชฺโฌสาย ติฏโต อุปปฺ ชฺชติ นนฺทิ ยา รูเป นนฺทิ ตทุปาทาน
ตสฺสุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ ฯ เอวเมตสฺส
เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ เวทน อภินนฺทติ ฯเปฯ
สฺ อภินนฺทติ ฯเปฯ สงฺขาเร อภินนฺทติ ฯเปฯ วิฺาณ
อภินนฺทติ อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏ ติ ตสฺส วิฺาณ อภินนฺทโต
อภิวทโต อชฺโฌสาย ติฏโต อุปฺปชฺชติ นนฺทิ ยา วิฺาเณ
นนฺทิ ตทุปาทาน ตสฺสุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ
#๑ โป. สพฺพตฺถ กิฺจีติ ทิสฺสติ ฯ ๒ โป. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ อิโต
#ปร อีทิสเมว ฯ
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ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ อย
ภิกฺขเว รูปสฺส สมุทโย อย เวทนาย สมุทโย อย สฺาย
สมุทโย อย สงฺขาราน สมุทโย อย วิฺาณสฺส สมุทโย ฯ
[๒๙] โก จ ภิกฺขเว รูปสฺส อตฺถงฺคโม โก เวทนาย ฯ
โก สฺาย ฯ โก สงฺขาราน ฯ โก วิฺาณสฺส อตฺถงฺคโม ฯ
อิธ ภิกฺขเว นาภินนฺทติ นาภิวทติ นาชฺโฌสาย ติฏติ ฯ กิฺจ
นาภินนฺทติ นาภิวทติ นาชฺโฌสาย ติฏติ ฯ รูป นาภินนฺทติ นาภิวทติ
นาชฺโฌสาย ติฏติ ตสฺส รูป อนภินนฺทโต อนภิวทโต อนชฺโฌสาย
ติฏโต ยา รูเป นนฺทิ สา นิรุชฌ
ฺ ติ ตสฺส นนฺทินิโรธา อุปาทานนิโรโธ
อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ ฯ เวทน นาภินนฺทติ นาภิวทติ นาชฺโฌสาย
ติฏติ ตสฺส เวทน อนภินนฺทโต อนภิวทโต อนชฺโฌสาย
ติฏโต ยา เวทนาย นนฺทิ สา นิรุชฺฌติ ตสฺส นนฺทินิโรธา
อุปาทานนิโรโธ อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ
ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ ฯ
สฺ นาภินนฺทติ ฯเปฯ สงฺขาเร นาภินนฺทติ นาภิวทติ นาชฺโฌสาย
ติฏติ ตสฺส สงฺขาเร อนภินนฺทโต อนภิวทโต อนชฺโฌสาย
ติฏโต ยา สงฺขาเรสุ นนฺทิ สา นิรุชฺฌติ ตสฺส นนฺทินิโรธา
อุปาทานนิโรโธ อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ ฯเปฯ เอวเมตสฺส
เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ ฯ วิฺาณ นาภินนฺทติ
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นาภิวทติ นาชฺโฌสาย ติฏติ ตสฺส วิฺาณ อนภินนฺทโต
อนภิวทโต อนชฺโฌสาย ติฏโต ยา วิฺาเณ นนฺทิ สา นิรุชฺฌติ
ตสฺส นนฺทนิ ิโรธา อุปาทานนิโรโธ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ ฯ อย ภิกฺขเว รูปสฺส อตฺถงฺคโม
อย เวทนาย อตฺถงฺคโม อย สฺาย อตฺถงฺคโม อย สงฺขาราน
อตฺถงฺคโม อย วิฺาณสฺส อตฺถงฺคโมติ ฯ
[๓๐] สาวตฺถิย ๑ ฯ ตตฺร โข ฯเปฯ ปฏิสลฺลาเน ๒ ภิกฺขเว๓
โยคมาปชฺชถ ฯ ปฏิสลฺลีโน ภิกฺขเว ภิกฺขุ ยถาภูต ปชานาติ ฯ กิฺจ
ยถาภูต ปชานาติ ฯ รูปสฺส สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ เวทนาย
สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ สฺาย สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ
สงฺขาราน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ วิฺาณสฺส สมุทยฺจ
อตฺถงฺคมฺจ ฯ (ยถา ปมสุตฺเต วิตฺถาโร ตถา วิตฺถาเรตพฺพ ๓- ฯ
[๓๑] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯเปฯ อุปาทานปริตสฺสนฺจ ๔ โว
ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อนุปาทานอปริตสฺสนฺจ ๕ ต สุณาถ สาธุก
มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต
ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ
[๓๒] กถฺจ ภิกฺขเว อุปาทานปริตสฺสนา โหติ ฯ อิธ ภิกขฺ เว
อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน อริยาน อทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส อโกวิโท
อริยธมฺเม อวินีโต สปฺปรุ ิสาน อทสฺสาวี สปฺปุรสิ ธมฺมสฺส อโกวิโท
#๑ ม. สาวตฺถินิทาน ฯ ยุ. สาวตฺถิ ฯ ๒ โป. ปฏิสลฺลาโน ฯ ๓ ม. ยุ.ป
#วิตฺถาเรตพฺโพ ฯ ๔ ม. ยุ. อุปาทาปริตสฺสนฺจ ฯ ๕ ม. ยุ. อนุปาทาอปริตสฺสนฺจ ฯ
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สปฺปุริสธมฺเม อวินีโต รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ รูปวนฺต วา
อตฺตาน อตฺตนิ วา รูป รูปสฺมึ วา อตฺตาน ตสฺส ต รูป
วิปริณมติ อฺถา โหติ ตสฺส รูปวิปริณามฺถาภาวา
รูปวิปริณามานุปริวตฺติวิฺาณ โหติ ตสฺส รูปวิปริณามานุปริวตฺติชา
ปริตสฺสนาธมฺมสมุปฺปาทา จิตฺต ปริยาทาย ติฏนฺติ เจตโส ปริยาทานา
อุตฺตาสวา จ โหติ วิฆาตวา จ อเปกฺขวา จ อุปาทาย
จ ปริตสฺสติ ฯ เวทน อตฺตโต สมนุปสฺสติ เวทนาวนฺต วา
อตฺตาน อตฺตนิ วา เวทน เวทนาย วา อตฺตาน ตสฺส สา
เวทนา วิปริณมติ อฺถา โหติ ตสฺส เวทนาวิปริณามฺถาภาวา
เวทนาวิปริณามานุปริวตฺติวิฺาณ โหติ ตสฺส
เวทนาวิปริณามานุปริวตฺติชา ปริตสฺสนาธมฺมสมุปฺปาทา จิตฺต ปริยาทาย
ติฏนฺติ เจตโส ปริยาทานา อุตฺตาสวา จ โหติ วิฆาตวา จ
อเปกฺขวา จ อุปาทาย จ ปริตสฺสติ ฯ สฺ อตฺตโต สมนุปสฺสติ
ฯเปฯ สงฺขาเร อตฺตโต สมนุปสฺสติ สงฺขารวนฺต วา
อตฺตาน อตฺตนิ วา สงฺขาเร สงฺขาเรสุ วา อตฺตาน ตสฺส
เต สงฺขารา วิปริณมนฺติ อฺถา โหนฺติ ตสฺส สงฺขาราน
วิปริณามฺถาภาวา สงฺขารวิปริณามานุปริวตฺติวิฺาณ โหติ
ตสฺส สงฺขารวิปริณามานุปริวตฺติชา ปริตสฺสนาธมฺมสมุปฺปาทา จิตฺต
ปริยาทาย ติฏนฺติ เจตโส ปริยาทานา อุตฺตาสวา จ โหติ
วิฆาตวา จ อเปกฺขวา จ อุปาทาย จ ปริตสฺสติ ฯ วิฺาณ
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อตฺตโต สมนุปสฺสติ วิฺาณวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา
วิฺาณ วิฺาณสฺมึ วา อตฺตาน ตสฺส ต วิฺาณ
วิปริณมติ อฺถา โหติ ตสฺส วิฺาณวิปริณามฺถาภาวา
วิฺาณวิปริณามานุปริวตฺติวิฺาณ โหติ ตสฺส วิฺาณวิปริณามานุปริวตฺติชา
ปริตสฺสนาธมฺมสมุปฺปาทา จิตฺต ปริยาทาย
ติฏนฺติ เจตโส ปริยาทานา อุตฺตาสวา จ โหติ วิฆาตวา จ
อเปกฺขวา จ อุปาทาย จ ปริตสฺสติ ฯ เอว โข ภิกฺขเว
อุปาทานปริตสฺสนา โหติ ฯ
[๓๓] กถฺจ ภิกฺขเว อนุปาทานอปริตสฺสนา โหติ ฯ อิธ
ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก อริยาน ทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส โกวิโท
อริยธมฺเม สุวินีโต สปฺปุริสาน ทสฺสาวี สปฺปุรสิ ธมฺมสฺส โกวิโท
สปฺปุริสธมฺเม สุวินีโต น รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ น รูปวนฺต
วา อตฺตาน น อตฺตนิ วา รูป น รูปสฺมึ วา อตฺตาน ตสฺส
ต รูป วิปริณมติ อฺถา โหติ ตสฺส รูปวิปริณามฺถาภาวา
น รูปวิปริณามานุปริวตฺติวิฺาณ โหติ ตสฺส น รูปวิปริณามานุปริวตฺติชา
ปริตสฺสนาธมฺมสมุปฺปาทา จิตฺต ปริยาทาย ติฏนฺติ
เจตโส อปริยาทานา น เจว อุตฺตาสวา โหติ น วิฆาตวา น
อเปกฺขวา อนุปาทาย จ น ปริตสฺสติ ฯ น เวทน อตฺตโต
สมนุปสฺสติ น เวทนาวนฺต วา อตฺตาน น อตฺตนิ วา เวทน
น เวทนาย วา อตฺตาน ตสฺส สา เวทนา วิปริณมติ อฺถา
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โหติ ตสฺส เวทนาวิปริณามฺถาภาวา น เวทนาวิปริณามานุปริวตฺติวิฺาณ โหติ ตสฺส น เวทนาวิปริณามานุปริวตฺติชา
ปริตสฺสนาธมฺมสมุปฺปาทา จิตฺต ปริยาทาย ติฏ นฺติ เจตโส
อปริยาทานา น เจว อุตฺตาสวา โหติ น วิฆาตวา น อเปกฺขวา
อนุปาทาย จ น ปริตสฺสติ ฯ น สฺ ฯเปฯ น สงฺขาเร
อตฺตโต สมนุปสฺสติ น สงฺขารวนฺต วา อตฺตาน น อตฺตนิ
วา สงฺขาเร น สงฺขาเรสุ วา อตฺตาน ตสฺส เต สงฺขารา
วิปริณมนฺติ อฺถา โหนฺติ ตสฺส สงฺขารวิปริณามฺถาภาวา
น สงฺขารวิปริณามานุปริวตฺติวิฺาณ โหติ ตสฺส น สงฺขารวิปริณามานุปริวตฺติชา ปริตสฺสนาธมฺมสมุปฺปาทา จิตฺต ปริยาทาย
ติฏนฺติ เจตโส อปริยาทานา น เจว อุตฺตาสวา โหติ น
วิฆาตวา น อเปกฺขวา อนุปาทาย จ น ปริตสฺสติ ฯ น วิฺาณ
อตฺตโต สมนุปสฺสติ น วิฺาณวนฺต วา อตฺตาน น อตฺตนิ
วา วิฺาณ น วิฺาณสฺมึ วา อตฺตาน ตสฺส ต วิฺาณ
วิปริณมติ อฺถา โหติ ตสฺส วิฺาณวิปริณามฺถาภาวา
น วิฺาณวิปริณามานุปริวตฺติวิฺาณ โหติ ตสฺส น วิฺาณวิปริณามานุปริวตฺติชา ปริตสฺสนาธมฺมสมุปฺปาทา จิตฺต ปริยาทาย
ติฏนฺติ เจตโส อปริยาทานา น เจว อุตฺตาสวา โหติ น
วิฆาตวา น อเปกฺขวา อนุปาทาย จ น ปริตสฺสติ ฯ เอว
โข ภิกฺขเว อนุปาทานอปริตสฺสนา โหตีติ ฯ
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[๓๔] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯเปฯ อุปาทานปริตสฺสนฺจ
โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อนุปาทานอปริตสฺสนฺจ ต สุณาถ
ฯเปฯ กถฺจ ภิกฺขเว อุปาทานปริตสฺสนา โหติ ฯ อิธ ภิกขฺ เว
อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน รูป เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม
อตฺตาติ สมนุปสฺสติ ตสฺส ต รูป วิปริณมติ อฺถา โหติ
ตสฺส รูปวิปริณามฺถาภาวา อุปฺปชฺชนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ฯ
เวทน เอต มม ฯเปฯ สฺ เอต มม ฯเปฯ
สงฺขาเร เอต มม ฯเปฯ วิฺาณ เอต มม เอโสหมสฺมิ
เอโส เม อตฺตาติ สมนุปสฺสติ ตสฺส ต วิฺาณ วิปริณมติ
อฺถา โหติ ตสฺส วิฺาณวิปริณามฺถาภาวา อุปฺปชฺชนฺติ
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ฯ เอว โข ภิกฺขเว อุปาทานปริตสฺสนา
โหติ ฯ
[๓๕] กถฺจ ภิกฺขเว อนุปาทานอปริตสฺสนา โหติ ฯ อิธ
ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก รูป เนต มม เนโสหมสฺมิ น
เมโส อตฺตาติ สมนุปสฺสติ ตสฺส ต รูป วิปริณมติ อฺถา
โหติ ตสฺส รูปวิปริณามฺถาภาวา นุปฺปชฺชนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ฯ เวทน เนต มม ฯ สฺ เนต มม ฯ
สงฺขาเร เนต มม ฯ วิฺาณ เนต มม เนโสหมสฺมิ น
เมโส อตฺตาติ สมนุปสฺสติ ตสฺส ต วิฺาณ วิปริณมติ
อฺถา โหติ ตสฺส วิฺาณวิปริณา มฺถาภาวา นุปฺปชฺชนฺติ
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โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ฯ เอว โข ภิกขฺ เว อนุปาทานอปริตสฺสนา โหตีติ ฯ
[๓๖] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯเปฯ รูป ภิกฺขเว อนิจฺจ
อตีตานาคต โก ปน วาโท ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ฯ เอว ปสฺส
ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก อตีตสฺมึ รูปสฺมึ อนเปกฺโข โหติ
อนาคต รูป นาภินนฺทติ ปจฺจุปฺปนฺนสฺส รูปสฺส นิพฺพิทาย วิราคาย
นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ ฯ เวทนา อนิจฺจา ฯเปฯ สฺา
อนิจฺจา ฯเปฯ สงฺขารา อนิจฺจา อตีตานาคตา โก ปน วาโท
ปจฺจุปฺปนฺนาน ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก อตีเตสุ
สงฺขาเรสุ อนเปกฺโข โหติ อนาคเต สงฺขาเร นาภินนฺทติ ปจฺจุปฺปนฺนาน
สงฺขาราน นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ ฯ
วิฺาณ อนิจฺจ อตีตานาคต โก ปน วาโท ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ฯ
เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก อตีตสฺมึ วิฺาณสฺมึ
อนเปกฺโข โหติ อนาคต วิฺาณ นาภินนฺทติ ปจฺจุปฺปนฺนสฺส
วิฺาณสฺส นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหตีติ ฯ
[๓๗] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯเปฯ รูป ภิกฺขเว ทุกฺข อตีตานาคต
โก ปน วาโท ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว
สุตวา อริยสาวโก อตีตสฺมึ รูปสฺมึ อนเปกฺโข โหติ อนาคต รูป
นาภินนฺทติ ปจฺจุปฺปนฺนสฺส รูปสฺส นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ ฯ เวทนา ทุกฺขา ฯ สฺา ทุกฺขา ฯ สงฺขารา ทุกฺขา ฯ
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วิฺาณ ทุกฺข อตีตานาคต โก ปน วาโท ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ฯ
เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก อตีตสฺมึ วิฺาณสฺมึ
อนเปกฺโข โหติ อนาคต วิฺาณ นาภินนฺทติ ปจฺจุปฺปนฺนสฺส
วิฺาณสฺส นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหตีติ ฯ
[๓๘] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯเปฯ รูป ภิกฺขเว อนตฺตา
อตีตานาคต โก ปน วาโท ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว
สุตวา อริยสาวโก อตีตสฺมึ รูปสฺมึ อนเปกฺโข โหติ อนาคต รูป
นาภินนฺทติ ปจฺจุปฺปนฺนสฺส รูปสฺส นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย
ปฏิปนฺโน โหติ ฯ เวทนา อนตฺตา ฯ สฺา อนตฺตา ฯ
สงฺขารา อนตฺตา ฯ วิฺาณ อนตฺตา อตีตานาคต โก ปน
วาโท ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก
อตีตสฺมึ วิฺาณสฺมึ อนเปกฺโข โหติ อนาคต วิฺาณ
นาภินนฺทติ ปจฺจุปฺปนฺนสฺส วิฺาณสฺส นิพฺพิทาย วิราคาย
นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหตีติ ฯ
นกุลปตวคฺโค ปโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
นกุลปตา เทวทหา
เทฺวป หลิทฺทกิ านิ จ
สมาธิ ปฏิสลฺลาน ๑ อุปาทานปริตสฺสนา ๒ ทุเว
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา วคฺโค เตน ปวุจฺจติ ฯ
_____________
#๑ ม. ยุ. ปฏิสลฺลานา ฯ ๒ โป. ม. อุปาทาปริตสฺสนา ฯ
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ขนฺธสยุตฺตสฺส มูลปณฺณาสเก อนิจฺจวคฺโค ทุติโย
[๓๙] เอวมฺเม สุต สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ รูป ภิกฺขเว
อนิจฺจ เวทนา อนิจฺจา สฺา อนิจฺจา สงฺขารา อนิจฺจา
วิฺาณ อนิจฺจ ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก
รูปสฺมึป นิพฺพินฺทติ เวทนายป นิพฺพินฺทติ สฺายป นิพฺพินฺทติ
สงฺขาเรสุป นิพฺพินฺทติ วิฺาณสฺมึป นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท วิรชฺชติ
วิราคา วิมุจฺจติ ฯ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ ๑ าณ โหติ ฯ ขีณา
ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ
ปชานาตีติ ฯ
[๔๐] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ รูป ภิกฺขเว ทุกขฺ  เวทนา
ทุกฺขา สฺา ทุกฺขา สงฺขารา ทุกฺขา วิฺาณ ทุกฺข ฯ
เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๔๑] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ รูป ภิกฺขเว อนตฺตา เวทนา
อนตฺตา สฺา อนตฺตา สงฺขารา อนตฺตา วิฺาณ
อนตฺตา ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก รูปสฺมึป
นิพฺพินฺทติ เวทนายป นิพฺพินฺทติ สฺายป นิพฺพินฺทติ
สงฺขาเรสุป นิพฺพินฺทติ วิฺาณสฺมึป นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท วิรชฺชติ
วิราคา วิมุจฺจติ ฯ วิมุตตฺ สฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ฯ ขีณา
#๑ วิมุตฺตมฺหีตีตี วา ปาโ ฯ
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ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ
ปชานาตีติ ฯ
[๔๒] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ รูป ภิกฺขเว อนิจฺจ ยทนิจฺจ
ต ทุกฺข ย ทุกฺข ตทนตฺตา ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ
น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ
เวทนา อนิจฺจา ยทนิจฺจ ต ทุกฺข ย ทุกฺข ตทนตฺตา ยทนตฺตา
ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต
สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ สฺา อนิจฺจา ฯเปฯ สงฺขารา
อนิจฺจา ฯเปฯ วิฺาณ อนิจฺจ ยทนิจฺจ ต ทุกขฺ  ย ทุกฺข
ตทนตฺตา ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ5
เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ
นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๔๓] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ รูป ภิกฺขเว ทุกขฺ  ย ทุกฺข
ตทนตฺตา ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ
เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ เวทนา ทุกฺขา ฯ
สฺา ทุกฺขา ฯ สงฺขารา ทุกฺขา ฯ วิฺาณ ทุกฺข ย ทุกขฺ 
ตทนตฺตา ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส
อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ เอว ปสฺส
ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๔๔] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ รูป ภิกฺขเว อนตฺตา ต เนต
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มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
ทฏพฺพ ฯเปฯ เอว ปสฺส ภิกขฺ เว ฯเปฯ นาปร
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๔๕] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ รูป ภิกฺขเว อนิจฺจ โยป
เหตุ โยป ปจฺจโย รูปสฺส อุปฺปาทาย โสป อนิจฺโจ ฯ อนิจฺจสมฺภูต
ภิกฺขเว รูป กุโต นิจฺจ ภวิสฺสติ ฯ เวทนา อนิจฺจา
โยป เหตุ โยป ปจฺจโย เวทนาย อุปฺปาทาย โสป อนิจฺโจ ฯ
อนิจฺจสมฺภูตา ภิกฺขเว เวทนา กุโต นิจฺจา ภวิสฺสติ ฯ สฺา
อนิจฺจา ฯ สงฺขารา อนิจฺจา โยป เหตุ โยป ปจฺจโย สงฺขาราน
อุปฺปาทาย โสป อนิจฺโจ ฯ อนิจฺจสมฺภูตา ภิกขฺ เว สงฺขารา
กุโต นิจฺจา ภวิสฺสนฺติ ฯ วิฺาณ อนิจฺจ โยป เหตุ โยป
ปจฺจโย วิฺาณสฺส อุปฺปาทาย โสป อนิจฺโจ ฯ อนิจฺจสมฺภูต
ภิกฺขเว วิฺาณ กุโต นิจฺจ ภวิสสฺ ติ ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ
นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๔๖] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ รูป ภิกฺขเว ทุกฺข โยป
เหตุ โยป ปจฺจโย รูปสฺส อุปฺปาทาย โสป ทุกโฺ ข ฯ ทุกฺขสมฺภูต
ภิกฺขเว รูป กุโต สุข ภวิสฺสติ ฯ เวทนา ทุกฺขา ฯ
สฺา ทุกฺขา ฯ สงฺขารา ทุกฺขา ฯ วิฺาณ ทุกฺข โยป
เหตุ โยป ปจฺจโย วิฺาณสฺส อุปฺปาทาย โสป ทุกฺโข ฯ
ทุกฺขสมฺภูต ภิกฺขเว วิฺาณ กุโต สุข ภวิสฺสติ ฯ เอว ปสฺส
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ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๔๗] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ รูป ภิกฺขเว อนตฺตา โยป เหตุ
โยป ปจฺจโย รูปสฺส อุปฺปาทาย โสป อนตฺตา ฯ อนตฺตสมฺภูต
ภิกฺขเว รูป กุโต อตฺตา ภวิสฺสติ ฯ เวทนา อนตฺตา ฯ สฺา
อนตฺตา ฯ สงฺขารา อนตฺตา ฯ วิฺาณ อนตฺตา โยป เหตุ
โยป ปจฺจโย วิฺาณสฺส อุปฺปาทาย โสป อนตฺตา อนตฺตสมฺภูต
ภิกฺขเว วิฺาณ กุโต อตฺตา ภวิสฺสติ ฯ เอว ปสฺส
ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๔๘] สาวตฺถิย ฯ อาราเม ฯ อถ โข อายสฺมา อานนฺโท
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข อายสฺมา อานนฺโท
ภควนฺต เอตทโวจ นิโรโธ นิโรโธติ ภนฺเต วุจฺจติ กตเมสาน
โข ภนฺเต ธมฺมาน นิโรโธ ๑ นิโรโธติ วุจฺจตีติ ฯ รูป โข อานนฺท
อนิจฺจ สงฺขต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน ขยธมฺม วยธมฺม วิราคธมฺม นิโรธธมฺม
ตสฺส นิโรโธ นิโรโธติ วุจฺจติ ฯ เวทนา อนิจฺจา สงฺขตา
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา วยธมฺมา วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา
ตสฺสา นิโรโธ นิโรโธติ วุจฺจติ ฯ สฺา อนิจฺจา ฯ สงฺขารา
อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา วยธมฺมา วิราคธมฺมา
นิโรธธมฺมา เตส นิโรโธ นิโรโธติ วุจฺจติ ฯ วิฺาณ อนิจฺจ
สงฺขต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน ขยธมฺม วยธมฺม วิราคธมฺม นิโรธธมฺม
#๑ ยุ. สพฺพตฺถ นิโรธาติ ทิสฺสติ ฯ
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ตสฺส นิโรโธ นิโรโธติ วุจฺจติ ฯ อิเมส โข อานนฺท ธมฺมาน
นิโรโธ นิโรโธติ วุจฺจตีติ ฯ
อนิจฺจวคฺโค ทุติโย ฯ
ตสฺสุทฺทานฎ
อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตา ยทนิจฺจาปเร ตโย
เหตุนาป ตโย วุตฺตา อานนฺเทน จ เต ทสาติ ฯ
______________
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ขนฺธสยุตฺตสฺส มูลปณฺณาสเก ภารวคฺโค ตติโย
[๔๙] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ ภารฺจ โว ภิกขฺ เว เทสิสฺสามิ
ภารหารฺจ [๑] ภารนิกเฺ ขปนฺจ ต สุณาถ ฯเปฯ เอตทโวจ
กตโม จ ภิกฺขเว ภาโร ฯ ปฺจุปาทานกฺขนฺธาติสฺส วจนีย ฯ
ภาราทานฺจ อย กตเม ปฺจ ฯ รูปปู าทานกฺขนฺโธ เวทนูปาทานกฺขนฺโธ
สฺูปาทานกฺขนฺโธ สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภาโร ฯ
[๕๐] กตโม จ ภิกฺขเว ภารหาโร ฯ ปุคฺคโลติสฺส วจนีย ฯ
สฺวาย อายสฺมา เอวนาโม เอวโคตฺโต ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
ภารหาโร ฯ
[๕๑] กตมฺจ ภิกฺขเว ภาราทาน ฯ ยาย ตณฺหา โปโนพฺภวิกา
นนฺทิราคสหคตา ตตฺรตตฺราภินนฺทินี ฯ เสยฺยถีท ฯ กามตณฺหา
ภวตณฺหา วิภวตณฺหา ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ภาราทาน ฯ
[๕๒] กตมฺจ ภิกฺขเว ภารนิกฺเขปน ฯ โย ตสฺสา เยว ตณฺหาย
อเสสวิราคนิโรโธ จาโค ปฏินิสฺสคฺโค มุตฺติ อนาลโย ฯ อิท วุจฺจติ
ภิกฺขเว ภารนิกฺเขปนนฺติ ฯ อิทมโวจ ภควา อิท วตฺวาน สุคโต
อถาปร เอตทโวจ สตฺถา
[๕๓] ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา ภารหาโร จ ปุคคฺ โล
ภาราทาน ทุกฺข โลเก ภารนิกฺเขปน สุข
#๑ โป. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ภาราทานฺจาติ ทิสฺสติ ฯ
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นิกฺขิปตฺวา ครุ ภาร อฺ ภาร อนาทิย
สมูล ตณฺห อพฺพุยฺห
นิจฺฉาโต ปรินิพฺพโุ ตติ ฯ
[๕๔] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ ปริฺเยฺเย จ ภิกฺขเว
ธมฺเม เทเสสฺสามิ ปริฺฺจ ต สุณาถ ฯ กตเม จ ภิกฺขเว
ปริฺเยฺยา ธมฺมา ฯ รูป ภิกฺขเว ปริฺเยฺโย ๑ ธมฺโม เวทนา
ปริฺเยฺโย ธมฺโม สฺา ปริฺเยฺโย ธมฺโม สงฺขารา
ปริฺเยฺโย ธมฺโม วิฺาณ ปริฺเยฺโย ธมฺโม ฯ อิเม
วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว ปริฺเยฺยา ธมฺมา ฯ
[๕๕] กตมา จ ภิกฺขเว ปริฺา ฯ โย ภิกฺขเว ราคกฺขโย
โทสกฺขโย โมหกฺขโย ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปริฺาติ ฯ
[๕๖] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ รูป ภิกฺขเว อนภิชาน
อปริชาน อวิราชย อปฺปชห อภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย เวทน อนภิชาน
อปริชาน อวิราชย อปฺปชห อภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย สฺ อนภิชาน
ฯเปฯ สงฺขาเร อนภิชาน อปริชาน อวิราชย อปฺปชห อภพฺโพ
ทุกฺขกฺขยาย วิฺาณ อนภิชาน อปริชาน อวิราชย อปฺปชห
อภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย ฯ
[๕๗] รูปฺจ โข ภิกฺขเว อภิชาน ปริชาน วิราชย ปชห
ภพฺโพ ทุกขฺ กฺขยาย เวทน อภิชาน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ
วิฺาณ อภิชาน ปริชาน วิราชย ปชห ภพฺโพ ทุกฺขกฺขยายาติ ฯ
[๕๘] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ โย ภิกฺขเว รูปสฺมึ ฉนฺทราโค
#๑ โป. สพฺพตฺถ ปริฺเยฺยา ธมฺมาติ ทิสฺสติ ฯ
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ต ปชหถ เอว ต รูป ปหีน ภวิสฺสติ อุจฺฉินฺนมูล ตาลาวตฺถุกต
อนภาวงฺกต อายตึ อนุปปฺ าทธมฺม ฯ โย เวทนาย ฉนฺทราโค ต
ปชหถ เอว สา เวทนา ปหีนา ภวิสฺสติ อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา
อนภาวงฺกตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ฯ โย สฺาย
ฉนฺทราโค ต ปชหถ เอว สา สฺา ปหีนา ภวิสฺสติ อุจฺฉินฺนมูลา
ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺกตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ฯ โย
สงฺขาเรสุ ฉนฺทราโค ต ปชหถ เอว เต สงฺขารา ปหีนา ภวิสฺสนฺติ
อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺกตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ฯ
โย วิฺาณสฺมึ ฉนฺทราโค ต ปชหถ เอว ต วิฺาณ ปหีน
ภวิสฺสติ อุจฺฉินฺนมูล ตาลาวตฺถุกต อนภาวงฺกต อายตึ
อนุปฺปาทธมฺมนฺติ ฯ
[๕๙] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ ปุพเฺ พว เม ภิกฺขเว สมฺโพธา
อนภิสมฺพุทฺธสฺส โพธิสตฺตสฺเสว สโต เอตทโหสิ โก นุ โข
รูปสฺส อสฺสาโท โก อาทีนโว กึ นิสฺสรณ ฯ โก เวทนาย
อสฺสาโท โก อาทีนโว กึ นิสฺสรณ ฯ โก สฺาย อสฺสาโท
โก อาทีนโว กึ นิสฺสรณ ฯ โก สงฺขาราน อสฺสาโท โก อาทีนโว
กึ นิสฺสรณ ฯ โก วิฺาณสฺส อสฺสาโท โก อาทีนโว กึ
นิสฺสรณนฺติ ฯ ตสฺส มยฺห ภิกฺขเว เอตทโหสิ ย โข รูป ปฏิจฺจ
อุปฺปชฺชติ สุข โสมนสฺส อย รูปสฺส อสฺสาโท ย รูป อนิจฺจ
ทุกฺข วิปริณามธมฺม อย รูปสฺส อาทีนโว โย รูปสฺมึ ฉนฺท-
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ราควินโย ฉนฺทราคปฺปหาน อิท รูปสฺส นิสสฺ รณ ฯ ย เวทน
ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุข โสมนสฺส อย เวทนาย อสฺสาโท ยา ๑
เวทนา อนิจฺจา ทุกฺขา วิปริณามธมฺมา อย เวทนาย อาทีนโว โย
เวทนาย ฉนฺทราควินโย ฉนฺทราคปฺปหาน อิท เวทนาย นิสฺสรณ ฯ
ย สฺ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ ย สงฺขาเร ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุข
โสมนสฺส อย สงฺขาราน อสฺสาโท เย สงฺขารา อนิจฺจา ทุกฺขา
วิปริณามธมฺมา อย สงฺขาราน อาทีนโว โย สงฺขาเรสุ
ฉนฺทราควินโย ฉนฺทราคปฺปหาน อิท สงฺขาราน นิสฺสรณ ฯ ย
วิฺาณ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุข โสมนสฺส อย วิฺาณสฺส
อสฺสาโท ย วิฺาณ อนิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม อย
วิฺาณสฺส อาทีนโว โย วิฺาณสฺมึ ฉนฺทราควินโย
ฉนฺทราคปฺปหาน อิท วิฺาณสฺส นิสฺสรณ ฯ
[๖๐] ยาวกีวฺจาห ภิกฺขเว อิเมส ปฺจนฺน อุปาทานกฺขนฺธาน
เอว อสฺสาทฺจ อสฺสาทโต อาทีนวฺจ อาทีนวโต นิสฺสรณฺจ
นิสฺสรณโต ยถาภูต น อพฺภฺาสึ เนว ตาวาห ภิกฺขเว สเทวเก
โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย
อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธ ๒ ปจฺจฺาสึ ฯ
ยโต จ โขห ภิกฺขเว อิเมส ปฺจนฺน อุปาทานกฺขนฺธาน เอว
อสฺสาทฺจ อสฺสาทโต อาทีนวฺจ อาทีนวโต นิสฺสรณฺจ
นิสฺสรณโต ยถาภูต อพฺภฺาสึ อถาห ภิกฺขเว สเทวเก โลเก
#๑ โป ม. ย ฯ ๒ ม. ยุ. อภิสมฺพุทฺโธติ ฯ
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สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย
อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธ ปจฺจฺาสึ ฯ าณฺจ ปน
เม ทสฺสน อุทปาทิ อกุปฺปา เม วิมุตฺติ อยมนฺติมา ชาติ
นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ
[๖๑] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ รูปสฺสาห ภิกฺขเว อสฺสาทปริเยสน
อจรึ โย รูปสฺส อสฺสาโท ตทชฺฌคม ยาวตา รูปสฺส
อสฺสาโท ปฺาย เม โส สุทฏิ โ ฯ รูปสฺสาห ภิกฺขเว อาทีนวปริเยสน
อจรึ โย รูปสฺส อาทีนโว ตทชฺฌคม ยาวตา รูปสฺส
อาทีนโว ปฺาย เม โส สุทฏิ โ ฯ รูปสฺสาห ภิกฺขเว นิสฺสรณปริเยสน
อจรึ ย รูปสฺส นิสสฺ รณ ตทชฺฌคม ยาวตา รูปสฺส
นิสฺสรณ ปฺาย เม ต สุทฏิ  ฯ เวทนายาห ภิกฺขเว ฯ
สฺายาห ภิกฺขเว ฯ สงฺขารานาห ภิกฺขเว ฯ วิฺาณสฺสาห
ภิกฺขเว อสฺสาทปริเยสน อจรึ โย วิฺาณสฺส อสฺสาโท ตทชฺฌคม
ยาวตา วิฺาณสฺส อสฺสาโท ปฺาย เม โส สุทิฏโ  ฯ
วิฺาณสฺสาห ภิกฺขเว อาทีนวปริเยสน อจรึ โย วิฺาณสฺส
อาทีนโว ตทชฺฌคม ยาวตา วิฺาณสฺส อาทีนโว ปฺาย
เม โส สุทิฏโ ฯ วิฺาณสฺสาห ภิกฺขเว นิสฺสรณปริเยสน
อจรึ ย วิฺาณสฺส นิสฺสรณ ตทชฺฌคม ยาวตา วิฺาณสฺส
นิสฺสรณ ปฺาย เม ต สุทิฏ ฯ
ยาวกีวฺจาห ภิกฺขเว อิเมส ปฺจนฺน อุปาทานกฺขนฺธาน
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อสฺสาทฺจ อสฺสาทโต อาทีนวฺจ อาทีนวโต นิสฺสรณฺจ นิสฺสรณโต
ยถาภูต น อพฺภฺาสึ ฯเปฯ ปจฺจฺาสึ ๑ ฯ าณฺจ ปน
เม ทสฺสน อุทปาทิ อกุปฺปา เม วิมุตฺติ อยมนฺติมา ชาติ
นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ
[๖๒] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ โน เจท ภิกฺขเว รูปสฺส
อสฺสาโท อภวิสฺส น ยิท สตฺตา รูปสฺมึ สารชฺเชยฺยุ ฯ ยสฺมา
จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ รูปสฺส อสฺสาโท ตสฺมา สตฺตา รูปสฺมึ
สารชฺชนฺติ ฯ โน เจท ภิกฺขเว รูปสฺส อาทีนโว อภวิสฺส น
ยิท สตฺตา รูปสฺมึ นิพพฺ ินฺเทยฺยุ ฯ ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ
รูปสฺส อาทีนโว ตสฺมา สตฺตา รูปสฺมึ นิพพฺ ินฺทนฺติ ฯ โน
เจท ภิกฺขเว รูปสฺส นิสสฺ รณ อภวิสฺส น ยิท สตฺตา รูปสฺมา
นิสฺสเรยฺยุ ฯ ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ รูปสฺส นิสฺสรณ
ตสฺมา สตฺตา รูปสฺมา นิสฺสรนฺติ ฯ โน เจท ภิกฺขเว เวทนาย
อสฺสาโท อภวิสฺส ฯเปฯ โน เจท ภิกฺขเว สฺาย ฯ โน
เจท ภิกฺขเว สงฺขาราน อสฺสาโท อภวิสฺส น ยิท สตฺตา สงฺขาเรสุ
สารชฺเชยฺยุ ฯ ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ สงฺขาราน อสฺสาโท
ตสฺมา สตฺตา สงฺขาเรสุ สารชฺชนฺติ ฯ โน เจท ภิกฺขเว สงฺขาราน
อาทีนโว อภวิสฺส น ยิท สตฺตา สงฺขาเรสุ นิพฺพินฺเทยฺยุ ฯ
ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ สงฺขาราน อาทีนโว ตสฺมา สตฺตา
สงฺขาเรสุ นิพฺพินฺทนฺติ ฯ โน เจท ภิกฺขเว สงฺขาราน นิสฺสรณ
#๑ โป. ยุ. อพฺภฺาสึ ฯ

สุตฺต ส. ขนฺธวารวคฺโค - หนาที่ 38

อภวิสฺส น ยิท สตฺตา สงฺขาเรหิ นิสฺสเรยฺยุ ฯ ยสฺมา จ โข
ภิกฺขเว อตฺถิ สงฺขาราน นิสฺสรณ ตสฺมา สตฺตา สงฺขาเรหิ
นิสฺสรนฺติ ฯ โน เจท ภิกฺขเว วิฺาณสฺส อสฺสาโท อภวิสฺส
น ยิท สตฺตา วิฺาณสฺมึ สารชฺเชยฺยุ ฯ ยสฺมา จ โข
ภิกฺขเว อตฺถิ วิฺาณสฺส อสฺสาโท ตสฺมา สตฺตา วิฺาณสฺมึ
สารชฺชนฺติ ฯ โน เจท ภิกฺขเว วิฺาณสฺส อาทีนโว อภวิสฺส น
ยิท สตฺตา วิฺาณสฺมึ นิพฺพินฺเทยฺยุ ฯ ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ
วิฺาณสฺส อาทีนโว ตสฺมา สตฺตา วิฺาณสฺมึ นิพฺพินฺทนฺติ ฯ
โน เจท ภิกฺขเว วิฺาณสฺส นิสสฺ รณ อภวิสฺส น ยิท สตฺตา
วิฺาณสฺมา นิสฺสเรยฺยุ ฯ ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ วิฺาณสฺส
นิสฺสรณ ตสฺมา สตฺตา วิฺาณสฺมา นิสฺสรนฺติ ฯ
[๖๓] ยาวกีวฺจ ภิกฺขเว สตฺตา อิเมส ปฺจนฺน อุปาทานกฺขนฺธาน
อสฺสาทฺจ อสฺสาทโต อาทีนวฺจ อาทีนวโต นิสฺสรณฺจ
นิสฺสรณโต ยถาภูต น อพฺภฺึสุ ๑ เนว ตาว ภิกฺขเว สตฺตา
สเทวเก ๒ โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย
สเทวมนุสฺสาย นิสฺสฏา วิสฺุตฺตา วิปฺปมุตฺตา วิมริยาทิกเตน
เจตสา วิหรึสุ ๓ ฯ ยโต จ โข ภิกขฺ เว สตฺตา อิเมส ปฺจนฺน
อุปาทานกฺขนฺธาน อสฺสาทฺจ อสฺสาทโต อาทีนวฺจ อาทีนวโต
นิสฺสรณฺจ นิสฺสรณโต ยถาภูต อพฺภฺึสุ อถ ภิกฺขเว สตฺตา
สเทวเก ๔ โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย
#๑ ม. ยุ. อพฺภฺสุ ฯ ๒-๔ ม. ยุ. สเทวกา โลกา สมารกา สพฺรหฺมกา ... ฯ
#๓ โป. วิจรึสุ ฯ
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สเทวมนุสฺสาย นิสฺสฏา วิสฺุตฺตา วิปฺปมุตฺตา วิมริยาทิกเตน
เจตสา วิหรนฺตีติ ฯ
[๖๔] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ โย ภิกฺขเว รูป อภินนฺทติ
ทุกฺข โส อภินนฺทติ โย ทุกฺข อภินนฺทติ อปริมุตฺโต โส
ทุกฺขสฺมาติ วทามิ ฯ โย เวทน อภินนฺทติ ฯ โย สฺ
อภินนฺทติ ฯ โย สงฺขาเร อภินนฺทติ ฯ โย วิฺาณ อภินนฺทติ
ทุกฺข โส อภินนฺทติ โย ทุกฺข อภินนฺทติ อปริมุตฺโต โส
ทุกฺขสฺมาติ วทามิ ฯ
[๖๕] โย จ โข ภิกฺขเว รูป นาภินนฺทติ ทุกฺข โส นาภินนฺทติ
โย ทุกฺข นาภินนฺทติ ปริมุตฺโต โส ทุกฺขสฺมาติ วทามิ ฯ โย
เวทน นาภินนฺทติ ฯ โย สฺ นาภินนฺทติ ฯ โย สงฺขาเร
นาภินนฺทติ ฯ โย วิฺาณ นาภินนฺทติ ทุกขฺ  โส นาภินนฺทติ
โย ทุกฺข นาภินนฺทติ ปริมุตฺโต โส ทุกฺขสฺมาติ วทามีติ ฯ
[๖๖] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ โย ภิกฺขเว รูปสฺส อุปฺปาโท
ิติ อภินิพฺพตฺติ ปาตุภาโว ทุกฺขสฺเสโส อุปฺปาโท โรคาน ิติ
ชรามรณสฺส ปาตุภาโว ฯ โย เวทนาย ฯ โย สฺาย ฯ โย
สงฺขาราน ฯ โย วิฺาณสฺส อุปฺปาโท ิติ อภินิพฺพตฺติ ปาตุภาโว
ทุกฺขสฺเสโส อุปฺปาโท โรคาน ิติ ชรามรณสฺส ปาตุภาโว ฯ
[๖๗] โย จ ภิกฺขเว รูปสฺส นิโรโธ วูปสโม อตฺถงฺคโม
ทุกฺขสฺเสโส นิโรโธ โรคาน วูปสโม ชรามรณสฺส อตฺถงฺคโม ฯ โย
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เวทนาย ฯ โย สฺาย ฯ โย สงฺขาราน ฯ โย วิฺาณสฺส
นิโรโธ วูปสโม อตฺถงฺคโม ทุกฺขสฺเสโส นิโรโธ โรคาน วูปสโม
ชรามรณสฺส อตฺถงฺคโมติ ฯ
[๖๘] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ อฆฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ
อฆมูลฺจ ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว อฆ ฯ รูป ภิกฺขเว
อฆ เวทนา อฆ สฺา อฆ สงฺขารา อฆ วิฺาณ
อฆ ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว อฆ ฯ
[๖๙] กตมฺจ ภิกฺขเว อฆมูล ฯ ยาย ตณฺหา โปโนพฺภวิกา
นนฺทิราคสหคตา ตตฺรตตฺราภินนฺทินี ฯ เสยฺยถีท ฯ กามตณฺหา
ภวตณฺหา วิภวตณฺหา ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว อฆมูลนฺติ ฯ
[๗๐] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ ปภงฺคฺุจ ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ
อปฺปภงฺคฺุจ ต สุณาถ ฯ กิฺจ ภิกฺขเว ปภงฺคุ กึ ๑ อปฺปภงฺคุ ฯ
รูป ภิกฺขเว ปภงฺคุ โย ตสฺส นิโรโธ วูปสโม อตฺถงฺคโม
อิท อปฺปภงฺคุ ฯ เวทนา ปภงฺคุ โย ตสฺสา นิโรโธ วูปสโม
อตฺถงฺคโม อิท อปฺปภงฺคุ ฯ สฺา ปภงฺคุ ฯ สงฺขารา
ปภงฺคุ โย เตส นิโรโธ วูปสโม อตฺถงฺคโม อิท อปฺปภงฺคุ ฯ
วิฺาณ ปภงฺคุ โย ตสฺส นิโรโธ วูปสโม อตฺถงฺคโม อิท
อปฺปภงฺคูติ ฯ
ภารวคฺโค ตติโย ฯ
#๑ ยุ. กิฺจ ฯ
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ตสฺสุทฺทาน
ภาร ปริฺ ปริชาน ฉนฺทราค จตุตฺถก
อสฺสาทา จ ตโย วุตฺตา อภินนฺทนมฏม
อุปฺปาท อฆมูล จ
เอกาทสโม ปภงฺคูติ ฯ
__________________
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ขนฺธสยุตฺตสฺส มูลปณฺณาสเก นตุมฺหากวคฺโค จตุตฺโถ
[๗๑] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ ย ภิกฺขเว น ตุมฺหาก ต
ปชหถ ต โว ปหีน หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ ฯ กิฺจ ภิกฺขเว
น ตุมฺหาก ฯ รูป ภิกฺขเว น ตุมฺหาก ต ปชหถ ต โว ปหีน
หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ ฯ เวทนา น ตุมฺหาก ต ปชหถ สา
โว ปหีนา หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ ฯ สฺา น ตุมฺหาก ฯ
สงฺขารา น ตุมฺหาก เต ปชหถ เต โว ปหีนา หิตาย สุขาย
ภวิสฺสนฺติ ฯ วิฺาณ น ตุมฺหาก ต ปชหถ ต โว ปหีน
หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ ฯ
[๗๒] เสยฺยถาป ภิกฺขเว ย อิมสฺมึ เชตวเน ติณกฏสาขาปลาส
ต ชโน หเรยฺย วา ฑเหยฺย วา ยถาปจฺจย วา กเรยฺย อป
นุ ตุมฺหาก เอวมสฺส อเมฺห ชโน หรติ วา ฑหติ วา ยถาปจฺจย
วา กโรตีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ น
หิ โน เอต ภนฺเต อตฺตา วา อตฺตนิย วาติ ฯ เอวเมว โข
ภิกฺขเว รูป น ตุมฺหาก ต ปชหถ ต โว ปหีน หิตาย สุขาย
ภวิสฺสติ ฯ เวทนา น ตุมฺหาก ต ปชหถ สา โว ปหีนา หิตาย
สุขาย ภวิสฺสติ ฯ สฺา น ตุมฺหาก ฯ สงฺขารา น ตุมฺหาก ฯ
วิฺาณ น ตุมฺหาก ต ปชหถ ต โว ปหีน หิตาย สุขาย
ภวิสฺสตีติ ฯ
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[๗๓] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ ย ภิกฺขเว น ตุมฺหาก ต
ปชหถ ต โว ปหีน หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ ฯ กิฺจ ภิกฺขเว
น ตุมฺหาก ฯ รูป ภิกขฺ เว น ตุมหฺ าก ต ปชหถ ต โว
ปหีน หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ ฯ เวทนา น ตุมฺหาก ฯ สฺา
น ตุมฺหาก ฯ สงฺขารา น ตุมฺหาก ฯ วิฺาณ น ตุมฺหาก
ต ปชหถ ต โว ปหีน หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ ฯ ย ภิกฺขเว
น ตุมฺหาก ต ปชหถ ต โว ปหีน หิตาย สุขาย ภวิสฺสตีติ ฯ
[๗๔] สาวตฺถิย ๑ ฯ อถ โข อฺตโร ภิกฺขุ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ สาธุ เม
ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน ธมฺม เทเสตุ ยมห ภควโต ธมฺม
สุตฺวา เอโก วูปกฏโ อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต วิหเรยฺยนฺติ ฯ
ย โข ภิกฺขุ ๒ อนุเสติ เตน สงฺข คจฺฉติ ย นานุเสติ น เตน
สงฺข คจฺฉตีติ ฯ อฺาต ภควา อฺาต สุคตาติ ฯ ยถากถ
ปน ตฺว ภิกขฺ ุ มยา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานาสีติ ฯ
รูปฺเจ ภนฺเต อนุเสติ เตน สงฺข คจฺฉติ ฯ เวทนฺเจ
อนุเสติ ฯ สฺฺเจ อนุเสติ ฯ สงฺขาเร เจ อนุเสติ ฯ
วิฺาณฺเจ อนุเสติ เตน สงฺข คจฺฉติ ฯ รูปฺเจ ภนฺเต
นานุเสติ น เตน สงฺข คจฺฉติ ฯ เวทนฺเจ นานุเสติ น เตน
สงฺข คจฺฉติ ฯ สฺฺเจ ฯ สงฺขาเร เจ ฯ วิฺาณฺเจ
#๑ โป. สาวตฺถิย อาราเม ฯ ยุ. สาวตฺถิอาราเม ฯ ๒ โป. ภิกฺขเว ฯ

สุตฺต ส. ขนฺธวารวคฺโค - หนาที่ 44

นานุเสติ น เตน สงฺข คจฺฉติ ฯ อิมสฺส ขฺวาห ภนฺเต ภควตา
สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอว วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานามีติ ฯ
[๗๕] สาธุ สาธุ ภิกฺขุ สาธุ โข ตฺว ภิกฺขุ มยา สงฺขิตฺเตน
ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานาสิ ฯ รูปฺเจ ภิกฺขุ อนุเสติ
เตน สงฺข คจฺฉติ ฯ เวทนฺเจ ฯ สฺฺเจ ฯ สงฺขาเร เจ ฯ
วิฺาณฺเจ อนุเสติ เตน สงฺข คจฺฉติ ฯ รูปฺเจ ภิกฺขุ
นานุเสติ น เตน สงฺข คจฺฉติ ฯ เวทนฺเจ ฯ สฺฺเจ ฯ
สงฺขาเร เจ ฯ วิฺาณฺเจ นานุเสติ น เตน สงฺข คจฺฉติ ฯ
อิมสฺส โข ภิกฺขุ มยา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอว วิตฺถาเรน
อตฺโถ ทฏพฺโพติ ฯ
[๗๖] อถ โข โส ภิกขฺ ุ ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา
อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา
ปกฺกามิ ฯ อถ โข โส ภิกฺขุ เอโก วูปกฏโ อปฺปมตฺโต อาตาป
ปหิตตฺโต วิหรนฺโต นจิรสฺเสว ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหาสิ
ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ
อพฺภฺาสิ ฯ อฺตโร จ ปน โส ภิกขฺ ุ อรหต อโหสีติ ฯ
[๗๗] สาวตฺถิย ฯ อถ โข อฺตโร ภิกฺขุ เยน ภควา ฯเปฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ สาธุ เม
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ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน ธมฺม เทเสตุ ยมห ภควโต ธมฺม
สุตฺวา เอโก วูปกฏโ อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต วิหเรยฺยนฺติ ฯ
ย โข ภิกฺขุ อนุเสติ ต อนุมิยฺยติ ๑ ย อนุมิยฺยติ เตน สงฺข
คจฺฉติ ย นานุเสติ น ต อนุมิยฺยติ ย นานุมิยฺยติ น เตน
สงฺข คจฺฉตีติ ฯ อฺาต ภควา อฺาต สุคตาติ ฯ ยถากถ
ปน ตฺว ภิกฺขุ มยา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ
อาชานาสีติ ฯ รูปฺเจ ภนฺเต อนุเสติ ต อนุมิยยฺ ติ ย อนุมิยยฺ ติ
เตน สงฺข คจฺฉติ ฯ เวทนฺเจ อนุเสติ ฯ สฺฺเจ อนุเสติ ฯ
สงฺขาเร เจ อนุเสติ ฯ วิฺาณฺเจ อนุเสติ ต อนุมิยฺยติ ย
อนุมิยฺยติ เตน สงฺข คจฺฉติ ฯ รูปฺเจ ภนฺเต นานุเสติ น ต
อนุมิยฺยติ ย นานุมิยฺยติ น เตน สงฺข คจฺฉติ ฯ เวทนฺเจ
นานุเสติ ฯ สฺฺเจ นานุเสติ ฯ สงฺขาเร เจ นานุเสติ ฯ
วิฺาณฺเจ นานุเสติ น ต อนุมยิ ฺยติ ย นานุมิยฺยติ น เตน
สงฺข คจฺฉติ ฯ อิมสฺส ขฺวาห ภนฺเต ภควตา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส
เอว วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานามีติ ฯ
[๗๘] สาธุ สาธุ ภิกฺขุ สาธุ โข ตฺว ภิกฺขุ มยา สงฺขิตฺเตน
ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานาสิ ฯ รูปฺเจ ภิกฺขุ อนุเสติ
ต อนุมิยฺยติ ย อนุมิยฺยติ เตน สงฺข คจฺฉติ ฯ เวทนฺเจ ฯ
สฺฺเจ ฯ สงฺขาเร เจ ฯ วิฺาณฺเจ อนุเสติ ต อนุมิยยฺ ติ
ย อนุมิยฺยติ เตน สงฺข คจฺฉติ ฯ รูปฺเจ ภิกฺขุ นานุเสติ น
#๑ ม. ยุ. อนุมียติ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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ต อนุมิยฺยติ ย นานุมิยยฺ ติ น เตน สงฺข คจฺฉติ ฯ เวทนฺเจ
นานุเสติ ฯ สฺฺเจ นานุเสติ ฯ สงฺขาเร เจ นานุเสติ ฯ
วิฺาณฺเจ นานุเสติ น ต อนุมยิ ฺยติ ย นานุมิยฺยติ น เตน
สงฺข คจฺฉติ ฯ อิมสฺส โข ภิกฺขุ มยา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส
เอว วิตฺถาเรน อตฺโถ ทฏพฺโพติ ฯเปฯ อฺตโร จ ปน โส
ภิกฺขุ อรหต อโหสีติ ฯ
[๗๙] สาวตฺถิย ฯ อถ โข อายสฺมา อานนฺโท สายณฺหสมย
ปฏิสลฺลานา วุฏิโต เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺน โข
อายสฺมนฺต อานนฺท ภควา เอตทโวจ สเจ ต อานนฺท เอว
ปุจฺเฉยฺยุ กตเมส อาวุโส อานนฺท ธมฺมาน อุปปฺ าโท ปฺายติ
วโย ปฺายติ ิตาน อฺถตฺต ปฺายตีติ ฯ เอว ปุฏโ 
ตฺว อานนฺท กินฺติ พฺยากเรยฺยาสีติ ฯ สเจ ม ภนฺเต เอว
ปุจฺเฉยฺยุ กตเมส อาวุโส อานนฺท ธมฺมาน อุปปฺ าโท ปฺายติ
วโย ปฺายติ ิตาน อฺถตฺต ปฺายตีติ ฯ เอว ปุฏโ 
อห ภนฺเต เอว พฺยากเรยฺย รูปสฺส โข อาวุโส อุปฺปาโท
ปฺายติ วโย ปฺายติ ิตสฺส อฺถตฺต ปฺายติ ฯ
เวทนาย ฯ สฺาย ฯ สงฺขาราน ฯ วิฺาณสฺส อุปฺปาโท
ปฺายติ วโย ปฺายติ ิตสฺส อฺถตฺต ปฺายติ ฯ
อิเมส โข อาวุโส ธมฺมาน อุปฺปาโท ปฺายติ วโย ปฺายติ
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ิตาน อฺถตฺต ปฺายตีติ ฯ เอว ปุฏโ  อห ภนฺเต เอว
พฺยากเรยฺยนฺติ ฯ
[๘๐] สาธุ สาธุ อานนฺท รูปสฺส โข อานนฺท อุปฺปาโท
ปฺายติ วโย ปฺายติ ิตสฺส อฺถตฺต ปฺายติ ฯ
เวทนาย ฯ สฺาย ฯ สงฺขาราน ฯ วิฺาณสฺส อุปฺปาโท
อิเมส โข อานนฺท ธมฺมาน อุปฺปาโท ปฺายติ วโย ปฺายติ
ิตาน อฺถตฺต ปฺายตีติ ฯ เอว ปุฏโ ตฺว อานนฺท เอว
พฺยากเรยฺยาสีติ ฯ
[๘๑] สาวตฺถิย ฯ เอกมนฺต นิสินนฺ  โข อายสฺมนฺต อานนฺท
ภควา เอตทโวจ สเจ ต อานนฺท เอว ปุจฺเฉยฺยุ กตเมส
อาวุโส อานนฺท ธมฺมาน อุปฺปาโท ปฺายิตฺถ วโย ปฺายิตฺถ
ิตาน ๑ อฺถตฺต ปฺายิตฺถ ฯ กตเมส ธมฺมาน อุปฺปาโท
ปฺายิสฺสติ วโย ปฺายิสฺสติ ิตาน อฺถตฺต ปฺายิสฺสติ ฯ
กตเมส ธมฺมาน อุปปฺ าโท ปฺายติ วโย ปฺายติ
ิตาน อฺถตฺต ปฺายตีติ ฯ เอว ปุฏโ  ตฺว อานนฺท
กินฺติ พฺยากเรยฺยาสีติ ฯ สเจ ม ภนฺเต เอว ปจฺเฉยฺยุ กตเมส
อาวุโส อานนฺท ธมฺมาน อุปฺปาโท ปฺายิตฺถ วโย ปฺายิตฺถ
ิตาน อฺถตฺต ปฺายิตฺถ ฯ กตเมส ธมฺมาน อุปฺปาโท
ปฺายิสฺสติ วโย ปฺายิสฺสติ ิตาน อฺถตฺต ปฺายิสฺสติ ฯ
#๑ ม. ิตสฺส ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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กตเมส ธมฺมาน อุปปฺ าโท ปฺายติ วโย ปฺายติ
ิตาน อฺถตฺต ปฺายตีติ ฯ เอว ปุฏโ  อห ภนฺเต เอว
พฺยากเรยฺย ย โข อาวุโส รูป อตีต นิรุทฺธ วิปริณต ตสฺส
อุปฺปาโท ปฺายิตฺถ วโย ปฺายิตฺถ ิตสฺส อฺถตฺต
ปฺายิตฺถ ฯ ยา เวทนา อตีตา นิรุทฺธา วิปริณตา ตสฺสา
อุปฺปาโท ปฺายิตฺถ วโย ปฺายิตฺถ ิตาย อฺถตฺต
ปฺายิตฺถ ฯ ยา สฺา ฯ เย สงฺขารา อตีตา นิรุทฺธา วิปริณตา
เตส อุปฺปาโท ปฺายิตฺถ วโย ปฺายิตฺถ ิตาน อฺถตฺต
ปฺายิตฺถ ฯ ย วิฺาณ อตีต นิรุทฺธ วิปริณต ตสฺส
อุปฺปาโท ปฺายิตฺถ วโย ปฺายิตฺถ ิตสฺส อฺถตฺต
ปฺายิตฺถ ฯ อิเมส โข อาวุโส ธมฺมาน อุปฺปาโท ปฺายิตฺถ
วโย ปฺายิตฺถ ิตาน อฺถตฺต ปฺายิตฺถ ฯ ย โข
อาวุโส รูป อชาต อปาตุภูต ตสฺส อุปฺปาโท ปฺายิสฺสติ
วโย ปฺายิสฺสติ ิตสฺส อฺถตฺต ปฺายิสฺสติ ฯ ยา
เวทนา อชาตา อปาตุภูตา ตสฺสา อุปฺปาโท ปฺายิสฺสติ วโย
ปฺายิสฺสติ ิตาย อฺถตฺต ปฺายิสฺสติ ฯ ยา สฺา ฯ
เย สงฺขารา อชาตา อปาตุภูตา เตส อุปฺปาโท ปฺายิสฺสติ
วโย ปฺายิสฺสติ ิตาน อฺถตฺต ปฺายิสฺสติ ฯ ย
วิฺาณ อชาต อปาตุภูต ตสฺส อุปฺปาโท ปฺายิสฺสติ วโย
ปฺายิสฺสติ ิตสฺส อฺถตฺต ปฺายิสฺสติ ฯ อิเมส โข
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อาวุโส ธมฺมาน อุปฺปาโท ปฺายิสฺสติ วโย ปฺายิสฺสติ
ิตาน อฺถตฺต ปฺายิสฺสติ ฯ ย โข อาวุโส รูป ชาต
ปาตุภูต ตสฺส อุปฺปาโท ปฺายติ วโย ปฺายติ ิตสฺส
อฺถตฺต ปฺายติ ฯ ยา เวทนา ชาตา ปาตุภูตา ฯเปฯ
ยา สฺา ฯ เย สงฺขารา ชาตา ปาตุภูตา เตส อุปฺปาโท
ปฺายติ วโย ปฺายติ ิตาน อฺถตฺต ปฺายติ ฯ
ย วิฺาณ ชาต ปาตุภูต ตสฺส อุปฺปาโท ปฺายติ วโย
ปฺายติ ิตสฺส อฺถตฺต ปฺายติ ฯ อิเมส โข อาวุโส
ธมฺมาน อุปฺปาโท ปฺายติ วโย ปฺายติ ิตาน อฺถตฺต
ปฺายตีติ ฯ เอว ปุฏโ อห ภนฺเต เอว พฺยากเรยฺยนฺติ ฯ
[๘๒] สาธุ สาธุ อานนฺท ย โข อานนฺท รูป อตีต นิรุทฺธ
วิปริณต ตสฺส อุปฺปาโท ปฺายิตฺถ วโย ปฺายิตฺถ ิตสฺส
อฺถตฺต ปฺายิตฺถ ฯ ยา เวทนา ฯ ยา สฺา ฯ เย
สงฺขารา ฯ ย วิฺาณ อตีต นิรุทธฺ  วิปริณต ตสฺส อุปฺปาโท
ปฺายิตฺถ วโย ปฺายิตฺถ ิตสฺส อฺถตฺต ปฺายิตฺถ
อิเมส โข อานนฺท ธมฺมาน อุปฺปาโท ปฺายิตฺถ วโย
ปฺายิตฺถ ิตาน อฺถตฺต ปฺายิตฺถ ฯ ย โข อานนฺท รูป
อชาต อปาตุภูต ตสฺส อุปฺปาโท ปฺายิสฺสติ วโย ปฺายิสฺสติ
ิตสฺส อฺถตฺต ปฺายิสฺสติ ฯ ยา เวทนา ฯ ยา สฺา ฯ
เย สงฺขารา ฯ ย วิฺาณ อชาต อปาตุภูต ตสฺส อุปฺปาโท
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ปฺายิสฺสติ วโย ปฺายิสฺสติ ิตสฺส อฺถตฺต
ปฺายิสฺสติ ฯ อิเมส โข อานนฺท ธมฺมาน อุปปฺ าโท ปฺายิสฺสติ
วโย ปฺายิสฺสติ ิตาน อฺถตฺต ปฺายิสฺสติ ฯ ย โข
อานนฺท รูป ชาต ปาตุภูต ตสฺส อุปฺปาโท ปฺายติ วโย
ปฺายติ ิตสฺส อฺถตฺต ปฺายติ ฯ ยา เวทนา ชาตา
ปาตุภูตา ฯเปฯ ยา สฺา ฯ เย สงฺขารา ฯ ย วิฺาณ
ชาต ปาตุภูต ตสฺส อุปฺปาโท ปฺายติ วโย ปฺายติ
ิตสฺส อฺถตฺต ปฺายติ ฯ อิเมส โข อานนฺท ธมฺมาน
อุปฺปาโท ปฺายติ วโย ปฺายติ ิตาน อฺถตฺต
ปฺายตีติ ฯ เอว ปุฏโ ตฺว อานนฺท เอว พฺยากเรยฺยาสีติ ฯ
[๘๓] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนสฺส ภิกขฺ เว
ภิกฺขุโน อยมนุธมฺโม โหติ ย รูเป นิพฺพิทาพหุโล ๑ วิหเรยฺย
เวทนาย นิพฺพิทาพหุโล วิหเรยฺย สฺาย นิพฺพิทาพหุโล วิหเรยฺย
สงฺขาเรสุ นิพฺพิทาพหุโล วิหเรยฺย วิฺาเณ นิพฺพิทาพหุโล
วิหเรยฺย ฯ โส รูเป นิพฺพิทาพหุโล วิหรนฺโต ฯ เวทนาย ฯ
สฺาย ฯ สงฺขาเรสุ ฯ วิฺาเณ นิพฺพิทาพหุโล วิหรนฺโต รูป
ปริชานาติ ฯ เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ ปริชานาติ ฯ
โส รูป ปริชาน ฯ เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ
ปริชาน ปริมุจฺจติ รูปมฺหา ปริมุจฺจติ เวทนาย ปริมุจฺจติ
สฺาย ปริมุจฺจติ สงฺขาเรหิ ปริมุจฺจติ วิฺาณมฺหา
#๑ ยุ. สพฺพตฺถ นิพฺพิทาพหุลนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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ปริมุจฺจติ ชาติยา ชราย มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ
โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ ปริมุจฺจติ ทุกฺขสฺมาติ วทามีติ ฯ
[๘๔] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนสฺส ภิกขฺ เว
ภิกฺขุโน อยมนุธมฺโม โหติ ย รูเป อนิจฺจานุปสฺสี วิหเรยฺย ฯ
เวทนาย ฯ สฺาย ฯ สงฺขาเรสุ ฯ วิฺาเณ อนิจฺจานุปสฺสี
วิหเรยฺย ฯ โส รูเป อนิจฺจานุปสฺสี วิหรนฺโต ฯ เวทนาย ฯ
สฺาย ฯ สงฺขาเรสุ ฯ วิฺาเณ อนิจฺจานุปสฺสี วิหรนฺโต
รูป ปริชานาติ ฯ เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ
ปริชานาติ ฯ โส รูป ปริชาน ฯ เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ
วิฺาณ ปริชาน ปริมุจฺจติ รูปมฺหา ปริมุจฺจติ เวทนาย
ปริมุจฺจติ สฺาย ปริมุจฺจติ สงฺขาเรหิ ปริมจุ ฺจติ วิฺาณมฺหา
ปริมุจฺจติ ชาติยา ชราย มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ
โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ ปริมุจฺจติ ทุกฺขสฺมาติ วทามีติ ฯ
[๘๕] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนสฺส ภิกขฺ เว
ภิกฺขุโน อยมนุธมฺโม โหติ ย รูเป ทุกฺขานุปสฺสี วิหเรยฺย ฯ
เวทนาย ฯ สฺาย ฯ สงฺขาเรสุ ฯ วิฺาเณ ทุกฺขานุปสฺสี
วิหเรยฺย ฯ โส รูเป ทุกฺขานุปสฺสี วิหรนฺโต ฯ เวทนาย ฯ
สฺาย ฯ สงฺขาเรสุ ฯ วิฺาเณ ทุกฺขานุปสฺสี วิหรนฺโต
รูป ปริชานาติ ฯ เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ
ปริชานาติ ฯ โส รูป ปริชาน ฯ เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ
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วิฺาณ ปริชาน ปริมุจฺจติ รูปมฺหา ปริมุจฺจติ เวทนาย
ปริมุจฺจติ สฺาย ปริมุจฺจติ สงฺขาเรหิ ปริมจุ ฺจติ วิฺาณมฺหา
ปริมุจฺจติ ชาติยา ชราย มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ
โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ ปริมุจฺจติ ทุกฺขสฺมาติ วทามีติ ฯ
[๘๖] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนสฺส ภิกขฺ เว
ภิกฺขุโน อยมนุธมฺโม โหติ ย รูเป อนตฺตานุปสฺสี วิหเรยฺย ฯ
เวทนาย ฯ สฺาย ฯ สงฺขาเรสุ ฯ วิฺาเณ อนตฺตานุปสฺสี
วิหเรยฺย ฯ โส ๑ รูเป อนตฺตานุปสฺสี วิหรนฺโต ฯ เวทนาย ฯ
สฺาย ฯ สงฺขาเรสุ ฯ วิฺาเณ อนตฺตานุปสฺสี วิหรนฺโต
รูป ปริชานาติ ฯ เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ
ปริชานาติ ฯ โส รูป ปริชาน ฯ เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ
วิฺาณ ปริชาน ปริมุจฺจติ รูปมฺหา ปริมุจฺจติ เวทนาย
ปริมุจฺจติ สฺาย ปริมุจฺจติ สงฺขาเรหิ ปริมจุ ฺจติ วิฺาณมฺหา
ปริมุจฺจติ ชาติยา ชราย มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ
โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ ปริมุจฺจติ ทุกฺขสฺมาติ วทามีติ ฯ
นตุมฺหากวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
ตสฺสุทฺทาน
นตุมฺหาเกน เทฺว วุตฺตา ภิกฺขูหิ อปเร ทุเว
อานนฺเทน จ เทฺว วุตฺตา อนุธมฺเมหิ เทฺว ทุกาติ ฯ
_______________
#๑ ม. โย ฯ
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ขนฺธสยุตฺตสฺส มูลปณฺณาสเก อตฺตทีปวคฺโค ปฺจโม
[๘๗] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ อตฺตทีปา ภิกฺขเว วิหรถ
อตฺตสรณา อนฺสรณา ธมฺมทีปา ธมฺมสรณา อนฺสรณา ฯ
อตฺตทีปาน ภิกฺขเว วิหรต อตฺตสรณาน อนฺสรณาน ธมฺมทีปาน
ธมฺมสรณาน อนฺสรณาน โยนิโสว ๑ อุปปริกฺขิตพฺโพ กึชาติกา
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา กึปโหติกาติ ฯ กึชาติกา จ ภิกฺขเว
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา กึปโหติกา ฯ อิธ ภิกฺขเว อสฺสุตวา
ปุถุชชฺ โน อริยาน อทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส อโกวิโท อริยธมฺเม
อวินีโต สปฺปุริสาน อทสฺสาวี สปฺปุริสธมฺมสฺส อโกวิโท สปฺปุริสธมฺเม
อวินีโต รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ รูปวนฺต วา อตฺตาน
อตฺตนิ วา รูป รูปสฺมึ วา อตฺตาน ตสฺส ต รูป วิปริณมติ
อฺถา โหติ ตสฺส รูปวิปริณามฺถาภาวา อุปฺปชฺชนฺติ
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ฯ เวทน อตฺตโต สมนุปสฺสติ
เวทนาวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา เวทน เวทนาย วา อตฺตาน
ตสฺส สา เวทนา วิปริณมติ อฺถา โหติ ตสฺส เวทนาวิปริณามฺถาภาวา
อุปฺปชฺชนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ฯ
สฺ ฯ สงฺขาเร อตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯเปฯ วิฺาณ อตฺตโต
สมนุปสฺสติ วิฺาณวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา วิฺาณ
วิฺาณสฺมึ วา อตฺตาน ตสฺส ต วิฺาณ วิปริณมติ อฺถา
#๑ ยุ. โยนิเยว ฯ ม. โยนิ อุปปริกฺขิตพฺพา ฯ
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โหติ ตสฺส วิฺาณวิปริณามฺถาภาวา อุปฺปชฺชนฺติ
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ฯ
[๘๘] รูปสฺส เตฺวว ภิกฺขเว อนิจฺจต วิทิตฺวา วิปริณาม วิราค
นิโรธ ปุพฺเพ เจว รูป เอตรหิ จ สพฺพ รูป อนิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺมนฺติ
เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ปสฺสโต เย
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา เต ปหิยฺยนฺติ เตส ปหานา น ปริตสฺสติ
อปริตสฺส สุข วิหรติ สุขวิหารี ภิกขฺ ุ ตทงฺคนิพฺพุโตติ วุจฺจติ ฯ
เวทนาย เตฺวว ภิกฺขเว อนิจฺจต วิทิตฺวา วิปริณาม วิราค นิโรธ
ปุพฺเพ เจว เวทนา เอตรหิ จ สพฺพา เวทนา อนิจฺจา ทุกฺขา
วิปริณามธมฺมาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ปสฺสโต เย
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา เต ปหิยฺยนฺติ เตส ปหานา น
ปริตสฺสติ อปริตสฺส สุข วิหรติ สุขวิหารี ภิกฺขุ ตทงฺคนิพฺพุโตติ
วุจฺจติ ฯ สฺาย ฯ สงฺขาราน เตฺวว ภิกฺขเว อนิจฺจต วิทิตฺวา
วิปริณาม วิราค นิโรธ ปุพฺเพ เจว สงฺขารา เอตรหิ จ สพฺเพ
สงฺขารา อนิจฺจา ทุกฺขา วิปริณามธมฺมาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
ปสฺสโต เย โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา เต ปหิยฺยนฺติ
เตส ปหานา น ปริตสฺสติ อปริตสฺส สุข วิหรติ สุขวิหารี ภิกฺขุ
ตทงฺคนิพฺพุโตติ วุจฺจติ ฯ วิฺาณสฺส เตฺวว ภิกฺขเว อนิจฺจต
วิทิตฺวา วิปริณาม วิราค นิโรธ ปุพฺเพ เจว วิฺาณ เอตรหิ จ
สพฺพ วิฺาณ อนิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺมนฺติ เอวเมต ยถาภูต

สุตฺต ส. ขนฺธวารวคฺโค - หนาที่ 55

สมฺมปฺปฺาย ปสฺสโต เย โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา เต
ปหิยฺยนฺติ เตส ปหานา น ปริตสฺสติ อปริตสฺส สุข วิหรติ
สุขวิหารี ภิกฺขุ ตทงฺคนิพฺพุโตติ วุจฺจตีติ ฯ
[๘๙] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ สกฺกายสมุทยคามินิฺจ โว
ภิกฺขเว ปฏิปท เทเสสฺสามิ สกฺกายนิโรธคามินิฺจ ปฏิปท ต
สุณาถ ฯ กตมา จ ภิกฺขเว สกฺกายสมุทยคามินี ปฏิปทา ฯ อิธ
ภิกฺขเว อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน อริยาน อทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส อโกวิโท
อริยธมฺเม อวินีโต สปฺปรุ ิสาน อทสฺสาวี สปฺปุรสิ ธมฺมสฺส อโกวิโท
สปฺปุริสธมฺเม อวินีโต รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ รูปวนฺต วา
อตฺตาน อตฺตนิ วา รูป รูปสฺมึ วา อตฺตาน เวทน อตฺตโต
ฯเปฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ อตฺตโต สมนุปสฺสติ
วิฺาณวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา วิฺาณ วิฺาณสฺมึ
วา อตฺตาน ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว [๑] สกฺกายสมุทยคามินี ปฏิปทาติ ฯ
อิติ หิท ภิกฺขเว วุจฺจติ ทุกฺขสมุทยคามินี สมนุปสฺสนาติ
อยเมเวตฺถ อตฺโถ ฯ
[๙๐] กตมา จ ภิกฺขเว สกฺกายนิโรธคามินี ปฏิปทา ฯ อิธญ
ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก อริยาน ทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส โกวิโท
อริยธมฺเม สุวินีโต สปฺปุริสาน ทสฺสาวี สปฺปุรสิ ธมฺมสฺส โกวิโท
สปฺปุริสธมฺเม สุวินีโต น รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ น รูปวนฺต
วา อตฺตาน น อตฺตนิ วา รูป น รูปสฺมึ วา อตฺตาน น
#๑ ม. ยุ. สกฺกายสมุทยคามินี ปฏิปทา ฯ
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เวทน อตฺตโต ฯ น สฺ ฯ น สงฺขาเร ฯ น วิฺาณ อตฺตโต
สมนุปสฺสติ น วิฺาณวนฺต วา อตฺตาน น อตฺตนิ วา
วิฺาณ น วิฺาณสฺมึ วา อตฺตาน ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
สกฺกายนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ฯ อิติ หิท ภิกฺขเว วุจฺจติ
ทุกฺขนิโรธคามินี สมนุปสฺสนาติ อยเมเวตฺถ อตฺโถติ ฯ
[๙๑] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ รูป ภิกฺขเว อนิจฺจ ยทนิจฺจ
ต ทุกฺข ย ทุกฺข ตทนตฺตา ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ
น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ
เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ปสฺสโต จิตฺต วิรชฺชติ วิมุจฺจติ
อนุปาทาย อาสเวหิ ฯ เวทนา อนิจฺจา ฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ
วิฺาณ อนิจฺจ ยทนิจฺจ ต ทุกฺข ย ทุกฺข ตทนตฺตา ยทนตฺตา
ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต
สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
ปสฺสโต จิตฺต วิรชฺชติ วิมุจฺจติ อนุปาทาย อาสเวหิ ฯ
[๙๒] รูปธาตุยา เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน จิตฺต วิรตฺต วิมุตฺต
โหติ อนุปาทาย อาสเวหิ ฯ เวทนาธาตุยา เจ ฯ สฺาธาตุยา
เจ ฯ สงฺขารธาตุยา เจ ฯ วิฺาณธาตุยา เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน
จิตฺต วิรตฺต วิมุตฺต โหติ อนุปาทาย อาสเวหิ ฯ วิมุตฺตตฺตา
ิต ิตตฺตา สนฺตุสิต สนฺตุสิตตฺตา น ปริตสฺสติ อปริตสฺส
ปจฺจตฺตฺเว ปรินิพฺพายติ ฯ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย
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กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๙๓] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ รูป ภิกฺขเว อนิจฺจ ยทนิจฺจ
ต ทุกฺข ย ทุกฺข ตทนตฺตา ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ
น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ
เวทนา อนิจฺจา ฯ สฺา อนิจฺจา ฯ สงฺขารา อนิจฺจา ฯ วิฺาณ
อนิจฺจ ยทนิจฺจ ต ทุกขฺ  ย ทุกฺข ตทนตฺตา ยทนตฺตา ต
เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต
สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
ปสฺสโต ปุพฺพนฺตานุทิฏิโย น โหนฺติ ปุพฺพนฺตานุทิฏีน อสติ
อปรนฺตานุทิฏิโย น โหนฺติ อปรนฺตานุทิฏีน อสติ ถามสา
ปรามาโส น โหติ ฯ ถามสา ปรามาเส อสติ รูปสฺมึ เวทนาย
สฺาย สงฺขาเรสุ วิฺาณสฺมึ จิตฺต วิรชฺชติ วิมุจฺจติ อนุปาทาย
อาสเวหิ ฯ วิมุตฺตตฺตา ิต ิตตฺตา สนฺตุสิต สนฺตุสิตตฺตา น
ปริตสฺสติ อปริตสฺส ปจฺจตฺตฺเว ปรินิพฺพายติ ฯ ขีณา ชาติ
วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๙๔] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ เย หิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา
วา พฺราหฺมณา วา อเนกวิหิต อตฺตาน สมนุปสฺสมานา สมนุปสฺสนฺติ
สพฺเพ เต ปฺจุปาทานกฺขนฺเธ สมนุปสฺสนฺติ เอเตส วา
อฺตร ฯ กตเม ปฺจ ฯ อิธ ภิกฺขเว อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน อริยาน
อทสฺสาวี ฯเปฯ สปฺปรุ สิ ธมฺเม อวินีโต รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ
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รูปวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา รูป รูปสฺมึ วา อตฺตาน ฯ
เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ อตฺตโต สมนุปสฺสติ
วิฺาณวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา วิฺาณ วิฺาณสฺมึ
วา อตฺตาน ฯ อิติ อยฺเจว สมนุปสฺสนา ๑ อสฺมีติ จสฺส อธิคต
โหติ ฯ อสฺมีติ โข ปน ภิกฺขเว อธิคเต อถ ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน
อวกฺกนฺติ โหติ จกฺขุนฺทฺริยสฺส โสตินฺทฺริยสฺส ฆานินฺทฺริยสฺส
ชิวฺหินฺทฺริยสฺส กายินฺทฺริยสฺส ฯ อตฺถิ ภิกฺขเว มโน อตฺถิ ธมฺมา อตฺถิ
อวิชฺชาธาตุ ฯ อวิชชฺ าสมฺผสฺสเชน ภิกฺขเว เวทยิเตน ผุฏสฺส
อสฺสุตวโต ปุถชุ ฺชนสฺส อสฺมีติปสฺส โหติ อยมหมสฺมีติปสฺส โหติ
ภวิสฺสนฺติปสฺส โหติ น ภวิสฺสนฺติปสฺส โหติ รูป ภวิสฺสนฺติปสฺส
โหติ อรูป ภวิสฺสนฺติปสฺส โหติ สฺี ภวิสฺสนฺติปสฺส โหติ
อสฺี ภวิสฺสนฺติปสฺส โหติ เนวสฺินาสฺี ภวิสสฺ นฺติปสฺส
โหติ ฯ ติฏนฺติ โข ปน ภิกฺขเว ตตฺเถว ปฺจินฺทฺริยานิ อเถตฺถ
สุตวโต อริยสาวกสฺส อวิชฺชา ปหียติ วิชฺชา อุปฺปชฺชติ ตสฺส
อวิชฺชาวิราคา วิชชฺ ุปฺปาทา อสฺมีติปส ฺส น โหติ อยมหมสฺมีติปสฺส
น โหติ ภวิสฺสนฺติปสฺส น โหติ น ภวิสฺสนฺติปสฺส น
โหติ รูป ภวิสฺสนฺติปสฺส น โหติ อรูป ภวิสสฺ นฺติปสฺส น โหติ
สฺี ภวิสสฺ นฺติปสฺส น โหติ อสฺี ภวิสฺสนฺติปสฺส น โหติ
เนวสฺินาสฺี ภวิสฺสนฺติปสฺส น โหตีติ ฯ
[๙๕] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ ปฺจ จ ภิกฺขเว ขนฺเธ
#๑ โป. สมนุปสฺสนาติ ฯ ม. สมนุปสฺสติ ฯ
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เทเสสฺสามิ ปฺจุปาทานกฺขนฺเธ จ ต สุณาถ ฯ กตเม จ
ภิกฺขเว ปฺจกฺขนฺธา ฯ ยงฺกิฺจิ ภิกฺขเว รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน
อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา โอฬาริก วา สุขุม วา หีน วา ปณีต
วา ย ทูเร สนฺติเก วา ฯ อย วุจฺจติ รูปกฺขนฺโธ ฯ ยา กาจิ
เวทนา ฯ ยา กาจิ สฺา ฯ เย เกจิ สงฺขารา อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา
ปจฺจุปฺปนฺนา อชฺฌตฺตา วา พหิทฺธา วา โอฬาริกา วา สุขุมา
วา หีนา วา ปณีตา วา เย ทูเร สนฺติเก วา ฯ อย วุจฺจติ
สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ ยงฺกิฺจิ วิฺาณ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อชฺฌตฺต
วา พหิทฺธา วา โอฬาริก วา สุขุม วา หีน วา ปณีต วา ย
ทูเร สนฺติเก วา ฯ อย วุจฺจติ วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ อิเม วุจฺจนฺติ
ภิกฺขเว ปฺจกฺขนฺธา ฯ
[๙๖] กตเม จ ภิกฺขเว ปฺจุปาทานกฺขนฺธา ฯ ยงฺกิฺจิ ภิกฺขเว
รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อชฺฌตฺต วา พหิทธฺ า วา โอฬาริก
วา สุขุม วา หีน วา ปณีต วา ย ทูเร สนฺติเก วา สาสว
อุปาทานิย ฯ อย วุจฺจติ รูปูปาทานกฺขนฺโธ ฯ ยา กาจิ เวทนา
ฯเปฯ ยา ทูเร สนฺติเก วา สาสวา อุปาทานิยา ฯ อย วุจฺจติ
เวทนูปาทานกฺขนฺโธ ฯ ยา กาจิ สฺา ฯเปฯ ยา ทูเร สนฺติเก
วา สาสวา อุปาทานิยา ฯ อย วุจฺจติ สฺูปาทานกฺขนฺโธ ฯ เย
เกจิ สงฺขารา ฯเปฯ สาสวา อุปาทานิยา ฯ อย วุจฺจติ
สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ ฯ ยงฺกิฺจิ วิฺาณ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน
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ฯเปฯ ย ทูเร สนฺติเก วา สาสว อุปาทานิย ฯ อย วุจฺจติ
วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว ปฺจุปาทานกฺขนฺธาติ ฯ
[๙๗] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ
เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ อถ โข โสโณ คหปติปุตฺโต เยน
ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ฯเปฯ เอกมนฺต นิสินฺน โข
โสณ คหปติปุตฺต ภควา เอตทโวจ เย หิ เกจิ โสณ สมณา
วา พฺราหฺมณา วา อนิจฺเจน รูเปน ทุกฺเขน วิปริณามธมฺเมน
เสยฺโยหมสฺมีติ วา สมนุปสฺสนฺติ สทิโสหมสฺมีติ วา สมนุปสฺสนฺติ
หีโนหมสฺมีติ วา สมนุปสฺสนฺติ กิมฺตฺร ๑ ยถาภูตสฺส อทสฺสนา ฯ
อนิจฺจาย เวทนาย ทุกฺขาย วิปริณามธมฺมาย เสยฺโยหมสฺมีติ วา
สมนุปสฺสนฺติ สทิโสหมสฺมีติ วา สมนุปสฺสนฺติ หีโนหมสฺมีติ
วา สมนุปสฺสนฺติ กิมฺตฺร ยถาภูตสฺส อทสฺสนา ฯ อนิจฺจาย
สฺาย ฯ อนิจฺเจหิ สงฺขาเรหิ ทุกฺเขหิ วิปริณามธมฺเมหิ
เสยฺโยหมสฺมีติ วา สมนุปสฺสนฺติ สทิโสหมสฺมีติ วา สมนุปสฺสนฺติ
หีโนหมสฺมีติ วา สมนุปสฺสนฺติ กิมฺตฺร ยถาภูตสฺส อทสฺสนา ฯ
อนิจฺเจน วิฺาเณน ทุกฺเขน วิปริณามธมฺเมน เสยฺโยหมสฺมีติ วา
สมนุปสฺสนฺติ สทิโสหมสฺมีติ วา สมนุปสฺสนฺติ หีโนหมสฺมีติ วา
สมนุปสฺสนฺติ กิมฺตฺร ยถาภูตสฺส อทสฺสนา ฯ
[๙๘] เย จ โข เกจิ โสณ สมณา วา พฺราหฺมณา วา
อนิจฺเจน รูเปน ทุกฺเขน วิปริณามธมฺเมน เสยฺโยหมสฺมีติป น
#๑ ยุ. กิมฺตฺถ ฯ สพฺพตฺถ อิทีสเมว ฯ
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สมนุปสฺสนฺติ สทิโสหมสฺมีติป น สมนุปสฺสนฺติ หีโนหมสฺมีติป
น สมนุปสฺสนฺติ กิมฺตฺร ยถาภูตสฺส ทสฺสนา ฯ อนิจฺจาย
เวทนาย ฯ อนิจฺจาย สฺาย ฯ อนิจฺเจหิ สงฺขาเรหิ ฯ อนิจฺเจน
วิฺาเณน ทุกฺเขน วิปริณามธมฺเมน เสยฺโยหมสฺมีติป น
สมนุปสฺสนฺติ สทิโสหมสฺมีติป น สมนุปสฺสนฺติ หีโนหมสฺมีติป น
สมนุปสฺสนฺติ กิมฺตฺร ยถาภูตสฺส ทสฺสนา ฯ
[๙๙] ต กึ มฺสิ โสณ รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วา ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข
ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม กลฺล นุ ต
สมนุปสฺสิตุ เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ ฯ โน เหต
ภนฺเต ฯ เวทนา นิจฺจา วา อนิจฺจา วาติ ฯ อนิจฺจา ภนฺเต ฯ
สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ
ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วา ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข ภนฺเต ฯ
ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม กลฺล นุ ต สมนุปสฺสิตุ
เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
[๑๐๐] ตสฺมา ติห โสณ ยงฺกิฺจิ รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน
อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา โอฬาริก วา สุขุม วา หีน วา ปณีต
วา ย ทูเร สนฺติเก วา สพฺพ รูป เนต มม เนโสหมสฺมิ
น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ
ยา กาจิ เวทนา ฯ ยา กาจิ สฺา ฯ เย เกจิ สงฺขารา ฯ
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ยงฺกิฺจิ วิฺาณ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา
วา โอฬาริก วา สุขุม วา หีน วา ปณีต วา ย ทูเร สนฺติเก
วา สพฺพ วิฺาณ เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ
เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ
เอว ปสฺส โสณ สุตวา อริยสาวโก รูปสฺมปึ  นิพฺพินฺทติ
เวทนายป นิพฺพินฺทติ สฺายป นิพฺพินฺทติ สงฺขาเรสุป
นิพฺพินฺทติ วิฺาณสฺมึป นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท วิรชฺชติ วิราคา
วิมุจฺจติ วิมุตฺตสฺมึ วิมตุ ฺตมิติ าณ โหติ ฯ ขีณา ชาติ
วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๑๐๑] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ อถ โข โสโณ คหปติปุตฺโต เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺน โข โสณ คหปติปุตฺต ภควา เอตทโวจ เย หิ
เกจิ โสณ สมณา วา พฺราหฺมณา วา รูป นปฺปชานนฺติ
รูปสมุทย นปฺปชานนฺติ รูปนิโรธ นปฺปชานนฺติ รูปนิโรธคามินีปฏิปท
นปฺปชานนฺติ ฯ เวทน นปฺปชานนฺติ เวทนาสมุทย นปฺปชานนฺติ
เวทนานิโรธ นปฺปชานนฺติ เวทนานิโรธคามินีปฏิปท นปฺปชานนฺติ ฯ
สฺ นปฺปชานนฺติ ฯเปฯ สงฺขาเร นปฺปชานนฺติ สงฺขารสมุทย
นปฺปชานนฺติ สงฺขารนิโรธ นปฺปชานนฺติ สงฺขารนิโรธคามินีปฏิปท
นปฺปชานนฺติ ฯ วิฺาณ นปฺปชานนฺติ วิฺาณสมุทย นปฺปชานนฺติ
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วิฺาณนิโรธ นปฺปชานนฺติ วิฺาณนิโรธคามินีปฏิปท นปฺปชานนฺติ ฯ
นเมเต โสณ สมณา วา พฺราหฺมณา วา สมเณสุ วา
สมณสมฺมตา พฺราหฺมเณสุ วา พฺราหฺมณสมฺมตา น จ ปน
เต อายสฺมนฺโต สามฺตฺถ วา พฺราหฺมฺตฺถ วา ทิฏเ ว
ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺติ ฯ
[๑๐๒] เย จ โข เกจิ โสณ สมณา วา พฺราหฺมณา วา
รูป ปชานนฺติ รูปสมุทย ปชานนฺติ รูปนิโรธ ปชานนฺติ
รูปนิโรธคามินีปฏิปท ปชานนฺติ ฯ เวทน ปชานนฺติ ฯเปฯ สฺ
ปชานนฺติ ฯ สงฺขาเร ปชานนฺติ ฯ วิฺาณ ปชานนฺติ วิฺาณสมุทย
ปชานนฺติ วิฺาณนิโรธ ปชานนฺติ วิฺาณนิโรธคามินีปฏิปท
ปชานนฺติ ฯ เต โขเม โสณ สมณา วา พฺราหฺมณา
วา สมเณสุ เจว สมณสมฺมตา พฺราหฺมเณสุ จ พฺราหฺมณสมฺมตา
เต จ ปนายสฺมนฺโต สามฺตฺถฺจ พฺราหฺมฺตฺถฺจ ทิฏเว
ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ ฯ
[๑๐๓] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯเปฯ เอตทโวจ อนิจฺจฺเว
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ รูป อนิจฺจนฺติ ปสฺสติ สาสฺส โหติ สมฺมาทิฏิ
สมฺมา ปสฺส นิพฺพินฺทติ ฯ นนฺทกิ ฺขยา ราคกฺขโย ราคกฺขยา
นนฺทิกฺขโย นนฺทิราคกฺขยา จิตฺต วิมุตฺต สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจติ ฯ
อนิจฺจฺเว ภิกฺขเว ภิกฺขุ เวทน อนิจฺจาติ ปสฺสติ สาสฺส
โหติ สมฺมาทิฏิ สมฺมา ปสฺส นิพฺพินฺทติ ฯ นนฺทิกฺขยา ราคกฺขโย
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ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย นนฺทิราคกฺขยา จิตฺต วิมุตฺต สุวิมุตฺตนฺติ
วุจฺจติ ฯ อนิจฺจฺเว ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สฺ อนิจฺจาติ ปสฺสติ
ฯเปฯ อนิจฺเจ เยว ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สงฺขาเร อนิจฺจาติ ปสฺสติ
สาสฺส โหติ สมฺมาทิฏิ สมฺมา ปสฺส นิพฺพินฺทติ ฯ นนฺทิกฺขยา
ราคกฺขโย ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย นนฺทิราคกฺขยา จิตฺต วิมุตฺต
สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจติ ฯ อนิจฺจฺเว ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิฺาณ
อนิจฺจนฺติ ปสฺสติ สาสฺส โหติ สมฺมาทิฏิ สมฺมา ปสฺส
นิพฺพินฺทติ นนฺทิกฺขยา ราคกฺขโย ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย
นนฺทิราคกฺขยา จิตฺต วิมุตฺต สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจตีติ ฯ
[๑๐๔] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯเปฯ เอตทโวจ รูป ภิกฺขเว
โยนิโส มนสิกโรถ รูปานิจฺจตฺจ ยถาภูต สมนุปสฺสถ ฯ รูป
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ โยนิโส มนสิกโรนฺโต รูปานิจฺจตฺจ ยถาภูต
สมนุปสฺสนฺโต รูปสฺมึ นิพฺพินฺทติ นนฺทิกฺขยา ราคกฺขโย ราคกฺขยา
นนฺทิกฺขโย นนฺทิราคกฺขยา จิตฺต วิมุตฺต สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจติ ฯ
เวทน ภิกฺขเว โยนิโส มนสิกโรถ เวทนานิจฺจตฺจ ยถาภูต
สมนุปสฺสถ ฯ เวทน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ โยนิโส มนสิกโรนฺโต เวทนานิจฺจตฺจ
ยถาภูต สมนุปสฺสนฺโต เวทนาย นิพฺพินฺทติ นนฺทกิ ฺขยา
ราคกฺขโย ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย นนฺทิราคกฺขยา จิตฺต วิมุตฺต
สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจติ ฯ สฺ ภิกฺขเว ฯ สงฺขาเร ภิกฺขเว โยนิโส
มนสิกโรถ สงฺขารานิจฺจตฺจ ยถาภูต สมนุปสฺสถ ฯ สงฺขาเร
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ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ โยนิโส มนสิกโรนฺโต สงฺขารานิจฺจตฺจ ยถาภูต
สมนุปสฺสนฺโต สงฺขาเรสุ นิพฺพินฺทติ ฯ นนฺทกิ ฺขยา ราคกฺขโย
ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย นนฺทิราคกฺขยา จิตฺต วิมุตฺต สุวิมุตฺตนฺติ
วุจฺจติ ฯ วิฺาณ ภิกขฺ เว โยนิโส มนสิกโรถ วิฺาณานิจฺจตฺจ
ยถาภูต สมนุปสฺสถ ฯ วิฺาณ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
โยนิโส มนสิกโรนฺโต วิฺาณานิจฺจตฺจ ยถาภูต สมนุปสฺสนฺโต
วิฺาณสฺมึ นิพฺพินฺทติ ฯ นนฺทิกขฺ ยา ราคกฺขโย ราคกฺขยา
นนฺทิกฺขโย นนฺทิราคกฺขยา จิตฺต วิมุตฺต สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจตีติ ฯ
อตฺตทีปวคฺโค ปฺจโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
อตฺตทีปา ปฏิปทา เทฺว จ โหนฺติ อนิจฺจตา
สมนุปสฺสนา ขนฺธา เทฺว โสณา เทฺว นนฺทิกฺขเยน จาติ ฯ
มูลปณฺณาสก สมตฺต ฯ
ตสฺส มูลปณฺณาสกวคฺคสฺสทุ ฺทาน
นกุลปตา อนิจฺโจ จ ภาเรน นตุมฺหาเกน จ
อตฺตทีเปน ปณฺณาโส ปโม เตน วุจฺจตีติ ฯ
__________________
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ขนฺธสยุตฺตสฺส มชฺฌิมปณฺณาสเก อุปายวคฺโค ปโม
[๑๐๕] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯเปฯ เอตทโวจ อุปาโย
ภิกฺขเว อวิมุตฺโต อนุปาโย วิมุตฺโต ฯ รูปูปาย วา ภิกฺขเว
วิฺาณ ติฏมาน ติฏเ ยฺย รูปารมฺมณ รูปปฺปติฏ นนฺทูปเสวน
วุฑฺฒึ วิรูฬหฺ ึ เวปุลฺล อาปชฺเชยฺย ฯเปฯ สงฺขารูปาย วา
ภิกฺขเว วิฺาณ ติฏมาน ติฏเยฺย สงฺขารารมฺมณ สงฺขารปฺปติฏ
นนฺทูปเสวน วุฑฺฒึ วิรฬู ฺหึ เวปุลลฺ  อาปชฺเชยฺย ฯ โย
ภิกฺขเว เอว วเทยฺย อห อฺตฺร รูปา อฺตฺร เวทนาย
อฺตฺร สฺาย อฺตฺร สงฺขาเรหิ วิฺาณสฺส อาคตึ วา
คตึ วา จุตึ วา อุปปตฺตึ วา วุฑฺฒึ วา วิรฬู ฺหึ วา เวปุลฺล
วา ปฺเปสฺสามีติ เนต าน วิชชฺ ติ ฯ รูปธาตุยา เจ ภิกฺขเว
ภิกฺขุโน ฯ เวทนาธาตุยา เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ฯ สฺาธาตุยา
เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ฯ สงฺขารธาตุยา เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ฯ
วิฺาณธาตุยา เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ราโค ปหีโน โหติ ราคสฺส
ปหานา โวจฺฉิชฺชตารมฺมณ ปติฏ า วิฺาณสฺส น โหติ
ตทปฺปติฏิต วิฺาณ อวิรูฬฺห อนภิสงฺขจฺจ วิมุตฺต วิมุตฺตตฺตา
ิต ิตตฺตา สนฺตุสิต สนฺตุสิตตฺตา น ปริตสฺสติ อปริตสฺส
ปจฺจตฺตฺเว ปรินิพฺพายติ ฯ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย
กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
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[๑๐๖] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข ฯ ปฺจิมานิ ภิกฺขเว พีชชาตานิ ฯ
กตมานิ ปฺจ ฯ มูลพีช ขนฺธพีช ผลพีช อคฺคพีช พีชพีชฺเว
ปฺจม ฯ อิมานิ จสฺสุ ภิกฺขเว ปฺจ พีชชาตานิ อกฺขณฺฑานิ
อปูติกานิ อวาตาตปปฺปหตานิ ๑ สาราทานิ สุขสยิตานิ ปวี จ
นาสฺส อาโป จ นาสฺส ฯ อป นุมานิ ภิกฺขเว ปฺจ พีชชาตานิ
วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล อาปชฺเชยฺยุนฺติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ อิมานิ
จสฺสุ ภิกฺขเว ปฺจ พีชชาตานิ อกฺขณฺฑานิ ๒ ฯเปฯ สุขสยิตานิ
ปวี จ อสฺส อาโป จ อสฺส ฯ อป นุมานิ ภิกฺขเว ปฺจ
พีชชาตานิ วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล อาปชฺเชยฺยุนฺติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ
[๑๐๗] เสยฺยถาป ภิกฺขเว ปวีธาตุ เอว จตสฺโส วิฺาณฏิติโย
ทฏพฺพา ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว อาโปธาตุ เอว นนฺทิราโค
ทฏพฺโพ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ปฺจ พีชชาตานิ เอว
วิฺาณ สาหาร ทฏพฺพ ฯ รูปูปาย ๓ วา ๔ ภิกฺขเว วิฺาณ
ติฏมาน ติฏเยฺย รูปารมฺมณ รูปปฺปติฏ นนฺทูปเสวน วุฑฺฒึ
วิรูฬฺหึ เวปุลฺล อาปชฺเชยฺย ฯ เวทนูปาย วา ภิกฺขเว วิฺาณ
ติฏมาน ติฏเยฺย ฯเปฯ นนฺทูปเสวน วุฑฺฒึ วิรฬู ฺหึ เวปุลฺล
อาปชฺเชยฺย ฯ สฺูปาย วา ฯเปฯ สงฺขารูปาย วา ภิกฺขเว
วิฺาณ ติฏมาน ติฏเยฺย สงฺขารารมฺมณ สงฺขารปฺปติฏ
นนฺทูปเสวน วุฑฺฒึ วิรฬู หฺ ึ เวปุลลฺ  อาปชฺเชยฺย ฯ โย ภิกฺขเว
เอว วเทยฺย อห อฺตฺร รูปา อฺตฺร เวทนาย อฺตฺร
#๑ ยุ. อวาตาตปหตานิ ฯ ๒ ยุ. ขณฺฑานิ ฯ ๓ ม. รุปุปย ฯ ๔ ม. วาสทฺโท
#นตฺถิ ฯ
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สฺาย อฺตฺร สงฺขาเรหิ วิฺาณสฺส อาคตึ วา คตึ วา
จุตึ วา อุปปตฺตึ วา วุฑฺฒึ วา วิรฬู ฺหึ วา เวปุลฺล วา
ปฺเปสฺสามีติ เนต าน วิชชฺ ติ ฯ รูปธาตุยา เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน
ราโค ปหีโน โหติ ราคสฺส ปหานา โวจฺฉิชชฺ ตารมฺมณ ปติฏา
วิฺาณสฺส น โหติ ฯ เวทนาธาตุยา เจ ฯ สฺาธาตุยา
เจ ฯ สงฺขารธาตุยา เจ ฯ วิฺาณธาตุยา เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน
ราโค ปหีโน โหติ ราคสฺส ปหานา โวจฺฉิชชฺ ตารมฺมณ ปติฏา๔
วิฺาณสฺส น โหติ ฯ ตทปฺปติฏิต วิฺาณ อวิรูฬฺห อนภิสงฺขจฺจ ๑
วิมุตฺต วิมตุ ฺตตฺตา ิต ิตตฺตา สนฺตุสิต สนฺตุสิตตฺตา
น ปริตสฺสติ อปริตสฺส ปจฺจตฺตฺเว ปรินพิ ฺพายติ ฯ ขีณา
ชาติ ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๑๐๘] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯ ภควา อุทาน อุทาเนสิ โน
จสฺส ๒ โน จ เม สิยา น ภวิสฺสติ ๓ น เม ภวิสฺสตีติ เอว
วิมุจฺจมาโน ๔ ภิกฺขุ ฉินฺเทยฺย โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานีติ ฯ
[๑๐๙] เอว วุตฺเต อฺตโร ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ
ยถากถ ปน ภนฺเต โน จสฺส โน จ เม สิยา น ภวิสฺสติ
น เม ภวิสฺสตีติ เอว วิมุจฺจมาโน ๕ ภิกฺขุ ฉินฺเทยฺย โอรมฺภาคิยานิ
สฺโชนานีติ ฯ อิธ ภิกฺขุ อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน อริยาน อทสฺสาวี
ฯเปฯ สปฺปรุ ิสธมฺเม อวินีโต รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ รูปวนฺต
#๑ ยุ. อนภิสงฺขารฺจ ฯ ๒ ยุ. จสฺส ฯ ๓ ม. นาภวิสฺส ฯ ๔ ม. อธิมุจฺจมาโน ฯ
#๕ ยุ. อธิมุจจฺ มาโน ฯ
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วา อตฺตาน อตฺตนิ วา รูป รูปสฺมึ วา อตฺตาน ฯ เวทน ฯ
สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ อตฺตโต สมนุปสฺสติ วิฺาณวนฺต
วา อตฺตาน อตฺตนิ วา วิฺาณ วิฺาณสฺมึ วา อตฺตาน ฯ
โส อนิจฺจ รูป อนิจฺจ รูปนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อนิจฺจ
เวทน อนิจจฺ า เวทนาติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อนิจฺจ สฺ
อนิจฺจา สฺาติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อนิจฺเจ สงฺขาเร อนิจฺจา
สงฺขาราติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อนิจฺจ วิฺาณ อนิจฺจ
วิฺาณนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯ ทุกฺข รูป ทุกฺข รูปนฺติ
ยถาภูต นปฺปชานาติ ทุกฺข เวทน ฯ ทุกฺข สฺ ฯ ทุกฺเข
สงฺขาเร ฯ ทุกฺข วิฺาณ ทุกฺข วิฺาณนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯ
อนตฺต รูป อนตฺต รูปนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อนตฺต
เวทน ฯ อนตฺต สฺ ฯ อนตฺเต สงฺขาเร ฯ อนตฺต วิฺาณ
อนตฺต วิฺาณนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯ สงฺขต รูป สงฺขต
รูปนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ สงฺขต เวทน ฯ สงฺขต สฺ ฯ
สงฺขเต สงฺขาเร ฯ สงฺขต วิฺาณ สงฺขต วิฺาณนฺติ ยถาภูต
นปฺปชานาติ ฯ รูปป ๑ ภวิสฺสตีติ ยถาภูต นปฺปชานาติ เวทนาปฟ
ภวิสฺสติ ฯ สฺาป ภวิสฺสติ ฯ สงฺขาราป ภวิสฺสนฺติ ฯ
วิฺาณมฺป ภวิสฺสตีติ ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯ
[๑๑๐] สุตวา จ โข ภิกฺขุ ๒ อริยสาวโก อริยาน ทสฺสาวี
อริยธมฺมสฺส โกวิโท อริยธมฺเม สุวินีโต สปฺปุริสาน ทสฺสาวี
#๑ ม. ยุ. รูป วิภวิสฺสตีติ ฯ ๒ ยุ. ภิกฺขเว ฯ
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สปฺปุริสธมฺมสฺส โกวิโท สปฺปุริสธมฺเม สุวินีโต น รูป อตฺตโต
สมนุปสฺสติ ฯเปฯ น เวทน ฯ น สฺ ฯ น สงฺขาเร ฯ น
วิฺาณ อตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯ โส อนิจฺจ รูป อนิจฺจ
รูปนฺติ ยถาภูต ปชานาติ อนิจฺจ เวทน ฯ อนิจฺจ สฺ ฯ
อนิจฺเจ สงฺขาเร ฯ อนิจฺจ วิฺาณ อนิจฺจ วิฺาณนฺติ
ยถาภูต ปชานาติ ฯ ทุกฺข รูป ฯเปฯ ทุกฺข วิฺาณ ฯ อนตฺต
รูป ฯเปฯ อนตฺต วิฺาณ ฯ สงฺขต รูป ฯเปฯ สงฺขต
วิฺาณ สงฺขต วิฺาณนฺติ ยถาภูต ปชานาติ ฯ รูปป
ภวิสฺสตีติ ยถาภูต ปชานาติ เวทนา ฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ
วิฺาณมฺป ภวิสฺสตีติ ยถาภูต ปชานาติ ฯ โส รูปสฺส วิภวา
เวทนาย วิภวา สฺาย วิภวา สงฺขาราน วิภวา วิฺาณสฺส
วิภวา ฯ เอว โข ภิกฺขุ โน จสฺส โน จ เม สิยา น๛
ภวิสฺสติ น เม ภวิสฺสตีติ เอว วิมจุ ฺจมาโน ภิกฺขุ ฉินฺเทยฺย
โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานีติ ฯ
[๑๑๑] เอว วิมุจฺจมาโน ภนฺเต ภิกขฺ ุ ฉินฺเทยฺย โอรมฺภาคิยานิ
สฺโชนานิ ฯ กถ ปน ภนฺเต ชานโต กถ ปสฺสโต อนนฺตรา
อาสวาน ขโย โหตีติ ฯ อิธ ภิกฺขุ อสฺสุตวา ปุถชุ ฺชโน ฯเปฯ ๑
อตสิตาเย าเน ตาส อาปชฺชติ ฯ ตาโส เหโส ภิกฺขุ อสฺสุตวโต
ปุถุชชฺ นสฺส โน จสฺส โน จ เม สิยา น ภวิสฺสติ น เม
ภวิสฺสตีติ ฯ สุตวา จ โข ภิกฺขุ อริยสาวโก ฯเปฯ อตสิตาเย
#๑ โป. ม. ยุ. เปยฺยาโล นตฺถิ ฯ
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าเน น ตาส อาปชฺชติ ฯ น เหโส ภิกฺขุ ตาโส สุตวโต อริยสาวกสฺส
โน จสฺส โน จ เม สิยา น ภวิสฺสติ น เม ภวิสฺสตีติ ฯ
รูปูปาย วา ภิกฺขุ วิฺาณ ติฏมาน ติฏเยฺย รูปารมฺมณ
รูปปฺปติฏ นนฺทูปเสวน วุฑฺฒึ วิรฬู ฺหึ เวปุลฺล อาปชฺเชยฺย ฯ
เวทนูปาย วา ภิกฺขุ ฯ สฺูปาย วา ภิกฺขุ ฯ สงฺขารูปาย วา ภิกฺขุ
วิฺาณ ติฏมาน ติฏเยฺย สงฺขารารมฺมณ สงฺขารปฺปติฏ นนฺทูปเสวน
วุฑฺฒึ วิรฬู หฺ ึ เวปุลฺล อาปชฺเชยฺย ฯ โส ๑ ภิกฺขุ เอว วเทยฺย
อหมฺตฺร รูปา อฺตฺร เวทนาย อฺตฺร สฺาย อฺตฺร
สงฺขาเรหิ วิฺาณสฺส อาคตึ วา คตึ วา จุตึ วา อุปปตฺตึ วา
วุฑฺฒึ วา วิรูฬฺหึ วา เวปุลฺล วา ปฺเปสฺสามีติ เนต าน
วิชฺชติ ฯ รูปธาตุยา เจ ภิกฺขุ ภิกฺขุโน ราโค ปหีโน โหติ ราคสฺส
ปหานา โวจฺฉิชฺชตารมฺมณ ปติฏา วิฺาณสฺส น โหติ ฯ เวทนาธาตุยา
เจ ภิกฺขุ ภิกฺขุโน ฯ สฺาธาตุยา เจ ภิกฺขุ ภิกฺขุโน ฯ
สงฺขารธาตุยา เจ ภิกฺขุ ภิกฺขุโน ฯ วิฺาณธาตุยา เจ ภิกฺขุ
ภิกฺขุโน ราโค ปหีโน โหติ ราคสฺส ปหานา โวจฺฉิชฺชตารมฺมณ
ปติฏา วิฺาณสฺส น โหติ ฯ ตทปฺปติฏิต วิฺาณ อวิรูฬฺห
อนภิสงฺขจฺจ วิมุตฺต วิมตุ ฺตตฺตา ิต ิตตฺตา สนฺตุสิต สนฺตุสิตตฺตา
น ปริตสฺสติ อปริตสฺส ปจฺจตฺตฺเว ปรินิพพฺ ายติ ฯ ขีณา ชาติ
ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ฯ เอว โข ภิกฺขุ ชานโต
เอว ปสฺสโต อนนฺตรา อาสวาน ขโย โหตีติ ฯ
#๑ โป. ม. โย ฯ
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[๑๑๒] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว อุปาทานกฺขนฺธา ฯ
กตเม ปฺจ ฯ เสยฺยถีท ฯ รูปูปาทานกฺขนฺโธ เวทนูปาทานกฺขนฺโธ
สฺูปาทานกฺขนฺโธ สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ
ยาวกีวฺจาห ภิกฺขเว อิเม ปฺจุปาทานกฺขนฺเธ
จตุปริวฏฏ ยถาภูต น อพฺภฺาสึ เนว ตาวาห ภิกฺขเว
สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย
สเทวมนุสฺสาย อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธ ๑ ปจฺจฺาสึ ฯ
ยโต จ ขฺวาห ภิกฺขเว อิเม ปฺจุปาทานกฺขนฺเธ จตุปริวฏฏ
ยถาภูต อพฺภฺาสึ อถาห ภิกฺขเว สเทวเก ฯเปฯ สเทวมนุสฺสาย
อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธ ปจฺจฺาสึ ฯ
กถ ๒ จตุปริวฏฏ ฯ รูป อพฺภฺาสึ รูปสมุทย อพฺภฺาสึ
รูปนิโรธ อพฺภฺาสึ รูปนิโรธคามินีปฏิปท อพฺภฺาสึ เวทน
อพฺภฺาสึ ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ อพฺภฺาสึ
วิฺาณสมุทย อพฺภฺาสึ วิฺาณนิโรธ อพฺภฺาสึ
วิฺาณนิโรธคามินีปฏิปท อพฺภฺาสึ ฯ
[๑๑๓] กตมฺจ ภิกฺขเว รูป ฯ จตฺตาโร จ มหาภูตา จตุนฺนฺจ
มหาภูตาน อุปาทายรูป ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว รูป ฯ อาหารสมุทยา
รูปสมุทโย อาหารนิโรธา รูปนิโรโธ อยเมว อริโย
อฏงฺคิโก มคฺโค รูปนิโรธคามินีปฏิปทา ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏิ
ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ เย หิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา
#๑ ม. ยุ. อภิสมฺพุทฺโธติ ฯ ๒ ม. กถฺจ ฯ
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พฺราหฺมณา วา เอว รูป อภิฺาย เอว รูปสมุทย อภิฺาย
เอว รูปนิโรธ อภิฺาย เอว รูปนิโรธคามินีปฏิปท อภิฺาย
รูปสฺส นิพพฺ ิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺนา เต สุปฏิปนฺนา
เย สุปฏิปนฺนา เต อิมสฺมึ ธมฺมวินเย คาธนฺติ ฯ เย จ โข
เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา เอว รูป อภิฺาย
เอว รูปสมุทย อภิฺาย เอว รูปนิโรธ อภิฺาย เอว
รูปนิโรธคามินีปฏิปท อภิฺาย รูปสฺส นิพฺพิทา วิราคา นิโรธา
อนุปาทา วิมุตฺตา เต สุวิมุตฺตา เย สุวิมุตฺตา เต เกพลิโน ๑
เย เกพลิโน วฏฏ เตส นตฺถิ ปฺาปนาย ฯ
[๑๑๔] กตมา จ ภิกฺขเว เวทนา ฯ ฉ ยิเม ภิกฺขเว เวทนากายา
จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา โสตสมฺผสฺสชา เวทนา ฆานสมฺผสฺสชา
เวทนา ชิวฺหาสมฺผสฺสชา เวทนา กายสมฺผสฺสชา เวทนา มโนสมฺผสฺสชา
เวทนา ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว เวทนา ฯ ผสฺสสมุทยา
เวทนาสมุทโย ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ อยเมว อริโย อฏงฺคิโก
มคฺโค เวทนานิโรธคามินีปฏิปทา ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏ ิ ฯเปฯ
สมฺมาสมาธิ ฯ เย หิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา
วา เอว เวทน อภิฺาย เอว เวทนาสมุทย อภิฺาย เอว
เวทนานิโรธ อภิฺาย เอว เวทนานิโรธคามินีปฏิปท อภิฺาย
เวทนาย นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺนา เต สุปฏิปนฺนา
เย สุปฏิปนฺนา เต อิมสฺมึ ธมฺมวินเย คาธนฺติ ฯ เย จ โข
#๑ โป. ม. ยุ. เกวลิโน ฯ
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เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา เอว เวทน อภิฺาย
เอว เวทนาสมุทย อภิฺาย เอว เวทนานิโรธ อภิฺาย เอว
เวทนานิโรธคามินีปฏิปท อภิฺาย ฯเปฯ วฏฏ เตส นตฺถิ
ปฺาปนาย ฯ
[๑๑๕] กตมา จ ภิกฺขเว สฺา ฯ ฉ ยิเม ภิกฺขเว สฺากายา
รูปสฺา สทฺทสฺา คนฺธสฺา รสสฺา โผฏพฺพสฺา
ธมฺมสฺา ฯ อย วุจจฺ ติ ภิกฺขเว สฺา ฯ ผสฺสสมุทยา
สฺาสมุทโย ผสฺสนิโรธา สฺานิโรโธ อยเมว อริโย
อฏงฺคิโก มคฺโค สฺานิโรธคามินีปฏิปทา ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏิ
ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ เย หิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา
พฺราหฺมณา วา เอว สฺ อภิฺาย ฯเปฯ วฏฏ เตส นตฺถิ
ปฺาปนาย ฯ
[๑๑๖] กตเม จ ภิกฺขเว สงฺขารา ฯ ฉ ยิเม ภิกฺขเว เจตนากายา
รูปสฺเจตนา สทฺทสฺเจตนา คนฺธสฺเจตนา รสสฺเจตนา
โผฏพฺพสฺเจตนา ธมฺมสฺเจตนา ฯ อิเม วุจฺจนฺติ ภิกขฺ เว
สงฺขารา ฯ ผสฺสสมุทยา สงฺขารสมุทโย ผสฺสนิโรธา สงฺขารนิโรโธ
อยเมว อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค สงฺขารนิโรธคามินีปฏิปทา ฯ
เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ เย หิ
เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา เอว สงฺขาเร อภิฺาย
เอว สงฺขารสมุทย อภิฺาย เอว สงฺขารนิโรธ อภิฺาย เอว
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สงฺขารนิโรธคามินีปฏิปท อภิฺาย สงฺขาราน นิพฺพิทาย วิราคาย
นิโรธาย ปฏิปนฺนา เต สุปฏิปนฺนา เย สุปฏิปนฺนา เต อิมสฺมึ
ธมฺมวิเย คาธนฺติ ฯ เย จ โข เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา
พฺราหฺมณา วา เอว สงฺขาเร อภิฺาย เอว สงฺขารสมุทย
อภิฺาย เอว สงฺขารนิโรธ อภิฺาย เอว สงฺขารนิโรธคามินีปฏิปท
อภิฺาย สงฺขาราน นิพฺพิทา วิราคา นิโรธา อนุปาทา
วิมุตฺตา เต สุวิมุตฺตา เย สุวิมุตฺตา เต เกพลิโน เย เกพลิโน
วฏฏ เตส นตฺถิ ปฺาปนาย ฯ
[๑๑๗] กตมฺจ ภิกฺขเว วิฺาณ ฯ ฉ ยิเม ภิกขฺ เว วิฺาณกายา
จกฺขุวิฺาณ โสตวิฺาณ ฆานวิฺาณ ชิวฺหาวิฺาณ
กายวิฺาณ มโนวิฺาณ ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว วิฺาณ ฯ
นามรูปสมุทยา วิฺาณสมุทโย นามรูปนิโรธา วิฺาณนิโรโธ
อยเมว อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค วิฺาณนิโรธคามินีปฏิปทา ฯ
เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ เย หิ เกจิ
ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา เอว วิฺาณ อภิฺาย
เอว วิฺาณสมุทย อภิฺาย เอว วิฺาณนิโรธ อภิฺาย
เอว วิฺาณนิโรธคามินีปฏิปท อภิฺาย วิฺาณสฺส นิพฺพิทาย
วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺนา เต สุปฏิปนฺนา เย สุปฏิปนฺนา
เต อิมสฺมึ ธมฺมวินเย คาธนฺติ ฯ เย จ โข เกจิ ภิกฺขเว สมณา
วา พฺราหฺมณา วา เอว วิฺาณ อภิฺาย เอว วิฺาณ-
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สมุทย อภิฺาย เอว วิฺาณนิโรธ อภิฺาย เอว วิฺาณนิโรธคามินีปฏิปท อภิฺาย วิฺาณสฺส นิพฺพิทา วิราคา นิโรธา
อนุปาทา วิมุตฺตา เต สุวิมุตฺตา เย สุวิมุตฺตา เต เกพลิโน
เย เกพลิโน วฏฏ เตส นตฺถิ ปฺาปนายาติ ฯ
[๑๑๘] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ
ภควา เอตทโวจ สตฺตฏานกุสโล ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ติวิธูปปริกฺขี
อิมสฺมึ ธมฺมวินเย เกพลี วุสิตวา อุตฺตมปุริโสติ วุจฺจติ ฯ กถฺจ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สตฺตฏานกุสโล โหติ ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ รูป
ปชานาติ รูปสมุทย ปชานาติ รูปนิโรธ ปชานาติ รูปนิโรธคามินีปฏิปท ปชานาติ ฯ รูปสฺส อสฺสาท ปชานาติ รูปสฺส อาทีนว
ปชานาติ รูปสฺส นิสฺสรณ ปชานาติ ฯ เวทน ปชานาติ ฯ สฺ ฯ
สงฺขาเร ฯ วิฺาณ ปชานาติ วิฺาณสมุทย ปชานาติ
วิฺาณนิโรธ ปชานาติ วิฺาณนิโรธคามินีปฏิปท ปชานาติ ฯ
วิฺาณสฺส อสฺสาท ปชานาติ วิฺาณสฺส อาทีนว ปชานาติ
วิฺาณสฺส นิสฺสรณ ปชานาติ ฯ
[๑๑๙] กตมฺจ ภิกฺขเว รูป ฯ จตฺตาโร จ มหาภูตา
จตุนฺนฺจ มหาภูตาน อุปาทายรูป ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว รูป ฯ
อาหารสมุทยา รูปสมุทโย อาหารนิโรธา รูปนิโรโธ อยเมว
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อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค รูปนิโรธคามินีปฏิปทา ฯ เสยฺยถีท ฯ
สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ ย รูป ปฏิจจฺ อุปฺปชฺชติ
สุข โสมนสฺส อย รูปสฺส อสฺสาโท ย รูป อนิจฺจ ทุกฺข
วิปริณามธมฺม อย รูปสฺส อาทีนโว โย รูปสฺมึ ฉนฺทราควินโย
ฉนฺทราคปฺปหาน อิท รูปสฺส นิสฺสรณ ฯ เย หิ เกจิ ภิกฺขเว
สมณา วา พฺราหฺมณา วา เอว รูป อภิฺาย เอว รูปสมุทย
อภิฺาย เอว รูปนิโรธ อภิฺาย เอว รูปนิโรธคามินีปฏิปท
อภิฺาย เอว รูปสฺส อสฺสาท อภิฺาย เอว รูปสฺส อาทีนว
อภิฺาย เอว รูปสฺส นิสฺสรณ อภิฺาย รูปสฺส นิพฺพิทาย
วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺนา เต สุปฏิปนฺนา เย สุปฏิปนฺนา
เต อิมสฺมึ ธมฺมวินเย คาธนฺติ ฯ เย จ โข เกจิ ภิกฺขเว
สมณา วา พฺราหฺมณา วา เอว รูป อภิฺาย เอว รูปสมุทย
อภิฺาย เอว รูปนิโรธ อภิฺาย เอว รูปนิโรธคามินีปฏิปท
อภิฺาย เอว รูปสฺส อสฺสาท อภิฺาย เอว รูปสฺส อาทีนว
อภิฺาย เอว รูปสฺส นิสฺสรณ อภิฺาย รูปสฺส นิพฺพิทา
วิราคา นิโรธา อนุปาทา วิมุตฺตา เต สุวิมุตฺตา เย สุวิมุตฺตา
เต เกพลิโน เย เกพลิโน วฏฏ เตส นตฺถิ ปฺาปนาย ฯ
[๑๒๐] กตมา จ ภิกฺขเว เวทนา ฯ ฉ ยิเม ภิกฺขเว เวทนากายา
จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสชา เวทนา ฯ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว เวทนา ฯ ผสฺสสมุทยา เวทนาสมุทโย
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ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ อยเมว อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค
เวทนานิโรธคามินีปฏิปทา ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏิ ฯปฯ
สมฺมาสมาธิ ฯ ย เวทน ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุข โสมนสฺส อย
เวทนาย อสฺสาโท ยา ๑ เวทนา อนิจฺจา ทุกฺขา วิปริณามธมฺมา
อย เวทนาย อาทีนโว โย เวทนาย ฉนฺทราควินโย ฉนฺทราคปฺปหาน
อิท เวทนาย นิสฺสรณ ฯ เย หิ เกจิ ภิกขฺ เว
สมณา วา พฺราหฺมณา วา เอว เวทน อภิฺาย เอว เวทนาสมุทย
อภิฺาย เอว เวทนานิโรธ อภิฺาย เอว เวทนานิโรธคามินีปฏิปท
อภิฺาย เอว เวทนาย อสฺสาท อภิฺาย เอว
เวทนาย อาทีนว อภิฺาย เอว เวทนาย นิสสฺ รณ อภิฺาย
เวทนาย นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺนา เต สุปฏิปนฺนา
เย สุปฏิปนฺนา เต อิมสฺมึ ธมฺมวินเย คาธนฺติ ฯ เย จ โข
เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา เอว เวทน อภิฺาย
ฯเปฯ วฏฏ เตส นตฺถิ ปฺาปนาย ฯ
[๑๒๑] กตมา จ ภิกฺขเว สฺา ฯ ฉ ยิเม ภิกฺขเว สฺากายา
รูปสฺา สทฺทสฺา คนฺธสฺา รสสฺา โผฏพฺพสฺา
ธมฺมสฺา ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สฺา ฯ ผสฺสสมุทยา สฺาสมุทโย
ผสฺสนิโรธา สฺานิโรโธ อยเมว อริโย อฏงฺคิโก
มคฺโค สฺานิโรธคามินีปฏิปทา ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏ ิ ฯเปฯ
สมฺมาสมาธิ ฯเปฯ วฏฏ เตส นตฺถิ ปฺาปนาย ฯ
#๑ ยุ. ย ฯ
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[๑๒๒] กตเม จ ภิกฺขเว สงฺขารา ฯ ฉ ยิเม ภิกฺขเว เจตนากายา
รูปสฺเจตนา ฯเปฯ ธมฺมสฺเจตนา ฯ อิเม วุจฺจนฺติ
ภิกฺขเว สงฺขารา ฯ ผสฺสสมุทยา สงฺขารสมุทโย ผสฺสนิโรธา
สงฺขารนิโรโธ อยเมว อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค สงฺขารนิโรธคามินีปฏิปทา ฯ
เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ
ย สงฺขาเร ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุข โสมนสฺส อย สงฺขาราน
อสฺสาโท เย สงฺขารา อนิจฺจา ทุกขฺ า วิปริณามธมฺมา อย
สงฺขาราน อาทีนโว โย สงฺขาเรสุ ฉนฺทราควินโย ฉนฺทราคปฺปหาน
อิท สงฺขาราน นิสฺสรณ ฯ เย หิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา
วา พฺราหฺมณา วา เอว สงฺขาเร อภิฺาย เอว สงฺขารสมุทย
อภิฺาย เอว สงฺขารนิโรธ อภิฺาย เอว สงฺขารนิโรธคามินีปฏิปท
อภิฺาย ฯเปฯ สงฺขาราน นิพพฺ ิทาย วิราคาย นิโรธาย
ปฏิปนฺนา เต สุปฏิปนฺนา เย สุปฏิปนฺนา เต อิมสฺมึ ธมฺมวินเย
คาธนฺติ ฯเปฯ วฏฏ เตส นตฺถิ ปฺาปนาย ฯ
[๑๒๓] กตมฺจ ภิกฺขเว วิฺาณ ฯ ฉ ยิเม ภิกฺขเว
วิฺาณกายา จกฺขุวิฺาณ โสตวิฺาณ ฆานวิฺาณ
ชิวฺหาวิฺาณ กายวิฺาณ มโนวิฺาณ ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว
วิฺาณ ฯ นามรูปสมุทยา วิฺาณสมุทโย นามรูปนิโรธา
วิฺาณนิโรโธ อยเมว อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค วิฺาณนิโรธคามินีปฏิปทา ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ
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ย วิฺาณ ปฏิจฺจ อุปปฺ ชฺชติ สุข โสมนสฺส อย วิฺาณสฺส
อสฺสาโท ย วิฺาณ อนิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม อย วิฺาณสฺส
อาทีนโว โย วิฺาณสฺมึ ฉนฺทราควินโย ฉนฺทราคปฺปหาน
อิท วิฺาณสฺส นิสฺสรณ ฯ เย หิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา
พฺราหฺมณา วา เอว วิฺาณ อภิฺาย เอว วิฺาณสมุทย
อภิฺาย เอว วิฺาณนิโรธ อภิฺาย เอว วิฺาณนิโรธคามินีปฏิปท
อภิฺาย เอว วิฺาณสฺส อสฺสาท อภิฺาย
เอว วิฺาณสฺส อาทีนว อภิฺาย เอว วิฺาณสฺส นิสฺสรณ
อภิฺาย วิฺาณสฺส นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺนา เต
สุปฏิปนฺนา เย สุปฏิปนฺนา เต อิมสฺมึ ธมฺมวินเย คาธนฺติ ฯ เย
จ โข เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา เอว วิฺาณ
อภิฺาย เอว วิฺาณสมุทย อภิฺาย เอว วิฺาณนิโรธ
อภิฺาย เอว วิฺาณนิโรธคามินีปฏิปท อภิฺาย เอว
วิฺาณสฺส อสฺสาท อภิฺาย เอว วิฺาณสฺส อาทีนว อภิฺาย
เอว วิฺาณสฺส นิสฺสรณ อภิฺาย วิฺาณสฺส นิพฺพิทา
วิราคา นิโรธา อนุปาทา วิมุตฺตา เต สุวิมุตฺตา เย สุวิมุตฺตา
เต เกพลิโน เย เกพลิโน วฏฏ เตส นตฺถิ ปฺาปนาย ฯ
เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สตฺตฏานกุสโล โหติ ฯ
[๑๒๔] กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ติวิธูปปริกฺขี โหติ ฯ อิธ ภิกขฺ เว
ภิกฺขุ ธาตุโส อุปปริกฺขติ อายตนโส อุปปริกฺขติ ปฏิจฺจสมุปฺปาทโส
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อุปปริกฺขติ ฯ เอว โข ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ติวิธูปปริกฺขี โหติ ฯ
สตฺตฏานกุสโล ภิกฺขเว ภิกฺขุ ติวิธูปปริกฺขี อิมสฺมึ ธมฺมวินเย
เกพลี วุสิตวา อุตฺตมปุริโสติ วุจฺจตีติ ฯ
[๑๒๕] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯ ตถาคโต ภิกฺขเว อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ รูปสฺส นิพฺพิทา วิราคา นิโรธา อนุปาทา วิมุตฺโต
สมฺมาสมฺพุทฺโธติ วุจฺจติ ฯ ภิกฺขุป ภิกฺขเว ปฺาวิมุตฺโต รูปสฺส
นิพฺพิทา วิราคา นิโรธา อนุปาทา วิมุตฺโต ปฺาวิมุตฺโตติ วุจฺจติ ฯ
ตถาคโต ภิกฺขเว อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ เวทนาย นิพฺพิทา วิราคา
นิโรธา อนุปาทา วิมุตฺโต สมฺมาสมฺพุทฺโธติ วุจฺจติ ฯ ภิกขฺ ุป
ภิกฺขเว ปฺาวิมุตฺโต เวทนาย นิพพฺ ิทา ฯเปฯ ปฺาวิมุตฺโตติ
วุจฺจติ ฯ ตถาคโต ภิกขฺ เว อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ สฺาย ฯ
สงฺขาราน ฯ วิฺาณสฺส นิพฺพิทา วิราคา นิโรธา อนุปาทา
วิมุตฺโต สมฺมาสมฺพุทฺโธติ วุจฺจติ ฯ ภิกฺขุป ภิกขฺ เว ปฺาวิมุตฺโต
วิฺาณสฺส นิพฺพิทา วิราคา นิโรธา อนุปาทา วิมุตฺโต ปฺาวิมุตฺโตติ
วุจฺจติ ฯ
[๑๒๖] ตตฺร [๑] ภิกขฺ เว โก วิเสโส โก อธิปปฺ ายโส กึ
นานากรณ ตถาคตสฺส อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปฺาวิมุตฺเตน
ภิกฺขุนาติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ภควเนตฺติกา ภควปฏิสรณา
สาธุ วต ภนฺเต ภควนฺตฺเว ปฏิภาตุ เอตสฺส
ภาสิตสฺส อตฺโถ ภควโต สุตฺวา ภิกฺขู ธาเรสฺสนฺตีติ ฯ เตนหิ
#๑ โป. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร โขสทฺโท ทิสสฺ ติ ฯ
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ภิกฺขเว สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ
โข เต ภิกขฺ ู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ ตถาคโต
ภิกฺขเว อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ อนุปฺปนฺนสฺส มคฺคสฺส อุปฺปาเทตา
อสฺชาตสฺส มคฺคสฺส สฺชาเนตา อนกฺขาตสฺส มคฺคสฺส อกฺขาตา
มคฺคฺู มคฺควิทู มคฺคโกวิโท ๑ ฯ มคฺคานุคา จ ภิกฺขเว เอตรหิ
สาวกา วิหรนฺติ ปจฺฉา สมนฺนาคตา ฯ อย โข ภิกฺขเว วิเสโส
อย อธิปฺปายโส อิท นานากรณ ตถาคตสฺส อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ปฺาวิมุตฺเตน ภิกฺขุนาติ ฯ
[๑๒๗] เอก สมย ภควา พาราณสิย วิหรติ อิสิปตเน
มิคทาเย ฯ ตตฺร โข ภควา ปฺจวคฺคิเย ภิกฺขู อามนฺเตสิ ฯเปฯ
เอตทโวจ รูป ภิกฺขเว อนตฺตา ฯ รูปฺจ หิท ภิกฺขเว อตฺตา
อภวิสฺส น ยิท รูป อาพาธาย สวตฺเตยฺย ลพฺเภถ จ รูเป
เอว เม รูป โหตุ เอว เม รูป มา อโหสีติ ฯ ยสฺมา จ็
โข ภิกฺขเว รูป อนตฺตา ตสฺมา รูป อาพาธาย สวตฺตติ น
จ ลพฺภติ รูเป เอว เม รูป โหตุ เอว เม รูป มา อโหสีติ ฯ
เวทนา ภิกฺขเว ๒ อนตฺตา ฯ เวทนา จ หิท ภิกฺขเว อตฺตา
อภวิสฺส น ยิท เวทนา อาพาธาย สวตฺเตยฺย ลพฺเภถ จ
เวทนาย เอว เม เวทนา โหตุ เอว เม เวทนา มา อโหสีติ ฯ
ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว เวทนา อนตฺตา ตสฺมา เวทนา อาพาธาย
#๑ โป. มคฺคามคฺคโกวิโท ฯ ๒ สี. ม. ภิกฺขเวติ ปาโ น ทิสฺสติ ฯ
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สวตฺตติ น จ ลพฺภติ เวทนาย เอว เม เวทนา โหตุ เอว
เม เวทนา มา อโหสีติ ฯ สฺา ภิกฺขเว อนตฺตา ฯ สงฺขารา
ภิกฺขเว อนตฺตา ฯ สงฺขารา จ หิท ภิกฺขเว อตฺตา อภวิสฺสสุ
น ยิท สงฺขารา อาพาธาย สวตฺเตยฺยุ ลพฺเภถ จ สงฺขาเรสุ
เอว เม สงฺขารา โหนฺตุ เอว เม สงฺขารา มา อเหสุนฺติ ฯ
ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว สงฺขารา อนตฺตา ตสฺมา สงฺขารา อาพาธาย
สวตฺตนฺติ น จ ลพฺภติ สงฺขาเรสุ เอว เม สงฺขารา โหนฺตุ
เอว เม สงฺขารา มา อเหสุนฺติ ฯ วิฺาณ ภิกฺขเว อนตฺตา ฯ
วิฺาณฺจ หิท ภิกฺขเว อตฺตา อภวิสฺส น ยิท วิฺาณ
อาพาธาย สวตฺเตยฺย ลพฺเภถ จ วิฺาเณ เอว เม วิฺาณ
โหตุ เอว เม วิฺาณ มา อโหสีติ ฯ ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว
วิฺาณ อนตฺตา ตสฺมา วิฺาณ อาพาธาย สวตฺตติ น
จ ลพฺภติ วิฺาเณ เอว เม วิฺาณ โหตุ เอว เม
วิฺาณ มา อโหสีติ ฯ
[๑๒๘] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วา ต สุข วาติ ฯ
ทุกฺข ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม กลฺล นุ ต
สมนุปสฺสิตุ เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ ฯ โน
เหต ภนฺเต ฯ เวทนา ฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ นิจฺจ
วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วา
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ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม
กลฺล นุ ต สมนุปสฺสิตุ เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม
อตฺตาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
[๑๒๙] ตสฺมา ติห ภิกฺขเว ยงฺกิฺจิ รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน
อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา โอฬาริก วา สุขุม วา หีน
วา ปณีต วา ย ทูเร สนฺติเก วา สพฺพ รูป เนต มม
เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
ทฏพฺพ ฯ ยา กาจิ เวทนา อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา ฯเปฯ
ยา ทูเร สนฺติเก วา สพฺพา เวทนา เนต มม เนโสหมสฺมิ
น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ
ยา กาจิ สฺา ฯ เย เกจิ สงฺขารา อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา
ฯเปฯ เย ทูเร สนฺติเก วา สพฺเพ สงฺขารา เนต มม
เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
ทฏพฺพ ฯ ยงฺกิฺจิ วิฺาณ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อชฺฌตฺต
วา พหิทฺธา วา โอฬาริก วา สุขุม วา หีน วา ปณีต วา ย
ทูเร สนฺติเก วา สพฺพ วิฺาณ เนต มม เนโสหมสฺมิ น
เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ
[๑๓๐] เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก รูปสฺมึป
นิพฺพินฺทติ เวทนายป นิพฺพินฺทติ สฺายป นิพฺพินฺทติ สงฺขาเรสุป
นิพฺพินฺทติ วิฺาณสฺมึป นิพฺพนิ ฺทติ นิพพฺ ินฺท วิรชฺชติ
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วิราคา วิมุจฺจติ ฯ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ ๑ าณ โหติ ฯ ขีณา
ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ
ปชานาตีติ ฯ
อิทมโวจ ภควา ฯ อตฺตมนา ปฺจวคฺคิยา ภิกฺขู ภควโต
ภาสิต อภินนฺทุ ๒ ฯ อิมสฺมิฺจ ปน เวยฺยากรณสฺมึ ภฺมาเน
ปฺจวคฺคิยาน ภิกฺขูน อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสูติ ฯ
[๑๓๑] เอก สมย ภควา เวสาลิย วิหรติ มหาวเน กูฏาคารสาลาย ฯ
อถ โข มหลิ ๓ ลิจฺฉวี เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
ฯเปฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข มหลิ ลิจฺฉวี ภควนฺต เอตทโวจ
ปูรโณ ภนฺเต กสฺสโป เอวมาห นตฺถิ เหตุ นตฺถิ ปจฺจโย
สตฺตาน สงฺกิเลสาย อเหตู อปฺปจฺจยา สตฺตา สงฺกิลิสฺสนฺติ
นตฺถิ เหตุ นตฺถิ ปจฺจโย สตฺตาน วิสุทฺธิยา อเหตู อปฺปจฺจยา
สตฺตา วิสุชฌ
ฺ นฺตีติ ฯ อิธ ภควา กิมาหาติ ฯ อตฺถิ มหลิ เหตุ
อตฺถิ ปจฺจโย สตฺตาน สงฺกิเลสาย สเหตู สปฺปจฺจยา สตฺตา
สงฺกิลิสฺสนฺติ อตฺถิ มหลิ เหตุ อตฺถิ ปจฺจโย สตฺตาน วิสุทฺธิยา
สเหตู สปฺปจฺจยา สตฺตา วิสุชฺฌนฺตตี ิ ฯ กตโม ปน ภนฺเต เหตุ
กตโม ปจฺจโย สตฺตาน สงฺกิเลสาย กถ สเหตู สปฺปจฺจยา
สตฺตา สงฺกิลิสฺสนฺตีติ ฯ รูปฺจ หิท มหลิ เอกนฺตทุกฺข อภวิสฺส
ทุกฺขานุปติต ทุกฺขาวกฺกนฺต อนวกฺกนฺต สุเขน น ยิท สตฺตา
#๑ วิมุตฺตมฺหีตีติ วา ปาโ ฯ ๒ โป. อภินนฺทุนฺติ ฯ ๓ โป. ม. ยุ. มหาลิ ฯ
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รูปสฺมึ สารชฺเชยฺยุ ฯ ยสฺมา จ โข มหลิ รูป สุข สุขานุปติต
สุขาวกฺกนฺต อนวกฺกนฺต ๑ ทุกฺเขน ตสฺมา สตฺตา รูปสฺมึ สารชฺชนฺติ
สาราคา สฺุชฺชนฺติ สฺโคา สงฺกิลิสฺสนฺติ ฯ อยป ๒ โข มหลิ
เหตุ อย ปจฺจโย สตฺตาน สงฺกิเลสาย ฯ เอวป ๓ สเหตู สปฺปจฺจยา
สตฺตา สงฺกิลิสฺสนฺติ ฯ เวทนา จ หิท มหลิ เอกนฺตทุกฺขา อภวิสฺส
ทุกฺขานุปติตา ทุกฺขาวกฺกนฺตา อนวกฺกนฺตา สุเขน น ยิท สตฺตา
เวทนาย สารชฺเชยฺยุ ฯ ยสฺมา จ โข มหลิ เวทนา สุขา สุขานุปติตา
สุขาวกฺกนฺตา อนวกฺกนฺตา ทุกเฺ ขน ตสฺมา สตฺตา
เวทนาย สารชฺชนฺติ สาราคา สฺุชฺชนฺติ สฺโคา สงฺกิลิสฺสนฺติ ฯ
อยป โข มหลิ เหตุ อย ปจฺจโย สตฺตาน สงฺกิเลสาย ฯ
เอวป สเหตู สปฺปจฺจยา สตฺตา สงฺกิลิสฺสนฺติ ฯ สฺา จ หิท
มหลิ ฯ สงฺขารา จ หิท มหลิ เอกนฺตทุกฺขา อภวิสฺสสุ ทุกฺขานุปติตา
ทุกฺขาวกฺกนฺตา อนวกฺกนฺตา สุเขน น ยิท สตฺตา
สงฺขาเรสุ สารชฺเชยฺยุ ฯ ยสฺมา จ โข มหลิ สงฺขารา สุขา
สุขานุปติตา สุขาวกฺกนฺตา อนวกฺกนฺตา ทุกฺเขน ตสฺมา สตฺตา
สงฺขาเรสุ สารชฺชนฺติ สาราคา สฺุชฺชนฺติ สฺโคา สงฺกิลิสฺสนฺติ ฯ
อยป โข มหลิ เหตุ อย ปจฺจโย สตฺตาน สงฺกิเลสาย ฯ
เอวป สเหตู สปฺปจฺจยา สตฺตา สงฺกิลิสฺสนฺติ ฯ วิฺาณฺจ หิท
มหลิ เอกนฺตทุกฺข อภวิสฺส ทุกฺขานุปติต ทุกฺขาวกฺกนฺต อนวกฺกนฺต
สุเขน น ยิท สตฺตา วิฺาณสฺมึ สารชฺเชยฺยุ ฯ ยสฺมา จ
#๑ โป. อวกฺกนฺต ทุกฺเขน ฯ ๒ ม. อย ฯ ๓ ม. เอว ฯ
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โข มหลิ วิฺาณ สุข สุขานุปติต สุขาวกฺกนฺต อนวกฺกนฺต
ทุกฺเขน ตสฺมา สตฺตา วิฺาณสฺมึ สารชฺชนฺติ สาราคา
สฺุชฺชนฺติ สฺโคา สงฺกิลิสฺสนฺติ ฯ อยป โข มหลิ เหตุ
อย ปจฺจโย สตฺตาน สงฺกิเลสาย ฯ เอวป สเหตู สปฺปจฺจยา
สตฺตา สงฺกิลิสฺสนฺตีติ ฯ
[๑๓๒] กตโม ปน ภนฺเต เหตุ กตโม ปจฺจโย สตฺตาน
วิสุทฺธิยา กถ สเหตู สปฺปจฺจยา สตฺตา วิสุชฺฌนฺตีติ ฯ รูปฺจ
หิท มหลิ เอกนฺตสุข อภวิสฺส สุขานุปติต สุขาวกฺกนฺต อนวกฺกนฺต
ทุกฺเขน น ยิท สตฺตา รูปสฺมึ นิพพฺ ินฺเทยฺยุ ฯ ยสฺมา จ โข
มหลิ รูป ทุกฺข ทุกฺขานุปติต ทุกฺขาวกฺกนฺต อนวกฺกนฺต ๑ สุเขน
ตสฺมา สตฺตา รูปสฺมึ นิพฺพินฺทนฺติ นิพฺพินฺท วิรชฺชนฺติ วิราคา
วิสุชฺฌนฺติ ฯ อยป โข มหลิ เหตุ อย ปจฺจโย สตฺตาน
วิสุทฺธิยา ฯ เอวป สเหตู สปฺปจฺจยา สตฺตา วิสุชฺฌนฺติ ฯ เวทนา
จ หิท มหลิ เอกนฺตสุขา อภวิสฺส ฯเปฯ สฺา จ หิท มหลิ ฯ
สงฺขารา จ หิท มหลิ เอกนฺตสุขา อภวิสฺสสุ ฯ วิฺาณฺจ
หิท มหลิ เอกนฺตสุข อภวิสฺส สุขานุปติต สุขาวกฺกนฺต อนวกฺกนฺต
ทุกฺเขน น ยิท สตฺตา วิฺาณสฺมึ นิพฺพินฺเทยฺยุ ฯ ยสฺมา จ
โข มหลิ วิฺาณ ทุกขฺ  ทุกฺขานุปติต ทุกฺขาวกฺกนฺต อนวกฺกนฺต ๒
สุเขน ตสฺมา สตฺตา วิฺาณสฺมึ นิพฺพินฺทนฺติ นิพฺพินฺท วิรชฺชนฺติ
วิราคา วิสุชฌ
ฺ นฺติ ฯ อยป โข มหลิ เหตุ อย ปจฺจโย สตฺตาน
#๑-๒ โป. อวกฺกนฺต ทุกฺเขน ฯ
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วิสุทฺธิยา ฯ เอวป สเหตู สปฺปจฺจยา สตฺตา วิสุชฺฌนฺตีติ ฯ
[๑๓๓] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯ รูป ภิกฺขเว อาทิตฺต เวทนา
อาทิตฺตา สฺา อาทิตฺตา สงฺขารา อาทิตฺตา วิฺาณ
อาทิตฺต ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก รูปสฺมึป นิพพฺ ินฺทติ
เวทนายป ฯ สฺายป ฯ สงฺขาเรสุป ฯ วิฺาณสฺมึป นิพพฺ ินฺทติ
นิพฺพินฺท วิรชฺชติ ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๑๓๔] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯ ตโยเม ภิกฺขเว นิรุตฺติปถา
อธิวจนปถา ปฺตฺติปถา อสงฺกิณฺณา อสงฺกิณฺณปุพฺพา
น สงฺกิยนฺติ น สงฺกิยิสสฺ นฺติ อปฺปฏิกุฏา สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ
วิฺูหิ ฯ กตเม ตโย ฯ ย [๑] ภิกฺขเว รูป อตีต นิรุทฺธ วิปริณต
อโหสีติ ตสฺส สงฺขา อโหสีติ ตสฺส สมฺา อโหสีติ ตสฺส
ปฺตฺติ น ตสฺส สงฺขา อตฺถีติ น ตสฺส สงฺขา ภวิสฺสตีติ ฯ
ยา เวทนา อตีตา นิรุทธฺ า วิปริณตา อโหสีติ ตสฺสา สงฺขา
อโหสีติ ตสฺสา สมฺา อโหสีติ ตสฺสา ปฺตฺติ น ตสฺสา
สงฺขา อตฺถตี ิ น ตสฺสา สงฺขา ภวิสฺสตีติ ฯ ยา สฺา
ฯเปฯ เย สงฺขารา อตีตา นิรุทฺธา วิปริณตา อเหสุนฺติ เตส
สงฺขา อเหสุนฺติ เตส สมฺา อเหสุนฺติ เตส ปฺตฺติ น
เตส สงฺขา อตฺถีติ น เตส สงฺขา ภวิสฺสนฺตีติ ฯ ย วิฺาณ
อตีต นิรุทธฺ  วิปริณต อโหสีติ ตสฺส สงฺขา อโหสีติ ตสฺส
สมฺา อโหสีติ ตสฺส ปฺตฺติ น ตสฺส สงฺขา อตฺถีติ
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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น ตสฺส สงฺขา ภวิสฺสตีติ ฯ
[๑๓๕] ย ภิกฺขเว รูป อชาต อปาตุภูต ภวิสฺสตีติ ตสฺส
สงฺขา ภวิสฺสตีติ ตสฺส สมฺา ภวิสฺสตีติ ตสฺส ปฺตฺติ
น ตสฺส สงฺขา อตฺถีติ น ตสฺส สงฺขา อโหสีติ ฯ ยา
เวทนา อชาตา อปาตุภูตา ภวิสฺสตีติ ตสฺสา สงฺขา ภวิสฺสตีติ
ตสฺสา สมฺา ภวิสฺสตีติ ตสฺสา ปฺตฺติ น ตสฺสา สงฺขา
อตฺถีติ น ตสฺสา สงฺขา อโหสีติ ฯ ยา สฺา ฯ เย สงฺขารา
อชาตา อปาตุภูตา ภวิสฺสนฺตีติ เตส สงฺขา ภวิสฺสนฺตีติ เตส
สมฺา ภวิสฺสนฺตีติ เตส ปฺตฺติ น เตส สงฺขา อตฺถีติ
น เตส สงฺขา อเหสุนฺติ ฯ ย วิฺาณ อชาต อปาตุภูต
ภวิสฺสตีติ ตสฺส สงฺขา ภวิสฺสตีติ ตสฺส สมฺา ภวิสฺสตีติ
ตสฺส ปฺตฺติ น ตสฺส สงฺขา อตฺถีติ น ตสฺส สงฺขา
อโหสีติ ฯ
[๑๓๖] ย ภิกฺขเว รูป ชาต ปาตุภูต อตฺถีติ ตสฺส สงฺขา
อตฺถีติ ตสฺส สมฺา อตฺถีติ ตสฺส ปฺตฺติ น ตสฺส สงฺขา
อโหสีติ น ตสฺส สงฺขา ภวิสฺสตีติ ฯ ยา เวทนา ชาตา
ปาตุภูตา ฯเปฯ อตฺถีติ ตสฺสา ปฺตฺติ น ตสฺสา สงฺขา
อโหสีติ น ตสฺสา สงฺขา ภวิสฺสตีติ ฯ ยา สฺา ฯ เย
สงฺขารา ชาตา ปาตุภูตา อตฺถีติ เตส สงฺขา อตฺถีติ เตส
สมฺา อตฺถีติ เตส ปฺตฺติ น เตส สงฺขา อเหสุนฺติ น
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เตส สงฺขา ภวิสฺสนฺตีติ ฯ ย วิฺาณ ชาต ปาตุภูต อตฺถีติ
ตสฺส สงฺขา อตฺถีติ ตสฺส สมฺา อตฺถีติ ตสฺส ปฺตฺติ
น ตสฺส สงฺขา อโหสีติ น ตสฺส สงฺขา ภวิสฺสตีติ ฯ อิเม
โข ภิกฺขเว ตโย นิรุตฺติปถา อธิวจนปถา ปฺตฺติปถา อสงฺกิณฺณา
อสงฺกิณฺณปุพฺพา น สงฺกิยนฺติ น สงฺกิยิสฺสนฺติ อปฺปฏิกฏุ า สมเณหิ
พฺราหฺมเณหิ วิฺูหิ ฯ
[๑๓๗] เยป เต ภิกขฺ เว อเหสุ อุกฺกลา ๑ วสฺสภฺา
อเหตุกวาทา ๒ อกิริยวาทา นตฺถิกวาทา เตปเม ตโย นิรุตฺติปเถ
อธิวจนปเถ ปฺตฺติปเถ น ครหิตพฺพ น ปฏิกฺโกสิตพฺพ อมฺึสุ ฯ ต กิสสฺ
เหตุ ฯ นินฺทาพฺยาโรสอุปารมฺภภยาติ ฯ
มชฺฌิมปณฺณาสกสฺส อุปายวคฺโค ปโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน ๓
อุปาโย พีช ๔ อุปาทาน ๕ ปริวฏฏ ๖ [๗] สตฺตฏานฺจ
พุทฺโธ ๘ ปฺจวคฺคิ ๙ มหลี อาทิตฺโต ๙ นิรุตตฺ ิปเถน จาติ ฯ
___________________
#๑ โป. อุกฺกณฺณวสฺสสฺา ฯ ๒ โป. ม. ยุ. อเหตุวาทา ฯ ๓ ยุ. ตตฺรุทฺทาน ฯ
#๔ โป. วตฺต ฯ ๕ โป. อุปาทาน จ ฯ ม. ยุ. อุทาน ฯ ๖ ยุ. อุปาทาน ฯ
#๗ ยุ. เอตฺถนฺตเร ปริวฏฏนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๘ ม. ยุ. สมฺพุทฺโธ ฯ ๙ ม. ยุ. ปฺจ
#มหาลิ อาทิตฺตา (วคฺโค) ฯ
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ขนฺธสยุตฺตสฺส มชฺฌิมปณฺณาสเก อรหนฺตวคฺโค ทุติโย
[๑๓๘] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺสาราเม ฯ อถ โข อฺตโร ภิกฺขุ เยน
ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข โส ๑ ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ
สาธุ เม ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน ธมฺม เทเสตุ ยมห ภควโต
ธมฺม สุตฺวา เอโก วูปกฏโ อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต
วิหเรยฺยนฺติ ฯ อุปาทิยมาโน โข ภิกฺขุ พนฺโธ มารสฺส อนุปาทิยมาโน
มุตฺโต ปาปมโตติ ฯ อฺาต ภควา อฺาต สุคตาติ ฯ
ยถากถ ปน ตฺว ภิกฺขุ มยา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ
อาชานาสีติ ๒ ฯ รูป โข ภนฺเต อุปาทิยมาโน พนฺโธ มารสฺส
อนุปาทิยมาโน มุตโฺ ต ปาปมโต ฯ เวทน อุปาทิยมาโน พนฺโธ มารสฺส
อนุปาทิยมาโน มุตฺโต ปาปมโต ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ
อุปาทิยมาโน พนฺโธ มารสฺส อนุปาทิยมาโน มุตฺโต ปาปมโต ฯ
อิมสฺส ขฺวาห ภนฺเต ภควตา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอว วิตฺถาเรน
อตฺถ อาชานามีติ ฯ สาธุ สาธุ ภิกฺขุ สาธุ โข ตฺว ภิกฺขุ มยา
สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานาสิ ฯ รูป โข ภิกฺขุ
อุปาทิยมาโน พนฺโธ มารสฺส อนุปาทิยมาโน มุตฺโต ปาปมโต ฯ
เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ อุปาทิยมาโน พนฺโธ
#๑ โป. โสติ ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ โป. ชานาสิ ฯ
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มารสฺส อนุปาทิยมาโน มุตฺโต ปาปมโต ฯ อิมสฺส โข ภิกขฺ ุ
มยา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอว วิตฺถาเรน อตฺโถ ทฏพฺโพติ ฯ
[๑๓๙] อถ โข โส ภิกฺขุ ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตฺวา
อนุโมทิตฺวา อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ ๑ กตฺวา
ปกฺกามิ ฯ อถ โข โส ภิกฺขุ เอโก วูปกฏโ อปฺปมตฺโต อาตาป
ปหิตตฺโต วิหรนฺโต นจิรสฺเสว ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทวาคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ ๒ ฯ
ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ
อพฺภฺาสิ ฯ อฺตโร จ ปน โส ภิกขฺ ุ อรหต อโหสีติ ฯ
[๑๔๐] สาวตฺถิย ฯ อาราเม ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข โส
ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ สาธุ เม ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน
ธมฺม เทเสตุ ฯเปฯ อาตาป ปหิตตฺโต วิหเรยฺยนฺติ ฯ มฺมาโน
โข ภิกฺขุ พนฺโธ มารสฺส อมฺมาโน มุตโฺ ต ปาปมโตติ ฯ
อฺาต ภควา อฺาต สุคตาติ ฯ ยถากถ ปน ตฺว ภิกขฺ ุ
มยา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานาสีติ ฯ รูป โข
ภนฺเต มฺมาโน พนฺโธ มารสฺส อมฺมาโน มุตฺโต ปาปมโต ฯ
เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ มฺมาโน พนฺโธ มารสฺส
อมฺมาโน มุตฺโต ปาปมโต ฯ อิมสฺส ขฺวาห ภนฺเต ภควตา
สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอว วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานามีติ ฯ สาธุ
#๑ ยุ. ปทกฺขิณ กตฺวาติ นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. วิหาสิ ฯ
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สาธุ ภิกฺขุ สาธุ โข ตฺว ภิกฺขุ มยา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส
วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานาสิ ฯ รูป โข ภิกฺขุ มฺมาโน พนฺโธ
มารสฺส อมฺมาโน มุตฺโต ปาปมโต ฯ เวทน ฯ สฺ ฯ
สงฺขาเร ฯ วิฺาณ มฺมาโน พนฺโธ มารสฺส อมฺมาโน
มุตฺโต ปาปมโต ฯ อิมสฺส โข ภิกขฺ ุ มยา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส
เอว วิตฺถาเรน อตฺโถ ทฏพฺโพติ ฯเปฯ อฺตโร จ ปน
โส ภิกฺขุ อรหต อโหสีติ ฯ
[๑๔๑] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข โส ภิกฺขุ
ภควนฺต เอตทโวจ สาธุ เม ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน ฯเปฯ
ปหิตตฺโต วิหเรยฺยนฺติ ฯ อภินนฺทมาโน โข ภิกฺขุ พนฺโธ มารสฺส
อนภินนฺทมาโน มุตโฺ ต ปาปมโตติ ฯ อฺาต ภควา อฺาต
สุคตาติ ฯ ยถากถ ปน ตฺว ภิกฺขุ มยา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส
วิตถฺ าเรน อตฺถ อาชานาสีติ ฯ รูป โข [๑] ภนฺเต อภินนฺทมาโน
พนฺโธ มารสฺส อนภินนฺทมาโน มุตฺโต ปาปมโต ฯ เวทน ฯ
สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ อภินนฺทมาโน พนฺโธ มารสฺส
อนภินนฺทมาโน มุตฺโต ปาปมโต ฯ อิมสฺส ขฺวาห ภนฺเต ภควตา
สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอว วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานามีติ ฯ สาธุ
สาธุ ภิกฺขุ สาธุ โข ตฺว ภิกฺขุ มยา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส
วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานาสิ ฯ รูป โข ภิกฺขุ อภินนฺทมาโน พนฺโธ
มารสฺส อนภินนฺทมาโน มุตฺโต ปาปมโต ฯ เวทน ฯ สฺ ฯ
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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สงฺขาเร ฯ วิฺาณ อภินนฺทมาโน พนฺโธ มารสฺส อนภินนฺทมาโน
มุตฺโต ปาปมโต ฯ อิมสฺส โข ภิกขฺ ุ มยา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส
เอว วิตฺถาเรน อตฺโถ ทฏพฺโพติ ฯเปฯ อฺตโร จ ปน
โส ภิกฺขุ อรหต อโหสีติ ฯ
[๑๔๒] สาวตฺถิย ฯ อาราเม ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โส
ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ สาธุ เม ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน
ธมฺม เทเสตุ ฯเปฯ วิหเรยฺยนฺติ ฯ ย โข ภิกฺขุ อนิจฺจ ตตฺร
เต ๑ ฉนฺโท ปหาตพฺโพติ ฯ อฺาต ภควา อฺาต สุคตาติ ฯ
ยถากถ ปน ตฺว ภิกฺขุ มยา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน
อตฺถ อาชานาสีติ ฯ รูป โข ภนฺเต อนิจฺจ ตตฺร เม ฉนฺโท
ปหาตพฺโพ ฯ เวทนา ฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ อนิจฺจ
ตตฺร [๒] เม ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ อิมสฺส ขฺวาห ภนฺเต ภควตา
สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอว วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานามีติ ฯ สาธุ
สาธุ ภิกฺขุ สาธุ โข ตฺว ภิกฺขุ มยา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส
วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานาสิ ฯ รูป โข ภิกฺขุ อนิจฺจ ตตฺร เต [๓]
ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ เวทนา ฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ
อนิจฺจ ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ อิมสฺส โข ภิกฺขุ มยา
สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอว วิตฺถาเรน อตฺโถ ทฏพฺโพติ ฯเปฯ
อฺตโร จ ปน โส ภิกฺขุ อรหต อโหสีติ ฯ
[๑๔๓] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต
#๑ โป. โว. ฯ ๒ โป. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
#๓ ยุ. เอตฺถนฺตเร โขสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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เอตทโวจ สาธุ เม ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน ธมฺม เทเสตุ
ฯเปฯ วิหเรยฺยนฺติ ฯ ย โข ภิกฺขุ ทุกฺข ตตฺร เต ฉนฺโท
ปหาตพฺโพติ ฯ อฺาต ภควา อฺาต สุคตาติ ฯ ยถากถ ปน
ตฺว ภิกฺขุ มยา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ
อาชานาสีติ ฯ รูป โข ภนฺเต ทุกฺข ตตฺร เม ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ
เวทนา ฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ ทุกฺข ตตฺร เม
ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ อิมสฺส ขฺวาห ภนฺเต ภควตา สงฺขิตฺเตน
ภาสิตสฺส เอว วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานามีติ ฯ สาธุ สาธุ ภิกขฺ ุ
สาธุ โข ตฺว ภิกฺขุ มยา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ
อาชานาสิ ฯ รูป โข ภิกขฺ ุ ทุกฺข ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯม
เวทนา ฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ ทุกฺข ตตฺร เต
ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ อิมสฺส โข ภิกฺขุ มยา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส
เอว วิตฺถาเรน อตฺโถ ทฏพฺโพติ ฯเปฯ อฺตโร จ ปน
โส ภิกฺขุ อรหต อโหสีติ ฯ
[๑๔๔] สาวตฺถิย ฯ อาราเม ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โส
ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ สาธุ เม ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน
ธมฺม เทเสตุ ฯเปฯ วิหเรยฺยนฺติ ฯ โย โข ภิกขฺ ุ อนตฺตา
ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพติ ฯ อฺาต ภควา อฺาต
สุคตาติ ฯ ยถากถ ปน ตฺว ภิกฺขุ มยา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส
วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานาสีติ ฯ รูป โข ภนฺเต อนตฺตา ตตฺร
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เม ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ เวทนา ฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ
อนตฺตา ตตฺร เม ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ อิมสฺส ขฺวาห ภนฺเต
ภควตา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอว วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานามีติ ฯ
สาธุ สาธุ ภิกฺขุ สาธุ โข ตฺว ภิกฺขุ มยา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส
วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานาสิ ฯ รูป โข ภิกฺขุ อนตฺตา ตตฺร เต
ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ เวทนา ฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ
อนตฺตา ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ อิมสฺส โข ภิกฺขุ
มยา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอว วิตถฺ าเรน อตฺโถ ทฏพฺโพติ
ฯเปฯ อฺตโร จ ปน โส ภิกฺขุ อรหต อโหสีติ ฯ
[๑๔๕] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โส
ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ สาธุ เม ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน
ธมฺม เทเสตุ ฯเปฯ วิหเรยฺยนฺติ ฯ ย โข ภิกฺขุ อนตฺตนิย
ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพติ ฯ อฺาต ภควา อฺาต
สุคตาติ ฯ ยถากถ ปน ตฺว ภิกฺขุ มยา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส
วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานาสีติ ฯ รูป โข ภนฺเต อนตฺตนิย ตตฺร
เม ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ เวทนา ฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ
วิฺาณ อนตฺตนิย ตตฺร เม ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ อิมสฺส
ขฺวาห ภนฺเต ภควตา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอว วิตฺถาเรน อตฺถ
อาชานามีติ ฯ สาธุ สาธุ ภิกฺขุ สาธุ โข ตฺว ภิกฺขุ มยา
สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานาสิ ฯ รูป โข
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ภิกฺขุ อนตฺตนิย ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ เวทนา ฯ
สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ อนตฺตนิย ตตฺร เต ฉนฺโท
ปหาตพฺโพ ฯ อิมสฺส โข ภิกฺขุ มยา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอว
วิตฺถาเรน อตฺโถ ทฏพฺโพติ ฯเปฯ อฺตโร จ ปน โส
ภิกฺขุ อรหต อโหสีติ ฯ
[๑๔๖] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข โส
ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ สาธุ เม ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน
ธมฺม เทเสตุ ยมห ภควโต ธมฺม สุตฺวา ฯเปฯ วิหเรยฺยนฺติ ฯ
ย โข ภิกฺขุ รชนิยสณฺิต ๑ ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพติ ฯ
อฺาต ภควา อฺาต สุคตาติ ฯ ยถากถ ปน ตฺว ภิกขฺ ุ
มยา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานาสีติ ฯ รูป
โข ภนฺเต รชนิยสณฺิต ตตฺร เม ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ เวทนา ฯ
สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ รชนิยสณฺิต ตตฺร เม ฉนฺโท
ปหาตพฺโพ ฯ อิมสฺส ขฺวาห ภนฺเต ภควตา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส
เอว วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานามีติ ฯ สาธุ สาธุ ภิกฺขุ สาธุ
โข ตฺว ภิกฺขุ มยา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ
อาชานาสิ ฯ รูป โข ภิกฺขุ รชนิยสณฺิต ตตฺร เต ฉนฺโท
ปหาตพฺโพ ฯ เวทนา ฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ รชนิยสณฺิต
ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ อิมสฺส โข ภิกขฺ ุ มยา สงฺขิตฺเตน
ภาสิตสฺส เอว วิตฺถาเรน อตฺโถ ทฏพฺโพติ ฯเปฯ อฺตโร
#๑ ม. ยุ. รชนียสณฺิต ฯ สพฺพตฺถ ทิอิสเมว ฯ โป. รชนีย สณฺิ
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จ ปน โส ภิกขฺ ุ อรหต อโหสีติ ฯ
[๑๔๗] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯ อายสฺมา ราโธ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ กถ นุ โข
ภนฺเต ชานโต กถ ปสฺสโต อิมสฺมิฺจ สวิฺาณเก กาเย
พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตสุ อหงฺการมมงฺการมานานุสยา น โหนฺตีติ ฯ
ยงฺกิฺจิ ราธ รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา
วา โอฬาริก วา สุขุม วา หีน วา ปณีต วา ย ทูเร สนฺติเก
วา สพฺพ รูป เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ
เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ปสฺสติ ฯ ยา กาจิ เวทนา ฯ
ยา กาจิ สฺา ฯ เย เกจิ สงฺขารา ฯ ยงฺกิฺจิ วิฺาณ
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน ฯเปฯ ย ทูเร สนฺติเก วา สพฺพ
วิฺาณ เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต
ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ปสฺสติ ฯ เอว โข ราธ ชานโต เอว
ปสฺสโต อิมสฺมิฺจ สวิฺาณเก กาเย พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตสุ
อหงฺการมมงฺการมานานุสยา น โหนฺตีติ ฯเปฯ อฺตโร จ
ปนายสฺมา ราโธ อรหต อโหสีติ ฯ
[๑๔๘] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯ อายสฺมา สุราโธ ภควนฺต
เอตทโวจ กถ นุ โข ภนฺเต ชานโต กถ ปสฺสโต อิมสฺม
ิ ฺจ
สวิฺาณเก กาเย พหิทธฺ า จ สพฺพนิมิตฺเตสุ อหงฺการมมงฺการมานาปคต
มานส โหติ วิธา สมติกฺกนฺต สนฺต ๑ สุวิมุตฺตนฺติ ฯ
#๑ โป. ยุ. สนฺตนฺติ นตฺถิ ฯ
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ยงฺกิฺจิ สุราธ รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน ฯเปฯ ย ๑ ทูเร
สนฺติเก วา สพฺพ รูป เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส
อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทิสฺวา อนุปาทา
วิมุตฺโต โหติ ฯ ยา กาจิ เวทนา ฯ ยา กาจิ สฺา ฯ เย
เกจิ สงฺขารา ฯ ยงฺกิฺจิ วิฺาณ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน ฯเปฯ
ย ทูเร สนฺติเก วา สพฺพ วิฺาณ เนต มม เนโสหมสฺมิ
น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทิสฺวา
อนุปาทา วิมุตฺโต โหติ ฯ เอว โข สุราธ ชานโต เอว ปสฺสโต
อิมสฺมิฺจ สวิฺาณเก กาเย พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตสุ อหงฺการมมงฺการมานาปคต มานส โหติ วิธา สมติกฺกนฺต สนฺต สุวิมุตฺตนฺติ
ฯเปฯ อฺตโร จ ปนายสฺมา สุราโธ อรหต อโหสีติ ฯ
อรหนฺตวคฺโค ทุติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
อุปาทิยมฺมานา
อถาภินนฺทมาโน จ
อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตา จ อนตฺตนิย รชนิยสณฺิต
ราธสุราเธน เต ทสาติ ฯ
__________________
#๑ ยุ. ย ทูเร วา ฯ
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ขนฺธสยุตฺตสฺส มชฺฌิมปณฺณาสเก ขชฺชนิยวคฺโค ตติโย
[๑๔๙] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯ อสฺสุตวา ภิกฺขเว ปุถชุ ฺชโน
รูปสฺส อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯ
เวทนาย ฯ สฺาย ฯ สงฺขาราน ฯ วิฺาณสฺส อสฺสาทฺจ
อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯ สุตวา จ โข
ภิกฺขเว อริยสาวโก รูปสฺส อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ
ยถาภูต ปชานาติ ฯ เวทนาย ฯ สฺาย ฯ สงฺขาราน ฯ
วิฺาณสฺส อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต ปชานาตีติ ฯ
[๑๕๐] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯ อสฺสุตวา ภิกฺขเว ปุถชุ ฺชโน
รูปสฺส สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ
ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯ เวทนาย ฯ สฺาย ฯ สงฺขาราน ฯ
วิฺาณสฺส สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ
นิสฺสรณฺจ ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯ สุตวา จ โข ภิกฺขเว
อริยสาวโก รูปสฺส สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ
อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต ปชานาติ ฯ เวทนาย ฯ สฺาย ฯ
สงฺขาราน ฯ วิฺาณสฺส สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ
อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต ปชานาตีติ ฯ
[๑๕๑] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯ สุตวา ภิกฺขเว อริยสาวโก
รูปสฺส สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ
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ยถาภูต ปชานาติ ฯ เวทนาย ฯ สฺาย ฯ สงฺขาราน ฯ
วิฺาณสฺส สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ
นิสฺสรณฺจ ยถาภูต ปชานาตีติ ฯ
[๑๕๒] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯ รูป ภิกฺขเว อนิจฺจ ยทนิจฺจ
ต ทุกฺข ย ทุกฺข ตทนตฺตา ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ
น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ
เวทนา ฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ อนิจฺจ ยทนิจฺจ
ต ทุกฺข ย ทุกฺข ตทนตฺตา ยทนตฺตา ต เนต มม
เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
ทฏพฺพ ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก
รูปสฺมึป นิพฺพินฺทติ เวทนายป ฯ สฺายป ฯ สงฺขาเรสุป ฯ
วิฺาณสฺมึป นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท วิรชฺชติ วิราคา วิมุจฺจติ ฯ
วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ ๑ าณ โหติ ฯ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย
กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ฯ ยาวตา
ภิกฺขเว สตฺตาวาสา ยาวตา ภวคฺค เอเต อคฺคา เอเต เสฏา
โลกสฺมึ ยทิท อรหนฺโตติ ฯ อิทมโวจ ภควา อิท วตฺวาน
สุคโต อถาปร เอตทโวจ สตฺถา
[๑๕๓] สุขิโน วต อรหนฺโต ตณฺหา เตส น วิชฺชติ
อสฺมิมาโน สมุจฺฉินฺโน โมหชาล ปทาลิต ฯ
#๑ วิมุตฺตมฺหีตีติ วา ปาโ ฯ
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อเนชนฺเต ๑ อนุปฺปตฺตา จิตฺต เตส อนาวิล
โลเก อนุปลิตฺตา เต ๒ พฺรหฺมภูตา อนาสวา ฯ
ปฺจกฺขนฺเธ ปริฺาย สตฺตสทฺธมฺมโคจรา
ปสสิยา สปฺปุริสา
ปุตฺตา พุทฺธสฺส โอรสา ฯ
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
ตีสุ สิกฺขาสุ สิกฺขิตา
อนุวิจรนฺติ มหาวีรา ปหีนภยเภรวา ฯ
ทสหงฺเคหิ สมฺปนฺนา มหานาคา สมาหิตา
เอเต โข เสฏา โลกสฺมึ ตณฺหา เตส น วิชชฺ ติ ฯ
อเสกฺขาณ อุปฺปนฺน อนฺติโมย ๓ สมุสสฺ โย
โย สาโร พฺรหฺมจริยสฺส ตสฺมึ อปรปจฺจยา ๔ ฯ
วิธาสุ น วิกมฺปนฺติ
วิปฺปมุตฺตา ปุนพฺภวา
ทนฺตภูมึ อนุปฺปตฺตา
เต โลเก วิชิตาวิโน ฯ
อุทฺธ ติริย อปาจิน
นนฺทิ เตส น วิชชฺ ติ
นทนฺติ เต สีหนาท
พุทฺธา โลเก อนุตฺตราติ ฯ
[๑๕๔] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯ รูป ภิกฺขเว อนิจฺจ ยทนิจฺจ
ต ทุกฺข ย ทุกฺข ตทนตฺตา ยทนตฺตา ต เนต มม
เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
ทฏพฺพ ฯเปฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก
รูปสฺมึป นิพฺพินฺทติ เวทนายป ฯ สฺายป ฯ สงฺขาเรสุป ฯ
#๑ ม. อเนช ฯ ยุ. อเนชนฺโต ฯ ๒ โป. โว ฯ ๓ ม. อนฺติมสฺส ฯ ๔ โป. อปรปจฺจโย ฯ
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วิฺาณสฺมึป นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท วิรชฺชติ วิราคา วิมุจฺจติ ฯ
วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ฯ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย
กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ฯ ยาวตา
ภิกฺขเว สตฺตาวาสา ยาวตา ภวคฺค เอเต อคฺคา เอเต เสฏา
โลกสฺมึ ยทิท อรหนฺโตติ ฯ
[๑๕๕] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯ สีโห ภิกฺขเว มิคราชา
สายณฺหสมย อาสยา นิกฺขมติ อาสยา นิกฺขมิตฺวา วิชมฺภติ
วิชมฺภิตฺวา สมนฺตา จตุทฺทิสา อนุวิโลเกติ สมนฺตา จตุทฺทิสา
อนุวิโลเกตฺวา ติกฺขตฺตุ สีหนาท นทติ ติกฺขตฺตุ สีหนาท นทิตฺวา
โคจราย ปกฺกมติ ฯ เย หิ ๑ เกจิ ภิกฺขเว ติรจฺฉานคตา ปาณา
สีหสฺส มิครฺโ นทโต สทฺท สุณนฺติ เยภุยฺเยน ภย สเวค
สนฺตาส อาปชฺชนฺติ พิล พิลาสยา ปวิสนฺติ ทก ๒ ทกาสยา
ปวิสนฺติ วน วนาสยา ปวิสนฺติ อากาส ปกฺขโิ น ภชนฺติ ฯ
เยป เต ภิกฺขเว รฺโ นาคา คามนิคมราชธานีสุ ทเฬฺหหิ
วรตฺเตหิ ๓ พนฺธเนหิ ๔ พนฺธา เตป ตานิ พนฺธนานิ สฺฉินฺทิตฺวา
สมฺปทาเลตฺวา ภีตา มุตฺตกรีส จชมานา ๕ เยน วา เตน วา
ปลายนฺติ ฯ เอวมหิทฺธิโก ๖ โข ภิกฺขเว สีโห มิคราชา ติรจฺฉานคตาน
ปาณาน เอวมเหสกฺโข เอวมหานุภาโว ฯ
[๑๕๖] เอวเมว โข ภิกฺขเว ยทา ตถาคโต โลเก อุปฺปชฺชติ
#๑ โป. ยุ. หิสทฺโท นตถิ ฯ ๒ โป. อุทก อุทกาสยา ฯ ๓ ยุ. โยตฺเตหี ฯ
#๔ ม. ยุ. พนฺธเนหีติ น ทิสฺสติ ฯ ๕ ยุ. โมจนฺตา ฯ ๖ โป. เอวมหิทฺธิโย. ฯ
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อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร
ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควา โส ธมฺม
เทเสติ อิติ รูป อิติ รูปสฺส สมุทโย อิติ รูปสฺส อตฺถงฺคโม
อิติ เวทนา ฯ อิติ สฺา ฯ อิติ สงฺขารา ฯ อิติ วิฺาณ
อิติ วิฺาณสฺส สมุทโย อิติ วิฺาณสฺส อตฺถงฺคโมติ ฯ
เยป เต ภิกขฺ เว เทวา ทีฆายุกา วณฺณวนฺโต สุขพหุลา อุจฺเจสุ
วิมาเนสุ จิรฏิติกา เตป ๑ ตถาคตสฺส ธมฺมเทสน สุตฺวา เยภุยฺเยน
ภย สเวค สนฺตาส อาปชฺชนฺติ อนิจฺจาว ๒ กิร โภ มย สมานา
นิจฺจมฺหาติ อมฺิมฺห อทฺธุวาว กิร โภ สย สมานา ธุวมฺหาติ
อมฺิมฺห อสสฺสตาว กิร โภ มย สมานา สสฺสตมฺหาติ
อมฺิมฺห มยป กิร โภ อนิจฺจา อทฺธุวา อสสฺสตา สกฺกายปริยาปนฺนาติ ฯ
เอวมหิทฺธิโก โข ภิกฺขเว ตถาคโต สเทวกสฺส
โลกสฺส เอวมเหสกฺโข เอวมหานุภาโวติ ฯ อิทมโวจ ภควา
อิท วตฺวาน ๓ สุคโต อถาปร เอตทโวจ สตฺถา
[๑๕๗] ยทา พุทฺโธ อภิฺาย ธมฺมจกฺก ปวตฺตยิ
สเทวกสฺส โลกสฺส
สตฺถา อปฺปฏิปุคฺคโล ฯ
สกฺกายสฺส นิโรธฺจ สกฺกายสฺส จ สมฺภว
อริยฏงฺคิก มคฺค
ทุกฺขูปสมคามิน ฯ
เยป ทีฆายุกา เทวา วณฺณวนฺโต ยสสฺสิโน
ภีตา สนฺตาสมาปาทุ ๔ สีหสฺเสวิตเร มิคา ฯ
#๑ ยุ. เตป โข ฯ ๒ โป. อนิจฺจา วต ฯ ๓ ยุ. วตฺวา ฯ ๔ สนฺตาสา สีหนาท ฯ
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อวีติวตฺตา สกฺกาย
อนิจฺจา กิร โภ มย
สุตฺวา อรหโต วากฺย วิปฺปมุตฺตสฺส ตาทิโนติ ฯ
[๑๕๘] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯ เย หิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา
พฺราหฺมณา วา อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรมานา อนุสฺสรนฺติ
สพฺเพ เต ปฺจุปาทานกฺขนฺเธ อนุสฺสรนฺติ เอเตส วา อฺตร ฯ
กตเม ปฺจ ฯ เอวรูโป อโหสึ อตีตมทฺธานนฺติ อิติ วา หิ
ภิกฺขเว อนุสฺสรมาโน รูปฺเว อนุสฺสรติ ฯ เอวเวทโน อโหสึ
อตีตมทฺธานนฺติ อิติ วา หิ ภิกฺขเว อนุสฺสรมาโน เวทนฺเว
อนุสฺสรติ ฯ เอวสฺโ อโหสึ อตีตมทฺธานนฺติ ฯ เอวสงฺขาโร
อโหสึ อตีตมทฺธานนฺติ ฯ เอววิฺาโณ อโหสึ อตีตมทฺธานนฺติ
อิติ วา หิ ภิกฺขเว อนุสฺสรมาโน วิฺาณฺเว อนุสฺสรติ ฯ
[๑๕๙] กิฺจ ๑ ภิกฺขเว รูป วเทถ ฯ รุปฺปตีติ โข ภิกฺขเว
ตสฺมา รูปนฺติ วุจฺจติ ฯ เกน รุปฺปติ ฯ สีเตนป รุปฺปติ อุณฺเหนป
รุปฺปติ ชิฆจฺฉายป รุปฺปติ ปปาสายป รุปฺปติ ฑสมกสวาตาตปสิรีสปสมฺผสฺเสนป
รุปฺปติ ฯ รุปฺปตีติ โข ภิกฺขเว ตสฺมา
รูปนฺติ วุจฺจติ ฯ
กิฺจ ภิกฺขเว เวทน วเทถ ฯ เวทยตีติ ๒ โข ภิกฺขเว ตสฺมา
เวทนาติ วุจฺจติ ฯ กิฺจ เวทยติ ๓ ฯ สุขป เวทยติ ทุกฺขป
เวทยติ อทุกฺขมสุขป เวทยติ ฯ เวทยตีติ โข ภิกฺขเว ตสฺมา
เวทนาติ วุจฺจติ ฯ
กิฺจ ภิกขฺ เว สฺ วเทถ ฯ สฺชานาตีติ ๔ โข ภิกฺขเว
#๑ โป. กิฺจิ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๒ ยุ. เวทิยนฺตีติ ฯ ๓ ยุ. เวทิยติ ฯ
#๔ โป. ปชานาตีติ ฯ
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ตสฺมา สฺาติ วุจฺจติ ฯ กิฺจ สฺชานาติ ฯ นีลป สฺชานาติ
ปตกป สฺชานาติ โลหิตกป สฺชานาติ โอทาตป สฺชานาติ ฯ
สฺชานาตีติ โข ภิกฺขเว ตสฺมา สฺาติ วุจฺจติ ฯ
กิฺจ ภิกขฺ เว สงฺขาเร วเทถ ฯ สงฺขต อภิสงฺขโรนฺตีติ
โข ภิกฺขเว ตสฺมา สงฺขาราติ วุจฺจนฺติ ฯ กิฺจ สงฺขต อภิสงฺขโรนฺติ ฯ
รูป รูปตฺตาย สงฺขต อภิสงฺขโรนฺติ เวทน เวทนตฺตาย สงฺขต
อภิสงฺขโรนฺติ สฺ สฺตฺตาย สงฺขต อภิสงฺขโรนฺติ
สงฺขาเร สงฺขารตฺตาย สงฺขต อภิสงฺขโรนฺติ วิฺาณ วิฺาณตฺตาย
สงฺขต อภิสงฺขโรนฺติ ฯ สงฺขต อภิสงฺขโรนฺตีติ โข ภิกฺขเว ตสฺมา
สงฺขาราติ วุจฺจนฺติ ฯ
กิฺจิ ภิกขฺ เว วิฺาณ วเทถ ฯ วิชานาตีติ โข ภิกฺขเว
ตสฺมา วิฺาณนฺติ วุจฺจติ ฯ กิฺจ วิชานนฺติ ๑ ฯ อมฺพิลป
วิชานาติ ติตฺตกป วิชานาติ กฏกป วิชานาติ มธุรป วิชานาติ ขาริกป
วิชานาติ อขาริกป วิชานาติ โลณิกป วิชานาติ อโลณิกป
วิชานาติ ฯ วิชานาตีติ โข ภิกฺขเว ตสฺมา วิฺาณนฺติ วุจฺจติ ฯ
[๑๖๐] ตตฺร ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ
อห โข เอตรหิ รูเปน ขชฺชามิ อตีตปาห อทฺธาน เอวเมว
รูเปน ขชฺชึ เสยฺยถาป เอตรหิ ปจฺจุปฺปนฺเนน รูเปน ขชฺชามิ
อหฺเจว โข ปน อนาคต รูป อภินนฺเทยฺย อนาคตปาห
อทฺธาน เอวเมว รูเปน ขชฺเชยฺย เสยฺยถาป เอตรหิ ปจฺจุปฺปนฺเนน
รูเปน ขชฺชามีติ ฯ โส อิติ ปฏิสงฺขาย อตีตสฺมึ รูปสฺมึ อนเปกฺโข
#๑ โป. ยุ. วิชานาติ ฯ
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โหติ อนาคต รูป นาภินนฺทติ ปจฺจุปฺปนฺนสฺส รูปสฺส นิพพฺ ิทาย
วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ ฯ อห โข เอตรหิ เวทนาย
ขชฺชามิ อตีตปาห อทฺธาน เอวเมว เวทนาย ขชฺชึ เสยฺยถาป
เอตรหิ ปจฺจุปฺปนฺนาย เวทนาย ขชฺชามิ อหฺเจว โข ปน
อนาคต เวทน อภินนฺเทยฺย อนาคตปาห อทฺธาน เอวเมว เวทนาย
ขชฺเชยฺย เสยฺยถาป เอตรหิ ปจฺจุปฺปนฺนาย เวทนาย ขชฺชามีติ ฯ
โส อิติ ปฏิสงฺขาย อตีตาย เวทนาย อนเปกฺโข โหติ อนาคต
เวทน นาภินนฺทติ ปจฺจุปฺปนฺนาย เวทนาย นิพฺพิทาย วิราคาย
นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ ฯ อห โข เอตรหิ สฺาย ขชฺชามิ ฯ
อห โข เอตรหิ สงฺขาเรหิ ขชฺชามิ อตีตปาห อทฺธาน เอวเมว
สงฺขาเรหิ ขชฺชึ เสยฺยถาป เอตรหิ ปจฺจุปฺปนฺเนหิ สงฺขาเรหิ
ขชฺชามิ อหฺเจว โข ปน อนาคเต สงฺขาเร อภินนฺเทยฺย
อนาคตปาห อทฺธาน เอวเมว สงฺขาเรหิ ขชฺเชยฺย เสยฺยถาป
เอตรหิ ปจฺจุปฺปนฺเนหิ สงฺขาเรหิ ขชฺชามีติ ฯ โส อิติ ปฏิสงฺขาย
อตีเตสุ สงฺขาเรสุ อนเปกฺโข โหติ อนาคเต สงฺขาเร นาภินนฺทติ
ปจฺจุปฺปนฺนาน สงฺขาราน นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน
โหติ ฯ อห โข เอตรหิ วิฺาเณน ขชฺชามิ อตีตปาห อทฺธาน
เอวเมว วิฺาเณน ขชฺชึ เสยฺยถาป เอตรหิ ปจฺจุปฺปนฺเนน
วิฺาเณน ขชฺชามิ อหฺเจว โข ปน อนาคต วิฺาณ
อภินนฺเทยฺย อนาคตปาห อทฺธาน เอวเมว วิฺาเณน ขชฺเชยฺย
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เสยฺยถาป เอตรหิ ปจฺจุปฺปนฺเนน วิฺาเณน ขชฺชามีติ ฯ โส
อิติ ปฏิสงฺขาย อตีตสฺมึป วิฺาณสฺมึ อนเปกฺโข โหติ อนาคต
วิฺาณ นาภินนฺทติ ปจฺจุปฺปนฺนสฺส วิฺาณสฺส นิพฺพิทาย
วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ ฯ
[๑๖๑] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ
วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วา ต สุข
วาติ ฯ ทุกขฺ  ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม
กลฺล นุ ต สมนุปสฺสิตุ เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม
อตฺตาติ ฯ โน เหต ๑ ภนฺเต ฯ เวทนา ฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ
วิฺาณ นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย
ปนานิจฺจ ทุกฺข วา ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข ภนฺเต ฯ ย
ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม กลฺล นุ ต สมนุปสฺสิตุ เอต
มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
[๑๖๒] ตสฺมา ติห ภิกฺขเว ยงฺกิฺจิ รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน
อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา โอฬาริก วา สุขุม วา หีน
วา ปณีต วา ย ทูเร [๒] สนฺติเก วา สพฺพ รูป เนต มม
เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
ทฏพฺพ ฯ ยา กาจิ เวทนา ฯ ยา กาจิ สฺา ฯ เย เกจิ
สงฺขารา ฯ ยงฺกิฺจิ วิฺาณ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน ฯเปฯ
ย ทูเร สนฺติเก วา สพฺพ วิฺาณ เนต มม เนโสหมสฺมิ
#๑ ยุ. โน เอต ภนฺเต ฯ ๒ โป. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อริยสาวโก อปจินาติ โน อาจินาติ ปชหติ
น ๑ อุปาทิยติ วิสิเนติ น ๒ อุสฺสิเนติ วิธูเปติ น สนฺธูเปติ ฯ
[๑๖๓] กิฺจ อปจินาติ โน อาจินาติ ฯ รูป อปจินาติ โน
อาจินาติ ฯ เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ อปจินาติ
โน อาจินาติ ฯ กิฺจ ปชหติ น อุปาทิยติ ฯ รูป ปชหติ น
อุปาทิยติ ฯ เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ ปชหติ
น อุปาทิยติ ฯ กิฺจ วิสิเนติ น อุสฺสิเนติ ฯ รูป วิสิเนติ น
อุสฺสิเนติ ฯ เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ วิสิเนติ
น อุสฺสิเนติ ฯ กิฺจ วิธูเปติ น สนฺธูเปติ ฯ รูป วิธูเปติ น
สนฺธูเปติ ฯ เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ วิธูเปติ
น สนฺธูเปติ ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก รูปสฺมปึ 
นิพฺพินฺทติ เวทนายป ฯ สฺายป ฯ สงฺขาเรสุป ฯ
วิฺาณสฺมึป นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท วิรชฺชติ วิราคา วิมุจฺจติ ฯ
วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ฯ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย
กต กรณีย นาปร อิตถฺ ตฺตายาติ ปชานาติ ฯ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ เนว อาจินาติ น อปจินาติ อปจินิตฺวา ิโต เนว
ปชหติ น อุปาทิยติ ปชหิตฺวา ิโต เนว วิสิเนติ น อุสฺสเิ นติ
วิสิเนตฺวา ิโต เนว วิธูเปติ น สนฺธูเปติ วิธูเปตฺวา ิโต ฯ
[๑๖๔] กิฺจ เนว อาจินาติ น อปจินาติ อปจินิตฺวา ิโต ฯ
#๑-๒ ยุ. โน ฯ
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รูป เนว อาจินาติ น อปจินาติ อปจินิตฺวา ิโต ฯ เวทน ฯ
สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ เนว อาจินาติ น อปจินาติ
อปจินิตฺวา ิโต ฯ กิฺจ เนว ปชหติ น อุปาทิยติ ปชหิตฺวา
ิโต ฯ รูป เนว ปชหติ น อุปาทิยติ ปชหิตฺวา ิโต ฯ เวทน ฯ
สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ เนว ปชหติ น อุปาทิยติ
ปชหิตฺวา ิโต ฯ กิฺจ เนว วิสิเนติ น อุสฺสิเนติ วิสิเนตฺวา
ิโต ฯ รูเป ๑ เนว วิสิเนติ น อุสฺสิเนติ วิสิเนตฺวา ิโต ฯ เวทน ฯ
สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ เนว วิสิเนติ น อุสฺสิเนติ วิสิเนตฺวา
ิโต ฯ กิฺจ เนว วิธูเปติ น สนฺธูเปติ วิธูเปตฺวา ิโต ฯ รูป
เนว วิธูเปติ น สนฺธูเปติ วิธูเปตฺวา ิโต ฯ เวทน ฯ สฺ ฯ
สงฺขาเร ฯ วิฺาณ เนว วิธูเปติ น สนฺธูเปติ วิธูเปตฺวา
ิโต ฯ เอว วิมุตฺตจิตฺต โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สอินฺทา เทวา
สพฺรหฺมกา สปชาปติกา อารกาว นมสฺสนฺติ
นโม เต ปุริสาชฺ นโม เต ปุริสุตฺตม
ยสฺส เต นาภิชานาม ยมฺป นิสฺสาย ฌายสีติ ฯ
[๑๖๕] เอก สมย ภควา สกฺเกสุ วิหรติ กปลวตฺถุสฺมึ
นิโคฺรธาราเม ฯ อถ โข ภควา กิสฺมิฺจิ ๒ เทว ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆ ๓
ปณาเมตฺวา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
กปลวตฺถุ ปณฺฑาย ปาวิสิ กปลวตฺถุสฺมึ ปณฑ
ฺ าย จริตฺวา
ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต เยน มหาวน เตนุปสงฺกมิ ๔
#๑ ม. ยุ. รูป ฯ ๒ โป. กิสฺมิฺจิป ฯ ๓ โป. ภิกฺขสุ งฺเฆติป ทิสฺสติ ฯ ๔ โป.
#เตน อุปสงฺกมีติ ทิสฺสติ ฯ
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ทิวาวิหาราย มหาวน อชฺโฌคเหตฺวา เวลุวลฏิกาย มูเล ทิวาวิหาร ๑
นิสีทิ ฯ อถ โข ภควโต รโหคตสฺส ปฏิสลฺลนี สฺส เอว เจตโส
ปริวิตกฺโก อุทปาทิ มยา โข ภิกฺขสุ งฺโฆ ปพาโฬฺห ๒ สนฺเตตฺถ
ภิกฺขู นวา อจิรปพฺพชิตา อธุนาคตา อิม ธมฺมวินย เตส มม ๓
อปสฺสนฺตาน สิยา อฺถตฺต สิยา วิปริณาโม เสยฺยถาป นาม
วจฺฉสฺส ตรุณสฺส มาตร อปสฺสนฺตสฺส สิยา อฺถตฺต สิยา
วิปริณาโม เอวเมว ๔ สนฺเตตฺถ ภิกขฺ ู นวา อจิรปพฺพชิตา ๕
อธุนาคตา อิม ธมฺมวินย เตส มม อปสฺสนฺตาน สิยา อฺถตฺต
สิยา วิปริณาโม เสยฺยถาป นาม พีชาน ตรุณาน อุทก อลภนฺตาน
สิยา อฺถตฺต สิยา วิปริณาโม เอวเมว สนฺเตตฺถ ภิกฺขู นวา
อจิรปพฺพชิตา อธุนาคตา อิม ธมฺมวินย เตส มม อลภนฺตาน
ทสฺสนาย สิยา อฺถตฺต สิยา วิปริณาโม ยนฺนูนาห ยเถว มยา
ปุพฺเพ ภิกขฺ ุสงฺโฆ อนุคฺคหิโต เอวเมว เอตรหิ อนุคฺคณฺเหยฺย
ภิกฺขุสงฺฆนฺติ ฯ
[๑๖๖] อถ โข พฺรหฺมา สหมฺปติ ภควโต เจตสา
เจโตปริวิตกฺกมฺาย เสยฺยถาป นาม พลวา ปุริโส สมฺมิฺชิต วา
พาห ปสาเรยฺย ปสาริต วา พาห สมฺมิฺเชยฺย เอวเมว
พฺรหฺมโลเก อนฺตรหิโต ภควโต ปุรโต ปาตุรโหสิ ฯ อถ โข
พฺรหฺมา สหมฺปติ เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา เยน ภควา
เตนฺชลิมฺปณาเมตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ เอวเมต ภควา เอวเมต
#๑ โป. ทิวาวิหาเร ฯ ๒ ยุ. ปวาโฬฺห ฯ ๓ โป. มม ฯ ๔ ยุ. เอวเมว ฯ ๕ โป.
#อจิรปพฺพชิตฺวา
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สุคต ภควตา ภนฺเต ภิกฺขุสงฺโฆ ๑ ปพาโฬฺห สนฺเตตฺถ ภิกขฺ ู
นวา อจิรปพฺพชิตา อธุนาคตา อิม ธมฺมวินย เตส ภควนฺต
อปสฺสนฺตาน สิยา อฺถตฺต สิยา วิปริณาโม เสยฺยถาป นาม
วจฺฉสฺส ตรุณสฺส มาตร อปสฺสนฺตสฺส สิยา อฺถตฺต สิยา
วิปริณาโม เอวเมว สนฺเตตฺถ ภิกขฺ ู นวา อจิรปพฺพชิตา
อธุนาคตา อิม ธมฺมวินย เตส ภควนฺต อปสฺสนฺตาน สิยา
อฺถตฺต สิยา วิปริณาโม เสยฺยถาป นาม พีชาน ตรุณาน อุทก
อลภนฺตาน สิยา อฺถตฺต สิยา วิปริณาโม เอวเมว สนฺเตตฺถ
ภิกฺขู นวา อจิรปพฺพชิตา อธุนาคตา อิม ธมฺมวินย เตส ภควนฺต
อลภนฺตาน ทสฺสนาย สิยา อฺถตฺต สิยา วิปริณาโม อภินนฺทตุ
ภนฺเต ภควา ภิกฺขุสงฺฆ อภิวทตุ ภนฺเต ภควา ภิกฺขุสงฺฆ
ยเถว [๒] ภควตา ปุพเฺ พ ภิกฺขุสงฺโฆ อนุคฺคหิโต เอวเมว
เอตรหิ อนุคฺคณฺหาตุ ภิกฺขุสงฺฆนฺติ ฯ อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ
อถ โข พฺรหฺมา สหมฺปติ ภควโต อธิวาสน วิทิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายิ ฯ
[๑๖๗] อถ โข ภควา สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต
เยน นิโคฺรธาราโม เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน
นิสีทิ ฯ นิสชฺช โข ภควา ตถารูป อิทฺธาภิสงฺขาร อภิสงฺขาเรสิ ๓
ยถา เต ภิกขฺ ู ๔ เอกทฺวีหิกาย ๕ สารชฺชมานรูปา เยน ภควา
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ
#๑ โป. สงฺโฆ ฯ ๒ ยุ. เอตฺถนฺตเร ภนฺเตติ ทิสฺสติ ฯ ๓ ยุ. อภิสงฺขายิ ฯ
#อภิสงฺขสิ ฯ ๔ ม. ยุ. (เอกวิหกาย สารชฺชายมานรูปา เยนาห เตนุปสงฺกเมยฺยุ
#เต ภิกฺขู) ๕ ยุ. เอกวิหกาย สารชฺชายมานรูปา ฯ
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เอกมนฺต นิสินฺเน โข เต ภิกฺขู ภควา เอตทโวจ อนฺตมิท
ภิกฺขเว ชีวิกาน ยทิท ปณฺโฑลฺย ฯ อภิสาโปย ๑ ภิกฺขเว โลกสฺมึ
ปณฺโฑโล วิจรสิ ปตฺตปาณิ ๒ ฯ ตฺจ โข เอต ๓ ภิกฺขเว กุลปุตฺตา
อุเปนฺติ อตฺถวสิกา อตฺถวส ปฏิจฺจ เนว ราชาภินีตา น
โจราภินีตา น อิณฏา น ภยฏา น อาชีวิกาปกตา ๔ อปจ โข
โอติณฺณามฺห ๕ ชาติยา ชราย มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ
โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ ทุกโฺ ขติณฺณา ๖ ทุกฺขปเรตา อปฺเปวนาม
อิมสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส อนฺตกิริยา ปฺาเยถาติ ฯ เอว
ปพฺพชิโต จาย ภิกฺขเว กุลปุตฺโต โส จ โหติ อภิชฺฌาลู กาเมสุ
ติพฺพสาราโค พฺยาปนฺนจิตฺโต ปทุฏมนสงฺกปฺโป มุฏ สฺสตี
อสมฺปชาโน อสมาหิโต วิพฺภนฺตจิตฺโต ปากตินฺทรฺ ิโย ฯ เสยฺยถาป
ภิกฺขเว ฉวาลาต อุภโต ปทิตฺต มชฺเฌ คูถคต เนว คาเม กฏตฺถ ๗
ผรติ นารฺเ กฏตฺถ ผรติ ฯ ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล
วทามิ คิหิโภคา จ ปริหีโน สามฺตฺถ จ น ปริปูเรติ ฯ
[๑๖๘] ตโยเม ภิกฺขเว อกุสลวิตกฺกา กามวิตกฺโก พฺยาปาทวิตกฺโก
วิหึสาวิตกฺโก ฯ อิเม จ โข ภิกขฺ เว ตโย อกุสลวิตกฺกา
ต ๘ อปริเสสา นิรุชฌ
ฺ นฺติ จตูสุ วา สติปฏาเนสุ สุปติฏิตจิตฺตสฺส
วิหรโต อนิมิตฺต วา สมาธึ ภาวยโต ฯ ยาวฺจิท
ภิกฺขเว อลเมว อนิมิตฺโต สมาธิ ภาเวตุ ๙ ฯ อนิมิตฺโต ภิกขฺ เว
#๑ ยุ. อภิสาปาย ฯ โป. อภิสาปาย ฯ ๒ ม. ยุ. ปตฺตปาณีติ ฯ ๓ ยุ. เอว ฯ
#๔ ยุ. ชีวีกาปกตา ฯ โป. อาชีวิกากตา ฯ ๕ ยุ. โอติณฺณมฺหิ ฯ โป. โอติณฺโณมฺหิ ฯ
#๖ โป. ยุ. ทุกฺโขติณฺโณ ฯ ๗ โป. ยุ. กฏตฺต ฯ ๘ สี. น ฯ ม. กฺว ฯ
#๙ ยุ. ภาวิตุ ฯ
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สมาธิ ภาวิโต พหุลีกโต มหปฺผโล โหติ มหานิสโส ฯ
[๑๖๙] เทฺวมา ภิกฺขเว ทิฏิโย ภวทิฏิ จ วิภวทิฏิ จ ฯ
ตตฺร [๑] ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อตฺถิ นุ
โข ต กิฺจิ โลกสฺมึ ยมห อุปาทิยมาโน น วชฺชวา อสฺสนฺติ ฯ
โส เอว ปชานาติ นตฺถิ นุ โข ต กิฺจิ โลกสฺมึ ยมห
อุปาทิยมาโน น วชฺชวา อสฺสนฺติ ๒ ฯ โส เอว ปชานาติ อหฺจ ๓
รูปฺเว อุปาทิยมาโน อุปาทิเยยฺย เวทนฺเว อุปาทิยมาโน
อุปาทิเยยฺย สฺฺเว อุปาทิยมาโน อุปาทิเยยฺย สงฺขาเร
เยว อุปาทิยมาโน อุปาทิเยยฺย วิฺาณฺเว อุปาทิยมาโน
อุปาทเยยฺย ตสฺส เม อสฺส อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา
ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา
สมฺภเวยฺยุ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย อสฺส ๔ ฯ
ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ
ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วา ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข ภนฺเต ฯ ย
ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม กลฺล นุ ต สมนุปสฺสิตุ เอต มม
เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ เวทนา ฯ
สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ นิจฺจ ฯเปฯ ตสฺมา ติห ภิกฺขเว ฯ
เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๑๗๐] เอก สมย ภควา โกสมฺพิย วิหรติ โฆสิตาราเม ฯ
#[๑] ม. ยุ. โขสทฺโท ทิสสฺ ติ ฯ ๒ ม. ยุ. อสฺส ฯ ๓ ม. อหฺหิ ฯ
#๔ ม. อสฺสาติ ฯ

สุตฺต ส. ขนฺธวารวคฺโค - หนาที่ 115

อถ โข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย โกสมฺพึ
ปณฺฑาย ปาวิสิ โกสมฺพยิ  ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต
สาม เสนาสน สสาเมตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย อนามนฺเตตฺวา
อุปฏาเก อนปโลเกตฺวา ภิกฺขุสงฺฆ เอโก อทุติโย จาริก ปกฺกามิ ฯ
[๑๗๑] อถ โข อฺตโร ภิกฺขุ อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต
เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต
อานนฺท เอตทโวจ เอหาวุโส ๑ อานนฺท ภควา สาม เสนาสน
สสาเมตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย อนามนฺเตตฺวา อุปฏาเก อนปโลเกตฺวา
ภิกฺขุสงฺฆ เอโก อทุติโย จาริก ปกฺกนฺโตติ ฯ ยสฺมึ อาวุโส
สมเย ภควา สาม เสนาสน สสาเมตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
อนามนฺเตตฺวา อุปฏาเก อนปโลเกตฺวา ภิกฺขุสงฺฆ เอโก อทุติโย
จาริก ปกฺกมติ ๒ เอโกว ภควา ตสฺมึ สมเย วิหริตุกาโม โหติ
น ภควา ตสฺมึ สมเย เกนจิ อนุพนฺธิตพฺโพ โหตีติ ฯ
[๑๗๒] อถ โข ภควา อนุปุพฺเพน จาริก จรมาโน เยน
ปาลิเลยฺยก ๓ ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา ปาลิเลยฺยเก วิหรติ
ภทฺทสาลมูเล ฯ อถ โข สมฺพหุลา ภิกฺขู เยนายสฺมา อานนฺโท
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา อานนฺเทน สทฺธึ สมฺโมทึสุ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺนา โข เต ภิกฺขู อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจุ จิรสฺสุตา ๔
#๑ ม. ยุ. เอสาวุโส ฯ ๒ ยุ. ปกฺกามิ ฯ ๓ สี. ปาริเลยฺยก ฯ
#๔ ม. จิรสฺส สุตา ฯ
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โข โน อาวุโส อานนฺท ภควโต สมฺมุขา ธมฺมี กถา อิจฺฉาม
มย อาวุโส อานนฺท ภควโต สมฺมุขา ธมฺมึ กถ โสตุนฺติ ฯ อถ โข
อายสฺมา อานนฺโท เตหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ เยน ปาลิเลยฺยก ภทฺทสาลมูล
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺเน โข เต ภิกฺขู ภควา ธมฺมยิ า
กถาย สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ
[๑๗๓] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกขฺ ุโน เอวฺเจตโส
ปริวิตกฺโก อุทปาทิ กถ นุ โข ชานโต กถ ปสฺสโต
อนนฺตรา อาสวาน ขโย โหตีติ ฯ อถ โข ภควา ตสฺส ภิกฺขุโน
เจตสา เจโตปริวิวิตกฺกมฺาย ภิกฺขู ๑ อามนฺเตสิ วิจยโส เทสิโต
ภิกฺขเว มยา ธมฺโม วิจยโส เทสิตา จตฺตาโร สติปฏานา
วิจยโส เทสิตา จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา วิจยโส เทสิตา จตฺตาโร
อิทฺธิปาทา วิจยโส เทสิตานิ ปฺจินฺทฺริยานิ วิจยโส เทสิตานิ
ปฺจ พลานิ วิจยโส เทสิตา สตฺต โพชฺฌงฺคา วิจยโส เทสิโต
อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค ฯ เอว วิจยโส [๒] เทสิโต ภิกฺขเว มยา
ธมฺโม เอว วิจยโส เทสิโต ๓ โข ภิกฺขเว มยา ธมฺโม ฯ อถ
จ ปนิเธกจฺจสฺส ภิกฺขุโน เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ กถ
นุ โข ชานโต กถ ปสฺสโต อนนฺตรา อาสวาน ขโย โหตีติ ฯ
[๑๗๔] กถฺจ ภิกฺขเว ชานโต กถ ปสฺสโต อนนฺตรา อาสวาน
ขโย โหติ ฯ อิธ ภิกฺขเว อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน อริยาน อทสฺสาวี
#๑ โป. ภิกฺขุ ฯ ๒ ยุ. โขสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๓ ม. ยุ. เทสิเต- ธมฺเม ฯ
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อริยธมฺมสฺส อโกวิโท อริยธมฺเม อวินีโต สปฺปรุ ิสาน อทสฺสาวี
ฯเปฯ สปฺปรุ ิสธมฺเม อวินีโต รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯ ยา
โข ปน สา ภิกฺขเว สมนุปสฺสนา สงฺขาโร โส ฯ โส ปน
สงฺขาโร กึนทิ าโน กึสมุทโย กึชาติโก กึปภโว ๑ ฯ อวิชฺชาสมฺผสฺสเชน
ภิกฺขเว เวทยิเตน ผุฏสฺส อสฺสุตวโต ปุถุชชฺ นสฺส อุปฺปนฺนา ตณฺหา
ตโตโช โส สงฺขาโร ฯ อิติ โข ภิกฺขเว โสป [๒] สงฺขาโร อนิจฺโจ
สงฺขโต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน สาป ตณฺหา อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา
สาป เวทนา ฯ โสป ผสฺโส ฯ สาป อวิชชฺ า อนิจฺจา
สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ฯ เอวป โข ภิกฺขเว ชานโต เอว
ปสฺสโต อนนฺตรา อาสวาน ขโย โหติ ฯ
[๑๗๕] น เหว โข ๓ รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ อปจ โข
รูปวนฺต อตฺตาน สมนุปสฺสติ ฯ ยา โข ปน สา ภิกฺขเว สมนุปสฺสนา
สงฺขาโร โส ฯ โส ปน สงฺขาโร กึนิทาโน กึสมุทโย กึชาติโก
กึปภโว ฯ อวิชฺชาสมฺผสฺสเชน ภิกฺขเว เวทยิเตน ผุฏสฺส อสฺสุตวโต
ปุถุชชฺ นสฺส อุปฺปนฺนา ตณฺหา ตโตโช โส สงฺขาโร ฯ อิติ โข
ภิกฺขเว โสป สงฺขาโร อนิจฺโจ สงฺขโต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน สาป
ตณฺหา ฯ สาป เวทนา ฯ โสป ผสฺโส ฯ สาป อวิชฺชา อนิจฺจา
สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ฯ เอวป โข ภิกฺขเว ชานโต เอว
ปสฺสโต อนนฺตรา อาสวาน ขโย โหติ ฯ
[๑๗๖] น เหว โข รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ น รูปวนฺต
#๑ ยุ. กึปภโวติ ฯ ๒ ยุ. โขสทฺโท ทิสสฺ ติ ฯ ๓ โป. น โส จ โข ฯ
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อตฺตาน สมนุปสฺสติ อปจ โข อตฺตนิ รูป สมนุปสฺสติ ฯ ยา
โข ปน สา ภิกฺขเว สมนุปสฺสนา สงฺขาโร โส ฯ โส ปน สงฺขาโร
กึนิทาโน กึสมุทโย กึชาติโก กึปภโว ฯ อวิชฺชาสมฺผสฺสเชน ภิกฺขเว
เวทยิเตน ผุฏสฺส อสฺสุตวโต ปุถชุ ฺชนสฺส อุปปฺ นฺนา ตณฺหา ตโตโช
โส สงฺขาโร ฯ อิติ โข ภิกฺขเว โสป สงฺขาโร อนิจฺโจ สงฺขโต
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน สาป ตณฺหา ฯ สาป เวทนา ฯ โสป ผสฺโส ฯ
สาป อวิชชฺ า อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ฯ เอวป โข
ภิกฺขเว ชานโต เอว ปสฺสโต อนนฺตรา อาสวาน ขโย โหติ ฯ
[๑๗๗] น เหว โข รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ น รูปวนฺต
อตฺตาน สมนุปสฺสติ น อตฺตนิ รูป สมนุปสฺสติ อปจ โข รูปสฺมึ
อตฺตาน สมนุปสฺสติ ฯ ยา โข ปน สา ภิกฺขเว สมนุปสฺสนาญ
สงฺขาโร โส ฯ โส ปน สงฺขาโร กึนิทาโน กึสมุทโย กึชาติโก
กึปภโว ฯ อวิชฺชาสมฺผสฺสเชน ภิกฺขเว เวทยิเตน ผุฏสฺส อสฺสุตวโต
ปุถุชชฺ นสฺส อุปฺปนฺนา ตณฺหา ตโตโช โส สงฺขาโร ฯ อิติ โข
ภิกฺขเว โสป สงฺขาโร อนิจฺโจ สงฺขโต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน สาป
ตณฺหา ฯ สาป เวทนา ฯ โสป ผสฺโส ฯ สาป อวิชฺชา
อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ฯ เอวป โข ภิกฺขเว ชานโต
เอว ปสฺสโต อนนฺตรา อาสวาน ขโย โหติ ฯ
[๑๗๘] น เหว โข รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ น รูปวนฺต
อตฺตาน น อตฺตนิ รูป น รูปสฺมึ อตฺตาน สมนุปสฺสติ อปจ

สุตฺต ส. ขนฺธวารวคฺโค - หนาที่ 119

โข เวทน อตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯ อปจ โข เวทนาวนฺต อตฺตาน
สมนุปสฺสติ ฯ อปจ โข อตฺตนิ เวทน สมนุปสฺสติ ฯ อปจ
โข เวทนาย อตฺตาน สมนุปสฺสติ ฯ อปจ โข สฺ อตฺตโต ฯ
อปจ โข สงฺขาเร อตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯ อปจ โข สงฺขารวนฺต
อตฺตาน สมนุปสฺสติ ฯ อปจ โข อตฺตนิ สงฺขาเร สมนุปสฺสติ ฯ
อปจ โข สงฺขาเรสุ อตฺตาน สมนุปสฺสติ ฯ อปจ โข วิฺาณ
อตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯ อปจ โข วิฺาณวนฺต อตฺตาน ฯ
อปจ โข อตฺตนิ วิฺาณ ฯ อปจ โข วิฺาณสฺมึ อตฺตาน
สมนุปสฺสติ ฯ ยา โข ปน สา ภิกขฺ เว สมนุปสฺสนา สงฺขาโร
โส ฯ โส ปน สงฺขาโร กึนิทาโน ฯเปฯ กึปภโว ฯ อวิชฺชาสมฺผสฺสเชน
ภิกฺขเว เวทยิเตน ผุฏสฺส อสฺสุตวโต ปุถุชชฺ นสฺส
อุปฺปนฺนา ตณฺหา ตโตโช โส สงฺขาโร ฯ อิติ โข ภิกฺขเว
โสป สงฺขาโร อนิจฺโจ สงฺขโต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน ฯ สาป
ตณฺหา ฯ สาป เวทนา ฯ โสป ผสฺโส ฯ สาป อวิชฺชา
อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ฯ เอวป โข ภิกฺขเว ชานโต
เอว ปสฺสโต อนนฺตรา อาสวาน ขโย โหติ ฯ
[๑๗๙] น เหว โข รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯ น เวทน ฯ
น สฺ ฯ น สงฺขาเร ฯ น วิฺาณ อตฺตโต สมนุปสฺสติ
อปจ โข เอวทิฏี โหติ โส อตฺตา โส โลโก โส เปจฺจ
ภวิสฺสามิ นิจฺโจ ธุโว สสฺสโต อวิปริณามธมฺโมติ ฯ ยา โข
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ปน สา ภิกฺขเว สสฺสตทิฏิ สงฺขาโร โส ฯ โส ปน สงฺขาโร
กึนิทาโน ฯเปฯ เอวป โข ภิกฺขเว ชานโต เอว ปสฺสโต
อนนฺตรา อาสวาน ขโย โหติ ฯ
[๑๘๐] น เหว โข รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯ น เวทน ฯ น
สฺ ฯ น สงฺขาเร ฯ น วิฺาณ อตฺตโต สมนุปสฺสติ
นาป เอวทิฏี โหติ โส อตฺตา โส โลโก โส เปจฺจ
ภวิสฺสามิ นิจฺโจ ธุโว สสฺสโต อวิปริณามธมฺโมติ อปจ โข
เอวทิฏี โหติ โน จสฺส โน จ เม สิยา น ภวิสฺสามิ ๑
น เม ภวิสฺสตีติ ๒ ฯ ยา โข ปน สา ภิกฺขเว อุจฺเฉททิฏิ
สงฺขาโร โส ฯ โส ปน สงฺขาโร กึนิทาโน กึสมุทโย กึชาติโก
กึปภโว ฯ อวิชฺชาสมฺผสฺสเชน ภิกฺขเว เวทยิเตน ผุฏสฺส อสฺสุตวโต
ปุถุชชฺ นสฺส อุปฺปนฺนา ตณฺหา ตโตโช โส สงฺขาโร ฯ อิติ
โข ภิกฺขเว โสป สงฺขาโร อนิจฺโจ ฯเปฯ เอวป โข ภิกฺขเว
ชานโต เอว ปสฺสโต อนนฺตรา อาสวาน ขโย โหติ ฯ
[๑๘๑] น เหว โข รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯ น เวทน ฯ น
สฺ ฯ น สงฺขาเร ฯ น วิฺาณ อตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯเปฯ
น วิฺาณสฺมึ อตฺตาน ๓ สมนุปสฺสติ นาป เอวทิฏี โหติ โส
อตฺตา โส โลโก โส เปจฺจ ภวิสฺสามิ นิจฺโจ ธุโว สสฺสโต
อวิปริณามธมฺโมติ นาป เอวทิฏี โหติ โน จสฺส โน จ
เม สิยา น ภวิสฺสามิ น เม ภวิสฺสตีติ อปจ โข กงฺขี
#๑ ม. นาภวิสฺส ฯ ๒ โป. ภวิสฺส ฯ ๓ ม. อตฺตโต ฯ
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โหติ วิจิกิจฺฉี ๑ อนิฏงฺคโต สทฺธมฺเม ฯ ยา ๒ โข ปน สา ภิกฺขเว
กงฺขิตา วิจิกิจฺฉิตา อนิฏ งฺคตตา สทฺธมฺเม สงฺขาโร โส ฯ โส
ปน สงฺขาโร กึนิทาโน กึสมุทโย กึชาติโก กึปภโว ฯ อวิชฺชาสมฺผสฺสเชน
ภิกฺขเว เวทยิเตน ผุฏสฺส อสฺสุตวโต ปุถุชชฺ นสฺส
อุปฺปนฺนา ตณฺหา ตโตโช โส สงฺขาโร ฯ อิติ ๓ โข ภิกฺขเว โสป
สงฺขาโร อนิจฺโจ สงฺขโต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน สาป ตณฺหา อนิจฺจา
สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา สาป เวทนา อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา
โสป ผสฺโส อนิจฺโจ สงฺขโต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน สาป
อวิชฺชา อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ฯ เอวป โข ภิกขฺ เว
ชานโต เอว ปสฺสโต อนนฺตรา อาสวาน ขโย โหตีติ ฯ
[๑๘๒] เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ ปุพฺพาราเม
มิคารมาตุปาสาเท มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ฯ เตน โข ปน สมเยน
ภควา ตทหุโปสเถ ปณฺณรเส ปุณฺณาย ๔ ปุณฺณมาย รตฺติยา
ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต อชฺโฌกาเส นิสินฺโน โหติ ฯ
[๑๘๓] อถ โข อฺตโร ภิกฺขุ อุฏายาสนา เอกส อุตฺตราสงฺค
กริตฺวา เยน ภควา เตนฺชลิมฺปณาเมตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ
ปุจฺเฉยฺยาห ภนฺเต ภควนฺต กิฺจิ ๕ เทว เทส สเจ เม ภควา
โอกาส กโรติ ปฺหสฺส เวยฺยากรณายาติ ฯ เตนหิ ตฺว ภิกฺขุ
สเก อาสเน นิสีทิตฺวา ปุจฺฉ ยทากงฺขสีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข
โส ภิกฺขุ ภควโต ปฏิสสฺ ุตฺวา สเก อาสเน นิสีทิตฺวา ภควนฺต
#๑ โป. วิจิกิจฺฉิตา อทิฏิคตา ฯ ๒ โป. ยา โข ปนิมา ภิกฺขเว ฯ
#๓ โป. เอว โข ฯ ๔ โป. สปุณฺณาย ฯ ๕ โป. กิฺจิ เตเนว ฯ
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เอตทโวจ อิเม นุ โข ภนฺเต ปฺจุปาทานกฺขนฺธา ฯ เสยฺยถีท ฯ
รูปูปาทานกฺขนฺโธ เวทนูปาทานกฺขนฺโธ สฺูปาทานกฺขนฺโธ
สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธติ ฯ อิเม โข ภิกฺขุ
ปฺจุปาทานกฺขนฺธา ฯ เสยฺยถีท ฯ รูปูปาทานกฺขนฺโธ ฯเปฯ
วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธติ ฯ
[๑๘๔] สาธุ ภนฺเตติ โข โส ภิกฺขุ ภควโต ภาสิต
อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา ภควนฺต อุตฺตรึ ปฺห อปุจฺฉิ ๑ อิเม โข
ปน ภนฺเต ปฺจุปาทานกฺขนฺธา กึมลู กาติ ฯ อิเม โข ภิกขฺ ุ
ปฺจุปาทานกฺขนฺธา ฉนฺทมูลกาติ ฯเปฯ
ตฺเว ๒ นุ โข ภนฺเต อุปาทาน เต จ ๓ ปฺจุปาทานกฺขนฺธา ฯ
อุทาหุ อฺตฺร ปฺจหิ ๔ อุปาทานกฺขนฺเธหิ ๔ อุปาทานนฺติ ฯ น
โข ภิกฺขุ ตฺเว อุปาทาน เต จ ปฺจุปาทานกฺขนฺธา นป ๕
อฺตฺร ปฺจหิ อุปาทานกฺขนฺเธหิ อุปาทาน อปจ โย ๖ ตตฺถ
ฉนฺทราโค ต ๗ ตตฺถ อุปาทานนฺติ ฯ
[๑๘๕] สาธุ ภนฺเตติ โข โส ภิกฺขุ ฯเปฯ อุตฺตรึ ปฺห
อปุจฺฉิ สิยา ปน ภนฺเต ปฺจุปาทานกฺขนฺเธสุ ฉนฺทราคเวมตฺตตาติ ฯ
สิยา ภิกฺขูติ ภควา อโวจ อิธ ภิกฺขุ เอกจฺจสฺส ๘ เอว
โหติ เอวรูโป สิย อนาคตมทฺธาน เอวเวทโน สิย อนาคตมทฺธาน
เอวสโ ๙ สิย อนาคตมทฺธาน เอวสงฺขาโร สิย
#๑ โป. ปุจฺฉิ ฯ ๒ โป. ตทฺเว ฯ ๓ สี. ม. จกาโร น ทิสฺสติ ฯ
#๔ ยุ. ปฺจุปาทานกฺขนฺเธหิ ฯ ๕ ม. ยุ. นาป ฯ โป. ปสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ
#๖ โป. โข ฯ ๗ โป. ตนฺติ น ทิสฺสติ ฯ ๘ โป. เอกสฺส ยถา เอว ฯ
#๙ โป. ยุ. เอวสฺี ฯ
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อนาคตมทฺธาน เอววิฺาโณ สิย อนาคตมทฺธานนฺติ ๑ ฯ เอว
โข ภิกฺขุ สิยา ปฺจุปาทานกฺขนฺเธสุ ฉนฺทราคเวมตฺตตาติ ฯ
[๑๘๖] สาธุ ภนฺเตติ โข โส ภิกขฺ ุ ฯเปฯ อุตตฺ รึ ปฺห
อปุจฺฉิ กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต ขนฺธาน ขนฺธาธิวจนนฺติ ฯ
ยงฺกิฺจิ ภิกฺขุ ๒ รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา
วา โอฬาริก วา สุขุม วา หีน วา ปณีต วา ย ทูเร [๓] สนฺติเก
วา ฯ อย วุจฺจติ รูปกฺขนฺโธ ๔ ฯ ยา กาจิ เวทนา ฯ ยา กาจิ
สฺา ฯ เย เกจิ สงฺขารา ฯ ยงฺกิฺจิ วิฺาณ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน
อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา โอฬาริก วา สุขุม วา
หีน วา ปณีต วา ย ทูเร สนฺติเก วา ฯ อย วุจฺจติ วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ
เอตฺตาวตา [๕] โข ภิกฺขุ ขนฺธาน ขนฺธาธิวจนนฺติ ฯ
[๑๘๗] สาธุ ภนฺเตติ โข โส ภิกฺขุ ฯเปฯ อปุจฺฉิ โก
นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย รูปกฺขนฺธสฺส ปฺาปนาย ฯ
โก เหตุ โก ปจฺจโย เวทนากฺขนฺธสฺส ปฺาปนาย ฯ โก เหตุ
โก ปจฺจโย สฺากฺขนฺธสฺส ปฺาปนาย ฯ โก เหตุ โก
ปจฺจโย สงฺขารกฺขนฺธสฺส ปฺาปนาย ฯ โก เหตุ โก ปจฺจโย
วิฺาณกฺขนฺธสฺส ปฺาปนายาติ ฯ จตฺตาโร โข ภิกฺขุ มหาภูตา
เหตุ จตฺตาโร มหาภูตา ปจฺจโย ๖ รูปกฺขนฺธสฺส ปฺาปนาย ฯ
ผสฺโส เหตุ ผสฺโส ปจฺจโย เวทนากฺขนฺธสฺส ปฺาปนาย ฯ ผสฺโส
เหตุ ผสฺโส ปจฺจโย สฺากฺขนฺธสฺส ปฺาปนาย ฯ ผสฺโส
#๑ ยุ. อิติสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. ภิกขฺ เว ฯ ๓ โป. วาสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
#๔ โป. รูปกฺขนฺโธติ ฯ ๕ โป. จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๖ โป. ปจฺจยา ฯ
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เหตุ ผสฺโส ปจฺจโย สงฺขารกฺขนฺธสฺส ปฺาปนาย ฯ นามรูป
เหตุ นามรูป ปจฺจโย วิฺาณกฺขนฺธสฺส ปฺาปนายาติ ฯ
[๑๘๘] สาธุ ภนฺเตติ โข โส ภิกฺขุ ฯเปฯ อปุจฺฉิ กถ
นุ โข ภนฺเต สกฺกายทิฏ ิ โหตีติ ฯ อิธ ภิกฺขุ อสฺสุตวา ปุถชุ ฺชโน
อริยาน อทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส อโกวิโท อริยธมฺเม อวินีโต
สปฺปุริสาน อทสฺสาวี สปฺปุริสธมฺมสฺส อโกวิโท สปฺปุริสธมฺเม
อวินีโต รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ รูปวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ
วา รูป รูปสฺมึ วา อตฺตาน ฯ เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ
วิฺาณ อตฺตโต สมนุปสฺสติ วิฺาณวนฺต วา อตฺตาน
อตฺตนิ วา วิฺาณ วิฺาณสฺมึ วา อตฺตาน ฯ เอว โข
ภิกฺขุ สกฺกายทิฏิ โหตีติ ฯ
[๑๘๙] สาธุ ภนฺเตติ โข โส ภิกฺขุ ฯเปฯ อปุจฺฉิ กถ
ปน ภนฺเต สกฺกายทิฏิ น โหตีติ ฯ อิธ ภิกฺขุ สุตวา อริยสาวโก
อริยาน ทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส โกวิโท อริยธมฺเม สุวินีโต สปฺปุริสาน
ทสฺสาวี สปฺปุริสธมฺมสฺส ๑ โกวิโท สปฺปุริสธมฺเม สุวินีโต น รูป
อตฺตโต สมนุปสฺสติ น รูปวนฺต วา อตฺตาน น อตฺตนิ วา
รูป น รูปสฺมึ วา อตฺตาน ฯ น เวทน ฯ น สฺ ฯ น
สงฺขาเร ฯ น วิฺาณ อตฺตโต สมนุปสฺสติ น วิฺาณวนฺต
วา อตฺตาน น อตฺตนิ วา วิฺาณ น วิฺาณสฺมึ วา
อตฺตาน ฯ เอว โข ภิกฺขุ สกฺกายทิฏิ น โหตีติ ฯ
#๑ โป. สปฺปรุ ิสธมฺเมสุ ฯ
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[๑๙๐] สาธุ ภนฺเตติ โข โส ภิกขฺ ุ ฯเปฯ โก นุ โข
ภนฺเต รูปสฺส อสฺสาโท โก อาทีนโว กึ นิสสฺ รณ ฯ โก
เวทนาย ฯ โก สฺาย ฯ โก สงฺขาราน ฯ โก วิฺาณสฺส
อสฺสาโท โก อาทีนโว กึ นิสฺสรณนฺติ ฯ ย โข ภิกฺขุ
รูป ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุข โสมนสฺส อย รูปสฺส อสฺสาโท
ย รูป อนิจฺจ ทุกฺข วิปริณาณธมฺม อย รูปสฺส อาทีนโว โย
รูปสฺมึ ฉนฺทราควินโย ฉนฺทราคปฺปหาน อิท รูปสฺส นิสสฺ รณ ฯ
ย เวทน ปฏิจฺจ ฯ ย สฺ ปฏิจฺจ ฯ ย ๑ สงฺขาเร ปฏิจฺจ ฯ
ย วิฺาณ ปฏิจฺจ อุปปฺ ชฺชติ สุข โสมนสฺส อย วิฺาณสฺส
อสฺสาโท ย วิฺาณ อนิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม อย
วิฺาณสฺส อาทีนโว โย วิฺาณสฺมึ ฉนฺทราควินโย
ฉนฺทราคปฺปหาน อิท วิฺาณสฺส นิสฺสรณนฺติ ฯ
[๑๙๑] สาธุ ภนฺเตติ โข โส ภิกฺขุ ภควโต ภาสิต
อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา ภควนฺต อุตฺตรึ ปฺห อปุจฺฉิ กถ นุ โข
ภนฺเต ชานโต กถ ปสฺสโต อิมสฺม
ิ ฺจ สวิฺาณเก กาเย พหิทฺธา
จ สพฺพนิมิตฺเตสุ อหงฺการมมงฺการมานานุสยา น โหนฺตีติ ฯ
ยงฺกิฺจิ ภิกฺขุ รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา
วา โอฬาริก วา สุขุม วา หีน วา ปณีต วา ย ทูเร สนฺติเก
วา สพฺพ รูป เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ
เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ปสฺสติ ฯ ยา กาจิ เวทนา ฯ
#๑ ม. ยุ. เย ฯ
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ยา กาจิ สฺา ฯ เย เกจิ สงฺขารา ฯ ยงฺกิฺจิ วิฺาณ
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา โอฬาริก วา
สุขุม วา หีน วา ปณีต วา ย ทูเร สนฺติเก วา สพฺพ
วิฺาณ เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต
ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ปสฺสติ ฯ เอว โข ภิกขฺ ุ ชานโต เอว
ปสฺสโต อิมสฺมิฺจ [๑] สวิฺาณเก กาเย พหิทธฺ า จ สพฺพนิมิตฺเตสุ
อหงฺการมมงฺการมานานุสยา น โหนฺตตี ิ ฯ
[๑๙๒] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน เอว
เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ อิติ กิร โภ รูป อนตฺตา ฯ เวทนา ฯ
สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ อนตฺตา อนตฺตกตานิ กมฺมานิ
กมฺมตฺตาน ๒ ผุสิสฺสนฺตีติ ฯ อถ โข ภควา ตสฺส ภิกฺขุโน เจตสา ๓
เจโตปริวิตกฺกมฺาย ภิกฺขู อามนฺเตสิ าน โข ปเนต ภิกขฺ เว
วิชฺชติ ย อิเธกจฺโจ โมฆปุริโส อวิชฺชาคโต ๔ ตณฺหาธิคเตน
เจตสา สตฺถุ สาสน อติธาวิตพฺพ ๕ มฺเยฺย อิติ กิร โภ
รูป อนตฺตา ฯ เวทนา ฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ อนตฺตา
อนตฺตกตานิ กมฺมานิ กมฺมตฺตาน ผุสิสฺสนฺตีติ ๖ ฯ ปฏิปุจฺฉา วินีตา
โข เม ตุเมฺห ภิกฺขเว ตตฺร ตตฺร เตสุ เตสุ ๗ ธมฺเมสุ ต กึ
มฺถ ภิกขฺ เว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ
เวทนา ฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ นิจฺจ วา อนิจฺจ๔
#๑ โป. ปนสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. อุ. ๑๐๖. กมตฺตาน ฯ ม. กถมตฺตาน ฯ สี. ยุ.
#กตมตฺตาน ฯ ๓ โป. เจตโส ฯ ๔ โป. อวิชชฺ าตณฺหาธิคเตน ฯ ม. ยุ. อวิทฺวา
#อวิชฺชาคโต ตณฺหาธิปเตยฺเยน ฯ ๕ โป. อติวิธาตพฺพ ฯ
#๖ ยุ. อิติสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๗ โป. ยุ. เตสูติ น ทิสฺสติ ฯ
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วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วา ต สุข วาติ ฯ
ทุกฺข ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม กลฺล นุ ต
สมนุปสฺสิตุ เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ ฯ โน
เหต ภนฺเต ฯ ตสฺมา ติห ฯเปฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
เทฺว ขนฺธา ตฺเว สิย อธิวจน จ เหตุนา ๑
สกฺกาเยน ๒ ทุเว วุตฺตา อสฺสาทวิฺาณเกน จ
เอเต ทสวิธา วุตฺตา โหติ ภิกขฺ ุ ปุจฺฉายาติ ๓ ๔ ฯ
ขชฺชนิยวคฺโค ตติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
อสฺสาโท เทฺว สมุทยา ๕ อรหนฺเตหิ อปเร เทฺว
สีโห ๖ ขชฺชนิปณฺโฑลฺย ปาลิเลยฺเยน ปุณฺณมาติ ฯ
__________________
#๑ โป. เทฺว ทิฏา ตฺเว ปย อธิวจนา จ เหตุนา ฯ ๒ ยุ. สตฺตา เยน ฯ
#๓ โป. ปจฺจยา ฯ ๔ สี. อย คาถา น ทิสฺสติ ฯ ๕ โป. สมุทโย ฯ ๖ ยุ. สีหา ฯ

สุตฺต ส. ขนฺธวารวคฺโค - หนาที่ 128

ขนฺธสยุตฺตสฺส มชฺฌิมปณฺณาสเก เถรวคฺโค จตุตฺโถ
[๑๙๓] สาวตฺถิย วิหรติ ฯ อาราเม ฯ ตตฺร โข อายสฺมา
อานนฺโท ภิกฺขู อามนฺเตสิ อาวุโส ภิกฺขเวติ ๑ ฯ อาวุโสติ โข
เต ภิกฺขู อายสฺมโต อานนฺทสฺส ปจฺจสฺโสสุ ฯ อายสฺมา อานนฺโท
เอตทโวจ ปุณฺโณ นาม อาวุโส อายสฺมา มนฺตานีปุตฺโต อมฺหาก
นวกาน สต พหูปกาโร โหติ โส อเมฺห อิมินา โอวาเทน โอวทติ
อุปาทาย อาวุโส อานนฺท อสฺมีติ โหติ โน อนุปาทาย ฯ กิฺจ
อุปาทาย อสฺมีติ โหติ โน อนุปาทาย ฯ รูป อุปาทาย อสฺมีติ
โหติ โน อนุปาทาย ฯ เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ
อุปาทาย อสฺมีติ โหติ โน อนุปาทาย ฯ เสยฺยถาป อาวุโส
อานนฺท อิตฺถี วา ปุรโิ ส วา ทหโร ๒ ยุวา มณฺฑนกชาติโก
อาทาเส วา ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อจฺเฉ วา อุทกปตฺเต สกs
มุขนิมิตฺต ปจฺจเวกฺขมาโน อุปาทาย ปสฺเสยฺย โน อนุปาทาย ฯ
เอวเมว โข อาวุโส อานนฺท รูป อุปาทาย อสฺมีติ โหติ โน
อนุปาทาย ฯ เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ อุปาทาย
อสฺมีติ โหติ โน อนุปาทาย ฯ ต กึ มฺสิ อาวุโส อานนฺท
รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ อาวุโส ฯ เวทนา ฯ
สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ อาวุโส ฯเปฯ ตสฺมา ติห ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร
#๑ ยุ. ภิกฺขโว ฯ ๒ โป. ทหโร วา ยุวา วา ฯ
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อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ๑ ฯ ปุณฺโณ นาม อาวุโส อายสฺมา
มนฺตานีปุตฺโต อมฺหาก นวกาน สต พหูปกาโร โหติ โส อเมฺห อิมินา
โอวาเทน โอวทติ อิม ๒ ปน เม อายสฺมโต ปุณฺณสฺส มนฺตานีปุตฺตสฺส
ธมฺมเทสน สุตฺวา ธมฺโม อภิสมิโตติ ๓ ฯ ฯ
[๑๙๔] สาวตฺถิย วิหรติ ฯ อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน
อายสฺมา ติสฺโส ภควโต ปตุจฺฉาปุตฺโต สมฺพหุลาน ภิกฺขูน
เอวมาโรเจติ อป เม อาวุโส มธุรกชาโต วิย กาโย ทิสาป
เม น ปกฺขายนฺติ ธมฺมาป ม ๔ นปฺปฏิภนฺติ ถีนมิทฺธฺจ เม
จิตฺต ปริยาทาย ติฏติ อนภิรโต จ ๕ พฺรหฺมจริย จรามิ โหติ
จ เม ธมฺเมสุ วิจิกิจฺฉาติ ฯ
[๑๙๕] อถ โข สมฺพหุลา ภิกฺขู เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺนา โข เต ภิกฺขู ภควนฺต เอตทโวจุ อายสฺมา ภนฺเต ติสฺโส
ภควโต ปตจุ ฺฉาปุตฺโต สมฺพหุลาน ภิกฺขูน เอวมาโรเจติ อป เม
อาวุโส มธุรกชาโต วิย กาโย ทิสาป เม น ปกฺขายนฺติ ธมฺมาป
ม นปฺปฏิภนฺติ ถีนมิทธฺ ฺจ เม จิตฺต ปริยาทาย ติฏติ อนภิรโต
จ พฺรหฺมจริย จรามิ โหติ จ เม ธมฺเมสุ วิจิกิจฺฉาติ ฯ อถ โข
ภควา อฺตร ภิกฺขุ อามนฺเตสิ เอหิ ตฺว ภิกฺขุ มม วจเนน
ติสฺส ภิกฺขุ อามนฺเตหิ สตฺถา ต อาวุโส ติสฺส อามนฺเตตีติ ฯ
เอว ภนฺเตติ โข โส ภิกขฺ ุ ภควโต ปฏิสฺสุตฺวา เยนายสฺมา ติสฺโส
#๑ ม. ยุ. ปชานาตีติ ฯ ๒ ม. ยุ. อิทฺจ ปน ฯ ๓ ยุ. อภิสเมโตติ ฯ
#๔ โป. เม นปฺปฏิลภนฺติ ฯ ๕ โป. ว ฯ

สุตฺต ส. ขนฺธวารวคฺโค - หนาที่ 130

เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต ติสฺส เอตทโวจ สตฺถา
ต อาวุโส ติสฺส อามนฺเตตีติ ฯ เอว อาวุโสติ โข อายสฺมา
ติสฺโส ตสฺส ภิกฺขุโน ปฏิสฺสุตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺน โข อายสฺมนฺต ติสฺส ภควา เอตทโวจ สจฺจ กิร ตฺว
ติสฺส สมฺพหุลาน ภิกฺขูน เอวมาโรเจสิ อป เม อาวุโส มธุรกชาโต
วิย กาโย ฯเปฯ โหติ จ เม ธมฺเมสุ วิจิกิจฺฉาติ ฯ เอว
ภนฺเต ฯ ต กึ มฺสิ ติสฺส รูเป อวีตราคสฺส ๑ อวีตตจฺฉนฺทสฺส
อวีตเปมสฺส อวีตปปาสสฺส อวีตปริฬาหสฺส อวีตตณฺหสฺส ตสฺส
รูปสฺส วิปริณามฺถาภาวา อุปฺปชฺชนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ ฯ
เอว ภนฺเต ฯ สาธุ สาธุ ติสฺส เอว เหต ติสฺส
โหติ ยถาต รูเป อวีตราคสฺส ฯ เวทนาย ฯ สฺาย ฯ
สงฺขาเรสุ อวีตราคสฺส ฯเปฯ เตส สงฺขาราน วิปริณามฺถาภาวา
อุปฺปชฺชนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ
สาธุ สาธุ ติสฺส เอว เหต ติสฺส โหติ ยถาต สงฺขาเรสุ อวีตราคสฺส ฯ
วิฺาเณ อวีตราคสฺส อวีตจฺฉนฺทสฺส อวีตเปมสฺส
อวีตปปาสสฺส อวีตปริฬาหสฺส อวีตตณฺหสฺส ตสฺส วิฺาณสฺส
ปริณามฺถาภาวา อุปฺปชฺชนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ ฯ
เอว ภนฺเต ฯ สาธุ สาธุ ติสฺส เอว เหต ติสฺส โหติ ยถาต
วิฺาเณ อวีตราคสฺส ฯ
#๑ โป. ม. ยุ. อวิคตราคสฺส ... อวิคตตณฺหสฺส ฯ ๒ โป. ยถาภูต ฯ
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[๑๙๖] ต กึ มฺสิ ติสฺส รูเป วีตราคสฺส วีตจฺฉนฺทสฺส
วีตเปมสฺส วีตปปาสสฺส วีตปริฬาหสฺส วีตตณฺหสฺส ตสฺส รูปสฺส
วิปริณามฺถาภาวา อุปฺปชฺชนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ สาธุ สาธุ ติสฺส เอว เหต ติสฺส โหติ
ยถาต รูเป วีตราคสฺส ฯ เวทนาย ฯ สฺาย ฯ สงฺขาเรสุ ฯ
วิฺาเณ วีตราคสฺส วีตจฺฉนฺทสฺส วีตเปมสฺส วีตปปาสสฺส
วีตปริฬาหสฺส วีตตณฺหสฺส ตสฺส วิฺาณสฺส วิปริณามฺถาภาวา
อุปฺปชฺชนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
สาธุ สาธุ ติสฺส เอว เหต ติสฺส โหติ ยถาต วิฺาเณ
วีตราคสฺส ฯ ต กึ มฺสิ ติสฺส รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ เวทนา ฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ
นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ ตสฺมา ติห ฯ
เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ฯ
[๑๙๗] เสยฺยถาป ๑ ติสฺส เทฺว ปุรสิ า เอโก ปุรโิ ส อมคฺคกุสโล
เอโก ปุรโิ ส มคฺคกุสโล ตเมน โส อมคฺคกุสโล ปุริโส
อมุ มคฺคกุสล ปุริส มคฺค ปุจฺเฉยฺย โส เอว วเทยฺย เอว ๒
โภ ปุริส อย มคฺโค เตน มุหุตฺต คจฺฉ เตน มุหุตฺต คนฺตฺวา
ทกฺขิสฺสสิ เทฺวธาปถ ๓ ตตฺถ วาม มฺุจิตฺวา ทกฺขิณ คณฺห เตน
มุหุตฺต คจฺฉ เตน มุหตุ ฺต คนฺตฺวา ทกฺขิสฺสสิ ติพฺพ วนสณฺฑ
เตน มุหุตฺต คจฺฉ เตน มุหุตฺต คนฺตฺวา ทกฺขิสฺสสิ มหนฺต นินฺน
#๑ ยุ. เสยฺยถาปสฺส ฯ ๒ ม. เอหิ ฯ ๓ ยุ. ทฺวิธาปถ ฯ
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ปลฺลล เตน มุหุตฺต คจฺฉ เตน มุหุตฺต คนฺตฺวา ทกฺขิสฺสสิ
โสพฺภ ปปาต เตน มุหุตฺต คจฺฉ เตน มุหตุ ฺต คนฺตฺวา
ทกฺขิสฺสสิ สม ภูมิภาค รมณีย ๑ ฯ อุปมา โข มฺยาย ติสฺส กตา
อตฺถสฺส วิฺาปนาย อย เจเวตฺถ อตฺโถ ฯ ปุรโิ ส อมคฺคกุสโลติ
โข ติสฺส ปุถุชชฺ นสฺเสต อธิวจน ฯ ปุรโิ ส มคฺคกุสโลติ
โข ติสฺส ตถาคตสฺเสต อธิวจน อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
เทฺวธาปโถติ โข ติสฺส วิจิกิจฺฉาเยต อธิวจน ฯ วาโม มคฺโคติ โข
ติสฺส อฏงฺคิกสฺเสต มิจฺฉามคฺคสฺส อธิวจน ฯ เสยฺยถีท ฯ
มิจฺฉาทิฏิยา ฯเปฯ มิจฺฉาสมาธิสฺส ฯ ทกฺขิโณ มคฺโคติ โข ติสฺส
อริยสฺเสต อฏงฺคิกสฺส มคฺคสฺส อธิวจน ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏิยา
ฯเปฯ สมฺมาสมาธิสฺส ฯ ติพฺโพ วนสณฺโฑติ โข ติสฺส
อวิชฺชาเยต อธิวจน ฯ มหนฺต นินนฺ  ปลฺลลนฺติ โข ติสฺส กามานเมต
อธิวจน ฯ โสพฺโภ ปปาโตติ โข ติสฺส โกธุปายาสสฺเสต
อธิวจน ฯ สโม ภูมิภาโค รมณีโยติ โข ติสฺส นิพฺพานสฺเสต
อธิวจน ฯ อภิรม ติสฺส อภิรม ติสสฺ อหโมวาเทน อหมนุคฺคเหน
อหมนุสาสนิยาติ ๒ ฯ อิทมโวจ ภควา ฯ อตฺตมโน อายสฺมา
ติสฺโส ภควโต ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ
[๑๙๘] เอก สมย อายสฺมา สารีปุตฺโต สาวตฺถิย วิหรติ
#๑ ม. รมณียนฺติ ฯ ๒ ม. อหมามิสธมฺมานุคฺคเหน มโมวาเทน มมานุสาสนิยาติ ฯ

สุตฺต ส. ขนฺธวารวคฺโค - หนาที่ 133

เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺสาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ยมกสฺส
นาม ภิกฺขุโน เอวรูป ปาปก ทิฏิคต อุปฺปนฺน โหติ ตถาห
ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ ยถา ๑ ขีณาสโว ภิกฺขุ กายสฺส
เภทา อุจฺฉิชฺชติ วินสฺสติ น โหติ ปรมฺมรณาติ ฯ อสฺโสสุ โข
สมฺพหุลา ภิกฺขู ยมกสฺส กิร นาม ภิกฺขุโน เอวรูป ปาปก
ทิฏิคต อุปปฺ นฺน โหติ ตถาห ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ
ยถา ขีณาสโว ภิกฺขุ กายสฺส เภทา อุจฺฉิชฺชติ วินสฺสติ น โหติ
ปรมฺมรณาติ ฯ อถ โข เต ภิกฺขู เยนายสฺมา ยมโก เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา ยมเกน สทฺธึ สมฺโมทึสุ สมฺโมทนีย
กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺนา
โข เต ภิกฺขู อายสฺมนฺต ยมก เอตทโวจุ สจฺจ กิร เต ๒ อาวุโส
ยมก เอวรูป ปาปก ทิฏิคต อุปฺปนฺน ตถาห ภควตา ธมฺม
เทสิต อาชานามิ ยถา ขีณาสโว ภิกฺขุ กายสฺส เภทา อุจฺฉิชฺชติ
วินสฺสติ น โหติ ปรมฺมรณาติ ฯ เอว ขฺวาห อาวุโส ภควตา
ธมฺม เทสิต อาชานามิ ยถา ขีณาสโว ภิกฺขุ กายสฺส เภทา
อุจฺฉิชฺชติ วินสฺสติ น โหติ ปรมฺมรณาติ ฯ มา อาวุโส ยมก
เอว อวจ มา ภควนฺต อพฺภาจิกฺขิ น หิ สาธุ ภควโต
อพฺภกฺขาน น หิ ภควา เอว วเทยฺย ขีณาสโว ภิกฺขุ กายสฺส
เภทา อุจฺฉิชฺชติ วินสฺสติ น โหติ ปรมฺมรณาติ ฯ เอวป โข
#๑ โป. ยถาป ฯ ๒ โวติป ปาโ ฯ
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อายสฺมา ยมโก เตหิ ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน ตเถว ต ปาปก ทิฏิคต
ถามสา ปรามาสา อภินิวิสฺส ๑ โวหรติ ตถาห ภควตา ธมฺม
เทสิต อาชานามิ ยถา ขีณาสโว ภิกฺขุ กายสฺส เภทา อุจฺฉิชฺชติ
วินสฺสติ น โหติ ปรมฺมรณาติ ฯ ยโต โข เต ภิกฺขู นาสกฺขึสุ
อายสฺมนฺต ยมก เอตสฺมา ปาปกา ทิฏิคตา วิเวเจตุ ฯ อถ โข
เต ภิกฺขู อุฏายาสนา เยนายสฺมา สารีปุตฺโต เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต สารีปุตฺต เอตทโวจุ ยมกสฺส นาม อาวุโส
สารีปุตฺต ภิกฺขุโน เอวรูป ปาปก ทิฏิคต อุปฺปนฺน ตถาห
ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ ยถา ขีณาสโว ภิกฺขุ กายสฺส
เภทา อุจฺฉิชฺชติ วินสฺสติ น โหติ ปรมฺมรณาติ สาธายสฺมา
สารีปุตฺโต เยน ยมโก ภิกฺขุ เตนุปสงฺกมตุ อนุกมฺป อุปาทายาติ ฯ
อธิวาเสสิ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ตุณฺหีภาเวน ฯ
[๑๙๙] อถ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา
วุฏิโต เยนายสฺมา ยมโก เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา
ยมเกน สทฺธึ สมฺโมทิ ฯเปฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข อายสฺมา
สารีปุตฺโต อายสฺมนฺต ยมก เอตทโวจ สจฺจ กิร เต อาวุโส
ยมก เอวรูป ปาปก ทิฏ ิคต อุปฺปนฺน [๒] ตถาห ภควตา ธมฺม
เทสิต อาชานามิ ยถา ขีณาสโว ภิกฺขุ กายสฺส เภทา อุจฺฉิชฺชติ
วินสฺสติ น โหติ ปรมฺมรณาติ ฯ เอว ขฺวาห อาวุโส ภควตา
#๑ สี. ปรามสฺส อภินิวิสฺส ฯ ๒ โป. โหติ ฯ
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ธมฺม เทสิต อาชานามิ ยถา ขีณาสโว ภิกฺขุ กายสฺส เภทา
อุจฺฉิชฺชติ วินสฺสติ น โหติ ปรมฺมรณาติ ฯ ต กึ มฺสิ อาวุโส
ยมก รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ อาวุโส ฯเปฯ
เวทนา ฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ นิจฺจ วา อนิจฺจ
วาติ ฯ อนิจฺจ อาวุโส ฯ ตสฺมา ติห ฯเปฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ
นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ฯ
[๒๐๐] ต กึ มฺสิ อาวุโส ยมก รูป ตถาคโตติ
สมนุปสฺสสีติ ฯ โน เหต อาวุโส ฯ เวทน ตถาคโตติ สมนุปสฺสสีติ ฯ
โน เหต อาวุโส ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ
ตถาคโตติ สมนุปสฺสสีติ ฯ โน เหต อาวุโส ฯ
[๒๐๑] ต กึ มฺสิ อาวุโส ยมก รูปสฺมึ ตถาคโตติ
สมนุปสฺสสีติ ฯ โน เหต อาวุโส ฯ อฺตฺร รูปา ตถาคโตติ
สมนุปสฺสสีติ ฯ โน เหต อาวุโส ฯ เวทนาย ฯเปฯ อฺตฺร
เวทนาย ฯเปฯ สฺาย ฯ อฺตฺร สฺาย ฯ สงฺขาเรสุ ฯ
อฺตฺร สงฺขาเรหิ ฯ วิฺาณสฺมึ ตถาคโตติ สมนุปสฺสสีติ ฯ
โน เหต อาวุโส ฯ อฺตฺร วิฺาณา ตถาคโตติ สมนุปสฺสสีติ ฯ
โน เหต อาวุโส ฯ
[๒๐๒] ต กึ มฺสิ อาวุโส ยมก รูป ๑ ฯ เวทนา ฯ
สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ ตถาคโตติ สมนุปสฺสสีติ ฯ
โน เหต อาวุโส ฯ
#๑ ม. รูป ฯ เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ ยุ. รูปา ฯ
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[๒๐๓] ต กึ มฺสิ อาวุโส ยมก อย โส อรูป อเวทโน
อสฺี อสงฺขาโร อวิฺาโณ ตถาคโตติ สมนุปสฺสสีติ ฯ โน
เหต อาวุโส ฯ เอตฺถ จ เต อาวุโส ยมก ทิฏเว ธมฺเม
สจฺจโต ตถโต ๑ ตถาคโต อนุปลพฺภิยมาโน กลฺล นุ เต ต
เวยฺยากรณ ตถาห ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ ยถา
ขีณาสโว ภิกฺขุ กายสฺส เภทา อุจฺฉิชฺชติ วินสฺสติ น โหติ
ปรมฺมรณาติ ฯ อหุ โข เม ต อาวุโส สารีปตุ ฺต ปุพฺเพ
อวิทฺทสุโน ๒ ปาปก ทิฏิคต อิทฺจ ปน เม อายสฺมโต
สารีปุตฺตสฺส ธมฺมเทสน สุตฺวา ตฺเจว ปาปก ทิฏิคต ปหีน
ธมฺโม จ เม อภิสมิโตติ ฯ
[๒๐๔] สเจ ต อาวุโส ยมก เอว ปุจฺเฉยฺยุ โย โส อาวุโส
ยมก ภิกฺขุ อรห ขีณาสโว โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
กึ โหตีติ เอว ปุฏโ  ตฺว อาวุโส ยมก กินฺติ พฺยากเรยฺยาสีติ ฯ
สเจ ม อาวุโส เอว ปุจฺเฉยฺยุ โย โส อาวุโส ยมก
ภิกฺขุ อรห ขีณาสโว โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา กึ
โหตีติ เอว ปุฏโ ๓ อหมาวุโส เอว พฺยากเรยฺย รูป โข
อาวุโส อนิจฺจ ยทนิจฺจ ต ทุกฺข ย ทุกฺข ต นิรทุ ฺธ ตทตฺถ ๔
คต ฯ เวทนา ฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ อนิจฺจ
ยทนิจฺจ ต ทุกฺข ย ทุกฺข ต นิรทุ ฺธ ตทตฺถ คตนฺติ เอว
#๑ ม. ยุ. เถตโต ๒ โป. อวินฺทสุโน ฯ ๓ ม. ปุฏาห อาวุโส ฯ ๔ ยุ.
#ตมตฺถคต ฯ
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ปุฏโ อห อาวุโส เอว พฺยากเรยฺยนฺติ ฯ
[๒๐๕] สาธุ สาธุ อาวุโส ยมก เตนหาวุโส ยมก
อุปมนฺเต กริสฺสามิ เอตสฺเสว อตฺถสฺส ภิยฺโยโส มตฺตาย าณาย ฯ
เสยฺยถาป อาวุโส ยมก คหปติ วา คหปติปุตฺโต วา อฑฺโฒ
มหทฺธโน มหาโภโค โส จ อารกฺขสมฺปนฺโน ตสฺส โกจิ
เทว ปุรโิ ส อุปฺปชฺเชยฺย อนตฺถกาโม อหิตกาโม อโยคกฺเขมกาโม
ชีวิตา โวโรเปตุกาโม ตสฺส เอวมสฺส อย โข คหปติ วา
คหปติปุตฺโต วา อฑฺโฒ มหทฺธโน มหาโภโค โส จ
อารกฺขสมฺปนฺโน น หาย ๑ สุกโร ปสยฺห ชีวิตา โวโรเปตุ ยนฺนูนาห
อนุปขชฺช ชีวิตา โวโรเปยฺยนฺติ ฯ โส ต คหปตึ วา คหปติปุตฺต
วา อุปสงฺกมิตฺวา เอว วเทยฺย อุปฏเหยฺยนฺต ๒ ภนฺเตติ ฯ
ตเมน โส คหปติ วา คหปติปุตฺโต วา อุปฏาเปยฺย โส
อุปฏเหยฺย ปุพฺพุฏายี ปจฺฉานิปาตี กึการปฏิสาวี มนาปจารี
ปยวาที ตสฺส โส คหปติ วา คหปติปุตฺโต วา มิตฺตโตป น
ทเหยฺย ๓ สุหชฺชโตป น ทเหยฺย ตสฺมิฺจ วิสฺสาส อาปชฺเชยฺย ฯ
ยทา โข อาวุโส ตสฺส ปุริสสฺส เอวมสฺส สวิสฺสฏโ โข มฺยาย
คหปติ วา คหปติปุตฺโต วาติ อถ น รโหคต วิทิตฺวา ติเณฺหน
สตฺเถน ชีวติ า โวโรเปยฺย ฯ ต กึ มฺสิ อาวุโส ยมก
ยทาป โส ปุริโส อมุ คหปตึ วา คหปติปุตฺต วา อุปสงฺกมิตฺวา
เอวมาห อุปฏเหยฺย ต ภนฺเตติ ตทาป โส วธโกว วธกฺจ
#๑ ม. ยุ. นาย ฯ ๒ โป. อุปฏเหยฺยนฺติ ฯ ๓ โป. ทเทยฺย ฯ ม. สทฺธเหยฺย ฯ
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ปน สนฺต น อฺาสิ วธโก เมติ ฯ ยทาป โส อุปฏาติ ๑
ปุพฺพุฏายี ปจฺฉานิปาตี กึการปฏิสาวี มนาปจารี ปยวาที ตทาป
โส วธโกว วธกฺจ ปน สนฺต น อฺาสิ วธโก เมติ ฯ
ยทาป น รโหคต วิทิตวฺ า ติณฺเหน สตฺเถน ชีวติ า โวโรเปติ
ตทาป โส วธโกว วธกฺจ ปน สนฺต น อฺาสิ วธโก
เมติ ฯ เอวมาวุโสติ ฯ
[๒๐๖] เอวเมว โข อาวุโส อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน อริยาน
อทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส อโกวิโท อริยธมฺเม อวินีโต สปฺปรุ ิสาน
อทสฺสาวี สปฺปุริสธมฺมสฺส อโกวิโท สปฺปุริสธมฺเม อวินโี ต รูป
อตฺตโต สมนุปสฺสติ รูปวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา รูป
รูปสฺมึ วา อตฺตาน ฯ เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ
อตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯเปฯ วิฺาณสฺมึ วา อตฺตาน ฯ โส
อนิจฺจ รูป อนิจฺจ รูปนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อนิจฺจ เวทน
อนิจฺจา เวทนาติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อนิจฺจ สฺ อนิจฺจา
สฺาติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อนิจฺเจ สงฺขาเร อนิจฺจา
สงฺขาราติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อนิจฺจ วิฺาณ อนิจฺจ
วิฺาณนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯ ทุกฺข รูป ทุกฺข รูปนฺติ
ยถาภูต นปฺปชานาติ ทุกฺข เวทน ฯ ทุกฺข สฺ ฯ ทุกฺเข
สงฺขาเร ฯ ทุกฺข วิฺาณ ทุกฺข วิฺาณนฺติ ยถาภูต
นปฺปชานาติ ฯ อนตฺต รูป อนตฺต ๒ รูปนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ
#๑ ยุ. อุปฏหติ ฯ ๒ โป. ม. ยุ. สพฺพตฺถ อนตฺตาติ ทิสฺสติ ฯ
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อนตฺต เวทน ฯ อนตฺต สฺ ฯ อนตฺเต สงฺขาเร ฯ อนตฺต
วิฺาณ อนตฺต วิฺาณนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯ สงฺขต
รูป สงฺขต รูปนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ สงฺขต เวทน ฯ
สงฺขต สฺ ฯ สงฺขเต สงฺขาเร ฯ สงฺขต วิฺาณ สงฺขต
วิฺาณนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯ วธก รูป วธก รูปนฺติ
ยถาภูต นปฺปชานาติ วธก เวทน ฯ วธก สฺ ฯ วธเก
สงฺขาเร ฯ วธก วิฺาณ วธก วิฺาณนฺติ ยถาภูต
นปฺปชานาติ ฯ โส รูป อุเปติ อุปาทิยติ อธิฏาติ อตฺตา เมติ
เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ อุเปติ อุปาทิยติ
อธิฏาติ อตฺตา เมติ ฯ ตสฺสิเม ปฺจุปาทานกฺขนฺธา อุเปตา ๑
อุปาทินฺนา ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขาย สวตฺตนฺติ ฯ
[๒๐๗] สุตวา จ โข อาวุโส อริยสาวโก อริยาน ทสฺสาวี
อริยธมฺมสฺส โกวิโท อริยธมฺเม สุวินีโต ฯเปฯ สปฺปุริสธมฺเม
สุวินีโต น รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ น รูปวนฺต วา ๒ อตฺตาน
น อตฺตนิ วา รูป น รูปสฺมึ วา อตฺตาน น เวทน ฯ น
สฺ ฯ น สงฺขาเร ฯ น วิฺาณ อตฺตโต สมนุปสฺสติ น
วิฺาณวนฺต วา อตฺตาน น อตฺตนิ วา วิฺาณ น
วิฺาณสฺมึ วา อตฺตาน ฯ โส อนิจฺจ รูป อนิจฺจ รูปนฺติ
ยถาภูต ปชานาติ อนิจฺจ เวทน ฯ อนิจฺจ สฺ ฯ อนิจฺเจ
#๑ อุปฺปนฺนาติป อุเปนฺตาติป ปาโ ฯ ๒ โป. ม. ยุ. วาสทฺโท น ปฺายติ ฯ
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สงฺขาเร ฯ อนิจฺจ วิฺาณ อนิจฺจ วิฺาณนฺติ ยถาภูต
ปชานาติ ฯ ทุกฺข รูป ทุกฺข รูปนฺติ ยถาภูต ปชานาติ ทุกฺข
เวทน ฯ ทุกฺข สฺ ฯ ทุกฺเข สงฺขาเร ฯ ทุกฺข วิฺาณ
ทุกฺข วิฺาณนฺติ ยถาภูต ปชานาติ ฯ อนตฺต รูป อนตฺต
รูปนฺติ ยถาภูต ปชานาติ อนตฺต เวทน ฯ อนตฺต สฺ ฯ
อนตฺเต สงฺขาเร ฯ อนตฺต วิฺาณ อนตฺต วิฺาณนฺติ
ยถาภูต ปชานาติ ฯ สงฺขต รูป สงฺขต รูปนฺติ ยถาภูต ปชานาติ
สงฺขต เวทน ฯ สงฺขต สฺ ฯ สงฺขเต สงฺขาเร ฯ สงฺขต
วิฺาณ สงฺขต วิฺาณนฺติ ยถาภูต ปชานาติ ฯ วธก รูป
วธก รูปนฺติ ยถาภูต ปชานาติ วธก เวทน ฯ วธก สฺ ฯ
วธเก สงฺขาเร วธกา สงฺขาราติ ยถาภูต ปชานาติ วธก
วิฺาณ วธก วิฺาณนฺติ ยถาภูต ปชานาติ ฯ โส รูป น
อุเปติ น อุปาทิยติ น อธิฏาติ ๑ อตฺตา เมติ เวทน ฯ
สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ น อุเปติ น อุปาทิยติ น
อธิฏาติ อตฺตา เมติ ฯ ตสฺสิเม ปฺจุปาทานกฺขนฺธา อนุเปตา ๒
อนุปาทินฺนา ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย สวตฺตนฺตีติ ฯ เอวเฺหต ๓
อาวุโส สารีปุตฺต โหติ เยส อายสฺมนฺตาน ตาทิสา สพฺรหฺมจาริโน
อนุกมฺปกา อตฺถกามา โอวาทกา อนุสาสกา อิทฺจ ปน เม
#๑ ม. ยุ. นาธิฏาติ ฯ ๒ อนุปฺปนฺนาติ วา อนุปฺเปนฺตาติ วา ปาโ ฯ
#๓ สี. เอว หิ เต ฯ ม. เอวเมต ฯ
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อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส ธมฺมเทสน สุตฺวา อนุปาทาย อาสเวหิ
จิตฺต วิมุตฺตนฺติ ฯ [๑]
[๒๐๘] เอก สมย ภควา เวสาลิย วิหรติ มหาวเน
กูฏาคารสาลาย ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา อนุราโธ ภควโต
อวิทูเร อรฺกุฏิกาย วิหรติ ฯ อถ โข สมฺพหุลา อฺติตฺถิยา
ปริพฺพาชกา เยนายสฺมา อนุราโธ เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมตา อนุราเธน สทฺธึ สมฺโมทึสุ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺนา โข เต
อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา อายสฺมนฺต อนุราธ เอตทโวจุ โย โส
อาวุโส อนุราธ ตถาคโต อุตฺตมปุรโิ ส ปรมปุรโิ ส ปรมปตฺติปตฺโต(
ต ตถาคโต อิเมสุ จตูสุ าเนสุ ปฺาปยมาโน ปฺเปติ ๒
โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ
วา โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา เนว
โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วาติ ๓ ฯ เอว วุตฺเต
อายสฺมา อนุราโธ เต อฺติตฺถิเย ปริพฺพาชเก เอตทโวจ โย
โส อาวุโส ตถาคโต อุตฺตมปุริโส ปรมปุริโส ปรมปตฺติปตฺโต ต
ตถาคโต อฺตฺร อิเมหิ จตูหิ าเนหิ ปฺาปยมาโน ปฺเปติ
โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ
วา โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา เนว
โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วาติ ฯ เอว วุตฺเต
#๑ ยุ. อิทมโวจ อายสฺมา สารีปุตฺโต ฯ อตฺตมโน อายสฺมา ยมโก อายสฺมโต
#สารีปุตฺตสฺส ภาสิต อภินนฺทีตีติ ทิสฺสติ ฯ ๒ โป. ม. ยุ. ปฺาเปติ
#๓ โป. ยุ. วา ฯ
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เต อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา อายสฺมนฺต อนุราธ เอตทโวจุ โส
จาย ภิกฺขุ นโว ภวิสฺสติ อจิรปพฺพชิโต เถโร วา ปน พาโล
อพฺยตฺโตติ ฯ อถ โข อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา อายสฺมนฺต อนุราธ
นววาเทน จ พาลวาเทน จ อปสาเทตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกมึสุ ฯ
[๒๐๙] อถ โข อายสฺมโต อนุราธสฺส อจิรปกฺกนฺเตสุ เตสุ
อฺติตฺถิเยสุ ปริพฺพาชเกสุ เอตทโหสิ สเจ โข ม เต อฺติตฺถิยา
ปริพฺพาชกา อุตฺตรึ [๑] ปุจฺเฉยฺยุ กถ พฺยากรมาโน น ๒ ขฺวาห
เตส อฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน วุตฺตวาที เจว ภควโต อสฺส
น จ ภควนฺต อภูเตน อพฺภาจิกฺเขยฺย ธมฺมสฺส จานุธมฺม
พฺยากเรยฺย น จ โกจิ สหธมฺมิโก วาทานุปาโต ๓ คารยฺห าน
อาคจฺเฉยฺยาติ ฯ อถ โข อายสฺมา อนุราโธ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ฯเปฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข อายสฺมา
อนุราโธ ภควนฺต เอตทโวจ อิธาห ภนฺเต ภควโต อวิทูเร
อรฺกุฏิกาย วิหรามิ อถ โข ภนฺเต สมฺพหุลา อฺติตฺถิยา
ปริพฺพาชกา เยนาห เตนุปสงฺกมึสุ ฯเปฯ ม เอตทโวจุ โย
โส อาวุโส อนุราธ ตถาคโต อุตฺตมปุริโส ปรมปุริโส ปรมปตฺติปตฺโต
ต ตถาคโต อิเมสุ จตูสุ าเนสุ ปฺาปยมาโน
ปฺเปติ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา น โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณาติ วา โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ
#๑ ม. ยุ. ปฺห ฯ ๒ โป. ม. ยุ. นุ ฯ ๓ วาทานุวาโทติป ปาโ ฯ
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วา เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วาติ ฯ
เอว วุตฺตาห ภนฺเต เต อฺติตฺถิเย ปริพฺพาชเก เอตทโวจ
โย โส อาวุโส ตถาคโต อุตฺตมปุริโส ปรมปุริโส ปรมปตฺติปตฺโต
ต ตถาคโต อฺตฺร อิเมหิ จตูหิ าเนหิ ปฺาปยมาโน
ปฺเปติ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา ฯเปฯ เนว
โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วาติ ฯ เอว
วุตฺเต ภนฺเต เต อฺติตฺถิยา ปริพพฺ าชกา ม เอตทโวจุ โส
จาย ภิกฺขุ นโว ภวิสฺสติ อจิรปพฺพชิโต เถโร วา ปน พาโล
อพฺยตฺโตติ ฯ อถ โข ม ภนฺเต เต อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา
นววาเทน จ พาลวาเทน จ อปสาเทตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกมึสุ ฯ
ตสฺส มยฺห ภนฺเต อจิรปกฺกนฺเตสุ เตสุ อฺติตฺถิเยสุ ปริพพฺ าชเกสุ
เอตทโหสิ สเจ โข ม เต อฺติตฺถิยา ปริพพฺ าชกา อุตฺตรึ
ปุจฺเฉยฺยุ กถ พฺยากรมาโน น ๑ ขฺวาห เตส อฺติตฺถิยาน
ปริพฺพาชกาน วุตฺตวาที เจว ภควโต อสฺส น จ ภควนฺต
อภูเตน อพฺภาจิกฺเขยฺย ธมฺมสฺส จานุธมฺม พฺยากเรยฺย น จ
โกจิ สหธมฺมโิ ก วาทานุปาโต คารยฺห าน อาคจฺเฉยฺยาติ ฯ
[๒๑๐] ต กึ มฺสิ อนุราธ รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วา ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข
ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม กลฺล นุ ต
สมนุปสฺสิตุ เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ ฯ โน
#๑ โป. ม. ยุ. นุ ฯ
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เหต ภนฺเต ฯ เวทนา ฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ
นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ ตสฺมา ติห
ฯเปฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ฯ
[๒๑๑] ต กึ มฺสิ อนุราธ รูป ตถาคโตติ
สมนุปสฺสสีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ
วิฺาณ ตถาคโตติ สมนุปสฺสสีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
[๒๑๒] ต กึ มฺสิ อนุราธ รูปสฺมึ ตถาคโตติ
สมนุปสฺสสีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ อฺตฺร รูปา ตถาคโตติ
สมนุปสฺสสีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ เวทนาย ฯเปฯ อฺตฺร
เวทนาย ฯเปฯ สฺาย ฯ อฺตฺร สฺาย ฯ สงฺขาเรสุ ฯ
อฺตฺร สงฺขาเรหิ ฯ วิฺาณสฺมึ ฯ อฺตฺร วิฺาณา
ตถาคโตติ สมนุปสฺสสีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
[๒๑๓] ต กึ มฺสิ อนุราธ รูป ฯ เวทนา ฯ สฺา ฯ
สงฺขารา ฯ วิฺาณ ตถาคโตติ สมนุปสฺสสีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
[๒๑๔] ต กึ มฺสิ อนุราธ อย โส อรูป อเวทโน
อสฺี อสงฺขาโร อวิฺาโณ ตถาคโตติ สมนุปสฺสสีติ ฯ โน
เหต ภนฺเต ฯ เอตฺถ จ เต อนุราธ ทิฏเว ธมฺเม สจฺจโต
ตถโต ๑ ตถาคโต อนุปลพฺภิยมาโน กลฺล นุ เต ต เวยฺยากรณ
โย โส อาวุโส ตถาคโต อุตฺตมปุริโส ปรมปุริโส ปรมปตฺติปตฺโต
#๑ เอว วุตฺตากาเรน เวทิตพฺพ ฯ
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ต ตถาคโต อฺตฺร อิเมหิ จตูหิ าเนหิ ปฺาปยมาโน
ปฺเปติ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา น โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณาติ วา โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ
วา เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วาติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ สาธุ สาธุ อนุราธ ปุพฺเพ จาห อนุราธ
เอตรหิ จ ทุกฺขฺเจว ปฺเปมิ ทุกฺขสฺส จ นิโรธนฺติ ฯ
[๒๑๕] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ
เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา วกฺกลิ กุมฺภการนิเวสเน
วิหรติ อาพาธิโก ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน ฯ อถ โข อายสฺมา
วกฺกลิ อุปฏาเก อามนฺเตสิ เอถ ตุเมฺห อาวุโส เยน ภควา
เตนุปสงฺกมถ อุปสงฺกมิตฺวา มม วจเนน ภควโต ปาเท สิรสา
วนฺทถ วกฺกลิ ภนฺเต ภิกฺขุ อาพาธิโก ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน
โส ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทตีติ เอวฺจ วเทถ สาธุ
กิร ภนฺเต ภควา เยน วกฺกลิ ภิกฺขุ เตนุปสงฺกมตุ อนุกมฺป
อุปาทายาติ ฯ เอวมาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต วกฺกลิสฺส
ปฏิสฺสุตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ฯเปฯ
ภควนฺต เอตทโวจุ วกฺกลิ ภนฺเต ภิกฺขุ อาพาธิโก ทุกฺขิโต
พาฬฺหคิลาโน โส ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทติ เอวฺจ ปน
วเทติ สาธุ กิร ภนฺเต ภควา เยน วกฺกลิ ภิกฺขุ เตนุปสงฺกมตุ
อนุกมฺป อุปาทายาติ ฯ อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ
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[๒๑๖] อถ โข ภควา นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยนายสฺมา
วกฺกลิ เตนุปสงฺกมิ ฯ อทฺทสา โข อายสฺมา วกฺกลิ ภควนฺต
ทูรโตว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน มฺจเก สมฺโจป ๑ ฯ อถ โข ภควา
อายสฺมนฺต วกฺกลึ เอตทโวจ อล วกฺกลิ มา ตฺว มฺจเก
สมฺโจป สนฺตีมานิ อาสนานิ ปฺตฺตานิ ตตฺถาห นิสีทิสสฺ ามีติ ฯ
นิสีทิ ภควา ปฺตฺเต อาสเน ฯ นิสชฺช โข ภควา
อายสฺมนฺต วกฺกลึ เอตทโวจ กจฺจิ เต วกฺกลิ ขมนีย กจฺจิ
ยาปนีย กจฺจิ ทุกฺขา เวทนา ปฏิกฺกมนฺติ โน อภิกฺกมนฺติ ฯ
ปฏิกฺกโม สาน ปฺายติ โน อภิกกฺ โมติ ฯ น เม ภนฺเต ขมนีย
น ยาปนีย พาฬฺหา เม ทุกฺขา เวทนา อภิกฺกมนฺติ โน ปฏิกกฺ มนฺติ
อภิกฺกโม สาน ปฺายติ โน ปฏิกฺกโมติ ฯ กจฺจิ เต วกฺกลิ
น กิฺจิ กุกฺกุจฺจ น โกจิ วิปฺปฏิสาโรติ ฯ ตคฺฆ เม ภนฺเต
อนปฺปก กุกฺกุจฺจ อนปฺปโก [๒] วิปฺปฏิสาโรติ ฯ กจฺจิ ปน ต
วกฺกลิ อตฺตา สีลโต น อุปวทตีติ ฯ น โข ม ภนฺเต อตฺตา
สีลโต อุปวทตีติ ฯ โน เจ กิร ต วกฺกลิ อตฺตา สีลโต
อุปวทติ อถ กิฺจิ เต กุกฺกุจฺจ โก จ วิปฺปฏิสาโรติ ฯ จิรปฏิกาห
ภนฺเต ภควนฺต ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุกาโม นตฺถิ จ เม
กายสฺมึ ตาวติกา พลมตฺตา ยาวตาห ๓ ภควนฺต ทสฺสนาย
อุปสงฺกเมยฺยนฺติ ฯ อล วกฺกลิ กึ เต อิมินา ปูติกาเยน ทิฏเน ฯ
#๑ ม. ยุ. สมโธสิ ฯ ๒ ยุ. จสทฺโท ทิสสฺ ติ ฯ ๓ โป. ยาห ฯ ยุ. ยายาห ฯ
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โย โข วกฺกลิ ธมฺม ปสฺสติ โส ม ปสฺสติ โย ม ปสฺสติ
โส ธมฺม ปสฺสติ ฯ ธมฺม หิ วกฺกลิ ปสฺสนฺโต ม ปสฺสติ ม
ปสฺสนฺโต ธมฺม ปสฺสติ ฯ ต กึ มฺสิ วกฺกลิ ฯ รูป นิจฺจ
วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วา
ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม
กลฺล นุ ต สมนุปสฺสิตุ เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม
อตฺตาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ เวทนา ฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ
วิฺาณ นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ
เอโส เม อตฺตาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ ตสฺมา ติห ฯเปฯ
เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ อถ โข
ภควา อายสฺมนฺต วกฺกลึ อิมินา โอวาเทน โอวทิตฺวา อุฏายาสนา
เยน คิชฺฌกูโฏ ปพฺพโต เตน ปกฺกมิ ๑ ฯ
[๒๑๗] อถ โข อายสฺมา วกฺกลิ อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต
อุปฏาเก อามนฺเตสิ เอถ ม อาวุโส มฺจก อาโรเปตฺวา
เยน อิสิคิลปิ สฺส ๒ กาฬสิลา เตนุปสงฺกมถ กถ หิ นาม มาทิโส
อนฺตรฆเร กาล กตฺตพฺพ มฺเยฺยาติ ฯ เอวมาวุโสติ โข เต
ภิกฺขู อายสฺมโต วกฺกลิสฺส ปฏิสฺสตุ ฺวา อายสฺมนฺต วกฺกลึ มฺจก
อาโรเปตฺวา เยน อิสิคิลปิ สฺส กาฬสิลา เตนุปสงฺกมึสุ ฯ อถ โข
ภควา ตฺจ รตฺตึ ตฺจ ทิวสาวเสส คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต วิหาสิ ฯ
#๑ ม. เตนุปสงฺกมิ ฯ ๒ ยุ. อิสิคิลิปสฺสกาลสิลา ฯ
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อถ โข เทฺว เทวตาโย อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺณา
เกวลกปฺป คิชฺฌกูฏ โอภาเสตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ ฯเปฯ
เอกมนฺต อฏสุ ฯ เอกมนฺต ิตา โข เอกา เทวตา ภควนฺต
เอตทโวจ วกฺกลิ ภนฺเต ภิกฺขุ วิโมกฺขาย เจเตตีติ ฯ อปรา
เทวตา ภควนฺต เอตทโวจ โส หิ นูน โส ภนฺเต สุวิมุตฺโต
วิมุจฺจิสฺสตีติ ฯ อิทมโวจุ ตา เทวตาโย อิท วตฺวา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายึสุ ฯ
[๒๑๘] อถ โข ภควา ตสฺสา รตฺตยิ า อจฺจเยน ภิกฺขู อามนฺเตสิ
เอถ ตุเมฺห ภิกฺขเว เยน วกฺกลิ ภิกฺขุ เตนุปสงฺกมถ อุปสงฺกมิตฺวา
วกฺกลึ ภิกฺขุ เอว วเทถ สุณาวุโส ตฺว ๑ วกฺกลิ ภควโต
วจน ทฺวินฺน ๒ เทวตาน อิม อาวุโส รตฺตึ เทฺว เทวตาโย
อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺณา เกวลกปฺป คิชฺฌกูฏ
โอภาเสตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏสุ เอกมนฺต ิตา โข อาวุโส เอกา
เทวตา ภควนฺต เอตทโวจ วกฺกลิ ภนฺเต ภิกขฺ ุ วิโมกฺขาย
เจเตตีติ ฯ อปรา เทวตา ภควนฺต เอตทโวจ โส หิ นูน โส
ภนฺเต สุวิมุตฺโต วิมุจฺจิสฺสตีติ ฯ ภควา จ ต อาวุโส วกฺกลิ
เอวมาห มา ภายิ วกฺกลิ มา ภายิ วกฺกลิ อปาปกนฺเต ๓
มรณ ภวิสฺสติ อปาปกา กาลกิริยาติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต
#๑ โป. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ โป. ม. ยุ. ทวินฺนฺจ ฯ ๓ โป. อปาปกนฺเต ฯ
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ภิกฺขู ภควโต ปฏิสฺสุตฺวา เยนายสฺมา วกฺกลิ เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมนฺต วกฺกลึ เอตทโวจุ สุณาวุโส วกฺกลิ ภควโต
วจน ทฺวินฺนฺจ เทวตานนฺติ ฯ
[๒๑๙] อถ โข อายสฺมา วกฺกลิ อุปฏาเก อามนฺเตสิ เอถ
ม อาวุโส มฺจกา โอโรเปถ กถ หิ นาม มาทิโส อุจฺเจ
อาสเน นิสีทิตฺวา ตสฺส ภควโต สาสน โสตพฺพ มฺเยฺยาติ ฯ
เอวมาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต วกฺกลิสสฺ ปฏิสฺสุตวฺ า
อายสฺมนฺต วกฺกลึ มฺจกา โอโรเปสุ อิม อาวุโส รตฺตึ เทฺว
เทวตาโย อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา ฯเปฯ เอกมนฺต อฏสุ เอกมนฺต
ิตา โข อาวุโส เอกา เทวตา ภควนฺต เอตทโวจ วกฺกลิ
ภนฺเต ภิกฺขุ วิโมกฺขาย เจเตตีติ ฯ อปรา เทวตา ภควนฺต เอตทโวจ
โส หิ นูน โส ภนฺเต สุวิมุตฺโต วิมุจฺจิสฺสตีติ ฯ ภควา จ ต
อาวุโส วกฺกลิ เอวมาห มา ภายิ วกฺกลิ มา ภายิ วกฺกลิ
อปาปกนฺเต มรณ ภวิสสฺ ติ อปาปกา กาลกิริยาติ ฯ เตนหาวุโส
มม วจเนน ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทถ วกฺกลิ ภนฺเต ภิกขฺ ุ
อาพาธิโก ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน โส ภควโต ปาเท สิรสา
วนฺทติ เอวฺจ วเทติ ๑ รูป อนิจฺจตาห ภนฺเต น กงฺขามิ
ยทนิจฺจ ต ทุกฺขนฺติ น วิจิกิจฺฉามิ ยทนิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม
นตฺถิ เม ตตฺถ ฉนฺโท วา ราโค วา เปม วาติ น วิจิกิจฺฉามิ ฯ
เวทนา อนิจฺจาตาห ภนฺเต น กงฺขามิ ยทนิจฺจ ต ทุกฺขนฺติ
#๑ ม. วเทถ ฯ
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น วิจิกิจฺฉามิ ยทนิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม นตฺถิ เม ตตฺถ
ฉนฺโท วา ราโค วา เปม วาติ น วิจิกิจฺฉามิ ฯ สฺา
อนิจฺจาตาห ภนฺเต น กงฺขามิ ยทนิจฺจ ต ทุกฺขนฺติ น วิจิกิจฺฉามิ
ยทนิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม นตฺถิ เม ตตฺถ ฉนฺโท วา
ราโค วา เปม วาติ น วิจิกิจฺฉามิ ฯ สงฺขารา อนิจฺจาตาห
ภนฺเต น กงฺขามิ ยทนิจฺจ ต ทุกฺขนฺติ น วิจิกิจฺฉามิ ยทนิจฺจ
ทุกฺข วิปริณามธมฺม นตฺถิ เม ตตฺถ ฉนฺโท วา ราโค วา
เปม วาติ น วิจิกิจฺฉามิ ฯ วิฺาณ อนิจฺจตาห ภนฺเต น
กงฺขามิ ยทนิจฺจ ต ทุกฺขนฺติ น วิจิกิจฺฉามิ ยทนิจฺจ ทุกขฺ 
วิปริณามธมฺม นตฺถิ เม ตตฺถ ฉนฺโท วา ราโค วา เปม วาติ น
วิจิกิจฺฉามีติ ฯ เอวมาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต วกฺกลิสฺส
ปฏิสฺสุตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ อถ โข อายสฺมา วกฺกลิ อจิรปกฺกนฺเตสุ
เตสุ ภิกฺขูสุ สตฺถ อาหเรสิ ฯ
[๒๒๐] อถ โข เต ภิกฺขู เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต นิสินฺนา โข เต ภิกฺขู
ภควนฺต เอตทโวจุ วกฺกลิ ภนฺเต ภิกฺขุ อาพาธิโก ทุกฺขิโต
พาฬฺหคิลาโน โส ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทติ เอวฺจ วเทติ
รูป อนิจฺจตาห ภนฺเต น กงฺขามิ ยทนิจฺจ ต ทุกฺขนฺติ น
วิจิกิจฺฉามิ ยทนิจฺจ ทุกขฺ  วิปริณามธมฺม นตฺถิ เม ตตฺถ ฉนฺโท
วา ราโค วา เปม วาติ น วิจิกิจฺฉามิ ฯ เวทนา ฯ สฺา ฯ
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สงฺขารา ฯ วิฺาณ อนิจฺจตาห ภนฺเต น กงฺขามิ ยทนิจฺจ ต
ทุกฺขนฺติ น วิจิกิจฺฉามิ ยทนิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม นตฺถิ
เม ตตฺถ ฉนฺโท วา ราโค วา เปม วาติ น วิจิกิจฺฉามีติ ฯ
[๒๒๑] อถ โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อายาม ภิกฺขเว เยน
อิสิคิลิปสฺส กาฬสิลา เตนุปสงฺกมิสฺสาม ยตฺถ วกฺกลินา กุลปุตฺเตน
สตฺถ อาหริตนฺติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ
อถ โข ภควา สมฺพหุเลหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ เยน อิสคิ ิลิปสฺส กาฬลิลา
เตนุปสงฺกมิ ฯ อทฺทสา โข ภควา อายสฺมนฺต วกฺกลึ ทูรโตว
มฺจเก วิวตฺตกฺขนฺธ เสยฺยมาน ๑ ฯ เตน โข ปน สมเยน ธูมายิตตฺต
ติมิรายิตตฺต คจฺฉเตว ปุริมทิส ๒ คจฺฉติ ปจฺฉิมทิส คจฺฉติ อุตฺตรทิส
คจฺฉติ ทกฺขณ
ิ ทิส คจฺฉติ อุทฺธทิส ๓ คจฺฉติ อโธทิส คจฺฉติ
อนุทิส ฯ อถ โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ปสฺสถ โน ตุเมฺห
ภิกฺขเว เอว ธูมายิตตฺต ติมิรายิตตฺต คจฺฉเตว ปุริมทิส ฯเปฯ
คจฺฉติ อนุทิสนฺติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ เอโส โข ภิกฺขเว มาโร ปาปมา
วกฺกลิสฺส กุลปุตฺตสฺส วิฺาณ สมเนฺวสติ ๔ กตฺถ วกฺกลิสฺส
กุลปุตฺตสฺส วิฺาณ ปติฏิตนฺติ ฯ อปฺปติฏิเตน จ ภิกขฺ เว
วิฺาเณน วกฺกลิ กุลปุตฺโต ปรินิพฺพุโตติ ฯ
[๒๒๒] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ
เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา อสฺสชิ กสฺสปการาเม
#๑ สี. ม. ยุ. เสมาน ฯ ๒ ม. ยุ. ปุริม ... ปจฺฉิม ... อุตฺตร ...
#ทกฺขิณ ... ๓ ยุ. อุทฺธ คจฺฉติ อโธ ฯ ๔ สี. ยุ. สมนฺเนสติ ฯ
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วิหรติ อาพาธิโก ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน ฯ อถ โข อายสฺมา
อสฺสชิ อุปฏาเก อามนฺเตสิ เอถ ตุเมฺห อาวุโส เยน ภควา
เตนุปสงฺกมถ อุปสงฺกมิตฺวา มม วจเนน ภควโต ปาเท สิรสา
วนฺทถ อสฺสชิ ภนฺเต ภิกฺขุ อาพาธิโก ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน โส
ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทตีติ ๑ เอวฺจ วเทถ สาธุ กิร ภนฺเต
ภควา เยน อสฺสชิ ภิกขฺ ุ เตนุปสงฺกมตุ อนุกมฺป อุปาทายาติ ฯ
เอวมาวุโสติ โข เต ภิกขฺ ู อายสฺมโต อสฺสชิสฺส ปฏิสฺสุตฺวา เยน
ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต นิสินฺนา โข เต ภิกฺขู ภควนฺต เอตทโวจุ
อสฺสชิ ภนฺเต ภิกฺขุ อาพาธิโก ทุกขฺ ิโต พาฬฺหคิลาโน โส ภควโต
ปาเท สิรสา วนฺทติ เอวฺจ วเทติ สาธุ กิร ภนฺเต ภควา
เยน อสฺสชิ ภิกฺขุ เตนุปสงฺกมตุ อนุกมฺป อุปาทายาติ ฯ อธิวาเสสิ
ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ
[๒๒๓] อถ โข ภควา สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต
เยนายสฺมา อสฺสชิ เตนุปสงฺกมิ ฯ อทฺทสา โข อายสฺมา อสฺสชิ
ภควนฺต ทูรโตว ๒ อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน มฺจเก สมฺโจป ๓ ฯ
อถ โข ภควา อายสฺมนฺต ๔ อสฺสชึ เอตทโวจ อล อสฺสชิ มา
ตฺว มฺจเก สมฺโจป สนฺตีมานิ อาสนานิ ปฺตฺตานิ ตตฺถาห
นิสีทิสฺสามีติ ฯ นิสีทิ ภควา ปฺตฺเต อาสเน ฯ นิสชฺช โข
ภควา อายสฺมนฺต อสฺสชึ เอตทโวจ กจฺจิ เต อสฺสชิ ขมนีย
#๑ ยุ. วนฺทติ ฯ ๒ ยุ. วสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๓ ยุ. สมตฺโถสิ ฯ ม. สมโธสิ ฯ
#๔ ยุ. อายสฺมโต อสฺสชิสฺส ฯ
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กจฺจิ ยาปนีย ฯเปฯ ปฏิกฺกโม สาน ปฺายติ โน อภิกฺกโมติ ฯ
น เม ภนฺเต ขมนีย น ยาปนีย ฯเปฯ อภิกฺกโม สาน ปฺายติ
โน ปฏิกฺกโมติ ฯ กจฺจิ เต อสฺสชิ น กิฺจิ กุกกฺ ุจฺจ น โกจิ
วิปฺปฏิสาโรติ ฯ ตคฺฆ เม ภนฺเต อนปฺปก กุกฺกุจฺจ อนปฺปโก
วิปฺปฏิสาโรติ ฯ กจฺจิ ปน ต อสฺสชิ อตฺตา สีลโต น อุปวทตีติ ฯ
น โข ม ภนฺเต อตฺตา สีลโต อุปวทตีติ ฯ โน เจ กิร ต
อสฺสชิ อตฺตา สีลโต อุปวทติ อถ กิฺจ ๑ เต กุกฺกุจฺจ โก
จ วิปฺปฏิสาโรติ ฯ ปุพฺเพ ขฺวาห ภนฺเต เคลฺเ ๒ ปสฺสมฺเภตฺวา [๓]
กายสงฺขาเร ๔ วิหรามิ โสห ๕ สมาธึ น ปฏิลภามิ ตสฺส มยฺห ภนฺเต
ต สมาธึ อปฺปฏิลภโต เอว โหติ โน ๖ จ ขฺวาห ปริหายามีติ ฯ เย
เต อสฺสชิ สมณพฺราหฺมณา สมาธิสารกา สมาธิสามฺา เตสนฺต
สมาธึ อปฺปฏิลภต เอว โหติ โน จสฺสุ มย ปริหายามาติ ฯ
ต กึ มฺสิ อสฺสชิ รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ
ภนฺเต ฯเปฯ วิฺาณ นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ
ตสฺมา ติห ฯเปฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ
ปชานาติ ฯ โส สุขฺเจ เวทน เวทยติ สา อนิจฺจาติ ปชานาติ
อนชฺโฌสิตาติ ปชานาติ อนภินนฺทิตาติ ปชานาติ ทุกขฺ ฺเจ
เวทน เวทยติ สา อนิจจฺ าติ ปชานาติ อนชฺโฌสิตาติ ปชานาติ
อนภินนฺทิตาติ ปชานาติ อทุกฺขมสุขฺเจ เวทน เวทยติ สา
อนิจฺจาติ ฯเปฯ อนภินนฺทิตาติ ปชานาติ ฯ โส สุขฺเจ เวทน
#๑ โป. กิสฺม
ิ ฺจิ ฯ ๒ ยุ. เคลฺ [๓] ม. ยุ. ปสฺสมฺเภตฺวาติ อาเมณฺฑิต ฯ
#๔ ยุ. กายสงฺขาเร วิปฺปฏิสารี วิหรามิ ฯ ๕ ยุ. โสต ฯ ๖ โป. โน เจ ฯ ม. โน
#จสฺสาห ฯ ยุ. โน โน จ ฯ
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เวทยติ ๑ วิสฺุตฺโต น เวทยติ ทุกฺขฺเจ เวทน เวทยติ วิสฺุตฺโต
น ๒ เวทยติ อทุกฺขมสุขฺเจ เวทน เวทยติ วิสฺุตฺโต น
เวทยติ สา อนิจฺจาติ ปชานาติ ฯเปฯ อนภินนฺทติ าติ ปชานาติ ฯ
โส กายปริยนฺติกฺเจ เวทน เวทยมาโน กายปริยนฺติก เวทน
เวทยามีติ ปชานาติ ชีวิตปริยนฺติกฺเจ เวทน เวทยมาโน ชีวติ ปริยนฺติก
เวทน เวทยามีติ ปชานาติ กายสฺส เภทา อุทฺธ ชีวิตปริยาทานา
อิเธว สพฺพเวทยิตานิ อนภินนฺทิตานิ สีติภวิสฺสนฺตีติ
ปชานาติ ฯ
[๒๒๔] เสยฺยถาป อสฺสชิ เตลฺจ ปฏิจฺจ วฏฏิฺจ ปฏิจฺจ
เตลปฺปทีโป ฌาเยยฺย ตสฺเสว เตลสฺส จ วฏฏิยา จ ปริยาทานา
อนาหาโร นิพฺพาเยยฺย ฯ เอวเมว โข อสฺสชิ ภิกฺขุ กายปริยนฺติก
เวทน เวทยมาโน กายปริยนฺติก เวทน เวทยามีติ ปชานาติ ชีวิตปริยนฺติก
เวทน เวทยมาโน ชีวิตปริยนฺติก เวทน เวทยามีติ{
ปชานาติ กายสฺส เภทา อุทฺธ ชีวิตปริยาทานา อิเธว สพฺพเวทยิตานิ
อนภินนฺทิตานิ สีติภวิสฺสนฺตีติ ปชานาตีติ ฯ
[๒๒๕] เอก สมย สมฺพหุลา เถรา ภิกฺขู โกสมฺพิย วิหรนฺติ
โฆสิตาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา เขมโก พทริการาเม
วิหรติ อาพาธิโก ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน ฯ อถ โข เถรา ภิกฺขู
สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิตา อายสฺมนฺต ทาสก อามนฺเตสุ
เอหิ ตฺว อาวุโส ทาสก เยน เขมโก ภิกฺขุ เตนุปสงฺกม
#๑ โป. ยุ. เวทิยติ ฯ ๒ โป. น. ฯ
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อุปสงฺกมิตฺวา เขมก ภิกฺขุ เอว วเทหิ เถรา ต อาวุโส เขมก
เอวมาหสุ กจฺจิ เต อาวุโส ขมนีย กจฺจิ ยาปนีย กจฺจิ ทุกฺขา
เวทนา ปฏิกฺกมนฺติ โน อภิกฺกมนฺติ ปฏิกฺกโม สาน ปฺายติ
โน อภิกฺกโมติ ฯ เอวมาวุโสติ โข อายสฺมา ทาสโก เถราน
ภิกฺขูน ปฏิสฺสุตฺวา เยนายสฺมา เขมโก เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมนฺต เขมก เอตทโวจ เถรา ต อาวุโส เขมก เอวมาหสุ
กจฺจิ เต อาวุโส ขมนีย กจฺจิ ยาปนีย กจฺจิ ทุกฺขา
เวทนา ปฏิกฺกมนฺติ โน อภิกฺกมนฺติ ปฏิกฺกโม สาน ปฺายติ
โน อภิกฺกโมติ ฯ น เม อาวุโส ขมนีย น ยาปนีย พาฬฺหา
เม ทุกฺขา เวทนา อภิกกฺ มนฺติ โน ปฏิกฺกมนฺติ อภิกฺกโม สาน
ปฺายติ โน ปฏิกฺกโมติ ฯ
[๒๒๖] อถ โข อายสฺมา ทาสโก เยน เถรา ภิกขฺ ู เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา เถเร ภิกขฺ ู เอตทโวจ เขมโก อาวุโส ภิกฺขุ
เอวมาห น เม อาวุโส ขมนีย น ยาปนีย พาฬฺหา เม ทุกฺขา
เวทนา อภิกฺกมนฺติ โน ปฏิกฺกมนฺติ อภิกฺกโม สาน ปฺายติ โนฏ
ปฏิกฺกโมติ ฯ เอหิ ตฺว อาวุโส ทาสก เยน เขมโก ภิกฺขุ เตนุปสงฺกม
อุปสงฺกมิตฺวา เขมก ภิกฺขุ เอว วเทหิ เถรา ต อาวุโส
เขมก เอวมาหสุ ปฺจิเม อาวุโส อุปาทานกฺขนฺธา วุตฺตา ภควตา ฯ
เสยฺยถีท ฯ รูปูปาทานกฺขนฺโธ เวทนูปาทานกฺขนฺโธ สฺูปาทานกฺขนฺโธ สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ อิเมสุ
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อายสฺมา เขมโก ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ กิฺจิ อตฺต ๑ วา อตฺตนิย
วา สมนุปสฺสตีติ ฯ เอวมาวุโสติ โข อายสฺมา ทาสโก เถราน
ภิกฺขูน ปฏิสฺสุตฺวา เยนายสฺมา เขมโก เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ เถรา
ต อาวุโส เขมก เอวมาหสุ ปฺจิเม อาวุโส อุปาทานกฺขนฺธา
วุตฺตา ภควตา ฯ เสยฺยถีท ฯ รูปูปาทานกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ อิเมสุ อายสฺมา เขมโก ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ
กิฺจิ อตฺต วา อตฺตนิย วา สมนุปสฺสตีติ ฯ ปฺจิเม อาวุโส
อุปาทานกฺขนฺธา วุตฺตา ภควตา ฯ เสยฺยถีท ฯ รูปูปาทานกฺขนฺโธ
ฯเปฯ วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ อิเมสุ ขฺวาห อาวุโส ปฺจสุ
อุปาทานกฺขนฺเธสุ น กิฺจิ อตฺต วา อตฺตนิย วา สมนุปสฺสามีติ ฯ
[๒๒๗] อถ โข อายสฺมา ทาสโก เยน เถรา ภิกฺขู
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เถเร ภิกฺขู เอตทโวจ เขมโก อาวุโส
ภิกฺขุ เอวมาห ปฺจิเม อุปาทานกฺขนฺธา วุตฺตา ภควตา ฯ
เสยฺยถีท ฯ รูปูปาทานกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ
อิเมสุ ขฺวาห อาวุโส ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ ๒ น กิฺจิ อตฺต
วา อตฺตนิย วา สมนุปสฺสามีติ ฯ เอหิ ตฺว อาวุโส ทาสก
เยน เขมโก ภิกฺขุ เตนุปสงฺกม อุปสงฺกมิตฺวา เขมก ภิกฺขุ เอว
วเทหิ เถรา ต อาวุโส เขมก เอวมาหสุ ปฺจิเม อาวุโส
อุปาทานกฺขนฺธา วุตฺตา ภควตา ฯ เสยฺยถีท ฯ รูปูปาทานกฺขนฺโธ
ฯเปฯ วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ โน เจ กิรายสฺมา เขมโก อิเมสุ
#๑ ยุ. อตฺตาน ฯ ๒ โป. ปฺจุปาทานกฺขนฺเธสุ ฯ

สุตฺต ส. ขนฺธวารวคฺโค - หนาที่ 157

ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ กิฺจิ อตฺต วา อตฺตนิย วา สมนุปสฺสติ
เตนหายสฺมา เขมโก อรห ขีณาสโวติ ฯ เอวมาวุโสติ
โข อายสฺมา ทาสโก เถราน ภิกฺขนู  ปฏิสฺสุตวฺ า เยนายสฺมา
เขมโก ฯเปฯ เถรา ต อาวุโส เขมก เอวมาหสุ ปฺจิเม
อาวุโส อุปาทานกฺขนฺธา วุตฺตา ภควตา ฯ เสยฺยถีท ฯ
รูปูปาทานกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ โน เจ กิรายสฺมา
เขมโก อิเมสุ ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ กิฺจิ อตฺต วา อตฺตนิย
วา สมนุปสฺสติ เตนหายสฺมา เขมโก อรห ขีณาสโวติ ฯ
ปฺจิเม อาวุโส อุปาทานกฺขนฺธา วุตฺตา ภควตา ฯ เสยฺยถีท ฯ
รูปูปาทานกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ อิเมสุ ขฺวาห
อาวุโส ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ น กิฺจิ อตฺต วา อตฺตนิย
วา สมนุปสฺสามิ น จมฺหิ อรห ขีณาสโว อปจ เม อาวุโส
ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ อสฺมีติ อธิคต อยมหมสฺมีติ จ ๑ น
สมนุปสฺสามีติ ฯ
[๒๒๘] อถ โข อายสฺมา ทาสโก เยน เถรา ภิกฺขู
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เถเร ภิกฺขู เอตทโวจ เขมโก อาวุโส
ภิกฺขุ เอวมาห ปฺจิเม อาวุโส อุปาทานกฺขนฺธา วุตฺตา ภควตา ฯ
เสยฺยถีท ฯ รูปูปาทานกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ
อิเมสุ ขฺวาห อาวุโส ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ น กิฺจิ อตฺต
วา อตฺตนิย วา สมนุปสฺสามิ น จมฺหิ อรห ขีณาสโว อปจ
#๑ ม. น จ ฯ
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เม อาวุโส ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ อสฺมีติ อธิคต อยมหมสฺมีติ
จ น ๑ สมนุปสฺสามีติ ฯ เอหิ ตฺว อาวุโส ทาสก เยน
เขมโก ภิกขฺ ุ เตนุปสงฺกม อุปสงฺกมิตฺวา เขมก ภิกฺขุ เอว
วเทหิ เถรา ต อาวุโส เขมก เอวมาหสุ ยเมต อาวุโส
เขมก อสฺมตี ิ วเทสิ กิเมต อสฺมีติ วเทสิ ฯ รูป อสฺมีติ
วเทสิ ฯ อฺตฺร รูปา อสฺมีติ วเทสิ ฯ เวทน ฯ สฺ ฯ
สงฺขาเร ฯ วิฺาณ อสฺมีติ วเทสิ ฯเปฯ อฺตฺร วิฺาณา
อสฺมีติ วเทสิ ฯ ยเมต อาวุโส เขมก อสฺมีติ วเทสิ กิเมต
อสฺมีติ วเทสีติ ฯ เอวมาวุโสติ โข อายสฺมา ทาสโก เถราน
ภิกฺขูน ปฏิสฺสุตฺวา เยนายสฺมา เขมโก เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมนฺต เขมก เอตทโวจ เถรา ต อาวุโส เขมก เอวมาหสุ
ยเมต อาวุโส เขมก อสฺมีติ วเทสิ กิเมต อสฺมีติ วเทสิ ฯ รูป
อสฺมีติ วเทสิ ฯ อฺตฺร รูปา อสฺมีติ วเทสิ ฯ เวทน ฯ สฺ ฯ
สงฺขาเร ฯ วิฺาณ อสฺมีติ วเทสิ ฯ อฺตฺร วิฺาณา อสฺมีติ
วเทสิ ฯ ยเมต อาวุโส เขมก อสฺมีติ วเทสิ กิเมต อสฺมีติ
วเทสีติ ฯ อล อาวุโส ทาสก กึ อิมาย สนฺธาวนิกาย
อาหราวุโส ทณฺฑ อหเมว เยน เถรา ภิกฺขู เตนุปสงฺกมิสฺสามีติ ฯ
[๒๒๙] อถ โข อายสฺมา เขมโก ทณฺฑโมลมฺภ ๒ เยน เถรา
ภิกฺขู เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เถเรหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ สมฺโมทิ
#๑ โป. นสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ทณฺฑโมลุมฺภ ฯ
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สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺน โข อายสฺมนฺต เขมก เถรา ภิกฺขู เอตทโวจุ
ยเมต อาวุโส เขมก อสฺมีติ วเทสิ กิเมต อสฺมีติ วเทสิ ฯ
รูป อสฺมีติ วเทสิ ฯ อฺตฺร รูปา อสฺมีติ วเทสิ ฯ เวทน ฯ
สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ อสฺมีติ วเทสิ ฯ อฺตฺร
วิฺาณา อสฺมีติ วเทสิ ฯ ยเมต อาวุโส เขมก อสฺมีติ
วเทสิ กิเมต อสฺมีติ วเทสีติ ฯ น ขฺวาห อาวุโส รูป
อสฺมีติ วทามิ นป อฺตฺร รูปา อสฺมีติ วทามิ น๕
เวทน ฯ น สฺ ฯ น สงฺขาเร ฯ น วิฺาณ อสฺมีติ
วทามิ นป อฺตฺร วิฺาณา อสฺมีติ วทามิ อปจ เม
อาวุโส ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ อสฺมีติ อธิคต อยมหมสฺมีติ
น จ สมนุปสฺสามิ ฯ เสยฺยถาป อาวุโส อุปฺปลสฺส วา ปทุมสฺส
วา ปุณฺฑรีกสฺส วา คนฺโธ โย นุ โข เอว วเทยฺย ปตฺตสฺส
คนฺโธติ วา ๑ วณฺณสฺส คนฺโธติ วา กิฺชกฺขสฺส ๒ คนฺโธติ วา
สมฺมา นุ โข โส วทมาโน วเทยฺยาติ ฯ โน เหต อาวุโส ฯ
ยถากถ ปนาวุโส สมฺมา พฺยากรมาโน พฺยากเรยฺยาติ ฯ ปุปผฺ สฺส
คนฺโธติ โข อาวุโส สมฺมา พฺยากรมาโน พฺยากเรยฺยาติ ฯ
เอวเมว ขฺวาห อาวุโส น รูป อสฺมีติ วทามิ นป อฺตฺร
รูปา อสฺมีติ วทามิ น เวทน ฯ น สฺ ฯ น สงฺขาเร ฯ
#๑ ยุ. วาสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. กิฺชกฺขราย ฯ โป. กิฺชกฺขุสฺส ฯ
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น วิฺาณ อสฺมีติ วทามิ นป อฺตฺร วิฺาณา อสฺมีติ
วทามิ อปจ เม อาวุโส ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ อสฺมตี ิ
อธิคต อยมหมสฺมีติ น จ สมนุปสฺสามิ ฯ กิฺจาป อาวุโส
อริยสาวกสฺส ปฺโจรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ ภวนฺติ
อถ ขฺวสฺส โหติ เยว ๑ ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ อนุสหคโต
อสฺมีติ มาโน อสฺมีติ ฉนฺโท อสฺมีติ อนุสโย อสมูหโต ฯ
โส อปเรน สมเยน ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ อุทยพฺพยานุปสฺสี
วิหรติ อิติ รูป อิติ รูปสฺส สมุทโย อิติ รูปสฺส อตฺถงฺคโม
อิติ เวทนา ฯ อิติ สฺา ฯ อิติ สงฺขารา ฯ อิติ วิฺาณ
อิติ วิฺาณสฺส สมุทโย อิติ วิฺาณสฺส อตฺถงฺคโมติ ฯ
ตสฺสิเมสุ ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ อุทยพฺพยานุปสฺสิโน วิหรโต
โยปสฺส โหติ ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ อนุสหคโต อสฺมีติ มาโน
อสฺมีติ ฉนฺโท อสฺมีติ อนุสโย อสมูหโต โสป สมุคฆฺ าต
คจฺฉติ ฯ เสยฺยถาป อาวุโส วตฺถ สงฺกิลิฏ มลคฺคหิต ตเมน
สามิกา รชกสฺส อนุปปฺ ทชฺชช ๒ ตเมน รชโก อูเส วา ขาเร
วา โคมเย วา สมทฺทิตฺวา อจฺเฉ อุทเก วิกฺขาเลติ กิฺจาป
ต โหติ วตฺถ ปริสุทฺธ ปริโยทาต อถ ขฺวสฺส โหติ โย
จ อนุสหคโต อูสคนฺโธ วา ขารคนฺโธ วา โคมยคนฺโธ วา
อสมูหโต ตเมน รชโก สามิกาน เทติ ตเมน สามิกา คนฺธปริภาวิเต
กรณฺฑเก นิกฺขิปนฺติ โยปสฺส โหติ อนุสหคโต อูสคนฺโธ
#๑ ม. โย จ ฯ ๒ โป. อนุปทตฺถุ ฯ
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วา ขารคนฺโธ วา โคมยคนฺโธ วา อสมูหโต โสป
สมุคฺฆาต คจฺฉติ ฯ เอวเมว โข อาวุโส กิฺจาป อริยสาวกสฺส
ปฺโจรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ ภวนฺติ อถ ขฺวสฺส
โหติเยว ปฺจสุ อุปทานกฺขนฺเธสุ อนุสหคโต อสฺมีติ มาโน
อสฺมีติ ฉนฺโท อสฺมีติ อนุสโย อสมูหโต โส อปเรน สมเยน
ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ อุทยพฺพยานุปสฺสี วิหรติ อิติ รูป
อิติ รูปสฺส สมุทโย อิติ รูปสฺส อตฺถงฺคโม อิติ เวทนา ฯ
อิติ สฺา ฯ อิติ สงฺขารา ฯ อิติ วิฺาณ อิติ วิฺาณสฺส
สมุทโย อิติ วิฺาณสฺส อตฺถงฺคโมติ ฯ ตสฺสิเมสุ ปฺจสุ
อุปาทานกฺขนฺเธสุ อุทยพฺพยานุปสฺสิโน วิหรโต โยปสฺส โหติ
ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ อนุสหคโต อสฺมีติ มาโน อสฺมีติ
ฉนฺโท อสฺมีติ อนุสโย อสมูหโต โสป สมุคฺฆาต คจฺฉตีติ ฯ
[๒๓๐] เอว วุตฺเต เถรา ภิกฺขู อายสฺมนฺต เขมก เอตทโวจุ
น โข [๑] มย อายสฺมนฺต เขมก วิเหสาเปกฺขา อปุจฺฉิมฺหา ๒ อป
จายสฺมา เขมโก ปโหติ ๓ ตสฺส ภควโต สาสน วิตฺถาเรน อาจิกฺขิตุ
เทเสตุ ปฺเปตุ ๔ ปฏเปตุ วิวริตุ วิภชิตุ อุตฺตานีกาตุ ยทิท
อายสฺมตา เขมเกน ตสฺส ภควโต สาสน วิตฺถาเรน อาจิกฺขิต
เทสิต ปฺปต ปฏปต วิวริต วิภชิต อุตฺตานีกตนฺติ ฯ
อิทมโวจ อายสฺมา เขมโก ฯ อตฺตมนา เถรา ภิกฺขู
อายสฺมโต เขมกสฺส ภาสิต อภินนฺทุ ฯ อิมสฺมิฺจ ปน
#๑ ยุ. ปนสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ยุ. ปุจฉฺ ิมฺห ฯ ๓ ม. ปโหสิ ฯ
#๔ ม. ยุ. ปฺาเปตุ ฯ
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เวยฺยากรณสฺมึ ภฺมาเน สฏีมตฺตาน เถราน ภิกฺขูน อนุปาทาย
อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสุ อายสฺมโต จ ๑ เขมกสฺสาติ ฯ
[๒๓๑] เอก สมย สมฺพหุลา เถรา ภิกฺขู พาราณสิย วิหรนฺติ
อิสิปตเน มิคทาเย ฯ อถ โข อายสฺมา ฉนฺโน สายณฺหสมย
ปฏิสลฺลานา วุฏิโต อปาปุรณ ๒ อาทาย วิหาเรน วิหาร อุปสงฺกมิตฺวา
เถเร ภิกฺขู เอตทโวจ โอวทนฺตุ ม อายสฺมนฺโต เถรา
อนุสาสนฺตุ ม อายสฺมนฺโต เถรา กโรนฺตุ เม อายสฺมนฺโต เถรา
ธมฺมึ กถ ยถาห ธมฺม ปสฺเสยฺยนฺติ ฯ
[๒๓๒] เอว วุตฺเต เถรา ภิกฺขู อายสฺมนฺต ฉนฺน เอตทโวจุ
รูป โข อาวุโส ฉนฺน อนิจฺจ เวทนา อนิจฺจา สฺา อนิจฺจา
สงฺขารา อนิจฺจา วิฺาณ อนิจฺจ ฯ รูป อนตฺตา เวทนา ฯ
สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ อนตฺตา สพฺเพ สงฺขารา
อนิจฺจา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ฯ อถ โข อายสฺมโต ฉนฺนสฺส
เอตทโหสิ มยฺหป โข ๓ เอว โหติ รูป อนิจฺจ เวทนา ฯ
สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ อนิจฺจ ฯ รูป อนตฺตา เวทนา ฯ
สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ อนตฺตา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ อถ จ ปน เม สพฺพสงฺขารสมเถ
สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺเค ตณฺหกฺขเย วิราเค นิโรเธ นิพฺพาเน จิตฺต
น ปกฺขนฺทติ น ปสีทติ น สนฺติฏติ น ๔ วิมุจฺจติ ปริตสฺสนาอุปาทาน
อุปฺปชฺชติ ปจฺจุทาวตฺตติ มานส อถ โกจรหิ เม
#๑ ยุ. เขมกสฺส จาติ ฯ ๒ ม. ยุ. อวาปุรณ ฯ ๓ ม. ยุ. เอตนฺติ ทิสฺสติ ฯ
#๔ ม. นาธิมุจฺจติ ฯ
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อตฺตาติ ฯ น โข ปเนต ๑ ธมฺม ปสฺสโต โหติ โก นุ โข เม
ตถา ธมฺม เทเสยฺย ยถาห ธมฺม ปสฺเสยฺยนฺติ ฯ
[๒๓๓] อถ โข อายสฺมโต ฉนฺนสฺส เอตทโหสิ อย โข
อายสฺมา อานนฺโท โกสมฺพิย วิหรติ โฆสิตาราเม สตฺถุ เจว
สวณฺณิโต สมฺภาวิโต จ วิฺูน สพฺรหฺมจารีน ปโหติ จ เม
อายสฺมา อานนฺโท ตถา ธมฺม เทเสตุ ยถาห ธมฺม ปสฺเสยฺย
อตฺถิ จ เม อายสฺมนฺเต อานนฺเท ตาวติกา วิสฺสฏิ ยนฺนูนาห
เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกเมยฺยนฺติ ฯ อถ โข อายสฺมา ฉนฺโน
เสนาสน สสาเมตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน โกสมฺพี โฆสิตาราโม
เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา
อานนฺเทน สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา ฉนฺโน อายสฺมนฺต
อานนฺท เอตทโวจ เอกมิทาห อาวุโส อานนฺท สมย พาราณสิย
วิหรามิ อิสิปตเน มิคทาเย อถ ขฺวาห อาวุโส สายณฺหสมย
ปฏิสลฺลานา วุฏิโต อปาปุรณ อาทาย วิหาเรน วิหาร อุปสงฺกมิตฺวา ๒
เถเร ภิกฺขู เอตทโวจ โอวทนฺตุ ม อายสฺมนฺโต เถรา
อนุสาสนฺตุ ม อายสฺมนฺโต เถรา กโรนฺตุ เม อายสฺมนฺโต เถรา
ธมฺมึ กถ ยถาห ธมฺม ปสฺเสยฺยนฺติ ฯ เอว วุตฺเต ม อาวุโส
เถรา ภิกฺขู เอตทโวจุ รูป โข อาวุโส ฉนฺน อนิจฺจ เวทนา ฯ
สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ อนิจฺจ ฯ รูป อนตฺตา ฯเปฯ
#๑ ม. ปเนว ฯ ๒ ม. อุปสงฺกมึ ฯ
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วิฺาณ อนตฺตา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สพฺเพ ธมฺมา
อนตฺตาติ ฯ ตสฺส มยฺห อาวุโส เอตทโหสิ มยฺหป โข เอว
โหติ รูป อนิจฺจ ฯเปฯ วิฺาณ อนิจฺจ ฯ รูป อนตฺตา
เวทนา ฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ อนตฺตา สพฺเพ
สงฺขารา อนิจฺจา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ อถ จ ปน เม
สพฺพสงฺขารสมเถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺเค ตณฺหกฺขเย วิราเค นิโรเธ
นิพฺพาเน จิตฺต น ปกฺขนฺทติ น ปสีทติ น สนฺติฏติ น วิมุจฺจติ
ปริตสฺสนาอุปาทาน อุปฺปชฺชติ ปจฺจุทาวตฺตติ มานส อถ โกจรหิ
เม อตฺตาติ ฯ น โข ปเนต ธมฺม ปสฺสโต โหติ โก นุ โข เม
ตถา ธมฺม เทเสยฺย ยถาห ธมฺม ปสฺเสยฺยนฺติ ฯ ตสฺส มยฺห อาวุโส
เอตทโหสิ อย โข อายสฺมา อานนฺโท โกสมฺพิย วิหรติ
โฆสิตาราเม สตฺถุ เจว สวณฺณิโต สมฺภาวิโต จ วิฺูน สพฺรหฺมจารีน
ปโหติ จ เม อายสฺมา อานนฺโท ตถา ธมฺม เทเสตุ ยถาห
ธมฺม ปสฺเสยฺย อตฺถิ จ อายสฺมนฺเต อานนฺเท ตาวติกา วิสฺสฏิ
ยนฺนูนาห เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกเมยฺยนฺติ ฯ โอวทตุ ม
อายสฺมา อานนฺโท อนุสาสตุ ม อายสฺมา อานนฺโท กโรตุ เม
อายสฺมา อานนฺโท ธมฺมึ กถ ยถาห ธมฺม ปสฺเสยฺยนฺติ ฯ
[๒๓๔] เอตฺตเกนป มย อายสฺมโต ฉนฺนสฺส อตฺตมนา อภิรทฺธา
ต ๑ อายสฺมา ฉนฺโน อาวิอกาสิสิ ๒ ขีล ปภินฺทิ ๓ โอทหาวุโส
#๑ ม. อป นาม ต ฯ ๒ ม. ยุ. อาวิอกาสิ ฯ ๓ ม. ภินทิ ฯ
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ฉนฺน โสต ภพฺโพสิ ธมฺม วิฺาตุนฺติ ฯ อถ โข อายสฺมโต
ฉนฺนสฺส ตาวตเกเนว อุฬาร ปติปา โมชฺช อุปฺปชฺชิ ภพฺโพ กิรสฺมิ
ธมฺม วิฺาตุนฺติ ฯ สมฺมุขา เมต อาวุโส ฉนฺน ภควโต สุต
สมฺมุขา [๑] ปฏิคฺคหิต กจฺจานโคตฺต ภิกฺขุ โอวทนฺตสฺส ทฺวยนิสฺสิโต
ขฺวาย ๒ กจฺจาน โลโก เยภุยฺเยน อตฺถิตฺเจว นตฺถิตฺจ ฯ
โลกสมุทย โข กจฺจาน ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ปสฺสโต ยา โลเก
นตฺถิตา สา น โหติ ฯ โลกนิโรธ โข กจฺจาน ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
ปสฺสโต ยา โลเก อตฺถิตา สา น โหติ ฯ อุปายุปาทานาภินิเวสวินิพนฺโธ
ขฺวาย กจฺจาน โลโก เยภุยฺเยน ตสฺส
อุปายุปาทาน เจตโส อธิฏานาภินิเวสานุสย น อุเปติ น อุปาทิยติ
น อธิฏาติ อตฺตา เมติ ทุกฺขเมว อุปฺปชฺชมาน อุปฺปชฺชติ
ทุกฺข นิรุชฌ
ฺ มาน นิรุชฌ
ฺ ตีติ น กงฺขติ น วิจิกิจฺฉติ อปรปฺปจฺจยา
าณเมวสฺส เอตฺถ โหติ ฯ เอตฺตาวตา โข กจฺจาน
สมฺมาทิฏิ โหติ ฯ สพฺพมตฺถีติ โข กจฺจาน อยเมโก อนฺโต
สพฺพ นตฺถีติ อย ทุติโย อนฺโต ฯ เอเต เต กจฺจาน อุโภ อนฺเต
อนุปคมฺม มชฺเฌน ตถาคโต ธมฺม เทเสติ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา
สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
สมุทโย โหติ ฯ อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ
ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ ฯ
เอวเมต อาวุโส อานนฺท โหติ เยส อายสฺมนฺตาน ตาทิสา สพฺรหฺมจารโย
#๑ ยุ. จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ขวาห ฯ
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อนุกมฺปกา อตฺถกามา โอวาทกา อนุสาสกา อิทฺจ ปน
เม อายสฺมโต อานนฺทสฺส ธมฺมเทสน สุตฺวา ธมฺโม อภิสมิโตติ ๑ ฯ
[๒๓๕] สาวตฺถี ฯ อถ โข อายสฺมา ราหุโล เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา ราหุโล ภควนฺต เอตทโวจ กถนฺนุ
โข ภนฺเต ชานโต กถ ปสฺสโต อิมสฺมิฺจ สวิฺาณเก กาเย
พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตสุ อหงฺการมมงฺการมานานุสยา น โหนฺตีติ ฯ
ยงฺกิฺจิ ราหุล รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา
วา โอฬาริก วา สุขุม วา หีน วา ปณีต วา ย ทูเร สนฺติเก วา
สพฺพ รูป เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต
ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ปสฺสติ ฯ ยา กาจิ เวทนา ฯ ยา กาจิ
สฺา ฯ เย เกจิ สงฺขารา ฯ ยงฺกิฺจิ วิฺาณ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน
อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา ฯเปฯ สพฺพ วิฺาณ
เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต
สมฺมปฺปฺาย ปสฺสติ ฯ เอว โข ราหุล ชานโต เอว ปสฺสโต
อิมสฺมิฺจ สวิฺาณเก กาเย พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตสุ
อหงฺการมมงฺการมานานุสยา น โหนฺตตี ิ ฯ
[๒๓๖] สาวตฺถี ฯ อาราเม ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา
ราหุโล ภควนฺต เอตทโวจ กถ นุ โข ภนฺเต ชานโต กถ
ปสฺสโต อิมสฺมิฺจ สวิฺาณเก กาเย พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตสุ
#๑ ยุ. อภิสเมโตติ ฯ
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อหงฺการมมงฺการมานาปคต มานส โหติ วิธา สมติกฺกนฺต สนฺต
สุวิมุตฺตนฺติ ฯ ยงฺกิฺจิ ราหุล รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อชฺฌตฺต
วา พหิทฺธา วา โอฬาริก วา ฯเปฯ ย ทูเร สนฺติเก วา สพฺพ
รูป เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต
สมฺมปฺปฺาย ทิสฺวา อนุปาทา วิมุตฺโต โหติ ฯ ยา กาจิ เวทนา ฯ
ยา กาจิ สฺา ฯ เย เกจิ สงฺขารา ฯ ยงฺกิฺจิ วิฺาณ
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา โอฬาริก วา สุขุม วา
หีน วา ปณีต วา ย ทูเร สนฺติเก วา สพฺพ วิฺาณ เนต
มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
ทิสฺวา อนุปาทา วิมุตฺโต โหติ ฯ เอว โข ราหุล ชานโต
เอว ปสฺสโต อิมสฺมิฺจ สวิฺาณเก กาเย พหิทธฺ า จ สพฺพนิมิตฺเตสุ
อหงฺการมมงฺการมานาปคต มานส โหติ วิธา สมติกฺกนฺต
สนฺต สุวิมุตฺตนฺติ ฯ
เถรวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
ตสฺสุทฺทาน ภวติ
อานนฺโท ติสฺโส ยมโก อนุราโธ จ วกฺกลิ
อสฺสชิ เขมโก [๑] ฉนฺโน ราหุลา ๒ อปเร เทฺว
เถรวคฺโคติ ๓ วุจฺจตีติ ฯ
_______________________
#๑ โป. ทาสโกติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. ราหุโล ฯ โป. ราหุโล อถ เถรวคฺโค เตน
#วุจฺจตีติ ฯ ม. เถรวคฺโคติ วุจฺจตีติ นตฺถิ ฯ ๓ ยุ. วคฺโค เตน ปวุจฺจติ ฯ
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ขนฺธสยุตฺตสฺส มชฺฌิมปณฺณาสเก ปุปฺผวคฺโค ปฺจโม
[๒๓๗] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯเปฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว นที
ปพฺพเตยฺยา โอหาริณี ทูรงฺคมา สีฆโสตา ตสฺสา อุภโต ๑ ตีเรสุ
กาสา เจป ชาตา อสฺสุ เต น อชฺโฌลมฺเพยฺยุ กุสา เจป
ชาตา อสฺสุ เต น อชฺโฌลมฺเพยฺยุ ปพฺพชา ๒ เจป ชาตา
อสฺสุ เต น อชฺโฌลมฺเพยฺยุ วีรณา ๓ เจป ชาตา อสฺสุ เต
น อชฺโฌลมฺเพยฺยุ รุกฺขา เจป ชาตา อสฺสุ เต น อชฺโฌลมฺเพยฺยุ
ตสฺสา ปุรโิ ส โสเตน วุยฺหมาโน กาเส ๔ เจป คเณฺหยฺย
เต ปลุชฺเชยฺยุ โส ตโตนิทาน อนยพฺยสน อาปชฺเชยฺย กุเส เจป
คเณฺหยฺย ฯ ปพฺพเช เจป คเณฺหยฺย ฯ วีรเณ เจป คเณฺหยฺย ฯ
รุกฺเข เจป คเณฺหยฺย เต ปลุชฺเชยฺยุ โส ตโตนิทาน อนยพฺยสน
อาปชฺเชยฺย ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน อริยาน
อทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส อโกวิโท อริยธมฺเม อวินีโต สปฺปรุ ิสาน
อทสฺสาวี สปฺปุริสธมฺมสฺส อโกวิโท สปฺปุริสธมฺเม อวินโี ต รูป
อตฺตโต สมนุปสฺสติ รูปวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา รูป
รูปสฺมึ วา อตฺตาน ตสฺส ต รูป ปลุชชฺ ติ โส ตโตนิทาน
อนยพฺยสน อาปชฺชติ ฯ เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ
อตฺตโต สมนุปสฺสติ วิฺาณวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา
#๑ ม. ยุ. อุโภสุ ฯ ๒ สี. พพฺพชา ฯ ๓ ม. ยุ. พีรณา ฯ โป. วิรณาเปสิ ฯ
#๔ โป. กาสเจส ฯ
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วิฺาณ วิฺาณสฺมึ วา อตฺตาน ตสฺส ต วิฺาณ ปลุชฺชติ
โส ตโตนิทาน อนยพฺยสน อาปชฺชติ ฯ
[๒๓๘] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ ภนฺเต ฯ เวทนา ฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ
นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ตสฺมา ติห ภิกฺขเว
ฯเปฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๒๓๙] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯเปฯ นาห ภิกฺขเว โลเกน
วิวทามิ ฯ โลโก ๑ จ โข ภิกฺขเว มยา วิวทติ ฯ น ภิกฺขเว
ธมฺมวาที เกนจิ ๒ โลกสฺมึ วิวทติ ฯ ย ภิกฺขเว นตฺถิสมฺมต โลเก
ปณฺฑิตาน อหป ต นตฺถีติ วทามิ ฯ ย ภิกฺขเว อตฺถิสมฺมต
โลเก ปณฺฑติ าน อหป ต อตฺถีติ วทามิ ๓ ฯ กิฺจิ ภิกฺขเว
นตฺถิสมฺมต โลเก ปณฺฑิตาน ยมห นตฺถีติ วทามิ ฯ รูป ภิกฺขเว
นิจฺจ ธุว สสฺสต อวิปริณามธมฺม นตฺถิสมฺมต โลเก ปณฺฑิตาน
อหป ต นตฺถีติ วทามิ ฯ เวทนา ฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ
นิจฺจ ธุว สสฺสต อวิปริณามธมฺม นตฺถิสมฺมต โลเก ปณฺฑิตาน
อหมฺป ต นตฺถีติ วทามิ ฯ อิท โข ภิกฺขเว นตฺถิสมฺมต โลเก
ปณฺฑิตาน ยมห ๔ นตฺถีติ วทามิ ฯ กิฺจ ภิกขฺ เว อตฺถิสมฺมต
โลเก ปณฺฑติ าน ยมห อตฺถีติ วทามิ ฯ รูป ภิกฺขเว อนิจฺจ
ทุกฺข วิปริณามธมฺม อตฺถิสมฺมต โลเก ปณฺฑิตาน อหป ต
อตฺถีติ วทามิ ฯ เวทนา ฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ
#๑ ยุ. โลโก จ มยา วิวทติ ฯ ม. โลโกว มยา วิวทติ ฯ ๒ โป. เกนป โข
#โลกสฺมึ ฯ ๓ โป. วทามีติ ฯ ๔ ม. อหมฺปต ฯ ยุ. ยมหป ฯ

สุตฺต ส. ขนฺธวารวคฺโค - หนาที่ 170

อนิจฺจ ทุกขฺ  วิปริณามธมฺม อตฺถิสมฺมต โลเก ปณฺฑิตาน อหป
ต อตฺถีติ วทามิ ฯ อิท โข ภิกฺขเว อตฺถิสมฺมต โลเก ปณฺฑิตาน
ยมห อตฺถีติ วทามิ ฯ
[๒๔๐] อตฺถิ ภิกฺขเว โลเก โลกธมฺโม ต ๑ ตถาคโต อภิสมฺพุชฺฌติ
อภิสเมติ อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา อภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ เทเสติ
ปฺเปติ ๒ ปฏเปติ วิวรติ วิภชติ อุตฺตานีกโรติ ฯ กิฺจ ภิกฺขเว
โลเก โลกธมฺโม ต ตถาคโต อภิสมฺพุชฺฌติ อภิสเมติ อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา
อภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ เทเสติ ปฺเปติ ปฏเปติ
วิวรติ วิภชติ อุตฺตานีกโรติ ฯ รูป ภิกฺขเว โลเก โลกธมฺโม ต
ตถาคโต อภิสมฺพุชฺฌติ ฯเปฯ อุตตฺ านีกโรติ ฯ โย ภิกฺขเว
ตถาคเตน เอว อาจิกฺขิยมาเน เทสิยมาเน ปฺปยมาเน
ปฏปยมาเน วิวริยมาเน วิภชิยมาเน อุตฺตานีกริยมาเน ๓ น ชานาติ น
ปสฺสติ ตมห ภิกฺขเว พาล ๔ ปุถชุ ฺชน อนฺธ อจกฺขุก อชานนฺต
อปสฺสนฺต กินฺติ กโรมิ ฯ เวทนา ภิกฺขเว ฯ สฺา ภิกฺขเว ฯ
สงฺขารา ภิกฺขเว ฯ วิฺาณ ภิกฺขเว โลเก โลกธมฺโม ต
ตถาคโต อภิสมฺพุชฺฌติ อภิสเมติ อภิสมฺพุชฌ
ฺ ิตฺวา อภิสเมตฺวา
อาจิกฺขติ เทเสติ ปฺเปติ ปฏเปติ วิวรติ วิภชติ อุตฺตานีกโรติ ฯ
โย ภิกฺขเว ตถาคเตน เอว อาจิกฺขิยมาเน เทสิยมาเน
ปฺปยมาเน ปฏปยมาเน วิวริยมาเน วิภชิยมาเน อุตฺตานีกริยมาเน
#๑ สพฺพวาเรสุ ยนฺติ วา ปาโ ฯ ๒ โป. ม. ปฺาเปติ ฯ
#๓ โป. อุตฺตานี กริยมาเน ฯ ๔ โป. พาลปุถุชชฺ น ฯ
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น ชานาติ น ปสฺสติ ตมห ภิกฺขเว พาล ปุถชุ ฺชน อนฺธ
อจกฺขุก อชานนฺต อปสฺสนฺต กินฺติ กโรมิ ฯ
[๒๔๑] เสยฺยถาป ภิกขฺ เว อุปฺปล วา ปทุม วา ปุณฺฑรีก วา
อุทเก ชาต อุทเก สวฑฺฒ ๑ อุทกา อจฺจุคฺคมฺม าติ อนุปลิตฺต
อุทเกน ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ตถาคโต โลเก ชาโต ๒ โลเก
สวฑฺโฒ ๓ โลก อภิภุยฺย วิหรติ อนุปลิตฺโต โลเกนาติ ฯ
[๒๔๒] เอก สมย ภควา อยุชฺฌาย ๔ วิหรติ คงฺคาย นทิยา
ตีเร ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เสยฺยถาป ภิกฺขเว
อย คงฺคา นที มหนฺต เผณปณฺฑ ๕ อาวเหยฺย ตเมน จกฺขุมา
ปุริโส ปสฺเสยฺย นิชฺฌาเยยฺย โยนิโส อุปปริกฺเขยฺย ตสฺส ๖ ปสฺสโต
นิชฺฌายโต โยนิโส อุปปริกฺขโต ริตฺตกฺเว ขาเยยฺย ตุจฺฉกฺเว
ขาเยยฺย อสารกฺเว ขาเยยฺย กิฺหิ สิยา ภิกฺขเว เผณปณฺเฑ
สาโร ฯ เอวเมว โข ภิกขฺ เว ยงฺกิฺจิ รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน ๗
ฯเปฯ ย ทูเร สนฺติเก วา ต ภิกฺขุ ปสฺสติ นิชฺฌายติ โยนิโส
อุปปริกฺขติ ตสฺส ปสฺสโต นิชฺฌายโต โยนิโส อุปปริกฺขโต
ริตฺตกฺเว ขายติ ตุจฉฺ กฺเว ขายติ อสารกฺเว ขายติ
กิฺหิ สิยา ภิกฺขเว รูเป สาโร ฯ
[๒๔๓] เสยฺยถาป ภิกขฺ เว สรทสมเย ถุลลฺ ผุสิตเก เทเว วสฺสนฺเต
อุทเก อุทกปุพฺพุฬ ๘ อุปฺปชฺชติ เจว นิรชุ ฺฌติ จ ตเมน จกฺขุมา
#๑ สวทฺธนฺติ ปาโ ฯ ๒ โป. ยุ. โลเก ชาโตติ เทฺว ปาา น ทิสฺสติ ฯ
#๓ สวทฺโธติ วา ปาโ ฯ ๔ ยุ. อโยชฺฌาย ฯ ๕ โป. เผณุปณฺฑ ฯ
#๖ ม. ยุ. ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๗ ยุ. อติตานาคต ฯ ๘ อุทกพุพฺพุฬนฺติป ปาโ ฯ
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ปุริโส ปสฺเสยฺย นิชฺฌาเยยฺย โยนิโส อุปปริกฺเขยฺย ตสฺส ปสฺสโต
นิชฺฌายโต โยนิโส อุปปริกฺขโต ริตฺตกฺเว ขาเยยฺย ตุจฺฉกฺเว
ขาเยยฺย อสารกฺเว ขาเยยฺย กิฺหิ สิยา ภิกฺขเว อุทกปุพฺพุเฬ
สาโร ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ยา กาจิ เวทนา อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา
ฯเปฯ ยา ทูเร สนฺติเก วา ต ภิกขฺ ุ ปสฺสติ นิชฺฌายติ
โยนิโส อุปปริกฺขติ ตสฺส ปสฺสโต นิชฺฌายโต โยนิโส อุปปริกฺขโต
ริตฺตกฺเว ขายติ ตุจฺฉกฺเว ขายติ อสารกฺเว
ขายติ กิฺหิ สิยา ภิกฺขเว เวทนาย สาโร ฯ
[๒๔๔] เสยฺยถาป ภิกฺขเว คิมฺหาน ปจฺฉิเม มาเส ิเต
มชฺฌนฺติเก กาเล มรีจิ ๑ ผนฺทติ ตเมน จกฺขุมา ปุริโส ปสฺเสยฺย
นิชฺฌาเยยฺย โยนิโส อุปปริกฺเขยฺย ตสฺส ปสฺสโต นิชฺฌายโต
โยนิโส อุปปริกฺขโต ริตฺตกฺเว ขาเยยฺย ฯเปฯ กิฺหิ สิยา
ภิกฺขเว มรีจิกาย สาโร ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ยา กาจิ
สฺา ฯเปฯ
[๒๔๕] เสยฺยถาป ภิกฺขเว ปุรโิ ส สารตฺถิโก สารคเวสี
สารปริเยสน จรมาโน ติณฺห กุธารึ อาทาย วน ปวิเสยฺย โส ตตฺถ
ปสฺเสยฺย มหนฺต กทลิกฺขนฺธ อุชช นว อกุกฺกชุ กชาต ๒ ตเมน
มูเล ฉินฺเทยฺย มูเล เฉตฺวา อคฺเค ฉินฺเทยฺย อคฺเค เฉตฺวา
ปตฺตวฏฏึ วินิพฺภุชฺเชยฺย โส ตตฺถ ปตฺตวฏฏึ วินิพฺภุชฺชนฺโต
#๑ ม. ยุ. มรีจิกา ฯ ๒ สี. อกุกฺกชาต ฯ โป. อกตชชาต ฯ ม. อกุกกฺ ุกชาต ฯ
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เผคฺคคป นาธิคจฺเฉยฺย กุโต สาร ตเมน จกฺขุมา ปุริโส ปสฺเสยฺย
นิชฺฌาเยยฺย โยนิโส อุปปริกฺเขยฺย ตสฺส ปสฺสโต นิชฺฌายโต
โยนิโส อุปปริกฺขโต ริตฺตกฺเว ขาเยยฺย ตุจฺฉกฺเว ขาเยยฺย
อสารกฺเว ขาเยยฺย กิฺหิ สิยา ภิกฺขเว กทลิกฺขนฺเธ สาโร ฯ
เอวเมว โข ภิกฺขเว เย เกจิ สงฺขารา อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา
ฯเปฯ เย ทูเร สนฺติเก วา ต ภิกฺขุ ปสฺสติ นิชฺฌายติ โยนิโส
อุปปริกฺขติ ตสฺส ปสฺสโต นิชฺฌายโต โยนิโส อุปปริกฺขโต
ริตฺตกฺเว ขายติ ตุจฉฺ กฺเว ขายติ อสารกฺเว ขายติ
กิฺหิ สิยา ภิกฺขเว สงฺขาเรสุ สาโร ฯ
[๒๔๖] เสยฺยถาป ภิกขฺ เว มายากาโร วา มายาการนฺเตวาสี
วา จาตุมฺมหาปเถ ๑ มาย วิทเสยฺย ตเมน จกฺขุมา ปุริโส ปสฺเสยฺย
นิชฺฌาเยยฺย โยนิโส อุปปริกฺเขยฺย ตสฺส ปสฺสโต นิชฺฌายโต
โยนิโส อุปปริกขฺ โต ริตฺตกฺเว ขาเยยฺย ตุจฺฉกฺเว ขาเยยฺย
อสารกฺเว ขาเยยฺย กิฺหิ สิยา ภิกฺขเว มายาย สาโร ฯ
เอวเมว โข ภิกฺขเว ยงฺกิฺจิ วิฺาณ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน
ฯเปฯ ย ทูเร สนฺติเก วา ต ภิกฺขุ ปสฺสติ นิชฺฌายติ โยนิโส
อุปปริกฺขติ ตสฺส ปสฺสโต นิชฺฌายโต โยนิโส อุปปริกฺขโต
ริตฺตกฺเว ขายติ ตุจฉฺ กฺเว ขายติ อสารกฺเว ขายติ
กิฺหิ สิยา ภิกฺขเว วิฺาเณ สาโร ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว
สุตวา อริยสาวโก รูปสฺมึป นิพฺพินฺทติ เวทนายป ฯ สฺายป ฯ
#๑ ยุ. มหาปเถ ฯ
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สงฺขาเรสุป ฯ วิฺาณสฺมึป นิพฺพินฺทติ นิพฺพนิ ฺท วิรชฺชติ วิราคา
วิมุจฺจติ ฯ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ฯเปฯ นาปร
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
อิทมโวจ ภควา อิท วตฺวาน สุคโต อถาปร เอตทโวจ
สตฺถา
[๒๔๗] เผณปณฺฑูปม รูป
เวทนา ปุพฺพุฬูปมา
มรีจิกปู มา สฺา
สงฺขารา กทลูปมา
มายูปมฺจ วิฺาณ
เทสิตาทิจฺจพนฺธุนา ๑ ฯ
ยถา ๒ ยถา นิชฺฌายติ โยนิโส อุปปริกฺขติ
ริตฺตก ตุจฺฉก โหติ
โย น ปสฺสติ โยนิโส ฯ
อิมฺจ กาย อารพฺภ ภูริปฺเน เทสิต
ปหาน ๓ ติณฺณ ธมฺมาน รูป ปสฺสถ ฉฑฺฑิต ฯ
อายุ อุสฺมา จ วิฺาณ ยทา กาย ชหนฺติม
อปวิฏโ  ตทา เสติ ปรภตฺต อเจตน ฯ
เอตาทิสาย สนฺตาโน มายาย พาลลาปนี
วธโก เอโก ๔ อกฺขาโต สาโร เอตฺถ น วิชฺชติ ฯ
เอว ขนฺเธ อเวกฺเขยฺย ภิกฺขุ อารทฺธวีริโย
ทิวา วา ยทิ วา รตฺติ ๕ สมฺปชาโน ปฏิสฺสโต ฯ
ปชเห ๖ สพฺพสโยค กเรยฺย สรณตฺตโน
จเรยฺยาทิตฺตสีโสว
ปตฺถย อจฺจุต ปทนฺติ ฯ
#๑ ยุ. ทีปตาทิจฺจพนฺธุนา ฯ ๒ โป. ยถา น นิชฺฌติ ฯ ๓ โป. ปหาสิ ฯ ม. ปหานา ฯ
#๔ ม. เอส ฯ ยุ. เอโส ฯ ๕ ม. ยุ. รตฺตึ ฯ ๖ ม. ยุ. ชเหยฺย ฯ
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[๒๔๘] สาวตฺถี ฯ อถ โข อฺตโร ภิกฺขุ ฯเปฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ อตฺถิ นุ โข ภนฺเต
กิฺจิ รูป ย รูป นิจฺจ ธุว สสฺสต อวิปริณามธมฺม สสฺสติสม
ตเถว สฺสติ ฯ อตฺถิ นุ โข ภนฺเต กาจิ เวทนา ยา เวทนา
นิจฺจา ธุวา สสฺสตา อวิปริณามธมฺมา สสฺสติสม ตเถว สฺสติ ฯ
อตฺถิ นุ โข ภนฺเต กาจิ สฺา ยา สฺา ฯเปฯ อตฺถิ
นุ โข ภนฺเต เกจิ สงฺขารา เย สงฺขารา นิจฺจา ธุวา สสฺสตา
อวิปริณามธมฺมา สสฺสติสม ตเถว สฺสนฺติ ฯ อตฺถิ นุ โข ภนฺเต
กิฺจิ วิฺาณ ย วิฺาณ นิจฺจ ธุว สสฺสต อวิปริณามธมฺม
สสฺสติสม ตเถว สฺสตีติ ฯ นตฺถิ โข ภิกฺขุ กิฺจิ รูป ย
รูป นิจฺจ ธุว สสฺสต อวิปริณามธมฺม สสฺสติสม ตเถว สฺสติ ฯ
นตฺถิ โข ภิกฺขุ กาจิ เวทนา ฯ กาจิ สฺา ฯ เกจิ สงฺขารา ฯ
กิฺจิ วิฺาณ ย วิฺาณ นิจฺจ ธุว สสฺสต อวิปริณามธมฺม
สสฺสติสม ตเถว สฺสติ ๑ ฯ
[๒๔๙] อถ โข ภควา ปริตฺต โคมยปณฺฑ ปาณินา คเหตฺวา
ต ภิกฺขุ เอตทโวจ เอตฺตโกป โข ภิกฺขุ อตฺตภาวปฏิลาโภ
นตฺถิ นิจฺโจ ธุโว สสฺสโต อวิปริณามธมฺโม สสฺสติสม ตเถว
สฺสติ ฯ เอตฺตโก เจป ภิกฺขุ อตฺตภาวปฏิลาโภ อภวิสฺส นิจฺโจ
ธุโว สสฺสโต อวิปริณามธมฺโม น ยิท พฺรหฺมจริยวาโส ปฺาเยถ
สมฺมาทุกฺขกฺขยาย ฯ ยสฺมา จ โข ภิกฺขุ เอตฺตโกป
#๑ ม. ยุ. สฺสตีติ ฯ
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อตฺตภาวปฏิลาโภ นตฺถิ นิจฺโจ ธุโว สสฺสโต อวิปริณามธมฺโม ตสฺมา
พฺรหฺมจริยวาโส ปฺายติ สมฺมาทุกฺขกฺขยาย ฯ
[๒๕๐] ภูตปุพฺพาห ภิกฺขุ ราชา อโหสึ ขตฺติโย มุทฺธาวสิตฺโต ฯ
ตสฺส มยฺห ภิกฺขุ รฺโ สโต ขตฺติยสฺส มุทฺธาวสิตฺตสฺส
จตุราสีติ นครสหสฺสานิ อเหสุ กุสาวติราชธานิปฺปมุขานิ ๑ ฯ
ตสฺส มยฺห ภิกฺขุ รฺโ สโต ขตฺติยสฺส มุทฺธาวสิตฺตสฺส จตุราสีติ
ปาสาทสหสฺสานิ อเหสุ ธมฺมปาสาทปฺปมุขานิ ฯ ตสฺส มยฺห ภิกฺขุ
รฺโ สโต ขตฺติยสฺส มุทฺธาวสิตฺตสฺส จตุราสีติ กูฏาคารสหสฺสานิ
อเหสุ มหาพฺยูหกูฏาคารปฺปมุขานิ ฯ ตสฺส มยฺห ภิกฺขุ รฺโ
สโต ขตฺติยสฺส มุทฺธาวสิตฺตสฺส จตุราสีติ ปลฺลงฺกสหสฺสานิ อเหสุ
ทนฺตมยานิ สารมยานิ โสวณฺณมยานิ รูปย มยานิ โคนกตฺถตานิ
ปฏิกตฺถตานิ ปฏลิกตฺถตานิ กทลิมิคปวรปจฺจตฺถรณานิ ๒ สอุตฺตรจฺฉทานิ
อุภโตโลหิตกูปธานานิ ฯ ตสฺส มยฺห ภิกฺขุ รฺโ สโตย
ขตฺติยสฺส มุทฺธาวสิตฺตสฺส จตุราสีติ นาคสหสฺสานิ อเหสุ โสวณฺณาลงฺการานิ
โสวณฺณธชานิ เหมชาลปฏิจฺฉนฺนานิ อุโปสถนาคราชปฺปมุขานิ ฯ
ตสฺส มยฺห ภิกฺขุ รฺโ สโต ขตฺติยสฺส
มุทฺธาวสิตฺตสฺส จตุราสีติ อสฺสสหสฺสานิ อเหสุ โสวณฺณาลงฺการานิ
โสวณฺณธชานิ เหมชาลปฏิจฺฉนฺนานิ วลาหกอสฺสราชปฺปมุขานิ ฯ
ตสฺส มยฺห ภิกฺขุ รฺโ สโต ขตฺติยสฺส มุทฺธาวสิตฺตสฺส จตุราสีติ
รถสหสฺสานิ อเหสุ โสวณฺณาลงฺการานิ โสวณฺณธชานิ เหมชาลปฏิจฺฉนฺนานิ
#๑ ยุ. กุสาวตินาม ฯ ๒ โป. กทลิปตตฺ ปจฺจตฺถรณานิ ฯ
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ปฏิจฺฉนฺนานิ เวชยนฺตรถปฺปมุขานิ ฯ ตสฺส มยฺห ภิกฺขุ รฺโ
สโต ขตฺติยสฺส มุทฺธาวสิตฺตสฺส จตุราสีติ มณิสหสฺสานิ อเหสุ
มณิรตนปฺปมุขานิ ฯ ตสฺส มยฺห ภิกฺขุ รฺโ สโต ขตฺติยสฺส
มุทฺธาวสิตฺตสฺส จตุราสีติ อิตฺถีสหสฺสานิ อเหสุ ภทฺทาเทวิปฺปมุขานิ ๑ ฯ
ตสฺส มยฺห ภิกฺขุ ฯเปฯ จตุราสีติ ขตฺติยสหสฺสานิ อเหสุ
อนุยนฺตานิ ปริณายกรตนปฺปมุขานิ ฯ ตสฺส มยฺห ภิกฺขุ ฯเปฯ
จตุราสีติ เธนุสหสฺสานิ อเหสุ ทุกุลสนฺทนานิ กสูปธรณานิ ๒ ฯ ตสฺส
มยฺห ภิกฺขุ ฯเปฯ จตุราสีติ วตฺถโกฏิสหสฺสานิ อเหสุ
โขมสุขุมานิ โกเสยฺยสุขุมานิ กมฺพลสุขุมานิ กปฺปาสิกสุขุมานิ ฯ ตสฺส
มยฺห ภิกฺขุ ฯเปฯ จตุราสีติ ถาลิปากสหสฺสานิ อเหสุ สาย
ปาต ภตฺตาภิหาโร อภิหริยิตฺถ ฯ
[๒๕๑] เตส โข ปน ภิกฺขุ จตุราสีติยา นครสหสฺสาน
เอกฺเว ต นคร โหติ ยมห เตน สมเยน อชฺฌาวสามิ
กุสาวตี ราชธานี ฯ เตส โข ปน ภิกขฺ ุ จตุราสีติยา ปาสาทสหสฺสาน
เอโก เยว โส ปาสาโท โหติ ยมห เตน สมเยน
อชฺฌาวสามิ ธมฺโม ปาสาโท ฯ เตส โข ปน ภิกฺขุ จตุราสีติยา
กูฏาคารสหสฺสาน เอกฺเว ต กูฏาคาร โหติ ยมห เตน
สมเยน อชฺฌาวสามิ มหาพฺยูห กูฏาคาร ฯ เตส โข ปน ภิกฺขุ
จตุราสีติยา ปลฺลงฺกสหสฺสาน เอโก เยว โส ปลฺลงฺโก โหติ
ยมห เตน สมเยน ปริภฺุชามิ ทนฺตมโย วา สารมโย วา
#๑ โป. ม. ยุ. สุภทฺทา- ฯ ๒ โป. กสุจนารณานิ ฯ ยุ. กสุ ... ฯ
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สุวณฺณมโย วา รูปยมโย วา ฯ เตส โข ปน ภิกขฺ ุ จตุราสีติยา
นาคสหสฺสาน เอโก เยว โส นาโค โหติ ยมห เตน สมเยน
อภิรูหามิ อุโปสโถ นาคราชา ฯ เตส โข ปน ภิกฺขุ
จตุราสีติยา อสฺสสหสฺสาน เอโก เยว โส อสฺโส โหติ ยมห เตน
สมเยน อภิรูหามิ พลาโห ๑ อสฺสราชา ฯ เตส โข ปน ภิกขฺ ุ
จตุราสีติยา รถสหสฺสาน เอโก เยว โส รโถ โหติ ยมห เตน
สมเยน อภิรูหามิ เวชยนฺโต รโถ ฯ เตส โข ปน ภิกฺขุ
จตุราสีติยา อิตฺถีสหสฺสาน เอกา เยว สา อิตฺถี โหติ ยา ม เตน
สมเยน ปจฺจุปฏาติ ขตฺติยา วา เวลามิกา วา ฯ เตส โข
ปน ภิกฺขุ จตุราสีติยา วตฺถโกฏิสหสฺสาน เอกฺเว ต วตฺถยุค
โหติ ยมห เตน สมเยน ปริทหามิ โขมสุขุม วา โกเสยฺยสุขุม
วา กมฺพลสุขุม วา กปฺปาสิกสุขุม วา ฯ เตส โข ปน
ภิกฺขุ จตุราสีติยา ถาลิปากสหสฺสาน เอโก เยว โส ถาลิปาโก
โหติ ยโต นาฬิโกทนปรม ภฺุชามิ ตทุปย จ สูปพฺยฺชน ๒ ฯ
อิติ โข ภิกขฺ ุ สพฺเพ เต สงฺขารา อตีตา นิรุทฺธา วิปริณตา
เอว อนิจฺจา โข ภิกฺขุ สงฺขารา เอว อทฺธุวา โข ภิกฺขุ สงฺขารา
เอว อนสฺสาสิกา โข ภิกขฺ ุ สพฺเพ ๓ สงฺขารา ฯ ยาวฺจิท ภิกฺขุ
อลเมว สพฺพสงฺขาเรสุ ๔ นิพฺพินฺทิตุ อล วิรชฺชิตุ อล วิมุจฺจิตุนฺติ ฯ
[๒๕๒] สาวตฺถี ฯ อาราเม ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โส
#๑ ม. พลาหโก ฯ ๒ สี. ม. สูเปยฺย ฯ ๓ ม. ยุ. สพฺเพติ น ทิสฺสติ ฯ
#๔ ยุ. สพฺเพสุ ฯ
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ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ อตฺถิ นุ โข ภนฺเต กิฺจิ รูป ย
รูป นิจฺจ ธุว สสฺสต อวิปริณามธมฺม สสฺสติสม ตเถว สฺสติ ฯ
อตฺถิ นุ โข ภนฺเต กาจิ เวทนา ยา เวทนา นิจฺจา ธุวา
สสฺสตา อวิปริณามธมฺมา สสฺสติสม ตเถว สฺสติ ฯ อตฺถิ นุ
โข ภนฺเต กาจิ สฺา ฯเปฯ เกจิ สงฺขารา เย สงฺขารา
นิจฺจา ธุวา สสฺสตา อวิปริณามธมฺมา สสฺสติสม ตเถว สฺสนฺติ ฯ
อตฺถิ นุ โข ภนฺเต กิฺจิ วิฺาณ ย วิฺาณ นิจฺจ ธุว
สสฺสต อวิปริณามธมฺม สสฺสติสม ตเถว สฺสตีติ ฯ นตฺถิ โข
ภิกฺขุ กิฺจิ รูป ย รูป นิจฺจ ธุว สสฺสต อวิปริณามธมฺม
สสฺสติสม ตเถว สฺสติ ฯ นตฺถิ โข ภิกฺขุ กาจิ เวทนา ฯ
กาจิ สฺา ฯ เกจิ สงฺขารา ฯ กิฺจิ วิฺาณ ย วิฺาณ
นิจฺจ ธุว สสฺสต อวิปริณามธมฺม สสฺสติสม ตเถว สฺสตีติ ๑ ฯ
[๒๕๓] อถ โข ภควา ปริตฺต นขสิขาย ปสุ อาโรเปตฺวา
ต ภิกฺขุ เอตทโวจ เอตฺตกป โข ภิกฺขุ รูป นตฺถิ นิจฺจ ธุว
สสฺสต อวิปริณามธมฺม สสฺสติสม ตเถว สฺสติ ฯ เอตฺตกป เจ ๒
ภิกฺขุ รูป อภวิสฺส นิจฺจ ธุว สสฺสต อวิปริณามธมฺม น ยิท
พฺรหฺมจริยวาโส ปฺาเยถ สมฺมาทุกฺขกฺขยาย ฯ ยสฺมา จ โข
ภิกฺขุ เอตฺตกป รูป นตฺถิ นิจฺจ ธุว สสฺสต อวิปริณามธมฺม
ตสฺมา พฺรหฺมจริยวาโส ปฺายติ สมฺมาทุกฺขกฺขยาย ฯ เอตฺตกาป
โข ภิกฺขุ เวทนา นตฺถิ นิจฺจา ธุวา สสฺสตา อวิปริณามธมฺมา
#๑ โป. อิติสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ยุ. เจป ฯ
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สสฺสติสม ตเถว สฺสติ ฯ เอตฺตกาป เจ ภิกฺขุ เวทนา อภวิสฺส
นิจฺจา ธุวา สสฺสตา อวิปริณามธมฺมา น ยิท พฺรหฺมจริยวาโส
ปฺาเยถ สมฺมาทุกฺขกฺขยาย ฯ ยสฺมา จ โข ภิกฺขุ เอตฺตกาป
เวทนา นตฺถิ นิจฺจา ธุวา สสฺสตา อวิปริณามธมฺมา ตสฺมา
พฺรหฺมจริยวาโส ปฺายติ สมฺมาทุกฺขกฺขยาย ฯ เอตฺตกาป โข
ภิกฺขุ สฺา ฯเปฯ เอตฺตกาป โข ภิกฺขุ สงฺขารา นตฺถิ นิจฺจา
ธุวา สสฺสตา อวิปริณามธมฺมา สสฺสติสม ตเถว สฺสนฺติ ฯ
เอตฺตกา เจป ภิกฺขุ สงฺขารา อภวิสฺสสุ นิจฺจา ธุวา สสฺสตา
อวิปริณามธมฺมา น ยิท พฺรหฺมจริยวาโส ปฺาเยถ สมฺมาทุกฺขกฺขยาย ฯ
ยสฺมา จ โข ภิกฺขุ เอตฺตกาป สงฺขารา นตฺถิ นิจฺจา
ธุวา สสฺสตา อวิปริณามธมฺมา ตสฺมา พฺรหฺมจริยวาโส ปฺายติ
สมฺมาทุกฺขกฺขยาย ฯ เอตฺตกป โข ภิกฺขุ วิฺาณ นตฺถิ นิจฺจ
ธุว สสฺสต อวิปริณามธมฺม สสฺสติสม ตเถว สฺสติ ฯ เอตฺตก
เจป ภิกฺขุ วิฺาณ อภวิสฺส นิจฺจ ธุว สสฺสต อวิปริณามธมฺม
น ยิท พฺรหฺมจริยวาโส ปฺาเยถ สมฺมาทุกฺขกฺขยาย ฯ ยสฺมา จ
โข ภิกฺขุ เอตฺตกป วิฺาณ นตฺถิ นิจฺจ ธุว สสฺสต อวิปริณามธมฺม
ตสฺมา พฺรหฺมจริยวาโส ปฺายติ สมฺมาทุกฺขกฺขยาย ฯ
[๒๕๔] ต กึ มฺสิ ภิกฺขุ รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ ภนฺเต ฯ เวทนา ฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ
นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ ตสฺมา ติห ฯเปฯ
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เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๒๕๕] สาวตฺถี ฯ อาราเม ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โส
ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ อตฺถิ นุ โข ภนฺเต กิฺจิ รูป ย
รูป นิจฺจ ธุว สสฺสต อวิปริณามธมฺม สสฺสติสม ตเถว สฺสติ ฯ
อตฺถิ นุ โข ภนฺเต กาจิ เวทนา ฯเปฯ กาจิ สฺา ฯ เกจิ
สงฺขารา ฯ กิฺจิ วิฺาณ ย วิฺาณ นิจฺจ ธุว สสฺสต
อวิปริณามธมฺม สสฺสติสม ตเถว สฺสตีติ ฯ นตฺถิ โข ภิกฺขุ
กิฺจิ รูป ย รูป นิจฺจ ธุว สสฺสต อวิปริณามธมฺม สสฺสติสม
ตเถว สฺสติ ฯ นตฺถิ โข ภิกฺขุ กาจิ เวทนา ฯเปฯ กาจิ
สฺา ฯ เกจิ สงฺขารา ฯ กิฺจิ วิฺาณ ย วิฺาณ
นิจฺจ ธุว สสฺสต อวิปริณามธมฺม สสฺสติสม ตเถว สฺสตีติ ฯ
[๒๕๖] สาวตฺถี ฯ อาราเม ฯ อนมตคฺคาย ๑ ภิกฺขเว สสาโร
ปุพฺพา โกฏิ น ปฺายติ อวิชฺชานีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาสฺโชนาน
สนฺธาวต สสรต ฯ โหติ โส ภิกฺขเว สมโย ย
มหาสมุทฺโท อุสฺสุสฺสติ วิสุสฺสติ น ภวติ ฯ น เตฺววาห ภิกฺขเว
อวิชฺชานีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาสฺโชนาน สนฺธาวต สสรต
ทุกฺขสฺส อนฺตกิริย วทามิ ฯ โหติ โส ภิกฺขเว สมโย ย
สิเนรุ ปพฺพตราชา ฑยฺหติ ๒ วินสฺสติ น ภวติ ฯ น เตฺววาห
ภิกฺขเว อวิชฺชานีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาสฺโชนาน สนฺธาวต
#๑ โป. ม. อนมตคฺโคย ฯ ๒ สี. อุฑฺฑยฺหติ ฯ
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สสรต ทุกฺขสฺส อนฺตกิรยิ  วทามิ ฯ โหติ โส ภิกฺขเว สมโย
ย มหาปวี ฑยฺหติ วินสฺสติ น ภวติ ฯ น เตฺววาห ภิกฺขเว
อวิชฺชานีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาสฺโชนาน สนฺธาวต สสรต
ทุกฺขสฺส อนฺตกิริย วทามิ ฯ
[๒๕๗] เสยฺยถาป ภิกขฺ เว สา คทฺทูลพนฺโธ ทฬฺเห ขีเล วา
ถมฺเภ วา อุปนิพนฺโธ ๒ ตเมว ขีล วา ถมฺภ วา อนุปริธาวติ
อนุปริวตฺตติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน อริยาน
อทสฺสาวี ฯเปฯ สปฺปรุ สิ ธมฺเม อวินีโต รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ
ฯเปฯ เวทน อตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร อตฺตโต
สมนุปสฺสติ ฯ วิฺาณ อตฺตโต สมนุปสฺสติ วิฺาณวนฺต วา
อตฺตาน อตฺตนิ วา วิฺาณ วิฺาณสฺมึ วา อตฺตาน ฯ โส
รูปฺเว อนุปริธาวติ อนุปริวตฺตติ เวทนฺเว ฯ สฺฺเว ฯ8
สงฺขาเร เยว ฯ วิฺาณฺเว อนุปริธาวติ อนุปริวตฺตติ ฯ โส
รูป อนุปริธาว อนุปริวตฺต เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ
วิฺาณ อนุปริธาว อนุปริวตฺต น ปริมุจฺจติ รูปมฺหา น
ปริมุจฺจติ เวทนาย น ปริมุจฺจติ สฺาย น ปริมุจฺจติ
สงฺขาเรหิ น ปริมุจฺจติ วิฺาณมฺหา น ปริมุจฺจติ ชาติยา
ชราย มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ
น ปริมุจฺจติ ทุกฺขสฺมาติ วทามิ ฯ สุตวา จ โข ภิกฺขเว
อริยสาวโก อริยาน ทสฺสาวี ฯเปฯ สปฺปุริสธมฺเม สุวินีโต น รูป
#๑ ม. ยุ. พทฺทูลพทฺโธ ฯ ๒ โป. อุปริพนฺโธ ฯ ม. ยุ. อุปนิพทฺโธ ฯ
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อตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯ น เวทน ฯ น สฺ ฯ น สงฺขาเร ฯ
น วิฺาณ อตฺตโต สมนุปสฺสติ น วิฺาณวนฺต วา อตฺตาน
น อตฺตนิ วา วิฺาณ น วิฺาณสฺมึ วา อตฺตาน ฯ โส
รูป นานุปริธาวติ นานุปริวตฺตติ เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ
วิฺาณ นานุปริธาวติ นานุปริวตฺตติ ฯ โส รูป อนนุปริธาว
อนนุปริวตฺต เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ
อนนุปริธาว อนนุปริวตฺต ปริมุจฺจติ รูปมฺหา ปริมุจฺจติ เวทนาย
ปริมุจฺจติ สฺาย ปริมุจฺจติ สงฺขาเรหิ ปริมจุ ฺจติ วิฺาณมฺหา
ปริมุจฺจติ ชาติยา ชราย มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ
โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ ปริมุจฺจติ ทุกฺขสฺมาติ วทามีติ ฯ
[๒๕๘] สาวตฺถี ฯ อาราเม ฯ อนมตคฺคาย ภิกฺขเว สสาโร
ปุพฺพา โกฏิ น ปฺายติ อวิชฺชานีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาสฺโชนาน
สนฺธาวต สสรต [๑] ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว สา คทฺทูลพนฺโธ
ทฬฺเห ขีเล วา ถมฺเภ วา อุปนิพนฺโธ โส คจฺฉติ
เจป ตเมว ขีล วา ถมฺภ วา อุปคจฺฉติ ติฏติ เจป ตเมว
ขีล วา ถมฺภ วา อุปติฏติ นิสีทติ เจป ตเมว ขีล วา
ถมฺภ วา อุปนิสีทติ นิปชฺชติ เจป ตเมว ขีล วา ถมฺภ วา
อุปนิปชฺชติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน รูป เอต
มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ สมนุปสฺสติ เวทน ฯ
สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส
#๑ โป. ทุกฺขสฺส อนฺตกิริย วทามีติ ทิสฺสติ ฯ
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เม อตฺตาติ สมนุปสฺสติ ฯ โส คจฺฉติ เจป อิเมว ๑
ปฺจุปาทานกฺขนฺเธ อุปคจฺฉติ ติฏติ เจป อิเมว ปฺจุปาทานกฺขนฺเธ
อุปติฏติ นิสีทติ เจป อิเมว ปฺจุปาทานกฺขนฺเธ อุปนิสีทติ
นิปชฺชติ เจป อิเมว ปฺจุปาทานกฺขนฺเธ อุปนิปชฺชติ ฯ ตสฺมา
ติห ภิกฺขเว อภิกฺขณ สก จิตฺต ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ทีฆรตฺตมิท
จิตฺต สงฺกิลิฏ ราเคน โทเสน โมเหนาติ ฯ
[๒๕๙] จิตฺตสงฺกิเลสา ภิกฺขเว สตฺตา สงฺกิลิสฺสนฺติ จิตฺตโวทานา
สตฺตา วิสุชฌ
ฺ นฺติ ฯ ทิฏ โว ๒ ภิกฺขเว จรณนฺนาม ๓
จิตฺตนฺติ ฯ เอวมฺภนฺเต ฯ ตมฺป โข ภิกฺขเว จรณ นาม จิตฺต
จิตฺเตเนว จินฺติต ๔ ฯ เตนป โข ภิกขฺ เว จรเณน จิตฺเตน จิตฺตฺเว
จิตฺตตร ฯ ตสฺมา ติห ภิกฺขเว อภิกฺขณ สก จิตฺต ปจฺจเวกฺขิตพฺพ
ทีฆรตฺตมิท จิตฺต สงฺกลิ ิฏ ราเคน โทเสน โมเหนาติ ฯ
จิตฺตสงฺกิเลสา ภิกฺขเว สตฺตา สงฺกิลิสฺสนฺติ จิตฺตโวทานา สตฺตา
วิสุชฺฌนฺติ ฯ นาห ภิกฺขเว อฺ เอกนิกายป สมนุปสฺสามิ
เอว จิตฺต ยถยิท ภิกฺขเว ติรจฺฉานคตา ปาณา ฯ เตป โข
ภิกฺขเว ติรจฺฉานคตา ปาณา จิตฺเตเนว จินฺติตา ๕ ฯ เตหิป โข
ภิกฺขเว ติรจฺฉานคเตหิ ปาเณหิ จิตฺตฺเว จิตฺตตร ฯ ตสฺมา
ติห ภิกฺขเว [๖] อภิกฺขณ สก จิตฺต ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ทีฆรตฺตมิท
จิตฺต สงฺกิลฏิ  ราเคน โทเสน โมเหนาติ ฯ จิตฺตสงฺกิเลสา
ภิกฺขเว สตฺตา สงฺกิลิสสฺ นฺติ จิตฺตโวทานา สตฺตา วิสุชฺฌนฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. อิเม ฯ ๒ โป. โข ฯ ๓ โป. อภิกฺขณนฺนาม ฯ ๔ ม. จิตฺติต ฯ
#๕ โป. วิกตา ฯ ยุ. จิตฺตตา ฯ ๖ โป. ยุ. ภิกฺขุนาติ ทิสฺสติ ฯ
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เสยฺยถาป ภิกฺขเว รชโก วา จิตฺตการโก วา สติ ๑ รชนาย วา
ลาขาย วา หลิทฺทิยา วา นีลาย วา มฺเชฏาย ๒ วา สุปริมฏเฏ ๓
วา ผลเก ๔ ภิตฺติยา วา ทุสฺสปเฏ ๕ วา อิตฺถีรูป วา ปุริสรูป
วา อภินิมฺมิเนยฺย สพฺพงฺคปจฺจงฺค ๖ ฯ เอว ๗ โข ภิกฺขเว อสฺสุตวา
ปุถุชชฺ โน รูปฺเว อภินิพฺพตฺเตนฺโต อภินิพฺพตฺเตติ เวทนฺเว ฯ
สฺฺเว ฯ สงฺขาเร เยว ฯ วิฺาณฺเว อภินิพฺพตฺเตนฺโต
อภินิพฺพตฺเตติ ฯ ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ
วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ เวทนา ฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ
วิฺาณ นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ตสฺมา ติห
ภิกฺขเว ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ=
[๒๖๐] สาวตฺถี ฯ ชานโตห ภิกฺขเว ปสฺสโต อาสวาน ขย วทามิ
โน อชานโต โน อปสฺสโต ฯ กิฺจ ภิกฺขเว ชานโต กึ ปสฺสโต
อาสวาน ขโย โหติ ฯ อิติ รูป อิติ รูปสฺส สมุทโย อิติ รูปสฺส
อตฺถงฺคโม อิติ เวทนา ฯ อิติ สฺา ฯ อิติ สงฺขารา ฯ อิติ
วิฺาณ อิติ วิฺาณสฺส สมุทโย อิติ วิฺาณสฺส อตฺถงฺคโมติ ฯ
เอว โข ภิกฺขเว ชานโต เอว ปสฺสโต อาสวาน ขโย โหติ ฯ
[๒๖๑] ภาวนานุโยค อนนุยุตฺตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน วิหรโต
กิฺจาป เอว อิจฺฉา อุปฺปชฺเชยฺย อโห วต เม อนุปาทาย
อาสเวหิ จิตฺต วิมุจฺเจยฺยาติ อถ ขฺวสฺส เนว อนุปาทาย อาสเวหิ
#๑ ม. ยุ. สตีติ นตฺถิ ฯ ๒ ม. มฺชิฏาย ฯ ยุ. มฺเชฏิยา ฯ ๓ ม. สุปริมตฺเถ ฯ
#๔ โป. ม. ยุ. ผลเก วา ฯ ๕ ทุสฺสวตฺเถติ วา ปาโ ฯ ๖ โป. สพฺพ จิตฺตกร ฯ
#ม. ยุ. สพฺพงฺคปจฺจงฺคึ ฯ ๗ ม. ยุ. เอวเมว ฯ
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จิตฺต วิมุจฺจติ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ อภาวิตตฺตาติสฺส วจนีย ฯ
กิสฺส อภาวิตตฺตา ฯ อภาวิตตฺตา จตุนฺน สติปฏานาน อภาวิตตฺตา
จตุนฺน สมฺมปฺปธานาน อภาวิตตฺตา จตุนนฺ  อิทฺธิปาทาน
อภาวิตตฺตา ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน อภาวิตตฺตา ปฺจนฺน พลาน
อภาวิตตฺตา สตฺตนฺน โพชฺฌงฺคาน อภาวิตตฺตา อริยสฺส
อฏงฺคิกสฺส มคฺคสฺส ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว กุกฺกุฏยิ า อณฺฑานิ อฏ
วา ทส วา ทฺวาทส วา ตานสฺสุ กุกกฺ ุฏิยา น สมฺมาอธิสยิตานิ น
สมฺมาปริเสทิตานิ น สมฺมาปริภาวิตานิ กิฺจาป ตสฺสา กุกฺกุฏิยา
เอว อิจฺฉา อุปฺปชฺเชยฺย อโห วต เม กุกฺกฏุ โปตกา ปาทนขสิขาย
วา มุขตุณฺฑเกน วา อณฺฑโกส ปทาเลตฺวา โสตฺถินา
อภินิพฺภิชฺเชยฺยุนฺติ อถ โข อภพฺพาว ๑ เต กุกฺกฏุ โปตกา ปาทนขสิขาย
วา มุขตุณฺฑเกน วา อณฺฑโกส ปทาเลตฺวา โสตฺถินา
อภินิพฺภิชฺชิตุ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ ตถา หิ ปน ภิกขฺ เว กุกฺกุฏิยา
อณฺฑานิ อฏ วา ทส วา ทฺวาทส วา ตานสฺสุ กุกกฺ ุฏิยา
น สมฺมาอธิสยิตานิ น สมฺมาปริเสทิตานิ น สมฺมาปริภาวิตานิ ฯ
เอวเมว โข ภิกฺขเว ภาวนานุโยค อนนุยุตฺตสฺส ภิกฺขุโน วิหรโต
กิฺจาป เอว อิจฺฉา อุปฺปชฺเชยฺย อโห วต เม อนุปาทาย
อาสเวหิ จิตฺต วิมุจฺเจยฺยาติ อถ ขฺวสฺส เนว อนุปาทาย อาสเวหิ
จิตฺต วิมุจฺจติ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ อภาวิตตฺตาติสฺส วจนีย ฯ กิสสฺ
อภาวิตตฺตา ฯ อภาวิตตฺตา จตุนฺน สติปฏานาน อภาวิตตฺตา
#๑ โป. อภูตปุพฺพา ฯ
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จตุนฺน สมฺมปฺปธานาน อภาวิตตฺตา จตุนนฺ  อิทฺธิปาทาน
อภาวิตตฺตา ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน อภาวิตตฺตา ปฺจนฺน พลาน
อภาวิตตฺตา สตฺตนฺน โพชฺฌงฺคาน อภาวิตตฺตา อริยสฺส อฏงฺคิกสฺส
มคฺคสฺส ฯ ภาวนานุโยค อนุยุตฺตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน วิหรโต
กิฺจาป เอว ๑ อิจฺฉา อุปฺปชฺเชยฺย อโห วต เม อนุปาทาย
อาสเวหิ จิตฺต วิมุจฺเจยฺยาติ อถ ขฺวสฺส อนุปาทาย อาสเวหิ
จิตฺต วิมุจฺจติ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ ภาวิตตฺตาติสฺส วจนีย ฯ
กิสฺส ภาวิตตฺตา ฯ ภาวิตตฺตา จตุนฺน สติปฏานาน ภาวิตตฺตา
จตุนฺน สมฺมปฺปธานาน ภาวิตตฺตา จตุนฺน อิทฺธปิ าทาน ภาวิตตฺตา
ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน ภาวิตตฺตา ปฺจนฺน พลาน ภาวิตตฺตา
สตฺตนฺน โพชฺฌงฺคาน ภาวิตตฺตา อริยสฺส อฏงฺคิกสฺส มคฺคสฺส ฯ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว กุกฺกฏุ ิยา อณฺฑานิ อฏ วา ทส วา ทฺวาทส
วา ตานสฺสุ กุกฺกุฏิยา สมฺมาอธิสยิตานิ สมฺมาปริเสทิตานิ สมฺมาปริภาวิตานิ
กิฺจาป ตสฺสา กุกฺกฏุ ิยา น เอว อิจฺฉา อุปฺปชฺเชยฺย
อโห วต เม กุกฺกฏุ โปตกา ปาทนขสิขาย วา มุขตุณฺฑเกน วา
อณฺฑโกส ปทาเลตฺวา โสตฺถินา อภินิพฺภิชฺเชยฺยุนฺติ อถ โข
ภพฺพาว เต กุกฺกฏุ โปตกา ปาทนขสิขาย วา มุขตุณฺฑเกน วา
อณฺฑโกส ปทาเลตฺวา โสตฺถินา อภินิพฺภิชฺชิตุ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ
ตถา หิ ปน ภิกฺขเว กุกฺกุฏิยา อณฺฑานิ อฏ วา ทส วา
ทฺวาทส วา ตานสฺสุ กุกฺกุฏิยา สมฺมาอธิสยิตานิ สมฺมาปริเสทิตานิ
#๑ ม. ยุ. น เอว ฯ
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สมฺมาปริภาวิตานิ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ภาวนานุโยคมนุยุตฺตสฺส
ภิกฺขุโน วิหรโต กิฺจาป น เอว อิจฺฉา อุปฺปชฺเชยฺย อโห วต เม
อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต วิมุจฺเจยฺยาติ อถ ขฺวสฺส อนุปาทาย
อาสเวหิ จิตฺต วิมุจฺจติ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ ภาวิตตฺตาติสฺส วจนีย ฯ
กิสฺส ภาวิตตฺตา ฯ ภาวิตตฺตา จตุนฺน สติปฏานาน ภาวิตตฺตา
จตุนฺน สมฺมปฺปธานาน ภาวิตตฺตา จตุนฺน อิทฺธปิ าทาน ภาวิตตฺตา
ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน ภาวิตตฺตา ปฺจนฺน พลาน ภาวิตตฺตา
สตฺตนฺน โพชฺฌงฺคาน ภาวิตตฺตา อริยสฺส อฏงฺคิกสฺส มคฺคสฺส ฯ
[๒๖๒] เสยฺยถาป ภิกขฺ เว ผลภณฺฑสฺส ๑ วา ผลภณฺฑนฺเตวาสิสฺส
วา วาสิชเฏ ทิสฺสนฺเต วา องฺคุลิปทานิ ทิสฺสนฺติ องฺคุฏปทา
โน จ ขฺวสฺส เอวมสฺส าณ โหติ เอตฺตก วา ๒ เม อชฺช
วาสิชฏสฺส ขีณ เอตฺตก หิยฺโย เอตฺตก ปเรติ อถ ขฺวสฺส
ขีณาขีณนฺเตว ๓ าณ โหติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว
ภาวนานุโยคมนุยุตฺตสฺส ภิกฺขุโน วิหรโต กิฺจาป น เอว าณ โหติ
เอตฺตก วา เม อชฺช อาสวาน ขีณ เอตฺตก หิยโฺ ย เอตฺตก
ปเรติ อถ ขฺวสฺส ขีเณ ขีณนฺเตว าณ โหติ ฯ เสยฺยถาป
ภิกฺขเว สามุทฺทิกาย นาวาย เวตฺตพนฺธนพนฺธาย ฉมฺมาสานิ อุทเก
ปริยาทาย เหมนฺติเกน ถล อุกฺขิตฺตาย วาตาตปปเรตานิ เวตฺตพนฺธนานิ
ตานิ ปวุสสฺ เกน เมเฆน อภิปฺปวุฏานิ ๔ อปฺปกสิเรเนว
#๑ ม. ปลคณฺฑสฺส ปลคณฺฑนฺเตวาสิสฺส ฯ ๒ ม. วต ฯ
#๓ ม. ขีณ ขีณนฺเตว ฯ ๔ ยุ. อภิปฺปวตฺตานิ ฯ
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ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ ปูติกานิ ภวนฺติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ภาวนานุโยคมนุยุตฺตสฺส ภิกฺขุโน วิหรโต อปฺปกสิเรเนว สฺโชนานิ
ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ ปูติกานิ ภวนฺตีติ ฯ
[๒๖๓] สาวตฺถี ฯ อนิจฺจสฺา ภิกฺขเว ภาวิตา พหุลีกตา
สพฺพ กามราค ปริยาทิยติ สพฺพ รูปราค ปริยาทิยติ สพฺพ
ภวราค ปริยาทิยติ สพฺพ อวิชชฺ  ปริยาทิยติ สพฺพ อสฺมมิ าน
สมูหนติ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว สรทสมเย กสฺสโก ๑ มหานงฺคเลน
กสฺสนฺโต ๒ สพฺพานิ มูลสนฺตานกานิ สมฺปทาเลนฺโต กสฺสติ ฯ เอวเมว
โข ภิกฺขเว อนิจฺจสฺา ภาวิตา พหุลีกตา สพฺพ กามราค
ปริยาทิยติ สพฺพ รูปราค ปริยาทิยติ สพฺพ ภวราค ปริยาทิยติ
สพฺพ อวิชฺช ปริยาทิยติ สพฺพ อสฺมิมาน สมูหนติ ฯ
[๒๖๔] เสยฺยถาป ภิกขฺ เว ปพฺพชลายโก ๓ ปพฺพช ลายิตฺวา
อคฺเค คเหตฺวา โอธุนาติ นิธุนาติ นิปโฺ ผเฏติ ๔ ฯ เอวเมว โข
ภิกฺขเว อนิจฺจสฺา ภาวิตา ฯเปฯ
[๒๖๕] เสยฺยถาป ภิกขฺ เว อมฺพปณฺฑิยา วณฺฑจฺฉินฺนาย ๕ ยานิ
ตตฺร อมฺพานิ วณฺฑปฺปฏิพทฺธานิ สพฺพานิ ตานิ ตนฺวยานิ ๖ ภวนฺติ ฯ
เอวเมว โข ภิกฺขเว อนิจฺจสฺา ภาวิตา พหุลีกตา ฯเปฯ
[๒๖๖] เสยฺยถาป ภิกขฺ เว กูฏาคารสฺส ยา กาจิ โคปานสิโย
สพฺพา ตา กูฏงฺคมา กูฏนินฺนา กูฏสโมสรณา กูฏ ตาส
#๑ ยุ. กสโก ฯ ๒ โป. กสฺสนฺโตติ นตฺถิ ฯ สพฺพานิ มูเล สนฺตานกานิ
#สปทาเวนฺโต ฯ ๓ โป. สพฺพผลยโก สพฺพผลายิตฺวา อคฺคึ คเหตฺวา ฯ
#๔ โป. นิจฺเฉเทติ ฯ ม. ยุ. นิจฺโฉเทติ ฯ ๕ โป. วณฺฏจฺฉินฺนาย วณฺฑจฺฉินฺนานิ ฯ
#๖ สี. ม. ตทนฺวยานิ ฯ
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อคฺคมกฺขายติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว อนิจฺจสฺา ภาวิตา ฯเปฯ
[๒๖๗] เสยฺยถาป ภิกขฺ เว เย เกจิ มูลคนฺธา กาฬานุสารี ๑ เตส
อคฺคมกฺขายติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว อนิจฺจสฺา ภาวิตา ฯเปฯ
[๒๖๘] เสยฺยถาป ภิกขฺ เว เย เกจิ สารคนฺธา โลหิตจนฺทน เตส
อคฺคมกฺขายติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว อนิจฺจสฺา ภาวิตา ฯเปฯ
[๒๖๙] เสยฺยถาป ภิกขฺ เว เย เกจิ ปุปฺผคนฺธา วสฺสิก เตส
อคฺคมกฺขายติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว อนิจฺจสฺา ภาวิตา ฯเปฯ
[๒๗๐] เสยฺยถาป ภิกขฺ เว เย เกจิ กุฏราชาโน ๒ สพฺเพ เต
รฺโ จกฺกวตฺติสฺส อนุยนฺตา ๓ ภวนฺติ ราชา เตส จกฺกวตฺติ
อคฺคมกฺขายติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว อนิจฺจสฺา ภาวิตา ฯเปฯ
[๒๗๑] เสยฺยถาป ภิกขฺ เว ยา กาจิ ตารกรูปาน ปภา สพฺพา
ตา จนฺทิมปฺปภาย กล นาคฺฆนฺติ โสฬสึ จนฺทปฺปภา ตาส
อคฺคมกฺขายติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว อนิจฺจสฺา ภาวิตา ฯเปฯ
[๒๗๒] เสยฺยถาป ภิกฺขเว สรทสมเย วิสุทฺเธ ๔ วิคตพลาหเก
เทเว อาทิจฺโจ นภ อพฺภสุ ฺสกฺกมาโน ๕ สพฺพ อากาสคต ตมคต ๖
อภิวิหจฺจ ภาสเต จ ตปเต จ วิโรจเต จ ฯ เอวเมว โข
ภิกฺขเว อนิจฺจสฺา ภาวิตา พหุลีกตา สพฺพ กามราค ปริยาทิยติ
สพฺพ รูปราค ปริยาทิยติ สพฺพ ภวราค ปริยาทิยติ สพฺพ
อวิชฺช ปริยาทิยติ สพฺพ อสฺมิมาน สมูหนติ ๗ ฯ
#๑ ม. กาลานุสาริคนฺโธ ฯ ๒ โป. ยุ. มทฺทราชาโน กุฑฺฑราชาโน ฯ ๓ อนุยตุ ฺตาติป
#ปาโ ฯ ๔ ม. ยุ. วิทฺเธ ฯ ๕ ยุ. อพฺภุสฺสุกฺกมาโน ฯ ๖ โป. อวิตพฺพ ฯ
#๗ โป. ยุ. สพฺพวาเรสุ สมูหนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ
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[๒๗๓] กถ ภาวิตา จ ภิกฺขเว อนิจฺจสฺา กถ พหุลีกตา
สพฺพ กามราค ปริยาทิยติ ฯเปฯ สพฺพ อสฺมิมาน สมูหนติ ฯ
อิติ รูป อิติ รูปสฺส สมุทโย อิติ รูปสฺส อตฺถงฺคโม อิติ
เวทนา ฯ อิติ สฺา ฯ อิติ สงฺขารา ฯ อิติ วิฺาณ อิติ
วิฺาณสฺส สมุทโย อิติ วิฺาณสฺส อตฺถงฺคโมติ ฯ เอวื
ภาวิตา โข ภิกฺขเว อนิจฺจสฺา เอว พหุลีกตา สพฺพ กามราค
ปริยาทิยติ สพฺพ รูปราค ปริยาทิยติ สพฺพ ภวราค ปริยาทิยติ
สพฺพ อวิชฺช ปริยาทิยติ สพฺพ อสฺมิมาน สมูหนตีติ ฯ
ปุปฺผวคฺโค ปฺจโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน ฯ
นที ปุปฺผฺจ เผณฺจ โคมยฺจ นขสิข
สามุทฺทก เทฺว จ คทฺทูลา นาวสฺาย เต ทสาติ ๑ ฯ
มชฺฌิมปณฺณาสโก สมตฺโต ฯ
ตสฺส มชฺฌิมปณฺณาสกสฺส วคฺคุทฺทาน
อุปาโย อรหนฺโต จ ขชฺชนิเถรสวฺหย ๒
ปุปฺผวคฺเคน ปณฺณาส ทุติโย ๓ เตน ปวุจฺจติ ฯ
___________________
#๑ ม. สุทฺธกิ  เทฺว จ คทฺทูลา วาสิชฏ อนิจฺจตาติ ฯ ๒ ยุ. ขชฺชนิเถรสมฺภย ฯ
#๓ ม. ยุ. ทุติโย เตน วุจฺจตีติ ฯ
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ขนฺธสยุตฺตสฺส จุลฺลปณฺณาสเก อนฺตวคฺโค ปโม
[๒๗๔] สาวตฺถี ฯเปฯ ตตฺร ฯเปฯ อโวจ จตฺตาโรเม
ภิกฺขเว อนฺตา ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ สกฺกายนฺโต สกฺกายสมุทยนฺโต
สกฺกายนิโรธนฺโต สกฺกายนิโรธคามินีปฏิปทนฺโต ฯ
[๒๗๕] กตโม จ ภิกขฺ เว สกฺกายนฺโต ฯ ปฺจุปาทานกฺขนฺธาติสฺส
วจนีย ฯ กตเม ปฺจ ฯ เสยฺยถีท ฯ รูปูปาทานกฺขนฺโธ
เวทนูปาทานกฺขนฺโธ สฺูปาทานกฺขนฺโธ สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ
วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สกฺกายนฺโต ฯ
[๒๗๖] กตโม จ ภิกฺขเว สกฺกายสมุทยนฺโต ฯ ยาย ตณฺหา
โปโนพฺภวิกา นนฺทิราคสหคตา ตตฺรตตฺราภินนฺทินี ฯ เสยฺยถีท ฯ
กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สกฺกายสมุทยนฺโต ฯ
[๒๗๗] กตโม จ ภิกขฺ เว สกฺกายนิโรธนฺโต ฯ โย ตสฺสา เยว
ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรโธ จาโค ปฏินิสฺสคฺโค มุตฺติ อนาลโย ฯ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สกฺกายนิโรธนฺโต ฯ
[๒๗๘] กตโม จ ภิกฺขเว สกฺกายนิโรธคามินีปฏิปทนฺโต ฯ
อยเมว ๑ อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม
สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สกฺกายนิโรธคามินีปฏิปทนฺโต ฯ
#๑ โป. อยเมวาติ นตฺถิ ฯ
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อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร อนฺตาติ ฯ
[๒๗๙] สาวตฺถี ฯ ทุกขฺ ฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ ๑ ทุกฺขสมุทยฺจ
ทุกฺขนิโรธฺจ ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทฺจ ต สุณาถ ฯ
[๒๘๐] กตมฺจ ภิกฺขเว ทุกฺข ฯ ปฺจุปาทานกฺขนฺธาติสฺส
วจนีย ฯ กตเม ปฺจ ฯ เสยฺยถีท ฯ รูปูปาทานกฺขนฺโธ ฯเปฯ
วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺข ฯ
[๒๘๑] กตโม จ ภิกฺขเว ทุกฺขสมุทโย ฯ ยาย ตณฺหา
โปโนพฺภวิกา นนฺทิราคสหคตา ตตฺรตตฺราภินนฺทินี ฯ เสยฺยถีท ฯ
กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺขสมุทโย ฯ
[๒๘๒] กตโม จ ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรโธ ฯ โย ตสฺสาเยว
ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรโธ จาโค ปฏินิสฺสคฺโค มุตฺติ อนาลโย ฯ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรโธ ฯ
[๒๘๓] กตมา จ ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา ฯ อยเมว
อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ
สมฺมาสมาธิ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาติ ฯ
[๒๘๔] สาวตฺถี ฯ สกฺกายฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ สกฺกายสมุทยฺจ
สกฺกายนิโรธฺจ สกฺกายนิโรธคามินีปฏิปทฺจ ๒ ต
สุณาถ ฯ
[๒๘๕] กตโม จ ภิกขฺ เว สกฺกาโย ฯ ปฺจุปาทานกฺขนฺธาติสฺส
#๑ ม. เทเสสฺสามิ ฯ ๒ ม. ยุ. สกฺกายนิโรธคามินิฺจ ปฏิปท ฯ
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วจนีย ฯ กตเม ปฺจ ฯ เสยฺยถีท ฯ รูปูปาทานกฺขนฺโธ ฯเปฯ
วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สกฺกาโย ฯ
[๒๘๖] กตโม จ ภิกฺขเว สกฺกายสมุทโย ฯ ยาย ตณฺหา
โปโนพฺภวิกา นนฺทิราคสหคตา ตตฺรตตฺราภินนฺทินี ฯ เสยฺยถีท ฯ
กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สกฺกายสมุทโย ฯ
[๒๘๗] กตโม จ ภิกฺขเว สกฺกายนิโรโธ ฯ โย ตสฺสาเยว
ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรโธ จาโค ปฏินิสฺสคฺโค มุตฺติ อนาลโย ฯ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สกฺกายนิโรโธ ฯ
[๒๘๘] กตมา จ ภิกฺขเว สกฺกายนิโรธคามินีปฏิปทา ฯ อยเมว
อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏ ิ สมฺมาสงฺกปฺโป
ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สกฺกายนิโรธคามินีปฏิปทาติ ฯ
[๒๘๙] สาวตฺถี ฯ ปริฺเยฺเย จ ภิกฺขเว ธมฺเม เทสิสฺสามิ
ปริฺฺจ ๑ ปริฺาตาวิฺจ ปุคฺคล ต สุณาถ ฯ
[๒๙๐] กตเม จ ภิกฺขเว ปริฺเยฺยา ธมฺมา ฯ รูป ภิกฺขเว
ปริฺเยฺโย ธมฺโม เวทนา สฺา ฯเปฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ
ปริฺเยฺโย ธมฺโม ฯ อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว ปริฺเยฺยา ธมฺมา ฯ
[๒๙๑] กตมา จ ภิกขฺ เว ปริฺา ฯ ราคกฺขโย โทสกฺขโย
โมหกฺขโย ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปริฺา ฯ
#๑ โป. ยุ. ปริฺา จ ฯ
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[๒๙๒] กตโม จ ภิกขฺ เว ปริฺาตาวี ปุคฺคโล ฯ อรหาติสฺส
วจนีย ฯ โย อย ๑ อายสฺมา เอวนาโม เอวโคตฺโต ฯ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว ปริฺาตาวี ปุคฺคโลติ ฯ
[๒๙๓] สาวตฺถี ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว อุปาทานกฺขนฺธา ฯ กตเม
ปฺจ ฯ เสยฺยถีท ฯ รูปปู าทานกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ
เย [๒] เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา อิเมส
ปฺจนฺน อุปาทานกฺขนฺธาน อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ
ยถาภูต นปฺปชานนฺติ ฯ นเมเต ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา
วา สมเณสุ เจว สมณสมฺมตา พฺราหฺมเณสุ จ พฺราหฺมณสมฺมตา
เต จ ปนายสฺมนฺโต สามฺตฺถ วา พฺราหฺมฺตฺถ วา ทิฏเว
ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺติ ฯ
[๒๙๔] เย จ ๓ โข เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา
วา อิเมส ปฺจนฺน อุปาทานกฺขนฺธาน อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ
นิสฺสรณฺจ ยถาภูต ปชานนฺติ ฯ เต โขเม ภิกฺขเว สมณา
วา พฺราหฺมณา วา สมเณสุ เจว สมณสมฺมตา พฺราหฺมเณสุ
จ พฺราหฺมณสมฺมตา เต จ ปนายสฺมนฺโต สามฺตฺถ วา
พฺราหฺมฺตฺถ วา ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ ฯ
[๒๙๕] ปฺจิเม ภิกฺขเว อุปาทานกฺขนฺธา ฯ กตเม ปฺจ ฯ
#๑ ม. สฺวาย ฯ ๒ ยุ. หิสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๓ โป. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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เสยฺยถีท ฯ รูปูปาทานกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ
เย เกจิ ภิกขฺ เว สมณา วา พฺราหฺมณา วา อิเมส ปฺจนฺน
อุปาทานกฺขนฺธาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ
นิสฺสรณฺจ ยถาภูต นปฺปชานนฺติ ฯเปฯ ปชานนฺติ ฯ สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ ฯ
[๒๙๖] ปฺจิเม ภิกฺขเว อุปาทานกฺขนฺธา ฯ กตเม ปฺจ ฯ
เสยฺยถีท ฯ รูปูปาทานกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ
ยโต ๑ โข ภิกฺขเว อริยสาวโก อิเมส ปฺจนฺน อุปาทานกฺขนฺธาน
สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต
ปชานาติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อริยสาวโก โสตาปนฺโน
อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
[๒๙๗] สาวตฺถี ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว อุปาทานกฺขนฺธา ฯ กตเม
ปฺจ ฯ เสยฺยถีท ฯ รูปปู าทานกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ
ยโต โข ภิกฺขเว ๒ อิเมส ปฺจนฺน อุปาทานกฺขนฺธาน
สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต
วิทิตฺวา อนุปาทา วิมุตฺโต โหติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
อรห ขีณาสโว วุสิตวา กตกรณีโย โอหิตภาโร อนุปฺปตฺตสทตฺโถ
ปริกฺขีณภวสฺโชโน สมฺมทฺา วิมุตฺโตติ ฯ
[๒๙๘] สาวตฺถี ฯ รูเป ภิกฺขเว โย ฉนฺโท โย ราโค ยา
นนฺทิ ยา ตณฺหา ต ปชหถ เอวนฺต รูป ปหีน ภวิสฺสติ อุจฺฉินฺนมูล
#๑ ยุ. ยโต จ โข ฯ ๒ ม. ยุ. ยโต โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ฯ
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ตาลาวตฺถุกต อนภาวงฺกต อายตึ อนุปฺปาทธมฺม ฯ เวทนาย
ฯเปฯ สฺาย ฯ สงฺขาเรสุ ฯ วิฺาเณ โย ฉนฺโท โย ราโค ยา
นนฺทิ ยา ตณฺหา ต ปชหถ เอวนฺต วิฺาณ ปหีน ภวิสสฺ ติ
อุจฺฉินฺนมูล ตาลาวตฺถุกต อนภาวงฺกต อายตึ อนุปฺปาทธมฺมนฺติ ฯ
[๒๙๙] สาวตฺถี ฯ รูเป ภิกฺขเว โย ฉนฺโท โย ราโค ยา
นนฺทิ ยา ตณฺหา เย อุปายุปาทานา เจตโส อธิฏ านาภินิเวสานุสยา
เต ปชหถ เอวนฺต รูป ปหีน ภวิสสฺ ติ อุจฺฉินฺนมูล ตาลาวตฺถุกต
อนภาวงฺกต อายตึ อนุปปฺ าทธมฺม ฯ เวทนาย ฯ สฺาย ฯ
สงฺขาเรสุ โย ฉนฺโท ฯเปฯ เอวนฺเต สงฺขารา ปหีนา ภวิสฺสนฺติ
อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺกตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ฯ
วิฺาเณ โย ฉนฺโท โย ราโค ยา นนฺทิ ยา ตณฺหา เย
อุปายุปาทานา เจตโส อธิฏานาภินิเวสานุสยา เต ปชหถ เอวนฺต
วิฺาณ ปหีน ภวิสฺสติ อุจฺฉินฺนมูล ตาลาวตฺถุกต อนภาวงฺกต
อายตึ อนุปฺปาทธมฺมนฺติ ฯ
อนฺตวคฺโค ฯ
ตสฺสุทฺทาน
อนฺโต ทุกฺขฺจ สกฺกาโย ปริฺเยฺยา สมณา ทุเว
โสตาปนฺโน อรหา จ ทุเว จ ฉนฺทปฺปหีนาติ ๑ ฯ
__________________
#๑ สี. ฉนฺทราคิยาติ ฯ ม. ฉนฺทราคิโนติ ฯ ยุ. ฉนฺทราคิโยติ ฯ
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ขนฺธสยุตฺตสฺส จุลฺลปณฺณาสเก ธมฺมกถิกวคฺโค ทุติโย
[๓๐๐] สาวตฺถี ฯ อถ โข อฺตโร ภิกฺขุ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ นิสนิ ฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ
อวิชฺชา อวิชฺชาติ ภนฺเต วุจฺจติ กตมา นุ โข ภนฺเต อวิชฺชา
กิตตฺ าวตา จ อวิชชฺ าคโต โหตีติ ฯ อิธ ภิกฺขุ อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน
รูป นปฺปชานาติ รูปสมุทย นปฺปชานาติ รูปนิโรธ นปฺปชานาติ
รูปนิโรธคามินีปฏิปท นปฺปชานาติ เวทน นปฺปชานาติ ฯ สฺ
นปฺปชานาติ ฯ สงฺขาเร นปฺปชานาติ ฯ วิฺาณ นปฺปชานาติ
ฯเปฯ วิฺาณนิโรธคามินปี ฏิปท นปฺปชานาติ ฯ อย วุจฺจติ
ภิกฺขุ อวิชฺชา เอตฺตาวตา จ อวิชฺชาคโต โหตีติ ฯ
[๓๐๑] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต
เอตทโวจ วิชฺชา วิชชฺ าติ ภนฺเต วุจฺจติ กตมา นุ โข ภนฺเต
วิชฺชา กิตฺตาวตา จ วิชฺชาคโต โหตีติ ฯ อิธ ภิกฺขุ สุตวา
อริยสาวโก รูป ปชานาติ รูปสมุทย ฯเปฯ รูปนิโรธคามินีปฏิปท
ปชานาติ เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ปชานาติ ฯเปฯ
วิฺาณนิโรธคามินีปฏิปท ปชานาติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขุ วิชฺชา
เอตฺตาวตา จ วิชฺชาคโต โหตีติ ฯ
[๓๐๒] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต
เอตทโวจ ธมฺมกถิโก ธมฺมกถิโกติ ภนฺเต วุจฺจติ กิตฺตาวตา
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นุ โข ภนฺเต ธมฺมกถิโก โหติ กิตตฺ าวตา ๑ ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน
โหติ กิตฺตาวตา ทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต โหตีติ ฯ รูปสฺส เจ
ภิกฺขุ นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ธมฺม เทเสติ ธมฺมกถิโก
ภิกฺขูติ อล วจนาย ฯ รูปสฺส เจ ภิกฺขุ นิพฺพิทาย วิราคาย
นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน ภิกฺขตู ิ อล
วจนาย ฯ รูปสฺส เจ ภิกฺขุ นิพฺพิทา วิราคา นิโรธา อนุปาทา
วิมุตฺโต โหติ ทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต ๒ ภิกขฺ ูติ อล วจนาย ฯ
เวทนาย เจ ภิกฺขุ ฯเปฯ สฺาย เจ ภิกฺขุ ฯ สงฺขาราน เจ
ภิกฺขุ ฯ วิฺาณสฺส เจ ภิกฺขุ นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย
ธมฺม เทเสติ ธมฺมกถิโก ภิกฺขูติ อล วจนาย ฯ วิฺาณสฺส
เจ ภิกฺขุ นิพพฺ ิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน
ภิกฺขูติ อล วจนาย ฯ วิฺาณสฺส เจ ภิกฺขุ
นิพฺพิทา วิราคา นิโรธา อนุปาทา วิมุตฺโต โหติ ทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต
ภิกฺขูติ อล วจนายาติ ฯ
[๓๐๓] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต
เอตทโวจ ธมฺมกถิโก ธมฺมกถิโกติ ภนฺเต วุจฺจติ กิตฺตาวตา
นุ โข ภนฺเต ธมฺมกถิโก โหติ กิตตฺ าวตา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน
โหติ กิตฺตาวตา ทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต โหตีติ ฯ รูปสฺส เจ
ภิกฺขุ นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ธมฺม เทเสติ ธมฺมกถิโก
ภิกฺขูติ อล วจนาย ฯ รูปสฺส เจ ภิกขฺ ุ นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย
#๑ ม. ยุ. กิตฺตาวตา ... โหตีติ นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. ทิฏธมฺเม นิพฺพานปตฺโต ฯ

สุตฺต ส. ขนฺธวารวคฺโค - หนาที่ 200

ปฏิปนฺโน โหติ ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน ภิกฺขูติ อล วจนาย ฯ
รูปสฺส เจ ภิกฺขุ นิพฺพิทา วิราคา นิโรธา อนุปาทา วิมุตฺโต โหติ
ทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต ภิกฺขูติ อล วจนาย ฯ เวทนาย เจ ภิกฺขุ
ฯเปฯ สฺาย เจ ภิกฺขุ ฯ สงฺขาราน เจ ภิกฺขุ ฯ วิฺาณสฺส
เจ ภิกฺขุ นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ธมฺม เทเสติ ธมฺมกถิโก
ภิกฺขูติ อล วจนาย ฯ วิฺาณสฺส เจ ภิกฺขุ นิพพฺ ิทาย วิราคาย
นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน ภิกฺขตู ิ อล
วจนาย ฯ วิฺาณสฺส เจ ภิกฺขุ นิพฺพิทา วิราคา นิโรธา
อนุปาทา วิมุตฺโต โหติ ทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต ภิกขฺ ูติ อล
วจนายาติ ฯ
[๓๐๔] สาวตฺถี ฯ อิธ ภิกฺขเว อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน อริยาน
อทสฺสาวี ฯเปฯ สปฺปุรสิ ธมฺเม ๑ อวินีโต รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ
รูปวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา รูป รูปสฺมึ วา อตฺตาน ฯ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน รูปพนฺธนพนฺโธ
สานฺตรพาหิรพนฺธนพนฺโธ ๒ อตีรทสฺสี อปารทสฺสี พนฺโธ ชิยฺยติ ๓
พนฺโธ มิยฺยติ พนฺโธ อสฺมา โลกา ปร โลก คจฺฉติ ฯ เวทน อตฺตโต
สมนุปสฺสติ ฯเปฯ เวทนาย วา อตฺตาน ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน เวทนาพนฺธนพนฺโธ สานฺตรพาหิรพนฺธนพนฺโธ
อตีรทสฺสี อปารทสฺสี พนฺโธ ชิยฺยติ พนฺโธ มิยยฺ ติ พนฺโธ อสฺมา
#๑ ยุ. สปฺปรุ สิ ธมฺเมสุ ฯ ๒ โป. อพฺภนฺตรพาหิรพนฺธน ... ฯ
#๓ ยุ. ชายตีติป ปาโ ฯ โป. ชียติ ฯ
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โลกา ปร โลก คจฺฉติ ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ
อตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯเปฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสฺสุตวา ปุถชุ ฺชโน
วิฺาณพนฺธนพนฺโธ สานฺตรพาหิรพนฺธนพนฺโธ อตีรทสฺสี อปารทสฺสี
พนฺโธ ชิยฺยติ พนฺโธ มิยฺยติ พนฺโธ อสฺมา โลกา ปร โลก คจฺฉติ ฯ
[๓๐๕] สุตวา จ โข ภิกฺขเว อริยสาวโก อริยาน ทสฺสาวี
ฯเปฯ สปฺปรุ ิสธมฺเม สุวินีโต น รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ น
รูปวนฺต วา อตฺตาน น อตฺตนิ วา รูป น รูปสฺมึ วา
อตฺตาน ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก นรูปพนฺธนพนฺโธ
นสานฺตรพาหิรพนฺธนพนฺโธ ตีรทสฺสี ปารทสฺสี ปริมุตฺโต
โส ทุกฺขสฺมาติ วทามิ ฯเปฯ น สฺ ฯ น สงฺขาเร ฯ น
วิฺาณ อตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯเปฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สุตวา
อริยสาวโก นวิฺาณพนฺธนพนฺโธ นสานฺตรพาหิรพนฺธนพนฺโธ ตีรทสฺสี
ปารทสฺสี ปริมุตฺโต โส ทุกฺขสฺมาติ วทามีติ ฯ
[๓๐๖] สาวตฺถี ฯ ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป เอต
มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ สมนุปสฺสถาติ ฯ โน
เหต ภนฺเต ฯ สาธุ ภิกฺขเว รูป ภิกฺขเว เนต มม เนโสหมสฺมิ
น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
ทฏพฺพ ฯ เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ เอต
มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ สมนุปสฺสถาติ ฯ โน
เหต ภนฺเต ฯ สาธุ ภิกฺขเว วิฺาณ ภิกฺขเว เนต มม
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เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
ทฏพฺพ ฯเปฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ
ปชานาตีติ ฯ
[๓๐๗] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯ ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป
เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ สมนุปสฺสถาติ ฯ
เอว ภนฺเต ฯ สาธุ ภิกฺขเว รูป ภิกฺขเว เนต มม เนโสหมสฺมิ
น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
ทฏพฺพ ฯ เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ เนต มม
เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ สมนุปสฺสถาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ
สาธุ ภิกฺขเว วิฺาณ เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส
อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ เอว
ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๓๐๘] สาวตฺถี ฯ สฺโชนิเย จ ภิกฺขเว ธมฺเม เทสิสฺสามิ
สฺโชนฺจ ต สุณาถ ฯ กตเม จ ภิกฺขเว สฺโชนิยา
ธมฺมา กตม ๑ สฺโชน ฯ รูป ภิกฺขเว สฺโชนิโย ธมฺโม
โย ตตฺถ ฉนฺทราโค ต ตตฺถ สฺโชน เวทนา ฯเปฯ
สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ สฺโชนิโย ธมฺโม โย
ตตฺถ ฉนฺทราโค ต ตตฺถ สฺโชน ฯ อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว
สฺโชนิยา ธมฺมา อิท สฺโชนนฺติ ฯ
[๓๐๙] สาวตฺถี ฯ อุปาทานิเย จ ภิกฺขเว ธมฺเม เทสิสฺสามิ
#๑ ยุ. กตฺจ ฯ
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อุปาทานฺจ ต สุณาถ ฯ กตเม จ ภิกฺขเว อุปาทานิยา ธมฺมา
กตม อุปาทาน ฯ รูป ภิกฺขเว อุปาทานิโย ธมฺโม โย ตตฺถ
ฉนฺทราโค ต ตตฺถ อุปาทาน เวทนา ฯเปฯ สฺา ฯ
สงฺขารา ฯ วิฺาณ อุปาทานิโย ธมฺโม โย ตตฺถ ฉนฺทราโค
ต ตตฺถ อุปาทาน ฯ อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว อุปาทานิยา ธมฺมา
อิท อุปาทานนฺติ ฯ
[๓๑๐] เอก สมย อายสฺมา จ สารีปุตฺโต อายสฺมา จ
มหาโกฏิโต ๑ พาราณสิย วิหรนฺติ อิสิปตเน มิคทาเย ฯ อถ
โข อายสฺมา มหาโกฏิโต สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต
เยนายสฺมา สารีปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ เอตทโวจ สีลวตาวุโส
สารีปุตฺต ภิกฺขุนา กตเม ธมฺมา โยนิโส มนสิกาตพฺพาติ ฯ สีลวตาวุโส
โกฏิต ภิกฺขุนา ปฺจุปาทานกฺขนฺธา อนิจฺจโต ทุกฺขโต
โรคโต คณฺฑโต สลฺลโต อฆโต อาพาธโต ปรโต ปโลกโต
สฺุโต อนตฺตโต โยนิโส มนสิกาตพฺพา ฯ กตเม ปฺจ ฯ
เสยฺยถีท ฯ รูปูปาทานกฺขนฺโธ เวทนูปาทานกฺขนฺโธ สฺูปาทานกฺขนฺโธ
สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ สีลวตาวุโส
โกฏิต ภิกฺขุนา อิเม ปฺจุปาทานกฺขนฺธา อนิจฺจโต
ทุกฺขโต โรคโต คณฺฑโต สลฺลโต อฆโต อาพาธโต ปรโต
ปโลกโต สฺุโต อนตฺตโต โยนิโส มนสิกาตพฺพา ฯ าน
#๑ ม. มหาโกฏิโก ฯ
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โข ปเนต อาวุโส วิชชฺ ติ ย สีลวา ภิกฺขุ อิเม ปฺจุปาทานกฺขนฺเธ
อนิจฺจโต ฯเปฯ อนตฺตโต โยนิโส มนสิกโรนฺโต
โสตาปตฺติผล สจฺฉิกเรยฺยาติ ฯ
[๓๑๑] โสตาปนฺเนน ปนาวุโส สารีปุตฺต ภิกฺขุนา กตเม
ธมฺมา โยนิโส มนสิกาตพฺพาติ ฯ โสตาปนฺเนนป โข อาวุโส
โกฏิต ภิกฺขุนา อิเม ปฺจุปาทานกฺขนฺธา อนิจฺจโต ฯเปฯ
อนตฺตโต โยนิโส มนสิกาตพฺพา ฯ าน โข ปเนต อาวุโส วิชฺชติ
ย โสตาปนฺโน ภิกฺขุ อิเม ปฺจุปาทานกฺขนฺเธ อนิจฺจโต ฯเปฯ
อนตฺตโต โยนิโส มนสิกโรนฺโต สกทาคามิผล สจฺฉิกเรยฺยาติ ฯ
[๓๑๒] สกทาคามินา ปนาวุโส สารีปุตฺต ภิกฺขุนา กตเม ๑ ธมฺมา
โยนิโส มนสิกาตพฺพาติ ฯ สกทาคามินาป โข อาวุโส โกฏิต
ภิกฺขุนา อิเมว ปฺจุปาทานกฺขนฺธา อนิจฺจโต ฯเปฯ อนตฺตโต
โยนิโส มนสิกาตพฺพา ฯ าน โข ปเนต อาวุโส วิชฺชติ ย
สกทาคามี ภิกฺขุ อิเม ปฺจุปาทานกฺขนฺเธ อนิจฺจโต ฯเปฯ
อนตฺตโต โยนิโส มนสิกโรนฺโต อนาคามิผล สจฺฉิกเรยฺยาติ ฯ
[๓๑๓] อนาคามินา ปนาวุโส สารีปุตฺต ภิกฺขุนา กตเม ธมฺมา
โยนิโส มนสิกาตพฺพาติ ฯ อนาคามินาป โข อาวุโส โกฏิต
ภิกฺขุนา อิเมว ปฺจุปาทานกฺขนฺธา อนิจฺจโต ฯเปฯ อนตฺตโต
โยนิโส มนสิกาตพฺพา ฯ าน โข ปเนต อาวุโส วิชฺชติ ย
อนาคามี ภิกฺขุ อิเม ปฺจุปาทานกฺขนฺเธ อนิจฺจโต ฯเปฯ
#๑ ยุ. กตเม จ ธมฺมา ฯ
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อนตฺตโต โยนิโส มนสิกโรนฺโต อรหตฺต ๑ สจฺฉิกเรยฺยาติ ฯ
[๓๑๔] อรหตา ปนาวุโส สารีปุตฺต กตเม ธมฺมา โยนิโส
มนสิกาตพฺพาติ ฯ อรหตาป โข อาวุโส โกฏิต อิเมว
ปฺจุปาทานกฺขนฺธา อนิจฺจโต ทุกฺขโต โรคโต คณฺฑโต สลฺลโต อฆโต
อาพาธโต ปรโต ปโลกโต สฺุโต อนตฺตโต โยนิโส มนสิกาตพฺพา ฯ
นตฺถิ โข อาวุโส อรหโต อุตฺตริกรณีย กตสฺส วา
ปฏิจฺจโย อป ๒ จิเม ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา ทิฏธมฺมสุขวิหาราย
เจว สวตฺตนฺติ สติสมฺปชฺาย จาติ ฯ
[๓๑๕] เอก สมย อายสฺมา จ สารีปุตฺโต อายสฺมา จ
มหาโกฏิโต พาราณสิย วิหรนฺติ อิสิปตเน มิคทาเย ฯ อถ โข
อายสฺมา มหาโกฏิโต สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต เยนายสฺมา
สารีปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ฯเปฯ เอตทโวจ
สุตวตาวุโส สารีปุตฺต ภิกฺขุนา กตเม ธมฺมา โยนิโส มนสิกาตพฺพาติ ฯ
สุตวตาวุโส โกฏิต ภิกฺขุนา ปฺจุปาทานกฺขนฺธา
อนิจฺจโต ฯเปฯ อนตฺตโต โยนิโส มนสิกาตพฺพา ฯ กตเม
ปฺจ ฯ เสยฺยถีท ฯ รูปปู าทานกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ
สุตวตาวุโส โกฏิต ภิกฺขุนา อิเม ปฺจุปาทานกฺขนฺธา
อนิจฺจโต ฯเปฯ อนตฺตโต โยนิโส มนสิกาตพฺพา ฯ
าน โข ปเนต อาวุโส วิชฺชติ ย สุตวา ภิกฺขุ อิเม ปฺจุปาทานกฺขนฺเธ
อนิจฺจโต ฯเปฯ อนตฺตโต โยนิโส มนสิกโรนฺโต
#๑ ยุ. อรหตฺตผล ฯ ๒ ยุ. อปจ โข ฯ
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โสตาปตฺติผล สจฺฉิกเรยฺยาติ ฯ
[๓๑๖] โสตาปนฺเนน ปนาวุโส สารีปุตฺต ภิกฺขุนา กตเม
ธมฺมา โยนิโส มนสิกาตพฺพาติ ฯ โสตาปนฺเนนป โข อาวุโส ๑
โกฏิต ภิกฺขุนา อิเมว ปฺจุปาทานกฺขนฺธา อนิจฺจโต ฯเปฯ
อนตฺตโต โยนิโส มนสิกาตพฺพา ฯ าน โข ปเนต อาวุโส
วิชฺชติ ย โสตาปนฺโน ภิกฺขุ อิเม ปฺจุปาทานกฺขนฺเธ อนิจฺจโต
ฯเปฯ อนตฺตโต โยนิโส มนสิกโรนฺโต สกทาคามิผล ฯเปฯ
อนาคามิผล ฯเปฯ อรหตฺตผล สจฺฉิกเรยฺยาติ ฯ
[๓๑๗] อรหตา ปนาวุโส สารีปุตฺต กตเม ธมฺมา โยนิโส
มนสิกาตพฺพาติ ฯ อรหตาป โข อาวุโส โกฏิต อิเมว ๒
ปฺจุปาทานกฺขนฺธา อนิจฺจโต ทุกฺขโต โรคโต คณฺฑโต สลฺลโต อฆโต
อาพาธโต ปรโต ปโลกโต สฺุโต อนตฺตโต โยนิโส มนสิกาตพฺพา ฯ
นตฺถิ โข อาวุโส อรหโต อุตฺตริกรณีย กตสฺส วา
ปฏิจฺจโย อป จิเม ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา ทิฏธมฺมสุขวิหาราย
เจว สวตฺตนฺติ สติสมฺปชฺาย จาติ ฯ
[๓๑๘] สาวตฺถี ฯ อถ โข อายสฺมา กปฺโป เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข อายสฺมา กปฺโป
ภควนฺต เอตทโวจ กถ นุ โข ภนฺเต ชานโต กถ ปสฺสโต
อิมสฺมิฺจ สวิฺาณเก กาเย พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตสุ อหงฺการมมงฺการมานานุสยา น โหนฺตีติ ฯ ยงฺกิฺจิ กปฺป รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน
#๑ โป. ... อาวุโส สารีปุตฺต ... ฯ ๒ ม. วสทฺโท นตฺถิ ฯ
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อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา โอฬาริก วา สุขุม
วา หีน วา ปณีต วา ย ทูเร สนฺติเก วา สพฺพ รูป
เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต
สมฺมปฺปฺาย ปสฺสติ ฯ ยา กาจิ เวทนา ฯเปฯ ยา กาจิ
สฺา ฯ เย เกจิ สงฺขารา ฯ ยงฺกิฺจิ วิฺาณ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน
อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา โอฬาริก วา สุขุม
วา หีน วา ปณีต วา ย ทูเร สนฺตเิ ก วา สพฺพ วิฺาณ
เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต
สมฺมปฺปฺาย ปสฺสติ ฯ เอว โข กปฺป ชานโต เอว ปสฺสโต
อิมสฺมิฺจ สวิฺาณเก กาเย พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตสุ
อหงฺการมมงฺการมานานุสยา น โหนฺตตี ิ ฯ
[๓๑๙] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา
กปฺโป ภควนฺต เอตทโวจ กถ นุ โข ภนฺเต ชานโต กถ
ปสฺสโต อิมสฺมิฺจ สวิฺาณเก กาเย พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตสุ
อหงฺการมมงฺการมานาปคต มานส โหติ วิธา สมติกฺกนฺต สนฺต
สุวิมุตฺตนฺติ ฯ ยงฺกิฺจิ กปฺป รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน ฯเปฯo
สพฺพ รูป เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต
ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทิสฺวา อนุปาทา วิมุตโฺ ต โหติ ฯD
ยา กาจิ เวทนา ฯ ยา กาจิ สฺา ฯ เย เกจิ สงฺขารา ฯ
ยงฺกิฺจิ วิฺาณ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา
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วา โอฬาริก วา สุขุม วา หีน วา ปณีต วา ย ทูเร สนฺติเก
วา สพฺพ วิฺาณ เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ
เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทิสฺวา อนุปาทา วิมุตฺโต โหติ ฯ
เอว โข กปฺป ชานโต เอว ปสฺสโต อิมสฺมิฺจ สวิฺาณเก กาเย
พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตสุ อหงฺการมมงฺการมานาปคต มานส โหติ
วิธา สมติกฺกนฺต สนฺต สุวิมุตฺตนฺติ ฯ
ธมฺมกถิกวคฺโค สมตฺโต ฯ
ตสฺสุทฺทาน
อวิชฺชวิชชฺ า เทฺว กถิกา พนฺธนา ปริมุจฺจิตา เทฺว
สฺโชน อุปาทาน สีล สุตวา เทฺว จ กปฺเปนาติ ๑ ฯ
______________
#๑ สี. สีลวา เทฺว จ กปฺปนาติ ฯ
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ขนฺธสยุตฺตสฺส จุลฺลปณฺณาสเก อวิชฺชาวคฺโค ตติโย
[๓๒๐] สาวตฺถี ฯ อถ โข อฺตโร ภิกฺขุ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ฯเปฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข โส
ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ อวิชชฺ า อวิชชฺ าติ ภนฺเต วุจฺจติ
กตมา นุ โข ภนฺเต อวิชชฺ า กิตฺตาวตา จ อวิชชฺ าคโต โหตีติ ฯ
อิธ ภิกฺขุ อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน สมุทยธมฺม รูป สมุทยธมฺม
รูปนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ วยธมฺม รูป วยธมฺม รูปนฺติ
ยถาภูต นปฺปชานาติ สมุทยวยธมฺม รูป สมุทยวยธมฺม รูปนฺติ
ยถาภูต นปฺปชานาติ สมุทยธมฺม เวทน สมุทยธมฺมา เวทนาติ
ยถาภูต นปฺปชานาติ วยธมฺม เวทน วยธมฺมา เวทนาติ ยถาภูต
นปฺปชานาติ ฯเปฯ นปฺปชานาติ สมุทยธมฺม สฺ ฯเปฯ
นปฺปชานาติ สมุทยธมฺเม สงฺขาเร สมุทยธมฺมา สงฺขาราติ
ยถาภูต นปฺปชานาติ วยธมฺเม สงฺขาเร วยธมฺมา สงฺขาราติ
ยถาภูต นปฺปชานาติ สมุทยวยธมฺเม สงฺขาเร สมุทยวยธมฺมา
สงฺขาราติ ยถาภูต นปฺปชานาติ สมุทยธมฺม วิฺาณ สมุทยธมฺม
วิฺาณนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ วยธมฺม วิฺาณ วยธมฺม
วิฺาณนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ สมุทยวยธมฺม วิฺาณ
สมุทยวยธมฺม วิฺาณนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯ อย วุจฺจติ
ภิกฺขุ อวิชฺชา เอตฺตาวตา จ อวิชฺชาคโต โหตีติ ฯ
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[๓๒๑] เอว วุตฺเต โส ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ วิชฺชา
วิชฺชาติ ภนฺเต วุจฺจติ กตมา นุ โข ภนฺเต วิชฺชา กิตฺตาวตา
จ วิชชฺ าคโต โหตีติ ฯ อิธ ภิกฺขุ สุตวา อริยสาวโก สมุทยธมฺม
รูป สมุทยธมฺม รูปนฺติ ยถาภูต ปชานาติ วยธมฺม รูป
วยธมฺม รูปนฺติ ยถาภูต ปชานาติ สมุทยวยธมฺม รูป สมุทยวยธมฺม
รูปนฺติ ยถาภูต ปชานาติ สมุทยธมฺม เวทน สมุทยธมฺมา
เวทนาติ ยถาภูต ปชานาติ วยธมฺม เวทน วยธมฺมา
เวทนาติ ยถาภูต ปชานาติ สมุทยวยธมฺม เวทน สมุทยวยธมฺมา
เวทนาติ ยถาภูต ปชานาติ สมุทยธมฺม สฺ ฯเปฯ
ปชานาติ สมุทยธมฺเม สงฺขาเร สมุทยธมฺมา สงฺขาราติ ยถาภูต
ปชานาติ วยธมฺเม สงฺขาเร วยธมฺมา สงฺขาราติ ยถาภูต
ปชานาติ สมุทยวยธมฺเม สงฺขาเร สมุทยวยธมฺมา สงฺขาราติ
ยถาภูต ปชานาติ สมุทยธมฺม วิฺาณ สมุทยธมฺม วิฺาณนฺติ
ยถาภูต ปชานาติ วยธมฺม วิฺาณ วยธมฺม วิฺาณนฺติ
ยถาภูต ปชานาติ สมุทยวยธมฺม วิฺาณ สมุทยวยธมฺม
วิฺาณนฺติ ยถาภูต ปชานาติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขุ วิชฺชา
เอตฺตาวตา จ วิชฺชาคโต โหตีติ ฯ
[๓๒๒] เอก สมย อายสฺมา จ สารีปุตฺโต อายสฺมา จ มหาโกฏิโต
พาราณสิย วิหรนฺติ อิสิปตเน มิคทาเย ฯ อถ โข
อายสฺมา มหาโกฏิโต สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต ฯเปฯ

สุตฺต ส. ขนฺธวารวคฺโค - หนาที่ 211

เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา มหาโกฏิโต อายสฺมนฺต สารีปุตฺต
เอตทโวจ อวิชฺชา อวิชชฺ าติ อาวุโส สารีปุตฺต วุจฺจติ กตมา
นุ โข อาวุโส อวิชชฺ า กิตฺตาวตา จ อวิชฺชาคโต โหตีติ ฯ
อิธาวุโส อสฺสุตวา ปุถชุ ฺชโน สมุทยธมฺม รูป สมุทยธมฺม รูปนฺติ
ยถาภูต นปฺปชานาติ วยธมฺม รูป วยธมฺม รูปนฺติ ยถาภูต
นปฺปชานาติ สมุทยวยธมฺม รูป สมุทยวยธมฺม รูปนฺติ ยถาภูต
นปฺปชานาติ สมุทยธมฺม เวทน ฯเปฯ วยธมฺม เวทน ฯเปฯ
สมุทยวยธมฺม เวทน ฯเปฯ สมุทยธมฺม สฺ ฯเปฯ สมุทยธมฺเม
สงฺขาเร ฯเปฯ วยธมฺเม สงฺขาเร ฯ สมุทยวยธมฺเม
สงฺขาเร สมุทยวยธมฺมา สงฺขาราติ ยถาภูต นปฺปชานาติ สมุทยธมฺม
วิฺาณ ฯเปฯ วยธมฺม วิฺาณ ฯ สมุทยวยธมฺม
วิฺาณ สมุทยวยธมฺม วิฺาณนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯ
อย วุจฺจตาวุโส ๑ อวิชฺชา เอตฺตาวตา จ อวิชฺชาคโต โหตีติ ฯ
[๓๒๓] เอก สมย อายสฺมา จ สารีปุตฺโต อายสฺมา จ
มหาโกฏิโต พาราณสิย วิหรนฺติ อิสิปตเน มิคทาเย ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา มหาโกฏิโต อายสฺมนฺต สารีปุตฺต เอตทโวจ
วิชฺชา วิชชฺ าติ อาวุโส สารีปุตฺต วุจฺจติ กตมา นุ โข อาวุโส
วิชฺชา กิตฺตาวตา จ วิชฺชาคโต โหตีติ ฯ อิธาวุโส สุตวา
อริยสาวโก สมุทยธมฺม รูป สมุทยธมฺม รูปนฺติ ยถาภูต ปชานาติ
วยธมฺม รูป ฯเปฯ สมุทยวยธมฺม รูป สมุทยวยธมฺม รูปนฺติ
#๑ ม. ยุ. วุจฺจติ อาวุโส ฯ
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ยถาภูต ปชานาติ สมุทยธมฺม เวทน ฯเปฯ สมุทยธมฺม สฺ
ฯเปฯ สมุทยธมฺเม สงฺขาเร ฯ วยธมฺเม สงฺขาเร ฯ สมุทยวยธมฺเม
สงฺขาเร สมุทยวยธมฺมา สงฺขาราติ ยถาภูต ปชานาติ
สมุทยธมฺม วิฺาณ ฯ วยธมฺม วิฺาณ ฯ สมุทยวยธมฺม
วิฺาณ สมุทยวยธมฺม วิฺาณนฺติ ยถาภูต ปชานาติ ฯ
อย วุจฺจตาวุโส วิชฺชา เอตฺตาวตา จ วิชฺชาคโต โหตีติ ฯ
[๓๒๔] ตฺเว นิทาน ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา
มหาโกฏิโต อายสฺมนฺต สารีปุตฺต เอตทโวจ อวิชฺชา อวิชฺชาติ
อาวุโส สารีปุตฺต วุจฺจติ กตมา นุ โข อาวุโส อวิชฺชา
กิตฺตาวตา จ อวิชฺชาคโต โหตีติ ฯ อิธาวุโส อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน
รูปสฺส อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต นปฺปชานาติ
เวทนาย ฯเปฯ สฺาย ฯ สงฺขาราน ฯ วิฺาณสฺส อสฺสาทฺจ
อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯ อย วุจฺจตาวุโส
อวิชฺชา เอตฺตาวตา จ อวิชฺชาคโต โหตีติ ฯ
[๓๒๕] ตฺเว นิทาน ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา
มหาโกฏิโต อายสฺมนฺต สารีปุตฺต เอตทโวจ วิชฺชา วิชฺชาติ
อาวุโส สารีปุตฺต วุจฺจติ กตมา นุ โข อาวุโส วิชชฺ า
กิตฺตาวตา จ วิชฺชาคโต โหตีติ ฯ อิธาวุโส สุตวา อริยสาวโกพ
รูปสฺส อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต ปชานาติ
เวทนาย ฯเปฯ สฺาย ฯ สงฺขาราน ฯ วิฺาณสฺส อสฺสาทฺจ
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อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต ปชานาติ ฯ อย วุจฺจตาวุโส
วิชฺชา เอตฺตาวตา จ วิชฺชาคโต โหตีติ ฯ
[๓๒๖] ตฺเว นิทาน ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา
มหาโกฏิโต อายสฺมนฺต สารีปุตฺต เอตทโวจ อวิชฺชา อวิชฺชาติ
อาวุโส สารีปุตฺต วุจฺจติ กตมา นุ โข อาวุโส อวิชฺชา
กิตฺตาวตา จ อวิชฺชาคโต โหตีติ ฯ อิธาวุโส อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน
รูปสฺส สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ
ยถาภูต นปฺปชานาติ เวทนาย ฯเปฯ สฺาย ฯ
สงฺขาราน ฯ วิฺาณสฺส สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ
อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯ อย วุจฺจตาวุโสS
อวิชฺชา เอตฺตาวตา จ อวิชฺชาคโต โหตีติ ฯ
[๓๒๗] ตฺเว นิทาน ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา
มหาโกฏิโต อายสฺมนฺต สารีปุตฺต เอตทโวจ วิชฺชา วิชฺชาติ
อาวุโส สารีปุตฺต วุจฺจติ กตมา นุ โข อาวุโส วิชชฺ า กิตฺตาวตา
จ วิชชฺ าคโต โหตีติ ฯ อิธาวุโส สุตวา อริยสาวโก รูปสฺส
สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ
ยถาภูต ปชานาติ เวทนาย ฯเปฯ สฺาย ฯ สงฺขาราน ฯ
วิฺาณสฺส สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ
นิสฺสรณฺจ ยถาภูต ปชานาติ ฯ อย วุจฺจตาวุโส วิชฺชา
เอตฺตาวตา จ วิชฺชาคโต โหตีติ ฯ
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[๓๒๘] เอก สมย อายสฺมา จ สารีปุตฺโต อายสฺมา จ
มหาโกฏิโต พาราณสิย วิหรนฺติ อิสิปตเน มิคทาเย ฯ อถ โข
อายสฺมา สารีปุตฺโต ฯเปฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข อายสฺมา
สารีปุตฺโต อายสฺมนฺต มหาโกฏิต เอตทโวจ อวิชฺชา อวิชฺชาติ
อาวุโส โกฏิต วุจฺจติ กตมา นุ โข อาวุโส อวิชฺชา กิตฺตาวตา
จ อวิชฺชาคโต โหตีติ ฯ อิธาวุโส อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน
รูปสฺส อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต นปฺปชานาติ
เวทนาย ฯเปฯ สฺาย ฯ สงฺขาราน ฯ วิฺาณสฺส อสฺสาทฺจ
อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯ อย วุจฺจตาวุโส
อวิชฺชา เอตฺตาวตา จ อวิชฺชาคโต โหตีติ ฯ
[๓๒๙] เอว วุตฺเต อายสฺมา สารีปตุ ฺโต อายสฺมนฺต มหาโกฏิต
เอตทโวจ วิชฺชา วิชชฺ าติ อาวุโส โกฏิต วุจฺจติ
กตมา นุ โข อาวุโส วิชฺชา กิตฺตาวตา จ วิชชฺ าคโต โหตีติ ฯ
อิธาวุโส สุตวา อริยสาวโก รูปสฺส อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ
นิสฺสรณฺจ ยถาภูต ปชานาติ เวทนาย ฯเปฯ สฺาย ฯ
สงฺขาราน ฯ วิฺาณสฺส อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ
ยถาภูต ปชานาติ ฯ อย วุจฺจตาวุโส วิชฺชา เอตฺตาวตา จ
วิชฺชาคโต โหตีติ ฯ
[๓๓๐] ตฺเว นิทาน ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา
สารีปุตฺโต อายสฺมนฺต มหาโกฏิต เอตทโวจ อวิชฺชา อวิชฺชาติ
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อาวุโส โกฏิต วุจฺจติ กตมา นุ โข อาวุโส อวิชฺชา กิตฺตาวตา
จ อวิชชฺ าคโต โหตีติ ฯ อิธาวุโส อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน รูปสฺส
สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต
นปฺปชานาติ เวทนาย ฯเปฯ สฺาย ฯ สงฺขาราน ฯ
วิฺาณสฺส สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ
นิสฺสรณฺจ ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯ อย วุจฺจตาวุโส อวิชฺชา
เอตฺตาวตา จ อวิชฺชาคโต โหตีติ ฯ
[๓๓๑] เอว วุตฺเต อายสฺมา สารีปตุ ฺโต อายสฺมนฺต มหาโกฏิต
เอตทโวจ วิชฺชา วิชชฺ าติ อาวุโส โกฏิต วุจฺจติ
กตมา นุ โข อาวุโส วิชฺชา กิตฺตาวตา จ วิชชฺ าคโต โหตีติ ฯ
อิธาวุโส สุตวา อริยสาวโก รูปสฺส สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ
อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต ปชานาติ เวทนาย ฯเปฯ
สฺาย ฯ สงฺขาราน ฯ วิฺาณสฺส สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ
อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต ปชานาติ ฯ อย
วุจฺจตาวุโส วิชฺชา เอตฺตาวตา จ วิชฺชาคโต โหตีติ ฯ
[๓๓๒] ตฺเว นิทาน ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา
สารีปุตฺโต อายสฺมนฺต มหาโกฏิต เอตทโวจ อวิชฺชา อวิชฺชาติ
อาวุโส โกฏิต วุจฺจติ กตมา นุ โข อาวุโส อวิชฺชา กิตฺตาวตา
จ อวิชชฺ าคโต โหตีติ ฯ อิธาวุโส อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน รูป
นปฺปชานาติ รูปสมุทย นปฺปชานาติ รูปนิโรธ นปฺปชานาติ รูป-
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นิโรธคามินีปฏิปท นปฺปชานาติ เวทน ฯเปฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ
วิฺาณ นปฺปชานาติ วิฺาณสมุทย นปฺปชานาติ วิฺาณนิโรธ
นปฺปชานาติ วิฺาณนิโรธคามินีปฏิปท นปฺปชานาติ ฯ
อย วุจฺจตาวุโส อวิชฺชา เอตฺตาวตา จ อวิชฺชาคโต โหตีติ ฯ
[๓๓๓] เอว วุตฺเต อายสฺมา สารีปตุ ฺโต อายสฺมนฺต มหาโกฏิต
เอตทโวจ วิชฺชา วิชฺชาติ อาวุโส โกฏิต วุจฺจติ กตมา
นุ โข อาวุโส วิชชฺ า กิตฺตาวตา จ วิชฺชาคโต โหตีติ ฯ
อิธาวุโส สุตวา อริยสาวโก รูป ปชานาติ รูปสมุทย ปชานาติ
รูปนิโรธ ปชานาติ รูปนิโรธคามินีปฏิปท ปชานาติ เวทน ฯ
สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ ปชานาติ วิฺาณสมุทย ปชานาติ
วิฺาณนิโรธ ปชานาติ วิฺาณนิโรธคามินีปฏิปท ปชานาติ ฯ
อย วุจฺจตาวุโส วิชฺชา เอตฺตาวตา จ วิชฺชาคโต โหตีติ ฯ
อวิชฺชาวคฺโค สมตฺโต ฯ
ตสฺสุทฺทาน
สมุทยธมฺเมน ตีณิ
อสฺสาเท จ อปเร ทุเว
สมุทเย จ เทฺว วุตฺตา โกฏิเต อปเร ตโยติ ฯ
_______________________
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ขนฺธสยุตฺตสฺส จุลฺลปณฺณาสเก กุกฺกุฬวคฺโค จตุตฺโถ
[๓๓๔] สาวตฺถี ฯ รูป ภิกฺขเว กุกฺกฬุ  เวทนา กุกฺกฬุ า
สฺา กุกฺกุฬา สงฺขารา กุกกฺ ุฬา วิฺาณ กุกฺกฬุ  ฯ เอว ปสฺส
ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก รูปสฺมึป นิพฺพินฺทติ เวทนายป นิพฺพินฺทติ
สฺายป นิพฺพินฺทติ สงฺขาเรสุป นิพฺพินฺทติ วิฺาณสฺมึป
นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท วิรชฺชติ วิราคา วิมุจฺจติ ฯ วิมุตฺตสฺมึ
วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ฯ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต
กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๓๓๕] สาวตฺถี ฯ ย ภิกฺขเว อนิจฺจ ตตฺร โว ฉนฺโท
ปหาตพฺโพ ฯ กิฺจ ภิกฺขเว อนิจฺจ รูป ภิกฺขเว อนิจฺจ ตตฺร
โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ เวทนา อนิจฺจา ฯเปฯ สฺา ฯ
สงฺขารา ฯ วิฺาณ อนิจฺจ ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ
ย ภิกฺขเว อนิจฺจ ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพติ ฯ
[๓๓๖] สาวตฺถี ฯ ย ภิกฺขเว อนิจฺจ ตตฺร โว ราโค
ปหาตพฺโพ ฯ กิฺจ ภิกฺขเว อนิจฺจ รูป ภิกฺขเว อนิจฺจ ตตฺร
โว ราโค ปหาตพฺโพ ฯ เวทนา อนิจฺจา ฯเปฯ สฺา ฯ
สงฺขารา ฯ วิฺาณ อนิจฺจ ตตฺร โว ราโค ปหาตพฺโพ ฯ
ย ภิกฺขเว อนิจฺจ ตตฺร โว ราโค ปหาตพฺโพติ ฯ
[๓๓๗] สาวตฺถี ฯ ย ภิกฺขเว อนิจฺจ ตตฺร โว ฉนฺทราโค
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ปหาตพฺโพ ฯ กิฺจ ภิกฺขเว อนิจฺจ รูป ภิกฺขเว อนิจฺจ ตตฺร
โว ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯ เวทนา อนิจฺจา ฯเปฯ สฺา ฯ
สงฺขารา ฯ วิฺาณ อนิจฺจ ตตฺร โว ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯ
ย ภิกฺขเว อนิจฺจ ตตฺร โว ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพติ ฯ
[๓๓๘] สาวตฺถี ฯ ย ภิกฺขเว ทุกฺข ตตฺร โว ฉนฺโท
ปหาตพฺโพ ฯเปฯ ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพติ ฯ
[๓๓๙] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯ โย ภิกฺขเว อนตฺตา ตตฺร
โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ โก จ ภิกขฺ เว อนตฺตา รูป ภิกฺขเว
อนตฺตา ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ เวทนา อนตฺตา ฯเปฯ
สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ อนตฺตา ตตฺร โว ฉนฺโท
ปหาตพฺโพ ฯ โย ภิกฺขเว อนตฺตา ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพติ ฯ
[๓๔๐] สาวตฺถี ฯ โย ภิกฺขเว อนตฺตา ตตฺร โว ราโค
ปหาตพฺโพ ฯ โก จ ภิกฺขเว อนตฺตา รูป ภิกขฺ เว อนตฺตา
ตตฺร โว ราโค ปหาตพฺโพ ฯ เวทนา อนตฺตา ฯเปฯ สฺา ฯ
สงฺขารา ฯ วิฺาณ อนตฺตา ตตฺร โว ราโค ปหาตพฺโพ ฯ
โย ภิกฺขเว อนตฺตา ตตฺร โว ราโค ปหาตพฺโพติ ฯ
[๓๔๑] สาวตฺถี ฯ โย ภิกฺขเว อนตฺตา ตตฺร โว ฉนฺทราโค
ปหาตพฺโพ ฯ โก จ ภิกฺขเว อนตฺตา รูป ภิกขฺ เว อนตฺตา
ตตฺร โว ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯ เวทนา อนตฺตา ฯเปฯ สฺา ฯ
สงฺขารา ฯ วิฺาณ อนตฺตา ตตฺร โว ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯ
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โย ภิกฺขเว อนตฺตา ตตฺร โว ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพติ ฯ
[๓๔๒] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯ สทฺธาปพฺพชิตสฺส ภิกฺขเว
กุลปุตฺตสฺส อยมนุธมฺโม โหติ ย รูเป นิพฺพิทาพหุล ๑ วิหเรยฺย
เวทนาย ฯ สฺาย ฯ สงฺขาเรสุ ฯ วิฺาเณ นิพฺพิทาพหุล
วิหเรยฺย ฯ โย ๒ รูเป นิพฺพิทาพหุล วิหรนฺโต เวทนาย ฯ สฺาย ฯ
สงฺขาเรสุ ฯ วิฺาเณ นิพฺพิทาพหุล วิหรนฺโต รูป ปริชานาติ
เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ ปริชานาติ โส รูป
ปริชาน เวทน ฯเปฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ ปริชาน
ปริมุจฺจติ รูปมฺหา ปริมุจฺจติ เวทนาย ปริมจุ ฺจติ สฺาย
ปริมุจฺจติ สงฺขาเรหิ ปริมุจฺจติ วิฺาณมฺหา ปริมุจฺจติ ชาติยา
ชราย มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ
ปริมุจฺจติ ทุกฺขสฺมาติ วทามีติ ฯ
[๓๔๓] สาวตฺถี ฯ สทฺธาปพฺพชิตสฺส ภิกฺขเว กุลปุตฺตสฺส
อยมนุธมฺโม โหติ ย รูเป อนิจฺจานุปสฺสี วิหเรยฺย เวทนาย ฯ
สฺาย ฯ สงฺขาเรสุ ฯ วิฺาเณ อนิจฺจานุปสฺสี วิหเรยฺย ฯเปฯ
ปริมุจฺจติ ทุกฺขสฺมาติ วทามีติ ฯ
[๓๔๔] สาวตฺถี ฯ สทฺธาปพฺพชิตสฺส ภิกฺขเว กุลปุตฺตสฺส
อยมนุธมฺโม โหติ ย รูเป ทุกฺขานุปสฺสี วิหเรยฺย เวทนาย ฯ
สฺาย ฯ สงฺขาเรสุ ฯ วิฺาเณ ทุกฺขานุปสฺสี วิหเรยฺย ฯเปฯ
ปริมุจฺจติ ทุกฺขสฺมาติ วทามีติ ฯ
#๑ ม. นิพฺพทิ าพหุโล ฯ ๒ ยุ. โส ฯ
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[๓๔๕] สาวตฺถี ฯ สทฺธาปพฺพชิตสฺส ภิกฺขเว กุลปุตฺตสฺส
อยมนุธมฺโม โหติ ย รูเป อนตฺตานุปสฺสี วิหเรยฺย เวทนาย ฯ
สฺาย ฯ สงฺขาเรสุ ฯ วิฺาเณ อนตฺตานุปสฺสี วิหเรยฺย ฯ
โส รูเป อนตฺตานุปสฺสี วิหรนฺโต เวทนาย ฯ สฺาย ฯ
สงฺขาเรสุ ฯ วิฺาเณ อนตฺตานุปสฺสี วิหรนฺโต รูป ปริชานาติ
เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ ปริชานาติ โส รูป
ปริชาน เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ ปริชาน
ปริมุจฺจติ รูปมฺหา ปริมุจฺจติ เวทนาย ปริมจุ ฺจติ สฺาย
ปริมุจฺจติ สงฺขาเรหิ ปริมุจฺจติ วิฺาณมฺหา ปริมุจฺจติ ชาติยา
ชราย ๑ มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ
ปริมุจฺจติ ทุกฺขสฺมาติ วทามีติ ฯ
กุกกฺ ุฬวคฺโค จตุตฺโถ
ตสฺสุทฺทาน
กุกฺกฬุ า ตโย อนิจฺเจน ทุกฺเขน อปเร ตโย
อนตฺเตน ตโย วุตฺตา กุลปุตฺเตน เทฺว ทุกฺขาติ ฯ
______________
# ๑. โป. ยุ. ชราเมรเณน ฯ
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ขนฺธสยุตฺตสฺส จุลฺลปณฺณาสเก ทิฏิวคฺโค ปฺจโม
[๓๔๖] สาวตฺถี ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย
อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต สุขทุกฺขนฺติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา
ฯเปฯ รูเป โข ภิกฺขเว สติ รูป อุปาทาย อุปปฺ ชฺชติ อชฺฌตฺต
สุขทุกฺข ฯ เวทนาย สติ ฯเปฯ สฺาย สติ ฯ สงฺขาเรสุ
สติ ฯ วิฺาเณ สติ วิฺาณ อุปาทาย อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต
สุขทุกฺข ฯ
[๓๔๗] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ
วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วา ต สุข
วาติ ฯ ทุกขฺ  ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม อป
นุ ต อนุปาทาย อุปฺปชฺเชยฺย อชฺฌตฺต สุขทุกฺขนฺติ ฯ โน เหต
ภนฺเต ฯ เวทนา ฯเปฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ
นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข
วา ต สุข วาติ ฯ ทุกขฺ  ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข
วิปริณามธมฺม อป นุ ต อนุปาทาย อุปฺปชฺเชยฺย อชฺฌตฺต สุขทุกฺขนฺติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๓๔๘] สาวตฺถี ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย
กึ อภินิวิสสฺ เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ
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สมนุปสฺสตีติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ รูเป โข ภิกฺขเว สติ
รูป อุปาทาย รูป อภินิวิสฺส เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม
อตฺตาติ สมนุปสฺสติ เวทนาย สติ ฯ สฺาย สติ ฯ สงฺขาเรสุ
สติ ฯ วิฺาเณ สติ วิฺาณ อุปาทาย วิฺาณ อภินิวิสฺส
เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ สมนุปสฺสติ ฯ
[๓๔๙] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ
วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ วิปริณามธมฺม อป นุ ต
อนุปาทาย เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ
สมนุปสฺเสยฺยาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ เวทนา ฯเปฯ สฺา ฯ
สงฺขารา ฯ วิฺาณ นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต
ฯเปฯ อป นุ ต อนุปาทาย เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส
เม อตฺตาติ สมนุปสฺเสยฺยาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ เอว ปสฺส
ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๓๕๐] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ
กึ อุปาทาย กึ อภินิวิสฺส เอว ทิฏ ิ อุปฺปชฺชติ โส อตฺตา
โส โลโก โส เปจฺจ ภวิสฺสามิ นิจฺโจ ธุโว สสฺสโต อวิปริณามธมฺโมติ ฯ
ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ รูเป โข
ภิกฺขเว สติ รูป อุปาทาย รูป อภินวิ ิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ
โส อตฺตา โส โลโก โส เปจฺจ ภวิสฺสามิ นิจฺโจ ธุโว สสฺสโต
อวิปริณามธมฺโม ๑ เวทนาย สติ ฯ สฺาย สติ ฯ สงฺขาเรสุ
#๑ ม. ยุ. อวิปริณามธมฺโมติ ฯ
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สติ ฯ วิฺาเณ สติ วิฺาณ อุปาทาย วิฺาณ อภินิวิสฺส
เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ โส อตฺตา โส โลโก โส เปจฺจ
ภวิสฺสามิ นิจฺโจ ธุโว สสฺสโต อวิปริณามธมฺโม ฯ
[๓๕๑] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ
วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วา ต สุข
วาติ ฯ ทุกขฺ  ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม อป
นุ ต อนุปาทาย เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย โส อตฺตา โส โลโก
โส เปจฺจ ภวิสฺสามิ นิจฺโจ ธุโว สสฺสโต อวิปริณามธมฺโมติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ เวทนา ฯเปฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ
วิฺาณ นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย
ปนานิจฺจ ทุกฺข วา ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข ภนฺเต ฯ ย
ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม อป นุ ต อนุปาทาย เอว ทิฏิ
อุปฺปชฺเชยฺย โส อตฺตา โส โลโก โส เปจฺจ ภวิสฺสามิ นิจฺโจ
ธุโว สสฺสโต อวิปริณาธมฺโมติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ เอว
ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๓๕๒] สาวตฺถี ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย
กึ อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ โน จสฺส โน จ เม สิยา
น ภวิสฺสติ ๑ น เม ภวิสฺสตีติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา
ฯเปฯ รูเป โข ภิกฺขเว สติ รูป อุปาทาย รูป อภินิวิสฺส เอว
#๑ ปายโต ภวิสฺสามีติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ ม. นาภวิสฺส ฯ

สุตฺต ส. ขนฺธวารวคฺโค - หนาที่ 224

ทิฏิ อุปฺปชฺชติ โน จสฺส โน จ เม สิยา น ภวิสฺสติ น
เม ภวิสฺสตีติ ฯ เวทนาย สติ ฯ สฺาย สติ ฯ สงฺขาเรสุ
สติ ฯ วิฺาเณ สติ วิฺาณ อุปาทาย วิฺาณ อภินิวิสฺส
เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ โน จสฺส โน จ เม สิยา น ภวิสฺสติ
น เม ภวิสฺสตีติ ฯ
[๓๕๓] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ
วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วา ต สุข
วาติ ฯ ทุกขฺ  ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม อป
นุ ต อนุปาทาย เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย โน จสฺส โน จ
เม สิยา น ภวิสฺสติ น เม ภวิสฺสตีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
เวทนา ฯเปฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ นิจฺจ วา
อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วา ต
สุข วาติ ฯ ทุกฺข ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม
อป นุ ต อนุปาทาย เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย โน จสฺส โน จ
เม สิยา น ภวิสฺสติ น เม ภวิสฺสตีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๓๕๔] สาวตฺถี ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย
กึ อภินิวิสฺส มิจฺฉาทิฏิ อุปฺปชฺชตีติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต
ธมฺมา ฯเปฯ รูเป โข ภิกฺขเว สติ รูป อุปาทาย รูป อภินิวสิ ฺส
มิจฺฉาทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ เวทนาย สติ ฯ สฺาย สติ ฯ

สุตฺต ส. ขนฺธวารวคฺโค - หนาที่ 225

สงฺขาเรสุ สติ ฯ วิฺาเณ สติ วิฺาณ อุปาทาย วิฺาณ
อภินิวิสฺส มิจฺฉาทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
[๓๕๕] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ
วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ฯเปฯ อป นุ ต
อนุปาทาย มิจฺฉาทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺยาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
เวทนา ฯเปฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ นิจฺจ วา
อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วา ต สุข
วาติ ฯ ทุกขฺ  ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม อป
นุ ต อนุปาทาย มิจฺฉาทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺยาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๓๕๖] สาวตฺถี ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย
กึ อภินิวิสฺส สกฺกายทิฏ ิ อุปฺปชฺชตีติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต
ธมฺมา ฯเปฯ รูเป โข ภิกฺขเว สติ รูป อุปาทาย รูป อภินิวสิ ฺส
สกฺกายทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ เวทนาย สติ ฯ สฺาย สติ ฯ
สงฺขาเรสุ สติ ฯ วิฺาเณ สติ วิฺาณ อุปาทาย วิฺาณ
อภินิวิสฺส สกฺกายทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
[๓๕๗] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ
วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ อป นุ ต อนุปาทาย สกฺกายทิฏ ิ
อุปฺปชฺเชยฺยาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ เวทนา ฯเปฯ
สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
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อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ฯเปฯ อป นุ ต อนุปาทาย
สกฺกายทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺยาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ เอว ปสฺส
ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๓๕๘] สาวตฺถี ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย
กึ อภินิวิสฺส อตฺตานุทิฏิ อุปฺปชฺชตีติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต
ธมฺมา ฯเปฯ รูเป โข ภิกฺขเว สติ รูป อุปาทาย รูป อภินิวสิ ฺส
อตฺตานุทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ เวทนาย สติ ฯ สฺาย สติ ฯ
สงฺขาเรสุ สติ ฯ วิฺาเณ สติ วิฺาณ อุปาทาย วิฺาณ
อภินิวิสฺส อตฺตานุทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯ
[๓๕๙] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ
วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ฯเปฯ อป นุ ต
อนุปาทาย อตฺตานุทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺยาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
เวทนา ฯเปฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ นิจฺจ วา
อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ฯเปฯ อป นุ
ต อนุปาทาย อตฺตานุทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺยาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๓๖๐] สาวตฺถี ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย
กึ อภินิวิสฺส อุปฺปชฺชนฺติ สฺโชนาภินิเวสวินิพนฺธาติ ฯ ภควมูลกา
โน ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ รูเป โข ภิกฺขเว สติ รูป
อุปาทาย รูป อภินิวิสฺส อุปฺปชฺชนฺติ สฺโชนาภินิเวสวินิพนฺธา ฯ
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เวทนาย สติ ฯ สฺาย สติ ฯ สงฺขาเรสุ สติ ฯ วิฺาเณ สติ
วิฺาณ อุปาทาย วิฺาณ อภินิวิสฺส อุปฺปชฺชนฺติ สฺโชนาภินิเวสวินิพนฺธา ฯ
[๓๖๑] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ
วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ฯเปฯ อป นุ ต
อนุปาทาย อุปฺปชฺเชยฺยุ สฺโชนาภินิเวสวินิพนฺธาติ ฯ โน เหต
ภนฺเต ฯ เวทนา ฯเปฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ
นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข
วา ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม
อป นุ ต อนุปาทาย อุปฺปชฺเชยฺยุ สฺโชนาภินิเวสวินิพนฺธาติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๓๖๒] สาวตฺถี ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย
กึ อภินิวิสสฺ อุปฺปชฺชนฺติ สฺโชนาภินิเวสวินิพนฺธาชฺโฌสานาติ ฯ
ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ รูเป โข ภิกฺขเว สติ
รูป อุปาทาย รูป อภินิวิสฺส อุปฺปชฺชนฺติ สฺโชนาภินิเวสวินิพนฺธาชฺโฌสานา ฯ
เวทนาย สติ ฯ สฺาย สติ ฯ สงฺขาเรสุ
สติ ฯ วิฺาเณ สติ วิฺาณ อุปาทาย วิฺาณ อภินิวิสฺส
อุปฺปชฺชนฺติ สฺโชนาภินิเวสวินิพนฺธาชฺโฌสานา ฯ
[๓๖๓] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ
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วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ฯเปฯ อป นุ ต
อนุปาทาย อุปฺปชฺเชยฺยุ สฺโชนาภินิเวสวินิพนฺธาชฺโฌสานาติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ
ปชานาตีติ ฯ
[๓๖๔] สาวตฺถี ฯ อถ โข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ฯเปฯ ภควนฺต เอตทโวจ สาธุ
เม ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน ธมฺม เทเสตุ ยมห ภควโต ธมฺม
สุตฺวา เอโก วูปกฏโ อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต วิหเรยฺยนฺติ ฯ
ต กึ มฺสิ อานนฺท รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ
ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วา ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข
ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม กลฺล นุ ต
สมนุปสฺสิตุ เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ เวทนา ฯเปฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ
วิฺาณ นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย
ปนานิจฺจ ทุกฺข วา ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข ภนฺเต ฯ ย
ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม กลฺล นุ ต สมนุปสฺสิตุ เอต
มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
[๓๖๕] ตสฺมา ติหานนฺท ยงฺกิฺจิ รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน
อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา โอฬาริก วา สุขุม วา หีน
วา ปณีต วา ย ทูเร สนฺติเก วา สพฺพ รูป เนต มม
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เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
ทฏพฺพ ฯ ยา กาจิ เวทนา ฯ ยา กาจิ สฺา ฯ
เย เกจิ สงฺขารา ฯ ยงฺกิฺจิ วิฺาณ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน
อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา โอฬาริก วา สุขุม วา หีน วา
ปณีต วา ย ทูเร สนฺตเิ ก วา สพฺพ วิฺาณ เนต มม
เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
ทฏพฺพ ฯ เอว ปสฺส อานนฺท สุตวา อริยสาวโก
รูปสฺมึป นิพฺพินฺทติ เวทนายป นิพฺพินฺทติ สฺายป นิพฺพินฺทติ
สงฺขาเรสุป นิพฺพินฺทติ วิฺาณสฺมึป นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท
วิรชฺชติ วิราคา วิมุจฺจติ ฯ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ
โหติ ฯ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
ทิฏิวคฺโค สมตฺโต ฯ
ตสฺสุทฺทาน ภวติ
อชฺฌตฺติก เอต มม
เอโส อตฺตา โนจเมสิยา
มิจฺฉาสกฺกายอตฺตานุ เทฺว ภินิเวสา อปเร ๑ ทุเว
อานนฺเทน ปูริโต วคฺโคติ ฯ
จุลฺลปณฺณาสโก สมตฺโต ฯ
__________
#๑ ยุ. อานนฺเทนาติ ฯ
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ตสฺส วคฺคุทฺทาน
อนฺโต ๑ ธมฺมกถิกาวิชฺชา กุกกฺ ุฬ ทิฏิปฺจม
ตติโย ปฺาสโก วุตฺโต นิปาโต เตน ปวุจฺจติ ฯ
ขนฺธวคฺคสฺส นิปาตเก ติปฺาสก สมตฺต ฯ
ขนฺธสยุตฺต นิฏิต ฯ
__________________
#๑ ยุ. อนฺต วิชฺชา สมุทย ฯ
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ราธสยุตฺต
_________
ปมวคฺโค ปโม
[๓๖๖] สาวตฺถี ฯ อถ โข อายสฺมา ราโธ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา ราโธ ภควนฺต เอตทโวจ มาโร
มาโรติ ภนฺเต ๑ วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต มาโรติ วุจฺจตีติ ฯ
รูเป โข ราธ สติ มาโร วา อสฺส มาเรตา วา โย วา ปน
มิยฺยติ ตสฺมา ติห ตฺว ราธ รูป มาโรติ ปสฺส มาเรตาติ
ปสฺส มิยฺยตีติ ปสฺส โรโคติ ปสฺส คณฺโฑติ ปสฺส สลฺลนฺติ
ปสฺส อฆนฺติ ปสฺส อฆภูตนฺติ ปสฺส เย น เอว ปสฺสนฺติ
เต สมฺมา ปสฺสนฺติ เวทนาย สติ ฯ สฺาย สติ ฯ สงฺขาเรสุ
สติ ฯ วิฺาเณ สติ มาโร วา อสฺส มาเรตา วา โย วา
ปน มิยฺยติ ตสฺมา ติห ตฺว ราธ วิฺาณ มาโรติ ปสฺส
มาเรตาติ ปสฺส มิยฺยตีติ ปสฺส โรโคติ ๒ ปสฺส คณฺโฑติ
ปสฺส สลฺลนฺติ ปสฺส อฆนฺติ ปสฺส อฆภูตนฺติ ปสฺส เย
น เอว ปสฺสนฺติ เต สมฺมา ปสฺสนฺตีติ ฯ สมฺมาทสฺสน ปน
ภนฺเต กิมตฺถิยนฺติ ฯ สมฺมาทสฺสน โข ราธ นิพพฺ ิทตฺถ ฯ นิพฺพิทา
ปน ภนฺเต กิมตฺถิยาติ ฯ นิพฺพิทา โข ราธ วิราคตฺถา ฯ
#๑ ยุ. ภนฺเต วุจฺจตีติ นตฺถิ ฯ ๒ โป. ยุ. สพฺพวาเรสุ ราโคติ ทิสฺสติ ฯ
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วิราโค ปน ภนฺเต กิมตฺถโิ ยติ ฯ วิราโค โข ราธ วิมุตฺตตฺโถ ฯ
วิมุตฺติ ปน ภนฺเต กิมตฺถยิ าติ ฯ วิมุตตฺ ิ โข ราธ นิพฺพานตฺถา ฯ
นิพฺพาน ปน ภนฺเต กิมตฺถิยนฺติ ฯ อจฺจสรา ๑ ราธ ปฺห นาสกฺขิ
ปฺหสฺส ปริยนฺต คเหตุ ฯ นิพฺพาโนคธ หิ ราธ พฺรหฺมจริย
วุสฺสติ [๒] นิพฺพานปริโยสานนฺติ ฯ
[๓๖๗] เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส
อาราเม ฯ อถ โข อายสฺมา ราโธ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา ราโธ ภควนฺต เอตทโวจ สตฺโต
สตฺโตติ ภนฺเต วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต สตฺโตติ
วุจฺจตีติ ฯ รูเป โข ราธ โย ฉนฺโท โย ราโค ยา นนฺทิ ยา
ตณฺหา ตตฺร สตฺโต ตตฺร วิสตฺโต ตสฺมา สตฺโตติ วุจฺจติ ฯ
เวทนาย ฯ สฺาย ฯ สงฺขาเรสุ ฯ วิฺาเณ โย ฉนฺโท
โย ราโค ยา นนฺทิ ยา ตณฺหา ตตฺร สตฺโต ตตฺร วิสตฺโต
ตสฺมา สตฺโตติ วุจฺจติ ฯ เสยฺยถาป ราธ กุมารกา วา กุมาริกาโย ๓
วา ปสฺวาคารเกหิ กีฬนฺตา ๔ ยาวกีวฺจ เตสุ ปสฺวาคารเกสุ
อวีตราคา โหนฺติ อวีตจฺฉนฺทา อวีตเปมา อวีตปปาสา อวีตปริฬาหา
อวีตตณฺหา ตาวตานิ ปสฺวาคารกานิ อาลยนฺติ เกฬายนฺติ ๕
#๑ สี. ม. อจฺจยาสิ ฯ อ. อจฺจสา ฯ ๒ ม. ยุ. นิพฺพานปรายนนฺติ ทิสฺสติ ฯ
#๓ ยุ. กุมาริโย ฯ ๔ ม. ยุ. กิฬนฺติ ฯ ๕ สี. อลฺลียนฺติ ฯ อ. กีฬายนฺติ ฯ
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ธนายนฺติ มมายนฺติ ยโต จ โข ราธ กุมารกา วา กุมาริกาโย
วา เตสุ ปสฺวาคารเกสุ วีตราคา โหนฺติ วีตจฺฉนฺทา วีตเปมา
วีตปปาสา วีตปริฬาหา วีตตณฺหา อถ โข ตานิ ปสฺวาคารกานิ
หตฺเถหิ จ ปาเทหิ จ วิกิรนฺติ วิธมนฺติ วิทฺธเสนฺติ วิกีฬนิก ๑
กโรนฺติ ฯ เอวเมว โข ราธ ตุเมฺหป รูป วิกิรถ วิธมถ วิทฺธเสถ
วิกีฬนิก กโรถ ตณฺหกฺขยาย ปฏิปชฺชถ เวทน วิกิรถ วิธมถ
วิทฺธเสถ วิกีฬนิก กโรถ ตณฺหกฺขยาย ปฏิปชฺชถ สฺ ฯ
สงฺขาเร วิกริ ถ วิธมถ วิทฺธเสถ วิกีฬนิก กโรถ ตณฺหกฺขยาย
ปฏิปชฺชถ วิฺาณ วิกิรถ วิธมถ วิทฺธเสถ วิกีฬนิก กโรถ
ตณฺหกฺขยาย ปฏิปชฺชถ ฯ ตณฺหกฺขโย หิ ราธ นิพฺพานนฺติ ฯ
[๓๖๘] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา ราโธ
ภควนฺต เอตทโวจ ภวเนตฺติ ภวเนตฺตีติ ๒ ภนฺเต วุจฺจติ กตมา
นุ โข ภนฺเต ภวเนตฺติ กตโม ภวเนตฺตินิโรโธติ ฯ รูเป โข
ราธ โย ฉนฺโท โย ราโค ยา นนฺทิ ยา ตณฺหา เย อุปายุปาทานา
เจตโส อธิฏานาภินิเวสานุสยา ฯ อย วุจฺจติ ภวเนตฺติ
เตส นิโรธา ๓ ภวเนตฺตินิโรโธ ฯ เวทนาย โย ฉนฺโท ฯเปฯ
สฺาย ฯ สงฺขาเรสุ ฯ โย ฉนฺโท ฯ วิฺาเณ โย ฉนฺโท
โย ราโค ยา นนฺทิ ยา ตณฺหา เย อุปายุปาทานา เจตโส
#๑ ม. วิกฬี นิย ฯ ๒ ม. ภวเนตฺตินิโรโธ ภวเนตฺตินิโรโธตีติ ปาทฺวย ทิสฺสติ ฯ
#๓ ม. นิโรโธ ฯ
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อธิฏานาภินิเวสานุสยา ฯ อย วุจฺจติ ภวเนตฺติ เตส นิโรธา
ภวเนตฺตินิโรโธติ ฯ
[๓๖๙] สาวตฺถี ฯ อถ โข อายสฺมา ราโธ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินนฺ  โข อายสฺมนฺต ราธ ภควา เอตทโวจ
ปริฺเยฺเย จ ราธ ธมฺเม เทเสสฺสามิ ปริฺฺจ ๑ ปริฺาตาวิฺจ
ปุคฺคล ต สุณาหิ สาธุก มนสิกโรหิ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว
ภนฺเตติ โข อายสฺมา ราโธ ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ ภควา
เอตทโวจ กตเม จ ราธ ปริฺเยฺยา ธมฺมา ฯ รูป โข ราธ
ปริฺเยฺโย ธมฺโม เวทนา ปริฺเยฺโย ธมฺโม สฺา
ปริฺเยฺโย ธมฺโม สงฺขารา ปริฺเยฺโย ธมฺโม วิฺาณ
ปริฺเยฺโย ธมฺโม ฯ อิเม วุจฺจนฺติ ราธ ปริฺเยฺยา ธมฺมา ฯ
กตมา จ ราธ ปริฺา ฯ โย โข ๒ ราคกฺขโย โทสกฺขโย โมหกฺขโย ฯ
อย วุจฺจติ ราธ ปริฺา ฯ กตโม จ ราธ ปริฺาตาวี ปุคฺคโล ฯ
อรหาติสฺส วจนีย สฺวาย ๓ อายสฺมา เอวนาโม เอวโคตฺโต ฯ อย
วุจฺจติ ราธ ปริฺาตาวี ปุคฺคโลติ ฯ
[๓๗๐] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสินฺน โข อายสฺมนฺต ราธ
ภควา เอตทโวจ ปฺจิเม ราธ อุปาทานกฺขนฺธา ฯ กตเม
ปฺจ ฯ เสยฺยถีท ๔ ฯ รูปูปาทานกฺขนฺโธ เวทนูปาทานกฺขนฺโธ
สฺูปาทานกฺขนฺโธ สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ เย
#๑ ม. ยุ. ปริฺาตาวึ ปุคฺคลฺจ ฯ โป. ปริฺาภาวิฺจ ฯ
#๒ ม. ยุ. ราธาติ ทิสฺสติ ฯ ๓ โป. ม. ยฺวาย ฯ ยุ. โยย ฯ
#๔ ม. เสยฺยถีทนฺติ นตฺถิ ฯ
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หิ เกจิ ราธ สมณา วา พฺราหฺมณา วา อิเมส ปฺจนฺน
อุปาทานกฺขนฺธาน อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต
นปฺปชานนฺติ นเมเต ราธ สมณา วา พฺราหฺมณา วา สมเณสุ
วา สมณสมฺมตา พฺราหฺมเณสุ วา พฺราหฺมณสมฺมตา น จ
ปน เต อายสฺมนฺโต สามฺตฺถ วา พฺราหฺมฺตฺถ วา ทิฏเว
ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺติ ฯ
[๓๗๑] เย จ โข เกจิ ราธ สมณา วา พฺราหฺมณา วา อิเมส
ปฺจนฺน อุปาทานกฺขนฺธาน อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ
ยถาภูต ปชานนฺติ เต โขเม ๑ ราธ สมณา วา พฺราหฺมณา วา
สมเณสุ เจว สมณสมฺมตา พฺราหฺมเณสุ จ พฺราหฺมณสมฺมตา
เต จ ปนายสฺมนฺโต สามฺตฺถฺจ พฺราหฺมฺตฺถฺจ ทิฏเว
ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ ฯ
[๓๗๒] เอกมนฺต นิสนิ ฺน โข อายสฺมนฺต ราธ ภควา เอตทโวจ
ปฺจิเม ราธ อุปาทานกฺขนฺธา ฯ กตเม ปฺจ ฯ เสยฺยถีท ฯ
รูปูปาทานกฺขนฺโธ เวทนูปาทานกฺขนฺโธ สฺูปาทานกฺขนฺโธ
สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ เย หิ เกจิ ราธ
สมณา วา พฺราหฺมณา วา อิเมส ปฺจนฺน อุปาทานกฺขนฺธาน
สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ
ยถาภูต นปฺปชานนฺติ ฯเปฯ สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหรนฺตีติ ฯ
#๑ ยุ. เมติ นตฺถิ ฯ
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[๓๗๓] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺน โข อายสฺมนฺต ราธ ภควา
เอตทโวจ ปฺจิเม ราธ อุปาทานกฺขนฺธา ฯ กตเม ปฺจ ฯ
เสยฺยถีท ฯ รูปูปาทานกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ
ยโต ๑ โข ราธ อริยสาวโก อิเมส ปฺจนฺน อุปาทานกฺขนฺธาน
สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ
ยถาภูต ปชานาติ ฯ อย วุจฺจติ ราธ อริยสาวโก โสตาปนฺโน
อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
[๓๗๔] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯ เอกมนฺต นิสินฺน โข อายสฺมนฺต
ราธ ภควา เอตทโวจ ปฺจิเม ราธ อุปาทานกฺขนฺธา ฯ กตเม
ปฺจ ฯ เสยฺยถีท ฯ รูปปู าทานกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ
ยโต โข ราธ ภิกฺขุ อิเมส ปฺจนฺน อุปาทานกฺขนฺธาน
สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ
ยถาภูต วิทติ ฺวา อนุปาทา วิมุตฺโต โหติ ฯ อย วุจฺจติ ราธ
ภิกฺขุ อรห ขีณาสโว วุสิตวา กตกรณีโย โอหิตภาโร
อนุปฺปตฺตสทตฺโถ ปริกฺขีณภวสฺโชโน สมฺมทฺา วิมุตฺโตติ ฯ
[๓๗๕] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสินฺน โข อายสฺมนฺต ราธ
ภควา เอตทโวจ รูเป โข ราธ โย ฉนฺโท โย ราโค ยา
นนฺทิ ยา ตณฺหา ต ปชหถ เอวนฺต รูป ปหีน ภวิสฺสติ
อุจฺฉินฺนมูล ตาลาวตฺถุกต อนภาวงฺกต อายตึ อนุปฺปาทธมฺม ฯ
เวทนาย โย ฉนฺโท โย ราโค ยา นนฺทิ ยา ตณฺหา ต
#๑ ยุ. ยโต จ โข ฯ
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ปชหถ เอว สา เวทนา ปหีนา ภวิสฺสติ อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา
อนภาวงฺกตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ฯ สฺาย ฯ
สงฺขาเรสุ โย ฉนฺโท โย ราโค ยา นนฺทิ ยา ตณฺหา ต
ปชหถ เอวนฺเต สงฺขารา ปหีนา ภวิสฺสนฺติ อุจฺฉินฺนมูลา ตาลา
วตฺถุกตา อนภาวงฺกตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ฯ วิฺาเณ โย
ฉนฺโท โย ราโค ยา นนฺทิ ยา ตณฺหา ต ปชหถ เอวนฺต
วิฺาณ ปหีน ภวิสฺสติ อุจฺฉินฺนมูล ตาลาวตฺถุกต อนภาวงฺกต
อายตึ อนุปฺปาทธมฺมนฺติ ฯ
[๓๗๖] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสินฺน โข อายสฺมนฺต ราธ
ภควา เอตทโวจ รูเป โข ราธ โย ฉนฺโท โย ราโค
ยา นนฺทิ ยา ตณฺหา เย อุปายุปาทานา เจตโส อธิฏ านาภินิเวสานุสยา
เต ปชหถ เอวนฺต รูป ปหีน ภวิสฺสติ อุจฺฉินฺนมูล
ตาลาวตฺถุกต อนภาวงฺกต อายตึ อนุปฺปาทธมฺม ฯ เวทนาย
โย ฉนฺโท โย ราโค ยา นนฺทิ ยา ตณฺหา เย อุปายุปาทานา
เจตโส อธิฏ านาภินิเวสานุสยา เต ปชหถ เอว สา เวทนา
ปหีนา ภวิสสฺ ติ อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺกตา อายตึ
อนุปฺปาทธมฺมา ฯ สฺาย ฯ สงฺขาเรสุ โย ฉนฺโท โย ราโค
ยา นนฺทิ ยา ตณฺหา เย อุปายุปาทานา เจตโส อธิฏ านาภินิเวสานุสยา
เต ปชหถ เอวนฺเต สงฺขารา ปหีนา ภวิสฺสนฺติ
อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺกตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ฯ
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วิฺาเณ โย ฉนฺโท โย ราโค ยา นนฺทิ ยา ตณฺหา เย
อุปายุปาทานา เจตโส อธิฏานาภินิเวสานุสยา เต ปชหถ เอวนฺต
วิฺาณ ปหีน ภวิสฺสติ อุจฺฉินฺนมูล ตาลาวตฺถุกต อนภาวงฺกต
อายตึ อนุปฺปาทธมฺมนฺติ ฯ
ราธสยุตฺตสฺส ปโม วคฺโค ฯ
ตสฺสุททฺ าน
มาโร สตฺโต ภวเนตฺติ ปริฺเยฺยา สมณา ทุเว
โสตาปนฺโน อรหา จ ฉนฺทราคา อปเร ทุเวติ ฯ
______________
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ราธสยุตฺเต ทุติยวคฺโค ทุติโย
[๓๗๗] สาวตฺถี ฯ อถ โข อายสฺมา ราโธ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา ราโธ ภควนฺต เอตทโวจ
มาโร มาโรติ ภนฺเต วุจฺจติ กตโม นุ โข ภนฺเต มาโรติ ฯ
รูป โข ราธ มาโร เวทนา มาโร สฺา มาโร สงฺขารา
มาโร วิฺาณ มาโร ฯ เอว ปสฺส ราธ สุตวา อริยสาวโก
รูปสฺมึป นิพฺพินฺทติ เวทนายป นิพฺพินฺทติ สฺายป นิพฺพินฺทติ
สงฺขาเรสุป นิพฺพินฺทติ วิฺาณสฺมึป นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท
วิรชฺชติ วิราคา วิมุจฺจติ ฯ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ
โหติ ฯ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๓๗๘] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา ราโธ
ภควนฺต เอตทโวจ มารธมฺโม มารธมฺโมติ ภนฺเต วุจฺจติ กตโม
นุ โข ภนฺเต มารธมฺโมติ ฯ รูป โข ราธ มารธมฺโม เวทนา
มารธมฺโม สฺา มารธมฺโม สงฺขารา มารธมฺโม วิฺาณ
มารธมฺโม ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๓๗๙] สาวตฺถิย ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา ราโธ
ภควนฺต เอตทโวจ อนิจฺจ อนิจฺจนฺติ ภนฺเต วุจฺจติ กตม
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นุ โข ภนฺเต อนิจฺจนฺติ ฯ รูป โข ราธ อนิจฺจ เวทนา
อนิจฺจา สฺา ฯเปฯ วิฺาณ อนิจฺจ ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ
นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๓๘๐] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข อายสฺมา ราโธ
ภควนฺต เอตทโวจ อนิจฺจธมฺโม อนิจฺจธมฺโมติ ภนฺเต วุจฺจติ
กตโม นุ โข ภนฺเต อนิจฺจธมฺโม ฯ รูป โข ราธ อนิจฺจธมฺโม
เวทนา อนิจฺจธมฺโม สฺา อนิจฺจธมฺโม สงฺขารา อนิจฺจธมฺโม
วิฺาณ อนิจฺจธมฺโม ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ
ปชานาตีติ ฯ
[๓๘๑] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา ราโธ
ภควนฺต เอตทโวจ ทุกขฺ  ทุกฺขนฺติ ภนฺเต วุจฺจติ กตม นุ
โข ภนฺเต ทุกฺขนฺติ ฯ รูป โข ราธ ทุกฺข เวทนา ทุกฺขา
สฺา ทุกขฺ า สงฺขารา ทุกฺขา วิฺาณ ทุกขฺ  ฯ เอว
ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๓๘๒] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา ราโธ
ภควนฺต เอตทโวจ ทุกขฺ ธมฺโม ทุกขฺ ธมฺโมติ ภนฺเต วุจฺจติ กตโม
นุ โข ภนฺเต ทุกฺขธมฺโมติ ฯ รูป โข ราธ ทุกฺขธมฺโม เวทนา
ทุกฺขธมฺโม สฺา ทุกฺขธมฺโม สงฺขารา ทุกฺขธมฺโม วิฺาณ
ทุกฺขธมฺโม ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๓๘๓] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา ราโธ
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ภควนฺต เอตทโวจ อนตฺตา อนตฺตาติ ภนฺเต วุจฺจติ กตโม
นุ โข ภนฺเต อนตฺตาติ ฯ รูป โข ราธ อนตฺตา เวทนา อนตฺตา
สฺา อนตฺตา สงฺขารา อนตฺตา วิฺาณ อนตฺตา ๑ ฯ เอว
ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๓๘๔] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา ราโธ
ภควนฺต เอตทโวจ อนตฺตธมฺโม อนตฺตธมฺโมติ ภนฺเต วุจฺจติ
กตโม นุ โข ภนฺเต อนตฺตธมฺโมติ ฯ รูป โข ราธ อนตฺตธมฺโม
เวทนา อนตฺตธมฺโม สฺา อนตฺตธมฺโม สงฺขารา
อนตฺตธมฺโม วิฺาณ อนตฺตธมฺโม ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ
นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๓๘๕] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา ราโธ
ภควนฺต เอตทโวจ ขยธมฺโม ขยธมฺโมติ ภนฺเต วุจฺจติ กตโม
นุ โข ภนฺเต ขยธมฺโมติ ฯ รูป โข ราธ ขยธมฺโม เวทนา
ขยธมฺโม สฺา ขยธมฺโม สงฺขารา ขยธมฺโม วิฺาณ
ขยธมฺโม ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๓๘๖] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา ราโธ
ภควนฺต เอตทโวจ วยธมฺโม วยธมฺโมติ ภนฺเต วุจฺจติ กตโม
นุ โข ภนฺเต วยธมฺโมติ ฯ รูป โข ราธ วยธมฺโม เวทนา
วยธมฺโม สฺา วยธมฺโม สงฺขารา วยธมฺโม วิฺาณ
วยธมฺโม ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
#๑ ยุ. อนตฺตาติ ฯ
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[๓๘๗] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา ราโธ
ภควนฺต เอตทโวจ สมุทยธมฺโม สมุทยธมฺโมติ ภนฺเต วุจฺจติ
กตโม นุ โข ภนฺเต สมุทยธมฺโมติ ฯ รูป โข ราธ สมุทยธมฺโม
เวทนา สมุทยธมฺโม สฺา สมุทยธมฺโม สงฺขารา สมุทยธมฺโม
วิฺาณ สมุทยธมฺโม ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๓๘๘] สาวตฺถี ฯ อถ โข อายสฺมา ราโธ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา ราโธ ภควนฺต เอตทโวจ นิโรธธมฺโม
นิโรธธมฺโมติ ภนฺเต วุจจฺ ติ กตโม นุ โข ภนฺเต นิโรธธมฺโมติ ฯ
รูป โข ราธ นิโรธธมฺโม เวทนา ฯ สฺา ฯ
สงฺขารา นิโรธธมฺโม วิฺาณ นิโรธธมฺโม ฯ เอว ปสฺส
ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
ทุติโย วคฺโค ฯ
ตสฺสุทฺทาน
มาโร จ มารธมฺโม จ อนิจฺเจหิ ๑ อปเร ทุเว
ทุกฺเขหิ ๒ จ เทฺว วุตฺตา อนตฺเตหิ ๓ ตเถว จ ๔
ขยวยสมุทย
นิโรธธมฺเมน ทฺวาทสาติ ฯ
______________
#๑ ม. อนิจฺเจน ฯ ๒ ม. ทุกฺเขน ฯ ๓ ม. อนตฺเตน ฯ ๔ สี. อปเร เทฺว ฯ
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ราธสยุตฺเต อายาจนวคฺโค ตติโย
[๓๘๙] สาวตฺถี ฯ อถ โข อายสฺมา ราโธ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา ราโธ ภควนฺต เอตทโวจ
สาธุ เม ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน ธมฺม เทเสตุ ยมห ภควโต
ธมฺม สุตฺวา เอโก วูปกฏโ อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต
วิหเรยฺยนฺติ ฯ โย โข ราธ มาโร ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ [๑]
โก จ ราธ มาโร ฯ รูป โข ราธ มาโร ตตฺร เต ฉนฺโท
ปหาตพฺโพ เวทนา มาโร ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ
สฺา ฯ สงฺขารา มาโร ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ
วิฺาณ มาโร ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ โย โข ราธ
มาโร ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ ราโค ปหาตพฺโพ ฯ
ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพติ ฯ
[๓๙๐] โย โข ราธ มารธมฺโม ตตฺร เต ฉนฺโท
ปหาตพฺโพ ฯ ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯ
[๓๙๑] ย โข ราธ อนิจฺจ ฯ
[๓๙๒] โย โข ราธ อนิจฺจธมฺโม ฯ
[๓๙๓] ย โข ราธ ทุกฺข ฯ
[๓๙๔] โย โข ราธ ทุกขฺ ธมฺโม ฯ
#[๑] ม. สพฺพตฺถนฺตเร ราโค ปหาตพฺโพ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพติ ทิสฺสติ ฯ
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[๓๙๕] โย โข ราธ อนตฺตา ฯ
[๓๙๖] โย โข ราธ อนตฺตธมฺโม ฯ
[๓๙๗] โย โข ราธ ขยธมฺโม ฯ
[๓๙๘] โย โข ราธ วยธมฺโม ฯ
[๓๙๙] โย โข ราธ สมุทยธมฺโม ตตฺร เต ฉนฺโท
ปหาตพฺโพ ฯ ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพติ ฯ
[๔๐๐] สาวตฺถี ฯ อถ โข อายสฺมา ราโธ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ฯเปฯ ภควนฺต เอตทโวจ สาธุ
เม ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน ธมฺม เทเสตุ ยมห ภควโต ธมฺม
สุตฺวา เอโก วูปกฏโ อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต วิหเรยฺยนฺติ ฯ
โย โข ราธ นิโรธธมฺโม ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ ราโค
ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯ โก จ ราธ นิโรธธมฺโม ฯ
รูป โข ราธ นิโรธธมฺโม ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ ราโค
ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯ เวทนา ฯ สฺา ฯ
สงฺขารา ฯ วิฺาณ นิโรธธมฺโม ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ
ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯ โย โข ราธ
นิโรธธมฺโม ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ ราโค ปหาตพฺโพ ฯ
ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพติ ฯ
อายาจนวคฺโค ตติโย ฯ
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ตสฺสุทฺทาน
มาโร จ มารธมฺโม จ อนิจฺเจหิ ๑ อปเร ทุเว
ทุกฺเขหิ เทฺว วุตฺตา อนตฺเตหิ ตเถว จ
ขยวยสมุทย
นิโรธธมฺเมน ทฺวาทสาติ ฯ
______________
#๑ ม. ยุ. อนิจฺเจน ฯ
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ราธสยุตฺเต อุปนิสินฺนวคฺโค จตุตฺโถ
[๔๐๑] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสินนฺ  โข อายสฺมนฺต ราธ ภควา
เอตทโวจ โย โข ราธ มาโร ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ
โก จ ราธ มาโร ฯ รูป โข ราธ มาโร ตตฺร เต ฉนฺโท
ปหาตพฺโพ ฯเปฯ วิฺาณ มาโร ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ
โย โข ราธ มาโร ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพติ ฯ
[๔๐๒] สาวตฺถี ฯ โย โข ราธ มาโร ตตฺร เต ราโค
ปหาตพฺโพ ฯเปฯ
[๔๐๓] โย โข ราธ มาโร ตตฺร เต ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯ
[๔๐๔] โย โข ราธ มารธมฺโม ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ
[๔๐๕] โย โข ราธ มารธมฺโม ตตฺร เต ราโค ปหาตพฺโพ ฯ
[๔๐๖] โย โข ราธ มารธมฺโม ตตฺร เต ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯ
[๔๐๗] ย โข ราธ อนิจฺจ ฯ
[๔๐๘] โย โข ราธ อนิจฺจธมฺโม ฯ
[๔๐๙] ย โข ราธ ทุกฺข ฯ
[๔๑๐] โย โข ราธ ทุกขฺ ธมฺโม ฯ
[๔๑๑] โย โข ราธ อนตฺตา ฯ
[๔๑๒] โย โข ราธ อนตฺตธมฺโม ฯ
[๔๑๓] โย โข ราธ ขยธมฺโม ฯ
[๔๑๔] โย โข ราธ วยธมฺโม ฯ
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[๔๑๕] โย โข ราธ สมุทยธมฺโม ตตฺร เต ฉนฺโท
ปหาตพฺโพ ฯ ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพติ ฯ
[๔๑๖] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺน โข อายสฺมนฺต ราธ
ภควา เอตทโวจ โย โข ราธ นิโรธธมฺโม ตตฺร เต ฉนฺโท
ปหาตพฺโพ ฯ ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯ โก
จ ราธ นิโรธธมฺโม ฯ รูป โข ราธ นิโรธธมฺโม ตตฺร เต
ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯ
เวทนา ฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ นิโรธธมฺโม ตตฺร
เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค
ปหาตพฺโพ ฯ โย โข ราธ นิโรธธมฺโม ตตฺร เต ฉนฺโท
ปหาตพฺโพ ฯ ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพติ ฯ
อุปนิสินฺนวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
ตสฺสุทฺทาน
มาโร จ มารธมฺโม จ อนิจฺเจหิ อปเร ทุเว
ทุกฺเขหิ ๑ เทฺว วุตฺตา อนตฺเตหิ อปเร เทฺว ๒
ขยวยสมุทย
นิโรธธมฺเมน ทฺวาทสาติ ฯ
ราธสยุตฺต สมตฺต ฯ
_________
#๑ ยุ. ทุกฺขฺจ เทฺว วุตฺตา เทฺว อนตฺเตหิ อฏม ฯ ๒ ม. วุตฺเตน เวทิตพฺพ ฯ
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ทิฏิสยุตฺต
_________
โสตาปตฺติวคฺโค ปโม
[๔๑๗] เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน ฯเปฯ
ภควา เอตทโวจ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย กึ
อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ น วาตา วายนฺติ น นชฺโช
สนฺทนฺติ น คพฺภินิโย วิชายนฺติ น จนฺทิมสุริยา อุเทนฺติ วา
อเปนฺติ วา เอสิกฏายิฏิตาติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา
ภควเนตฺติกา ภควปฏิสรณา สาธุ วต ภนฺเต ภควนฺตฺเว
ปฏิภาตุ เอตสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถ ภควโต ธมฺม สุตฺวา ภิกฺขู
ธาเรสฺสนฺตีติ ฯ เตนหิ ภิกฺขเว สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ
เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา
เอตทโวจ รูเป โข ภิกขฺ เว สติ รูป อุปาทาย รูป อภินิวิสฺส
เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ น วาตา วายนฺติ น นชฺโช สนฺทนฺติ น
คพฺภินิโย วิชายนฺติ น จนฺทิมสุริยา อุเทนฺติ วา อเปนฺติ วา
เอสิกฏายิฏิตา ๑ ฯ เวทนาย สติ ฯเปฯ สฺาย สติ ฯ
สงฺขาเรสุ สติ ฯ วิฺาเณ สติ วิฺาณ อุปาทาย วิฺาณ
อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ น วาตา วายนฺติ น นชฺโช
สนฺทนฺติ น คพฺภินิโย วิชายนฺติ น จนฺทิมสุริยา อุเทนฺติ วา
อเปนฺติ วา เอสิกฏายิฏิตา ฯ
#๑ ม. เอสิกฏายิฏิตาติ ฯ
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[๔๑๘] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วา ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข
ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม อป นุ ต
อนุปาทาย เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย น วาตา วายนฺติ น นชฺโช
สนฺทนฺติ น คพฺภินิโย วิชายนฺติ น จนฺทิมสุริยา อุเทนฺติ วา
อเปนฺติ วา เอสิกฏายิฏิตาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ เวทนา
นิจฺจา วา อนิจฺจา วาติ ฯเปฯ สฺา ฯ สงฺขารา นิจฺจา
วา อนิจฺจา วาติ ฯเปฯ วิฺาณ นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วา ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข
ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม อป นุ ต
อนุปาทาย เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย น วาตา วายนฺติ น นชฺโช
สนฺทนฺติ น คพฺภินิโย วิชายนฺติ น จนฺทิมสุริยา อุเทนฺติ วา
อเปนฺติ วา เอสิกฏายิฏิตาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ ยมฺปท
ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตป
นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข
วา ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม
อป นุ ต อนุปาทาย เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย น วาตา
วายนฺติ น นชฺโช สนฺทนฺติ น คพฺภินิโย วิชายนฺติ น จนฺทิมสุริยา
อุเทนฺติ วา อเปนฺติ วา เอสิกฏายิฏิตาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
ยโต โข ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส อิเมสุ ฉสุ ๑ าเนสุ กงฺขา
#๑ ม. จ ฯ
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ปหีนา โหติ ทุกฺเขปสสฺ กงฺขา ปหีนา โหติ ทุกฺขสมุทเยปสฺส
กงฺขา ปหีนา โหติ ทุกฺขนิโรเธปสฺส กงฺขา ปหีนา โหติ
ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทายปสฺส กงฺขา ปหีนา โหติ ฯ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว อริยสาวโก โสตาปนฺโน อวินิปาตธมฺโม นิยโต
สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
[๔๑๙] สาวตฺถี ฯ กิสมฺ ึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย กึ
อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส
เม อตฺตาติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ รูเป โข
ภิกฺขเว สติ รูป อุปาทาย รูป อภินวิ ิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ
เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ ฯ เวทนาย สติ ฯเปฯ
สฺาย สติ ฯ สงฺขาเรสุ สติ ฯ วิฺาเณ สติ วิฺาณ
อุปาทาย วิฺาณ อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ เอต มม
เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ ฯ
[๔๒๐] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ อป นุ ต อนุปาทาย เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย
เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
เวทนา ฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ นิจฺจ วา อนิจฺจ
วาติ ฯ อนิจฺจ ฯเปฯ อป นุ ต อนุปาทาย เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย
เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
ยมฺปท ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา
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ตป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ
ทุกฺข วา ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข
วิปริณามธมฺม อป นุ ต อนุปาทาย เอว ทิฏ ิ อุปฺปชฺเชยฺย
เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
ยโต โข ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส อิเมสุ ฉสุ าเนสุ กงฺขา
ปหีนา โหติ ทุกฺเขปสฺส กงฺขา ปหีนา โหติ ฯเปฯ
ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทายปสฺส กงฺขา ปหีนา โหติ ฯ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว อริยสาวโก โสตาปนฺโน อวินิปาตธมฺโม นิยโต
สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
[๔๒๑] สาวตฺถี ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย
กึ อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ โส อตฺตา โส โลโก
โส เปจฺจ ภวิสฺสามิ นิจฺโจ ธุโว สสฺสโต อวิปริณามธมฺโมติ ฯ
ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ รูเป โข ภิกฺขเว สติ
รูป อุปาทาย รูป อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ โส อตฺตา
ฯเปฯ อวิปริณามธมฺโม เวทนาย สติ ฯเปฯ สฺาย สติ ฯ
สงฺขาเรสุ สติ ฯ วิฺาเณ สติ วิฺาณ อุปาทาย วิฺาณ
อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ โส อตฺตา โส โลโก โส
เปจฺจ ภวิสฺสามิ นิจฺโจ ธุโว สสฺสโต อวิปริณามธมฺโม ๑ ฯ
[๔๒๒] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ วิปริณามธมฺม อป นุ ต อนุปาทาย
#๑ ม. ยุ. อวิปริณามธมฺโมติ ฯ
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เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย โส อตฺตา ฯเปฯ อวิปริณามธมฺโมติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ เวทนา ฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ
นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ อป นุ ต อนุปาทาย
เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย โส อตฺตา ฯเปฯ อวิปริณามธมฺโมติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ ยมฺปท ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต
ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตป นิจจฺ  วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ฯเปฯ อป นุ ต อนุปาทาย เอว
ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย โส อตฺตา โส โลโก โส เปจฺจ ภวิสฺสามิ
นิจฺโจ ธุโว สสฺสโต อวิปริณามธมฺโมติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
ยโต โข ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส อิเมสุ ฉสุ าเนสุ กงฺขา
ปหีนา โหติ ทุกฺเขปสฺส กงฺขา ปหีนา โหติ ฯเปฯ ทุกฺขนิโรธคามินิยา
ปฏิปทายปสฺส กงฺขา ปหีนา โหติ ฯ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว อริยสาวโก โสตาปนฺโน อวินิปาตธมฺโม นิยโต
สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
[๔๒๓] สาวตฺถี ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย กึ
อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ โน จสฺส โน จ เม สิยา น
ภวิสฺสติ ๑ น เม ภวิสฺสตีติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา
ฯเปฯ รูเป โข ภิกฺขเว สติ รูป อุปาทาย รูป อภินิวิสฺส เอว
ทิฏิ อุปฺปชฺชติ โน จสฺส โน จ เม สิยา น ภวิสฺสติ น
#๑ ภวิสฺสามีติป ปาโ ฯ ม. นาภวิสฺส ฯ
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เม ภวิสฺสตีติ ฯ เวทนาย สติ ฯ สฺาย สติ ฯ สงฺขาเรสุ
สติ ฯ วิฺาเณ สติ วิฺาณ อุปาทาย วิฺาณ อภินิวิสฺส
เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ โน จสฺส โน จ เม สิยา น ภวิสฺสติ
น เม ภวิสฺสตีติ ฯ
[๔๒๔] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ อป นุ ต อนุปาทาย เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย
โน จสฺส โน จ เม สิยา น ภวิสฺสติ น เม ภวิสฺสตีติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ เวทนา ฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ
นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ฯเปฯ
อป นุ ต อนุปาทาย เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย โน จสฺส โน
จ เม สิยา น ภวิสฺสติ น เม ภวิสฺสตีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
ยมฺปท ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา
ตป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ อป นุ
ต อนุปาทาย เอว ทิฏ ิ อุปฺปชฺเชยฺย โน จสฺส โน จ เม
สิยา น ภวิสฺสติ น เม ภวิสฺสตีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
ยโต โข ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส อิเมสุ ฉสุ าเนสุ กงฺขา
ปหีนา โหติ ทุกฺเขปสฺส กงฺขา ปหีนา โหติ ฯเปฯ ทุกฺขนิโรธคามินิยา
ปฏิปทายปสฺส กงฺขา ปหีนา โหติ ฯ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว อริยสาวโก โสตาปนฺโน อวินิปาตธมฺโม นิยโต
สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
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[๔๒๕] สาวตฺถี ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย
กึ อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ นตฺถิ ทินฺน นตฺถิ ยิฏ
นตฺถิ หุต นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโก นตฺถิ
อย โลโก นตฺถิ ปรโลโก นตฺถิ มาตา นตฺถิ ปตา นตฺถิ
สตฺตา อุปปาติกา นตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา
สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมฺจ โลก ปรฺจ โลก สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺติ จาตุมฺมหาภูติโกย ปุรโิ ส ยทา ๑ กาล กโรติ
ปวี ปวีกาย อนุเปติ อนุปคจฺฉติ อาโป อาโปกาย
อนุเปติ อนุปคจฺฉติ เตโช เตโชกาย อนุเปติ อนุปคจฺฉติ วาโย
วาโยกาย อนุเปติ อนุปคจฺฉติ อากาส อินฺทฺริยานิ สงฺกมนฺติ ๒
อาสนฺทิปฺจมา ปุริสา มต อาทาย คจฺฉติ ยาว อาหฬนา
ปทานิ ปฺายนฺติ กาโปตกานิ อฏีนิ ภวนฺติ ภสฺสนฺตา ๓
อาหุติโย ทตฺตุปฺตฺตมิท ๔ ทาน นาม เตส ตุจฺฉ มุสา วิลาโป
เย เกจิ อตฺถิกวาท วทนฺติ พาเล จ ปณฺฑิเต จ กายสฺส เภทา
อุจฺฉิชฺชนฺติ วินสฺสนฺติ น โหนฺติ ปรมฺมรณาติ ฯ ภควมูลกา โน
ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ รูเป โข ภิกฺขเว สติ รูป อุปาทาย รูป
อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ นตฺถิ ทินฺน นตฺถิ ยิฏ
ฯเปฯ กายสฺส เภทา อุจฺฉิชฺชนฺติ วินสฺสนฺติ น โหนฺติ ปรมฺมรณา ๕ ฯ
เวทนาย สติ ฯเปฯ สฺาย สติ ฯ สงฺขาเรสุ สติ ฯ วิฺาเณ
#๑ โป. ยถากาล ฯ ๒ ปกฺกมนฺตีติ วา ปาโ ฯ ๓ ภสฺมนฺตาติป ปาโ ฯ
#ยุ. ภสฺมนฺตาหุติโย ฯ ๔ ม. ทตฺตุปฺตฺต ยทิท ทาน เตส ฯ ๕ ม. ปรมฺมรณาติ ฯ
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สติ วิฺาณ อุปาทาย วิฺาณ อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ
นตฺถิ ทินฺน นตฺถิ ยิฏ  ฯเปฯ กายสฺส เภทา อุจฺฉิชฺชนฺติ
วินสฺสนฺติ น โหนฺติ ปรมฺมรณา ฯ
[๔๒๖] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม อป นุ ต
อนุปาทาย เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย นตฺถิ ทินฺน นตฺถิ ยิฏ
ฯเปฯ กายสฺส เภทา อุจฺฉิชฺชนฺติ วินสฺสนฺติ น โหนฺติ ปรมฺมรณาติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ เวทนา ฯเปฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ
วิฺาณ นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ อป
นุ ต อนุปาทาย เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย นตฺถิ ทินฺน นตฺถิ
ยิฏ ฯเปฯ กายสฺส เภทา อุจฺฉิชฺชนฺติ วินสฺสนฺติ น โหนฺติ
ปรมฺมรณาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ ยมฺปท ทิฏ  สุต มุต
วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตป นิจฺจ วา อนิจฺจ
วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ อป นุ ต อนุปาทาย เอว ทิฏิ
อุปฺปชฺเชยฺย นตฺถิ ทินฺน นตฺถิ ยิฏ ฯเปฯ เย เกจิ อตฺถิกวาท
วทนฺติ พาเล จ ปณฺฑิเต จ กายสฺส เภทา อุจฺฉิชฺชนฺติ
วินสฺสนฺติ น โหนฺติ ปรมฺมรณาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
ยโต โข ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส อิเมสุ ฉสุ าเนสุ กงฺขา
ปหีนา โหติ ทุกฺเขปสฺส กงฺขา ปหีนา โหติ ฯเปฯ ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทายปสฺส กงฺขา ปหีนา โหติ ฯ อย วุจฺจติ
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ภิกฺขเว อริยสาวโก โสตาปนฺโน อวินิปาตธมฺโม นิยโต
สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
[๔๒๗] สาวตฺถี ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย
กึ อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ กรโต ๑ การยโต ฉินฺทโต
เฉทาปยโต ปจโต ๒ ปจาปยโต โสจโต โสจาปยโต ๓ กิลมโต
กิลมาปยโต ผนฺทโต ผนฺทาปยโต ปาณมติปาตาปยโต อทินฺน อาทิยโต
สนฺธึ ฉินฺทโต นิลโฺ ลป หรโต เอกาคาริก กโรโต ปริปนฺเถ
ติฏโต ปรทาร คจฺฉโต มุสา ภณโต กรโต น กริยติ ปาป
ขุรปริยนฺเตน เจป จกฺเกน โย อิมิสฺสา ปวิยา ปาเณ เอก
มสขล เอก มสปฺุช กเรยฺย นตฺถิ ตโตนิทาน ปาป นตฺถิ
ปาปสฺส อาคโม ทกฺขิณฺเจป คงฺคาย ตีร คจฺเฉยฺย หนนฺโต
ฆาเตนฺโต ฉินฺทนฺโต เฉทาเปนฺโต ปจนฺโต ปจาเปนฺโต ๔ นตฺถิ
ตโตนิทาน ปาป นตฺถิ ปาปสฺส อาคโม อุตฺตรฺเจป คงฺคาย
ตีร คจฺเฉยฺย ททนฺโต ทาเปนฺโต ๕ ยชนฺโต ยชาเปนฺโต ๖ นตฺถิ
ตโตนิทาน ปฺุ นตฺถิ ปฺุสฺส อาคโม ทาเนน ทเมน
สยเมน สจฺจวชฺเชน นตฺถิ ปฺุ นตฺถิ ปฺุสฺส อาคโมติ ฯ
ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ รูเป โข ภิกฺขเว สติ
รูป อุปาทาย รูป อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ กรโต
การยโต ฯเปฯ นตฺถิ ปฺุ นตฺถิ ปฺุสฺส อาคโม ฯ
เวทนาย สติ ฯเปฯ สฺาย สติ ฯ สงฺขาเรสุ สติ ฯ
#๑ ม. กโรโต ฯ ๒ ยุ. วธโต วธาปยโต ฯ ๓ ยุ. โสจยโต ฯ ๔ ม. ยุ. ปาเจนฺโต ฯ
#๕ โป. ททาเปนฺโต ฯ ๖ ยุ. ยาเชนฺโต ฯ
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วิฺาเณ สติ วิฺาณ อุปาทาย วิฺาณ อภินิวิสฺส เอว
ทิฏิ อุปฺปชฺชติ กรโต การยโต ฯเปฯ นตฺถิ ปฺุ นตฺถิ
ปฺุสฺส อาคโม ฯ
[๔๒๘] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ วิปริณามธมฺม อป นุ ต อนุปาทาย
เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย กรโต การยโต ฯเปฯ นตฺถิ ปฺุ
นตฺถิ ปฺุสฺส อาคโมติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ เวทนา ฯเปฯ
สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ
ภนฺเต ฯเปฯ อป นุ ต อนุปาทาย เอว ทิฏิ อุปปฺ ชฺเชยฺย กรโต
การยโต ฯเปฯ นตฺถิ ปฺุสฺส อาคโมติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
ยมฺปท ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา
ตป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ อป นุ
ต อนุปาทาย เอว ทิฏ ิ อุปฺปชฺเชยฺย กรโต การยโต ฯเปฯ
นตฺถิ ปฺุ นตฺถิ ปฺุสฺส อาคโมติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
ยโต โข ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส อิเมสุ ฉสุ าเนสุ กงฺขา
ปหีนา โหติ ทุกฺเขปสฺส กงฺขา ปหีนา โหติ ฯเปฯ ทุกฺขนิโรธคามินิยา
ปฏิปทายปสฺส กงฺขา ปหีนา โหติ ฯ อย วุจจฺ ติ ภิกฺขเว
อริยสาวโก โสตาปนฺโน อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
[๔๒๙] สาวตฺถี ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย
กึ อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ นตฺถิ เหตุ นตฺถิ ปจฺจโย
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สตฺตาน สงฺกิเลสาย อเหตู ๑ อปฺปจฺจยา สตฺตา สงฺกิลิสฺสนฺติ นตฺถิ
เหตุ นตฺถิ ปจฺจโย สตฺตาน วิสุทฺธยิ า อเหตู อปฺปจฺจยา สตฺตา
วิสุชฺฌนฺติ นตฺถิ พล นตฺถิ วิริย นตฺถิ ปุริสถาโม นตฺถิ ปุริสปรกฺกโม
สพฺเพ สตฺตา สพฺเพ ปาณา สพฺเพ ภูตา สพฺเพ ชีวา
อวสา อพลา อวิริยา นิยติสงฺคติภาวปริณตา ฉเสฺววาภิชาตีสุ สุขทุกฺข
ปฏิสเวเทนฺตีติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ รูเป
โข ภิกฺขเว สติ รูป อุปาทาย รูป อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ
นตฺถิ เหตุ นตฺถิ ปจฺจโย ฯเปฯ สุขทุกฺข ปฏิสเวเทนฺตีติ ฯ
เวทนาย สติ ฯเปฯ สฺาย สติ ฯ สงฺขาเรสุ สติ ฯ วิฺาเณ
สติ วิฺาณ อุปาทาย วิฺาณ อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ
นตฺถิ เหตุ นตฺถิ ปจฺจโย ฯเปฯ สุขทุกฺข ปฏิสเวเทนฺตีติ ฯ
[๔๓๐] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ วิปริณามธมฺม อป นุ ต อนุปาทาย
เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย นตฺถิ เหตุ นตฺถิ ปจฺจโย ฯเปฯ
สุขทุกฺข ปฏิสเวเทนฺตีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ เวทนา ฯเปฯ
สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ
ภนฺเต ฯเปฯ อป นุ ต อนุปาทาย เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย
นตฺถิ เหตุ นตฺถิ ปจฺจโย ฯเปฯ สุขทุกฺข ปฏิสเวเทนฺตีติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ ยมฺปท ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต
อนุวิจริต มนสา ตป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ
#๑ ยุ. อเหตุ ฯ
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อป นุ ต อนุปาทาย เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย นตฺถิ เหตุ
นตฺถิ ปจฺจโย ฯเปฯ สุขทุกฺข ปฏิสเวเทนฺตีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
ยโต โข ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส อิเมสุ ฉสุ าเนสุ กงฺขา ปหีนา
โหติ ทุกฺเขปสฺส กงฺขา ปหีนา โหติ ฯเปฯ ทุกฺขนิโรธคามินิยา
ปฏิปทายปสฺส กงฺขา ปหีนา โหติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อริยสาวโก
โสตาปนฺโน อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
[๔๓๑] สาวตฺถี ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย
กึ อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ สตฺตีเม กายา อกฏา อกฏวิธา
อนิมฺมิตา อนิมฺมิตวิธา ๑ วฺฌา กูฏฏา เอสิกฏายิฏิตา เต น
อิฺชนฺติ น วิปริณมนฺติ ๒ [๓] อฺมฺ พฺยาเธนฺติ ๔ นาล อฺมฺสฺส
สุขาย วา ทุกฺขาย วา [๕] ฯ กตเม สตฺต ฯ ปวีกาโย
อาโปกาโย เตโชกาโย วาโยกาโย สุเข ทุกฺเข ชีเว ฯ สตฺตีเม
กายา อกฏา อกฏวิธา อนิมฺมิตา อนิมฺมิตวิธา วฺฌา กูฏฏา
เอสิกฏายิฏิตา เต น อิฺชนฺติ น วิปริณมนฺติ น อฺมฺ
พฺยาเธนฺติ นาล อฺมฺสฺส สุขาย วา ทุกฺขาย วา ฯ
โยป ติเณฺหน สตฺเถน สีส ฉินฺทติ น โกจิ ๖ กิฺจิ ชีวิตา
โวโรเปติ ฯ สตฺตนฺน เตฺวว กายานมนฺตเรน สตฺถ วิวรมนุปวิสติ ฯ
จุทฺทส โข ปนิมานิ โยนิปฺปมุขสตสหสฺสานิ สฏี ๗ จ สตานิ ฉ
จ สตานิ ปฺจ ๘ จ กมฺมุโน สตานิ จ ปฺจ จ กมฺมานิ ตีณิ จ
#๑ ม. ยุ. อนิมฺมาตา ฯ ๒ โป. ยุ. น วิปริณาเมนฺติ ฯ ๓ ม. ยุ. นสทฺโท
#ทิสฺสติ ฯ ๔ ม. พฺยาปาเธนฺติ ฯ ๕ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร สุขทุกฺขาย วาติ ทิสฺสติ ฯ
#๖ ยุ. น โกจิ ต ฯ ม. น โสป กฺจิ ฯ ๗ โป. ฉสฏี ฯ ๘ ยุ. ปฺจ กมฺมสตานิ ฯ
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กมฺมานิ กมฺเม จ อฑฺฒกมฺเม จ ทฺวฏิปฏิปทา ทฺวฏนฺตรกปฺปา
ฉฬาภิชาติโย อฏ ปุริสภูมิโย เอกูนปฺาส อาชีวสเต ๑ เอกูนปฺาส
ปริพฺพาชกสเต เอกูนปฺาส นาควาสสเต วีเส อินฺทรฺ ยิ สเต
ตึเส นิรยสเต ฉตฺตึส รโชธาตุโย สตฺต สฺิคพฺภา ๒ สตฺต
อสฺิคพฺภา สตฺต นิคณฺิคพฺภา สตฺต ทิพฺพา ๓ สตฺต มานุสา
สตฺต ปสาจา ๔ สตฺต สรา สตฺต ปวุฏา ๕ สตฺต จ ปวุฏสตานิ
สตฺต ปปาตา สตฺต จ ปปาตสตานิ สตฺต สุปน า สตฺต จ
สุปนสตานิ จุลฺลาสีติ มหากปฺปโน สตสหสฺสานิ ยานิ ๖ พาเล จ
ปณฺฑิเต จ สนฺธาวิตฺวา สสริตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสนฺติ ตตฺถ
นตฺถิ อิมินาห สีเลน วา วเตน วา ตเปน วา พฺรหฺมจริเยน วา
อปริปกฺก วา กมฺม ปริปาเจสฺสามิ ปริปกฺก วา กมฺม ผุสฺส ผุสฺส
พฺยนฺตีกริสฺสามีติ เหว นตฺถิ โทณมิเต สุขทุกฺเข ปริยนฺตกเต
สสาเร นตฺถิ หายนวฑฺฒเน นตฺถิ อุกฺกสาวกเส ฯ เสยฺยถาป
นาม สุตฺตคุเฬ ขิตฺเต นิพฺเพิยมานเมว ปเลติ ๗ ฯ เอวเมว ๘ พาเล
จ ปณฺฑิเต จ นิพฺเพิยมานา สุขทุกฺข ปเลนฺตตี ิ ฯ ภควมูลกา
โน ภนฺเต ธมฺมา ฯ รูเป โข ภิกฺขเว สติ รูป อุปาทาย รูป
อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ สตฺตีเม กายา อกฏา อกฏวิธา
ฯเปฯ สุขทุกฺข ปเลนฺตตี ิ ฯ เวทนาย สติ ฯเปฯ สฺาย
สติ ฯ สงฺขาเรสุ สติ ฯ วิฺาเณ สติ วิฺาณ อุปาทาย
#๑ ม. ยุ. อาชีวกสเต ฯ ๒ โป. ม. ยุ. สฺีคพฺภา ... ฯ ๓ ม. เทวาติป ปาโ ฯ
#๔ ม. ยุ. เปสาจา ฯ ๕ ยุ. ปวุธา ฯ ๖ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๗ โป. ผเลติ ฯ
#๘ ยุ. เอวเมว ฯ
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วิฺาณ อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ สตฺตีเม กายา อกฏา
อกฏวิธา ฯเปฯ สุขทุกฺข ปเลนฺตีติ ฯ
[๔๓๒] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม อป นุ ต
อนุปาทาย เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย สตฺตีเม กายา อกฏา อกฏวิธา
ฯเปฯ สุขทุกฺข ปเลนฺตตี ิ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ เวทนา ฯเปฯ
สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ ภนฺเต ฯ อป นุ ต อุปาทาย เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย
สตฺตีเม กายา อกฏา อกฏวิธา ฯเปฯ สุขทุกฺข ปเลนฺตีติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ ยมฺปท ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต
ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ
ภนฺเต ฯเปฯ อป นุ ต อนุปาทาย เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย
สตฺตีเม กายา อกฏา อกฏวิธา ฯเปฯ นิพฺเพิยมานา สุขทุกฺข
ปเลนฺตีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
ยโต โข ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส อิเมสุ ฉสุ าเนสุ กงฺขา ปหีนา
โหติ ทุกฺเขปสฺส กงฺขา ปหีนา โหติ ฯเปฯ ทุกฺขนิโรธคามินิยา
ปฏิปทายปสฺส กงฺขา ปหีนา โหติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อริยสาวโก
โสตาปนฺโน อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
[๔๓๓] สาวตฺถี ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย
กึ อภินิวิสสฺ เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ สสฺสโต โลโกติ ฯ
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ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ รูเป โข ภิกฺขเว สติ รูป
อุปาทาย รูป อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ สสฺสโต โลโกติ ฯ
เวทนาย สติ ฯเปฯ สฺาย สติ ฯ สงฺขาเรสุ สติ ฯ วิฺาเณ
สติ วิฺาณ อุปาทาย วิฺาณ อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ
สสฺสโต โลโกติ ฯ
[๔๓๔] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ วิปริณามธมฺม อป นุ ต อนุปาทาย
เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย สสฺสโต โลโกติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
เวทนา ฯเปฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ นิจฺจ วา อนิจฺจ
วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ อป นุ ต อนุปาทาย เอว ทิฏิ
อุปฺปชฺเชยฺย สสฺสโต โลโกติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ ยมฺปท
ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตป
นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข
วา ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม
อป นุ ต อนุปาทาย เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย สสฺสโต
โลโกติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
ยโต โข ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส อิเมสุ ฉสุ าเนสุ กงฺขา ปหีนา
โหติ ทุกฺเขปสฺส กงฺขา ปหีนา โหติ ฯเปฯ ทุกฺขนิโรธคามินิยา
ปฏิปทายปสฺส กงฺขา ปหีนา โหติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อริยสาวโก
โสตาปนฺโน อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
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[๔๓๕] สาวตฺถี ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย
กึ อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ อสสฺสโต โลโกติ ฯ ภควมูลกา
โน ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ รูเป โข ภิกฺขเว สติ ฯเปฯ
เวทนาย สติ ฯ สฺาย สติ ฯ สงฺขาเรสุ สติ ฯ วิฺาเณ
สติ วิฺาณ นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ
อป นุ ต อนุปาทาย เอว ทิฏิ อุปปฺ ชฺเชยฺย อสสฺสโต โลโกติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ ยมฺปท ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต
อนุวิจริต มนสา ตป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต
ฯเปฯ อป นุ ต อนุปาทาย เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย อสสฺสโต
โลโกติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
ยโต โข ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส อิเมสุ ฉสุ าเนสุ กงฺขา ปหีนา
โหติ ทุกฺเขปสฺส กงฺขา ปหีนา โหติ ฯเปฯ ทุกฺขนิโรธคามินิยา
ปฏิปทายปสฺส กงฺขา ปหีนา โหติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อริยสาวโก
โสตาปนฺโน อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
[๔๓๖] สาวตฺถี ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย
กึ อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ อนฺตวา โลโกติ ฯ ภควมูลกา
โน ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
[๔๓๗] สาวตฺถี ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย
กึ อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ อนนฺตวา โลโกติ ฯ ภควมูลกา
โน ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
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[๔๓๘] สาวตฺถี ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย
กึ อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ต ชีว ต สรีรนฺติ ฯ ภควมูลกา
โน ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
[๔๓๙] สาวตฺถี ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย
กึ อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติ ฯ
ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
[๔๔๐] สาวตฺถี ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย
กึ อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ ฯ
ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
[๔๔๑] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ
กึ อุปาทาย กึ อภินิวสิ ฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ น โหติ
ตถาคโต ปรมฺมรณาติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ
นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
[๔๔๒] สาวตฺถี ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย
กึ อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ โหติ จ น จ โหติ
ตถาคโต ปรมฺมรณาติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ
นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
[๔๔๓] สาวตฺถี ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย
กึ อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ เนว โหติ น น โหติ
ตถาคโต ปรมฺมรณาติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ
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รูเป โข ภิกฺขเว สติ รูป อุปาทาย รูป อภินิวิสสฺ เอว ทิฏิ
อุปฺปชฺชติ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ ฯเปฯ
[๔๔๔] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ วิปริณามธมฺม อป นุ ต อนุปาทาย
เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ ยมฺปท ทิฏ  สุต มุต
วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตป นิจฺจ วา อนิจฺจ
วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วา ต สุข
วาติ ฯ ทุกขฺ  ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม อป
นุ ต อนุปาทาย เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย เนว โหติ น น
โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
ยโต จ โข ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส อิเมสุ ฉสุ าเนสุ กงฺขา
ปหีนา โหติ ทุกฺเขปสสฺ กงฺขา ปหีนา โหติ ทุกฺขสมุทเยปสฺส
กงฺขา ปหีนา โหติ ฯเปฯ นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
โสตาปตฺติวคฺโค ฯ
อฏารสเวยฺยากรณ นิฏิต
_______________
#ม. ยุ.
ตสฺสุทฺทาน
# วาต เอต มม
โส อตฺตา โน จ เม สิยา
# นตฺถิ กโรโต เหตุ จ มหาทิฏเน อฏม
# สสฺสโต โลโก จ
อสสฺสโต จ อนฺตวา จ
# อนนฺตวา จ ต ชีว
ต สริรนฺติ อฺ ชีว อฺ สริรนฺติ จ
# โหติ ตถาคโต ปรมรณาติ น โหติ ตถาคโต ปรมรณาติ
# เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมรณาติ ฯ
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ทิฏ ิสยุตฺเต ทุติยเปยฺยาโล ทุติโย ๑
[๔๔๕] สาวตฺถี ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย
กึ อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ น วาตา วายนฺติ น นชฺโช
สนฺทนฺติ น คพฺภินิโย วิชายนฺติ น จนฺทิมสุริยา อุเทนฺติ วา
อเปนฺติ วา เอสิกฏายิฏิตาติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา
ฯเปฯ รูเป โข ภิกฺขเว สติ รูป อุปาทาย รูป อภินิวิสฺส เอว๎
ทิฏิ อุปฺปชฺชติ น วาตา วายนฺติ ฯเปฯ เอสิกฏายิฏิตาติ ฯ
เวทนาย สติ ฯเปฯ สฺาย สติ ฯ สงฺขาเรสุ สติ ฯ วิฺาเณ
สติ วิฺาณ อุปาทาย วิฺาณ อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ
น วาตา วายนฺติ ฯเปฯ เอสิกฏายิฏิตาติ ฯ
[๔๔๖] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ วิปริณามธมฺม อป นุ ต อนุปาทาย
เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย น วาตา วายนฺติ ฯเปฯ เอสิกฏายิฏิตาติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ อิติ โข ภิกฺขเว ทุกฺเข สติ
ทุกฺข อุปาทาย ทุกฺข อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปปฺ ชฺชติ น วาตา
วายนฺติ ฯเปฯ เอสิกฏายิฏิตาติ ฯ เวทนา ฯเปฯ สฺา ฯ
สงฺขารา ฯ วิฺาณ นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ
ฯเปฯ วิปริณามธมฺม อป นุ ต อนุปาทาย เอว ทิฏิ
อุปฺปชฺเชยฺย น วาตา วายนฺติ ฯเปฯ เอสิกฏายิฏิตาติ ฯ
#๑ ม. ทุติยคมนวคฺค-วาตสุตฺต ฯ
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โน เหต ภนฺเต ฯ อิติ โข ภิกฺขเว ทุกฺเข สติ ทุกฺข อุปาทาย
ทุกฺข อภินิวสิ ฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ๑ น วาตา วายนฺติ น
นชฺโช สนฺทนฺติ น คพฺภินิโย วิชายนฺติ น จนฺทิมสุริยา อุเทนฺติ
วา อเปนฺติ วา เอสิกฏายิฏิตาติ ฯ (ปุริมคมนานิ หิ อฏารส
เวยฺยากรณานิ วิตฺถารานิ) ฯ
[๔๔๗] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ
กึ อุปาทาย กึ อภินิวิสฺส เอว ทิฏ ิ อุปฺปชฺชติ เนว โหติ
น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต
ธมฺมา ฯเปฯ รูเป โข ภิกฺขเว สติ รูป อุปาทาย รูป อภินิวสิ ฺส
เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ ฯ
เวทนาย สติ ฯเปฯ สฺาย สติ ฯ สงฺขาเรสุ
สติ ฯ วิฺาเณ สติ วิฺาณ อุปาทาย วิฺาณ อภินิวิสฺส
เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ เนว โหติ [๒] น น โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณาติ ฯ
[๔๔๘] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ วิปริณามธมฺม อป นุ ต อนุปาทาย
เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ อิติ โข ภิกฺขเว ทุกฺเข สติ
ทุกฺข อุปาทาย ทุกฺข อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ เนว
โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ ฯ เวทนา ฯเปฯ
#๑ ม. อุปฺปชฺเชยฺย ฯ ๒ ยุ. เอตฺถนฺตเร ตถาคโตติ ทิสฺสติ ฯ
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สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ วิปริณามธมฺม อป นุ ต อนุปาทาย
เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ อิติ โข ภิกขฺ เว ทุกฺเข
สติ ทุกฺข อุปาทาย ทุกฺข อภินิวิสสฺ เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ เนว
โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ ฯ
[๔๔๙] สาวตฺถี ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย
กึ อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ รูป อตฺตา โหติ อโรโค
ปรมฺมรณาติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ รูเป โข
ภิกฺขเว สติ รูป อุปาทาย รูป อภินวิ ิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ
รูป อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ ฯ เวทนาย สติ ฯเปฯ
สฺาย สติ ฯ สงฺขาเรสุ สติ ฯ วิฺาเณ สติ วิฺาณ
อุปาทาย วิฺาณ อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ รูป อตฺตา
โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ ฯ
[๔๕๐] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ วิปริณามธมฺม อป นุ ต อนุปาทาย
เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย รูป อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ อิติ โข ภิกฺขเว ทุกฺเข สติ ทุกฺข อุปาทาย
ทุกฺข อภินิวิสฺส เอว ทิฏ ิ อุปฺปชฺชติ ๑ รูป อตฺตา โหติ อโรโค
ปรมฺมรณาติ ฯ เวทนา ฯเปฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ
#๑ โป. อุปฺปชฺเชยฺย ฯ
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นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ วิปริณามธมฺม
อป นุ ต อนุปาทาย เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย รูป อตฺตา โหติ
อโรโค ปรมฺมรณาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ อิติ โข ภิกฺขเว
ทุกฺเข สติ ทุกฺข อุปาทาย ทุกฺข อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ
รูป อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ ฯ
[๔๕๑] สาวตฺถี ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย
กึ อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ อรูป อตฺตา โหติ อโรโค
ปรมฺมรณาติ (เปยฺยาโล) ฯ
[๔๕๒] สาวตฺถี ฯ รูป จ อรูป จ อตฺตา โหติ อโรโค
ปรมฺมรณาติ ฯ
[๔๕๓] เนว รูป นารูป อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ ฯ
[๔๕๔] เอกนฺตสุขี อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ ฯ
[๔๕๕] เอกนฺตทุกฺขี อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ ฯ
[๔๕๖] สุขทุกฺขี อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ ฯ
[๔๕๗] อทุกฺขมสุขี อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ ฯ ภควมูลกา
โน ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ รูเป โข ภิกฺขเว สติ รูป
อุปาทาย รูป อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ อทุกฺขมสุขี
อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ ฯ เวทนาย สติ ฯเปฯ
สฺาย สติ ฯ สงฺขาเรสุ สติ ฯ วิฺาเณ สติ วิฺาณ
อุปาทาย วิฺาณ อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ อทุกฺขมสุขี
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อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ ฯ
[๔๕๘] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ วิปริณามธมฺม อป นุ ต อนุปาทาย
เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย อทุกฺขมสุขี อตฺตา โหติ อโรโค ปรมมรณาติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ อิติ โข ภิกฺขเว ทุกฺเข สติ
ทุกฺข อุปาทาย ทุกฺข อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปปฺ ชฺชติ อทุกขฺ มสุขี
อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ ฯ เวทนา ฯเปฯ สฺา ฯ
สงฺขารา ฯ วิฺาณ นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต
ฯเปฯ วิปริณามธมฺม อป นุ ต อนุปาทาย เอว ทิฏิ
อุปฺปชฺเชยฺย อทุกฺขมสุขี อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ อิติ โข ภิกฺขเว ทุกฺเข สติ ทุกฺข อุปาทาย
ทุกฺข อภินิวสิ ฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ อทุกฺขมสุขี อตฺตา โหติ
อโรโค ปรมฺมรณาติ (ทุติยเปยฺยาโล) ฯ
_____________
ม. ยุ. ตสฺสุทฺทาน
วาต เอต มม ๑
โส อตฺตา โน จ เม สิยา
นตฺถิ กโรโต เหตุ จ ๒ มหาทิฏเน อฏม
สสฺสโต อสสฺสโต เจว อนฺตานนฺตวา ๓ จ วุจฺจติ ฯ
ต ชีว อฺ ชีวฺจ
ตถาคเตน จตฺตาโร
รูป อตฺตา โหติ
อรูป จ อตฺตา โหติ
รูป จ อรูป จ อตฺตา โหติ
เนว รูป นารูป อตฺตา โหติ เอกนฺตสุขี อตฺตา โหติ
เอกนฺตทุกฺขี อตฺตา โหติ สุขทุกฺขี อตฺตา โหติ
อทุกฺขมสุขี อตฺตา โหติ อโรโค ปร มรณาติ ฯ
อิเม ฉพฺพีสติ สุตฺตา ทุติยวาเรน เทสิตา

#๑ ยุ. มม ฯ ๒ ยุ. เหตุยา ฯ ๓ ยุ. อนฺตานนฺตา ฯ
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ทิฏ ิสยุตฺเต ตติยเปยฺยาโล ตติโย ๑
[๔๕๙] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ
กึ อุปาทาย กึ อภินิวิสฺส เอว ทิฏ ิ อุปฺปชฺชติ น วาตา
วายนฺติ น นชฺโช สนฺทนฺติ น คพฺภินิโย วิชายนฺติ น จนฺทิมสุริยา
อุเทนฺติ วา อเปนฺติ วา เอสิกฏายิฏิตาติ ฯ ภควมูลกา โน
ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ รูเป โข ภิกฺขเว สติ รูป อุปาทาย รูป
อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ น วาตา วายนฺติ ฯเปฯ
เอสิกฏายิฏิตาติ ฯ เวทนาย สติ ฯเปฯ สฺาย สติ ฯ
สงฺขาเรสุ สติ ฯ วิฺาเณ สติ วิฺาณ อุปาทาย วิฺาณ
อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ น วาตา วายนฺติ ฯเปฯ
เอสิกฏายิฏิตาติ ฯ
[๔๖๐] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ วิปริณามธมฺม อป นุ ต อนุปาทาย
เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย น วาตา วายนฺติ ฯเปฯ เอสิกฏายิฏิตาติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ อิติ โข ภิกฺขเว ยทนิจฺจ ต
ทุกฺข ตสฺมึ สติ ตทุปาทาย เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ น วาตา
วายนฺติ น นชฺโช สนฺทนฺติ น คพฺภินิโย วิชายนฺติ น จนฺทิมสุริยา
อุเทนฺติ วา อเปนฺติ วา เอสิกฏายิฏิตาติ ฯ เวทนา ฯเปฯ
สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
#๑ ม. ตติยคมนวคฺค-นวาตสุตฺต ฯ
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อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ วิปริณามธมฺม อป นุ ต อนุปาทาย
เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย น วาตา วายนฺติ ฯเปฯ เอสิกฏายิฏิตาติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ อิติ โข ภิกฺขเว ยทนิจฺจ ต
ทุกฺข ตสฺมึ สติ ตทุปาทาย เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ
เอสิกฏายิฏิตาติ ฯ (ฉพฺพีส วิตฺถาเรตพฺพานิ) ฯ [๑]
[๔๖๑] สาวตฺถี ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย
กึ อภินิวิสสฺ เอว ทิฏ ิ อุปฺปชฺชติ อทุกฺขมสุขี อตฺตา โหติ
อโรโค ปรมฺมรณาติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ
รูเป โข ภิกฺขเว สติ รูป อุปาทาย รูป อภินิวิสสฺ เอว ทิฏิ
อุปฺปชฺชติ อทุกฺขมสุขี อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ ฯ
เวทนาย สติ ฯเปฯ สฺาย สติ ฯ สงฺขาเรสุ สติ ฯ วิฺาเณ
สติ วิฺาณ อุปาทาย วิฺาณ อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ
อทุกฺขมสุขี อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ ฯ
[๔๖๒] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ วิปริณามธมฺม อป นุ ต อนุปาทาย
เอว ทิฏิ อุปฺปชฺเชยฺย อทุกฺขมสุขี อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ อิติ โข ภิกฺขเว ยทนิจฺจ ต ทุกฺข
ตสฺมึ สติ ตทุปาทาย เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ อทุกฺขมสุขี อตฺตา
โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ ฯ เวทนา ฯเปฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ
วิฺาณ นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯเปฯ
#๑ ม. ทุติยวคฺเค วิย จตุวีสติ สุตฺตานิ ปูเรตพฺพานิ "ปฺจวีสติม" ฯ
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วิปริณามธมฺม อป นุ ต อนุปาทาย เอว ทิฏ ิ อุปฺปชฺเชยฺย
อทุกฺขมสุขี อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ ฯ โน เหต
ภนฺเต ฯ อิติ โข ภิกฺขเว ยทนิจฺจ ต ทุกฺข ตสฺมึ สติ
ตทุปาทาย เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ อทุกฺขมสุขี อตฺตา โหติ อโรโค
ปรมฺมรณาติ (ตติยเปยฺยาโล) ฯ
______________
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ทิฏ ิสยุตฺเต จตุตฺถเปยฺยาโล จตุตฺโถ
[๔๖๓] สาวตฺถี ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย
กึ อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ น วาตา วายนฺติ น นชฺโช
สนฺทนฺติ น คพฺภินิโย วิชายนฺติ น จนฺทิมสุริยา อุเทนฺติ วา
อเปนฺติ วา เอสิกฏายิฏิตาติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา
ฯเปฯ รูเป โข ภิกฺขเว สติ รูป อุปาทาย รูป อภินิวิสฺส เอว
ทิฏิ อุปฺปชฺชติ น วาตา วายนฺติ ฯเปฯ เอสิกฏายิฏิตาติ ฯ
เวทนาย สติ ฯเปฯ สฺาย สติ ฯ สงฺขาเรสุ สติ ฯ วิฺาเณ
สติ วิฺาณ อุปาทาย วิฺาณ อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ
น วาตา วายนฺติ ฯเปฯ เอสิกฏายิฏิตาติ ฯ
[๔๖๔] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วา ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข
ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม กลฺล นุ ต
สมนุปสฺสิตุ เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ ฯ โน
เหต ภนฺเต ฯ เวทนา ฯเปฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ
นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วา
ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม
กลฺล นุ ต สมนุปสฺสิตุ เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม
อตฺตาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
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[๔๖๕] ตสฺมา ติห ภิกฺขเว ยงฺกิฺจิ รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน
อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา โอฬาริก วา สุขุม วา หีน
วา ปณีต วา ยนฺทูเร สนฺติเก วา สพฺพ รูป เนต มม
เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
ทฏพฺพ ฯ ยา กาจิ เวทนา ฯ ยา กาจิ สฺา ฯ
เย เกจิ สงฺขารา ฯ ยงฺกิฺจิ วิฺาณ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน
อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา โอฬาริก วา สุขุม วา หีน วา
ปณีต วา ยนฺทูเร สนฺติเก วา สพฺพ วิฺาณ เนต มม เนโสหมสฺมิ
น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
ทฏพฺพ ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๔๖๖] สาวตฺถี ฯ กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย
กึ อภินิวิสสฺ เอว ทิฏ ิ อุปฺปชฺชติ อทุกฺขมสุขี อตฺตา โหติ
อโรโค ปรมฺมรณาติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ
รูเป โข ภิกฺขเว สติ รูป อุปาทาย รูป อภินิวิสสฺ เอว ทิฏิ
อุปฺปชฺชติ อทุกฺขมสุขี อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ ฯ
เวทนาย สติ ฯเปฯ สฺาย สติ ฯ สงฺขาเรสุ สติ ฯ วิฺาเณ
สติ วิฺาณ อุปาทาย วิฺาณ อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ
อทุกฺขมสุขี อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ ฯ
[๔๖๗] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วา ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข
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ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม กลฺล นุ ต
สมนุปสฺสิตุ เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ ฯ โน
เหต ภนฺเต ฯ เวทนา ฯเปฯ สฺา ฯ สงฺขารา ฯ วิฺาณ
นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข
วา ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม
กลฺล นุ ต สมนุปสฺสติ ุ เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส
เม อตฺตาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
[๔๖๘] ตสฺมา ติห ภิกฺขเว ยงฺกิฺจิ รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน
อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา โอฬาริก วา สุขุม วา หีน วา ปณีต
วา ย ทูเร สนฺติเก วา สพฺพ รูป เนต มม เนโสหมสฺมิ
น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ
ยา กาจิ เวทนา ฯ ยา กาจิ สฺา ฯ เย เกจิ สงฺขารา ฯ
ยงฺกิฺจิ วิฺาณ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา
วา โอฬาริก วา สุขุม วา หีน วา ปณีต วา ย ทูเร สนฺติเก
วา สพฺพ วิฺาณ เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ
เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว
สุตวา อริยสาวโก รูปสฺมึป นิพฺพนิ ฺทติ เวทนายป นิพฺพนิ ฺทติ
สฺายป นิพฺพินฺทติ สงฺขาเรสุป นิพฺพินฺทติ วิฺาณสฺมึป
นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท วิรชฺชติ วิราคา วิมุจฺจติ วิมุตฺตสฺมึ
วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ฯ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต
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กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ (ปุรมิ คมน อฏารส
เวยฺยากรณา ทุติยคมน ฉพฺพีส วิตฺถาเรตพฺพานิ ตติยคมน ฉพฺพีส
วิตฺถาเรตพฺพานิ จตุตฺถคมน ฉพฺพีส วิตฺถาเรตพฺพานิ) ฯ
ทิฏิสยุตฺต นิฏิต
_______________
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โอกฺกนฺตสยุตฺต
[๔๖๙] สาวตฺถี ฯ จกฺขุ ภิกฺขเว อนิจฺจ วิปริณามิ อฺถาภาวิ
โสต อนิจฺจ วิปริณามิ อฺถาภาวิ ฆาน อนิจฺจ
วิปริณามิ อฺถาภาวิ ชิวฺหา อนิจฺจา วิปริณามี อฺถาภาวี
กาโย อนิจฺโจ วิปริณามี อฺถาภาวี มโน อนิจฺโจ วิปริณามี
อฺถาภาวี ฯ โย ภิกฺขเว อิเม ธมฺเม เอว สทฺทหติ อธิมุจฺจติ ฯ
อย วุจฺจติ สทฺธานุสารี โอกฺกนฺโต สมฺมตฺตนิยาม สปฺปุริสภูมึ
โอกฺกนฺโต วีติวตฺโต ปุถุชชฺ นภูมึ อภพฺโพ ต กมฺม กาตุ ย
กมฺม กตฺวา นิรย วา ติรจฺฉานโยนึ วา ปตฺติวิสย วา อุปปชฺเชยฺย
อภพฺโพว ๑ ตาว กาล กาตุ ยาว น โสตาปตฺติผล สจฺฉิกโรติ ฯ
ยสฺส โข ภิกฺขเว อิเม ธมฺมา เอว ปฺาย มตฺตโส นิชฺฌาน
ขมนฺติ ฯ อย วุจฺจติ ธมฺมานุสารี โอกฺกนฺโต สมฺมตฺตนิยาม สปฺปุริสภูมึ
โอกฺกนฺโต วีติวตฺโต ปุถุชชฺ นภูมึ อภพฺโพ ต กมฺม กาตุ ย
กมฺม กตฺวา นิรย วา ติรจฺฉานโยนึ วา ปตฺติวิสย วา อุปปชฺเชยฺย
อภพฺโพว ๒ ตาว กาล กาตุ ยาว น โสตาปตฺติผล สจฺฉิกโรติ ฯ
โย ภิกฺขเว อิเม ธมฺเม เอว ชานาติ เอว ปสฺสติ ฯ อย วุจฺจติ
โสตาปนฺโน อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
[๔๗๐] สาวตฺถี ฯ รูปา ภิกฺขเว อนิจฺจา วิปริณามิโน อฺถาภาวิโน
สทฺทา อนิจฺจา วิปริณามิโน อฺถาภาวิโน คนฺธา
#๑-๒ ม. ยุ. จ ฯ สพฺพตฺถ เอว าตพฺพ ฯ
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อนิจฺจา วิปริณามิโน อฺถาภาวิโน รสา อนิจฺจา วิปริณามิโน
อฺถาภาวิโน โผฏพฺพา อนิจฺจา วิปริณามิโน อฺถาภาวิโน
ธมฺมา อนิจฺจา วิปริณามิโน อฺถาภาวิโน ฯ โย ภิกฺขเว อิเม
ธมฺเม เอว สทฺทหติ อธิมุจฺจติ ฯ อย วุจฺจติ สทฺธานุสารี โอกฺกนฺโต
สมฺมตฺตนิยาม สปฺปุริสภูมึ โอกฺกนฺโต วีติวตฺโต ปุถุชชฺ นภูมึ อภพฺโพ
ต กมฺม กาตุ ย กมฺม กตฺวา นิรย วา ติรจฺฉานโยนึ วา ปตฺติวิสย
วา อุปปชฺเชยฺย อภพฺโพว ตาว กาล กาตุ ยาว น โสตาปตฺติผล
สจฺฉิกโรติ ฯ ยสฺส โข ภิกฺขเว อิเม ธมฺมา เอว ปฺาย มตฺตโส
นิชฺฌาน ขมนฺติ ฯ อย วุจฺจติ ธมฺมานุสารี โอกฺกนฺโต สมฺมตฺตนิยาม
สปฺปุริสภูมึ โอกฺกนฺโต วีติวตฺโต ปุถุชชฺ นภูมึ อภพฺโพ ต กมฺม
กาตุ ย กมฺม กตฺวา นิรย วา ติรจฺฉานโยนึ วา ปตฺติวิสย วา
อุปปชฺเชยฺย อภพฺโพว ตาว กาล กาตุ ยาว น โสตาปตฺติผล
สจฺฉิกโรติ ฯ โย ภิกฺขเว อิเม ธมฺเม เอว ชานาติ ๑ เอว ปสฺสติ ฯ
อย วุจฺจติ โสตาปนฺโน อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
[๔๗๑] สาวตฺถี ฯ จกฺขุวิฺาณ ภิกฺขเว อนิจฺจ วิปริณามิ
อฺถาภาวิ โสตวิฺาณ ฯเปฯ ฆานวิฺาณ ฯ ชิวฺหาวิฺาณ ฯ
กายวิฺาณ ฯ มโนวิฺาณ อนิจฺจ วิปริณามิ
อฺถาภาวิ ฯ โย ภิกฺขเว ฯเปฯ สจฺฉิกโรติ ฯ ยสฺส โข ภิกฺขเว
ฯเปฯ สจฺฉิกโรติ ฯ โย ภิกฺขเว ฯเปฯ สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
[๔๗๒] สาวตฺถี ฯ จกฺขุสมฺผสฺโส ภิกฺขเว อนิจฺโจ วิปริณามี
#๑ ม. ปชานาติ ฯ
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อฺถาภาวี โสตสมฺผสฺโส ฯ ฆานสมฺผสฺโส ฯ ชิวฺหาสมฺผสฺโส ฯ
กายสมฺผสฺโส ฯ มโนสมฺผสฺโส อนิจฺโจ วิปริณามี อฺถาภาวี ฯ
โย ภิกฺขเว อิเม ธมฺเม เอว สทฺทหติ อธิมุจฺจติ ฯ อย วุจฺจติ
สทฺธานุสารี ฯเปฯ สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
[๔๗๓] สาวตฺถี ฯ จกฺขุสมฺผสฺสชา ภิกฺขเว เวทนา อนิจฺจา
วิปริณามี อฺถาภาวี โสตสมฺผสฺสชา เวทนา ฯ ฆานสมฺผสฺสชา
เวทนา ฯ ชิวฺหาสมฺผสฺสชา เวทนา ฯ กายสมฺผสฺสชา เวทนา ฯ
มโนสมฺผสฺสชา เวทนา อนิจฺจา วิปริณามี อฺถาภาวี ฯ โยพ
ภิกฺขเว อิเม ธมฺเม เอว สทฺทหติ อธิมุจฺจติ ฯ อย วุจฺจติ
สทฺธานุสารี ฯเปฯ สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
[๔๗๔] สาวตฺถี ฯ รูปสฺา ภิกฺขเว อนิจฺจา วิปริณามี
อฺถาภาวี สทฺทสฺา ฯ คนฺธสฺา ฯ รสสฺา ฯ
โผฏพฺพสฺา ฯ ธมฺมสฺา อนิจฺจา วิปริณามี อฺถาภาวี ฯ
โย ภิกฺขเว อิเม ธมฺเม เอว สทฺทหติ อธิมุจฺจติ ฯ อย
วุจฺจติ สทฺธานุสารี ฯเปฯ สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
[๔๗๕] สาวตฺถี ฯ รูปสฺเจตนา ภิกฺขเว อนิจฺจา วิปริณามี
อฺถาภาวี สทฺทสฺเจตนา ฯ คนฺธสฺเจตนา ฯ รสสฺเจตนา ฯ
โผฏพฺพสฺเจตนา ฯ ธมฺมสฺเจตนา อนิจฺจา วิปริณามี อฺถาภาวี ฯ
โย ภิกขฺ เว อิเม ธมฺเม เอว สทฺทหติ อธิมุจฺจติ ฯ อย
วุจฺจติ สทฺธานุสารี ฯเปฯ สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
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[๔๗๖] สาวตฺถี ฯ รูปตณฺหา ภิกฺขเว อนิจฺจา วิปริณามี
อฺถาภาวี สทฺทตณฺหา ฯ คนฺธตณฺหา ฯ รสตณฺหา ฯ
โผฏพฺพตณฺหา ฯ ธมฺมตณฺหา อนิจฺจา วิปริณามี อฺถาภาวี ฯ
โย ภิกฺขเว อิเม ธมฺเม เอว สทฺทหติ อธิมุจฺจติ ฯ อย วุจฺจติ
สทฺธานุสารี ฯเปฯ สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
[๔๗๗] สาวตฺถี ฯ ปวีธาตุ ภิกฺขเว อนิจฺจา วิปริณามี
อฺถาภาวี ฯ อาโปธาตุ ฯ เตโชธาตุ ฯ วาโยธาตุ ฯ
อากาสธาตุ ฯ วิฺาณธาตุ อนิจฺจา วิปริณามี อฺถาภาวี ฯ
โย ภิกฺขเว อิเม ธมฺเม เอว สทฺทหติ อธิมุจฺจติ ฯ อย วุจฺจติ
สทฺธานุสารี ฯเปฯ สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
[๔๗๘] สาวตฺถี ฯ รูป ภิกฺขเว อนิจฺจ วิปริณามิ อฺถาภาวิ
เวทนา อนิจฺจา วิปริณามี อฺถาภาวี สฺา ฯ สงฺขารา
อนิจฺจา วิปริณามิโน อฺถาภาวิโน วิฺาณ อนิจฺจ วิปริณามิ
อฺถาภาวิ ฯ โย ภิกฺขเว อิเม ธมฺเม เอว สทฺทหติ อธิมุจฺจติ ฯ
อย วุจฺจติ สทฺธานุสารี โอกฺกนฺโต สมฺมตฺตนิยาม สปฺปุริสภูมึ
โอกฺกนฺโต วีติวตฺโต ปุถุชชฺ นภูมึ อภพฺโพ ต กมฺม กาตุ ย
กมฺม กตฺวา นิรย วา ติรจฺฉานโยนึ วา ปตฺติวิสย วา อุปปชฺเชยฺย
อภพฺโพว ตาว กาล กาตุ ยาว น โสตาปตฺติผล สจฺฉิกโรติ ฯ
ยสฺส โข ภิกฺขเว อิเม ธมฺมา เอว ปฺาย มตฺตโส นิชฺฌาน
ขมนฺติ ฯ อย วุจฺจติ ธมฺมานุสารี โอกฺกนฺโต สมฺมตฺตนิยาม สปฺปุริส-
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ภูมึ โอกฺกนฺโต วีติวตฺโต ปุถุชชฺ นภูมึ อภพฺโพ ต กมฺม กาตุ ย
กมฺม กตฺวา นิรย วา ติรจฺฉานโยนึ วา ปตฺติวิสย วา อุปปชฺเชยฺย
อภพฺโพว ตาว กาล กาตุ ยาว น โสตาปตฺติผล สจฺฉิกโรติ ฯ
โย ภิกฺขเว อิเม ธมฺเม เอว ปชานาติ เอว ปสฺสติ ฯ อย วุจฺจติ
โสตาปนฺโน อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
โอกฺกนฺตสยุตฺต ฯ
ตสฺสุทฺทาน
จกฺขุ รูปฺจ วิฺาณ ผสฺโส จ เวทนาย จ
สฺา จ เจตนา ตณฺหา ธาตุ ขนฺเธน เต ทสาติ ฯ
_____________
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อุปฺปาทสยุตฺต
[๔๗๙] สาวตฺถี ฯ โย ๑ ภิกฺขเว จกฺขุสฺส อุปฺปาโท ิติ
อภินิพฺพตฺติ ปาตุภาโว ทุกฺขสฺเสโส อุปฺปาโท โรคาน ิติ
ชรามรณสฺส ปาตุภาโว โย โสตสฺส อุปฺปาโท ิติ ฯเปฯ โย
ฆานสฺส อุปฺปาโท ิติ ฯ โย ชิวฺหาย อุปฺปาโท ิติ ฯ โย
กายสฺส อุปปฺ าโท ิติ ฯ โย มนสฺส อุปฺปาโท ิติ อภินิพฺพตฺติ
ปาตุภาโว ทุกฺขสฺเสโส อุปฺปาโท โรคาน ิติ ชรามรณสฺส
ปาตุภาโว ฯ
[๔๘๐] โย จ ๒ ภิกขฺ เว จกฺขุสฺส นิโรโธ วูปสโม อตฺถงฺคโม
ทุกฺขสฺเสโส นิโรโธ โรคาน วูปสโม ชรามรณสฺส อตฺถงฺคโม ฯ
โย โสตสฺส นิโรโธ ฯเปฯ โย ฆานสฺส นิโรโธ ฯ โย ชิวฺหาย
นิโรโธ ฯ โย กายสฺส นิโรโธ ฯ โย มนสฺส นิโรโธ วูปสโม
อตฺถงฺคโม ทุกฺขสฺเสโส นิโรโธ โรคาน วูปสโม ชรามรณสฺส
อตฺถงฺคโมติ ฯ
[๔๘๑] สาวตฺถี ฯ โย ภิกฺขเว รูปาน อุปฺปาโท ิติ
อภินิพฺพตฺติ ปาตุภาโว ทุกฺขสฺเสโส อุปฺปาโท โรคาน ิติ
ชรามรณสฺส ปาตุภาโว โย สทฺทาน ฯ โย คนฺธาน ฯ โย รสาน ฯ
โย โผฏพฺพาน ฯ โย ธมฺมาน อุปฺปาโท ิติ อภินิพฺพตฺติ ปาตุภาโว
ทุกฺขสฺเสโส อุปฺปาโท โรคาน ิติ ชรามรณสฺส ปาตุภาโว ฯ
#๑ ม. โย โข ฯ สพฺพตฺถ เอว าตพฺพ ฯ ๒ โป. โย จ โข ฯ
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[๔๘๒] โย จ โข ภิกขฺ เว รูปาน นิโรโธ วูปสโม อตฺถงฺคโม
ทุกฺขสฺเสโส นิโรโธ โรคาน วูปสโม ชรามรณสฺส อตฺถงฺคโม ฯ
โย สทฺทาน ฯ โย คนฺธาน ฯ โย รสาน ฯ โย โผฏพฺพาน ฯ
โย ธมฺมาน นิโรโธ วูปสโม อตฺถงฺคโม ทุกฺขสฺเสโส นิโรโธ
โรคาน วูปสโม ชรามรณสฺส อตฺถงฺคโมติ ฯ
[๔๘๓] สาวตฺถี ฯ โย ภิกฺขเว จกฺขุวิฺาณสฺส อุปฺปาโท
ิติ ฯเปฯ ชรามรณสฺส ปาตุภาโว ฯเปฯ โย มโนวิฺาณสฺส
อุปฺปาโท ิติ ฯเปฯ ชรามรณสฺส ปาตุภาโว ฯ
[๔๘๔] โย จ โข ภิกฺขเว จกฺขุวิฺาณสฺส นิโรโธ ฯเปฯ
ชรามรณสฺส อตฺถงฺคโม โย มโนวิฺาณสฺส นิโรโธ ฯเปฯ
ชรามรณสฺส อตฺถงฺคโมติ ฯ
[๔๘๕] สาวตฺถี ฯ โย ภิกฺขเว จกฺขุสมฺผสฺสสฺส อุปฺปาโท
ิติ ฯเปฯ ชรามรณสฺส ปาตุภาโว ฯเปฯ โย มโนสมฺผสฺสสฺส
อุปฺปาโท ิติ ฯเปฯ ชรามรณสฺส ปาตุภาโว ฯ
[๔๘๖] โย จ โข ภิกฺขเว จกฺขุสมฺผสฺสสฺส นิโรโธ ฯเปฯ
ชรามรณสฺส อตฺถงฺคโม ฯเปฯ โย มโนสมฺผสฺสสฺส นิโรโธ
ฯเปฯ ชรามรณสฺส อตฺถงฺคโมติ ฯ
[๔๘๗] สาวตฺถี ฯ โย ภิกฺขเว จกฺขุสมฺผสฺสชาย เวทนาย
อุปฺปาโท ิติ ฯเปฯ ชรามรณสฺส ปาตุภาโว ฯเปฯ โย
มโนสมฺผสฺสชาย เวทนาย อุปฺปาโท ิติ อภินิพฺพตฺติ ปาตุภาโว
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ทุกฺขสฺเสโส อุปฺปาโท โรคาน ิติ ชรามรณสฺส ปาตุภาโว ฯ
[๔๘๘] โย จ โข ภิกขฺ เว จกฺขุสมฺผสฺสชาย เวทนาย นิโรโธ
วูปสโม ฯเปฯ ชรามรณสฺส อตฺถงฺคโม ฯเปฯ โย มโนสมฺผสฺสชาย
เวทนาย นิโรโธ วูปสโม อตฺถงฺคโม ทุกฺขสฺเสโส
นิโรโธ โรคาน วูปสโม ชรามรณสฺส อตฺถงฺคโมติ ฯ
[๔๘๙] สาวตฺถี ฯ โย ภิกฺขเว รูปสฺาย อุปฺปาโท ิติ
ฯเปฯ ชรามรณสฺส ปาตุภาโว ฯเปฯ โย ธมฺมสฺาย
อุปฺปาโท ิติ อภินิพฺพตฺติ ปาตุภาโว ทุกฺขสฺเสโส อุปฺปาโท
โรคาน ิติ ชรามรณสฺส ปาตุภาโว ฯ
[๔๙๐] โย จ โข ภิกฺขเว รูปสฺาย นิโรโธ ฯเปฯ
ชรามรณสฺส อตฺถงฺคโม ฯเปฯ โย ธมฺมสฺาย นิโรโธ
วูปสโม อตฺถงฺคโม ทุกฺขสฺเสโส นิโรโธ โรคาน วูปสโม
ชรามรณสฺส อตฺถงฺคโมติ ฯ
[๔๙๑] สาวตฺถี ฯ โย ภิกฺขเว รูปสฺเจตนาย อุปฺปาโท
ิติ ฯเปฯ ชรามรณสฺส ปาตุภาโว ฯเปฯ โย ธมฺมสฺเจตนาย
อุปฺปาโท ิติ ฯเปฯ ชรามรณสฺส ปาตุภาโว ฯ
[๔๙๒] โย จ โข ภิกฺขเว รูปสฺเจตนาย นิโรโธ ฯเปฯ
ชรามรณสฺส อตฺถงฺคโม ฯเปฯ โย ธมฺมสฺเจตนาย นิโรโธ
วูปสโม อตฺถงฺคโม ทุกขฺ สฺเสโส นิโรโธ โรคาน วูปสโม ชรามรณสฺส
อตฺถงฺคโมติ ฯ
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[๔๙๓] สาวตฺถี ฯ โย ภิกฺขเว รูปตณฺหาย อุปฺปาโท ิติ
ฯเปฯ ชรามรณสฺส ปาตุภาโว ฯเปฯ โย ธมฺมตณฺหาย อุปฺปาโท
ิติ อภินิพฺพตฺติ ปาตุภาโว ทุกฺขสฺเสโส อุปฺปาโท โรคาน ิติ
ชรามรณสฺส ปาตุภาโว ฯ
[๔๙๔] โย จ โข ภิกขฺ เว รูปตณฺหาย นิโรโธ ฯเปฯ ชรามรณสฺส
อตฺถงฺคโม ฯเปฯ โย ธมฺมตณฺหาย นิโรโธ วูปสโม
อตฺถงฺคโม ทุกฺขสฺเสโส นิโรโธ โรคาน วูปสโม ชรามรณสฺส
อตฺถงฺคโมติ ฯ
[๔๙๕] สาวตฺถี ฯ โย ภิกฺขเว ปวีธาตุยา อุปฺปาโท ิติ
อภินิพฺพตฺติ ปาตุภาโว ฯเปฯ ชรามรณสฺส ปาตุภาโว โย
อาโปธาตุยา ฯเปฯ โย เตโชธาตุยา ฯ โย วาโยธาตุยา ฯ
โย อากาสธาตุยา ฯ โย วิฺาณธาตุยา อุปฺปาโท ิติ
อภินิพฺพตฺติ ปาตุภาโว ทุกฺขสฺเสโส อุปฺปาโท โรคาน ิติ
ชรามรณสฺส ปาตุภาโว ฯ
[๔๙๖] โย จ โข ภิกฺขเว ปวีธาตุยา นิโรโธ ฯเปฯ
ชรามรณสฺส อตฺถงฺคโม โย อาโปธาตุยา นิโรโธ ฯเปฯ ชรามรณสฺส
อตฺถงฺคโม โย เตโชธาตุยา นิโรโธ ฯ โย วาโยธาตุยา นิโรโธ ฯ
โย อากาสธาตุยา นิโรโธ ฯ โย วิฺาณธาตุยา นิโรโธ วูปสโม
อตฺถงฺคโม ทุกฺขสฺเสโส นิโรโธ โรคาน วูปสโม ชรามรณสฺส
อตฺถงฺคโมติ ฯ
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[๔๙๗] สาวตฺถี ฯ โย ภิกฺขเว รูปสฺส อุปฺปาโท ิติ อภินิพฺพตฺติ
ปาตุภาโว ทุกฺขสฺเสโส อุปฺปาโท โรคาน ิติ ชรามรณสฺส
ปาตุภาโว โย เวทนาย ฯเปฯ โย สฺาย ฯ โย สงฺขาราน ฯ
โย วิฺาณสฺส อุปฺปาโท ิติ อภินิพฺพตฺติ ปาตุภาโว ทุกฺขสฺเสโส
อุปฺปาโท โรคาน ิติ ชรามรณสฺส ปาตุภาโว ฯ
[๔๙๘] โย จ โข ภิกขฺ เว รูปสฺส นิโรโธ วูปสโม อตฺถงฺคโม
ทุกฺขสฺเสโส นิโรโธ โรคาน วูปสโม ชรามรณสฺส อตฺถงฺคโม โย
เวทนาย ฯเปฯ โย สฺาย ฯ โย สงฺขาราน ฯ โย วิฺาณสฺส
นิโรโธ วูปสโม อตฺถงฺคโม ทุกฺขสฺเสโส นิโรโธ โรคาน วูปสโม
ชรามรณสฺส อตฺถงฺคโมติ ฯ
อุปฺปาทสยุตฺต ฯ
ตสฺสุทฺทาน
จกฺขุ รูปฺจ วิฺาณ ผสฺโส จ เวทนาย จ
สฺา จ เจตนา ตณฺหา ธาตุ ขนฺเธน เต ทสาติ ฯ
_____________
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กิเลสสยุตฺต
[๔๙๙] สาวตฺถี ฯ โย ภิกฺขเว จกฺขุสฺมึ ฉนฺทราโค จิตฺตสฺเสโส
อุปกฺกิเลโส โย โสตสฺมึ ฉนฺทราโค จิตฺตสฺเสโส อุปกฺกิเลโส โย
ฆานสฺมึ ฉนฺทราโค จิตฺตสฺเสโส อุปกฺกิเลโส โย ชิวฺหาย ฉนฺทราโค
จิตฺตสฺเสโส อุปกฺกิเลโส โย กายสฺมึ ฉนฺทราโค จิตฺตสฺเสโส
อุปกฺกิเลโส โย มนสฺมึ ฉนฺทราโค จิตฺตสฺเสโส อุปกฺกิเลโส ฯ
ยโต โข ภิกขฺ เว ภิกฺขุโน อิเมสุ ฉสุ าเนสุ เจตโส อุปกฺกิเลโส
ปหีโน โหติ เนกฺขมฺมนินฺน จสฺส จิตฺต โหติ เนกฺขมฺมปริภาวิต
จิตฺต กมฺมนิย ขายติ อภิฺา สจฺฉิกรณีเยสุ ธมฺเมสูติ ฯ
[๕๐๐] สาวตฺถี ฯ โย ภิกฺขเว รูเปสุ ฉนฺทราโค จิตฺตสฺเสโส
อุปกฺกิเลโส โย สทฺเทสุ ฯ โย คนฺเธสุ ฯ โย รเสสุ ฯ โย
โผฏพฺเพสุ ฯ โย ธมฺเมสุ ฉนฺทราโค จิตฺตสฺเสโส อุปกฺกิเลโส ฯ
ยโต โข ภิกขฺ เว ภิกฺขุโน อิเมสุ ฉสุ าเนสุ เจตโส อุปกฺกิเลโส
ปหีโน โหติ เนกฺขมฺมนินฺน จสฺส จิตฺต โหติ เนกฺขมฺมปริภาวิต
จิตฺต กมฺมนิย ขายติ อภิฺา สจฺฉิกรณีเยสุ ธมฺเมสูติ ฯ
[๕๐๑] สาวตฺถี ฯ โย ภิกฺขเว จกฺขุสมฺผสฺสสฺมึ ฉนฺทราโค
จิตฺตสฺเสโส อุปกฺกิเลโส โย โสตสมฺผสฺสสฺมึ ฯ โย ฆานสมฺผสฺสสฺมึ ฯ
โย ชิวฺหาสมฺผสฺสสฺมึ ฯ โย กายสมฺผสฺสสฺมึ ฯ
โย มโนสมฺผสฺสสฺมึ ฉนฺทราโค จิตฺตสฺเสโส อุปกฺกิเลโส ฯ ยโต

สุตฺต ส. ขนฺธวารวคฺโค - หนาที่ 289

โข ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ฯเปฯ อภิฺา สจฺฉิกรณีเยสุ ธมฺเมสูติ ฯ
[๕๐๒] สาวตฺถี ฯ โย ภิกฺขเว จกฺขุสมฺผสฺสชาย เวทนาย ฉนฺทราโค
จิตฺตสฺเสโส อุปกฺกิเลโส โย โสตสมฺผสฺสชาย เวทนาย ฯ
โย ฆานสมฺผสฺสชาย เวทนาย ฯ โย ชิวฺหาสมฺผสฺสชาย เวทนาย ฯ
โย กายสมฺผสฺสชาย เวทนาย ฯ โย มโนสมฺผสฺสชาย เวทนาย ฉนฺทราโค
จิตฺตสฺเสโส อุปกฺกิเลโส ฯ ยโต โข ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ฯเปฯ
อภิฺา สจฺฉิกรณีเยสุ ธมฺเมสูติ ฯ
[๕๐๓] สาวตฺถี ฯ โย ภิกฺขเว รูปสฺาย ฉนฺทราโค
จิตฺตสฺเสโส อุปกฺกิเลโส โย สทฺทสฺาย ฯ โย คนฺธสฺาย ฯ
โย รสสฺาย ฯ โย โผฏพฺพสฺาย ฯ โย ธมฺมสฺาย
ฉนฺทราโค จิตฺตสฺเสโส อุปกฺกิเลโส ฯ ยโต โข ภิกฺขเว
ภิกฺขุโน ฯเปฯ อภิฺา สจฺฉิกรณีเยสุ ธมฺเมสูติ ฯ
[๕๐๔] สาวตฺถี ฯ โย ภิกฺขเว รูปสฺเจตนาย ฉนฺทราโค
จิตฺตสฺเสโส อุปกฺกิเลโส โย สทฺทสฺเจตนาย ฯ โย คนฺธสฺเจตนาย ฯ
โย รสสฺเจตนาย ฯ โย โผฏพฺพสฺเจตนาย ฯ
โย ธมฺมสฺเจตนาย ฉนฺทราโค จิตตฺ สฺเสโส อุปกฺกิเลโส ฯ ยโต
โข ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ฯเปฯ อภิฺา สจฺฉิกรณีเยสุ ธมฺเมสูติ ฯ
[๕๐๕] สาวตฺถี ฯ โย ภิกฺขเว รูปตณฺหาย ฉนฺทราโค
จิตฺตสฺเสโส อุปกฺกิเลโส โย สทฺทตณฺหาย ฯ โย คนฺธตณฺหาย ฯ
โย รสตณฺหาย ฯ โย โผฏพฺพตณฺหาย ฯ โย ธมฺมตณฺหาย
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ฉนฺทราโค จิตฺตสฺเสโส อุปกฺกิเลโส ฯ ยโต โข ภิกฺขเว
ภิกฺขุโน ฯเปฯ อภิฺา สจฺฉิกรณีเยสุ ธมฺเมสูติ ฯ
[๕๐๖] สาวตฺถี ฯ โย ภิกฺขเว ปวีธาตุยา ฉนฺทราโค
จิตฺตสฺเสโส อุปกฺกิเลโส โย อาโปธาตุยา ฯ โย เตโชธาตุยา ฯ โย
วาโยธาตุยา ฯ โย อากาสธาตุยา ฯ โย วิฺาณธาตุยา ฉนฺทราโค
จิตฺตสฺเสโส อุปกฺกิเลโส ฯ ยโต โข ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อิเมสุ ฉสุ
าเนสุ เจตโส อุปกฺกิเลโส ปหีโน โหติ เนกฺขมฺมนินฺน จสฺส
จิตฺต โหติ เนกฺขมฺมปริภาวิต จิตฺต กมฺมนิย ขายติ อภิฺา
สจฺฉิกรณีเยสุ ธมฺเมสูติ ฯ
[๕๐๗] สาวตฺถี ฯ โย ภิกฺขเว รูปสฺมึ ฉนฺทราโค จิตฺตสฺเสโส
อุปกฺกิเลโส ฯเปฯ โย วิฺาณสฺมึ ฉนฺทราโค จิตฺตสฺเสโส
อุปกฺกิเลโส ฯ ยโต โข ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน อิเมสุ ฉสุ าเนสุ
เจตโส อุปกฺกิเลโส ปหีโน โหติ เนกฺขมฺมนินฺน จสฺส จิตฺต
โหติ เนกฺขมฺมปริภาวิต จิตฺต กมฺมนิย ขายติ อภิฺา
สจฺฉิกรณีเยสุ ธมฺเมสูติ ฯ
กิเลสสยุตฺต ฯ
ตสฺสุทฺทาน
จกฺขุ รูปฺจ วิฺาณ ผสฺโส จ เวทนาย จ
สฺา จ เจตนา ตณฺหา ธาตุ ขนฺเธน เต ทสาติ ฯ
_____________
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สารีปุตฺตสยุตฺต
[๕๐๘] เอก สมย อายสฺมา สารีปุตฺโต สาวตฺถิย วิหรติ
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ อถ โข อายสฺมา สารีปตุ ฺโต
ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย สาวตฺถึ ๑ ปณฺฑาย ปาวิสิ
สาวตฺถิย ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต เยน
อนฺธวน เตนุปสงฺกมิ ทิวาวิหาราย อนฺธวน อชฺโฌคาเหตฺวา
อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล ทิวาวิหาร ๒ นิสีทิ ฯ อถ โข อายสฺมา
สารีปุตฺโต สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต เยน เชตวน อนาถปณฺฑิกสฺส
อาราโม เตนุปสงฺกมิ ฯ อทฺทสา โข อายสฺมา อานนฺโท
อายสฺมนฺต สารีปุตฺต ทูรโตว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน อายสฺมนฺต
สารีปุตฺต เอตทโวจ วิปฺปสนฺนานิ โข เต อาวุโส สารีปตุ ฺต
อินฺทฺริยานิ ปริสุทฺโธ มุขวณฺโณ ปริโยทาโต กตเมนายสฺมา
สารีปุตฺโต อชฺช วิหาเรน วิหาสีติ ฯ อิธาห อาวุโส วิวิจฺเจว
กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปตสิ ุข
ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรามิ ฯ ตสฺส มยฺห อาวุโส น
เอว โหติ อห ปม ฌาน สมาปชฺชามีติ วา อห ปม
ฌาน สมาปนฺโนติ วา อห ปมา ฌานา วุฏิโตติ วาติ ฯ
ตถา หิ ปนายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส ทีฆรตฺต อหงฺการมมงฺการมานานุสยา
สุสมูหตา ตสฺมา อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส น เอว โหติ
#๑ โป. สาวตฺถิย ฯ ๒ โป. ทิวาวิหารตฺถาย ฯ
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อห ปม ฌาน สมาปชฺชามีติ วา อห ปม ฌาน สมาปนฺโนติ
วา อห ปมา ฌานา วุฏิโตติ วาติ ฯ
[๕๐๙] สาวตฺถี ฯ อทฺทสา โข อายสฺมา อานนฺโท ฯเปฯ
อายสฺมนฺต สารีปุตฺต เอตทโวจ วิปปฺ สนฺนานิ โข เต อาวุโส
สารีปุตฺต อินฺทฺริยานิ ปริสุทโฺ ธ มุขวณฺโณ ปริโยทาโต
กตเมนายสฺมา สารีปุตฺโต อชฺช วิหาเรน วิหาสีติ ฯ อิธาห อาวุโส
วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อชฺฌตฺต สมฺปสาทน เจตโส เอโกทิภาว
อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช ปติสุข ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรามิ ฯ
ตสฺส มยฺห อาวุโส น เอว โหติ อห ทุติย ฌาน สมาปชฺชามีติ
วา อห ทุตยิ  ฌาน สมาปนฺโนติ วา อห ทุติยา ๑ ฌานา
วุฏิโตติ วาติ ฯ ตถา หิ ปนายสฺมโต สารีปตุ ฺตสฺส ทีฆรตฺต
อหงฺการมมงฺการมานานุสยา สุสมูหตา ตสฺมา อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส
น เอว โหติ อห ทุติย ฌาน สมาปชฺชามีติ วา อห
ทุติย ฌาน สมาปนฺโนติ วา อห ทุติยา ฌานา วุฏิโตติ วาติ ฯ
[๕๑๐] สาวตฺถี ฯ อทฺทสา โข อายสฺมา อานนฺโท ฯเปฯ
วิปฺปสนฺนานิ โข เต อาวุโส สารีปุตฺต อินฺทฺรยิ านิ ปริสุทโฺ ธ
มุขวณฺโณ ปริโยทาโต กตเมนายสฺมา สารีปุตโฺ ต อชฺช วิหาเรน
วิหาสีติ ฯ อิธาห อาวุโส ปติยา จ วิราคา อุเปกฺขโก จ วิหรามิ
สโต จ สมฺปชาโน สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทมิ ยนฺต อริยา
อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ ตติย ฌาน
#๑ โป. ยุ. ทุติยชฺฌานา ฯ
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อุปสมฺปชฺช วิหรามิ ฯ ตสฺส มยฺห อาวุโส น เอว โหติ อห
ตติย ฌาน สมาปชฺชามีติ วา อห ตติย ฌาน สมาปนฺโนติ วา
อห ตติยา ฌานา วุฏิโตติ วาติ ฯ ตถา หิ ปนายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส
ทีฆรตฺต อหงฺการมมงฺการมานานุสยา สุสมูหตา ตสฺมา
อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส น เอว โหติ อห ตติย ฌาน สมาปชฺชามีติ
วา อห ตติย ฌาน สมาปนฺโนติ วา อห ตติยา ฌานา
วุฏิโตติ วาติ ฯ
[๕๑๑] สาวตฺถี ฯ อทฺทสา โข อายสฺมา อานนฺโท ฯเปฯ
วิปฺปสนฺนานิ โข เต อาวุโส สารีปุตฺต อินฺทฺรยิ านิ ปริสุทโฺ ธ
มุขวณฺโณ ปริโยทาโต กตเมนายสฺมา สารีปุตโฺ ต อชฺช วิหาเรน
วิหาสีติ ฯ อิธาห อาวุโส สุขสฺส จ ปหานา ทุกขฺ สฺส จ ปหานา
ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ
จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรามิ ฯ ตสฺส มยฺห
อาวุโส น เอว โหติ อห จตุตฺถ ฌาน สมาปชฺชามีติ วา
อห จตุตฺถ ฌาน สมาปนฺโนติ วา อห จตุตฺถา ฌานา
วุฏิโตติ วาติ ฯ ตถา หิ ปนายสฺมโต สารีปตุ ฺตสฺส ทีฆรตฺต
อหงฺการมมงฺการมานานุสยา สุสมูหตา ตสฺมา อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส
น เอว โหติ อห จตุตฺถ ฌาน สมาปชฺชามีติ วา
อห จตุตฺถ ฌาน สมาปนฺโนติ วา อห จตุตฺถา ฌานา
วุฏิโตติ วาติ ฯ

สุตฺต ส. ขนฺธวารวคฺโค - หนาที่ 294

[๕๑๒] สาวตฺถี ฯ อทฺทสา โข อายสฺมา อานนฺโท ฯเปฯ
อิธาห อาวุโส สพฺพโส รูปสฺาน สมติกฺกมา ปฏิฆสฺาน
อตฺถงฺคมา นานตฺตสฺาน อมนสิการา อนนฺโต อากาโสติ
อากาสานฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรามิ ฯเปฯ วุฏิโตติ วาติ ฯ
[๕๑๓] สาวตฺถี ฯ อทฺทสา โข อายสฺมา อานนฺโท ฯเปฯ
อิธาห อาวุโส สพฺพโส อากาสานฺจายตน สมติกฺกมฺม อนนฺต
วิฺาณนฺติ วิฺาณฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรามิ ฯเปฯ
วุฏิโตติ วาติ ฯ
[๕๑๔] สาวตฺถี ฯ อถ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ฯเปฯ อิธาห
อาวุโส สพฺพโส วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมฺม นตฺถิ กิฺจีติ
อากิฺจฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรามิ ฯเปฯ วุฏิโตติ วาติ ฯ
[๕๑๕] สาวตฺถี ฯ อถ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ฯเปฯ อิธาห
อาวุโส อากิฺจฺายตน สมติกกฺ มฺม เนวสฺานาสฺายตน
อุปสมฺปชฺช วิหรามิ ฯเปฯ วุฏิโตติ วาติ ฯ
[๕๑๖] เอก สมย อายสฺมา สารีปุตฺโต สาวตฺถิย วิหรติ
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ อถ โข อายสฺมา สารีปตุ ฺโต
ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย สาวตฺถึ ปณฺฑาย ปาวิสิ
สาวตฺถิย ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต
เยน อนฺธวน เตนุปสงฺกมิ ทิวาวิหาราย อนฺธวน อชฺโฌคาเหตฺวา
อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล ทิวาวิหาร นิสีทิ ฯ อถ โข อายสฺมา
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สารีปุตฺโต สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต เยน เชตวน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราโม เตนุปสงฺกมิ ฯ อทฺทสา โข อายสฺมา
อานนฺโท อายสฺมนฺต สารีปุตฺต ทูรโตว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน
อายสฺมนฺต สารีปุตฺต เอตทโวจ วิปปฺ สนฺนานิ โข เต อาวุโส
สารีปุตฺต อินฺทฺริยานิ ปริสุทโฺ ธ มุขวณฺโณ ปริโยทาโต
กตเมนายสฺมา สารีปุตฺโต อชฺช วิหาเรน วิหาสีติ ฯ อิธาห อาวุโส
สพฺพโส เนวสฺานาสฺายตน สมติกฺกมฺม สฺาเวทยิตนิโรธ
อุปสมฺปชฺช วิหรามิ ฯ ตสฺส มยฺห อาวุโส น เอว โหติ อห
สฺาเวทยิตนิโรธ สมาปชฺชามีติ วา อห สฺาเวทยิตนิโรธ
สมาปนฺโนติ วา อห สฺาเวทยิตนิโรธา วุฏิโตติ วาติ ฯ ตถา
หิ ปนายสฺมโต สารีปตุ ฺตสฺส ทีฆรตฺต อหงฺการมมงฺการมานานุสยา
สุสมูหตา ตสฺมา อายสฺมโต สารีปตุ ฺตสฺส น เอว โหติ อห
สฺาเวทยิตนิโรธ สมาปชฺชามีติ วา อห สฺาเวทยิตนิโรธ
สมาปนฺโนติ วา อห สฺาเวทยิตนิโรธา วุฏิโตติ วาติ ฯ
[๕๑๗] เอก สมย อายสฺมา สารีปุตฺโต ราชคเห วิหรติ
เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ อถ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ปุพฺพณฺหสมย
นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย ราชคห ๑ ปณฺฑาย ปาวิสิ ราชคเห
สปทาน ปณฺฑาย จริตฺวา ต ปณฑ
ฺ ปาต อฺตร กุฑฺฑมูล ๒
นิสฺสาย ภฺุชติ ๓ ฯ อถ โข สูจิมุขี ๔ ปริพฺพาชิกา เยนายสฺมา
สารีปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต สารีปุตฺต
#๑ ม. ยุ. ราชคเห ฯ ๒ โป. กุฏมูล ฯ ยุ. กุฑฺฑ ฯ ๓ ม. ยุ. ปริภ
ุ ฺชติ ฯ
#๔ โป. ม. ยุ. สุจิมุขี ฯ
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เอตทโวจ กึ นุ โข สมณ อโธมุโข ภฺุชสีติ ฯ น ขฺวาห
ภคินิ อโธมุโข ภฺุชามีติ ฯ เตนหิ สมณ อุพฺภมุโข ภฺุชสีติ ฯ
น ขฺวาห ภคินิ อุพฺภมุโข ภฺุชามีติ ฯ เตนหิ สมณ ทิสามุโข
ภฺุชสีติ ฯ น ขฺวาห ภคินิ ทิสามุโข ภฺุชามีติ ฯ เตนหิ
สมณ วิทิสามุโข ภฺุชสีติ ฯ น ขฺวาห ภคินิ วิทิสามุโข
ภฺุชามีติ ฯ กึ นุ สมณ อโธมุโข ภฺุชสีติ อิติ ปุฏโ สมาโน น
ขฺวาห ภคินิ อโธมุโข ภฺุชามีติ วเทสิ เตนหิ สมณ อุพฺภมุโข
ภฺุชสีติ อิติ ปุฏโ สมาโน น ขฺวาห ภคินิ อุพฺภมุโข ภฺุชามีติ
วเทสิ เตนหิ สมณ ทิสามุโข ภฺุชสีติ อิติ ปุฏโ สมาโน
น ขฺวาห ภคินิ ทิสามุโข ภฺุชามีติ วเทสิ เตนหิ สมณ
วิทิสามุโข ภฺุชสีติ อิติ ปุฏโ  สมาโน น ขฺวาห ภคินิ
วิทิสามุโข ภฺุชามีติ วเทสิ กถฺจรหิ ๑ สมณ ภฺุชสีติ ฯ เย หิ
เกจิ ภคินิ สมณพฺราหฺมณา วตฺถุวิชชฺ าติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีเวน
ชีวิก ๒ กปฺเปนฺติ อิเม วุจฺจนฺติ ภคินิ สมณพฺราหฺมณา อโธมุขา
ภฺุชนฺติ ๓ ฯ เย หิ เกจิ ภคินิ สมณพฺราหฺมณา นกฺขตฺตวิชฺชาติรจฺฉานวิชฺชาย
มิจฺฉาชีเวน ชีวิก กปฺเปนฺติ อิเม วุจฺจนฺติ ภคินิ
สมณพฺราหฺมณา อุพฺภมุขา ภฺุชนฺติ ฯ เย หิ เกจิ ภคินิ
สมณพฺราหฺมณา ทูเตยฺยปหิณคมนานุโยคา ๔ มิจฺฉาชีเวน ชีวิก กปฺเปนฺติ
อิเม วุจฺจนฺติ ภคินิ สมณพฺราหฺมณา ทิสามุขา ภฺุชนฺติ ฯ เย
หิ เกจิ ภคินิ สมณพฺราหฺมณา องฺควิชฺชาติรจฺฉานวิชฺชาย
#๑ โป. กถฺจรสิ ฯ ๒ โป. ชีวิต ฯ ๓ ม. ยุ. ภฺุชนฺตีติ ฯ ๔ ม. ...นุโยคาย ฯ
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มิจฺฉาชีเวน ชีวิก กปฺเปนฺติ อิเม วุจฺจนฺติ ภคินิ สมณพฺราหฺมณา
วิทิสามุขา ภฺุชนฺติ ฯ โส ขฺวาห ภคินิ น วตฺถวุ ิชฺชาติรจฺฉานวิชฺชาย
มิจฺฉาชีเวน ชีวิก กปฺเปมิ น นกฺขตฺตวิชฺชาติรจฺฉานวิชฺชาย
มิจฺฉาชีเวน ชีวิก กปฺเปมิ น ทูเตยฺยปหิณคมนานุโยคา มิจฺฉาชีเวน
ชีวิก กปฺเปมิ น องฺควิชฺชาติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีเวน ชีวิก
กปฺเปมิ ธมฺเมน ภิกฺข ปริเยสามิ ธมฺเมน ภิกฺข ปริเยสิตฺวา
ภฺุชามีติ ฯ อถ โข สูจิมุขี ปริพฺพาชิกา ราชคเห รถิยาย รถิย
สิงฺฆาฏเกน สิงฺฆาฏก อุปสงฺกมิตฺวา เอวมาโรเจสิ ธมฺมิก สมณา
สกฺยปุตฺติยา อาหาร อาหาเรนฺติ อนวชฺช สมณา สกฺยปุตตฺ ิยา
อาหาร อาหาเรนฺติ เทถ สมณาน สกฺยปุตฺติยาน ปณฺฑนฺติ ฯ
สารีปุตฺตสยุตฺต ฯ
ตสฺสุทฺทาน
วิเวก อวิตกฺก ๑ จ ปติ อุเปกฺขาจตุตฺถก
อากาสฺเจว วิฺาณ อากิฺจเนวสฺินา ๒
นิโรโธ ๓ นวโม วุตฺโต ทสม สูจิมุขิ จาติ ฯ
______________
#๑ ม. วิเวกช อวิตกฺก ฯ ๒ ยุ. อากิฺจฺเว ฯ ม. อากิฺจเมวสฺินา ฯ
#๓ โป. นิโรธ ฯ ยุ. นิโรเธนคเห วุตฺโต ฯ
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นาคสยุตฺต
[๕๑๘] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯ จตสฺโส อิมา ภิกฺขเว
นาคโยนิโย ฯ กตมา จตสฺโส ฯ อณฺฑชา นาคา ชลาพุชา ๑ นาคา
สเสทชา นาคา อุปปาติกา ๒ นาคา ฯ อิมา โข ภิกฺขเว จตสฺโส
นาคโยนิโยติ ฯ
[๕๑๙] สาวตฺถี ฯ จตสฺโส อิมา ภิกฺขเว นาคโยนิโย ฯ
กตมา จตสฺโส ฯ อณฺฑชา นาคา ชลาพุชา นาคา สเสทชา
นาคา อุปปาติกา นาคา ฯ ตตฺร ภิกฺขเว อณฺฑเชหิ นาเคหิ
ชลาพุชา จ สเสทชา จ อุปปาติกา จ นาคา ปณีตตรา ฯ
ตตฺร ภิกฺขเว อณฺฑเชหิ จ ชลาพุเชหิ จ นาเคหิ สเสทชา จ
อุปปาติกา จ นาคา ปณีตตรา ฯ ตตฺร ภิกฺขเว อณฺฑเชหิ จ
ชลาพุเชหิ จ สเสทเชหิ จ นาเคหิ อุปปาติกา นาคา ปณีตตรา ฯ
อิมา โข ภิกฺขเว จตสฺโส นาคโยนิโยติ ฯ
[๕๒๐] เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ อถ โข อฺตโร ภิกฺขุ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ
โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺเจ อณฺฑชา นาคา
อุโปสถ อุปวสนฺติ โวสฺสฏกายา ๓ จ ภวนฺตีติ ฯ อิธ ภิกขฺ ุ
#๑ โป. ชลมฺพุชา ฯ ๒ ม. ยุ. โอปปาติกา ฯ ๓ ยุ. โอสฺสฏกายา ฯ
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เอกจฺจาน อณฺฑชาน นาคาน เอว โหติ มย โข ปุพฺเพ กาเยน
ทฺวยการิโน อหุมฺห วาจาย ทฺวยการิโน มนสา ทฺวยการิโน เต
มย กาเยน ทฺวยการิโน วาจาย ทฺวยการิโน มนสา ทฺวยการิโน
กายสฺส เภทา ปร มรณา อณฺฑชาน นาคาน สหพฺยต อุปปนฺนา
สจชฺช มย กาเยน สุจริต จเรยฺยาม ๑ วาจาย สุจริต จเรยฺยาม
มนสา สุจริต จเรยฺยาม เอว มย [๒] กายสฺส เภทา ปร มรณา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺเชยฺยาม หนฺท มย เอตรหิ กาเยน
สุจริต จราม วาจาย สุจริต จราม มนสา สุจริต จรามาติ ฯ
อย โข ภิกขฺ ุ เหตุ อย ปจฺจโย เยน มิเธกจฺเจ อณฺฑชา
นาคา อุโปสถ อุปวสนฺติ โวสฺสฏกายา จ ภวนฺตีติ ฯ
[๕๒๑] สาวตฺถี ฯ อถ โข อฺตโร ภิกฺขุ เยน ภควา
ฯเปฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ
โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺเจ ชลาพุชา
นาคา อุโปสถ อุปวสนฺติ โวสฺสฏกายา จ ภวนฺตีติ ฯ (สพฺพ
วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ อย โข ภิกฺขุ เหตุ อย ปจฺจโย เยน
มิเธกจฺเจ ชลาพุชา นาคา อุโปสถ อุปวสนฺติ โวสฺสฏกายา จ
ภวนฺตีติ ฯ
[๕๒๒] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต
เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺเจ
สเสทชา นาคา อุโปสถ อุปวสนฺติ โวสฺสฏกายา จ ภวนฺตีติ ฯ
#๑ โป. สพฺพวาเรสุ จรามาติ ทิสฺสติ ฯ ๒ โป. โขสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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(สพฺพ วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ อย โข ภิกฺขุ เหตุ อย ปจฺจโย
เยน มิเธกจฺเจ สเสทชา นาคา อุโปสถ อุปวสนฺติ โวสฺสฏกายา
จ ภวนฺตีติ ฯ
[๕๒๓] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต
เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺเจ
อุปปาติกา นาคา อุโปสถ อุปวสนฺติ โวสฺสฏกายา จ ภวนฺตีติ ฯ
อิธ ภิกฺขุ เอกจฺจาน อุปปาติกาน นาคาน เอว โหติ มย โข
ปุพฺเพ กาเยน ทฺวยการิโน อหุมฺห วาจาย ทฺวยการิโน มนสา
ทฺวยการิโน เต มย กาเยน ทฺวยการิโน วาจาย ทฺวยการิโน
มนสา ทฺวยการิโน กายสฺส เภทา ปร มรณา อุปปาติกาน
นาคาน สหพฺยต อุปปนฺนา สจชฺช มย กาเยน สุจริต จเรยฺยาม
วาจาย สุจริต จเรยฺยาม มนสา สุจริต จเรยฺยาม เอว มย
กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺเชยฺยาม
หนฺท มย เอตรหิ กาเยน สุจริต จราม วาจาย สุจริต จราม
มนสา สุจริต จรามาติ ฯ อย โข ภิกฺขุ เหตุ อย ปจฺจโย
เยน มิเธกจฺเจ อุปปาติกา นาคา อุโปสถ อุปวสนฺติ โวสฺสฏกายา
จ ภวนฺตีติ ฯ
[๕๒๔] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต
เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ
กายสฺส เภทา ปร มรณา อณฺฑชาน นาคาน สหพฺยต
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อุปปชฺชตีติ ฯ อิธ ภิกฺขุ เอกจฺโจ กาเยน ทฺวยการี โหติ วาจาย
ทฺวยการี มนสา ทฺวยการี ตสฺส สุต โหติ อณฺฑชา นาคา
ทีฆายุกา วณฺณวนฺโต สุขพหุลาติ ฯ ตสฺส เอว โหติ อโห
วตาห กายสฺส เภทา ปร มรณา อณฺฑชาน นาคาน สหพฺยต
อุปปชฺเชยฺยนฺติ ฯ โส กายสฺส เภทา ปร มรณา อณฺฑชาน
นาคาน สหพฺยต อุปปชฺชติ ฯ อย โข ภิกฺขุ เหตุ อย ปจฺจโย
เยน มิเธกจฺโจ กายสฺส เภทา ปร มรณา อณฺฑชาน นาคาน
สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ
[๕๒๕] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต
เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ
กายสฺส เภทา ปร มรณา ชลาพุชาน นาคาน สหพฺยต
อุปปชฺชตีติ ฯเปฯ อย โข ภิกฺขุ เหตุ อย ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ
กายสฺส เภทา ปร มรณา ชลาพุชาน นาคาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ
[๕๒๖] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต
เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ
กายสฺส เภทา ปร มรณา สเสทชาน นาคาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติy
ฯเปฯ อย โข ภิกฺขุ เหตุ อย ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ
กายสฺส เภทา ปร มรณา สเสทชาน นาคาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ
[๕๒๗] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต
เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ
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กายสฺส เภทา ปร มรณา อุปปาติกาน นาคาน สหพฺยต
อุปปชฺชตีติ ฯ อิธ ภิกฺขุ เอกจฺโจ กาเยน ทฺวยการี โหติ วาจาย
ทฺวยการี มนสา ทฺวยการี ตสฺส สุต โหติ อุปปาติกา นาคา
ทีฆายุกา วณฺณวนฺโต สุขพหุลาติ ฯ ตสฺส เอว โหติ อโห
วตาห กายสฺส เภทา ปร มรณา อุปปาติกาน นาคาน สหพฺยต
อุปปชฺเชยฺยนฺติ ฯ โส กายสฺส เภทา ปร มรณา อุปปาติกาน
นาคาน สหพฺยต อุปปชฺชติ ฯ อย โข ภิกฺขุ เหตุ อย ปจฺจโย
เยน มิเธกจฺโจ กายสฺส เภทา ปร มรณา อุปปาติกาน นาคาน
สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ
[๕๒๘] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต
เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ
กายสฺส เภทา ปร มรณา อณฺฑชาน นาคาน สหพฺยต
อุปปชฺชตีติ ฯ อิธ ภิกฺขุ เอกจฺโจ กาเยน ทฺวยการี โหติ วาจาย
ทฺวยการี มนสา ทฺวยการี ตสฺส สุต โหติ อณฺฑชา นาคา
ทีฆายุกา วณฺณวนฺโต สุขพหุลาติ ฯ ตสฺส เอว โหติ อโห
วตาห กายสฺส เภทา ปร มรณา อณฺฑชาน นาคาน สหพฺยต
อุปปชฺเชยฺยนฺติ ฯ โส อนฺน เทติ ปาน เทติ วตฺถ เทติ ยาน
เทติ มาล เทติ คนฺธ เทติ วิเลปน เทติ เสยฺย เทติ อาวสถP
เทติ ปทีเปยฺย เทติ ฯ โส กายสฺส เภทา ปร มรณา อณฺฑชาน
นาคาน สหพฺยต อุปปชฺชติ ฯ อย โข ภิกฺขุ เหตุ อย ปจฺจโย
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เยน มิเธกจฺโจ กายสฺส เภทา ปร มรณา อณฺฑชาน นาคาน
สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ
[๕๒๙] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต
เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ
กายสฺส เภทา ปร มรณา ชลาพุชาน นาคาน ฯเปฯ สเสทชาน
นาคาน ฯ อุปปาติกาน นาคาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ อิธ ภิกฺขุ
เอกจฺโจ กาเยน ทฺวยการี โหติ วาจาย ทฺวยการี มนสา ทฺวยการี
ตสฺส สุต โหติ อุปปาติกา นาคา ทีฆายุกา วณฺณวนฺโต
สุขพหุลาติ ฯ ตสฺส เอว โหติ อโห วตาห กายสฺส เภทา ปร
มรณา อุปปาติกาน นาคาน สหพฺยต อุปปชฺเชยฺยนฺติ ฯ โส
อนฺน เทติ ปาน เทติ วตฺถ เทติ ยาน เทติ มาล เทติ
คนฺธ เทติ วิเลปน เทติ เสยฺย เทติ อาวสถ เทติ ปทีเปยฺย
เทติ ฯ โส กายสฺส เภทา ปร มรณา อุปปาติกาน นาคาน
สหพฺยต อุปปชฺชติ ฯ อย โข ภิกฺขุ เหตุ อย ปจฺจโย เยน
มิเธกจฺโจ กายสฺส เภทา ปร มรณา อุปปาติกาน นาคาน
สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ (อิมินา เปยฺยาเลน สห ทส สุตฺตนฺตา
วิตฺถารา จตูสุ โยนีสุ จตฺตาฬีส เวยฺยากรณา กาตพฺพา ทส
สุตฺตนฺตา โหนฺติ ปณฺณาส สุตฺตนฺตา โหนฺติ) ฯ
นาคสยุตฺต ฯ
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ตสฺสุทฺทาน
สุทฺธกฺจ ๑ ปณีตตร จตุโร จ อุโปสถา
ตสฺส สุต จตุโร จ
ทานูปการา ๒ จตุโร
นาเคหิ สุปฺปกาสิตาติ ฯ
_____________
#๑ ยุ. สุทฺธกิ  ฯ ๒ ม. ทานุปการา จ สาวตฺถิย ฯ
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สุปณฺณสยุตฺต
[๕๓๐] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯ จตสฺโส อิมา ภิกฺขเว
สุปณฺณโยนิโย ฯ กตมา จตสฺโส ฯ อณฺฑชา สุปณฺณา ชลาพุชา
สุปณฺณา สเสทชา สุปณฺณา อุปปาติกา สุปณฺณา ฯ อิมา โข
ภิกฺขเว จตสฺโส สุปณฺณโยนิโยติ ฯ
[๕๓๑] สาวตฺถี ฯ จตสฺโส อิมา ภิกฺขเว สุปณฺณโยนิโย ฯ
กตมา จตสฺโส ฯ อณฺฑชา สุปณฺณา ชลาพุชา สุปณฺณา สเสทชา
สุปณฺณา อุปปาติกา สุปณฺณา ฯ ตตฺร ภิกฺขเว อณฺฑชา สุปณฺณา
อณฺฑเช นาเค หรนฺติ น ชลาพุเช น สเสทเช น อุปปาติเก ฯ
ตตฺร ภิกฺขเว ชลาพุชา สุปณฺณา อณฺฑเช จ ชลาพุเช จ นาเค
หรนฺติ น สเสทเช น อุปปาติเก ฯ ตตฺร ภิกขฺ เว สเสทชา
สุปณฺณา อณฺฑเช จ ชลาพุเช จ สเสทเช จ นาเค หรนฺติ น
อุปปาติเก ฯ ตตฺร ภิกขฺ เว อุปปาติกา สุปณฺณา อณฺฑเช จ
ชลาพุเช จ สเสทเช จ อุปปาติเก จ นาเค หรนฺติ ฯ อิมา โข
ภิกฺขเว จตสฺโส สุปณฺณโยนิโยติ ฯ
[๕๓๒] สาวตฺถี ฯ อฺตโร ภิกฺขุ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต
เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ กายสฺส เภทา ปร มรณา
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อณฺฑชาน สุปณฺณาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ อิธ ภิกฺขุ เอกจฺโจ
กาเยน ทฺวยการี โหติ วาจาย ทฺวยการี มนสา ทฺวยการี ตสฺส
สุต โหติ อณฺฑชา สุปณฺณา ทีฆายุกา วณฺณวนฺโต
สุขพหุลาติ ฯ ตสฺส เอว โหติ อโห วตาห กายสฺส เภทา ปร
มรณา อณฺฑชาน สุปณฺณาน สหพฺยต อุปปชฺเชยฺยนฺติ ฯ โส
กายสฺส เภทา ปร มรณา อณฺฑชาน สุปณฺณาน สหพฺยต อุปปชฺชติ ฯ
อย โข ภิกขฺ ุ เหตุ อย ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ กายสฺส
เภทา ปร มรณา อณฺฑชาน สุปณฺณาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ
[๕๓๓] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต
เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ
กายสฺส เภทา ปร มรณา ชลาพุชาน สุปณฺณาน ฯเปฯ สเสทชาน
สุปณฺณาน ฯ อุปปาติกาน สุปณฺณาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ
อิธ ภิกฺขุ เอกจฺโจ กาเยน ทฺวยการี โหติ วาจาย ทฺวยการี มนสา
ทฺวยการี ตสฺส สุต โหติ อุปปาติกา สุปณฺณา ทีฆายุกา
วณฺณวนฺโต สุขพหุลาติ ฯ ตสฺส เอว โหติ อโห วตาห
กายสฺส เภทา ปร มรณา อุปปาติกาน สุปณฺณาน สหพฺยต
อุปปชฺเชยฺยนฺติ ฯ โส กายสฺส เภทา ปร มรณา อุปปาติกาน
สุปณฺณาน สหพฺยต อุปปชฺชติ ฯ อย โข ภิกฺขุ เหตุ อย
ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ กายสฺส เภทา ปร มรณา อุปปาติกาน
สุปณฺณาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ
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[๕๓๔] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต
เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ
กายสฺส เภทา ปร มรณา อณฺฑชาน สุปณฺณาน สหพฺยต
อุปปชฺชตีติ ฯ อิธ ภิกฺขุ เอกจฺโจ กาเยน ทฺวยการี โหติ วาจาย
ทฺวยการี มนสา ทฺวยการี ตสฺส สุต โหติ อณฺฑชา สุปณฺณา
ทีฆายุกา วณฺณวนฺโต สุขพหุลาติ ฯ ตสฺส เอว โหติ อโห
วตาห กายสฺส เภทา ปร มรณา อณฺฑชาน สุปณฺณาน สหพฺยต
อุปปชฺเชยฺยนฺติ ฯ โส อนฺน เทติ ปาน เทติ วตฺถ เทติ ยาน
เทติ มาล เทติ คนฺธ เทติ วิเลปน เทติ เสยฺย เทติ อาวสถ
เทติ ปทีเปยฺย เทติ ฯ โส กายสฺส เภทา ปร มรณา อณฺฑชาน
สุปณฺณาน สหพฺยต อุปปชฺชติ ฯ อย โข ภิกฺขุ เหตุ อย
ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ กายสฺส เภทา ปร มรณา อณฺฑชาน
สุปณฺณาน สหพฺยต อุปปชฺชติ ฯ
[๕๓๕] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต
เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ
กายสฺส เภทา ปร มรณา ชลาพุชาน สุปณฺณาน ฯเปฯ สเสทชาน
สุปณฺณาน ฯ อุปปาติกาน สุปณฺณาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ
อิธ ภิกฺขุ เอกจฺโจ กาเยน ทฺวยการี โหติ วาจาย ทฺวยการี มนสา
ทฺวยการี ตสฺส สุต โหติ อุปปาติกา สุปณฺณา ทีฆายุกา
วณฺณวนฺโต สุขพหุลาติ ฯ ตสฺส เอว โหติ อโห วตาห กายสฺส
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เภทา ปร มรณา อุปปาติกาน สุปณฺณาน สหพฺยต อุปปชฺเชยฺยนฺติ ฯ
โส อนฺน เทติ ปาน เทติ วตฺถ เทติ ยาน เทติ มาล เทติ
คนฺธ เทติ วิเลปน เทติ เสยฺย เทติ อาวสถ เทติ ปทีเปยฺย
เทติ ฯ โส กายสฺส เภทา ปร มรณา อุปปาติกาน สุปณฺณาน
สหพฺยต อุปปชฺชติ ฯ อย โข ภิกฺขุ เหตุ อย ปจฺจโย เยน
มิเธกจฺโจ กายสฺส เภทา ปร มรณา อุปปาติกาน สุปณฺณาน
สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ (เอว ๑ ปณฺฑิเกน ฉจตฺตาฬีส สุตฺตนฺตา
โหนฺติ) ฯ
สุปณฺณสยุตฺต นิฏิต ฯ
ตสฺสุทฺทาน
สุทฺธก หรติ ๒ เจว ทฺวยการี จตุโรป ๓ จญ
ทานูปการา จตฺตาโร ๔ สุปณฺเณหิ ๕ สุปฺปกาสิตาติ ฯ
______________
#๑ ยุ. ปณฺฑเกน ฉ จตฺตาฬีส ฯ ๒ โป. วิหรนฺติ ฯ ยุ. หรนฺติ ฯ ๓ ยุ. จตุโร จ ฯ
#๔ ยุ. ทานุปการ จ จตฺตาโร ฯ ๕ ม. สุปณฺเณ ฯ ยุ. สุปณฺณา ฯ
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คนฺธพฺพกายสยุตฺต
[๕๓๖] เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส
อาราเม ฯเปฯ ภควา เอตทโวจ คนฺธพฺพกายิเก [๑]
เทเว โว ภิกขฺ เว เทสิสฺสามิ ต สุณาถ ฯเปฯ กตเม จ ภิกฺขเว
คนฺธพฺพกายิกา เทวา ฯ สนฺติ ภิกฺขเว มูลคนฺเธ อธิวตฺถา เทวา
สนฺติ ภิกฺขเว สารคนฺเธ อธิวตฺถา เทวา สนฺติ ภิกขฺ เว เผคฺคุคนฺเธ
อธิวตฺถา เทวา สนฺติ ภิกฺขเว ตจคนฺเธ อธิวตฺถา เทวา
สนฺติ ภิกฺขเว ปปฏิกคนฺเธ อธิวตฺถา เทวา สนฺติ ภิกฺขเว
ปตฺตคนฺเธ อธิวตฺถา เทวา สนฺติ ภิกฺขเว ปุปฺผคนฺเธ อธิวตฺถา
เทวา สนฺติ ภิกฺขเว ผลคนฺเธ อธิวตฺถา เทวา สนฺติ ภิกฺขเว
รสคนฺเธ อธิวตฺถา เทวา สนฺติ ภิกขฺ เว คนฺธคนฺเธ อธิวตฺถา
เทวา ฯ อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว คนฺธพฺพกายิกา เทวาติ ฯ
[๕๓๗] สาวตฺถี ฯ อถ โข อฺตโร ภิกฺขุ เยน ภควา ฯเปฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ โข
ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ กายสฺส เภทา ปร
มรณา คนฺธพฺพกายิกาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ อิธ ภิกฺขุ
เอกจฺโจ กาเยน สุจริต จรติ วาจาย สุจริต จรติ มนสา สุจริต
จรติ ตสฺส สุต โหติ คนฺธพฺพกายิกา เทวา ทีฆายุกา
วณฺณวนฺโต สุขพหุลาติ ฯ ตสฺส เอว โหติ อโห วตาห กายสฺส
#๑ ยุ. โวติ ทิสฺสติ ฯ ม. โข ฯ
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เภทา ปร มรณา คนฺธพฺพกายิกาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺเชยฺยนฺติ ฯ
โส กายสฺส เภทา ปร มรณา คนฺธพฺพกายิกาน เทวาน สหพฺยต
อุปปชฺชติ ฯ อย โข ภิกฺขุ เหตุ อย ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ
กายสฺส เภทา ปร มรณา คนฺธพฺพกายิกาน เทวาน สหพฺยต
อุปปชฺชตีติ ฯ
[๕๓๘] สาวตฺถี ฯ อถ โข อฺตโร ภิกฺขุ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ
โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ กายสฺส เภทา
ปร มรณา มูลคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ
อิธ ภิกฺขุ เอกจฺโจ กาเยน สุจริต จรติ วาจาย สุจริต จรติ
มนสา สุจริต จรติ ตสฺส สุต โหติ มูลคนฺเธ อธิวตฺถา เทวา
ทีฆายุกา วณฺณวนฺโต สุขพหุลาติ ฯ ตสฺส เอว โหติ อโห
วตาห กายสฺส เภทา ปร มรณา มูลคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน
สหพฺยต อุปปชฺเชยฺยนฺติ ฯ โส ทาตา โหติ มูลคนฺธาน ฯ โส
กายสฺส เภทา ปร มรณา มูลคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน สหพฺยต
อุปปชฺชติ ฯ อย โข ภิกฺขุ เหตุ อย ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ
กายสฺส เภทา ปร มรณา มูลคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน สหพฺยต
อุปปชฺชตีติ ฯ
[๕๓๙] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต
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เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ
กายสฺส เภทา ปร มรณา สารคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน ฯเปฯ
เผคฺคุคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน ฯ ตจคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน ฯ
ปปฏิกคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน ฯ ปตฺตคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน ฯ
ปุปฺผคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน ฯ ผลคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน ฯ
รสคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน ฯ คนฺธคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน
สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ อิธ ภิกฺขุ เอกจฺโจ กาเยน สุจริต จรติ
วาจาย สุจริต จรติ มนสา สุจริต จรติ ตสฺส สุต โหติ
สารคนฺเธ อธิวตฺถา เทวา ทีฆายุกา วณฺณวนฺโต สุขพหุลาติ ฯ
ตสฺส เอว โหติ อโห วตาห กายสฺส เภทา ปร มรณา
สารคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน ฯ เผคฺคุคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน ฯ
ตจคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน ฯ ปปฏิกคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน ฯ
ปตฺตคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน ฯ ปุปฺผคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน ฯ
ผลคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน ฯ รสคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน ฯ
คนฺธคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺเชยฺยนฺติ ฯ โส
ทาตา โหติ สารคนฺธาน ฯ โส ทาตา โหติ เผคฺคุคนฺธาน ฯ โส
ทาตา โหติ ตจคนฺธาน ฯ โส ทาตา โหติ ปปฏิกคนฺธาน ฯ โส
ทาตา โหติ ปตฺตคนฺธาน ฯ โส ทาตา โหติ ปุปผฺ คนฺธาน ฯ โส
ทาตา โหติ ผลคนฺธาน ฯ โส ทาตา โหติ รสคนฺธาน ฯ โส
ทาตา โหติ คนฺธคนฺธาน ฯ โส กายสฺส เภทา ปร มรณา
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คนฺธคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชติ ฯ อย โข
ภิกฺขุ เหตุ อย ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ กายสฺส เภทา ปร
มรณา คนฺธคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ
[๕๔๐] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต
เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ
กายสฺส เภทา ปร มรณา มูลคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน สหพฺยต
อุปปชฺชตีติ ฯ อิธ ภิกฺขุ เอกจฺโจ กาเยน สุจริต จรติ วาจาย
สุจริต จรติ มนสา สุจริต จรติ ตสฺส สุต โหติ มูลคนฺเธ
อธิวตฺถา เทวา ทีฆายุกา วณฺณวนฺโต สุขพหุลาติ ฯ ตสฺส เอว
โหติ อโห วตาห กายสฺส เภทา ปร มรณา มูลคนฺเธ
อธิวตฺถาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺเชยฺยนฺติ ฯ โส อนฺน เทติ ปาน
เทติ วตฺถ เทติ ยาน เทติ มาล เทติ คนฺธ เทติ วิเลปน เทติ
เสยฺย เทติ อาวสถ เทติ ปทีเปยฺย เทติ ฯ โส กายสฺส เภทา
ปร มรณา มูลคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชติ ฯ
อย โข ภิกขฺ ุ เหตุ อย ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ กายสฺส เภทา
ปร มรณา มูลคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ
[๕๔๑] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต
เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน
มิเธกจฺโจ กายสฺส เภทา ปร มรณา สารคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน
ฯเปฯ เผคฺคุคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน ฯ ตจคนฺเธ อธิวตฺถาน
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เทวาน ฯ ปปฏิกคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน ฯ ปตฺตคนฺเธ
อธิวตฺถาน เทวาน ฯ ปุปฺผคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน ฯ ผลคนฺเธ
อธิวตฺถาน เทวาน ฯ รสคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน ฯ คนฺธคนฺเธ
อธิวตฺถาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ อิธ ภิกฺขุ เอกจฺโจ
กาเยน สุจริต จรติ วาจาย สุจริต จรติ มนสา สุจริต จรติ
ตสฺส สุต โหติ คนฺธคนฺเธ อธิวตฺถา เทวา ทีฆายุกา วณฺณวนฺโต
สุขพหุลาติ ฯ ตสฺส เอว โหติ อโห วตาห กายสฺส
เภทา ปร มรณา คนฺธคนฺเธ อธิวตฺถาน เทวาน สหพฺยต
อุปปชฺเชยฺยนฺติ ฯ โส อนฺน เทติ ปาน เทติ วตฺถ เทติ ยาน
เทติ มาล เทติ คนฺธ เทติ วิเลปน เทติ เสยฺย เทติ อาวสถ
เทติ ปทีเปยฺย เทติ ฯ โส กายสฺส เภทา ปร มรณา คนฺธคนฺเธ
อธิวตฺถาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชติ ฯ อย โข ภิกฺขุ เหตุ
อย ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ กายสฺส เภทา ปร มรณา คนฺธคนฺเธ
อธิวตฺถาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ (เอว เอกปณฺฑิเกน
เอกสตฺจ ทฺวาทส จ สุตฺตนฺตา ภวนฺติ) ฯ
คนฺธพฺพกายสยุตฺต นิฏิต ฯ
ตสฺสุทฺทาน
สุทฺธก จ สุจริต ๑ ทาตา หิ อปเร ตโย ๒
ทานูปการา ทสธา ๓ คนฺธพฺพา สุปฺปกาสิตาติ ฯ
_______________
#๑ โป. สุทฺธก จ สุจริต จ ฯ ๒ ม. ยุ. ทส. ฯ ๓ ม. สตมา ฯ
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วลาหกสยตุ ฺต
[๕๔๒] สาวตฺถี ฯ วลาหกกายิเก เทเว โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ ๑
ต สุณาถ ฯเปฯ กตเม จ ภิกฺขเว วลาหกกายิกา เทวา ฯ สนฺติ
ภิกฺขเว สีตวลาหกา เทวา สนฺติ ภิกฺขเว อุณฺหวลาหกา เทวา
สนฺติ ภิกฺขเว อพฺภวลาหกา เทวา สนฺติ ภิกฺขเว วาตวลาหกา
เทวา สนฺติ ภิกฺขเว วสฺสวลาหกา เทวา ฯ อิเม วุจฺจนฺติ
ภิกฺขเว วลาหกกายิกา เทวาติ ฯ
[๕๔๓] สาวตฺถี ฯ อถ โข อฺตโร ภิกฺขุ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ
โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ กายสฺส เภทา
ปร มรณา วลาหกกายิกาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ อิธ
ภิกฺขุ เอกจฺโจ กาเยน สุจริต จรติ วาจาย สุจริต จรติ มนสา
สุจริต จรติ ตสฺส สุต โหติ วลาหกกายิกา เทวา ทีฆายุกา
วณฺณวนฺโต สุขพหุลาติ ฯ ตสฺส เอว โหติ อโห วตาห
กายสฺส เภทา ปร มรณา วลาหกกายิกาน เทวาน สหพฺยต
อุปปชฺเชยฺยนฺติ ฯ โส อนฺน เทติ ปาน เทติ วตฺถ เทติ ยาน
เทติ มาล เทติ คนฺธ เทติ วิเลปน เทติ เสยฺย เทติ อาวสถ
เทติ ปทีเปยฺย เทติ ฯ โส กายสฺส เภทา ปร มรณา วลาหก#๑ ม. โว ภิกขฺ เว เทเว เทเสสฺสามิ ฯ
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กายิกาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชติ ฯ อย โข ภิกฺขุ เหตุ อย
ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ กายสฺส เภทา ปร มรณา วลาหกกายิกาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ
[๕๔๔] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต
เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ
กายสฺส เภทา ปร มรณา สีตวลาหกาน เทวาน สหพฺยต
อุปปชฺชตีติ ฯ อิธ ภิกฺขุ เอกจฺโจ กาเยน สุจริต จรติ วาจาย
สุจริต จรติ มนสา สุจริต จรติ ตสฺส สุต โหติ สีตวลาหกา
เทวา ทีฆายุกา วณฺณวนฺโต สุขพหุลาติ ฯ ตสฺส เอว โหติ อโห
วตาห กายสฺส เภทา ปร มรณา สีตวลาหกาน เทวาน สหพฺยต
อุปปชฺเชยฺยนฺติ ฯ โส อนฺน เทติ ปาน เทติ วตฺถ เทติ ยาน
เทติ มาล เทติ คนฺธ เทติ วิเลปน เทติ เสยฺย เทติ อาวสถ
เทติ ปทีเปยฺย เทติ ฯ โส กายสฺส เภทา ปร มรณา สีตวลาหกาน
เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชติ ฯ อย โข ภิกฺขุ เหตุ อย ปจฺจโย
เยน มิเธกจฺโจ กายสฺส เภทา ปร มรณา สีตวลาหกาน เทวาน
สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ
[๕๔๕] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต
เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ
กายสฺส เภทา ปร มรณา อุณฺหวลาหกาน เทวาน สหพฺยต
อุปปชฺชตีติ ฯ
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[๕๔๖] อพฺภวลาหกาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ
[๕๔๗] วาตวลาหกาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ
[๕๔๘] วสฺสวลาหกาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ อิธ
ภิกฺขุ เอกจฺโจ กาเยน สุจริต จรติ วาจาย สุจริต จรติ มนสา
สุจริต จรติ ตสฺส สุต โหติ วสฺสวลาหกา เทวา ทีฆายุกา
วณฺณวนฺโต สุขพหุลาติ ฯ ตสฺส เอว โหติ อโห วตาห กายสฺส
เภทา ปร มรณา วสฺสวลาหกาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺเชยฺยนฺติ ฯ
โส อนฺน เทติ ปาน เทติ วตฺถ เทติ ยาน เทติ มาล เทติ
คนฺธ เทติ วิเลปน เทติ เสยฺย เทติ อาวสถ เทติ ปทีเปยฺย
เทติ ฯ โส กายสฺส เภทา ปร มรณา วสฺสวลาหกาน เทวาน
สหพฺยต อุปปชฺชติ ฯ อย โข ภิกฺขุ เหตุ อย ปจฺจโย เยน
มิเธกจฺโจ กายสฺส เภทา ปร มรณา วสฺสวลาหกาน เทวาน
สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ
[๕๔๙] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต
เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยเนกทา
สีต โหตีติ ฯ สนฺติ ภิกฺขุ สีตวลาหกา นาม เทวา เตส ยทา
เอว โหติ ยนฺนูน มย สกาย รติยา รเมยฺยามาติ ๑ เตสนฺต
เจโตปณิธิมนฺวาย สีต โหติ ฯ อย โข ภิกฺขุ เหตุ อย ปจฺจโย
เยเนกทา สีต โหตีติ ฯ
#๑ ม. สพฺพสุตฺเตสุ วเสยฺยามาติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ
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[๕๕๐] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต
เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยเนกทา
อุณฺห โหตีติ ฯ สนฺติ ภิกฺขุ อุณหฺ วลาหกา นาม เทวา เตส
ยทา เอว โหติ ยนฺนูน มย สกาย รติยา รเมยฺยามาติ เตสนฺต
เจโตปณิธิมนฺวาย อุณฺห โหติ ฯ อย โข ภิกฺขุ เหตุ อย ปจฺจโย
เยเนกทา อุณฺห โหตีติ ฯ
[๕๕๑] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต
เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยเนกทา
อพฺภ โหตีติ ฯ สนฺติ ภิกฺขุ อพฺภวลาหกา นาม เทวา เตส
ยทา เอว โหติ ยนฺนูน มย สกาย รติยา รเมยฺยามาติ เตสนฺต
เจโตปณิธิมนฺวาย อพฺภ โหติ ฯ อย โข ภิกฺขุ เหตุ อย ปจฺจโย
เยเนกทา อพฺภ โหตีติ ฯ
[๕๕๒] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต
เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยเนกทา
วาโต โหตีติ ฯ สนฺติ ภิกฺขุ วาตวลาหกา นาม เทวา เตส
ยทา เอว โหติ ยนฺนูน มย สกาย รติยา รเมยฺยามาติ เตสนฺต
เจโตปณิธิมนฺวาย วาโต โหติ ฯ อย โข ภิกฺขุ เหตุ อย ปจฺจโย
เยเนกทา วาโต โหตีติ ฯ
[๕๕๓] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต
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เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยเนกทา
เทโว วสฺสตีติ ฯ สนฺติ ภิกฺขุ วสฺสวลาหกา นาม เทวา เตส
ยทา เอว โหติ ยนฺนูน มย สกาย รติยา รเมยฺยามาติ เตสนฺต
เจโตปณิธิมนฺวาย เทโว วสฺสติ ฯ อย โข ภิกฺขุ เหตุ อย ปจฺจโย
เยเนกทา เทโว วสฺสตีติ ฯ
วลาหกสยุตฺต นิฏิต ฯ
ตสฺสุทฺทาน
เทสนา สุจริตา ปฺจ ทานูปการปฺจม
สีต อุณฺหฺจ อพฺภฺจ วาตวสฺสวลาหกาติ ฯ
_______________
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วจฺฉโคตฺตสยุตฺต
[๕๕๔] เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส
อาราเม ฯ อถ โข วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย
กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น
โข วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ โข
โภ โคตม เหตุ โก ปจฺจโย ยานีมานิ อเนกวิหิตานิ ทิฏิคตานิ
โลเก อุปฺปชฺชนฺติ สสฺสโต โลโกติ วา อสสฺสโต โลโกติ วา
อนฺตวา โลโกติ วา อนนฺตวา โลโกติ วา ต ชีว ต สรีรนฺติ
วา อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติ วา โหติ ตถาคโต ปร
มรณาติ วา น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ วา โหติ จ
น จ โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ วา เนว โหติ น น
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ วาติ ฯ รูเป โข วจฺฉ อฺาณา
รูปสมุทเย อฺาณา รูปนิโรเธ อฺาณา รูปนิโรธคามินิยา
ปฏิปทาย อฺาณา เอวมิมานิ อเนกวิหิตานิ ทิฏิคตานิ โลเก
อุปฺปชฺชนฺติ สสฺสโต โลโกติ วา ฯเปฯ เนว โหติ น น
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ วาติ ฯ อย โข วจฺฉ เหตุ อย
ปจฺจโย ยานีมานิ อเนกวิหิตานิ ทิฏิคตานิ โลเก อุปฺปชฺชนฺติ
สสฺสโต โลโกติ วา ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต
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ปร มรณาติ วาติ ฯ
[๕๕๕] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก.
ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ โข โภ โคตม เหตุ โก ปจฺจโย
ยานีมานิ อเนกวิหิตานิ ทิฏิคตานิ โลเก อุปปฺ ชฺชนฺติ สสฺสโต
โลโกติ วา อสสฺสโต โลโกติ วา ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ
ตถาคโต ปร มรณาติ วาติ ฯ เวทนาย โข วจฺฉ อฺาณา
เวทนาสมุทเย อฺาณา เวทนานิโรเธ อฺาณา เวทนานิโรธคามินิยา
ปฏิปทาย อฺาณา เอวมิมานิ อเนกวิหิตานิ ทิฏิคตานิ
โลเก อุปฺปชฺชนฺติ สสฺสโต โลโกติ วา อสสฺสโต โลโกติ
วา ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ
วาติ ฯ อย โข วจฺฉ เหตุ อย ปจฺจโย ยานีมานิ อเนกวิหิตานิ
ทิฏิคตานิ โลเก อุปฺปชฺชนฺติ สสฺสโต โลโกติ วา อสสฺสโต
โลโกติ วา ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร
มรณาติ วาติ ฯ
[๕๕๖] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก
ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ โข โภ โคตม เหตุ โก ปจฺจโย
ยานีมานิ อเนกวิหิตานิ ทิฏิคตานิ โลเก อุปปฺ ชฺชนฺติ สสฺสโต
โลโกติ วา อสสฺสโต โลโกติ วา ฯเปฯ เนว โหติ น
น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ วาติ ฯ สฺาย โข วจฺฉ
อฺาณา สฺาสมุทเย อฺาณา สฺานิโรเธ อฺาณา
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สฺานิโรธคามินิยา ปฏิปทาย อฺาณา เอวมิมานิ อเนกวิหิตานิ
ทิฏิคตานิ โลเก อุปฺปชฺชนฺติ สสฺสโต โลโกติ วา อสสฺสโต
โลโกติ วา ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร
มรณาติ วาติ ฯ อย โข วจฺฉ เหตุ อย ปจฺจโย ยานีมานิ
อเนกวิหิตานิ ทิฏิคตานิ โลเก อุปฺปชฺชนฺติ สสฺสโต โลโกติ
วา อสสฺสโต โลโกติ วา ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ
ตถาคโต ปร มรณาติ วาติ ฯ
[๕๕๗] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข วจฺฉโคตฺโต
ปริพฺพาชโก ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ โข โภ โคตม เหตุ โก
ปจฺจโย ยานีมานิ อเนกวิหิตานิ ทิฏิคตานิ โลเก อุปฺปชฺชนฺติ
สสฺสโต โลโกติ วา อสสฺสโต โลโกติ วา ฯเปฯ เนว
โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ วาติ ฯ สงฺขาเรสุ
โข วจฺฉ อฺาณา สงฺขารสมุทเย อฺาณา สงฺขารนิโรเธ
อฺาณา สงฺขารนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย อฺาณา เอวมิมานิ
อเนกวิหิตานิ ทิฏิคตานิ โลเก อุปปฺ ชฺชนฺติ สสฺสโต โลโกติ วา
อสสฺสโต โลโกติ วา ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต
ปร มรณาติ วาติ ฯ อย โข วจฺฉ เหตุ อย ปจฺจโย ยานีมานิ
อเนกวิหิตานิ ทิฏิคตานิ โลเก อุปปฺ ชฺชนฺติ สสฺสโต โลโกติ วา
อสสฺสโต โลโกติ วา ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต
ปร มรณาติ วาติ ฯ
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[๕๕๘] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข วจฺฉโคตฺโต
ปริพฺพาชโก ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ โข โภ โคตม เหตุ โก
ปจฺจโย ยานีมานิ อเนกวิหิตานิ ทิฏิคตานิ โลเก อุปฺปชฺชนฺติ
สสฺสโต โลโกติ วา อสสฺสโต โลโกติ วา ฯเปฯ เนว
โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ วาติ ฯ วิฺาเณ
โข วจฺฉ อฺาณา วิฺาณสมุทเย อฺาณา วิฺาณนิโรเธ
อฺาณา วิฺาณนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย อฺาณา เอวมิมานิ
อเนกวิหิตานิ ทิฏิคตานิ โลเก อุปฺปชฺชนฺติ สสฺสโต โลโกติ
วา อสสฺสโต โลโกติ วา ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ
ตถาคโต ปร มรณาติ วาติ ฯ อย โข วจฺฉ เหตุ อย ปจฺจโย
ยานีมานิ อเนกวิหิตานิ ทิฏิคตานิ โลเก อุปปฺ ชฺชนฺติ สสฺสโต
โลโกติ วา อสสฺสโต โลโกติ วา ฯเปฯ เนว โหติ น น
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ วาติ ฯ
[๕๕๙] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข วจฺฉโคตฺโต
ปริพฺพาชโก ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ โข โภ โคตม เหตุ โก
ปจฺจโย ยานีมานิ อเนกวิหิตานิ ทิฏิคตานิ โลเก อุปฺปชฺชนฺติ
สสฺสโต โลโกติ วา อสสฺสโต โลโกติ วา ฯเปฯ เนว โหติ
น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ วาติ ฯ รูเป โข วจฺฉ
อทสฺสนา ฯเปฯ รูปนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย อทสฺสนา ฯเปฯ
[๕๖๐] สาวตฺถี ฯ เวทนาย โข วจฺฉ อทสฺสนา ฯ
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[๕๖๑] สาวตฺถี ฯ สฺาย โข วจฺฉ อทสฺสนา ฯ
[๕๖๒] สาวตฺถี ฯ สงฺขาเรสุ โข วจฺฉ อทสฺสนา ฯ
[๕๖๓] สาวตฺถี ฯ วิฺาเณ โข วจฺฉ อทสฺสนา ฯเปฯ
วิฺาณนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย อทสฺสนา ฯ
[๕๖๔] สาวตฺถี ฯ รูเป โข อนภิสมยา ฯเปฯ รูปนิโรธคามินิยา
ปฏิปทาย อนภิสมยา ฯเปฯ
[๕๖๕] สาวตฺถี ฯ เวทนาย โข วจฺฉ อนภิสมยา ฯเปฯ
[๕๖๖] สาวตฺถี ฯ สฺาย โข วจฺฉ อนภิสมยา ฯเปฯ
[๕๖๗] สาวตฺถี ฯ สงฺขาเรสุ โข วจฺฉ อนภิสมยา ฯเปฯ
[๕๖๘] สาวตฺถี ฯ วิฺาเณ โข วจฺฉ อนภิสมยา ฯเปฯ
[๕๖๙] สาวตฺถี ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข วจฺฉโคตฺโต
ปริพฺพาชโก ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ โข โภ โคตม เหตุ โก
ปจฺจโย ฯเปฯ รูเป โข วจฺฉ อนนุโพธา ฯเปฯ รูปนิโรธคามินิยา
ปฏิปทาย อนนุโพธา ฯเปฯ
[๕๗๐] สาวตฺถี ฯ เวทนาย โข วจฺฉ ฯเปฯ
[๕๗๑] สาวตฺถี ฯ สฺาย โข วจฺฉ ฯเปฯ
[๕๗๒] สาวตฺถี ฯ สงฺขาเรสุ โข วจฺฉ ฯเปฯ
[๕๗๓] สาวตฺถี ฯ วิฺาเณ โข วจฺฉ อนนุโพธา ฯเปฯ
วิฺาณนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย อนนุโพธา ฯเปฯ
[๕๗๔] สาวตฺถี ฯ โก นุ โข โภ โคตม เหตุ โก
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ปจฺจโย ฯเปฯ รูเป โข วจฺฉ อปฺปฏิเวธา ฯเปฯ วิฺาเณ โข
วจฺฉ อปฺปฏิเวธา ฯเปฯ
[๕๗๕] สาวตฺถี ฯ รูเป โข วจฺฉ อสลฺลกฺขณา ฯเปฯ
วิฺาเณ โข วจฺฉ อสลฺลกฺขณา ฯเปฯ
[๕๗๖] สาวตฺถี ฯ รูเป โข วจฺฉ อนุปลกฺขณา ฯเปฯ
วิฺาเณ โข วจฺฉ อนุปลกฺขณา ฯเปฯ
[๕๗๗] สาวตฺถี ฯ รูเป โข วจฺฉ อสมเปกฺขณา ฯเปฯ
วิฺาเณ โข วจฺฉ อสมเปกฺขณา ฯเปฯ
[๕๗๘] สาวตฺถี ฯ รูเป โข วจฺฉ อปฺปจฺจเวกฺขณา ฯเปฯ
วิฺาเณ โข วจฺฉ อปฺปจฺจเวกฺขณา ฯเปฯ
[๕๗๙] สาวตฺถี ฯ รูเป โข วจฺฉ อปฺปจฺจุปลกฺขณา ฯเปฯ
วิฺาเณ โข วจฺฉ อปฺปจฺจุปลกฺขณา ฯเปฯ
[๕๘๐] สาวตฺถี ฯ อถ โข วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย
กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น
โข วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ โข
โภ โคตม เหตุ โก ปจฺจโย ยานีมานิ อเนกวิหิตานิ ทิฏิคตานิ
โลเก อุปปฺ ชฺชนฺติ สสฺสโต โลโกติ วา อสสฺสโต
โลโกติ วา ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร
มรณาติ วาติ ฯ รูเป โข วจฺฉ อปฺปจฺจกฺขกมฺมา รูปสมุทเย
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อปฺปจฺจกฺขกมฺมา รูปนิโรเธ อปฺปจฺจกฺขกมฺมา รูปนิโรธคามินิยา
ปฏิปทาย อปฺปจฺจกฺขกมฺมา ฯเปฯ
[๕๘๑] สาวตฺถี ฯ เวทนาย โข วจฺฉ อปฺปจฺจกฺขกมฺมา ฯเปฯ
เวทนานิโรธคามินิยา ปฏิปทาย อปฺปจฺจกฺขกมฺมา ฯเปฯ
[๕๘๒] สาวตฺถี ฯ สฺาย โข วจฺฉ อปฺปจฺจกฺขกมฺมา ฯเปฯ
สฺานิโรธคามินิยา ปฏิปทาย อปฺปจฺจกฺขกมฺมา ฯเปฯ
[๕๘๓] สาวตฺถี ฯ สงฺขาเรสุ โข วจฺฉ อปฺปจฺจกฺขกมฺมา ฯเปฯ
สงฺขารนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย อปฺปจฺจกฺขกมฺมา ฯเปฯ
[๕๘๔] สาวตฺถี ฯ วิฺาเณ โข วจฺฉ อปฺปจฺจกฺขกมฺมา
วิฺาณสมุทเย อปฺปจฺจกฺขกมฺมา วิฺาณนิโรเธ อปฺปจฺจกฺขกมฺมา
วิฺาณนิโรธคามินิยา
ปฏิปทาย
อปฺปจฺจกฺขกมฺมา
เอวมิมานิ อเนกวิหิตานิ ทิฏิคตานิ โลเก อุปปฺ ชฺชนฺติ สสฺสโต
โลโกติ วา ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ
วาติ ฯ อย โข วจฺฉ เหตุ อย ปจฺจโย ยานีมานิ อเนกวิหิตานิ
ทิฏิคตานิ โลเก อุปฺปชฺชนฺติ สสฺสโต โลโกติ วา อสสฺสโต
โลโกติ วา อนฺตวา โลโกติ วา อนนฺตวา โลโกติ วา
ต ชีว ต สรีรนฺติ วา อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติ วา โหติ
ตถาคโต ปร มรณาติ วา น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ วา
โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ วา เนว โหติ น
น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ วาติ ฯ อย โข วจฺฉ เหตุ อย
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ปจฺจโย ยานีมานิ อเนกวิหิตานิ ทิฏิคตานิ โลเก อุปฺปชฺชนฺติ
สสฺสโต โลโกติ วา อสสฺสโต โลโกติ วา ฯเปฯ เนว โหติ
น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ วาติ ฯ (เอกปณฺเฑน ปฺจปฺาส
สุตฺตนฺตา ภวนฺติ) ฯ
วจฺฉโคตฺตสยุตฺต นิฏิต ฯ
อิท สยุตฺตสฺส อุทฺทาน
อฺาณา อทสฺสนฺเจว อนภิสมยา อนนุโพธา
อปฺปฏิเวธา อสลฺลกฺขณา อนุปลกฺขเณน อสมเปกฺขณา
อปฺปจฺจเวกฺขณา อปฺปจฺจุปลกฺขณา อปฺปจฺจกฺขกมฺมนฺติ ฯ
_______________
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สมาธิสยุตฺต ๑
[๕๘๕] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯเปฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว
ฌายี ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ
สมาธิกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี เนว สมาธิสมฺ ึ สมาธิกุสโล
โหติ น สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล จ โหติ สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล
จ ฯ ตตฺร ภิกฺขเว ยฺวาย ฌายี สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล
จ [๒] สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล จ ฯ อย อิเมส จตุนฺน ฌายีน อคฺโค
จ เสฏโ จ ปาโมกฺโข ๓ จ อุตฺตโม จ ปวโร จ ฯ เสยฺยถาป
ภิกฺขเว ควา ขีร ขีรมฺหา ทธิ ทธิมหฺ า นวนีต นวนีตมฺหา สปฺป
สปฺปมฺหา สปฺปมณฺโฑ ตตฺร อคฺคมกฺขายติ เอวเมว โข ภิกฺขเว
ยฺวาย ฌายี สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล จ สมาธิสมฺ ึ สมาปตฺติกุสโล
จ ฯ อย อิเมส จตุนฺน ฌายีน อคฺโค จ เสฏโ จ ปาโมกฺโข ๔
จ อุตฺตโม จ ปวโร จาติ ฯ
[๕๘๖] สาวตฺถี ฯ ตตฺร โข ฯเปฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว
ฌายี ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ
สมาธิกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ ิติกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว
#๑ ม. ฌานสยุตฺต ฯ [๒] ม. โหติ ฯ สพฺพตฺถ เอว าตพฺพ ฯ ๓-๔ ม. ยุ.
#โมกฺโข อิติ ทิสฺสติ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ ิติกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี เนว สมาธิสมฺ ึ สมาธิกุสโล
โหติ น สมาธิสฺมึ ิติกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว เอกจฺโจ
ฌายี สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล จ โหติ สมาธิสฺมึ ิติกุสโล จ ฯ
ตตฺร ภิกฺขเว ยฺวาย ฌายี สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล จ สมาธิสมฺ ึ
ิติกุสโล จ ฯ อย อิเมส จตุนฺน ฌายีน อคฺโค จ เสฏโ จ
ปาโมกฺโข จ อุตฺตโม จ ปวโร จ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ควา
ขีร ขีรมฺหา ทธิ ทธิมฺหา นวนีต นวนีตมฺหา สปฺป สปฺปมหฺ า
สปฺปมณฺโฑ ตตฺร อคฺคมกฺขายติ เอวเมว โข ภิกฺขเว ยฺวาย
ฌายี สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล จ สมาธิสฺมึ ิติกุสโล จ ฯ อย
อิเมส จตุนฺน ฌายีน อคฺโค จ เสฏโ จ ปาโมกฺโข จ อุตฺตโม
จ ปวโร จาติ ฯ
[๕๘๗] สาวตฺถี ฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ฌายี ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล โหติ น [๑] สมาธิสฺมึ
วุฏานกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ วุฏานกุสโล
โหติ น สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ
ฌายี เนว สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ วุฏานกุสโล ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล
จ โหติ สมาธิสฺมึ วุฏานกุสโล จ ฯ ตตฺร ภิกขฺ เว ยฺวาย ฌายี
สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล จ สมาธิสฺมึ วุฏานกุสโล จ ฯ อย อิเมส
#[๑] ม. จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ สพฺพตฺถ อีทสิ เมว ฯ
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จตุนฺน ฌายีน อคฺโค จ เสฏโ จ ปาโมกฺโข จ อุตฺตโม จ
ปวโร จ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ควา ขีร ขีรมฺหา ทธิ ทธิมฺหา
นวนีต นวนีตมฺหา สปฺป สปฺปมฺหา ฯเปฯ ปวโร จาติ ฯ
[๕๘๘] สาวตฺถี ฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ฌายี ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ
กลฺลิตกุสโล ๑ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ กลฺลติ กุสโล
โหติ น สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ
ฌายี เนว สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ กลฺลิตกุสโล ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล จ โหติ
สมาธิสฺมึ กลฺลิตกุสโล จ ฯ ตตฺร ภิกฺขเว ยฺวาย ฌายี สมาธิสฺมึ
สมาธิกุสโล จ สมาธิสมฺ ึ กลฺลิตกุสโล จ ฯ อย อิเมส จตุนนฺ 
ฌายีน อคฺโค จ เสฏโ จ ปาโมกฺโข จ อุตฺตโม จ ปวโร
จ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ควา ขีร ขีรมฺหา ทธิ ทธิมฺหา นวนีต
นวนีตมฺหา สปฺป สปฺปมหฺ า ฯเปฯ ปวโร จาติ ฯ
[๕๘๙] สาวตฺถี ฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ฌายี ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ
อารมฺมณกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ
อารมฺมณกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ฌายี เนว สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ
อารมฺมณกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ
#๑ ยุ. กลฺลกุสโล ฯ
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สมาธิกุสโล จ โหติ สมาธิสฺมึ อารมฺมณกุสโล จ ฯ ตตฺร ภิกฺขเว
ยฺวาย ฌายี สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล จ สมาธิสมฺ ึ อารมฺมณกุสโล
จ ฯ อย อิเมส จตุนฺน ฌายีน อคฺโค จ เสฏโ จ ปาโมกฺโข
จ อุตฺตโม จ ปวโร จ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ควา ขีร ฯเปฯ
ปวโร จาติ ฯ
[๕๙๐] สาวตฺถี ฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ฌายี ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ
โคจรกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ โคจรกุสโล
โหติ น สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ
ฌายี เนว สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ โคจรกุสโล ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล จ โหติ
สมาธิสฺมึ โคจรกุสโล จ ฯ ตตฺร ภิกฺขเว ยฺวาย ฌายี สมาธิสฺมึ
สมาธิกุสโล จ สมาธิสมฺ ึ โคจรกุสโล จ ฯ อย อิเมส จตุนนฺ 
ฌายีน อคฺโค จ เสฏโ จ ปาโมกฺโข จ อุตฺตโม จ ปวโร
จ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ควา ขีร ฯเปฯ ปวโร จาติ ฯ
[๕๙๑] สาวตฺถี ฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ฌายี ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ
อภินีหารกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ
อภินีหารกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว(
เอกจฺโจ ฌายี เนว สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ
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อภินีหารกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ
สมาธิกุสโล จ โหติ สมาธิสฺมึ อภินีหารกุสโล จ ฯ ตตฺร ภิกฺขเว
ยฺวาย ฌายี สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล จ สมาธิสมฺ ึ อภินีหารกุสโล
จ ฯ อย อิเมส จตุนฺน ฌายีน อคฺโค จ เสฏโ จ ปาโมกฺโข
จ อุตฺตโม จ ปวโร จ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ควา ขีร ฯเปฯ
ปวโร จาติ ฯ
[๕๙๒] สาวตฺถี ฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ฌายี ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ
สกฺกจฺจการี ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ สกฺกจฺจการี
โหติ น สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ
ฌายี เนว สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ สกฺกจฺจการี ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล จ โหติ
สมาธิสฺมึ สกฺกจฺจการี จ ฯ ตตฺร ภิกขฺ เว ยฺวาย ฌายี สมาธิสฺมึ
สมาธิกุสโล จ สมาธิสมฺ ึ สกฺกจฺจการี จ ฯ อย อิเมส จตุนนฺ 
ฌายีน อคฺโค จ เสฏโ จ ปาโมกฺโข จ อุตฺตโม จ ปวโร
จ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ควา ขีร ฯเปฯ ปวโร จาติ ฯ
[๕๙๓] สาวตฺถี ฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ฌายี ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ
สาตจฺจการี ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ สาตจฺจการี
โหติ น สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี
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เนว สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ สาตจฺจการี ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล จ โหติ
สมาธิสฺมึ สาตจฺจการี จ ฯ ตตฺร ภิกขฺ เว ยฺวาย ฌายี สมาธิสฺมึ
สมาธิกุสโล จ สมาธิสมฺ ึ สาตจฺจการี จ ฯ อย อิเมส จตุนนฺ 
ฌายีน อคฺโค จ เสฏโ จ ปาโมกฺโข จ อุตฺตโม จ ปวโร
จ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ควา ขีร ฯเปฯ ปวโร จาติ ฯ
[๕๙๔] สาวตฺถี ฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ฌายี ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ
สปฺปายการี ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ สปฺปายการี
โหติ น สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ
ฌายี เนว สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ สปฺปายการี ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล จ โหติ
สมาธิสฺมึ สปฺปายการี จ ฯ ตตฺร ภิกขฺ เว ยฺวาย ฌายี สมาธิสฺมึ
สมาธิกุสโล จ สมาธิสมฺ ึ สปฺปายการี จ ฯ อย อิเมส จตุนนฺ 
ฌายีน อคฺโค จ เสฏโ จ ปาโมกฺโข จ อุตฺตโม จ ปวโร จ ฯ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว ควา ขีร ฯเปฯ ปวโร จาติ ฯ
[๕๙๕] สาวตฺถี ฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ฌายี ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสมฺ ึ สมาปตฺติกุสโล โหติ น
สมาธิสฺมึ ิติกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ
ิติกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว
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เอกจฺโจ ฌายี เนว สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ
ิติกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล
จ โหติ สมาธิสฺมึ ิติกุสโล จ ฯ ตตฺร ภิกฺขเว ยฺวาย ฌายี
สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล จ สมาธิสฺมึ ิติกุสโล จ ฯ อย อิเมส
จตุนฺน ฌายีน อคฺโค จ เสฏโ จ ปาโมกฺโข จ อุตฺตโม จ ปวโร
จ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ควา ขีร ฯเปฯ ปวโร จาติ ฯ
[๕๙๖] สาวตฺถี ฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ฌายี ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสมฺ ึ สมาปตฺติกุสโล โหติ น
สมาธิสฺมึ วุฏานกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี
สมาธิสฺมึ วุฏานกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล ฯ อิธ
ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี เนว สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล โหติ
น สมาธิสฺมึ วุฏานกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี
สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล จ โหติ สมาธิสฺมึ วุฏานกุสโล จ ฯ
ตตฺร ภิกฺขเว ยฺวาย ฌายี ฯเปฯ ปวโร จาติ ฯ
[๕๙๗] สาวตฺถี ฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ฌายี ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสมฺ ึ สมาปตฺติกุสโล โหติ น
สมาธิสฺมึ กลฺลิตกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ
กลฺลิตกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ฌายี เนว สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ
กลฺลิตกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ สมาปตฺติ-
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กุสโล จ โหติ สมาธิสมฺ ึ กลฺลิตกุสโล จ ฯ ตตฺร ฯเปฯ ปวโร
จาติ ฯ
[๕๙๘] สาวตฺถี ฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ฌายี ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสมฺ ึ สมาปตฺติกุสโล โหติ น
สมาธิสฺมึ อารมฺมณกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี
สมาธิสฺมึ อารมฺมณกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี เนว สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล
โหติ น สมาธิสฺมึ อารมฺมณกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ
ฌายี สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล จ โหติ สมาธิสฺมึ อารมฺมณกุสโล
จ ฯ ตตฺร ฯเปฯ ปวโร จาติ ฯ
[๕๙๙] สาวตฺถี ฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ฌายี ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสมฺ ึ สมาปตฺติกุสโล โหติ น
สมาธิสฺมึ โคจรกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ
โคจรกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ฌายี เนว สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ
โคจรกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล
จ โหติ สมาธิสฺมึ โคจรกุสโล จ ฯ ตตฺร ฯเปฯ ปวโร
จาติ ฯ
[๖๐๐] สาวตฺถี ฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ฌายี ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสมฺ ึ สมาปตฺติกุสโล โหติ น
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สมาธิสฺมึ อภินีหารกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี
สมาธิสฺมึ อภินีหารกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล ฯ อิธ
ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี เนว สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล โหติ
น สมาธิสฺมึ อภินีหารกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี
สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล จ โหติ สมาธิสฺมึ อภินีหารกุสโล จ ฯ
ตตฺร ฯเปฯ ปวโร จาติ ฯ
[๖๐๑] สาวตฺถี ฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ฌายี ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสมฺ ึ สมาปตฺติกุสโล โหติ น
สมาธิสฺมึ สกฺกจฺจการี ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ
สกฺกจฺจการี โหติ น สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ฌายี เนว สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ
สกฺกจฺจการี ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล
จ โหติ สมาธิสฺมึ สกฺกจฺจการี จ ฯ ตตฺร ฯเปฯ ปวโร
จาติ ฯ
[๖๐๒] สาวตฺถี ฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ฌายี ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสมฺ ึ สมาปตฺติกุสโล โหติ น
สมาธิสฺมึ สาตจฺจการี ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ
สาตจฺจการี โหติ น สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ฌายี เนว สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ
สาตจฺจการี ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ สมาปตฺติ-
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กุสโล จ โหติ สมาธิสมฺ ึ สาตจฺจการี จ ฯ ตตฺร ฯเปฯ ปวโร
จาติ ฯ
[๖๐๓] สาวตฺถี ฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ฌายี ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสมฺ ึ สมาปตฺติกุสโล โหติ น
สมาธิสฺมึ สปฺปายการี ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ
สปฺปายการี โหติ น สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ฌายี เนว สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ
สปฺปายการี ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล
จ โหติ สมาธิสฺมึ สปฺปายการี จ ฯ ตตฺร ภิกฺขเว ยฺวาย
ฌายี สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล จ โหติ สมาธิสฺมึ สปฺปายการี จ ฯ
อย อิเมส จตุนฺน ฌายีน อคฺโค จ เสฏโ จ ปาโมกฺโข จ อุตฺตโม
จ ปวโร จ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ควา ขีร ขีรมฺหา ทธิ ทธิมฺหา
นวนีต นวนีตมฺหา สปฺป สปฺปมหฺ า สปฺปมณฺโฑ ตตฺร อคฺคมกฺขายติ เอวเมว โข ภิกฺขเว ยฺวาย ฌายี สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล จ โหติ สมาธิสมฺ ึ สปฺปายการี จ ฯ อย อิเมส จตุนฺน ฌายีน
อคฺโค จ เสฏโ จ ปาโมกฺโข จ อุตฺตโม จ ปวโร จาติ ฯ
[๖๐๔] สาวตฺถี ฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ฌายี ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ ิติกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ
วุฏานกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสมฺ ึ
วุฏานกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ ิติกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว
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เอกจฺโจ ฌายี เนว สมาธิสฺมึ ิติกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ
วุฏานกุสโล ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสมฺ ึ
ิติกุสโล จ โหติ สมาธิสฺมึ วุฏานกุสโล จ ฯ ตตฺร ภิกขฺ เว
ยฺวาย ฌายี ฯเปฯ อุตฺตโม จ ปวโร จาติ ฯ
[๖๐๕] สาวตฺถี ฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ฌายี ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสมฺ ึ วุฏานกุสโล โหติ น
สมาธิสฺมึ กลฺลิตกุสโล ฯ สมาธิสฺมึ กลฺลิตกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ
วุฏานกุสโล เนว สมาธิสฺมึ วุฏานกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ
กลฺลิตกุสโล ฯ สมาธิสฺมึ วุฏานกุสโล จ โหติ สมาธิสฺมึ กลฺลติ กุสโล
จ ฯ ตตฺร ภิกฺขเว ยฺวาย ฌายี ฯเปฯ อุตฺตโม จ
ปวโร จาติ ฯ
[๖๐๖] สาวตฺถี ฯ สมาธิสฺมึ กลฺลิตกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ
อารมฺมณกุสโล ฯ สมาธิสฺมึ อารมฺมณกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ
กลฺลิตกุสโล ฯ เนว สมาธิสฺมึ กลฺลิตกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ
อารมฺมณกุสโล ฯ สมาธิสฺมึ กลฺลติ กุสโล จ โหติ สมาธิสฺมึ
อารมฺมณกุสโล จ ฯ ตตฺร ภิกฺขเว ยฺวาย ฌายี ฯเปฯ อุตฺตโม
จ ปวโร จาติ ฯ
[๖๐๗] สาวตฺถี ฯ สมาธิสฺมึ อารมฺมณกุสโล โหติ น
สมาธิสฺมึ โคจรกุสโล ฯ สมาธิสฺมึ โคจรกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ
อารมฺมณกุสโล ฯ เนว สมาธิสฺมึ อารมฺมณกุสโล โหติ น
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สมาธิสฺมึ โคจรกุสโล ฯ สมาธิสฺมึ อารมฺมณกุสโล จ โหติ
สมาธิสฺมึ โคจรกุสโล จ ฯ ตตฺร ภิกฺขเว ยฺวาย ฌายี ฯเปฯ
อุตฺตโม จ ปวโร จาติ ฯ
[๖๐๘] สาวตฺถี ฯ สมาธิสฺมึ โคจรกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ
อภินีหารกุสโล ฯ สมาธิสฺมึ อภินีหารกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ
โคจรกุสโล ฯ เนว สมาธิสฺมึ โคจรกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ
อภินีหารกุสโล ฯ สมาธิสฺมึ โคจรกุสโล จ โหติ สมาธิสฺมึ
อภินีหารกุสโล จ ฯ เสยฺยถาป ภิกขฺ เว ควา ขีร ขีรมฺหา ทธิ
ทธิมฺหา นวนีต นวนีตมฺหา สปฺป สปฺปมฺหา สปฺปมณฺโฑ ตตฺร
อคฺคมกฺขายติ เอวเมว โข ภิกฺขเว ยฺวาย ฌายี สมาธิสฺมึ โคจรกุสโล
จ สมาธิสฺมึ อภินีหารกุสโล จ ฯ อย อิเมส จตุนฺน ฌายีน
ฯเปฯ อุตฺตโม จ ปวโร จาติ ฯ
[๖๐๙] สาวตฺถี ฯ สมาธิสฺมึ อภินีหารกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ
สกฺกจฺจการี ฯ สมาธิสฺมึ สกฺกจฺจการี โหติ น สมาธิสฺมึ อภินีหารกุสโล ฯ
เนว สมาธิสฺมึ อภินีหารกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ
สกฺกจฺจการี ฯ สมาธิสมฺ ึ อภินีหารกุสโล จ โหติ สมาธิสมฺ ึ
สกฺกจฺจการี จ ฯ ตตฺร ภิกฺขเว ยฺวาย ฌายี ฯเปฯ อุตฺตโม จh
ปวโร จาติ ฯ
[๖๑๐] สาวตฺถี ฯ สมาธิสฺมึ สกฺกจฺจการี โหติ น สมาธิสฺมึ
สาตจฺจการี ฯ สมาธิสฺมึ สาตจฺจการี โหติ น สมาธิสฺมึ สกฺกจฺจการี ฯ
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เนว สมาธิสฺมึ สกฺกจฺจการี โหติ น สมาธิสฺมึ สาตจฺจการี ฯ
สมาธิสฺมึ สกฺกจฺจการี จ โหติ สมาธิสฺมึ สาตจฺจการี จ ฯ ตตฺร
ภิกฺขเว ยฺวาย ฌายี ฯเปฯ อุตฺตโม จ ปวโร จาติ ฯ
[๖๑๑] สาวตฺถี ฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ฌายี ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ สาตจฺจการี โหติ น สมาธิสฺมึ
สปฺปายการี ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ สปฺปายการี
โหติ น สมาธิสฺมึ สาตจฺจการี ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว เอกจฺโจ
ฌายี เนว สมาธิสฺมึ สาตจฺจการี โหติ น สมาธิสมฺ ึ สปฺปายการี ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ สาตจฺจการี จ โหติ
สมาธิสฺมึ สปฺปายการี จ ฯ ตตฺร ภิกขฺ เว ยฺวาย ฌายี สมาธิสฺมึ
สาตจฺจการี จ สมาธิสฺมึ สปฺปายการี จ ฯ อย อิเมส จตุนฺน
ฌายีน อคฺโค จ เสฏโ จ ปาโมกฺโข จ อุตฺตโม จ ปวโร
จาติ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ควา ขีร ขีรมฺหา ทธิ ทธิมฺหา นวนีต
นวนีตมฺหา สปฺป สปฺปมฺหา สปฺปมณฺโฑ ตตฺร อคฺคมกฺขายติ
เอวเมว โข ภิกฺขเว ยฺวาย ฌายี สมาธิสฺมึ สาตจฺจการี จ
สมาธิสฺมึ สปฺปายการี จ ฯ อย อิเมส จตุนฺน ฌายีน อคฺโค จ
เสฏโ จ ปาโมกฺโข จ อุตฺตโม จ ปวโร จาติ ฯ อิทมโวจ
ภควา ฯ อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ
(ปฺาส เวยฺยากรณานิ วิตฺถาเรตพฺพานิ) ฯ
สมาธิสยุตฺต สมตฺต ฯ
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ตสฺสุทฺทาน
สมาธิ สมาปตฺติ ิติ วุฏาน กลฺลิตารมฺมเณน จ
โคจโร อภินีหาโร
สกฺกจฺจสาตจฺจการี
อโถป สปฺปายนฺติ ฯ
ขนฺธวารวคฺคสยุตฺต สมตฺต ฯ
ตตฺร วคฺคุทฺทาน
นกุลปตา อนิจฺจฺจ
ภาร นตุมฺหาเกน จ
อตฺตทีเปน ปฺาโส ปโมติ ปวุจฺจติ ฯ
อุปาโย อรห ขชฺชนิโย เถร ปุปฺเผน ปฺจม
มชฺเฌปณฺณาสโกสโล สมฺพุทฺเธน ปกาสิต ฯ
อนฺต ธมฺมกถิกาวิชฺชา กุกฺกฬุ  ทิฏิปฺจม
ตติโย ปณฺณาสโก วุตฺโต นิปาโตติ ปวุจฺจตีติ ฯ
ขนฺธราธทิฏิ จ โอกฺกนฺติ อุปฺปาเทน กิเลเสน จ
สารีปุตฺโต จ นาโค จ สุปณฺณคนฺธพฺพกายิกา
พลาโห วจฺฉโคตฺโต จ ฌาเนน ภวติ เตรสาติ ฯ
__________________

