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                                สุตฺตนฺตปฏเก สยุตฺตนิกายสฺส   
                                         ทุติโย  ภาโค   
                                           __________   
                                          นิทานวคฺโค   
                นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                                          อภิสมยสยุตฺต   
                                           ___________   
                                        พุทฺธวคฺโค 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   ปฏิจฺจสมุปฺปาท   โว   ภิกฺขเว   เทสิสฺสามิ   ต   
สุณาถ   สาธุก   มนสิกโรถ   ภาสิสฺสามีติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  เต   
ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๒]   ภควา   เอตทโวจ   กตโม  จ  ภิกฺขเว  ปฏจฺิจสมุปฺปาโท   
อวิชฺชาปจฺจยา     ภิกฺขเว     สงฺขารา     สงฺขารปจฺจยา    วิ ฺาณ   
วิ ฺาณปจฺจยา    นามรูป   นามรูปปจฺจยา   สฬายตน   สฬายตนปจฺจยา   
ผสฺโส      ผสฺสปจฺจยา      เวทนา      เวทนาปจฺจยา      ตณฺหา   
ตณฺหาปจฺจยา     อุปาทาน     อุปาทานปจฺจยา     ภโว    ภวปจฺจยา    
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ชาติ     ชาติปจฺจยา     ชรามรณ     โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   
สมฺภวนฺติ   ฯ   เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทกฺุขกฺขนฺธสฺส  สมุทโย  โหติ  ฯ   
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปาโท ฯ   
     [๓]    อวิชฺชาย    เตฺวว   อเสสวิราคนิโรธา   สงฺขารนิโรโธ   
สงฺขารนิโรธา     วิ ฺาณนิโรโธ     วิ ฺาณนิโรธา     นามรูปนิโรโธ   
นามรูปนิโรธา      สฬายตนนิโรโธ     สฬายตนนิโรธา    ผสฺสนโิรโธ   
ผสฺสนิโรธา   เวทนานิโรโธ  เวทนานิโรธา  ตณฺหานิโรโธ  ตณฺหานิโรธา   
อุปาทานนิโรโธ   อุปาทานนิโรธา   ภวนิโรโธ   ภวนิโรธา  ชาตินิโรโธ   
ชาตินิโรธา   ชรามรณ   โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   นิรชฺุฌนฺติ  ฯ   
เอวเมตสฺส   เกวลสฺส   ทกฺุขกฺขนฺธสฺส   นิโรโธ   โหตีติ  ฯ  อิทมโวจ   
ภควา    อตฺตมนา    เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   อภินนฺทุนฺติ   ฯ   
ปม ฯ   
     [๔]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ปฏิจฺจสมุปาท โว ภิกขฺเว เทสิสฺสามิ   
วิภชิสฺสามิ   ต   สุณาถ   สาธุก   มนสกิโรถ   ภาสิสฺสามีติ   ฯ  เอว   
ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๕]   ภควา   เอตทโวจ   กตโม  จ  ภิกฺขเว  ปฏจฺิจสมุปฺปาโท   
อวิชฺชาปจฺจยา     ภิกฺขเว     สงฺขารา     สงฺขารปจฺจยา    วิ ฺาณ   
วิ ฺาณปจฺจยา    นามรูป   นามรูปปจฺจยา   สฬายตน   สฬายตนปจฺจยา   
ผสฺโส      ผสฺสปจฺจยา      เวทนา      เวทนาปจฺจยา      ตณฺหา   
ตณฺหาปจฺจยา     อุปาทาน     อุปาทานปจฺจยา     ภโว    ภวปจฺจยา    
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ชาติ     ชาติปจฺจยา     ชรามรณ     โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   
สมฺภวนฺติ ฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ   
     [๖]   กตม ฺจ  ภิกฺขเว  ชรามรณ  ฯ  ยา  เตส  เตส  สตฺตาน   
ตมฺหิ   ตมฺหิ   สตฺตนิกาเย  ชรา  ชีรณตา  ขณฺฑิจฺจ  ปาลิจฺจ  วลิตฺตจตา   
อายุโน   สหานิ   อินฺทฺริยาน  ปริปาโก  อย  วุจฺจติ  ชรา  ฯ  กตม ฺจ   
ภิกฺขเว  มรณ  ๑  ยา  ๒ เตส เตส สตฺตาน ตมฺหา ตมฺหา สตฺตนิกายา   
จุติ  จวนตา  เภโท  อนฺตรธาน  มจฺจุ  มรณ  กาลกิริยา  ขนฺธาน เภโท   
กเฬวรสฺส  นกิฺเขโป  ชีวิตินฺทฺริยสฺส  อุปจฺเฉโท  ๓  อิท  วุจฺจติ มรณ ฯ   
อิติ อย ฺจ ชรา อิท จ มรณ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ชรามรณ ฯ   
     [๗]  กตมา  จ  ภิกฺขเว  ชาติ  ฯ  ยา  เตส เตส สตฺตาน ตมฺหิ                 
ตมฺหิ   สตฺตนิกาเย   ชาติ   ส ฺชาติ   โอกฺกนฺติ   นพฺิพตฺติ   อภินิพฺพตฺติ   
ขนฺธาน ปาตุภาโว อายตนาน ปฏิลาโภ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ชาติ ฯ   
     [๘]   กตโม   จ   ภิกฺขเว   ภโว  ฯ  ตโยเม  ภิกฺขเว  ภวา   
กามภโว รูปภโว อรูปภโว อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภโว ฯ   
     [๙]    กตม ฺจ    ภิกฺขเว    อุปาทาน   จตฺตารีมานิ   ภิกฺขเว   
อุปาทานานิ       กามุปาทาน       ทิฏ ุปาทาน      สลีพฺพตฺตุปาทาน   
อตฺตวาทุปาทาน อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว อุปาทาน ฯ   
     [๑๐]  กตมา  จ  ภิกฺขเว  ตณฺหา  ฯ  ฉยิเม ภิกฺขเว ตณฺหากายา   
รูปตณฺหา     สทฺทตณฺหา     คนฺธตณฺหา     รสตณฺหา    โผฏพฺพตณฺหา   
ธมฺมตณฺหา อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ตณฺหา ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อิท ปาตฺย นตฺถิ ฯ    ๒ ยุ. ย ฯ   ๓ ม. ย.ุ อิท ปาทฺวย นตฺถิ ฯ   
#๔ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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     [๑๑]  กตมา  จ  ภิกฺขเว  เวทนา ฯ ฉยิเม ภิกฺขเว เวทนากายา   
จกฺขุสมฺผสฺสชา    เวทนา    โสตสมฺผสสฺชา    เวทนา   ฆานสมฺผสฺสชา   
เวทนา  ชิวฺหาสมฺผสฺสชา  เวทนา  กายสมฺผสฺสชา  เวทนา มโนสมฺผสฺสชา   
เวทนา อย วุจฺจติ ภิกฺขเว เวทนา ฯ   
     [๑๒]  กตโม  จ  ภิกฺขเว  ผสฺโส  ฯ  ฉยิเม  ภิกฺขเว ผสฺสกายา   
จกฺขุสมฺผสฺโส      โสตสมฺผสฺโส      ฆานสมฺผสฺโส      ชิวฺหาสมฺผสฺโส   
กายสมฺผสฺโส มโนสมฺผสฺโส อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ผสฺโส ฯ   
     [๑๓]   กตม ฺจ   ภิกฺขเว  สฬายตน  ฯ  จกฺขฺวายตน  โสตายตน   
ฆานายตน   ชิวฺหายตน   กายายตน   มนายตน   อิท   วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
สฬายตน ฯ   
     [๑๔]   กตม ฺจ   ภิกฺขเว  นามรูป  ฯ  เวทนา  ส ฺา  เจตนา   
ผสฺโส    มนสิกาโร   อิท   วุจฺจติ   นาม   ฯ   จตฺตาโร   มหาภูตา   
จตุนฺน ฺจ    มหาภูตาน    อุปาทายรูป   อิท   วุจฺจติ   รูป   ฯ   อิติ   
อิท ฺจ นาม อิท ฺจ รูป อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว นามรูป ฯ   
     [๑๕]   กตม ฺจ  ภิกฺขเว  วิ ฺาณ  ฉยิเม  ภิกฺขเว  วิ ฺาณกายา   
จกฺขุวิ ฺาณ        โสตวิ ฺาณ       ฆานวิ ฺาณ       ชิวฺหาวิ ฺาณ   
กายวิ ฺาณ มโนวิ ฺาณ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว วิ ฺาณ ฯ   
     [๑๖]  กตเม  จ  ภิกฺขเว  สงฺขารา  ตโยเม  ภิกฺขเว  สงฺขารา   
กายสงฺขาโร    วจีสงฺขาโร   จิตฺตสงฺขาโร   อิเม   วุจฺจนฺติ   ภิกฺขเว   
สงฺขารา ฯ    
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     [๑๗]   กตมา   จ   ภิกขฺเว  อวิชฺชา  ย  โข  ภิกฺขเว  ทุกฺเข   
อ ฺาณ      ทุกฺขสมุทเย      อ ฺาณ      ทุกฺขนิโรเธ      อ ฺาณ   
ทุกฺขนิโรธคามินิยา    ปฏปิทาย    อ ฺาณ    อย    วุจฺจติ    ภิกฺขเว   
อวิชฺชา  ฯ  อิติ  โข  ภิกฺขเว  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา  สงฺขารปจฺจยา   
วิ ฺาณ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ   
     [๑๘]    อวิชฺชาย   เตฺวว   อเสสวิราคนิโรธา   สงฺขารนิโรโธ   
สงฺขารนิโรธา     วิ ฺาณนิโรโธ    ฯเปฯ    เอวเมตสฺส    เกวลสฺส   
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๑๙]   สาวตฺถิย   วิหรติ   ...   มิจฺฉาปฏิปท ฺจ  โว  ภิกฺขเว   
เทสิสฺสามิ     สมฺมาปฏิปท ฺจ     ต    สุณาถ    สาธุก    มนสิกโรถ   
ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกขฺู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๒๐]   ภควา   เอตทโวจ   กตมา   จ  ภิกฺขเว  มจฺิฉาปฏิปทา   
อวิชฺชาปจฺจยา   ภิกฺขเว   สงฺขารา   สงฺขารปจฺจยา   วิ ฺาณ   ฯเปฯ   
เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกขฺกฺขนฺธสฺส  สมุทโย  โหติ  ๑  ฯ  อย วุจฺจติ   
ภิกฺขเว มิจฺฉาปฏิปทา ฯ   
     [๒๑]   กตมา   จ   ภิกขฺเว   สมฺมาปฏิปทา   อวิชฺชาย  เตฺวว   
อเสสวิราคนิโรธา    สงฺขารนิโรโธ    สงฺขารนิโรธา    วิ ฺาณนิโรโธ   
ฯเปฯ   เอวเมตสฺส   เกวลสฺส   ทุกฺขกขฺนฺธสฺส  นิโรโธ  โหติ  ฯ  อย   
วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมาปฏิปทาติ ฯ ตติย ฯ   
     [๒๒]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  วิปสฺสสิฺส  ภิกฺขเว ภควโต อรหโต   
#๑ ยุ. อิติสทโฺท ทิสฺสติ ฯ    
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สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส    ปุพฺเพว   สมโฺพธา   อนภิสมฺพุทฺธสฺส   โพธสิตฺตสฺเสว   
สโต  เอตทโหสิ  กิจฺฉ  วตาย  โลโก  อาปนฺโน  ชายติ  จ  ชิยฺยติ  จ   
มิยฺยติ   จ  จวติ  จ  อุปปชชฺติ  จ  อถ  จ  ปนิมสฺส  ทกฺุขสฺส  นิสฺสรณ   
นปฺปชานาติ   ชรามรณสฺส   กุทสฺสุ  ๑  นาม  อิมสฺส  ทุกฺขสฺส  นิสฺสรณ   
ป ฺายิสฺสติ ชรามรณสฺสาติ ฯ   
     [๒๓]   อถ   โข   ภิกฺขเว   วิปสฺสิสสฺ  โพธิสตฺตสฺส  เอตทโหสิ   
กิมฺหิ   นุ   โข   สติ   ชรามรณ   โหติ   กึปจฺจยา   ชรามรณนฺติ  ฯ   
อถ   โข   ภิกขฺเว   วิปสฺสิสฺส   โพธิสตฺตสฺส   โยนิโสมนสิการา   อหุ   
ป ฺาย   อภิสมโย   ชาติยา   โข   สติ  ชรามรณ  โหติ  ชาติปจฺจยา   
ชรามรณนฺติ   ฯ   อถ  โข  ภิกฺขเว  วิปสฺสิสฺส  โพธสิตฺตสฺส  เอตทโหสิ   
กิมฺหิ  น ุ โข  สติ  ชาติ  โหติ  กึปจฺจยา  ชาตีติ  ฯ  อถ  โข ภิกฺขเว   
วิปสฺสิสฺส    โพธิสตฺตสฺส   โยนิโสมนสิการา   อหุ   ป ฺาย   อภิสมโย   
ภเว   โข  สติ  ชาติ  โหติ  ภวปจฺจยา  ชาตีติ  ฯ  อถ  โข  ภิกฺขเว   
วิปสฺสิสฺส   โพธิสตฺตสฺส   เอตทโหสิ   กิมฺหิ   นุ  โข  สติ  ภโว  โหติ   
กึปจฺจยา   ภโวติ   ฯ   อถ   โข   ภิกฺขเว   วิปสฺสิสสฺ   โพธิสตฺตสฺส   
โยนิโสมนสิการา    อหุ   ป ฺาย   อภิสมโย   อุปาทาเน   โข   สติ   
ภโว   โหติ   อุปาทานปจฺจยา  ภโวติ  ฯ  อถ  โข  ภิกฺขเว  วิปสฺสิสฺส   
โพธิสตฺตสฺส    เอตทโหสิ    กิมฺห ิ  นุ   โข   สติ   อุปาทาน   โหติ   
กึปจฺจยา   อุปาทานนฺติ   ฯ   อถ  โข  ภิกฺขเว  วิปสฺสิสฺส  โพธิสตฺตสฺส   
โยนิโสมนสิการา    อหุ    ป ฺาย    อภิสมโย   ตณฺหาย   โข   สติ   
#๑ ม. กุทาสฺส ฯ เอวมุปรปิ ฯ    
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อุปาทาน   โหติ   ตณฺหาปจฺจยา   อุปาทานนฺติ   ฯ   อถ  โข  ภิกขฺเว   
วิปสฺสิสฺส   โพธิสตฺตสฺส   เอตทโหสิ   กิมฺหิ  น ุ โข  สติ  ตณฺหา  โหติ   
กึปจฺจยา   ตณฺหาติ   ฯ   อถ   โข   ภิกขฺเว   วิปสฺสิสฺส  โพธิสตฺตสฺส   
โยนิโสมนสิการา    อหุ    ป ฺาย   อภิสมโย   เวทนาย   โข   สติ   
ตณฺหา    โหติ    เวทนาปจฺจยา   ตณฺหาติ   ฯ   อถ   โข   ภิกฺขเว   
วิปสฺสิสฺส   โพธิสตฺตสฺส   เอตทโหสิ  กิมฺหิ  น ุ โข  สติ  เวทนา  โหติ   
กึปจฺจยา   เวทนาติ   ฯ   อถ   โข   ภิกฺขเว  วิปสฺสิสฺส  โพธิสตฺตสฺส   
โยนิโสมนสิการา   อหุ   ป ฺาย   อภิสมโย  ผสฺเส  โข  สติ  เวทนา   
โหติ    ผสฺสปจฺจยา   เวทนาติ   ฯ   อถ   โข   ภิกฺขเว   วิปสฺสิสสฺ   
โพธิสตฺตสฺส   เอตทโหสิ   กิมฺห ิ  นุ  โข  สติ  ผสฺโส  โหติ  กึปจฺจยา   
ผสฺโสติ  ฯ  อถ  โข  ภิกฺขเว  วิปสฺสิสฺส  โพธิสตฺตสฺส  โยนิโสมนสิการา   
อหุ    ป ฺาย    อภิสมโย    สฬายตเน   โข   สติ   ผสฺโส   โหติ   
สฬายตนปจฺจยา   ผสฺโสติ  ฯ  อถ  โข  ภิกฺขเว  วิปสฺสิสฺส  โพธสิตฺตสฺส   
เอตทโหสิ    กิมฺหิ    น ุ   โข    สติ   สฬายตน   โหติ   กึปจฺจยา   
สฬายตนนฺติ  ฯ  อถ  โข  ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา   
อหุ     ป ฺาย     อภิสมโย    นามรูเป    โข    สติ    สฬายตน   
โหติ   นามรูปปจฺจยา   สฬายตนนฺติ   ฯ   อถ  โข  ภิกฺขเว  วิปสฺสิสฺส   
โพธิสตฺตสฺส   เอตทโหสิ   กิมฺห ิ น ุ โข  สติ  นามรปู  โหติ  กึปจฺจยา   
นามรูปนฺติ  ฯ  อถ  โข  ภิกฺขเว  วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโส- 
มนสิการา  อหุ   ป ฺาย   อภิสมโย   วิ ฺาเณ    โข    สติ    นามรูป    
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โหติ   วิ ฺาณปจฺจยา   นามรูปนฺติ   ฯ   อถ   โข  ภิกฺขเว  วิปสฺสิสฺส   
โพธิสตฺตสฺส    เอตทโหสิ    กิมฺห ิ   น ุ  โข   สติ   วิ ฺาณ   โหติ   
กึปจฺจยา   วิ ฺาณนฺติ   ฯ   อถ   โข  ภิกฺขเว  วิปสฺสิสฺส  โพธิสตฺตสฺส   
โยนิโสมนสิการา    อหุ    ป ฺาย   อภิสมโย   สงฺขาเร   โข   สติ   
วิ ฺาณ   โหติ   สงฺขารปจฺจยา   วิ ฺาณนฺติ   ฯ   อถ   โข  ภิกฺขเว   
วิปสฺสิสฺส   โพธิสตฺตสฺส   เอตทโหสิ   กิมฺหิ   นุ   โข   สติ  สงฺขารา   
โหนฺติ    กึปจฺจยา   สงฺขาราติ   ฯ   อถ   โข   ภิกฺขเว   วิปสฺสิสฺส   
โพธิสตฺตสฺส    โยนิโสมนสิการา   อหุ   ป ฺาย   อภิสมโย   อวิชฺชาย   
โข   สติ   สงฺขารา   โหนติฺ   อวิชชฺาปจฺจยา   สงฺขาราติ   ฯ   อิติ   
หิท    อวิชชฺาปจฺจยา    สงฺขารา    สงฺขารปจฺจยา   วิ ฺาณ   ฯเปฯ   
เอวเมตสฺส   เกวลสฺส   ทกฺุขกฺขนฺธสฺส   สมุทโย   โหติ   ฯ   สมทุโย   
สมุทโยติ   โข   ภิกฺขเว   วิปสฺสิสฺส   โพธิสตฺตสฺส  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ   
ธมฺเมสุ   จกขฺุ   อุทปาทิ   าณ   อุทปาทิ   ป ฺา   อุทปาทิ   วิชฺชา   
อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ ฯ   
     [๒๔]   อถ   โข   ภิกฺขเว   วิปสฺสิสสฺ  โพธิสตฺตสฺส  เอตทโหสิ   
กิมฺหิ    น ุ   โข    อสติ    ชรามรณ   น   โหติ   กิสฺส   นิโรธา   
ชรามรณนิโรโธติ    ฯ   อถ   โข   ภิกขฺเว   วิปสฺสิสฺส   โพธิสตฺตสฺส   
โยนิโสมนสิการา  อหุ  ป ฺาย  อภิสมโย  ชาติยา  โข  อสติ  ชรามรณ   
น   โหติ   ชาตินิโรธา   ชรามรณนิโรโธติ   ฯ   อถ   โข   ภิกฺขเว   
วิปสฺสิสฺส   โพธิสตฺตสฺส   เอตทโหสิ   กิมฺหิ   นุ   โข  อสติ  ชาติ  น    
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โหติ   กิสฺส   นิโรธา   ชาตินิโรโธติ  ฯ  อถ  โข  ภิกขฺเว  วิปสฺสิสฺส   
โพธิสตฺตสฺส    โยนิโสมนสิการา    อหุ    ป ฺาย    อภิสมโย   ภเว   
โข  อสติ  ชาติ  น  โหติ  ภวนิโรธา  ชาตินิโรโธติ  [๑]-  ฯ อถ โข   
ภิกฺขเว   วิปสฺสิสฺส   โพธิสตฺตสฺส   เอตทโหสิ   กมิฺหิ   น ุ  โข  อสติ   
ภโว   น   โหติ   กิสฺส   นโิรธา  ภวนิโรโธติ  ฯ  อถ  โข  ภิกฺขเว   
วิปสฺสิสฺส    โพธิสตฺตสฺส   โยนิโสมนสิการา   อหุ   ป ฺาย   อภิสมโย   
อุปาทาเน  โข  อสติ  ภโว  น  โหติ  อุปาทานนิโรธา  ภวนิโรโธติ  ฯ   
อถ   โข   ภิกขฺเว   วิปสฺสิสฺส   โพธิสตฺตสฺส   เอตทโหสิ   กิมหฺิ   นุ   
โข   อสติ   อุปาทาน   น  โหติ  กิสฺส  นิโรธา  อุปาทานนิโรโธติ  ฯ   
อถ   โข   ภิกขฺเว   วิปสฺสิสฺส   โพธิสตฺตสฺส   โยนิโสมนสิการา   อหุ   
ป ฺาย    อภิสมโย    ตณฺหาย    โข   อสติ   อุปาทาน   น   โหติ   
ตณฺหานิโรธา   อุปาทานนิโรโธติ   ฯ   อถ   โข   ภิกฺขเว   วิปสสฺิสฺส   
โพธิสตฺตสฺส   เอตทโหสิ   กิมฺห ิ  นุ   โข   อสติ   ตณฺหา   น  โหติ   
กิสฺส   นิโรธา   ตณฺหานิโรโธติ   ฯ   อถ   โข   ภิกฺขเว   วิปสฺสิสสฺ   
โพธิสตฺตสฺส    โยนิโสมนสิการา   อหุ   ป ฺาย   อภิสมโย   เวทนาย   
โข   อสติ   ตณฺหา   น   โหติ   เวทนานิโรธา   ตณฺหานิโรโธติ   ฯ   
อถ   โข   ภิกขฺเว   วิปสฺสิสฺส   โพธิสตฺตสฺส   เอตทโหสิ   กิมฺหิ   นุ   
โข   อสติ   เวทนา   น   โหติ   กิสฺส  นิโรธา  เวทนานิโรโธติ  ฯ   
อถ   โข   ภิกขฺเว   วิปสฺสิสฺส   โพธิสตฺตสฺส   โยนิโสมนสิการา   อหุ   
ป ฺาย    อภิสมโย    ผสฺเส    โข    อสติ    เวทนา   น   โหติ   
#๑ ยุ. โหติ ฯ    
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ผสฺสนิโรธา  เวทนานิโรโธติ  ฯ  อถ  โข  ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส   
เอตทโหสิ   กิมฺหิ   นุ   โข   อสติ   ผสฺโส  น  โหติ  กิสฺส  นิโรธา   
ผสฺสนิโรโธติ  ฯ  อถ  โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา   
อหุ     ป ฺาย     อภิสมโย    สฬายตเน    โข    อสติ    ผสฺโส   
น   โหติ   สฬายตนนิโรธา   ผสฺสนิโรโธติ   ฯ   อถ   โข   ภิกฺขเว   
วิปสฺสิสฺส   โพธิสตฺตสฺส   เอตทโหสิ   กิมฺหิ   นุ   โข  อสติ  สฬายตน   
น   โหติ   กสิฺส   นิโรธา   สฬายตนนิโรโธติ   ฯ  อถ  โข  ภิกฺขเว   
วิปสฺสิสฺส    โพธิสตฺตสฺส   โยนิโสมนสิการา   อหุ   ป ฺาย   อภิสมโย   
นามรูเป  โข  อสติ  สฬายตน น โหติ นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธติ ฯ   
อถ     โข     ภิกฺขเว     วิปสฺสิสฺส     โพธิสตฺตสฺส     เอตทโหสิ   
กิมฺหิ  น ุ โข  อสติ  นามรปู  น  โหติ  กิสฺส นิโรธา นามรูปนิโรโธติ ฯ   
อถ    โข    ภิกฺขเว    วิปสสฺิสฺส    โพธสิตฺตสฺส    โยนิโสมนสิการา   
อหุ     ป ฺาย     อภิสมโย    วิ ฺาเณ    โข    อสติ    นามรปู   
น   โหติ   วิ ฺาณนิโรธา   นามรูปนโิรโธติ   ฯ   อถ   โข  ภิกขฺเว   
วิปสฺสิสฺส   โพธิสตฺตสฺส   เอตทโหสิ   กิมฺหิ   นุ   โข   อสติ  วิ ฺาณ   
น   โหติ   กสิฺส   นิโรธา   วิ ฺาณนิโรโธติ   ฯ   อถ  โข  ภิกฺขเว   
วิปสฺสิสฺส    โพธิสตฺตสฺส   โยนิโสมนสิการา   อหุ   ป ฺาย   อภิสมโย   
สงฺขาเร  ๑  โข อสติ วิ ฺาณ น โหติ สงฺขารนิโรธา วิ ฺาณนิโรโธติ ฯ   
อถ     โข     ภิกฺขเว     วิปสฺสิสฺส     โพธิสตฺตสฺส     เอตทโหสิ   
กิมฺหิ  น ุ โข  อสติ  สงฺขารา  น โหนฺติ กิสฺส นโิรธา สงฺขารนิโรโธติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ สงฺขาเรสุ ฯ    
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อถ    โข    ภิกฺขเว    วิปสสฺิสฺส    โพธสิตฺตสฺส    โยนิโสมนสิการา   
อหุ     ป ฺาย    อภิสมโย    อวิชชฺาย    โข    อสติ    สงฺขารา   
น  โหนฺติ  อวิชฺชานิโรธา  สงฺขารนิโรโธติ  ฯ  อิติ  หีท  อวิชชฺานิโรธา   
สงฺขารนิโรโธ    สงฺขารนิโรธา   วิ ฺาณนิโรโธ   ฯเปฯ   เอวเมตสฺส   
เกวลสฺส  ทุกขฺกฺขนฺธสฺส  นิโรโธ  โหติ  ๑  ฯ  นิโรโธ  นิโรโธติ  โข   
ภิกฺขเว   วิปสฺสิสฺส   โพธิสตฺตสฺส   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุ   
อุทปาทิ   าณ   อุปาทิ   ป ฺา   อุทปาทิ   วิชชฺา   อุปาทิ  อาโลโก   
อุทปาทีติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๒๕]  สตฺตนฺนป  พุทฺธาน  เอว  วิตฺถาเรตพฺโพ  ๒  ฯ   สขิิสฺส   
ภิกฺขเว   ภควโต   อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ...  เวสฺสภุสฺส  ภิกขฺเว   
ภควโต   อรหโต   สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ...  กกุสนฺธสสฺ  ภิกฺขเว  ภควโต   
อรหโต  สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส  ...  โกนาคมนสฺส  ภิกขฺเว  ภควโต  อรหโต   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส    ...    กสฺสปสฺส    ภิกฺขเว    ภควโต    อรหโต   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ... ฯ   
     [๒๖]    ปพฺุเพว    เม    ภิกฺขเว   สมโฺพธา   อนภิสมฺพุทฺธสฺส   
โพธิสตฺตสฺเสว  สโต  เอตทโหสิ  กิจฺฉ  วตาย  โลโก  อาปนฺโน  ชายติ   
จ   ชิยฺยติ   จ   มิยฺยติ  จ  จวติ  จ  อุปปชฺชติ  จ  อถ  จ  ปนิมสฺส   
ทุกฺขสฺส   นสิฺสรณ   นปปฺชานาติ   ชรามรณสฺส   กุทสฺสุ   นาม   อิมสฺส   
ทุกฺขสฺส    นสิฺสรณ    ป ฺายิสฺสติ   ชรามรณสฺสาติ   ฯ   ตสฺส   มยฺห   
ภิกฺขเว   เอตทโหสิ   กิมหฺิ   น ุ  โข  สติ  ชรามรณ  โหติ  กึปจฺจยา   
#๑ ม. อิติสทโฺท ทิสฺสติ ฯ    ๒ ย.ุ เปยยฺาโล ฯ    
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ชรามรณนฺติ   ฯ   ตสฺส  มยฺห  ภิกฺขเว  โยนิโสมนสิการา  อหุ  ป ฺาย   
อภิสมโย    ชาติยา    โข    สติ    ชรามรณ    โหติ   ชาติปจฺจยา   
ชรามรณนฺติ   ฯ   ตสฺส   มยฺห   ภิกฺขเว   เอตทโหสิ   กิมฺหิ  นุ  โข   
สติ  ชาติ  โหติ ฯเปฯ ภโว ... อุปาทาน ... ตณฺหา ... เวทนา ...   
ผสฺโส  ...  สฬายตน  ...  นามรูป ... วิ ฺาณ ... สงฺขารา โหนฺติ   
กึปจฺจยา   สงฺขาราติ   ฯ   ตสฺส   มยฺห   ภิกฺขเว   โยนิโสมนสิการา   
อหุ    ป ฺาย   อภิสมโย   อวิชชฺาย   โข   สติ   สงฺขารา   โหนฺติ   
อวิชฺชาปจฺจยา   สงฺขาราติ   ฯ   อิติ   หิท   อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา   
สงฺขารปจฺจยา   วิ ฺาณ   ฯเปฯ   เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส   
สมุทโย   โหติ   ฯ   สมุทโย   สมุทโยติ   โข   เม  ภิกฺขเว  ปุพฺเพ   
อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ    จกฺขุ    อุทปาทิ    าณ   อุทปาทิ   ป ฺา   
อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ ฯ   
     [๒๗]   ตสฺส   มยฺห   ภิกฺขเว  เอตทโหสิ  กิมฺหิ  น ุ โข  อสติ   
ชรามรณ   น   โหติ   กิสสฺ   นิโรธา   ชรามรณนิโรโธติ   ฯ   ตสฺส   
มยฺห   ภิกฺขเว   โยนิโสมนสิการา   อหุ   ป ฺาย   อภิสมโย  ชาติยา   
โข   อสติ   ชรามรณ   น   โหติ   ชาตินิโรธา  ชรามรณนิโรโธติ  ฯ   
ตสฺส   มยฺห   ภิกฺขเว   เอตทโหสิ   กิมหฺิ   น ุ  โข  อสติ  ชาติ  น   
โหติ ฯเปฯ ภโว ... อุปาทาน ... ตณฺหา ... เวทนา ... ผสฺโส ...   
สฬายตน  ...  นามรูป  ...  วิ ฺาณ  ...  สงฺขารา  น โหนฺติ กิสฺส   
นิโรธา   สงฺขารนิโรโธติ   ฯ   ตสฺส  มยฺห  ภิกฺขเว  โยนิโสมนสิการา    
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อหุ   ป ฺาย   อภิสมโย   อวิชชฺาย   โข  อสติ  สงฺขารา  น  โหนฺติ   
อวิชฺชานิโรธา  สงฺขารนิโรโธติ  ฯ  อิติ หิท อวิชชฺานิโรธา สงฺขารนิโรโธ   
สงฺขารนิโรธา     วิ ฺาณนิโรโธ    ฯเปฯ    เอวเมตสฺส    เกวลสฺส   
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส   นิโรโธ  โหติ  ฯ  นิโรโธ  นิโรโธติ  โข  เม  ภิกฺขเว   
ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ  ป ฺา   
อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทีติ ฯ ทสม ฯ   
                    พุทฺธวคฺโค ปโม ฯ   
                     ตสฺส อุทฺทาน ภวติ   
               เทสนาวิภงฺค ปฏิปท ฺจ ๑   
               วิปสฺสี สิขี จ เวสฺสภู   
               กกสุนฺโธ โกนาคมโน จ ๒ กสฺสโป   
               มหาสกฺยมุนี ๓ จ โคตโมติ ๔ ฯ   
                     __________________   
#๑ ม. เทสนาวิภงฺคปฏิปทา จ ฯ ยุ. ... ปฏิปทา จ ฯ    ๒ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถ ิ ฯ   
#๓ ม. ยุ. มหาสกฺยมุนิ ฯ    ๔ ยุ. โคตมนฺติ ฯ    
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                    อาหารวคฺโค ทุติโย   
     [๒๘]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  อาหารา   
ภูตาน   วา   สตฺตาน    ิติยา  สมฺภเวสีน  วา  อนุคฺคหาย  ฯ  กตเม   
จตฺตาโร   ฯ   กวฬีกาโร  ๑  อาหาโร  โอฬาริโก  วา  สุขุโม  วา   
ผสฺโส    ทุติโย    มโนส ฺเจตนา    ตติยา    วิ ฺาณ    จตุตฺถ   ฯ   
อิเม   โข   ภิกฺขเว  จตฺตาโร  อาหารา  ภูตาน  วา  สตฺตาน   ิติยา   
สมฺภเวสีน วา อนุคฺคหาย ฯ   
     [๒๙]  อิเม  จ  ๒ ภิกฺขเว จตฺตาโร อาหารา กึนิทานา กึสมุทยา   
กึชาติกา    กปึภวา   ฯ   อิเม   จตฺตาโร   อาหารา   ตณฺหานิทานา   
ตณฺหาสมุทยา   ตณฺหาชาติกา   ตณฺหาปภวา   ฯ   ตณฺหา  จาย  ภิกฺขเว   
กึนิทานา   กสึมุทยา   กชึาติกา   กึปภวา   ฯ   ตณฺหา  เวทนานิทานา   
เวทนาสมุทยา  เวทนาชาติกา  เวทนาปภวา  ฯ  เวทนา  จาย  ภิกฺขเว   
กึนิทานา   กสึมุทยา   กชึาติกา   กึปภวา   ฯ   เวทนา   ผสฺสนทิานา   
ผสฺสสมุทยา    ผสฺสชาติกา   ผสฺสปภวา   ฯ   ผสฺโส   จาย   ภิกฺขเว   
กึนิทาโน   กสึมุทโย   กชึาติโก   กึปภโว   ฯ  ผสฺโส  สฬายตนนิทาโน   
สฬายตนสมุทโย    สฬายตนชาติโก   สฬายตนปภโว   ฯ   สฬายตน ฺจิท   
ภิกฺขเว   กึนทิาน  กึสมุทย  กชึาติก  กปึภว  ฯ  สฬายตน  นามรูปนิทาน   
นามรูปสมุทย   นามรปูชาติก   นามรปูปภว   ฯ   นามรูป ฺจิท   ภิกฺขเว   
#๑ ม. กพฬีกาโร ฯ ย.ุ กพฬึกาโร ฯ เอวมุปริป ฯ    ๒ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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กึนิทาน    กสึมุทย    กชึาติก    กึปภว   ฯ   นามรูป   วิ ฺาณนิทาน   
วิ ฺาณสมุทย     วิ ฺาณชาติก     วิ ฺาณเปภว     ฯ    วิ ฺาณ ฺจิท   
ภิกฺขเว   กึนทิาน   กึสมุทย  กชึาติก  กปึภว  ฯ  วิ ฺาณ  สงฺขารนิทาน   
สงฺขารสมุทย    สงฺขารชาติก    สงฺขารปภว    ฯ    สงฺขารา   จิเม   
ภิกฺขเว    กึนทิานา    กึสมทุยา   กชึาติกา   กึปภวา   ฯ   สงฺขารา   
อวิชฺชานิทานา  อวิชฺชาสมุทยา  อวิชฺชาชาติกา  อวิชฺชาปภวา  ฯ  อิติ โข   
ภิกฺขเว   อวิชชฺาปจฺจยา   สงฺขารา   สงฺขารปจฺจยา   วิ ฺาณ   ฯเปฯ   
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ   
     [๓๐]    อวิชฺชาย   เตฺวว   อเสสวิราคนิโรธา   สงฺขารนิโรโธ   
สงฺขารนิโรธา     วิ ฺาณนิโรโธ    ฯเปฯ    เอวเมตสฺส    เกวลสฺส   
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ ฯ ปม ฯ   
     [๓๑]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อาหารา ภูตาน   
วา  สตฺตาน   ิติยา  สมฺภเวสีน  วา  อนคฺุคหาย  ฯ  กตเม จตฺตาโร ฯ   
กวฬีกาโร   อาหาโร   โอฬาริโก   วา   สุขุโม   วา  ผสฺโส  ทุติโย   
มโนส ฺเจตนา   ตติยา   วิ ฺาณ   จตุตฺถ   ฯ   อิเม   โข   ภิกฺขเว   
จตฺตาโร   อาหารา   ภูตาน   วา   สตฺตาน    ิติยา  สมฺภเวสีน  วา   
อนุคฺคหายาติ ฯ   
     [๓๒]  เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  โมลยิผคฺคุโน  ภควนฺต  เอตทโวจ   
โก   น ุ  โข   ภนฺเต   วิ ฺาณาหาร   อาหาเรตีติ   ฯ  โน  กลโฺล   
ปโ ฺหติ   ภควา   อโวจ   อาหาเรตีติ   อห   น  วทามิ  อาหาเรตีติ    
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จาห    วเทยฺย   ตตฺรสฺส   กลฺโล   ปโ ฺห   โก   นุ   โข   ภนฺเต   
อาหาเรตีติ    เอว ฺจาห    น    วทามิ   เอว   ม   อวทนฺต   โย   
เอว    ปุจฺเฉยฺย   กิสฺส   น ุ  โข   ภนฺเต   วิ ฺาณาหาโรติ   เอส   
กลฺโล     ปโ ฺห     ตตฺร     กลลฺ    เวยฺยากรณ    วิ ฺาณาหาโร   
อายตึ  ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติยา [๑]- ตสฺมึ ภูเต สติ สฬายตน สฬายตนปจฺจยา   
ผสฺโสติ ฯ   
     [๓๓]   โก   นุ   โข  ภนฺเต  ผุสตีติ  ฯ  โน  กลโฺล  ปโ ฺหติ   
ภควา   อโวจ   ผุสตีติ   อห   น   วทามิ   ผุสตีติ   จาห   วเทยฺย   
ตตฺรสฺส   กลโฺล   ปโ ฺห   โก   นุ   โข   ภนฺเต  ผุสตีติ  เอว ฺจาห   
น   วทามิ   เอว   ม   อวทนฺต   โย   เอว   ปุจฺเฉยฺย   กึปจฺจยา   
นุ    โข    ภนฺเต   ผสฺโสติ   เอส   กลโฺล   ปโ ฺห   ตตฺร   กลฺล   
เวยฺยากรณ สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนาติ ฯ   
     [๓๔]  โก  น ุ โข  ภนฺเต  เวทยตีติ  ๒  ฯ โน กลโฺล ป ฺโหติ   
ภควา   อโวจ   เวทยตีติ   อห   น  วทามิ  เวทยตีติ  จาห  วเทยฺย   
ตตฺรสฺส   กลโฺล   ปโ ฺห   โก   นุ  โข  ภนฺเต  เวทยตีติ  เอว ฺจาห   
น   วทามิ   เอว   ม   อวทนฺต   โย   เอว   ปุจฺเฉยฺย   กึปจฺจยา   
นุ    โข   ภนฺเต   เวทนาติ   เอส   กลโฺล   ปโ ฺห   ตตฺร   กลฺล   
เวยฺยากรณ ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ตณฺหาติ ฯ   
     [๓๕]  โก  น ุ โข  ภนฺเต  ตณฺหียตีติ  ๓  ฯ โน กลฺโล ปโ ฺหติ   
ภควา    อโวจ    ตณฺหียตีติ    อห    น   วทามิ   ตณฺหียตีติ   จาห   
#๑ ม. ย.ุ ปจฺจโย ฯ ๒ ย.ุ เวทิยตีติ ฯ เอวมุปริป ฯ   
#๓ ม. ยุ. ตสฺสตีติ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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วเทยฺย   ตตฺรสฺส   กลโฺล   ปโ ฺห   โก   นุ   โข  ภนฺเต  ตณฺหียตีติ   
เอว ฺจาห   น   วทามิ   เอว   ม   อวทนฺต   โย   เอว  ปุจฺเฉยฺย   
กึ    ปจฺจยา    นุ   โข   ภนฺเต   ตณฺหาติ   เอส   กลโฺล   ปโ ฺห   
ตตฺร    กลฺล    เวยฺยากรณ    เวทนาปจฺจยา   ตณฺหา   ตณฺหาปจฺจยา   
อุปาทานนฺติ ฯ   
     [๓๖]  โก  น ุ โข  ภนฺเต  อุปาทิยตีติ  ฯ  โน  กลโฺล  ปโ ฺหติ   
ภควา    อโวจ    อุปาทิยตีติ   อห   น   วทามิ   อุปาทิยตีติ   จาห   
วเทยฺย   ตตฺรสฺส   กลโฺล   ปโ ฺห   โก   นุ  โข  ภนฺเต  อุปาทิยตีติ   
เอว ฺจาห   น   วทามิ   เอว   ม   อวทนฺต   โย   เอว  ปุจฺเฉยฺย   
กึปจฺจยา    น ุ   โข   ภนฺเต   อุปาทานนฺติ   เอส   กลโฺล   ปโ ฺห   
ตตฺร   กลลฺ   เวยฺยากรณ   ตณฺหาปจฺจยา   อุปาทาน   อุปาทานปจฺจยา   
ภโวติ      ฯเปฯ      เอวเมตสฺส      เกวลสฺส      ทุกขฺกฺขนฺธสฺส   
สมุทโย โหติ ฯ   
     [๓๗]   ฉนฺน   เตฺวว   ผคฺคุน  ผสฺสายตนาน  อเสสวิราคนิโรธา   
ผสฺสนิโรโธ   ผสฺสนิโรธา   เวทนานิโรโธ  เวทนานิโรธา  ตณฺหานิโรโธ   
ตณฺหานิโรธา      อุปาทานนิโรโธ      อุปาทานนิโรธา     ภวนิโรโธ   
ภวนิโรธา    ชาตินิโรโธ    ชาตินิโรธา   ชรามรณ   โสกปริเทวทุกฺข-   
โทมนสฺสุปายาสา      นริชฺุฌนฺติ     ฯ     เอวเมตสฺส     เกวลสฺส   
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ ฯ ทุติย ฯ    
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     [๓๘]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  เย  ห ิ เกจิ  ภิกฺขเว สมณา วา   
พฺราหฺมณา   วา   ชรามรณ   นปฺปชานนฺติ   ชรามรณสมุทย  นปฺปชานนฺติ   
ชรามรณนิโรธ          นปปฺชานนฺติ         ชรามรณนิโรธคามินีปฏิปท   
นปฺปชานนฺติ   ฯ  ชาตึ  ฯเปฯ  ภว  ...  อุปาทาน  ...  ตณฺห  ...   
เวทน  ... ผสสฺ ... สฬายตน ... นามรูป ... วิ ฺาณ ... สงฺขาเร   
นปฺปชานนฺติ    สงฺขารสมุทย   นปฺปชานนฺติ   สงฺขารนิโรธ   นปปฺชานนฺติ   
สงฺขารนิโรธคามินีปฏิปท   นปฺปชานนฺติ   ฯ   น  เมเต  ภิกฺขเว  สมณา   
วา   พฺราหฺมณา   วา   สมเณสุ   วา   สมณสมฺมตา  พฺราหฺมเณสุ  วา   
พฺราหฺมณสมฺมตา   น   จ   ปน   เต   อายสฺมนฺโต   สาม ฺตฺถ   วา   
พฺราหฺม ฺตฺถ   ๑   วา   ทิฏเว   ธมฺเม   สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช วิหรนฺติ ฯ   
     [๓๙]  เย  จ  โข  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา   
ชรามรณ     ปชานนฺติ    ชรามรณสมทุย    ปชานนฺติ    ชรามรณนิโรธ   
ปชานนฺติ    ชรามรณนิโรธคามินีปฏิปท    ปชานนฺติ   ฯ   ชาตึ   ฯเปฯ   
ภว  ...  อุปาทาน ... ตณฺห ... เวทน ... ผสฺส ... สฬายตน ...   
นามรูป  ...  วิ ฺาณ  ...  สงฺขาเร  ปชานนฺติ สงฺขารสมุทย ปชานนฺติ   
สงฺขารนิโรธ   ปชานนฺติ   สงฺขารนิโรธคามินีปฏิปท   ปชานนฺติ   ฯ  เต   
โขเม    ภิกฺขเว    สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา   สมเณสุ   เจว   
สมณสมฺมตา   พฺราหฺมเณสุ   จ   พฺราหฺมณสมฺมตา  เต  จ  ปนายสฺมนฺโต   
สาม ฺตฺถ ฺจ    พฺราหฺม ฺตฺถ ฺจ    ทิฏเว    ธมฺเม    สย   อภิ ฺา   
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ ฯ ตติย ฯ   
#๑ ม. ย.ุ พฺรหฺม ฺตฺถ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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     [๔๐]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  เย  ห ิ เกจิ  ภิกฺขเว สมณา วา   
พฺราหฺมณา   วา   อิเม   ธมเฺม   นปฺปชานนฺติ  อิเมส  ธมฺมาน  สมทุย   
นปฺปชานนฺติ   อิเมส   ธมมฺาน   นิโรธ   นปฺปชานนฺติ   อิเมส  ธมฺมาน   
นิโรธคามินีปฏิปท    นปปฺชานนฺติ    ฯ    กตเม   ธมฺเม   นปฺปชานนฺติ   
กตเมส    ธมมฺาน   สมุทย   นปฺปชานนฺติ   กตเมส   ธมฺมาน   นโิรธ   
นปฺปชานนฺติ    กตเมส   ธมฺมาน   นิโรธคามินีปฏิปท   นปฺปชานนฺติ   ฯ   
ชรามรณ    นปฺปชานนฺติ   ชรามรณสมุทย   นปฺปชานนฺติ   ชรามรณนิโรธ   
นปฺปชานนฺติ       ชรามรณนิโรธคามินีปฏิปท       นปฺปชานนฺติ      ฯ   
ชาตึ  ฯเปฯ  ภว  ...  อุปาทาน ... ตณฺห ... เวทน ... ผสฺส ...   
สฬายตน  ...  นามรูป ... วิ ฺาณ ... สงฺขาเร นปฺปชานนฺติ สงฺขาร-   
สมุทย  นปฺปชานนฺติ  สงฺขารนิโรธ  นปฺปชานนฺติ  สงฺขารนิโรธคามินีปฏิปท   
นปฺปชานนฺติ    ฯ    อิเม    ธมฺเม    นปฺปชานนฺติ   อิเมส   ธมฺมาน   
สมุทย   นปปฺชานนฺติ   อิเมส   ธมฺมาน   นิโรธ   นปฺปชานนฺติ   อิเมส   
ธมฺมาน    นโิรธคามินีปฏิปท   นปฺปชานนฺติ   ฯ   น   เมเต   ภิกฺขเว   
สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา  สมเณสุ  วา  สมณสมฺมตา  พฺราหฺมเณสุ   
วา   พฺราหฺมณสมฺมตา   น   จ   ปน   เต   อายสฺมนโฺต   สาม ฺตฺถ   
วา   พฺราหฺม ฺตฺถ   วา   ทิฏเว   ธมฺเม   สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช วิหรนฺติ ฯ   
     [๔๑]  เย  จ  โข  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา   
อิเม   ธมฺเม   ปชานนฺติ   อิเมส   ธมฺมาน   สมุทย  ปชานนฺติ  อิเมส    
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ธมฺมาน    นโิรธ    ปชานนฺติ    อิเมส    ธมฺมาน   นโิรธคามินีปฏิปท   
ปชานนฺติ   ฯ   กตเม   ธมฺเม   ปชานนฺติ   กตเมส   ธมฺมาน  สมุทย   
ปชานนฺติ    กตเมส   ธมมฺาน   นิโรธ   ปชานนฺติ   กตเมส   ธมมฺาน   
นิโรธคามินีปฏิปท   ปชานนฺติ   ฯ   ชรามรณ   ปชานนฺติ  ชรามรณสมุทย   
ปชานนฺติ     ชรามรณนิโรธ     ปชานนฺติ     ชรามรณนิโรธคามินีปฏิปท   
ปชานนติฺ   ฯ   ชาตึ   ฯเปฯ  ภว  ...  อุปาทาน  ...  ตณฺห  ...   
เวทน  ... ผสสฺ ... สฬายตน ... นามรูป ... วิ ฺาณ ... สงฺขาเร   
ปชานนฺติ   สงฺขารสมุทย   ปชานนฺติ   สงฺขารนิโรธ  ปชานนฺติ  สงฺขาร-   
นิโรธคามินีปฏิปท  ปชานนฺติ  ฯ  อิเม  ธมฺเม  ปชานนฺติ  อิเมส ธมฺมาน   
สมุทย   ปชานนฺติ   อิเมส   ธมฺมาน  นโิรธ  ปชานนฺติ  อิเมส  ธมฺมาน   
นิโรธคามินีปฏิปท   ปชานนฺติ   ฯ   เต   โขเม   ภิกขฺเว  สมณา  วา   
พฺราหฺมณา    วา    สมเณสุ    เจว   สมณสมฺมตา   พฺราหฺมเณสุ   จ   
พฺราหฺมณสมฺมตา   เต   จ  ปนายสฺมนฺโต  สาม ฺตฺถ ฺจ  พฺราหฺม ฺตฺถ ฺจ   
ทิฏเว     ธมเฺม     สย     อภิ ฺา     สจฺฉิกตฺวา     อุปสมฺปชฺช   
วิหรนฺตีติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๔๒]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... อถ โข อายสฺมา กจฺจานโคตฺโต ๑   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  กจฺจานโคตฺโต   
ภควนฺต    เอตทโวจ    สมฺมาทิฏ ิ    สมฺมาทิฏ ีติ    ภนฺเต    วุจฺจติ   
กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต สมฺมาทิฏ ิ โหตีติ ฯ   
#๑ ยุ. กจฺจายนโคตฺโต ฯ เอวมุปริป ฯ    
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     [๔๓]   ทวฺยนิสฺสิโต   โขย   กจฺจาน   ๑   โลโก  เยภุยฺเยน   
อตฺถิต ฺเจว   นตฺถิต ฺจ   ฯ  โลกสมุทย  จ  ๒  โข  กจฺจาน  ยถาภูต   
สมฺมปฺป ฺาย   ปสฺสโต   ยา   โลเก   นตฺถิตา   สา   น   โหติ  ฯ   
โลกนโิรธ    โข    กจฺจาน   ยถาภูต   สมฺมปฺป ฺาย   ปสฺสโต   ยา   
โลเก   อตฺถิตา   สา  น  โหติ  ฯ  อุปายุปาทานาภินิเวสวินิพนฺโธ  ๓   
ขฺวาย   กจฺจาน   โลโก   เยภุยฺเยน   ต ฺจาย  อุปายุปาทาน  เจตโส   
อธิฏาน   อภินิเวสานุสย   น  อุเปติ  น  อุปาทิยติ  นาธิฏาติ  อตฺตา   
เมติ    ฯ    ทกฺุขเมว    อุปปฺชฺชมาน   อุปฺปชฺชติ   ทกฺุข   นริุชฺฌมาน   
นิรุชฺฌตีติ  น  กงฺขติ  น  วิจิกิจฺฉติ  ฯ  อปรปฺปจฺจยา  าณเมวสฺส เอตฺถ   
โหติ ฯ เอตฺตาวตา โข กจฺจาน สมฺมาทิฏ ิ โหติ ฯ   
     [๔๔]   สพฺพมตฺถีติ  โข  กจฺจาน  อยเมโก  อนโฺต  สพฺพ  นตฺถีติ   
อย   ทุติโย   อนฺโต  ฯ  เอเต  เต  กจฺจาน  อุโภ  อนฺเต  อนุปคมฺม   
มชฺเฌน    ตถาคโต    ธมมฺ    เทเสติ    อวิชฺชาปจฺจยา    สงฺขารา   
สงฺขารปจฺจยา   วิ ฺาณ   ฯเปฯ   เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส   
สมุทโย   โหติ  ฯ  อวิชฺชาย  เตฺวว  อเสสวิราคนิโรธา  สงฺขารนิโรโธ   
สงฺขารนิโรธา     วิ ฺาณนิโรโธ    ฯเปฯ    เอวเมตสฺส    เกวลสฺส   
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๔๕]   สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  อถ  โข  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  เยน   
ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺโน   โข   โส  ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ   
#๑ ยุ. กจฺจายน ฯ เอวมุปรปิ ฯ   ๒ ม. ย.ุ จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม. อุปยุปา ... ฯ    
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ธมฺมกถิโก   ธมฺมกถิโกติ   ภนฺเต   วุจฺจติ   กิตฺตาวตา  นุ  โข  ภนฺเต   
ธมฺมกถิโก โหตีติ ฯ   
     [๔๖]   ชรามรณสฺส   เจ   ภิกฺขุ  นพฺิพิทาย  วิราคาย  นิโรธาย   
ธมฺม   เทเสติ   ธมฺมกถโิก   ภิกฺขูติ   อล   วจนาย   ฯ  ชรามรณสฺส   
เจ    ภิกฺขุ    นิพฺพิทาย    วิราคาย    นโิรธาย    ปฏปินฺโน   โหติ   
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน   ภิกฺขูติ   อล  วจนาย  ฯ  ชรามรณสฺส  เจ  ภิกฺขุ   
นิพฺพิทา  วิราคา  นิโรธา  อนุปาทา  วิมุตฺโต โหติ ทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต   
ภิกฺขูติ     อล    วจนาย    ฯ    ชาติยา    เจ    ภิกฺขุ    ฯเปฯ   
ภวสฺส   เจ   ภิกฺขุ  ...  อุปาทานสฺส  เจ  ภิกฺขุ  ...  ตณฺหาย  เจ   
ภิกฺขุ  ...  เวทนาย  เจ  ภิกขฺุ ... ผสฺสสฺส เจ ภิกฺขุ ... สฬายตนสฺส   
เจ  ภิกฺขุ  ...  นามรูปสฺส  เจ  ภิกฺขุ  ...  วิ ฺาณสฺส เจ ภิกฺขุ ...   
สงฺขาราน ฺเจ   ภิกฺขุ   ...  อวิชฺชาย  เจ  ภิกฺขุ  นิพฺพิทาย  วิราคาย   
นิโรธาย    ธมฺม   เทเสติ   ธมฺมกถโิก   ภิกฺขูติ   อล   วจนาย   ฯ   
อวิชฺชาย   เจ   ภิกฺขุ   นิพฺพิทาย  วิราคาย  นิโรธาย  ปฏิปนฺโน  โหติ๕   
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน   ภิกฺขูติ   อล   วจนาย   ฯ  อวิชฺชาย  เจ  ภิกฺขุ   
นิพฺพิทา  วิราคา  นิโรธา  อนุปาทา  วิมุตฺโต โหติ ทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต   
ภิกฺขูติ อล วจนายาติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๔๗]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
เวฬุวเน  กลนฺทกนิวาเป  ฯ  อถ  โข  ภควา  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย  ราชคเห  ๑  ปณฺฑาย  ปาวิสิ  ฯ  อทฺทสา โข อเจโล   
#๑ ม. ย.ุ ราชคห ฯ    
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กสฺสโป    ภควนฺต    ทรูโตว    อาคจฺฉนฺต   ทิสฺวาน   เยน   ภควา   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ภควตา    สทฺธึ   สมโฺมทิ   สมฺโมทนีย   
กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ   
     [๔๘]  เอกมนฺต   ิโต  โข  อเจโล  กสฺสโป  ภควนฺต เอตทโวจ   
ปุจฺเฉยฺยาม   มย  ภวนฺต  โคตม  ก ฺจิเทว  ๑  เทส  สเจ  โน  ภว   
โคตโม   โอกาส   กโรติ    ป ฺหสฺส   เวยฺยากรณายาติ   ฯ  อกาโล   
โข    ตาว   กสฺสป   ป ฺหสฺส   อนฺตรฆร   ปวิฏมหฺาติ   ฯ   ทุติยป   
โข    อเจโล    กสฺสโป    ภควนฺต   เอตทโวจ   ปุจฺเฉยฺยาม   มย   
ภวนฺต   โคตม   ก ฺจิเทว   เทส   สเจ   โน  ภว  โคตโม  โอกาส   
กโรติ   ป ฺหสฺส   เวยฺยากรณายาติ   ฯ   อกาโล   โข  ตาว  กสสฺป   
ป ฺหสฺส     อนฺตรฆร    ปวิฏมฺหาติ    ฯ    ตติยป    โข    ฯเปฯ   
ปวิฏมฺหาติ ฯ   
     [๔๙]   เอว   วุตฺเต  อเจโล  กสฺสโป  ภควนฺต  เอตทโวจ  น   
โข   ปน   มย   ภวนฺต   โคตม   พหุเทว   ปุจฺฉิตุกามาติ   ฯ  ปุจฺฉ   
กสฺสป   ยทากงฺขสีติ   ฯ  กึ  น ุ โข  โภ  โคตม  สยกต  ทุกฺขนฺติ  ฯ   
มา   เหว   กสฺสปาติ  ภควา  อโวจ  ฯ  กึ  ปน  โภ  โคตม  ปรกต   
ทุกฺขนฺติ   ฯ   มา   เหว   กสฺสปาติ   ภควา  อโวจ  ฯ  กึ  นุ  โข   
โภ   โคตม   สยกต ฺจ   ปรกต ฺจ   ทุกขฺนฺติ  ฯ  มา  เหว  กสฺสปาติ   
ภควา   อโวจ   ฯ   ก ึ ปน  โภ  โคตม  อสยการ  อปรการ  อธิจฺจ   
สมุปฺปนฺน   ทุกฺขนฺติ   ฯ   มา   เหว  กสฺสปาติ  ภควา  อโวจ  ฯ  กึ   
#๑ ยุ. กิ ฺจิเทว ฯ เอวมุปริป ฯ    
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นุ   โข   โภ  โคตม  นตฺถิ  ทุกฺขนฺติ  ฯ  น  โข  กสฺสป  นตฺถ ิ ทุกขฺ   
อตฺถิ   โข   กสฺสป   ทุกฺขนฺติ   ฯ   เตนหิ   ภว   โคตโม  ทกฺุข  น   
ชานาติ   น   ปสฺสตีติ   ฯ   น  ขฺวาห  กสฺสป  ทุกฺข  น  ชานามิ  น   
ปสฺสามิ   ชานามิ   ขฺวาห   กสฺสป   ทุกขฺ   ปสฺสามิ   ขฺวาห   กสสฺป   
ทุกฺขนฺติ  ฯ  กึ  น ุ โข  โภ  โคตม  สยกต  ทุกฺขนฺติ อิติ ปุฏโ สมาโน   
มา   เหว   กสฺสปาติ   วเทสิ   กึ  ปน  โภ  โคตม  ปรกต  ทกฺุขนฺติ   
อิติ   ปฏุโ   สมาโน   มา  เหว  กสฺสปาติ  วเทสิ  กึ  นุ  โข  โภ   
โคตม   สยกต ฺจ   ปรกต ฺจ   ทุกฺขนฺติ   อิติ   ปฏุโ   สมาโน   มา   
เหว   กสฺสปาติ   วเทสิ   กึ   ปน   โภ  โคตม  อสยการ  อปรการ   
อธิจฺจ    สมปฺุปนฺน    ทุกขฺนฺติ    อิติ   ปุฏโ   สมาโน   มา   เหว   
กสฺสปาติ   วเทสิ  กึ  นุ  โข  โภ  โคตม  นตฺถ ิ ทุกฺขนฺติ  อิติ  ปฏุโ   
สมาโน   น   โข   กสฺสป   นตฺถิ   ทุกฺข  อตฺถิ  โข  กสฺสป  ทุกฺขนฺติ   
วเทสิ   เตนหิ   ภว   โคตโม   ทุกฺข   น  ชานาติ  น  ปสฺสตีติ  อิติ   
ปุฏโ   สมาโน   น   ขฺวาห   กสฺสป  ทุกฺข  น  ชานามิ  น  ปสสฺามิ   
ชานามิ   ขฺวาห   กสฺสป   ทุกฺข   ปสฺสามิ   ขฺวาห   กสฺสป   ทุกฺขนฺติ   
วเทสิ   อาจิกฺขตุ   จ   เม   ภนฺเต   ภควา  ทุกฺข  เทเสตุ  จ  เม   
ภนฺเต ภควา ทุกฺขนฺติ ฯ   
     [๕๐]  โส  กโรติ  โส  ปฏิสเวทยตีติ  โข  กสฺสป  อาทิโต สโต   
สยกต   ทุกฺขนฺติ   อิติ   วท   สสฺสต  เอต  ปเรติ  ฯ  อ ฺโ  กโรติ   
อ ฺโ   ปฏสิเวทยตีติ   โข   กสฺสป   เวทนาภิตุนฺนสฺส   สโต   ปรกต    
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ทุกฺขนฺติ  อิติ  วท  อุจฺเฉท  เอต  ปเรติ  ฯ  เอเต  เต  กสฺสป  อุโภ   
อนฺเต   อนุปคมฺม   มชฺเฌน   ตถาคโต   ธมฺม  เทเสติ  อวิชฺชาปจฺจยา   
สงฺขารา    สงฺขารปจฺจยา   วิ ฺาณ   ฯเปฯ   เอวเมตสฺส   เกวลสฺส   
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส   สมุทโย   โหติ  ฯ  อวิชฺชาย  เตฺวว  อเสสวิราคนิโรธา   
สงฺขารนิโรโธ    สงฺขารนิโรธา   วิ ฺาณนิโรโธ   ฯเปฯ   เอวเมตสฺส   
เกวลสฺส ทุกขฺกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ ฯ   
     [๕๑]   เอว   วุตฺเต   อเจโล   กสฺสโป   ภควนฺต  เอตทโวจ   
อภิกฺกนฺต   ภนฺเต   อภิกฺกนฺต   ภนฺเต   เสยฺยถาป   ภนฺเต   นิกฺกชุชฺิต   
วา   อุกฺกชฺุเชยฺย   ฯเปฯ  จกฺขุมนฺโต  รปูานิ  ทกฺขนฺตีติ  ๑  เอวเมว   
ภควตา   อเนกปริยาเยน   ธมฺโม   ปกาสิโต  เอสาห  ภนฺเต  ภควนฺต   
สรณ   คจฺฉามิ   ธมฺม ฺจ   ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ   ลเภยฺยาห   ภนฺเต   ภควโต   
สนฺติเก    ปพฺพชฺช   ลเภยฺย   อุปสมฺปทนฺติ    ฯ   โย   โข   กสฺสป   
อ ฺติตฺถิยปุพฺโพ    อิมสฺมึ   ธมฺมวินเย   อากงฺขติ   ปพฺพชชฺ   อากงฺขติ   
อุปสมฺปท   โส   จตฺตาโร   มาเส  ปริวสติ  จตุนฺน  มาสาน  อจฺจเยน   
ปริวุตฺถปริวาส  ๒  อารทฺธจิตฺตา  ภิกฺขู  อากงฺขมานา  ๓  ปพฺพาเชนฺติ   
อุปสมฺปาเทนฺติ  ภิกฺขุภาวาย  อปจ  มยา  ปุคฺคลเวมตฺตตา  วินีตาติ ๔ ฯ   
สเจ    ภนฺเต    อ ฺติตฺถิยปุพฺพา    อิมสฺมึ   ธมฺมวินเย   อากงฺขนฺตา   
ปพฺพชฺช   อากงฺขนฺตา   อุปสมฺปท   จตฺตาโร   มาเส  ปริวสนฺติ  จตุนฺน   
มาสาน   อจฺจเยน   ปริวุตฺถปริวาเส  อารทฺธจิตฺตา  ภิกฺขู  อากงฺขมานา   
ปพฺพาเชนฺติ    อุปสมฺปาเทนฺติ    ภิกฺขุภาวาย   อห   จตฺตาริ   วสฺสานิ   
#๑ ยุ. ทกฺขินฺตีติ ฯ เอวมุปริป ฯ    ๒-๓ ม. อิท ปาทฺวย นตฺถิ ฯ เอวมุปริป ฯ   
#๔ ม. ย.ุ วิทติาติ ฯ    
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ปริวสิสฺสามิ   จตุนฺน   วสฺสาน   อจฺจเยน  ปริวุตฺถปริวาส  อารทฺธจิตฺตา   
ภิกฺขู ปพฺพาเชนฺตุ อุปสมปฺาเทนฺตุ ภิกฺขุภาวายาติ ฯ   
     [๕๒]   อลตฺถ  โข  อเจโล  กสฺสโป  ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชฺช   
อลตฺถ    อุปสมฺปท    ฯ    อจิรูปสมฺปนฺโน   จ   ปนายสฺมา   กสฺสโป   
เอโก   วูปกฏโ   อปฺปมตฺโต  อาตาป  ปหิตตฺโต  วิหรนฺโต  นจิรสฺเสว   
ยสฺสตฺถาย    กุลปุตฺตา    สมฺมเทว   อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชนฺติ   
ตทนุตฺตร    พฺรหฺมจริยปริโยสาน    ทฏิเว    ธมฺเม    สย   อภิ ฺา   
สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   วิหาสิ   ขีณา   ชาติ   วุสติ  พฺรหฺมจรยิ  กต   
กรณีย    นาปร    อิตฺถตฺตายาติ    อพฺภ ฺาสิ    ฯ    อ ฺตโร   จ   
ปนายสฺมา กสฺสโป อรห อโหสีติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๕๓]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  อถ โข ติมฺพรุกฺโข ๑ ปริพฺพาชโก   
เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควตา   สทฺธึ   สมฺโมทิ   
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
     [๕๔]   เอกมนฺต  นิสินโฺน  โข  ติมพฺรุกฺโข  ปรพฺิพาชโก  ภควนฺต   
เอตทโวจ   ก ึ  นุ   โข   โภ   โคตม   สยกต  สุขทุกขฺนฺติ  ฯ  มา   
เหว   ติมฺพรกฺุขาติ   ภควา   อโวจ   ฯ  กึ  ปน  โภ  โคตม  ปรกต   
สุขทุกฺขนฺติ   ฯ  มา  เหว  ติมฺพรุกฺขาติ  ภควา  อโวจ  ฯ  ก ึ น ุ โข   
โภ    โคตม    สยกต ฺจ    ปรกต ฺจ   สุขทุกฺขนฺติ   ฯ   มา   เหว   
ติมฺพรุกฺขาติ  ภควา  อโวจ  ฯ  ก ึ ปน  โภ  โคตม  อสยการ อปรการ   
อธิจฺจ   สมุปฺปนฺน   สุขทุกฺขนฺติ   ฯ   มา   เหว   ติมฺพรุกฺขาติ  ภควา   
#๑ ม. ย.ุ ติมพฺรุโก ฯ เอวมุปริป ฯ    
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อโวจ   ฯ   กึ   น ุ  โข  โภ  โคตม  นตฺถ ิ สุขทุกฺขนฺติ  ฯ  น  โข   
ติมฺพรุกฺข    นตฺถิ   สุขทุกฺข   อตฺถ ิ  โข   ติมฺพรุกฺข   สุขทุกฺขนฺติ   ฯ   
เตนหิ   ภว  โคตโม  สุขทุกฺข  น  ชานาติ  น  ปสสฺตีติ  ฯ  น  ขฺวาห   
ติมฺพรุกฺข   สุขทุกฺข  น  ชานามิ  น  ปสฺสามิ  ชานามิ  ขฺวาห  ติมพฺรุกฺข   
สุขทุกฺข   ปสฺสามิ   ขฺวาห   ติมฺพรกฺุข  สุขทุกฺขนฺติ  ฯ  ก ึ น ุ โข  โภ   
โคตม    สยกต    สุขทุกฺขนฺติ    อิติ   ปฏุโ   สมาโน   มา   เหว   
ติมฺพรุกฺขาติ   วเทสิ   ก ึ  ปน   โภ   โคตม  ปรกต  สุขทุกฺขนฺติ  อิติ   
ปุฏโ   สมาโน   มา   เหว   ติมฺพรุกฺขาติ   วเทสิ  ก ึ น ุ โข  โภ   
โคตม    สยกต ฺจ    ปรกต ฺจ    สุขทุกฺขนฺติ   อิติ   ปุฏโ   สมาโน   
มา   เหว   ติมฺพรุกฺขาติ   วเทสิ   ก ึ  ปน   โภ   โคตม  อสยการ   
อปรการ   อธิจฺจ   สมุปฺปนนฺ   สุขทุกฺขนฺติ   อิติ   ปุฏโ  สมาโน  มา   
เหว   ติมฺพรกฺุขาติ   วเทสิ  ก ึ น ุ โข  โภ  โคตม  นตฺถิ  สุขทุกฺขนฺติ   
อิติ   ปฏุโ   สมาโน   น   โข  ติมฺพรุกขฺ  นตฺถิ  สุขทุกฺข  อตฺถิ  โข   
ติมฺพรุกฺข    สุขทุกฺขนฺติ    วเทสิ    เตนหิ    ภว   โคตโม   สุขทกฺุข   
น   ชานาติ   น   ปสฺสตีติ  อิติ  ปฏุโ  สมาโน  น  ขฺวาห  ติมฺพรุกฺข   
สุขทุกฺข   น   ชานามิ  น  ปสฺสามิ  ชานามิ  ขฺวาห  ติมฺพรุกฺข  สขุทุกฺข   
ปสฺสามิ   ขฺวาห   ติมฺพรุกขฺ  สุขทุกฺขนฺติ  วเทสิ  อาจิกฺขตุ  จ  เม  ภว   
โคตโม สุขทุกฺข เทเสตุ จ เม ภว โคตโม สุขทุกฺขนฺติ ฯ   
     [๕๕]  สา  เวทนา  โส  เวทยตีติ  โข  ติมฺพรุกฺข  อาทิโต สโต   
สยกต  สุขทกฺุขนฺติ  เอว ฺจาห  ๑  น  วทามิ  ฯ  อ ฺา เวทนา อ ฺโ   
#๑ ม. ย.ุ เอวมฺปาห ฯ เอวมุปริป ฯ    
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เวทยตีติ   โข   ติมฺพรุกฺข   เวทนาภิตุนฺนสฺส   สโต  ปรกต  สุขทกฺุขนฺติ   
เอว ฺจาห  น  วทามิ  ฯ  เอเต  เต  ติมฺพรุกฺข  อุโภ  อนฺเต อนุปคมฺม   
มชฺเฌน  ตถาคโต  ธมฺม  เทเสติ  อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา   
วิ ฺาณ      ฯเปฯ      เอวเมตสฺส      เกวลสฺส     ทกฺุขกฺขนฺธสฺส{   
สมุทโย   โหติ  ฯ  อวิชฺชาย  เตฺวว  อเสสวิราคนิโรธา  สงฺขารนิโรโธ   
สงฺขารนิโรธา     วิ ฺาณนิโรโธ    ฯเปฯ    เอวเมตสฺส    เกวลสฺส   
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ ฯ   
     [๕๖]  เอว  วุตฺเต  ติมฺพรุกฺโข  ปรพฺิพาชโก  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อภิกฺกนฺต    โภ   โคตม   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   ฯเปฯ   เอสาห   
ภนฺเต    ภวนตฺ    โคตม    สรณ    คจฺฉามิ   ธมฺม ฺจ   ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ   
อุปาสก    ม    ภว    โคตโม    ธาเรตุ    อชฺชตคฺเค    ปาณุเปต   
สรณงฺคตนฺติ ฯ อฏม ฯ   
     [๕๗]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  อวิชฺชานีวรณสฺส  ภิกฺขเว  พาลสฺส   
ตณฺหาย   สยุตฺตสฺส   ๑   เอวมย   กาโย  สมุทาคโต  อิติ  อย ฺเจว   
กาโย   พหิทฺธา   จ   นามรูป   อิตฺเถต   ทฺวย  ทฺวย  ปฏิจฺจ  ผสฺโส   
สเฬวายตนานิ   เยหิ   ผุฏโ   พาโล   สุขทุกฺข  ปฏสิเวทยติ  เอเตส   
วา   อ ฺตเรน   ฯ   อวิชชฺานีวรณสฺส   ภิกฺขเว   ปณฺฑิตสฺส   ตณฺหายx   
สยุตฺตสฺส   เอวมย   กาโย  สมุทาคโต  อิติ  อย ฺเจว  กาโย  พหิทธฺา   
จ   นามรูป  อิตฺเถต  ทฺวย  ทฺวย  ปฏิจฺจ  ผสฺโส  สเฬวายตนานิ  เยหิ   
ผุฏโ ปณฺฑิโต สุขทุกฺข ปฏิสเวทยติ เอเตส วา อ ฺตเรน ฯ   
#๑ ม. ย.ุ สมปฺยุตฺตสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ    
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     [๕๘]  ตตฺร  ภิกฺขเว โก วิเสโส โก อธิปฺปายโส ๑ กินฺนานากรณ   
ปณฺฑิตสฺส   พาเลนาติ  ฯ  ภควมูลกา  โน  ภนฺเต  ธมฺมา  ภควเนตฺติกา   
ภควปฏิสรณา    สาธุ    วต    เม    ภนฺเต   ภควนฺตเยว   ปฏิภาตุ   
เอตสฺส   ภาสิตสฺส   อตฺโถ   ภควโต   สุตฺวา  ภิกฺขู  ธาเรสฺสนฺตีติ  ฯ   
เตนหิ   ภิกฺขเว   สุณาถ   สาธุก   มนสกิโรถ   ภาสิสฺสามีติ  ฯ  เอว   
ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๕๙]   ภควา  เอตทโวจ  ยาย  จ  ภิกฺขเว  อวิชฺชาย  นิวุตสสฺ   
พาลสฺส   ยาย   จ   ตณฺหาย   สยุตฺตสฺส  อย  กาโย  สมุทาคโต  สา   
เจว   อวิชฺชา   พาลสฺส   อปฺปหีนา   สา   จ  ตณฺหา  อปริกฺขีณา  ต   
กิสฺส   เหตุ   น   หิ   ภิกฺขเว   พาโล   อจริ   พฺรหฺมจริย   สมฺมา   
ทุกฺขกฺขยาย   ตสฺมา   พาโล   กายสฺส   เภทา   กายูปโค  โหติ  โส   
กายูปโค   สมาโน   น   ปริมุจฺจติ   ชาติยา  ชราย  มรเณน  โสเกหิ   
ปริเทเวหิ   ทกฺุเขหิ  โทมนสฺเสหิ  อุปายาเสหิ  น  ปริมุจฺจติ  ทุกฺขสฺมาติ   
วทามิ   ฯ   ยาย  จ  ภิกฺขเว  อวิชชฺาย  นวุิตสฺส  ปณฺฑิตสฺส  ยาย  จ   
ตณฺหาย   สยุตฺตสฺส   อย   กาโย   สมุทาคโต   สา   เจว   อวิชฺชา   
ปณฺฑิตสฺส   ปหีนา   สา   จ   ตณฺหา  ปริกฺขีณา  ต  กิสฺส  เหตุ  อจริ   
ภิกฺขเว   ปณฺฑิโต   พฺรหฺมจริย   สมฺมา   ทุกฺขกฺขยาย   ตสฺมา  ปณฺฑิโต   
กายสฺส    เภทา   น   กายูปโค   โหติ   โส   อกายูปโค   สมาโน   
ปริมุจฺจติ   ชาติยา   ชราย   มรเณน   โสเกหิ   ปริเทเวหิ   ทุกฺเขหิ   
โทมนสฺเสหิ    อุปายาเสหิ   ปริมุจฺจติ   ทุกฺขสฺมาติ   วทามิ   ฯ   อย   
#๑ ยุ. อธิปฺปาโย ฯ เอวมุปริป ฯ    
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โข   ภิกฺขเว   วิเสโส   อย   อธิปฺปายโส   อิทนฺนานากรณ  ปณฺฑิตสฺส   
พาเลน ยทิท พฺรหฺมจริยวาโสติ ฯ นวม ฯ   
     [๖๐]   สาวตฺถิย   วิหรติ  ...  ปฏิจฺจสมุปฺปาท ฺจ  โว  ภิกฺขเว   
เทเสสฺสามิ    ปฏิจฺจสมุปฺปนฺเน    จ    ธมฺเม    ต   สณุาถ   สาธุก   
มนสิกโรถ   ภาสิสฺสามีติ   ฯ   เอว  ภนเฺตติ  โข  เต  ภิกฺขู  ภควโต   
ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๖๑]   ภควา   เอตทโวจ  กตโม  จ  ภิกฺขเว  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท   
ชาติปจฺจยา   ภิกฺขเว   ชรามรณ  อุปฺปาทา  วา  ตถาคตาน  อนุปฺปาทา   
วา    ตถาคตาน     ิตาว   สา   ธาตุ   ธมฺมฏ ิตตา   ธมฺมนิยามตา   
อิทปฺปจฺจยตา   ต   ตถาคโต   อภิสมฺพุชฺฌติ   อภิสเมติ   อภิสมพฺุชฺฌิตฺวา   
อภิสเมตฺวา  อาจิกฺขติ  เทเสติ  ป ฺเปติ  ๑  ปฏเปติ  วิวรติ  วิภชติ   
อุตฺตานีกโรติ   ปสฺสถาติ   จาห   ฯ   ชาติปจฺจยา   ภิกฺขเว  ชรามรณ   
ฯเปฯ  ภวปจฺจยา  ภิกฺขเว  ชาติ ... อุปาทานปจฺจยา ภิกฺขเว ภโว ...   
ตณฺหาปจฺจยา  ภิกฺขเว  อุปาทาน  ... เวทนาปจฺจยา ภิกฺขเว ตณฺหา ...   
ผสฺสปจฺจยา  ภิกฺขเว  เวทนา  ...  สฬายตนปจฺจยา ภิกฺขเว ผสฺโส ...   
นามรูปปจฺจยา    ภิกฺขเว   สฬายตน   ...   วิ ฺาณปจฺจยา   ภิกฺขเว   
นามรูป  ...  สงฺขารปจฺจยา ภิกฺขเว วิ ฺาณ ... อวิชชฺาปจฺจยา ภิกฺขเว   
สงฺขารา   อุปฺปาทา   วา   ตถาคตาน   อนุปฺปาทา   วา   ตถาคตาน   
 ิตาว    สา   ธาตุ   ธมฺมฏ ิตตา   ธมฺมนิยามตา   อิทปฺปจฺจยตา   ต   
ตถาคโต     อภิสมฺพุชฺฌติ    อภิสเมติ    อภิสมฺพุชฌฺิตฺวา    อภิสเมตฺวา   
#๑ ม. ย.ุ ป ฺาเปติ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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อาจิกฺขติ   เทเสติ   ป ฺเปติ   ปฏเปติ  วิวรติ  วิภชติ  อุตฺตานีกโรติ   
ปสฺสถาติ   จาห   ฯ   อวิชชฺาปจฺจยา  ภิกฺขเว  สงฺขารา  ฯ  อิติ  โข   
ภิกฺขเว    ยา   ตตฺร   ตถตา   อวิตถตา   อน ฺถตา   อิทปฺปจฺจยตา   
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปาโท ฯ   
     [๖๒]   กตเม   จ   ภิกขฺเว  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา  ธมฺมา  ชรามรณ   
ภิกฺขเว   อนิจฺจ   สงฺขต   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน  ขยธมฺม  วยธมฺม  วิราคธมฺม   
นิโรธธมฺม   ฯ   ชาติ   ภิกขฺเว   อนิจฺจา   สงฺขตา   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา   
ขยธมฺมา     วยธมฺมา     วิราคธมฺมา     นิโรธธมฺมา    ฯ    ภโว   
ภิกฺขเว    อนจฺิโจ    สงฺขโต   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน   ขยธมฺโม   วยธมฺโม   
วิราคธมฺโม    นิโรธธมฺโม   ฯ   อุปาทาน   ภิกฺขเว   ฯเปฯ   ตณฺหา   
ภิกฺขเว  ...  เวทนา  ภิกฺขเว  ...  ผสฺโส  ภิกฺขเว  ...  สฬายตน   
ภิกฺขเว  ...  นามรูป  ภิกฺขเว  ...  วิ ฺาณ  ภิกฺขเว ...  สงฺขารา   
ภิกฺขเว  ...  อวิชฺชา  ภิกฺขเว อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา   
วยธมฺมา    วิราคธมฺมา   นิโรธธมฺมา   ฯ   อิเม   วุจฺจนฺติ   ภิกฺขเว   
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ธมฺมา ฯ   
     [๖๓]  ยโต  โข  ภิกฺขเว  อริยสาวกสฺส  อย ฺจ  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท   
อิเม   จ   ปฏจฺิจสมุปฺปนฺนา   ธมฺมา   ยถาภูต   สมฺมปฺป ฺาย  สุทิฏา   
โหนฺติ   โสว   ๑   ปุพฺพนฺต   วา   อุปธาวิสฺสติ   อโหสึ  นุ  ขฺวาห   
อตีตมทฺธาน   นน ุ  โข   อโหสึ   อตีตมทฺธาน   ก ึ  นุ   โข  อโหสึ   
อตีตมทฺธาน   กถ   น ุ  โข   อโหสึ   อตีตมทฺธาน   กึ   หุตฺวา   ก ึ  
#๑ ม. ย.ุ โส วต ฯ    
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อโหสึ    น ุ   ขฺวาห    อตีตมทฺธานนฺติ   อปรนฺต   วา   อุปธาวิสฺสติ   
ภวิสฺสามิ  นุ  ขฺวาห  อนาคตมทฺธาน  นนุ  โข  ภวิสฺสามิ  อนาคตมทฺธาน   
กึ     นุ     โข    ภวิสฺสามิ    อนาคตมทฺธาน    กถ    น ุ   โข   
ภวิสฺสามิ    อนาคตมทฺธาน   กึ   หุตฺวา   กึ   ภวิสฺสามิ   นุ   ขฺวาห   
อนาคตมทฺธานนฺติ    เอตรหิ    วา    ปจฺจุปฺปนฺน    อทฺธาน   อชฌฺตฺต   
กถกถี   ภวิสสฺติ   อห   น ุ  โขสฺม ิ  โน   น ุ โขสฺม ิ กึ  น ุ โขสฺมิ   
กถ   น ุ  โขสฺมิ   อย   นุ   โข   สตฺโต   กุโต  อาคโต  โส  กุห ึ  
คามี   ๑   ภวิสฺสตีติ   เนต  าน  วิชฺชติ  ต  กิสฺส  เหตุ  ตถา  ห ิ  
ภิกฺขเว  อริยสาวกสฺส  อย ฺจ  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  อิเม  จ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา   
ธมฺมา ยถาภูต สมฺมปฺป ฺาย สุทิฏาติ ฯ ทสม ฯ   
                    อาหารวคฺโค ทุติโย ฯ   
                       ตสฺส อุทฺทาน   
         อาหารผคฺคุน ฺเจว ๒       เทฺว จ สมณพฺราหฺมณา   
         กจฺจานโคตฺต ๓ ธมฺมกถิก    อเจล ติมฺพรุกฺเขน จ   
         พาลปณฺฑิต ฺเจว ๔         ทสโม ปจฺจเยน จาติ ฯ   
                     __________________   
#๑ ม. คมิสฺสตีติ ฯ   ๒ ม. ยุ. อาหาร ผคฺคุโน เจว ฯ    ๓ ย.ุ กจฺจายนโคตฺโต ฯ   
#๔ ม. พาลปณฺฑิตโต เจว ฯ ยุ. พาเลน ปณฺฑิโต เจว ฯ    
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                     ทสพลวคฺโค ตติโย   
     [๖๔]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ทสพลสมนฺนาคโต ภิกฺขเว ตถาคโต   
จตูหิ   จ   เวสารชฺเชหิ  สมนฺนาคโต  อาสภณฺาน  ปฏชิานาติ  ปริสาสุ   
สีหนาท   นทติ   พฺรหฺมจกฺก   ปวตฺเตติ  อิติ  รูป  อิติ  รูปสฺส  สมุทโย   
อิติ   รูปสฺส   อตฺถงฺคโม   อิติ   เวทนา  อิติ  เวทนาย  สมุทโย  อิติ   
เวทนาย    อตฺถงฺคโม   อิติ   ส ฺา   อิติ   ส ฺาย   สมุทโย   อิติ   
ส ฺาย   อตฺถงฺคโม   อิติ   สงฺขารา   อิติ   สงฺขาราน  สมุทโย  อิติ   
สงฺขาราน    อตฺถงฺคโม    อิติ   วิ ฺาณ   อิติ   วิ ฺาณสฺส   สมุทโย   
อิติ    วิ ฺาณสฺส    อตฺถงฺคโม    อิติ    อิมสฺมึ    สติ   อิท   โหติ   
อิมสฺสุปฺปาทา   อิท   อุปปฺชฺชติ   อิมสมฺึ   อสติ   อิท  น  โหติ  อิมสฺส   
นิโรธา   อิท   นิรชฺุฌติ  ยทิท  อวิชชฺาปจฺจยา  สงฺขารา  สงฺขารปจฺจยา   
วิ ฺาณ      ฯเปฯ      เอวเมตสฺส      เกวลสฺส     ทกฺุขกฺขนฺธสฺส   
สมุทโย   โหติ  ฯ  อวิชฺชาย  เตฺวว  อเสสวิราคนิโรธา  สงฺขารนิโรโธ   
สงฺขารนิโรธา     วิ ฺาณนิโรโธ    ฯเปฯ    เอวเมตสฺส    เกวลสฺส   
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ ฯ ปม ฯ   
     [๖๕]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ทสพลสมนฺนาคโต ภิกฺขเว ตถาคโต   
จตูหิ   จ   เวสารชฺเชหิ  สมนฺนาคโต  อาสภณฺาน  ปฏชิานาติ  ปริสาสุ   
สีหนาท   นทติ   พฺรหฺมจกฺก   ปวตฺเตติ  อิติ  รูป  อิติ  รูปสฺส  สมุทโย   
อิติ   รูปสฺส   อตฺถงฺคโม   อิติ   เวทนา  อิติ  เวทนาย  สมุทโย  อิติ    
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เวทนาย    อตฺถงฺคโม   อิติ   ส ฺา   อิติ   ส ฺาย   สมุทโย   อิติ   
ส ฺาย   อตฺถงฺคโม   อิติ   สงฺขารา   อิติ   สงฺขาราน  สมุทโย  อิติ   
สงฺขาราน    อตฺถงฺคโม    อิติ   วิ ฺาณ   อิติ   วิ ฺาณสฺส   สมุทโย   
อิติ    วิ ฺาณสฺส    อตฺถงฺคโม    อิติ    อิมสฺมึ    สติ   อิท   โหติ   
อิมสฺสุปฺปาทา   อิท   อุปปฺชฺชติ   อิมสมฺึ   อสติ   อิท  น  โหติ  อิมสฺส   
นิโรธา   อิท   นิรชฺุฌติ  ยทิท  อวิชชฺาปจฺจยา  สงฺขารา  สงฺขารปจฺจยา   
วิ ฺาณ      ฯเปฯ      เอวเมตสฺส      เกวลสฺส     ทกฺุขกฺขนฺธสฺส   
สมุทโย   โหติ  ฯ  อวิชฺชาย  เตฺวว  อเสสวิราคนิโรธา  สงฺขารนิโรโธ   
สงฺขารนิโรธา     วิ ฺาณนิโรโธ    ฯเปฯ    เอวเมตสฺส    เกวลสฺส   
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ ฯ   
     [๖๖]  เอว  สฺวากฺขาโต  ภิกฺขเว  มยา  ธมฺโม  อุตฺตาโน วิวโฏ   
ปกาสิโต   ฉินฺนปโลติโก   ฯ   เอว   สวฺากฺขาเต  โข  ภิกฺขเว  มยา   
ธมฺเม     อุตฺตาเน    วิวเฏ    ปกาสิเต    ฉินฺนปโลติเก    อลเมว   
สทฺธาปพฺพชิเตน   กลุปุตฺเตน  วิริย  อารภิตุ  กาม  ตโจ  จ  นหาร ุ จ   
อฏ ิ   จ   อวสิสฺสตุ   สรีเร   อุปสุสฺสตุ  มสโลหิต  ยนฺต  ปุริสถาเมน   
ปุริสวิริเยน   ปุริสปรกฺกเมน  ปตฺตพฺพ  น  ต  อปาปุณิตฺวา  ปุริสสฺส  ๑   
วิริยสฺส  สณฺาน  ภวิสฺสตีติ  ฯ  ทกฺุข  ภิกฺขเว  กุสีโต  วิหรติ  โวกิณฺโณ   
ปาปเกหิ    อกุสเลหิ    ธมเฺมหิ   มหนฺต ฺจ   สทตฺถ   ปริหาเปติ   ฯ   
อารทฺธวิริโย   จ   โข   ภิกขฺเว   สุข   วิหรติ   ปวิวิตฺโต  ปาปเกหิ   
อกุสเลหิ   ธมฺเมหิ   มหนฺต ฺจ   สทตฺถ   ปริปูเรติ   ฯ   น   ภิกฺขเว   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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หีเนน   อคฺคสฺส   ปตฺติ  โหติ  อคฺเคน  จ  โข  [๑]-  อคฺคสฺส  ปตฺติ   
โหติ ฯ มณฺฑเปยฺยมิท ภิกฺขเว พฺรหฺมจริย สตฺถา สมฺมุขีภูโต ฯ   
     [๖๗]   ตสฺมาติห   ภิกขฺเว   วิริย  อารภถ  อปฺปตฺตสฺส  ปตฺติยา   
อนธิคตสฺส    อธิคมาย   อสจฺฉิกตสฺส   สจฺฉิกิริยาย   เอว   โน   อย   
อมฺหาก   ปพฺพชฺชา   อวกตา   ๒  อว ฺฌา  ภวิสฺสติ  สผลา  สอุทรฺยา   
เยส  ๓  มย  ปริภุ ฺชาม จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร   
เตส    เต    การา    อเมฺหสุ   มหปฺผลา   ภวิสฺสนฺติ   มหานิสสาติ   
เอว   หิ   โว   ภิกฺขเว   สิกขิฺตพฺพ   ฯ   อตฺตตฺถ  วา  หิ  ภิกฺขเว   
สมฺปสฺสมาเนน  อลเมว  อปฺปมาเทน  สมฺปาเทตุ  ฯ ปรตฺถ วา หิ ภิกฺขเว   
สมฺปสฺสมาเนน   อลเมว   อปฺปมาเทน  สมฺปาเทตุ  ฯ  อุภยตฺถ  วา  หิ   
ภิกฺขเว สมฺปสฺสมาเนน อลเมว อปฺปมาเทน สมฺปาเทตุนฺติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๖๘]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ชานโตห ภิกฺขเว ปสฺสโต อาสวาน   
ขย   วทามิ   โน   อชานโต   โน   อปสฺสโต   ฯ   กิ ฺจ   ภิกฺขเว   
ชานโต   กึ  ปสฺสโต  อาสวาน  ขโย  โหติ  ฯ  อิติ  รูป  อิติ  รูปสฺส   
สมุทโย    อิติ   รูปสฺส   อตฺถงฺคโม   ฯเปฯ   อิติ   เวทนา   ฯเปฯ   
อิติ   ส ฺา   ฯเปฯ   อิติ   สงฺขารา   ฯเปฯ   อิติ   วิ ฺาณ   อิติ   
วิ ฺาณสฺส   สมุทโย   อิติ   วิ ฺาณสฺส   อตฺถงฺคโมติ   ฯ   เอว  โข   
ภิกฺขเว ชานโต เอว ปสฺสโต อาสวาน ขโย โหติ ฯ   
     [๖๙]  ยมฺป  ต  ภิกฺขเว  ขยสฺมึ  ขเย  าณ  ตมฺป  ๔ สอุปนิส   
วทามิ   โน  อนุปนิส  ฯ  กา  จ  ภิกฺขเว  ขเย  าณสฺส  อุปนิสา  ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ภิกขฺเว ฯ   ๒ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    ๓ ม. เยส ฺจ ฯ ยุ. เยส ฺหิ ฯ   
#๔ ย.ุ ต ฯ    
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วิมุตฺตีติสฺส   วจนีย   ฯ  วิมุตฺติมฺปห  ๑  ภิกฺขเว  สอุปนิส  วทามิ  โน   
อนุปนิส  ฯ  กา  จ  ภิกฺขเว  วิมุตฺติยา  อุปนิสา ฯ วิราโคติสฺส วจนีย ฯ   
วิราคมฺปห   ภิกฺขเว   สอุปนิส   วทามิ   โน   อนุปนิส   ฯ   กา  จ   
ภิกฺขเว   วิราคสฺส   อุปนสิา   ฯ   นิพฺพิทาติสฺส  วจนีย  ฯ  นิพฺพิทมฺปห   
ภิกฺขเว    สอุปนิส   วทามิ   โน   อนุปนิส   ฯ   กา   จ   ภิกฺขเว   
นิพฺพิทาย     อุปนิสา     ฯ    ยถาภูตาณทสฺสนนฺติสฺส    วจนีย    ฯ   
ยถาภูตาณทสฺสนมฺปห   ภิกฺขเว   สอุปนิส   วทามิ   โน   อนุปนิส   ฯ   
กา    จ    ภิกขฺเว   ยถาภูตาณทสฺสนสฺส   อุปนิสา   ฯ   สมาธีติสฺส   
วจนีย   ฯ   สมาธิมฺปห   ภิกฺขเว   สอุปนิส   วทามิ  โน  อนุปนิส  ฯ   
กา   จ  ภิกฺขเว  สมาธิสฺส  อุปนิสา  ฯ  สุขนฺติสฺส  วจนีย  ฯ  สุขมฺปห   
ภิกฺขเว   สอุปนิส   วทามิ   โน  อนุปนสิ  ฯ  กา  จ  ภิกฺขเว  สุขสฺส   
อุปนิสา   ฯ   ปสฺสทฺธีติสฺส   วจนีย   ฯ  ปสฺสทฺธิมฺปห  ภิกฺขเว  สอุปนิส   
วทามิ   โน   อนุปนิส   ฯ   กา  จ  ภิกฺขเว  ปสฺสทฺธิยา  อุปนิสา  ฯ   
ปตีติสฺส  วจนีย  ฯ  ปติมปฺห  ภิกฺขเว  สอุปนิส  วทามิ   โน  อนปุนิส ฯ   
กา  จ  ภิกฺขเว  ปติยา  อุปนิสา  ฯ  ปามุชฺชนฺติสฺส วจนีย ฯ ปามุชฺชมฺปห   
ภิกฺขเว    สอุปนิส   วทามิ   โน   อนุปนิส   ฯ   กา   จ   ภิกฺขเว   
ปามุชฺชสฺส   อุปนิสา   ฯ   สทฺธาติสฺส   วจนีย   ฯ  สทฺธมฺปห  ภิกขฺเว   
สอุปนิส  วทามิ  โน  อนุปนิส  ฯ  กา  จ  ภิกฺขเว  สทฺธาย  อุปนิสา ฯ   
ทุกฺขนฺติสฺส   วจนีย   ฯ   ทุกฺขมฺปห   ภิกฺขเว   สอุปนิส   วทามิ   โน   
อนุปนิส  ฯ  กา  จ  ภิกฺขเว  ทุกฺขสฺส  อุปนิสา  ฯ  ชาตีติสฺส  วจนีย ฯ   
#๑ ม. ย.ุ วิมตฺุติมฺปาห ฯ เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ    
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ชาติมฺปห   ภิกฺขเว   สอุปนิส   วทามิ   โน   อนุปนสิ   ฯ   กา   จ   
ภิกฺขเว   ชาติยา   อุปนิสา  ฯ  ภโวติสฺส  วจนีย  ฯ  ภวมฺปห  ภิกฺขเว   
สอุปนิส  วทามิ  โน  อนุปนิส  ฯ  กา  จ  ภิกฺขเว  ภวสฺส  อุปนิสา  ฯ   
อุปาทานนฺติสฺส   วจนีย   ฯ   อุปาทานมฺปห   ภิกฺขเว   สอุปนิส  วทามิ   
โน  อนุปนิส  ฯ  กา  จ  ภิกฺขเว  อุปาทานสฺส  อุปนิสา  ฯ  ตณฺหาติสฺส   
วจนีย   ฯ   ตณฺหมฺปห   ภิกฺขเว   สอุปนิส   วทามิ   โน  อนุปนิส  ฯ   
กา   จ   ภิกฺขเว   ตณฺหาย   อุปนิสา  ฯ  เวทนาติสฺส  วจนีย  ฯเปฯ   
ผสฺโสติสฺส   วจนีย   ...   สฬายตนนฺติสฺส  วจนีย  ...  นามรูปนฺติสฺส   
วจนีย  ...  วิ ฺาณนฺติสฺส วจนีย ... สงฺขาราติสฺส วจนีย ฯ สงฺขาเรปห   
ภิกฺขเว   สอุปนิเส   วทามิ   โน   อนุปนิเส   ฯ   กา   จ  ภิกฺขเว   
สงฺขาราน   อุปนิสา   ฯ   อวิชฺชาติสฺส   วจนีย  ฯ  อิติ  โข  ภิกฺขเว   
อวิชฺชูปนิสา     สงฺขารา     สงฺขารูปนิส     วิ ฺาณ     วิ ฺาณูปนิส   
นามรูป   นามรูปูปนิส   สฬายตน   สฬายตนูปนิโส   ผสฺโส   ผสฺสูปนิสา   
เวทนา    เวทนูปนิสา   ตณฺหา   ตณฺหูปนิส   อุปาทาน   อุปาทานูปนิโส   
ภโว      ภวูปนิสา      ชาติ     ชาตูปนิส     ทุกฺข     ทกฺุขูปนิสา   
สทฺธา     สทธฺูปนิส     ปามุชฺช     ปามุชฺชูปนิสา    ปติ    ปตูปนิสา   
ปสฺสทฺธิ     ปสฺสทฺธูปนิส     สุข     สขูุปนิโส    สมาธิ    สมาธูปนิส   
ยถาภูตาณทสฺสน     ยถาภูตาณทสฺสนูปนิสา     นิพฺพิทา    นพฺิพิทูปนิโส   
วิราโค วิราคูปนิสา วิมุตฺติ วิมุตฺตูปนิส ขเย าณ ฯ   
     [๗๐]   เสยฺยถาป   ภิกขฺเว  อุปริ  ปพฺพเต  ถุลฺลผุสิตเก  เทเว    
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วสฺสนฺเต    ต    อุทก   ยถานินฺน   ปวตฺตมาน   ปพฺพตกนฺทรปทรสาขา   
ปริปูเรติ   ปพฺพตกนฺทรปทรสาขา   ปริปูรา   กุสสฺุพฺเภ   ๑  ปริปูเรนฺติ   
กุสฺสุพฺภา    ปริปูรา   มหาโสพฺเภ   ปรปิูเรนฺติ   มหาโสพฺภา   ปริปูรา   
กุนฺนทิโย    ปริปูเรนฺติ    กุนฺนทิโย   ปริปูรา   มหานทิโย   ปริปเูรนฺติ   
มหานทิโย  ปริปูรา  มหาสมุทฺท  [๒]-  ปริปูเรนฺติ  เอวเมว โข ภิกฺขเว   
อวิชฺชูปนิสา     สงฺขารา     สงฺขารูปนิส     วิ ฺาณ     วิ ฺาณูปนิส   
นามรูป      นามรูปูปนิส      สฬายตน     สฬายตนูปนิโส     ผสฺโส   
ผสฺสูปนิสา    เวทนา    เวทนูปนิสา    ตณฺหา    ตณฺหูปนิส   อุปาทาน   
อุปาทานูปนิโส     ภโว     ภวูปนิสา     ชาติ     ชาตูปนิส    ทุกฺข   
ทุกฺขูปนิสา     สทฺธา     สทฺธูปนิส    ปามุชฺช    ปามุชฺชูปนิสา    ปติ   
ปตูปนิสา     ปสฺสทฺธิ     ปสฺสทฺธูปนิส     สุข     สขูุปนิโส    สมาธิ   
สมาธูปนิส     ยถาภูตาณทสฺสน     ยถาภูตาณทสฺสนูปนิสา     นิพฺพิทา   
นิพฺพิทูปนิโส    วิราโค    วิราคูปนิสา    วิมุตฺติ    วิมุตฺตูปนิส    ขเย   
าณนฺติ ฯ ตติย ฯ   
     [๗๑]  ราชคเห  วิหรติ เวฬุวเน ... อถ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต   
ปุพฺพณฺหสมย     นิวาเสตฺวา     ปตฺตจีวรมาทาย    ราชคห    ปณฺฑาย   
ปาวิสิ   ฯ   อถ   โข   อายสฺมโต  สารปีุตฺตสฺส  เอตทโหสิ  อติปฺปโค   
โข   ตาว   ราชคเห   ปณฺฑาย   จริตุ  ยนฺนูนาห  เยน  อ ฺติตฺถิยาน   
ปริพฺพาชกาน   อาราโม   เตนุปสงฺกเมยฺยนฺติ   ฯ   อถ  โข  อายสฺมา   
สารีปุตฺโต   เยน   อ ฺติตฺถิยาน   ปรพฺิพาชกาน  อาราโม  เตนุปสงฺกมิ   
#๑ ม. กุโสพฺเภ ฯ ยุ. กุสพฺเภ ฯ เอวมุปริป ฯ   ๒ ยุ. สาคร ฯ    
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อุปสงฺกมิตฺวา    เตหิ    อ ฺติตฺถิเยหิ   ปริพฺพาชเกหิ   สทฺธ ึ  สมฺโมทิ   
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
     [๗๒]  เอกมนฺต  นิสินนฺ  โข  อายสฺมนฺต สารีปุตฺต เต อ ฺติตฺถิยา   
ปริพฺพาชกา      เอตทโวจุ      สนฺตาวุโส      สารีปุตฺต     เอเก   
สมณพฺราหฺมณา    กมฺมวาทา    สยกต   ทุกฺข   ป ฺเปนฺติ   ฯ   สนฺติ   
ปนาวุโส    สารีปุตฺต    เอเก    สมณพฺราหฺมณา   กมฺมวาทา   ปรกต   
ทุกฺข   ป ฺเปนฺติ   ฯ   สนฺตาวุโส   สารีปุตฺต   เอเก  สมณพฺราหฺมณา   
กมฺมวาทา    สยกต ฺจ    ปรกต ฺจ    ทุกฺข    ป ฺเปนฺติ   ฯ   สนฺติ   
ปนาวุโส    สารีปุตฺต   เอเก   สมณพฺราหฺมณา   กมฺมวาทา   อสยการ   
อปรการ   อธิจฺจ   สมุปฺปนฺน   ทุกฺข   ป ฺเปนฺติ   ฯ   อิธ  ปนาวุโส   
สารีปุตฺต   สมโณ   โคตโม   กึวาที   กมิกฺขายี  กถ  พฺยากรมานา  จ   
มย   วุตฺตวาทิโน   เจว   สมณสฺส   โคตมสฺส   อสฺสาม  น  จ  สมณ   
โคตม   อภูเตน   อพฺภาจิกฺเขยฺยาม   ธมฺมสฺส  จานุธมฺม  พฺยากเรยฺยาม   
น จ โกจิ สหธมฺมิโก วาทานุปาโต คารยฺห าน อาคจฺเฉยฺยาติ ฯ   
     [๗๓]   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน   โข   อาวุโส  ทกฺุข  วุตฺต  ภควตา  กึ   
ปฏิจฺจ   ผสฺส   ปฏิจฺจ   อิติ   วท  วุตฺตวาที  เจว  ภควโต  อสฺส  น   
จ   ภควนฺต   อภูเตน   อพฺภาจิกฺเขยฺย  ธมฺมสฺส  จานุธมฺม  พฺยากเรยฺย   
น   จ  โกจิ  สหธมฺมิโก  วาทานุปาโต  คารยฺห  าน  อาคจฺเฉยฺย  ฯ   
ตตฺราวุโส    เย    เต   สมณพฺราหฺมณา   กมฺมวาทา   สยกต   ทุกขฺ   
ป ฺเปนฺติ   ตทป   ผสฺสปจฺจยา   ฯ   เยป   เต   ฯเปฯ  เยป  เต    
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ฯเปฯ   เยป   เต   สมณพฺราหฺมณา   กมฺมวาทา   อสยการ  อปรการ   
อธิจฺจ   สมุปฺปนฺน   ทุกฺข  ป ฺเปนฺติ  ตทป  ผสฺสปจฺจยา  ฯ  ตตฺราวุโส   
เย   เต   สมณพฺราหฺมณา   กมฺมวาทา   สยกต  ทุกขฺ  ป ฺเปนฺติ  เต   
วต  อ ฺตฺร  ผสฺสา  ปฏสิเวทยนฺตีติ  ๑  เนต  าน  วิชฺชติ  ฯ  เยป   
เต    สมณพฺราหฺมณา    กมฺมวาทา   ปรกต   ทุกฺข   ป ฺเปนฺติ   เต   
วต   อ ฺตฺร   ผสฺสา   ปฏิสเวทยนฺตีติ   เนต  าน  วิชชฺติ  ฯ  เยป   
เต     สมณพฺราหฺมณา    กมฺมวาทา    สยกต ฺจ    ปรกต ฺจ    ทกฺุข   
ป ฺเปนฺติ   เต   วต   อ ฺตฺร   ผสฺสา   ปฏิสเวทยนฺตีติ  เนต  าน   
วิชฺชติ   ฯ   เยป  เต  สมณพฺราหฺมณา  กมฺมวาทา  อสยการ  อปรการ   
อธิจฺจ    สมปฺุปนฺน   ทุกขฺ   ป ฺเปนฺติ   เต   วต   อ ฺตฺร   ผสฺสา   
ปฏิสเวทยนฺตีติ เนต าน วิชฺชตีติ ฯ   
      [๗๔]  อสฺโสสิ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  อายสฺมโต สารีปตฺุตสฺส   
เตหิ   อ ฺติตฺถิเยหิ   ปรพฺิพาชเกหิ   สทฺธึ   อิม  กถาสลฺลาป  ฯ  อถ   
โข   อายสฺมา   อานนฺโท   ราชคเห   ปณฺฑาย   จริตฺวา   ปจฺฉาภตฺต   
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต     เยน     ภควา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต   อภีวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสทีิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข   
อายสฺมา    อานนฺโท    ยาวตโก    อายสฺมโต    สารปีุตฺตสฺส   เตหิ   
อ ฺติตฺถิเยหิ   ปริพฺพาชเกหิ   สทฺธ ึ  อโหสิ   กถาสลฺลาโป   ต  สพฺพ   
ภควโต อาโรเจสิ ฯ   
     [๗๕]   สาธุ  สาธุ  อานนฺท  ยถาต  สารีปุตฺโต  จ  ๒  สมฺมา   
#๑ ม. ย.ุ ปฏสิเวทิสฺสนฺตีติ ฯ เอวมุปริป ฯ   ๒ ม. ย.ุ จสทฺโท นตฺถิ ฯ   
#เอวมีทิเสสุ าเนสุ ฯ    
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พฺยากรมาโน  พฺยากเรยฺย  ฯ  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน  โข  อานนฺท  ทุกขฺ  วุตฺต   
มยา   ก ึ  ปฏจฺิจ   ผสฺส   ปฏิจฺจ   อิติ   วท   วุตฺตวาที  เจว  เม   
อสฺส  น  จ  ม  อภูเตน  อพฺภาจิกฺเขยฺย  ธมฺมสฺส  จานุธมฺม พฺยากเรยฺย   
น   จ  โกจิ  สหธมฺมิโก  วาทานุปาโต  คารยฺห  าน  อาคจฺเฉยฺย  ฯ   
ตตฺรานนฺท    เย    เต   สมณพฺราหฺมณา   กมฺมวาทา   สยกต   ทุกขฺ   
ป ฺเปนฺติ   ตทป   ผสฺสปจฺจยา   ฯ   เยป   เต   ฯเปฯ  เยป  เต   
ฯเปฯ   เยป   เต   สมณพฺราหฺมณา   กมฺมวาทา   อสยการ  อปรการ   
อธิจฺจ   สมุปฺปนฺน   ทุกฺข  ป ฺเปนฺติ  ตทป  ผสฺสปจฺจยา  ฯ  ตตฺรานนฺท   
เยป    เต   สมณพฺราหฺมณา   กมฺมวาทา   สยกต   ทุกฺข   ป ฺเปนฺติ   
เต   วต   อ ฺตฺร   ผสฺสา   ปฏิสเวทยนฺตีติ   เนต  าน  วิชฺชติ  ฯ   
เยป   เต   ฯเปฯ   เยป   เต   ฯเปฯ   เยป  เต  สมณพฺราหฺมณา   
กมฺมวาทา   อสยการ   อปรการ   อธิจฺจ   สมุปฺปนฺน  ทุกฺข  ป ฺเปนฺติ   
เต วต อ ฺตฺร ผสฺสา ปฏิสเวทยนฺตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ   
     [๗๖]   เอกมิทาห   อานนฺท   สมย   อิเธว  ราชคเห  วิหรามิ   
เวฬุวเน    กลนฺทกนิวาเป   ฯ   อถ   ขฺวาห   อานนฺท   ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   ราชคห  ๑  ปณฺฑาย  ปาวิสึ  ฯ  ตสฺส   
มยฺห   อานนฺท   เอตทโหสิ   อติปฺปโค   โข  ตาว  ราชคเห  ปณฺฑาย   
จริตุ    ยนฺนนูาห    เยน    อ ฺติตฺถิยาน    ปริพฺพาชกาน   อาราโม   
เตนุปสงฺกเมยฺยนฺติ   ฯ   อถ   ขฺวาห   อานนฺท   เยน   อ ฺติตฺถิยาน   
ปริพฺพาชกาน   อาราโม  เตนุปสงฺกมึ  อุปสงฺกมิตฺวา  เตหิ  อ ฺติตฺถิเยหิ   
#๑ ยุ. ราชคเห ฯ    
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ปริพฺพาชเกหิ     สทฺธ ึ    สมฺโมทึ     สมฺโมทนีย    กถ    สาราณีย   
วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   นสิีทึ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺน  โข  ม  อานนฺท   
เต    อ ฺติตฺถิยา    ปริพฺพาชกา    เอตทโวจุ    สนฺตาวุโส   โคตม   
เอเก    สมณพฺราหฺมณา    กมฺมวาทา    สยกต    ทุกขฺ    ป ฺเปนฺติ   
สนฺติ   ปนาวุโส   โคตม   เอเก   สมณพฺราหฺมณา   กมฺมวาทา  ปรกต   
ทุกฺข    ป ฺเปนฺติ    สนตฺาวุโส    โคตม    เอเก    สมณพฺราหฺมณา   
กมฺมวาทา     สยกต ฺจ     ปรกต ฺจ     ทุกฺข    ป ฺเปนฺติ    สนฺติ   
ปนาวุโส    โคตม    เอเก    สมณพฺราหฺมณา   กมฺมวาทา   อสยการ   
อปรการ   อธิจฺจ   สมุปฺปนฺน  ทุกฺข  ป ฺเปนฺติ  ฯ  อิธ  โน  อายสฺมา   
โคตโม   กึวาที   กิมกฺขายี   กถ   พฺยากรมานา  จ  มย  วุตฺตวาทิโน   
เจว   อายสฺมโต   โคตมสฺส   อสฺสาม   น   จ   อายสฺมนฺต   โคตม   
อภูเตน    อพฺภาจิกฺเขยฺยาม   ธมฺมสฺส   จานุธมฺม   พฺยากเรยฺยาม   น   
จ   โกจิ   สหธมฺมิโก  วาทานุปาโต  คารยฺห  าน  อาคจฺเฉยฺยาติ  ฯ   
เอว   วุตฺตาห   อานนฺท   เต   อ ฺติตฺถิเย   ปริพฺพาชเก  เอตทโวจ   
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน    โข    อาวุโส    ทุกฺข   วุตฺต   มยา   ก ึ  ปฏิจฺจ   
ผสฺส   ปฏิจฺจ   อิติ   วท   วุตฺตวาที   เจว   เม   อสฺส  น  จ  ม   
อภูเตน    อพฺภาจิกฺเขยฺย   ธมฺมสฺส   จานุธมฺม   พฺยากเรยฺย   น   จ   
โกจิ   สหธมมฺิโก   วาทานุปาโต   คารยฺห  าน  อาคจฺเฉยฺย  ๑  ฯ   
ตตฺราวุโส    เย    เต   สมณพฺราหฺมณา   กมฺมวาทา   สยกต   ทุกขฺ   
ป ฺเปนฺติ   ตทป   ผสฺสปจฺจยา   ฯ   เยป   เต   ฯเปฯ  เยป  เต   
#๑ ม. ย.ุ อิติสทฺโท ทิสฺสติ ฯ    
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ฯเปฯ   เยป   เต   สมณพฺราหฺมณา   กมฺมวาทา   อสยการ  อปรการ   
อธิจฺจ   สมุปฺปนฺน   ทุกฺข  ป ฺเปนฺติ  ตทป  ผสฺสปจฺจยา  ฯ  ตตฺราวุโส   
เย    เต    สมณพฺราหฺมณา   กมฺมวาทา   สยกต   ทุกขฺ   ป ฺเปนฺติ   
เต   วต   อ ฺตฺร   ผสฺสา   ปฏิสเวทยนฺตีติ   เนต  าน  วิชฺชติ  ฯ   
เยป   เต   ฯเปฯ   เยป   เต   ฯเปฯ   เยป  เต  สมณพฺราหฺมณา   
กมฺมวาทา     อสยการ     อปรการ     อธิจฺจ    สมปฺุปนฺน    ทุกขฺ   
ป ฺเปนฺติ   เต   วต   อ ฺตฺร   ผสฺสา   ปฏิสเวทยนฺตีติ  เนต  าน   
วิชฺชตีติ ฯ   
     [๗๗]   อจฺฉริย  ภนฺเต  อพฺภูต  ภนฺเต  ยตฺร  หิ  นาม  เอเกน   
ปเทน   สพฺโพ   อตฺโถ   วุตฺโต   ภวิสฺสติ   สิยา   น ุ  โข   ภนฺเต   
เอเสวตฺโถ  วิตฺถาเรน  วุจฺจมาโน  คมฺภีโร  เจว  อสฺส  คมฺภีราวภาโส   
จาติ ฯ เตนหานนฺท ต ฺเเวตฺถ ปฏิภาตูติ ฯ   
    [๗๘]   สเจ   ม   ภนฺเต   เอว   ปุจฺเฉยฺยุ  ชรามรณ  อาวุโส   
อานนฺท  กึนทิาน  กึสมุทย  กชึาติก  กปึภวนฺติ  ฯ  เอว  ปุฏโ  ๑ อห   
ภนฺเต    เอว    พฺยากเรยฺย   ชรามรณ   โข   อาวุโส   ชาตินิทาน   
ชาติสมุทย  ชาติชาติก  ชาติปฺปภวนฺติ  ฯ  เอว  ปุฏโ  อห  ภนฺเต เอว   
พฺยากเรยฺย   ฯ   สเจ   ม   ภนฺเต  เอว  ปุจฺเฉยฺยุ  ชาติ  ปนาวุโสถ   
อานนฺท   กึนทิานา   กึสมทุยา   กชึาติกา   กึปภวาติ  ฯ  เอว  ปฏุโ   
อห   ภนฺเต   เอว   พฺยากเรยฺย   ชาติ   โข   อาวุโส   ภวนิทานา   
ภวสมุทยา  ภวชาติกา  ภวปฺปภวาติ  ฯ  เอว  ปฏุโ  อห  ภนฺเต  เอว   
#๑ ม. ปฏุโห ฯ ย.ุ ปฏุาหมฺภนฺเต ฯ เอวมุปริป ฯ    
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พฺยากเรยฺย   ฯ   สเจ   ม   ภนฺเต  เอว  ปุจฺเฉยฺยุ  ภโว  ปนาวุโส   
อานนฺท   กึนทิาโน   กึสมทุโย   กชึาติโก   กึปภโวติ  ฯ  เอว  ปฏุโ   
อห   ภนฺเต   เอว   พฺยากเรยฺย  ภโว  โข  อาวุโส  อุปาทานนิทาโน   
อุปาทานสมุทโย   อุปาทานชาติโก   อุปาทานปฺปภโวติ   ฯ  เอว  ปุฏโ   
อห   ภนฺเต   เอว  พฺยากเรยฺย  ฯ  สเจ  ม  ภนฺเต  เอว  ปุจฺเฉยฺยุ   
อุปาทาน    ปนาวุโส    ฯเปฯ   ตณฺหา   ปนาวุโส   ฯเปฯ   เวทนา   
ปนาวุโส   ฯเปฯ   สเจ  ม  ภนฺเต  เอว  ปุจฺเฉยฺยุ  ผสฺโส  ปนาวุโส   
อานนฺท   กึนทิาโน   กึสมทุโย   กชึาติโก   กึปภโวติ  ฯ  เอว  ปฏุโ   
อห   ภนฺเต   เอว  พฺยากเรยฺย  ผสฺโส  โข  อาวุโส  สฬายตนนิทาโน   
สฬายตนสมุทโย     สฬายตนชาติโก    สฬายตนปฺปภโว    ๑    ฉนฺน   
เตฺวว    อาวุโส    ผสฺสายตนาน    อเสสวิราคนิโรธา    ผสฺสนิโรโธ   
ผสฺสนิโรธา   เวทนานิโรโธ  เวทนานิโรธา  ตณฺหานิโรโธ  ตณฺหานิโรธา   
อุปาทานนิโรโธ   อุปาทานนิโรธา   ภวนิโรโธ   ภวนิโรธา  ชาตินิโรโธ   
ชาตินิโรธา   ชรามรณ   โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   นิรชฺุฌนฺติ  ฯ   
เอวเมตสฺส   เกวลสฺส  ทุกขฺกฺขนฺธสฺส  นิโรโธ  โหตีติ  ฯ  เอว  ปฏุโ   
อห ภนฺเต เอว พฺยากเรยฺยนฺติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๗๙]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... อถ โข อายสฺมา ภูมิโช สายณฺหสมย   
ปฏิสลลฺานา     วุฏ ิโต     เยนายสฺมา     สารีปุตฺโต    เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมตา   สารีปุตฺเตน   สทฺธึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   
กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต  นีสีท ิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินโฺน   
#๑ ม. ย.ุ อิติสทฺโท ทิสฺสติ ฯ    
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โข   อายสฺมา   ภูมิโช   อายสฺมนฺต   สารีปุตฺต  เอตทโวจ  สนฺตาวุโส   
สารีปุตฺต    เอเก    สมณพฺราหฺมณา    กมฺมวาทา    สยกต   สุขทุกฺข   
ป ฺเปนฺติ  สนฺติ  ปนาวุโส สารีปุตฺต เอเก สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทาปรกต   
สุขทุกฺข     ป ฺเปนฺติ     สนฺตาวุโส     ๑     สารีปุตฺต    เอเก   
สมณพฺราหฺมณา      กมฺมวาทา     สยกต ฺจ     ปรกต ฺจ     สุขทกฺุข   
ป ฺเปนฺติ  สนฺติ  ปนาวุโส  สารีปุตฺต  เอเก  สมณพฺราหฺมณา  กมฺมวาทา   
อสยการ    อปรการ    อธิจฺจ   สมุปฺปนฺน   สุขทุกฺข   ป ฺเปนฺติ   ฯ   
อิธ  โน  อาวุโส  สารีปุตฺต  ภควา  กึวาที  กิมกฺขายี  กถ พฺยากรมานา   
จ   มย   วุตฺตวาทิโน   เจว   ภควโต   อสฺสาม   น   จ   ภควนฺต   
อภูเตน    อพฺภาจิกฺเขยฺยาม   ธมฺมสฺส   จานุธมฺม   พฺยากเรยฺยาม   น   
จ โกจิ สหธมฺมิโก วาทานุปาโต คารยฺห าน อาคจฺเฉยฺยาติ ฯ   
     [๘๐]   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน   โข   อาวุโส   สุขทุกฺข  วุตฺต  ภควตา   
กึ    ปฏิจฺจ   ผสฺส   ปฏิจฺจ   อิติ   วท   วุตฺตวาที   เจว   ภควโต   
อสฺส   น   จ   ภควนฺต   อภูเตน   อพฺภาจิกฺเขยฺย  ธมฺมสฺส  จานุธมฺม   
พฺยากเรยฺย   น   จ   โกจิ   สหธมฺมิโก  วาทานุปาโต  คารยฺห  าน   
อาคจฺเฉยฺย   ฯ   ตตฺราวุโส   เย   เต   สมณพฺราหฺมณา   กมฺมวาทา   
สยกต   สุขทุกฺข   ป ฺเปนฺติ  ตทป  ผสฺสปจฺจยา  ฯ  เยป  เต  ฯเปฯ   
เยป   เต   ฯเปฯ   เยป   เต  สมณพฺราหฺมณา  กมฺมวาทา  อสยการ   
อปรการ   อธิจฺจ  สมุปฺปนฺน  สุขทุกฺข  ป ฺเปนฺติ  ตทป  ผสฺสปจฺจยา  ฯ   
ตตฺราวุโส     เย     เต     สมณพฺราหฺมณา    กมฺมวาทา    สยกต   
#๑ ยุ. สนฺติ ปนาวุโส ฯ    
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สุขทุกฺข    ป ฺเปนฺติ    เต   วต   อ ฺตฺร   ผสฺสา   ปฏิสเวทยนฺตีติ   
เนต  าน  วิชฺชติ  ฯ  เยป  เต  ฯเปฯ  เยป  เต  ฯเปฯ  เยป เต   
สมณพฺราหฺมณา    กมฺมวาทา   อสยการ   อปรการ   อธิจฺจ   สมปฺุปนฺน   
สุขทุกฺข    ป ฺเปนฺติ    เต   วต   อ ฺตฺร   ผสฺสา   ปฏิสเวทยนฺตีติ   
เนต าน วิชฺชตีติ ฯ   
     [๘๑]  อสโฺสสิ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส   
อายสฺมตา   ภูมิเชน   สทธฺึ   อิม  กถาสลฺลาป  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา   
อานนฺโท    เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินโฺน  โข  อายสฺมา   
อานนฺโท    ยาวตโก   อายสฺมโต   สารปีุตฺตสฺส   อายสฺมตา   ภูมิเชน   
สทฺธึ อโหสิ กถาสลฺลาโป ต สพฺพ ภควโต อาโรเจสิ ฯ   
     [๘๒]   สาธุ    สาธุ   อานนฺท   ยถาต  สารีปุตฺโต  จ  สมฺมา   
พฺยากรมาโน   พฺยากเรยฺย   ฯ   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน  โข  อานนฺท  สขุทุกฺข   
วุตฺต   มยา   กึ   ปฏิจฺจ   ผสฺส   ปฏิจฺจ   อิติ  วท  วุตฺตวาที  เจว   
เม   อสฺส   น   จ   ม   อภูเตน  อพฺภาจิกฺเขยฺย  ธมฺมสฺส  จานุธมฺม   
พฺยากเรยฺย   น   จ   โกจิ   สหธมฺมิโก  วาทานุปาโต  คารยฺห  าน   
อาคจฺเฉยฺย   ฯ   ตตฺรานนฺท   เย   เต   สมณพฺราหฺมณา   กมฺมวาทา   
สยกต   สุขทุกฺข   ป ฺเปนฺติ  ตทป  ผสฺสปจฺจยา  ฯ  เยป  เต  ฯเปฯ   
เยป   เต   ฯเปฯ   เยป   เต  สมณพฺราหฺมณา  กมฺมวาทา  อสยการ   
อปรการ   อธิจฺจ  สมุปฺปนฺน  สุขทุกฺข  ป ฺเปนฺติ  ตทป  ผสฺสปจฺจยา  ฯ    
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ตตฺรานนฺท     เย     เต     สมณพฺราหฺมณา    กมฺมวาทา    สยกต   
สุขทุกฺข    ป ฺเปนฺติ    เต   วต   อ ฺตฺร   ผสฺสา   ปฏิสเวทยนฺตีติ   
เนต  าน  วิชฺชติ  ฯ  เยป  เต  ฯเปฯ  เยป  เต  ฯเปฯ  เยป เต   
สมณพฺราหฺมณา    กมฺมวาทา   อสยการ   อปรการ   อธิจฺจ   สมปฺุปนฺน   
สุขทุกฺข    ป ฺเปนฺติ    เต   วต   อ ฺตฺร   ผสฺสา   ปฏิสเวทยนฺตีติ   
เนต าน วิชฺชติ ฯ   
     [๘๓]   กาเย   วา  หานนฺท  สติ  กายส ฺเจตนาเหตุ  อุปฺปชชฺติ   
อชฺฌตฺต    สขุทุกฺข   วาจาย   วา   หานนฺท   สติ   วจีส ฺเจตนาเหตุ   
อุปฺปชฺชติ     อชฺฌตฺต     สขุทุกฺข     มเน    วา    หานนฺท    สติ   
มโนส ฺเจตนาเหตุ   อุปฺปชฺชติ   อชฌฺตฺต   สุขทกฺุข   ฯ  อวิชชฺาปจฺจยาว   
สาม  วา  ต  อานนฺท  กายสงฺขาร อภิสงฺขโรติ ยปจฺจยายต ๑ อุปฺปชฺชติ   
อชฺฌตฺต  สุขทุกฺข  ฯ  ปเร วายต ๒ อานนฺท กายสงฺขาร อภิสงฺขโรติ ๓   
ยปจฺจยายต   อุปฺปชฺชติ   อชฺฌตฺต   สุขทุกฺข   ฯ   สมฺปชาโน   วา  ต   
อานนฺท   กายสงฺขาร   อภิสงฺขโรติ   ยปจฺจยายต   อุปฺปชฺชติ   อชฺฌตฺต   
สุขทุกฺข   ฯ   อสมฺปชาโน   วา  ต  อานนฺท  กายสงฺขาร  อภิสงฺขโรติ   
ยปจฺจยายต   อุปฺปชฺชติ   อชฺฌตฺต   สุขทุกฺข  ฯ  สาม  วา  ต  อานนฺท   
วจีสงฺขาร   อภิสงฺขโรติ   ยปจฺจยายต   อุปฺปชฺชติ  อชฺฌตฺต  สุขทกฺุข  ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ย ปจฺจยาสฺส ต ฯ เอวมุปริป ฯ   ๒ ม. ปเร วา ต ฯ ยุ. ปเร วาสฺส   
#ต ฯ เอวมุปริป ฯ   ๓ ม. ยุ. อภิสงฺขโรนฺติ ฯ    
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ปเร    วายต    อานนฺท    วจีสงฺขาร    อภิสงฺขโรติ    ยปจฺจยายต   
อุปฺปชฺชติ   อชฺฌตฺต   สุขทุกฺข   ฯ  สมปฺชาโน  วา  ต  อานนฺท  ฯเปฯ   
อสมฺปชาโน   วา   ต   อานนฺท   วจีสงฺขาร  อภิสงฺขโรติ  ยปจฺจยายต   
อุปฺปชฺชติ   อชฺฌตฺต   สุขทุกฺข   ฯ  สาม  วา  ต  อานนฺท  มโนสงฺขาร   
อภิสงฺขโรติ    ยปจฺจยายต   อุปฺปชชฺติ   อชฺฌตฺต   สขุทุกฺข   ฯ   ปเร   
วายต    อานนฺท   มโนสงฺขาร   อภิสงฺขโรติ   ยปจฺจยายต   อุปฺปชฺชติ   
อชฺฌตฺต   สขุทุกฺข  ฯ  สมฺปชาโน  วา  ต  อานนฺท  ฯเปฯ  อสมฺปชาโน   
วา   ต   อานนฺท   มโนสงฺขาร   อภิสงฺขโรติ   ยปจฺจยายต  อุปฺปชฺชติ   
อชฺฌตฺต สุขทุกฺข ฯ อิเมสุ อานนฺท [๑]- ธมฺเมสุ อวิชฺชา อนุปติตา ฯ   
     [๘๔]  อวิชฺชาย  เตฺวว  อานนฺท  อเสสวิราคนิโรธา  โส  กาโย   
น   โหติ   ยปจฺจยายต   อุปฺปชฺชติ   อชฺฌตฺต  สุขทกฺุข  ฯ  สา  วาจา   
น   โหติ   ยปจฺจยายต   อุปฺปชฺชติ   อชฺฌตฺต   สุขทุกฺข  ฯ  โส  มโน   
น  โหติ  ยปจฺจยายต  อุปฺปชฺชติ  อชฺฌตฺต  สุขทุกฺข  ฯ  เขตฺต  วา  ๒   
น  โหติ  ฯ  วตฺถุ   วา  ๓  น  โหติ  ฯ  อายตน  วา ๔ น โหติ ฯ   
อธิกรณ   ต   วา   ๕   น   โหติ   ยปจฺจยายต  อุปฺปชชฺติ  อชฺฌตฺต   
สุขทุกฺขนฺติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๘๕]  สาวตฺถิย วิหรติ ... อถ โข อายสฺมา อุปวาโณ เยน ภควา   
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
     [๘๖]   เอกมนฺต   นิสนิฺโน   โข   อายสฺมา  อุปวาโณ  ภควนฺต   
#๑ ยุ. ฉส ุฯ ๒-๓-๔ ม. ย.ุ ต ฯ    ๕ ม. ยุ. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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เอตทโวจ   สนฺติ   ปน   ๑   ภนฺเต   เอเก  สมณพฺราหฺมณา  สยกต   
ทุกฺข    ป ฺเปนฺติ    สนติฺ    ปน    ภนฺเต   เอเก   สมณพฺราหฺมณา   
ปรกต   ทุกฺข   ป ฺเปนฺติ   สนฺติ   ปน  ภนฺเต  เอเก  สมณพฺราหฺมณา   
สยกต ฺจ        ปรกต ฺจ        ทุกฺข       ป ฺเปนฺติ       สนฺติ   
ปน    ภนฺเต   เอเก   สมณพฺราหฺมณา   อสยการ   อปรการ   อธิจฺจ   
สมุปฺปนฺน   ทุกฺข   ป ฺเปนฺติ   ฯ   อิธ   โน   ภนฺเต  ภควา  กึวาที   
กิมกฺขายี   กถ   พฺยากรมานา   จ   มย   วุตฺตวาทิโน  เจว  ภควโต   
อสฺสาม    น    จ    ภควนฺต   อภูเตน   อพฺภาจิกฺเขยฺยาม   ธมฺมสสฺ   
จานุธมฺม   พฺยากเรยฺยาม   น   จ   โกจิ   สหธมฺมิโก   วาทานุปาโต   
คารยฺห าน อาคจฺเฉยฺยาติ ฯ   
     [๘๗]   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน   โข   อุปวาณ   ทุกฺข   วุตฺต  มยา  ก ึ  
ปฏิจฺจ   ผสฺส   ปฏิจฺจ   อิติ   วท  วุตฺตวาที  เจว  เม  อสฺส  น  จ   
ม    อภูเตน   อพฺภาจิกฺเขยฺย   ธมฺมสฺส   จานุธมฺม   พฺยากเรยฺย   น   
จ   โกจิ   สหธมฺมิโก   วาทานุปาโต   คารยฺห  าน  อาคจฺเฉยฺย  ฯ   
ตตฺรูปวาณ    เย    เต   สมณพฺราหฺมณา   สยกต   ทกฺุข   ป ฺเปนฺติ   
ตทป   ผสฺสปจฺจยา   ฯ   เยป   เต  ฯเปฯ  เยป  เต  ฯเปฯ  เยป   
เต   สมณพฺราหฺมณา   อสยการ   อปรการ   อธิจฺจ   สมุปฺปนฺน   ทุกฺข   
ป ฺเปนฺติ     ตทป    ผสสฺปจฺจยา    ฯ    ตตฺรูปวาณ    เย    เต   
สมณพฺราหฺมณา   สยกต   ทุกฺข   ป ฺเปนฺติ   เต  วต  อ ฺตฺร  ผสฺสา   
#๑ สพฺพวาเรสุ สนฺติ หีติ ปาทฺวเยน ภวิตพฺพ ฯ    
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ปฏิสเวทยนฺตีติ   เนต   าน   วิชชฺติ   ฯ   เยป   เต  ฯเปฯ  เยป   
เต   ฯเปฯ   เยป   เต   สมณพฺราหฺมณา  อสยการ  อปรการ  อธิจฺจ   
สมุปฺปนฺน   ทุกฺข   ป ฺเปนฺติ  เต  วต  อ ฺตฺร  ผสฺสา  ปฏิสเวทยนฺตีติ   
เนต าน วิชฺชตีติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๘๘]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  อวิชฺชาปจฺจยา  ภิกฺขเว  สงฺขารา   
สงฺขารปจฺจยา   วิ ฺาณ   ฯเปฯ   เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส   
สมุทโย โหติ ฯ   
     [๘๙]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  ชรามรณ  ฯ  ยา  เตส  เตส  สตฺตาน   
ตมฺหิ   ตมฺหิ   สตฺตนิกาเย  ชรา  ชีรณตา  ขณฺฑิจฺจ  ปาลิจฺจ  วลิตฺตจตา   
อายุโน  สหานิ  อินฺทฺริยาน  ปริปาโก  อย  วุจฺจติ  ชรา  ฯ  ยา  เตส   
เตส   สตฺตาน   ตมฺหา   ตมฺหา   สตฺตนิกายา   จุติ   จวนตา  เภโท   
อนฺตรธาน    มจฺจุ   มรณ   กาลกิริยา   ขนฺธาน   เภโท   กเฬวรสฺส   
นิกฺเขโป  ชีวิตินฺทฺริยสฺส  อุปจฺเฉโท  ๑  อิท  วุจฺจติ  มรณ ฯ อิติ อย ฺจ   
ชรา   อิท ฺจ   มรณ   อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ชรามรณ  ฯ  ชาติสมุทยา   
ชรามรณสมทุโย    ชาตินิโรธา    ชรามรณนิโรโธ    อยเมว    อริโย   
อฏงฺคิโก   มคฺโค   ชรามรณนิโรธคามินี  ปฏิปทา  เสยฺยถีท  สมฺมาทิฏ ิ   
สมฺมาสงฺกปฺโป      สมฺมาวาจา      สมมฺากมฺมนฺโต      สมฺมาอาชีโว   
สมฺมาวายาโม    สมฺมาสติ    สมฺมาสมาธิ   ฯ   กตมา   จ   ภิกฺขเว   
ชาติ  ฯเปฯ  กตโม  จ ภิกขฺเว ภโว ... กตม ฺจ ภิกฺขเว อุปาทาน ...   
กตมา  จ  ภิกขฺเว  ตณฺหา  ... กตมา จ ภิกฺขเว เวทนา ... กตโม จ   
#๑ ม. ย.ุ อิท ปาทฺวย นตฺถิ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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ภิกฺขเว  ผสฺโส  ...  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  สฬายตน  ... กตม ฺจ ภิกฺขเว   
นามรูป  ...  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  วิ ฺาณ ... กตเม จ ภิกฺขเว สงฺขารา   
ตโยเม   ภิกฺขเว   สงฺขารา   กายสงฺขาโร  วจีสงฺขาโร  จิตฺตสงฺขาโร   
อิเม   วุจฺจนฺติ   ภิกฺขเว   สงฺขารา  ฯ  อวิชฺชาสมุทยา  สงฺขารสมุทโย   
อวิชฺชานิโรธา   สงฺขารนิโรโธ   อยเมว   อรโิย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   
สงฺขารนิโรธคามินี ปฏิปทา เสยฺยถีท สมฺมาทิฏ ิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ   
     [๙๐]   ยโต  โข  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  เอว  ปจฺจย  ปชานาติ   
เอว   ปจฺจยสมุทย   ปชานาติ   เอว   ปจฺจยนิโรธ   ปชานาติ   เอว_   
ปจฺจยนิโรธคามินึ  ปฏิปท  ปชานาติ  ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว อริยสาวโก   
ทิฏ ิสมฺปนฺโน     อิติป     ทสฺสนสมฺปนฺโน     อิติป    อาคโต    อิม   
สทฺธมฺม    อิติป   ปสฺสติ   อิม   สทฺธมมฺ   อิติป   เสกฺเขน   าเณน   
สมนฺนาคโต   อิติป   เสกขฺาย   วิชชฺาย   สมนฺนาคโต  อิติป  ธมมฺโสต   
สมาปนฺโน     อิติป    อริโย    นิพฺเพธิกป ฺโ    อิติป    อมตทฺวาร   
อาหจฺจ ติฏติ อิติปติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๙๑]   สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข  ฯเปฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   ชรามรณ   ปชานาติ   ชรามรณสมุทย   ปชานาติ  ชรามรณนิโรธ   
ปชานาติ   ชรามรณนิโรธคามินึ   ปฏปิท   ปชานาติ  ฯ  ชาตึ  ปชานาติ   
ฯเปฯ  ภว  ปชานาติ  ...  อุปาทาน ปชานาติ ... ตณฺห ปชานาติ ...   
เวทน  ปชานาติ ... ผสฺส ปชานาติ ... สฬายตน ปชานาติ ... นามรูป   
ปชานาติ  ...  วิ ฺาณ  ปชานาติ  ... สงฺขาเร ปชานาติ สงฺขารสมุทย    
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ปชานาติ     สงฺขารนิโรธ    ปชานาติ    สงฺขารนิโรธคามินึ    ปฏิปท   
ปชานาติ ฯ   
     [๙๒]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  ชรามรณ  ฯ  ยา  เตส  เตส  สตฺตาน   
ตมฺหิ   ตมฺหิ  สตฺตนิกาเย  ชรา  ชีรณตา  ขณฺฑิจฺจ  ปาลิจฺจ  ปาลิตฺตจตา   
อายุโน  สหานิ  อินฺทฺริยาน  ปริปาโก  อย  วุจฺจติ  ชรา  ฯ  ยา  เตส   
เตส   สตฺตาน   ตมฺหา   ตมฺหา   สตฺตนิกายา   จุติ   จวนตา  เภโท   
อนฺตรธาน    มจฺจุ   มรณ   กาลกิริยา   ขนฺธาน   เภโท   กเฬวรสฺส   
นิกฺเขโป   ชวิีตินฺทฺริยสฺส  อุปจฺเฉโท  อิท  วุจฺจติ  มรณ  ฯ  อิติ  อย ฺจ   
ชรา    อิท ฺจ    มรณ    อิท    วุจฺจติ    ภิกฺขเว    ชรามรณ   ฯ   
ชาติสมุทยา   ชรามรณสมทุโย   ชาตินิโรธา   ชรามรณนิโรโธ   อยเมว   
อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   ชรามรณนิโรธคามินี   ปฏิปทา   เสยฺยถีท   
สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ   ฯ   กตม ฺจ  ภิกฺขเว  ชาติ  ฯเปฯ   
กตโม  จ  ภิกขฺเว  ภโว  ...  กตม ฺจ ภิกฺขเว อุปาทาน ... กตมา จ   
ภิกฺขเว  ตณฺหา ... เวทนา ... ผสฺโส ... สฬายตน ... นามรูป ...   
วิ ฺาณ  ...  กตเม  จ  ภิกขฺเว  สงฺขารา  ตโยเม  ภิกขฺเว สงฺขารา   
กายสงฺขาโร    วจีสงฺขาโร   จิตฺตสงฺขาโร   อิเม   วุจฺจนฺติ   ภิกฺขเว   
สงฺขารา  ฯ  อวิชฺชาสมุทยา  สงฺขารสมุทโย อวิชชฺานิโรธา สงฺขารนิโรโธ   
อยเมว    อรโิย    อฏงฺคิโก   มคฺโค   สงฺขารนิโรธคามินี   ปฏิปทา   
เสยฺยถีท สมมฺาทิฏ ิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ   
     [๙๓]  ยโต  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เอว  ชรามรณ  ปชานาติ เอว    
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ชรามรณสมทุย    ปชานาติ    เอว   ชรามรณนิโรธ   ปชานาติ   เอว   
ชรามรณนิโรธคามินึ  ปฏิปท  ปชานาติ  ฯเปฯ  เอว ชาตึ ปชานาติ ฯเปฯ   
ภว  ...  อุปาทาน ... ตณฺห ... เวทน ... ผสฺส ... สฬายตน ...   
นามรูป  ...  วิ ฺาณ  ...  เอว สงฺขาเร ปชานาติ เอว สงฺขารสมุทย   
ปชานาติ  เอว  สงฺขารนิโรธ  ปชานาติ  เอว  สงฺขารนิโรธคามินึ ปฏิปท   
ปชานาติ    ฯ   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   ทฏิ ิสมฺปนฺโน   อิติป   
ทสฺสนสมฺปนฺโน   อิติป   อาคโต   อิม   สทฺธมฺม   อิติป   ปสฺสติ   อิม   
สทฺธมฺม    อิติป   เสกฺเขน   าเณน   สมนฺนาคโต   อิติป   เสกฺขาย   
วิชฺชาย    สมนฺนาคโต   อิติป   ธมฺมโสต   สมาปนฺโน   อิติป   อริโย   
นิพฺเพธิกป ฺโ อิติป อมตทฺวาร อาหจฺจ ติฏติ อิติปติ ฯ อฏม ฯ   
     [๙๔]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... ตตฺร โข ฯเปฯ เย หิ เกจิ ภิกฺขเว   
สมณา   วา   พฺราหฺมณา  วา  ชรามรณ  น  ปรชิานนฺติ  ชรามรณสมุทย   
น   ปริชานนติฺ   ชรามรณนิโรธ   น   ปริชานนฺติ   ชรามรณนิโรธคามินึ   
ปฏิปท  น  ปริชานนฺติ ฯ ชาตึ น ปรชิานนฺติ ฯเปฯ ภว ... อุปาทาน ...   
ตณฺห   ...  เวทน  ...  ผสฺส  ...  สฬายตน  ...  นามรูป  ...   
วิ ฺาณ   ...   สงฺขาเร  น  ปริชานนฺติ  สงฺขารสมุทย  น  ปริชานนฺติ   
สงฺขารนิโรธ    น    ปรชิานนฺติ    สงฺขารนิโรธคามินึ    ปฏิปท    น   
ปริชานนฺติ  ฯ  น  เมเต  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา สมเณสุ   
วา    สมณสมฺมตา    พฺราหฺมเณสุ    วา    พฺราหฺมณสมฺมตา   น   จ   
ปเนเต   อายสฺมนฺโต   สาม ฺตฺถ   วา   พฺราหฺม ฺตฺถ   วา  ทฏิเว    



สุตฺต ส. นิทานวคฺโค - หนาท่ี 54 

ธมฺเม สย อภิ ฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺติ ฯ   
     [๙๕]  เย  จ โข เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา ชรามรณ   
ปริชานนฺติ    ชรามรณสมทุย    ปริชานนฺติ   ชรามรณนิโรธ   ปรชิานนฺติ   
ชรามรณนิโรธคามินึ   ปฏิปท   ปรชิานนฺติ   ฯ  ชาตึ  ปรชิานนฺติ  ฯเปฯh   
ภว  ...  อุปาทาน ... ตณฺห ... เวทน ... ผสฺส ... สฬายตน ...   
นามรูป  ...  วิ ฺาณ  ... สงฺขาเร ปริชานนฺติ สงฺขารสมุทย ปริชานนฺติ   
สงฺขารนิโรธ   ปริชานนฺติ   สงฺขารนิโรธคามินึ   ปฏิปท   ปรชิานนฺติ  ฯ   
เต   โขเม   ภิกฺขเว   สมณา   วา   พฺราหฺมณา  วา  สมเณสุ  เจว   
สมณสมฺมตา   พฺราหฺมเณสุ   จ   พฺราหฺมณสมฺมตา  เต  จ  ปนายสฺมนฺโต   
สาม ฺตฺถ ฺจ    พฺราหฺม ฺตฺถ ฺจ    ทิฏเว    ธมฺเม    สย   อภิ ฺา   
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ ฯ นวม ฯ   
     [๙๖]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข  ฯเปฯ  เย  ห ิ เกจิ   
ภิกฺขเว    สมณา    วา    พฺราหฺมณา   วา   ชรามรณ   นปฺปชานนฺติ   
ชรามรณสมทุย  นปฺปชานนฺติ ชรามรณนิโรธ นปฺปชานนฺติ ชรามรณนิโรธคามินึ   
ปฏิปท      นปฺปชานนฺติ     เต     วต     ชรามรณ     สมติกฺกมฺม   
สฺสนฺตีติ  เนต  าน  วิชชฺติ  ฯ  ชาตึ  นปฺปชานนฺติ  ฯเปฯ  ภว  ...   
อุปาทาน  ...  ตณฺห  ...  เวทน  ...  ผสฺส  ...  สฬายตน  ...   
นามรูป  ... วิ ฺาณ ... สงฺขาเร นปฺปชานนฺติ สงฺขารสมุทย นปปฺชานนฺติ   
สงฺขารนิโรธ    นปฺปชานนฺติ   สงฺขารนิโรธคามินึ   ปฏิปท   นปฺปชานนฺติ   
เต วต สงฺขาเร สมติกฺกมฺม สฺสนฺตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ    
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     [๙๗]  เย  จ  โข  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา   
ชรามรณ     ปชานนฺติ    ชรามรณสมทุย    ปชานนฺติ    ชรามรณนิโรธ   
ปชานนฺติ   ชรามรณนิโรธคามินึ   ปฏปิท   ปชานนฺติ  เต  วต  ชรามรณ   
สมติกฺกมฺม  สฺสนฺตีติ  านเมต  วิชฺชติ  ฯ ชาตึ ปชานนฺติ ฯเปฯ ภว ...   
อุปาทาน  ...   ตณฺห  ...   เวทน  ...  ผสสฺ ...  สฬายตน ...   
นามรูป  ...   วิ ฺาณ  ...  สงฺขาเร ปชานนฺติ สงฺขารสมุทย ปชานนฺติ   
สงฺขารนิโรธ   ปชานนฺติ   สงฺขารนิโรธคามินึ   ปฏปิท   ปชานนฺติ   เต   
วต สงฺขาเร สมติกฺกมฺม สฺสนฺตีติ าเมต วิชฺชตีติ ฯ ทสม ฯ   
                    ทสพลวคฺโค ตติโย ฯ   
                       ตสฺส อุทฺทาน   
         เทฺว ทสพลา อุปนิสา จ      อ ฺติตฺถิยภูมิโช ๑   
         อุปวาโณ ปจฺจโย ภิกฺขุ       เทฺว จ สมณพฺราหฺมณาติ ฯ   
                       ________________   
#๑ ยุ. อ ฺติตฺถิยา ภูมิช ฯ    
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                  กฬารขตฺติยวคฺโค จตุตฺโถ   
     [๙๘]  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ ... ตตฺร โข ภควา   
อายสฺมนฺต    สารีปุตฺต    อามนฺเตสิ   วุตฺตมิท   สารปีุตฺต   ปารายเน   
อชิตปเ ฺห   
         เย จ สงฺขาตธมฺมาเส       เย จ เสกฺขา ปุถู อิธ   
         เตสมฺเม นิปโก อิรยิ        ปฏุโ จ ๑ พฺรูหิ มาริสาติ   
อิมสฺส   น ุ  โข   สารีปุตฺต   สงฺขิตฺเตน   ภาสิตสฺส   กถ  วิตฺถาเรน   
อตฺโถ ทฏพฺโพติ ฯ   
     [๙๙]   เอว   วุตฺเต   อายสฺมา   สารปีุตฺโต  ตุณฺหี  อโหส ิ ฯ   
ทุติยมฺป    โข    ภควา   อายสฺมนฺต   สารีปุตฺต   อามนฺเตสิ   ฯเปฯ   
ทุติยมฺป   โข   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   ตุณฺหี  อโหส ิ ฯ  ตติยมฺป  โข   
ภควา    อายสฺมนฺต    สารีปุตฺต    อามนฺเตสิ    วุตฺตมิท    สารีปตฺุต   
ปารายเน อชิตปเ ฺห   
         เย จ สงฺขาตธมฺมาเส       เย จ เสกฺขา ปุถู อิธ   
         เตสมฺเม นิปโก อิรยิ        ปฏุโ จ พฺรูหิ มารสิาติ   
อิมสฺส   น ุ  โข   สารีปุตฺต   สงฺขิตฺเตน   ภาสิตสฺส   กถ  วิตฺถาเรน   
อตฺโถ  ทฏพฺโพติ  ฯ  เอว  วุตฺเต  ๒ ตติยมฺป โข อายสฺมา สารีปุตฺโต   
ตุณฺหี อโหสิ ฯ   
     [๑๐๐]   ภูตมิทนฺติ   สารีปุตฺต   ปสสฺสีติ   ฯ   ภูตมิทนฺติ  ภนฺเต   
#๑ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ยุ. เม ฯ เอวมุปริป ฯ   ๒ ม. ยุ. อิท ปาทฺวย นตฺถิ ฯ    
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ยถาภูต    สมมฺปฺป ฺาย    ปสฺสติ   ภูตมิทนฺติ   ยถาภูต   สมฺมปปฺ ฺาย   
ทิสฺวา    ภูตสฺส    นิพฺพิทาย   วิราคาย   นิโรธาย   ปฏิปนฺโน   โหติ   
ตทาหารา    สมฺภวนฺติ    ยถาภูต   สมมฺปฺป ฺาย   ปสฺสติ   ตทาหารา   
สมฺภวนฺติ   ยถาภูต   สมฺมปฺป ฺาย   ทิสฺวา   อาหารสมฺภวสฺส  นิพฺพิทาย   
วิราคาย   นิโรธาย   ปฏิปนฺโน   โหติ   ตทาหารนิโรธา   ย  ภูต  ต   
นิโรธธมฺมนติฺ     ยถาภูต    สมฺมปฺป ฺาย    ปสฺสติ    ตทาหารนิโรธา   
ย   ภูต  ต  นโิรธธมฺมนฺติ  ยถาภูต  สมมฺปฺป ฺาย  ทิสฺวา  นิโรธธมฺมสฺส   
นิพฺพิทาย    วิราคาย    นโิรธาย    ปฏปินฺโน    โหติ    ฯ    เอว   
โข ภนฺเต เสกฺโข โหติ ฯ   
     [๑๐๑]   กถ ฺจ   ภนฺเต   สงฺขาตธมฺโม   โหติ   ฯ   ภูตมิทนฺติ   
ภนฺเต     ยถาภูต     สมฺมปปฺ ฺาย    ปสฺสติ    ภูตมิทนฺติ    ยถาภตู   
สมฺมปฺป ฺาย   ทิสฺวา   ภูตสฺส   นิพฺพิทา   วิราคา   นิโรธา  อนุปาทา   
วิมุตฺโต    โหติ    ตทาหารา    สมฺภวนฺติ    ยถาภูต    สมฺมปฺป ฺาย   
ปสฺสติ    ตทาหารา    สมภฺวนฺติ    ยถาภูต    สมฺมปปฺ ฺาย    ทสิฺวา   
อาหารสมฺภวสฺส   นิพฺพิทา   วิราคา   นโิรธา  อนุปาทา  วิมุตฺโต  โหติ   
ตทาหารนิโรธา   ย   ภูต   ต   นโิรธธมมฺนฺติ   ยถาภูต  สมฺมปฺป ฺาย   
ปสฺสติ  ตทาหารนิโรธา  ย  ภูต  ต  นโิรธธมฺมนฺติ  ยถาภูต สมฺมปฺป ฺาย   
ทิสฺวา     นิโรธธมฺมสฺส    นิพฺพิทา    วิราคา    นิโรธา    อนุปาทา   
วิมุตฺโต   โหติ   ฯ   เอว   โข  ภนฺเต  สงฺขาตธมฺโม  โหติ  ฯ  อิติ   
โข ภนฺเต ย ต วุตฺต ปารายเน อชิตปเ ฺห    
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         เย จ สงฺขาตธมฺมาเส       เย จ เสกฺขา ปุถู อิธ   
         เตสมฺเม นิปโก อิรยิ        ปฏุโ จ พฺรูหิ มารสิาติ   
อิมสฺส   โขห   ภนฺเต   สงฺขิตฺเตน   ภาสิตสฺส  เอว  วิตฺถาเรน  อตฺถ   
อาชานามีติ ฯ   
     [๑๐๒]   สาธุ   สาธุ   สารีปุตฺต   ภูตมิทนฺติ  สารีปุตฺต  ยถาภตู   
สมฺมปฺป ฺาย    ปสฺสติ    ภูตมิทนฺติ    ยถาภูต   สมมฺปฺป ฺาย   ทิสฺวา   
ภูตสฺส   นิพฺพิทาย   วิราคาย   นิโรธาย   ปฏิปนโฺน   โหติ  ตทาหารา   
สมฺภวนฺติ    ยถาภูต    สมมฺปฺป ฺาย    ปสฺสติ   ตทาหารา   สมฺภวนฺติ   
ยถาภูต   สมมฺปฺป ฺาย   ทิสฺวา   อาหารสมฺภวสฺส   นิพฺพิทาย  วิราคาย   
นิโรธาย   ปฏิปนฺโน   โหติ  ตทาหารนิโรธา  ย  ภูต  ต  นโิรธธมฺมนฺติ   
ยถาภูต  สมมฺปฺป ฺาย  ปสฺสติ  ตทาหารนิโรธา  ย  ภูต  ต นิโรธธมฺมนฺติ   
ยถาภูต      สมฺมปฺป ฺาย      ทิสฺวา     นิโรธธมฺมสฺส     นิพฺพิทาย   
วิราคาย   นิโรธาย  ปฏิปนฺโน  โหติ  ฯ  เอว  โข  สารีปุตฺต  เสกฺโข   
โหติ ฯ   
     [๑๐๓]   กถ ฺจ   สารปีุตฺต   สงฺขาตธมฺโม   โหติ  ฯ  ภูตมิทนฺติ   
สารีปุตฺต     ยถาภูต    สมมฺปฺป ฺาย    ปสฺสติ    ภูตมิทนฺติ   ยถาภูต   
สมฺมปฺป ฺาย   ทิสฺวา   ภูตสฺส   นิพฺพิทา   วิราคา   นิโรธา  อนุปาทา   
วิมุตฺโต    โหติ    ตทาหารา    สมฺภวนฺติ    ยถาภูต    สมฺมปฺป ฺาย   
ปสฺสติ    ตทาหารา    สมภฺวนฺติ    ยถาภูต    สมฺมปปฺ ฺาย    ทสิฺวา   
อาหารสมฺภวสฺส   นิพฺพิทา   วิราคา   นโิรธา  อนุปาทา  วิมุตฺโต  โหติ    
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ตทาหารนิโรธา   ย   ภูต   ต   นโิรธธมมฺนฺติ   ยถาภูต  สมฺมปฺป ฺาย   
ปสฺสติ    ตทาหารนิโรธา    ย    ภูต    ต   นิโรธธมฺมนฺติ   ยถาภูต   
สมฺมปฺป ฺาย    ทิสฺวา    นิโรธธมฺมสสฺ    นิพฺพิทา   วิราคา   นโิรธา   
อนุปาทา   วิมุตฺโต   โหติ   ฯ   เอว   โข   สารีปุตฺต  สงฺขาตธมฺโม๘   
โหติ ฯ อิติ โข สารีปุตฺต ย ต วุตฺต ปารายเน อชิตปเ ฺห   
         เย จ สงฺขาตธมฺมาเส       เย จ เสกฺขา ปุถู อิธ   
         เตสมฺเม นิปโก อิรยิ        ปฏุโ จ พฺรูหิ มารสิาติ   
อิมสฺส   โข   สารีปุตฺต  สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส  เอว  วิตฺถาเรน  อตฺโถ   
ทฏพฺโพติ ฯ ปม ฯ   
     [๑๐๔]   สาวตฺถิย   วิหรติ  ...  อถ  โข  กฬารขตฺติโย  ภิกฺขุ   
เยนายสฺมา    สารีปุตฺโต    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมตา   
สารีปุตฺเตน   สทฺธึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย  กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข   กฬารขตฺติโย  ภิกฺขุ   
อายสฺมนฺต   สารีปุตฺต   เอตทโวจ   โมลิยผคฺคุโน   อาวุโส   สารปีุตฺต   
ภิกฺขุ   สิกฺข   ปจฺจกฺขาย  หีนายาวตฺโตติ  นห  ๑  นนู  โส  อายสฺมา   
อิมสฺมึ     ธมมฺวินเย    อสฺสาสมลตฺถาติ    เตนหายสฺมา    สารีปุตฺโต   
อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย  อสฺสาสมฺปตฺโตติ  ฯ  น  ขฺวาห  อาวุโส  กงฺขามีติ ฯ   
อายตึ ปนาวุโสติ ฯ น ขฺวาห อาวุโส วิจิกิจฺฉามีติ ฯ   
     [๑๐๕]   อถ   โข   กฬารขตฺติโย   ภิกฺขุ   อุฏายาสนา  เยน   
ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
#๑ ม. ย.ุ นห ิฯ    
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นิสีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺโน   โข   กฬารขตฺติโย   ภิกฺขุ   ภควนฺต   
เอตทโวจ    อายสฺมตา    ภนฺเต    สารปีุตฺเตน    อ ฺา   พฺยากตา   
ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร  อิตฺถตฺตายาติ   
ปชานามีติ   ฯ   อถ   โข   ภควา   อ ฺตร  ภิกฺขุ  อามนฺเตสิ  เอหิ   
ตฺว   ภิกฺขุ   มม   วจเนน   สารีปุตฺต  อามนฺเตหิ  สตฺถา  ต  อาวุโส   
สารีปุตฺต   อามนฺเตตีติ   ฯ   เอว   ภนฺเตติ  โข  โส  ภิกฺขุ  ภควโต   
ปฏิสฺสุตฺวา    เยนายสฺมา    สารีปุตฺโต    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   
อายสฺมนฺต    สารีปุตฺต   เอตทโวจ   สตฺถา   ต   อาวุโส   สารีปุตฺต   
อามนฺเตตีติ    ฯ   เอวมาวุโสติ   โข   อายสฺมา   สารปีุตฺโต   ตสฺส   
ภิกฺขุโน    ปฏิสฺสุตฺวา    เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
     [๑๐๖]   เอกมนฺต   นสิินฺน   โข   อายสฺมนฺต  สารีปุตฺต  ภควา   
เอตทโวจ   สจฺจ   กิร   ตยา   สารีปุตฺต   อ ฺา   พฺยากตา   ขีณา   
ชาติ    วุสิต    พฺรหฺมจริย    กต    กรณีย    นาปร   อิตฺถตฺตายาติ   
ปชานามีติ   ฯ   น   โข  ภนฺเต  เอเตหิ  ปเทหิ  เอเตหิ  พฺย ฺชเนหิ   
อตฺโถ  จ  ๑  วุตฺโตติ  ฯ  เยนเกนจิป  สารีปุตฺต  ปริยาเยน กุลปุตฺโต   
อ ฺ   พฺยากโรติ   อถ   โข   พฺยากต   พฺยากตโต   ทฏพฺพนฺติ   ฯ   
นนุ   อหมฺป   ภนฺเต   เอว   วทามิ  น  โข  ภนฺเต  เอเตหิ  ปเทหิ   
เอเตหิ  พฺย ฺชเนหิ  อตฺโถ  จ  ๒  วุตฺโตติ  ฯ  สเจ ต สารีปุตฺต เอว   
ปุจฺเฉยฺยุ   กถ   ชานตา   ปน  ตยา  อาวุโส  สารีปุตฺต  กถ  ปสฺสตา   
#๑-๒ ม. ย.ุ จสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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อ ฺา    พฺยากตา    ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   
นาปร    อิตฺถตฺตายาติ    ปชานามีติ   เอว   ปฏุโ   ตฺว   สารีปุตฺต   
กินฺติ   พฺยากเรยฺยาสีติ   ฯ   สเจ   ม   ภนฺเต  เอว  ปุจฺเฉยฺยุ  กถ   
ชานตา   ปน  ตยา  อาวุโส  สารีปุตฺต  กถ  ปสฺสตา  อ ฺา  พฺยากตา   
ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร  อิตฺถตฺตายาติ   
ปชานามีติ   เอว   ปฏุโห   ภนฺเต   เอว  พฺยากเรยฺย  ยนิทานาวุโส   
ชาติ  ตสฺส  นิทานสฺส  สงฺขยา  ๑  ขีณสฺมึ  [๒]-  ขีณมิติ วิทิตฺวา ขีณา   
ชาติ    วุสิต    พฺรหฺมจริย    กต    กรณีย    นาปร   อิตฺถตฺตายาติ   
ปชานามีติ เอว ปุฏโห ภนฺเต เอว พฺยากเรยฺยนฺติ ฯ   
     [๑๐๗]  สเจ  ปน  ต  สารีปุตฺต  เอว  ปุจฺเฉยฺยุ  ชาติ ปนาวุโส   
สารีปุตฺต   กนึิทานา   กึสมุทยา   กชึาติกา   กึปภวาติ   เอว   ปฏุโ   
ตฺว   สารีปุตฺต   กินฺติ   พฺยากเรยฺยาสีติ   ฯ   สเจ  ม  ภนฺเต  เอว   
ปุจฺเฉยฺยุ     ชาติ   ปนาวุโส  สารีปุตฺต  กึนิทานา  กสึมุทยา  กึชาติกา   
กึปภวาติ   เอว   ปฏุโห   ภนฺเต   เอว   พฺยากเรยฺย   ชาติ   โข   
อาวุโส    ภวนิทานา    ภวสมุทยา    ภวชาติกา   ภวปฺปภวาติ   เอว   
ปุฏโห ภนฺเต เอว พฺยากเรยฺยนฺติ ฯ   
     [๑๐๘]  สเจ  ปน  ต  สารีปุตฺต  เอว  ปุจฺเฉยฺยุ  ภโว ปนาวุโส   
สารีปุตฺต   กนึิทาโน   กึสมุทโย   กชึาติโก   กึปภโวติ   เอว   ปฏุโ   
ตฺว   สารีปุตฺต   กินฺติ   พฺยากเรยฺยาสีติ   ฯ   สเจ  ม  ภนฺเต  เอว   
ปุจฺเฉยฺยุ   ภโว   ปนาวุโส   สารีปุตฺต   กนึิทาโน  กสึมุทโย  กึชาติโก   
#๑ ม. ย.ุ ขยา ฯ    ๒ ม. ขีณามฺหีติ วิทิต ฯ ยุ. ขีณมีติ วิทิต ฯ    



สุตฺต ส. นิทานวคฺโค - หนาท่ี 62 

กึปภโวติ   เอว   ปฏุโห   ภนฺเต   เอว   พฺยากเรยฺย   ภโว   โข   
อาวุโส      อุปาทานนิทาโน      อุปาทานสมุทโย     อุปาทานชาติโก   
อุปาทานปฺปภโวติ เอว ปุฏโห ภนฺเต เอว พฺยากเรยฺยนฺติ ฯ   
     [๑๐๙]   สเจ   ปน   ต   สารีปุตฺต  เอว  ปุจฺเฉยฺยุ  อุปาทาน   
ปนาวุโส   สารีปุตฺต   กึนทิาน   ฯเปฯ   กึปภวนฺติ   เอว  ปุฏโ  ตฺว   
สารีปุตฺต   กนิฺติ  พฺยากเรยฺยาสีติ  ฯ  สเจ  ม  ภนฺเต  เอว  ปุจฺเฉยฺยุ   
อุปาทาน    ปนาวุโส   สารีปุตฺต   กึนทิาน   ฯเปฯ   กึปภวนฺติ   เอว   
ปุฏโห    ภนฺเต    เอว    พฺยากเรยฺย    อุปาทาน   โข   อาวุโส   
ตณฺหานิทาน    ฯเปฯ   ตณฺหาปภวนฺติ   เอว   ปฏุโห   ภนฺเต   เอว   
พฺยากเรยฺยนฺติ ฯ   
     [๑๑๐]   สเจ   ปน   ต   สารีปุตฺต   เอว   ปุจฺเฉยฺยุ  ตณฺหา   
ปนาวุโส   สารีปุตฺต   กึนทิานา   กึสมทุยา   กชึาติกา  กึปภวาติ  เอว   
ปุฏโ   ตฺว   สารีปุตฺต   กนิฺติ   พฺยากเรยฺยาสีติ  ฯ  สเจ  ม  ภนฺเต   
เอว   ปุจฺเฉยฺยุ   ตณฺหา   ปนาวุโส   สารีปุตฺต   กึนทิานา   กึสมทุยา   
กึชาติกา   กปึภวาติ   เอว  ปฏุโห  ภนฺเต  เอว  พฺยากเรยฺย  ตณฺหา   
โข  อาวุโส  เวทนานิทานา  เวทนาสมุทยา เวทนาชาติกา เวทนาปภวาติ   
เอว ปุฏโห ภนฺเต เอว พฺยากเรยฺยนฺติ ฯ   
     [๑๑๑]  สเจ  ปน  ต  สารีปุตฺต  เอว ปุจฺเฉยฺยุ เวทนา ปนาวุโส   
สารีปุตฺต   กนึิทานา   ฯเปฯ   กึปภวาติ   เอว  ปฏุโ  ตฺว  สารีปตฺุต   
กินฺติ   พฺยากเรยฺยาสีติ   ฯ  สเจ  ม  ภนฺเต  เอว  ปุจฺเฉยฺยุ  เวทนา    
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ปนาวุโส    สารีปุตฺต   กนึิทานา   ฯเปฯ   กึปภวาติ   เอว   ปุฏโห   
ภนฺเต   เอว   พฺยากเรยฺย  เวทนา  โข  อาวุโส  ผสฺสนิทานา  ฯเปฯ   
ผสฺสปฺปภวาติ เอว ปุฏโห ภนฺเต เอว พฺยากเรยฺยนฺติ ฯ   
     [๑๑๒]   สเจ  ปน  ต  สารีปุตฺต  เอว  ปุจฺเฉยฺยุ  กถ  ชานโต   
ปน   เต   อาวุโส  สารีปุตฺต  กถ  ปสฺสโต  ยา  เวทนาสุ  นนฺทิ  สา   
น   อุปฏาสีติ  เอว  ปุฏโ  ตฺว  สารีปตฺุต  กินฺติ  พฺยากเรยฺยาสีติ  ฯ   
สเจ   ม   ภนเฺต   เอว   ปุจฺเฉยฺยุ  กถ  ชานโต  ปน  เต  อาวุโส   
สารีปุตฺต   กถ   ปสฺสโต   ยา   เวทนาสุ   นนฺทิ  สา  น  อุปฏาสีติ   
เอว   ปุฏโ   อห   ภนฺเต   เอว   พฺยากเรยฺย   ติสฺโส  โข  อิมา   
อาวุโส   เวทนา   กตมา   ติสฺโส   สุขา   เวทนา   ทกุขฺา  เวทนา   
อทุกฺขมสุขา   เวทนา   อิมา   โข   อาวุโส  ติสฺโส  เวทนา  อนิจฺจา   
ยทนิจฺจ   ต   ทุกฺขนฺติ  วิทิต  ยา  เวทนาสุ  นนฺท ิ สา  น  อุปฏาสีติ   
เอว ปุฏโ อห ภนฺเต เอว พฺยากเรยฺยนฺติ ฯ   
     [๑๑๓]   สาธุ  สาธุ  สารีปุตฺต  อยมฺป  โข  สารีปตฺุต  ปริยาโย   
เอตสฺเสว    อตฺถสฺส   สงฺขิตฺเตน   เวยฺยากรณาย   ยงฺกิ ฺจิ   เวทยิต   
ต   ทุกฺขสฺมนิฺติ   สเจ   ปน   ต   สารีปตฺุต   เอว   ปจฺุเฉยฺยุ   กถ   
วิโมกฺขา   ปน   ตยา   อาวุโส   สารีปตฺุต   อ ฺา   พฺยากตา  ขีณา   
ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย  กต  กรณีย  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  ปชานามีติ   
เอว  ปุฏโ  ตฺว  สารีปุตฺต  กินฺติ  พฺยากเรยฺยาสีติ  ฯ  สเจ  ม ภนฺเต   
เอว   ปุจฺเฉยฺยุ   กถ  วิโมกฺขา  ปน  ตยา  อาวุโส  สารีปุตฺต  อ ฺา    
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พฺยากตา    ขีณา    ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร   
อิตฺถตฺตายาติ   ปชานามีติ  เอว  ปุฏโ  อห  ภนฺเต  เอว  พฺยากเรยฺย   
อชฺฌตฺตวิโมกฺขา   ขฺวาห   อาวุโส  สพฺพุปาทานกฺขยา  ตถาสโต  วิหรามิ   
ยถาสต    วิหรนฺต   อาสวา   นานุสฺสวนฺติ   อตฺตาน ฺจ   นาวชานามีติ   
เอว ปุฏโ อห ภนฺเต เอว พฺยากเรยฺยนฺติ ฯ   
     [๑๑๔]  สาธุ  สาธุ  สารีปุตฺต  อยมฺป  ๑ โข สารปีุตฺต ปริยาโย   
เอตสฺเสว   อตฺถสฺส   สงฺขิตฺเตน  เวยฺยากรณาย  เย  อาสวา  สมเณน   
วุตฺตา   เตสฺวาห   น  กงฺขามิ  เต  เม  ปหีนาติ  น  วิจิกิจฺฉามีติ  ฯ   
อิทมโวจ ภควา อิท วตฺวาน สุคโต อุฏายาสนา วิหาร ปาวิสิ ฯ   
     [๑๑๕]  ตตฺร  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  อจิรปกฺกนฺตสฺส  ภควโต   
ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   ปุพฺเพ   อปฺปฏิสวิทิต   ม   อาวุโส   ภควา  ปม   
ป ฺห    อปุจฺฉิ   ตสฺส   เม   อโหสิ   ทนฺธายิตตฺต   ยโต   จ   โข   
เม   อาวุโส   ภควา   ปม   ป ฺห   อนุโมทิ   ตสฺส  มยฺห  อาวุโส   
เอตทโหสิ   ทิวส ฺเจป   ม   ภควา   เอตมตฺถ  ปุจฺเฉยฺย  อ ฺม ฺเหิ   
ปเทหิ       อ ฺม ฺเหิ       ปรยิาเยหิ      ทิวสปห      ภควโต   
เอตมตฺถ   พฺยากเรยฺย   อ ฺม ฺเหิ   ปเทหิ   อ ฺม ฺเหิ  ปริยาเยหิ   
รตฺตึ   เจป   ม   ภควา   เอตมตฺถ   ปุจฺเฉยฺย   อ ฺม ฺเหิ  ปเทหิ   
อ ฺม ฺเหิ   ปริยาเยหิ   รตฺตึปห  ๒  ภควโต  เอตมตฺถ  พฺยากเรยฺย   
อ ฺม ฺเหิ     ปเทหิ     อ ฺม ฺเหิ    ปริยาเยหิ    รตฺตินทฺิว ฺเจป   
ม   ภควา   เอตมตฺถ   ปุจฺเฉยฺย   อ ฺม ฺเหิ   ปเทหิ   อ ฺม ฺเหิ   
#๑ ยุ. ปสทโฺท นตฺถี ฯ   ๒ ม. รตฺติมฺปาห ฯ เอวมุปริป ฯ    
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ปริยาเยหิ   รตฺตินฺทิวปห   ภควโต   เอตมตฺถ  พฺยากเรยฺย  อ ฺม ฺเหิ   
ปเทหิ     อ ฺม ฺเหิ     ปริยาเยหิ    เทฺว    รตฺตินทฺิวานิ    เจป   
ม   ภควา   เอตมตฺถ  ปุจฺเฉยฺย  ฯเปฯ  เทฺว  รตฺตินฺทวิานิปห  ภควโต   
เอตมตฺถ   พฺยากเรยฺย   ฯเปฯ   ตีณิ   รตฺตินฺทิวานิ   เจป  ม  ภควา   
เอตมตฺถ   ปจฺุเฉยฺย   ...   ตีณิ   รตฺตินทฺิวานิปห   ภควโต  เอตมตฺถ   
พฺยากเรยฺย  ... จตฺตาริ รตฺตินฺทิวานิ เจป ภควา เอตมตฺถ ปุจฺเฉยฺย ...   
จตฺตาริ   รตฺตินฺทิวานิปห   ภควโต   เอตมตฺถ  พฺยากเรยฺย  ...  ป ฺจ   
รตฺตินฺทิวานิ  เจป  ม  ภควา เอตมตฺถ ปุจฺเฉยฺย ... ป ฺจ รตฺตินฺทิวานิปห   
ภควโต    เอตมตฺถ    พฺยากเรยฺย    ...   ฉ   รตฺตินฺทิวานิ   เจป   
ม   ภควา   เอตมตฺถ   ปุจฺเฉยฺย   ...   ฉ  รตฺตินฺทิวานิปห  ภควโต   
เอตมตฺถ  พฺยากเรยฺย  ...  สตฺต  รตฺตินฺทิวานิ  เจป ม ภควา เอตมตฺถ   
ปุจฺเฉยฺย    อ ฺม ฺเหิ    ปเทหิ    อ ฺม ฺเหิ    ปริยาเยหิ   สตฺต   
รตฺตินฺทิวานิปห   ภควโต   เอตมตฺถ   พฺยากเรยฺย   อ ฺม ฺเหิ  ปเทหิ   
อ ฺม ฺเหิ ปริยาเยหีติ ฯ   
     [๑๑๖]  อถ  โข  กฬารขตฺติโย  ภิกขฺุ  อุฏายาสนา  เยน ภควา   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   กฬารขตฺติโย   ภิกฺขุ   ภควนฺต   เอตทโวจ   
อายสฺมตา   ภนฺเต   สารปีุตฺเตน  สีหนาโท  นทิโต  ปุพฺเพ  อปฺปฏิสวิทิต   
ม    อาวุโส    ภควา   ปม   ป ฺห   อปุจฺฉิ   ตสฺส   เม   อโหสิ   
ทนฺธายิตตฺต   ยโต   จ   โข   เม   อาวุโส   ภควา   ปม   ป ฺห    
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อนุโมทิ   ตสฺส   มยฺห   อาวุโส   เอตทโหสิ   ทิวส ฺเจป   ม  ภควา   
เอตมตฺถ    ปจฺุเฉยฺย   อ ฺม ฺเหิ   ปเทหิ   อ ฺม ฺเหิ   ปริยาเยหิ   
ทิวสปห    ภควโต    เอตมตฺถ    พฺยากเรยฺย    อ ฺม ฺเหิ   ปเทหิ   
อ ฺม ฺเหิ   ปริยาเยหิ   รตฺตึ   เจป   ฯเปฯ   รตฺตินฺทิว   เจป  ม   
ภควา  ...  เทวฺ รตฺตินฺทิวานิ เจป ม ภควา ... ตีณิ ... จตฺตาริ ...   
ป ฺจ   ...   ฉ  ...  สตฺต  รตฺตินฺทิวานิ  เจป  ม  ภควา  เอตมตฺถ   
ปุจฺเฉยฺย    อ ฺม ฺเหิ    ปเทหิ    อ ฺม ฺเหิ    ปริยาเยหิ   สตฺต   
รตฺตินฺทิวานิปห   ภควโต   เอตมตฺถ   พฺยากเรยฺย   อ ฺม ฺเหิ  ปเทหิ   
อ ฺม ฺเหิ ปริยาเยหีติ ฯ   
     [๑๑๗]   สา   หิ   ภิกฺขุ   สารีปุตฺตสฺส   ธมฺมธาตุ   สุปฏิวิทฺธา   
ยสฺสา  ธมฺมธาตุยา  สุปฏิวิทฺธตฺตา  ทิวส ฺเจปห  ๑  สารีปุตฺต  เอตมตฺถ   
ปุจฺเฉยฺย    อ ฺม ฺเหิ    ปเทหิ   อ ฺม ฺเหิ   ปรยิาเยหิ   ทิวสมฺป   
เม    สารีปุตฺโต    เอตมตฺถ    พฺยากเรยฺย    อ ฺม ฺเหิ    ปเทหิ   
อ ฺม ฺเหิ   ปริยาเยหิ   รตฺตึ   เจปห  สารีปุตฺต  เอตมตฺถ  ปจฺุเฉยฺย   
อ ฺม ฺเหิ     ปเทหิ     อ ฺม ฺเหิ    ปริยาเยหิ    รตฺตึป    เม   
สารีปุตฺโต   เอตมตฺถ   พฺยากเรยฺย   ฯเปฯ  รตฺตินฺทิว ฺเจปห  สารีปุตฺต   
เอตมตฺถ   ปจฺุเฉยฺย   ...   รตฺตินฺทิวมฺป   เม   สารีปตฺุโต  เอตมตฺถ   
พฺยากเรยฺย ... เทฺว รตฺตินฺทิวานิ เจปห สารีปุตฺต เอตมตฺถ ปุจฺเฉยฺย ...   
เทฺว   รตฺตินทฺิวานิป  เม  สารีปุตฺโต  เอตมตฺถ  พฺยากเรยฺย  ...  ตีณิ   
รตฺตินฺทิวานิ    เจปห    สารีปุตฺต   เอตมตฺถ   ปุจฺเฉยฺย   ...   ตีณิ   
#๑ ม. ทิวส เจปาห ฯ เอวมุปริป ฯ    
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รตฺตินฺทิวานิป เม สารีปุตฺโต เอตมตฺถ พฺยากเรยฺย ... จตฺตาริ รตฺตินฺทิวานิ   
เจปห   สารีปุตฺต   เอตมตฺถ   ปุจฺเฉยฺย   ...  จตฺตาริ  รตฺตินฺทิวานิป   
เม  สารีปุตฺโต  เอตมตฺถ  พฺยากเรยฺย  ...  ป ฺจ  รตฺตินฺทิวานิ  เจปห   
สารีปุตฺต  เอตมตฺถ  ปุจฺเฉยฺย  ...  ป ฺจ  รตฺตินฺทิวานิป  เม สารีปตฺุโต   
เอตมตฺถ  พฺยากเรยฺย  ...  ฉ  รตฺตินฺทิวานิ  เจปห  สารีปุตฺต เอตมตฺถ   
ปุจฺเฉยฺย  ...  ฉ รตฺตินฺทิวานิป เม สารีปตฺุโต เอตมตฺถ พฺยากเรยฺย ...   
สตฺต     รตฺตินฺทิวานิ     เจปห    สารีปตฺุต    เอตมตฺถ    ปุจฺเฉยฺย   
อ ฺม ฺเหิ    ปเทหิ   อ ฺม ฺเหิ   ปริยาเยหิ   สตฺต   รตฺตินฺทิวานิป   
เม    สารีปุตฺโต    เอตมตฺถ    พฺยากเรยฺย    อ ฺม ฺเหิ    ปเทหิ   
อ ฺม ฺเหิ ปริยาเยหีติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๑๑๘]   สาวตฺถิย   วิหรติ   ...   จตุจตฺตาฬีส   โว  ภิกฺขเว   
าณวตฺถูนิ   เทเสสฺสามิ  ต  สุณาถ  สาธุก  มนสิกโรถ  ภาสิสสฺามีติ  ฯ   
เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๑๑๙]  ภควา  เอตทโวจ  กตมานิ  จ  ๑  ภิกฺขเว จตุจตฺตาฬีส?   
าณวตฺถูนิ   ชรามรเณ   าณ   ชรามรณสมุทเย  าณ  ชรามรณนิโรเธ   
าณ      ชรามรณนิโรธคามินิยา      ปฏิปทาย     าณ     ชาติยา   
าณ    ชาติสมุทเย    าณ   ชาตินิโรเธ   าณ   ชาตินิโรธคามินิยา   
ปฏิปทาย   าณ   ภเว   าณ   ภวสมุทเย   าณ   ภวนิโรเธ  าณ   
ภวนิโรธคามินิยา   ปฏิปทาย   าณ   อุปาทาเน  าณ  อุปาทาน- 
สมุทเย  าณ    อุปาทานนิโรเธ    าณ    อุปาทานนิโรธคามินิยา   
#๑ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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ปฏิปทาย   าณ   ตณฺหาย   าณ   ตณฺหาสมุทเย   าณ  ตณฺหา- 
นิโรเธ  าณ    ตณฺหานิโรธคามินิยา   ปฏิปทาย   าณ   เวทนาย   
าณ   เวทนาสมุทเย  าณ  เวทนานิโรเธ  าณ  เวทนานิโรธคามินิยา   
ปฏิปทาย    าณ    ผสฺเส   าณ   ...   สฬายตเน   าณ   ...   
นามรูเป  าณ  ...  วิ ฺาเณ าณ ... สงฺขาเรสุ าณ สงฺขารสมุทเย   
าณ     สงฺขารนิโรเธ     าณ    สงฺขารนิโรธคามินิยา    ปฏิปทาย   
าณ อิมานิ วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว จตุจตฺตาฬีส าณวตฺถูนิ ฯ   
     [๑๒๐]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  ชรามรณ  ฯ  ยา  เตส  เตส สตฺตาน   
ตมฺหิ   ตมฺหิ   สตฺตนิกาเย  ชรา  ชีรณตา  ขณฺฑิจฺจ  ปาลิจฺจ  วลิตฺตจตา   
อายุโน   สหานิ   อินฺทฺริยาน   ปริปาโก   อย   วุจฺจติ  ชรา  ฯ  ยา   
เตส   เตส  สตฺตาน  ตมฺหา  ตมฺหา  สตฺตนิกายา  จุติ  จวนตา  เภโท   
อนฺตรธาน    มจฺจุ   มรณ   กาลกิริยา   ขนฺธาน   เภโท   กเฬวรสฺส   
นิกฺเขโป   ชวิีตินฺทฺริยสฺส  อุปจฺเฉโท  อิท  วุจฺจติ  มรณ  ฯ  อิติ  อย ฺจ   
ชรา    อิท ฺจ    มรณ    อทิ    วุจฺจติ    ภิกฺขเว    ชรามรณ   ฯ   
ชาติสมุทยา   ชรามรณสมทุโย   ชาตินิโรธา   ชรามรณนิโรโธ   อยเมว   
อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   ชรามรณนิโรธคามินี   ปฏิปทา   เสยฺยถีท   
สมฺมาทิฏ ิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ   
     [๑๒๑]  ยโต  โข  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  เอว ชรามรณ ปชานาติ   
เอว    ชรามรณสมุทย    ปชานาติ   เอว   ชรามรณนิโรธ   ปชานาติ   
เอว    ชรามรณนิโรธคามินึ    ปฏิปท    ปชานาติ    อิทมสฺส   ธมฺเม    
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าณ   ฯ   โส  อิมินา  ธมฺเมน  ทิฏเน  วิทิเตน  อกาลิเกน  ปตฺเตน   
ปริโยคาเฬฺหน  อตีตานาคเต  นย  เนติ  ฯ  เย  โข  เกจิ อตีตมทฺธาน   
สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา   ชรามรณ   อพฺภ ฺสุ   ชรามรณสมุทย   
อพฺภ ฺสุ       ชรามรณนิโรธ      อพฺภ ฺสุ      ชรามรณนิโรธคามินึ   
ปฏิปท    อพฺภ ฺสุ   สพฺเพ   เต   เอวเมว   อพฺภ ฺสุ   เสยฺยถาปห   
เอตรหิ  ฯ  เยป  หิ  เกจิ  อนาคตมทฺธาน  สมณา  วา  พฺราหฺมณา วา   
ชรามรณ   อภิชานิสฺสนฺติ   ชรามรณสมุทย   อภิชานิสฺสนฺติ  ชรามรณนิโรธ   
อภิชานิสฺสนฺติ       ชรามรณนิโรธคามินึ      ปฏิปท      อภิชานิสฺสนฺติ   
สพฺเพ  เต  เอวเมว  อภิชานิสฺสนฺติ  เสยฺยถาปห  เอตรหีติ  ฯ  อิทมสสฺ   
อนฺวเย าณ ฯ   
     [๑๒๒]  ยโต  โข  ภิกขฺเว  อริยสาวกสฺส  อิมานิ  เทฺว  าณานิ   
ปริสุทฺธานิ   โหนฺติ  ปรโิยทาตานิ  ธมฺเม  าณ ฺจ  อนฺวเย  าณ ฺจ  ฯ   
อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว  อริยสาวโก  ทิฏ ิสมฺปนฺโน  อิติป  ทสฺสนสมฺปนฺโน   
อิติป      อาคโต     อิม     สทฺธมฺม     อิติป     ปสฺสติ     อิม   
สทฺธมฺม    อิติป   เสกฺเขน   าเณน   สมนฺนาคโต   อิติป   เสกฺขาย   
วิชฺชาย    สมนฺนาคโต   อิติป   ธมฺมโสต   สมาปนฺโน   อิติป   อริโย   
นิพฺเพธิกป ฺโ อิติป อมตทฺวาร อาหจฺจ ติฏติ อิติปติ ฯ   
     [๑๒๓]   กตมา   จ  ภิกฺขเว  ชาติ  ฯเปฯ  กตโม  จ  ภิกฺขเว   
ภโว  ...  กตม ฺจ  ภิกฺขเว อุปาทาน ... กตมา จ ภิกฺขเว ตณฺหา ...   
กตมา  จ  ภิกขฺเว  เวทนา  ...  กตโม จ ภิกฺขเว ผสฺโส ... กตม ฺจ    
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ภิกฺขเว  สฬายตน  ...  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  นามรูป ... กตม ฺจ ภิกฺขเว   
วิ ฺาณ  ...  กตเม  จ  ภิกขฺเว  สงฺขารา  ตโยเม  ภิกขฺเว สงฺขารา   
กายสงฺขาโร    วจีสงฺขาโร   จิตฺตสงฺขาโร   อิเม   วุจฺจนฺติ   ภิกฺขเว   
สงฺขารา     ฯ     อวิชฺชาสมุทยา    สงฺขารสมุทโย    อวิชฺชานิโรธา   
สงฺขารนิโรโธ   อยเมว   อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  สงฺขารนิโรธคามินี   
ปฏิปทา เสยฺยถีท สมฺมาทิฏ ิ ฯเปฯ สมมฺาสมาธิ ฯ   
     [๑๒๔]  ยโต  โข  ภิกขฺเว  อริยสาวโก  เอว สงฺขาเร ปชานาติ   
เอว   สงฺขารสมุทย   ปชานาติ   เอว   สงฺขารนิโรธ  ปชานาติ  เอว   
สงฺขารนิโรธคามินึ    ปฏปิท   ปชานาติ   อิทมสฺส   ธมฺเม   าณ   ฯ   
โส    อิมินา    ธมฺเมน    ทฏิเน    วิทิเตน   อกาลิเกน   ปตฺเตน   
ปริโยคาเฬฺหน    อตีตานาคเต    นย   เนติ   ฯ   เย   โข   เกจิ   
อตีตมทฺธาน    สมณา    วา   พฺราหฺมณา   วา   สงฺขาเร   อพฺภ ฺสุ   
สงฺขารสมุทย   อพฺภ ฺสุ   สงฺขารนิโรธ   อพฺภ ฺสุ   สงฺขารนิโรธคามินึ   
ปฏิปท    อพฺภ ฺสุ   สพฺเพ   เต   เอวเมว   อพฺภ ฺสุ   เสยฺยถาปห   
เอตรหิ  ฯ  เยป  หิ  เกจิ  อนาคตมทฺธาน  สมณา  วา  พฺราหฺมณา วา   
สงฺขาเร    อภิชานิสฺสนฺติ   สงฺขารสมุทย   อภิชานิสฺสนฺติ   สงฺขารนิโรธ   
อภิชานิสฺสนฺติ    สงฺขารนิโรธคามินึ    ปฏิปท    อภิชานิสฺสนฺติ    สพฺเพ   
เต   เอวเมว   อภิชานิสฺสนฺติ   เสยฺยถาปห   เอตรหีติ   ฯ   อิทมสฺส   
อนฺวเย าณ ฯ   
     [๑๒๕]  ยโต  โข  ภิกขฺเว  อริยสาวกสฺส  อิมานิ  เทฺว  าณานิ    
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ปริสุทฺธานิ     โหนฺติ    ปริโยทาตานิ    ธมฺเม    าณ ฺจ    อนฺวเย   
าณ ฺจ    ฯ    อย    วุจฺจติ   ภิกฺขเว   อริยสาวโก   ทิฏ ิสมฺปนฺโน   
อิติป    ทสฺสนสมฺปนฺโน    อิติป    อาคโต    อิม    สทฺธมฺม    อิติป   
ปสฺสติ    อิม    สทฺธมฺม    อิติป    เสกฺเขน   าเณน   สมนฺนาคโต   
อิติป   เสกฺขาย   วิชชฺาย   สมนฺนาคโต   อิติป   ธมฺมโสต  สมาปนฺโน   
อิติป    อริโย   นิพฺเพธิกป ฺโ   อิติป   อมตทฺวาร   อาหจฺจ   ติฏติ   
อิติปติ ฯ ตติย ฯ   
     [๑๒๖]   สาวตฺถิย   วิหรติ   ...   สตฺตสตฺตริ   โว   ภิกฺขเว   
าณวตฺถูนิ   เทเสสฺสามิ  ต  สุณาถ  สาธุก  มนสิกโรถ  ภาสิสสฺามีติ  ฯ   
เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๑๒๗]  ภควา  เอตทโวจ  กตมานิ  จ  ๑  ภิกฺขเว  สตฺตสตฺตริ   
าณวตฺถูนิ     ชาติปจฺจยา    ชรามรณนฺติ    าณ    อสติ    ชาติยา   
นตฺถิ     ชรามรณนฺติ     าณ     อตีตมฺป    อทฺธาน    ชาติปจฺจยา   
ชรามรณนฺติ    าณ    อสติ    ชาติยา    นตฺถิ   ชรามรณนฺติ   าณ   
อนาคตมฺป   อทฺธาน   ชาติปจฺจยา   ชรามรณนฺติ   าณ  อสติ  ชาติยา   
นตฺถิ    ชรามรณนฺติ    าณ    ยมฺปสฺส    ต    ธมฺมฏ ิติาณ   ตมฺป   
ขยธมฺม   วยธมฺม   วิราคธมฺม   นิโรธธมฺมนฺติ   าณ   ฯ   ภวปจฺจยา   
ชาตีติ  าณ  ฯเปฯ  อุปาทานปจฺจยา  ภโวติ  าณ  ...  ตณฺหาปจฺจยา   
อุปาทานนฺติ    าณ    ...   เวทนาปจฺจยา   ตณฺหาติ   าณ   ...   
ผสฺสปจฺจยา  เวทนาติ  าณ  ...  สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโสติ  าณ ...   
#๑ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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นามรูปปจฺจยา   สฬายตนนฺติ   าณ   ...   วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูปนฺติ   
าณ   ...   สงฺขารปจฺจยา   วิ ฺาณนฺติ   าณ  ...  อวิชฺชาปจฺจยา   
สงฺขาราติ    าณ    อสติ    อวิชฺชาย    นตฺถิ    สงฺขาราติ   าณ   
อตีตมฺป   อทฺธาน   อวิชชฺาปจฺจยา   สงฺขาราติ   าณ  อสติ  อวิชฺชาย   
นตฺถิ    สงฺขาราติ    าณ    อนาคตมฺป    อทฺธาน    อวิชฺชาปจฺจยา   
สงฺขาราติ    าณ    อสติ    อวิชฺชาย    นตฺถิ    สงฺขาราติ   าณ   
ยมฺปสฺส    ต    ธมฺมฏ ิติาณ   ตมฺป   ขยธมฺม   วยธมฺม   วิราคธมฺม   
นิโรธธมฺมนติฺ    าณ    ฯ    อิมานิ   วุจฺจนฺติ   ภิกฺขเว   สตฺตสตฺตริ   
าณวตฺถูนีติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๑๒๘]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  อวิชชฺาปจฺจยา  ภิกฺขเว สงฺขารา   
สงฺขารปจฺจยา   วิ ฺาณ   ฯเปฯ   เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส   
สมุทโย โหติติ ฯ   
     [๑๒๙]   เอว   วุตฺเต   อ ฺตโร   ภิกฺขุ   ภควนฺต  เอตทโวจ   
กตม   น ุ  โข   ภนฺเต   ชรามรณ   กสฺส  จ  ปนิท  ชรามรณนฺติ  ฯ   
โน   กลฺโล   ปโ ฺหติ   ภควา   อโวจ   กตม   ชรามรณ   กสฺส  จ   
ปนิท   ชรามรณนฺติ   อิติ   วา   ภิกฺขุ   โย  วเทยฺย  อ ฺ  ชรามรณ   
อ ฺสฺส   จ   ปนิท   ชรามรณนฺติ   อิติ   วา   ภิกฺขุ   โย   วเทยฺย   
อุภยเมต   เอกตฺถ   พฺย ฺชนเมว   นาน  ฯ  ต  ชีว  ต  สรรีนฺติ  วา   
ภิกฺขุ   ทฏิ ิยา   สติ   พฺรหฺมจริยวาโส   น   โหติ   อ ฺ  ชีว  อ ฺ   
สรีรนฺติ   วา   ภิกฺขุ   ทฏิ ิยา   สติ   พฺรหฺมจริยวาโส   น  โหติ  ฯ    
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เอเต   เต   ภิกฺขุ   อุโภ  อนฺเต  อนุปคมฺม  มชฺเฌน  ตถาคโต  ธมฺม   
เทเสติ ชาติปจฺจยา ชรามรณนฺติ ฯ   
     [๑๓๐]  กตมา  นุ  โข  ภนฺเต  ชาติ  กสฺส  จ  ปนาย ชาตีติ ฯ   
โน    กลโฺล   ปโ ฺหติ   ภควา   อโวจ   กตมา   ชาติ   กสฺส   จ   
ปนาย   ชาตีติ   อิติ   วา  ภิกฺขุ  โย  วเทยฺย  อ ฺา  ชาติ  อ ฺสฺส   
จ   ปนาย   ชาตีติ  อิติ  วา  ภิกฺขุ  โย   วเทยฺย  อุภยเมต  เอกตฺถ   
พฺย ฺชนเมว   นาน   ฯ  ต  ชีว  ต  สรีรนฺติ  วา  ภิกฺขุ  ทฏิ ิยา  สติ   
พฺรหฺมจริยวาโส   น   โหติ   อ ฺ   ชวี   อ ฺ   สรีรนฺติ  วา  ภิกฺขุ   
ทิฏ ิยา   สติ   พฺรหฺมจริยวาโส  น  โหติ  ฯ  เอเต  เต  ภิกฺขุ  อุโภ   
อนฺเต    อนุปคมฺม   มชฺเฌน   ตถาคโต   ธมฺม   เทเสติ   ภวปจฺจยา   
ชาตีติ ฯ   
     [๑๓๑]  กตโม  น ุ โข  ภนฺเต  ภโว  กสฺส  จ  ปนาย ภโวติ ฯ   
โน    กลโฺล   ปโ ฺหติ   ภควา   อโวจ   กตโม   ภโว   กสฺส   จ   
ปนาย   ภโวติ   อิติ   วา  ภิกฺขุ  โย  วเทยฺย  อ ฺโ  ภโว  อ ฺสฺส   
จ   ปนาย   ภโวติ   อิติ  วา  ภิกฺขุ  โย  วเทยฺย  อุภยเมต  เอกตฺถ   
พฺย ฺชนเมว   นาน   ฯ  ต  ชีว  ต  สรีรนฺติ  วา  ภิกฺขุ  ทฏิ ิยา  สติ   
พฺรหฺมจริยวาโส   น   โหติ   อ ฺ   ชวี   อ ฺ   สรีรนฺติ  วา  ภิกฺขุ   
ทิฏ ิยา   สติ   พฺรหฺมจริยวาโส  น  โหติ  ฯ  เอเต  เต  ภิกฺขุ  อุโภ   
อนฺเต   อนุปคมฺม   มชฺเฌน   ตถาคโต  ธมฺม  เทเสติ  อุปาทาน- 
ปจฺจยา  ภโวติ    ฯเปฯ    ตณฺหาปจฺจยา   อุปาทานนฺติ   ...  เวทนา-  
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ปจฺจยา  ตณฺหาติ    ...    ผสฺสปจฺจยา    เวทนาติ    ...   สฬายตนปจฺจยา   
ผสฺโสติ   ...   นามรูปปจฺจยา   สฬายตนนฺติ    ...   วิ ฺาณปจฺจยา   
นามรูปนฺติ ... สงฺขารปจฺจยา วิ ฺาณนฺติ ฯ   
     [๑๓๒]   กตเม   น ุ  โข   ภนฺเต  สงฺขารา  กสฺส  จ  ปนิเม   
สงฺขาราติ   ฯ   โน  กลฺโล  ปโ ฺหติ  ภควา  อโวจ  กตเม  สงฺขารา   
กสฺส   จ   ปนิเม   สงฺขาราติ   อิติ  วา  ภิกฺขุ  โย  วเทยฺย  อ ฺเ   
สงฺขารา   อ ฺสฺส   จ   ปนิเม   สงฺขาราติ   อิติ   วา   ภิกฺขุ  โย   
วเทยฺย   อุภยเมต   เอกตฺถ   พฺย ฺชนเมว   นาน   ฯ   ต   ชีว  ต   
สรีรนฺติ   วา   ภิกฺขุ   ทฏิ ิยา   สติ  พฺรหฺมจริยวาโส  น  โหติ  อ ฺC   
ชีว   อ ฺ   สรีรนฺติ   วา   ภิกฺขุ   ทฏิ ิยา  สติ  พฺรหฺมจริยวาโส  น   
โหติ  ฯ  เอเต  เต  ภิกฺขุ  อุโภ  อนฺเต  อนุปคมฺม  มชเฺฌน  ตถาคโต   
ธมฺม เทเสติ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติ ฯ   
     [๑๓๓]  อวิชฺชาย  เตฺวว ภิกฺขุ อเสสวิราคนิโรธา ยานิสฺส ตานิ ๑   
วิสูกายิตานิ   วิเสวิตานิ   วิปฺผนฺทิตานิ   กานิจิ  กานิจิ  กตม  ชรามรณ   
กสฺส   จ   ปนิท   ชรามรณ   อิติ   วา  อ ฺ  ชรามรณ  อ ฺสฺส  จ   
ปนิท   ชรามรณ   อิติ   วา   ต  ชีว  ต  สรีร  อิติ  วา  อ ฺ  ชีว   
อ ฺ  สรีร  อิติ   วา  สพฺพานิสฺส  ตานิ ๒ ปหีนานิ ภวนฺติ อุจฺฉินฺนมูลานิ   
ตาลาวตฺถุกตานิ อนภาวงฺคตานิ อายตึ อนุปฺปาทธมฺมานิ ฯ   
     [๑๓๔]  อวิชฺชาย  เตฺวว  ภิกฺขุ  อเสสวิราคนิโรธา  ยานิสฺส ตานิ   
วิสูกายิตานิ   วิเสวิตานิ   วิปฺผนฺทิตานิ   กานิจิ   กานิจิ   กตมา  ชาติ   
#๑ ยุ. ยานิสฺสิตานิ ฯ เอวมุปริป  ฯ  ๒ ยุ.  สพฺพานิสฺสิตานิ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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กสฺส   จ   ปนาย   ชาติ  อิติ  วา  อ ฺา  ชาติ  อ ฺสฺส  จ  ปนาย   
ชาติ   อิติ   วา   ต   ชีว   ต   สรีร   อิติ  วา  อ ฺ  ชวี  อ ฺ   
สรีร   อิติ   วา   สพฺพานิสฺส   ตานิ   ปหีนานิ   ภวนติฺ  อุจฺฉินฺนมูลานิ   
ตาลาวตฺถุกตานิ อนภาวงฺคตานิ อายตึ อนุปฺปาทธมฺมานิ ฯ   
     [๑๓๕]  อวิชฺชาย  เตฺวว  ภิกฺขุ  อเสสวิราคนิโรธา  ยานิสฺส ตานิ   
วิสูกายิตานิ   วิเสวิตานิ   วิปฺผนฺทิตานิ   กานิจิ   กานิจิ   กตโม  ภโว   
ฯเปฯ  กตม  อุปาทาน  ...  กตมา  ตณฺหา  ...  กตมา เวทนา ...   
กตโม  ผสฺโส  ...  กตม  สฬายตน  ...  กตม  นามรปู  ...  กตม   
วิ ฺาณ ... ฯ   
     [๑๓๖]  อวิชฺชาย  เตฺวว  ภิกฺขุ  อเสสวิราคนิโรธา  ยานิสฺส ตานิ   
วิสูกายิตานิ   วิเสวิตานิ   วิปฺผนฺทิตานิ  กานิจิ  กานิจิ  กตเม  สงฺขารา   
กสฺส   จ   ปนิเม   สงฺขารา   อิติ   วา   อ ฺเ  สงฺขารา  อ ฺสฺส   
จ   ปนิเม   สงฺขารา   อิติ   วา  ต  ชีว  ต  สรีร  อิติ  วา  อ ฺ   
ชีว   อ ฺ   สรีร   อิติ   วา   สพฺพานิสฺส   ตานิ   ปหีนานิ   ภวนติฺ   
อุจฺฉินฺนมูลานิ  ตาลาวตฺถุกตานิ  อนภาวงฺคตานิ  อายตึ อนุปฺปาทธมฺมานีติ ฯ   
ป ฺจม ฯ   
     [๑๓๗]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข  ฯเปฯ อวิชฺชาปจฺจยา   
ภิกฺขเว    สงฺขารา    สงฺขารปจฺจยา   วิ ฺาณ   ฯเปฯ   เอวเมตสฺส   
เกวลสฺส ทุกขฺกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ   
     [๑๓๘]   กตม  ชรามรณ  กสฺส  จ  ปนิท  ชรามรณนฺติ  อิติ  วา    
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ภิกฺขเว   โย  วเทยฺย  อ ฺ  ชรามรณ  อ ฺสฺส  จ  ปนิท  ชรามรณนฺติ   
อิติ   วา   ภิกขฺเว   โย   วเทยฺย   อุภยเมต   เอกตฺถ  พฺย ฺชนเมว   
นาน    ฯ   ต   ชีว   ต   สรรีนฺติ   วา   ภิกฺขเว   ทิฏ ิยา   สติ   
พฺรหฺมจริยวาโส   น   โหติ   อ ฺ   ชวี  อ ฺ  สรรีนฺติ  วา  ภิกขฺเว   
ทิฏ ิยา   สติ   พฺรหฺมจริยวาโส   น   โหติ   ฯ  เอเต  เต  ภิกฺขเว   
อุโภ    อนฺเต    อนุปคมฺม    มชฺเฌน    ตถาคโต    ธมมฺ   เทเสติ   
ชาติปจฺจยา  ชรามรณนฺติ  ฯเปฯ  กตมา  ชาติ   ... กตโม ภโว  ...   
กตม  อุปาทาน  ...  กตมา  ตณฺหา  ...  กตมา  เวทนา ... กตโม   
ผสฺโส ... กตม สฬายตน ... กตม นามรปู ... กตม วิ ฺาณ ... ฯ   
     [๑๓๙]  กตเม  สงฺขารา  กสฺส  จ  ปนิเม  สงฺขาราติ  อิติ  วา   
ภิกฺขเว  โย  วเทยฺย  อ ฺเ  สงฺขารา  อ ฺสฺส  จ  ปนิเม  สงฺขาราติ   
อิติ   วา   ภิกขฺเว   โย   วเทยฺย   อุภยเมต   เอกตฺถ  พฺย ฺชนเมว   
นาน   ฯ   ต   ชีว   ต   สรรี   อิติ   วา   ภิกฺขเว  ทิฏ ิยา  สติ   
พฺรหฺมจริยวาโส   น   โหติ  อ ฺ  ชีว  อ ฺ  สรรี  อิติ  วา  ภิกขฺเว   
ทิฏ ิยา   สติ   พฺรหฺมจริยวาโส   น   โหติ   ฯ  เอเต  เต  ภิกฺขเว   
อุโภ    อนฺเต    อนุปคมฺม    มชฺเฌน    ตถาคโต    ธมมฺ   เทเสติ   
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ฯเปฯ   
     [๑๔๐]  อวิชฺชาย  เตฺวว  ภิกฺขเว อเสสวิราคนิโรธา ยานิสฺส ตานิ   
วิสูกายิตานิ   วิเสวิตานิ   วิปฺผนฺทิตานิ   กานิจิ  กานิจิ  กตม  ชรามรณ   
กสฺส   จ   ปนิท   ชรามรณ   อิติ   วา  อ ฺ  ชรามรณ  อ ฺสฺส  จ    
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ปนิท   ชรามรณ   อิติ   วา   ต  ชีว  ต  สรีร  อิติ  วา  อ ฺ  ชีว   
อ ฺ   สรีร  อิติ  วา  สพฺพานิสฺส  ตานิ  ปหีนานิ  ภวนฺติ  อุจฺฉินฺนมูลานิ   
ตาลาวตฺถุกตานิ อนภาวงฺคตานิ อายตึ อนุปฺปาทธมฺมานิ ฯ   
     [๑๔๑]  อวิชฺชาย  เตฺวว  ภิกฺขเว อเสสวิราคนิโรธา ยานิสฺส ตานิ   
วิสูกายิตานิ   วิเสวิตานิ   วิปฺผนฺทิตานิ   กานิจิ   กานิจิ   กตมา  ชาติ   
ฯเปฯ  กตโม  ภโว  ...  กตม อุปาทาน ... กตมา ตณฺหา ... กตมา   
เวทนา  ...  กตโม  ผสฺโส ... กตม สฬายตน ... กตม นามรูป ...   
กตม วิ ฺาณ ... ฯ   
     [๑๔๒]  อวิชฺชาย  เตฺวว  ภิกฺขเว อเสสวิราคนิโรธา ยานิสฺส ตานิ   
วิสูกายิตานิ   วิเสวิตานิ   วิปฺผนฺทิตานิ  กานิจิ  กานิจิ  กตเม  สงฺขารา   
กสฺส   จ   ปนิเม   สงฺขารา   อิติ   วา   อ ฺเ  สงฺขารา  อ ฺสฺส   
จ   ปนิเม   สงฺขารา   อิติ   วา  ต  ชีว  ต  สรีร  อิติ  วา  อ ฺ   
ชีว   อ ฺ   สรีร   อิติ   วา   สพฺพานิสฺส   ตานิ   ปหีนานิ   ภวนติฺ   
อุจฺฉินฺนมูลานิ  ตาลาวตฺถุกตานิ  อนภาวงฺคตานิ  อายตึ อนุปฺปาทธมฺมานีติ ฯ๕   
ฉฏ ฯ   
     [๑๔๓]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  นาย ภิกฺขเว กาโย ตุมฺหาก นาป   
อ ฺเส    ฯ    ปุราณมิท   ภิกฺขเว   กมมฺ   อภิสงฺขต   อภิส ฺเจตยิต   
เวทนีย ทฏพฺพ ฯ   
     [๑๔๔]  ตตฺร [๑]- ภิกขฺเว สุตวา อริยสาวโก ปฏิจฺจสมุปฺปาท ฺเว   
สาธุก   โยนโิส  มนสกิโรติ  อิติ  อิมสฺมึ  สติ  อิท  โหติ  อิมสฺสุปฺปาทา   
#๑ ม. ย.ุ โข ฯ    
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อิท     อุปฺปชชฺติ     อิมสฺม ึ   อสติ    อิท    น    โหติ    อิมสฺส   
นิโรธา   อิท   นิรชฺุฌติ  ยทิท  อวิชชฺาปจฺจยา  สงฺขารา  สงฺขารปจฺจยา   
วิ ฺาณ      ฯเปฯ      เอวเมตสฺส      เกวลสฺส     ทกฺุขกฺขนฺธสฺส   
สมุทโย   โหติ  ฯ  อวิชฺชาย  เตฺวว  อเสสวิราคนิโรธา  สงฺขารนิโรโธ   
สงฺขารนิโรธา     วิ ฺาณนิโรโธ    ฯเปฯ    เอวเมตสฺส    เกวลสฺส   
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ ฯ  สตฺตม ฯ   
     [๑๔๕]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ย ฺจ [๑]- ภิกฺขเว เจเตติ ย ฺจ   
ปกปฺเปติ   ย ฺจ   อนุเสติ   อารมฺมณเมต   โหติ   วิ ฺาณสฺส    ิติยา   
อารมฺมเณ    สติ    ปติฏา    วิ ฺาณสฺส    โหติ   ตสฺมึ   ปติฏ ิเต   
วิ ฺาเณ     วิรูเฬฺห    อายตึ    ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ    โหติ    อายตึ   
ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติยา     สติ    อายตึ    ชาติชรามรณ    โสกปริเทว-   
ทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   สมฺภวนฺติ   เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกขฺกฺขนฺธสฺส   
สมุทโย  โหติ ฯ โน จ ๒ ภิกฺขเว เจเตติ โน จ ๒ ปกปฺเปติ อถ จ ๒   
อนุเสติ   อารมฺมณเมต   โหติ   วิ ฺาณสฺส    ิติยา   อารมฺมเณ   สติ   
ปติฏา    วิ ฺาณสฺส    โหติ   ตสฺมึ   ปติฏ ิเต   วิ ฺาเณ   วิรูเฬฺห   
อายตึ    ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ   โหติ   อายตึ   ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติยา   สติ   
อายตึ     ชาติชรามรณ    โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา    สมฺภวนฺติ   
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ   
     [๑๔๖]  ยโต จ โข ภิกขฺเว โน จ ๓ เจเตติ โน จ ปกปฺเปติ โน   
จ   อนุเสติ   อารมฺมณเมต   น   โหติ  วิ ฺาณสฺส   ิติยา  อารมฺมเณ   
#๑ ยุ. โข ฯ   ๒ ม. ย.ุ เจ ฯ เอวมุปริป ฯ    ๓ ม. ย.ุ เจว ฯ    
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อสติ    ปติฏา    วิ ฺาณสฺส    น   โหติ   ตทปฺปติฏ ิเต   วิ ฺาเณ   
อวิรูเฬฺห  อายตึ  ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ  น  โหติ  อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติยา   
อสติ      อายตึ     ชาติชรามรณ     โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   
นิรุชฺฌนฺติ      เอวเมตสฺส     เกวลสฺส     ทุกฺขกฺขนฺธสฺส     นิโรโธ   
โหตีติ ฯ อฏม ฯ   
     [๑๔๗]   สาวตฺถิย   วิหรติ  ...  ย ฺจ  ภิกฺขเว  เจเตติ  ย ฺจ   
ปกปฺเปติ   ย ฺจ   อนุเสติ   อารมฺมณเมต   โหติ   วิ ฺาณสฺส    ิติยา   
อารมฺมเณ    สติ    ปติฏา    วิ ฺาณสฺส    โหติ   ตสฺมึ   ปติฏ ิเต   
วิ ฺาเณ    วิรูเฬฺห    นามรูปสฺส    อวกฺกนฺติ   โหติ   นามรูปปจฺจยา   
สฬายตน    สฬายตนปจฺจยา    ผสฺโส    ผสฺสปจฺจยา   เวทนา   ...   
ตณฺหา  ...  อุปาทาน  ... ภโว ... ชาติ ... ชรามรณ โสกปริเทว-   
ทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   สมฺภวนฺติ   เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกขฺกฺขนฺธสฺส   
สมุทโย   โหติ   ฯ   โน   จ   ภิกฺขเว   เจเตติ  โน  จ  ปกปฺเปติ   
อถ    จ    อนุเสติ    อารมฺมณเมต    โหติ    วิ ฺาณสฺส     ิติยา   
อารมฺมเณ    สติ    ปติฏา    วิ ฺาณสฺส    โหติ   ตสฺมึ   ปติฏ ิเต   
วิ ฺาเณ    วิรูเฬฺห    นามรูปสฺส    อวกฺกนฺติ   โหติ   นามรูปปจฺจยา   
สฬายตน    ฯเปฯ    เอวเมตสฺส   เกวลสฺส   ทุกฺขกขฺนฺธสฺส   สมุทโย   
โหติ ฯ   
     [๑๔๘]  ยโต  จ  โข  ภิกฺขเว  โน  จ  เจเตติ โน จ ปกปฺเปติ   
โน    จ    อนุเสติ   อารมฺมณเมต   น   โหติ   วิ ฺาณสฺส    ิติยา    
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อารมฺมเณ    อสติ    ปติฏา   วิ ฺาณสฺส   น   โหติ   ตทปฺปติฏ ิเต   
วิ ฺาเณ   อวิรูเฬฺห   นามรูปสฺส   อวกฺกนฺติ   น  โหติ  นามรูปนิโรธา   
สฬายตนนิโรโธ   ฯเปฯ   เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกขฺกฺขนฺธสฺส  นิโรโธ   
โหตีติ ฯ นวม ฯ   
     [๑๔๙]   สาวตฺถิย   วิหรติ  ...  ย ฺจ  ภิกฺขเว  เจเตติ  ย ฺจ   
ปกปฺเปติ   ย ฺจ   อนุเสติ   อารมฺมณเมต   โหติ   วิ ฺาณสฺส    ิติยา   
อารมฺมเณ    สติ    ปติฏา    วิ ฺาณสฺส    โหติ   ตสฺมึ   ปติฏ ิเต   
วิ ฺาเณ   วิรูเฬฺห   นติ   โหติ   นติยา   สติ   อาคติคติ  ๑  โหติ   
อาคติคติยา  สติ  จุตูปปาโต  โหติ  จุตูปปาเต  สติ  อายตึ ชาติชรามรณ   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา         สมฺภวนฺติ         เอวเมตสฺส   
เกวลสฺส   ทกฺุขกฺขนฺธสฺส   สมุทโย  โหติ  ฯ  โน  จ  ภิกฺขเว  เจเตติ   
โน   จ   ปกปฺเปติ   อถ  จ  อนุเสติ  อารมฺมณเมต  โหติ  วิ ฺาณสฺส   
 ิติยา    อารมฺมเณ    สติ    ปติฏา    วิ ฺาณสฺส    โหติ    ตสฺมึ   
ปติฏ ิเต   วิ ฺาเณ   วิรูเฬฺห   นติ   โหติ   นติยา   สติ   อาคติคติ   
โหติ    อาคติคติยา    สติ    จุตูปปาโต    โหติ    จุตูปปาเต   สติ   
อายตึ     ชาติชรามรณ    โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา    สมฺภวนฺติ   
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ   
     [๑๕๐]  ยโต  จ  โข  ภิกฺขเว  โน  จ  เจเตติ โน จ ปกปฺเปติ   
โน    จ    อนุเสติ   อารมฺมณเมต   น   โหติ   วิ ฺาณสฺส    ิติยา   
#๑ สี. อคติคติ ฯ    
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อารมฺมเณ    อสติ    ปติฏา   วิ ฺาณสฺส   น   โหติ   ตทปฺปติฏ ิเต   
วิ ฺาเณ   อวิรูเฬฺห   นติ   น   โหติ   นติยา   อสติ   อาคติคติ  น   
โหติ   อาคติคติยา   อสติ   จุตูปปาโต   น   โหติ   จุตูปปาเต  อสติ   
อายตึ     ชาติชรามรณ    โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา    นริุชฺฌนฺติ   
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ ฯ ทสม ฯ   
                  กฬารขตฺติยวคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
                       ตสฺส อุทฺทาน   
         ภูตมิท กฬาร ฺจ            เทฺว จ าณวตฺถุนิ ๑   
         อวิชฺชาปจฺจยา จ เทฺว       นตุมฺหา เจตนา ตโยติ ฯ   
                   ________________________   
#๑ ม. าณวตฺถูนิ ฯ ย.ุ าณสฺส วตฺถูนิ ฯ    



สุตฺต ส. นิทานวคฺโค - หนาท่ี 82 

                    คหปติวคฺโค ป ฺจโม   
     [๑๕๑]   สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  อถ  โข  อนาถปณฺฑิโก  คหปติ   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินนฺ   โข   อนาถปณฺฑิก   คหปตึ   
ภควา   เอตทโวจ   ยโต   โข   คหปติ   อริยสาวกสฺส  ป ฺจ  ภยานิ   
เวรานิ   วูปสนฺตานิ   โหนติฺ   จตูหิ  จ  โสตาปตฺติยงฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
โหติ   อริโย   จสฺส   าโย  ป ฺาย  สุทิฏโ  โหติ  สุปฏิวิทฺโธ  โส   
อากงฺขมาโน     อตฺตนาว     อตฺตาน     พฺยากเรยฺย    ขีณนิรโยมหฺิ   
ขีณติรจฺฉานโยนิโย     ๑     ขีณปตฺติวิสโย     ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต   
โสตาปนฺโนหมสฺมิ อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธปิรายโนติ ฯ   
     [๑๕๒]  กตมานิ  ป ฺจ  ภยานิ  เวรานิ  วูปสนฺตานิ  โหนฺติ  ฯ ย   
คหปติ   ปาณาติปาตี   ปาณาติปาตปฺปจฺจยา   ทิฏธมฺมิกมฺป   ภย   เวร   
ปสวติ   สมปฺรายิกมฺป   ภย   เวร  ปสวติ  เจตสิกมฺป  ทุกฺข  โทมนสฺส   
ปฏิสเวทยติ   ปาณาติปาตา   ปฏิวิรตสฺส   เอว  ต  ภย  เวร  วูปสนฺต   
โหติ   ฯ   ย   คหปติ  อทนิฺนาทายี  อทินฺนาทานปฺปจฺจยา  ทิฏธมฺมิกมฺป   
ภย   เวร   ปสวติ  สมฺปรายิกมฺป  ภย  เวร  ปสวติ  เจตสิกมฺป  ทุกฺข   
โทมนสฺส    ปฏิสเวทยติ   อทินฺนาทานา   ปฏิวิรตสฺส   เอว   ต   ภย   
เวร  วูปสนฺต โหติ ฯ ย คหปติ กาเมสุมิจฺฉาจารี กาเมสุมิจฺฉา- 
#๑ ม. ขีณติรจฺฉานโยนิ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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จารปฺปจฺจยา  ทิฏธมฺมิกมฺป   ภย  เวร  ปสวติ  สมปฺรายิกมฺป   ภย   
เวร  ปสวติ  เจตสิกมฺป  ทุกฺข  โทมนสฺส  ปฏิสเวทยติ กาเมสุมิจฺฉาจารา   
ปฏิวิรตสฺส    เอว    ต    ภย    เวร    วูปสนฺต   โหติ   ฯ   ย   
คหปติ   มุสาวาที   มุสาวาทปฺปจฺจยา   ทิฏธมฺมิกมฺป  ภย  เวร  ปสวติ   
สมฺปรายิกมฺป    ภย    เวร    ปสวติ   เจตสิกมฺป   ทกฺุข   โทมนสฺส   
ปฏิสเวทยติ   มุสาวาทา   ปฏิวิรตสฺส   เอว   ต   ภย  เวร  วูปสนฺต   
โหติ    ฯ    ย   คหปติ   สรุาเมรยมชฺชปมาทฏายี   สุราเมรยมชชฺ-   
ปมาทฏานปฺปจฺจยา   ทิฏธมฺมิกมฺป   ภย   เวร  ปสวติ  สมฺปรายิกมฺป   
ภย    เวร    ปสวติ    เจตสิกมฺป    ทุกฺข   โทมนสฺส   ปฏิสเวทยติ   
สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา   ปฏิวิรตสฺส   เอว   ต  ภย  เวร  วูปสนฺต   
โหติ ฯ อิมานิ ป ฺจ ภยานิ เวรานิ วูปสนฺตานิ โหนฺติ ฯ   
     [๑๕๓]   กตเมหิ  จตูหิ  โสตาปตฺติยงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  ฯ   
อิธ   คหปติ   อริยสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ   
อิติป   โส   ภควา   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  สุคโต   
โลกวิทู    อนุตฺตโร    ปรุสิทมฺมสารถิ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   
ภควาติ   ธมฺเม   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   สฺวากฺขาโต   
ภควตา   ธมโฺม  สนฺทฏิ ิโก  อกาลิโก  เอหิปสฺสิโก  โอปนยิโก  ปจฺจตฺต   
เวทิตพฺโพ    วิ ฺ ูหีติ   สงฺเฆ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   
สุปฏิปนฺโน   ภควโต   สาวกสงฺโฆ   อุชุปฏิปนฺโน   ภควโต  สาวกสงฺโฆ   
ายปฏิปนฺโน     ภควโต     สาวกสงฺโฆ    สามีจิปฏิปนฺโน    ภควโต    
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สาวกสงฺโฆ   ยทิท   จตฺตาริ   ปุริสยุคานิ   อฏ   ปรุิสปุคฺคลา   เอส   
ภควโต  สาวกสงฺโฆ  อาหุเนยฺโย  ปาหุเนยฺโย  ทกขิฺเณยฺโย อ ฺชลิกรณีโย   
อนุตฺตร      ปุ ฺกฺเขตฺต      โลกสฺสาติ      อริยกนเฺตหิ     สีเลหิ   
สมนฺนาคโต    โหติ    อขณฺเฑหิ   อจฺฉิทฺเทหิ   อสพเลหิ   อกมฺมาเสหิ   
ภุชิสฺเสหิ   วิ ฺ ูปสตฺเถหิ   อปรามฏเหิ   สมาธิสวตฺตนิเกหิ   ฯ  อิเมหิ   
จตูหิ โสตาปตฺติยงฺเคหิ สมนฺนาคโต โหติ ฯ   
     [๑๕๔]   กตโม   จสฺส   อริโย  าโย  ป ฺาย  สุทิฏโ  โหติ   
สุปฏิวิทฺโธ   ฯ   อิธ   คหปติ  อริยสาวโก  ปฏิจฺจสมุปฺปาท ฺเว  สาธุก   
โยนิโส   มนสิกโรติ   อิติ   อิมสฺมึ   สติ   อิท   โหติ   อิมสฺสุปฺปาทา   
อิท    อุปฺปชชฺติ   อิมสฺมึ   อสติ   อิท   น   โหติ   อิมสฺส   นิโรธา   
อิท    นิรชฺุฌติ    ยทิท    อวิชฺชาปจฺจยา    สงฺขารา   สงฺขารปจฺจยา   
วิ ฺาณ    ฯเปฯ    เอวเมตสฺส    เกวลสฺส   ทุกฺขกขฺนฺธสฺส   สมุทโย   
โหติ  อวิชชฺาย  เตฺวว  อเสสวิราคนิโรธา  สงฺขารนิโรโธ สงฺขารนิโรธา   
วิ ฺาณนิโรโธ     ฯเปฯ     เอวเมตสฺส    เกวลสฺส    ทุกฺขกฺขนฺธสฺสท   
นิโรโธ   โหติ   ฯ   อยมสฺส   อริโย  าโย  ป ฺาย  สุทฏิโ  โหติ   
สุปฏิวิทฺโธ ฯ   
     [๑๕๕]   ยโต   โข  คหปติ  อริยสาวกสฺส  อิมานิ  ป ฺจ  ภยานิ   
เวรานิ   วูปสนฺตานิ   โหนติฺ   อิเมหิ  จ  ๑  จตูหิ  โสตาปตฺติยงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต    โหติ    อย ฺจสฺส   อริโย   าโย   ป ฺาย   สุทิฏโ   
โหติ   สุปฏิวิทฺโธ   โส   อากงฺขมาโน  อตฺตนาว  อตฺตาน  พฺยากเรยฺย   
#๑ ม. ย.ุ จสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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ขีณนิรโยมฺหิ   ขีณติรจฺฉานโยนิโย   ขีณปตฺติวิสโย   ขีณาปายทุคฺคติ- 
วินิปาโต  โสตาปนฺโนหมสฺมิ    อวินิปาตธมฺโม    นยิโต    สมโฺพธิ- 
ปรายโนติ    ฯ  ปม ฯ   
     [๑๕๖]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ยโต  โข  ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส   
ป ฺจ   ภยานิ   เวรานิ  วูปสนฺตานิ  โหนฺติ  จตูหิ  จ  โสตาปตฺติยงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต    โหติ    อรโิย    จสฺส    าโย    ป ฺาย   สุทิฏโ   
โหติ   สุปฏิวิทฺโธ   โส   อากงฺขมาโน  อตฺตนาว  อตฺตาน  พฺยากเรยฺย   
ขีณนิรโยมฺหิ ฯเปฯ อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ   
               [ภิกฺขเวติ สพฺพ วิตฺถาเรตพฺพ] ๑   
     [๑๕๗]   กตมานิ   ป ฺจ  ภยานิ  เวรานิ  วูปสนฺตานิ  โหนฺติ  ฯ   
ย   ภิกฺขเว   ปาณาติปาตี   ฯเปฯ   ย   ภิกฺขเว  อทินฺนาทายี  ฯเปฯ   
ย   ภิกฺขเว   กาเมสุมิจฺฉาจารี   ฯเปฯ  ย  ภิกฺขเว  มสุาวาที  ฯเปฯ   
ย   ภิกฺขเว   สุราเมรยมชชฺปมาทฏายี   ฯเปฯ   อิมานิ  ป ฺจ  ภยานิ   
เวรานิ วูปสนฺตานิ โหนฺติ ฯ   
     [๑๕๘]   กตเมหิ  จตูหิ  โสตาปตฺติยงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   อริยสาวโก   พุทฺเธ   ฯเปฯ   ธมฺเม   ฯเปฯ  สงฺเฆ   
ฯเปฯ    อริยกนฺเตหิ    สีเลหิ   สมนฺนาคโต   โหติ   ฯเปฯ   อิเมหิ   
จตูหิ โสตาปตฺติยงฺเคหิ สมนฺนาคโต โหติ ฯ   
     [๑๕๙]   กตโม   จสฺส   อริโย  าโย  ป ฺาย  สุทิฏโ  โหติ   
#๑ สีหลโปฏเก ภิกฺขเวติ สพฺพ วิตฺถาเรตพฺพนฺติ เอว ทิสฺสติ ฯ    
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สุปฏิวิทฺโธ    ฯ    อิธ    ภิกฺขเว   อริยสาวโก   ปฏิจฺจสมุปฺปาท ฺเว   
สาธุก   โยนโิส   มนสิกโรติ   ฯเปฯ  อยมสฺส  อรโิย  าโย  ป ฺาย   
สุทิฏโ โหติ สุปฏิวิทฺโธ ฯ   
     [๑๖๐]   ยโต  โข  ภิกฺขเว  อริยสาวกสฺส  อิมานิ  ป ฺจ  ภยานิ   
เวรานิ    วูปสนฺตานิ   โหนฺติ   อิเมหิ   จ   จตูหิ   โสตาปตฺติยงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต    โหติ    อย ฺจสฺส   อริโย   าโย   ป ฺาย   สุทิฏโ   
โหติ  สุปฏิวิทฺโธ  ฯ  โส  อากงฺขมาโน  อตฺตนาว  อตฺตาน  พฺยากเรยฺย   
ขีณนิรโยมฺหิ   ขีณติรจฺฉานโยนิโย   ขีณปตฺติวิสโย   ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต   
โสตาปนฺโนหมสฺมิ    อวินิปาตธมฺโม    นิยโต    สมฺโพธิปรายโนติ    ฯ   
ทุติย ฯ   
     [๑๖๑]   สาวตฺถิย   วิหรติ   ...   ทกฺุขสฺส  ภิกฺขเว  สมุทย ฺจ   
อตฺถงฺคม ฺจ  เทเสสฺสามิ  ต  สุณาถ  สาธุก  มนสิกโรถ  ภาสิสสฺามีติ  ฯ   
เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๑๖๒]  ภควา  เอตทโวจ  กตโม  จ  ภิกฺขเว  ทุกขฺสฺส  สมุทโย   
จกฺขุ ฺจ   ปฏจฺิจ   รูเป   จ   อุปฺปชฺชติ   จกฺขุวิ ฺาณ   ติณฺณ   สงฺคติ   
ผสฺโส    ผสสฺปจฺจยา    เวทนา   เวทนาปจฺจยา   ตณฺหา   อย   โข   
ภิกฺขเว  ทุกฺขสฺส  สมุทโย  ฯ  โสต ฺจ  ปฏิจฺจ  สทฺเท  จ  ... ฆาน ฺจ   
ปฏิจฺจ  คนฺเธ  จ  ...  ชิวฺห ฺจ  ปฏิจฺจ  รเส  จ  ... กาย ฺจ ปฏิจฺจ   
โผฏพฺเพ   จ  ...  มน ฺจ  ปฏิจฺจ  ธมฺเม  จ  อุปฺปชชฺติ  มโนวิ ฺาณ   
ติณฺณ   สงฺคติ   ผสฺโส   ผสฺสปจฺจยา   เวทนา   เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา    
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อย โข ภิกฺขเว ทุกฺขสฺส สมุทโย ฯ   
     [๑๖๓]   กตโม   จ   ภิกฺขเว  ทุกฺขสฺส  อตฺถงฺคโม  ฯ  จกฺขุ ฺจ   
ปฏิจฺจ    รูเป   จ   อุปฺปชชฺติ   จกฺขุวิ ฺาณ   ติณฺณ   สงฺคติ   ผสโฺส   
ผสฺสปจฺจยา    เวทนา   เวทนาปจฺจยา   ตณฺหา   ตสสฺาเยว   ตณฺหาย   
อเสสวิราคนิโรธา     อุปาทานนิโรโธ    อุปาทานนิโรธา    ภวนโิรโธ   
ภวนิโรธา    ชาตินิโรโธ    ชาตินิโรธา   ชรามรณ   โสกปริเทวทุกฺข-   
โทมนสฺสุปายาสา    นริุชฌฺนฺติ   เอวเมตสฺส   เกวลสฺส   ทุกฺขกขฺนฺธสฺส   
นิโรโธ   โหติ   อย   โข   ภิกฺขเว  ทุกฺขสฺส  อตฺถงฺคโม  ฯ  โสต ฺจ   
ปฏิจฺจ   สทฺเท   จ   ...  ฆาน ฺจ  ปฏิจฺจ  คนฺเธ  จ  ...  ชิวฺห ฺจ   
ปฏิจฺจ   รเส   จ  ...  กาย ฺจ  ปฏิจฺจ  โผฏพฺเพ  จ  ...  มน ฺจ   
ปฏิจฺจ     ธมฺเม    จ    อุปฺปชฺชติ    มโนวิ ฺาณ    ติณฺณ    สงฺคติ   
ผสฺโส    ผสสฺปจฺจยา    เวทนา   เวทนาปจฺจยา   ตณฺหา   ตสฺสาเยว   
ตณฺหาย     อเสสวิราคนิโรธา     อุปาทานนิโรโธ     อุปาทานนิโรธา   
ภวนิโรโธ     ภวนิโรธา     ชาตินิโรโธ     ชาตินิโรธา    ชรามรณ   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา    นริุชฺฌนฺติ    เอวเมตสฺส    เกวลสฺส   
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส    นิโรโธ    โหติ    อย    โข    ภิกฺขเว    ทุกฺขสฺส   
อตฺถงฺคโมติ ฯ ตติย ฯ   
     [๑๖๔]   สาวตฺถิย   วิหรติ   ...   โลกสฺส  ภิกฺขเว  สมุทย ฺจ   
อตฺถงฺคม ฺจ  เทเสสฺสามิ  ต  สุณาถ  ...  กตโม  จ  ภิกฺขเว  โลกสสฺ   
สมุทโย    ฯ   จกฺขุ ฺจ   ปฏิจฺจ   รูเป   จ   อุปฺปชชฺติ   จกฺขุวิ ฺาณ    
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ติณฺณ   สงฺคติ   ผสฺโส   ผสฺสปจฺจยา   เวทนา   เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา   
ตณฺหาปจฺจยา    อุปาทาน   อุปาทานปจฺจยา   ภโว   ภวปจฺจยา   ชาติ   
ชาติปจฺจยา    ชรามรณ    โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา    สมฺภวนฺติ   
อย  โข  ภิกฺขเว  โลกสฺส  สมุทโย  ฯ  โสต ฺจ  ปฏิจฺจ  สทฺเท จ ...   
ฆาน ฺจ  ปฏจฺิจ  คนฺเธ  จ  ...  ชิวฺห ฺจ  ปฏิจฺจ  รเส จ ... กาย ฺจ   
ปฏิจฺจ   โผฏพฺเพ   จ   ...   มน ฺจ   ปฏิจฺจ  ธมฺเม  จ  อุปฺปชฺชติ   
มโนวิ ฺาณ    ติณฺณ   สงฺคติ   ผสฺโส   ผสฺสปจฺจยา   เวทนา   ฯเปฯ   
ชาติปจฺจยา    ชรามรณ    โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา    สมฺภวนฺติ   
อย โข ภิกฺขเว โลกสฺส สมุทโย ฯ   
     [๑๖๕]   กตโม   จ   ภิกฺขเว  โลกสสฺ  อตฺถงฺคโม  ฯ  จกฺขุ ฺจ   
ปฏิจฺจ    รูเป   จ   อุปฺปชชฺติ   จกฺขุวิ ฺาณ   ติณฺณ   สงฺคติ   ผสโฺส   
ผสฺสปจฺจยา    เวทนา   เวทนาปจฺจยา   ตณฺหา   ตสสฺาเยว   ตณฺหาย   
อเสสวิราคนิโรธา   อุปาทานนิโรโธ  อุปาทานนิโรธา  ภวนิโรโธ  ฯเปฯ   
เอวเมตสฺส    เกวลสฺส    ทุกฺขกฺขนฺธสฺส   นิโรโธ   โหติ   อย   โข   
ภิกฺขเว   โลกสฺส   อตฺถงฺคโม   ฯ   โสต ฺจ  ปฏิจฺจ  สทฺเท  จ  ...พ   
ฆาน ฺจ  ปฏจฺิจ  คนฺเธ  จ  ...  ชิวฺห ฺจ  ปฏิจฺจ  รเส จ ... กาย ฺจ   
ปฏิจฺจ   โผฏพฺเพ   จ   ...   มน ฺจ   ปฏิจฺจ  ธมฺเม  จ  อุปฺปชฺชติ   
มโนวิ ฺาณ     ติณฺณ     สงฺคติ     ผสฺโส    ผสฺสปจฺจยา    เวทนา   
เวทนาปจฺจยา    ตณฺหา    ตสฺสาเยว    ตณฺหาย    อเสสวิราคนิโรธา   
อุปาทานนิโรโธ    อุปาทานนิโรธา    ภวนิโรโธ   ฯเปฯ   เอวเมตสฺส    
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เกวลสฺส   ทกฺุขกฺขนฺธสฺส   นิโรโธ   โหติ   อย  โข  ภิกฺขเว  โลกสฺส   
อตฺถงฺคโมติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๑๖๖]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย  ภควา  าติเก  วิหรติ   
คิ ฺชกาวสเถ   ฯ   อถ   โข   ภควา  รโหคโต  ปฏิสลฺลีโน  ๑  อิม   
ธมฺมปริยาย   อภาสิ   จกฺขุ ฺจ  ปฏิจฺจ  รูเป  จ  อุปฺปชฺชติ  จกฺขุวิ ฺาณ   
ติณฺณ   สงฺคติ   ผสฺโส   ผสฺสปจฺจยา   เวทนา   เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา   
ตณฺหาปจฺจยา   อุปาทาน   ฯเปฯ   เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส   
สมุทโย   โหติ   ฯ  โสต ฺจ  ปฏิจฺจ  สทฺเท  จ  ...  ฆาน ฺจ  ปฏิจฺจ   
คนฺเธ  จ  ...  ชิวฺห ฺจ  ปฏจฺิจ  รเส จ ... กาย ฺจ ปฏิจฺจ โผฏพฺเพ   
จ   ...   มน ฺจ   ปฏิจฺจ   ธมฺเม   จ  อุปฺปชฺชติ  มโนวิ ฺาณ  ติณฺณ   
สงฺคติ    ผสฺโส    ผสฺสปจฺจยา    เวทนา    เวทนาปจฺจยา    ตณฺหา   
ตณฺหาปจฺจยา      อุปาทาน      ฯเปฯ     เอวเมตสฺส     เกวลสฺส   
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ   
     [๑๖๗]   จกฺขุ ฺจ   ปฏจฺิจ   รูเป   จ   อุปฺปชฺชติ   จกฺขุวิ ฺาณ   
ติณฺณ   สงฺคติ   ผสฺโส   ผสฺสปจฺจยา   เวทนา   เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา   
ตสฺสาเยว  ตณฺหาย  อเสสวิราคนิโรธา  อุปาทานนิโรโธ  อุปาทานนิโรธา   
ภวนิโรโธ      ฯเปฯ     เอวเมตสฺส     เกวลสฺส     ทกฺุขกฺขนฺธสฺส   
นิโรโธ   โหติ   ฯ   โสต ฺจ   ปฏิจฺจ   สทฺเท   จ   ฯเปฯ   มน ฺจ   
ปฏิจฺจ   ธมฺเม   จ   อุปฺปชฺชติ   มโนวิ ฺาณ   ติณฺณ   สงฺคติ   ผสฺโส   
ผสฺสปจฺจยา    เวทนา   เวทนาปจฺจยา   ตณฺหา   ตสสฺาเยว   ตณฺหาย   
#๑ ม. ปฏิสลลฺาโน ฯ    
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อเสสวิราคนิโรธา   อุปาทานนิโรโธ  อุปาทานนิโรธา  ภวนิโรโธ  ฯเปฯ   
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ ฯ   
     [๑๖๘]  เตน  โข  ปน สมเยน อ ฺตโร ภิกฺขุ ภควโต อุปสฺสุติ ๑   
 ิโต  โหติ  ฯ  อทฺทสา  โข  ภควา  ต  ภิกฺขุ  อุปสฺสุติ ๑  ิต ทิสฺวาน   
ต   ภิกฺขุ  เอตทโวจ  อสฺโสสิ  โน  ตฺว  ภิกฺขุ  อิม  ธมฺมปริยายนฺติ  ฯ   
เอว  ภนฺเตติ  ฯ  อุคฺคณฺหาหิ  ตฺว  ภิกฺขุ  อิม  ธมฺมปรยิาย  ปริยาปณุาหิ   
ตฺว   ภิกฺขุ   อิม   ธมฺมปริยาย   ธาเรหิ  ตฺว  ภิกฺขุ  อิม  ธมฺมปรยิาย   
อตฺถส ฺหิโตย ภิกฺขุ ธมฺมปริยาโย อาทิพฺรหฺมจริยโกติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๑๖๙]   สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  อถ  โข  อ ฺตโร  พฺราหฺมโณ   
เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควตา   สทฺธึ   สมฺโมทิ   
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
     [๑๗๐]   เอกมนฺต   นสินิฺโน   โข   โส   พฺราหฺมโณ   ภควนฺต   
เอตทโวจ  กึ  นุ  โข  โภ  โคตม  โส  กโรติ  โส  ปฏสิเวทยตีติ  ฯ   
โส   กโรติ   โส   ปฏิสเวทยตีติ  โข  พฺราหฺมณ  อยเมโก  อนโฺต  ฯ   
กึ   ปน   โภ   โคตม   อ ฺโ   กโรติ   อ ฺโ   ปฏสิเวทยตีติ   ฯ   
อ ฺโ   กโรติ   อ ฺโ   ปฏิสเวทยตีติ   โข   พฺราหฺมณ   อย  ทุติโย   
อนฺโต   เอเต   เต   พฺราหฺมณ   อุโภ   อนฺเต   อนุปคมฺม   มชฺเฌน   
ตถาคโต   ธมฺม   เทเสติ   อวิชฺชาปจฺจยา   สงฺขารา   สงฺขารปจฺจยา   
วิ ฺาณ    ฯเปฯ    เอวเมตสฺส    เกวลสฺส   ทุกฺขกขฺนฺธสฺส   สมุทโย   
โหติ  ฯ  อวิชฺชายเตฺวว  อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ สงฺขารนิโรธา   
#๑ ยุ. อุปสฺสตึุ ฯ    
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วิ ฺาณนิโรโธ     ฯเปฯ     เอวเมตสฺส    เกวลสฺส    ทุกฺขกฺขนฺธสฺส   
นิโรโธ โหตีติ ฯ   
     [๑๗๑]   เอว   วุตฺเต   โส   พฺราหฺมโณ   ภควนฺต  เอตทโวจ   
อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม  ฯเปฯ  อุปาสก  ม   
ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๑๗๒]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  อถ  โข  ชาณุสฺโสณิ  พฺราหฺมโณ   
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ ฯเปฯ   
     [๑๗๓]   เอกมนฺต  นิสนิฺโน  โข  ชาณุสฺโสณิ  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต   
เอตทโวจ   ก ึ  นุ   โข  โภ  โคตม  สพฺพมตฺถีติ  ฯ  สพฺพมตฺถีติ  โข   
พฺราหฺมณ   อยเมโก  อนโฺต  ฯ  กึ  ปน  โภ  โคตม  สพฺพ  นตฺถีติ  ฯ   
สพฺพ   นตฺถติี   โข   พฺราหฺมณ   อย   ทุติโย   อนฺโต   เอเต   เต   
พฺราหฺมณ   อุโภ   อนฺเต   อนุปคมฺม  มชฺเฌน  ตถาคโต  ธมฺม  เทเสติ   
อวิชฺชาปจฺจยา     สงฺขารา     สงฺขารปจฺจยา     วิ ฺาณ     ฯเปฯ   
เอวเมตสฺส   เกวลสฺส  ทุกขฺกฺขนฺธสฺส  สมุทโย  โหติ  ฯ  อวิชฺชายเตฺวว   
อเสสวิราคนิโรธา  สงฺขารนิโรโธ  สงฺขารนิโรธา  วิ ฺาณนิโรโธ  ฯเปฯ   
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ ฯ   
     [๑๗๔]  เอว  วุตฺเต  ชาณุสฺโสณิ  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   ฯเปฯ   ปาณุเปต   
สรณงฺคตนฺติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๑๗๕]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  อถ  โข  โลกายติโก พฺราหฺมโณ    
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เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ   
     [๑๗๖]  เอกมนฺต  นิสนิฺโน  โข  โลกายติโก  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต   
เอตทโวจ   ก ึ  นุ   โข  โภ  โคตม  สพฺพมตฺถีติ  ฯ  สพฺพมตฺถีติ  โข   
พฺราหฺมณ  เชฏเมต  โลกายต  ฯ  กึ  ปน  โภ  โคตม  สพฺพ นตฺถีติ ฯ   
สพฺพ   นตฺถติี  โข  พฺราหฺมณ  ทุติยเมต  โลกายต  ฯ  ก ึ น ุ โข  โภ   
โคตม   สพฺพเมกตฺตนฺติ   ฯ   สพฺพเมกตฺตนฺติ   โข  พฺราหฺมณ  ตติยเมต   
โลกายต  ฯ  กึ  ปน  โภ  โคตม  สพฺพ  ปุถุตฺตนฺติ  ฯ  สพฺพ  ปถุุตฺตนฺติ   
โข   พฺราหฺมณ   จตุตฺถเมต   โลกายต   เอเต   เต  พฺราหฺมณ  อุโภ   
อนฺเต   อนุปคมฺม   มชฺเฌน   ตถาคโต   ธมฺม  เทเสติ  อวิชฺชาปจฺจยา   
สงฺขารา    สงฺขารปจฺจยา   วิ ฺาณ   ฯเปฯ   เอวเมตสฺส   เกวลสฺส   
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส   สมุทโย   โหติ  ฯ  อวิชฺชาย  เตฺวว  อเสสวิราคนิโรธา   
สงฺขารนิโรโธ    สงฺขารนิโรธา   วิ ฺาณนิโรโธ   ฯเปฯ   เอวเมตสฺส   
เกวลสฺส ทุกขฺกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ ฯ   
     [๑๗๗]  เอว  วุตฺเต  โลกายติโก  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต เอตทโวจ   
อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   ฯเปฯ  อชชฺตคฺเค   
ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ อฏม ฯ   
     [๑๗๘]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร โข ... น ภิกฺขเว สุตวโต   
อริยสาวกสฺส   เอว   โหติ   ก ึ  นุ   โข   กิสฺม ึ  สติ   ก ึ  โหติ   
กิสฺสุปฺปาทา   ก ึ  อุปฺปชชฺติ   [๑]-   กิสมฺึ  สติ  นามรูป  โหติ  กสิฺมึ   
สติ    สฬายตน    โหติ    กิสฺมึ   สติ   ผสฺโส   โหติ   กิสฺมึ   สติ   
#๑ ม. ย.ุ กิสมฺึ สติ สงฺขารา โหนฺติ กสิมฺึ สติ วิ ฺาณ โหติ ฯ    



สุตฺต ส. นิทานวคฺโค - หนาท่ี 93 

เวทนา   โหติ   กิสฺม ึ  สติ   ตณฺหา   โหติ   กิสฺมึ   สติ   อุปาทาน   
โหติ   กิสฺมึ   สติ   ภโว   โหติ   กิสฺมึ   สติ   ชาติ   โหติ   กิสฺมึ   
สติ ชรามรณ โหตีติ ฯ   
     [๑๗๙]   อถ  โข  ภิกฺขเว  สุตวโต  อริยสาวกสฺส  อปรปฺปจฺจยา   
าณเมเวตฺถ   โหติ   อิมสฺมึ   สติ   อิท   โหติ   อิมสฺสุปฺปาทา   อิท   
อุปฺปชฺชติ  [๑]-  วิ ฺาเณ  สติ  นามรูป  โหติ  นามรูเป  สติ สฬายตน   
โหติ   สฬายตเน   สติ   ผสฺโส   โหติ   ผสฺเส   สติ  เวทนา  โหติ   
เวทนาย    สติ    ตณฺหา    โหติ   ตณฺหาย   สติ   อุปาทาน   โหติ   
อุปาทาเน  สติ  ภโว  โหติ  ฯเปฯ  ชาติยา  สติ  ชรามรณ  โหตีติ  ฯ   
โส เอว ปชานาติ เอวมย โลโก สมุทยตีติ ฯ   
     [๑๘๐]   น   ภิกฺขเว   สุตวโต   อรยิสาวกสฺส  เอว  โหติ  กึ   
นุ   โข   กิสมฺึ   อสติ   กึ   น   โหติ   กสิฺส  นิโรธา  กึ  นริุชฺฌติ   
กิสฺมึ   อสติ   นามรูป   น   โหติ   กิสฺม ึ  อสติ  สฬายตน  น  โหติ   
กิสมฺึ   อสติ   ผสฺโส   น   โหติ   กิสฺมึ   อสติ   เวทนา   น  โหติ   
กิสฺมึ   อสติ   ตณฺหา   น   โหติ   กิสฺมึ   อสติ   อุปาทาน  น  โหติ   
กิสฺมึ   อสติ   ภโว   น   โหติ   กิสฺม ึ  อสติ  ชาติ  น  โหติ  กิสมฺึ   
อสติ ชรามรณ น โหตีติ ฯ   
     [๑๘๑]   อถ  โข  ภิกฺขเว  สุตวโต  อริยสาวกสฺส  อปรปฺปจฺจยา   
าณเมเวตฺถ   โหติ   อิมสฺมึ   อสติ   อิท   น  โหติ  อิมสฺส  นิโรธา   
อิท   นริุชฺฌติ   วิ ฺาเณ   อสติ   นามรูป   น  โหติ  นามรูเป  อสติ   
#๑ ม. ย.ุ อวิชฺชาย สติ ฯเปฯ วิณฺาณ โหติ ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุ ฯ    
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สฬายตน  น  โหติ  ฯเปฯ  อุปาทาน  น  โหติ  ... ภโว น โหติ ...   
ชาติ   น   โหติ   ชาติยา  อสติ  ชรามรณ  น  โหตีติ  ฯ  โส  เอว   
ปชานาติ เอวมย โลโก นิรชฺุฌตีติ ฯ   
     [๑๘๒]  ยโต  โข  ภิกขฺเว  อริยสาวโก  เอว  โลกสฺส สมุทย ฺจ   
อตฺถงฺคม ฺจ   ยถาภูต   ปชานาติ  ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกขฺเว  อริยสาวโก   
ทิฏ ิสมฺปนฺโน     อิติป     ฯเปฯ     อมตทฺวาร    อาหจฺจ    ติฏติ   
อิติปติ ฯ นวม ฯ   
     [๑๘๓]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร โข ... น ภิกฺขเว สุตวโต   
อริยสาวกสฺส   เอว   โหติ   ก ึ  นุ   โข   กิสฺม ึ  สติ   ก ึ  โหติ   
กิสสฺุปฺปาทา    กึ   อุปฺปชชฺติ   กิสฺมึ   สติ   สงฺขารา   โหนฺติ   กสิฺมึ   
สติ    วิ ฺาณ    โหติ    กิสฺมึ   สติ   นามรูป   โหติ   กิสฺม ึ  สติ   
สฬายตน   โหติ   กิสฺม ึ  สติ   ผสฺโส   โหติ   กิสฺม ึ  สติ   เวทนา   
โหติ    กิสฺม ึ   สติ   ตณฺหา   โหติ   กิสมฺึ   สติ   อุปาทาน   โหติ   
กิสฺมึ    สติ   ภโว   โหติ   กิสฺมึ   สติ   ชาติ   โหติ   กิสฺมึ   สติ   
ชรามรณ โหตีติ ฯ   
     [๑๘๔]   อถ  โข  ภิกฺขเว  สุตวโต  อริยสาวกสฺส  อปรปฺปจฺจยา   
าณเมเวตฺถ    โหติ    อิมสฺมึ    สติ    อิท    โหติ   อิมสฺสุปฺปาทา   
อิท   อุปฺปชชฺติ   อวิชฺชาย   สติ   สงฺขารา   โหนฺติ   สงฺขาเรสุ  สติ   
วิ ฺาณ    โหติ    วิ ฺาเณ   สติ   นามรูป   โหติ   นามรูเป   สติ   
สฬายตน   โหติ   สฬายตเน   สติ  ผสโฺส  โหติ  ผสฺเส  สติ  เวทนา    
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โหติ   เวทนาย   สติ   ตณฺหา   โหติ   ตณฺหาย  สติ  อุปาทาน  โหติ   
อุปาทาเน   สติ   ภโว   โหติ   ภเว  สติ  ชาติ  โหติ  ชาติยา  สติ   
ชรามรณ โหตีติ ฯ โส เอว ปชานาติ เอวมย โลโก สมุทยตีติ ฯ   
     [๑๘๕]   น   ภิกฺขเว   สุตวโต   อรยิสาวกสฺส  เอว  โหติ  กึ   
นุ   โข   กิสมฺึ   อสติ   กึ   น   โหติ   กสิฺส  นิโรธา  กึ  นริุชฺฌติ   
กิสฺมึ   อสติ   สงฺขารา   น   โหนฺติ   กิสมฺึ  อสติ  วิ ฺาณ  น  โหติ   
กิสฺมึ   อสติ   นามรูป   น   โหติ   กิสฺม ึ  อสติ  สฬายตน  น  โหติ   
กิสฺมึ   อสติ   ผสฺโส   น   โหติ   กิสฺมึ   อสติ   เวทนา   น  โหติ   
กิสฺมึ   อสติ   ตณฺหา   น   โหติ  ฯเปฯ  อุปาทาน  ...  ภโว  ...   
ชาติ ... กิสฺม ึอสติ ชรามรณ น โหตีติ ฯ   
     [๑๘๖]   อถ  โข  ภิกฺขเว  สุตวโต  อริยสาวกสฺส  อปรปฺปจฺจยา   
าณเมเวตฺถ   โหติ   อิมสฺมึ   อสติ   อิท   น  โหติ  อิมสฺส  นิโรธา   
อิท   นริุชฺฌติ   อวิชชฺาย   อสติ   สงฺขารา   น   โหนฺติ   สงฺขาเรสุ   
อสติ    วิ ฺาณ   น   โหติ   วิ ฺาเณ   อสติ   นามรูป   น   โหติ   
นามรูเป   อสติ   สฬายตน  น  โหติ  ฯเปฯ  ชาติยา  อสติ  ชรามรณ   
น โหตีติ ฯ โส เอว ปชานาติ เอวมย โลโก นิรชฺุฌตีติ ฯ   
     [๑๘๗]  ยโต  โข  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  เอว  โลกสฺส สมุทย ฺจ   
อตฺถงฺคม ฺจ   ยถาภูต   ปชานาติ  ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกขฺเว  อริยสาวโก   
ทิฏ ิสมฺปนฺโน   อิติป   ทสฺสนสมฺปนฺโน   อิติป   อาคโต   อิม   สทฺธมฺม   
อิติป   ปสฺสติ   อิม   สทธฺมฺม   อิติป   เสกฺเขน  าเณน  สมนฺนาคโต    
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อิติป   เสกฺขาย   วิชชฺาย   สมนฺนาคโต   อิติป   ธมฺมโสต  สมาปนฺโน   
อิติป    อริโย   นิพฺเพธิกป ฺโ   อิติป   อมตทฺวาร   อาหจฺจ   ติฏติ   
อิติปติ ฯ ทสม ฯ   
                     คหปติวคฺโค ป ฺจโม ฯ   
                        ตสฺส อุทฺทาน   
         เทฺว ป ฺจเวรภยา วุตฺตา     ทกฺุข โลโก จ าติก   
         อ ฺตร ชาณุสฺโสณิ จ        โลกายติเกน อฏม   
         เทฺว อรยิสาวกา วุตฺตา      วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ ฯ   
                       ________________    
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                     ทุกฺขวคฺโค ฉฏโ   
     [๑๘๘]   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   กิตฺตาวตา   นุ  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ปริวีมสมาโน   
ปริวีมเสยฺย   สพฺพโส   สมฺมา   ทุกฺขกขฺยายาติ   ฯ   ภควมูลกา   โน   
ภนฺเต    ธมฺมา    ภควเนตฺติกา   ภควปฏิสรณา   สาธุ   วต   ภนฺเต   
ภควนฺตเยว   ปฏิภาตุ   เอตสฺส   ภาสิตสฺส   อตฺโถ   ภควโต   สุตฺวา   
ภิกฺขู  ธาเรสฺสนฺตีติ  ฯ  เตนหิ  ภิกฺขเว  [๑]-  สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ   
ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกขฺู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๑๘๙]   ภควา   เอตทโวจ   อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ปริวีมสมาโน   
ปริวีมสติ  ย  โข  อิท  อเนกวิธ  นานปฺปการก  ทกุขฺ  โลเก  อุปปฺชฺชติ   
ชรามรณ    อิท    น ุ   โข    ทุกฺข    กึนทิาน   กึสมุทย   กึชาติก   
กึปภว   กิสฺม ึ  สติ   ชรามรณ   โหติ   กิสฺมึ   อสติ   ชรามรณ   น   
โหตีติ   ฯ  โส  ปริวีมสมาโน  เอว  ปชานาติ  ย  โข  อิท  อเนกวิธ   
นานปฺปการก   ทุกฺข   โลเก   อุปฺปชฺชติ   ชรามรณ   อิท   โข  ทกฺุข   
ชาตินิทาน    ชาติสมุทย    ชาติชาติก    ชาติปฺปภว    ชาติยา    สติ   
ชรามรณ   โหติ   ชาติยา   อสติ   ชรามรณ   น   โหตีติ   ฯ   โส   
ชรามรณ ฺจ   ปชานาติ   ชรามรณสมทุย ฺจ   ปชานาติ  ชรามรณ- 
#๑ ยุ. ต ฯ    
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นิโรธ ฺจ  ปชานาติ   ยา  จ   ชรามรณนิโรธสารุปปฺคามินี   ปฏปิทา   
ต ฺจ   ปชานาติ   ตถา   ปฏิปนฺโน   จ   โหติ   อนุธมฺมจารี  ฯ  อย   
วุจฺจติ    ภิกฺขเว    ภิกฺขุ   สพฺพโส   สมมฺา   ทุกฺขกฺขยาย   ปฏิปนโฺน   
ชรามรณนิโรธาย ฯ   
     [๑๙๐]  อถาปร  ปริวีมสมาโน  ปรวีิมสติ  ชาติ  ปนาย  กึนิทานา   
กึสมุทยา    กชึาติกา    กึปภวา    กิสฺม ึ  สติ   ชาติ   โหติ   กิสฺมึ   
อสติ   ชาติ   น  โหตีติ  ฯ  โส  ปริวีมสมาโน  เอว  ปชานาติ  ชาติ   
ภวนิทานา   ภวสมุทยา   ภวชาติกา  ภวปฺปภวา  ภเว  สติ  ชาติ  โหติ   
ภเว  อสติ  ชาติ  น  โหตีติ  ฯ  โส  ชาติ ฺจ  ปชานาติ  ชาติสมุทย ฺจ   
ปชานาติ   ชาตินิโรธ ฺจ   ปชานาติ   ยา   จ   ชาตินิโรธสารุปปฺคามินี   
ปฏิปทา   ต ฺจ   ปชานาติ   ตถา  ปฏปินฺโน  จ  โหติ  อนุธมฺมจารี  ฯ   
อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   สพฺพโส  สมฺมา  ทุกฺขกฺขยาย  ปฏปินฺโน   
ชาตินิโรธาย ฯ   
     [๑๙๑]    อถาปร    ปรวีิมสมาโน    ปริวีมสติ   ภโว   ปนาย   
กึนิทาโน   ฯเปฯ   อุปาทาน   ปนิท   กนึิทาน   ...   ตณฺหา  ปนาย   
กึนิทานา  ...  เวทนา ปนาย กึนิทานา ... ผสฺโส ปนาย กึนิทาโน ...   
สฬายตน   ปนิท  กึนิทาน  ...  นามรูป  ปนิท  กึนิทาน  ...  วิ ฺาณ   
ปนิท   กึนิทาน   ...  สงฺขารา  ปนิเม  กึนิทานา  กึสมุทยา  กึชาติกา   
กึปภวา   กิสมฺ ึ  สติ   สงฺขารา   โหนฺติ   กิสฺมึ   อสติ  สงฺขารา  น   
โหนฺตีติ  ฯ  โส  ปริวีมสมาโน  เอว  ปชานาติ  สงฺขารา อวิชฺชา-  
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นิทานา  อวิชฺชาสมุทยา  อวิชฺชาชาติกา   อวิชชฺาปภวา  อวิชฺชาย   
สติ   สงฺขารา   โหนฺติ   อวิชฺชาย   อสติ   สงฺขารา  น  โหนฺตีติ  ฯ   
โส  สงฺขาเร  จ  ปชานาติ  สงฺขารสมุทย ฺจ  ปชานาติ  สงฺขารนิโรธ ฺจ   
ปชานาติ   ยา   จ  สงฺขารนิโรธสารุปปฺคามินี  ปฏปิทา  ต ฺจ  ปชานาติ   
ตถา   ปฏิปนโฺน   จ   โหติ   อนุธมฺมจารี   ฯ   อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   สพฺพโส   สมฺมา   ทุกฺขกฺขยาย   ปฏิปนฺโน   สงฺขารนิโรธาย  ฯ   
อวิชฺชาคโต    [๑]-    ภิกฺขเว    ปรุิสปุคฺคโล    ปุ ฺ ฺเจ   สงฺขาร   
อภิสงฺขโรติ     ปุ ฺ ูปค     โหติ    วิ ฺาณ    อปุ ฺ ฺเจ    สงฺขาร   
อภิสงฺขโรติ    อปุ ฺ ูปค    โหติ   วิ ฺาณ   ฯ   อเนช ฺเจ   สงฺขาร   
อภิสงฺขโรติ อเนชูปค โหติ วิ ฺาณ ฯ   
     [๑๙๒]  ยโต  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อวิชฺชา  ปหนีา โหติ วิชชฺา   
อุปฺปนฺนา   ฯ   โส   อวิชฺชาวิราคา  วิชชฺุปฺปาทา  เนว  ปุ ฺาภิสงฺขาร   
อภิสงฺขโรติ   น   อปุ ฺาภิสงฺขาร   อภิสงฺขโรติ   น   อเนชาภิสงฺขาร   
อภิสงฺขโรติ    อนภิสงฺขโรนฺโต   อนภิส ฺเจตยนฺโต   น   กิ ฺจิ   โลเก   
อุปาทิยติ   อนุปาทิย   น  ปริตสฺสติ  อปริตสฺส  ปจฺจตฺตเยว  ปรนิิพฺพายติ   
ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร  อิตฺถตฺตายาติ   
ปชานาติ   ฯ   โส  สุข ฺเจ  เวทน  เวทยติ  สา  อนิจฺจาติ  ปชานาติ   
อนชฺโฌสิตาติ    ปชานาติ    อนภินนฺทติาติ    ปชานาติ   ฯ   ทุกฺข ฺเจ   
เวทน   เวทยติ   สา   อนิจฺจาติ   ปชานาติ   อนชฺโฌสิตาติ  ปชานาติ   
อนภินนฺทิตาติ   ปชานาติ   ฯ   อทุกฺขมสุข ฺเจ   เวทน   เวทยติ   สา   
#๑ ม. ย.ุ ย ฯ    
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อนิจฺจาติ     ปชานาติ     อนชฺโฌสิตาติ     ปชานาติ    อนภินนฺทิตาติ   
ปชานาติ   ฯ   โส   สุข ฺเจ  เวทน  เวทยติ  วิส ฺ ุตฺโต  น  เวทยติ   
ทุกฺข ฺเจ   เวทน   เวทยติ   วิส ฺ ุตฺโต   น   เวทยติ  อทุกฺขมสุข ฺเจ   
เวทน   เวทยติ  วิส ฺ ุตฺโต  น  เวทยติ  ฯ  โส  กายปริยนฺติก  เวทน   
เวทยมาโน  กายปริยนฺติก  เวทน  เวทยามีติ  ปชานาติ  ฯ ชีวิตปริยนฺติก   
เวทน      เวทยมาโน      ชวิีตปริยนฺติก      เวทน     เวทยามีติ   
ปชานาติ    ฯ    กายสฺส    เภทา   อุทฺธ   ชีวิตปริยาทานา   อิเธว   
สพฺพเวทยิตานิ    อนภินนทฺิตานิ    สีตีภวิสฺสนฺติ   สรีรานิ   อวสิสิสฺสนฺตีติ   
ปชานาติ ฯ   
     [๑๙๓]   เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  ปุริโส  กุมภฺการปากา  อุณฺห  กุมภฺ   
อุทฺธริตฺวา   สเม   ภูมิภาเค   ปติฏเปยฺย   ตตฺร   ยาย  อุสฺมา  สา   
ตตฺเถว   วูปสเมยฺย   กปลฺลานิ   อวสิเสยฺยุ   เอวเมว   โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ    กายปริยนฺติก    เวทน    เวทยมาโน   กายปรยินฺติก   เวทน   
เวทยามีติ  ปชานาติ  ฯ  ชวิีตปริยนฺติก  เวทน  เวทยมาโน ชีวิตปริยนฺติก   
เวทน     เวทยามีติ    ปชานาติ    ฯ    กายสฺส    เภทา    อุทฺธ   
ชีวิตปริยาทานา    อิเธว   สพฺพเวทยิตานิ   อนภินนฺทิตานิ   สีตีภวิสฺสนฺติ   
สรีรานิ อวสิสิสฺสนฺตีติ ปชานาติ ฯฉ   
     [๑๙๔]   ต   ก ึ ม ฺถ  ภิกฺขเว  อป  น ุ โข  ขีณาสโว  ภิกขฺุ   
ปุ ฺาภิสงฺขาร   วา   อภิสงฺขเรยฺย  อปุ ฺาภิสงฺขาร  วา  อภิสงฺขเรยฺย   
อเน ฺชาภิสงฺขาร  วา  อภิสงฺขเรยฺยาติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต ฯ สพฺพโส    
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วา   ปน   สงฺขาเรสุ   อสติ   สงฺขารนิโรธา   อป  น ุ โข  วิ ฺาณ   
ป ฺาเยถาติ   ฯ   โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  สพฺพโส  วา  ปน  วิ ฺาเณ   
อสติ   วิ ฺาณนิโรธา   อป   น ุ  โข  นามรูป  ป ฺาเยถาติ  ฯ  โน   
เหต   ภนฺเต   ฯ   สพฺพโส  วา  ปน  นามรูเป  อสติ  นามรูปนิโรธา   
อป  นุ  โข  สฬายตน  ป ฺาเยถาติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ สพฺพโส   
วา   ปน   สฬายตเน   อสติ   สฬายตนนิโรธา   อป  น ุ โข  ผสฺโส   
ป ฺาเยถาติ   ฯ   โน   เหต   ภนฺเต  ฯ  สพฺพโส  วา  ปน  ผสฺเส   
อสติ   ผสฺสนิโรธา  อป  นุ  โข  เวทนา  ป ฺาเยถาติ  ฯ  โน  เหต   
ภนฺเต   ฯ   สพฺพโส   วา   ปน  เวทนาย  อสติ  เวทนานิโรธา  อป                     
นุ   โข   ตณฺหา   ป ฺาเยถาติ   ฯ   โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  สพฺพโส   
วา   ปน   ตณฺหาย   อสติ   ตณฺหานิโรธา   อป   น ุ  โข  อุปาทาน   
ป ฺาเยถาติ   ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  สพฺพโส  วา  ปน  อุปาทาเน   
อสติ   อุปาทานนิโรธา   อป   น ุ  โข   ภโว  ป ฺาเยถาติ  ฯ  โน   
เหต   ภนฺเต   ฯ  สพฺพโส  วา  ปน  ภเว  อสติ  ภวนิโรธา  อป  นุ   
โข   ชาติ  ป ฺาเยถาติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  สพพฺโส  วา  ปน   
ชาติยา   อสติ   ชาตินิโรธา  อป  น ุ โข  ชรามรณ  ป ฺาเยถาติ  ฯ   
โน เหต ภนฺเต ฯ   
     [๑๙๕]  สาธุ  สาธุ  ภิกขฺเว  เอวเมต  ภิกฺขเว  ม ฺถ  สทฺทหถ   
เอวเมต   ภิกฺขเว   อธิมุจฺจถ   นิกฺกงฺขา   เอตฺถ   โหถ  นิพฺพิจิกิจฺฉา   
เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺสาติ ฯ ปม ฯ    
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     [๑๙๖]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... ตตฺร โข ภควา ... อุปาทานิเยสุ   
ภิกฺขเว    ธมฺเมสุ    อสฺสาทานุปสฺสิโน    วิหรโต    ตณฺหา   ปวฑฺฒติ   
ตณฺหาปจฺจยา     อุปาทาน     อุปาทานปจฺจยา     ภโว    ภวปจฺจยา   
ชาติ     ชาติปจฺจยา     ชรามรณ     โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   
สมฺภวนฺติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกขฺนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ   
     [๑๙๗]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  ทสนฺน  วา  กฏวาหาน  วีสาย วา   
กฏวาหาน   ตึสาย   วา   กฏวาหาน  จตฺตารีสาย  วา  กฏวาหาน   
มหา   อคฺคิกฺขนฺโธ   ชเลยฺย   ตตฺร   ปุรโิส   กาเลน  กาล  สุกฺขานิ   
เจว   ติณานิ   ปกฺขิเปยฺย   สุกฺขานิ  จ  โคมยานิ  ปกฺขิเปยฺย  สุกฺขานิ   
จ   กฏานิ   ปกฺขิเปยฺย   เอว ฺหิ   โส   ภิกฺขเว  มหา  อคฺคิกฺขนฺโธ   
ตทาหาโร   ตทุปาทาโน   จิร   ทีฆมทฺธาน   ชเลยฺย   เอวเมว   โข   
ภิกฺขเว   อุปาทานิเยสุ   ธมฺเมสุ   อสฺสาทานุปสฺสิโน   วิหรโต   ตณฺหา   
ปวฑฺฒติ    ตณฺหาปจฺจยา    อุปาทาน   ฯเปฯ   เอวเมตสฺส   เกวลสฺส   
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ   
     [๑๙๘]  อุปาทานิเยสุ  ภิกฺขเว  ธมฺเมสุ  อาทีนวานุปสฺสิโน วิหรโต   
ตณฺหา    นิรชฺุฌติ    ตณฺหานิโรธา    อุปาทานนิโรโธ   อุปาทานนิโรธา   
ภวนิโรโธ     ภวนิโรธา     ชาตินิโรโธ     ชาตินิโรธา    ชรามรณ   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา    นริุชฺฌนฺติ    เอวเมตสฺส    เกวลสฺส   
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ ฯ   
     [๑๙๙]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  ทสนฺน  วา  กฏวาหาน  วีสาย วา    
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กฏวาหาน   ตึสาย   วา   กฏวาหาน  จตฺตารีสาย  วา  กฏวาหาน   
มหา   อคฺคิกฺขนฺโธ   ชเลยฺย  ตตฺร  ปุรโิส  น  กาเลน  กาล  สุกฺขานิ   
เจว   ติณานิ   ปกฺขิเปยฺย   น   สุกฺขานิ  จ  โคมยานิ  ปกฺขิเปยฺย  น   
สุกฺขานิ    จ   กฏานิ   ปกฺขิเปยฺย   เอว ฺหิ   โส   ภิกฺขเว   มหา   
อคฺคิกฺขนฺโธ    ปุริมสฺส   จ   อุปาทานสฺส   ปริยาทานา   อ ฺสฺส   จ   
อนุปหารา  ๑  อนาหาโร นิพฺพาเยยฺย เอวเมว โข ภิกฺขเว อุปาทานิเยสุ   
ธมฺเมสุ   อาทีนวานุปสฺสิโน   วิหรโต   ตณฺหา   นริชฺุฌติ   ตณฺหานิโรธา   
อุปาทานนิโรโธ   ฯเปฯ   เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกขฺกฺขนฺธสฺส  นิโรโธ   
โหตีติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๒๐๐]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... ตตฺร โข ภควา ... ส ฺโชนิเยสุ   
ภิกฺขเว    ธมฺเมสุ    อสฺสาทานุปสฺสิโน    วิหรโต    ตณฺหา   ปวฑฺฒติ   
ตณฺหาปจฺจยา     อุปาทาน     อุปาทานปจฺจยา     ภโว    ภวปจฺจยา   
ชาติ     ชาติปจฺจยา     ชรามรณ     โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   
สมฺภวนฺติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกขฺนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ   
     [๒๐๑]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   เตล ฺจ  ปฏิจฺจ  วฏฏิ ฺจ  ปฏิจฺจ   
เตลปฺปทีโป   ฌาเยยฺย  ตตฺร  ปรุิโส  กาเลน  กาล  เตล  อาสิ ฺเจยฺย   
วฏฏึ   อุปสหเรยฺย   เอว ฺหิ   โส   ภิกฺขเว   เตลปฺปทีโป  ตทาหาโร   
ตทุปาทาโน    จิร    ทีฆมทฺธาน   ชเลยฺย   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   
ส ฺโชนิเยสุ   ธมฺเมสุ   อสฺสาทานุปสฺสิโน   วิหรโต   ตณฺหา   ปวฑฺฒติ   
ตณฺหาปจฺจยา     อุปาทาน     อุปาทานปจฺจยา     ภโว    ภวปจฺจยา   
#๑ ยุ. อนุปาหารา ฯ เอวมุปริป ฯ    
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ชาติ     ชาติปจฺจยา     ชรามรณ     โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   
สมฺภวนฺติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกขฺนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ   
     [๒๐๒]  ส ฺโชนิเยสุ  ภิกฺขเว  ธมฺเมสุ  อาทีนวานุปสฺสิโน วิหรโต   
ตณฺหา    นิรชฺุฌติ    ตณฺหานิโรธา    อุปาทานนิโรโธ   อุปาทานนิโรธา   
ภวนิโรโธ     ภวนิโรธา     ชาตินิโรโธ     ชาตินิโรธา    ชรามรณ   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา    นริุชฺฌนฺติ    เอวเมตสฺส    เกวลสฺส   
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ ฯ   
     [๒๐๓]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   เตล ฺจ  ปฏิจฺจ  วฏฏิ ฺจ  ปฏิจฺจ   
เตลปฺปทีโป    ฌาเยยฺย   ตตฺร   ปุริโส   น   กาเลน   กาล   เตล   
อาสิ ฺเจยฺย   น  วฏฏึ  อุปสหเรยฺย  เอว ฺหิ  โส  ภิกขฺเว  เตลปฺปทีโป   
ปุริมสฺส    จ    อุปาทานสฺส   ปริยาทานา   อ ฺสฺส   จ   อนุปหารา   
อนาหาโร    นิพฺพาเยยฺย    เอวเมว    โข   ภิกฺขเว   ส ฺโชนิเยสุ   
ธมฺเมสุ   อาทีนวานุปสฺสิโน   วิหรโต   ตณฺหา   นริชฺุฌติ   ตณฺหานิโรธา   
อุปาทานนิโรโธ     ฯเปฯ    เอวเมตสฺส    เกวลสฺส    ทุกฺขกฺขนธฺสฺส   
นิโรโธ โหตีติ ฯ ตติย ฯ   
     [๒๐๔]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข ภควา ... เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว   เตล ฺจ   ปฏิจฺจ   วฏฏิ ฺจ   ปฏิจฺจ   เตลปฺปทีโป   ฌาเยยฺย   
ตตฺร   ปรุิโส   กาเลน   กาล   เตล  อาสิ ฺเจยฺย  วฏฏ ึ อุปสหเรยฺย   
เอว ฺหิ   โส   ภิกฺขเว   เตลปฺปทีโป   ตทาหาโร   ตทุปาทาโน   จิร   
ทีฆมทฺธาน   ชเลยฺย   เอวเมว   โข   ภิกขฺเว  ส ฺโชนิเยสุ  ธมฺเมสุ    
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อสฺสาทานุปสฺสิโน     วิหรโต     ตณฺหา     ปวฑฺฒติ     ตณฺหาปจฺจยา   
อุปาทาน ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ   
     [๒๐๕]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   เตล ฺจ  ปฏิจฺจ  วฏฏิ ฺจ  ปฏิจฺจ   
เตลปฺปทีโป    ฌาเยยฺย   ตตฺร   ปุริโส   น   กาเลน   กาล   เตล   
อาสิ ฺเจยฺย   น  วฏฏึ  อุปสหเรยฺย  เอว ฺหิ  โส  ภิกขฺเว  เตลปฺปทีโป   
ปุริมสฺส    จ    อุปาทานสฺส   ปริยาทานา   อ ฺสฺส   จ   อนุปหารา   
อนาหาโร   นิพฺพาเยยฺย  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ส ฺโชนิเยสุ  ธมฺเมสุ   
อาทีนวานุปสฺสิโน     วิหรโต     ตณฺหา     นิรชฺุฌติ     ตณฺหานิโรธา   
อุปาทานนิโรโธ     ฯเปฯ    เอวเมตสฺส    เกวลสฺส    ทุกฺขกฺขนธฺสฺส   
นิโรโธ โหตีติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๒๐๖]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... ตตฺร โข ภควา ... อุปาทานิเยสุ   
ภิกฺขเว    ธมฺเมสุ    อสฺสาทานุปสฺสิโน    วิหรโต    ตณฺหา   ปวฑฺฒติ   
ตณฺหาปจฺจยา      อุปาทาน      อุปาทานปจฺจยา     ภโว     ฯเปฯ   
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ   
     [๒๐๗]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   มหา  รุกฺโข  ตสฺส  ยานิ  เจว   
มูลานิ   อโธคมานิ   ยานิ   จ   ติริยงฺคมานิ   สพฺพานิ   ตานิ   อุทฺธ   
โอช   อภิหรนฺติ   เอว ฺหิ   โส   ภิกฺขเว   มหา   รุกโฺข  ตทาหาโร   
ตทุปาทาโน    จิร   ทีฆมทฺธาน   ติฏเยฺย   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   
อุปาทานิเยสุ   ธมฺเมสุ   อสฺสาทานุปสฺสิโน   วิหรโต   ตณฺหา   ปวฑฺฒติ   
ตณฺหาปจฺจยา      อุปาทาน      อุปาทานปจฺจยา     ภโว     ฯเปฯ    
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เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ   
     [๒๐๘]  อุปาทานิเยสุ  ภิกฺขเว  ธมฺเมสุ  อาทีนวานุปสฺสิโน วิหรโต   
ตณฺหา    นิรชฺุฌติ    ตณฺหานิโรธา    อุปาทานนิโรโธ   อุปาทานนิโรธา   
ภวนิโรโธ    ฯเปฯ   เอวเมตสฺส   เกวลสฺส   ทุกฺขกขฺนฺธสฺส   นโิรโธ   
โหติ ฯ   
     [๒๐๙]    เสยฺยถาป    ภิกฺขเว   มหา   รุกโฺข   อถ   ปุริโส   
อาคจฺเฉยฺย   กุทฺทาลปฏก   อาทาย   โส   ต   รุกฺข  มูเล  ฉินฺเทยฺย   
มูเล   เฉตฺวา   ปลิขเนยฺย   ปลิขนิตฺวา   มูลานิ  อุทฺธเรยฺย  อนฺตมโส   
อุสีรนาฬิมตฺตานิป  ฯ  โส  ต  รุกฺข  ขณฺฑาขณฺฑิก  ฉินฺเทยฺย  ขณฺฑาขณฺฑิก   
ฉินฺทิตฺวา     ผาเลยฺย     ผาเลตฺวา     สกลิก    สกลกิ    กเรยฺย   
สกลิก   สกลกิ  กริตฺวา  วาตาตเป  วิโสเสยฺย  วาตาตเป  วิโสเสตฺวา   
อคฺคินา   ฑเหยฺย   อคฺคินา   ฑเหตฺวา   มสึ   กเรยฺย   มส ึ กริตฺวา   
มหาวาเต  วา  โอผุเนยฺย  ๑  นทิยา วา สีฆโสตาย ปวาเหยฺย เอว ฺหิ   
โส    ภิกฺขเว    มหา   รุกฺโข   อุจฺฉินฺนมูโล   อสฺส   ตาลาวตฺถุกโต   
อนภาวงฺคโต   ๒   อายตึ   อนุปฺปาทธมฺโม   เอวเมว   โข  ภิกฺขเว   
อุปาทานิเยสุ   ธมฺเมสุ   อาทีนวานุปสฺสิโน   วิหรโต   ตณฺหา   นิรุชฺฌติ   
ตณฺหานิโรธา    อุปาทานนิโรโธ   อุปาทานนิโรธา   ภวนิโรโธ   ฯเปฯ   
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๒๑๐]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข ภควา ... เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว   มหา  รกฺุโข  ตสฺส  ยานิ  เจว  มูลานิ  อโธคมานิ  ยานิ  จ   
#๑ ม. โอผุเณยฺย ฯ ย.ุ โอปุเนยฺย ฯ ๒ ม. ย.ุ อนภาวงฺกโต ฯ เอวมุปริป ฯ    
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ติริยงฺคมานิ    สพฺพานิ    ตานิ    อุทฺธ    โอช   อภิหรนฺติ   เอว ฺหิ   
โส   ภิกฺขเว   มหา   รุกฺโข  ตทาหาโร  ตทุปาทาโน  จิร  ทีฆมทฺธาน   
ติฏเยฺย  เอวเมว  โข  ภิกขฺเว  อุปาทานิเยสุ ธมฺเมสุ อสฺสาทานุปสฺสิโน   
วิหรโต     ตณฺหา     ปวฑฺฒติ    ตณฺหาปจฺจยา    อุปาทาน    ฯเปฯ   
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ   
     [๒๑๑]    เสยฺยถาป    ภิกฺขเว   มหา   รุกโฺข   อถ   ปุริโส   
อาคจฺเฉยฺย  กุทฺทาลปฏก  อาทาย  โส  ต  รุกฺข  มูเล  ฉินฺเทยฺย  มเูล   
เฉตฺวา   ปลิขเนยฺย   ปลิขนิตฺวา   มูลานิ   อุทฺธเรยฺย   ฯเปฯ  นทยิา   
วา   สีฆโสตาย   ปวาเหยฺย   เอว ฺหิ   โส   ภิกฺขเว   มหา  รกฺุโข   
อุจฺฉินฺนมูโล   อสฺส  ตาลาวตฺถุกโต  อนภาวงฺคโต  อายตึ  อนุปฺปาทธมฺโม   
เอวเมว    โข   ภิกฺขเว   อุปาทานิเยสุ   ธมฺเมสุ   อาทีนวานุปสฺสิโน   
วิหรโต    ตณฺหา    นริุชฌฺติ   ตณฺหานิโรธา   อุปาทานนิโรโธ   ฯเปฯ   
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๒๑๒]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... ตตฺร โข ภควา ... ส ฺโชนิเยสุ   
ภิกฺขเว    ธมฺเมสุ    อสฺสาทานุปสฺสิโน    วิหรโต    ตณฺหา   ปวฑฺฒติ   
ตณฺหาปจฺจยา   อุปาทาน   ฯเปฯ   เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส(   
สมุทโย โหติ ฯ   
     [๒๑๓]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ตรุโณ   รุกฺโข   ตสฺส   ปุริโส   
กาเลน   กาล   มูลานิ  ปลสิชฺเชยฺย  ๑  กาเลน  กาล  ปสุ  ทเทยฺย   
#๑ ม. ปลิมชเฺชยฺย ฯ    
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กาเลน   กาล   อุทก   ทเทยฺย  เอว ฺหิ  โส  ภิกฺขเว  ตรุโณ  รุกฺโข   
ตทาหาโร   ตทุปาทาโน   วุฑฺฒึ  วิรูฬหฺึ  เวปุลฺล  อาปชฺเชยฺย  เอวเมว   
โข    ภิกฺขเว    ส ฺโชนิเยสุ   ธมฺเมสุ   อสฺสาทานุปสฺสิโน   วิหรโต   
ตณฺหา    ปวฑฺฒติ    ตณฺหาปจฺจยา    อุปาทาน    ฯเปฯ   เอวเมตสฺส   
เกวลสฺส ทุกขฺกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ   
     [๒๑๔]  ส ฺโชนิเยสุ  ภิกฺขเว  ธมฺเมสุ  อาทีนวานุปสฺสิโน วิหรโต   
ตณฺหา      นริุชฺฌติ      ตณฺหานิโรธา     อุปาทานนิโรโธ     ฯเปฯ   
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ ฯ   
     [๒๑๕]    เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ตรุโณ   รุกฺโข   อถ   ปุรโิส   
อาคจฺเฉยฺย   กุทฺทาลปฏก   อาทาย   ฯเปฯ   นทิยา   วา  สีฆโสตาย   
ปวาเหยฺย   เอว ฺหิ   โส   ภิกฺขเว  ตรุโณ  รุกโฺข  อุจฺฉินฺนมูโล  อสฺส   
ตาลาวตฺถุกโต   อนภาวงฺคโต   อายตึ   อนุปฺปาทธมฺโม   เอวเมว  โข   
ภิกฺขเว   ส ฺโชนิเยสุ   ธมฺเมสุ   อาทีนวานุปสฺสิโน   วิหรโต   ตณฺหา   
นิรุชฺฌติ     ตณฺหานิโรธา     อุปาทานนิโรโธ    ฯเปฯ    เอวเมตสฺส   
เกวลสฺส ทุกขฺกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๒๑๖]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... ตตฺร โข ภควา ... ส ฺโชนิเยสุ   
ภิกฺขเว   ธมฺเมสุ   อสฺสาทานุปสฺสิโน   วิหรโต   นามรูปสฺส   อวกฺกนฺติ   
โหติ    นามรปูปจฺจยา    สฬายตน    ฯเปฯ   เอวเมตสฺส   เกวลสสฺ   
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ   
     [๒๑๗]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   มหา  รุกฺโข  ตสฺส  ยานิ  เจว    



สุตฺต ส. นิทานวคฺโค - หนาท่ี 109 

มูลานิ   อโธคมานิ   ยานิ   จ   ติริยงฺคมานิ   สพฺพานิ   ตานิ   อุทฺธ   
โอช   อภิหรนฺติ   เอว ฺหิ   โส   ภิกฺขเว   มหา   รุกโฺข  ตทาหาโร   
ตทุปาทาโน    จิร   ทีฆมทฺธาน   ติฏเยฺย   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   
ส ฺโชนิเยสุ     ธมฺเมสุ    อสฺสาทานุปสฺสิโน    วิหรโต    นามรูปสฺส   
อวกฺกนฺติ    โหติ    นามรปูปจฺจยา    สฬายตน   ฯเปฯ   เอวเมตสฺส   
เกวลสฺส ทุกขฺกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ   
     [๒๑๘]  ส ฺโชนิเยสุ  ภิกฺขเว  ธมฺเมสุ  อาทีนวานุปสฺสิโน วิหรโต   
นามรูปสฺส   อวกฺกนฺติ  น  โหติ  นามรูปนิโรธา  สฬายตนนิโรโธ  ฯเปฯ   
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ ฯ   
     [๒๑๙]    เสยฺยถาป    ภิกฺขเว   มหา   รุกโฺข   อถ   ปุริโส   
อาคจฺเฉยฺย    กุทฺทาลปฏก   อาทาย   ฯเปฯ   อายตึ   อนุปฺปาทธมฺโม   
เอวเมว    โข   ภิกฺขเว   ส ฺโชนิเยสุ   ธมฺเมสุ   อาทีนวานุปสฺสิโน   
วิหรโต  นามรูปสฺส  อวกกฺนฺติ  น  โหติ  นามรูปนโิรธา  สฬายตนนิโรโธ   
ฯเปฯ   เอวเมตสฺส   เกวลสฺส   ทุกฺขกขฺนฺธสฺส   นโิรโธ   โหตีติ   ฯ   
อฏม ฯ   
     [๒๒๐]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... ตตฺร โข ภควา ... ส ฺโชนิเยสุ   
ภิกฺขเว   ธมฺเมสุ   อสฺสาทานุปสฺสิโน   วิหรโต   วิ ฺาณสฺส   อวกฺกนฺติ   
โหติ    วิ ฺาณปจฺจยา    นามรูป    ฯเปฯ    เอวเมตสฺส   เกวลสฺส   
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ   
     [๒๒๑]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   มหา  รุกฺโข  ตสฺส  ยานิ  เจว    
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มูลานิ    ฯเปฯ    เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ส ฺโชนิเยสุ   ธมฺเมสุ   
อสฺสาทานุปสฺสิโน   วิหรโต   วิ ฺาณสฺส  อวกฺกนฺติ  โหติ  วิ ฺาณปจฺจยา   
นามรูป      ฯเปฯ      เอวเมตสฺส      เกวลสฺส     ทุกขฺกฺขนฺธสฺส   
สมุทโย โหติ ฯ   
     [๒๒๒]    ส ฺโชนิเยสุ    ภิกฺขเว   ธมฺเมสุ   อาทีนวานุปสฺสิโน   
วิหรโต     วิ ฺาณสฺส     อวกฺกนฺติ     น    โหติ    วิ ฺาณนิโรธา   
นามรูปนิโรโธ   ฯเปฯ   เอวเมตสฺส   เกวลสฺส  ทุกขฺกฺขนฺธสฺส  นิโรโธ   
โหติ ฯ   
     [๒๒๓]    เสยฺยถาป    ภิกฺขเว   มหา   รุกโฺข   อถ   ปุริโส   
อาคจฺเฉยฺย    กุทฺทาลปฏก   อาทาย   ฯเปฯ   อายตึ   อนุปฺปาทธมฺโม   
เอวเมว    โข   ภิกฺขเว   ส ฺโชนิเยสุ   ธมฺเมสุ   อาทีนวานุปสฺสิโน   
วิหรโต     วิ ฺาณสฺส     อวกฺกนฺติ     น    โหติ    วิ ฺาณนิโรธา   
นามรูปนิโรโธ   ฯเปฯ   เอวเมตสฺส   เกวลสฺส  ทุกขฺกฺขนฺธสฺส  นิโรโธ   
โหตีติ ฯ นวม ฯ   
     [๒๒๔]  เอก  สมย  ภควา  กุรูสุ  วิหรติ  กมฺมาสทมฺม  ๑ นาม   
กุรูน  นิคโม  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน    โข   อายสฺมา   อานนฺโท   ภควนฺต   เอตทโวจ   อจฺฉริย   
ภนฺเต   อพฺภูต   ภนฺเต   ยาวคมฺภีโร   จาย   ภนฺเต  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท   
#๑ กมฺมาสธมฺมนฺติป ปาโ ฯ    
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คมฺภีราวภาโส    จ    อถ   จ   ปน   เม   อุตฺตานกุตฺตานโก   วิย   
ขายตีติ ฯ   
     [๒๒๕]   มา  เหว  อานนฺท  มา  เหว  อานนฺท  คมฺภีโร  จาย   
อานนฺท    ปฏิจฺจสมุปฺปาโท    คมฺภีราวภาโส    จ   เอตสฺส   อานนฺท   
ธมฺมสฺส     อ ฺาณา    อนนุโพธา    อปฺปฏิเวธา    เอวมย    ปชา   
ตนฺตากุลชาตา   คุฬีคุณฺ ิกชาตา   ๑   มุ ฺชปพฺพชภูตา   อปาย   ทุคฺคตึ   
วินิปาต สสาร นาติวตฺตติ ฯ   
     [๒๒๖]  อุปาทานิเยสุ  อานนฺท  ธมฺเมสุ  อสฺสาทานุปสฺสิโน วิหรโต   
ตณฺหา     ปวฑฺฒติ     ตณฺหาปจฺจยา     อุปาทาน     อุปาทานปจฺจยา   
ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   
สมฺภวนฺติ         เอวเมตสฺส         เกวลสฺส        ทุกขฺกฺขนฺธสฺส   
สมุทโย โหติ ฯ   
     [๒๒๗]   เสยฺยถาป   อานนฺท   มหา  รุกฺโข  ตสฺส  ยานิ  เจว   
มูลานิ   อโธคมานิ   ยานิ   จ   ติริยงฺคมานิ   สพฺพานิ   ตานิ   อุทฺธ   
โอช   อภิหรนฺติ   เอว ฺหิ   โส   อานนฺท   มหา   รุกโฺข  ตทาหาโร   
ตทุปาทาโน    จิร   ทีฆมทฺธาน   ติฏเยฺย   เอวเมว   โข   อานนฺท   
อุปาทานิเยสุ   ธมฺเมสุ   อสฺสาทานุปสฺสิโน   วิหรโต   ตณฺหา   ปวฑฺฒติ   
ตณฺหาปจฺจยา      อุปาทาน      อุปาทานปจฺจยา     ภโว     ฯเปฯ   
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ   
     [๒๒๘]  อุปาทานิเยสุ  อานนฺท  ธมฺเมสุ  อาทีนวานุปสฺสิโน วิหรโต   
#๑ ม. กุลคณฺ ิกชาตา ฯ ยุ. คุฬิคนุธิกชาตา ฯ    
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ตณฺหา    นิรชฺุฌติ    ตณฺหานิโรธา    อุปาทานนิโรโธ   อุปาทานนิโรธา   
ภวนิโรโธ    ฯเปฯ   เอวเมตสฺส   เกวลสฺส   ทุกฺขกขฺนฺธสฺส   นโิรโธ   
โหติ ฯ   
     [๒๒๙]    เสยฺยถาป    อานนฺท   มหา   รกฺุโข   อถ   ปุรโิส   
อาคจฺเฉยฺย  กุทฺทาลปฏก  อาทาย  โส  ต  รุกฺข  มูเล  ฉินฺเทยฺย  มเูล   
เฉตฺวา    ปลขิเนยฺย    ปลขินิตฺวา    มูลานิ    อุทฺธเรยฺย   อนฺตมโส   
อุสีรนาฬิมตฺตานิป    ฯ    โส    ต    รุกขฺ   ขณฺฑาขณฺฑิก   ฉินฺเทยฺย   
ขณฺฑาขณฺฑิก  เฉตฺวา  ๑  ผาเลยฺย  ผาเลตฺวา  สกลิก  สกลิก  กเรยฺย   
สกลิก   สกลกิ  กริตฺวา  วาตาตเป  วิโสเสยฺย  วาตาตเป  วิโสเสตฺวา   
อคฺคินา   ฑเหยฺย   อคฺคินา   ฑเหตฺวา   มสึ   กเรยฺย   มส ึ กริตฺวา   
มหาวาเต  วา  โอผุเนยฺย  นทิยา  วา  สฆีโสตาย  ปวาเหยฺย  เอว ฺหิ   
โส    อานนฺท    มหา   รกฺุโข   อุจฺฉินฺนมูโล   อสฺส   ตาลาวตฺถุกโต   
อนภาวงฺคโต    อายตึ    อนุปฺปาทธมฺโม    เอวเมว    โข   อานนฺท   
อุปาทานิเยสุ   ธมฺเมสุ   อาทีนวานุปสฺสิโน   วิหรโต   ตณฺหา   นิรุชฺฌติ   
ตณฺหานิโรธา      อุปาทานนิโรโธ      อุปาทานนิโรธา     ภวนิโรโธ   
ภวนิโรธา    ชาตินิโรโธ    ชาตินิโรธา   ชรามรณ   โสกปริเทวทุกฺข-   
โทมนสฺสุปายาสา    นริุชฌฺนฺติ   เอวเมตสฺส   เกวลสฺส   ทุกฺขกขฺนฺธสฺส   
นิโรโธ โหตีติ ฯ ทสม ฯ   
                    ทุกฺขวคฺโค ฉฏโ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ฉินทฺิตฺวา ฯ    
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                       ตสฺส อุทฺทาน   
         ปริวีมสนุปาทาน            เทฺว จ ส ฺโชนานิ จ   
         มหารุกเฺขน เทฺว วุตฺตา      ตรุเณน จ สตฺตม   
         นามรูป ฺจ วิ ฺาณ          นิทาเนน จ เต ทสาติ ฯ   
                      _________________    
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                     มหาวคฺโค สตฺตโม   
     [๒๓๐]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  ตตฺร  โข  ภควา ... อสฺสตุวา   
ภิกฺขเว   ปุถชฺุชโน   อิมสมฺึ   จาตุมฺมหาภูติกสฺมึ   กายสฺมึ  นิพฺพินฺเทยฺยป   
วิรชฺเชยฺยป   วิมุจฺเจยฺยป   ต   กิสฺส   เหตุ  ทิสฺสติ  ห ิ ๑  ภิกฺขเว   
อิมสฺส   จาตุมฺมหาภูติกสฺส   กายสฺส   อาจโยป   อปจโยป   อาทานมฺป   
นิกฺเขปนมฺป     ตสฺมา     ตตฺราสฺสุตวา     ปุถชฺุชโน    นิพฺพินฺเทยฺยป   
วิรชฺเชยฺยป   วิมุจฺเจยฺยป   ฯ  ย ฺจ  โข  เอต  ภิกฺขเว  วุจฺจติ  จิตฺต   
อิติป   มโน   อิติป   วิ ฺาณ   อิติป   ตตฺราสฺสุตวา   ปุถชฺุชโน  นาล   
นิพฺพินฺทิตุ  นาล  วิรชฺชิตุ  นาล  วิมุจฺจิตุ  ต  กิสฺส  เหตุ  ทีฆรตฺต เหต  
ภิกฺขเว   อสฺสุตวโต   ปถุชฺุชนสฺส   อชฺโฌสิต   มมายิต  ปรามฏ  เอต   
มม   เอโสหมสฺมิ  เอโส  เม  อตฺตาติ  ตสฺมา  ตตฺราสฺสุตวา  ปุถชฺุชโน   
นาล นิพฺพินฺทิตุ นาล วิรชฺชิตุ นาล วิมุจฺจิตุ ฯ   
     [๒๓๑]   วร   ภิกฺขเว  อสฺสุตวา  ปุถุชชฺโน  อิม  จาตุมฺมหาภูติก   
กาย   อตฺตโต   อุปคจฺเฉยฺย   น   เตฺวว   จิตฺต   ต   กิสฺส   เหตุ   
ทิสฺสตาย   ภิกฺขเว   จาตุมฺมหาภูติโก  กาโย  เอกมฺป  วสฺส  ติฏมาโน   
เทฺวป   วสฺสานิ   ติฏมาโน   ตีณิป   วสฺสานิ   ติฏมาโน   จตฺตาริป   
วสฺสานิ    ติฏมาโน   ป ฺจป   วสฺสานิ   ติฏมาโน   ทสป   วสฺสานิ   
ติฏมาโน   วีสติป   วสฺสานิ   ติฏมาโน   ตึสมฺป  วสฺสานิ  ติฏมาโน   
#๑ ม. ย.ุ หิสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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จตฺตาฬีสมฺป    วสฺสานิ   ติฏมาโน   ป ฺาสมฺป   วสฺสานิ   ติฏมาโน   
วสฺสสตมฺป   ติฏมาโน   ภิยฺโยป   ติฏมาโน   ฯ   ย ฺจ   โข  เอต   
ภิกฺขเว    วุจฺจติ   จิตฺต   อิติป   มโน   อิติป   วิ ฺาณ   อิติป   ต   
รตฺติยา จ ทิวสสฺส จ อ ฺเทว อุปฺปชฺชติ อ ฺ นิรุชฺฌติ ฯ   
     [๒๓๒]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  มกฺกโฏ  อร ฺเ  จ  พฺรหาวเน ๑   
จรมาโน    สาข    คณฺหาติ    ต    มุ ฺจิตฺวา   อ ฺ   คณฺหาติ   ต   
มุ ฺจิตฺวา     อ ฺ     คณหฺาติ    ต    มุ ฺจิตฺวา    อ ฺ    คณฺหาติ   
เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ยมทิ   วุจฺจติ   จิตฺต   อิติป   มโน  อิติป   
วิ ฺาณ   อิติป   ต   รตฺติยา   จ   ทิวสสฺส   จ  อ ฺเทว  อุปฺปชฺชติ   
อ ฺ นิรุชฺฌติ ฯ   
     [๒๓๓]   ตตฺร  ภิกฺขเว  สุตวา  อริยสาวโก  ปฏิจฺจสมุปฺปาท ฺเว   
สาธุก    โยนโิส    มนสกิโรติ    อิติ    อิมสฺมึ    สติ   อิท   โหติ   
อิมสฺสุปฺปาทา    อิท    อุปปฺชฺชติ    อิมสฺมึ    อสติ   อิท   น   โหติ   
อิมสฺส    นิโรธา    อิท   นิรุชฺฌติ   ยททิ   อวิชฺชาปจฺจยา   สงฺขารา   
สงฺขารปจฺจยา   วิ ฺาณ   ฯเปฯ   เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส   
สมุทโย   โหติ  ฯ  อวิชฺชาย  เตฺวว  อเสสวิราคนิโรธา  สงฺขารนิโรโธ   
สงฺขารนิโรธา     วิ ฺาณนิโรโธ    ฯเปฯ    เอวเมตสฺส    เกวลสฺส   
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ ฯ   
     [๒๓๔]   เอว   ปสฺส   ภิกฺขเว   สุตวา   อริยสาวโก  รูปสฺมึป   
นิพฺพินฺทติ      เวทนายป      นิพฺพินฺทติ      ส ฺายป      นิพฺพินฺทติ   
#๑ ม. ย.ุ ปวเน ฯ    
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สงฺขาเรสุป   นิพฺพินฺทติ   วิ ฺาณสฺมึป   นิพฺพินฺทติ   นิพฺพินฺท   วิรชฺชติ  
วิราคา   วิมุจฺจติ   ฯ   วิมุตฺตสฺมึ   วิมุตฺตมิติ   าณ   โหติ  ฯ  ขีณา   
ชาติ    วุสิต    พฺรหฺมจริย    กต    กรณีย    นาปร   อิตฺถตฺตายาติ   
ปชานาตีติ ฯ ปม ฯ   
     [๒๓๕]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข  ภควา ... อสฺสุตวา   
ภิกฺขเว   ปุถชฺุชโน   อิมสมฺึ   จาตุมฺมหาภูติกสฺมึ   กายสฺมึ  นิพฺพินฺเทยฺยป   
วิรชฺเชยฺยป    วิมุจฺเจยฺยป   ต   กิสฺส   เหตุ   ทิสฺสติ   หิ   ภิกฺขเว   
อิมสฺส   จาตุมฺมหาภูติกสฺส   กายสฺส   อาจโยป   อปจโยป   อาทานมฺป   
นิกฺเขปนมฺป     ตสฺมา     ตตฺราสฺสุตวา     ปุถชฺุชโน    นิพฺพินฺเทยฺยป   
วิรชฺเชยฺยป   วิมุจฺเจยฺยป   ฯ  ย ฺจ  โข  เอต  ภิกฺขเว  วุจฺจติ  จิตฺต   
อิติป   มโน   อิติป   วิ ฺาณ   อิติป   ตตฺราสฺสุตวา   ปุถชฺุชโน  นาล   
นิพฺพินฺทิตุ   นาล   วิรชชฺตุิ   นาล   วิมจฺุจิตุ   ต  กิสสฺ  เหตุ  ทีฆรตฺต  
เหต   ภิกฺขเว   อสฺสุตวโต   ปุถชฺุชนสฺส   อชฺโฌสิต  มมายิต  ปรามฏ   
เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม  อตฺตาติ  ตสฺมา  ตตฺราสฺสุตวา   
ปุถุชชฺโน นาล นิพฺพินฺทิตุ นาล วิรชฺชิตุ นาล วิมุจฺจิตุ ฯ   
     [๒๓๖]   วรป  ภิกฺขเว  อสฺสุตวา  ปุถุชชฺโน  อิม  จาตุมฺมหาภูติก   
กาย   อตฺตโต   อุปคจฺเฉยฺย   น   เตฺวว   จิตฺต   ต   กิสฺส   เหตุ   
ทิสฺสตาย   ภิกฺขเว   จาตุมฺมหาภูติโก  กาโย  เอกมฺป  วสฺส  ติฏมาโน   
เทฺวป   วสฺสานิ   ติฏมาโน   ตีณิป   วสฺสานิ   ติฏมาโน   จตฺตาริป   
วสฺสานิ    ติฏมาโน   ป ฺจป   วสฺสานิ   ติฏมาโน   ทสป   วสฺสานิ    
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ติฏมาโน   วีสป   วสฺสานิ   ติฏมาโน   ตึสป   วสฺสานิ   ติฏมาโน   
จตฺตาฬีสมฺป    วสฺสานิ    ติฏมาโน   ป ฺาสป   วสฺสานิ   ติฏมาโน   
วสฺสสตป   ติฏมาโน   ภิยฺโยป   ติฏมาโน   ฯ   ย ฺจ   โข   เอต   
ภิกฺขเว    วุจฺจติ   จิตฺต   อิติป   มโน   อิติป   วิ ฺาณ   อิติป   ต   
รตฺติยา จ ทิวสสฺส จ อ ฺเทว อุปฺปชฺชติ อ ฺ นิรุชฺฌติ ฯ   
     [๒๓๗]   ตตฺร   ภิกฺขเว  สุตวา  อริยสาวโก  ปฏิจฺจสมุปฺปาทเยว   
สาธุก   โยนโิส  มนสกิโรติ  อิติ  อิมสฺมึ  สติ  อิท  โหติ  อิมสฺสุปฺปาทา   
อิท    อุปฺปชชฺติ   อิมสฺมึ   อสติ   อิท   น   โหติ   อิมสฺส   นิโรธา   
อิท    นิรชฺุฌติ   ฯ   สุขเวทนิย   ภิกฺขเว   ผสฺส   ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   
สุขา   เวทนา   ตสฺเสว   สขุเวทนิยสฺส   ผสฺสสฺส   นโิรธา  ย  ตชชฺ   
เวทยิต   สุขเวทนิย   ผสฺส   ปฏิจฺจ   อุปฺปนฺนา   สขุา   เวทนา  สา   
นิรุชฺฌติ  สา  วูปสมติ  ฯ  ทุกฺขเวทนิย  ภิกฺขเว  ผสฺส  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ   
ทุกฺขา   เวทนา   ตสฺเสว   ทุกฺขเวทนิยสฺส  ผสฺสสฺส  นิโรธา  ย  ตชฺช   
เวทยิต   ทุกขฺเวทนิย   ผสฺส   ปฏิจฺจ   อุปฺปนฺนา  ทุกฺขา  เวทนา  สา   
นิรุชฺฌติ   สา   วูปสมติ   ฯ   อทุกฺขมสุขเวทนิย  ภิกฺขเว  ผสฺส  ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ     อทุกฺขมสุขา    เวทนา    ตสฺเสว    อทุกขฺมสุขเวทนิยสฺส   
ผสฺสสฺส   นโิรธา   ย   ตชฺช  เวทยิต  อทุกฺขมสุขเวทนิย  ผสฺส  ปฏิจฺจ๘   
อุปฺปนฺนา อทุกฺขมสุขา เวทนา สา นิรุชฺฌติ สา วูปสมติ ฯ   
     [๒๓๘]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ทฺวินนฺ  กฏาน  สงฺฆฏสโมธานา   
อุสฺมา    ชายติ    เตโช   อภินิพฺพตฺตติ   เตสเยว   ทฺวินฺน   กฏาน    
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นานากตวินิพฺโภคา  ๑  ยา  ตชฺชา  อุสมฺา  สา  นิรชุฌฺติ  สา  วูปสมติ   
เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   สุขเวทนิย   ผสสฺ   ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  สุขา   
เวทนา   ตสฺเสว   สุขเวทนิยสฺส   ผสฺสสฺส  นิโรธา  ย  ตชฺช  เวทยิต   
สุขเวทนิย   ผสฺส   ปฏิจฺจ   อุปฺปนฺนา   สุขา   เวทนา   สา  นิรุชฌฺติ   
สา   วูปสมติ   ทุกฺขเวทนิย   ผสฺส   ปฏิจฺจ  อุปฺปชชฺติ  ทุกฺขา  เวทนา   
ตสฺเสว    ทุกขฺเวทนิยสฺส    ผสฺสสฺส    นิโรธา   ย   ตชฺช   เวทยิต   
ทุกฺขเวทนิย   ผสฺส   ปฏิจฺจ   อุปฺปนฺนา   ทุกฺขา  เวทนา  สา  นิรชุฌฺติ   
สา     วูปสมติ     อทุกฺขมสุขเวทนิย     ผสฺส    ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ   
อทุกฺขมสุขา   เวทนา   ตสเฺสว   อทุกฺขมสุขเวทนิยสฺส  ผสฺสสฺส  นิโรธา   
ย    ตชชฺ    เวทยิต    อทุกขฺมสุขเวทนิย   ผสฺส   ปฏิจฺจ   อุปฺปนนฺา   
อทุกฺขมสุขา เวทนา สา นิรุชฺฌติ สา วูปสมติ ฯ   
     [๒๓๙]   เอว   ปสฺส   ภิกฺขเว   สุตวา   อริยสาวโก  ผสฺเสป   
นิพฺพินฺทติ    เวทนายป   นิพฺพินฺทติ   ส ฺายป   นิพฺพินฺทติ   สงฺขาเรสุป   
นิพฺพินฺทติ    วิ ฺาณสฺมึป    นิพฺพินฺทติ    นิพฺพินฺท    วิรชฺชติ    วิราคา  
วิมุจฺจติ    ฯ    วิมุตฺตสฺมึ    วิมุตฺตมิติ    าณ    โหติ    ฯ   ขีณา   
ชาติ    วุสิต    พฺรหฺมจริย    กต    กรณีย    นาปร   อิตฺถตฺตายาติ   
ปชานาตีติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๒๔๐]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร โข ภควา ... จตฺตาโรเม   
ภิกฺขเว   อาหารา   ภูตาน   วา   สตฺตาน    ิติยา   สมภฺเวสีน  วา   
#๑ สี. นานาภวาวินิกฺเขปา ฯ ยุ. นานาภาวา วินิกฺเขปา ฯ    
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อนุคฺคหาย  ฯ  กตเม  จตฺตาโร  ฯ  กวฬีกาโร  อาหาโร โอฬาริโก วา   
สุขุโม    วา    ผสฺโส    ทุติโย    มโนส ฺเจตนา   ตติยา   วิ ฺาณ   
จตุตฺถ  ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  อาหารา  ภูตาน  วา สตฺตาน   
 ิติยา สมฺภเวสีน วา อนุคฺคหาย ฯ   
     [๒๔๑]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   กวฬกีาโร   อาหาโร  ทฏพฺโพ  ฯ   
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  เทฺว ชายปติกา ๑ ปริตฺต สมฺพล อาทาย กนฺตารมคฺค   
ปฏิปชฺเชยฺยุ   เตสมสฺส   เอกปุตฺตโก   ปโย   มนาโป   ฯ   อถ  โข   
เตส    ภิกฺขเว   ทฺวินฺน   ชายปติกาน   กนฺตารคตาน   ยา   ปริตฺตา   
สมฺพลมตฺตา   สา   ปรกิฺขย   ปริยาทาน   คจฺเฉยฺย  สิยา  ปเนส  ๒   
กนฺตาราวเสโส   อนิตฺถณฺิโณ   ๓  ฯ  อถ  โข  เตส  ภิกฺขเว  ทฺวินฺน   
ชายปติกาน    เอวมสฺส   อมฺหาก   โข   ยา   ปริตฺตา   สมฺพลมตฺตา   
สา   ปรกิฺขีณา   ปรยิาทินฺนา   อตฺถ ิ จาย  กนฺตาราวเสโส  อนิตฺถณฺิโณ   
ยนฺนูน  มย  อิม  เอกปุตฺตก  ปย  มนาป  วธิตฺวา  วลฺลูร ฺจ  โสณฺฑิก ฺจ   
กริตฺวา   ปุตฺตมสานิ   ขาทนฺตา   เอว  เทฺวป  ๔  ต  กนฺตาราวเสส   
นิตฺถเรยฺยาม  โน  เจ  สพฺเพว  ๕  ตโย  วินสฺสมฺหาติ  ฯ อถ โข เต   
ภิกฺขเว   เทฺว   ชายปติกา   เอต   เอกปุตฺตก   ปย  มนาป  วธิตฺวา   
วลฺลูร ฺจ    โสณฺฑิก ฺจ    กริตฺวา   ปุตฺตมสานิ   ขาทนฺตา   เอว   ต   
กนฺตาราวเสส   นิตฺถเรยฺยุ   เต  ปุตฺตมสานิ  เจว  ขาเทยฺยุ  อุเร  จ   
ปติปเสยฺยุ   ๖  กห  เอกปุตฺตก  กห  เอกปุตฺตกาติ  ฯ  ต  กึ  ม ฺถ   
ภิกฺขเว   อป   นุ   เต  ทวาย  วา  อาหาร  อาหเรยฺยุ  มทาย  วา   
#๑ ม. ย.ุ ชายมฺปติกา ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ ม. ย.ุ  จ เนส ฯ ๓ ม. อนติณฺโณ ฯ   
#เอวมุปริป ฯ  ๔ ม. ย.ุ  เอว ต ฯ เอวมุปริป ฯ   ๕ ม. ย.ุ  มา สพฺเพว ฯ   
#๖ ม. ปฏิปเสยฺยุ ฯ    
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อาหาร   อาหเรยฺยุ  มณฺฑนาย  วา  อาหาร  อาหเรยฺยุ  วิภูสนาย  วา   
อาหาร   อาหเรยฺยุนฺติ   ฯ   โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  นนุ  เต  ภิกฺขเว   
ยาวเทว   กนตฺารสฺส   นิตฺถรณตฺถาย   อาหาร  อาหเรยฺยุนฺติ  ฯ  เอว   
ภนฺเต   ฯ  เอวเมว  ขฺวาห  ภิกฺขเว  กวฬีกาโร  อาหาโร  ทฏพฺโพติ   
วทามิ   ฯ   กวฬีกาเร   ภิกขฺเว  อาหาเร  ปริ ฺาเต  ป ฺจกามคุณิโก   
ราโค    ปริ ฺาโต    โหติ    ป ฺจกามคุณิเก    ราเค    ปริ ฺาเต   
นตฺถิ    ต    ส ฺโชน   เยน   ส ฺโชเนน   ส ฺ ุตฺโต   อริยสาวโก   
ปุน อิม โลก อาคจฺเฉยฺย ฯ   
     [๒๔๒]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว  ผสฺสาหาโร  ทฏพฺโพ  ฯ  เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว  คาวี  นิจฺจมฺมา  กุฑฺฑ ฺเจ  ๑ นิสฺสาย ติฏเยฺย เย กุฑฺฑนิสฺสิตา   
ปาณา    เต    น   ขาเทยฺยุ   รกฺุข ฺเจ   นิสฺสาย   ติฏเยฺย   เย   
รุกฺขนิสฺสิตา    ปาณา    เต    น    ขาเทยฺยุ    อุทก ฺเจ   นิสฺสาย   
ติฏเยฺย   เย   อุทกนิสฺสิตา   ปาณา   เต  น  ขาเทยฺยุ  อากาส ฺเจ   
นิสฺสาย   ติฏเยฺย   เย   อากาสนิสฺสิตา   ปาณา   เต  น  ขาเทยฺยุ   
ย ฺเทว   หิ   สา   ภิกฺขเว  คาวี  นิจฺจมฺมา  นิสฺสาย  ติฏเยฺย  เย   
ต   นิสฺสิตา   ต  นิสฺสิตา  ปาณา  เต  น  ขาเทยฺยุ  เอวเมว  ขฺวาห   
ภิกฺขเว   ผสฺสาหาโร  ทฏพฺโพติ  วทามิ  ฯ  ผสฺเส  ภิกฺขเว  อาหาเร   
ปริ ฺาเต    ติสฺโส    เวทนา   ปริ ฺาตา   โหนฺติ   ตีสุ   เวทนาสุ   
ปริ ฺาตาสุ อริยสาวกสฺส นตฺถิ กิ ฺจิ อุตฺตริกรณียนฺติ วทามิ ฯ   
     [๒๔๓]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   มโนส ฺเจตนาหาโร   ทฏพฺโพ   ฯ   
#๑ ม. กุฏฏ เจ ฯ    
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เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   องฺคารกาสุ   สาธิกโปริสา   ปณฺุณา   องฺคาราน   
วีตจฺจิกาน   วีตธูมาน  อถ  ปุริโส  อาคจฺเฉยฺย  ชีวิตุกาโม  อมรตุิกาโม   
สุขกาโม   ทกฺุขปฏิกฺกูโล   ตเมน  เทฺว  พลวนฺโต  ปรุิสา  นานาพาหาสุ   
คเหตฺวา    ต   องฺคารกาสุ   อุปกฑฺเฒยฺยุ   ฯ   อถ   โข   ภิกฺขเว   
ตสฺส   ปรุิสสฺส   อารกาวสฺส   เจตนา   อารกาว   ปตฺถนา   อารกา   
ปณิธิ   ต   กสิฺส   เหตุ   วิทิต ฺหิ  ๑  ภิกฺขเว  ตสฺส  ปุริสสฺส  โหติ   
อิม ฺจาห   องฺคารกาสุ   ปปติสฺสามิ   ตโตนิทาน   มรณ  วา  นิคจฺฉามิ   
มรณมตฺต   วา  ทุกฺขนฺติ  เอวเมว  ขฺวาห  ภิกฺขเว  มโนส ฺเจตนาหาโร   
ทฏพฺโพติ     วทามิ    ฯ    มโนส ฺเจตนาย    ภิกฺขเว    อาหาเร   
ปริ ฺาเต    ติสฺโส    ตณฺหา    ปริ ฺาตา    โหนฺติ   ตีสุ   ตณฺหาสุ   
ปริ ฺาตาสุ อริยสาวกสฺส นตฺถิ กิ ฺจิ อุตฺตริกรณียนฺติ วทามิ ฯ   
     [๒๔๔]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  วิ ฺาณาหาโร  ทฏพฺโพ  ฯ  เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว  โจร  อาคุจารึ  คเหตฺวา  ร ฺโ  ทสฺเสสุ  ๒  อยนฺเต  เทว   
โจโร   อาคุจารี   อิมสฺส   ย   อิจฺฉสิ   ต   ทณฺฑ   ปเณหีติ  ตเมน   
ราชา    เอว    วเทยฺย    คจฺฉถ   โภ   อิม   ปุริส   ปุพฺพณฺหสมย   
สตฺติสเตน    หนถาติ    ตเมน    ปุพฺพณฺหสมย    สตฺติสเตน   หเนยฺยุ   
อถ   ราชา   มชฺฌนฺติกสมย   เอว  วเทยฺย  อมฺโภ  กถ  โส  ปรุิโสติ   
ตเถว   เทว   ชีวตีติ   ตเมน  ราชา  เอว  วเทยฺย  คจฺฉถ  โภ  ต   
ปุริส    มชฺฌนฺติกสมย    สตฺติสเตน    หนถาติ   ตเมน   มชฺฌนติฺกสมย   
สตฺติสเตน   หเนยฺยุ   อถ   ราชา  สายณฺหสมย  เอว  วเทยฺย  อมฺโภ   
#๑ ม. ย.ุ เอว หิ ฯ  ๒ ม. ยุ. ทสฺเสยฺยุ ฯ    
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กถ   โส  ปุรโิสติ  ตเถว  เทว  ชีวตีติ  ตเมน  ราชา  เอว  วเทยฺย   
คจฺฉถ   โภ   ต   ปรุิส   สายณฺหสมย   สตฺติสเตน   หนถาติ   ตเมน   
สายณฺหสมย   สตฺติสเตน   หเนยฺยุ   ฯ   ต   กึ  ม ฺถ  ภิกฺขเว  อป   
นุ   โข   โส   ปุริโส   ทิวส  ตีหิ  สตฺติสเตหิ  ห ฺมาโน  ตโตนิทาน   
ทุกฺข    โทมนสฺส    ปฏิสเวทเยถาติ    เอกิสฺสาป   ภิกฺขเว   สตฺติยา   
ห ฺมาโน    ตโตนิทาน   ทุกฺข   โทมนสฺส   ปฏิสเวทเยถ   โก   ปน   
วาโท    ตีหิ   สตฺติสเตหิ   ห ฺมาโนติ   เอวเมว   ขฺวาห   ภิกฺขเว   
วิ ฺาณาหาโร   ทฏพฺโพติ   วทามิ   ฯ   วิ ฺาเณ  ภิกฺขเว  อาหาเร   
ปริ ฺาเต     นามรูป    ปริ ฺาต    โหติ    นามรูเป    ปริ ฺาเต   
อริยสาวกสฺส นตฺถิ กิ ฺจิ อุตฺตริกรณียนฺติ วทามีติ ฯ ตติย ฯ   
     [๒๔๕]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร โข ภควา ... จตฺตาโรเม   
ภิกฺขเว   อาหารา   ภูตาน   วา   สตฺตาน    ิติยา   สมภฺเวสีน  วา   
อนุคฺคหาย   ฯ   กตเม  จตฺตาโร  ฯ  กวฬีกาโร  อาหาโร  โอฬารโิก   
วา   สุขุโม   วา   ผสฺโส   ทุติโย   มโนส ฺเจตนา   ตติยา  วิ ฺาณ   
จตุตฺถ  ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  อาหารา  ภูตาน  วา สตฺตาน   
 ิติยา สมฺภเวสีน วา อนุคฺคหาย ฯ   
     [๒๔๖]   กวฬีกาเร  เจ  ภิกฺขเว  อาหาเร  อตฺถิ  ราโค  อตฺถิ   
นนฺทิ    อตฺถ ิ   ตณฺหา    ปติฏ ิต    ตตฺถ   วิ ฺาณ   วิรฬฺูห   ยตถฺ   
ปติฏ ิต    วิ ฺาณ    วิรฬฺูห    อตฺถ ิ   ตตฺถ   นามรปูสฺส   อวกฺกนฺติ   
ยตฺถ   อตฺถิ   นามรูปสฺส   อวกฺกนฺติ   อตฺถิ   ตตฺถ   สงฺขาราน  วุฑฺฒิ    
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ยตฺถ   อตฺถิ   สงฺขาราน   วุฑฺฒิ  อตฺถิ  ตตฺถ  อายตึ  ปนุพฺภวาภินิพฺพตฺติ   
ยตฺถ    อตฺถ ิ   อายตึ    ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ    อตฺถ ิ   ตตฺถ   อายตึ   
ชาติชรามรณ  ยตฺถ  อตฺถิ  อายตึ  ชาติชรามรณ  ฯ  สโสก  ต  ภิกฺขเว   
สรช   สอุปายาสนฺติ   วทามิ  ฯ  ผสฺเส  เจ  ภิกฺขเว  อาหาเร  ...   
มโนส ฺเจตนาย   เจ  ภิกขฺเว  อาหาเร  ...  วิ ฺาเณ  เจ  ภิกฺขเว   
อาหาเร   อตฺถิ   ราโค   อตฺถิ   นนฺทิ   อตฺถิ  ตณฺหา  ปติฏ ิต  ตตฺถ   
วิ ฺาณ    วิรูฬฺห    ยตฺถ   ปติฏ ิต   วิ ฺาณ   วิรฬฺูห   อตฺถิ   ตตฺถ   
นามรูปสฺส    อวกฺกนฺติ    ยตฺถ   อตฺถิ   นามรูปสฺส   อวกฺกนฺติ   อตฺถิ   
ตตฺถ    สงฺขาราน    วุฑฺฒิ   ยตฺถ   อตฺถิ   สงฺขาราน   วุฑฺฒิ   อตฺถิ   
ตตฺถ   อายตึ   ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ  ยตฺถ  อตฺถิ  อายตึ  ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ   
อตฺถิ     ตตฺถ     อายตึ    ชาติชรามรณ    ยตฺถ    อตฺถ ิ   อายตึ   
ชาติชรามรณ ฯ สโสก ต ภิกฺขเว สรช สอุปายาสนฺติ วทามิ ฯ   
     [๒๔๗]   เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  รชโก  วา  จิตฺตการโก  วา  สติ   
รชนาย  วา  ลาขาย  วา  หลิทฺทิยา  วา  นลีิยา  วา  ม ฺชิฏาย  วา   
สุมฏเฏ  ๑  วา  ผลเก  วา  ภิตฺติยา  วา  ทุสฺสปเฏ  วา อิตฺถีรูป วา   
ปุริสรูป   วา   อภินิมฺมิเนยฺย   สพฺพงฺคปจฺจงฺค   เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
กวฬีกาเร   เจ   อาหาเร   อตฺถิ   ราโค  อตฺถิ  นนฺท ิ อตฺถิ  ตณฺหา   
ปติฏ ิต   ตตฺถ   วิ ฺาณ   วิรฬฺูห   ยตถฺ   ปติฏ ิต   วิ ฺาณ   วิรูฬฺห  
อตฺถิ   ตตฺถ   นามรูปสฺส   อวกฺกนฺติ  ยตฺถ  อตฺถ ิ นามรูปสฺส  อวกฺกนฺติ   
อตฺถิ   ตตฺถ   สงฺขาราน   วุฑฺฒิ   ยตฺถ  อตฺถิ  สงฺขาราน  วุฑฺฒิ  อตฺถิ   
#๑ ม. ย.ุ สุปริมฏเ วา ฯ    
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ตตฺถ   อายตึ   ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ  ยตฺถ  อตฺถิ  อายตึ  ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ   
อตฺถิ     ตตฺถ     อายตึ    ชาติชรามรณ    ยตฺถ    อตฺถ ิ   อายตึ   
ชาติชรามรณ   ฯ   สโสก  ต  ภิกฺขเว  สรช  สอุปายาสนฺติ  วทามิ  ฯ   
ผสฺเส   เจ   ภิกฺขเว   อาหาเร  ...  มโนส ฺเจตนาย  เจ  ภิกฺขเว   
อาหาเร  ...  วิ ฺาเณ  เจ  ภิกฺขเว  อาหาเร อตฺถิ ราโค อตฺถิ นนฺท ิ  
อตฺถิ   ตณฺหา   ปติฏ ิต  ตตฺถ  วิ ฺาณ  วิรฬฺูห  ยตฺถ  ปติฏ ิต  วิ ฺาณ   
วิรูฬฺห   อตฺถ ิ  ตตฺถ   นามรูปสฺส   อวกกฺนฺติ   ยตฺถ  อตฺถิ  นามรปูสฺส   
อวกฺกนฺติ   อตฺถิ   ตตฺถ   สงฺขาราน   วุฑฺฒิ   ยตฺถ   อตฺถิ  สงฺขาราน   
วุฑฺฒิ   อตฺถิ   ตตฺถ   อายตึ   ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ   ยตฺถ   อตฺถิ  อายตึ   
ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ   อตฺถิ   ตตฺถ   อายตึ   ชาติชรามรณ   ยตฺถ   อตฺถิ   
อายตึ ชาติชรามรณ ฯ สโสก ต ภิกฺขเว สรช สอุปายาสนฺติ วทามิ ฯ   
     [๒๔๘]   กวฬีกาเร  เจ  ภิกฺขเว  อาหาเร  นตฺถิ  ราโค  นตฺถ ิ  
นนฺทิ    นตฺถ ิ  ตณฺหา   อปฺปติฏ ิต   ตตฺถ   วิ ฺาณ   อวิรฬฺูห   ยตฺถ   
อปฺปติฏ ิต    วิ ฺาณ   อวิรูฬฺห   นตฺถ ิ  ตตฺถ   นามรูปสฺส   อวกกฺนฺติ   
ยตฺถ   นตฺถ ิ  นามรูปสฺส   อวกฺกนฺติ   นตฺถิ   ตตฺถ   สงฺขาราน  วุฑฺฒิ   
ยตฺถ   นตฺถ ิ  สงฺขาราน   วุฑฺฒิ  นตฺถิ  ตตฺถ  อายตึ  ปนุพฺภวาภินิพฺพตฺติ   
ยตฺถ    นตฺถิ    อายตึ    ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ    นตฺถิ    ตตฺถ   อายตึ   
ชาติชรามรณ  ยตฺถ  นตฺถิ  อายตึ  ชาติชรามรณ  ฯ  อโสก  ต  ภิกฺขเว   
อรช   อนุปายาสนฺติ   วทามิ  ฯ  ผสฺเส  เจ  ภิกฺขเว  อาหาเร  ...   
มโนส ฺเจตนาย   เจ  ภิกขฺเว  อาหาเร  ...  วิ ฺาเณ  เจ  ภิกฺขเว    
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อาหาเร    นตฺถิ   ราโค   นตฺถิ   นนฺทิ   นตฺถ ิ  ตณฺหา   อปฺปติฏ ิต   
ตตฺถ    วิ ฺาณ    อวิรฬูหฺ    ยตฺถ    อปฺปติฏ ิต   วิ ฺาณ   อวิรูฬฺห   
นตฺถิ   ตตฺถ   นามรูปสฺส   อวกฺกนฺติ  ยตฺถ  นตฺถ ิ นามรูปสฺส  อวกฺกนฺติ   
นตฺถิ   ตตฺถ   สงฺขาราน   วุฑฺฒิ   ยตฺถ  นตฺถิ  สงฺขาราน  วุฑฺฒิ  นตฺถิ   
ตตฺถ   อายตึ   ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ  ยตฺถ  นตฺถิ  อายตึ  ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ   
นตฺถิ     ตตฺถ     อายตึ    ชาติชรามรณ    ยตฺถ    นตฺถ ิ   อายตึ   
ชาติชรามรณ ฯ อโสก ต ภิกฺขเว อรช อนุปายาสนฺติ วทามิ ฯ   
     [๒๔๙]   เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  กูฏาคาร  วา  กฏูาคารสาลา  วา   
อุตฺตราย  วา  ทกฺขิณาย  วา  ปาจินวาตปานา  ๑  สุรเิย  อุคฺคจฺฉนฺเต   
วาตปาเนน    รสฺมิ   ปวิสตฺิวา   กฺวาสฺส   ปติฏ ิตาติ   ฯ   ปจฺฉิมาย   
ภนฺเต   ภิตฺติยนฺติ   ฯ   ปจฺฉิมาย  เจ  ภิกฺขเว  ภิตฺติ  นาสฺส  กฺวาสฺส   
ปติฏ ิตาติ  ฯ  ปวิย  ภนฺเตติ  ฯ  ปวี  เจ  ภิกฺขเว  นาสฺส  กฺวาสฺส   
ปติฏ ิตาติ   ฯ   อาปสฺมึ   ภนฺเตติ   ฯ   อาโป  เจ  ภิกฺขเว  นาสฺส   
กฺวาสฺส  ปติฏ ิตาติ  ฯ  อปฺปติฏ ิตา  ภนฺเตติ  ฯ  เอวเมว  โข ภิกฺขเว   
กวฬีกาเร  เจ  อาหาเร  นตฺถิ  ราโค  นตฺถิ  นนฺท ิ นตฺถิ  ตณฺหา ...                
ผสฺเส   เจ   ภิกฺขเว   อาหาเร  ...  มโนส ฺเจตนาย  เจ  ภิกฺขเว   
อาหาเร  ...  วิ ฺาเณ  เจ  ภิกฺขเว  อาหาเร นตฺถิ ราโค นตฺถิ นนฺท ิ  
นตฺถิ   ตณฺหา   อปฺปติฏ ิต   ตตฺถ   วิ ฺาณ  อวิรูฬฺห  ยตฺถ  อปฺปติฏ ิต   
วิ ฺาณ   อวิรูฬฺห   นตฺถ ิ  ตตฺถ   นามรูปสฺส   อวกกฺนฺติ   ยตฺถ  นตฺถิ   
นามรูปสฺส   อวกฺกนฺติ   นตฺถิ   ตตฺถ   สงฺขาราน   วุฑฺฒิ   ยตฺถ  นตฺถิ   
#๑ ม. ย.ุ ปาจีนาย วา วาตปานา ฯ    
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สงฺขาราน    วุฑฺฒิ    นตฺถ ิ  ตตฺถ   อายตึ   ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ   ยตฺถ   
นตฺถิ   อายตึ   ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ   นตฺถิ   ตตฺถ   อายตึ  ชาติชรามรณ   
ยตฺถ   นตฺถ ิ  อายตึ   ชาติชรามรณ   ฯ   อโสก   ต  ภิกฺขเว  อรช   
อนุปายาสนฺติ วทามีติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๒๕๐]  สาวตฺถิย วิหรติ ... ตตฺร โข ภควา ... ปพฺุเพว ๑ เม   
ภิกฺขเว   สมโฺพธา   อนภิสมฺพุทฺธสฺส   โพธิสตฺตสฺเสว   สโต  เอตทโหสิ   
กิจฺฉ  วตาย  โลโก  อาปนฺโน  ชายติ  จ  ชิยฺยติ  จ  มยิฺยติ จ จวติ จ   
อุปปชฺชติ   จ   อถ   จ   ปนิมสฺส   ทุกขฺสฺส    นิสฺสรณ   นปฺปชานาติ   
ชรามรณสฺส     กุทาสฺสุ     นาม     อิมสฺส     ทุกฺขสฺส     นิสฺสรณ   
ป ฺายิสฺสติ ชรามรณสฺสาติ ฯ   
     [๒๕๑]   ตสฺส   มยฺห   ภิกฺขเว  เอตทโหสิ  กิมฺหิ  น ุ โข  สติ   
ชรามรณ   โหติ   กึปจฺจยา   ชรามรณนฺติ   ฯ   ตสฺส   มยฺห  ภิกขฺเว   
โยนิโสมนสิการา    อหุ    ป ฺาย    อภิสมโย   ชาติยา   โข   สติ   
ชรามรณ   โหติ   ชาติปจฺจยา   ชรามรณนฺติ   ฯ  ตสฺส  มยฺห  ภิกฺขเว   
เอตทโหสิ   กิมฺหิ  น ุ โข  สติ  ชาติ  โหติ  ฯเปฯ  ภโว  โหติ  ...   
อุปาทาน  โหติ ... ตณฺหา โหติ ... เวทนา โหติ ... ผสฺโส โหติ ...   
สฬายตน   โหติ   ...  นามรูป  โหติ  กปึจฺจยา  นามรูปนฺติ  ฯ  ตสฺส   
มยฺห   ภิกฺขเว   โยนิโสมนสิการา   อหุ   ป ฺาย  อภิสมโย  วิ ฺาเณ   
โข   สติ   นามรูป   โหติ  วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูปนติฺ  ฯ  ตสฺส  มยฺห   
ภิกฺขเว   เอตทโหสิ   กิมหฺิ   น ุ  โข   สติ  วิ ฺาณ  โหติ  กึปจฺจยา   
#๑ ม. ย.ุ ปุพฺเพ ฯ    
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วิ ฺาณนฺติ   ฯ   ตสฺส   มยฺห  ภิกฺขเว  โยนิโสมนสิการา  อหุ  ป ฺาย   
อภิสมโย    นามรูเป    โข    สติ   วิ ฺาณ   โหติ   นามรูปปจฺจยา   
วิ ฺาณนฺติ    ฯ    ตสฺส   มยฺห   ภิกฺขเว   เอตทโหสิ   ปจฺจุทาวตฺตติ   
โข    อิท    วิ ฺาณ   นามรูปมฺหา   น   ปร   คจฺฉติ   เอตฺตาวตา   
ชาเยถ  วา  ชยิฺเยถ  วา  มิยเฺยถ  ๑  วา  จเวถ วา อุปปชฺเชถ วา   
ยทิท      นามรูปปจฺจยา      วิ ฺาณ     วิ ฺาณปจฺจยา     นามรูป   
นามรูปปจฺจยา   สฬายตน   สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโส  ฯเปฯ  เอวเมตสฺส   
เกวลสฺส   ทกฺุขกฺขนฺธสฺส   สมุทโย   โหติ   ฯ  สมุทโย  สมุทโยติ  โข   
เม   ภิกฺขเว   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ  าณ   
อุทปาทิ ป ฺา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ ฯ   
     [๒๕๒]   ตสฺส   มยฺห  ภิกฺขเว  เอตทโหสิ  กิมฺหิ  น ุ โข  อสติ   
ชรามรณ   น   โหติ   กิสสฺ   นิโรธา   ชรามรณนิโรโธติ   ฯ   ตสฺส   
มยฺห   ภิกฺขเว   โยนิโสมนสิการา   อหุ   ป ฺาย   อภิสมโย  ชาติยา   
โข   อสติ   ชรามรณ   น   โหติ   ชาตินิโรธา  ชรามรณนิโรโธติ  ฯ   
ตสฺส   มยฺห   ภิกฺขเว   เอตทโหสิ   กิมหฺิ   น ุ  โข  อสติ  ชาติ  น   
โหติ  ฯเปฯ  ภโว  น  โหติ  ...  อุปาทาน  น  โหติ  ... ตณฺหา น   
โหติ  ...  เวทนา  น  โหติ  ...  ผสฺโส  น  โหติ ... สฬายตน น   
โหติ   ...   นามรูป   น   โหติ  กิสฺส  นโิรธา  นามรปูนิโรโธติ  ฯ   
ตสฺส    มยฺห   ภิกฺขเว   โยนิโสมนสิการา   อหุ   ป ฺาย   อภิสมโย   
วิ ฺาเณ     โข    อสติ    นามรูป    น    โหติ    วิ ฺาณนิโรธา   
#๑ ยุ. มาเยถ ฯ    
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นามรูปนิโรโธติ   ฯ   ตสฺส   มยฺห  ภิกขฺเว  เอตทโหสิ  กิมฺห ิ น ุ โข   
อสติ    วิ ฺาณ    น    โหติ    กิสฺส    นิโรธา    วิ ฺาณนิโรโธติ   
ตสฺส    มยฺห   ภิกฺขเว   โยนิโสมนสิการา   อหุ   ป ฺาย   อภิสมโย   
นามรูเป     โข    อสติ    วิ ฺาณ    น    โหติ    นามรูปนิโรธา   
วิ ฺาณนิโรโธติ  ฯ  ตสฺส  มยฺห  ภิกขฺเว  เอตทโหสิ  อธิคโต โข มฺยาย   
มคฺโค   โพธาย   ยทิท   นามรูปนิโรธา  วิ ฺาณนิโรโธ  วิ ฺาณนิโรธา   
นามรูปนิโรโธ     นามรปูนิโรธา    สฬายตนนิโรโธ    สฬายตนนิโรธา   
ผสฺสนิโรโธ    ฯเปฯ   อวเมตสฺส   เกวลสฺส   ทุกฺขกขฺนฺธสฺส   นโิรโธ   
โหติ   ฯ   นิโรโธ   นโิรโธติ  โข  เม  ภิกฺขเว  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ   
ธมฺเมสุ   จกขฺุ   อุทปาทิ   าณ   อุทปาทิ   ป ฺา   อุทปาทิ   วิชฺชา   
อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ ฯ   
     [๒๕๓]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  ปุริโส  อร ฺเ  ปวเน  จรมาโน   
ปสฺเสยฺย   ปรุาณมคฺค   ปุราณ ฺชส   ปุพฺพเกหิ   มนุสฺเสหิ   อนยุาต  ฯ   
โส   ตมนุคจฺเฉยฺย   ตมนุคจฺฉนฺโต   ปสฺเสยฺย   ปรุาณ   นคร   ปรุาณ   
ราชธานึ  ปุพฺพเกหิ  มนุสฺเสหิ  อชฺฌาวุตฺถ  ๑  อารามสมฺปนฺน วนสมฺปนฺน   
โปกฺขรณีสมฺปนฺน   อุทฺทาปวนฺต   ๒  รมณีย  ฯ  อถ  โข  โส  ภิกฺขเว   
ปุริโส   ร ฺโ   วา  ราชมหามตฺตสฺส  วา  อาโรเจยฺย  ยคฺเฆ  ภนฺเต   
ชาเนยฺยาสิ    อห   อทฺทส   อร ฺเ   ปวเน   จรมาโน   ปุราณมคฺค   
ปุราณ ฺชส    ปุพฺพเกหิ    มนุสฺเสหิ    อนุยาต   โส   ๓   ตมนุคจฺฉึ   
ตมนุคจฺฉนฺโต  อทฺทส  ปรุาณ  นคร  ปุราณ  ราชธานึ  ปุพฺพเกหิ มนุสฺเสหิ   
#๑ ม. อชฺฌาวุฏ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ ม. อุทฺธาปวนฺต ฯ   
#๓ ม. ยุ. อย สทฺโท นตฺถ ิฯ    
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อชฺฌาวุตฺถ       อารามสมฺปนฺน       วนสมฺปนฺน      โปกฺขรณีสมฺปนฺน   
อุทฺทาปวนฺต  รมณีย  ต  ภนฺเต  นคร  มาเปหีติ  ฯ  อถโข  โส ภิกขฺเวถ   
ราชา   วา   ราชมหามตฺโต   วา   ต  นคร  มาเปยฺย  ตทสฺส  นคร   
อปเรน   สมเยน   อิทฺธ   เจว   ผีต  จ  พหุช ฺ  ๑  อากิณฺณมนุสฺส   
วุฑฺฒิเวปุลฺลปฺปตฺต   ฯ   เอวเมว   ขฺวาห   ภิกฺขเว  อทฺทส  ปุราณมคฺค         
ปุราณ ฺชส    ปุพฺพเกหิ    สมฺมาสมฺพุทฺเธหิ   อนุยาต   ฯ   กตโม   จ   
โส   ภิกฺขเว   ปุราณมคฺโค   ปุราณ ฺชโส   ปุพฺพเกหิ   สมฺมาสมฺพุทฺเธหิ   
อนุยาโต    ฯ    อยเมว    อริโย    อฏงฺคิโก   มคฺโค   เสยฺยถีท   
สมฺมาทิฏ ิ    ฯเปฯ    สมฺมาสมาธิ    ฯ   อย   โข   โส   ภิกฺขเว   
ปุราณมคฺโค   ปุราณ ฺชโส   ปุพฺพเกหิ   สมฺมาสมฺพุทฺเธหิ   อนุยาโต  โส   
ตมนุคจฺฉึ     ตมนุคจฺฉนฺโต    ชรามรณ    อพฺภ ฺาสึ    ชรามรณสมุทย   
อพฺภ ฺาสึ    ชรามรณนิโรธ   อพฺภ ฺาสึ   ชรามรณนิโรธคามินึ   ปฏิปท   
อพฺภ ฺาสึ    ตมนุคจฺฉึ    ตมนุคจฺฉนฺโต    ชาตึ    อพฺภ ฺาสึ   ฯเปฯ   
ภว  อพฺภ ฺาสึ  ...  อุปาทาน  อพฺภ ฺาสึ  ...  ตณฺห อพฺภ ฺาสึ ...   
เวทน  อพฺภ ฺาสึ  ...  ผสฺส  อพฺภ ฺาสึ ... สฬายตน อพฺภ ฺาสึ ...   
นามรูป     อพฺภ ฺาสึ     ...    วิ ฺาณ    อพฺภ ฺาสึ    ตมนุคจฺฉึ   
ตมนุคจฺฉนฺโต     สงฺขาเร    อพฺภ ฺาสึ    สงฺขารสมุทย    อพฺภ ฺาสึ   
สงฺขารนิโรธ    อพฺภ ฺาสึ    สงฺขารนิโรธคามินึ    ปฏิปท   อพฺภ ฺาสึ   
ตทภิ ฺาย   อาจิกฺขึ   ภิกขฺูน  ภิกฺขุนีน  อุปาสกาน  อุปาสิกาน  ฯ  ตยิทท   
#๑ ม. พาหุช ฺ ฯ ยุ. พหชุน ฯ เอวมุปริป ฯ    
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ภิกฺขเว   พฺรหฺมจริย   อิทธฺ   เจว  ผีต  จ  วิตฺถาริก  พหุช ฺ  ปุถุภูต   
ยาว เทวมนุสฺเสหิ สุปกาสิตนฺติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๒๕๔]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย   ภควา   กรุสูุ  วิหรติ   
กมฺมาสทมฺม  นาม  กุรูน  นิคโม  ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู อามนฺเตสิ   
ภิกฺขโวติ   ฯ   ภทนฺเตติ   เต   ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ  ภควา   
เอตทโวจ   สมฺมสถ   โน   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   อนฺตร   สมฺมสนฺติ   ฯ   
เอว   วุตฺเต   อ ฺตโร   ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ  อห  โข  ภนเฺต   
สมฺมสามิ   อนฺตร   สมฺมสนฺติ   ฯ   ยถากถ   ปน  ตฺว  ภิกฺขุ  สมฺมสสิ   
อนฺตร   สมฺมสนฺติ   ฯ   อถ   โข   โส   ภิกฺขุ  พฺยากาสิ  ยถา  โส   
ภิกฺขุ พฺยากาสิ น โส ภิกฺขุ ภควโต จิตฺต อาราเธสิ ฯ   
     [๒๕๕]   เอว   วุตฺเต  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต  เอตทโวจ   
เอตสฺส   ภควา   กาโล   เอตสฺส   สุคต   กาโล  ย  ภควา  อนฺตร   
สมฺมส   ภาเสยฺย  ภควโต  สุตฺวา  ภิกฺขู  ธาเรสฺสนฺตีติ  ฯ  เตนหานนฺท   
สุณาถ   สาธุก   มนสิกโรถ   ภาสิสฺสามีติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  เต   
ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๒๕๖]   ภควา   เอตทโวจ   อิธ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมสมาโน   
สมฺมสติ    อนฺตร   สมฺมส   ย   โข   อิท   อเนกวิธ   นานปฺปการก   
ทุกฺข   โลเก   อุปฺปชฺชติ   ชรามรณ  อิท  น ุ ๑  โข  ทุกฺข  กึนิทาน   
กึสมุทย   กชึาติก   กึปภว   กิสฺม ึ  สติ   ชรามรณ   โหตีติ   ฯ  โส   
สมฺมสมาโน   เอว   ชานาติ   ย   โข   อิท  อเนกวิธ  นานปฺปการก   
#๑ ม. ย.ุ นุสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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ทุกฺข    โลเก   อุปฺปชชฺติ   ชรามรณ   อิท   โข   ทุกขฺ   อุปธินิทาน   
อุปธิสมุทย   อุปธิชาติก   อุปธิปฺปภว   อุปธิสฺมึ   สติ   ชรามรณ   โหติ   
อุปธิสฺมึ   อสติ   ชรามรณ   น  โหตีติ  ฯ  โส  ชรามรณ ฺจ  ปชานาติ   
ชรามรณสมทุย ฺจ     ปชานาติ    ชรามรณนิโรธ ฺจ    ปชานาติ    ยา   
จ    ชรามรณนิโรธสารุปปฺคามินี    ปฏิปทา    ต ฺจ   ปชานาติ   ตถา   
ปฏิปนฺโน   จ   โหติ   อนุธมฺมจารี   ฯ   อย   วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
สพฺพโส สมมฺา ทุกฺขกฺขยาย ปฏิปนฺโน ชรามรณนิโรธาย ฯ   
     [๒๕๗]   อถาปร   สมมฺสมาโน   สมฺมสติ   อนฺตร  สมฺมส  อุปธิ   
ปนาย   กึนิทาโน   กึสมุทโย   กชึาติโก   กึปภโว   กสึฺมึ   สติ  อุปธิ   
โหติ   กิสฺมึ   อสติ   อุปธิ   น   โหตีติ   ฯ  โส  สมฺมสมาโน  เอว   
ชานาติ     อุปธิ     ตณฺหานิทาโน     ตณฺหาสมุทโย     ตณฺหาชาติโก   
ตณฺหาปภโว   ตณฺหาย   สติ   อุปธ ิ  โหติ   ตณฺหาย   อสติ  อุปธ ิ น   
โหตีติ    ฯ    โส    อุปธิ ฺจ    ปชานาติ   อุปธิสมุทย ฺจ   ปชานาติ   
อุปธินิโรธ ฺจ    ปชานาติ   ยา   จ   อุปธินิโรธสารปฺุปคามินี   ปฏิปทา   
ต ฺจ  ปชานาติ  ตถา  ปฏปินฺโน  จ  โหติ  อนุธมฺมจารี  ฯ  อย  วุจฺจติ   
ภิกฺขเว ภิกฺขุ สพฺพโส สมมฺา ทุกฺขกฺขยาย ปฏิปนฺโน อุปธินิโรธาย ฯ   
     [๒๕๘]   อถาปร   สมมฺสมาโน   สมฺมสติ  อนฺตร  สมฺมส  ตณฺหา   
ปนาย  กตฺถ  อุปฺปชฺชมานา  อุปฺปชฺชติ  กตฺถ  นิวีสมานา  นิวีสตีติ  ๑ ฯ   
โส   สมฺมสมาโน   เอว   ชานาติ   ย   โข  โลเก  ปยรูป  สาตรูป   
เอตฺเถสา    ตณฺหา    อุปฺปชฺชมานา    อุปฺปชฺชติ   เอตฺถ   นิวีสมานา   
#๑ ม. ย.ุ นิวิสมานา นิวิสตีติ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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นิวีสติ   ฯ   กิ ฺจิ   โลเก   ปยรูป  สาตรูป  ฯ  จกฺขุ  โลเก  ปยรูป   
สาตรูป   ฯเปฯ   โสต   โลเก   ปยรูป  สาตรูป  ...  ฆาน  โลเก   
ปยรูป  สาตรูป  ...  ชิวฺหา  โลเก  ปยรูป  สาตรูป ... กาโย โลเก   
ปยรูป  สาตรูป  ...  มโน  โลเก  ปยรูป  สาตรูป  เอตฺเถสา  ตณฺหา   
อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ เอตฺถ นิวีสมานา นิวีสติ ฯ   
     [๒๕๙]  เย  ห ิ เกจิ  ภิกฺขเว  อตีตมทฺธาน สมณา วา พฺราหฺมณา   
วา   ย  โลเก  ปยรูป  สาตรูป  ต  นิจฺจโต  อทฺทกฺขุ  สุขโต  อทฺทกฺขุ   
อตฺตโต    อทฺทกฺขุ    อาโรคฺยโต   อทฺทกฺขุ   เขมโต   อทฺทกฺขุ   เต   
ตณฺห   วฑฺเฒสุ   ฯ   เย   ตณฺห   วฑฺเฒสุ   เต  อุปธึ  วฑฺเฒสุ  เย   
อุปธึ   วฑฺเฒสุ   เต   ทกฺุข   วฑฺเฒสุ   เย   ทุกฺข  วฑฺเฒสุ  เต  น�    
ปริมุจฺจึสุ   ชาติยา   ชราย   มรเณน   โสเกหิ   ปริเทเวหิ   ทุกฺเขหิ   
โทมนสฺเสหิ    อุปายาเสหิ    น   ปริมุจฺจึสุ   ทุกฺขสฺมาติ   วทามิ   ฯ   
เย   ห ิ  เกจิ   ภิกฺขเว  อนาคตมทฺธาน  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา   
ย   โลเก  ปยรูป  สาตรูป  ต  นิจฺจโต  ทกฺขิสฺสนฺติ  สุขโต  ทกฺขิสฺสนฺติ   
อตฺตโต    ทกฺขิสฺสนฺติ   อาโรคฺยโต   ทกฺขิสฺสนฺติ   เขมโต   ทกขิฺสฺสนฺติ   
เต   ตณฺห   วฑฺเฒสฺสนฺติ   ฯ   เย   ตณฺห   วฑฺเฒสฺสนฺติ   เต  อุปธึ   
วฑฺเฒสฺสนฺติ    เย    อุปธึ    วฑฺเฒสฺสนฺติ   เต   ทุกฺข   วฑฺเฒสฺสนฺติ   
เย   ทุกฺข   วฑฺเฒสฺสนฺติ   เต   น   ปริมจฺุจิสฺสนฺติ   ชาติยา   ชราย   
มรเณน   โสเกหิ   ปริเทเวหิ   ทกฺุเขหิ   โทมนสฺเสหิ  อุปายาเสหิ  น   
ปริมุจฺจิสฺสนฺติ   ทุกฺขสฺมาติ   วทามิ  ฯ  เย  ห ิ เกจิ  ภิกฺขเว  เอตรหิ    
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สมณา   วา   พฺราหฺมณา  วา  ย  โลเก  ปยรูป  สาตรูป  ต  นิจฺจโต   
ปสฺสนฺติ   สขุโต   ปสฺสนฺติ   อตฺตโต   ปสฺสนฺติ   อาโรคฺยโต   ปสฺสนฺติ   
เขมโต   ปสสฺนฺติ   เต  ตณฺห  วฑฺเฒนฺติ  ฯ  เย  ตณฺห  วฑฺเฒนฺติ  เต   
อุปธึ   วฑฺเฒนฺติ   เย   อุปธึ   วฑฺเฒนฺติ   เต   ทกฺุข  วฑฺเฒนฺติ  เย   
ทุกฺข    วฑฺเฒนฺติ   เต   น   ปริมุจฺจนฺติ   ชาติยา   ชราย   มรเณน   
โสเกหิ   ปริเทเวหิ   ทุกฺเขหิ  โทมนสฺเสหิ  อุปายาเสหิ  น  ปริมจฺุจนฺติ   
ทุกฺขสฺมาติ วทามิ ฯ   
     [๒๖๐]    เสยฺยถาป    ภิกฺขเว    อาปานียกโส   วณฺณสมฺปนฺโน   
คนฺธสมฺปนฺโน   รสสมฺปนฺโน   ฯ  โส  จ  โข  วิเสน  สสฏโ  ฯ  อถ   
ปุริโส    อาคจฺเฉยฺย    ฆมฺมาภิตตฺโต   ฆมฺมปเรโต   กิลนฺโต   ตสิโต   
ปปาสิโต  ฯ  ตเมน  เอว  วเทยฺยุ  อย  เต  อมฺโภ ปรุสิ อาปานียกโส   
วณฺณสมฺปนฺโน    คนฺธสมฺปนฺโน    รสสมฺปนฺโน   โส   จ   โข   วิเสน   
สสฏโ   ๑   สเจ   อากงฺขสิ   ปว  ปวโต  หิ  โข  ต  ฉาเทสฺสติ   
วณฺเณนป   คนฺเธนป   รเสนป   ปวิตฺวา   จ   ปน   ตโตนิทาน  มรณ   
วา   นิคจฺฉสิ   มรณมตฺต   วา   ทุกฺขนฺติ   ฯ   โส   ต  อาปานียกส   
สหสา   อปฺปฏิสงฺขา   ปเวยฺย   น  ปฏนิิสฺสชฺเชยฺย  ฯ  โส  ตโตนิทาน   
มรณ  วา  นคิจฺเฉยฺย  มรณมตฺต  วา  ทุกฺข  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
เย   ห ิ  เกจิ   อตีตมทฺธาน  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  ย  โลเก   
ปยรูป    สาตรูป   ฯเปฯ   อนาคตมทฺธาน   ฯเปฯ   เอตรหิ   สมณา   
วา   พฺราหฺมณา  วา  ย  โลเก  ปยรูป  สาตรูป  ต  นิจฺจโต  ปสฺสนฺติ   
#๑ ยุ. สมฺปนโฺน ฯ    
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สุขโต   ปสฺสนฺติ   อตฺตโต   ปสฺสนฺติ   อาโรคฺยโต   ปสฺสนฺติ   เขมโต   
ปสฺสนฺติ    เต   ตณฺห   วฑฺเฒนฺติ   ฯ   เย   ตณฺห   วฑฺเฒนฺติ   เต   
อุปธึ   วฑฺเฒนฺติ   เย   อุปธึ   วฑฺเฒนฺติ   เต   ทกฺุข  วฑฺเฒนฺติ  เย   
ทุกฺข    วฑฺเฒนฺติ   เต   น   ปริมุจฺจนฺติ   ชาติยา   ชราย   มรเณน   
โสเกหิ   ปริเทเวหิ   ทุกฺเขหิ  โทมนสฺเสหิ  อุปายาเสหิ  น  ปริมจฺุจนฺติ   
ทุกฺขสฺมาติ วทามิ ฯ   
     [๒๖๑]   เย   จ  โข  เกจิ  ภิกฺขเว  อตีตมทฺธาน  สมณา  วา   
พฺราหฺมณา   วา   ย   โลเก   ปยรูป  สาตรูป  ต  อนจฺิจโต  อทฺทกฺขุ   
ทุกฺขโต    อทฺทกฺขุ    อนตฺตโต   อทฺทกฺขุ   โรคโต   อทฺทกฺขุ   ภยโต   
อทฺทกฺขุ   เต   ตณฺห   ปชหึสุ   ฯ   เย   ตณฺห   ปชหึสุ   เต  อุปธึ   
ปชหึสุ   เย   อุปธึ   ปชหสึุ   เต   ทกฺุข   ปชหึสุ  เย  ทุกฺข  ปชหึส ุ  
เต   ปริมุจฺจึสุ   ชาติยา  ชราย  มรเณน  โสเกหิ  ปริเทเวหิ  ทุกฺเขหิ   
โทมนสฺเสหิ   อุปายาเสหิ   ปริมุจฺจึสุ   ทุกฺขสฺมาติ   วทามิ   ฯ   เยป   
หิ   เกจิ   ภิกขฺเว   อนาคตมทฺธาน   สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  ย   
โลเก   ปยรูป   สาตรูป  ต  อนิจฺจโต  ทกฺขิสฺสนฺติ  ทกฺุขโต  ทกฺขิสฺสนฺติ   
อนตฺตโต    ทกฺขิสฺสนฺติ    โรคโต    ทกฺขิสฺสนฺติ    ภยโต   ทกฺขิสฺสนฺติ   
เต   ตณฺห   ปชหิสฺสนฺติ   ฯ   เย   ตณฺห   ปชหิสฺสนติฺ   ฯเปฯ   เต   
ปริมุจฺจนฺติ   ทุกฺขสฺมาติ   วทามิ   ฯ  เยป  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  เอตรหิ   
สมณา   วา  พฺราหฺมณา  วา  ย  โลเก  ปยรูป  สาตรูป  ต  อนิจฺจโต   
ปสฺสนฺติ    ทกฺุขโต   ปสฺสนฺติ   อนตฺตโต   ปสฺสนฺติ   โรคโต   ปสฺสนฺติ    
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ภยโต   ปสฺสนฺติ   เต   ตณฺห   ปชหนฺติ   ฯ  เย  ตณฺห  ปชหนฺติ  เต   
อุปธึ    ปชหนฺติ   เย   อุปธึ   ปชหนฺติ   เต   ทกฺุข   ปชหนฺติ   เย   
ทุกฺข   ปชหนฺติ   เต   ปรมิุจฺจนฺติ   ชาติยา   ชราย  มรเณน  โสเกหิ   
ปริเทเวหิ   ทกฺุเขหิ   โทมนสฺเสหิ   อุปายาเสหิ  ปริมุจฺจนฺติ  ทุกฺขสฺมาติ   
วทามิ ฯ   
     [๒๖๒]    เสยฺยถาป    ภิกฺขเว    อาปานียกโส   วณฺณสมฺปนฺโน   
คนฺธสมฺปนฺโน   รสสมฺปนฺโน   ฯ  โส  จ  โข  วิเสน  สสฏโ  ฯ  อถ   
ปุริโส    อาคจฺเฉยฺย    ฆมฺมาภิตตฺโต   ฆมฺมปเรโต   กิลนฺโต   ตสิโต   
ปปาสิโต  ฯ  ตเมน  เอว  วเทยฺยุ  อย  เต  อมฺโภ ปรุสิ อาปานียกโส   
วณฺณสมฺปนฺโน    คนฺธสมฺปนฺโน    รสสมฺปนฺโน   โส   จ   โข   วิเสน   
สสฏโ   สเจ   อากงฺขสิ   ปว   ปวโต   หิ   โข   ต   ฉาเทสฺสติ   
วณฺเณนป   คนฺเธนป   รเสนป   ปวิตฺวา   จ   ปน   ตโตนิทาน  มรณ   
วา   นิคจฺฉสิ   มรณมตฺต   วา   ทุกฺขนฺติ  ฯ  อถ  โข  ภิกฺขเว  ตสฺส   
ปุริสสฺส   เอวมสฺส   สกฺกา   โข  เม  อย  สรุา  ปปาสิตา  ปานีเยน   
วา   วิเนตุ   ทธิมณฺฑเกน  วา  วิเนตุ  มฏโลณิกาย  ๑  วา  วิเนตุ   
โลณโสจิรเกน   วา   วิเนตุ   น  เตฺววาหนฺต  ปเวยฺย  ย  มม  อสสฺ   
ทีฆรตฺต   อหิตาย   ทุกฺขายาติ   ฯ  โส  ต  อาปานียกส  ปฏิสงฺขา  น   
ปเวยฺย   ปฏนิิสฺสชฺเชยฺย  ฯ  โส  ตโตนิทาน  มรณ  วา  น  นิคจฺเฉยฺย   
มรณมตฺต   วา   ทุกฺข   ฯ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว  เย  หิ  เกจิ   
อตีตมทฺธาน   สมณา   วา  พฺราหฺมณา  วา  ย  โลเก  ปยรูป  สาตรูป   
#๑ ม. ภฏโลณิกาย ฯ    
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ต   อนิจฺจโต   อทฺทกฺขุ   ทกฺุขโต  อทฺทกฺขุ  อนตฺตโต  อทฺทกฺขุ  โรคโต   
อทฺทกฺขุ    ภยโต    อทฺทกฺขุ   เต   ตณฺห   ปชหึสุ   ฯ   เย   ตณฺห   
ปชหึสุ   เต   อุปธึ   ปชหสึุ   เย   อุปธึ   ปชหึสุ  เต  ทุกฺข  ปชหึส ุ  
เย   ทุกฺข   ปชหึสุ   เต  ปริมุจฺจึสุ  ชาติยา  ชราย  มรเณน  โสเกหิ   
ปริเทเวหิ   ทกฺุเขหิ   โทมนสฺเสหิ   อุปายาเสหิ   ปรมิุจฺจึสุ  ทุกฺขสฺมาติ   
วทามิ   ฯ   เย   หิ   เกจิ  ภิกฺขเว  อนาคตมทฺธาน  ฯเปฯ  เอตรหิ   
สมณา   วา  พฺราหฺมณา  วา  ย  โลเก  ปยรูป  สาตรูป  ต  อนิจฺจโต   
ปสฺสนฺติ    ทกฺุขโต   ปสฺสนฺติ   อนตฺตโต   ปสฺสนฺติ   โรคโต   ปสฺสนฺติ   
ภยโต    ปสสฺนฺติ   เต   ตณฺห   ปชหนฺติ   ฯ   เย   ตณฺห   ปชหนฺติ   
เต    อุปธ ึ  ปชหนฺติ   เย   อุปธึ   ปชหนฺติ   เต   ทุกขฺ   ปชหนฺติ   
เย    ทุกฺข   ปชหนฺติ   เต   ปริมุจฺจนฺติ   ชาติยา   ชราย   มรเณน   
โสเกหิ   ปริเทเวหิ   ทุกฺเขหิ   โทมนสฺเสหิ   อุปายาเสหิ   ปริมุจฺจนฺติ   
ทุกฺขสฺมาติ วทามีติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๒๖๓]   เอก   สมย   อายสฺมา   จ  สารีปุตฺโต  อายสฺมา  จ   
มหาโกฏ ิโต   ๑   พาราณสิย   วิหรนฺติ  อิสิปตเน  มิคทาเย  ฯ  อถ   
โข    อายสฺมา    มหาโกฏ ิโต   สายณฺหสมย   ปฏสิลฺลานา   วุฏ ิโต   
เยนายสฺมา    สารีปุตฺโต    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมตา   
สารีปุตฺเตน   สทฺธึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย  กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา   
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
     [๒๖๔]    เอกมนฺต    นิสินฺโน   โข   อายสฺมา   มหาโกฏ ิโต   
#๑ ม. มหาโกฏ ิโก ฯ    
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อายสฺมนฺต  สารีปุตฺต  เอตทโวจ  กึ  นุ  โข  อาวุโส  สารีปุตฺต  สยกต   
ชรามรณ     ปรกต    ชรามรณ    สยกต ฺจ    ปรกต ฺจ    ชรามรณ   
อุทาหุ   อสยการ   อปรการ   อธิจฺจ   สมุปฺปนฺน   ชรามรณนฺติ  ฯ  น   
โข    อาวุโส   โกฏ ิต   สยกต   ชรามรณ   น   ปรกต   ชรามรณ   
น    สยกต ฺจ    ปรกต ฺจ    ชรามรณ   นาป   อสยการ   อปรการ   
อธิจฺจ    สมปฺุปนฺน   ชรามรณ   อปจ   ชาติปจฺจยา   ชรามรณนฺติ   ฯ   
กึ   นุ   โข   อาวุโส   สารปีุตฺต   สยกตา   ชาติ   ปรกตา   ชาติ   
สยกตา  จ  ปรกตา  จ  ชาติ  อุทาหุ  อสยการ  อปรการ  ๑  อธิจฺจ   
สมุปฺปนฺนา   ชาตีติ   ฯ   น   โข   อาวุโส   โกฏ ิต  สยกตา  ชาติ   
น   ปรกตา   ชาติ   น   สยกตา   จ   ปรกตา   จ   ชาติ   นาป   
อสยการ    อปรการ   อธิจฺจ   สมุปฺปนฺนา   ชาติ   อปจ   ภวปจฺจยา   
ชาตีติ   ฯ   ก ึ  นุ   โข   อาวุโส  สารีปุตฺต  สยกโต  ภโว  ฯเปฯ   
สยกต  อุปาทาน  ...  สยกตา ตณฺหา ... สยกตา เวทนา ... สยกโต   
ผสฺโส   ...  สยกต  สฬายตน  ...  สยกต  นามรูป  ปรกต  นามรูป   
สยกต ฺจ   ปรกต ฺจ   นามรูป   อุทาหุ   อสยการ   อปรการ   อธิจฺจ   
สมุปฺปนฺน   นามรูปนฺติ   ฯ   น  โข  อาวุโส  โกฏ ิต  สยกต  นามรูป   
น    ปรกต    นามรูป    น   สยกต ฺจ   ปรกต ฺจ   นามรูป   นาป   
อสยการ   อปรการ   อธิจฺจ   สมุปฺปนฺน  นามรูป  อปจ  วิ ฺาณปจฺจยา   
นามรูปนฺติ    ฯ    กึ    นุ    โข    อาวุโส    สารีปุตฺต    สยกต   
วิ ฺาณ     ปรกต     วิ ฺาณ     สยกต ฺจ     ปรกต ฺจ    วิ ฺาณ   
#๑ ม. อสยการา อปรการา ฯ    
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อุทาหุ   อสยการ   อปรการ   อธิจฺจ   สมุปฺปนฺน   วิ ฺาณนฺติ   ฯ  น   
โข   อาวุโส   โกฏ ิต   สยกต   วิ ฺาณ   น   ปรกต   วิ ฺาณ  น   
สยกต ฺจ    ปรกต ฺจ   วิ ฺาณ   นาป   อสยการ   อปรการ   อธิจฺจ   
สมุปฺปนฺน วิ ฺาณ อปจ นามรูปปจฺจยา วิ ฺาณนฺติ ฯ   
     [๒๖๕]   อิทาเนว   โข   มย   อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส  ภาสิต   
เอว   อาชานาม   น   โข   อาวุโส   โกฏ ิต   สยกต  นามรูป  น   
ปรกต   นามรูป   น   สยกต ฺจ   ปรกต ฺจ   นามรูป  นาป  อสยการ   
อปรการ     อธิจฺจ    สมปฺุปนฺน    นามรูป    อปจ    วิ ฺาณปจฺจยา   
นามรูปนฺติ   ฯ   อิทาเนว   ปน   มย  อายสฺมโต  สารปีุตฺตสฺส  ภาสิต   
เอว    อาชานาม    น   โข   อาวุโส   โกฏ ิต   สยกต   วิ ฺาณ   
น    ๑    ปรกต    วิ ฺาณ    น   สยกต ฺจ   ปรกต ฺจ   วิ ฺาณ   
นาป    อสยการ    อปรการ    อธิจฺจ    สมุปฺปนฺน   วิ ฺาณ   อปจ   
นามรูปปจฺจยา    วิ ฺาณนฺติ    ฯ    ยถากถ    ปนาวุโส    สารปีุตฺต   
อิมสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถ ทฏพฺโพติ ฯ   
     [๒๖๖]    เตนหาวุโส   อุปมนฺเต   กริสฺสามิ   อุปมายปเธกจฺเจ   
วิ ฺ ู   ปุริสา   ภาสิตสฺส   อตฺถ   อาชานนฺติ   ฯ  เสยฺยถาป  อาวุโส   
เทฺว    นฬกลาปโย   อ ฺม ฺ   นิสฺสาย   ติฏเยฺยุ   เอวเมว   โข   
อาวุโส     นามรูปปจฺจยา     วิ ฺาณ     วิ ฺาณปจฺจยา     นามรปู   
นามรูปปจฺจยา     สฬายตน     สฬายตนปจฺจยา     ผสฺโส     ฯเปฯ   
เอวเมตสฺส   เกวลสฺส   ทกฺุขกฺขนฺธสฺส   สมุทโย   โหติ   ฯ  ตาส ฺเจ   
#๑ ยุ. นสทโฺท นตฺถิ ฯ    
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อาวุโส   นฬกลาปน   เอก   อปกฑฺเฒยฺย   เอกา  ปปเตยฺย  อปร ฺเจ   
อปกฑฺเฒยฺย    อปรา    ปปเตยฺย    ฯ    เอวเมว    โข   อาวุโส   
นามรูปนิโรธา     วิ ฺาณนิโรโธ     วิ ฺาณนิโรธา     นามรปูนิโรโธ   
นามรูปนิโรธา   สฬายตนนิโรโธ   สฬายตนนิโรธา   ผสฺสนิโรโธ  ฯเปฯ   
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ ฯ   
     [๒๖๗]   อจฺฉริย   อาวุโส  สารีปุตฺต  อพฺภูต  อาวุโส  สารีปตฺุต   
ยาว    สุภาสติ ฺจิท    อายสฺมตา    สารีปุตฺเตน   อิท ฺจ   ปน   มย   
อายสฺมโต   สารีปุตฺตสฺส   สุภาสิต  อิเมหิ  ฉตฺตึสาย  วตฺถูห ิ อนุโมทาม   
ชรามรณสฺส    เจ   อาวุโส   ภิกฺขุ   นิพฺพิทาย   วิราคาย   นิโรธาย   
ธมฺม   เทเสติ   ธมฺมกถโิก   ภิกฺขูติ   อล   วจนาย   ฯ  ชรามรณสฺส   
เจ   อาวุโส   ภิกฺขุ   นิพฺพิทาย   วิราคาย  นโิรธาย  ปฏิปนฺโน  โหติ   
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน    ภิกฺขูติ   อล   วจนาย   ฯ   ชรามรณสฺส   เจ   
อาวุโส   ภิกขฺุ   นิพฺพิทา   วิราคา   นิโรธา  อนุปาทา  วิมุตฺโต  โหติ   
ทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต   ภิกฺขูติ   อล  วจนาย  ฯ  ชาติยา  เจ  ฯเปฯ   
ภวสฺส  เจ  ...  อุปาทานสฺส  เจ  ...  ตณฺหาย  เจ  ... เวทนาย   
เจ  ...  ผสฺสสฺส  เจ  ...  สฬายตนสฺส เจ ... นามรูปสฺส เจ ...   
วิ ฺาณสฺส  เจ  ...  สงฺขาราน ฺเจ  ...  อวิชฺชาย  เจ อาวุโส ภิกฺขุ   
นิพฺพิทาย   วิราคาย   นิโรธาย   ธมฺม   เทเสติ   ธมฺมกถิโก   ภิกฺขูติ   
อล   วจนาย   ฯ   อวิชชฺาย  เจ  อาวุโส  ภิกฺขุ  นิพฺพิทาย  วิราคาย   
นิโรธาย    ปฏิปนฺโน    โหติ    ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน    ภิกฺขูติ    อล    
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วจนาย   ฯ   อวิชฺชาย  เจ  อาวุโส  ภิกฺขุ  นิพฺพิทา  วิราคา  นิโรธา   
อนุปาทา    วิมุตฺโต    โหติ    ทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต    ภิกขฺูติ   อล   
วจนายาติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๒๖๘]  เอก  สมย อายสฺมา จ มุสิโล ๑ อายสฺมา จ ปวิฏโ ๒   
อายสฺมา   จ   นารโท   อายสฺมา   จ   อานนฺโท  โกสมฺพิย  วิหรนฺติ   
โฆสิตาราเม ฯ   
     [๒๖๙]  อถ  โข  อายสฺมา  ปวิฏโ  อายสฺมนฺต  มุสิล เอตทโวจ   
อ ฺเตฺรว    อาวุโส    มุสลิ    สทฺธาย   อ ฺตฺร   รจิุยา   อ ฺตฺร   
อนุสฺสวา    อ ฺตฺร   อาการปริวิตกฺกา   อ ฺตฺร   ทิฏ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา   
อตฺถายสฺมโต      มุสิลสสฺ      ปจฺจตฺตเมว     าณ     ชาติปจฺจยา   
ชรามรณนฺติ    ฯ    อ ฺเตฺรว   อาวุโส   ปวิฏ   สทฺธาย   อ ฺตฺร   
รุจิยา    อ ฺตฺร    อนุสฺสวา    อ ฺตฺร   อาการปริวิตกฺกา   อ ฺตฺร   
ทิฏ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา   อหเมต   ชานามิ   อหเมต  ปสฺสามิ  ชาติปจฺจยา   
ชรามรณนฺติ      ฯ     อ ฺเตฺรว     อาวุโส     มุสิล     สทฺธาย   
อ ฺตฺร    รจิุยา    อ ฺตฺร    อนุสฺสวา   อ ฺตฺร   อาการปริวิตกฺกา   
อ ฺตฺร    ทฏิ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา    อตฺถายสฺมโต   มุสิลสฺส   ปจฺจตฺตเมว   
าณ    ภวปจฺจยา   ชาตีติ   ฯเปฯ   อุปาทานปจฺจยา   ภโวติ   ...   
ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทานนฺติ  ...  เวทนาปจฺจยา ตณฺหาติ ... ผสฺสปจฺจยา   
เวทนาติ  ...  สฬายตนปจฺจยา   ผสฺโสติ   ...   นามรปูปจฺจยา  สฬายตนนฺติ   ...   
วิ ฺาณปจฺจยา   นามรูปนฺติ   ...  สงฺขารปจฺจยา   วิ ฺาณนฺติ ...   
#๑ ยุ. มุสโีล ฯ ๒ ยุ. สวิฏโ ฯ    
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อวิชฺชาปจฺจยา   สงฺขาราติ   ฯ   อ ฺเตฺรว   อาวุโส  ปวิฏ  สทฺธาย   
อ ฺตฺร    รจิุยา    อ ฺตฺร    อนุสฺสวา   อ ฺตฺร   อาการปริวิตกฺกา   
อ ฺตฺร    ทฏิ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา   อหเมต   ชานามิ   อหเมต   ปสฺสามิ   
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติ ฯ   
     [๒๗๐]    อ ฺตฺร    จ    อาวุโส   มสุิล   สทฺธาย   อ ฺตฺร   
รุจิยา    อ ฺตฺร    อนุสฺสวา    อ ฺตฺร   อาการปริวิตกฺกา   อ ฺตฺร   
ทิฏ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา    อตฺถายสฺมโต    มุสลิสฺส    ปจฺจตฺตเมว    าณ   
ชาตินิโรธา   ชรามรณนิโรโธติ  ฯ  อ ฺเตฺรว  อาวุโส  ปวิฏ  สทฺธาย   
อ ฺตฺร    รจิุยา    อ ฺตฺร    อนุสฺสวา   อ ฺตฺร   อาการปริวิตกฺกา   
อ ฺตฺร    ทฏิ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา   อหเมต   ชานามิ   อหเมต   ปสฺสามิ   
ชาตินิโรธา   ชรามรณนิโรโธติ   ฯ  อ ฺเตฺรว  อาวุโส  มุสลิ  สทฺธาย   
อ ฺตฺร    รจิุยา    อ ฺตฺร    อนุสฺสวา   อ ฺตฺร   อาการปริวิตกฺกา   
อ ฺตฺร    ทฏิ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา    อตฺถายสฺมโต   มุสิลสฺส   ปจฺจตฺตเมว   
าณ      ภวนิโรธา     ชาตินิโรโธติ     ฯเปฯ     อุปาทานนิโรธา   
ภวนิโรโธติ  ...  ตณฺหานิโรธา  อุปาทานนิโรโธติ  ...  เวทนานิโรธา   
ตณฺหานิโรโธติ  ...  ผสฺสนิโรธา  เวทนานิโรโธติ  ... สฬายตนนิโรธา   
ผสฺสนิโรโธติ  ...  นามรปูนิโรธา  สฬายตนนิโรโธติ ... วิ ฺาณนิโรธา   
นามรูปนิโรโธติ  ...  สงฺขารนิโรธา วิ ฺาณนิโรโธติ ... อวิชชฺานิโรธา   
สงฺขารนิโรโธติ   ฯ   อ ฺเตฺรว   อาวุโส   ปวิฏ   สทฺธาย  อ ฺตฺร   
รุจิยา    อ ฺตฺร    อนุสฺสวา    อ ฺตฺร   อาการปริวิตกฺกา   อ ฺตฺร    
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ทิฏ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา      อหเมต     ชานามิ     อหเมต     ปสฺสามิ   
อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธติ ฯ   
     [๒๗๑]   อ ฺเตฺรว   อาวุโส   มุสลิ   สทฺธาย  อ ฺตฺร  รุจิยา   
อ ฺตฺร      อนุสฺสวา      อ ฺตฺร     อาการปริวิตกฺกา     อ ฺตฺร   
ทิฏ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา    อตฺถายสฺมโต    มุสลิสฺส    ปจฺจตฺตเมว    าณ   
ภวนิโรโธ    นิพฺพานนฺติ   ฯ   อ ฺเตฺรว   อาวุโส   ปวิฏ   สทธฺาย   
อ ฺตฺร    รจิุยา    อ ฺตฺร    อนุสฺสวา   อ ฺตฺร   อาการปริวิตกฺกา   
อ ฺตฺร    ทฏิ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา   อหเมต   ชานามิ   อหเมต   ปสฺสามิ   
ภวนิโรโธ   นิพฺพานนฺติ   ฯ  เตนหายสฺมา  มุสิโล  อรห  ขีณาสโวติ  ฯ   
เอว วุตฺเต อายสฺมา มุสิโล ตุณฺหี อโหส ิฯ   
     [๒๗๒]  อถ  โข  อายสฺมา  นารโท  อายสฺมนฺต ปวิฏ เอตทโวจ   
สาธาวุโส   ปวิฏ   อห   เอต   ป ฺห   ลเภยฺย   เอว  ป ฺห  ปุจฺฉ   
อห   เต   เอต   ป ฺห   พฺยากริสฺสามีติ  ฯ  ลภติ  อายสฺมา  นารโท   
เอต   ป ฺห   ปุจฺฉามห   อายสฺมนฺต   นารท   เอต  ป ฺห  พฺยากโรตุ   
จ    เม    อายสฺมา   นารโท   เอต   ป ฺห   อ ฺเตฺรว   อาวุโส   
นารท    สทธฺาย    อ ฺตฺร    รุจิยา   อ ฺตฺร   อนุสฺสวา   อ ฺตฺร   
อาการปริวิตกฺกา     อ ฺตฺร     ทิฏ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา     อตฺถายสฺมโต   
นารทสฺส     ปจฺจตฺตเมว    าณ    ชาติปจฺจยา    ชรามรณนฺติ    ฯ   
อ ฺเตฺรว    อาวุโส    ปวิฏ   สทฺธาย   อ ฺตฺร   รจิุยา   อ ฺตฺร   
อนุสฺสวา    อ ฺตฺร   อาการปริวิตกฺกา   อ ฺตฺร   ทิฏ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา    
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อหเมต   ชานามิ   อหเมต   ปสฺสามิ   ชาติปจฺจยา   ชรามรณนฺติ   ฯ   
อ ฺเตฺรว    อาวุโส    นารท   สทฺธาย   อ ฺตฺร   รจิุยา   อ ฺตฺร   
อนุสฺสวา    อ ฺตฺร   อาการปริวิตกฺกา   อ ฺตฺร   ทิฏ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา   
อตฺถายสฺมโต      นารทสฺส      ปจฺจตฺตเมว     าณ     ภวปจฺจยา   
ชาตีติ   ฯเปฯ   อวิชฺชาปจฺจยา   สงฺขาราติ   ฯ   อ ฺเตฺรว  อาวุโส   
ปวิฏ    สทธฺาย    อ ฺตฺร    รุจิยา   อ ฺตฺร   อนุสฺสวา   อ ฺตฺร   
อาการปริวิตกฺกา    อ ฺตฺร    ทฏิ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา   อหเมต   ชานามิ   
อหเมต ปสฺสามิ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติ ฯ   
     [๒๗๓]    อ ฺตฺร    จ   อาวุโส   นารท   สทฺธาย   อ ฺตฺร   
รุจิยา    อ ฺตฺร    อนุสฺสวา    อ ฺตฺร   อาการปริวิตกฺกา   อ ฺตฺร   
ทิฏ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา    อตฺถายสฺมโต    นารทสฺส    ปจฺจตฺตเมว   าณ   
ชาตินิโรธา  ชรามรณนิโรโธติ  ฯเปฯ  อวิชฺชานิโรธา  สงฺขารนิโรโธติ ฯ   
อ ฺเตฺรว        อาวุโส       ปวิฏ       สทฺธาย       อ ฺตฺร   
รุจิยา    อ ฺตฺร    อนุสฺสวา    อ ฺตฺร   อาการปริวิตกฺกา   อ ฺตฺร   
ทิฏ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา      อหเมต     ชานามิ     อหเมต     ปสฺสามิ   
อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธติ ฯ   
     [๒๗๔]    อ ฺเตฺรว    อาวุโส    นารท    สทฺธาย   อ ฺตฺร\   
รุจิยา    อ ฺตฺร    อนุสฺสวา    อ ฺตฺร   อาการปริวิตกฺกา   อ ฺตฺร   
ทิฏ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา    อตฺถายสฺมโต    นารทสฺส    ปจฺจตฺตเมว   าณ   
ภวนิโรโธ    นิพฺพานนฺติ   ฯ   อ ฺเตฺรว   อาวุโส   ปวิฏ   สทธฺาย    
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อ ฺตฺร    รจิุยา    อ ฺตฺร    อนุสฺสวา   อ ฺตฺร   อาการปริวิตกฺกา   
อ ฺตฺร    ทฏิ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา   อหเมต   ชานามิ   อหเมต   ปสฺสามิ   
ภวนิโรโธ   นิพฺพานนฺติ  ฯ  เตนหายสฺมา  นารโท  อรห  ขีณาสโวติ  ฯ   
ภวนิโรโธ   นิพฺพานนฺติ   โข   เม   อาวุโส   ยถาภตู   สมฺมปฺป ฺาย   
สุทิฏ   น   จมฺหิ   อรห  ขีณาสโว  เสยฺยถาป  อาวุโส  กนฺตารมคฺเค   
อุทปาโน    ตตฺร    เนวสฺส   รชชฺุ   น   อุทกวารโก   อถ   ปุรโิส   
อาคจฺเฉยฺย   ฆมฺมาภิตตฺโต   ฆมฺมปเรโต   กิลนฺโต   ตสิโต   ปปาสิโต   
โส    ต   อุทปาน   โอโลเกยฺย   ตสฺส   อุทกนฺติ   ห ิ  โข   าณ   
อสฺส   น   จ   กาเยน   ผุสตฺิวา   วิหเรยฺย  เอวเมว  โข  อาวุโส   
ภวนิโรโธ    นิพฺพานนฺติ   ยถาภูต   สมมฺปฺป ฺาย   สุทิฏ   น   จมฺหิ   
อรห ขีณาสโวติ ฯ   
     [๒๗๕]   เอว   วุตฺเต   อายสฺมา  อานนฺโท  อายสฺมนฺต  ปวิฏ   
เอตทโวจ   เอววาที   ตฺว   อาวุโส   ปวิฏ   อายสฺมนฺต  นารท  กึ   
วเทสีติ   ฯ   เอววาทาห   อาวุโส   อานนฺท   อายสฺมนฺต  นารท  น   
กิ ฺจิ วทามิ อ ฺตฺร กลฺยาณา อ ฺตฺร กุสลาติ ฯ อฏม ฯ   
     [๒๗๖]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ   
     [๒๗๗]  ตตฺร  โข  ภควา  ...  มหาสมุทฺโท  ภิกฺขเว  อุปยนฺโต   
มหานทิโย      อุปยาเปติ     มหานทิโย     อุปยนฺติโย     กุนฺนทิโย   
อุปยาเปนฺติ     กุนฺนทิโย     อุปยนฺติโย    มหาโสพฺเภ    อุปยาเปนฺติ    
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มหาโสพฺภา   อุปยนฺตา  กสฺุโสพฺเภ  อุปยาเปนฺติ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
อวิชฺชา   อุปยนฺตี   สงฺขาเร   อุปยาเปติ  สงฺขารา  อุปยนฺตา  วิ ฺาณ   
อุปยาเปนฺติ    วิ ฺาณ    อุปยนฺต    นามรูป    อุปยาเปติ    นามรูป   
อุปยนฺต   สฬายตน   อุปยาเปติ   สฬายตน   อุปยนตฺ  ผสฺส  อุปยาเปติ   
ผสฺโส  อุปยนฺโต  เวทน  อุปยาเปติ  เวทนา  อุปยนฺตี  ตณฺห  อุปยาเปติ   
ตณฺหา     อุปยนฺตี     อุปาทาน    อุปยาเปติ    อุปาทาน    อุปยนฺต   
ภว   อุปยาเปติ   ภโว   อุปยนฺโต   ชาตึ   อุปยาเปติ  ชาติ  อุปยนตีฺ   
ชรามรณ อุปยาเปติ ฯ   
     [๒๗๘]   มหาสมุทฺโท   ภิกฺขเว  อปยนฺโต  มหานทิโย  อปยาเปติ   
มหานทิโย   อปยนฺติโย   กุนฺนทิโย   อปยาเปนฺติ   กุนฺนทิโย  อปยนฺติโย   
มหาโสพฺเภ     อปยาเปนฺติ     มหาโสพฺภา    อปยนฺตา    กุสโฺสพฺเภ   
อปยาเปนฺติ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อวิชฺชา อปยนฺตี สงฺขาเร อปยาเปติ   
สงฺขารา    อปยนฺตา    วิ ฺาณ    อปยาเปนฺติ    วิ ฺาณ    อปยนฺต   
นามรูป    อปยาเปติ    นามรูป    อปยนฺต    สฬายตน    อปยาเปติ   
สฬายตน    อปยนฺต    ผสฺส   อปยาเปติ   ผสฺโส   อปยนฺโต   เวทน   
อปยาเปติ    เวทนา   อปยนฺตี   ตณฺห   อปยาเปติ   ตณฺหา   อปยนฺตี   
อุปาทาน    อปยาเปติ   อุปาทาน   อปยนฺต   ภว   อปยาเปติ   ภโว   
อปยนฺโต     ชาตึ     อปยาเปติ     ชาติ     อปยนฺตี     ชรามรณ   
อปยาเปตีติ ฯ นวม ฯ   
     [๒๗๙]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ    
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เวฬุวเน   กลนฺทกนิวาเป  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา  สกฺกโต   
โหติ      ครุกโต      มานิโต      ปูชโิต      อปจิโต      ลาภี   
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาราน ภิกฺขุสงฺโฆป สกฺกโต โหติ   
ครุกโต    มานิโต    ปชูิโต   อปจิโต   ลาภี   จีวรปณฺฑปาตเสนาสน-   
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน    ฯ    อ ฺติตฺถิยา   ปน   ปริพฺพาชกา   
อสกฺกตา   โหนฺติ   อครุกตา   อมานิตา   อปูชิตา  อนปจิตา  อลาภิโน   
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาราน ฯ   
     [๒๘๐]   เตน  โข  ปน  สมเยน  สุสโิม  ปริพฺพาชโก  ราชคเห   
ปฏิวสติ   มหติยา   ปริพฺพาชกปริสาย   สทฺธึ   ฯ   อถ   โข  สุสมิสฺส   
ปริพฺพาชกสฺส    ปริสา    สุสิม   ปริพฺพาชก   เอตทโวจุ   เอหิ   ตฺว   
อาวุโส    สุสมิ    สมเณ    โคตเม   พฺรหฺมจริย   จร   ตฺว   ธมฺม   
ปริยาปุณิตฺวา  อเมฺห  วาเจยฺยาสิ  ๑  ต  มย  ธมฺม ปริยาปุณิตฺวา คิหีน   
ภาสิสฺสาม    เอว    มยมฺป   สกฺกตา   ภวิสฺสาม   ครกุตา   มานิตา   
ปูชิตา      อปจิตา      ลาภิโน     จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจย-   
เภสชฺชปริกขฺารานนฺติ  ฯ  เอวมาวุโสติ  โข  สุสิโม  ปริพฺพาชโก สกาย   
ปริสาย   ปฏสิฺสุตฺวา   เยนายสฺมา  อานนฺโท  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
อายสฺมตา     อานนฺเทน     สทฺธึ     สมโฺมทิ     สมฺโมทนีย    กถ   
สาราณีย   วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข   
สุสิโม    ปรพฺิพาชโก    อายสฺมนฺต    อานนฺท   เอตทโวจ   อิจฺฉามห   
อาวุโส อานนฺท อิมสฺมึ ธมฺมวินเย พฺรหฺมจริย จริตุนฺติ ฯ   
#๑ ยุ. วาเจสฺสสิ ฯ    
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     [๒๘๑]  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  สุสิม  ปริพฺพาชก  อาทาย   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข   อายสฺมา  อานนฺโท   
ภควนฺต    เอตทโวจ   อย   ภนฺเต   สุสโิม   ปริพฺพาชโก   เอวมาห   
อิจฺฉามห   อาวุโส  อานนฺท  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย  พฺรหฺมจริย  จริตุนฺติ  ฯ   
เตนหานนฺท   สุสิม   ปพฺพาเชถาติ  ฯ  อลตฺถ  โข  สุสิโม  ปริพฺพาชโก   
ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช อลตฺถูปสมฺปท ฯ   
     [๒๘๒]  เตน  โข  ปน  สมเยน สมพฺหุเลหิ กิร ๑ ภิกฺขูหิ ภควโต   
สนฺติเก   อ ฺา   พฺยากตา   โหติ   ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   
กต   กรณีย   นาปร   อิตฺถตฺตายาติ   ปชานามาติ   ฯ   อสฺโสสิ  โข๓   
อายสฺมา   สุสิโม   สมฺพหุเลหิ   กิร   ภิกฺขูหิ  ภควโต  สนฺติเก  อ ฺา   
พฺยากตา    ขีณา    ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร   
อิตฺถตฺตายาติ   ปชานามาติ   ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  สุสิโม  เยน  เต   
ภิกฺขู    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   เตหิ   ภิกฺขูหิ   สทฺธึ   สมฺโมทิ   
สมฺโมทนีย   กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข   อายสฺมา   สุสิโม   เต   ภิกฺขู  เอตทโวจ  สจฺจ  กิร   
อายสฺมนฺเตหิ    ภควโต    สนฺติเก   อ ฺา   พฺยากตา   ขีณา   ชาติ   
วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  ปชานามาติ  ฯ   
เอวมาวุโสติ ฯ   
     [๒๘๓]  อป  นุ  ๒  ตุเมฺห  อายสฺมนฺโต  เอว  ชานนฺตา  เอว   
#๑ ม. ย.ุ กิรสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒ ม. ย.ุ ปน ฯ เอวมุปรปิ ฯ    
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ปสฺสนฺตา   อเนกวิหิต   อิทฺธิวิธ   ปจฺจนุโภถ   เอโกป   หุตฺวา  พหุธา   
โหถ   พหุธาป   หุตฺวา   เอโก   โหถ  อาวิภาว  ติโรภาว  ติโรกฑฺุฑ   
ติโรปาการ   ติโรปพฺพต   อสชฺชมานา   คจฺฉถ   เสยฺยถาป   อากาเส   
ปวิยาป    อุมฺมุชฺชนิมฺมชุชฺ    กโรถ    เสยฺยถาป    อุทเก   อุทเกป   
อภิชฺชมาเน   คจฺฉถ   เสยยฺถาป   ปวิย  อากาเสป  ปลลฺงฺเกน  กมถ   
เสยฺยถาป    ปกฺขี    สกุโณ    อิเมป    จนฺทิมสุริเย    เอวมหิทฺธิเก   
เอวมหานุภาเว    ปาณินา   ปริมสถ   ปริมชฺชถ   ยาว   พฺรหฺมโลกาป   
กาเยน วส วตฺเตถาติ ฯ โน เหต อาวุโส ฯ   
     [๒๘๔]  อป  นุ  ตุเมฺห  อายสฺมนโฺต เอว ชานนฺตา เอว ปสฺสนฺตา   
ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  วิสุทฺธาย  อติกฺกนฺตมานุสิกาย  อุโภ  สทฺเท  สุณาถ   
ทิพฺเพ จ มานุเส จ เย ทูเร สนฺติเก จาติ ฯ โน เหต อาวุโส ฯ   
     [๒๘๕]  อป  นุ  ตุเมฺห  อายสฺมนฺโต เอว ชานนฺตา เอว ปสฺสนฺตา   
ปรสตฺตาน   ปรปุคฺคลาน   เจตสา  เจโต  ปริจฺจ  ชานาถ  สราค  วา   
จิตฺต    สราค   จิตฺตนฺติ   ปชานาถ   วีตราค   วา   จิตฺต   วีตราค   
จิตฺตนฺติ   ปชานาถ   สโทส   วา   จิตฺต   สโทส   จิตฺตนฺติ  ปชานาถ   
วีตโทส   วา   จิตฺต   วีตโทส   จิตฺตนฺติ  ปชานาถ  สโมห  วา  จิตฺต   
สโมห   จิตฺตนฺติ   ปชานาถ   วีตโมห   วา   จิตฺต   วีตโมห  จิตฺตนฺติ   
ปชานาถ   สงฺขิตฺต   วา   จิตฺต   สงฺขิตฺต  จิตฺตนฺติ  ปชานาถ  วิกขิฺตฺต   
วา   จิตฺต   วิกฺขิตฺต   จิตฺตนฺติ  ปชานาถ  มหคฺคต  วา  จิตฺต  มหคฺคต   
จิตฺตนฺติ    ปชานาถ    อมหคฺคต    วา    จิตฺต   อมหคฺคต   จิตฺตนฺติ     
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ปชานาถ   สอุตฺตร   วา   จิตฺต   สอุตฺตร  จิตฺตนฺติ  ปชานาถ  อนุตฺตร   
วา    จิตฺต    อนุตฺตร    จิตฺตนฺติ   ปชานาถ   สมาหิต   วา   จิตฺต   
สมาหิต    จิตฺตนฺติ    ปชานาถ    อสมาหิต    วา   จิตฺต   อสมาหิต   
จิตฺตนฺติ   ปชานาถ   วิมุตฺต   วา   จิตฺต   วิมุตฺต   จิตฺตนฺติ  ปชานาถ   
อวิมุตฺต   วา   จิตฺต   อวิมตฺุต   จิตฺตนฺติ   ปชานาถาติ  ฯ  โน  เหต   
อาวุโส ฯ   
     [๒๘๖]  อป  นุ  ตุเมฺห  อายสฺมนฺโต เอว ชานนฺตา เอว ปสฺสนฺตา   
อเนกวิหิต   ปุพฺเพนิวาส   อนุสฺสรถ   เสยฺยถีท   เอกมฺป  ชาตึ  เทฺวปน   
ชาติโย   ติสฺโสป   ชาติโย   จตสฺโสป  ชาติโย  ป ฺจป  ชาติโย  ทสป   
ชาติโย    วีสมฺป   ชาติโย   ตึสมฺป   ชาติโย   จตฺตาฬีสมฺป   ชาติโย   
ป ฺาสมฺป    ชาติโย    ชาติสตมฺป    ชาติสหสฺสมฺป    ชาติสตสหสฺสมฺป   
อเนเกป  สวฏฏกปฺเป  อเนเกป  วิวฏฏกปฺเป  อเนเกป สวฏฏวิวฏฏกปฺเป   
อมุตฺราสึ     เอวนาโม     เอวโคตฺโต    เอววณฺโณ    เอวมาหาโร   
เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที    เอวมายุปริยนฺโต    โส   ตโต   จุโต   อมุตฺร   
อุทปาทึ   ตตฺราปาสึ   เอวนาโม  เอวโคตฺโต  เอววณฺโณ  เอวมาหาโร   
เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที   เอวมายุปริยนฺโต   โส   ตโต  จุโต  อิธูปปนฺโนติ   
อิติ   สาการ   สอุทฺเทส  อเนกวิหิต  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรถาติ  ฯ  โน   
เหต อาวุโส ฯ   
     [๒๘๗]  อป  นุ  ตุเมฺห  อายสฺมนฺโต เอว ชานนฺตา เอว ปสฺสนฺตา   
ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺตมานุสเกน  สตฺเต  ปสฺสถ  จวมาเน    
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อุปปชฺชมาเน  หีเน  ปณีเต  สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต ยถากมฺมูปเค   
สตฺเต    ปชานาถ    อิเม    วต   โภนฺโต   สตฺตา   กายทุจฺจริเตน   
สมนฺนาคตา   วจีทุจฺจริเตน   สมนฺนาคตา   มโนทจฺุจริเตน   สมนฺนาคตา   
อริยาน    อุปวาทกา    มิจฺฉาทิฏ ิกา    มิจฺฉาทิฏ ิกมฺมสมาทานา   เต   
กายสฺส   เภทา   ปร  มรณา  อปาย  ทคฺุคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปนฺนา   
อิเม  วา  ปน  โภนฺโต  สตฺตา  กายสุจริเตน  สมนฺนาคตา  วจีสุจริเตน   
สมนฺนาคตา  มโนสุจริเตน  สมนฺนาคตา  อริยาน อนุปวาทกา สมฺมาทิฏ ิกา   
สมฺมาทิฏ ิกมฺมสมาทานา     เต    กายสฺส    เภทา    ปร    มรณา   
สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปนฺนาติ   อิติ   ทิพฺเพน   จกฺขุนา   วิสุทฺเธน   
อติกฺกนฺตมานุสเกน    สตฺเต   ปสฺสถ   จวมาเน   อุปปชฺชมาเน   หีเน   
ปณีเต   สุวณฺเณ   ทุพฺพณฺเณ   สุคเต   ทคฺุคเต   ยถากมฺมูปเค   สตฺเต   
ปชานาถาติ ฯ โน เหต อาวุโส ฯ   
     [๒๘๘]  อป  นุ  ตุเมฺห  อายสฺมนฺโต เอว ชานนฺตา เอว ปสฺสนฺตา   
เย   เต   สนฺตา   วิโมกฺขา  อติกฺกมฺม  รูเป  อารุปฺปา  เต  กาเยน   
ผุสิตฺวา วิหรถาติ ฯ โน เหต อาวุโส ฯ   
     [๒๘๙]   เอตฺถทานิ   อายสฺมนฺโต  อิท ฺจ  เวยฺยากรณ  อิเมส ฺจ   
ธมฺมาน  อสมาปตฺติ  [๑]-  อิท  โน  อาวุโส  กถนฺติ  ฯ  ป ฺาวิมุตฺตา   
โข   มย   อาวุโส   สุสิมาติ   ฯ   น   ขฺวาห  อิมสฺส  อายสฺมนฺตาน   
สงฺขิตฺเตน    ภาสิตสฺส    วิตฺถาเรน   อตฺถ   อาชานามิ   สาธุ   เม   
อายสฺมนฺโต  ตถา  ภาสนฺตุ  ยถา  ๒  อิมสฺส  อายสฺมนฺตาน  สงฺขิตฺเตน   
#๑ ยุ. อิทนฺเต อาวุโส อป ปน ตุเมฺห อายสฺมนฺโต เอว ชานนฺตา เอว ปสฺสนฺตา เย   
#เต สนฺตา วิโมกฺขา อติกฺกมฺม รูเป อารุปฺปา เต กาเยน ปสฺสิตฺวา วิหรถาติ ฯ   
#โน เหต อาวุโส ฯ เอตฺถทานิ อายสฺมนฺโต อิท ฺจ เวยฺยากรณ อิเมส ฺจ ธมฺมาน   
#อสมาปตฺติ ฯ  ๒ ม. ย.ุ ยถาห ฯ    
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ภาสิตสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ   อาชาเนยฺยนฺติ   ฯ  อาชาเนยฺยาสิ  วา   
ตฺว  อาวุโส  สุสิม  น  วา  ตฺว  อาชาเนยฺยาสิ  อถ  โข ป ฺาวิมุตฺตา   
มยนฺติ ฯ   
     [๒๙๐]   อถ  โข  อายสฺมา  สุสิโม  อุฏายาสนา  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   อายสฺมา   สสุิโม   ยาวตโก  เตหิ  ภิกขฺูหิ   
สทฺธึ   อโหส ิ  กถาสลลฺาโป  ต  สพฺพ  ภควโต  อาโรเจสิ  ฯ  ปพฺุเพ   
โข    สุสิม    ธมฺมฏ ิติาณ    ปจฺฉา   นิพฺพาเน   าณนฺติ   ฯ   น   
ขฺวาห  ภนฺเต  อิมสฺส  ภควตา  ๑  สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ   
อาชานามิ   สาธุ   เม   ภนฺเต   ภควา  ตถา  ภาสตุ  ยถาห  อิมสสฺ   
ภควตา ๑ สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ อาชาเนยฺยนฺติ ฯ   
     [๒๙๑]   อาชาเนยฺยาสิ  วา  สุสิม  น  วา  ตฺว  อาชาเนยฺยาสิ   
อถ   โข   ธมมฺฏ ิติาณ   ปุพฺเพ   ปจฺฉา   นิพฺพาเน   าณ   ฯ  ต   
กึ   ม ฺสิ  สุสิม  รูป  นจฺิจ  วา  อนิจฺจ  วาติ  ฯ  อนิจฺจ  ภนฺเต  ฯ   
ย   ปนานิจฺจ   ทุกฺข   วา   ต   สุข  วาติ  ฯ  ทุกฺข  ภนฺเต  ฯ  ย   
ปนานิจฺจ    ทุกฺข   วิปรณิามธมฺม   กลฺล   นุ   ต   สมนุปสฺสิตุ   เอต   
มม  เอโสหมสฺมิ  เอโส  เม  อตฺตาติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต ฯ เวทนา   
นิจฺจา   วา   อนิจฺจา   วาติ   ฯ   อนิจฺจา  ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ   
ทุกฺข   วา   ต   สุข  วาติ  ฯ  ทุกฺข  ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข   
วิปริณามธมฺม   กลลฺ   น ุ  ต   สมนุปสสฺิตุ   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   
#๑ ยุ. ภควโต ฯ    
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เอโส   เม   อตฺตาติ   ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  ส ฺา  นิจฺจา  วา   
อนิจฺจา   วาติ   ฯ   อนิจฺจา   ภนฺเต   ฯเปฯ  สงฺขารา  นิจฺจา  วา   
อนิจฺจา   วาติ   ฯ   อนิจฺจา  ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต   
สุข   วาติ   ฯ   ทุกฺข   ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วิปริณามธมฺม   
กลฺล  น ุ ต  สมนุปสฺสิตุ  เอต  มม  เอโสหมสฺมิ  เอโส  เม อตฺตาติ ฯ   
โน   เหต   ภนฺเต   ฯ  วิ ฺาณ  นิจฺจ  วา  อนิจฺจ  วาติ  ฯ  อนิจฺจ   
ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต  สขุ  วาติ  ฯ  ทกฺุข  ภนฺเต ฯ   
ย    ปนานิจฺจ    ทุกฺข    วิปริณามธมฺม   กลฺล   นุ   ต   สมนุปสฺสิตุ   
เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ   
     [๒๙๒]   ตสฺมาติห   สุสิม   ยงฺกิ ฺจิ   รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   
อชฺฌตฺต   วา  พหิทฺธา  วา  โอฬาริก  วา  สุขุม  วา  หนี  วา  ปณีต   
วา   ย   ทูเร   สนฺติเก  วา  สพฺพ  รูป  เนต  มม  เนโสหมสฺมิ  น   
เมโส    อตฺตาติ    เอวเมต   ยถาภูต   สมฺมปฺป ฺาย   ทฏพฺพ   ฯ   
ยากาจิ    เวทนา   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา   อชฌฺตฺตา   วา   พหิทฺธา   
วา   โอฬาริกา   วา  สุขุมา  วา  หีนา  วา  ปณีตา  วา  ยา  ทูเร   
สนฺติเก   วา   สพฺพา   เวทนา   เนต   มม  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส   
อตฺตาติ    เอวเมต   ยถาภตู   สมฺมปฺป ฺาย   ทฏพฺพ   ฯ   ยากาจิ   
ส ฺา   ฯเปฯ   เยเกจิ   สงฺขารา   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา  อชฌฺตฺตา   
วา  พหิทฺธา  วา  โอฬาริกา  วา  สุขุมา  วา  หีนา  วา  ปณีตา  วา   
เย   ทูเร   สนติฺเก   วา   สพฺเพ  สงฺขารา  เนต  มม  เนโสหมสฺมิ    
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น   เมโส   อตฺตาติ   เอวเมต   ยถาภูต   สมฺมปฺป ฺาย  ทฏพฺพ  ฯ   
ยงฺกิ ฺจิ    วิ ฺาณ    อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน    อชฌฺตฺต   วา   พหิทฺธา   
วา  โอฬาริก  วา  สุขุม  วา  หีน  วา  ปณีต  วา  ย  ทเูร  สนฺติเก   
วา   สพฺพ   วิ ฺาณ   เนต   มม   เนโสหมสฺมิ   น  เมโส  อตฺตาติ   
เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺป ฺาย ทฏพฺพ ฯ   
     [๒๙๓]  เอว  ปสฺส  สสุิม  สุตวา  อริยสาวโก  รปูสฺมึป นิพฺพินฺทติ   
เวทนายป    นิพฺพินฺทติ   ส ฺายป   นิพฺพินฺทติ   สงฺขาเรสุป   นิพฺพินฺทติ   
วิ ฺาณสฺมึป    นิพฺพินฺทติ    นิพฺพินฺท   วิรชชฺติ   วิราคา   วิมุจฺจติ   ฯ   
วิมุตฺตสฺมึ    วิมุตฺตมิติ   ๑   าณ   โหติ   ฯ   ขีณา   ชาติ   วุสิต   
พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ฯ   
     [๒๙๔]   ชาติปจฺจยา   ชรามรณนฺติ   สุสิม   ปสสฺสีติ   ฯ  เอว   
ภนฺเต   ฯ   ภวปจฺจยา   ชาตีติ   สุสิม  ปสฺสสีติ  ฯ  เอว  ภนฺเต  ฯ   
อุปาทานปจฺจยา  ภโวติ  สุสิม  ปสฺสสติี  ฯ  เอว  ภนฺเต ฯ ตณฺหาปจฺจยา   
อุปาทานนฺติ   สุสิม   ปสสฺสีติ   ฯ   เอว   ภนฺเต   ฯ  เวทนาปจฺจยา   
ตณฺหาติ    ...    ผสฺสปจฺจยา    เวทนาติ    ...   สฬายตนปจฺจยา   
ผสฺโสติ    ...   นามรูปปจฺจยา   สฬายตนนฺติ   ...   วิ ฺาณปจฺจยา   
นามรูปนฺติ   ...   สงฺขารปจฺจยา   วิ ฺาณนฺติ   ...   อวิชฺชาปจฺจยา   
สงฺขาราติ สุสิม ปสฺสสีติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ   
     [๒๙๕]   ชาตินิโรธา  ชรามรณนิโรโธติ  สุสิม  ปสฺสสีติ  ฯ  เอว   
#๑ วิมุตฺตมฺหีติ วา ปาโ ฯ    
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ภนฺเต  ฯ  ภวนิโรธา  ชาตินิโรโธติ  สสุิม  ปสฺสสีติ  ฯ  เอว  ภนฺเต ฯ   
อุปาทานนิโรธา  ภวนิโรโธติ  ...  ตณฺหานิโรธา  อุปาทานนิโรโธติ ...   
เวทนานิโรธา  ตณฺหานิโรโธติ  ...  ผสฺสนิโรธา  เวทนานิโรโธติ  ...   
สฬายตนนิโรธา  ผสฺสนิโรโธติ  ... นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธติ ...   
วิ ฺาณนิโรธา  นามรูปนิโรโธติ  ... สงฺขารนิโรธา วิ ฺาณนิโรโธติ ...   
อวิชฺชานิโรธา       สงฺขารนิโรโธติ      สุสิม      ปสสฺสีติ      ฯ   
เอว ภนฺเต ฯ   
     [๒๙๖]  อป  น ุ โข  ตฺว  สุสิม  เอว  ชานนฺโต  เอว ปสฺสนฺโต   
อเนกวิหิต   อิทฺธิวิธ  ปจฺจนุโภสิ  เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  โหสิ  พหุธาป   
หุตฺวา   เอโก   โหสิ   อาวิภาว   ติโรภาว   ติโรกุฑฺฑ   ติโรปาการ   
ติโรปพฺพต    อสชฺชมาโน    คจฺฉสิ   เสยฺยถาป   อากาเส   ปวิยาป   
อุมฺมุชฺชนิมฺมชฺุช    กโรสิ    เสยฺยถาป   อุทเก   อุทเกป   อภิชฺชมาเน   
คจฺฉสิ   เสยฺยถาป   ปวิย   อากาเสป   ปลฺลงฺเกน  กมสิ  เสยฺยถาป   
ปกฺขี    สกุโณ   อิเมป   จนฺทิมสุริเย   เอวมหิทฺธิเก   เอวมหานุภาเว   
ปาณินา    ปริมสสิ    ปรมิชฺชส ิ  ยาว   พฺรหฺมโลกาป   กาเยน   วส   
วตฺเตสีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ   
     [๒๙๗]   อป   น ุ  ตฺว  สุสิม  เอว  ชานนฺโต  เอว  ปสฺสนฺโต   
ทิพฺพาย    โสตธาตุยา   วิสุทฺธาย   อติกฺกนฺตมานุสิกาย   อุโภ   สทฺเท   
สุณาสิ   ทิพฺเพ   จ   มานุเส   จ   เย   ทูเร   สนฺติเก   จาติ  ฯ   
โน เหต ภนฺเต ฯ    
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     [๒๙๘]   อป   น ุ  ตฺว  สุสิม  เอว  ชานนฺโต  เอว  ปสฺสนฺโต   
ปรสตฺตาน   ปรปุคฺคลาน   เจตสา   เจโต   ปริจฺจ   ชานาสิ   สราค   
วา   จิตฺต   สราค   จิตฺตนฺติ   ปชานาสิ   ฯเปฯ  อวิมุตฺต  วา  จิตฺต   
อวิมุตฺต จิตฺตนฺติ ปชานาสีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ   
     [๒๙๙]   อป   น ุ  ตฺว  สุสิม  เอว  ชานนฺโต  เอว  ปสฺสนฺโต   
อเนกวิหิต   ปุพฺเพนิวาส   อนุสฺสรสิ   เสยฺยถีท   เอกมฺป  ชาตึ  ฯเปฯ   
อิติ    สาการ   สอุทฺเทส   อเนกวิหิต   ปุพฺเพนิวาส   อนุสฺสรสีติ   ฯ   
โน เหต ภนฺเต ฯ   
     [๓๐๐]  อป  น ุ ตฺว  สสุิม  เอว ชานนฺโต เอว ปสฺสนฺโต ทิพฺเพน   
จกฺขุนา   วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺตมานุสเกน  สตฺเต  ปสฺสสิ  จวมาเน  ฯเปฯ   
ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาสีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ   
     [๓๐๑]  อป  น ุ ตฺว  สสุิม  เอว  ชานนฺโต  เอว  ปสฺสนฺโต เย   
เต  สนฺตา  วิโมกฺขา  อติกฺกมฺม  รูเป  อารุปฺปา  เต  กาเยน  ผุสิตฺวา   
วิหรสีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ   
     [๓๐๒]  เอตฺถทานิ  สสุิม  อิท ฺจ  เวยฺยากรณ  อิเมส ฺจ  ธมฺมาน   
อสมาปตฺติ   อิท   โน   สสุิม   กถนฺติ  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  สุสิโม   
ภควโต   ปาเทสุ   สิรสา   นิปติตฺวา   ภควนฺต   เอตทโวจ   อจฺจโย   
ม   ภนฺเต   อจฺจคมา   ยถาพาล   ยถามูฬฺห  ยถาอกสุล  ยฺวาห  เอว   
สฺวากฺขาเต   ธมฺมวินเย   ธมฺมตฺเถนโก   ปพฺพชิโต   ตสฺส  เม  ภนฺเต   
ภควา อจฺจย อจฺจยโต ปฏิคฺคณฺหาตุ อายตึ สวรายาติ ฯ    



สุตฺต ส. นิทานวคฺโค - หนาท่ี 156 

     [๓๐๓]   ตคฺฆ  ต  สุสมิ  อจฺจโย  อจฺจคมา  ยถาพาล  ยถามูฬหฺ   
ยถาอกุสล   โย   ตฺว   เอว   สฺวากฺขาเต   ธมฺมวินเย  ธมฺมตฺเถนโก   
ปพฺพชิโต    เสยฺยถาป    สสุิม   โจร   อาคุจารึ   คเหตฺวา   ร ฺโ   
ทสฺเสยฺยุ   อย   เต   เทว   โจโร  อาคุจารี  อิมสฺส  ย  อิจฺฉสิ  ต   
ทณฺฑ   ปเณหีติ   ตเมน   ราชา   เอว   วเทยฺย   คจฺฉถ   โภ  อิม   
ปุริส   ทฬฺหาย   รชฺชุยา   ปจฺฉาพาห   คาฬฺหพนฺธน  พนฺธิตฺวา  ขุรมุณฺฑ   
กริตฺวา     ขรสฺสเรน     ปณเวน     รถยิา    รถิย    สิงฺฆาฏเกน   
สิงฺฆาฏก  ปริเนตฺวา  ทกฺขิเณน  ทฺวาเรน  นกิฺขาเมตฺวา ทกฺขิณโต นครสฺส   
สีส   ฉินฺทถาติ   ตเมน   ร ฺโ   ปุริสา  ทฬฺหาย  รชชฺุยา  ปจฺฉาพาห   
รถิยา   รถิย   สิงฺฆาฏเกน   สิงฺฆาฏก  ปริเนตฺวา  ทกฺขิเณน  ทฺวาเรน   
นิกฺขาเมตฺวา   ทกฺขิณโต   นครสฺส   สสี   ฉินฺเทยฺยุ   ต   ก ึ  ม ฺสิ   
สุสิม     อป     นุ     โส    ปุริโส    ตโตนิทาน    ทุกขฺโทมนสฺส   
ปฏิสเวทเยถาติ ๑ ฯ เอว ภนฺเต ฯ   
     [๓๐๔]   ย   โข   โส  สุสิม  ปุรโิส  ตโตนิทาน  ทุกฺขโทมนสฺส   
ปฏิสเวทเยถ   ๑  ยาว  เอว  สฺวากฺขาเต  ธมฺมวินเย  ธมฺมตฺเถนกสฺส   
ปพฺพชฺชา   อย   ตโต   ทุกขฺวิปากตรา   จ   กฏกวิปากตรา  จ  อปจ   
วินิปาตาย   สวตฺตติ   ยโต   จ   โข   ตฺว   สุสิม  อจฺจย  อจฺจยโต   
ทิสฺวา    ยถาธมฺม    ปฏิกโรสิ    ตนฺเต    มย   ปฏิคฺคณฺหาม   วุฑฺฒิ   
เหสา    สุสิม    อริยสฺส   วินเย   โย   อจฺจย   อจฺจยโต   ทิสฺวา   
#๑ ม. ย.ุ ปฏสิเวทิเยถาติ ฯ    
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ยถาธมฺม ปฏกิโรติ อายตึ [๑]- สวร อาปชฺชตีติ ฯ ทสม ฯ   
                     มหาวคฺโค สตฺตโม ฯ   
                        ตสฺส อุทฺทาน   
         เทฺว อสฺสุตวตา วุตฺตา       ปุตฺตมเสน จาปร   
         อตฺถิราโค จ นคร          สมฺมส นฬกลาปย   
         โกสมพีฺ อุปยนฺติ จ          ทสโม วุตฺโต สุสิเมนาติ ๒ ฯ   
                       ________________   
#๑ ม. ย.ุ จ ฯ  ๒ ม. ยุ. ทสโม สูสิเมน จาติ ฯ    
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                  สมณพฺราหฺมณวคฺโค อฏโม   
     [๓๐๕]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ   
     [๓๐๖]  ตตฺร  โข  ภควา  ...  เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา   
วา    พฺราหฺมณา    วา    ชรามรณ    นปฺปชานนฺติ    ชรามรณสมทุย   
นปฺปชานนฺติ     ชรามรณนิโรธ     นปปฺชานนฺติ     ชรามรณนิโรธคามินึ   
ปฏิปท   นปปฺชานนฺติ   น   เมเต   ภิกฺขเว   สมณา   วา  พฺราหฺมณา   
วา   สมเณสุ   วา   สมณสมฺมตา   พฺราหฺมเณสุ   วา  พฺราหฺมณสมฺมตา   
น   จ   ปน   เต   อายสฺมนโฺต   สาม ฺตฺถ  วา  พฺราหฺม ฺตฺถ  วา   
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิ ฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺติ ฯ   
     [๓๐๗]  เย  จ  โข  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา วา   
ชรามรณ  ปชานนฺติ  ฯเปฯ  เต  โขเม  ภิกฺขเว  สมณา  วา พฺราหฺมณา   
วา   สมเณสุ   เจว   สมณสมฺมตา   พฺราหฺมเณสุ   จ  พฺราหฺมณสมฺมตา   
เต    จ    ปนายสฺมนฺโต    สาม ฺตฺถ ฺจ   พฺราหฺม ฺตฺถ ฺจ   ทิฏเว   
ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรนฺตีติ  ฯ  สตฺุตนฺโต   
เอโก ฯ   
     [๓๐๘]   เอวมฺเม   สุต  ฯเปฯ  ชาตึ  นปฺปชานนฺติ  ฯเปฯ  ภว   
นปฺปชานนฺติ  ...  อุปาทาน  นปฺปชานนฺติ  ...  ตณฺห  นปฺปชานนฺติ ...   
เวทน  นปฺปชานนฺติ ... ผสฺส นปฺปชานนฺติ ... สฬายตน นปฺปชานนฺติ ...    
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นามรูป   นปปฺชานนฺติ   ...   วิ ฺาณ   นปฺปชานนฺติ   ...  สงฺขาเร   
นปฺปชานนฺติ    สงฺขารสมุทย   นปฺปชานนฺติ   สงฺขารนิโรธ   นปปฺชานนฺติ   
สงฺขารนิโรธคามินึ    ปฏปิท    นปฺปชานนฺติ    ฯเปฯ    สย   อภิ ฺา   
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ ฯ เอกาทสม ฯ   
                  สมณพฺราหฺมณวคฺโค อฏโม ฯ   
                       ตสฺส อุทฺทาน   
         ปจฺจเยกาทส วุตฺตา         จตุสจฺจวิภชฺชนา   
         สมณพฺราหฺมณวคฺโค          นิทาน ๑ ภวติ อฏม ๒ ฯ   
                   [๓]- วคฺคสฺส อุทฺทาน   
         พุทฺโธ อาหารทสพโล ๔     กฬาร คหปติป ฺจม   
         ทุกฺขวคฺโค ๕ มหาวคฺโค     อฏม สมณพฺราหฺมณนฺติ ฯ   
                      __________________   
#๑ ม. ย.ุ นิทาเน ฯ  ๒ ม. อฏโม ฯ  ๓ ยุ. อย ฯ  ๔ ยุ. อาหารทสพล ฯ   
#๕ ยุ. รุกฺขวคฺโค ฯ    
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                   อนฺตรเปยฺยาโล นวโม   
     [๓๐๙]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข  ภควา ... ชรามรณ   
ภิกฺขเว   อชานตา   อปสฺสตา   ยถาภูต   ชรามรเณ  ยถาภูต  าณาย   
สตฺถา   ปริเยสิตพฺโพ   ชรามรณสมุทย   อชานตา   อปสฺสตา   ยถาภูต   
ชรามรณสมทุเย      ยถาภตู     าณาย     สตฺถา     ปริเยสิตพฺโพ   
ชรามรณนิโรธ     อชานตา    อปสฺสตา    ยถาภูต    ชรามรณนิโรเธ   
ยถาภูต   าณาย   สตฺถา   ปริเยสิตพฺโพ   ชรามรณนิโรธามินึ   ปฏิปท   
อชานตา    อปสฺสตา    ยถาภูต    ชรามรณนิโรธคามินิยา    ปฏปิทาย   
ยถาภูต าณาย สตฺถา ปรเิยสิตพฺโพติ ฯ   
               [สพฺเพส เอว เปยฺยาโล] [๑]-   
ชาตึ  ภิกฺขเว  อชานตา  อปสฺสตา  ยถาภูต  ...  ภว ภิกฺขเว อชานตา   
อปสฺสตา   ยถาภูต   ...   อุปาทาน   ภิกขฺเว   อชานตา   อปสฺสตา   
ยถาภูต  ...  ตณฺห  ภิกฺขเว  อชานตา  อปสฺสตา  ยถาภูต  ... เวทน   
ภิกฺขเว   อชานตา   อปสฺสตา  ยถาภูต  ...  ผสฺส  ภิกขฺเว  อชานตา   
อปสฺสตา  ยถาภูต  ... สฬายตน ภิกฺขเว อชานตา อปสฺสตา ยถาภูต ...   
นามรูป    ภิกฺขเว    อชานตา   อปสฺสตา   ยถาภูต   ...   วิ ฺาณ   
ภิกฺขเว  อชานตา  อปสฺสตา  ยถาภูต  ...  สงฺขาเร  ภิกฺขเว อชานตา   
อปสฺสตา   ยถาภูต   สงฺขาเรสุ  ยถาภูต  าณาย  สตฺถา  ปริเยสิตพฺโพ   
สงฺขารสมุทย   อชานตา   อปสฺสตา   ยถาภูต   สงฺขารสมุทเย  ยถาภูต   
าณาย    สตฺถา   ปริเยสิตพฺโพ   สงฺขารนิโรธ   อชานตา   อปสฺสตา   
#๑ ม. ย.ุ สุตฺตนฺโต เอโก ฯ    
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ยถาภูต    สงฺขารนิโรเธ    ยถาภูต   าณาย   สตฺถา   ปริเยสิตพฺโพ   
สงฺขารนิโรธคามินึ  ปฏิปท อชานตา อปสฺสตา ยถาภูต สงฺขารนิโรธคามินิยา   
ปฏิปทาย     ยถาภูต     าณาย     สตฺถา     ปริเยสิตพฺโพติ    ฯ   
[สพฺเพส จตุสจฺจิก กาตพฺพ สุตฺตนฺโต เอโก ๑-] ฯ   
     [๓๑๐]    ชรามรณ    ภิกฺขเว   อชานตา   อปสฺสตา   ยถาภูต   
ชรามรเณ ยถาภูต าณาย สิกฺขา กรณียา ฯ   
              [เอว เปยฺยาโล จตุสจฺจิก กาตพฺพ]   
โยโค  กรณีโย  ...  ฉนฺโท  กรณีโย  ...  อุสฺโสฬฺหี กรณียา ๒ ...   
อปฺปฏิวานี  กรณียา  ...  อาตปฺป  กรณีย ... วิริย กรณีย ... สาตจฺจ   
กรณีย ... สติ กรณียา ... สมฺปช ฺ กรณีย ... อปฺปมาโท กรณีโยติ ฯ   
                    อนฺตรเปยฺยาโล นวโม ฯ   
                        ตสฺส อุทฺทาน   
         สตฺถา สิกฺขา จ โยโค จ     ฉนฺโท อุสฺโสฬฺห ิป ฺจมี   
         อปฺปฏวิานิยาตปฺป ๓        วิริย สาตจฺจ ๔ วุจฺจติ   
         สติ จ สมฺปช ฺ ฺจ          อปฺปมาเทน ทฺวาทสาติ ฯ   
                สตฺุตนฺตา อนฺตรเปยฺยาลา นิฏ ิตา ฯ   
         ปเร เต ทฺวาทส โหนฺติ      สุตฺตา ทฺวตฺตึส สตานิ จ   
         จตุสจฺเจน เต วุตฺตา        เปยฺยาลา อนฺตรมฺหิ เยติ ฯ   
               อนฺตรเปยฺยาเลสุ ๕ อุทฺทาน สมตฺต ฯ   
                     ______________________   
#๑ ม. ย.ุ อิท ปาทฺวย นตฺถิ ฯ  ๒ ย.ุ อุสฺโสฬฺหิ กรณีโย ฯ  ๓ ย.ุ   
#อปฺปฏิวานียาตปฺป ฯ  ๔ ยุ. สาตจฺจ ฯ  ๕ ยุ. อนฺตรเปยฺยาเล หิ ฯ    
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                    อภิสมยวคฺโค ทสโม   
     [๓๑๑]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   อถ   โข   ภควา  ปริตฺต   
นขสิขาย    ปสุ   อาโรเปตฺวา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   ต   ก ึ  ม ฺถ   
ภิกฺขเว  กตม  น ุ โข  พหุตร  โย  จาย  ๑  มยา  ปริตฺโต นขสิขาย   
ปสุ   อาโรปโต  อย  จ  ๒  มหาปวีติ  ฯ  เอตเทว  ภนฺเต  พหุตร   
ยทิท    มหาปวี    อปฺปมตฺตโก   ภควตา   ปริตฺโต   นขสิขาย   ปสุ   
อาโรปโต   เนว   สติม   กล   อุเปติ   น  สหสฺสิม  กล  อุเปติ  น   
สตสหสฺสิม    กล    อุเปติ   มหาปวึ   อุปนิธาย   ภควตา   ปริตฺโต   
นขสิขาย ปสุ อาโรปโตติ ฯ   
     [๓๑๒]   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว  อริยสาวกสฺส  ทฏิ ิสมฺปนฺนสฺส   
ปุคฺคลสฺส   อภิสเมตาวิโน   เอตเทว   พหุตร   ทุกฺข   ยทิท   ปริกขีฺณ   
ปริยาทินฺน    อปฺปมตฺตก    อวสิฏ   เนว   สติม   กล   อุเปติ   น   
สหสฺสิม   กล   อุเปติ   น   สตสหสฺสิม  กล  อุเปติ  ปุริม  ทกฺุขกฺขนฺธ   
ปริกฺขีณ   ปรยิาทินฺน   อุปนิธาย   ยทิท   สตฺตกฺขตฺตุปรมตา   ฯ   เอว   
มหตฺถิโย  โข  ภิกฺขเว  ธมฺมาภิสมโย เอว มหตฺถิโย ธมฺมจกฺขุปฏิลาโภติ ฯ   
ปม ฯ   
     [๓๑๓]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข ภควา ... เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว  โปกขฺรณี  ป ฺาสโยชนา ๓ อายาเมน ป ฺาสโยชนา วิตฺถาเรน   
#๑ ม. วาย ฯ  ๒ ม. ยุ. วา ฯ  ๓ ม. ยุ. ป ฺาสโยชนานิ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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ป ฺาสโยชนา      อุพฺเพเธน      ปุณฺณา     อุทกสฺส     สมติตฺติกา   
กากเปยฺยา   ตโต   ปรุิโส   กุสคฺเคน   อุทก   อุทฺธเรยฺย  ฯ  ต  กึ   
ม ฺถ   ภิกขฺเว   กตม   นุ   โข   พหุตร   ย  วา  กสุคฺเคน  อุทก   
อุพฺภต   ย   วา   โปกฺขรณิยา   อุทกนฺติ  ฯ  เอตเทว  ภนฺเต  พหุตร   
ยทิท    โปกขฺรณิยา    อุทก    อปฺปมตฺตก   กุสคฺเคน   อุทก   อุพฺภต   
เนว   สติม  กล  อุเปติ  น  สหสฺสิม  กล  อุเปติ  น  สตสหสฺสิม  กล   
อุเปติ โปกฺขรณิยา อุทก อุปนิธาย กุสคฺเคน อุทก อุพฺภตนฺติ ฯ   
     [๓๑๔]   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว  อริยสาวกสฺส  ทฏิ ิสมฺปนฺนสฺส   
ปุคฺคลสฺส   อภิสเมตาวิโน   เอตเทว   พหุตร   ทุกฺข   ยทิท   ปริกขีฺณ   
ปริยาทินฺน    อปฺปมตฺตก    อวสิฏ   เนว   สติม   กล   อุเปติ   น   
สหสฺสิม   กล   อุเปติ   น   สตสหสฺสิม  กล  อุเปติ  ปุริม  ทกฺุขกฺขนฺธ   
ปริกฺขีณ   ปรยิาทินฺน   อุปนิธาย   ยทิท   สตฺตกฺขตฺตุปรมตา   ฯ   เอว   
มหตฺถิโย  โข  ภิกฺขเว  ธมฺมาภิสมโย เอว มหตฺถิโย ธมฺมจกฺขุปฏิลาโภติ ฯ   
ทุติย ฯ   
     [๓๑๕]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข ภควา ... เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว  ยตฺถิมา  มหานทิโย  สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  เสยฺยถีท  คงฺคา ยมุนา   
อจิรวตี    สรภู    มหี    ตโต    ปุรโิส    เทฺว   วา   ตีณิ   วา   
อุทกผุสิตานิ   อุทฺธเรยฺย   ฯ   ต   กึ  ม ฺถ  ภิกฺขเว  กตม  นุ  โข   
พหุตร   ยาน ิ  วา   เทฺว   วา  ตีณิ  วา  อุทกผุสิตานิ  อุพฺภตานิ  ย   
วา   สมฺเภชฺชอุทกนฺติ  ฯ  เอตเทว  ภนฺเต  พหุตร  ยทิท  สมฺเภชชฺอุทก    
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อปฺปมตฺตกานิ   เทฺว   วา   ตีณิ   วา   อุทกผุสิตานิ   อุพฺภตานิ  เนว   
สติม   กล   อุเปนฺติ   น   สหสฺสิม  กล  อุเปนฺติ  น  สตสหสฺสิม  กล   
อุเปนฺติ   สมฺเภชฺชอุทก   อุปนิธาย   เทฺว   วา  ตีณิ  วา  อุทกผุสิตานิ   
อุพฺภตานีติ ฯ   
     [๓๑๖]  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  เอว มหตฺถิโย ธมฺมจกฺขุ-   
ปฏิลาโภติ ฯ ตติย ฯ   
     [๓๑๗]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข ภควา ... เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว  ยตฺถิมา  มหานทิโย  สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  เสยฺยถีท  คงฺคา ยมุนา   
อจิรวตี   สรภู  มหี  ต  อุทก  ปริกฺขย  ปริยาทาน  คจฺเฉยฺย  เปตฺวา   
เทฺว   วา   ตีณิ   วา  อุทกผุสิตานิ  ฯ  ต  กึ  ม ฺถ  ภิกฺขเว  กตม   
นุ   โข   พหุตร   ย   วา   สมฺเภชฺชอุทก  ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน  ยานิ   
วา   เทฺว   วา   ตีณิ   วา   อุทกผุสิตานิ  อวสิฏานีติ  ฯ  เอตเทว   
ภนฺเต     พหุตร     สมฺเภชฺชอุทก     ยทิท    ปรกิฺขีณ    ปริยาทนิฺน   
อปฺปมตฺตกานิ   เทฺว   วา   ตีณิ   วา   อุทกผุสิตานิ  อวสิฏานิ  เนว   
สติม   กล   อุเปนฺติ   น   สหสฺสิม  กล  อุเปนฺติ  น  สตสหสฺสิม  กล   
อุเปนฺติ   สมฺเภชฺชอุทก   ปริกฺขีณ   ปริยาทินฺน   อุปนิธาย   เทฺว   วา   
ตีณิ วา อุทกผุสิตานิ อวสิฏานีติ ฯ   
     [๓๑๘]  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  เอว มหตฺถิโย ธมฺมจกฺขุ-   
ปฏิลาโภติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๓๑๙]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข ภควา ... เสยฺยถาป  ภิกขฺเว    
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ปุริโส   มหาปวิยา   สตฺต   โกลฏ ิมตฺติโย   คุฬิกา  อุปนิกฺขิเปยฺย  ฯ   
ต   ก ึ  ม ฺถ   ภิกฺขเว   กตม   น ุ  โข   พหุตร  ยา  วา  สตฺต   
โกลฏ ิมตฺติโย   คุฬิกา  อุปนิกฺขิตฺตา  ยา  วา  มหาปวีติ  ฯ  เอตเทว   
ภนฺเต   พหุตร   ยทิท   มหาปวี   อปฺปมตฺติกา   สตฺต  โกลฏ ิมตฺติโย   
คุฬิกา   อุปนกิฺขิตฺตา   เนว   สติม   กล   อุเปนฺติ   น  สหสฺสิม  กล   
อุเปนฺติ   น   สตสหสฺสิม   กล   อุเปนฺติ   มหาปวึ   อุปนิธาย  สตฺต   
โกลฏ ิมตฺติโย คุฬิกา อุปนิกฺขิตฺตาติ ฯ   
     [๓๒๐]  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  เอว มหตฺถิโย ธมฺมจกฺขุ-   
ปฏิลาโภติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๓๒๑]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข ภควา ... เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว   มหาปวี   ปรกิฺขย   ปริยาทาน   คจฺเฉยฺย   เปตฺวา  สตฺต   
โกลฏ ิมตฺติโย  คุฬิกา  ฯ  ต  กึ  ม ฺถ  ภิกฺขเว  กตม  นุ  โข พหุตร   
ย  วา  มหาปวิยา  ปริกฺขีณ  ปริยาทินนฺ  ยา  วา  สตฺต โกลฏ ิมตฺติโย   
คุฬิกา    อวสิฏาติ    ฯ    เอตเทว   ภนฺเต   พหุตร   มหาปวิยา   
ยทิท    ปริกขีฺณ    ปริยาทินฺน    อปฺปมตฺติกา    สตฺต   โกลฏ ิมตฺติโย   
คุฬิกา   อวสฏิา  เนว  สติม  กล  อุเปนฺติ  น  สหสฺสิม  กล  อุเปนฺติ   
น    สตสหสฺสิม    กล   อุเปนฺติ   มหาปวิยา   ปรกิฺขีณ   ปริยาทินฺน   
อุปนิธาย สตฺต โกลฏ ิมตฺติโย คุฬิกา อวสิฏาติ ฯ   
     [๓๒๒]  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  เอว มหตฺถิโย ธมฺมจกฺขุ-   
ปฏิลาโภติ ฯ ฉฏ ฯ    
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     [๓๒๓]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข ภควา ... เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว  ปุริโส มหาสมุทฺทา ๑ เทฺว วา ตีณิ วา อุทกผุสิตานิ อุทฺธเรยฺย ฯ   
ต   ก ึ  ม ฺถ  ภิกฺขเว  กตม  นุ  โข  พหุตร  ยานิ  วา  เทฺว  วา   
ตีณิ   วา   อุทกผุสิตานิ   อุพฺภตานิ   ย  วา  มหาสมุทฺเท  อุทกนฺติ  ฯ   
เอตเทว   ภนฺเต   พหุตร   ยทิท   มหาสมุทฺเท   อุทก   อปฺปมตฺตกานิ   
เทฺว   วา  ตีณิ  วา  อุทกผุสติานิ  อุพฺภตานิ  เนว  สติม  กล  อุเปนฺติ   
น   สหสฺสิม   กล   อุเปนติฺ  น  สตสหสฺสิม  กล  อุเปนฺติ  มหาสมุทฺเท   
อุทก อุปนิธาย เทฺว วา ตีณิ วา อุทกผุสิตานิ อุพฺภตานีติ ฯ   
     [๓๒๔]  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  เอว มหตฺถิโย ธมฺมจกฺขุ-   
ปฏิลาโภติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๓๒๕]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข ภควา ... เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว  มหาสมุทฺโท  ปรกิฺขย  ปริยาทาน  คจฺเฉยฺย  เปตฺวา  เทฺว วา   
ตีณิ  วา  อุทกผุสิตานิ  ฯ  ต  ก ึ ม ฺถ  ภิกฺขเว  กตม  นุ  โข พหุตร   
ย   วา  มหาสมุทฺเท  อุทก  ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน  ยานิ  วา  เทฺว  วา   
ตีณิ   วา   อุทกผุสิตานิ   อวสิฏานีติ   ฯ   เอตเทว   ภนฺเต  พหุตร   
มหาสมุทฺเท    อุทก    ยททิ    ปรกิฺขีณ    ปริยาทินฺน    อปฺปมตฺตกานิ   
เทฺว   วา   ตีณิ   วา   อุทกผุสิตานิ   อวสิฏานิ   เนว   สติม  กล   
อุเปนฺติ   น   สหสฺสิม   กล   อุเปนฺติ   น   สตสหสฺสิม  กล  อุเปนฺติ   
มหาสมุทฺเท   อุทก   ปริกขีฺณ   ปริยาทนิฺน   อุปนิธาย   เทฺว  วา  ตีณิ   
วา อุทกผุสิตานิ อวสิฏานีติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ มหาสมุทฺทโต ฯ    
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     [๓๒๖]  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  เอว มหตฺถิโย ธมฺมจกฺขุ-   
ปฏิลาโภติ ฯ อฏม ฯ   
     [๓๒๗]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข ภควา ... เสยฺยถาป  ภิกขฺเว   
ปุริโส  หิมวโต  ปพฺพตราชสฺส  สตฺต สาสปมตฺติโย ปาสาณสกฺขรา   
อุปนิกฺขิเปยฺย   ฯ   ต  กึ  ม ฺถ  ภิกฺขเว  กตม  นุ  โข  พหุตร  ยา   
วา   สตฺต  สาสปมตฺติโย  ปาสาณสกฺขรา  อุปนิกฺขิตฺตา  โย  วา  หิมวา   
ปพฺพตราชาติ   ฯ   เอตเทว  ภนฺเต  พหตุร  ยทิท  หมิวา  ปพฺพตราชา   
อปฺปมตฺติกา   สตฺต   สาสปมตฺติโย   ปาสาณสกฺขรา   อุปนิกฺขิตฺตา  เนว   
สติม   กล   อุเปนฺติ   น   สหสฺสิม  กล  อุเปนฺติ  น  สตสหสฺสิม  กล   
อุเปนฺติ    หมิวนฺต    ปพฺพตราชาน    อุปนิธาย   สตฺต   สาสปมตฺติโย   
ปาสาณสกฺขรา อุปนิกฺขิตฺตาติ ฯ   
     [๓๒๘]  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  เอว มหตฺถิโย ธมฺมจกฺขุ-   
ปฏิลาโภติ ฯ นวม ฯ   
     [๓๒๙]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข ภควา ... เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว  หิมวา  ปพฺพตราชา  ปรกิฺขย  ปริยาทาน คจฺเฉยฺย เปตฺวา สตฺต   
สาสปมตฺติโย   ปาสาณสกฺขรา   ฯ   ต   ก ึ  ม ฺถ   ภิกฺขเว   กตม   
นุ   โข   พหุตร   ย  วา  หมิวโต  ปพฺพตราชสฺส  ปริกฺขีณ  ปรยิาทินฺน   
ยา   วา  สตฺต  สาสปมตฺติโย  ปาสาณสกฺขรา  อวสิฏาติ  ฯ  เอตเทว   
ภนฺเต   พหุตร   หิมวโต   ปพฺพตราชสฺส   ยทิท   ปริกฺขีณ   ปริยาทินฺน   
อปฺปมตฺติกา    สตฺต   สาสปมตฺติโย   ปาสาณสกฺขรา   อวสิฏา   เนว    
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สติม   กล   อุเปนฺติ   น   สหสฺสิม  กล  อุเปนฺติ  น  สตสหสฺสิม  กล   
อุเปนฺติ    หมิวโต    ปพฺพตราชสฺส    ปริกฺขีณ   ปริยาทินฺน   อุปนิธาย   
สตฺต สาสปมตฺติโย ปาสาณสกฺขรา อวสิฏาติ ฯ   
     [๓๓๐]   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว  อริยสาวกสฺส  ทฏิ ิสมฺปนฺนสฺส   
ปุคฺคลสฺส   อภิสเมตาวิโน   เอตเทว   พหุตร   ทุกฺข   ยทิท   ปริกขีฺณ   
ปริยาทินฺน    อปฺปมตฺตก    อวสิฏ   เนว   สติม   กล   อุเปติ   น   
สหสฺสิม   กล   อุเปติ   น   สตสหสฺสิม  กล  อุเปติ  ปุริม  ทกฺุขกฺขนฺธ   
ปริกฺขีณ   ปรยิาทินฺน   อุปนิธาย   ยทิท   สตฺตกฺขตฺตุปรมตา   ฯ   เอว   
มหตฺถิโย  โข  ภิกฺขเว  ธมฺมาภิสมโย เอว มหตฺถิโย ธมฺมจกฺขุปฏิลาโภติ ฯ   
ทสม ฯ   
     [๓๓๑]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข ภควา ... เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว  ปุริโส  สิเนรุสฺส  ปพฺพตราชสฺส  สตฺต มุคฺคมตฺติโย ปาสาณสกฺขรา   
อุปนิกฺขิเปยฺย   ฯ   ต  กึ  ม ฺถ  ภิกฺขเว  กตม  นุ  โข  พหุตร  ยา   
วา   สตฺต   มคฺุคมตฺติโย  ปาสาณสกฺขรา  อุปนิกฺขิตฺตา  โย  วา  สิเนรุ   
ปพฺพตราชาติ   ฯ   เอตเทว  ภนฺเต  พหตุร  ยทิท  สิเนรุ  ปพฺพตราชา   
อปฺปมตฺติกา   สตฺต   มุคฺคมตฺติโย   ปาสาณสกฺขรา   อุปนิกฺขิตฺตา   เนว   
สติม   กล   อุเปนฺติ   น   สหสฺสิม  กล  อุเปนฺติ  น  สตสหสฺสิม  กล   
อุเปนฺติ    สิเนรุ    ปพฺพตราชาน    อุปนิธาย    สตฺต    มุคฺคมตฺติโย   
ปาสาณสกฺขรา อุปนิกฺขิตฺตาติ ฯ   
     [๓๓๒]   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว  อรยิสาวกสฺส  ทิฏ ิสมฺปนฺนสฺส    
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ปุคฺคลสฺส     อธิคม     อุปนิธาย    อ ฺติตฺถิยสมณพฺราหฺมณปริพฺพาชกาน   
อธิคโม  เนว  สติม  กล  อุเปติ  น  สหสฺสิม  กล  อุเปติ น สตสหสฺสิม   
กล  อุเปติ  ฯ  เอว  มหาธคิโม  โข  ๑ ภิกฺขเว ทิฏ ิสมฺปนฺโน ปคฺุคโล   
เอว มหาภิ ฺโติ ฯ เอกาทสม ฯ   
                    อภิสมยวคฺโค ทสโม ฯ   
                       ตสฺส อุทฺทาน   
         นขสิขา โปกฺขรณี           สมฺเภชชฺอุทกา เทฺว ๒   
         เทฺว ปวี เทฺว สมุทฺทา      ตโย จ ปพฺพตูปมาติ ฯ   
                 อภิสมยสยุตฺต ปม นิฏ ิต ฯ   
                      ________________   
#๑ ม. ย.ุ โขสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒ ม. ย.ุ สมเฺภชฺชอุทเก จ เทฺว ฯ    
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                        ธาตุสยุตฺต   
                         __________   
                     นานตฺตวคฺโค ปโม   
     [๓๓๓]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... ธาตุนานตฺต โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ   
ต   สุณาถ   สาธุก   มนสกิโรถ   ภาสิสฺสามีติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข   
เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๓๓๔]    ภควา   เอตทโวจ   กตม ฺจ   ภิกฺขเว   ธาตุนานตฺต   
จกฺขุธาตุ      รูปธาตุ     จกฺขุวิ ฺาณธาตุ     โสตธาตุ     สทฺทธาตุ   
โสตวิ ฺาณธาตุ    ฆานธาตุ    คนฺธธาตุ   ฆานวิ ฺาณธาตุ   ชวฺิหาธาตุ   
รสธาตุ   ชิวฺหาวิ ฺาณธาตุ   กายธาตุ   โผฏพฺพธาตุ   กายวิ ฺาณธาตุ   
มโนธาตุ     ธมฺมธาตุ    มโนวิ ฺาณธาตุ    อิท    วุจฺจติ    ภิกฺขเว   
ธาตุนานตฺตนฺติ ฯ ปม ฯ   
     [๓๓๕]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร โข ภควา ... ธาตุนานตฺต   
ภิกฺขเว    ปฏจฺิจ    อุปฺปชชฺติ    ผสฺสนานตฺต   ฯ   กตม ฺจ   ภิกฺขเว   
ธาตุนานตฺต   ฯ   จกฺขุธาตุ   โสตธาตุ  ฆานธาตุ  ชิวฺหาธาตุ  กายธาตุ   
มโนธาตุ ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ธาตุนานตฺต ฯ   
     [๓๓๖]    กตม ฺจ    ภิกฺขเว   ธาตุนานตฺต   ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   
ผสฺสนานตฺต   ฯ   จกฺขุธาตุ   ภิกฺขเว   ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  จกฺขุสมฺผสฺโส   
โสตธาตุ  ปฏิจฺจ  ...  ฆานธาตุ  ปฏิจฺจ  ...  ชิวฺหาธาตุ  ปฏิจฺจ ...   
กายธาตุ  ปฏจฺิจ  ...  มโนธาตุ  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ มโนสมฺผสฺโส ฯ เอว    
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โข ภิกฺขเว ธาตุนานตฺต ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ผสฺสนานตฺตนฺติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๓๓๗]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร โข ภควา ... ธาตุนานตฺต   
ภิกฺขเว   ปฏจฺิจ   อุปฺปชฺชติ   ผสฺสนานตฺต   โน   ผสฺสนานตฺต   ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ   ธาตุนานตฺต  ฯ  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  ธาตุนานตฺต  ฯ  จกฺขุธาตุ   
ฯเปฯ มโนธาตุ ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ธาตุนานตฺต ฯ   
     [๓๓๘]    กตม ฺจ    ภิกฺขเว   ธาตุนานตฺต   ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   
ผสฺสนานตฺต   โน   ผสฺสนานตฺต   ปฏจฺิจ   อุปฺปชฺชติ   ธาตุนานตฺต   ฯ   
จกฺขุธาตุ   ภิกฺขเว   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ  จกฺขุสมฺผสฺโส  โน  จกฺขุสมฺผสฺส   
ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ   จกฺขุธาตุ   ฯเปฯ   มโนธาตุ   ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   
มโนสมฺผสฺโส    โน   มโนสมฺผสฺส   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   มโนธาตุ   ฯ   
เอว    โข   ภิกฺขเว   ธาตุนานตฺต   ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   ผสฺสนานตฺต   
โน ผสฺสนานตฺต ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ธาตุนานตฺตนฺติ ฯ ตติย ฯ   
     [๓๓๙]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร โข ภควา ... ธาตุนานตฺต   
ภิกฺขเว    ปฏจฺิจ    อุปฺปชชฺติ    ผสฺสนานตฺต    ผสสฺนานตฺต    ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ   เวทนานานตฺต   ๑   ฯ  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  ธาตุนานตฺต  ฯ   
จกฺขุธาตุ ฯเปฯ มโนธาตุ ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ธาตุนานตฺต ฯ   
     [๓๔๐]    กตม ฺจ    ภิกฺขเว   ธาตุนานตฺต   ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   
ผสฺสนานตฺต    ผสฺสนานตฺต    ปฏิจฺจ    อุปฺปชชฺติ   เวทนานานตฺต   ฯ   
จกฺขุธาตุ    ภิกฺขเว    ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   จกฺขุสมฺผสฺโส   จกฺขุสมฺผสฺส   
ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   จกฺขุสมฺผสฺสชา   เวทนา   ฯเปฯ  มโนธาตุ  ปฏิจฺจ   
#๑ ยุ. เยภุยฺเยน เวทนานตฺต ฯ    
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อุปฺปชฺชติ      มโนสมฺผสโฺส      มโนสมฺผสฺส     ปฏิจฺจ     อุปฺปชฺชติ   
มโนสมฺผสฺสชา   เวทนา   ฯ   เอว  โข  ภิกฺขเว  ธาตุนานตฺต  ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ      ผสฺสนานตฺต      ผสฺสนานตฺต      ปฏจฺิจ     อุปฺปชชฺติ   
เวทนานานตฺตนฺติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๓๔๑]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร โข ภควา ... ธาตุนานตฺต   
ภิกฺขเว    ปฏจฺิจ    อุปฺปชชฺติ    ผสฺสนานตฺต    ผสสฺนานตฺต    ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ    เวทนานานตฺต    โน   เวทนานานตฺต   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   
ผสฺสนานตฺต   โน   ผสฺสนานตฺต   ปฏจฺิจ   อุปฺปชฺชติ   ธาตุนานตฺต   ฯ   
กตม ฺจ   ภิกฺขเว   ธาตุนานตฺต   ฯ   จกขฺุธาตุ   ฯเปฯ  มโนธาตุ  ฯ   
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ธาตุนานตฺต ฯ   
     [๓๔๒]    กตม ฺจ    ภิกฺขเว   ธาตุนานตฺต   ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   
ผสฺสนานตฺต    ผสฺสนานตฺต    ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   เวทนานานตฺต   โน   
เวทนานานตฺต    ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ   ผสฺสนานตฺต   โน   ผสฺสนานตฺต   
ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ  ธาตุนานตฺต  ฯ  จกขฺุธาตุ  ภิกฺขเว  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ   
จกฺขุสมฺผสฺโส     จกฺขุสมฺผสฺส     ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ    จกฺขุสมฺผสฺสชา   
เวทนา   โน   จกฺขุสมฺผสฺสช   เวทน   ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  จกฺขุสมฺผสฺโส   
โน    จกฺขุสมฺผสฺส   ปฏจฺิจ   อุปฺปชฺชติ   จกฺขุธาตุ   ฯเปฯ   มโนธาตุ   
ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ    มโนสมฺผสฺโส    มโนสมฺผสสฺ   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   
มโนสมฺผสฺสชา   เวทนา   โน   มโนสมฺผสฺสช  เวทน  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ   
มโนสมฺผสฺโส    โน   มโนสมฺผสฺส   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   มโนธาตุ   ฯ    
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เอว    โข   ภิกฺขเว   ธาตุนานตฺต   ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   ผสฺสนานตฺต   
ผสฺสนานตฺต   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   เวทนานานตฺต   โน   เวทนานานตฺต   
ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   ผสฺสนานตฺต   โน   ผสฺสนานตฺต   ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ   
ธาตุนานตฺตนฺติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๓๔๓]  สาวตฺถิย วิหรติ ... ตตฺร โข ภควา ... ธาตุนานตฺต โว   
ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  ต  สณุาถ  ...  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  ธาตุนานตฺต  ฯ   
รูปธาตุ   สททฺธาตุ   คนฺธธาตุ   รสธาตุ   โผฏพฺพธาตุ   ธมฺมธาตุ  ฯ   
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ธาตุนานตฺตนฺติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๓๔๔]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร โข ภควา ... ธาตุนานตฺต   
ภิกฺขเว    ปฏจฺิจ    อุปฺปชชฺติ    ส ฺานานตฺต   ส ฺานานตฺต   ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ     สงฺกปฺปนานตฺต     สงฺกปปฺนานตฺต     ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ   
ฉนฺทนานตฺต     ฉนฺทนานตฺต     ปฏิจฺจ     อุปฺปชชฺติ    ปริฬาหนานตฺต   
ปริฬาหนานตฺต    ปฏิจฺจ    อุปฺปชชฺติ   ปริเยสนานานตฺต   ฯ   กตม ฺจ   
ภิกฺขเว   ธาตุนานตฺต   ฯ   รูปธาตุ  ฯเปฯ  ธมฺมธาตุ  ฯ  อิท  วุจฺจติ   
ภิกฺขเว ธาตุนานตฺต ฯ   
     [๓๔๕]   กตม ฺจ   ๑   ภิกฺขเว  ธาตุนานตฺต  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ   
ส ฺานานตฺต     ส ฺานานตฺต    ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ    สงฺกปฺปนานตฺต   
สงฺกปฺปนานตฺต     ปฏิจฺจ     อุปฺปชชฺติ     ฉนฺทนานตฺต    ฉนฺทนานตฺต   
ปฏิจฺจ      อุปฺปชฺชติ     ปริฬาหนานตฺต     ปริฬาหนานตฺต     ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ   ปริเยสนานานตฺต   ฯ   รปูธาตุ   ภิกฺขเว  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ   
#๑ ม. ย.ุ กถ ฺจ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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รูปส ฺา    รูปส ฺ    ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ    รูปสงฺกปฺโป   รูปสงฺกปฺป   
ปฏิจฺจ     อุปปฺชฺชติ     รูปจฺฉนฺโท    รปูจฺฉนฺท    ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ   
รูปปริฬาโห    รูปปรฬิาห    ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   รูปปริเยสนา   ฯเปฯ   
ธมฺมธาตุ     ปฏิจฺจ     อุปปฺชฺชติ    ธมมฺส ฺา    ธมฺมส ฺ    ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ      ธมฺมสงฺกปฺโป      ธมฺมสงฺกปฺป     ปฏจฺิจ     อุปฺปชชฺติ   
ธมฺมจฺฉนฺโท      ธมฺมจฺฉนฺท     ปฏิจฺจ     อุปฺปชฺชติ     ธมฺมปริฬาโห   
ธมฺมปริฬาห   ปฏิจฺจ   อุปปฺชฺชติ  ธมฺมปริเยสนา  ฯ  เอว  โข  ภิกขฺเว   
ธาตุนานตฺต   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   ส ฺานานตฺต   ส ฺานานตฺต   ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ     สงฺกปฺปนานตฺต     สงฺกปปฺนานตฺต     ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ   
ฉนฺทนานตฺต     ฉนฺทนานตฺต     ปฏิจฺจ     อุปฺปชชฺติ    ปริฬาหนานตฺต   
ปริฬาหนานตฺต ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ปริเยสนานานตฺตนฺติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๓๔๖]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร โข ภควา ... ธาตุนานตฺต   
ภิกฺขเว    ปฏจฺิจ    อุปฺปชชฺติ    ส ฺานานตฺต   ส ฺานานตฺต   ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ   ฯเปฯ   ปริเยสนานานตฺต   โน   ปริเยสนานานตฺต   ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ    ปริฬาหนานตฺต    โน   ปริฬาหนานตฺต   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   
ฉนฺทนานตฺต    โน    ฉนทฺนานตฺต   ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   สงฺกปฺปนานตฺต   
โน     สงฺกปปฺนานตฺต     ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ    ส ฺานานตฺต    โน   
ส ฺานานตฺต   ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ๑  ธาตุนานตฺต  ฯ  กตม ฺจ  ภิกฺขเว   
ธาตุนานตฺต   ฯ   รูปธาตุ   ฯเปฯ  ธมฺมธาตุ  ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
ธาตุนานตฺต ฯ   
#๑ ยุ. ส ฺานานตฺต โน ส ฺานานตฺต ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชตีติ อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ   
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     [๓๔๗]    กตม ฺจ    ภิกฺขเว   ธาตุนานตฺต   ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ              
ส ฺานานตฺต      ส ฺานานตฺต      ปฏิจฺจ      อุปฺปชฺชติ     ฯเปฯ   
ปริเยสนานานตฺต     โน     ปริเยสนานานตฺต     ปฏจฺิจ    อุปฺปชชฺติ   
ปริฬาหนานตฺต   โน   ปรฬิาหนานตฺต   ปฏิจฺจ   อุปปฺชฺชติ   ฉนทฺนานตฺต   
โน     ฉนฺทนานตฺต     ปฏิจฺจ     อุปฺปชฺชติ    สงฺกปฺปนานตฺต    โน   
สงฺกปฺปนานตฺต   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   ส ฺานานตฺต   โน   ส ฺานานตฺต   
ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   ธาตุนานตฺต  ฯ  รูปธาตุ  ภิกฺขเว  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ   
รูปส ฺา     ฯเปฯ     ธมมฺธาตุ    ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ    ธมฺมส ฺา   
ธมฺมส ฺ   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ  ฯเปฯ  ธมฺมปริเยสนา  โน  ธมมฺปริเยสน   
ปฏิจฺจ     อุปปฺชฺชติ     ธมมฺปริฬาโห    โน    ธมฺมปริฬาห    ปฏจฺิจ   
อุปฺปชฺชติ     ธมฺมจฺฉนฺโท     โน    ธมมฺจฺฉนฺท    ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ   
ธมฺมสงฺกปฺโป   โน   ธมมฺสงฺกปฺป   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   ธมฺมส ฺา  โน   
ธมฺมส ฺ    ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   ธมฺมธาตุ   ฯ   เอว   โข   ภิกฺขเว   
ธาตุนานตฺต   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   ส ฺานานตฺต   ส ฺานานตฺต   ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ   ฯเปฯ   ปริเยสนานานตฺต   โน   ปริเยสนานานตฺต   ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ     ฯเปฯ    ส ฺานานตฺต    โน    ส ฺานานตฺต    ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ ธาตุนานตฺตนฺติ ฯ อฏม ฯ   
     [๓๔๘]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร โข ภควา ... ธาตุนานตฺต   
ภิกฺขเว    ปฏจฺิจ    อุปฺปชชฺติ    ส ฺานานตฺต   ส ฺานานตฺต   ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ     สงฺกปฺปนานตฺต     สงฺกปปฺนานตฺต     ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ    
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ผสฺสนานตฺต     ผสฺสนานตฺต     ปฏิจฺจ     อุปฺปชชฺติ    เวทนานานตฺต   
เวทนานานตฺต   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   ฉนฺทนานตฺต   ฉนฺทนานตฺต   ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ     ปริฬาหนานตฺต     ปรฬิาหนานตฺต     ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ   
ปริเยสนานานตฺต   ปริเยสนานานตฺต   ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ลาภนานตฺต  ฯ   
กตม ฺจ   ภิกฺขเว   ธาตุนานตฺต  ฯ  รูปธาตุ  ฯเปฯ  ธมฺมธาตุ  ฯ  อิท   
วุจฺจติ ภิกฺขเว ธาตุนานตฺต ฯ   
     [๓๔๙]    กตม ฺจ    ภิกฺขเว   ธาตุนานตฺต   ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   
ส ฺานานตฺต    ฯเปฯ   ปริเยสนานานตฺต   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   ฯเปฯ   
ลาภนานตฺต    ฯ    รูปธาตุ   ภิกฺขเว   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   รูปส ฺา   
รูปส ฺ     ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ    รูปสงฺกปฺโป    รปูสงฺกปฺป    ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ      รูปสมฺผสฺโส      รูปสมผฺสฺส      ปฏจฺิจ      อุปฺปชชฺติ   
รูปสมฺผสฺสชา    เวทนา    รูปสมฺผสฺสช    เวทน    ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   
รูปจฺฉนฺโท    รูปจฺฉนฺท    ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   รูปปรฬิาโห   รูปปริฬาห   
ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   รูปปรเิยสนา   รูปปริเยสน   ปฏิจฺจ  อุปฺปชชฺติ  ๑   
รูปลาโภ   ฯเปฯ   ธมฺมธาตุ   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ  ธมมฺส ฺา  ธมฺมส ฺ   
ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ    ธมมฺสงฺกปฺโป    ธมฺมสงฺกปฺป   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   
ธมฺมสมฺผสฺโส     ธมฺมสมผฺสฺส     ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ    ธมฺมสมผฺสฺสชา   
เวทนา    ธมมฺสมฺผสฺสช    เวทน    ปฏจฺิจ    อุปฺปชชฺติ   ธมฺมจฺฉนฺโท   
ธมฺมจฺฉนฺท    ปฏิจฺจ    อุปปฺชฺชติ   ธมฺมปริฬาโห   ธมฺมปริฬาห   ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ  ธมฺมปริเยสนา  ธมฺมปริเยสน  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ธมมฺ- 
#๑ ยุ. รูปปริเยสนา รูปปรเิยสน ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชตีติ อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ    
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ลาโภ  ฯ  เอว      โข      ภิกฺขเว     ธาตุนานตฺต     ปฏิจฺจ     อุปปฺชฺชติ   
ส ฺานานตฺต      ส ฺานานตฺต      ปฏิจฺจ      อุปฺปชฺชติ     ฯเปฯ   
ปริเยสนานานตฺต ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ลาภนานตฺตนฺติ ฯ นวม ฯ   
     [๓๕๐]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร โข ภควา ... ธาตุนานตฺต   
ภิกฺขเว    ปฏจฺิจ    อุปฺปชชฺติ    ส ฺานานตฺต   ส ฺานานตฺต   ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ  สงฺกปฺปนานตฺต  ผสฺส ... เวทนา ... ฉนฺท ... ปริฬาห ...   
ปริเยสนานานตฺต   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   ลาภนานตฺต   โน   ลาภนานตฺต   
ปฏิจฺจ     อุปปฺชฺชติ     ปรเิยสนานานตฺต     โน    ปริเยสนานานตฺต   
ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ    ปรฬิาหนานตฺต    โน    ปรฬิาหนานตฺต   ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ  ฉนฺทนานตฺต  เวทนา ... ผสสฺ ... สงฺกปฺป ... ส ฺานานตฺต   
โน    ส ฺานานตฺต    ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   ธาตุนานตฺต   ฯ   กตม ฺจ   
ภิกฺขเว    ธาตุนานตฺต    ฯ   รูปธาตุ   ฯเปฯ   ธมฺมธาตุ   ฯ   อิท   
วุจฺจติ ภิกฺขเว ธาตุนานตฺต ฯ   
     [๓๕๑]    กตม ฺจ    ภิกฺขเว   ธาตุนานตฺต   ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   
ส ฺานานตฺต     ส ฺานานตฺต    ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ    สงฺกปฺปนานตฺต   
ผสฺส  ...  เวทนา  ...  ฉนฺท  ...  ปรฬิาห  ...  ปริเยสนา ...   
ลาภนานตฺต โน ลาภนานตฺต ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ปริเยสนานานตฺต ปริฬาห ...   
ฉนฺท   ...   เวทนา   ...  ผสฺสนานตฺต  โน  สงฺกปฺปนานตฺต  ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ    ส ฺานานตฺต    โน    ส ฺานานตฺต    ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   
ธาตุนานตฺต   ฯ   รูปธาตุ  ภิกฺขเว  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  รูปส ฺา  ฯเปฯ    
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ธมฺมธาตุ     ปฏิจฺจ     อุปปฺชฺชติ    ธมมฺส ฺา    ธมฺมส ฺ    ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ    ฯเปฯ   ธมฺมปริเยสนา   ธมฺมปริเยสน   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   
ธมฺมลาโภ   โน   ธมฺมลาภ   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   ธมมฺปริเยสนา   โน   
ธมฺมปริเยสน    ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ   ธมฺมปริฬาโห   โน   ธมฺมปริฬาห   
ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   ธมฺมจฺฉนฺโท   โน   ธมฺมจฺฉนฺท   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   
ธมฺมสมฺผสฺสชา   เวทนา   โน   ธมฺมสมผฺสฺสช  เวทน  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ   
ธมฺมสมฺผสฺโส    โน    ธมมฺสมฺผสฺส   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   ธมฺมสงฺกปฺโป   
โน    ธมฺมสงฺกปฺป    ปฏจฺิจ   อุปฺปชฺชติ   ธมฺมส ฺา   โน   ธมมฺส ฺ   
ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   ธมฺมธาตุ   ฯ   เอว   โข   ภิกฺขเว  ธาตุนานตฺต   
ปฏิจฺจ      อุปฺปชฺชติ      ส ฺานานตฺต      ส ฺานานตฺต     ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ  สงฺกปฺปนานตฺต  ผสฺส ... เวทนา ... ฉนฺท ... ปริฬาห ...   
ปริเยสนา   ...   ลาภนานตฺต   โน   ลาภนานตฺต   ปฏจฺิจ  อุปฺปชฺชติ   
ปริเยสนานานตฺต     โน     ปริเยสนานานตฺต     ปฏจฺิจ    อุปฺปชชฺติ   
ปริฬาหนานตฺต   โน   ปรฬิาหนานตฺต   ปฏิจฺจ   อุปปฺชฺชติ   ฉนทฺนานตฺต   
โน   ฉนฺทนานตฺต  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  เวทนานานตฺต  โน  เวทนานานตฺต   
ปฏิจฺจ     อุปปฺชฺชติ     ผสสฺนานตฺต     โน    ผสฺสนานตฺต    ปฏจฺิจ   
อุปฺปชฺชติ    สงฺกปฺปนานตฺต    โน   สงฺกปฺปนานตฺต   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   
ส ฺานานตฺต   โน   ส ฺานานตฺต  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ธาตุนานตฺตนฺติ  ฯ   
ทสม ฯ   
                   นานตฺตวคฺโค ปโม ฯ    
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                       ตสฺส อุทฺทาน   
         ธาตุ สมฺผสฺส ฺจ ๑ โน เจต  เวทนา อปเร ทุเว   
         เอต อชฺฌตฺตป ฺจก          ธาตุส ฺา จ ๒ โน เจต   
         ผสฺสสฺส ๓ อปเร ทเุว      เอต พาหิรป ฺจก ๔ ฯ   
                       ________________   
#๑ ม. ผสฺส ฺจ ฯ  ๒ ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๓ ยุ. ผสฺเสน ฯ  ๔ ม. ย.ุ   
#พาหิรป ฺจกนฺติ ฯ    
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                     ทุติยวคฺโค ทุติโย   
     [๓๕๒]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข  ภควา  ... สตฺติมา   
ภิกฺขเว ธาตุโย กตมา สตฺต อาภาธาตุ สุภาธาตุ ๑ อากาสาน ฺ- 
จายตนธาตุ  วิ ฺาณ ฺจายตนธาตุ    อากิ ฺจ ฺายตนธาตุ    เนว- 
ส ฺานาส ฺายตนธาตุ  ส ฺาเวทยิตนิโรธธาตุ อิมา โข   
ภิกฺขเว   สตฺต   ธาตุโยติ   ฯ  เอว  วุตฺเต  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  ภควนฺต   
เอตทโวจ   ยา   จาย  ภนฺเต  อาภาธาตุ  ยา  จ  สุภาธาตุ  ยา  จ   
อากาสาน ฺจายตนธาตุ    ยา    จ    วิ ฺาณ ฺจายตนธาตุ    ยา   จ   
อากิ ฺจ ฺายตนธาตุ    ยา   จ   เนวส ฺานาส ฺายตนธาตุ   ยา   จ   
ส ฺาเวทยิตนิโรธธาตุ   อิมา   น ุ  โข   ภนฺเต   ธาตุโย  กึ  ปฏจฺิจ   
ป ฺายนฺตีติ ฯ   
     [๓๕๓]   ยาย   ภิกฺขุ   อาภาธาตุ  อย  ธาตุ  อนฺธการ  ปฏิจฺจ   
ป ฺายติ   ฯ   ยาย   ภิกขฺุ   สุภาธาตุ   อย   ธาตุ   อสุภ   ปฏิจฺจ   
ป ฺายติ   ฯ   ยาย   ภิกขฺุ   อากาสาน ฺจายตนธาตุ   อย  ธาตุ  รูป   
ปฏิจฺจ    ป ฺายติ    ฯ    ยาย    ภิกฺขุ   วิ ฺาณ ฺจายตนธาตุ   อย   
ธาตุ    อากาสาน ฺจายตน    ปฏิจฺจ    ป ฺายติ    ฯ   ยาย   ภิกขฺุ   
อากิ ฺจ ฺายตนธาตุ      อย     ธาตุ     วิ ฺาณ ฺจายตน     ปฏจฺิจ   
ป ฺายติ     ฯ    ยาย    ภิกฺขุ    เนวส ฺานาส ฺายตนธาตุ    อย   
ธาตุ    อากิ ฺจ ฺายตน    ปฏิจฺจ    ป ฺายติ    ฯ    ยาย    ภิกฺขุ   
ส ฺาเวทยิตนิโรธธาตุ   อย   ธาตุ  นโิรธ  ปฏิจฺจ  ป ฺายตีติ  ฯ  ยา   
#๑ ม. ย.ุ สุภธาตุ ฯ เอวมุปริป ฯ    



สุตฺต ส. นิทานวคฺโค - หนาท่ี 181 

จาย  ภนฺเต  อาภาธาตุ  ยา  จ  สุภาธาตุ ยา จ อากาสาน ฺจายตนธาตุ   
ยา     จ    วิ ฺาณ ฺจายตนธาตุ    ยา    จ    อากิ ฺจ ฺายตนธาตุ   
ยา   จ   เนวส ฺานาส ฺายตนธาตุ   ยา   จ  ส ฺาเวทยิตนิโรธธาตุ   
อิมา      น ุ     โข     ภนฺเต     ธาตุโย     กถ     สมาปตฺติ   
ปตฺตพฺพาติ ฯ   
     [๓๕๔]  ยา  จาย  ภิกขฺุ  อาภาธาตุ  ยา  จ  สุภาธาตุ  ยา  จ   
อากาสาน ฺจายตนธาตุ    ยา    จ    วิ ฺาณ ฺจายตนธาตุ    ยา   จ   
อากิ ฺจ ฺายตนธาตุ    อิมา   ธาตุโย   ส ฺาสมาปตฺติ   ปตฺตพฺพา   ฯ   
ยาย  ภิกฺขุ  เนวส ฺานาส ฺายตนธาตุ  อย  ธาตุ สงฺขาราวเสสสมาปตฺติ   
ปตฺตพฺพา     ฯ     ยาย     ภิกฺขุ     ส ฺาเวทยิตนิโรธธาตุ    อย   
ธาตุ นิโรธสมาปตฺติ ปตฺตพฺพาติ ฯ ปม ฯ   
     [๓๕๕]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข  ภควา  ... สนิทาน   
ภิกฺขเว   อุปฺปชฺชติ   กามวิตกฺโก   โน   อนิทาน   สนิทาน   อุปปฺชฺชติ   
พฺยาปาทวิตกฺโก    โน    อนิทาน   สนิทาน   อุปปฺชฺชติ   วิหสิาวิตกฺโก   
โน อนิทาน ฯ   
     [๓๕๖]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   สนิทาน  อุปฺปชฺชติ  กามวิตกฺโก  โน   
อนิทาน   สนิทาน   อุปปฺชฺชติ   พฺยาปาทวิตกฺโก   โน  อนิทาน  สนิทาน   
อุปฺปชฺชติ   วิหึสาวิตกฺโก   โน   อนิทาน  ฯ  กามธาตุ  ภิกฺขเว  ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ    กามส ฺา    กามส ฺ   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   กามสงฺกปฺโป   
กามสงฺกปฺป    ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ    กามจฺฉนฺโท   กามจฺฉนฺท   ปฏิจฺจ    
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อุปฺปชฺชติ      กามปริฬาโห      กามปรฬิาห     ปฏิจฺจ     อุปฺปชชฺติ   
กามปริเยสนา   ฯ   กามปริเยสน   ภิกขฺเว   ปริเยสมาโน   อสฺสตุวา   
ปุถุชชฺโน   ตีหิ  าเนหิ  มจฺิฉา  ปฏิปชชฺติ  กาเยน  วาจาย  มนสา  ฯ   
พฺยาปาทธาตุ ภิกฺขเว ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ พฺยาปาทส ฺา พฺยาปาทสงฺกปฺโป ...   
พฺยาปาทจฺฉนฺโท   ...   พฺยาปาทปริฬาโห  ...  พฺยาปาทปริเยสนา  ฯ   
พฺยาปาทปริเยสน        ภิกขฺเว        ปริเยสมาโน       อสฺสุตวา   
ปุถุชชฺโน   ตีหิ  าเนหิ  มจฺิฉา  ปฏิปชชฺติ  กาเยน  วาจาย  มนสา  ฯ   
วิหึสาธาตุ  ภิกฺขเว  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  วิหึสาส ฺา  วิหึสาสงฺกปฺโป  ...   
วิหึสาฉนฺโท    ...    วิหึสาปริฬาโห    ...    วิหึสาปริเยสนา   ฯ   
วิหึสาปริเยสน    ภิกฺขเว    ปริเยสมาโน   อสฺสุตวา   ปุถชฺุชโน   ตีหิ   
าเนหิ มิจฺฉา ปฏิปชฺชติ กาเยน วาจาย มนสา ฯ   
     [๓๕๗]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ปุรโิส   อาทิตฺต  ติณุกฺก  สุกฺเข   
ติณทาเย   นิกฺขิเปยฺย   โน   เจ   หตฺเถหิ  จ  ปาเทหิ  จ  ขิปฺปเมว   
นิพฺพาเปยฺย    เอว ฺหิ   ภิกฺขเว   เย   ติณกฏนิสฺสิตา   ปาณา   เต   
อนยพฺยสน   อาปชฺเชยฺยุ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  โย  หิ  โกจิ  สมโณ   
วา   พฺราหฺมโณ   วา  อุปปฺนฺน  วิสมคต  อกุสลส ฺ  ๑  น  ขิปปฺเมว   
ปชหติ  วิโนเทติ  พฺยนฺตีกโรติ  อนภาว  คเมติ  โส  ทิฏเว  ๒ ธมฺเม   
ทุกฺข   วิหรติ   สวิฆาต   สอุปายาส  สปริฬาห  กายสฺส  [๓]-  เภทา   
ปร มรณา ทคฺุคติ ๔ ปาฏิกงฺขา ฯ   
     [๓๕๘]  สนิทาน  ภิกขฺเว  อุปฺปชฺชติ  เนกฺขมฺมวิตกฺโก  โน อนิทาน   
#๑ ม. ย.ุ ส ฺ ฯ  ๒ ม. ย.ุ ทิฏเ เจว ฯ  ๓ ม. ย.ุ จ ฯ  ๔ ยุ. ทุคฺคตึ ฯ    
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สนิทาน    อุปฺปชฺชติ    อพฺยาปาทวิตกฺโก    โน    อนิทาน    สนิทาน   
อุปฺปชฺชติ อวิหึสาวิตกฺโก โน อนิทาน ฯ   
     [๓๕๙]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   สนิทาน   อุปฺปชชฺติ  เนกฺขมฺมวิตกฺโก   
โน   อนิทาน   สนิทาน   อุปฺปชฺชติ   อพฺยาปาทวิตกฺโก   โน   อนิทาน   
สนิทาน   อุปฺปชฺชติ   อวิหึสาวิตกฺโก   โน   อนิทาน   ฯ  เนกฺขมฺมธาตุ   
ภิกฺขเว    ปฏจฺิจ    อุปฺปชชฺติ   เนกฺขมฺมส ฺา   เนกฺขมฺมส ฺ   ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ    เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป    เนกฺขมฺมสงฺกปฺป    ปฏิจฺจ    อุปปฺชฺชติ   
เนกฺขมฺมจฺฉนฺโท   เนกฺขมฺมจฺฉนฺท   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   เนกฺขมฺม- 
ปริฬาโห  เนกฺขมฺมปริฬาห  ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   เนกฺขมฺมปริเยสนา  ฯ   
เนกฺขมฺมปริเยสน   ภิกฺขเว   ปริเยสมาโน   สุตวา   อริยสาวโก   ตีหิ   
าเนหิ   สมฺมา  ปฏิปชฺชติ  กาเยน  วาจาย  มนสา  ฯ  อพฺยา- 
ปาทธาตุ  ภิกฺขเว  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  อพฺยาปาทส ฺา ฯเปฯ อพฺยาปาท- 
สงฺกปฺโป ...  อพฺยาปาทจฺฉนฺโท  ...  อพฺยาปาทปริฬาโห  ...  อพฺยา- 
ปาทปริเยสนา ฯ  อพฺยาปาทปริเยสน   ภิกฺขเว   ปริเยสมาโน     สุตวา   
อริยสาวโก  ตีหิ  าเนหิ  สมฺมา  ปฏิปชฺชติ  กาเยน  วาจาย  มนสา ฯ   
อวิหึสาธาตุ   ภิกฺขเว   ปฏจฺิจ   อุปฺปชฺชติ   อวิหึสาส ฺา   อวิหึสาส ฺ   
ปฏิจฺจ     อุปปฺชฺชติ     อวิหึสาสงฺกปฺโป     อวิหึสาสงฺกปฺป     ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ      อวิหึสาฉนฺโท      อวิหึสาฉนฺท     ปฏิจฺจ     อุปฺปชชฺติ   
อวิหึสาปริฬาโห   อวิหึสาปริฬาห  ปฏิจฺจ  อุปฺปชชฺติ  อวิหึสา- 
ปริเยสนา  ฯ  อวิหึสาปริเยสน   ภิกฺขเว  ปริเยสมาโน  สุตวา  อรยิสาวโก    
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ตีหิ  าเนหิ  สมฺมา  ปฏิปชฺชติ  กาเยน  วาจาย  มนสา ฯ   
     [๓๖๐]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ปุรโิส   อาทิตฺต  ติณุกฺก  สุกฺเข   
ติณทาเย   นิกฺขิเปยฺย   ตเมน   หตฺเถหิ   จ   ปาเทหิ   จ  ขิปฺปเมว   
นิพฺพาเปยฺย    เอว ฺหิ   ภิกฺขเว   เย   ติณกฏนิสฺสิตา   ปาณา   เต   
น   อนยพฺยสน   อาปชฺเชยยฺุ   เอวเมว   โข  ภิกฺขเว  โย  หิ  โกจิ   
สมโณ    วา    พฺราหฺมโณ    วา    อุปฺปนฺน    วิสมคต   อกุสลส ฺ   
ขิปฺปเมว    ปชหติ    วิโนเทติ   พฺยนฺตีกโรติ   อนภาว   คเมติ   โส   
ทิฏเว   ธมฺเม   สุข   วิหรติ  อวิฆาต  อนุปายาส  อปริฬาห  กายสฺส   
เภทา ปร มรณา สุคติ ปฏกิงฺขาติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๓๖๑]   เอก   สมย  ภควา  าติเก  วิหรติ  คิ ฺชกาวสเถ  ฯ   
ตตฺร   โข   ภควา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   ภิกฺขโวติ  ฯ  ภทนฺเตติ  เต   
ภิกฺขู   ภควโต   ปจฺจสฺโสสุ   ฯ   ภควา   เอตทโวจ   ธาตุ  ภิกฺขเว   
ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ส ฺา อุปฺปชฺชติ ทฏิ ิ อุปฺปชฺชติ วิตกฺโกติ ฯ   
     [๓๖๒]  เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  กจฺจาโน  ๑ ภควนฺต เอตทโวจ   
ยาย   ภนฺเต   ทิฏ ิ   อสมฺมาสมฺพุทฺเธสุ   สมฺมาสมฺพุทฺธาติ   ๒   อย   
นุ โข ภนฺเต ทิฏ ิ กึ ปฏิจฺจ ป ฺายตีติ ฯ   
     [๓๖๓]  มหตี  โข  เอสา  กจฺจาน  ธาตุ  ยทิท  อวิชฺชาธาตุ  ฯ   
หีน   กจฺจาน   ธาตุ   ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   หีนา   ส ฺา  หีนา  ทิฏ ิ   
หีโน   วิตกฺโก   หีนา   เจตนา   หีนา   ปตฺถนา   หนีา   ๓  ปณิธิ   
หีโน   ปุคฺคโล   หีนา   วาจา   หีน   อาจิกฺขติ   เทเสติ   ป ฺเปติ   
#๑ ยุ. สทโฺธ กจฺจาโน ฯ  ๒ ยุ. สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ  ๓ ม. ยุ. หีโน ฯ เอวมูปริป ฯ    
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ปฏเปติ    วิวรติ    วิภชติ   อุตฺตานีกโรติ   หีนา   ตสฺส   อุปปตฺตีติ   
วทามิ    ฯ    มชฺฌิม   กจฺจาน   ธาตุ   ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   มชฺฌิมา   
ส ฺา    มชฌฺิมา    ทิฏ ิ    มชฺฌโิม    วิตกฺโก    มชฌฺิมา   เจตนา   
มชฺฌิมา   ปตฺถนา   มชฺฌิมา   ๑   ปณิธ ิ  มชฌฺโิม   ปคฺุคโล  มชฺฌมิา   
วาจา    มชฺฌมิ    อาจิกฺขติ   เทเสติ   ป ฺเปติ   ปฏเปติ   วิวรติ   
วิภชติ   อุตฺตานีกโรติ   มชฺฌิมา   ตสฺส   อุปปตฺตีติ   วทามิ   ฯ  ปณีต   
กจฺจาน    ธาตุ   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   ปณีตา   ส ฺา   ปณีตา   ทฏิ ิ   
ปณีโต    วิตกฺโก    ปณีตา    เจตนา    ปณีตา    ปตฺถนา    ปณีตา   
ปณิธิ     ปณีโต     ปุคฺคโล    ปณีตา    วาจา    ปณีต    อาจิกฺขติ   
เทเสติ   ป ฺเปติ   ปฏเปติ   วิวรติ   วิภชติ   อุตฺตานีกโรติ  ปณีตา   
ตสฺส อุปปตฺตีติ วทามีติ ฯ ตติย ฯ   
     [๓๖๔]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... ตตฺร โข ภควา ... ธาตุโสว ๒   
ภิกฺขเว  สตฺตา  สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  หนีาธิมุตฺติกา  [๓]-  หีนาธิมุตฺติเกหิ   
สทฺธึ    สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    กลยฺาณาธิมุตฺติกา    กลฺยาณาธิมุตฺติเกหิ   
สทฺธึ   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   อตีตป  [๔]-  ภิกฺขเว  อทฺธาน  ธาตุโสว   
สตฺตา     สสนฺทึสุ    สมึส ุ   หีนาธิมุตฺติกา    หีนาธมิุตฺติเกหิ    สทฺธึ   
สสนฺทึสุ     สมึสุ     กลฺยาณาธิมุตฺติกา     กลฺยาณาธิมุตฺติเกหิ    สทฺธึ   
สสนฺทึสุ  สมึสุ  ฯ  อนาคตป  [๔]-  ภิกฺขเว  อทฺธาน  ธาตุโสว  สตฺตา   
สสนฺทิสฺสนฺติ     สเมสฺสนฺติ     หีนาธิมุตฺติกา    หนีาธิมุตฺติเกหิ    สทฺธ ึ  
#๑ ม. ย.ุ มชฌฺิโม ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ อิมสฺมึ วคฺเค สพฺพวาเร ธาตุโส จาติ   
#ปาโ ทิสฺสติ ฯ โป. ย.ุ วสทฺโท นิตฺถ ิฯ  ๓ ยุ. สตฺตา ฯ  ๔ ม. โข ฯ    
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สสนฺทิสฺสนฺติ     สเมสฺสนฺติ     กลฺยาณาธิมุตฺติกา     กลฺยาณาธิมุตฺติเกหิ   
สทฺธึ   สสนฺทิสฺสนฺติ   สเมสฺสนฺติ  ฯ  เอตรหิป  ๑  ภิกฺขเว  ปจฺจุปฺปนฺน   
อทฺธาน    ธาตุโสว    สตฺตา    สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    หีนาธิมุตฺติกา   
หีนาธิมุตฺติเกหิ     สทฺธ ึ    สสนฺทนฺติ     สเมนฺติ    กลฺยาณาธิมุตฺติกา   
กลฺยาณาธิมุตฺติเกหิ สทฺธึ สสนฺทนฺติ สเมนฺตีติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๓๖๕]  เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ คิชฌฺกูเฏ ปพฺพเต ฯ   
เตน   โข   ปน  สมเยน  อายสฺมาป  โข  สารีปุตฺโต  ๒  สมฺพหุเลหิ   
ภิกฺขูหิ  สทฺธ ึ ภควโต  อวิทูเร  จงฺกมติ  อายสฺมาป โข มหาโมคฺคลฺลาโน   
สมฺพหุเลหิ      ภิกฺขูหิ     สทฺธึ     ภควโต     อวิทูเร     จงฺกมติ   
อายสฺมาป    โข   มหากสฺสโป   สมฺพหุเลหิ   ภิกฺขูหิ   สทฺธ ึ  ภควโต   
อวิทูเร    จงฺกมติ   อายสฺมาป   โข   อนุรุทฺโธ   สมพฺหุเลหิ   ภิกขฺูหิ   
สทฺธึ    ภควโต    อวิทูเร    จงฺกมติ    อายสฺมาป    โข    ปุณฺโณ   
มนฺตานีปุตฺโต   สมฺพหุเลหิ   ภิกฺขูหิ   สทฺธึ   ภควโต   อวิทูเร  จงฺกมติ   
อายสฺมาป   โข   อุปาลิ   สมฺพหุเลหิ   ภิกฺขูหิ  สทฺธ ึ ภควโต  อวิทูเร   
จงฺกมติ    อายสฺมาป    โข    อานนฺโท   สมฺพหุเลหิ   ภิกฺขูหิ   สทธฺึ   
ภควโต    อวิทูเร   จงฺกมติ   เทวทตฺโตป   โข   สมพฺหุเลหิ   ภิกขฺูหิ   
สทฺธึ ภควโต อวิทูเร จงฺกมติ ฯ   
     [๓๖๖]   อถ   โข   ภควา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   ปสฺสถ   โน   
ตุเมฺห   ภิกฺขเว   สารีปุตฺต   สมฺพหุเลหิ  ภิกฺขูหิ  สทธฺึ  จงฺกมนฺตนฺติ  ฯ   
เอว   ภนฺเต   ฯ   สพฺเพ   โข   เอเต   ภิกขฺเว  ภิกฺขู  มหาป ฺา   
#๑ ม. เอตรหิป โข ฯ ยุ. เอตรหิ ฯ  ๒ ม. อายสฺมา สาริปุตฺโต ฯ    
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ปสฺสถ   โน   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   มหาโมคฺคลฺลาน   สมพฺหุเลหิ   ภิกขฺูหิ   
สทฺธึ  จงฺกมนฺตนฺติ  ฯ  เอว  ภนฺเต  ฯ  สพฺเพ  ๑  โข เอเต ภิกฺขเว   
ภิกฺขู  มหิทฺธกิา  ปสฺสถ  โน  ตุเมฺห  ภิกขฺเว  มหากสฺสป  ๒ สมฺพหุเลหิ   
ภิกฺขูหิ  สทฺธ ึ จงฺกมนฺตนฺติ  ฯ  เอว  ภนฺเต  ฯ  สพฺเพ  ๑  โข เอเต   
ภิกฺขเว   ภิกขฺู   ธุตวาทา   ปสฺสถ   โน   ตุเมฺห   ภิกขฺเว   อนุรุทธฺ   
สมฺพหุเลหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธ ึ จงฺกมนฺตนฺติ  ฯ  เอว  ภนฺเต  ฯ  สพฺเพ  ๑   
โข   เอเต   ภิกฺขเว  ภิกฺขู  ทิพฺพจกฺขุกา  ปสฺสถ  โน  ตุเมฺห  ภิกฺขเว   
ปุณฺณ   มนฺตานีปุตฺต   สมฺพหุเลหิ   ภิกขฺูหิ   สทฺธ ึ จงฺกมนฺตนฺติ  ฯ  เอว   
ภนฺเต   ฯ   สพฺเพ   โข   เอเต   ภิกฺขเว  ภิกฺขู  ธมฺมกถิกา  ปสฺสถ   
โน   ตุเมฺห  ภิกฺขเว  อุปาลึ  สมฺพหุเลหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  จงฺกมนฺตนฺติ  ฯ   
เอว   ภนฺเต  ฯ  สพฺเพ  โข  เอเต  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  วินยธรา  ปสฺสถ{   
โน  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  อานนฺท  สมฺพหุเลหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  จงฺกมนฺตนฺติ  ฯ   
เอว   ภนฺเต  ฯ  สพฺเพ  โข  เอเต  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  พหุสฺสุตา  ปสฺสถ   
โน  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  เทวทตฺต  สมฺพหุเลหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  จงฺกมนฺตนฺติ ฯ   
เอว ภนฺเต ฯ สพฺเพ โข เอเต ภิกฺขเว ภิกฺขู ปาปจฺฉา ฯ   
     [๓๖๗]  ธาตุโสว  ภิกฺขเว  สตฺตา  สสนฺทนฺติ สเมนฺติ หีนาธิมุตฺติกา   
หีนาธิมุตฺติเกหิ     สทฺธ ึ    สสนฺทนฺติ     สเมนฺติ    กลฺยาณาธิมุตฺติกา   
กลฺยาณาธิมุตฺติเกหิ     สทฺธึ    สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    อตีตมฺป    ๓   
ภิกฺขเว   อทฺธาน   ธาตุโสว   สตฺตา   สสนฺทึสุ   สมึสุ   หีนาธิมุตฺติกา   
หีนาธิมุตฺติเกหิ  สทฺธึ  สสนฺทึสุ  สมึส ุกลฺยาณาธิมุตฺติกา กลฺยาณาธิมุตฺติเกหิ  
#๑ ยุ. สพฺเพป ฯ  ๒ ม. ยุ. กสฺสป ฯ  ๓ ม. อตีตมฺป โข ฯ    
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สทฺธึ    สสนฺทึสุ   สมึสุ   ฯ   อนาคตมฺป   [๑]-   ภิกขฺเว   อทฺธาน   
ธาตุโสว      สตฺตา     สสนฺทิสฺสนฺติ     สเมสฺสนฺติ     หีนาธิมุตฺติกา   
หีนาธิมุตฺติเกหิ    สทฺธึ    สสนฺทิสฺสนฺติ    สเมสฺสนฺติ   กลฺยาณาธิมุตฺติกา   
กลฺยาณาธิมุตฺติเกหิ    สทธฺึ    สสนฺทิสฺสนฺติ   สเมสฺสนฺติ   ฯ   เอตรหิป   
ภิกฺขเว   ปจฺจุปฺปนฺน   อทฺธาน   ธาตุโสว   สตฺตา   สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ   
หีนาธิมุตฺติกา  หีนาธิมุตฺติเกหิ  สทฺธึ  สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  กลฺยาณาธิมุตฺติกา  
กลฺยาณาธิมุตฺติเกหิ สทฺธึ สสนฺทนฺติ สเมนฺตีติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๓๖๘]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข  ภควา ... ธาตุโสว   
ภิกฺขเว    สตฺตา   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   หีนาธิมุตฺติกา   หีนาธิมตฺุติเกหิ   
สทฺธึ   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   ฯ   อตีตมฺป   ภิกฺขเว  อทฺธาน  ธาตุโสว   
สตฺตา   สสนฺทึสุ   สมึสุ   หีนาธิมุตฺติกา   หีนาธิมุตฺติเกหิ  สทฺธึ  สสนฺทึสุ  
สมึสุ   ฯ   อนาคตมฺป  ภิกฺขเว  อทฺธาน  ธาตุโสว  สตฺตา  สสนฺทิสฺสนฺติ   
สเมสฺสนฺติ     หีนาธิมุตฺติกา     หีนาธิมุตฺติเกหิ    สทฺธึ    สสนฺทิสฺสนฺติ   
สเมสฺสนฺติ   ฯ   เอตรหิป   ภิกฺขเว   ปจฺจุปฺปนฺน   อทฺธาน   ธาตุโสว   
สตฺตา    สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    หีนาธิมุตฺติกา   หนีาธิมุตฺติเกหิ   สทฺธึ   
สสนฺทนฺติ สเมนฺติ ฯ   
     [๓๖๙]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  คูโถ  คูเถน  สสนฺทติ  สเมติ  มุตฺต   
มุตฺเตน   สสนฺทติ   สเมติ   เขโฬ   เขเฬน   สสนฺทติ  สเมติ  ปุพฺโพ   
ปุพฺเพน   สสนฺทติ   สเมติ  โลหิต  โลหิเตน  สสนฺทติ  สเมติ  เอวเมว   
โข   ภิกฺขเว   ธาตุโสว   สตฺตา   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   หีนาธิมุตฺติกา   
#๑ ม. โข ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุ ฯ    
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หีนาธิมุตฺติเกหิ   สทฺธ ึ  สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   อตีตมฺป   อทฺธาน   ...   
อนาคตมฺป   อทฺธาน   ...   เอตรหิป   ปจฺจุปฺปนฺน  อทฺธาน  ธาตุโสว   
สตฺตา    สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    หีนาธิมุตฺติกา   หนีาธิมุตฺติเกหิ   สทฺธึ   
สสนฺทนฺติ สเมนฺติ ฯ   
     [๓๗๐]  ธาตุโสว ภิกฺขเว สตฺตา สสนฺทนฺติ สเมนฺติ กลฺยาณาธิมุตฺติกา   
กลฺยาณาธิมุตฺติเกหิ     สทฺธึ     สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    ฯ    อตีตมฺป   
ภิกฺขเว   อทฺธาน   ธาตุโสว   สตฺตา  สสนฺทึสุ  สมึสุ  กลฺยาณาธิมุตฺติกา   
กลฺยาณาธิมุตฺติเกหิ   สทธฺึ   สสนฺทึสุ   สมึส ุ  ฯ   อนาคตมฺป   ภิกฺขเว   
อทฺธาน   ธาตุโสว   สตฺตา   สสนฺทิสฺสนฺติ  สเมสฺสนฺติ  กลยฺาณาธิมุตฺติกา   
กลฺยาณาธิมุตฺติเกหิ      สทฺธึ      สสนฺทิสฺสนฺติ      สเมสฺสนฺติ     ฯ   
เอตรหิป   ภิกฺขเว   ปจฺจุปฺปนฺน   อทฺธาน   ธาตุโสว  สตฺตา  สสนฺทนฺติ   
สเมนฺติ    กลยฺาณาธิมุตฺติกา    กลยฺาณาธิมุตฺติเกหิ    สทฺธ ึ   สสนฺทนฺติ   
สเมนฺติ ฯ   
     [๓๗๑]   เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  ขีร  ขีเรน  สสนฺทติ  สเมติ  เตล   
เตเลน    สสนฺทติ   สเมติ   สปฺป   สปปฺนา   สสนฺทติ   สเมติ   มธุ   
มธุนา   สสนฺทติ   สเมติ   ผาณิต  ผาณิเตน  สสนฺทติ  สเมติ  เอวเมว   
โข   ภิกฺขเว   ธาตุโสว   สตฺตา  สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  กลฺยาณาธิมุตฺติกา   
กลฺยาณาธิมุตฺติเกหิ   สทธฺึ   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ  อตีตมฺป  อทฺธาน  ...   
อนาคตมฺป   อทฺธาน   ...   เอตรหิป   ปจฺจุปฺปนฺน  อทฺธาน  ธาตุโสว   
สตฺตา    สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    กลยฺาณาธิมุตฺติกา   กลฺยาณาธิมุตฺติเกหิ    
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สทฺธึ สสนฺทนฺติ สเมนฺตีติ ฯ   
     [๓๗๒]    อิทมโวจ   ภควา   อิท   วตฺวาน   สุคโต   อถาปร   
เอตทโวจ สตฺถา ๑   
         สสคฺคา วนโถ ชาโต        อสสคฺเคน ฉิชฺชติ   
         ปริตฺต ทารุมารูยฺห          ยถา สีเท มหณฺณเว   
         เอว กุสีตมาคมฺม           สาธุชีวีป สีทติ   
         ตสฺมา ต ปรวิชฺเชยฺย        กุสีต หีนวีริย   
         ปวิวิตฺเตหิ อริเยหิ          ปหิตตฺเตหิ ฌายิภิ   
         นิจฺจ อารทฺธวิริเยหิ         ปณฺฑิเตหิ สหาวเสติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๓๗๓]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข ภควา ... เอตทโวจ   
ธาตุโสว   ภิกฺขเว   สตฺตา   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ  อสฺสทฺธา  อสฺสทฺเธหิ   
สทธฺึ    สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    อหิริกา   อหิริเกหิ   สทฺธึ   สสนฺทนฺติ   
สเมนฺติ   อโนตฺตาปโน   อโนตฺตาปหิ   ๒   สทฺธ ึ  สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ   
อปฺปสฺสุตา   อปฺปสฺสุเตหิ   สทฺธ ึ  สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   กุสีตา  กุสีเตหิ   
สทฺธึ   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   มฏุสฺสติโน   มุฏสฺสตีหิ   สทฺธ ึ สสนฺทนฺติ   
สเมนฺติ    ทปฺุป ฺา    ทปฺุป ฺเหิ    สทฺธึ    สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   ฯ   
อตีตมฺป   ภิกขฺเว   อทฺธาน  ธาตุโสว  สตฺตา  สสนฺทึสุ  สมึส ุ อสสฺทฺธา   
อสฺสทฺเธหิ   สทฺธึ   สสนฺทึสุ   สมึสุ   อหิริกา  อหิริเกหิ  สทฺธ ึ สสนฺทึสุ   
สมึสุ   อโนตฺตาปโน   อโนตฺตาปหิ   สทฺธึ   สสนฺทึสุ   สมึสุ  อปฺปสฺสุตา   
#๑ ยุ. อิท อโวจ สุคฺโต อถาปรเมตทโวจ สตฺถา ฯ  ๒ อ ฺตฺถ อโนตฺตปฺปโน   
#อโนตฺตปฺปหีติป ปาทฺวย ทิสฺสติ ฯ    
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อปฺปสฺสุเตหิ   สทฺธ ึ  สสนฺทึสุ   สมึสุ   กุสีตา   กุสีเตหิ  สทฺธึ  สสนฺทึสุ   
สมึสุ    มฏุสฺสติโน    มฏุสฺสตีหิ   สทฺธึ   สสนฺทึสุ   สมึสุ   ทุปฺป ฺา   
ทุปฺป ฺเหิ   สทฺธึ   สสนฺทึสุ   สมึสุ   ฯ   อนาคตมฺป  ภิกฺขเว  อทฺธาน   
ธาตุโสว    สตฺตา    สสนฺทิสฺสนฺติ   สเมสฺสนฺติ   อสฺสทฺธา   อสฺสทฺเธหิ   
สทฺธึ     สสนฺทิสฺสนฺติ     สเมสฺสนฺติ     อหิริกา    อหิริเกหิ    สทฺธึ   
สสนฺทิสฺสนฺติ    สเมสฺสนฺติ    อโนตฺตาปโน   อโนตฺตาปหิ   สทฺธึ   ...   
อปฺปสฺสุตา  อปฺปสฺสุเตหิ  สทฺธึ  ... กุสตีา กุสีเตหิ สทฺธึ ... มุฏสฺสติโน   
มุฏสฺสตีหิ   สทฺธึ   ...   ทปฺุป ฺา   ทุปฺป ฺเหิ   สทฺธึ   สสนฺทิสฺสนฺติ   
สเมสฺสนฺติ   ฯ   เอตรหิป   ภิกฺขเว   ปจฺจุปฺปนฺน   อทฺธาน   ธาตุโสว   
สตฺตา   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   อสฺสทฺธา   อสฺสทฺเธหิ   สทฺธ ึ  สสนฺทนฺติ   
สเมนฺติ   อหิริกา   อหิริเกหิ   สทฺธ ึ ฯเปฯ  อโนตฺตาปโน  อโนตฺตาปหิ   
สทฺธึ  ...  อปฺปสฺสุตา  อปฺปสฺสุเตหิ  สทฺธึ ... กุสีตา กุสีเตหิ สทฺธึ ...   
มุฏสฺสติโน   มุฏสฺสตีหิ   สทฺธ ึ  ...   ทุปฺป ฺา   ทุปฺป ฺเหิ   สทฺธ ึ  
สสนฺทนฺติ สเมนฺติ ฯ   
     [๓๗๔]   ธาตุโสว   ภิกฺขเว   สตฺตา  สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  สทฺธา   
สทฺเธหิ    สทฺธึ    สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    หิริมนา   หิริมเนหิ   สทฺธึ   
สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   โอตฺตาปโน   โอตฺตาปหิ  สทฺธึ  สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ   
พหุสฺสุตา    พหุสฺสุเตหิ    สทฺธึ    สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ   อารทฺธวิริยา   
อารทฺธวิริเยหิ      สทฺธึ     สสนฺทนฺติ     สเมนฺติ     อุปฏ ิตสฺสติโน   
อุปฏ ิตสฺสตีหิ    สทฺธึ    สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   ป ฺวนฺโต   ป ฺวนฺเตหิ    
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สทฺธึ   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   ฯ   อตีตมฺป   ภิกฺขเว   อทฺธาน   ฯเปฯ   
อนาคตมฺป   ภิกฺขเว   อทฺธาน   ฯเปฯ   เอตรหิป  ภิกฺขเว  ปจฺจุปฺปนฺน   
ฯเปฯ สสนฺทนฺติ สเมนฺตีติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๓๗๕]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข  ภควา ... ธาตุโสว   
ภิกฺขเว    สตฺตา   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   อสฺสทฺธา   อสฺสทฺเธหิ   สทฺธึ   
สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ   อหิริกา   อหิริเกหิ   สทฺธ ึ  สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   
ทุปฺป ฺา   ทุปฺป ฺเหิ   สทฺธึ   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ  ฯ  สทฺธา  สทฺเธหิ   
สทฺธึ    สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    หิริมนา   หิริมเนหิ   สทฺธ ึ  สสนฺทนฺติ   
สเมนฺติ    ป ฺวนฺโต    ป ฺวนฺเตหิ   สทฺธึ   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   ฯ   
อตีตมฺป   ภิกขฺเว   อทฺธาน   ธาตุโสว   สตฺตา  สสนฺทึสุ  สมึส ุ ฯเปฯ   
อนาคตมฺป    ภิกฺขเว    อทฺธาน    ธาตุโสว    สตฺตา    สสนฺทิสฺสนฺติ   
สเมสฺสนฺติ   ฯเปฯ   เอตรหิป   ภิกฺขเว  ปจฺจุปฺปนฺน  อทฺธาน  ธาตุโสว   
สตฺตา   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   อสฺสทฺธา   อสฺสทฺเธหิ   สทฺธ ึ  สสนฺทนฺติ   
สเมนฺติ    อหิริกา   อหิริเกหิ   สทฺธ ึ  สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   ทุปฺป ฺา   
ทุปฺป ฺเหิ    สทฺธ ึ   สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    สทฺธา   สทฺเธหิ   สทฺธึ   
สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ   หิรมินา   หิริมเนหิ   สทฺธ ึ  สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   
ป ฺวนฺโต ป ฺวนฺเตหิ สทฺธึ สสนฺทนฺติ สเมนฺติ [๑]- ฯ   
     [๓๗๖]   ธาตุโสว  ภิกฺขเว  สตฺตา  สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  อสฺสทฺธา   
อสฺสทฺเธหิ    สทฺธึ    สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   อโนตฺตาปโน   อโนตฺตาปหิ   
สทฺธึ    สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   ทุปฺป ฺา   ทุปฺป ฺเหิ   สทฺธ ึ  สสนฺทนฺติ   
#๑ โป. ม. ยุ. อิติสทฺโท ทสิฺสติ ฯ    
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สเมนฺติ   ฯ   สทฺธา   สทฺเธหิ   สทฺธ ึ สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  โอตฺตาปโน   
โอตฺตาปหิ    สทฺธึ    สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    ป ฺวนฺโต   ป ฺวนฺเตหิ   
สทฺธึ สสนฺทนฺติ สเมนฺติ ฯ   
     [๓๗๗]    อสฺสทฺธา    อสฺสทฺเธหิ    สทฺธึ   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   
อปฺปสฺสุตา    อปฺปสฺสุเตหิ    สทฺธ ึ   สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    ทุปปฺ ฺา   
ทุปฺป ฺเหิ   สทฺธึ   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   ฯ   สทฺธา   สทฺเธหิ   สทฺธึ   
สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   พหสฺุสุตา   พหุสฺสุเตหิ   สทธฺึ   สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ   
ป ฺวนฺโต ป ฺวนฺเตหิ สทฺธึ สสนฺทนฺติ สเมนฺติ ฯ   
     [๓๗๘]   อสฺสทธฺา   อสฺสทฺเธหิ  สทฺธึ  สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  กสุีตา   
กุสีเตหิ    สทฺธึ    สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   ทุปฺป ฺา   ทุปฺป ฺเหิ   สทฺธ ึ  
สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   ฯ   สทฺธา   สทฺเธหิ   สทฺธ ึ  สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ   
อารทฺธวิริยา   อารทฺธวิริเยหิ   สทฺธ ึ  สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   ป ฺวนฺโต   
ป ฺวนฺเตหิ สทฺธึ สสนฺทนฺติ สเมนฺติ ฯ   
     [๓๗๙]    อสฺสทฺธา    อสฺสทฺเธหิ    สทฺธึ   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   
มุฏสฺสติโน    มฏุสฺสตีหิ    สทฺธึ    สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    ทปฺุป ฺา   
ทุปฺป ฺเหิ  สทฺธึ  สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  ฯ  สทฺธา  สทฺเธหิ  สทฺธึ สสนฺทนฺติ   
สเมนฺติ    อุปฏ ิตสฺสติโน    อุปฏ ิตสฺสตีหิ   สทฺธ ึ  สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   
ป ฺวนฺโต ป ฺวนฺเตหิ สทฺธึ สสนฺทนฺติ สเมนฺตีติ ฯ อฏม ๑ ฯ   
     [๓๘๐]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข  ภควา ... ธาตุโสว   
ภิกฺขเว    สตฺตา    สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ   อหิริกา   อหิริเกหิ   สทธฺึ   
#๑ ม. ย.ุ อิเมสุ สุตฺเตสุ เปยฺยาลา อ ฺม ฺมสทิสา วิตฺถาร อิจฺฉมาเนน ตตฺถ   
#โอโลเกตพฺพ ฯ    
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สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    อโนตฺตาปโน    อโนตฺตาปหิ   สทฺธึ   สสนฺทนฺติ   
สเมนฺติ    ทปฺุป ฺา    ทปฺุป ฺเหิ    สทฺธึ    สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   ฯ   
หิริมนา   หริมิเนหิ   สทฺธ ึ  สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  โอตฺตาปโน  โอตฺตาปหิ   
สทฺธึ     สสนฺทนฺติ     สเมนฺติ     ป ฺวนฺโต    ป ฺวนฺเตหิ    สทฺธึ   
สสนฺทนฺติ สเมนฺติ ฯ   
     [๓๘๑]    อหิริกา    อหิริเกหิ    สทฺธ ึ   สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ   
อปฺปสฺสุตา    อปฺปสฺสุเตหิ    สทฺธ ึ   สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    ทุปปฺ ฺา   
ทุปฺป ฺเหิ   สทฺธึ   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   ฯ   หิริมนา  หิริมเนหิ  สทฺธ ึ  
สสนทฺนฺติ   สเมนฺติ   พหสฺุสุตา   พหุสฺสุเตหิ   สทธฺึ   สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ   
ป ฺวนฺโต ป ฺวนฺเตหิ สทฺธึ สสนฺทนฺติ สเมนฺติ ฯ   
     [๓๘๒]   อหิริกา   อหิริเกหิ   สทฺธึ   สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  กุสตีา   
กุสีเตหิ    สทฺธึ    สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   ทุปฺป ฺา   ทุปฺป ฺเหิ   สทฺธ ึ  
สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   ฯ   หิริมนา   หริมิเนหิ  สทฺธึ  สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ   
อารทฺธวิริยา   อารทฺธวิริเยหิ   สทฺธ ึ  สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   ป ฺวนฺโต   
ป ฺวนฺเตหิ สทฺธึ สสนฺทนฺติ สเมนฺติ ฯ   
     [๓๘๓]  อหิริกา  อหิริเกหิ  สทฺธ ึ สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  มุฏสฺสติโน   
มุฏสฺสตีหิ     สทฺธึ    สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    ทุปฺป ฺา    ทุปฺป ฺเหิ   
สทฺธึ   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   ฯ   หิริมนา   หิริมเนหิ   สทฺธ ึ สสนฺทนฺติ   
สเมนฺติ    อุปฏ ิตสฺสติโน    อุปฏ ิตสฺสตีหิ   สทฺธ ึ  สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   
ป ฺวนฺโต ป ฺวนฺเตหิ สทฺธึ สสนฺทนฺติ สเมนฺตีติ ฯ นวม ฯ    
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     [๓๘๔]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข  ภควา ... ธาตุโสว   
ภิกฺขเว    สตฺตา    สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ   อโนตฺตาปโน   อโนตฺตาปหิ   
สทฺธึ   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   อปฺปสฺสตุา   อปฺปสฺสเุตหิ   สทฺธึ  สสนฺทนฺติ   
สเมนฺติ    ทปฺุป ฺา    ทปฺุป ฺเหิ    สทฺธึ    สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   ฯ   
โอตฺตาปโน    โอตฺตาปหิ    สทฺธ ึ   สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    พหุสฺสุตา   
พหุสฺสุเตหิ    สทฺธึ    สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    ป ฺวนฺโต   ป ฺวนฺเตหิ   
สทฺธึ สสนฺทนฺติ สเมนฺติ ฯ   
     [๓๘๕]   อโนตฺตาปโน   อโนตฺตาปหิ   สทฺธ ึ  สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ   
กุสีตา    กุสีเตหิ   สทฺธ ึ  สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   ทุปปฺ ฺา   ทุปฺป ฺเหิ   
สทฺธึ   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ  ฯ  โอตฺตาปโน  โอตฺตาปหิ  สทฺธึ  สสนฺทนฺติ   
สเมนฺติ    อารทฺธวิริยา    อารทฺธวิริเยหิ   สทฺธ ึ  สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   
ป ฺวนฺโต ป ฺวนฺเตหิ สทฺธึ สสนฺทนฺติ สเมนฺติ ฯ   
     [๓๘๖]   อโนตฺตาปโน   อโนตฺตาปหิ   สทฺธ ึ  สสนทนฺติ  สเมนฺติ   
มุฏสฺสติโน    มฏุสฺสตีหิ    สทฺธึ    สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    ทปฺุป ฺา   
ทุปฺป ฺเหิ   สทฺธึ   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   ฯ   โอตฺตาปโน   โอตฺตาปหิ   
สทฺธึ    สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    อุปฏ ิตสฺสติโน    อุปฏ ิตสฺสตีหิ   สทฺธ ึ  
สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    ป ฺวนฺโต    ป ฺวนฺเตหิ    สทฺธ ึ   สสนฺทนฺติ   
สเมนฺตีติ ฯ ทสม ฯ   
     [๓๘๗]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข  ภควา ... ธาตุโสว   
ภิกฺขเว   สตฺตา   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   อปฺปสฺสุตา   อปฺปสฺสุเตหิ  สทฺธึ    
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สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    กุสตีา    กุสีเตหิ   สทฺธ ึ  สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   
ทุปฺป ฺา    ทุปฺป ฺเหิ    สทฺธ ึ   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   ฯ   พหุสฺสุตา   
พหุสฺสุเตหิ   สทฺธึ   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   อารทฺธวิริยา   อารทฺธวิริเยหิ   
สทฺธึ     สสนฺทนฺติ     สเมนฺติ     ป ฺวนฺโต    ป ฺวนฺเตหิ    สทฺธึ   
สสนฺทนฺติ สเมนฺติ ฯ   
     [๓๘๘]    อปฺปสฺสุตา   อปฺปสฺสุเตหิ   สทฺธึ   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   
มุฏสฺสติโน    มฏุสฺสตีหิ    สทฺธึ    สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    ทปฺุป ฺา   
ทุปฺป ฺเหิ    สทฺธ ึ   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   ฯ   พหุสฺสุตา   พหุสฺสุเตหิ   
สทฺธึ    สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    อุปฏ ิตสฺสติโน    อุปฏ ิตสฺสตีหิ   สทฺธ ึ  
สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    ป ฺวนฺโต    ป ฺวนฺเตหิ    สทฺธ ึ   สสนฺทนฺติ   
สเมนฺตีติ ฯ เอกาทสม ฯ   
     [๓๘๙]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข  ภควา ... ธาตุโสว   
ภิกฺขเว   สตฺตา   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ  กุสีตา  กุสีเตหิ  สทฺธึ  สสนฺทนฺติ   
สเมนฺติ     มฏุสฺสติโน    มุฏสฺสตีหิ    สทฺธึ    สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ   
ทุปฺป ฺา   ทุปฺป ฺเหิ   สทฺธึ   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   ฯ   อารทฺธวิริยา   
อารทฺธวิริเยหิ      สทฺธึ     สสนฺทนฺติ     สเมนฺติ     อุปฏ ิตสฺสติโน   
อุปฏ ิตสฺสตีหิ    สทฺธึ    สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   ป ฺวนฺโต   ป ฺวนฺเตหิ   
สทฺธึ    สสนฺทนฺติ    สเมนฺตีติ   ฯ   ทวฺาทสม   ฯ   [เอว   สพฺพตฺถ   
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน กาตพฺพ] ฯ   
                    ทุติยวคฺโค ทุติโย ฯ    
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                       ตสฺส อุทฺทาน   
         สตฺติม ๑ สนิทาน ฺจ        คิ ฺชกาวสเถน จ   
         หีนาธิมุตฺติ จงฺกม ๒        สตาปารทฺธสตฺตม ๓   
         อสฺสทฺธมูลกา ป ฺจ          จตฺตาโร อหิรกิมูลกา   
         อโนตฺตปฺปมูลกา ตีณิ         เทฺว อปฺปสฺสุเตน จ   
         กุสีต เอกก วุตฺต           สุตฺตนฺตา ตีณิ ป ฺจกาติ ๔ ฯ   
                         [๕]-   
                      ________________   
#๑ ม. ย.ุ สตฺติมา ฯ  ๒ ยุ. จ กมฺม ฯ  ๓ ม. สคาถาอสทฺธสตฺตม ฯ   
#ยุ. สคาถอสทฺธสตฺตม ฯ   
#๔ ย.ุ    อโนตฺตปฺปมูลกา ตีณิ         เทฺว อปฺปสสุเตน จ   
#        กุสีต เอกกา วุตุตา         สุตฺตนฺตา ตีณิ ป ฺจกา สุตฺต ฯ   
#๕ ม. ย.ุ   พาวีสติ วุตฺตา สุตฺตา  ทุติโย วคฺโค ปวุจฺจตีติ ฯ    



สุตฺต ส. นิทานวคฺโค - หนาท่ี 198 

                   ทสกมฺมปถวคฺโค ตติโย   
     [๓๙๐]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข  ภควา ... ธาตุโสว   
ภิกฺขเว    สตฺตา   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   อสฺสทฺธา   อสฺสทฺเธหิ   สทฺธึ   
สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ   อหิริกา   อหิริเกหิ   สทฺธ ึ  สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   
อโนตฺตาปโน    อโนตฺตาปหิ    สทฺธึ   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   อสมาหิตา   
อสมาหิเตหิ    สทฺธ ึ   สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    ทุปฺป ฺา    ทุปฺป ฺเหิ   
สทฺธึ    สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   ฯ   สทฺธา   สทฺเธหิ   สทฺธึ   สสนฺทนฺติ   
สเมนฺติ   หิรมินา   หิริมเนหิ   สทฺธ ึ  สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ  โอตฺตาปโน   
โอตฺตาปหิ   สทฺธึ   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   สมาหิตา   สมาหิเตหิ   สทฺธึ   
สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    ป ฺวนฺโต    ป ฺวนฺเตหิ    สทฺธ ึ   สสนฺทนฺติ   
สเมนฺตีติ ฯ ปม ฯ   
     [๓๙๑]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข  ภควา ... ธาตุโสว   
ภิกฺขเว    สตฺตา   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   อสฺสทฺธา   อสฺสทฺเธหิ   สทฺธึ   
สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ   อหิริกา   อหิริเกหิ   สทฺธ ึ  สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   
อโนตฺตาปโน    อโนตฺตาปหิ    สทฺธึ    สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ   ทสฺุสีลา   
ทุสฺสีเลหิ    สทฺธึ   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   ทุปฺป ฺา   ทุปฺป ฺเหิ   สทฺธ ึ  
สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   ฯ   สทฺธา   สทฺเธหิ   สทฺธ ึ  สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ   
หิริมนา     หริิมเนหิ     สทฺธึ    สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    โอตฺตาปโน   
โอตฺตาปหิ   สทฺธึ   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   สลีวนฺโต   สีลวนฺเตหิ   สทฺธ ึ   



สุตฺต ส. นิทานวคฺโค - หนาท่ี 199 

สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    ป ฺวนฺโต    ป ฺวนฺเตหิ    สทฺธ ึ   สสนฺทนฺติ   
สเมนฺตีติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๓๙๒]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๓๙๓]   ภควา  เอตทโวจ  ธาตุโสว  ภิกฺขเว  สตฺตา  สสนฺทนฺติ   
สเมนฺติ    ปาณาติปาติโน    ปาณาติปาตีหิ   สทฺธ ึ  สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   
อทินฺนาทายิโน  อทินฺนาทายีหิ  สทฺธึ  สสนฺทนฺติ สเมนฺติ กาเมสุมิจฺฉาจาริโน   
กาเมสุมิจฺฉาจารีหิ     สทธฺึ     สสนฺทนฺติ     สเมนฺติ     มุสาวาทิโน   
มุสาวาทีหิ    สทฺธึ    สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   สรุาเมรยมชฺชปมาทฏายิโน   
สุราเมรยมชชฺปมาทฏายีหิ สทฺธึ สสนฺทนฺติ สเมนฺติ ฯ   
     [๓๙๔]   ปาณาติปาตา  ปฏิวิรตา  ปาณาติปาตา  ปฏิวิรเตหิ  สทฺธึ   
สสนฺทนฺติ     สเมนฺติ     อทินฺนาทานา     ปฏิวิรตา     อทินฺนาทานา   
ปฏิวิรเตหิ   สทฺธึ   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   กาเมสุมิจฺฉาจารา   ปฏวิิรตา   
กาเมสุมิจฺฉาจารา   ปฏิวิรเตหิ   สทฺธึ   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ  มุสาวาทา   
ปฏิวิรตา     มุสาวาทา    ปฏิวิรเตหิ    สทฺธึ    สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ   
สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา      ปฏิวิรตา     สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา   
ปฏิวิรเตหิ สทฺธึ สสนฺทนฺติ สเมนฺตีติ ฯ ตติย ฯ   
     [๓๙๕]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข  ภควา ... ธาตุโสว   
ภิกฺขเว    สตฺตา   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   ปาณาติปาติโน   ปาณาติปาตีหิ    
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สทฺธึ    สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    อทินฺนาทายิโน    อทินฺนาทายีหิ   สทฺธ ึ  
สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ    กาเมสุมิจฺฉาจาริโน   กาเมสุมิจฺฉาจารีหิ   สทฺธึ   
สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   มุสาวาทิโน   มสุาวาทีหิ  สทฺธึ  สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ   
ปสุณวาจา    ปสุณวาเจหิ    สทฺธ ึ   สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ   ผรุสวาจา   
ผรุสวาเจหิ      สทฺธึ      สสนฺทนฺติ      สเมนฺติ     สมฺผปฺปลาปโน   
สมฺผปฺปลาปหิ สทฺธึ สสนฺทนฺติ สเมนฺติ ฯ   
     [๓๙๖]  ปาณาติปาตา  ปฏิวิรตา  ... อทินฺนาทานา ปฏิวิรตา ...   
กาเมสุมิจฺฉาจารา  ปฏิวิรตา  ...  มุสาวาทา  ปฏิวิรตา  ...  ปสุณาย   
วาจาย   ปฏิวิรตา   ปสุณาย   วาจาย   ปฏิวิรเตหิ   สทฺธึ   สสนฺทนฺติ   
สเมนฺติ   ผรสุาย   วาจาย   ปฏิวิรตา   ผรุสาย   วาจาย  ปฏิวิรเตหิ   
สทฺธึ    สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ   สมฺผปปฺลาปา   ปฏวิิรตา   สมฺผปฺปลาปา   
ปฏิวิรเตหิ สทฺธึ สสนฺทนฺติ สเมนฺตีติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๓๙๗]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข  ภควา ... ธาตุโสว   
ภิกฺขเว    สตฺตา   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   ปาณาติปาติโน   ปาณาติปาตีหิ   
สทฺธึ  สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  อทินฺนาทายิโน  ...  กาเมสุมิจฺฉาจาริโน ...   
มุสาวาทิโน   ...   ปสุณวาจา  ...  ผรุสวาจา  ...  สมฺผปฺปลาปโน   
สมฺผปฺปลาปหิ    สทฺธึ    สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   อภิชฺฌาลุโน   อภิชฺฌาลูหิ   
สทฺธึ    สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ   พฺยาปนฺนจิตฺตา   พฺยาปนฺนจิตฺเตหิ   สทฺธ ึ  
สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ   มิจฺฉาทิฏ ิกา   มิจฺฉาทิฏ ิเกหิ   สทฺธ ึ  สสนฺทนฺติ   
สเมนฺติ ฯ    
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     [๓๙๘]   ปาณาติปาตา  ปฏิวิรตา  ปาณาติปาตา  ปฏิวิรเตหิ  สทฺธึ   
สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   อทนิฺนาทานา   ปฏิวิรตา  ...  กาเมสุมิจฺฉาจารา   
ปฏิวิรตา  ...  ปสุณาย  วาจาย ... ผรุสาย วาจาย ... สมฺผปฺปลาปา   
ปฏิวิรตา    สมฺผปฺปลาปา    ปฏิวิรเตหิ    สทฺธึ    สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   
อนภิชฺฌาลุโน   อนภิชฺฌาลูหิ   สทฺธ ึ  สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  อพฺยาปนฺนจิตฺตา   
อพฺยาปนฺนจิตฺเตหิ     สทธฺึ     สสนฺทนฺติ     สเมนฺติ     สมฺมาทิฏ ิกา   
สมฺมาทิฏ ิเกหิ สทฺธึ สสนฺทนฺติ สเมนฺตีติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๓๙๙]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข  ภควา ... ธาตุโสว   
ภิกฺขเว    สตฺตา   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   มิจฺฉาทิฏ ิกา   มิจฺฉาทิฏ ิเกหิ   
สทฺธึ   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   มิจฺฉาสงฺกปฺปา   ...   มิจฺฉาวาจา  ...   
มิจฺฉากมฺมนฺตา    ...    มิจฺฉาอาชีวา   ...   มิจฺฉาวายามา   ...   
มิจฺฉาสติโน ... มิจฺฉาสมาธิโน มิจฺฉาสมาธีหิ สทฺธึ สสนฺทนฺติ สเมนฺติ ฯ   
     [๔๐๐]   สมฺมาทิฏ ิกา   สมฺมาทิฏ ิเกหิ  สทฺธึ  สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ   
สมฺมาสงฺกปฺปา   ...  สมฺมาวาจา  ...  สมฺมากมฺมนฺตา  ...  สมฺมา-   
อาชีวา  ...  สมฺมาวายามา  ...  สมฺมาสติโน  ...  สมฺมาสมาธิโน   
สมฺมาสมาธีหิ สทฺธึ สสนฺทนฺติ สเมนฺตีติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๔๐๑]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข  ภควา ... ธาตุโสว   
ภิกฺขเว    สตฺตา   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   มิจฺฉาทิฏ ิกา   มิจฺฉาทิฏ ิเกหิ   
สทฺธึ   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   มิจฺฉาสงฺกปฺปา   ...   มิจฺฉาวาจา  ...   
มิจฺฉากมฺมนฺตา    ...    มิจฺฉาอาชีวา   ...   มิจฺฉาวายามา   ...  มิจฺฉาสติโน ...    
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มิจฺฉาสมาธิโน   มิจฺฉาสมาธีหิ   สทฺธึ   สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  มิจฺฉาาณิโน   
มิจฺฉาาณีหิ      สทฺธ ึ     สสนฺทนฺติ      สเมนฺติ     มิจฺฉาวิมุตฺติโน   
มิจฺฉาวิมุตฺตีหิ สทฺธึ สสนฺทนฺติ สเมนฺติ ฯ   
     [๔๐๒]   สมฺมาทิฏ ิกา   สมฺมาทิฏ ิเกหิ  สทฺธึ  สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ   
สมฺมาสงฺกปฺปา   ...  สมฺมาวาจา  ...  สมฺมากมฺมนฺตา  ...  สมฺมา-   
อาชีวา  ...  สมฺมาวายามา ... สมฺมาสติโน ... สมฺมาสมาธิโน ...   
สมฺมาาณิโน   สมฺมาาณีหิ   สทฺธ ึ  สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ  สมฺมาวิมุตฺติโน   
สมฺมาวิมุตฺตีหิ   สทฺธ ึ  สสนฺทนฺติ   สเมนฺตีติ   ฯ   สตฺตม  ฯ  [สพฺพตฺถ   
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน กาตพฺพ] ฯ   
                  สตฺตนฺน สุตฺตนฺตาน อุทฺทาน   
         อสมาหิต ฺจ ๑ ทุสฺสีล ๒   ป ฺจสิกฺขาปทานิ จ   
         สตฺตกมฺมปถา วุตฺตา        ทสกมฺมปเถน จ   
         ฉฏ อฏงฺคิโก วุตฺโต      ทสหิ องฺเคหิ ๓ จ ๔ สตฺตม ฯ   
                   ทสกมฺมปถวคฺโค ตติโย ฯ   
                     ______________________   
#๑ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒ ยุ. ทุสฺสีลยฺ ฯ  ๓ ม. ย.ุ ทสงฺเคน ฯ  ๔ โป. ปน ฯ    
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                    จตุตฺถวคฺโค จตุตฺโถ   
     [๔๐๓]    เอก   สมย   ภควา   สาวตฺถิย   วิหรติ   เชตวเน   
อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   จตสฺโส   อิมา   ภิกขฺเว  ธาตุโย  ฯ   
กตมา   จตสฺโส   ฯ   ปวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ  ฯ   
อิมา โข ภิกฺขเว จตสฺโส ธาตุโยติ ฯ ปม ฯ   
     [๔๐๔]    ปุพฺเพว    เม   ภิกฺขเว   สมฺโพธา   อนภิสมฺพุทฺธสฺส   
โพธิสตฺตสฺเสว   สโต   เอตทโหสิ  โก  น ุ โข  ปวีธาตุยา  อสฺสาโท   
โก    อาทีนโว   กึ   นิสฺสรณ   โก   อาโปธาตุยา   อสฺสาโท   โก   
อาทีนโว   ก ึ  นิสฺสรณ   โก   เตโชธาตุยา  อสฺสาโท  โก  อาทีนโว   
กึ    นิสฺสรณ    โก   วาโยธาตุยา   อสฺสาโท   โก   อาทีนโว   ก ึ  
นิสฺสรณนฺติ   ฯ   ตสฺส   มยฺห   ภิกฺขเว  เอตทโหสิ  ย  โข  ปวีธาตุ   
ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   สุข   โสมนสฺส   อย   ปวีธาตุยา   อสฺสาโท  ย   
ปวีธาตุ  ๑  อนิจฺจา  ทุกขฺา  วิปริณามธมฺมา  อย ปวีธาตุยา อาทีนโว   
โย  ๒  ปวีธาตุยา  ฉนฺทราควินโย  ฉนฺทราคปฺปหาน  อิท  ปวีธาตุยา   
นิสฺสรณ  ฯ  ย  อาโปธาตุ  ปฏิจฺจ  ...  ย  เตโชธาตุ  ปฏิจฺจ ... ย   
วาโยธาตุ    ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   สุข   โสมนสฺส   อย   วาโยธาตุยา   
อสฺสาโท    ย    วาโยธาตุ   อนิจฺจา   ทุกขฺา   วิปริณามธมฺมา   อย   
วาโยธาตุยา    อาทีนโว    โย   ๒   วาโยธาตุยา   ฉนฺทราควินโย   
ฉนฺทราคปฺปหาน อิท วาโยธาตุยา นิสฺสรณ ๓ ฯ   
#๑ ยุ. ปวีธาตุยา ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ ย.ุ ย ฯ  ๓ โป. อิติสทฺโท ทิสฺสติ ฯ    
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     [๔๐๕]   ยาวกีว ฺจาห   ภิกฺขเว   อิมาส   จตุนฺน  ธาตูน  เอว   
อสฺสาท ฺจ   อสฺสาทโต   อาทีนว ฺจ   อาทีนวโต  นิสฺสรณ ฺจ  นิสฺสรณโต   
ยถาภูต    นาพฺภ ฺาสึ   เนว   ตาวาห   ภิกฺขเว   สเทวเก   โลเก   
สมารเก    สพฺรหฺมเก    สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย   สเทวมนุสฺสาย   
อนุตฺตร  สมมฺาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธ  ๑  ปจฺจ ฺาสึ  ฯ  ยโต  จ ขฺวาห   
ภิกฺขเว    อิมาส    จตุนฺน    ธาตูน   เอว   อสฺสาท ฺจ   อสฺสาทโต   
อาทีนว ฺจ   อาทีนวโต   นิสฺสรณ ฺจ   นิสฺสรณโต   ยถาภูต   อพฺภ ฺาสึ   
อถาห     ภิกขฺเว     สเทวเก     โลเก    สมารเก    สพฺรหฺมเก   
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย    สเทวมนุสฺสาย   อนุตฺตร   สมมฺาสมฺโพธึ   
อภิสมฺพุทฺโธ   ๒   ปจฺจ ฺาสึ   ฯ  าณ ฺจ  ปน  เม  ทสฺสน  อุทปาทิ   
อกุปฺปา เม วิมุตฺติ ๓ อยมนฺติมา ชาติ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๔๐๖]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... ตตฺร โข ภควา ... ปวีธาตุยาห   
ภิกฺขเว    อสสฺาทปริเยสน    อจรึ    โย    ปวีธาตุยา    อสฺสาโท   
ตทชฺฌคม    ยาวตา    ปวีธาตุยา    อสฺสาโท   ป ฺาย   เม   โส   
สุทิฏโ    ฯ   ปวีธาตุยาห   ภิกฺขเว   อาทีนวปริเยสน   อจรึ   โย   
ปวีธาตุยา    อาทีนโว   ตทชฺฌคม   ยาวตา   ปวีธาตุยา   อาทีนโว   
ป ฺาย   เม  โส  สุทิฏโ  ฯ  ปวีธาตุยาห  ภิกฺขเว  นิสฺสรณปริเยสน   
อจรึ      ย     ปวีธาตุยา     นิสฺสรณ     ตทชฺฌคมน     ยาวตา   
ปวีธาตุยา   นิสฺสรณ   ป ฺาย   เม   ต   สุทฏิ  ฯ  อาโปธาตุยาห   
ภิกฺขเว   ฯเปฯ  เตโชธาตุยาห  ภิกฺขเว  ...  วาโยธาตุยาห  ภิกฺขเว   
#๑-๒ โป. ม. ยุ. อภิสมฺพุทฺโธติ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๓ ยุ. เจโตวิมุตฺติ ฯ    
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อสฺสาทปริเยสน    อจรึ    โย    วาโยธาตุยา   อสฺสาโท   ตทชฺฌคม   
ยาวตา   วาโยธาตุยา   อสฺสาโท   ป ฺาย   เม   โส   สุทิฏโ  ฯ   
วาโยธาตุยาห   ภิกฺขเว   อาทีนวปริเยสน   อจรึ   โย   วาโยธาตุยา   
อาทีนโว    ตทชฺฌคม    ยาวตา    วาโยธาตุยา   อาทีนโว   ป ฺาย   
เม   โส   สุทฏิโ  ฯ  วาโยธาตุยาห  ภิกฺขเว  นิสฺสรณปริเยสน  อจรึ   
ย   วาโยธาตุยา   นิสฺสรณ   ตทชฺฌคม  ยาวตา  วาโยธาตุยา  นิสฺสรณ   
ป ฺาย เม ต สุทิฏ ฯ   
     [๔๐๗]  ยาวกีว ฺจาห  ภิกฺขเว  อิมาส  จตุนฺน  ธาตูน  อสฺสาท ฺจ   
อสฺสาทโต   อาทีนว ฺจ   อาทีนวโต   นิสฺสรณ ฺจ   นิสฺสรณโต   ยถาภูต   
น   อพฺภ ฺาสึ   เนว   ตาวาห   ภิกฺขเว  สเทวเก  โลเก  สมารเก   
สพฺรหฺมเก    สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย    สเทวมนุสฺสาย    อนุตฺตร   
สมฺมาสมฺโพธึ   อภิสมฺพุทฺโธ   ปจฺจ ฺาสึ   ฯ  ยโต  จ  ขฺวาห  ภิกฺขเว   
อิมาส   จตุนฺน   ธาตูน   อสฺสาท ฺจ  อสฺสาทโต  อาทีนว ฺจ  อาทีนวโต   
นิสฺสรณ ฺจ    นิสฺสรณโต    ยถาภูต    อพฺภ ฺาสึ    อถาห    ภิกฺขเว   
สเทวเก   โลเก   สมารเก   สพฺรหฺมเก   สสฺสมณพฺราหฺมณิยา   ปชาย   
สเทวมนุสฺสาย   อนุตฺตร   สมฺมาสมฺโพธึ   อภิสมพฺุทฺโธ   ปจฺจ ฺาสึ   ฯ   
าณ ฺจ   ปน   เม   ทสฺสน  อุทปาทิ  อกุปฺปา  เม  วิมุตฺติ  อยมนฺติมา   
ชาติ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ ตติย ฯ   
     [๔๐๘]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข  ภควา ... โน เจท   
ภิกฺขเว   ปวีธาตุยา   อสฺสาโท   อภวิสฺส   นยิท  สตฺตา  ปวีธาตุยา    
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สารชฺเชยฺยุ   ฯ  ยสฺมา  จ  โข  ภิกฺขเว  อตฺถิ  ปวีธาตุยา  อสฺสาโท๙   
ตสฺมา  สตฺตา  ปวีธาตุยา  สารชฺชนฺติ  ฯ  โน เจท ภิกฺขเว ปวีธาตุยา   
อาทีนโว    อภวิสฺส    นยทิ   สตฺตา   ปวีธาตุยา   นิพฺพินฺเทยฺยุ   ฯ   
ยสฺมา   จ   โข  ภิกฺขเว  อตฺถิ  ปวีธาตุยา  อาทีนโว  ตสฺมา  สตฺตา   
ปวีธาตุยา   นิพฺพินฺทนฺติ   ฯ  โน  เจท  ภิกฺขเว  ปวีธาตุยา  นิสฺสรณ   
อภวิสฺส   นยทิ   สตฺตา   ปวีธาตุยา   นิสฺสเรยฺยุ  ฯ  ยสฺมา  จ  โข   
ภิกฺขเว   อตฺถิ   ปวีธาตุยา   นิสฺสรณ   ตสฺมา   สตฺตา   ปวีธาตุยา   
นิสฺสรนฺติ  ฯ  โน  เจท  ภิกฺขเว  อาโปธาตุยา  อสฺสาโท  อภวิสฺส ...   
โน  เจท  ภิกขฺเว  เตโชธาตุยา  ...  โน  เจท ภิกฺขเว วาโยธาตุยา   
อสฺสาโท   อภวิสฺส  นยิท  สตฺตา  วาโยธาตุยา  สารชฺเชยฺยุ  ฯ  ยสฺมา   
จ   โข   ภิกฺขเว   อตฺถิ   วาโยธาตุยา   อสฺสาโท   ตสมฺา   สตฺตา   
วาโยธาตุยา  สารชฺชนฺติ  ฯ  โน  เจท  ภิกฺขเว  วาโยธาตุยา อาทีนโว   
อภวิสฺส   นยทิ   สตฺตา  วาโยธาตุยา  นิพฺพินฺเทยฺยุ  ฯ  ยสฺมา  จ  โข   
ภิกฺขเว   อตฺถิ   วาโยธาตุยา   อาทีนโว  ตสฺมา  สตฺตา  วาโยธาตุยา   
นิพฺพินฺทนฺติ   ฯ   โน   เจท   ภิกฺขเว  วาโยธาตุยา  นิสฺสรณ  อภวิสฺส   
นยิท  สตฺตา  วาโยธาตุยา  นิสฺสเรยฺยุ  ฯ  ยสฺมา  จ  โข ภิกฺขเว อตฺถิ   
วาโยธาตุยา นิสฺสรณ ตสฺมา สตฺตา วาโยธาตุยา นิสฺสรนฺติ ฯ   
     [๔๐๙]   ยาวกีว ฺจิเม   ภิกฺขเว   สตฺตา  อิมาส  จตุนฺน  ธาตูน   
อสฺสาท ฺจ   อสฺสาทโต   อาทีนว ฺจ   อาทีนวโต  นิสฺสรณ ฺจ  นิสฺสรณโต   
ยถาภูต   น   อพฺภ ฺสุ   เนว   ตาวิเม   ภิกฺขเว   สตฺตา  สเทวกา    
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โลกา   สมารกา  สพฺรหฺมกา  สสฺสมณพฺราหฺมณี  ปชา  สเทวมนุสฺสา  ๑   
นิสฺสฏา   วิสยุตฺตา   วิปฺปมุตฺตา   วิมรยิาทิกเตน   เจตสา   วิหรึสุ  ฯ   
ยโต  จ  ขฺวิเม  ๒  ภิกฺขเว  สตฺตา  อิมาส  จตุนฺน  ธาตูน อสฺสาท ฺจ   
อสฺสาทโต   อาทีนว ฺจ   อาทีนวโต   นิสฺสรณ ฺจ   นิสฺสรณโต   ยถาภูต   
อพฺภ ฺสุ  อถ  ขฺวิเม  ๒  ภิกฺขเว  สตฺตา  สเทวกา  โลกา  สมารกา   
สพฺรหฺมกา  สสฺสมณพฺราหฺมณี  ปชา  สเทวมนุสฺสา  ๑  นิสฺสฏา  วิสยุตฺตา   
วิปฺปมุตฺตา วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหรนฺตีติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๔๑๐]  สาวตฺถิย วิหรติ ... ตตฺร โข ภควา ... ปวีธาตุ ฺจ ๓   
หิท   ภิกฺขเว   เอกนฺตทุกฺขา   อภวิสฺส   ทุกฺขานุปติตา   ทุกฺขาวกฺกนฺตา   
อนวกฺกนฺตา    สุเขน   นยทิ   สตฺตา   ปวีธาตุยา   สารชฺเชยฺยุ   ฯ   
ยสฺมา    จ    โข   ภิกฺขเว   ปวีธาตุ   สขุานุปติตา   สุขาวกฺกนฺตา   
อนวกฺกนฺตา   ทุกฺเขน   ตสฺมา   สตฺตา   ปวีธาตุยา   สารชชฺนฺติ   ฯ   
อาโปธาตุ ฺจ   หิท   ภิกขฺเว   ...  เตโชธาตุ ฺจ  หิท  ภิกฺขเว  ...   
วาโยธาตุ ฺจ    หิท   ภิกฺขเว   เอกนฺตทุกฺขา   อภวิสฺส   ทุกฺขานุปติตา   
ทุกฺขาวกฺกนฺตา    อนวกฺกนฺตา    สุเขน   นยิท   สตฺตา   วาโยธาตุยา   
สารชฺเชยฺยุ   ฯ   ยสฺมา   จ   โข   ภิกฺขเว  วาโยธาตุ  สุขานุปติตา   
สุขาวกฺกนฺตา    อนวกฺกนตฺา   ทุกฺเขน   ตสฺมา   สตฺตา   วาโยธาตุยา   
สารชฺชนฺติ ฯ   
     [๔๑๑]    ปวีธาตุ ฺจ    หิท   ภิกฺขเว   เอกนฺตสุขา   อภวิสฺส   
สุขานุปติตา    สุขาวกฺกนฺตา    อนวกฺกนฺตา    ทุกฺเขน   นยิท   สตฺตา   
#๑ ม. ย.ุ สสฺสมณพฺราหฺมณียา ปชาย สเทวมนุสฺสาย ฯ  ๒ ม. ย.ุ อิเมติ สทฺโท   
#นตฺถิ ฯ  ๓ โป. ม. ยุ. เจ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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ปวีธาตุยา  นิพฺพินฺเทยฺยุ  ฯ  ยสฺมา  จ  โข  ภิกฺขเว  ปวีธาตุ  ทุกฺขา   
ทุกฺขานุปติตา    ทุกฺขาวกฺกนฺตา   อนวกฺกนฺตา   สุเขน   ตสฺมา   สตฺตา   
ปวีธาตุยา    นิพฺพินฺทนฺติ    ฯ   อาโปธาตุ ฺจ   หิท   ภิกฺขเว   ...   
เตโชธาตุ ฺจ  หิท  ภิกฺขเว  ...  วาโยธาตุ ฺจ  หิท ภิกฺขเว เอกนฺตสุขา   
อภวิสฺส    สขุานุปติตา    สุขาวกฺกนฺตา   อนวกฺกนตฺา   ทุกฺเขน   นยิท   
สตฺตา  วาโยธาตุยา  นิพฺพินฺเทยฺยุ  ฯ  ยสฺมา  จ  โข ภิกฺขเว วาโยธาตุ   
ทุกฺขา    ทกุขฺานุปติตา   ทุกฺขาวกฺกนฺตา   อนวกฺกนฺตา   สุเขน   ตสฺมา   
สตฺตา วาโยธาตุยา นิพฺพินฺทนฺตีติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๔๑๒]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร โข ภควา ... โย ภิกฺขเว   
ปวีธาตุ   อภินนฺทติ   ทกฺุข   โส   อภินนฺทติ  ฯ  โย  ทุกฺข  อภินนฺทติ   
อปริมุตฺโต  โส  ทกฺุขสฺมาติ  วทามิ  ฯ  โย  อาโปธาตุ  อภินนฺทติ  ...   
โย   เตโชธาตุ  อภินนฺทติ  ...  โย  วาโยธาตุ  อภินนฺทติ  ทุกฺข  โส   
อภินนฺทติ   ฯ   โย   ทุกฺข   อภินนฺทติ   อปริมุตฺโต   โส   ทุกฺขสฺมาติ   
วทามิ ฯ   
     [๔๑๓]   โย   จ   โข  ภิกฺขเว  ปวีธาตุ  น  อภินนฺทติ  ทุกฺข   
โส   น   อภินนฺทติ   ฯ   โย   ทุกฺข   น   อภินนฺทติ  ปริมุตฺโต  โส   
ทุกฺขสฺมาติ  วทามิ  ฯ  โย  อาโปธาตุ  ...  โย  เตโชธาตุ  ... โย   
วาโยธาตุ   น   อภินนฺทติ   ทุกฺข   โส   น  อภินนฺทติ  ฯ  โย  ทุกฺข   
น อภินนฺทติ ปริมุตฺโต โส ทุกฺขสฺมาติ วทามีติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๔๑๔]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร โข ภควา ... โย ภิกฺขเว    
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ปวีธาตุยา    อุปฺปาโท     ิติ   อภินิพฺพตฺติ   ปาตุภาโว   ทุกฺขสฺเสโส   
อุปฺปาโท  โรคาน   ิติ  ชรามรณสฺส  ปาตุภาโว ฯ โย อาโปธาตุยา ...   
โย   เตโชธาตุยา  ...  โย  วาโยธาตุยา  อุปฺปาโท   ิติ  อภินิพฺพตฺติ   
ปาตุภาโว    ทุกฺขสฺเสโส    อุปฺปาโท    โรคาน     ิติ   ชรามรณสฺส   
ปาตุภาโว ฯ   
     [๔๑๕]  โย  จ โข ภิกฺขเว ปวีธาตุยา นิโรโธ วูปสโม อตฺถงฺคโม   
ทุกฺขสฺเสโส   นิโรโธ   โรคาน   วูปสโม   ชรามรณสฺส  อตฺถงฺคโม  ฯ   
โย   อาโปธาตุยา   นิโรโธ   ...  โย  เตโชธาตุยา  นิโรโธ  ...   
โย   วาโยธาตุยา   นิโรโธ  วูปสโม  อตฺถงฺคโม  ทกฺุขสฺเสโส  นิโรโธ   
โรคาน วูปสโม ชรามรณสฺส อตฺถงฺคโมติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๔๑๖]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... ตตฺร โข ภควา ... จตสฺโส อิมา   
ภิกฺขเว   ธาตุโย   กตมา   จตสฺโส   ปวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ   
วาโยธาตุ   ฯ   เย   หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา   
อิมาส   จตุนฺน   ธาตูน   อสฺสาท ฺจ   อาทีนว ฺจ   นสิฺสรณ ฺจ  ยถาภูต   
นปฺปชานนฺติ    น   เมเต   ภิกฺขเว   สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา   
สมเณสุ    วา    สมณสมฺมตา    พฺราหฺมเณสุ    วา   พฺราหฺมณสมฺมตา   
น   จ   ปน   เต   อายสฺมนโฺต   สาม ฺตฺถ  วา  พฺราหฺม ฺตฺถ  วา   
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิ ฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺติ ฯ   
     [๔๑๗]  เย  จ  โข  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา วา   
อิมาส   จตุนฺน   ธาตูน   อสฺสาท ฺจ   อาทีนว ฺจ   นสิฺสรณ ฺจ  ยถาภูต    
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ปชานนฺติ  เต  จ  โขเม  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา สมเณสุ   
เจว    สมณสมฺมตา    พฺราหฺมเณสุ    จ   พฺราหฺมณสมฺมตา   เต   จ   
ปนายสฺมนฺโต     สาม ฺตฺถ ฺจ    พฺราหฺม ฺตฺถ ฺจ    ทฏิเว    ธมฺเม   
สย อภิ ฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ ฯ อฏม ฯ   
     [๔๑๘]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... ตตฺร โข ภควา ... จตสฺโส อิมา   
ภิกฺขเว   ธาตุโย   กตมา   จตสฺโส   ปวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ   
วาโยธาตุ   ฯ   เย   หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา   
อิมาส     จตุนฺน     ธาตูน    สมุทย ฺจ    อตฺถงฺคม ฺจ    อสฺสาท ฺจ   
อาทีนว ฺจ     นิสฺสรณ ฺจ    ยถาภูต    นปฺปชานนติฺ    [วิตฺถาเรตพฺพ]   
ปชานนฺติ   ...   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรนฺตีติ  ฯ   
นวม ฯ   
     [๔๑๙]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร โข ภควา ... เย หิ เกจิ   
ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา ปวีธาตุ นปฺปชานนฺติ ปวีธาตุสมุทย   
นปฺปชานนฺติ     ปวีธาตุนิโรธ     นปปฺชานนฺติ     ปวีธาตุนิโรธคามินึ   
ปฏิปท     นปฺปชานนฺติ     ฯ     อาโปธาตุ    นปฺปชานนฺติ    ฯเปฯ   
เตโชธาตุ   นปฺปชานนฺติ  ...  วาโยธาตุ  นปฺปชานนฺติ  วาโยธาตุสมุทย   
นปฺปชานนฺติ     วาโยธาตุนิโรธ    นปปฺชานนฺติ    วาโยธาตุนิโรธคามินึ   
ปฏิปท   นปปฺชานนฺติ   น   เมเต   ภิกฺขเว   สมณา   วา  พฺราหฺมณา   
วา   สมเณสุ   วา   สมณสมฺมตา   พฺราหฺมเณสุ   วา  พฺราหฺมณสมฺมตา   
น   จ   ปน   เต   อายสฺมนโฺต   สาม ฺตฺถ  วา  พฺราหฺม ฺตฺถ  วา   
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิ ฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺติ ฯ    
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     [๔๒๐]  เย  จ  โข  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา วา   
ปวีธาตุ     ปชานนฺติ    ปวีธาตุสมุทย    ปชานนฺติ    ปวีธาตุนิโรธ   
ปชานนฺติ    ปวีธาตุนิโรธคามินึ    ปฏิปท   ปชานนฺติ   ฯ   อาโปธาตุ   
ปชานนฺติ   ฯเปฯ   เตโชธาตุ   ปชานนติฺ   ...  วาโยธาตุ  ปชานนฺติ   
วาโยธาตุสมุทย  ปชานนฺติ  วาโยธาตุนิโรธ ปชานนฺติ วาโยธาตุนิโรธคามินึ   
ปฏิปท     ปชานนฺติ     เต     จ     โขเม     ภิกฺขเว    สมณา   
วา    พฺราหฺมณา    วา   สมเณสุ   เจว   สมณสมฺมตา   พฺราหฺมเณสุ   
จ     พฺราหฺมณสมฺมตา     เต    จ    ปนายสฺมนฺโต    สาม ฺตฺถ ฺจ   
พฺราหฺม ฺตฺถ ฺจ     ทิฏเว    ธมฺเม    สย    อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ ฯ ทสม ฯ   
                   จตุตฺถวคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
                  จตุตฺถสฺส วคฺคสฺส อุทฺทาน   
         จตสฺโส ปุพฺเพ อจริ ๑      โน เจท ๒ ทุกฺเขน จ   
         อภินนฺทน ฺจ อุปฺปาท ๓      ตโย สมณพฺราหฺมณาติ ฯ   
                  ธาตุสยุตฺต ทุติย สมตฺต ฯ   
                       ____________   
#๑ ม. ย.ุ อจรึ ฯ  ๒ ม โนเจท จ ฯ ยุ. โย โน เจท ฯ  ๓ ม. ยุ. อุปฺปาโท ฯ    
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                      อนมตคฺคสยุตฺต   
                        __________   
                     ปมวคฺโค ปโม   
     [๔๒๑]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม  ฯ  ตตฺร  โข  ฯเปฯ  เอตทโวจ   
อนมตคฺโคย  ภิกฺขเว  สสาโร  ปุพฺพา  โกฏิ  น ป ฺายติ อวิชฺชานีวรณาน   
สตฺตาน ตณฺหาส ฺโชนาน สนฺธาวต สสรต ฯ   
     [๔๒๒]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ปุรโิส   ย   อิมสฺมึ   ชมฺพูทีเป   
ติณกฏสาขาปลาส   ตจฺเฉตฺวา   เอกชฺฌ   สหเรยฺย  เอกชฺฌ  สหริตฺวา   
จตุรงฺคุล   จตุรงฺคุล   ฆฏกิ   กริตฺวา   นิกฺขิเปยฺย   อย   เม  มาตา   
ตสฺสา   เม   มาตุ  อย  มาตาติ  ฯ  อปรยิาทินฺนา  จ  ภิกฺขเว  ตสฺส   
ปุริสสฺส  มาตุ  มาตโร  อสฺสุ  อถ  อิมสฺมึ  ชมฺพูทีเป  ติณกฏสาขาปลาส   
ปริกฺขย      ปริยาทาน      คจฺเฉยฺย      ต      กิสฺส      เหตุ   
อนมตคฺโคย    ภิกฺขเว    สสาโร    ปุพฺพา    โกฏ ิ   น   ป ฺายติ   
อวิชฺชานีวรณาน   สตฺตาน   ตณฺหาส ฺโชนาน   สนฺธาวต   สสรต  เอว   
ทีฆรตฺต   โข   ๑   ภิกฺขเว  ทุกฺข  ปจฺจนุภูต  ติปฺป  ปจฺจนุภูต  พฺยสน   
ปจฺจนุภูต  กฏสี  ๒  วฑฺฒิตา  ฯ ยาว ฺจิท ภิกฺขเว อลเมว สพฺพสงฺขาเรสุ   
นิพฺพินฺทิตุ อล วิรชฺชิตุ อล วิมุจฺจิตุนฺติ ฯ ปม ฯ   
     [๔๒๓]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร โข ภควา ... อนมตคฺโคย   
#๑ ม. ย.ุ โว ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ โป. ยุ. กฏสิ ฯ    
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ภิกฺขเว    สสาโร    ปุพฺพา   โกฏิ   น   ป ฺายติ   อวิชฺชานีวรณาน   
สตฺตาน ตณฺหาส ฺโชนาน สนฺธาวต สสรต ฯ   
     [๔๒๔]   เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ปุริโส  อิม  มหาปวึ  โกลฏ ิมตฺต   
โกลฏ ิมตฺต  คุฬิก  ๑  กรตฺิวา  นิกฺขิเปยฺย  อย  [๒]-  เม ปตา ตสฺส�   
เม   ปตุ   อย   ปตาติ  ฯ  อปริยาทินฺนา  จ  ภิกฺขเว  ตสฺส  ปุริสสฺส   
ปตุ   ปตโร   อสฺสุ   อถาย   มหาปวี  ปริกฺขย  ปริยาทาน  คจฺเฉยฺย   
ต   กิสฺส   เหตุ   อนมตคฺโคย   ภิกฺขเว   สสาโร   ปพฺุพา  โกฏ ิ น   
ป ฺายติ    อวิชฺชานีวรณาน    สตฺตาน    ตณฺหาส ฺโชนาน   สนฺธาวต   
สสรต   เอว   ทีฆรตฺต  โข  ภิกฺขเว  ทุกขฺ  ปจฺจนุภูต  ติปฺป  ปจฺจนุภูต   
พฺยสน   ปจฺจนุภูต   กฏสี   วฑฺฒิตา   ฯ   ยาว ฺจิท   ภิกฺขเว  อลเมว   
สพฺพสงฺขาเรสุ นิพฺพินฺทิตุ อล วิรชชฺิตุ อล วิมุจฺจิตุนฺติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๔๒๕]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร โข ภควา ... อนมตคฺโคย   
ภิกฺขเว   สสาโร   ฯเปฯ   ต   ก ึ  ม ฺถ   ภิกฺขเว  กตม  นุ  โข   
พหุตร   ย   วา   โว   อิมินา   ทีเฆน   อทฺธุนา   สนฺธาวต  สสรต   
อมนาปสมฺปโยคา    มนาปวิปฺปโยคา    กนฺทนฺตาน    โรทนฺตาน   อสฺสุ   
ปสนฺท   ปคฺฆริต   ย   วา   จตูสุ   มหาสมุทฺเทสุ   อุทกนฺติ  ฯ  ยถา   
โข   มย   ภนฺเต  ภควตา  ธมฺม  เทสิต  อาชานาม  เอตเทว  ภนฺเต   
พหุตร  ย  โน  อิมินา  ทีเฆน  อทฺธุนา สนฺธาวต สสรต อมนาปสมฺปโยคา   
มนาปวิปฺปโยคา      กนฺทนฺตาน      โรทนฺตาน      อสฺสุ     ปสนฺท   
ปคฺฆริต น เตฺวว จตูสุ มหาสมุทฺเทสุ อุทกนฺติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ มตฺติกาคุฬิก ฯ  ๒ ยุ. โข ฯ    
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     [๔๒๖]   สาธุ   สาธุ  ภิกฺขเว  สาธุ  โข  เม  ตุเมฺห  ภิกฺขเว   
เอว   ธมฺม   เทสิต   อาชานาถ   เอตเทว  ภิกฺขเว  พหุตร  ย  โว   
อิมินา    ทีเฆน    อทฺธุนา    สนฺธาวต    สสรต    อมนาปสมฺปโยคา   
มนาปวิปฺปโยคา   กนฺทนตฺาน   โรทนฺตาน   อสฺสุ   ปสนฺท   ปคฺฆริต  น   
เตฺวว   จตูสุ  มหาสมุทฺเทสุ  อุทก  ฯ  ทีฆรตฺต  โว  ภิกฺขเว  มาตุมรณ   
ปจฺจนุภูต    เตส   โว   มาตุมรณ   ปจฺจนุโภนฺตาน   อมนาปสมฺปโยคา   
มนาปวิปฺปโยคา   กนฺทนตฺาน   โรทนฺตาน   อสฺสุ   ปสนฺท   ปคฺฆริต  น   
เตฺวว   จตูสุ   มหาสมุทฺเทสุ  อุทก  ฯ  ทีฆรตฺต  โว  ภิกฺขเว  ปตุมรณ   
ปจฺจนุภูต   ...   ภาตุมรณ  ปจฺจนุภูต  ...  ภคินิมรณ  ปจฺจนุภูต  ...   
ปุตฺตมรณ  ปจฺจนุภูต  ... ธตุีมรณ ปจฺจนุภูต ... าติพฺยสน ปจฺจนุภูต ...   
โภคพฺยสน    ปจฺจนุภูต    ...   ทีฆรตฺต   โว   ภิกฺขเว   โรคพฺยสน   
ปจฺจนุภูต   เตส   โว   โรคพฺยสน   ปจฺจนุโภนฺตาน   อมนาปสมฺปโยคา   
มนาปวิปฺปโยคา   กนฺทนตฺาน   โรทนฺตาน   อสฺสุ   ปสนฺท   ปคฺฆริต  น   
เตฺวว   จตูสุ   มหาสมุทฺเทสุ   อุทก   ต   กิสฺส   เหตุ   อนมตคฺโคย   
ภิกฺขเว   สสาโร   ฯเปฯ   ยาว ฺจิท  ภิกฺขเว  อลเมว  สพฺพสงฺขาเรสุ   
นิพฺพินฺทิตุ อล วิรชฺชิตุ อล วิมุจฺจิตุนฺติ ฯ ตติย ฯ   
     [๔๒๗]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร โข ภควา ... อนมตคฺโคย   
ภิกฺขเว   สสาโร   ฯเปฯ   ต   ก ึ  ม ฺถ   ภิกฺขเว  กตม  นุ  โข   
พหุตร   ย   วา  โว  อิมินา  ทีเฆน  อทฺธนุา  สนฺธาวต  สสรต  มาตุ   
ถ ฺ   ปต   ย   วา   จตูสุ   มหาสมุทฺเทสุ   อุทกนติฺ  ฯ  ยถา  โข    
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มย   ภนฺเต   ภควตา   ธมมฺ   เทสิต   อาชานาม   เอตเทว  ภนฺเต   
พหุตร   ย   โน   อิมินา   ทีเฆน   อทฺธนุา   สนฺธาวต  สสรต  มาตุ   
ถ ฺ ปต น เตฺวว จตูสุ มหาสมุทฺเทสุ อุทกนฺติ ฯ   
     [๔๒๘]   สาธุ   สาธุ  ภิกฺขเว  สาธุ  โข  เม  ตุเมฺห  ภิกฺขเว   
เอว   ธมฺม   เทสิต   อาชานาถ   เอตเทว  ภิกฺขเว  พหุตร  ย  โว   
อิมินา   ทีเฆน   อทฺธุนา   สนฺธาวต   สสรต   มาตุ   ถ ฺ   ปต  น   
เตฺวว   จตูสุ   มหาสมุทฺเทสุ   อุทก   ต   กิสฺส   เหตุ   อนมตคฺโคย   
ภิกฺขเว สสาโร ฯเปฯ อล วิมุจฺจิตุนฺติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๔๒๙]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  อถ  โข  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  เยน   
ภควา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ฯเปฯ    เอกมนฺต   นิสินโฺน   
โข   โส   ภิกขฺุ   ภควนฺต   เอตทโวจ   กีวทีโฆ   นุ   โข   ภนฺเต   
กปฺโปติ   ฯ   ทีโฆ   โข   ภิกฺขุ   กปฺโป   โส   น  สกุโร  สงฺขาตุ   
เอตฺตกานิ   วสฺสานิ   อิติ   วา   เอตฺตกานิ   วสฺสสตานิ   อิติ   วา   
เอตฺตกานิ    วสฺสสหสฺสานิ    อิติ   วา   เอตฺตกานิ   วสฺสสตสหสฺสานิ   
อิติ วาติ ฯ สกฺกา ปน ภนฺเต อุปมา ๑ กาตุนฺติ ฯ   
     [๔๓๐]  สกฺกา  ภิกฺขูติ  ภควา  อโวจ  เสยฺยถาป ภิกฺขุ มหาเสโล   
ปพฺพโต   โยชน   อายาเมน   โยชน   วิตฺถาเรน   โยชน  อุพฺเพเธน   
อจฺฉิทฺโท   อสุสิโร   เอกฆโน   ตเมน   ปุรโิส  วสฺสสตสฺส  วสสฺสตสฺส   
อจฺจเยน   กาสิเกน   วตฺเถน   สกึ   สก ึ  ปริมชฺเชยฺย  ขิปฺปตร  โข   
โส   ภิกฺขุ  มหาเสโล  ปพฺพโต  อิมินา  อุปกฺกเมน  ปริกฺขย  ปริยาทาน   
#๑ ม. อุปม ฯ เอวมุปริป ฯ    
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คจฺเฉยฺย   น   เตฺวว  กปฺโป  เอว  ทโีฆ  โข  ๑  ภิกฺขุ  กปฺโป  ฯ   
เอว   ทีฆาน   โข   ภิกฺขุ   กปฺปาน   เนโก   กปโฺป   สสิโต  เนก   
กปฺปสต    สสิต    เนก    กปฺปสหสฺส    สสิต   เนก   กปฺปสตสหสฺส   
สสิต    ต    กสิฺส    เหตุ    อนมตคฺโคย   ภิกฺขุ   สสาโร   ฯเปฯ   
ยาว ฺจิท   ภิกฺขุ   อลเมว   สพฺพสงฺขาเรสุ   นิพฺพินทฺิตุ   อล   วิรชฺชิตุ   
อล วิมุจฺจิตุนฺติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๔๓๑]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  อถ  โข  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  เยน   
ภควา   ฯเปฯ  เอกมนฺต  นสิินฺโน  โข  โส  ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ   
กีวทีโฆ   นุ   โข   ภนฺเต   กปฺโปติ   ฯ   ทีโฆ   โข  ภิกฺขุ  กปฺโป   
โส   น   สกุโร   สงฺขาตุ   เอตฺตกานิ   วสฺสานิ   อิติ   วา  ฯเปฯ   
เอตฺตกานิ   วสฺสสตสหสฺสานิ   อิติ   วาติ   ฯ   สกกฺา   ปน   ภนฺเต   
อุปมา กาตุนฺติ ฯ   
     [๔๓๒]   สกฺกา  ภิกฺขูติ  ภควา  อโวจ  เสยฺยถาป  ภิกฺขุ  อายส   
นคร   โยชน   อายาเมน  โยชน  วิตฺถาเรน  โยชน  อุพฺเพเธน  ปุณฺณ   
สาสปาน  คุฬิกาพนฺธ  ๒  ตโต  ปุรโิส  วสฺสสตสฺส  วสฺสสตสฺส อจฺจเยน   
เอกเมก   สาสป   อุทฺธเรยฺย  ขิปฺปตร  โข  โส  ภิกฺขุ  มหาสาสปราสิ   
อิมินา   อุปกกฺเมน   ปริกขฺย   ปริยาทาน  คจฺเฉยฺย  น  เตฺวว  กปโฺป   
เอว  ทีโฆ  โข  ภิกฺขุ  กปฺโป  ฯ  เอว  ทีฆาน โข ภิกฺขุ กปฺปาน เนโก   
กปฺโป    สสิโต    เนก   กปฺปสต   สสิต   เนก   กปปฺสหสฺส   สสิต   
เนก    กปฺปสตสหสฺส   สสิต   ต   กสิฺส   เหตุ   อนมตคฺโคย   ภิกฺขุ   
#๑ ม. ย.ุ โขสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒ ม. คุฬกิาพทฺธ ฯ ยุ. จุฬิกาพทฺธ ฯ    
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สสาโร ฯเปฯ อล วิมุจฺจิตุนฺติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๔๓๓]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  อถ  โข  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  เยน   
ภควา   ฯเปฯ  เอกมนฺต  นสิินฺนา  โข  เต  ภิกฺขู  ภควนฺต  เอตทโวจุ   
กีวพหุกา   น ุ  โข   ภนฺเต  กปฺปา  อพฺภตีตา  อติกฺกนฺตาติ  ฯ  พหุกา   
โข   ภิกฺขเว   กปฺปา   อพฺภตีตา  อติกฺกนฺตา  เต  น  สุกรา  สงฺขาตุ   
เอตฺตกา    กปฺปา    อิติ   วา   เอตฺตกานิ   กปฺปสตานิ   อิติ   วา   
เอตฺตกานิ    กปฺปสหสฺสานิ    อิติ   วา   เอตฺตกานิ   กปฺปสตสหสฺสานิ   
อิติ วาติ ฯ สกฺกา ปน ภนฺเต อุปมา กาตุนฺติ ฯ   
     [๔๓๔]   สกฺกา   ภิกฺขเวติ   ภควา   อโวจ   อิธสสฺุ   ภิกฺขเว   
จตฺตาโร   สาวกา   วสฺสสตายุกา  วสฺสสตชีวิโน  เต  เจ  ๑  ทิวเส   
ทิวเส   กปฺปสตสหสฺส  กปฺปสตสหสฺส  อนุสฺสเรยฺยุ  ฯ  อนนุสสฺริตาว  ๒   
ภิกฺขเว  เตหิ  กปฺปา  อสฺส ุ ฯ  อถ  โข  เม  ๓  จตฺตาโร  สาวกา   
วสฺสสตายุกา   วสฺสสตชีวิโน   วสฺสสตสฺส   วสฺสสตสฺส   อจฺจเยน  กาล   
กเรยฺยุ   ฯ   เอว  พหุกา  โข  ภิกฺขเว  กปฺปา  อพฺภตีตา  อติกฺกนฺตา   
เต   น   สกุรา   สงฺขาตุ   เอตฺตกา   กปปฺา   อิติ  วา  เอตฺตกานิ   
กปฺปสตานิ   อิติ   วา   เอตฺตกานิ  กปฺปสหสฺสานิ  อิติ  วา  เอตฺตกานิ   
กปฺปสตสหสฺสานิ   อิติ   วา  ๔  ต  กิสสฺ  เหตุ  อนมตคฺโคย  ภิกฺขเว   
สสาโร ฯเปฯ อล วิมุจฺจิตุนฺติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๔๓๕] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ   
อถ    โข    อ ฺตโร    พฺราหฺมโณ    เยน    ภควา   เตนุปสงฺกมิ   
#๑ ม. ย.ุ เจสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒ ยุ. อนุสฺสริตาว ฯ  ๓ ม. อถ โข เต ฯ   
#ยุ. อถ เต ฯ  ๔ ม. วาติ ฯ    
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อุปสงฺกมิตฺวา   ภควตา   สทฺธึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย   
วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข   โส   
พฺราหฺมโณ   ภควนฺต   เอตทโวจ   กีวพหุกา   นุ   โข   โภ   โคตม   
กปฺปา   อพฺภตีตา   อติกฺกนฺตาติ   ฯ   พหุกา   โข   พฺราหฺมณ  กปปฺา   
อพฺภตีตา   อติกฺกนฺตา   เต   น   สุกรา   สงฺขาตุ   เอตฺตกา  กปฺปา   
อิติ   วา   เอตฺตกานิ   กปฺปสตานิ  อิติ  วา  เอตฺตกานิ  กปฺปสหสฺสานิ   
อิติ     วา     เอตฺตกานิ     กปฺปสตสหสฺสานิ    อิติ    วาติ    ฯ   
สกฺกา ปน โภ โคตม อุปมา กาตุนฺติ ฯ   
     [๔๓๖]  สกฺกา  พฺราหฺมณาติ  ภควา  อโวจ  เสยฺยถาป  พฺราหฺมณ   
ยโต   จาย   คงฺคานที   ปโหติ   ยตฺถ   จ  มหาสมุทฺท  อปฺเปติ  ยา   
เอตสฺมึ  ๑  อนฺตเร  วาลิกา  สา  น  สุกรา สงฺขาตุ เอตฺตกา วาลิกา   
อิติ   วา  เอตฺตกานิ  วาลิกสตานิ  อิติ  วา  เอตฺตกานิ  วาลิกสหสฺสานิ   
อิติ    วา    เอตฺตกานิ    วาลิกสตสหสฺสานิ    อิติ   วา   ๒   ฯ   
ตโต   พหุตรา   โข   พฺราหฺมณ   กปฺปา   อพฺภตีตา   อติกฺกนฺตา  เต   
น   สุกรา  สงฺขาตุ  เอตฺตกา  กปฺปา  อิติ  วา  เอตฺตกานิ  กปฺปสตานิ   
อิติ    วา    เอตฺตกานิ    กปฺปสหสฺสานิ    อิติ    วา    เอตฺตกานิ   
กปฺปสตสหสฺสานิ   อิติ   วา   ต   กิสฺส   เหตุ  อนมตคฺโคย  พฺราหฺมณ   
สสาโร    ปพฺุพา    โกฏ ิ  น   ป ฺายติ   อวิชชฺานีวรณาน   สตฺตาน   
ตณฺหาส ฺโชนาน   สนฺธาวต   สสรต   เอว   ทฆีรตฺต   โข  พฺราหฺมณ   
ทุกฺข   ปจฺจนุภูต   ติปฺป  ปจฺจนุภูต  พฺยสน  ปจฺจนุภูต  กฏส ี วฑฺฒิตา  ฯ   
#๑ ยุ. ยา จ ตสฺมึ ฯ  ๒ ม. วาติ ฯ    
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ยาว ฺจิท   พฺราหฺมณ   อลเมว   สพฺพสงฺขาเรสุ  นิพฺพินฺทิตุ  อล  วิรชฺชิตุ   
อล วิมุจฺจิตุนฺติ ฯ   
     [๔๓๗]   เอว   วุตฺเต   โส   พฺราหฺมโณ   ภควนฺต  เอตทโวจ   
อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   อุปาสก   ม  ภว   
โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ อฏม ฯ   
     [๔๓๘]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร โข ภควา ... อนมตคฺโคย   
ภิกฺขเว    สสาโร    ปุพฺพา   โกฏิ   น   ป ฺายติ   อวิชฺชานีวรณาน   
สตฺตาน ตณฺหาส ฺโชนาน สนฺธาวต สสรต ฯเปฯ   
     [๔๓๙]   เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  ทณฺโฑ  อุปริเวหาส  ขิตฺโต  สกิมปฺ   
มูเลน   นิปตติ   สกิมฺป   มชฺเฌน  นิปตติ  สกิมฺป  อคฺเคน  ๑  นิปตติ   
เอวเมว    โข    ภิกฺขเว   อวิชฺชานีวรณา   สตฺตา   ตณฺหาส ฺโชนา   
สนฺธาวนฺตา   สสรนฺตา   สกิมฺป   อสฺมา   โลกา   ปร  โลก  คจฺฉนฺติ   
สกิมฺป   ปรสฺมา   โลกา   อิม   โลก   อาคจฺฉนฺติ   ต   กิสฺส  เหตุ   
อนมตคฺโคย ภิกฺขเว สสาโร ฯเปฯ อล วิมุจฺจิตุนฺติ ฯ นวม ฯ   
     [๔๔๐]  เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ คิชฌฺกูเฏ ปพฺพเต ฯ   
ตตฺร   โข   ภควา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   ภิกฺขโวติ  ฯ  ภทนฺเตติ  เต   
ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๔๔๑]  ภควา  เอตทโวจ  อนมตคฺโคย  ภิกฺขเว  สสาโร  ฯเปฯ   
เอกสฺส   ปุคฺคลสฺส   ภิกฺขเว   กปฺป   สนฺธาวโต  สสรโต  สิยา  เอว   
มหา   อฏ ิกงฺกโล   อฏ ิปุ ฺโช   อฏ ิราสิ   ยถาย  เวปุลฺโล  ปพฺพโต   
#๑ ม. อนฺเตน ฯ    
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สเจ   สหารโก   อสฺส   สมฺภต ฺจ   น   วินสฺเสยฺย   ต  กิสฺส  เหตุ   
อนมตคฺโคย ภิกฺขเว สสาโร ฯเปฯ อล วิมุจฺจิตุนฺติ ฯ   
     [๔๔๒]    อิทมโวจ   ภควา   อิท   วตฺวาน   สุคโต   อถาปร   
เอตทโวจ สตฺถา   
         เอกสฺเสเกน กปฺเปน        ปุคฺคลสฺสฏ ิส ฺจโย   
         สิยา ปพฺพตสโม ราสิ        อิติ วุตฺต มเหสินา   
         โส โข ปนาย อกฺขาโต      เวปุลโฺล ปพฺพโต มหา   
         อุตฺตโร คิชฺฌกฏูสฺส          มคธาน คิริพฺพเช ๑   
         ยโต จ อริยสจฺจานิ         สมฺมปฺป ฺาย ปสฺสติ   
         ทุกฺข ทกฺุขสมุปฺปาท          ทุกฺขสฺส จ อติกฺกม   
         อริย ฺจฏงฺคิก มคฺค         ทุกฺขูปสมคามิน   
         สตฺตกฺขตฺตุปรม ๒          สนฺธาวิตฺวาน ปุคฺคโล   
         ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ         สพฺพส ฺโชนกฺขยาติ ฯ ทสม ฯ   
                    ปมวคฺโค ปโม ฯ   
                       ตสฺส อุทฺทาน   
         ติณกฏ ฺจ ปวี            อสฺสุ ขีร ฺจ ปพฺพต   
         สาสปา สาวโก คงฺคา       ทณฺโฑ จ ปุคฺคเลน จาติ ฯ   
                       ________________   
#๑ ยุ. คิริพฺพโช ฯ  ๒ ม. ยุ. สสตฺตกฺขตฺตุ ปรม ฯ    
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                     ทุติยวคฺโค ทุติโย   
     [๔๔๓]   เอก   สมย   ภควา   สาวตฺถิย  วิหรติ  ฯเปฯ  ตตฺร   
โข   ภควา   ...   อนมตคฺโคย   ภิกฺขเว  สสาโร  ปุพฺพา  โกฏ ิ น   
ป ฺายติ    อวิชฺชานีวรณาน    สตฺตาน    ตณฺหาส ฺโชนาน   สนฺธาวต   
สสรต   ฯ   ย   ภิกฺขเว   ปสฺเสยฺยาถ   ทคฺุคต   ทุรุเปต  นิฏเมตฺถ   
คนฺตพฺพ   อเมฺหหิ   ๑   เอวรูป   ปจฺจนุภูต  อิมินา  ทีเฆน  อทฺธุนาติ   
ต    กิสฺส    เหตุ    อนมตคฺโคย   ภิกฺขเว   สสาโร   ฯเปฯ   อล   
วิมุจฺจิตุนฺติ ฯ ปม ฯ   
     [๔๔๔]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร โข ภควา ... อนมตคฺโคย   
ภิกฺขเว  สสาโร  ...  ย  ภิกขฺเว  ปสฺเสยฺยาถ สุขิต สุสชฺชิต นิฏเมตฺถ   
คนฺตพฺพ   อเมฺหหิ   ๑   เอวรูป   ปจฺจนุภูต  อิมินา  ทีเฆน  อทฺธุนาติ   
ต   กิสฺส   เหตุ   อนมตคฺโคย   ภิกฺขเว   สสาโร   ปพฺุพา  โกฏ ิ น   
ป ฺายติ ฯเปฯ อล วิมุจฺจิตุนฺติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๔๔๕] ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน ... อถ โข ตึสมตฺตา ปาเวยฺยกา   
ภิกฺขู    สพฺเพ   อาร ฺ ิกา   สพฺเพ   ปณฺฑปาติกา   สพฺเพ   ปสุกูลิกา   
สพฺเพ   เตจีวริกา   สพฺเพ   สส ฺโชนา   เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ   
     [๔๔๖]   อถ   โข   ภควโต   เอตทโหสิ  อิเม  โข  ตึสมตฺตา   
ปาเวยฺยกา   ภิกฺขู   สพฺเพ   อาร ฺ ิกา   สพฺเพ   ปณฺฑปาติกา  สพฺเพ   
#๑ ม. ย.ุ อเมฺหหิป ฯ    
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ปสุกูลิกา   สพฺเพ   เตจีวริกา   สพฺเพ   สส ฺโชนา  ยนฺนูนาห  อิเมส   
ตถา   ธมฺม   เทเสยฺย   ยถา   เนส  อิมสฺมึเยว  อาสเน  อนุปาทาย   
อาสเวหิ  จิตฺตานิ  วิมุจฺเจยฺยุนฺติ  ฯ  อถ  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ   
ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๔๔๗]    ภควา   เอตทโวจ   อนมตคฺโคย   ภิกขฺเว   สสาโร   
ปุพฺพา   โกฏ ิ น  ป ฺายติ  อวิชฺชานีวรณาน  สตฺตาน  ตณฺหาส ฺโชนาน   
สนฺธาวต    สสรต    ฯ    ต    กึ    ม ฺถ   ภิกฺขเว   กตม   น ุ  
โข  พหุตร  ย  วา  โว  ภิกฺขเว  ๑  อิมนิา  ทีเฆน อทฺธุนา สนฺธาวต   
สสรต    สีสจฺฉินฺนาน    โลหิต    ปสนฺท   ปคฺฆริต   ย   วา   จตูสุ   
มหาสมุทฺเทสุ   อุทกนฺติ   ฯ   ยถา   โข   มย  ภนฺเต  ภควตา  ธมฺม   
เทสิต    อาชานาม    เอตเทว   ภนฺเต   พหุตร   ย   โน   อิมินา   
ทีเฆน    อทธฺุนา    สนฺธาวต   สสรต   สีสจฺฉินฺนาน   โลหิต   ปสนฺท   
ปคฺฆริต น เตฺวว จตูสุ มหาสมุทฺเทสุ อุทกนฺติ ฯ   
     [๔๔๘]   สาธุ   สาธุ  ภิกฺขเว  สาธุ  โข  เม  ตุเมฺห  ภิกฺขเว   
เอว   ธมฺม   เทสิต   อาชานาถ   เอตเทว  ภิกฺขเว  พหุตร  ย  โว   
อิมินา    ทีเฆน    อทฺธุนา   สนฺธาวต   สสรต   สีสจฺฉินฺนาน   โลหิต   
ปสนฺท   ปคฺฆริต   น   เตฺวว   จตูสุ  มหาสมุทฺเทสุ  อุทก  ฯ  ทีฆรตฺต   
โว   ภิกฺขเว   คุนฺน   สต   โคภูตาน   สสีจฺฉินฺนาน   โลหิต   ปสนฺท   
ปคฺฆริต   น   เตฺวว   จตูสุ   มหาสมุทฺเทสุ   อุทก   ฯ  ทีฆรตฺต  โว   
ภิกฺขเว    มหิสาน    สต   มหิสภูตาน   สีสจฺฉินฺนาน   โลหิต   ปสนฺท   
#๑ ม. ย.ุ ภิกขฺเวติ นตฺถิ ฯ    
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ปคฺฆริต   ฯ   ทีฆรตฺต   โว   ภิกฺขเว   อุรพฺภาน   สต   อุรพฺภภูตาน   
ฯเปฯ    อชาน    สต   อชภูตาน   ฯเปฯ   มิคาน   สต   มิคภูตาน   
ฯเปฯ  สูกราน  สต  สูกรภูตาน  ฯเปฯ  กุกกฺุฏาน  สต  กุกฺกฏุภูตาน ๑   
ฯเปฯ    ทีฆรตฺต    โว   ภิกฺขเว   โจรา   คามฆาตกาติ   คเหตฺวา   
สีสจฺฉินฺนาน   โลหิต   ปสนฺท   ปคฺฆริต   ฯ   ทีฆรตฺต   โว   ภิกขฺเว   
โจรา   ปาริปนฺถกาติ  คเหตฺวา  ฯเปฯ  โจรา  ปารทาริกาติ  คเหตฺวา   
สีสจฺฉินฺนาน   โลหิต   ปสนฺท   ปคฺฆริต  น  เตฺวว  จตูสุ  มหาสมุทฺเทสุ   
อุทก    ต    กสิฺส   เหตุ   อนมตคฺโคย   ภิกฺขเว   สสาโร   ฯเปฯ   
อล วิมุจฺจิตุนฺติ ฯ   
     [๔๔๙]   อิทมโวจ  ภควา  อตฺตมนา  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ภาสิต   
อภินนฺทุ    ๒    ฯ    อิมสฺมิ ฺจ    ปน   เวยฺยากรณสฺมึ   ภ ฺมาเน   
ตึสมตฺตาน    ปาเวยฺยกาน    ภิกฺขูน   อนุปาทาย   อาสเวหิ   จิตฺตานิ   
วิมุจฺจึสูติ ฯ ตติย ฯ   
     [๔๕๐]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร โข ภควา ... อนมตคฺโคย   
ภิกฺขเว   สสาโร   ฯเปฯ  น  โส  ภิกฺขเว  สตฺโต  สลุภรูโป  โย  น   
มาตา   ภูตปุพฺโพ  อิมินา  ทีเฆน  อทฺธนุา  ต  กิสฺส  เหตุ  อนมตคฺโคย   
ภิกฺขเว สสาโร ฯเปฯ อล วิมุจฺจิตุนฺติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
                  [สพฺเพส เอว เปยฺยาโล]   
     [๔๕๑]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร โข ภควา ... อนมตคฺโคย   
ภิกฺขเว   สสาโร   ฯเปฯ   น   โส   ภิกขฺเว  สตฺโต  สุลภรูโป  โย   
#๑ ม. ย.ุ กุกกฺุฏ ... สูกร ... ฯ  ๒ โป. ม. ย.ุ อภินนฺทนฺุติ ฯ    
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น ปตา ภูตปุพฺโพ ฯเปฯ ป ฺจม ฯ   
     [๔๕๒]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร โข ภควา ... อนมตคฺโคย   
ภิกฺขเว   สสาโร   ฯเปฯ   น   โส   ภิกขฺเว  สตฺโต  สุลภรูโป  โย   
น ภาตา ภูตปุพฺโพ ฯเปฯ ฉฏ ฯ   
     [๔๕๓]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร โข ภควา ... อนมตคฺโคย   
ภิกฺขเว   สสาโร   ฯเปฯ   น   โส   ภิกขฺเว  สตฺโต  สุลภรูโป  โย   
น ภคินี ภูตปุพฺโพ ฯเปฯ สตฺตม ฯ   
     [๔๕๔]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร โข ภควา ... อนมตคฺโคย   
ภิกฺขเว   สสาโร   ฯเปฯ   น   โส   ภิกขฺเว  สตฺโต  สุลภรูโป  โย   
น ปุตฺโต ภูตปุพฺโพ ฯเปฯ อฏม ฯ   
     [๔๕๕]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร โข ภควา ... อนมตคฺโคย   
ภิกฺขเว    สสาโร    ปุพฺพา   โกฏิ   น   ป ฺายติ   อวิชฺชานีวรณาน   
สตฺตาน   ตณฺหาส ฺโชนาน   สนฺธาวต   สสรต   ฯ   น  โส  ภิกฺขเว   
สตฺโต   สลุภรูโป   โย   น   ธีตา  ภูตปุพฺโพ  อิมินา  ทีเฆน  อทฺธนุา   
ต   กิสฺส   เหตุ   อนมตคฺโคย   ภิกฺขเว   สสาโร   ปพฺุพา  โกฏ ิ น   
ป ฺายติ    อวิชฺชานีวรณาน    สตฺตาน    ตณฺหาส ฺโชนาน   สนฺธาวต   
สสรต    ฯ    เอว    ทีฆรตฺต    โว    ภิกขฺเว   ทุกฺข   ปจฺจนุภูต   
ติปฺป   ปจฺจนุภูต   พฺยสน   ปจฺจนุภูต   กฏสี   วฑฺฒิตา   ฯ   ยาว ฺจิท   
ภิกฺขเว    อลเมว    สพฺพสงฺขาเรสุ   นิพฺพินฺทิตุ   อล   วิรชชฺิตุ   อล   
วิมุจฺจิตุนฺติ ฯ นวม ฯ    
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     [๔๕๖]  เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ คิชฌฺกูเฏ ปพฺพเต ฯ   
ตตฺร   โข   ภควา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   ภิกฺขโวติ  ฯ  ภทนฺเตติ  เต   
ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๔๕๗]    ภควา   เอตทโวจ   อนมตคฺโคย   ภิกขฺเว   สสาโร   
ปุพฺพา   โกฏ ิ น  ป ฺายติ  อวิชฺชานีวรณาน  สตฺตาน  ตณฺหาส ฺโชนาน   
สนฺธาวต    สสรต    ฯ    ภูตปุพฺพ    ภิกฺขเว    อิมสสฺ   เวปุลฺลสฺส   
ปพฺพตสฺส   ปาจีนวโสเตฺวว   สม ฺา   อุทปาทิ   ฯ   เตน   โข  ปน   
ภิกฺขเว    สมเยน    มนุสฺสาน   ติวราเตฺวว   สม ฺา   อุทปาทิ   ฯ   
ติวราน    ภิกขฺเว    มนุสฺสาน    จตฺตาฬีสวสฺสสหสฺสานิ    อายุปฺปมาณ   
อโหสิ   ฯ   ติวรา   ภิกฺขเว   มนุสฺสา   ปาจีนวส   ปพฺพต   จตูเหน   
อาโรหนฺติ   จตูเหน   โอโรหนฺติ  ฯ  เตน  โข  ปน  ภิกฺขเว  สมเยน   
กกุสนฺโธ   ภควา   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   โลเก  อุปฺปนฺโน  โหติ  ฯ   
กกุสนฺธสฺส   ภิกฺขเว  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  วิธูรส ฺชวีนฺนาม   
สาวกยุค     อโหสิ     อคฺค     ภทฺทยุค    ฯ    ปสฺสถ    ภิกฺขเว   
สา   เจวิมสฺส   ปพฺพตสฺส   สม ฺา   อนฺตรหิตา   เต   จ   มนุสสฺา   
กาลกตา   โส   จ   ภควา   ปรินิพฺพุโต   ฯ  เอว  อนจฺิจา  ภิกฺขเว   
สงฺขารา  เอว  อทฺธุวา  ภิกขฺเว  สงฺขารา  เอว  อนสฺสาสิกา  ภิกฺขเว   
สงฺขารา   ฯ   ยาว ฺจิท   ภิกฺขเว   อลเมว  สพฺพสงฺขาเรสุ  นิพฺพินฺทิตุ   
อล วิรชฺชิตุ อล วิมุจฺจิตุ ฯ   
     [๔๕๘]    ภูตปุพฺพ    ภิกฺขเว    อิมสฺส   เวปุลฺลสฺส   ปพฺพตสฺส    
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วงฺกโตเตฺวว   สม ฺา   อุทปาทิ  ฯ  เตน  โข  ปน  ภิกฺขเว  สมเยน   
มนุสฺสาน    โรหิตสฺสาเตฺวว    สม ฺา    อุทปาทิ    ฯ   โรหิตสฺสาน   
ภิกฺขเว    มนสฺุสาน    ตึสวสฺสสหสฺสานิ    อายุปฺปมาณ    อโหสิ    ฯ   
โรหิตสฺสา   ภิกฺขเว  มนุสฺสา  วงฺกต  ปพฺพต  ตีเหน  อาโรหนฺติ  ตีเหน   
โอโรหนฺติ   ฯ   เตน  โข  ปน  ภิกฺขเว  สมเยน  โกนาคมโน  ภควา   
อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  โลเก  อุปฺปนโฺน  โหติ  ฯ  โกนาคมนสฺส  ภิกฺขเว   
ภควโต    อรหโต    สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   ภิยฺโยสุตฺตร   นาม   สาวกยุค   
อโหสิ   อคฺค   ภทฺทยุค   ฯ  ปสฺสถ  ภิกฺขเว  สา  เจวิมสฺส  ปพฺพตสฺส   
สม ฺา   อนฺตรหิตา   เต   จ   มนุสสฺา   กาลกตา   โส  จ  ภควา   
ปรินิพฺพุโต ฯ เอว อนิจฺจา ภิกฺขเว สงฺขารา ฯเปฯ อล วิมุจฺจิตุ ฯ   
     [๔๕๙]    ภูตปุพฺพ    ภิกฺขเว    อิมสสฺ   เวปุลฺลสฺส   ปพฺพตสฺส   
สุปสฺโสเตฺวว   สม ฺา   อุทปาทิ  ฯ  เตน  โข  ปน  ภิกฺขเว  สมเยน   
มนุสฺสาน   สุปฺปยาเตฺวว   สม ฺา   อุทปาทิ   ฯ   สุปฺปยาน   ภิกฺขเว   
มนุสฺสาน    วีสติวสฺสสหสฺสานิ    อายุปฺปมาณ    อโหสิ    ฯ   สปฺุปยา   
ภิกฺขเว  มนุสฺสา  สุปสฺส  ปพฺพต  ทฺวีเหน อาโรหนฺติ ทฺวีเหน โอโรหนฺติ ฯ         
เตน  โข  ปน  ภิกฺขเว สมเยน กสฺสโป ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ โลเก   
อุปฺปนฺโน  โหติ  ฯ  กสฺสปสฺส  ภิกฺขเว  ภควโต  อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   
ติสฺส    ภารทฺวาช    นาม   สาวกยุค   อโหสิ   อคฺค   ภทฺทยุค   ฯ   
ปสฺสถ    ภิกขฺเว    สา   เจวิมสฺส   ปพฺพตสฺส   สม ฺา   อนฺตรหิตา   
เต   จ   มนุสสฺา   กาลกตา   โส   จ  ภควา  ปรินิพฺพุโต  ฯ  เอว    
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อนิจฺจา   ภิกขฺเว   สงฺขารา   เอว  อทฺธวุา  ภิกฺขเว  สงฺขารา  เอว   
ฯเปฯ อล วิมจฺุจิตุ ฯ   
     [๔๖๐]  เอตรหิ  โข  ปน  ภิกฺขเว  อิมสฺส  เวปุลลฺสฺส  ปพฺพตสฺส   
เวปุลฺโลเตฺวว   สม ฺา   อุทปาทิ   ฯ   เอตรหิ   โข   ปน  ภิกฺขเว   
อิเมส   มนุสสฺาน   มาคธกาตฺเวว   สม ฺา   อุทปาทิ   ฯ  มาคธกาน    
ภิกฺขเว   มนสฺุสาน   อปฺปก   อายุปฺปมาณ   ปริตฺตก   ลหุก   โย  จิร   
ชีวติ  โส  วสสฺสต  อปฺป  วา  ภิยฺโย  วา  ฯ มาคธกา ภิกฺขเว มนุสฺสา   
เวปุลฺล   ปพฺพต   มุหุตฺเตเนว   อาโรหนฺติ   มุหุตฺเตน   โอโรหนฺติ  ฯ   
เอตรหิ  โข  ปนาย  ภิกฺขเว  อรห  สมมฺาสมฺพุทฺโธ  โลเก  อุปฺปนฺโน ฯ   
มยฺห    โข    ปน   ภิกฺขเว   สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาน   นาม   สาวกยคุ   
อคฺค   ภทฺทยุค   ฯ   ภวิสฺสติ  ภิกฺขเว  โส  สมโย  ยา  อย ฺเจวิมสฺส   
ปพฺพตสฺส    สม ฺา    อนฺตรธายิสฺสติ    อิเม    จ   มนุสฺสา   กาล   
กริสฺสนฺติ    อห ฺจ    ปรนิิพฺพายิสฺสามิ   ฯ   เอว   อนิจฺจา   ภิกขฺเว   
สงฺขารา    เอว   อทฺธุวา   ภิกฺขเว   สงฺขารา   เอว   อนสฺสาสิกา   
ภิกฺขเว   สงฺขารา   ฯ   ยาว ฺจิท   ภิกฺขเว   อลเมว  สพฺพสงฺขาเรสุ   
นิพฺพินฺทิตุ อล วิรชฺชิตุ อล วิมุจฺจิตุนฺติ ฯ   
     [๔๖๑]    อิทมโวจ   ภควา   อิท   วตฺวาน   สุคโต   อถาปร   
เอตทโวจ สตฺถา   
         ปาจีนวโส ติวราน          โรหิตสฺสาน วงฺกโต   
         สุปฺปยาน สุปสฺโสป ๑       มาคธาน ฺจ เวปุโล   
#๑ ม. สุปสโฺสติ ฯ ยุ. สุปสฺสาติ ฯ    
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         อนิจฺจา วต สงฺขารา        อุปฺปาทวยธมฺมิโน   
         อุปฺปชชฺิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ        เตส วูปสโม สุโขติ ฯ ทสม ฯ   
                     ทุติยวคฺโค ทุติโย ฯ   
                       ตสฺส อุทฺทาน   
         ทุคฺคต สุขิต ฺเจว           ตึสมาตา ปเตน จ   
         ภาตา ภคินี ปุตฺโต จ        ธีตา เวปุลฺลปพฺพต ฯ   
                 อนมตคฺคสยุตฺต ตติย สมตฺต ฯ   
                       ________________    
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                       กสฺสปสยุตฺต   
     [๔๖๒]  สาวถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข  ภควา ... สนฺตุฏาย   
ภิกฺขเว    กสฺสโป    อิตรตีเรน   จีวเรน   อิตรีตรจีวรสนฺตุฏ ิยา   จ   
วณฺณวาที   น   จ  จีวรเหตุ  อเนสน  อปฺปฏิรูป  อาปชฺชติ  อลทธฺา  จ   
จีวร   น  ปรติสฺสติ  ลทฺธา  จ  จีวร  อคธิโต  อมุจฺฉิโต  อนชฺฌาปนฺโน   
อาทีนวทสฺสาวี    นิสฺสรณป ฺโ    ปริภุ ฺชติ   ฯ   สนฺตุฏาย   ภิกฺขเว   
กสฺสโป      อิตรีตเรน      ปณฺฑปาเตน     อิตรีตรปณฺฑปาตสนฺตุฏ ิยา   
จ   วณฺณวาที   น   จ   ปณฺฑปาตเหตุ   อเนสน   อปปฺฏิรูป  อาปชฺชติ   
อลทฺธา    จ    ปณฺฑปาต    น    ปริตสฺสติ   ลทฺธา   จ   ปณฺฑปาต   
อคธิโต    อมุจฺฉิโต    อนชฺฌาปนฺโน    อาทีนวทสฺสาวี    นิสฺสรณป ฺโ   
ปริภุ ฺชติ   ฯ   สนฺตุฏาย   ภิกฺขเว   กสฺสโป  อิตรีตเรน  เสนาสเนน   
อิตรีตรเสนาสนสนฺตุฏ ิยา    จ    วณฺณวาที    น    จ   เสนาสนเหตุ   
อเนสน   อปปฺฏิรูป   อาปชฺชติ   อลทฺธา   จ   เสนาสน  น  ปริตสฺสติ   
ลทฺธา   จ   เสนาสน  อคธิโต  อมุจฺฉิโต  อนชฺฌาปนฺโน  อาทีนวทสฺสาวี   
นิสฺสรณป ฺโ   ปริภุ ฺชติ   ฯ   สนตฺุฏาย  ภิกฺขเว  กสฺสโป  อิตรีตเรน   
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน อิตรีตรคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารสนฺตุฏ ิยา   
จ      วณฺณวาที      น      จ      คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารเหตุ   
อเนสน   อปปฺฏิรูป   อาปชฺชติ   อลทฺธา  จ  คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร   
น    ปริตสฺสติ    ลทฺธา    จ    คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร   อคธโิต    
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อมุจฺฉิโต อนชฺฌาปนฺโน อาทีนวทสฺสาวี นิสฺสรณป ฺโ ปริภุ ฺชติ ฯ   
     [๔๖๓]   ตสฺมาติห  ภิกฺขเว  เอว  สิกฺขิตพฺพ  สนฺตุฏา  ภวิสฺสาม   
อิตรีตเรน   จีวเรน   อิตรีตรจีวรสนฺตุฏ ิยา   จ   วณฺณวาทิโน   น  จ   
จีวรเหตุ   อเนสน   อปฺปฏิรูป   อาปชชฺิสฺสาม   อลทฺธา   จ  จีวร  น   
ปริตสฺสิสฺสาม   ลทฺธา   จ   จีวร   อคธิตา   อมุจฺฉิตา   อนชฌฺาปนฺนา   
อาทีนวทสฺสาวิโน นิสฺสรณป ฺา ปริภุ ฺชิสฺสาม ฯ   
                    [เอว สพฺพ กาตพฺพ]   
สนฺตุฏา    ภวิสฺสาม    อิตรีตเรน    ปณฺฑปาเตน   ฯเปฯ   สนฺตุฏา   
ภวิสฺสาม    อิตรีตเรน    เสนาสเนน    ฯเปฯ   สนฺตุฏา   ภวิสฺสาม   
อิตรีตเรน    คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน    อิตรีตรคิลานปจฺจยเภสชฺช-   
ปริกฺขารสนฺตุฏ ิยา  จ  วณฺณวาทิโน  น จ คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารเหตุ   
อเนสน        อปฺปฏิรูป       อาปชฺชิสฺสาม       อลทธฺา       จ   
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร   น   ปริตสฺสิสฺสาม  ลทฺธา  จ  คิลานปจฺจย-   
เภสชฺชปริกขฺาร   อคธิตา   อมุจฺฉิตา   อนชฺฌาปนฺนา  อาทีนวทสฺสาวิโน   
นิสฺสรณป ฺา   ปริภุ ฺชิสฺสามาติ   เอว ฺหิ   โว   ภิกฺขเว  สิกขิฺตพฺพ  ฯ   
กสฺสเปน   วา   หิ   โว  ภิกฺขเว  โอวทิสฺสามิ  โย  วา  ปนสฺส  ๑   
กสฺสปาทิโส  ๒  โอวทิเตหิ  จ  ปน  โว  ตถตฺตาย  ปฏิปชชฺิตพฺพนฺติ  ฯ   
ปม ฯ   
     [๔๖๔]   เอวมฺเม   สุต  เอก  สมย  อายสฺมา  จ  มหากสฺสโป   
อายสฺมา   จ   สารีปุตฺโต  พาราณสิย  วิหรนฺติ  อิสิปตเน  มิคทาเย  ฯ   
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒ ม. ย.ุ กสสฺปสทิโส ฯ เอวมุปริป ฯ    
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อถ   โข   อายสฺมา   สารปีุตฺโต   สายณฺหสมย   ปฏิสลลฺานา  วุฏ ิโต   
เยนายสฺมา    มหากสฺสโป    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมตา   
มหากสฺสเปน     สทฺธึ     สมฺโมทิ     สมฺโมทนีย    กถ    สาราณีย   
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
     [๔๖๕]  เอกมนฺต  นิสนิฺโน  โข  อายสฺมา  สารีปตฺุโต  อายสฺมนฺต   
มหากสฺสป    เอตทโวจ    วุจฺจติ   หิท   อาวุโส   กสสฺป   อนาตาป   
อโนตฺตาป    อภพฺโพ    สมฺโพธาย    อภพฺโพ    นิพฺพานาย   อภพฺโพ   
อนุตฺตรสฺส    โยคกฺเขมสฺส   อธิคมาย   อาตาป   จ   โข   โอตฺตาป   
ภพฺโพ   สมโฺพธาย  ภพฺโพ  นิพฺพานาย  ภพฺโพ  อนุตฺตรสฺส  โยคกฺเขมสฺส   
อธิคมาย   กตฺิตาวตา   นุ   โข   อาวุโส  อนาตาป  โหติ  อโนตฺตาป   
อภพฺโพ    สมฺโพธาย    อภพฺโพ    นิพฺพานาย    อภพฺโพ   อนุตฺตรสฺส   
โยคกฺเขมสฺส   อธิคมาย   กิตฺตาวตา   จ   ปนาวุโส   อาตาป   โหติ   
โอตฺตาป   ภพฺโพ   สมฺโพธาย   ภพฺโพ   นิพฺพานาย  ภพฺโพ  อนุตฺตรสฺส   
โยคกฺเขมสฺส อธิคมายาติ ฯ   
     [๔๖๖]   อิธาวุโส   ภิกฺขุ   อนุปฺปนฺนา   เม   ปาปกา  อกุสลา   
ธมฺมา   อุปฺปชฺชมานา   อนตฺถาย   สวตฺเตยฺยุนฺติ   น   อาตปฺป  กโรติ   
อุปฺปนฺนา   เม   ปาปกา   อกุสลา   ธมมฺา   อปฺปหียมานา   อนตฺถาย   
สวตฺเตยฺยุนฺติ   น   อาตปฺป   กโรติ   อนุปฺปนฺนา   เม  กุสลา  ธมมฺา   
อนุปฺปชฺชมานา    อนตฺถาย    สวตฺเตยฺยุนฺติ    น    อาตปฺป    กโรติ   
อุปฺปนฺนา   เม   กุสลา   ธมฺมา   นิรชฺุฌมานา  อนตฺถาย  สวตฺเตยฺยุนฺติ    
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น  อาตปฺป  กโรติ ฯ   เอว โข อาวุโส อนาตาป โหติ ฯ   
     [๔๖๗]   กถ ฺจาวุโส   อโนตฺตาป   โหติ   ฯ   อิธาวุโส  ภิกฺขุ   
อนุปฺปนฺนา   เม   ปาปกา   อกุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชชฺมานา  อนตฺถาย   
สวตฺเตยฺยุนฺติ    น    โอตฺตปฺปติ   อุปฺปนฺนา   เม   ปาปกา   อกุสลา   
ธมฺมา    อปฺปหียมานา    อนตฺถาย    สวตฺเตยฺยุนฺติ    น   โอตฺตปฺปติ   
อนุปฺปนฺนา   เม  กุสลา  ธมฺมา  อนุปฺปชฺชมานา  อนตฺถาย  สวตฺเตยฺยุนฺติ   
น    โอตฺตปฺปติ    อุปฺปนนฺา    เม    กสุลา    ธมฺมา   นิรุชฌฺมานา   
อนตฺถาย   สวตฺเตยฺยุนฺติ   น   โอตฺตปฺปติ   ฯ   เอว   โข   อาวุโส   
อโนตฺตาป   โหติ   ฯ   เอว   โข   อาวุโส   อนาตาป   อโนตฺตาป   
อภพฺโพ    สมฺโพธาย    อภพฺโพ    นิพฺพานาย    อภพฺโพ   อนุตฺตรสฺส   
โยคกฺเขมสฺส อธิคมาย ฯ   
     [๔๖๘]  กถ ฺจาวุโส  อาตาป  โหติ  ฯ  อิธาวุโส ภิกฺขุ อนุปฺปนฺนา   
เม   ปาปกา   อกุสลา   ธมมฺา  อุปฺปชฺชมานา  อนตฺถาย  สวตฺเตยฺยุนฺติ   
อาตปฺป    กโรติ    อุปฺปนนฺา    เม    ปาปกา    อกุสลา    ธมฺมา๔   
อปฺปหียมานา   อนตฺถาย   สวตฺเตยฺยุนฺติ   อาตปฺป   กโรติ   อนุปปฺนฺนา   
เม    กุสลา    ธมฺมา    อนุปฺปชฺชมานา    อนตฺถาย    สวตฺเตยฺยุนฺติ   
อาตปฺป    กโรติ    อุปฺปนนฺา    เม    กสุลา   ธมฺมา   นิรชฺุฌมานา   
อนตฺถาย   สวตฺเตยฺยุนฺติ   อาตปฺป   กโรติ   ฯ   เอว   โข  อาวุโส   
อาตาป โหติ ฯ   
     [๔๖๙]   กถ ฺจาวุโส   โอตฺตาป   โหติ   ฯ   อิธาวุโส   ภิกฺขุ    
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อนุปฺปนฺนา   เม   ปาปกา   อกุสลา   ธมฺมา   อุปฺปชชฺมานา  อนตฺถาย   
สวตฺเตยฺยุนฺติ   โอตฺตปฺปติ   อุปฺปนฺนา   เม   ปาปกา   อกุสลา  ธมมฺา   
อปฺปหียมานา   อนตฺถาย   สวตฺเตยฺยุนฺติ   โอตฺตปฺปติ   อนุปฺปนนฺา   เม   
กุสลา   ธมฺมา   อนุปฺปชชฺมานา   อนตฺถาย   สวตฺเตยฺยุนฺติ   โอตฺตปฺปติ   
อุปฺปนฺนา   เม   กุสลา   ธมฺมา   นิรชฺุฌมานา  อนตฺถาย  สวตฺเตยฺยุนฺติ   
โอตฺตปฺปติ   ฯ   เอว   โข   อาวุโส  โอตฺตาป  โหติ  ฯ  เอว  โข   
อาวุโส   อาตาป   โอตฺตาป   ภพฺโพ   สมฺโพธาย   ภพฺโพ  นิพฺพานาย   
ภพฺโพ อนุตฺตรสฺส โยคกเฺขมสฺส อธิคมายาติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๔๗๐]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข  ภควา ... จนฺทูปมา   
ภิกฺขเว    กลุานิ    อุปสงฺกมถ    อปกสฺเสว   กาย   อปกสฺส   จิตฺต   
นิจฺจนวกา  กุเลสุ  อปฺปคพฺภา  ฯ  เสยยฺถาป  ภิกฺขเว  ปุรโิส  ชรทุปาน   
วา   โอโลเกยฺย   ปพฺพตวิสม   วา   นทวิีทุคฺค  วา  อปกสฺเสว  กาย   
อปกสฺส   จิตฺต   เอวเมว   โข  ภิกฺขเว  จนฺทูปมา  กุลานิ  อุปสงฺกมถ   
อปกสฺเสว   กาย   อปกสฺส   จิตฺต   นิจฺจนวกา  กุเลสุ  อปฺปคพฺภา  ฯ   
กสฺสโป   ภิกขฺเว   จนฺทูปโม   กลุานิ   อุปสงฺกมติ   อปกสฺเสว   กาย   
อปกสฺส จิตฺต นิจฺจนวโก กุเลสุ อปฺปคพฺโภ ฯ   
     [๔๗๑]   ต   ก ึ ม ฺถ  ภิกฺขเว  กถรูโป  ภิกฺขุ  อรหติ  กลุานิ   
อุปสงฺกมิตุนฺติ    ฯ   ภควมูลกา   โน   ภนฺเต   ธมฺมา   ภควเนตฺติกา   
ภควปฏิสรณา    สาธุ   วต   ภนฺเต   ภควนฺตเยว   ปฏิภาตุ   เอตสฺส   
ภาสิตสฺส   อตฺโถ   ภควโต   สุตฺวา   ภิกฺขู   ธาเรสฺสนฺตีติ   ฯ   อถ    
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โข   ภควา   อากาเส   ปาณึ   จาเลสิ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   อย   
อากาเส   ปาณิ   น   สชชฺติ   น   คยฺหติ  น  พชฺฌติ  เอวเมว  โข   
ภิกฺขเว   ยสสฺกสฺสจิ   ภิกขฺุโน   กุลานิ   อุปสงฺกมโต  กุเลส ุ จิตฺต  น   
สชฺชติ    น    คยฺหติ   น   พชฺฌติ   ลภนฺตุ   ลาภกามา   ปุ ฺกามา   
กโรนฺตุ   ปน   ๑   ปุ ฺานีติ   ยถาสเกน   ลาเภน  อตฺตมโน  โหติ   
สุมโน   เอว   ปเรส   ลาเภน  อตฺตมโน  โหติ  สุมโน  ฯ  เอวรูโป   
โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  อรหติ  กลุานิ  อุปสงฺกมิตุ  ฯ  กสฺสปสฺส  ภิกฺขเว   
กุลานิ   อุปสงฺกมโต   กุเลสุ   จิตฺต  น  สชฺชติ  น  คยฺหติ  น  พชฌฺติ   
ลภนฺตุ   ลาภกามา  ปุ ฺกามา  กโรนตฺุ  ปน  ๑  ปุ ฺานีติ  ยถาสเกน   
ลาเภน   อตฺตมโน   โหติ   สุมโน   เอว   ปเรส  ลาเภน  อตฺตมโน   
โหติ สุมโน ฯ   
     [๔๗๒]   ต   ก ึ ม ฺถ  ภิกฺขเว  กถรูปสฺส  ภิกขฺุโน  อปริสทฺุธา   
ธมฺมเทสนา    โหติ    กถรูปสฺส    ภิกฺขุโน    ปริสุทธฺา   ธมฺมเทสนา   
โหตีติ    ฯ    ภควมูลกา    โน    ภนฺเต    ธมฺมา    ภควเนตฺติกา   
ภควปฏิสรณา    สาธุ   วต   ภนฺเต   ภควนฺตเยว   ปฏิภาตุ   เอตสฺส   
ภาสิตสฺส   อตฺโถ   ภควโต   สุตฺวา   ภิกฺขู   ธาเรสฺสนฺตีติ  ฯ  เตนหิ   
ภิกฺขเว   สุณาถ   สาธุก   มนสิกโรถ   ภาสิสฺสามีติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ   
โข   เต   ภิกขฺู   ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ  ภควา  เอตทโวจ  โย  หิ   
โกจิ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   เอวจิตฺโต   ปเรส  ธมฺม  เทเสติ  อโห  วต   
เม  ธมฺม  สุเณยฺยุ  สุตฺวา  จ  ปน  ธมฺม  ปสีเทยฺยุ  ปสนฺนาว  ๒ เม   
#๑ ม. ย.ุ ปนสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒ ม. ย.ุ ปสนฺนา จ ฯ    
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ปสนฺนาการ  กเรยฺยุนฺติ  ฯ  เอวรูปสฺส  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน อปรสิุทฺธา   
ธมฺมเทสนา   โหติ  ฯ  โย  จ  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เอวจิตฺโต  ปเรส   
ธมฺม   เทเสติ   สฺวากฺขาโต   ภควตา   ธมฺโม   สนฺทฏิ ิโก  อกาลโิก   
เอหิปสฺสิโก   โอปนยโิก   ๑  ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ  วิ ฺ ูหีติ  อโห  วต   
เม  ธมฺม  สุเณยฺยุ  สุตฺวา  จ  ปน  ธมฺม  อาชาเนยฺยุ  อาชานิตฺวา  จ   
ปน    ตถตฺตาย   ปฏิปชฺเชยฺยุนฺติ   อิติ   ธมฺมสุธมฺมต   ปฏิจฺจ   ปเรส   
ธมฺม    เทเสติ   การุ ฺ   ปฏิจฺจ   ปเรส   ธมฺม   เทเสติ   อนุทย   
ปฏิจฺจ   ปเรส   ธมฺม   เทเสติ   อนุกมปฺ   อุปาทาย   ปเรส   ธมมฺ   
เทเสติ   ฯ   เอวรูปสฺส  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปริสทฺุธา  ธมฺมเทสนา   
โหติ ฯ   
     [๔๗๓]   กสฺสโป   ภิกขฺเว   เอวจิตฺโต   ปเรส  ธมฺม  เทเสติ   
สฺวากฺขาโต    ภควตา    ธมฺโม   สนฺทฏิ ิโก   อกาลิโก   เอหิปสฺสิโก   
โอปนยิโก   ๑   ปจฺจตฺต   เวทิตพฺโพ  วิ ฺ ูหีติ  อโห  วต  เม  ธมฺม   
สุเณยฺยุ   สุตฺวา   จ   ปน   ธมฺม   อาชาเนยฺยุ  อาชานตฺิวา  จ  ปน   
ตถตฺตาย   ปฏิปชฺเชยฺยุนฺติ   อิติ   ธมฺมสุธมฺมต   ปฏิจฺจ   ปเรส   ธมฺม   
เทเสติ   การุ ฺ  ปฏิจฺจ  ปเรส  ธมฺม  เทเสติ  อนุทย  ปฏิจฺจ  ปเรส   
ธมฺม   เทเสติ  อนุกมฺป  อุปาทาย  ปเรส  ธมฺม  เทเสติ  ฯ  กสฺสเปน   
วา   หิ   โว   ภิกฺขเว   โอวทิสฺสามิ   โย  วา  ปนสฺส  กสฺสปาทิโส   
โอวทิเตหิ จ ปน โว ตถตฺตาย ปฏิปชฺชติพฺพนฺติ ฯ ตติย ฯ   
     [๔๗๔]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ต  กึ  ม ฺถ  ภิกฺขเว  กถรูโป   
#๑ ม. โอปเนยฺยิโก ฯ    
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ภิกฺขุ   อรหติ   กุลูปโก   โหตุ   กถรูโป   ภิกฺขุ   น  อรหติ  กลุูปโก   
โหตุนฺติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ   
     [๔๗๕]   ภควา   เอตทโวจ   โย   ห ิ  โกจิ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
เอวจิตฺโต   กลุานิ  อุปสงฺกมติ  เทนฺตุเยว  เม  มา  นาทสุ  พหุก ฺเว   
เม   เทนฺตุ   มา   โถก  ปณีต ฺเว  เม  เทนฺตุ  มา  ลูข  สีฆ ฺเว   
เม  เทนฺตุ  มา  ทนฺธ  สกกฺจฺจ ฺเว  เม  เทนฺตุ  มา  อสกฺกจฺจนฺติ  ฯ   
ตสฺส    เจ    ภิกฺขเว   ภิกขฺุโน   เอวจิตฺตสฺส   กลุานิ   อุปสงฺกมโต   
น    เทนฺติ    เตน    ภิกฺขุ    สนฺทียติ    โส    ตโตนิทาน   ทุกฺข   
โทมนสฺส   ปฏิสเวทยติ   ฯ   โถก   เทนฺติ   โน   พหุก  ฯเปฯ  ลขู   
เทนฺติ   โน   ปณีต   ทนฺธ   เทนฺติ   โน   สีฆ  เตน  ภิกฺขุ  สนฺทียติ   
โส    ตโตนิทาน    ทุกฺข    โทมนสฺส    ปฏิสเวทยติ   ฯ   อสกฺกจฺจ   
เทนฺติ   โน   สกฺกจฺจ   เตน   ภิกฺขุ   สนฺทียติ  โส  ตโตนิทาน  ทุกฺข   
โทมนสฺส   ปฏิสเวทยติ   ฯ   เอวรูโป  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  น  อรหติ   
กุลูปโก โหตุ ฯ   
     [๔๗๖]  โย  จ  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เอวจิตฺโต กุลานิ อุปสงฺกมติ   
ต   กุเตตฺถ  ลพฺภา  ปรกุเลสุ  เทนฺตุเยว  เม  มา  นาทสุ  พหุก ฺเว   
เม   เทนฺตุ   มา   โถก  ปณีต ฺเว  เม  เทนฺตุ  มา  ลูข  สีฆ ฺเว   
เม  เทนฺตุ  มา  ทนฺธ  สกกฺจฺจ ฺเว  เม  เทนฺตุ  มา  อสกฺกจฺจนฺติ  ฯ   
ตสฺส   เจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   เอวจิตฺตสฺส   กุลานิ  อุปสงฺกมโต  น   
เทนฺติ    เตน    ภิกฺขุ   น   สนฺทียติ   โส   น   ตโตนทิาน   ทุกฺข    
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โทมนสฺส   ปฏิสเวทยติ   ฯ   โถก   เทนฺติ   โน   พหุก  เตน  ภิกขฺุ   
น   สนฺทียติ   โส   น   ตโตนิทาน   ทุกขฺ  โทมนสฺส  ปฏิสเวทยติ  ฯ   
ลูข   เทนฺติ  โน  ปณีต  ...  ทนฺธ  เทนติฺ  โน  สีฆ  เตน  ภิกฺขุ  น   
สนฺทียติ    โส   น   ตโตนิทาน   ทุกฺข   โทมนสฺส   ปฏิสเวทยติ   ฯ   
อสกฺกจฺจ   เทนฺติ   โน   สกฺกจฺจ   เตน   ภิกฺขุ  น  สนฺทียติ  โส  น   
ตโตนิทาน   ทุกฺข   โทมนสฺส   ปฏิสเวทยติ  ฯ  เอวรูโป  โข  ภิกขฺเว   
ภิกฺขุ อรหติ กุลูปโก โหตุ ฯ   
     [๔๗๗]   กสฺสโป   ภิกขฺเว   เอวจิตฺโต   กุลานิ  อุปสงฺกมติ  ต   
กุเตตฺถ   ลพฺภา   ปรกุเลส ุ  เทนฺตุเยว   เม  มา  นาทสุ  พหุก ฺเว   
เม   เทนฺตุ  มา  โถก  ฯเปฯ  น  เทนฺติ  เตน  กสฺสโป  น  สนฺทียติ   
โส   น   ตโตนิทาน   ทุกฺข   โทมนสฺส  ปฏิสเวทยติ  ฯ  โถก  เทนติฺ   
โน    พหุก    เตน   กสฺสโป   น   สนฺทยีติ   โส   น   ตโตนิทาน   
ทุกฺข   โทมนสฺส   ปฏิสเวทยติ   ฯ   ลูข   เทนฺติ   โน   ปณีต  เตน   
กสฺสโป    น    สนฺทียติ    โส    น   ตโตนิทาน   ทุกขฺ   โทมนสฺส   
ปฏิสเวทยติ   ฯ   ทนฺธ   เทนฺติ  โน  สฆี  เตน  กสสฺโป  น  สนทฺียติ   
โส   น   ตโตนิทาน   ทุกฺข   โทมนสฺส   ปฏิสเวทยติ   ฯ   อสกฺกจฺจ   
เทนฺติ   โน   สกฺกจฺจ  เตน  กสฺสโป  น  สนฺทียติ  โส  น  ตโตนิทาน   
ทุกฺข   โทมนสฺส   ปฏิสเวทยติ   ฯ   กสฺสเปน   วา  หิ  โว  ภิกฺขเว   
โอวทิสฺสามิ   โย   วา   ปนสฺส   กสฺสปาทิโส   โอวทิเตหิ   จ   ปน   
โว ตถตฺตาย ปฏิปชชฺิตพฺพนฺติ ฯ จตุตฺถ ฯ    
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     [๔๗๘]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
เวฬุวเน   ฯเปฯ   อถ   โข   อายสฺมา   มหากสฺสโป   เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
     [๔๗๙]   เอกมนฺต   นสิินฺน   โข  อายสฺมนฺต  มหากสฺสป  ภควา   
เอทตโวจ   ชณฺิโณสิทานิ   ตฺว   ๑   กสสฺป  ครุกานิ  จ  เต  อิมาน ิ  
สาณานิ    ปสุกูลานิ   นิพฺพสนานิ   ตสฺมาติห   ตฺว   กสฺสป   คหปตานิ   
เจว  จีวรานิ ธาเรหิ นิมนฺตนานิ จ ภุ ฺชาหิ มม [๒]- สนฺติเก วิหราหีติ ฯ   
อห   โข   ภนฺเต   ทีฆรตฺต  อาร ฺ ิโก  ๓  เจว  อาร ฺ ิกตฺตสฺส  จ   
วณฺณวาที    ปณฺฑปาติโก    เจว    ปณฺฑปาติกตฺตสฺส    จ    วณฺณวาที   
ปสุกูลิโก    เจว    ปสุกูลกิตฺตสฺส   จ   วณฺณวาที   เตจีวริโก   เจว   
เตจีวริกตฺตสฺส    จ    วณฺณวาที   อปฺปจฺโฉ   เจว   อปฺปจฺฉตาย   จ   
วณฺณวาที    สนฺตุฏโ    เจว   สนฺตุฏ ิยา   จ   วณฺณวาที   ปวิวิตฺโต   
เจว   ปวิเวกสฺส   จ   วณฺณวาที   อสสฏโ   เจว   อสสคฺคสฺส   จ   
วณฺณวาที อารทฺธวิริโย เจว วิริยารมฺภสฺส จ วณฺณวาทีติ ฯ   
     [๔๘๐]   กิมฺปน   ตฺว   กสฺสป   อตฺถวส  สมฺปสสฺมาโน  ทีฆรตฺต   
อาร ฺ ิโก เจว อาร ฺ ิกตฺตสฺส จ วณฺณวาที ฯ   
                     [เอว เปยฺยาโล]   
ปณฺฑปาติโก  เจว ... ปสุกลูิโก เจว ... เตจีวริโก เจว ... อปฺปจฺโฉ   
เจว  ...  สนฺตุฏโ  เจว  ... ปวิวิตฺโตเจว ... อสสฏโ เจว ...   
อารทฺธวิริโย เจว วิริยารมฺภสฺส จ วณฺณวาทีติ ฯ   
#๑ ม. ชิณฺโณสิ ตฺว ฯ  ๒ ม. ยุ. จ ฯ  ๓ ยุ. อาร ฺโก ฯ เอวมุปรปิ ฯ    
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     [๔๘๑]   เทฺว   ขฺวาห  ภนฺเต  อตฺถวเส  สมฺปสฺสมาโน  ทีฆรตฺต   
อาร ฺ ิโก   เจว   อาร ฺ ิกตฺตสฺส   จ   วณฺณวาที  ฯเปฯ  ปณฺฑปาติโก   
เจว   ...   ปสุกูลิโก  เจว  ...  เตจีวริโก  เจว  ...  อปฺปจฺโฉ   
เจว  ...  สนฺตุฏโ  เจว ... ปวิวิตฺโต เจว ... อสสฏโ เจว ...   
อารทฺธวิริโย    เจว    วิริยารมฺภสฺส    จ   วณฺณวาที   อตฺตโน   จ   
ทิฏธมฺมสุขวิหาร    สมปฺสฺสมาโน    ปจฺฉิม ฺจ    ชนต    อนุกมฺปมาโน   
อปฺเปวนาม  ปจฺฉิมา  ชนตา  ทิฏานุคตึ  อาปชฺเชยฺย  ๑  เย  กิร เต   
อเหสุ   พุทฺธานุพุทฺธสาวกา   เต   ทีฆรตฺต   อาร ฺ ิกา   เจว  อเหสุ   
อาร ฺ ิกตฺตสฺส  จ  วณฺณวาทิโน  ฯเปฯ  ปณฺฑปาติกา  เจว  อเหสุ  ...   
ปสุกูลิกา  เจว  อเหสุ  ...  เตจีวริกา  เจว  อเหสุ  ...  อปฺปจฺฉา   
เจว  อเหสุ  ...  สนฺตุฏา เจว อเหสุ ... ปวิวิตฺตา เจว อเหสุ ...   
อสสฏา  เจว  อเหสุ  ...  อารทฺธวิริยา  เจว  อเหสุ  วิริยารมฺภสฺส   
จ   วณฺณวาทิโนติ   เต   ตถตฺตาย   ปฏปิชฺชิสฺสนฺติ   เตสนฺต   ภวิสฺสติ   
ทีฆรตฺต   หติาย   สุขายาติ   อิเม   โข  อห  ภนฺเต  เทฺว  อตฺถวเส   
สมฺปสฺสมาโน    ทีฆรตฺต    อาร ฺ ิโก    เจว    อาร ฺ ิกตฺตสฺส    จ   
วณฺณวาที   ปณฺฑปาติโก   เจว  ...  ปสุกูลิโก  เจว  ...  เตจีวริโก   
เจว  ...  อปฺปจฺโฉ  เจว ... สนฺตุฏโ เจว ... ปวิวิตฺโต เจว ...   
อสสฏโ เจว ... อารทฺธวิริโย เจว วิริยารมฺภสฺส จ วณฺณวาทีติ ฯ   
     [๔๘๒]   สาธุ   สาธุ   กสฺสป   พหุชนหิตาย   กริ  ตฺว  กสฺสป   
#๑ ม. ย.ุ อาปชฺเชยฺยุ ฯ    
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ปฏิปนฺโน    พหุชนสุขาย    โลกานุกมฺปาย    อตฺถาย   หิตาย   สขุาย   
เทวมนุสฺสาน    ตสฺมาติห    ตฺว   กสสฺป   สาณานิ   เจว   ปสุกูลานิ   
ธาเรหิ   นิพฺพสนานิ   ปณฺฑาย   จราหิ   อร ฺเว   ๑  วิหราหติี  ฯ   
ป ฺจม ฯ   
     [๔๘๓]   ราชคเห   วิหรติ  เวฬุวเน  ...  อถ  โข  อายสฺมา   
มหากสฺสโป    เยน    ภควา    เตนุสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินนฺ  โข  อายสฺมนฺต   
มหากสฺสป    ภควา    เอตทโวจ    โอวท    กสฺสป   ภิกฺขู   กโรหิ   
กสฺสป   ภิกขฺูน   ธมฺม ึ  กถ   อห  วา  กสฺสป  ภิกขฺู  โอวเทยฺย  ตฺว   
วา อห วา ภิกฺขูน ธมฺมึ กถ กเรยฺย ตฺว วาติ ฯ   
     [๔๘๔]  ทุพฺพจา โข ภนฺเต ภควา ๒ เอตรหิ ภิกฺขู โทวจสฺสกรเณหิ   
กรเณหิ     ธมฺเมหิ     สมนฺนาคตา     อกฺขมา    อปปฺทกฺขิณคฺคาหิโน   
อนุสาสนึ   ฯ   อิธาห  ภนฺเต  อทฺทส  ภณฺฑ ฺจ  นาม  ภิกฺขุ  อานนฺทสฺส   
สทฺธิวิหารึ  อาภิชฺชิก ฺจ  ๓  นาม  ภิกขฺุ  อนุรุทฺธสสฺ สทฺธิวิหารึ อ ฺม ฺ   
สุเตน    อจฺจาวทนฺเต    เอหิ    ภิกฺขุ    โก    พหุตร    ภาสิสฺสติ   
โก สุนฺทรตร ภาสิสฺสติ โก จิรตร ภาสิสฺสตีติ ฯ๔   
     [๔๘๕]   อถ   โข   ภควา   อ ฺตร   ภิกฺขุ  อามนฺเตสิ  เอหิ   
ตฺว   ภิกฺขุ   มม   วจเนน   ภณฺฑ ฺจ   ภิกฺขุ   อานนฺทสฺส   สทฺธิวิหารึ   
อาภิชฺชิก ฺจ    ภิกฺขุ    อนุรุทฺธสฺส    สทฺธิวิหารึ    อามนฺเตหิ   สตฺถา   
อายสฺมนฺเต   อามนฺเตตีติ   ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  โส  ภิกฺขุ  ภควโต   
ปฏิสฺสุณิตฺวา    เยน    เต   ภิกฺขู   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   เต   
#๑ ม. ย.ุ อร ฺเ จ ฯ  ๒ ม. ย.ุ ภควาติ ปาโ นตฺถิ ฯ  ๓ ม. อภิชกิ ฺจ ฯ    
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ภิกฺขู   เอตทโวจ   สตฺถา   อายสฺมนฺเต  อามนฺเตตีติ  ฯ  เอวมาวุโสติ   
โข  เต  ภิกฺขู  ตสฺส  ภิกฺขุโน  ปฏิสฺสุณิตฺวา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ   
     [๔๘๖]   เอกมนฺต   นสิินฺเน  โข  เต  ภิกฺขู  ภควา  เอตทโวจ   
สจฺจ   กิร   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   อ ฺม ฺ   สุเตน   อจฺจาวทถ   เอหิ   
ภิกฺขุ   โก   พหุตร   ภาสิสฺสติ   โก  สุนทฺรตร  ภาสิสฺสติ  โก  จิรตร   
ภาสิสฺสตีติ   ฯ   เอว   ภนฺเตติ  ฯ  กินฺนุ  เม  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  เอว   
ธมฺม   เทสิต   อาชานาถ   เอว   ตุเมฺห   ภิกฺขเว  อ ฺม ฺ  สุเตน   
อจฺจาวทถ    เอหิ   ภิกฺขุ   โก   พหุตร   ภาสิสฺสติ   โก   สุนฺทรตร   
ภาสิสฺสติ   โก  จิรตร  ภาสิสฺสตีติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  โน  เจ   
กิร   เม   ตุเมหฺ   ภิกฺขเว   เอว   ธมฺม   เทสิต   อาชานาถ  อถ   
กิ ฺจรหิ  ตุเมฺห  โมฆปรุิสา  กึ  ชานนฺตา  กึ  ปสฺสนตฺา เอว สฺวากฺขาเต   
ธมฺมวินเย   ปพฺพชิตา   สมานา   อ ฺม ฺ   สุเตน   อจฺจาวทถ  เอหิ   
ภิกฺขุ   โก   พหุตร   ภาสิสฺสติ   โก  สุนทฺรตร  ภาสิสฺสติ  โก  จิรตร   
ภาสิสฺสตีติ ฯ   
     [๔๘๗]  อถ  โข  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปาเทสุ  สริสา  นิปติตฺวา   
ภควนฺต    เอตทโวจุ   อจฺจโย   โน   ภนฺเต   อจฺจคมา   ยถาพาเล   
ยถามูเฬฺห   ยถาอกุสเล   เย   มย   เอว   สฺวากฺขาเต   ธมฺมวินเย   
ปพฺพชิตา    สมานา   อ ฺม ฺ   สุเตน   อจฺจาวทิมฺหา   เอหิ   ภิกฺขุ   
โก  พหุตร  ภาสิสฺสติ  โก  สุนฺทรตร  ภาสิสฺสติ  โก  จิรตร  ภาสิสฺสตีติ    
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เตส   โน   ภนฺเต   ภควา   อจฺจย   อจฺจยโต   ปฏิคฺคณฺหาตุ  อายตึ   
สวรายาติ ฯ   
     [๔๘๘]   ตคฺฆ   ตุเมฺห   ภิกฺขเว  อจฺจโย  อจฺจคมา  ยถาพาเล   
ยถามูเฬฺห   ยถาอกุสเล   เย   ตุเมฺห   เอว  สฺวากฺขาเต  ธมฺมวินเย   
ปพฺพชิตา    สมานา    อ ฺม ฺ   สุเตน   อจฺจาวทิตฺถ   เอหิ   ภิกฺขุ   
โก  พหุตร  ภาสิสฺสติ  โก  สุนฺทรตร  ภาสิสฺสติ  โก  จิรตร  ภาสิสฺสตีติ   
ยโต   จ   โข   ตุเมฺห   ภิกขฺเว  อจฺจย  อจฺจยโต  ทิสฺวา  ยถาธมฺม   
ปฏิกโรถ    ต    โว    มย    อจฺจย   ปฏิคฺคณฺหาม   วุฑฺฒิ   เหสา   
ภิกฺขเว   อริยสฺส   วินเย   โย   อจฺจย   อจฺจยโต  ทิสฺวา  ยถาธมฺม   
ปฏิกโรติ อายตึ จ สวร อาปชฺชตีติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๔๘๙] ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน ... อถ โข อายสฺมา มหากสฺสโป   
เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   ...   เอกมนฺต  นิสินฺน  โข  อายสฺมนฺต   
มหากสฺสป    ภควา    เอตทโวจ    โอวท    กสฺสป   ภิกฺขู   กโรหิ   
กสฺสป   ภิกขฺูน   ธมฺม ึ  กถ   อห   วา   กสฺสป   ภิกฺขู   โอวเทยฺย   
ตฺว วา อห วา ภิกฺขูน ธมฺมึ กถ กเรยฺย ตฺว วาติ ฯ   
     [๔๙๐]    ทุพฺพจา    โข    ภนฺเต    ภควา   เอตรหิ   ภิกฺขู   
โทวจสฺสกรเณหิ    ธมฺเมหิ   สมนฺนาคตา   อกฺขมา   อปฺปทกฺขิณคฺคาหิโน   
อนุสาสนึ   ฯ   ยสฺสกสฺสจิ  ภนฺเต  สทฺธา  นตฺถิ  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  หิริ   
นตฺถิ   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   โอตฺตปฺป   นตฺถิ   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ  วิรยิ   
นตฺถิ    กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   ป ฺา   นตฺถิ   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   ตสสฺ    
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ยา   รตฺติ   วา  ทิวโส  วา  อาคจฺฉติ  หานิเยว  ปาฏิกงฺขา  กุสเลสุ   
ธมฺเมสุ   โน   วุฑฺฒิ   ฯ   เสยฺยถาป   ภนฺเต   กาฬปกฺเข   จนฺทสฺส   
ยา   รตฺติ   วา   ทิวโส   วา  อาคจฺฉติ  หายเตว  จ  ๑  วณฺเณน   
หายติ   มณฺฑเลน   หายติ  อาภาย  หายติ  อาโรหปริณาเหน  เอวเมว   
โข  ภนฺเต  ยสฺสกสฺสจิ  สทฺธา  นตฺถิ  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  หิร ิ นตฺถิ ...   
โอตฺตปฺป  นตฺถิ  ...  วิริย  นตฺถิ  ...  ป ฺา  นตฺถิ  กสุเลสุ ธมฺเมสุ   
ตสฺส   ยา   รตฺติ   วา   ทิวโส  วา  อาคจฺฉติ  หานิเยว  ปาฏิกงฺขา   
กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   โน   วุฑฺฒิ   ฯ   อสฺสทฺโธ   ปุริสปุคฺคโลติ  ภนฺเต   
ปริหานเมต   อหิริโก   ปุรสิปุคฺคโลติ   ภนฺเต   ปริหานเมต  อโนตฺตาป   
ปุริสปุคฺคโลติ    ภนฺเต    ปริหานเมต   กุสีโต   ปรุสิปุคฺคโลติ   ภนฺเต   
ปริหานเมต   ทุปฺป ฺโ   ปุริสปุคฺคโลติ   ภนฺเต   ปริหานเมต   โกธโน   
ปุริสปุคฺคโลติ    ภนฺเต   ปริหานเมต   อุปนาหี   ปรุิสปุคฺคโลติ   ภนฺเต   
ปริหานเมต น สนฺติ ภิกฺขู โอวาทกาติ ภนฺเต ปริหานเมต ฯ   
     [๔๙๑]   ยสฺสกสฺสจิ  ภนฺเต  สทฺธา  อตฺถ ิ กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  หริิ   
อตฺถิ   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   โอตฺตปฺป   อตฺถิ   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ  วิรยิ   
อตฺถิ    กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   ป ฺา   อตฺถิ   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   ตสสฺ   
ยา   รตฺติ   วา  ทิวโส  วา  อาคจฺฉติ  วุฑฺฒิเยว  ปาฏิกงฺขา  กุสเลสุ   
ธมฺเมสุ   โน   ปริหานิ   ฯ   เสยฺยถาป   ภนฺเต  ชุณฺหปกฺเข  จนฺทสฺส   
ยา   รตฺติ   วา   ทิวโส   วา  อาคจฺฉติ  วฑฺฒเตว  จ  ๑  วณฺเณน   
วฑฺฒติ    มณฺฑเลน    วฑฺฒติ    อาภาย    วฑฺฒติ    อาโรหปรณิาเหน   
#๑ ม. ย.ุ จสทฺโท นตฺถ ิฯ เอวมุปริป ฯ    
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เอวเมว   โข   ภนฺเต   ยสสฺกสฺสจิ   สทฺธา   อตฺถ ิ กุสเลสุ  ธมฺเมสุ   
หิริ  อตฺถ ิ ...  โอตฺตปฺป  อตฺถิ  ...  วิริย  อตฺถิ  ...  ป ฺา อตฺถิ   
กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   ตสฺส   ยา   รตฺติ   วา   ทิวโส   วา  อาคจฺฉติ   
วุฑฺฒิเยว   ปาฏิกงฺขา   กสุเลสุ   ธมฺเมสุ   โน   ปรหิานิ   ฯ  สทฺโธ   
ปุริสปุคฺคโลติ    ภนฺเต   อปริหานเมต   หิริมา   ปุริสปุคฺคโลติ   ภนฺเต   
อปริหานเมต     โอตฺตาป     ปุริสปุคฺคโลติ    ภนฺเต    อปริหานเมต   
อารทฺธวิริโย     ปุริสปุคฺคโลติ     ภนฺเต     อปริหานเมต    ป ฺวา   
ปุริสปุคฺคโลติ   ภนฺเต   อปริหานเมต   อกฺโกธโน  ปุริสปุคฺคโลติ  ภนฺเต   
อปริหานเมต     อนุปนาหี     ปุรสิปุคฺคโลติ    ภนฺเต    อปริหานเมต   
สนฺติ ภิกฺขู โอวาทกาติ ภนฺเต อปริหานเมตนฺติ ฯ   
     [๔๙๒]  สาธุ  สาธุ  กสฺสป  ยสฺสกสฺสจิ [๑]- สทฺธา นตฺถิ กสุเลสุ   
ธมฺเมสุ  หิริ  นตฺถิ  ...  โอตฺตปฺป  นตฺถ ิ ...  วิริย นตฺถิ ... ป ฺา   
นตฺถิ   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ  ตสฺส  ยา  รตฺติ  วา  ทิวโส  วา  อาคจฺฉติ   
หานิเยว   ปาฏิกงฺขา   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   โน   วุฑฺฒิ  ฯ  เสยฺยถาป   
กสฺสป   กาฬปกฺเข   จนฺทสฺส   ยา   รตฺติ  วา  ทิวโส  วา  อาคจฺฉติ   
หายเตว   จ   วณฺเณน   หายติ   มณฺฑเลน   หายติ   อาภาย  หายติ   
อาโรหปริณาเหน   เอวเมว   โข   กสฺสป   ยสฺสกสฺสจิ   สทฺธา  นตฺถิ   
กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  หิร ิ นตฺถิ  ...  โอตฺตปฺป  นตฺถ ิ... วิริย นตฺถ ิ...   
ป ฺา   นตฺถิ   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   ตสสฺ  ยา  รตฺติ  วา  ทิวโส  วา   
อาคจฺฉติ   หานิเยว   ปาฏกิงฺขา   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   โน   วุฑฺฒิ  ฯ   
#๑ ม. ย.ุ กสสฺป ฯ    
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อสฺสทฺโธ    ปุริสปุคฺคโลติ    กสฺสป    ปริหานเมต    อหิริโก   ฯเปฯ   
อโนตฺตาป   ฯเปฯ   กุสโีต   ฯเปฯ  ทปฺุป ฺโ  ฯเปฯ  โกธโน  ฯเปฯ   
อุปนาหี    ปรุิสปุคฺคโลติ    กสฺสป    ปริหานเมต    น   สนฺติ   ภิกฺขู   
โอวาทกาติ กสฺสป ปริหานเมต ฯ   
     [๔๙๓]   ยสฺสกสฺสจิ   กสฺสป   สทธฺา   อตฺถ ิ  กสุเลสุ  ธมฺเมสุ   
หิริ  อตฺถ ิ ...  โอตฺตปฺป  อตฺถิ  ...  วิริย  อตฺถิ  ...  ป ฺา อตฺถิ   
กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   ตสฺส   ยา   รตฺติ   วา   ทิวโส   วา  อาคจฺฉติ   
วุฑฺฒิเยว   ปาฏิกงฺขา   กสุเลสุ   ธมฺเมสุ  โน  ปริหานิ  ฯ  เสยฺยถาป   
กสฺสป   ชุณฺหปกฺเข   จนฺทสฺส   ยา   รตฺติ  วา  ทิวโส  วา  อาคจฺฉติ   
วฑฺฒเตว   จ   วณฺเณน   วฑฺฒติ   มณฺฑเลน   วฑฺฒติ   อาภาย  วฑฺฒติ   
อาโรหปริณาเหน   เอวเมว   โข   กสฺสป   ยสฺสกสฺสจิ   สทฺธา  อตฺถิ   
กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  หิร ิ อตฺถิ  ...  โอตฺตปฺป  อตฺถ ิ... วิริย อตฺถิ ...   
ป ฺา   อตฺถิ   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   ตสสฺ  ยา  รตฺติ  วา  ทิวโส  วา   
อาคจฺฉติ   วุฑฺฒิเยว   ปาฏิกงฺขา   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ  โน  ปริหาน ิ ฯ   
สทฺโธ     ปุรสิปุคฺคโลติ    กสฺสป    อปริหานเมต    หิริมา    ฯเปฯ   
โอตฺตาป  ฯเปฯ  อารทฺธวิริโย  ฯเปฯ  ป ฺวา  ฯเปฯ อกฺโกธโน ฯเปฯ   
อนุปนาหี     ปุริสปุคฺคโลติ    กสฺสป    อปริหานเมต    สนฺติ    ภิกฺขู   
โอวาทกาติ กสฺสป อปรหิานเมตนฺติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๔๙๔]  ราชคเห  วิหรติ  เวฬุวเน  กลนฺทกนิวาเป  ฯ  อถ  โข   
อายสฺมา    มหากสฺสโป    เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา    
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ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสทีิ   ฯ   เอกมนฺต  นิสินฺน  โข   
อายสฺมนฺต    มหากสฺสป   ภควา   เอตทโวจ   โอวท   กสฺสป   ภิกขฺู   
กโรหิ   กสฺสป   ภิกฺขูน  ธมฺมึ  กถ  อห  วา  กสฺสป  ภิกฺขู  โอวเทยฺย   
ตฺว  วา  อห  วา  ภิกฺขูน  ธมฺมึ  กถ  กเรยฺย  ตฺว  วาติ  ฯ  ทุพฺพจา   
โข    ภนฺเต    ภควา    เอตรหิ   ภิกฺขู   โทวจสฺสกรเณหิ   ธมฺเมหิ   
สมนฺนาคตา อกฺขมา อปฺปทกฺขิณคฺคาหิโน อนุสาสนินฺติ ๑ ฯ   
     [๔๙๕]   ตถา  หิ  ปน  กสฺสป  ปุพฺเพ  เถรา  ภิกขฺู  อาร ฺ ิกา   
เจว     อเหสุ    อาร ฺ ิกตฺตสฺส    จ    วณฺณวาทิโน    ปณฺฑปาติกา   
เจว    อเหสุ   ปณฺฑปาติกตฺตสฺส   จ   วณฺณวาทิโน   ปสุกูลิกา   เจว   
อเหสุ    ปสุกูลิกตฺตสฺส   จ   วณฺณวาทิโน   เตจีวริกา   เจว   อเหสุ   
เตจีวริกตฺตสฺส     จ     วณฺณวาทิโน     อปฺปจฺฉา    เจว    อเหสุ   
อปฺปจฺฉตาย   จ   วณฺณวาทิโน   สนฺตุฏา  เจว  อเหสุ  สนฺตุฏ ิยา  จ   
วณฺณวาทิโน   ปวิวิตฺตา   เจว   อเหสุ   ปวิเวกสฺส   จ   วณฺณวาทิโน   
อสสฏา   เจว   อเหสุ   อสสคฺคสฺส   จ   วณฺณวาทิโน  อารทฺธวิรยิา   
เจว  อเหสุ  วิริยารมฺภสฺส  จ  วณฺณวาทิโน  ฯ  ตตฺร  โย  โหติ  ภิกขฺุ   
อาร ฺ ิโก   เจว   อาร ฺ ิกตฺตสฺส   จ   วณฺณวาที   ปณฺฑปาติโก  เจว   
ปณฺฑปาติกตฺตสฺส    จ    วณฺณวาที    ปสุกูลิโก    เจว   ปสุกูลิกตฺตสฺส(   
จ    วณฺณวาที    เตจีวริโก    เจว   เตจีวริกตฺตสฺส   จ   วณฺณวาที   
อปฺปจฺโฉ    เจว    อปฺปจฺฉตาย    จ    วณฺณวาที   สนฺตุฏโ   เจว   
สนฺตุฏ ิยา   จ   วณฺณวาที   ปวิวิตฺโต   เจว  ปวิเวกสฺส  จ  วณฺณวาที   
#๑ ยุ. อนุสาสนนฺติ ฯ    
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อสสฏโ    เจว    อสสคฺคสฺส   จ   วณฺณวาที   อารทฺธวิริโย   เจว   
วิริยารมฺภสฺส     จ    วณฺณวาที    ต    เถรา    ภิกฺขู    อาสเนน   
นิมนฺเตนฺติ   เอหิ   ภิกฺขุ   โก   นามาย  ภิกฺขุ  ภทฺทโก  วตาย  ภิกขฺุ   
สิกฺขากาโม   วตาย   ภิกฺขุ   เอหิ   ภิกฺขุ   อิท  อาสน  นิสีทาหีติ  ฯ   
ตตฺร   กสฺสป   นวาน  ภิกขฺูน  เอว  โหติ  โย  กริ  โส  โหติ  ภิกขฺุ   
อาร ฺ ิโก    เจว    อาร ฺ ิกตฺตสฺส    จ    วณฺณวาที    ปณฺฑปาติโก   
เจว  ...  ปสุกลูิโก เจว ... เตจีวริโก เจว ... อปฺปจฺโฉ เจว ...   
สนฺตุฏโ  เจว ... ปวิวิตฺโต เจว ... อสสฏโ เจว ... อารทฺธวิริโย   
เจว    วิริยารมฺภสฺส   จ   วณฺณวาที   ต   เถรา   ภิกฺขู   อาสเนน   
นิมนฺเตนฺติ    เอหิ    ภิกฺขุ   โก   นามาย   ภิกฺขุ   ภทฺทโก   วตาย   
ภิกฺขุ   สิกฺขากาโม   วตาย   ภิกฺขุ  เอหิ  ภิกฺขุ  อิท  อาสน  นิสีทาหีติ   
เต ตถตฺตาย ปฏิปชชฺนฺติ เตสนฺต โหติ ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย ฯ   
     [๔๙๖]  เอตรหิ  ปน  กสฺสป  เถรา  ภิกฺขู  น  เจว  อาร ฺ ิกา   
น    จ    อาร ฺ ิกตฺตสฺส    วณฺณวาทิโน    น    เจว   ปณฺฑปาติกา   
น   จ   ปณฺฑปาติกตฺตสฺส   วณฺณวาทิโน   น   เจว   ปสุกูลิกา  น  จ   
ปสุกูลิกตฺตสฺส   วณฺณวาทิโน  น  เจว  เตจีวริกา  น  จ  เตจีวริกตฺตสฺส   
วณฺณวาทิโน   น   เจว   อปฺปจฺฉา   น   จ  อปฺปจฺฉตาย  วณฺณวาทิโน   
น     เจว     สนฺตุฏา     น     จ    สนตฺุฏ ิยา    วณฺณวาทิโน   
น   เจว   ปวิวิตฺตา   น   จ   ปวิเวกสฺส   วณฺณวาทิโน   น   เจว   
อสสฏา   น   จ   อสสคฺคสฺส   วณฺณวาทิโน   น  เจว  อารทฺธวิริยา    
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น   จ   วิริยารมฺภสฺส   วณฺณวาทิโน   ฯ   ตตฺร   โย   โหติ   ภิกฺขุ   
าโต   ยสสสฺี   ลาภี  จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺช- 
ปริกฺขาราน  ต     เถรา     ภิกฺขู     อาสเนน     นิมนฺเตนฺติ    เอหิ    ภิกฺขุ   
โก   นามาย   ภิกฺขุ   ภทฺทโก  วตาย  ภิกฺขุ  สพฺรหฺมจาริกาโม  วตาย   
ภิกฺขุ   เอหิ   ภิกฺขุ   อิท   อาสน  นิสีทาหีติ  ฯ  ตตฺร  กสฺสป  นวาน   
ภิกฺขูน   เอว   โหติ   โย   กิร   โส   โหติ   ภิกฺขุ  าโต  ยสสฺส ี  
ลาภี        จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน       ต   
เถรา   ภิกฺขู   อาสเนน   นิมนฺเตนฺติ  เอหิ  ภิกฺขุ  โก  นามาย  ภิกฺขุv   
ภทฺทโก   วตาย   ภิกฺขุ   สพฺรหฺมจาริกาโม   วตาย  ภิกฺขุ  เอหิ  ภิกขฺุ   
อิท   อาสน   นิสีทาหีติ   เต   ตถตฺตาย   ปฏิปชชฺนฺติ   เตสนฺต  โหติ   
ทีฆรตฺต   อหิตาย   ทุกฺขาย   ฯ   ย ฺหิ   ต  กสฺสป  สมฺมา  วทมาโน   
วเทยฺย    อุปทฺทุตา   พฺรหฺมจารี   พฺรหฺมจารูปทฺทเวน   อภิวานา   ๑   
พฺรหฺมจารี   พฺรหฺมจาราภิวาเนนาติ  ๒  ฯ  เอตรหิ  ต  กสฺสป  สมฺมา   
วทมาโน     วเทยฺย     อุปทฺทุตา    พฺรหฺมจารี    พฺรหฺมจารูปทฺทเวน   
อภิวานา พฺรหฺมจารี พฺรหฺมจาราภิวาเนนาติ ฯ อฏม ฯ   
     [๔๙๗]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  อห  ภิกฺขเว ยาวเทว อากงฺขามิ   
วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก  สวิจาร  วิเวกช   
ปติสุข   ปม   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรามิ   ฯ   กสฺสโปป   ภิกฺขเว   
ยาวเทว   อากงฺขติ   วิวิจฺเจว   กาเมหิ   วิวิจฺจ   อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ   
สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปติสุข ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ   
#๑ ม. อภิปตฺถนา ฯ  ยุ. อภิภวนา ฯ  ๒ ม. พฺรหฺมจาริอภิปตฺถเนนาติ ฯ   
#ยุ. พฺรหฺมจาราภิภวเนนาติ ฯ    
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     [๔๙๘]   อห   ภิกฺขเว   ยาวเทว   อากงฺขามิ   วิตกฺกวิจาราน   
วูปสมา   อชฌฺตฺต   สมฺปสาทน   เจตโส  เอโกทิภาว  อวิตกฺก  อวิจาร   
สมาธิช   ปติสุข   ทุติย   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรามิ   ฯ   กสฺสโปป   
ภิกฺขเว   ยาวเทว   อากงฺขติ   วิตกฺกวิจาราน   วูปสมา  ฯเปฯ  ทติุย   
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ   
     [๔๙๙]   อห  ภิกฺขเว  ยาวเทว  อากงฺขามิ  ปติยา  จ  วิราคา   
อุเปกฺขโก    จ   วิหรามิ   สโต   จ   สมปฺชาโน   สุข ฺจ   กาเยน   
ปฏิสเวเทมิ     ยนฺต     อรยิา    อาจิกฺขนฺติ    อุเปกฺขโก    สติมา   
สุขวิหารีติ   ตติย   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรามิ  ฯ  กสฺสโปป  ภิกฺขเว   
ยาวเทว  อากงฺขติ  ปติยา  จ  วิราคา  อุเปกฺขโก  จ  วิหรติ  สโต จ   
สมฺปชาโน   สุข ฺจ   กาเยน   ปฏิสเวเทติ   ยนฺต   อรยิา  อาจิกฺขนฺติ   
อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ ตติย ฌาน อุปสมฺปชชฺ วิหรติ ฯ   
     [๕๐๐]   อห  ภิกฺขเว  ยาวเทว  อากงฺขามิ  สุขสฺส  จ  ปหานา   
ทุกฺขสฺส    จ    ปหานา    ปุพฺเพว   โสมนสฺสโทมนสฺสาน   อตฺถงฺคมา   
อทุกฺขมสุข   อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ   จตุตฺถ  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรามิ  ฯ   
กสฺสโปป   ภิกฺขเว   ยาวเทว   อากงฺขติ   สุขสฺส  จ  ปหานา  ฯเปฯ   
จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ   
     [๕๐๑]   อห  ภิกฺขเว  ยาวเทว  อากงฺขามิ  สพฺพโส  รูปส ฺาน   
สมติกฺกมา    ปฏิฆส ฺาน    อตฺถงฺคมา    นานตฺตส ฺาน   อมนสิการา   
อนนฺโต    อากาโสติ    อากาสาน ฺจายตน   อุปสมปฺชฺช   วิหรามิ   ฯ    
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กสฺสโปป    ภิกฺขเว    ยาวเทว    อากงฺขติ    สพฺพโส    รูปส ฺาน   
สมติกฺกมา ฯเปฯ อากาสาน ฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ   
     [๕๐๒]    อห    ภิกฺขเว    ยาวเทว    อากงฺขามิ    สพฺพโส   
อากาสาน ฺจายตน    สมติกฺกมฺม   อนนฺต   วิ ฺาณนฺติ   วิ ฺาณ ฺจายตน   
อุปสมฺปชฺช    วิหรามิ   ฯ   กสฺสโปป   ภิกฺขเว   ยาวเทว   อากงฺขติ   
สพฺพโส     อากาสาน ฺจายตน     สมติกฺกมฺม     อนนฺต    วิ ฺาณนฺติ   
วิ ฺาณ ฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ   
     [๕๐๓]    อห    ภิกฺขเว    ยาวเทว    อากงฺขามิ    สพฺพโส   
วิ ฺาณ ฺจายตน     สมติกฺกมฺม     นตฺถิ     กิ ฺจีติ    อากิ ฺจ ฺายตน   
อุปสมฺปชฺช   วิหรามิ  ฯ  กสฺสโปป  ภิกฺขเว  ยาวเทว  อากงฺขติ  ฯเปฯ   
อากิ ฺจ ฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ   
     [๕๐๔]    อห    ภิกฺขเว    ยาวเทว    อากงฺขามิ    สพฺพโส   
อากิ ฺจ ฺายตน     สมติกฺกมฺม     เนวส ฺานาส ฺายตน    อุปสมฺปชฺช   
วิหรามิ    ฯ    กสฺสโปป    ภิกฺขเว    ยาวเทว   อากงฺขติ   ฯเปฯ   
เนวส ฺานาส ฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ   
     [๕๐๕]    อห    ภิกฺขเว    ยาวเทว    อากงฺขามิ    สพฺพโส   
เนวส ฺานาส ฺายตน    สมติกฺกมฺม    ส ฺาเวทยิตนิโรธ    อุปสมฺปชฺช   
วิหรามิ     ฯ    กสฺสโปป    ภิกฺขเว    ฯเปฯ    ส ฺาเวทยิตนิโรธ   
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ   
     [๕๐๖]   อห  ภิกฺขเว  ยาวเทว  อากงฺขามิ  อเนกวิหิต  อิทฺธิวิธ    
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ปจฺจนุโภมิ   เอโกป   หุตฺวา   พหุธา   โหมิ   พหุธาป  หุตฺวา  เอโก   
โหมิ    อาวิภาว    ติโรภาว    ติโรกุฑฺฑ    ติโรปาการ   ติโรปพฺพต   
อสชฺชมาโน   คจฺฉามิ   เสยฺยถาป   อากาเส  ปวิยาป  อุมฺมุชชฺนมิฺมุชฺช   
กโรมิ   เสยฺยถาป   อุทเก   อุทเกป  อภิชฺชมาเน  คจฺฉามิ  เสยฺยถาป   
ปวิย   อากาเสป  ปลลฺงฺเกน  จงฺกมามิ  ๑  เสยฺยถาป  ปกฺขี  สกโุณ   
อิเมป   จนฺทิมสุริเย   เอวมหิทฺธิเก  เอวมหานุภาเว  ปาณินา  ปรมิสามิ   
ปริมชฺชามิ   ยาว   พฺรหฺมโลกาป   กาเยน  วส  วตฺเตมิ  ฯ  กสฺสโปป   
ภิกฺขเว   ยาวเทว   อากงฺขติ   อเนกวิหติ  อิทฺธิวิธ  ปจฺจนุโภติ  ฯเปฯ   
ยาว พฺรหฺมโลกาป กาเยน วส วตฺเตติ ฯ   
     [๕๐๗]  อห ภิกฺขเว ยาวเทว อากงฺขามิ ทิพฺพาย โสตธาตุยา ฯเปฯ   
เย ทูเร สนฺติเก จ ฯ กสฺสโปป ภิกฺขเว ... สนฺติเก จ ฯ   
     [๕๐๘]    อห    ภิกฺขเว    ยาวเทว   อากงฺขามิ   ปรสตฺตาน   
ปรปุคฺคลาน   เจตสา   เจโต  ปริจฺจ  ชานามิ  ๒  สราค  วา  จิตฺต   
สราค   จิตฺตนฺติ   ปชานามิ   วีตราค   วา   จิตฺต   วีตราค  จิตฺตนฺติ   
ปชานามิ   สโทส   วา   จิตฺต   ฯเปฯ   วีตโทส   วา   จิตฺต  ...   
สโมห  วา  จิตฺต  ...  วีตโมห  วา  จิตฺต ... สงฺขิตฺต วา จิตฺต ...   
วิกฺขิตฺต  วา  จิตฺต  ...  มหคฺคต วา จิตฺต ... อมหคฺคต วา จิตฺต ...   
สอุตฺตร  วา  จิตฺต  ...  อนุตฺตร  วา จิตฺต ... สมาหิต วา จิตฺต ...   
อสมาหิต  วา  จิตฺต  ...  วิมุตฺต  วา  จิตฺต  ...  อวิมุตฺต  วา จิตฺต   
อวิมุตฺต   จิตฺตนฺติ  ปชานามิ  ฯ  กสฺสโปป  ภิกฺขเว  ยาวเทว  อากงฺขติ   
#๑ ม. กมามิ ฯ  ๒ ม. ย.ุ ปชานามิ ฯ    
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ปรสตฺตาน   ปรปุคฺคลาน   เจตสา  เจโต  ปริจฺจ  ชานาติ  ๑  สราค   
วา   จิตฺต   สราค   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   ฯเปฯ  อวิมุตฺต  วา  จิตฺต   
อวิมุตฺต จิตฺตนฺติ ปชานาติ ฯ   
     [๕๐๙]    อห    ภิกฺขเว    ยาวเทว   อากงฺขามิ   อเนกวิหิต   
ปุพฺเพนิวาส   อนุสฺสรามิ   เสยฺยถีท   เอกมฺป   ชาตึ   เทฺวป  ชาติโย   
ติสฺโสป   ชาติโย   จตสฺโสป   ชาติโย  ป ฺจป  ชาติโย  ทสป  ชาติโย   
วีสมฺป   ชาติโย   ตึสมฺป   ชาติโย   จตฺตาฬีสมฺป   ชาติโย  ป ฺาสมฺป   
ชาติโย     ชาติสตมฺป    ชาติสหสฺสมฺป    ชาติสตสหสฺสมฺป    อเนเกป   
สวฏฏกปฺเป  อเนเกป  วิวฏฏกปฺเป  อเนเกป  สวฏฏวิวฏฏกปฺเป อมุตฺราสึ   
เอวนาโม   เอวโคตฺโต   เอววณฺโณ  เอวมาหาโร  เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที   
เอวมายุปริยนฺโต  โส  ตโต  จุโต  อมุตฺร  อุทปาทึ  ๒  ตตฺราปาสึ ๓   
เอวนาโม   เอวโคตฺโต   เอววณฺโณ  เอวมาหาโร  เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที   
เอวมายุปริยนฺโต    โส    ตโต   จุโต   อิธูปปนฺโนติ   อิติ   สาการ   
สอุทฺเทส   อเนกวิหิต   ปพฺุเพนิวาส   อนุสฺสรามิ  ฯ  กสฺสโปป  ภิกฺขเว   
ยาวเทว    อากงฺขติ   อเนกวิหิต   ปุพฺเพนิวาส   อนุสฺสรติ   เสยฺยถีท   
เอกมฺป    ชาตึ    ฯเปฯ    อิติ    สาการ    สอุทฺเทส   อเนกวิหิต   
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ ฯ   
     [๕๑๐]   อห   ภิกฺขเว   ยาวเทว  อากงฺขามิ  ทิพฺเพน  จกฺขุนา   
วิสุทฺเธน   อติกฺกนฺตมานุสเกน   สตฺเต  ปสฺสามิ  จวมาเน  อุปปชฺชมาเน   
หีเน    ปณีเต   สุวณฺเณ   ทุพฺพณฺเณ   สุคเต   ทุคฺคเต   ยถากมฺมปูเค   
#๑ ม. ย.ุ ปชานาติ ฯ  ๒ ยุ. อุทปาทิ ฯ  ๓ ยุ. ตตฺราวาสึ ฯ    
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สตฺเต  ปชานามิ  อิเม  วต  โภนฺโต  สตฺตา  กายทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา   
วจีทุจฺจริเตน    สมนฺนาคตา    มโนทุจฺจริเตน    สมนนฺาคตา   อริยาน   
อุปวาทกา    มิจฺฉาทิฏ ิกา    มิจฺฉาทิฏ ิกมฺมสมาทานา    เต   กายสฺส   
เภทา  ปร  มรณา  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปนฺนา  อิเม  วา   
ปน  โภนโฺต  สตฺตา  กายสุจริเตน  สมนฺนาคตา  วจีสุจริเตน สมนฺนาคตา   
มโนสุจริเตน    สมนฺนาคตา    อรยิาน    อนุปวาทกา    สมฺมาทิฏ ิกา   
สมฺมาทิฏ ิกมฺมสมาทานา   เต   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   สคุตึ   
สคฺค    โลก    อุปปนฺนาติ    อิติ    ทิพฺเพน    จกฺขุนา    วิสุทฺเธน   
อติกฺกนฺตมานุสเกน  สตฺเต  ปสฺสามิ  จวมาเน  อุปปชฺชมาเน  หเีน ปณีเต   
สุวณฺเณ   ทพฺุพณฺเณ  สุคเต  ทุคฺคเต  ยถากมฺมูปเค  สตฺเต  ปชานามิ  ฯ   
กสฺสโปป   ภิกฺขเว   ยาวเทว   อากงฺขติ   ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน   
อติกฺกนฺตมานุสเกน   สตฺเต   ปสฺสติ   จวมาเน   ฯเปฯ   ยถากมฺมูปเค   
สตฺเต ปชานาติ ฯ   
     [๕๑๑]   อห   ภิกฺขเว   อาสวาน   ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ   
ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช   
วิหรามิ   ฯ   กสฺสโปป  ภิกฺขเว  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ   
ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช   
วิหรตีติ ฯ นวม ฯ   
     [๕๑๒]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย   อายสฺมา  มหากสฺสโป   
สาวตฺถิย   วิหรติ   เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม  ฯ  อถ  โข    
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อายสฺมา    อานนฺโท    ปพฺุพณฺหสมย    นิวาเสตฺวา    ปตฺตจีวรมาทาย   
เยนายสฺมา    มหากสฺสโป    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมนฺต   
มหากสฺสป    เอตทโวจ   อายาม   ภนฺเต   กสฺสป   เยน   อ ฺตโร   
ภิกฺขุนูปสฺสโย   เตนุปสงฺกมิสฺสามาติ   ฯ   คจฺฉ   ตฺว  อาวุโส  อานนฺท   
พหุกิจฺโจ   ตฺว   พหุกรณีโยติ   ฯ   ทุติยมฺป   โข  อายสฺมา  อานนฺโท   
อายสฺมนฺต   มหากสฺสป   เอตทโวจ   อายาม   ภนฺเต   กสฺสป   เยน   
อ ฺตโร   ภิกฺขุนูปสฺสโย   เตนุปสงฺกมิสฺสามาติ   ฯ  คจฺฉ  ตฺว  อาวุโส   
อานนฺท   พหุกิจฺโจ   ตฺว   พหุกรณีโยติ   ฯ   ตติยมฺป   โข  อายสฺมา   
อานนฺโท    อายสฺมนฺต    มหากสฺสป    เอตทโวจ    อายาม   ภนฺเต   
กสฺสป เยน อ ฺตโร ภิกฺขุนูปสฺสโย เตนุปสงฺกมิสฺสามาติ ฯ                           
     [๕๑๓]    อถ    โข    อายสฺมา    มหากสฺสโป   ปพฺุพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  อายสฺมตา  อานนฺเทน  ปจฺฉาสมเณน  เยน   
อ ฺตโร     ภิกฺขุนูปสฺสโย    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ป ฺตฺเต   
อาสเน    นิสทีิ   ฯ   อถ   โข   สมฺพหุลา   ภิกฺขุนิโย   เยนายสฺมา   
มหากสฺสโป    เตนุปสงฺกมึสุ    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต   มหากสฺสป   
อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทึสุ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินนฺา  โข ตา ภิกฺขุนิโย   
อายสฺมา    มหากสฺสโป    ธมฺมิยา    กถาย   สนฺทสเฺสสิ   สมาทเปสิ   
สมุตฺเตเชสิ   สมฺปหเสสิ   ฯ   อถ   โข   อายสฺมา  มหากสฺสโป  ตา   
ภิกฺขุนิโย   ธมฺมิยา   กถาย  สนฺทสฺเสตฺวา  สมาทเปตฺวา  สมุตฺเตเชตฺวา   
สมฺปหเสตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ    
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     [๕๑๔]   อถ   โข  ถลุลฺติสฺสา  ภิกขฺุนี  อนตฺตมนา  อนตฺตมนวาจ   
นิจฺฉาเรสิ    กึ    ปน    อยโฺย   มหากสฺสโป   อยฺยสสฺ   อานนฺทสฺส   
เวเทหมุนิโน   สมฺมุขา   ธมฺม   ภาสิตพฺพ   ม ฺติ   เสยฺยถาป   นาม   
สูจิพาณิชโก    สุขุมสูจิการสฺส    สนฺติเก   สูจึ   วิกฺเกตพฺพ   ม ฺเยฺย   
เอวเมว    อยโฺย   มหากสฺสโป   อยฺยสสฺ   อานนฺทสฺส   เวเทหมุนิโน   
สมฺมุขา   ธมมฺ   ภาสิตพฺพ   ม ฺตีติ   ๑  ฯ  อสฺโสสิ  โข  อายสฺมา   
มหากสฺสโป    ถลฺุลติสฺสาย   ภิกฺขุนิยา   อิม   วาจ   ภาสมานาย   ฯ   
อถ   โข   อายสฺมา   มหากสฺสโป   อายสฺมนฺต   อานนฺท   เอตทโวจ   
กึ   นุ   โข   อาวุโส   อานนฺท   อห   สูจิพาณิชโก   ตฺว  สูจิกาโร   
อุทาหุ  อห  สูจิกาโร  ตฺว  สูจิพาณิชโกติ  ฯ  ขมถ  ๒  ภนฺเต  กสฺสป   
พาโล มาตุคาโมติ ฯ   
     [๕๑๕]   อาคเมหิ   ตฺว   อาวุโส   อานนฺท   มา  เต  สงฺโฆ   
อุตฺตรึ    อุปปริกฺขิ    ต   กึ   ม ฺสิ   อาวุโส   อานนฺท   อป   นุ   
ตฺว   ภควโต   สมฺมุขา   ภิกฺขุสงฺเฆ   อุปนีโต  อห  ภิกฺขเว  ยาวเทว   
อากงฺขามิ   วิวิจฺเจว   กาเมหิ   วิวิจฺจ   อกุสเลหิ   ธมฺเมหิ  สวิตกฺก          
สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข  ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรามิ  อานนฺโทป   
ภิกฺขเว   ยาวเทว   อากงฺขติ   วิวิจฺเจว   กาเมหิ   วิวิจฺจ  อกุสเลหิ   
ธมฺเมหิ   สวิตกฺก   สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข  ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช   
วิหรตีติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  อห  โข  อาวุโส  ภควโต  สมฺมุขา   
ภิกฺขุสงฺเฆ   อุปนีโต   อห   ภิกฺขเว   ยาวเทว   อากงฺขามิ  วิวิจฺเจว   
#๑ ยุ. ม ฺาตีติ ฯ  ๒ ม. ขม ฯ    
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กาเมหิ   วิวิจฺจ   อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก  สวิจาร  วิเวกช  ปติสุข   
ปม    ฌาน    อุปสมฺปชชฺ   วิหรามิ   กสฺสโปป   ภิกฺขเว   ยาวเทว   
อากงฺขติ   วิวิจฺเจว   กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกสุเลหิ  ธมฺเมหิ  ฯเปฯ  ปม   
ฌาน    อุปสมฺปชฺช    วิหรตีติ    ฯ   [นวนฺน   อนุปพฺุพวิหารสมาปตฺตีน   
ป ฺจนฺน ฺจ อภิ ฺาน เอว เปยฺยาโล] ฯ   
     [๕๑๖]   ต  กึ  ม ฺสิ  อาวุโส  อานนฺท  อป  น ุ ตฺว  ภควโต   
สมฺมุขา   ภิกขฺุสงฺเฆ   อุปนีโต   อห  ภิกฺขเว  อาสวาน  ขยา  อนาสว   
เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช   วิหรามิ   อานนฺโทป   ภิกฺขเว   อาสวาน   ขยา  อนาสว   
เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช   วิหรตีติ   ฯ   โน   เหต   ภนฺเต  ฯ  อห  โข  อาวุโส   
ภควโต    สมฺมุขา    ภิกฺขุสงฺเฆ   อุปนีโต   อห   ภิกขฺเว   อาสวาน   
ขยา    อนาสว    เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย   
อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา    อุปสมฺปชฺช    วิหรามิ    กสสฺโปป    ภิกขฺเว   
อาสวาน   ขยา   อนาสว   เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว  ธมฺเม   
สย อภิ ฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ฯ   
     [๕๑๗]  สตฺตรตน  วา  โส ๑ อาวุโส นาค อฑฺฒฏมรตน ๒ วา   
ตาลปตฺติกาย   ฉาเทตพฺพ   ม ฺเยฺย   โย   ม   ๓   ฉหิ  อภิ ฺาหิ   
ฉาเทตพฺพ   ม ฺเยฺยาติ   ฯ   จวิตฺถ   จ   ปน   ถลุลฺติสฺสา   ภิกขฺุนี   
พฺรหฺมจริยมฺหาติ ฯ ทสม ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒ ย.ุ อฑฺฒฏรตน ฯ  ๓ ม. ย.ุ เม ฯ    
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     [๕๑๘]   เอก   สมย   อายสฺมา  มหากสฺสโป  ราชคเห  วิหรติ   
เวฬุวเน  กลนฺทกนิวาเป  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน อายสฺมา อานนฺโท   
ทกฺขิณาคิริสฺมึ   จาริก   จรติ  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  ฯ  เตน  โข   
ปน   สมเยน   อายสฺมโต   อานนฺทสฺส   ตึสมตฺตา  สทฺธิวิหาริโน  ภิกฺขู   
สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตา ภวนฺติ เยภุยฺเยน กุมารภูตา ฯ   
     [๕๑๙]   อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ทกฺขิณาคิริสฺมึ  ยถาภิรนฺต   
จาริก  จริตฺวา  เยน  ราชคห  เวฬุวน  กลนฺทกนิวาป  ๑  เยนายสฺมา   
มหากสฺสโป    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต    มหากสฺสป   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินนฺ  โข  อายสฺมนฺต   
อานนฺท   อายสฺมา   มหากสฺสโป   เอตทโวจ   กติ   น ุ โข  อาวุโส   
อานนฺท อตฺถวเส ปฏิจฺจ ภควตา กุเลสุ ติกโภชน ป ฺตฺตนฺติ ฯ   
     [๕๒๐]   ตโย   โข   ภนฺเต  กสฺสป  อตฺถวเส  ปฏิจฺจ  ภควตา   
กุเลสุ   ติกโภชน   ป ฺตฺต   ทุมฺมงฺกนู   ปุคฺคลาน  นิคฺคหาย  เปสลาน   
ภิกฺขูน   ผาสุวิหาราย   มา   ปาปจฺฉา  ปกฺข  นิสฺสาย  สงฺฆ  ภินฺเทยฺยุ   
กุลานุทยตาย   จ   อิเม   โข  ภนฺเต  กสสฺป  ตโย  อตฺถวเส  ปฏิจฺจ   
ภควตา กุเลสุ ติกโภชน ป ฺตฺตนฺติ ฯ   
     [๕๒๑]  อถ  กิ ฺจรหิ  ตฺว  อาวุโส  อานนฺท  อิเมหิ [๒]- ภิกฺขูหิ   
อินฺทฺริเยสุ   อคุตฺตทฺวาเรหิ   โภชเน   อมตฺต ฺ ูหิ  ชาคริย  อนนุยุตฺเตหิ   
สทฺธึ   จาริก   จรสิ   สสฺสฆาต  ม ฺเ  จรสิ  กุลปฺปฆาต  ๓  ม ฺเ   
จรสิ    โอลุชชฺติ   โข   เต   อาวุโส   อานนฺท   ปริสา   ปลชฺุชนฺติ   
#๑ ม. ย.ุ กลนฺทกนิวาโป ฯ  ๒ ม. ย.ุ นเวหิ ฯ  ๓ ม. กุลูปฆาต ฯ ยุ. กลุุปฆาต ฯ   
#เอวมุปริป ฯ    
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โข    เต    อาวุโส    อานนฺท   นวปฺปายา   น   วาย   กุมารโก   
มตฺตม ฺาสีติ   ฯ   อป   เม  ภนฺเต  กสฺสป  สิรสฺม ึ ปลิตานิ  ชาตานิ   
อถ   จ   ปน   มย   อชชฺาป  อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส  กุมารกวาทา   
น  มุจฺจามาติ  ฯ  ตถา  หิ  ปน  ตฺว  อาวุโส  อานนฺท  อิเมหิ  นเวหิ   
ภิกฺขูหิ    อินฺทฺริเยสุ    อคุตฺตทฺวาเรหิ   โภชเน   อมตฺต ฺ ูหิ   ชาคริย   
อนนุยุตฺเตหิ   สทฺธ ึ  จาริก   จรสิ  สสสฺฆาต  ม ฺเ  จรสิ  กุลปฺปฆาต   
ม ฺเ   จรสิ   โอลชฺุชติ  โข  เต  อาวุโส  อานนฺท  ปริสา  ปลชุชฺนฺติ   
โข เต อาวุโส นวปฺปายา น วาย กุมารโก มตฺตม ฺาสีติ ฯ   
     [๕๒๒]  อสฺโสสิ  โข  ถลฺุลนนฺทา  ภิกฺขุนี อยฺเยน กิร มหากสฺสเปน   
อยฺโย    อานนฺโท    เวเทหมุนิ    กุมารกวาเทน    อปสาทิโตติ   ฯ   
อถ   โข   ถุลลฺนนฺทา   ภิกขฺุนี   อนตฺตมนา   อนตฺตมนวาจ  นิจฺฉาเรสิ   
กึ    ปน    อยโฺย    มหากสฺสโป   อ ฺติตฺถิยปุพฺโพ   สมาโน   อยฺย   
อานนฺท    เวเทหมุนึ    กุมารกวาเทน    อปสาเทตพฺพ   ม ฺตีติ   ฯ   
อสฺโสสิ   โข   อายสฺมา   มหากสฺสโป   ถุลลฺนนฺทาย   ภิกฺขุนิยา   อิม   
วาจ ภาสมานาย ฯ   
     [๕๒๓]   อถ   โข   อายสฺมา  มหากสฺสโป  อายสฺมนฺต  อานนฺท   
เอตทโวจ    ตคฺฆาวุโส    อานนฺท    ถลฺุลนนฺทาย   ภิกฺขุนิยา   สหสา   
อปฺปฏิสงฺขา   วาจา   ภาสิตา  ยโตห  อาวุโส  เกสมสฺสุ  โอหาเรตฺวา   
กาสายานิ   วตฺถานิ   อจฺฉาเทตฺวา   อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชิโต   
นาภิชานามิ   อ ฺ   สตฺถาร   อุทฺทิสิตา   ๑  อ ฺตฺร  เตน  ภควตา   
#๑ ยุ. อุทฺทิสตุิ ฯ    
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อรหตา   สมมฺาสมฺพุทฺเธน   ฯ   ปุพฺเพ   เม   อาวุโส  อาคาริกภูตสฺส   
สโต    เอตทโหสิ    สมฺพาโธ    ฆราวาโส   รชาปโถ   อชโฺฌกาโส   
ปพฺพชฺชา     นยิท    สุกร    อคาร    อชฌฺาวสตา    เอกนฺตปริปุณฺณ   
เอกนฺตปริสุทฺธ    สงฺขลขิิต    พฺรหฺมจริย   จริตุ   ยนฺนูนาห   เกสมสฺสุ   
โอหาเรตฺวา   กาสายานิ   วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา  อคารสฺมา  อนคาริย                 
ปพฺพเชยฺยนฺติ   ฯ  โส  ขฺวาห  อาวุโส  อปเรน  สมเยน  ปฏปโลติกาน   
สงฺฆาฏึ   กรตฺิวา   ๑  เย  โลเก  อรหนโฺต  เต  อุทฺทสิฺส  เกสมสฺสุ   
โอหาเรตฺวา   กาสายานิ   วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา  อคารสฺมา  อนคาริย   
ปพฺพชึ    โส    เอว    ปพฺพชิโต   สมาโน   อทฺธานมคฺค   ปฏิปนฺโน   
อทฺทส    ภควนฺต    อนฺตรา    จ   ราชคห   อนฺตรา   จ   นาฬนฺท   
พหุปุตฺตเจติเย   นิสินฺน   ทิสฺวาน   เม   เอตทโหสิ  สตฺถาร ฺจ  วตาห   
ปสฺเสยฺย    ภควนฺตเมว    ปสฺเสยฺย    สคุต ฺจ    วตาห    ปสฺเสยฺย   
ภควนฺตเมว   ปสฺเสยฺย   สมฺมาสมฺพุทฺธ ฺจ  วตาห  ปสฺเสยฺย  ภควนฺตเมว   
ปสฺเสยฺยนฺติ   ฯ   โส   ขฺวาห   อาวุโส   ตตฺเถว   ภควโต  ปาเทสุ   
สิรสา   นิปติตฺวา   ภควนฺต   เอตทโวจ   สตฺถา   เม  ภนฺเต  ภควา   
สาวโกหมสฺมิ สตฺถา เม ภนฺเต ภควา สาวโกหมสฺมีติ ฯ   
     [๕๒๔]   เอว  วุตฺเต  ม  อาวุโส  ภควา  เอตทโวจ  โย  โข   
กสฺสป  เอว  สพฺพเจตโส  สมนฺนาหต  ๒  สาวก  อชาน ฺเว  วเทยฺย   
ชานามีติ     อปสฺส ฺเว     วเทยฺย    ปสฺสามีติ    มุทฺธาป    ตสฺส   
วิปเตยฺย   ฯ   อห   โข   ปน   กสฺสป  ชาน ฺเว  วทามิ  ชานามีติ   
#๑ ม. กาเรตฺวา ฯ  ๒ ม. สพฺพเจตสา สมนาคต ฯ ยุ. สพฺพ เจตสา สมนาคต ฯ    
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ปสฺส ฺเว    วทามิ   ปสสฺามีติ   ฯ   ตสฺมาติห   เต   กสฺสป   เอว   
สิกฺขิตพฺพ    ติพฺพ    เม   หิโรตฺตปฺป   ปจฺจุปฏ ิต   ภวิสฺสติ   เถเรสุ   
นเวสุ   มชฌฺเิมสูติ   เอว ฺหิ   เต   กสฺสป   สิกฺขิตพฺพ   ฯ  ตสฺมาติห   
เต   กสฺสป   เอว   สิกฺขิตพฺพ   ยงฺก ฺจิ  ธมมฺ  สุณิสสฺามิ  กุสลูปส ฺหิต   
สพฺพนฺต     อฏ ิกตฺวา    มนสิกริตฺวา    สพฺพเจตโส    สมนฺนาหริตฺวา   
โอหิตโสโต   ธมฺม   สุณิสฺสามีติ   เอว ฺหิ   เต   กสสฺป  สิกฺขิตพฺพ  ฯ   
ตสฺมาติห    เต    กสฺสป   เอว   สิกฺขิตพฺพ   สาตสหคตา   จ   เม   
กายคตาสติ   น   วิชหิสฺสตีติ   เอว ฺหิ   เต   กสฺสป  สิกฺขิตพฺพนฺติ  ฯ๚   
อถ    โข    ม   อาวุโส   ภควา   อิมินา   โอวาเทน   โอวทิตฺวา                    
อุฏายาสนา   ปกฺกามิ   ฯ   สตฺตาหเมว   โขห  อาวุโส  สาโณ  ๑   
รฏปณฺฑ   ภุ ฺชึ   อถ   อฏมิยา   อ ฺา   อุทปาทิ   ฯ   อถ   โข   
อาวุโส    ภควา    มคฺคา    โอกฺกมฺม    เยน    อ ฺตร   รกฺุขมูล   
เตนุปสงฺกมิ   ฯ   อถ  ขฺวาห  อาวุโส  ปฏปโลติกาน  สงฺฆาฏึ  จตุคฺคุณ   
ป ฺเปตฺวา   ภควนฺต   เอตทโวจ   อิธ   ภนฺเต   ภควา   นิสีทตุ  ย   
มมสฺส   ทีฆรตฺต   หิตาย   สุขายาติ   ฯ   นิสีทิ  โข  อาวุโส  ภควา   
ป ฺตฺเต   อาสเน   ฯ   นสิชฺช   โข  ม  อาวุโส  ภควา  เอตทโวจ   
มุทุกา   โข   ตฺยาย   กสฺสป  ปฏปโลติกาน  สงฺฆาฏีติ  ฯ  ปฏิคฺคณฺหาตุ   
เม   ภนฺเต   ภควา   ปฏปโลติกาน  สงฺฆาฏึ  อนุกมปฺ  อุปาทายาติ  ฯ   
ธาเรสฺสสิ   ปน   เม  ตฺว  กสฺสป  สาณานิ  ปสุกูลานิ  นิพฺพสนานีติ  ฯ   
ธาเรสฺสามห ภนฺเต ภควโต สาณานิ ปสุกูลานิ นิพฺพสนานีติ ฯ   
#๑ ม. สรโณ ฯ    
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     [๕๒๕]   โส   ขฺวาห   อาวุโส  ปฏปโลติกาน  สงฺฆาฏึ  ภควโต   
ปาทาสึ    อห    ปนสฺส    ภควโต   สาณานิ   ปสุกลูานิ   นิพฺพสนานิ   
ปฏิปชชฺึ   ฯ   ย ฺหิ   ต   อาวุโส  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  ภควโต   
ปุตฺโต     โอรโส     มุขโต     ชาโต     ธมฺมโช     ธมฺมนิมฺมิโต   
ธมฺมทายาโท   ปฏิคฺคหิตานิ   สาณานิ   ปสุกูลาน ิ  นิพฺพสนานีติ  มม  ต   
สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย   ภควโต   ปตฺุโต  โอรโส  มุขโต  ชาโต   
ธมฺมโช   ธมมฺนิมฺมิโต   ธมฺมทายาโท   ปฏิคฺคหิตานิ   สาณานิ  ปสุกูลานิ   
นิพฺพสนานีติ ฯ   
     [๕๒๖]  อห  โข  อาวุโส  ยาวเทว  อากงฺขามิ วิวิจฺเจว กาเมหิ   
วิวิจฺจ   อกุสเลหิ   ธมฺเมหิ   สวิตกฺก   สวิจาร  วิเวกช  ปติสุข  ปม   
ฌาน   อุปสมฺปชฺช  วิหรามิ  ฯ  อห  โข  อาวุโส  ยาวเทว  อากงฺขามิ   
ฯเปฯ     [นวนฺน    อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺตีน    ป ฺจนฺน ฺจ    อภิ ฺาน   
เอว เปยฺยาโล] ฯ   
     [๕๒๗]  อห  โข  อาวุโส  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ   
ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช   
วิหรามิ   ฯ   สตฺตรตน   วา   โส  อาวุโส  นาค  อฑฺฒฏมรตน  วา   
ตาลปตฺติกาย    ฉาเทตพฺพ    ม ฺเยฺย    โย    ม   ฉหิ   อภิ ฺาหิ   
ฉาเทตพฺพ   ม ฺเยฺยาติ   ฯ   จวิตฺถ   จ   ปน   ถลุลฺนนฺทา   ภิกขฺุนี   
พฺรหฺมจริยมฺหาติ ฯ เอกาทสม ฯ   
     [๕๒๘]   เอก   สมย   อายสฺมา  จ  มหากสฺสโป  อายสฺมา  จ    
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สารีปุตฺโต   พาราณสิย   วิหรนฺติ   อิสปิตเน   มิคทาเย   ฯ  อถ  โข   
อายสฺมา   สารีปุตฺโต   สายณฺหสมย   ปฏิสลลฺานา  วุฏ ิโต  เยนายสฺมา   
มหากสฺสโป    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมตา   มหากสฺสเปน   
สทฺธึ     สมฺโมทิ     สมฺโมทนีย     กถ    สาราณีย    วีติสาเรตฺวา   
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
     [๕๒๙]  เอกมนฺต  นิสนิฺโน  โข  อายสฺมา  สารีปตฺุโต  อายสฺมนฺต   
มหากสฺสป   เอตทโวจ   กนิฺนุ   โข   อาวุโส  กสฺสป  โหติ  ตถาคโต   
ปรมฺมรณาติ    ฯ   อพฺยากต   โข   เอต   อาวุโส   ภควตา   โหติ   
ตถาคโต    ปรมฺมรณาติ    ฯ   กึ   ปนาวุโส   น   โหติ   ตถาคโต   
ปรมฺมรณาติ   ฯ   เอตมฺป   ๑   โข  อาวุโส  อพฺยากต  ภควตา  น   
โหติ   ตถาคโต   ปรมฺมรณาติ   ฯ   ก ึ  นุ   โข  อาวุโส  โหติ  จ   
น   จ  โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณาติ  ฯ  อพฺยากต  โข  เอต  อาวุโส   
ภควตา   โหติ   จ   น   จ   โหติ   ตถาคโต   ปรมฺมรณาติ  ฯ  ก ึ  
ปนาวุโส   เนว   โหติ   น   น   โหติ   ตถาคโต   ปรมฺมรณาติ  ฯ   
เอตมฺป   โข   อาวุโส   อพฺยากต   ภควตา   เนว   โหติ   น   น   
โหติ   ตถาคโต   ปรมฺมรณาติ   ฯ   กสฺมา   เจต  อาวุโส  อพฺยากต   
ภควตาติ   ฯ   น   เหต   อาวุโส   อตฺถส ฺหิต   นาทิพฺรหฺมจริยก  น   
นิพฺพิทาย   น   วิราคาย  น  นิโรธาย  น  อุปสมาย  น  อภิ ฺาย  น   
สมฺโพธาย น นิพฺพานาย สวตฺตติ ตสฺมา ต อพฺยากต ภควตาติ ฯ   
     [๕๓๐]   อถ  กิ ฺจรหาวุโส  พฺยากต  ภควตาติ  ฯ  อิท  ทุกฺขนฺติ   
#๑ ม. ย.ุ เอวมฺป ฯ    
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โข   อาวุโส   พฺยากต   ภควตา  อย  ทุกขฺสมุทโยติ  พฺยากต  ภควตา   
อย   ทกฺุขนิโรโธติ   พฺยากต   ภควตา  อย  ทกฺุขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ   
พฺยากต   ภควตาติ   ฯ   กสฺมา  เจต  อาวุโส  พฺยากต  ภควตาติ  ฯ   
เอต ฺหิ   อาวุโส   อตฺถส ฺหิต   เอต  อาทิพฺรหฺมจริยก  เอต  นพฺิพิทาย   
วิราคาย    นโิรธาย    อุปสมาย   อภิ ฺาย   สมฺโพธาย   นิพฺพานาย   
สวตฺตติ ตสฺมา ต พฺยากต ภควตาติ ฯ ทฺวาทสม ฯc   
     [๕๓๑]  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส   
อาราเม    ฯ    อถ   โข   อายสฺมา   มหากสฺสโป   เยน   ภควา   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   อายสฺมา   มหากสฺสโป  ภควนฺต  เอตทโวจ   
โก   น ุ  โข   ภนฺเต   เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน  ปุพฺเพ  อปฺปตรานิ   
เจว   สิกฺขาปทานิ   อเหสุ   พหุตรา   จ   ภิกฺขู   อ ฺาย   สณฺหึสุ   
โก   ปน   ภนฺเต   เหตุ   โก   ปจฺจโย  เยเนตรหิ  พหุตรานิ  เจว   
สิกฺขาปทานิ อปฺปตรา จ ภิกฺขู อ ฺาย สณฺหนฺตีติ ฯ   
     [๕๓๒]  เอวเ ฺหต  ๑  กสฺสป โหติ สตฺเตสุ หายมาเนสุ สทฺธมฺเม   
อนฺตรธายมาเน   พหุตรานิ   เจว   สิกขฺาปทานิ   โหนฺติ  อปฺปตรา  จ   
ภิกฺขู   อ ฺาย   สณฺหนฺติ   น   ตาว   กสฺสป  สทฺธมฺมสฺส  อนฺตรธาน   
โหติ    ยาว    น    สทฺธมฺมปฏิรูปก   โลเก   อุปฺปชฺชติ   ยโต   จ   
โข    กสฺสป    สทฺธมฺมปฏิรูปก   โลเก   อุปฺปชฺชติ   อถ   สทฺธมมฺสฺส   
อนฺตรธาน    โหติ   ฯ   เสยฺยถาป   กสสฺป   น   ตาว   ชาตรูปสฺส   
#๑ ม. เอว ฺเจต ฯ    
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อนฺตรธาน   โหติ   ยาว   น   ชาตรูปปฏิรูปก  โลเก  อุปฺปชฺชติ  ยโต   
จ   โข   กสฺสป   ชาตรูปปฏิรูปก   โลเก   อุปฺปชฺชติ  อถ  ชาตรูปสฺส   
อนฺตรธาน   โหติ   ฯ   เอวเมว   โข   กสฺสป  น  ตาว  สทฺธมฺมสฺส   
อนฺตรธาน    โหติ    ยาว    น   สทฺธมฺมปฏิรูปก   โลเก   อุปฺปชฺชติ   
ยโต    จ    โข   กสฺสป   สทฺธมฺมปฏิรปูก   โลเก   อุปฺปชฺชติ   อถ   
สทฺธมฺมสฺส อนฺตรธาน โหติ ฯ   
     [๕๓๓]   น   โข   กสสฺป  ปวีธาตุ  สทฺธมฺม  อนฺตรธาเปติ  น   
อาโปธาตุ     สทฺธมฺม    อนฺตรธาเปติ    น    เตโชธาตุ    สทฺธมฺม   
อนฺตรธาเปติ  น  วาโยธาตุ  สทฺธมฺม  อนฺตรธาเปติ  อถ  โข อิเธว เต   
อุปฺปชชฺนฺติ   โมฆปุริสา   เย   อิม  สทธฺมฺม  อนฺตรธาเปนฺติ  เสยฺยถาป   
กสฺสป   นาวา  อาทิเกเนว  โอปลาวติ  ๑  ฯ  น  โข  กสฺสป  เอว   
สทฺธมฺมสฺส อนฺตรธาน โหติ ฯ   
     [๕๓๔]   ป ฺจ   โขเม   กสฺสป  โอกฺกมนิยา  ธมฺมา  สทฺธมมฺสฺส   
สมฺโมสาย   อนฺตรธานาย   สวตฺตนฺติ  ฯ  กตเม  ป ฺจ  ฯ  อิธ  กสฺสป   
ภิกฺขู   ภิกฺขุนโิย   อุปาสกา   อุปาสิกาโย   สตฺถร ิ  อคารวา  วิหรนฺติ   
อปฺปติสฺสา   ธมฺเม   อคารวา   วิหรนฺติ   อปฺปติสฺสา  สงฺเฆ  อคารวา   
วิหรนฺติ   อปฺปติสฺสา   สิกขฺาย  อคารวา  วิหรนฺติ  อปฺปติสฺสา  สมาธิสฺมึ   
อคารวา  วิหรนฺติ  อปฺปติสฺสา  ฯ  อิเม  โข  กสฺสป  ป ฺจ  โอกฺกมนิยา   
ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย สวตฺตนฺติ ฯ   
     [๕๓๕]    ป ฺจ   โขเม   กสฺสป   ธมฺมา   สทฺธมมฺสฺส    ิติยา   
#๑ ม. ย.ุ โอปลวติ ฯ    
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อสมฺโมสาย   อนนฺตรธานาย   สวตฺตนฺติ   ฯ   กตเม   ป ฺจ   ฯ  อิธ   
กสฺสป   ภิกขฺู   ภิกฺขุนิโย   อุปาสกา   อุปาสิกาโย   สตฺถร ิ  สคารวา   
วิหรนฺติ   สปปฺติสฺสา   ธมเฺม   สคารวา   วิหรนฺติ   สปฺปติสฺสา  สงฺเฆ   
สคารวา   วิหรนฺติ   สปปฺติสฺสา  สิกฺขาย  สคารวา  วิหรนฺติ  สปฺปติสฺสา   
สมาธิสฺมึ   สคารวา   วิหรนฺติ   สปฺปติสฺสา   ฯ   อิเม   โข   กสสฺป   
ป ฺจ    ธมฺมา    สทฺธมฺมสฺส     ิติยา    อสมฺโมสาย   อนนฺตรธานาย   
สวตฺตนฺตีติ ฯ เตรสม ฯ   
                  กสฺสปสยุตฺต จตุตฺถ นิฏ ิต ฯ   
                       ตสฺส อุทฺทาน   
         สนฺตุฏ ฺจ อโนตฺตาป        จนฺทูปม กุลูปก   
         ชิณฺณ ตโย จ โอวาทา       ฌานาภิ ฺา อุปสฺสย   
         จีวร ปรมฺมรณ             สทฺธมฺมปฏิรูปกนฺติ ฯ   
                       ____________    
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                     ลาภสกฺการสยุตฺต   
                        __________   
                     ปมวคฺโค ปโม   
     [๕๓๖]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๕๓๗]   ภควา  เอตทโวจ  ทารุโณ  ภิกฺขเว  ลาภสกฺการสิโลโก   
กฏโก    ผรโุส    อนฺตรายโิก   อนุตฺตรสฺส   โยคกฺเขมสฺส   อธิคมาย   
ตสฺมาติห    ภิกฺขเว    เอว    สิกฺขิตพฺพ   อุปฺปนฺน   ลาภสกฺการสิโลก   
ปชหิสฺสาม   น  จ  โน  อุปฺปนฺโน  ลาภสกฺการสิโลโก  จิตฺต  ปริยาทาย   
สฺสตีติ เอว ฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ ปม ฯ   
     [๕๓๘]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... ทารุโณ ภิกฺขเว ลาภสกฺการสิโลโก   
กฏโก ผรุโส อนฺตรายิโก อนุตฺตรสฺส โยคกฺเขมสฺส อธิคมาย ฯ   
     [๕๓๙]   เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  พาฬิสิโก  อามิสคต  พฬิส  คมฺภีเร   
อุทกรหเท    ปกฺขิเปยฺย    ตเมน    อ ฺตโร    อามิสจกฺขุ    มจฺโฉ   
คิเลยฺย   เอว ฺหิ   โส   ภิกฺขเว   มจฺโฉ  คิลพฬโิส  พาฬิสิกสฺส  อนย   
อาปนฺโน พฺยสน อาปนฺโน ยถากามกรณีโย พาฬิสกิสฺส ฯ   
     [๕๔๐]  พาฬิสิโกติ  โข  ภิกฺขเว  มารสฺเสต  ปาปมโต อธิวจน ฯ   
พฬิสนฺติ   โข   ภิกฺขเว   ลาภสกฺการสิโลกสฺเสต   อธิวจน  ฯ  โย  ห ิ   
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โกจิ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  อุปฺปนฺน  ลาภสกฺการสิโลก  อสฺสาเทติ  นิกาเมติ   
อย   วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  คิลพฬโิส  มารสฺส  อนย  อาปนฺโน  พฺยสน   
อาปนฺโน   ยถากามกรณีโย   ปาปมโต  ฯ  เอว  ทารโุณ  โข  ภิกขฺเว   
ลาภสกฺการสิโลโก     กฏโก     ผรโุส     อนฺตรายิโก    อนุตฺตรสฺส   
โยคกฺเขมสฺส อธิคมาย ฯ   
     [๕๔๑]    ตสฺมาติห    ภิกฺขเว    เอว    สิกฺขิตพฺพ    อุปฺปนฺน   
ลาภสกฺการสิโลก   ปชหิสสฺาม  น  จ  โน  อุปฺปนฺโน  ลาภสกฺการสิโลโก   
จิตฺต      ปริยาทาย      สสฺตีติ      เอว ฺหิ     โว     ภิกฺขเว   
สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๕๔๒]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... ทารุโณ ภิกฺขเว ลาภสกฺการสิโลโก   
ฯเปฯ อธิคมาย ฯ   
     [๕๔๓]   ภูตปุพฺพ   ภิกฺขเว   อ ฺตรสฺมึ  อุทกรหเท  มหากมฺุมกุล   
จิรนิวาสิ   อโหสิ   ฯ   อถ   โข   ภิกฺขเว   อ ฺตโร  กุมฺโม  เยน   
อ ฺตโร    กุมฺโม    เตนุปสงฺกมิ   อ ฺตร   กุมมฺ   เอตทโวจ   มา   
โข   ตฺว   ตาต   กุมฺม   เอต   ปเทส   อคมาสีติ  ฯ  อคมาสิ  โข   
ภิกฺขเว   โส   กุมฺโม   ต   ปเทส  ตเมน  ลุทฺโธ  ปปตาย  วิชฺฌิ  ฯ   
อถ   โข   ภิกขฺเว   โส   กมฺุโม  เยน  โส  กุมโฺม  เตนุปสงฺกมิ  ฯ   
อทฺทสา   โข   ภิกฺขเว   โส   กุมฺโม   ต  กุมฺม  ทรูโตว  อาคจฺฉนฺต   
ทิสฺวาน   ต   กุมฺม   เอตทโวจ   กจฺจิ   ตฺว   ตาต   กมฺุม   น  ต   
ปเทส   อคมาสีติ   ฯ   อคมาสึ  ขฺวาห  ตาต  กุมฺม  ต  ปเทสนฺติ  ฯ    
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กจฺจิ  ปนาป  ๑  ตาต  กุมฺม  อกฺขโต  อนุปหโตติ  ฯ  อกฺขโต  โขมฺหิ   
ตาต    กุมฺม   อนุปหโต   อตฺถิ   ปน   เม   อิท   สุตฺตก   ปฏ ิโต   
ปฏ ิโต  อนพุนฺธนฺติ  ฯ  ตคฺฆ  หิ  ๒  ตาต  กุมฺม  อกฺขโต  ๓  ตคฺฆ   
อุปหโต    เอเตน   หิ   เต   ตาต   กุมฺม   สุตฺตเกน   ปตโร   จ   
ปตามหา   จ   อนย  อาปนฺนา  พฺยสน  อาปนฺนา  คจฺฉทานิ  ตฺว  ตาต   
กุมฺม นทานิ ตฺว อมฺหากนฺติ ฯ   
     [๕๔๔]  ลุทฺโธติ  โข  ภิกฺขเว  มารสฺเสต  ปาปมโต  อธิวจน  ฯ   
ปปตายาติ  ๔  โข  ภิกฺขเว  ลาภสกฺการสิโลกสฺเสต อธิวจน ฯ สตฺุตกนฺติ   
โข  ภิกฺขเว  นนฺทิราคสฺเสต  อธิวจน  ฯ  โย  หิ  โกจิ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
อุปฺปนฺน    ลาภสกฺการสิโลก    อสฺสาเทติ    นิกาเมติ    อย   วุจฺจติ   
ภิกฺขเว ภิกฺขุ [๕]- ปปตาย อนย อาปนฺโน พฺยสน อาปนฺโน ยถากามกรณีโย   
ปาปมโต    ฯ    เอว   ทารโุณ   โข   ภิกฺขเว   ลาภสกฺการสิโลโก   
ฯเปฯ เอว ฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ ตติย ฯ   
     [๕๔๕]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... ทารุโณ ภิกฺขเว ลาภสกฺการสิโลโก   
ฯเปฯ อธิคมาย ฯ   
     [๕๔๖]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ทีฆโลมิกา   เอฬกา  กณฺฏกคหน   
ปวิเสยฺย  สา  ตตฺร  ตตฺร  สชฺเชยฺย  ตตฺร  ตตฺร  คเณฺหยฺย  ๖  ตตฺร   
ตตฺร   พชฺเฌยฺย   ตตฺร   ตตฺร  อนยพฺยสน  อาปชฺเชยฺย  เอวเมว  โข   
ภิกฺขเว  อิเธกจฺโจ  ภิกฺขุ  ลาภสกฺการสิโลเกน  อภิภูโต  ปริยาทินนฺจิตฺโต   
ปุพฺพณฺหสมย    นิวาเสตฺวา    ปตฺตจีวรมาทาย    คาม    วา    นคิม   
#๑ ม. ย.ุ ปนาสิ ฯ  ๒ ม. ยุ. ตคฺฆสิ ฯ  ๓ ม. ยุ. ขโต ฯ  ๔ ม. ปปตาติ ฯ   
#๕ ม. ย.ุ คิทโฺธ ฯ  ๖ ม. คเยฺหยฺย ฯ    
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วา   ปณฺฑาย   ปวิสติ   โส   ตตฺร  ตตฺร  สชฺชติ  ตตฺร  ตตฺร  คยหฺติ   
ตตฺร   ตตฺร   พชฺฌติ   ตตฺร   ตตฺร   อนยพฺยสน   อาปชฺชติ  ฯ  เอว   
ทารุโณ    โข   ภิกฺขเว   ลาภสกฺการสิโลโก   ฯเปฯ   เอว ฺหิ   โว   
ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๕๔๗]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... ทารุโณ ภิกฺขเว ลาภสกฺการสิโลโกZ   
ฯเปฯ อธิคมาย ฯ   
     [๕๔๘]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  กสฬกา  ๑  คูถาที  คูถปูรา ปุณฺณา   
คูถสฺส   ปูรโต   จสฺส   มหาคูถปุ ฺโช  สา  เตน  อ ฺา  กสฬกา  ๑   
อติม ฺเยฺย    อหมฺหิ    คูถาที    คูถปูรา    ปุณฺณา   คูถสฺส   ปูรโต   
จ   มฺยาย   มหาคูถปุ ฺโชติ   ฯ   เอวเมว   โข  ภิกฺขเว  อิเธกจฺโจ   
ภิกฺขุ     ลาภสกฺการสิโลเกนาภิภูโต     ปริยาทินฺนจิตฺโต    ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   คาม   วา  นิคม  วา  ปณฺฑาย  ปวิสติ   
โส   ตตฺถ   ภุตฺตาวี   จ   โหติ  ยาวทตฺโถ  นิมนฺติโต  จ  สฺวาตนาย   
ปณฺฑปาโตปสฺส   ๒   ปโูร  โส  อาราม  คนฺตฺวา  ภิกฺขุคณสฺส  มชฺเฌว   
วิกตฺเถติ   ๓   ภุตฺตาวี  จมฺหิ  ยาวทตฺโถ  นิมนฺติโต  จมฺหิ  สฺวาตนาย   
ปณฺฑปาโต   จ   มฺยาย   ปโูร   ลาภี   จมฺหิ   จีวรปณฺฑปาตเสนาสน-   
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน   อิเม   ปน   อ ฺเ   ภิกฺขู  อปฺปปุ ฺา   
อปฺเปสกฺขา      น      ลาภิโน     จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจย-   
เภสชฺชปริกขฺารานนฺติ   ฯ   โส   เตน   ลาภสกฺการสิโลเกน  อภิภูโต   
ปริยาทินฺนจิตฺโต   อ ฺเ   เปสเล   ภิกฺขู   อติม ฺติ   ฯ  ต ฺหิ  ตสฺส   
#๑ ม. มฬีหกา ฯ ยุ. ปฬหกา ฯ  ๒ ม. ย.ุ ปณฺฑปาโต จสฺส ฯ  ๓ ม. วิกตฺถติ ฯ    
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ภิกฺขเว   โมฆปุริสสฺส   โหติ   ทีฆรตฺต   อหิตาย   ทุกฺขาย   ฯ  เอว   
ทารุโณ    โข   ภิกฺขเว   ลาภสกฺการสิโลโก   ฯเปฯ   เอว ฺหิ   โว   
ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๕๔๙]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... ทารุโณ ภิกฺขเว ลาภสกฺการสิโลโก   
ฯเปฯ อธิคมาย ฯ   
     [๕๕๐]  ก ๑ ภิกฺขเว อสนิวิจกฺก [๒]- ฯ เสกฺข ๓ อปฺปตฺตมานส   
ลาภสกฺการสิโลโก   อนุปาปุณาตุ   ๔   ฯ  อสนิวิจกฺกนฺติ  โข  ภิกฺขเว   
ลาภสกฺการสิโลกสฺเสต   อธิวจน   ฯ   เอว   ทารุโณ   โข   ภิกฺขเว   
ลาภสกฺการสิโลโก ฯเปฯ เอว ฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๕๕๑]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... ทารุโณ ภิกฺขเว ลาภสกฺการสิโลโก   
ฯเปฯ อธิคมาย ฯ   
     [๕๕๒]  ก  ภิกฺขเว  ทฏิ ิคเตน  สลเฺลน  วิชฌฺตุ ๕ ฯ เสกฺข ๓   
อปฺปตฺตมานส    ลาภสกฺการสิโลโก    อนุปาปุณาตุ   ฯ   สลลฺนฺติ   โข   
ภิกฺขเว   ลาภสกฺการสิโลกสฺเสต   อธิวจน   ฯ   เอว   ทารโุณ   โข   
ภิกฺขเว    ลาภสกฺการสิโลโก   ฯเปฯ   อธิคมาย   ฯ   เอว ฺหิ   โว   
ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๕๕๓]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... ทารุโณ ภิกฺขเว ลาภสกฺการสิโลโก   
ฯเปฯ อธิคมาย ฯ   
     [๕๕๔] ปสฺสถ ๖ โน ตุเมฺห ภิกฺขเว รตฺติยา ปจฺจูสสมย ชรสคิาลสฺส   
วสมานสฺสาติ   ฯ  เอว  ภนฺเต  ฯ  โส  โข  ภิกฺขเว  ชรสิคาโล  ๗   
#๑ ยุ. กึ ฯ  ๒ ม. อาคจฺฉตุ ฯ  ๓ ยุ. ต เสข ฯ  ๔ ย.ุ อนุปาปุณาติ ฯ   
#๕ ม. ทิทฺธคเตน วิสลฺเลน สลฺเลน วิชฌฺตุ ฯ ย.ุ ทฏิคเตน ... วิชฌฺนฺติ ฯ   
#๖ ม. ยุ. อสฺสูตฺถ ฯ  ๗ ม. ย.ุ ชรสิงฺคาโล ฯ    
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อุกฺกณฺณเกน  ๑  นาม  โรคชาเตน  ผุฏโ  เนว  ถลคโต  ๒ รมติ น   
รุกฺขมูลคโต   รมติ   น   อพฺโภกาสคโต   รมติ   เยน   เยน  คจฺฉติ   
ยตฺถ   ยตฺถ   ติฏติ   ยตฺถ  ยตฺถ  นิสีทติ  ยตฺถ  ยตฺถ  นิปชฺชติ  ตตฺถ   
ตตฺถ   อนยพฺยสน   อาปชฺชติ   ฯ   เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อิเธกจฺโจ   
ภิกฺขุ  ลาภสกฺการสิโลเกน  อภิภูโต  ปริยาทินฺนจิตฺโต  เนว สุ ฺาคารคโต   
รมติ     น     รุกฺขมูลคโต    รมติ    น    อพฺโภกาสคโต    รมติ   
เยน  เยน  คจฺฉติ  ยตฺถ  ยตฺถ  ติฏติ  ยตฺถ  ยตฺถ  นิสทีติ  ยตฺถ ยตฺถ   
นิปชฺชติ   ตตฺถ   ตตฺถ   อนยพฺยสน   อาปชฺชติ  ฯ  เอว  ทารุโณ  โข   
ภิกฺขเว     ลาภสกฺการสิโลโก    ฯเปฯ    เอว ฺหิ    โว    ภิกฺขเว   
สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ อฏม ฯ   
     [๕๕๕]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... ทารุโณ ภิกฺขเว ลาภสกฺการสิโลโก   
ฯเปฯ อธิคมาย ฯ   
     [๕๕๖]  อุปริ  ภิกฺขเว  อากาเส  เวรมฺภา  นาม  วาตา วายนฺติ   
ตตฺถ   โย   ปกฺขี   คจฺฉติ   ตเมน   เวรมฺภา   วาตา  ขิปนฺติ  ตสฺส   
เวรมฺภวาตุกฺขิตฺตสฺส   ๓   อ ฺเเนว  ปาทา  คจฺฉนฺติ  อ ฺเน  ปกฺขา   
คจฺฉนฺติ   อ ฺเน   สีส   คจฺฉติ  อ ฺเน  กาโย  คจฺฉติ  ฯ  เอวเมว   
โข    ภิกฺขเว    อิเธกจฺโจ    ภิกฺขุ    ลาภสกฺการสิโลเกน   อภิภูโต   
ปริยาทินฺนจิตฺโต   ปุพฺพณฺหสมย   นวิาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  คาม  วา   
นิคม   วา  ปณฺฑาย  ปวิสติ  อรกฺขิเตเนว  กาเยน  อรกฺขิตาย  วาจาย   
อรกฺขิเตน   จิตฺเตน   อนุปฏ ิตาย   สติยา   อสวุเตหิ  อินฺทฺริเยหิ  โส   
#๑ ม. อุกกฺณฺฑเกน ฯ  ๒ ม. พิลคโต ฯ ยุ. สุ ฺาคารคโต ฯ  ๓ ม. ย.ุ   
#เวรมฺภวาตกฺขิตฺตสฺส ฯ    
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ตตฺถ   ปสฺสติ  มาตุคาม  ทุนฺนิวตฺถ  วา  ทุปฺปารุต  วา  ตสฺส  มาตุคาม   
ทิสฺวาน   ทุนนฺิวตฺถ   วา   ทุปฺปารุต   วา   ราโค   จิตฺต  อนุทฺธเสติ   
โส   ราคานุทฺธเสน   จิตฺเตน   สิกฺข   ปจฺจกฺขาย  หีนายาวตฺตติ  ตสฺส   
อ ฺเ   จีวร   หรนฺติ   อ ฺเ   ปตฺต   หรนฺติ  อ ฺเ  นิสีทน  หรนฺติ(   
อ ฺเ   สูจิฆร   หรนฺติ   เวรมฺภวาตุกฺขิตฺตสฺเสว   สกุณสฺส   ฯ   เอว   
ทารุโณ    โข   ภิกฺขเว   ลาภสกฺการสิโลโก   ฯเปฯ   เอว ฺหิ   โว   
ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ นวม ฯ   
     [๕๕๗]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... ทารุโณ ภิกฺขเว ลาภสกฺการสิโลโก   
ฯเปฯ อธิคมาย ฯ   
     [๕๕๘]   อิธาห   ภิกฺขเว   เอกจฺจ  ปคฺุคล  ปสฺสามิ  สกฺกาเรน   
อภิภูต   ปริยาทินฺนจิตฺต   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   อปาย  ทุคฺคตึ   
วินิปาต   นิรย   อุปปนฺน   ฯ   อิธ   ปนาห  ภิกฺขเว  เอกจฺจ  ปุคฺคล   
ปสฺสามิ    อสกฺกาเรน    อภิภูต    ปรยิาทินฺนจิตฺต    กายสฺส   เภทา   
ปรมฺมรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย  อุปปนฺน  ฯ  อิธ  ปนาห   
ภิกฺขเว   เอกจฺจ   ปุคฺคล   ปสฺสามิ   สกกฺาเรน   จ  อสกฺกาเรน  จ   
ตทุภเยน   อภิภูต   ปริยาทินฺนจิตฺต   กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  อปาย   
ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปนฺน   ฯ   เอว   ทารุโณ  โข  ภิกฺขเว   
ลาภสกฺการสิโลโก ฯเปฯ เอว ฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ   
     [๕๕๙]    อิทมโวจ   ภควา   อิท   วตฺวาน   สุคโต   อถาปร   
เอตทโวจ สตฺถา    



สุตฺต ส. นิทานวคฺโค - หนาท่ี 273 

         ยสฺส สกฺกริยมานสฺส         อสกกฺาเรน จูภย   
         สมาธิ น วิกมฺปติ           อปฺปมาณวิหาริโน ๑   
         ต ฌายนิ สาตติก           สุขุมทิฏ ิวิปสฺสก   
         อุปาทานกฺขยาราม          อาหุ สปฺปุริโส อิตีติ ฯ ทสม ฯ   
                                     ปมวคฺโค ปโม ฯ   
                                       ตสฺส อุทฺทาน   
         สุทฺธก ๒ พฬิส กุมมฺ        ทีฆโลม ปุเนฬก ๓   
         อสนิ ทฏิ ิ สิคาล           เวรมฺเภน สคยฺหกนฺติ ๔ ฯ   
                                        ___________   
#๑ ยุ. อปฺปมาทวิหาริโน ฯ  ๒ ม. ย.ุ ทารุโณ ฯ  ๓ ม. ย.ุ ทีฆโลมิ จ มีฬฺหก ฯ   
#๔ ม. สคาถกนฺติ ฯ    
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                                     ทติุยวคฺโค ทุติโย   
     [๕๖๐]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... ทารุโณ ภิกฺขเว ลาภสกฺการสิโลโก   
ฯเปฯ อธิคมาย ฯ   
     [๕๖๑]   อิธาห  ภิกฺขเว  เอกจฺจ  ปุคฺคล  เอว  เจตสา  เจโต   
ปริจฺจ  ปชานามิ  น  วายมายสฺมา  ๑  สุวณฺณปาติยาป รูปยจุณฺณปริปูราย   
เหตุ     สมฺปชานมุสา    ภาเสยฺยาติ    ตเมน    ปสฺสามิ    อปเรน   
สมเยน    ลาภสกฺการสิโลเกน   อภิภูต   ปริยาทินฺนจิตฺต   สมฺปชานมุสา   
ภาสนฺต   ฯ   เอว   ทารุโณ  โข  ภิกฺขเว  ลาภสกฺการสิโลโก  ฯเปฯ   
เอว ฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ ปม ฯ   
     [๕๖๒]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... ทารุโณ ภิกฺขเว ลาภสกฺการสิโลโก   
ฯเปฯ อธิคมาย ฯ   
     [๕๖๓]   อิธาห  ภิกฺขเว  เอกจฺจ  ปุคฺคล  เอว  เจตสา  เจโต   
ปริจฺจ   ปชานามิ   น   วายมายสฺมา  รปูยปาติยาป  สุวณฺณจุณฺณปริปูราย   
เหตุ     สมฺปชานมุสา    ภาเสยฺยาติ    ตเมน    ปสฺสามิ    อปเรน   
สมเยน    ลาภสกฺการสิโลเกน   อภิภูต   ปริยาทินฺนจิตฺต   สมฺปชานมุสา๕   
ภาสนฺต   ฯ   เอว   ทารุโณ  โข  ภิกฺขเว  ลาภสกฺการสิโลโก  ฯเปฯ   
เอว ฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๕๖๔]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  อิธาห  ภิกฺขเว  เอกจฺจ  ปุคฺคล   
เอว  เจตสา  เจโต  ปริจฺจ  ปชานามิ  น  วายมายสฺมา สุวณฺณนิกฺขสฺสป   
#๑ ม. ย.ุ จายมายสฺมา ฯ เอวมุปริป ฯ    
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เหตุ     ...     สุวณฺณนิกฺขสตสฺสป    เหตุ    ...    สงฺิคินิกฺขสฺสป   
เหตุ  ... สิงฺคินิกฺขสตสฺสป เหตุ ... ปวิยาป ชาตรูปปริปูราย เหตุ ...   
อามิสกิ ฺจิกฺขเหตุป   ...   ชีวิตเหตุป   ...   ชนปทกลยฺาณิยาป  เหตุ   
สมฺปชานมุสา    ภาเสยฺยาติ    ตเมน    ปสฺสามิ    อปเรน   สมเยน   
ลาภสกฺการสิโลเกน      อภิภูต      ปริยาทินฺนจิตฺต      สมฺปชานมสุา   
ภาสนฺต   ฯ   เอว   ทารุโณ  โข  ภิกฺขเว  ลาภสกฺการสิโลโก  ฯเปฯ   
เอว ฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ ทสม ฯ   
                    ทุติยวคฺโค ทุติโย ฯ   
                       ตสฺส อุทฺทาน   
        เทฺว ปาตี เทฺวว สุวณฺณา [๑]-  สิงฺคีหิ อปเร ทุเว   
        ปวี กิ ฺจิกฺขชีวิต- ๒         ชนปทกลฺยาณิยา ทสาติ ฯ   
                       ____________   
#๑ ม. ย.ุ จ ฯ  ๒ ม. ยุ. กิ ฺจิกฺขชีวิต ฯ    
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                     ตติยวคฺโค ตติโย   
     [๕๖๕]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข  ภควา  ... ทารุโณ   
ภิกฺขเว ลาภสกฺการสิโลโก ฯเปฯ อธิคมาย ฯ   
     [๕๖๖]   น   ตสฺส   ภิกฺขเว  มาตุคาโม  เอโก  เอกสฺส  จิตฺต   
ปริยาทาย    ติฏติ    ยสสฺ    ลาภสกฺการสิโลโก   จิตฺต   ปริยาทาย   
ติฏติ    ฯเปฯ   เอว   ทารโุณ   โข   ภิกฺขเว   ลาภสกฺการสิโลโก   
ฯเปฯ เอว ฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ ปม ฯ   
     [๕๖๗]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... ทารุโณ ภิกฺขเว ลาภสกฺการสิโลโก   
ฯเปฯ อธิคมาย ฯ   
     [๕๖๘]   น  ตสฺส  ภิกขฺเว  ชนปทกลฺยาณี  เอกา  เอกสฺส  จิตฺตU   
ปริยาทาย    ติฏติ    ยสสฺ    ลาภสกฺการสิโลโก   จิตฺต   ปริยาทาย   
ติฏติ    ฯเปฯ   เอว   ทารโุณ   โข   ภิกฺขเว   ลาภสกฺการสิโลโก   
ฯเปฯ เอว ฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๕๖๙]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... ทารุโณ ภิกฺขเว ลาภสกฺการสิโลโก   
ฯเปฯ อธิคมาย ฯ   
     [๕๗๐]  สทฺธา  ภิกฺขเว  อุปาสิกา  เอก  ปุตฺตก  ๑  ปย มนาป   
เอว    สมฺมา   อายาจมานา   อายาเจยฺย   ตาทิโส   ตาต   ภวาหิ   
ยาทิโส   จิตฺโต   จ   คหปติ   หตฺถโก   จ   อาฬวโกติ   ฯ  เอสา   
#๑ ม. ย.ุ เอกปุตฺตก ฯ    
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ภิกฺขเว    ตุลา   เอต   ปมาณ   มม   สาวกาน   อุปาสกาน   ยทิท   
จิตฺโต   จ   คหปติ   หตฺถโก  จ  อาฬวโก  ฯ  สเจ  โข  ตฺว  ตาต   
อคารสฺมา    อนคาริย    ปพฺพชสิ   ตาทิโส   ตาต   ภวาหิ   ยาทิสา   
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานาติ    ฯ   เอสา   ภิกฺขเว   ตุลา   เอต   ปมาณ   
มม   สาวกาน   ภิกฺขูน   ยทิท   สารีปตฺุตโมคฺคลฺลานา   ฯ   มา   จ   
โข     ตว     ตาต    เสกฺข    อปฺปตฺตมานส    ลาภสกฺการสิโลโก   
อนุปาปุณาตีติ   ๑   ฯ   ต ฺเจ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เสกฺข  อปฺปตฺตมานส   
ลาภสกฺการสิโลโก   อนุปาปุณาติ   โส   ตสฺส   โหติ   อนฺตรายาย  ฯ   
เอว   ทารุโณ   โข   ภิกฺขเว   ลาภสกฺการสิโลโก   ฯเปฯ   เอว ฺหิ   
โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ ตติย ฯ   
     [๕๗๑]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... ทารุโณ ภิกฺขเว ลาภสกฺการสิโลโก   
ฯเปฯ อธิคมาย ฯ   
     [๕๗๒]  สทฺธา  ภิกฺขเว  อุปาสิกา  เอก  ธีตร  ปย  มนาป เอว   
สมฺมา   อายาจมานา   อายาเจยฺย   ตาทิสา   อยฺเย  ภวาหิ  ยาทิสา   
ขุชฺชุตฺตรา   จ   อุปาสิกา   เวฬุกณฺฑกยิา   จ  นนฺทมาตาติ  ฯ  เอสา   
ภิกฺขเว    ตุลา   เอต   ปมาณ   มม   สาวิกาน   อุปาสิกาน   ยทิท   
ขุชฺชุตฺตรา   จ   อุปาสิกา   เวฬุกณฺฑกยิา   จ   นนฺทมาตา   ฯ  สเจ   
โข   ตฺว   อยฺเย   อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชสิ   ตาทิสา  อยฺเย   
ภวาหิ   ยาทิสา   เขมา   จ   ภิกฺขุนี   อุปฺปลวณฺณา  จาติ  ฯ  เอสา   
ภิกฺขเว    ตุลา    เอต    ปมาณ   มม   สาวิกาน   ภิกฺขุนีน   ยททิ   
#๑ ม. ย.ุ อนปุาปุณาตูติ ฯ    
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เขมา   จ   ภิกฺขุนี   อุปฺปลวณฺณา   จ   ฯ  มา  จ  โข  ตว  อยฺเย   
เสกฺข   อปฺปตฺตมานส   ลาภสกฺการสิโลโก   อนุปาปุณาตีติ   ฯ   ต ฺเจ   
ภิกฺขเว     ภิกขฺุนึ     เสกฺข     อปฺปตฺตมานส     ลาภสกฺการสิโลโก   
อนุปาปุณาติ   โส   ตสฺสา   โหติ   อนฺตรายาย   ฯ   เอว   ทารุโณ   
โข    ภิกฺขเว   ลาภสกฺการสิโลโก   ฯเปฯ   เอว ฺหิ   โว   ภิกฺขเว   
สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๕๗๓]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  เย  ห ิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา   
พฺราหฺมณา     วา     ลาภสกฺการสิโลกสฺส    อสฺสาท ฺจ    อาทีนว ฺจ   
นิสฺสรณ ฺจ   ยถาภูต   นปฺปชานนฺติ   [เอว   กาตพฺพ]   ปชานนฺติ  สย   
อภิ ฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๕๗๔]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  เย  ห ิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา   
พฺราหฺมณา     วา     ลาภสกฺการสิโลกสฺส    สมุทย ฺจ    อตฺถงฺคม ฺจ   
อสฺสาท ฺจ    อาทีนว ฺจ    นิสฺสรณ ฺจ   ยถาภูต   นปฺปชานนฺติ   [เอว   
กาตพฺพ] ฯ   
     [๕๗๕]   เย   จ   โข  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา   
วา     ลาภสกกฺารสิโลกสสฺ     สมุทย ฺจ    อตฺถงฺคม ฺจ    อสฺสาท ฺจ   
อาทีนว ฺจ   นิสฺสรณ ฺจ   ยถาภูต   ปชานนฺติ   ๑   [เอว   กาตพฺพ]   
วิหรนฺตีติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๕๗๖]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  เย  ห ิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา   
#๑ ม. ย.ุ สย อภิ ฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ ฯ    
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พฺราหฺมณา   วา   ลาภสกกฺารสิโลก  นปฺปชานนฺติ  ลาภสกฺการสิโลก- 
สมุทย   นปปฺชานนฺติ  ลาภสกฺการสิโลกนิโรธ   นปฺปชานนฺติ   ลาภ- 
สกฺการสิโลกนิโรธคามินึ  ปฏิปท    นปฺปชานนฺติ   [เอว  กาตพฺพ]   
ปชานนฺติ สย อภิ ฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๕๗๗]  สาวตฺถิย วิหรติ ... ทารุโณ ภิกฺขเว ลาภสกฺการสิโลโก ฯ   
ลาภสกฺการสิโลโก     ภิกขฺเว     ฉวึ     ฉินฺทติ     ฉวึ    เฉตฺวา   
จมฺม   ฉินฺทติ   จมฺม   เฉตฺวา   มส   ฉินฺทติ   มส   เฉตฺวา  นหารุ   
ฉินฺทติ   นหารุ   เฉตฺวา   อฏ ึ   ฉินฺทติ   อฏ ึ   เฉตฺวา   อฏ ิมิ ฺช   
อาหจฺจ   ติฏติ   ฯ   เอว  ทารุโณ  โข  ภิกฺขเว  ลาภสกฺการสิโลโก   
ฯเปฯ เอว ฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ อฏม ฯ   
     [๕๗๘]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข  ภควา  ... ทารุโณ   
ภิกฺขเว    ลาภสกฺการสิโลโก   ฯ   ลาภสกฺการสิโลโก   ภิกฺขเว   ฉวึ   
ฉินฺทติ   ฉวึ   เฉตฺวา   จมฺม   ฉินฺทติ   จมฺม   เฉตฺวา   มส  ฉินฺทติ   
มส   เฉตฺวา   นหารุ   ฉินฺทติ   นหารุ   เฉตฺวา  อฏ ึ  ฉินฺทติ  อฏ ึ   
เฉตฺวา อฏ ิมิ ฺช อาหจฺจ ติฏติ ฯ   
     [๕๗๙]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  พลวา  ปุริโส  ทฬฺหาย  พาลรชชฺยุา   
ชงฺฆ   เวเตฺวา   ฆเสยฺย   สา   ฉวึ  ฉินฺเทยฺย  ฉวึ  เฉตฺวา  จมฺม   
ฉินฺเทยฺย    จมฺม   เฉตฺวา   มส   ฉินฺเทยฺย   มส   เฉตฺวา   นหารุ   
ฉินฺเทยฺย   นหารุ   เฉตฺวา   อฏ ึ  ฉินฺเทยฺย  อฏ ึ  เฉตฺวา  อฏ ิ- 
มิ ฺช  อาหจฺจ   ติฏเยฺย   ฯ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว  ลาภสกฺการ-  
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สิโลโก  ฉวึ    ฉินฺทติ    ฉวึ    เฉตฺวา    จมฺม    ฉินฺทติ    จมฺม   เฉตฺวา   
มส   ฉินฺทติ   มส   เฉตฺวา   นหารุ   ฉินฺทติ   นหารุ  เฉตฺวา  อฏ ึ   
ฉินฺทติ    อฏ ึ    เฉตฺวา    อฏ ิมิ ฺช   อาหจฺจ   ติฏติ   ฯ   เอว   
ทารุโณ    โข   ภิกฺขเว   ลาภสกฺการสิโลโก   ฯเปฯ   เอว ฺหิ   โว   
ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ นวม ฯ   
     [๕๘๐]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข  ภควา ... โยป โส   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   อรห   ขีณาสโว  ตสฺสปห  ๑  ลาภสกฺการสิโลก  ๒   
อนฺตรายาย   วทามีติ   ฯ   เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนตฺ   
เอตทโวจ   กสิฺส   ปน  ภนฺเต  ขีณาสวสฺส  ภิกฺขุโน  ลาภสกฺการสิโลโก   
อนฺตรายายาติ ฯ   
     [๕๘๑]   ยา   หิสฺส   สา  อานนฺท  อกุปฺปา  เจโตวิมุตฺติ  นาห   
ตสฺสา   ลาภสกฺการสิโลก   อนฺตรายาย   วทามิ   ฯ   เย  จ  ขฺวสฺส   
โว  ๓  อานนฺท  อปฺปมตฺตสฺส  อาตาปโน  ปหิตตฺตสฺส วิหรโต ทิฏธมฺม-   
สุขวิหารา    อธิคตา    เตสาหมสฺส   ลาภสกฺการสิโลก   อนฺตรายาย   
วทามิ    ฯ    เอว    ทารุโณ    โข   อานนฺท   ลาภสกกฺารสิโลโก   
กฏโก   ผรุโส   อนฺตรายิโก   อนุตฺตรสฺส   โยคกฺเขมสฺส  อธิคมาย  ฯ   
ตสฺมาติห    อานนฺท    เอว    สิกฺขิตพฺพ   อุปฺปนฺน   ลาภสกฺการสิโลก   
ปชหิสฺสาม   น  จ  โน  อุปฺปนฺโน  ลาภสกฺการสิโลโก  จิตฺต  ปริยาทาย   
สฺสตีติ ฯ เอว ฺหิ โว อานนฺท สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ ทสม ฯ   
                                    ตติยวคฺโค ตติโย ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ตสฺสปาห ฯ  ๒ ม. ลาภสกฺการสิโลโก ฯ  ๓ ม. ยุ. โวสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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                                       ตสฺส อุทฺทาน   
         มาตุคาโม จ กลฺยาณี       ปุตฺโต จ เอกธีตุยา   
         สมณพฺราหฺมณา ตีณิ         ฉวิ รชฺช ุจ ภิกฺขุนาติ ฯ   
                                           ___________    
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                                        จตุตฺถวคฺโค จตุตฺโถ   
     [๕๘๒]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข  ภควา  ... ทารุโณ   
ภิกฺขเว    ลาภสกฺการสิโลโก    ฯเปฯ   ลาภสกฺการสิโลเกน   อภิภูโต   
ปริยาทินฺนจิตฺโต   ภิกฺขเว   เทวทตฺโต   สงฺฆ  ภินฺทิ  ฯ  เอว  ทารโุณ   
โข ภิกฺขเว ลาภสกฺการสิโลโก ฯเปฯ สกิฺขิตพฺพนฺติ ฯ ปม ฯ   
     [๕๘๓]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข  ภควา  ... ทารุโณ   
ภิกฺขเว    ลาภสกฺการสิโลโก   ฯเปฯ   ลาภสกฺการสิโลเกน   อภิภูตสฺส   
ปริยาทินฺนจิตฺตสฺส   ภิกฺขเว   เทวทตฺตสฺส   กุสลมูล   สมุจฺเฉทมคมา  ฯ   
เอว     ทารุโณ     โข     ภิกฺขเว    ลาภสกฺการสิโลโก    ฯเปฯ   
สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๕๘๔]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข  ภควา  ... ทารุโณ   
ภิกฺขเว    ลาภสกฺการสิโลโก   ฯเปฯ   ลาภสกฺการสิโลเกน   อภิภูตสฺส   
ปริยาทินฺนจิตฺตสฺส  ภิกฺขเว  เทวทตฺตสฺส  กุสโล  ธมฺโม  สมุจฺเฉทมคมา ฯ   
เอว     ทารุโณ     โข     ภิกฺขเว    ลาภสกฺการสิโลโก    ฯเปฯ   
สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ ตติย ฯ   
     [๕๘๕]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข  ภควา  ... ทารุโณ   
ภิกฺขเว    ลาภสกฺการสิโลโก   ฯเปฯ   ลาภสกฺการสิโลเกน   อภิภูตสฺส   
ปริยาทินฺนจิตฺตสฺส  ภิกฺขเว  เทวทตฺตสฺส  สุกโฺก  ธมฺโม  สมุจฺ- 
เฉทมคมา ฯ  เอว   ทารโุณ   โข   ภิกขฺเว  ลาภสกฺการสิโลโก ฯเปฯ    
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สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๕๘๖]  เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ คิชฌฺกูเฏ ปพฺพเต ฯ   
อจิรปกฺกนฺเต   เทวทตฺเต   ตตฺร  โข  ภควา  เทวทตฺต  อารพฺภ  ภิกขฺู   
อามนฺเตสิ    อตฺตวธาย    ภิกฺขเว    เทวทตฺตสฺส   ลาภสกฺการสิโลโก   
อุทปาทิ ปราภวาย เทวทตฺตสฺส ลาภสกฺการสิโลโก อุทปาทิ ฯ   
     [๕๘๗]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   กทล ี  อตฺตวธาย   ผล   เทติ   
ปราภวาย    ผล   เทติ   ฯ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อตฺตวธาย   
เทวทตฺตสฺส    ลาภสกฺการสิโลโก    อุทปาทิ   ปราภวาย   เทวทตฺตสฺส   
ลาภสกฺการสิโลโก อุทปาทิ ฯ   
     [๕๘๘]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   เวฬุ   อตฺตวธาย   ผล   เทติ   
ปราภวาย    ผล   เทติ   ฯ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อตฺตวธาย   
เทวทตฺตสฺส    ลาภสกฺการสิโลโก    อุทปาทิ   ปราภวาย   เทวทตฺตสฺส   
ลาภสกฺการสิโลโก อุทปาทิ ฯ   
     [๕๘๙]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  นโฬ  อตฺตวธาย ผล เทติ ปราภวาย   
ผล   เทติ   ฯ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อตฺตวธาย   เทวทตฺตสฺส   
ลาภสกฺการสิโลโก   อุทปาทิ  ปราภวาย  เทวทตฺตสฺส  ลาภสกฺการ- 
สิโลโก  อุทปาทิ ฯ   
     [๕๙๐]   เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  อสฺสตรี  อตฺตวธาย  คพฺภ  คณฺหาติ   
ปราภวาย   คพฺภ   คณฺหาติ   ฯ   เอวเมว   โข  ภิกฺขเว  อตฺตวธาย   
เทวทตฺตสฺส    ลาภสกฺการสิโลโก    อุทปาทิ   ปราภวาย   เทวทตฺตสฺส    
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ลาภสกฺการสิโลโก  อุทปาทิ ฯ เอว ทารโุณ โข ภิกฺขเว ลาภสกฺการสิโลโก   
อุทปาทิ ... เอว ฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ   
  [๕๙๑]    อิทมโวจ    ภควา    อิท    วตฺวาน   สุคโต   อถาปร   
เอตทโวจ สตฺถา   
         ผล เว กทลึ หนฺติ         ผล เวฬฬ ผล นฬ   
         สกฺกาโร กาปุริส หนฺติ      คพฺโภ อสฺสตรึ ยถาติ ฯ ป ฺจม ฯ   
  [๕๙๒]   ราชคเห   วิหรติ  เวฬุวเน  กลนฺทกนิวาเป  ฯ  เตน  โข   
ปน   สมเยน   เทวทตฺตสฺส   อชาตสตฺตุกุมาโร  ป ฺจหิ  รถสเตหิ  สาย   
ปาต    อุปฏาน   คจฺฉติ   ป ฺจ   จ   ถาลิปากสตานิ   ภตฺตาภิหาโร   
อภิหริยติ  ๑  ฯ  อถ  โข  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  เยน  ภควา เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต  นสิีทึสุ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺนา   โข   เต   ภิกฺขู   ภควนฺต   เอตทโวจุ  เทวทตฺตสฺส  ภนฺเต   
อชาตสตฺตุกุมาโร  ป ฺจหิ  รถสเตหิ  สาย  ปาต  อุปฏาน  คมิสฺสติ  ๒   
ป ฺจ จ ถาลิปากสตานิ ภตฺตาภิหาโร อภิหริยิสฺสตีติ ฯ   
  [๕๙๓]  มา  ภิกฺขเว เทวทตฺตสฺส ลาภสกฺการสิโลโก ๓ ปหยิตฺถ ๔ ฯ   
ยาวกีว ฺจ   ภิกฺขเว   เทวทตฺตสฺส   อชาตสตฺตุกุมาโร  ป ฺจหิ  รถสเตหิ   
สาย   ปาต  อุปฏาน  คมิสฺสติ  ป ฺจ  จ  ถาลิปากสตานิ  ภตฺตาภิหาโร   
อภิหริยิสฺสติ    ฯ    หานิเยว    ภิกฺขเว    เทวทตฺตสฺส    ปาฏิกงฺขา   
กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน วุฑฺฒิ ฯ   
  [๕๙๔]   เสยฺยถาป   ภิกขฺเว   จณฺฑสฺส   กุกฺกรุสฺส   นาสาย  ปตฺต   
#๑ ม. อภิหรยิฺยติ ฯ  ๒ ม. ยุ. คจฺฉติ ฯ  ๓ ม. ยุ. ลาภสกฺการสิโลก ฯ  ๔ ยุ.   
#ปหายิตฺถ ฯ    
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ภินฺเทยฺยุ   เอว ฺหิ  โว  ภิกฺขเว  กุกฺกุโร  ภิยโฺยโส  มตฺตาย  จณฺฑตโร   
อสฺส  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกขฺเว ยาวกีว ฺจ เทวทตฺตสฺส อชาตสตฺตุกุมาโร   
ป ฺจหิ    รถสเตหิ    สาย    ปาต   อุปฏาน   คมิสฺสติ   ป ฺจ   จ   
ถาลิปากสตานิ  ภตฺตาภิหาโร  อภิหริยสิฺสติ  หานิเยว  ภิกฺขเว เทวทตฺตสฺส   
ปาฏิกงฺขา    กุสเลสุ    ธมเฺมสุ    โน   วุฑฺฒิ   ฯ   เอว   ทารุโณ   
โข ภิกฺขเว ลาภสกฺการสิโลโก ฯเปฯ สกิฺขิตพฺพนฺติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๕๙๕]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... ทารุโณ ภิกฺขเว ลาภสกฺการสิโลโก   
กฏโก ผรุโส อนฺตรายิโก อนุตฺตรสฺส โยคกฺเขมสฺส อธิคมาย ฯ   
     [๕๙๖]   อิธาห  ภิกฺขเว  เอกจฺจ  ปุคฺคล  เอว  เจตสา  เจโต   
ปริจฺจ    ปชานามิ   น   วายมายสฺมา   มาตุป   เหตุ   สมฺปชานมุสา   
ภาเสยฺยาติ   ตเมน   ปสฺสามิ   อปเรน   สมเยน  ลาภสกฺการสิโลเกน   
อภิภูต   ปริยาทินฺนจิตฺต   สมฺปชานมุสา   ภาสนฺต   ฯ   เอว   ทารโุณ   
โข    ภิกฺขเว    ลาภสกฺการสิโลโก    กฏโก    ผรโุส   อนฺตรายิโก   
อนุตฺตรสฺส   โยคกฺเขมสฺส   อธิคมาย   ฯ   ตสฺมาติห   ภิกฺขเว   เอว   
สิกฺขิตพฺพ   อุปฺปนฺน  ลาภสกฺการสิโลก  ปขหิสฺสาม  น  จ  โน  อุปฺปนฺโน   
ลาภสกฺการสิโลโก    จิตฺต   ปริยาทาย   สฺสตีติ   ฯ   เอว ฺหิ   โว   
ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๕๙๗]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... ทารุโณ ภิกฺขเว ลาภสกฺการสิโลโก   
กฏโก ผรุโส อนฺตรายิโก อนุตฺตรสฺส โยคกฺเขมสฺส อธิคมาย ฯ    
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     [๕๙๘]   อิธาห  ภิกฺขเว  เอกจฺจ  ปุคฺคล  เอว  เจตสา  เจโต   
ปริจฺจ   ปชานามิ   น   วายมายสฺมา   ปตุป   เหตุ   [วิตฺถาเรตพฺพ]   
ภาตุป  เหตุ  ...  ภคินิยาป  เหตุ  ...  ปุตฺตสฺสป  เหตุ ... ธีตุยาป   
เหตุ   ...   ปชาปติยาป   เหตุ   สมฺปชานมุสา   ภาเสยฺยาติ  ตเมน   
ปสฺสามิ   อปเรน   สมเยน  ลาภสกฺการสิโลเกน  อภิภูต  ปริยาทนิฺนจิตฺต   
สมฺปชานมุสา  ภาสนฺต  ฯ  เอว  ทารโุณ  โข ภิกฺขเว ลาภสกฺการสิโลโก   
กฏโก      ผรโุส      อนฺตรายิโก      อนุตฺตรสฺส     โยคกฺเขมสฺส   
อธิคมาย  ฯ  ตสฺมาติห  ภิกฺขเว  เอว สิกฺขิตพฺพ อุปฺปนฺน ลาภสกฺการสิโลก   
ปชหิสฺสาม     น     จ     โน     อุปฺปนฺโน     ลาภสกกฺารสิโลโก   
จิตฺต     ปริยาทาย     สฺสตีติ     ฯ    เอว ฺหิ    โว    ภิกฺขเว   
สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ เตรสม ฯ   
                    จตุตฺถวคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
                       ตสฺส อุทฺทาน   
         ภินฺทิ มลู ทฺวิธมฺโม จ        ปกฺกนฺต รถมาตริ ๑   
         ปตา จ ภาตา ภคินี         ปุตฺโต ๒ ธีตา ปชาปตีติ ฯ   
                ลาภสกฺการสยุตฺต ป ฺจม สมตฺต ฯ   
                       ____________   
#๑ ยุ. ฉินฺท ิมูล ธมฺโม สกฺุโก ปกฺกนฺตรถมาตริ ฯ  ๒ ยุ. ปุตฺตา ฯ    
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                       ราหุลสยุตฺต   
                         ______   
                      ปมวคฺโค ปโม   
     [๕๙๙]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  ราหุโล   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข   อายสฺมา   ราหุโล   
ภควนฺต   เอตทโวจ   สาธุ   เม   ภนฺเต   ภควา   สงฺขิตฺเตน  ธมฺม   
เทเสตุ   ยมห   ภควโต   ธมฺม   สุตฺวา  เอโก  วูปกฏโ  อปฺปมตฺโต   
อาตาป ปหิตตฺโต วิหเรยฺยนฺติ ฯ   
     [๖๐๐]  ต  กึ  ม ฺสิ  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  สมนปุสฺสิตุ   
เอต    มม    เอโสหมสฺมิ    เอโส    เม    อตฺตาติ    ฯ    โน   
เหต ภนฺเต ฯ   
                     [เอว เปยฺยาโล]   
โสต  นิจฺจ  วา  อนิจฺจ  วาติ  ฯ  อนิจฺจ  ภนฺเต  ...  ฆาน นิจฺจ วา   
อนิจฺจ  วาติ  ฯ  อนิจฺจ  ภนฺเต  ...  ชิวฺหา นิจฺจา วา อนิจฺจา วาติ ฯ   
อนิจฺจา   ภนฺเต  ...  กาโย  นิจฺโจ  วา  อนิจฺโจ  วาติ  ฯ  อนิจฺโจ    
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ภนฺเต  ...  มโน  นิจฺโจ  วา  อนิจฺโจ  วาติ  ฯ  อนิจฺโจ  ภนฺเต  ฯ   
ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต  สุข  วาติ  ฯ  ทุกฺข  ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ   
ทุกฺข   วิปรณิามธมฺม   กลฺล  น ุ ต  สมนุปสฺสิตุ  เอต  มม  เอโสหมสฺมิ   
เอโส เม อตฺตาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ   
     [๖๐๑]   เอว   ปสฺส   ราหุล   สุตวา  อริยสาวโก  จกฺขุสฺมิมฺป   
นิพฺพินฺทติ   โสตสฺมิมฺป   นิพฺพินฺทติ   ฆานสฺมิมฺป   นิพฺพินฺทติ   ชิวฺหายป  
นิพฺพินฺทติ   กายสฺมิมฺป   นิพฺพินฺทติ   มนสฺมิมฺป   นิพฺพินฺทติ   นิพฺพินฺท  
วิรชฺชติ  วิราคา  วิมุจฺจติ  ฯ  วิมุตฺตสฺมึ  วิมุตฺตมิติ  ๑  าณ  โหติ  ฯ   
ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร  อิตฺถตฺตายาติ   
ปชานาตีติ ฯ ปม ฯ   
           [เอเตน เปยฺยาเลน ทส สุตฺตนฺตา กาตพฺพา]   
     [๖๐๒]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ต  กึ  ม ฺสิ ราหุล รูปา นิจฺจา   
วา  อนิจฺจา  วาติ  ฯ  อนิจฺจา  ภนฺเต  ...  สทฺทา ฯเปฯ คนฺธา ...   
รสา  ...  โผฏพฺพา  ...  ธมฺมา  นิจฺจา วา อนิจฺจา วาติ ฯ อนิจฺจา   
ภนฺเต ... ฯ   
     [๖๐๓]   เอว   ปสฺส   ราหุล   สุตวา   อริยสาวโก   รูเปสุป   
นิพฺพินฺทติ    สทฺเทสุป    นิพฺพินฺทติ    คนฺเธสุป    นิพฺพินฺทติ    รเสสุป   
นิพฺพินฺทติ   โผฏพฺเพสุป   นิพฺพินฺทติ   ธมฺเมสุป   นิพฺพินฺทติ  นิพฺพินฺท  
วิรชฺชติ ฯเปฯ ปชานาตีติ ฯ ทุติย ฯ   
#๑ กตฺถจิ วิมตฺุตมฺหีตีติป ปาโ ทิสฺสติ ฯ    



สุตฺต ส. นิทานวคฺโค - หนาท่ี 289 

  [๖๐๔]    สาวตฺถิย    วิหรติ    ...    ต   กึ   ม ฺสิ   ราหุล   
จกฺขุวิ ฺาณ   นิจฺจ   วา   อนิจฺจ   วาติ   ฯ   อนิจฺจ   ภนฺเต  ...   
โสตวิ ฺาณ    ฯเปฯ    ฆานวิ ฺาณ    ...    ชิวฺหาวิ ฺาณ    ...   
กายวิ ฺาณ   ...   มโนวิ ฺาณ   นิจฺจ  วา  อนิจฺจ  วาติ  ฯ  อนิจฺจ   
ภนฺเต ... ฯ   
  [๖๐๕]   เอว   ปสฺส  ราหุล  สุตวา  อริยสาวโก  จกฺขุวิ ฺาณสฺมิมฺป   
นิพฺพินฺทติ       โสตวิ ฺาณสฺมิมฺป      นิพฺพินฺทติ      ฆานวิ ฺาณสฺมิมฺป   
นิพฺพินฺทติ      ชิวฺหาวิ ฺาณสฺมิมฺป      นิพฺพินฺทติ      กายวิ ฺาณสฺมิมฺป  
นิพฺพินฺทติ มโนวิ ฺาณสฺมิมฺป นิพฺพินฺทติ   
นิพฺพินฺท วิรชฺชติ ฯเปฯ ปชานาตีติ ฯ ตติย ฯ   
  [๖๐๖]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ต  ก ึ ม ฺสิ  ราหุล  จกฺขุสมฺผสฺโส   
นิจฺโจ   วา   อนิจฺโจ   วาติ  ฯ  อนิจฺโจ  ภนฺเต  ...  โสตสมฺผสฺโส   
ฯเปฯ   ฆานสมฺผสฺโส   ...  ชิวฺหาสมฺผสฺโส  ...  กายสมฺผสฺโส  ...   
มโนสมฺผสฺโส นิจฺโจ วา อนิจฺโจ วาติ ฯ อนิจฺโจ ภนฺเต ... ฯ   
  [๖๐๗]   เอว   ปสฺส  ราหุล  สุตวา  อริยสาวโก  จกฺขุสมฺผสฺสสฺมิมฺป   
นิพฺพินฺทติ       โสตสมฺผสฺสสฺมิมฺป      นิพฺพินฺทติ      ฆานสมฺผสฺสสฺมิมฺป   
นิพฺพินฺทติ      ชิวฺหาสมฺผสฺสสฺมิมฺป      นิพฺพินฺทติ      กายสมฺผสฺสสฺมิมฺป  
นิพฺพินฺทติ         มโนสมฺผสฺสสฺมิมฺป         นิพฺพินฺทติ        นิพฺพินฺท   
วิรชฺชติ ฯเปฯ ปชานาตีติ ฯ จตุตฺถ ฯb   
  [๖๐๘]  สาวตฺถิย  วิหรติ ... ต กึ ม ฺสิ ราหุล จกฺขุสมฺผสฺสชาเวทนา    
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นิจฺจา  วา  อนิจฺจา  วาติ  ฯ  อนิจฺจา ภนฺเต ... โสตสมฺผสฺสชาเวทนา   
ฯเปฯ    ฆานสมฺผสฺสชาเวทนา    ...   ชวฺิหาสมฺผสฺสชาเวทนา   ...   
กายสมฺผสฺสชาเวทนา    ...    มโนสมฺผสฺสชาเวทนา    นิจฺจา    วา   
อนิจฺจา วาติ ฯ อนิจฺจา ภนฺเต ... ฯ   
     [๖๐๙] เอว ปสฺส ราหุล สุตวา อริยสาวโก จกฺขุสมฺผสฺสชาเวทนายปฟ   
นิพฺพินฺทติ   โสตสมฺผสฺสชาเวทนายป   นิพฺพินฺทติ   ฆานสมฺผสฺสชาเวทนายป   
นิพฺพินฺทติ ชิวฺหาสมฺผสฺสชาเวทนายป นิพฺพินฺทติ   
กายสมฺผสฺสชาเวทนายป        นิพฺพินฺทติ       มโนสมฺผสฺสชาเวทนายป   
นิพฺพินฺทติ ฯเปฯ ปชานาตีติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๖๑๐]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ต  ก ึ ม ฺสิ  ราหุล  รูปส ฺา   
นิจฺจา  วา  อนิจฺจา  วาติ  ฯ  อนิจฺจา  ภนฺเต  ...  สททฺส ฺา  ...   
คนฺธส ฺา   ...   รสส ฺา   ...   โผฏพฺพส ฺา  ...  ธมฺมส ฺาถ   
นิจฺจา วา อนิจฺจา วาติ ฯ อนิจฺจา ภนฺเต ... ฯ   
     [๖๑๑]   เอว   ปสฺส   ราหุล  สุตวา  อริยสาวโก  รูปส ฺายป   
นิพฺพินฺทติ     สทฺทส ฺายป     นิพฺพินฺทติ     คนฺธส ฺายป    นิพฺพินฺทติ   
รสส ฺายป        นิพฺพินทฺติ        โผฏพฺพส ฺายป       นิพฺพินฺทติ   
ธมฺมส ฺายป นิพฺพินฺทติ ฯเปฯ ปชานาตีติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๖๑๒]    สาวตฺถิย   วิหรติ   ...   ต   ก ึ  ม ฺสิ   ราหุล   
รูปส ฺเจตนา   นิจฺจา   วา   อนิจฺจา  วาติ  ฯ  อนิจฺจา  ภนฺเต  ...   
สทฺทส ฺเจตนา    ...    คนฺธส ฺเจตนา   ...   รสส ฺเจตนา   ...  โผฏพฺพ-  
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ส ฺเจตนา  ... ธมฺมส ฺเจตนา นิจฺจา วา อนิจฺจา วาติ ฯ อนิจฺจา   
ภนฺเต ... ฯ   
 
     [๖๑๓]  เอว  ปสฺส  ราหุล  สุตวา  อริยสาวโก  รปูส ฺเจตนายป   
นิพฺพินฺทติ    สทฺทส ฺเจตนายป   นิพฺพินฺทติ   คนธฺส ฺเจตนายป   นิพฺพินฺทติ   
รสส ฺเจตนายป      นิพฺพินฺทติ      โผฏพฺพส ฺเจตนายป     นิพฺพินฺทติฅ   
ธมฺมส ฺเจตนายป นิพฺพินฺทติ ฯเปฯ ปชานาตีติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๖๑๔]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ต  ก ึ ม ฺสิ  ราหุล  รูปตณฺหา   
นิจฺจา  วา  อนิจฺจา  วาติ  ฯ  อนิจฺจา  ภนฺเต  ...  สททฺตณฺหา  ...   
คนฺธตณฺหา  ...  รสตณฺหา  ...  โผฏพฺพตณฺหา  ... ธมฺมตณฺหา นิจฺจา   
วา อนิจฺจา วาติ ฯ อนิจฺจา ภนฺเต ... ฯ   
     [๖๑๕]   เอว   ปสฺส   ราหุล  สุตวา  อริยสาวโก  รูปตณฺหายป   
นิพฺพินฺทติ     สทฺทตณฺหายป     นิพฺพินฺทติ     คนฺธตณฺหายป    นิพฺพินฺทติ   
รสตณฺหายป        นิพฺพินทฺติ        โผฏพฺพตณฺหายป       นิพฺพินฺทติ   
ธมฺมตณฺหายป นิพฺพินฺทติ ฯเปฯ ปชานาตีติ ฯ อฏม ฯ   
     [๖๑๖]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ต  ก ึ ม ฺสิ  ราหุล  ปวีธาตุ   
นิจฺจา  วา  อนิจฺจา  วาติ  ฯ  อนิจฺจา  ภนฺเต  ...  อาโปธาตุ  ...   
เตโชธาตุ  ...  วาโยธาตุ ... อากาสธาตุ ... วิ ฺาณธาตุ นิจฺจา วา   
อนิจฺจา วาติ ฯ อนิจฺจา ภนฺเต ... ฯ   
     [๖๑๗]   เอว   ปสฺส  ราหุล  สุตวา  อริยสาวโก  ปวีธาตุยาป   
นิพฺพินฺทติ     อาโปธาตุยาป    นิพฺพินฺทติ    เตโชธาตุยาป    นิพฺพินฺทติ    
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วาโยธาตุยาป   นิพฺพินฺทติ   อากาสธาตุยาป   นิพฺพินฺทติ  วิ ฺาณธาตุยาป   
นิพฺพินฺทติ ฯเปฯ ปชานาตีติ ฯ นวม ฯ   
     [๖๑๘]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ต  ก ึ ม ฺสิ  ราหุล  รูป นิจฺจ   
วา  อนิจฺจ  วาติ  ฯ  อนิจฺจ  ภนฺเต  ...  เวทนา  ...  ส ฺา ...   
สงฺขารา  ...  วิ ฺาณ  นิจฺจ  วา  อนิจฺจ  วาติ  ฯ  อนิจฺจ  ภนฺเต ฯ   
ย   ปนานิจฺจ   ทุกฺข   วา   ต   สุข  วาติ  ฯ  ทุกฺข  ภนฺเต  ฯ  ย   
ปนานิจฺจ    ทุกฺข   วิปรณิามธมฺม   กลฺล   นุ   ต   สมนุปสฺสิตุ   เอต   
มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ   
     [๖๑๙]   เอว   ปสฺส   ราหุล   สุตวา   อริยสาวโก  รูปสฺมิมฺป   
นิพฺพินฺทติ    เวทนายป   นิพฺพินฺทติ   ส ฺายป   นิพฺพินฺทติ   สงฺขาเรสุป   
นิพฺพินฺทติ    วิ ฺาณสฺมิมฺป    นิพฺพินทฺติ    นิพฺพินฺท   วิรชชฺติ   วิราคา  
วิมุจฺจติ   ฯ   วิมุตฺตสฺมึ   วิมุตฺตมิติ  าณ  โหติ  ฯ  ขีณา  ชาติ  วุสิต   
พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ ทสม ฯ   
                    ปมวคฺโค ปโม ฯ   
                       ตสฺส อุทฺทาน   
         จกฺขุ รปู ฺจ วิ ฺาณ         สมฺผสฺโส เวทนาย จ   
         ส ฺา จ เจตนา ตณฺหา      ธาตุ ขนฺเธน เต ทสาติ ฯ   
                       ___________    
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                     ทุติยวคฺโค ทุติโย   
     [๖๒๐]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  ราหุโล   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
     [๖๒๑]  เอกมนฺต  นิสนิฺน  โข  อายสฺมนฺต ราหุล ภควา เอตทโวจ   
ต    กึ    ม ฺสิ   ราหุล   จกฺขุ   นิจฺจ   วา   อนิจฺจ   วาติ   ฯ   
อนิจฺจ   ภนฺเต   ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต  สุข  วาติ  ฯ  ทุกฺข   
ภนฺเต    ฯ    ย   ปนานิจฺจ   ทุกฺข   วิปรณิามธมฺม   กลฺล   นุ   ต   
สมนุปสฺสิตุ  เอต  มม  เอโสหมสฺมิ  เอโส  เม  อตฺตาติ  ฯ  โน  เหต   
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   
     [๖๒๒]   เอว   ปสฺส   ราหุล   สุตวา  อริยสาวโก  จกฺขุสฺมิมปฺ   
นิพฺพินฺทติ   โสตสฺมิมฺป   นิพฺพินฺทติ   ฆานสฺมิมฺป   นิพฺพินฺทติ   ชิวฺหายป  
นิพฺพินฺทติ   กายสฺมิมฺป   นิพฺพินฺทติ   มนสฺมิมฺป   นิพฺพินฺทติ   นิพฺพินฺท  
วิรชฺชติ   วิราคา   วิมุจฺจติ   ฯ   วิมุตฺตสฺมึ  วิมุตฺตมิติ  าณ  โหติ  ฯ    
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ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร  อิตฺถตฺตายาติ   
ปชานาตีติ ฯ ปม ฯ   
       [เอเตน เปยฺยาเลน ทส สุตฺตนฺตา กาตพฺพา]   
     [๖๒๓]   ต   ก ึ  ม ฺสิ   ราหุล   รปูา  นิจฺจา  วา  อนิจฺจา   
วาติ  ฯ  อนิจฺจา  ภนฺเต  ...  สทฺทา  ...  คนฺธา  ...  รสา ...   
โผฏพฺพา ... ธมฺมา ... ฯ   
     [๖๒๔]  จกฺขุวิ ฺาณ  ...  โสตวิ ฺาณ  ...  ฆานวิ ฺาณ  ...   
ชิวฺหาวิ ฺาณ ... กายวิ ฺาณ ... มโนวิ ฺาณ ... ฯ   
     [๖๒๕]  จกฺขุสมฺผสฺโส  ...  โสตสมฺผสฺโส ... ฆานสมฺผสฺโส ...   
ชิวฺหาสมฺผสฺโส ... กายสมฺผสฺโส ... มโนสมฺผสฺโส ... ฯ   
     [๖๒๖]   จกฺขุสมฺผสฺสชาเวทนา  ...  โสตสมฺผสฺสชาเวทนา  ...   
ฆานสมฺผสฺสชาเวทนา  ...  ชิวฺหาสมฺผสฺสชาเวทนา  ... กายสมฺผสฺสชา-   
เวทนา ... มโนสมฺผสฺสชาเวทนา ... ฯ   
     [๖๒๗]   รูปส ฺา   ...   สทฺทส ฺา   ...  คนฺธส ฺา  ...   
รสส ฺา ... โผฏพฺพส ฺา ... ธมฺมส ฺา ... ฯ   
     [๖๒๘]  รูปส ฺเจตนา ... สทฺทส ฺเจตนา ... คนฺธส ฺเจตนา ...   
รสส ฺเจตนา ... โผฏพฺพส ฺเจตนา ... ธมฺมส ฺเจตนา ... ฯ   
     [๖๒๙]   รูปตณฺหา   ...   สทฺทตณฺหา   ...  คนฺธตณฺหา  ...   
รสตณฺหา ... โผฏพฺพตณฺหา ... ธมฺมตณฺหา ... ฯ   
     [๖๓๐]   ปวีธาตุ   ...   อาโปธาตุ   ...  เตโชธาตุ  ...  วาโยธาตุ ...    
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อากาสธาตุ ... วิ ฺาณธาตุ ... ฯ   
     [๖๓๑]  รปู  ... เวทนา ... ส ฺา ... สงฺขารา ... วิ ฺาณ   
นิจฺจ   วา   อนิจฺจ   วาติ   ฯ   อนิจฺจ   ภนฺเต  ฯเปฯ  เอว  ปสฺส   
ราหุล ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ ทสม ฯ   
     [๖๓๒]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  อถ  โข  อายสฺมา ราหุโล เยน   
ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทิ    ฯ   เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   อายสฺมา   ราหุโล   ภควนฺต   
เอตทโวจ   กถ   น ุ  โข   ภนฺเต   ชานโต  กถ  ปสสฺโต  อิมสฺมิ ฺจ   
สวิ ฺาณเก     กาเย     พหิทฺธา    จ    สพฺพนิมิตฺเตสุ    อหงฺการ   
มมงฺการมานานุสยา น โหนฺตีติ ฯ   
     [๖๓๓]   ยงฺกิ ฺจิ   ราหุล   รูป   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  อชฺฌตฺต   
วา   พหิทฺธา   วา   โอฬาริก   วา  สุขุม  วา  หีน  วา  ปณีต  วา   
ย   ทูเร   สนติฺเก   วา   สพฺพ   รูป   เนต   มม  เนโสหมสฺมิ  น   
เมโส   อตฺตาติ   เอวเมต  ยถาภูต  สมมฺปฺป ฺาย  ปสฺสติ  ฯ  ยากาจิ   
เวทนา  ...  ยากาจิ ส ฺา ... เยเกจิ สงฺขารา ... ยงฺกิ ฺจิ วิ ฺาณ   
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   อชฺฌตฺต   วา   พหิทฺธา   วา   โอฬาริก   วา   
สุขุม   วา   หนี   วา   ปณีต   วา   ย   ทเูร  สนฺติเก  วา  สพฺพ   
วิ ฺาณ   เนต   มม   เนโสหมสฺมิ   น   เมโส   อตฺตาติ   เอวเมต   
ยถาภูต   สมมฺปฺป ฺาย   ปสฺสติ   ฯ  เอว  โข  ราหุล  ชานโต  เอว   
ปสฺสโต   อิมสฺมิ ฺจ   สวิ ฺาณเก   กาเย   พหิทฺธา   จ  สพฺพนิมิตฺเตสุ    
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อหงฺการมมงฺการมานานุสยา  น  โหนตีฺติ ฯ  เอกาทสม ฯ   
     [๖๓๔]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  อถ  โข  อายสฺมา ราหุโล เยน                   
ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  ราหุโล  ภควนฺต เอตทโวจ   
กถ   น ุ  โข   ภนฺเต   ชานโต  กถ  ปสสฺโต  อิมสฺมิ ฺจ  สวิ ฺาณเก   
กาเย     พหิทธฺา    จ    สพฺพนิมิตฺเตสุ    อหงฺการมมงฺการมานาปคต   
มานส โหติ วิธา สมติกฺกนฺต สนฺต สุวิมุตฺตนฺติ ฯ   
     [๖๓๕]   ยงฺกิ ฺจิ   ราหุล   รูป   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  อชฺฌตฺต   
วา   พหิทฺธา   วา   โอฬาริก   วา  สุขุม  วา  หีน  วา  ปณีต  วา   
ย   ทูเร   สนติฺเก   วา   สพฺพ   รูป   เนต   มม  เนโสหมสฺมิ  น   
เมโส   อตฺตาติ   เอวเมต   ยถาภูต   สมมฺปฺป ฺาย  ทิสฺวา  อนุปาทา   
วิมุตฺโต โหติ ฯ   
                [ป ฺจนฺน ขนฺธาน เอว กาตพฺพ]   
     ยากาจิ  เวทนา  ...  ยากาจิ ส ฺา ... เยเกจิ สงฺขารา ...   
ยงฺกิ ฺจิ  วิ ฺาณ  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  อชฌฺตฺต วา พหิทฺธา วา โอฬาริก   
วา   สุขุม   วา   หีน  วา  ปณีต  วา  ย  ทูเร  สนฺติเก  วา  สพฺพ   
วิ ฺาณ   เนต   มม   เนโสหมสฺมิ   น   เมโส   อตฺตาติ   เอวเมต   
ยถาภูต   สมมฺปฺป ฺาย   ทิสฺวา   อนุปาทา   วิมุตฺโต   โหติ  ฯ  เอว   
โข   ราหุล   ชานโต   เอว   ปสฺสโต  อิมสฺมิ ฺจ  สวิ ฺาณเก  กาเย   
พหิทฺธา     จ    สพฺพนิมิตฺเตสุ    อหงฺการมมงฺการมานาปคต    มานส    
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โหติ วิธา สมติกฺกนฺต สนฺต สุวิมุตฺตนฺติ ฯ ทฺวาทสม ฯ   
                    ทุติยวคฺโค ทุติโย ฯ   
                       ตสฺส อุทฺทาน   
         จกฺขุ รปู ฺจ วิ ฺาณ         สมฺผสฺโส เวทนาย จ   
         ส ฺา จ เจตนา ตณฺหา ๑   ธาตุ ขนฺเธน เต ทส   
         อนุสย อปคต ฺเจว          วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ ฯ   
                  ราหุลสยุตฺต ฉฏ สมตฺต ฯ   
                      ________________   
#๑ ม. ย.ุ ส ฺา ส ฺเจตนา ตณฺหา ฯ    
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                                    ลกฺขณสยุตฺต   
                                __________   
                              ปมวคฺโค ปโม   
     [๖๓๖]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
เวฬุวเน   กลนฺทกนิวาเป   ฯ   เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา  จ   
ลกฺขโณ    อายสฺมา    จ    มหาโมคฺคลฺลาโน    คิชฌฺกูเฏ    ปพฺพเต   
วิหรนฺติ ฯ   
     [๖๓๗]   อถ   โข   อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน   ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา    ปตฺตจีวรมาทาย    เยนายสฺมา    ลกฺขโณ   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา  อายสฺมนฺต  ลกฺขณ  เอตทโวจ  เอหิ  อาวุโส  ๑  ลกฺขณ   
ราชคห   ปณฺฑาย   ปวิสิสสฺามาติ   ฯ   เอวมาวุโสติ   โข   อายสฺมา   
ลกฺขโณ   อายสฺมโต   มหาโมคฺคลฺลานสฺส   ปจฺจสฺโสสิ   ฯ   อถ   โข   
อายสฺมา     มหาโมคฺคลฺลาโน     คิชฌฺกูฏา    ปพฺพตา    โอโรหนฺโต   
อ ฺตรสฺมึ   ปเทเส  สิต  ปาตฺวากาสิ  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  ลกฺขโณ   
อายสฺมนฺต    มหาโมคฺคลฺลาน    เอตทโวจ   โก   น ุ  โข   อาวุโส   
โมคฺคลฺลาน   เหตุ   โก   ปจฺจโย  สิตสฺส  ปาตุกมฺมายาติ  ฯ  อกาโล   
โข    อาวุโส    ลกฺขณ   เอตสฺส   ป ฺหสฺส   ภควโต   ม   สนฺติเก   
เอต ป ฺห ปุจฺฉาติ ฯ   
     [๖๓๘]  อถ  โข อายสฺมา จ ลกฺขโณ อายสฺมา จ มหาโมคฺคลฺลาโน   
#๑ ม. ย.ุ อายามาวุโส ฯ    
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ราชคเห     ปณฺฑาย     จรตฺิวา     ปจฺฉาภตฺต    ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา   
เยน       ภควา      เตนุปสงฺกมึสุ      อุปสงฺกมิตฺวา      ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทึสุ  ฯ  เอกมนฺต  นิสนิฺโน  โข  อายสฺมา   
ลกฺขโณ     อายสฺมนฺต     มหาโมคฺคลฺลาน    เอตทโวจ    อิธายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน   คิชฺฌกูฏา   ปพฺพตา  โอโรหนฺโต  อ ฺตรสฺมึ  ปเทเส   
สิต   ปาตฺวากาสิ   โก   น ุ  โข   อาวุโส   โมคฺคลฺลาน  เหตุ  โก   
ปจฺจโย สิตสฺส ปาตุกมฺมายาติ ฯ   
     [๖๓๙]   อิธาห  อาวุโส  คิชฺฌกูฏา  ปพฺพตา  โอโรหนฺโต  อทฺทส   
อฏ ิสงฺขลิก   เวหาส   คจฺฉนฺตึ  ๑  ตเมน  คิชฺฌาป  กากาป  กุลลาป   
อนุปติตฺวา อนุปติตฺวา [๒]- วิตุเทนฺติ วิตจฺเฉนฺติ วิราเชนฺติ ๓ สา ๔ สุท   
อฏฏสฺสร   กโรติ   ตสฺส  มยฺห  อาวุโส  เอตทโหสิ  อจฺฉริย  วต  โภ   
อพฺภูต   วต   โภ  เอวรูโปป  นาม  สตฺโต  ภวิสฺสติ  เอวรูโปป  นาม   
ยกฺโข ภวิสฺสติ เอวรูโปป นาม อตฺตภาวปฏิลาโภ ภวิสฺสตีติ ฯ   
     [๖๔๐]   อถ   โข   ภควา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ  จกฺขุภูตา  วต   
ภิกฺขเว   สาวกา   วิหรนฺติ   าณภูตา  วต  ภิกฺขเว  สาวกา  วิหรนฺติ   
ยตฺร   หิ   นาม   สาวโก   เอวรูป   สฺสติ  วา  ทกฺขติ  วา  สกฺขึ   
วา  กริสฺสติ  ฯ  ปุพฺเพว  ๕  เม  โส  ภิกฺขเว  สตฺโต  ทิฏโ อโหสิ   
อปจาห   น   พฺยากาสึ   อห ฺเจต   พฺยากเรยฺย  ปเรป  ๖  เม  น   
สทฺทเหยฺยุ    เย    เม   น   สทฺทเหยฺยุ   เตสนฺต   อสฺส   ทีฆรตฺต   
อหิตาย   ทุกขฺาย   ฯ   เอโส  ภิกฺขเว  สตฺโต  อิมสฺมิ ฺเว  ราชคเห   
#๑ ยุ. คจฺฉนฺต ฯ  ๒ ม. ย.ุ ผาสุฬนฺตริกาหิ ฯ  ๓ ยุ. วิภเชนฺติ ฯ   
#๔ ย.ุ สาสฺสทุ ฯ เอวมุปรปิ ฯ  ๕ ยุ. ปพฺุเพป ฯ  ๖ ม. ย.ุ ปเร จ ฯ    
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โคฆาตโก   อโหสิ   โส   ตสฺส   กมฺมสฺส   วิปาเกน   พหูนิ  วสฺสานิ   
พหูนิ    วสฺสสตานิ    พหนูิ    วสฺสสหสฺสานิ    พหูนิ   วสฺสสตสหสฺสานิ   
นิรเย    ปจิตฺถ   ๑   ตสฺเสว   กมฺมสฺส   วิปากาวเสเสน   เอวรูป   
อตฺตภาวปฏิลาภ ปฏิสเวทยตีติ ฯ ปม ฯ   
             [สพฺเพส สุตฺตนฺตาน เอเสว เปยฺยาโล]   
     [๖๔๑]   อิธาห  อาวุโส  คิชฺฌกูฏา  ปพฺพตา  โอโรหนฺโต  อทฺทส   
มสเปสึ   เวหาส   คจฺฉนฺตึ   ๒   ตเมน   คิชฺฌาป  กากาป  กุลลาป   
อนุปติตฺวา   อนุปติตฺวา  วิตจฺเฉนฺติ  วิราเชนฺติ  ๓  สา  สุท  อฏฏสฺสร   
กโรติ   ฯ   เอโส  ภิกฺขเว  สตฺโต  อิมสมฺิ ฺเว  ราชคเห  โคฆาตโก   
อโหสิ ฯ ทุติย ฯ   
     [๖๔๒]   อิธาห  อาวุโส  คิชฺฌกูฏา  ปพฺพตา  โอโรหนฺโต  อทฺทส   
มสปณฺฑ    เวหาส    คจฺฉนฺต    ตเมน   คิชฺฌาป   กากาป   กลุลาป   
อนุปติตฺวา   อนุปติตฺวา   วิตจฺเฉนฺติ   วิราเชนฺติ   โส   สุท  อฏฏสฺสร   
กโรติ   ฯ   เอโส   ภิกฺขเว  สตฺโต  อิมสฺมิ ฺเว  ราชคเห  สากุณิโก   
อโหสิ ฯ ตติย ฯ   
     [๖๔๓]   อิธาห  อาวุโส  คิชฺฌกูฏา  ปพฺพตา  โอโรหนฺโต  อทฺทส   
นิจฺฉวึ   ปุริส   เวหาส   คจฺฉนฺต   ตเมน   คิชฺฌาป  กากาป  กุลลาป   
อนุปติตฺวา   อนุปติตฺวา   วิตจฺเฉนฺติ   วิราเชนฺติ   โส   สุท  อฏฏสฺสร   
กโรติ   ฯ   เอโส  ภิกฺขเว  สตฺโต  อิมสมฺิ ฺเว  ราชคเห  โอรพฺภิโก   
อโหสิ ฯ จตุตฺถ ฯ   
#๑ ม. ปจฺจิตฺวา ฯ ยุ. ปจิตฺวา ฯ  ๒ ย.ุ คจฺฉนฺต ฯ   
#๓ ยุ. วิภเชนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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     [๖๔๔]   อิธาห  อาวุโส  คิชฺฌกูฏา  ปพฺพตา  โอโรหนฺโต  อทฺทส   
อสิโลม    ปรุิส    เวหาส   คจฺฉนฺต   ตสฺส   เต   อส ี  อุปฺปติตฺวา   
อุปฺปติตฺวา  ตสฺเสว  กาเย  นิปตนฺติ  โส  สุท  อฏฏสฺสร กโรติ ฯ เอโส   
ภิกฺขเว สตฺโต อิมสฺมิ ฺเว ราชคเห สูกริโก อโหสิ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๖๔๕]   อิธาห  อาวุโส  คิชฺฌกูฏา  ปพฺพตา  โอโรหนฺโต  อทฺทส   
สตฺติโลม   ปรุิส   เวหาส   คจฺฉนฺต   ตสฺส   ตา  สตฺติโย  อุปฺปติตฺวา   
อุปฺปติตฺวา  ตสฺเสว  กาเย  นิปตนฺติ  โส  สุท  อฏฏสฺสร กโรติ ฯ เอโส   
ภิกฺขเว สตฺโต อิมสฺมิ ฺเว ราชคเห มาควิโก อโหสิ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๖๔๖]   อิธาห  อาวุโส  คิชฺฌกูฏา  ปพฺพตา  โอโรหนฺโต  อทฺทส   
อุสุโลม  ปุรสิ  เวหาส  คจฺฉนฺต  ตสฺส  เต  อุส ู อุปปฺติตฺวา  อุปฺปติตฺวา   
ตสฺเสว   กาเย   นิปตนฺติ   โส   สุท   อฏฏสฺสร   กโรติ  ฯ  เอโส-   
ภิกฺขเว สตฺโต อิมสฺมิ ฺเว ราชคเห การณิโก อโหสิ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๖๔๗]   อิธาห  อาวุโส  คิชฺฌกูฏา  ปพฺพตา  โอโรหนฺโต  อทฺทส   
สูจิโลม  ปรุสิ  เวหาส  คจฺฉนฺต  ตสฺส  ตา  สูจิโย อุปฺปติตฺวา อุปฺปติตฺวา   
ตสฺเสว   กาเย   นิปตนฺติ   โส   สุท   อฏฏสฺสร   กโรติ  ฯ  เอโส   
ภิกฺขเว สตฺโต อิมสฺมิ ฺเว ราชคเห สุโต ๑ อโหสิ ฯ อฏม ฯ   
     [๖๔๘]   อิธาห  อาวุโส  คิชฺฌกูฏา  ปพฺพตา  โอโรหนฺโต  อทฺทส   
สูจิโลม  ปรุสิ  เวหาส  คจฺฉนฺต  ตสฺส  ตา  สูจิโย  สีเส ปวิเสตฺวา ๒   
มุขโต   นิกฺขมนฺติ  มุเข  ปวิเสตฺวา  อุรโต  นิกฺขมนฺติ  อุเร  ปวิเสตฺวา   
อุทรโต    นกิฺขมนฺติ    อุทเร    ปวิเสตฺวา   อุรูหิ   นิกฺขมนฺติ   อุรูสุ   
#๑ ม. สโูต ฯ ยุ. สูจโก ฯ  ๒ ม. ย.ุ ปวิสตฺิวา ฯ เอวมุปริป ฯ    
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ปวิเสตฺวา   ชงฺฆาหิ   นิกฺขมนฺติ  ชงฺฆาสุ  ปวิเสตฺวา  ปาเทหิ  นิกขฺมนฺติ   
โส   สุท   อฏฏสฺสร   กโรติ  ฯ  เอโส  ภิกฺขเว  สตฺโต  อิมสฺมิ ฺเว   
ราชคเห สูจิโก ๑ อโหส ิฯ นวม ฯ   
     [๖๔๙]   อิธาห  อาวุโส  คิชฺฌกูฏา  ปพฺพตา  โอโรหนฺโต  อทฺทส   
กุมฺภณฺฑ   ปรุิส   เวหาส   คจฺฉนฺต   โส   คจฺฉนฺโตป  เต  จ  อณฺเฑ   
ขนฺเธ   อาโรเปตฺวา   คจฺฉติ   นิสีทนโฺตป   เตเสฺวว  อณฺเฑสุ  นสิีทติ   
ตเมน   คิชฺฌาป   กากาป   กุลลาป  อนปุติตฺวา  อนุปติตฺวา  วิตจฺเฉนฺติ   
วิราเชนฺติ   โส   สุท   อฏฏสฺสร   กโรติ  ฯ  เอโส  ภิกฺขเว  สตฺโต   
อิมสฺมิ ฺเว ราชคเห คามกูโฏ ๒ อโหสิ ฯ ทสม ฯ   
                    ปมวคฺโค ปโม ฯ   
                       ตสฺส อุทฺทาน   
               อฏ ิ เปสิ อุโภ คาวีฆาตกา ๓   
               ปณฺโฑ สากุณิโย ๔ นิจฺฉโวรพฺภิ   
               อสิ [๕]- สูกรโิก สตฺติ   
               อุสุ [๕]- การณิโก สูจิ สารถ ิ  
               โย จ สิพฺพิสฺสติ ๖ สูจิโก ๑ ห ิโส   
               อณฺฑภารี อหุ คามกูฏโกติ ๗ ฯ   
                        __________   
#๑ ม. ย.ุ สูจโก ฯ  ๒ ม. คามกูฏโก ฯ  ๓ ม. ย.ุ คาวฆาตกา ฯ  ๔ ยุ. ปณฺฑสากุณิย ฯ   
#๕ ยุ. จ ฯ  ๖ ม. ยุ. สพฺพิยติ ฯ  ๗ ย.ุ ... จาติ ฯ    
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                     ทุติยวคฺโค ทุติโย   
     [๖๕๐]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
เวฬุวเน   กลนฺทกนิวาเป   ฯ   อิธาห   อาวุโส   คิชฌฺกูฏา   ปพฺพตา   
โอโรหนฺโต  อทฺทส  ปรุสิ  คูถกูเป  สสีกา  ๑  นิมคฺุค ฯ เอโส ภิกฺขเว   
สตฺโต อิมสฺมิ ฺเว ราชคเห ปารทาริโก อโหส ิฯ ปม ฯ   
                 [เอว เปยฺยาโล กาตพฺโพ]   
     [๖๕๑]   อิธาห  อาวุโส  คิชฺฌกูฏา  ปพฺพตา  โอโรหนฺโต  อทฺทส   
ปุริส  คูถกูเป  นิมุคฺค  อุโภหิ  หตฺเถหิ  คูถ  ขาทนฺต  ฯ  เอโส ภิกขฺเว   
สตฺโต   อิมสมฺิ ฺเว   ราชคเห   พฺราหฺมโณ  อโหสิ  ฯ  โส  กสฺสปสฺส   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ปาวจเน  ภิกฺขุสงฺฆ  ภตฺเตน  นิมนฺเตตฺวา  โทณิยา  ๒   
คูถสฺส   ปูราเปตฺวา   กาล  อาโรจาเปตฺวา  เอตทโวจ  อโห  โภนฺโต   
ยาวทตฺถ ภุ ฺชนฺตุ เจว หรนฺตุ จาติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๖๕๒]   อิธาห  อาวุโส  คิชฺฌกูฏา  ปพฺพตา  โอโรหนฺโต  อทฺทส   
นิจฺฉวึ   อิตฺถึ   เวหาส   คจฺฉนฺตึ   ตเมน   คิชฺฌาป  กากาป  กุลลาป   
อนุปติตฺวา   อนุปติตฺวา   วิตจฺเฉนฺติ   วิราเชนฺติ   สา   สุท  อฏฏสฺสร   
กโรติ   ฯ   เอสา   ภิกฺขเว   อิตฺถี  อิมสฺมิ ฺเว  ราชคเห  อติจารินี   
อโหสิ ฯ ตติย ฯ   
     [๖๕๓]   อิธาห  อาวุโส  คิชฺฌกูฏา  ปพฺพตา  โอโรหนฺโต  อทฺทส   
อิตฺถึ   ทุคฺคนฺธ   มงฺคุฬึ   เวหาส   คจฺฉนฺตึ   ตเมน  คิชฺฌาป  กากาป   
#๑ ม. ย.ุ สสสีกนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒ ม. โทณิโย ฯ    
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กุลลาป   อนุปติตฺวา   อนุปติตฺวา   วิตจฺเฉนฺติ   วิราเชนฺติ   สา   สุท   
อฏฏสฺสร   กโรติ   ฯ   เอสา   ภิกฺขเว  อิตฺถี  อิมสฺมิ ฺเว  ราชคเห   
อิกฺขณิกา อโหสิ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๖๕๔]   อิธาห  อาวุโส  คิชฺฌกูฏา  ปพฺพตา  โอโรหนฺโต  อทฺทส   
อิตฺถึ   อุปกฺก   โอกิลิน ึ โอกิริณึ  เวหาส  คจฺฉนฺตึ  สา  สุท  อฏฏสฺสร   
กโรติ   ฯ  เอสา  ภิกฺขเว  อิตฺถี  กลิงฺคสฺส  ร ฺโ  อคฺคมเหสี  อโหสิ   
สา อิสฺสาปกตา สปตึ องฺคารกฏาเหน โอกิริ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๖๕๕]   อิธาห  อาวุโส  คิชฺฌกูฏา  ปพฺพตา  โอโรหนฺโต  อทฺทส   
อสีสกพนฺธ   ๑   เวหาส   คจฺฉนฺต  ตสฺส  อุเร  อกฺขีนิ  เจว  โหนฺติ   
มุข ฺจ   ตเมน   คิชฺฌาป   กากาป   กุลลาป   อนุปติตฺวา   อนุปติตฺวา   
วิตจฺเฉนฺติ    วิราเชนฺติ   โส   สุท   อฏฏสฺสร   กโรติ   ฯ   เอโส   
ภิกฺขเว   สตฺโต   อิมสฺมิ ฺเว   ราชคเห   หารโิก  นาม  โจรฆาตโก   
อโหสิ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๖๕๖]   อิธาห  อาวุโส  คิชฺฌกูฏา  ปพฺพตา  โอโรหนฺโต  อทฺทส   
ภิกฺขุ    เวหาส   คจฺฉนฺต   ตสฺส   สงฺฆาฏิป   อาทิตฺตา   สมฺปชชฺลิตา   
ส ฺโชติภูตา   ๒   ปตฺโตป   อาทิตฺโต   สมฺปชฺชลิโต  ส ฺโชติภูโต  ๒   
กายพนฺธนมฺป    อาทิตฺต   สมฺปชชฺลิต   ส ฺโชติภูต   กาโยป   อาทิตฺโต   
สมฺปชฺชลิโต   ส ฺโชติภูโต   โส   สุท   อฏฏสฺสร   กโรติ   ฯ  เอโส   
ภิกฺขเว    ภิกขฺุ    กสฺสปสสฺ    สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   ปาวจเน   ปาปภิกฺขุ   
อโหสิ ฯ สตฺตม ฯ   
#๑ ยุ. อสีสก กวนฺธ ฯ  ๒ ม. ย.ุ สโชติภูตา สโชติภูโต ฯ เอวมุปริป ฯ    
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     [๖๕๗]   อทฺทส   ภิกขฺุนึ   เวหาส   คจฺฉนฺตึ   ตสฺสา  สงฺฆาฏิป   
อาทิตฺตา ฯเปฯ ปาปภิกฺขุนี อโหสิ ฯ อฏม ฯ   
     [๖๕๘]   อทฺทส   สกิขฺมาน   เวหาส  คจฺฉนฺตึ  ตสฺสา  สงฺฆาฏิป   
อาทิตฺตา ฯเปฯ ปาปสิกฺขมานา อโหสิ ฯ นวม ฯ   
     [๖๕๙]   อทฺทส   สามเณร   เวหาส   คจฺฉนฺต  ตสฺส  สงฺฆาฏิป   
อาทิตฺตา ฯเปฯ ปาปสามเณโร อโหส ิฯ ทสม ฯ   
     [๖๖๐]   อิธาห  อาวุโส  คิชฺฌกูฏา  ปพฺพตา  โอโรหนฺโต  อทฺทส   
สามเณรึ   เวหาส   คจฺฉนฺตึ   ตสฺสา  สงฺฆาฏิป  อาทิตฺตา  สมฺปชฺชลิตา   
ส ฺโชติภูตา     ปตฺโตป     อาทิตฺโต     สมฺปชฺชลิโต     ส ฺโชติภูโต   
กายพนฺธนมฺป    อาทิตฺต   สมฺปชชฺลิต   ส ฺโชติภูต   กาโยป   อาทิตฺโต   
สมฺปชฺชลิโต   ส ฺโชติภูโต   สา   สุท   อฏฏสฺสร   กโรติ   ฯ   ตสฺส   
มยฺห   อาวุโส   เอตทโหสิ   อจฺฉริย   วต   โภ   อพฺภูต   วต  โภ   
เอวรูโปป   นาม   สตฺโต   ภวิสฺสติ  เอวรูโปป  นาม  ยกโฺข  ภวิสฺสติ   
เอวรูโปป นาม อตฺตภาวปฏิลาโภ ภวิสสฺตีติ ฯ   
     [๖๖๑]   อถ   โข   ภควา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ  จกฺขุภูตา  วต   
ภิกฺขเว   สาวกา   วิหรนฺติ   าณภูตา  วต  ภิกฺขเว  สาวกา  วิหรนฺติ   
ยตฺร   หิ  นาม  สาวโก  เอวรูป  สฺสติ  วา  ทกฺขติ  วา  สกฺขึ  วา   
กริสฺสติ  ฯ  ปุพฺเพว  ๑  เม  สา  ภิกฺขเว  สามเณรี  ทิฏา อโหสิ ฯ   
อปจาห   น   พฺยากาสึ   อห ฺเจต   พฺยากเรยฺย  ปเรป  ๒  เม  น   
สทฺทเหยฺยุ   เย   เม   น   สทฺทเหยฺยุ   เตส   ต   อสฺส   ทีฆรตฺต   
#๑ ยุ. ปุพฺเพป ฯ  ๒ ม. ยุ. ปเร จ ฯ    
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อหิตาย    ทุกขฺาย    ฯ    เอสา    ภิกฺขเว    สามเณรี   กสฺสปสฺส   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   ปาวจเน   ปาปสามเณรี   อโหสิ  สา  ตสฺส  กมฺมสฺส   
วิปาเกน    พหูนิ   วสฺสานิ   พหูนิ   วสฺสสตานิ   พหูนิ   วสฺสสหสฺสานิ   
พหูนิ    วสฺสสตสหสฺสานิ    นิรเย    ปจิตฺถ   ๑   ตสฺเสว   กมฺมสสฺ   
วิปากาวเสเสน เอวรูป อตฺตภาวปฏิลาภ ปฏิสเวทยตีติ ฯ เอกาทสม ฯ   
                    ทุติยวคฺโค ทุติโย ฯ   
                       ตสฺส อุทฺทาน   
               กูเป นิมุคฺโค ห ิโส ปรทาริโก   
               คูถขาทิ อหุ ทุฏพฺราหฺมโณ   
               นิจฺฉวิตฺถี อติจารินี อหุ   
               มงฺคุฬิตฺถี อหุ อิกฺขณิตฺถิกา ๒   
               โอกิลินี สปตึ กโรติ ๓   
               สีสจฺฉินฺโน อหุ โจรฆาตโก   
               ภิกขฺุ ภิกฺขุนี สิกฺขมานา   
               สามเณโร อถ สามเณริกา ๔   
               กสสฺปสฺส วินยสฺส ๕ ปพฺพชฺช ๖   
               ปาปกมฺม อกรสึุ ตาวเท ๗ ฯ   
               ลกขฺณสยุตฺต สตฺตม สมตฺต ฯ   
                        ___________   
#๑ ม. ปจิตฺวา ฯ  ๒ ย.ุ อิกขฺณิตฺถิ ยา ฯ  ๓ ม. ย.ุ สปตฺตงฺคาโรกิริ ฯ  ๔ ย.ุ   
#สามเณริโย ฯ ๕ ม. ยุ. วินยสฺมึ ฯ  ๖ ยุ. ปพฺพชชฺุ ฯ  ๗ ม. ยุ. อิติสทฺโท อตฺถิ ฯ    
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                       โอปมฺมสยุตฺต   
     [๖๖๒]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  ตตฺร  โข ภควา ... เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว   กูฏาคารสฺส   ยากาจิ   โคปานสิโย   สพฺพา   ตา  กฏูงฺคมา   
กูฏสโมสรณา    กูฏสมุคฺฆาตา    สพฺพา    ตา    สมุคฺฆาต    คจฺฉนฺติ   
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  เยเกจิ  อกุสลา  ธมฺมา สพฺเพ เต อวิชฺชามูลกา   
อวิชฺชาสโมสรณา     อวิชฺชาสมุคฺฆาตา     สพฺเพ     เต    สมุคฺฆาต   
คจฺฉนฺติ    ฯ    ตสฺมาติห    ภิกฺขเว    เอว   สกิฺขิตพฺพ   อปฺปมตฺตา   
วิหริสฺสามาติ เอว ฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ ปม ฯ   
     [๖๖๓]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  อถ  โข  ภควา ปริตฺต นขสิขาย   
ปสุ    อาโรเปตฺวา    ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   ต   กึ   ม ฺถ   ภิกฺขเว   
กตม   น ุ  โข   พหุตร   โย   จาย   มยา  ปริตฺโต  นขสิขาย  ปสุ   
อาโรปโต   ยา   จาย  มหาปวีติ  ฯ  เอตเทว  ภนฺเต  พหุตร  ยททิ   
มหาปวี   อปฺปมตฺตโกย   ภควตา   ปริตฺโต  นขสขิาย  ปสุ  อาโรปโต   
สงฺขมฺป   น   อุเปติ   อุปนธิมฺป   น   อุเปติ   กลภาคมฺป  น  อุเปติ   
มหาปวึ อุปนิธาย ภควตา ปริตฺโต นขสิขาย ปสุ อาโรปโตติ ฯ   
     [๖๖๔]   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อปฺปกา   เต  สตฺตา  เย   
มนุสฺเสสุ   ปจฺจาชายนฺติ   อถ   โข   เอเตเยว  พหุตรา  สตฺตา  เย   
อ ฺตฺร    มนุสฺเสหิ    ปจฺจาชายนฺติ   ฯ   ตสฺมาติห   ภิกฺขเว   เอว    
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สิกฺขิตพฺพ     อปฺปมตฺตา    วิหริสฺสามาติ    เอว ฺหิ    โว    ภิกฺขเว   
สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๖๖๕]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  ตตฺร  โข ภควา ... เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว     ยานิกานิจิ    กลุานิ    พหุตฺถิกานิ    อปฺปปุริสานิ    ตานิ   
สุปธสิยานิ   โหนฺติ  โจเรหิ  กุมฺภตฺเถนเกหิ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ยสฺสกสฺสจิ    ภิกฺขุโน    เมตฺตา   เจโตวิมุตฺติ   อภาวิตา   อพหุลกีตา   
โส สุปธสิโย โหติ อมนุสเฺสหิ ฯ   
     [๖๖๖]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  ยานิกานิจิ  กุลานิ  อปฺปตฺถิกานิ  ๑   
พหุปุริสานิ    ตานิ    ทุปฺปธสิยานิ    โหนฺติ   โจเรหิ   กุมฺภตฺเถนเกหิ   
เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ยสสฺกสฺสจิ   ภิกขฺุโน   เมตฺตา  เจโตวิมุตฺติ   
ภาวิตา   พหุลีกตา   โส   ทุปฺปธสิโย   โหติ  อมนุสเฺสหิ  ฯ  ตสฺมาติห   
ภิกฺขเว   เอว   สิกฺขิตพฺพ  เมตฺตา  โน  เจโตวิมุตฺติ  ภาวิตา  ภวิสฺสติ   
พหุลีกตา    ยานีกตา    วตฺถุกตา   อนุฏ ิตา   ปริจิตา   สุสมารทฺธาติ   
เอว ฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ ตติย ฯ   
     [๖๖๗]   สาวตฺถิย   วิหรติ   ...   โย   ภิกฺขเว  ปพฺุพณฺหสมย   
โอกฺขาสต  ๒  ทาน  ทเทยฺย  โย มชฌฺนฺติกสมย โอกฺขาสต ทาน ทเทยฺย   
โย   สายณฺหสมย   โอกฺขาสต   ทาน   ทเทยฺย  โย  วา  ปุพฺพณฺหสมย   
อนฺตมโส     คทฺทูหนมตฺตมฺป     เมตฺตจิตฺต    ภาเวยฺย    โย    วา   
มชฺฌนฺติกสมย     อนฺตมโส    คทฺทูหนมตฺตมฺป    เมตฺตจิตฺต    ภาเวยฺย   
#๑ ม. ย.ุ อปปฺตฺถิกานิ ฯ  ๒ อุกฺกาสตนฺติป ปาโ ฯ    
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โย    วา    สายณฺหสมย    อนฺตมโส    คทฺทูหนมตฺตมฺป    เมตฺตจิตฺต   
ภาเวยฺย    อิท   ตโต   มหปฺผลตร   ฯ   ตสฺมาติห   ภิกฺขเว   เอว   
สิกฺขิตพฺพ   เมตฺตา   โน   เจโตวิมุตฺติ   ภาวิตา   ภวิสฺสติ   พหุลกีตา   
ยานีกตา   วตฺถุกตา   อนุฏ ิตา   ปริจิตา   สุสมารทฺธาติ  เอว ฺหิ  โว   
ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๖๖๘]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  เสยฺยถาป ภิกฺขเว สตฺติ ติณฺหผลา   
อถ   ปุรโิส   อาคจฺเฉยฺย   อห   อิม   สตฺตึ   ติณฺหผล  ปาณินา  วา   
มุฏ ินา   วา   ปฏิเลณิสฺสามิ  ปฏิโกฏเฏสฺสามิ  ๑  ปฏิวฏเฏสฺสามีติ  ฯ   
ต   ก ึ  ม ฺถ   ภิกฺขเว   ภพฺโพ   น ุ  โข  โส  ปรุิโส  อมุ  สตฺตึ   
ติณฺหผล    ปาณินา    วา    มุฏ ินา   วา   ปฏิเลเณตุ   ปฏิโกฏเฏตุ   
ปฏิวฏเฏตุนติฺ   ฯ   โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  อสุ  หิ   
ภนฺเต   สตฺติ   ติณฺหผลา   น   สุกรา   ปาณินา   วา   มุฏ ินา  วา   
ปฏิเลเณตุ   ปฏิโกฏเฏตุ   ปฏิวฏเฏตุ   ยาวเทว   จ  ปน  โส  ปรุโิส   
กิลมถสฺส วิฆาตสฺส ภาคี อสฺสาติ ฯ   
     [๖๖๙]   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว  ยสสฺกสฺสจิ  ภิกขฺุโน  เมตฺตา   
เจโตวิมุตฺติ    ภาวิตา    พหุลีกตา    ยานีกตา   วตฺถกุตา   อนุฏ ิตา   
ปริจิตา    สุสมารทฺธา   ฯ   ตสฺส   เจ   อมนุสฺโส   จิตฺต   ขิปตพฺพ   
ม ฺเยฺย    ฯ   อถ   โข   เสฺวว   อมนุสโฺส   กลิมถสฺส   วิฆาตสฺส   
ภาคี    อสฺส    ฯ   ตสฺมาติห   ภิกฺขเว   เอว   สิกฺขิตพฺพ   เมตฺตา   
โน   เจโตวิมุตฺติ   ภาวิตา   ภวิสฺสติ   พหุลีกตา   ยานีกตา  วตฺถุกตา   
#๑ ม. ย.ุ ปฏโิกฏฏิสฺสามิ ฯ    
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อนุฏ ิตา     ปริจิตา     สสุมารทฺธาติ     เอว ฺหิ    โว    ภิกฺขเว   
สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๖๗๐]   สาวตฺถิย   วิหรติ  ...  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  จตฺตาโร   
ทฬฺหธมฺมา   ธนุคฺคหา   สุสิกฺขิตา  กตหตฺถา  กตูปาสนา  จตุทฺทิสา   ิตา   
อสฺสุ   ฯ   อถ   ปุรโิส  อาคจฺเฉยฺย  อห  อิเมส  จตุนฺน  ทฬฺหธมฺมาน   
ธนุคฺคหาน    สุสิกฺขิตาน   กตหตฺถาน   กตูปาสนาน   จตุทฺทิสา   กณฺเฑ   
ขิตฺเต   อปฺปติฏ ิเต  ปวิย  คเหตฺวา  อาหริสฺสามีติ  ฯ  ต  กึ  ม ฺถ   
ภิกฺขเว    ชวโน    ปรุิโส    ปรเมน    ชเวน   สมนฺนาคโตติ   อล   
วจนายาติ    ฯ    เอกสฺส   เจป   ภนฺเต   ทฬฺหธมฺมสฺส   ธนุคฺคหสฺส   
สุสิกฺขิตสฺส    กตหตฺถสฺส    กตูปาสนสฺส    กณฺฑ    ขิตฺต    อปฺปติฏ ิต   
ปวิย    คเหตฺวา    อาหเรยฺย    ชวโน   ปุริโส   ปรเมน   ชเวน   
สมนฺนาคโตติ   อล   วจนาย   โก   ปน   วาโท  จตุนฺน  ทฬฺหธมฺมาน   
ธนุคฺคหาน สุสิกฺขิตาน กตหตฺถาน กตูปาสนานนฺติ ฯ   
     [๖๗๑]   ยถา   จ   ภิกขฺเว   ตสฺส   ปุริสสฺส  ชโว  ยถา  จ   
จนฺทิมสุริยาน   ชโว   ตโต   สีฆตโร   ฯ   ยถา   จ  ภิกฺขเว  ตสฺส   
ปุริสสฺส    ชโว   ยถา   จ   จนฺทิมสุริยาน   ชโว   ยถา   จ   ยา   
เทวตา  จนฺทิมสุริยาน  ปรุโต  ธาวนฺติ  ตาส  เทวตาน  ชโว  ตโต ๑   
สีฆตโร   ฯ   ยถา   จ   ภิกขฺเว   ตสฺส   ปุริสสฺส   ชโว  ยถา  จ   
จนฺทิมสุริยาน   ชโว   ยถา   จ   ยา   เทวตา  จนฺทิมสุริยาน  ปุรโต   
ธาวนฺติ  ตาส  เทวตาน  ชโว  ตโต  ๒  สีฆตร อายุสงฺขารา ขียนฺติ ฯ   
#๑-๒ ม. ย.ุ ตโต สีฆตโร ฯ เทวตาน ชโวติ ปาทฺวย นตฺถิ ฯ    



สุตฺต ส. นิทานวคฺโค - หนาท่ี 311 

ตสฺมาติห    ภิกฺขเว    เอว    สิกฺขิตพฺพ    อปฺปมตฺตา   วิหริสฺสามาติ   
เอว ฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๖๗๒]   สาวตฺถิย   วิหรติ   ...  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  ทสารหาน   
อานโก   นาม   มุทิงฺโค   อโหสิ  ฯ  ตสฺส  ทสารหา  อานเก  ผฬิเต   
อ ฺ   อาณึ  โอทหึสุ  ฯ  อหุ  โข  โส  ภิกฺขเว  สมโย  ย  อานกสฺส   
มุทิงฺคสฺส   โปราณ   โปกขฺร   ผลก  อนฺตรธายิ  อาณิสงฺฆาโต  จ  ๑   
อวสิสยิ   ฯ   เอวเมว   โข  ภิกฺขเว  ภวิสฺสนฺติ  ภิกฺขู  อนาคตมทฺธาน   
เย   เต   สุตฺตนฺตา   ตถาคตภาสิตา   คมฺภีรา  คมฺภีรตฺถา  โลกุตฺตรา   
สุ ฺตปฏิส ฺ ุตฺตา    เตสุ    ภ ฺมาเนสุ   น   สุสสฺุสิสฺสนฺติ   ๒   น   
อ ฺาจิตฺต    อุปฏาเปสฺสนฺติ    น    จ   เต   ธมฺเม   อุคฺคเหตพฺพ   
ปริยาปุณิตพฺพ   ม ฺ ิสฺสนฺติ   ฯ   เย   ปน   เต   สุตฺตนฺตา   กวิกตา   
กาเวยฺยา   จิตฺตกฺขรา   จิตฺตพฺย ฺชนา   พาหิรกา   สาวกภาสิตา  เตสุ   
ภ ฺมาเนสุ      สุสฺสุสิสสฺนฺติ     โสต     โอทหิสฺสนฺติ     อ ฺาจิตฺต   
อุปฏาเปสฺสนฺติ    เต    จ    ธมฺเม    อุคฺคเหตพฺพ    ปริยาปุณิตพฺพ   
ม ฺ ิสฺสนฺติ ฯ   
     [๖๗๓]   เอวเมว   เตส   ภิกฺขเว  สุตฺตนฺตาน  ตถาคตภาสิตาน   
คมฺภีราน     ๑     คมฺภีรตฺถาน    โลกุตฺตราน    สุ ฺตปฏิส ฺ ุตฺตาน   
อนฺตรธาน   ภวิสฺสติ   ฯ   ตสฺมาติห   ภิกฺขเว   เอว   สิกฺขิตพฺพ  เย   
เต    สุตฺตนฺตา    ตถาคตภาสิตา    คมฺภีรา   คมฺภีรตฺถา   โลกุตฺตรา   
สุ ฺตปฏิส ฺ ุตฺตา      เตสุ     ภ ฺมาเนสุ     สสฺุสุสิสฺสาม     โสต   
#๑ ม. ย.ุ ว ฯ  ๒ ม. สุสฺสูสสิฺสนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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โอทหิสฺสาม     อ ฺาจิตฺต     อุปฏาเปสฺสาม    เต    จ    ธมฺเม   
อุคฺคเหตพฺพ    ปริยาปุณิตพฺพ    ม ฺ ิสฺสามาติ   เอว ฺหิ   โว   ภิกฺขเว   
สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๖๗๔]    เอก   สมย   ภควา   เวสาลิย   วิหรติ   มหาวเน   
กูฏาคารสาลาย   ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ภิกฺขโวติ  ฯ   
ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๖๗๕]   ภควา   เอตทโวจ   กลิงฺครูปธานา   ภิกขฺเว  เอตรหิ   
ลิจฺฉวี   วิหรนฺติ   อปฺปมตฺตา   อาตาปโน   อุปาสนสฺมึ   เตส   ราชา   
มาคโธ   อชาตสตฺตุ   เวเทหิปุตฺโต   น   ลภติ   โอตาร   น   ลภติ   
อารมฺมณ   ฯ   ภวิสฺสนฺติ   ภิกฺขเว   อนาคตมทฺธาน   ลิจฺฉวี  สุขุมาลา   
มุทุตลา  ๑  หตฺถปาทา  เต  มุทุกาสุ  เสยฺยาสุ ถูลพิมฺโพหนาสุ ๒ ยาว   
สุริยุคฺคมนา   เสยฺย   กปปฺสฺสนฺติ   เตส   ราชา   มาคโธ  อชาตสตฺตุ   
เวเทหิปุตฺโต ลจฺฉติ โอตาร ลจฺฉติ อารมฺมณ ฯ   
     [๖๗๖]    กลิงฺครูปธานา    ภิกฺขเว   เอตรหิ   ภิกขฺู   วิหรนฺติ   
อปฺปมตฺตา   อาตาปโน   ปธานสฺมึ   เตส   มาโร   ปาปมา  น  ลภติ   
โอตาร   น   ลภติ   อารมฺมณ   ฯ  ภวิสสฺนฺติ  ภิกฺขเว  อนาคตมทฺธาน   
ภิกฺขู    สุขุมาลา    มุทุตลา    หตฺถปาทา   เต   มุทกุาสุ   เสยฺยาสุ   
ถูลพิมฺโพหนาสุ   ยาว   สรุิยุคฺคมนา   เสยฺย   กปฺปสสฺนฺติ  เตส  มาโร   
ปาปมา   ลจฺฉติ   โอตาร   ลจฺฉติ   อารมฺมณ   ฯ  ตสฺมาติห  ภิกฺขเว   
#๑ สี. มุทุตลณุา ฯ ม. ย.ุ มทุุตลุณหตฺถปาทา ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ ม. ตูล ... ฯ   
#เอวมุปริป ฯ    
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เอว   สิกฺขิตพฺพ   กลิงฺครูปธานา   วิหริสฺสาม   อปฺปมตฺตา   อาตาปโน   
ปธานสฺมินฺติ เอว ฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ อฏม ฯ   
     [๖๗๗]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยนา ฺตโร   
นโว    ภิกฺขุ    อติเวล    กลุานิ    อุปสงฺกมติ   ฯ   ตเมน   ภิกฺขู   
เอวมาหสุ   มา   อายสฺมา   อติเวล   กลุานิ   อุปสงฺกมีติ   ฯ   โส   
ภิกฺขูหิ   วุจฺจมาโน   เอวมาห   อิเม   หิ  นาม  เถรา  ภิกฺขู  กุลานิ   
อุปสงฺกมิตพฺพ   ม ฺ ิสฺสนฺติ   กิมงฺค   ปนาหนฺติ   ฯ  อถ  โข  สมฺพหุลา   
ภิกฺขู     เยน     ภควา    เตนุปสงฺกมึสุ    อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต  นสิีทึสุ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินนฺา  โข  เต  ภิกฺขู   
ภควนฺต   เอตทโวจุ   อิธ   ภนฺเต   อ ฺตโร   นโว   ภิกฺขุ  อติเวล   
กุลานิ    อุปสงฺกมติ    ตเมน    ภิกฺขู    เอวมาหสุ   มา   อายสฺมา   
อติเวล    กุลานิ    อุปสงฺกมีติ   โส   ภิกขฺูหิ   วุจฺจมาโน   เอวมาห   
อิเม   หิ   นาม   เถรา   ภิกขฺู   กลุานิ   อุปสงฺกมิตพฺพ   ม ฺ ิสฺสนฺติ   
กิมงฺค ปนาหนฺติ ฯ   
     [๖๗๘]    ภูตปุพฺพ   ภิกฺขเว   อร ฺายตเน   มหา   สรส ิ  ต   
นาคา   อุปนิสฺสาย  วิหรนฺติ  ฯ  เต  ต  สรสึ  โอคาเหตฺวา  โสณฺฑาย   
ภิสมูฬาล   ๑   อพฺภุคฺคเหตฺวา  ๒  สุวิกฺขาลิต  วิกฺขาเลตฺวา  อกทฺทม   
สงฺขาทิตฺวา  ๓  อชโฺฌหรนฺติ  เตสนฺต  วณฺณาย  เจว  โหติ  พลาย  จ   
น   จ   ตโตนิทาน   มรณ   วา   นิคจฺฉนฺติ  มรณมตฺต  วา  ทกฺุข  ฯ   
#๑ ม. ภิสมฬุาล ฯ ย.ุ ภิสมลุาล ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ ม. อพฺพุเหตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ  
#๓ ยุ. สงฺขริตฺวา ฯ    
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เตส ฺเว   โข   ปน   ภิกฺขเว   มหานาคาน   อนุสิกฺขมานา   ตรุณา   
ภิกจฺฉาปา   ๑   เต   ต   สรสึ   โอคาเหตฺวา  โสณฺฑาย  ภิสมูฬาล   
อพฺภุคฺคเหตฺวา  น  สุวิกฺขาลิต  วิกฺขาเลตฺวา  สกทฺทม  อสงฺขาทิตฺวา  ๒   
อชฺโฌหรนฺติ     เตสนฺต     เนว    วณฺณาย    โหติ    น    พลาย   
ตโตนิทาน มรณ วา นิคจฺฉนฺติ มรณมตฺต วา ทุกฺข ฯ   
     [๖๗๙]   เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อิธ  เถรา  ภิกฺขู  ปพฺุพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   คาม  วา  นิคม  วา  ปณฺฑาย  ปวิสนฺติ   
เต   ตตฺถ   ธมฺม   ภาสนฺติ  เตส  คิหี  ปสนฺนา  ปสนนฺาการ  กโรนฺติ   
เต   ต  ลาภ  อคธิตา  อมุจฺฉิตา  อนชฺฌาปนฺนา  ๓  อาทีนวทสฺสาวิโน   
นิสฺสรณป ฺา    ปริภุ ฺชนฺติ   เตสนฺต   วณฺณาย   เจว   โหติ   พลาย   
จ   น   จ  ตโตนิทาน  มรณ  วา  นิคจฺฉนฺติ  มรณมตฺต  วา  ทุกฺข  ฯ   
เตส ฺเว   โข   ปน   ภิกฺขเว   เถราน  ภิกฺขูน  อนุสิกฺขมานา  นวา   
ภิกฺขู   ปุพฺพณฺหสมย   นวิาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   คาม   วา  นิคม   
วา    ปณฺฑาย   ปวิสนฺติ   เต   ตตฺถ   ธมฺม   ภาสนฺติ   เตส   คิหี   
ปสนฺนา    ปสนฺนาการ   กโรนฺติ   เต   ต   ลาภ   คธิตา   มุจฺฉิตา   
อชฺฌาปนฺนา    ๔    อนาทีนวทสฺสาวิโน    อนิสฺสรณป ฺา   ปริภุ ฺชนฺติ   
เตสนฺต   เนว   วณฺณาย   โหติ   น   พลาย   ตโตนิทาน  มรณ  วา   
นิคจฺฉนฺติ    มรณมตฺต    วา   ทุกฺข   ฯ   ตสฺมาติห   ภิกฺขเว   เอว   
สิกฺขิตพฺพ     อคธิตา    อมุจฺฉิตา    อนชฌฺาปนฺนา    อาทีนวทสฺสาวิโน   
นิสฺสรณป ฺา      ปริภุ ฺชิสฺสามาติ      เอว ฺหิ      โว     ภิกฺขเว   
#๑ ม. ย.ุ ภิงฺกจฺฉาปา ฯ  ๒ ยุ. สงฺขริตฺวา ฯ  ๓ ม. อนชฺโฌปนฺนา ฯ   
#๔ ม. อชโฺฌปนฺนา ฯ เอวมุปริป ฯ    
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สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ นวม ฯ   
     [๖๘๐]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  เตน  โข  ปน สมเยน อ ฺตโร   
ภิกฺขุ   อติเวล  กุเลสุ  จาริตฺต  อาปชชฺติ  ฯ  ตเมน  ภิกฺขู  เอวมาหสุ   
มา  อายสฺมา  อติเวล  กุเลสุ  จาริตฺต  อาปชฺชีติ  ฯ  โส  ๑  ภิกฺขูหิ   
วุจฺจมาโน   น   รมติ   ฯ   อถ   โข  สมพฺหุลา  ภิกฺขู  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมึสุ     อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   
นิสีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต   นสิินฺนา   โข  เต  ภิกฺขู  ภควนฺต  เอตทโวจุ   
อิธ   ภนฺเต   อ ฺตโร   ภิกฺขุ   อติเวล   กุเลส ุ  จาริตฺต  อาปชฺชติ   
ตเมน   ภิกฺขู   เอวมาหสุ   มา   อายสฺมา   อติเวล  กุเลสุ  จาริตฺต   
อาปชฺชีติ โส [๑]- ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน น รมตีติ ฯ   
     [๖๘๑]   ภูตปุพฺพ   ภิกฺขเว   วิฬาโร   สนฺธิสมลสงฺกติเร    ิโต   
อโหสิ    มุทมุูสึ    อาคมยมาโน    ๒   ยตฺถาย   มุทมุูสิ   โคจราย   
ปกฺกมิสฺสติ   ตตฺเถว   น   คเหตฺวา  ขาทิสฺสามีติ  ฯ  อถ  โข  [๓]-   
ภิกฺขเว   มุทมุูสิ   โคจราย   ปกฺกามิ   ฯ   ตเมน  วิฬาโร  คเหตฺวา   
สหสา   มส   ขาทิตฺวา  ๔  อชฺโฌหริ  ฯ  ตสฺส  สา  มุทุมูสิ  อนฺตมฺป   
ขาทิ    อนฺตคุณมฺป   ขาทิ   ฯ   โส   ตโตนิทาน   มรณมฺป   นคิจฺฉติ   
มรณมตฺตมฺป ทุกฺข ฯ   
     [๖๘๒]   เอวเมว   โข  ภิกฺขเว  อิเธกจฺโจ  ภิกฺขุ  ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   คาม   วา  นิคม  วา  ปณฺฑาย  ปวิสติ   
อรกฺขิเตเนว    กาเยน    อรกฺขิตาย   วาจาย   อรกฺขิเตน   จิตฺเตน   
#๑ ม. ย.ุ ภิกขฺุ ฯ  ๒ ม. ย.ุ มคฺคยมาโน ฯ  ๓ ม. ยุ. โส ฯ  ๔ ม. สหสา   
#สงฺขาทิตฺวา ฯ ย.ุ สหสา สงฺขริตฺวา ฯ    
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อนุปฏ ิตาย   สติยา   อสวุเตหิ   อินฺทฺริเยหิ   ตตฺถ   ปสฺสติ  มาตุคาม   
ทุนฺนิวตฺถ   วา   ทุปฺปารุต   วา   ตสฺส   มาตุคาม  ทิสฺวาน  ทุนฺนิวตฺถ   
วา   ทุปฺปารตุ   วา   ราโค   จิตฺต   อนทฺุธเสติ  โส  ราคานุทฺธเสน   
จิตฺเตน   มรณ   วา   นิคจฺฉติ   มรณมตฺต   วา  ทุกขฺ  ฯ  มรณ  โส   
ต  ภิกฺขเว  ๑  อริยสฺส  วินเย  โย  สิกฺข  ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ ฯ   
มรณมตฺต ฺเว    ๒    ภิกฺขเว    ทุกฺข   ยทิท   อ ฺตร   สงฺกิลฏิ   
อาปตฺตึ   อาปชฺชติ   ยถารูปาย   อาปตฺติยา   วุฏาน   ป ฺายติ   ฯ   
ตสฺมาติห   ภิกฺขเว   เอว  สิกฺขิตพฺพ  รกฺขิเตน  ๓  กาเยน  รกฺขิตาย   
วาจาย   รกฺขิเตน   จิตฺเตน   อุปฏ ิตาย   สติยา  สวุเตหิ  อินฺทฺริเยหิ   
คาม   วา   นคิม   วา  ปณฺฑาย  ปวิสิสฺสามาติ  เอว ฺหิ  โว  ภิกขฺเว   
สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ ทสม ฯ   
     [๖๘๓]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... อสฺสุตฺถ โน ตุเมฺห ภิกฺขเว รตฺติยา   
ปจฺจูสสมย  สิคาลสฺส  ๔  วสฺสมานสฺสาติ  ฯ  เอว  ภนฺเต ฯ เอโส โข   
ภิกฺขเว   ชรสิคาโล   อุกกฺณฺณเกน   นาม  โรคชาเตน  ผุฏโ  ฯ  โส   
เยน   เยน   อิจฺฉติ   เตน   เตน  คจฺฉติ  ยตฺถ  ยตฺถ  อิจฺฉติ  ตตฺถ   
ตตฺถ    ติฏติ   ยตฺถ   ยตฺถ   อิจฺฉติ   ตตฺถ   ตตฺถ   นิสีทติ   ยตฺถ   
ยตฺถ อิจฺฉติ ตตฺถ ตตฺถ นปิชฺชติ ฯ สีตโกป น วาโต อุปวายติ ฯ   
     [๖๘๔]   สาธุ  ขฺวสฺส  ภิกฺขเว  ย  อิเธกจฺโจ  สกฺยปุตฺติยปฏิ ฺโ   
เอวรูปมฺป  อตฺตภาวปฏิลาภ  ปฏิสเวทิเยว  ๕  ฯ ตสฺมาติห ภิกฺขเว เอว   
#๑ ม. ย.ุ มรณเ ฺหต ภิกฺขเวติ ทิสฺสติ ฯ  ๒ ม. ย.ุ มรณมตฺตเ ฺหตนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
#๓ ม. ยุ. รกขิฺเตเนว ฯ  ๔ ม. ชรสิงฺคาลสฺส ฯ ยุ. สงฺิคาลสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ   
#๕ ม. ย.ุ ปฏเิวทิเยถ ฯ    
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สิกฺขิตพฺพ     อปฺปมตฺตา    วิหริสฺสามาติ    เอว ฺหิ    โว    ภิกฺขเว   
สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ เอกาทสม ฯ   
     [๖๘๕]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ... อสฺสุตฺถ โน ตุเมฺห ภิกฺขเว รตฺติยา   
ปจฺจูสสมย   สิคาลสฺส   วสฺสมานสฺสาติ  ฯ  เอว  ภนฺเต  ฯ  สิยา  โข   
ภิกฺขเว   ตสฺมึ  ชรสิคาเล  กาจิ  ๑  กต ฺ ุตา  กตเวทิตา  น  เตฺวว   
อิเธกจฺเจ  สกฺยปุตฺติยปฏิ ฺเ  สิยา  กาจิ  ๑  กต ฺ ุตา  กตเวทิตา  ฯ   
ตสฺมาติห   ภิกฺขเว   เอว   สิกฺขิตพฺพ   กต ฺ ุโน  ภวิสฺสาม  กตเวทิโน   
น  ๒  จ  โน  อเมฺหสุ  อปปฺกมฺป  กต  วินสิสฺสตีติ  ๓  เอว ฺหิ  โว   
ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ ทฺวาทสม ฯ   
                       ตสฺส อุทฺทาน   
         กูฏ นขสิข กุล             โอกฺขา สตฺติ ธนุคฺคโห   
         อาณิ กลิงฺคโร นาโค        วิฬาโร เทฺว สิคาลกาติ ฯ   
                 โอปมฺมสยุตฺต อฏม สมตฺต ฯ   
                       ________________   
#๑ ม. ย.ุ ยา กาจิ ฯ  ๒ ยุ. น จ โนติ น ทิสฺสติ ฯ อเมฺหสุ อปฺปกป กต มา   
#นสิสฺสตีติ อิติ เอตฺตกมฺปน ทิสฺสติ ฯ  ๓ ม. นสฺสสิฺสตีติ ฯ    
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                        ภิกฺขุสยุตฺต   
     [๖๘๖]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน    อนาถปณฺฑิกสฺส    อาราเม    ฯ   ตตฺร   โข   อายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   อาวุโส  ภิกฺขเวติ  ฯ  อาวุโสติ   
โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต มหาโมคฺคลฺลานสฺส ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๖๘๗]   อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน   เอตทโวจ   อิธ   มยฺห   
อาวุโส   รโหคตสฺส   ปฏิสลลฺีนสฺส   เอว  เจตโส  ปริวิตกฺโก  อุทปาทิ   
อริโย   ตุณฺหภีาโว   อรโิย   ตุณฺหีภาโวติ   วุจฺจติ   กตโม   นุ   โข   
อริโย    ตุณฺหีภาโวติ   ฯ   ตสฺส   มยฺห   อาวุโส   เอตทโหสิ   อิธ   
ภิกฺขุ    วิตกฺกวิจาราน    วูปสมา    อชฌฺตฺต    สมฺปสาทน    เจตโส   
เอโกทิภาว   อวิตกฺก   อวิจาร  สมาธิช  ปติสุข  ทุติยชฺฌาน  อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ   อย   วุจฺจติ   อริโย   ตุณฺหีภาโวติ   ฯ  โส  ขฺวาห  อาวุโส   
วิตกฺกวิจาราน   วูปสมา   อชฺฌตฺต   สมฺปสาทน   เจตโส   เอโกทิภาว   
อวิตกฺก  อวิจาร  สมาธิช  ปติสุข  ทุติยชฺฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรามิ ๑ ฯ   
ตสฺส    มยฺห    อาวุโส   อิมินา   วิหาเรน   วิหรโต   วิตกฺกสหคตา   
ส ฺามนสิการา  สมุทาจรนฺติ  ฯ  อถ  โข  ม  อาวุโส  ภควา  อิทฺธิยา   
อุปสงฺกมิตฺวา   เอตทโวจ   โมคฺคลลฺาน   โมคฺคลฺลาน   มา   พฺราหฺมณ   
อริย    ตุณฺหภีาว    ปมาโท    อริเย   ตุณฺหีภาเว   จิตฺต   สณฺเปหิ   
อริเย   ตุณฺหภีาเว   จิตฺต   เอโกทิภาว   กโรหิ   อริเย   ตุณฺหีภาเว   
#๑ ม. วิหร ึฯ    
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จิตฺต    สมาทหาติ    ฯ   โส   ขฺวาห   อาวุโส   อปเรน   สมเยน   
วิตกฺกวิจาราน   วูปสมา   อชฺฌตฺต   สมฺปสาทน   เจตโส   เอโกทิภาว   
อวิตกฺก   อวิจาร   สมาธิช  ปติสุข  ทุติยชฺฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรามิ  ฯ   
ย  ห ิ [๑]-  อาวุโส  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  สตฺถารา  อนุคฺคหิโต   
สาวโก   มหาภิ ฺตฺต   ปตฺโตติ   ฯ  มมนฺต  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย   
สตฺถารา อนุคฺคหิโต สาวโก มหาภิ ฺตฺต ปตฺโตติ ฯ ปม ฯ   
     [๖๘๘]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ตตฺร  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ  อาวุโส  ภิกฺขเวติ  ฯ  อาวุโสติ  โข  เต  ภิกฺขู  อายสฺมโต   
สารีปุตฺตสฺส ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๖๘๙]   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   เอตทโวจ  อิธ  มยฺห  อาวุโส   
รโหคตสฺส   ปฏิสลลฺีนสสฺ   เอว   เจตโส   ปริวิตกโฺก   อุทปาทิ  อตฺถ ิ  
นุ    โข    ต    กิ ฺจิ   โลกสฺมึ   ยสฺส   เม   วิปริณาม ฺถาภาวา   
อุปฺปชฺเชยฺยุ    โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ    ฯ    ตสฺส    มยฺห   
อาวุโส  เอตทโหสิ นตฺถ ิโข ต กิ ฺจิ โลกสฺมึ ยสฺส เม วิปริณาม ฺถาภาวา   
นุปฺปชฺเชยฺยุ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ ฯ สตฺถุปx   
     [๖๙๐]   เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  อานนฺโท  อายสฺมนฺต  สารีปตฺุต   
เอตทโวจ   สตฺถุป   โข   เต  อาวุโส  สารีปุตฺต  วิปรณิาม ฺถาภาวา   
นุปฺปชฺเชยฺยุ      โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ      ฯ      สตฺถุป   
โข   เม   อาวุโส   วิปริณาม ฺถาภาวา   นุปฺปชฺเชยฺยุ   โสกปริเทว-   
ทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   อปจ   เม   เอวมสฺส   มเหสกฺโข   วต  โภ   
#๑ ม. ย.ุ ต ฯ    
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สตฺโต   อนฺตรหิโต   มหิทธฺิโก   มหานภุาโว   สเจ   หิ   ภควา  จิร   
ทีฆมทฺธาน   ติฏเยฺย   ตทสฺส  พหุชนหิตาย  พหุชนสุขาย  โลกานุกมฺปาย   
อตฺถาย   หิตาย   สุขาย   เทวมนุสฺสานนฺติ   ฯ  ตถา  หิ  ปนายสฺมโต   
สารีปุตฺตสฺส      ทีฆรตฺต     อหงฺการมมงฺการมานานุสยา     สุสมหูตา   
ตสฺมา     อายสฺมโต     สารีปุตฺตสฺส    สตฺถุป    วิปริณาม ฺถาภาวา   
นุปฺปชฺเชยฺยุ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๖๙๑]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน   
อายสฺมา   จ   สารีปุตฺโต   อายสฺมา   จ  มหาโมคฺคลฺลาโน  ราชคเห   
วิหรนฺติ   เวฬุวเน  กลนทฺกนิวาเป  เอกวิหาเร  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา   
สารีปุตฺโต     สายณฺหสมย     ปฏิสลฺลานา     วุฏ ิโต    เยนายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน       เตนุปสงฺกมิ      อุปสงฺกมิตฺวา      อายสฺมตา   
มหาโมคฺคลฺลาเนน    สทธฺึ    สมฺโมทิ    สมฺโมทนีย    กถ   สาราณีย   
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
     [๖๙๒]  เอกมนฺต  นิสนิฺโน  โข  อายสฺมา  สารีปตฺุโต  อายสฺมนฺต   
มหาโมคฺคลฺลาน  เอตทโวจ  วิปฺปสนฺนานิ  โข  เต  อาวุโส  โมคฺคลฺลาน   
อินฺทฺริยานิ    ปริสุทฺโธ   มขุวณฺโณ   ปริโยทาโต   สนฺเตน   นูนายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน   อชชฺ   วิหาเรน   วิหาสีติ   ฯ  โอฬาริเกน  ขฺวาห   
อาวุโส   อชชฺ   วิหาเรน  วิหาสึ  อปจ  เม  อโหสิ  ธมฺมี  กถาติ  ฯ   
เกน   สทฺธ ึ  ปนายสฺมโต  มหาโมคฺคลฺลานสฺส  อโหสิ  ธมฺมี  กถาติ  ฯ    



สุตฺต ส. นิทานวคฺโค - หนาท่ี 321 

ภควตา   โข  เม  อาวุโส  สทฺธึ  อโหส ิ ธมฺมี  กถาติ  ฯ  ทูเร  โข   
อาวุโส   ภควา   เอตรหิ   สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส   
อาราเม   กินนฺุ   โข   อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน  ภควนฺต  อิทฺธิยา   
อุปสงฺกมิ    อุทาหุ    ภควา    อายสฺมนฺต   มหาโมคฺคลฺลาน   อิทฺธิยา   
อุปสงฺกมีติ   ฯ   น   ขฺวาห   อาวุโส   ภควนฺต   อิทฺธิยา   อุปสงฺกมึ   
นป   ม   ภควา   อิทฺธิยา   อุปสงฺกมิ   อปจ   เม   ยาวตา  ภควา   
เอตฺตาวตา   ทิพฺพจกฺขุ   ๑   วิสชฺุฌิ   ทิพฺพา  จ  โสตธาตุ  ภควโตป   
ยาวตาห  เอตฺตาวตา  ทิพฺพจกฺขุ  ๑  วิสุชฺฌิ  ทิพฺพา  จ  โสตธาตูติ  ฯ   
ยถากถ    ปนายสฺมโต    มหาโมคฺคลฺลานสฺส   ภควตา   สทฺธ ึ  อโหสิ   
ธมฺมี กถาติ ฯ   
     [๖๙๓]   อิธาห   อาวุโส   ภควนฺต   เอตทโวจ   อารทฺธวิริโย   
อารทฺธวิริโยติ  ภนฺเต  วุจฺจติ  กิตฺตาวตา  นุ  โข  ภนฺเต  อารทฺธวิริโย   
โหตีติ   ฯ   เอว   วุตฺเต   ม   อาวุโส   ภควาป   ๒  เอตทโวจ   
อิธ    โมคฺคลลฺาน   ภิกฺขุ   อารทฺธวิริโย   วิหรติ   กาม   ตโจ   จ   
นหารุ   จ  อฏ ิ  จ  อวสิสฺสตุ  สรีเร  อวสุสฺสตุ  ๓  มสโลหิต  ยนฺต   
ปุริสถาเมน     ปุริสวิริเยน     ปุริสปรกกฺเมน    ปตฺตพฺพ    น    ต   
อปาปุณิตฺวา   วิริยสฺส   สณฺาน   ภวิสฺสตีติ   เอว   โข   โมคฺคลลฺาน   
อารทฺธวิริโย   โหตีติ  ฯ  เอว  ๔  โข  เม  อาวุโส  ภควตา  สทฺธึ   
อโหสิ ธมฺมี กถาติ ฯ   
     [๖๙๔]   เสยฺยถาป   อาวุโส   หิมวโต   ปพฺพตราชสฺส  ปริตฺตา   
#๑ ม. ย.ุ ทิพฺพจกฺขุ ฯ  ๒ ม. ย.ุ ปสทโฺท นตฺถิ ฯ  ๓ ม. ยุ. อุปสุสฺสตุ ฯ   
#๔ ย.ุ เอวเมว ฯ    
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ปาสาณสกฺขรา    ยาวเทว   อุปนิกฺเขปนมตฺตาย   เอวเมว   โข   มย   
อายสฺมโต      มหาโมคฺคลฺลานสฺส     ยาวเทว     อุปนิกฺเขปนมตฺตาย   
อายสฺมา      หิ      มหาโมคฺคลฺลาโน     มหิทฺธิโก     มหานุภาโว   
อากงฺขมาโน กปฺป ติฏเยฺยาติ ฯ   
     [๖๙๕]    เสยฺยถาป   อาวุโส   มหติยา   โลณฆฏาย   ปริตฺตา   
โลณสกฺขรา  ๑  ยาวเทว อุปนิกฺเขปนมตฺตาย เอวเมว โข มย อายสฺมโต   
สารีปุตฺตสฺส   ยาวเทว   อุปนิกฺเขปนมตฺตาย   อายสฺมา   หิ  สารปีุตฺโต   
ภควตา อเนกปริยาเยน โถมิโต วณฺณิโต ปสตฺโถ   
       สารีปุตฺโต จ ๒ ป ฺาย   สีเลน อุปสเมน จ   
       โยป ปารคโต ๓ ภิกขฺุ    เอว โส ปรโม สิยาติ ๔ ฯ   
อิติห   ๕   เต   อุโภ   มหานาคา   อ ฺม ฺสฺส   สภุาสิต   สุลปต   
สมนุโมทึสูติ ฯ ตติย ฯ   
     [๖๙๖]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน   
อ ฺตโร    นโว    ภิกฺขุ    ปจฺฉาภตฺต    ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต   วิหาร   
ปวิสิตฺวา    อปฺโปสฺสุกฺโก    ตุณฺหีภูโต   สงฺกตายติ   ๖   น   ภิกฺขูน   
เวยฺยาวจฺจ  กโรติ  จีวรการสมเย  ฯ  อถ  โข  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  เยน   
ภควา     เตนปุสงฺกมึสุ     อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต นิสึทึสุ ฯ   
     [๖๙๗]   เอกมนฺต  นิสนิฺนา  โข  เต  ภิกฺขู  ภควนฺต  เอตทโวจุ   
#๑ ม. โลณสกฺขราย ฯ  ๒ ม. ย.ุ ว ฯ  ๓ ม. ย.ุ ปารงฺคโต ฯ  ๔ ม. เอตาวปรโม   
#สิยาติ ฯ ยุ. เอโส ปรโม สิยาติ ฯ  ๕ ย.ุ อิติเหเต ฯ  ๖ ม. สกสายติ ฯ ยุ.   
#สงฺกาสายติ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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อิธ   ภนฺเต   อ ฺตโร   นโว   ภิกฺขุ   ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต   
วิหาร    ปวิสิตฺวา    อปฺโปสฺสุกฺโก    ตุณฺหีภูโต    สงฺกตายิสฺสติ    น   
ภิกฺขูน   เวยฺยาวจฺจ   กโรติ   จีวรการสมเยติ   ฯ   อถ  โข  ภควา   
อ ฺตร   ภิกฺขุ   อามนฺเตสิ   เอหิ   ตฺว   ภิกฺขุ   มม   วจเนน   ต   
ภิกฺขุ   อามนฺเตหิ   สตฺถา  ต  อาวุโส  อามนฺเตตีติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ   
โข   โส   ภิกขฺุ   ภควโต  ปฏิสฺสุณิตฺวา  เยน  โส  ภิกฺขุ  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา  ต  ภิกฺขุ  เอตทโวจ  สตฺถา  ต  อาวุโส  อามนฺเตตีติ  ฯ   
เอวมาวุโสติ   โข   โส   ภิกฺขุ   ตสฺส   ภิกฺขุโน   ปฏสิฺสุณิตฺวา  เยน   
ภควา     เตนปุสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต     อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต  นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺน  โข  ต  ภิกฺขุ  ภควา  เอตทโวจ   
สจฺจ    กริ    ตฺว    ภิกฺขุ   ปจฺฉาภตฺต   ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต   วิหาร   
ปวิสิตฺวา    อปฺโปสฺสุกฺโก    ตุณฺหีภูโต    สงฺกตายิสฺสสิ    น    ภิกฺขูน   
เวยฺยาวจฺจ   กโรส ิ  จีวรการสมเยติ   ฯ   อหมฺป   โข  ภนฺเต  สก   
กิจฺจ กโรมีติ ฯ   
     [๖๙๘]   อถ   โข   ภควา   ตสฺส   ภิกฺขุโน   เจตสา  เจโต   
ปริวิตกฺกม ฺาย   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ  มา  โข  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  เอตสฺส   
ภิกฺขุโน   อุชฌฺายิตฺถ   เอโส   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   จตุนฺน  ฌานาน   
อภิเจตสิกาน      ทฏิธมฺมสุขวิหาราน      นิกามลาภี      อกิจฺฉลาภี   
อกสิรลาภี   ยสฺสตฺถาย   ๑  กลุปุตฺตา  สมฺมเทว  อคารสฺมา  อนคาริย   
ปพฺพชนฺติ    ตทนุตฺตร    พฺรหฺมจริยปริโยสาน    ทฏิเว   ธมฺเม   สย   
#๑ ม. ย.ุ ยสสฺ จตฺถาย ฯ    
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อภิ ฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ฯ   
     [๖๙๙]    อิทมโวจ   ภควา   อิท   วตฺวาน   สุคโต   อถาปร   
เอตทโวจ สตฺถา   
       นยิท สิถลิมารพฺภ        นยิท อปฺปถามสา ๑   
       นิพฺพาน อธิคนฺตพฺพ       สพฺพคนฺถปฺปโมจน ๒   
       อย จ ทหโร ภิกฺขุ       อยมุตฺตมโปริโส   
       ธาเรติ อนฺติม เทห      เชตฺวา มาร สวาหนนฺติ ๓ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๗๐๐]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  สุชาโต   
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ฯ   
     [๗๐๑]  อทฺทสา  โข  ภควา  อายสฺมนฺต สุชาต ทูรโตว อาคจฺฉนฺต   
ทิสฺวาน   ภิกขฺู   อามนฺเตสิ   อุภเยเนวาย   ภิกฺขเว  กุลปุตฺโต  โสภติ   
ย ฺจ    อภิรโูป    ทสฺสนีโย    ปาสาทิโก   ปรมาย   วณฺณโปกฺขรตาย   
สมนฺนาคโต   ยสฺส   จตฺถาย  กุลปุตฺตา  สมฺมเทว  อคารสฺมา  อนคาริย   
ปพฺพชนฺติ    ตทนุตฺตร    พฺรหฺมจริยปริโยสาน    ทฏิเว   ธมฺเม   สย   
อภิ ฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ฯ   
     [๗๐๒] อิทมโวจ ภควา ฯเปฯ สตฺถา   
       โสภติ วตาย ภิกฺขุ       อุชุภูเตน เจตสา   
       วิปฺปยุตฺโต วิส ฺ ุตฺโต     อนุปาทาย นิพฺพุโต   
       ธาเรติ อนฺติม เทห      เชตฺวา มาร สวาหนนฺติ ๓ ฯ ป ฺจม ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อปฺเปน ถามสา ฯ  ๒ ม. ย.ุ สพฺพทุกฺขปฺปโมจน ฯ  ๓ ม. สวาหินินฺติ ฯ    
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     [๗๐๓]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน     อนาถปณฺฑิกสฺส     อาราเม    ฯ    อถโข    อายสฺมา   
ลกุณฺฏกภททฺิโย เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ฯ   
     [๗๐๔]   อทฺทสา  โข  ภควา  อายสฺมนฺต  ลกุณฺฏกภทฺทิย  ทรูโตว   
อาคจฺฉนฺต   ทิสฺวาน   ภิกขฺู   อามนฺเตสิ   ปสฺสถ  โน  ตุเมฺห  ภิกขฺเว   
เอต    ภิกฺขุ    อาคจฺฉนฺต    ทุพฺพณฺณ   ทุทฺทสิก   โอโกฏิมก   ภิกฺขูน   
ปริภูตรูปนฺติ  ฯ  เอว  ภนฺเต  ฯ  เอโส  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  มหิทฺธโิก   
มหานุภาโว   น   จ   สา   สมาปตฺติ   สุลภรูปา  ยา  เตน  ภิกฺขุนา   
อสมาปนฺนปุพฺพา    ยสฺส    จตฺถาย   กลุปุตฺตา   สมมฺเทว   อคารสฺมา   
อนคาริย   ปพฺพชนฺติ   ตทนุตฺตร   พฺรหฺมจริยปริโยสาน   ทฏิเว  ธมฺเม   
สย อภิ ฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ฯ   
     [๗๐๕] อิทมโวจ ภควา ฯเปฯ สตฺถา   
       หสา กุ ฺจา ๑ มยูรา จ   หตฺถิโย ปสฏมิคา ๒   
       สพฺเพ สีหสฺส ภายนฺติ      นตฺถิ กายสฺมิ ตุลฺยตา   
       เอวเมว มนุสฺเสสุ        ทหโร เจป ป ฺวา   
       โส ห ิตตฺถ มหา โหติ     เนว พาโล สรีรวาติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๗๐๖]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  เวสาลิย  วิหรติ   
มหาวเน   กฏูาคารสาลาย   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน  อายสฺมา   
วิสาโข    ป ฺจาลปุตฺโต    อุปฏานสาลาย    ภิกฺขู   ธมฺมิยา   กถาย   
สนฺทสฺเสติ    สมาทเปติ   สมุตฺเตเชติ   สมฺปหเสติ   โปริยา   วาจาย   
#๑ ม. ย.ุ โก ฺจา ฯ  ๒ ม. ยุ. ปสทา มคิา ฯ    
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วิสฺสฏาย     อเนลคฬาย     อตฺถสฺส    วิ ฺาปนิยา    ปริยาปนฺนาย   
อนิสฺสิตาย ฯ   
     [๗๐๗]   อถ   โข   ภควา   สายณฺหสมย  ปฏิสลลฺานา  วุฏ ิโต   
เยน   อุปฏานสาลา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต  อาสเน   
นิสีทิ   ฯ  นสิชฺช  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  โก  นุ  โข  ภิกฺขเว   
อุปฏานสาลาย    ภิกฺขู    ธมฺมิยา    กถาย   สนฺทสเฺสติ   สมาทเปติ   
สมุตฺเตเชติ  สมฺปหเสติ  โปริยา  วาจาย  วิสฺสฏาย อเนลคฬาย อตฺถสฺส   
วิ ฺาปนิยา   ปรยิาปนฺนาย  อนิสฺสิตายาติ  ฯ  อายสฺมา  ภนฺเต  วิสาโข   
ป ฺจาลปุตฺโต    อุปฏานสาลาย   ภิกฺขู   ธมฺมิยา   กถาย   สนทฺสฺเสติ   
สมาทเปติ    สมุตฺเตเชติ   สมฺปหเสติ   โปริยา   วาจาย   วิสฺสฏาย   
อเนลคฬาย   อตฺถสฺส   วิ ฺาปนิยา   ปริยาปนฺนาย   อนิสฺสิตายาติ   ฯ   
อถ   โข   ภควา   อายสฺมนฺต   วิสาข  ป ฺจาลปุตฺต  อามนฺเตสิ  สาธุ   
สาธุ    วิสาข   สาธุ   โข   ตฺว   วิสาข   ภิกฺขู   ธมฺมิยา   กถายท   
สนฺทสฺเสสิ ฯเปฯ อตฺถสฺส วิ ฺาปนิยา ปริยาปนฺนาย อนิสฺสิตายาติ ฯ   
     [๗๐๘]    อิทมโวจ   ภควา   อิท   วตฺวาน   สุคโต   อถาปร   
เอตทโวจ สตฺถา   
       นาภาสมาน ๑ ชานนฺติ   มิสฺส พาเลหิ ปณฺฑต   
       ภาสมาน ฺจ ชานนฺติ      เทเสนฺต อมต ปท   
       ภาสเย โชตเย ธมฺม     ปคฺคเณฺห อิสิน ธช   
       สุภาสิตธชา อิสโย       ธมโฺม หิ อิสิน ธโชติ ฯ สตฺตม ฯ   
#๑ ม. นาภาสมาน ฯ ยุ. โน ภาสมาน ฯ    
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     [๗๐๙]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   อถ  โข  อายสฺมา  นนฺโท   
ภควโต   มาตุจฺฉาปุตฺโต   อาโกฏิตปจฺจาโกฏิตานิ   จีวรานิ   ปารุปตฺวา   
อกฺขีนิ   อ ฺชิตฺวา   อจฺฉ   ปตฺต   คเหตฺวา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
     [๗๑๐]  เอกมนฺต  นิสนิฺน  โข  อายสฺมนฺต  นนทฺ ภควา เอตทโวจ   
น  โข  เต  ต  นนฺท  ปฏิรปู  กลุปุตฺตสฺส  สทฺธา  อคารสฺมา  อนคาริย   
ปพฺพชิตสฺส   ย   ตฺว   อาโกฏิตปจฺจาโกฏิตานิ   จีวรานิ   ปารุเปยฺยาสิ   
อกฺขีนิ   จ   อ ฺเชยฺยาสิ   อจฺฉ ฺจ  ปตฺต  ธาเรยฺยาสิ  เอว  โข  เต   
นนฺท   ปฏิรปู   กุลปุตฺตสฺส   สทฺธา   อคารสฺมา   อนคาริย  ปพฺพชิตสฺส   
ย   ตฺว   อาร ฺ ิโก   จ   อสฺสสิ   ปณฺฑปาติโก   จ   ปสุกูลิโก   จ   
กาเมสุ จ อนเปกฺโข วิหเรยฺยาสีติ ฯ   
     [๗๑๑] อิทมโวจ ฯเปฯ สตฺถา   
       กทาห นนฺท ปสฺเสยฺย      อาร ฺ ๑ ปสุกูลิก   
       อ ฺาภุ ฺเชน ๒ ยาเปนฺต  กาเมสุ อนเปกฺขินนฺติ ฯ   
     [๗๑๒]  อถ  โข  อายสฺมา  นนฺโท  อปเรน  สมเยน  อาร ฺ ิโก   
จ   อาสิ   ปณฺฑปาติโก   จ   ปสุกูลิโก   จ   กาเมสุ  จ  อนเปกฺโข   
วิหาสีติ ฯ อฏม ฯ   
     [๗๑๓]  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ   
อถ   โข   อายสฺมา   ติสฺโส   ภควโต   ปตุจฺฉาปุตฺโต   เยน  ภควา   
#๑ ยุ. อร ฺ ฯ  ๒ ม. ยุ. อ ฺาตุ ฺเฉน ฯ    
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เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ   
ทุกฺขี ทุมฺมโน อสฺสูนิ ปวตฺตยมาโน ฯ   
     [๗๑๔]   อถ   โข  ภควา  อายสฺมนฺต  ติสฺส  เอตทโวจ  กึ  นุ   
โข    ตฺว    ติสฺส    เอกมนฺต    นิสินฺโน   ทุกฺขี   ทุมฺมโน   อสฺสูนิ   
ปวตฺตยมาโนติ   ฯ   ตถา  หิ  ปน  ม  ภนฺเต  ภิกฺขู  สมนฺตา  วาจาย   
สนฺนิโตทเกน   ส ฺชมฺภรึ   อกสูติ  ฯ  ตถา  ห ิ ปน  ตฺว  ติสฺส  วตฺตา   
โน   จ   วจนกฺขโม   น   โข   เต   ต   ติสฺส  ปฏิรูป  กุลปุตฺตสฺส   
สทฺธา   อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชติสฺส   ย   ตฺว  วตฺตา  โน  จ   
วจนกฺขโม    เอต    โข   เต   ติสฺส   ปฏิรูป   กุลปุตฺตสฺส   สทฺธา   
อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชิตสฺส   ย   ตฺว   วตฺตา   จ  อาสิ  ๑   
วจนกฺขโม จาติ ฯ   
     [๗๑๕]    อิทมโวจ   ภควา   อิท   วตฺวาน   สุคโต   อถาปร   
เอตทโวจ สตฺถา   
       กึ น ุกุชฌฺสิ มา กุชฌฺ ิ    อกฺโกโธ ติสฺส เต วร   
       โกธมานมกฺขวินยตฺถ หิ    ติสฺส พฺรหฺมจริย วุสฺสตีติ ฯ นวม ฯ   
     [๗๑๖] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ   
เตน     โข     ปน    สมเยน    อ ฺตโร    ภิกฺขุ    เถรนามโก   
เอกวิหารี   เจว   โหติ   เอกวิหารสฺส  จ  วณฺณวาที  ฯ  โส  เอโก   
คาม    ปณฺฑาย   ปวิสติ   เอโก   ปฏิกกฺมติ   เอโก   รโห   นิสีทติ   
เอโก   จงฺกม   อธิฏาติ  ฯ  อถ  โข  สมฺพหุลา  ภิกขฺู  เยน  ภควา   
#๑ ม. ย.ุ อสสฺ ฯ    
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เตนุปสงฺกมึสุ     อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   
นิสีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต   นสิินฺนา   โข  เต  ภิกฺขู  ภควนฺต  เอตทโวจุ   
อิธ   ภนฺเต   อ ฺตโร   ภิกฺขุ   เถรนามโก  เอกวิหารี  เอกวิหารสฺส   
จ วณฺณวาทีติ ฯ   
     [๗๑๗]   อถ   โข   ภควา   อ ฺตร   ภิกฺขุ  อามนฺเตสิ  เอหิ   
ตฺว   ภิกฺขุ   มม  วจเนน  เถร  ภิกฺขุ  อามนฺเตหิ  สตฺถา  ต  อาวุโส   
เถร  ๑  อามนฺเตตีติ  ฯ เอว ภนฺเตติ โข โส ภิกฺขุ ภควโต ปฏิสฺสณิุตฺวา   
เยนายสฺมา    เถโร   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมนฺต   เถร   
เอตทโวจ  สตฺถา  ต  อาวโุส  เถร  ๑  อามนฺเตตีติ  ฯ เอวมาวุโสติ   
โข   อายสฺมา   เถโร   ตสฺส   ภิกฺขุโน   ปฏิสฺสุณิตฺวา   เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
     [๗๑๘]  เอกมนฺต  นิสนิฺน  โข  อายสฺมนฺต  เถร ภควา เอตทโวจ   
สจฺจ   กิร   ตฺว   เถร   เอกวิหารี  เอกวิหารสฺส  จ  วณฺณวาทีติ  ฯ   
เอว  ภนฺเต  ฯ  ยถากถ  ปน  ตฺว  เถร  เอกวิหารี  เอกวิหารสฺส  จ   
วณฺณวาทีติ    ฯ   อิธาห   ภนฺเต   เอโก   คาม   ปณฺฑาย   ปวิสามิ   
เอโก   ปฏิกกฺมามิ   เอโก   รโห   นิสทีามิ  เอโก  จงฺกม  อธิฏามิ   
เอว ขฺวาห ภนฺเต เอกวิหารี เอกวิหารสฺส จ วณฺณวาทีติ ฯ   
     [๗๑๙]  อตฺเถโส  เถร  เอกวิหาโร  น  โส  ๒  นตฺถีติ วทามิ   
อปจ   เต  เถร  ยถา  เอกวิหาโร  วิตฺถารตเรน  ปริปณฺุโณ  โหติ  ต   
สุณาหิ สาธุก มนสิกโรหิ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข ฯเปฯ   
#๑ ม. ย.ุ เถร ฯ  ๒ ม. ย.ุ เนโส ฯ    
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     [๗๒๐]   กถ ฺจ   เถร   เอกวิหาโร   วิตฺถารตเรน   ปริปุณฺโณ   
โหติ    อิธ    เถร    ย    อตีต    ต   ปหีน   ย   อนาคต   ต   
ปฏินิสฺสฏ     ปจฺจุปฺปนฺเนสุ     จ    อตฺตภาวปฏิลาเภสุ    ฉนฺทราโค   
สุปฏิวินีโต   เอว   โข   เถร   เอกวิหาโร   วิตฺถารตเรน  ปริปุณฺโณ   
โหตีติ ฯ   
     [๗๒๑]    อิทมโวจ   ภควา   อิท   วตฺวาน   สุคโต   อถาปร   
เอตทโวจ สตฺถา   
                        สพฺพาภิภุ สพฺพวิทุ สุเมธ   
                        สพฺเพสุ ธมฺเมสุ อนูปลิตฺต   
                        สพฺพ ชห ตณฺหกฺขเย วิมุตฺต   
                        ตมห นร เอกวิหารีติ พฺรูมีติ ฯ ทสม ฯ   
     [๗๒๒]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน    อนาถปณฺฑิกสฺส    อาราเม    ฯ    อถ   โข   อายสฺมา   
มหากปฺปโน เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ฯ   
     [๗๒๓]   อทฺทสา   โข   ภควา  อายสฺมนฺต  มหากปฺปน  ทรูโตว   
อาคจฺฉนฺต   ทิสฺวาน   ภิกขฺู   อามนฺเตสิ   ปสฺสถ  โน  ตุเมฺห  ภิกขฺเว   
เอต  ภิกฺขุ  อาคจฺฉนฺต  โอทาต  ตนุก  ตุงฺคนาสิกนฺติ  ฯ  เอว ภนฺเต ฯ   
เอโส  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  มหิทฺธิโก  มหานุภาโว  น  จ  สา สมาปตฺติ(   
สุลภรูปา    ยา    เตน   ภิกขฺุนา   อสมาปนฺนปุพฺพา   ยสฺส   จตฺถาย   
กุลปุตฺตา    สมฺมเทว    อคารสฺมา    อนคาริย   ปพฺพชนฺติ   ตทนุตฺตร    
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พฺรหฺมจริยปริโยสาน    ทฏิเว    ธมฺเม    สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ฯ   
        [๗๒๔]    อิทมโวจ   ภควา   อิท   วตฺวาน   สุคโต   อถาปร   
เอตทโวจ สตฺถา   
        ขตฺติโย เสฏโ ชเนตสฺมึ  เย โคตฺตปฏิสาริโน   
        วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน       โส เสฏโ เทวมานุเส   
        ทิวา ตปติ อาทิจฺโจ      รตฺติมาภาติ จนฺทิมา   
        สนฺนทโฺธ ขตฺติโย ตปติ    ฌายี ตปติ พฺราหฺมโณ   
        อถ สพฺพมโหรตฺต ๑     พุทฺโธ ตปติ เตชสาติ ฯ เอกาทสม ฯ   
        [๗๒๕]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  อถ  โข  เทวฺ  ภิกฺขู  สหายกา   
อายสฺมโต  มหากปฺปนสฺส  สทฺธิวิหาริโน  ๒  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา ๓ ฯ   
     [๗๒๖]   อทฺทสา   โข  ภควา  เต  ภิกฺขู  ทูรโตว  อาคจฺฉนฺเต   
ทิสฺวาน   ภิกขฺู   อามนฺเตสิ  ปสฺสถ  โน  ตุเมฺห  ภิกขฺเว  เอเต  เทฺว   
ภิกฺขู   สหายเก   อาคจฺฉนฺเต   มหากปฺปนสฺส  สทฺธิวิหาริโนติ  ฯ  เอว   
ภนฺเต   ฯ   เอเต   โข   ภิกขฺเว   ภิกฺขู  มหิทฺธิกา  มหานุภาวา  น   
จ   สา   สมาปตฺติ   สุลภรปูา   ยา   เตหิ   ภิกฺขูหิ  อสมาปนฺนปุพฺพา   
ยสฺส   จตฺถาย   กุลปุตฺตา   สมฺมเทว   อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชนฺติ   
ตทนุตฺตร    พฺรหฺมจริยปริโยสาน    ทฏิเว    ธมฺเม    สย   อภิ ฺา   
#๑ ม. ย.ุ สพฺพมโหรตฺตึ ฯ  ๒ ย.ุ สทฺธิวิหาริกา ฯ  ๓ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ ฯ   
        [๗๒๗]    อิทมโวจ   ภควา   อิท   วตฺวาน   สุคโต   อถาปร   
เอตทโวจ สตฺถา   
                สหายา วติเม ภิกฺขู      จิรรตฺต สเมนิกา ๑   
                สเมติ เนส สทฺธมฺโม     ธมฺเม พุทฺธปฺปเวทิเต   
                สวิุนีตา กปฺปเนน        ธมฺเม อริยปฺปเวทิเต   
                ธาเรนฺติ อนฺติม เทห     เชตฺวา มาร สวาหนนฺติ ๒ ฯ ทวฺาทสม ฯ   
                           ภิกฺขุสยุตฺต นวม สมตฺต ฯ   
                                 ตสฺสุทฺทาน   
                โกลิโต อุปติสฺโส จ       ฆโฏ จาป ปวุจฺจติ   
                นโว สุชาโต ภทฺที จ      วิสาขนนฺโท ติสฺโส จ   
                เถรนาโม จ กปปฺโน      สหาเยน จ ทฺวาทสาติ ฯ   
                           นิทานวคฺคสฺส สยุตฺตโก   
                                ตสฺส อุทฺทาน   
                อภิสมยธาตุสยุตฺต ๓      อนมตคฺเคน กสฺสป   
                สกฺการราหุลลกฺขโณ-      ปมฺมภิกฺขุโน นิทาโน ๔   
                ทติุโย เตน ปวุจฺจตีติ ฯ   
                                นิทานวคฺคสยุตฺต สมตฺต ฯ   
#๑ ม. ย.ุ สเมติกา ฯ  ๒ ม. สวาหินินฺติ ฯ  ๓ ม. ยุ. นทิานาภิสมยธาตุ ฯ   
#๔ ม. ย.ุ สกกฺารราหุลลกขฺโณ โอปมมฺ ภิกฺขุนา วคฺโค ฯ   
                                __________________ 


