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สุตฺตนฺตปฏเก สยุตฺตนิกายสฺส
จตุตฺโถ ภาโค
_________
สฬายตนวคฺโค
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
อนิจฺจวคฺโค ปโม
[๑] 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 จกฺขุ ภิกฺขเว อนิจฺจ ยทนิจฺจ ต ทุกฺข ย
ทุกฺข ตทนตฺตา ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส
อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ โสต
อนิจฺจ ยทนิจฺจ ฯเปฯ ฆาน อนิจฺจ ยทนิจฺจ ฯเปฯ
ชิวฺหา อนิจจฺ า ยทนิจฺจ ต ทุกฺข ย ทุกฺข ตทนตฺตา ยทนตฺตา
ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต
สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ กาโย อนิจฺโจ ยทนิจฺจ ฯเปฯ
มโน อนิจฺโจ ยทนิจฺจ ต ทุกฺข ย ทุกฺข ตทนตฺตา ยทนตฺตา
ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต
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สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก
จกฺขุสฺมึป นิพฺพินฺทติ โสตสฺมึป นิพฺพินฺทติ ฆานสฺมึป นิพฺพินฺทติ
ชิวฺหายป นิพฺพินฺทติ กายสฺมึป นิพฺพินฺทติ มนสฺมึป นิพฺพินฺทติ
นิพฺพินฺท วิรชฺชติ วิราคา วิมุจฺจติ ฯ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ ๑
าณ โหติ ฯ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย
นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ ปม ฯ
[๒] จกฺขุ ภิกฺขเว ทุกฺข ย ทุกฺข ตทนตฺตา ยทนตฺตา
ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต
สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ โสต ทุกฺข ฯเปฯ ฆาน ทุกฺข ฯ
ชิวฺหา ทุกฺขา ฯ กาโย ทุกฺโข ฯ มโน ทุกโฺ ข ย ทุกฺข ตทนตฺตา
ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต
ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ ทุติย ฯ
[๓] จกฺขุ ภิกฺขเว อนตฺตา ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ
น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ
โสต อนตฺตา ฯเปฯ ฆาน อนตฺตา ฯ ชิวฺหา อนตฺตา ฯ
กาโย อนตฺตา ฯ มโน อนตฺตา ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ
น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ
เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ ตติย ฯ
#๑ วิมุตฺตมฺหีติป ปาโ ฯ
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[๔] รูปา ภิกฺขเว อนิจฺจา ยทนิจฺจ ต ทุกฺข ย ทุกฺข
ตทนตฺตา ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ
เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ สทฺทา คนฺธา รสา
โผฏพฺพา ธมฺมา อนิจฺจา ยทนิจฺจ ต ทุกฺข ย ทุกฺข ตทนตฺตา
ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต
ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา
อริยสาวโก รูเปสุป นิพฺพินฺทติ สทฺเทสุป นิพพฺ ินฺทติ คนฺเธสุป
นิพฺพินฺทติ รเสสุป นิพฺพินฺทติ โผฏพฺเพสุป นิพฺพินฺทติ ธมฺเมสุป
นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท วิรชฺชติ วิราคา วิมุจฺจติ ฯ วิมุตฺตสฺมึ
วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ฯ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต
กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ จตุตฺถ ฯ
[๕] รูปา ภิกฺขเว ทุกฺขา ย ทุกขฺ  ตทนตฺตา ยทนตฺตา
ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต
สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ สทฺทา คนฺธา รสา โผฏพฺพา ธมฺมา
ทุกฺขา ย ทุกฺข ตทนตฺตา ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ
น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ
เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ ปฺจม ฯ
[๖] รูปา ภิกฺขเว อนตฺตา ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ
น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ
สทฺทา คนฺธา รสา โผฏพฺพา ธมฺมา อนตฺตา ยทนตฺตา

สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาที่ 4

ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต
สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ
ปชานาตีติ ฯ ฉฏ ฯ
[๗] จกฺขุ ภิกฺขเว อนิจฺจ อตีตานาคต โก ปน วาโท
ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก อตีตสฺมึ
จกฺขุสฺมึ อนเปกฺโข โหติ อนาคต จกฺขุ นาภินนฺทติ ปจฺจุปฺปนฺนสฺส
จกฺขุสฺส นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ ฯ โสต
อนิจฺจ ฯ ฆาน อนิจฺจ ฯ ชิวฺหา อนิจฺจา อตีตานาคตา โก ปน
วาโท ปจฺจุปฺปนฺนาย ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก
อตีตาย ชิวหฺ าย อนเปกฺโข โหติ อนาคต ชิวฺห นาภินนฺทติ
ปจฺจุปฺปนฺนาย ชิวฺหาย นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน
โหติ ฯ กาโย อนิจฺโจ ฯเปฯ มโน อนิจฺโจ อตีตานาคโต
โก ปน วาโท ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา
อริยสาวโก อตีตสฺมึ มนสฺมึ อนเปกฺโข โหติ อนาคต มน
นาภินนฺทติ ปจฺจุปฺปนฺนสฺส มนสฺส นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย
ปฏิปนฺโน โหตีติ ฯ สตฺตม ฯ
[๘] จกฺขุ ภิกฺขเว ทุกฺข อตีตานาคต โก ปน วาโท
ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก อตีตสฺมึ
จกฺขุสฺมึ อนเปกฺโข โหติ อนาคต จกฺขุ นาภินนฺทติ ปจฺจุปฺปนฺนสฺส
จกฺขุสฺส นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ ฯเปฯ
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ชิวฺหา ทุกฺขา อตีตานาคตา โก ปน วาโท ปจฺจุปฺปนฺนาย ฯ
เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก อตีตาย ชิวฺหาย อนเปกฺโข
โหติ อนาคต ชิวฺห นาภินนฺทติ ปจฺจุปฺปนฺนาย ชิวฺหาย นิพฺพิทาย
วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ ฯ กาโย ทุกฺโข ฯเปฯ
มโน ทุกโฺ ข อตีตานาคโต โก ปน วาโท ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ฯ
เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก อตีตสฺมึ มนสฺมึ อนเปกฺโข
โหติ อนาคต มน นาภินนฺทติ ปจฺจุปฺปนฺนสฺส มนสฺส นิพฺพิทาย
วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหตีติ ฯ อฏม ฯ
[๙] จกฺขุ ภิกฺขเว อนตฺตา อตีตานาคต โก ปน วาโท
ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก อตีตสฺมึ
จกฺขุสฺมึ อนเปกฺโข โหติ อนาคต จกฺขุ นาภินนฺทติ ปจฺจุปฺปนฺนสฺส
จกฺขุสฺส นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ ฯเปฯ
ชิวฺหา อนตฺตา อตีตานาคตา โก ปน วาโท ปจฺจุปฺปนฺนาย ฯ
เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก อตีตาย ชิวฺหาย อนเปกฺโข
โหติ อนาคต ชิวฺห นาภินนฺทติ ปจฺจุปฺปนฺนาย ชิวฺหาย
นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ ฯ กาโย
อนตฺตา ฯเปฯ มโน อนตฺตา อตีตานาคโต โก ปน วาโท
ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก อตีตสฺมึ
มนสฺมึ อนเปกฺโข โหติ อนาคต มน นาภินนฺทติ ปจฺจุปฺปนฺนสฺส
มนสฺส นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหตีติ ฯ นวม ฯ
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[๑๐] รูปา ภิกฺขเว อนิจฺจา อตีตานาคตา โก ปน วาโท
ปจฺจุปฺปนฺนาน ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก อตีเตสุ
รูเปสุ อนเปกฺโข โหติ อนาคเต รูเป นาภินนฺทติ ปจฺจุปฺปนฺนาน
รูปาน นิพพฺ ิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ ฯ สทฺทา
คนฺธา รสา โผฏพฺพา ธมฺมา อนิจฺจา อตีตานาคตา โก ปน
วาโท ปจฺจุปฺปนฺนาน ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก
อตีเตสุ ธมฺเมสุ อนเปกฺโข โหติ อนาคเต ธมฺเม นาภินนฺทติ
ปจฺจุปฺปนฺนาน ธมฺมาน นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน
โหตีติ ฯ ทสม ฯ
[๑๑] รูปา ภิกฺขเว ทุกฺขา อตีตานาคตา โก ปน วาโท
ปจฺจุปฺปนฺนาน ฯ เอว ปสฺส ภิกขฺ เว สุตวา อริยสาวโก
อตีเตสุ รูเปสุ อนเปกฺโข โหติ อนาคเต รูเป นาภินนฺทติ
ปจฺจุปฺปนฺนาน รูปาน นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน
โหติ ฯเปฯ เอกาทสม ฯ
[๑๒] รูปา ภิกฺขเว อนตฺตา อตีตานาคตา โก ปน
วาโท ปจฺจุปฺปนฺนาน ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก
อตีเตสุ รูเปสุ อนเปกฺโข โหติ อนาคเต รูเป นาภินนฺทติ
ปจฺจุปฺปนฺนาน รูปาน นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน
โหติ ฯ สทฺทา คนฺธา รสา โผฏพฺพา ธมฺมา อนตฺตา
อตีตานาคตา โก ปน วาโท ปจฺจุปฺปนฺนาน ฯ เอว ปสฺส
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ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก อตีเตสุ ธมฺเมสุ อนเปกฺโข โหติ
อนาคเต ธมฺเม นาภินนฺทติ ปจฺจุปฺปนฺนาน ธมฺมาน นิพพฺ ิทาย
วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหตีติ ฯ ทฺวาทสม ฯ
อนิจฺจวคฺโค ปโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตา จ ตโย อชฺฌตฺตพาหิรา
ยทนิจฺเจน ตโย วุตฺตา เต เต อชฺฌตฺตพาหิราติ ฯ
_______________
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ยมกวคฺโค ทุติโย
[๑๓] ปุพฺเพ ๑ เม ภิกฺขเว สมฺโพธาย ๒ อนภิสมฺพุทฺธสฺส
โพธิสตฺตสฺเสว สโต เอตทโหสิ โก นุ โข จกฺขุสฺส อสฺสาโท โก
อาทีนโว กึ นิสฺสรณ โก โสตสฺส ฯเปฯ โก ฆานสฺส ฯ
โก ชิวฺหาย ฯ โก กายสฺส ฯ โก มนสฺส อสฺสาโท โก อาทีนโว
กึ นิสฺสรณนฺติ ฯ ตสฺส มยฺห ภิกขฺ เว เอตทโหสิ ย โข จกฺขุ
ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุข โสมนสฺส อย จกฺขุสฺส อสฺสาโท ย
จกฺขุ อนิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม อย จกฺขุสฺส อาทีนโว โย
จกฺขุสฺมึ ฉนฺทราควินโย ฉนฺทราคปฺปหาน อิท จกฺขุสฺส นิสฺสรณ
ฯเปฯ ย ชิวฺห ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุข โสมนสฺส อย ชิวหฺ าย
อสฺสาโท ยา ๓ ชิวฺหา อนิจฺจา ทุกฺขา วิปริณามธมฺมา อย
ชิวฺหาย อาทีนโว โย ชิวฺหาย ฉนฺทราควินโย ฉนฺทราคปฺปหาน
อิท ชิวฺหาย นิสฺสรณ ฯเปฯ ย มน ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุข
โสมนสฺส อย มนสฺส อสฺสาโท โย ๔ มโน อนิจฺโจ ทุกฺโข
วิปริณามธมฺโม อย มนสฺส อาทีนโว โย มนสฺมึ ฉนฺทราควินโยห
ฉนฺทราคปฺปหาน อิท มนสฺส นิสฺสรณ ฯ ยาวกีวฺจาห
ภิกฺขเว อิเมส ฉนฺน อชฺฌตฺติกาน อายตนาน เอว อสฺสาทฺจ
อสฺสาทโต อาทีนวฺจ อาทีนวโต นิสฺสรณฺจ นิสฺสรณโต ยถาภูต
นาพฺภฺาสึ ฯ เนว ตาวาห ภิกฺขเว สเทวเก โลเก สมารเก
#๑ ม. ปุพฺเพว ฯ ๒ ม. ยุ. สมฺโพธา ฯ เอวมุปริป ฯ ๓-๔ ม. ยุ. ย ฯ
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สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย อนุตฺตร
สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ ปจฺจฺาสึ ฯ ยโต จ โขห
ภิกฺขเว อิเมส ฉนฺน อชฺฌตฺติกาน อายตนาน เอว อสฺสาทฺจ
อสฺสาทโต อาทีนวฺจ อาทีนวโต นิสฺสรณฺจ นิสฺสรณโต ยถาภูต
อพฺภฺาสึ ฯ อถาห ภิกฺขเว สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ
อภิสมฺพุทฺโธติ ปจฺจฺาสึ ฯ าณฺจ ปน เม ทสฺสน
อุทปาทิ อกุปฺปา เม วิมุตฺติ ๑ อยมนฺติมา ชาติ นตฺถิทานิ
ปุนพฺภโวติ ฯ ปม ฯ
[๑๔] ปุพฺเพ เม ภิกฺขเว สมฺโพธาย อนภิสมฺพุทฺธสฺส
โพธิสตฺตสฺเสว สโต เอตทโหสิ โก นุ โข รูปาน อสฺสาโท โก
อาทีนโว กึ นิสฺสรณ โก สทฺทาน ฯเปฯ โก คนฺธาน ฯเปฯ
โก รสาน ฯ โก โผฏพฺพาน ฯ โก ธมฺมาน อสฺสาโท โก
อาทีนโว กึ นิสสฺ รณนฺติ ฯ ตสฺส มยฺห ภิกฺขเว เอตทโหสิ ย
โข รูเป ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุข โสมนสฺส อย รูปาน อสฺสาโท
ย รูปา อนิจฺจา ทุกฺขา วิปริณามธมฺมา อย รูปาน อาทีนโว
โย รูเปสุ ฉนฺทราควินโย ฉนฺทราคปฺปหาน อิท รูปาน นิสสฺ รณ ฯ
ย สทฺเท คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ ย ธมฺเม ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ
สุข โสมนสฺส อย ธมฺมาน อสฺสาโท ย ธมฺมา อนิจฺจา ทุกขฺ า
#๑ ยุ. เจโตวิมุตฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ

สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาที่ 10

วิปริณามธมฺมา อย ธมฺมาน อาทีนโว โย ธมฺเมสุ ฉนฺทราควินโย
ฉนฺทราคปฺปหาน อิท ธมฺมาน นิสฺสรณ ฯ ยาวกีวฺจาห
ภิกฺขเว อิเมส ฉนฺน พาหิราน อายตนาน เอว อสฺสาทฺจ
อสฺสาทโต อาทีนวฺจ อาทีนวโต นิสฺสรณฺจ นิสฺสรณโต ยถาภูต
นาพฺภฺาสึ ฯ เนว ตาวาห ภิกฺขเว สเทวเก โลเก สมารเก
สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย อนุตฺตร
สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ ปจฺจฺาสึ ฯ ยโต จ โขห
ภิกฺขเว อิเมส ฉนฺน พาหิราน อายตนาน เอว อสฺสาทฺจ
อสฺสาทโต อาทีนวฺจ อาทีนวโต นิสฺสรณฺจ นิสฺสรณโต
ยถาภูต อพฺภฺาสึ ฯ อถาห ภิกฺขเว สเทวเก โลเก สมารเก
สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย อนุตฺตร
สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ ปจฺจฺาสึ ฯ าณฺจ ปน เม
ทสฺสน อุทปาทิ อกุปฺปา เม วิมุตตฺ ิ อยมนฺติมา ชาติ นตฺถทิ านิ
ปุนพฺภโวติ ฯ ทุติย ฯ
[๑๕] จกฺขุสฺสาห ภิกฺขเว อสฺสาทปริเยสน อจรึ โย จกฺขสุ ฺส
อสฺสาโท ตทชฺฌคม ยาวตา จกฺขุสฺส อสฺสาโท ปฺาย
เม เอโส สุทิฏโ จกฺขุสฺสาห ภิกฺขเว อาทีนวปริเยสน อจรึ
โย จกฺขุสฺส อาทีนโว ตทชฺฌคม ยาวตา จกฺขุสฺส อาทีนโว
ปฺาย เม เอโส ๑ สุทฏิ โ จกฺขุสฺสาห ภิกฺขเว นิสฺสรณปริเยสน
อจรึ ย จกฺขุสฺส นิสสฺ รณ ตทชฺฌคม ยาวตา จกฺขุสฺส
#๑ ม. ยุ. โส ฯ เอวมุปริป ฯ
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นิสฺสรณ ปฺาย เม เอต ๑ สุทฏิ   ฯ โสตสฺสาห ภิกฺขเว ฯ
ฆานสฺสาห ภิกฺขเว ฯ ชิวฺหายาห ภิกฺขเว อสฺสาทปริเยสน อจรึ
โย ชิวฺหาย อสฺสาโท ตทชฺฌคม ยาวตา ชิวฺหาย อสฺสาโท
ปฺาย เม เอโส สุทฏิ โ ชิวฺหายาห ภิกฺขเว อาทีนวปริเยสน
อจรึ โย ชิวฺหาย อาทีนโว ตทชฺฌคม ยาวตา ชิวฺหาย อาทีนโว
ปฺาย เม เอโส สุทฏิ โ ชิวฺหายาห ภิกฺขเว นิสฺสรณปริเยสน
อจรึ ย ชิวฺหาย นิสสฺ รณ ตทชฺฌคม ยาวตา ชิวฺหาย
นิสฺสรณ ปฺาย เม เอต สุทิฏ ฯเปฯ มนสฺสาห ภิกฺขเว
อสฺสาทปริเยสน อจรึ โย มนสฺส อสฺสาโท ตทชฺฌคม ยาวตา
มนสฺส อสฺสาโท ปฺาย เม เอโส สุทฏิ โ มนสฺสาห ภิกฺขเว
อาทีนวปริเยสน อจรึ โย มนสฺส อาทีนโว ตทชฺฌคม ยาวตา
มนสฺส อาทีนโว ปฺาย เม เอโส สุทฏิ โ มนสฺสาห ภิกฺขเว
นิสฺสรณปริเยสน อจรึ ย มนสฺส นิสฺสรณ ตทชฺฌคม ยาวตา
มนสฺส นิสสฺ รณ ปฺาย เม เอต สุทฏิ  ฯ ยาวกีวฺจาห
ภิกฺขเว อิเมส ฉนฺน อชฺฌตฺติกาน อายตนาน อสฺสาทฺจ
อสฺสาทโต อาทีนวฺจ อาทีนวโต นิสฺสรณฺจ นิสฺสรณโต ยถาภูต
นาพฺภฺาสึ ฯเปฯ อพฺภฺาสึ ฯ าณฺจ ปน เม ทสฺสน
อุทปาทิ อกุปฺปา เม วิมุตฺติ อยมนฺติมา ชาติ นตฺถิทานิ
ปุนพฺภโวติ ฯ ตติย ฯ
[๑๖] รูปานาห ภิกฺขเว อสฺสาทปริเยสน อจรึ โย รูปาน
#๑ ม. ยุ. ต ฯ เอวมุปริป ฯ
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อสฺสาโท ตทชฺฌคม ยาวตา รูปาน อสฺสาโท ปฺาย เม
เอโส สุทิฏโ  รูปานาห ภิกฺขเว อาทีนวปริเยสน อจรึ โย
รูปาน อาทีนโว ตทชฺฌคม ยาวตา รูปาน อาทีนโว ปฺาย
เม เอโส สุทิฏโ รูปานาห ภิกฺขเว นิสฺสรณปริเยสน อจรึ
ย รูปาน นิสฺสรณ ตทชฺฌคม ยาวตา รูปาน นิสฺสรณ ปฺาย
เม เอต สุทฏิ  ฯ สทฺทานาห ภิกฺขเว ฯ คนฺธานาห ภิกฺขเว ฯ
รสานาห ภิกฺขเว ฯ โผฏพฺพานาห ภิกฺขเว ฯ ธมฺมานาห ภิกฺขเว
อสฺสาทปริเยสน อจรึ โย ธมฺมาน อสฺสาโท ตทชฺฌคม ยาวตา
ธมฺมาน อสฺสาโท ปฺาย เม เอโส สุทิฏโ  ธมฺมานาห
ภิกฺขเว อาทีนวปริเยสน อจรึ โย ธมฺมาน อาทีนโว ตทชฺฌคม
ยาวตา ธมฺมาน อาทีนโว ปฺาย เม เอโส สุทฏิ โ ธมฺมานาห
ภิกฺขเว นิสสฺ รณปริเยสน อจรึ ย ธมฺมาน นิสสฺ รณ ตทชฺฌคม
ยาวตา ธมฺมาน นิสฺสรณ ปฺาย เม เอต สุทิฏ ฯ
ยาวกีวฺจาห ภิกฺขเว อิเมส ฉนฺน พาหิราน อายตนาน อสฺสาทฺจ
อสฺสาทโต อาทีนวฺจ อาทีนวโต นิสฺสรณฺจ นิสฺสรณโต
ยถาภูต นาพฺภฺาสึ ฯเปฯ อพฺภฺาสึ ๑ ฯ าณฺจ ปน
เม ทสฺสน อุทปาทิ อกุปฺปา เม วิมุตฺติ อยมนฺติมา ชาติ
นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ จตุตฺถ ฯ
[๑๗] โน เจท ภิกฺขเว จกฺขุสฺส อสฺสาโท อภวิสฺส น ยิท
สตฺตา จกฺขุสฺมึ สารชฺเชยฺยุ ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ จกฺขุสฺส
#๑ ม. ปจฺจฺาสึ ฯ
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อสฺสาโท ตสฺมา สตฺตา จกฺขุสฺมึ สารชฺชนฺติ โน เจท ภิกฺขเว
จกฺขุสฺส อาทีนโว อภวิสฺส น ยิท สตฺตา จกฺขุสฺมึ นิพฺพินฺเทยฺยุ
ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ จกฺขุสฺส อาทีนโว ตสฺมา สตฺตา
จกฺขุสฺมึ นิพฺพินฺทนฺติ โน เจท ภิกฺขเว จกฺขุสฺส นิสฺสรณ อภวิสฺส
น ยิท สตฺตา จกฺขุสฺมา นิสฺสเรยฺยุ ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ
จกฺขุสฺส นิสฺสรณ ตสฺมา สตฺตา จกฺขุสฺมา นิสฺสรนฺติ ฯ โน
เจท ภิกฺขเว โสตสฺส อสฺสาโท อภวิสฺส ฯ โน เจท ภิกฺขเว
ฆานสฺส อสฺสาโท อภวิสฺส ฯ โน เจท ภิกฺขเว ชิวฺหาย อสฺสาโท
อภวิสฺส น ยิท สตฺตา ชิวฺหาย สารชฺเชยฺยุ ยสฺมา จ โข
ภิกฺขเว อตฺถิ ชิวฺหาย อสฺสาโท ตสฺมา สตฺตา ชิวฺหาย สารชฺชนฺติ
โน เจท ภิกฺขเว ชิวฺหาย อาทีนโว อภวิสฺส น ยิท สตฺตา
ชิวฺหาย นิพฺพินฺเทยฺยุ ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ ชิวฺหาย
อาทีนโว ตสฺมา สตฺตา ชิวฺหาย นิพฺพินฺทนฺติ โน เจท ภิกขฺ เว
ชิวฺหาย นิสสฺ รณ อภวิสฺส น ยิท สตฺตา ชิวหฺ าย นิสฺสเรยฺยุ
ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ ชิวฺหาย นิสฺสรณ ตสฺมา สตฺตา
ชิวฺหาย นิสฺสรนฺติ ฯ โน เจท ภิกฺขเว กายสฺส อสฺสาโท
อภวิสฺส ฯ โน เจท ภิกฺขเว มนสฺส อสฺสาโท อภวิสฺส น
ยิท สตฺตา มนสฺมึ สารชฺเชยฺยุ ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ
มนสฺส อสฺสาโท ตสฺมา สตฺตา มนสฺมึ สารชฺชนฺติ โน เจท
ภิกฺขเว มนสฺส อาทีนโว อภวิสฺส น ยิท สตฺตา มนสฺมึ
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นิพฺพินฺเทยฺยุ ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ มนสฺส อาทีนโว
ตสฺมา สตฺตา มนสฺมึ นิพฺพินฺทนฺติ โน เจท ภิกฺขเว มนสฺส
นิสฺสรณ อภวิสฺส น ยิท สตฺตา มนสฺมา นิสฺสเรยฺยุ ยสฺมา
จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ มนสฺส นิสฺสรณ ตสฺมา สตฺตา มนสฺมา
นิสฺสรนฺติ ฯ ยาวกีวฺจ ภิกฺขเว สตฺตา อิเมส ฉนฺน อชฺฌตฺติกาน
อายตนาน อสฺสาทฺจ อสฺสาทโต อาทีนวฺจ อาทีนวโต
นิสฺสรณฺจ นิสฺสรณโต ยถาภูต นาพฺภฺาสุ ๑ ฯ เนว ตาว
ภิกฺขเว สตฺตา สเทวกา โลกา สมารกา สพฺรหฺมกา สสฺสมณพฺราหฺมณิยา
ปชาย สเทวมนุสฺสาย นิสฺสฏา วิสฺุตฺตา วิปฺปมุตฺตา
วิปริยาทิกเตน ๒ เจตสา วิหรึสุ ฯ ยโต จ โข ภิกฺขเว
สตฺตา อิเมส ฉนฺน อชฺฌตฺติกาน อายตนาน อสฺสาทฺจ
อสฺสาทโต อาทีนวฺจ อาทีนวโต นิสฺสรณฺจ นิสฺสรณโต ยถาภูต
อพฺภฺาสุ ๓ ฯ อถ ๔ ภิกฺขเว สตฺตา สเทวกา โลกา สมารกา
สพฺรหฺมกา สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย นิสฺสฏา
วิสฺุตฺตา วิปฺปมุตฺตา วิปริยาทิกเตน เจตสา วิหรนฺตีติ ฯ
ปฺจม ฯ
[๑๘] โน เจท ภิกขฺ เว รูปาน อสฺสาโท อภวิสฺส น ยิท
สตฺตา รูเปสุ สารชฺเชยฺยุ ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ รูปาน
อสฺสาโท ตสฺมา สตฺตา รูเปสุ สารชฺชนฺติ โน เจท ภิกฺขเว
รูปาน อาทีนโว อภวิสฺส น ยิท สตฺตา รูเปสุ นิพฺพินฺเทยฺยุ
#๑ ม. นาพฺภฺสุ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. วิมริยาทีกเตน ฯ ยุ. วิมริยาทิกเตน ฯ
#๓ ม. อพฺภฺสุ ฯ ๔ ยุ. อถโข ฯ
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ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ รูปาน อาทีนโว ตสฺมา สตฺตา
รูเปสุ นิพฺพินฺทนฺติ โน เจท ภิกฺขเว รูปาน นิสฺสรณ อภวิสฺส
น ยิท สตฺตา รูเปหิ นิสฺสเรยฺยุ ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ
รูปาน นิสฺสรณ ตสฺมา สตฺตา รูเปหิ นิสฺสรนฺติ ฯ โน เจท
ภิกฺขเว สทฺทาน คนฺธาน รสาน โผฏพฺพาน ธมฺมาน อสฺสาโท
อภวิสฺส น ยิท สตฺตา ธมฺเมสุ สารชฺเชยฺยุ ยสฺมา จ โข
ภิกฺขเว อตฺถิ ธมฺมาน อสฺสาโท ตสฺมา สตฺตา ธมฺเมสุ สารชฺชนฺติ
โน เจท ภิกฺขเว ธมฺมาน อาทีนโว อภวิสฺส น ยิท สตฺตา
ธมฺเมสุ นิพฺพินฺเทยฺยุ ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ ธมฺมาน
อาทีนโว ตสฺมา สตฺตา ธมฺเมสุ นิพฺพินฺทนฺติ โน เจท ภิกขฺ เว
ธมฺมาน นิสสฺ รณ อภวิสฺส น ยิท สตฺตา ธมฺเมหิ นิสฺสเรยฺยุ
ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ ธมฺมาน นิสฺสรณ ตสฺมา สตฺตา
ธมฺเมหิ นิสสฺ รนฺติ ฯ ยาวกีวฺจ ภิกฺขเว สตฺตา อิเมส ฉนฺน
พาหิราน อายตนาน อสฺสาทฺจ อสฺสาทโต อาทีนวฺจ อาทีนวโต
นิสฺสรณฺจ นิสฺสรณโต ยถาภูต นาพฺภฺาสุ ฯ เนว ตาว
ภิกฺขเว สตฺตา สเทวกา โลกา สมารกา สพฺรหฺมกา
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย นิสฺสฏา วิสฺุตฺตา
วิปฺปมุตฺตา วิปริยาทิกเตน เจตสา วิหรึสุ ฯ ยโต จ โข ภิกฺขเว
สตฺตา อิเมส ฉนฺน พาหิราน อายตนาน อสฺสาทฺจ อสฺสาทโต
อาทีนวฺจ อาทีนวโต ฯเปฯ ยถาภูต อพฺภฺาสุ ฯ อถ

สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาที่ 16

ภิกฺขเว สตฺตา สเทวกา โลกา สมารกา สพฺรหฺมกา สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย นิสฺสฏา วิสฺุตฺตา วิปฺปมุตฺตา
วิปริยาทิกเตน เจตสา วิหรนฺตีติ ฯ ฉฏ ฯ
[๑๙] โย ภิกฺขเว จกฺขุ อภินนฺทติ ทุกฺข โส อภินนฺทติ ฯ
โย ทุกฺข อภินนฺทติ อปริมุตฺโต โส ทุกฺขสฺมาติ วทามิ ฯเปฯ
โย ชิวฺห อภินนฺทติ ทุกฺข โส อภินนฺทติ ฯ โย ทุกฺข อภินนฺทติ
อปริมุตฺโต โส ทุกฺขสฺมาติ วทามิ ฯเปฯ โย มน อภินนฺทติ
ทุกฺข โส อภินนฺทติ ฯ โย ทุกฺข อภินนฺทติ อปริมุตฺโต โส
ทุกฺขสฺมาติ วทามิ ฯ โย จ โข ภิกฺขเว จกฺขุ นาภินนฺทติ
ทุกฺข โส นาภินนฺทติ โย ทุกฺข นาภินนฺทติ ปริมุตฺโต โส
ทุกฺขสฺมาติ วทามิ ฯเปฯ โย ชิวฺห นาภินนฺทติ ทุกฺข โส
นาภินนฺทติ ฯ โย ทุกขฺ  นาภินนฺทติ ปริมุตฺโต โส ทุกฺขสฺมาติ
วทามิ ฯ โย มน นาภินนฺทติ ทุกขฺ  โส นาภินนฺทติ ฯ โย
ทุกฺข นาภินนฺทติ ปริมุตฺโต โส ทุกฺขสฺมาติ วทามีติ ฯ สตฺตม ฯ
[๒๐] โย ภิกฺขเว รูเป อภินนฺทติ ทุกฺข โส อภินนฺทติ ฯ
โย ทุกฺข อภินนฺทติ อปริมุตฺโต โส ทุกฺขสฺมาติ วทามิ ฯเปฯ
โย สทฺเท คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ ธมฺเม อภินนฺทติ ทุกฺข โส
อภินนฺทติ ฯ โย ทุกฺข อภินนฺทติ อปริมุตฺโต โส ทุกฺขสฺมาติ
วทามิ ฯ โย จ โข ภิกฺขเว รูเป นาภินนฺทติ ทุกฺข โส
นาภินนฺทติ ฯ โย ทุกขฺ  นาภินนฺทติ ปริมุตฺโต โส ทุกฺขสฺมาติ
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วทามิ ฯ โย สทฺเท คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ ธมฺเม นาภินนฺทติ
ทุกฺข โส นาภินนฺทติ ฯ โย ทุกขฺ  นาภินนฺทติ ปริมุตฺโต โส
ทุกฺขสฺมาติ วทามีติ ฯ อฏม ฯ
[๒๑] โย ภิกฺขเว จกฺขุสฺส อุปฺปาโท ิติ อภินิพฺพตฺติ ปาตุภาโว
ทุกฺขสฺเสโส อุปฺปาโท โรคาน ิติ ชรามรณสฺส ปาตุภาโว โย
โสตสฺส ฯเปฯ โย ฆานสฺส ฯ โย ชิวฺหาย ฯ โย กายสฺส ฯ
โย มนสฺส อุปฺปาโท ิติ อภินิพฺพตฺติ ปาตุภาโว ทุกฺขสฺเสโส
อุปฺปาโท โรคาน ิติ ชรามรณสฺส ปาตุภาโว ฯ โย จ โข
ภิกฺขเว จกฺขุสฺส นิโรโธ วูปสโม อตฺถงฺคโม ทุกฺขสฺเสโส
นิโรโธ โรคาน วูปสโม ชรามรณสฺส อตฺถงฺคโม ฯ โย โสตสฺส ฯ
โย ฆานสฺส ฯ โย ชิวฺหาย ฯ โย กายสฺส ฯ โย มนสฺส
นิโรโธ วูปสโม อตฺถงฺคโม ทุกฺขสฺเสโส นิโรโธ โรคาน วูปสโม
ชรามรณสฺส อตฺถงฺคโมติ ฯ นวม ฯ
[๒๒] โย ภิกฺขเว รูปาน อุปฺปาโท ิติ อภินิพฺพตฺติ ปาตุภาโว
ทุกฺขสฺเสโส อุปฺปาโท โรคาน ิติ ชรามรณสฺส ปาตุภาโว ฯ
โย สทฺทาน ฯเปฯ โย ธมฺมาน อุปฺปาโท ิติ
อภินิพฺพตฺติ ปาตุภาโว ทุกฺขสฺเสโส อุปฺปาโท โรคาน ิติ
ชรามรณสฺส ปาตุภาโว ฯ
[๒๓] โย จ โข ภิกฺขเว รูปาน นิโรโธ วูปสโม อตฺถงฺคโม
ทุกฺขสฺเสโส นิโรโธ โรคาน วูปสโม ชรามรณสฺส อตฺถงฺคโม ฯ
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โย สทฺทาน ฯ โย คนฺธาน ฯ โย รสาน ฯ โย โผฏพฺพาน ฯ
โย ธมฺมาน นิโรโธ วูปสโม อตฺถงฺคโม ทุกฺขสฺเสโส นิโรโธ
โรคาน วูปสโม ชรามรณสฺส อตฺถงฺคโมติ ฯ ทสม ฯ
ยมกวคฺโค ทุติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
สมฺโพเธน ทุเว วุตฺตา อสฺสาเทน อปเร เทฺว
โน เจเตน เทฺว วุตฺตา อภินนฺเทน อปเร เทฺว
อุปฺปาเทน ทุเว วุตฺตา วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ ฯ
_______________
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สพฺพวคฺโค ตติโย
[๒๔] สพฺพ โว ภิกฺขว เทสิสสฺ ามิ ต สุณาถ ฯ กิฺจ
ภิกฺขเว สพฺพ จกฺขฺุเจว รูปา จ โสตฺจ สทฺทา จ ฆานฺจ
คนฺธา จ ชิวฺหา จ รสา จ กาโย จ โผฏพฺพา จ มโน
จ ธมฺมา จ ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว สพฺพ ฯ โย ภิกขฺ เว เอว
วเทยฺย อหเมต สพฺพ ปจฺจกฺขาย อฺ [๑] ปฺเปสฺสามีติ ฯ
ตสฺส วาจา วตฺถุเทวสฺส ๒ ฯ ปุฏโ  จ น สมฺปาเยยฺย ๓ อุตฺตรึ
จ วิฆาต อาปชฺเชยฺย ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ ยถา ต ภิกฺขเว
อวิสยสฺมินฺติ ฯ ปม ฯ
[๒๕] สพฺพ ปหานาย ๔ โว ภิกขฺ เว ธมฺม เทสิสฺสามิ ต
สุณาถ ฯ กตโม จ ภิกฺขเว สพฺพ ปหานาย ธมฺโม ฯ
จกฺขุ ภิกฺขเว ปหาตพฺพ รูปา ปหาตพฺพา จกฺขุวิฺาณ
ปหาตพฺพ จกฺขุสมฺผสฺโส ปหาตพฺโพ ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา
ตมฺป ปหาตพฺพ ฯ โสต ปหาตพฺพ ฯ ฆาน ปหาตพฺพ ฯ
ชิวฺหา ปหาตพฺพา รสา ปหาตพฺพา ชิวฺหาวิฺาณ ปหาตพฺพ
ชิวฺหาสมฺผสฺโส ปหาตพฺโพ ยมฺปท  ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป ปหาตพฺพ ฯ
กาโย ปหาตพฺโพ ฯ มโน ปหาตพฺโพ ธมฺมา ปหาตพฺพา
#๑ ม. ยุ. สพฺพ ฯ ๒ ม. วตฺถุกเมวสฺส ฯ ยุ. วตฺถุเรวสฺส ฯ ๓ ยุ. สมฺปาเปยฺย ฯ
#๔ ม. ยุ. สพฺพปฺปหานาย ฯ เอวมุปริป ฯ
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มโนวิฺาณ ปหาตพฺพ มโนสมฺผสฺโส ปหาตพฺโพ ยมฺปท
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกขฺ มสุข
วา ตมฺป ปหาตพฺพ ฯ อย โข ภิกฺขเว สพฺพ ปหานาย
ธมฺโมติ ฯ ทุติย ฯ
[๒๖] สพฺพ อภิฺาปริฺา ปหานาย โว ภิกฺขเว ธมฺม
เทสิสฺสามิ ๑ ต สุณาถ ฯ กตโม จ ภิกฺขเว สพฺพ อภิฺาปริฺา
ปหานาย ธมฺโม ฯ จกฺขุ ภิกขฺ เว อภิฺาปริฺา
ปหาตพฺพ รูปา อภิฺาปริฺา ปหาตพฺพา จกฺขุวิฺาณ อภิฺาปริฺา
ปหาตพฺพ จกฺขุสมฺผสฺโส อภิฺาปริฺา ปหาตพฺโพ
ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข
วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อภิฺาปริฺา ปหาตพฺพ ฯเปฯ
ชิวฺหา อภิฺาปริฺา ปหาตพฺพา รสา อภิฺาปริฺา
ปหาตพฺพา ชิวฺหาวิฺาณ อภิฺาปริฺา ปหาตพฺพ ชิวหฺ าสมฺผสฺโส
อภิฺาปริฺา ปหาตพฺโพ ยมฺปท ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา
ตมฺป อภิฺาปริฺา ปหาตพฺพ ฯ กาโย อภิฺาปริฺา
ปหาตพฺโพ ฯ มโน อภิฺาปริฺา ปหาตพฺโพ ธมฺมา
อภิฺาปริฺา ปหาตพฺพา มโนวิฺาณ อภิฺาปริฺา
ปหาตพฺพ มโนสมฺผสฺโส อภิฺาปริฺา ปหาตพฺโพ ยมฺปท
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกขฺ มสุข
#๑ ม. สพฺพตฺถ เทเสสฺสามิ ฯ
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วา ตมฺป อภิฺาปริฺา ปหาตพฺพ ฯ อย โข ภิกฺขเว สพฺพ
อภิฺาปริฺา ปหานาย ธมฺโมติ ฯ ตติย ฯ
[๒๗] สพฺพ ภิกฺขเว อนภิชาน อปริชาน อวิราชย อปฺปชห
อภพฺโพ ทุกขฺ กฺขยาย ฯ กิฺจ ภิกฺขเว สพฺพ ๑ อนภิชาน อปริชาน
อวิราชย อปฺปชห อภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย ฯ จกฺขุ ภิกฺขเว อนภิชาน
อปริชาน อวิราชย อปฺปชห อภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย รูเป อนภิชาน
อปริชาน อวิราชย อปฺปชห อภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย จกฺขุวิฺาณ
ฯเปฯ จกฺขุสมฺผสฺส ฯเปฯ ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ
ทุกขฺ กฺขยาย ฯ ชิวฺหา อนภิชาน อปริชาน อวิราชย อปฺปชห
อภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย รเส ฯเปฯ ชิวฺหาวิฺาณ ฯเปฯ
ชิวฺหาสมฺผสฺส ฯเปฯ ยมฺปท ชิวหฺ าสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อนภิชาน
อปริชาน อวิราชย อปฺปชห อภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย ฯ กาย มน
อนภิชาน อปริชาน อวิราชย อปฺปชห อภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย
ธมฺเม ฯเปฯ มโนวิฺาณ ฯเปฯ มโนสมฺผสฺส ฯเปฯ ยมฺปท
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกขฺ มสุข
วา ตมฺป อนภิชาน อปริชาน อวิราชย อปฺปชห อภพฺโพ
ทุกฺขกฺขยาย ฯ อิท โข ภิกฺขเว สพฺพ อนภิชาน อปริชาน
อวิราชย อปฺปชห อภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย ฯ
[๒๘] สพฺพฺจ โข ภิกฺขเว อภิชาน ปริชาน วราชย ปชห
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย ฯ กิฺจ ภิกฺขเว สพฺพ อภิชาน ปริชาน วิราชย
ปชห ภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย ฯ จกฺขุ ภิกขฺ เว อภิชาน ปริชาน วิราชย8
ปชห ภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย รูเป อภิชาน ปริชาน วิราชย ปชห
ภพฺโพ ทุกขฺ กฺขยาย จกฺขุวิฺาณ อภิชาน ปริชาน วิราชย ปชห
ภพฺโพ ทุกขฺ กฺขยาย จกฺขุสมฺผสฺส อภิชาน ปริชาน วิราชย ปชห
ภพฺโพ ทุกขฺ กฺขยาย ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต
สุข วา ทุกขฺ  วา อทุกขฺ มสุข วา ตมฺป อภิชาน ปริชาน
วิราชย ปชห ภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย ฯเปฯ ชิวฺหา อภิชาน ปริชาน
วิราชย ปชห ภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย รเส ฯเปฯ ชิวหฺ าวิฺาณ ฯเปฯ
ชิวฺหาสมฺผสฺส ฯเปฯ ยมฺปท ชิวหฺ าสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อภิชาน ปริชาน
วิราชย ปชห ภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย ฯ กาย มน อภิชาน ปริชาน
วิราชย ปชห ภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย ธมฺเม ฯเปฯ มโนวิฺาณ ฯเปฯ
มโนสมฺผสฺส ฯเปฯ ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อภิชาน ปริชาน
วิราชย ปชห ภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย ฯ อิท โข ภิกฺขเว สพฺพ
อภิชาน ปริชาน วิราชย ปชห ภพฺโพ ทุกฺขกฺขยายาติ ฯ จตุตฺถ ฯ
[๒๙] สพฺพ ภิกฺขเว อนภิชาน อปริชาน อวิราชย อปฺปชห
อภพฺโพ ทุกขฺ กฺขยาย ฯ กิฺจ ภิกฺขเว สพฺพ อนภิชาน อปริชาน
อวิราชย อปฺปชห อภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย ฯ ยฺจ ภิกฺขเว จกฺขุ
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เย จ รูปา ยฺจ จกฺขุวิฺาณ เย จ จกฺขุวิฺาณวิฺาตพฺพา
ธมฺมา ฯเปฯ ยา จ ชิวฺหา เย จ รสา ยฺจ ชิวหฺ าวิฺาณ
เย จ ชิวฺหาวิฺาณวิฺาตพฺพา ธมฺมา ฯเปฯ โย จ มโน
เย จ ธมฺมา ยฺจ มโนวิฺาณ เย จ มโนวิฺาณวิฺาตพฺพา
ธมฺมา ฯ อิท โข ภิกฺขเว สพฺพ อนภิชาน อปริชาน
อวิราชย อปฺปชห อภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย ฯ
[๓๐] สพฺพฺจ ๑ ภิกขฺ เว อภิชาน ปริชาน วิราชย ปชห ภพฺโพ(
ทุกฺขกฺขยาย ฯ กิฺจ ภิกฺขเว สพฺพ อภิชาน ปริชาน วิราชย
ปชห ภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย ฯ ยฺจ ภิกฺขเว จกฺขุ เย จ รูปา
ยฺจ จกฺขุวิฺาณ เย จ จกฺขุวิฺาณวิฺาตพฺพา ธมฺมา
ฯเปฯ ยา จ ชิวฺหา เย จ รสา ยฺจ ชิวฺหาวิฺาณ เย จ
ชิวฺหาวิฺาณวิฺาตพฺพา ธมฺมา ฯเปฯ โย จ มโน
เย จ ธมฺมา ยฺจ มโนวิฺาณ เย จ มโนวิฺาณวิฺาตพฺพา
ธมฺมา ฯ อิท โข ภิกฺขเว สพฺพ อภิชาน ปริชาน
วิราชย ปชห ภพฺโพ ทุกฺขกฺขยายาติ ฯ ปฺจม ฯ
[๓๑] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา คยาย วิหรติ
คยาสีเส สทฺธึ ภิกฺขุสหสฺเสน ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
สพฺพ ภิกฺขเว อาทิตฺต ฯ กิฺจ ภิกฺขเว สพฺพ อาทิตฺต ฯ
จกฺขุ ภิกฺขเว อาทิตฺต รูปา อาทิตฺตา จกฺขุวิฺาณ อาทิตฺต
จกฺขุสมฺผสฺโส อาทิตฺโต ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
#๑ ม. สพฺพ ฯ ยุ. สพฺพ จ โข ฯ

สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาที่ 24

เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อาทิตฺต ฯ
เกน อาทิตฺต ฯ ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา อาทิตฺต ชาติยา
ชราย มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ
อาทิตฺตนฺติ วทามิ ฯเปฯ ชิวฺหา อาทิตฺตา รสา อาทิตฺตา
ชิวฺหาวิฺาณ อาทิตฺต ชิวฺหาสมฺผสฺโส อาทิตฺโต ยมฺปท
ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา
อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อาทิตฺต ฯ เกน อาทิตฺต ฯ ราคคฺคินา
โทสคฺคินา โมหคฺคินา อาทิตฺต ชาติยา ชราย มรเณน โสเกหิ
ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตฺตนฺติ วทามิ ฯเปฯ
มโน อาทิตฺโต ธมฺมา อาทิตฺตา มโนวิฺาณ อาทิตฺต
มโนสมฺผสฺโส อาทิตฺโต ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อาทิตฺต ฯ
เกน อาทิตฺต ฯ ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา อาทิตฺต ชาติยา
ชราย มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ
อาทิตฺตนฺติ วทามิ ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก
จกฺขุสฺมึป นิพฺพินฺทติ รูเปสุป นิพพฺ ินฺทติ จกฺขุวิฺาเณป นิพฺพินฺทติ
จกฺขุสมฺผสฺเสป นิพฺพินทฺ ติ ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตสฺมึป นิพฺพินฺทติ ฯเปฯ
ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา
ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตสฺมึป นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท วิรชฺชติ
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วิราคา วิมุจฺจติ ฯ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ฯ ขีณา ชาติ
วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
อิทมโวจ ภควา ฯ อตฺตมนา เต ภิกขฺ ู ภควโต ภาสิต อภินนฺทท ฯ
อิมสฺมึ จ ปน เวยฺยากรณสฺมึ ภฺมาเน ตสฺส ภิกฺขุสหสฺสสฺส
อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสูติ ฯ ฉฏ ฯ
[๓๒] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ
เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ สพฺพ
ภิกฺขเว อนฺธภูต ฯ กิฺจ ภิกฺขเว สพฺพ อนฺธภูต ฯ จกฺขุ
ภิกฺขเว อนฺธภูต รูปา อนฺธภูตา จกฺขุวิฺาณ อนฺธภูต
จกฺขุสมฺผสฺโส อนฺธภูโต ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อนฺธภูต ฯ
เกน อนฺธภูต ฯ ชาติยา ชราย มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ
โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ อนฺธภูตนฺติ วทามิ ฯเปฯ ชิวฺหา อนฺธภูตา
รสา อนฺธภูตา ชิวฺหาวิฺาณ อนฺธภูต ชิวฺหาสมฺผสฺโส อนฺธภูโต
ยมฺปท ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข
วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อนฺธภูต ฯ เกน อนฺธภูต ฯ ชาติยา
ชราย มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ
อนฺธภูตนฺติ วทามิ ฯเปฯ มโน อนธภูโต ธมฺมา อนฺธภูตา
มโนวิฺาณ อนฺธภูต มโนสมฺผสฺโส อนฺธภูโต ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกขฺ  วา อทุกฺขมสุข
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วา ตมฺป อนฺธภูต ฯ เกน อนฺธภูต ฯ ชาติยา ชราย มรเณน
โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ อนฺธภูตนฺติ
วทามิ ฯ เอว ปสฺส ภิกขฺ เว สุตวา อริยสาวโก จกฺขุสฺมึป นิพฺพินฺทติ
จกฺขุวิฺาเณป นิพฺพนิ ฺทติ จกฺขสุ มฺผสฺเสป นิพฺพินฺทติ ฯเปฯ
ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา
อทุกฺขมสุข วา ตสฺมึป นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท วิรชฺชติ วิราคา
วิมุจฺจติ ฯ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ฯ ขีณา ชาติ
วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
สตฺตม ฯ
[๓๓] สพฺพมฺิตสมุคฺฆาตสารุปฺป โว ภิกขฺ เว ปฏิปท เทสิสฺสามิ
ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสสฺ ามีติ ฯ กตมา จ สา ภิกฺขเว
สพฺพมฺิตสมุคฺฆาตสารุปฺปา ปฏิปทา ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ จกฺขุ น
มฺติ จกฺขุสฺมึ น มฺติ จกฺขุโต น มฺติ จกฺขุ เมติ
น มฺติ ฯ รูเป น มฺติ รูเปสุ น มฺติ รูปโต
น มฺติ รูปา เมติ น มฺติ จกฺขุวิฺาณ น มฺติ
จกฺขุวิฺาณสฺมึ น มฺติ จกฺขุวิฺาณโต น มฺติ
จกฺขุวิฺาณ เมติ น มฺติ จกฺขุสมฺผสฺส น มฺติ
จกฺขุสมฺผสฺสสฺมึ น มฺติ จกฺขุสมฺผสฺสโต น มฺติ
จกฺขุสมฺผสฺโส เมติ น มฺติ ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป น
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มฺติ ตสฺมึป น มฺติ ตโตป น มฺติ ต เมติ
น มฺติ ฯเปฯ ชิวหฺ  น มฺติ ชิวฺหาย น มฺติ
ชิวฺหาโต น มฺติ ชิวฺหา เมติ น มฺติ รเส น มฺติ
รเสสุ น มฺติ รสโต น มฺติ รสา เมติ น มฺติ ฯ
ชิวฺหาวิฺาณ น มฺติ ชิวหฺ าวิฺาณสฺมึ น มฺติ
ชิวฺหาวิฺาณโต น มฺติ ชิวหฺ าวิฺาณ เมติ น มฺติ
ชิวฺหาสมฺผสฺส น มฺติ ชิวฺหาสมฺผสฺสสฺมึ น มฺติ ชิวฺหาสมฺผสฺสโต
น มฺติ ชิวฺหาสมฺผสฺโส เมติ น มฺติ ฯ
ยมฺปท ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข
วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป น มฺติ ตสฺมึป น มฺติ
ตโตป น มฺติ ต เมติ น มฺติ ฯเปฯ มน น มฺติ
มนสฺมึ น มฺติ มนโต น มฺติ มโน เมติ น มฺติ ฯ
ธมฺเม น มฺติ ธมฺเมสุ น มฺติ ธมฺมโต น มฺติ
ธมฺมา เมติ น มฺติ ฯ มโนวิฺาณ น มฺติ มโนวิฺาณสฺมึ
น มฺติ มโนวิฺาณโต น มฺติ มโนวิฺาณ
เมติ น มฺติ ฯ มโนสมฺผสฺส น มฺติ
มโนสมฺผสฺสสฺมึ น มฺติ มโนสมฺผสฺสโต น มฺติ
มโนสมฺผสฺโส เมติ น มฺติ ฯ ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป
น มฺติ ตสฺมึป น มฺติ ตโตป น มฺติ ต เมติ
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น มฺติ ฯ สพฺพ น มฺติ สพฺพสฺมึ น มฺติ สพฺพโต
น มฺติ สพฺพ เมติ น มฺติ ฯ โส เอว อมฺมาโน น
จ กิฺจิ โลเก อุปาทิยติ อนุปาทิย น ปริตสฺสติ อปริตสฺส
ปจฺจตฺตฺเว ปรินิพฺพายติ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย
กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ฯ อย โข สา ภิกขฺ เว
สพฺพมฺิตสมุคฺฆาตสารุปฺปา ปฏิปทาติ ฯ อฏม ฯ
[๓๔] สพฺพมฺิตสมุคฺฆาตสปฺปาย โว ภิกฺขเว ปฏิปท เทสิสฺสามิ
ต สุณาถ ฯ กตมา จ สา ภิกฺขเว สพฺพมฺิตสมุคฺฆาตสปฺปายา
ปฏิปทา ฯ อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ จกฺขุ น มฺติ
จกฺขุสฺมึ น มฺติ จกฺขุโต น มฺติ จกฺขุ เมติ น
มฺติ ฯ รูเป น มฺติ ฯ จกฺขุวิฺาณ น มฺติ ฯ
จกฺขุสมฺผสฺส น มฺติ ฯ ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป น มฺติ
ตสฺมึป น มฺติ ตโตป น มฺติ ต เมติ น มฺติ ฯ ย
หิ ภิกฺขเว มฺติ ยสฺมึ มฺติ ยโต มฺติ ย เมติ
มฺติ ตโต ต โหติ อฺถา อฺถาภาวี ภวสตฺโต
โลโก ภวเมว อภินนฺทติ ฯเปฯ ชิวฺห น มฺติ ชิวฺหาย
น มฺติ ชิวฺหาโต น มฺติ ชิวฺหา เมติ น มฺติ ฯ
รเส ชิวฺหาวิฺาณ ๑ ชิวฺหาสมฺผสฺส น มฺติ ฯ ยมฺปท
ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา
#๑ ม. ยุ. รเส น มฺติ ชิวฺหาวิฺาณ น มฺติ ฯ
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อทุกฺขมสุข วา ตมฺป น มฺติ ตสฺมึป น มฺติ ตโตป
น มฺติ ต เมติ น มฺติ ฯ ย หิ ภิกฺขเว มฺติ
ยสฺมึ มฺติ ยโต มฺติ ย เมติ มฺติ ตโต ต
โหติ อฺถา อฺถาภาวี ภวสตฺโต โลโก ภวเมว อภินนฺทติ
ฯเปฯ มน น มฺติ มนสฺมึ น มฺติ มนโต น
มฺติ มโน เมติ น มฺติ ธมฺเม มโนวิฺาณ มโนสมฺผสฺส
น มฺติ ฯ ยมฺปท  มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป น มฺติ
ตสฺมึป น มฺติ ตโตป น มฺติ ต เมติ น มฺติ ฯ
ย หิ ภิกฺขเว มฺติ ยสฺมึป มฺติ ยโต มฺติ ย
เมติ มฺติ ตโต ต โหติ อฺถา อฺถาภาวี ภวสตฺโต
โลโก ภวเมว อภินนฺทติ ฯ ยาวตา ภิกฺขเว ขนฺธธาตุอายตน
ตมฺป น มฺติ ตสฺมึป น มฺติ ตโตป น มฺติ
ต เมติ น มฺติ ฯ โส เอว อมฺมาโน น กิฺจิ โลเก
อุปาทิยติ อนุปาทิย น ปริตสฺสติ อปริตสฺส ปจฺจตฺตฺเว
ปรินิพฺพายติ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย
นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ฯ อย โข สา ภิกฺขเว
สพฺพมฺิตสมุคฺฆาตสปฺปายา ปฏิปทาติ ฯ นวม ฯ
[๓๕] สพฺพมฺิตสมุคฺฆาตสปฺปาย โว ภิกฺขเว ปฏิปท เทสิสฺสามิ
ต สุณาถ ฯ กตมา จ สา ภิกฺขเว สพฺพมฺิตสมุคฺฆาต-
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สปฺปายา ปฏิปทา ฯ ต กึ มฺถ ภิกฺขเว จกฺขุ 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 รูปา ฯเปฯ จกฺขุวิฺาณ ฯ
จกฺขุสมฺผสฺโส นิจฺโจ วา อนิจฺโจ วาติ ฯ อนิจฺโจ ภนฺเต ฯ ฯเปฯ
ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา
ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป นิจจฺ  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 ฯเปฯ ชิวฺหา นิจฺจา วา อนิจฺจา วาติ ฯ อนิจฺจา
ภนฺเต ฯ รสา ฯเปฯ ชิวฺหาวิฺาณ ฯ ชิวฺหาสมฺผสฺโส ฯเปฯ
ยมฺปท ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข
วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ
ภนฺเต ฯเปฯ ธมฺมา มโนวิฺาณ มโนสมฺผสฺโส นิจฺโจ วา
อนิจฺโจ วาติ ฯ อนิจฺโจ ภนฺเต ฯ ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป
นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข
วา ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม
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กลฺล นุ ต สมนุปสฺสิตุ เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก จกฺขุสฺมึป
นิพฺพินฺทติ รูเปสุป จกฺขุวิฺาเณป จกฺขุสมฺผสฺเสป ยมฺปท
จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกขฺ มสุข
วา ตสฺมึป นิพฺพินฺทติ ฯเปฯ ชิวฺหายป นิพฺพินฺทติ รเสสุป ฯเปฯ
ยมฺปท ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา
อทุกฺขมสุข วา ตสฺมึป นิพฺพินฺทติ ฯเปฯ มนสฺมึป นิพฺพินฺทติ
ธมฺเมสุป นิพฺพินฺทติ มโนวิฺาเณป มโนสมฺผสฺเสป ยมฺปท
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกขฺ มสุข
วา ตสฺมึป นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท วิรชฺชติ วิราคา วิมุจฺจติ ฯ
วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ฯ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย
กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ฯ อย โข สา
ภิกฺขเว สพฺพมฺิตสมุคฺฆาตสปฺปายา ปฏิปทาติ ฯ ทสม ฯ
สพฺพวคฺโค ตติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
สพฺพฺจ เทฺวป ปหานา ปริชานา อปเร ทุเว
อาทิตฺต อนฺธภูตฺจ สารุปฺปา เทฺว จ สปฺปายา
วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ ฯ
__________
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ชาติธมฺมวคฺโค จตุตฺโถ
[๓๖] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข สพฺพ ภิกฺขเว ชาติธมฺม ฯ
กิฺจ ภิกฺขเว สพฺพ ชาติธมฺม ฯเปฯ จกฺขุ ภิกขฺ เว ชาติธมฺม
รูปา จกฺขุว
ิ ฺาณ จกฺขุสมฺผสฺโส ชาติธมฺโม ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกขฺ  วา อทุกฺขมสุข
วา ตมฺป ชาติธมฺม ฯเปฯ ชิวฺหา รสา ชิวหฺ าวิฺาณ
ชิวฺหาสมฺผสฺโส ชาติธมฺโม ๑ ยมฺปท  ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป ชาติธมฺม ฯเปฯ
มโน ชาติธมฺโม ธมฺมา ชาติธมฺมา มโนวิฺาณ ชาติธมฺม
มโนสมฺผสฺโส ชาติธมฺโม ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป ชาติธมฺม ฯ
เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก จกฺขุสฺมึป นิพฺพินฺทติ
รูเปสุป นิพฺพินฺทติ จกฺขุวิฺาเณป จกฺขุสมฺผสฺเสป ฯ นาปร
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๓๗] สงฺขิตฺต สพฺพ ภิกฺขเว ชราธมฺม ฯ
[๓๘] สงฺขิตฺต สพฺพ ภิกฺขเว พฺยาธิธมฺม ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว ฯ
[๓๙] สงฺขิตฺต สพฺพ ภิกฺขเว มรณธมฺม ฯ
[๔๐] สงฺขิตฺต สพฺพ ภิกฺขเว โสกธมฺม ฯ
[๔๑] สงฺขิตฺต สพฺพ ภิกฺขเว สงฺกิเลสธมฺม ฯ
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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[๔๒] สงฺขิตฺต สพฺพ ภิกฺขเว ขยธมฺม ฯ
[๔๓] สงฺขิตฺต สพฺพ ภิกฺขเว วยธมฺม ฯ
[๔๔] สงฺขิตฺต สพฺพ ภิกฺขเว สมุทยธมฺม ฯ
[๔๕] สงฺขิตฺต สพฺพ ภิกฺขเว นิโรธธมฺม ฯ กิฺจ ภิกฺขเว สพฺพ
นิโรธธมฺม ๑ จิกฺขุ ภิกฺขเว นิโรธธมฺม รูปา นิโรธธมฺมา
จกฺขุวิฺาณ นิโรธธมฺม จกฺขุสมฺผสฺโส นิโรธธมฺโม ยมฺปท
จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา
ตมฺป นิโรธธมฺม ฯเปฯ ชิวฺหา นิโรธธมฺมา รสา นิโรธธมฺมา
ชิวฺหาวิฺาณ นิโรธธมฺม ชิวฺหาสมฺผสฺโส นิโรธธมฺโม ยมฺปท
ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกขฺ มสุข
วา ตมฺป นิโรธธมฺม ฯเปฯ มโน นิโรธธมฺโม ธมฺมา
นิโรธธมฺมา มโนวิฺาณ นิโรธธมฺม ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา
ตมฺป นิโรธธมฺม ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก
จกฺขุสฺมึป นิพฺพินฺทติ ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
ชาติธมฺมวคฺโค จตุตฺโถ
ตสฺสุทฺทาน
ชาติชราพฺยาธิมรณ โสกา จ สงฺกเิ ลสา จ ขยธมฺมฺจ
วยธมฺมฺจ สมุทยธมฺม นิโรธธมฺเมน เต ทสาติ ๒ ฯ
#๑ ม. ยุ. กิฺจ ภิกฺขเว ฯเปฯ อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
#๒ ม. ชาติ ... โสโก จ สงฺกิเลสิก ขยวยสมุทย ... ติ ฯ ยุ. ชาติ ... โสโก จ
#สงฺกิเลโส จ ฯ
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อนิจฺจวคฺโค ปฺจโม
[๔๖] สาวตฺถิย ฯ ตตฺร โข สพฺพ ภิกฺขเว อนิจฺจ ฯ กิฺจ
ภิกฺขเว สพฺพ อนิจฺจ จกฺขุ ภิกฺขเว อนิจฺจ รูปา อนิจฺจา
จกฺขุวิฺาณ อนิจฺจ จกฺขุสมฺผสฺโส อนิจฺโจ ยมฺปท
จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา
ตมฺป อนิจฺจ ฯเปฯ ชิวหฺ า อนิจฺจา รสา อนิจฺจา ชิวฺหาวิฺาณ
อนิจฺจ ชิวหฺ าสมฺผสฺโส อนิจฺโจ ยมฺปท ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกขฺ  วา อทุกฺขมสุข
วา ตมฺป อนิจฺจ ฯเปฯ มโน อนิจฺโจ ธมฺมา อนิจฺจา
มโนวิฺาณ อนิจฺจ มโนสมฺผสฺโส อนิจฺโจ ยมฺปท
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา
ตมฺป อนิจฺจ ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก จกฺขุสมฺ ึป
นิพฺพินฺทติ ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๔๗] สพฺพ ภิกฺขเว ทุกฺข ฯ
[๔๘] สพฺพ ภิกฺขเว อนตฺตา ฯ
[๔๙] สพฺพ ภิกฺขเว อภิฺเยฺย ฯ
[๕๐] สพฺพ ภิกฺขเว ปริฺเยฺย ฯ
[๕๑] สพฺพ ภิกฺขเว ปหาตพฺพ ฯ
[๕๒] สพฺพ ภิกฺขเว สจฺฉิกาตพฺพ ฯ
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[๕๓] สพฺพ ภิกฺขเว อภิฺา ปริฺเยฺย ฯ
[๕๔] สพฺพ ภิกฺขเว อุปทฺทุต ฯ
[๕๕] สพฺพ ภิกฺขเว อุปสฺสฏ ฯ กิฺจ ภิกฺขเว สพฺพ ๑ อุปสฺสฏ
จกฺขุ ภิกฺขเว อุปสฺสฏ รูปา อุปสฺสฏา จกฺขุวิฺาณ อุปสฺสฏ
จกฺขุสมฺผสฺโส อุปสฺสฏโ ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อุปสฺสฏ ฯเปฯ
ชิวฺหา อุปสฺสฏา รสา อุปสฺสฏา ชิวฺหาวิฺาณ อุปสฺสฏ
ชิวฺหาสมฺผสฺโส อุปสฺสฏโ ยมฺปท ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป
อุปสฺสฏ ฯ มโน อุปสฺสฏโ ธมฺมา อุปสฺสฏา มโนวิฺาณ
อุปสฺสฏ มโนสมฺผสฺโส อุปสฺสฏโ ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป
อุปสฺสฏ ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก จกฺขุสฺมึป
นิพฺพินฺทติ ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
อนิจฺจวคฺโค ปฺจโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตา จ ๒ อภิฺเยฺย ปริฺเยฺย
ปหาตพฺพ สจฺฉิกาตพฺพ อภิฺเยฺย ๓ ปริฺเยฺย
อุปทฺทุต อุปสฺสฏ วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ ฯ
สฬายตนวคฺเค ปณฺณาสก ปม ๔ ฯ
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ยุ. อภิฺาต ฯ
#๔ ม. ยุ. ปณฺณาสโก ปโม ฯ
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ตสฺสุทฺทาน
สุทฺธวคฺโค ยมโก จ สพฺพวคฺคชรานิ จ
อนิจฺจวคฺโค ปฺาส ๑ ปฺจโม เตน ปวุจฺจตีติ ฯ
__________________
#๑ ม. อนิจฺจวคฺค ยมก
สพฺพ วคฺค ชาติธมฺม
# อนิจฺจวคฺเคน ปฺาส ... ... ... ... ฯ
# ยุ. สุตวคฺค จ โน เจต สพฺพ วคฺค ชนานิ จ ฯ
# ... ... ... ... ... ... ... ... ฯ
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อวิชฺชาวคฺโค ปโม
[๕๖] สาวตฺถิย ฯเปฯ อถ โข อฺตโร ภิกฺขุ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ กถ นุ โข
ภนฺเต ชานโต กถ ปสฺสโต อวิชชฺ า ปหียติ วิชชฺ า อุปฺปชฺชตีติ ฯ
จกฺขุ โข ภิกฺขุ อนิจฺจโต ชานโต ปสฺสโต อวิชฺชา ปหียติ
วิชฺชา อุปฺปชฺชติ รูเป อนิจฺจโต ชานโต ปสฺสโต อวิชฺชา
ปหียติ วิชชฺ า อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิฺาณ จกฺขุสมฺผสฺส ยมฺปท
จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกขฺ มสุข
วา ตมฺป อนิจฺจโต ชานโต ปสฺสโต อวิชชฺ า ปหียติ วิชฺชา
อุปฺปชฺชติ ฯ โสต ฆาน ชิวฺห กาย มน อนิจฺจโต ชานโต
ปสฺสโต อวิชฺชา ปหียติ วิชฺชา อุปฺปชฺชติ ธมฺเม มโนวิฺาณ
มโนสมฺผสฺส ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข
วา ทุกฺข อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อนิจฺจโต ชานโต ปสฺสโต
อวิชฺชา ปหียติ วิชฺชา อุปฺปชฺชติ ฯ เอว โข ภิกฺขุ ชานโต
เอว ปสฺสโต อวิชฺชา ปหียติ วิชฺชา อุปปฺ ชฺชตีติ ฯ ปม ฯ
[๕๗] กถ นุ โข ภนฺเต ชานโต กถ ปสฺสโต สฺโชนา
ปหียนฺตีติ ฯ จกฺขุ โข ภิกฺขเว ๑ อนิจฺจโต ชานโต ปสฺสโต
สฺโชนา ปหียนฺติ รูเป อนิจฺจโต ชานโต ปสฺสโต สฺโชนา
#๑ ม. ยุ. ภิกขฺ ุ ฯ เอวมุปริป ฯ
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ปหียนฺติ จกฺขุวิฺาณ อนิจฺจโต ชานโต ปสฺสโต สฺโชนา
ปหียนฺติ จกฺขุสมฺผสฺส อนิจฺจโต ชานโต ปสฺสโต สฺโชนา
ปหียนฺติ ฯเปฯ ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต
สุข วา ทุกขฺ  วา อทุกขฺ มสุข วา ตมฺป อนิจฺจโต ชานโต
ปสฺสโต สฺโชนา ปหียนฺติ ฯ เอว โข ภิกฺขเว ๑ ชานโต เอว
ปสฺสโต สฺโชนา ปหียนฺตีติ ฯ ทุติย ฯ
[๕๘] กถ นุ โข ภนฺเต ชานโต กถ ปสฺสโต สฺโชนา
สมุคฺฆาต คจฺฉนฺตีติ ฯ จกฺขุ โข ภิกฺขเว อนตฺตโต ชานโต
ปสฺสโต สฺโชนา สมุคฺฆาต คจฺฉนฺติ รูเป จกฺขุวิฺาณ
จกฺขุสมฺผสฺส ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข
วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อนตฺตโต ชานโต ปสฺสโต
สฺโชนา สมุคฺฆาต คจฺฉนฺติ ฯ โสต ฆาน ชิวฺห กาย
มน ธมฺเม มโนวิฺาณ มโนสมฺผสฺส ยมฺปท  มโนสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา
ตมฺป อนตฺตโต ชานโต ปสฺสโต สฺโชนา สมุคฺฆาต คจฺฉนฺติ ฯ
เอว โข ภิกฺขเว ชานโต เอว ปสฺสโต สฺโชนา สมุคฺฆาต
คจฺฉนฺตีติ ฯ ตติย ฯ
[๕๙] กถ นุ โข ภนฺเต ชานโต กถ ปสฺสโต อาสวา ปหียนฺตีติ
ฯเปฯ จตุตฺถ ฯ
[๖๐] ฯเปฯ อาสวา สมุคฺฆาต คจฺฉนฺตีติ ฯเปฯ ปฺจม ฯ
#๑ ม. ยุ. ภิกขฺ ุ ฯ
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[๖๑] ฯเปฯ อนุสยา ปหียนฺตีติ ฯเปฯ ฉฏ ฯ
[๖๒] ฯเปฯ อนุสยา สมุคฺฆาต คจฺฉนฺตีติ ฯ จกฺขุ โข
ภิกฺขเว อนตฺตโต ชานโต ปสฺสโต อนุสยา สมุคฺฆาต คจฺฉนฺติ
ฯเปฯ โสต ฆาน ชิวหฺ  กาย มน ธมฺเม มโนวิฺาณ
มโนสมฺผสฺส ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข
วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อนตฺตโต ชานโต ปสฺสโต
อนุสยา สมุคฺฆาต คจฺฉนฺติ ฯ เอว โข ภิกฺขเว ชานโต เอว
ปสฺสโต อนุสยา สมุคฺฆาต คจฺฉนฺตีติ ฯ สตฺตม ฯ
[๖๓] สพฺพูปาทานปริฺาย โว ภิกฺขเว ธมฺม เทสิสฺสามิ ต
สุณาถ ฯ กตโม จ ภิกฺขเว สพฺพูปาทานปริฺาย ธมฺโม ฯ
จกฺขฺุจ ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิฺาณ ติณฺณ
สงฺคติ ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว
สุตวา อริยสาวโก จกฺขุสฺมึป นิพฺพินฺทติ รูเปสุป นิพฺพินทฺ ติ
จกฺขุวิฺาเณป นิพฺพินฺทติ จกฺขุสมฺผสฺเสป นิพฺพินฺทติ เวทนายป
นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท วิรชฺชติ วิราคา วิมุจฺจติ วิโมกฺขปริฺาต ๑
เม อุปาทานนฺติ ปชานาติ ฯ โสตฺจ ปฏิจฺจ สทฺเท จ ฯ
ฆานฺจ ปฏิจฺจ คนฺเธ จ ฯ ชิวฺหฺจ ปฏิจฺจ รเส จ ฯ
กายฺจ ปฏิจฺจ โผฏพฺเพ จ ฯ มนฺจ ปฏิจจฺ ธมฺเม จ
อุปฺปชฺชติ มโนวิฺาณ ติณฺณ สงฺคติ ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา
เวทนา ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก มนสฺมปึ 
#๑ ม. ยุ. วิโมกฺขา ปริฺาต ฯ เอวมุปริป ฯ
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นิพฺพินฺทติ ธมฺเมสุป นิพฺพินฺทติ มโนวิฺาเณป นิพฺพนิ ฺทติ
มโนสมฺผสฺเสป นิพฺพินทฺ ติ เวทนายป นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท วิรชฺชติ
วิราคา วิมุจฺจติ วิโมกฺขปริฺาต เม อุปาทานนฺติ ปชานาติ ฯ
อย โข ภิกฺขเว สพฺพูปาทานปริฺาย ธมฺโมติ ฯ อฏม ฯ
[๖๔] สพฺพูปาทานปริยาทานาย โว ภิกฺขเว ธมฺม เทสิสสฺ ามิ ต
สุณาถ ฯ กตโม จ ภิกฺขเว สพฺพูปาทานปริยาทานาย ธมฺโม ฯ
จกฺขฺุจ ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิฺาณ ติณฺณ
สงฺคติ ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว
สุตวา อริยสาวโก จกฺขุสฺมึป นิพฺพินฺทติ รูเปสุป นิพฺพินทฺ ติ
จกฺขุวิฺาเณป นิพฺพินฺทติ จกฺขุสมฺผสฺเสป นิพฺพนฺทติ เวทนายป
นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท วิรชฺชติ วิราคา วิมุจฺจติ วิโมกฺขปริยาทินฺน
เม อุปาทานนฺติ ปชานาติ ฯเปฯ ชิวฺหฺจ ปฏิจฺจ รเส จ
อุปฺปชฺชติ ชิวฺหาวิฺาณ ฯเปฯ มนฺจ ปฏิจฺจ ธมฺเม จ
อุปฺปชฺชติ มโนวิฺาณ ติณฺณ สงฺคติ ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา
เวทนา ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก มนสฺมปึ 
นิพฺพินฺทติ ธมฺเมสุป นิพฺพินฺทติ มโนวิฺาเณป นิพฺพนิ ฺทติ
มโนสมฺผสฺเสป นิพฺพินทฺ ติ เวทนายป นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท วิรชฺชติ
วิราคา วิมุจฺจติ วิโมกฺขปริยาทินฺน เม อุปาทานนฺติ ปชานาติ ฯ
อย โข ภิกฺขเว สพฺพูปาทานปริยาทานาย ธมฺโมติ ฯ นวม ฯ
[๖๕] สพฺพูปาทานปริยาทานาย โว ภิกฺขเว ธมฺม เทสิสสฺ ามิ ต
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สุณาถ ฯ กตโม จ ภิกฺขเว สพฺพูปาทานปริยาทานาย ธมฺโม ฯ
ต กึ มฺถ ภิกฺขเว จกฺขุ 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 รูปา
ฯเปฯ จกฺขุวิฺาณ นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ
จกฺขุสมฺผสฺโส นิจฺโจ วา อนิจฺโจ วาติ ฯ อนิจฺโจ ภนฺเต ฯ
ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา
อทุกฺขมสุข วา ตมฺป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ
ภนฺเต ฯ โสต ฆาน ชิวฺหา กาโย มโน ธมฺมา มโนวิฺาณ
มโนสมฺผสฺโส ยมฺปท  มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป 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 เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา
อริยสาวโก จกฺขุสฺมึป นิพฺพินฺทติ รูเปสุป นิพฺพินฺทติ
จกฺขุวิฺาเณป นิพฺพนิ ฺทติ จกฺขสุ มฺผสฺเสป นิพฺพินฺทติ ยมฺปท
จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา
ตสฺมึป นิพพฺ ินฺทติ ฯเปฯ ชิวฺหายป นิพฺพินฺทติ รเสสุป นิพฺพินฺทติ
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ชิวฺหาวิฺาเณป ชิวฺหาสมฺผสฺเสป ยมฺปท ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ มนสฺมึป นิพฺพนิ ฺทติ ธมฺเมสุป นิพฺพินทฺ ติ
มโนวิฺาเณป นิพฺพินทฺ ติ มโนสมฺผสฺเสป ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา
ตสฺมึป นิพพฺ ินฺทติ นิพฺพินฺท วิรชฺชติ วิราคา วิมุจฺจติ ฯ
วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ฯ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย
กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ฯ อย โข ภิกฺขเว
สพฺพูปาทานปริยาทานาย ธมฺโมติ ฯ ทสม ฯ
อวิชฺชาวคฺโค ปโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
อวิชชฺ า สฺโชนา เทฺว อาสเวน เทฺว วุตฺตา
อนุสยา อปเร เทฺว ปริฺา เทฺว ปริยาทินฺนา ๑ ฯ
วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ ฯ
_____________
#๑ ม. ยุ. ปริยาทินฺน ฯ
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มิคชาลวคฺโค ทุติโย
[๖๖] สาวตฺถีนิทาน ฯ อถ โข อายสฺมา มิคชาโล เยน
ภควา ฯเปฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา มิคชาโล ภควนฺต
เอตทโวจ เอกวิหารี เอกวิหารีติ ภนฺเต วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ
โข ภนฺเต เอกวิหารี โหติ กิตฺตาวตา จ ปน สทุติยวิหารี
โหตีติ ฯ สนฺติ โข มิคชาล จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏา กนฺตา
มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ๑ ตฺเจ ภิกฺขุ อภินนฺทติ
อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏติ ตสฺส ต อภินนฺทโต อภิวทโต
อชฺโฌสาย ติฏโต อุปปฺ ชฺชติ นนฺทิ ๒ นนฺทยิ า สติ สาราโค
โหติ สาราเค สติ สฺโโค โหติ ฯ นนฺทิสฺโชนสยุตฺโต
โข มิคชาล ภิกฺขุ สทุติยวิหารีติ วุจฺจติ ฯเปฯ สนฺติ โข
มิคชาล ชิวฺหาวิฺเยฺยา รสา ฯเปฯ มโนวิฺเยฺยา ธมฺมา
อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ตฺเจ
ภิกฺขุ อภินนฺทติ อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏติ ตสฺส ต อภินนฺทโต
อภิวทโต อชฺโฌสาย ติฏโต อุปปฺ ชฺชติ นนฺทิ นนฺทิยา สติ
สาราโค โหติ สาราเค สติ สฺโโค โหติ ฯ นนฺทิสฺโชนสยุตฺโต
โข มิคชาล ภิกฺขุ สทุติยวิหารีติ วุจฺจติ ฯ เอววิหารี
จ มิคชาล ภิกฺขุ กิฺจาป อรฺวนปตฺถานิ ๓ ปนฺตานิ เสนาสนานิ
#๑ ม. ยุ. รชนียา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. นนฺที ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
#๓ ยุ. อรฺเ ... ฯ
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ปฏิเสวติ อปฺปสทฺทานิ อปฺปนิคฺโฆสานิ วิชนวาตานิ มนุสฺสราหเสยฺยกานิ ปฏิสลฺลานสารุปฺปานิ อถ โข สทุติยวิหารีติ วุจฺจติ ฯ
ต กิสฺส เหตุ ฯ ตณฺหา หิสฺส ทุตยิ า สาสฺส อปฺปหีนา ตสฺมา
สทุติยวิหารีติ วุจฺจติ ฯ
[๖๗] สนฺติ จ โข มิคชาล จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏา
กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ
นาภินนฺทติ นาภิวทติ น อชฺโฌสาย ติฏติ ตสฺส ต อนภินนฺทโต
อนภิวทโต อนชฺโฌสาย ติฏโต นนฺทิ นิรุชฌ
ฺ ติ นนฺทิยา อสติ
สาราโค น โหติ สาราเค อสติ สฺโโค น โหติ ฯ
นนฺทิสฺโชนวิสยุตฺโต โข มิคชาล ภิกฺขุ เอกวิหารีติ วุจฺจติ
ฯเปฯ สนฺติ โข มิคชาล ชิวฺหาวิฺเยฺยา รสา ฯเปฯ สนฺติ ๑
โข มิคชาล มโนวิฺเยฺยา ธมฺมา อิฏา กนฺตา มนาปา
ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ นาภินนฺทติ นาภิวทติ
น อชฺโฌสาย ติฏติ ตสฺส ต อนภินนฺทโต อนภิวทโต
อนชฺโฌสาย ติฏโต นนฺทิ นิรุชฌ
ฺ ติ นนฺทยิ า อสติ สาราโค
น โหติ สาราเค อสติ สฺโโค น โหติ ฯ นนฺทิสฺโชนวิสยุตฺโต
โข มิคชาล ภิกฺขุ เอกวิหารีติ วุจฺจติ ฯ เอววิหารี
จ มิคชาล ภิกฺขุ กิฺจาป คามนฺเต วิหรติ อากิณฺโณ ๒ ภิกฺขูหิ
ภิกฺขุนีหิ อุปาสเกหิ อุปาสิกาหิ ราชูหิ ราชมหามตฺเตหิ ติตฺถิเยหิ
#๑ ม. สนฺติ จ โข ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ยุ. อากิณฺเณ ฯ
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ติตฺถิยสาวเกหิ อถ โข เอกวิหารีติ วุจฺจตีติ ฯ เอววิหารี จ
มิคชาล ภิกขฺ ุ วุจฺจตีติ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ ตณฺหา หิสฺส
ทุติยา สาสฺส ปหีนา ตสฺมา เอกวิหารีติ วุจฺจติ ฯ ปม ฯ
[๖๘] อถ โข อายสฺมา มิคชาโล เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา มิคชาโล ภควนฺต เอตทโวจ
สาธุ เม ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน ธมฺม เทเสตุ ยมห
ภควโต ธมฺม สุตฺวา เอโก วูปกฏโ อปฺปมตฺโต อาตาป
ปหิตตฺโต วิหเรยฺยนฺติ ฯ สนฺติ โข มิคชาล จกฺขุวิฺเยฺยา
รูปา อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา
ตฺเจ ภิกฺขุ อภินนฺทติ อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏติ ตสฺส
ต อภินนฺทโต อภิวทโต อชฺโฌสาย ติฏโต อุปฺปชฺชติ นนฺทิ
นนฺทิสมุทยา ทุกฺขสมุทโย มิคชาลาติ วทามิ ฯเปฯ สนฺติ โข
มิคชาล ชิวฺหาวิฺเยฺยา รสา ฯเปฯ สนฺติ โข มิคชาล
มโนวิฺเยฺยา ธมฺมา อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา
รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ อภินนฺทติ อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏ ติ
ตสฺส ต อภินนฺทโต อภิวทโต อชฺโฌสาย ติฏโต อุปฺปชฺชติ
นนฺทิ นนฺทิสมุทยา ทุกฺขสมุทโย มิคชาลาติ วทามิ ฯ
[๖๙] สนฺติ โข มิคชาล จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏา กนฺตา
มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ นาภินนฺทติ
นาภิวทติ น อชฺโฌสาย ติฏติ ตสฺส ต อนภินนฺทโต อนภิวทโต
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อนชฺโฌสาย ติฏโต นนฺทิ นิรชุ ฌ
ฺ ติ นนฺทินโิ รธา ทุกฺขนิโรโธ
มิคชาลาติ วทามิ ฯเปฯ สนฺติ โข มิคชาล ชิวฺหาวิฺเยฺยา
รสา ฯเปฯ สนฺติ โข มิคชาล มโนวิฺเยฺยา ธมฺมา อิฏา
กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ
นาภินนฺทติ นาภิวทติ อนชฺโฌสาย ๑ ติฏติ ตสฺส ต อนภินนฺทโต
อนภิวทโต อนชฺโฌสาย ติฏโต นนฺทิ นิรชุ ฌ
ฺ ติ นนฺทินโิ รธา
ทุกฺขนิโรโธ มิคชาลาติ วทามีติ ฯ
[๗๐] อถ โข อายสฺมา มิคชาโล ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตฺวา
อนุโมทิตฺวา อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา
ปกฺกามิ ฯ อถ โข อายสฺมา มิคชาโล เอโก วูปกฏโ อปฺปมตฺโต
อาตาป ปหิตตฺโต วิหรนฺโต ๒ น จิรสฺเสว ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา
สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน
ทิฏเ ว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ๓ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย
นาปร อิตฺถตฺตายาติ อพฺภฺาสิ ฯ อฺตโร จ ๔ ปนายสฺมา
มิคชาโล อรหต อโหสีติ ฯ ทุติย ฯ
[๗๑] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ
อถ โข อายสฺมา สมิทฺธิ เยน ภควา ฯเปฯ ภควนฺต
เอตทโวจ มาโร มาโรติ ภนฺเต วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข
ภนฺเต มาโร วา อสฺส มารปฺตฺติ วาติ ฯ ยตฺถ โข สมิทธฺ ิ
#๑ ม. นาชฺโฌสาย ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๒ ม. วิหรโต ฯ ๓ ม. ยุ. วิหาสิ ฯ
#๔ ยุ. ว ฯ
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อตฺถิ จกฺขุ อตฺถิ รูปา อตฺถิ จกฺขุวิฺาณ อตฺถิ จกฺขุวิฺาณวิฺาตพฺพา
ธมฺมา อตฺถิ ตตฺถ มาโร วา มารปฺตฺติ
วา ฯ อตฺถิ โสต อตฺถิ สทฺทา อตฺถิ โสตวิฺาณ อตฺถิ
โสตวิฺาณวิฺาตพฺพา ธมฺมา อตฺถิ ตตฺถ มาโร วา
มารปฺตฺติ วา ฯ อตฺถิ ฆาน อตฺถิ คนฺธา อตฺถิ ฆานวิฺาณ
อตฺถิ ฆานวิฺาณวิฺาตพฺพา ธมฺมา อตฺถิ ตตฺถ มาโร วา
มารปฺตฺติ วา ฯ อตฺถิ ชิวฺหา อตฺถิ รสา อตฺถิ ชิวฺหาวิฺาณ
อตฺถิ ชิวหฺ าวิฺาณวิฺาตพฺพา ธมฺมา อตฺถิ ตตฺถ
มาโร วา มารปฺตฺติ วา ฯ อตฺถิ กาโย อตฺถิ โผฏพฺพา
อตฺถิ กายวิฺาณ อตฺถิ กายวิฺาณวิฺาตพฺพา ธมฺมา
อตฺถิ ตตฺถ มาโร วา มารปฺตฺติ วา ฯ อตฺถิ มโน อตฺถิ
ธมฺมา อตฺถิ มโนวิฺาณ อตฺถิ มโนวิฺาณวิฺาตพฺพา
ธมฺมา อตฺถิ ตตฺถ มาโร วา มารปฺตฺติ วา ฯ
[๗๒] ยตฺถ จ โข สมิทฺธิ นตฺถิ จกฺขุ นตฺถิ รูปา นตฺถิ
จกฺขุวิฺาณ นตฺถิ จกฺขุวิฺาณวิฺาตพฺพา ธมฺมา นตฺถิ ตตฺถ
มาโร วา มารปฺตฺติ วา ฯเปฯ นตฺถิ ชิวฺหา นตฺถิ รสา
นตฺถิ ชิวฺหาวิฺาณ นตฺถิ ชิวฺหาวิฺาณวิฺาตพฺพา ธมฺมา
นตฺถิ ตตฺถ มาโร วา มารปฺตฺติ วา ฯเปฯ นตฺถิ มโน นตฺถิ
ธมฺมา นตฺถิ มโนวิฺาณ นตฺถิ มโนวิฺาณวิฺาตพฺพา
ธมฺมา นตฺถิ ตตฺถ มาโร วา มารปฺตฺติ วาติ ฯ ตติย ฯ
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[๗๓] สตฺโต สตฺโตติ ภนฺเต วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข
ภนฺเต สตฺโต วา อสฺส สตฺตปฺตฺติ วาติ ฯเปฯ จตุตฺถ ฯ
[๗๔] ทุกฺข ทุกฺขนฺติ ภนฺเต วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต
ทุกฺข วา อสฺส ทุกฺขปฺตฺติ วาติ ฯเปฯ ปฺจม ฯ
[๗๕] โลโก โลโกติ ภนฺเต วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต
โลโก วา อสฺส โลกปฺตฺติ วาติ ฯ ยตฺถ โข สมิทฺธิ อตฺถิ จกฺขุ
อตฺถิ รูปา อตฺถิ จกฺขุวิฺาณ อตฺถิ จกฺขุวิฺาณวิฺาตพฺพา
ธมฺมา อตฺถิ ตตฺถ โลโก วา โลกปฺตฺติ วา ฯเปฯ
อตฺถิ ชิวฺหา ฯเปฯ อตฺถิ มโน อตฺถิ ธมฺมา อตฺถิ
มโนวิฺาณ อตฺถิ มโนวิฺาณวิฺาตพฺพา ธมฺมา อตฺถิ ตตฺถ
โลโก วา โลกปฺตฺติ วา ฯ
[๗๖] ยตฺถ จ โข สมิทฺธิ นตฺถิ จกฺขุ นตฺถิ รูปา นตฺถิ
จกฺขุวิฺาณ นตฺถิ จกฺขุวิฺาณวิฺาตพฺพา ธมฺมา นตฺถิ
ตตฺถ โลโก วา โลกปฺตฺติ วา ฯเปฯ นตฺถิ ชิวฺหา ฯเปฯ
นตฺถิ มโน นตฺถิ ธมฺมา นตฺถิ มโนวิฺาณ นตฺถิ
มโนวิฺาณวิฺาตพฺพา ธมฺมา นตฺถิ ตตฺถ โลโก วา
โลกปฺตฺติ วาติ ฯ ฉฏ ฯ
[๗๗] เอก สมย ภควา อายสฺมา จ สารีปุตฺโต อายสฺมา
จ อุปเสโน ราชคเห วิหรนฺติ สีตวเน สปฺปโสณฺฑิกปพฺภาเร ฯ
เตน โข ปน สมเยน อายสฺมโต อุปเสนสฺส กาเย อาสีวิโส
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ปติโต โหติ ฯ อถ โข อายสฺมา อุปเสโน ภิกขฺ ู อามนฺเตสิ
เอถ เม อาวุโส อิม กาย มฺจก อาโรเปตฺวา พหิทฺธา นีหรถ
ปุราย กาโย อิเธว วิกิรติ เสยฺยถาป ภุสมุฏีติ ฯ เอว วุตฺเต
อายสฺมา สารีปุตฺโต อายสฺมนฺต อุปเสน เอตทโวจ น โข ปน
มย ปสฺสาม อายสฺมโต อุปเสนสฺส กายสฺส วา อฺถตฺต
อินฺทฺริยาน วา วิปริณาโม ฯ อถ ปนายสฺมา อุปเสโน เอวมาห
เอถ เม อาวุโส อิม กาย มฺจก อาโรเปตฺวา พหิทฺธา นีหรถ
ปุราย กาโย อิเธว วิกริ ติ เสยฺยถาป ภุสมุฏีติ ฯ ยสฺส นูน
อาวุโส สารีปุตฺต เอวมสฺส อห จกฺขุนฺติ วา มม จกฺขุนฺติ
วา ฯเปฯ อห ชิวฺหาติ วา ฯเปฯ อห มโนติ วา มม
มโนติ วา ตสฺส อาวุโส สารีปุตฺต สิยา กายสฺส วา อฺถตฺต
อินฺทฺริยาน วา วิปริณาโม ฯ มยฺหฺจ โข อาวุโส สารีปุตตฺ
น เอว โหติ อห จกฺขนุ ฺติ วา มม จกฺขุนฺติ วา ฯเปฯ
อห ชิวฺหาติ วา มม ชิวฺหาติ วา ฯเปฯ อห มโนติ วา
มม มโนติ วา ตสฺส มยฺหฺจ โข อาวุโส สารีปุตฺต กึ
กายสฺส วา อฺถตฺต ภวิสฺสติ อินทฺ ฺริยาน วา วิปริณาโมติ ฯ
ตถา หิ ปนายสฺมโต อุปเสนสฺส ทีฆรตฺต อหงฺการมมงฺการมานานุสยา
สุสมูหตา ๑ ตสฺมา อายสฺมโต อุปเสนสฺส น เอว โหติ
อห จกฺขุนฺติ วา มม จกฺขุนฺติ วา ฯเปฯ อห ชิวฺหาติ วา
มม ชิวฺหาติ วา ฯเปฯ อห มโนติ วา มม มโนติ วาติ ฯ
#๑ ม. -มานานุสโย สุสมูหโต ฯ
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อถ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต อุปเสนสฺส กาย มฺจก อาโรเปตฺวา
พหิทฺธา นีหรึสุ ฯ อถ โข อายสฺมโต อุปเสนสฺส กาโย ตตฺเถว
วิกิริ เสยฺยถาป ภุสมุฏีติ ฯ สตฺตม ฯ
[๗๘] อถ โข อายสฺมา อุปวาโณ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา อุปวาโณ ภควนฺต เอตทโวจ
สนฺทิฏิโก ธมฺโม สนฺทิฏิโก ธมฺโมติ ภนฺเต วุจฺจติ
กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต สนฺทฏิ ิโก ธมฺโม โหติ อกาลิโก
เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ ฯ
[๗๙] อิธ ปน อุปวาณ ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา รูปปฏิสเวที
จ โหติ รูปราคปฏิสเวที จ สนฺตฺจ อชฺฌตฺต รูเปสุ ราค
อตฺถิ เม อชฺฌตฺต รูเปสุ ราโคติ ปชานาติ ฯ ยนฺต อุปวาณ
ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา รูปปฏิสเวที จ โหติ รูปราคปฏิสเวที
จ สนฺตฺจ อชฺฌตฺต รูเปสุ ราค อตฺถิ เม อชฺฌตฺต รูเปสุ
ราโคติ ปชานาติ ฯ เอวมฺป โข อุปวาณ สนฺทิฏิโก ธมฺโม
โหติ อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ
วิฺูหีติ ฯเปฯ
[๘๐] ปุน จปร อุปวาณ ภิกฺขุ ชิวฺหาย รส สายิตฺวา
รสปฏิสเวที จ โหติ รสราคปฏิสเวที จ สนฺตฺจ อชฺฌตฺต รเสสุ
ราค อตฺถิ เม อชฺฌตฺต รเสสุ ราโคติ ปชานาติ ฯ ยนฺต
อุปวาณ ภิกฺขุ ชิวฺหาย รส สายิตฺวา รสปฏิสเวที จ โหติ
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รสราคปฏิสเวที จ สนฺตฺจ อชฺฌตฺต รเสสุ ราค อตฺถิ เม
อชฺฌตฺต รเสสุ ราโคติ ปชานาติ ฯ เอวมฺป โข อุปวาณ
สนฺทิฏิโก ธมฺโม โหติ อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺต
เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ ฯ
[๘๑] ปุน จปร อุปวาณ ภิกฺขุ มนสา ธมฺม วิฺาย
ธมฺมปฏิสเวที จ โหติ ธมฺมราคปฏิสเวที จ สนฺตฺจ อชฺฌตฺต
ธมฺเมสุ ราค อตฺถิ เม อชฺฌตฺต ธมฺเมสุ ราโคติ ปชานาติ ฯ
ยนฺต อุปวาณ ภิกฺขุ มนสา ธมฺม วิฺาย ธมฺมปฏิสเวที จ
โหติ ธมฺมราคปฏิสเวที จ สนฺตฺจ อชฺฌตฺต ธมฺเมสุ ราค
อตฺถิ เม อชฺฌตฺต ธมฺเมสุ ราโคติ ปชานาติ ฯ เอวมฺป โข
อุปวาณ สนฺทิฏิโก ธมฺโม โหติ ฯเปฯ ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ
วิฺูหีติ ฯ
[๘๒] อิธ ปน อุปวาณ ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา รูปปฏิสเวที
จ โหติ โน จ รูปราคปฏิสเวที อสนฺตฺจ อชฺฌตฺต รูเปสุ
ราค นตฺถิ เม อชฺฌตฺต รูเปสุ ราโคติ ปชานาติ ฯ ยนฺต อุปวาณ
ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา รูปปฏิสเวที หิ โข โหติ โน จ
รูปราคปฏิสเวที อสนฺตฺจ อชฺฌตฺต รูเปสุ ราค นตฺถิ เม
อชฺฌตฺต รูเปสุ ราโคติ ปชานาติ ฯ เอวมฺป โข อุปวาณ
สนฺทิฏิโก ธมฺโม โหติ อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺต
เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ ฯ
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[๘๓] ปุน จปร อุปวาณ ภิกฺขุ โสเตน สทฺท สุตฺวา ฯ ฆาเนน
คนฺธ ฆายิตฺวา ฯ ชิวฺหาย รส สายิตฺวา รสปฏิสเวที หิ โข
โหติ โน จ รสราคปฏิสเวที อสนฺตฺจ อชฺฌตฺต รเสสุ ราค
นตฺถิ เม อชฺฌตฺต รเสสุ ราโคติ ปชานาติ ฯเปฯ
[๘๔] ปุน จปร อุปวาณ ภิกฺขุ มนสา ธมฺม วิฺาย
ธมฺมปฏิสเวที หิ โข โหติ โน จ ธมฺมราคปฏิสเวที อสนฺตฺจ
อชฺฌตฺต ธมฺเมสุ ราค นตฺถิ เม อชฺฌตฺต ธมฺเมสุ ราโคติ
ปชานาติ ฯ ยนฺต อุปวาณ ภิกฺขุ มนสา ธมฺม วิฺาย ธมฺมปฏิสเวที
หิ โข โหติ โน จ ธมฺมราคปฏิสเวที อสนฺตฺจ
อชฺฌตฺต ธมฺเมสุ ราค นตฺถิ เม อชฺฌตฺต ธมฺเมสุ ราโคติ
ปชานาติ ฯ เอวมฺป โข อุปวาณ สนฺทิฏิโก ธมฺโม โหติ อกาลิโก
เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ ฯ อฏม ฯ
[๘๕] โย หิ โกจิ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ฉนฺน ผสฺสายตนาน สมุทยฺจ
อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต
นปฺปชานาติ อวุสิตนฺเตน พฺรหฺมจริย อารกา โส อิมสฺมา ธมฺมวินยาติ ฯ
เอว วุตฺเต อฺตโร ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ
เอตฺถาห ภนฺเต อนสฺสาส ๑ อห หิ ภนฺเต ฉนฺน ผสฺสายตนาน
สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ
ยถาภูต นปฺปชานามีติ ฯ ต กึ มฺสิ ภิกฺขุ จกฺขุ เอต มม
#๑ ม. อนสฺสส ฯ ยุ. อนสฺสาสี ฯ
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เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ สมนุปสฺสสีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
สาธุ ภิกฺขุ เอตฺถ จ เต ภิกฺขุ จกฺขุ เนต มม เนโสหมสฺมิ น
เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย สุทิฏ ภวิสฺสติ
เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส ฯเปฯ ชิวฺห เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส
เม อตฺตาติ สมนุปสฺสสีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ สาธุ ภิกฺขุ
เอตฺถ จ เต ภิกฺขุ ชิวหฺ  เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส
อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย สุทิฏ ภวิสสฺ ติ
เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส ฯเปฯ มน เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส
เม อตฺตาติ สมนุปสฺสสีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ สาธุ ภิกฺขุ
เอตฺถ จ เต ภิกฺขุ มโน เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ
เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย สุทิฏ ภวิสฺสติ เอเสวนฺโต
ทุกฺขสฺสาติ ฯ นวม ฯ
[๘๖] โย หิ โกจิ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ฉนฺน ผสฺสายตนาน สมุทยฺจ
อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต
นปฺปชานาติ อวุสิตนฺเตน พฺรหฺมจริย อารกา โส อิมสฺมา ธมฺมวินยาติ ฯ
เอว วุตฺเต อฺตโร ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ
เอตฺถาห ภนฺเต ปนสฺสาส ๑ อห หิ ภนฺเต ฉนฺน ผสฺสายตนาน
สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ
ยถาภูต นปฺปชานามีติ ฯ ต กึ มฺสิ ภิกฺขุ จกฺขุ เนต มม
#๑ ม. อนสฺสส ปนสฺสส ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุ ฯ สี. ยุ. อนสฺสาสึ ฯ
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เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ สมนุปสฺสสีติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ
สาธุ ภิกฺขุ เอตฺถ จ เต ภิกฺขุ จกฺขุ เนต มม เนโสหมสฺมิ
น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย สุทิฏ
ภวิสฺสติ เอว เต เอต ปม ผสฺสายตน ปหีน ภวิสฺสติ
อายตึ อปุนพฺภวาย ตสฺส ฯเปฯ ชิวฺห เนต มม เนโสหมสฺมิ
น เมโส อตฺตาติ สมนุปสฺสสีติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ สาธุ ภิกฺขุ
เอตฺถ จ เต ภิกฺขุ ชิวหฺ า เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส
อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย สุทิฏ ภวิสฺสติ เอว
เต เอต จตุตฺถ ผสฺสายตน ปหีน ภวิสฺสติ อายตึ อปุนพฺภวาย
ตสฺส ฯเปฯ มน เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ
สมนุปสฺสสีติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ สาธุ ภิกฺขุ เอตฺถ จ เต ภิกขฺ ุ
มโน เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต
สมฺมปฺปฺาย สุทฏิ  ภวิสฺสติ เอว เต เอต ฉฏ ผสฺสายตน
ปหีน ภวิสฺสติ อายตึ อปุนพฺภวาย ตสฺสาติ ๑ ฯ ทสม ฯ
[๘๗] โย หิ โกจิ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ฉนฺน ผสฺสายตนาน สมุทยฺจ
อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต นปฺปชานาติ
อวุสิต เตน พฺรหฺมจริย อารกา โส อิมสฺมา ธมฺมวินยาติ ฯ
เอว วุตฺเต อฺตโร ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ
เอตฺถาห ภนฺเต ปนสฺสาส อห หิ ภนฺเต ฉนฺน ผสฺสายตนาน
#๑ ม. ยุ. อปุนพฺภวายาติ ฯ
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สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ
ยถาภูต นปฺปชานามีติ ฯ ต กึ มฺสิ ภิกฺขุ จกฺขุ 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 โสต ฆาน ชิวหฺ า กาโย
มโน นิจฺโจ วา อนิจฺโจ วาติ ฯ อนิจฺโจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ
ทุกฺข วา ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข
วิปริณามธมฺม กลฺล นุ ต สมนุปสฺสิตุ เอต มม เอโสหมสฺมิ8
เอโส เม อตฺตาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขุ
สุตวา อริยสาวโก จกฺขุสฺมึป นิพฺพินฺทติ โสตสฺมึป ฆานสฺมึป
ชิวฺหายป กายสฺมึป มนสฺมึป นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท วิรชฺชติ
วิราคา วิมุจฺจติ ฯ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ฯ ขีณา ชาติ
วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
เอกาทสม ฯ
มิคชาลวคฺโค ทุติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
มิคชาเลน เทฺว วุตฺตา จตฺตาโร จ สมิทฺธินา
อุปเสโน อุปวาโณ [๑] ฉผสฺสายตนิกา ตโยติ ฯ
___________________
#๑ ยุ. จ ฯ
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คิลานวคฺโค ตติโย
[๘๘] สาวตฺถีนิทาน ฯ อถ โข อฺตโร ภิกขฺ ุ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต
เอตทโวจ อมุกสฺมึ ภนฺเต วิหาเร อฺตโร ภิกฺขุ นโว
อปฺปฺาโต อาพาธิโก ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน สาธุ ภนฺเต
ภควา เยน โส ภิกฺขุ เตนุปสงฺกมตุ อนุกมฺป อุปาทายาติ ฯ
อถ โข ภควา นวตรฺจ สุตฺวา คิลานตรฺจ ๑ อปฺปฺาโต
ภิกฺขูติ อิติ วิทิตฺวา เยน โส ภิกฺขุ เตนุปสงฺกมิ ฯ อทฺทสา
โข โส ภิกขฺ ุ ภควนฺต ทูรโต ว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา ๒ มฺจเก
สมเตสิ ๓ ฯ อถ โข ภควา ต ภิกฺขุ เอตทโวจ อล ภิกฺขุ มา
ตฺว มฺจเก สมเตสิ สนฺตีมานิ อาสนานิ ปฺตฺตานิ ตตฺถาห
นิสีทิสฺสามีติ ฯ นิสีทิ ภควา ปฺตฺเต อาสเน ฯ นิสชฺช โข
ภควา ต ภิกฺขุ เอตทโวจ กจฺจิ เต ภิกฺขุ ขมนีย กิจฺจิ ยาปนีย
กิจฺจิ ทุกฺขา เวทนา ปฏิกฺกมนฺติ โน อภิกฺกมนฺต ปฏิกกฺ โม สาน
ปฺายติ โน อภิกฺกโมติ ฯ น เม ภนฺเต ขมนีย น
ยาปนีย พาฬฺหา เม ทุกฺขา เวทนา อภิกฺกมนฺติ โน ปฏิกฺกมนฺติ
อภิกฺกโม สาน ปฺายติ โน ปฏิกกฺ โมติ ฯ กจฺจิ เต ภิกฺขุ น
กิฺจิ กุกฺกุจจฺ  น โกจิ วิปฺปฏิสาโรติ ฯ ตคฺฆ เม ภนฺเต
#๑ สี. ม. ยุ. นว กวาทฺจ สุตฺวา คิลานวาทฺจ สุตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ยุ.
#ทิสฺวาน ฯ ๓ สี. สมฏโฏสิ ฯ ม. สมโธสิ ฯ ยุ. สมฺโจป ฯ
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อนปฺปก กุกฺกุจฺจ อนปฺปโก วิปฺปฏิสาโรติ ฯ กจฺจิ ปน เต ๑
ภิกฺขุ อตฺตา สีลโต น อุปวทตีติ ฯ (น โข เม ๒ ภนฺเต อตฺตา
สีลโต อุปวทตีติ) โน เจ กิร ตฺว ๓ ภิกฺขุ อตฺตา สีลโต อุปวทติ
อถ ภิกฺขุ กิสฺมิฺจ เต กุกฺกุจฺจ ๔ โก จ วิปฺปฏิสาโรติ ฯ น
ขฺวาห ภนฺเต สีลวิสุทฺธตฺถ ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามีติ ฯ
โน เจ กิร ตฺว ภิกฺขุ สีลวิสุทฺธตฺถ มยา ธมฺม เทสิต อาชานาสิ
อถ กิมตฺถ จรหิ ตฺว ภิกฺขุ มยา ธมฺม เทสิต อาชานาสีติ ฯ
ราควิราคตฺถ โขห ภนฺเต ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามีติ ฯ
สาธุ สาธุ ภิกฺขุ สาธุ โข ตฺว ภิกฺขุ ราควิราคตฺถ มยา ธมฺม
เทสิต อาชานาสิ ราควิราคตฺโถ หิ ภิกขฺ ุ มยา ธมฺโม เทสิโต ฯ
[๘๙] ต กึ มฺสิ ภิกฺขุ จกฺขุ นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ ภนฺเต ฯ โสต ฆาน ชิวฺหา กาโย มโน นิจฺโจ วา
อนิจฺโจ วาติ ฯ อนิจฺโจ 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 เอว ปสฺส ภิกฺขุ สุตวา อริยสาวโก จกฺขุสมฺ ึป
นิฬฺพินฺทติ ฯเปฯ มนสฺมึป นิพฺพินฺทติ นิพฺพินทฺ  วิรชฺชติ วิราคา
วิมุจฺจติ ฯ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ฯ ขีณา ชาติ
ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ อิทมโวจ ภควา
#๑ สี. ยุ. ตฺว ฯ ม. ต ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ สี. ม. ม ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม.
#เต ฯ เอวมุปริป ฯ ๔ ม. อถ กิฺจ เต กุกฺกุจฺจ ฯ
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อตฺตมโน โส ภิกฺขุ ภควโต ภาสิต อภินนฺทิ ฯ อิมสฺมิฺจ ปน
เวยฺยากรณสฺมึ ภฺมาเน ตสฺส ภิกฺขุโน วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ
อุทปาทิ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ฯ ปม ฯ
[๙๐] อถ โข อฺตโร ภิกฺขุ ฯเปฯ ภควนฺต เอตทโวจ
อมุกสฺมึ ภนฺเต วิหาเร อฺตโร ภิกฺขุ นโว อปฺปฺาโต
อาพาธิโก ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน สาธุ ภนฺเต ภควา เยน
โส ภิกฺขุ เตนุปสงฺกมตุ อนุกมฺป อุปาทายาติ ฯ อถ โข ภควา
นวตรฺจ สุตฺวา คิลานตรฺจ อปฺปฺาโต ภิกฺขูติ อิติ วิทิตฺวา
เยน โส ภิกฺขุ เตนุปสงฺกมิ ฯ อทฺทสา โข ภิกฺขุ ภควนฺต
ทูรโต ว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน มฺจเก สมเตสิ ฯ อถ โข
ภควา ต ภิกฺขุ เอตทโวจ อล ภิกฺขุ มา ตฺว มฺจเก สมเตสิ
สนฺตีมานิ อาสนานิ ปฺตฺตานิ ตตฺถาห นิสที สิ ฺสามีติ ฯ นิสีทิ
ภควา ปฺตฺเต อาสเน ฯ นิสชฺช โข ภควา ต ภิกฺขุ
เอตทโวจ กจฺจิ เต ภิกขฺ ุ ขมนีย กจฺจิ ยาปนีย กจฺจิ ทุกฺขา
เวทนา ปฏิกฺกมนฺติ โน อภิกฺกมนฺติ ปฏิกฺกโม สาน ปฺายติ โน
อภิกฺกโมติ ฯ น เม ภนฺเต ขมนีย น ยาปนีย ฯเปฯ น โข เม
ภนฺเต อตฺตา สีลโต อุปวทตีติ ฯ โน เจ กิร ตฺว ภิกฺขุ อตฺตา
สีลโต อุปทวติ อถ กิสมฺ ึ จ เต กุกกฺ ุจฺจ โก จ วิปฺปฏิสาโรติ ฯ
น ขฺวาห ภนฺเต สีลวิสทุ ฺธตฺถ ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามีติ ฯ
โน เจ กิร ตฺว ภิกฺขุ สีลวิสุทฺธตฺถ มยา ธมฺม เทสิต อาชานาสิ
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อถ กิมตฺถ จรหิ ตฺว ภิกฺขุ มยา ธมฺม เทสิต อาชานาสีติ
อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถ โข อห ภนฺเต ภควตา ธมฺม เทสิต
อาชานามีติ ฯ สาธุ สาธุ ภิกฺขุ สาธุ โข [๑] ตฺว ภิกฺขุ อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถ มยา ธมฺม เทสิต อาชานาสิ อนุปาทาปรินิพฺพานตฺโถ
หิ ภิกฺขุ มยา ธมฺโม เทสิโต ฯ
[๙๑] ต กึ มฺสิ ภิกฺขุ จกฺขุ นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ
ภนฺเต ฯเปฯ โสต ฆาน ชิวฺหา กาโย มโน มโนวิฺาณ
มโนสมฺผสฺโส ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข
วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป 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
เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก จกฺขุสฺมึป นิพฺพินฺทติ ฯเปฯ
ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิท สุข วา ทุกฺข วา
อทุกฺขมสุข วา ตสฺมึป นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท วิรชฺชติ วิราคา
วิมุจฺจติ ฯ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ฯ ขีณา ชาติ
วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
อิทมโวจ ภควา อตฺตมโน โส ภิกฺขุ ภควโต ภาสิต
อภินนฺทิ ฯ อิมสฺมึ จ ปน เวยฺยากรณสฺมึ ภฺมาเน ตสฺส
ภิกฺขุสฺส อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต วิมุจฺจตีติ ๒ ฯ ทุติย ฯ
#๑ ยุ. ปน ฯ ๒ ม. วิมุจฺจีติ ฯ
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[๙๒] อถ โข อายสฺมา ราโธ ฯเปฯ 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 ย โข
ราธ อนิจฺจ ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ กิฺจ ราธ
อนิจฺจ จกฺขุ โข ราธ อนิจฺจ ๑ ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ [๒]
รูปา อนิจฺจา ฯ จกฺขุวิฺาณ จกฺขุสมฺผสฺโส ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา
ตมฺป อนิจฺจ ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯเปฯ ชิวฺหา กาโย
มโน อนิจฺโจ ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ ธมฺโม ๓ มโนวิฺาณ
มโนสมฺผสฺโส ยมฺปท  มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อนิจฺจ ตตฺร
เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ ย โข ราธ อนิจฺจ ตตฺร เต ฉนฺโท
ปหาตพฺโพติ ฯ ตติย ฯ
[๙๓] ย โข ราธ ทุกฺข ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ
กิฺจ ราธ ทุกฺข จกฺขุ โข ราธ ทุกฺข ตตฺร เต ฉนฺโท
ปหาตพฺโพ ฯ รูปา จกฺขุวิฺาณ จกฺขุสมฺผสฺโส ยมฺปท
จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ อทุกฺขมสุข วา ตมฺป ทุกฺข ตตฺร
เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯเปฯ มโน ทุกโฺ ข ธมฺมา มโนวิฺาณ
มโนสมฺผสฺโส ยมฺปท  มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
#๑ ม. จกฺขุ โข ราธ อนิจฺจนฺติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒ ม. จกฺขุ อนิจฺจ ฯ
#๓ ม. ยุ. ธมฺมา ฯ
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เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป ทุกฺข ตตฺร เต
ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ ย โข ราธ ทุกฺข ตตฺร เต ฉนฺโท
ปหาตพฺโพติ ฯ จตุตฺถ ฯ
[๙๔] โย โข ราธ อนตฺตา ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ
โก จ ราธ อนตฺตา ฯ จกฺขุ โข ราธ อนตฺตา ตตฺร เต
ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ รูปา จกฺขุวิฺาณ จกฺขุสมฺผสฺโส
ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ มโน อนตฺตา ธมฺมา มโนวิฺาณ
มโนสมฺผสฺโส ยมฺปท  มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อนตฺตา
ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ โย โข ราธ อนตฺตา ตตฺร
เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพติ ฯ ปฺจม ฯ
[๙๕] อถ โข อฺตโร ภิกฺขุ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข โส ภิกขฺ ุ ภควนฺต เอตทโวจ
อตฺถิ นุ โข ภนฺเต เอโก ธมฺโม ยสฺส ปหานา ภิกฺขุโน
อวิชฺชา ปหิยฺยติ วิชฺชา อุปฺปชฺชตีติ ฯ อตฺถิ โข ภิกฺขุ เอโก
ธมฺโม ยสฺส ปหานา ภิกฺขุโน อวิชฺชา ปหิยยฺ ติ วิชชฺ า
อุปฺปชฺชตีติ ฯ กตโม ปน ภนฺเต เอโก ธมฺโม ยสฺส ปหานา
ภิกฺขุโน อวิชฺชา ปหิยฺยติ วิชชฺ า อุปปฺ ชฺชตีติ ฯ อวิชฺชา โข ภิกฺขุ
เอโก ธมฺโม ยสฺส ปหานา ภิกฺขุโน อวิชฺชา ปหิยฺยติ วิชชฺ า
อุปฺปชฺชตีติ ฯ กถ ปน ภนฺเต ชานโต กถ ปสฺสโต ภิกฺขโุ น
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อวิชฺชา ปหิยฺยติ วิชฺชา อุปฺปชฺชตีติ ฯ จกฺขุ โข ภิกฺขุ อนิจฺจโต
ชานโต ปสฺสโต ภิกฺขุโน อวิชชฺ า ปหิยฺยติ วิชชฺ า อุปฺปชฺชติ ๑ ฯ
รูเป ฯเปฯ ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข
วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อนิจฺจโต ชานโต ปสฺสโต
ภิกฺขุโน อวิชฺชา ปหิยฺยติ วิชฺชา อุปฺปชฺชติ ฯ เอว โข ภิกขฺ ุ
ชานโต เอว ปสฺสโต ภิกฺขุโน อวิชฺชา ปหิยฺยติ วิชฺชา
อุปฺปชฺชตีติ ฯ ฉฏ ฯ
[๙๖] อถ โข อฺตโร ภิกฺขุ ฯเปฯ อตฺถิ นุ โข ภนฺเต
เอโก ธมฺโม ยสฺส ปหานา ภิกฺขุโน อวิชฺชา ปหิยฺยติ วิชชฺ า
อุปฺปชฺชตีติ ฯ อตฺถิ โข ภิกฺขุ เอโก ธมฺโม ยสฺส ปหานา
ภิกฺขุโน อวิชฺชา ปหิยยฺ ติ วิชฺชา อุปฺปชฺชตีติ ฯ กตโม ปน
ภนฺเต เอโก ธมฺโม ยสฺส ปหานา ภิกฺขุโน อวิชฺชา ปหิยฺยติ
วิชฺชา อุปฺปชฺชตีติ ฯ อวิชฺชา โข ภิกฺขุ เอโก ธมฺโม ยสฺส
ปหานา ภิกฺขุโน อวิชฺชา ปหิยฺยติ วิชฺชา อุปฺปชฺชตีติ ฯ กถ
ปน ภนฺเต ชานโต กถ ปสฺสโต ภิกฺขุโน อวิชฺชา ปหิยฺยติ
วิชฺชา อุปฺปชฺชตีติ ฯ อิธ ภิกฺขุ ภิกขฺ ุโน สุต โหติ สพฺเพ ธมฺมา
นาล อภินิเวสายาติ ฯ เอวฺเจต ภิกฺขุ ภิกฺขุโน สุต โหติ
สพฺเพ ธมฺมา นาล อภินิเวสายาติ ฯ โส สพฺพ ธมฺม อภิชานาติ
สพฺพ ธมฺม อภิฺาย สพฺพ ธมฺม ปริชานาติ สพฺพ ธมฺม
ปริฺาย สพฺพนิมิตฺตานิ อฺโต ปสฺสติ จกฺขุ อฺโต
#๑ ยุ. อุปฺปชฺชตีติ ฯ
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ปสฺสติ รูเป จกฺขุวิฺาณ จกฺขุสมฺผสฺส ยมฺปท  จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกขฺ  วา อทุกฺขมสุข
วา ตมฺป อฺโต ปสฺสติ ฯเปฯ มน อฺโต ปสฺสติ
ธมฺเม มโนวิฺาณ มโนสมฺผสฺส ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป
อฺโต ปสฺสติ ฯ เอว โข ภิกฺขุ ชานโต เอว ปสฺสโต ภิกขฺ ุโน
อวิชฺชา ปหิยยฺ ติ วิชฺชา อุปปฺ ชฺชตีติ ฯ สตฺตม ฯ
[๙๗] อถ โข สมฺพหุลา ภิกฺขู เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ
ฯเปฯ เอกมนฺต นิสินฺนา โข เต ภิกฺขู ภควนฺต เอตทโวจุ
อิธ โน ภนฺเต อฺติตฺถิยา ปริพพฺ าชกา อเมฺห เอว ปุจฺฉนฺติ
กิมตฺถิย อาวุโส สมเณ โคตเม พฺรหฺมจริย วุสฺสตีติ เอว
ปุฏา มย ภนฺเต เตส อฺติตฺถิยาน ปริพพฺ ชกาน เอว
พฺยากโรม ทุกฺขสฺส โข อาวุโส ปริฺตฺถ ภควติ พฺรหฺมจริย
วุสฺสตีติ กจฺจิ มย ภนฺเต เอว ปุฏ า เอว พฺยากรมานา
วุตฺตวาทิโน เจว ภควโต โหม น จ ภควนฺต อภูเตน อพฺภาจิกฺขาม
ธมฺมสฺส จานุธมฺม พฺยากโรม น จ โกจิ สหธมฺมิโก
วาทานุวาโท ๑ คารยฺหฏาน อาคจฺฉตีติ ฯ ตคฺฆ ตุเมฺห ภิกขฺ เว
เอว ปุฏา เอว พฺยากรมานา วุตฺตวาทิโน เจว เม โหถ น
จ ม อภูเตน อพฺภาจิกฺขถ ธมฺมสฺส จานุธมฺม พฺยากโรถ น
#๑ สี. วาทานุปาโต ฯ

สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาที่ 64

จ โกจิ สหธมฺมิโก วาทานุวาโท คารยฺหฏาน อาคจฺฉติ ฯ๕
ทุกฺขสฺส หิ ภิกฺขเว ปริฺตฺถ มยิ พฺรหฺมจริย วุสฺสติ ฯ สเจ
ปน โว ภิกขฺ เว อฺติตฺถิยา ปริพพฺ าชกา เอว ปุจฺเฉยฺยุ กตมฺจ ๑
ปน ต อาวุโส ทุกฺข ยสฺส ปริฺาย สมเณ โคตเม พฺรหฺมจริย
วุสฺสตีติ เอว ปฏา ตุเมฺห ภิกฺขเว เตส อฺติตฺถิยาน
ปริพฺพาชกาน เอว พฺยากเรยฺยาถ จกฺขุ โข อาวุโส ทุกฺข ตสฺส
ปริฺาย ภควติ พฺรหฺมจริย วุสฺสติ ฯ รูปา ฯเปฯ ยมฺปท 
จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข อทุกขฺ มสุข
วา ตมฺป ทุกฺข ตสฺส ปริฺาย ภควติ พฺรหฺมจริย วุสฺสตีติ ๒
ฯเปฯ มโน ทุกโฺ ข ฯเปฯ ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป ทุกฺข ตสฺส
ปริฺาย ภควติ พฺรหฺมจริย วุสฺสติ ฯ อิท โข ต อาวุโส
ทุกฺข ตสฺส ปริฺาย ภควติ พฺรหฺมจริย วุสฺสติ ๓ ฯ เอว
ปุฏา ตุเมฺห ภิกฺขเว เตส อฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน เอว
พฺยากเรยฺยาถาติ ฯ อฏม ฯ
[๙๘] อถ โข อฺตโร ภิกฺขุ เยน ภควา ฯเปฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ โลโก โลโกติ ภนฺเต
วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต โลโกติ วุจฺจตีติ ฯ ลุชฺชตีติ
โข ภิกฺขุ ตสฺมา โลโกติ วุจฺจติ ฯ กิฺจ ลุชฺชติ จกฺขุ โข
ภิกฺขุ ลุชฺชติ รูปา ลุชชฺ นฺติ จกฺขุวิฺาณ ลุชชฺ ติ จกฺขุสมฺผสฺโส
#๑ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. อิติสทฺโท น ทิสสฺ ติ ฯ ๓ ม. วุสฺสตีติ ฯ
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ลุชชฺ ติ ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา
ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป ลุชฺชติ ฯเปฯ ชิวฺหา ลุชฺชติ ฯเปฯ
มโน ลุชชฺ ติ ธมฺมา ลุชฺชนฺติ มโนวิฺาณ ลุชชฺ ติ
มโนสมฺผสฺโส ลุชฺชติ ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป ลุชฺชติ ฯ
ปลุชชฺ ตีติ ๑ โข ภิกฺขุ ตสฺมา โลโกติ วุจฺจตีติ ฯ นวม ฯ
[๙๙] อถ โข อายสฺมา ผคฺคุโน ฯเปฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข
อายสฺมา ผคฺคุโน ภควนฺต เอตทโวจ อตฺถิ นุ โข ภนฺเต ต
จกฺขุ เยน จกฺขุนา อตีเต พุทฺเธ ปรินิพฺพุเต ฉินฺนปปฺเจ
ฉินฺนวฏเม ปริยาทินฺนวฏเฏ สพฺพทุกฺขวีติวตฺเต ปฺาปยมาโน
ปฺเปยฺย ๒ ฯเปฯ อตฺถิ นุ โข ภนฺเต สา ชิวหฺ า ยาย ชิวฺหาย
อตีเต พุทฺเธ ปรินิพฺพุเต ฯเปฯ ปฺเปยฺย ฯเปฯ อตฺถิ นุ
โข โส ภนฺเต มโน เยน มเนน อตีเต พุทฺเธ ปรินิพฺพุเต
ฉินฺนปปฺเจ ฉินฺนวฏเม ปริยาทินฺนวฏเฏ สพฺพทุกฺขวีติวตฺเต
ปฺาปยมาโน ปฺเปยฺยาติ ฯ
[๑๐๐] นตฺถิ นุ โข ต ผคฺคุน จกฺขุ เยน จกฺขุนา อตีเต
พุทฺเธ ปรินิพฺพุเต ฉินฺนปปฺเจ ฉินฺนวฏเม ปริยาทินฺนวฏเฏ
สพฺพทุกฺขวีติวตฺเต ปฺาปยมาโน ปฺเปยฺยาติ ฯเปฯ นตฺถิ โข
สา ผคฺคุน ชิวฺหา ยาย ชิวฺหาย อตีเต พุทฺเธ ปรินิพฺพุเต
ฉินฺนปปฺเจ ฉินฺนวฏเม ปริยาทินฺนวฏเฏ สพฺพทุกฺขวีติวตฺเต
#๑ ม. ยุ. ลุชชฺ ตีติ ฯ ๒ ม. ยุ. ปฺาเปยฺย ฯ เอวมุปริป ฯ
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ปฺาปยมาโน ปฺเปยฺย ฯเปฯ นตฺถิ โข โส ผคฺคุน มโน
เยน มเนน อตีเต พุทฺเธ ปรินิพฺพุเต ฉินฺนปปฺเจ ฉินฺนวฏเม
ปริยาทินฺนวฏเฏ สพฺพทุกฺขวีติวตฺเต ปฺาปยมาโน ปฺเปยฺยาติ ฯ
ทสม ฯ
คิลานวคฺโค ตติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
คิลาเนน เทฺว วุตฺตา ราเธน อปเร ตโย
อวิชชฺ าย จ เทฺว วุตฺตา ภิกฺขุ โลโก จ ผคฺคุโนติ ฯ
__________________
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ฉนฺนวคฺโค จตุตฺโถ
[๑๐๑] อถ โข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต
เอตทโวจ โลโก โลโกติ ภนฺเต วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข
ภนฺเต โลโกติ วุจฺจตีติ ฯ ย โข อานนฺท ปโลกธมฺม อย
วุจฺจติ อริยสฺส วินเย โลโก ฯ กิฺจานนฺท ปโลกธมฺม จกฺขุ
โข อานนฺท ปโลกธมฺม รูปา ปโลกธมฺมา จกฺขุวิฺาณ
ปโลกธมฺม จกฺขุสมฺผสฺโส ปโลกธมฺโม ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา
ฯเปฯ ตมฺป ปโลกธมฺม ฯเปฯ ชิวฺหา ปโลกธมฺมา
รสา ปโลกธมฺมา ชิวฺหาวิฺาณ ปโลกธมฺม ชิวฺหาสมฺผสฺโส
ปโลกธมฺโม ยมฺปท ชิวหฺ าสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ ตมฺป ปโลกธมฺม
ฯเปฯ มโน ปโลกธมฺโม ธมฺมา ปโลกธมฺมา มโนวิฺาณ
ปโลกธมฺม มโนสมฺผสฺโส ปโลกธมฺโม ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกขฺ  วา อทุกฺขมสุข
วา ตมฺป ปโลกธมฺม ฯ ย โข อานนฺท ปโลกธมฺม อย
วุจฺจติ อริยสฺส วินเย โลโกติ ฯ ปม ฯ
[๑๐๒] อถ โข อายสฺมา อานนฺโท ฯเปฯ ภควนฺต เอตทโวจ
สฺุโ โลโก สฺุโ โลโกติ ภนฺเต วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ
โข ภนฺเต สฺุโ โลโกติ วุจฺจตีติ ฯ ยสฺมา จ โข อานนฺท
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สฺุ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา ตสฺมา สฺุโ โลโกติ
วุจฺจติ ฯ กิฺจ อานนฺท สฺุ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา
จกฺขุ โข อานนฺท สฺุ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา รูปา
สฺุา อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา จกฺขุวิฺาณ สฺุ
อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา จกฺขุสมฺผสฺโส สฺุโ อตฺเตน วา
อตฺตนิเยน วา ฯเปฯ ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป สฺุ อตฺเตน
วา อตฺตนิเยน วา ฯ ยสฺมา [๑] โข อานนฺท สฺุ อตฺเตน วา
อตฺตนิเยน วา ตสฺมา สฺุโ โลโกติ วุจฺจตีติ ฯ ทุติย ฯ
[๑๐๓] เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท 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 จกฺขุ
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 รูปา นิจฺจา วา อนิจฺจา วาติ ฯ
อนิจฺจา ภนฺเต ฯเปฯ จกฺขุวิฺาณ จกฺขุสมฺผสฺโส ยมฺปท
จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกขฺ มสุข
วา ตมฺป นิจจฺ  วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ
#๑ ม. ยุ. จ ฯ
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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 ฯเปฯ ชิวหฺ า นิจฺจา
วา อนิจฺจา วาติ ฯ อนิจฺจา ภนฺเต ฯเปฯ ชิวหฺ าวิฺาณ
ชิวฺหาสมฺผสฺโส ฯเปฯ ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป 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 เอว ปสฺส อานนฺท สุตวา
อริยสาวโก จกฺขุสฺมึป นิพฺพินฺทติ รูเปสุป นิพฺพินฺทติ จกฺขุวิฺาเณป
นิพฺพินฺทติ จกฺขุสมฺผสฺเสป นิพฺพินฺทติ ฯเปฯ ยมฺปท 
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกขฺ มสุข
วา ตสฺมึป นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท วิรชฺชติ วิราคา วิมุจฺจติ ฯ
วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ฯ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย
กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ ตติย ฯ
[๑๐๔] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ
เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา จ สารีปุตฺโต อายสฺมา
จ มหาจุนฺโท อายสฺมา จ ฉนฺโน คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต วิหรนฺติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา ฉนฺโน อาพาธิโก โหติ ทุกฺขโิ ต
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พาฬฺหคิลาโน ฯ อถ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต สายณฺหสมย
ปฏิสลฺลานา วุฏิโต เยนายสฺมา มหาจุนฺโท เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต มหาจุนฺท เอตทโวจ อายามาวุโส จุนฺท
เยนายสฺมา ฉนฺโน เตนุปสงฺกมิสฺสาม คิลานปุจฺฉกาติ ฯ เอวมาวุโสติ
โข อายสฺมา มหาจุนฺโท อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส ปจฺจสฺโสสิ ฯ
อถ โข อายสฺมา จ สารีปุตฺโต อายสฺมา จ มหาจุนฺโท
เยนายสฺมา ฉนฺโน เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน
นิสีทึสุ ฯ นิสชฺช โข อายสฺมา สารีปุตฺโต อายสฺมนฺต ฉนฺน
เอตทโวจ กจฺจิ เต อาวุโส ฉนฺน ขมนีย กจฺจิ ยาปนีย
กจฺจิ ทุกฺขา เวทนา ปฏิกฺกมนฺติ โน อภิกฺกมนฺติ ปฏิกกฺ โม สาน
ปฺายติ โน อภิกฺกโมติ ฯ
[๑๐๕] น เม อาวุโส สารีปุตฺต ขมนีย น ยาปนีย พาฬฺหา
เม ทุกฺขา เวทนา อภิกกฺ มนฺติ โน ปฏิกฺกมนฺติ อภิกฺกโม สาน
ปฺายติ โน ปฏิกฺกโมติ ๑ ฯ เสยฺยถาป อาวุโส พลวา ปุรโิ ส
ติเณฺหน สิขเรน มุทฺธน ๒ อภิมตฺเถยฺย เอวเมว โข เม ๓ อาวุโส
อธิมตฺตา วาตา มุทฺธนิ ๔ อุปหนนฺติ ๕ ฯ น เม อาวุโส ขมนีย น
ยาปนีย ฯเปฯ โน ปฏิกกฺ โมติ ๖ ฯ เสยฺยถาป อาวุโส พลวา
ปุริโส ทเฬฺหน วรตฺตกฺขนฺเธน สีเส สีสเว ทเทยฺย เอวเมว
โข อาวุโส อธิมตฺตา วาตา ๗ สีเส สีสเวทนา ฯ น เม อาวุโส
#๑-๖ ม. อิตสิ ทฺโท น ทิสสฺ ติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ยุ. มุทฺธาน ฯ ม. มุทฺธนิ ฯ
#๓ ม. ยุ. เมสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔ ยุ. มุทฺธาน ฯ ๕ ม. อูหนนฺติ ฯ ๖ ม. อย
#ปาโ นตฺถิ ฯ ยุ. เม ฯ
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ขมนีย น ยาปนีย ฯเปฯ โน ปฏิกกฺ โมติ ฯ เสยฺยถาป อาวุโส
ทกฺโข โคฆาตโก วา โคฆาตกนฺเตวาสี วา ติเณฺหน โควิกนฺตเนน
กุจฺฉึ ปริกนฺเตยฺย เอวเมว โข เม อาวุโส ๑ อธิมตฺตา วาตา
กุจฺฉึ ปริกนฺตนฺติ ฯ น เม อาวุโส ขมนีย น ยาปนีย ฯเปฯ
โน ปฏิกฺกโมติ ฯ เสยฺยถาป อาวุโส เทฺว พลวนฺโต ปุริสา
ทุพฺพลตร ปุริส นานา พาหาสุ คเหตฺวา องฺคารกาสุยา สนฺตาเปยฺยุ
สปริตาเปยฺยุ เอวเมว โข เม ๒ อาวุโส อธิมตฺโต กายสฺมึ
ฑาโห ฯ น เม อาวุโส ขมนีย น ยาปนีย พาฬฺหา เม ทุกฺขา
เวทนา อภิกฺกมนฺติ โน ปฏิกฺกมนฺติ อภิกฺกโม สาน ปฺายติ
โน ปฏิกฺกโมติ ฯ สตฺถ อาวุโส สารีปุตฺต อาหริสฺสามิ นาวกงฺขามิ
ชีวิตนฺติ ๓ [๔] อายสฺมา ฉนฺโน สตฺถ อาหเรสิ ฯ
[๑๐๖] ยาเปตายสฺมา ฉนฺโน ยาเปนฺต มย อายสฺมนฺต ฉนฺน
อิจฺฉาม สเจ อายสฺมโต ฉนฺนสฺส นตฺถิ สปฺปายานิ โภชนานิ
อห อายสฺมโต ฉนฺนสฺส สปฺปายานิ โภชนานิ ปริเยสิสฺสามิ สเจ
อายสฺมโต ฉนฺนสฺส นตฺถิ สปฺปายานิ เภสชฺชานิ อห อายสฺมโต
ฉนฺนสฺส สปฺปายานิ เภสชฺชานิ ปริเยสิสฺสามิ สเจ อายสฺมโต
ฉนฺนสฺส นตฺถิ ปฏิรูปา อุปฏากา อห อายสฺมนฺต ฉนฺน
อุปฏหิสฺสามิ มา จ ๕ อายสฺมา ฉนฺโน สตฺถ อาหเรสิ ยาเปตายสฺมา
ฉนฺโน ยาเปนฺต มย อายสฺมนฺต ฉนฺน อิจฺฉามาติ ฯ
น เม อาวุโส สารีปุตตฺ นตฺถิ สปฺปายานิ โภชนานิ อตฺถิ เม
#๑ ม. เม อาวุโสติ ปททฺวย นตฺถิ ฯ ๒ ม. เมสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ยุ. ชีวิตุนฺติ ฯ
#๔ ม. ยุ. มา ฯ ๕ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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สปฺปายานิ โภชนานิ นป เม นตฺถิ สปฺปายานิ เภสชฺชานิ อตฺถิ
เม สปฺปายานิ เภสชฺชานิ นป เม นตฺถิ ปฏิรปู า อุปฏากา
อตฺถิ เม ปฏิรูปา อุปฏากา ฯ อป จ เม อาวุโส สตฺถา
ปริจิณฺโณ ทีฆรตฺต มนาเปเนว โน อมนาเปน ฯ เอต หิ
อาวุโส สาวกสฺส ปฏิรปู  ย สตฺถาร ปริจเรยฺย มนาเปเนว
โน อมนาเปน ต ๑ อนุปวชฺช ฉนฺโน ภิกฺขุ สตฺถ อาหริสฺสตีติ
เอวเมต อาวุโส สารีปุตฺต ธาเรหีติ ฯ
[๑๐๗] ปุจฺเฉยฺยาม มย อายสฺมนฺต ฉนฺน กิฺจิเทว เทส
สเจ อายสฺมา ฉนฺโน โอกาส กโรติ ปฺหสฺส เวยฺยากรณายาติ ฯ
ปุจฺฉาวุโส สารีปุตฺต สุตฺวา เวทยามาติ ๒ ฯ จกฺขุ อาวุโส ฉนฺน
จกฺขุวิฺาณ จกฺขุวิฺาณวิฺาตพฺเพ ธมฺเม เอต มม
เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ สมนุปสฺสสิ ฯเปฯ ชิวฺห อาวุโส
ฉนฺน ชิวฺหาวิฺาณ ชิวฺหาวิฺาณวิฺาตพฺเพ ธมฺเม เอต มม
เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ สมนุปสฺสสิ ฯเปฯ มน อาวุโส
ฉนฺน มโนวิฺาณ มโนวิฺาณวิฺาตพฺเพ ธมฺเม เอต มม
เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ สมนุปสฺสสีติ ฯ จกฺขุ อาวุโส
สารีปุตฺต จกฺขุวิฺาณ จกฺขุวิฺาณวิฺาตพฺเพ ธมฺเม เนต
มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ สมนุปสฺสามิ ฯเปฯ ชิวฺห
อาวุโส สารีปุตฺต ชิวหฺ าวิฺาณ ชิวฺหาวิฺาณวิฺาตพฺเพ ธมฺเม
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ สี. เทสิสสฺ ามีติ ฯ ม. ยุ. เวทิสฺสามาติ ฯ
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เนต มม เนโสหมสฺมิ ฯเปฯ มน อาวุโส สารีปุตฺต
มโนวิฺาณ มโนวิฺาณวิฺาตพฺเพ ธมฺเม เนต มม
เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ สมนุปสฺสามีติ ฯ
[๑๐๘] จกฺขุสฺมึ อาวุโส ฉนฺน จกฺขุวิฺาเณ จกฺขุวิฺาณวิฺาตพฺเพสุ
ธมฺเมสุ กึ ทิสฺวา กึ อภิฺาย จกฺขุ จกฺขวุ ิฺาณ
จกฺขุวิฺาณวิฺาตพฺเพ ธมฺเม เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส
อตฺตาติ สมนุปสฺสสิ ฯเปฯ ชิวฺหาย อาวุโส ฉนฺน ชิวฺหาวิฺาเณ
ชิวฺหาวิฺาณวิฺาตพฺเพสุ ธมฺเมสุ กึ ทิสฺวา กึ อภิฺาย
ชิวฺห ชิวฺหาวิฺาณ ชิวฺหาวิฺาณวิฺาตพฺเพ ธมฺเม เนต มม
เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ สมนุปสฺสสิ ฯเปฯ มนสฺมึ อาวุโส
ฉนฺน มโนวิฺาเณ มโนวิฺาณวิฺาตพฺเพสุ ธมฺเมสุ กึ ทิสฺวา
กึ อภิฺาย มน มโนวิฺาณ มโนวิฺาณวิฺาตพฺเพ ธมฺเม
เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ สมนุปสฺสสีติ ฯ
[๑๐๙] จกฺขุสฺมึ อาวุโส สารีปุตฺต จกฺขุวิฺาเณ จกฺขุวิฺาณวิฺาตพฺเพสุ ธมฺเมสุ นิโรธ ทิสวฺ า นิโรธ อภิฺาย จกฺขุ
จกฺขุวิฺาณ จกฺขุวิฺาณวิฺาตพฺเพ ธมฺเม เนต มม
เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ สมนุปสฺสามิ ฯเปฯ ชิวฺหาย อาวุโส
สารีปุตฺต ชิวฺหาวิฺาเณ ชิวฺหาวิฺาณวิฺาตพฺเพสุ ธมฺเมสุ
นิโรธ ทิสฺวา นิโรธ อภิฺาย ชิวฺห ชิวฺหาวิฺาณ ชิวฺหาวิฺาณวิฺาตพฺเพ ธมฺเม เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส
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อตฺตาติ สมนุปสฺสามิ ฯเปฯ มนสฺมึ อาวุโส สารีปุตฺต มโนวิฺาเณ มโนวิฺาณวิฺาตพฺเพสุ ธมฺเมสุ นิโรธ ทิสฺวา นิโรธ
อภิฺาย มน มโนวิฺาณ มโนวิฺาณวิฺาตพฺเพ ธมฺเม
เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ สมนุปสฺสามีติ ฯ
[๑๑๐] เอว วุตฺเต อายสฺมา มหาจุนฺโท อายสฺมนฺต ฉนฺน
เอตทโวจ ตสฺมา ติหาวุโส ฉนฺน อิทมฺป ตสฺส ภควโต สาสน
นิจฺจกปฺป สาธุก มนสิกาตพฺพ นิสฺสิตสฺส จลิต อนิสสฺ ิตสฺส
จลิต นตฺถิ จลิเต อสติ ปสฺสทฺธิ โหติ ปสฺสทฺธิยา สติ
นนฺทิ น โหติ นนฺทิยา ๑ อสติ อาคติคติ น โหติ อาคติคติยา
อสติ จตูปปาโต น โหติ จุตูปปาเต อสติ เนวิธ น หุร น
อุภยมนฺตเรน เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺสาติ ฯ อถ โข อายสฺมา จ
สารีปุตฺโต อายสฺมา จ มหาจุนฺโท อายสฺมนฺต ฉนฺน อิมินา
โอวาเทน โอวทิตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกมึสุ ฯ อถ โข อายสฺมา
ฉนฺโน อจิรปกฺกนฺเตสุ เตสุ อายสฺมนฺเตสุ สตฺถ อาหเรสิ ฯ
[๑๑๑] อถ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ อายสฺมตา
ภนฺเต ฉนฺเนน สตฺถ อาหริต ตสฺส กา คติ โก อภิสมฺปราโยติ ฯ
นนุ เต สารีปุตฺต ฉนฺเนน ภิกฺขุนา สมฺมุขาเยว อนุปวชฺชตา
#๑ สี. ม. ยุ. นติ น โหติ นติยา ฯ
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พฺยากตาติ ฯ อตฺถิ ภนฺเต ปุพฺพวิชฺชน ๑ นาม วชฺชิคาโม
ตตฺถายสฺมโต ฉนฺนสฺส มิตฺตกุลานิ สุหชฺชกุลานิ อุปวชฺชกุลานีติ ฯ
โหนฺติ เหเต สารีปุตฺต ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน มิตฺตกุลานิ สุหชฺชกุลานิ
อุปวชฺชกุลานีติ ๒ ฯ น โข ปนาห สารีปุตฺต เอตฺตาวตา สอุปวชฺโชติ
วทามิ ฯ โย โข สารีปุตฺต อิมฺจ ๓ กาย นิกขฺ ิปติ อฺฺจ
กาย อุปาทิยติ ตมห สอุปวชฺโชติ วทามิ ฯ ต ฉนฺนสฺส
ภิกฺขุโน นตฺถิ อนุปวชฺช ฉนฺเนน ภิกฺขุนา สตฺถ อาหริตนฺติ
เอวเมต สารีปุตฺต ธาเรหีติ ฯ จตุตฺถ ฯ
[๑๑๒] อถ โข อายสฺมา ปุณฺโณ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา ปุณฺโณ ภควนฺต เอตทโวจ
สาธุ เม ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน ธมฺม เทเสตุ ยมห ภควโต
ธมฺม สุตฺวา เอโก วูปกฏโ อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต
วิหเรยฺยนฺติ ฯ สนฺติ โข ปุณฺณ จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏา
กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ
อภินนฺทติ อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏติ ตสฺส ต อภินนฺทโต
อภิวทโต อชฺโฌสาย ติฏโต อุปปฺ ชฺชติ นนฺทิ นนฺทิสมุทยา
ทุกฺขสมุทโย ปุณฺณาติ วทามิ ฯเปฯ สนฺติ โข ปุณฺณ ชิวฺหาวิฺเยฺยา
รสา ฯเปฯ สนฺติ โข ปุณณ
ฺ
มโนวิฺเยฺยา
ธมฺมา อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา
#๑ สี. ปพฺพวิจิร ฯ ยุ. ปุพพฺ วิชฺฌน ฯ ๒ ม. ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม. ยุ.
#ตฺจ ฯ
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ตฺจ ภิกฺขุ อภินนฺทติ อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏติ ตสฺส ต
อภินนฺทโต อภิวทโต อชฺโฌสาย ติฏโต อุปฺปชฺชติ นนฺทิ นนฺทิสมุทยา
ทุกฺขสมุทโย ปุณฺณาติ วทามิ ฯ
[๑๑๓] สนฺติ [๑] โข ปุณฺณ จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏา กนฺตา
มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ นาภินนฺทติ
นาภิวทติ นาชฺโฌสาย ติฏติ ตสฺส ต อนภินนฺทโต อนภิวทโต
อนชฺโฌสาย ติฏโต นิรุชฺฌติ นนฺทิ นนฺทินโิ รธา ทุกฺขนิโรโธ
ปุณฺณาติ วทามิ ฯเปฯ สนฺติ จ โข ปุณฺณ มโนวิฺเยฺยา
ธมฺมา อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา
ตฺเจ ภิกฺขุ นาภินนฺทติ นาภิวทติ นาชฺโฌสาย ติฏติ ตสฺส ต
อนภินนฺทโต อนภิวทโต อนชฺโฌสาย ติฏโต นิรชุ ฺฌติ นนฺทิ
นนฺทินิโรธา ทุกฺขนิโรโธ ปุณฺณาติ วทามิ ฯ อิมินา ตฺว ปุณฺณ
อารกา โส อิมสฺมา ธมฺมวินยาติ ฯ
[๑๑๔] เอว วุตฺเต อฺตโร ภิกขฺ ุ ภควนฺต เอตทโวจ เอตฺถาห
ภนฺเต อนสฺสาส อห หิ ภนฺเต ฉนฺน ผสฺสายตนาน สมุทยฺจ
อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต นปฺปชานามีติ ฯ
ต กึ มฺสิ ภิกฺขุ ฯ จกฺขุ เนต มม เนโสหมสฺมิ
น เมโส อตฺตาติ สมนุปสฺสสีติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ สาธุ ภิกฺขุ
เอตฺถ จ เต ภิกฺขุ จกฺขุ เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส
อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย สุทิฏ ภวิสสฺ ติ
#๑ ยุ. จ ฯ
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เอวนฺเต เอต ปม ผสฺสายตน ปหีน ภวิสฺสติ อายตึ อปุนพฺภวาย
ฯเปฯ ชิวฺห เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ
สมนุปสฺสสีติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ สาธุ ภิกฺขุ ตตฺถ เต ภิกฺขุ ชิวหฺ า
เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต
สมฺมปฺปฺาย สุทฏิ  ภวิสฺสติ เอว เต เอต จตุตฺถ ผสฺสายตน
ปหีน ภวิสสฺ ติ อายตึ อปุนพฺภวาย ฯเปฯ มน เนต มม
เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ สมนุปสฺสสีติ ฯ เอว ภนฺเต
ฯเปฯ สาธุ ปุณฺณ มยา สงฺขิตฺเตน โอวาเทน โอวทิโต
กตมสฺมึ ชนปเท วิหริสฺสสีติ ฯ อตฺถิ ภนฺเต สุนาปรนฺโต นาม
ชนปโท ตตฺถาห วิหริสฺสามีติ ฯ
[๑๑๕] จณฺฑา โข ปุณฺณ สุนาปรนฺตกา มนุสฺสา ผรุสา
โข ปุณฺณ สุนาปรนฺตกา มนุสฺสา สเจ ต ๑ ปุณฺณ สุนาปรนฺตกา
มนุสฺสา อกฺโกสิสฺสนฺติ ปริภาสิสสฺ นฺติ ตตฺร เต ปุณฺณ กินฺติ
ภวิสฺสตีติ ฯ สเจ ม ภนฺเต สุนาปรนฺตกา มนุสฺสา อกฺโกสิสฺสนฺติ
ปริภาสิสฺสนฺติ ตตฺร เม เอว ภวิสฺสติ ภทฺทกา วติเม สุนาปรนฺตกา
มนุสฺสา สุภทฺทกา วติเม สุนาปรนฺตกา มนุสสฺ า ย ม ๒
นยิเม ปาณินา ปหาร เทนฺตีติ เอวเมตฺถ ภควา ภวิสฺสติ
เอวเมตฺถ สุคต ภวิสฺสตีติ ฯ สเจ ปน เต ปุณฺณ สุนาปรนฺตกา
มนุสฺสา ปาณินา ปหาร ทสฺสนฺติ ตตฺร ปน เต ปุณฺณ กินฺติ
ภวิสฺสตีติ ฯ สเจ เม ๓ ภนฺเต สุนาปรนฺตกา มนุสฺสา ปาณินา
#๑ ยุ. ตฺว ฯ ๒ ม. เม ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๓ ม. ยุ. ม ฯ
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ปหาร ทสฺสนฺติ ตตฺร เม เอว ภวิสฺสติ ภทฺทกา วติเม สุนาปรนฺตกา
มนุสฺสา สุภทฺทกา วติเม สุนาปรนฺตกา มนุสฺสา ย
ม นยิเม เลณฺฑุนา ๑ ปหาร เทนฺตีติ เอวเมตฺถ ภควา ภวิสฺสติ
เอวเมตฺถ สุคต ภวิสฺสตีติ ฯ สเจ ปน เต ปุณฺณ สุนาปรนฺตกา
มนุสฺสา เลณฺฑุนา ปหาร ทสฺสนฺติ ตตฺร ปน เต ปุณณ
ฺ
กินฺติ ภวิสฺสตีติ ฯ สเจ เม ภนฺเต สุนาปรนฺตกา มนุสฺสา เลณฺฑุนา
ปหาร ทสฺสนฺติ ตตฺร เม เอว ภวิสฺสติ ภทฺทกา วติเม สุนาปรนฺตกา
มนุสฺสา สุภทฺทกา วติเม สุนาปรนฺตกา มนุสฺสา ย
ม นยิเม ทณฺเฑน ปหาร เทนฺตีติ เอวเมตฺถ ภควา ภวิสฺสติ
เอวเมตฺถ สุคต ภวิสฺสตีติ ฯ สเจ ปน เต ปุณฺณ สุนาปรนฺตกา
มนุสฺสา ทณฺเฑน ปหาร ทสฺสนฺติ ตตฺร ปน เต ปุณฺณ กินฺติ
ภวิสฺสตีติ ฯ สเจ เม ภนฺเต สุนาปรนฺตกา มนุสฺสา ทณฺเฑน
ปหาร ทสฺสนฺติ ตตฺร เม เอว ภวิสฺสติ ภทฺทกา วติเม สุนาปรนฺตกา
มนุสฺสา สุภทฺทกา วติเม สุนาปรนฺตกา มนุสฺสา ย
ม นยิเม สตฺเถน ปหาร เทนฺตีติ เอวเมตฺถ ภควา ภวิสฺสติ
เอวเมตฺถ สุคต ภวิสฺสตีติ ฯ สเจ ปน เต ปุณฺณ สุนาปรนฺตกา
มนุสฺสา สตฺเถน ปหาร ทสฺสนฺติ ตตฺร ปน เต ปุณฺณ กินตฺ ิ
ภวิสฺสตีติ ฯ สเจ เม ภนฺเต สุนาปรนฺตกา มนุสฺสา สตฺเถน
ปหาร ทสฺสนฺติ ตตฺร เม เอว ภวิสฺสติ ภทฺทกา วติเม สุนาปรนฺตกา
มนุสฺสา สุภทฺทกา วติเม สุนาปรนฺตกา มนุสฺสา ย ม
#๑ ม. ยุ. เลฑฺฑุนา ฯ เอวมุปริป ฯ
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นยิเม ติเณฺหน สตฺเถน ชีวิตา โวโรเปนฺตีติ เอวเมตฺถ ภควา
ภวิสฺสติ เอวเมตฺถ สุคต ภวิสฺสตีติ ฯ
[๑๑๖] สเจ ปน เต ๑ ปุณฺณ สุนาปรนฺตกา มนุสฺสา ติเณฺหน
สตฺเถน ชีวติ า โวโรเปสฺสนฺติ ตตฺร ปน เต ปุณฺณ กินฺติ
ภวิสฺสตีติ ฯ สเจ เม ๒ ภนฺเต สุนาปรนฺตกา มนุสฺสา ติเณฺหน
สตฺเถน ชีวติ า โวโรเปสฺสนฺติ ตตฺร เม เอว ภวิสฺสติ สนฺติ
โข ตสฺส ภควโต สาวกา กาเยน จ ชีวิเตน จ อฏฏิยมานา
หรายมานา ชิคุจฺฉมานา สตฺถหารก ปริเยสนฺติ ต เม อิท
ปริยิฏฺเว สตฺถหารก ลทฺธนฺติ เอวเมตฺถ ภควา ภวิสฺสติ
เอวเมตฺถ สุคต ภวิสฺสตีติ ฯ สาธุ สาธุ ปุณฺณ สิกฺขิสฺสสิ ๓ ตฺว
ปุณฺณ อิมินา ทมูปสเมน สมนฺนาคโต สุนาปรนฺตสฺมึ ชนปเท
วตฺถุ ยสฺสทานิ ตฺว ปุณฺณ กาล มฺสีติ ฯ
[๑๑๗] อถ โข อายสฺมา ปุณฺโณ ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตฺวา
อนุโมทิตฺวา อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา
เสนาสน สสาเมตฺวา ปตฺตจีวร อาทาย เยน สุนาปรนฺโต ชนปโท
เตน จาริก ปกฺกามิ อนุปุพฺเพน จาริก จรมาโน เยน สุนาปรนฺโต
ชนปโท ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท อายสฺมา ปุณฺโณ สุนาปรนฺตสฺมึ
ชนปเท วิหรติ ฯ อถ โข อายสฺมา ปุณฺโณ เตเนว อนฺตรวสฺเสน
ปฺจมตฺตานิ อุปาสกสตานิ ปฏิเทเสสิ ๔ [๕] เตเนว อนฺตรวสฺเสน ติสฺโส
#๑ ยุ. ตว ฯ ๒ ยุ. ม ฯ ๓ ม. สกฺขิสฺสสิ โข ฯ ยุ. สกฺขสิ โข ฯ
#๔ สี. ยุ. ปฏิปาเทสิ ฯ ม. ปฏิเวเทสิ ฯ ๕ ม. เตเนวนฺตรวสฺเสน ปฺจมตฺตานิ
#อุปาสิกาสตานิ ปฏิเวเทสิ ฯ
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วิชฺชา สจฺฉากาสิ เตเนว อนฺตรวสฺเสน ปรินิพพฺ ายิ ฯ อถ โข
สมฺพหุลา ภิกฺขู เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ เอกมนฺต นิสินฺนา
โข เต ภิกขฺ ู ภควนฺต เอตทโวจุ โย โส ภนฺเต ปุณฺโณ นาม
กุลปุตฺโต ภควตา สงฺขิตฺเตน โอวาเทน โอวทิโต โส กาลกโต
ตสฺส กา คติ โก อภิสมฺปราโยติ ฯ ปณฺฑิโต ภิกฺขเว ปุณฺโณ
กุลปุตฺโต อโหสิ ๑ สจฺจวาที ๒ ธมฺมสฺสานุธมฺม น จ ธมฺมาธิกรณ
วิเหเสสิ ปรินิพฺพุโต ภิกฺขเว ปุณฺโณ กุลปุตฺโตติ ฯ ปฺจม ฯ
[๑๑๘] อถ โข อายสฺมา พาหิโย เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา พาหิโย ภควนฺต เอตทโวจ
สาธุ เม ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน ธมฺม เทเสตุ ยมห ภควโต
ธมฺม สุตฺวา เอโก วูปกฏโ อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต
วิหเรยฺยนฺติ ฯ ต กึ มฺสิ พาหิย จกฺขุ 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 รูปา นิจฺจา วา อนิจฺจา วาติ ฯ อนิจฺจา ภนฺเต ฯ
จกฺขุวิฺาณ จกฺขุสมฺผสฺโส ฯเปฯ ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป นิจจฺ 
วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วา ต
สุข วาติ ฯ ทุกฺข ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม กลฺล
#๑ ยุ. อโหสิ ปจฺจปาทิ ธมฺมสฺส จานฺธมฺม น จ ม ธมฺมาธิกรณ วิเหเสสิ ฯ
#๒ ม. ปจฺจปาทิ ธมฺมสฺสานุธมฺม น จ ม ธมฺมาธิกรณ วิเหเสิ ฯ
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นุ ต สมนุปสฺสิตุ เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ เอว ปสฺส พาหิย สุตวา อริยสาวโก จกฺขุสฺมึป
นิพฺพินฺทติ จกฺขุวิฺาเณป นิพฺพินฺทติ จกฺขุสมฺผสฺเสป นิพฺพินฺทติ
ฯเปฯ ยมฺปท  มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข
วา อทุกฺขมสุข วา ตสฺมึป นิพฺพินฺทติ นิพฺพินทฺ  วิรชฺชติ วิราคา
วิมุจฺจติ ฯ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ฯ ขีณา ชาติ วุสิต
พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๑๑๙] อถ โข อายสฺมา พาหิโย ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตฺวา
อนุโมทิตฺวา อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา
ปกฺกามิ ฯ อถ โข อายสฺมา พาหิโย เอโก วูปกฏโ อปฺปมตฺโต
อาตาป ปหิตตฺโต วิหรนฺโต น จิรสฺเสว ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา
สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน
ทิฏเ ว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ๑ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร
อิตฺถตฺตายาติ อพฺภฺาสิ ฯ อฺตโร จ ปนายสฺมา พาหิโย
อรหต อโหสีติ ฯ ฉฏ ฯ
[๑๒๐] เอชา ภิกฺขเว โรโค เอชา คณฺโฑ เอชา สลฺล ฯ
ตสฺมา ติห ภิกฺขเว ตถาคโต อเนโช วิหรติ วีตสลฺโล ฯ ตสฺมา
ติห ภิกฺขเว ภิกฺขุ เจป อากงฺเขยฺย อเนโช วิหเรยฺย ๒ วีตสลฺโลติ ฯ
จกฺขุ น มฺเยฺย จกฺขุสฺมึ น มฺเยฺย จกฺขุโต น มฺเยฺย
#๑ ม. ยุ. สพฺพตฺถ วิหาสิ ฯ ๒ ยุ. วิหเรยฺย ฯ เอวมุปริป ฯ
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จกฺขุ เมติ น มฺเยฺย รูเป น มฺเยฺย รูเปสุ น มฺเยฺย
รูปโต น มฺเยฺย รูปา เมติ น มฺเยฺย จกฺขุวิฺาณ
น มฺเยฺย จกฺขุวิฺาณสฺมึ น มฺเยฺย จกฺขุวิฺาณโต
น มฺเยฺย จกฺขุวิฺาณ เมติ น มฺเยฺย จกฺขุสมฺผสฺส
น มฺเยฺย จกฺขุสมฺผสฺสสฺมึ น มฺเยฺย จกฺขุสมฺผสฺสโต
น มฺเยฺย จกฺขุสมฺผสฺโส เมติ น มฺเยฺย ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา
ตมฺป น มฺเยฺย ตสฺมึป น มฺเยฺย ตโตป น มฺเยฺย
ตมฺเมติ น มฺเยฺย ฯ โสต น มฺเยฺย ฯ ฆาน น มฺเยฺย ฯ
ชิวฺห น มฺเยฺย ชิวหฺ าย น มฺเยฺย ชิวฺหาโต น มฺเยฺย
ชิวฺหา เมติ น มฺเยฺย รเส น มฺเยฺย ชิวฺหาวิฺาณ
น มฺเยฺย ชิวฺหาสมฺผสฺส น มฺเยฺย ยมฺปท ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา
ตมฺป น มฺเยฺย ตสฺมึป น มฺเยฺย ตโตป น มฺเยฺย
ตมฺเมติ น มฺเยฺย ฯ กาย น มฺเยฺย ฯ มน น มฺเยฺย
มนสฺมึ น มฺเยฺย มนโต น มฺเยฺย มโน เมติ น
มฺเยฺย ธมฺเม น มฺเยฺย มโนวิฺาณ มโนสมฺผสฺส
ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา
อทุกฺขมสุข วา ตมฺป น มฺเยฺย ตสฺมึป น มฺเยฺย
ตโตป น มฺเยฺย ตมฺเมติ น มฺเยฺย ฯ สพฺพ น มฺเยฺย
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สพฺพสฺมึ น มฺเยฺย สพฺพโต น มฺเยฺย สพฺพ เมติ
น มฺเยฺย ฯ โส เอว อมฺมาโน น กิฺจิ ๑ โลเก อุปาทิยติ
อนุปาทิย น ปริตสฺสติ อปริตสฺส ปจฺจตฺตฺเว ปรินพิ ฺพายติ
ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ
ปชานาตีติ ฯ
[๑๒๑] เอชา ภิกฺขเว โรโค เอชา คณฺโฑ เอชา สลฺล ฯ ตสฺมา
ติห ภิกฺขเว ตถาคโต อเนโช วิหรติ วีตสลฺโล ฯ ตสฺมา ติห ภิกฺขเว
ภิกฺขุ เจป อากงฺเขยฺย อเนโช วิหเรยฺย วีตสลฺโลติ ฯ สตฺตม ฯ
[๑๒๒] จกฺขุ น มฺเยฺย จกฺขุสฺมึ น มฺเยฺย จกฺขุโต
น มฺเยฺย จกฺขุ เมติ น มฺเยฺย รูเป น มฺเยฺย จกฺขุวิฺาณ
จกฺขุสมฺผสฺส ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป น มฺเยฺย
ตสฺมึป น มฺเยฺย ตโตป น มฺเยฺย ตมฺเมติ น มฺเยฺย ฯ
ย หิ ภิกฺขเว มฺติ ยสฺมึ มฺติ ยโต มฺติ ย เมติ
มฺติ ตโต ต โหติ อฺถา อฺถาภาวี ภวสตฺโต
โลโก ภวเมว อภินนฺทติ ฯเปฯ ชิวฺห น มฺเยฺย ชิวฺหาย น
มฺเยฺย ชิวฺหาโต น มฺเยฺย ชิวฺหา เมติ น มฺเยฺย
รเส น มฺเยฺย ชิวฺหาวิฺาณ ชิวฺหาสมฺผสฺส ยมฺปท
ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา
อทุกฺขมสุข วา ตมฺป น มฺเยฺย ตสฺมึป น มฺเยฺย
#๑ ม. ยุ. กิฺจิป ฯ
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ตโตป น มฺเยฺย ตมฺเมติ น มฺเยฺย ฯ ย หิ ภิกฺขเว
มฺติ ยสฺมึ มฺติ ยโต มฺติ ย เมติ มฺติ
ตโต ต โหติ อฺถา อฺถาภาวี ภวสตฺโต โลโก ภวเมว
อภินนฺทติ ฯเปฯ มน น มฺเยฺย มนสฺมึ น มฺเยฺย
มนโต น มฺเยฺย มโน เมติ น มฺเยฺย ธมฺเม น
มฺเยฺย มโนวิฺาณ มโนสมฺผสฺส ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา
ตมฺป น มฺเยฺย ตสฺมึป น มฺเยฺย ตโตป น มฺเยฺย
ตมฺเมติ น มฺเยฺย ฯ ย หิ ภิกฺขเว มฺติ ยสฺมึ มฺติ
ยโต มฺติ ยมฺเมติ มฺติ ตโต ต โหติ อฺถา
อฺถาภาวี ภวสตฺโต โลโก ภวเมว อภินนฺทติ ฯ ยาวตา
ภิกฺขเว ขนฺธธาตุอายตนา ตมฺป น มฺเยฺย ตสฺมึป น
มฺเยฺย ตโตป น มฺเยฺย ต เมติ น มฺเยฺย ฯ
โส เอว อมฺมาโน น กิฺจิ โลเก อุปาทิยติ อนุปาทิย
น ปริตสฺสติ อปริตสฺส ปจฺจตฺตฺเว ปรินิพฺพายติ ขีณา
ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ
ปชานาตีติ ฯ อฏม ฯ
[๑๒๓] ทฺวย โว ภิกขฺ เว เทสิสฺสามิ ฯ ต สุณาถ ฯ กิฺจ ๑
ภิกฺขเว ทฺวย จกฺขฺุเจว รูปา จ โสตฺจ ๒ สทฺทา จ
ฆานฺจ คนฺธา จ ชิวฺหา จ รสา จ กาโย จ โผฏพฺพา
#๑ ยุ. กิฺจิ ฯ ๒ ม. ยุ. โสตฺเจว ... ฆานฺเจว ... ชิวฺหาเจว ... มโนเจว ฯ
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จ มโน จ ธมฺมา จ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ทฺวย ฯ โย
ภิกฺขเว เอว วเทยฺย อหเมต ทฺวย ปจฺจกฺขาย อฺ ทฺวย
ปฺเปสฺสามีติ ฯ ตสฺส วาจา วตฺถุ เทวสฺส ปุฏโ จ น
สมฺปาเยยฺย อุตฺตรึ จ วิฆาต อาปชฺเชยฺย ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ
ยถา ต ภิกฺขเว อวิสยสฺมินฺติ ฯ นวม ฯ
[๑๒๔] ทฺวย ภิกฺขเว ปฏิจฺจ วิฺาณ สมฺโภติ ฯ กถฺจ
ภิกฺขเว ทฺวย ปฏิจฺจ วิฺาณ สมฺโภติ ฯ จกฺขฺุจ ปฏิจฺจ
รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิฺาณ จกฺขุ อนิจจฺ  วิปริณามิ
อฺถาภาวิ รูปา อนิจฺจา วิปริณามิโน อฺถาภาวิโน อิตฺเถต
ทฺวย จลฺเจว พฺยาธฺจ ๑ อนิจฺจ วิปริณามิ อฺถาภาวิ จกฺขุวิฺาณ
อนิจฺจ วิปริณามิ อฺถาภาวิ ฯ โยป เหตุ โยป
ปจฺจโย จกฺขุวิฺาณสฺส อุปฺปาทาย โสป เหตุ โสป ปจฺจโย
อนิจฺโจ วิปริณามี อฺถาภาวี ฯ อนิจฺจ โข ปน ภิกฺขเว
ปจฺจย ปฏิจฺจ อุปฺปนฺน จกฺขุวิฺาณ กุโต นิจฺจ ภวิสฺสติ ฯ
โย ๒ โข ภิกฺขเว อิเมส ติณฺณ ธมฺมาน สงฺคติ สนฺนิปาโต
สมวาโย อย วุจฺจติ ภิกฺขเว จกฺขุสมฺผสฺโส ฯ
[๑๒๕] จกฺขุสมฺผสฺโสป อนิจฺโจ วิปริณามี อฺถาภาวี ฯ โยป
เหตุ โยป ปจฺจโย จกฺขุสมฺผสฺสสฺส อุปฺปาทาย โสป เหตุ โสป
ปจฺจโย อนิจฺโจ วิปริณามี อฺถาภาวี ฯ อนิจฺจ โข ปน ภิกฺขเว
ปจฺจย ปฏิจจฺ อุปฺปนฺโน จกฺขุสมฺผสฺโส กุโต นิจฺโจ ภวิสฺสติ ฯ
#๑ ม. พฺยถฺจ ฯ ยุ. พฺยพฺยฺจ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ยุ. ยา ฯ เอวมุปริป ฯ
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ผุฏโ ภิกฺขเว เวเทติ ผุฏโ  เจเตติ ผุฏโ สฺชานาติ อิตฺเถเตป
ธมฺมา จลา เจว พฺยาธา ๑ จ อนิจฺจา วิปริณามิโน อฺถาภาวิโน
ฯเปฯ ชิวฺหฺจ ปฏิจฺจ รเส จ อุปฺปชฺชติ ชิวฺหาวิฺาณ
ชิวฺหา อนิจจฺ า วิปริณามี อฺถาภาวี รสา อนิจฺจา วิปริณามิโน
อฺถาภาวิโน อิตฺเถต ทฺวย จลฺเจว พฺยาธฺจ อนิจฺจ
วิปริณามิ อฺถาภาวิ ชิวฺหาวิฺาณ อนิจฺจ วิปริณามิ อฺถาภาวิ ฯ
โยป เหตุ โยป ปจฺจโย ชิวฺหาวิฺาณสฺส อุปฺปาทาย
โสป เหตุ โสป ปจฺจโย อนิจฺโจ วิปริณามี อฺถาภาวี ฯ
อนิจฺจ โข ปน ภิกฺขเว ปจฺจย ปฏิจฺจ อุปฺปนฺน ชิวฺหาวิฺาณ
กุโต นิจฺจ ภวิสฺสติ ฯ โย โข ภิกขฺ เว อิเมส ติณฺณ ธมฺมาน
สงฺคติ สนฺนิปาโต สมวาโย อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ชิวฺหาสมฺผสฺโส ฯ
[๑๒๖] ชิวฺหาสมฺผสฺโสป อนิจฺโจ วิปริณามี อฺถาภาวี ฯ โยป
เหตุ โยป ปจฺจโย ชิวฺหาสมฺผสฺสสฺส อุปฺปาทาย โสป เหตุ โสป
ปจฺจโย อนิจฺโจ วิปริณามี อฺถาภาวี ฯ อนิจฺจ โข ปน
ภิกฺขเว ปจฺจย ปฏิจฺจ อุปฺปนฺโน ชิวฺหาสมฺผสฺโส กุโต นิจฺโจ
ภวิสฺสติ ฯ ผุฏโ  ภิกขฺ เว เวเทติ ผุฏโ เจเตติ ผุฏโ 
สฺชานาติ อิตฺเถเตป ธมฺมา จลา เจว พฺยาธา จ อนิจฺจา
วิปริณามิโน อฺถาภาวิโน ฯเปฯ มนฺจ ปฏิจฺจ ธมฺเม จ
อุปฺปชฺชติ มโนวิฺาณ มโน อนิจฺโจ วิปริณามี อฺถาภาวี
ธมฺมา อนิจฺจา วิปริณามิโน อฺถาภาวิโน อิตฺเถต ทฺวย
#๑ ม. พฺยถา ฯ ยุ. พฺยยา ฯ

สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาที่ 87

จลฺเจว พฺยาธฺจ อนิจฺจ วิปริณามิ อฺถาภาวิ มโนวิฺาณ
อนิจฺจ วิปริณามิ อฺถาภาวิ ฯ โยป เหตุ โยป
ปจฺจโย มโนวิฺาณสฺส อุปฺปาทาย โสป เหตุ โสป ปจฺจโย
อนิจฺโจ วิปริณามี อฺถาภาวี ฯ อนิจฺจ โข ปน ภิกฺขเว
ปจฺจย ปฏิจฺจ อุปฺปนฺน มโนวิฺาณ กุโต นิจฺจ ภวิสฺสติ ฯ
โย โข ภิกฺขเว อิเมส ติณฺณ ธมฺมาน สงฺคติ สนฺนิปาโต
สมวาโย อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ๑ มโนสมฺผสฺโส ฯ
[๑๒๗] มโนสมฺผสฺโสป อนิจฺโจ วิปริณามี อฺถาภาวี ฯ
โยป เหตุ โยป ปจฺจโย มโนสมฺผสฺสสฺส อุปฺปาทาย โสป เหตุ
โสป ปจฺจโย อนิจฺโจ วิปริณามี อฺถาภาวี ฯ อนิจฺจ โข ปน
ภิกฺขเว ปจฺจย ปฏิจฺจ อุปฺปนฺโน มโนสมฺผสฺโส กุโต นิจโฺ จ
ภวิสฺสติ ฯ ผุฏโ  ภิกขฺ เว เวเทติ ผุฏโ เจเตติ ผุฏโ 
สฺชานาติ อิตฺเถเตป ธมฺมา จลา เจว พฺยาธา จ อนิจฺจา
วิปริณามิโน อฺถาภาวิโน ฯ เอว ภิกฺขเว ทฺวย ปฏิจฺจ
มโนวิฺาณ สมฺโภตีติ ฯ ทสม ฯ
ฉนฺนวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
ตสฺสุทฺทาน
ปโลกสฺุา สงฺขิตฺต ฉนฺโน ปุณฺโณ จ พาหิโย
เอเชน จ เทฺว วุตฺตา ทฺวเยหิ อปเร เทฺวติ ฯ
_________
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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[๑๒๘] ฉยิเม ภิกฺขเว ผสฺสายตนา อทนฺตา อคุตฺตา อรกฺขิตา
อสวุตา ทุกขฺ าธิวาหา โหนฺติ ฯ กตเม ฉ ฯ จกฺขุ ภิกฺขเว
ผสฺสายตน อทนฺต อคุตฺต อรกฺขิต อสวุต ทุกขฺ าธิวาห โหติ
ฯเปฯ ชิวฺหา ภิกฺขเว ผสฺสายตน อทนฺต อคุตฺต อรกฺขิต
อสวุต ทุกขฺ าธิวาห โหติ ฯเปฯ มโน ภิกฺขเว ผสฺสายตน
อทนฺต อคุตฺต อรกฺขิต อสวุต ทุกฺขาธิวาห โหติ ฯ อิเม โข
ภิกฺขเว ฉ ผสฺสายตนา อทนฺตา อคุตฺตา อรกฺขิตา อสวุตา
ทุกฺขาธิวาหา โหนฺติ ฯ
[๑๒๙] ฉยิเม ภิกฺขเว ผสฺสายตนา สุทนฺตา สุคุตฺตา สุรกฺขิตา
สุสวุตา สุขาธิวาหา โหนฺติ ฯ กตเม ฉ ฯ จกฺขุ ภิกฺขเว ผสฺสายตน
สุทนฺต สุคตุ ฺต สุรกฺขิต สุสวุต สุขาธิวาห โหติ ฯเปฯ ชิวฺหา
ภิกฺขเว ผสฺสายตน สุทนฺต สุคุตฺต สุรกฺขิต สุสวุต สุขาธิวาห
โหติ ฯเปฯ มโน ภิกฺขเว ผสฺสายตน สุทนฺต สุคุตฺต สุรกฺขิต
สุสวุต สุขาธิวาห โหติ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว ฉ ผสฺสายตนา
สุทนฺตา สุคุตฺตา สุรกฺขิตา สุสวุตา สุขาธิวาหา โหนฺตีติ ฯ
อิทมโวจ ภควา ฯเปฯ เอตทโวจ สตฺถา
[๑๓๐] ฉเฬว ๑ ผสฺสายตนานิ ภิกฺขเว ๒ อสวุโต ยตฺถ ทุกฺข นิคจฺฉติ
เตสฺจ เย สวรณ อเวทิสุ ๓ สทฺธา ทุติยา วิหรนฺตานวสฺสุตา ฯ
ทิสฺวาน รูปานิ มโนรมานิ อโถป ทิสฺวา อมโนรมานิ
#๑ ม. สเฬว ฯ ๒ ม. ยุ. ภิกฺขโว ฯ ๓ ยุ. อเวทึสุ ฯ
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มโนรเม ราคปถ วิโนทเย น จาปฺปยมฺเมติ มน ปโทสเย ฯ
สทฺทฺจ สุตฺวา ทุติย ปยาปฺปย ปยมฺหิ สทฺเทน สมุจฺฉิโต สิยา
อโถ ๑ ปเย โทสคต วิโนทเย น จาปฺปยมฺเมติ มน ปโทสเย ฯ
คนฺธฺจ ฆตฺวา สุรภึ มโนรม อโถป ฆตฺวา อสุจึ อกนฺติย
อกนฺติยสฺมึ ปฏิฆ วิโนทเย ฉนฺทานุนีโต น จ กนฺติเย สิยา ฯ
รสฺจ โภตฺวา ปริต จ สาทุ ๒ อโถป โภตฺวา น อสาทุเมกทา
สาทท รส นาชฺโฌสาย ภฺุชติ ๓ วิโรธมาสาทุ ๔ สุโน ปทสเย ฯ
ผสฺเสน ผุฏโ น สุเขน มชฺเฌ ๕ ทุกฺเขน ผุฏโป น สมฺปเวเธ
ผสฺสทฺวย สุขทุกฺข ๖ อุเปกฺเข ๗ อนานุรุทฺโธ อวิรุทฺธ เกนจิ ฯ
ปปฺจสฺา อิตรีตรา นรา ปปฺจยนฺตา อุปยนฺติ สฺิโน
มโนมย เคหสิตฺจ สพฺพ
ปนุชฺช เนกฺขมฺมสิต หิ ๘ อิริยติ ๙ ฯ
เอว มโน ฉสฺสุ ยทา สุภาวิโต ผุฏสฺส จิตฺต น วิกมฺปเต กฺวจิ
เต ราคโทส ๑๐ หิ ๘ อภิภุยฺย ภิกฺขโว ภวถ ชาติมรณสฺส ปารคาติ ฯ
ปม ฯ
[๑๓๑] อถ โข อายสฺมา มาลุกฺยปุตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา
มาลุกฺยปุตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ สาธุ เม ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน
ธมฺม เทเสตุ ยมห ภควโต ธมฺม สุตฺวา เอโก วูปกฏโ
#๑ ม. อโถปฺปเย ฯ ยุ. อถปฺปเย ฯ ๒ ม. รสฺจ โภตฺวาน อสาทิตฺจ สาทท ฯ
#ยุ. รสฺจ โภตฺวา สาทิตฌฺจ สาทฺุจ ฯ ๓ ม. ภฺุเช ฯ
#๔ ม. วิโรธมาสาทุสุ ... ฯ ยุ. วิโรธมาสาทูสุ ... ฯ ๕ ม. ยุ. มชฺเช ฯ
#๖ ม. ยุ. สุขทุกฺเข ฯ ๗ ยุ. อุเปกฺโข ฯ ๘ ม. ยุ. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ
#๙ ม. ยุ. อิรยี ติ ฯ ๑๐ ม. ยุ. ราคโทเส ฯ
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อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต วิหเรยฺยนฺติ ฯ เอตฺถทานิ มาลุกฺยปุตฺต
กึ ทหเร ภิกฺขู วกฺขามิ ๑ ยตฺร หิ นาม ตฺว ๒ ชิณฺโณ
วุฑฺโฒ ๓ มหลฺลโก อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต สงฺขิตฺเตน โอวาท
ยาจสีติ ฯ
[๑๓๒] กิฺจาปห ๔ ภนฺเต ชิณฺโณ วุฑฺโฒ มหลฺลโก อทฺธคโต
วโยอนุปฺปตฺโต ฯ เทเสตุ เม ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน ธมฺม
เทเสตุ สุคโต สงฺขิตฺเตน ธมฺม อปฺเปว นามาห ภควโต
ภาสิตสฺส อตฺถ อาชาเนยฺย อปฺเปว นามาห ภควโต ภาสิตสฺส
ทายาโท อสฺสนฺติ ฯ ต กึ มฺสิ มาลุกฺยปุตฺต เย เต
จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อทิฏา อทิฏปุพฺพา น จ ปสฺสิ น จ
เต โหติ ปสฺเสยฺยนฺติ อตฺถิ เต ตตฺถ ฉนฺโท วา ราโค วา
เปม วาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ เย เต โสตวิฺเยฺยา สทฺทา
อสฺสุตา อสฺสุตปุพฺพา น จ สุณาสิ น จ เต โหติ สุเณยฺยนฺติ
อตฺถิ เต ตตฺถ ฉนฺโท วา ราโค วา เปม วาติ ฯ โน
เหต ภนฺเต ฯ เย เต ฆานวิฺเยฺยา คนฺธา อฆายิตา อฆายิตปุพฺพา
น จ ฆายสิ น จ เต โหติ ฆาเยยฺยนฺติ อตฺถิ
เต ตตฺถ ฯเปฯ เย เต ชิวฺหาวิฺเยฺยา รสา อสายิตา
อสายิตปุพฺพา น จ สายสิ น จ เต โหติ สาเยยฺยนฺติ
อตฺถิ เต ตตฺถ ฯเปฯ เย เต กายวิฺเยฺยา โผฏพฺพา
อสมฺผุฏา อสมฺผุฏปุพฺพา น จ ผุสฺสิ น จ เต โหติ
ผุเสยฺยนฺติ อตฺถิ เต ตตฺถ ฯเปฯ เย เต มโนวิฺเยฺยา
#๑ ม. ยุ. วกฺขาม ฯ ๒ ม. ยุ. ภิกฺขุ ฯ ๓ ม. วุทฺโธ ฯ เอวมุปริป ฯ
#๔ ม. กิฺจาปาห ฯ ยุ. กิฺจาปห ฯ
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ธมฺมา อวิฺาตา อวิฺาตปุพฺพา น จ วิชานาสิ น จ
เต โหติ วิชาเนยฺยนฺติ อตฺถิ เต ตตฺถ ฉนฺโท วา ราโค วา
เปม วาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
[๑๓๓] เอตฺถ จ เต มาลุกฺยปุตตฺ ทิฏสุตมุตวิฺาตพฺเพสุ
ธมฺเมสุ ทิฏเ  ทิฏมตฺต ภวิสฺสติ สุเต สุตมตฺต ภวิสฺสติ
มุเต มุตมตฺต ภวิสฺสติ วิฺาเต วิฺาตมตฺต ภวิสฺสติ ฯ
ยโต โข เต มาลุกฺยปุตฺต ทิฏสุตมุตวิฺาตพฺเพสุ ธมฺเมสุ
ทิฏเ ทิฏมตฺต ภวิสฺสติ สุเต สุตมตฺต ภวิสฺสติ มุเต มุตมตฺต
ภวิสฺสติ วิฺาเต วิฺาตมตฺต ภวิสฺสติ ตโต ตฺว มาลุกยฺ ปุตฺต
น เตน ยโต ตฺว มาลุกฺยปุตฺต น เตน ตโต ตฺว
มาลุกฺยปุตฺต น ตตฺถ ยโต ตฺว มาลุกฺยปุตฺต น ตตฺถ ตโต
ตฺว มาลุกฺยปุตฺต เนวิธ น หุร น อุภยมนฺตเรน เอเสวนฺโต
ทุกฺขสฺสาติ ฯ อิมสฺส ขฺวาห ภนฺเต ภควโต ๑ สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส๛
วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานามิ ฯ
[๑๓๔] รูป ทิสฺวา สติ มุฏา ปย นิมิตฺต มนสิกโรโต
สารตฺตจิตฺโต เวเทติ ตฺจ อชฺโฌสา ๒ ติฏ ติ ฯ
ตสฺส วฑฺฒนฺติ เวทนา อเนกา รูปสมฺภวา
อภิชฺฌา จ วิเหสา จ จิตฺตมสฺสูปหฺติ
เอว อาจินโต ทุกฺข อารา นิพพฺ าน วุจฺจติ ฯ
สทฺท สุตฺวา สติ มุฏา ปย นิมิตฺต มนสิกโรโต
สารตฺตจิตฺโต เวเทติ ตฺจ อชฺโฌสา ติฏติ ฯ
#๑ ม. ยุ. ภควตา ฯ ๒ ม. ยุ. อชฺโฌส ฯ เอวมุปริป ฯ
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ตสฺส วฑฺฒนฺติ เวทนา อเนกา สทฺทสมฺภวา
อภิชฺฌา จ วิเหสา จ จิตฺตมสฺสูปหฺติ
เอว อาจินโต ทุกฺข อารา นิพพฺ าน วุจฺจติ ฯ
คนฺธ ฆาตฺวา ๑ สติ มุฏา ปย นิมิตฺต มนสิกโรโต
สารตฺตจิตฺโต เวเทติ ตฺจ อชฺโฌสา ติฏติ ฯ
ตสฺส วฑฺฒนฺติ เวทนา อเนกา คนฺธสมฺภวา
อภิชฺฌา จ วิเหสา จ จิตฺตมสฺสูปหฺติ
เอว อาจินโต ทุกฺข อารา นิพพฺ าน วุจฺจติ ฯ
รส โภตฺวา สติ มุฏา ปย นิมิตฺต มนสิกโรโต
สารตฺตจิตฺโต เวเทติ ตฺจ อชฺโฌสา ติฏติ ฯ
ตสฺส วฑฺฒนฺติ เวทนา อเนกา รสสมฺภวา
ฯเปฯ
อารา นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ
โผฏพฺพ ผุสฺส สติ มุฏา ปย นิมิตฺต มนสิกโรโต
สารตฺตจิตฺโต เวเทติ ตฺจ อชฺโฌสา ติฏติ ฯ
ตสฺส วฑฺฒนฺติ เวทนา อเนกา โผฏพฺพสมฺภวา
ฯเปฯ
อารา นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ
ธมฺม ตฺวา สติ มุฏา ปย นิมิตฺต มนสิกโรโต
สารตฺตจิตฺโต เวเทติ ตฺจ อชฺโฌสา ติฏติ ฯ
ตสฺส วฑฺฒนฺติ เวทนา อเนกา ธมฺมสมฺภวา
อภิชฺฌา จ วิเหสา จ จิตฺตมสฺสูปหฺติ
#๑ ม. ฆตฺวา ฯ

สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาที่ 93

เอว อาจินโต ทุกฺข อารา นิพพฺ าน วุจฺจติ ฯ
[๑๓๕] น โส รชฺชติ รูเปสุ รูป ทิสฺวา ปฏิสฺสโต
วิรตฺตจิตฺโต เวเทติ ตฺจ นาชฺโฌสา ติฏติ ฯ
ยถาสฺส ปสฺสโต รูป เสวโต จาป เวทน
ขิยฺยติ โน ปจิยติ
เอว โส จรตี สโต
เอว อปจินโต ทุกฺข สนฺติเก นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ
น โส รชฺชติ สทฺเทสุ สทฺท สุตฺวา ปฏิสฺสโต
วิรตฺตจิตฺโต เวเทติ ตฺจ นาชฺโฌสา ติฏติ ฯ
ยถาสฺส สุณโต สทฺท เสวโต จาป เวทน
ขิยฺยติ โน ปจิยติ
เอว โส จรตี สโต
เอว อปจินโต ทุกฺข สนฺติเก นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ
น โส รชฺชติ คนฺเธสุ คนฺธ ฆาตฺวา ปฏิสฺสโต
วิรตฺตจิตฺโต เวเทติ ตฺจ นาชฺโฌสา ติฏติ ฯ
ยถาสฺส ฆายโต คนฺธ เสวโต จาป เวทน
ขิยฺยติ โน ปจิยติ
เอว โส จรตี สโต
เอว อปจินโต ทุกฺข สนฺติเก นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ
น โส รชฺชติ รเสสุ รส โภตฺวา ปฏิสฺสโต
วิรตฺตจิตฺโต เวเทติ ตฺจ นาชฺโฌสา ติฏติ ฯ
ยถาสฺส สายโต รส เสวโต จาป เวทน
ฯเปฯ
สนฺติเก นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ
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น โส รชฺชติ ผสฺเสสุ ผสฺส ผุสฺส ปฏิสฺสโต
วิรตฺตจิตฺโต เวเทติ ตฺจ นาชฺโฌสา ติฏติ ฯ
ยถาสฺส ผุสโต ผสฺส เสวโต จาป เวทน
ฯเปฯ
สนฺติเก นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ
น โส รชฺชติ ธมฺเมสุ ธมฺม ตฺวา ปฏิสฺสโต
วิรตฺตจิตฺโต เวเทติ ตฺจ นาชฺโฌสา ติฏติ ฯ
ยถาสฺส ชานโต ธมฺม เสวโต จาป เวทน
ขิยฺยติ โน ปจิยติ
เอว โส จรตี สโต
เอว อปจินโต ทุกฺข สนฺติเก นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ
อิมสฺส ขฺวาห ภนฺเต ภควตา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอว วิตฺถาเรน
อตฺถ อาชานามีติ ฯ
[๑๓๖] สาธุ สาธุ มาลุกฺยปุตฺต สาธุ โข ตฺว มาลุกฺยปุตตฺ
มยา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานาสิ ฯ
[๑๓๗] รูป ทิสฺวา สติ มุฏา ปย นิมิตฺต มนสิกโรโต
สารตฺตจิตฺโต เวเทติ ตฺจ อชฺโฌสา ติฏติ ฯ
ตสฺส วฑฺฒนฺติ เวทนา อเนกา รูปสมฺภวา
อภิชฺฌา จ วิเหสา จ จิตฺตมสฺสูปหฺติ
เอว อาจินโต ทุกฺข อารา นิพพฺ าน วุจฺจติ ฯเปฯ
[๑๓๘] น โส รชฺชติ ธมฺเมสุ ธมฺม ตฺวา ปฏิสฺสโต
วิรตฺตจิตโฺ ต เวเทติ ตฺจ นาชฺโฌสา ติฏติ ฯ
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ยถาสฺส ชานโต ธมฺม เสวโต จาป เวทน
ขิยฺยติ โน ปจิยติ
เอว โส จรตี สโต
เอว อปจินโต ทุกฺข ฯเปฯ สนฺติเก นิพฺพาน วุจฺจติ ๑ ฯ
อิมสฺส โข มาลุกฺยปุตฺต มยา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอว
วิตฺถาเรน อตฺโถ ทฏพฺโพติ ฯ
[๑๓๙] อถ โข อายสฺมา มาลุกฺยปุตฺโต ภควโต ภาสิต
อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ อถ โข อายสฺมา มาลุกฺยปุตโฺ ต
เอโก วูปกฏโ อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต วิรหนฺโต น
จิรสฺเสว ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน ทิฏเ ว ธมฺเม สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหาสิ ขีณา ชาติ วุสติ 
พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตถฺ ตฺตายาติ อพฺภฺาสิ ฯ
อฺตโร จ ปนายสฺมา มาลุกฺยปุตฺโต อรหต อโหสีติ ฯ ทุติย ฯ
[๑๔๐] ปริหานธมฺมฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อปริหานธมฺมฺจ
ฉ จ อภิภายตนานิ ต สุณาถ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว
ปริหานธมฺโม โหติ ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน จกฺขุนา รูป ทิสฺวา
อุปฺปชฺชนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สรสงฺกปฺปา สฺโชนิยา
ตฺเจ [๒] ภิกฺขุ อธิวาเสติ นปฺปชหติ น วิโนเทติ น พฺยนฺตกี โรติ
น อนภาว คเมติ ฯ เวทิตพฺพเมต ภิกฺขเว ภิกฺขุนา ปริหายามิ
#๑ ม. ยุ. วุจฺจตีติ ฯ ๒ ยุ. ภิกฺขเว ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุ ฯ
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กุสเลหิ ธมฺเมหิ ปริหาน เหต วุตตฺ  ภควตาติ ฯเปฯ ปุน
จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ชิวฺหาย รส สายิตฺวา อุปฺปชฺชนฺติ ฯเปฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน มนสา ธมฺม วิฺาย อุปฺปชฺชนฺติ
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สรสงฺกปฺปา สฺโชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ
อธิวาเสติ นปฺปชหติ น วิโนเทติ น พฺยนฺตีกโรติ น อนภาว
คเมติ ฯ เวทิตพฺพเมต ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนา ปริหายามิ กุสเลหิ
ธมฺเมหิ ฯเปฯ ปริหาน เหต วุตฺต ภควตาติ ฯ เอว โข
ภิกฺขเว ปริหานธมฺโม โหติ ฯ
[๑๔๑] กถฺจ ภิกฺขเว อปริหานธมฺโม โหติ ฯ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุโน จกฺขุนา รูป ทิสฺวา อุปฺปชฺชนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
สรสงฺกปฺปา สฺโชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ
พฺยนฺตีกโรติ อนภาว คเมติ ฯ เวทิตพฺพเมต ภิกฺขเว ภิกฺขุนา
น ปริหายามิ กุสเลหิ ธมฺเมหิ อปริหาน เหต วุต ภควตาติ
ฯเปฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ชิวฺหาย รส สายิตฺวา
อุปฺปชฺชนฺติ ฯเปฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุโน มนสา ธมฺม
วิฺาย อุปปฺ ชฺชนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สรสงฺกปฺปา สฺโชนิยา
ตฺเจ ภิกขฺ ุ นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ
อนภาว คเมติ ฯ เวทิตพฺพเมต ภิกฺขเว ภิกฺขุนา น ปริหายามิ
กุสเลหิ ธมฺเมหิ อปริหาน เหต วุตตฺ  ภควตาติ ฯ เอว โข
ภิกฺขเว อปริหานธมฺโม โหติ ฯ
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[๑๔๒] กตมานิ จ ภิกฺขเว ฉ อภิภายตนานิ ฯ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุโน จกฺขุนา รูป ทิสฺวา น อุปปฺ ชฺชนฺติ ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา สรสงฺกปฺปา สฺโชนิยา เวทิตพฺพเมต ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนา
อภิภูตเมต อายตน อภิภายตน เหต วุตฺต ภควตาติ ฯเปฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน มนสา ธมฺม วิฺาย น อุปฺปชฺชนฺติ
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สรสงฺกปฺปา สฺโชนิยา เวทิตพฺพเมต
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนา อภิภตู เมต อายตน อภิภายตน เหต วุตตฺ 
ภควตาติ ฯ อิมานิ วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว ฉ อภิภายตนานีติ ฯ ตติย ฯ
[๑๔๓] สาวตฺถีนิทาน ฯเปฯ ปมาทวิหาริฺจ โว ภิกฺขเว
เทสิสฺสามิ อปฺปมาทวิหาริฺจ ต สุณาถ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว
ปมาทวิหารี โหติ ฯ จกฺขุนฺทฺริย อสวุตสฺส ภิกขฺ เว วิหรโต จิตฺตใ
พฺยาสิจฺจติ ๑ จกฺขุวิฺเยฺเยสุ รูเปสุ ตสฺส พฺยาสิตฺตจิตฺตสฺส ปามุชฺช
น โหติ ปามุชฺเช อสติ ปติ น โหติ ปติยา อสติ ปสฺสทฺธิ น
โหติ ปสฺสทฺธิยา อสติ ทุกฺข วิหรติ ทุกฺขิโน จิตฺต น สมาธิยติ
อสมาหิเต จิตฺเต ธมฺมา น ปาตุภวนฺติ ธมฺมาน อปาตุภาวา ปมาทวิหารีเตฺวว
สงฺข คจฺฉติ ฯเปฯ ชิวฺหินฺทฺริย อสวุตสฺส ภิกขฺ เว วิหรโต
จิตฺต พฺยาสิจฺจติ ชิวฺหาวิฺเยฺเยสุ รเสสุ ตสฺส พฺยาสิตฺตจิตฺตสฺส
ฯเปฯ ปมาทวิหารีเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯเปฯ มนินฺทฺริย
อสวุตสฺส ภิกฺขเว วิหรโต จิตฺต พฺยาสิจฺจติ มโนวิฺเยฺเยสุ ธมฺเมสุ
ตสฺส พฺยาสิตฺตจิตฺตสฺส ปามุชฺช น โหติ ปามุชฺเช อสติ ปติ
#๑ ม. ยุ. พฺยาสิฺจติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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โหติ ปติยา อสติ ปสฺสทฺธิ น โหติ ปสฺสทฺธิยา อสติ ทุกขฺ 
วิหรติ ทุกฺขิโน จิตฺต น สมาธิยติ อสมาหิเต จิตฺเต ธมฺมา น
ปาตุภวนฺติ ธมฺมาน อปาตุภาวา ปมาทวิหารีเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ
เอว โข ภิกฺขเว ปมาทวิหารี โหติ ฯ
[๑๔๔] กถฺจ ภิกฺขเว อปฺปมาทวิหารี โหติ ฯ จกฺขุนฺทฺริย
สวุตสฺส ภิกขฺ เว วิหรโต จิตฺต น พฺยาสิจฺจติ จกฺขุวิฺเยฺเยสุ
รูเปสุ ตสฺส อพฺยาสิตฺตจิตฺตสฺส ปามุชฺช ชายติ ปมุทิตสฺส
ปติ ชายติ ปติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย สุข
วิหรติ สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ สมาหิเต จิตฺเต ธมฺมา ปาตุภวนฺติ
ธมฺมาน ปาตุภาวา อปฺปมาทวิหารีเตฺวว สงฺข คจฺฉติ
ฯเปฯ ชิวฺหินฺทฺริย สวุตสฺส ภิกฺขเว วิหรโต จิตฺต น พฺยาสิจฺจติ
ฯเปฯ อปฺปมาทวิหารีเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯเปฯ มนินฺทฺรยิ 
สวุตสฺส ภิกขฺ เว วิหรโต จิตฺต น พฺยาสิจฺจติ มโนวิฺเยฺเยสุ
ธมฺเมสุ ตสฺส อพฺยาสิตฺตจิตฺตสฺส ปามุชฺช ชายติ ปมุทิตสฺส
ปติ ชายติ ปติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย สุข
เวทยติ ๑ สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ สมาหิเต จิตฺเต ธมฺมา ปาตุภวนฺติ
ธมฺมาน ปาตุภาวา อปฺปมาทวิหารีเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ
เอว โข ภิกฺขเว อปฺปมาทวิหารี โหตีติ ฯ จตุตฺถ ฯ
[๑๔๕] สวรฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ อสวรฺจ ต
สุณาถ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว อสวโร โหติ ฯ สนฺติ ภิกฺขเว
#๑ ยุ. เวทิยติ ฯ
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จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏ า กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา
รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ อภินนฺทติ อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏติ ฯ
เวทิตพฺพเมต ภิกฺขเว ภิกฺขุนา ปริหายามิ กุสเลหิ ธมฺเมหิ ปริหาน
เหต วุตฺต ภควตาติ ฯเปฯ สนฺติ ภิกฺขเว ชิวหฺ าวิฺเยฺยา
รสา ฯเปฯ สนฺติ ภิกฺขเว มโนวิฺเยฺยา ธมฺมา อิฏา กนฺตา
มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ อภินนฺทติ
อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏติ ฯ เวทิตพฺพเมต ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนา
ปริหายามิ กุสเลหิ ธมฺเมหิ ปริหาน เหต วุตฺต ภควตาติ ฯ
เอว โข ภิกฺขเว อสวโร โหติ ฯ
[๑๔๖] กถฺจ ภิกฺขเว สวโร โหติ ฯ สนฺติ ภิกฺขเว จกฺขุวิฺเยฺยา
รูปา อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา
รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ นาภินนฺทติ นาภิวทติ น อชฺโฌสาย ๑
ติฏติ ฯ เวทิตพฺพเมต ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนา น ปริหายามิ กุสเลหิ
ธมฺเมหิ อปริหาน เหต วุตฺต ภควตาติ ฯเปฯ สนฺติ ภิกฺขเว
ชิวฺหาวิฺเยฺยา รสา ฯเปฯ สนฺติ ภิกฺขเว มโนวิฺเยฺยา ธมฺมา
อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ตฺเจ
ภิกฺขุ นาภินนฺทติ นาภิวทติ น อชฺโฌสาย ติฏติ ฯ เวทิตพฺพเมต
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนา น ปริหายามิ กุสเลหิ ธมฺเมหิ อปริหาน เหต
วุตฺต ภควตาติ ฯ เอว โข ภิกฺขเว สวโร โหตีติ ฯ ปฺจม ฯ
[๑๔๗] สมาธึ ภิกฺขเว ภาเวถ ฯ สมาหิโต ภิกฺขเว ภิกฺขุ
#๑ ม. ยุ. นาชฺโฌสาย ฯ เอวมุปริป ฯ

สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาที่ 100

ยถาภูต ปชานาติ ฯ กิฺจ ยถาภูต ปชานาติ ฯ จกฺขุ อนิจฺจนฺติ
ยถาภูต ปชานาติ รูปา อนิจฺจาติ ยถาภูต ปชานาติ จกฺขุวิฺาณ
อนิจฺจนฺติ ยถาภูต ปชานาติ จกฺขุสมฺผสฺโส อนิจฺโจติ ยถาภูต
ปชานาติ ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข
วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อนิจฺจนฺติ ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ มโน
อนิจฺโจติ ยถาภูต ปชานาติ ธมฺมา ... มโนวิฺาณ ... มโนสมฺผสฺโส
ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา
อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อนิจฺจนฺติ ยถาภูต ปชานาติ ฯ สมาธึ ภิกฺขเว
ภาเวถ ฯ สมาหิโต ภิกฺขเว ภิกฺขุ ยถาภูต ปชานาตีติ ฯ ฉฏ ฯ
[๑๔๘] ปฏิสลฺลีนา ๑ ภิกฺขเว โยคมาปชฺชถ ฯ ปฏิสลฺลีโน ภิกฺขเว
ภิกฺขุ ยถาภูต ปชานาติ ฯ กิฺจ ยถาภูต ปชานาติ ฯ จกฺขุ
อนิจฺจนฺติ ยถาภูต ปชานาติ รูปา อนิจฺจาติ ยถาภูต ปชานาติ
จกฺขุวิฺาณ อนิจฺจนฺติ ยถาภูต ปชานาติ จกฺขุสมฺผสฺโส อนิจฺโจติ
ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อนิจฺจนฺติ
ยถาภูต ปชานาติ ฯ ปฏิสลฺลีนา ภิกขฺ เว โยคมาปชฺชถ ฯ ปฏิสลฺลีโน
ภิกฺขเว ภิกฺขุ ยถาภูต ปชานาตีติ ฯ สตฺตม ฯ
[๑๔๙] ย ๒ ภิกฺขเว น ตุมฺหาก ต ปชหถ ต โว ปหีน
หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ ฯ กิฺจิ ภิกฺขเว น ตุมหฺ าก ฯ จกฺขขl
ภิกฺขเว น ตุมฺหาก ต ปชหถ ต โว ปหีน หิตาย สุขาย
#๑ ม. ปฏิสลฺลาเน ฯ ยุ. ปฏิสลฺลาน ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ยุ. ยป ฯ
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ภวิสฺสติ ฯ รูปา น ตุมฺหาก เต ปชหถ เต โว ปหีนา
หิตาย สุขาย ภวิสฺสนฺติ ฯ จกฺขุวิฺาณ น ตุมฺหาก ต ปชหถ
ต โว ปหีน หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ ฯ จกฺขุสมฺผสฺโส น ตุมฺหาก
ต ปชหถ โส โว ปหีโน หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ ฯ ยมฺปท 
จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกขฺ มสุข
วา ตมฺป น ตุมฺหาก ต ปชหถ ต โว ปหีน หิตาย
สุขาย ภวิสสฺ ติ ฯเปฯ ชิวฺหา น ตุมฺหาก ต ปชหถ สา
โว ปหีนา หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ ฯ รสา น ตุมฺหาก เต
ปชหถ เต โว ปหีนา หิตาย สุขาย ภวิสฺสนฺติ ฯ ชิวฺหาวิฺาณ
น ตุมฺหาก ต ปชหถ ต โว ปหีน หิตาย สุขาย ภวิสฺสต ฯ
ชิวฺหาสมฺผสฺโส น ตุมหฺ าก ต ปชหถ โส โว ปหีโน หิตาย
สุขาย ภวิสฺสติ ฯ ยมฺปท ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต
สุข วา ทุกขฺ  วา อทุกขฺ มสุข วา ตมฺป น ตุมฺหาก ต
ปชหถ ต โว ปหีน หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ ฯ มโน น ตุมหฺ าก
ต ปชหถ โส โว ปหีโน หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ ฯ ธมฺมา
น ตุมฺหาก เต ปชหถ เต โว ปหีนา หิตาย สุขาย ภวิสฺสนฺติ ฯ
มโนวิฺาณ น ตุมหฺ าก ต ปชหถ ต โว ปหีน หิตาย
สุขาย ภวิสฺสติ ฯ มโนสมฺผสฺโส น ตุมฺหาก ต ปชหถ โส
โว ปหีโน หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ ฯ ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป
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น ตุมฺหาก ต ปชหถ ต โว ปหีน หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ ฯ
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 ๑ ภนฺเต อตฺตา วา อตฺตนิย วาติ ฯ เอวเมว โข
ภิกฺขเว จกฺขุ น ตุมฺหาก ต ปชหถ ต โว ปหีน หิตาย
สุขาย ภวิสฺสติ ฯ รูปา น ตุมฺหาก ฯ จกฺขุวิฺาณ ... จกฺขุสมฺผสฺโส
ฯเปฯ ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต
สุข วา ทุกขฺ  วา อทุกขฺ มสุข วา ตมฺป น ตุมฺหาก ต
ปชหถ ต โว ปหีน หิตาย สุขาย ภวิสฺสตีติ ฯ อฏม ฯ
[๑๕๐] ยมฺป ภิกฺขเว น ตุมฺหาก ต ปชหถ ต โว
ปหีน หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ ฯ กิฺจ ภิกฺขเว น ตุมฺหาก ฯ
จกฺขุ ภิกฺขเว น ตุมฺหาก ต ปชหถ ต โว ปหีน หิตาย
สุขาย ภวิสฺสติ ฯ รูปา น ตุมฺหาก เต ปชหถ เต โว
ปหีนา หิตาย สุขาย ภวิสฺสนฺติ ฯ จกฺขุวิฺาณ น ตุมฺหาก
ต ปชหถ ต โว ปหีน หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ ฯ จกฺขุสมฺผสฺโส
น ตุมฺหาก ต ปชหถ โส โว ปหีโน หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ
ฯเปฯ ยมฺปท  มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา
ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป น ตุมฺหาก ต ปชหถ ต
#๑ ยุ. โน เหต ฯ
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โว ปหีน หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ ฯ ยมฺป ภิกขฺ เว น ตุมฺหาก
ต ปชหถ ต โว ปหีน หิตาย สุขาย ภวิสฺสตีติ ฯ นวม ฯ
[๑๕๑] อุทโก สุท ภิกฺขเว รามปุตฺโต เอว วาจ ภาสติ
อิท ชาตุ เวทคู อิท ชาตุ ปพฺพชิ ๑ อิท ชาตุ อปลิขต ๒
คณฺฑมูล ปลิขณึติ ๓ ฯ ต โข ปเนต ภิกฺขเว อุทโก รามปุตฺโต
อเวทคูเยว สมาโน เวทคูสฺมีติ ภาสติ อปพฺพชิเยว ๔ สมาโน
ปพฺพชิสฺมีติ ภาสติ อปลิขตเยว คณฺฑมูล ปลิขต เม คณฺฑมูลนฺติ
ภาสติ ฯ อถ ๕ โข ต ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺมา วทมาโน
วเทยฺย อิท ชาตุ เวทคู อิท ชาตุ ปพฺพชิ อิท ชาตุ อปลิขต
คณฺฑมูล ปลิขณึติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เวทคู โหติ ฯ
ยโต โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ฉนฺน ผสฺสายตนาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ
อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต ปชานาติ ฯ เอว
โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ เวทคู โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปพฺพชิ
โหติ ฯ ยโต โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ฉนฺน ผสฺสายตนาน สมุทยฺจ
อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต วิทิตฺวา
อนุปาทา วิมุตฺโต โหติ ฯ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปพฺพชิ
โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ๖ จ อปลิขต คณฺฑมูล ปลิขต
โหติ ฯ คณฺโฑติ โข ภิกฺขเว อิมสฺเสต จาตุมฺมหาภูติกสฺส กายสฺส
อธิวจน มาตาเปตฺติกสมฺภวสฺส โอทนกุมมฺ าสูปจยสฺส อนิจฺจุจฺฉาทน#๑ ม. ยุ. สพฺพชี ฯ ๒ ยุ. ปลิขิต ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ยุ. ปลิขณีติ ฯ ๔ ม. ยุ.
#อสพฺพชี ฯ ๕ สี. ม. ยุ. อิธ ฯ ๖ ยุ. ภิกฺขุ อปลิขิต ฯ
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ปริมทฺทนเภทนวิทฺธสนธมฺมสฺส ฯ คณฺฑมูลนฺติ โข ภิกฺขเว ตณฺหาเยต อธิวจน ฯ ยโต โข ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ตณฺหา ปหีนา
โหติ อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปฺปาท
ธมฺมา ฯ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อปลิขต คณฺฑมูล ปลิขต
โหติ ฯ อุทโก สุท ภิกฺขเว รามปุตฺโต เอว วาจ ภาสติ อิท
ชาตุ เวทคู อิท ชาตุ ปพฺพชิ อิท ชาตุ อปลิขต คณฺฑมูล
ปลิขณึติ ฯ ต โข ปเนต ภิกฺขเว อุทโก รามปุตฺโต อเวทคูเยว
สมาโน เวทคูสฺมีติ ภาสติ อปพฺพชิเยว สมาโน ปพฺพชิสฺมีติ
ภาสติ อปลิขตฺเว คณฺฑมูล ปลิขตมฺเม คณฺฑมูลนฺติ ภาสติ ฯ
อิท ๑ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺมา วทมาโน วเทยฺย อิท ชาตุ เวทคู
อิท ชาตุ ปพฺพชิ อิท ชาตุ อปลิขต คณฺฑมูล ปลิขณึติ ฯ ทสม ฯ
ฉฬวคฺโค ปฺจโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
เทฺว สงฺคยฺหา ปริหาน ปมาทวิหารี จ สวโร
สมาธิ ปฏิสลฺลีน ๒ เทฺวนตุมฺหาเกน อุทโกติ ฯ
ทุติยปณฺณาสเก วคฺคุทฺทาน
อวิชชฺ า มิคชาล โข ๓ คิลาน ฉนฺน จตุตฺถก
ฉฬวคฺเคน ปฺาส
ทุติโย ปฺาสโก อยนฺติ ฯ
ปม สมตฺต ๔ ฯ
_____________
#๑ ม. ยุ. อิธ โข ต ... ฯ ๒ ม. ปฏิสลฺลาน ฯ ยุ. ปฏิสลฺลาน ฯ ๓ ม. ยุ. จ ฯ
#๔ ม. ปมสตก ฯ ยุ. ปมอสต ฯ
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โยคกฺเขมิวคฺโค ปโม
[๑๕๒] โยคกฺเขมิปริยาย ๑ โว ภิกฺขเว ธมฺมปริยาย เทสิสฺสามิ
ต สุณาถ ฯ กตโม จ ภิกฺขเว โยคกฺเขมิปริยาโย ธมฺมปริยาโย ฯ
สนฺติ ภิกฺขเว จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา
กามูปสฺหิตา รชนิยา เต ตถาคตสฺส ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา
ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา เตสฺจ
ปหานาย อกฺขาสิ โยค ตสฺมา ตถาคโต โยคกฺเขมีติ วุจฺจติ
ฯเปฯ สนฺติ ภิกฺขเว ชิวฺหาวิฺเยฺยา รสา ฯเปฯ สนฺติ
ภิกฺขเว มโนวิฺเยฺยา ธมฺมา อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปาH
กามูปสฺหิตา รชนิยา เต ตถาคตสฺส ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา
ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา เตสฺจ
ปหานาย อกฺขาสิ โยค ตสฺมา ตถาคโต โยคกฺเขมีติ วุจฺจติ ฯ
อย โข ภิกฺขเว โยคกฺเขมิปริยาโย ธมฺมปริยาโยติ ฯ ปม ฯ
[๑๕๓] กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ ก ๑ อุปาทาย อุปฺปชฺชติ
อชฺฌตฺต สุขทุกฺขนฺติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ฯ จกฺขุสฺมึ
โข ภิกฺขเว สติ จกฺขุ อุปาทาย อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต สุขทุกฺข
ฯเปฯ ชิวฺหาย สติ ชิวหฺ  อุปาทาย อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต สุขทุกฺข
ฯเปฯ มนมฺหิ สติ มน อุปาทาย อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต สุขทุกฺข ฯ
#๑ ยุ. โยคกฺเขมี ... ฯ ๒ สี. ม. ยุ. กึ ฯ
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ต กึ มฺถ ภิกฺขเว จกฺขุ 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 อุปฺปชฺเชยฺย
อชฺฌตฺต สุขทุกฺขนฺติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯเปฯ ชิวฺหา นิจฺจา
วา อนิจฺจา วาติ ฯ อนิจฺจา ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วา
ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม
อป นุ ต อนุปาทาย อุปฺปชฺเชยฺย อชฺฌตฺต สุขทุกฺขนฺติ ฯ โน
เหต ภนฺเต ฯเปฯ มโน นิจฺโจ วา อนิจฺโจ วาติ ฯ อนิจฺโจ
ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วา ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข ภนฺเต ฯ
ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม อป นุ ต อนุปาทาย
อุปฺปชฺเชยฺย อชฺฌตฺต สุขทุกฺขนฺติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ เอว ปสฺส
ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก จกฺขุสฺมึป นิพฺพินฺทติ ฯเปฯ ชิวหฺ ายป
นิพฺพินฺทติ มนสฺมึป นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท วิรชฺชติ วิราคา
วิมุจฺจติ ฯ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ฯ ขีณา ชาติ
วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
ทุติย ฯ
[๑๕๔] ทุกฺขสฺส ภิกฺขเว สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ เทสิสฺสามิ
ต สุณาถ ฯ กตโม จ ภิกฺขเว ทุกขฺ สฺส สมุทโย ฯ จกฺขฺุจ
ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิฺาณ ติณฺณ สงฺคติ ผสฺโส
ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา อย ทุกฺขสฺส
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สมุทโย ฯเปฯ ชิวฺหฺจ ปฏิจฺจ รเส จ อุปฺปชฺชติ ชิวฺหาวิฺาณ ติณฺณ สงฺคติ ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา อย ทุกฺขสฺส สมุทโย ฯเปฯ มนฺจ ปฏิจฺจ
ธมฺเม จ อุปฺปชฺชติ มโนวิฺาณ ติณฺณ สงฺคติ ผสฺโส
ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ฯ อย โข ภิกฺขเว
ทุกฺขสฺส สมุทโย ฯ
[๑๕๕] กตโม จ ภิกขฺ เว ทุกฺขสฺส อตฺถงฺคโม ๑ ฯ จกฺขฺุจ
ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิฺาณ ติณฺณ สงฺคติ ผสฺโส
ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตสฺสาเยว
ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรธา อุปาทานนิโรโธ อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ
ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ ชาตินิโรธา ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ ฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ ฯ อย ทุกฺขสฺส อตฺถงฺคโม ฯเปฯ
ชิวฺหฺจ ปฏิจฺจ รเส จ อุปฺปชฺชติ ชิวฺหาวิฺาณ ติณฺณ
สงฺคติ ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา
ตสฺสาเยว ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรธา อุปาทานนิโรโธ อุปาทานนิโรธา
ฯเปฯ อย ทุกฺขสฺส อตฺถงฺคโม ฯเปฯ มนฺจ
ปฏิจฺจ ธมฺเม จ อุปฺปชฺชติ มโนวิฺาณ ติณฺณ สงฺคติ
ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตสฺสาเยว
ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรธา อุปาทานนิโรโธ อุปาทานนิโรธา
#๑ ยุ. อตฺถคโม ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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ภวนิโรโธ ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ ชาตินิโรธา ชรามรณ
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรชุ ฺฌนฺติ ฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ ฯ อย โข ภิกฺขเว ทุกฺขสฺส
อตฺถงฺคโมติ ฯ ตติย ฯ
[๑๕๖] โลกสฺส ภิกขฺ เว สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ เทสิสฺสามิ
ต สุณาถ ฯ กตโม จ ภิกฺขเว โลกสฺส สมุทโย ฯ จกฺขฺุจ
ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิฺาณ ติณฺณ สงฺคติ ผสฺโส
ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยา
อุปาทาน อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา
ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ ฯ อย
โลกสฺส สมุทโย ฯเปฯ ชิวฺหฺจ ปฏิจฺจ รเส จ อุปฺปชฺชติ
ฯเปฯ มนฺจ ปฏิจฺจ ธมฺเม จ อุปฺปชฺชติ มโนวิฺาณ
ติณฺณ สงฺคติ ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา
ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา
ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา
สมฺภวนฺติ ฯ อย โข ภิกฺขเว โลกสฺส สมุทโย ฯ
[๑๕๗] กตโม จ ภิกฺขเว โลกสฺส อตฺถงฺคโม ฯ จกฺขฺุจ
ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิฺาณ ติณฺณ สงฺคติ ผสฺโส
ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตสฺสาเยว
ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรธา อุปาทานนิโรโธ อุปาทานนิโรธา ภว-
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นิโรโธ ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ ชาตินิโรธา ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฌ
ฺ นฺติ ฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ ฯ อย โลกสฺส อตฺถงฺคโม ฯเปฯ
ชิวฺหฺจ ปฏิจฺจ รเส จ อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ มนฺจ ปฏิจฺจ
ธมฺเม จ อุปฺปชฺชติ มโนวิฺาณ ติณฺณ สงฺคติ ผสฺโส
ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตสฺสาเยว ตณฺหาย
อเสสวิราคนิโรธา อุปาทานนิโรโธ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ ฯ อย โข ภิกฺขเว โลกสฺส
อตฺถงฺคโมติ ฯ จตุตฺถ ฯ
[๑๕๘] กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย กึ อภินิวิสฺส
เสยฺโยหมสฺมีติ วา โหติ สทิโสหมสฺมีติ วา โหติ หีโนหมสฺมีติ
วา โหตีติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ฯ จกฺขุสฺมึ โข
ภิกฺขเว สติ จกฺขุ อุปาทาย จกฺขุ อภินิวิสฺส เสยฺโยหมสฺมีติ วา
โหติ สทิโสหมสฺมีติ วา โหติ หีโนหมสฺมีติ วา โหติ ฯเปฯ
ชิวฺหาย สติ ฯเปฯ มนสฺมึ สติ มน อุปาทาย มน อภินิวิสฺส
เสยฺโยหมสฺมีติ วา โหติ สทิโสหมสฺมีติ วา โหติ หีโนหมสฺมีติ
วา โหติ ฯ ต กึ มฺถ ภิกฺขเว จกฺขุ นิจฺจ วา อนิจฺจ
วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วา ต ๑ สุข วาติ ฯ
ทุกฺข ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม อป นุ ต
อนุปาทาย เสยฺโยหมสฺมีติ วา อสฺส สทิโสหมสฺมีติ วา อสฺส
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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หีโนหมสฺมีติ วา อสฺสาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯเปฯ ชิวฺหา
นิจฺจา วา อนิจฺจา วาติ ฯ อนิจฺจา ภนฺเต ฯเปฯ มโน นิจฺโจ
วา อนิจฺโจ วาติ ฯ อนิจฺโจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วา
ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม
อป นุ ต อนุปาทาย เสยฺโยหมสฺมตี ิ วา อสฺส สทิโสหมสฺมีติ
วา อสฺส หีโนหมสฺมีติ วา อสฺสาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก จกฺขุสฺมึป นิพฺพินฺทติ
ฯเปฯ ชิวฺหายป นิพฺพนิ ฺทติ ฯเปฯ มนสฺมึป นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท
วิรชฺชติ วิราคา วิมุจฺจติ ฯ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ฯ
ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ ปฺจม ฯ
[๑๕๙] สฺโชนิเย จ ภิกฺขเว ธมฺเม เทสิสฺสามิ
สฺโชนฺจ ต สุณาถ ฯ กตเม จ ภิกฺขเว สฺโชนิยา ธมฺมา
กตมฺจ สฺโชน ฯ จกฺขุ ภิกขฺ เว สฺโชนิโย ธมฺโม
โย ตตฺถ ฉนฺทราโค ต ตตฺถ สฺโชน ฯเปฯ ชิวฺหา
สฺโชนิโย ธมฺโม ฯเปฯ มโน สฺโชนิโย ธมฺโม โย ตตฺถ
ฉนฺทราโค ต ตตฺถ สฺโชน ฯ อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว
สฺโชนิยา ธมฺมา อิท สฺโชนนฺติ ฯ ฉฏ ฯ
[๑๖๐] อุปาทานิเย จ ภิกฺขเว ธมฺเม เทสิสฺสามิ อุปาทาน
จ ต สุณาถ ฯ กตเม จ ภิกฺขเว อุปาทานิยา ธมฺมา
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กตมฺจุปาทาน ฯ จกฺขุ ภิกฺขเว อุปาทานิโย ธมฺโม โย ตตฺถ
ฉนฺทราโค ต ตตฺถ อุปาทาน ฯเปฯ ชิวฺหา อุปาทานิโย ธมฺโม
ฯเปฯ มโน อุปาทานิโย ธมฺโม โย ตตฺถ ฉนฺทราโค ต
ตตฺถ อุปาทาน ฯ อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว อุปาทานิยา ธมฺมา
อิท อุปาทานนฺติ ฯ สตฺตม ฯ
[๑๖๑] จกฺขุ ภิกฺขเว อนภิชาน อปริชาน อวิราชย อปฺปชห
อภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย ฯเปฯ ชิวฺห ฯเปฯ มน อนภิชาน
อปริชาน อวิราชย อปฺปชห อภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย ฯ จกฺขฺุจ
โข ภิกฺขเว อภิชาน ปริชาน วิราชย ปชห ภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย
ฯเปฯ ชิวฺห กาย มน อภิชาน ปริชาน วิราชย ปชห
ภพฺโพ ทุกฺขกฺขยายาติ ฯ อฏม ฯ
[๑๖๒] รูเป ภิกฺขเว อนภิชาน อปริชาน อวิราชย อปฺปชห
อภพฺโพ ทุกขฺ กฺขยาย ฯ สทฺเท ... คนฺเธ ... รเส ... โผฏพฺเพ
ธมฺเม อนภิชาน อปริชาน อวิราชย อปฺปชห อภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย
รูเป จ โข ภิกฺขเว อภิชาน ปริชาน วิราชย ปชห ภพฺโพ
ทุกฺขกฺขยาย ฯ สทฺเท ... คนฺเธ ... รเส ... โผฏพฺเพ ... ธมฺเม
อภิชาน ปริชาน วิราชย ปชห ภพฺโพ ทุกฺขกฺขยายาติ ฯ นวม
[๑๖๓] เอก สมย ภควา าติเก ๑ วิหรติ คิฺชกาวสเถ ฯ
อถ โข ภควา รโหคโต ปฏิสลฺลีโน อิม ธมฺมปริยาย อภาสิ
จกฺขฺุจ ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิฺาณ ติณฺณ
สงฺคติ ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา
#๑ ม. ยุ. นาติเถ ฯ
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ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา
ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา
สมฺภวนฺติ ฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ
ฯเปฯ ชิวฺหฺจ ปฏิจฺจ รเส จ อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ มนฺจ
ปฏิจฺจ ธมฺเม จ อุปฺปชฺชติ มโนวิฺาณ ติณฺณ สงฺคติ ผสฺโส
ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยา
อุปาทาน อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา
ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ ฯ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๑๖๔] จกฺขฺุจ ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิฺาณ
ติณฺณ สงฺคติ ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา
ตณฺหา ตสฺสาเยว ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรธา อุปาทานนิโรโธ
อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ ชาตินิโรธา
ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฌ
ฺ นฺติ ฯ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ ฯเปฯ ชิวฺหฺจ
ปฏิจฺจ รเส จ อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ มนฺจ ปฏิจจฺ ธมฺเม จ
อุปฺปชฺชติ มโนวิฺาณ ติณฺณ สงฺคติ ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา
เวทนา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตสฺสาเยว ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรธา
อุปาทานนิโรโธ อุปาทานนิโรธา ฯเปฯ เอวเมตสฺส
เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ ฯ
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เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ภควโต
อุปสฺสุติ ิโต โหติ ฯ อทฺทสา โข ภควา ต ภิกฺขุ อุปสฺสุตึ
ิต ทิสฺวาน ต ภิกฺขุ เอตทโวจ อสฺโสสิ [๑] ตฺว ภิกฺขุ อิม
ธมฺมปริยายนฺติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ อุคฺคณฺหาหิ ตฺว ภิกฺขุ อิม
ธมฺมปริยาย ปริยาปุณาหิ ตฺว ภิกขฺ ุ อิม ธมฺมปริยาย ธาเรหิ
ตฺว ภิกฺขุ อิม ธมฺมปริยาย อตฺถสฺหิโตย ภิกขฺ ุ ธมฺมปริยาโย
อาทิพฺรหฺมจริยโกติ ฯ ทสม ฯ
โยคกฺเขมิวคฺโค ปโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
โยคกฺเขมิ อุปาทาย ทุกฺขโลโก จ เสยฺโย จ
สฺโชน อุปาทาน เทฺวปริชาน ๒ อุปสฺสูตีติ ฯ
__________________
#๑ ม. โน ฯ ๒ ยุ. เทฺวปชาน ฯ
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โลกกามคุณวคฺโค ทุติโย
[๑๖๕] สนฺติ ภิกฺขเว จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏา กนฺตา
มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ อภินนฺทติ
อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏ ติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อาวาสคโต
มารสฺส มารสฺส วส คโต ปฏิมุกฺกสฺส มารปาโส พนฺโธ ๑ โส
มารพนฺธเนน ยถากามกรณีโย ปาปมโต ฯเปฯ สนฺติ ภิกฺขเว
ชิวฺหาวิฺเยฺยา รสา ฯเปฯ สนฺติ ภิกฺขเว มโนวิฺเยฺยา ธมฺมา
อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ตฺเจ
ภิกฺขุ อภินนฺทติ อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อาวาสคโต มารสฺส มารสฺส วส คโต ปฏิมุกฺกสฺส มารปาโส
พนฺโธ โส มารพนฺธเนน ยถากามกรณีโย ปาปมโต ฯ
[๑๖๖] สนฺติ จ โข ภิกฺขเว จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏา
กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ
น อภินนฺทติ น อภิวทติ น อชฺโฌสาย ติฏ ติ ฯ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว ภิกฺขุ น อาวาสคโต มารสฺส [๒] มารสฺส วส คโต อุมฺมกุ ฺกสฺส
มารปาโส มุตฺโต โส มารพนฺธเนน น ยถากามกรณีโย ปาปมโต
ฯเปฯ สนฺติ ภิกฺขเว ชิวฺหาวิฺเยฺยา รสา อิฏา กนฺตา มนาปา
ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ น อภินนฺทติ
น อภิวทติ น อชฺโฌสาย ติฏติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
#๑ ม. ยุ. พทฺโธ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ยุ. นสทฺโท ทิสฺสติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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น อาวาสคโต มารสฺส มารสฺส วส คโต อุมฺมกุ ฺกสฺส มารปาโส
มุตฺโต โส มารพนฺธเนน น ยถากามกรณีโย ปาปมโต ฯเปฯ
สนฺติ ภิกฺขเว มโนวิฺเยฺยา ธมฺมา อิฏา กนฺตา มนาปา
ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ น อภินนฺทติ น
อภิวทติ น อชฺโฌสาย ติฏติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ น
อาวาสคโต มารสฺส น มารสฺส วส คโต อุมฺมุกกฺ สฺส มารปาโส
มุตฺโต โส มารพนฺธเนน น ยถากามกรณีโย ปาปมโตติ ฯ ปม ฯ
[๑๖๗] สนฺติ ภิกฺขเว จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏา กนฺตา
มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ อภินนฺทติ
อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏ ติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ พนฺโธ
จกฺขุวิฺเยฺเยสุ รูเปสุ อาวาสคโต มารสฺส มารสฺส วส คโต
ยถากามกรณีโย ปาปมโต ฯเปฯ สนฺติ ภิกฺขเว ชิวฺหาวิฺเยฺยา
รสา ฯเปฯ สนฺติ ภิกฺขเว มโนวิฺเยฺยา ธมฺมา อิฏา กนฺตา
มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ อภินนฺทติ
อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏ ติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ พนฺโธ
มโนวิฺเยฺเยสุ ธมฺเมสุ อาวาสคโต มารสฺส มารสฺส วส คโต
ยถากามกรณีโย ปาปมโต ฯ
[๑๖๘] สนฺติ จ โข ภิกฺขเว จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏา
กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ
นาภินนฺทติ นาภิวทติ น อชฺโฌสาย ติฏติ ฯ อย วุจฺจติ
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ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ มุตฺโต จกฺขุวิฺเยฺเยหิ รูเปหิ น อาวาสคโต
มารสฺส น มารสฺส วส คโต น ยถากามกรณีโย ปาปมโต ฯเปฯ
สนฺติ ภิกฺขเว ชิวฺหาวิฺเยฺยา รสา ฯเปฯ สนฺติ ภิกฺขเว
มโนวิฺเยฺยา ธมฺมา อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา
รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ น อภินนฺทติ น อภิวทติ น อชฺโฌสาย
ติฏติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ มุตฺโต มโนวิฺเยฺเยหิ
ธมฺเมหิ น อาวาสคโต มารสฺส น มารสฺส วส คโต น
ยถากามกรณีโย ปาปมโตติ ฯ ทุติย ฯ
[๑๖๙] นาห ภิกฺขเว คมเนน โลกสฺส อนฺต าเตยฺย ทิฏเยฺย ๑
ปตฺเตยฺยนฺติ วทามิ ฯ น จ ปนาห ภิกฺขเว อปฺปตฺวา โลกสฺส
อนฺต ทุกฺขสฺสนฺตกิริย วทามีติ ฯ อิท วตฺวา ภควา อุฏายาสนา
วิหาร ปาวิสิ ฯ อถ โข เตส ภิกขฺ ูน อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต
เอตทโหสิ อิท โข โน อาวุโส ภควา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทส
อุทฺทิสิตฺวา วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภชิตฺวา อุฏายาสนา วิหาร
ปวิฏโ นาห ภิกฺขเว คมเนน โลกสฺส อนฺต าเตยฺย ทิฏเยฺย
ปตฺเตยฺยนฺติ วทามิ น จ ปนาห ภิกฺขเว อปฺปตฺวา โลกสฺส
อนฺต ทุกฺขสฺสนฺตกิริย วทามีติ ฯ โก นุ โข อิมสฺส ภควตา
สงฺขิตฺเตน อุทฺเทสสฺส อุทฺทิฏสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภตฺตสฺส
วิตฺถาเรน อตฺถ วิภเชยฺยาติ ฯ อถ โข เตส ภิกฺขนู  เอตทโหสิ
อย โข อายสฺมา อานนฺโท สตฺถุ เจว สวณฺณิโต สมฺภาวิโต
#๑ ม. ยุ. ทฏเยฺย ฯ เอวมุปริป ฯ
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จ วิฺูน สพฺรหฺมจารีน ปโหติ จายสฺมา อานนฺโท อิมสฺส
ภควตา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทสสฺส อุทฺทิฏสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ
อวิภตฺตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ วิภชิตุ ยนฺนูน มย เยนายสฺมา
อานนฺโท เตนุปสงฺกเมยฺยาม อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท
เอตมตฺถ ปฏิปุจฺเฉยฺยามาติ ฯ
[๑๗๐] อถ โข เต ภิกฺขู เยน อายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา อานนฺเทน สทฺธึ สมฺโมทึสุ สมฺโมทนีย
กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺนา
โข เต ภิกฺขู อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจุ อิท โข โน อาวุโส
อานนฺท ภควา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทส อุทฺทิสิตฺวา วิตฺถาเรน อตฺถ
อวิภชิตฺวา อุฏายาสนา วิหาร ปวิฏโ นาห ภิกฺขเว คมเนน
โลกสฺส อนฺต าเตยฺย ทิฏเยฺย ปตฺเตยฺยนฺติ วทามิ น จ
ปนาห ภิกฺขเว อปฺปตฺวา โลกสฺส อนฺต ทุกฺขสฺสนฺตกิริย วทามิ ๑ ฯ
เตสนฺโน อาวุโส อมฺหาก ๒ อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต เอตทโหสิ
อิท โข โน อาวุโส ภควา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทส อุทฺทิสิตฺวา
วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภชิตฺวา อุฏายาสนา วิหาร ปวิฏโ  นาห
ภิกฺขเว คมเนน โลกสฺส อนฺต าเตยฺย ทิฏเยฺย ปตฺเตยฺยนฺติ
วทามิ น จ ปนาห ภิกฺขเว อปฺปตฺวา โลกสฺส อนฺต
ทุกฺขสฺสนฺตกิริย วทามีติ ฯ โก นุ โข อิมสฺส ภควตา สงฺขิตฺเตน
อุทฺเทสสฺส อุทฺทิฏสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภตฺตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ
#๑ ม. ยุ. วทามีติ ฯ ๒ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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วิภเชยฺยาติ ฯ เตสนฺโน อาวุโส อมฺหาก เอตทโหสิ อย โข [๑] อายสฺมา
อานนฺโท สตฺถุ เจว สวณฺณิโต สมฺภาวิโต จ วิฺูน สพฺรหฺมจารีน
ปโหติ จายสฺมา อานนฺโท อิมสฺส ภควตา สงฺขิตฺเตน
อุทฺเทสสฺส อุทฺทิฏสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภตฺตสฺส วิตฺถาเรน
อตฺถ วิภชิตุ ยนฺนูน มย เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกเมยฺยาม
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท เอตมตฺถ ปฏิปุจฺเฉยฺยามาติ ฯ
วิภชตายสฺมา อานนฺโทติ ฯ เสยฺยถาป นาม อาวุโส ปุรโิ ส
สารตฺถิโก สารคเวสี สารปริเยสน จรมาโน มหโต รุกฺขสฺส
ติฏโต สารวโต อติกกฺ มฺเมว มูล อติกฺกมฺม ขนฺธ สาขาปลาเส
สาร ปริเยสิตพฺพ มฺเยฺย เอว สมฺปทมิท อายสฺมนฺตาน
สตฺถริ สมฺมขุ ีภูต ๒ ภควนฺต อติสิตฺวา ตุเมฺห ๓ เอตมตฺถ ปฏิปุจฺฉิตพฺพ
มฺถ ฯ โส หาวุโส ภควา ชาน ชานาติ ปสฺส ปสฺสติ
จกฺขุภูโต าณภูโต ธมฺมภูโต พฺรหฺมภูโต วตฺตา ปวตฺตา
อตฺถสฺส นินฺเนตา อมตสฺส ทาตา ธมฺมสามี ตถาคโต โส เจว
ปเนตสฺส กาโล อโหสิ ย ภควนฺตเยว เอตมตฺถ ปฏิปุจฺเฉยฺยาถ
ยถา โว ภควา พฺยากเรยฺย ตถา น ธาเรยฺยาถาติ ฯ
อทฺธาวุโส อานนฺท ภควา ชาน ชานาติ ปสฺส ปสฺสติ
จกฺขุภูโต าณภูโต ธมฺมภูโต พฺรหฺมภูโต วตฺตา ปวตฺตา
อตฺถสฺส นินฺเนตา อมตสฺส ทาตา ธมฺมสามี ตถาคโต โส
เจว ปเนตสฺส กาโล อโหสิ ย ภควนฺตฺเว เอตมตฺถ
#๑ ม. ยุ. อาวุโส ฯ ๒ ม. ยุ. สมฺมุขีภูเต ต ฯ ๓ ม. ยุ. อเมฺห ฯ

สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาที่ 119

ปฏิปุจฺเฉยฺยาม ยถา โน ภควา พฺยากเรยฺย ตถา น ธาเรยฺยาม
อป จายสฺมา อานนฺโท สตฺถุ เจว สวณฺณิโต สมฺภาวิโต จ
วิฺูน สพฺรหฺมจารีน ปโหติ จายสฺมา อานนฺโท อิมสฺส ภควตา
สงฺขิตฺเตน อุทฺเทสสฺส อุทฺทิฏสฺส วิตฺถาเรน อวิภตฺตสฺส วิตฺถาเรน
อตฺถ วิภชิตุ วิภชตายสฺมา อานนฺโท อครุ กริตฺวาติ ฯ
[๑๗๑] เตนหาวุโส สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ
เอวมาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต อานนฺทสฺส ปจฺจสฺโสสุ ฯ
อายสฺมา อานนฺโท เอตทโวจ ย โข โว อาวุโส ภควา สงฺขิตฺเตน
อุทฺเทส อุททฺ ิสิตฺวา วิตถฺ าเรน อตฺถ อวิภชิตฺวา อุฏายาสนา
วิหาร ปวิฏโ  นาห ภิกฺขเว คมเนน โลกสฺส อนฺต าเตยฺย
ทิฏเยฺย ปตฺเตยฺยนฺติ วทามิ ฯ น จ ปนาห ภิกฺขเว อปฺปตฺวา
โลกสฺส อนฺต ทุกฺขสฺสนฺตกิริย วทามีติ ฯ อิมสฺส ขฺวาห อาวุโส
ภควตา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทสสฺส อุทฺทิฏสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ
อวิภตฺตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานามิ ฯ เยน โข อาวุโส โลกสฺมึ
โลกสฺี โหติ โลกมานี อย วุจจฺ ติ อริยสฺส วินเย โลโก ฯ
เกเนวาวุโส ๑ โลกสฺมึ โลกสฺี โหติ โลกมานี ฯ จกฺขุนา โข
อาวุโส โลกสฺมึ โลกสฺี โหติ โลกมานี ฯ โสเตน โข อาวุโส ฯ
ฆาเนน โข อาวุโส ฯ ชิวฺหาย โข อาวุโส โลกสฺมึ โลกสฺี
โหติ โลกมานี ฯ กาเยน โข อาวุโส ฯ มเนน โข อาวุโส
โลกสฺมึ โลกสฺี โหติ โลกมานี ฯ เยน โข อาวุโส โลกสฺมึ
#๑ ม. ยุ. เกนจาวุโส ฯ
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โลกสฺี โหติ โลกมานี อย วุจจฺ ติ อริยสฺส วินเย โลโก ฯ
ย โข โว อาวุโส ภควา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทส อุทฺทิสิตฺวา วิตฺถาเรน
อตฺถ อวิภชิตฺวา อุฏายาสนา วิหาร ปวิฏโ นาห ภิกขฺ เว
คมเนน โลกสฺส อนฺต าเตยฺย ทิฏเยฺย ปตฺเตยฺยนฺติ วทามิ
น จ ปนาห ภิกฺขเว อปฺปตฺวา โลกสฺส อนฺต ทุกฺขสฺสนฺตกิริย
วทามีติ ฯ อิมสฺส ขฺวาห อาวุโส ภควตา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทสสฺส
อุทฺทิฏสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภตฺตสฺส เอว วิตฺถาเรน อตฺถ
อาชานามิ ฯ อากงฺขมานา จ ปน ตุเมฺห อายสฺมนฺโต ภควนฺตฺเว
อุปสงฺกมิตฺวา เอตมตฺถ ปฏิปุจฺเฉยฺยาถ ยถา โว ภควา
พฺยากโรติ ตถา น ธาเรยฺยาถาติ ฯ
[๑๗๒] เอวมาวุโสติ โข เต ภิกขฺ ู อายสฺมโต อานนฺทสฺส
ปฏิสฺสุตฺวา อุฏายาสนา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ึสุ ฯ เอกมนฺต นิสินฺนา โข
เต ภิกฺขู ภควนฺต เอตทโวจุ ย โข โน ๑ ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน
อุทฺเทส อุททฺ ิสิตฺวา วิตถฺ าเรน อตฺถ อวิภชิตฺวา อุฏายาสนา
วิหาร ปวิฏโ  นาห ภิกฺขเว คมเนน โลกสฺส อนฺต าเตยฺย
ทิฏเยฺย ๒ ปตฺเตยฺยนฺติ วทามิ น จ ปนาห ภิกขฺ เว อปฺปตฺวา
โลกสฺส อนฺต ทุกฺขสฺสนฺตกิริย วทามีติ ฯ เตส โน ภนฺเต
อมฺหาก อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต เอตทโหสิ อิท โข โน อาวุโส
ภควา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทส อุทฺทิสิตฺวา วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภชิตฺวา
#๑ ยุ. ปน ฯ ๒ ม. ยุ. สพฺพตฺถุ ทฏเยฺย ฯ
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อุฏายาสนา วิหาร ปวิฏโ นาห ภิกฺขเว คมเนน โลกสฺส
อนฺต าเตยฺย ทิฏเยฺย ปคฺเตยฺยนฺติ วทามิ น จ ปนาห
ภิกฺขเว อปฺปตฺวา โลกสฺส อนฺต ทุกฺขสฺสนฺตกิริย วทามีติ ฯ
โก นุ โข อิมสฺส ภควตา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทสสฺส อุทฺทิฏสฺส
วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภตฺตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ วิภเชยฺยาติ ฯ เตส
โน ภนฺเต อมฺหาก เอตทโหสิ อย โข อายสฺมา อานนฺโท
สตฺถุ เจว สวณฺณิโต สมฺภาวิโต จ วิฺูน สพฺรหฺมจารีน
ปโหติ จายสฺมา อานนฺโท อิมสฺส ภควตา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทสสฺส
อุทฺทิฏสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภตฺตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ วิภชิตุ
ยนฺนูน มย เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกเมยฺยาม อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมนฺต อานนฺท เอตมตฺถ ปฏิปุจฺเฉยฺยามาติ ฯ อถ โข มย
ภนฺเต เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมิมฺหา ๑ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมนฺต อานนฺท เอตมตฺถ ปฏิปุจฺฉิมฺหา ฯ เตส โน ภนฺเต
อายสฺมตา อานนฺเทน อิเมหิ อากาเรหิ อิเมหิ ปเทหิ อิเมหิ
พฺยฺชเนหิ อตฺโถ วิภตฺโตติ ฯ ปณฺฑิโต ภิกฺขเว อานนฺโท
มหาปฺโ ภิกฺขเว อานนฺโท มฺเจป ตุเมฺห ภิกฺขเว เอตมตฺถ
ปฏิปุจฺเฉยฺยาถ อหมฺป ต เอวเมว พฺยากเรยฺย ยถา ต
อานนฺเทน พฺยากต เอโส เจว ตสฺส อตฺโถ เอวฺจ น
ธาเรยฺยาถาติ ฯ ตติย ฯ
[๑๗๓] ปุพฺเพ เม ภิกฺขเว สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺธสฺส
#๑ ม. ปฏิปุจฺฉิมฺห ฯ
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โพธิสตฺตสฺเสว สโต เอตทโหสิ เย มยฺห ปฺจ กามคุณา เจตโส
สมฺผุฏปุพฺพา อตีตา นิรุทฺธา วิปริณตา ตตฺร เม จิตฺต พหุล
คจฺฉมาน คจฺเฉยฺย ปจฺจุปฺปนฺเนสุ วา อปฺป วา อนาคเตสุ ฯ
ตสฺส มยฺห ภิกฺขเว เอตทโหสิ เย มยฺห ภิกฺขเว ปฺจ กามคุณา
เจตโส สมฺผุฏปุพฺพา อตีตา นิรทุ ฺธา วิปริณตา ตตฺร เม
อตฺตรูเปน อปฺปมาโท สติเจตโส อารกฺโข กรณีโย ฯ ตสฺมา
ติห ภิกฺขเว ตุมฺหากมฺป เย เต ปฺจ กามคุณา เจตโส สมฺผุฏปุพฺพา
อตีตา นิรุทธฺ า วิปริณตา ตตฺร โว จิตฺต พหุล คจฺฉมาน
คจฺเฉยฺย ปจฺจุปฺปนฺเนสุ วา อปฺป วา อนาคเตสุ ฯ ตสฺมา ติห
ภิกฺขเว ตุมฺหากมฺป เย เต ๑ ปฺจ กามคุณา เจตโส สมฺผุฏปุพฺพา
อตีตา นิรุทธฺ า วิปริณตา ตตฺร โว อตฺตรูเปน ๒ อปฺปมาโท
สติเจตโส อารกฺโข กรณีโยติ ๓ ฯ ตสฺมา ติห ภิกฺขเว เส ๔ อายตเน
เวทิตพฺเพ ฯ ยตฺถ จกฺขุ ๕ นิรชุ ฺฌติ รูปสฺา จ วิรชฺชติ เส ๔
อายตเน เวทิตพฺเพ ฯเปฯ ยตฺถ ชิวหฺ า [๖] นิรชุ ฺฌติ รสสฺา
จ วิรชฺชติ ฯเปฯ เส ๔ อายตเน เวทิตพฺเพ ฯ ยตฺถ มโน จ
นิรุชฺฌติ ธมฺมสฺา จ วิรชฺชติ ๗ เส ๔ อายตเน เวทิตพฺเพติ ฯ
อิท วตฺวา ภควา อุฏายาสนา วิหาร ปาวิสิ ฯ อถ โข เตส
ภิกฺขูน อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต เอตทโหสิ อิท โข โน อาวุโส
ภควา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทส อุทฺทิสิตฺวา วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภชิตฺวา
อุฏายาสนา วิหาร ปวิฏโ  ตสฺมา ติห ภิกฺขเว เส ๔ อายตเน
#๑ ยุ. โว ฯ ๒ ม. ยุ. อตฺตรูเปหิ ฯ ๓ ม. ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔ ยุ. เย ฯ
#เอวมุปริป ฯ ๕ ม. จกฺขุ จ ฯ ยุ. จกฺขุ จ ฯ เอวมุปริป ฯ ๖ ม. ยุ. จ ฯ
#๗ ม. นิรชุ ฌ
ฺ ติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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เวทิตพฺเพ ยตฺถ จกฺขุ จ นิรุชฌ
ฺ ติ รูปสฺา จ วิรชฺชติ เส
อายตเน เวทิตพฺเพ ฯเปฯ ยตฺถ ชิวหฺ า จ นิรชุ ฌ
ฺ ติ รสสฺา จ
วิรชฺชติ เส อายตเน เวทิตพฺเพ ฯเปฯ ยตฺถ มโน จ นิรุชฌ
ฺ ติ
ธมฺมสฺา จ วิรชฺชติ เส อายตเน เวทิตพฺเพติ ฯ โก นุ โข
อิมสฺส ภควตา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทสสฺส อุทฺทิฏสฺส วิตฺถาเรน
อตฺถ อวิภตฺตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ วิภเชยฺยาติ ฯ อถ โข เตส
ภิกฺขูน เอตทโหสิ อย โข อายสฺมา อานนฺโท สตฺถุ เจว สวณฺณิโต
สมฺภาวิโต จ วิฺูน สพฺรหฺมจารีน ปโหติ จายสฺมา อานนฺโท
อิมสฺส ภควตา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทสสฺส อุทฺทิฏสฺส วิตฺถาเรน
อตฺถ อวิภตฺตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ วิภชิตุ ยนฺนูน มย เยนายสฺมา
อานนฺโท เตนุปสงฺกเมยฺยาม อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท
เอตมตฺถ ปฏิปุจฺเฉยฺยามาติ ฯ
[๑๗๔] อถ โข เต ภิกฺขู เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา อานนฺเทน สทฺธึ สมฺโมทึสุ สมฺโมทนีย
กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺนา
โข เต ภิกฺขู อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจุ อิท โข โน อาวุโส
อานนฺท ภควา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทส อุทฺทิสิตฺวา วิตฺถาเรน อตฺถ
อวิภชิตฺวา อุฏายาสนา วิหาร ปวิฏโ ตสฺมา ติห ภิกฺขเว
เส อายตเน เวทิตพฺเพ ยตฺถ จกฺขุ จ นิรุชฌ
ฺ ติ รูปสฺา
จ วิรชฺชติ ๑ เส อายตเน เวทิตพฺเพ ฯเปฯ ยตฺถ ชิวฺหา จ
#๑ ยุ. นิรุชฌ
ฺ ติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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นิรุชฺฌติ รสสฺา จ วิรชฺชติ เส อายตเน เวทิตพฺเพ ฯเปฯ
ยตฺถ มโน จ นิรชุ ฺฌติ ธมฺมสฺา จ วิรชฺชติ เส อายตเน
เวทิตพฺเพติ ฯ เตส โน อาวุโส อมฺหาก อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต
เอตทโหสิ อิท โข โน อาวุโส ภควา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทส
อุทฺทิสิตฺวา วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภชิตวฺ า อุฏายาสนา วิหาร ปวิฏโ
ตสฺมา ติห ภิกฺขเว เส อายตเน เวทิตพฺเพ ยตฺถ จกฺขุ จ
นิรุชฺฌติ รูปสฺา จ วิรชฺชติ เส อายตเน เวทิตพฺเพ ฯเปฯ
ยตฺถ ชิวฺหา จ นิรชุ ฺฌติ รสสฺา จ วิรชฺชติ เส อายตเน
เวทิตพฺเพ ฯเปฯ ยตฺถ มโน จ นิรุชฺฌติ ธมฺมสฺา จ
วิรชฺชติ เส อายตเน เวทิตพฺเพติ ฯ โก นุ โข อิมสฺส ภควตา
สงฺขิตฺเตน อุทฺเทสสฺส อุทฺทิฏสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภตฺตสฺส
วิตฺถาเรน อตฺถ วิภเชยฺยาติ ฯ เตส โน อาวุโส อมฺหาก เอตทโหสิ
อย โข อายสฺมา อานนฺโท สตฺถุ เจว สวณฺณิโต สมฺภาวิโต
จ วิฺูน สพฺรหฺมจารีน ปโหติ จายสฺมา อานนฺโท อิมสฺส
ภควตา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทสสฺส อุทฺทิฏสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ
อวิภตฺตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ วิภชิตุ ยนฺนูน มย เยนายสฺมา อานนฺโท
เตนุปสงฺกเมยฺยาม อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท เอตมตฺถ
ปฏิปุจฺเฉยฺยามาติ ฯ วิภชตายสฺมา อานนฺโทติ ฯ เสยฺยถาป นาม ๑
อาวุโส ปุรโิ ส สารตฺถิโก สารคเวสี สารปริเยสน จรมาโน มหโต
รุกฺขสฺส ฯเปฯ วิภชตายสฺมา อานนฺโท อครุ กริตฺวาติ ฯ
#๑ ม. ยุ. นามสทฺโท นตฺถิ ฯ
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[๑๗๕] เตนหาวุโส ๑ สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ
เอวมาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต อานนฺทสฺส ปจฺจสฺโสสุ ฯ
อายสฺมา อานนฺโท เอตทโวจ ย โข โว ๒ อาวุโส ภควา สงฺขิตฺเตน
อุทฺเทส อุททฺ ิสิตฺวา วิตถฺ าเรน อตฺถ อวิภชิตฺวา อุฏายาสนา
วิหาร ปวิฏโ  ตสฺมา ติห ภิกฺขเว เส อายตเน เวทิตพฺเพ
ยตฺถ จกฺขุ จ นิรชุ ฺฌติ รูปสฺา จ วิรชฺชติ เส อายตเน
เวทิตพฺเพ ฯเปฯ ยตฺถ มโน จ นิรุชฺฌติ ธมฺมสฺา จ
วิรชฺชติ เส อายตเน เวทิตพฺเพติ ฯ อิมสฺส ขฺวาห อาวุโส
ภควตา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทสสฺส อุทฺทิฏสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ
อวิภตฺตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานามิ ฯ สฬายตนนิโรธ โข ๓ เอต
อาวุโส ภควตา สนฺธาย ภาสิต ตสฺมา ติห ภิกขฺ เว เส อายตเน
เวทิตพฺเพ ยตฺถ จกฺขุ จ นิรชุ ฺฌติ รูปสฺา จ วิรชฺชติ
เส อายตเน เวทิตพฺเพ ฯเปฯ ยตฺถ มโน จ นิรุชฌ
ฺ ติ๏
ธมฺมสฺา จ วิรชฺชติ เส อายตเน เวทิตพฺเพติ ฯ ย โข อาวุโส
ภควา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทส อุทฺทิสิตฺวา วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภชิตฺวา
อุฏายาสนา วิหาร ปวิฏโ ตสฺมา ติห ภิกฺขเว เส อายตเน
เวทิตพฺเพ ยตฺถ จกฺขุ จ นิรุชฌ
ฺ ติ รูปสฺา จ วิรชฺชติ เส
อายตเน เวทิตพฺเพ ฯเปฯ ยตฺถ มโน จ นิรุชฌ
ฺ ติ ธมฺมสฺา
จ วิรชฺชติ เส อายตเน เวทิตพฺเพติ ฯ อิมสฺส ขฺวาห อาวุโส
ภควตา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทสสฺส อุทฺทิฏสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ
#๑ ยุ. เตน อาวุโส ฯ ๒ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ม. โน ฯ
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อวิภตฺตสฺส เอว วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานามิ ฯ อากงฺขมานา จ
ปน ตุเมฺห อายสฺมนฺโต ภควนฺตเยว อุปสงฺกมถ อุปสงฺกมิตฺวา
เอตมตฺถ ปฏิปุจฺเฉยฺยาถ ยถา โว ภควา พฺยากโรติ ตถา น
ธาเรยฺยาถาติ ฯ
[๑๗๖] เอวมาวุโสติ โข เต ภิกขฺ ู อายสฺมโต อานนฺทสฺส
ปฏิสฺสุตฺวา อุฏายาสนา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ึสุ ฯ เอกมนฺต นิสินฺนา โข
เต ภิกฺขู ภควนฺต เอตทโวจุ ย โข โน ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน
อุทฺเทส อุททฺ ิสิตฺวา วิตถฺ าเรน อตฺถ อวิภชิตฺวา อุฏายาสนา
วิหาร ปวิฏโ  ตสฺมา ติห ภิกฺขเว เส อายตเน เวทิตพฺเพ ยตฺถ
จกฺขุ จ นิรชุ ฺฌติ รูปสฺา จ วิรชฺชติ เส อายตเน เวทิตพฺเพ
ฯเปฯ ยตฺถ ชิวฺหา จ นิรุชฺฌติ รสสฺา จ วิรชฺชติ เส
อายตเน เวทิตพฺเพ ฯเปฯ ยตฺถ มโน จ นิรุชฌ
ฺ ติ ธมฺมสฺา
จ วิรชฺชติ เส อายตเน เวทิตพฺเพ ฯ เตส โน ภนฺเต อมฺหาก
อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต เอตทโหสิ อิท โข โน อาวุโส
ภควา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทส อุทฺทิสิตฺวา วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภชิตฺวา
อุฏายาสนา วิหาร ปวิฏโ ตสฺมา ติห ภิกฺขเว เส อายตเน
เวทิตพฺเพ ยตฺถ จกฺขุ จ นิรุชฌ
ฺ ติ รูปสฺา จ วิรชฺชติ เส
อายตเน เวทิตพฺเพ ฯเปฯ ยตฺถ มโน จ นิรุชฌ
ฺ ติ ธมฺมสฺา
จ วิรชฺชติ เส อายตเน เวทิตพฺเพ ๑ ฯ โก นุ โข อิมสฺส ภควตา
#๑ ม. ยุ. อิตสิ ทฺโท อตฺถิ ฯ
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สงฺขิตฺเตน อุทฺเทสสฺส อุทฺทิฏสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภตฺตสฺส
วิตฺถาเรน อตฺถ วิภเชยฺยาติ ฯ เตส โน ภนฺเต อมฺหาก เอตทโหสิ
อย โข อายสฺมา อานนฺโท สตฺถุ เจว สวณฺณิโต สมฺภาวิโต จ
วิฺูน สพฺรหฺมจารีน ปโหติ จายสฺมา อานนฺโท อิมสฺส ภควตา
สงฺขิตฺเตน อุทฺเทสสฺส อุทฺทิฏสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภตฺตสฺส
วิตฺถาเรน อตฺถ วิภชิตุ ยนฺนูน มย เยนายสฺมา อานนฺโท
เตนุปสงฺกเมยฺยาม อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท เอตมตฺถ
ปฏิปุจฺเฉยฺยามาติ ฯ อถ โข มย ภนฺเต เยนายสฺมา อานนฺโท
เตนุปสงฺกมิมฺหา ๑ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท เอตมตฺถ
ปฏิปุจฺฉิมฺหา ๒ ฯ เตส โน ภนฺเต อายสฺมตา อานนฺเทน อิเมหิ
อากาเรหิ อิเมหิ ลิงฺเคหิ ๓ อิเมหิ พฺยฺชเนหิ อตฺโถ วิภตฺโตติ ฯ
ปณฺฑิโต ภิกฺขเว อานนฺโท มหาปฺโ ภิกฺขเว อานนฺโท
มฺเจป ตุเมฺห ภิกฺขเว เอตมตฺถ ปฏิปุจฺเฉยฺยาถ อหมฺป ต
เอวเมว พฺยากเรยฺย ยถา ๔ ต อานนฺเทน พฺยากต เอโส เจวสฺส ๕
อตฺโถ เอวฺจ น ธาเรยฺยาถาติ ฯ จตุตฺถ ฯ
[๑๗๗] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ คิชฌ
ฺ กูเฏ ปพฺพเต ฯ
อถ โข สกฺโก เทวานมินฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เอกมนฺต
ิโต โข สกฺโก เทวานมินฺโท ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ โข
#๑ ม. ยุ. เตนุปสงฺกมิมฺห ฯ ๒ ม. ยุ. ปฏิปุจฺฉิมฺห ฯ ๓ สี. ม. ยุ. ปเทหิ ฯา
#๔ ยุ. ยถาป ฯ ๕ สี. ม. เจเวตสฺส ฯ ยุ. เจว ตสฺส ฯา
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ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺเจ สตฺตา ทิฏเ ว ธมฺเม(
โน ปรินิพพฺ ายนฺติ ฯ โก ปน ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน
มิเธกจฺเจ สตฺตา ทิฏเ ว ธมฺเม ปรินิพฺพายนฺตีติ ฯ
[๑๗๘] สนฺติ จ ๑ โข เทวานมินฺท จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏ า
กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ
อภินนฺทติ อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏติ ตสฺส ต อภินนฺทโต
อภิวทโต อชฺโฌสาย ติฏโต ต นิสฺสิต วิฺาณ โหติ
ตทุปาทาน ฯ สอุปาทาโน เทวานมินฺท ภิกฺขุ โน ปรินิพฺพายติ ฯเปฯ
สนฺติ โข เทวานมินฺท ชิวฺหาวิฺเยฺยา รสา ฯเปฯ สนฺติ โข
เทวานมินฺท มโนวิฺเยฺยา ธมฺมา อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา
กามูปสฺหิตา รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ อภินนฺทติ อภิวทติ อชฺโฌสาย
ติฏติ ตสฺส ต อภินนฺทโต อภิวทโต อชฺโฌสาย ติฏ โต
ต นิสฺสิต วิฺาณ โหติ ตทุปาทาน ฯ สอุปาทาโน เทวานมินฺท
ภิกฺขุ โน ปรินิพฺพายติ ฯ อย โข เทวานมินฺท เหตุ อย ปจฺจโย
เยน มิเธกจฺเจ สตฺตา ทิฏเ ว ธมฺเม โน ปรินิพฺพายนฺติ ฯ
[๑๗๙] สนฺติ จ โข เทวานมินฺท จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏา
กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ
นาภินนฺทติ นาภิวทติ นาชฺโฌสาย ติฏติ ตสฺส ต อนภินนฺทโต
อนภิวทโต อนชฺโฌสาย ติฏโต น ต นิสฺสิต วิฺาณ โหติ
น ตทุปาทาน ฯ อนุปาทาโน เทวานมินฺท ภิกฺขุ ปรินิพพฺ ายติ
#๑ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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ฯเปฯ สนฺติ โข เทวานมินฺท ชิวหฺ าวิฺเยฺยา รสา ฯเปฯ
สนฺติ โข เทวานมินฺท มโนวิฺเยฺยา ธมฺมา อิฏา กนฺตา
มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ นาภินนฺทติ
นาภิวทติ นาชฺโฌสาย ติฏติ ตสฺส ต อนภินนฺทโต อนภิวทโต
อนชฺโฌสาย ติฏโต น ตนฺนิสฺสิต วิฺาณ โหติ น ตทุปาทาน ฯ
อนุปาทาโน เทวานมินฺท ภิกฺขุ ปรินพิ ฺพายติ ฯ อย โข เทวานมินฺท
เหตุ อย ปจฺจโย เยน มิเธกจฺเจ สตฺตา ทิฏเ ว ธมฺเม
ปรินิพฺพายนฺตีติ ฯ ปฺจม ฯ
[๑๘๐] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ คิชฌ
ฺ กูเฏ ปพฺพเต ฯ
อถ โข ปฺจสิโข คนฺธพฺพปุตฺโต ๑ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เอกมนฺต
ิโต โข ปฺจสิโข คนฺธพฺพปุตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ
โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺเจ สตฺตา ทิฏเ ว
ธมฺเม โน ปรินิพฺพายนฺติ ฯ โก ปน ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย
เยน มิเธกจฺเจ สตฺตา ทิฏเ ว ธมฺเม ปรินิพฺพายนฺตีติ ๒ ฯ
[๑๘๑] สนฺติ จ ๓ โข ปฺจสิข จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา ฯเปฯ
สนฺติ โข ปฺจสิข มโนวิฺเยฺยา ธมฺมา อิฏ า กนฺตา มนาปา
ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ อภินนฺทติ อภิวทติ
อชฺโฌสาย ติฏติ ตสฺส ต อภินนฺทโต อภิวทโต อชฺโฌสาย
ติฏโต ตนฺนิสฺสิต วิฺาณ โหติ ตทุปทาน ฯ สอุปาทาโน
#๑ ม. คนฺธพฺพเทวปุตฺโต ฯ ๒ ยุ. อิตสิ ทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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ปฺจสิข ภิกฺขุ โน ปรินิพฺพายติ ฯ อย โข ปฺจสิข เหตุ อย
ปจฺจโย เยน มิเธกจฺเจ สตฺตา ทิฏเ ว ธมฺเม โน ปรินพิ ฺพายนฺติ ฯ
[๑๘๒] สนฺติ จ โข ปฺจสิข จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏา
กนฺตา มนาปา ฯเปฯ สนฺติ โข ปฺจสิข มโนวิฺเยฺยา ธมฺมา
อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ตฺเจ
ภิกฺขุ นาภินนฺทติ นาภิวทติ นาชฺโฌสาย ติฏติ ตสฺส ต อนภินนฺทโต
อนภิวทโต อนชฺโฌสาย ติฏโต น ตนฺนสิ ฺสิต วิฺาณ
โหติ น ตทุปาทาน ฯ อนุปาทาโน ปฺจสิข ภิกฺขุ ปรินิพฺพายติ ฯ
อย โข ปฺจสิข เหตุ อย ปจฺจโย เยน มิเธกจฺเจ สตฺตา
ทิฏเ ว ธมฺเม ปรินิพฺพายนฺตีติ ฯ ฉฏ ฯ
[๑๘๓] เอก สมย อายสฺมา สารีปุตฺโต สาวตฺถิย วิหรติ
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ อถ โข อฺตโร ภิกฺขุ
เยนายสฺมา สารีปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา
สารีปุตฺเตน สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข โส ภิกฺขุ อายสฺมนฺต
สารีปุตฺต เอตทโวจ สทฺธิวิหาริโก อาวุโส สารีปุตฺต ภิกฺขุ สิกฺข
ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺโตติ ฯ เอว ๑ เหต อาวุโส โหติ อินฺทฺริเยสุ
อคุตฺตทฺวารสฺส โภชเน อมตฺตฺุโน ชาคริย อนนุยุตฺตสฺส ฯ
โส วตาวุโส ภิกฺขุ อินฺทฺริเยสุ อคุตฺตทฺวาโร โภชเน อมตฺตฺู
ชาคริย อนนุยุตฺโต ยาวชีว ปริปณ
ุ ฺณ ปริสุทธฺ  พฺรหฺมจริย
#๑ ม. ยุ. เอวเมต ฯ
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สนฺตาเนสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ โส วตาวุโส ภิกฺขุ
อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร โภชเน มตฺตฺู ชาคริย อนุยุตฺโต ยาวชีว
ปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย สนฺตาเนสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ ฯ
[๑๘๔] กถฺจาวุโส อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร โหติ ฯ อิธาวุโส
ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี
ยตฺวาธิกรณเมน จกฺขุนฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย
ปฏิปชฺชติ รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ ฯ
โสเตน สทฺท สุตฺวา ฯ ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ฯ ชิวฺหาย
รส สายิตฺวา ฯ กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ฯ มนสา ธมฺม
วิฺาย น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน
มนินฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ มนินทฺ ฺริย
มนินฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ ฯ เอว โข อาวุโส อินฺทฺริเยสุ
คุตฺตทฺวาโร โหติ ฯ
[๑๘๕] กถฺจาวุโส โภชเน มตฺตฺู โหติ ฯ อิธาวุโส
ภิกฺขุ ปฏิสงฺขา โยนิโส อาหาร อาหาเรติ เนว ทวาย น มทาย
น มณฺฑนาย น วิภูสนาย ยาวเทว อิมสฺส กายสฺส ิติยา
ยาปนาย วิหึสุปรติยา พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย อิติ ปุราณฺจ เวทน
ปฏิหงฺขามิ นวฺจ เวทน น อุปฺปาเทสฺสามิ ยาตฺรา จ เม
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ภวิสฺสติ อนวชฺชตา จ ผาสุวิหาโร จาติ ฯ เอว โข อาวุโส
โภชเน มตฺตฺู โหติ ฯ
[๑๘๖] กถฺจาวุโส ชาคริย อนุยตุ ฺโต โหติ ฯ อิธาวุโส ภิกฺขุ
ทิวส จงฺกเมน นิสชฺชาย อาวรณิเยหิ ธมฺเมหิ จิตฺต ปริโสเธติ
รตฺติยา ปม ยาม จงฺกเมน นิสชฺชาย อาวรณิเยหิ ธมฺเมหิ จิตฺต
ปริโสเธติ รตฺติยา มชฺฌิม ยาม ทกฺขิเณน ปสฺเสน สีหเสยฺย
กปฺเปติ ปาเทน ๑ ปาท อจฺจาธาย สโต สมฺปชาโน อุฏานสฺ
มนสิกริตฺวา รตฺติยา ปจฺฉิม ยาม ปจฺจุฏาย จงฺกเมน นิสชฺชาย
อาวรณิเยหิ ธมฺเมหิ จิตฺต ปริโสเธติ ฯ เอว โข อาวุโส ชาคริย
อนุยุตฺโต โหติ ฯ ตสฺมาติหาวุโส เอว สิกฺขิตพฺพ อินฺทฺริเยสุ
คุตฺตทฺวารา ภวิสฺสาม โภชเน มตฺตฺุโน ชาคริย อนุยุตตฺ าติ ฯ
เอว หิ โข อาวุโส สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ สตฺตม ฯ
[๑๘๗] เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส
อาราเม ฯ อถ โข ภควโต รโหคตสฺส ปฏิสลฺลีนสฺส
เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ ปริปกฺกา โข ราหุลสฺส
วิมุตฺติปริปาจนิยา ธมฺมา ยนฺนูนาห ราหุล อุตตฺ รึ อาสวาน ขเย
วิเนยฺยนฺติ ฯ อถ โข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
สาวตฺถึ ๒ ปณฺฑาย ปาวิสิ สาวตฺถิย ปณฺฑาย จริตฺวา
ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต อายสฺมนฺต ราหุล อามนฺเตสิ
คณฺหาหิ ราหุล นิสีทน เยน อนฺธวน เตนุปสงฺกมิสฺสาม
#๑ ม. ยุ. ปาเท ฯ ๒ ม. ยุ. สาวตฺถิย ฯ
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ทิวา วิหารายาติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา ราหุโล ภควโต
ปฏิสฺสุตฺวา นิสีทน อาทาย ภควนฺต ปฏิโต ปฏิโต อนุพนฺธิ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อเนกานิ เทวตาสหสฺสานิ ภควนฺต อนุพนฺธานิ
ภวนฺติ อชฺช ภควา อายสฺมนฺต ราหุล อุตฺตรึ อาสวาน
ขเย วิเนสฺสตีติ ฯ
[๑๘๘] อถ โข ภควา อนฺธวน อชฺโฌคาเหตฺวา อฺตรสฺมึ
รุกฺขมูเล ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ อายสฺมาป โข ราหุโล
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺน โข
อายสฺมนฺต ราหุล ภควา เอตทโวจ ต กึ มฺสิ ราหุล จกฺขุ
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 รูปา นิจฺจา วา
อนิจฺจา วาติ ฯ อนิจฺจา ภนฺเต ฯเปฯ จกฺขุวิฺาณ นิจฺจ
วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ จกฺขุสมฺผสฺโส นิจฺโจ วา
อนิจฺโจ วาติ ฯ อนิจฺโจ ภนฺเต ฯ ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ เวทนาคต สฺาคต สงฺขารคต วิฺาณคต ตมฺป
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
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เอโส เม อตฺตาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯเปฯ ชิวหฺ า นิจฺจา
วา อนิจฺจา วาติ ฯ อนิจฺจา ภนฺเต ฯ รสา นิจฺจา วา อนิจฺจา
วาติ ฯ อนิจฺจา ภนฺเต ฯ ชิวฺหาวิฺาณ นิจฺจ วา อนิจฺจ
วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ชิวฺหาสมฺผสฺโส นิจฺโจ วา อนิจฺโจ
วาติ ฯ อนิจฺโจ ภนฺเต ฯ ยมฺปท ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทนาคต สฺาคต สงฺขารคต วิฺาณคต ตมฺป 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 ภนฺเต ฯเปฯ มโน นิจฺโจ วา อนิจฺโจ วาติ ฯ
อนิจฺโจ 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 ธมฺมา นิจฺจา วา อนิจฺจา วาติ ฯ อนิจฺจา
ภนฺเต ฯ มโนวิฺาณ นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ
มโนสมฺผสฺโส นิจฺโจ วา อนิจฺโจ วาติ ฯ อนิจฺโจ ภนฺเต ฯ
ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทนาคต สฺาคต สงฺขารคต
วิฺาณคต ตมฺป 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
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เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
เอว ปสฺส ราหุล สุตวา อริยสาวโก จกฺขุสฺมึป นิพฺพินฺทติ
รูเปสุป นิพฺพินฺทติ จกฺขุวิฺาเณป นิพฺพินฺทติ จกฺขุสมฺผสฺเสป
นิพฺพินฺทติ ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทนาคต
สฺาคต สงฺขารคต วิฺาณคต ตสฺมึป นิพฺพินฺทติ ฯเปฯ
ชิวฺหายป นิพฺพินฺทติ รเสสุป นิพฺพินฺทติ ชิวฺหาวิฺาเณป
นิพฺพินฺทติ ชิวฺหาสมฺผสฺเสป นิพฺพินทฺ ติ ยมฺปท ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ เวทนาคต สฺาคต สงฺขารคต วิฺาณคต
ตสฺมึป นิพพฺ ินฺทติ ฯเปฯ มนสฺมึป นิพฺพินฺทติ ธมฺเมสุป นิพฺพินฺทติ
ฯเปฯ ตสฺมปึ  นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท วิรชฺชติ วิราคา วิมุจฺจติ ฯ
วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ฯ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย
กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ อิทมโวจ
ภควา อตฺตมโน อายสฺมา ราหุโล ภควโต ภาสิต อภินนฺทิ ฯ
อิมสฺมิฺจ ปน เวยฺยากรณสฺมึ ภฺมาเน อายสฺมโต ราหุลสฺส
อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต วิมุจฺจติ อเนกาน จ เทวตาสหสฺสาน
วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต
นิโรธธมฺมนฺติ ฯ อฏม ฯ
[๑๘๙] สฺโชนิเย จ ภิกฺขเว ธมฺเม เทสิสฺสามิ สฺโชนฺจ
ต สุณาถ ฯ กตเม จ ภิกฺขเว สฺโชนิยา ธมฺมา กตมฺจ
สฺโชน ฯ สนฺติ ภิกฺขเว จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏา กนฺตา
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มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ฯ อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว
สฺโชนิยา ธมฺมา โย ตตฺถ ฉนฺทราโค ต ตตฺถ สฺโชน
ฯเปฯ สนฺติ ภิกฺขเว ชิวฺหาวิฺเยฺยา รสา ฯเปฯ สนฺติ
ภิกฺขเว มโนวิฺเยฺยา ธมฺมา อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา
กามูปสฺหิตา รชนิยา ฯ อิเม วุจจฺ นฺติ ภิกฺขเว สฺโชนิยา
ธมฺมา โย ตตฺถ ฉนฺทราโค ต ตตฺถ สฺโชนนฺติ ฯ นวม ฯ
[๑๙๐] อุปาทานิเย จ ภิกฺขเว ธมฺเม เทสิสฺสามิ อุปาทานฺจ
ต สุณาถ ฯ กตเม จ ภิกฺขเว อุปาทานิยา ธมฺมา กตมฺจ
อุปาทาน ฯ สนฺติ ภิกฺขเว จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏา กนฺตา
มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ฯ อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว
อุปาทานิยา ธมฺมา โย ตตฺถ ฉนฺทราโค ต ตตฺถ อุปาทาน
ฯเปฯ สนฺติ ภิกฺขเว ชิวฺหาวิฺเยฺยา รสา ฯเปฯ สนฺติ
ภิกฺขเว มโนวิฺเยฺยา ธมฺมา อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา
กามูปสฺหิตา รชนิยา ฯ อิเม วุจจฺ นฺติ ภิกฺขเว อุปาทานิยา
ธมฺมา โย ตตฺถ ฉนฺทราโค ต ตตฺถ อุปาทานนฺติ ฯ ทสม ฯ
โลกกามคุณวคฺโค ทุติโย ฯ
ตสฺสทุ ฺทาน
มารปาเสน เทฺว วุตฺตา โลกกามคุเณน จ
สกฺโก ปฺจสิโข เจว สารีปุตฺโต จ ราหุโล
สฺโชน อุปาทาน วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ ฯ
_____________
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คหปติวคฺโค ตติโย
[๑๙๑] เอก สมย ภควา เวสาลิย วิหรติ มหาวเน
กูฏาคารสาลาย ฯ อถ โข อุคฺโค คหปติ เวสาลิโก เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อุคฺโค คหปติ เวสาลิโก
ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน
มิเธกจฺเจ สตฺตา ทิฏเว ธมฺเม โน ปรินิพฺพายนฺติ ฯ โก
ปน ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺเจ สตฺตา ทิฏเ
ว ธมฺเม ปรินิพฺพายนฺตีติ ฯ สนฺติ โข คหปติ จกฺขุวิฺเยฺยา
รูปา อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา
ตฺเจ ภิกฺขุ อภินนฺทติ อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏติ ตสฺส ต
อภินนฺทโต อภิวทโต อชฺโฌสาย ติฏโต ตนฺนิสฺสิต วิฺาณ
โหติ ตทุปาทาน ฯ สอุปาทาโน คหปติ ภิกขฺ ุ โน ปรินพิ ฺพายติ
ฯเปฯ สนฺติ โข คหปติ ชิวฺหาวิฺเยฺยา รสา ฯเปฯ สนฺติ
โข คหปติ มโนวิฺเยฺยา ธมฺมา อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา
กามูปสฺหิตา รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ อภินนฺทติ อภิวทติ อชฺโฌสาย
ติฏติ ตสฺส ต อภินนฺทโต อภิวทโต อชฺโฌสาย ติฏ โต
ตนฺนิสฺสิต วิฺาณ โหติ ตทุปาทาน ฯ สอุปาทาโน คหปติ
ภิกฺขุ โน ปรินิพฺพายติ อย โข คหปติ เหตุ อย ปจฺจโย เยน
มิเธกจฺเจ สตฺตา ทิฏเว ธมฺเม โน ปรินพิ ฺพายนฺติ ฯ
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[๑๙๒] สนฺติ จ โข คหปติ จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏา
กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ
นาภินนฺทติ นาภิวทติ น อชฺโฌสาย ติฏติ ตสฺส ต อนภินนฺทโต
อนภิวทโต อนชฺโฌสาย ติฏโต น ตนฺนิสฺสิต วิฺาณ โหติ น
ตทุปาทาน ฯ อนุปาทาโน คหปติ ภิกฺขุ ปรินิพพฺ ายติ ฯเปฯ สนฺติ
โข คหปติ ชิวฺหาวิฺเยฺยา รสา ฯเปฯ สนฺติ โข คหปติ มโนวิฺเยฺยา
ธมฺมา อิฏ า กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา
รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ นาภินนฺทติ นาภิวทติ น อชฺโฌสาย
ติฏติ ตสฺส ต อนภินนฺทโต อนภิวทโต อนชฺโฌสาย ติฏโต
น ตนฺนิสฺสติ  วิฺาณ โหติ น ตทุปาทาน ฯ อนุปาทาโน
คหปติ ภิกขฺ ุ ปรินิพฺพายติ อย โข คหปติ เหตุ อย ปจฺจโยl
เยน มิเธกจฺเจ สตฺตา ทิฏเ ว ธมฺเม ปรินิพฺพายนฺตีติ ฯ ปม ฯ
[๑๙๓] เอก สมย ภควา วชฺชีสุ วิหรติ หตฺถคิ าเม ฯ อถ
โข อุคฺโค คหปติ หตฺถิคามโก เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข อุคฺโค คหปติ หตฺถิคามโก ภควนฺต
เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺเจ
สตฺตา ทิฏเ ว ธมฺเม โน ปรินิพพฺ ายนฺติ ฯ โก ปน ภนฺเต
เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺเจ สตฺตา ทิฏเ ว ธมฺเม
ปรินิพฺพายนฺตีติ (ยถา ปุริมสุตฺตนฺต เอว วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ อย
โข คหปติ เหตุ อย ปจฺจโย เยน มิเธกจฺเจ สตฺตา
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ทิฏเ ว ธมฺเม ปรินิพฺพายนฺตีติ ฯ ทุติย ฯ
[๑๙๔] เอก สมย ภควา นาฬนฺทาย วิหรติ ปาวาริกมฺพวเน ฯ
อถ โข อุปาลิ คหปติ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อุปาลิ คหปติ ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต
เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺเจ สตฺตา ทิฏเ ว ธมฺเม โน
ปรินิพฺพายนฺติ ฯ โก ปน ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน
มิเธกจฺเจ สตฺตา ทิฏเ ว ธมฺเม ปรินิพฺพายนฺตีติ (ยถา ปุริมสุตฺตนฺต
เอว วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ อย โข คหปติ เหตุ อย
ปจฺจโย เยน มิเธกจฺเจ สตฺตา ทิฏเ ว ธมฺเม ปรินิพฺพายนฺตีติ ฯ
ตติย ฯ
[๑๙๕] เอก สมย อายสฺมา ปณฺโฑลภารทฺวาโช
โกสมฺพิย วิหรติ โฆสิตาราเม ฯ อถ โข ราชา อุเทโน
เยนายสฺมา ปณฺโฑลภารทฺวาโช เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมตา ปณฺโฑลภารทฺวาเชน สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย
กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสโิ น
โข ราชา อุเทโน อายสฺมนฺต ปณโฺ ฑลภารทฺวาช เอตทโวจ โก
นุ โข โภ ภารทฺวาช เหตุ โก ปจฺจโย เยนิเม ทหรา ภิกฺขู
สุสู กาฬเกสา ภเทฺรน โยพฺพเนน สมนฺนาคตา ปเมน วยสา
อนิกีฬิตาวิโน กาเมสุ ยาวชีว ปริปุณฺณ ปริสทุ ฺธ พฺรหฺมจริย
จรนฺติ อทฺธานฺจ อาปาเทนฺตีติ ฯ วุตฺต โข เอต มหาราช
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เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน เอถ
ตุเมฺห ภิกฺขเว มาตุมตฺตีสุ มาตุจิตฺต อุปฏเปถ ภคินีมตฺตีสุ
ภคินีจิตฺต อุปฏเปถ ธึตุมตฺตีสุ ธีตุจิตฺต อุปฏเปถาติ ฯ อย ๑
โข มหาราช เหตุ อย ปจฺจโย เยนิเม ทหรา ภิกฺขู สุสู
กาฬเกสา ภเทฺรน โยพฺพเนน สมนฺนาคตา ปเมน วยสา อนิกีฬิตาวิโน
กาเมสุ ยาวชีว ปริปณ
ุ ฺณ ปริสทุ ฺธ พฺรหฺมจริย จรนฺติ
อทฺธานฺจ อาปาเทนฺตีติ ฯ
[๑๙๖] โลฬ ๒ โข โภ ภารทฺวาช จิตฺต อปฺเปกทา มาตุมตฺตีสุป
โลภธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ภคินีมตฺตีสุป โลภธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ธีตุมตฺตีสุป
โลภธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อตฺถิ นุ โข โภ ภารทฺวาช
อฺโ จ เหตุ อฺโ จ ปจฺจโย เยนิเม ทหรา ภิกฺขู
สุสู กาฬเกสา ฯเปฯ อทฺธานฺจ อาปาเทนฺตีติ ฯ วุตฺต โข
เอต มหาราช เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน
เอถ ตุเมฺห ภิกฺขเว อิมเมว กาย อุทฺธ ปาทตลา อโธ
เกสมตฺถกา ตจปริยนฺต ปูรนฺนานปฺปการสฺส อสุจิโน ปจฺจเวกฺขถ
อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ มส นหารู ๓
อฏี อฏิมิฺช วกฺก หทย ยกน กิโลมก ปหก ปปฺผาส
อนฺต อนฺตคุณ อุทริย กรีส ปตฺต เสมฺห ปุพฺโพ โลหิต เสโท
เมโท อสฺสุ วสา เขโฬ สิงฺฆานิกา ลสิกา มุตฺตนฺติ ฯ อยมฺป
โข มหาราช เหตุ อย ปจฺจโย เยนิเม ทหรา ภิกฺขู สุสู
#๑ ยุ. อยมฺป ฯ ๒ ม. ยุ. โลล ฯ ๓ ม. ยุ. นหารุ ฯ
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กาฬเกสา ฯเปฯ อทฺธานฺจ อาปาเทนฺตีติ ๑ ฯ
[๑๙๗] เย เต โภ ภารทฺวาช ภิกฺขู ภาวิตกายา ภาวิตสีลา
ภาวิตจิตฺตา ภาวิตปฺา เตสนฺต น ทุกฺกร โหติ ๒ ฯ เย จ
โข เต โภ ภารทฺวาช ภิกฺขู อภาวิตกายา อภาวิตสีลา อภาวิตจิตฺตา
อภาวิตปฺา เตสนฺต ทุกฺกร โหติ ฯ อปฺเปกทา โภ
ภารทฺวาช อสุภโต มนสิกริสฺสามาติ ๓ สุภโต ว อาคจฺฉติ อตฺถิ
นุ โข โภ ภารทฺวาช อฺโ จ [๔] เหตุ อฺโ จ ปจฺจโย เยนิเม
ทหรา ภิกฺขู สุสู กาฬเกสา ฯเปฯ อทฺธานฺจ อาปาเทนฺตีติ ฯ
วุตฺต โข เอต มหาราช เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา
สมฺมาสมฺพุทฺเธน เอถ ตุเมฺห ภิกฺขเว อินฺทรฺ ิเยสุ คุตฺตทฺวารา
วิหรถ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา มา นิมิตฺตคฺคาหิโน อหุวตฺถ มา
อนุพฺยฺชนคฺคาหิโน ยตฺวาธิกรณเมน จกฺขุนฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต
อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส
สวราย ปฏิปชฺชถ รกฺขถ จกฺขนุ ฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริเย สวร
อาปชฺชถ ฯ โสเตน สทฺท สุตฺวา ฯ ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ฯ
ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ฯ กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ฯ มนสา
ธมฺม วิฺาย มา นิมิตฺตคฺคาหิโน อหุวตฺถ มา อนุพฺยฺชนคฺคาหิโน
ยตฺวาธิกรณเมน มนินทฺ ฺริย อสวุต วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย
#๑ ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. เตส ต สุกร โหติ ฯ ๓ ม. กริสฺสามีติ ฯ
#๔ ม. โข ฯ
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ปฏิปชฺชถ รกฺขถ มนินฺทฺริย มนินฺทฺริเย สวร อาปชฺชถาติ ฯ
อยมฺป โข มหาราช เหตุ อย ปจฺจโย เยนิเม ทหรา ภิกฺขู
สุสู กาฬเกสา ภเทฺรน โยพฺพเนน สมนฺนาคตา ปเมน วยสา
อนิกีฬิตาวิโน กาเมสุ ยาวชีว ปริปุณฺณ ปริสทุ ฺธ พฺรหฺมจริย
จรนฺติ อทฺธานฺจ อาปาเทนฺตีติ ฯ
[๑๙๘] อจฺฉริย โภ ภารทฺวาช อพฺภูต โภ ภารทฺวาช ฯ
ยาว สุภาสิตฺจิท โภ ภารทฺวาช เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา
อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน เอเสว โข โภ ภารทฺวาช เหตุ
เอส ปจฺจโย เยนิเม ทหรา ภิกฺขู สุสู กาฬเกสา ภเทฺรน
โยพฺพเนน สมนฺนาคตา ปเมน วยสา อนิกฬี ติ าวิโน กาเมสุ
ยาวชีว ปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย จรนฺติ อทฺธานฺจ
อาปาเทนฺตีติ ฯ อหมฺป โข โภ ภารทฺวาช ยสฺมึ สมเย อรกฺขิเตเนว
กาเยน อรกฺขิตาย วาจาย อรกฺขิเตน จิตฺเตน อนุปฏิตาย สติยา
อสวุเตหิ อินฺทฺริเยหิ อนฺเตปุร ปวิสามิ อติวิย ม ตสฺมึ สมเย
โลภธมฺมา ปริสหนฺติ ฯ ยสฺมิฺจ ขฺวาห โภ ภารทฺวาช สมเย
รกฺขิเตเนว กาเยน รกฺขติ าย วาจาย รกฺขิเตน จิตฺเตน อุปฏิตาย
สติยา สวุเตหิ อินฺทฺริเยหิ อนฺเตปุร ปวิสามิ น ม ตตฺถ ๑ ตสฺมึ
สมเย โลภธมฺมา ปริสหนฺติ ฯ อภิกกฺ นฺต โภ ภารทฺวาช อภิกกฺ นฺต
โภ ภารทฺวาช ฯ เสยฺยถาป โภ ภารทฺวาช นิกฺกุชฺชิต วา
#๑ ม. ยุ. ตถา ฯ
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อุกฺกุชฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา มคฺค
อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปฺปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต
รูปานิ ทกฺขนฺตีติ เอวเมว โภตา ภารทฺวาเชน อเนกปริยาเยน
ธมฺโม ปกาสิโต ฯ เอสาห โภ ภารทฺวาช ต ภควนฺต สรณ
คจฺฉามิ ธมฺมฺจ ภิกฺขสุ งฺฆฺจ อุปาสก ม ภว ภารทฺวาโช
ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ จตุตฺถ ฯ
[๑๙๙] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ
อถ โข โสโณ คหปติปุตฺโต เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข โสโณ คหปติปุตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ
โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺเจ สตฺตา
ทิฏเ ว ธมฺเม โน ปรินพิ ฺพายนฺติ ฯ โก ปน ภนฺเต เหตุ โก
ปจฺจโย เยน มิเธกจฺเจ สตฺตา ทิฏเ ว ธมฺเม ปรินิพฺพายนฺตีติ ฯ
(ยถา ปุริมสุตฺตนฺต เอว วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ ปฺจม ฯ
[๒๐๐] เอก สมย ภควา อายสฺมา อานนฺโท โกสมฺพิย
วิหรติ โฆสิตาราเม ฯ อถ โข โฆสิโต คหปติ เยนายสฺมา
อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข โฆสิโต
คหปติ อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ ธาตุนานตฺต ธาตุนานตฺตนฺติ
ภนฺเต อานนฺท วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต ธาตุนานตฺต
วุตฺต ภควตาติ ฯ สวิชฺชติ โข คหปติ จกฺขุธาตุ รูปา จ มนาปา
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จกฺขุวิฺาณฺจ สุขเวทนิย ผสฺส ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุขา
เวทนา ฯ สวิชฺชติ โข คหปติ จกฺขุธาตุ รูปา จ อมนาปา
จกฺขุวิฺาณฺจ ทุกฺขเวทนิย ผสฺส ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ทุกฺขา
เวทนา ฯ สวิชฺชติ โข คหปติ จกฺขุธาตุ รูปา จ [๑] อุเปกฺขฏานิยา ๒
จกฺขุวิฺาณฺจ อทุกฺขมสุขเวทนิย ผสฺส ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ
อทุกฺขมสุขา เวทนา ฯเปฯ สวิชฺชติ โข คหปติ ชิวฺหาธาตุ
รสา จ มนาปา ชิวฺหาวิฺาณฺจ สุขเวทนิย ผสฺส ปฏิจฺจ
อุปฺปชฺชติ สุขา เวทนา ฯ สวิชฺชติ โข คหปติ ชิวฺหาธาตุ รสา
จ อมนาปา ชิวฺหาวิฺาณฺจ ทุกฺขเวทนิย ผสฺส ปฏิจฺจ
อุปฺปชฺชติ ทุกฺขา เวทนา ฯ สวิชฺชติ โข คหปติ ชิวฺหาธาตุ
รสา จ อุเปกฺขฏานิยา ชิวฺหาวิฺาณฺจ อทุกฺขมสุขเวทนิย
ผสฺส ปฏิจจฺ อุปฺปชฺชติ อทุกฺขมสุขา เวทนา ฯเปฯ สวิชฺชติ
โข คหปติ มโนธาตุ ธมฺมา จ มนาปา มโนวิฺาณฺจ
สุขเวทนิย ผสฺส ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุขา เวทนา ฯ สวิชฺชติ โข
คหปติ มโนธาตุ ธมฺมา จ อมนาปา มโนวิฺาณฺจ ทุกฺขเวทนิย
ผสฺส ปฏิจจฺ อุปฺปชฺชติ ทุกฺขา เวทนา ฯ สวิชฺชติ โข
คหปติ มโนธาตุ ธมฺมา จ อุเปกฺขฏานิยา มโนวิฺาณฺจ
อทุกฺขมสุขเวทนิย ผสฺส ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ อทุกฺขมสุขา เวทนา ฯ
เอตฺตาวตา [๓] คหปติ ธาตุนานตฺต วุตฺต ภควตาติ ฯ ฉฏ ฯ
#๑ ม. มนาปา ฯ ๒ สี. อุเปกฺขาานิยา ฯ ม. อุเปกฺขาเวทนิยา ฯ เอวมุปริป ฯ
#ยุ. อุเปกฺขาฏานิยา ฯ ๓ ม. ยุ. โข ฯ
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[๒๐๑] เอก สมย อายสฺมา มหากจฺจาโน อวนฺตีสุ วิหรติ
กุลฆเร สปวตฺเต ๑ ปพฺพเต ฯ อถ โข หาลิทฺทกานิ ๒ คหปติ
เยนายสฺมา มหากจฺจาโน เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน
โข หาลิททฺ กานิ คหปติ อายสฺมนฺต มหากจฺจาน เอตทโวจ
วุตฺตมิท ภนฺเต ภควตา ธาตุนานตฺต ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ผสฺสนานตฺต
ผสฺสนานตฺต ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ เวทนานานตฺตนฺติ ฯ กถ นุ โข
ภนฺเต ธาตุนานตฺต ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ผสฺสนานตฺต ผสฺสนานตฺต
ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ เวทนานานตฺตนฺติ ฯ
[๒๐๒] อิธ คหปติ ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา มนาป อิตฺเถตนฺติ
ปชานาติ จกฺขุวิฺาณ สุขเวทนิย จ สุขเวทนิย ๓ ผสฺส ปฏิจฺจ
อุปฺปชฺชติ สุขา เวทนา ฯ จกฺขุนา จ โข ปเนว ๔ รูป ทิสฺวา
อมนาป อิตฺเถตนฺติ ปชานาติ จกฺขุวิฺาณ ทุกขฺ เวทนิย จ ทุกฺขเวทนิย
ผสฺส ปฏิจจฺ อุปฺปชฺชติ ทุกฺขา เวทนา ฯ จกฺขุนา โข
ปเนว รูป ทิสฺวา อุเปกฺขฏนิย อิตฺเถตนฺติ ปชานาติ จกฺขุวิฺาณ
อทุกฺขมสุขเวทนิย จ อทุกฺขมสุขเวทนิย ผสฺส ปฏิจฺจ
อุปฺปชฺชติ อทุกฺขมสุขา เวทนา ฯ ปุน จปร คหปติ ภิกฺขุ โสเตน
สทฺท สุตฺวา ฯ ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ฯ ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ฯ
กาเยน โผฏพฺพ ผุสติ ฺวา ฯ มนสา ธมฺม วิฺาย มนาป
อิตฺเถตนฺติ ปชานาติ มโนวิฺาณ สุขเวทนิย จ สุขเวทนิย
ผสฺส ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุขา เวทนา ฯ มนสา โข ปเนว ธมฺม
#๑ ม. ปปาเต ฯ ยุ. กุรรฆเร ปวตฺเต ฯ ๒ ม. ยุ. หาลิทฺทิกานิ ฯ เอวมุปริป ฯ
#๓ ม. สุขเวทนิยฺจ ฯ ๔ ม. ยุ. ปเนว ฯ เอวมุปริป ฯ
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วิฺาย อมนาป อิตฺเถตนฺติ ปชานาติ มโนวิฺาณ ทุกขฺ เวทนิย
จ ทุกฺขเวทนิย ผสฺส ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ทุกฺขา เวทนา ฯ มนสา
โข ปเนว ธมฺม วิฺาย อุเปกฺขฏานิย อิตฺเถตนฺติ ปชานาติ
มโนวิฺาณ อทุกฺขมสุขเวทนิย จ อทุกฺขมสุขเวทนิย ผสฺส
ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ อทุกขฺ มสุขา เวทนา ฯ เอว โข คหปติ
ธาตุนานตฺต ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ผสฺสนานตฺต ผสฺสนานตฺต ปฏิจฺจ
อุปฺปชฺชติ เวทนานานตฺตนฺติ ฯ สตฺตม ฯ
[๒๐๓] เอก สมย ภควา ภคฺเคสุ วิหรติ สสสุมารคิเร
เภสกฬาวเน มิคทาเย ฯ อถ โข นกุลปตา คหปติ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข นกุลปตา คหปติ
ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน
มิเธกจฺเจ สตฺตา ทิฏเ ว ธมฺเม โน ปรินิพฺพายนฺติ ฯ โก ปน
ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺเจ สตฺตา ทิฏเ ว
ธมฺเม ปรินพิ ฺพายนฺตีติ ฯ สนฺติ โข คหปติ จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา
อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ตฺเจ
ภิกฺขุ อภินนฺทติ อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏติ ตสฺส ต อภินนฺทโต
อภิวทโต อชฺโฌสาย ติฏโต ตนฺนิสฺสิต วิฺาณ โหติ
ตทุปาทาน ฯ สอุปาทาโน คหปติ ภิกฺขุ โน ปรินิพฺพายติ ฯเปฯ สนฺติ
โข คหปติ ชิวฺหาวิฺเยฺยา รสา ฯเปฯ สนฺติ โข คหปติ
มโนวิฺเยฺยา ธมฺมา อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา
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รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ อภินนฺทติ อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏ ติ
ตสฺส ต อภินนฺทโต อภิวทโต อชฺโฌสาย ติฏโต ตนฺนิสฺสิต
วิฺาณ โหติ ตทุปาทาน ฯ สอุปาทาโน คหปติ ภิกฺขุ โน
ปรินิพฺพายติ ฯ อย โข คหปติ เหตุ อย ปจฺจโย เยน มิเธกจฺเจ
สตฺตา ทิฏเ ว ธมฺเม โน ปรินิพฺพายนฺติ ฯ
[๒๐๔] สนฺติ จ โข ๑ คหปติ จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏา
กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ
น อภินนฺทติ น อภิวทติ น อชฺโฌสาย ติฏ ติ ตสฺส ต
อนภินนฺทโต อนภิวทโต อนชฺโฌสาย ติฏโต น ตนฺนิสฺสิต
วิฺาณ โหติ น ๒ ตทุปาทาน ฯ อนุปาทาโน คหปติ ภิกฺขุ
ปรินิพฺพายติ ฯเปฯ สนฺติ โข คหปติ ชิวฺหาวิฺเยฺยา รสา
ฯเปฯ สนฺติ โข คหปติ มโนวิฺเยฺยา ธมฺมา อิฏา กนฺตา
มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ น อภินนฺทติ
น อภิวทติ น อชฺโฌสาย ติฏติ ตสฺส ต อนภินนฺทโต อนภิวทโต
อนชฺโฌสาย ติฏโต น ตนฺนิสฺสิต วิฺาณ โหติ น ตทุปาทาน ฯ
อนุปาทาโน คหปติ ภิกขฺ ุ ปรินิพฺพายติ ฯ อย โข คหปติ เหตุ
อย ปจฺจโย เยน มิเธกจฺเจ สตฺตา ทิฏเ ว ธมฺเม
ปรินิพฺพายนฺตีติ ฯ อฏม ฯ
[๒๐๕] เอก สมย อายสฺมา มหากจฺจาโน อวนฺตีสุ วิหรติ
มกฺกรกเฏ ๓ อรฺกุฏิกาย ฯ อถ โข โลหิจจฺ สฺส พฺราหฺมณสฺส
#๑ ม. ยุ. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม. มกฺกรกเต ฯ
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สมฺพหุลา อนฺเตวาสิกา กฏหารกา มาณวกา เยนายสฺมโต
มหากจฺจานสฺส อรฺกุฏิกา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ปริโต
ปริโต กุฏกิ าย อนุจงฺกมนฺติ อนุวจิ รนฺติ อุจฺจาสทฺทา มหาสทฺทา
กานิจิ กานิจิ เสเลยฺยกานิ กโรนฺติ ๑ อิเม ปน มุณฺฑกา สมณกา
อิพฺภา กณฺหา ๒ พนฺธุปาทาปจฺจา อิเมส ภารตกาน ๓ สกฺกตา
ครุกตา มานิตา ปูชิตา อปจิตาติ ฯ อถ โข อายสฺมา มหากจฺจาโน
วิหารา นิกขฺ มิตฺวา เต มาณวเก เอตทโวจ มา [๔] มาณวกา
สทฺทมกตฺถ ธมฺม โว ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว วุตฺเต เต มาณวกา
ตุณฺหี อเหสุ ฯ อถ โข อายสฺมา มหากจฺจาโน เต มาณวเก
คาถาหิ อชฺฌภาสิ
[๒๐๖] สีลุตฺตมา ปุพฺพตรา อเหสุ เต พฺราหฺมณา เย ปุราณ สรนฺติ
คุตฺตานิ ทฺวารานิ สุรกฺขิตานิ อเหสุ ๕ เตส อภิภุยฺย โกธ ฯ
ธมฺเม จ ฌาเน ๖ จ รตา อเหสุ เต พฺราหฺมณา เย ปุราณ สรนฺติ
อิเมว ๗ โวกฺกมฺม ชหามฺหเสติ ๘ โคตฺเตน มตฺตา วิสม จรนฺติ ฯ
โกธาภิภูตา สุปุถุตฺตทณฺฑา ๙ วิรุชฺฌมานา ๑๐ ตสถาวเรสุ
อคุตฺตทฺวารสฺส ภวนฺติ โมฆา สุปเนว ลทฺธ ปุริสสฺส วิตตฺ  ฯ
อนาสกา ถณฺฑิลสายิกา จ ปาโต สินานฺจ ตโย จ เวทา
ขราชิน ชฏา ปงฺโก
มนฺตา สีลพฺพต ตโป
กุหนา วงฺกทณฺฑา จ
อุทกา จ มนานิ จ
#๑ สี. เสลิสสฺ กานิ กโรนฺตา ฯ ยุ. เสลิสฺสกานิ กโรนฺติ ฯ ๒ ยุ. กิณฺหา ฯ
#๓ ม. ภรตกาน ฯ ๔ ยุ. โว ฯ ๕ ม. ยุ. อเหสุ ฯ ๖ ม. ยุ. จ ฌาเน ฯ
#๗ ม. ยุ. อิเม จ ฯ ๘ ม. ชปามเสติ ฯ ยุ. ชปฺปมเสติ ฯ ๙ ม. ยุ. ปุถุอตฺตทณฺฑา ฯ
#๑๐ ม. ยุ. วิรชุฌมานา ฯ
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วณฺณา เอเต พฺราหฺมณาน กตา กิฺจิกฺขภาวนา
จิตฺตฺจ สุสมาหิต
วิปฺปสนฺนมนาวิล
อขิล สพฺพภูเตสุ
โส มคฺโค พฺรหฺมปตฺติยาติ ฯ
[๒๐๗] อถ โข เต มาณวกา กุปตา อนตฺตมนา เยน โลหิจฺโจ
พฺราหฺมโณ เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา โลหิจฺจ พฺราหฺมณ
เอตทโวจุ ยคฺเฆ ภว ชาเนยฺย สมโณ มหากจฺจาโน พฺราหฺมณาน
มนฺเต เอกเสน อสวทติ ๑ ปฏิกฺโกสตีติ ฯ เอว วุตฺเต โลหิจฺโจ
พฺราหฺมโณ กุปโต อโหสิ อนตฺตมโน ฯ อถ โข โลหิจฺจสฺส
พฺราหฺมณสฺส เอตทโหสิ น โข ปน เมต ปฏิรูป โยห อฺทตฺถุ
มาณวกานเยว สุตฺวา สมณ มหากจฺจาน อกฺโกเสยฺย วิรชุ ฺเฌยฺย ๒
ปริภาเสยฺย ยนฺนูนาห อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺเฉยฺยนฺติ ฯ อถ โข
โลหิจฺโจ พฺราหฺมโณ เตหิ มาณวเกหิ สทฺธึ เยนายสฺมา
มหากจฺจาโน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา มหากจฺจาเนน
สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โลหิจฺโจ พฺราหฺมโณ อายสฺมนฺต
มหากจฺจาน เอตทโวจ อาคมสุ นุ ขฺวิธ โภ กจฺจาน อมฺหาก
สมฺพหุลา อนฺเตวาสิกา กฏหารกา มาณวกาติ ฯ อาคมสุ ขฺวิธ
เต พฺราหฺมณ สมฺพหุลา อนฺเตวาสิกา กฏหารกา มาณวกาติ ฯ
อหุ ปน โภโต กจฺจานสฺส เตหิ มาณวเกหิ สทฺธึ โกจิ เทว
กถาสลฺลาโปติ ฯ อหุ โข เม พฺราหฺมณ เตหิ มาณวเกหิ สทฺธึ [๓]
#๑ ม. ยุ. อปวทติ ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ม. ยุ. โกจิเทว กถาสลฺลาโปติ ฯ
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อโหสิ กถาสลฺลาโปติ ฯ ยถา กถ ปน โภโต กจฺจานสฺส เตหิ
มาณวเกหิ สทฺธึ อโหสิ กถาสลฺลาโปติ ฯ เอว โข เม พฺราหฺมณ
เตหิ มาณวเกหิ สทฺธึ อโหสิ กถาสลฺลาโปติ ฯ
สึลุตฺตมา ปุพฺพตรา อเหสุ เต พฺราหฺมณา เย ปุราณ สรนฺติ
ฯเปฯ อขิล สพฺพภูเตสุ โส มคฺโค พฺรหฺมปตฺติยาติ ฯ
เอว โข เม พฺราหฺมณ เตหิ [๑] สทฺธึ อโหสิ กถาสลฺลาโปติ ฯ
อคุตฺตทฺวาโรติ ภว กจฺจาโน อาห กิตฺตาวตา นุ โข โภ
กจฺจาน อคุตฺตทฺวาโร โหตีติ ฯ อิธ พฺราหฺมณ เอกจฺโจ จกฺขุนา
รูป ทิสฺวา ปยรูเป รูเป อธิมุจฺจติ อปฺปยรูเป รูเป พฺยาปชฺชติ
อนุปฏิตาย ๒ สติยาว วิหรติ ปริตฺตเจตโส ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ
ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต นปฺปชานาติ ยตฺถสฺส เต อุปฺปนฺนา ปาปกา
อกุสลา ธมฺมา อปริเสสา นิรชุ ฺฌนฺติ ฯ โสเตน สทฺท สุตฺวา
ฯเปฯ ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ฯ ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ฯ
กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ฯ มนสา ธมฺม วิฺาย ปยรูเป
ธมฺเม อธิมจุ ฺจติ อปฺปยรูเป [๓] ธมฺเม พฺยาปชฺชติ อนุปฏิตาย
สติยาว วิหรติ ปริตฺตเจตโส ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ยถาภูต นปฺปชานาติ ยตฺถสฺส เต อุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา อปริเสสา นิรชุ ฺฌนฺติ ฯ เอว โข พฺราหฺมณ อคุตฺตทฺวาโร
โหตีติ ฯ
[๒๐๘] อจฺฉริย โภ กจฺจาน อพฺภูต โภ กจฺจาน ยาวฺจิท
#๑ ม. ยุ. มาณวเกหิ ฯ ๒ ม. อนุปฏิตกายสฺสติ จ วิหรติ ฯ เอวมุปริป ฯ
#๓ ม. จ ฯ

สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาที่ 151

โภตา กจฺจาเนน อคุตฺตทฺวาโรว สมาโน อคุตฺตทฺวาโรติ อกฺขาโต ฯ
คุตฺตทฺวาโรติ ภว กจฺจาโน อาห กิตตฺ าวตา นุ โข โภ กจฺจาน
คุตฺตทฺวาโร โหตีติ ฯ อิธ พฺราหฺมณ ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา
ปยรูเป รูเป นาธิมุจฺจติ อปฺปยรูเป รูเป น พฺยาปชฺชติ อุปฏิตาย
สติยาว วิหรติ อปฺปมาณเจตโส ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ยถาภูต ปชานาติ ฯ ยตฺถสฺส เต อุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา อปริเสสา นิรชุ ฺฌนฺติ ฯ โสเตน สทฺท สุตฺวา ฯ ฆาเนน
คนฺธ ฆายิตฺวา ฯ ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ฯ กาเยน โผฏพฺพ
ผุสิตฺวา ฯ มนสา ธมฺม วิฺาย ปยรูเป ธมฺเม นาธิมุจฺจติ
อปฺปยรูเป ธมฺเม น พฺยาปชฺชติ อุปฏิตาย สติยาว วิหรติ
อปฺปมาณเจตโส ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต
ปชานาติ ยตฺถสฺส เต อุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ ฯ เอว โข พฺราหฺมณ คุตฺตทฺวาโร โหตีติ ฯ
[๒๐๙] อจฺฉริย โภ กจฺจาน อพฺภูต โภ กจฺจาน ยาวฺจิท
โภตา กจฺจาเนน คุตฺตทฺวาโรว สมาโน คุตฺตทฺวาโรติ ๒ อกฺขาโต ฯ
อภิกฺกนฺต โภ กจฺจาน อภิกฺกนฺต โก กจฺจาน เสยฺยถาป
โภ กจฺจาน นิกฺกชุ ฺชิต วา อุกฺกชุ ฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย
มูฬฺหสฺส วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปฺปชฺโชต
ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต รูปานิ ทกฺขนฺตีติ ฯ เอวเมว โภ กจฺจาเนน
อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต ฯ เอสาห โภ กจฺจาน ต
#๑ ยุ. อาเมณฺฑิต ฯ ๒ ยุ. อิติสทุโท นตฺถิ ฯ
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ภควนฺต สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ ภิกขฺ ุสงฺฆฺจ อุปาสก ม ภว
กจฺจาโน ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคต ฯ ยถา จ ภว
กจฺจาโน มกฺกรกเฏ อุปาสกกุลานิ อุปสงฺกมติ เอวเมว โลหิจฺจกุล
อุปสงฺกมตุ ฯ ตตฺถ เย มาณวกา มาณวิกา วา ภวนฺต กจฺจาน
อภิวาเทสฺสนฺติ ปจฺจุปฏิสฺสนฺติ อาหริสฺสนฺติ อาสน วา อุทก
วา ทสฺสนฺติ เตสนฺต ภวิสฺสติ ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ นวม ฯ
[๒๑๐] เอก สมย อายสฺมา อุทายิ กามณฺฑาย วิหรติ โตเทยฺยสฺส
พฺราหฺมณสฺส อมฺพวเน ฯ อถ โข เวรหฺจานิโคตฺตาย ๒ พฺราหฺมณิยา
อนฺเตวาสี มาณวโก เยนายสฺมา อุทายิ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมตา อุทายินา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺน โข ต มาณวก
อายสฺมา อุทายิ ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ
สมฺปหเสสิ ฯ อถ โข [๓] มาณวโก อายสฺมตา อุทายินา ธมฺมิยา
กถาย สนฺทสฺสิโต สมาทปโต สมุตฺเตชิโต สมฺปหสิโต อุฏายาสนา
เยน เวรหฺจานิโคตฺตา พฺราหฺมณี เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา เวรหฺจานิโคตฺต ๔ พฺราหฺมณึ เอตทโวจ ยคฺเฆ โภตี
ชาเนยฺย สมโณ อุทายิ ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺลาณ มชฺเฌกลฺยาณ
ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ
พฺรหฺมจริย ปกาเสตีติ ฯ เตนหิ ตฺว มาณวก มม วจเนน
สมณ อุทายึ นิมนฺเตหิ สฺวาตนาย ภตฺเตนาติ เอว โภตีติ
#๑ ม. ยุ. อุทายี ฯ เอวมุปริป ฯ ๒-๔ ม. ยุ. เวรหจฺจานิ ... ฯ เอวมุปริป ฯ
#๓ ยุ. โส ฯ
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โข โส มาณวโก เวรหฺจานิโคตฺตาย พฺราหฺมณิยา ปฏิสสฺ ุตฺวา
เยนายสฺมา อุทายิ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อุทายึ
เอตทโวจ อธิวาเสตุ กิร ภว อุทายิ อมฺหาก อาจริยาย ๑
เวรหฺจานิโคตฺตาย พฺราหฺมณิยา สฺวาตนาย ภตฺตนฺติ ฯ อธิวาเสสิ
โข อายสฺมา อุทายิ ตุณหฺ ีภาเวน ฯ อถ โข อายสฺมา อุทายิ
ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวร
อาทาย เยน เวรหฺจานิโคตฺตาย พฺราหฺมณิยา นิเวสน>
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ อถ โข
เวรหฺจานิโคตฺตา พฺราหฺมณี อายสฺมนฺต อุทายึ ปณีเตน ขาทนึเยน
โภชนีเยน สหตฺถา สนฺตปฺเปสิ สมฺปวาเรสิ ฯ อถ โข
เวรหฺจานิโคตฺตา พฺราหฺมณี อายสฺมนฺต อุทายึ ภุตฺตาวึ
โอนีตปตฺตปาณึ ปาทุกา อาโรหิตฺวา อุจฺเจ อาสเน นิสีทิตฺวา สีส
โอคุณฺิตฺวา อายสฺมนฺต อุทายึ เอตทโวจ ภณ สมณ ธมฺมนฺติ ฯ
ภวิสฺสติ ภคินิ สมโยติ วตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ ๒ ฯ
[๒๑๑] ทุติยมฺป โข โส มาณวโก เยนายสฺมา อุทายิ
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา อุทายินา สทฺธึ สมฺโมทิ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺน โข ต มาณวก อายสฺมา อุทายิ ธมฺมิยา กถาย
สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ ทุติยมฺป โข โส
มาณวโก อายสฺมตา อุทายินา ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺสิโต สมาทปโต
#๑ ม. ยุ. อาจริยภริยาย ฯ ๒ ม. ปกฺกมิ ฯ
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สมุตฺเตชิโต สมฺปหสิโต อุฏายาสนา เยน เวรหฺจานิโคตฺตา
พฺราหฺมณี เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เวรหฺจานิโคตฺต พฺราหฺมณึ
เอตทโวจ ยคฺเฆ โภตี ชาเนยฺย สมโณ อุทายิ ธมฺม เทเสติ
อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน
เกวลปริปณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสตีติ ฯ เอวเมว ปน
ตฺว มาณวก สมณสฺส อุทายิสฺส วณฺณ ภาสสิ สมโณ อุทายิ
ภณ สมณ ธมฺมนฺติ วุตฺโต สมาโน ภวิสฺสติ ภคินิ สมโยติ
วตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกนฺโตติ ตถา หิ ปน ตฺว โภติ
ปาทุกา อาโรหิตฺวา อุจฺเจ อาสเน นิสีทิตฺวา สีส โอคุณฺิตฺวา
เอตทโวจ ภณ สมณ ธมฺมนฺติ ธมฺมครุโน หิ เต ภวนฺโต
ธมฺมคารวาติ ฯ เตนหิ ตฺว มาณวก มม วจเนน สมณ อุทายึ
นิมนฺเตหิ สฺวาตนาย ภตฺเตนาติ ฯ เอว โภตีติ โข โส มาณวโก
เวรหฺจานิโคตฺตาย พฺราหฺมณิยา ปฏิสฺสุตฺวา เยนายสฺมา อุทายิ
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อุทายึ เอตทโวจ อธิวาเสตุ
กิร ภว อุทายิ อมฺหาก อาจริยภริยาย เวรหฺจานิโคตฺตาย
พฺราหฺมณิยา สฺวาตนาย ภตฺตนฺติ ฯ อธิวาเสสิ โข อายสฺมา
อุทายิ ตุณฺหีภาเวน ฯ อถ โข อายสฺมา อุทายิ ตสฺสา รตฺติยา
อจฺจเยน ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน เวรหฺจานิโคตฺตาย พฺราหฺมณิยา นิเวสน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ อถ โข เวรหฺจานิโคตฺตา พฺราหฺมณี
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อายสฺมนฺต อุทายึ ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สหตฺถา
สนฺตปฺเปสิ สมฺปวาเรสิ ฯ อถ โข เวรหฺจานิโคตฺตา พฺราหฺมณี
อายสฺมนฺต อุทายึ ภุตฺตาวึ โอนีตปตฺตปาณึ ปาทุกา โอโรหิตฺวา
นีเจ อาสเน นิสีทิตฺวา สีส วิวริตฺวา อายสฺมนฺต อุทายึ เอตทโวจ
กิสฺมึ นุ โข ภนฺเต สติ อรหนฺโต สุขทุกฺข ปฺเปนฺติ กิสฺมึ
อสติ อรหนฺโต สุขทุกฺข น ปฺเปนฺตีติ ฯ
[๒๑๒] จกฺขุสฺมึ โข ภคินิ สติ อรหนฺโต สุขทุกฺข ปฺเปนฺติ
จกฺขุสฺมึ อสติ อรหนฺโต สุขทุกฺข น ปฺเปนฺติ ฯเปฯ ชิวฺหาย
สติ อรหนฺโต สุขทุกขฺ  ปฺเปนฺติ ชิวฺหาย อสติ อรหนฺโต
สุขทุกฺข น ปฺเปนฺติ ฯเปฯ มนสฺมึ สติ อรหนฺโต สุขทุกฺข
ปฺเปนฺติ มนสฺมึ อสติ อรหนฺโต สุขทุกฺข น ปฺเปนฺตีติ ฯ
เอว วุตฺเต เวรหฺจานิโคตฺตา พฺราหฺมณี อายสฺมนฺต อุทายึ
เอตทโวจ อภิกฺกนฺต ภนฺเต อภิกฺกนฺต ภนฺเต เสยฺยถาป ภนฺเต
นิกฺกุชฺชิต วา อุกฺกชุ ฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา
มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปฺปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต
รูปานิ ทกฺขนฺตีติ ฯ เอวเมว อยฺเยน อุทายินา อเนกปริยาเยน
ธมฺโม ปกาสิโต ฯ เอสาห ภนฺเต ๑ อุทายิ ต ภวนฺต สรณ คจฺฉามิ
ธมฺมฺจ ภิกขฺ ุสงฺฆฺจ อุปาสิก ม อยฺโย อุทายิ ธาเรตุ อชฺชตคฺเค
ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ ทสม ฯ
คหปติวคฺโค ตติโย ฯ
#๑ ม. ยุ. อยฺย ฯ
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ตสฺสุทฺทาน
เวสาลี วชฺชี นาฬนฺทา ภารทฺวาชโสโณ จ โฆสิตา
หาลิทฺทโก ๑ นกุลปตา โลหิจโฺ จ เวรหฺจานีติ ฯ
__________________
#๑ ม. หาลิททฺ ิโก ฯ ยุ. หาลินฺทโก ฯ
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เทวทหวคฺโค จตุตฺโถ
[๒๑๓] เอก สมย ภควา สกฺเยสุ ๑ วิหรติ เทวทหนฺนาม
สกฺยาน ๒ นิคโม ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ นาห ภิกฺขเว
สพฺเพสฺเว ภิกฺขูน ฉสุ ผสฺสายตเนสุ อปฺปมาเทน กรณียนฺติ
วทามิ ฯ น จ ปนาห ภิกฺขเว สพฺเพสฺเว ภิกฺขูน ฉสุ
ผสฺสายตเนสุ นาปฺปมาเทน กรณียนฺติ วทามิ ฯ เย เต ภิกขฺ เว
ภิกฺขู อรหนฺโต ขีณาสวา วุสิตวนฺโต กตกรณียา โอหิตภารา
อนุปฺปตฺตสทตฺถา ปริกฺขีณภวสฺโชนา สมฺมทฺา วิมุตฺตา
เตสาห ภิกฺขเว ภิกฺขูน ฉสุ ผสฺสายตเนสุ นาปฺปมาเทน กรณียนฺติ
วทามิ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ กถนฺเตส ๓ อปฺปมาเทน อภพฺพา เตน ๔
ปมชฺชิตุ ฯ เย จ โข เต ภิกฺขเว ภิกฺขู เสขา ๕ อปฺปตฺตมานสา
อนุตฺตร โยคกฺเขม ปตฺถยมานาว ๖ วิหรนฺติ ฯ เตสาห ภิกฺขเว ภิกฺขูน
ฉสุ ผสฺสายตเนสุ อปฺปมาเทน กรณียนฺติ วทามิ ฯ ต กิสฺส
เหตุ ฯ สนฺติ ภิกฺขเว จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา มโนรมาป อมโนรมาป
ตฺยาสฺส ผุสสฺ ผุสฺส จิตฺต น ปริยาทาย ติฏนฺติ เจตโส
อปริยาทานา อารทฺธ โหติ วิริย อสลฺลีน อุปฏิตา สติ
อปฺปมุฏา ๗ ปสฺสทฺโธ กาโย อสารทฺโธ สมาหิต จิตฺต เอกคฺค ฯ
อิม ขฺวาห ภิกฺขเว อปฺปมาทผล สมฺปสฺสมาโน เตส ภิกฺขนู 
#๑ ม. ยุ. สกฺเกสุ ฯ ๒ ยุ. สกฺกาน นิคเม ฯ ๓ ม. ยุ. กต ฯ ๔ เต ฯ
#๕ เสกฺขาติ วา ปาโ ฯ ๖ ม. ยุ. วสทฺโท นตฺถิ ฯ ๗ ม. ยุ. อสมฺมุฏา ฯ
#เอวมุปริป ฯ
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ฉสุ ผสฺสายตเนสุ อปฺปมาเทน กรณียนฺติ วทามิ ฯเปฯ สนฺติ
ภิกฺขเว ชิวฺหาวิฺเยฺยา รสา มโนรมาป อมโนรมาป ตฺยาสฺส
ผุสฺส ผุสฺส จิตฺต น ปริยาทาย ติฏ นฺติ เจตโส อปริยาทานา
อารทฺธ โหติ วิรยิ  อสลฺลีน อุปฏิตา สติ อปฺปมุฏา ปสฺสทฺโธ
กาโย อสารทฺโธ สมาหิต จิตฺต เอกคฺค ฯ อิม ขฺวาห ภิกฺขเว
อปฺปมาทผล สมฺปสฺสมาโน เตส ภิกฺขนู  ฉสุ ผสฺสายตเนสุ อปฺปมาเทน
กรณียนฺติ วทามีติ ฯเปฯ สนฺติ ภิกฺขเว มโนวิฺเยฺยา
ธมฺมา มโนรมาป อมโนรมาป ตฺยาสฺส ผุสฺส ผุสฺส จิตฺต น
ปริยาทาย ติฏนฺติ เจตโส อปริยาทานา อารทฺธ โหติ วิริย
อสลฺลีน อุปฏิตา สติ อปฺปมุฏา ปสฺสทฺโธ กาโย อสารทฺโธ
สมาหิต จิตฺต เอกคฺค ฯ อิม ขฺวาห ภิกฺขเว อปฺปมาทผล
สมฺปสฺสมาโน เตส ภิกขฺ ูน ฉสุ ผสฺสายตเนสุ อปฺปมาเทน กรณียนฺติ
วทามีติ ฯ ปม ฯ
[๒๑๔] ลาภา โว ภิกฺขเว สุลทฺธ โว ภิกฺขเว ขโณ โว
ภิกฺขเว ปฏิลทฺโธ พฺรหฺมจริยวาสาย ฯ ทิฏา มยา ภิกฺขเว ฉ
ผสฺสายตนิกา นาม นิรยา ตตฺถ ยงฺกิฺจิ จกฺขุนา รูป ปสฺสติ
อนิฏรูปเยว ปสฺสติ โน อิฏรูป อกนฺตรูปเยว ปสฺสติ
โน กนฺตรูป อมนาปรูปเยว ปสฺสติ โน มนาปรูป ยงฺกิฺจิ
โสเตน สทฺท สุณาติ ฯ ยงฺกิฺจิ ฆาเนน คนฺธ ฆายติ ฯ
ยงฺกิฺจิ ชิวฺหาย รส สายติ ฯ ยงฺกิฺจิ กาเยน โผฏพฺพ ผุสติ ฯ
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ยงฺกิฺจิ มนสา ธมฺม วิชานาติ อนิฏรูปเยว วิชานาติ โน
อิฏรูป อกนฺตรูป เยว วิชานาติ โน กนฺตรูป อมนาปเยว
วิชานาติ โน มนาปรูป ฯ
[๒๑๕] ลาภาโว ภิกขฺ เว สุลทฺธ โว ภิกฺขเว ขโณ โว
ภิกฺขเว ปฏิลทฺโธ พฺรหฺมจริยวาสาย ฯ ทิฏา มยา ภิกฺขเว ฉ
ผสฺสายตนิกา นาม สคฺคา ตตฺถ ยงฺกิฺจิ จกฺขุนา รูป ปสฺสติ
อิฏรูป เยว ปสฺสติ โน อนิฏรูป กนฺตรูป เยว ปสฺสติ โน
อกนฺตรูป มนาปรูป เยว ปสฺสติ โน อมนาปรูป ฯเปฯ
ยงฺกิฺจิ ชิวหฺ าย รส สายติ ฯเปฯ ยงฺกิฺจิ มนสา ธมฺม
วิชานาติ อิฏรูป เยว วิชานาติ โน อนิฏรูป กนฺตรูป เยว
วิชานาติ โน อกนฺตรูป มนาปรูปเยว วิชานาติ โน อมนาปรูป ฯ
ลาภา โว ภิกฺขเว สุลทฺธ โว ภิกฺขเว ขโณ โว
ภิกฺขเว ๑ ปฏิลทฺโธ พฺรหฺมจริยวาสายาติ ฯ ทุติย ฯ
[๒๑๖] รูปารามา ภิกฺขเว เทวมนุสฺสา รูปรตา รูปสมฺมทุ ิตา
รูปวิปริณามวิราคนิโรธา ทุกฺขา ๒ ภิกฺขเว เทวมนุสฺสา วิหรนฺติ ฯ
สทฺทารามา ภิกฺขเว เทวมนุสฺสา สทฺทรตา สทฺทสมฺมุทิตา
สทฺทวิปริณามวิราคนิโรธา ทุกฺขา ภิกฺขเว เทวมนุสฺสา วิหรนฺติ ฯ
คนฺธารามา รสารามา โผฏพฺพารามา ธมฺมารามา ภิกฺขเว
เทวมนุสฺสา ธมฺมรตา ธมฺมสมฺมุทิตา ธมฺมาวิปริณามวิราคนิโรธา
ทุกฺขา ภิกฺขเว เทวมนุสฺสา วิหรนฺติ ฯ ตถาคโต จ โข ภิกฺขเว อรห
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. ทุกฺข ฯ เอวมุปริป ฯ
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สมฺมาสมฺพุทฺโธ รูปาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ
อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต วิทิตฺวา น รูปาราโม น รูปรโต
น รูปสมฺมทุ ิโต รูปวิณามวิปริราคนิโรธา สุโข ๑ ภิกฺขเว ตถาคโต
วิหรติ ฯ สทฺทาน คนฺธาน รสาน โผฏพฺพาน ธมฺมาน
สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ
ยถาภูต วิทติ ฺวา น ธมฺมาราโม น ธมฺมรโต น ธมฺมสมฺมุทโิ ต
ธมฺมวิปริณามวิราคนิโรธา สุโข ภิกขฺ เว ตถาคโต วิหรตีติ ๒ ฯ
อิทมโวจ ภควา อิท วตฺวาน สุคโต อถาปร เอตทโวจ สตฺถา
[๒๑๗] รูปา สทฺทา คนฺธา รสา ผสฺสา ธมฺมา จ เกวลา
อิฏา กนฺตา มนาปา จ ยาวตตฺถีติ วุจฺจติ ฯ
สเทวกสฺส โลกสฺส เอเต โว สุขสมฺมตา
ยตฺถ เจ เต นิรุชฺฌนฺติ ต เตส ทุกฺขสมฺมต ฯ
สุข จ ๓ ทิฏมริเยภิ สกฺกายสฺส นิโรธน
ปจฺจนิกมิท โหติ
สพฺพโลเกน ปสฺสต ฯ
ย ปเร สุขโต อาหุ ตทริยา อหุ ทุกฺขโต
ย ปเร ทุกฺขโต อาหุ ตทริยา สุขโต วิทู ฯ
ปสฺส ธมฺม ทุวิชาน สมฺมฬู ฺเหตฺถ อวิทฺทสุ
นิวุตาน ตโม โหติ อนฺธกาโร อปสฺสต ฯ
สตฺจ วิวฏ โหติ อาโลโก ปสฺสตามิว
สนฺติเก น วิชานนฺติ มคฺคา ธมฺมสฺส อโกวิทา ฯ
#๑ ยุ. สุข ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. อิติสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ
#๓ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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ภวราคปเรเตหิ
ภวโสตานุสาริภิ ๑
มารเธยฺยานุปนฺเนภิ นาย ธมฺโม สุสมฺพุทโฺ ธ ๒ ฯ
โก นุ อฺตฺรมริเยภิ ปท สมฺพุทฺธมรหติ ๓
ย ปท สมฺมทฺาย ปรินิพพฺ นฺติ อนาสวาติ ฯ ตติย ฯ
[๒๑๘] รูปารามา ภิกฺขเว เทวมนุสฺสา รูปรตา รูปสมุทติ า
รูปวิปริณามวิราคนิโรธา ทุกฺขา ภิกขฺ เว เทวมนุสฺสา วิหรนฺติ ฯ
สทฺทารามา คนฺธารามา รสารามา โผฏพฺพารามา ธมฺมารามา
ภิกฺขเว เทวมนุสฺสา ธมฺมรตา ธมฺมสมุทิตา ธมฺมวิปริณามวิราคนิโรธา
ทุกฺขา ภิกขฺ เว เทวมนุสฺสา วิหรนฺติ ฯ ตถาคโต จ
โข ภิกฺขเว อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ รูปาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ
อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต วิทิตฺวา น
รูปาราโม น รูปรโต น รูปสมุทโิ ต รูปวิปริณามวิราคนิโรธา
สุโข ภิกฺขเว ตถาคโต วิหรติ ฯ สทฺทาน คนฺธาน รสาน
โผฏพฺพาน ธมฺมาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ
นิสฺสรณฺจ ยถาภูต วิทิตฺวา น ธมฺมาราโม น ธมฺมรโต น
ธมฺมสมุทิโต ธมฺมวิปริณามวิราคนิโรธา สุโข ภิกฺขเว ตถาคโต
วิหรตีติ ฯ จตุตฺถ ฯ
[๒๑๙] ย ภิกฺขเว น ตุมฺหาก ต ปชหถ ต โว ปหีน
หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ ฯ กิฺจ ภิกฺขเว น ตุมหฺ าก ฯ จกฺขุ
ภิกฺขเว น ตุมฺหาก ต ปชหถ ต โว ปหีน หิตาย สุขาย
#๑ ม. ภวราคานุสารีภิ ฯ ๒ ม. สุสมฺพุโธ ฯ ๓ ม. สมฺพุทฺธุมรหติ ฯ
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ภวิสฺสติ ฯเปฯ ชิวฺหา น ตุมฺหาก ต ปชหถ ฯ สา โว
ปหีนา หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ ฯเปฯ มโน น ตุมฺหาก ต
ปชหถ โส โว ปหีโน หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ ฯ 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 กิสสฺ เหตุ ฯ น หิ โน เอต
ภนฺเต อตฺตา วา อตฺตนิย วาติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว จกฺขุ
น ตุมฺหาก ต ปชหถ ต โว ปหีน หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ
ฯเปฯ ชิวฺหา น ตุมฺหาก ต ปชหถ สา โว ปหีนา
หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ ฯเปฯ มโน น ตุมฺหาก ต ปชหถ
โส โว ปหีโน หิตาย สุขาย ภวิสฺสตีติ ฯ ปฺจม ฯ
[๒๒๐] ย ภิกฺขเว น ตุมฺหาก ต ปชหถ ต โว ปหีน
หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ ฯ กิฺจ ภิกฺขเว น ตุมหฺ าก ฯ รูปา
ภิกฺขเว น ตุมฺหาก เต ปชหถ เต โว ปหีนา หิตาย สุขาย
ภวิสฺสนฺติ ฯ สทฺทา คนฺธา รสา โผฏพฺพา ธมฺมา น
ตุมฺหาก เต ปหชถ เต โว ปหีนา หิตาย สุขาย ภวิสฺสนฺติ ฯ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว ย อิมสฺมึ เชตวเน ติณกฏสาขาปลาส ฯเปฯ
เอวเมว โข ภิกฺขเว รูปา น ตุมฺหาก เต ปชหถ เต โว ปหีนา
หิตาย สุขาย ภวิสฺสนฺติ ฯ สทฺทา คนฺธา รสา โผฏพฺพา
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ธมฺมา น ตุมฺหาก เต ปชหถ เต โว ปหีนา หิตาย สุขาย
ภวิสฺสนฺตีติ ฯ ฉฏ ฯ
[๒๒๑] จกฺขุ ภิกฺขเว อนิจฺจ โยป เหตุ โยป ปจฺจโย
จกฺขุสฺส อุปฺปาทาย โสป อนิจฺโจ อนิจฺจสมฺภูต ภิกฺขเว จกฺขุ
กุโต นิจฺจ ภวิสฺสติ ฯเปฯ ชิวฺหา อนิจฺจา โยป เหตุ โยป
ปจฺจโย ชิวฺหาย อุปฺปาทาย โสป อนิจฺโจ อนิจฺจสมฺภูตา ภิกฺขเว
ชิวฺหา กุโต นิจฺจา ภวิสฺสติ ฯเปฯ มโน อนิจฺโจ โยป ภิกฺขเว
เหตุ โยป ปจฺจโย มนสฺส อุปฺปาทาย โสป อนิจฺโจ อนิจฺจสมฺภูโต
ภิกฺขเว มโน กุโต นิจโฺ จ ภวิสฺสตีติ ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว
สุตวา อริยสาวโก จกฺขุสฺมึป นิพพฺ ินฺทติ ฯเปฯ ชิวฺหายป นิพฺพินฺทติ
ฯเปฯ มนสฺมึป นิพฺพินฺทติ นิพฺพินทฺ  วิรชฺชติ วิราคา วิมุจฺจติ ฯ
วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ฯ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย
กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ สตฺตม ฯ
[๒๒๒] จกฺขุ ภิกฺขเว ทุกฺข โยป เหตุ โยป ปจฺจโย จกฺขุสฺส
อุปฺปาทาย โสป ทุกโฺ ข ทุกฺขสมฺภูต ภิกฺขเว จกฺขุ กุโต สุข
ภวิสฺสติ ฯเปฯ ชิวฺหา ทุกฺขา โยป เหตุ โยป ปจฺจโย ชิวฺหาย
อุปฺปาทาย โสป ทุกโฺ ข ทุกฺขสมฺภูตา ภิกฺขเว ชิวฺหา กุโต สุขา
ภวิสฺสติ ฯเปฯ มโน ทุกฺโข โยป เหตุ โยป ปจฺจโย มนสฺส
อุปฺปาทาย โสป ทุกโฺ ข ทุกฺขสมฺภูโต ภิกฺขเว มโน กุโต สุโข
ภวิสฺสติ ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
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[๒๒๓] จกฺขุ ภิกฺขเว อนตฺตา โยป เหตุ โยป ปจฺจโย
จกฺขุสฺส อุปปฺ าทาย โสป อนตฺตา อนตฺตสมฺภูต ภิกฺขเว จกฺขุ ๑
กุโต อตฺตา ภวิสฺสติ ฯเปฯ ชิวฺหา อนตฺตา โยป เหตุ โยป
ปจฺจโย ชิวฺหาย อุปฺปาทาย โสป อนตฺตา อนตฺตสมฺภูตา
ภิกฺขเว ชิวฺหา กุโต อตฺตา ภวิสฺสติ ฯเปฯ มโน อนตฺตา
โยป เหตุ โยป ปจฺจโย มนสฺส อุปฺปาทาย โสป อนตฺตา
อนตฺตสมฺภูโต ภิกฺขเว มโน กุโต อตฺตา ภวิสฺสติ ฯ เอว ปสฺส
ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ อฏม ฯ
[๒๒๔] รูปา ภิกฺขเว อนิจฺจา โยป เหตุ โยป ปจฺจโย
รูปาน อุปฺปาทาย ฯเปฯ โสป อนิจฺโจ อนิจฺจสมฺภูตา ภิกขฺ เว
รูปา กุโต นิจฺจา ภวิสฺสนฺติ ฯ สทฺทา คนฺธา รสา โผฏพฺพา
ธมฺมา อนิจฺจา โยป เหตุ โยป ปจฺจโย ธมฺมาน อุปฺปาทาย โสป
อนิจฺโจ อนิจฺจสมฺภูตา ภิกฺขเว ธมฺมา กุโต นิจฺจา ภวิสฺสนฺติ ฯ
เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๒๒๕] รูปา ภิกฺขเว ทุกฺขา โยป เหตุ โยป ปจฺจโย รูปาน
อุปฺปาทาย โสป ทุกฺโข ทุกฺขสมฺภูตา ภิกฺขเว รูปา กุโต
สุขา ภวิสสฺ นฺติ ฯ สทฺทา คนฺธา รสา โผฏพฺพา ธมฺมา
ทุกฺขา โยป เหตุ โยป ปจฺจโย ธมฺมาน อุปฺปาทาย โสป
ทุกฺโข ทุกฺขสมฺภูตา ภิกขฺ เว ธมฺมา กุโต สุขา ภวิสฺสนฺติ ฯ
เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ นวม ฯ
#๑ ยุ. สพฺพตฺถ จกฺขุ ฯ
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[๒๒๖] รูปา ภิกฺขเว อนตฺตา โยป เหตุ โยป ปจฺจโย รูปาน
อุปฺปาทาย โส อนตฺตา อนตฺตสมฺภูตา ภิกฺขเว รูปา กุโต
อตฺตา ภวิสฺสนฺติ ฯ สทฺทา คนฺธา รสา โผฏพฺพา ธมฺมา
อนตฺตา โยป เหตุ โยป ปจฺจโย ธมฺมาน อุปปฺ าทาย โสป
อนตฺตา อนตฺตสมฺภูตา ภิกฺขเว ธมฺมา กุโต อตฺตา ภวิสฺสนฺติ ฯ
เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก รูเปสุ นิพฺพินฺทติ สทฺเทสุ
คนฺเธสุ รเสสุ โผฏพฺเพสุ ธมฺเมสุ นิพฺพินทฺ ติ นิพฺพินฺท
วิรชฺชติ วิราคา วิมุจฺจติ ฯ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ฯ
ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ
ปชานาตีติ ฯ ทสม ฯ
เทวทหวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
ตสฺสุททฺ าน
เทวทหขโณปคฺคยฺห ๑ อคฺคยฺห เทฺว โหนฺติ มนสินา ๒
เหตุนาป ตโย วุตฺตา ทุเว อชฺฌตฺตพาหิราติ ฯ
__________
#๑ ม. เทวทโห ขโณ รูปา เทฺว น ตุมฺหากเมว จ ฯ ยุ. เทวทหขโณ สงฺคยฺห ฯ
#๒ ยุ. ปลาสินา ฯ
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นวปุราณวคฺโค ปฺจโม
[๒๒๗] นวปุราณานิ ภิกฺขเว กมฺมานิ เทสิสฺสามิ กมฺมนิโรธฺจ
กมฺมนิโรธคามินิฺจ ปฏิปท ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ
ภาสิสฺสามีติ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว ปุราณกมฺม ฯ จกฺขุ ภิกฺขเว
ปุราณกมฺม อภิสงฺขต อภิสฺเจตยิต เวทนิย ทฏพฺพ ฯเปฯ
ชิวฺหา ปุราณกมฺมา อภิสงฺขตา อภิสฺเจตยิตา เวทนิยา ทฏพฺพา
ฯเปฯ มโน ปุราณกมฺโม อภิสงฺขโต อภิสฺเจตยิโต เวทนิโย
ทฏพฺโพ ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ปุราณกมฺม ฯ
[๒๒๘] กตมฺจ ภิกฺขเว นวกมฺม ฯ ย โข ภิกฺขเว เอตรหิ
กมฺม กโรติ กาเยน วาจาย มนสา ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว นวกมฺม ฯ
[๒๒๙] กตโม จ ภิกขฺ เว กมฺมนิโรโธ ฯ โย โข ภิกฺขเว
กายกมฺม วจีกมฺม มโนกมฺมสฺส นิโรธา วิมุตฺตึ ผุสติ ฯ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว กมฺมนิโรโธ ฯ
[๒๓๐] กตมา จ ภิกขฺ เว กมฺมนิโรธคามินี ปฏิปทา ฯ อยเมว
อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏ ิ สมฺมาสงฺกปฺโป
สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ
สมฺมาสมาธิ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว กมฺมนิโรธคามินี ปฏิปทา ฯ
[๒๓๑] อิติ โข ภิกฺขเว เทสิต โว ๑ มยา ปุราณกมฺม เทสิต
นวกมฺม เทสิโต กมฺมนิโรโธ เทสิตา กมฺมนิโรธคามินี ปฏิปทา ฯ
#๑ ม. อย ปาโ นตฺกิ ฯ
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ย โข ภิกฺขเว สตฺถารา กรณีย สาวกาน หิเตสินา อนุกมฺปเกน
อนุกมฺป อุปาทาย กต โข มยา ๑ ฯ เอตานิ ภิกฺขเว รุกฺขมูลานิ
เอตานิ สฺุาคารานิ ฯ พฺยายถ ๒ ภิกฺขเว มา ปมาทตฺถ มา
ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ อย โว อมฺหาก อนุสาสนีติ ฯ
ปม ฯ
[๒๓๒] นิพฺพานสปฺปาย โว ภิกฺขเว ปฏิปท เทสิสฺสามิ ต
สุณาถ ฯเปฯ กตมา จ สา ภิกฺขเว นิพฺพานสปฺปายา ปฏิปทา ฯ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ จกฺขุ อนิจฺจนฺติ ปสฺสติ รูปา อนิจฺจาติ
ปสฺสติ จกฺขุวิฺาณ อนิจฺจนฺติ ปสฺสติ จกฺขสุ มฺผสฺโส อนิจฺโจติ
ปสฺสติ ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา
ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อนิจฺจนฺติ ปสฺสติ ฯเปฯ
ชิวฺหา อนิจฺจาติ ปสฺสติ รสา อนิจฺจาติ ปสฺสติ ชิวฺหาวิฺาณ
อนิจฺจนฺติ ปสฺสติ ชิวหฺ าสมฺผสฺโส อนิจฺโจติ ปสฺสติ ยมฺปท
ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา
อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อนิจฺจนฺติ ปสฺสติ ฯเปฯ มโน อนิจโฺ จติ
ปสฺสติ ธมฺมา อนิจฺจาติ ปสฺสติ มโนวิฺาณ อนิจฺจนฺติ
ปสฺสติ มโนสมฺผสฺโส อนิจฺโจติ ปสฺสติ ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา
ตมฺป อนิจฺจนฺติ ปสฺสติ ฯ อย โข สา ภิกฺขเว นิพฺพานสปฺปายา
ปฏิปทาติ ฯ ทุติย ฯ
#๑ ม. ยุ. กต โว ต มยา ฯ ๒ ม. ยุ. ฌายถ ฯ
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[๒๓๓] นิพฺพานสปฺปาย โว ภิกฺขเว ปฏิปท เทสิสฺสามิ ต
สุณาถ ฯเปฯ กตมา จ สา ภิกฺขเว นิพฺพานสปฺปายา ปฏิปทา ฯ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ๑ จกฺขุ ทุกฺขนฺติ ปสฺสติ รูปา ทุกฺขาติ ปสฺสติ
จกฺขุวิฺาณ ทุกฺขนฺติ ปสฺสติ จกฺขุสมฺผสฺโส ทุกฺโขติ ปสฺสติ
ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา
อทุกฺขมสุข วา ตมฺป ทุกฺขนฺติ ปสฺสติ ฯเปฯ ชิวฺหา ทุกฺขาติ
ปสฺสติ ฯเปฯ มโน ทุกฺโขติ ปสฺสติ ธมฺมา ทุกฺขาติ ปสฺสติ
มโนวิฺาณ ทุกฺขนฺติ ปสฺสติ มโนสมฺผสฺโส ทุกโฺ ขติ ปสฺสติ
ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา
อทุกฺขมสุข วา ตมฺป ทุกฺขนฺติ ปสฺสติ ฯ อย โข สา ภิกฺขเว
นิพฺพานสปฺปายา ปฏิปทาติ ฯ ตติย ฯ
[๒๓๔] นิพฺพานสปฺปาย โว ภิกฺขเว ปฏิปท เทสิสฺสามิ ต
สุณาถ ฯเปฯ กตมา จ สา ภิกฺขเว นิพฺพานสปฺปายา ปฏิปทา ฯ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ จกฺขุ อนตฺตาติ ปสฺสติ รูปา อนตฺตาติ
ปสฺสติ จกฺขุวิฺาณ อนตฺตาติ ปสฺสติ จกฺขสุ มฺผสฺโส อนตฺตาติ
ปสฺสติ ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา
ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อนตฺตาติ ปสฺสติ ฯเปฯ
ชิวฺหา อนตฺตาติ ปสฺสติ ฯเปฯ มโน อนตฺตาติ ปสฺสติ ธมฺมา
อนตฺตาติ ปสฺสติ มโนวิฺาณ อนตฺตาติ ปสฺสติ มโนสมฺผสฺโส
อนตฺตาติ ปสฺสติ ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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สุข วา ทุกขฺ  วา อทุกขฺ มสุข วา ตมฺป อนตฺตาติ ปสฺสติ ฯ
อย โข สา ภิกฺขเว นิพฺพานสปฺปายา ปฏิปทาติ ฯ จตุตฺถ ฯ
[๒๓๕] นิพฺพานสปฺปาย โว ภิกฺขเว ปฏิปท เทสิสฺสามิ ต
สุณาถ ฯเปฯ กตมา จ สา ภิกฺขเว นิพฺพานสปฺปายา ปฏิปทา ฯ๕
ต กึ มฺถ ภิกฺขเว จกฺขุ 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 รูปา นิจฺจา วา อนิจฺจา วาติ ฯ อนิจฺจา ภนฺเต ฯ
จกฺขุวิฺาณ จกฺขุสมฺผสฺโส ฯเปฯ ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป
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 เอว ปสฺส ภิกฺขเว
สุตวา อริยสาวโก จกฺขุสฺมึป นิพฺพินฺทติ รูเปสุป นิพฺพินทฺ ติ
จกฺขุวิฺาเณป นิพฺพนิ ฺทติ ฯเปฯ ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตสฺมึป
นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท วิรชฺชติ วิราคา วิมุจฺจติ ฯเปฯ นาปร
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ๑ ฯ อย โข สา ภิกฺขเว นิพฺพานสปฺปายา
#๑ ยุ. อิติสทฺโท อตฺถิ ฯ
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ปฏิปทาติ ฯ ปฺจม ฯ
[๒๓๖] อนนฺเตวาสิกมิท ภิกฺขเว พฺรหฺมจริย วุสฺสติ อนาจริยก ฯ
สานฺเตวาสิโก ๑ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สาจริยโก ทุกฺข น ผาสุ ๒ วิหรติ
อนนฺเตวาสิโก ภิกฺขเว ภิกฺขุ อนาจริยโก สุข ผาสุ ๒ วิหรติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ๓ ภิกฺขุ สานฺเตวาสิโก สาจริยโก ทุกฺข น ผาสุ ๒
วิหรติ ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน จกฺขุนา รูป ทิสฺวา อุปฺปชฺชนฺติ
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สรสงฺกปฺปา สฺโชนิยา ตฺยาสฺส ๔
อนฺโต วสนฺติ อนฺตสฺส วสนฺติ ๕ ปาปกา อกุสลา ธมฺมาติ
ตสฺมา สานฺเตวาสิโกติ วุจฺจติ ฯ เต น สมุทาจรนฺติ [๖] ปาปกา
อกุสลา ธมฺมาติ ตสฺมา สาจริยโกติ วุจฺจติ ฯเปฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน ชิวฺหาย รส สายิตฺวา อุปฺปชฺชนฺติ ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา สรสงฺกปฺปา สฺโชนิยา ตฺยาสฺส อนฺโต วสนฺติ อนฺตสฺส
วสนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมาติ ตสฺมา สานฺเตวาสิโกติ วุจฺจติ ฯ
เต น สมุทาจรนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมาติ ตสฺมา สาจริยโกติ
วุจฺจติ ฯเปฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน มนสา ธมฺม วิฺาย
อุปฺปชฺชนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สรสงฺกปฺปา สฺโชนิยา
ตฺยาสฺส อนฺโต วสนฺติ อนฺตสฺส วสนฺติ ปาปกา อกุสลา
ธมฺมาติ ตสฺมา สานฺเตวาสิโกติ วุจจฺ ติ ฯ เต น สมุทาจรนฺติ
ปาปกา อกุสลา ธมฺมาติ ตสฺมา สาจริยโกติ วุจฺจติ ฯ เอว
#๑ ม. ยุ. สนฺเตวาสิโก ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ยุ. ผาสุ ฯ ๓ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
#๔ ยุ. ตยสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ ๕ สี. อนฺวาสฺสวนฺติ ฯ ๖ ม. ยุ. สมุทาจรนฺติ
#น ฯ เอวมุปริป ฯ
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โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สานฺเตวาสิโก สาจริยโก ทุกขฺ  น ผาสุ
วิหรติ ฯ
[๒๓๗] กถฺจ ภิกฺขเว [๑] อนนฺเตวาสิโก อนาจริยโก สุข ผาสุ
วิหรติ ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน จกฺขนุ า รูป ทิสวฺ า น อุปฺปชฺชนฺติ
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สรสงฺกปฺปา สฺโชนิยา ตฺยาสฺส น
อนฺโต วสนฺติ นาสฺส อนฺโต วสนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมาติ
ตสฺมา อนนฺเตวาสิโกติ วุจฺจติ ฯ เนต ๒ สมุทาจรนฺติ [๓] ปาปกา
อกุสลา ธมฺมาติ ตสฺมา อนาจริยโกติ วุจฺจติ ฯเปฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน ชิวฺหาย รส สายิตฺวา น อุปฺปชฺชนฺติ ปาปกา
อกุสลา ธมฺมา สรสงฺกปฺปา สฺโชนิยา ตฺยาสฺส น อนฺโต
วสนฺติ นาสฺส อนฺโต วสนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมาติ ตสฺมา
อนนฺเตวาสิโกติ วุจฺจติ ฯ เนต สมุทาจรนฺติ ปาปกา อกุสลา
ธมฺมาติ ตสฺมา อนาจริยโกติ วุจฺจติ ฯเปฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
ภิกฺขุโน มนสา ธมฺม วิฺาย น อุปฺปชฺชนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
สรสงฺกปฺปา สฺโชนิยา ตฺยาสฺส น อนฺโต วสนฺติ นาสฺส
อนฺโต วสนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมาติ ตสฺมา อนนฺเตวาสิโกติ
วุจฺจติ ฯ เนต สมุทาจรนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมาติ ตสฺมา
อนาจริยโกติ วุจฺจติ ฯ เอว โข ภิกขฺ เว ภิกฺขุ อนนฺเตวาสิโก
อนาจริยโก สุข ผาสุ วิหรติ ฯ อนนฺเตวาสิกมิท ภิกฺขเว พฺรหฺมจริย
#๑ ม. ภิกฺขุ ฯ ๒ สี. ม. สพฺพวาเรสุ เต น น อิติ ปาา ทิสฺสนฺติ ฯ
#๓ ม. ย. น สมุทาจรนฺติ น ฯ เอวมุปริป ฯ
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วุสฺสติ ๑ อนาจริยก ฯ สานฺเตวาสิโก ภิกฺขเว ภิกฺขุ สาจริยโก ทุกฺข
น ผาสุ วิหรติ อนนฺเตวาสิโก ภิกขฺ เว ภิกฺขุ อนาจริยโก สุข
ผาสุ วิหรตีติ ฯ ฉฏ ฯ
[๒๓๘] สเจ โว ภิกฺขเว อฺติตฺถิยา ปริพพฺ าชกา เอว
ปุจฺเฉยฺยุ กิมตฺถิย อาวุโส สมเณ โคตเม พฺรหฺมจริย วุสฺสตีติ ฯ
เอว ปุฏา ตุเมฺห ภิกฺขเว เตส อฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน
เอว พฺยากเรยฺยาถ ทุกขฺ สฺส โข อาวุโส ปริฺาย ภควติ
พฺรหฺมจริย วุสฺสตีติ ฯ สเจ ปน โว ภิกฺขเว อฺติตฺถิยา
ปริพฺพาชกา เอว ปุจฺเฉยฺยุ กตม ปน อาวุโส ทุกฺข ยสฺส
ปริฺาย สมเณ โคตเม พฺรหฺมจริย วุสฺสตีติ ฯ เอว ปุฏา
ตุเมฺห ภิกขฺ เว เตส อฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน เอว
พฺยากเรยฺยาถ จกฺขุ โข อาวุโส ทุกขฺ  ตสฺส ปริฺาย ภควติ
พฺรหฺมจริย วุสฺสติ รูปา ทุกฺขา เตส ปริฺาย ภควติ
พฺรหฺมจริย วุสฺสติ จกฺขุวิฺาณ ทุกฺข ตสฺส ปริฺาย
ภควติ พฺรหฺมจริย วุสฺสติ จกฺขุสมฺผสฺโส ทุกโฺ ข ตสฺส ปริฺาย
ภควติ พฺรหฺมจริย วุสสฺ ติ ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป ทุกฺข ตสฺส
ปริฺาย ภควติ พฺรหฺมจริย วุสฺสติ ฯเปฯ ชิวฺหา ทุกฺขา มโน
ทุกฺโข ตสฺส ปริฺาย ภควติ พฺรหฺมจริย วุสฺสติ ฯเปฯ
ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา
#๑ ยุ. วุจฺจติ ฯ
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อทุกฺขมสุข วา ตมฺป ทุกฺข ตสฺส ปริฺาย ภควติ พฺรหฺมจริย
วุสฺสติ ฯ อิท โข อาวุโส ทุกฺขสฺส ๑ ปริฺาย ภควติ พฺรหฺมจริย
วุสฺสตีติ ฯ เอว ปุฏา ตุเมฺห ภิกขฺ เว เตส อฺติตฺถิยาน
ปริพฺพาชกาน เอว พฺยากเรยฺยาถาติ ฯ สตฺตม ฯ
[๒๓๙] อตฺถิ นุ โข ภิกฺขเว ปริยาโย ย ปริยาย อาคมฺม
ภิกฺขุ อฺเตฺรว สทฺธาย อฺตฺร รุจิยา อฺตฺร อนุสสฺ วา
อฺตฺร อาการปริวิตกฺกา อฺตฺร ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติยา อฺ
พฺยากเรยฺย ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ๒ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา
ภควเนตฺติกา ภควปฏิสรณา ฯ สาธุ วต ภนฺเต ภควนฺตเยว ปฏิภาตุ
เอตสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถ ภควโต สุตฺวา ภิกฺขู ธาเรสฺสนฺตีติ ฯ๔
เตนหิ ภิกฺขเว สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว
ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ
อตฺถิ ภิกฺขเว ปริยาโย ย ปริยาย อาคมฺม ภิกฺขุ อฺเตฺรว
สทฺธาย อฺตฺร รุจิยา อฺตฺร อนุสฺสวา อฺตฺร อาการปริวิตกฺกา
อฺตฺร ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติยา อฺ พฺยากเรยฺย
ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ
ปชานาตีติ ฯ
[๒๔๐] กตโม จ ภิกฺขเว ปริยาโย ย ปริยาย อาคมฺม
ภิกฺขุ อฺเตฺรว สทฺธาย ฯเปฯ อฺตฺร ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติยา
#๑ ม. ยุ. ทุกขฺ  ยสฺส ฯ ๒ ม. ปชานามีติ ฯ เอวมุปริป ฯ

สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาที่ 174

อฺ พฺยากโรติ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย
นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป
ทิสฺวา สนฺต วา อชฺฌตฺต ราคโทสโมห อตฺถิ เม อชฺฌตฺต
ราคโทสโมโหติ ปชานาติ อสนฺต วา อชฺฌตฺต ราคโทสโมห
นตฺถิ เม อชฺฌตฺต ราคโทสโมโหติ ปชานาติ ฯ ยนฺต ภิกขฺ เว
ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา สนฺต วา อชฺฌตฺต ราคโทสโมห
อตฺถิ เม อชฺฌตฺต ราคโทสโมโหติ ปชานาติ อสนฺต วา
อชฺฌตฺต ราคโทสโมห นตฺถิ เม อชฺฌตฺต ราคโทสโมโหติ
ปชานาติ ฯ อป นุ โขเม ๑ ภิกฺขเว ธมฺมา สทฺธาย วา เวทิตพฺพา
รุจิยา วา เวทิตพฺพา อนุสฺสเวน วา เวทิตพฺพา อาการปริวิตกฺเกน
วา เวทิตพฺพา ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติยา วา เวทิตพฺพาติ ฯ โน เหต
ภนฺเต ฯ นนุเม ภิกฺขเว ธมฺมา ปฺาย ทิสฺวา เวทิตพฺพาติ ฯ เอว
ภนฺเต ฯ อยมฺป ๒ โข ภิกฺขเว ปริยาโย ย ปริยาย อาคมฺม
ภิกฺขุ อฺเตฺรว สทฺธาย อฺตฺร รุจิยา อฺตฺร อนุสสฺ วา
อฺตฺร อาการปริวิตกฺกา อฺตฺร ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติยา อฺ
พฺยากโรติ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ๓ ฯเปฯ
[๒๔๑] ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ ชิวฺหาย รส สายิตฺวา สนฺต
วา อชฺฌตฺต ฯเปฯ ราคโทสโมโหติ ปชานาติ อสนฺต วา
อชฺฌตฺต ราคโทสโมห นตฺถิ เม อชฺฌตฺต ราคโทสโมโหติ
#๑ ม. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. อยโข ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. ปชานามีติ ฯ
#เอวมุปริป ฯ
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ปชานาติ ฯ ยนฺต ภิกฺขเว ภิกฺขุ ๑ ชิวหฺ าย รส สายิตฺวา สนฺต วา
อชฺฌตฺต ราคโทสโมห อตฺถิ เม อชฺฌตฺต ราคโทสโมโหติ
ปชานาติ อสนฺต วา อชฺฌตฺต ราคโทสโมห นตฺถิ เม อชฺฌตฺต
ราคโทสโมโหติ ปชานาติ ฯ อป นุ โขเม ภิกฺขเว ธมฺมา สทฺธาย
วา เวทิตพฺพา รุจิยา วา เวทิตพฺพา อนุสฺสเวน วา เวทิตพฺพา
อาการปริวิตกฺเกน วา เวทิตพฺพา ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติยา วา เวทิตพฺพาติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ นนุเม ภิกฺขเว ธมฺมา ปฺาย ทิสฺวา
เวทิตพฺพาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ อยมฺป โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ๑ ปริยาโย
ย ปริยาย อาคมฺม ภิกฺขุ อฺเตฺรว สทฺธาย อฺตฺร รุจิยา
อฺตฺร อนุสฺสวา อฺตฺร อาการปริวิตกฺกา อฺตฺร ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติยา
อฺ พฺยากโรติ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย
กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯเปฯ
[๒๔๒] ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ มนสา ธมฺม วิฺาย สนฺต
วา อชฺฌตฺต ราคโทสโมห อตฺถิ เม อชฺฌตฺต ราคโทสโมโหติ
ปชานาติ อสนฺต วา อชฺฌตฺต ราคโทสโมห นตฺถิ เม อชฺฌตฺต
ราคโทสโมโหติ ปชานาติ ฯ ยนฺต ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ มนสา ธมฺม
วิฺาย สนฺต วา อชฺฌตฺต ราคโทสโมห อตฺถิ เม อชฺฌตฺต
ราคโทสโมโหติ ปชานาติ อสนฺต วา อชฺฌตฺต ราคโทสโมห
นตฺถิ เม อชฺฌตฺต ราคโทสโมโหติ ปชานาติ ฯ อป นุ โขเม
ภิกฺขเว ธมฺมา สทฺธาย วา เวทิตพฺพา รุจิยา วา เวทิตพฺพา
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อนุสฺสเวน วา เวทิตพฺพา อาการปริวิตกฺเกน วา เวทิตพฺพา
ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติยา วา เวทิตพฺพาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
นนุเม ภิกฺขเว ธมฺมา ปฺาย ทิสฺวา เวทิตพฺพาติ ฯ เอว
ภนฺเต ฯ อยมฺป โข ภิกฺขเว ปริยาโย ย ปริยาย อาคมฺม
ภิกฺขุ อฺเตฺรว สทฺธาย อฺตฺร รุจิยา อฺตฺร อนุสสฺ วา
อฺตฺร อาการปริวิตกฺกา อฺตฺร ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติยา อฺ
พฺยากโรติ ขีณา ขาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร
อิตฺถตฺตายาต ปชานาตีติ ฯ อฏม ฯ
[๒๔๓] อถ โข อฺตโร ภิกขฺ ุ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
ฯเปฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ
อินฺทฺริยสมฺปนฺโน อินฺทรฺ ิยสมฺปนฺโนติ ภนฺเต วุจฺจติ กิตฺตาวตา
นุ โข ภนฺเต อินฺทฺรยิ สมฺปนฺโน โหตีติ ฯ จกฺขนุ ฺทฺริเย เจ ภิกฺขุ
อุทยพฺพยานุปสฺสี วิหรนฺโต จกฺขุนฺทฺริเย นิพฺพนิ ฺทติ ฯเปฯ ชิวฺหินฺทฺริเย
เจ ภิกฺขุ อุทยพฺพยานุปสฺสี วิหรนฺโต ชิวฺหินฺทฺริเย นิพฺพินฺทติ ฯเปฯ
มนินฺทฺริเย เจ ภิกฺขุ อุทยพฺพยานุปสฺสี วิหรนฺโต มนินฺทฺริเย นิพฺพินฺทติ
นิพฺพินฺท วิรชฺชติ ฯเปฯ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ฯ ขีณา ชาติ
วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ฯ
เอตฺตาวตา โข ภิกฺขุ อินฺทฺริยสมฺปนฺโน โหตีติ ฯ นวม ฯ
[๒๔๔] อถ โข อฺตโร ภิกขฺ ุ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
ฯเปฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ
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ธมฺมกถิโก ธมฺมกถิโกติ ภนฺเต วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต
ธมฺมกถิโก โหตีติ ฯ จกฺขุสฺส เจ ภิกฺขเว ๑ ภิกฺขุ นิพฺพิทาย วิราคาย
นิโรธาย ธมฺม เทเสติ ธมฺมกถิโก ภิกฺขูติ อล วจนาย ฯ
จกฺขุสฺส เจ ภิกฺขุ นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน ภิกฺขูติ อล วจนาย ฯ จกฺขุสฺส เจ ภิกฺขุ
นิพฺพิทา วิราคา นิโรธา อนุปาทา วิมุตฺโต โหติ ทิฏธมฺมนิพฺพานปตฺโต
ภิกฺขูติ อล วจนาย ฯเปฯ ชิวฺหาย เจ ภิกฺขุ
นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ธมฺม เทเสติ ธมฺมกถิโก ภิกฺขูติ
อล วจนาย ฯเปฯ มนสฺส เจ ภิกฺขุ นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย
ธมฺม เทเสติ ธมฺมกถิโก ภิกฺขูติ อล วจนาย ฯ มนสฺส เจ ภิกขฺ ุ
นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน
ภิกฺขูติ อล วจนาย ฯ มนสฺส เจ ภิกฺขุ นิพฺพทิ า วิราคา
นิโรธา อนุปาทา วิมุตโฺ ต โหติ ทิฏธมฺมนิพฺพานปตฺโต ภิกฺขูติ
อล วจนายาติ ฯ ทสม ฯ
นวปุราณวคฺโค ปฺจโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
กมฺม จตฺตาริ สปฺปายา อนนฺเตวาสิกิมตฺถิยา
อตฺถิ นุ โข ปริยาโย อินฺทฺริยกถิเกน วาติ ๒ ฯ
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. กถิเกน จาติ ฯ ยุ. กถิเกน เต ทสาติ ฯ
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ตติยปณฺณาสเก วคฺคสฺสุทฺทาน
โยคกฺเขมิ จ โลโก จ คหปติ เทวทเหน จ
นวปุราเณน ปฺาส ๑ ตติย เตน วุจฺจตีติ ฯ
__________________
#๑ ม. ปฺาโส ตติโย ฯ
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นนฺทิกฺขยวคฺโค ปโม
[๒๔๕] อนิจฺจเยว ภิกฺขเว ภิกฺขุ จกฺขุ อนิจฺจนฺติ ปสฺสติ
สาสฺส ๑ โหติ สมฺมาทิฏิ สมฺมา ปสฺส นิพฺพนิ ฺทติ นนฺทิกขฺ ยา
ราคกฺขโย ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย นนฺทิราคกฺขยา จิตฺต สุวิมุตฺตนฺติ
วุจฺจติ ฯเปฯ อนิจฺจเยว ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ชิวฺห อนิจฺจนฺติ ปสฺสติ
สาสฺส โหติ สมฺมาทิฏิ สมฺมา ปสฺส นิพฺพนิ ฺทติ นนฺทกิ ฺขยา
ราคกฺขโย ฯเปฯ จิตฺต สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจติ ฯเปฯ อนิจฺจเยว
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ มน อนิจฺจนฺติ ปสฺสติ สาสฺส โหติ สมฺมาทิฏิ
สมฺมา ปสฺส นิพฺพินฺทติ นนฺทิกฺขยา ราคกฺขโย ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย
นนฺทิราคกฺขยา จิตฺต สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจตีติ ฯ ปม ฯ
[๒๔๖] อนิจฺเจเยว ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ รูเป อนิจฺจาติ ปสฺสติ
สาสฺส โหติ สมฺมาทิฏิ สมฺมา ปสฺส นิพฺพนิ ฺทติ นนฺทกิ ฺขยา
ราคกฺขโย ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย นนฺทิราคกฺขยา จิตฺต สุวิมุตฺตนฺติ
วุจฺจติ ฯ อนิจฺเจเยว ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สทฺเท คนฺเธ รเส
โผฏพฺเพ ธมฺเม อนิจฺจาติ ปสฺสติ สาสฺส โหติ สมฺมาทิฏ ิ
สมฺมา ปสฺส นิพฺพินฺทติ นนฺทิกฺขยา ราคกฺขโย ราคกฺขยา
นนฺทิกฺขโย นนฺทิราคกฺขยา จิตฺต สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจตีติ ฯ ทุติย ฯ
[๒๔๗] จกฺขุ ภิกฺขเว โยนิโส มนสิกโรถ จกฺขุอนิจฺจตฺจ ๒
#๑ ยุ. สาย ฯ ๒ ม. จกฺขานิจฺจตฺจ ฯ ยุ. จกฺขนิจฺจตฺจ ฯ เอวมุปริป ฯ
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ยถาภูต สมนุปสฺสถ ฯ จกฺขุ ภิกฺขเว ภิกฺขุ โยนิโส มนสิกโรนฺโต
จกฺขุอนิจฺจตฺจ ยถาภูต สมนุปสฺสนฺโต จกฺขุสฺมึป นิพฺพินฺทติ
นนฺทิกฺขยา ราคกฺขโย ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย นนฺทิราคกฺขยา จิตฺต
สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจติ ฯเปฯ ชิวฺห ภิกฺขเว โยนิโส มนสิกโรถ
ชิวฺหานิจฺจตฺจ ยถาภูต สมนุปสฺสถ ฯ ชิวฺห ภิกฺขเว ภิกฺขุ โยนิโส
มนสิกโรนฺโต ชิวฺหานิจฺจตฺจ ยถาภูต สมนุปสฺสนฺโต ชิวฺหายป
นิพฺพินฺทติ นนฺทิกฺขยา ราคกฺขโย ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย นนฺทิราคกฺขยา
จิตฺต สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจติ ฯเปฯ มน ภิกฺขเว โยนิโส มนสิกโรถ
มนานิจฺจตฺจ ยถาภูต สมนุปสฺสถ ฯ มน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ โยนิโส
มนสิกโรนฺโต มนานิจฺจตฺจ ยถาภูต สมนุปสฺสนฺโต มนสฺมึป
นิพฺพินฺทติ นนฺทิกฺขยา ราคกฺขโย ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย นนฺทิราคกฺขยา
จิตฺต สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจตีติ ฯ ตติย ฯ
[๒๔๘] รูเป ภิกฺขเว โยนิโส มนสิกโรถ รูปานิจฺจตฺจ
ยถาภูต สมนุปสฺสถ ฯ รูเป ภิกฺขเว ภิกฺขุ โยนิโส มนสิกโรนฺโต
รูปานิจฺจตฺจ ยถาภูต สมนุปสฺสนฺโต รูเปสุ ๑ นิพฺพินฺทติ นนฺทิกฺขยา
ราคกฺขโย ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย นนฺทิราคกฺขยา จิตฺต สุวิมุตฺตนฺติ
วุจฺจติ ฯ สทฺเท คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ ธมฺเม ภิกฺขเว
โยนิโส มนสิกโรถ ธมฺมานิจฺจตฺจ ยถาภูต สมนุปสฺสถ ธมฺเม
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ โยนิโส มนสิกโรนฺโต ธมฺมานิจฺจตฺจ ยถาภูต
สมนุปสฺสนฺโต ธมฺเมสุ นิพฺพินฺทติ นนฺทิกฺขยา ราคกฺขโย ราคกฺขยา
#๑ ม. ยุ. รูเปสุป ... ฯ เอวมุปริป ฯ
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นนฺทิกฺขโย นนฺทิราคกฺขยา จิตฺต สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจตีติ ฯ จตุตฺถ ฯ
[๒๔๙] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ ชีวกมฺพวเน ฯ ตตฺร
โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ฯเปฯ สมาธึ ภิกฺขเว ภาเวถ ฯ
สมาหิตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ยถาภูต โอกฺกายติ ๑ ฯ กิฺจ ยถาภูต
โอกฺกายติ ฯ จกฺขุ อนิจฺจนฺติ ยถาภูต โอกฺกายติ รูปา อนิจฺจาติ
ยถาภูต โอกฺกายติ จกฺขุวิฺาณ อนิจฺจนฺติ ยถาภูต โอกฺกายติ
จกฺขุสมฺผสฺโส อนิจฺโจติ ยถาภูต โอกฺกายติ ยมฺปท  จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา
ตมฺป อนิจฺจนฺติ ยถาภูต โอกฺกายติ ฯเปฯ มโน อนิจฺโจติ ยถาภูต
โอกฺกายติ ธมฺมา อนิจฺจาติ ยถาภูต โอกฺกายติ ฯเปฯ ยมฺปท 
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกขฺ มสุข
วา ตมฺป อนิจฺจนฺติ ยถาภูต โอกฺกายติ ฯ สมาธึ ภิกฺขเว
ภาเวถ ฯ สมาหิตสฺส ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน ยถาภูต โอกฺกายตีติ ฯ
ปฺจม ฯ
[๒๕๐] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ ชีวกมฺพวเน ฯ ตตฺร
โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ฯเปฯ ปฏิสลฺลีนา ๒ โข ๓ ภิกฺขเว ๔
โยคมาปชถ ฯ ปฏิสลฺลนี สฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ยถาภูต โอกฺกายติ ฯ
กิฺจ ภิกฺขเว ยถาภูต โอกฺกายติ ฯ จกฺขุ อนิจฺจนฺติ ยถาภูต
โอกฺกายติ รูปา อนิจฺจาติ ยถาภูต โอกฺกายติ จกฺขุวิฺาณ
#๑ กตฺถจิ โปตฺถเก โอกฺขายตีติ วา ปกฺขายตีติ วา ปาโ ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ยุ.
#ปฏิสลฺลาเน ฯ ๓ ม. ยุ. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ
#๔ ม. ยุ. สพฺพตฺถ ภิกฺขเวติ ปาโ นตฺถิ ฯ
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อนิจฺจนฺติ ยถาภูต โอกฺกายติ จกฺขุสมฺผสฺโส อนิจฺโจติ ยถาภูต
โอกฺกายติ ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข
วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อนิจฺจนฺติ ยถาภูต
โอกฺกายติ ฯเปฯ มโน อนิจฺโจติ ยถาภูต โอกฺกายติ ธมฺมา
มโนวิฺาณ มโนสมฺผสฺโส ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อนิจฺจนฺติ
ยถาภูต โอกฺกายติ ฯ ปฏิสลฺลีนา ภิกขฺ เว โยคมาปชถ ฯ ปฏิสลฺลีนสฺส
ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ยถาภูต โอกฺกายตีติ ฯ ฉฏ ฯ
[๒๕๑] อถ โข อายสฺมา มหาโกฏิโก เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข อายสฺมา มหาโกฏิโก
ภควนฺต เอตทโวจ สาธุ เม ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน ธมฺม เทเสตุ
ยมห ภควโต ธมฺม สุตฺวา เอโก วูปกฏโ อปฺปมตฺโต อาตาป
ปหิตตฺโต วิหเรยฺยนฺติ ฯ ย โข โกฏิก อนิจฺจ ตตฺร เต
ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ กิฺจ โกฏิก อนิจฺจ ฯ จกฺขุ [๑] โกฏิก
อนิจฺจ ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ รูปา อนิจฺจา ตตฺร
เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ จกฺขุวิฺาณ อนิจฺจ ตตฺร เต ฉนฺโท
ปหาตพฺโพ ฯ จกฺขุสมฺผสฺโส อนิจฺโจ ตตฺร เต ฉนฺโท
ปหาตพฺโพ ฯ ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา
ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อนิจฺจ ตตฺร เต ฉนฺโท
ปหาตพฺโพ ฯเปฯ ชิวฺหา อนิจฺจา ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ
#๑ ม. ยุ. โข ฯ
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รสา อนิจฺจา ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ ชิวฺหาวิฺาณ
อนิจฺจ ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ ชิวฺหาสมฺผสฺโส อนิจฺโจ
ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ ยมฺปท  ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อนิจฺจ ตตฺร
เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯเปฯ มโน อนิจฺโจ ตตฺร เต ฉนฺโท
ปหาตพฺโพ ฯ ธมฺมา อนิจฺจา ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ
มโนวิฺาณ อนิจฺจ ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ มโนสมฺผสฺโส
อนิจฺโจ ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา
ตมฺป อนิจฺจ ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ ย โข โกฏิก
อนิจฺจ ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพติ ฯ สตฺตม ฯ
[๒๕๒] อถ โข ฯเปฯ วิหเรยฺยนฺติ ฯ ย โข โกฏิก ทุกฺข
ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ กิฺจ โกฏิก ทุกฺข ฯ จกฺขุ โข
โกฏิก ทุกขฺ  ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ รูปา ทุกฺขา ตตฺร
เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ จกฺขุวิฺาณ ทุกฺข ตตฺร เต ฉนฺโท
ปหาตพฺโพ ฯ จกฺขุสมฺผสฺโส ทุกฺโข ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ
ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา
อทุกฺขมสุข วา ตมฺป ทุกฺข ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯเปฯ
ชิวฺหา ทุกฺขา ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯเปฯ มโน ทุกโฺ ข
ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ ธมฺมา ทุกฺขา ตตฺร เต ฉนฺโท
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ปหาตพฺโพ ฯ มโนวิฺาณ ทุกฺข ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ
มโนสมฺผสฺโส ทุกฺโข ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ ยมฺปท
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกขฺ มสุข
วา ตมฺป ทุกฺข ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ ย โข โกฏิก
ทุกฺข ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพติ ฯ อฏม ฯ
[๒๕๓] เอกมนฺต ฯเปฯ วิหเรยฺยนฺติ ฯ โย โข โกฏิก
อนตฺตา ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ โก จ โกฏิก อนตฺตา ฯ
จกฺขุ โข โกฏิก อนตฺตา ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ รูปา
อนตฺตา ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ จกฺขุวิฺาณ อนตฺตา
ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ จกฺขุสมฺผสฺโส อนตฺตา ตตฺร เต
ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต
สุข วา ทุกขฺ  วา อทุกขฺ มสุข วา ตมฺป อนตฺตา ตตฺร เต
ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯเปฯ ชิวฺหา อนตฺตา ตตฺร เต ฉนฺโท
ปหาตพฺโพ ฯเปฯ มโน อนตฺตา ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ
ธมฺมา อนตฺตา ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ มโนวิฺาณ
มโนสมฺผสฺโส ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต
สุข วา ทุกขฺ  วา อทุกขฺ มสุข วา ตมฺป อนตฺตา ตตฺร เต
ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ โย โข โกฏิก อนตฺตา ตตฺร เต ฉนฺโท
ปหาตพฺโพติ ฯ นวม ฯ
[๒๕๔] อถ โข อฺตโร ภิกฺขุ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ
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เอกมนฺต นิสินฺโน โข ๑ โส ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ กถ นุ โข
ภนฺเต ชานโต กถ ปสฺสโต มิจฺฉาทิฏิ ปหิยยฺ ตีติ ฯ จกฺขุ โข
ภิกฺขุ อนิจฺจโต ชานโต ปสฺสโต มิจฺฉาทิฏิ ปหิยฺยติ ฯ รูเป
อนิจฺจโต ชานโต ปสฺสโต มิจฺฉาทิฏิ ปหิยฺยติ ฯ จกฺขุวิฺาณ
อนิจฺจโต ชานโต ปสฺสโต มิจฺฉาทิฏิ ปหิยฺยติ ฯ จกฺขุสมฺผสฺส
อนิจฺจโต ชานโต ปสฺสโต มิจฺฉาทิฏิ ปหิยฺยติ ฯเปฯ ยมฺปท
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกขฺ มสุข
วา ตมฺป อนิจฺจโต ชานโต ปสฺสโต มิจฺฉาทิฏิ ปหิยฺยติ ฯ เอว
โข ภิกฺขุ ชานโต เอว ปสฺสโต มิจฺฉาทิฏิ ปหิยฺยตีติ ฯ ทสม ฯ
[๒๕๕] อถ โข อฺตโร ภิกฺขุ ฯเปฯ เอตทโวจ กถ นุ
โข ภนฺเต ชานโต กถ ปสฺสโต สกฺกายทิฏิ ปหิยฺยตีติ ฯ จกฺขุ
โข ภิกฺขุ ทุกฺขโต ชานโต ปสฺสโต สกฺกายทิฏิ ปหิยฺยติ ฯ รูเป
ทุกฺขโต ชานโต ปสฺสโต สกฺกายทิฏิ ปหิยฺยติ ฯ จกฺขุวิฺาณ
ทุกฺขโต ชานโต ปสฺสโต สกฺกายทิฏิ ปหิยฺยติ ฯ จกฺขุสมฺผสฺส
ทุกฺขโต ชานโต ปสฺสโต สกฺกายทิฏิ ปหิยฺยติ ฯเปฯ ยมฺปท
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกขฺ มสุข
วา ตมฺป ทุกฺขโต ชานโต ปสฺสโต สกฺกายทิฏ ิ ปหิยฺยติ ฯ
เอว โข ภิกฺขุ ชานโต เอว ปสฺสโต สกฺกายทิฏิ ปหิยฺยตีติ ฯ
เอกาทสม ฯ
[๒๕๖] อถ โข อฺตโร ภิกฺขุ ฯเปฯ เอตทโวจ กถ นุ
#๑ ม. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ
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โข ภนฺเต ชานโต กถ ปสฺสโต อตฺตานุทิฏิ ปหิยฺยตีติ ฯ จกฺขุ
โข ภิกฺขุ อนตฺตโต ชานโต ปสฺสโต อตฺตานุทิฏิ ปหิยฺยติ ฯ รูเป
อนตฺตโต ชานโต ปสฺสโต อตฺตานุทิฏิ ปหิยฺยติ ฯ จกฺขุวิฺาณ
อนตฺตโต ชานโต ปสฺสโต อตฺตานุทิฏิ ปหิยฺยติ ฯ จกฺขุสมฺผสฺส
อนตฺตโต ชานโต ปสฺสโต อตฺตานุทิฏิ ปหิยฺยติ ฯ ยมฺปท
จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกขฺ มสุข
วา ตมฺป อนตฺตโต ชานโต ปสฺสโต อตฺตานุทิฏิ ปหิยฺยติ ฯเปฯ
ชิวฺห อนตฺตโต ชานโต ปสฺสโต อตฺตานุทิฏิ ปหิยฺยติ ฯเปฯ
มน อนตฺตโต ชานโต ปสฺสโต อตฺตานุทิฏิ ปหิยฺยติ ฯ ธมฺเม
มโนวิฺาณ มโนสมฺผสฺส ยมฺปท  มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อนตฺตโต
ชานโต ปสฺสโต อตฺตานุทิฏิ ปหิยฺยตีติ ฯ เอว โข ภิกขฺ ุ
ชานโต เอว ปสฺสโต อตฺตานุทิฏิ ปหิยฺยตีติ ฯ ทฺวาทสม ฯ
นนฺทิกฺขยวคฺโค ปโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
นนฺทิกขฺ เยน จตฺตาโร ชีวกมฺพวเน ทุเว
โกฏิเกน ตโย วุตตฺ า มิจฺฉาสกฺกายอตฺตโนติ ฯ
______________
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สฏิเปยฺยาโล ทุติโย
[๒๕๗] ย ภิกฺขเว อนิจฺจ ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ
กิฺจ ภิกฺขเว อนิจฺจ ฯ จกฺขุ ภิกฺขเว อนิจฺจ ตตฺร โว ฉนฺโท
ปหาตพฺโพ ฯเปฯ ชิวฺหา อนิจฺจา ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯเปฯ
มโน อนิจฺโจ ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ ย ภิกฺขเว
อนิจฺจ ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพติ ฯ ย ภิกฺขเว อนิจฺจ
ตตฺร โว ราโค ปหาตพฺโพ ฯ กิฺจ ภิกฺขเว อนิจฺจ ฯ จกฺขุ
ภิกฺขเว อนิจฺจ ตตฺร โว ราโค ปหาตพฺโพ ฯเปฯ ชิวฺหา
อนิจฺจา ตตฺร โว ราโค ปหาตพฺโพ ฯเปฯ มโน อนิจฺโจ ตตฺร โว
ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ย ภิกฺขเว อนิจฺจ ตตฺร โว ราโค ปหาตพฺโพติ ฯ
ย ภิกฺขเว อนิจฺจ ตตฺร โว ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯ กิฺจ
ภิกฺขเว อนิจฺจ ฯ จกฺขุ ภิกฺขเว อนิจฺจ ตตฺร โว ฉนฺทราโค
ปหาตพฺโพ ฯเปฯ ชิวฺหา อนิจฺจา ตตฺร โว ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯเปฯ
มโน อนิจฺโจ ตตฺร โว ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯ ย ภิกฺขเว
อนิจฺจ ตตฺร โว ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพติ ฯ
[๒๕๘] ย ภิกฺขเว ทุกฺข ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ
ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯ กิฺจ ภิกขฺ เว
ทุกฺข ฯ จกฺขุ ภิกฺขเว ทุกฺข ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ
ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯเปฯ ชิวฺหา
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ทุกฺขา ฯเปฯ มโน ทุกฺโข ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ
ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯ ย ภิกฺขเว ทุกฺข
ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค
ปหาตพฺโพติ ฯ
[๒๕๙] โย ภิกฺขเว อนตฺตา ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ
ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯ โก ๑ จ ภิกฺขเว
อนตฺตา ฯ จกฺขุ ภิกฺขเว อนตฺตา ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ
ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯเปฯ ฆาน อนตฺตา
ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค
ปหาตพฺโพ ฯ ชิวฺหา อนตฺตา ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ
ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯเปฯ มโน อนตฺตา
ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค
ปหาตพฺโพ ฯ โย ภิกฺขเว อนตฺตา ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ
ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพติ ฯ
[๒๖๐] ย ภิกฺขเว อนิจฺจ ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ
ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯ กิฺจิ ภิกขฺ เว
อนิจฺจ ฯ รูปา ภิกฺขเว อนิจฺจา ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ
ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯ สทฺทา อนิจฺจา
ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค
ปหาตพฺโพ ฯ คนฺธา อนิจฺจา ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ
#๑ ยุ. กิฺจ ฯ
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ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯ รสา อนิจฺจา
ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค
ปหาตพฺโพ ฯ โผฏพฺพา อนิจฺจา ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ
ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯ ธมฺมา อนิจฺจา
ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค
ปหาตพฺโพ ฯ ย ภิกฺขเว อนิจฺจ ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ
ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพติ ฯ
[๒๖๑] ย ภิกฺขเว ทุกฺข ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ
ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯ กิฺจ ภิกขฺ เว
ทุกฺข ฯ รูปา ภิกฺขเว ทุกขฺ า ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ ราโค
ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯ สทฺทา คนฺธา รสา
โผฏพฺพา ธมฺมา ทุกฺขา ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ ราโค
ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯ ย ภิกฺขเว ทุกฺข ตตฺร โว
ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพติ ฯ
[๒๖๒] โย ภิกฺขเว อนตฺตา ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ
ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯ โก จ ภิกขฺ เว
อนตฺตา ฯ รูปา ภิกฺขเว อนตฺตา ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ
ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯ สทฺทา คนฺธา
รสา โผฏพฺพา ธมฺมา อนตฺตา ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ
ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯ โย ภิกฺขเว
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อนตฺตา ตตฺร โว ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ ราโค ปหาตพฺโพ ฯ
ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพติ ฯ
[๒๖๓] จกฺขุ ภิกฺขเว อนิจฺจ อตีต ฯเปฯ ชิวหฺ า อนิจฺจา
อตีตา ฯเปฯ มโน อนิจโฺ จ อตีโต ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา
อริยสาวโก จกฺขุสฺมึป นิพฺพินฺทติ ฯเปฯ ชิวฺหายป นิพฺพินทฺ ติ ฯเปฯ
มนสฺมึป นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท วิรชฺชติ วิราคา วิมุจฺจติ ฯ
วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ฯ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย
กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๒๖๔] จกฺขุ ภิกฺขเว อนิจฺจ อนาคต ฯเปฯ ชิวฺหา อนิจฺจา
อนาคตา ฯเปฯ มโน อนิจฺโจ อนาคโต ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ
นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๒๖๕] จกฺขุ ภิกฺขเว อนิจฺจ ปจฺจุปฺปนฺน ฯเปฯ ชิวฺหา
อนิจฺจา ปจฺจุปฺปนฺนา ฯเปฯ มโน อนิจฺโจ ปจฺจุปฺปนฺโน ฯ
เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๒๖๖] จกฺขุ ภิกฺขเว ทุกฺข อตีต อนาคต ปจฺจุปฺปนฺน ฯเปฯ
ชิวฺหา ทุกฺขา อตีตา อนาคตา ปจฺจุปฺปนฺนา ฯเปฯ มโน ทุกฺโข
อตีโต อนาคโต ปจฺจุปฺปนฺโน ฯ เอว ปสฺส ภิกขฺ เว ฯเปฯ นาปร
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๒๖๗] จกฺขุ ภิกฺขเว อนตฺตา อตีต อนาคต ปจฺจุปฺปนฺน ฯเปฯ
ชิวฺหา อนตฺตา ฯเปฯ มโน อนตฺตา อตีโต อนาคโต
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ปจฺจุปฺปนฺโน ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ
ปชานาตีติ ฯ
[๒๖๘] รูปา ภิกฺขเว อนิจฺจา อตีตา อนาคตา ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ
สทฺทา คนฺธา รสา โผฏพฺพา ธมฺมา อนิจฺจา อตีตา
อนาคตา ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว ฯเปฯ นาปร
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๒๖๙] รูปา ภิกฺขเว ทุกฺขา อตีตา อนาคตา ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ
สทฺทา คนฺธา รสา โผฏพฺพา ธมฺมา ทุกฺขา อตีตา อนาคตา
ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๒๗๐] รูปา ภิกฺขเว อนตฺตา อตีตา อนาคตา ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ
สทฺทา คนฺธา รสา โผฏพฺพา ธมฺมา อนตฺตา อตีตา
อนาคตา ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ
ปชานาตีติ ฯ
[๒๗๑] จกฺขุ ภิกฺขเว อนิจฺจ อตีต ฯ ย อนิจฺจ ต ทุกฺข
ย ทุกฺข ตทนตฺตา ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส
อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯเปฯ
ชิวฺหา อนิจจฺ า อตีตา ฯ ยทนิจฺจ ต ทุกฺข ย ทุกฺข ตทนตฺตา
ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต
ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯเปฯ มโน อนิจฺโจ อตีโต ฯ
ยทนิจฺจ ต ทุกฺข ย ทุกฺข ตทนตฺตา ยทนตฺตา ต เนต มม
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เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
ทฏพฺพ ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๒๗๒] จกฺขุ ภิกฺขเว อนิจฺจ อนาคต ฯ ยทนิจฺจ ต ทุกขฺ 
ย ทุกฺข ตทนตฺตา ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น
เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯเปฯ
ชิวฺหา อนิจจฺ า อนาคตา ยทนิจฺจ ต ทุกฺข ย ทุกฺข ตทนตฺตา
ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต
ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯเปฯ มโน อนิจฺโจ อนาคโต ฯ
ยทนิจฺจ ต ทุกฺข ย ทุกฺข ตทนตฺตา ยทนตฺตา ต เนต มม
เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
ทฏพฺพ ฯเปฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ
ปชานาตีติ ฯ
[๒๗๓] จกฺขุ ภิกฺขเว อนิจฺจ ปจฺจุปฺปนฺน ฯ ยทนิจฺจ ต ทุกฺข
ย ทุกฺข ตทนตฺตา ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส
อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯเปฯ
ชิวฺหา อนิจจฺ า ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ ยทนิจฺจ ต ทุกขฺ  ย ทุกฺข
ตทนตฺตา ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส
อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯเปฯ เอว
ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๒๗๔] จกฺขุ ภิกฺขเว ทุกฺข อตีต อนาคต ปจฺจุปฺปนฺน ฯ
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ย ทุกฺข ตทนตฺตา ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น
เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯเปฯ
ชิวฺหา ทุกฺขา ฯเปฯ มโน ทุกโฺ ข อตีโต อนาคโต ปจฺจุปฺปนฺโน ฯ
ย ทุกฺข ตทนตฺตา ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส
อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ เอว
ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๒๗๕] จกฺขุ ภิกฺขเว อนตฺตา อตีต อนาคต ปจฺจุปฺปนฺน ฯ
ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต
ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯเปฯ ชิวฺหา อนตฺตา ฯเปฯ
มโน อนตฺตา อตีโต อนาคโต ปจฺจุปฺปนฺโน ฯ ยทนตฺตา ต
เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต
สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ
ปชานาตีติ ฯ
[๒๗๖] รูปา ภิกฺขเว อนิจฺจา อตีตา อนาคตา ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ
ยทนิจฺจ ต ทุกฺข ย ทุกฺข ตทนตฺตา ยทนตฺตา ต เนต มม
เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
ทฏพฺพ ฯ สทฺทา คนฺธา รสา โผฏพฺพา ธมฺมา อนิจฺจา
อตีตา อนาคตา ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ ยทนิจฺจ ต ทุกฺข ย ทุกขฺ 
ตทนตฺตา ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ
เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ
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นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๒๗๗] รูปา ภิกฺขเว ทุกฺขา อตีตา อนาคตา ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ
ย ทุกฺข ตทนตฺตา ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส
อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ สทฺทา
คนฺธา รสา โผฏพฺพา ธมฺมา ทุกฺขา อตีตา อนาคตา
ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ ย ทุกขฺ  ตทนตฺตา ยทนตฺตา ต เนต มม
เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
ทฏพฺพ ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๒๗๘] รูปา ภิกฺขเว อนตฺตา อตีตา อนาคตา ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ
ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต
ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ สทฺทา คนฺธา รสา
โผฏพฺพา ธมฺมา อนตฺตา อตีตา อนาคตา ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ
ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต
ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๒๗๙] จกฺขุ ภิกฺขเว อนิจฺจ ฯเปฯ ชิวฺหา อนิจฺจา ฯเปฯ
มโน อนิจฺโจ ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๒๘๐] จกฺขุ ภิกฺขเว ทุกฺข ฯเปฯ ชิวฺหา ทุกฺขา ฯ กาโย
ทุกฺโข ฯ มโน ทุกฺโข ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ
ปชานาตีติ ฯ
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[๒๘๑] จกฺขุ ภิกฺขเว อนตฺตา ฯเปฯ ชิวฺหา อนตฺตา ฯ
กาโย อนตฺตา ฯ มโน อนตฺตา ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๒๘๒] รูปา ภิกฺขเว อนิจฺจา ฯ สทฺทา คนฺธา รสา
โผฏพฺพา ธมฺมา อนิจฺจา ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๒๘๓] รูปา ภิกฺขเว ทุกฺขา ฯ สทฺทา คนฺธา รสา
โผฏพฺพา ธมฺมา ทุกฺขา ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ
ปชานาตีติ ฯ
[๒๘๔] รูปา ภิกฺขเว อนตฺตา ฯ สทฺทา คนฺธา รสา
โผฏพฺพา ธมฺมา อนตฺตา ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
สฏิเปยฺยาโล สมตฺโต ฯ
ตสฺสุทฺทาน
ฉนฺเทนฏารสา โหนฺติ อตีเตน จ เทฺว นว
ยทนิจฺจาฏารสา วุตฺตา ตโย อชฺฌตฺตพาหิรา
เปยฺยาโล สฏิโก วุตฺโต พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนาติ ฯ
สุตฺตนฺตานิ สฏิ ฯ
__________
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สมุทฺทวคฺโค ตติโย
[๒๘๕] สมุทฺโท สมุทฺโทติ ภิกฺขเว อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน ภาสติ ฯ
เนโส ภิกฺขเว อริยสฺส วินเย สมุทฺโท ฯ มหา เอโส ภิกฺขเว
อุทกราสิ มหา อุทกณฺณโว ฯ จกฺขุ ภิกฺขเว ปุริสสฺส สมุทฺโท
ตสฺส รูปมโย เวโค โย ต รูปมย เวค สหติ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว อตริ จกฺขุสมุทฺท สอุมฺมึ สาวฏฏ สคาห สรกฺขส ติณฺโณ
ปารคโต ถเล ติฏติ พฺราหฺมโณ ฯเปฯ ชิวฺหา ภิกฺขเว ปุรสิ สฺส
สมุทฺโท ตสฺส รสมโย เวโค โย ต รสมย เวค สหติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว อตริ ชิวหฺ าสมุทฺท สอุมฺมึ สาวฏฏ สคาห สรกฺขส
ติณฺโณ ปารคโต ถเล ติฏติ พฺราหฺมโณ ฯเปฯ มโน ภิกขฺ เว
ปุริสสฺส สมุทฺโท ตสฺส ธมฺมมโย เวโค โย ต ธมฺมมย ๑
เวค สหติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อตริ มโนสมุทฺท สอุมฺมึ สาวฏฏ
สคาห สรกฺขส ติณฺโณ ปารคโต ถเล ติฏติ พฺราหฺมโณติ ฯ
อิทมโวจ ฯเปฯ สตฺถา
[๒๘๖] โย อิม สมุทฺท สคาห สรกฺขส สอุมฺมึ [๒] ภย ทุตฺตร อจฺจตริ
สเวทคู วุสิตพฺรหฺมจริโย โลกนฺตคู ปารคโตติ วุจฺจตีติ ฯ
[๒๘๗] สมุทฺโท สมุทฺโทติ ภิกฺขเว อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน ภาสติ ฯ
เนโส ภิกฺขเว อริยสฺส วินเย สมุทฺโท ฯ มหา เอโส ภิกฺขเว
อุทกราสิ มหา อุทกณฺณโว ฯ สนฺติ ภิกฺขเว จกฺขุวิฺเยฺยา
#๑ ยุ. ธมฺมเวค ฯ ๒ ม. สาวฏฏ สภย ฯ
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รูปา อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว อริยสฺส วินเย สมุทฺโท ๑ เอตฺถาย สเทวโก โลโก
สมารโก สพฺรหฺมโก สสฺสมณพฺราหฺมณี ปชา สเทวมนุสฺสา
เยภุยฺเยน สมุทฺทา ๒ กนฺตา กุลกชาตา กุลคุณฺฑิกชาตา ๓ มฺุชปพฺพชภูตา
อปาย ทุคคฺ ตึ วินิปาต สสาร นาติวตฺตนฺติ ฯเปฯ
สนฺติ ภิกฺขเว ชิวฺหาวิฺเยฺยา รสา ฯเปฯ สนฺติ ภิกฺขเว มโนวิฺเยฺยา
ธมฺมา อิฏ า กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา
รชนิยา อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อริยสฺส วินเย สมุทโฺ ท เอตฺถาย
สเทวโก โลโก สมารโก สพฺรหฺมโก สสฺสมณพฺราหฺมณี ปชา
สเทวมนุสฺสา เยภุยฺเยน สมุทฺทา ๒ กนฺตา กุลกชาตา กุลคุณฺฑิกชาตา ๓
มฺุชปพฺพชภูตา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต สสาร นาติวตฺตนฺตีติ ฯ
[๒๘๘] ยสฺส ราโค จ โทโส จ อวิชฺชา จ วิราชิตา
โส อิม สมุทฺท สคาห สรกฺขส สอุมฺมิภย สุทุตฺตร ๔ อจฺจตริ ฯ
สงฺคาติโต ๕ มจฺจุชโห นิรูปธิ ปหาสิ ๖ ทุกฺข อปุนพฺภวาย
อตฺถงฺคโต โส น ปมานเมติ ๗ อโมหยี มจฺจุราชนฺติ พฺรูมีติ ฯ
[๒๘๙] เสยฺยถาป ภิกขฺ เว พาฬิสิโก อามิสคต พฬิส คมฺภีเร
อุทกรหเท ปกฺขิเปยฺย คเมน อฺตโร อามิสจกฺขุ มจฺโฉ
คิเลยฺย เอว หิ โส ภิกขฺ เว มจฺโฉ คิลพฬิโส ๘ นาฬิสิกสฺส
#๑ ยุ. สมุทโฺ ทติ ฯ ๒ ม. ยุ. สมุนฺนา ตนฺตา ฯ ๓ สี. คุลคุณฺฑิกชาตา ฯ ม.
#กุลคณฺฑิกชาตา ฯ ยุ. คุณคุณิกชาตา ฯ ๔ ม. ยุ. ทุตฺตร ฯ ๕ สงฺคาติโคติป ปาโ ฯ
#๖ ยุ. ปหาย ฯ ๗ ม. น ปุเนติ ฯ ๘ ม. ยุ. คิฬิตพฬิโส ฯ

สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาที่ 198

อนย อาปนฺโน พฺยสน อาปนฺโน ยถากามกรณีโย พาฬิสิกสฺส ฯ
เอวเมว โข ภิกฺขเว ฉ ยิเม พฬิสา โลกสฺมึ อนยาย สตฺตาน
วธาย ๑ ปาณีน ฯ กตเม ฉ ฯ สนฺติ ภิกฺขเว จกฺขุวิฺเยฺยา
รูปา อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา
ตฺเจ ภิกฺขุ อภินนฺทติ อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏติ ฯ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ คิลพฬิโส มารสฺส อนย อาปนฺโน พฺยสน
อาปนฺโน ยถากามกรณีโย ปาปมโต ฯเปฯ สนฺติ ภิกฺขเว ชิวฺหาวิฺเยฺยา
รสา ฯเปฯ สนฺติ ภิกฺขเว มโนวิฺเยฺยา ธมฺมา
อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ตฺเจ
ภิกฺขุ อภินนฺทติ อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏติ ฯ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ คิลพฬิโส มารสฺส อนย อาปนฺโน พฺยสน อาปนฺโน
ยถากามกรณีโย ปาปมโต ฯ
[๒๙๐] สนฺติ [๒] ภิกฺขเว จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏา กนฺตา
มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ น อภินนฺทติ
น อภิวทติ น อชฺโฌสาย ติฏติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
น คิลพฬิโส มารสฺส อเภทิ พฬิส ปริเภทิ พฬิส น อนย
อาปนฺโน น พฺยสน อาปนฺโน น ยถากามกรณีโย ปาปมโต ฯเปฯ
สนฺติ ภิกฺขเว ชิวฺหาวิฺเยฺยา รสา ฯเปฯ สนฺติ ภิกฺขเว
มโนวิฺเยฺยา ธมฺมา อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา
รชนิยา ตฺเจ ภิกฺขุ น อภินนฺทติ น อภิวทติ น
#๑ ยุ. พฺยาธาย ฯ ๒ ม. จ ฯ
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อชฺโฌสาย ติฏติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ น คิลพฬิโส
มารสฺส อเภทิ พฬิส ปริเภทิ พฬิส น อนย อาปนฺโน น
พฺยสน อาปนฺโน น ยถากามกรณีโย ปาปมโตติ ฯ
[๒๙๑] ยสฺส กสฺสจิ ภิกฺขเว ภิกฺขุสฺส วา ภิกฺขนุ ิยา วา จกฺขุวิฺเยฺเยสุ รูเปสุ โย ราโค โส อตฺถิ โย โทโส โส อตฺถิ
โย โมโห โส อตฺถิ โย ราโค โส อปฺปหีโน โย โทโส
โส อปฺปหีโน โย โมโห โส อปฺปหีโน ตสฺส ปริตฺตา เจป
จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา จกฺขสุ ฺส อาปาถ อาคจฺฉนฺติ ปริยาทิยนฺเตวสฺส ๑
จิตฺต ฯ โก ปน วาโท อธิมตฺตาน ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ
โย ภิกฺขเว ราโค โส อตฺถิ โย โทโส โส อตฺถิ โย โมโห
โส อตฺถิ โย ราโค โส อปฺปหีโน โย โทโส โส อปฺปหีโน
โย โมโห โส อปฺปหีโน ฯเปฯ ยสฺส กสฺสจิ ภิกฺขเว ภิกฺขุสฺส
วา ภิกฺขุนิยา วา มโนวิฺเยฺเยสุ ธมฺเมสุ โย ราโค โส อตฺถิ
โย โทโส โส อตฺถิ โย โมโห โส อตฺถิ โย ราโค โส
อปฺปหีโน โย โทโส โส อปฺปหีโน โย โมโห โส อปฺปหีโน
ตสฺส ปริตตฺ า เจป มโนวิฺเยฺยา ธมฺมา มนสฺส อาปาถ
อาคจฺฉนฺติ ปริยาทิยนฺเตวสฺส จิตฺต ฯ โก ปน วาโท อธิมตฺตาน ฯ
ต กิสฺส เหตุ ฯ โย ภิกขฺ เว ราโค โส อตฺถิ โย โทโส โส
อตฺถิ โย โมโห โส อตฺถิ โย ราโค โส อปฺปหีโน โย
โทโส โส อปฺปหีโน โย โมโห โส อปฺปหีโน ฯ
#๑ ยุ. วาสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ
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[๒๙๒] เสยฺยถาป ภิกฺขเว ขีรรุกโฺ ข อสฺสตฺโถ วา นิโคฺรโธ
วา มิลกฺขุ ๑ วา อุทุมฺพโร วา ทหโร ตรุโณ โกมารโก ตเมน
ปุริโส ติณฺหาย กุธาริยา ๒ ยโต ยโต ภินฺเทยฺย ๓ อาคจฺเฉยฺย ขีรนฺติ ฯ
เอว ภนฺเต ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ ย หิ ภนฺเต ขีร ต อตฺถีติ ฯ
เอวเมว โข ภิกฺขเว ยสฺส กสฺสจิ ภิกฺขุสฺส วา ภิกฺขุนิยา วา
จกฺขุวิฺเยฺเยสุ รูเปสุ โย ราโค โส อตฺถิ โย โทโส โส อตฺถิ
โย โมโห โส อตฺถิ โย ราโค โส อปฺปหีโน โย โทโส โส
อปฺปหีโน โย โมโห โส อปฺปหีโน ตสฺส ปริตฺตา เจป จกฺขุวิฺเยฺยา
รูปา จกฺขุสฺส อาปาถ อาคจฺฉนฺติ ปริยาทิยนฺเตวสฺส
จิตฺต ฯ โก ปน วาโท อธิมตฺตาน ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ โย ภิกฺขเว
ราโค โส อตฺถิ โย โทโส โส อตฺถิ โย โมโห โส อตฺถิ
โย ราโค โส อปฺปหีโน โย โทโส โส อปฺปหีโน โย โมโห
โส อปฺปหีโน ฯเปฯ ยสฺส กสฺสจิ ภิกฺขเว ภิกฺขุสฺส วา ภิกฺขนุ ิยา
วา ชิวฺหาวิฺเยฺเยสุ รเสสุ โย ราโค โส อตฺถิ ฯเปฯ ยสฺส
กสฺสจิ ภิกฺขเว ภิกฺขุสฺส วา ภิกฺขุนิยา วา มโนวิฺเยฺเยสุ ธมฺเมสุ
โย ราโค โส อตฺถิ โย โทโส โส อตฺถิ โย โมโห โส
อตฺถิ โย ราโค โส อปฺปหีโน โย โทโส โส อปฺปหีโน
โย โมโห โส อปฺปหีโน ตสฺส ปริตฺตา เจป มโนวิฺเยฺยา
ธมฺมา มนสฺส อาปาถ อาคจฺฉนฺติ ปริยาทิยนฺเตวสฺส จิตฺต ฯ โก
ปน วาโท อธิมตฺตาน ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ โย ราโค โส อตฺถิ
#๑ ม. ยุ. ปลกฺโข ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ยุ. กุาริยา ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. ยุ.
#อาภินฺเทยฺย ฯ เอวมุปริป ฯ

สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาที่ 201

โย โทโส โส อตฺถิ โย โมโห โส อตฺถิ โย ราโค โส
อปฺปหีโน โย โทโส โส อปฺปหีโน โย โมโห โส อปฺปหีโน ฯ
[๒๙๓] ยสฺส กสฺสจิ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุสฺส วา ภิกขฺ ุนิยา วา จกฺขุวิฺเยฺเยสุ รูเปสุ โย ราโค โส นตฺถิ โย โทโส โส นตฺถิ
โย โมโห โส นตฺถิ โย ราโค โส ปหีโน โย โทโส
โส ปหีโน โย โมโห โส ปหีโน ตสฺส อธิมตฺตา เจป
จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา จกฺขุสฺส อาปาถ อาคจฺฉนฺติ เนวสฺส จิตฺต
ปริยาทิยนฺติ ฯ โก ปน วาโท ปริตฺตาน ฯ ต กิสสฺ เหตุ ฯ โย
ภิกฺขเว ราโค โส นตฺถิ โย โทโส โส นตฺถิ โย โมโห โส
นตฺถิ โย ราโค โส ปหีโน โย โทโส โส ปหีโน โย
โมโห โส ปหีโน ฯเปฯ ยสฺส กสฺสจิ ภิกฺขเว ภิกฺขุสฺส วา
ภิกฺขุนิยา วา ชิวฺหาวิฺเยฺเยสุ รเสสุ ฯเปฯ มโนวิฺเยฺเยสุ
ธมฺเมสุ โย ราโค โส นตฺถิ โย โทโส โส นตฺถิ โย
โมโห โส นตฺถิ โย ราโค โส ปหีโน โย โทโส โส
ปหีโน โย โมโห โส ปหีโน ตสฺส อธิมตฺตา เจป มโนวิฺเยฺยา
ธมฺมา มนสฺส อาปาถ อาคจฺฉนฺติ เนวสฺส จิตฺต
ปริยาทิยนฺติ ฯ โก ปน วาโท ปริตฺตาน ฯ ต กิสสฺ เหตุ ฯ โย
ภิกฺขเว ราโค โส นตฺถิ โย โทโส โส นตฺถิ โย โมโห
โส นตฺถิ โย ราโค โส ปหีโน โย โทโส โส ปหีโน โย
โมโห โส ปหีโน ฯ
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[๒๙๔] เสยฺยถาป ภิกฺขเว ขีรรุกโฺ ข อสฺสตฺโถ วา นิโคฺรโธ
วา มิลกฺขุ วา อุทุมฺพโร วา สุกฺโข โกฬาโป เตโรวสฺสิโก ๑ ตเมน
ปุริโส ติณฺหาย กุธาริยา ยโต ยโต ภินฺเทยฺย อาคจฺเฉยฺย ขีรนฺติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ ย หิ ภนฺเต ขีร ต
นตฺถีติ ๒ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ยสฺส กสฺสจิ ภิกขฺ ุสฺส วา ภิกฺขุนิยา
วา จกฺขุวิฺเยฺเยสุ รูเปสุ โย ราโค โส นตฺถิ โย โทโส
โส นตฺถิ โย โมโห โส นตฺถิ โย ราโค โส ปหีโน โย
โทโส โส ปหีโน โย โมโห โส ปหีโน ตสฺส อธิมตฺตา
เจป จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา จกฺขุสฺส อาปาถ อาคจฺฉนฺติ เนวสฺส
จิตฺต ปริยาทิยนฺติ ฯ โก ปน วาโท ปริตฺตาน ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ
โย ราโค โส นตฺถิ โย โทโส โส นตฺถิ โย โมโห โส
นตฺถิ โย ราโค โส ปหีโน โย โทโส โส ปหีโน โย
โมโห โส ปหีโน ฯเปฯ ยสฺส กสฺสจิ ภิกฺขเว ภิกฺขุสฺส วา
ภิกฺขุนิยา วา ชิวฺหาวิฺเยฺเยสุ รเสสุ ฯเปฯ ยสฺส กสฺสจิ ภิกฺขเว
ภิกฺขุสฺส วา ภิกฺขุนิยา วา มโนวิฺเยฺเยสุ ธมฺเมสุ โย ราโค
โส นตฺถิ โย โทโส โส นตฺถิ โย โมโห โส นตฺถิ โย
ราโค โส ปหีโน โย โทโส โส ปหีโน โย โมโห โส
ปหีโน ตสฺส อธิมตฺตา เจป มโนวิฺเยฺยา ธมฺมา มนสฺส
อาปาถ อาคจฺฉนฺติ เนวสฺส จิตฺต ปริยาทิยนฺติ ฯ โก ปน
วาโท ปริตฺตาน ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ โย ภิกฺขเว ราโค โส
#๑ ยุ. เถโรวสฺสิโก ฯ ๒ ยุ. นตฺถิ ฯ

สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาที่ 203

นตฺถิ โย โทโส โส นตฺถิ โย โมโห โส นตฺถิ โย
ราโค โส ปหีโน โย โทโส โส ปหีโน โย โมโห โส
ปหีโนติ ฯ
[๒๙๕] เอก สมย อายสฺมา จ สารีปุตฺโต อายสฺมา จ
มหาโกฏิโก พาราณสิย วิหรนฺติ อิสิปตเน มิคทาเย ฯ อถ
โข อายสฺมา มหาโกฏิโก สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต
เยนายสฺมา สารีปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา
สารีปุตฺเตน สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา มหาโกฏิโก
อายสฺมนฺต สารีปุตฺต เอตทโวจ กึ นุ โข อาวุโส สารีปุตฺต จกฺขุ๕
รูปาน สฺโชน รูปา จกฺขุสฺส สฺโชน ฯเปฯ ชิวฺหา รสาน
สฺโชน รสา ชิวฺหาย สฺโชน ฯเปฯ มโน ธมฺมาน สฺโชน
ธมฺมา มนสฺส สฺโชนนฺติ ฯ น โข อาวุโส โกฏิก จกฺขุ
รูปาน สฺโชน น รูปา จกฺขุสฺส สฺโชน ยฺจ ตตฺถ ตทุภย
ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ฉนฺทราโค ต ตตฺถ สฺโชน ฯ น ชิวหฺ า
รสาน สฺโชน น รสา ชิวฺหาย สฺโชน ยฺจ ตตฺถ
ตทุภย ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ฉนฺทราโค ต ตตฺถ สฺโชน ฯ ฯเปฯ
น มโน ธมฺมาน สฺโชน น ธมฺมา มนสฺส สฺโชน
ยฺจ ตตฺถ ตทุภย ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ฉนฺทราโค ต ตตฺถ
สฺโชน ฯ
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[๒๙๖] เสยฺยถาป อาวุโส กาโฬ จ พลิพทฺโท โอทาโต จ
พลิพทฺโท เอเกน ทาเมน วา โยตฺเตน วา สยุตฺตา อสฺสุ โย
นุ โข เอว วเทยฺย กาโฬ พลิพทฺโท โอทาตสฺส พลิพทฺทสฺส
สฺโชน โอทาโต พลิพทฺโท กาฬสฺส พลิพทฺทสฺส สฺโชนนฺติ
สมฺมา นุ โข โส วทมาโน วเทยฺยาติ ฯ โน เหต อาวุโส
น โข อาวุโส กาโฬ พลิพทฺโท โอทาตสฺส พลิพทฺทสฺส สฺโชน
นป โอทาโต พลิพทฺโท กาฬสฺส พลิพทฺทสฺส สฺโชน เยน
จ โข เต เอเกน ทาเมน วา โยตฺเตน วา สยุตฺตา ต ตตฺถ
สฺโชน ฯ เอวเมว โข อาวุโส น จกฺขุ รูปาน สฺโชน
น รูปา จกฺขุสฺส สฺโชน ยฺจ ตตฺถ ตทุภย ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ
ฉนฺทราโค ต ตตฺถ สฺโชน ฯเปฯ น ชิวหฺ า รสาน
สฺโชน ฯเปฯ น มโน ธมฺมาน สฺโชน น ธมฺมา
มนสฺส สฺโชน ยฺจ ตตฺถ ตทุภย ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ฉนฺทราโค
ต ตตฺถ สฺโชน ฯ
[๒๙๗] จกฺขุ วา อาวุโส รูปาน สฺโชน อภวิสฺส รูปา
วา จกฺขุสฺส สฺโชน นยิท พฺรหฺมจริยวาโส ปฺาเยถ ๑
สมฺมาทุกฺขกฺขยาย ยสฺมา จ โข อาวุโส น จกฺขุ รูปาน สฺโชน
น รูปา จกฺขุสฺส สฺโชน ยฺจ ตตฺถ ตทุภย ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ
ฉนฺทราโค ต ตตฺถ สฺโชน ตสฺมา พฺรหฺมจริยวาโส ปฺายติ
#๑ ม. ปฺายติ ฯ
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สมฺมาทุกฺขกฺขยาย ฯเปฯ ชิวฺหา วา อาวุโส รสาน สฺโชน
อภวิสฺส รสา วา ชิวหฺ าย สฺโชน นยิท พฺรหฺมจริยวาโส
ปฺาเยถ สมฺมาทุกฺขกฺขยาย ยสฺมา จ โข อาวุโส น ชิวหฺ า
รสาน สฺโชน น รสา ชิวฺหาย สฺโชน ยฺจ ตตฺถ
ตทุภย ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ฉนฺทราโค ต ตตฺถ สฺโชน ตสฺมา
พฺรหฺมจริยวาโส ปฺายติ สมฺมาทุกฺขกฺขยาย ฯเปฯ มโน วา
อาวุโส ธมฺมาน สฺโชน อภวิสฺส ธมฺมา วา มนสฺส สฺโชน
นยิท พฺรหฺมจริยวาโส ปฺาเยถ สมฺมาทุกฺขกฺขยาย ยสฺมา จ
โข อาวุโส น มโน ธมฺมาน สฺโชน น ธมฺมา มนสฺส
สฺโชน ยฺจ ตตฺถ ตทุภย ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ฉนฺทราโค
ต ตตฺถ สฺโชน ตสฺมา พฺรหฺมจริยวาโส ปฺายติ สมฺมาทุกฺขกฺขยาย ฯ
อิมินาเปต อาวุโส ปริยาเยน เวทิตพฺพ ฯ ยถา
น จกฺขุ รูปาน สฺโชน น รูปา จกฺขุสฺส สฺโชน ยฺจ
ตตฺถ ตทุภย ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ฉนฺทราโค ต ตตฺถ สฺโชน
ฯเปฯ น ชิวฺหา รสาน สฺโชน ฯเปฯ น มโน ธมฺมาน
สฺโชน น ธมฺมา มนสฺส สฺโชน ฯ ยฺจ ตตฺถ ตทุภย
ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ฉนฺทราโค ต ตตฺถ สฺโชน ฯ
[๒๙๘] สวิชฺชติ โข อาวุโส ภควโต จกฺขุ ปสฺสติ ภควา
จกฺขุนา รูป ฉนฺทราโค ภควโต นตฺถิ สุวิมุตฺตจิตฺโต ภควา ฯ
สวิชฺชติ โข อาวุโส ภควโต โสต สุณาติ ภควา โสเตน สทฺท
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ฉนฺทราโค ภควโต นตฺถิ สุวิมุตฺตจิตฺโต ภควา ฯ สวิชฺชติ โข
อาวุโส ภควโต ฆาน ฆายติ ภควา ฆาเนน คนฺธ ฉนฺทราโค
ภควโต นตฺถิ สุวิมุตฺตจิตฺโต ภควา ฯ สวิชฺชติ โข อาวุโส
ภควโต ชิวหฺ า สายติ ภควา ชิวฺหาย รส ฉนฺทราโค ภควโต
นตฺถิ สุวิมุตฺตจิตฺโต ภควา ฯ สวิชชฺ ติ โข อาวุโส ภควโต
กาโย ผุสติ ภควา กาเยน โผฏพฺพ ฉนฺทราโค ภควโต
นตฺถิ สุวิมุตฺตจิตฺโต ภควา ฯ สวิชชฺ ติ โข อาวุโส ภควโต
มโน วิชานาติ ๑ ภควา มนสา ธมฺม ฉนฺทราโค ภควโต นตฺถิ
สุวิมุตฺตจิตฺโต ภควา ฯ อิมินา โข เอต อาวุโส ปริยาเยน
เวทิตพฺพ ฯ ยถา น จกฺขุ รูปาน สฺโชน น รูปา จกฺขุสฺส
สฺโชน ยฺจ ตตฺถ ตทุภย ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ฉนฺทราโค
ต ตตฺถ สฺโชน ฯ น โสต ฯ น ฆาน ฯ น ชิวฺหา
รสาน สฺโชน น รสา ชิวฺหาย สฺโชน ยฺจ ตตฺถ
ตทุภย ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ฉนฺทราโค ต ตตฺถ สฺโชน ฯ
น กาโย ฯ น มโน ธมฺมาน สฺโชน น ธมฺมา มนสฺส
สฺโชน ยฺจ ตตฺถ ตทุภย ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ฉนฺทราโค
ต ตตฺถ สฺโชนนฺติ ฯ
[๒๙๙] เอก สมย อายสฺมา จ อานนฺโท อายสฺมา จ กามภู
โกสมฺพิย วิหรนฺติ โฆสิตาราเม ฯ อถ โข อายสฺมา กามภู สายณฺหสมย
ปฏิสลฺลานา วุฏิโต เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ
#๑ ยุ. ชานาติ ฯ
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อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา อานนฺเทน สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย
กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น
โข อายสฺมา กามภู อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ กึ นุ โข
อาวุโส อานนฺท จกฺขุ รูปาน สฺโชน รูปา จกฺขุสฺส สฺโชน
ฯเปฯ ชิวฺหา รสาน สฺโชน รสา ชิวฺหาย สฺโชน ฯเปฯ
มโน ธมฺมาน สฺโชน ธมฺมา มนสฺส สฺโชนนฺติ ฯ น
โข อาวุโส กามภุ ๑ จกฺขุ รูปาน สฺโชน น รูปา จกฺขุสฺส
สฺโชน ยฺจ ตตฺถ ตทุภย ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ฉนฺทราโค
ต ตตฺถ สฺโชน ฯเปฯ น ชิวฺหา รสาน สฺโชน น
รสา ชิวฺหาย สฺโชน ฯเปฯ น มโน ธมฺมาน สฺโชน
น ธมฺมา มนสฺส สฺโชน ยฺจ ตตฺถ ตทุภย ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ
ฉนฺทราโค ต ตตฺถ สฺโชน ฯ เสยฺยถาป อาวุโส กาโฬ
จ พลิพทฺโท โอทาโต จ พลิพทฺโท เอเกน ทาเมน วา โยตฺเตน
วา สยุตฺตา อสฺสุ โย นุ โข เอว วเทยฺย กาโฬ พลิพทฺโท
โอทาตสฺส พลิพทฺทสฺส สฺโชน โอทาโต พลิพทฺโท กาฬสฺส ๒
พลิพทฺทสฺส สฺโชนนฺติ ฯ สมฺมา นุ โข โส วทมาโน
วเทยฺยาติ ฯ โน เหต อาวุโส น โข อาวุโส กาโฬ พลิพทฺโท
โอทาตสฺส พลิพทฺทสฺส สฺโชน นป โอทาโต พลิพทฺโท
กาฬสฺส พลิพทฺทสฺส สฺโชน เยน จ โข เต เอเกน ทาเมน
วา โยตฺเตน วา สยุตฺตา ต ตตฺถ สฺโชนนฺติ ๓ ฯ เอวเมว
#๑ ม. ยุ. กามภู ฯ ๒ ยุ. โอทาตสฺส ฯ ๓ ม. ยุ. อิตสิ ทฺโท นตฺถิ ฯ
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โข อาวุโส น จกฺขุ รูปาน สฺโชน น รูปา จกฺขุสฺส
สฺโชน ฯเปฯ น ชิวฺหา ฯเปฯ น มโน ฯเปฯ ยฺจ ตตฺถ
ตทุภย ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ฉนฺทราโค ต ตตฺถ สฺโชนนฺติ ฯ
[๓๐๐] เอก สมย อายสฺมา จ อานนฺโท อายสฺมา จ อุทายิ
โกสมฺพิย วิหรนฺติ โฆสิตาราเม ฯ อถ โข อายสฺมา อุทายิ
สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา อานนฺเทน สทฺธึ สมฺโมทิ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสนิ ฺโน โข อายสฺมา อุทายิ อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ ยเถว
นุ โข อาวุโส อานนฺท อย กาโย ภควตา อเนกปริยาเยน
อกฺขาโต วิวโฏ ปกาสิโต อิติปาย กาโย อนตฺตาติ ฯ สกฺกา
เอวเมว ๑ วิฺาณมฺปท อาจิกฺขิตุ เทเสตุ ปฺเปตุ ปฏเปตุ
วิวริตุ วิภชิตุ อุตฺตานีกาตุ อิติปท วิฺาณ อนตฺตาติ ฯ ยเถว
โข อาวุโส อุทายิ อย กาโย ภควตา อเนกปริยาเยน อกฺขาโต
วิวโฏ ปกาสิโต อิติปาย กาโย อนตฺตาติ ฯ สกฺกา เอวเมว ๑
วิฺาณมฺปท อาจิกฺขิตุ เทเสตุ ปฺเปตุ ปฏเปตุ วิวริตุ
วิภชิตุ อุตฺตานีกาตุ อิติปท วิฺาณ อนตฺตาติ ฯ
[๓๐๑] จกฺขฺุจ อาวุโส ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิฺาณนฺติ ฯ
เอวมาวุโสติ ฯ โย จาวุโส เหตุ โย จ ปจฺจโย
จกฺขุวิฺาณสฺส อุปาทาย โส จ เหตุ โส จ ปจฺจโย สพฺเพน
#๑ ม. เอวเมว ฯ
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สพฺพ สพฺพถา สพฺพ อปริเสสา ๑ นิรุชฺเฌยฺย อป นุ โข จกฺขุวิฺาณ
ปฺาเยถาติ ฯ โน เหต อาวุโส อิมินาป โข เอต
อาวุโส ปริยาเยน ภควตา อกฺขาต วิวฏ ปกาสิต อิติปท วิฺาณ
อนตฺตาติ ฯเปฯ ชิวฺหฺจาวุโส ปฏิจฺจ รเส จ อุปฺปชฺชติ ชิวฺหาวิฺาณนฺติ ฯ
เอวมาวุโสติ ฯ โย จาวุโส เหตุ โย จ ปจฺจโย
ชิวฺหาวิฺาณสฺส อุปฺปาทาย โส จ เหตุ โส จ ปจฺจโย สพฺเพน
สพฺพ สพฺพถา สพฺพ อปริเสสา ๑ นิรุชฺเฌยฺย อป นุ โข ชิวฺหาวิฺาณ
ปฺาเยถาติ ฯ โน เหต อาวุโส อิมินาป โข เอต
อาวุโส ปริยาเยน ภควตา อกฺขาต วิวฏ ปกาสิต อิติปท วิฺาณ
อนตฺตาติ ฯเปฯ มนฺจาวุโส ปฏิจฺจ ธมฺเม จ อุปฺปชฺชติ มโนวิฺาณนฺติ ฯ
เอวมาวุโสติ ฯ โย จาวุโส เหตุ โย จ ปจฺจโย
มโนวิฺาณสฺส อุปฺปาทาย โส จ เหตุ โส จ ปจฺจโย สพฺเพน
สพฺพ สพฺพถา สพฺพ อปริเสสา ๑ นิรุชฺเฌยฺย อป นุ โข มโนวิฺาณ
ปฺาเยถาติ ฯ โน เหต อาวุโส อิมินาป โข
เอต อาวุโส ปริยาเยน ภควตา อกฺขาต วิวฏ ปกาสิต อิติปท
วิฺาณ อนตฺตาติ ฯ
[๓๐๒] เสยฺยถาป อาวุโส ปุรโิ ส สารตฺถิโก สารคเวสี สารปริเยสน
จรมาโน ติณฺห กุธารึ อาทาย วน ปวิเสยฺย โส ตตฺถ
ปสฺเสยฺย มหนฺต กทลิกฺขนฺธ อุชุ นว อกุกฺกุฏกชาตก ๒ ตเมน มูเล
#๑ ม. อปริเสส ฯ ๒ สี. ม. ยุ. อกุกฺกกุ ชาต ฯ
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ฉินฺเทยฺย มูเล ฉิตฺวา อคฺเค ฉินฺเทยฺย อคฺเค เฉตฺวา ปตฺตวฏฏึ
วินิพฺภุชฺเชยฺย โส ตตฺถ เผคฺคุมฺป นาธิคจฺเฉยฺย กุโต สาร ฯ
เอวเมว โข อาวุโส ภิกฺขุ ฉสุ ผสฺสายตนเนสุ เนวตฺตาน น
อตฺตนิย สมนุปสฺสติ โส เอว สมนุปสฺสนฺโต น กิฺจิ โลเก
อุปาทิยติ อนุปาทิย น ปริตสฺสติ อปริตสฺส ปจฺจตฺตฺเว
ปรินิพฺพายติ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๓๐๓] อาทิตฺตปริยาย โว ภิกฺขเว ธมฺมปริยาย เทเสสฺสามิ
ต สุณาถ ฯ กตโม จ [๑] ภิกฺขเว อาทิตฺตปริยาโย ธมฺมปริยาโย ฯ
วร ภิกฺขเว ตตฺตาย อโยสลากาย อาทิตฺตาย สมฺปชฺชลิตาย สฺโชติภูตาย ๒
จกฺขุนฺทฺริย สมฺปลิมฏ น เตฺวว จกฺขุวิฺเยฺเยสุ รูเปสุ
อนุพฺยฺชนโส นิมิตฺตคฺคาโห ฯ นิมิตฺตสฺสาทคธิต ๓ วา ภิกฺขเว
วิฺาณ ติฏมาน ติฏเยฺย อนุพฺยฺชนสฺสาทคธิต วา ภิกฺขเว
ตสฺมึ เจ สมเย กาล กเรยฺย ฯ านเมต วิชฺชติ ย ทฺวินฺน
คตีน อฺตร คตึ คจฺเฉยฺย นิรย วา ติรจฺฉานโยนึ วา ฯ อิม
โขห ภิกฺขเว อาทีนว ทิสฺวา เอว วทามิ ฯ วร ภิกฺขเว ติเณฺหน
อโยสงฺกุนา อาทิตฺเตน สมฺปชฺชลิเตน สฺโชติภูเตน โสตินฺทฺริย
สมฺปลิมฏ น เตฺวว โสตวิฺเยฺเยสุ สทฺเทสุ อนุพฺยฺชนโส
นิมิตฺตคฺคาโห ฯ นิมิตตฺ สฺสาทคธิต วา ภิกฺขเว วิฺาณ ติฏมาน
#๑ ยุ. โส ฯ ๒ ม. ยุ. สโชติภูตาย ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ นิมิตฺตสฺสาเทคธิตนฺติป
#ปาโ ฯ ม. นิมิตฺตสฺสาทคถิต ฯ เอวมุปริป ฯ
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ติฏเยฺย อนุพฺยฺชนสฺสาทคธิต วา ตสฺมึ เจ สมเย กาล กเรยฺย ฯ
านเมต วิชชฺ ติ ย ทฺวินนฺ  คตีน อฺตร คตึ คจฺเฉยฺย นิรย
วา ติรจฺฉานโยนึ วา ฯ อิม โขห ภิกฺขเว อาทีนว ทิสฺวา เอว
วทามิ ฯ วร ภิกฺขเว ติเณฺหน นขจฺเฉทเนน อาทิตฺเตน สมฺปชฺชลิเตน
สฺโชติภูเตน ฆานินฺทฺริย สมฺปลิมฏ น เตฺวว ฆานวิฺเยฺเยสุ
คนฺเธสุ อนุพฺยฺชนโส นิมิตฺตคฺคาโห ฯ นิมติ ฺตสฺสาทคธิต วา
ภิกฺขเว วิฺาณ ติฏมาน ติฏเยฺย อนุพฺยฺชนสฺสาทคธิต วา
ตสฺมึ เจ สมเย กาล กเรยฺย ฯ านเมต วิชฺชติ ย ทฺวินฺน
คตีน อฺตร คตึ คจฺเฉยฺย นิรย วา ติรจฺฉานโยนึ วา ฯ อิม
โขห ภิกฺขเว อาทีนว ทิสฺวา เอว วทามิ ฯ วร ภิกฺขเว ติเณฺหน
ขุเรน อาทิตฺเตน สมฺปชฺชลิเตน สฺโชติภูเตน ชิวฺหินฺทฺริย สมฺปลิมฏ
น เตฺวว ชิวฺหาวิฺเยฺเยสุ รเสสุ อนุพฺยฺชนโส นิมิตฺตคฺคาโห ฯ
นิมิตฺตสฺสาทคธิต วา ภิกฺขเว วิฺาณ ติฏมาน ติฏเยฺย
อนุพฺยฺชนสฺสาทคธิต วา ตสฺมึ เจ สมเย กาล กเรยฺย ฯ
านเมต วิชชฺ ติ ย ทฺวินนฺ  คตีน อฺตร คตึ คจฺเฉยฺย นิรย วา
ติรจฺฉานโยนึ วา ฯ อิม โขห ภิกฺขเว อาทีนว ทิสฺวา เอว
วทามิ ฯ วร ภิกฺขเว ติณฺหาย สตฺติยา อาทิตฺตาย สมฺปชฺชลิตาย
สฺโชติภูตาย กายินฺทฺรยิ  สมฺปลิมฏ น เตฺวว กายวิฺเยฺเยสุ
โผฏพฺเพสุ อนุพฺยฺชนโส นิมิตฺตคฺคาโห ฯ นิมิตฺตสฺสาทคธิต วา
ภิกฺขเว วิฺาณ ติฏมาน ติฏเยฺย อนุพฺยฺชนสฺสาทคธิต วา
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ตสฺมึ เจ สมเย กาล กเรยฺย ฯ านเมต วิชฺชติ ย ทฺวินฺน
คตีน อฺตร คตึ คจฺเฉยฺย นิรย วา ติรจฺฉานโยนึ วา ฯ
อิม โขห ภิกฺขเว อาทีนว ทิสฺวา เอว วทามิ ฯ วร ภิกฺขเว
โสตฺต ๑ โสตฺต ๑ โข ปนาห ภิกฺขเว วฺฌ ชีวิตาน ๒ วทามิ อผล
ชีวิตาน วทามิ โมมูห ชีวิตาน วทามิ น เตฺวว ตถารูเป
วิตกฺเก วิตกฺเกยฺย ยถารูปาน วิตกฺกาน วสงฺคโต สงฺฆ ภินฺเทยฺย ฯ
อิม โขห ภิกขฺ เว วฺฌ ชีวิตาน อาทีนว ทิสฺวา เอว วทามิ ฯ
[๓๐๔] ตตฺถ ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ
ติฏตุ ตาว ตตฺตาย อโยสลากาย อาทิตฺตาย สมฺปชฺชลิตาย
สฺโชติภูตาย จกฺขุนฺทฺริย สมฺปลิมฏ หนฺทาห อิทเมว มนสิกโรมิ
อิติ จกฺขุ อนิจฺจ รูปา อนิจฺจา จกฺขุวิฺาณ อนิจฺจ
จกฺขุสมฺผสฺโส อนิจฺโจ ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อนิจฺจ ฯ
ติฏตุ ตาว ติเณฺหน อโยสงฺกุนา อาทิตฺเตน สมฺปชฺชลิเตน สฺโชติภูเตน
โสตินฺทฺริย สมฺปลิมฏ หนฺทาห อิทเมว มนสิกโรมิ อิติ
โสต อนิจฺจ สทฺทา อนิจฺจา โสตวิฺาณ อนิจฺจ โสตสมฺผสฺโส
อนิจฺโจ ยมฺปท โสตสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต
สุข วา ทุกขฺ  วา อทุกขฺ มสุข วา ตมฺป อนิจฺจ ฯ ติฏตุ
ตาว ติเณฺหน นขจฺเฉทเนน อาทิตฺเตน สมฺปชฺชลิเตน สฺโชติภูเตน
ฆานินฺทฺริย สมฺปลิมฏ หนฺทาห อิทเมว มนสิกโรมิฐ
#๑ ยุ. สุตฺต ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ชีวิกานนฺติป ปาโ ฯ
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อิติ ฆาน อนิจฺจ คนฺธา อนิจฺจา ฆานวิฺาณ อนิจฺจ ฆานสมฺผสฺโส
อนิจฺโจ ยมฺปท ฆานสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต
ฯเปฯ ตมฺป อนิจฺจ ฯ ติฏตุ ตาว ติเณฺหน ขุเรน อาทิตฺเตน
สมฺปชฺชลิเตน สฺโชติภูเตน ชิวหฺ ินฺทฺริย สมฺปลิมฏ หนฺทาห
อิทเมว มนสิกโรมิ อิติ ชิวฺหา อนิจฺจา รสา อนิจจฺ า ชิวฺหาวิฺาณ
อนิจฺจ ชิวหฺ าสมฺผสฺโส อนิจฺโจ ยมฺปท ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ ตมฺป อนิจฺจ ฯ ติฏตุ ตาว ติณฺหาย
สตฺติยา อาทิตฺตาย สมฺปชฺชลิตาย สฺโชติภูตาย กายินฺทฺริย สมฺปลิมฏ
หนฺทาห อิทเมว มนสิกโรมิ อิติ กาโย อนิจฺโจ โผฏพฺพา
อนิจฺจา กายวิฺาณ อนิจฺจ กายสมฺผสฺโส อนิจฺโจ ยมฺปท
กายสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต ฯเปฯ ตมฺป อนิจฺจ ฯ ติฏตุ
ตาว โสตฺต หนฺทาห อิทเมว มนสิกโรมิ อิติ มโน อนิจฺโจ
ธมฺมา อนิจฺจา มโนวิฺาณ อนิจฺจ มโนสมฺผสฺโส อนิจฺโจ
ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา
อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อนิจฺจ ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา
อริยสาวโก จกฺขุสฺมึป นิพฺพินฺทติ รูเปสุป นิพฺพินฺทติ จกฺขุวิฺาเณป
นิพฺพินฺทติ จกฺขุสมฺผสฺเสป นิพฺพินฺทติ ฯเปฯ ยมฺปท 
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกขฺ มสุข
วา ตสฺมึป นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท วิรชฺชติ วิราคา วิมุจฺจติ ฯ
วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ฯ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย
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กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ๑ ฯ อย โข ภิกฺขเว
อาทิตฺตปริยาโย ธมฺมปริยาโยติ ฯ
[๓๐๕] หตฺเถสุ ภิกฺขเว สติ อาทานนิกฺเขปน ปฺายติ ปาเทสุ
สติ อภิกฺกมปฏิกฺกโม ปฺายติ ปพฺเพสุ สติ สมฺมิฺชนปสารณ
ปฺายติ กุจฺฉิสฺมึ สติ ชิฆจฺฉาปปาสา ปฺายติ ฯ เอวเมว
โข ภิกฺขเว จกฺขุสฺมึป สติ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต
สุขทุกฺข ฯเปฯ ชิวฺหาย สติ ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
อชฺฌตฺต สุขทุกฺข ฯเปฯ มนสฺมึ สติ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต สุขทุกฺข ฯเปฯ
[๓๐๖] หตฺเถสุ ภิกขฺ เว อสติ อาทานนิกฺเขปน น ปฺายติ
ปาเทสุ อสติ อภิกฺกมปฏิกฺกโม น ปฺายติ ปพฺเพสุ อสติ
สมฺมิฺชนปสารณ น ปฺายติ กุจฺฉิสฺมึ อสติ ชิฆจฺฉาปปาสา
น ปฺายติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว จกฺขุสฺมึ อสติ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา
นุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต สุขทุกฺข ฯเปฯ ชิวฺหาย
อสติ ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา นุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต สุขทุกฺข ฯเปฯ
มนสฺมึ อสติ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา นุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต สุขทุกฺขนฺติ ฯ
[๓๐๗] หตฺเถสุ ภิกขฺ เว สติ อาทานนิกฺเขปน โหติ ปาเทสุ
สติ อภิกฺกมปฏิกฺกโม โหติ ปพฺเพสุ สติ สมฺมิฺชนปสารณ
โหติ กุจฺฉิสฺมึ สติ ชิฆจฺฉาปปาสา โหติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว
จกฺขุสฺมึ สติ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต สุขทุกฺข
#๑ ยุ. อิติสทฺโท อตฺถิ ฯ
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ฯเปฯ ชิวฺหาย สติ ฯเปฯ มนสฺมึ สติ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา
อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต สุขทุกฺขนฺติ ๑ ฯ
[๓๐๘] หตฺเถสุ ภิกฺขเว อสติ อาทานนิกฺเขปน น โหติ ปาเทสุ
อสติ อภิกฺกมปฏิกฺกโม น โหติ ปพฺเพสุ อสติ สมฺมิฺชนปสารณ
น โหติ กุจฉฺ ิสฺมึ อสติ ชิฆจฺฉาปปาสา น โหติ ฯ เอวเมว โข
ภิกฺขเว จกฺขุสฺมึ อสติ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา นุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต
สุขทุกฺข ฯเปฯ ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ มนสฺมึ อสติ
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา นุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต สุขทุกฺขนฺติ ฯ
สมุทฺทวคฺโค ตติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
เทฺว สมุทฺทา พาฬิสิโก ๒ ขีรรุกฺเขน โกฏิโก
กามภู อุทายิ เจว อาทิตฺเตน จ อฏม
หตฺถปาทปพฺพา ๓ เจว วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ ฯ
__________________
#๑ ม. ยุ. สุข ทุกฺข ฯเปฯ หตฺเถสุ ฯ ๒ ยุ. พาฬสิโก ฯ ๓ ม. หตฺถปาทูปมา
#เทฺวติ ฯ ยุ. หตฺถปาทุปมา ทุเว ฯ
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อาสีวิสวคฺโค จตุตฺโถ
[๓๐๙] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ
เชตวเน ฯ อถ โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เสยฺยถาป ภิกฺขเว
จตฺตาโร อาสีวิสา อุคฺคเตชา โฆรวิสา ฯ อถ ปุรโิ ส อาคจฺเฉยฺย
ชีวิตุกาโม อมริตุกาโม สุขกาโม ทุกฺขปฏิกูโล ตเมน เอว
วเทยฺยุ อิเม เต อมฺโภ ปุริส จตฺตาโร อาสีวิสา อุคฺคเตชา
โฆรวิสา กาเลน กาล อุฏาเปตพฺพา ๑ กาเลน กาล นฺหาเปตพฺพา
กาเลน กาล โภเชตพฺพา กาเลน กาล ปเวเสตพฺพา ๒ ฯ ยทา
จ โข เต อมฺโภ ปุริส อิเมส จตุนนฺ  อาสีวิสาน อุคฺคเตชาน
โฆรวิสาน อฺตโร วา อฺตโร วา กุปฺปสสฺ ติ ตโต ตฺว
อมฺโภ ปุริส มรณ วา นิคจฺฉสิ ๓ มรณมตฺต วา ทุกฺข ย เต
อมฺโภ ปุริส กรณีย ต กโรหีติ ฯ
[๓๑๐] อถ โข โส ภิกฺขเว ปุริโส ภีโต จตุนฺน อาสีวิสาน
อุคฺคเตชาน โฆรวิสาน เยน วา เตน วา ปลาเยถ ตเมน เอว ๔
วเทยฺยุ อิเม [๕] เต อมฺโภ ปุริส ปฺจ วธกา ปจฺจตฺถิกา ปฏิโต
ปฏิโต อนุพนฺธา ยตฺเถว น ปสฺสิสฺสาม ตตฺเถว ชีวิตา
โวโรเปสฺสามาติ ฯ ย เต อมฺโภ ปุริส กรณีย ต กโรหีติ ฯ
[๓๑๑] อถ โข โส ภิกฺขเว ปุริโส ภีโต จตุนฺน อาสีวิสาน
อุคฺคเตชาน โฆรวิสาน ภีโต ปฺจนฺน วธกาน ปจฺจตฺถิกาน เยน
#๑ ม. ยุ. วุฏ าเปตพฺพา ฯ ๒ ม. สเวเสตพฺพา ฯ ๓ ยุ. นิคจฺฉิสฺสติ ฯ
#๔ ยุ. เอวสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕ ม. โข ฯ
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วา เตน วา ปลาเยถ ตเมน เอว วเทยฺยุ อยนฺเต อมฺโภ ปุริส
ฉฏโ อนฺตรจโร วธโก อุกฺขิตฺตาสิโก ปฏิโต ปฏิโต อนุพนฺโธ
ยตฺเถว น ปสฺสิสฺสามิ ตตฺเถว สิโร ปาเตสฺสามีติ ฯ ย เต อมฺโภ
ปุริส กรณีย ต กโรหีติ ฯ
[๓๑๒] อถ โข โส ภิกฺขเว ปุริโส ภีโต จตุนฺน อาสีวิสาน
อุคฺคเตชาน โฆรวิสาน ภีโต ปฺจนฺน วธกาน ปจฺจตฺถิกาน ภีโต
ฉฏสฺส อนฺตรจรสฺส วธกสฺส อุกขฺ ิตฺตาสิกสฺส เยน วา เตน วา
ปลาเยถ โส ปสฺเสยฺย สฺุ คาม ยฺเทว ฆร ปวิเสยฺย
ริตฺตกเยว ปวิเสยฺย ตุจฺฉกเยว ปวิเสยฺย สฺุกเยว ปวิเสยฺย
ยฺเทว ภาชน ปริมเสยฺย ริตฺตกเยว ปริมเสยฺย ตุจฺฉกเยว
ปริมเสยฺย สฺุกเยว ปริมเสยฺย ฯ ตเมน เอว วเทยฺยุ อิทานิ
อมฺโภ ปุริส อิม สฺุคาม โจรา คามฆาตา ๑ ปวิสนฺติ ย เต
อมฺโภ ปุริส กรณีย ต กโรหีติ ฯ
[๓๑๓] อถ โข โส ภิกฺขเว ปุริโส ภีโต จตุนฺน อาสีวิสาน
อุคฺคเตชาน โฆรวิสาน ภีโต ปฺจนฺน วธกาน ปจฺจตฺถิกาน ภีโต
ฉฏสฺส อนฺตรจรสฺส วธกสฺส อุกฺขิตตฺ าสิกสฺส ภีโต โจราน คามฆาตาน
เยน วา เตน วา ปลาเยถ โส ปสฺเสยฺย มหนฺต
อุทกณฺณว โอริม ตีร สาสงฺก สปฺปฏิภย ปาริม ตีร เขม
อปฺปฏิภย นตฺถสฺส ๒ นาวา สนฺตารณี อุตฺตรเสตุ วา อปารา
ปาร คมนาย ฯ
#๑ ม. คามฆาตกา ปวิสนฺติ ฯ ยุ. คามฆาตกา วธิสฺสนฺติ ฯ ๒ ม. ยุ. น จสฺส ฯ
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[๓๑๔] อถ โข ภิกฺขเว ตสฺส ปุรสิ สฺส เอวมสฺส อย โข มหา
อุทกณฺณโว โอริม ตีร สาสงฺก สปฺปฏิภย ปาริม ตีร เขม
อปฺปฏิภย นตฺถสฺส ๑ นาวา สนฺตารณี อุตฺตรเสตุ วา อปารา
ปาร คมนาย ยนฺนูนาห ติณกฏสาขาปลาส สงฺกฑฺฒิตฺวา กุลลฺ 
พนฺธิตฺวา ต กุลฺล นิสฺสาย หตฺเถหิ จ ปาเทหิ จ วายมมาโน
โสตฺถินา ปาร คจฺเฉยฺยนฺติ ฯ อถ โข โส ภิกฺขเว ปุริโส ติณกฏสาขาปลาส
สงฺกฑฺฒิตฺวา กุลลฺ  พนฺธิตฺวา ต กุลฺล นิสฺสาย หตฺเถหิ
จ ปาเทหิ จ วายมมาโน โสตฺถินา ปาร คจฺเฉยฺย ติณฺโณ
ปารคโต ถเล ติฏติ พฺราหฺมโณ ฯ
[๓๑๕] อุปมา โข มฺยาย ภิกฺขเว กตา อตฺถสฺส วิฺาปนาย
อยฺเจตฺถ อตฺโถ จตฺตาโร อาสีวิสา อุคฺคเตชา โฆรวิสาติ โข
ภิกฺขเว จตุนฺเนต มหาภูตาน อธิวจน ปวีธาตุยา อาโปธาตุยา
เตโชธาตุยา วาโยธาตุยา ฯ ปฺจ วธกา ปจฺจตฺถิกาติ โข ภิกฺขเว
ปฺจนฺเนต อุปาทานกฺขนฺธาน อธิวจน ฯ เสยฺยถีท ฯ รูปูปาทานกฺขนฺธสฺส ๒
เวทนูปาทานกฺขนฺธสฺส สฺูปาทานกฺขนฺธสฺส สงฺขารูปาทานกฺขนฺธสฺส
วิฺาณูปาทานกฺขนฺธสฺส ฯ ฉฏโ อนฺตรจโร
วธโก อุกฺขติ ฺตาสิโกติ โข ภิกฺขเว นนฺทิราคสฺเสต อธิวจน ฯ
สฺุคาโมติ โข ภิกฺขเว ฉนฺเนต ๓ อชฺฌตฺติกาน อายตนาน อธิวจน ฯ
[๓๑๖] จกฺขุโต เจป น ภิกฺขเว ปณฺฑิโต พฺยตฺโต เมธาวี
อุปปริกฺขติ ริตฺตกเยว ขายติ ตุจฺฉกเยว ขายติ สฺุก#๑ ม. ยุ. นตฺถิ จ ฯ ๒ ม. ยุ. รูปุปาทานกฺขนฺโธ ... ฯ ๓ ยุ. เอตนฺติ ปาโ
#นตฺถิ ฯ เอวมุปริป ฯ
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เยว ขายติ ฯ โสตโต เจป น ภิกขฺ เว ปณฺฑิโต พฺยตฺโต เมธาวี
อุปปริกฺขติ ริตฺตกเยว ขายติ ตุจฺฉกเยว ขายติ สฺุกเยว
ขายติ ฯ ฆานโต เจป น ภิกขฺ เว ปณฺฑิโต พฺยตฺโต
เมธาวี อุปปริกฺขติ ริตตฺ กเยว ขายติ ตุจฺฉกเยว ขายติ
สฺุก เยว ขายติ ฯ ชิวหฺ าโต เจป น ภิกฺขเว ฯ กายโต เจป
น ภิกฺขเว ฯ มนโต เจป น ภิกฺขเว ปณฺฑิโต พฺยตฺโต เมธาวี
อุปปริกฺขติ ริตฺตกเยว ขายติ ตุจฺฉกเยว ขายติ สฺุกเยว
ขายติ ฯ โจรา คามฆาตาติ โข ภิกฺขเว ฉนฺเนต พาหิราน
อายตนาน อธิวจน ฯ จกฺขุ ภิกฺขเว หฺติ มนาปามนาเปสุ
รูเปสุ ฯ โสต ภิกฺขเว ฯเปฯ ฆาน ภิกฺขเว ฯเปฯ ชิวฺหา
ภิกฺขเว หฺติ มนาปามนาเปสุ รเสสุ ฯ กาโย ภิกฺขเว ฯเปฯ
มโน ภิกฺขเว หฺติ มนาปามนาเปสุ ธมฺเมสุ ฯ มหาอุทกณฺณโวติ
โข ภิกฺขเว จตุนฺเนต โอฆาน อธิวจน กาโมฆสฺส ภโวฆสฺส ทิฏโฆสฺส
อวิชฺโชฆสฺส ฯ โอริม ตีร สาสงฺก สปฺปฏิภยนฺติ โข ภิกฺขเว
สกฺกายสฺเสต อธิวจน ฯ ปาริม ตีร เขม อปฺปฏิภยนฺติ โข
ภิกฺขเว นิพฺพานสฺเสต อธิวจน ฯ กุลฺลนฺติ โข ภิกฺขเว อริยสฺเสต
อฏงฺคิกสฺส มคฺคสฺส อธิวจน ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ
สมฺมาสมาธิ ฯ หตฺเถหิ จ ปาเทหิ จ วายมมาโนติ โข ภิกฺขเว
วิริยารมฺภสฺเสต อธิวจน ฯ ติณโฺ ณ ปารคโต ถเล ติฏ ติ
พฺราหฺมโณติ โข ภิกฺขเว อรหโต เอต อธิวจนนฺติ ฯ ปม ฯ
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[๓๑๗] ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ทิฏเ ว
ธมฺเม สุขโสมนสฺสพหุโล วิหรติ โยนิ จสฺส อารทฺธา โหติ
อาสวาน ขยาย ฯ กตเมหิ ตีหิ ฯ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร โหติ
โภชเน มตฺตฺู ชาคริย อนุยุตฺโต ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร โหติ ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา น
นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน จกฺขุนฺทฺริย
อสวุต วิหรนฺต อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย
จกฺขุนฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ ฯ โสเตน สทฺท สุตวฺ า ฯ ฆาเนน
คนฺธ ฆายิตฺวา ฯ ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ฯ กาเยน โผฏพฺพ
ผุสิตฺวา ฯ มนสา ธมฺม วิฺาย น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ
นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน มนินฺทฺรยิ  อสวุต วิหรนฺต
อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส
สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ มนินฺทรฺ ิย มนินฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ ฯ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว สุภมู ิย จาตุมฺมหาปเถ อาชฺรโถ ยุตโฺ ต
อสฺสฏิโต โอธตปโตโท ๑ ตเมน ทกฺโข โยคฺคาจริโย อสฺสทมฺมสารถิ
อภิรูหิตฺวา วาเมน หตฺเถน รสฺมิโย คเหตฺวา ทกฺขิเณน
หตฺเถน ปโตท คเหตฺวา เยนิจฺฉก ยทิจฺฉก สาเรยฺยาป ปจฺจาสาเรยฺยาป
เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิเมส ฉนฺน อินฺทฺริยาน
#๑ ม. โอธสฺตปโตโท ฯ ยุ. อสฺส โอธสตปโตโท ฯ
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อารกฺขาย สิกฺขติ สฺมาย สิกฺขติ ทมาย สิกฺขติ อุปสมาย
สิกฺขติ ฯ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร โหติ
[๓๑๘] กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ โภชเน มตฺตฺู โหติ ฯ อิธ ภิกขฺ เว
ภิกฺขุ ปฏิสงฺขา โยนิโส อาหาร อาหาเรติ เนว ทวาย น มทาย
น มณฺฑนาย น วิภูสนาย ยาวเทว อิมสฺส กายสฺส ิติยา
ยาปนาย วิหึสุปรติยา พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย อิติ ปุราณฺจ เวทน
ปฏิหงฺขามิ นวฺจ เวทน น อุปฺปาเทสฺสามิ ยาตฺรา จ เม
ภวิสฺสติ อนวชฺชตา จ ผาสุวิหาโร จาติ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว
ปุริโส วณ อาลิมฺเปยฺย ยาวเทว เสวนตฺถาย ๑ เสยฺยถา วา
ปน อกฺข อพฺภฺเชยฺย ยาวเทว ภารสฺส นิตฺถรณตฺถาย ฯ เอวเมว ๒
โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฏิสงฺขา โยนิโส อาหาร อาหาเรติ เนว ทวาย น
มทาย น มณฺฑนาย น วิภูสนาย ยาวเทว อิมสฺส กายสฺส ิติยา
ยาปนาย วิหึสุปรติยา พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย อิติ ปุราณฺจ เวทน
ปฏิหงฺขามิ นวฺจ เวทน น อุปฺปาเทสฺสามิ ยาตฺรา จ เม
ภวิสฺสติ อนวชฺชตา จ ผาสุวิหาโร จาติ ฯ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ
โภชเน มตฺตฺู โหติ ฯ
[๓๑๙] กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ชาคริย อนุยุตฺโต โหติ ฯ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ทิวส จงฺกเมน นิสชฺชาย อาวรณีเยหิ ธมฺเมหิ จิตฺต
ปริโสเธติ รตฺติยา ปม ยาม จงฺกเมน นิสชฺชาย อาวรณีเยหิ
ธมฺเมหิ จิตฺต ปริโสเธติ รตฺติยา มชฺฌิม ยาม ทกฺขิเณน ปสฺเสน
#๑ ม. โรหนตฺถาย ฯ ยุ. โรปนตฺถาย ฯ ๒ ม. ยุ. เอว ฯ
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สีหเสยฺย กปฺเปติ ปาเทน ปาท อจฺจาธาย สโต สมฺปชาโน อุฏานสฺ มนสิกริตฺวา รตฺติยา ปจฺฉิม ยาม ปจฺจุฏาย จงฺกเมน
นิสชฺชาย อาวรณีเยหิ ธมฺเมหิ จิตฺต ปริโสเธติ ฯ เอว โข ภิกฺขเว
ภิกฺขุ ชาคริยมนุยุตฺโต โหติ ฯ อิเมหิ [๑] ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ภิกฺขุ ทิฏเ ว ธมฺเม สุขโสมนสฺสพหุโล วิหรติ โยนิ จสฺส
อารทฺธา โหติ อาสวาน ขยายาติ ฯ ทุติย ฯ
[๓๒๐] ภูตปุพฺพ ภิกฺขเว กุมฺโม กจฺฉโป สายณฺหสมย อนุนทีตีเร
โคจรปสุโต อโหสิ ฯ สิคาโลป ๒ โข ภิกฺขเว สายณฺหสมย อนุนทีตีเร
โคจรปสุโต อโหสิ ฯ อทฺทสา โข ภิกฺขเว กุมฺโม กจฺฉโป
สิคาล ทูรโต ว โคจรปสุต ทิสฺวาน โสณฺฑิปฺจมานิ องฺคานิ
สเก กปาเล สโมทหิตฺวา อปฺโปสฺสกุ ฺโก ตุณฺหภี ูโต สงฺกสายติ ฯ
สิคาโลป โข ภิกฺขเว อทฺทส ๓ กุมฺม กจฺฉป ทูรโต ว โคจรปสุต
ทิสฺวาน เยน กุมฺโม กจฺฉโป เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา กุมฺม
กจฺฉป ปจฺจุปฏิโต อโหสิ ฯ ยทาย กุมโฺ ม กจฺฉโป โสณฺฑปิ ฺจมาน
องฺคาน อฺตร วา อฺตร วา องฺค อภินินฺนาเมสฺสติ
ตตฺเถว จ ๔ น คเหตฺวา อุทฺทาลิตฺวา ขาทิสฺสามีติ ฯ ยทา โข
ภิกฺขเว กุมโฺ ม กจฺฉโป โสณฺฑิปฺจมาน องฺคาน อฺตร วา
อฺตร วา องฺค น อภินินฺนามิ ฯ อถ สิคาโล กุมฺมมฺหา นิพฺพิชฺช
ปกฺกามิ โอตาร อลภมาโน ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ตุเมฺหป ๖
มาโร ปาปมา สตต สมิต ปจฺจุปฏิโต อปฺเปว นามาห อิเมส
#๑ ม. ยุ. โข ฯ ๒ ม. ยุ. สิงฺคาโล ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ยุ. อทฺทสา ฯ ๔ ม. ยุ.
#จสทฺโท อตฺถิ ฯ
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จกฺขุโต วา โอตาร ลเภยฺย ฯเปฯ ชิวฺหาโต วา โอตาร
ลเภยฺย ฯเปฯ มนโต วา โอตาร ลเภยฺยนฺติ ฯ ตสฺมาติห
ภิกฺขเว อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารา วิหรถ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา มา
นิมิตฺตคฺคาหิโน อหุวตฺถ มา อนุพฺยฺชนคฺคาหิโน ยตฺวาธิกรณเมน
จกฺขุนฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา
อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชถ รกฺขถ
จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริเย สวร อาปชฺชถ ฯ โสเตน สทฺท สุตฺวา ฯ
ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ฯ ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ฯ กาเยน
โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ฯ มนสา ธมฺม วิฺาย มา นิมิตฺตคฺคาหิโน
อหุวตฺถ มา อนุพฺยฺชนคฺคาหิโน ยตฺวาธิกรณเมน มนินฺทฺริย
อสวุต วิหรนฺต อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชถ รกฺขถ มนินฺทรฺ ิย
มนินฺทฺริเย สวร อาปชฺชถ ฯ ยโต ตุเมฺห ภิกขฺ เว อินฺทฺริเยสุ
คุตฺตทฺวารา วิหริสฺสถ ฯ อถ ตุเมฺหหิป มาโร ปาปมา นิพฺพิชฺช
ปกฺกมิสฺสติ โอตาร อลภมาโน กุมฺมมฺหาว สิคาโลติ ฯ
[๓๒๑] กุมฺโมว องฺคานิ สเก กปาเล สโมทห ภิกฺขุ มโนวิตกฺเก
อนิสฺสิโต อฺมเหยาโน ปรินิพฺพโุ ต น อุปวเทยฺย กฺจีติ ฯ ตติย ฯ
[๓๒๒] เอก สมย ภควา อชฺเฌย ๑ วิหรติ คงฺคาย นทิยา ตีเร ฯ
อทฺทสา โข ภควา มหนฺต ทารุกฺขนฺธ คงฺคาย นทิยา ตีเร โสเตน
วุยฺหมาน ทิสฺวาน ภิกฺขู อามนฺเตสิ ปสฺสถ โน ตุเมฺห ภิกฺขเว
#๑ ม. ยุ. โกสมฺพิย ฯ
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อมุ มหนฺต ทารุกฺขนฺธ คงฺคาย นทิยา โสเตน วุยฺหมานนฺติ ฯ
เอว ภนฺเต ฯ สเจ โข ภิกฺขเว ทารุกฺขนฺโธ น โอริม ตีร
อุปคจฺฉติ น ปาริม ตีร อุปคจฺฉติ น มชฺเฌ สสีทิสฺสติ น
ถเล อุสฺสาทิสฺสติ ๑ น มนุสฺสคฺคาโห คาหิยติ ๒ น อมนุสฺสคฺคาโห
คาหิยติ น อาวฏฏคฺคาโห คาหิยติ น อนฺโตปูติ ภวิสฺสติ ฯ เอว
หิ โส ภิกขฺ เว ทารุกฺขนฺโธ สมุททฺ นินฺโน ภวิสฺสติ สมุทฺทโปโณ
สมุทฺทปพฺภาโร ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ สมุทฺทนินฺโน ภิกฺขเว คงฺคาย
นทิยา โสโต สมุทฺทโปโณ สมุทฺทปพฺภาโร ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว
สเจ ตุเมฺหป น โอริม ตีร อุปคจฺฉถ น ปาริม ตีร อุปคจฺฉถ
น มชฺเฌ สสีทิสฺสถ น ถเล อุสฺสาทิสฺสถ ๓ ฯ น มนุสฺสคฺคาโห
คาหิยติ ๔ น อมนุสฺสคฺคาโห คาหิยติ ๕ น อาวฏฏคฺคาโห คาหิยติ ๔
น อนฺโตปูติ ภวิสฺสติ ฯ เอว ตุเมฺห ภิกฺขเว นิพฺพานนินฺนา ภวิสฺสถ
นิพฺพานโปณา นิพฺพานปพฺภารา ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ นิพฺพานนินฺนา
ภิกฺขเว สมฺมาทิฏิ นิพฺพานโปณา นิพฺพานปพฺภาราติ ฯ
[๓๒๓] เอว วุตฺเต อฺตโร ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ กึ
นุ โข ภนฺเต โอริม ตีร กึ ปาริม ตีร โก มชฺเฌ สสีทิโต ๖
โก ถเล อุสฺสาโท โก มนุสฺสคฺคาโห โก อมนุสฺสคฺคาโห
โก อาวฏฏคฺคาโห โก อนฺโตปูติภาโวติ ฯ โอริม ตีรนฺติ โข
ภิกฺขุ ฉนฺเนต อชฺฌตฺติกาน อายตนาน อธิวจน ฯ ปาริม ตีรนฺติ
#๑ ม. ยุ. อุสสฺ ีทิสฺสติ ฯ ๒ สี. ยุ. ภวิสสฺ ติ ฯ ม. คเหสฺสติ ฯ
#๓ ม. ยุ. อุสฺสีทิสฺสถ ฯ ๔ สี. ยุ. คเหสฺสติ ฯ ม. คเหสฺสถ ฯ ๕ ม. คเหสฺสติ ฯ
#๖ ม. ยุ. สสีโท ฯ
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โข ภิกฺขุ ฉนฺเนต ๑ พาหิราน อายตนาน อธิวจน ฯ มชฺเฌ
สสีทิโตติ ๒ โข ภิกฺขุ นนฺทิราคสฺเสต อธิวจน ฯ ถเล อุสฺสาโทติ โข
ภิกฺขุ อสฺมิมานสฺเสต อธิวจน ฯ กตโม จ ภิกฺขุ มนุสฺสคฺคาโห ฯ
อิธ ภิกฺขุ คิหีหิ สสฏโ วิหรติ สหนนฺทิ สหโสกี สุขิเตสุ
สุขิโต ทุกฺขิเตสุ ทุกฺขิโต อุปฺปนฺเนสุ กิจฺจกรณีเยสุ อตฺตโน ๓ โยค
อาปชฺชติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขุ มนุสฺสคฺคาโห ฯ กตโม จ ภิกฺขุ
อมนุสฺสคฺคาโห ฯ อิธ ภิกฺขุ เอกจฺโจ อฺตร เทวนิกาย ปณิธาย
พฺรหฺมจริย จรติ อิมินาห สีเลน วา วตฺเตน ๔ วา ตเปน วา
พฺรหฺมจริเยน วา เทโว วา ภวิสฺสามิ เทวฺตโร วาติ ฯ อย
วุจฺจติ ภิกฺขุ อมนุสฺสคฺคาโห ฯ อาวฏฏคฺคาโหติ โข ภิกฺขุ ปฺจนฺเนต
กามคุณาน อธิวจน ฯ กตโม จ ภิกฺขุ อนฺโตปูติภาโว ฯ อิธ
ภิกฺขุ เอกจฺโจ ทุสฺสีโล โหติ ปาปธมฺโม อสุจิ สงฺกสฺสรสมาจาโร
ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโต อสฺสมโณ สมณปฏิฺโ อพฺรหฺมจารี พฺรหฺมจารีปฏิฺโ
อนฺโตปูติ อวสฺสุโต กสมฺพุกชาโต ๕ ฯ อย วุจฺจติ
ภิกฺขุ อนฺโตปูติภาโวติ ฯ
[๓๒๔] เตน โข ปน สมเยน นนฺโท โคปาลโก ภควโต
อวิทูเร ิโต โหติ ฯ อถ โข นนฺโท โคปาลโก ภควนฺต
เอตทโวจ อห โข ภนฺเต น โอริม ตีร อุปคจฺฉามิ น ปาริม
ตีร อุปคจฺฉามิ น มชฺเฌ สสีทิสฺสามิ น ถเล โอสีทิสฺสามิ ๖
#๑ ยุ. ฉนฺน ฯ ๒ ม. สสีโทติ ฯ ๓ ม. ยุ. อตฺตนา เตสุ โยค ฯ ๔ ม. ยุ.
#วเตน ฯ ๕ ยุ. กสมฺพชุ าโต ฯ ๖ ม. ยุ. อุสฺสีทิสฺสามิ ฯ1
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น [๑] มนุสฺสคฺคาโห คาหิยติ ๒ น อมนุสฺสคฺคาโห คาหิยติ น
อาวฏฏคฺคาโห คาหิยติ น อนฺโตปูติ ภวิสฺสามิ ฯ สาธุ ๓ ลเภยฺยาห
ภนฺเต ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช ลเภยฺย อุปสมฺปทนฺติ ฯ เตนหิ
ตฺว นนฺท สามิกาน คาโว นิยฺยาเทหีติ ๔ ฯ คมิสฺสนฺติ ภนฺเต
คาโว วจฺฉคิทฺธินิโยติ ฯ นิยฺยาเทเหว ตฺว นนฺท สามิกาน คาโวติ ฯ
อถ โข นนฺโท โคปาลโก สามิกาน คาโว นิยฺยาเทตฺวา เยน
ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ นิยยฺ าตา
ภนฺเต สามิกาน คาโว ลเภยฺยาห ภนฺเต ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช
ลเภยฺย อุปสมฺปทนฺติ ฯ อลตฺถ โข นนฺโท โคปาลโก ภควโต
สนฺติเก ปพฺพชฺช อลตฺถ อุปสมฺปทนฺติ ๖ ฯ อจิรูปสมฺปนฺโน จ
ปนายสฺมา นนฺโท เอโก วูปกฏโ ฯเปฯ อฺตโร จ ปนายสฺมา
นนฺโท อรหต อโหสีติ ฯ จตุตฺถ ฯ
[๓๒๕] เอก สมย ภควา กิมฺมิลาย ๗ วิหรติ คงฺคาย นทิยา
ตีเร ฯ อทฺทสา โข ภควา มหนฺต ทารุกฺขนฺธ คงฺคาย นทิยา
โสเตน วุยหฺ มาน ทิสฺวาน ภิกฺขู อามนฺเตสิ ปสฺสถ โน ตุเมฺห
ภิกฺขเว อมุ มหนฺต ทารุกฺขนฺธ คงฺคาย นทิยา โสเตน วุยฺหมานนฺติ ฯ
เอว ภนฺเต ฯเปฯ เอว วุตฺเต อายสฺมา กิมมฺ ิโล
ภควนฺต เอตทโวจ กินนฺ ุโข ภนฺเต โอริม ตีร ฯเปฯ กตโม
จ กิมฺมลิ อนฺโตปูติภาโว ฯ อิธ กิมฺมิล ภิกฺขุ อฺตร สงฺกิลิฏ
#๑ ม. ยุ. ม ฯ ๒ ม. ยุ. คหิสฺสติ ฯ ๓ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔ ม.
#นิยฺยาเตหีติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๕ ม. นิยฺยาติตา ฯ ยุ. นิยฺยาทิตา ฯ ๖ ม. ย.
#อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๗ กิมิลาย ฯ ยุ. กิมฺพิลาย ฯ
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อาปตฺตึ อาปนฺโน โหติ ยถารูปาย อาปตฺติยา น วุฏาน
ปฺายติ อย วุจฺจติ กิมฺมิล อนฺโตปูตภิ าโวติ ฯ ปฺจม ฯ
[๓๒๖] เอก สมย ภควา สกฺเกสุ วิหรติ กปลวตฺถุสฺมึ
นิโคฺรธาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน กปลวตฺถวุ าสีน สกฺยาน นว
สณฺาคาร อจิรการิต โหติ อนชฺฌาวุตฺถ สมเณน วา พฺราหฺมเณน
วา เกนจิ วา มนุสฺสภูเตน ฯ อถ โข กาปลวตฺถวา สกฺยา เยน
ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต นิสินฺนา โข กาปลวตฺถวา สกฺยา ภควนฺต
เอตทโวจุ อิธ ภนฺเต กปลวตฺถุวาสีน ๑ สกฺยาน นว สณฺาคาร
อจิรการิต อนชฺฌาวุตฺถ สมเณน วา พฺราหฺมเณน วา เกนจิ วา
มนุสฺสภูเตน ฯ ต ภนฺเต ภควา ปม ปริภฺุชตุ ภควตา ปม
ปริภุตฺต ปจฺฉา กาปลวตฺถวา สกฺยา ปริภฺุชิสฺสนฺติ ตทสฺส
กปลวตฺถุวาสีน ๑ สกฺยาน ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ อธิวาเสสิ
ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ อถ โข กาปลวตฺถวา สกฺยา ภควโต
อธิวาสน วิทิตฺวา อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ
กตฺวา เยน นว สณฺาคาร เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา สพฺพสนฺถริสนฺถต ๒
สณฺาคาร สนฺถริตฺวา อาสนานิ ปฺาเปตฺวา อุทกมณิก
ปติฏาเปตฺวา เตลปฺปทีป อาโรเปตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต เอตทโวจุ สพฺพสนฺถริสนฺถต
ภนฺเต สณฺาคาร อาสนานิ ปฺตฺตานิ อุทกมณิโก ปติฏาปโต
#๑ ม. ยุ. กาปลวตฺถวาน ฯ ๒ ม. ยุ. สพฺพสนฺถรึ ฯ
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เตลปฺปทีโป อาโรปโต ยสฺสทานิ ภนฺเต ภควา กาล มฺตีติ ฯ
[๓๒๗] อถ โข ภควา นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย สทฺธึ
ภิกฺขุสงฺเฆน เยน นว สณฺาคาร เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ปาเท ปกฺขาเลตฺวา สณฺาคาร ปวิสิตฺวา มชฺฌมิ  ถมฺภ นิสสฺ าย
ปุรตฺถาภิมุโข นิสีทิ ฯ ภิกฺขุสงฺโฆป โข ปาเท ปกฺขาเลตฺวา
สณฺาคาร ปวิสิตฺวา ปจฺฉิม ภิตฺตึ นิสฺสาย ปุรตฺถาภิมุโข นิสีทิ
ภควนฺตเยว ปุรกฺขตฺวา ฯ กาปลวตฺถวาป [๑] สกฺยา ปาเท
ปกฺขาเลตฺวา สณฺาคาร ปวิสิตฺวา ปุรตฺถิม ภิตฺตึ นิสฺสาย ปจฺฉามุขา
นิสีทึสุ ภควนฺตเยว ปุรกฺขตฺวา ฯ อถ โข ภควา กาปลวตฺถเว
สเกฺย พหุเทว รตฺตึ ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสตฺวา สมาทเปตฺวา
สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหเสตฺวา อุยฺโยเชสิ อภิกฺกนฺตา โข โคตม ๒ รตฺติ
ยสฺสทานิ กาล มฺถาติ ฯ เอว ภนฺเตติ [๓] กาปลวตฺถวา สกฺยา
ภควโต ปฏิสฺสุตฺวา อุฏ ายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ
กตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ
[๓๒๘] อถ โข ภควา อจิรปกฺกนฺเตสุ กาปลวตฺถเวสุ สเกฺยสุ
อายสฺมนฺต มหาโมคฺคลฺลาน อามนฺเตสิ วิคตถีนมิทฺโธ โข
โมคฺคลฺลาน ภิกฺขุสงฺโฆ ปฏิภาตุ ต โมคฺคลฺลาน ภิกฺขูน ธมฺมี กถา
ปฏิ เม อาคิลายติ ตมห อายมิสสฺ ามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข
อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถ โข
ภควา จตุคฺคุณ สงฺฆาฏึ ปฺเปตฺวา ทกฺขิเณน ปสฺเสน สีหเสยฺย
#๑ ยุ. โข ฯ ๒ ม. ยุ. โคตมา ฯ ๓ ม. ยุ. โข ฯ
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กปฺเปสิ ปาเทน ปาท อจฺจาธาย สโต สมฺปชาโน อุฏานสฺ
มนสิกริตฺวา ฯ ตตฺร โข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อาวุโส ภิกฺขเวติ ฯ อาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต มหาโมคฺคลฺลานสฺส
ปจฺจสฺโสสุ ฯ อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน เอตทโวจ
อวสฺสุตปริยายฺจ โว อาวุโส เทเสสฺสามิ อนวสฺสุตปริยายฺจ ต
สุณาถ สาธุก มนสิ กโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอวมาวุโสติ โข
เต ภิกฺขู อายสฺมโต มหาโมคฺคลฺลานสฺส ปจฺจสฺโสสุ อายสฺมา
มหาโมคฺคลฺลาโน เอตทโวจ กถ อาวุโส อวสฺสโุ ต โหติ ฯ อิธาวุโส
ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา ปยรูเป รูเป อธิมุจฺจติ อปฺปยรูเป
รูเป พฺยาปชฺชติ อนุปฏิตกายสติ ๑ จ วิหรติ ปริตฺตเจตโส ตฺจ
เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต นปฺปชานาติ ยตฺถสฺส เต
อุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ ฯเปฯ
ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ฯ มนสา ธมฺม วิฺาย ปยรูเป ธมฺเม
อธิมุจฺจติ อปฺปยรูเป ธมฺเม พฺยาปชฺชติ อนุปฏิตกายสติ ๑ จ
วิหรติ ปริตฺตเจตโส ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต
นปฺปชานาติ ยตฺถสฺส เต อุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ ฯ อย วุจฺจตาวุโส ภิกฺขุ อวสฺสุโต จกฺขุวิฺเยฺเยสุ
รูเปสุ ฯเปฯ อวสฺสุโต ชิวฺหาวิฺเยฺเยสุ รเสสุ
ฯเปฯ อวสฺสุโต มโนวิฺเยฺเยสุ ธมฺเมสุ ฯ
[๓๒๙] เอววิหารึ จาวุโส ภิกฺขุ จกฺขุโต เจป น มาโร
#๑ ม. ยุ. อนุปฏิตกายสฺสติ ฯ จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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อุปสงฺกมติ ลเภเถว มาโร โอตาร ลเภถ มาโร อารมฺมณ
ฯเปฯ ชิวฺหาโต เจป น มาโร อุปสงฺกมติ ฯเปฯ มนโต
เจป น มาโร อุปสงฺกมติ ลเภเถว มาโร โอตาร ลเภถ
มาโร อารมฺมณ ฯ เสยฺยถาป อาวุโส นฬาคาร วา ติณาคาร
วา สุกฺขกาฬาส ๑ เตโรวสฺสิก ปุรตฺถมิ าย เจป น ทิสาย ปุริโส
อาทิตฺตาย ติณุกฺกาย อุปสงฺกเมยฺย ลเภเถว อคฺคิ โอตาร ลเภถ
อคฺคิ อารมฺมณ ฯ ปจฺฉิมาย เจป น ทิสาย ปุริโส อาทิตฺตาย
ติณุกฺกาย อุปสงฺกเมยฺย ฯเปฯ อุตฺตราย เจป น ทิสาย ฯ ทกฺขิณาย
เจป น ทิสาย ฯ เหฏิมโต เจป น ฯ อุปริมโต เจป น ฯ
ยโต กุโต เจป น ปุริโส อาทิตฺตาย ติณุกฺกาย อุปสงฺกเมยฺย
ลเภเถว อคฺคิ โอตาร ลเภถ อคฺคิ อารมฺมณ ฯ เอวเมว
โข อาวุโส เอววิหารึ ภิกฺขุ จกฺขุโต เจป น มาโร อุปสงฺกมติ
ลเภเถว มาโร โอตาร ลเภถ มาโร อารมฺมณ ฯเปฯ ชิวฺหาโต
เจป น มาโร อุปสงฺกมติ ฯเปฯ มนโต เจป น มาโร อุปสงฺกมติ
ลเภเถว ๒ มาโร โอตาร ลเภถ มาโร อารมฺมณ ฯ
[๓๓๐] เอววิหาริฺจาวุโส ภิกฺขุ รูปา อธิภสุ น ภิกฺขุ รูเป
อธิโภสิ สทฺทา ภิกฺขุ อธิภสุ น ภิกฺขุ สทฺเท อธิโภสิ คนฺธา
ภิกฺขุ อธิภสุ น ภิกฺขุ คนฺเธ อธิโภสิ รสา ภิกฺขุ อธิภสุ น
ภิกฺขุ รเส อธิโภสิ โผฏพฺพา ภิกฺขุ อธิภสุ น ภิกฺขุ โผฏพฺเพ
#๑ ม. ยุ. สุข โกฬาป ฯ ๒ ยุ. ลภเตว ฯ
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อธิโภสิ ธมฺมา ภิกฺขุ อธิภสุ น ภิกฺขุ ธมฺเม อธิโภสิ ฯ
อย วุจฺจตาวุโส ภิกฺขุ รูปาธิภูโต สทฺทาธิภูโต คนฺธาธิกูโต รสาธิภูโต
โผฏพฺพาธิภูโต ธมฺมาธิภูโต [๑] อนธิภูโต ๒ อธิภสุ [๓] ปาปกา
อกุสลา ธมฺมา สงฺกิเลสิกา โปโนพฺภวิกา สทรา ทุกฺขวิปากา
อายตึ ชาติชรามรณิยา ฯ เอว โข อาวุโส อวสฺสุโต โหติ ฯ
[๓๓๑] กถฺจาวุโส อนวสฺสุโต โหติ ฯ อิธาวุโส ภิกฺขุ จกฺขุนา
รูป ทิสฺวา ปยรูเป รูเป นาธิมุจฺจติ อปฺปยรูเป รูเป น พฺยาปชฺชติ
อุปฏิตกายสติ จ วิหรติ อปฺปมาณเจตโส ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ
ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต ปชานาติ ยตฺถสฺส เต อุปฺปนฺนา ปาปกา
อกุสลา ธมฺมา อปริเสสา นิรุชฌ
ฺ นฺติ ฯเปฯ ชิวหฺ าย รส สายิตฺวา
ฯเปฯ มนสา ธมฺม วิฺาย ปยรูเป ธมฺเม นาธิมุจฺจติ
อปฺปยรูเป ธมฺเม น พฺยาปชฺชติ อุปฏิตกายสติ จ วิหรติ
อปฺปมาณเจตโส ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺวิมุตฺตึ ยถาภูต
ปชานาติ ยตฺถสฺส เต อุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ ฯ อย วุจฺจตาวุโส ภิกฺขุ อนวสฺสุโต จกฺขุวิฺเยฺเยสุ
รูเปสุ ฯเปฯ อย วุจฺจตาวุโส ภิกฺขุ อนวสฺสุโต
ชิวฺหาวิฺเยฺเยสุ รเสสุ ฯเปฯ อนวสฺสุโต มโนวิฺเยฺเยสุ
ธมฺเมสุ ฯ เอววิหารึ จาวุโส ภิกฺขุ จกฺขุโต เจป น มาโร
อุปสงฺกมติ เนว ลเภถ มาโร โอตาร น ลเภถ มาโร อารมฺมณ
ฯเปฯ ชิวฺหาโต เจป น มาโร อุปสงฺกมติ ฯเปฯ มนโต
#๑ ม. ยุ. อธิภูโต ฯ ๒ ม. ยุ. อนธิภู ฯ ๓ ม. ยุ. น ฯ
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เจป น มาโร อุปสงฺกมติ เนว ลเภถ มาโร โอตาร น ลเภถ
มาโร อารมฺมณ ฯ เสยฺยถาป อาวุโส กูฏาคารสาล ๑ วา
พหลมตฺติกามทฺทาวิเลปนา ๒ ปุรตฺถิมาย เจป [๓] ทิสาย ปุริโส
อาทิตฺตาย ติณุกฺกาย อุปสงฺกเมยฺย เนว ลเภถ อคฺคิ โอตาร น ลเภถ
อคฺคิ อารมฺมณ ฯเปฯ ปจฺฉิมาย เจป น ฯ อุตฺตราย เจป
น ฯ ทกฺขณ
ิ าย เจป น ฯ เหฏิมโต เจป น ฯ อุปริมโต
เจป น ยโต กุโตจิ เจ ปุรโิ ส [๓] อาทิตฺตาย ติณุกฺกาย อุปสงฺกเมยฺย
เนว ลเภถ อคฺคิ โอตาร น ลเภถ อคฺคิ อารมฺมณ ฯ
เอวเมว โข อาวุโส เอววิหารึ ภิกฺขุ จกฺขุโต เจป น มาโร
อุปสงฺกมติ เนว ลเภเถว มาโร โอตาร น ลเภถ มาโร
อารมฺมณ ฯเปฯ ชิวฺหาโต เจป น มาโร อุปสงฺกมติ น
ลเภเถว มาโร โอตาร น ลเภถ มาโร อารมฺมณ ฯ เอววิหารี
จาวุโส ภิกขฺ ุ รูเป อธิโภสิ น รูปา ภิกฺขุ อธิภสุ สทฺเท
ภิกฺขุ อธิโภสิ น สทฺทา ภิกฺขุ อธิภสุ คนฺเธ ภิกฺขุ อธิโภสิ
น คนฺธา ภิกฺขุ อธิภสุ รเส ภิกฺขุ อธิโภสิ น รสา ภิกฺขุ
อธิภสุ โผฏพฺเพ ภิกฺขุ อธิโภสิ น โผฏพฺพา ภิกฺขุ อธิภสุ
ธมฺเม ภิกฺขุ อธิโภสิ น ธมฺมา ภิกฺขุ อธิภสุ ฯ อย วุจฺจตาวุโส
ภิกฺขุ รูปาธิภู สทฺทาธิภู คนฺธาธิภู รสาธิภู โผฏพฺพาธิภู ธมฺมาธิภู [๔]
อธิโภสิ เต ปาปเก อกุสเล ธมฺเม สงฺกิเลสิเก โปโนพฺภวิเก
#๑ ม. กูฏาคาร วา สาลา วา ฯ ยุ. กุฏาคาร วา กุฏาคารสาลา วา ฯ ๒ ม. ยุ.
#พหลมตฺติกา อทฺทาวเลปนา ฯ ๓ ม. ยุ. น ฯ ๔ ม. ยุ. อธิภู อนภิภโู ต ฯ
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สทเร ทุกฺขวิปาเก อายตึ ชาติชรามรณิเย ฯ เอว โข อาวุโส
อนวสฺสุโต โหตีติ ฯ อถ โข ภควา วุฏหิตฺวา อายสฺมนฺต
มหาโมคฺคลฺลาน อามนฺเตสิ สาธุ สาธุ โข โมคฺคลฺลาน สาธุ โข
ตฺว โมคฺคลฺลาน ภิกฺขนู  อวสฺสุตปริยายฺจ อนวสฺสุตปริยายฺจ
อภาสีติ ฯ อิทมโวจ อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ฯ สมนฺุโ
สตฺถา อโหสิ ฯ อตฺตมนา เต ภิกฺขู อายสฺมโต มหาโมคฺคลฺลานสฺส
ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ ฉฏ ฯ
[๓๓๒] ยโต โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สพฺเพส เยว ทุกฺขธมฺมาน
สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ ยถาภูต ปชานาติ ฯ อถ โข ปนสฺส
กามา ทิฏา โหนฺติ ยถาสฺส กาเม ปสฺสโต โย กาเมสุ
กามฉนฺโท กามเสฺนโห กามมุจฺฉา กามปริฬาโห โส นานุเสติ
ตถา โข ปนสฺส จาโร จ วิหาโร จ อนุพนฺโธ ๑ โหติ ฯ ยถา จรนฺต
วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา นานุสฺสวนฺติ ๒ ฯ
กถฺจ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สพฺเพสเยว ทุกฺขธมฺมาน สมุทยฺจ
อตฺถงฺคมฺจ ยถาภูต ปชานาติ อิติ รูป อิติ รูปสฺส สมุทโย
อิติ รูปสฺส อตฺถงฺคโม ฯ อิติ เวทนา ฯเปฯ อิติ สฺา ฯ
อิติ สงฺขารา ฯ อิติ วิฺาณ อิติ วิฺาณสฺส สมุทโย
อิติ วิฺาณสฺส อตฺถงฺคโมติ ฯ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สพฺเพสเยว
ทุกฺขธมฺมาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ ยถาภูต ปชานาติ ฯ
[๓๓๓] กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน กามา ทิฏา โหนฺติ ยถาสฺส
#๑ ม. อนุพทุ ฺโธ ฯ ๒ ม. นานุเสนฺติ ฯ
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กาเม ปสฺสโต โย กาเมสุ กามฉนฺโท กามเสฺนโห กามมุจฺฉา
กามปริฬาโห โส นานุเสติ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว องฺคารกาสุ
สาธิกโปริสา ปุณฺณา องฺคาราน วีตจฺจิกาน วีตธูมาน ฯ อถ โข
ปุริโส อาคจฺเฉยฺย ชีวิตุกาโม อมริตุกาโม สุขกาโม ทุกฺขปฏิกูโล
ตเมน เทฺว พลวนฺโต ปุริสา นานาพาหาสุ คเหตฺวา ต องฺคารกาสุ
อุปกฑฺเฒยฺยุ โส อิติ อิมเมว กาย สนฺนาเมยฺย ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ
อฺาณฺหิ ๑ ภิกฺขเว ตสฺส ปุริสสฺส โหติ ๒ อิมฺจาห ๓ องฺคารกาสุ
ปปติสฺสามิ ตโตนิทาน มรณ วา นิคจฺฉิสฺสามิ มรณมตฺต วา
ทุกฺขนฺติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน องฺคารกาสูปมา กามา
ทิฏา โหนฺติ ยถาสฺส กาเม ปสฺสโต โย กาเมสุ กามฉนฺโท
กามเสฺนโห กามมุจฺฉา กามปริฬาโห โส นานุเสติ ฯ
[๓๓๔] กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน จาโร จ วิหาโร จ อนุพนฺโธ ๔
โหติ ยถา จรนฺต วิหรนฺต อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา นานุสฺสวนฺติ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ปุริโส พหุกณฺฏก ทาย
ปวิเสยฺย ตสฺส ปุรโตป กณฺฏโก ปจฺฉโตป กณฺฏโก อุตฺตรโตป
กณฺฏโก ทกฺขิณโตป กณฺฏโก เหฏโตป กณฺฏโก อุปริโตป
กณฺฏโก โส สโตว ๕ อภิกฺกเมยฺย สโตว ๕ ปฏิกฺกเมยฺย มา ม
กณฺฏโกติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ย โลเก ปยรูป สาตรูป
อย วุจฺจติ อริยสฺส วินเย กณฺฏโกติ อิติ วิทิตฺวา อสวโร จ
#๑ ม. าต หิ ฯ ยุ าตฺหิ ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ยุ. อิม ขฺวาห ฯ
#๔ ม. ยุ. อนุพุทฺโธ ฯ ๕ ยุ. ยโต จ ฯ
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สวโร จ เวทิตพฺโพ ฯ
[๓๓๕] กถฺจ ภิกฺขเว อสวโร โหติ ฯ อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ จกฺขุนา
รูป ทิสฺวา ปยรูเป รูเป อธิมุจฺจติ อปฺปยรูเป รูเป พฺยาปชฺชติ
อนุปฏิตกายสติ จ วิหรติ ปริตตฺ เจตโส ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ
ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต นปฺปชานาติ ยตฺถสฺส เต อุปฺปนฺนา
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ ฯเปฯ ชิวฺหาย
รส สายิตฺวา ฯเปฯ มนสา ธมฺม วิฺาย ปยรูเป ธมฺเม
อธิมุจฺจติ อปฺปยรูเป ธมฺเม พฺยาปชฺชติ อนุปฏิตกายสติ จ
วิหรติ ปริตฺตเจตโส ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต
นปฺปชานาติ ยตฺถสฺส เต อุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ ฯ เอว โข ภิกฺขเว อสวโร โหติ ฯ
[๓๓๖] กถฺจ ภิกฺขเว สวโร โหติ ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
จกฺขุนา รูป ทิสฺวา ปยรูเป รูเป นาธิมุจฺจติ อปฺปยรูเป รูเป
น พฺยาปชฺชติ อุปฏิตกายสติ จ วิหรติ อปฺปมาณเจตโส
ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต ปชานาติ ยตฺถสฺส
เต อุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ ฯเปฯ
ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ฯเปฯ มนสา ธมฺม วิฺาย ปยรูเป
ธมฺเม นาธิมุจฺจติ อปฺปยรูเป ธมฺเม น พฺยาปชฺชติ อุปฏิตกายสติ จ วิหรติ อปฺปมาณเจตโส ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต ปชานาติ ยตฺถสฺส เต อุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา
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ธมฺมา อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ ฯ เอว โข ภิกฺขเว สวโร โหติ ฯ
[๓๓๗] ตสฺส เจ ภิกขฺ เว ภิกฺขุโน เอว จรโต เอว วิหรโต
กทาจิ กรหจิ สติสมฺโมสา อุปฺปชฺชนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
สรสงฺกปฺปา สฺโชนิยา ฯ ทนฺโธ ภิกฺขเว สตุปฺปาโท อถ โข
น ขิปฺปเมว ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาว คเมติ ฯ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว ปุรโิ ส ทิวส สนฺตตฺเต อโยกฏาเห เทฺว วา
ตีณิ วา อุทกผุสิตานิ นิปาเตยฺย ฯ ทนฺโธ ภิกฺขเว อุทกผุสิตาน
นิปาโต อถ โข น ขิปปฺ เมว ปริกฺขย ปริยาทาน คจฺเฉยฺย ฯ
เอวเมว โข ภิกฺขเว ตสฺส เจ ภิกฺขุโน เอว จรโต เอว วิหรโต
กทาจิ กรหจิ สติสมฺโมสา อุปฺปชฺชนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
สรสงฺกปฺปา สฺโชนิยา ฯ ทนฺโธ ภิกฺขเว สตุปฺปาโท อถ โข
น ขิปฺปเมว ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาว คเมติ ฯ
เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุโน จาโร จ วิหาโร จ อนุพนฺโธ โหติ
ยถา จรนฺต วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
นานุสฺสวนฺติ ฯ
[๓๓๘] ตฺเจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอว จรนฺต เอว วิหรนฺต ราชาโน
วา ราชมหามตฺตา วา มิตฺตา วา อมจฺจา วา าตี วา สาโลหิตา
วา โภเคหิ อภิหฏุ ปวาเรยฺยุ เอหมฺโภ ๑ ปุริส กินฺเต อิเม กาสาวา
อนุทยฺหนฺติ ๒ ฯ กึ มุณโฺ ฑ กปาลมนุจรสิ ฯ เอหิ หีนายาวตฺติตฺวา
โภเค จ ภฺุชสฺสุ ปฺุานิ จ กโรหีติ ฯ โส จ ๓ ต ภิกฺขเว
#๑ ม. ยุ. เอหิ โภ ฯ ๒ ม. ยุ. อนุทหนฺติ ฯ ๓ ม. ยุ. วต ฯ
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ภิกฺขุ เอว จรนฺโต เอว วิหรนฺโต สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว คงฺคา นที
ปาจีนนินฺนา ปาจีนโปณา ปาจีนปพฺภารา อถ มหาชนกาโย
อาคจฺเฉยฺย กุทฺทาลปฏก อาทาย มย อิม คงฺค นทึ ปจฺฉานินฺน
กริสฺสาม ปจฺฉาโปณ ปจฺฉาปพฺภารนฺติ ฯ ต กึ มฺถ ภิกฺขเว
อป นุ โข โส มหาชนกาโย คงฺค นทึ ปจฺฉานินฺน กเรยฺย
ปจฺฉาโปณ ปจฺฉาปพฺภารนฺติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ ต กิสสฺ
เหตุ ฯ คงฺคา ภนฺเต นที ปาจีนนินฺนา ปาจีนโปณา ปาจีนปพฺภารา
สา น สุกรา ปจฺฉานินฺนา ๑ กาตุ ปจฺฉาโปณา ปจฺฉาปพฺภารา ฯ
ยาวเทว ปน โส มหาชนกาโย กิลมถสฺส วิฆาตสฺส
ภาคี อสฺสาติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ตฺเจ ภิกฺขุ เอว จรนฺต
เอว วิหรนฺต ราชาโน วา ราชมหามตฺตา วา มิตฺตา วา อมจฺจา
วา าตี วา สาโลหิตา วา โภเคหิ อภิหฏุ ปวาเรยฺยุ เอหมฺโภ
ปุริส กึ เต อิเม กาสาวา อนุทยฺหนฺติ ฯ กึ [๒] มุณโฺ ฑ กปาลมนุจรสิ ฯ
เอหิ หีนายาวตฺติตฺวา โภเค จ ภฺุชสฺสุ ปฺุานิ
จ กโรหีติ ฯ โส วต ภิกขฺ เว ภิกฺขุ เอว จรนฺโต เอว วิหรนฺโต
สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ ต
กิสฺส เหตุ ฯ ย หิ ต ภิกฺขเว จิตฺต ทีฆรตฺต วิเวกนินฺน
วิเวกโปณ วิเวกปพฺภาร ตฺจ ๓ หีนายาวตฺติสฺสตีติ เนต าน
วิชฺชตีติ ฯ สตฺตม ฯ
#๑ ยุ. ปจฺฉานินฺน...โปณ...ปพฺภาร ฯ ๒ ยุ. นู ฯ ๓ ม. ยุ. ตถา ฯ
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[๓๓๙] อถ โข อฺตโร ภิกฺขุ เยน อฺตโร ภิกฺขุ เตนุปสงฺกิ
อุปสงฺกมิตฺวา ต ภิกฺขุ เอตทโวจ กิตฺตาวตา นุ โข
อาวุโส ภิกขฺ ุโน ทสฺสน สุวิสุทฺธ โหตีติ ฯ ยโต โข อาวุโส
ภิกฺขุ ฉนฺน ผสฺสายตนาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ ยถาภูต
ปชานาติ เอตฺตาวตา โข อาวุโส ภิกฺขุโน ทสฺสน สุวิสุทฺธ
โหตีติ ฯ อถ โข โส ภิกฺขุ อสนฺตุฏโ ตสฺส ภิกฺขุสฺส ปฺหาเวยฺยากรเณน ๑
เยน อฺตโร ภิกฺขุ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ต ภิกฺขุ เอตทโวจ กิตตฺ าวตา นุ โข อาวุโส ภิกฺขุโน ทสฺสน
สุวิสุทฺธ โหตีติ ฯ ยโต โข อาวุโส ภิกฺขุ ปฺจนฺน อุปาทานกฺขนฺธาน
สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ ยถาภูต ปชานาติ เอตฺตาวตา
โข อาวุโส ภิกฺขุโน ทสฺสน สุวิสุทฺธ โหตีติ ฯ อถ โข โส ภิกฺขุ
อสนฺตุฏโ ตสฺส ภิกฺขสุ ฺส ปฺหาเวยฺยากรเณน เยน อฺตโร
ภิกฺขุ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ต ภิกฺขุ เอตทโวจ กิตฺตาวตา
นุ โข อาวุโส ภิกฺขุโน ทสฺสน สุวิสุทฺธ โหตีติ ฯ ยโต โข
อาวุโส ภิกขฺ ุ จตุนฺน มหาภูตาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ ยถาภูต
ปชานาติ เอตฺตาวตา โข อาวุโส ภิกฺขุโน ทสฺสน สุวิสุทฺธ
โหตีติ ฯ อถ โข โส ภิกขฺ ุ อสนฺตุฏโ ตสฺส ภิกฺขุสฺส ปฺหาเวยฺยากรเณน
เยน อฺตโร ภิกฺขุ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ต ภิกฺขุ เอตทโวจ กิตตฺ าวตา นุ โข อาวุโส ภิกฺขุโน ทสฺสน
สุวิสุทฺธ โหตีติ ฯ ยโต โข อาวุโส ภิกฺขุ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม
#๑ ม. ปฺหเวยฺยากรเณน ฯ ยุ. ปฺหวฺยากรเณน ฯ เอวมุปริป ฯ
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สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ยถาภูต ปชานาติ เอตฺตาวตา โข อาวุโส
ภิกฺขุโน ทสฺสน สุวิสุทฺธ โหตีติ ฯ
[๓๔๐] อถ โข โส ภิกฺขุ อสนฺตุฏโ ตสฺส ภิกฺขุสฺส ปฺหาเวยฺยากรเณน เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข โส ภิกฺขุ
ภควนฺต เอตทโวจ อิธาห ภนฺเต เยนฺตโร ภิกฺขุ เตนุปสงฺกมึ
อุปสงฺกมิตฺวา ต ภิกฺขุ เอตทโวจ กิตฺตาวตา นุ โข อาวุโส
ภิกฺขุโน ทสฺสน สุวิสุทฺธ โหตีติ ฯ เอว วุตฺเต ภนฺเต โส ภิกขฺ ุ
ม เอตทโวจ ยโต โข อาวุโส ภิกฺขุ ๑ ฉนฺน ผสฺสายตนาน
สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ ยถาภูต ปชานาติ เอตฺตาวตา [๒] โข
อาวุโส ภิกขฺ ุโน ทสฺสน สุวิสุทฺธ โหติ ๓ ฯ อถ โขห ภนฺเต
อสนฺตุฏโ ตสฺส ภิกฺขสุ ฺส ปฺหาเวยฺยากรเณน เยน อฺตโร
ภิกฺขุ เตนุปสงฺกมึ อุปสงฺกมิตฺวา ต ภิกฺขุ เอตทโวจ กิตฺตาวตา
นุ โข อาวุโส ภิกฺขุโน ทสฺสน สุวิสทุ ฺธ โหตีติ ฯ เอว วุตฺเต ภนฺเต
โส ภิกฺขุ ม เอตทโวจ ยโต โข อาวุโส ภิกฺขุ ปฺจนฺน อุปาทานกฺขนฺธาน
ฯเปฯ จตุนฺน มหาภูตาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ
ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ
ยถาภูต ปชานาติ เอตฺตาวตา โข อาวุโส ภิกฺขุโน
ทสฺสน สุวิสุทฺธ โหตีติ ฯ อถ โขห ภนฺเต อสนฺตุฏโ ตสฺส
ภิกฺขุสฺส ปฺหาเวยฺยากรเณน เยน ภควา เตนุปสงฺกมึ ฯเปฯ
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. นุ ... ฯ ๓ ม. ยุ. โหตีติ ฯ
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กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต ภิกฺขุโน ทสฺสน สุวิสุทฺธ โหตีติ ฯ
[๓๔๑] เสยฺยถาป ภิกขฺ ุ ปุริสสฺส กึสุโก อทิฏ ปุพฺโพ อสฺส ฯ
โส เยนฺตโร ปุริโส กึสุกสฺส ทสฺสาวี เตนุปสงฺกเมยฺย อุปสงฺกมิตฺวา
ต ปุริส เอว วเทยฺย กีทโิ ส โภ ปุริส กึสโุ กติ ฯ
โส เอว วเทยฺย กาฬโก โข อมฺโภ ปุริส กึสโุ ก เสยฺยถาป
ฌามขาณูติ ฯ เตน โข ปน ภิกฺขุ สมเยน ตาทิโสวสฺส กึสโุ ก
ยถา ๑ ตสฺส ปุริสสฺส ทสฺสน ฯ อถ โข โส ภิกฺขุ ปุริโส อสนฺตุฏโ
ตสฺส ปุริสสฺส ปฺหาเวยฺยากรเณน เยนฺตโร ปุรโิ ส กึสุกสฺส
ทสฺสาวี เตนุปสงฺกเมยฺย อุปสงฺกมิตฺวา ต ปุริส เอว วเทยฺย
กีทิโส อมฺโภ ปุริส กึสโุ กติ ฯ โส เอว วเทยฺย โลหิตโก โข
อมฺโภ ปุริส กึสุโก เสยฺยถาป มสเปสีติ ฯ เตน โข ปน ภิกขฺ ุ
สมเยน ตาทิโสวสฺส กึสุโก ยถาป ตสฺส ปุริสสฺส ทสฺสน ฯ
อถ โข โส ภิกฺขุ ปุริโส อสนฺตุฏโ ตสฺส ปุริสสฺส ปณฺหาเวยฺยากรเณน
เยนฺตโร ปุริโส กึสุกสฺส ทสฺสาวี เตนุปสงฺกเมยฺย
อุปสงฺกมิตฺวา ต ปุริส เอว วเทยฺย กีทิโส โภ ปุริส กึสุโกติ ฯ
โส เอว วเทยฺย โอจีรกชาโต ๒ โข อมฺโภ ปุริส กึสุโก
อาทิณฺณสิปาฏิโก เสยฺยถาป สิรีโสติ ฯ เตน โข ปน ภิกฺขุ สมเยน
ตาทิโสวสฺส กึสโุ ก ยถาป ตสฺส ปุริสสฺส ทสฺสน ฯ อถ โข
โส ภิกฺขุ ปุริโส อสนฺตุฏโ ตสฺส ปุริสสฺส ปฺหาเวยฺยากรเณน
เยนฺตโร ปุรโิ ส กึสกุ สฺส ทสฺสาวี เตนุปสงฺกเมยฺย อุปสงฺกมิตฺวา
#๑ ม. ยุ. ยถาป ฯ ๒ ยุ. โอทีรกชาโต ฯ
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ต ปุริส เอว วเทยฺย กีทิโส โภ ปุริส กึสุโกติ ฯ โส เอว
วเทยฺย พหลปตฺตปลาโส สณฺฑจฺฉาโย ๑ โข อมฺโภ ปุริส กึสุโก
เสยฺยถาป นิโคฺรโธติ ฯ เตน โข ปน ภิกฺขุ สมเยน ตาทิโสวสฺส
กึสุโก ยถาป ตสฺส ปุริสสฺส ทสฺสน ฯ เอวเมว โข ภิกขฺ ุ
ยถา ยถา อธิมุตฺตาน เตส สปฺปุริสาน ทสฺสน สุวิสุทฺธ โหติ ๒
ตถา ตถา โข เฉเกหิ ๓ สปฺปุริเสหิ พฺยากต ฯ
[๓๔๒] เสยฺยถาป ภิกฺขุ รฺโ ปจฺจนฺติม นคร ทฬฺห ๔
ปาการโตรณ ฉทฺวาร ตตฺรสฺส โทวาริโก ปณฺฑิโต พฺยตฺโต
เมธาวี อฺาตาน นิวาเรตา าตาน ปเวเสตา ฯ ปุรตฺถิมาย
ทิสาย อาคนฺตฺวา สีฆ ทูตยุค ต โทวาริก เอว วเทยฺย กตฺถมฺโภ ๕
ปุริส อิมสฺส นครสฺส นครสามีติ ฯ โส เอว วเทยฺย เอโส ภนฺเต
มชฺเฌ สิงฺฆาฏเก นิสินโฺ นติ ฯ อถ โข ต สีฆ ทูตยุค นครสามิสฺส
ยถาภูต วจน นียาเทตฺวา ยถาคตมคฺค ปฏิปชฺเชยฺย ฯ ปจฺฉิมาย
ทิสาย อาคนฺตฺวา สีฆ ทูตยุค ฯเปฯ อุตฺตราย ทิสาย ทกฺขิณาย
ทิสาย อาคนฺตฺวา สีฆ ทูตยุค ต โทวาริก เอว วเทยฺย กตฺถมฺโภ
ปุริส อิมสฺส นครสฺส นครสามีติ ฯ โส เอว วเทยฺย เอโส
ภนฺเต มชฺเฌ สิงฺฆาฏเก นิสินฺโนติ ฯ อถ โข ต สีฆ ทูตยุค
นครสามิสฺส ยถาภูต วจน นียาเทตฺวา ยถาคตมคฺค ปฏิปชฺเชยฺย ฯ
อุปมา โข มฺยาย ภิกฺขุ กตา อตฺถสฺส วิฺาปนาย อยฺเจตฺถ
#๑ ม. สนฺทจฺฉาโย ฯ ๒ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ สี. ม. ยุ. เตหิ ฯ
#๔ ม. ทฬฺหทุ ฺธาป ฯ ยุ. ทฬฺหุทฺทาป ฯ ๕ ม. กห โภ ฯ ยุ. กหมฺโภ ฯ เอวมุปริป ฯ
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อตฺโถ นครนฺติ โข ภิกขฺ ุ อิมสฺเสต จาตุมฺมหาภูติกสฺส กายสฺส
อธิวจน
มาตาเปตฺติกสมฺภวสฺส
โอทนกุมฺมาสูปจยสฺส
นิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธสนธมฺมสฺส ฯ ๑ ฉทฺวาราติ โข ภิกฺขุ ฉนฺเนต
อชฺฌตฺติกาน อายตนาน อธิวจน ฯ โทวาริโกติ โข ภิกฺขุ สติยา
เอต อธิวจน ฯ สีฆ ทูตยุคนฺติ โข ภิกฺขุ สมถวิปสฺสนานเมต
อธิวจน ฯ นครสามีติ โข ภิกฺขุ วิฺาณสฺเสต อธิวจน ฯ มชฺเฌ
สิงฺฆาฏกาติ ๒ โข ภิกฺขุ จตุนฺเนต มหาภูตาน อธิวจน ปวีธาตุยา
อาโปธาตุยา เตโชธาตุยา วาโยธาตุยา ฯ ยถาภูต วจนนฺติ โข
ภิกฺขุ นิพฺพานสฺเสต อธิวจน ฯ ยถาคตมคฺโคติ โข ภิกฺขุ อริยสฺเสต
อฏงฺคิกสฺส มคฺคสฺส อธิวจน ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏิยา ฯเปฯ
สมฺมาสมาธิสฺสาติ ฯ อฏม ฯ
[๓๔๓] ยสฺส กสฺสจิ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุสฺส วา ภิกขฺ ุนิยา วา จกฺขุวิฺเยฺเยสุ รูเปสุ อุปฺปชฺเชยฺย ฉนฺโท วา ราโค วา โทโส
วา โมโห วา ปฏิฆ วาป เจตโส ตโต จิตฺต นิวาเรยฺย
สภโย เจโส มคฺโค สปฺปฏิภโย จ สกณฺฏโก จ สคหโน จ อุมฺมคฺโค
จ กุมคฺโค ๓ จ ทุหิติโก จ อสปฺปรุ ิสเสวิโต เจโส มคฺโค น
เจโส มคฺโค สปฺปุริสเสวิโต น ตฺว เอต อรหสีติ ฯ ตโต
จิตฺต นิวารเย จกฺขุวิฺเยฺเยหิ รูเปหิ ฯเปฯ ยสฺส กสฺสจิ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุสฺส วา ภิกขฺ ุนิยา วา ชิวฺหาวิฺเยฺเยสุ รเสสุ ฯเปฯ
มโนวิฺเยฺเยสุ ธมฺเมสุ อุปฺปชฺเชยฺย ฉนฺโท วา ราโค วา โทโส
#๑ ม. ยุ. อนิจฺจุจฺ... ฯ ๒ ม. สิงฺฆาฏโกติ ฯ
#๓ ม. ยุ. กุมมฺ คฺโค ฯ เอวมุปริป ฯ
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วา โมโห วา ปฏิฆ วาป เจตโส ตโต จิตฺต นิวาเรยฺย
สภโย เจโส มคฺโค สปฺปฏิภโย จ สกณฺฏโก จ สคหโน จ
อุมฺมคฺโค จ กุมคฺโค จ ทุหิติโก จ อสปฺปุริสเสวิโต เจโส
มคฺโค น เจโส มคฺโค สปฺปุริสเสวิโต น ตฺว เอต อรหสีติ ฯ
ตโต จิตฺต นิวารเย มโนวิฺเยฺเยหิ ธมฺเมหิ ฯ
[๓๔๔] เสยฺยถาป ภิกฺขเว กิฏ สมฺปนฺน กิฏารกฺโข จ
ปมตฺโต โคโณ จ กิฏ าโท อทท กิฏ โอตริตฺวา ยาวทตฺถ
มท อาปชฺเชยฺย ปมาท อาปชฺเชยฺย ๑ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว
อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน ฉสุ ผสฺสายตเนสุ อสวุตการี ปฺจสุ กามคุเณสุ
ยาวทตฺถ มท อาปชฺชติ ปมาท อาปชฺชติ ๒ ฯ เสยฺยถาป
ภิกฺขเว กิฏ  สมฺปนฺน กิฏารกฺโข จ อปฺปมตฺโต โคโณ
จ กิฏาโท อทท กิฏ โอตเรยฺย ตเมน กิฏารกฺโข นาสาย
สุคฺคหิต คเณฺหยฺย นาสาย สุคฺคหิต คเหตฺวา อุปริฆฏาย
สุนิคฺคหิต นิคฺคเณฺหยฺย อุปริฆฏาย สุนิคฺคหิต นิคฺคเหตฺวา ทณฺเฑน
สุตาฬิต ตาเฬยฺย ทณฺเฑน สุตาฬิต ตาเฬตฺวา โอสชฺเชยฺย ฯ
ทุติยมฺป โข ภิกฺขเว ฯเปฯ ตติยมฺป โข ภิกขฺ เว โคโณ
กิฏาโท อทท กิฏ โอตเรยฺย ตเมน กิฏารกฺโข นาสาย
สุคฺคหิต คเณฺหยฺย นาสาย สุคฺคหิต คเหตฺวา อุปริฆฏาย สุนิคฺคหิต
นิคฺคเณฺหยฺย อุปริฆฏาย สุนิคฺคหิต นิคฺคเหตฺวา ทณฺเฑน สุตาฬิต
ตาเฬยฺย ทณฺเฑน สุตาฬิต ตาเฬตฺวา โอสชฺเชยฺย ฯ เอว
#๑ ยุ. ปมาท อาปชฺเชยฺยาติ อิเม เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. ปมาท อาปชฺชตีติ
#อิเม เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ
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หิ โส ภิกขฺ เว โคโณ กิฏาโท คามคโต วา อรฺคโต
วา านพหุโล วา อสฺส นิสชฺชพหุโล วา น ต กิฏ ปุน
โอตเรยฺย ตเมว ปุริม ทณฺฑสมฺผสฺส สมนุสฺสรนฺโต ฯ เอวเมว
โข ภิกฺขเว ยโต [๑] ภิกขฺ ุโน ฉสุ ผสฺสายตเนสุ จิตฺต อุทุชฺชิต ๒
โหติ สุทุชชฺ ติ  ๓ อชฺฌตฺตเมว สนฺติฏติ สนฺนิสที ติ เอโกทิ โหติ
สมาธิยติ ฯ
[๓๔๕] เสยฺยถาป ภิกฺขเว รฺโ วา ราชมหามตฺตสฺส วา
วีณาย สทฺโท อสฺสุตปุพฺโพ อสฺส ฯ โส วีณาย สทฺท สุเณยฺย
โส เอว วเทยฺย อมฺโภ กสฺส ๔ นุ โข เอโส สทฺโท เอวรชนิโย
เอวกมฺมนิโย ๕ เอวมทนิโย เอวมุจฺฉนิโย เอวพนฺธนิโยติ ฯ ตเมน เอว
วเทยฺยุ เอสา โข ภนฺเต วีณา นาม ยสฺสา เอโส สทฺโท เอวรชนิโย
เอวกมฺมนิโย เอวมทนิโย เอวมุจฺฉนิโย เอวพนฺธนิโยติ ฯ โส เอว
วเทยฺย คจฺฉถ เม โภ ต วีณ อาหรถาติ ฯ ตสฺส ต วีณ อาหเรยฺยุ
ตเมน เอว วเทยฺยุ อย โข สา ภนฺเต วีณา ยสฺสา เอโส สทฺโท
เอวรชนิโย เอวกมฺมนิโย เอวมทนิโย เอวมุจฺฉนิโย เอวพนฺธนิโยติ ฯ
โส เอว วเทยฺย อล เม โภ ตาย วีณาย ตเมว เม สทฺท
อาหรถาติ ฯ ตเมน เอว วเทยฺยุ อย โข ภนฺเต วีณา นาม อเนกสมฺภารา
มหาสมฺภารา อเนเกหิ สมฺภาเรหิ สมารทฺธา จรติ ๖ ฯ เสยฺยถีท ฯ
โทณิฺจ ปฏิจฺจ จมฺมฺจ ปฏิจฺจ ทณฺฑฺจ ปฏิจฺจ อุปธารเณ
#๑ ม. ยุ. โข ฯ ๒ ยุ. อุชุชาต ฯ ๓ ยุ. สมฺมุชุชาต ฯ ๔ ยุ. กิสฺส ฯ
#๕ ม. เอว กมนีโย ฯ ยุ. เอวกมนิโย ฯ เอวมุปริป ฯ ๖ ม. ยุ. วทติ ฯ
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จ ปฏิจฺจ ตนฺติโย จ ปฏิจฺจ โกณฺจ ปฏิจฺจ ปุรสิ สฺส จ ตชฺช
วายาม ปฏิจฺจ เอวาย ภนฺเต วีณา นาม อเนกสมฺภารา มหาสมฺภารา
อเนเกหิ สมฺภาเรหิ สมารทฺธา จรตีติ ฯ โส ต วีณ
ทสธา วา สตธา วา ผาเลยฺย ทสธา วา สตธา วา ต
ผาเลตฺวา สกลิก สกลิก กเรยฺย สกลิก สกลิก กริตฺวา อคฺคินา
ฑเหยฺย อคฺคินา ฑหิตฺวา มสึ กเรยฺย มสึ กริตวฺ า มหาวาเต
วา โอผุเนยฺย นทิยา วา สีฆโสตาย ปวาเหยฺย ฯ โส
เอว วเทยฺย อสติ กิราย โภ วีณา นาม ยเถว ยงฺกิฺจิ
วีณา นาม เอตฺถ ปนาย ชโน อติเวลมฺปตฺโต ปลาฬิโตติ ๑ ฯ
เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ รูป สมนฺเนสติ ๒ ยาวตา รูปสฺส คติ
เวทน สมนฺเนสติ ยาวตา เวทนาย คติ สฺ สมนฺเนสติ
ยาวตา สฺาย คติ สงฺขาเร สมนฺเนสติ ยาวตา สงฺขาราน
คติ วิฺาณ สมนฺเนสติ ยาวตา วิฺาณสฺส คติ ฯ ตสฺส
รูป สมนฺเนสโต ยาวตา รูปสฺส คติ เวทน สมนฺเนสโต ฯเปฯ
สฺ ... สงฺขาเร ... วิฺาณ สมนฺเนสโต ยาวตา วิฺาณสฺส
คติ ยมฺปสฺส ต โหติ อหนฺติ วา มมนฺติ วา อสฺมีติ วา ตมฺป
ตสฺส น โหตีติ ฯ นวม ฯ
[๓๔๖] เสยฺยถาป ภิกขฺ เว ปุริโส อรุคตฺโต ปกฺกคตฺโต สรวน
ปวิเสยฺย ตสฺส กุสกณฺฏกา เจป ๓ ปาเท วิชฺเฌยฺยุ ฯ สรปตฺตานิ
#๑ ม. เอตฺถ จ ปนาย ชโน อติเวล ปมตฺโต ปฬฺลโิ ตติ ฯ ๒ ม. สมเนฺวสติ ฯ
#เอวมุปริป ฯ ๓ ม. ยุ. เจว ฯ
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ปกฺกคตฺตานิ วิเลเขยฺยุ ๑ ฯ เอว หิ โส ภิกฺขเว [๒] ภิยฺโยโส มตฺตาย
ตโตนิทาน ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวทเยถ ๓ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว
อิเธกจฺโจ ภิกฺขุ คามคโต วา อรฺคโต วา ลภติ วตฺตาร
อยฺจ โส ๔ อายสฺมา เอวการี เอวสมาจาโร อสุจิคามกณฺฏโกติ ฯ
ต กณฺฏโกติ อิติ ๕ วิทิตฺวา อสวโร จ สวโร จ เวทิตพฺโพ ฯ
[๓๔๗] กถฺจ ภิกฺขเว อสวโร โหติ ฯ อิธ ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป
ทิสฺวา ปยรูเป รูเป อธิมุจฺจติ อปฺปยรูเป รูเป พฺยาปชฺชติ
อนุปฏิตกายสติ จ วิหรติ ปริตตฺ เจตโส ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ
ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต นปฺปชานาติ ยตฺถสฺส เต อุปฺปนฺนา
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ ฯ โสเตน สทฺท
สุตฺวา ฯ ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ฯ ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ฯ
กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ฯ มนสา ธมฺม วิฺาย ปยรูเป
ธมฺเม อธิมุจฺจติ อปฺปยรูเป ธมฺเม พฺยาปชฺชติ อนุปฏิตกายสติ
จ วิหรติ ปริตฺตเจตโส ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต
นปฺปชานาติ ยตฺถสฺส เต อุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ ฯ
[๓๔๘] เสยฺยถาป ภิกขฺ เว ปุริโส ฉปฺปาณเก คเหตฺวา นานาวิสเย
นานาโคจเร ทฬฺหาย รชฺชุยา พนฺเธยฺย อหึ คเหตฺวา
#๑ ม. สรปตฺตานิ จ คตฺตานิ วิเลเขยฺยุ ฯ ๒ ม. ยุ. ปุรโิ ส ฯ ๓ ม. ยุ.
#ปฏิสเวทิเยถ ฯ ๔ ยุ. โข ฯ ๕ ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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ทฬฺหาย รชฺชุยา พนฺเธยฺย สสสุมาร ๑ คเหตฺวา ทฬฺหาย รชฺชุยา
พนฺเธยฺย ปกฺขึ คเหตฺวา ทฬฺหาย รชฺชยุ า พนฺเธยฺย กุกฺกรุ |
คเหตฺวา ทฬฺหาย รชฺชยุ า พนฺเธยฺย สิคาล คเหตฺวา ทฬฺหาย
รชฺชยุ า พนฺเธยฺย มกฺกฏ คเหตฺวา ทฬฺหาย รชฺชยุ า พนฺเธยฺย
ทฬฺหาย รชฺชุยา พนฺธิตฺวา มชฺเฌ คณฺึ กริตฺวา โอสชฺเชยฺย ฯ
อถ โข เต ภิกฺขเว ฉปฺปาณกา นานาวิสยา นานาโคจรา สก
สก โคจรวิสย อาวิฺเฉยฺยุ ฯ อหิ อาวิฺเฉยฺย วมฺมิก
ปเวกฺขามีติ ฯ สสสุมาโร อาวิฺเฉยฺย อุทก ปเวกฺขามีติ ฯ ปกฺขี
อาวิฺเฉยฺย อากาส เฑสฺสามีติ ฯ กุกฺกุโร อาวิฺเฉยฺย คาม
ปเวกฺขามีติ ฯ สิคาโล อาวิฺเฉยฺย สีวถิก ปเวกฺขามีติ ฯ มกฺกโฏ
อาวิฺเฉยฺย วน ปเวกฺขามีติ ฯ ยทา โข เต ภิกฺขเว ฉปฺปาณกาชฺฌตฺตา
อสฺสุ กิลนฺตา อถ โย เนส ๒ ปาณกา พลวตโร
อสฺส ตสฺส เต อนุวตฺเตยฺยุ อนุวิธาเยยฺยุ ๓ วส คจฺเฉยฺยุ ฯ
เอวเมว โข ภิกฺขเว ยสฺส กสฺสจิ ภิกฺขุโน กายคตาสติ อภาวิตา
อพหุลีกตา ต จกฺขุ อาวิฺฉติ มนาปเยสุ รูเปสุ อมนาปยา
รูปา ปฏิกูลา โหนฺติ ฯเปฯ ชิวฺหา อาวิฺฉติ ฯ กาโย อาวิฺฉติ ฯ
มโน อาวิฺฉติ มนาปเยสุ ธมฺเมสุ อมนาปยา ธมฺมา ปฏิกูลา๔
โหนฺติ ฯ เอว โข ภิกฺขเว อสวโร โหติ ฯ
[๓๔๙] กถฺจ ภิกฺขเว สวโร โหติ ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
#๑ ม. สุสุมาร ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ยุ. อถ โข โย เนส ฯ ๓ ยุ. อนุวิธีเยยฺยุ ฯ

สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาที่ 248

จกฺขุนา รูป ทิสฺวา ปยรูเป รูเป นาธิมุจฺจติ อปฺปยรูเป รูเป
น พฺยาปชฺชติ อุปฏิตกายสติ จ วิหรติ อปฺปมาณเจตโส ตฺจ
เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต ปชานาติ ยตฺถสฺส เต
อุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ ฯ โสเตน
สทฺท สุตฺวา ฯเปฯ ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ฯเปฯ ชิวฺหาย
รส สายิตฺวา ฯเปฯ กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ฯเปฯ มนสา
ธมฺม วิฺาย ปยรูเป ธมฺเม นาธิมุจฺจติ อปฺปยรูเป ธมฺเม น
พฺยาปชฺชติ อุปฏิตกายสติ จ วิหรติ อปฺปมาณเจตโส ตฺจ
เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต ปชานาติ ยตฺถสฺส เต
อุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ ฯ
[๓๕๐] เสยฺยถาป ภิกขฺ เว ปุริโส ฉปฺปาณเก คเหตฺวา นานาวิสเย
นานาโคจเร ทฬฺหาย รชฺชุยา พนฺเธยฺย อหึ คเหตฺวา ฯเปฯ
สสสุมาร คเหตฺวา ฯเปฯ กุกกฺ ุร คเหตฺวา ฯ สิคาล คเหตฺวา ฯ
มกฺกฏ คเหตฺวา ทฬฺหาย รชฺชุยา พนฺเธยฺย ทฬฺหาย รชฺชยุ า
พนฺธิตฺวา ทเฬฺห ขีเล วา ถมฺเภ วา อุปนิพนฺเธยฺย ฯ อถ โข เต
ภิกฺขเว ฉปฺปาณกา นานาวิสยา นานาโคจรา สก สก โคจรวิสย
อาวิฺเฉยฺยุ ฯ อหิ อาวิฺเฉยฺย วมฺมิก ปเวกฺขามีติ ฯ สสสุมาโร
อาวิฺเฉยฺย อุทก ปเวกฺขามีติ ฯ ปกฺขี อาวิฺเฉยฺย อากาส
เฑสฺสามีติ ฯ กุกฺกโุ ร อาวิฺเฉยฺย คาม ปเวกฺขามีติ ฯ สิคาโล
อาวิฺเฉยฺย สีวถิก ปเวกฺขามีติ ฯ มกฺกโฏ อาวิฺเฉยฺย วน
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ปเวกฺขามีติ ฯ ยทา โข เต ๑ ภิกฺขเว ฉปฺปาณกาชฺฌตฺตา อสฺสุ
กิลนฺตา อถ ตเมว ขีล วา ถมฺภ ๒ วา อุปติฏเยฺยุ อุปนิสีเทยฺยุ
อุปนิปชฺเชยฺยุ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ยสฺส กสฺสจิ ภิกฺขุโน
กายคตาสติ ภาวิตา พหุลีกตา ต จกฺขุ นาวิฺฉติ มนาปเยสุ
รูเปสุ อมนาปยา รูปา น ปฏิกลู า โหนฺติ ฯเปฯ ชิวฺหา
นาวิฺฉติ ฯเปฯ มโน นาวิฺฉติ มนาปเยสุ ธมฺเมสุ อมนาปยา
ธมฺมา น ปฏิกูลา โหนฺติ ฯ เอว โข ภิกฺขเว สวโร โหติ ฯ
ทเฬฺห ขีเล วา ถมฺเภ วาติ โข ภิกฺขเว กายคตาสติยา เอต
อธิวจน ฯ ตสฺมาติห [๓] ภิกฺขเว เอว สิกฺขิตพฺพ กายคตา โน สติ
ภาวิตา ภวิสฺสติ พหุลกี ตา ยานีกตา วตฺถุกตา อนุฏิตา ปริจิตา
สุสมารทฺธาติ ฯ เอว หิ โว ๔ ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ ทสม ฯ
[๓๕๑] เสยฺยถาป ภิกขฺ เว ยวกลาป ๕ จาตุมฺมหาปเถ นิกฺขิตฺตา
อสฺส อถ ฉ ปุริสา อาคจฺเฉยฺยุ พฺยาภงฺคิหตฺถา เต เยน ๖
ยวกลาป ฉหิ พฺยาภงฺคีหิ หเนยฺยุ เอว หิ สา ภิกฺขเว ยวกลาป
สุหตา อสฺส ฉหิ พฺยาภงฺคีหิ หฺมานา อถ สตฺตโม ปุรโิ ส
อาคจฺเฉยฺย พฺยาภงฺคิหตฺโถ โส ต ยวกลาป สตฺตมาย
พฺยาภงฺคิยา หเนยฺย เอว หิ สา ภิกฺขเว ยวกลาป สุหตตรา อสฺส
สตฺตมาย พฺยาภงฺคิยา หฺมานา ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว
อสฺสุตฺวา ปุถุชชฺ โน จกฺขุสฺมึ หฺติ มนาปามนาเปหิ รูเปหิ
ฯเปฯ ชิวฺหาย หฺติ มนาปามนาเปหิ รเสหิ ฯเปฯ มนสฺมึ
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. ขีเล วา ถมฺเภ วา ฯ ๓ ม. ยุ. โว ฯ
#๔ ม. ยุ. โข ฯ ๕ ม. ยุ. ยวกลาป ฯ เอวมุปริป ฯ
#๖ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ยุ. ต ฯ
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หฺติ มนาปามนาเปหิ ธมฺเมหิ ฯ สเจ โส ภิกฺขเว อสฺสุตวา
ปุถุชชฺ โน อายตึ ปุนพฺภวาย เจเตติ ฯ เอว หิ โส ภิกฺขเว
โมฆปุริโส สุหตตโร โหติ เสยฺยถาป [๑] สา ยวกลาป สตฺตมาย
พฺยาภงฺคิยา หฺมานาติ ฯ เอกาทสม ฯ
[๓๕๒] ภูตปุพฺพ ภิกฺขเว เทวาสุรสงฺคาโม สมุปพฺยูโฬฺห อโหสิ ฯ
อถ โข ภิกฺขเว เวปจิตฺติ อสุรินฺโท อสุเร อามนฺเตสิ สเจ มาริสา
เทวาสุรสงฺคาเม สมุปพฺยูเฬฺห อสุรา ชิเนยฺยุ เทวา ปราชิเนยฺยุ
เยน น สกฺก เทวานมินฺท กณฺปฺจเมหิ พนฺธเนหิ พนฺธิตฺวา
มม สนฺติเก อาเนยฺยาถ อสุรปุรนฺติ ฯ สกฺโกป โข ภิกฺขเว
เทวานมินฺโท เทเว ตาวตึเส อามนฺเตสิ สเจ มาริสา
เทวาสุรสงฺคาเม สมุปพฺยูเฬฺห เทวา ชิเนยฺยุ อสุรา ปราชิเนยฺยุ
เยน น เวปจิตฺติอสุรินฺท กณฺปฺจเมหิ พนฺธเนหิ พนฺธิตฺวา มม
สนฺติเก อาเนยฺยาถ สุธมฺม เทวสภนฺติ ฯ ตสฺมึ โข ปน ภิกขฺ เว
สงฺคาเม เทวา ชินึสุ ฯ [๒] อถ โข ภิกฺขเว เทวา ตาวตึสา
เวปจิตฺติอสุรินฺท กณฺปฺจเมหิ พนฺธเนหิ พนฺธิตฺวา สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส
สนฺติเก อาเนสุ สุธมฺม เทวสภ ฯ
[๓๕๓] ตตฺร สุท ภิกฺขเว เวปจิตฺติ อสุรินฺโท กณฺปฺจเมหิ
พนฺธเนหิ พนฺโธ โหติ ฯ ยทา จ โข ภิกฺขเว เวปจิตฺติสฺส
อสุรินฺทสฺส เอว โหติ ธมฺมิกา โข เทวา อธมฺมิกา อสุรา
#๑ ยุ. ภิกฺขเว ฯ ๒ ม. ยุ. อสุรา ปราชินึสุ ฯ
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อิทานาห ๑ เทวปุร คจฺฉามีติ ฯ อถ กณฺปฺจเมหิ พนฺธเนหิ มุตฺต
อตฺตาน สมนุปสฺสติ ทิพฺเพหิ จ ปฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปโต
สมงฺคีภูโต ปริจาเรติ ฯ ยทา จ โข ภิกฺขเว เวปจิตฺติสฺส
อสุรินฺทสฺส เอว โหติ ธมฺมิกา โข อสุรา อธมฺมิกา เทวา
ตตฺเถวทานาห อสุรปุร คมิสฺสามีติ ฯ อถ กณฺปฺจเมหิ พนฺธเนหิ
พนฺธ อตฺตาน สมนุปสฺสติ ทิพฺเพหิ จ ปฺจหิ กามคุเณหิ
ปริหายติ ฯ เอว สุขุม โข ภิกฺขเว เวปจิตฺติพนฺธน ตโต
สุขุมตร มารพนฺธน ฯ มฺมาโน โข ภิกฺขเว พนฺโธ มารสฺส
อมฺมาโน มุตฺโต ปาปมโต ฯ
[๓๕๔] อสฺมีติ ภิกฺขเว มฺิตเมต อยมหมสฺมีติ มฺิตเมต
ภวิสฺสนฺติ มฺิตเมต น ภวิสฺสนฺติ มฺิตเมต รูป ภวิสสฺ นฺติ
มฺิตเมต อรูป ภวิสฺสนฺติ มฺิตเมต สฺี ภวิสสฺ นฺติ
มฺิตเมต อสฺี ภวิสฺสนฺติ มฺิตเมต เนวสฺินาสฺี
ภวิสฺสนฺติ มฺิตเมต ฯ มฺิต ภิกฺขเว โรโค มฺิต
คณฺโฑ มฺิต สลฺล ตสฺมาติห ภิกฺขเว อมฺมาเนน
เจตสา วิหริสฺสามีติ ฯ เอวฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพ ฯ
[๓๕๕] อสฺมีติ ภิกฺขเว อิฺชิตเมต อยมหมสฺมีติ อิฺชิตเมต
ภวิสฺสนฺติ อิฺชิตเมต น ภวิสฺสนฺติ อิฺชิตเมต รูป ภวิสสฺ นฺติ
อิฺชิตเมต อรูป ภวิสสฺ นฺติ อิฺชิตเมต สฺี ภวิสฺสนฺติ
อิฺชิตเมต อสฺี ภวิสฺสนฺติ อิฺชิตเมต เนวสฺินาสฺี
#๑ ม. อิเธวทานาห ฯ
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ภวิสฺสนฺติ อิฺชิตเมต ฯ อิฺชิต ภิกขฺ เว โรโค อิฺชิต คณฺโฑ
อิฺชิต สลฺล ตสฺมาติห ภิกฺขเว อนิฺชิยมาเนน เจตสา
วิหริสฺสามาติ ฯ เอวฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพ ฯ
[๓๕๖] อสฺมีติ ภิกฺขเว ผนฺทิตเมต อยมหมสฺมีติ ผนฺทิตเมต
ภวิสฺสนฺติ ฯเปฯ น ภวิสสฺ นฺติ ฯ รูป ภวิสฺสนฺติ ฯ อรูป ภวิสฺสนฺติ ฯ
สฺี ภวิสฺสนฺติ ฯ อสฺี ภวิสฺสนฺติ ฯ เนวสฺินาสฺี ภวิสฺสนฺติ
ผนฺทิตเมต ฯ ผนฺทิต ภิกฺขเว โรโค ผนฺทิต คณฺโฑ ผนฺทิต สลฺล ฯ
ตสฺมาติห ภิกฺขเว อผนฺทิยมาเนน ๒ เจตสา วิหริสฺสามาติ ฯ เอวฺหิ
โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพ ฯ
[๓๕๗] อสฺมีติ ภิกฺขเว ปปฺจิตเมต อยมหมสฺมีติ ปปฺจิตเมต
ภวิสฺสนฺติ ฯเปฯ น ภวิสฺสนฺติ ฯ รูป ภวิสฺสนฺติ ฯ อรูป
ภวิสฺสนฺติ ฯ สฺี ภวิสฺสนฺติ ฯ อสฺี ภวิสฺสนฺติ ฯ เนวสฺินาสฺี
ภวิสฺสนฺติ ปปฺจิตเมต ฯ ปปฺจิต ภิกฺขเว โรโค
ปปฺจิต คณฺโฑ ปปฺจิต สลฺล ฯ ตสฺมาติห ภิกฺขเว
นิปฺปปฺเจน เจตสา วิหริสฺสามาติ ฯ เอวฺหิ โว ภิกฺขเว
สิกฺขิตพฺพ ฯ
[๓๕๘] อสฺมีติ ภิกฺขเว มานคตเมต อยมหมสฺมีติ มานคตเมต
ภวิสฺสนฺติ มานคตเมต น ภวิสฺสนฺติ มานคตเมต รูป ภวิสฺสนฺติ
มานคตเมต อรูป ภวิสฺสนฺติ มานคตเมต สฺี ภวิสฺสนฺติ
มานคตเมต อสฺี ภวิสฺสนฺติ มานคตเมต เนวสฺินาสฺี
#๑ ม. ยุ. อนิฺชมาเนน ฯ ๒ ม. ยุ. อผนฺทมาเนน ฯ
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ภวิสฺสนฺติ มานคตเมต ฯ มานคตเมต ภิกฺขเว โรโค มานคตเมต
คณฺโฑ มานคตเมต สลฺล ฯ ตสฺมาติห ภิกฺขเว นิหตมาเนน
เจตสา วิหริสฺสามาติ ฯ เอวฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
ทฺวาทสม ฯ
อาสีวิสวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
ตสฺสุทฺทาน
อาสีวิโส รโถ กุมฺโม เทฺวทารุกฺขนฺเธน ๑ อวสฺสุโต
ทุกฺขธมฺมา กึสุกา วีณา ฉปฺปาณา ยวกลาปเกน ๒ จาติ ฯ
จตุปณฺณาสเก วคฺคสฺสุทฺทาน
นนฺทิกขฺ ยา สฏินยา ๓ สมุทฺโท อุทเกน ๔ จ
จตุปณฺณาสกา เอเต นิปาเตสุ ปกาสิตาติ ฯ
__________________
#๑ ม. ยุ. เทฺว ทารุกฺขนฺธา ... ฯ ๒ ม. ยุ. ยวกลาปติ ฯ ๓ ม. นนฺทิกขฺ โย
#สฏินโย ฯ ๔ ม. ยุ. อุรเคน จ ฯ
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ปมกสคาถวคฺโค ๑ ปโม
[๓๕๙] ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว เวทนา ฯ กตมา ติสฺโส ฯ
สุขา เวทนา ทุกฺขา เวทนา อทุกฺขมสุขา เวทนา ฯ อิมา โข
ภิกฺขเว ติสฺโส เวทนา ๒ ฯ
[๓๖๐] สมาหิโต สมฺปชาโน สโต พุทฺธสฺส สาวโก
เวทนา จ ปชานาติ เวทนานฺจ สมฺภว ฯ
ยตฺถ เจตา นิรุชฺฌนฺติ มคฺคฺจ ขยคามิน
เวทนาน ขยา ภิกฺขุ นิจฺฉาโต ปรินิพฺพุโตติ ฯ ปม ฯ
[๓๖๑] ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว เวทนา ฯ กตมา ติสฺโส ฯ
สุขา เวทนา ทุกฺขา เวทนา อทุกฺขมสุขา เวทนา ฯ อิมา โข
ภิกฺขเว ติสฺโส เวทนา ๒ ฯ
[๓๖๒] สุข วา ยทิ วา ทุกฺข อทุกฺขมสุข สห
อชฺฌตฺตฺจ พหิทฺธา จ ยงฺกิฺจิ อตฺถิ เวทิต ฯ
เอต ทุกฺขนฺติ ตฺวาน โมสธมฺม ปโลกิน
ผุสฺส ผุสฺส วย ผุสฺส ๓ เอว ตตฺถ วิรชฺชตีติ ฯ ทุติย ฯ
[๓๖๓] ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว เวทนา ฯ กตมา ติสฺโส ฯ สุขา
เวทนา ทุกขฺ า เวทนา อทุกฺขมสุขา เวทนา ฯ สุขาย ภิกฺขเว
เวทนาย ราคานุสโย ปหาตพฺโพ ทุกฺขาย เวทนาย ปฏิฆานุสโย
ปหาตพฺโพ อทุกฺขมสุขาย เวทนาย อวิชฺชานุสโย ปหาตพฺโพ ฯ
#๑ ม. สคาถาวคฺโค ฯ ๒ ม. อิติสทฺโท อตฺถิ ฯ ๓ ม. ยุ. ปสฺส ฯ
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ยโต โข ภิกฺขเว ภิกฺขุโน สุขาย เวทนาย ราคานุสโย ปหีโน
โหติ ทุกฺขาย เวทนาย ปฏิฆานุสโย ปหีโน โหติ อทุกฺขมสุขาย
เวทนาย อวิชฺชานุสโย ปหีโน โหติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
นิราคานุสโย ๑ สมฺมทฺทโส อจฺเฉชฺชิ ตณฺห วิวตฺตยิ สฺโชน
สมฺมามานาภิสมยา อนฺตมกาสิ ทุกฺขสฺสาติ ฯ๕
[๓๖๔] สุข เวทยมานสฺส เวทน อปฺปชานโต
โส ราคานุสโย โหติ อนิสฺสรณทสฺสิโน ฯ
ทุกฺข เวทยมานสฺส เวทน อปฺปชานโต
ปฏิฆานุสโย โหติ อนิสฺสรณทสฺสิโน ฯ
อทุกฺขมสุข สนฺต
ภูริปฺ น เทสิต
ต วาป ๒ อภินนฺทติ เนว ทุกฺขา ปมุจฺจติ ฯ
ยโต จ ภิกฺขุ อาตาป สมฺปชฺ น ริฺจติ
ตโต โส เวทนา สพฺพา ปริชานาติ ปณฺฑิโต ฯ
โส เวทนา ปริฺาย ทิฏเ ธมฺเม อนาสโว
กายสฺส เภทา ธมฺมฏโ สงฺขฺย นูเปติ ๓ เวทคูติ ฯ ตติย ฯ
[๓๖๕] อสฺสุตวา ภิกฺขเว ปุถุชชฺ โน เอว ๔ วาจ ภาสติ อตฺถิ
มหาสมุทฺเท ปาตาโลติ ฯ ต โข ปเนต ภิกฺขเว อสฺสุตวา ปุถุชฺชโน
อสนฺต อสวิชฺชมาน เอว วาจ ภาสติ อตฺถิ มหาสมุทฺเท ปาตาโลติ ฯ
สารีริกาน โข เอต ภิกขฺ เว ทุกขฺ าน เวทนาน อธิวจน ยทิท
ปาตาโลติ ฯ อสฺสุตวา ภิกฺขเว ปุถชุ ฺชโน สารีริกาย ทุกฺขาย
#๑ ม. นิรนุสโย ฯ ๒ ม. ยุ. ตฺจาป ฯ ๓ ยุ. สงฺข โน เปติ ฯ เอวมุปริป ฯ
#๔ ม. ยุ. ย ฯ
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เวทนาย ผุฏโ  สมาโน โสจติ กิลมติ ปริเทวติ อุรตฺตาฬี ๑
กนฺทติ สมฺโมห อาปชฺชติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสฺสุตวา
ปุถุชชฺ โน ปาตาเล ๒ น ปจฺจุฏาสิ คาธฺจ นชฺฌคา ๓ ฯ สุตวา
จ โข ภิกฺขเว อริยสาวโก สารีริกาย ทุกฺขาย เวทนาย ผุฏโ
สมาโน น ๔ โสจติ น กิลมติ น ปริเทวติ น อุรตฺตาฬี กนฺทติ
สมฺโมห นาปชฺชติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก
ปาตาเล ปจฺจุฏาสิ คาธฺจ อชฺฌคาติ ฯ
[๓๖๖] โย เอตา นาธิวาเสติ อุปฺปนฺนา เวทนา ทุกฺขา
สารีรกิ า ปาณหรา ยาหิ ผุฏโ  ปเวธติ ฯ
อกฺกนฺทติ ปโรทติ
ทุพฺพโล อปฺปถามโก
น โส ปาตาเล ปจฺจุฏาสิ อโถ คาธมฺป นชฺฌคา ๓ ฯ
โย เจตา อธิวาเสติ อุปฺปนฺนา เวทนา ทุกฺขา
สารีรกิ า ปาณหรา ยาหิ ผุฏโ  น เวธติ
สเจ ปาตาเล ปจฺจุฏาสิ อโถ คาธมฺป อชฺฌคาติ ฯ จตุตฺถ ฯ
[๓๖๗] ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว เวทนา ฯ กตมา ติสฺโส ฯ สุขา
เวทนา ทุกขฺ า เวนทา อทุกฺขมสุขา เวทนา ฯ สุขา ภิกฺขเว
เวทนา ทุกขฺ โต ทฏพฺพา ทุกฺขา เวทนา สลฺลโต ทฏพฺพา
อทุกฺขมสุขา เวทนา อนิจฺจโต ทฏพฺพา ฯ ยโต โข ภิกฺขเว
ภิกฺขุโน สุขา เวทนา ทุกฺขโต ทิฏ า โหติ ทุกฺขา เวทนา
สลฺลโต ทิฏา โหติ อทุกฺขมสุขา เวทนา อนิจฺจโต ทิฏ า
#๑ ม. อุตฺตาฬึ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ยุ. ปาตาเลน ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. นาชฺฌคา ฯ
#๔ ม. เนว ฯ
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โหติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สมฺมทฺทโส อจฺเฉชฺชิ ตณฺห
วิวตฺตยิ สฺโชน สมฺมามานาภิสมยา อนฺตมกาสิ ทุกฺขสฺสาติ ฯ
[๓๖๘] โย สุข ทุกฺขโต อทฺท ทุกขฺ มทกฺขิ ๑ สลฺลโต
อทุกฺขมสุข สนฺต
อทกฺขิ น อนิจฺจโต ฯ
สเว สมฺมทฺทโส ภิกฺขุ ปริชานาติ เวทนา
โส เวทนา ปริฺาย ทิฏเ ธมฺเม อนาสโว
กายสฺส เภทา ธมฺมฏโ สงฺขฺย นูเปติ เวทคูติ ฯ ปฺจม ฯ
[๓๖๙] อสฺสุตวา ภิกฺขเว ปุถุชชฺ โน สุขมฺป เวทน เวทยติ ๒
ทุกฺขมฺป เวทน เวทยติ อทุกฺขมสุขมฺป เวทน เวทยติ ฯ สุตวา
ภิกฺขเว อริยสาวโก สุขมฺป เวทน เวทยติ ทุกขฺ มฺป เวทน
เวทยติ อทุกฺขมสุขมฺป เวทน เวทยติ ฯ ตตฺร ภิกฺขเว โก
วิเสโส โก อธิปฺปายโส ๓ กึ นานากรณ สุตวโต อริยสาวกสฺส
อสฺสุตวตา ปุถุชชฺ เนนาติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ
อสฺสุตวา ภิกฺขเว ปุถชุ ชฺ โน ทุกฺขาย เวทนาย ผุฏโ สมาโน
โสจติ กิลมติ ปริเทวติ อุรตฺตาฬ กนฺทติ สมฺโมห อาปชฺชติ
โส เทฺว เวทนา เวทยติ กายิกฺจ เจตสิกฺจ ฯ
[๓๗๐] เสยฺยถาป ภิกขฺ เว ปุริส สลฺเลน วิชฺเฌยฺยุ ๔ ตเมน
ทุติเยน สลฺเลน อนุเวธ วิชฺเฌยฺยุ ๔ เอว หิ โส ภิกฺขเว ปุริโส
เทฺว สลฺเลน ๕ เวทนา เวทยติ กายิกฺจ เจตสิกฺจ ฯ เอวเมว โข
ภิกฺขเว อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน ทุกฺขาย เวทนาย ผุฏโ สมาโน โสจติ
#๑ ม. ยุ. ทุกขฺ มทฺทกฺขิ ฯ ๒ ยุ. เวทิยติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. อธิปฺปยาโส ฯ
#ยุ. อธิปฺปาโยโส ฯ ๔ ม. วิชฺเฌยฺย ฯ ๕ ม. ทฺวิสลฺเลน เวทน ฯ ยุ. เทฺว
#สลฺเล เวทนา ฯ
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กิลมติ ปริเทวติ อุรตฺตาฬี กนฺทติ สมฺโมห อาปชฺชติ โส เทฺว
เวทนา เวทยติ กายิกฺจ เจตสิกฺจ ฯ ตสฺสาเยว โข ปน ทุกฺขาย
เวทนาย [๑] ปฏิฆวา โหติ ตเมน ทุกขฺ าย เวทนาย ปฏิฆวนฺต โย
ทุกฺขาย เวทนาย ปฏิฆานุสโย โส อนุเสติ โส ทุกฺขาย เวทนาย
ผุฏโ สมาโน กามสุข อภินนฺทติ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ น หิ [๒]
ภิกฺขเว ปชานาติ อสฺสุตวา ปุถชุ ฺชโน อฺตฺร กามสุขา ทุกฺขาย
เวทนาย นิสฺสรณ ฯ ตสฺส กามสุข อภินนฺทโต โย สุขาย
เวทนาย ราคานุสโย โส อนุเสติ โส ตาส เวทนาน สมุทยฺจ
อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯ
ตสฺส ตาส เวทนาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ
อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต อปฺปชานโต โย อทุกฺขมสุขาย
เวทนาย อวิชฺชานุสโย โส อนุเสติ โส สุขฺเจ เวทน เวทยติ
สฺุตฺโต น เวทยติ ทุกฺขฺเจ เวทน เวทยติ สฺุตฺโต น
เวทยติ อทุกฺขมสุขฺเจ เวทน เวทยติ สฺุตฺโต น เวทยติ ฯ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน สฺุตฺโต ชาติยา ชราย
มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ
สฺุตฺโต ทุกฺขสฺมาติ วทามิ ฯ
[๓๗๑] สุตวา จ โข ภิกฺขเว อริยสาวโก ทุกฺขาย เวทนาย ผุฏโ
สมาโน น โสจติ น กิลมติ น ปริเทวติ น อุรตฺตาฬี กนฺทติ น
สมฺโมห อาปชฺชติ โส เอก เวทน เวทยติ กายิก น เจตสิก ฯ
#๑ ม. ผุฏโ สมาโน ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. โส ฯ
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[๓๗๒] เสยฺยถาป ภิกขฺ เว ปุริส สลฺเลน วิชฺเฌยฺยุ ๑ น ตเมน
ทุติเยน สลฺเลน อนุเวธ วิชฺเฌยฺยุ ฯ เอว หิ โส ภิกฺขเว ปุริโส
เอกสลฺเลน เวทน เวทยติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก
ทุกฺขาย เวทนาย ผุฏโ สมาโน น โสจติ น กิลมติ
น ปริเทวติ น อุรตฺตาฬี กนฺทติ น สมฺโมห อาปชฺชติ โส
เอก เวทน เวทยติ กายิก น เจตสิก ตสฺสาเยว โข ปน
ทุกฺขาย เวทนาย [๒] ปฏิฆวา น โหติ ตเมน ทุกฺขาย เวทนาย
ปฏิฆวนฺต โย ทุกฺขาย เวทนาย ปฏิฆานุสโย โส นานุเสติ
โส ทุกขฺ าย เวทนาย ผุฏโ สมาโน กามสุข นาภินนฺทติ ฯ ต
กิสฺส เหตุ ฯ ปชานาติ [๓] โส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก อฺตฺร
กามสุขา ทุกฺขาย เวทนาย นิสฺสรณ ฯ ตสฺส กามสุข นาภินนฺทโต
โย สุขาย เวทนาย ราคานุสโย โส นานุเสติ โส ตาส เวทนาน
สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ
ยถาภูต ปชานาติ ฯ ตสฺส ตาส เวทนาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ
อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต ปชานโต โย อทุกฺขมสุขาย
เวทนาย อวิชฺชานุสโย โส นานุเสติ โส สุขฺเจ เวทน
เวทยติ วิสฺุตฺโต น เวทยติ ทุกฺขฺเจ เวทน เวทยติ
วิสฺุตฺโต น เวทยติ อทุกฺขมสุขฺเจ เวทน เวทยติ วิสฺุตฺโต
น เวทยติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก วิสฺุตฺโต
ชาติยา ชราย มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ
#๑ ม. วิชฺเฌยฺย ฯ ๒ ม. ผุฏโ สมาโน ฯ ๓ ม. หิ ฯ
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อุปายาเสหิ วิสฺุตฺโต ทุกฺขสฺมาติ วทามิ ฯ อย โข ภิกฺขเว
วิเสโส อย อธิปฺปายโส อิท นานากรณ สุตวโต อริยสาวกสฺส
อสฺสุตวตา ปุถุชชฺ เนนาติ ฯ
[๓๗๓] น โส ๑ เวทน เวทยติ สปฺโ สุขมฺป ทุกฺขมฺป พหุสฺสุโตป
อย จ ธีรสฺส ปุถชุ ฺชเนน อย วิเสโส ๒ กุสลสฺส โหติ ฯ
สงฺขาตธมฺมสฺส พหุสฺสุตสฺส วิปสฺสโต ๓ โลกมิม ปรฺจ
อิฏสฺส ธมฺมา น มเถนฺติ จิตฺต อนิฏโต โน ปฏิฆาตเมติ ฯ
ตสฺสานุโรธา อถ วา วิโรธา วิธมิกา ๔ อตฺถคตา น สนฺติ
ปทฺจ ตฺวา วิรช อโสก สมฺมา ปชานาติ ภวสฺส ปารคูติ ฯ ฉฏ ฯ
[๓๗๔] เอก สมย ภควา เวสาลิย วิหรติ มหาวเน
กูฏาคารสาลาย ฯ อถ โข ภควา สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต
เยน คิลานสาลา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน
นิสีทิ ฯ นิสชฺช โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ สโต ภิกฺขเว ภิกฺขุ
สมฺปชาโน กาล อาคเมยฺย อย โว อมฺหาก อนุสาสนี ฯ
[๓๗๕] กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สโต โหติ ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี
วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. มหาวิเสโส ฯ ๓ ยุ. สมฺปสฺสโต ฯ
#๔ ม. ยุ. วิธปู ตา ฯ
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เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สโต โหติ ฯ
[๓๗๖] กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺปชาโน โหติ ฯ อิธ ภิกขฺ เว
ภิกฺขุ อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเต สมฺปชานการี โหติ อาโลกิเต วิโลกิเต
สมฺปชานการี โหติ สมฺมิฺชิเต ปสาริเต สมฺปชานการี โหติ
สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ สมฺปชานการี โหติ อสิเต ปเต ขายิเต
สายิเต สมฺปชานการี โหติ อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม สมฺปชานการี
โหติ คเต ิเต นิสินฺเน สุตฺเต ชาคริเต ภาสิเต ตุณฺหีภาเว
สมฺปชานการี โหติ ฯ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺปชานการี
โหติ ฯ สโต ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺปชาโน กาล อาคเมยฺย อย
โว อมฺหาก อนุสาสนี ฯ
[๓๗๗] ตสฺส เจ ภิกขฺ เว ภิกฺขุโน เอว สตสฺส สมฺปชานสฺส
อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต อุปปฺ ชฺชติ สุขา เวทนาt
โส เอว ปชานาติ อุปฺปนฺนา โข เม อย สุขา เวทนา สา จ โข
ปฏิจฺจ โน อปฺปฏิจฺจ กึ ปฏิจฺจ อิมเมว กาย ปฏิจฺจ อย โข ปน
กาโย อนิจฺโจ สงฺขโต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน อนิจฺจ โข ปน สงฺขต
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน กาย ปฏิจฺจ อุปฺปนฺนา สุขา เวทนา กุโต นิจฺจา
ภวิสฺสตีติ ฯ โส กาเย จ สุขาย จ เวทนาย อนิจฺจานุปสฺสี
วิหรติ วยานุปสฺสี วิหรติ วิราคานุปสฺสี วิหรติ นิโรธานุปสฺสี
วิหรติ ปฏินสิ ฺสคฺคานุปสฺสี วิหรติ ฯ ตสฺส กาเย จ สุขาย จ
เวทนาย อนิจฺจานุปสฺสิโน วิหรโต วยานุปสฺสิโน วิหรโต ฯเปฯ
#๑ ยุ. สมฺปชาโน ฯ
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ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสิโน วิหรโต โย กาเย จ สุขาย จ เวทนาย
ราคานุสโย โส ปหิยฺยติ ฯ
[๓๗๘] ตสฺส เจ ภิกขฺ เว ภิกฺขุโน เอว สตสฺส สมฺปชานสฺส
อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต อุปฺปชฺชติ ทุกฺขา
เวทนา โส เอว ปชานาติ อุปฺปนฺนา โข มฺยาย ทุกฺขา เวทนา
สา จ โข ปฏิจฺจ โน อปฺปฏิจฺจ กึ ปฏิจฺจ อิมเมว กาย ปฏิจฺจ
อย โข ปน กาโย อนิจฺโจ สงฺขโต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน อนิจฺจ
โข ปน สงฺขต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน กาย ปฏิจฺจ อุปฺปนฺนา ทุกฺขา
เวทนา กุโต นิจฺจา ภวิสฺสตีติ ฯ โส กาเย จ ทุกขฺ าย จ เวทนาย
อนิจฺจานุปสฺสี วิหรติ วยานุปสฺสี วิหรติ วิราคานุปสฺสี วิหรติ
นิโรธานุปสฺสี วิหรติ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี วิหรติ ฯ ตสฺส กาเย
จ ทุกฺขาย จ เวทนาย อนิจฺจานุปสฺสิโน วิหรโต ฯเปฯ
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสิโน วิหรโต โย กาเย จ ทุกขฺ าย จ เวทนาย
ปฏิฆานุสโย โส ปหิยฺยติ ฯ
[๓๗๙] ตสฺส เจ ภิกขฺ เว ภิกฺขุโน เอว สตสฺส สมฺปชานสฺส
อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต อุปฺปชฺชติ อทุกฺขมสุขา
เวทนา โส เอว ปชานาติ อุปฺปนฺนา โข มฺยาย อทุกฺขมสุขา
เวทนา สา จ โข ปฏิจฺจ โน อปฺปฏิจฺจ กึ ปฏิจฺจ อิมเมว
กาย ปฏิจฺจ อย โข ปน กาโย อนิจฺโจ สงฺขโต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน อนิจฺจ โข ปน สงฺขต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน กาย ปฏิจจฺ
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อุปฺปนฺนา อทุกฺขมสุขา เวทนา กุโต นิจฺจา ภวิสฺสตีติ ฯ โส
กาเย จ อทุกฺขมสุขาย จ เวทนาย อนิจฺจานุปสฺสี วิหรติ วยานุปสฺสี
วิหรติ วิราคานุปสฺสี วิหรติ นิโรธานุปสฺสี วิหรติ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี
วิหรติ ฯ ตสฺส กาเย จ อทุกฺขมสุขาย จ เวทนาย
อนิจฺจานุปสฺสิโน วิหรโต ฯเปฯ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสิโน วิหรโต โย
กาเย จ อทุกฺขมสุขาย จ เวทนาย อวิชฺชานุสโย โส ปหิยฺยติ ฯ
[๓๘๐] โส สุขฺเจ เวทน เวทยติ สา อนิจฺจาติ ปชานาติ
อนชฺโฌสิตาติ ปชานาติ อนภินนฺทิตาติ ปชานาติ ทุกฺขฺเจ เวทน
เวทยติ ฯเปฯ อทุกฺขมสุขฺเจ เวทน เวทยติ สา อนิจฺจาติ
ปชานาติ อนชฺโฌสิตาติ ปชานาติ อนภินนฺทิตาติ ปชานาติ ฯ
โส สุขฺเจ เวทน เวทยติ วิสฺุตฺโต น เวทยติ ทุกฺขฺเจ
เวทน เวทยติ วิสฺุตฺโต น เวทยติ อทุกฺขมสุขฺเจ เวทน
เวทยติ วิสฺุตฺโต น เวทยติ ฯ โส กายปริยนฺติก เวทน
เวทยมาโน กายปริยนฺติก เวทน เวทยามีติ ปชานาติ ชีวิตปริยนฺติก
เวทน เวทยมาโน ชีวิตปริยนฺติก เวทน เวทยามีติ
ปชานาติ กายสฺส เภทา อุทฺธ ชีวิตปริยาทานา อิเธว สพฺพเวทยิตานิ
อนภินนฺทิตานิ สีติภวิสฺสนฺตีติ ปชานาติ ฯ
[๓๘๑] เสยฺยถาป ภิกขฺ เว ๑ เตลฺจ [๒] วฏฏิฺจ ปฏิจฺจ
เตลปฺปทีโป ฌาเยยฺย ตสฺเสว เตลสฺส จ วฏฏิยา จ ปริยาทานา อนาหาโร
นิพฺพาเยยฺย ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ เจ ๓ กายปริยนฺติก เวทน
#๑ ยุ. ภิกฺขุ ฯ ๒ ม. เตลฺจ ปฏิจฺจ วฏฏึ จ ปฏิจฺจ ฯ ยุ. เตลฺจ ปฏิจฺจ
#วฏฏิฺจ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. ยุ. เจสทฺโท นตฺถิ ฯ
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เวทยมาโน กายปริยนฺติก เวทน เวทยามีติ ปชานาติ ฯ ชีวิตปริยนฺติก
เวทน เวทยมาโน ชีวิตปริยนฺติก เวทน เวทยามีติ
ปชานาติ ฯ กายสฺส เภทา อุทฺธ ชีวิตปริยาทานา อิเธว สพฺพเวทยิตานิ
อนภินนฺทิตานิ สีติภวิสฺสนฺตีติ ปชานาตีติ ฯ สตฺตม ฯ
[๓๘๒] เอก สมย ภควา เวสาลิย วิหรติ มหาวเน
กูฏาคารสาลาย ฯ อถ โข ภควา สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต
เยน คิลานสาลา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน
นิสีทิ ฯ นิสชฺช โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ สโต ภิกฺขเว ภิกฺขุ
สมฺปชาโน กาล อาคเมยฺย อย โว อมฺหาก อนุสาสนี ฯ
[๓๘๓] กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สโต โหติ ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย
โลเก อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺส ฯ เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯ ธมฺเมสุ
ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สโต โหติ ฯ
[๓๘๔] กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺปชาโน โหติ ฯ อิธ ภิกขฺ เว
ภิกฺขุ อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเต สมฺปชานการี โหติ ฯเปฯ ภาสิเต
ตุณฺหีภาเว สมฺปชานการี โหติ ฯ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺปชาโน
โหติ ฯ สโต [๑] ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺปชาโน กาล อาคเมยฺย อย โว
อมฺหาก อนุสาสนี ฯ
[๓๘๕] ตสฺส เจ ภิกขฺ เว ภิกฺขุโน เอว สตสฺส สมฺปชานสฺส
#๑ ยุ. โข ฯ
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อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต อุปฺปชฺชติ สุขา
เวทนา โส เอว ปชานาติ อุปฺปนฺนา โข มฺยาย สุขา เวทนา
สา จ โข ปฏิจฺจ โน อปฺปฏิจฺจ กึ ปฏิจฺจ อิมเมว ผสฺส
ปฏิจฺจ อย โข ปน ผสฺโส อนิจฺโจ สงฺขโต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน
อนิจฺจ โข ปน สงฺขต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน ผสฺส ปฏิจฺจ อุปฺปนฺนา
สุขา เวทนา กุโต นิจฺจา ภวิสฺสตีติ ฯ โส ผสฺเส
จ สุขาย จ เวทนาย อนิจฺจานุปสฺสี วิหรติ วยานุปสฺสี วิราคานุปสฺสี
นิโรธานุปสฺสี ปฏินิสสฺ คฺคานุปสฺสี วิหรติ ฯ ตสฺส ผสฺเส
จ สุขาย จ เวทนาย อนิจฺจานุปสฺสิโน วิหรโต วยานุปสฺสิโน
วิราคานุปสฺสิโน นิโรธานุปสฺสิโน ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสิโน วิหรโต
โย ผสฺเส จ สุขาย จ เวทนาย ราคานุสโย โส ปหิยฺยติ ฯ
[๓๘๖] ตสฺส เจ ภิกขฺ เว ภิกฺขุโน เอว สตสฺส ฯเปฯ วิหรโต
อุปฺปชฺชติ ทุกฺขา เวทนา ฯเปฯ อุปฺปชฺชติ อทุกฺขมสุขา เวทนา
โส เอว ปชานาติ อุปฺปนฺนา โข มฺยาย อทุกฺขมสุขา เวทนา สา
จ โข ปฏิจจฺ โน อปฺปฏิจฺจ กึ ปฏิจฺจ อิมเมว ผสฺส ปฏิจฺจ
อย โข ปน ผสฺโส อนิจฺโจ สงฺขโต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน ฯเปฯ
(ยถา ปุริมสุตฺเต วิตฺถาโร ตถา วิตฺถาเรตพฺโพ) กายสฺส
เภทา อุทฺธ ชีวิตปริยาทานา อิเธว สพฺพเวทยิตานิ อนภินนฺทิตานิ
สีติภวิสฺสนฺตีติ ปชานาติ ฯ
[๓๘๗] เสยฺยถาป ภิกขฺ เว เตลฺจ วฏฏิฺจ ปฏิจฺจ เตลปฺปทีโป
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ฌาเยยฺย ตสฺเสว เตลสฺส จ วฏฏิยา จ ปริยาทานา อนาหาโร
นิพฺพาเยยฺย ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ กายปริยนฺติก เวทน
เวทยมาโน กายปริยนฺติก เวทน เวทยามีติ ปชานาติ ฯ ชีวิตปริยนฺติก
เวทน เวทยมาโน ชีวิตปริยนฺติก เวทน เวทยามีติ
ปชานาติ ฯ กายสฺส เภทา อุทฺธ ชีวิตปริยาทานา อิเธว สพฺพเวทยิตานิ
อนภินนฺทิตานิ สีติภวิสฺสนฺตีติ ปชานาตีติ ฯ อฏม ฯ
[๓๘๘] ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว เวทนา อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา
ขยธมฺมา วยธมฺมา วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา ฯ กตมา
ติสฺโส ฯ สุขา เวทนา ทุกฺขา เวทนา อทุกฺขมสุขา เวทนา ฯ
อิมา โข ภิกฺขเว ติสฺโส เวทนา อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา(
ขยธมฺมา วยธมฺมา วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมาติ ฯ นวม ฯ
[๓๘๙] ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว เวทนา ผสฺสชา ผสฺสมูลกา ผสฺสนิทานา
ผสฺสปจฺจยา ฯ กตมา ติสฺโส ฯ สุขา เวทนา ทุกฺขา
เวทนา อทุกฺขมสุขา เวทนา ฯ สุขเวทนิย ภิกฺขเว ผสฺส ปฏิจฺจ
อุปฺปชฺชติ สุขา เวทนา ตสฺเสว สุขเวทนิยสฺส ผสฺสสฺส นิโรธา
ย ตชฺช เวทยิต สุขเวทนิย ผสฺส ปฏิจฺจ อุปฺปนฺนา สุขา เวทนา
สา นิรุชฌ
ฺ ติ สา วูปสมติ ๑ ฯ ทุกฺขเวทนิย ภิกฺขเว ผสฺส ปฏิจฺจ
อุปฺปชฺชติ ทุกฺขา เวทนา ตสฺเสว ทุกฺขเวทนิยสฺส ผสฺสสฺส นิโรธา
ย ตชฺช เวทยิต ทุกฺขเวทนิย ผสฺส ปฏิจฺจ อุปฺปนฺนา ทุกฺขา เวทนา
สา นิรชุ ฺฌติ สา วูปสมติ ฯ อทุกขฺ มสุขเวทนิย ภิกฺขเว ผสฺส
#๑ ม. ยุ. วูปสมฺมติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ อทุกฺขมสุขา เวทนา ตสฺเสว อทุกฺขมสุขเวทนิยสฺส
ผสฺสสฺส นิโรธา ย ตชฺช เวทยิต อทุกขฺ มสุขเวทนิย
ผสฺส ปฏิจฺจ อุปฺปนฺนา อทุกฺขมสุขา เวทนา สา นิรชุ ฺฌติ สา
วูปสมติ ฯ
[๓๙๐] เสยฺยถาป ภิกขฺ เว ทฺวินฺน กฏาน สงฺฆฏฏา ๑ ตสฺส
สโมธานา อุสฺมา ชายติ เตโช อภินิพฺพตฺตติ เตสเยว ทฺวินฺน กฏาน
นานาภาวา วินิกฺเขปา ยา ตชฺชา อุสฺมา สา นิรุชฺฌติ สา
วูปสมติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว อิมา ติสฺโส เวทนา ผสฺสชา
ผสฺสมูลกา ผสฺสนิทานา ผสฺสปจฺจยา ตชฺช ผสฺส ปฏิจฺจ ตชฺชา ๒
เวทนา อุปฺปชฺชติ ตชฺชสฺส ๓ ผสฺสสฺส นิโรธา ตชฺชา ๒ เวทนา
นิรุชฺฌตีติ ฯ ทสม ฯ
เวทนาสยุตฺตสฺส ปมกสคาถวคฺโค ฯ
ตสฺสุทฺทาน
สมาธิสุขาย ๔ ปหาเนน ปาตาล ทฏพฺเพน จ ๕
สลฺลตฺเถน [๖] เคลฺ ๗ อนิจฺจผสฺสมูลกาติ ฯ
_______________
#๑ ม. ยุ. สงฺฆฏฏนสโมธานา ฯ ๒-๓ ยุ. อาเมณฺฑิต ฯ ๔ ม. สมาธิสุข ฯ
#๕ ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๖ ยุ. จ ฯ ๗ ม. สลฺเลน เจว เคลฺา ฯ
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รโหคตวคฺโค ทุติโย
[๓๙๑] อถ โข อฺตโร ภิกขฺ ุ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ อิธ มยฺห ภนฺเต
รโหคตสฺส ปฏิสลฺลีนสฺส เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ ติสฺโส
เวทนา วุตฺตา ภควตา สุขา เวทนา ทุกฺขา เวทนา อทุกฺขมสุขา
เวทนา อิมา ติสฺโส เวทนา วุตฺตา ภควตา ฯ วุตฺต โข ปเนต
ภควตา ยงฺก
ิ ฺจิ เวทยิต ต ทุกฺขสฺมนิ ฺติ กึ นุ โข เอต ภควตา
สนฺธาย ภาสิต ยงฺกิฺจิ เวทยิต ต ทุกฺขสฺมินฺติ ฯ สาธุ สาธุ
ภิกฺขุ ติสฺโส อิมา ภิกฺขุ เวทนา วุตฺตา มยา สุขา เวทนา
ทุกฺขา เวทนา อทุกฺขมสุขา เวทนา อิมา ติสฺโส เวทนา วุตฺตา
มยา ฯ วุตฺต โข ปเนต ภิกฺขุ มยา ยงฺกิฺจิ เวทยิต ต
ทุกฺขสฺมินฺติ ต โข ปเนต ภิกฺขุ มยา สงฺขารานเยว อนิจฺจต
สนฺธาย ภาสิต ยงฺกิฺจิ เวทยิต ต ทุกฺขสฺมินฺติ ฯ ต โข ปเนต
ภิกฺขุ มยา สงฺขารานเยว ขยธมฺมต วยธมฺมต วิราคธมฺมต
นิโรธธมฺมต วิปริณามธมฺมต สนฺธาย ภาสิต ยงฺกิฺจิ เวทยิต
ต ทุกฺขสฺมินฺติ ฯ
[๓๙๒] อถ โข ปน ภิกฺขุ มยา อนุปุพฺพสงฺขาราน นิโรโธ
อกฺขาโต ปมชฺฌาน สมาปนฺนสฺส วาจา นิรุทฺธา โหติ ทุติยชฺ-
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ฌาน สมาปนฺนสฺส วิตกฺกวิจารา นิรุทฺธา โหนฺติ ตติยชฺฌาน
สมาปนฺนสฺส ปติ นิรทุ ฺธา โหติ จตุตฺถชฺฌาน สมาปนฺนสฺส
อสฺสาสปสฺสาสา นิรุทฺธา โหนฺติ อากาสานฺจายตน สมาปนฺนสฺส
รูปสฺา นิรุทฺธา โหติ วิฺาณฺจายตน สมาปนฺนสฺส
อากาสานฺจายตนสฺา นิรุทฺธา โหติ อากิฺจฺายตน สมาปนฺนสฺส
วิฺาณฺจายตนสฺา นิรุทฺธา โหติ เนวสฺานาสฺายตน
สมาปนฺนสฺส อากิฺจฺายตนสฺา นิรุทฺธา โหติ สฺาเวทยิตนิโรธ
สมาปนฺนสฺส สฺา จ เวทนา จ นิรุทฺธา โหนฺติ ฯ
ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน ราโค นิรุทฺโธ โหติ โทโส นิรุทโฺ ธ โหติ
โมโห นิรุทฺโธ โหติ ฯ
[๓๙๓] อถ โข ภิกฺขุ มยา อนุปุพฺพสงฺขาราน วูปสโม อกฺขาโต
ปมชฺฌาน สมาปนฺนสฺส วาจา วูปสนฺตา โหติ ทุติยชฺฌาน
สมาปนฺนสฺส วิตกฺกวิจารา วูปสนฺตา โหนฺติ ฯเปฯ สฺาเวทยิตนิโรธ
สมาปนฺนสฺส สฺา จ เวทนา จ วูปสนฺตา โหนฺติ ฯ
ขีณาสวสฺส ภิกฺขุ ราโค วูปสนฺโต โหติ โทโส วูปสนฺโต
โหติ โมโห วูปสนฺโต โหติ ฯ
[๓๙๔] ฉยิมา ภิกฺขุ ปสฺสทฺธิโย ปมชฺฌาน สมาปนฺนสฺส
วาจา ปฏิปปฺ สฺสทฺธา โหติ ทุติยชฺฌาน สมาปนฺนสฺส วิตกฺกวิจารา
ปฏิปฺปสฺสทฺธา โหนฺติ ตติยชฺฌาน สมาปนฺนสฺส ปติ
ปฏิปฺปสฺสทฺธา โหติ จตุตฺถชฺฌาน สมาปนฺนสฺส อสฺสาสปสฺสาสา
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ปฏิปฺปสฺสทฺธา โหนฺติ สฺาเวทยิตนิโรธ สมาปนฺนสฺส สฺา
จ เวทนา จ ปฏิปฺปสฺสทฺธา โหนฺติ ฯ ขีณาสวสฺส ภิกฺขโุ น
ราโค ปฏิปปฺ สฺสทฺโธ โหติ โทโส ปฏิปฺปสฺสทฺโธ โหติ โมโห
ปฏิปฺปสฺสทฺโธ โหตีติ ฯ ปม ฯ
[๓๙๕] เสยฺยถาป ภิกขฺ เว อากาเสป ๑ วิวิธา วาตา วายนฺติ
ปุรตฺถิมาป วาตา วายนฺติ ปจฺฉิมาป วาตา วายนฺติ อุตฺตราป
วาตา วายนฺติ ทกฺขิณาป วาตา วายนฺติ สรชาป วาตา
วายนฺติ อรชาป วาตา วายนฺติ สีตาป วาตา วายนฺติ อุณฺหาป
วาตา วายนฺติ ปริตฺตาป วาตา วายนฺติ อธิมตฺตาป วาตา
วายนฺติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว อิมสฺมึ กายสฺมึ วิวิธา เวทนา
อุปฺปชฺชนฺติ สุขาป เวทนา อุปฺปชฺชติ ทุกฺขาป เวทนา อุปฺปชฺชติ
อทุกฺขมสุขาป เวทนา อุปฺปชฺชตีติ ฯ
[๓๙๖] ยถาป วาตา อากาเส วายนฺติ วิวิธา ปุถู ๒
ปุรตฺถมิ า ปจฺฉิมา จาป อุตฺตรา อถ ทกฺขิณา ฯ
สรชา อรชา จาป ๓ สีตา อุณฺหา จ เอกทา
อธิมตฺตา ปริตฺตา จ ปุถู ๒ วายนฺติ มาลุตา ฯ
ตเถวิมสฺมึ ๔ กายสฺมึ สมุปฺปชฺชนฺติ เวทนา
สุขทุกฺขสมุปฺปตฺติ
อทุกฺขมสุขา จ ยา ฯ
ยโตว ๕ ภิกฺขุ อาตาป สมฺปชาโน นิรชุ ฺฌติ ๖
ตโต โส เวทนา สพฺพา ปริชานาติ ปณฺฑิโต ฯ
#๑ ม. ยุ. อากาเส ฯ ๒ ยุ. ปุถุ ฯ ๓ ม. จป ฯ ยุ. วาป ฯ ๔ ยุ. ตเถวิมสฺมึป ฯ
#๕ ม. ยุ. ยโต จ ฯ ๖ ม. สมฺปชฺ น ริฺจติ ฯ ยุ. สมฺปชาโน นิรูปธิ ฯ
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โส เวทนา ปริฺาย ทิฏเ ธมฺเม อนาสโว
กายสฺส เภทา ธมฺมฏโ สงฺข นูเปติ ๑ เวทคูติ ฯ ทุติย ฯ
[๓๙๗] เสยฺยถาป ภิกฺขเว อากาเส วิวิธา วาตา วายนฺติ
ปุรตฺถิมาป วาตา วายนฺติ ฯเปฯ อธิมตฺตาป วาตา วายนฺติ ฯ
เอวเมว โข ภิกฺขเว อิมสฺมึ กายสฺมึ วิวิธา เวทนา อุปฺปชฺชนฺติ
สุขาป เวทนา อุปฺปชฺชติ ทุกฺขาป เวทนา อุปฺปชฺชติ อทุกฺขมสุขาป
เวทนา อุปฺปชฺชตีติ ฯ ตติย ฯ
[๓๙๘] เสยฺยถาป ภิกฺขเว อาคนฺตุกาคาร ตตฺถ ปุรตฺถิมายป
ทิสาย อาคนฺตฺวา วาส กปฺเปนฺติ ปจฺฉิมายป ทิสาย อาคนฺตฺวา
วาส กปฺเปนฺติ อุตฺตรายป ทิสาย อาคนฺตฺวา วาส กปฺเปนฺติ
ทกฺขิณายป ทิสาย อาคนฺตฺวา วาส กปฺเปนฺติ ขตฺติยาป อาคนฺตฺวา
วาส กปฺเปนฺติ พฺราหฺมณาป อาคนฺตฺวา วาส กปฺเปนฺติ เวสฺสาป
อาคนฺตฺวา วาส กปฺเปนฺติ สุทฺทาป อาคนฺตฺวา วาส กปฺเปนฺติ ฯ
เอวเมว โข ภิกฺขเว อิมสฺมึ กายสฺมึ วิวิธา เวทนา อุปฺปชฺชนฺติ
สุขาป เวทนา อุปฺปชฺชติ ทุกฺขาป เวทนา อุปฺปชฺชติ อทุกฺขมสุขาป
เวทนา อุปปฺ ชฺชติ สามิสาป สุขา เวทนา อุปฺปชฺชติ
สามิสาป ทุกฺขา เวทนา อุปฺปชฺชติ สามิสาป อทุกฺขมสุขา เวทนา
อุปฺปชฺชติ นิรามิสาป สุขา เวทนา อุปฺปชฺชติ นิรามิสาป ทุกฺขา
เวทนา อุปฺปชฺชติ นิรามิสาป อทุกขฺ มสุขา เวทนา อุปฺปชฺชตีติ ฯ
จตุตฺถ ฯ
#๑ ม. ยุ. สงฺขฺย โนเปติ ฯ
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[๓๙๙] อถ โข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ฯเปฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท
ภควนฺต เอตทโวจ กตมา นุ โข ภนฺเต เวทนา กตโม เวทนาสมุทโย
กตโม เวทนานิโรโธ กตมา เวทนานิโรธคามินี ปฏิปทา
โก เวทนาย อสฺสาโท โก เวทนาย ๑ อาทีนโว กึ เวทนาย ๑
นิสฺสรณนฺติ ฯ ติสฺโส อิมา อานนฺท เวทนา สุขา เวทนา ทุกขฺ า
เวทนา อทุกฺขมสุขา เวทนา ฯ อิมา วุจฺจติ อานนฺท เวทนา
ผสฺสสมุทยา เวทนาสมุทโย ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ อยเมว
อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค เวทนานิโรธคามินี ปฏิปทา ฯ เสยฺยถีท ฯ
สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ ย เวทน ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ
สุข โสมนสฺส อย เวทนาย อสฺสาโท ฯ ยา เวทนา อนิจฺจา
ทุกฺขา วิปริณามธมฺมา อย เวทนาย อาทีนโว ฯ โย เวทนาย
ฉนฺทราควินโย ฉนฺทราคปฺปหาน อิท เวทนาย นิสฺสรณ ฯ
[๔๐๐] อถ โข ปนานนฺท มยา อนุปุพฺพสงฺขาราน นิโรโธ
อกฺขาโต ปมชฺฌาน สมาปนฺนสฺส วาจา นิรุทธฺ า โหติ ฯเปฯ
สฺาเวทยิตนิโรธ สมาปนฺนสฺส สฺา จ เวทนา จ นิรุทฺธา
โหนฺติ ฯ ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน ราโค นิรุทฺโธ โหติ โทโส
นิรุทฺโธ โหติ โมโห นิรุทโฺ ธ โหติ ฯ
[๔๐๑] อถ โข ปนานนฺท มยา อนุปุพฺพสงฺขาราน วูปสโม
อกฺขาโต ปมชฺฌาน สมาปนฺนสฺส วาจา วูปสนฺตา โหติ ฯเปฯ
#๑ ม. ยุ. อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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สฺาเวทยิตนิโรธ สมาปนฺนสฺส สฺา จ เวทนา จ วูปสนฺตา
โหนฺติ ฯ ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน ราโค วูปสนฺโต โหติ โทโส
วูปสนฺโต โหติ โมโห วูปสนฺโต โหติ ฯ
[๔๐๒] อถ โข ปนานนฺท มยา อนุปุพฺพสงฺขาราน ปฏิปฺปสฺสทฺธิ ๑
อกฺขาตา ปมชฺฌาน สมาปนฺนสฺส วาจา ปฏิปฺปสฺสทฺธา โหติ
ฯเปฯ อากาสานฺจายตน สมาปนฺนสฺส รูปสฺา ปฏิปปฺ สฺสทฺธา
โหติ วิฺาณฺจายตน สมาปนฺนสฺส อากาสานฺจายตนสฺา
ปฏิปฺปสฺสทฺธา โหติ อากิฺจฺายตน สมาปนฺนสฺส วิฺาณฺจายตนสฺา
ปฏิปฺปสฺสทฺธา โหติ เนวสฺานาสฺายตน
สมาปนฺนสฺส อากิฺจฺายตนสฺา ปฏิปฺปสฺสทฺธา โหติ สฺาเวทยิตนิโรธ
สมาปนฺนสฺส สฺา จ เวทนา จ ปฏิปปฺ สฺสทฺธา
โหนฺติ ฯ ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน ราโค ปฏิปฺปสฺสทฺโธ โหติ โทโส
ปฏิปฺปสฺสทฺโธ โหติ โมโห ปฏิปฺปสฺสทฺโธ โหตีติ ฯ ปฺจม ฯ
[๔๐๓] อถ โข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺน โข อายสฺมนฺต อานนฺท ภควา เอตทโวจ กตมา นุ โข อานนฺท
เวทนา กตโม เวทนาสมุทโย กตโม เวทนานิโรโธ กตมา
เวทนานิโรธคามินี ปฏิปทา โก เวทนาย อสฺสาโท โก เวทนาย
อาทีนโว กึ เวทนาย นิสฺสรณนฺติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา
ภควเนตฺติกา ภควปฏิสรณา สาธุ ภนฺเต ภควนฺตฺเว ปฏิภาตุ
#๑ ยุ. ปสฺสทฺธิ ฯ
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เอตสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถ ภควโต สุตฺวา ภิกฺขู ธาเรสฺสนฺตีติ ฯ
เตนหิ อานนฺท สุโณหิ สาธุก มนสิกโรหิ ภาสิสฺสามีติ ฯ
เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ
ภควา เอตทโวจ ติสฺโส อิมา อานนฺท เวทนา สุขา เวทนา
ทุกฺขา เวทนา อทุกฺขมสุขา เวทนา ฯ อิมา วุจฺจนฺติ อานนฺท
เวทนา ฯเปฯ ผสฺสสมุทยา ฯเปฯ ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน ราโค
ปฏิปฺปสฺสทฺโธ โหติ โทโส ปฏิปฺปสฺสทฺโธ โหติ โมโห
ปฏิปฺปสฺสทฺโธ โหตีติ ฯ ฉฏ ฯ
[๔๐๔] อถ โข สพฺพหุลา ภิกฺขู เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺนา โข เต ภิกฺขู ภควนฺต เอตทโวจุ กตมา นุ โข ภนฺเต เวทนา
กตโม เวทนาสมุทโย กตโม เวทนานิโรโธ กตมา เวทนานิโรธคามินี
ปฏิปทา โก เวทนาย อสฺสาโท โก เวทนาย อาทีนโว กึ
เวทนาย นิสฺสรณนฺติ ฯ ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว เวทนา สุขา เวทนา
ทุกฺขา เวทนา อทุกฺขมสุขา เวทนา ฯ อิมา วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว
เวทนา ฯ ผสฺสสมุทยา เวทนาสมุทโย ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ
อยเมว อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค เวทนานิโรธคามินี ปฏิปทา ฯ
เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ ย เวทน ปฏิจจฺ
อุปฺปชฺชติ สุข โสมนสฺส อย เวทนาย อสฺสาโท ฯ ยา เวทนา
อนิจฺจา ทุกขฺ า วิปริณามธมฺมา อย เวทนาย อาทีนโว ฯ โย
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เวทนาย ฉนฺทราควินโย ฉนฺทราคปฺปหาน อิท เวทนาย นิสฺสรณ ฯ
[๔๐๕] อถ โข ปน ภิกฺขเว มยา อนุปุพฺพสงฺขาราน นิโรโธ
อกฺขาโต ปมชฺฌาน สมาปนฺนสฺส วาจา นิรุทธฺ า โหติ ฯเปฯ
ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน ราโค นิรุทฺโธ โหติ โทโส นิรุทโฺ ธ โหติ
โมโห นิรุทฺโธ โหติ ฯ
[๔๐๖] อถ โข ปน ภิกฺขเว มยา อนุปุพฺพสงฺขาราน วูปสโม
อกฺขาโต ปมชฺฌาน สมาปนฺนสฺส วาจา วูปสนฺตา โหติ ฯเปฯz
ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน ราโค วูปสนฺโต โหติ โทโส วูปสนฺโต โหติ
โมโห วูปสนฺโต โหติ ฯ
[๔๐๗] ฉยิมา ภิกฺขเว ปสฺสทฺธิโย ฯ ปมชฺฌาน สมาปนฺนสฺส
วาจา ปฏิปปฺ สฺสทฺธา โหติ ทุติยชฺฌาน สมาปนฺนสฺส วิตกฺกวิจารา
ปฏิปฺปสฺสทฺธา โหนฺติ ตติยชฺฌาน สมาปนฺนสฺส ปติ ปฏิปฺปสฺสทฺธา
โหติ จตุตฺถชฺฌาน สมาปนฺนสฺส อสฺสาสปสฺสาสา ปฏิปฺปสฺสทฺธา
โหนฺติ สฺาเวทยิตนิโรธ สมาปนฺนสฺส สฺา จ เวทนา จ
ปฏิปฺปสฺสทฺธา โหนฺติ ฯ ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน ราโค ปฏิปปฺ สฺสทฺโธ
โหติ โทโส ปฏิปฺปสฺสทฺโธ โหติ โมโห ปฏิปปฺ สฺสทฺโธ โหตีติ ฯ
สตฺตม ฯ
[๔๐๘] อถ โข สมฺพหุลา ภิกฺขู เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา ฯเปฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺเน โข เต ภิกฺขู ภควา
เอตทโวจ กตมา นุ โข ภกฺขเว เวทนา กตโม เวทนาสมุทโย
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กตโม เวทนานิโรโธ กตมา เวทนานิโรธคามินี ปฏิปทา โก
เวทนาย อสฺสาโท โก เวทนาย อาทีนโว กึ เวทนาย นิสฺสรณนฺติ ฯ
ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว เวทนา
สุขา เวทนา ทุกฺขา เวทนา อทุกฺขมสุขา เวทนา ฯ อิมา วุจฺจนฺติ
ภิกฺขเว เวทนา ฯ ผสฺสสมุทยา (ยถา ปุริมสุตฺตนฺโต วิตฺถาริโต
ตถา วิตฺถาเรตพฺโพ ๑-) ฯ อฏม ฯ
[๔๐๙] อถ โข ปฺจกงฺโค ปติ เยนายสฺมา อุทายิ
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อุทายึ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข ปฺจกงฺโค ปติ อายสฺมนฺต อุทายึ
เอตทโวจ กติ นุ โข ภนฺเต อุทายิ เวทนา วุตฺตา ภควตาติ ฯ
ติสฺโส โข คหปติ ๒ เวทนา วุตฺตา ภควตา สุขา เวทนา ทุกฺขา
เวทนา อทุกฺขมสุขา เวทนา อิมา โข คหปติ ๒ ติสฺโส เวทนา
วุตฺตา ภควตาติ ฯ
[๔๑๐] เอว วุตฺเต ปฺจกงฺโค ปติ อายสฺมนฺต อุทายึ เอตทโวจ
น โข ภนฺเต อุทายิ ติสโฺ ส เวทนา วุตฺตา ภควตา เทฺว เวทนา
วุตฺตา ภควตา สุขา เวทนา ทุกฺขา เวทนา ฯ ยาย ภนฺเต
อทุกฺขมสุขา เวทนา สนฺตสฺมึ เอสา ปณีเต สุเข วุตฺตา ภควตาติ ฯ
ทุติยมฺป โข อายสฺมา อุทายิ ปฺจกงฺค ปตึ เอตทโวจ น โข
คหปติ เทฺว เวทนา วุตฺตา ภควตา ติสฺโส เวทนา วุตฺตา ภควตา
สุขา เวทนา ทุกฺขา เวทนา อทุกฺขมสุขา เวทนา อิมา ติสฺโส
#๑ ม. ยุ. ยถา ปุริมสุตฺตนฺเต ตถา วิตฺถาเรตพฺโพ ฯ ๒ ม. ยุ. ปติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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เวทนา วุตฺตา ภควตาติ ฯ ทุติยมฺป โข ปฺจกงฺโค ปติ อายสฺมนฺต
อุทายึ เอตทโวจ น โข ภนฺเต อุทายิ ติสฺโส เวทนา วุตฺตา
ภควตา เทฺว เวทนา วุตฺตา ภควตา สุขา เวทนา ทุกฺขา
เวทนา ยาย ภนฺเต อทุกฺขมสุขา เวทนา สนฺตสฺมึ เอสา ปณีเต
สุเข วุตฺตา ภควตาติ ฯ ตติยมฺป โข อายสฺมา อุทายิ ปฺจกงฺค
ปตึ เอตทโวจ น โข คหปติ เทฺว เวทนา วุตฺตา ภควตา ติสฺโส
เวทนา วุตฺตา ภควตา สุขา เวทนา ทุกฺขา เวทนา อทุกฺขมสุขา
เวทนา อิมา ติสฺโส เวทนา วุตฺตา ภควตาติ ฯ ตติยมฺป
โข ปฺจกงฺโค ปติ อายสฺมนฺต อุทายี เอตทโวจ น โข ภนฺเต
อุทายิ ติสฺโส เวทนา วุตฺตา ภควตา เทฺว เวทนา วุตฺตา
ภควตา สุขา เวทนา ทุกฺขา เวทนา ยาย ภนฺเต อทุกฺขมสุขา
เวทนา สนฺตสฺมึ เอสา ปณีเต สุเข วุตฺตา ภควตาติ ฯ เนว [๑]
อสกฺขิ ๒ อายสฺมา อุทายิ ปฺจกงฺค ปตึ สฺาเปตุ น ปนาสกฺขิ
ปฺจกงฺโค ปติ อายสฺมนฺต อุทายึ สฺาเปตุ ฯ
[๔๑๑] อสฺโสสิ โข อายสฺมา อานนฺโท อายสฺมโต อุทายิสฺส
ปฺจกงฺเคน ปตินา สทฺธึ อิม กถาสลฺลาป อถ โข อายสฺมา
อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท ยาวตโก อายสฺมโต
อุทายิสฺส ปฺจกงฺเคน ปตินา สทฺธึ อโหสิ กถาสลฺลาโป ตมฺป ๓
สพฺพ ภควโต อาโรเจสิ ฯ สนฺตเมว โข อานนฺท ปริยาย
#๑ ยุ. โข ฯ ๒ ม. สกฺขิ ฯ ๓ ม. ต ฯ
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ปฺจกงฺโค ปติ อุทายิสฺส ภิกฺขุโน นาพฺภนุโมทิ ฯ สนฺต จ ปนานนฺท
ปริยาย อุทายิ ภิกฺขุ ปฺจกงฺคสฺส ปติโน นาพฺภนุโมทิ ฯ
[๔๑๒] เทฺวป มยา อานนฺท เวทนา วุตฺตา ปริยาเยน ติสฺโส ๑
มยา เวทนา วุตฺตา ปริยาเยน ปฺจป มยา เวทนา วุตฺตา
ปริยาเยน ฉป มยา เวทนา วุตฺตา ปริยาเยน อฏารสาป มยา เวทนา
วุตฺตา ปริยาเยน ฉตฺตึสาป มยา เวทนา วุตฺตา ปริยาเยน
อฏสตป มยา เวทนา วุตฺตา ปริยาเยน ฯ เอว ปริยาเยน เทสิโต
อานนฺท มยา ธมฺโม ฯ เอว ปริยาเยน เทสิเต โข อานนฺท มยา
ธมฺเม เย อฺมฺสฺส สุภาสิต สุลปต น สมนุมฺิสฺสนฺติ น
สมนุชานิสฺสนฺติ น สมนุโมทิสฺสนฺติ ฯ เตส เอต ปาฏิกงฺข ภณฺฑนชาตา
กลหชาตา วิวาทาปนฺนา อฺมฺ มุขสตฺตีหิ วิตุทนฺตา
วิหริสฺสนฺติ ๒ ฯ เอว ปริยายเทสิโต โข ๓ อานนฺท มยา ธมฺโม ฯ
เอว ปริยายเทสิเต โข ๓ อานนฺท มยา ธมฺเม เย อฺมฺสฺส
สุภาสิต สุลปต สมนุมฺิสฺสนฺติ สมนุชานิสฺสนฺติ สมนุโมทิสฺสนฺติ ฯ
เตส เอต ปาฏิกงฺข สมคฺคา สมฺโมทมานา อวิวทมานา ขีโรทกีภูตา
อฺมฺ ปยจกฺขูหิ สมฺปสฺสนฺตา วิหริสฺสนฺติ ๒ ฯ
[๔๑๓] ปฺจิเม อานนฺท กามคุณา ฯ กตเม ปฺจ ฯ จกฺขุวิฺเยฺยา
รูปา อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา
รชนิยา ฯเปฯ กายวิฺเยฺยา โผฏพฺพา อิฏา กนฺตา มนาปา
ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ฯ อิเม โข อานนฺท ปฺจ
#๑ ม. ยุ. ติสโฺ สป ฯ ๒ ม. อิติสทฺโท อตฺถิ ฯ ๓ ยุ. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ
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กามคุณา ฯ ย โข อานนฺท อิเม ปฺจ กามคุเณ ปฏิจฺจ
อุปฺปชฺชติ สุข โสมนสฺส อิท วุจฺจติ กามสุข ฯ
[๔๑๔] เย โข อานนฺท เอว วเทยฺยุ เอต ปรม สนฺต ๑ สุข
โสมนสฺส ปฏิสเวเทนฺตีติ ฯ อิท เนสาห นานุชานามิ ฯ ต กิสฺส
เหตุ ฯ อตฺถานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ
ปณีตตรฺจ ฯ
[๔๑๕] กตมฺจานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ
ปณีตตรฺจ ฯ อิธานนฺท ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ
อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปตสิ ุข ปมชฺฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ อิท โข อานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ
สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ ปณีตตรฺจ ฯ เย โข อานนฺท เอว วเทยฺยุ
เอต ปรม สนฺต ๑ สุข โสมนสฺส ปฏิสเวเทนฺตีติ ฯ อิท เนสาห
นานุชานามิ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ อตฺถานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ
สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ ปณีตตรฺจ ฯ
[๔๑๖] กตมฺจานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ
ปณีตตรฺจ ฯ อิธานนฺท ภิกฺขุ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา
อชฺฌตฺต สมฺปสาทน เจตโส เอโกทิภาว อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช
ปติสุข ทุติยชฺฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ อิท โข อานนฺท เอตมฺหา
สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ ปณีตตรฺจ ฯ เย โข อานนฺท
เอว วเทยฺยุ เอต ปรม สนฺต สุข โสมนสฺส ปฏิสเวเทนฺตีติ ฯ
#๑ ยุ. สตฺตา ฯ เอวมุปริป ฯ
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อิท เนสาห นานุชานามิ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ อตฺถานนฺท เอตมฺหา
สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ ปณีตตรฺจ ฯ
[๔๑๗] กตมฺจานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ
ปณีตตรฺจ ฯ อิธานนฺท ภิกฺขุ ปติยา จ วิราคา อุเปกฺขโก
จ วิหรติ สโต จ สมฺปชาโน สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทติ ยนฺต
อริยา อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ ตติยชฺฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ อิท โข อานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ สุข
อภิกฺกนฺตตรฺจ ปณีตตรฺจ ฯ เย โข อานนฺท เอว วเทยฺยุ
เอต ปรม สนฺต สุข โสมนสฺส ปฏิสเวเทนฺตีติ ฯ อิท เนสาห
นานุชานามิ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ อตฺถานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ
สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ ปณีตตรฺจ ฯ
[๔๑๘] กตมฺจานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ
ปณีตตรฺจ ฯ อิธานนฺท ภิกฺขุ สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส
จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข
อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถชฺฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ อิท โข
อานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ ปณีตตรฺจ ฯ
[๔๑๙] เย โข อานนฺท เอว วเทยฺยุ เอต ปรม สนฺต สุข
โสมนสฺส ปฏิสเวเทนฺตีติ ฯ อิท เนสาห นานุชานามิ ฯ ต กิสฺส
เหตุ ฯ อตฺถานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ
ปณีตตรฺจ ฯ
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[๔๒๐] กตมฺจานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ
ปณีตตรฺจ ฯ อิธานนฺท ภิกฺขุ สพฺพโส รูปสฺาน สมติกฺกมา
ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมา นานตฺตสฺาน อมนสิการา อนนฺโต
อากาโสติ อากาสานฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ อิท โข อานนฺท
เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ ปณีตตรฺจ ฯ เย โข
อานนฺท เอว วเทยฺยุ เอต ปรม สนฺต สุข โสมนสฺส ปฏิสเวเทนฺตีติ ฯ
อิท เนสาห นานุชานามิ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ อตฺถานนฺท เอตมฺหา
สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ ปณีตตรฺจ ฯ
[๔๒๑] กตมฺจานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ
ปณีตตรฺจ ฯ อิธานนฺท ภิกฺขุ สพฺพโส อากาสานฺจายตน
สมติกฺกมฺม อนนฺต วิฺาณนฺติ วิฺาณฺจายตน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ฯ อิท โข อานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจฆ
ปณีตตรฺจ ฯ เย โข อานนฺท เอว วเทยฺยุ เอต ปรม
สนฺต สุข โสมนสฺส ปฏิสเวเทนฺตีติ ฯ อิท เนสาห นานุชานามิ ฯ
ต กิสฺส เหตุ ฯ อตฺถานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ
ปณีตตรฺจ ฯ
[๔๒๒] กตมฺจานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ
ปณีตตรฺจ ฯ อิธานนฺท ภิกฺขุ สพฺพโส วิฺาณฺจายตน
สมติกฺกมฺม นตฺถิ กิฺจีติ อากิฺจฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ
อิท โข อานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ
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ปณีตตรฺจ ฯ เย โข อานนฺท เอว วเทยฺยุ เอต ปรม สนฺต
สุข โสมนสฺส ปฏิสเวเทนฺตีติ ฯ อิท เนสาห นานุชานามิ ฯ ต
กิสฺส เหตุ ฯ อตฺถานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ
ปณีตตรฺจ ฯ
[๔๒๓] กตมฺจานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ
ปณีตตรฺจ ฯ อิธานนฺท ภิกฺขุ สพฺพโส อากิฺจฺายตน
สมติกฺกมฺม เนวสฺานาสฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ อิท
โข อานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ ปณีตตรฺจ ฯ
เย โข อานนฺท เอว วเทยฺยุ เอต ปรม สนฺต สุข
โสมนสฺส ปฏิสเวเทนฺตีติ ฯ อิท เนสาห นานุชานามิ ฯ ต กิสฺส
เหตุ ฯ อตฺถานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ
ปณีตตรฺจ ฯ
[๔๒๔] กตมฺจานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ
ปณีตตรฺจ ฯ อิธานนฺท ภิกฺขุ สพฺพโส เนวสฺานาสฺายตน
สมติกฺกมฺม สฺาเวทยิตนิโรธ อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ
อิท โข อานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ ปณีตตรฺจ ฯ
าน โข ปเนต อานนฺท วิชฺชติ ย อฺติตฺถิยา
ปริพฺพาชกา เอว วเทยฺยุ สฺาเวทยิตนิโรธ สมโณ โคตโม อาห
ตฺจ สุขสฺมึ ปฺเปติ ตยิท กึสุ ตยิท กถสูติ ฯ เอววาทิโน
อานนฺท อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวมสฺสุ วจนียา น โข

สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาที่ 283

อาวุโส ภควา สุขฺเว เวทน สนฺธาย สุขสฺมึ ปฺเปติ
ยตฺถ ยตฺถาวุโส สุข อุปลพฺภติ ยหึ ยหึ ๑ ต ต ตถาคโต
สุขสฺมึ ปฺเปตีติ ฯ นวม ฯ
[๔๒๕] เทฺวป มยา ภิกฺขเว เวทนา วุตฺตา ปริยาเยน ติสฺโสป
มยา เวทนา วุตฺตา ปริยาเยน ปฺจป มยา เวทนา วุตฺตา
ปริยาเยน ฉป มยา เวทนา วุตฺตา ปริยาเยน อฏารสาป
มยา เวทนา วุตฺตา ปริยาเยน ฉตฺตึสาป มยา เวทนา วุตฺตา
ปริยาเยน อฏสตป มยา เวทนา วุตฺตา ปริยาเยน ฯ เอว
ปริยายเทสิโต ภิกฺขเว มยา ธมฺโม เอว ปริยายเทสิเต โข
ภิกฺขเว มยา ธมฺเม เย อฺมฺสฺส สุภาสิต สุลปต น
สมนุมฺิสฺสนฺติ น สมนุชานิสฺสนฺติ น สมนุโมทิสฺสนฺติ ฯ เตส
เอต ปาฏิกงฺข ภณฺฑนชาตา กลหชาตา วิวาทาปนฺนา อฺมฺ
มุขสตฺตีหิ วิตุทนฺตา วิหริสฺสนฺตีติ ฯ เอว ปริยายเทสิโต ภิกขฺ เว
มยา ธมฺโม เอว ปริยายเทสิเต โข ภิกฺขเว มยา ธมฺเม เย
อฺมฺสฺส สุภาสิต สุลปต สมนุมฺิสฺสนฺติ สมนุชานิสฺสนฺติ
สมนุโมทิสฺสนฺติ ฯ เตส เอต ปาฏิกงฺข สมคฺคา สมฺโมทมานา
อวิวทมานา ขีโรทกีภูตา อฺมฺ ปยจกฺขูหิ สมฺปสฺสนฺตา
วิหริสฺสนฺตีติ ฯ
[๔๒๖] ปฺจิเม ภิกฺขเว กามคุณา ฯเปฯ าน โข ปเนต
ภิกฺขเว วิชฺชติ ย อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอว วเทยฺยุ สฺา#๑ ยุ. ยมฺหิ สุข ฯ เอวมุปริป ฯ
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เวทยิตนิโรธ สมโณ โคตโม อาห ตฺจ สุขสฺมึ ปฺเปติ
ตยิท กึสุ ตยิท กถสูติ ฯ เอววาทิโน ภิกฺขเว อฺติตฺถิยา
ปริพฺพาชกา เอวมสฺสุ วจนียา น โข อาวุโส ภควา สุขฺเว
เวทน สนฺธาย สุขสฺมึ ปฺเปติ ยตฺถ ยตฺถ อาวุโส สุข
อุปลพฺภติ ยหึ ยหึ ต ต ตถาคโต สุขสฺมึ ปฺเปตีติ ฯ
ทสม ฯ
รโหคตวคฺโค ทุติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
รโหคตา ๑ เทฺว วาตา จ นิวาสา เทฺว อานนฺทกา
สมฺพหุลา จ เทฺว วุตฺตา ปฺจกงฺโค จ ภิกฺขุนาติ ฯ
______________
#๑ ม. รโหคต เทฺว อากาส อคาร เทฺว จ อานนฺทา ฯ
# สมฺพหุลา ทุเว วุตฺตา ปฺจกงฺโค จ ภิกฺขุนาติ ฯ
# ยุ. รโหคต เทฺว อากาส อคาร เทฺว จ สนฺตก ฯ
# อฏงฺเคน จ เทฺว วุตฺตา ปฺจกงฺโค จ ภิกฺขุนาติ ฯึ
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อฏสตปริยายวคฺโค ตติโย
[๔๒๗] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ
อถ โข โมฬิยสิวโก ๑ ปริพฺพาชโก เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข โมฬิยสิวโก
ปริพฺพาชโก ภควนฺต เอตทโวจ สนฺติ โภ โคตม เอเก
สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน เอวทิฏิโน ยงฺก
ิ ฺจาย ปุริสปุคฺคโล
ปฏิสเวเทติ สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา สพฺพนฺต ปุพฺเพกตเหตูติ ฯ
อิธ ปน ๒ ภว โคตโม กิมาหาติ ฯ ปตฺตสมุฏานานิป
โข สิวก อิเธกจฺจานิ เวทยิตานิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
สามป โข เอต สิวก เอว เวทิตพฺพ ยถา ปตฺตสมุฏานานิป
อิเธกจฺจานิ เวทยิตานิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ โลกสฺสป โข เอต สิวก
สจฺจสมฺมต ยถา ปตฺตสมุฏานานิป อิเธกจฺจานิ เวทยิตานิ
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ตตฺร สิวก เย เต สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน
เอวทิฏิโน ยงฺกิฺจาย ปุริสปุคฺคโล ปฏิสเวทยติ ๓ สุข วา ทุกฺข วา
อทุกฺขมสุข วา สพฺพนฺต ปุพฺเพกตเหตูติ ฯ ยฺจ สาม าต
ตฺจ อติธาวนฺติ ย ๔ โลเก สจฺจสมฺมต ตฺจ อติธาวนฺติ ฯ
ตสฺมา เตส สมณพฺราหฺมณาน มิจฺฉาติ วทามิ ฯ เสมฺหสมุฏ านานิป
โข สิวก ฯเปฯ วาตสมุฏานานิป โข สิวก
#๑ ม. โมฬิยสีวโก ฯ ยุ. โมลิยสีวโก ฯ ๒ ม. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ
#๓ ม. ยุ. ปฏิสเวเทติ ฯ ๔ ม. ยฺจ ฯ ยุ. ย จ ฯ
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ฯเปฯ สนฺนปิ าตสมุฏานานิป ๑ โข สิวก ฯเปฯ อุตุปริณามชานิป
โข สิวก ฯ วิสมปริหารชานิป โข สิวก ฯ โอปกฺกมิกานิป โข
สิวก ฯเปฯ กมฺมวิปากชานิป โข สิวก อิเธกจฺจานิ เวทยิตานิ
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สามป โข เอต สิวก เอว เวทิตพฺพ ยถา กมฺมวิปากชานิป
อิเธกจฺจานิ เวทยิตานิ อุปฺปชฺชนฺติ โลกสฺสป โข เอต
สิวก สจฺจสมฺมต ยถา กมฺมวิปากชานิป อิเธกจฺจานิ เวทยิตานิ
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ตตฺถ สิวก เย เต สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน
เอวทิฏิโน ยงฺกิฺจาย ปุริสปุคฺคโล ปฏิสเวทยติ สุข วา ทุกขฺ  วา
อทุกฺขมสุข วา สพฺพนฺต ปุพฺเพกตเหตูติ ฯ ยฺจ สาม าต
ตฺจ อติธาวนฺติ ย โลเก สจฺจสมฺมต ตฺจ อติธาวนฺติ
ตสฺมา เตส สมณพฺราหฺมณาน มิจฺฉาติ วทามีติ ฯ
[๔๒๘] เอว วุตฺเต โมฬิยสิวโก ปริพฺพาชโก ภควนฺต เอตทโวจ
อภิกฺกนฺต โภ โคตม อภิกฺกนฺต โภ โคตม อุปาสก ม ภว
โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ
[๔๒๙] ปตฺต เสมฺหฺจ วาโต จ สนฺนิปาตา อุตูนิ จ
วิสม โอปกฺกมิกฺจ ๒ กมฺมวิปาเกน อฏมีติ ฯ ปม ฯ
[๔๓๐] อฏสตปริยาย โว ภิกขฺ เว ธมฺมปริยาย เทสิสฺสามิ
ต สุณาถ ฯ กตโม จ ภิกฺขเว อฏสตปริยาโย ธมฺมปริยาโย ฯ
เทฺวป มยา ภิกฺขเว เวทนา วุตฺตา ปริยาเยน ติสฺโสป มยา
เวทนา วุตฺตา ปริยาเยน ปฺจป มยา เวทนา วุตฺตา ปริยาเยน
#๑ ม. ยุ. สนฺนิปาติกานิป ฯ ๒ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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ฉป มยา เวทนา วุตฺตา ปริยาเยน อฏารสาป มยา เวทนา
วุตฺตา ปริยาเยน ฉตฺตึสาป มยา เวทนา วุตฺตา ปริยาเยน
อฏสตป มยา เวทนา วุตฺตา ปริยาเยน ฯ
[๔๓๑] กตมา จ ภิกขฺ เว เทฺว เวทนา กายิกา จ เจตสิกา
จ ฯ อิมา วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว เทฺว เวทนา ฯ
[๔๓๒] กตมา จ ภิกขฺ เว ติสฺโส เวทนา สุขา เวทนา ทุกฺขา
เวทนา อทุกฺขมสุขา เวทนา ฯ อิมา วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว ติสฺโส
เวทนา ฯ
[๔๓๓] กตมา จ ภิกขฺ เว ปฺจ เวทนา สุขินฺทฺริย ทุกฺขินฺทฺริย
โสมนสฺสินฺทฺริย โทมนสฺสินฺทฺริย อุเปกฺขินฺทฺรยิ  ฯ อิมา วุจฺจนฺติ
ภิกฺขเว ปฺจ เวทนา ฯ
[๔๓๔] กตมา จ ภิกขฺ เว ฉ เวทนา จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา
ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสชา เวทนา ฯ อิมา วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว
ฉ เวทนา ฯ
[๔๓๕] กตมา จ ภิกขฺ เว อฏารส เวทนา ฉ โสมนสฺสูปวิจารา
ฉ โทมนสฺสูปวิจารา ฉ อุเปกฺขูปวิจารา ฯ อิมา วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว
อฏารส เวทนา ฯ
[๔๓๖] กตมา จ ภิกฺขเว ฉตฺตึส เวทนา ฉ เคหสิตานิ
โสมนสฺสานิ ฉ เนกฺขมฺมสิตานิ โสมนสฺสานิ ฉ เคหสิตานิ
โทมนสฺสานิ ฉ เนกฺขมฺมสิตานิ โทมนสฺสานิ ฉ เคหสิตา
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อุเปกฺขา ฉ เนกฺขมฺมสิตา อุเปกฺขา ฯ อิมา วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว
ฉตฺตึส เวทนา ฯ
[๔๓๗] กตมา จ ภิกฺขเว อฏสต เวทนา อตีตา ฉตฺตึส
เวทนา อนาคตา ฉตฺตึส เวทนา ปจฺจุปฺปนฺนา ฉตฺตึส เวทนา ฯ
อิมา วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว อฏสต เวทนา ฯ อยป โข ภิกฺขเว
อฏสตปริยาโย ธมฺมปริยาโยติ ฯ ทุตยิ  ฯ
[๔๓๘] อถ โข อฺตโร ภิกขฺ ุ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
ฯเปฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข โส ภิกขฺ ุ ภควนฺต เอตทโวจ กตมา
นุ โข ภนฺเต เวทนา กตโม เวทนาสมุทโย กตมา เวทนาสมุทยคามินี
ปฏิปทา กตโม เวทนานิโรโธ กตมา เวทนานิโรธคามินี
ปฏิปทา โก เวทนาย อสฺสาโท โก อาทีนโว กึ นิสฺสรณนฺติ ฯ
ติสฺโส อิมา ภิกฺขุ เวทนา สุขา เวทนา ทุกฺขา เวทนา อทุกฺขมสุขา
เวทนา ฯ อิมา วุจฺจนฺติ ภิกฺขุ เวทนา ฯ ผสฺสสมุทยา
เวทนาสมุทโย ตณฺหา เวทนาสมุทยคามินี ปฏิปทา ผสฺสนิโรธา
เวทนานิโรโธ อยเมว อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค เวทนานิโรธคามินี
ปฏิปทา ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ ย
เวทน ปฏิจจฺ อุปฺปชฺชติ สุข โสมนสฺส อย เวทนาย อสฺสาโท ฯ
ยา เวทนา อนิจฺจา ทุกฺขา วิปริณามธมฺมา อย เวทนาย อาทีนโว ฯ
โย เวทนาย ฉนฺทราควินโย ฉนฺทราคปฺปหาน อิท เวทนาย
นิสฺสรณนฺติ ฯ ตติย ฯ
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[๔๓๙] ปุพฺเพ เม ภิกฺขเว สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺธสฺส
โพธิสตฺตสฺเสว สโต เอตทโหสิ กตมา นุ โข เวทนา กตโม
เวทนาสมุทโย กตมา เวทนาสมุทยคามินี ปฏิปทา กตโม
เวทนานิโรโธ กตมา เวทนานิโรธคามินี ปฏิปทา โก เวทนาย อสฺสาโท
โก อาทีนโว กึ นิสฺสรณนฺติ ฯ ตสฺส มยฺห ภิกฺขเว เอตทโหสิ
ติสฺโส อิมา เวทนา สุขา เวทนา ทุกฺขา เวทนา อทุกฺขมสุขา
เวทนา ฯ อิมา วุจฺจนฺติ เวทนา ฯ ผสฺสสมุทยา เวทนาสมุทโย
ตณฺหาเวทนาสมุทยคามินี ปฏิปทา ฯเปฯ โย เวทนาย ฉนฺทราควินโย
ฉนฺทราคปฺปหาน อิท เวทนาย นิสฺสรณนฺติ ฯ จตุตฺถ ฯ
[๔๔๐] อิมา เวทนาติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ
จกฺขุ อุทปาทิ าณ อุทปาทิ ปฺา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ
อาโลโก อุทปาทิ ฯ อย เวทนาสมุทโยติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ
อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุ อุทปาทิ าณ อุทปาทิ ปฺา
อุทปาทิ วิชชฺ า อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ ฯ อย เวทนาสมุทยคามินี
ปฏิปทาติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ
จกฺขุ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ ฯ อย เวทนานิโรโธติ
เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุ อุทปาทิ ฯเปฯ
อาโลโก อุทปาทิ ฯ อย เวทนานิโรธคามินี ปฏิปทาติ เม ภิกฺขเว
ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก
อุทปาทิ ฯ อย เวทนาย อสฺสาโทติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ
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ธมฺเมสุ ฯเปฯ อย เวทนาย อาทีนโวติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ
อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ ฯเปฯ อิท เวทนาย นิสฺสรณนฺติ เม ภิกฺขเว
ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุ อุทปาทิ าณ อุทปาทิ
ปฺา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทีติ ฯ ปฺจม ฯ
[๔๔๑] อถ โข สมฺพหุลา ภิกฺขู เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ
ฯเปฯ เอกมนฺต นิสินฺนา โข เต ภิกขฺ ู ภควนฺต เอตทโวจุ กตมา
นุ โข ภนฺเต เวทนา กตโม เวทนาสมุทโย กตมา เวทนาสมุทยคามินี
ปฏิปทา ฯเปฯ โก เวทนาย อสฺสาโท โก อาทีนโว
กึ นิสฺสรณนฺติ ฯ ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว เวทนา สุขา เวทนา
ทุกฺขา เวทนา อทุกฺขมสุขา เวทนา ฯ อิมา วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว
เวทนา ฯ ผสฺสสมุทยา เวทนาสมุทโย ตณฺหาเวทนาสมุทยคามินี
ปฏิปทา ผสฺสนิโรธา ฯเปฯ โย เวทนาย ฉนฺทราควินโย
ฉนฺทราคปฺปหาน อิท เวทนาย นิสฺสรณนฺติ ฯ ฉฏ ฯ
[๔๔๒] ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว เวทนา ฯ กตมา ติสฺโส ฯ
สุขา เวทนา ทุกฺขา เวทนา อทุกฺขมสุขา เวทนา ฯ เย หิ เกจิ
ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา อิมาส ติสสฺ นฺน เวทนาน
สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ
ยถาภูต นปฺปชานนฺติ ฯ น เตเม ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา
วา สมเณสุ วา สมณสมฺมตา พฺราหฺมเณสุ วา พฺราหฺมณสมฺมตา
น จ ปน เต อายสฺมนฺโต สามฺตฺถ วา พฺราหฺมฺตฺถ วา
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ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺติ ฯ
เย จ โข เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา อิมาส
ติสฺสนฺน เวทนาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ
นิสฺสรณฺจ ยถาภูต ปชานนฺติ เต โข เม ภิกขฺ เว สมณา
วา พฺราหฺมณา วา สมเณสุ เจว สมณสมฺมตา พฺราหฺมเณสุ
จ พฺราหฺมณสมฺมตา ฯ เต จ ปนายสฺมนฺโต สามฺตฺถฺจ
พฺราหฺมฺตฺถฺจ ทิฏเ ว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ ฯ สตฺตม ฯ
[๔๔๓] ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว เวทนา ฯ กตมา ติสฺโส ฯ
สุขา เวทนา ทุกฺขา เวทนา อทุกฺขมสุขา เวทนา ฯ เย หิ เกจิ
ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา อิมาส ติสสฺ นฺน เวทนาน
สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ
ยถาภูต นปฺปชานนฺติ ฯเปฯ ปชานนฺติ ฯเปฯ สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺติ ฯ อฏม ฯ
[๔๔๔] เย หิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา เวทน
นปฺปชานนฺติ เวทนาสมุทย นปฺปชานนฺติ เวทนานิโรธ นปฺปชานนฺติ
เวทนานิโรธคามินีปฏิปท นปฺปชานนฺติ ฯเปฯ ปชานนฺติ ฯเปฯ
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ ฯ นวม ฯ
[๔๔๕] ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว เวทนา ฯ กตมา ติสฺโส ฯ สุขา
เวทนา ทุกขฺ า เวทนา อทุกฺขมสุขา เวทนา ฯ อิมา โข ภิกฺขเว
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ติสฺโส เวทนาติ ฯ ทสม ฯ
[๔๔๖] อตฺถิ ภิกฺขเว สามิสา ปติ อตฺถิ นิรามิสา ปติ ฯ
อตฺถิ ภิกฺขเว ๑ นิรามิสา นิรามิสตรา ปติ ฯ อตฺถิ สามิส สุข
อตฺถิ นิรามิส สุข อตฺถิ นิรามิสา นิรามิสตร สุข อตฺถิ สามิสา
อุเปกฺขา อตฺถิ นิรามิสา อุเปกฺขา อตฺถิ นิรามิสา นิรามิสตรา
อุเปกฺขา อตฺถิ สามิโส วิโมกฺโข อตฺถิ นิรามิโส วิโมกฺโข
อตฺถิ นิรามิสา นิรามิสตโร วิโมกฺโข ฯ
[๔๔๗] กตมา จ ภิกขฺ เว สามิสา ปติ ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว
กามคุณา ฯ กตเม ปฺจ ฯ จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏา กนฺตา
มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ฯเปฯ กายวิฺเยฺยา
โผฏพฺพา อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ฯ
อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ กามคุณา ฯ ยา โข ภิกฺขเว อิเม
ปฺจ กามคุเณ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ปติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
สามิสา ปติ ฯ
[๔๔๘] กตมา จ ภิกขฺ เว นิรามิสา ปติ ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช
ปติสุข ปมชฺฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา
อชฺฌตฺต สมฺปสาทน เจตโส เอโกทิภาว อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช
ปติสุข ทุติยชฺฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกขฺ เว
นิรามิสา ปติ ฯ
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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[๔๔๙] กตมา จ ภิกขฺ เว นิรามิสา นิรามิสตรา ปติ ฯ ยา โข
ภิกฺขเว ขีณาสวสฺส ภิกขฺ ุโน ราคา จิตฺต วิมุตฺต ปจฺจเวกฺขโต
โทสา จิตฺต วิมุตฺต ปจฺจเวกฺขโต โมหา จิตฺต วิมุตฺต ปจฺจเวกฺขโต
อุปฺปชฺชติ ปติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว นิรามิสา นิรามิสตรา ปติ ฯ
[๔๕๐] กตมฺจ ภิกฺขเว สามิส สุข ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว
กามคุณา ฯ กตเม ปฺจ ฯ จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏา กนฺตา
มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ฯเปฯ กายวิฺเยฺยา
โผฏพฺพา อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ฯ
อิเม โข ภิกขฺ เว ปฺจ กามคุณา ฯ ย โข ภิกฺขเว อิเม ปฺจ
กามคุเณ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุข โสมนสฺส อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว
สามิส สุข ฯ
[๔๕๑] กตมฺจ ภิกฺขเว นิรามิส สุข ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช
ปติสุข ปมชฺฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯเปฯ ปติยา จ วิราคา
อุเปกฺขโก จ วิหรติ สโต จ สมฺปชาโน สุขฺจ กาเยน
ปฏิสเวเทติ ยนฺต อริยา อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ
ตติยชฺฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว นิรามิส สุข ฯ
[๔๕๒] กตมฺจ ภิกฺขเว นิรามิสา นิรามิสตร สุข ฯ ย โข
ภิกฺขเว ขีณาสวสฺส ภิกขฺ ุโน ราคา จิตฺต วิมุตฺต ปจฺจเวกฺขโต
โทสา จิตฺต วิมุตฺต ปจฺจเวกฺขโต โมหา จิตฺต วิมุตฺต ปจฺจเวกฺขโต
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อุปฺปชฺชติ สุข โสมนสฺส อิท วุจจฺ ติ ภิกฺขเว นิรามิสา นิรามิสตร
สุข ฯ
[๔๕๓] กตมา จ ภิกขฺ เว สามิสา อุเปกฺขา ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว
กามคุณา ฯ กตเม ปฺจ ฯ จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏา กนฺตา
มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ฯเปฯ กายวิฺเยฺยา
โผฏพฺพา อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา ฯ
อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ กามคุณา ฯ ยา โข ภิกฺขเว อิเม
ปฺจ กามคุเณ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ อุเปกฺขา อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
สามิสา อุเปกฺขา ฯ
[๔๕๔] กตมา จ ภิกขฺ เว นิรามิสา อุเปกฺขา ฯ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน
อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถชฺฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว นิรามิสา อุเปกฺขา ฯ
[๔๕๕] กตมา จ ภิกขฺ เว นิรามิสา นิรามิสตรา อุเปกฺขา ฯ ยา
โข ภิกฺขเว ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน ราคา จิตฺต วิมุตฺต ปจฺจเวกฺขโต
โทสา จิตฺต วิมุตฺต ปจฺจเวกฺขโต โมหา จิตฺต วิมุตฺต ปจฺจเวกฺขโต
อุปฺปชฺชติ อุเปกฺขา อย วุจฺจติ ภิกฺขเว นิรามิสา นิรามิสตรา อุเปกฺขา ฯ
[๔๕๖] กตโม จ ภิกขฺ เว สามิโส วิโมกฺโข ฯ รูปปฏิสยุตฺโต
วิโมกฺโข สามิโส กตโม จ ภิกฺขเว นิรามิโส วิโมกฺโข อรูปปฏิสยุตฺโต
วิโมกฺโข นิรามิโส ฯ
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[๔๕๗] กตโม จ ภิกขฺ เว นิรามิสา นิรามิสตโร วิโมกฺโข ฯ โย
โข ภิกฺขเว ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน ราคา จิตฺต วิมุตฺต ปจฺจเวกฺขโต
โทสา จิตฺต วิมุตฺต ปจฺจเวกฺขโต โมหา จิตฺต วิมุตฺต ปจฺจเวกฺขโต
อุปฺปชฺชติ วิโมกฺโข อย วุจฺจติ ภิกขฺ เว นิรามิสา นิรามิสตโร
วิโมกฺโขติ ฯ เอกาทสม ฯ
อฏสตปริยายวคฺโค ตติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
สิวกอฏสต ภิกฺขุ ปุพฺเพ าณฺจ ภิกฺขุนา
สมณพฺราหฺมณา ตีณิ สุทฺธิก จ นิรามิสนฺติ ฯ
เวทนาสยุตฺต นิฏิต ๑ ฯ
_____________
#๑ ม. สมตฺต ฯ
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เปยฺยาลวคฺโค ปโม ทุติโย
[๔๕๘] ปฺจหิ ภิกขฺ เว องฺเคหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม
เอกนฺตอมนาโป โหติ ปุริสสฺส ฯ กตเมหิ ปฺจหิ ฯ น จ
รูปวา โหติ น จ โภควา โหติ น จ สีลวา โหติ อลโส จ
โหติ ปชฺจสฺส น ลภติ ฯ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ องฺเคหิ
สมนฺนาคโต มาตุคาโม เอกนฺตอมนาโป โหติ ปุริสสฺส ฯ
[๔๕๙] ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม
เอกนฺตมนาโป โหติ ปุรสิ สฺส ฯ กตเมหิ ปฺจหิ ฯ รูปวา จ โหติ
โภควา จ โหติ สีลวา จ โหติ ทกฺโข จ โหติ อนลโส
ปชฺจสฺส ลภติ ฯ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ องฺเคหิ สมนฺนาคโต
มาตุคาโม เอกนฺตมนาโป โหติ ปุริสสฺสาติ ฯ ปม ฯ
[๔๖๐] ปฺจหิ ภิกขฺ เว องฺเคหิ สมนฺนาคโต ปุริโส
เอกนฺตอมนาโป โหติ มาตุคามสฺส ฯ กตเมหิ ปฺจหิ ฯ น จ
รูปวา โหติ น จ โภควา โหติ น จ สีลวา โหติ อลโส
จ โหติ ปชฺจสฺส น ลภติ ฯ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ปฺจหิ
องฺเคหิ สมนฺนาคโต ปุริโส เอกนฺตอมนาโป โหติ มาตุคามสฺส ฯ
[๔๖๑] ปฺจหิ ภิกขฺ เว องฺเคหิ สมนฺนาคโต ปุริโส
เอกนฺตมนาโป โหติ มาตุคามสฺส ฯ กตเมหิ ปฺจหิ ฯ รูปวา จ
โหติ โภควา จ โหติ สีลวา จ โหติ ทกฺโข จ โหติ อนลโส
ปชฺจสฺส ลภติ ฯ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ องฺเคหิ สมนฺนาคโต
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ปุริโส เอกนฺตมนาโป โหติ มาตุคามสฺสาติ ฯ ทุติย ฯ
[๔๖๒] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว มาตุคามสฺส อาเวณิกานิ ทุกฺขานิ
ยานิ มาตุคาโม ปจฺจนุโภติ อฺตฺเรว ปุริเสหิ ฯ กตมานิ
ปฺจ ฯ อิธ ภิกฺขเว มาตุคาโม ทหโร สมาโน ปติกุล คจฺฉติ
าตเกหิ วินา โหติ ฯ อิท ภิกฺขเว มาตุคามสฺส ปม อาเวณิก
ทุกฺข ย มาตุคาโม ปจฺจนุโภติ อฺตฺเรว ปุริเสหิ ฯ
[๔๖๓] ปุน จปร ภิกฺขเว มาตุคาโม อุตุนี โหติ ฯ อิท ภิกฺขเว
มาตุคามสฺส ทุติย อาเวณิก ทุกฺข ย มาตุคาโม ปจฺจนุโภติ
อฺตฺเรว ปุริเสหิ ฯ
[๔๖๔] ปุน จปร ภิกฺขเว มาตุคาโม คพฺภินี โหติ ฯ อิท ภิกฺขเว
มาตุคามสฺส ตติย อาเวณิก ทุกฺข ย มาตุคาโม ปจฺจนุโภติ
อฺตฺเรว ปุริเสหิ ฯ
[๔๖๕] ปุน จปร ภิกฺขเว มาตุคาโม วิชายติ ฯ อิท ภิกฺขเว
มาตุคามสฺส จตุตฺถ อาเวณิก ทุกฺข ย มาตุคาโม ปจฺจนุโภติ
อฺตฺเรว ปุริเสหิ ฯ
[๔๖๖] ปุน จปร ภิกขฺ เว มาตุคาโม ปุริสสฺส ปาริจริย อุเปติ ฯ
อิท โข ภิกขฺ เว มาตุคามสฺส ปฺจม อาเวณิก ทุกฺข ย มาตุคาโม
ปจฺจนุโภติ อฺตฺเรว ปุริเสหิ ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ปฺจ
มาตุคามสฺส อาเวณิกานิ ทุกฺขานิ ยานิ มาตุคาโม ปจฺจนุโภติ
อฺตฺเรว ปุริเสหีติ ฯ ตติย ฯ
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[๔๖๗] ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม เยภุยฺเยน
กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ ฯ
กตเมหิ ตีหิ ฯ อิธ ภิกฺขเว มาตุคาโม ปุพฺพณฺหสมย มจฺเฉรมลปริยุฏิเตน
เจตสา อคาร อชฺฌาวสติ มชฺฌนฺติกสมย อิสฺสาปริยุฏิเตน
เจตสา อคาร อชฺฌาวสติ สายณฺหสมย กามราคปริยุฏิเตน
เจตสา อคาร อชฺฌาวสติ ฯ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม เยภุยฺเยน กายสฺส เภทา
ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชตีติ ฯ จตุตฺถ ฯ
[๔๖๘] อถ โข อายสฺมา อนุรุทโฺ ธ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
ฯเปฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา อนุรุทฺโธ ภควนฺต เอตทโวจ
อิธาห ภนฺเต มาตุคาม ปสฺสามิ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน
กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินปิ าต นิรย
อุปปชฺชนฺต ฯ กตีหิ นุ โข ภนฺเต ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม
กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชตีติ ฯ
[๔๖๙] ปฺจหิ โข อนุรุทฺธ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม
กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ ฯ
กตเมหิ ปฺจหิ ฯ อสฺสทฺโธ จ โหติ อหิรโิ ก จ โหติ อโนตฺตปฺป
จ โหติ โกธโน จ โหติ ทุปฺปฺโ จ โหติ ฯ อิเมหิ โข
อนุรุทฺธ ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม กายสฺส เภทา
ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชตีติ ฯ ปฺจม ฯ
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[๔๗๐] ปฺจหิ อนุรุทฺธ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม กายสฺส
เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ ฯ
กตเมหิ ปฺจหิ ฯ อสฺสทฺโธ จ โหติ อหิริโก จ โหติ
อโนตฺตปฺป จ โหติ โอปนาหี จ โหติ ทุปฺปฺโ จ โหติ ฯ
อิเมหิ โข อนุรุทฺธ ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม
กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินปิ าต นิรย
อุปปชฺชตีติ ฯ ฉฏ ฯ
[๔๗๑] ปฺจหิ อนุรุทฺธ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม
กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินปิ าต นิรย
อุปปชฺชติ ฯ กตเมหิ ปฺจหิ ฯ อสฺสทฺโธ จ โหติ อหิริโก จ
โหติ อโนตฺตปฺป จ โหติ อิสฺสุกี จ โหติ ทุปฺปฺโ จ
โหติ ฯ อิเมหิ โข อนุรุทฺธ ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
มาตุคาโม กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต
นิรย อุปปชฺชตีติ ฯ สตฺตม ฯ
[๔๗๒] ปฺจหิ อนุรุทฺธ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม
กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินปิ าต นิรย
อุปปชฺชติ ฯ กตเมหิ ปฺจหิ ฯ อสฺสทฺโธ จ โหติ อหิริโก จ
โหติ อโนตฺตปฺป จ โหติ มจฺฉรี จ โหติ ทุปฺปฺโ จ
โหติ ฯ อิเมหิ โข อนุรทุ ฺธ ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม
กายสฺส ฯเปฯ อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชตีติ ฯ อฏม ฯ
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[๔๗๓] ปฺจหิ อนุรุทฺธ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม ฯเปฯ
อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ ฯ กตเมหิ ปฺจหิ ฯ
อสฺสทฺโธ จ โหติ อหิริโก จ โหติ อโนตฺตปฺป จ โหติ
อติจารี จ โหติ ทุปฺปฺโ จ โหติ ฯ อิเมหิ โข อนุรุทฺธ ปฺจหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม ฯเปฯ อุปปชฺชตีติ ฯ นวม ฯ
[๔๗๔] ปฺจหิ อนุรุทฺธ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม
กายสฺส ฯเปฯ นิรย อุปปชฺชติ ฯ กตเมหิ ปฺจหิ ฯ อสฺสทฺโธ
จ โหติ อหิริโก จ โหติ อโนตฺตปฺป จ โหติ ทุสฺสโี ล
จ โหติ ทุปฺปฺโ จ โหติ ฯ อิเมหิ โข อนุรุทฺธ ปฺจหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม กายสฺส ฯเปฯ นิรย
อุปปชฺชตีติ ฯ ทสม ฯ
[๔๗๕] ปฺจหิ อนุรุทฺธ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม ฯเปฯ
นิรย อุปปชฺชติ ฯ กตเมหิ ปฺจหิ ฯ อสฺสทฺโธ จ โหติ อหิริโก
จ โหติ อโนตฺตปฺป จ โหติ อปฺปสฺสุโต จ โหติ ทุปฺปฺโ
จ โหติ ฯ อิเมหิ โข อนุรุทฺธ ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
มาตุคาโม ฯเปฯ นิรย อุปปชฺชตีติ ฯ เอกาทสม ฯ
[๔๗๖] ปฺจหิ อนุรุทฺธ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม ฯเปฯ
นิรย อุปปชฺชติ ฯ กตเมหิ ปฺจหิ ฯ อสฺสทฺโธ จ โหติ อหิริโก
จ โหติ อโนตฺตปฺป จ โหติ กุสโี ต จ โหติ ทุปฺปฺโ
จ โหติ ฯ อิเมหิ โข อนุรุทฺธ ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
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มาตุคาโม กายสฺส ฯเปฯ อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชตีติ ฯ
ทฺวาทสม ฯ
[๔๗๗] ปฺจหิ อนุรุทฺธ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม กายสฺส
ฯเปฯ นิรย อุปปชฺชติ ฯ กตเมหิ ปฺจหิ ฯ อสฺสทฺโธ จ โหติ
อหิริโก จ โหติ อโนตฺตปฺป จ โหติ มุฏสฺสติ จ โหติ
ทุปฺปฺโ จ โหติ ฯ อิเมหิ โข อนุรุทฺธ ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
มาตุคาโม กายสฺส ฯเปฯ นิรย อุปปชฺชตีติ ฯ เตรสม ฯ
[๔๗๘] ปฺจหิ อนุรุทฺธ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม กายสฺส
ฯเปฯ นิรย อุปปชฺชติ ฯ กตเมหิ ปฺจหิ ฯ ปาณาติปาตี
จ โหติ อทินฺนาทายี จ โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารี จ โหติ
มุสาวาที จ โหติ สุราเมรยมชฺชปมาทฏายี จ โหติ ฯ อิเมหิ
โข อนุรุทธฺ ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม กายสฺส
เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชตีติ ฯ
จุทฺทสม ฯ
เปยฺยาลวคฺโค ทุติโย ฯ
[๔๗๙] อถ โข อายสฺมา อนุรุทโฺ ธ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
ฯเปฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา อนุรุทฺโธ ภควนฺต เอตทโวจ
อิธาห ภนฺเต มาตุคาม ปสฺสามิ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน
กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก
อุปปชฺชนฺต ฯ กตีหิ นุ โข ภนฺเต ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม
กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชตีติ ฯ
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ปฺจหิ โข อนุรุทฺธ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม กายสฺส
เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ ฯ กตเมหิ
ปฺจหิ ฯ สทฺโธ จ โหติ หิริมา จ โหติ โอตฺตปฺป จ
โหติ อกฺโกธโน จ โหติ ปฺวา จ โหติ ฯ อิเมหิ โข
อนุรุทฺธ ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม กายสฺส เภทา
ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ ฯ
[๔๘๐] ปฺจหิ อนุรุทฺธ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม
กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ ฯ กตเมหิ
ปฺจหิ ฯ สทฺโธ จ โหติ หิริมา จ โหติ โอตฺตปฺป จ
โหติ อนุปนาหี จ โหติ ปฺวา จ โหติ ฯ อิเมหิ โข
อนุรุทฺธ ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม กายสฺส เภทา
ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ ฯ
[๔๘๑] ปฺจหิ อนุรุทฺธ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม
กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ ฯ กตเมหิ
ปฺจหิ ฯ สทฺโธ จ โหติ หิริมา จ โหติ โอตฺตปฺป จ
โหติ อนิสฺสุกี จ โหติ ปฺวา จ โหติ ฯเปฯ
[๔๘๒] อมจฺฉรี จ โหติ ปฺวา จ โหติ ฯเปฯ อนติจารี
จ โหติ ปฺวา จ โหติ ฯเปฯ สีลวา จ โหติ ปฺวา
จ โหติ ฯเปฯ พหุสฺสุโต จ โหติ ปฺวา จ โหติ ฯเปฯ
อารทฺธวิริโย จ โหติ ปฺวา จ โหติ ฯเปฯ อุปฏิตสฺสติ
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จ โหติ ปฺวา จ โหติ ฯ อิเมหิ โข อนุรุทฺธ ปฺจหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต มาตุคาโม กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค
โลก อุปปชฺชตีติ ฯ (อิเม อฏ สุตฺตนฺตา สงฺเขปาป) ฯเปฯ
[๔๘๓] ปฺจหิ อนุรุทฺธ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม
กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ ฯ กตเมหิ
ปฺจหิ ฯ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต จ โหติ อทินฺนาทานา
ปฏิวิรโต จ โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต จ โหติ มุสาวาทา
ปฏิวิรโต จ โหติ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา ปฏิวิรโต จ โหติ ฯ
อิเมหิ โข อนุรุทฺธ ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม
กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชตีติ ฯ
เปยฺยาลวคฺโค สมตฺโต ฯ
ตสฺสุทฺทาน
เทฺว มนาปา อมนาปา จ อาเวณิกา ตีหิ อนุรทุ ฺโธ ๑
โกธโน อุปนาหี จ อิสฺสุกี มจฺฉเรน จ ฯ
อติจารี จ ทุสฺสีล ๒ อปฺปสฺสุโต จ กุสิโต
มุฏสฺสติ [๓] ปฺจเวร กณฺหปกฺเข ปกาสิโต ฯ
อนุรุทโฺ ธ อกฺโกธโน ๔ อนุปนาหี อนิสฺสุกี
อมจฺฉรี อนติจารี
สีลวา จ พหุสฺสุโต
วิริยสติ ปฺจสีลา จ ๕ สุกกฺ ปกฺเข ปกาสิโตติ ฯ
___________________
#๑ ม. มาตุคาโม ปุริโส จ อาเวณิกา ติธมฺโม จ ฯ ๒ ม. ยุ. ทุสสฺ ีโล ฯ
#๓ ยุ. จ ฯ ๔ ม. ทุติเย จ อกฺโกธโน ฯ ๕ ม. วีริย สติสีล จ ฯ
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มาตุคามสฺส พลวคฺโค ตติโย
[๔๘๔] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว มาตุคามสฺส พลานิ ฯ กตมานิ
ปฺจ ฯ รูปพล โภคพล าติพล ปุตฺตพล สีลพล ฯ อิมานิ โข
ภิกฺขเว ปฺจ มาตุคามสฺส พลานิ ฯ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ
พเลหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม วิสารโท อคาร อชฺฌาวสตีติ ฯ
ปม ฯ
[๔๘๕] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว มาตุคามสฺส พลานิ ฯ กตมานิ
ปฺจ ฯ รูปพล โภคพล าติพล ปุตฺตพล สีลพล ฯ อิมานิ
โข ภิกฺขเว ปฺจ มาตุคามสฺส พลานิ ฯ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ปฺจหิ พเลหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม สามิก ปสยฺห อคาร
อชฺฌาวสตีติ ฯ ทุติย ฯ
[๔๘๖] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว มาตุคามสฺส พลานิ ฯ กตมานิ
ปฺจ ฯ รูปพล โภคพล าติพล ปุตฺตพล สีลพล ฯ อิมานิ
โข ภิกฺขเว ปฺจ มาตุคามสฺส พลานิ ฯ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ปฺจหิ พเลหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม สามิก อภิภุยฺย วตฺตติ ฯ
เอเกน จ โข ภิกฺขเว พเลน สมนฺนาคโต ปุรโิ ส มาตุคาม อภิภุยฺย
วตฺตติ ฯ กตเมน เอเกน พเลน [๑] ฯ อิสฺสริยพเลน อภิภูต ภิกฺขเว
มาตุคาม เนว รูปพล ตายติ น โภคพล ตายติ น าติพล
ตายติ น ปุตฺตพล ตายติ น สีลพล ตายตีติ ฯ ตติย ฯ
#๑ ยุ. อิสฺสริยพเลน ฯ
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[๔๘๗] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว มาตุคามสฺส พลานิ ฯ กตมานิ
ปฺจ ฯ รูปพล โภคพล าติพล ปุตฺตพล สีลพล ฯ
[๔๘๘] รูปพเลน จ โข ๑ ภิกฺขเว มาตุคาโม สมนฺนาคโต
โหติ น จ โภคพเลน เอว โส เตน องฺเคน อปริปูโร
โหติ ฯ ยโต จ โข ภิกฺขเว มาตุคาโม รูปพเลน จ สมนฺนาคโต
โหติ โภคพเลน จ เอว โส เตน องฺเคน ปริปูโร โหติ ฯ
รูปพเลน จ โข ภิกฺขเว มาตุคาโม สมนฺนาคโต โหติ โภคพเลน
จ น จ าติพเลน เอว โส เตน องฺเคน อปริปูโร โหติ ฯ
ยโต จ โข ภิกฺขเว มาตุคาโม รูปพเลน จ สมนฺนาคโต โหติ
โภคพเลน จ าติพเลน จ เอว โส เตน องฺเคน ปริปูโร
โหติ ฯ รูปพเลน จ ภิกฺขเว มาตุคาโม สมนฺนาคโต โหติ
โภคพเลน จ าติพเลน จ น จ ปุตฺตพเลน เอว โส
เตน องฺเคน อปริปโู ร โหติ ฯ ยโต จ โข ภิกฺขเว มาตุคาโม
รูปพเลน จ สมนฺนาคโต โหติ โภคพเลน จ าติพเลน จ
ปุตฺตพเลน จ เอว โส เตน องฺเคน ปริปูโร โหติ ฯ รูปพเลน
จ ภิกฺขเว มาตุคาโม สมนฺนาคโต โหติ โภคพเลน จ าติพเลน
จ ปุตฺตพเลน จ น จ สีลพเลน เอว โส เตน องฺเคน
อปริปูโร โหติ ฯ ยโต จ โข ภิกฺขเว มาตุคาโม รูปพเลน จ
สมนฺนาคโต โหติ โภคพเลน จ าติพเลน จ ปุตฺตพเลน จ
สีลพเลน จ เอว โส เตน องฺเคน ปริปูโร โหติ ฯ อิมานิ
#๑ ม. ยุ. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ
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โข ภิกฺขเว ปฺจ มาตุคามสฺส พลานีติ ฯ จตุตฺถ ฯ
[๔๘๙] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว มาตุคามสฺส พลานิ ฯ กตมานิ
ปฺจ ฯ รูปพล โภคพล าติพล ปุตฺตพล สีลพล ฯ
[๔๙๐] รูปพเลน จ ภิกฺขเว มาตุคาโม สมนฺนาคโต โหติ
น จ สีลพเลน นาเสนฺเตว น กุเล น วาเสนฺติ ฯ รูปพเลน จ
ภิกฺขเว มาตุคาโม สมนฺนาคโต โหติ โภคพเลน จ น จ
สีลพเลน นาเสนฺเตว น กุเล น วาเสนฺติ ฯ รูปพเลน จ ภิกฺขเว
มาตุคาโม สมนฺนาคโต โหติ โภคพเลน จ าติพเลน จ น
จ สีลพเลน นาเสนฺเตว น กุเล น วาเสนฺติ ฯ รูปพเลน จ
ภิกฺขเว มาตุคาโม สมนฺนาคโต โหติ โภคพเลน จ าติพเลน
จ ปุตฺตพเลน จ น จ สีลพเลน นาเสนฺเตว น กุเล น
วาเสนฺติ ฯ ยโต จ โข ภิกฺขเว มาตุคาโม รูปพเลน สมนฺนาคโต
โหติ โภคพเลน จ าติพเลน จ ปุตฺตพเลน จ สีลพเลน จ
วาเสนฺเตว น กุเล น นาเสนฺติ ๑ ฯ สีลพเลน จ ภิกฺขเว มาตุคาโม
สมนฺนาคโต โหติ น จ รูปพเลน วาเสนฺเตว น กุเล น
นาเสนฺติ ฯ สีลพเลน จ ภิกฺขเว มาตุคาโม สมนฺนาคโต โหติ
น จ โภคพเลน วาเสนฺเตว น กุเล น นาเสนฺติ ฯ สีลพเลน จ
ภิกฺขเว มาตุคาโม สมนฺนาคโต โหติ น จ าติพเลน วาเสนฺเตว
น กุเล น นาเสนฺติ ฯ สีลพเลน จ ภิกฺขเว มาตุคาโม สมนฺนาคโต
โหติ น จ ปุตฺตพเลน วาเสนฺเตว น กุเล น นาเสนฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. ยโต จ โข ภิกฺขเว ฯลฯ นาเสนฺตีติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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อิมานิ โข ภิกฺขเว ปฺจ มาตุคามสฺส พลานีติ ฯ ปฺจม ฯ
[๔๙๑] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว มาตุคามสฺส พลานิ ฯ กตมานิ
ปฺจ ฯ รูปพล โภคพล าติพล ปุตฺตพล สีลพล ฯ
[๔๙๒] น ภิกฺขเว มาตุคาโม รูปพลเหตุ วา โภคพลเหตุ
วา าติพลเหตุ วา ปุตตฺ พลเหตุ วา กายสฺส เภทา ปร มรณา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ ฯ สีลพลเหตุ โข ภิกฺขเว มาตุคาโม
กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ ฯ อิมานิ
โข ภิกฺขเว ปฺจ มาตุคามสฺส พลานีติ ฯ ฉฏ ฯ
[๔๙๓] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว านานิ ทุลลฺ ภานิ อกตปฺุเน
มาตุคาเมน ฯ กตมานิ ปฺจ ฯ ปฏิรูเป กุเล ชาเยยฺยนฺติ อิท
ภิกฺขเว ปม าน ทุลลฺ ภ อกตปฺุเน มาตุคาเมน ฯ ปฏิรูเป
กุเล ชายิตฺวา ปฏิรูป กุล คจฺเฉยฺยนฺติ อิทมฺป ๑ ภิกฺขเว ทุติย
าน ทุลลฺ ภ อกตปฺุเน มาตุคาเมน ฯ ปฏิรูเป กุเล ชายิตฺวา
ปฏิรูป กุล คนฺตฺวา อสปตฺติ ๒ อคาร อชฺฌาวเสยฺยนฺติ อิทมฺป ๑
ภิกฺขเว ตติย าน ทุลฺลภ อกตปฺุเน มาตุคาเมน ฯ ปฏิรูเป
กุเล ชายิตฺวา ปฏิรูป กุล คนฺตฺวา อสปตฺติ ๒ อคาร อชฺฌาวสนฺตี
ปุตฺตวตี อสฺสนฺติ อิทมฺป ๑ ภิกฺขเว จตุตฺถ าน ทุลฺลภ อกตปฺุเน
มาตุคาเมน ฯ ปฏิรูเป กุเล ชายิตฺวา ปฏิรูป กุล คนฺตฺวา
อสปตฺติ ๒ อคาร อชฺฌาวสนฺตี ปุตฺตวตี สมานา สามิก อภิภุยฺย
วตฺเตยฺยนฺติ อิทมฺป ๑ ภิกฺขเว ปฺจม าน ทุลลฺ ภ อกตปฺุเน
#๑ ม. ยุ. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. อสปตฺตี ฯ
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มาตุคาเมน ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ปฺจ านานิ ทุลลฺ ภานิ
อกตปฺุเน มาตุคาเมน ฯ สตฺตม ฯ
[๔๙๔] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว านานิ สุลภานิ กตปฺุเน
มาตุคาเมน ฯ กตมานิ ปฺจ ฯ ปฏิรูเป กุเล ชาเยยฺยนฺติ
อิทมฺป ภิกขฺ เว ปม าน สุลภ กตปฺุเน มาตุคาเมน ฯ
ปฏิรูเป กุเล ชายิตฺวา ปฏิรูป กุล คจฺเฉยฺยนฺติ อิทมฺป ภิกฺขเว
ทุติย าน สุลภ กตปฺุเน มาตุคาเมน ฯ ปฏิรูเป กุเล
ชายิตฺวา ปฏิรูป กุล คนฺตฺวา อสปตฺติ อคาร อชฺฌาวเสยฺยนฺติ
อิทมฺป ภิกขฺ เว ตติย าน สุลภ กตปฺุเน มาตุคาเมน ฯ
ปฏิรูเป กุเล ชายิตฺวา ปฏิรูป กุล คนฺตฺวา อสปตฺติ อคาร
อชฺฌาวสนฺตี ปุตฺตวตี อสฺสนฺติ อิทมฺป ภิกฺขเว จตุตฺถ าน
สุลภ กตปฺุเน มาตุคาเมน ฯ ปฏิรูเป กุเล ชายิตฺวา ปฏิรูป
กุล คนฺตฺวา อสปตฺติ อคาร อชฺฌาวสนฺตี ปุตฺตวตี สมานา
สามิก อภิภยุ ฺย วตฺเตยฺยนฺติ อิทมฺป ภิกฺขเว ปฺจม าน สุลภ
กตปฺุเน มาตุคาเมน ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ปฺจ านานิ
สุลภานิ กตปฺุเน มาตุคาเมนาติ ฯ อฏม ฯ
[๔๙๕] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม
วิสารโท อคาร อชฺฌาวสติ ฯ กตเมหิ ปฺจหิ ฯ ปาณาติปาตา
ปฏิวิรโต จ โหติ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต จ โหติ
กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวริ โต จ โหติ มุสาวาทา ปฏิวิรโต จ
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โหติ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา ปฏิวิรโต จ โหติ ฯ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม วิสารโท
อคาร อชฺฌาวสตีติ ฯ นวม ฯ
[๔๙๖] ปฺจหิ ภิกขฺ เว วฑฺฒีหิ วฑฺฒมานา อริยสาวิกา
อริยาย วฑฺฒิยา วฑฺฒติ สาราทายินี จ โหติ วราทายินี จ
กายสฺส ฯ กตเมหิ ปฺจหิ ฯ สทฺธาย วฑฺฒติ สีเลน วฑฺฒติ
สุเตน วฑฺฒติ จาเคน วฑฺฒติ ปฺาย วฑฺฒติ ฯ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ปฺจหิ วฑฺฒีหิ วฑฺฒมานา อริยสาวิกา อริยาย
วฑฺฒิยา วฑฺฒติ สาราทายินี จ โหติ วราทายินี จ กายสฺสาติ ฯ
สทฺธาย สีเลน จ ยา ปวฑฺฒติ ปฺาย จาเคน สุเตน จูภย
สา ตาทิสี สีลวตี อุปาสิกา อาทียติ สารมิเธว อตฺตโนติ ฯ ทสม ฯ>
มาตุคามสฺส พลวคฺโค ตติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
ปฺจ วิสารทา ปสยฺหา อภิภุยฺย องฺเคน ปฺจม
นาสยิตฺถ เหตุฏาน วิสารทา วฑฺฒินา ทสาติ ฯ
มาตุคามสยุตฺต นิฏิต ฯ
______________
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ชมฺพุขาทกสยุตฺต
[๔๙๗] เอก สมย อายสฺมา สารีปุตฺโต มคเธสุ วิหรติ
นาลคามเก ฯ อถ โข ชมฺพุขาทโก ปริพฺพาชโก เยนายสฺมา
สารีปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา สารีปุตเฺ ตน
สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข ชมฺพุขาทโก ปริพฺพาชโก อายสฺมนฺต
สารีปุตฺต เอตทโวจ นิพพฺ าน นิพฺพานนฺติ อาวุโส สารีปุตฺต วุจฺจติ
กตม นุ โข อาวุโส นิพฺพานนฺติ ฯ โย โข อาวุโส ราคกฺขโย
โทสกฺขโย โมหกฺขโย อิท วุจฺจติ นิพฺพานนฺติ ฯ อตฺถิ ปนาวุโส
มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา เอตสฺส นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ อตฺถิ
โข อาวุโส มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา เอตสฺส นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ
กตโม ปนาวุโส มคฺโค กตมา ปฏิปทา เอตสฺส
นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ อยเมว โข อาวุโส อริโย อฏงฺคิโก
มคฺโค เอตสฺส นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏิ
สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม
สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ ฯ อย โข อาวุโส มคฺโค
อย ปฏิปทา เอตสฺส นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ ภทฺทโก
อาวุโส มคฺโค ภทฺทิกา ปฏิปทา เอตสฺส นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย
อลฺจ ปนาวุโส สารีปุตฺต อปฺปมาทายาติ ฯ
[๔๙๘] อรหตฺต อรหตฺตนฺติ อาวุโส สารีปุตตฺ วุจฺจติ กตม
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นุ โข อาวุโส อรหตฺตนฺติ ฯ โย โข อาวุโส ราคกฺขโย โทสกฺขโย
โมหกฺขโย อิท วุจฺจติ อรหตฺตนฺติ ฯ อตฺถิ ปนาวุโส มคฺโค
อตฺถิ ปฏิปทา เอตสฺส อรหตฺตสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ อตฺถิ โข
อาวุโส มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา เอตสฺส อรหตฺตสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ
กตโม ปนาวุโส มคฺโค กตมา ปฏิปทา เอตสฺส อรหตฺตสฺส
สจฺฉิกิริยายาติ ฯ อยเมว โข อาวุโส อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค
เอตสฺส อรหตฺตสฺส สจฺฉิกิริยาย ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏ ิ
ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ อย โข อาวุโส มคฺโค อย ปฏิปทา
เอตสฺส อรหตฺตสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ ภทฺทโก อาวุโส มคฺโค
ภทฺทิกา ปฏิปทา เอตสฺส อรหตฺตสฺส สจฺฉิกิริยาย อลฺจ
ปนาวุโส สารีปุตฺต อปฺปมาทายาติ ฯ
[๔๙๙] เก นุ โข อาวุโส สารีปตุ ฺต โลเก ธมฺมวาทิโน
เก โลเก สุปฏิปนฺนา เก โลเก สุคตาติ ฯ เย โข อาวุโส
ราคปฺปหานาย ธมฺม เทเสนฺติ โทสปฺปหานาย ธมฺม เทเสนฺติ
โมหปฺปหานาย ธมฺม เทเสนฺติ เต โลเก ธมฺมวาทิโน ฯ เย
โข อาวุโส ราคสฺส ปหานาย ปฏิปนฺนา โทสสฺส ปหานาย
ปฏิปนฺนา โมหสฺส ปหานาย ปฏิปนฺนา เต โลเก สุปฏิปนฺนา ฯ
เยส โข อาวุโส ราโค ปหีโน อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต
อนภาวงฺคโต อายตึ อนุปฺปาทธมฺโม โทโส ปหีโน อุจฺฉินฺนมูโล
ตาลาวตฺถุกโต อนภาวงฺคโต อายตึ อนุปฺปาทธมฺโม โมโห ปหีโน

สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาที่ 312

อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต อนภาวงฺคโต อายตึ อนุปฺปาทธมฺโม
เต โลเก สุคตาติ ฯ อตฺถิ ปนาวุโส มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา
เอตสฺส ราคสฺส โทสสฺส โมหสฺส ปหานายาติ ฯ อตฺถิ
โข อาวุโส มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา เอตสฺส ราคสฺส โทสสฺส
โมหสฺส ปหานายาติ ฯ กตโม ปนาวุโส มคฺโค กตมา ปฏิปทา
เอตสฺส ราคสฺส โทสสฺส โมหสฺส ปหานายาติ ฯ อยเมว โข
อาวุโส อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค เอตสฺส ราคสฺส โทสสฺส
โมหสฺส ปหานาย ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ
อย โข อาวุโส มคฺโค อย ปฏิปทา เอตสฺส ราคสฺส
โทสสฺส โมหสฺส ปหานายาติ ฯ ภทฺทโก อาวุโส มคฺโค ภทฺทิกา
ปฏิปทา เอตสฺส ราคสฺส โทสสฺส โมหสฺส ปหานาย อลฺจ
ปน อาวุโส สารีปุตฺต อปฺปมาทายาติ ฯ
[๕๐๐] กิมตฺถิย อาวุโส สารีปุตตฺ สมเณ โคตเม พฺรหฺมจริย
วุสฺสตีติ ฯ ทุกฺขสฺส โข อาวุโส ปริฺตฺถ ภควติ พฺรหฺมจริย
วุสฺสตีติ ฯ อตฺถิ ปนาวุโส มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา เอตสฺส ทุกขฺ สฺส
ปริฺายาติ ฯ อตฺถิ โข อาวุโส มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา
เอตสฺส ทุกขฺ สฺส ปริฺายาติ ฯ กตโม ปนาวุโส มคฺโค
กตมา ปฏิปทา เอตสฺส ทุกฺขสฺส ปริฺายาติ ฯ อยเมว โข
อาวุโส อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค เอตสฺส ทุกฺขสฺส ปริฺาย ฯ
เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ อย โข อาวุโส
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มคฺโค อย ปฏิปทา เอตสฺส ทุกฺขสฺส ปริฺายาติ ฯ ภทฺทโก
อาวุโส มคฺโค ภทฺทิกา ปฏิปทา เอตสฺส ทุกขฺ สฺส ปริฺาย
อลฺจ ปนาวุโส สารีปุตฺต อปฺปมาทายาติ ฯ
[๕๐๑] อสฺสาสปตฺโต อสฺสาสปตฺโตติ อาวุโส สารีปุตฺต วุจฺจติ
กิตฺตาวตา นุ โข อาวุโส สารีปุตฺต อสฺสาสปตฺโต โหตีติ ฯ ยโต
โข อาวุโส ภิกฺขุ ฉนฺน ผสฺสายตนาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ
อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต ปชานาติ เอตฺตาวตา
โข อาวุโส อสฺสาสปตฺโต โหตีติ ฯ อตฺถิ ปนาวุโส มคฺโค
อตฺถิ ปฏิปทา เอตสฺส อสฺสาสสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ อตฺถิ
โข อาวุโส มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา เอตสฺส อสฺสาสสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ
กตโม ปนาวุโส มคฺโค กตมา ปฏิปทา เอตสฺส
อสฺสาสสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ อยเมว โข อาวุโส อริโย อฏงฺคิโก
มคฺโค เอตสฺส อสฺสาสสฺส สจฺฉิกิรยิ าย ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏิ
ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ อย โข อาวุโส มคฺโค อย
ปฏิปทา เอตสฺส อสฺสาสสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ ภทฺทโก อาวุโส
มคฺโค ภทฺทิกา ปฏิปทา เอตสฺส อสฺสาสสฺส สจฺฉิกิริยาย
อลฺจ ปนาวุโส สารีปุตฺต อปฺปมาทายาติ ฯ
[๕๐๒] ปรมสฺสาสปตฺโต ปรมสฺสาสปตฺโตติ อาวุโส สารีปุตฺต
วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข อาวุโส ปรมสฺสาสปตฺโต โหตีติ ฯ ยโต
โข อาวุโส ภิกฺขุ ฉนฺน ผสฺสายตนาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ
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อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต วิทิตฺวา อนุปาทา
วิมุตฺโต โหติ เอตฺตาวตา โข อาวุโส ปรมสฺสาสปตฺโต โหตีติ ฯ
อตฺถิ ปนาวุโส มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา เอตสฺส ปรมสฺสาสสฺส
สจฺฉิกิริยายาติ ฯ อตฺถิ โข อาวุโส มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา
เอตสฺส ปรมสฺสาสสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ กตโม ปน อาวุโส
มคฺโค กตมา ปฏิปทา เอตสฺส ปรมสฺสาสสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ
อยเมว โข อาวุโส อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค เอตสฺส ปรมสฺสาสสฺส
สจฺฉิกิริยาย ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ
อย โข อาวุโส มคฺโค อย ปฏิปทา เอตสฺส ปรมสฺสาสสฺส
สจฺฉิกิริยายาติ ฯ ภทฺทโก อาวุโส มคฺโค ภทฺทิกา ปฏิปทา
เอตสฺส ปรมสฺสาสสฺส สจฺฉิกิริยาย อลฺจ ปนาวุโส สารีปุตฺต
อปฺปมาทายาติ ฯ
[๕๐๓] เวทนา เวทนาติ อาวุโส สารีปุตฺต วุจฺจติ กตมา
นุ โข อาวุโส เวทนาติ ฯ ติสฺโส อิมา อาวุโส เวทนา ฯ
กตมา ติสฺโส ๑ สุขา เวทนา ทุกขฺ า เวทนา อทุกฺขมสุขา
เวทนา ฯ อิมา โข อาวุโส ติสโฺ ส เวทนาติ ฯ อตฺถิ ปนาวุโส
มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา เอตาส ติสฺสนฺน ๒ เวทนาน ปริฺายาติ ฯ
อตฺถิ โข อาวุโส มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา เอตาส ติสฺสนฺน เวทนาน
ปริฺายาติ ฯ กตโม ปนาวุโส มคฺโค กตมา ปฏิปทา เอตาส
ติสฺสนฺน เวทนาน ปริฺายาติ ฯ อยเมว โข อาวุโส อริโย
#๑ ยุ. กตฺมา ติสฺโสติ ปาทฺวย น ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. อย ปาโ น ทิสสฺ ติ ฯ
#เอวมุปริป ฯ
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อฏงฺคิโก มคฺโค เอตาส ติสฺสนฺน เวทนาน ปริฺาย ฯ
เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ อย โข อาวุโส
มคฺโค อย ปฏิปทา เอตาส ติสฺสนฺน เวทนาน ปริฺายาติ ฯ
ภทฺทโก อาวุโส มคฺโค ภทฺทิกา ปฏิปทา เอตาส ติสฺสนฺน
เวทนาน ปริฺาย อลฺจ ปนาวุโส สารีปุตฺต อปฺปมาทายาติ ฯ
[๕๐๔] อาสโว อาสโวติ อาวุโส สารีปุตฺต วุจฺจติ กตโม
นุ โข อาวุโส อาสโวติ ฯ ตโยเม อาวุโส อาสวา กามาสโว
ภวาสโว อวิชฺชาสโว อิเม โข อาวุโส ตโย อาสวาติ ฯ อตฺถิ
ปนาวุโส มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา เอเตส อาสวาน ปหานายาติ ฯ
อตฺถิ โข อาวุโส มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา เอเตส อาสวาน
ปหานายาติ ฯ กตโม ปนาวุโส มคฺโค กตมา ปฏิปทา เอเตส
อาสวาน ปหานายาติ ฯ อยเมว โข อาวุโส อริโย อฏงฺคิโก
มคฺโค เอเตส อาสวาน ปหานาย ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏ ิ
ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ อย โข อาวุโส มคฺโค อย ปฏิปทา
เอเตส อาสวาน ปหานายาติ ฯ ภทฺทโก อาวุโส มคฺโค ภทฺทิกา
ปฏิปทา เอเตส อาสวาน ปหานาย อลฺจ ปนาวุโส สารีปตุ ฺต
อปฺปมาทายาติ ฯ
[๕๐๕] อวิชฺชา อวิชฺชาติ อาวุโส สารีปุตฺต วุจฺจติ กตมา
นุ โข อาวุโส อวิชชฺ าติ ฯ ย โข อาวุโส ทุกฺเข อฺาณ
ทุกฺขสมุทเย อฺาณ ทุกฺขนิโรเธ อฺาณ ทุกฺขนิโรธคามินิยา
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ปฏิปทาย อฺาณ อย วุจฺจตาวุโส อวิชชฺ าติ ฯ อตฺถิ ปนาวุโส
มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา เอติสฺสา อวิชฺชาย ปหานายาติ ฯ อตฺถิ โข
อาวุโส มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา เอติสฺสา อวิชฺชาย ปหานายาติ ฯ กตโม
ปนาวุโส มคฺโค กตมา ปฏิปทา เอติสฺสา อวิชฺชาย ปหานายาติ ฯ
อยเมว โข อาวุโส อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค เอติสฺสา อวิชฺชาย
ปหานาย ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ อย
โข อาวุโส มคฺโค อย ปฏิปทา เอติสฺสา อวิชฺชาย ปหานายาติ
ภทฺทโก อาวุโส มคฺโค ภทฺทิกา ปฏิปทา เอติสฺสา อวิชชฺ าย
ปหานาย อลฺจ ปนาวุโส สารีปุตฺต อปฺปมาทายาติ ฯ
[๕๐๖] ตณฺหา ตณฺหาติ อาวุโส สารีปุตฺต วุจฺจติ กตมา
นุ โข อาวุโส ตณฺหาติ ฯ ติสฺโส อิมา อาวุโส ตณฺหา กามตณฺหา
ภวตณฺหา วิภวตณฺหา ฯ อิมา โข อาวุโส ติสฺโส
ตณฺหาติ ฯ อตฺถิ ปนาวุโส มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา เอตาส ตณฺหาน
ปหานายาติ ฯ อตฺถิ โข อาวุโส มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา เอตาส ตณฺหาน
ปหานายาติ ฯ กตโม ปนาวุโส มคฺโค กตมา ปฏิปทา เอตาส
ตณฺหาน ปหานายาติ ฯ อยเมว โข อาวุโส อริโย อฏงฺคิโก
มคฺโค เอตาส ตณฺหาน ปหานาย ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏ ิ
ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ อย โข อาวุโส มคฺโค อย ปฏิปทา
เอตาส ตณฺหาน ปหานายาติ ฯ ภทฺทโก อาวุโส มคฺโค ภทฺทิกา
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ปฏิปทา เอตาส ตณฺหาน ปหานาย อลฺจ ปนาวุโส สารีปุตฺต
อปฺปมาทายาติ ฯ
[๕๐๗] โอโฆ โอโฆติ อาวุโส สารีปุตฺต วุจฺจติ กตโม
นุ โข อาวุโส โอโฆติ ฯ จตฺตาโรเม อาวุโส โอฆา กาโมโฆ
ภโวโฆ ทิฏโ โฆ อวิชโฺ ชโฆ ฯ อิเม โข อาวุโส จตฺตาโร
โอฆาติ ฯ อตฺถิ ปนาวุโส มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา เอเตส โอฆาน
ปหานายาติ ฯ อตฺถิ โข อาวุโส มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา เอเตส
โอฆาน ปหานายาติ ฯ กตโม ปนาวุโส มคฺโค กตมา ปฏิปทา
เอเตส โอฆาน ปหานายาติ ฯ อยเมว โข อาวุโส อริโย
อฏงฺคิโก มคฺโค เอเตส โอฆาน ปหานาย ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏิ
ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ อย โข อาวุโส มคฺโค อย
ปฏิปทา เอเตส โอฆาน ปหานายาติ ฯ ภทฺทโก อาวุโส มคฺโค
ภทฺทิกา ปฏิปทา เอเตส โอฆาน ปหานาย อลฺจ ปนาวุโส
สารีปุตฺต อปฺปมาทายาติ ฯ
[๕๐๘] อุปาทาน อุปาทานนฺติ อาวุโส สารีปุตฺต วุจฺจติ กตม
นุ โข อาวุโส อุปาทานนฺติ ฯ จตฺตารีมานิ อาวุโส
อุปาทานานิ กามุปาทาน ทิฏุปาทาน สีลพฺพตุปาทาน อตฺตวาทุปาทาน ฯ
อิมานิ โข อาวุโส จตฺตาริ อุปาทานานีติ ฯ อตฺถิ
ปนาวุโส มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา เอเตส อุปาทานาน ปหานายาติ ฯu
อตฺถิ โข อาวุโส มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา เอเตส อุปาทานาน
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ปหานายาติ ฯ กตโม ปนาวุโส มคฺโค กตมา ปฏิปทา เอเตส
อุปาทานาน ปหานายาติ ฯ อยเมว โข อาวุโส อริโย อฏงฺคิโก
มคฺโค เอเตส อุปาทานาน ปหานาย ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏิ
ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ อย โข อาวุโส มคฺโค อย ปฏิปทา
เอเตส อุปาทานาน ปหานายาติ ฯ ภทฺทโก อาวุโส มคฺโค ภทฺทิกา
ปฏิปทา เอเตส อุปาทานาน ปหานาย อลฺจ ปนาวุโส สารีปุตฺต
อปฺปมาทายาติ ฯ
[๕๐๙] ภโว ภโวติ อาวุโส สารีปตุ ฺต วุจฺจติ กตโม นุ โข
อาวุโส ภโวติ ฯ ตโยเม อาวุโส ภวา กามภโว รูปภโว
อรูปภโว ฯ อิเม โข อาวุโส ตโย ภวาติ ฯ อตฺถิ ปนาวุโส มคฺโค
อตฺถิ ปฏิปทา เอเตส ภวาน ปริฺายาติ ฯ อตฺถิ โข อาวุโส
มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา เอเตส ภวาน ปริฺายาติ ฯ กตโม
ปนาวุโส มคฺโค กตมา ปฏิปทา เอเตส ภวาน ปริฺายาติ ฯ
อยเมว โข อาวุโส อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค เอเตส ภวาน
ปริฺาย ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏ ิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ อย
โข อาวุโส มคฺโค อย ปฏิปทา เอเตส ภวาน ปริฺายาติ ฯ
ภทฺทโก อาวุโส มคฺโค ภทฺทิกา ปฏิปทา เอเตส ภวาน
ปริฺาย อลฺจ ปนาวุโส สารีปุตฺต อปฺปมาทายาติ ฯ
[๕๑๐] ทุกฺข ทุกขฺ นฺติ อาวุโส สารีปุตฺต วุจฺจติ กตม นุ โข
อาวุโส ทุกขฺ นฺติ ฯ ติสฺโส อิมา อาวุโส ทุกฺขตา ทุกฺขทุกฺขตา
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สงฺขารทุกฺขตา วิปริณามทุกฺขตา ฯ อิมา โข อาวุโส ติสโฺ ส
ทุกฺขตาติ ฯ อตฺถิ ปนาวุโส มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา เอตาส
ทุกฺขตาน ปริฺายาติ ฯ อตฺถิ โข อาวุโส มคฺโค อตฺถิ
ปฏิปทา เอตาส ทุกฺขตาน ปริฺายาติ ฯ กตโม ปนาวุโส
มคฺโค กตมา ปฏิปทา เอตาส ทุกฺขตาน ปริฺายาติ ฯ อยเมว
โข อาวุโส อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค เอตาส ทุกฺขตาน ปริฺาย ฯ
เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ อย โข อาวุโส
มคฺโค อย ปฏิปทา เอตาส ทุกฺขตาน ปริฺายาติ ฯ ภทฺทโก
อาวุโส มคฺโค ภทฺทิกา ปฏิปทา เอตาส ทุกฺขตาน ปริฺาย
อลฺจ ปนาวุโส สารีปุตฺต อปฺปมาทายาติ ฯ
[๕๑๑] สกฺกาโย สกฺกาโยติ อาวุโส สารีปุตตฺ วุจฺจติ กตมา
นุ โข อาวุโส สกฺกาโยติ ฯ ปฺจิเม อาวุโส อุปาทานกฺขนฺธา
สกฺกาโย วุตฺตา ภควตา ฯ เสยฺยถีท ฯ รูปูปาทานกฺขนฺโธ
เวทนูปาทานกฺขนฺโธ สฺูปาทานกฺขนฺโธ สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ
วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธ อิเม โข อาวุโส ปฺจุปาทานกฺขนฺธา สกฺกาโย
วุตฺตา ภควตาติ ฯ อตฺถิ ปนาวุโส มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา เอตสฺส
สกฺกายสฺส ปริฺายาติ ฯ อตฺถิ โข อาวุโส มคฺโค อตฺถhิ
ปฏิปทา เอตสฺส สกฺกายสฺส ปริฺายาติ ฯ กตโม ปนาวุโส
มคฺโค กตมา ปฏิปทา เอตสฺส สกฺกายสฺส ปริฺายาติ ฯ
อยเมว โข อาวุโส อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค เอตสฺส สกฺกายสฺส
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ปริฺาย ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏ ิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ อย
โข อาวุโส มคฺโค อย ปฏิปทา เอตสฺส สกฺกายสฺส ปริฺายาติ ฯ
ภทฺทโก อาวุโส มคฺโค ภทฺทิกา ปฏิปทา เอตสฺส สกฺกายสฺส
ปริฺาย อลฺจ ปนาวุโส สารีปุตฺต อปฺปมาทายาติ ฯ
[๕๑๒] กึ นุ โข อาวุโส สารีปุตฺต อิมสฺมึ ธมฺมวินเย
ทุกฺกรนฺติ ฯ ปพฺพชฺชา โข อาวุโส อิมสฺมึ ธมฺมวินเย ทุกฺกราติ ฯ
ปพฺพชิเตน ปนาวุโส กึ ทุกฺกรนฺติ ฯ ปพฺพชิเตน โข อาวุโส
อภิรติ ทุกกฺ ราติ ฯ อภิรเตน ปนาวุโส กึ ทุกฺกรนฺติ ฯ
อภิรเตน โข อาวุโส ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ ทุกฺกราติ ฯ กีวจิร
ปนาวุโส ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน ภิกฺขุ อรห อสฺสาติ ฯ น จิร
อาวุโสติ ฯ
ชมฺพุขาทกสยุตฺต สมตฺต ฯ
ตสฺสุทฺทาน
นิพฺพาน อรหตฺตฺจ ธมฺมวาที กิมตฺถยิ 
อสฺสาโส ปรมสฺสาโส เวทนา อาสวาวิชฺชา
ตณฺหา โอฆา อุปาทาน ภโว ทุกฺขฺจ สกฺกาโย
อิมสฺมึ ธมฺมวินเย ทุกฺกรนฺติ ฯ
___________________
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สามณฺฑกสยุตฺต
[๕๑๓] เอก สมย อายสฺมา สารีปุตฺโต วชฺชีสุ วิหรติ อุกฺกเจลาย ๑
คงฺคาย นทิยา ตีเร ฯ อถโข สามณฺฑโก ปริพฺพาชโก เยนายสฺมา
สารีปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา สารีปุตฺเตน สทฺธึ
สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข สามณฺฑโก ปริพฺพาชโก อายสฺมนฺต สารีปุตฺต
เอตทโวจ นิพฺพาน นิพฺพานนฺติ อาวุโส สารีปุตฺต วุจฺจติ กตม
นุ โข อาวุโส นิพฺพานนฺติ ฯ โย โข อาวุโส ราคกฺขโย โทสกฺขโย
โมหกฺขโย อิท วุจฺจติ นิพฺพานนฺติ ฯ อตฺถิ ปนาวุโส มคฺโค
อตฺถิ ปฏิปทา เอตสฺส นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ อตฺถิ โข
อาวุโส มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา เอตสฺส นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ
กตโม ปนาวุโส มคฺโค กตมา ปฏิปทา เอตสฺส นิพฺพานสฺส
สจฺฉิกิริยายาติ ฯ อยเมว โข อาวุโส อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค
เอตสฺส นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏิ
ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ อย โข อาวุโส มคฺโค อย ปฏิปทา
เอตสฺส นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ ภทฺทโก อาวุโส มคฺโค
ภทฺทิกา ปฏิปทา เอตสฺส นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิรยิ าย อลฺจ ปนาวุโส
สารีปุตฺต อปฺปมาทายาติ ฯเปฯ
[๕๑๔] กึ นุ โข อาวุโส สารีปุตฺต อิมสฺมึ ธมฺมวินเย
#๑ ยุ. อุกกฺ เวลาย ฯ
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ทุกฺกรนฺติ ฯ ปพฺพชฺชา โข อาวุโส อิมสฺมึ ธมฺมวินเย ทุกฺกรนฺติ ๑ ฯ
ปพฺพชิเตน ปนาวุโส กึ ทุกฺกรนฺติ ฯ ปพฺพชิเตน โข อาวุโส
อภิรติ ทุกกฺ ราติ ฯ อภิรเตน ปนาวุโส กึ ทุกกฺ รนฺติ ฯ อภิรเตน
โข อาวุโส ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ ทุกฺกราติ ฯ กีวจิร ปนาวุโส
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน ภิกฺขุ อรห อสฺสาติ ฯ น จิร อาวุโสติ ฯ
สามณฺฑกสยุตฺต สมตฺต ฯ
ปุริมสุตฺตสทิส ๒ อุทฺทาน ฯ
_________
#๑ ม. ทุกฺกราติ ฯ ๒ ม. ยุ. ปุริมกสทิสเอว .. ฯ
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โมคฺคลฺลานสยุตฺต
[๕๑๕] เอก สมย อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน สาวตฺถิย
วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ ตตฺร โข อายสฺมา
มหาโมคฺคลฺลาโน ภิกฺขู อามนฺเตสิ อาวุโส ภิกฺขเวติ ๑ ฯ อาวุโสติ
โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต มหาโมคฺคลฺลานสฺส ปจฺจสฺโสสุ ฯ
อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน เต ภิกขฺ ู ๒ เอตทโวจ อิธ มยฺห
อาวุโส รโหคตสฺส ปฏิสลฺลีนสฺส เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ
ปมชฺฌาน ปมชฺฌานนฺติ วุจฺจติ กตม นุ โข ปมชฺฌานนฺติ ฯ
ตสฺส มยฺห อาวุโส เอตทโหสิ อิธ ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ
อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปตสิ ุข ปมชฺฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิท วุจฺจติ ปมชฺฌานนฺติ ฯ โส ขฺวาห
อาวุโส วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก
สวิจาร วิเวกช ปติสุข ปมชฺฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรามิ ฯ ตสฺส
มยฺห อาวุโส อิมินา วิหาเรน วิหรโต กามสหคตา สฺามนสิการา
สมุทาจรนฺติ ฯ อถ โข ม อาวุโส ภควา อิทฺธิยา
อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจ โมคฺคลฺลาน โมคฺคลฺลาน มา พฺราหฺมณ
ปมชฺฌาน ปมาโท ปมชฺฌาเน จิตฺต สณฺเปหิ ปมชฺฌาเน
จิตฺต เอโกทึ ๓ กโรหิ ปมชฺฌาเน จิตฺต สมาทหาติ ฯ โส
ขฺวาห อาวุโส อปเรน สมเยน วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ
#๑ ยุ. ภิกฺขโวติ ฯ ๒ ม. ยุ. เต ภิกฺขูติ ปาทฺวย น ทิสฺสติ ฯ ๓ ยุ. เอโกทิ ฯ
#เอวมุปริป ฯ
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ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปติสุข ปมชฺฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหาสึ ฯ ย หิ ต อาวุโส สมฺมา วทมาโน วเทยฺย สตฺถารานุคฺคหิโต
สาวโก มหาภิฺต ปตฺโตติ ฯ มม ต สมฺมา
วทมาโน วเทยฺย สตฺถารานุคฺคหิโต สาวโก มหาภิฺต ปตฺโตติ ฯ
[๕๑๖] ทุติยชฺฌาน ทุติยชฺฌานนฺติ วุจฺจติ กตม นุ โข
ทุติยชฺฌานนฺติ ฯ ตสฺส มยฺห อาวุโส เอตทโหสิ อิธ ภิกฺขุ
วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อชฺฌตฺต สมฺปสาทน เจตโส เอโกทิภาว
อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช ปติสุข ทุติยชฺฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
อิท วุจฺจติ ทุติยชฺฌานนฺติ ฯ โส ขฺวาห อาวุโส วิตกฺกวิจาราน
วูปสมา อชฺฌตฺต สมฺปสาทน เจตโส เอโกทิภาว อวิตกฺก อวิจาร
สมาธิช ปติสุข ทุติยชฺฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรามิ ฯ ตสฺส มยฺห
อาวุโส อิมนิ า วิหาเรน วิหรโต วิตกฺกสหคตา สฺามนสิการา
สมุทาจรนฺติ ฯ อถ โข ม อาวุโส ภควา อิทฺธิยา อุปสงฺกมิตฺวา
เอตทโวจ โมคฺคลฺลาน โมคฺคลฺลาน มา พฺราหฺมณ ทุติยชฺฌานม
ปมาโท ทุตยิ ชฺฌาเน จิตฺต สณฺเปหิ ทุติยชฺฌาเน จิตฺต เอโกทึ
กโรหิ ทุติยชฺฌาเน จิตตฺ  สมาทหาติ ฯ โส ขฺวาห อาวุโส
อปเรน สมเยน วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อชฺฌตฺต สมฺปสาทน
เจตโส เอโกทิภาว อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช ปติสุข ทุติยชฺฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหาสึ ฯ ย หิ ต อาวุโส สมฺมา วทมาโน
วเทยฺย สตฺถารานุคฺคหิโต สาวโก มหาภิฺต ปตฺโตติ ฯ มม
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ต สมฺมา วทมาโน วเทยฺย สตฺถารานุคฺคหิโต สาวโก มหาภิฺต ปตฺโตติ ฯ
[๕๑๗] ตติยชฺฌาน ตติยชฺฌานนฺติ วุจฺจติ กตม นุ โข
ตติยชฺฌานนฺติ ฯ ตสฺส มยฺห อาวุโส เอตทโหสิ อิธ ภิกฺขุฅ
ปติยา จ วิราคา อุเปกฺขโก จ วิหรติ สโต จ สมฺปชาโน
สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทติ ยนฺต อริยา อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก
สติมา สุขวิหารีติ ตติยชฺฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิท วุจฺจติ
ตติยชฺฌานนฺติ ฯ โส ขฺวาห อาวุโส ปติยา จ วิราคา อุเปกฺขโก
จ วิหรามิ สโต จ สมฺปชาโน สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทมิ
ยนฺต อริยา อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ ตติยชฺฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรามิ ฯ ตสฺส มยฺห อาวุโส อิมินา วิหาเรน
วิหรโต ปติสหคตา สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ ฯ อถ โข
ม อาวุโส ภควา อิทฺธิยา อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจ โมคฺคลฺลาน
โมคฺคลฺลาน มา พฺราหฺมณ ตติยชฺฌาน ปมาโท ตติยชฺฌาเน
จิตฺต สณฺเปหิ ตติยชฺฌาเน จิตฺต เอโกทึ กโรหิ ตติยชฺฌาเน
จิตฺต สมาทหาติ ฯ โส ขฺวาห อาวุโส อปเรน สมเยน ปติยา
จ วิราคา อุเปกฺขโก จ วิหรามิ ๑ สโต จ สมฺปชาโน สุขฺจ
กาเยน ปฏิสเวเทมิ ๒ ยนฺต อริยา อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก สติมา
สุขวิหารีติ ตติยชฺฌาน อุปสมฺปชฺช วิหาสึ ฯ ย หิ ต อาวุโส
สมฺมา วทมาโน วเทยฺย ฯเปฯ มหาภิฺต ปตฺโตติ ฯ
#๑ ยุ. วิหาสึ ฯ ๒ ยุ. ปฏิสเวเทสึ ฯ
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[๕๑๘] จตุตฺถชฺฌาน จตุตฺถชฺฌานนฺติ วุจฺจติ กตม นุ โข
จตุตฺถชฺฌานนฺติ ฯ ตสฺส มยฺห อาวุโส เอตทโหสิ อิธ ภิกฺขุ
สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน
อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ
จตุตฺถชฺฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิท วุจฺจติ จตุตฺถชฺฌานนฺติ ฯ
โส ขฺวาห อาวุโส สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา
ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข
อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถชฺฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรามิ ฯ ตสฺส มยฺห
อาวุโส อิมินา วิหาเรน วิหรโต สุขสหคตา สฺามนสิการา
สมุทาจรนฺติ ฯ อถ โข ม อาวุโส ภควา อิทฺธิยา อุปสงฺกมิตฺวา
เอตทโวจ โมคฺคลฺลาน โมคฺคลฺลาน มา พฺราหฺมณ จตุตฺถชฺฌาน
ปมาโท จตุตฺถชฺฌาเน จิตฺต สณฺเปหิ จตุตฺถชฺฌาเน จิตฺต
เอโกทึ กโรหิ จตุตฺถชฺฌาเน จิตฺต สมาทหาติ ฯ โส ขฺวาห
อาวุโส อปเรน สมเยน สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา
ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ
จตุตฺถชฺฌาน อุปสมฺปชฺช วิหาสึ ฯ ย หิ ต อาวุโส
สมฺมา วทมาโน วเทยฺย ฯเปฯ มหาภิฺต ปตฺโตติ ฯ
[๕๑๙] อากาสานฺจายตน อากาสานฺจายตนนฺติ วุจฺจติ กตม
นุ โข อากาสานฺจายตนนฺติ ฯ ตสฺส มยฺห อาวุโส เอตทโหสิ
อิธ ภิกฺขุ สพฺพโส รูปสฺาน สมติกฺกมา ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมา
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นานตฺตสฺาน อมนสิการา อนนฺโต อากาโสติ อากาสานฺจายตน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิท วุจฺจติ อากาสานฺจายตนนฺติ ฯ โส
ขฺวาห อาวุโส สพฺพโส รูปสฺาน สมติกฺกมา ปฏิฆสฺาน
อตฺถงฺคมา นานตฺตสฺาน อมนสิการา อนนฺโต อากาโสติ
อากาสานฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรามิ ฯ ตสฺส มยฺห อาวุโส อิมินา
วิหาเรน วิหรโต รูปสหคตา สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ ฯ
อถ โข ม อาวุโส ภควา อิทฺธิยา อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจ
โมคฺคลฺลาน โมคฺคลฺลาน มา พฺราหฺมณ อากาสานฺจายตน
ปมาโท อากาสานฺจายตเน จิตฺต สณฺเปหิ อากาสานฺจายตเน
จิตฺต เอโกทึ กโรหิ อากาสานฺจายตเน จิตฺต สมาทหาติ ฯ
โส ขฺวาห อาวุโส อปเรน สมเยน สพฺพโส รูปสฺาน สมติกฺกมา
ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมา นานตฺตสฺาน อมนสิการา อนนฺโต
อากาโสติ อากาสานฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหาสึ ฯ ย หิ ต
อาวุโส สมฺมา วทมาโน วเทยฺย ฯเปฯ มหาภิฺต ปตฺโตติ ฯ
[๕๒๐] วิฺาณฺจายตน วิฺาณฺจายตนนฺติ วุจฺจติ กตม
นุ โข วิฺาณฺจายตนนฺติ ฯ ตสฺส มยฺห อาวุโส เอตทโหสิ อิธ
ภิกฺขุ สพฺพโส อากาสานฺจายตน สมติกฺกมฺม อนนฺต วิฺาณนฺติ
วิฺาณฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิท วุจฺจติ วิฺาณฺจายตนนฺติ ฯ
โส ขฺวาห อาวุโส สพฺพโส อากาสานฺจายตน
สมติกฺกมฺม อนนฺต วิฺาณนฺติ วิฺาณฺจายตน อุปสมฺปชฺช
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วิหรามิ ฯ ตสฺส มยฺห อาวุโส อิมินา วิหาเรน วิหรโต
อากาสานฺจายตนสหคตา สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ ฯ อถ โข ม
อาวุโส ภควา อิทฺธิยา อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจ โมคฺคลฺลาน
โมคฺคลฺลาน มา พฺราหฺมณ วิฺาณฺจายตน ปมาโท วิฺาณฺจายตเน
จิตฺต สณฺเปหิ วิฺาณฺจายตเน จิตฺต เอโกทึ
กโรหิ วิฺาณฺจายตเน จิตฺต สมาทหาติ ฯ โส ขฺวาห อาวุโส
อปเรน สมเยน สพฺพโส อากาสานฺจายตน สมติกฺกมฺม อนนฺต
วิฺาณนฺติ วิฺาณฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหาสึ ฯ ย หิ ต
อาวุโส สมฺมา วทมาโน วเทยฺย ฯเปฯ มหาภิฺต ปตฺโตติ ฯ
[๕๒๑] อากิฺจฺายตน อากิฺจฺายตนนฺติ วุจฺจติ กตม
นุ โข อากิฺจฺายตนนฺติ ฯ ตสฺส มยฺห อาวุโส เอตทโหสิ
อิธ ภิกฺขุ สพฺพโส วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมฺม นตฺถิ กิฺจีติ
อากิฺจฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิท วุจฺจติ อากิฺจฺายตนนฺติ ฯ
โส ขฺวาห อาวุโส สพฺพโส วิฺาณฺจายตน
สมติกฺกมฺม นตฺถิ กิฺจีติ อากิฺจฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรามิ ฯ
ตสฺส มยฺห อาวุโส อิมินา วิหาเรน วิหรโต วิฺาณฺจายตนสหคตา
สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ ฯ อถ โข ม อาวุโส
ภควา อิทฺธิยา อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจ โมคฺคลฺลาน โมคฺคลฺลาน
มา พฺราหฺมณ อากิฺจฺายตน ปมาโท อากิฺจฺายตเน
จิตฺต สณฺเปหิ อากิฺจฺายตเน จิตฺต เอโกทึ กโรหิ

สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาที่ 329

อากิฺจฺายตเน จิตฺต สมาทหาติ ฯ โส ขฺวาห อาวุโส อปเรน
สมเยน สพฺพโส วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมฺม นตฺถิ กิฺจีติ
อากิฺจฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหาสึ ฯ ย หิ ต อาวุโส สมฺมา
วทมาโน วเทยฺย ฯเปฯ มหาภิฺต ปตฺโตติ ฯ
[๕๒๒] เนวสฺานาสฺายตน เนวสฺานาสฺายตนนฺติ
วุจฺจติ กตม นุ โข เนวสฺานาสฺายตนนฺติ ฯ ตสฺส
มยฺห อาวุโส เอตทโหสิ อิธ ภิกขฺ ุ สพฺพโส อากิฺจฺายตน
สมติกฺกมฺม เนวสฺานาสฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
อิท วุจฺจติ เนวสฺานาสฺายตนนฺติ ฯ โส ขฺวาห อาวุโส
สพฺพโส อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺม เนวสฺานาสฺายตน
อุปสมฺปชฺช วิหรามิ ฯ ตสฺส มยฺห อาวุโส อิมินา วิหาเรน วิหรโต
อากิฺจฺายตนสหคตา สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ ฯ อถ โข
ม อาวุโส ภควา อิทฺธิยา อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจ โมคฺคลฺลาน
โมคฺคลฺลาน มา พฺราหฺมณ เนวสฺานาสฺายตน ปมาโท
เนวสฺานาสฺายตเน จิตฺต สณฺเปหิ เนวสฺานาสฺายตเน
จิตฺต เอโกทึ กโรหิ เนวสฺานาสฺายตเน จิตฺต
สมาทหาติ ฯ โส ขฺวาห อาวุโส อปเรน สมเยน สพฺพโส
อากิฺจฺายตน สมติกกฺ มฺม เนวสฺานาสฺายตน อุปสมฺปชฺช
วิหาสึ ฯ ย หิ ต อาวุโส สมฺมา วทมาโน วเทยฺย ฯเปฯ
มหาภิฺต ปตฺโตติ ฯ
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[๕๒๓] อนิมิตฺโต เจโตสมาธิ อนิมิตฺโต เจโตสมาธีติ วุจฺจติ
กตโม นุ โข อนิมิตฺโต เจโตสมาธีติ ฯ ตสฺส มยฺห อาวุโส
เอตทโหสิ อิธ ภิกฺขุ สพฺพนิมิตฺตาน อมนสิการา อนิมิตฺต เจโตสมาธึ
อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย วุจฺจติ อนิมิตฺโต เจโตสมาธีติ ฯ
โส ขฺวาห อาวุโส สพฺพนิมิตฺตาน อมนสิการา อนิมิตฺต เจโตสมาธึ
อุปสมฺปชฺช วิหรามิ ฯ ตสฺส มยฺห อาวุโส อิมินา วิหาเรน
วิหรโต นิมิตฺตานุสาริวิฺาณ โหติ ฯ อถ โข ม อาวุโส
ภควา อิทฺธิยา อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจ โมคฺคลฺลาน โมคฺคลฺลาน
มา พฺราหฺมณ อนิมิตฺต เจโตสมาธึ ปมาโท อนิมิตฺเต เจโตสมาธิสฺมึ
จิตฺต สณฺเปหิ อนิมติ ฺเต เจโตสมาธิสฺมึ จิตฺต เอโกทึ
กโรหิ อนิมติ ฺเต เจโตสมาธิสฺมึ จิตฺต สมาทหาติ ฯ โส ขฺวาห
อาวุโส อปเรน สมเยน สพฺพนิมิตฺตาน อมนสิการา อนิมิตฺต เจโตสมาธึ
อุปสมฺปชฺช วิหาสึ ฯ ย หิ ต อาวุโส สมฺมา วทมาโน
วเทยฺย สตฺถารานุคฺคหิโต สาวโก มหาภิฺต ปตฺโตติ ฯ มม
ต สมฺมา วทมาโน วเทยฺย สตฺถารานุคฺคหิโต สาวโก มหาภิฺต
ปตฺโตติ ฯ
[๕๒๔] อถ โข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน เสยฺยถาป นาม
พลวา ปุริโส สมฺมิฺชติ  วา พาห ปสาเรยฺย ปสาริต วา
พาห สมฺม
ิ ฺเชยฺย เอวเมว เชตวเน อนฺตรหิโต เทเวสุ ตาวตึเสสุ
ปาตุรโหสิ ฯ อถ โข สกฺโก เทวานมินฺโท ปฺจหิ เทวตาสเตหิ
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สทฺธึ เยนายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมนฺต มหาโมคฺคลฺลาน อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ
เอกมนฺต ิต โข สกฺก เทวานมินฺท อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน
เอตทโวจ สาธุ โข เทวานมินฺท พุทฺธสรณคมน โหติ ฯ พุทฺธสรณคมนเหตุ๕
โข เทวานมินฺท เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปร
มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ ฯ สาธุ โข เทวานมินฺท
ธมฺมสรณคมน โหติ ฯ ธมฺมสรณคมนเหตุ โข เทวานมินฺท
เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค
โลก อุปปชฺชนฺติ ฯ สาธุ โข เทวานมินฺท สงฺฆสรณคมน โหติ ฯ
สงฺฆสรณคมนเหตุ โข เทวานมินฺท เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส
เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺตตี ิ ฯ สาธุ โข
มาริส โมคฺคลฺลาน พุทฺธสรณคมน โหติ ฯ พุทฺธสรณคมนเหตุ
โข มาริส โมคฺคลฺลาน เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปร
มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ ฯ สาธุ โข มาริส
โมคฺคลฺลาน ธมฺมสรณคมน โหติ ฯ ธมฺมสรณคมนเหตุ โข
มาริส โมคฺคลฺลาน เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปร มรณา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ ฯ สาธุ โข มาริส โมคฺคลฺลาน
สงฺฆสรณคมน ฯเปฯ สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺตีติ ฯ
[๕๒๕] อถ โข สกฺโก เทวานมินฺโท ฉหิ เทวตาสเตหิ สทฺธึ ฯเปฯ
อถ โข สกฺโก เทวานมินฺโท สตฺตหิ เทวตาสเตหิ สทฺธึ ฯเปฯ
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อถ โข สกฺโก เทวามินฺโท อฏหิ เทวตาสเตหิ สทฺธึ ฯเปฯ
[๕๒๖] อถ โข สกฺโก เทวานมินฺโท อสีติยา เทวตาสหสฺเสหิ
สทฺธึ เยนายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมนฺต มหาโมคฺคลฺลาน อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ
เอกมนฺต ิต โข สกฺก เทวานมินฺท อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน
เอตทโวจ สาธุ โข เทวานมินฺท พุทฺธสรณคมน โหติ ฯ พุทฺธสรณคมนเหตุ
โข เทวานมินฺท เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา
ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ ฯ สาธุ โข เทวานมินฺท
ธมฺมสรณคมน โหติ ฯ ธมฺมสรณคมนเหตุ โข เทวานมินฺท
เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค
โลก อุปปชฺชนฺติ ฯ สาธุ โข เทวานมินฺท สงฺฆสรณคมน โหติ ฯ
สงฺฆสรณคมนเหตุ โข เทวานมินฺท เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส
เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺตตี ิ ฯ สาธุ โข
มาริส โมคฺคลฺลาน พุทฺธสรณคมน โหติ ฯ พุทฺธสรณคมนเหตุ
โข มาริส โมคฺคลฺลาน เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปร
มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ ฯ สาธุ โข มาริส
โมคฺคลฺลาน ธมฺมสรณคมน โหติ ฯเปฯ สาธุ โข มาริส
โมคฺคลฺลาน สงฺฆสรณคมน โหติ ฯ สงฺฆสรณคมนเหตุ โข
มาริส โมคฺคลฺลาน เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปร
มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺตีติ ฯ
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[๕๒๗] อถ โข สกฺโก เทวานมินฺโท ปฺจหิ เทวตาสเตหิ
สทฺธึ เยนายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมนฺต มหาโมคฺคลฺลาน อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ
เอกมนฺต ิต โข สกฺก เทวานมินฺท อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน
เอตทโวจ สาธุ โข เทวานมินฺท พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมน
โหติ อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน
พุทฺโธ ภควาติ ฯ พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมนเหตุ
โข เทวานมินฺท เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา
ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ ฯ สาธุ โข เทวานมินฺท
ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมน โหติ สฺวากฺขาโต ภควตา
ธมฺโม สนฺทิฏิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺต
เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ ฯ ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมนเหตุ
โข เทวานมินฺท เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปร
มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ ฯ สาธุ โข เทวานมินฺท
สงฺเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมน โหติ สุปฏิปนฺโน ภควโต
สาวกสงฺโฆ อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ายปฏิปนฺโน
ภควโต สาวกสงฺโฆ สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ยทิท
จตฺตาริ ปุรสิ ยุคานิ อฏ ปุริสปุคฺคลา เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ
อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย อนุตฺตร
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ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ฯ สงฺเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมนเหตุ
โข เทวานมินฺท เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปร
มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ ฯ สาธุ โข เทวานมินฺท
อริยกนฺเตหิ สีเลหิ สมนฺนาคมน โหติ อขณฺเฑหิ อจฺฉิทฺเทหิ
อสพเลหิ อกมฺมาเสหิ ภุชิสฺเสหิ วิฺูปสตฺเถหิ อปรามฏเหิ
สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ อริยกนฺเตหิ สีเลหิ สมนฺนาคมนเหตุ โข
เทวานมินฺท เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปร มรณา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺตีติ ฯ สาธุ โข มาริส โมคฺคลฺลาน
พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมน โหติ อิติป โส ภควา
ฯเปฯ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ ฯ พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน
สมนฺนาคมนเหตุ โข มาริส โมคฺคลฺลาน เอวมิเธกจฺเจ
สตฺตา กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ ฯ
สาธุ โข มาริส โมคฺคลฺลาน ธมฺเม อเวจฺจปสาเทน สมนฺนาคมน
โหติ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ฯเปฯ ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ
วิฺูหีติ ฯ ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมนเหตุ โข มาริส
โมคฺคลฺลาน เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปร มรณา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ ฯ สาธุ โข มาริส โมคฺคลฺลาน
สงฺเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมน โหติ สุปฏิปนฺโน ภควโต
สาวกสงฺโฆ ฯเปฯ อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ฯ สงฺเฆ
อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมนเหตุ โข มาริส โมคฺคลฺลาน
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เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก
อุปปชฺชนฺติ ฯ สาธุ โข มาริส โมคฺคลฺลาน อริยกนฺเตหิ สีเลหิ
สมนฺนาคมน โหติ อขณฺเฑหิ ฯเปฯ สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ
อริยกนฺเตหิ สีเลหิ สมนฺนาคมนเหตุ โข มาริส โมคฺคลฺลาน
เอวมิเธจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค
โลก อุปปชฺชนฺตีติ ฯ
[๕๒๘] อถ โข สกฺโก เทวานมินฺโท ฉหิ เทวตาสเตหิ สทฺธึ
ฯเปฯ อถ โข สกฺโก เทวานมินฺโท สตฺตหิ เทวตาสเตหิ สทฺธึ
ฯเปฯ อถ โข สกฺโก เทวานมินฺโท อฏหิ เทวตาสเตหิ
สทฺธึ ฯเปฯ
[๕๒๙] อถ โข สกฺโก เทวานมินฺโท อสีติยา เทวตาสหสฺเสหิ
สทฺธึ เยนายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมนฺต มหาโมคฺคลฺลาน อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ
เอกมนฺต ิต โข สกฺก เทวานมินฺท อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน
เอตทโวจ สาธุ โข เทวานมินฺท พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมน
โหติ อิติป โส ภควา ฯเปฯ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ
ภควาติ ฯ พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมนเหตุ โข เทวานมินฺท
เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ
สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ ฯ สาธุ โข เทวานมินฺท ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมน โหติ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ฯเปฯ
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ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ ฯ ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมนเหตุ
โข เทวานมินฺท เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา
ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ ฯ สาธุ โข เทวานมินฺท
สงฺเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมน โหติ สุปฏิปนฺโน ภควโต
สาวกสงฺโฆ ฯเปฯ อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ฯ สงฺเฆ
อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมนเหตุ โข เทวานมินฺท เอวมิเธกจฺเจ
สตฺตา กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ ฯ
สาธุ โข เทวานมินฺท อริยกนฺเตหิ สีเลหิ สมนฺนาคมน โหติ
อขณฺเฑหิ ฯเปฯ สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ อริยกนฺเตหิ สีเลหิ
สมนฺนาคมนเหตุ โข เทวานมินฺท เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส
เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺตตี ิ ฯ สาธุ โข
มาริส โมคฺคลฺลาน พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมน โหติ
อิติป โส ภควา ฯเปฯ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ ฯ
พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมนเหตุ โข มาริส โมคฺคลฺลาน
เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค
โลก อุปปชฺชนฺติ ฯ สาธุ โข มาริส โมคฺคลฺลาน ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน
สมนฺนาคมน โหติ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ฯเปฯ
ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ ฯ ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมนเหตุ
โข มาริส โมคฺคลฺลาน เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส
เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ ฯ สาธุ โข
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มาริส โมคฺคลฺลาน สงฺเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมน โหติ
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ฯเปฯ อนุตตฺ ร ปฺุกฺเขตฺต
โลกสฺสาติ ฯ สงฺเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมนเหตุ โข มาริส
โมคฺคลฺลาน เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปร มรณา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ ฯ สาธุ โข มาริส โมคฺคลฺลาน
อริยกนฺเตหิ สีเลหิ สมนฺนาคมน โหติ อขณฺเฑหิ ฯเปฯ สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ
อริยกนฺเตหิ สีเลหิ สมนฺนาคมนเหตุ โข มาริส
โมคฺคลฺลาน เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปร มรณา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺตีติ ฯ
[๕๓๐] อถ โข สกฺโก เทวานมินฺโท ปฺจหิ เทวตาสเตหิ
สทฺธึ เยนายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ฯเปฯ เอกมนฺต ิต โข สกฺก เทวานมินฺท อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน
เอตทโวจ สาธุ โข เทวานมินฺท พุทฺธสรณคมน
โหติ ฯ พุทฺธสรณคมนเหตุ โข เทวานมินฺท เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา
กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ เต
อฺเ เทเว ทสหิ าเนหิ อธิคฺคณฺหนฺติ ทิพฺเพน อายุนา ทิพฺเพน
วณฺเณน ทิพฺเพน สุเขน ทิพฺเพน ยเสน ทิพฺเพน อาธิปเตยฺเยน
ทิพฺเพหิ รูเปหิ ทิพฺเพหิ สทฺเทหิ ทิพฺเพหิ คนฺเธหิ ทิพฺเพหิ รเสหิ
ทิพฺเพหิ โผฏพฺเพหิ ฯ สาธุ โข เทวานมินฺท ธมฺมสรณคมน
โหติ ฯ ธมฺมสรณคมนเหตุ โข เทวานมินฺท เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา
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กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ เต
อฺเ เทเว ทสหิ าเนหิ อธิคฺคณฺหนฺติ ทิพฺเพน อายุนา ทิพฺเพน
วณฺเณน ทิพฺเพน สุเขน ทิพฺเพน ยเสน ทิพฺเพน อาธิปเตยฺเยน
ทิพฺเพหิ รูเปหิ ทิพฺเพหิ สทฺเทหิ ทิพฺเพหิ คนฺเธห ทิพฺเพหิ รเสหิ
ทิพฺเพหิ โผฏพฺเพหิ ฯ สาธุ โข เทวานมินฺท สงฺฆสรณคมน
โหติ ฯ สงฺฆสรณคมนเหตุ โข เทวานมินฺท เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา
กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ เต
อฺเ เทเว ทสหิ าเนหิ อธิคฺคณฺหนฺติ ทิพฺเพน อายุนา ทิพฺเพน
วณฺเณน ทิพฺเพน สุเขน ทิพฺเพน ยเสน ทิพฺเพน อาธิปเตยฺเยน
ทิพฺเพหิ รูเปหิ ทิพฺเพหิ สทฺเทหิ ทิพฺเพหิ คนฺเธหิ ทิพฺเพหิ รเสหิ
ทิพฺเพหิ โผฏพฺเพหีติ ฯ สาธุ โข มาริส โมคฺคลฺลาน พุทฺธสรณคมน
โหติ ฯ พุทฺธสรณคมนเหตุ โข มาริส โมคฺคลฺลาน
เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก
อุปปชฺชนฺติ เต อฺเ เทเว ทสหิ าเนหิ อธิคฺคณฺหนฺติ ทิพฺเพน
อายุนา ฯเปฯ ทิพฺเพหิ โผฏพฺเพหิ ฯ สาธุ โข มาริส
โมคฺคลฺลาน ธมฺมสรณคมน โหติ ฯเปฯ สาธุ โข มาริส
โมคฺคลฺลาน สงฺฆสรณคมน โหติ ฯ สงฺฆสรณคมนเหตุ โข มาริส
โมคฺคลฺลาน เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส ภทา ปร มรณา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ เต อฺเ เทเว ทสหิ าเนหิ
อธิคฺคณฺหนฺติ ทิพฺเพน อายุนา ทิพฺเพน วณฺเณน ทิพฺเพน สุเขน
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ทิพฺเพน ยเสน ทิพฺเพน อาธิปเตยฺเยน ทิพฺเพหิ รูเปหิ ทิพฺเพหิ
สทฺเทหิ ทิพฺเพหิ คนฺเธหิ ทิพฺเพหิ รเสหิ ทิพฺเพหิ โผฏพฺเพหีติ ฯ
[๕๓๑] อถ โข สกฺโก เทวานมินฺโท ฉหิ เทวตาสเตหิ สทฺธึ
ฯเปฯ อถ โข สกฺโก เทวานมินฺโท สตฺตหิ เทวตาสเตหิ สทฺธึ
ฯเปฯ อถ โข สกฺโก เทวานมินฺโท อฏหิ เทวตาสเตหิ
สทฺธึ ฯเปฯ
[๕๓๒] อถ โข สกฺโก เทวานมินฺโท อสีติยา เทวตาสหสฺเสหิ
สทฺธึ เยนายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมนฺต มหาโมคฺคลฺลาน อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ
เอกมนฺต ิต โข สกฺก เทวานมินฺท อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน
เอตทโวจ สาธุ โข เทวานมินฺท พุทฺธสรณคมน โหติ ฯ พุทฺธสรณคมนเหตุ
โข เทวานมินฺท เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปร
มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ เต อฺเ เทเว ทสหิ
าเนหิ อธิคฺคณฺหนฺติ ทิพฺเพน อายุนา ทิพฺเพน ฯเปฯ ทิพฺเพหิ
โผฏพฺเพหิ ฯ สาธุ โข เทวานมินฺท ธมฺมสรณคมน โหติ ฯเปฯ
สาธุ โข เทวานมินฺท สงฺฆสรณคมน โหติ ฯ สงฺฆสรณคมนเหตุ
โข เทวานมินฺท เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปร มรณา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ เต อฺเ เทเว ทสหิ าเนหิ
อธิคฺคณฺหนฺติ ทิพฺเพน อายุนา ทิพฺเพน วณฺเณน ทิพฺเพน สุเขน
ทิพฺเพน ยเสน ทิพฺเพน อาธิปเตยฺเยน ทิพฺเพหิ รูเปหิ ทิพฺเพหิ
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สทฺเทหิ ทิพเฺ พหิ คนฺเธหิ ทิพฺเพหิ รเสหิ ทิพฺเพหิ โผฏพฺเพหีติ ฯ
สาธุ โข มาริส โมคฺคลฺลาน พุทฺธสรณคมน โหติ ฯเปฯ สาธุ
โข มาริส โมคฺคลฺลาน ธมฺมสรณคมน โหติ ฯเปฯ สาธุ โข
มาริส โมคฺคลฺลาน สงฺฆสรณคมน โหติ ฯ สงฺฆสรณคมนเหตุ
โข มาริส โมคฺคลฺลาน เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปร
มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ เต อฺเ เทเว ทสหิ
าเนหิ อธิคฺคณฺหนฺติ ทิพฺเพน อายุนา ทิพฺเพน วณฺเณน ทิพฺเพน
สุเขน ทิพฺเพน ยเสน ทิพฺเพน อาธิปเตยฺเยน ทิพฺเพหิ รูเปหิ
ทิพฺเพหิ สทฺเทหิ ทิพฺเพหิ คนฺเธหิ ทิพฺเพหิ รเสหิ ทิพฺเพหิ
โผฏพฺเพหีติ ฯ
[๕๓๓] อถ โข สกฺโก เทวานมินฺโท ปฺจหิ เทวตาสเตหิ
สทฺธึ เยนายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมนฺต มหาโมคฺคลฺลาน อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ
เอกมนฺต ิต โข สกฺก เทวานมินฺท อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน
เอตทโวจ สาธุ โข เทวานมินฺท พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมน
โหติ อิติป โส ภควา ฯเปฯ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ
ภควาติ ฯ พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมนเหตุ โข เทวานมินฺท
เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค
โลก อุปปชฺชนฺติ เต อฺเ เทเว ทสหิ าเนหิ อธิคฺคณฺหนฺติ
ทิพฺเพน อายุนา ฯเปฯ ทิพฺเพหิ โผฏพฺเพหิ ฯ สาธุ โข
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เทวานมินฺท ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมน โหติ ฯเปฯ
สาธุ โข เทวานมินฺท สงฺเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมน โหติ
ฯเปฯ สาธุ โข เทวานมินฺท อริยกนฺเตหิ สีเลหิ สมนฺนาคมน
โหติ อขณฺเฑหิ ฯเปฯ สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ อริยกนฺเตหิ สีเลหิ
สมนฺนาคมนเหตุ โข เทวานมินฺท เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส
เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ เต อฺเ
เทเว ทสหิ าเนหิ อธิคฺคณฺหนฺติ ทิพฺเพน อายุนา ฯเปฯ
ทิพฺเพหิ โผฏพฺเพหีติ ฯ สาธุ โข มาริส โมคฺคลฺลาน พุทฺเธ
อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมน โหติ อิติป โส ภควา ฯเปฯ
สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ ฯ พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน
สมนฺนาคมนเหตุ โข มาริส โมคฺคลฺลาน เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา
กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ เต
อฺเ เทเว ทสหิ าเนหิ อธิคฺคณฺหนฺติ ทิพฺเพน อายุนา ฯเปฯ
ทิพฺเพหิ โผฏพฺเพหิ ฯ สาธุ โข มาริส ๑ โมคฺคลฺลาน ธมฺเม
อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมน โหติ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม
ฯเปฯ ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ ฯ ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน
สมนฺนาคมนเหตุ โข มาริส โมคฺคลฺลาน เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา
กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ เต
อฺเ เทเว ทสหิ าเนหิ อธิคฺคณฺหนฺติ ทิพฺเพน อายุนา
ฯเปฯ ทิพฺเพหิ โผฏพฺเพหิ ฯ สาธุ โข มาริส โมคฺคลฺลาน
#๑ ม. มาริสาติ นตฺถิ ฯ
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สงฺเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมน โหติ สุปฏิปนฺโน ภควโต
สาวกสงฺโฆ ฯเปฯ อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ฯ สงฺเฆ
อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมนเหตุ โข มาริส โมคฺคลฺลาน เอวมิเธกจฺเจ
สตฺตา กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก
อุปปชฺชนฺติ เต อฺเ เทเว ทสหิ าเนหิ อธิคฺคณฺหนฺติ
ทิพฺเพน อายุนา ฯเปฯ ทิพฺเพหิ โผฏพฺเพหิ ฯ สาธุ โข มาริส
โมคฺคลฺลาน อริยกนฺเตหิ สีเลหิ สมนฺนาคมน โหติ อขณฺเฑหิ
ฯเปฯ สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ อริยกนฺเตหิ สีเลหิ สมนฺนาคมนเหตุ
โข มาริส โมคฺคลฺลาน เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา
ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ เต อฺเ เทเว
ทสหิ าเนหิ อธิคฺคณฺหนฺติ ทิพฺเพน อายุนา ฯเปฯ ทิพฺเพหิ
โผฏพฺเพหีติ ฯ
[๕๓๔] อถ โข สกฺโก เทวานมินฺโท ฉหิ เทวตาสเตหิ สทฺธึ
ฯเปฯ อถ โข สกฺโก เทวานมินฺโท สตฺตหิ เทวตาสเตหิ สทฺธึ
ฯเปฯ อถ โข สกฺโก เทวานมินฺโท อฏหิ เทวตาสเตหิ
สทฺธึ ฯเปฯ
[๕๓๕] อถ โข สกฺโก เทวานมินฺโท อสีติยา เทวตาสหสฺเสหิ
สทฺธึ เยนายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมนฺต มหาโมคฺคลฺลาน อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ
เอกมนฺต ิต โข สกฺก เทวานมินฺท อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน
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เอตทโวจ สาธุ โข เทวานมินฺท พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมน
โหติ อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน
พุทฺโธ ภควาติ ฯ พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมนเหตุ
โข เทวานมินฺท เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา
ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ เต อฺเ เทเว
ทสหิ าเนหิ อธิคฺคณฺหนฺติ ทิพฺเพน อายุนา ทิพฺเพน วณฺเณน
ทิพฺเพน สุเขน ทิพฺเพน ยเสน ทิพเฺ พน อาธิปเตยฺเยน ทิพฺเพหิ
รูเปหิ ทิพฺเพหิ สทฺเทหิ ทิพฺเพหิ คนฺเธหิ ทิพฺเพหิ รเสหิ ทิพฺเพหิ
โผฏพฺเพหิ ฯ สาธุ โข เทวานมินฺท ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน
สมนฺนาคมน โหติ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏิโก อกาลิโก
เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ ฯ ธมฺเม
อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมนเหตุ โข เทวานมินฺท เอวมิเธกจฺเจ
สตฺตา กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ
เต อฺเ เทเว ทสหิ าเนหิ อธิคฺคณฺหนฺติ ทิพฺเพน อายุนา ฯเปฯ
ทิพฺเพหิ โผฏพฺเพหิ ฯ สาธุ โข เทวานมินฺท สงฺเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน
สมนฺนาคมน โหติ สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ อุชปุ ฏิปนฺโน
ภควโต สาวกสงฺโฆ ายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สามีจิปฏิปนฺโน
ภควโต สาวกสงฺโฆ ยทิท จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏ
ปุริสปุคฺคลา เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย
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ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ฯ
สงฺเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมนเหตุ โข เทวานมินฺท เอวมิเธกจฺเจ
สตฺตา กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก
อุปปชฺชนฺติ เต อฺเ เทเว ทสหิ าเนหิ อธิคฺคณฺหนฺติ ทิพฺเพน
อายุนา ฯเปฯ ทิพฺเพหิ โผฏพฺเพหิ ฯ สาธุ โข เทวานมินฺท
อริยกนฺเตหิ สีเลหิ สมนฺนาคมน โหติ อขณฺเฑหิ อจฺฉิทฺเทหิ
อสพเลหิ อกมฺมาเสหิ ภุชิสฺเสหิ วิฺูปสตฺเถหิ อปรามฏเหิ
สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ อริยกนฺเตหิ สีเลหิ สมนฺนาคมนเหตุ โข เทวานมินฺท
เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค
โลก อุปปชฺชนฺติ เต อฺเ เทเว ทสหิ าเนหิ อธิคฺคณฺหนฺติ
ทิพฺเพน อายุนา ทิพฺเพน วณฺเณน ทิพฺเพน สุเขน ทิพฺเพน ยเสน
ทิพฺเพน อาธิปเตยฺเยน ทิพฺเพหิ รูเปหิ ทิพฺเพหิ สทฺเทหิ ทิพฺเพหิ
คนฺเธหิ ทิพฺเพหิ รเสหิ ทิพฺเพหิ โผฏพฺเพหีติ ฯ สาธุ โข มาริส
โมคฺคลฺลาน พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมน โหติ อิติป
โส ภควา ฯเปฯ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ ฯพ
พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมนเหตุ โข มาริส โมคฺคลฺลาน
เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค
โลก อุปปชฺชนฺติ เต อฺเ เทเว ทสหิ าเนหิ อธิคฺคณฺหนฺติ
ทิพฺเพน อายุนา ฯเปฯ ทิพฺเพหิ โผฏพฺเพหิ ฯ สาธุ โข
มาริส โมคฺคลฺลาน ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมน โหติ
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สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ฯเปฯ ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ ฯ
ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมนเหตุ โข มาริส โมคฺคลฺลาน
เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค
โลก อุปปชฺชนฺติ เต อฺเ เทเว ทสหิ าเนหิ อธิคฺคณฺหนฺติ
ทิพฺเพน อายุนา ฯเปฯ ทิพฺเพหิ โผฏพฺเพหิ ฯ สาธุ โข
มาริส โมคฺคลฺลาน สงฺเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมน โหติ
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ฯเปฯ อนุตตฺ ร ปฺุกฺเขตฺต
โลกสฺสาติ ฯ สงฺเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมนเหตุ โข มาริส
โมคฺคลฺลาน เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปร มรณา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ เต อฺเ เทเว ทสหิ าเนหิ
อธิคฺคณฺหนฺติ ทิพฺเพน อายุนา ฯเปฯ ทิพฺเพหิ โผฏพฺเพหิ ฯ
สาธุ โข มาริส โมคฺคลฺลาน อริยกนฺเตหิ สีเลหิ สมนฺนาคมน
โหติ อขณฺเฑหิ ฯเปฯ สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ อริยกนฺเตหิ สีเลหิ
สมนฺนาคมนเหตุ โข มาริส โมคฺคลฺลาน เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา
กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ เต
อฺเ เทเว ทสหิ าเนหิ อธิคฺคณฺหนฺติ ทิพฺเพน อายุนา
ทิพฺเพน วณฺเณน ทิพเฺ พน สุเขน ทิพฺเพน ยเสน ทิพฺเพน
อาธิปเตยฺเยน ทิพฺเพหิ รูเปหิ ทิพฺเพหิ สทฺเทหิ ทิพฺเพหิ คนฺเธหิ
ทิพฺเพหิ รเสหิ ทิพฺเพหิ โผฏพฺเพหีติ ฯ
[๕๓๖] อถ โข จนฺทโน เทวปุตโฺ ต ฯเปฯ อถ โข สุยาโม
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เทวปุตฺโต ฯ อถ โข สนฺตุสิโต เทวปุตฺโต ฯ อถ โข สุนิมมฺ ิโต
เทวปุตฺโต ฯ อถ โข วสวตฺติ เทวปุตฺโต ฯ (อิเม ปฺจ
เปยฺยาลา ๑ ยถา สกฺโก เทวานมินฺโท ตถา วิตฺถาเรตพฺพาติ) ฯ
โมคฺคลฺลานสยุตฺต สมตฺต ฯ
ตสฺสุทฺทาน
สวิตกฺกาวิตกฺกฺจ สุเขน จ ๒ อุเปกฺขโก
อากาสฺเจว วิฺาณ อากิฺจฺา เนวสฺินา ๓
อนิมิตฺโต จ สกฺโก จ จนฺทเนกาทเสน จาติ ฯ
__________________
#๑ ม. เปยฺยาลี ฯ ๒ ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม. อากิฺจ เนวสฺินา
#ยุ. อากิฺจเนวสฺินา ฯ
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จิตฺตคหปติปุจฺฉาสยุตฺต ๑
[๕๓๗] เอก สมย สมฺพหุลา เถรา ภิกฺขู มจฺฉิกาสณฺเฑ วิหรนฺติ
อมฺพาฏกวเน ฯ เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลาน เถราน ภิกขฺ ูน
ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตาน มณฺฑลมาเฬ สนฺนิสินฺนาน สนฺนิปติตาน
อยมนฺตรากถา อุทปาทิ สฺโชนนฺติ วา อาวุโส
สฺโชนิยา ธมฺมาติ วา อิเม ธมฺมา นานตฺถา นานาพฺยฺชนา อุทาหุ
เอกตฺถา พฺยฺชนเมว นานนฺติ ฯ ตเตฺรกจฺเจหิ เถเรหิ ภิกฺขูหิ
เอว พฺยากต โหติ สฺโชนนฺติ วา อาวุโส สฺโชนิยา
ธมฺมาติ วา อิเม ธมฺมา นานตฺถา เจว นานาพฺยฺชนา จาติ ฯ
เอกจฺเจหิ เถเรหิ ภิกฺขูหิ เอว พฺยากต โหติ สฺโชนนฺติ วา
อาวุโส สฺโชนิยา ธมฺมาติ วา อิเม ธมฺมา เอกตฺถา
พฺยฺชนเมว นานนฺติ ฯ
[๕๓๘] เตน โข ปน สมเยน จิตฺโต คหปติ มิคปถก อนุปปฺ ตฺโต
โหติ เกนจิเทว กรณีเยน ฯ อสฺโสสิ โข จิตฺโต คหปติ
สมฺพหุลาน กิร เถราน ภิกฺขูน ปจฺฉาภตฺต ปณฑ
ฺ ปาตปฏิกฺกนฺตาน
มณฺฑลมาเฬ สนฺนิสินฺนาน สนฺนิปติตาน อยมนฺตรากถา อุทปาทิ
สฺโชนนฺติ วา อาวุโส สฺโชนิยา ธมฺมาติ วา อิเม ธมฺมา
นานตฺถา นานาพฺยฺชนา อุทาหุ เอกตฺถา พฺยฺชนเมว นานนฺติ ฯอ
ตตฺเรกจฺเจหิ เถเรหิ ภิกขฺ ูหิ เอว พฺยากต สฺโชนนฺติ วา
#๑ ม. ยุ. จิตตฺ สยุตฺต ฯ
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อาวุโส สฺโชนิยา ธมฺมาติ วา อิเม ธมฺมา นานตฺถา เจว
นานาพฺยฺชนา จาติ ฯ เอกจฺเจหิ เถเรหิ ภิกฺขูหิ เอว พฺยากต
สฺโชนนฺติ วา อาวุโส สฺโชนิยา ธมฺมาติ วา อิเม ธมฺมา
เอกตฺถา พฺยฺชนเมว นานนฺติ ฯ
[๕๓๙] อถ โข จิตฺโต คหปติ เยน เถรา ภิกขฺ ู เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา เถเร ภิกฺขู อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข จิตฺโต คหปติ เถเร ภิกฺขู เอตทโวจ สุตเมต ๑ ภนฺเต
สมฺพหุลาน กิร เถราน ภิกฺขูน ปจฺฉาภตฺต ปณฑ
ฺ ปาตปฏิกฺกนฺตาน
มณฺฑลมาเฬ สนฺนสิ ินฺนาน สนฺนิปติตาน อยมนฺตรากถา อุทปาทิ
สฺโชนนฺติ วา อาวุโส สฺโชนิยา ธมฺมาติ วา อิเม ธมฺมา
นานตฺถา นานาพฺยฺชนา อุทาหุ เอกตฺถา พฺยฺชนเมว นานนฺติ ฯ
เอกจฺเจหิ เถเรหิ ภิกฺขูหิ เอว พฺยากต สฺโชนนฺติ วา อาวุโส
สฺโชนิยา ธมฺมาติ วา อิเม ธมฺมา นานตฺถา เจว นานาพฺยฺชนา
จาติ ฯ เอกจฺเจหิ เถเรหิ ภิกฺขูหิ เอว พฺยากต สฺโชนนฺติ วา
อาวุโส สฺโชนิยา ธมฺมาติ วา อิเม ธมฺมา เอกตฺถา พฺยฺชนเมว
นานนฺติ ฯ เอว คหปตีติ ฯ สฺโชนนฺติ วา ภนฺเต สฺโชนิยา
ธมฺมาติ วา อิเม ธมฺมา นานตฺถา เจว นานาพฺยฺชนา จ ฯ
เตนหิ ภนฺเต อุปม ๒ กริสฺสามิ ฯ อุปมายปเธกจฺเจ วิฺู ปุริสา
ภาสิตสฺส อตฺถ อาชานนฺติ ฯ
[๕๔๐] เสยฺยถาป ภนฺเต กาโฬ จ พลิพทฺโท ๓ โอทาโต จ
#๑ ม. สุต เมต ฯ ๒ ม. ยุ. อุปม โว ฯ ๓ ยุ. พลิวทฺโท ฯ เอวมุปริป ฯ
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พลิพทฺโท เอเกน ทาเมน วา โยตฺเตน วา สยุตฺตา อสฺสุ ฯ
โย นุ โข เอว วเทยฺย กาโฬ พลิพทฺโท โอทาตสฺส พลิพทฺทสฺส
สฺโชน โอทาโต พลิพทฺโท กาฬสฺส พลิพทฺทสฺส สฺโชนนฺติ ฯ
สมฺมา นุ โข โส วทมาโน วเทยฺยาติ ฯ โน เหต
คหปติ ฯ น โข คหปติ กาโฬ พลิพทฺโท โอทาตสฺส พลิพทฺทสฺส
สฺโชน นป โอทาโต พลิพทฺโท กาฬสฺส พลิพทฺทสฺส สฺโชน
เยน โข เต เอเกน ทาเมน วา โยตฺเตน วา สยุตฺตา ต
ตตฺถ สฺโชนนฺติ ฯ เอวเมว โข ภนฺเต น จกฺขุ รูปาน
สฺโชน น รูปา จกฺขุสฺส สฺโชน ยฺจ ตตฺถ ตทุภย
ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ฉนฺทราโค ต ตตฺถ สฺโชน ฯ น โสต
สทฺทาน ฯ น ฆาน คนฺธาน ฯ น ชิวฺหา รสาน ฯ น กาโย
โผฏพฺพาน สฺโชน น โผฏพฺพา กายสฺส สฺโชน ยฺจ
ตตฺถ ตทุภย ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ฉนฺทราโค ต ตตฺถ สฺโชน ฯ
น มโน ธมฺมาน สฺโชน น ธมฺมา มนสฺส สฺโชน
ยฺจ ตตฺถ ตทุภย ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ฉนฺทราโค ต ตตฺถ
สฺโชนนฺติ ฯ ลาภา เต คหปติ สุลทฺธ เต คหปติ ยสฺส
เต คมฺภีเร พุทฺธวจเน ปฺาจกฺขุ กมตีติ ฯ ปม ฯ
[๕๔๑] เอก สมย สมฺพหุลา เถรา ภิกฺขู มจฺฉิกาสณฺเฑ วิหรนฺติ
อมฺพาฏกวเน ฯ อถ โข จิตฺโต คหปติ เยน เถรา ภิกฺขู เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา เถเร ภิกฺขู อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ
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เอกมนฺต นิสินฺโน โข จิตฺโต คหปติ เถเร ภิกฺขู เอตทโวจ
อธิวาเสนฺตุ เม ภนฺเต เถรา สฺวาตนาย ภตฺตนฺติ ฯ อธิวาเสสุ
โข เถรา ภิกฺขู ตุณฺหีภาเวน ฯ อถ โข จิตฺโต คหปติ เถราน
ภิกฺขูน อธิวาสน วิทิตฺวา อุฏายาสนา เถเร ภิกขฺ ู อภิวาเทตฺวา
ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
[๕๔๒] อถ โข เถรา ภิกฺขู ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ปุพฺพณฺหสมย
นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน จิตฺตสฺส คหปติโน นิเวสน
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทึสุ ฯ อถ โข
จิตฺโต คหปติ เยน เถรา ภิกฺขู เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
เถเร ภิกฺขู อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข
จิตฺโต คหปติ อายสฺมนฺต เถร เอตทโวจ ธาตุนานตฺต ธาตุนานตฺตนฺติ
ภนฺเต เถร วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต ธาตุนานตฺต
วุตฺต ภควตาติ ฯ
[๕๔๓] เอว วุตฺเต อายสฺมา เถโร ตุณฺหี อโหสิ ฯ ทุติยมฺป
โข จิตฺโต คหปติ อายสฺมนฺต เถร เอตทโวจ ธาตุนานตฺต ธาตุนานตฺตนฺติ
ภนฺเต เถร วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต ธาตุนานตฺต
วุตฺต ภควตาติ ฯ ทุติยมฺป โข อายสฺมา เถโร ตุณฺหี อโหสิ ฯ
ตติยมฺป โข จิตฺโต คหปติ อายสฺมนฺต เถร เอตทโวจ ธาตุนานตฺต
ธาตุนานตฺตนฺติ ภนฺเต เถร วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต ธาตุนานตฺต
วุตฺต ภควตาติ ฯ ตติยมฺป โข อายสฺมา เถโร ตุณฺหี อโหสิ ฯ

สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาที่ 351

[๕๔๔] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา อิสิทตฺโต ตสฺมึ
ภิกฺขุสงฺเฆ สพฺพนวโก โหติ ฯ อถ โข อายสฺมา อิสิทตฺโต
อายสฺมนฺต เถร เอตทโวจ พฺยากโรมห ภนฺเต เถร จิตฺตสฺส
คหปติโน เอต ปฺหนฺติ ฯ พฺยากโรหิ ตฺว [๑] อิสิทตฺต จิตฺตสฺส
คหปติโน เอต ปฺหนฺติ ฯ เอว หิ ตฺว คหปติ ปุจฺฉสิ ธาตุนานตฺต
ธาตุนานตฺตนฺติ ภนฺเต เถร วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข
ภนฺเต ธาตุนานตฺต วุตฺต ภควตาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ อิท โข
คหปติ ธาตุนานตฺต วุตฺต ภควตา ฯ จกฺขุธาตุ รูปธาตุ จกฺขุวิฺาณธาตุ
ฯเปฯ มโนธาตุ ธมฺมธาตุ มโนวิฺาณธาตุ ฯ
เอตฺตาวตา โข คหปติ ธาตุนานตฺต วุตฺต ภควตาติ ฯ
[๕๔๕] อถ โข จิตฺโต คหปติ อายสฺมโต อิสทิ ตฺตสฺส ภาสิต
อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา เถเร ภิกฺขู ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน
สหตฺถา สนฺตปฺเปสิ สมฺปวาเรสิ ฯ อถ โข เถรา ภิกฺขู ภุตฺตาวิโน๕
โอนีตปตฺตปาณิโน อุฏายาสนา ปกฺกมึสุ ฯ อถ โข อายสฺมา
เถโร อายสฺมนฺต อิสิทตฺต เอตทโวจ สาธุ โข ตฺว อาวุโส
อิสิทตฺต เอโส ปโฺห ปฏิภาสิ เนโส ปโฺห ม ปฏิภาสิ
เตนหาวุโส อิสิทตฺต ยทา อฺถาป เอวรูโป ปโฺห อาคจฺเฉยฺย
ตฺเเวตฺถ ปฏิภาเสยฺยาสีติ ๒ ฯ ทุตยิ  ฯ
[๕๔๖] เอก สมย สมฺพหุลา เถรา ภิกฺขู มจฺฉิกาสณฺเฑ
วิหรนฺติ อมฺพาฏกวเน ฯ อถ โข จิตฺโต คหปติ เยน เถรา
#๑ ม. อาวุโส ฯ ๒ ยุ. ปติภาเสยฺยาติ ฯ
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ภิกฺขู เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เถเร ภิกฺขู อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข จิตฺโต คหปติ เถเร
ภิกฺขู เอตทโวจ อธิวาเสนฺตุ เม ภนฺเต เถรา สฺวาตนาย ภตฺตนฺติ ฯ
อธิวาเสสุ โข เถรา ภิกขฺ ู ตุณฺหีภาเวน ฯ อถ โข จิตฺโต
คหปติ เถราน ภิกฺขูน อธิวาสน วิทิตฺวา อุฏายาสนา เถเร
ภิกฺขู อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
[๕๔๗] อถ โข เถรา ภิกฺขู ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน
ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน จิตฺตสฺส คหปติสฺส
นิเวสน เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทึสุ ฯ
อถ โข จิตฺโต คหปติ เยน เถรา ภิกขฺ ู เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
เถเร ภิกฺขู อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน
โข จิตฺโต คหปติ อายสฺมนฺต เถร เอตทโวจ ยา อิมา ภนฺเต
เถร อเนกวิหิตา ทิฏิโย โลเก อุปปฺ ชฺชนฺติ 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 วา ฯ (ยานิ จิมานิ ทฺวาสฏิทิฏิคตานิ
พฺรหฺมชาเล ภณิตานิ) ฯ อิมา นุ โข ภนฺเต ทิฏิโย
กิสฺมึ สติ โหนฺติ กิสฺมึ อสติ น โหนฺตีติ ฯ
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[๕๔๘] เอว วุตฺเต อายสฺมา เถโร ตุณฺหี อโหสิ ฯ ทุติยมฺป
โข จิตฺโต คหปติ ฯเปฯ ตติยมฺป โข จิตฺโต คหปติ อายสฺมนฺต
เถร เอตทโวจ ยา อิมา ภนฺเต เถร อเนกวิหิตา ทิฏิโย 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 วา ฯ (ยานิ จิมานิ ทฺวาสฏิทิฏิคตานิ พฺรหฺมชาเล
ภณิตานิ) ฯ อิมา นุ โข ภนฺเต ทิฏิโย กิสมฺ ึ สติ
โหนฺติ กิสมฺ ึ อสติ น โหนฺตีติ ฯ ตติยมฺป โข อายสฺมา เถโร
ตุณฺหี อโหสิ ฯ
[๕๔๙] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา อิสิทตฺโต ตสฺมึ
ภิกฺขุสงฺเฆ สพฺพนวโก โหติ ฯ อถ โข อายสฺมา อิสิทตฺโต
อายสฺมนฺต เถร เอตทโวจ พฺยากโรมห ภนฺเต เถร จิตฺตสฺส
คหปติโน เอต ปฺหนฺติ ฯ พฺยากโรหิ ตฺว อาวุโส อิสิทตฺต
จิตฺตสฺส คหปติโน เอต ปฺหนฺติ ฯ เอว หิ ตฺว คหปติ ปุจฺฉสิ
ยา อิมา ภนฺเต เถร อเนกวิหิตา ทิฏิโย โลเก อุปฺปชฺชนฺติ
สสฺสโต โลโกติ วา อสสฺสโต โลโกติ วา อนฺตวา โลโกติ
วา อนนฺตวา โลโกติ วา ฯเปฯ อิมา นุ โข ภนฺเต ทิฏิโย
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กิสฺมึ สติ โหนฺติ กิสฺมึ อสติ น โหนฺตีติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ ยา
อิมา คหปติ อเนกวิหติ า ทิฏิโย โลเก อุปปฺ ชฺชนฺติ 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 วา ฯ
(ยานิ จิมานิ ทฺวาสฏิทิฏิคตานิ พฺรหฺมชาเล ภณิตานิ) ฯ อิมา
โข คหปติ ทิฏิโย สกฺกายทิฏิยา สติ โหนฺติ สกฺกายทิฏิยา
อสติ น โหนฺตีติ ฯ
[๕๕๐] กถ ปน ภนฺเต สกฺกายทิฏิ โหตีติ ฯ อิธ คหปติ
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 เวทน
อตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯเปฯ สฺ ... สงฺขาเร ... วิฺาณ อตฺตโต
สมนุปสฺสติ วิฺาณวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา วิฺาณ
วิฺาณสฺมึ วา อตฺตาน ฯ เอว โข คหปติ สกฺกายทิฏิ
โหตีติ ฯ
[๕๕๑] กถ ปน ภนฺเต สกฺกายทิฏิ น โหตีติ ฯ อิธ คหปติ
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สุตวา อริยสาวโก อริยาน ทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส โกวิโท อริยธมฺเม
วินีโต ๑ สปฺปุริสาน ทสฺสาวี สปฺปุริสธมฺมสฺส โกวิโท สปฺปุริสธมฺเม
วินีโต ๑ 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 คหปติ สกฺกายทิฏิ น
โหตีติ ฯ กุโต ภนฺเต อยฺโย อิสิทตฺโต อาคจฺฉตีติ ฯ อวนฺติยา
โขห คหปติ อาคจฺฉามีติ ฯ อตฺถิ ภนฺเต อวนฺติยา อิสิทตฺโต
นาม กุลปุตฺโต อมฺหาก อทิฏสหาโย ปพฺพชิโต ทิฏโ โส
อายสฺมตาติ ฯ เอว คหปตีติ ฯ กห นุ โข โส ๒ ภนฺเต อายสฺมา
เอตรหิ วิหรตีติ ฯ
[๕๕๒] เอว วุตฺเต อายสฺมา อิสิทตฺโต ตุณฺหี อโหสิ ฯ
อยฺโย โน ภนฺเต อิสิทตฺโตติ ฯ เอว คหปตีติ ฯ อภิรมตุ
ภนฺเต อยฺโย อิสิทตฺโต มจฺฉิกาสณฺเฑ รมณีย อมฺพาฏกวน อห
อยฺยสฺส
อิสิทตฺตสฺส
อุสฺสุกฺก
กริสฺสามิ
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ ฯ
กลฺยาณ วุจฺจติ คหปตีติ ฯ
[๕๕๓] อถ โข จิตฺโต คหปติ อายสฺมโต อิสทิ ตฺตสฺส ภาสิต
อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา เถเร ภิกฺขู ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน
สหตฺถา สนฺตปฺเปสิ สมฺปวาเรสิ ฯ อถ โข เถรา ภิกฺขู ภุตฺตาวิโน
#๑ ม. ยุ. สุวนิ ีโต ฯ ๒ ยุ. โสติ นตฺถิ ฯ
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โอนีตปตฺตปาณิโน อุฏายาสนา ปกฺกมึสุ ฯ อถ โข อายสฺมา
เถโร อายสฺมนฺต อิสิทตฺต เอตทโวจ สาธุ โข ตฺว ๑ อาวุโส
อิสิทตฺต เอโส ปโฺห ปฏิภาสิ เนโส ปโฺห มม ปฏิภาสิ
เตนหาวุโส อิสิทตฺต ยทา อฺถาป ๒ เอวรูโป ปโฺห อาคจฺเฉยฺย
ตฺเเวตฺถ ปฏิภาเสยฺยาสีติ ๓ ฯ อถ โข อายสฺมา อิสิทตฺโต
เสนาสน สสาเมตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย มจฺฉิกาสณฺฑมฺหา ปกฺกามิ
ย มจฺฉิกาสณฺฑมฺหา ปกฺกามิ ตถา ปกฺกนฺโตว อโหสิ น ปุน
ปจฺจาคจฺฉีติ ฯ ตติย ฯ
[๕๕๔] เอก สมย สมฺพหุลา เถรา ภิกฺขู มจฺฉิกาสณฺเฑ
วิหรนฺติ อมฺพาฏกวเน ฯ อถ โข จิตฺโต คหปติ เยน เถรา
ภิกฺขู เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เถเร ภิกฺขู อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข จิตฺโต คหปติ เถเร
ภิกฺขู เอตทโวจ อธิวาเสนฺตุ เม ภนฺเต ๔ เถรา สฺวาตนาย โคกุเล
ภตฺตนฺติ ฯ อธิวาเสสุ โข เถรา ภิกขฺ ู ตุณฺหีภาเวน ฯ อถ โข
จิตฺโต คหปติ เถราน ภิกฺขูน อธิวาสน วิทิตฺวา อุฏายาสนา
เถเร ภิกฺขู อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
[๕๕๕] อถ โข เถรา ภิกฺขู ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ปุพฺพณฺหสมย
นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน จิตฺตสฺส คหปติโน โคกุล
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทึสุ ฯ อถ
โข จิตฺโต คหปติ เถเร ภิกฺขู ปณีเตน สปฺปปายาเสน สหตฺถา
#๑ ม. ยุ. ต ฯ ๒ ยุ. อฺทาป ฯ ๓ ยุ. ปติภาเสยฺยาติ ฯ ๔ ยุ. ภนฺเตติ
#นตฺถิ ฯ
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สนฺตปฺเปสิ สมฺปวาเรสิ ฯ อถ โข เถรา ภิกฺขู ภุตฺตาวิโน
โอนีตปตฺตปาณิโน อุฏายาสนา ปกฺกมึสุ ฯ จิตฺโตป โข คหปติ
เสสก วิสชฺเชถาติ วตฺวา เถเร ภิกฺขู ปฏิโต ปฏ ิโต อนุพนฺธิ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อุณฺห โหติ กุฏิต ฯ เต จ เถรา ภิกขฺ ู
ปเวลิยมาเนน มฺเ กาเยน คจฺฉนฺติ ยถา ต โภชน ภุตฺตาวิโน ฯ
[๕๕๖] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา มหโก ตสฺมึ ภิกฺขุสงฺเฆ
สพฺพนโว ๑ โหติ ฯ อถ โข อายสฺมา มหโก อายสฺมนฺต เถร
เอตทโวจ สาธุ ขฺวสฺส ภนฺเต เถรสฺส ๒ สีตโก จ วาโต วาเยยฺย
อพฺภสปลาโป จ ๓ อสฺส เทโว จ เอกเมก ผุสเยยฺยาติ ๔ ฯ สาธุ
ขฺวสฺส อาวุโส มหก ย สีตโก จ วาโต วาเยยฺย อพฺภสปลาโป
จ อสฺส เทโว จ เอกเมก ผุสเยยฺยาติ ฯ อถ โข อายสฺมา
มหโก ตถารูป อิทฺธาภิสงฺขาร อภิสงฺขริ ยถาย ๕ สีตโก จ
วาโต วายิ อพฺภสปลาโป จ อสฺส เทโว จ เอกเมก ผุสิ ฯ
[๕๕๗] อถ โข จิตฺตสฺส คหปติโน เอตทโหสิ โย โข อิมสฺมึ
ภิกฺขุสงฺเฆ สพฺพนโว ภิกฺขุ ตสฺสาย เอวรูโป อิทฺธานุภาโวติ ฯ
อถ โข อายสฺมา มหโก อาราม สมฺปาปุณิตฺวา อายสฺมนฺต เถร
เอตทโวจ อลเมตฺตาวตา ภนฺเต เถราติ ฯ อลเมตฺตาวตา อาวุโส
มหก กตเมตฺตาวตา อาวุโส มหก ปูชิตเมตฺตาวตา อาวุโส
มหกาติ ฯ อถ โข เถรา ภิกฺขู ยถาวิหาร อคมสุ อายสฺมาป
มหโก สก วิหาร อคมาสิ ฯ อถ โข จิตฺโต คหปติ เยนายสฺมา
#๑ ม. ยุ. สพฺพนวโก ฯ ๒ ม. เถร ยุ. เถร ย ฯ ๓ ยุ. อพฺภสมฺวิลาโป ฯ
#๔ ม. ยุ. ผุสาเยยฺยาติ ฯ ๕ ม. ยุ. ยถา ฯ
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มหโก เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา สายสฺมนฺต มหก อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข จิตฺโต คหปติ อายสฺมนฺต
มหก เอตทโวจ สาธุ เม ภนฺเต อยฺโย มหโก อุตฺตริมนุสฺสธมฺม
อิทฺธิปาฏิหาริย ทสฺเสตูติ ฯ เตนหิ ตฺว คหปติ อาฬินฺเท อุตฺตราสงฺค
ปฺเปตฺวา ติณกลาป โอกาเสหีติ ฯ เอวมฺภนฺเตติ โข จิตฺโต
คหปติ อายสฺมโต มหกสฺส ปฏิสสฺ ุตฺวา อาฬินฺเท อุตฺตราสงฺค
ปฺเปตฺวา ติณกลาป โอกาเสสิ ฯ อถ โข อายสฺมา มหโก
วิหาร ปวิสติ ฺวา สุจิฆฏิก ทตฺวา ตถารูป อิทฺธาภิสงฺขาร อภิสงฺขริ
ยถา ตาฬจฺฉิคฺคเฬน จ อคฺคฬนฺตริกาย จ อจฺจิ ๑ นิกฺขมิตฺวา
ติณานิ ฌาเปสิ น อุตตฺ ราสงฺค ฌาเปสิ ฯ อถ โข จิตฺโต
คหปติ อุตฺตราสงฺค ปปฺโผเฏตฺวา ๒ สวิคฺโค โลมหฏชาโต เอกมนฺต
อฏาสิ ฯ อถ โข อายสฺมา มหโก วิหารา นิกขฺ มิตฺวา จิตฺต
คหปตึ เอตทโวจ อลเมตฺตาวตา คหปตีติ ฯ อลเมตฺตาวตา ภนฺเต
มหก กตเมตฺตาวตา ภนฺเต มหก ปูชิตเมตฺตาวตา ภนฺเต มหก
อภิรมตุ ภนฺเต อยฺโย มหโก มจฺฉิกาสณฺเฑ รมณีย อมฺพาฏกวน
อห อยฺยสฺส มหกสฺส อุสฺสุกฺก กริสฺสามิ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ ฯ กลฺยาณ วุจฺจติ คหปตีติ ฯ
อถ โข อายสฺมา มหโก เสนาสน สสาเมตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
มจฺฉิกาสณฺฑมฺหา ปกฺกามิ ย มจฺฉิกาสณฺฑมฺหา ปกฺกามิ ตถา
ปกฺกนฺโตว อโหสิ น ปุน ปจฺจาคจฺฉีติ ฯ จตุตฺถ ฯ
#๑ ยุ. อจฺฉิ ฯ ๒ ยุ. ปปฺโปเฏตฺวา ฯ
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[๕๕๘] เอก สมย อายสฺมา กามภู มจฺฉิกาสณฺเฑ วิหรติ
อมฺพาฏกวเน ฯ อถ โข จิตฺโต คหปติ เยนายสฺมา กามภู
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต กามภุ อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินนฺ  โข จิตฺต คหปตึ อายสฺมา
กามภู เอตทโวจ วุตฺตมิท คหปติ
เนลงฺโค เสตปจฺฉาโท เอกาโร วตฺตตี รโถ
อนีฆ ปสฺส อายนฺต ฉินฺนโสต อพนฺธนนฺติ ฯ
[๕๕๙] อิมสฺส นุ โข คหปติ สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส กถ
วิตฺถาเรน อตฺโถ ทฏพฺโพติ ฯ กึ นุ โข เอต ภนฺเต ภควตา
ภาสิตนฺติ ฯ เอว คหปตีติ ฯ เตนหิ ภนฺเต มุหุตฺต อาคเมหิ
ยาวสฺส อตฺถ เปกฺขามีติ ฯ อถ โข จิตฺโต คหปติ มุหุตฺต
ตุณฺหี หุตฺวา อายสฺมนฺต กามภุ เอตทโวจ เนลงฺคนฺติ โข ภนฺเต
สีลานเมต อธิวจน ฯ เสตปจฺฉาโทติ โข ภนฺเต วิมุตฺติยา เอต
อธิวจน ฯ เอกาโรติ โข ภนฺเต สติยา เอต อธิวจน ฯ วตฺตตีติ
โข ภนฺเต อภิกฺกมปฏิกกฺ มสฺเสต อธิวจน ฯ รโถติ โข ภนฺเต
อิมสฺเสต จาตุมฺมหาภูติกสฺส กายสฺส อธิวจน มาตาเปตฺติกสมฺภวสฺส
โอทนกุมฺมาสูปจยสฺส อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธสนธมฺมสฺส ฯ
ราโค โข ภนฺเต นีโฆ โทโส นีโฆ โมโห นีโฆ เต ขีณาสวสฺส
ภิกฺขุโน ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ
อนุปฺปาทธมฺมา ตสฺมา ขีณาสโว ภิกฺขุ อนีโฆติ วุจฺจติ ฯ
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อายนฺตนฺติ โข ภนฺเต อรหโต เอต อธิวจน ฯ โสโตติ โข
ภนฺเต ตณฺหาเยต อธิวจน สา ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน ปหีนา
อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา
ตสฺมา ขีณาสโว ภิกฺขุ ฉินฺนโสโตติ วุจฺจติ ฯ ราโค โข ๑ ภนฺเต
พนฺธน โทโส พนฺธน โมโห พนฺธน เต ขีณาสวสฺส ภิกฺขโุ น
ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปปฺ าทธมฺมา
ตสฺมา ขีณาสโว ภิกฺขุ อพนฺธโนติ วุจฺจติ ฯ อิติ โข
ภนฺเต ยนฺต ภควตา วุตฺต
เนลงฺโค เสตปจฺฉาโท เอกาโร วตฺตตี รโถ
อนีฆ ปสฺส อายนฺต ฉินฺนโสต อพนฺธนนฺติ ฯ
อิมสฺส โขห ภนฺเต ภควตา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอว วิตฺถาเรน
อตฺถ อาชานามีติ ฯ ลาภา เต คหปติ สุลทฺธ เต คหปติ
ยสฺส เต คมฺภีเร พุทฺธวจเน ปฺาจกฺขุ กมตีติ ฯ ปฺจม ฯ
[๕๖๐] เอก สมย อายสฺมา กามภู มจฺฉิกสณฺเฑ วิหรติ
อมฺพาฏกวเน ฯ อถ โข จิตฺโต คหปติ เยนายสฺมา กามภู
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต กามภุ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข จิตฺโต คหปติ อายสฺมนฺต
กามภุ เอตทโวจ กติ นุ โข ภนฺเต สงฺขาราติ ฯ ตโย โข
คหปติ สงฺขารา กายสงฺขาโร วจีสงฺขาโร จิตฺตสงฺขาโรติ ฯ
[๕๖๑] สาธุ ภนฺเตติ โข จิตฺโต คหปติ อายสฺมโต กามภุสฺส
#๑ ยุ. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ
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ภาสิต อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา อายสฺมนฺต กามภุ อุตฺตรึ ปฺห
อปุจฺฉิ กตโม ปน ภนฺเต กายสงฺขาโร กตโม วจีสงฺขาโร
กตโม จิตฺตสงฺขาโรติ ฯ อสฺสาสปสฺสาสา โข คหปติ กายสงฺขาโร
วิตกฺกวิจารา วจีสงฺขาโร สฺา จ เวทนา จ จิตฺตสงฺขาโรติ ฯ
[๕๖๒] สาธุ ภนฺเตติ โข จิตฺโต คหปติ อุตฺตรึ ปฺห
อปุจฺฉิ กสฺมา ปน ภนฺเต อสฺสาสปสฺสาสา กายสงฺขาโร กสฺมา
วิตกฺกวิจารา วจีสงฺขาโร กสฺมา สฺา จ เวทนา จ จิตฺตสงฺขาโรติ ฯ
อสฺสาสปสฺสาสา โข คหปติ กายิกา เอเต ธมฺมา
กายปฏิพทฺธา ตสฺมา อสฺสาสปสฺสาสา กายสงฺขาโร ฯ ปุพฺเพ
โข คหปติ วิตกฺเกตฺวา วิจาเรตฺวา ปจฺฉา วาจ ภินฺทติ ตสฺมา
วิตกฺกวิจารา วจีสงฺขาโร ฯ สฺา จ เวทนา จ เจตสิกา
เอเต ธมฺมา จิตฺตปฏิพทฺธา ตสฺมา สฺา จ เวทนา จ
จิตฺตสงฺขาโรติ ฯ
[๕๖๓] สาธุ ฯเปฯ ปฺห อปุจฺฉิ กถมฺปน ภนฺเต
สฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ โหตีติ ฯ น โข คหปติ สฺาเวทยิตนิโรธ
สมาปชฺชนฺตสฺส ภิกฺขุโน เอว โหติ อห สฺาเวทยิตนิโรธ
สมาปชฺชิสฺสนฺติ วา อห สฺาเวทยิตนิโรธ สมาปชฺชามีติ วา
อห สฺาเวทยิตนิโรธ สมาปนฺโนติ วา ฯ อถขฺวสฺส ปุพเฺ พ ว
ตถา จิตฺต ภาวิต โหติ ยนฺต ตถตฺตาย อุปเนตีติ ฯ
[๕๖๔] สาธุ ฯเปฯ ปฺห อปุจฺฉิ สฺาเวทยิตนิโรธ

สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาที่ 362

สมาปชฺชนฺตสฺส ปน ภนฺเต ภิกฺขุโน กตเม ธมฺมา ปม นิรุชฺฌนฺติ
ยทิ วา กายสงฺขาโร ยทิ วา วจีสงฺขาโร ยทิ วา จิตฺตสงฺขาโรติ ฯ
สฺาเวทยิตนิโรธ สมาปชฺชนฺตสฺส โข คหปติ ภิกฺขุโน วจีสงฺขาโร
ปม นิรุชฺฌติ ตโต กายสงฺขาโร ตโต จิตฺตสงฺขาโรติ ฯ
[๕๖๕] สาธุ ฯเปฯ ปฺห อปุจฉฺ ิ ยฺวาย ภนฺเต มโต
กาลกโต โย จาย ภิกฺขุ สฺาเวทยิตนิโรธ สมาปนฺโน อิเมส กึ
นานากรณนฺติ ฯ ยฺวาย คหปติ มโต กาลกโต ตสฺส กายสงฺขาโร
นิรุทฺโธ ปฏิปฺปสฺสทฺโธ วจีสงฺขาโร นิรุทฺโธ ปฏิปฺปสฺสทฺโธ จิตฺตสงฺขาโร
นิรุทฺโธ ปฏิปฺปสฺสทฺโธ อายุปริกฺขีโณ อุสฺมา วูปสนฺตา
อินฺทฺริยานิ วิปริภินฺนานิ ฯ โย จ ขฺวาย คหปติ ภิกฺขุ สฺาเวทยิตนิโรธ
สมาปนฺโน ตสฺสป กายสงฺขาโร นิรุทโฺ ธ ปฏิปฺปสฺสทฺโธ
วจีสงฺขาโร นิรุทฺโธ ปฏิปฺปสฺสทฺโธ จิตฺตสงฺขาโร นิรุทโฺ ธ ปฏิปฺปสฺสทฺโธ
อายุอปริกฺขีโณ อุสฺมา อวูปสนฺตา อินฺทฺริยานิ วิปฺปสนฺนานิ ฯ
ยฺวาย คหปติ มโต กาลกโต โย จาย ภิกฺขุ
สฺาเวทยิตนิโรธ สมาปนฺโน อิท เนส นานากรณนฺติ ฯ
[๕๖๖] สาธุ ฯเปฯ อุตฺตรึ ปฺห อปุจฺฉิ กถมฺปน ภนฺเต
สฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา วุฏ าน โหตีติ ฯ น โข คหปติ
สฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา วุฏ หนฺตสฺส ภิกฺขุโน เอว โหติ
อห สฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา วุฏหิสฺสนฺติ วา อห สฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา วุฏหามีติ วา อห สฺาเวทยิตนิโรธ-
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สมาปตฺติยา วุฏิโตติ วาติ ฯ อถขฺวสฺส ปุพฺเพ ว ตถา จิตฺต
ภาวิต โหติ ยนฺต ตถตฺตาย อุปเนตีติ ฯ
[๕๖๗] สาธุ ภนฺเต ฯเปฯ อุตฺตรึ ปฺห อปุจฺฉิ
สฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา วุฏ หนฺตสฺส ปน ภนฺเต ภิกขฺ ุโน กตเม
ธมฺมา ปม อุปฺปชฺชนฺติ ยทิ วา กายสงฺขาโร ยทิ วา วจีสงฺขาโร
ยทิ วา จิตฺตสงฺขาโรติ ๑ ฯ สฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา
วุฏหนฺตสฺส โข ๒ คหปติ ภิกฺขุโน จิตฺตสงฺขาโร ปม อุปฺปชฺชติ
ตโต กายสงฺขาโร ตโต วจีสงฺขาโรติ ฯ
[๕๖๘] สาธุ ฯเปฯ อุตฺตรึ ปฺห อปุจฺฉิ สฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา
วุฏิต ปน ภนฺเต ภิกฺขุ กติ ผสฺสา ผุสนฺติ ฯ
สฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา วุฏ ิต โข คหปติ ภิกฺขุ ตโย
ผสฺสา ผุสนฺติ สฺุโ ๓ ผสฺโส อนิมิตฺโต ผสฺโส อปฺปณิหิโต
ผสฺโสติ ฯ
[๕๖๙] สาธุ ฯเปฯ อุตฺตรึ ปฺห อปุจฺฉิ สฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา
วุฏิตสฺส ปน ภนฺเต ภิกฺขุโน กึนินฺน จิตฺต โหติ
กึโปณ กึปพฺภารนฺติ ฯ สฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา วุฏิตสฺส
โข คหปติ ภิกฺขุโน วิเวกนินฺน จิตฺต โหติ วิเวกโปณ วิเวกปพฺภารนฺติ ฯ
[๕๗๐] สาธุ ภนฺเตติ โข จิตฺโต คหปติ อายสฺมโต กามภุสฺส
ภาสิต อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา อายสฺมนฺต กามภุ อุตฺตรึ ปฺห
#๑ ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม. ยุ. สฺุโต ฯ
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อปุจฺฉิ สฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา ปน ภนฺเต กติ ธมฺมา
พหูปการาติ ฯ อทฺธา โข ตฺว คหปติ ย ปม ปุจฺฉิตพฺพ ต
ปุจฺฉสิ ๑ อป จ ตฺยาห พฺยากริสฺสามิ ฯ สฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา
โข คหปติ เทฺว ธมฺมา พหูปการา สมโถ จ
วิปสฺสนา จาติ ฯ ฉฏ ฯ
[๕๗๑] เอก สมย อายสฺมา โคทตฺโต มจฺฉิกาสณฺเฑ วิหรติ
อมฺพาฏกวเน ฯ อถ โข จิตฺโต คหปติ เยนายสฺมา โคทตฺโต
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต โคทตฺต อภิวาเทตฺวาT
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินนฺ  โข จิตฺต คหปตึ อายสฺมา
โคทตฺโต เอตทโวจ ยา จาย คหปติ อปฺปมาณา เจโตวิมุตฺติ
ยา จ อากิฺจฺา เจโตวิมุตฺติ ยา จ สฺุตา เจโตวิมุตฺติ
ยา จ อนิมิตฺตา เจโตวิมุตฺติ อิเม ธมฺมา นานตฺถา นานาพฺยฺชนา
อุทาหุ เอกตฺถา พฺยฺชนเมว นานนฺติ ฯ อตฺถิ ภนฺเต ปริยาโย
ย ปริยาย อาคมฺม อิเม ธมฺมา นานตฺถา เจว นานาพฺยฺชนา
จ อตฺถิ ปน ภนฺเต ปริยาโย ย ปริยาย อาคมฺม อิเม ธมฺมา
เอกตฺถา ๒ พฺยฺชนเมว นานนฺติ
[๕๗๒] กตโม จ ภนฺเต ปริยาโย ย ปริยาย อาคมฺม อิเม
ธมฺมา นานตฺถา เจว นานาพฺยฺชนา จ ฯ อิธ ภนฺเต ภิกฺขุ
เมตฺตาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ฯ ตถา ทุติย ฯ
ตถา ตติย ฯ ตถา จตุตฺถ ฯ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ
#๑ ม. ต ปุจฺฉิ ฯ ยุ. ต ปุจฺฉา ปุจฺฉสิ ฯ ๒ ยุ. เอกตฺถา เจว ฯ
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สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก เมตฺตาสหคเตน เจตสา วิปุเลน
มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ ฯ
กรุณาสหคเตน เจตสา ฯ มุทิตาสหคเตน เจตสา ฯ อุเปกฺขาสหคเตน
เจตสา เอก ทิส ผริตวฺ า วิหรติ ฯ ตถา ทุติย ฯ
ตถา ตติย ฯ ตถา จตุตฺถ ฯ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ
สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา วิปุเลน
มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ ฯ{
อย วุจฺจติ ภนฺเต อปฺปมาณา ๑ เจโตวิมุตฺติ ฯ
[๕๗๓] กตมา จ ภนฺเต อากิฺจฺา เจโตวิมุตฺติ ฯ อิธ
ภนฺเต ภิกฺขุ สพฺพโส วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมฺม นตฺถิ กิฺจีติ
อากิฺจฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ อย วุจฺจติ ภนฺเต
อากิฺจฺา เจโตวิมุตฺติ ฯ
[๕๗๔] กตมา จ ภนฺเต สฺุตา เจโตวิมุตฺติ ฯ อิธ ภนฺเต
ภิกฺขุ อรฺคโต วา รุกฺขมูลคโต วา สฺุาคารคโต วาติ อิติ
ปฏิสฺจิกฺขติ สฺุมิท อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วาติ ฯ อย
วุจฺจติ ภนฺเต สฺุตา เจโตวิมุตฺติ ฯ
[๕๗๕] กตมา จ ภนฺเต อนิมิตฺตา เจโตวิมุตฺติ ฯ อิธ ภนฺเต
ภิกฺขุ สพฺพนิมิตฺตาน อมนสิการา อนิมิตฺต เจโตสมาธึ อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ฯ อย วุจฺจติ ภนฺเต อนิมิตฺตา เจโตวิมุตฺติ ฯ อย โข
ภนฺเต ปริยาโย ย ปริยาย อาคมฺม อิเม ธมฺมา นานตฺถา
#๑ ยุ. อปฺปมาเณน เจตสา ฯ
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เจว นานาพฺยฺชนา จ ฯ
[๕๗๖] กตโม จ ภนฺเต ปริยาโย ย ปริยาย อาคมฺม
อิเม ธมฺมา เอกตฺถา พฺยฺชนเมว นาน ฯ ราโค ภนฺเต
ปมาณกรโณ โทโส ปมาณกรโณ โมโห ปมาณกรโณ เต
ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา
อายตึ อนุปปฺ าทธมฺมา ฯ ยาวตา โข ภนฺเต อปฺปมาณา
เจโตวิมุตฺติโย อกุปฺปา ตาส เจโตวิมุตฺติ อคฺคมกฺขายติ ฯ สา
โข ปน อกุปฺปา เจโตวิมุตฺติ สฺุา ราเคน สฺุา โทเสน
สฺุา โมเหน ฯ ราโค โข ๑ ภนฺเต กิฺจน โทโส กิฺจน
โมโห กิฺจน เต ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา
ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ฯ ยาวตา โข
ภนฺเต อากิฺจฺา เจโตวิมุตฺติโย อกุปฺปา ตาส เจโตวิมุตฺติ
อคฺคมกฺขายติ ฯ สา โข ปน อกุปฺปา เจโตวิมุตฺติ สฺุา
ราเคน สฺุา โทเสน สฺุา โมเหน ฯ ราโค โข ภนฺเต
นิมิตฺตกรโณ โทโส นิมิตฺตกรโณ โมโห นิมิตฺตกรโณ เต
ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา
อายตึ อนุปปฺ าทธมฺมา ฯ ยาวตา โข ภนฺเต อนิมิตฺตา
เจโตวิมุตฺติโย อกุปฺปา ตาส เจโตวิมุตฺติ อคฺคมกฺขายติ ฯ สา
โข ปน อกุปฺปา เจโตวิมุตฺติ สฺุา ราเคน สฺุา โทเสน
สฺุา โมเหน ฯ อย โข ภนฺเต ปริยาโย ย ปริยาย
#๑ ยุ. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ
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อาคมฺม อิเม ธมฺมา เอกตฺถา พฺยฺชนเมว นานนฺติ ฯ ลาภา
เต คหปติ สุลทฺธ เต คหปติ ยสฺส เต คมฺภีเร พุทฺธวจเน
ปฺาจกฺขุ กมตีติ ฯ สตฺตม ฯ
[๕๗๗] เตน โข ปน สมเยน นิคณฺโ นาฏปุตฺโต มจฺฉิกาสณฺฑ
อนุปฺปตฺโต โหติ มหติยา นิคณฺปริสาย สทฺธึ ฯ อสฺโสสิ
โข จิตฺโต คหปติ นิคณฺโ กิร นาฏปุตฺโต มจฺฉิกสณฺฑ
อนุปฺปตฺโต มหติยา นิคณฺปริสาย สทฺธินฺติ ฯ อถ โข จิตโฺ ต
คหปติ สมฺพหุเลหิ อุปาสเกหิ สทฺธึ เยน นิคณฺโ นาฏปุตฺโต
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา นิคณฺเน นาฏปุตฺเตน สทฺธึ สมฺโมทิ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺน โข จิตฺต คหปตึ นิคณฺโ นาฏปุตฺโต เอตทโวจ สทฺทหสิ
ตฺว คหปติ สมณสฺส โคตมสฺส อตฺถิ อวิตกฺโก อวิจาโร สมาธิ
อตฺถิ วิตกฺกวิจาราน นิโรโธติ ฯ น ขฺวาห เอตฺถ ภนฺเต ภควโต
สทฺธาย คจฺฉามิ อตฺถิ อวิตกฺโก อวิจาโร สมาธิ อตฺถิ วิตกฺกวิจาราน
นิโรโธติ ฯ
[๕๗๘] เอว วุตฺเต นิคณฺโ นาฏปุตฺต สก ปริส อปโลเกตฺวา ๑
เอตทโวจ อิท ภวนฺโต ปสฺสนฺตุ ยาว อุชโุ ก จาย จิตฺโต
คหปติ ยาว อสโ จาย จิตฺโต คหปติ ยาว อมายาวี จาย
จิตฺโต คหปติ วาต วาโส ๒ ชาเลน พาเธตพฺพ มฺเยฺย โย
#๑ ม. ยุ. อุลโฺ ลเกตฺวา ฯ ๒ ม. ยุ. วา โส ฯ
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วิตกฺกวิจาเร นิโรเธตพฺพ มฺเยฺย สกมุฏินา วาโส ๑ คงฺคาย
โสต อาวาเรตพฺพ มฺเยฺย โย วิตกฺกวิจาเร นิโรเธตพฺพ
มฺเยฺยาติ ฯ ต กึ มฺสิ ภนฺเต กตม นุ โข ปณีตตร
าณ วา สทฺธา วาติ ฯ สทฺธาย โข คหปติ าณ เยว
ปณีตตรนฺติ ฯ อห โข ภนฺเต ยาวเทว อากงฺขามิ วิวิจฺเจว
กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปตสิ ุข
ปมชฺฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรามิ ฯ อห โข ภนฺเต ยาวเทว
อากงฺขามิ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติยชฺฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรามิ ฯ อห โข ภนฺเต ยาวเทว อากงฺขามิ ปติยา จ วิราคา
ฯเปฯ ตติยชฺฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรามิ ฯ อห โข ภนฺเต
ยาวเทว อากงฺขามิ สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถชฺฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรามิ ฯ น โส ขฺวาห ภนฺเต เอว ชานนฺโต
เอว ปสฺสนฺโต กายสฺส ๒ สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา
สทฺธาย คมิสฺสามิ อตฺถิ อวิตกฺโก อวิจาโร สมาธิ อตฺถิ
วิตกฺกวิจาราน นิโรโธติ ฯ
[๕๗๙] เอว วุตฺเต นิคณฺโ นาฏปุตฺโต สก ปริส อปโลเกตฺวา
เอตทโวจ อิท ภวนฺโต ปสฺสนฺตุ ยาว อนุชฺชโุ ก จาย จิตฺโต
คหปติ ยาว สโ ๓ จาย จิตฺโต คหปติ ยาว มายาวี จาย
จิตฺโต คหปตีติ ฯ อิทาเนว จ ปน ๔ มย ภนฺเต ภาสิต เอว
#๑ ม. ยุ. วา โส ฯ ๒ ม. กสฺส อฺสฺส ฯ ยุ. กสฺสฺสฺส ฯ ๓ ยุ. สฏโจ ฯ
#๔ ม. อิทาเนว โข เต ฯ ยุ. อิทาเนว โข เต ปน ฯ
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อาชานาม อิท ภวนฺโต ปสฺสนฺตุ ยาว อุชโุ ก จาย จิตฺโต
คหปติ ยาว อสโ จาย จิตฺโต คหปติ ยาว อมายาวี จาย
จิตฺโต คหปตีติ ฯ อิทาเนว จ ปน มย ภนฺเต ภาสิต เอว
อาชานาม อิท ภวนฺโต ปสฺสนฺตุ ยาว อนุชชฺ โุ ก จาย จิตฺโต
คหปติ ยาว สโ จาย จิตฺโต คหปติ ยาว มายาวี จาย
จิตฺโต คหปตีติ ฯ สเจ เต ภนฺเต ปุริม สจฺจ ปจฺฉิม เต
มิจฺฉา ฯ สเจ ปน เต ภนฺเต ปจฺฉิม สจฺจ ปุริม เต มิจฺฉา ๑ ฯ
อิเม โข ปน ภนฺเต ทส สหธมฺมิกา ปฺหา อาคจฺฉนฺติ ฯ
ยทา เนส อตฺถ อาชาเนยฺยาสิ ฯ อถ ม ปฏิหเรยฺยาสิ สทฺธึ
นิคณฺปริสาย ฯ เอโก ปโฺห เอโก อุทฺเทโส เอก เวยฺยากรณฐ
เทฺว ปฺหา เทฺว อุทฺเทสา เทฺว เวยฺยากรณานิ ตโย ปฺหา
ตโย อุทฺเทสา ตีณิ เวยฺยากรณานิ จตฺตาโร ปฺหา จตฺตาโร
อุทฺเทสา จตฺตาริ เวยฺยากรณานิ ปฺจ ปฺหา ปฺจ อุทฺเทสา
ปฺจ เวยฺยากรณานิ ฉ ปฺหา ฉ อุทฺเทสา ฉ เวยฺยากรณานิ
สตฺต ปฺหา สตฺต อุทเฺ ทสา สตฺต เวยฺยากรณานิ อฏ ปฺหา
อฏ อุทฺเทสา อฏ เวยฺยากรณานิ นว ปฺหา นว อุทฺเทสา นว
เวยฺยกรณานิ ทส ปฺหา ทส อุทฺเทสา ทส เวยฺยากรณานีติ ฯ
อถ โข จิตโฺ ต คหปติ นิคณฺ นาฏปุตฺต อิเม ทส สหธมฺมเิ ก
ปเฺห อาปุจฺฉิตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามีติ ฯ อฏม ฯ
#๑ ม. ภนฺเต ปุริม มิจฺฉา ปจฺฉิม เต สจฺจ ฯ
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[๕๘๐] เตน โข ปน สมเยน อเจโล กสฺสโป มจฺฉิกสณฺฑ
อนุปฺปตฺโต โหติ จิตฺตสฺส คหปติโน ปุราณคิหิสหาโย ฯ อสฺโสสิ
โข จิตฺโต คหปติ อเจโล กิร กสฺสโป มจฺฉิกสณฺฑ อนุปฺปตฺโต
อมฺหาก ปุราณคิหิสหาโยติ ฯ อถ โข จิตฺโต คหปติ เยน
อเจโล กสฺสโป เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อเจเลน กสฺสเปน
สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข จิตฺโต คหปติ อเจล กสฺสป
เอตทโวจ กีวจิร ปพฺพชิโตสิ ภนฺเต กสฺสปาติ ๑ ฯ ตึสมตฺตานิ
โข เม คหปติ วสฺสานิ ปพฺพชิตสฺสาติ ฯ อิเมหิ ๒ ปน เต ภนฺเต
ตึสมตฺเตหิ วสฺเสหิ อตฺถิ โกจิ อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม อลมริยาณทสฺสนวิเสโส
อธิคโต ผาสุวิหาโรติ ฯ อิเมหิ โข เม คหปติ
ตึสมตฺเตหิ วสฺเสหิ ๓ นตฺถิ โกจิ อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม อลมริยาณทสฺสนวิเสโส9
อธิคโต ผาสุวิหาโร อฺตฺร นคฺเคยฺยา จ มุณฺเฑยฺยา
จ วาฬนิปฺโปตนาย ๔ จาติ ฯ
[๕๘๑] เอว วุตฺเต จิตฺโต คหปติ อเจล กสฺสป เอตทโวจ
อจฺฉริย วต โภ อพฺภุต วต โภ ธมฺมสฺส สฺวากฺขาตตา ยตฺร
หิ นาม ตึสมตฺเตหิ วสฺเสหิ น โกจิ อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม
อลมริยาณทสฺสนวิเสโส อธิคโต ภวิสฺสติ ๕ ผาสุวิหาโร อฺตฺร
นคฺเคยฺยา จ มุณฺเฑยฺยา จ วาฬนิปฺโปตนาย ๔ จาติ ฯ ตุยฺหมฺปน คหปติ
#๑ ยุ. ม. ปพฺพชิตสฺส ภนฺเต กสฺสปาติ ฯ ๒ ยุ. อิเมหิ โข ฯ ๓ ม. ยุ. วสฺเสหิ
#ปพฺพชิตสฺส ฯ ๔ ม. ยุ. ปวาฬนิปฺโผฏนาย ฯ ๕ ม. อภวิสฺส ฯ
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กีวจิร อุปาสกตฺต อุปคตสฺสาติ ฯ มยฺหมฺป โข ปน ภนฺเต ตึสมตฺตานิ
วสฺสานิ อุปาสกตฺต อุปคตสฺสาติ ฯ อิเมหิ ปน เต
คหปติ ตึสมตฺเตหิ วสฺเสหิ อตฺถิ โกจิ อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม
อลมริยาณทสฺสนวิเสโส อธิคโต ผาสุวิหาโรติ ฯ คิหิโนป สิยา ภนฺเต
อห หิ ภนฺเต ยาวเทว อากงฺขามิ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ
อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปตสิ ุข ปมชฺฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรามิ ฯ อห หิ ภนฺเต ยาวเทว อากงฺขามิ วิตกฺกวิจาราน
วูปสมา ฯเปฯ ทุติยชฺฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรามิ ฯ อห หิ
ภนฺเต ยาวเทว อากงฺขามิ ปติยา จ วิราคา ฯเปฯ ตติยชฺฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรามิ ฯ อหฺหิ ภนฺเต ยาวเทว อากงฺขามิ สุขสฺส
จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถชฺฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรามิ ฯ สเจ
โข ปนาห ภนฺเต ภควตา ๑ ปมตร พฺยากเรยฺย ๒ ฯ อนจฺฉริย โข
ปเนต ย ม ภควา เอว พฺยากเรยฺย นตฺถิ ต สฺโชน
เยน สฺโชเนน สยุตฺโต จิตฺโต คหปติ ปุน อิม โลก
อาคจฺเฉยฺยาติ ฯ
[๕๘๒] เอว วุตฺเต อเจโล กสฺสโป จิตฺต คหปตึ เอตทโวจ
อจฺฉริย วต โภ อพฺภุต วต โภ ธมฺมสฺส สฺวากฺขาตตา ยตฺร หิ
นาม คิหี โอทาตวสโน เอวรูป อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อลมริยาณทสฺสนวิเสส
อธิคมิสฺสติ ผาสุวิหาร ลเภยฺยาห คหปติ อิมสฺมึ
ธมฺมวินเย ปพฺพชฺช ลเภยฺย อุปสมฺปทนฺติ ฯ อถ โข จิตโฺ ต
#๑ ม. ยุ. ภควโต ฯ ๒ ม. กาล กเรยฺย ฯ
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คหปติ อเจล กสฺสป อาทาย เยน เถรา ภิกฺขู เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา เถเร ภิกขฺ ู เอตทโวจ อย ภนฺเต อเจโล กสฺสโป
อมฺหาก ปุราณคิหิสหาโย อิม เถรา ปพฺพาเชนฺตุ อุปสมฺปาเทนฺตุ
อหมสฺส อุสฺสุก กริสสฺ ามิ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ ฯ อลตฺถ ๑ อเจโล กสฺสโป อิมสฺมึ ธมฺมวินเย
ปพฺพชฺช อลตฺถ อุปสมฺปท ฯ อจิรูปสมฺปนฺโน จ ปนายสฺมา
กสฺสโป เอโก วูปกฏโ อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต วิหรนฺโต
นจิรสฺเสว ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน ทิฏเ ว ธมฺเม สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหาสิ ขีณา ชาติ วุสติ 
พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตถฺ ตฺตายาติ อพฺภฺาสิ ฯ
อฺตโร จ ปนายสฺมา กสฺสโป อรหต อโหสีติ ฯ นวม ฯ
[๕๘๓] เตน โข ปน สมเยน จิตฺโต คหปติ อาพาธิโก โหติ
ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน ฯ อถ โข สมฺพหุลา อารามเทวตา วนเทวตา
รุกฺขเทวตา โอสธีติณวนปฺปตีสุ อธิวตฺถา เทวตา สงฺคมฺม
สมาคมฺม จิตฺต คหปตึ เอตทโวจุ ปณิเธหิ คหปติ อนาคตมทฺธาน
ราชา อสฺส จกฺกวตฺตีติ ฯ เอว วุตฺเต จิตฺโต คหปติ [๒]
อารามเทวตา วนเทวตา รุกฺขเทวตา โอสธีติณวนปฺปตีสุ อธิวตฺถา
เทวตา เอตทโวจ ตมฺป อนิจฺจ ตมฺป อธุว ตมฺป ปหาย
คมนียนฺติ ฯ
#๑ ม. อลตฺถ โข ฯ ๒ ม. ยุ. ตา ฯ
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[๕๘๔] เอว วุตฺเต จิตฺตสฺส คหปติโน มิตฺตามจฺจา าติสาโลหิตา
จิตฺต คหปตึ เอตทโวจุ สตึ อยฺยปุตฺต อุปฏเปหิ
มา วิปฺปลปสีติ ๑ ฯ กินฺตาห ๒ วทามิ ย ม ตุเมฺห เอว วเทถ
สตึ อยฺยปุตตฺ อุปฏเปหิ มา วิปปฺ ลปสีติ ฯ เอว โข ตฺว
อยฺยปุตฺต วเทสิ ตมฺป อนิจฺจ ตมฺป อธุว ตมฺป ปหาย
คมนียนฺติ ฯ ตถา หิ ปน ม อารามเทวตา วนเทวตา รุกฺขเทวตา
โอสธีติณวนปฺปตีสุ อธิวตฺถา เทวตา เอวมาหสุ ปณิเธหิ
คหปติ อนาคตมทฺธาน ราชา อสฺส จกฺกวตฺตีติ ฯ ตาห เอว
วทามิ ตมฺป อนิจฺจ ฯเปฯ ตมฺป ปหาย คมนียนฺติ ฯ กิมฺปน ตา
อยฺยปุตฺต อารามเทวตา วนเทวตา รุกฺขเทวตา โอสธีติณวนปฺปตีสุ
อธิวตฺถา เทวตา อตฺถวส สมฺปสฺสมานา เอวมาหสุ ปณิเธหิ คหปติ
อนาคตมทฺธาน ราชา อสฺส จกฺกวตฺตีติ ฯ ตาส โข อารามเทวตาน
วนเทวตาน รุกฺขเทวตาน โอสธีติณวนปฺปตีสุ อธิวตฺถาน เทวตาน
เอว โหติ อย โข จิตฺโต คหปติ สีลวา กลฺยาณธมฺโม สเจ
ปณิทหิสฺสติ อนาคตมทฺธาน ราชา อสฺส จกฺกวตฺตีติ ฯ ตสฺส โข
อย ๓ อิชฺฌสิ ฺสติ สีลวโต เจโตปณิธิ สีลสฺส ๔ วิสุทฺธตฺตา ธมฺมิโก
ธมฺมิก พล อนุปฺปทสฺสตีติ ๕ ฯ อิมา โข ตา อารามเทวตา วนเทวตา
รุกฺขเทวตา โอสธีติณวนปฺปตีสุ อธิวตฺถา เทวตา อตฺถวส
สมฺปสฺสมานา เอวมาหสุ ปณิเธหิ คหปติ อนาคตมทฺธาน ราชา
#๑ ม. ยุ. วิปปฺ ลปติ ฯ ๒ ยุ. กินฺตฺยาห ฯ ๓ ยุ. ตสฺส โข อยนฺติ อิเม ปาา
#นตฺถิ ฯ ๔ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕ ม. ผล อนุปสฺสตีติ ฯ ยุ. ผล
#อนุสริสฺสตีติ ฯ
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อสฺส จกฺกวตฺตีติ ฯ ตาห เอว วทามิ ตมฺป อนิจฺจ ตมฺป
อธุว ตมฺป ปหาย คมนียนฺติ ฯ เตนหิ อยฺยปุตฺต อเมฺหป
โอวทาหีติ ๑ ฯ
[๕๘๕] ตสฺมา หิ โว เอว สิกฺขิตพฺพ พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน
สมนฺนาคตา ภวิสฺสาม อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา
เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ ฯ ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคตา
ภวิสฺสาม สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทฏิ ิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก
โอปนยิโก ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ ฯ สงฺเฆ
อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคตา ภวิสฺสาม สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ายปฏิปนฺโน ภควโต
สาวกสงฺโฆ สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ยทิท จตฺตาริ
ปุริสยุคานิ อฏ ปุริสปุคฺคลา เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ อาหุเนยฺโย
ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย อนุตตฺ ร ปฺุกฺเขตฺต
โลกสฺสาติ ฯ ย โข ปน ๒ กิฺจิ กุเล เทยฺยธมฺม สพฺพนฺต
อปฺปฏิวิภตฺต ภวิสฺสติ สีลวนฺเตหิ กลฺยาณธมฺเมหีติ ฯ เอว หิ
โว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ อถ โข จิตฺโต คหปติ มิตฺตามจฺเจ าติสาโลหิเต
พุทฺเธ จ ธมฺเม จ สงฺเฆ จ [๓] จาเค จ สมาทเปตฺวา
กาลมกาสีติ ฯ
จิตฺตคหปติปุจฺฉา สมตฺตา ๔ ฯ
#๑ ยุ. โอวเทหีติ ฯ ๒ ยุ. โข ปนาติ สทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ยุ. ปสาเทตฺวา ฯ
#๔ ม. ยุ. จิตฺตสยุตฺต สมตฺต ฯ
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ตสฺสุทฺทาน
สฺโชนา ๑ เทฺว อิสิทตฺตา มหโก กามภู ปจ
โคทตฺโต จ นิคณฺโ จ อเจเลน คิลานนฺติ ๒ ฯ
______________
#๑ ม. สโยชน ฯ ๒ ม. คิลานทสฺสนนฺติ ฯ
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คามณิสยุตฺต
[๕๘๖] อถ โข จณฺโฑ คามณี ๑ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข จณฺโฑ คามณี ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ โข
ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ จณฺโฑ ๒ จณฺโฑเตฺว
สงฺข คจฺฉติ โก ปน ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ
โสรโต ๓ โสรโตเตฺวว สงฺข คจฺฉตีติ ฯ อิธ ๔ คามณิ เอกจฺจสฺส
ราโค อปฺปหีโน โหติ ราคสฺส อปฺปหีนตฺตา ปเร โกเปนฺติ
ปเรหิ โกปยมาโน โกป ปาตุกโรติ โส จณฺโฑเตฺวว สงฺข
คจฺฉติ ฯ โทโส อปฺปหีโน โหติ โทสสฺส อปฺปหีนตฺตา ปเร
โกเปนฺติ ปเรหิ โกปยมาโน โกป ปาตุกโรติ โส จณฺโฑเตฺวว
สงฺข คจฺฉติ ฯ โมโห อปฺปหีโน โหติ โมหสฺส อปฺปหีนตฺตา
ปเร โกเปนฺติ ปเรหิ โกปยมาโน โกป ปาตุกโรติ โส
จณฺโฑเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ อย โข คามณิ เหตุ อย ปจฺจโย
เยน มิเธกจฺโจ จณฺโฑ จณฺโฑเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ
[๕๘๗] อิธ ปน คามณิ เอกจฺจสฺส ราโค ปหีโน โหติ
ราคสฺส ปหีนตฺตา ปเร น โกเปนฺติ ปเรหิ โกปยมาโน โกป
น ปาตุกโรติ โส โสรโตเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ โทโส ปหีโน
โหติ โทสสฺส ปหีนตฺตา ปเร น โกเปนฺติ ปเรหิ โกปยมาโน
#๑ ม. ยุ. คามณิ ฯ ๒-๓ ยุ. น อาเมณฺฑิต ฯ ๔ ยุ. อิธ โข ฯ
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โกป น ปาตุกโรติ โส โสรโตเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ โมโห
ปหีโน โหติ โมหสฺส ปหีนตฺตา ปเร น โกเปนฺติ ปเรหิ
โกปยมาโน โกป น ปาตุกโรติ โส โสรโตเตฺวว สงฺข คจฺฉติ
อย โข คามณิ เหตุ อย ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ โสรโต
โสรโตเตฺวว สงฺข คจฺฉตีติ ฯ
[๕๘๘] เอว วุตฺเต จณฺโฑ คามณี ภควนฺต เอตทโวจ
อภิกฺกนฺต ภนฺเต อภิกฺกนฺต ภนฺเต เสยฺยถาป ภนฺเต นิกฺกชุ ชฺ ิต
วา อุกฺกชุ ฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา มคฺค
อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปฺปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต
รูปานิ ทกฺขนฺตีติ ๑ ฯ เอวเมว ๒ ภควตา อเนกปริยาเยน ธมฺโม
ปกาสิโต เอสาห ภนฺเต ภควนฺต สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ
อุปาสก ม ภนฺเต ๓ ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต
สรณงฺคตนฺติ ฯ ปม ฯ
[๕๘๙] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ
อถ โข ตาลปุตฺโต ๔ นฏคามณี เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข ตาลปุตฺโต นฏคามณี ภควนฺต เอตทโวจ สุต เมต
ภนฺเต ปุพฺพกาน อาจริยปาจริยาน นฏาน ภาสมานาน โย โส
นโฏ รงฺคมชฺเฌ สมชฺชมชฺเฌ สจฺจาลิเกน ชน หาเสติ รเมติ
#๑ ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. เอวเมว ฯ ๓ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
#๔ สี. ยุ. ตลปุโฏ ฯ ม. ตาลปุโฏ ฯ เอวมุปริป ฯ
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โส กายสฺส เภทา ปร มรณา ปหาสาน เทวาน สหพฺยต
อุปปชฺชตีติ ฯ อิธ ภควา กิมาหาติ ฯ อล คามณิ ติฏเตต
มา ม เอต ปุจฺฉีติ ฯ
[๕๙๐] ทุติยมฺป โข ตาลปุตฺโต นฏคามณี ภควนฺต เอตทโวจ
สุตมฺเมต ภนฺเต ปุพฺพกาน อาจริยปาจริยาน นฏาน ภาสมานาน
โย โส นโฏ รงฺคมชฺเฌ สมชฺชมชฺเฌ สจฺจาลิเกน ชน หาเสติ
รเมติ โส กายสฺส เภทา ปร มรณา ปหาสาน เทวาน สหพฺยต
อุปปชฺชตีติ ฯ อิธ ภควา กิมาหาติ ฯ อล คามณิ ติฏเตต
มา ม เอต ปุจฺฉีติ ฯ ตติยมฺป โข ตาลปุตฺโต นฏคามณี ภควนฺต
เอตทโวจ สุตมฺเมต ภนฺเต ปุพฺพกาน อาจริยปาจริยาน นฏาน
ภาสมานาน โย โส นโฏ รงฺคมชฺเฌ สมชฺชมชฺเฌ สจฺจาลิเกน
ชน หาเสติ รเมติ โส กายสฺส เภทา ปร มรณา ปหาสาน
เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ อิธ ภควา กิมาหาติ ฯ
[๕๙๑] อทฺธา โข ตฺยาห คามณิ นาลตฺถ ๑ อล คามณิ
ติฏเตต มา ม เอต ปุจฺฉีติ ฯ อปจ ตฺยาห พฺยากริสฺสามิ ฯ
ปุพฺเพ โข คามณิ สตฺตา อวีตราคา ราคพนฺธนพนฺธา ๒ เตส นโฏ
รงฺคมชฺเฌ สมชฺชมชฺเฌ เย ธมฺมา รชนิยา เต อุปสหรติ ภิยฺโย
สราคาย ๓ ฯ ปุพฺเพ โข คามณิ สตฺตา อวีตโทสา โทสพนฺธนพนฺธา
เตส นโฏ รงฺคมชฺเฌ สมชฺชมชฺเฌ เย ธมฺมา โทสนิยา
#๑ ม. น ลภามิ ฯ ๒ ม. ยุ. ... พทฺธา ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. ภิยฺโยโส
#มตฺตาย ฯ ยุ. ภิยฺโยโส มตฺตาย สราคาย ฯ เอวมุปริป ฯ
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เต อุปสหรติ ภิยโฺ ย สโทสาย ฯ ปุพฺเพ โข คามณิ สตฺตา
อวีตโมหา โมหพนฺธนพนฺธา เตส นโฏ รงฺคมชฺเฌ สมชฺชมชฺเฌ
เย ธมฺมา โมหนิยา เต อุปสหรติ ภิยฺโย สโมหาย ฯ โส
อตฺตนา มตฺโต ปมตฺโต ปมาเท ตฺวา ๑ กายสฺส เภทา ปร
มรณา ปหาโส นาม นิรโย ตตฺถ อุปปชฺชติ ฯ สเจ โข
ปนสฺส เอว ทิฏิ โหติ โย โส นโฏ รงฺคมชฺเฌ สมชฺชมชฺเฌ
สจฺจาลิเกน ชน หาเสติ รเมติ โส กายสฺส เภทา ปร มรณา
ปหาสาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ สาสฺส จ ๒ โหติ
มิจฺฉาทิฏิ มิจฺฉาทิฏิกสฺส โข ปนาห คามณิ ปุริสปุคฺคลสฺส
ทฺวินฺน คตีน อฺตร คตึ วทามิ นิรย วา ติรจฺฉานโยนึ วาติ ฯ
[๕๙๒] เอว วุตฺเต ตาลปุตฺโต นฏคามณี ปโรทิ อสฺสนู ิ
ปวตฺเตสิ ฯ เอต โข ตฺยาห คามณิ นาลตฺถ อล คามณิ
ติฏเตต มา ม เอต ปุจฺฉีติ ฯ นาห ภนฺเต เอต โรทามิ
ย ม ภควา เอวมาห ฯ อป จาห ภนฺเต ปุพฺพเกหิ อาจริยปาจริเยหิ
นเฏหิ ทีฆรตฺต นิกโต วฺจิโต ปลุทฺโธ โย โส
นโฏ รงฺคมชฺเฌ สมชฺชมชฺเฌ สจฺจาลิเกน ชน หาเสติ รเมติ
โส กายสฺส เภทา ปร มรณา ปหาสาน เทวาน สหพฺยต
อุปปชฺชตีติ ฯ อภิกฺกนฺต ภนฺเต อภิกฺกนฺต ภนฺเต เสยฺยถาป
ภนฺเต นิกฺกชุ ฺชิต วา อุกฺกุชฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬหฺ สฺส
#๑ ม. ยุ. ปเร มเทตฺวา ปมาเทตฺวา ฯ ๒ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปฺปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต
รูปานิ ทกฺขนฺตีติ ๑ ฯ เอวเมว ๒ ภควตา อเนกปริยาเยน ธมฺโม
ปกาสิโต ฯ เอสาห ภนฺเต ภควนฺต สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ
ภิกฺขุสงฺฆฺจ ลเภยฺยาห ภนฺเต ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช
ลเภยฺย อุปสมฺปทนฺติ ฯ อลตฺถ โข ตาลปุตฺโต นฏคามณี
ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช อลตฺถ อุปสมฺปท ฯ อจิรูปสมฺปนฺโน
จ ปนายสฺมา ตาลปุตฺโต เอโก วูปกฏโ อปฺปมตฺโต อาตาป
ปหิตตฺโต วิหรนฺโต ฯเปฯ อฺตโร จ ปนายสฺมา ตาลปุตฺโต
อรหต อโหสีติ ฯ ทุติย ฯ
[๕๙๓] อถ โข โยธาชีโว คามณี เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ฯเปฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โยธาชีโว คามณี
ภควนฺต เอตทโวจ สุตมฺเมต ภนฺเต ปุพฺพกาน อาจริยปาจริยาน
โยธาชีวาน ภาสมานาน โย โส โยธาชีโว สงฺคาเม อุสฺสหติ
วายมติ ตเมน อุสฺสหนฺต วายมนฺต ปเร หนนฺติ ปริยาปาเทนฺติ
โส กายสฺส เภทา ปร มรณา สรชิตาน ๓ เทวาน สหพฺยต
อุปปชฺชตีติ ฯ อิธ ภควา กิมาหาติ ฯ อล คามณิ ติฏเตต
มา ม เอต ปุจฺฉีติ ฯ ทุติยมฺป โข ฯเปฯ ตติยมฺป โข
โยธาชีโว คามณี ภควนฺต เอตทโวจ สุตมฺเมต ภนฺเต ปุพฺพกาน
อาจริยปาจริยาน โยธาชีวาน ภาสมานาน โย โส โยธาชีโว
#๑ ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. เอวเมว ฯ ๓ ม. ปรชิตาน ฯ
#ยุ. สรณฺชิตาน ฯ เอวมุปริป ฯ
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สงฺคาเม อุสฺสหติ วายมติ ตเมน อุสฺสหนฺต วายมนฺต ปเร
หนนฺติ ปริยาปาเทนฺติ โส กายสฺส เภทา ปร มรณา สรชิตาน
เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ อิธ ภควา กิมาหาติ ฯ อทฺธา
โข ตฺยาห คามณิ นาลตฺถ อล คามณิ ติฏเตต มา ม
เอต ปุจฺฉีติ ฯ อปจ ตฺยาห พฺยากริสฺสามิ ฯ โย โส คามณิ
โยธาชีโว สงฺคาเม อุสฺสหติ วายมติ ตสฺส ต จิตฺต ปุพฺเพ
คหิต ๑ ทุกฺกฏ ทุปฺปณิหิต อิเม สตฺตา หฺนฺตุ วา วชฺฌนฺตุ
วา อุจฺฉิชฺชนฺตุ วา วินสฺสนฺตุ วา ๒ มา วา อเหสุ อิติ วาติ ฯ
ตเมน อุสฺสหนฺต วายมนฺต ปเร หนนฺติ ปริยาปาเทนฺติ โส
กายสฺส เภทา ปร มรณา สรชิโต ๓ นาม นิรโย ตตฺถ อุปปชฺชติ ฯ
สเจ โข ปนสฺส เอว ทิฏิ โหติ โย โส โยธาชีโว สงฺคาเม
อุสฺสหติ วายมติ ตเมน อุสฺสหนฺต วายมนฺต ปเร หนนฺติ
ปริยาปาเทนฺติ โส กายสฺส เภทา ปร มรณา สรชิตาน
เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ สาสฺส โหติ มิจฺฉาทิฏิ ฯ
มิจฺฉาทิฏิกสฺส โข ปนาห คามณิ ปุริสปุคฺคลสฺส ทฺวินฺน คตีน
อฺตร คตึ วทามิ นิรย วา ติรจฺฉานโยนึ วาติ ฯ
[๕๙๔] เอว วุตฺเต โยธาชีโว คามณี ปโรทิ อสฺสูนิ ปวตฺเตสิ ฯ
เอต โข ตฺยาห คามณิ นาลตฺถ อล คามณิ ติฏเตต มา
ม เอต ปุจฉฺ ีติ ฯ นาห ภนฺเต เอต โรทามิ ย ม ภควา
#๑ ยุ. หีน ฯ ๒ ยุ. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม. ปรชิโต ฯ
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เอวมาห ฯ อป จาห ภนฺเต ปุพฺพเกหิ อาจริยปาจริเยหิ โยธาชีเวหิ
ทีฆรตฺต นิกโต วฺจิโต ปลุทโฺ ธ โย โส โยธาชีโว
สงฺคาเม อุสฺสหติ วายมติ ตเมน อุสฺสหนฺต วายมนฺต ปเร
หนนฺติ ปริยาปาเทนฺติ โส กายสฺส เภทา ปร มรณา สรชิตาน
เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ อภิกฺกนฺต ภนฺเต อภิกฺกนฺต ภนฺเต
ฯเปฯ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ ตติย ฯ
[๕๙๕] อถ โข หตฺถาโรโห คามณี เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ฯเปฯ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ
จตุตฺถ ฯ
[๕๙๖] อถ โข อสฺสาโรโห คามณี เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อสฺสาโรโห
คามณี ภควนฺต เอตทโวจ สุตมฺเมต ภนฺเต ปุพฺพกาน อาจริยปาจริยาน
อสฺสาโรหาน ภาสมานาน โย โส อสฺสาโรโห สงฺคาเม
อุสฺสหติ วายมติ ตเมน อุสฺสหนฺต วายมนฺต ปเร หนนฺติ
ปริยาปาเทนฺติ โส กายสฺส เภทา ปร มรณา สรชิตาน
เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ อิธ ภควา กิมาหาติ ฯ อล
คามณิ ติฏเตต มา ม เอต ปุจฺฉีติ ฯ ทุติยมฺป โข ฯเปฯ
ตติยมฺป โข อสฺสาโรโห คามณี ภควนฺต เอตทโวจ สุตมฺเมต
ภนฺเต ปุพฺพกาน อาจริยปาจริยาน อสฺสาโรหาน ภาสมานาน โย
โส อสฺสาโรโห สงฺคาเม อุสฺสหติ วายมติ ตเมน อุสฺสหนฺต
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วายมนฺต ปเร หนนฺติ ปริยาปาเทนฺติ โส กายสฺส เภทา ปร
มรณา สรชิตาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ อิธ ภควา
กิมาหาติ ฯ อทฺธา โข ตฺยาห คามณิ นาลตฺถ อล คามณิ
ติฏเตต มา ม เอต ปุจฺฉีติ ฯ อปจ โข ตฺยาห พฺยากริสฺสามิ ฯ
โย โส คามณิ อสฺสาโรโห สงฺคาเม อุสฺสหติ วายมติ ตสฺส
ต จิตฺต ปุพฺเพ คหิต ทุกฺกฏ ทุปปฺ ณิหิต อิเม สตฺตา หฺนฺตุ
วา วชฺฌนฺตุ วา อุจฺฉิชชฺ นฺตุ วา วินสฺสนฺตุ วา มา วา อเหสุ
อิติ วาติ ฯ ตเมน อุสฺสหนฺต วายมนฺต ปเร หนนฺติ ปริยาปาเทนฺติ
โส กายสฺส เภทา ปร มรณา สรชิโต นาม
นิรโย ตตฺถ อุปปชฺชติ ฯ สเจ โข ปนสฺส เอว ทิฏิ โหติ
โย โส อสฺสาโรโห สงฺคาเม อุสฺสหติ วายมติ ตเมน อุสฺสหนฺต
วายมนฺต ปเร หนนฺติ ปริยาปาเทนฺติ โส กายสฺส เภทา ปร
มรณา สรชิตาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ สาสฺส โหติ
มิจฺฉาทิฏิ ฯ มิจฺฉาทิฏิกสฺส โข ปนาห คามณิ ปุริสปุคฺคลสฺส
ทฺวินฺน คตีน อฺตร คตึ วทามิ นิรย วา ติรจฺฉานโยนึ วาติ ฯ
[๕๙๗] เอว วุตฺเต อสฺสาโรโห คามณี ปโรทิ อสฺสูนิ
ปวตฺเตสิ ฯ เอต โข ตฺยาห คามณิ นาลตฺถ อล คามณิ
ติฏเตต มา ม เอต ปุจฺฉีติ ฯ นาห ภนฺเต เอต โรทามิ
ย ม ภควา เอวมาห ฯ อป จาห ภนฺเต ปุพฺพเกหิ อาจริยปาจริเยหิ อสฺสาโรเหหิ ทีฆรตฺต นิกโต วฺจิโต ปลุทโฺ ธ โย
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โส อสฺสาโรโห สงฺคาเม อุสฺสหติ วายมติ ตเมน อุสฺสหนฺต
วายมนฺต ปเร หนนฺติ ปริยาปาเทนฺติ โส กายสฺส เภทา ปร
มรณา สรชิตาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ อภิกฺกนฺต
ภนฺเต ฯเปฯ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ ปฺจม ฯ
[๕๙๘] เอก สมย ภควา นาฬนฺทาย วิหรติ ปาวาริกมฺพวเน ฯ
อถ โข อสิพนฺธกปุตฺโต คามณี เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น
โข อสิพนฺธกปุตฺโต คามณี ภควนฺต เอตทโวจ พฺราหฺมณา
ภนฺเต ปจฺฉาภูมกา กามณฺฑลุกา เสวาลมาลิกา อุทโกโรหกา
อคฺคิปริจารกา เต มต กาลกต อุยยฺ าเปนฺติ นาม สฺาเปนฺติ
นาม สคฺค นาม โอกฺกาเปนฺติ ฯ ภควา ปน ภนฺเต อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ปโหติ ตถา กาตุ ยถา สพฺโพ โลโก กายสฺส
เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺเชยฺยาติ ฯ เตนหิ
คามณิ ตฺเเวตฺถ ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ ฯ ยถา เต ขเมยฺย ตถา
น พฺยากเรยฺยาสีติ ฯ ต กึ มฺสิ คามณิ อิธสฺส ปุริโส
ปาณาติปาตี อทินฺนาทายี กาเมสุ มิจฺฉาจารี มุสาวาที ปสุณวาโจ
ผรุสวาโจ สมฺผปฺปลาป อภิชฺฌาลุ พฺยาปนฺนจิตฺโต มิจฺฉาทิฏิโก
ตเมน มหาชนกาโย สงฺคมฺม สมาคมฺม อายาเจยฺย
โถเมยฺย ปฺชลิโก อนุปริสกฺเกยฺย อย ปุรโิ ส กายสฺส เภทา
ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชตูติ ฯ ต กึ มฺสิ
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คามณิ อป นุ โส ปุรโิ ส มหโต ชนกายสฺส อายาจนเหตุ วา
โถมนเหตุ วา ปฺชลิกาอนุปริสกฺกนเหตุ วา กายสฺส เภทา ปร
มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺเชยฺยาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
[๕๙๙] เสยฺยถาป คามณิ ปุรโิ ส มหนฺต ๑ ปุถุสิล คมฺภีเร
อุทกรหเท ปกฺขิเปยฺย ตเมน มหาชนกาโย สงฺคมฺม สมาคมฺม
อายาเจยฺย โถเมยฺย ปฺชลิโก อนุปริสกฺเกยฺย อุมฺมุชฺช โภ
ปุถุสิเล อุปฺลว โภ ปุถุสิเล ถลมุปฺลว โภ ปุถุสิเลติ ฯ
ต กึ มฺสิ คามณิ อป นุ สา ปุถุสิลา มหโต ชนกายสฺส
อายาจนเหตุ วา โถมนเหตุ วา ปฺชลิกาอนุปริสกฺกนเหตุ วา
อุมฺมุชฺเชยฺย วา อุปฺลเวยฺย วา ถล วา อุปฺลเวยฺยาติ ฯ โน
เหต ภนฺเต ฯ เอวเมว โข คามณิ โย โส ปุริโส ปาณาติปาตี
อทินฺนาทายี กาเมสุ มิจฺฉาจารี มุสาวาที ปสุณวาโจ ผรุสวาโจ
สมฺผปฺปลาป อภิชฺฌาลุ พฺยาปนฺนจิตฺโต มิจฺฉาทิฏิโก ฯ กิฺจาป
ต มหาชนกาโย สงฺคมฺม สมาคมฺม อายาเจยฺย โถเมยฺย ปฺชลิโก
อนุปริสกฺเกยฺย อย ปุรโิ ส กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ
สคฺค โลก อุปปชฺชตูติ ฯ อถ โข โส ปุริโส กายสฺส เภทา
ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺเชยฺย ฯ
[๖๐๐] ต กึ มฺสิ คามณิ อิธสฺส ปุรโิ ส ปาณาติปาตา
ปฏิวิรโต อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวริ โต
มุสาวาทา ปฏิวิรโต ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต ผรุสาย วาจาย
#๑ ม. ยุ. มหตึ ฯ
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ปฏิวิรโต สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต อนภิชฺฌาลุ อพฺยาปนฺนจิตฺโต
สมฺมาทิฏิโก ตเมน มหาชนกาโย สงฺคมฺม สมาคมฺม อายาเจยฺย
โถเมยฺย ปฺชลิโก อนุปริสกฺเกยฺย อย ปุรโิ ส กายสฺส เภทา
ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชตูติ ฯ ต กึ
มฺสิ คามณิ อป นุ โส ปุรโิ ส มหโต ชนกายสฺส อายาจนเหตุ
วา โถมนเหตุ วา ปฺชลิกาอนุปริสกฺกนเหตุ วา กายสฺส เภทา
ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺเชยฺยาติ ฯ โน
เหต ภนฺเต ฯ
[๖๐๑] เสยฺยถาป คามณิ ปุรโิ ส สปฺปกุมฺภ วา เตลกุมฺภ
วา คมฺภีร อุทกรหท ๑ โอคาหิตฺวา ๒ ภินฺเทยฺย ตตฺร ยสฺส ๓ สกฺขรา
วา กลา วา สา อโธคามี อสฺส ยฺจ ขฺวสฺส ตตฺร สปฺป
วา เตล วา ต อุทฺธงฺคามิ อสฺส ตเมน มหาชนกาโย สงฺคมฺม
สมาคมฺม อายาเจยฺย โถเมยฺย ปฺชลิโก อนุปริสกฺเกยฺย โอสีท
โภ สปฺปเตล สสีท โภ สปฺปเตล อโธ คจฺฉ โภ สปฺปเตลาติ ฯ
ต กึ มฺสิ คามณิ อป นุ ต สปฺปเตล มหโต ชนกายสฺส
อายาจนเหตุ วา โถมนเหตุ วา ปฺชลิกาอนุปริสกฺกนเหตุ วา8
โอสีเทยฺย วา สสีเทยฺย วา อโธ วา คจฺเฉยฺยาติ ฯ โน เหต
ภนฺเต ฯ เอวเมว โข คามณิ โย โส ปุริโส ปาณาติปาตา
ปฏิวิรโต อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวริ โต
มุสาวาทา ปฏิวิรโต ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต ผรุสาย วาจาย
#๑ ม. อุทกรหเท ฯ ๒ ม. ยุ. โอคาเหตฺวา ฯ ๓ ม. ตตฺร ยาสฺส ฯ ยุ.
#ตตฺรสฺส ยา ฯ
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ปฏิวิรโต สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต อนภิชฺฌาลุ อพฺยาปนฺนจิตฺโต
สมฺมาทิฏิโก กิฺจาป ต มหาชนกาโย สงฺคมฺม สมาคมฺม
อายาเจยฺย โถเมยฺย ปฺชลิโก อนุปริสกฺเกยฺย อย ปุริโส กายสฺส
เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชตูติ ฯ
อถ โข โส ปุริโส กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค
โลก อุปปชฺเชยฺยาติ ฯ
[๖๐๒] เอว วุตฺเต อสิพนฺธกปุตฺโต คามณี ภควนฺต เอตทโวจ
อภิกฺกนฺต ภนฺเต ฯเปฯ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ
ฉฏ ฯ
[๖๐๓] เอก สมย ภควา นาฬนฺทาย วิหรติ ปาวาริกมฺพวเน ฯ
อถ โข อสิพนฺธกปุตฺโต คามณี เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อสิพนฺธกปุตฺโต คามณี ภควนฺต เอตทโวจ นนุ
ภนฺเต ภควา สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป วิหรตีติ ฯ เอว คามณิ
ตถาคโต สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป วิหรตีติ ฯ อถ กิฺจรหิ ภนฺเต
ภควา เอกจฺจาน สกฺกจฺจ ธมฺม เทเสติ เอกจฺจาน โน ตถา
สกฺกจฺจ ธมฺม เทเสตีติ ฯ เตนหิ คามณิ ตฺเเวตฺถ
ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ ฯ ยถา เต ขเมยฺย ตถา น พฺยากเรยฺยาสิ ฯ ต
กึ มฺสิ คามณิ อิธ กสฺสกสฺส คหปติโน ตีณิ เขตฺตานิ
เอก เขตฺต อคฺค เอก เขตฺต มชฺฌิม เอก เขตฺต หีน ชงฺคล
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โอสร ๑ ปาปภูมิ ฯ ต กึ มฺสิ คามณิ อสุ กสฺสโก คหปติ
วีชานิ ปติฏ เปตุกาโม กตฺถ ปม ปติฏเปยฺย ย วา อทท
เขตฺต อคฺค ย วา อทท เขตฺต มชฺฌมิ  ย วา อทท เขตฺต หีน
ชงฺคล โอสร ปาปภูมินฺติ ฯ อสุ ภนฺเต กสฺสโก คหปติ พีชานิ
ปติฏเปตุกาโม ย อทท เขตฺต อคฺค ตตฺถ ปติฏเปยฺย ตตฺถ
ปติฏเปตฺวา ย อทท เขตฺต มชฺฌมิ  ตตฺถ ปติฏเปยฺย ตตฺถ
ปติฏเปตฺวา ย อทท เขตฺต หีน ชงฺคล โอสร ปาปภูมิ ตตฺถc
ปติฏเปยฺยป โนป ปติฏเปยฺย ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ อนฺตมโส
โคภตฺตป ภวิสฺสตีติ ฯ
[๖๐๔] เสยฺยถาป คามณิ ย อทท เขตฺต อคฺค เอวเมว
มยฺห ภิกฺขุ ภิกฺขุนิโย เตสาห ธมฺม เทเสมิ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ
ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณณ
ฺ 
ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสมิ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ เอเต หิ
คามณิ มทีปา มเลณา มตาณา มสรณา วิหรนฺติ ฯ เสยฺยถาป
คามณิ ย อทท เขตฺต มชฺฌิม เอวเมว มยฺห อุปาสกา อุปาสิกาโย ๒
เตสาห ๓ ธมฺม เทเสมิ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ
ฺ  ปริสุทธฺ  พฺรหฺมจริย
สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณณ
ปกาเสมิ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ เอเต หิ คามณิ มทีปา มเลณา
มตาณา มสรณา วิหรนฺติ ฯ เสยฺยถาป คามณิ ย อทท เขตฺต
หีน ชงฺคล โอสร ปาปภูมิ เอวเมว มยฺห อฺติตฺถิยา
#๑ ม. ยุ. อูสร ฯ ๒ ม. อุปาสกอุปาสิกาโย ฯ ๓ ม. ยุ. เตส ปาห ฯ เอวมุปริป ฯ
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สมณพฺราหฺมณปริพฺพาชกา เนส จาห ธมฺม เทเสมิ อาทิกลฺยาณ
มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ
ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสมิ ฯ
[๖๐๕] ต กิสฺส เหตุ ฯ อปฺเปวนาม เอกปทมฺป อาชาเนยฺยุ
ต เนส อสฺส ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย ๑ ฯ เสยฺยถาป คามณิ
ปุริสสฺส ตโย อุทกมณิกา เอโก อุทกมณิโก อจฺฉิทฺโท อหาริอปริหารี ๒
เอโก อุทกมณิโก อจฺฉิทฺโท หาริปริหารี ๓ เอโก
อุทกมณิโก ฉิทฺโท หาริปริหารี ฯ ต กึ มฺสิ คามณิ
อสุ ปุริโส อุทก นิกฺขิปตุกาโม ตตฺถ ปม นิกขฺ ิเปยฺย โย วา
โส อุทกมณิโก อจฺฉิทฺโท อหาริอปริหารี โย วา โส อุทกมณิโก
อจฺฉิทฺโท หาริปริหารี โย วา โส อุทกมณิโก ฉิทฺโท
หาริปริหารี ฯ อสุ ภนฺเต ปุรโิ ส อุทก นิกฺขิปตกุ าโม โย โส
อุทกมณิโก อจฺฉิทฺโท อหาริอปริหารี ตตฺถ นิกฺขิเปยฺย ตตฺถ
นิกฺขิปตฺวา โย โส อุทกมณิโก อจฺฉิทฺโท หาริปริหารี ตตฺถ
นิกฺขิเปยฺย ตตฺถ นิกฺขปิ ตฺวา โย โส อุทกมณิโก ฉิทฺโท
หาริปริหารี ตตฺถ นิกฺขิเปยฺยป โนป นิกฺขิเปยฺย ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ
อนฺตมโส ภณฺฑโธวนป ภวิสฺสตีติ ฯ
[๖๐๖] เสยฺยถาป คามณิ โย โส อุทกมณิโก อจฺฉิทฺโท
อหาริอปริหารี เอวเมว มยฺห ภิกฺขุ ภิกฺขุนิโย เตสาห ธมฺม
เทเสมิ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ
#๑ ม. ยุ. สุขายาติ ฯ ๒ ม. ยุ. อหารี อปริหารี ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. ยุ. หารี
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#ปริหารี ฯ เอวมุปริป ฯ ๔ ม. ยุ. กตฺถ ฯ เอวมุปริป ฯ
สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสมิ ฯ ต
กิสฺส เหตุ ฯ เอเต หิ คามณิ มทีปา มเลณา มตาณา มสรณา
วิหรนฺติ ฯ เสยฺยถาป คามณิ โย โส อุทกมณิโก อจฺฉิทฺโท
หาริปริหารี เอวเมว มยฺห อุปาสกา อุปาสิกาโย เตส อห
ธมฺม เทเสมิ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ
สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสมิ ฯ
ต กิสฺส เหตุ ฯ เอเต หิ คามณิ มทีปา มเลณา มตาณา
มสรณา วิหรนฺติ ฯ เสยฺยถาป คามณิ โย โส อุทกมณิโก
ฉิทฺโท หาริปริหารี เอวเมว มยฺห อฺติตฺถิยา สมณพฺราหฺมณปริพฺพาชกา
เตส อห ธมฺม เทเสมิ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ
ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ
พฺรหฺมจริย ปกาเสมิ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ อปฺเปวนาม เอกปทมฺป
อาชาเนยฺยุ ต เนส อสฺส ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ
[๖๐๗] เอว วุตฺเต อสิพนฺธกปุตฺโต คามณี ภควนฺต เอตทโวจ
อภิกฺกนฺต ภนฺเต ฯเปฯ อุปาสก ม ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค
ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ สตฺตม ฯ
[๖๐๘] เอก สมย ภควา นาฬนฺทาย วิหรติ ปาวาริกมฺพวเน ฯ
อถ โข อสิพนฺธกปุตฺโต คามณี นิคณฺสาวโก เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ฯเปฯ เอกมนฺต นิสินฺน โข
อสิพนฺธกปุตฺต คามณึ ภควา เอตทโวจ กถ นุ โข คามณิ นิคณฺโ
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นาฏปุตฺโต สาวกาน ธมฺม เทเสตีติ ฯ เอว โข ภนฺเต นิคณฺโ
นาฏปุตฺโต สาวกาน ธมฺม เทเสติ โยโกจิ ปาณ อติมาเปติ ๑
สพฺโพ โส อาปายิโก เนรยิโก โยโกจิ อทินนฺ  อาทิยติ
สพฺโพ โส อาปายิโก เนรยิโก โยโกจิ กาเมสุ มิจฺฉาจรติ
สพฺโพ โส อาปายิโก เนรยิโก โยโกจิ มุสา ภณติ สพฺโพ
โส อาปายิโก เนรยิโก ย พหุล ย พหุล วิหรติ เตน เตน
นิยฺยตีติ ฯ เอว โข ภนฺเต นิคณฺโ นาฏปุตฺโต สาวกาน ธมฺม
เทเสตีติ ฯ
[๖๐๙] ย พหุล ย พหุล จ คามณิ วิหรติ เตน เตน
นิยฺยตีติ ฯ เอว สนฺเต น โกจิ อาปายิโก เนรยิโก ภวิสฺสติ
ยถา นิคณฺสฺส นาฏปุตฺตสฺส วจน ฯ ต กึ มฺสิ คามณิ
โย โส ปุรโิ ส ปาณาติปาตี รตฺติยา วา ทิวสสฺส วา สมยาสมย
อุปาทาย กตโม พหุตโร สมโย ย ๒ โส ปาณ อติมาเปติ ย
วา โส ปาณ นาติมาเปตีติ ฯ โย โส ภนฺเต ปุริโส ปาณาติปาตี
รตฺติยา วา ทิวสสฺส วา สมยาสมย อุปาทาย อปฺปตโร โส
สมโย ย โส ปาณ อติมาเปติ ฯ อถ โข เสฺวว พหุตโร
สมโย ย โส ปาณ นาติมาเปตีติ ฯ ย พหุล ย พหุล จ
คามณิ วิหรติ เตน เตน นิยฺยตีติ ฯ เอว สนฺเต น โกจิ
อาปายิโก เนรยิโก ภวิสฺสติ ยถา นิคณฺสฺส นาฏปุตฺตสฺส วจน ฯ
[๖๑๐] ต กึ มฺสิ คามณิ โย โส ปุริโส อทินฺนาทายี
#๑ ม. อติปาเตติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ยุ. ย วา ฯ เอวมุปริป ฯ
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รตฺติยา วา ทิวสสฺส วา สมยาสมย อุปาทาย กตโม พหุตโร
สมโย ย โส อทินฺน อาทิยติ ย วา โส อทินนฺ  นาทิยตีติ ฯ
โย โส ภนฺเต ปุรโิ ส อทินฺนาทายี รตฺติยา วา ทิวสสฺส วา
สมยาสมย อุปาทาย อปฺปตโร โส สมโย ย โส อทินฺน
อาทิยติ ฯ อถ โข เสฺวว พหุตโร สมโย ย โส อทินฺน
นาทิยตีติ ฯ ย พหุล ย พหุล จ คามณิ วิหรติ เตน เตน
นิยฺยตีติ ฯ เอว สนฺเต น โกจิ อาปายิโก เนรยิโก ภวิสฺสติ
ยถา นิคณฺสฺส นาฏปุตฺตสฺส วจน ฯ
[๖๑๑] ต กึ มฺสิ คามณิ โย โส ปุริโส กาเมสุ มิจฺฉาจารี
รตฺติยา วา ทิวสสฺส วา สมยาสมย อุปทาย กตโม พหุตโร
สมโย ย โส กาเมสุ มิจฺฉาจรติ ย วา โส กาเมสุ มิจฺฉา
น จรตีติ ฯ โย โส ภนฺเต ปุริโส กาเมสุ มิจฺฉาจารี รตฺติยา
วา ทิวสสฺส วา สมยาสมย อุปาทาย อปฺปตโร โส สมโย ย
โส กาเมสุ มิจฺฉาจรติ ฯ อถ โข เสฺวว พหุตโร สมโย ย
โส กาเมสุ มิจฺฉา น จรตีติ ฯ ย พหุล ย พหุล จ คามณิ
วิหรติ เตน เตน นิยฺยตีติ ฯ เอว สนฺเต น โกจิ อาปายิโก
เนรยิโก ภวิสฺสติ ยถา นิคณฺสฺส นาฏปุตฺตสฺส วจน ฯ
[๖๑๒] ต กึ มฺสิ คามณิ โย โส ปุริโส มุสาวาที
รตฺติยา วา ทิวสสฺส วา สมยาสมย อุปาทาย กตโม พหุตโร สมโย
ย โส มุสา ภณติ ย วา โส มุสา น ภณตีติ ฯ โย โส
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ภนฺเต ปุริโส มุสาวาที รตฺติยา วา ทิวสสฺส วา สมยาสมย
อุปาทาย อปฺปตโร โส สมโย ย โส มุสา ภณติ ฯ อถ โข
เสฺวว พหุตโร สมโย ย โส มุสา น ภณตีติ ฯ ย พหุล ย
พหุล จ คามณิ วิหรติ เตน เตน นิยยฺ ตีติ ฯ เอว สนฺเต น โกจิ
อาปายิโก เนรยิโก ภวิสฺสติ ยถา นิคณฺสฺส นาฏปุตฺตสฺส วจน ฯ
[๖๑๓] อิธ คามณิ เอกจฺโจ สตฺถา เอววาที โหติ เอวทิฏิ
โย โกจิ ปาณมติมาเปติ สพฺโพ โส อาปายิโก เนรยิโก โย
โกจิ อทินฺน อาทิยติ สพฺโพ โส อาปายิโก เนรยิโก โย โกจิ
กาเมสุ มิจฺฉาจรติ สพฺโพ โส อาปายิโก เนรยิโก โย โกจิ
มุสา ภณติ สพฺโพ โส อาปายิโก เนรยิโกติ ฯ
[๖๑๔] ตสฺมึ โข ปน คามณิ สตฺถริ สาวโก อภิปฺปสนฺโน
โหติ ตสฺส เอว โหติ มยฺห โข สตฺถา เอววาที เอวทิฏิ
โย โกจิ ปาณมติมาเปติ สพฺโพ โส อาปายิโก เนรยิโกติ ฯ
อตฺถิ โข ปน มยา ปาโณ อติมาปโต ๑ อหปมฺหิ อาปายิโก
เนรยิโกติ ทิฏึ ปฏิลภติ ต คามณิ วาจ อปฺปหาย ต จิตฺต
อปฺปหาย ต ทิฏึ อปฺปฏินิสฺสชฺชติ ฺวา ยถาภต ๒ นิกฺขิตฺโต เอว
นิรเย ฯ มยฺห โข สตฺถา เอววาที เอวทิฏิ โย โกจิ อทินฺน
อาทิยติ สพฺโพ โส อาปายิโก เนรยิโกติ ฯ อตฺถิ โข ปน
มยา อทินฺน อาทินฺน อหปมฺหิ อาปายิโก เนรยิโกติ ทิฏึ
ปฏิลภติ ต คามณิ วาจ อปฺปหาย ต จิตฺต อปฺปหาย ต
#๑ ม. อติปาปโต ฯ ๒ ยุ. ยถาหต ฯ
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ทิฏึ อปฺปฏินิสฺสชฺชิตฺวา ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย ฯ มยฺห
โข สตฺถา เอววาที เอวทิฏิ โย โกจิ กาเมสุ มิจฺฉาจรติ
สพฺโพ โส อาปายิโก เนรยิโกติ ฯ อตฺถิ โข ปน มยา กาเมสุ
มิจฺฉาจารา จิณฺณา อหปมฺหิ ๑ อาปายิโก เนรยิโกติ ทิฏึ
ปฏิลภติ ต คามณิ วาจ อปฺปหาย ต จิตฺต อปฺปหาย ต ทิฏึ
อปฺปฏินิสฺสชฺชิตฺวา ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย ฯ มยฺห โข
สตฺถา เอววาที เอวทิฏิ โย โกจิ มุสา ภณติ สพฺโพ โส
อาปายิโก เนรยิโกติ ฯ อตฺถิ โข ปน มยา มุสา ภณิต อหปมฺหิ
อาปายิโก เนรยิโกติ ทิฏึ ปฏิลภติ ต คามณิ วาจ อปฺปหาย
ต จิตฺต อปฺปหาย ต ทิฏึ อปฺปฏินสิ ฺสชฺชิตฺวา ยถาภต นิกฺขิตฺโต
เอว นิรเย ฯ
[๖๑๕] อิธ ปน คามณิ ตถาคโต โลเก อุปปฺ ชฺชติ อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชชฺ าจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร
ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควา ฯ โส อเนกปริยาเยน
ปาณาติปาต ครหติ วิครหติ ปาณาติปาตา วิรมถาติ
จาห ๒ อทินฺนาทาน ครหติ วิครหติ อทินฺนาทานา วิรมถาติ จาห
กาเมสุ มิจฺฉาจาร ครหติ วิครหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารา วิรมถาติ
จาห มุสาวาท ครหติ วิครหติ มุสาวาทา วิรมถาติ จาห ฯ
ตสฺมึ โข ปน คามณิ สตฺถริ สาวโก อภิปฺปสนฺโน โหติ ฯ
โส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ ภควา โข อเนกปริยาเยน ปาณาติปาต
#๑ ม. มิจฺฉา จิณฺณ อหมฺปมฺหิ ฯ ยุ. มิจฉฺ า จิณฺณมาหมฺปมฺหิ ฯ ๒ ยุ. อาห ฯ
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ครหติ วิครหติ ปาณาติปาตา วิรมถาติ จาห ฯ อตฺถิ โข ปน
มยา ปาโณ อติมาปโต ยาวตโก วา ตาวตโก วา โย โข
ปน มยา ปาโณ อติมาปโต ยาวตโก วา ตาวตโก วา ต
น สุฏุ ต น สาธุ อหฺเจว โข ปน ตปฺปจฺจยา วิปฺปฏิสารี
อสฺส น เม ต ปาปกมฺม อกต ภวิสฺสตีติ ฯ โส อิติ ปฏิสงฺขาย
ตฺเจว ปาณาติปาต ปชหติ อายติฺจ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต
โหติ เอวเมตสฺส ปาปสฺส กมฺมสฺส ปหาน โหติ เอวเมตสฺส
ปาปสฺส กมฺมสฺส สมติกฺกโม โหติ ฯ
[๖๑๖] ภควา โข อเนกปริยาเยน อทินฺนาทาน ครหติ วิครหติ
อทินฺนาทานา วิรมถาติ จาห ฯ อตฺถิ โข ปน มยา อทินฺน
อาทินฺน ยาวตก วา ตาวตก วา ย โข ปน มยา อทินฺน
อาทินฺน ยาวตก วา ตาวตก วา ต น สุฏุ ต น สาธุ
อหฺเจว โข ปน ตปฺปจฺจยา วิปฺปฏิสารี อสฺส น เม ต
ปาปกมฺม อกต ภวิสฺสตีติ ฯ โส อิติ ปฏิสงฺขาย ตฺเจว
อทินฺนาทาน ปชหติ อายติฺจ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ
เอวเมตสฺส ปาปสฺส กมฺมสฺส ปหาน โหติ เอวเมตสฺส ปาปสฺส
กมฺมสฺส สมติกฺกโม โหติ ฯ
[๖๑๗] ภควา โข อเนกปริยาเยน กาเมสุ มิจฉฺ าจาร ครหติ
วิครหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารา วิรมถาติ จาห ฯ อตฺถิ โข ปน
มยา กาเมสุ มิจฺฉา จิณฺณ ยาวตก วา ตาวตก วา ย โข
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ปน มยา กาเมสุ มิจฺฉา จิณฺณ ยาวตก วา ตาวตก วา ต
น สุฏุ ต น สาธุ อหฺเจว โข ปน ตปฺปจฺจยา วิปฺปฏิสารี
อสฺส น เม ต ปาปกมฺม อกต ภวิสฺสตีติ ฯ โส อิติ ปฏิสงฺขาย
ตฺเจว กาเมสุ มิจฺฉาจาร ปชหติ อายติฺจ กาเมสุ มิจฺฉาจารา
ปฏิวิรโต โหติ ฯ เอวเมตสฺส ปาปสฺส กมฺมสฺส ปหาน โหติ
เอวเมตสฺส ปาปสฺส กมฺมสฺส สมติกฺกโม โหติ ฯ
[๖๑๘] ภควา โข ปน อเนกปริยาเยน มุสาวาท ครหติ วิครหติ
มุสาวาทา วิรมถาติ จาห ฯ อตฺถิ โข ปน มยา มุสา ภณิต
ยาวตก วา ตาวตก วา ย โข ปน มยา มุสา ภณิต ยาวตก
วา ตาวตก วา ต น สุฏุ ต น สาธุ อหฺเจว โข ปน
ตปฺปจฺจยา วิปฺปฏิสารี อสฺส น เม ต ปาปกมฺม อกต ภวิสฺสตีติ ฯ
โส อิติ ปฏิสงฺขาย ตฺเจว มุสาวาท ปชหติ อายติฺจ มุสาวาทา
ปฏิวิรโต โหติ ฯ เอวเมตสฺส ปาปสฺส กมฺมสฺส ปหาน โหติ
เอวเมตสฺส ปาปสฺส กมฺมสฺส สมติกฺกโม โหติ ฯ
[๖๑๙] โส ปาณาติปาต ปหาย ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ
อทินฺนาทาน ปหาย อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจาร
ปหาย กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวริ โต โหติ มุสาวาท ปหาย
มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ ปสุณ วาจ ปหาย ปสุณาย วาจาย
ปฏิวิรโต โหติ ผรุส วาจ ปหาย ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต
โหติ สมฺผปฺปลาป ปหาย สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ อภิชฺฌ
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ปหาย อนภิชฺฌาลุ โหติ พฺยาปาทปโทส ปหาย อพฺยาปนฺนจิตฺโต
โหติ มิจฺฉาทิฏึ ปหาย สมฺมาทิฏ ิโก โหติ ฯ สโข โส
คามณิ อริยสาวโก เอว วิคตาภิชฺโฌ วิคตพฺยาปาโท อสมฺมูโฬฺห
สมฺปชาโน ปฏิสฺสโต เมตฺตาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา
วิหรติ ตถา ทุติย ฯ ตถา ตติย ฯ ตถา จตุตฺถ ฯ อิติ
อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก เมตฺตาสหคเตน
เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน
ผริตฺวา วิหรติ ฯ เสยฺยถาป คามณิ พลวา สงฺขธโม
อปฺปกสิเรเนว จตุทฺทิสา วิฺาเปยฺย ฯ เอวเมว โข คามณิ เอว
ภาวิตาย เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา เอว พหุลีกตาย ย ปมาณกต
กมฺม น ต ตตฺราวสิสฺสติ น ต ตตฺราวติฏติ ฯ สโข โส
คามณิ อริยสาวโก เอว วิคตาภิชฺโฌ วิคตพฺยาปาโท อสมฺมูโฬฺห
สมฺปชาโน ปฏิสฺสโต กรุณาสหคเตน เจตสา ฯ มุทิตาสหคเตน
เจตสา ฯ อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ
ตถา ทุติย ฯ ตถา ตติย ฯ ตถา จตุตฺถ ฯ อิติ อุทฺธมโธ
ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก อุเปกฺขาสหคเตน
เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน
ผริตฺวา วิหรติ ฯ เสยฺยถาป คามณิ พลวา สงฺขธโม
อปฺปกสิเรเนว จตุทฺทิสา วิฺาเปยฺย ฯ เอวเมว โข คามณิ เอว
ภาวิตาย อุเปกฺขาย เจโตวิมุตฺติยา เอว พหุลีกตาย ย ปมาณกต
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กมฺม น ต ตตฺราวสิสฺสติ น ต ตตฺราวติฏตีติ ฯ เอว
วุตฺเต อสิพนฺธกปุตฺโต คามณี นิคณฺสาวโก ภควนฺต เอตทโวจ
อภิกฺกนฺต ภนฺเต อภิกฺกนฺต ภนฺเต ฯเปฯ อุปาสก ม ภควา ธาเรตุ
อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ อฏม ฯ
[๖๒๐] เอก สมย ภควา โกสเลสุ จาริก จรมาโน มหตา
ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ เยน นาฬนฺทา ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา
นาฬนฺทาย วิหรติ ปาวาริกมฺพวเน ฯ เตน โข ปน สมเยน
นาฬนฺทา ทุพฺภิกฺขา โหติ ทฺวีหิติกา เสตฏิกา สลากาวุตฺตา ฯ
เตน โข ปน สมเยน นิคณฺโ นาฏปุตฺโต นาฬนฺทาย
ปฏิวสติ มหติยา นิคณฺปริสาย สทฺธึ ฯ อถ โข อสิพนฺธกปุตฺโต
คามณี นิคณฺสาวโก เยน นิคณฺโ นาฏปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา นิคณฺ นาฏปุตฺต อภิวาเทตฺวา เอกมตฺต นิสที ิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺน โข อสิพนฺธกปุตฺต คามณึ นิคณฺโ นาฏปุตฺโต
เอตทโวจ เอหิ ตฺว คามณิ สมณสฺส โคตมสฺส วาท อาโรเปหิ
เอว เต กลฺยาโณ กิตตฺ ิสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉิสฺสติ อสิพนฺธกปุตฺเตน
คามณินา สมณสฺส โคตมสฺส เอวมหิทฺธิกสฺส เอวมหานุภาวสฺส
วาโท อาโรปโตติ ฯ กถ ปนาห ภนฺเต สมณสฺส โคตมสฺส
เอวมหิทฺธิกสฺส เอวมหานุภาวสฺส วาท อาโรเปมีติ ๑ ฯ เอหิ ตฺว
คามณิ เยน สมโณ โคตโม เตนุปสงฺกม อุปสงฺกมิตฺวา
สมณ โคตม เอว วเทหิ นนุ ภนฺเต ภควา อเนกปริยาเยน
#๑ ม. ยุ. อาโรเปสฺสามีติ ฯ
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กุลาน อนุทย วณฺเณติ อนุรกฺข วณฺเณติ อนุกมฺป วณฺเณตีติ ฯ
สเจ เต ๑ คามณิ สมโณ โคตโม เอว ปุฏโ  เอว พฺยากโรติ
เอว คามณิ ตถาคโต อเนกปริยาเยน กุลาน อนุทย วณฺเณติ
อนุรกฺข วณฺเณติ อนุกมฺป วณฺเณตีติ ฯ ตเมน ตฺว เอว
วเทยฺยาสิ อถ กิฺจรหิ ภนฺเต ภควา นาฬนฺเท ทุพฺภิกเฺ ข
ทฺวีหิติเก เสตฏิเก สลากาวุตฺเต มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ
จาริกฺจรติ อุจฺเฉทาย ภควา กุลาน ปฏิปนฺโน อนยาย ภควา
กุลาน ปฏิปนฺโน อุปฆาตาย ภควา กุลาน ปฏิปนฺโนติ ฯ อิม
โข เต คามณิ สมโณ โคตโม อุภโตโกฏิก ปฺห ปุฏโ 
เนว สกฺขติ อุคฺคิลิตุ เนว สกฺขติ โอคิลิตุนฺติ ฯ
[๖๒๑] เอว ภนฺเตติ โข อสิพนฺธกปุตฺโต คามณี นิคณฺสฺส
นาฏปุตฺตสฺส ปฏิสฺสุตฺวา อุฏายาสนา นิคณฺ นาฏปุตฺต
อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อสิพนฺธกปุตฺโต คามณี ภควนฺต เอตทโวจ นนุ
ภนฺเต ภควา อเนกปริยาเยน กุลาน อนุทย วณฺเณติ อนุรกฺข
วณฺเณติ อนุกมฺป วณฺเณตีติ ฯ เอว คามณิ ตถาคโต อเนกปริยาเยน
กุลาน อนุทย วณฺเณติ อนุรกฺข วณฺเณติ อนุกมฺป
วณฺเณตีติ ฯ อถ กิฺจรหิ ภนฺเต ภควา นาฬนฺเท ทุพฺภิกฺเข
ทฺวีหิติเก เสตฏิเก สลากาวุตฺเต มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ
#๑ ม. ยุ. โข ฯ
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จาริก จรติ อุจฺเฉทาย ภควา กุลาน ปฏิปนฺโน อนยาย ภควา
กุลาน ปฏิปนฺโน อุปฆาตาย ภควา กุลาน ปฏิปนฺโนติ ฯ
[๖๒๒] อิโต โส คามณิ เอกนวุโต กปฺโป ยมห อนุสฺสรามิ
นาภิชานามิ กิฺจิ กุล ปกฺกภิกฺขาทาเนน อุปหตปุพฺพ ฯ อถ
โข ยานิ ตานิ กุลานิ อทฺธานิ มหทฺธนานิ มหาโภคานิ ปหูตชาตรูปรชตานิ
ปหูตวิตฺตูปกรณานิ ปหูตธนธฺานิ สพฺพานิ ตานิ
ทานสมฺภูตานิ เจว สจฺจสมฺภูตานิ จ สฺมสมฺภูตานิ จ ๑ ฯ อฏ
คามณิ เหตู อฏ ปจฺจยา กุลาน อุปฆาตาย ราชโต วา กุลานิ
อุปฆาต คจฺฉนฺติ โจรโต วา กุลานิ อุปฆาต คจฺฉนฺติ อคฺคิโต
วา กุลานิ อุปฆาต คจฺฉนฺติ อุทกโต วา กุลานิ อุปฆาต
คจฺฉนฺติ นิหิต วา านา ๒ วิคจฺฉติ ๓ ทุปฺปยุตฺตา วา กมฺมนฺตา
วิปชฺชนฺติ ๔ กุเล วา กุลงฺคาโรติ อุปปชฺชติ โย เต โภเค
วิกิรติ วิธมติ วิทฺธเสติ อนิจฺจตาเยว อฏมีติ ฯ อิเม โข
คามณิ อฏ เหตู อฏ ปจฺจยา กุลาน อุปฆาตาย ฯ อิเมสุ
โข คามณิ อฏสุ เหตูสุ อฏสุ ปจฺจเยสุ สวิชฺชมาเนสุ โย
ม เอว วเทยฺย อุจฺเฉทาย ภควา กุลาน ปฏิปนฺโน อนยาย
ภควา กุลาน ปฏิปนฺโน อุปฆาตาย ภควา กุลาน ปฏิปนฺโนติ ฯ
ต คามณิ วาจ อปฺปหาย ต จิตฺต อปฺปหาย ต ทิฏ ึ อปฺปฏินิสฺสชฺชิตฺวา
ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว นิรเยติ ฯ
#๑ ม. สามฺสภูตานิ จ ฯ ๒ สี. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ สี. ยุ. นาธิคจฺฉนฺติ ฯ
#๔ ยุ. กมฺมนฺต ชหนฺติ ฯ
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เอว วุตฺเต อสิพนฺธกปุตฺโต คามณี ภควนฺต เอตทโวจ อภิกกฺ นฺต
ภนฺเต อภิกกฺ นฺต ภนฺเต ฯเปฯ อุปาสก ม ภควา ธาเรตุ
อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ นวม ฯ
[๖๒๓] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ
เตน โข ปน สมเยน ราชนฺเตปุเร ราชปริสาย
สนฺนิสินฺนาน สนฺนิปติตาน อยมนฺตรากถา อุทปาทิ กปฺปติ สมณาน
สกฺยปุตฺติยาน ชาตรูปรชต สาทิยนฺติ สมณา สกฺยปุตฺติยา ชาตรูปรชต
ปฏิคฺคณฺหนฺติ สมณา สกฺยปุตฺติยา ชาตรูปรชตนฺติ ฯ
[๖๒๔] เตน โข ปน สมเยน มณิจูฬโก คามณี ตสฺส
ปริสาย นิสนิ ฺโน โหติ ฯ อถ โข มณิจูฬโก คามณี ต ปริส
เอตทโวจ มา อยฺยา เอว อวจุตฺถ น กปฺปติ สมณาน
สกฺยปุตฺติยาน ชาตรูปรชต น สาทิยนฺติ สมณา สกฺยปุตตฺ ิยา
ชาตรูปรชต น ปฏิคฺคณฺหนฺติ สมณา สกฺยปุตตฺ ิยา ชาตรูปรชต
นิกฺขิตฺตมณิสุวณฺณา สมณา สกฺยปุตฺติยา อเปตชาตรูปรชตาติ ฯ
อสกฺขิ โข มณิจูฬโก คามณี ต ปริส สฺาเปตุ ฯ
[๖๒๕] อถ โข มณิจูฬโก คามณี เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข มณิจูฬโก คามณี ภควนฺต เอตทโวจ อิธ ภนฺเต
ราชนฺเตปุเร ราชปริสาย สนฺนิสินฺนาน สนฺนิปติตาน อยมนฺตรากถา
อุทปาทิ กปฺปติ สมณาน สกฺยปุตฺติยาน ชาตรูปรชต สาทิยนฺติ
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สมณา สกฺยปุตฺติยา ชาตรูปรชต ปฏิคฺคณฺหนฺติ สมณา สกฺยปุตฺติยา
ชาตรูปรชตนฺติ ฯ เอว วุตฺเต อห ภนฺเต ต ปริส เอตทโวจ
มา อยฺยา เอว อวจุตฺถ น กปฺปติ สมณาน สกฺยปุตฺติยาน
ชาตรูปรชต น สาทิยนฺติ สมณา สกฺยปุตฺติยา ชาตรูปรชต น
ปฏิคฺคณฺหนฺติ สมณา สกฺยปุตฺติยา ชาตรูปรชต นิกฺขิตฺตมณิสุวณฺณา
สมณา สกฺยปุตฺติยา อเปตชาตรูปรชตาติ ฯ อสกฺขึ
โขห ภนฺเต ต ปริส สฺาเปตุ ฯ กจฺจาห ภนฺเต เอว พฺยากรมาโน
วุตฺตวาที เจว ภควโต โหมิ น จ ภควนฺต อภูเตน
อพฺภาจิกฺขามิ ธมฺมสฺส จานุธมฺม พฺยากโรมิ น จ โกจิ
สหธมฺมิโก วาทานุปาโต ๑ คารยฺห าน อาคจฺฉตีติ ฯ
[๖๒๖] ตคฺฆ ตฺว คามณิ เอว พฺยากรมาโน วุตฺตวาที เจว
เม อโหสิ น จ ม อภูเตน อพฺภาจิกฺขสิ ธมฺมสฺส จานุธมฺม
พฺยากโรสิ น จ โกจิ สหธมฺมิโก วาทานุปาโต ๑ คารยฺห าน
อาคจฺฉติ ฯ น หิ คามณิ กปฺปติ สมณาน สกฺยปุตฺติยาน ชาตรูปรชต
น สาทิยนฺติ สมณา สกฺยปุตตฺ ิยา ชาตรูปรชต น
ปฏิคฺคณฺหนฺติ สมณา สกฺยปุตฺติยา ชาตรูปรชต นิกฺขิตฺตมณิสุวณฺณา
สมณา สกฺยปุตฺติยา อเปตชาตรูปรชตา ฯ ยสฺส โข
คามณิ ชาตรูปรชต กปฺปติ ปฺจป ตสฺส กามคุณา กปฺปนฺติ
ยสฺส ปฺจ กามคุณา กปฺปนฺติ ตสฺสป ชาตรูปรชต กปฺปติ ๒
#๑ ม. ยุ. วาทานุวาโท ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ สี. ม. อิท ปาตฺตย น ทิสฺสติ ฯ
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เอกเสเนต คามณิ ธาเรยฺยาสิ อสฺสมณธมฺโม อสกฺยปุตฺติยธมฺโมติ ฯ
อป จาห คามณิ เอว วทามิ ติณ ติณตฺถิเกน
ปริเยสิตพฺพ ทารุ ทารุตฺถิเกน ปริเยสิตพฺพ สกฏ สกฏตฺถเิ กน
ปริเยสิตพฺพ ปุริโส ปุรสิ ตฺถิเกน ปริเยสิตพฺโพ ฯ น เตฺววาห
คามณิ เกนจิ ปริยาเยน ชาตรูปรชต สาทิตพฺพ ปริเยสิตพฺพนฺติ
วทามีติ ฯ ทสม ฯ
[๖๒๗] เอก สมย ภควา มลฺเลสุ วิหรติ อุรุเวลกปฺป
นาม มลฺลาน นิคโม ฯ อถ โข คนฺธภโก คามณี ๑ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข คนฺธภโก คามณี ภควนฺต
เอตทโวจ สาธุ เม ภนฺเต ภควา ทุกขฺ สฺส สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ
เทเสตูติ ฯ อหฺเจ เต คามณิ อตีตมทฺธาน อารพฺภ ทุกฺขสฺส
สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ เทเสยฺย เอว อโหสิ อตีตมทฺธานนฺติ ฯ
ตตฺร เต สิยา กงฺขา สิยา วิมติ ฯ อหฺเจ เต คามณิ
อนาคตมทฺธาน อารพฺภ ทุกฺขสฺส สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ เทเสยฺย
เอว ภวิสฺสติ อนาคตมทฺธานนฺติ ฯ ตตฺราป เต สิยา กงฺขา
สิยา วิมติ ฯ อป จาห คามณิ อิเธว นิสินฺโน เอตฺเถว เต
นิสินฺนสฺส ทุกฺขสฺส สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ เทเสสฺสามิ ต
#๑ ม. ภทฺรโก คามณิ ฯ ยุ. ภทฺรคโก คามณิ ฯ
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สุโณหิ สาธุก มนสิกโรหิ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ
โข คนฺธภโก คามณี ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ ภควา เอตทโวจ
ต กึ มฺสิ คามณิ อตฺถิ เต อุรุเวลกปฺเป มนุสฺสา เยส
เต วเธน วา พนฺเธน วา ชานิยา วา ครหาย วา อุปฺปชฺเชยฺยุ
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ ฯ อตฺถิ เม ภนฺเต อุรุเวลกปฺเป
มนุสฺสา เยส เม วเธน วา พนฺเธน วา ชานิยา วา ครหาย
วา อุปฺปชฺเชยฺยุ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ ฯ อตฺถิ ปน
เต คามณิ อุรุเวลกปฺเป มนุสฺสา เยส เต วเธน วา พนฺเธน
วา ชานิยา วา ครหาย วา นุปฺปชฺเชยฺยุ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ ฯ อตฺถิ เม ภนฺเต อุรุเวลกปฺเป มนุสฺสา เยส เม
วเธน วา พนฺเธน วา ชานิยา วา ครหาย วา นุปฺปชฺเชยฺยุ
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ ฯ โก นุ โข คามณิ เหตุ
โก ปจฺจโย เยน เต เอกจฺจาน อุรุเวลกปฺปยาน มนุสฺสาน
วเธน วา พนฺเธน วา ชานิยา วา ครหาย วา อุปฺปชฺเชยฺยุ
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ฯ โก วา ปน คามณิ เหตุ
โก ปจฺจโย เยน เต เอกจฺจาน อุรุเวลกปฺปยาน มนุสฺสาน วเธน
วา พนฺเธน วา ชานิยา วา ครหาย วา นุปฺปชฺเชยฺยุ
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ ฯ เยส เม ภนฺเต อุรุเวลกปฺปยาน
มนุสฺสาน วเธน วา พนฺเธน วา ชานิยา วา ครหาย วา
อุปฺปชฺเชยฺยุ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา อตฺถิ เม เตสุ
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ฉนฺทราโค ฯ เยสมฺปน เม ภนฺเต อุรุเวลกปฺปยาน มนุสฺสาน วเธน
วา พนฺเธน วา ชานิยา วา ครหาย วา นุปฺปชฺเชยฺยุ
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นตฺถิ เม เตสุ ฉนฺทราโคติ ฯ
อิมินา ตฺว คามณิ ธมฺเมน ทิฏเน วิทิเตน อกาลิเกน ปตฺเตน
ปริโยคาเฬฺหน อตีตานาคเต นย เนหิ ย โข กิฺจิ อตีตมทฺธาน
ทุกฺข อุปฺปชฺชมาน อุปฺปชฺชิ สพฺพนฺต ฉนฺทมูลก ฉนฺทนิทาน
ฉนฺโท หิ มูล ทุกฺขสฺส ฯ ยมฺป หิ กิฺจิ อนาคตมทฺธาน
ทุกฺข อุปฺปชฺชมาน อุปฺปชฺชิสฺสติ สพฺพนฺต ฉนฺทมูลก ฉนฺทนิทาน
ฉนฺโท หิ มูล ทุกฺขสฺสาติ ฯ อจฺฉริย ภนฺเต อพฺภุต ภนฺเต
ยาว สุภาสิตฺจิท เตน ภควตา ยงฺกิฺจิ อตีตมทฺธาน ทุกฺข
อุปฺปชฺชมาน อุปฺปชฺชิ สพฺพนฺต ฉนฺทมูลก ฉนฺทนิทาน ฉนฺโท
หิ มูล ทุกขฺ สฺสาติ ฯ ยงฺกิฺจิ อนาคตมทฺธาน ทุกฺข อุปฺปชฺชมาน
อุปฺปชฺชิสฺสติ สพฺพนฺต ฉนฺทมูลก ฉนฺทนิทาน ฉนฺโท หิ มูล
ทุกฺขสฺสาติ ฯ อตฺถิ เม ภนฺเต จิรวาสี นาม กุมาโร พหิ
อาวสเถ ปฏิวสติ โส ขฺวาห ภนฺเต กาลสฺเสว วุฏาย ปุริส
อุยฺโยเชมิ คจฺฉ ภเณ จิรวาสึ กุมาร ชานาหีติ ฯ ยาวกีวฺจ
ภนฺเต โส ปุริโส นาคจฺฉติ ตสฺส เม โหเตว อฺถตฺต มา
เหว ๑ จิรวาสิสฺส กุมารสฺส กิฺจิ อาพาธเยถาติ ๒ ฯ
[๖๒๘] ต กึ มฺสิ คามณิ จิรวาสิสฺส [๓] กุมารสฺส วเธน วา
พนฺเธน วา ชานิยา วา ครหาย วา อุปฺปชฺเชยฺยุ โสกปริเทวทุกฺข#๑ ม. ยุ. เหว ฯ ๒ ม. อาพาธยิสฺสถาติ ฯ ยุ. อาพาธเยสฺสติ ฯ ๓ ยุ. เต ฯ
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โทมนสฺสุปายาสาติ ฯ จิรวาสิสฺส เม ภนฺเต กุมารสฺส วเธน วา
พนฺเธน วา ชานิยา วา ครหาย วา ชีวิตสฺสป สิยา อฺถตฺต
กึ ปน เม นุปฺปชฺชิสฺสนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ ฯ
อิมินา โข เอต คามณิ ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยงฺกิฺจิ ทุกฺข
อุปฺปชฺชมาน อุปฺปชฺชติ สพฺพนฺต ฉนฺทมูลก ฉนฺทนิทาน ฉนฺโท
หิ มูล ทุกฺขสฺสาติ ฯ ต กึ มฺสิ คามณิ ยทา เต จิรวาสิมาตา
อทิฏา อโหสิ อสฺสุตา อโหสิ เต จิรวาสิมาตุยา ฉนฺโท วา
ราโค วา เปม วาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ ทสฺสน วา เต คามณิ
อาคมฺม สวน วา [๑] เอว เต อโหสิ จิรวาสิมาตุยา ฉนฺโท วา
ราโค วา เปม วาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ ต กึ มฺสิ คามณิ
จิรวาสิมาตุยา เต วเธน วา พนฺเธน วา ชานิยา วา ครหาย วา
อุปฺปชฺเชยฺยุ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ ฯ จิรวาสิมาตุยา
เม ภนฺเต วเธน วา พนฺเธน วา ชานิยา วา ครหาย วา ชีวิตสฺสป
สิยา อฺถตฺต กึ ปน เม นุปฺปชฺชิสฺสนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ ฯ
อิมินา โข เอต คามณิ ปริยาเยน เวทิตพฺพ
ยงฺกิฺจิ ทุกขฺ  อุปฺปชฺชมาน อุปฺปชฺชติ สพฺพนฺต ฉนฺทมูลก ฉนฺทนิทาน
ฉนฺโท หิ มูล ทุกฺขสฺสาติ ฯ เอกาทสม ฯ
[๖๒๙] อถ โข ราสิโย คามณี เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข ราสิโย คามณี ภควนฺต เอตทโวจ สุตมฺเมต ภนฺเต
#๑ ยุ. เต คามณิ อาคมฺม ฯ
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สมโณ โคตโม สพฺพ ตป ครหติ สพฺพ ตปสฺสึ ลูขชีวึ เอกเสน
อุปวทติ อุปกฺโกสตีติ ฯ เย เต ภนฺเต เอวมาหสุ สมโณ โคตโม
สพฺพ ตป ครหติ สพฺพ ตปสฺสึ ลูขชีวึ เอกเสน อุปวทติ
อุปกฺโกสตีติ ฯ กจฺจิ เต ภนฺเต ภควโต วุตฺตวาทิโน น จ
ภควนฺต อภูเตน อพฺภาจิกฺขนฺติ ธมฺมสฺส จานุธมฺม พฺยากโรนฺติ
น จ โกจิ สหธมฺมิโก วาทานุปาโต คารยฺห าน อาคจฺฉตีติ ฯ เย
เต คามณิ เอวมาหสุ สมโณ โคตโม สพฺพ ตป ครหติ สพฺพ
ตปสฺสึ ลูขชีวึ เอกเสน อุปวทติ อุปกฺโกสตีติ ฯ น เม เต
วุตฺตวาทิโน อพฺภาจิกฺขนฺติ จ ปน มนฺเต อสตา อภูเตน ๑ ฯ
[๖๓๐] เทฺวเม คามณิ อนฺตา ปพฺพชิเตน น เสวิตพฺพา โย
จาย กาเมสุ กามสุขลฺลิกานุโยโค หีโน คมฺโม โปถุชชฺ นิโก อนริโย
อนตฺถสฺหิโต โย จาย อตฺตกิลมถานุโยโค ทุกฺโข อนริโย
อนตฺถสฺหิโต ฯ เอเต เต คามณิ อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม
มชฺฌิมา ปฏิปทา ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา จกฺขุกรณี าณกรณี
อุปสมาย อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตติ ฯ กตมา
จ สา คามณิ มชฺฌิมา ปฏิปทา ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา จกฺขุกรณี
าณกรณี อุปสมาย อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย
สวตฺตติ ฯ อยเมว อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏิ
ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ อย โข สา คามณิ มชฺฌิมา
#๑ ม. อสตา ตุจฺฉา อภูเตน ฯ
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ปฏิปทา ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา จกฺขุกรณี าณกรณี อุปสมาย
อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตติ ฯ
[๖๓๑] ตโยเม ๑ คามณิ กามโภคิโน สนฺโต สวิชฺชมานา
โลกสฺมึ ฯ กตเม ตโย ฯ อิธ คามณิ เอกจฺโจ กามโภคี
อธมฺเมน โภเค ปริเยสติ สาหเสน อธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา
สาหเสน น อตฺตาน สุเขติ น ๒ ปเณติ น สวิภชติ น ปฺุานิ
กโรติ ฯ อิธ ปน คามณิ เอกจฺโจ กามโภคี อธมฺเมน โภเค
ปริเยสติ สาหเสน อธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา สาหเสน อตฺตาน
สุเขติ ปเณติ น สวิภชติ น ปฺุานิ กโรติ ฯ อิธ ปน คามณิ
เอกจฺโจ กามโภคี อธมฺเมน โภเค ปริเยสติ สาหเสน อธมฺเมน
โภเค ปริเยสิตฺวา สาหเสน อตฺตาน สุเขติ ปเณติ สวิภชติ
ปฺุานิ กโรติ ฯ
[๖๓๒] อิธ ปน คามณิ เอกจฺโจ กามโภคี ธมฺมาธมฺเมน โภเค
ปริเยสติ สาหเสนป อสาหเสนป ธมฺมาธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา
สาหเสนป อสาหเสนป น อตฺตาน สุเขติ น ๒ ปเณติ น สวิภชติ
น ปฺุานิ กโรติ ฯ อิธ ปน คามณิ เอกจฺโจ กามโภคี ธมฺมาธมฺเมน
โภเค ปริเยสติ สาหเสนป อสาหเสนป ธมฺมาธมฺเมน โภเค
ปริเยสิตฺวา สาหเสนป อสาหเสนป อตฺตาน สุเขติ ปเณติ น
สวิภชติ น ปฺุานิ กโรติ ฯ อิธ คามณิ เอกจฺโจ กามโภคี
ธมฺมาธมฺเมน โภเค ปริเยสติ สาหเสนป อสาหเสนป ธมฺมาธมฺเมน
#๑ ม. ตโย โขเม ฯ ๒ ยุ. นสทฺโท นตฺถิ ฯ
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โภเค ปริเยสิตฺวา สาหเสนป อสาหเสนป อตฺตาน สุเขติ ปเณติ
สวิภชติ ปฺุานิ กโรติ ฯ
[๖๓๓] อิธ ปน คามณิ เอกจฺโจ กามโภคี ธมฺเมน โภเค
ปริเยสติ อสาหเสน ธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา อสาหเสน น
อตฺตาน สุเขติ น ๑ ปเณติ น สวิภชติ น ปฺุานิ กโรติ ฯ อิธ
ปน คามณิ เอกจฺโจ กามโภคี ธมฺเมน โภเค ปริเยสติ อสาหเสน
ธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา อสาหเสน อตฺตาน สุเขติ ปเณติ น
สวิภชติ น ปฺุานิ กโรติ ฯ อิธ ปน คามณิ เอกจฺโจ กามโภคี
ธมฺเมน โภเค ปริเยสติ อสาหเสน ธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา(
อสาหเสน อตฺตาน สุเขติ ปเณติ สวิภชติ ปฺุานิ กโรติ เต
จ โภเค คธิโต มุจฺฉิโต อชฺฌาปนฺโน อนาทีนวทสฺสาวี อนิสฺสรณปฺโ
ปริภฺุชติ ฯ อิธ ปน คามณิ เอกจฺโจ กามโภคี ธมฺเมน
โภเค ปริเยสติ อสาหเสน ธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา อสาหเสน
อตฺตาน สุเขติ ปเณติ สวิภชติ ปฺุานิ กโรติ เต จ โภเค
อคธิโต อมุจฺฉิโต อนชฺฌาปนฺโน อาทีนวทสฺสาวี นิสฺสรณปฺโ
ปริภฺุชติ ฯ
[๖๓๔] ตตฺร คามณิ ยฺวาย กามโภคี อธมฺเมน โภเค ปริเยสติ
สาหเสน อธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา สาหเสน น อตฺตาน สุเขติ
น ปเณติ น สวิภชติ น ปฺุานิ กโรติ ฯ อย คามณิ กามโภคี
ตีหิ าเนหิ คารโยฺห ฯ กตเมหิ ตีหิ าเนหิ คารโยฺห ฯ
#๑ ยุ. นสทฺโท นตฺถิ ฯ
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อธมฺเมน โภเค ปริเยสติ สาหเสนาติ อิมินา ปเมน าเนน
คารโยฺห ฯ น อตฺตาน สุเขติ น ๑ ปเณตีติ อิมินา ทุติเยน าเนน
คารโยฺห ฯ น สวิภชติ น ปฺุานิ กโรตีติ อิมนิ า ตติเยน าเนน
คารโยฺห ฯ อย คามณิ กามโภคี อิเมหิ ตีหิ าเนหิ คารโยฺห ฯ
[๖๓๕] ตตฺร คามณิ ยฺวาย กามโภคี อธมฺเมน โภเค ปริเยสติ
สาหเสน อธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา สาหเสน อตฺตาน สุเขติ ปเณติ
น สวิภชติ น ปฺุานิ กโรติ ฯ อย คามณิ กามโภคี ทฺวีหิ
าเนหิ คารโยฺห เอเกน าเนน ปาสโส ฯ กตเมหิ ทฺวีหิ าเนหิ
คารโยฺห ฯ อธมฺเมน โภเค ปริเยสติ สาหเสนาติ อิมินา ปเมน
าเนน คารโยฺห ฯ น สวิภชติ น ปฺุานิ กโรตีติ อิมินา
ทุติเยน าเนน คารโยฺห ฯ กตเมน เอเกน าเนน ปาสโส ฯ
อตฺตาน สุเขติ ปเณตีติ อิมินา เอเกน าเนน ปาสโส ฯ อย
คามณิ กามโภคี อิเมหิ ทฺวีหิ าเนหิ คารโยฺห อิมินา เอเกน
าเนน ปาสโส ฯ
[๖๓๖] ตตฺร คามณิ ยฺวาย กามโภคี อธมฺเมน โภเค ปริเยสติ
สาหเสน อธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา สาหเสน อตฺตาน สุเขติ
ปเณติ สวิภชติ ปฺุานิ กโรติ ฯ อย คามณิ กามโภคี เอเกน
าเนน คารโยฺห ทฺวีหิ าเนหิ ปาสโส ฯ กตเมน เอเกน
าเนน คารโยฺห ฯ อธมฺเมน โภเค ปริเยสติ สาหเสนาติ อิมินา
เอเกน าเนน คารโยฺห ฯ กตเมหิ ทฺวีหิ าเนหิ ปาสโส ฯ
#๑ ยุ. นสทฺโท นตฺถิ ฯ
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อตฺตาน สุเขติ ปเณตีติ อิมินา ปเมน าเนน ปาสโส ฯ สวิภชติ
ปฺุานิ กโรตีติ อิมินา ทุติเยน าเนน ปาสโส ฯ อย คามณิ
กามโภคี อิมินา เอเกน าเนน คารโยฺห อิเมหิ ทฺวีหิ าเนหิ
ปาสโส ฯ
[๖๓๗] ตตฺร คามณิ ยฺวาย กามโภคี ธมฺมาธมฺเมน โภเค
ปริเยสติ สาหเสนป อสาหเสนป ธมฺมาธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา
สาหเสนป อสาหเสนป น อตฺตาน สุเขติ น ปเณติ น สวิภชติ
น ปฺุานิ กโรติ ฯ อย คามณิ กามโภคี เอเกน าเนน
ปาสโส ตีหิ าเนหิ คารโยฺห ฯ กตเมน เอเกน าเนน
ปาสโส ฯ ธมฺเมน โภเค ปริเยสติ อสาหเสนาติ อิมินา เอเกน
าเนน ปาสโส ฯ กตเมหิ ตีหิ าเนหิ คารโยฺห ฯ อธมฺเมน
โภเค ปริเยสติ สาหเสนาติ อิมินา ปเมน าเนน คารโยฺห ฯ
น อตฺตาน สุเขติ น ปเณตีติ อิมินา ทุติเยน าเนน คารโยฺห ฯ
น สวิภชติ น ปฺุานิ กโรตีติ อิมนิ า ตติเยน าเนน คารโยฺห ฯ
อย คามณิ กามโภคี อิมินา เอเกน าเนน ปาสโส อิเมหิ
ตีหิ าเนหิ คารโยฺห ฯ
[๖๓๘] ตตฺร คามณิ ยฺวาย กามโภคี ธมฺมาธมฺเมน โภเค
ปริเยสติ สาหเสนป อสาหเสนป ธมฺมาธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา
สาหเสนป อสาหเสนป อตฺตาน สุเขติ ปเณติ น สวิภชติ น
ปฺุานิ กโรติ ฯ อย คามณิ กามโภคี ทฺวีหิ าเนหิ ปาสโส
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ทฺวีหิ าเนหิ คารโยฺห ฯ กตเมหิ ทฺวีหิ าเนหิ ปาสโส ฯ
ธมฺเมน โภเค ปริเยสติ อสาหเสนาติ อิมินา ปเมน าเนน
ปาสโส ฯ อตฺตาน สุเขติ ปเณตีติ อิมินา ทุตเิ ยน าเนน
ปาสโส ฯ กตเมหิ ทฺวหี ิ าเนหิ คารโยฺห ฯ อธมฺเมน โภเค
ปริเยสติ สาหเสนาติ อิมินา ปเมน าเนน คารโยฺห ฯ น
สวิภชติ น ปฺุานิ กโรตีติ อิมินา ทุติเยน าเนน คารโยฺห ฯ
อย คามณิ กามโภคี อิเมหิ ทฺวีหิ าเนหิ ปาสโส อิเมหิ
ทฺวีหิ าเนหิ คารโยฺห ฯ
[๖๓๙] ตตฺร คามณิ ยฺวาย กามโภคี ธมฺมาธมฺเมน โภเค
ปริเยสติ สาหเสนป อสาหเสนป ธมฺมาธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา
สาหเสนป อสาหเสนป อตฺตาน สุเขติ ปเณติ สวิภชติ ปฺุานิ
กโรติ ฯ อย คามณิ กามโภคี ตีหิ าเนหิ ปาสโส เอเกน
าเนน คารโยฺห ฯ กตเมหิ ตีหิ าเนหิ ปาสโส ฯ ธมฺเมน
โภเค ปริเยสติ อสาหเสนาติ อิมินา ปเมน าเนน ปาสโส ฯ
อตฺตาน สุเขติ ปเณตีติ อิมินา ทุติเยน าเนน ปาสโส ฯ สวิภชติ
ปฺุานิ กโรตีติ อิมินา ตติเยน าเนน ปาสโส ฯ กตเมน
เอเกน าเนน คารโยฺห ฯ อธมฺเมน โภเค ปริเยสติ สาหเสนาติ
อิมินา เอเกน าเนน คารโยฺห ฯ อย คามณิ กามโภคี อิเมหิ
ตีหิ าเนหิ ปาสโส อิมินา เอเกน าเนน คารโยฺห ฯ
[๖๔๐] ตตฺร คามณิ ยฺวาย กามโภคี ธมฺเมน โภเค ปริเยสติ
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อสาหเสน ธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา อสาหเสน น อตฺตาน สุเขติ
น ปเณติ น สวิภชติ น ปฺุานิ กโรติ ฯ อย คามณิ
กามโภคี เอเกน าเนน ปาสโส ทฺวีหิ าเนหิ คารโยฺห ฯ
กตเมน เอเกน าเนน ปาสโส ฯ ธมฺเมน โภเค ปริเยสติ
อสาหเสนาติ อิมินา เอเกน าเนน ปาสโส ฯ กตเมหิ ทฺวีหิ
าเนหิ คารโยฺห ฯ น อตฺตาน สุเขติ น ปเณตีติ อิมินา ปเมน
าเนน คารโยฺห ฯ น สวิภชติ น ปฺุานิ กโรตีติ อิมินา
ทุติเยน าเนน คารโยฺห ฯ อย คามณิ กามโภคี อิมินา เอเกน
าเนน ปาสโส อิเมหิ ทฺวหี ิ าเนหิ คารโยฺห ฯ
[๖๔๑] ตตฺร คามณิ ยฺวาย กามโภคี ธมฺเมน โภเค ปริเยสติ
อสาหเสน ธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา อสาหเสน อตฺตาน สุเขติ
ปเณติ น สวิภชติ น ปฺุานิ กโรติ ฯ อย คามณิ กามโภคี
ทวีหิ าเนหิ ปาสโส เอเกน าเนน คารโยฺห ฯ กตเมหิ ทฺวีหิ
าเนหิ ปาสโส ฯ ธมฺเมน โภเค ปริเยสติ อสาหเสนาติ อิมินา
ปเมน าเนน ปาสโส ฯ อตฺตาน สุเขติ ปเณตีติ อิมินา
ทุติเยน าเนน ปาสโส ฯ กตเมน เอเกน าเนน คารโยฺห ฯ
น สวิภชติ น ปฺุานิ กโรตีติ อิมนิ า เอเกน าเนน คารโยฺห ฯ
อย คามณิ กามโภคี อิเมหิ ทฺวีหิ าเนหิ ปาสโส อิมินา
เอเกน าเนน คารโยฺห ฯ
[๖๔๒] ตตฺร คามณิ ยฺวาย กามโภคี ธมฺเมน โภเค ปริเยสติ
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อสาหเสน ธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา อสาหเสน อตฺตาน สุเขติ
ปเณติ สวิภชติ ปฺุานิ กโรติ เต จ โภเค คธิโต มุจฺฉิโต
อชฺฌาปนฺโน ๑ อนาทีนวทสฺสาวี อนิสฺสรณปฺโ ปริภ
ุ ฺชติ ฯ อย
คามณิ กามโภคี ตีหิ าเนหิ ปาสโส เอเกน าเนน คารโยฺห
กตเมหิ ตีหิา เนหิ ปาสโส ฯ ธมฺเมน โภเค ปริเยสติ อสาหเสนาติ
อิมินา ปเมน าเนน ปาสโส ฯ อตฺตาน สุเขติ ปเณตีติ
อิมินา ทุติเยน าเนน ปาสโส ฯ สวิภชติ ปฺุานิ กโรตีติ
อิมินา ตติเยน าเนน ปาสโส ฯ กตเมน เอเกน าเนน
คารโยฺห ฯ เต จ โภเค คธิโต มุจฺฉิโต อชฺฌาปนฺโน อนาทีนวทสฺสาวี
อนิสฺสรณปฺโ ปริภฺุชตีติ อิมินา เอเกน าเนน
คารโยฺห ฯ อย คามณิ กามโภคี อิเมหิ ตีหิ าเนหิ ปาสโส
อิมินา เอเกน าเนน คารโยฺห ฯ
[๖๔๓] ตตฺร คามณิ ยฺวาย กามโภคี ธมฺเมน โภเค ปริเยสติ
อสาหเสน ธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา อสาหเสน อตฺตาน สุเขติ
ปเณติ สวิภชติ ปฺุานิ กโรติ เต จ โภเค อคธิโต อมุจฺฉิโต
อนชฺฌาปนฺโน ๒ อาทีนวทสฺสาวี นิสฺสรณปฺโ ปริภฺุชติ ฯ อย
คามณิ กามโภคี จตูหิ าเนหิ ปาสโส ฯ กตเมหิ จตูหิ
าเนหิ ปาสโส ฯ ธมฺเมน โภเค ปริเยสติ อสาหเสนาติ อิมินา
ปเมน าเนน ปาสโส ฯ อตฺตาน สุเขติ ปเณตีติ อิมินา
ทุติเยน าเนน ปาสโส ฯ สวิภชติ ปฺุานิ กโรตีติ อิมนิ า
#๑ ม. อชฺโฌปนฺโน ฯ ๒ ม. อนชฺโฌปนฺโน ฯ
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ตติเยน าเนน ปาสโส ฯ เต จ โภเค อคธิโต อมุจฺฉิโต๙
อนชฺฌาปนฺโน อาทีนวทสฺสาวี นิสฺสรณปฺโ ปริภฺุชตีติ อิมินา
จตุตฺเถน าเนน ปาสโส ฯ อย คามณิ กามโภคี อิเมหิ จตูหิ
าเนหิ ปาสโส ฯ
[๖๔๔] ตโยเม คามณิ ตปสฺสิโน ลูขชีวิโน สนฺโต สวิชฺชมานา
โลกสฺมึ ฯ กตเม ตโย ฯ อิธ คามณิ เอกจฺโจ ตปสฺสี ลูขชีวี
สทฺโธ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต โหติ อปฺเปวนาม กุสล
ธมฺม อธิคจฺเฉยฺย อปฺเปวนาม อุตฺตริมนุสฺสธมฺม ๑ อลมริยาณทสฺสนวิเสส
สจฺฉิกเรยฺยนฺติ ฯ โส อตฺตาน อาตาเปติ ปริตาเปติ
กุสลฺจ ธมฺม นาธิคจฺฉติ อุตฺตริมนุสฺสธมฺม ๒ อลมริยาณทสฺสนวิเสส
น สจฺฉิกโรติ ฯ อิธ ปน คามณิ เอกจฺโจ ตปสฺสี ลูขชีวี
สทฺโธ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต โหติ อปฺเปวนาม กุสล
ธมฺม อธิคจฺเฉยฺย อปฺเปวนาม อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อลมริยาณทสฺสนวิเสส
สจฺฉิกเรยฺยนฺติ ฯ โส อตฺตาน อาตาเปติ ปริตาเปติ
กุสล หิ โข ธมฺม อธิคจฺฉติ อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อลมริยาณทสฺสนวิเสส
น สจฺฉิกโรติ ฯ อิธ ปน คามณิ เอกจฺโจ ตปสฺสี
ลูขชีวี สทฺโธ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต โหติ อปฺเปวนาม
กุสล ธมฺม อธิคจฺเฉยฺย อปฺเปวนาม อุตฺตริมนุสฺสธมฺม
อลมริยาณทสฺสนวิเสส สจฺฉิกเรยฺยนฺติ ฯ โส อตฺตาน อาตาเปติ
#๑ สี. ม. ยุ. สพฺพวาเรสุ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมาติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ
#๒ ม. อุตฺตริ จ มนุสฺสธมฺมา ฯ เอวมุปริป ฯ
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ปริตาเปติ กุสลฺจ ธมฺม อธิคจฺฉติ อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อลมริยาณทสฺสนวิเสส
สจฺฉิกโรติ ฯ
[๖๔๕] ตตฺร คามณิ ยฺวาย ตปสฺสี ลูขชีวี อตฺตาน อาตาเปติ
ปริตาเปติ กุสลฺจ ธมฺม นาธิคจฺฉติ อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อลมริยาณทสฺสนวิเสส
น สจฺฉิกโรติ ฯ อย คามณิ ตปสฺสี ลูขชีวี
ตีหิ าเนหิ คารโยฺห ฯ กตเมหิ ตีหิ าเนหิ คารโยฺห ฯ
อตฺตาน อาตาเปติ ปริตาเปตีติ อิมินา ปเมน าเนน คารโยฺห ฯ
กุสลฺจ ธมฺม นาธิคจฺฉตีติ อิมินา ทุติเยน าเนน คารโยฺห ฯ
อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อลมริยาณทสฺสนวิเสส น สจฺฉิกโรตีติ อิมินา
ตติเยน าเนน คารโยฺห ฯ อย คามณิ ตปสฺสี ลูขชีวี อิเมหิ
ตีหิ าเนหิ คารโยฺห ฯ
[๖๔๖] ตตฺร คามณิ ยฺวาย ตปสฺสี ลูขชีวี อตฺตาน อาตาเปติ
ปริตาเปติ กุสลฺหิ โข ธมฺม อธิคจฺฉติ อุตฺตริมนุสฺสธมฺม
อลมริยาณทสฺสนวิเสส น สจฺฉิกโรติ ฯ อย คามณิ ตปสฺสี
ลูขชีวี ทฺวีหิ าเนหิ คารโยฺห เอเกน าเนน ปาสโส ฯ กตเมหิ
ทฺวีหิ าเนหิ คารโยฺห ฯ อตฺตาน อาตาเปติ ปริตาเปตีติ อิมินา
ปเมน าเนน คารโยฺห ฯ อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อลมริยาณทสฺสนวิเสส
น สจฺฉิกโรตีติ อิมินา ทุติเยน าเนน คารโยฺห ฯ
กตเมน เอเกน าเนน ปาสโส ฯ กุสลฺหิ โข ธมฺม อธิคจฺฉตีติ
อิมินา เอเกน าเนน ปาสโส ฯ อย คามณิ ตปสฺสี ลูขชีวี
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อิเมหิ ทฺวีหิ าเนหิ คารโยฺห อิมินา เอเกน าเนน ปาสโส ฯ
[๖๔๗] ตตฺร คามณิ ยฺวาย ตปสฺสี ลูขชีวี อตฺตาน อาตาเปติ
ปริตาเปติ กุสล จ ธมฺม อธิคจฺฉติ อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อลมริยาณทสฺสนวิเสส
สจฺฉิกโรติ ฯ อย คามณิ ตปสฺสี ลูขชีวี
เอเกน าเนน คารโยฺห ทฺวีหิ าเนหิ ปาสโส ฯ กตเมน
เอเกน าเนน คารโยฺห ฯ อตฺตาน อาตาเปติ ปริตาเปตีติ อิมินา
เอเกน าเนน คารโยฺห ฯ กตเมหิ ทฺวีหิ าเนหิ ปาสโส ฯ
กุสล จ ธมฺม อธิคจฺฉตีติ อิมินา ปเมน าเนน ปาสโส ฯ
อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อลมริยาณทสฺสนวิเสส สจฺฉิกโรตีติ อิมินา
ทุติเยน าเนน ปาสโส ฯ อย คามณิ ตปสฺสี ลูขชีวี อิมินา
เอเกน าเนน คารโยฺห อิเมหิ ทฺวีหิ าเนหิ ปาสโส ฯ
[๖๔๘] ติสฺโส อิมา คามณิ สนฺทิฏิกา นิชชฺ รา อกาลิกา
เอหิปสฺสิกา โอปนยิกา ปจฺจตฺต เวทิตพฺพา วิฺูหิ ฯ กตมา
ติสฺโส ฯ ย รตฺโต ราคาธิกรณ อตฺตพฺยาพาธายป เจเตติ
ปรพฺยาพาธายป เจเตติ อุภยพฺยาพาธายป เจเตติ ราเค ปหีเน
เนว อตฺตพฺยาพาธายป ๑ เจเตติ น ปรพฺยาพาธายป ๑ เจเตติ น
อุภยพฺยาพาธายป เจเตติ สนฺทิฏิกา นิชฺชรา อกาลิกา เอหิปสฺสิกา
โอปนยิกา ปจฺจตฺต เวทิตพฺพา วิฺูหิ ฯ ย ทุฏโ โทสาธิกรณ
อตฺตพฺยาพาธายป เจเตติ ปรพฺยาพาธายป เจเตติ อุภยพฺยาพาธายป
#๑ ม. ยุ. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ
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เจเตติ โทเส ปหีเน เนว อตฺตพฺยาพาธายป เจเตติ
น ปรพฺยาพาธายป เจเตติ น อุภยพฺยาพาธายป เจเตติ สนฺทิฏิกา
นิชฺชรา อกาลิกา เอหิปสฺสิกา โอปนยิกา ปจฺจตฺต เวทิตพฺพา
วิฺูหิ ฯ ย มูโฬฺห โมหาธิกรณ อตฺตพฺยาพาธายป เจเตติ
ปรพฺยาพาธายป เจเตติ อุภยพฺยาพาธายป เจเตติ โมเห ปหีเน
เนว อตฺตพฺยาพาธายป เจเตติ น ปรพฺยาพาธายป เจเตติ น
อุภยพฺยาพาธายป เจเตติ สนฺทิฏิกา นิชฺชรา อกาลิกา เอหิปสฺสิกา
โอปนยิกา ปจฺจตฺต เวทิตพฺพา วิฺูหิ ฯ อิมา โข คามณิ ติสฺโส
สนฺทิฏิกา นิชชฺ รา อกาลิกา เอหิปสฺสิกา โอปนยิกา ปจฺจตฺต
เวทิตพฺพา วิฺูหีติ ฯ เอว วุตฺเต ราสิโย คามณี ภควนฺต
เอตทโวจ อภิกฺกนฺต ภนฺเต อภิกฺกนฺต ภนฺเต ฯเปฯ อุปาสก
ม ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ ทฺวาทสม ฯ
[๖๔๙] เอก สมย ภควา โกฬิเยสุ วิหรติ อุตฺตรนฺนาม
โกฬิยาน นิคโม ฯ อถ โข ปาฏลิโย คามณี เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข ปาฏลิโย คามณี ภควนฺต
เอตทโวจ สุตมฺเมต ภนฺเต สมโณ โคตโม มาย ชานาตีติ ฯ เย
เต ภนฺเต เอวมาหสุ สมโณ โคตโม มาย ชานาตีติ ฯ กจฺจิ เต
ภนฺเต ภควโต วุตฺตวาทิโน น จ ภควนฺต อภูเตน อพฺภาจิกฺขนฺติ
ธมฺมสฺส จานุธมฺม พฺยากโรนฺติ น จ โกจิ สหธมฺมิโก วาทานุปาโต

สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาที่ 419

คารยฺห าน อาคจฺฉติ ฯ อนพฺภกฺขาตุกามา ๑ หิ มย ภนฺเต
ภควนฺตนฺติ ฯ เย เต คามณิ เอวมาหสุ สมโณ โคตโม มาย
ชานาตีติ ฯ วุตฺตวาทิโน เจว เม เต น จ ม อภูเตน อพฺภาจิกฺขนฺติ
ธมฺมสฺส จานุธมฺม พฺยากโรนฺติ น จ โกจิ สหธมฺมิโก
วาทานุปาโต คารยฺห าน อาคจฺฉตีติ ฯ สจฺจเยว กิร โภ
มย เตส สมณพฺราหฺมณาน น สทฺทหาม สมโณ โคตโม มาย
ชานาตีติ ฯ สมโณ ขลุ โภ โคตโม มายาวีติ ฯ โย นุ โข คามณิ
เอว วเทติ อห มาย ชานามีติ ฯ โส เอว วเทติ อห มายาวีติ ฯ
ตเถว ต ภควา โหติ ตเถว ต สุคต โหตีติ ฯ เตนหิ คามณิ
ตฺเเวตฺถ ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ ฯ ยถา เต ขเมยฺย ตถา ต พฺยากเรยฺยาสิ ฯ
[๖๕๐] ต กึ มฺสิ คามณิ ชานาสิ ตฺว โกฬิยาน
ลมฺพจูฬเก ภเฏติ ฯ ชานามห ภนฺเต โกฬิยาน ลมฺพจูฬเก
ภเฏติ ฯ ต กึ มฺสิ คามณิ กิมตฺถิยา โกฬิยาน ลมฺพจูฬกา
ภฏาติ ฯ เย จ ภนฺเต โกฬิยาน โจรา เต จ ปฏิเสเธตุ ยานิ
จ โกฬิยาน ทูเตยฺยานิ ตานิ จ ปหาตุ ๒ เอตทตฺถิยา ภนฺเต
โกฬิยาน ลมฺพจูฬกา ภฏาติ ฯ ต กึ มฺสิ คามณิ ชานาสิ
ตฺว โกฬิยาน นิคเม ลมฺพจูฬเก ภเฏ สีลวนฺโต วา เต ทุสฺสีลา ๓
วาติ ฯ ชานามห ภนฺเต โกฬิยาน ลมฺพจูฬเก ภเฏ ทุสฺสีเล
#๑ ม. อนพฺภาจิกฺขิตุกามา ฯ ๒ ม. ยุ. วหาตุ ฯ ๓ ม. สีลวนฺเต วา เต ทุสฺสีเล วาติ ฯ
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ปาปธมฺเม เย จ โลเก ทุสฺสีลา ปาปธมฺมา โกฬิยาน ลมฺพจูฬกา
ภฏา เตส อฺตราติ ฯ โย นุ โข คามณิ เอว วเทยฺย
ปาฏลิโย คามณี ชานาติ โกฬิยาน ลมฺพจูฬเก ภเฏ ทุสฺสีเล
ปาปธมฺเม ปาฏลิโยป คามณี ทุสสฺ ีโล ปาปธมฺโมติ สมฺมา
นุ โข โส วทมาโน วเทยฺยาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ อฺเ
ภนฺเต โกฬิยาน ลมฺพจูฬกา ภฏา อฺโหมสฺมิ อฺถาธมฺมา
โกฬิยาน ลมฺพจูฬกา ภฏา อฺถาธมฺโมหมสฺมีติ ฯ ตฺว หิ นาม
คามณิ ลจฺฉสิ ปาฏลิโย คามณี ชานาติ โกฬิยาน ลมฺพจูฬเก
ภเฏ ทุสฺสีเล ปาปธมฺเม น จ ปาฏลิโย คามณี ทุสฺสีโล ปาปธมฺโมติ
ตสฺมา ๑ ตถาคโต น ลจฺฉติ ตถาคโต มาย ชานาติ
น จ ตถาคโต มายาวีติ ฯ
[๖๕๑] มายฺจาห คามณิ ปชานามิ มายาย จ วิปาก
ยถาปฏิปนฺโน จ มายาวี กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ
วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ ตฺจ ปชานามิ ฯ ปาณาติปาตฺจาห
คามณิ ปชานามิ ปาณาติปาตสฺส จ วิปาก ยถาปฏิปนฺโน จ
ปาณาติปาตี กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต
นิรย อุปปชฺชติ ตฺจ ปชานามิ ฯ อทินฺนาทาน จาห คามณิ
ปชานามิ อทินฺนาทานสฺส จ วิปาก ยถาปฏิปนฺโน จ อทินนฺ าทายี
กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ
ตฺจ ปชานามิ ฯ กาเมสุ มิจฺฉาจารฺจาห คามณิ ปชานามิ
#๑ ม. ยุ. กสฺมา ฯ
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กาเมสุ มิจฺฉาจารสฺส จ วิปาก ยถาปฏิปนฺโน จ กาเมสุ มิจฺฉาจารี
กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ
ตฺจ ปชานามิ ฯ มุสาวาทฺจาห คามณิ ปชานามิ มุสาวาทสฺส
จ วิปาก ยถาปฏิปนฺโน จ มุสาวาที กายสฺส เภทา ปร มรณา
อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ ตฺจ ปชานามิ ฯ
ปสุณวาจ จาห คามณิ ปชานามิ ปสณ
ุ วาจาย จ วิปาก ยถาปฏิปนฺโน
จ ปสุณวาโจ กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย
ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ ตฺจ ปชานามิ ฯ ผรุสวาจ
จาห คามณิ ปชานามิ ผรุสวาจาย จ วิปาก ยถาปฏิปนฺโน จ
ผรุสวาโจ กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย ทุคคฺ ตึ วินิปาต
นิรย อุปปชฺชติ ตฺจ ปชานามิ ฯ สมฺผปฺปลาปฺจาห คามณิ
ปชานามิ สมฺผปฺปลาปสฺส จ วิปาก ยถาปฏิปนฺโน จ สมฺผปฺปลาป
กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ
ตฺจ ปชานามิ ฯ อภิชฌ
ฺ ฺจาห คามณิ ปชานามิ อภิชฺฌาย จ
วิปาก ยถาปฏิปนฺโน จ อภิชฺฌาลุ กายสฺส เภทา ปร มรณา
อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ ตฺจ ปชานามิ ฯ
พฺยาปาทปโทสฺจาห คามณิ ปชานามิ พฺยาปาทปโทสสฺส จ
วิปาก ยถาปฏิปนฺโน จ พฺยาปนฺนจิตฺโต กายสฺส เภทา ปร
มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ ตฺจ ปชานามิ ฯ
มิจฺฉาทิฏึ จาห คามณิ ปชานามิ มิจฺฉาทิฏิยา จ วิปาก
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ยถาปฏิปนฺโน จ มิจฺฉาทิฏิโก กายสฺส เภทา ปร มรณา
อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ ตฺจ ปชานามิ ฯ
[๖๕๒] สนฺติ หิ คามณิ เอเก สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน
เอวทิฏิโน โย โกจิ ปาณมติมาเปติ ๑ สพฺโพ โส ทิฏเ ว
ธมฺเม ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวทยติ โย โกจิ อทินฺน อาทิยติ
สพฺโพ โส ทิฏเ ว ธมฺเม ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวทยติ โย
โกจิ กาเมสุ มิจฺฉาจรติ สพฺโพ โส ทิฏเ ว ธมฺเม ทุกฺข
โทมนสฺส ปฏิสเวทยติ โย โกจิ มุสา ภณติ สพฺโพ โส
ทิฏเ ว ธมฺเม ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวทยตีติ ฯ
[๖๕๓] ทิสฺสติ โข จ ปน คามณิ อิเธกจฺโจ มาลี กุณฺฑลี
สุนฺหาโต สุวิลิตฺโต กปฺปตเกสมสฺสุ อิตฺถิกาเมหิ ราชา มฺเ
ปริจาเรนฺโต ฯ ตเมน เอวมาหสุ อมฺโภ อย ปุรโิ ส กึ อกาสิ
มาลี กุณฺฑลี สุนฺหาโต สุวิลิตฺโต กปฺปตเกสมสฺสุ อิตฺถิกาเมหิ ราชา
มฺเ ปริจาเรตีติ ฯ ตเมน เอวมาหสุ อมฺโภ อย ปุรโิ ส รฺโ
ปจฺจตฺถิก ปสยฺห ชีวิตา โวโรเปติ ตสฺส ราชา อตฺตมโน
อภิหารมทาสิ เตนาย ปุริโส มาลี กุณฺฑลี สุนฺหาโต สุวลิ ิตฺโต
กปฺปตเกสมสฺสุ อิตฺถิกาเมหิ ราชา มฺเ ปริจาเรตีติ ฯ ทิสฺสติ
โข คามณิ อิเธกจฺโจ ทฬฺหาย รชฺชยุ า ปจฺฉาพาห คาฬฺหพนฺธน
พนฺธิตฺวา ขุรมุณฺฑ กริตฺวา ขรสฺสเรน ปณเวน รถิยาย รถิย
สิงฺฆาฏเกน สิงฺฆาฏก ปริเนตฺวา ทกฺขิเณน ทฺวาเรน นิกฺขมิตฺวา
#๑ ม. ปาณมติปาเตติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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ทกฺขิณโต นครสฺส สีส ฉิชฺชมาโน ฯ ตเมน เอวมาหสุ อมฺโภ
อย ปุริโส กึ อกาสิ ทฬฺหาย รชฺชยุ า ปจฺฉาพาห คาฬฺหพนฺธน
พนฺธิตฺวา ขุรมุณฺฑ กริตฺวา ขรสฺสเรน ปณเวน รถิยาย รถิย
สิงฺฆาฏเกน สิงฺฆาฏก ปริเนตฺวา ทกฺขิเณน ทฺวาเรน นิกขฺ มิตฺวา
ทกฺขิณโต นครสฺส สีส ฉินฺทตีติ ฯ ตเมน เอวมาหสุ อมฺโภ
อย ปุริโส ราชเวรึ อิตถฺ ึ วา ปุริส วา ชีวิตา โวโรเปติ เตน
น ราชาโน คเหตฺวา เอวรูป กมฺมกรณ กาเรนฺตีติ ฯ ตว
กึ มฺสิ คามณิ อป นุ เต เอวรูป ทิฏ วา สุต วาติ ฯ
ทิฏฺจ โน ภนฺเต สุตฺจ สุยฺยิสฺสติ จาติ ฯ
[๖๕๔] ตตฺร คามณิ เย เต สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน
เอวทิฏิโน โย โกจิ ปาณมติมาเปติ สพฺโพ โส ทิฏเ ว
ธมฺเม ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวทยตีติ ฯ สจฺจ วา เต อาหสุ
มุสา วาติ ฯ มุสา ภนฺเต ฯ เย ปน เต ตุจฺฉ มุสา วิลปนฺติ
สีลวนฺโต วา เต ทุสฺสีลา วาติ ฯ ทุสฺสีลา ภนฺเต ฯ เย ปน
เต ทุสฺสีลา ปาปธมฺมา มิจฺฉาปฏิปนฺนา วา เต สมฺมาปฏิปนฺนา
วาติ ฯ มิจฉฺ าปฏิปนฺนา ภนฺเต ฯ เย ปน เต มิจฺฉาปฏิปนฺนา
มิจฺฉาทิฏิกา วา เต สมฺมาทิฏิกา วาติ ฯ มิจฺฉาทิฏิกา
ภนฺเต ฯ เย ปน เต มิจฺฉาทิฏิกา กลฺล นุ เตสุ ปสีทิตุนฺติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ
[๖๕๕] ทิสฺสติ โข ปน คามณิ อิเธกจฺโจ มาลี กุณฺฑลี ฯเปฯ
#๑ ม. เอวรูป กมฺมการณ ฯ เอวมุปริป ฯ
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อิตฺถิกาเมหิ ราชา มฺเ ปริจาเรนฺโต ฯ ตเมน เอวมาหสุ
อมฺโภ อย ปุริโส กึ อกาสิ มาลี กุณฺฑลี ฯเปฯ อิตฺถิกาเมหิ
ราชา มฺเ ปริจาเรตีติ ฯ ตเมน เอวมาหสุ อมฺโภ อย
ปุริโส รฺโ ปจฺจตฺถิกสฺส ปสยฺห อทินฺน อาทิยติ ๑ ตสฺส
ราชา อตฺตมโน อภิหารมทาสิ เตนาย ปุริโส มาลี กุณฺฑลี
ฯเปฯ อิตฺถกิ าเมหิ ราชา มฺเ ปริจาเรตีติ ฯ ทิสฺสติ โข
คามณิ อิเธกจฺโจ ทฬฺหาย รชฺชุยา ฯเปฯ ทกฺขณ
ิ โต นครสฺส
สีส ฉิชฺชมาโน ฯ ตเมน เอวมาหสุ อมฺโภ อย ปุริโส กึ
อกาสิ ทฬฺหาย รชฺชุยา ฯเปฯ ทกฺขิณโต นครสฺส สีส ฉินฺทตีติ ฯ
ตเมน เอวมาหสุ อมฺโภ อย ปุรโิ ส คามา วา อรฺา วา
อทินฺน เถยฺยสงฺขาต อาทิยติ เตน น ราชาโน คเหตฺวา เอวรูป
กมฺมกรณ กาเรนฺตีติ ฯ ต กึ มฺเสิ คามณิ อป นุ เต
เอวรูป ทิฏ  วา สุต วาติ ฯ ทิฏ ฺจ โน ภนฺเต สุตฺจ๕
สุยฺยิสฺสติ จาติ ฯ
[๖๕๖] ตตฺร คามณิ เย เต สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน
เอวทิฏิโน โย โกจิ อทินฺน อาทิยติ สพฺโพ โส ทิฏเ ว
ธมฺเม ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวทยตีติ ฯ สจฺจ วา เต อาหสุ
มุสา วาติ ฯเปฯ กลฺล นุ เตสุ ปสีทิตุนฺติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
[๖๕๗] ทิสฺสติ โข ปน คามณิ อิเธกจฺโจ มาลี กุณฺฑลี
ฯเปฯ อิตฺถกิ าเมหิ ราชา มฺเ ปริจาเรนฺโต ฯ ตเมน
#๑ ม. ยุ. รตน อหาสิ ฯ
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เอวมาหสุ อมฺโภ อย ปุริโส กึ อกาสิ มาลี กุณฺฑลี ฯเปฯ
อิตฺถิกาเมหิ ราชา มฺเ ปริจาเรตีติ ฯ ตเมน เอวมาหสุ
อมฺโภ อย ปุรโิ ส รฺโ ปจฺจตฺถิกสฺส ทาเรสุ จาริตฺต
อาปชฺชิ ตสฺส ราชา อตฺตมโน อภิหารมทาสิ เตนาย ปุรโิ ส
มาลี กุณฺฑลี ฯเปฯ อิตฺถิกาเมหิ ราชา มฺเ ปริจาเรตีติ ฯ
ทิสฺสติ โข คามณิ อิเธกจฺโจ ทฬฺหาย รชฺชุยา ฯเปฯ ทกฺขิณโต
นครสฺส สีส ฉิชฺชมาโน ฯ ตเมน เอวมาหสุ อมฺโภ อย ปุริโส
กึ อกาสิ ทฬฺหาย รชฺชุยา ฯเปฯ ทกฺขิณโต นครสฺส สีส
ฉินฺทตีติ ฯ ตเมน เอวมาหสุ อมฺโภ อย ปุรโิ ส กุลิตฺถีสุ
กุลกุมารีสุ จาริตฺต อาปชฺชิ เตน น ราชาโน คเหตฺวา เอวรูป
กมฺมกรณ กาเรนฺตีติ ฯ ต กึ มฺเสิ คามณิ อป นุ เต
เอวรูป ทิฏ  วา สุต วาติ ฯ ทิฏ ฺจ โน ภนฺเต สุต จ
สุยฺยิสฺสติ จาติ ฯ
[๖๕๘] ตตฺร คามณิ เย เต สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน
เอวทิฏิโน โยโกจิ กาเมสุ มิจฺฉาจรติ สพฺโพ โส ทิฏเ ว
ธมฺเม ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวทยตีติ ฯ สจฺจ วา เต อาหสุ มุสา
วาติ ฯเปฯ กลฺล นุ เตสุ ปสีทิตุนฺติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
[๖๕๙] ทิสฺสติ โข ปน คามณิ อิเธกจฺโจ มาลี กุณฺฑลี
สุนฺหาโต สุวิลิตฺโต กปฺปตเกสมสฺสุ อิตฺถิกาเมหิ ราชา มฺเ
ปริจาเรนฺโต ฯ ตเมน เอวมาหสุ อมฺโภ อย ปุริโส กึ
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อกาสิ มาลี กุณฺฑลี สุนหฺ าโต สุวิลติ ฺโต กปฺปตเกสมสฺสุ อิตถฺ ิกาเมหิ
ราชา มฺเ ปริจาเรตีติ ฯ ตเมน เอวมาหสุ อมฺโภ
อย ปุริโส ราชาน มุสาวาเทน หาเสติ ตสฺส ราชา อตฺตมโน
อภิหารมทาสิ เตนาย ปุริโส มาลี กุณฺฑลี สุนฺหาโต สุวลิ ิตฺโต
กปฺปตเกสมสฺสุ อิตฺถิกาเมหิ ราชา มฺเ ปริจาเรตีติ ฯ ทิสฺสติ
โข คามณิ อิเธกจฺโจ ทฬฺหาย รชฺชยุ า ปจฺฉาพาห คาฬฺหพนฺธน
พนฺธิตฺวา ขุรมุณฺฑ กตฺวา ขรสฺสเรน ปณเวน รถิยาย รถิย
สิงฺฆาฏเกน สิงฺฆาฏก ปริเนตฺวา ทกฺขิเณน ทฺวาเรน นิกฺขมิตฺวา
ทกฺขิณโต นครสฺส สีส ฉิชฺชมาโน ฯ ตเมน เอวมาหสุ อมฺโภ
อย ปุริโส กึ อกาสิ ทฬฺหาย รชฺชยุ า ปจฺฉาพาห คาฬฺหพนฺธน
พนฺธิตฺวา ขุรมุณฺฑ กริตฺวา ขรสฺสเรน ปณเวน รถิยาย รถิย
สิงฺฆาฏเกน สิงฺฆาฏก ปริเนตฺวา ทกฺขิเณน ทฺวาเรน นิกฺขมิตฺวา
ทกฺขิณโต นครสฺส สีส ฉินฺทตีติ ฯ ตเมน เอวมาหสุ อมฺโภ
อย ปุริโส คหปติสฺส วา คหปติปุตฺตสฺส วา มุสาวาเทน อตฺถ
ภฺชิ เตน น ราชาโน คเหตฺวา เอวรูป กมฺมกรณ
กาเรนฺตีติ ฯ ต กึ มฺสิ คามณิ อป นุ เต เอวรูป ทิฏ
วา สุต วาติ ฯ ทิฏฺจ โน ภนฺเต สุตฺจ สุยฺยิสฺสติ จาติ ฯ
[๖๖๐] ตตฺร คามณิ เย เต สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน
เอวทิฏิโน โย โกจิ มุสา ภณติ สพฺโพ โส ทิฏเ ว
ธมฺเม ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวทยตีติ ฯ สจฺจ วา เต อาหสุ
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มุสา วาติ ฯ มุสา ภนฺเต ฯ เย ปน เต ตุจฺฉ มุสา วิลปนฺติ
สีลวนฺโต วา เต ทุสฺสลี า วาติ ฯ ทุสฺสีลา ภนฺเต ฯ เย ปน
เต ทุสฺสีลา ปาปธมฺมา มิจฺฉาปฏิปนฺนา วา เต สมฺมาปฏิปนฺนา
วาติ ฯ มิจฉฺ าปฏิปนฺนา ภนฺเต ฯ เย ปน เต มิจฺฉาปฏิปนฺนา
มิจฺฉาทิฏิกา วา เต สมฺมาทิฏิกา วาติ ฯ มิจฺฉาทิฏิกา
ภนฺเต ฯ เย ปน เต มิจฺฉาทิฏิกา กลฺล นุ เตสุ ปสีทิตุนฺติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ อจฺฉริย ภนฺเต อพฺภุต ภนฺเต อตฺถิ เม
ภนฺเต อาวสถาคาร ตตฺถ อตฺถิ มฺจกานิ อตฺถิ อาสนานิ
อตฺถิ อุทกมณิโก อตฺถิ เตลปฺปทีโป ฯ ตตฺถ โย สมโณ วา
พฺราหฺมโณ วา วาส อุเปติ เตนาห ยถาสตฺติ ยถาพล สวิภชามิ ฯ
[๖๖๑] ภูตปุพฺพ ภนฺเต จตฺตาโร สตฺถาโร นานาทิฏิกา
นานาขนฺติกา นานารุจิกา ตสฺมึ อาวสถาคาเร วาส อุปคจฺฉึสุ ฯ
เอโก สตฺถา เอววาที เอวทิฏิ นตฺถิ ทินฺน นตฺถิ ยิฏ นตฺถิ
หุต นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโก นตฺถิ อย
โลโก นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ มาตา นตฺถิ ปตา นตฺถิ
สตฺตา โอปปาติกา นตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา
สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมฺจ โลก ปรฺจ โลก สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ ฯ
[๖๖๒] เอโก สตฺถา เอววาที เอวทิฏิ อตฺถิ ทินฺน อตฺถิ
ยิฏ อตฺถิ หุต อตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโก
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อตฺถิ อย โลโก อตฺถิ ปโร โลโก อตฺถิ มาตา อตฺถิ
ปตา อตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา อตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา
สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมฺจ โลก ปรฺจ โลก
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ ฯ
[๖๖๓] เอโก สตฺถา เอววาที เอวทิฏิ กโรโต การยโต
ฉินฺทโต เฉทาปยโต ปจโต ปาจยโต ๑ โสจโต โสจยโต ๒ กิลมโต
กิลมยโต ๓ ผนฺทโต ผนฺทาปยโต ปาณมติมาปยโต ๔ อทินฺน อาทิยโต
สนฺธึ ฉินฺทโต นิลโฺ ลป หรโต เอกาคาริก กโรโต ปริปนฺเถ
ติฏโต ปรทาร คจฺฉโต มุสา ภณโต กโรโต น กรียติ ปาป
ขุรปริยนฺเตน เจป จกฺเกน โย อิมิสฺสา ปวิยา ปาเณ เอก
มสขล เอก มสปฺุช กเรยฺย นตฺถิ ตโตนิทาน ปาป นตฺถิ
ปาปสฺส อาคโม ฯ ทกฺขิณ เจป คงฺคาย ตีร คจฺเฉยฺย หนนฺโต
ฆาเตนฺโต ฉินฺทนฺโต เฉทาเปนฺโต ปจนฺโต ปาเจนฺโต ๕ นตฺถิ ตโตนิทาน
ปาป นตฺถิ ปาปสฺส อาคโม ฯ อุตตฺ ร เจป คงฺคาย ตีร
คจฺเฉยฺย ททนฺโต ทาเปนฺโต ยชนฺโต ยาเชนฺโต ๖ นตฺถิ ตโตนิทาน
ปฺุ นตฺถิ ปฺุสฺส อาคโม ฯ ทาเนน ทเมน สยเมน
สจฺจวชฺเชน นตฺถิ ปฺุ นตฺถิ ปฺุสฺส อาคโมติ ฯ
[๖๖๔] เอโก สตฺถา เอววาที เอวทิฏิ กโรโต การยโต
ฉินฺทโต เฉทาปยโต ปจโต ปาจยโต โสจโต โสจยโต กิลมโต
กิลมยโต ผนฺทโต ผนฺทาปยโต ปาณมติมาปยโต อทินฺน อาทิยโต
#๑ ม. ปาจาปยโต ฯ ๒ ม. โสจาปยโต ฯ ๓ ม. กิลมาปยโต ฯ ๔ ม. ปาณมติปาตยโต ฯ
#๕ ม. ปาจาเปนฺโต ฯ ๖ ม. ยุ. ยชาเปนฺโต ฯ เอวมุปริป ฯ

สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาที่ 429

สนฺธึ ฉินฺทโต นิลโฺ ลป หรโต เอกาคาริก กโรโต ปริปนฺเถ
ติฏโต ปรทาร คจฺฉโต มุสา ภณโต กโรโต กรียติ ปาป
ขุรปริยนฺเตน จกฺเกน เจป โย อิมิสฺสา ปวิยา ปาเณ เอก
มสขล เอก มสปฺุช กเรยฺย อตฺถิ ตโตนิทาน ปาป อตฺถิ
ปาปสฺส อาคโม ฯ ทกฺขิณ เจป คงฺคาย ตีร คจฺเฉยฺย หนนฺโต
ฆาเตนฺโต ฉินฺทนฺโต เฉทาเปนฺโต ปจนฺโต ปาเจนฺโต อตฺถิ
ตโตนิทาน ปาป อตฺถิ ปาปสฺส อาคโม ฯ อุตฺตร เจป
คงฺคาย ตีร คจฺเฉยฺย ททนฺโต ทาเปนฺโต ยชนฺโต ยาเชนฺโต
อตฺถิ ตโตนิทาน ปฺุ อตฺถิ ปฺุสฺส อาคโม ฯ ทาเนน
ทเมน สยเมน สจฺจวชฺเชน อตฺถิ ปฺุ อตฺถิ ปฺุสฺส
อาคโมติ ฯ ตสฺส มยฺห ภนฺเต อหุเทว กงฺขา อหุ วิจิกิจฺฉา
โก สุ นาม อิเมส ภวต สมณพฺราหฺมณาน สจฺจ อาห โก
มุสาติ ฯ อล หิ เต คามณิ กงฺขิตุ อล วิจิกิจฺฉิตุ กงฺขนิเย
จ ปน [๑] าเน วิจิกิจฺฉา อุปฺปนฺนาติ ฯ เอว ปสนฺนาห ภนฺเต
ภควติ ปโหติ เม ภควา ตถา ธมฺม เทเสตุ ยถาห อิม
กงฺขาธมฺม ปชเหยฺยนฺติ ฯ
[๖๖๕] อตฺถิ คามณิ ธมฺมสมาธิ ตตฺร เจ ตฺว จิตฺตสมาธึ
ปฏิลเภยฺยาสิ เอว ตฺว อิม กงฺขาธมฺม ปชเหยฺยาสิ ฯ กตโม จ
คามณิ ธมฺมสมาธิ ฯ อิธ คามณิ อริยสาวโก ปาณาติปาต ปหาย
ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ อทินนฺ าทาน ปหาย อทินฺนาทานาซ
#๑ ม. ยุ. เต ฯ
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ปฏิวิรโต โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจาร ปหาย กาเมสุ มิจฺฉาจารา
ปฏิวิรโต โหติ มุสาวาท ปหาย มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ
ปสุณ วาจ ปหาย ปสณ
ุ าย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ ผรุส วาจ
ปหาย ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ สมฺผปฺปลาป ปหาย
สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ อภิชฺฌ ปหาย อนภิชฺฌาลุ โหติ
พฺยาปาทปโทส ปหาย อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ มิจฺฉาทิฏึ ปหาย
สมฺมาทิฏิโก โหติ ฯ
[๖๖๖] สโข โส คามณิ อริยสาวโก เอว วิคตาภิชฺโฌ
วิคตพฺยาปาโท อสมฺมูโฬฺห สมฺปชาโน ปฏิสฺสโต เมตฺตาสหคเตน
เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ฯ ตถา ทุติย ฯ ตถา
ตติย ฯ ตถา จตุตฺถ ฯ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย
สพฺพาวนฺต โลก เมตฺตาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน
อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ ฯ โส อิติ
ปฏิสฺจิกฺขติ ยฺวาย สตฺถา เอววาที เอวทิฏิ นตฺถิ ทินนฺ 
นตฺถิ ยิฏ นตฺถิ หุต นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล
วิปาโก นตฺถิ อย โลโก นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ มาตา
นตฺถิ ปตา นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา นตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา
สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมฺจ โลก
ปรฺจ โลก สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ ฯ สเจ
ตสฺส โภโต สตฺถุโน สจฺจ วจน อปณฺณกตาย มยฺห โยห น
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กิฺจิ พฺยาพาเธมิ ๑ ตส วา ถาวร วา อุภยเมตฺถ กฏคฺคาโห
ย จมฺหิ กาเยน สวุโต วาจาย สวุโต มนสา สวุโต ยฺจ
กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชิสฺสามีติ ฯ
ตสฺส ปามุชชฺ  ชายติ ปมุทิตสฺส ปติ ชายติ ปติมนสฺส กาโย
ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย สุข เวทยติ สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ ฯ
อย โข คามณิ ธมฺมสมาธิ ฯ ตตฺร เจ ตฺว จิตฺตสมาธึ
ปฏิลเภยฺยาสิ เอว ตฺว อิม กงฺขาธมฺม ปชเหยฺยาสิ ฯ
[๖๖๗] สโข โส คามณิ อริยสาวโก เอว วิคตาภิชฺโฌ
วิคตพฺยาปาโท อสมฺมูโฬฺห สมฺปชาโน ปฏิสฺสโต เมตฺตาสหคเตน
เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ฯ ตถา ทุติย ฯ ตถา
ตติย ฯ ตถา จตุตฺถ ฯ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย
สพฺพาวนฺต โลก เมตฺตาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน
อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ ฯ โส อิติl
ปฏิสฺจิกฺขติ ยฺวาย สตฺถา เอววาที เอวทิฏิ อตฺถิ ทินฺน
อตฺถิ ยิฏ อตฺถิ หุต อตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล
วิปาโก อตฺถิ อย โลโก อตฺถิ ปโร โลโก อตฺถิ มาตา
อตฺถิ ปตา อตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา อตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา
สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมฺจ โลก
ปรฺจ โลก สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ ฯ สเจ
#๑ พฺยาปาเธมิ อิติป ฯ
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ตสฺส โภโต สตฺถุโน สจฺจ วจน อปณฺณกตาย มยฺห โยห น
กิฺจิ พฺยาพาเธมิ ตส วา ถาวร วา อุภยเมตฺถ กฏคฺคาโห
ยฺจมฺหิ กาเยน สวุโต วาจาย สวุโต มนสา สวุโต ยฺจ
กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชิสฺสามีติ ฯ
ตสฺส ปามุชชฺ  ชายติ ปมุทิตสฺส ปติ ชายติ ปติมนสฺส กาโย
ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย สุข เวทยติ สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ ฯ
อย โข คามณิ ธมฺมสมาธิ ฯ ตตฺร เจ ตฺว จิตฺตสมาธึ
ปฏิลเภยฺยาสิ เอว ตฺว อิม กงฺขาธมฺม ปชเหยฺยาสิ ฯ
[๖๖๘] สโข โส คามณิ อริยสาวโก เอว วิคตาภิชฺโฌ
วิคตพฺยาปาโท อสมฺมูโฬฺห สมฺปชาโน ปฏิสฺสโต เมตฺตาสหคเตน
เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ฯ ตถา ทุติย ฯ ตถา
ตติย ฯ ตถา จตุตฺถ ฯ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย
สพฺพาวนฺต โลก เมตฺตาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน
อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ ฯ โส อิติ
ปฏิสฺจิกฺขติ ยฺวาย สตฺถา เอววาที เอวทิฏิ กโรโต การยโต
ฉินฺทโต เฉทาปยโต ปจโต ปาจยโต โสจโต โสจยโต กิลมโต
กิลมยโต ผนฺทโต ผนฺทาปยโต ปาณมติมาปยโต อทินฺน อาทิยโต
สนฺธึ ฉินฺทโต นิลโฺ ลป หรโต เอกาคาริก กโรโต ปริปนฺเถ
ติฏโต ปรทาร คจฺฉโต มุสา ภณโต กโรโต น กรียติ ปาป
ขุรปริยนฺเตน เจป จกฺเกน โย อิมิสฺสา ปวิยา ปาเณ เอก
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มสขล เอก มสปฺุช กเรยฺย นตฺถิ ตโตนิทาน ปาป นตฺถิ
ปาปสฺส อาคโม ฯ ทกฺขิณ เจป คงฺคาย ตีร คจฺเฉยฺย หนนฺโต
ฆาเตนฺโต ฉินฺทนฺโต เฉทาเปนฺโต ปจนฺโต ปาเจนฺโต นตฺถิ ตโตนิทาน
ปาป นตฺถิ ปาปสฺส อาคโม ฯ อุตฺตร เจป คงฺคาย
ตีร คจฺเฉยฺย ททนฺโต ทาเปนฺโต ยชนฺโต ยาเชนฺโต นตฺถิ ตโตนิทาน
ปฺุ นตฺถิ ปฺุสฺส อาคโม ทาเนน ทเมน สยเมน
สจฺจวชฺเชน นตฺถิ ปฺุ นตฺถิ ปฺุสฺส อาคโมติ ฯ สเจ
ตสฺส โภโต สตฺถโุ น สจฺจ วจน อปณฺณกตาย มยฺห ยฺวาห
น กิฺจิ พฺยาพาเธมิ ตส วา ถาวร วา อุภยเมตฺถ กฏคฺคาโห
ยฺจมฺหิ กาเยน สวุโต วาจาย สวุโต มนสา สวุโต ยฺจ
กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชิสฺสามีติ ฯ
ตสฺส ปามุชชฺ  ชายติ ปมุทิตสฺส ปติ ชายติ ปติมนสฺส กาโย
ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย สุข เวทยติ สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ ฯ
อย โข คามณิ ธมฺมสมาธิ ฯ ตตฺร เจ ตฺว จิตฺตสมาธึ
ปฏิลเภยฺยาสิ เอว ตฺว อิม กงฺขาธมฺม ปชเหยฺยาสิ ฯ
[๖๖๙] สโข โส คามณิ อริยสาวโก เอว วิคตาภิชฺโฌ
วิคตพฺยาปาโท อสมฺมูโฬฺห สมฺปชาโน ปฏิสฺสโต เมตฺตาสหคเตน
เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ฯ ตถา ทุติย ฯ ตถา ตติย ฯ
ตถา จตุตฺถ ฯ อิติ อุทฺธมโธ ติรยิ  สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย
สพฺพาวนฺต โลก เมตฺตาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน
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อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ ฯ โส อิติ
ปฏิสฺจิกฺขติ ยฺวาย สตฺถา เอววาที เอวทิฏิ กโรโต การยโต
ฉินฺทโต เฉทาปยโต ปจโต ปาจยโต โสจโต โสจยโต กิลมโต
กิลมยโต ผนฺทโต ผนฺทาปยโต ปาณมติมาปยโต อทินฺน อาทิยโต
สนฺธึ ฉินฺทโต นิลโฺ ลป หรโต เอกาคาริก กโรโต ปริปนฺเถ
ติฏโต ปรทาร คจฺฉโต มุสา ภณโต กโรโต กรียติ ปาป
ขุรปริยนฺเตน เจป จกฺเกน โย อิมิสฺสา ปวิยา ปาเณ เอก
มสขล เอก มสปฺุช กเรยฺย อตฺถิ ตโตนิทาน ปาป อตฺถิ
ปาปสฺส อาคโม ฯ ทกฺขิณ เจป คงฺคาย ตีร คจฺเฉยฺย หนนฺโต
ฆาเตนฺโต ฉินฺทนฺโต เฉทาเปนฺโต ปจนฺโต ปาเจนฺโต อตฺถิ
ตโตนิทาน ปาป อตฺถิ ปาปสฺส อาคโม ฯ อุตตฺ ร เจป คงฺคาย
ตีร คจฺเฉยฺย ททนฺโต ทาเปนฺโต ยชนฺโต ยาเชนฺโต อตฺถิ
ตโตนิทาน ปฺุ อตฺถิ ปฺุสฺส อาคโม ทาเนน ทเมน
สยเมน สจฺจวชฺเชน อตฺถิ ปฺุ อตฺถิ ปฺุสฺส อาคโมติ ฯ
สเจ ตสฺส โภโต สตฺถโุ น สจฺจ วจน อปณฺณกตาย มยฺห
ยฺวาห น กิฺจิ พฺยาพาเธมิ ตส วา ถาวร วา อุภยเมตฺถ
กฏคฺคาโห ยฺจมฺหิ กาเยน สวุโต วาจาย สวุโต มนสา
สวุโต ยฺจ กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก
อุปปชฺชิสฺสามีติ ฯ ตสฺส ปามุชฺช ชายติ ปมุทติ สฺส ปติ ชายติ
ปติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย สุข เวทยติ สุขิโน
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จิตฺต สมาธิยติ ฯ อย โข คามณิ ธมฺมสมาธิ ฯ ตตฺร เจ ตฺว
จิตฺตสมาธึ ปฏิลเภยฺยาสิ เอว ตฺว อิม กงฺขาธมฺม ปชเหยฺยาสิ ฯ
[๖๗๐] สโข โส คามณิ อริยสาวโก เอว วิคตาภิชฺโฌ
วิคตพฺยาปาโท อสมฺมูโฬฺห สมฺปชาโน ปฏิสสฺ โต กรุณาสหคเตน
เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ฯ มุทิตาสหคเตน เจตสา
เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ฯ สโข โส คามณิ อริยสาวโก เอว
วิคตาภิชฺโฌ วิคตพฺยาปาโท อสมฺมโู ฬฺห สมฺปชาโน ปฏิสฺสโต
อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ฯ ตถา
ทุติย ฯ ตถา ตติย ฯ ตถา จตุตฺถ ฯ อิติ อุทฺธมโธ ติริย
สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา
วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา
วิหรติ ฯ โส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ ยฺวาห สตฺถา เอววาที เอวทิฏิ
นตฺถิ ทินฺน นตฺถิ ยิฏ  นตฺถิ หุต นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน
กมฺมาน ผล วิปาโก นตฺถิ อย โลโก นตฺถิ ปโร โลโก
นตฺถิ มาตา นตฺถิ ปตา นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา นตฺถิ
โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมฺจ
โลก ปรฺจ โลก สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ ฯ
สเจ ตสฺส โภโต สตฺถโุ น สจฺจ วจน อปณฺณกตาย มยฺห
ยฺวาห น กิฺจิ พฺยาพาเธมิ ตส วา ถาวร วา อุภยเมตฺถ
กฏคฺคาโห ยฺจมฺหิ กาเยน สวุโต วาจาย สวุโต มนสา
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สวุโต ยฺจ กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก
อุปปชฺชิสฺสามีติ ฯ ตสฺส ปามุชฺช ชายติ ปมุทติ สฺส ปติ ชายติ
ปติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย สุข เวทยติ สุขิโน
จิตฺต สมาธิยติ ฯ อย โข คามณิ ธมฺมสมาธิ ฯ ตตฺร เจ ตฺว
จิตฺตสมาธึ ปฏิลเภยฺยาสิ เอว ตฺว อิม กงฺขาธมฺม ปชเหยฺยาสิ ฯ
[๖๗๑] สโข โข คามณิ อริยสาวโก เอว วิคตาภิชฺโฌ วิคตพฺยาปาโท
อสมฺมูโฬฺห สมฺปชาโน ปฏิสสฺ โต อุเปกฺขาสหคเตน
เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ฯ ตถา ทุติย ฯ ตถา ตติย ฯ
ตถา จตุตฺถ ฯ อิติ อุทฺธมโธ ติรยิ  สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย
สพฺพาวนฺต โลก อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน
อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ ฯ โส อิติ
ปฏิสฺจิกฺขติ ยฺวาย สตฺถา เอววาที เอวทิฏิ อตฺถิ ทินฺน
อตฺถิ ยิฏ อตฺถิ หุต อตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล
วิปาโก อตฺถิ อย โลโก อตฺถิ ปโร โลโก อตฺถิ มาตา
อตฺถิ ปตา อตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา อตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา
สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมฺจ โลก
ปรฺจ โลก สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ ฯ สเจ
ตสฺส โภโต สตฺถโุ น สจฺจ วจน อปณฺณกตาย มยฺห ยฺวาห
น กิฺจิ พฺยาพาเธมิ ตส วา ถาวร วา อุภยเมตฺถ กฏคฺคาโห
ยฺจมฺหิ กาเยน สวุโต วาจาย สวุโต มนสา สวุโต ยฺจ
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กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชิสฺสามีติ ฯ
ตสฺส ปามุชฺช ชายติ ปมุทิตสฺส ปติ ชายติ ปติมนสฺส
กาโย ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย สุข เวทยติ สุขิโน จิตฺต
สมาธิยติ ฯ อย โข คามณิ ธมฺมสมาธิ ฯ ตตฺร เจ ตฺว จิตฺตสมาธึ
ปฏิลเภยฺยาสิ เอว ตฺว อิม กงฺขาธมฺม ปชเหยฺยาสิ ฯ
[๖๗๒] สโข โส คามณิ อริยสาวโก เอว วิคตาภิชฺโฌ วิคตพฺยาปาโท
อสมฺมูโฬฺห สมฺปชาโน ปฏิสสฺ โต อุเปกฺขาสหคเตน
เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ฯ ตถา ทุติย ฯ ตถา ตติย ฯ
ตถา จตุตฺถ ฯ อิติ อุทฺธมโธ ติรยิ  สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย
สพฺพาวนฺต โลก อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน
อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ ฯ โส อิติ
ปฏิสฺจิกฺขติ ยฺวาย สตฺถา เอววาที เอวทิฏิ กโรโต การยโต
ฉินฺทโต เฉทาปยโต ปจโต ปาจยโต โสจโต โสจยโต กิลมโต
กิลมยโต ผนฺทโต ผนฺทาปยโต ปาณมติมาปยโต อทินฺน อาทิยโต
สนฺธึ ฉินฺทโต นิลโฺ ลป หรโต เอกาคาริก กโรโต ปริปนฺเถ
ติฏโต ปรทาร คจฺฉโต มุสา ภณโต กโรโต น กรียติ ปาป
ขุรปริยนฺเตน เจป จกฺเกน โย อิมิสฺสา ปวิยา ปาเณ เอก
มสขล เอก มสปฺุช กเรยฺย นตฺถิ ตโตนิทาน ปาป นตฺถิ
ปาปสฺส อาคโม ฯ ทกฺขิณ เจป คงฺคาย ตีร คจฺเฉยฺย หนนฺโต
ฆาเตนฺโต ฉินฺทนฺโต เฉทาเปนฺโต ปจนฺโต ปาเจนฺโต นตฺถิ
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ตโตนิทาน ปาป นตฺถิ ปาปสฺส อาคโม ฯ อุตฺตร เจป
คงฺคาย ตีร คจฺเฉยฺย ททนฺโต ทาเปนฺโต ยชนฺโต ยาเชนฺโต
นตฺถิ ตโตนิทาน ปฺุ นตฺถิ ปฺุสฺส อาคโม ทาเนน
ทเมน สยเมน สจฺจวชฺเชน นตฺถิ ปฺุ นตฺถิ ปฺุสฺส
อาคโมติ ฯ สเจ ตสฺส โภโต สตฺถุโน สจฺจ วจน อปณฺณกตาย
มยฺห ยฺวาห น กิฺจิ พฺยาพาเธมิ ตส วา ถาวร วา
อุภยเมตฺถ กฏคฺคาโห ยฺจมฺหิ กาเยน สวุโต วาจาย สวุโต
มนสา สวุโต ยฺจ กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค
โลก อุปปชฺชิสฺสามีติ ฯ ตสฺส ปามุชฺช ชายติ ปมุทิตสฺส ปติ
ชายติ ปติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย สุข เวทยติ
สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ ฯ อย โข คามณิ ธมฺมสมาธิ ฯ ตตฺร
เจ ตฺว จิตฺตสมาธึ ปฏิลเภยฺยาสิ เอว ตฺว อิม กงฺขาธมฺม
ปชเหยฺยาสิ ฯ
[๖๗๓] สโข โส คามณิ อริยสาวโก เอว วิคตาภิชฺโฌ วิคตพฺยาปาโท
อสมฺมูโฬฺห สมฺปชาโน ปฏิสสฺ โต อุเปกฺขาสหคเตน
เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ฯ ตถา ทุติย ฯ ตถา ตติย ฯ
ตถา จตุตฺถ ฯ อิติ อุทฺธมโธ ติรยิ  สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย
สพฺพาวนฺต โลก อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน
อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ ฯ โส อิติ
ปฏิสฺจิกฺขติ ยฺวาย สตฺถา เอววาที เอวทิฏิ กโรโต การยโต
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ฉินฺทโต เฉทาปยโย ปจโต ปาจยโต โสจโต โสจยโต กิลมโต
กิลมยโต ผนฺทโต ผนฺทาปยโต ปาณมติมาปยโต อทินฺน อาทิยโต
สนฺธึ ฉินฺทโต นิลโฺ ลป หรโต เอกาคาริก กโรโต ปริปนฺเถ
ติฏโต ปรทาร คจฺฉโต มุสา ภณโต กโรโต กรียติ ปาป
ขุรปริยนฺเตน เจป จกฺเกน โย อิมิสฺสา ปวิยา ปาเณ เอก
มสขล เอก มสปฺุช กเรยฺย อตฺถิ ตโตนิทาน ปาป อตฺถิ
ปาปสฺส อาคโม ฯ ทกฺขิณ เจป คงฺคาย ตีร คจฺเฉยฺย หนนฺโต
ฆาเตนฺโต ฉินฺทนฺโต เฉทาเปนฺโต ปจนฺโต ปาเจนฺโต อตฺถิ
ตโตนิทาน ปาป อตฺถิ ปาปสฺส อาคโม ฯ อุตตฺ ร เจป คงฺคาย
ตีร คจฺเฉยฺย ททนฺโต ทาเปนฺโต ยชนฺโต ยาเชนฺโต อตฺถิ
ตโตนิทาน ปฺุ อตฺถิ ปฺุสฺส อาคโม ทาเนน ทเมน
สยเมน สจฺจวชฺเชน อตฺถิ ปฺุ อตฺถิ ปฺุสฺส อาคโมติ ฯ
สเจ ตสฺส โภโต สตฺถโุ น สจฺจ วจน อปณฺณกตาย มยฺห
ยฺวาห น กิฺจิ พฺยาพาเธมิ ตส วา ถาวร วา อุภยเมตฺถ
กฏคฺคาโห ยฺจมฺหิ กาเยน สวุโต วาจาย สวุโต มนสา
สวุโต ยฺจ กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก
อุปปชฺชิสฺสามีติ ฯ ตสฺส ปามุชฺช ชายติ ปมุทติ สฺส ปติ ชายติ
ปติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย สุข เวทยติ สุขิโน
จิตฺต สมาธิยติ ฯ อย โข คามณิ ธมฺมสมาธิ ฯ ตตฺร เจ ตฺว
จิตฺตสมาธึ ปฏิลเภยฺยาสิ เอว ตฺว อิม กงฺขาธมฺม ปชเหยฺยาสีติ ฯ
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เอว วุตฺเต ปาฏลิโย คามณี ภควนฺต เอตทโวจ อภิกฺกนฺต ภนฺเต
อภิกฺกนฺต ภนฺเต ฯเปฯ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ
เตรสม ฯ
คามณิสยุตฺต สมตฺต ฯ
ตสฺสุทฺทาน
จณฺฑปุตฺโต ๑ โยธาชีโว หตฺถิ ๒ หโย จ ภูมโก
เทสนาสงฺขา กุล มณิจูฬ คนฺธภกราสิยปาฏลีติ ๓ ฯ
_______________
#๑ ม. ยุ. จณฺโฑ ปุโฏ ฯ ๒ ม. หตฺถิสโฺ ส อสิพนฺธโก ฯ ยุ. หตฺถิ หโย ปจฺฉาภูมโก ฯ
#๓ ม. ยุ. ภทฺรราสิยปาฏลีติ ฯ
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อสงฺขตสยุตฺตสฺส ปมวคฺโค
[๖๗๔] 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 อสงฺขตฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อสงฺขตคามิฺจ
มคฺค ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว อสงฺขต ฯ โย ภิกฺขเว
ราคกฺขโย โทสกฺขโย โมหกฺขโย ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขต ฯ
กตโม จ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ กายคตาสติ ฯ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิติ โข ภิกฺขเว เทสิต โว มยา
อสงฺขต เทสิโต อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ ย ภิกฺขเว สตฺถารา
กรณีย สาวกาน หิเตสินา อนุกมฺปเกน อนุกมฺป อุปาทาย กต
โว ต มยา ฯ เอตานิ ภิกฺขเว รุกฺขมูลานิ เอตานิ สฺุาคารานิ ฯ
ฌายถ ภิกฺขเว มา ปมาทตฺถ มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน
อหุวตฺถ ฯ อย โว อมฺหาก อนุสาสนีติ ฯ
[๖๗๕] อสงฺขตฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อสงฺขตคามิฺจ
มคฺค ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว อสงฺขต ฯ โย ภิกฺขเว
ราคกฺขโย โทสกฺขโย โมหกฺขโย ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขต ฯ
กตโม จ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ สมโถ จ วิปสฺสนา จ ฯ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯเปฯ
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[๖๗๖] กตโม จ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ สวิตกฺกสวิจาโร
สมาธิ อวิตกฺกวิจารมตฺโต สมาธิ อวิตกฺกอวิจาโร สมาธิ ฯ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๖๗๗] กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ สฺุโต สมาธิ
อนิมิตฺโต สมาธิ อปฺปณิหิโต สมาธิ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๖๗๘] กตโม จ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ จตฺตาโร
สติปฏานา ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๖๗๙] กตโม จ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ จตฺตาโร
สมฺมปฺปธานา ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๖๘๐] กตโม จ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ จตฺตาโร
อิทฺธิปาทา ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๖๘๑] กตโม จ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ ปฺจินฺทฺริยานิ ฯ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๖๘๒] กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ ปฺจ พลานิ ฯ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๖๘๓] กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ สตฺต โพชฺฌงฺคา ฯ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๖๘๔] กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อริโย อฏงฺคิโก
มคฺโค ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิติ โข
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ภิกฺขเว เทสิต โว มยา อสงฺขต เทสิโต อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
ย ภิกฺขเว สตฺถารา กรณีย สาวกาน หิเตสินา อนุกมฺปเกน
อนุกมฺป อุปาทาย กต โว ต มยา ฯ เอตานิ ภิกฺขเว รุกฺขมูลานิ
เอตานิ สฺุาคารานิ ฯ ฌายถ ภิกฺขเว มา ปมาทตฺถ มา
ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ ฯ อย โว อมฺหาก อนุสาสนีติ ฯ
นิพพฺ านสยุตฺตสฺส ๑ ปโม วคฺโค ฯ
ตสฺสุทฺทาน
กาโย สมโถ วิตกฺโก สฺุตา ๒ สติปฏานา
สมฺมปฺปธานา อิทฺธิปาทา อินทฺ ฺริยา พลโพชฺฌงฺคา
มคฺเคน เอกาทสม ทสุทฺทาน ๓ ปวุจฺจติ ฯ
_____________
#๑ ม. อสงฺขตสยุตฺตสฺส ฯ ๒ ม. ยุ. สฺุโต ฯ ๓ ม. ตสฺสุทฺทาน ฯ
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อสงฺขตสยุตฺตสฺส ทุติยวคฺโค
[๖๘๕] อสงฺขตฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อสงฺขตคามิฺจ
มคฺค ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว อสงฺขต ฯ โย ภิกฺขเว
ราคกฺขโย โทสกฺขโย โมหกฺขโย ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขต ฯ
กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ สมโถ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิติ โข ภิกฺขเว เทสิต โว มยา อสงฺขต
เทสิโต อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ ย ภิกฺขเว สตฺถารา กรณีย สาวกาน
หิเตสินา อนุกมฺปเกน อนุกมฺป อุปาทาย กต โว ต มยา ฯ
เอตานิ ภิกขฺ เว รุกฺขมูลานิ เอตานิ สฺุาคารานิ ฯ ฌายถ
ภิกฺขเว มา ปมาทตฺถ มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ ฯ
อย โว อมฺหาก อนุสาสนีติ ฯ
[๖๘๖] อสงฺขตฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อสงฺขตคามิฺจ
มคฺค ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว อสงฺขต ฯ โย ภิกฺขเว
ราคกฺขโย โทสกฺขโย โมหกฺขโย ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขต ฯ
กตโม จ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ วิปสฺสนา ฯ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิติ โข ภิกฺขเว เทสิต โว มยา
อสงฺขต ฯเปฯ อย โว อมฺหาก อนุสาสนีติ ฯเปฯ
[๖๘๗] กตโม จ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ สวิตกฺโก
สวิจาโร สมาธิ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
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[๖๘๘] กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อวิตกฺโก วิจารมตฺโต
สมาธิ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯเปฯ
[๖๘๙] กตโม จ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อวิตกฺโก
อวิจาโร สมาธิ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๖๙๐] กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ สฺุโต
สมาธิ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๖๙๑] กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อนิมิตฺโต
สมาธิ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๖๙๒] กตโม จ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อปฺปณิหิโต
สมาธิ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๖๙๓] กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค
ฯเปฯ
[๖๙๔] กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ ฯเปฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๖๙๕] กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ ฯเปฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
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[๖๙๖] กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ ฯเปฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๖๙๗] กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อนุปปฺ นฺนาน ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน อนุปฺปาทาย ฉนฺท
ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ ฯ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๖๙๘] กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อุปฺปนฺนาน ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย ฉนฺท
ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ ฯ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๖๙๙] กตโม จ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อนุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน อุปฺปาทาย ฉนฺท ชเนติ
วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ ฯ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๗๐๐] กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน ิติยา อสมฺโมสาย ภิยฺโยภาวาย
เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยา ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ
จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
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[๗๐๑] กตโม จ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกขฺ เว
ภิกฺขุ ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ ฯ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๗๐๒] กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ วิริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ ฯ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๗๐๓] กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ จิตฺตสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ ฯ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๗๐๔] กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ ฯ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๗๐๕] กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ สทฺธนิ ฺทฺริย ภาเวติ วิเวกนิสสฺ ิต วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสิต
โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๗๐๖] กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ วิริยินทฺ ฺริย ภาเวติ วิเวกนิสฺสิต ฯเปฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๗๐๗] กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
สตินฺทฺริย ภาเวติ ฯเปฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
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[๗๐๘] กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
สมาธินฺทฺริย ภาเวติ ฯเปฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๗๐๙] กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ ปฺินฺทฺริย ภาเวติ วิเวกนิสสฺ ิต วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสิต
โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๗๑๐] กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ สทฺธาพล ภาเวติ วิเวกนิสฺสิต ฯเปฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๗๑๑] กตโม จ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
วิริยพล ภาเวติ ฯเปฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๗๑๒] กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ สติพล ภาเวติ ฯเปฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๗๑๓] กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
สมาธิพล ภาเวติ ฯเปฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๗๑๔] กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ ปฺาพล ภาเวติ วิเวกนิสสฺ ิต วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสิต
โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๗๑๕] กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ สติสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสิต
โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
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[๗๑๖] กตโม จ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ ฯเปฯ วิริยสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ ฯเปฯ
ปติสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ ฯเปฯ ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ ฯเปฯ
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ
วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสติ  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๗๑๗] กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ สมฺมาทิฏึ ภาเวติ วิเวกนิสสฺ ิต วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสิต
โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
[๗๑๘] กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ สมฺมาสงฺกปฺป ภาเวติ ฯ สมฺมาวาจ ภาเวติ ฯ สมฺมากมฺมนฺต
ภาเวติ ฯ สมฺมาอาชีว ภาเวติ ฯ สมฺมาวายาม ภาเวติ ฯ
สมฺมาสตึ ภาเวติ ฯ
[๗๑๙] กตโม จ ภิกขฺ เว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ สมฺมาสมาธึ ภาเวติ วิเวกนิสสฺ ิต วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสิต
โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิติ
โข ภิกฺขเว เทสิต โว มยา อสงฺขต เทสิโต อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ
ย ภิกฺขเว สตฺถารา กรณีย สาวกาน หิเตสินา อนุกมฺปเกน
อนุกมฺป อุปาทาย กต โว ต มยา ฯ เอตานิ ภิกฺขเว รุกฺขมูลานิ
เอตานิ สฺุาคารานิ ฯ ฌายถ ภิกฺขเว มา ปมาทตฺถ มา
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ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ ฯ อย โว อมฺหาก อนุสาสนีติ ฯ
[๗๒๐] อนตฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อนตคามิฺจ มคฺค
ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว อนต ฯเปฯ (ยถา อสงฺขต
วิตฺถาริต ตถา วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ
[๗๒๑] อนาสวฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อนาสวคามิฺจ
มคฺค ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว อนาสว ฯเปฯ
[๗๒๒] สจฺจฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ สจฺจคามิฺจ มคฺค
ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว สจฺจ ฯเปฯ
[๗๒๓] ปารฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ ปารคามิฺจ มคฺค
ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว ปาร ฯเปฯ
[๗๒๔] นิปุณฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ นิปุณคามิฺจ มคฺค
ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว นิปุณ ฯเปฯ
[๗๒๕] สุทุทฺทสฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ สุทุทฺทสคามิฺจ
มคฺค ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว สุทุทฺทส ฯเปฯ
[๗๒๖] อชชฺชรฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อชชฺชรคามิฺจ
มคฺค ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว อชชฺชร ฯเปฯ
[๗๒๗] ธุวฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ ธุวคามิฺจ มคฺค
ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว ธุว ฯเปฯ
[๗๒๘] อปโลกินฺจ ๑ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อปโลกินคามิฺจ ๒
มคฺค ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว อปโลกิน ฯเปฯ
#๑ ม. ยุ. อปโลกิตฺจ ฯ ๒ ม. ยุ. อปโลกิตคามิฺจ ฯ เอวมุปริป ฯ
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[๗๒๙] อนิทสฺสนฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อนิทสฺสนคามิฺจ
มคฺค ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว อนิทสฺสน ฯเปฯ
[๗๓๐] นิปฺปปฺจ จ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ นิปฺปปฺจคามิฺจ
มคฺค ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว นิปฺปปฺจ ฯเปฯ
[๗๓๑] สนฺตฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ สนฺตคามิฺจ มคฺค
ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว สนฺต ฯเปฯ
[๗๓๒] อมตฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อมตคามิฺจ มคฺค
ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว อมต ฯเปฯ
[๗๓๓] ปณีตฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ ปณีตคามิฺจ มคฺค
ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว ปณีต ฯเปฯ
[๗๓๔] สิวฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ สิวคามิฺจ มคฺค
ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว สิว ฯเปฯ
[๗๓๕] เขมฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ เขมคามิฺจ มคฺค
ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว เขม ฯเปฯ
[๗๓๖] ตณฺหกฺขยฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ ตณฺหกฺขยคามิฺจ
มคฺค ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว ตณฺหกฺขย ฯเปฯ
[๗๓๗] อจฺฉริยฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อจฺฉริยคามิฺจ
มคฺค ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว อจฺฉริย ฯเปฯ
[๗๓๘] อพฺภุตฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อพฺภุตคามิฺจ มคฺค
ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว อพฺภุต ฯเปฯ
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[๗๓๙] อนีติกฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อนีติกคามิฺจ มคฺค
ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว อนีติก ฯเปฯ
[๗๔๐] อนีติกธมฺมฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อนีติกธมฺมคามิฺจ
มคฺค ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว อนีติกธมฺม ฯเปฯ
[๗๔๑] นิพฺพานฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ นิพฺพานคามิฺจ
มคฺค ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว นิพฺพาน ฯเปฯ
[๗๔๒] อพฺยาปชฺฌฺจ ๑ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ
อพฺยาปชฺฌคามิฺจ ๒ มคฺค ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว อพฺยาปชฺฌ ฯเปฯ
[๗๔๓] วิราคฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ วิราคคามิฺจ มคฺค
ต สุณาถ ฯ กตโม จ ภิกฺขเว วิราโค ฯเปฯ
[๗๔๔] สุทฺธิฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ สุทฺธคิ ามิฺจ มคฺค ต
สุณาถ ฯ กตมา จ ภิกฺขเว สุทฺธิ ฯเปฯ
[๗๔๕] มุตฺติฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ มุตฺติคามิฺจ มคฺค
ต สุณาถ ฯ กตมา จ ภิกฺขเว มุตฺติ ฯเปฯ
[๗๔๖] อนาลยฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อนาลยคามิฺจ
มคฺค ต สุณาถ ฯ กตโม จ ภิกฺขเว อนาลโย ฯเปฯ
[๗๔๗] ทีปฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ ทีปคามิฺจ มคฺค
ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว ทีป ฯเปฯ
[๗๔๘] เลณฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ เลณคามิฺจ มคฺค
ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว เลณ ฯเปฯ
#๑ ม. อพฺยาพชฺฌฺจ ฯ ๒ ม. อพฺยาพชฺฌคามิฺจ ฯ เอวมุปริป ฯ
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[๗๔๙] ตาณฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ ตาณคามิฺจ มคฺค
ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว ตาณ ฯเปฯ
[๗๕๐] สรณฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ สรณคามิฺจ มคฺค
ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว สรณ ฯเปฯ
[๗๕๑] ปรายนฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ ปรายนคามิฺจ มคฺค
ต สุณาถ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว ปรายน ฯ โย ภิกขฺ เว ราคกฺขโย
โทสกฺขโย โมหกฺขโย ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ปรายน ฯ กตโม
จ ภิกฺขเว ปรายนคามิมคฺโค ฯ กายคตาสติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
ปรายนคามิมคฺโค ฯ อิติ โข ภิกฺขเว เทสิต โว มยา ปรายน
เทสิโต ปรายนคามิมคฺโค ฯ ย ภิกฺขเว สตฺถารา กรณีย สาวกาน
หิเตสินา อนุกมฺปเกน อนุกมฺป อุปาทาย กต โว ต มยา ฯ
เอตานิ ภิกฺขเว รุกฺขมูลานิ เอตานิ สฺุาคารานิ ฯ ฌายถ ภิกฺขเว
มา ปมาทตฺถ มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ ฯ อย โว
อมฺหาก อนุสาสนีติ ฯ (ยถา อสงฺขต วิตฺถาริต ตถา วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ
ทุติโย วคฺโค สมตฺโต ฯ
ตสฺสุทฺทาน
อสงฺขต อนต อนาสว สจฺจฺจ ปาร นิปุณ สุทุทฺทส
อชชฺชรนฺต ๑ ธุว อปโลกิน อนิทสฺสน นิปฺปปฺจสนฺต ฯ
อมต ปณีตฺจ สิวฺจ เขม ตณฺหกฺขโย อจฺฉริยฺจ อพฺภุต
อนีติก อนีติกธมฺม
นิพฺพานเมต สุคเตน เทสิต ฯ
#๑ ม. อชชฺชร ฯ
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อพฺยาปชฺโฌ วิราโค จ สุทฺธิ มุตฺติ อนาลโย
ทีป เลณฺจ ตาณฺจ
สรณฺจ ปรายนนฺติ ฯ
อสงฺขตสยุตฺต สมตฺต ฯ
________
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อพฺยากตสยุตฺต
[๗๕๒] เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส
อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน เขมา ภิกฺขุนี โกสเลสุ
จาริก จรมานา อนฺตรา จ สาวตฺถึ อนฺตรา จ สาเกต โตรณวตฺถุสฺมึ
วาส อุปคตา โหติ ฯ อถ โข ราชา ปเสนทิโกสโล
สาเกตา สาวตฺถึ คจฺฉนฺโต อนฺตรา จ สาวตฺถึ อนฺตรา จ สาเกต ๑
โตรณวตฺถุสฺมึ เอกรตฺติวาส อุปคจฺฉติ ๒ ฯ อถ โข ราชา ปเสนทิโกสโล
อฺตร ปุริส อามนฺเตสิ เอหิ ตฺว อมฺโภ ปุรสิ โตรณวตฺถุสฺมึ
ตถารูป สมณ วา พฺราหฺมณ วา ชาน ยมห อชฺช
ปยิรุปาเสยฺยนฺติ ฯ เอว เทวาติ โข โส ปุริโส รฺโ ปเสนทิโกสลสฺส
ปฏิสฺสุตฺวา เกวลกปฺป โตรณวตฺถุ ๓ อาหิณฺฑนฺโต นาทฺทส
ตถารูป สมณ วา พฺราหฺมณ วา ย ราชา ปเสนทิโกสโล
ปยิรุปาเสยฺย ฯ
[๗๕๓] อทฺทสา โข โส ปุริโส เขม ภิกฺขุนึ โตรณวตฺถุสฺมึ
วาส อุปคต ทิสฺวาน เยน ราชา ปเสนทิโกสโล เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ราชาน ปเสนทิโกสล เอตทโวจ นตฺถิ โข เทว
โตรณวตฺถุสฺมึ ตถารูโป สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา ย เทโว
ปยิรุปาเสยฺย ฯ อตฺถิ จ โข เทว เขมา นาม ภิกฺขุนี ตสฺส
ภควโต สาวิกา อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ ตสฺสา โข ปน
#๑ ม. ยุ. อนฺตรา จ สาเกต อนฺตรา จ สาวตฺถึ ฯ ๒ ม. ยุ. อุปคจฺฉิ ฯ
#๓ ยุ. โตรณวตฺถุสฺมึ ฯ
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อยฺยาย เอวกลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต ปณฺฑิตา พฺยตฺตา
เมธาวินี พหุสฺสุตา จิตฺตกถี ๑ กลฺยาณปฏิภาณาติ ฯ ต เทโว
ปยิรุปาสตูติ ฯ
[๗๕๔] อถ โข ราชา ปเสนทิโกสโล เยน เขมา ภิกฺขุนี
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เขม ภิกฺขุนึ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข ราชา ปเสนทิโกสโล เขม ภิกฺขุนึ
เอตทโวจ กึ นุ โข อยฺเย โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ
อพฺยากต โข เอต มหาราช ภควตา โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ
กึ ปนยฺเย น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ เอตมฺป โข มหาราช
อพฺยากต ภควตา น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ กึ นุ
โข อยฺเย โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ
อพฺยากต โข เอต มหาราช ภควตา โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต
ปร มรณาติ ฯ กึ ปนยฺเย เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต
ปร มรณาติ ฯ เอตมฺป โข มหาราช อพฺยากต ภควตา เนว
โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ
[๗๕๕] กึ นุ โข อยฺเย โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ อิติ
ปุฏา สมานา อพฺยากต โข เอต มหาราช ภควตา โหติ ตถาคโต
ปร มรณาติ วเทสิ ฯ กึ ปนยฺเย น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ
อิติ ปุฏา สมานา เอตมฺป โข มหาราช อพฺยากต ภควตา น
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ วเทสิ ฯ กึ นุ โข อยฺเย โหติ
#๑ ม. จิตฺตกถา ฯ
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จ น จ โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ อิติ ปุฏา สมานา
อพฺยากต โข เอต มหาราช ภควตา โหติ จ น จ โหติ
ตถาคโต ปร มรณาติ วเทสิ ฯ กึ ปนยฺเย เนว โหติ น น
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ อิติ ปุฏา สมานา เอตมฺป โข
มหาราช อพฺยากต ภควตา เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร
มรณาติ วเทสิ ฯ โก นุ โข อยฺเย เหตุ โก ปจฺจโย เยเนต
อพฺยากต ภควตาติ ฯ
[๗๕๖] เตนหิ มหาราช ตฺเเวตฺถ ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ ยถา เต
ขเมยฺย ตถา น พฺยากเรยฺยาสิ ฯ ต กึ มฺสิ มหาราช อตฺถิ เต
โกจิ คณโก วา มุทฺทโิ ก วา สงฺขายโก วา โย ปโหติ คงฺคาย
วาลิก คเณตุ เอตฺตกา วาลิกา อิติ วา เอตฺตกานิ วาลิกสตานิ
อิติ วา เอตฺตกานิ วาลิกสหสฺสานิ อิติ วา เอตฺตกานิ วาลิกสตสหสฺสานิ
อิติ วาติ ฯ โน เหต อยฺเย ฯ อตฺถิ ปน เต โกจิ คณโก
วา มุทฺทิโก วา สงฺขายโก วา โย ปโหติ มหาสมุทฺเท อุทก
คเณตุ เอตฺตกานิ อุทกาฬฺหกานิ อิติ วา เอตฺตกานิ อุทกาฬฺหกสตานิ
อิติ วา เอตฺตกานิ อุทกาฬฺหกสหสฺสานิ อิติ วา เอตฺตกานิ
อุทกาฬฺหกสตสหสฺสานิ อิติ วาติ ฯ โน เหต อยฺเย ฯ ต กิสสฺ
เหตุ ฯ มหยฺเย สมุทฺโท คมฺภีโร อปฺปเมยฺโย ทุปฺปริโยคาโหติ ๑ ฯ
[๗๕๗] เอวเมว โข มหาราช เยน รูเปน ตถาคต
#๑ ทุปฺปริโยคาโฬฺหติ วา ปาโ ฯ
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ปฺาปยมาโน ปฺเปยฺย ๑ ต รูป ตถาคตสฺส ปหีน อุจฺฉินฺนมูล
ตาลาวตฺถุกต อนภาวงฺคต อายตึ อนุปปฺ าทธมฺม ฯ รูปสงฺขฺยา วิมุตฺโต
โข มหาราช ตถาคโต คมฺภีโร อปฺปเมยฺโย ทุปฺปริโยคาโห เสยฺยถาป
มหาราช ๒ มหาสมุทฺโท ฯ โหติ ตถาคโต ปร มรณาติป น อุเปติ
น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติป น อุเปติ โหติ จ น จ
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติป น อุเปติ เนว โหติ น น โหติ
ตถาคโต ปร มรณาติป น อุเปติ ฯ ยาย เวทนาย ตถาคต
ปฺาปยมาโน ปฺเปยฺย สา เวทนา ตถาคตสฺส ปหีนา
อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ฯ
เวทนาสงฺขฺยา วิมุตฺโต โข มหาราช ตถาคโต คมฺภีโร อปฺปเมยฺโย
ทุปฺปริโยคาโห เสยฺยถาป มหาราช มหาสมุทฺโท ฯ โหติ ตถาคโต
ปร มรณาติป น อุเปติ น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติป น
อุเปติ โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปร มรณาติป น อุเปติ
เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติป น อุเปติ ฯ
ยาย สฺาย ตถาคต ฯเปฯ เยหิ สงฺขาเรหิ ตถาคต ปฺาปยมาโน
ปฺเปยฺย เต สงฺขารา ตถาคตสฺส ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา
ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ฯ สงฺขารสงฺขฺยา
วิมุตฺโต โข มหาราช ตถาคโต คมฺภีโร อปฺปเมยฺโย ทุปฺปริโยคาโห
เสยฺยถาป มหาราช มหาสมุทฺโท ฯ โหติ ตถาคโต ปร
มรณาติป น อุเปติ น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติป น
#๑ ม. ยุ. ปฺาเปยฺย ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ เอวมุปริป ฯ
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อุเปติ โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปร มรณาติป น อุเปติ
เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติป น อุเปติ ฯ เยน
วิฺาเณน ตถาคต ปฺาปยมาโน ปฺเปยฺย ต วิฺาณ
ตถาคตสฺส ปหีน อุจฺฉินฺนมูล ตาลาวตฺถุกต อนภาวงฺคต อายตึ
อนุปฺปาทธมฺม ฯ วิฺาณสงฺขฺยา วิมุตฺโต โข มหาราช ตถาคโต
คมฺภีโร อปฺปเมยฺโย ทุปฺปริโยคาโห เสยฺยถาป มหาราช
มหาสมุทฺโท ฯ โหติ ตถาคโต ปร มรณาติป น อุเปติ น
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติป น อุเปติ โหติ จ น จ
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติป น อุเปติ เนว โหติ น น
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติป น อุเปตีติ ฯ อถ โข ราชา
ปเสนทิโกสโล เขมาย ภิกฺขุนิยา ภาสิต อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา
อุฏายาสนา เขม ภิกฺขุนึ อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
[๗๕๘] อถ โข ราชา ปเสนทิโกสโล อปเรน สมเยน เยน
ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข ราชา ปเสนทิโกสโล ภควนฺต
เอตทโวจ กึ นุ โข ภนฺเต โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ
อพฺยากต โข เอต มหาราช มยา โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ
กึ ปน ภนฺเต น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ เอตมฺป โข
มหาราช อพฺยากต มยา น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ
กึ นุ โข ภนฺเต โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปร
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มรณาติ ฯ อพฺยากต โข เอต มหาราช มยา โหติ จ น
จ โหติ ตถาคโต ปร มาณาติ ฯ กึ ปน ภนฺเต เนว โหติ
น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ เอตมฺป โข มหาราช
อพฺยากต มยา เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ
กึ นุ โข ภนฺเต โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ อิติ ปุฏโ
สมาโน อพฺยากต โข เอต มหาราช มยา โหติ ตถาคโต
ปร มรณาติ วเทสิ ฯเปฯ กึ ปน ภนฺเต เนว โหติ น น
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ อิติ ปุฏโ สมาโน เอตมฺป โข
มหาราช อพฺยากต มยา เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต
ปร มรณาติ วเทสิ ฯ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย
เยเนต อพฺยากต ภควตาติ ฯ
[๗๕๙] เตนหิ มหาราช ตฺเเวตฺถ ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ ยถา
เต ขเมยฺย ตถา น พฺยากเรยฺยาสิ ฯ ต กึ มฺสิ มหาราช
อตฺถิ เต โกจิ คณโก วา มุทฺทิโก วา สงฺขายโก วา โย
ปโหติ คงฺคาย วาลิก คเณตุ เอตฺตกา วาลิกา อิติ วา ฯเปฯ
เอตฺตกานิ วาลิกสตสหสฺสานิ อิติ วาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
อตฺถิ ปน เต โกจิ คณโก วา มุทฺทิโก วา สงฺขายโก วา
โย ปโหติ มหาสมุทฺเท อุทก คเณตุ เอตฺตกานิ อุทกาฬฺหกานิ
อิติ วา ฯเปฯ เอตฺตกานิ อุทกาฬฺหกสตสหสฺสานิ อิติ วาติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ ต กิสสฺ เหตุ ฯ มหา หิ ๑ ภนฺเต สมุทฺโท
#๑ ม. ยุ. หิสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ
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คมฺภีโร อปฺปเมยฺโย ทุปฺปริโยคาโหติ ฯ
[๗๖๐] เอวเมว โข มหาราช เยน รูเปน ตถาคต
ปฺาปยมาโน ปฺเปยฺย ต รูป ตถาคตสฺส ปหีน อุจฺฉินฺนมูล
ตาลาวตฺถุกต อนภาวงฺคต อายตึ อนุปฺปาทธมฺม ฯ รูปสงฺขยฺ า
วิมุตฺโต โข มหาราช ตถาคโต คมฺภีโร อปฺปเมยฺโย ทุปฺปริโยคาโห
เสยฺยถาป มหาราช สมุทฺโท ฯ โหติ ตถาคโต ปร มรณาติป
น อุเปติ ฯ น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติป น อุเปติ โหติ
จ น จ โหติ ตถาคโต ปร มรณาติป น อุเปติ เนว โหติ
น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติป น อุเปติ ฯ ยาย
เวทนาย ฯ ยาย สฺาย ฯ เยหิ สงฺขาเรหิ ฯ เยน วิฺาเณน
ตถาคต ปฺาปยมาโน ปฺเปยฺย ต วิฺาณ ตถาคตสฺส
ปหีน อุจฺฉินฺนมูล ตาลาวตฺถุกต อนภาวงฺคต อายตึ อนุปฺปาทธมฺม ฯ
วิฺาณสงฺขฺยา วิมุตฺโต โข มหาราช ตถาคโต
คมฺภีโร อปฺปเมยฺโย ทุปปฺ ริโยคาโห เสยฺยถาป มหาราช มหาสมุทฺโท ฯ
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติป น อุเปติ น โหติ
ตถาคโต ปร มรณาติป น อุเปติ โหติ จ น จ โหติ
ตถาคโต ปร มรณาติป น อุเปติ เนว โหติ น น โหติ
ตถาคโต ปร มรณาติป น อุเปตีติ ฯ
[๗๖๑] อจฺฉริย ภนฺเต อพฺภุต ภนฺเต ยตฺร หิ นาม
สตฺถุ เจว สาวิกาย จ อตฺเถน อตฺโถ พฺยฺชเนน พฺยฺชน
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สสนฺทิสฺสติ สเมสฺสติ น วิหายิสฺสติ ๑ ยทิท อคฺคปทสฺมึ ฯ เอกมิทาห
ภนฺเต สมย เขม ภิกฺขุนึ อุปสงฺกมิตฺวา เอตมตฺถ อปุจฺฉึ ฯ สาป
เม อยฺยา เอเตหิ ปเทหิ เอเตหิ พฺยฺชเนหิ เอตมตฺถ พฺยากาสิ
เสยฺยถาป ภควา ฯ อจฺฉริย ภนฺเต อพฺภุต ภนฺเต ยตฺร หิ
นาม สตฺถุ เจว สาวิกาย จ อตฺเถน อตฺโถ พฺยฺชเนน พฺยฺชน
สสนฺทิสฺสติ สเมสฺสติ น วิหายิสฺสติ ยทิท อคฺคปทสฺมึ ฯ
หนฺททานิ มย ภนฺเต คจฺฉาม พหุกิจฺจา มย พหุกรณียาติ ฯ
ยสฺสทานิ ตฺว มหาราช กาล มฺสีติ ฯ อถ โข ราชา ปเสนทิโกสโล
ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา อุฏายาสนา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามีติ ฯ ปม ฯ
[๗๖๒] เอวมฺเม สุต 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 นิสินฺนา โข เต อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา อายสฺมนฺต
อนุราธ เอตทโวจุ โย โส อาวุโส อนุราธ ตถาคโต อุตฺตมปุริโส
ปรมปุริโส ปรมปตฺติปตฺโต ต ตถาคโต อิเมสุ จตูสุ าเนสุ
#๑ ม. ยุ. น วิโรธยิสฺสติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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ปฺาปยมาโน ปฺเปติ 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 โย โส อาวุโส ตถาคโต อุตฺตมปุริโส
ปรมปุริโส ปรมปตฺติปตฺโต ต ตถาคโต อฺตฺร อิเมหิ จตูหิ
าเนหิ ปฺาปยมาโน ปฺเปติ 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
[๗๖๓] เอว วุตฺเต เต อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา อายสฺมนฺต
อนุราธ เอตทโวจุ โส จาย ภิกฺขุ นโว ภวิสฺสติ อจิรปพฺพชิโต
เถโร วา ปน พาโล อพฺยตฺโตติ ฯ อถ โข เต อฺติตฺถิยา
ปริพฺพาชกา อายสฺมนฺต อนุราธ นววาเทน จ พาลวาเทน จ
อปสาเทตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกมึสุ ฯ อถ โข อายสฺมโต อนุราธสฺส
อจิรปกฺกนฺเตสุ อฺติตฺถิเยสุ ปริพพฺ าชเกสุ เอตทโหสิ สเจ โข ม
เต อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา อุตฺตรึ ปุจฺเฉยฺยุ กถ พฺยากรมาโน
นุ ขฺวาห เตส อฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน วุตฺตวาที
เจว ภควโต อสฺส น จ ภควนฺต อภูเตน อพฺภาจิกฺเขยฺย
ธมฺมสฺส จานุธมฺม พฺยากเรยฺย น จ โกจิ สหธมฺมิโก วาทานุปาโต
คารยฺห าน อาคจฺเฉยฺยาติ ฯ
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[๗๖๔] อถ โข อายสฺมา อนุราโธ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา อนุราโธ ภควนฺต เอตทโวจ อิธาห
ภนฺเต ภควโต อวิทูเร อรฺกุฏิกาย วิหรามิ ฯ อถ โข ภนฺเต
สมฺพหุลา อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เยนาห เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
มยา สทฺธึ สมฺโมทึสุ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต นิสินนฺ า โข ภนฺเต
เต อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา ม เอตทโวจุ โย โส อาวุโส
อนุราธ ตถาคโต อุตฺตมปุริโส ปรมปุริโส ปรมปตฺติปตฺโต ต
ตถาคโต อิเมสุ จตูสุ าเนสุ ปฺาปยมาโน ปฺเปติ โหติ
ตถาคโต ปร มรณาติ วา ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ
ตถาคโต ปร มรณาติ วาติ ฯ เอว วุตฺโตห ภนฺเต เต
อฺติตฺถิเย ปริพฺพาชเก เอตทโวจ โย โส อาวุโส ตถาคโต
อุตฺตมปุริโส ปรมปุรโิ ส ปรมปตฺตปิ ตฺโต ต ตถาคโต อฺตฺร
อิเมหิ จตูหิ าเนหิ ปฺาปยมาโน ปฺเปติ โหติ ตถาคโต
ปร มรณาติ วา ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต
ปร มรณาติ วาติ ฯ เอว วุตฺเต ภนฺเต เต อฺติตฺถิยา
ปริพฺพาชกา ม เอตทโวจุ โส จาย ภิกฺขุ นโว ภวิสฺสติ
อจิรปพฺพชิโต เถโร วา ปน พาโล อพฺยตฺโตติ ฯ อถ โข ม
ภนฺเต เต อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา นววาเทน จ พาลวาเทน
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จ อปสาเทตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกมึสุ ฯ ตสฺส มยฺห ภนฺเต
อจิรปกฺกนฺเตสุ เตสุ อฺติตฺถิเยสุ ปริพฺพาชเกสุ เอตทโหสิ สเจ
โข ม เต อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา อุตฺตรึ ปุจฺเฉยฺยุ กถ
พฺยากรมาโน นุ ขฺวาห เตส อฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน วุตฺตวาที
เจว ภควโต อสฺส น จ ภควนฺต อภูเตน อพฺภาจิกฺเขยฺย
ธมฺมสฺส จานุธมฺม พฺยากเรยฺย น จ โกจิ สหธมฺมิโก วาทานุปาโต
คารยฺห าน คจฺเฉยฺยาติ ฯ
[๗๖๕] 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 เหต ภนฺเต ฯ เวทนา นิจฺจา วา อนิจฺจา วาติ 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
[๗๖๖] ตสฺมาติห อนุราธ ยงฺกิฺจิ รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน
อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา โอฬาริก วา สุขุม วา หีน วา
ปณีต วา ย ทูเร สนฺติเก วา สพฺพ รูป เนต มม เนโสหมสฺมิ
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น เมโส อตฺตาติ ฯ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ
ยา กาจิ เวทนา อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา 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 ฯ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ
เอว ปสฺส อนุราธ สุตวา อริยสาวโก รูปสฺมปึ  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 ปชานาติ ฯ
[๗๖๗] ต กึ มฺสิ อนุราธ รูป ตถาคโตติ สมนุปสฺสสีติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ เวทน ตถาคโตติ สมนุปสฺสสีติ ฯ โน
เหต ภนฺเต ฯ สฺ ตถาคโตติ สมนุปสฺสสีติ ฯ โน เหต
ภนฺเต ฯ สงฺขาเร ตถาคโตติ สมนุปสฺสสีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
วิฺาณ ตถาคโตติ สมนุปสฺสสีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
[๗๖๘] ต กึ มฺสิ อนุราธ รูปสฺมึ ตถาคโตติ สมนุปสฺสสีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ อฺตฺร รูปา ตถาคโตติ สมนุปสฺสสีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ เวทนาย ตถาคโตติ สมนุปสฺสสีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ อฺตฺร เวทนาย ฯเปฯ
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สฺาย ฯเปฯ อฺตฺร สฺาย ฯเปฯ สงฺขาเรสุ ฯเปฯ
อฺตฺร สงฺขาเรหิ ฯเปฯ วิฺาณสฺมึ ตถาคโตติ สมนุปสฺสสีติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ อฺตฺร วิฺาณา ตถาคโตติ
สมนุปสฺสสีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
[๗๖๙] ต กึ มฺสิ อนุราธ รูป เวทน สฺ สงฺขาเร
วิฺาณ ตถาคโตติ สมนุปสฺสสีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
[๗๗๐] ต กึ มฺสิ อนุราธ ย โส อรูป อเวทโน อสฺี
อสงฺขาโร อวิฺาโณ ตถาคโตติ สมนุปสฺสสีติ ฯ โน เหต
ภนฺเต ฯ เอตฺถ จ เต อนุราธ ทิฏเ ว ธมฺเม สจฺจโต ๑ วา
ตถโต วา อนุปลพฺภิยมาโน กลฺล นุ เต ต เวยฺยากรณ โย
โส อาวุโส ตถาคโต อุตฺตมปุริโส ปรมปุริโส ปรมปตฺติปตฺโต
ต ตถาคโต อฺตฺริเมหิ จตูหิ าเนหิ ปฺาปยมาโน ปฺเปติ
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ วา ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ
ตถาคโต ปร มรณาติ วาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ สาธุ สาธุ
อนุราธ ปุพเฺ พ จาห อนุราธ เอตรหิ จ ทุกฺขฺเจว ปฺเปมิ
ทุกฺขสฺส จ นิโรธนฺติ ฯ ทุติย ฯ
[๗๗๑] เอก สมย อายสฺมา จ สารีปุตฺโต อายสฺมา จ
มหาโกฏิโต ๒ พาราณสิย วิหรนฺติ อิสิปตเน มิคทาเย ฯ อถ โข อายสฺมา
#๑ ม. สจฺจโต เถตโต ตถาคโต อนุปลพฺภิยมาโน ฯ ๒ ม. ยุ. มหาโกฏิโก ฯ
#เอวมุปริป ฯ
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มหาโกฏิโต สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏ ิโต เยนายสฺมา
สารีปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา สารีปุตเฺ ตน
สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข อายสฺมา มหาโกฏิโต อายสฺมนฺต
สารีปุตฺต เอตทโวจ กึ นุ โข อาวุโส สารีปุตฺต โหติ ตถาคโต
ปร มรณาติ ฯ อพฺยากต โข เอต อาวุโส ภควตา โหติ
ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ กึ ปนาวุโส น โหติ ตถาคโต ปร
มรณาติ ฯ เอตมฺป โข อาวุโส อพฺยากต ภควตา น โหติ
ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ กึ นุ โข อาวุโส โหติ จ น จ
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ อพฺยากต โข เอต อาวุโส
ภควตา โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ กึ
ปนาวุโส เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ
เอตมฺป โข อาวุโส อพฺยากต ภควตา เนว โหติ น น โหติ
ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ กึ นุ โข อาวุโส โหติ ตถาคโต
ปร มรณาติ อิติ ปุฏโ สมาโน อพฺยากต โข เอต อาวุโส
ภควตา โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ วเทสิ ฯเปฯ กึ ปนาวุโส
เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ อิติ ปุฏโ
สมาโน เอตมฺป โข อาวุโส อพฺยากต ภควตา เนว โหติ
น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ วเทสิ ฯ โก นุ โข อาวุโส
เหตุ โก ปจฺจโย เยเนต ๑ อพฺยากต ภควตาติ ฯ
#๑ ยุ. เยน ต ฯ เอวมุปริป ฯ
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[๗๗๒] โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ โข อาวุโส รูปคตเมต ฯ
น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ รูปคตเมต ฯ โหติ จ น จ
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ รูปคตเมต ฯ เนว โหติ น
น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ รูปคตเมต ฯ โหติ ตถาคโต
ปร มรณาติ โข อาวุโส เวทนาคตเมต ฯ น โหติ ตถาคโต
ปร มรณาติ เวทนาคตเมต ฯ โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต
ปร มรณาติ เวทนาคตเมต ฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต
ปร มรณาติ เวทนาคตเมต ฯ โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ
โข อาวุโส สฺาคตเมต ฯ น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ
สฺาคตเมต ฯ โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ
สฺาคตเมต ฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ
สฺาคตเมต ฯ โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ โข อาวุโส
สงฺขารคตเมต ฯ น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ สงฺขารคตเมต ฯ
โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ สงฺขารคตเมต ฯ
เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ สงฺขารคตเมต ฯ
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ โข อาวุโส วิฺาณคตเมต ฯ
น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ วิฺาณคตเมต ฯ โหติ จ น
จ โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ วิฺาณคตเมต ฯ เนว โหติ
น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ วิฺาณคตเมต ฯ อย โข
อาวุโส เหตุ อย ปจฺจโย เยเนต อพฺยากต ภควตาติ ฯ ตติย ฯ
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[๗๗๓] เอก สมย อายสฺมา จ สารีปุตฺโต อายสฺมา จ
มหาโกฏิโต พาราณสิย วิหรนฺติ อิสิปตเน มิคทาเย ฯเปฯ
สาเยว ปุจฺฉา ฯ โก นุ โข อาวุโส เหตุ โก ปจฺจโย เยเนต
อพฺยากต ภควตาติ ฯ
[๗๗๔] รูป โข อาวุโส อชานโต อปสฺสโต ยถาภูต รูปสมุทย
อชานโต อปสฺสโต ยถาภูต รูปนิโรธ อชานโต อปสฺสโต
ยถาภูต รูปนิโรธคามินีปฏิปท อชานโต อปสฺสโต ยถาภูต โหติ
ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส โหติ ฯ น โหติ ตถาคโต ปร
มรณาติปสฺส โหติ ฯ โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส
โหติ ฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส
โหติ ฯ เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ วิฺาณ อชานโต อปสฺสโต
ยถาภูต วิฺาณสมุทย อชานโต อปสฺสโต ยถาภูต วิฺาณนิโรธ
อชานโต อปสฺสโต ยถาภูต วิฺาณนิโรธคามินีปฏิปท
อชานโต อปสฺสโต ยถาภูต โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส
โหติ ฯ น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส โหติ ฯ โหติ
จ น จ โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส โหติ ฯ เนว โหติ
น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส โหติ ฯ
[๗๗๕] รูปฺจ โข อาวุโส ชานโต ปสฺสโต ยถาภูต รูปสมุทย
ชานโต ปสฺสโต ยถาภูต รูปนิโรธ ชานโต ปสฺสโต ยถาภูต
รูปนิโรธคามินีปฏิปท ชานโต ปสฺสโต ยถาภูต โหติ ตถาคโต
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ปร มรณาติปสฺส น โหติ ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ
ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส น โหติ น เวทน ฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ
วิฺาณ ชานโต ปสฺสโต ยถาภูต วิฺาณสมุทย ชานโต
ปสฺสโต ยถาภูต วิฺาณนิโรธ ชานโต ปสฺสโต ยถาภูต
วิฺาณนิโรธคามินีปฏิปท ชานโต ปสฺสโต ยถาภูต โหติ ตถาคโต
ปร มรณาติปสฺส น โหติ ฯ น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส
น โหติ ฯ โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส
น โหติ ฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส
น โหติ ฯ อย โข อาวุโส เหตุ อย ปจฺจโย เยเนต อพฺยากต
ภควตาติ ฯ จตุตฺถ ฯ
[๗๗๖] เอก สมย อายสฺมา จ สารีปุตฺโต อายสฺมา จ
มหาโกฏิโต พาราณสิย วิหรนฺติ อิสิปตเน มิคทาเย ฯเปฯ
สาเยว ปุจฺฉา ฯ โก นุ โข อาวุโส เหตุ โก ปจฺจโย เยเนต
อพฺยากต ภควตาติ ฯ
[๗๗๗] รูเป โข อาวุโส อวิคตราคสฺส อวิคตจฺฉนฺทสฺส อวิคตเปมสฺส อวิคตปปาสสฺส อวิคตปริฬาหสฺส อวิคตตณฺหสฺส โหติ
ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส โหติ ฯเปฯ เนว โหติ น น
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส โหติ ฯ เวทนาย ฯ สฺาย ฯ
สงฺขาเรสุ ฯ วิฺาเณ อวิคตราคสฺส อวิคตจฺฉนฺทสฺส อวิคตเปมสฺส
อวิคตปปาสสฺส อวิคตปริฬาหสฺส อวิคตตณฺหสฺส โหติ ตถาคโต

สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาที่ 472

ปร มรณาติปสฺส โหติ ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต
ปร มรณาติปสฺส โหติ ฯ
[๗๗๘] รูเป จ โข อาวุโส วิคตราคสฺส ฯเปฯ เวทนาย ฯ
สฺาย ฯ สงฺขาเรสุ ฯ วิฺาเณ วิคตราคสฺส วิคตจฺฉนฺทสฺส
วิคตเปมสฺส วิคตปปาสสฺส วิคตปริฬาหสฺส วิคตตณฺหสฺส โหติ
ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส น โหติ ฯเปฯ เนว โหติ น น
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส น โหติ ฯ อย โข อาวุโส
เหตุ อย ปจฺจโย เยเนต อพฺยากต ภควตาติ ฯ ปฺจม ฯ
[๗๗๙] เอก สมย อายสฺมา จ สารีปุตฺโต อายสฺมา จ มหาโกฏิโต
พาราณสิย วิหรนฺติ อิสิปตเน มิคทาเย ฯ อถ โข
อายสฺมา สารีปุตฺโต สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต
เยนายสฺมา มหาโกฏิโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา
มหาโกฏิเตน สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข อายสฺมา สารีปุตฺโต
อายสฺมนฺต มหาโกฏิต เอตทโวจ กึ นุ โข อาวุโส มหาโกฏิตา
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯเปฯ กึ ปนาวุโส เนว
โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ อิติ ปุฏโ สมาโน
เอตมฺป โข อาวุโส อพฺยากต ภควตา เนว โหติ น น โหติ
ตถาคโต ปร มรณาติ วเทสิ ฯ โก นุ โข อาวุโส เหตุ โก
ปจฺจโย เยเนต อพฺยากต ภควตาติ ฯ
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[๗๘๐] รูปารามสฺส โข อาวุโส รูปรตสฺส รูปสมฺมุทิตสฺส รูปนิโรธ
อชานโต อปสฺสโต ยถาภูต โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส
โหติ ฯ น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส โหติ ฯ โหติ
จ น จ โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส โหติ ฯ เนว โหติ
น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส โหติ ฯ เวทนารามสฺส
โข อาวุโส เวทนารตสฺส เวทนาสมฺมุทิตสฺส เวทนานิโรธ อชานโต
อปสฺสโต ยถาภูต โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส โหติ ฯเปฯ
สฺารามสฺส โข อาวุโส ฯ สงฺขารารามสฺส โข อาวุโส ฯ
วิฺาณารามสฺส โข อาวุโส วิฺาณรตสฺส วิฺาณสมฺมุทิตสฺส
วิฺาณนิโรธ อชานโต อปสฺสโต ยถาภูต โหติ ตถาคโต ปร
มรณาติปสฺส โหติ ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต
ปร มรณาติปสฺส โหติ ฯ
[๗๘๑] น รูปารามสฺส โข อาวุโส น รูปรตสฺส น รูปสมฺมทุ ิตสฺส
รูปนิโรธ ชานโต ปสฺสโต ยถาภูต โหติ ตถาคโต
ปร มรณาติปสฺส น โหติ ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ
ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส น โหติ ฯ น เวทนารามสฺส โข
อาวุโส ฯ น สฺารามสฺส โข อาวุโส ฯ น สงฺขารารามสฺส
โข อาวุโส ฯ น วิฺาณารามสฺส โข อาวุโส น วิฺาณรตสฺส
น วิฺาณสมฺมุทิตสฺส วิฺาณนิโรธ ชานโต ปสฺสโต
ยถาภูต โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส น โหติ ฯ น โหติ
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ตถาคโต ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส
น โหติ ฯ อยมฺป ๑ โข อาวุโส เหตุ อย ปจฺจโย
เยเนต อพฺยากต ภควตาติ ฯ
[๗๘๒] สิยา ปนาวุโส อฺโป ปริยาโย เยน ปริยาเยเนต ๒
อพฺยากต ภควตาติ ฯ สิยา อาวุโส ฯ ภวารามสฺส โข อาวุโส
ภวรตสฺส ภวสมฺมุทิตสฺส ภวนิโรธ อชานโต อปสฺสโต ยถาภูต
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส โหติ ฯเปฯ เนว โหติ น
น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส โหติ ฯ
[๗๘๓] น ภวารามสฺส โข อาวุโส น ภวรตสฺส น ภวสมฺมทุ ิตสฺส
ภวนิโรธ ชานโต ปสฺสโต ยถาภูต โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส
น โหติ ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร
มรณาติปสฺส น โหติ ฯ อยมฺป โข อาวุโส ปริยาโย เยเนต
อพฺยากต ภควตาติ ฯ
[๗๘๔] สิยา ปนาวุโส อฺโป ปริยาโย เยเนต อพฺยากต
ภควตาติ ฯ สิยา อาวุโส ฯ อุปาทานารามสฺส โข อาวุโส อุปาทานรตสฺส
อุปาทานสมฺมุทิตสฺส อุปาทานนิโรธ อชานโต อปสฺสโต ยถาภูต
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส โหติ ฯเปฯ เนว โหติ
น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส โหติ ฯ
[๗๘๕] น อุปาทานารามสฺส โข อาวุโส น อุปาทานรตสฺส
น อุปาทานสมฺมุทิตสฺส อุปาทานนิโรธ ชานโต ปสฺสโต ยถาภูต
#๑ ม. ยุ. อย โข ฯ ๒ ม. เยเนต ฯ ยุ. เยน เอต ฯ
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โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส น โหติ ฯเปฯ เนว โหติ
น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส น โหติ ฯ อยมฺป โข
อาวุโส ปริยาโย เยเนต อพฺยากต ภควตาติ ฯ
[๗๘๖] สิยา ปนาวุโส อฺโป ปริยาโย เยเนต อพฺยากต
ภควตาติ ฯ สิยา อาวุโส ฯ ตณฺหารามสฺส โข อาวุโส ตณฺหารตสฺส
ตณฺหาสมฺมุทิตสฺส ตณฺหานิโรธ อชานโต อปสฺสโต ยถาภูต
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส โหติ ฯเปฯ เนว โหติ น
น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส โหติ ฯ
[๗๘๗] น ตณฺหารามสฺส โข อาวุโส น ตณฺหารตสฺส น
ตณฺหาสมฺมุทิตสฺส ตณฺหานิโรธ ชานโต ปสฺสโต ยถาภูต โหติ
ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส น โหติ ฯเปฯ เนว โหติ น น
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส น โหติ ฯ อย โข อาวุโส
ปริยาโย เยเนต อพฺยากต ภควตาติ ฯ สิยา ปนาวุโส อฺโป
ปริยาโย เยเนต อพฺยากต ภควตาติ ฯ เอตฺถทานิ อาวุโส
สารีปุตฺต อิโต อุตฺตรึ กึ อิจฺฉสิ ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺตสฺส อาวุโส
สารีปุตฺต ภิกฺขุโน วตฺต ๑ นตฺถิ ปฺาปนายาติ ฯ ฉฏ ฯ
[๗๘๘] อถ โข วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก เยนายสฺมา
มหาโมคฺคลฺลาโน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา มหาโมคฺคลฺลาเนน
สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข วจฺฉโคตฺโต ปริพพฺ าชโก
#๑ ม. ยุ. วฏฏ ฯ
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อายสฺมนฺต มหาโมคฺคลฺลาน เอตทโวจ กึ นุ โข โภ โมคฺคลฺลาน
สสฺสโต โลโกติ ฯ อพฺยากต โข เอต วจฺฉ ภควตา สสฺสโต
โลโกติ ฯ กึ ปนาวุโส โภ โมคฺคลฺลาน อสสฺสโต โลโกติ ฯ เอตมฺป
โข วจฺฉ อพฺยากต ภควตา อสสฺสโต โลโกติ ฯ กึ นุ โข โภ
โมคฺคลฺลาน อนฺตวา โลโกติ ฯ อพฺยากต โข เอต วจฺฉ ภควตา
อนฺตวา โลโกติ ฯ กึ ปน โภ โมคฺคลฺลาน อนนฺตวา โลโกติ ฯ
เอตมฺป โข วจฺฉ อพฺยากต ภควตา อนนฺตวา โลโกติ ฯ กึ
นุ โข โภ โมคฺคลฺลาน ต ชีว ต สรีรนฺติ ฯ อพฺยากต โข เอต
วจฺฉ ภควตา ต ชีว ต สรีรนฺติ ฯ กึ ปน โภ โมคฺคลฺลาน
อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติ ฯ เอตมฺป โข วจฺฉ อพฺยากต
ภควตา อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติ ฯ กึ ปน โภ โมคฺคลฺลาน
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ อพฺยากต โข เอต วจฺฉ ภควตา
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ กึ ปน โภ โมคฺคลฺลาน น
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ เอตมฺป โข วจฺฉ อพฺยากต
ภควตา น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ กึ นุ โข โภ
โมคฺคลฺลาน โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ
อพฺยากต โข เอต วจฺฉ ภควตา โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต
ปร มรณาติ ฯ กึ ปน โภ โมคฺคลฺลาน เนว โหติ น น โหติ
ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ เอตมฺป โข วจฺฉ อพฺยากต ภควตา
เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ
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[๗๘๙] โก นุ โข โภ โมคฺคลฺลาน เหตุ โก ปจฺจโย เยน
อฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน เอว ปุฏาน เอว เวยฺยากรณ โหติ
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 วา ฯ โก ปน
โภ โมคฺคลฺลาน เหตุ โก ปจฺจโย เยน สมณสฺส โคตมสฺส เอวต
ปุฏสฺส น เอว เวยฺยากรณ โหติ สสฺสโต โลโกติป อสสฺสโต
โลโกติป อนฺตวา โลโกติป อนนฺตวา โลโกติป ต ชีว ต สรีรนฺติป
อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติป โหติ ตถาคโต ปร มรณาติป น
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติป โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปร
มรณาติป เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปติ ฯ
[๗๙๐] อฺติตฺถิยา จ ๑ โข วจฺฉ ปริพฺพาชกา จกฺขุ เอต
มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ สมนุปสฺสนฺติ ฯเปฯ ชิวฺห
เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ สมนุปสฺสนฺติ ฯเปฯ
มน เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ สมนุปสฺสนฺติ ฯ
ตสฺมา อฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน เอว ปุฏาน เอว เวยฺยากรณ
โหติ สสฺสโต โลโกติ วา ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต
ปร มรณาติ วา ฯ ตถาคโต จ โข วจฺฉ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
#๑ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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จกฺขุ เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ สมนุปสฺสติ ฯเปฯ
ชิวฺห เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ สมนุปสฺสติ ฯเปฯ
มน เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ สมนุปสฺสติ ฯ
ตสฺมา ตถาคตสฺส เอว ปุฏสฺส น เอว เวยฺยากรณ โหติ สสฺสโต
โลโกติป ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปติ ฯ
[๗๙๑] อถ โข วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก อุฏายาสนา เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย
กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น
โข วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก ภควนฺต เอตทโวจ กึ นุ โข โภ
โคตม สสฺสโต โลโกติ ฯ อพฺยากต โข เอต วจฺฉ มยา สสฺสโต
โลโกติ ฯเปฯ กึ ปน โภ โคตม เนว โหติ น น โหติ
ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ เอตมฺป โข วจฺฉ อพฺยากต มยา เนว
โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ โก นุ โข โภ
โคตม เหตุ โก ปจฺจโย เยน อฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน เอว
ปุฏาน เอว เวยฺยากรณ โหติ สสฺสโต โลโกติ วา ฯเปฯ
เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ วา ฯ โก ปน
โภ โคตม เหตุ โก ปจฺจโย เยน โภโต โคตมสฺส เอว ปุฏ สฺส
น เอว เวยฺยากรณ โหติ สสฺสโต โลโกติป ฯเปฯ เนว โหติ
น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปติ ฯ
[๗๙๒] อฺติตฺถิยา โข วจฺฉ ปริพฺพาชกา จกฺขุ เอต มม

สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาที่ 479

เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ สมนุปสฺสนฺติ ฯเปฯ ชิวฺห เอต
มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ สมนุปสฺสนฺติ ฯเปฯ มน
เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ สมนุปสฺสนฺติ ฯ ตสฺมา
อฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน เอว ปุฏาน เอว เวยฺยากรณ โหติ
สสฺสโต โลโกติ วา ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต
ปร มรณาติ วา ฯ ตถาคโต จ โข วจฺฉ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
จกฺขุ เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ สมนุปสฺสติ ฯเปฯ
ชิวฺห เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ สมนุปสฺสติ ฯเปฯ
มน เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ สมนุปสฺสติ ฯ
ตสฺมา ตถาคตสฺส เอว ปุฏสฺส น เอว เวยฺยากรณ โหติ
สสฺสโต โลโกติป อสสฺสโต โลโกติป อนฺตวา โลโกติป อนนฺตวา
โลโกติป ต ชีว ต สรีรนฺติป อฺ ชีว อฺ สรีรนฺตปิ 
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติป น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติป
โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปร มรณาติป เนว โหติ น น
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปติ ฯ
[๗๙๓] อจฺฉริย โภ โคตม อพฺภุต โภ โคตม ยตฺร หิ
นาม สตฺถุ จ สาวกสฺส จ อตฺเถน อตฺโถ พฺยฺชเนน พฺยฺชน
สสนฺทิสฺสติ สเมสฺสติ น วิหายิสฺสติ ๑ ยทิท อคฺคปทสฺมึ ฯ อิทานาห
โภ โคตม สมณ มหาโมคฺคลฺลาน อุปสงฺกมิตฺวา เอตมตฺถ
อปุจฺฉึ สมโณป เม มหาโมคฺคลฺลาโน เอเตหิ ปเทหิ เอเตหิ
#๑ ม. น วิโรธยิสฺสติ ฯ
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พฺยฺชเนหิ เอตมตฺถ ๑ พฺยากาสิ เสยฺยถาป ภว โคตโม ฯ อจฺฉริย
โภ โคตม อพฺภุต โภ โคตม ยตฺร หิ นาม สตฺถุ จ
สาวกสฺส จ อตฺเถน อตฺโถ พฺยฺชเนน พฺยฺชน สสนฺทิสฺสติ
สเมสฺสติ น วิหายิสฺสติ ยทิท อคฺคปทสฺมินฺติ ฯ สตฺตม ฯ
[๗๙๔] อถ โข วจฺฉโคตฺโต ปริพพฺ าชโก เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ
สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข
วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก ภควนฺต เอตทโวจ กึ นุ โข โภ โคตม
สสฺสโต โลโกติ ฯ อพฺยากต โข เอต วจฺฉ มยา สสฺสโต
โลโกติ ฯเปฯ กึ ปน โภ โคตม เนว โหติ น น โหติ
ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ เอตมฺป โข วจฺฉ อพฺยากต มยา
เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ โก นุ โข
โภ โคตม เหตุ โก ปจฺจโย เยน อฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน
เอว ปุฏาน เอว เวยฺยากรณ โหติ สสฺสโต โลโกติ วา ฯเปฯ
เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ วา ฯ โก ปน
โภ โคตม เหตุ โก ปจฺจโย เยน โภโต โคตมสฺส เอว
ปุฏสฺส น เอว เวยฺยากรณ โหติ สสฺสโต โลโกติป ฯเปฯ
เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปติ ฯ
[๗๙๕] อฺติตฺถิยา โข วจฺฉ ปริพฺพาชกา รูป อตฺตโต
สมนุปสฺสนฺติ รูปวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา รูป รูปสฺมึ วา
#๑ ม. ตมตฺถ ฯ
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อตฺตาน ฯ เวทน อตฺตโต สมนุปสฺสนฺติ ฯเปฯ สฺ สงฺขาเร
วิฺาณ อตฺตโต สมนุปสฺสนฺติ วิฺาณวนฺต วา อตฺตาน
อตฺตนิ วา วิฺาณ วิฺาณสฺมึ วา อตฺตาน ฯ ตสฺมา
อฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน เอว ปุฏาน เอว เวยฺยากรณ โหติ
สสฺสโต โลโกติ วา ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต
ปร มรณาติ วา ฯ ตถาคโต จ โข วจฺฉ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
น รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ น รูปวนฺต วา อตฺตาน น อตฺตนิ
วา รูป น รูปสฺมึ วา อตฺตาน น เวทน อตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯเปฯ
น สฺ ฯ น สงฺขาเร ฯ น วิฺาณ อตฺตโต สมนุปสฺสติ
น วิฺาณวนฺต วา อตฺตาน น อตฺตนิ วา วิฺาณ น
วิฺาณสฺมึ วา อตฺตาน ฯ ตสฺมา ตถาคตสฺส เอว ปุฏสฺส
น เอว เวยฺยากรณ โหติ สสฺสโต โลโกติป ฯเปฯ เนว โหติ
น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปติ ฯ
[๗๙๖] อถ โข วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก อุฏายาสนา
เยนายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา
มหาโมคฺคลฺลาเนน สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข วจฺฉโคตฺโต
ปริพฺพาชโก อายสฺมนฺต มหาโมคฺคลฺลาน เอตทโวจ กึ นุ โข
โภ โมคฺคลฺลาน สสฺสโต โลโกติ ฯ อพฺยากต โข เอต วจฺฉ
ภควตา สสฺสโต โลโกติ ฯเปฯ กึ ปน โภ โมคฺคลฺลาน
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เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ เอตมฺป โข
วจฺฉ อพฺยากต ภควตา เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร
มรณาติ ฯ โก นุ โข โภ โมคฺคลฺลาน เหตุ โก ปจฺจโย
เยน อฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน เอว ปุฏาน เอว เวยฺยากรณ
โหติ สสฺสโต โลโกติ วา ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต
ปร มรณาติ วา ฯ โก ปน โภ โมคฺคลฺลาน เหตุ โก ปจฺจโย
เยน สมณสฺส โคตมสฺส เอว ปุฏสฺส น เอว เวยฺยากรณ
โหติ สสฺสโต โลโกติป ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต
ปร มรณาติปติ ฯ
[๗๙๗] อฺติตฺถิยา โข วจฺฉ ปริพฺพาชกา รูป อตฺตโต
สมนุปสฺสนฺติ รูปวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา รูป รูปสฺมึ วา
อตฺตาน ฯ เวทน อตฺตโต สมนุปสฺสนฺติ ฯเปฯ สฺ ฯ สงฺขาเร ฯ
วิฺาณ อตฺตโต สมนุปสฺสนฺติ วิฺาณวนฺต วา อตฺตาน
อตฺตนิ วา วิฺาณ วิฺาณสฺมึ วา อตฺตาน ฯ ตสฺมา
อฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน เอว ปุฏาน เอว เวยฺยากรณ โหติ
สสฺสโต โลโกติ วา ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร
มรณาติ วา ฯ ตถาคโต จ โข วจฺฉ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ น
รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ น รูปวนฺต วา อตฺตาน น อตฺตนิ วา
รูป น รูปสฺมึ วา อตฺตาน ฯ น เวทน อตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯเปฯ
น สฺ ฯ น สงฺขาเร ฯ น วิฺาณ อตฺตโต สมนุปสฺสติ น
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วิฺาณวนฺต วา อตฺตาน น อตฺตนิ วา วิฺาณ น วิฺาณสฺมึ
วา อตฺตาน ฯ ตสฺมา ตถาคตสฺส เอว ปุฏสฺส น เอว
เวยฺยากรณ โหติ สสฺสโต โลโกติป อสสฺสโต โลโกติป อนฺตวา
โลโกติป อนนฺตวา โลโกติป ต ชีว ต สรีรนฺติป อฺ ชีว
อฺ สรีรนฺติป โหติ ตถาคโต ปร มรณาติป น โหติ ตถาคโต
ปร มรณาติป โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปร มรณาติป
เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปติ ฯ
[๗๙๘] อจฺฉริย โภ โมคฺคลฺลาน อพฺภุต โภ โมคฺคลฺลาน
ยตฺถ หิ นาม สตฺถุ เจว สาวกสฺส จ อตฺเถน อตฺโถ พฺยฺชเนน
พฺยฺชน สสนฺทิสฺสติ สเมสฺสติ น วิหายิสฺสติ ยทิท อคฺคปทสฺมึ ฯ
อิทานาห โภ โมคฺคลฺลาน สมณ โคตม อุปสงฺกมิตฺวา เอตมตฺถ
อปุจฺฉึ สมโณป เม โคตโม เอเตหิ ปเทหิ เอเตหิ พฺยฺชเนหิ
เอตมตฺถ พฺยากาสิ เสยฺยถาป ภว โมคฺคลฺลาโน ฯ อจฺฉริย โภ
โมคฺคลฺลาน อพฺภุต โภ โมคฺคลฺลาน ยตฺถ หิ นาม สตฺถุ
เจว สาวกสฺส จ อตฺเถน อตฺโถ พฺยฺชเนน พฺยฺชน สสนฺทิสฺสติ
สเมสฺสติ น วิหายิสฺสติ ยทิท อคฺคปทสฺมินฺติ ฯ อฏม ฯ
[๗๙๙] 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 ปุริมานิ โภ
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โคตม ทิวสานิ ปุริมตรานิ สมฺพหุลาน อฺติตฺถิยาน ๑
สมณพฺราหฺมณปริพฺพาชกาน กุตุหลสาลาย สนฺนิสินฺนาน สนฺนิปติตาน
อยมนฺตรากถา อุทปาทิ อย โข ปูรโณ กสฺสโป สงฺฆี เจว
คณี จ คณาจริโย จ าโต ยสสฺสี ติตฺถกโร สาธุสมฺมโต
พหุชนสฺส โส ๒ สาวก อพฺภตีต กาลกต อุปปตฺตีสุ พฺยากโรติ
อสุ อมุตฺร อุปปนฺโน อสุ อมุตฺร อุปปนฺโนติ ฯ โยปสฺส
สาวโก อุตฺตมปุริโส ปรมปุริโส ปรมปตฺติปตฺโต ตมฺป สาวก
อพฺภตีต กาลกต อุปปตฺตีสุ พฺยากโรติ อสุ อมุตฺร อุปปนฺโน
อสุ อมุตฺร อุปปนฺโนติ ฯ อยมฺป โข มกฺขลิ โคสาโล ฯ
อยมฺป โข นิคณฺโ นาฏปุตฺโต ฯ อยมฺป โข สฺชโย ๓
เวลฏปุตฺโต ฯ อยมฺป โข ปกุโธ กจฺจาโน ๔ ฯ อยมฺป โข อชิโต
เกสกมฺพโล สงฺฆี เจว คณี จ คณาจริโย จ าโต ยสสฺสี
ติตฺถกโร สาธุสมฺมโต พหุชนสฺส โสป สาวก อพฺภตีต กาลกต
อุปฺปตฺตีสุ พฺยากโรติ อสุ อมุตฺร อุปปนฺโน อสุ อมุตฺร
อุปปนฺโนติ ฯ โยปสฺส สาวโก อุตฺตมปุริโส ปรมปุริโส ปรมปตฺติปตฺโต
ตป สาวก อพฺภตีต กาลกต อุปปตฺตีสุ พฺยากโรติ
อสุ อมุตฺร อุปปนฺโน อสุ อมุตฺร อุปปนฺโนติ ฯ อยมฺป โข
สมโณ โคตโม สงฺฆี เจว คณี จ คณาจริโย จ าโต
ยสสฺสี ติตถฺ กโร สาธุสมฺมโต พหุชนสฺส โสป สาวก อพฺภตีต
กาลกต อุปปตฺตีสุ พฺยากโรติ อสุ อมุตฺร อุปปนฺโน อสุ
#๑ ม. ยุ. นานาติตฺถิยาน ฯ ๒ ม. ยุ. โสป ฯ ๓ ม. สฺจโย ฯ ๔ ยุ. ปกุทโฺ ธ
#กจฺจายโน ฯ
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อมุตฺร อุปปนฺโนติ ฯ โย จ ขฺวสฺส ๑ สาวโก อุตฺตมปุริโส ฯเปฯ
อสุ อมุตฺร อุปปนฺโน อสุ อมุตฺร อุปปนฺโนติ ฯ อปจ โข
น เอว พฺยากโรติ อจฺเฉชฺชิ ตณฺห วิวตฺตยิ สฺโชน
สมฺมามานาภิสมยา อนฺตมกาสิ ทุกฺขสฺสาติ ฯ ตสฺส มยฺห โภ
โคตม อหุเทว กงฺขา อหุ วิจิกิจฺฉา กถฺหิ ๒ นาม สมณสฺส
โคตมสฺส ธมฺโม อภิฺเยฺโยติ ๓ ฯ
[๘๐๐] อลฺหิ เต วจฺฉ กงฺขิตุ อล วิจิกิจฺฉิตุ กงฺขานิเย
จ ปน เต าเน วิจิกิจฺฉา อุปฺปนฺนา ฯ สอุปาทานสฺส ขฺวาห
วจฺฉ อุปปตฺตึ ปฺเปมิ โน อนุปาทานสฺส ฯ เสยฺยถาป วจฺฉ
อคฺคิ สอุปาทาโน ชลติ โน อนุปาทาโน เอวเมว ขฺวาห วจฺฉ
สอุปาทานสฺส อุปปตฺตึ ปฺเปมิ โน อนุปาทานสฺสาติ ฯ ยสฺมึ
โภ โคตม สมเย อจฺจิ วาเตน ขิตฺตา ทูรป คจฺฉติ อิมิสฺสา ปน
ภว โคตโม กึ อุปาทานสฺมึ ปฺเปตีติ ฯ ยสฺมึ โข วจฺฉ สมเย
อจฺจิ วาเตน ขิตฺตา ทูร คจฺฉติ ตมห วาตุปาทาน ปฺเปมิ
วาโต หิสฺส วจฺฉ ตสฺมึ สมเย อุปาทาน โหตีติ ฯ ยสฺมึ ๔ โภ โคตม
สมเย อิมฺจ กาย นิกขฺ ิปติ สตฺโต จ อฺตร กาย อนุปปนฺโน
โหติ ฯ อิมสฺส ปน ภว โคตโม กึ อุปาทานสฺมึ ปฺเปตีติ ฯ
ยสฺมึ โข วจฺฉ สมเย อิมฺจ กาย นิกฺขิปติ สตฺโต จ
อฺตร กาย อนุปปนฺโน โหติ ตมห ตณฺหุปาทาน วทามิ
ตณฺหา หิสฺส วจฺฉ ตสฺมึ สมเย อุปาทาน โหตีติ ฯ นวม ฯ
#๑ ม. โย ปสสฺ สาวโก ฯ ๒ ม. กถ นาม ฯ ๓ ยุ. ธมฺมาภิฺเยฺยาติ ฯ
#๔ ม. ยสฺมึ จ ปน โภ ... ฯ ยุ. ยสฺมึ ปน โภ ฯ
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[๘๐๑] อถ โข วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย
กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข
วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก ภควนฺต เอตทโวจ กึ นุ โข โภ
โคตม อตฺถตฺตาติ ฯ เอว วุตฺเต ภควา ตุณฺหี อโหสิ ฯ กึ ปน
โภ โคตม นตฺถตฺตาติ ฯ ทุติยมฺป โข ภควา ตุณฺหี อโหสิ ฯ
อถ โข วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ
[๘๐๒] อถ โข อายสฺมา อานนฺโท อจิรปกฺกนฺเต วจฺฉโคตฺเต
ปริพฺพาชเก ภควนฺต เอตทโวจ กึ นุ โข ภนฺเต ภควา
วจฺฉโคตฺตสฺส ปริพฺพาชกสฺส ปฺห ปุฏโ  น พฺยากาสีติ ฯ
อหฺจานนฺท วจฺฉโคตฺตสฺส ปริพฺพาชกสฺส อตฺถตฺตาติ ปุฏโ
สมาโน อตฺถตฺตาติ พฺยากเรยฺย ฯ เย เต อานนฺท สมณพฺราหฺมณา
สสฺสตวาทา เตสเมต สทฺธึ อภวิสฺส ฯ อหฺจานนฺท วจฺฉโคตฺตสฺส
ปริพฺพาชกสฺส นตฺถตฺตาติ ปุฏโ  สมาโน นตฺถตฺตาติ
พฺยากเรยฺย ฯ เย เต อานนฺท สมณพฺราหฺมณา อุจฺเฉทวาทา
เตสเมต สทฺธึ อภวิสฺส ฯ อหฺจานนฺท วจฺฉโคตฺตสฺส ปริพพฺ าชกสฺส
อตฺถตฺตาติ ปุฏโ สมาโน อตฺถตฺตาติ พฺยากเรยฺย ฯ อป นุ
เมต อานนฺท อนุโลม อภวิสฺส าณสฺส อุปฺปาทาย สพฺเพ
ธมฺมา อนตฺตาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ อหฺจานนฺท วจฺฉโคตฺตสฺส
ปริพฺพาชกสฺส นตฺถตฺตาติ ปุฏโ  สมาโน นตฺถตฺตาติ
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พฺยากเรยฺย ฯ สมฺมูฬฺหสฺส อานนฺท วจฺฉโคตฺตสฺส ปริพฺพาชกสฺส
ภิยฺโยสมฺโมหาย อภวิสฺส อหุ วา เม นูน ปุพฺเพ อตฺตา โส
เอตรหิ นตฺถีติ ฯ ทสม ฯ
[๘๐๓] เอก สมย อายสฺมา สภิโย กจฺจาโน าติเก วิหรติ
คิฺชกาวสเถ ฯ อถ โข วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก เยนายสฺมา
สภิโย กจฺจาโน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา สภิเยน
กจฺจาเนน สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข วจฺฉโคตฺโต ปริพพฺ าชโก
อายสฺมนฺต สภิย กจฺจาน เอตทโวจ กึ นุ โข โภ กจฺจาน
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ อพฺยากต โข เอต วจฺฉ ภควตา
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ กึ ปน โก กจฺจาน น โหติ
ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ เอตมฺป โข วจฺฉ อพฺยากต ภควตา
น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ กึ นุ โข โภ กจฺจาน
โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ อพฺยากต โข
เอต วจฺฉ ภควตา โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปร
มรณาติ ฯ กึ ปน โภ กจฺจาน เนว โหติ น น โหติ
ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ เอตมฺป โข วจฺฉ อพฺยากต ภควตา
เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ กึ นุ โข
โภ กจฺจาน โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ อิติ ปุฏโ สมาโน
อพฺยากต โข เอต วจฺฉ ภควตา โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ
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วเทสิ ฯ กึ ปน โภ กจฺจาน น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ
อิติ ปุฏโ สมาโน อพฺยากต โข เอต วจฺฉ ภควตา น
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ วเทสิ ฯ กึ นุ โข โภ กจฺจาน
โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ อิติ ปุฏโ สมาโน
อพฺยากต โข เอต วจฺฉ ภควตา โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต
ปร มรณาติ วเทสิ ฯ กึ ปน โภ กจฺจาน เนว โหติ น น
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ อิติ ปุฏโ สมาโน เอตมฺป โข
วจฺฉ อพฺยากต ภควตา เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร
มรณาติ วเทสิ ฯ โก นุ โข โภ กจฺจาน เหตุ โก ปจฺจโย
เยเนต อพฺยากต สมเณน โคตเมนาติ ฯ โย จ วจฺฉ เหตุ
โย จ ปจฺจโย ปฺาปนาย รูปติ วา อรูปติ วา สฺีติ
วา อสฺีติ วา เนวสฺินาสฺีติ วา โส จ เหตุ โส
จ ปจฺจโย สพฺเพน สพฺพ สพฺพถา สพฺพ อปริเสส นิรชุ ฺเฌยฺย ฯu
เกน น ปฺาปยมาโน ปฺเปยฺย รูปติ วา อรูปติ วา
สฺีติ วา อสฺีติ วา เนวสฺินาสฺีติ วาติ ฯ
กีวจิร ปพฺพชิโตสิ โภ กจฺจานาติ ฯ น จิร อาวุโส ตีณิ
วสฺสานีติ ฯ ยสฺสปสฺส อาวุโส เอตฺตเกน ๑ เอตฺตกเมว ตปสฺส
พหุ โก ปน วาโท เอว ๒ อภิกฺกนฺเตติ ฯ เอกาทสม ฯ
อพฺยากตสยุตฺต สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. เอตเมตฺตเกน ฯ ๒ ยุ. เอว ฯ
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