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                           สุตฺตนฺตปฏเก สยุตฺตนิกายสฺส   
                                 จตุตฺโถ ภาโค   
                                   _________   
                                 สฬายตนวคฺโค   
                        นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                                อนิจฺจวคฺโค ปโม   
     [๑]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย   ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ   ภิกฺขโวติ  ฯ  ภทนฺเตติ  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ   
ภควา   เอตทโวจ   จกฺขุ   ภิกฺขเว   อนิจฺจ   ยทนิจฺจ   ต  ทุกฺข  ย   
ทุกฺข   ตทนตฺตา   ยทนตฺตา   ต   เนต   มม  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส   
อตฺตาติ    เอวเมต    ยถาภูต    สมฺมปปฺ ฺาย   ทฏพฺพ   ฯ   โสต   
อนิจฺจ     ยทนิจฺจ     ฯเปฯ    ฆาน    อนิจฺจ    ยทนจฺิจ    ฯเปฯ   
ชิวฺหา   อนิจฺจา   ยทนิจฺจ   ต   ทุกฺข   ย  ทุกฺข  ตทนตฺตา  ยทนตฺตา   
ต   เนต   มม   เนโสหมสฺมิ   น  เมโส  อตฺตาติ  เอวเมต  ยถาภูต   
สมฺมปฺป ฺาย    ทฏพฺพ    ฯ    กาโย    อนิจฺโจ   ยทนิจฺจ   ฯเปฯ   
มโน   อนิจฺโจ   ยทนิจฺจ   ต   ทุกฺข   ย   ทุกฺข  ตทนตฺตา  ยทนตฺตา   
ต   เนต   มม   เนโสหมสฺมิ   น  เมโส  อตฺตาติ  เอวเมต  ยถาภูต    
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สมฺมปฺป ฺาย   ทฏพฺพ   ฯ   เอว  ปสฺส  ภิกฺขเว  สุตวา  อริยสาวโก   
จกฺขุสฺมึป    นิพฺพินฺทติ    โสตสฺมึป   นิพฺพินฺทติ   ฆานสฺมึป   นิพฺพินฺทติ  
ชิวฺหายป    นิพฺพินฺทติ    กายสฺมึป    นิพฺพินฺทติ    มนสฺมึป    นพฺิพินฺทติ  
นิพฺพินฺท   วิรชฺชติ   วิราคา   วิมุจฺจติ   ฯ   วิมุตฺตสฺมึ   วิมุตฺตมิติ  ๑   
าณ    โหติ    ฯ   ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   
นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ ปม ฯ   
     [๒]   จกฺขุ   ภิกฺขเว   ทุกฺข   ย   ทกฺุข   ตทนตฺตา  ยทนตฺตา   
ต   เนต   มม   เนโสหมสฺมิ   น  เมโส  อตฺตาติ  เอวเมต  ยถาภูต   
สมฺมปฺป ฺาย   ทฏพฺพ   ฯ   โสต   ทุกฺข   ฯเปฯ   ฆาน   ทุกฺข  ฯ   
ชิวฺหา  ทุกฺขา  ฯ  กาโย  ทกฺุโข  ฯ  มโน  ทุกโฺข  ย  ทุกฺข  ตทนตฺตา   
ยทนตฺตา   ต   เนต   มม  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส  อตฺตาติ  เอวเมต   
ยถาภูต   สมมฺปฺป ฺาย   ทฏพฺพ   ฯ   เอว   ปสฺส   ฯเปฯ   นาปร   
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๓]  จกฺขุ  ภิกฺขเว  อนตฺตา  ยทนตฺตา  ต  เนต มม เนโสหมสฺมิ   
น   เมโส   อตฺตาติ   เอวเมต   ยถาภูต   สมฺมปฺป ฺาย  ทฏพฺพ  ฯ   
โสต   อนตฺตา   ฯเปฯ   ฆาน   อนตฺตา   ฯ   ชิวฺหา   อนตฺตา   ฯ   
กาโย  อนตฺตา  ฯ  มโน  อนตฺตา  ยทนตฺตา  ต  เนต  มม เนโสหมสฺมิ   
น   เมโส   อตฺตาติ   เอวเมต   ยถาภูต   สมฺมปฺป ฺาย  ทฏพฺพ  ฯ   
เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ ตติย ฯ   
#๑ วิมุตฺตมฺหีติป ปาโ ฯ    



สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาท่ี 3 

     [๔]   รูปา   ภิกฺขเว   อนิจฺจา   ยทนิจฺจ   ต  ทุกฺข  ย  ทุกฺข   
ตทนตฺตา   ยทนตฺตา   ต   เนต  มม  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส  อตฺตาติ   
เอวเมต   ยถาภูต   สมฺมปปฺ ฺาย   ทฏพฺพ   ฯ  สทฺทา  คนฺธา  รสา   
โผฏพฺพา   ธมฺมา   อนิจฺจา   ยทนิจฺจ   ต  ทุกฺข  ย  ทุกฺข  ตทนตฺตา   
ยทนตฺตา   ต   เนต   มม  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส  อตฺตาติ  เอวเมต   
ยถาภูต   สมมฺปฺป ฺาย   ทฏพฺพ   ฯ   เอว   ปสฺส   ภิกฺขเว  สุตวา   
อริยสาวโก    รูเปสุป    นพฺิพินฺทติ    สทฺเทสุป   นิพฺพินฺทติ   คนฺเธสุป   
นิพฺพินฺทติ    รเสสุป    นพฺิพินฺทติ   โผฏพฺเพสุป   นิพฺพินฺทติ   ธมฺเมสุป  
นิพฺพินฺทติ    นิพฺพินฺท    วิรชฺชติ    วิราคา    วิมุจฺจติ   ฯ   วิมุตฺตสฺมึ   
วิมุตฺตมิติ   าณ   โหติ   ฯ   ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   
กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๕]   รูปา   ภิกฺขเว   ทกฺุขา   ย   ทกุขฺ  ตทนตฺตา  ยทนตฺตา   
ต   เนต   มม   เนโสหมสฺมิ   น  เมโส  อตฺตาติ  เอวเมต  ยถาภูต   
สมฺมปฺป ฺาย   ทฏพฺพ   ฯ   สทฺทา   คนฺธา  รสา  โผฏพฺพา  ธมฺมา   
ทุกฺขา   ย   ทกฺุข   ตทนตฺตา   ยทนตฺตา   ต  เนต  มม  เนโสหมสมฺิ   
น   เมโส   อตฺตาติ   เอวเมต   ยถาภูต   สมฺมปฺป ฺาย  ทฏพฺพ  ฯ   
เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๖]  รูปา  ภิกฺขเว  อนตฺตา  ยทนตฺตา  ต  เนต มม เนโสหมสฺมิ   
น   เมโส   อตฺตาติ   เอวเมต   ยถาภูต   สมฺมปฺป ฺาย  ทฏพฺพ  ฯ   
สทฺทา    คนฺธา    รสา    โผฏพฺพา    ธมฺมา   อนตฺตา   ยทนตฺตา    



สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาท่ี 4 

ต   เนต   มม   เนโสหมสฺมิ   น  เมโส  อตฺตาติ  เอวเมต  ยถาภูต   
สมฺมปฺป ฺาย   ทฏพฺพ   ฯ   เอว  ปสฺส  ฯเปฯ  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ   
ปชานาตีติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๗]   จกขฺุ   ภิกฺขเว   อนิจฺจ   อตีตานาคต   โก  ปน  วาโท   
ปจฺจุปฺปนฺนสฺส   ฯ   เอว   ปสฺส  ภิกฺขเว  สุตวา  อรยิสาวโก  อตีตสฺมึ   
จกฺขุสฺมึ   อนเปกฺโข   โหติ   อนาคต   จกฺขุ  นาภินนฺทติ  ปจฺจุปฺปนฺนสฺส   
จกฺขุสฺส   นพฺิพิทาย   วิราคาย   นิโรธาย   ปฏิปนฺโน   โหติ  ฯ  โสต   
อนิจฺจ   ฯ   ฆาน  อนิจฺจ  ฯ  ชิวฺหา  อนิจฺจา  อตีตานาคตา  โก  ปน   
วาโท   ปจฺจุปฺปนฺนาย   ฯ   เอว   ปสฺส  ภิกฺขเว  สุตวา  อริยสาวโก   
อตีตาย    ชิวฺหาย    อนเปกฺโข   โหติ   อนาคต   ชิวฺห   นาภินนทฺติ   
ปจฺจุปฺปนฺนาย    ชิวฺหาย    นิพฺพิทาย   วิราคาย   นิโรธาย   ปฏิปนฺโน   
โหติ   ฯ   กาโย   อนิจฺโจ   ฯเปฯ   มโน   อนิจฺโจ   อตีตานาคโต   
โก   ปน   วาโท   ปจฺจุปฺปนฺนสฺส   ฯ   เอว   ปสฺส  ภิกฺขเว  สุตวา   
อริยสาวโก    อตีตสฺมึ    มนสฺมึ    อนเปกฺโข   โหติ   อนาคต   มน   
นาภินนฺทติ    ปจฺจุปฺปนฺนสฺส    มนสฺส   นิพฺพิทาย   วิราคาย   นโิรธาย   
ปฏิปนฺโน โหตีติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๘]   จกฺขุ   ภิกฺขเว   ทกฺุข   อตีตานาคต   โก   ปน  วาโท   
ปจฺจุปฺปนฺนสฺส   ฯ   เอว   ปสฺส  ภิกฺขเว  สุตวา  อรยิสาวโก  อตีตสฺมึ   
จกฺขุสฺมึ   อนเปกฺโข   โหติ   อนาคต   จกฺขุ  นาภินนฺทติ  ปจฺจุปฺปนฺนสฺส   
จกฺขุสฺส    นพฺิพิทาย   วิราคาย   นิโรธาย   ปฏิปนฺโน   โหติ   ฯเปฯ    
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ชิวฺหา   ทุกฺขา   อตีตานาคตา   โก   ปน   วาโท   ปจฺจุปฺปนฺนาย  ฯ   
เอว   ปสฺส  ภิกฺขเว  สุตวา  อริยสาวโก  อตีตาย  ชวฺิหาย  อนเปกฺโข   
โหติ   อนาคต   ชิวฺห   นาภินนฺทติ   ปจฺจุปฺปนฺนาย   ชิวฺหาย  นพฺิพิทาย   
วิราคาย   นิโรธาย   ปฏิปนฺโน   โหติ   ฯ   กาโย   ทกฺุโข   ฯเปฯ   
มโน   ทุกโฺข   อตีตานาคโต   โก   ปน   วาโท   ปจฺจุปฺปนฺนสฺส   ฯ   
เอว   ปสฺส   ภิกฺขเว  สุตวา  อริยสาวโก  อตีตสฺมึ  มนสฺมึ  อนเปกฺโข   
โหติ    อนาคต   มน   นาภินนฺทติ   ปจฺจุปฺปนฺนสฺส   มนสฺส   นพฺิพิทาย   
วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหตีติ ฯ อฏม ฯ   
     [๙]   จกฺขุ   ภิกฺขเว   อนตฺตา   อตีตานาคต  โก  ปน  วาโท   
ปจฺจุปฺปนฺนสฺส   ฯ   เอว   ปสฺส  ภิกฺขเว  สุตวา  อรยิสาวโก  อตีตสฺมึ   
จกฺขุสฺมึ   อนเปกฺโข   โหติ   อนาคต   จกฺขุ  นาภินนฺทติ  ปจฺจุปฺปนฺนสฺส   
จกฺขุสฺส    นพฺิพิทาย   วิราคาย   นิโรธาย   ปฏิปนฺโน   โหติ   ฯเปฯ   
ชิวฺหา   อนตฺตา   อตีตานาคตา   โก   ปน   วาโท  ปจฺจุปฺปนฺนาย  ฯ   
เอว   ปสฺส  ภิกฺขเว  สุตวา  อริยสาวโก  อตีตาย  ชวฺิหาย  อนเปกฺโข   
โหติ     อนาคต     ชิวฺห     นาภินนฺทติ    ปจฺจุปฺปนฺนาย    ชิวฺหาย   
นิพฺพิทาย    วิราคาย    นโิรธาย    ปฏปินฺโน    โหติ    ฯ   กาโย   
อนตฺตา   ฯเปฯ   มโน   อนตฺตา   อตีตานาคโต   โก   ปน   วาโท   
ปจฺจุปฺปนฺนสฺส   ฯ   เอว   ปสฺส  ภิกฺขเว  สุตวา  อรยิสาวโก  อตีตสฺมึ   
มนสฺมึ   อนเปกฺโข   โหติ   อนาคต   มน   นาภินนฺทติ   ปจฺจุปฺปนฺนสฺส   
มนสฺส นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏปินฺโน โหตีติ ฯ นวม ฯ    
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     [๑๐]   รูปา   ภิกฺขเว  อนิจฺจา  อตีตานาคตา  โก  ปน  วาโท   
ปจฺจุปฺปนฺนาน   ฯ   เอว   ปสฺส  ภิกฺขเว  สุตวา  อริยสาวโก  อตีเตสุ   
รูเปสุ   อนเปกฺโข   โหติ   อนาคเต   รูเป  นาภินนฺทติ  ปจฺจุปฺปนฺนาน   
รูปาน   นิพฺพิทาย   วิราคาย   นิโรธาย   ปฏิปนโฺน   โหติ  ฯ  สทฺทา   
คนฺธา   รสา   โผฏพฺพา   ธมฺมา   อนิจฺจา   อตีตานาคตา  โก  ปน   
วาโท   ปจฺจุปฺปนฺนาน   ฯ   เอว   ปสสฺ  ภิกฺขเว  สตุวา  อริยสาวโก   
อตีเตสุ   ธมฺเมสุ   อนเปกฺโข   โหติ   อนาคเต   ธมฺเม   นาภินนฺทติ   
ปจฺจุปฺปนฺนาน    ธมฺมาน    นิพฺพิทาย   วิราคาย   นโิรธาย   ปฏปินฺโน   
โหตีติ ฯ ทสม ฯ   
     [๑๑]   รูปา   ภิกฺขเว   ทุกฺขา  อตีตานาคตา  โก  ปน  วาโท   
ปจฺจุปฺปนฺนาน    ฯ    เอว    ปสฺส    ภิกขฺเว   สุตวา   อริยสาวโก   
อตีเตสุ    รูเปสุ    อนเปกฺโข   โหติ   อนาคเต   รูเป   นาภินนฺทติ   
ปจฺจุปฺปนฺนาน    รูปาน    นิพฺพิทาย    วิราคาย   นิโรธาย   ปฏิปนฺโน   
โหติ ฯเปฯ เอกาทสม ฯ   
     [๑๒]    รปูา    ภิกฺขเว   อนตฺตา   อตีตานาคตา   โก   ปน   
วาโท   ปจฺจุปฺปนฺนาน   ฯ   เอว   ปสสฺ  ภิกฺขเว  สตุวา  อริยสาวโก   
อตีเตสุ    รูเปสุ    อนเปกฺโข   โหติ   อนาคเต   รูเป   นาภินนฺทติ   
ปจฺจุปฺปนฺนาน    รูปาน    นิพฺพิทาย    วิราคาย   นิโรธาย   ปฏิปนฺโน   
โหติ    ฯ    สทฺทา    คนฺธา   รสา   โผฏพฺพา   ธมฺมา   อนตฺตา   
อตีตานาคตา    โก   ปน   วาโท   ปจฺจุปฺปนฺนาน   ฯ   เอว   ปสสฺ    
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ภิกฺขเว   สุตวา   อริยสาวโก   อตีเตสุ   ธมฺเมสุ   อนเปกฺโข   โหติ   
อนาคเต    ธมฺเม    นาภินนฺทติ    ปจฺจุปฺปนฺนาน   ธมฺมาน   นิพฺพิทาย   
วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหตีติ ฯ ทฺวาทสม ฯ   
                    อนิจฺจวคฺโค ปโม ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
         อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตา จ     ตโย อชฌฺตฺตพาหิรา   
         ยทนิจฺเจน ตโย วุตฺตา     เต เต อชฌฺตฺตพาหิราติ ฯ   
                     _______________    
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                     ยมกวคฺโค ทุติโย   
     [๑๓]  ปุพฺเพ  ๑  เม  ภิกฺขเว  สมฺโพธาย  ๒  อนภิสมฺพุทฺธสฺส   
โพธิสตฺตสฺเสว   สโต  เอตทโหสิ  โก  นุ  โข  จกฺขุสฺส  อสฺสาโท  โก   
อาทีนโว   ก ึ  นิสฺสรณ   โก   โสตสฺส   ฯเปฯ   โก   ฆานสฺส   ฯ   
โก  ชิวฺหาย  ฯ  โก  กายสฺส  ฯ  โก  มนสฺส  อสฺสาโท  โก อาทีนโว   
กึ   นิสฺสรณนฺติ   ฯ   ตสฺส   มยฺห  ภิกขฺเว  เอตทโหสิ  ย  โข  จกฺขุ   
ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ    สุข   โสมนสฺส   อย   จกฺขุสฺส   อสฺสาโท   ย   
จกฺขุ   อนิจฺจ   ทุกฺข   วิปรณิามธมฺม   อย   จกฺขุสฺส   อาทีนโว   โย   
จกฺขุสฺม ึ   ฉนฺทราควินโย    ฉนฺทราคปฺปหาน   อิท   จกฺขุสฺส   นิสฺสรณ   
ฯเปฯ   ย   ชวฺิห   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   สุข   โสมนสฺส  อย  ชิวฺหาย   
อสฺสาโท   ยา   ๓   ชิวฺหา   อนิจฺจา   ทุกฺขา   วิปริณามธมฺมา  อย   
ชิวฺหาย    อาทีนโว   โย   ชิวฺหาย   ฉนทฺราควินโย   ฉนฺทราคปฺปหาน   
อิท   ชิวฺหาย   นิสฺสรณ   ฯเปฯ   ย   มน   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   สุข   
โสมนสฺส   อย   มนสฺส   อสฺสาโท   โย   ๔  มโน  อนิจฺโจ  ทุกฺโข   
วิปริณามธมฺโม   อย   มนสฺส   อาทีนโว   โย   มนสมฺึ  ฉนฺทราควินโยห   
ฉนฺทราคปฺปหาน     อิท     มนสฺส     นสิฺสรณ    ฯ    ยาวกีว ฺจาห   
ภิกฺขเว   อิเมส   ฉนฺน   อชฺฌตฺติกาน   อายตนาน   เอว   อสฺสาท ฺจ   
อสฺสาทโต   อาทีนว ฺจ   อาทีนวโต   นิสฺสรณ ฺจ   นิสฺสรณโต   ยถาภูต   
นาพฺภ ฺาสึ   ฯ   เนว   ตาวาห  ภิกฺขเว  สเทวเก  โลเก  สมารเก   
#๑ ม. ปุพฺเพว ฯ   ๒ ม. ย.ุ สมฺโพธา ฯ เอวมุปริป ฯ ๓-๔ ม. ย.ุ ย ฯ    
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สพฺรหฺมเก    สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย    สเทวมนุสฺสาย    อนุตฺตร   
สมฺมาสมฺโพธึ    อภิสมฺพุทฺโธติ    ปจฺจ ฺาสึ    ฯ    ยโต   จ   โขห   
ภิกฺขเว   อิเมส   ฉนฺน   อชฺฌตฺติกาน   อายตนาน   เอว   อสฺสาท ฺจ   
อสฺสาทโต   อาทีนว ฺจ   อาทีนวโต   นิสฺสรณ ฺจ   นิสฺสรณโต   ยถาภูต   
อพฺภ ฺาสึ   ฯ  อถาห  ภิกฺขเว  สเทวเก  โลเก  สมารเก  สพฺรหฺมเก   
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย    สเทวมนุสฺสาย   อนุตฺตร   สมฺมาสมฺโพธึ   
อภิสมฺพุทฺโธติ     ปจฺจ ฺาสึ    ฯ    าณ ฺจ    ปน    เม    ทสสฺน   
อุทปาทิ   อกปฺุปา   เม   วิมุตฺติ   ๑   อยมนฺติมา   ชาติ   นตฺถิทานิ   
ปุนพฺภโวติ ฯ ปม ฯ   
     [๑๔]    ปพฺุเพ    เม    ภิกฺขเว   สมโฺพธาย   อนภิสมฺพุทฺธสฺส   
โพธิสตฺตสฺเสว   สโต   เอตทโหสิ  โก  น ุ โข  รูปาน  อสฺสาโท  โก   
อาทีนโว   ก ึ  นิสฺสรณ   โก   สทฺทาน   ฯเปฯ  โก  คนฺธาน  ฯเปฯ   
โก   รสาน   ฯ   โก   โผฏพฺพาน  ฯ  โก  ธมฺมาน  อสฺสาโท  โก   
อาทีนโว   ก ึ  นิสสฺรณนฺติ   ฯ   ตสฺส   มยฺห  ภิกฺขเว  เอตทโหสิ  ย   
โข   รูเป   ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   สุข  โสมนสฺส  อย  รูปาน  อสฺสาโท   
ย   รูปา   อนิจฺจา   ทุกฺขา   วิปริณามธมฺมา   อย   รูปาน  อาทีนโว   
โย   รูเปส ุ  ฉนฺทราควินโย  ฉนฺทราคปฺปหาน  อิท  รูปาน  นิสสฺรณ  ฯ   
ย   สทฺเท   คนฺเธ   รเส   โผฏพฺเพ   ย  ธมฺเม  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ   
สุข   โสมนสฺส   อย   ธมมฺาน   อสฺสาโท  ย  ธมฺมา  อนิจฺจา  ทุกขฺา   
#๑ ยุ. เจโตวิมุตฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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วิปริณามธมฺมา   อย   ธมมฺาน   อาทีนโว  โย  ธมฺเมสุ  ฉนฺทราควินโย   
ฉนฺทราคปฺปหาน     อิท     ธมฺมาน    นิสฺสรณ    ฯ    ยาวกีว ฺจาห   
ภิกฺขเว    อิเมส    ฉนฺน   พาหิราน   อายตนาน   เอว   อสฺสาท ฺจ   
อสฺสาทโต   อาทีนว ฺจ   อาทีนวโต   นิสฺสรณ ฺจ   นิสฺสรณโต   ยถาภูต   
นาพฺภ ฺาสึ   ฯ   เนว   ตาวาห  ภิกฺขเว  สเทวเก  โลเก  สมารเก   
สพฺรหฺมเก    สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย    สเทวมนุสฺสาย    อนุตฺตร   
สมฺมาสมฺโพธึ    อภิสมฺพุทฺโธติ    ปจฺจ ฺาสึ    ฯ    ยโต   จ   โขห   
ภิกฺขเว    อิเมส    ฉนฺน   พาหิราน   อายตนาน   เอว   อสฺสาท ฺจ   
อสฺสาทโต     อาทีนว ฺจ     อาทีนวโต     นิสฺสรณ ฺจ     นิสฺสรณโต   
ยถาภูต   อพฺภ ฺาสึ   ฯ   อถาห  ภิกฺขเว  สเทวเก  โลเก  สมารเก   
สพฺรหฺมเก    สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย    สเทวมนุสฺสาย    อนุตฺตร   
สมฺมาสมฺโพธึ    อภิสมฺพุทฺโธติ    ปจฺจ ฺาสึ   ฯ   าณ ฺจ   ปน   เม   
ทสฺสน   อุทปาทิ   อกุปฺปา   เม   วิมุตฺติ   อยมนฺติมา  ชาติ  นตฺถทิานิ   
ปุนพฺภโวติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๑๕]   จกฺขุสฺสาห  ภิกฺขเว  อสฺสาทปริเยสน  อจรึ  โย  จกฺขุสฺส   
อสฺสาโท     ตทชฺฌคม     ยาวตา    จกฺขุสฺส    อสฺสาโท    ป ฺาย   
เม   เอโส   สทุิฏโ   จกฺขุสฺสาห   ภิกฺขเว   อาทีนวปริเยสน   อจรึ   
โย    จกฺขุสฺส    อาทีนโว   ตทชฺฌคม   ยาวตา   จกฺขุสฺส   อาทีนโว   
ป ฺาย  เม  เอโส  ๑  สุทฏิโ  จกฺขุสฺสาห  ภิกฺขเว  นิสฺสรณปรเิยสน   
อจรึ     ย    จกฺขุสฺส    นิสสฺรณ    ตทชฌฺคม    ยาวตา    จกฺขุสฺส   
#๑ ม. ย.ุ โส ฯ เอวมุปริป ฯ    
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นิสฺสรณ   ป ฺาย   เม  เอต  ๑  สุทฏิ  ฯ  โสตสสฺาห  ภิกฺขเว  ฯ   
ฆานสฺสาห   ภิกฺขเว   ฯ   ชิวฺหายาห   ภิกฺขเว  อสฺสาทปริเยสน  อจรึ   
โย    ชิวฺหาย    อสฺสาโท   ตทชฺฌคม   ยาวตา   ชิวฺหาย   อสฺสาโท   
ป ฺาย   เม   เอโส   สุทฏิโ   ชิวฺหายาห  ภิกฺขเว  อาทีนวปริเยสน   
อจรึ   โย   ชวฺิหาย   อาทีนโว  ตทชฌฺคม  ยาวตา  ชิวฺหาย  อาทีนโว   
ป ฺาย   เม   เอโส   สุทฏิโ   ชิวฺหายาห  ภิกฺขเว  นิสฺสรณปริเยสน   
อจรึ     ย    ชวฺิหาย    นิสสฺรณ    ตทชฌฺคม    ยาวตา    ชิวฺหาย   
นิสฺสรณ   ป ฺาย   เม   เอต   สุทิฏ   ฯเปฯ   มนสฺสาห   ภิกฺขเว   
อสฺสาทปริเยสน   อจรึ   โย   มนสฺส   อสฺสาโท   ตทชฺฌคม   ยาวตา   
มนสฺส   อสฺสาโท   ป ฺาย   เม   เอโส  สุทฏิโ  มนสฺสาห  ภิกฺขเว   
อาทีนวปริเยสน   อจรึ   โย   มนสฺส   อาทีนโว   ตทชฺฌคม   ยาวตา   
มนสฺส   อาทีนโว   ป ฺาย   เม   เอโส  สุทฏิโ  มนสฺสาห  ภิกฺขเว   
นิสฺสรณปริเยสน    อจรึ    ย   มนสฺส   นิสฺสรณ   ตทชฺฌคม   ยาวตา   
มนสฺส    นิสสฺรณ   ป ฺาย   เม   เอต   สุทฏิ   ฯ   ยาวกีว ฺจาห   
ภิกฺขเว     อิเมส    ฉนฺน    อชฺฌตฺติกาน    อายตนาน    อสฺสาท ฺจ   
อสฺสาทโต   อาทีนว ฺจ   อาทีนวโต   นิสฺสรณ ฺจ   นิสฺสรณโต   ยถาภูต   
นาพฺภ ฺาสึ    ฯเปฯ   อพฺภ ฺาสึ   ฯ   าณ ฺจ   ปน   เม   ทสฺสน   
อุทปาทิ    อกุปฺปา    เม    วิมุตฺติ    อยมนฺติมา    ชาติ   นตฺถิทานิ   
ปุนพฺภโวติ ฯ ตติย ฯ   
     [๑๖]   รูปานาห   ภิกฺขเว   อสฺสาทปริเยสน  อจรึ  โย  รูปาน   
#๑ ม. ย.ุ ต ฯ เอวมุปริป ฯ    



สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาท่ี 12 

อสฺสาโท    ตทชฺฌคม    ยาวตา    รูปาน   อสฺสาโท   ป ฺาย   เม   
เอโส    สุทิฏโ   รูปานาห   ภิกฺขเว   อาทีนวปริเยสน   อจรึ   โย   
รูปาน    อาทีนโว   ตทชฌฺคม   ยาวตา   รูปาน   อาทีนโว   ป ฺาย   
เม    เอโส   สุทิฏโ   รูปานาห   ภิกฺขเว   นิสฺสรณปริเยสน   อจรึ   
ย   รูปาน   นสิฺสรณ   ตทชฺฌคม   ยาวตา   รูปาน   นิสฺสรณ  ป ฺาย   
เม   เอต  สุทฏิ  ฯ  สทฺทานาห  ภิกฺขเว  ฯ  คนฺธานาห  ภิกฺขเว  ฯ   
รสานาห   ภิกฺขเว  ฯ  โผฏพฺพานาห  ภิกฺขเว  ฯ  ธมฺมานาห  ภิกฺขเว   
อสฺสาทปริเยสน   อจรึ   โย   ธมฺมาน   อสฺสาโท   ตทชฺฌคม  ยาวตา   
ธมฺมาน    อสฺสาโท    ป ฺาย    เม   เอโส   สุทฏิโ   ธมฺมานาห   
ภิกฺขเว   อาทีนวปริเยสน   อจรึ   โย   ธมฺมาน   อาทีนโว  ตทชฌฺคม   
ยาวตา   ธมฺมาน   อาทีนโว  ป ฺาย  เม  เอโส  สุทฏิโ  ธมฺมานาห   
ภิกฺขเว    นิสสฺรณปริเยสน   อจรึ   ย   ธมฺมาน   นิสสฺรณ   ตทชฌฺคม   
ยาวตา    ธมมฺาน    นิสฺสรณ    ป ฺาย    เม   เอต   สุทิฏ   ฯ   
ยาวกีว ฺจาห   ภิกฺขเว   อิเมส  ฉนฺน  พาหิราน  อายตนาน  อสฺสาท ฺจ   
อสฺสาทโต     อาทีนว ฺจ     อาทีนวโต     นิสฺสรณ ฺจ     นิสฺสรณโต   
ยถาภูต   นาพฺภ ฺาสึ   ฯเปฯ   อพฺภ ฺาสึ   ๑   ฯ   าณ ฺจ   ปน   
เม    ทสฺสน    อุทปาทิ   อกุปฺปา   เม   วิมุตฺติ   อยมนฺติมา   ชาติ   
นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๑๗]   โน  เจท  ภิกฺขเว  จกฺขุสฺส  อสฺสาโท  อภวิสฺส  น  ยทิ   
สตฺตา   จกฺขุสฺมึ   สารชฺเชยฺยุ  ยสฺมา  จ  โข  ภิกฺขเว  อตฺถิ  จกฺขุสฺส   
#๑ ม. ปจฺจ ฺาสึ ฯ    
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อสฺสาโท   ตสฺมา   สตฺตา   จกฺขุสฺมึ   สารชฺชนฺติ   โน  เจท  ภิกฺขเว   
จกฺขุสฺส   อาทีนโว   อภวิสฺส   น   ยิท   สตฺตา  จกฺขุสฺมึ  นิพฺพินฺเทยฺยุ   
ยสฺมา   จ   โข   ภิกฺขเว   อตฺถิ   จกฺขุสฺส  อาทีนโว  ตสฺมา  สตฺตา   
จกฺขุสฺมึ   นพฺิพินฺทนฺติ   โน   เจท   ภิกฺขเว  จกฺขุสฺส  นิสฺสรณ  อภวิสฺส   
น   ยิท   สตฺตา  จกฺขุสฺมา  นิสฺสเรยฺยุ  ยสฺมา  จ  โข  ภิกฺขเว  อตฺถิ   
จกฺขุสฺส    นสิฺสรณ   ตสฺมา   สตฺตา   จกฺขุสฺมา   นิสฺสรนฺติ   ฯ   โน   
เจท   ภิกฺขเว   โสตสฺส   อสฺสาโท   อภวิสฺส  ฯ  โน  เจท  ภิกฺขเว   
ฆานสฺส   อสฺสาโท  อภวิสฺส  ฯ  โน  เจท  ภิกฺขเว  ชิวฺหาย  อสสฺาโท   
อภวิสฺส   น   ยิท   สตฺตา   ชิวฺหาย   สารชฺเชยฺยุ   ยสมฺา   จ  โข   
ภิกฺขเว   อตฺถิ   ชิวฺหาย  อสฺสาโท  ตสฺมา  สตฺตา  ชิวฺหาย  สารชฺชนฺติ   
โน   เจท   ภิกฺขเว   ชิวฺหาย   อาทีนโว   อภวิสฺส   น  ยิท  สตฺตา   
ชิวฺหาย    นพฺิพินฺเทยฺยุ   ยสฺมา   จ   โข   ภิกฺขเว   อตฺถิ   ชิวฺหาย   
อาทีนโว   ตสฺมา   สตฺตา   ชิวฺหาย   นพฺิพินฺทนฺติ   โน  เจท  ภิกขฺเว   
ชิวฺหาย   นิสสฺรณ   อภวิสฺส   น   ยิท   สตฺตา   ชิวฺหาย   นิสฺสเรยฺยุ   
ยสฺมา   จ   โข   ภิกฺขเว   อตฺถิ   ชิวฺหาย   นิสฺสรณ  ตสฺมา  สตฺตา   
ชิวฺหาย    นสิฺสรนฺติ   ฯ   โน   เจท   ภิกฺขเว   กายสฺส   อสฺสาโท   
อภวิสฺส   ฯ   โน   เจท   ภิกฺขเว   มนสสฺ   อสฺสาโท   อภวิสฺส  น   
ยิท   สตฺตา   มนสฺมึ   สารชฺเชยฺยุ   ยสฺมา   จ   โข  ภิกฺขเว  อตฺถิ   
มนสฺส   อสฺสาโท   ตสฺมา   สตฺตา   มนสฺมึ   สารชชฺนฺติ   โน   เจท   
ภิกฺขเว    มนสฺส    อาทีนโว    อภวิสฺส   น   ยิท   สตฺตา   มนสฺมึ    
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นิพฺพินฺเทยฺยุ    ยสฺมา   จ   โข   ภิกฺขเว   อตฺถิ   มนสสฺ   อาทีนโว   
ตสฺมา    สตฺตา   มนสฺมึ   นิพฺพินฺทนฺติ   โน   เจท   ภิกฺขเว   มนสฺส   
นิสฺสรณ    อภวิสฺส   น   ยิท   สตฺตา   มนสฺมา   นสิฺสเรยฺยุ   ยสมฺา   
จ   โข   ภิกฺขเว   อตฺถิ   มนสฺส   นิสฺสรณ   ตสฺมา  สตฺตา  มนสฺมา   
นิสฺสรนฺติ   ฯ   ยาวกีว ฺจ   ภิกฺขเว  สตฺตา  อิเมส  ฉนฺน  อชฺฌตฺติกาน   
อายตนาน     อสฺสาท ฺจ     อสฺสาทโต     อาทีนว ฺจ     อาทีนวโต   
นิสฺสรณ ฺจ   นิสฺสรณโต   ยถาภูต   นาพฺภ ฺาสุ   ๑   ฯ  เนว  ตาว   
ภิกฺขเว  สตฺตา  สเทวกา  โลกา  สมารกา สพฺรหฺมกา สสฺสมณพฺราหฺมณิยา   
ปชาย      สเทวมนุสฺสาย      นิสฺสฏา     วิส ฺ ุตฺตา     วิปฺปมุตฺตา   
วิปริยาทิกเตน   ๒   เจตสา   วิหรึส ุ  ฯ   ยโต   จ  โข  ภิกฺขเว   
สตฺตา     อิเมส     ฉนฺน    อชฺฌตฺติกาน    อายตนาน    อสฺสาท ฺจ   
อสฺสาทโต   อาทีนว ฺจ   อาทีนวโต   นิสฺสรณ ฺจ   นิสฺสรณโต   ยถาภูต   
อพฺภ ฺาสุ  ๓  ฯ  อถ  ๔  ภิกฺขเว  สตฺตา  สเทวกา โลกา สมารกา   
สพฺรหฺมกา    สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย    สเทวมนุสฺสาย    นิสฺสฏา   
วิส ฺ ุตฺตา    วิปฺปมุตฺตา    วิปริยาทิกเตน    เจตสา    วิหรนฺตีติ   ฯ   
ป ฺจม ฯ   
     [๑๘]   โน   เจท  ภิกขฺเว  รูปาน  อสฺสาโท  อภวิสฺส  น  ยทิ   
สตฺตา   รูเปสุ   สารชฺเชยยฺุ   ยสฺมา   จ  โข  ภิกฺขเว  อตฺถิ  รูปาน   
อสฺสาโท   ตสฺมา   สตฺตา   รูเปส ุ  สารชฺชนฺติ   โน   เจท  ภิกฺขเว   
รูปาน   อาทนีโว   อภวิสฺส   น   ยิท   สตฺตา   รูเปสุ   นิพฺพินฺเทยฺยุ   
#๑ ม. นาพฺภ ฺสุ ฯ เอวมุปริป ฯ   ๒ ม. วิมริยาทีกเตน ฯ ยุ. วิมริยาทิกเตน ฯ   
#๓ ม. อพฺภ ฺสุ ฯ   ๔ ยุ. อถโข ฯ    
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ยสฺมา   จ   โข   ภิกฺขเว   อตฺถิ   รูปาน   อาทีนโว  ตสฺมา  สตฺตา   
รูเปสุ   นิพฺพินฺทนฺติ   โน   เจท   ภิกฺขเว   รูปาน   นสิฺสรณ  อภวิสฺส   
น   ยิท   สตฺตา   รูเปหิ   นิสฺสเรยฺยุ  ยสฺมา  จ  โข  ภิกฺขเว  อตฺถิ   
รูปาน   นิสฺสรณ   ตสฺมา   สตฺตา   รูเปหิ   นิสฺสรนติฺ   ฯ  โน  เจท   
ภิกฺขเว   สททฺาน   คนฺธาน   รสาน   โผฏพฺพาน   ธมฺมาน  อสฺสาโท   
อภวิสฺส   น   ยิท   สตฺตา   ธมฺเมสุ   สารชฺเชยฺยุ   ยสมฺา   จ  โข   
ภิกฺขเว   อตฺถิ   ธมฺมาน  อสฺสาโท  ตสฺมา  สตฺตา  ธมฺเมสุ  สารชฺชนฺติ   
โน   เจท   ภิกฺขเว   ธมฺมาน   อาทีนโว   อภวิสฺส   น  ยิท  สตฺตา   
ธมฺเมสุ    นพฺิพินฺเทยฺยุ   ยสฺมา   จ   โข   ภิกฺขเว   อตฺถิ   ธมฺมาน   
อาทีนโว   ตสฺมา   สตฺตา   ธมฺเมสุ   นพฺิพินฺทนฺติ   โน  เจท  ภิกขฺเว   
ธมฺมาน   นิสสฺรณ   อภวิสฺส   น   ยิท   สตฺตา   ธมฺเมหิ   นิสฺสเรยฺยุ   
ยสฺมา   จ   โข   ภิกฺขเว   อตฺถิ   ธมฺมาน   นิสฺสรณ  ตสฺมา  สตฺตา   
ธมฺเมหิ   นิสสฺรนฺติ   ฯ   ยาวกีว ฺจ   ภิกฺขเว   สตฺตา   อิเมส  ฉนนฺ   
พาหิราน   อายตนาน   อสฺสาท ฺจ   อสฺสาทโต   อาทีนว ฺจ  อาทีนวโต   
นิสฺสรณ ฺจ    นิสฺสรณโต    ยถาภูต    นาพฺภ ฺาสุ   ฯ   เนว   ตาว   
ภิกฺขเว     สตฺตา     สเทวกา     โลกา    สมารกา    สพฺรหฺมกา   
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย    สเทวมนุสฺสาย    นิสฺสฏา    วิส ฺ ุตฺตา   
วิปฺปมุตฺตา   วิปริยาทิกเตน  เจตสา  วิหรึสุ  ฯ  ยโต  จ  โข  ภิกฺขเว   
สตฺตา   อิเมส   ฉนฺน   พาหิราน   อายตนาน   อสฺสาท ฺจ  อสฺสาทโต   
อาทีนว ฺจ    อาทีนวโต    ฯเปฯ    ยถาภูต    อพฺภ ฺาสุ   ฯ   อถ    
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ภิกฺขเว  สตฺตา  สเทวกา  โลกา  สมารกา สพฺรหฺมกา สสฺสมณ- 
พฺราหฺมณิยา  ปชาย  สเทวมนุสฺสาย  นสิฺสฏา  วิส ฺ ุตฺตา   วิปฺปมุตฺตา   
วิปริยาทิกเตน เจตสา วิหรนฺตีติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๑๙]   โย   ภิกฺขเว  จกฺขุ  อภินนฺทติ  ทุกฺข  โส  อภินนฺทติ  ฯ   
โย   ทุกฺข   อภินนฺทติ   อปริมุตฺโต   โส   ทุกฺขสฺมาติ   วทามิ  ฯเปฯ   
โย   ชิวฺห   อภินนฺทติ   ทกฺุข  โส  อภินนฺทติ  ฯ  โย  ทุกฺข  อภินนฺทติ   
อปริมุตฺโต   โส   ทุกฺขสฺมาติ   วทามิ   ฯเปฯ   โย   มน   อภินนฺทติ   
ทุกฺข   โส   อภินนฺทติ   ฯ   โย   ทุกฺข   อภินนฺทติ   อปริมุตฺโต  โส   
ทุกฺขสฺมาติ   วทามิ   ฯ   โย   จ   โข   ภิกฺขเว   จกฺขุ  นาภินนฺทติ   
ทุกฺข    โส    นาภินนฺทติ   โย   ทุกฺข   นาภินนฺทติ   ปริมุตฺโต   โส   
ทุกฺขสฺมาติ    วทามิ    ฯเปฯ   โย   ชิวฺห   นาภินนฺทติ   ทุกฺข   โส   
นาภินนฺทติ   ฯ   โย   ทุกขฺ   นาภินนฺทติ   ปริมุตฺโต   โส  ทุกฺขสฺมาติ   
วทามิ   ฯ   โย   มน   นาภินนฺทติ   ทุกขฺ   โส  นาภินนฺทติ  ฯ  โย   
ทุกฺข นาภินนฺทติ ปริมุตฺโต โส ทุกฺขสฺมาติ วทามีติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๒๐]   โย   ภิกฺขเว  รูเป  อภินนฺทติ  ทุกฺข  โส  อภินนฺทติ  ฯ   
โย   ทุกฺข   อภินนฺทติ   อปริมุตฺโต   โส   ทุกฺขสฺมาติ   วทามิ  ฯเปฯ   
โย   สทฺเท   คนฺเธ   รเส   โผฏพฺเพ  ธมฺเม  อภินนฺทติ  ทุกฺข  โส   
อภินนฺทติ   ฯ   โย   ทุกฺข   อภินนฺทติ   อปริมุตฺโต   โส   ทุกฺขสฺมาติ   
วทามิ   ฯ   โย   จ   โข   ภิกฺขเว   รูเป   นาภินนฺทติ  ทุกฺข  โส   
นาภินนฺทติ   ฯ   โย   ทุกขฺ   นาภินนฺทติ   ปริมุตฺโต   โส  ทุกฺขสฺมาติ    
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วทามิ   ฯ   โย   สทฺเท  คนฺเธ  รเส  โผฏพฺเพ  ธมฺเม  นาภินนฺทติ   
ทุกฺข   โส   นาภินนฺทติ   ฯ   โย   ทุกขฺ   นาภินนฺทติ  ปริมุตฺโต  โส   
ทุกฺขสฺมาติ วทามีติ ฯ อฏม ฯ   
     [๒๑]  โย  ภิกฺขเว  จกขฺุสฺส  อุปฺปาโท   ิติ อภินิพฺพตฺติ ปาตุภาโว   
ทุกฺขสฺเสโส   อุปฺปาโท   โรคาน    ิติ   ชรามรณสฺส   ปาตุภาโว  โย   
โสตสฺส   ฯเปฯ   โย  ฆานสฺส  ฯ  โย  ชิวฺหาย  ฯ  โย  กายสฺส  ฯ   
โย    มนสฺส   อุปฺปาโท    ิติ   อภินิพฺพตฺติ   ปาตุภาโว   ทุกฺขสฺเสโส   
อุปฺปาโท   โรคาน    ิติ   ชรามรณสฺส   ปาตุภาโว   ฯ  โย  จ  โข   
ภิกฺขเว    จกขฺุสฺส    นิโรโธ    วูปสโม    อตฺถงฺคโม    ทุกฺขสฺเสโส   
นิโรโธ  โรคาน  วูปสโม  ชรามรณสฺส  อตฺถงฺคโม  ฯ  โย  โสตสสฺ  ฯ   
โย   ฆานสฺส   ฯ   โย   ชิวฺหาย   ฯ  โย  กายสฺส  ฯ  โย  มนสฺส   
นิโรโธ   วูปสโม   อตฺถงฺคโม   ทุกฺขสฺเสโส  นิโรโธ  โรคาน  วูปสโม   
ชรามรณสฺส อตฺถงฺคโมติ ฯ นวม ฯ   
     [๒๒]  โย  ภิกฺขเว  รปูาน  อุปฺปาโท   ิติ  อภินิพฺพตฺติ ปาตุภาโว   
ทุกฺขสฺเสโส   อุปฺปาโท   โรคาน    ิติ   ชรามรณสฺส   ปาตุภาโว   ฯ   
โย     สทฺทาน     ฯเปฯ     โย     ธมฺมาน     อุปฺปาโท     ิติ   
อภินิพฺพตฺติ    ปาตุภาโว    ทุกฺขสฺเสโส    อุปฺปาโท    โรคาน     ิติ   
ชรามรณสฺส ปาตุภาโว ฯ   
     [๒๓]  โย  จ  โข  ภิกฺขเว  รูปาน  นโิรโธ  วูปสโม อตฺถงฺคโม   
ทุกฺขสฺเสโส   นิโรโธ   โรคาน   วูปสโม   ชรามรณสฺส  อตฺถงฺคโม  ฯ    
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โย  สทฺทาน  ฯ  โย  คนฺธาน  ฯ  โย  รสาน  ฯ  โย  โผฏพฺพาน ฯ   
โย   ธมฺมาน   นิโรโธ   วูปสโม   อตฺถงฺคโม   ทุกฺขสฺเสโส   นิโรโธ   
โรคาน วูปสโม ชรามรณสฺส อตฺถงฺคโมติ ฯ ทสม ฯ   
                    ยมกวคฺโค ทุติโย ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
         สมฺโพเธน ทุเว วุตฺตา     อสฺสาเทน อปเร เทฺว   
         โน เจเตน เทฺว วุตฺตา    อภินนฺเทน อปเร เทฺว   
         อุปฺปาเทน ทุเว วุตฺตา     วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ ฯ   
                     _______________    
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                     สพฺพวคฺโค ตติโย   
     [๒๔]   สพฺพ   โว   ภิกฺขว   เทสิสสฺามิ   ต  สุณาถ  ฯ  กิ ฺจ   
ภิกฺขเว   สพฺพ   จกฺขุ ฺเจว   รูปา   จ   โสต ฺจ  สทฺทา  จ  ฆาน ฺจ   
คนฺธา   จ   ชวฺิหา   จ   รสา   จ  กาโย  จ  โผฏพฺพา  จ  มโน   
จ   ธมฺมา  จ  ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สพฺพ  ฯ  โย  ภิกขฺเว  เอว   
วเทยฺย   อหเมต   สพฺพ   ปจฺจกฺขาย  อ ฺ  [๑]  ป ฺเปสฺสามีติ  ฯ   
ตสฺส  วาจา  วตฺถุเทวสฺส  ๒  ฯ  ปุฏโ  จ  น สมฺปาเยยฺย ๓ อุตฺตร ึ  
จ   วิฆาต   อาปชฺเชยฺย   ฯ   ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  ยถา  ต  ภิกฺขเว   
อวิสยสฺมินฺติ ฯ ปม ฯ   
     [๒๕]   สพฺพ  ปหานาย  ๔  โว  ภิกขฺเว  ธมฺม  เทสิสฺสามิ  ต   
สุณาถ    ฯ    กตโม   จ   ภิกฺขเว   สพฺพ   ปหานาย   ธมฺโม   ฯ   
จกฺขุ     ภิกฺขเว     ปหาตพฺพ     รูปา    ปหาตพฺพา    จกฺขุวิ ฺาณ   
ปหาตพฺพ    จกฺขุสมฺผสฺโส    ปหาตพฺโพ    ยมฺปท    จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ    เวทยิต    สุข    วา    ทกฺุข    วา   อทุกฺขมสุข   วา   
ตมฺป    ปหาตพฺพ   ฯ   โสต   ปหาตพฺพ   ฯ   ฆาน   ปหาตพฺพ   ฯ   
ชิวฺหา    ปหาตพฺพา    รสา    ปหาตพฺพา    ชิวฺหาวิ ฺาณ   ปหาตพฺพ   
ชิวฺหาสมฺผสฺโส    ปหาตพฺโพ    ยมฺปท   ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ   
เวทยิต   สุข   วา   ทกฺุข   วา  อทุกฺขมสุข  วา  ตมฺป  ปหาตพฺพ  ฯ   
กาโย    ปหาตพฺโพ    ฯ    มโน    ปหาตพฺโพ   ธมฺมา   ปหาตพฺพา   
#๑ ม. ย.ุ สพฺพ ฯ ๒ ม. วตฺถุกเมวสฺส ฯ ยุ. วตฺถุเรวสฺส ฯ ๓ ยุ. สมฺปาเปยฺย ฯ   
#๔ ม. ย.ุ สพฺพปฺปหานาย ฯ เอวมุปริป ฯ    
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มโนวิ ฺาณ      ปหาตพฺพ     มโนสมฺผสฺโส     ปหาตพฺโพ     ยมฺปท   
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  สุข  วา  ทกฺุข  วา  อทุกขฺมสุข   
วา    ตมฺป   ปหาตพฺพ   ฯ   อย   โข   ภิกฺขเว   สพฺพ   ปหานาย   
ธมฺโมติ ฯ ทติุย ฯ   
     [๒๖]   สพฺพ   อภิ ฺาปริ ฺา   ปหานาย   โว   ภิกฺขเว  ธมมฺ   
เทสิสฺสามิ  ๑  ต  สุณาถ  ฯ  กตโม  จ  ภิกฺขเว  สพฺพ อภิ ฺาปริ ฺา   
ปหานาย      ธมฺโม     ฯ     จกฺขุ     ภิกขฺเว     อภิ ฺาปริ ฺา   
ปหาตพฺพ   รปูา  อภิ ฺาปริ ฺา  ปหาตพฺพา  จกฺขุวิ ฺาณ  อภิ ฺาปริ ฺา   
ปหาตพฺพ        จกฺขุสมฺผสฺโส        อภิ ฺาปริ ฺา       ปหาตพฺโพ   
ยมฺปท    จกขฺุสมฺผสฺสปจฺจยา    อุปฺปชชฺติ   เวทยิต   สุข   วา   ทกฺุข   
วา    อทุกฺขมสุข    วา    ตมฺป   อภิ ฺาปริ ฺา   ปหาตพฺพ   ฯเปฯ   
ชิวฺหา      อภิ ฺาปริ ฺา     ปหาตพฺพา     รสา     อภิ ฺาปริ ฺา   
ปหาตพฺพา    ชิวฺหาวิ ฺาณ   อภิ ฺาปริ ฺา   ปหาตพฺพ   ชิวฺหาสมฺผสฺโส   
อภิ ฺาปริ ฺา       ปหาตพฺโพ       ยมฺปท      ชวฺิหาสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ    เวทยิต    สุข    วา    ทกฺุข    วา   อทุกฺขมสุข   วา   
ตมฺป     อภิ ฺาปริ ฺา    ปหาตพฺพ    ฯ    กาโย    อภิ ฺาปริ ฺา   
ปหาตพฺโพ     ฯ     มโน     อภิ ฺาปริ ฺา    ปหาตพฺโพ    ธมมฺา   
อภิ ฺาปริ ฺา       ปหาตพฺพา       มโนวิ ฺาณ      อภิ ฺาปริ ฺา   
ปหาตพฺพ     มโนสมฺผสฺโส     อภิ ฺาปริ ฺา     ปหาตพฺโพ    ยมฺปท   
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  สุข  วา  ทกฺุข  วา  อทุกขฺมสุข   
#๑ ม. สพฺพตฺถ เทเสสฺสามิ ฯ    
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วา   ตมฺป   อภิ ฺาปริ ฺา   ปหาตพฺพ   ฯ   อย  โข  ภิกฺขเว  สพฺพ   
อภิ ฺาปริ ฺา ปหานาย ธมฺโมติ ฯ ตติย ฯ   
     [๒๗]   สพฺพ   ภิกฺขเว   อนภิชาน  อปริชาน  อวิราชย  อปฺปชห   
อภพฺโพ  ทุกขฺกฺขยาย  ฯ  กิ ฺจ  ภิกฺขเว  สพฺพ  ๑  อนภิชาน  อปริชาน   
อวิราชย   อปฺปชห   อภพฺโพ  ทุกฺขกขฺยาย  ฯ  จกขฺุ  ภิกฺขเว  อนภิชาน   
อปริชาน   อวิราชย   อปฺปชห   อภพฺโพ   ทุกฺขกฺขยาย  รูเป  อนภิชาน   
อปริชาน    อวิราชย    อปฺปชห   อภพฺโพ   ทุกฺขกฺขยาย   จกฺขุวิ ฺาณ   
ฯเปฯ    จกฺขุสมฺผสฺส    ฯเปฯ    ยมฺปท   จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   ฯเปฯ   
ทุกขฺกฺขยาย    ฯ   ชิวฺหา   อนภิชาน   อปริชาน   อวิราชย   อปฺปชห   
อภพฺโพ     ทกฺุขกฺขยาย     รเส    ฯเปฯ    ชิวฺหาวิ ฺาณ    ฯเปฯ   
ชิวฺหาสมฺผสฺส     ฯเปฯ     ยมฺปท    ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา    อุปฺปชฺชติ   
เวทยิต   สุข   วา   ทกฺุข   วา   อทุกฺขมสุข   วา   ตมฺป  อนภิชาน   
อปรชิาน   อวิราชย   อปฺปชห   อภพฺโพ   ทุกฺขกฺขยาย   ฯ  กาย  มน   
อนภิชาน    อปริชาน    อวิราชย    อปฺปชห    อภพฺโพ   ทุกฺขกฺขยาย   
ธมฺเม    ฯเปฯ   มโนวิ ฺาณ   ฯเปฯ   มโนสมฺผสสฺ   ฯเปฯ   ยมฺปท   
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  สุข  วา  ทกฺุข  วา  อทุกขฺมสุข   
วา    ตมฺป    อนภิชาน    อปริชาน    อวิราชย   อปฺปชห   อภพฺโพ   
ทุกฺขกฺขยาย    ฯ   อิท   โข   ภิกฺขเว   สพฺพ   อนภิชาน   อปริชาน   
อวิราชย อปฺปชห อภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย ฯ   
     [๒๘]   สพฺพ ฺจ   โข  ภิกฺขเว  อภิชาน  ปริชาน  วราชย  ปชห   
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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ภพฺโพ  ทุกฺขกฺขยาย  ฯ  กิ ฺจ  ภิกฺขเว  สพฺพ  อภิชาน  ปรชิาน  วิราชย   
ปชห  ภพฺโพ  ทุกฺขกฺขยาย  ฯ  จกฺขุ  ภิกขฺเว  อภิชาน  ปริชาน  วิราชย8   
ปชห   ภพฺโพ   ทกฺุขกฺขยาย   รูเป   อภิชาน   ปริชาน  วิราชย  ปชห   
ภพฺโพ   ทกุขฺกฺขยาย   จกฺขุวิ ฺาณ   อภิชาน   ปรชิาน   วิราชย  ปชห   
ภพฺโพ   ทกุขฺกฺขยาย   จกฺขุสมฺผสฺส   อภิชาน   ปรชิาน   วิราชย  ปชห   
ภพฺโพ   ทกุขฺกฺขยาย   ยมฺปท   จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชชฺติ   เวทยิต   
สุข   วา   ทุกขฺ   วา   อทุกขฺมสุข   วา   ตมฺป   อภิชาน   ปริชาน   
วิราชย   ปชห   ภพฺโพ   ทุกฺขกฺขยาย  ฯเปฯ  ชิวฺหา  อภิชาน  ปรชิาน   
วิราชย   ปชห  ภพฺโพ  ทกฺุขกฺขยาย  รเส  ฯเปฯ  ชิวฺหาวิ ฺาณ  ฯเปฯ   
ชิวฺหาสมฺผสฺส     ฯเปฯ     ยมฺปท    ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา    อุปฺปชฺชติ   
เวทยิต   สุข  วา  ทุกฺข  วา  อทุกฺขมสุข  วา  ตมฺป  อภิชาน  ปรชิาน   
วิราชย   ปชห   ภพฺโพ   ทุกฺขกฺขยาย  ฯ  กาย  มน  อภิชาน  ปรชิาน   
วิราชย   ปชห  ภพฺโพ  ทกฺุขกฺขยาย  ธมฺเม  ฯเปฯ  มโนวิ ฺาณ  ฯเปฯ   
มโนสมฺผสฺส     ฯเปฯ     ยมฺปท     มโนสมฺผสฺสปจฺจยา     อุปฺปชชฺติ   
เวทยิต   สุข  วา  ทุกฺข  วา  อทุกฺขมสุข  วา  ตมฺป  อภิชาน  ปรชิาน   
วิราชย   ปชห   ภพฺโพ   ทุกฺขกฺขยาย   ฯ   อิท   โข  ภิกฺขเว  สพฺพ   
อภิชาน ปริชาน วิราชย ปชห ภพฺโพ ทกฺุขกฺขยายาติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๒๙]   สพฺพ   ภิกฺขเว   อนภิชาน  อปริชาน  อวิราชย  อปฺปชห   
อภพฺโพ   ทกุขฺกฺขยาย   ฯ   กิ ฺจ   ภิกฺขเว  สพฺพ  อนภิชาน  อปริชาน   
อวิราชย   อปฺปชห   อภพฺโพ   ทุกฺขกขฺยาย   ฯ   ย ฺจ  ภิกฺขเว  จกฺขุ    
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เย   จ   รูปา   ย ฺจ   จกฺขุวิ ฺาณ   เย  จ  จกฺขุวิ ฺาณวิ ฺาตพฺพา   
ธมฺมา   ฯเปฯ   ยา   จ   ชวฺิหา  เย  จ  รสา  ย ฺจ  ชิวฺหาวิ ฺาณ   
เย   จ   ชิวฺหาวิ ฺาณวิ ฺาตพฺพา   ธมฺมา   ฯเปฯ   โย   จ   มโน   
เย   จ   ธมฺมา   ย ฺจ   มโนวิ ฺาณ  เย  จ  มโนวิ ฺาณวิ ฺาตพฺพา   
ธมฺมา    ฯ    อิท    โข    ภิกฺขเว    สพฺพ   อนภิชาน   อปริชาน   
อวิราชย อปฺปชห อภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย ฯ   
     [๓๐]  สพฺพ ฺจ  ๑  ภิกขฺเว  อภิชาน ปริชาน วิราชย ปชห ภพฺโพ(   
ทุกฺขกฺขยาย   ฯ   กิ ฺจ   ภิกฺขเว   สพฺพ   อภิชาน   ปริชาน  วิราชย   
ปชห   ภพฺโพ   ทกฺุขกฺขยาย   ฯ   ย ฺจ  ภิกฺขเว  จกฺขุ  เย  จ  รูปา   
ย ฺจ     จกฺขุวิ ฺาณ    เย    จ    จกฺขุวิ ฺาณวิ ฺาตพฺพา    ธมมฺา   
ฯเปฯ   ยา   จ   ชิวฺหา  เย  จ  รสา  ย ฺจ  ชิวฺหาวิ ฺาณ  เย  จ   
ชิวฺหาวิ ฺาณวิ ฺาตพฺพา     ธมฺมา     ฯเปฯ     โย     จ    มโน   
เย   จ   ธมฺมา   ย ฺจ   มโนวิ ฺาณ  เย  จ  มโนวิ ฺาณวิ ฺาตพฺพา   
ธมฺมา    ฯ    อิท    โข    ภิกฺขเว    สพฺพ    อภิชาน    ปริชาน   
วิราชย ปชห ภพฺโพ ทุกฺขกฺขยายาติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๓๑]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย   ภควา   คยาย  วิหรติ   
คยาสีเส   สทฺธึ  ภิกฺขุสหสฺเสน  ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ   
สพฺพ   ภิกฺขเว   อาทิตฺต   ฯ   กิ ฺจ   ภิกฺขเว   สพฺพ   อาทิตฺต   ฯ   
จกฺขุ    ภิกฺขเว    อาทิตฺต   รูปา   อาทิตฺตา   จกฺขุวิ ฺาณ   อาทิตฺต   
จกฺขุสมฺผสฺโส     อาทิตฺโต    ยมฺปท    จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา    อุปฺปชฺชติ   
#๑ ม. สพฺพ ฯ ยุ. สพฺพ จ โข ฯ    
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เวทยิต   สุข   วา   ทกฺุข   วา   อทุกฺขมสุข  วา  ตมฺป  อาทิตฺต  ฯ   
เกน   อาทิตฺต  ฯ  ราคคฺคินา  โทสคฺคินา  โมหคฺคินา  อาทิตฺต  ชาติยา   
ชราย   มรเณน  โสเกหิ  ปริเทเวหิ  ทุกฺเขหิ  โทมนสเฺสหิ  อุปายาเสหิ   
อาทิตฺตนฺติ    วทามิ    ฯเปฯ    ชิวฺหา   อาทิตฺตา   รสา   อาทิตฺตา   
ชิวฺหาวิ ฺาณ      อาทิตฺต     ชิวฺหาสมฺผสฺโส     อาทิตฺโต     ยมฺปท   
ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา    อุปฺปชฺชติ    เวทยิต    สุข   วา   ทุกฺข   วา   
อทุกฺขมสุข   วา   ตมฺป   อาทิตฺต   ฯ   เกน  อาทิตฺต  ฯ  ราคคฺคินา   
โทสคฺคินา   โมหคฺคินา   อาทิตฺต   ชาติยา   ชราย   มรเณน  โสเกหิ   
ปริเทเวหิ  ทุกฺเขหิ  โทมนสฺเสหิ  อุปายาเสหิ  อาทิตฺตนฺติ  วทามิ  ฯเปฯ   
มโน     อาทิตฺโต     ธมฺมา     อาทิตฺตา    มโนวิ ฺาณ    อาทิตฺต   
มโนสมฺผสฺโส     อาทิตฺโต    ยมฺปท    มโนสมฺผสฺสปจฺจยา    อุปฺปชฺชติ   
เวทยิต   สุข   วา   ทกฺุข   วา   อทุกฺขมสุข  วา  ตมฺป  อาทิตฺต  ฯ   
เกน   อาทิตฺต  ฯ  ราคคฺคินา  โทสคฺคินา  โมหคฺคินา  อาทิตฺต  ชาติยา   
ชราย   มรเณน  โสเกหิ  ปริเทเวหิ  ทุกฺเขหิ  โทมนสเฺสหิ  อุปายาเสหิ   
อาทิตฺตนฺติ   วทามิ   ฯ   เอว   ปสฺส   ภิกฺขเว   สุตวา  อริยสาวโก   
จกฺขุสฺมึป   นิพฺพินฺทติ   รูเปสุป  นิพฺพินฺทติ  จกฺขุวิ ฺาเณป  นิพฺพินฺทติ  
จกฺขุสมฺผสฺเสป    นิพฺพินทฺติ    ยมฺปท    จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา    อุปฺปชฺชติ   
เวทยิต  สุข  วา  ทุกฺข  วา  อทุกฺขมสุข  วา  ตสฺมึป  นิพฺพินฺทติ  ฯเปฯ   
ยมฺปท     มโนสมฺผสฺสปจฺจยา     อุปฺปชฺชติ     เวทยิต    สุข    วา   
ทุกฺข   วา   อทุกฺขมสุข   วา   ตสฺมึป   นิพฺพินฺทติ   นิพฺพินฺท   วิรชฺชติ    
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วิราคา   วิมุจฺจติ  ฯ  วิมุตฺตสฺมึ  วิมุตฺตมิติ  าณ  โหติ  ฯ  ขีณา  ชาติ   
วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  ปชานาตีติ  ฯ   
อิทมโวจ  ภควา  ฯ  อตฺตมนา  เต  ภิกขฺู  ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทท  ฯ   
อิมสฺมึ    จ   ปน   เวยฺยากรณสฺมึ   ภ ฺมาเน   ตสฺส   ภิกฺขุสหสฺสสฺส   
อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสูติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๓๒]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
เวฬุวเน  กลนฺทกนิวาเป  ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  สพฺพ   
ภิกฺขเว   อนฺธภูต   ฯ   กิ ฺจ   ภิกฺขเว   สพฺพ   อนฺธภูต   ฯ   จกฺขุ   
ภิกฺขเว     อนฺธภูต     รูปา     อนฺธภูตา    จกฺขุวิ ฺาณ    อนฺธภูต   
จกฺขุสมฺผสฺโส     อนฺธภูโต    ยมฺปท    จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา    อุปฺปชฺชติ   
เวทยิต   สุข   วา   ทกฺุข   วา   อทุกฺขมสุข  วา  ตมฺป  อนฺธภูต  ฯ   
เกน  อนฺธภูต  ฯ  ชาติยา  ชราย  มรเณน  โสเกหิ  ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ   
โทมนสฺเสหิ   อุปายาเสหิ   อนฺธภูตนฺติ  วทามิ  ฯเปฯ  ชิวฺหา  อนฺธภูตา   
รสา    อนฺธภูตา   ชิวฺหาวิ ฺาณ   อนฺธภูต   ชิวฺหาสมฺผสฺโส   อนฺธภูโต   
ยมฺปท    ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ   เวทยิต   สุข   วา   ทุกฺข   
วา   อทุกฺขมสุข   วา   ตมฺป  อนฺธภูต  ฯ  เกน  อนฺธภูต  ฯ  ชาติยา   
ชราย   มรเณน  โสเกหิ  ปริเทเวหิ  ทุกฺเขหิ  โทมนสเฺสหิ  อุปายาเสหิ   
อนฺธภูตนฺติ    วทามิ    ฯเปฯ    มโน   อนธภูโต   ธมมฺา   อนฺธภูตา   
มโนวิ ฺาณ  อนฺธภูต  มโนสมฺผสฺโส  อนฺธภูโต  ยมฺปท  มโน- 
สมฺผสฺสปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ   เวทยิต   สุข  วา   ทกุขฺ  วา อทุกฺขมสุข    
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วา   ตมฺป   อนฺธภูต   ฯ  เกน  อนฺธภูต  ฯ  ชาติยา  ชราย  มรเณน   
โสเกหิ   ปริเทเวหิ   ทุกฺเขหิ   โทมนสฺเสหิ   อุปายาเสหิ   อนฺธภูตนฺติ   
วทามิ  ฯ  เอว  ปสฺส  ภิกขฺเว  สุตวา  อริยสาวโก  จกฺขุสฺมึป นิพฺพินฺทติ   
จกฺขุวิ ฺาเณป     นิพฺพินฺทติ     จกฺขุสมฺผสฺเสป     นิพฺพินฺทติ    ฯเปฯ   
ยมฺปท   มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชชฺติ   เวทยิต   สุข  วา  ทุกฺข  วา   
อทุกฺขมสุข    วา    ตสฺมึป    นิพฺพินฺทติ   นิพฺพินฺท   วิรชฺชติ   วิราคา   
วิมุจฺจติ   ฯ   วิมุตฺตสฺมึ   วิมุตฺตมิติ   าณ   โหติ   ฯ   ขีณา   ชาติ   
วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  ปชานาตีติ  ฯ   
สตฺตม ฯ  
     [๓๓]  สพฺพม ฺ ิตสมุคฺฆาตสารุปฺป  โว  ภิกขฺเว  ปฏิปท  เทสิสฺสามิ   
ต  สุณาถ  สาธุก  มนสิกโรถ  ภาสิสสฺามีติ  ฯ  กตมา  จ  สา  ภิกฺขเว   
สพฺพม ฺ ิตสมุคฺฆาตสารุปฺปา   ปฏิปทา   ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  จกฺขุ  น   
ม ฺติ    จกฺขุสฺมึ   น   ม ฺติ   จกฺขุโต   น   ม ฺติ   จกฺขุ   เมติ   
น    ม ฺติ   ฯ   รูเป   น   ม ฺติ   รูเปสุ   น   ม ฺติ   รูปโต   
น    ม ฺติ    รูปา   เมติ   น   ม ฺติ   จกฺขุวิ ฺาณ   น   ม ฺติ   
จกฺขุวิ ฺาณสฺมึ     น     ม ฺติ     จกขฺุวิ ฺาณโต     น     ม ฺติ   
จกฺขุวิ ฺาณ     เมติ     น    ม ฺติ    จกฺขุสมฺผสฺส    น    ม ฺติ   
จกฺขุสมฺผสฺสสฺมึ     น     ม ฺติ     จกขฺุสมฺผสฺสโต     น     ม ฺติ   
จกฺขุสมฺผสฺโส     เมติ    น    ม ฺติ    ยมฺปท    จกขฺุสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ   เวทยิต   สุข   วา   ทุกฺข  วา  อทุกฺขมสุข  วา  ตมฺป  น    
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ม ฺติ    ตสฺมึป    น    ม ฺติ    ตโตป    น   ม ฺติ   ต   เมติ   
น    ม ฺติ    ฯเปฯ    ชิวฺห    น   ม ฺติ   ชิวฺหาย   น   ม ฺติ   
ชิวฺหาโต   น   ม ฺติ   ชวฺิหา   เมติ   น   ม ฺติ  รเส  น  ม ฺติ   
รเสสุ   น   ม ฺติ   รสโต   น   ม ฺติ  รสา  เมติ  น  ม ฺติ  ฯ   
ชิวฺหาวิ ฺาณ     น     ม ฺติ     ชิวฺหาวิ ฺาณสฺมึ     น     ม ฺติ   
ชิวฺหาวิ ฺาณโต    น    ม ฺติ    ชิวฺหาวิ ฺาณ    เมติ   น   ม ฺติ   
ชิวฺหาสมฺผสฺส   น   ม ฺติ  ชิวฺหาสมฺผสฺสสฺมึ  น  ม ฺติ  ชิวฺหาสมฺผสฺสโต   
น      ม ฺติ     ชิวฺหาสมฺผสฺโส     เมติ     น     ม ฺติ     ฯ   
ยมฺปท    ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ   เวทยิต   สุข   วา   ทุกฺข   
วา    อทุกฺขมสุข    วา    ตมฺป   น   ม ฺติ   ตสฺมึป   น   ม ฺติ   
ตโตป   น   ม ฺติ   ต   เมติ   น   ม ฺติ  ฯเปฯ  มน  น  ม ฺติ   
มนสฺมึ   น   ม ฺติ   มนโต   น   ม ฺติ  มโน  เมติ  น  ม ฺติ  ฯ   
ธมฺเม    น    ม ฺติ   ธมฺเมสุ   น   ม ฺติ   ธมฺมโต   น   ม ฺติ   
ธมฺมา   เมติ   น   ม ฺติ  ฯ  มโนวิ ฺาณ  น  ม ฺติ  มโนวิ ฺาณสฺมึ   
น      ม ฺติ      มโนวิ ฺาณโต     น     ม ฺติ     มโนวิ ฺาณ   
เมติ      น      ม ฺติ      ฯ     มโนสมฺผสฺส     น     ม ฺติ   
มโนสมฺผสฺสสฺมึ     น     ม ฺติ     มโนสมฺผสฺสโต     น     ม ฺติ   
มโนสมฺผสฺโส    เมติ    น   ม ฺติ   ฯ   ยมฺปท   มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ   เวทยิต   สุข   วา   ทุกฺข   วา   อทุกฺขมสุข   วา  ตมฺป   
น    ม ฺติ   ตสฺมึป   น   ม ฺติ   ตโตป   น   ม ฺติ   ต   เมติ    
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น   ม ฺติ   ฯ   สพฺพ   น   ม ฺติ   สพฺพสฺมึ   น   ม ฺติ  สพฺพโต   
น   ม ฺติ   สพฺพ   เมติ   น  ม ฺติ  ฯ  โส  เอว  อม ฺมาโน  น   
จ    กิ ฺจิ   โลเก   อุปาทิยติ   อนุปาทิย   น   ปริตสฺสติ   อปริตสฺส   
ปจฺจตฺต ฺเว     ปรินิพฺพายติ     ขีณา    ชาติ    วุสิต    พฺรหฺมจริย   
กต  กรณีย  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  ปชานาติ  ฯ  อย  โข  สา  ภิกขฺเว   
สพฺพม ฺ ิตสมุคฺฆาตสารุปฺปา ปฏิปทาติ ฯ อฏม ฯ   
     [๓๔]  สพฺพม ฺ ิตสมุคฺฆาตสปฺปาย  โว  ภิกฺขเว  ปฏิปท  เทสิสฺสามิ   
ต   สุณาถ   ฯ   กตมา   จ  สา  ภิกฺขเว  สพฺพม ฺ ิตสมุคฺฆาตสปฺปายา   
ปฏิปทา     ฯ     อิธ     ภิกขฺเว    ภิกฺขุ    จกฺขุ    น    ม ฺติ   
จกฺขุสฺมึ    น    ม ฺติ    จกฺขุโต    น   ม ฺติ   จกฺขุ   เมติ   น   
ม ฺติ   ฯ   รูเป   น   ม ฺติ   ฯ   จกขฺุวิ ฺาณ   น   ม ฺติ   ฯ   
จกฺขุสมฺผสฺส   น   ม ฺติ   ฯ   ยมฺปท   จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ   
เวทยิต   สุข   วา   ทกฺุข   วา   อทุกฺขมสุข   วา  ตมฺป  น  ม ฺติ   
ตสฺมึป   น   ม ฺติ   ตโตป   น  ม ฺติ  ต  เมติ  น  ม ฺติ  ฯ  ย   
หิ    ภิกฺขเว    ม ฺติ    ยสฺมึ   ม ฺติ   ยโต   ม ฺติ   ย   เมติ   
ม ฺติ     ตโต    ต    โหติ    อ ฺถา    อ ฺถาภาวี    ภวสตฺโต   
โลโก    ภวเมว    อภินนฺทติ   ฯเปฯ   ชิวฺห   น   ม ฺติ   ชิวฺหาย   
น   ม ฺติ   ชิวฺหาโต   น   ม ฺติ   ชวฺิหา   เมติ   น   ม ฺติ  ฯ   
รเส    ชิวฺหาวิ ฺาณ   ๑   ชิวฺหาสมฺผสฺส   น   ม ฺติ   ฯ   ยมปฺท   
ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา    อุปฺปชฺชติ    เวทยิต    สุข   วา   ทุกฺข   วา   
#๑ ม. ย.ุ รเส น ม ฺติ ชิวฺหาวิ ฺาณ น ม ฺติ ฯ    
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อทุกฺขมสุข    วา   ตมฺป   น   ม ฺติ   ตสฺมึป   น   ม ฺติ   ตโตป   
น   ม ฺติ   ต   เมติ   น   ม ฺติ   ฯ   ย   หิ   ภิกฺขเว  ม ฺติ   
ยสฺมึ    ม ฺติ    ยโต    ม ฺติ    ย    เมติ   ม ฺติ   ตโต   ต   
โหติ   อ ฺถา   อ ฺถาภาวี   ภวสตฺโต   โลโก   ภวเมว   อภินนฺทติ   
ฯเปฯ    มน    น    ม ฺติ    มนสฺม ึ   น    ม ฺติ   มนโต   น   
ม ฺติ   มโน   เมติ   น   ม ฺติ   ธมฺเม   มโนวิ ฺาณ  มโนสมฺผสฺส   
น      ม ฺติ     ฯ     ยมฺปท     มโนสมฺผสฺสปจฺจยา     อุปฺปชฺชติ   
เวทยิต   สุข   วา   ทกฺุข   วา   อทุกฺขมสุข   วา  ตมฺป  น  ม ฺติ   
ตสฺมึป   น   ม ฺติ   ตโตป   น   ม ฺติ   ต   เมติ  น  ม ฺติ  ฯ   
ย    ห ิ   ภิกฺขเว    ม ฺติ    ยสฺมึป   ม ฺติ   ยโต   ม ฺติ   ย   
เมติ    ม ฺติ   ตโต   ต   โหติ   อ ฺถา   อ ฺถาภาวี   ภวสตฺโต   
โลโก   ภวเมว   อภินนฺทติ   ฯ   ยาวตา   ภิกฺขเว   ขนฺธธาตุอายตน   
ตมฺป    น    ม ฺติ    ตสมฺึป    น    ม ฺติ   ตโตป   น   ม ฺติ   
ต   เมติ   น   ม ฺติ   ฯ  โส  เอว  อม ฺมาโน  น  กิ ฺจิ  โลเก   
อุปาทิยติ     อนุปาทิย    น    ปริตสฺสติ    อปริตสฺส    ปจฺจตฺต ฺเว   
ปรินิพฺพายติ     ขีณา    ชาติ    วุสิต    พฺรหฺมจริย    กต    กรณีย   
นาปร    อิตฺถตฺตายาติ    ปชานาติ    ฯ   อย   โข   สา   ภิกฺขเว   
สพฺพม ฺ ิตสมุคฺฆาตสปฺปายา ปฏิปทาติ ฯ นวม ฯ   
     [๓๕]  สพฺพม ฺ ิตสมุคฺฆาตสปฺปาย  โว  ภิกฺขเว  ปฏิปท  เทสิสฺสามิ   
ต   สุณาถ   ฯ   กตมา   จ  สา  ภิกฺขเว  สพฺพม ฺ ิตสมุคฺฆาต-  
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สปฺปายา  ปฏิปทา  ฯ  ต     กึ    ม ฺถ   ภิกฺขเว    จกฺขุ    นิจฺจ   
วา   อนิจฺจ   วาติ   ฯ   อนิจฺจ  ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา   
ต   สุข  วาติ  ฯ  ทุกฺข  ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วิปริณามธมฺม   
กลฺล   นุ   ต   สมนุปสฺสิตุ   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม   
อตฺตาติ   ฯ   โน   เหต   ภนฺเต   ฯ  รูปา  ฯเปฯ  จกฺขุวิ ฺาณ  ฯ   
จกฺขุสมฺผสฺโส  นิจฺโจ  วา  อนิจฺโจ  วาติ  ฯ  อนิจฺโจ  ภนฺเต  ฯ ฯเปฯ   
ยมฺปท     จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา     อุปฺปชฺชติ     เวทยิต    สุข    วา   
ทุกฺข   วา   อทุกฺขมสุข   วา   ตมฺป   นิจฺจ   วา   อนิจฺจ  วาติ  ฯ   
อนิจฺจ   ภนฺเต   ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต  สุข  วาติ  ฯ  ทุกฺข   
ภนฺเต    ฯ    ย   ปนานิจฺจ   ทุกฺข   วิปรณิามธมฺม   กลฺล   นุ   ต   
สมนุปสฺสิตุ   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม  อตฺตาติ  ฯ  โน   
เหต   ภนฺเต   ฯเปฯ  ชิวฺหา  นิจฺจา  วา  อนิจฺจา  วาติ  ฯ  อนิจฺจา   
ภนฺเต   ฯ   รสา   ฯเปฯ   ชิวฺหาวิ ฺาณ   ฯ  ชิวฺหาสมฺผสฺโส  ฯเปฯ   
ยมฺปท    ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ   เวทยิต   สุข   วา   ทุกฺข   
วา   อทุกฺขมสุข   วา   ตมฺป   นิจฺจ   วา   อนิจฺจ  วาติ  ฯ  อนิจฺจ   
ภนฺเต    ฯเปฯ    ธมฺมา   มโนวิ ฺาณ   มโนสมฺผสฺโส   นิจฺโจ   วา   
อนิจฺโจ   วาติ   ฯ   อนิจฺโจ   ภนฺเต   ฯ  ยมฺปท  มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ   เวทยิต   สุข   วา   ทุกฺข   วา   อทุกฺขมสุข   วา  ตมฺป   
นิจฺจ   วา   อนิจฺจ   วาติ  ฯ  อนิจฺจ  ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข   
วา  ต  สุข  วาติ  ฯ  ทุกฺข  ภนฺเต  ฯ  ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม    
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กลฺล  น ุ ต  สมนุปสฺสิตุ  เอต  มม  เอโสหมสฺมิ  เอโส  เม อตฺตาติ ฯ   
โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  เอว  ปสฺส  ภิกฺขเว  สุตวา อริยสาวโก จกฺขุสฺมึป   
นิพฺพินฺทติ     รูเปสุป     จกฺขุวิ ฺาเณป     จกฺขุสมฺผสฺเสป     ยมฺปท   
จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  สุข  วา  ทกฺุข  วา  อทุกขฺมสุข   
วา   ตสฺมึป   นิพฺพินฺทติ   ฯเปฯ   ชิวฺหายป  นิพฺพินฺทติ  รเสสุป  ฯเปฯ   
ยมฺปท   ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชชฺติ   เวทยิต  สุข  วา  ทุกฺข  วา   
อทุกฺขมสุข    วา    ตสฺมึป    นิพฺพินฺทติ   ฯเปฯ   มนสฺมึป   นิพฺพินฺทติ   
ธมฺเมสุป     นิพฺพินฺทติ     มโนวิ ฺาเณป     มโนสมฺผสฺเสป    ยมฺปท   
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  สุข  วา  ทกฺุข  วา  อทุกขฺมสุข   
วา    ตสฺมึป   นิพฺพินฺทติ   นิพฺพินฺท   วิรชฺชติ   วิราคา   วิมุจฺจติ   ฯ   
วิมุตฺตสฺมึ   วิมุตฺตมิติ   าณ   โหติ   ฯ  ขีณา  ชาติ  วุสิต  พฺรหฺมจริย   
กต   กรณีย   นาปร   อิตฺถตฺตายาติ   ปชานาติ   ฯ   อย   โข  สา   
ภิกฺขเว สพฺพม ฺ ิตสมุคฺฆาตสปฺปายา ปฏิปทาติ ฯ ทสม ฯ   
                    สพฺพวคฺโค ตติโย ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
         สพฺพ ฺจ เทฺวป ปหานา     ปรชิานา อปเร ทุเว   
         อาทิตฺต อนฺธภูต ฺจ        สารุปฺปา เทฺว จ สปฺปายา   
                   วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ ฯ   
                       __________    
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                   ชาติธมฺมวคฺโค จตุตฺโถ   
     [๓๖]   สาวตฺถิย   ฯ   ตตฺร  โข  สพฺพ  ภิกฺขเว  ชาติธมฺม  ฯ   
กิ ฺจ   ภิกฺขเว   สพฺพ   ชาติธมฺม   ฯเปฯ   จกฺขุ   ภิกขฺเว  ชาติธมฺม   
รูปา   จกฺขุวิ ฺาณ  จกฺขุสมฺผสฺโส  ชาติธมฺโม  ยมปฺท  จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ     เวทยิต     สุข     วา     ทกุขฺ    วา    อทุกฺขมสุข   
วา    ตมฺป    ชาติธมฺม    ฯเปฯ    ชิวฺหา    รสา    ชิวฺหาวิ ฺาณ   
ชิวฺหาสมฺผสฺโส   ชาติธมโฺม   ๑  ยมฺปท  ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ   
เวทยิต   สุข  วา  ทุกฺข  วา  อทุกฺขมสุข  วา  ตมฺป  ชาติธมฺม  ฯเปฯ   
มโน    ชาติธมฺโม    ธมฺมา    ชาติธมฺมา    มโนวิ ฺาณ    ชาติธมฺม   
มโนสมฺผสฺโส    ชาติธมฺโม    ยมฺปท    มโนสมฺผสฺสปจฺจยา    อุปฺปชฺชติ   
เวทยิต   สุข   วา   ทกฺุข   วา  อทุกฺขมสุข  วา  ตมฺป  ชาติธมฺม  ฯ   
เอว    ปสฺส    ภิกฺขเว   สุตวา   อริยสาวโก   จกฺขุสฺมึป   นิพฺพินฺทติ   
รูเปสุป    นพฺิพินฺทติ    จกฺขุวิ ฺาเณป    จกฺขุสมฺผสฺเสป    ฯ   นาปร   
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ   
     [๓๗] สงฺขิตฺต สพฺพ ภิกฺขเว ชราธมฺม ฯ   
     [๓๘] สงฺขิตฺต สพฺพ ภิกฺขเว พฺยาธิธมฺม ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว ฯ   
     [๓๙] สงฺขิตฺต สพฺพ ภิกฺขเว มรณธมฺม ฯ   
     [๔๐] สงฺขิตฺต สพฺพ ภิกฺขเว โสกธมฺม ฯ   
     [๔๑] สงฺขิตฺต สพฺพ ภิกฺขเว สงฺกิเลสธมฺม ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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     [๔๒] สงฺขิตฺต สพฺพ ภิกฺขเว ขยธมฺม ฯ   
     [๔๓] สงฺขิตฺต สพฺพ ภิกฺขเว วยธมฺม ฯ   
     [๔๔] สงฺขิตฺต สพฺพ ภิกฺขเว สมุทยธมฺม ฯ   
     [๔๕]  สงฺขิตฺต  สพฺพ  ภิกฺขเว  นิโรธธมฺม  ฯ  กิ ฺจ ภิกฺขเว สพฺพ   
นิโรธธมฺม    ๑    จิกฺขุ   ภิกฺขเว   นิโรธธมฺม   รูปา   นิโรธธมฺมา   
จกฺขุวิ ฺาณ     นิโรธธมมฺ     จกฺขุสมฺผสฺโส     นิโรธธมฺโม    ยมฺปท   
จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  สุข  วา  ทกฺุข วา อทุกฺขมสุข วา   
ตมฺป   นโิรธธมฺม   ฯเปฯ   ชิวฺหา   นโิรธธมฺมา   รสา   นิโรธธมฺมา   
ชิวฺหาวิ ฺาณ     นโิรธธมฺม    ชิวฺหาสมฺผสฺโส    นิโรธธมฺโม    ยมฺปท   
ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  สุข  วา  ทกฺุข  วา  อทุกขฺมสุข   
วา    ตมฺป    นิโรธธมฺม    ฯเปฯ    มโน    นิโรธธมฺโม    ธมฺมา   
นิโรธธมฺมา    มโนวิ ฺาณ    นิโรธธมฺม    ยมฺปท   มโนสมฺผสสฺปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ    เวทยิต    สุข    วา    ทกฺุข    วา   อทุกฺขมสุข   วา   
ตมฺป   นโิรธธมฺม   ฯ   เอว   ปสฺส   ภิกฺขเว   สุตวา   อริยสาวโก   
จกฺขุสฺมึป นิพฺพินฺทติ ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ   
                   ชาติธมฺมวคฺโค จตุตฺโถ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
       ชาติชราพฺยาธิมรณ โสกา จ   สงฺกเิลสา จ ขยธมฺม ฺจ   
       วยธมฺม ฺจ สมุทยธมฺม        นิโรธธมฺเมน เต ทสาติ ๒ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ กิ ฺจ ภิกฺขเว ฯเปฯ อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ   
#๒ ม. ชาติ ... โสโก จ สงฺกิเลสกิ ขยวยสมุทย ... ติ ฯ ยุ. ชาติ ... โสโก จ   
#สงฺกิเลโส จ ฯ    
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                    อนิจฺจวคฺโค ป ฺจโม   
     [๔๖]  สาวตฺถิย  ฯ  ตตฺร  โข  สพฺพ  ภิกฺขเว  อนิจฺจ  ฯ  กิ ฺจ   
ภิกฺขเว    สพฺพ    อนิจฺจ   จกฺขุ   ภิกฺขเว   อนิจฺจ   รูปา   อนิจฺจา   
จกฺขุวิ ฺาณ       อนิจฺจ      จกฺขุสมฺผสฺโส      อนิจฺโจ      ยมฺปท   
จกฺขุสมผฺสฺสปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  สุข  วา  ทกฺุข วา อทุกฺขมสุข วา   
ตมฺป   อนิจฺจ   ฯเปฯ   ชิวฺหา   อนิจฺจา  รสา  อนิจฺจา  ชิวฺหาวิ ฺาณ   
อนิจฺจ     ชิวฺหาสมฺผสฺโส     อนิจฺโจ    ยมฺปท    ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ     เวทยิต     สุข     วา     ทกุขฺ    วา    อทุกฺขมสุข   
วา    ตมฺป    อนิจฺจ    ฯเปฯ    มโน   อนิจฺโจ   ธมฺมา   อนิจฺจา   
มโนวิ ฺาณ       อนิจฺจ      มโนสมผฺสฺโส      อนิจฺโจ      ยมปฺท   
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  สุข  วา  ทกฺุข วา อทุกฺขมสุข วา   
ตมฺป   อนิจฺจ   ฯ  เอว  ปสสฺ  ภิกฺขเว  สตุวา  อริยสาวโก  จกฺขุสมฺึป   
นิพฺพินฺทติ ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ   
     [๔๗] สพฺพ ภิกฺขเว ทุกฺข ฯ   
     [๔๘] สพฺพ ภิกฺขเว อนตฺตา ฯ   
     [๔๙] สพฺพ ภิกฺขเว อภิ ฺเยฺย ฯ   
     [๕๐] สพฺพ ภิกฺขเว ปริ ฺเยฺย ฯ   
     [๕๑] สพฺพ ภิกฺขเว ปหาตพฺพ ฯ   
     [๕๒] สพฺพ ภิกฺขเว สจฺฉิกาตพฺพ ฯ    
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     [๕๓] สพฺพ ภิกฺขเว อภิ ฺา ปริ ฺเยฺย ฯ   
     [๕๔] สพฺพ ภิกฺขเว อุปทฺทุต ฯ   
     [๕๕]  สพฺพ  ภิกฺขเว  อุปสฺสฏ ฯ กิ ฺจ ภิกฺขเว สพฺพ ๑ อุปสฺสฏ   
จกฺขุ   ภิกฺขเว   อุปสฺสฏ   รูปา   อุปสสฺฏา   จกฺขุวิ ฺาณ  อุปสฺสฏ   
จกฺขุสมฺผสฺโส    อุปสฺสฏโ    ยมฺปท    จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา    อุปฺปชฺชติ   
เวทยิต   สุข  วา  ทุกฺข  วา  อทุกฺขมสุข  วา  ตมฺป  อุปสฺสฏ  ฯเปฯ   
ชิวฺหา    อุปสฺสฏา    รสา    อุปสฺสฏา    ชิวฺหาวิ ฺาณ   อุปสฺสฏ   
ชิวฺหาสมฺผสฺโส       อุปสสฺฏโ       ยมฺปท      ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ   เวทยิต   สุข   วา   ทุกฺข   วา   อทุกฺขมสุข   วา  ตมฺป   
อุปสฺสฏ    ฯ   มโน   อุปสฺสฏโ   ธมฺมา   อุปสฺสฏา   มโนวิ ฺาณ   
อุปสฺสฏ    มโนสมฺผสฺโส    อุปสฺสฏโ    ยมฺปท    มโนสมฺผสสฺปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ   เวทยิต   สุข   วา   ทุกฺข   วา   อทุกฺขมสุข   วา  ตมฺป   
อุปสฺสฏ   ฯ   เอว   ปสสฺ   ภิกฺขเว   สุตวา  อริยสาวโก  จกฺขุสฺมึป   
นิพฺพินฺทติ ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ   
                   อนิจฺจวคฺโค ป ฺจโม ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
         อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตา จ ๒  อภิ ฺเยฺย ปริ ฺเยฺย   
         ปหาตพฺพ สจฺฉิกาตพฺพ      อภิ ฺเยฺย ๓ ปริ ฺเยฺย   
         อุปทฺทุต อุปสฺสฏ         วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ ฯ   
              สฬายตนวคฺเค ปณฺณาสก ปม ๔ ฯ   
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    ๒ ม. ย.ุ จสทโฺท นตฺถ ิฯ   ๓ ยุ. อภิ ฺาต ฯ   
#๔ ม. ย.ุ ปณฺณาสโก ปโม ฯ    
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                        ตสฺสุทฺทาน   
         สุทฺธวคฺโค ยมโก จ       สพฺพวคฺคชรานิ จ   
         อนิจฺจวคฺโค ป ฺาส ๑    ป ฺจโม เตน ปวุจฺจตีติ ฯ   
                    __________________   
#๑ ม.    อนิจฺจวคฺค ยมก          สพฺพ วคฺค ชาติธมฺม   
#        อนิจฺจวคฺเคน ป ฺาส      ... ... ... ... ฯ   
#  ยุ.    สุตวคฺค จ โน เจต       สพฺพ วคฺค ชนานิ จ ฯ   
#        ... ... ... ...      ... ... ... ... ฯ    
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                    อวิชฺชาวคฺโค ปโม   
     [๕๖]  สาวตฺถิย  ฯเปฯ  อถ  โข  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข  โส  ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ  กถ  น ุ โข   
ภนฺเต   ชานโต   กถ  ปสสฺโต  อวิชชฺา  ปหียติ  วิชชฺา  อุปฺปชชฺตีติ  ฯ   
จกฺขุ    โข   ภิกฺขุ   อนิจฺจโต   ชานโต   ปสฺสโต   อวิชฺชา   ปหียติ   
วิชฺชา    อุปฺปชฺชติ    รูเป    อนิจฺจโต   ชานโต   ปสฺสโต   อวิชฺชา   
ปหียติ     วิชชฺา    อุปฺปชชฺติ    จกฺขุวิ ฺาณ    จกขฺุสมฺผสฺส    ยมฺปท   
จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  สุข  วา  ทกฺุข  วา  อทุกขฺมสุข   
วา   ตมฺป   อนิจฺจโต   ชานโต   ปสฺสโต   อวิชชฺา   ปหียติ   วิชฺชา   
อุปฺปชฺชติ   ฯ   โสต   ฆาน   ชิวฺห   กาย   มน   อนิจฺจโต  ชานโต   
ปสฺสโต    อวิชฺชา   ปหียติ   วิชฺชา   อุปฺปชฺชติ   ธมเฺม   มโนวิ ฺาณ   
มโนสมฺผสฺส    ยมฺปท    มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ   เวทยิต   สุข   
วา    ทกฺุข   อทุกฺขมสุข   วา   ตมฺป   อนิจฺจโต   ชานโต   ปสฺสโต   
อวิชฺชา   ปหยีติ   วิชฺชา   อุปฺปชฺชติ   ฯ   เอว   โข  ภิกฺขุ  ชานโต   
เอว ปสฺสโต อวิชฺชา ปหียติ วิชฺชา อุปปฺชฺชตีติ ฯ ปม ฯ   
     [๕๗]   กถ   น ุ โข  ภนฺเต  ชานโต  กถ  ปสฺสโต  ส ฺโชนา   
ปหียนฺตีติ   ฯ   จกฺขุ   โข   ภิกฺขเว  ๑  อนิจฺจโต  ชานโต  ปสฺสโต   
ส ฺโชนา   ปหียนฺติ   รูเป   อนิจฺจโต   ชานโต   ปสฺสโต  ส ฺโชนา   
#๑ ม. ย.ุ ภิกขฺุ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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ปหียนฺติ    จกฺขุวิ ฺาณ    อนิจฺจโต    ชานโต    ปสฺสโต   ส ฺโชนา   
ปหียนฺติ    จกฺขุสมฺผสฺส    อนิจฺจโต    ชานโต    ปสฺสโต   ส ฺโชนา   
ปหียนฺติ    ฯเปฯ    ยมฺปท    มโนสมฺผสสฺปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ   เวทยิต   
สุข   วา   ทุกขฺ   วา   อทุกขฺมสุข   วา   ตมฺป   อนิจฺจโต  ชานโต   
ปสฺสโต  ส ฺโชนา  ปหยีนฺติ  ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ๑  ชานโต เอว   
ปสฺสโต ส ฺโชนา ปหียนฺตีติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๕๘]   กถ   น ุ โข  ภนฺเต  ชานโต  กถ  ปสฺสโต  ส ฺโชนา   
สมุคฺฆาต   คจฺฉนฺตีติ   ฯ   จกฺขุ   โข   ภิกฺขเว   อนตฺตโต   ชานโต   
ปสฺสโต     ส ฺโชนา    สมุคฺฆาต    คจฺฉนฺติ    รูเป    จกฺขุวิ ฺาณ   
จกฺขุสมฺผสฺส    ยมฺปท    จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ   เวทยิต   สุข   
วา   ทุกฺข   วา   อทุกฺขมสุข   วา  ตมฺป  อนตฺตโต  ชานโต  ปสฺสโต   
ส ฺโชนา    สมุคฺฆาต    คจฺฉนฺติ    ฯ   โสต   ฆาน   ชิวฺห   กาย   
มน    ธมฺเม   มโนวิ ฺาณ   มโนสมฺผสฺส   ยมฺปท   มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ    เวทยิต    สุข    วา    ทกฺุข    วา   อทุกฺขมสุข   วา   
ตมฺป   อนตฺตโต   ชานโต   ปสฺสโต  ส ฺโชนา  สมุคฺฆาต  คจฺฉนฺติ  ฯ   
เอว   โข   ภิกฺขเว   ชานโต   เอว   ปสสฺโต  ส ฺโชนา  สมุคฺฆาต   
คจฺฉนฺตีติ ฯ ตติย ฯ   
     [๕๙]  กถ  น ุ โข  ภนฺเต  ชานโต กถ ปสฺสโต อาสวา ปหียนฺตีติ   
ฯเปฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๖๐] ฯเปฯ อาสวา สมุคฺฆาต คจฺฉนฺตีติ ฯเปฯ ป ฺจม ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ภิกขฺุ ฯ    
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     [๖๑] ฯเปฯ อนุสยา ปหียนฺตีติ ฯเปฯ ฉฏ ฯ   
     [๖๒]   ฯเปฯ   อนุสยา   สมุคฺฆาต   คจฺฉนฺตีติ   ฯ  จกฺขุ  โข   
ภิกฺขเว   อนตฺตโต   ชานโต   ปสฺสโต   อนุสยา   สมุคฺฆาต   คจฺฉนฺติ   
ฯเปฯ    โสต    ฆาน    ชิวฺห    กาย   มน   ธมฺเม   มโนวิ ฺาณ   
มโนสมฺผสฺส    ยมฺปท    มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ   เวทยิต   สุข   
วา   ทุกฺข   วา   อทุกฺขมสุข   วา  ตมฺป  อนตฺตโต  ชานโต  ปสฺสโต   
อนุสยา   สมคฺุฆาต   คจฺฉนฺติ   ฯ   เอว  โข  ภิกฺขเว  ชานโต  เอว   
ปสฺสโต อนุสยา สมุคฺฆาต คจฺฉนฺตีติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๖๓]   สพฺพูปาทานปริ ฺาย   โว  ภิกฺขเว  ธมมฺ  เทสิสฺสามิ  ต   
สุณาถ   ฯ   กตโม   จ   ภิกฺขเว   สพฺพูปาทานปริ ฺาย   ธมฺโม   ฯ   
จกฺขุ ฺจ     ปฏิจฺจ    รูเป    จ    อุปฺปชชฺติ    จกฺขุวิ ฺาณ    ติณฺณ   
สงฺคติ    ผสฺโส   ผสฺสปจฺจยา   เวทนา   ฯ   เอว   ปสสฺ   ภิกฺขเว   
สุตวา    อริยสาวโก    จกขฺุสฺมึป    นิพฺพินฺทติ    รูเปสุป    นิพฺพินทฺติ   
จกฺขุวิ ฺาเณป    นิพฺพินฺทติ    จกฺขุสมฺผสฺเสป    นิพฺพินฺทติ    เวทนายป   
นิพฺพินฺทติ   นิพฺพินฺท   วิรชฺชติ   วิราคา   วิมุจฺจติ  วิโมกฺขปริ ฺาต  ๑   
เม   อุปาทานนฺติ   ปชานาติ   ฯ   โสต ฺจ   ปฏิจฺจ   สทฺเท   จ  ฯ   
ฆาน ฺจ   ปฏิจฺจ   คนฺเธ   จ   ฯ   ชิวฺห ฺจ   ปฏิจฺจ   รเส   จ  ฯ   
กาย ฺจ   ปฏจฺิจ   โผฏพฺเพ   จ   ฯ   มน ฺจ   ปฏิจฺจ   ธมฺเม   จ   
อุปฺปชฺชติ     มโนวิ ฺาณ     ติณฺณ    สงฺคติ    ผสโฺส    ผสฺสปจฺจยา   
เวทนา   ฯ   เอว   ปสฺส   ภิกฺขเว   สุตวา   อริยสาวโก   มนสฺมปึ   
#๑ ม. ย.ุ วิโมกฺขา ปริ ฺาต ฯ เอวมุปริป ฯ    
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นิพฺพินฺทติ      ธมฺเมสุป     นิพฺพินฺทติ     มโนวิ ฺาเณป     นิพฺพินฺทติ   
มโนสมฺผสฺเสป    นิพฺพินทฺติ   เวทนายป   นิพฺพินฺทติ   นิพฺพินฺท   วิรชฺชติ   
วิราคา   วิมุจฺจติ   วิโมกฺขปริ ฺาต   เม   อุปาทานนฺติ   ปชานาติ  ฯ   
อย โข ภิกฺขเว สพฺพูปาทานปริ ฺาย ธมฺโมติ ฯ อฏม ฯ   
     [๖๔]  สพฺพูปาทานปริยาทานาย  โว  ภิกฺขเว  ธมฺม  เทสิสสฺามิ ต   
สุณาถ   ฯ   กตโม   จ   ภิกฺขเว  สพฺพูปาทานปริยาทานาย  ธมฺโม  ฯ   
จกฺขุ ฺจ     ปฏิจฺจ    รูเป    จ    อุปฺปชชฺติ    จกฺขุวิ ฺาณ    ติณฺณ   
สงฺคติ    ผสฺโส   ผสฺสปจฺจยา   เวทนา   ฯ   เอว   ปสสฺ   ภิกฺขเว   
สุตวา    อริยสาวโก    จกขฺุสฺมึป    นิพฺพินฺทติ    รูเปสุป    นิพฺพินทฺติ   
จกฺขุวิ ฺาเณป    นิพฺพินฺทติ    จกฺขุสมฺผสฺเสป    นิพฺพนฺทติ    เวทนายป   
นิพฺพินฺทติ    นิพฺพินฺท    วิรชฺชติ   วิราคา   วิมุจฺจติ   วิโมกฺขปริยาทินฺน  
เม    อุปาทานนฺติ   ปชานาติ   ฯเปฯ   ชิวฺห ฺจ   ปฏิจฺจ   รเส   จ   
อุปฺปชฺชติ    ชิวฺหาวิ ฺาณ    ฯเปฯ    มน ฺจ    ปฏจฺิจ    ธมฺเม   จ   
อุปฺปชฺชติ     มโนวิ ฺาณ     ติณฺณ    สงฺคติ    ผสโฺส    ผสฺสปจฺจยา   
เวทนา   ฯ   เอว   ปสฺส   ภิกฺขเว   สุตวา   อริยสาวโก   มนสฺมปึ   
นิพฺพินฺทติ      ธมฺเมสุป     นิพฺพินฺทติ     มโนวิ ฺาเณป     นิพฺพินฺทติ   
มโนสมฺผสฺเสป    นิพฺพินทฺติ   เวทนายป   นิพฺพินฺทติ   นิพฺพินฺท   วิรชฺชติ   
วิราคา   วิมุจฺจติ   วิโมกฺขปริยาทินฺน   เม   อุปาทานนฺติ  ปชานาติ  ฯ   
อย โข ภิกฺขเว สพฺพูปาทานปริยาทานาย ธมฺโมติ ฯ นวม ฯ   
     [๖๕]  สพฺพูปาทานปริยาทานาย  โว  ภิกฺขเว  ธมฺม  เทสิสสฺามิ ต    
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สุณาถ   ฯ   กตโม   จ   ภิกฺขเว  สพฺพูปาทานปริยาทานาย  ธมฺโม  ฯ   
ต   ก ึ  ม ฺถ   ภิกฺขเว   จกฺขุ  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 รปูา   
ฯเปฯ   จกฺขุวิ ฺาณ   นจฺิจ   วา  อนิจฺจ  วาติ  ฯ  อนิจฺจ  ภนฺเต  ฯ   
จกฺขุสมฺผสฺโส   นิจฺโจ   วา   อนิจฺโจ   วาติ   ฯ  อนิจฺโจ  ภนฺเต  ฯ   
ยมฺปท   จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชชฺติ   เวทยิต   สุข  วา  ทุกฺข  วา   
อทุกฺขมสุข    วา    ตมฺป   นิจฺจ   วา   อนิจฺจ   วาติ   ฯ   อนิจฺจ   
ภนฺเต   ฯ   โสต   ฆาน   ชิวฺหา   กาโย  มโน  ธมฺมา  มโนวิ ฺาณ   
มโนสมฺผสฺโส        ยมฺปท        มโนสมฺผสฺสปจฺจยา       อุปฺปชฺชติ   
เวทยิต   สุข   วา   ทกฺุข   วา   อทุกฺขมสุข   วา  ตมฺป  นิจฺจ  วา   
อนิจฺจ   วาติ   ฯ   อนิจฺจ   ภนฺเต   ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต   
สุข   วาติ   ฯ   ทุกฺข   ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วิปริณามธมฺม   
กลฺล   นุ   ต   สมนุปสฺสิตุ   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม   
อตฺตาติ   ฯ   โน   เหต   ภนฺเต   ฯ   เอว  ปสฺส  ภิกฺขเว  สุตวา   
อริยสาวโก      จกฺขุสฺมึป      นิพฺพินฺทติ      รูเปสุป      นิพฺพินฺทติ   
จกฺขุวิ ฺาเณป     นิพฺพินฺทติ     จกฺขุสมฺผสฺเสป     นิพฺพินฺทติ    ยมฺปท   
จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  สุข  วา  ทกฺุข วา อทุกฺขมสุข วา   
ตสฺมึป   นิพฺพินฺทติ   ฯเปฯ   ชิวฺหายป   นิพฺพินฺทติ   รเสสุป   นพฺิพินฺทติ    
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ชิวฺหาวิ ฺาเณป     ชิวฺหาสมฺผสฺเสป     ยมฺปท     ชวฺิหาสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ     ฯเปฯ     มนสฺมึป    นิพฺพินฺทติ    ธมฺเมสุป    นิพฺพินทฺติ   
มโนวิ ฺาเณป   นิพฺพินทฺติ   มโนสมฺผสฺเสป   ยมฺปท   มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ    เวทยิต    สุข    วา    ทกฺุข    วา   อทุกฺขมสุข   วา   
ตสฺมึป    นิพฺพินฺทติ    นิพฺพินฺท    วิรชชฺติ    วิราคา    วิมุจฺจติ    ฯ   
วิมุตฺตสฺมึ   วิมุตฺตมิติ   าณ   โหติ   ฯ  ขีณา  ชาติ  วุสิต  พฺรหฺมจริย   
กต   กรณีย   นาปร   อิตฺถตฺตายาติ   ปชานาติ  ฯ  อย  โข  ภิกฺขเว   
สพฺพูปาทานปริยาทานาย ธมฺโมติ ฯ ทสม ฯ   
                   อวิชฺชาวคฺโค ปโม ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
        อวิชชฺา ส ฺโชนา เทฺว     อาสเวน เทฺว วุตฺตา   
        อนุสยา อปเร เทฺว        ปริ ฺา เทฺว ปริยาทินฺนา ๑ ฯ   
                   วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ ฯ   
                       _____________   
#๑ ม. ย.ุ ปรยิาทินฺน ฯ    
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                    มิคชาลวคฺโค ทุติโย   
     [๖๖]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   อถ  โข  อายสฺมา  มิคชาโล  เยน   
ภควา   ฯเปฯ   เอกมนฺต   นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  มิคชาโล  ภควนฺต   
เอตทโวจ   เอกวิหารี   เอกวิหารีติ   ภนฺเต   วุจฺจติ   กิตฺตาวตา  นุ   
โข   ภนฺเต   เอกวิหารี   โหติ   กิตฺตาวตา   จ   ปน   สทุติยวิหารี   
โหตีติ   ฯ   สนฺติ   โข  มคิชาล  จกฺขุวิ ฺเยฺยา  รูปา  อิฏา  กนฺตา   
มนาปา   ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา  รชนิยา  ๑  ต ฺเจ  ภิกฺขุ  อภินนฺทติ   
อภิวทติ    อชฺโฌสาย    ติฏติ    ตสฺส    ต   อภินนฺทโต   อภิวทโต   
อชฺโฌสาย   ติฏโต   อุปปฺชฺชติ   นนทฺิ   ๒   นนฺทยิา  สติ  สาราโค   
โหติ    สาราเค    สติ   ส ฺโโค   โหติ   ฯ   นนฺทิส ฺโชนสยุตฺโต   
โข    มิคชาล    ภิกฺขุ   สทติุยวิหารีติ   วุจฺจติ   ฯเปฯ   สนฺติ   โข   
มิคชาล    ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา    รสา    ฯเปฯ   มโนวิ ฺเยฺยา   ธมฺมา   
อิฏา    กนฺตา   มนาปา   ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   ต ฺเจ   
ภิกฺขุ   อภินนฺทติ   อภิวทติ   อชฺโฌสาย   ติฏติ   ตสฺส  ต  อภินนฺทโต   
อภิวทโต    อชฺโฌสาย    ติฏโต    อุปปฺชฺชติ   นนทฺิ   นนฺทิยา   สติ   
สาราโค  โหติ  สาราเค  สติ  ส ฺโโค  โหติ  ฯ  นนฺทิส ฺโชนสยุตฺโต   
โข    มิคชาล    ภิกฺขุ    สทุติยวิหารีติ    วุจฺจติ    ฯ    เอววิหารี   
จ   มิคชาล  ภิกฺขุ  กิ ฺจาป  อร ฺวนปตฺถานิ  ๓  ปนฺตานิ  เสนาสนานิ   
#๑ ม. ย.ุ รชนียา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. นนฺที ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ   
#๓ ยุ. อร ฺเ ... ฯ    
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ปฏิเสวติ   อปฺปสทฺทานิ  อปฺปนิคฺโฆสานิ  วิชนวาตานิ  มนุสฺสราห- 
เสยฺยกานิ  ปฏิสลลฺานสารุปฺปานิ   อถ   โข   สทุติยวิหารีติ   วุจฺจติ  ฯ   
ต   กิสฺส   เหตุ   ฯ   ตณฺหา  หิสฺส  ทุติยา  สาสฺส  อปฺปหีนา  ตสฺมา   
สทุติยวิหารีติ วุจฺจติ ฯ   
     [๖๗]   สนฺติ   จ   โข   มิคชาล  จกฺขุวิ ฺเยฺยา  รูปา  อิฏา   
กนฺตา    มนาปา    ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   ต ฺเจ   ภิกฺขุ   
นาภินนฺทติ   นาภิวทติ   น   อชฺโฌสาย   ติฏติ  ตสฺส  ต  อนภินนฺทโต   
อนภิวทโต    อนชฺโฌสาย   ติฏโต   นนฺทิ   นิรุชฌฺติ   นนฺทิยา   อสติ   
สาราโค    น   โหติ   สาราเค   อสติ   ส ฺโโค   น   โหติ   ฯ   
นนฺทิส ฺโชนวิสยุตฺโต    โข    มิคชาล    ภิกฺขุ   เอกวิหารีติ   วุจฺจติ   
ฯเปฯ   สนฺติ   โข  มิคชาล  ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา  รสา  ฯเปฯ  สนฺติ  ๑   
โข    มิคชาล    มโนวิ ฺเยฺยา    ธมฺมา   อิฏา   กนฺตา   มนาปา   
ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนยิา   ต ฺเจ   ภิกฺขุ  นาภินนฺทติ  นาภิวทติ   
น    อชโฺฌสาย    ติฏติ    ตสฺส    ต    อนภินนฺทโต    อนภิวทโต   
อนชฺโฌสาย    ติฏโต    นนฺทิ   นิรุชฌฺติ   นนฺทยิา   อสติ   สาราโค   
น  โหติ  สาราเค  อสติ  ส ฺโโค  น  โหติ  ฯ  นนทฺิส ฺโชนวิสยุตฺโต   
โข     มิคชาล    ภิกฺขุ    เอกวิหารีติ    วุจฺจติ    ฯ    เอววิหารี   
จ   มิคชาล   ภิกฺขุ   กิ ฺจาป  คามนฺเต  วิหรติ  อากิณฺโณ  ๒  ภิกฺขูหิ   
ภิกฺขุนีหิ   อุปาสเกหิ   อุปาสิกาหิ   ราชูหิ   ราชมหามตฺเตหิ   ติตฺถิเยหิ   
#๑ ม. สนฺติ จ โข ฯ เอวมุปริป ฯ   ๒ ย.ุ อากิณฺเณ ฯ    
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ติตฺถิยสาวเกหิ   อถ   โข   เอกวิหารีติ   วุจฺจตีติ   ฯ  เอววิหารี  จ   
มิคชาล   ภิกขฺุ   วุจฺจตีติ   ฯ   ต   กิสฺส   เหตุ   ฯ   ตณฺหา  หิสฺส   
ทุติยา สาสฺส ปหีนา ตสฺมา เอกวิหารีติ วุจฺจติ ฯ ปม ฯ   
     [๖๘]  อถ  โข  อายสฺมา มิคชาโล เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   อายสฺมา   มคิชาโล   ภควนฺต   เอตทโวจ   
สาธุ    เม    ภนฺเต    ภควา   สงฺขิตฺเตน   ธมฺม   เทเสตุ   ยมห   
ภควโต    ธมมฺ    สุตฺวา    เอโก   วูปกฏโ   อปฺปมตฺโต   อาตาป   
ปหิตตฺโต    วิหเรยฺยนฺติ    ฯ   สนฺติ   โข   มิคชาล   จกฺขุวิ ฺเยฺยา   
รูปา    อิฏา    กนฺตา   มนาปา   ปยรปูา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   
ต ฺเจ    ภิกฺขุ    อภินนฺทติ    อภิวทติ    อชฺโฌสาย    ติฏติ   ตสฺส   
ต    อภินนฺทโต    อภิวทโต   อชฺโฌสาย   ติฏโต   อุปฺปชฺชติ   นนฺทิ   
นนฺทิสมุทยา    ทุกฺขสมุทโย   มิคชาลาติ   วทามิ   ฯเปฯ   สนฺติ   โข   
มิคชาล    ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา    รสา    ฯเปฯ    สนฺติ   โข   มิคชาล   
มโนวิ ฺเยฺยา   ธมฺมา   อิฏา  กนฺตา  มนาปา  ปยรูปา  กามูปส ฺหิตา   
รชนิยา    ต ฺเจ    ภิกฺขุ    อภินนฺทติ   อภิวทติ   อชโฺฌสาย   ติฏติ   
ตสฺส    ต    อภินนฺทโต   อภิวทโต   อชฺโฌสาย   ติฏโต   อุปฺปชฺชติ   
นนฺทิ นนฺทิสมุทยา ทุกฺขสมุทโย มิคชาลาติ วทามิ ฯ   
     [๖๙]   สนฺติ  โข  มิคชาล  จกฺขุวิ ฺเยฺยา  รูปา  อิฏา  กนฺตา   
มนาปา   ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   ต ฺเจ   ภิกฺขุ  นาภินนฺทติ   
นาภิวทติ   น   อชฺโฌสาย   ติฏติ   ตสฺส  ต  อนภินนฺทโต  อนภิวทโต    
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อนชฺโฌสาย    ติฏโต    นนฺทิ    นิรชุฌฺติ   นนฺทินโิรธา   ทุกฺขนิโรโธ   
มิคชาลาติ    วทามิ   ฯเปฯ   สนฺติ   โข   มิคชาล   ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา   
รสา   ฯเปฯ   สนฺติ   โข   มิคชาล   มโนวิ ฺเยฺยา   ธมฺมา  อิฏา   
กนฺตา    มนาปา    ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   ต ฺเจ   ภิกฺขุ   
นาภินนฺทติ   นาภิวทติ   อนชฺโฌสาย  ๑  ติฏติ  ตสฺส  ต  อนภินนฺทโต   
อนภิวทโต    อนชฺโฌสาย    ติฏโต    นนฺทิ    นิรชุฌฺติ   นนฺทินโิรธา   
ทุกฺขนิโรโธ มิคชาลาติ วทามีติ ฯ   
     [๗๐]  อถ  โข  อายสฺมา  มิคชาโล  ภควโต  ภาสิต อภินนฺทิตฺวา   
อนุโมทิตฺวา   อุฏายาสนา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   ปทกฺขิณ   กตฺวา   
ปกฺกามิ  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  มิคชาโล  เอโก  วูปกฏโ  อปฺปมตฺโต   
อาตาป   ปหิตตฺโต   วิหรนฺโต  ๒  น  จิรสฺเสว  ยสฺสตฺถาย  กลุปุตฺตา   
สมฺมเทว  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชนฺติ  ตทนุตฺตร  พฺรหฺมจริยปริโยสาน   
ทิฏเ       ว       ธมฺเม      สย      อภิ ฺา      สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ๓   ขีณา   ชาติ  วุสิต  พฺรหฺมจริย  กต  กรณีย   
นาปร   อิตฺถตฺตายาติ   อพฺภ ฺาสิ   ฯ   อ ฺตโร  จ  ๔  ปนายสฺมา   
มิคชาโล อรหต อโหสีติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๗๑]  เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ   
อถ    โข    อายสฺมา    สมทิฺธิ    เยน   ภควา   ฯเปฯ   ภควนฺต   
เอตทโวจ   มาโร   มาโรติ   ภนฺเต   วุจฺจติ   กิตฺตาวตา   นุ   โข   
ภนฺเต   มาโร   วา   อสฺส  มารป ฺตฺติ  วาติ  ฯ  ยตฺถ  โข  สมิทธฺิ   
#๑ ม. นาชโฺฌสาย ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ  ๒ ม. วิหรโต ฯ   ๓ ม. ย.ุ วิหาสิ ฯ   
#๔ ย.ุ ว ฯ    
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อตฺถิ  จกฺขุ  อตฺถิ  รูปา  อตฺถิ  จกฺขุวิ ฺาณ  อตฺถิ จกขฺุวิ ฺาณวิ ฺาตพฺพา   
ธมฺมา       อตฺถิ      ตตฺถ      มาโร      วา      มารป ฺตฺติ   
วา    ฯ   อตฺถ ิ  โสต   อตฺถ ิ  สทฺทา   อตฺถิ   โสตวิ ฺาณ   อตฺถิ   
โสตวิ ฺาณวิ ฺาตพฺพา     ธมฺมา     อตฺถิ     ตตฺถ    มาโร    วา   
มารป ฺตฺติ   วา   ฯ   อตฺถิ   ฆาน  อตฺถิ  คนฺธา  อตฺถิ  ฆานวิ ฺาณ   
อตฺถิ    ฆานวิ ฺาณวิ ฺาตพฺพา    ธมฺมา   อตฺถ ิ  ตตฺถ   มาโร   วา   
มารป ฺตฺติ   วา   ฯ   อตฺถิ  ชิวฺหา  อตฺถิ  รสา  อตฺถ ิ ชิวฺหาวิ ฺาณ   
อตฺถิ       ชิวฺหาวิ ฺาณวิ ฺาตพฺพา      ธมฺมา      อตฺถิ      ตตฺถ   
มาโร   วา   มารป ฺตฺติ   วา   ฯ   อตฺถิ  กาโย  อตฺถิ  โผฏพฺพา   
อตฺถิ      กายวิ ฺาณ     อตฺถิ     กายวิ ฺาณวิ ฺาตพฺพา     ธมฺมา   
อตฺถิ   ตตฺถ   มาโร   วา   มารป ฺตฺติ   วา  ฯ  อตฺถ ิ มโน  อตฺถ ิ  
ธมฺมา      อตฺถิ     มโนวิ ฺาณ     อตฺถ ิ    มโนวิ ฺาณวิ ฺาตพฺพา   
ธมฺมา อตฺถิ ตตฺถ มาโร วา มารป ฺตฺติ วา ฯ   
     [๗๒]   ยตฺถ   จ   โข  สมิทฺธิ  นตฺถ ิ จกฺขุ  นตฺถิ  รูปา  นตฺถ ิ  
จกฺขุวิ ฺาณ    นตฺถ ิ   จกขฺุวิ ฺาณวิ ฺาตพฺพา    ธมฺมา   นตฺถิ   ตตฺถ   
มาโร   วา   มารป ฺตฺติ   วา   ฯเปฯ   นตฺถิ   ชิวฺหา  นตฺถิ  รสา   
นตฺถิ     ชิวฺหาวิ ฺาณ     นตฺถิ     ชิวฺหาวิ ฺาณวิ ฺาตพฺพา    ธมฺมา   
นตฺถิ   ตตฺถ   มาโร  วา  มารป ฺตฺติ  วา  ฯเปฯ  นตฺถิ  มโน  นตฺถิ   
ธมฺมา      นตฺถิ     มโนวิ ฺาณ     นตฺถิ     มโนวิ ฺาณวิ ฺาตพฺพา   
ธมฺมา นตฺถิ ตตฺถ มาโร วา มารป ฺตฺติ วาติ ฯ ตติย ฯ    
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     [๗๓]   สตฺโต   สตฺโตติ   ภนฺเต   วุจฺจติ   กิตฺตาวตา  นุ  โข   
ภนฺเต สตฺโต วา อสฺส สตฺตป ฺตฺติ วาติ ฯเปฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๗๔]  ทกฺุข  ทุกฺขนฺติ  ภนฺเต  วุจฺจติ  กิตฺตาวตา  นุ  โข  ภนฺเต   
ทุกฺข วา อสฺส ทุกฺขป ฺตฺติ วาติ ฯเปฯ ป ฺจม ฯ   
     [๗๕]  โลโก  โลโกติ  ภนฺเต  วุจฺจติ  กิตฺตาวตา  นุ  โข ภนฺเต   
โลโก  วา  อสฺส  โลกป ฺตฺติ  วาติ  ฯ  ยตฺถ  โข  สมิทฺธิ  อตฺถ ิจกฺขุ   
อตฺถิ    รูปา    อตฺถ ิ   จกฺขุวิ ฺาณ    อตฺถิ   จกฺขุวิ ฺาณวิ ฺาตพฺพา   
ธมฺมา    อตฺถ ิ   ตตฺถ    โลโก    วา   โลกป ฺตฺติ   วา   ฯเปฯ   
อตฺถิ    ชิวฺหา    ฯเปฯ    อตฺถิ    มโน    อตฺถิ    ธมฺมา    อตฺถ ิ  
มโนวิ ฺาณ    อตฺถิ    มโนวิ ฺาณวิ ฺาตพฺพา    ธมฺมา   อตฺถิ   ตตฺถ   
โลโก วา โลกป ฺตฺติ วา ฯ   
     [๗๖]   ยตฺถ   จ   โข  สมิทฺธิ  นตฺถ ิ จกฺขุ  นตฺถิ  รูปา  นตฺถ ิ  
จกฺขุวิ ฺาณ      นตฺถ ิ    จกฺขุวิ ฺาณวิ ฺาตพฺพา     ธมฺมา     นตฺถิ   
ตตฺถ   โลโก   วา   โลกป ฺตฺติ   วา   ฯเปฯ  นตฺถ ิ ชิวฺหา  ฯเปฯ   
นตฺถิ     มโน     นตฺถิ     ธมฺมา     นตฺถ ิ   มโนวิ ฺาณ    นตฺถ ิ  
มโนวิ ฺาณวิ ฺาตพฺพา     ธมฺมา     นตฺถิ     ตตฺถ    โลโก    วา   
โลกป ฺตฺติ วาติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๗๗]   เอก   สมย  ภควา  อายสฺมา  จ  สารีปุตฺโต  อายสฺมา   
จ   อุปเสโน   ราชคเห   วิหรนฺติ   สีตวเน   สปฺปโสณฺฑิกปพฺภาเร  ฯ   
เตน   โข   ปน   สมเยน   อายสฺมโต   อุปเสนสฺส  กาเย  อาสีวิโส    
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ปติโต   โหติ   ฯ   อถ   โข   อายสฺมา  อุปเสโน  ภิกขฺู  อามนฺเตสิ   
เอถ   เม   อาวุโส  อิม  กาย  ม ฺจก  อาโรเปตฺวา  พหิทฺธา  นีหรถ   
ปุราย   กาโย   อิเธว  วิกิรติ  เสยฺยถาป  ภุสมุฏ ีติ  ฯ  เอว  วุตฺเต   
อายสฺมา   สารีปุตฺโต   อายสฺมนฺต   อุปเสน   เอตทโวจ  น  โข  ปน   
มย    ปสฺสาม    อายสฺมโต    อุปเสนสฺส   กายสฺส   วา   อ ฺถตฺต   
อินฺทฺริยาน   วา   วิปริณาโม   ฯ  อถ  ปนายสฺมา  อุปเสโน  เอวมาห   
เอถ   เม   อาวุโส  อิม  กาย  ม ฺจก  อาโรเปตฺวา  พหิทฺธา  นีหรถ   
ปุราย   กาโย   อิเธว   วิกริติ   เสยฺยถาป  ภุสมุฏ ีติ  ฯ  ยสฺส  นูน   
อาวุโส    สารีปุตฺต   เอวมสฺส   อห   จกฺขุนฺติ   วา   มม   จกฺขุนฺติ   
วา   ฯเปฯ   อห   ชิวฺหาติ   วา   ฯเปฯ   อห   มโนติ   วา  มม   
มโนติ   วา   ตสฺส   อาวุโส  สารีปุตฺต  สิยา  กายสฺส  วา  อ ฺถตฺต   
อินฺทฺริยาน   วา   วิปริณาโม   ฯ   มยฺห ฺจ   โข   อาวุโส  สารีปุตฺต   
น   เอว   โหติ   อห   จกฺขุนฺติ   วา   มม   จกฺขุนฺติ   วา  ฯเปฯ   
อห   ชิวฺหาติ   วา   มม   ชวฺิหาติ   วา   ฯเปฯ   อห  มโนติ  วา   
มม    มโนติ   วา   ตสฺส   มยฺห ฺจ   โข   อาวุโส   สารีปุตฺต   ก ึ  
กายสฺส   วา   อ ฺถตฺต   ภวิสฺสติ   อินทฺฺริยาน   วา  วิปริณาโมติ  ฯ   
ตถา   ห ิ ปนายสฺมโต  อุปเสนสฺส  ทีฆรตฺต  อหงฺการมมงฺการมานานุสยา   
สุสมูหตา    ๑   ตสฺมา   อายสฺมโต   อุปเสนสฺส   น   เอว   โหติ   
อห   จกฺขุนฺติ   วา   มม   จกฺขุนฺติ   วา   ฯเปฯ  อห  ชวฺิหาติ  วา   
มม   ชิวฺหาติ   วา   ฯเปฯ   อห  มโนติ  วา  มม  มโนติ  วาติ  ฯ   
#๑ ม. -มานานุสโย สุสมหูโต ฯ    
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อถ  โข  เต  ภิกฺขู  อายสฺมโต  อุปเสนสฺส  กาย  ม ฺจก  อาโรเปตฺวา   
พหิทฺธา   นหีรึสุ   ฯ  อถ  โข  อายสฺมโต  อุปเสนสฺส  กาโย  ตตฺเถว   
วิกิริ เสยฺยถาป ภุสมุฏ ีติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๗๘]  อถ  โข  อายสฺมา อุปวาโณ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   อายสฺมา   อุปวาโณ   ภควนฺต   เอตทโวจ   
สนฺทิฏ ิโก     ธมฺโม     สนฺทิฏ ิโก     ธมฺโมติ     ภนฺเต    วุจฺจติ   
กิตฺตาวตา   นุ   โข   ภนฺเต   สนฺทฏิ ิโก   ธมฺโม   โหติ   อกาลโิก   
เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิ ฺ ูหีติ ฯ   
     [๗๙]  อิธ  ปน  อุปวาณ  ภิกฺขุ  จกขฺุนา  รูป  ทสิฺวา รูปปฏิสเวที   
จ    โหติ   รปูราคปฏิสเวที   จ   สนฺต ฺจ   อชฺฌตฺต   รูเปสุ   ราค   
อตฺถิ   เม   อชฺฌตฺต   รูเปสุ   ราโคติ   ปชานาติ  ฯ  ยนฺต  อุปวาณ   
ภิกฺขุ   จกฺขุนา   รูป   ทิสฺวา   รูปปฏิสเวที  จ  โหติ  รปูราคปฏิสเวที   
จ   สนฺต ฺจ   อชฺฌตฺต   รูเปสุ   ราค   อตฺถิ   เม   อชฌฺตฺต  รูเปสุ   
ราโคติ   ปชานาติ   ฯ   เอวมฺป   โข   อุปวาณ   สนทฺิฏ ิโก  ธมโฺม   
โหติ    อกาลโิก    เอหิปสฺสิโก    โอปนยิโก    ปจฺจตฺต   เวทิตพฺโพ   
วิ ฺ ูหีติ ฯเปฯ   
     [๘๐]   ปนุ   จปร   อุปวาณ   ภิกฺขุ   ชิวฺหาย   รส  สายิตฺวา   
รสปฏิสเวที   จ   โหติ   รสราคปฏิสเวที  จ  สนฺต ฺจ  อชฺฌตฺต  รเสสุ   
ราค   อตฺถ ิ  เม   อชฺฌตฺต   รเสสุ   ราโคติ   ปชานาติ   ฯ  ยนฺต   
อุปวาณ    ภิกฺขุ   ชิวฺหาย   รส   สายิตฺวา   รสปฏิสเวที   จ   โหติ    
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รสราคปฏิสเวที   จ   สนตฺ ฺจ   อชฺฌตฺต   รเสสุ   ราค   อตฺถ ิ  เม   
อชฺฌตฺต    รเสสุ   ราโคติ   ปชานาติ   ฯ   เอวมฺป   โข   อุปวาณ   
สนฺทิฏ ิโก   ธมฺโม   โหติ   อกาลิโก  เอหิปสฺสิโก  โอปนยิโก  ปจฺจตฺต   
เวทิตพฺโพ วิ ฺ ูหีติ ฯ   
     [๘๑]   ปนุ   จปร   อุปวาณ   ภิกฺขุ   มนสา   ธมมฺ   วิ ฺาย   
ธมฺมปฏิสเวที    จ   โหติ   ธมฺมราคปฏิสเวที   จ   สนฺต ฺจ   อชฺฌตฺต   
ธมฺเมสุ   ราค   อตฺถิ   เม   อชฺฌตฺต  ธมฺเมสุ  ราโคติ  ปชานาติ  ฯ   
ยนฺต    อุปวาณ   ภิกฺขุ   มนสา   ธมฺม   วิ ฺาย   ธมมฺปฏิสเวที   จ   
โหติ    ธมฺมราคปฏิสเวที    จ    สนฺต ฺจ   อชฺฌตฺต   ธมฺเมสุ   ราค   
อตฺถิ   เม   อชฺฌตฺต   ธมฺเมสุ   ราโคติ   ปชานาติ  ฯ  เอวมฺป  โข   
อุปวาณ    สนฺทิฏ ิโก    ธมฺโม   โหติ   ฯเปฯ   ปจฺจตฺต   เวทิตพฺโพ   
วิ ฺ ูหีติ ฯ   
     [๘๒]  อิธ  ปน  อุปวาณ  ภิกฺขุ  จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวา รูปปฏสิเวที   
จ    โหติ   โน   จ   รูปราคปฏิสเวที   อสนฺต ฺจ   อชฺฌตฺต   รูเปสุ   
ราค  นตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต  รูเปสุ  ราโคติ  ปชานาติ  ฯ  ยนฺต  อุปวาณ   
ภิกฺขุ   จกฺขุนา   รูป   ทิสฺวา   รูปปฏิสเวที   หิ   โข  โหติ  โน  จ   
รูปราคปฏิสเวที    อสนฺต ฺจ    อชฌฺตฺต    รูเปสุ   ราค   นตฺถิ   เม   
อชฺฌตฺต    รูเปสุ   ราโคติ   ปชานาติ   ฯ   เอวมฺป   โข   อุปวาณ   
สนฺทิฏ ิโก   ธมฺโม   โหติ   อกาลิโก  เอหิปสฺสิโก  โอปนยิโก  ปจฺจตฺต   
เวทิตพฺโพ วิ ฺ ูหีติ ฯ    
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     [๘๓]  ปนุ  จปร  อุปวาณ  ภิกฺขุ  โสเตน  สทฺท สุตฺวา ฯ ฆาเนน   
คนฺธ   ฆายิตฺวา   ฯ   ชิวฺหาย   รส   สายิตฺวา  รสปฏสิเวที  หิ  โข   
โหติ   โน   จ   รสราคปฏสิเวที   อสนฺต ฺจ   อชฺฌตฺต   รเสสุ  ราค   
นตฺถิ เม อชฌฺตฺต รเสสุ ราโคติ ปชานาติ ฯเปฯ   
     [๘๔]   ปนุ   จปร   อุปวาณ   ภิกฺขุ   มนสา   ธมมฺ   วิ ฺาย   
ธมฺมปฏิสเวที   หิ   โข   โหติ   โน   จ  ธมฺมราคปฏิสเวที  อสนฺต ฺจ   
อชฺฌตฺต    ธมฺเมสุ   ราค   นตฺถิ   เม   อชฺฌตฺต   ธมฺเมสุ   ราโคติ   
ปชานาติ  ฯ  ยนฺต  อุปวาณ  ภิกฺขุ  มนสา  ธมฺม  วิ ฺาย  ธมฺมปฏิสเวที   
หิ     โข     โหติ     โน     จ    ธมฺมราคปฏิสเวที    อสนฺต ฺจ   
อชฺฌตฺต    ธมฺเมสุ   ราค   นตฺถิ   เม   อชฺฌตฺต   ธมฺเมสุ   ราโคติ   
ปชานาติ  ฯ  เอวมฺป  โข  อุปวาณ  สนฺทิฏ ิโก  ธมโฺม  โหติ  อกาลิโก   
เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิ ฺ ูหีติ ฯ อฏม ฯ   
     [๘๕]  โย  หิ  โกจิ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  ฉนฺน ผสฺสายตนาน สมุทย ฺจ   
อตฺถงฺคม ฺจ      อสฺสาท ฺจ     อาทีนว ฺจ     นิสฺสรณ ฺจ     ยถาภูต   
นปฺปชานาติ  อวุสิตนฺเตน  พฺรหฺมจริย  อารกา  โส อิมสฺมา ธมฺมวินยาติ ฯ   
เอว      วุตฺเต      อ ฺตโร     ภิกฺขุ     ภควนฺต     เอตทโวจ   
เอตฺถาห   ภนฺเต   อนสฺสาส  ๑  อห  หิ  ภนฺเต  ฉนฺน  ผสฺสายตนาน   
สมุทย ฺจ     อตฺถงฺคม ฺจ     อสฺสาท ฺจ     อาทีนว ฺจ     นิสฺสรณ ฺจ   
ยถาภูต   นปปฺชานามีติ   ฯ   ต   กึ   ม ฺสิ  ภิกฺขุ  จกฺขุ  เอต  มม   
#๑ ม. อนสฺสส ฯ ย.ุ อนสฺสาสี ฯ    
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เอโสหมสฺมิ  เอโส  เม  อตฺตาติ  สมนุปสฺสสีติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต ฯ   
สาธุ   ภิกฺขุ   เอตฺถ  จ  เต  ภิกฺขุ  จกฺขุ  เนต  มม  เนโสหมสฺมิ  น   
เมโส   อตฺตาติ   เอวเมต   ยถาภูต   สมมฺปฺป ฺาย   สุทิฏ  ภวิสฺสติ   
เอเสวนฺโต   ทุกฺขสฺส   ฯเปฯ   ชิวฺห   เอต  มม  เอโสหมสฺมิ  เอโส   
เม   อตฺตาติ   สมนุปสฺสสติี   ฯ   โน   เหต  ภนฺเต  ฯ  สาธุ  ภิกฺขุ   
เอตฺถ   จ   เต   ภิกฺขุ   ชิวฺห   เนต   มม  เนโสหมสมฺิ  น  เมโส   
อตฺตาติ     เอวเมต    ยถาภูต    สมฺมปปฺ ฺาย    สทุิฏ    ภวิสสฺติ   
เอเสวนฺโต   ทุกฺขสฺส   ฯเปฯ   มน   เอต   มม  เอโสหมสฺมิ  เอโส   
เม   อตฺตาติ   สมนุปสฺสสติี   ฯ   โน   เหต  ภนฺเต  ฯ  สาธุ  ภิกฺขุ   
เอตฺถ  จ  เต  ภิกฺขุ  มโน  เนต  มม  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส อตฺตาติ   
เอวเมต    ยถาภูต    สมฺมปฺป ฺาย    สุทิฏ   ภวิสฺสติ   เอเสวนฺโต   
ทุกฺขสฺสาติ ฯ นวม ฯ   
     [๘๖]  โย  หิ  โกจิ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  ฉนฺน ผสฺสายตนาน สมุทย ฺจ   
อตฺถงฺคม ฺจ      อสฺสาท ฺจ     อาทีนว ฺจ     นิสฺสรณ ฺจ     ยถาภูต   
นปฺปชานาติ  อวุสิตนฺเตน  พฺรหฺมจริย  อารกา  โส อิมสฺมา ธมฺมวินยาติ ฯ   
เอว      วุตฺเต      อ ฺตโร     ภิกฺขุ     ภควนฺต     เอตทโวจ   
เอตฺถาห   ภนฺเต   ปนสฺสาส  ๑  อห  หิ  ภนฺเต  ฉนฺน  ผสฺสายตนาน   
สมุทย ฺจ     อตฺถงฺคม ฺจ     อสฺสาท ฺจ     อาทีนว ฺจ     นิสฺสรณ ฺจ   
ยถาภูต   นปปฺชานามีติ   ฯ   ต   กึ   ม ฺสิ  ภิกฺขุ  จกฺขุ  เนต  มม   
#๑ ม. อนสฺสส ปนสฺสส ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุ ฯ สี. ยุ. อนสฺสาสึ ฯ    
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เนโสหมสฺมิ   น   เมโส   อตฺตาติ   สมนุปสฺสสีติ  ฯ  เอว  ภนฺเต  ฯ   
สาธุ   ภิกฺขุ   เอตฺถ   จ   เต   ภิกฺขุ  จกฺขุ  เนต  มม  เนโสหมสฺมิ   
น    เมโส    อตฺตาติ    เอวเมต   ยถาภตู   สมฺมปฺป ฺาย   สุทิฏ   
ภวิสฺสติ    เอว    เต    เอต   ปม   ผสฺสายตน   ปหีน   ภวิสฺสติ   
อายตึ   อปุนพฺภวาย   ตสฺส   ฯเปฯ   ชวฺิห   เนต   มม  เนโสหมสฺมิ   
น   เมโส   อตฺตาติ   สมนุปสฺสสีติ   ฯ  เอว  ภนฺเต  ฯ  สาธุ  ภิกฺขุ   
เอตฺถ   จ   เต   ภิกฺขุ   ชิวฺหา   เนต  มม  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส   
อตฺตาติ   เอวเมต   ยถาภูต   สมฺมปฺป ฺาย   สุทิฏ   ภวิสฺสติ   เอว   
เต   เอต   จตุตฺถ   ผสฺสายตน   ปหีน   ภวิสฺสติ  อายตึ  อปุนพฺภวาย   
ตสฺส   ฯเปฯ   มน   เนต   มม   เนโสหมสฺมิ   น   เมโส  อตฺตาติ   
สมนุปสฺสสีติ   ฯ   เอว  ภนฺเต  ฯ  สาธุ  ภิกฺขุ  เอตฺถ  จ  เต  ภิกขฺุ   
มโน   เนต   มม  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส  อตฺตาติ  เอวเมต  ยถาภูต   
สมฺมปฺป ฺาย   สุทฏิ   ภวิสฺสติ   เอว   เต   เอต  ฉฏ  ผสฺสายตน   
ปหีน ภวิสฺสติ อายตึ อปุนพฺภวาย ตสฺสาติ ๑ ฯ ทสม ฯ   
     [๘๗]  โย  หิ  โกจิ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  ฉนฺน ผสฺสายตนาน สมุทย ฺจ   
อตฺถงฺคม ฺจ   อสฺสาท ฺจ   อาทีนว ฺจ   นิสฺสรณ ฺจ  ยถาภูต  นปฺปชานาติ   
อวุสิต   เตน   พฺรหฺมจริย   อารกา   โส   อิมสฺมา   ธมฺมวินยาติ  ฯ   
เอว      วุตฺเต      อ ฺตโร     ภิกฺขุ     ภควนฺต     เอตทโวจ   
เอตฺถาห   ภนฺเต   ปนสฺสาส   อห   ห ิ  ภนฺเต   ฉนนฺ  ผสฺสายตนาน   
#๑ ม. ย.ุ อปนุพฺภวายาติ ฯ    
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สมุทย ฺจ     อตฺถงฺคม ฺจ     อสฺสาท ฺจ     อาทีนว ฺจ     นิสฺสรณ ฺจ   
ยถาภูต   นปปฺชานามีติ   ฯ   ต   กึ   ม ฺสิ  ภิกฺขุ  จกฺขุ  นิจฺจ  วา   
อนิจฺจ   วาติ   ฯ   อนิจฺจ   ภนฺเต   ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต   
สุข   วาติ   ฯ   ทุกฺข   ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วิปริณามธมฺม   
กลฺล   นุ   ต   สมนุปสฺสิตุ   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม   
อตฺตาติ   ฯ   โน   เหต   ภนฺเต   ฯ   โสต   ฆาน  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   กลลฺ   น ุ  ต   สมนุปสสฺิตุ   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ8   
เอโส   เม   อตฺตาติ   ฯ   โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  เอว  ปสฺส  ภิกฺขุ   
สุตวา    อริยสาวโก    จกขฺุสฺมึป    นิพฺพินฺทติ    โสตสฺมึป   ฆานสฺมึป   
ชิวฺหายป     กายสฺมึป     มนสฺมึป    นพฺิพินฺทติ    นพฺิพินฺท    วิรชฺชติ   
วิราคา   วิมุจฺจติ  ฯ  วิมุตฺตสฺมึ  วิมุตฺตมิติ  าณ  โหติ  ฯ  ขีณา  ชาติ   
วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  ปชานาตีติ  ฯ   
เอกาทสม ฯ   
                    มิคชาลวคฺโค ทุติโย ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
         มิคชาเลน เทฺว วุตฺตา     จตฺตาโร จ สมิทฺธินา   
         อุปเสโน อุปวาโณ [๑]   ฉผสฺสายตนิกา ตโยติ ฯ   
                    ___________________   
#๑ ยุ. จ ฯ    
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                     คิลานวคฺโค ตติโย   
     [๘๘]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อถ  โข  อ ฺตโร  ภิกขฺุ  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมิ   ฯเปฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข   โส   ภิกฺขุ  ภควนฺต   
เอตทโวจ    อมุกสฺมึ    ภนฺเต    วิหาเร    อ ฺตโร   ภิกฺขุ   นโว   
อปฺป ฺาโต    อาพาธิโก    ทุกฺขิโต    พาฬฺหคิลาโน    สาธุ   ภนฺเต   
ภควา   เยน   โส   ภิกฺขุ   เตนุปสงฺกมตุ   อนุกมฺป   อุปาทายาติ  ฯ   
อถ   โข   ภควา   นวตร ฺจ   สุตฺวา   คิลานตร ฺจ  ๑  อปฺป ฺาโต   
ภิกฺขูติ   อิติ   วิทิตฺวา   เยน   โส   ภิกฺขุ   เตนุปสงฺกมิ  ฯ  อทฺทสา   
โข   โส   ภิกขฺุ  ภควนฺต  ทูรโต  ว  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ๒  ม ฺจเก   
สมเตสิ  ๓  ฯ  อถ  โข  ภควา  ต  ภิกฺขุ  เอตทโวจ  อล  ภิกฺขุ มา   
ตฺว    ม ฺจเก   สมเตสิ   สนฺตีมานิ   อาสนานิ   ป ฺตฺตานิ   ตตฺถาห   
นิสีทิสฺสามีติ   ฯ   นิสีท ิ  ภควา   ป ฺตฺเต   อาสเน  ฯ  นิสชฺช  โข   
ภควา   ต   ภิกฺขุ  เอตทโวจ  กจฺจิ  เต  ภิกฺขุ  ขมนีย  กิจฺจิ  ยาปนีย   
กิจฺจิ   ทุกฺขา   เวทนา   ปฏิกฺกมนฺติ   โน  อภิกฺกมนฺต  ปฏิกกฺโม  สาน   
ป ฺายติ    โน    อภิกฺกโมติ    ฯ   น   เม   ภนฺเต   ขมนีย   น   
ยาปนีย   พาฬฺหา   เม   ทกฺุขา   เวทนา  อภิกฺกมนฺติ  โน  ปฏกิฺกมนฺติ   
อภิกฺกโม   สาน   ป ฺายติ   โน  ปฏิกกฺโมติ  ฯ  กจฺจิ  เต  ภิกฺขุ  น   
กิ ฺจิ   กุกฺกุจฺจ   น   โกจิ   วิปฺปฏิสาโรติ   ฯ   ตคฺฆ   เม   ภนฺเต   
#๑ สี. ม. ย.ุ นว กวาท ฺจ สุตฺวา คิลานวาท ฺจ สุตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ ม. ยุ.   
#ทิสฺวาน ฯ   ๓ สี. สมฏโฏสิ ฯ ม. สมโธสิ ฯ ยุ. สม ฺโจป ฯ    
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อนปฺปก   กกฺุกุจฺจ   อนปฺปโก   วิปฺปฏสิาโรติ   ฯ  กจฺจิ  ปน  เต  ๑   
ภิกฺขุ  อตฺตา  สีลโต  น  อุปวทตีติ  ฯ  (น  โข  เม  ๒ ภนฺเต อตฺตา   
สีลโต  อุปวทตีติ)  โน  เจ  กิร  ตฺว  ๓  ภิกฺขุ  อตฺตา สีลโต อุปวทติ   
อถ   ภิกฺขุ   กสิฺมิ ฺจ  เต  กกฺุกุจฺจ  ๔  โก  จ  วิปฺปฏสิาโรติ  ฯ  น   
ขฺวาห   ภนฺเต   สลีวิสุทฺธตฺถ   ภควตา   ธมฺม  เทสิต  อาชานามีติ  ฯ   
โน   เจ  กริ  ตฺว  ภิกฺขุ  สลีวิสุทฺธตฺถ  มยา  ธมฺม  เทสิต  อาชานาสิ   
อถ   กิมตฺถ   จรหิ   ตฺว   ภิกฺขุ  มยา  ธมมฺ  เทสิต  อาชานาสีติ  ฯ   
ราควิราคตฺถ   โขห   ภนฺเต   ภควตา   ธมฺม  เทสิต  อาชานามีติ  ฯ   
สาธุ   สาธุ   ภิกฺขุ   สาธุ  โข  ตฺว  ภิกฺขุ  ราควิราคตฺถ  มยา  ธมฺม   
เทสิต อาชานาสิ ราควิราคตฺโถ หิ ภิกขฺุ มยา ธมฺโม เทสิโต ฯ   
     [๘๙]   ต  กึ  ม ฺสิ  ภิกฺขุ  จกฺขุ  นจฺิจ  วา  อนิจฺจ  วาติ  ฯ   
อนิจฺจ   ภนฺเต   ฯ   โสต   ฆาน   ชิวฺหา  กาโย  มโน  นิจฺโจ  วา   
อนิจฺโจ  วาติ  ฯ  อนิจฺโจ  ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต สุข   
วาติ  ฯ  ทุกฺข  ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วิปริณามธมฺม  กลฺล  นุ   
ต   สมนุปสสฺิตุ   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม  อตฺตาติ  ฯ   
โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  เอว  ปสฺส  ภิกฺขุ  สตุวา  อริยสาวโก  จกฺขุสมฺึป   
นิฬฺพินฺทติ    ฯเปฯ   มนสมฺึป   นิพฺพินฺทติ   นิพฺพินทฺ   วิรชชฺติ   วิราคา   
วิมุจฺจติ   ฯ   วิมุตฺตสฺมึ   วิมุตฺตมิติ   าณ   โหติ   ฯ   ขีณา   ชาติ   
ฯเปฯ    นาปร    อิตฺถตฺตายาติ   ปชานาตีติ   ฯ   อิทมโวจ   ภควา   
#๑ สี. ย.ุ ตฺว ฯ ม. ต ฯ เอวมุปริป ฯ   ๒ สี. ม. ม ฯ เอวมุปริป ฯ   ๓ ม.   
#เต ฯ เอวมุปริป ฯ ๔ ม. อถ กิ ฺจ เต กุกฺกุจฺจ ฯ    
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อตฺตมโน   โส   ภิกฺขุ   ภควโต   ภาสิต   อภินนฺทิ  ฯ  อิมสฺมิ ฺจ  ปน   
เวยฺยากรณสฺมึ   ภ ฺมาเน   ตสฺส   ภิกฺขุโน   วิรช   วีตมล  ธมมฺจกฺขุ   
อุทปาทิ ยงฺกิ ฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนติฺ ฯ ปม ฯ   
     [๙๐]   อถ   โข   อ ฺตโร  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อมุกสฺมึ    ภนฺเต    วิหาเร    อ ฺตโร   ภิกฺขุ   นโว   อปฺป ฺาโต   
อาพาธิโก    ทุกฺขิโต    พาฬฺหคิลาโน   สาธุ   ภนฺเต   ภควา   เยน   
โส   ภิกฺขุ   เตนุปสงฺกมตุ   อนุกมฺป  อุปาทายาติ  ฯ  อถ  โข  ภควา   
นวตร ฺจ   สุตฺวา   คิลานตร ฺจ   อปฺป ฺาโต   ภิกฺขูติ   อิติ   วิทิตฺวา   
เยน   โส   ภิกฺขุ   เตนุปสงฺกมิ   ฯ   อทฺทสา   โข   ภิกฺขุ  ภควนฺต   
ทูรโต   ว   อาคจฺฉนฺต   ทิสฺวาน   ม ฺจเก   สมเตสิ   ฯ   อถ  โข   
ภควา   ต   ภิกฺขุ   เอตทโวจ  อล  ภิกฺขุ  มา  ตฺว  ม ฺจเก  สมเตสิ   
สนฺตีมานิ    อาสนานิ   ป ฺตฺตานิ   ตตฺถาห   นิสทีสิฺสามีติ   ฯ   นิสีทิ   
ภควา    ป ฺตฺเต   อาสเน   ฯ   นิสชชฺ   โข   ภควา   ต   ภิกฺขุ   
เอตทโวจ   กจฺจิ   เต   ภิกขฺุ   ขมนีย   กจฺจิ  ยาปนีย  กจฺจิ  ทุกฺขา   
เวทนา   ปฏกิฺกมนฺติ   โน   อภิกฺกมนฺติ  ปฏิกฺกโม  สาน  ป ฺายติ  โน   
อภิกฺกโมติ  ฯ  น  เม  ภนฺเต  ขมนีย  น  ยาปนีย  ฯเปฯ  น  โข เม   
ภนฺเต   อตฺตา  สีลโต  อุปวทตีติ  ฯ  โน  เจ  กริ  ตฺว  ภิกฺขุ  อตฺตา   
สีลโต  อุปทวติ  อถ  กิสมฺึ  จ  เต  กุกกฺุจฺจ  โก  จ  วิปฺปฏิสาโรติ  ฯ   
น   ขฺวาห  ภนฺเต  สีลวิสทฺุธตฺถ  ภควตา  ธมฺม  เทสิต  อาชานามีติ  ฯ   
โน   เจ  กริ  ตฺว  ภิกฺขุ  สลีวิสุทฺธตฺถ  มยา  ธมฺม  เทสิต  อาชานาสิ    
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อถ   กิมตฺถ   จรหิ   ตฺว   ภิกฺขุ   มยา   ธมฺม   เทสิต  อาชานาสีติ   
อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถ    โข    อห   ภนฺเต   ภควตา   ธมฺม   เทสิต   
อาชานามีติ  ฯ  สาธุ  สาธุ  ภิกฺขุ  สาธุ  โข [๑] ตฺว ภิกฺขุ อนุปาทา-   
ปรินิพฺพานตฺถ   มยา   ธมมฺ  เทสิต  อาชานาสิ  อนุปาทาปรินิพฺพานตฺโถ   
หิ ภิกฺขุ มยา ธมฺโม เทสิโต ฯ   
     [๙๑]  ต  กึ  ม ฺสิ  ภิกฺขุ  จกฺขุ  นจฺิจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ   
ภนฺเต    ฯเปฯ   โสต   ฆาน   ชิวฺหา   กาโย   มโน   มโนวิ ฺาณ   
มโนสมฺผสฺโส    ยมฺปท   มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ   เวทยิต   สุข   
วา   ทุกฺข   วา   อทุกฺขมสุข  วา  ตมฺป  นิจฺจ  วา  อนิจฺจ  วาติ  ฯ   
อนิจฺจ  ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข ภนฺเต ฯ   
ย   ปนานิจฺจ   ทุกฺข   วิปรณิามธมฺม   กลฺล   นุ  ต  สมนุปสฺสิตุ  เอต   
มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม   อตฺตาติ   ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ   
เอว   ปสฺส   ภิกฺขเว  สุตวา  อริยสาวโก  จกฺขุสฺมึป  นิพฺพินฺทติ  ฯเปฯ   
ยมฺปท   มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชชฺติ   เวทยิท   สุข  วา  ทุกฺข  วา   
อทุกฺขมสุข    วา    ตสฺมึป    นิพฺพินฺทติ   นิพฺพินฺท   วิรชฺชติ   วิราคา   
วิมุจฺจติ   ฯ   วิมุตฺตสฺมึ   วิมุตฺตมิติ   าณ   โหติ   ฯ   ขีณา   ชาติ   
วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  ปชานาตีติ  ฯ   
อิทมโวจ     ภควา    อตฺตมโน    โส    ภิกฺขุ    ภควโต    ภาสิต   
อภินนฺทิ    ฯ   อิมสฺมึ   จ   ปน   เวยฺยากรณสฺมึ   ภ ฺมาเน   ตสฺส   
ภิกฺขุสฺส อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต วิมุจฺจตีติ ๒ ฯ ทุติย ฯ   
#๑ ยุ. ปน ฯ  ๒ ม. วิมุจฺจีติ ฯ    
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     [๙๒]   อถ   โข   อายสฺมา  ราโธ  ฯเปฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน   
โข   อายสฺมา   ราโธ  ภควนฺต  เอตทโวจ  สาธุ  เม  ภนฺเต  ภควา   
สงฺขิตฺเตน   ธมฺม   เทเสตุ   ยมห   ภควโต   ธมฺม   สตฺุวา   เอโก   
วูปกฏโ   อปฺปมตฺโต   อาตาป   ปหิตตฺโต   วิหเรยฺยนฺติ   ฯ  ย  โข   
ราธ    อนิจฺจ   ตตฺร   เต   ฉนฺโท   ปหาตพฺโพ   ฯ   กิ ฺจ   ราธ   
อนิจฺจ  จกฺขุ  โข  ราธ  อนิจฺจ  ๑ ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ [๒]   
รูปา  อนิจฺจา  ฯ  จกฺขุวิ ฺาณ  จกฺขุสมฺผสฺโส  ยมปฺท  จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ    เวทยิต    สุข    วา    ทกฺุข    วา   อทุกฺขมสุข   วา   
ตมฺป   อนิจฺจ   ตตฺร   เต   ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯเปฯ  ชิวฺหา  กาโย   
มโน  อนิจฺโจ  ตตฺร  เต  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ  ธมฺโม ๓ มโนวิ ฺาณ   
มโนสมฺผสฺโส        ยมฺปท        มโนสมฺผสฺสปจฺจยา       อุปฺปชฺชติ   
เวทยิต   สุข   วา   ทกฺุข   วา  อทุกฺขมสุข  วา  ตมฺป  อนิจฺจ  ตตฺร   
เต   ฉนฺโท   ปหาตพฺโพ  ฯ  ย  โข  ราธ  อนิจฺจ  ตตฺร  เต  ฉนฺโท   
ปหาตพฺโพติ ฯ ตติย ฯ   
     [๙๓]   ย   โข  ราธ  ทกฺุข  ตตฺร  เต  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ   
กิ ฺจ   ราธ   ทุกฺข   จกฺขุ   โข   ราธ   ทกฺุข   ตตฺร   เต  ฉนฺโท   
ปหาตพฺโพ     ฯ     รูปา     จกฺขุวิ ฺาณ    จกฺขุสมฺผสฺโส    ยมปฺท   
จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา    ฯเปฯ    อทุกฺขมสุข   วา   ตมฺป   ทุกฺข   ตตฺร   
เต   ฉนฺโท   ปหาตพฺโพ   ฯเปฯ   มโน   ทุกโฺข  ธมมฺา  มโนวิ ฺาณ   
มโนสมฺผสฺโส        ยมฺปท        มโนสมฺผสฺสปจฺจยา       อุปฺปชฺชติ   
#๑ ม. จกฺขุ โข ราธ อนิจฺจนฺติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๒ ม. จกฺขุ อนิจฺจ ฯ   
#๓ ม. ยุ. ธมมฺา ฯ    
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เวทยิต   สุข  วา  ทุกฺข  วา  อทุกฺขมสุข  วา  ตมฺป  ทกฺุข  ตตฺร  เต   
ฉนฺโท   ปหาตพฺโพ   ฯ   ย   โข   ราธ   ทุกฺข   ตตฺร  เต  ฉนฺโท   
ปหาตพฺโพติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๙๔]  โย  โข  ราธ  อนตฺตา  ตตฺร  เต  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ ฯ   
โก   จ   ราธ   อนตฺตา   ฯ   จกฺขุ  โข  ราธ  อนตฺตา  ตตฺร  เต   
ฉนฺโท     ปหาตพฺโพ     ฯ     รูปา    จกฺขุวิ ฺาณ    จกฺขุสมฺผสฺโส   
ยมฺปท   จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   ฯเปฯ  มโน  อนตฺตา  ธมฺมา  มโนวิ ฺาณ   
มโนสมฺผสฺโส        ยมฺปท        มโนสมฺผสฺสปจฺจยา       อุปฺปชฺชติ   
เวทยิต   สุข   วา   ทกฺุข   วา   อทุกฺขมสุข   วา   ตมฺป   อนตฺตา   
ตตฺร   เต   ฉนฺโท   ปหาตพฺโพ   ฯ   โย  โข  ราธ  อนตฺตา  ตตฺร   
เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๙๕]  อถ  โข  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  เยน  ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ   
เอกมนฺต     นิสินฺโน    โข    โส    ภิกขฺุ    ภควนฺต    เอตทโวจ   
อตฺถิ   นุ   โข   ภนฺเต   เอโก   ธมฺโม   ยสฺส   ปหานา   ภิกฺขุโน   
อวิชฺชา   ปหยิฺยติ   วิชฺชา   อุปฺปชฺชตีติ   ฯ   อตฺถ ิ โข  ภิกฺขุ  เอโก   
ธมฺโม    ยสสฺ    ปหานา    ภิกฺขุโน    อวิชฺชา    ปหิยยฺติ    วิชชฺา   
อุปฺปชฺชตีติ   ฯ   กตโม   ปน   ภนฺเต   เอโก  ธมโฺม  ยสฺส  ปหานา   
ภิกฺขุโน   อวิชฺชา   ปหิยฺยติ  วิชชฺา  อุปปฺชฺชตีติ  ฯ  อวิชฺชา  โข  ภิกฺขุ   
เอโก   ธมฺโม   ยสฺส   ปหานา   ภิกฺขุโน   อวิชฺชา   ปหิยฺยติ  วิชชฺา   
อุปฺปชฺชตีติ   ฯ   กถ   ปน   ภนฺเต   ชานโต   กถ  ปสฺสโต  ภิกฺขุโน    
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อวิชฺชา   ปหยิฺยติ   วิชฺชา   อุปฺปชฺชตีติ  ฯ  จกฺขุ  โข  ภิกฺขุ  อนิจฺจโต   
ชานโต   ปสสฺโต  ภิกฺขุโน  อวิชชฺา  ปหิยฺยติ  วิชชฺา  อุปฺปชชฺติ  ๑  ฯ   
รูเป   ฯเปฯ   ยมฺปท   จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชชฺติ   เวทยิต   สุข   
วา   ทุกฺข   วา   อทุกฺขมสุข   วา  ตมฺป  อนิจฺจโต  ชานโต  ปสฺสโต   
ภิกฺขุโน   อวิชฺชา   ปหิยฺยติ   วิชฺชา   อุปฺปชฺชติ   ฯ  เอว  โข  ภิกขฺุ   
ชานโต    เอว    ปสฺสโต    ภิกฺขุโน    อวิชฺชา    ปหิยฺยติ   วิชฺชา   
อุปฺปชฺชตีติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๙๖]   อถ  โข  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  อตฺถ ิ น ุ โข  ภนฺเต   
เอโก   ธมฺโม   ยสฺส   ปหานา   ภิกฺขุโน   อวิชฺชา   ปหิยฺยติ  วิชชฺา   
อุปฺปชฺชตีติ   ฯ   อตฺถิ   โข   ภิกฺขุ   เอโก   ธมฺโม   ยสฺส  ปหานา   
ภิกฺขุโน    อวิชฺชา   ปหิยยฺติ   วิชฺชา   อุปฺปชฺชตีติ   ฯ   กตโม   ปน   
ภนฺเต   เอโก   ธมฺโม   ยสสฺ   ปหานา   ภิกฺขุโน   อวิชฺชา  ปหิยฺยติ   
วิชฺชา   อุปฺปชฺชตีติ   ฯ   อวิชฺชา   โข   ภิกฺขุ   เอโก  ธมฺโม  ยสฺส   
ปหานา   ภิกฺขุโน   อวิชฺชา   ปหิยฺยติ   วิชฺชา   อุปฺปชฺชตีติ   ฯ   กถ   
ปน    ภนฺเต   ชานโต   กถ   ปสฺสโต   ภิกฺขุโน   อวิชฺชา   ปหิยฺยติ   
วิชฺชา   อุปฺปชฺชตีติ   ฯ  อิธ  ภิกฺขุ  ภิกขฺุโน  สุต  โหติ  สพฺเพ  ธมฺมา   
นาล   อภินิเวสายาติ   ฯ   เอว ฺเจต   ภิกฺขุ   ภิกฺขุโน   สุต   โหติ   
สพฺเพ   ธมฺมา   นาล  อภินิเวสายาติ  ฯ  โส  สพฺพ  ธมฺม  อภิชานาติ   
สพฺพ    ธมฺม    อภิ ฺาย    สพฺพ   ธมมฺ   ปริชานาติ   สพฺพ   ธมฺม   
ปริ ฺาย     สพฺพนิมิตฺตานิ     อ ฺโต     ปสฺสติ    จกฺขุ    อ ฺโต   
#๑ ยุ. อุปฺปชชฺตีติ ฯ    
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ปสฺสติ   รูเป   จกฺขุวิ ฺาณ   จกฺขุสมผฺสฺส   ยมฺปท   จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ     เวทยิต     สุข     วา     ทกุขฺ    วา    อทุกฺขมสุข   
วา    ตมฺป    อ ฺโต    ปสฺสติ    ฯเปฯ    มน   อ ฺโต   ปสฺสติ   
ธมฺเม     มโนวิ ฺาณ     มโนสมฺผสสฺ    ยมฺปท    มโนสมฺผสสฺปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ   เวทยิต   สุข   วา   ทุกฺข   วา   อทุกฺขมสุข   วา  ตมฺป   
อ ฺโต   ปสฺสติ  ฯ  เอว  โข  ภิกฺขุ  ชานโต  เอว  ปสฺสโต  ภิกขฺุโน   
อวิชฺชา ปหิยยฺติ วิชฺชา อุปปฺชฺชตีติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๙๗]   อถ   โข   สมพฺหุลา  ภิกฺขู  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ   
ฯเปฯ   เอกมนฺต   นิสินฺนา   โข   เต   ภิกฺขู   ภควนฺต   เอตทโวจุ   
อิธ   โน   ภนฺเต   อ ฺติตฺถิยา   ปริพฺพาชกา   อเมฺห  เอว  ปุจฺฉนฺติ   
กิมตฺถิย    อาวุโส    สมเณ    โคตเม   พฺรหฺมจริย   วุสฺสตีติ   เอว   
ปุฏา    มย    ภนฺเต    เตส    อ ฺติตฺถิยาน   ปริพฺพชกาน   เอว   
พฺยากโรม    ทุกฺขสฺส   โข   อาวุโส   ปริ ฺตฺถ   ภควติ   พฺรหฺมจริย   
วุสฺสตีติ    กจฺจิ   มย   ภนฺเต   เอว   ปุฏา   เอว   พฺยากรมานา   
วุตฺตวาทิโน  เจว  ภควโต  โหม  น  จ  ภควนฺต  อภูเตน อพฺภาจิกฺขาม   
ธมฺมสฺส     จานุธมฺม    พฺยากโรม    น    จ    โกจิ    สหธมฺมิโก   
วาทานุวาโท   ๑  คารยฺหฏาน  อาคจฺฉตีติ  ฯ  ตคฺฆ  ตุเมฺห  ภิกขฺเว   
เอว   ปุฏา   เอว   พฺยากรมานา  วุตฺตวาทิโน  เจว  เม  โหถ  น   
จ   ม   อภูเตน   อพฺภาจิกฺขถ   ธมฺมสฺส   จานุธมฺม   พฺยากโรถ   น   
#๑ สี. วาทานุปาโต ฯ    
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จ    โกจิ   สหธมฺมิโก   วาทานุวาโท   คารยฺหฏาน   อาคจฺฉติ   ฯ๕   
ทุกฺขสฺส   ห ิ  ภิกฺขเว   ปริ ฺตฺถ   มยิ   พฺรหฺมจริย  วุสฺสติ  ฯ  สเจ   
ปน  โว  ภิกขฺเว  อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เอว  ปุจฺเฉยฺยุ กตม ฺจ ๑   
ปน   ต   อาวุโส   ทุกฺข  ยสฺส  ปริ ฺาย  สมเณ  โคตเม  พฺรหฺมจริย   
วุสฺสตีติ    เอว    ปฏา    ตุเมฺห    ภิกฺขเว   เตส   อ ฺติตฺถิยาน   
ปริพฺพาชกาน   เอว   พฺยากเรยฺยาถ   จกฺขุ  โข  อาวุโส  ทกฺุข  ตสฺส   
ปริ ฺาย    ภควติ   พฺรหมฺจริย   วุสฺสติ   ฯ   รูปา   ฯเปฯ   ยมฺปท   
จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ   เวทยิต   สุข   วา   ทุกฺข  อทุกขฺมสุข   
วา   ตมฺป   ทกฺุข   ตสฺส   ปริ ฺาย  ภควติ  พฺรหฺมจริย  วุสฺสตีติ  ๒   
ฯเปฯ   มโน   ทุกโฺข   ฯเปฯ   ยมฺปท   มโนสมฺผสสฺปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ   
เวทยิต   สุข   วา   ทกฺุข   วา   อทุกฺขมสุข  วา  ตมฺป  ทุกฺข  ตสฺส   
ปริ ฺาย   ภควติ   พฺรหฺมจริย   วุสฺสติ   ฯ   อิท   โข   ต  อาวุโส   
ทุกฺข   ตสฺส   ปริ ฺาย   ภควติ   พฺรหมฺจริย   วุสฺสติ   ๓  ฯ  เอว   
ปุฏา   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   เตส   อ ฺติตฺถิยาน   ปรพฺิพาชกาน   เอว   
พฺยากเรยฺยาถาติ ฯ อฏม ฯ   
     [๙๘]  อถ  โข  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  เยน  ภควา  ฯเปฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข   โส  ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ  โลโก  โลโกติ  ภนเฺต   
วุจฺจติ   กิตฺตาวตา   นุ   โข   ภนฺเต   โลโกติ  วุจฺจตีติ  ฯ  ลชฺุชตีติ   
โข   ภิกฺขุ   ตสฺมา   โลโกติ   วุจฺจติ   ฯ   กิ ฺจ  ลชฺุชติ  จกฺขุ  โข   
ภิกฺขุ    ลชฺุชติ   รูปา   ลชุชฺนฺติ   จกฺขุวิ ฺาณ   ลชุชฺติ   จกฺขุสมฺผสฺโส   
#๑ ม. ย.ุ จสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒ ม. ยุ. อิติสทฺโท น ทิสสฺติ ฯ   ๓ ม. วุสฺสตีติ ฯ    
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ลุชชฺติ    ยมปฺท   จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ   เวทยิต   สุข   วา   
ทุกฺข  วา  อทกฺุขมสุข  วา  ตมฺป  ลชฺุชติ  ฯเปฯ  ชิวฺหา  ลชฺุชติ  ฯเปฯ   
มโน      ลุชชฺติ      ธมฺมา     ลชฺุชนฺติ     มโนวิ ฺาณ     ลุชชฺติ   
มโนสมฺผสฺโส     ลชฺุชติ     ยมฺปท     มโนสมฺผสฺสปจฺจยา    อุปฺปชฺชติ   
เวทยิต   สุข   วา   ทกฺุข   วา   อทุกฺขมสุข   วา  ตมฺป  ลชฺุชติ  ฯ   
ปลุชชฺตีติ ๑ โข ภิกฺขุ ตสฺมา โลโกติ วุจฺจตีติ ฯ นวม ฯ   
     [๙๙]  อถ  โข  อายสฺมา  ผคฺคุโน  ฯเปฯ  เอกมนฺต นสิินฺโน โข   
อายสฺมา   ผคฺคุโน   ภควนฺต   เอตทโวจ   อตฺถิ   น ุ โข  ภนฺเต  ต   
จกฺขุ    เยน    จกฺขุนา    อตีเต   พุทฺเธ   ปรินิพฺพุเต   ฉินฺนปป ฺเจ   
ฉินฺนวฏเม     ปริยาทินฺนวฏเฏ     สพฺพทุกฺขวีติวตฺเต     ป ฺาปยมาโน   
ป ฺเปยฺย  ๒  ฯเปฯ  อตฺถิ  น ุ โข  ภนฺเต  สา  ชิวฺหา ยาย ชิวฺหาย   
อตีเต   พุทฺเธ   ปรินิพฺพุเต   ฯเปฯ   ป ฺเปยฺย   ฯเปฯ   อตฺถิ   น ุ  
โข   โส   ภนฺเต   มโน   เยน   มเนน   อตีเต  พุทฺเธ  ปรินิพฺพุเต   
ฉินฺนปป ฺเจ      ฉินฺนวฏเม      ปรยิาทินฺนวฏเฏ     สพฺพทุกฺขวีติวตฺเต   
ป ฺาปยมาโน ป ฺเปยฺยาติ ฯ   
     [๑๐๐]   นตฺถิ  น ุ โข  ต  ผคฺคุน  จกฺขุ  เยน  จกฺขุนา  อตีเต   
พุทฺเธ     ปรนิิพฺพุเต     ฉินฺนปป ฺเจ    ฉินฺนวฏเม    ปริยาทินฺนวฏเฏ   
สพฺพทุกฺขวีติวตฺเต   ป ฺาปยมาโน   ป ฺเปยฺยาติ   ฯเปฯ   นตฺถิ   โข   
สา    ผคฺคุน   ชิวฺหา   ยาย   ชิวฺหาย   อตีเต   พุทฺเธ   ปรินิพฺพุเต   
ฉินฺนปป ฺเจ      ฉินฺนวฏเม      ปรยิาทินฺนวฏเฏ     สพฺพทุกฺขวีติวตฺเต   
#๑ ม. ย.ุ ลุชชฺตีติ ฯ  ๒ ม. ย.ุ ป ฺาเปยฺย ฯ เอวมุปริป ฯ    
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ป ฺาปยมาโน   ป ฺเปยฺย   ฯเปฯ   นตฺถิ   โข   โส   ผคฺคุน  มโน   
เยน   มเนน   อตีเต   พุทฺเธ   ปรินิพฺพุเต   ฉินฺนปป ฺเจ   ฉินฺนวฏเม   
ปริยาทินฺนวฏเฏ   สพฺพทุกฺขวีติวตฺเต   ป ฺาปยมาโน   ป ฺเปยฺยาติ   ฯ   
ทสม ฯ   
                    คิลานวคฺโค ตติโย ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
        คิลาเนน เทฺว วุตฺตา       ราเธน อปเร ตโย   
        อวิชชฺาย จ เทฺว วุตฺตา     ภิกฺขุ โลโก จ ผคฺคุโนติ ฯ   
                     __________________    
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                     ฉนฺนวคฺโค จตุตฺโถ   
     [๑๐๑]  อถ  โข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ   
เอกมนฺต     นิสินฺโน     โข     อายสฺมา     อานนฺโท     ภควนฺต   
เอตทโวจ   โลโก   โลโกติ   ภนฺเต   วุจฺจติ   กิตฺตาวตา   นุ   โข   
ภนฺเต   โลโกติ   วุจฺจตีติ   ฯ   ย   โข   อานนฺท   ปโลกธมฺม  อย   
วุจฺจติ   อริยสฺส   วินเย   โลโก   ฯ   กิ ฺจานนฺท   ปโลกธมฺม  จกฺขุ   
โข     อานนฺท     ปโลกธมฺม    รูปา    ปโลกธมฺมา    จกฺขุวิ ฺาณ   
ปโลกธมฺม    จกฺขุสมฺผสฺโส    ปโลกธมฺโม   ยมฺปท   จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   
ฯเปฯ     ตมฺป     ปโลกธมฺม     ฯเปฯ     ชิวฺหา     ปโลกธมฺมา   
รสา     ปโลกธมฺมา     ชวฺิหาวิ ฺาณ    ปโลกธมมฺ    ชิวฺหาสมฺผสฺโส   
ปโลกธมโฺม   ยมฺปท   ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา   ฯเปฯ   ตมฺป   ปโลกธมฺม   
ฯเปฯ    มโน    ปโลกธมโฺม    ธมฺมา    ปโลกธมฺมา    มโนวิ ฺาณ   
ปโลกธมฺม    มโนสมฺผสโฺส    ปโลกธมฺโม   ยมฺปท   มโนสมฺผสสฺปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ     เวทยิต     สุข     วา     ทกุขฺ    วา    อทุกฺขมสุข   
วา    ตมฺป   ปโลกธมฺม   ฯ   ย   โข   อานนฺท   ปโลกธมฺม   อย   
วุจฺจติ อริยสฺส วินเย โลโกติ ฯ ปม ฯ   
     [๑๐๒]  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ฯเปฯ  ภควนฺต เอตทโวจ   
สุ ฺโ    โลโก   สุ ฺโ   โลโกติ   ภนฺเต   วุจฺจติ   กิตฺตาวตา   นุ   
โข   ภนฺเต   สุ ฺโ   โลโกติ   วุจฺจตีติ  ฯ  ยสฺมา  จ  โข  อานนฺท    
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สุ ฺ    อตฺเตน    วา   อตฺตนิเยน   วา   ตสฺมา   สุ ฺโ   โลโกติ   
วุจฺจติ   ฯ   กิ ฺจ   อานนฺท   สุ ฺ   อตฺเตน   วา   อตฺตนิเยน  วา   
จกฺขุ   โข   อานนฺท   สุ ฺ   อตฺเตน   วา   อตฺตนิเยน   วา  รูปา   
สุ ฺา    อตฺเตน    วา    อตฺตนิเยน    วา    จกฺขุวิ ฺาณ    สุ ฺ   
อตฺเตน   วา   อตฺตนิเยน   วา   จกฺขุสมฺผสฺโส   สุ ฺโ  อตฺเตน  วา   
อตฺตนิเยน    วา    ฯเปฯ    ยมฺปท    มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชชฺติ   
เวทยิต   สุข   วา   ทกฺุข  วา  อทุกฺขมสุข  วา  ตมฺป  สุ ฺ  อตฺเตน   
วา  อตฺตนิเยน  วา  ฯ  ยสมฺา  [๑]  โข  อานนฺท  สุ ฺ อตฺเตน วา   
อตฺตนิเยน วา ตสฺมา สุ ฺโ โลโกติ วุจฺจตีติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๑๐๓]   เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   อายสฺมา  อานนฺโท  ฯเปฯ   
ภควนฺต   เอตทโวจ   สาธุ   เม   ภนฺเต   ภควา   สงฺขิตฺเตน  ธมฺม   
เทเสตุ   ยมห   ภควโต   ธมฺม   สุตฺวา  เอโก  วูปกฏโ  อปฺปมตฺโต   
อาตาป   ปหิตตฺโต   วิหเรยฺยนฺติ   ฯ   ต   กึ  ม ฺสิ  อานนฺท  จกขฺุ   
นิจฺจ   วา   อนิจฺจ   วาติ  ฯ  อนิจฺจ  ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข   
วา  ต  สุข  วาติ  ฯ  ทุกฺข  ภนฺเต  ฯ  ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม   
กลฺล   นุ   ต   สมนุปสฺสิตุ   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม   
อตฺตาติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  รูปา  นจฺิจา  วา  อนิจฺจา  วาติ ฯ   
อนิจฺจา     ภนฺเต    ฯเปฯ    จกฺขุวิ ฺาณ    จกฺขุสมฺผสฺโส    ยมปฺท   
จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  สุข  วา  ทกฺุข  วา  อทุกขฺมสุข   
วา  ตมฺป  นิจฺจ  วา  อนิจฺจ  วาติ  ฯ  อนิจฺจ  ภนฺเต  ฯ  ย ปนานิจฺจ   
#๑ ม. ย.ุ จ ฯ    
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ทุกฺข   วา   ต   สุข  วาติ  ฯ  ทุกฺข  ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข   
วิปริณามธมฺม   กลลฺ   น ุ  ต   สมนุปสสฺิตุ   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   
เอโส   เม   อตฺตาติ   ฯ   โน  เหต  ภนฺเต  ฯเปฯ  ชิวฺหา  นิจฺจา   
วา    อนิจฺจา   วาติ   ฯ   อนิจฺจา   ภนฺเต   ฯเปฯ   ชิวฺหาวิ ฺาณ   
ชิวฺหาสมฺผสฺโส     ฯเปฯ     ยมฺปท    มโนสมฺผสฺสปจฺจยา    อุปฺปชฺชติ   
เวทยิต   สุข   วา   ทกฺุข   วา   อทุกฺขมสุข   วา  ตมฺป  นิจฺจ  วา   
อนิจฺจ   วาติ   ฯ   อนิจฺจ   ภนฺเต   ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต   
สุข   วาติ   ฯ   ทุกฺข   ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วิปริณามธมฺม   
กลฺล   นุ   ต   สมนุปสฺสิตุ   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม   
อตฺตาติ   ฯ   โน   เหต   ภนฺเต   ฯ   เอว  ปสฺส  อานนฺท  สุตวา   
อริยสาวโก   จกฺขุสฺมึป   นิพฺพินฺทติ   รูเปสุป   นพฺิพินฺทติ  จกฺขุวิ ฺาเณป  
นิพฺพินฺทติ       จกฺขุสมฺผสฺเสป      นิพฺพินฺทติ      ฯเปฯ      ยมฺปท   
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  สุข  วา  ทกฺุข  วา  อทุกขฺมสุข   
วา    ตสฺมึป   นิพฺพินฺทติ   นิพฺพินฺท   วิรชฺชติ   วิราคา   วิมุจฺจติ   ฯ   
วิมุตฺตสฺมึ   วิมุตฺตมิติ   าณ   โหติ   ฯ  ขีณา  ชาติ  วุสิต  พฺรหฺมจริย   
กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ ตติย ฯ   
     [๑๐๔] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ   
เตน    โข    ปน   สมเยน   อายสฺมา   จ   สารีปุตฺโต   อายสฺมา   
จ   มหาจุนฺโท   อายสฺมา   จ  ฉนฺโน  คิชฺฌกูเฏ  ปพฺพเต  วิหรนฺติ  ฯ   
เตน   โข   ปน  สมเยน  อายสฺมา  ฉนฺโน  อาพาธิโก  โหติ  ทุกฺขิโต    
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พาฬฺหคิลาโน    ฯ    อถ   โข   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   สายณฺหสมย   
ปฏิสลลฺานา     วุฏ ิโต     เยนายสฺมา     มหาจุนฺโท    เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมนฺต   มหาจุนฺท   เอตทโวจ   อายามาวุโส  จุนฺท   
เยนายสฺมา   ฉนฺโน  เตนุปสงฺกมิสฺสาม  คิลานปุจฺฉกาติ  ฯ  เอวมาวุโสติ   
โข   อายสฺมา   มหาจุนฺโท   อายสฺมโต   สารีปุตฺตสฺส   ปจฺจสฺโสสิ  ฯ   
อถ    โข    อายสฺมา   จ   สารีปุตฺโต   อายสฺมา   จ   มหาจุนฺโท   
เยนายสฺมา   ฉนฺโน   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต  อาสเน   
นิสีทึสุ   ฯ   นิสชฺช   โข   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   อายสฺมนฺต   ฉนฺน   
เอตทโวจ    กจฺจิ    เต   อาวุโส   ฉนฺน   ขมนีย   กจฺจิ   ยาปนีย   
กจฺจิ   ทุกฺขา   เวทนา   ปฏิกฺกมนฺติ   โน  อภิกฺกมนฺติ  ปฏิกกฺโม  สาน   
ป ฺายติ โน อภิกฺกโมติ ฯ   
     [๑๐๕]  น  เม  อาวุโส  สารีปุตฺต  ขมนีย  น  ยาปนีย  พาฬฺหา   
เม   ทุกฺขา   เวทนา   อภิกกฺมนฺติ   โน   ปฏิกฺกมนฺติ  อภิกฺกโม  สาน   
ป ฺายติ   โน  ปฏิกฺกโมติ  ๑  ฯ  เสยฺยถาป  อาวุโส  พลวา  ปุรโิส   
ติเณฺหน  สิขเรน  มุทฺธน  ๒  อภิมตฺเถยฺย  เอวเมว โข เม ๓ อาวุโส   
อธิมตฺตา  วาตา  มุทฺธนิ  ๔  อุปหนนฺติ  ๕  ฯ น เม อาวุโส ขมนีย น   
ยาปนีย   ฯเปฯ   โน  ปฏกิกฺโมติ  ๖  ฯ  เสยฺยถาป  อาวุโส  พลวา   
ปุริโส   ทเฬหฺน   วรตฺตกฺขนฺเธน   สีเส   สีสเว   ทเทยฺย  เอวเมว   
โข  อาวุโส  อธิมตฺตา  วาตา  ๗  สีเส  สีสเวทนา  ฯ น เม อาวุโส   
#๑-๖ ม. อิติสทฺโท น ทิสสฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ   ๒ ยุ. มุทฺธาน ฯ ม. มุทฺธนิ ฯ   
#๓ ม. ยุ. เมสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๔ ย.ุ มุทฺธาน ฯ  ๕ ม. อูหนนฺติ ฯ   ๖ ม. อย   
#ปาโ นตฺถิ ฯ ยุ. เม ฯ    
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ขมนีย   น   ยาปนีย   ฯเปฯ  โน  ปฏิกกฺโมติ  ฯ  เสยฺยถาป  อาวุโส   
ทกฺโข   โคฆาตโก   วา  โคฆาตกนฺเตวาสี  วา  ติเณฺหน  โควิกนตฺเนน   
กุจฺฉึ   ปริกนเฺตยฺย  เอวเมว  โข  เม  อาวุโส  ๑  อธิมตฺตา  วาตา   
กุจฺฉึ   ปริกนตฺนฺติ   ฯ   น   เม  อาวุโส  ขมนีย  น  ยาปนีย  ฯเปฯ   
โน   ปฏกิฺกโมติ   ฯ   เสยฺยถาป   อาวุโส   เทฺว   พลวนฺโต  ปุริสา   
ทุพฺพลตร   ปุริส  นานา  พาหาสุ  คเหตฺวา  องฺคารกาสุยา  สนฺตาเปยฺยุ   
สปริตาเปยฺยุ   เอวเมว   โข   เม   ๒  อาวุโส  อธิมตฺโต  กายสฺมึ   
ฑาโห   ฯ  น  เม  อาวุโส  ขมนีย  น  ยาปนีย  พาฬฺหา  เม  ทุกฺขา   
เวทนา    อภิกฺกมนฺติ   โน   ปฏิกฺกมนฺติ   อภิกฺกโม   สาน   ป ฺายติ   
โน   ปฏกิฺกโมติ  ฯ  สตฺถ  อาวุโส  สารปีุตฺต  อาหริสฺสามิ  นาวกงฺขามิ   
ชีวิตนฺติ ๓ [๔] อายสฺมา ฉนฺโน สตฺถ อาหเรสิ ฯ   
     [๑๐๖]   ยาเปตายสฺมา  ฉนฺโน  ยาเปนฺต  มย  อายสฺมนฺต  ฉนฺน   
อิจฺฉาม    สเจ   อายสฺมโต   ฉนฺนสฺส   นตฺถ ิ  สปปฺายานิ   โภชนานิ   
อห   อายสฺมโต   ฉนฺนสฺส   สปฺปายานิ   โภชนาน ิ ปริเยสิสฺสามิ  สเจ   
อายสฺมโต   ฉนฺนสฺส   นตฺถิ   สปฺปายานิ   เภสชฺชานิ   อห  อายสฺมโต   
ฉนฺนสฺส    สปฺปายานิ    เภสชฺชานิ   ปริเยสิสฺสามิ   สเจ   อายสฺมโต   
ฉนฺนสฺส    นตฺถิ    ปฏิรูปา    อุปฏากา    อห    อายสฺมนฺต   ฉนฺน   
อุปฏหิสฺสามิ  มา  จ  ๕  อายสฺมา ฉนฺโน สตฺถ อาหเรสิ ยาเปตายสฺมา   
ฉนฺโน     ยาเปนฺต    มย    อายสฺมนฺต    ฉนฺน    อิจฺฉามาติ    ฯ   
น   เม   อาวุโส   สารีปุตฺต   นตฺถ ิ สปปฺายานิ  โภชนานิ  อตฺถิ  เม   
#๑ ม. เม อาวุโสติ ปททฺวย นตฺถิ ฯ  ๒ ม. เมสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๓ ย.ุ ชีวิตุนฺติ ฯ   
#๔ ม. ย.ุ มา ฯ   ๕ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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สปฺปายานิ   โภชนานิ   นป   เม   นตฺถ ิ สปฺปายานิ  เภสชฺชานิ  อตฺถิ   
เม   สปฺปายานิ   เภสชฺชานิ   นป   เม   นตฺถิ   ปฏิรปูา  อุปฏากา   
อตฺถิ   เม   ปฏิรูปา   อุปฏากา   ฯ   อป  จ  เม  อาวุโส  สตฺถา   
ปริจิณฺโณ    ทีฆรตฺต   มนาเปเนว   โน   อมนาเปน   ฯ   เอต   หิ   
อาวุโส    สาวกสฺส   ปฏิรปู   ย   สตฺถาร   ปริจเรยฺย   มนาเปเนว   
โน   อมนาเปน   ต   ๑  อนุปวชฺช  ฉนฺโน  ภิกฺขุ  สตฺถ  อาหรสิฺสตีติ   
เอวเมต อาวุโส สารีปุตฺต ธาเรหีติ ฯ   
     [๑๐๗]   ปุจฺเฉยฺยาม   มย   อายสฺมนฺต   ฉนฺน  กิ ฺจิเทว  เทส   
สเจ   อายสฺมา  ฉนฺโน  โอกาส  กโรติ  ป ฺหสฺส  เวยฺยากรณายาติ  ฯ   
ปุจฺฉาวุโส  สารีปุตฺต  สุตฺวา  เวทยามาติ  ๒  ฯ  จกขฺุ  อาวุโส  ฉนฺน   
จกฺขุวิ ฺาณ      จกฺขุวิ ฺาณวิ ฺาตพฺเพ      ธมเฺม     เอต     มม   
เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม   อตฺตาติ  สมนุปสฺสสิ  ฯเปฯ  ชิวฺห  อาวุโส   
ฉนฺน    ชิวฺหาวิ ฺาณ    ชิวฺหาวิ ฺาณวิ ฺาตพฺเพ   ธมฺเม   เอต   มม   
เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม   อตฺตาติ   สมนุปสฺสสิ  ฯเปฯ  มน  อาวุโส   
ฉนฺน    มโนวิ ฺาณ    มโนวิ ฺาณวิ ฺาตพฺเพ    ธมฺเม    เอต   มม   
เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม   อตฺตาติ   สมนุปสฺสสีติ   ฯ  จกฺขุ  อาวุโส   
สารีปุตฺต     จกฺขุวิ ฺาณ     จกฺขุวิ ฺาณวิ ฺาตพฺเพ    ธมฺเม    เนต   
มม   เนโสหมสฺมิ   น   เมโส   อตฺตาติ   สมนุปสฺสามิ   ฯเปฯ  ชวฺิห   
อาวุโส    สารีปุตฺต    ชิวฺหาวิ ฺาณ   ชิวฺหาวิ ฺาณวิ ฺาตพฺเพ   ธมฺเม   
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒ สี. เทสิสสฺามีติ  ฯ ม. ยุ. เวทิสฺสามาติ ฯ    
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เนต     มม    เนโสหมสฺมิ    ฯเปฯ    มน    อาวุโส    สารีปุตฺต   
มโนวิ ฺาณ      มโนวิ ฺาณวิ ฺาตพฺเพ      ธมฺเม     เนต     มม   
เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ สมนุปสฺสามีติ ฯ   
     [๑๐๘]  จกฺขุสฺมึ อาวุโส ฉนฺน จกฺขุวิ ฺาเณ จกฺขุวิ ฺาณวิ ฺาตพฺเพสุ   
ธมฺเมสุ     ก ึ    ทิสฺวา     กึ    อภิ ฺาย    จกฺขุ    จกฺขุวิ ฺาณ   
จกฺขุวิ ฺาณวิ ฺาตพฺเพ   ธมฺเม   เนต   มม   เนโสหมสฺมิ   น  เมโส   
อตฺตาติ   สมนุปสฺสสิ   ฯเปฯ   ชิวฺหาย   อาวุโส  ฉนฺน  ชิวฺหาวิ ฺาเณ   
ชิวฺหาวิ ฺาณวิ ฺาตพฺเพสุ    ธมฺเมสุ    ก ึ   ทิสฺวา    กึ    อภิ ฺาย   
ชิวฺห    ชิวฺหาวิ ฺาณ    ชวฺิหาวิ ฺาณวิ ฺาตพฺเพ   ธมฺเม   เนต   มม   
เนโสหมสฺมิ   น   เมโส   อตฺตาติ  สมนุปสฺสสิ  ฯเปฯ  มนสฺม ึ อาวุโส   
ฉนฺน    มโนวิ ฺาเณ   มโนวิ ฺาณวิ ฺาตพฺเพสุ   ธมฺเมสุ   กึ   ทิสฺวา   
กึ    อภิ ฺาย    มน    มโนวิ ฺาณ   มโนวิ ฺาณวิ ฺาตพฺเพ   ธมฺเม   
เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ สมนุปสฺสสติี ฯ   
     [๑๐๙]   จกฺขุสฺมึ  อาวุโส  สารีปุตฺต  จกฺขุวิ ฺาเณ  จกฺขุวิ ฺาณ-   
วิ ฺาตพฺเพสุ    ธมฺเมสุ   นิโรธ   ทิสวฺา   นิโรธ   อภิ ฺาย   จกฺขุ   
จกฺขุวิ ฺาณ      จกฺขุวิ ฺาณวิ ฺาตพฺเพ      ธมเฺม     เนต     มม   
เนโสหมสฺมิ   น  เมโส  อตฺตาติ  สมนุปสฺสามิ  ฯเปฯ  ชิวฺหาย  อาวุโส   
สารีปุตฺต      ชิวฺหาวิ ฺาเณ     ชิวฺหาวิ ฺาณวิ ฺาตพฺเพสุ     ธมฺเมสุ   
นิโรธ  ทิสฺวา   นิโรธ   อภิ ฺาย   ชิวฺห   ชิวฺหาวิ ฺาณ    ชิวฺหา- 
วิ ฺาณวิ ฺาตพฺเพ   ธมฺเม    เนต    มม    เนโสหมสฺมิ   น    เมโส  
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อตฺตาติ   สมนุปสฺสามิ   ฯเปฯ  มนสฺมึ  อาวุโส  สารปีุตฺต  มโน- 
วิ ฺาเณ  มโนวิ ฺาณวิ ฺาตพฺเพสุ    ธมฺเมสุ   นิโรธ  ทิสฺวา   นิโรธ   
อภิ ฺาย     มน     มโนวิ ฺาณ     มโนวิ ฺาณวิ ฺาตพฺเพ    ธมฺเม   
เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ สมนุปสฺสามีติ ฯ   
     [๑๑๐]   เอว   วุตฺเต   อายสฺมา  มหาจุนฺโท  อายสฺมนฺต  ฉนฺน   
เอตทโวจ   ตสฺมา   ติหาวุโส   ฉนฺน   อิทมฺป   ตสสฺ  ภควโต  สาสน   
นิจฺจกปฺป     สาธุก    มนสิกาตพฺพ    นิสฺสิตสฺส    จลิต    อนิสสฺิตสฺส   
จลิต    นตฺถิ    จลิเต    อสติ    ปสฺสทฺธิ   โหติ   ปสฺสทฺธิยา   สติ   
นนฺทิ   น   โหติ  นนฺทิยา  ๑  อสติ  อาคติคติ  น  โหติ  อาคติคติยา   
อสติ   จตูปปาโต   น   โหติ   จุตูปปาเต   อสติ  เนวิธ  น  หุร  น   
อุภยมนฺตเรน   เอเสวนฺโต   ทุกฺขสฺสาติ   ฯ   อถ   โข  อายสฺมา  จ   
สารีปุตฺโต    อายสฺมา    จ   มหาจุนฺโท   อายสฺมนฺต   ฉนฺน   อิมินา   
โอวาเทน   โอวทิตฺวา   อุฏายาสนา  ปกฺกมึสุ  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา   
ฉนฺโน อจิรปกฺกนฺเตสุ เตสุ อายสฺมนฺเตสุ สตฺถ อาหเรสิ ฯ   
     [๑๑๑]  อถ  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  เยน  ภควา เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   ภควนฺต  เอตทโวจ  อายสฺมตา   
ภนฺเต  ฉนฺเนน  สตฺถ  อาหริต  ตสฺส  กา  คติ  โก  อภิสมฺปราโยติ  ฯ   
นนุ    เต   สารีปุตฺต   ฉนฺเนน   ภิกฺขุนา   สมฺมุขาเยว   อนุปวชฺชตา   
#๑ สี. ม. ย.ุ นติ น โหติ นติยา ฯ    
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พฺยากตาติ   ฯ   อตฺถิ   ภนฺเต   ปุพฺพวิชฺชน   ๑   นาม   วชฺชิคาโม   
ตตฺถายสฺมโต   ฉนฺนสฺส   มิตฺตกุลานิ   สุหชชฺกลุานิ   อุปวชฺชกลุานีติ   ฯ   
โหนฺติ   เหเต   สารีปุตฺต   ฉนฺนสฺส   ภิกฺขุโน  มิตฺตกุลานิ  สุหชชฺกุลานิ   
อุปวชฺชกุลานีติ  ๒  ฯ  น  โข  ปนาห สารีปุตฺต เอตฺตาวตา สอุปวชฺโชติ   
วทามิ   ฯ   โย   โข  สารปีุตฺต  อิม ฺจ  ๓  กาย  นิกขิฺปติ  อ ฺ ฺจ   
กาย    อุปาทิยติ    ตมห    สอุปวชฺโชติ   วทามิ   ฯ   ต   ฉนฺนสฺส   
ภิกฺขุโน    นตฺถิ    อนุปวชฺช    ฉนฺเนน   ภิกฺขุนา   สตฺถ   อาหริตนฺติ   
เอวเมต สารีปุตฺต ธาเรหีติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๑๑๒]  อถ  โข  อายสฺมา  ปุณฺโณ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ   
เอกมนฺต    นสิินฺโน    โข   อายสฺมา   ปุณฺโณ   ภควนฺต   เอตทโวจ   
สาธุ   เม   ภนฺเต   ภควา  สงฺขิตฺเตน  ธมฺม  เทเสตุ  ยมห  ภควโต   
ธมฺม    สุตฺวา    เอโก   วูปกฏโ   อปฺปมตฺโต   อาตาป   ปหิตตฺโต   
วิหเรยฺยนฺติ   ฯ   สนฺติ   โข   ปุณฺณ   จกฺขุวิ ฺเยฺยา   รูปา   อิฏา   
กนฺตา    มนาปา    ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   ต ฺเจ   ภิกฺขุ   
อภินนฺทติ    อภิวทติ    อชฺโฌสาย    ติฏติ    ตสฺส   ต   อภินนฺทโต   
อภิวทโต    อชฺโฌสาย    ติฏโต    อุปปฺชฺชติ    นนทฺิ    นนฺทิสมทุยา   
ทุกฺขสมุทโย   ปุณฺณาติ  วทามิ  ฯเปฯ  สนฺติ  โข  ปณฺุณ  ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา   
รสา      ฯเปฯ      สนฺติ      โข      ปุณฺณ      มโนวิ ฺเยฺยา   
ธมฺมา    อิฏา   กนฺตา   มนาปา   ปยรปูา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   
#๑ สี. ปพฺพวิจิร ฯ ย.ุ ปุพฺพวิชฺฌน ฯ   ๒ ม. ย.ุ อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ ๓ ม. ยุ.   
#ต ฺจ ฯ    
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ต ฺจ    ภิกฺขุ    อภินนฺทติ   อภิวทติ   อชฺโฌสาย   ติฏติ   ตสฺส   ต   
อภินนฺทโต   อภิวทโต  อชฺโฌสาย  ติฏโต  อุปฺปชฺชติ  นนฺทิ  นนฺทิสมุทยา   
ทุกฺขสมุทโย ปุณฺณาติ วทามิ ฯ   
     [๑๑๓]  สนฺติ  [๑]  โข  ปุณฺณ จกฺขุวิ ฺเยฺยา รูปา อิฏา กนฺตา   
มนาปา   ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   ต ฺเจ   ภิกฺขุ  นาภินนฺทติ   
นาภิวทติ   นาชฺโฌสาย   ติฏติ   ตสฺส   ต   อนภินนฺทโต   อนภิวทโต   
อนชฺโฌสาย    ติฏโต    นิรุชฺฌติ    นนฺทิ   นนฺทินโิรธา   ทุกฺขนิโรโธ   
ปุณฺณาติ    วทามิ    ฯเปฯ   สนฺติ   จ   โข   ปุณฺณ   มโนวิ ฺเยฺยา   
ธมฺมา    อิฏา   กนฺตา   มนาปา   ปยรปูา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   
ต ฺเจ   ภิกฺขุ   นาภินนฺทติ   นาภิวทติ   นาชฺโฌสาย   ติฏติ  ตสฺส  ต   
อนภินนฺทโต    อนภิวทโต    อนชฺโฌสาย    ติฏโต    นิรชฺุฌติ   นนฺท ิ  
นนฺทินิโรธา   ทุกฺขนิโรโธ   ปุณฺณาติ   วทามิ   ฯ   อิมินา   ตฺว  ปุณฺณ   
อารกา โส อิมสฺมา ธมฺมวินยาติ ฯ   
     [๑๑๔]  เอว  วุตฺเต  อ ฺตโร  ภิกขฺุ ภควนฺต เอตทโวจ เอตฺถาห   
ภนฺเต   อนสฺสาส   อห   หิ   ภนฺเต   ฉนฺน   ผสฺสายตนาน  สมุทย ฺจ   
อตฺถงฺคม ฺจ  อสฺสาท ฺจ  อาทีนว ฺจ  นิสฺสรณ ฺจ  ยถาภูต  นปปฺชานามีติ ฯ   
ต    กึ    ม ฺสิ    ภิกฺขุ    ฯ    จกฺขุ   เนต   มม   เนโสหมสฺมิ   
น   เมโส   อตฺตาติ   สมนุปสฺสสีติ   ฯ  เอว  ภนฺเต  ฯ  สาธุ  ภิกฺขุ   
เอตฺถ   จ   เต   ภิกฺขุ   จกฺขุ   เนต   มม  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส   
อตฺตาติ     เอวเมต    ยถาภูต    สมฺมปปฺ ฺาย    สทุิฏ    ภวิสสฺติ   
#๑ ยุ. จ ฯ    
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เอวนฺเต   เอต   ปม  ผสฺสายตน  ปหีน  ภวิสฺสติ  อายตึ  อปุนพฺภวาย   
ฯเปฯ    ชิวฺห    เนต    มม    เนโสหมสฺมิ   น   เมโส   อตฺตาติ   
สมนุปสฺสสีติ  ฯ  เอว  ภนฺเต  ฯ  สาธุ  ภิกฺขุ  ตตฺถ  เต  ภิกฺขุ  ชิวฺหา   
เนต   มม   เนโสหมสฺมิ   น   เมโส   อตฺตาติ   เอวเมต   ยถาภูต   
สมฺมปฺป ฺาย   สุทฏิ   ภวิสฺสติ   เอว   เต  เอต  จตุตฺถ  ผสฺสายตน   
ปหีน    ภวิสสฺติ    อายตึ    อปุนพฺภวาย   ฯเปฯ   มน   เนต   มม   
เนโสหมสฺมิ   น   เมโส   อตฺตาติ   สมนุปสฺสสีติ   ฯ   เอว   ภนฺเต   
ฯเปฯ    สาธุ    ปุณฺณ    มยา    สงฺขิตฺเตน   โอวาเทน   โอวทิโต   
กตมสฺมึ   ชนปเท   วิหรสิฺสสีติ   ฯ   อตฺถิ   ภนฺเต  สุนาปรนฺโต  นาม   
ชนปโท ตตฺถาห วิหริสฺสามีติ ฯ   
     [๑๑๕]   จณฺฑา   โข   ปุณฺณ   สุนาปรนฺตกา   มนุสฺสา   ผรุสา   
โข   ปุณฺณ   สุนาปรนฺตกา  มนุสฺสา  สเจ  ต  ๑  ปณฺุณ  สุนาปรนฺตกา   
มนุสฺสา    อกฺโกสิสฺสนฺติ    ปริภาสิสสฺนฺติ    ตตฺร   เต   ปุณฺณ   กินฺติ   
ภวิสฺสตีติ   ฯ   สเจ   ม  ภนฺเต  สุนาปรนฺตกา  มนุสฺสา  อกฺโกสิสฺสนฺติ   
ปริภาสิสฺสนฺติ   ตตฺร  เม  เอว  ภวิสฺสติ  ภทฺทกา  วติเม  สุนาปรนฺตกา   
มนุสฺสา    สภุทฺทกา   วติเม   สุนาปรนฺตกา   มนุสสฺา   ย   ม   ๒   
นยิเม    ปาณินา    ปหาร    เทนฺตีติ   เอวเมตฺถ   ภควา   ภวิสฺสติ   
เอวเมตฺถ   สคุต   ภวิสฺสตีติ   ฯ  สเจ  ปน  เต  ปุณฺณ  สุนาปรนฺตกา   
มนุสฺสา   ปาณินา   ปหาร   ทสฺสนฺติ   ตตฺร   ปน   เต   ปุณฺณ  กนิฺติ   
ภวิสฺสตีติ   ฯ   สเจ  เม  ๓  ภนฺเต  สุนาปรนฺตกา  มนุสฺสา  ปาณินา   
#๑ ยุ. ตฺว ฯ   ๒ ม. เม ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ   ๓ ม. ยุ. ม ฯ    
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ปหาร  ทสฺสนฺติ  ตตฺร  เม  เอว  ภวิสฺสติ  ภทฺทกา  วติเม สุนาปรนฺตกา   
มนุสฺสา     สภุทฺทกา     วติเม     สุนาปรนฺตกา     มนุสฺสา     ย   
ม   นยิเม  เลณฺฑุนา  ๑  ปหาร  เทนฺตีติ  เอวเมตฺถ  ภควา  ภวิสฺสติ   
เอวเมตฺถ   สคุต   ภวิสฺสตีติ   ฯ  สเจ  ปน  เต  ปุณฺณ  สุนาปรนฺตกา   
มนุสฺสา    เลณฺฑุนา    ปหาร    ทสฺสนติฺ    ตตฺร   ปน   เต   ปุณฺณ   
กินฺติ  ภวิสฺสตีติ  ฯ  สเจ  เม  ภนฺเต  สนุาปรนฺตกา  มนุสฺสา  เลณฺฑุนา   
ปหาร  ทสฺสนฺติ  ตตฺร  เม  เอว  ภวิสฺสติ  ภทฺทกา  วติเม สุนาปรนฺตกา   
มนุสฺสา     สภุทฺทกา     วติเม     สุนาปรนฺตกา     มนุสฺสา     ย   
ม   นยิเม   ทณฺเฑน   ปหาร   เทนฺตีติ   เอวเมตฺถ   ภควา  ภวิสฺสติ   
เอวเมตฺถ   สคุต   ภวิสฺสตีติ   ฯ  สเจ  ปน  เต  ปุณฺณ  สุนาปรนฺตกา   
มนุสฺสา   ทณฺเฑน   ปหาร   ทสฺสนฺติ   ตตฺร   ปน   เต   ปุณฺณ  กนิฺติ   
ภวิสฺสตีติ   ฯ   สเจ   เม   ภนฺเต   สุนาปรนฺตกา   มนุสฺสา  ทณฺเฑน   
ปหาร  ทสฺสนฺติ  ตตฺร  เม  เอว  ภวิสฺสติ  ภทฺทกา  วติเม สุนาปรนฺตกา   
มนุสฺสา     สภุทฺทกา     วติเม     สุนาปรนฺตกา     มนุสฺสา     ย   
ม   นยิเม   สตฺเถน   ปหาร   เทนฺตีติ   เอวเมตฺถ   ภควา  ภวิสฺสติ   
เอวเมตฺถ   สคุต   ภวิสฺสตีติ   ฯ  สเจ  ปน  เต  ปุณฺณ  สุนาปรนฺตกา   
มนุสฺสา   สตฺเถน   ปหาร   ทสฺสนฺติ   ตตฺร   ปน   เต   ปุณฺณ  กินติฺ   
ภวิสฺสตีติ   ฯ   สเจ   เม   ภนฺเต   สุนาปรนฺตกา   มนุสฺสา  สตฺเถน   
ปหาร  ทสฺสนฺติ  ตตฺร  เม  เอว  ภวิสฺสติ  ภทฺทกา  วติเม สุนาปรนฺตกา   
มนุสฺสา    สภุทฺทกา    วติเม    สุนาปรนฺตกา    มนสฺุสา    ย    ม   
#๑ ม. ย.ุ เลฑฺฑุนา ฯ เอวมุปริป ฯ    
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นยิเม   ติเณฺหน   สตฺเถน   ชีวิตา   โวโรเปนฺตีติ   เอวเมตฺถ  ภควา   
ภวิสฺสติ เอวเมตฺถ สุคต ภวิสฺสตีติ ฯ   
     [๑๑๖]  สเจ  ปน  เต  ๑  ปุณฺณ  สุนาปรนฺตกา มนุสฺสา ติเณฺหน   
สตฺเถน    ชีวิตา    โวโรเปสฺสนฺติ   ตตฺร   ปน   เต   ปุณฺณ   กินฺติ   
ภวิสฺสตีติ   ฯ   สเจ  เม  ๒  ภนฺเต  สุนาปรนฺตกา  มนุสฺสา  ติเณฺหน   
สตฺเถน   ชีวิตา   โวโรเปสฺสนฺติ   ตตฺร   เม   เอว   ภวิสฺสติ  สนฺติ   
โข   ตสฺส   ภควโต   สาวกา   กาเยน  จ  ชีวิเตน  จ  อฏฏิยมานา   
หรายมานา    ชิคุจฺฉมานา    สตฺถหารก   ปริเยสนฺติ   ต   เม   อิท   
ปริยิฏ ฺเว    สตฺถหารก    ลทฺธนฺติ    เอวเมตฺถ   ภควา   ภวิสฺสติ   
เอวเมตฺถ   สคุต  ภวิสฺสตีติ  ฯ  สาธุ  สาธุ  ปุณฺณ  สกิฺขิสฺสสิ  ๓  ตฺว   
ปุณฺณ    อิมินา    ทมูปสเมน    สมนฺนาคโต    สุนาปรนฺตสฺมึ   ชนปเท   
วตฺถุ ยสฺสทานิ ตฺว ปุณฺณ กาล ม ฺสีติ ฯ   
     [๑๑๗]  อถ  โข  อายสฺมา  ปุณฺโณ  ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา   
อนุโมทิตฺวา   อุฏายาสนา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   ปทกฺขิณ   กตฺวา   
เสนาสน   สสาเมตฺวา   ปตฺตจีวร  อาทาย  เยน  สุนาปรนฺโต  ชนปโท   
เตน   จาริก  ปกฺกามิ  อนุปุพฺเพน  จาริก  จรมาโน  เยน  สุนาปรนฺโต   
ชนปโท   ตทวสริ   ฯ   ตตฺร   สุท   อายสฺมา   ปุณฺโณ  สุนาปรนฺตสฺมึ   
ชนปเท   วิหรติ  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  ปุณฺโณ  เตเนว  อนฺตรวสฺเสน   
ป ฺจมตฺตานิ อุปาสกสตานิ ปฏิเทเสสิ ๔ [๕] เตเนว อนฺตรวสฺเสน ติสฺโส   
#๑ ยุ. ตว ฯ    ๒ ยุ. ม ฯ   ๓ ม. สกฺขิสฺสสิ โข ฯ ยุ. สกฺขสิ โข ฯ   
#๔ สี. ย.ุ ปฏปิาเทสิ ฯ ม. ปฏิเวเทสิ ฯ   ๕ ม. เตเนวนฺตรวสฺเสน ป ฺจมตฺตานิ   
#อุปาสิกาสตานิ ปฏิเวเทสิ ฯ    
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วิชฺชา   สจฺฉากาสิ   เตเนว   อนฺตรวสฺเสน   ปรินิพฺพายิ  ฯ  อถ  โข   
สมฺพหุลา    ภิกฺขู   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ   เอกมนฺต   นสิินฺนา   
โข   เต   ภิกขฺู   ภควนฺต  เอตทโวจุ  โย  โส  ภนฺเต  ปุณฺโณ  นาม   
กุลปุตฺโต   ภควตา   สงฺขิตฺเตน   โอวาเทน   โอวทิโต  โส  กาลกโต   
ตสฺส   กา   คติ   โก   อภิสมฺปราโยติ   ฯ  ปณฺฑิโต  ภิกฺขเว  ปุณฺโณ   
กุลปุตฺโต  อโหสิ  ๑  สจฺจวาที  ๒  ธมฺมสฺสานุธมฺม  น  จ ธมฺมาธิกรณ   
วิเหเสสิ ปรินิพฺพุโต ภิกฺขเว ปุณฺโณ กุลปุตฺโตติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๑๑๘]  อถ  โข  อายสฺมา พาหิโย เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ   
เอกมนฺต    นสิินฺโน   โข   อายสฺมา   พาหิโย   ภควนฺต   เอตทโวจ   
สาธุ   เม   ภนฺเต   ภควา  สงฺขิตฺเตน  ธมฺม  เทเสตุ  ยมห  ภควโต   
ธมฺม    สุตฺวา    เอโก   วูปกฏโ   อปฺปมตฺโต   อาตาป   ปหิตตฺโต   
วิหเรยฺยนฺติ   ฯ   ต   กึ   ม ฺสิ   พาหิย   จกฺขุ  นิจฺจ  วา  อนิจฺจ   
วาติ  ฯ  อนิจฺจ  ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข วา ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข   
ภนฺเต   ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วิปริณามธมฺม  กลฺล  นุ  ต  สมนปุสฺสิตุ   
เอต    มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม   อตฺตาติ   ฯ   โน   เหต   
ภนฺเต   ฯ   รปูา  นิจฺจา  วา  อนิจฺจา  วาติ  ฯ  อนิจฺจา  ภนฺเต  ฯ   
จกฺขุวิ ฺาณ     จกฺขุสมฺผสฺโส    ฯเปฯ    ยมฺปท    จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ   เวทยิต   สุข  วา  ทุกฺข  วา  อทุกฺขมสุข  วา  ตมฺป  นิจฺจ   
วา   อนิจฺจ  วาติ  ฯ  อนิจฺจ  ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต   
สุข  วาติ  ฯ  ทุกฺข  ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วิปริณามธมฺม กลลฺ   
#๑ ยุ. อโหสิ ปจฺจปาทิ ธมฺมสฺส จานฺธมฺม น จ ม ธมมฺาธิกรณ วิเหเสสิ ฯ   
#๒ ม. ปจฺจปาทิ ธมฺมสฺสานุธมฺม น จ ม ธมฺมาธิกรณ วิเหเสิ ฯ    
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นุ   ต   สมนปุสฺสิตุ   เอต  มม  เอโสหมสฺมิ  เอโส  เม  อตฺตาติ  ฯ   
โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  เอว  ปสฺส  พาหิย  สุตวา  อริยสาวโก จกฺขุสฺมึป   
นิพฺพินฺทติ    จกฺขุวิ ฺาเณป    นิพฺพินฺทติ    จกฺขุสมฺผสฺเสป    นิพฺพินฺทติ  
ฯเปฯ   ยมฺปท   มโนสมฺผสฺสปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  สุข  วา  ทุกฺข   
วา   อทุกฺขมสุข   วา   ตสฺมึป   นิพฺพินฺทติ   นิพฺพินทฺ  วิรชฺชติ  วิราคา   
วิมุจฺจติ   ฯ   วิมุตฺตสฺมึ   วิมุตฺตมิติ  าณ  โหติ  ฯ  ขีณา  ชาติ  วุสิต   
พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ   
     [๑๑๙]  อถ  โข  อายสฺมา  พาหิโย  ภควโต  ภาสิต อภินนฺทิตฺวา   
อนุโมทิตฺวา   อุฏายาสนา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   ปทกฺขิณ   กตฺวา   
ปกฺกามิ   ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  พาหิโย  เอโก  วูปกฏโ  อปฺปมตฺโต   
อาตาป   ปหิตตฺโต   วิหรนฺโต   น   จิรสฺเสว   ยสฺสตฺถาย   กุลปตฺุตา   
สมฺมเทว  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชนฺติ  ตทนุตฺตร  พฺรหฺมจริยปริโยสาน   
ทิฏเ     ว    ธมฺเม    สย    อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา    อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ   ๑   ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย  นาปร   
อิตฺถตฺตายาติ    อพฺภ ฺาสิ   ฯ   อ ฺตโร   จ   ปนายสฺมา   พาหิโย   
อรหต อโหสีติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๑๒๐]  เอชา  ภิกฺขเว  โรโค  เอชา  คณฺโฑ  เอชา  สลลฺ  ฯ   
ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว  ตถาคโต  อเนโช  วิหรติ  วีตสลฺโล  ฯ  ตสฺมา   
ติห  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เจป  อากงฺเขยฺย อเนโช วิหเรยฺย ๒ วีตสลฺโลติ ฯ   
จกฺขุ   น   ม ฺเยฺย   จกฺขุสฺมึ   น   ม ฺเยฺย  จกฺขุโต  น  ม ฺเยฺย   
#๑ ม. ย.ุ สพฺพตฺถ วิหาสิ ฯ  ๒ ย.ุ วิหเรยฺย ฯ เอวมุปริป ฯ    
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จกฺขุ   เมติ   น   ม ฺเยฺย  รูเป  น  ม ฺเยฺย  รูเปสุ  น  ม ฺเยฺย   
รูปโต    น    ม ฺเยฺย   รปูา   เมติ   น   ม ฺเยฺย   จกฺขุวิ ฺาณ   
น     ม ฺเยฺย    จกฺขุวิ ฺาณสฺมึ    น    ม ฺเยฺย    จกฺขุวิ ฺาณโต   
น    ม ฺเยฺย    จกฺขุวิ ฺาณ    เมติ    น   ม ฺเยฺย   จกฺขุสมฺผสฺส   
น     ม ฺเยฺย    จกฺขุสมฺผสฺสสฺมึ    น    ม ฺเยฺย    จกฺขุสมฺผสฺสโต   
น  ม ฺเยฺย  จกฺขุสมฺผสฺโส  เมติ  น  ม ฺเยฺย ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ    เวทยิต    สุข    วา    ทกฺุข    วา   อทุกฺขมสุข   วา   
ตมฺป   น   ม ฺเยฺย   ตสฺมึป   น   ม ฺเยฺย   ตโตป   น  ม ฺเยฺย   
ตมฺเมติ  น  ม ฺเยฺย  ฯ  โสต  น  ม ฺเยฺย  ฯ  ฆาน  น ม ฺเยฺย ฯ   
ชิวฺห   น   ม ฺเยฺย   ชิวฺหาย   น  ม ฺเยฺย  ชิวฺหาโต  น  ม ฺเยฺย   
ชิวฺหา    เมติ   น   ม ฺเยฺย   รเส   น   ม ฺเยฺย   ชวฺิหาวิ ฺาณ   
น   ม ฺเยฺย   ชิวฺหาสมฺผสฺส  น  ม ฺเยฺย  ยมฺปท  ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ    เวทยิต    สุข    วา    ทกฺุข    วา   อทุกฺขมสุข   วา   
ตมฺป   น   ม ฺเยฺย   ตสฺมึป   น   ม ฺเยฺย   ตโตป   น  ม ฺเยฺย   
ตมฺเมติ   น   ม ฺเยฺย  ฯ  กาย  น  ม ฺเยฺย  ฯ  มน  น  ม ฺเยฺย   
มนสฺมึ    น    ม ฺเยฺย   มนโต   น   ม ฺเยฺย   มโน   เมติ   น   
ม ฺเยฺย     ธมฺเม     น    ม ฺเยฺย    มโนวิ ฺาณ    มโนสมฺผสสฺ   
ยมฺปท   มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชชฺติ   เวทยิต   สุข  วา  ทุกฺข  วา   
อทุกฺขมสุข    วา    ตมฺป    น    ม ฺเยฺย   ตสฺมึป   น   ม ฺเยฺย   
ตโตป   น   ม ฺเยฺย   ตมฺเมติ  น  ม ฺเยฺย  ฯ  สพฺพ  น  ม ฺเยฺย    
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สพฺพสฺมึ    น    ม ฺเยฺย    สพฺพโต    น   ม ฺเยฺย   สพฺพ   เมติ   
น  ม ฺเยฺย  ฯ  โส  เอว  อม ฺมาโน  น  กิ ฺจิ  ๑ โลเก อุปาทิยติ   
อนุปาทิย    น    ปริตสฺสติ    อปริตสฺส    ปจฺจตฺต ฺเว   ปรินพฺิพายติ   
ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร  อิตฺถตฺตายาติ   
ปชานาตีติ ฯ   
     [๑๒๑]  เอชา  ภิกฺขเว  โรโค เอชา คณฺโฑ เอชา สลฺล ฯ ตสฺมา   
ติห  ภิกฺขเว  ตถาคโต  อเนโช  วิหรติ  วีตสลฺโล  ฯ ตสฺมา ติห ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ เจป อากงฺเขยฺย อเนโช วิหเรยฺย วีตสลฺโลติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๑๒๒]   จกฺขุ   น   ม ฺเยฺย   จกฺขุสฺมึ  น  ม ฺเยฺย  จกฺขุโต   
น  ม ฺเยฺย  จกฺขุ  เมติ  น  ม ฺเยฺย  รูเป  น  ม ฺเยฺย จกฺขุวิ ฺาณ   
จกฺขุสมฺผสฺส        ยมฺปท        จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา        อุปฺปชชฺติ   
เวทยิต   สุข   วา   ทกฺุข   วา  อทุกฺขมสุข  วา  ตมฺป  น  ม ฺเยฺย   
ตสฺมึป   น   ม ฺเยฺย  ตโตป  น  ม ฺเยฺย  ตมฺเมติ  น  ม ฺเยฺย  ฯ   
ย   หิ   ภิกฺขเว   ม ฺติ   ยสฺมึ   ม ฺติ   ยโต   ม ฺติ   ย  เมติ   
ม ฺติ     ตโต    ต    โหติ    อ ฺถา    อ ฺถาภาวี    ภวสตฺโต   
โลโก   ภวเมว   อภินนฺทติ   ฯเปฯ   ชวฺิห  น  ม ฺเยฺย  ชิวฺหาย  น   
ม ฺเยฺย    ชวฺิหาโต   น   ม ฺเยฺย   ชวฺิหา   เมติ   น   ม ฺเยฺย   
รเส     น     ม ฺเยฺย     ชิวฺหาวิ ฺาณ    ชิวฺหาสมฺผสฺส    ยมปฺท   
ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา    อุปฺปชฺชติ    เวทยิต    สุข   วา   ทุกฺข   วา   
อทุกฺขมสุข    วา    ตมฺป    น    ม ฺเยฺย   ตสฺมึป   น   ม ฺเยฺย   
#๑ ม. ย.ุ กิ ฺจิป ฯ    
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ตโตป   น   ม ฺเยฺย   ตมฺเมติ   น   ม ฺเยฺย   ฯ  ย  ห ิ ภิกฺขเว   
ม ฺติ     ยสฺมึ    ม ฺติ    ยโต    ม ฺติ    ย    เมติ    ม ฺติ   
ตโต   ต   โหติ   อ ฺถา   อ ฺถาภาวี   ภวสตฺโต   โลโก  ภวเมว   
อภินนฺทติ    ฯเปฯ    มน    น    ม ฺเยฺย   มนสฺมึ   น   ม ฺเยฺย   
มนโต    น    ม ฺเยฺย   มโน   เมติ   น   ม ฺเยฺย   ธมฺเม   น   
ม ฺเยฺย    มโนวิ ฺาณ    มโนสมฺผสสฺ    ยมฺปท    มโนสมฺผสสฺปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ    เวทยิต    สุข    วา    ทกฺุข    วา   อทุกฺขมสุข   วา   
ตมฺป   น   ม ฺเยฺย   ตสฺมึป   น   ม ฺเยฺย   ตโตป   น  ม ฺเยฺย   
ตมฺเมติ   น   ม ฺเยฺย   ฯ   ย   หิ   ภิกฺขเว  ม ฺติ  ยสฺมึ  ม ฺติ   
ยโต    ม ฺติ    ยมฺเมติ    ม ฺติ    ตโต    ต    โหติ   อ ฺถา   
อ ฺถาภาวี    ภวสตฺโต    โลโก   ภวเมว   อภินนทฺติ   ฯ   ยาวตา   
ภิกฺขเว    ขนฺธธาตุอายตนา    ตมฺป    น    ม ฺเยฺย    ตสฺมึป   น   
ม ฺเยฺย    ตโตป    น   ม ฺเยฺย   ต   เมติ   น   ม ฺเยฺย   ฯ   
โส    เอว   อม ฺมาโน   น   กิ ฺจิ   โลเก   อุปาทิยติ   อนุปาทิย   
น     ปริตสฺสติ     อปริตสฺส    ปจฺจตฺต ฺเว    ปรนิิพฺพายติ    ขีณา   
ชาติ    วุสิต    พฺรหฺมจริย    กต    กรณีย    นาปร   อิตฺถตฺตายาติ   
ปชานาตีติ ฯ อฏม ฯ   
     [๑๒๓]  ทฺวย  โว  ภิกขฺเว  เทสิสฺสามิ  ฯ  ต สุณาถ ฯ กิ ฺจ ๑   
ภิกฺขเว   ทฺวย   จกฺขุ ฺเจว   รูปา   จ   โสต ฺจ   ๒   สทฺทา   จ   
ฆาน ฺจ   คนฺธา   จ   ชิวฺหา   จ   รสา   จ  กาโย  จ  โผฏพฺพา   
#๑ ยุ. กิ ฺจิ ฯ ๒ ม. ยุ. โสต ฺเจว ... ฆาน ฺเจว ... ชิวฺหาเจว ... มโนเจว ฯ    
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จ   มโน   จ   ธมฺมา   จ   อิท   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   ทฺวย  ฯ  โย   
ภิกฺขเว   เอว   วเทยฺย   อหเมต   ทฺวย   ปจฺจกฺขาย   อ ฺ   ทฺวย   
ป ฺเปสฺสามีติ   ฯ   ตสฺส   วาจา   วตฺถุ   เทวสฺส   ปฏุโ   จ  น   
สมฺปาเยยฺย   อุตฺตรึ   จ   วิฆาต  อาปชฺเชยฺย  ฯ  ต  กสิฺส  เหตุ  ฯ   
ยถา ต ภิกฺขเว อวิสยสฺมินฺติ ฯ นวม ฯ   
     [๑๒๔]   ทฺวย   ภิกฺขเว   ปฏิจฺจ   วิ ฺาณ  สมฺโภติ  ฯ  กถ ฺจ   
ภิกฺขเว    ทฺวย    ปฏิจฺจ   วิ ฺาณ   สมฺโภติ   ฯ   จกฺขุ ฺจ   ปฏิจฺจ   
รูเป    จ    อุปฺปชฺชติ    จกฺขุวิ ฺาณ    จกฺขุ    อนิจฺจ    วิปริณามิ   
อ ฺถาภาวิ    รูปา   อนิจฺจา   วิปริณามิโน   อ ฺถาภาวิโน   อิตฺเถต   
ทฺวย  จล ฺเจว  พฺยาธ ฺจ  ๑  อนิจฺจ  วิปริณามิ อ ฺถาภาวิ จกฺขุวิ ฺาณ   
อนิจฺจ     วิปริณามิ     อ ฺถาภาวิ     ฯ    โยป    เหตุ    โยป   
ปจฺจโย    จกฺขุวิ ฺาณสฺส   อุปฺปาทาย   โสป   เหตุ   โสป   ปจฺจโย   
อนิจฺโจ    วิปริณามี   อ ฺถาภาวี   ฯ   อนิจฺจ   โข   ปน   ภิกฺขเว   
ปจฺจย    ปฏิจฺจ   อุปฺปนฺน   จกฺขุวิ ฺาณ   กุโต   นจฺิจ   ภวิสฺสติ   ฯ   
โย   ๒   โข   ภิกฺขเว   อิเมส   ติณฺณ  ธมฺมาน  สงฺคติ  สนฺนิปาโต   
สมวาโย อย วุจฺจติ ภิกฺขเว จกฺขุสมฺผสฺโส ฯ   
     [๑๒๕]  จกฺขุสมฺผสฺโสป  อนิจฺโจ  วิปริณามี  อ ฺถาภาวี  ฯ  โยป   
เหตุ   โยป   ปจฺจโย   จกขฺุสมฺผสฺสสฺส   อุปฺปาทาย  โสป  เหตุ  โสป   
ปจฺจโย   อนิจฺโจ  วิปริณามี  อ ฺถาภาวี  ฯ  อนิจฺจ  โข  ปน  ภิกฺขเว   
ปจฺจย   ปฏิจฺจ   อุปฺปนฺโน   จกฺขุสมฺผสฺโส   กโุต   นจฺิโจ  ภวิสฺสติ  ฯ   
#๑ ม. พฺยถ ฺจ ฯ ยุ. พฺยพฺย ฺจ ฯ เอวมุปริป ฯ   ๒ ม. ยุ. ยา ฯ เอวมุปริป ฯ    
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ผุฏโ  ภิกฺขเว  เวเทติ  ผุฏโ  เจเตติ  ผุฏโ  ส ฺชานาติ  อิตฺเถเตป   
ธมฺมา  จลา  เจว  พฺยาธา  ๑  จ  อนิจฺจา วิปริณามิโน อ ฺถาภาวิโน   
ฯเปฯ    ชิวฺห ฺจ    ปฏิจฺจ    รเส    จ    อุปฺปชฺชติ   ชวฺิหาวิ ฺาณ   
ชิวฺหา   อนิจฺจา   วิปริณามี   อ ฺถาภาวี   รสา  อนิจฺจา  วิปริณามิโน   
อ ฺถาภาวิโน     อิตฺเถต    ทฺวย    จล ฺเจว    พฺยาธ ฺจ    อนิจฺจ   
วิปริณามิ   อ ฺถาภาวิ  ชิวฺหาวิ ฺาณ  อนิจฺจ  วิปริณามิ  อ ฺถาภาวิ  ฯ   
โยป     เหตุ     โยป     ปจฺจโย    ชิวฺหาวิ ฺาณสฺส    อุปฺปาทาย   
โสป   เหตุ   โสป   ปจฺจโย   อนิจฺโจ   วิปริณามี   อ ฺถาภาวี   ฯ   
อนิจฺจ   โข   ปน   ภิกฺขเว   ปจฺจย   ปฏจฺิจ   อุปฺปนฺน  ชิวฺหาวิ ฺาณ   
กุโต   นิจฺจ   ภวิสฺสติ   ฯ   โย  โข  ภิกขฺเว  อิเมส  ติณฺณ  ธมฺมาน   
สงฺคติ สนฺนิปาโต สมวาโย อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ชิวฺหาสมฺผสฺโส ฯ   
     [๑๒๖]  ชวฺิหาสมฺผสฺโสป  อนิจฺโจ  วิปริณามี  อ ฺถาภาวี  ฯ โยป   
เหตุ   โยป   ปจฺจโย   ชิวฺหาสมฺผสฺสสฺส  อุปฺปาทาย  โสป  เหตุ  โสป   
ปจฺจโย    อนิจฺโจ   วิปริณามี   อ ฺถาภาวี   ฯ   อนิจฺจ   โข   ปน   
ภิกฺขเว    ปจฺจย   ปฏิจฺจ   อุปฺปนฺโน   ชิวฺหาสมฺผสฺโส   กโุต   นจฺิโจ   
ภวิสฺสติ    ฯ   ผุฏโ   ภิกขฺเว   เวเทติ   ผุฏโ   เจเตติ   ผุฏโ   
ส ฺชานาติ   อิตฺเถเตป   ธมฺมา   จลา   เจว   พฺยาธา   จ  อนิจฺจา   
วิปริณามิโน    อ ฺถาภาวิโน    ฯเปฯ   มน ฺจ   ปฏิจฺจ   ธมฺเม   จ   
อุปฺปชฺชติ    มโนวิ ฺาณ    มโน    อนิจฺโจ    วิปริณามี   อ ฺถาภาวี   
ธมฺมา    อนิจฺจา    วิปริณามิโน    อ ฺถาภาวิโน    อิตฺเถต    ทฺวย   
#๑ ม. พฺยถา ฯ ยุ. พฺยยา ฯ    
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จล ฺเจว    พฺยาธ ฺจ    อนิจฺจ   วิปริณามิ   อ ฺถาภาวิ   มโนวิ ฺาณ   
อนิจฺจ     วิปริณามิ     อ ฺถาภาวิ     ฯ    โยป    เหตุ    โยป   
ปจฺจโย    มโนวิ ฺาณสฺส   อุปฺปาทาย   โสป   เหตุ   โสป   ปจฺจโย   
อนิจฺโจ    วิปริณามี   อ ฺถาภาวี   ฯ   อนิจฺจ   โข   ปน   ภิกฺขเว   
ปจฺจย    ปฏิจฺจ   อุปฺปนฺน   มโนวิ ฺาณ   กุโต   นจฺิจ   ภวิสฺสติ   ฯ   
โย    โข    ภิกฺขเว   อิเมส   ติณฺณ   ธมมฺาน   สงฺคติ   สนฺนิปาโต   
สมวาโย อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ๑ มโนสมฺผสฺโส ฯ   
     [๑๒๗]   มโนสมฺผสฺโสป   อนิจฺโจ   วิปริณามี   อ ฺถาภาวี   ฯ   
โยป   เหตุ   โยป   ปจฺจโย   มโนสมฺผสฺสสสฺ  อุปฺปาทาย  โสป  เหตุ   
โสป   ปจฺจโย   อนิจฺโจ   วิปริณามี  อ ฺถาภาวี  ฯ  อนิจฺจ  โข  ปน   
ภิกฺขเว    ปจฺจย    ปฏิจฺจ   อุปฺปนฺโน   มโนสมฺผสฺโส   กุโต   นิจฺโจ   
ภวิสฺสติ    ฯ   ผุฏโ   ภิกขฺเว   เวเทติ   ผุฏโ   เจเตติ   ผุฏโ   
ส ฺชานาติ   อิตฺเถเตป   ธมฺมา   จลา   เจว   พฺยาธา   จ  อนิจฺจา   
วิปริณามิโน    อ ฺถาภาวิโน    ฯ    เอว   ภิกฺขเว   ทฺวย   ปฏิจฺจ   
มโนวิ ฺาณ สมฺโภตีติ ฯ ทสม ฯ   
                    ฉนฺนวคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
         ปโลกสุ ฺา สงฺขิตฺต       ฉนฺโน ปุณฺโณ จ พาหิโย   
         เอเชน จ เทฺว วุตฺตา     ทฺวเยหิ อปเร เทฺวติ ฯ   
                        _________   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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     [๑๒๘]  ฉยิเม  ภิกฺขเว  ผสฺสายตนา  อทนฺตา  อคุตฺตา  อรกขิฺตา   
อสวุตา   ทุกขฺาธิวาหา   โหนฺติ   ฯ   กตเม   ฉ   ฯ  จกฺขุ  ภิกฺขเว   
ผสฺสายตน    อทนฺต    อคุตฺต   อรกฺขิต   อสวุต   ทุกขฺาธิวาห   โหติ   
ฯเปฯ    ชิวฺหา    ภิกฺขเว    ผสฺสายตน    อทนฺต   อคุตฺต   อรกฺขิต   
อสวุต    ทกุขฺาธิวาห    โหติ    ฯเปฯ   มโน   ภิกฺขเว   ผสฺสายตน   
อทนฺต   อคุตฺต   อรกฺขิต   อสวุต   ทุกฺขาธิวาห   โหติ  ฯ  อิเม  โข   
ภิกฺขเว    ฉ    ผสฺสายตนา   อทนฺตา   อคุตฺตา   อรกฺขิตา   อสวุตา   
ทุกฺขาธิวาหา โหนฺติ ฯ   
     [๑๒๙]  ฉยิเม  ภิกฺขเว  ผสฺสายตนา  สุทนฺตา  สุคุตฺตา  สุรกฺขิตา   
สุสวุตา  สุขาธิวาหา  โหนฺติ  ฯ  กตเม  ฉ  ฯ  จกฺขุ ภิกฺขเว ผสฺสายตน   
สุทนฺต   สุคุตฺต   สุรกฺขิต   สุสวุต   สขุาธิวาห   โหติ   ฯเปฯ  ชิวฺหา   
ภิกฺขเว    ผสสฺายตน   สุทนฺต   สุคุตฺต   สุรกฺขิต   สสุวุต   สุขาธิวาห   
โหติ   ฯเปฯ   มโน   ภิกฺขเว   ผสฺสายตน   สุทนฺต   สุคุตฺต  สุรกขิฺต   
สุสวุต   สุขาธิวาห   โหติ   ฯ   อิเม   โข  ภิกฺขเว  ฉ  ผสฺสายตนา   
สุทนฺตา    สคุุตฺตา    สุรกขิฺตา   สุสวุตา   สุขาธิวาหา   โหนฺตีติ   ฯ   
อิทมโวจ ภควา ฯเปฯ เอตทโวจ สตฺถา   
  [๑๓๐] ฉเฬว ๑ ผสฺสายตนานิ ภิกฺขเว ๒ อสวุโต ยตฺถ ทุกฺข นิคจฺฉติ   
        เตส ฺจ เย สวรณ อเวทิสุ ๓     สทฺธา ทุติยา วิหรนฺตานวสฺสุตา ฯ   
        ทิสฺวาน รูปานิ มโนรมานิ         อโถป ทิสฺวา อมโนรมานิ   
#๑ ม. สเฬว ฯ    ๒ ม. ย.ุ ภิกฺขโว ฯ     ๓ ยุ. อเวทึสุ ฯ    
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        มโนรเม ราคปถ วิโนทเย        น จาปฺปยมฺเมติ มน ปโทสเย ฯ   
        สทฺท ฺจ สุตฺวา ทุติย ปยาปฺปย      ปยมฺหิ สทฺเทน สมุจฺฉิโต สิยา   
        อโถ ๑ ปเย โทสคต วิโนทเย    น จาปฺปยมฺเมติ มน ปโทสเย ฯ   
        คนฺธ ฺจ ฆตฺวา สุรภึ มโนรม       อโถป ฆตฺวา อสุจึ อกนฺติย   
        อกนฺติยสฺมึ ปฏิฆ วิโนทเย         ฉนฺทานุนีโต น จ กนฺติเย สิยา ฯ   
        รส ฺจ โภตฺวา ปริต จ สาทุ ๒    อโถป โภตฺวา น อสาทุเมกทา   
        สาทท รส นาชฺโฌสาย ภุ ฺชติ ๓    วิโรธมาสาทุ ๔ สโุน ปทสเย ฯ   
        ผสฺเสน ผุฏโ น สุเขน มชฺเฌ ๕  ทุกฺเขน ผุฏโป น สมฺปเวเธ   
        ผสฺสทฺวย สุขทุกฺข ๖ อุเปกฺเข ๗  อนานุรุทฺโธ อวิรุทฺธ เกนจิ ฯ   
        ปป ฺจส ฺา อิตรีตรา นรา        ปป ฺจยนฺตา อุปยนฺติ ส ฺ ิโน   
        มโนมย เคหสิต ฺจ สพฺพ          ปนุชฺช เนกฺขมฺมสิต หิ ๘ อิริยติ ๙ ฯ   
        เอว มโน ฉสฺสุ ยทา สุภาวิโต     ผุฏสฺส จิตฺต น วิกมฺปเต กฺวจิ   
เต  ราคโทส  ๑๐  หิ ๘ อภิภุยฺย ภิกฺขโว ภวถ ชาติมรณสฺส ปารคาติ ฯ   
ปม ฯ   
     [๑๓๑]  อถ  โข  อายสฺมา     มาลุกฺยปุตฺโต  อาตาป  ปหิตตฺโต   
เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   ฯเปฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา   
มาลุกฺยปุตฺโต  ภควนฺต  เอตทโวจ  สาธุ  เม  ภนฺเต  ภควา  สงฺขิตฺเตน   
ธมฺม    เทเสตุ   ยมห   ภควโต   ธมฺม   สุตฺวา   เอโก   วูปกฏโ   
#๑ ม. อโถปฺปเย ฯ ยุ. อถปฺปเย ฯ   ๒ ม. รส ฺจ โภตฺวาน อสาทิต ฺจ สาทท ฯ   
#ยุ. รส ฺจ โภตฺวา สาทิตฌฺจ สาทุ ฺจ ฯ   ๓ ม. ภุ ฺเช ฯ   
#๔ ม. วิโรธมาสาทุสุ ... ฯ ยุ. วิโรธมาสาทูสุ ... ฯ   ๕ ม. ย.ุ มชฺเช ฯ   
#๖ ม. ยุ. สุขทุกฺเข ฯ   ๗ ยุ. อุเปกฺโข ฯ ๘ ม. ยุ. หิสทฺโท นตฺถ ิฯ   
#๙ ม. ย.ุ อิรยีติ ฯ ๑๐ ม. ยุ. ราคโทเส ฯ    
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อปฺปมตฺโต   อาตาป  ปหิตตฺโต  วิหเรยฺยนฺติ  ฯ  เอตฺถทานิ  มาลุกฺยปุตฺต   
กึ   ทหเร   ภิกฺขู   วกฺขามิ   ๑   ยตฺร  หิ  นาม  ตฺว  ๒  ชิณฺโณ   
วุฑฺโฒ   ๓   มหลฺลโก   อทฺธคโต  วโยอนุปฺปตฺโต  สงฺขิตฺเตน  โอวาท   
ยาจสีติ ฯ   
     [๑๓๒]  กิ ฺจาปห  ๔  ภนฺเต  ชิณฺโณ  วุฑฺโฒ  มหลฺลโก อทฺธคโต   
วโยอนุปฺปตฺโต   ฯ   เทเสตุ   เม   ภนฺเต   ภควา  สงฺขิตฺเตน  ธมฺม   
เทเสตุ    สุคโต    สงฺขิตฺเตน    ธมฺม   อปฺเปว   นามาห   ภควโต   
ภาสิตสฺส   อตฺถ   อาชาเนยฺย   อปฺเปว   นามาห   ภควโต  ภาสิตสฺส   
ทายาโท    อสฺสนฺติ   ฯ   ต   ก ึ  ม ฺสิ   มาลุกฺยปตฺุต   เย   เต   
จกฺขุวิ ฺเยฺยา   รูปา   อทิฏา   อทิฏปุพฺพา   น   จ   ปสฺส ิ น  จ   
เต   โหติ   ปสฺเสยฺยนฺติ   อตฺถิ   เต  ตตฺถ  ฉนฺโท  วา  ราโค  วา   
เปม  วาติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  เย  เต  โสตวิ ฺเยฺยา  สทฺทา   
อสฺสุตา   อสฺสุตปุพฺพา   น   จ   สุณาสิ  น  จ  เต  โหติ  สุเณยฺยนฺติ   
อตฺถิ   เต   ตตฺถ   ฉนฺโท   วา   ราโค   วา  เปม  วาติ  ฯ  โน   
เหต  ภนฺเต  ฯ  เย  เต  ฆานวิ ฺเยฺยา  คนฺธา อฆายิตา อฆายิตปุพฺพา   
น    จ    ฆายสิ    น    จ    เต    โหติ    ฆาเยยฺยนฺติ   อตฺถิ   
เต    ตตฺถ   ฯเปฯ   เย   เต   ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา   รสา   อสายิตา   
อสายิตปุพฺพา    น   จ   สายสิ   น   จ   เต   โหติ   สาเยยฺยนฺติ   
อตฺถิ    เต   ตตฺถ   ฯเปฯ   เย   เต   กายวิ ฺเยฺยา   โผฏพฺพา   
อสมฺผุฏา    อสมฺผุฏปุพฺพา    น   จ   ผุสฺสิ   น   จ   เต   โหติ   
ผุเสยฺยนฺติ    อตฺถิ   เต   ตตฺถ   ฯเปฯ   เย   เต   มโนวิ ฺเยฺยา   
#๑ ม. ย.ุ วกขฺาม ฯ   ๒ ม. ย.ุ ภิกฺขุ ฯ   ๓ ม. วุทฺโธ ฯ เอวมุปริป ฯ   
#๔ ม. กิ ฺจาปาห ฯ ยุ. กิ ฺจาปห ฯ    



สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาท่ี 91 

ธมฺมา    อวิ ฺาตา    อวิ ฺาตปุพฺพา    น   จ   วิชานาสิ   น   จ   
เต   โหติ   วิชาเนยฺยนฺติ   อตฺถิ  เต  ตตฺถ  ฉนฺโท  วา  ราโค  วา   
เปม วาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ   
     [๑๓๓]   เอตฺถ   จ   เต   มาลุกฺยปุตฺต  ทิฏสุตมุตวิ ฺาตพฺเพสุ   
ธมฺเมสุ    ทิฏเ    ทฏิมตฺต    ภวิสฺสติ    สุเต   สุตมตฺต   ภวิสฺสติ   
มุเต    มุตมตฺต    ภวิสฺสติ    วิ ฺาเต    วิ ฺาตมตฺต   ภวิสฺสติ   ฯ   
ยโต    โข    เต    มาลุกฺยปตฺุต    ทฏิสุตมุตวิ ฺาตพฺเพสุ   ธมฺเมสุ   
ทิฏเ   ทฏิมตฺต   ภวิสฺสติ   สุเต   สุตมตฺต   ภวิสฺสติ  มุเต  มุตมตฺต   
ภวิสฺสติ   วิ ฺาเต   วิ ฺาตมตฺต   ภวิสฺสติ   ตโต   ตฺว   มาลุกยฺปุตฺต   
น    เตน    ยโต    ตฺว    มาลุกฺยปุตฺต    น   เตน   ตโต   ตฺว   
มาลุกฺยปุตฺต   น   ตตฺถ   ยโต   ตฺว   มาลุกฺยปุตฺต   น   ตตฺถ  ตโต   
ตฺว   มาลุกฺยปุตฺต   เนวิธ   น   หุร   น   อุภยมนฺตเรน  เอเสวนฺโต   
ทุกฺขสฺสาติ  ฯ  อิมสฺส  ขฺวาห  ภนฺเต  ภควโต  ๑  สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส๛   
วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานามิ ฯ   
   [๑๓๔] รูป ทิสฺวา สติ มฏุา       ปย นิมิตฺต มนสิกโรโต   
         สารตฺตจิตฺโต เวเทติ       ต ฺจ อชโฺฌสา ๒ ติฏติ ฯ   
         ตสฺส วฑฺฒนฺติ เวทนา       อเนกา รูปสมฺภวา   
         อภิชฺฌา จ วิเหสา จ       จิตฺตมสฺสูปห ฺติ   
         เอว อาจินโต ทุกฺข        อารา นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ   
         สทฺท สุตฺวา สติ มุฏา      ปย นิมิตฺต มนสิกโรโต   
         สารตฺตจิตฺโต เวเทติ       ต ฺจ อชโฺฌสา ติฏติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ภควตา ฯ     ๒ ม. ย.ุ อชโฺฌส ฯ เอวมุปรปิ ฯ    
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         ตสฺส วฑฺฒนฺติ เวทนา       อเนกา สทฺทสมฺภวา   
         อภิชฺฌา จ วิเหสา จ       จิตฺตมสฺสูปห ฺติ   
         เอว อาจินโต ทุกฺข        อารา นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ   
         คนฺธ ฆาตฺวา ๑ สติ มุฏา  ปย นิมิตฺต มนสิกโรโต   
         สารตฺตจิตฺโต เวเทติ       ต ฺจ อชโฺฌสา ติฏติ ฯ   
         ตสฺส วฑฺฒนฺติ เวทนา       อเนกา คนฺธสมฺภวา   
         อภิชฺฌา จ วิเหสา จ       จิตฺตมสฺสูปห ฺติ   
         เอว อาจินโต ทุกฺข        อารา นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ   
         รส โภตฺวา สติ มุฏา      ปย นมิิตฺต มนสิกโรโต   
         สารตฺตจิตฺโต เวเทติ       ต ฺจ อชโฺฌสา ติฏติ ฯ   
         ตสฺส วฑฺฒนฺติ เวทนา       อเนกา รสสมฺภวา   
         ฯเปฯ                  อารา นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ   
         โผฏพฺพ ผุสฺส สติ มุฏา    ปย นิมิตฺต มนสิกโรโต   
         สารตฺตจิตฺโต เวเทติ       ต ฺจ อชโฺฌสา ติฏติ ฯ   
         ตสฺส วฑฺฒนฺติ เวทนา       อเนกา โผฏพฺพสมฺภวา   
         ฯเปฯ                  อารา นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ   
         ธมฺม ตฺวา สติ มุฏา      ปย นมิิตฺต มนสิกโรโต   
         สารตฺตจิตฺโต เวเทติ       ต ฺจ อชโฺฌสา ติฏติ ฯ   
         ตสฺส วฑฺฒนฺติ เวทนา       อเนกา ธมฺมสมฺภวา   
         อภิชฺฌา จ วิเหสา จ       จิตฺตมสฺสูปห ฺติ   
#๑ ม. ฆตฺวา ฯ    



สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาท่ี 93 

         เอว อาจินโต ทุกฺข        อารา นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ   
   [๑๓๕] น โส รชฺชติ รูเปสุ        รูป ทิสฺวา ปฏิสฺสโต   
         วิรตฺตจิตฺโต เวเทติ        ต ฺจ นาชฺโฌสา ติฏติ ฯ   
         ยถาสฺส ปสฺสโต รูป        เสวโต จาป เวทน   
         ขิยฺยติ โน ปจิยติ          เอว โส จรตี สโต   
         เอว อปจินโต ทุกฺข        สนฺติเก นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ   
         น โส รชฺชติ สทฺเทส ุ      สทฺท สุตฺวา ปฏิสฺสโต   
         วิรตฺตจิตฺโต เวเทติ        ต ฺจ นาชฺโฌสา ติฏติ ฯ   
         ยถาสฺส สุณโต สทฺท        เสวโต จาป เวทน   
         ขิยฺยติ โน ปจิยติ          เอว โส จรตี สโต   
         เอว อปจินโต ทุกฺข        สนฺติเก นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ   
         น โส รชฺชติ คนฺเธสุ       คนฺธ ฆาตฺวา ปฏิสฺสโต   
         วิรตฺตจิตฺโต เวเทติ        ต ฺจ นาชฺโฌสา ติฏติ ฯ   
         ยถาสฺส ฆายโต คนฺธ       เสวโต จาป เวทน   
         ขิยฺยติ โน ปจิยติ          เอว โส จรตี สโต   
         เอว อปจินโต ทุกฺข        สนฺติเก นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ   
         น โส รชฺชติ รเสสุ        รส โภตฺวา ปฏิสฺสโต   
         วิรตฺตจิตฺโต เวเทติ        ต ฺจ นาชฺโฌสา ติฏติ ฯ   
         ยถาสฺส สายโต รส        เสวโต จาป เวทน   
              ฯเปฯ                            สนฺติเก นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ    
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         น โส รชฺชติ ผสฺเสสุ       ผสฺส ผุสฺส ปฏิสฺสโต   
         วิรตฺตจิตฺโต เวเทติ        ต ฺจ นาชฺโฌสา ติฏติ ฯ   
         ยถาสฺส ผุสโต ผสฺส        เสวโต จาป เวทน   
         ฯเปฯ                  สนติฺเก นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ   
         น โส รชฺชติ ธมฺเมสุ       ธมฺม ตฺวา ปฏิสฺสโต   
         วิรตฺตจิตฺโต เวเทติ        ต ฺจ นาชฺโฌสา ติฏติ ฯ   
         ยถาสฺส ชานโต ธมมฺ       เสวโต จาป เวทน   
         ขิยฺยติ โน ปจิยติ          เอว โส จรตี สโต   
         เอว อปจินโต ทุกฺข        สนฺติเก นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ   
อิมสฺส   ขฺวาห  ภนฺเต  ภควตา  สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส  เอว  วิตฺถาเรน   
อตฺถ อาชานามีติ ฯ   
     [๑๓๖]   สาธุ   สาธุ  มาลุกฺยปุตฺต  สาธุ  โข  ตฺว  มาลุกฺยปุตฺต   
มยา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานาสิ ฯ   
   [๑๓๗] รูป ทิสฺวา สติ มฏุา       ปย นิมิตฺต มนสิกโรโต   
         สารตฺตจิตฺโต เวเทติ       ต ฺจ อชโฺฌสา ติฏติ ฯ   
         ตสฺส วฑฺฒนฺติ เวทนา       อเนกา รูปสมฺภวา   
         อภิชฺฌา จ วิเหสา จ       จิตฺตมสฺสูปห ฺติ   
         เอว อาจินโต ทุกฺข        อารา นิพฺพาน วุจฺจติ ฯเปฯ   
   [๑๓๘] น โส รชฺชติ ธมฺเมสุ       ธมมฺ ตฺวา ปฏิสฺสโต   
         วิรตฺตจิตฺโต เวเทติ        ต ฺจ นาชฺโฌสา ติฏติ ฯ    
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               ยถาสฺส ชานโต ธมฺม       เสวโต จาป เวทน   
         ขิยฺยติ โน ปจิยติ          เอว โส จรตี สโต   
         เอว อปจินโต ทุกฺข ฯเปฯ   สนฺติเก นิพฺพาน วุจฺจติ ๑ ฯ   
      อิมสฺส   โข   มาลุกฺยปุตฺต   มยา   สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส  เอว   
วิตฺถาเรน อตฺโถ ทฏพฺโพติ ฯ   
      [๑๓๙]   อถ   โข   อายสฺมา   มาลกฺุยปุตฺโต  ภควโต  ภาสิต   
อภินนฺทิตฺวา    อนุโมทิตฺวา    อุฏายาสนา    ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   
ปทกฺขิณ   กตฺวา   ปกฺกามิ   ฯ   อถ   โข   อายสฺมา   มาลุกฺยปุตฺโต   
เอโก    วูปกฏโ    อปฺปมตฺโต   อาตาป   ปหิตตฺโต   วิรหนโฺต   น   
จิรสฺเสว    ยสฺสตฺถาย    กลุปุตฺตา   สมมฺเทว   อคารสฺมา   อนคาริย   
ปพฺพชนฺติ   ตทนุตฺตร   พฺรหฺมจริยปริโยสาน   ทฏิเ   ว   ธมฺเม   สย   
อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา    อุปสมฺปชฺช    วิหาสิ    ขีณา    ชาติ   วุสติ   
พฺรหฺมจริย    กต    กรณีย    นาปร   อิตฺถตฺตายาติ   อพฺภ ฺาสิ   ฯ   
อ ฺตโร จ ปนายสฺมา มาลุกฺยปุตฺโต อรหต อโหสีติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๑๔๐]  ปริหานธมฺม ฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  อปริหานธมฺม ฺจ   
ฉ     จ    อภิภายตนานิ    ต    สุณาถ    ฯ    กถ ฺจ    ภิกฺขเว   
ปริหานธมฺโม   โหติ   ฯ   อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  จกขฺุนา  รูป  ทสิฺวา   
อุปฺปชฺชนฺติ    ปาปกา    อกุสลา    ธมฺมา   สรสงฺกปปฺา   ส ฺโชนิยา   
ต ฺเจ  [๒]  ภิกฺขุ  อธิวาเสติ  นปฺปชหติ  น  วิโนเทติ  น พฺยนฺตีกโรติ   
น   อนภาว   คเมติ   ฯ   เวทิตพฺพเมต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา  ปริหายามิ   
#๑ ม. ย.ุ วุจฺจตีติ ฯ      ๒ ยุ. ภิกฺขเว ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุ ฯ    
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กุสเลหิ    ธมเฺมหิ   ปริหาน   เหต   วุตฺต   ภควตาติ   ฯเปฯ   ปุน   
จปร   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   ชวฺิหาย   รส  สายิตฺวา  อุปฺปชฺชนฺติ  ฯเปฯ   
ปุน   จปร   ภิกฺขเว   ภิกขฺุโน   มนสา   ธมฺม   วิ ฺาย   อุปฺปชชฺนฺติ   
ปาปกา   อกสุลา   ธมฺมา   สรสงฺกปฺปา   ส ฺโชนิยา   ต ฺเจ   ภิกฺขุ   
อธิวาเสติ   นปฺปชหติ   น   วิโนเทติ   น   พฺยนฺตีกโรติ   น  อนภาว   
คเมติ    ฯ   เวทิตพฺพเมต   ภิกฺขเว   ภิกขฺุนา   ปริหายามิ   กุสเลหิ   
ธมฺเมหิ   ฯเปฯ   ปริหาน   เหต   วุตฺต   ภควตาติ   ฯ   เอว  โข   
ภิกฺขเว ปริหานธมฺโม โหติ ฯ   
     [๑๔๑]   กถ ฺจ  ภิกฺขเว  อปริหานธมฺโม  โหติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุโน   จกฺขุนา   รูป   ทสิฺวา   อุปฺปชชฺนฺติ  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา   
สรสงฺกปฺปา   ส ฺโชนิยา   ต ฺเจ  ภิกฺขุ  นาธิวาเสติ  ปชหติ  วิโนเทติ   
พฺยนฺตีกโรติ   อนภาว   คเมติ   ฯ   เวทิตพฺพเมต   ภิกฺขเว   ภิกฺขุนา   
น   ปริหายามิ   กุสเลหิ   ธมฺเมหิ   อปริหาน   เหต   วุต  ภควตาติ   
ฯเปฯ    ปุน    จปร   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   ชิวฺหาย   รส   สายิตฺวา   
อุปฺปชฺชนฺติ    ฯเปฯ   ปุน   จปร   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   มนสา   ธมฺม   
วิ ฺาย   อุปปฺชฺชนฺติ  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  สรสงฺกปฺปา  ส ฺโชนิยา   
ต ฺเจ     ภิกขฺุ     นาธิวาเสติ    ปชหติ    วิโนเทติ    พฺยนฺตีกโรติ   
อนภาว   คเมติ   ฯ   เวทิตพฺพเมต   ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา  น  ปริหายามิ   
กุสเลหิ   ธมฺเมหิ   อปริหาน   เหต   วุตฺต   ภควตาติ  ฯ  เอว  โข   
ภิกฺขเว อปริหานธมฺโม โหติ ฯ    
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     [๑๔๒]  กตมานิ  จ  ภิกฺขเว  ฉ  อภิภายตนานิ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุโน   จกฺขุนา   รูป   ทสิฺวา   น   อุปปฺชฺชนฺติ   ปาปกา   อกุสลา   
ธมฺมา    สรสงฺกปฺปา   ส ฺโชนิยา   เวทิตพฺพเมต   ภิกฺขเว   ภิกขฺุนา   
อภิภูตเมต    อายตน    อภิภายตน   เหต   วุตฺต   ภควตาติ   ฯเปฯ   
ปุน   จปร   ภิกฺขเว   ภิกขฺุโน   มนสา  ธมฺม  วิ ฺาย  น  อุปฺปชฺชนฺติ   
ปาปกา    อกสุลา   ธมฺมา   สรสงฺกปฺปา   ส ฺโชนิยา   เวทิตพฺพเมต   
ภิกฺขเว    ภิกขฺุนา    อภิภูตเมต   อายตน   อภิภายตน   เหต   วุตฺต   
ภควตาติ ฯ อิมานิ วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว ฉ อภิภายตนานีติ ฯ ตติย ฯ   
     [๑๔๓]   สาวตฺถีนิทาน   ฯเปฯ   ปมาทวิหาริ ฺจ   โว   ภิกฺขเว   
เทสิสฺสามิ    อปฺปมาทวิหาริ ฺจ    ต    สุณาถ   ฯ   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   
ปมาทวิหารี   โหติ   ฯ   จกฺขุนฺทฺริย  อสวุตสฺส  ภิกขฺเว  วิหรโต  จิตฺตใ   
พฺยาสิจฺจติ  ๑  จกฺขุวิ ฺเยฺเยสุ  รูเปสุ  ตสฺส  พฺยาสิตฺตจิตฺตสฺส  ปามุชฺช   
น   โหติ   ปามุชฺเช   อสติ  ปติ  น  โหติ  ปติยา  อสติ  ปสฺสทฺธ ิ น   
โหติ   ปสฺสทฺธิยา   อสติ   ทุกฺข   วิหรติ  ทุกฺขิโน  จิตฺต  น  สมาธิยติ   
อสมาหิเต จิตฺเต ธมฺมา น ปาตุภวนฺติ ธมฺมาน อปาตุภาวา ปมาทวิหารีเตฺวว   
สงฺข    คจฺฉติ    ฯเปฯ    ชวฺิหินฺทฺริย   อสวุตสฺส   ภิกขฺเว   วิหรโต   
จิตฺต   พฺยาสิจฺจติ   ชิวฺหาวิ ฺเยฺเยสุ   รเสสุ   ตสฺส   พฺยาสิตฺตจิตฺตสฺส   
ฯเปฯ     ปมาทวิหารีเตฺวว     สงฺข    คจฺฉติ    ฯเปฯ    มนินฺทฺริย   
อสวุตสฺส   ภิกฺขเว  วิหรโต  จิตฺต  พฺยาสิจฺจติ  มโนวิ ฺเยฺเยสุ  ธมฺเมสุ   
ตสฺส   พฺยาสตฺิตจิตฺตสฺส   ปามุชฺช   น   โหติ   ปามุชฺเช   อสติ   ปติ   
#๑ ม. ย.ุ พฺยาสิ ฺจติ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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โหติ   ปติยา   อสติ   ปสฺสทฺธิ   น   โหติ   ปสฺสทฺธิยา   อสติ  ทุกขฺ   
วิหรติ   ทกฺุขิโน   จิตฺต   น   สมาธิยติ  อสมาหิเต  จิตฺเต  ธมฺมา  น   
ปาตุภวนฺติ   ธมฺมาน   อปาตุภาวา   ปมาทวิหารีเตฺวว  สงฺข  คจฺฉติ  ฯ   
เอว โข ภิกฺขเว ปมาทวิหารี โหติ ฯ   
     [๑๔๔]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   อปฺปมาทวิหารี  โหติ  ฯ  จกฺขุนฺทฺริย   
สวุตสฺส   ภิกขฺเว   วิหรโต   จิตฺต   น   พฺยาสิจฺจติ   จกฺขุวิ ฺเยฺเยสุ   
รูเปสุ     ตสฺส    อพฺยาสิตฺตจิตฺตสฺส    ปามุชฺช    ชายติ    ปมุทิตสฺส   
ปติ    ชายติ    ปติมนสฺส    กาโย    ปสสฺมฺภติ   ปสสฺทฺธกาโย   สุข   
วิหรติ   สุขิโน   จิตฺต   สมาธิยติ  สมาหิเต  จิตฺเต  ธมฺมา  ปาตุภวนฺติ   
ธมฺมาน      ปาตุภาวา      อปฺปมาทวิหารีเตฺวว     สงฺข     คจฺฉติ   
ฯเปฯ   ชิวฺหินฺทฺริย   สวุตสฺส   ภิกฺขเว   วิหรโต  จิตฺต  น  พฺยาสิจฺจติ   
ฯเปฯ    อปฺปมาทวิหารีเตฺวว    สงฺข    คจฺฉติ    ฯเปฯ    มนินฺทฺรยิ   
สวุตสฺส   ภิกขฺเว   วิหรโต   จิตฺต   น   พฺยาสิจฺจติ   มโนวิ ฺเยฺเยสุ   
ธมฺเมสุ    ตสฺส    อพฺยาสิตฺตจิตฺตสฺส    ปามุชฺช    ชายติ    ปมุทิตสฺส   
ปติ    ชายติ    ปติมนสฺส    กาโย    ปสสฺมฺภติ   ปสสฺทฺธกาโย   สุข   
เวทยติ  ๑  สขิุโน  จิตฺต  สมาธิยติ  สมาหิเต  จิตฺเต ธมฺมา ปาตุภวนฺติ   
ธมฺมาน     ปาตุภาวา    อปฺปมาทวิหารีเตฺวว    สงฺข    คจฺฉติ    ฯ   
เอว โข ภิกฺขเว อปฺปมาทวิหารี โหตีติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๑๔๕]   สวร ฺจ   โว   ภิกฺขเว   เทเสสฺสามิ   อสวร ฺจ   ต   
สุณาถ   ฯ   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   อสวโร   โหติ   ฯ   สนฺติ   ภิกฺขเว   
#๑ ยุ. เวทิยติ ฯ    
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จกฺขุวิ ฺเยฺยา   รูปา   อิฏา   กนฺตา  มนาปา  ปยรปูา  กามูปส ฺหิตา   
รชนิยา   ต ฺเจ   ภิกฺขุ   อภินนฺทติ   อภิวทติ   อชโฺฌสาย   ติฏติ  ฯ   
เวทิตพฺพเมต   ภิกฺขเว   ภิกฺขุนา  ปริหายามิ  กุสเลหิ  ธมฺเมหิ  ปริหาน   
เหต    วุตฺต    ภควตาติ   ฯเปฯ   สนฺติ   ภิกฺขเว   ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา   
รสา   ฯเปฯ   สนฺติ   ภิกฺขเว   มโนวิ ฺเยฺยา  ธมฺมา  อิฏา  กนฺตา   
มนาปา   ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   ต ฺเจ   ภิกฺขุ   อภินนฺทติ   
อภิวทติ    อชฺโฌสาย   ติฏติ   ฯ   เวทิตพฺพเมต   ภิกฺขเว   ภิกขฺุนา   
ปริหายามิ   กุสเลหิ   ธมฺเมหิ   ปริหาน   เหต   วุตฺต   ภควตาติ  ฯ   
เอว โข ภิกฺขเว อสวโร โหติ ฯ   
     [๑๔๖]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว สวโร โหติ ฯ สนฺติ ภิกฺขเว จกฺขุวิ ฺเยฺยา   
รูปา     อิฏา     กนฺตา     มนาปา     ปยรูปา     กามูปส ฺหิตา   
รชนิยา   ต ฺเจ   ภิกฺขุ   นาภินนฺทติ   นาภิวทติ   น   อชฺโฌสาย  ๑   
ติฏติ   ฯ   เวทิตพฺพเมต   ภิกฺขเว   ภิกขฺุนา  น  ปรหิายามิ  กุสเลหิ   
ธมฺเมหิ   อปริหาน   เหต   วุตฺต   ภควตาติ   ฯเปฯ   สนฺติ  ภิกฺขเว   
ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา   รสา   ฯเปฯ   สนฺติ  ภิกฺขเว  มโนวิ ฺเยฺยา  ธมฺมา   
อิฏา    กนฺตา   มนาปา   ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   ต ฺเจ   
ภิกฺขุ   นาภินนฺทติ   นาภิวทติ   น  อชฺโฌสาย  ติฏติ  ฯ  เวทิตพฺพเมต   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุนา   น   ปรหิายามิ   กุสเลหิ  ธมฺเมหิ  อปริหาน  เหต   
วุตฺต ภควตาติ ฯ เอว โข ภิกฺขเว สวโร โหตีติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๑๔๗]   สมาธึ   ภิกฺขเว  ภาเวถ  ฯ  สมาหิโต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
#๑ ม. ย.ุ นาชฺโฌสาย ฯ เอวมุปริป ฯ    
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ยถาภูต   ปชานาติ   ฯ   กิ ฺจ  ยถาภูต  ปชานาติ  ฯ  จกฺขุ  อนิจฺจนฺติ   
ยถาภูต   ปชานาติ   รูปา   อนิจฺจาติ   ยถาภูต  ปชานาติ  จกฺขุวิ ฺาณ   
อนิจฺจนฺติ    ยถาภูต    ปชานาติ    จกฺขุสมฺผสฺโส   อนิจฺโจติ   ยถาภูต   
ปชานาติ  ยมฺปท  จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  สุข  วา  ทุกฺข   
วา   อทุกฺขมสุข  วา  ตมฺป  อนิจฺจนฺติ  ยถาภูต  ปชานาติ  ฯเปฯ  มโน   
อนิจฺโจติ  ยถาภูต  ปชานาติ  ธมฺมา  ... มโนวิ ฺาณ ... มโนสมฺผสฺโส   
ยมฺปท   มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชชฺติ   เวทยิต   สุข  วา  ทุกฺข  วา   
อทุกฺขมสุข  วา  ตมฺป  อนิจฺจนฺติ  ยถาภูต  ปชานาติ  ฯ  สมาธึ  ภิกฺขเว   
ภาเวถ ฯ สมาหิโต ภิกฺขเว ภิกฺขุ ยถาภูต ปชานาตีติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๑๔๘]  ปฏิสลลฺีนา  ๑ ภิกฺขเว โยคมาปชฺชถ ฯ ปฏิสลฺลีโน ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   ยถาภูต   ปชานาติ   ฯ   กิ ฺจ   ยถาภูต   ปชานาติ  ฯ  จกฺขุ   
อนิจฺจนฺติ   ยถาภูต   ปชานาติ   รูปา   อนิจฺจาติ   ยถาภูต   ปชานาติ   
จกฺขุวิ ฺาณ   อนิจฺจนฺติ   ยถาภูต   ปชานาติ   จกฺขุสมฺผสฺโส   อนิจฺโจติ   
ยถาภูต    ปชานาติ   ฯเปฯ    ยมฺปท   มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ   
เวทยิต   สุข   วา   ทกฺุข   วา   อทุกฺขมสุข   วา   ตมฺป  อนิจฺจนฺติ   
ยถาภูต  ปชานาติ  ฯ  ปฏสิลฺลีนา  ภิกขฺเว  โยคมาปชฺชถ  ฯ  ปฏิสลลฺีโน   
ภิกฺขเว ภิกฺขุ ยถาภูต ปชานาตีติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๑๔๙]  ย  ๒  ภิกฺขเว  น  ตุมฺหาก  ต  ปชหถ  ต  โว  ปหีน   
หิตาย   สุขาย   ภวิสฺสติ   ฯ   กิ ฺจิ   ภิกฺขเว  น  ตุมหฺาก  ฯ  จกขฺขl   
ภิกฺขเว   น   ตุมฺหาก   ต   ปชหถ   ต   โว   ปหีน  หติาย  สุขาย   
#๑ ม. ปฏิสลลฺาเน ฯ ยุ. ปฏิสลลฺาน ฯ เอวมุปริป ฯ   ๒ ยุ. ยป ฯ    
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ภวิสฺสติ   ฯ   รูปา   น   ตุมฺหาก   เต   ปชหถ   เต   โว  ปหีนา   
หิตาย   สุขาย   ภวิสฺสนฺติ   ฯ   จกฺขุวิ ฺาณ   น  ตุมฺหาก  ต  ปชหถ   
ต   โว   ปหนี  หิตาย  สขุาย  ภวิสฺสติ  ฯ  จกฺขุสมฺผสฺโส  น  ตุมฺหาก   
ต   ปชหถ   โส   โว   ปหโีน   หิตาย   สุขาย  ภวิสฺสติ  ฯ  ยมฺปท   
จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  สุข  วา  ทกฺุข  วา  อทุกขฺมสุข   
วา    ตมฺป    น   ตุมฺหาก   ต   ปชหถ   ต   โว   ปหนี   หิตาย   
สุขาย    ภวิสสฺติ   ฯเปฯ   ชิวฺหา   น   ตุมฺหาก   ต   ปชหถ   สา   
โว   ปหีนา   หิตาย   สุขาย   ภวิสฺสติ   ฯ   รสา  น  ตุมฺหาก  เต   
ปชหถ   เต   โว   ปหีนา  หิตาย  สุขาย  ภวิสฺสนฺติ  ฯ  ชิวฺหาวิ ฺาณ   
น   ตุมฺหาก   ต   ปชหถ   ต  โว  ปหีน  หิตาย  สุขาย  ภวิสฺสต  ฯ   
ชิวฺหาสมฺผสฺโส   น   ตุมหฺาก   ต   ปชหถ   โส   โว  ปหีโน  หิตาย   
สุขาย   ภวิสฺสติ   ฯ   ยมปฺท   ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ  เวทยิต   
สุข   วา   ทุกขฺ   วา   อทุกขฺมสุข   วา   ตมฺป   น   ตุมฺหาก   ต   
ปชหถ   ต   โว  ปหีน  หติาย  สุขาย  ภวิสฺสติ  ฯ  มโน  น  ตุมหฺาก   
ต   ปชหถ   โส   โว   ปหโีน   หิตาย   สุขาย  ภวิสฺสติ  ฯ  ธมฺมา   
น  ตุมฺหาก  เต  ปชหถ  เต  โว  ปหีนา  หิตาย  สุขาย  ภวิสฺสนฺติ  ฯ   
มโนวิ ฺาณ    น    ตุมหฺาก   ต   ปชหถ   ต   โว   ปหีน   หิตาย   
สุขาย   ภวิสฺสติ   ฯ   มโนสมฺผสฺโส   น   ตุมฺหาก   ต   ปชหถ  โส   
โว   ปหีโน   หิตาย   สุขาย   ภวิสฺสติ  ฯ  ยมฺปท  มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ   เวทยิต   สุข   วา   ทุกฺข   วา   อทุกฺขมสุข   วา  ตมฺป    
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น   ตุมฺหาก   ต   ปชหถ   ต  โว  ปหีน  หิตาย  สุขาย  ภวิสฺสติ  ฯ   
เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ย   อิมสฺมึ   เชตวเน   ติณกฏสาขาปลาส   ต   
ชโน   หเรยฺย   วา   ฑเหยยฺ  วา  ยถาปจฺจย  วา  กเรยฺย  อป  น ุ  
ตุมฺหาก   เอวมสฺส   อเมฺห   ชโน   หรติ  วา  ฑหติ  วา  ยถาปจฺจย   
วา   กโรตีติ   ฯ   โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  น  หิ   
โน   เอต  ๑  ภนฺเต  อตฺตา  วา  อตฺตนิย  วาติ  ฯ  เอวเมว  โข   
ภิกฺขเว   จกฺขุ   น   ตุมฺหาก   ต   ปชหถ   ต   โว   ปหีน  หิตาย   
สุขาย  ภวิสฺสติ  ฯ  รูปา  น  ตุมฺหาก  ฯ จกฺขุวิ ฺาณ ... จกฺขุสมผฺสฺโส   
ฯเปฯ      ยมปฺท      มโนสมฺผสฺสปจฺจยา      อุปฺปชชฺติ     เวทยิต   
สุข   วา   ทุกขฺ   วา   อทุกขฺมสุข   วา   ตมฺป   น   ตุมฺหาก   ต   
ปชหถ ต โว ปหีน หิตาย สุขาย ภวิสฺสตีติ ฯ อฏม ฯ   
     [๑๕๐]   ยมฺป   ภิกฺขเว   น   ตุมฺหาก   ต   ปชหถ   ต  โว   
ปหีน   หิตาย   สุขาย   ภวิสฺสติ   ฯ   กิ ฺจ  ภิกฺขเว  น  ตุมฺหาก  ฯ   
จกฺขุ   ภิกฺขเว   น   ตุมฺหาก   ต   ปชหถ   ต   โว   ปหีน  หิตาย   
สุขาย   ภวิสฺสติ   ฯ   รูปา   น   ตุมฺหาก   เต   ปชหถ   เต  โว   
ปหีนา    หิตาย   สุขาย   ภวิสฺสนฺติ   ฯ   จกฺขุวิ ฺาณ   น   ตุมฺหาก   
ต   ปชหถ   ต   โว  ปหีน  หิตาย  สุขาย  ภวิสฺสติ  ฯ  จกฺขุสมฺผสฺโส   
น   ตุมฺหาก   ต   ปชหถ   โส   โว  ปหโีน  หิตาย  สขุาย  ภวิสฺสติ   
ฯเปฯ    ยมฺปท   มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ   เวทยิต   สุข   วา   
ทุกฺข   วา   อทุกฺขมสุข   วา   ตมฺป   น   ตุมฺหาก   ต   ปชหถ  ต   
#๑ ยุ. โน เหต ฯ    
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โว   ปหีน   หิตาย   สุขาย   ภวิสฺสติ  ฯ  ยมฺป  ภิกขฺเว  น  ตุมฺหาก   
ต ปชหถ ต โว ปหีน หิตาย สุขาย ภวิสฺสตีติ ฯ นวม ฯ   
     [๑๕๑]   อุทโก   สุท   ภิกฺขเว  รามปุตฺโต  เอว  วาจ  ภาสติ   
อิท   ชาตุ   เวทคู   อิท  ชาตุ  ปพฺพชิ  ๑  อิท  ชาตุ  อปลิขต  ๒   
คณฺฑมูล   ปลิขณึติ  ๓  ฯ  ต  โข  ปเนต  ภิกฺขเว  อุทโก  รามปตฺุโต   
อเวทคูเยว   สมาโน   เวทคูสฺมีติ   ภาสติ   อปพฺพชิเยว  ๔  สมาโน   
ปพฺพชิสฺมีติ   ภาสติ   อปลิขตเยว   คณฺฑมูล   ปลขิต   เม   คณฺฑมูลนฺติ   
ภาสติ   ฯ   อถ   ๕   โข   ต   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  สมฺมา  วทมาโน   
วเทยฺย   อิท   ชาตุ   เวทคู   อิท  ชาตุ  ปพฺพชิ  อิท  ชาตุ  อปลิขต   
คณฺฑมูล   ปลิขณึติ   ฯ   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   เวทคู   โหติ   ฯ   
ยโต   โข   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฉนฺน  ผสฺสายตนาน  สมุทย ฺจ  อตฺถงฺคม ฺจ   
อสฺสาท ฺจ    อาทีนว ฺจ   นิสฺสรณ ฺจ   ยถาภูต   ปชานาติ   ฯ   เอว   
โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   เวทคู  โหติ  ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ปพฺพช ิ  
โหติ   ฯ   ยโต   โข   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฉนฺน  ผสฺสายตนาน  สมุทย ฺจ   
อตฺถงฺคม ฺจ    อสฺสาท ฺจ   อาทีนว ฺจ   นิสฺสรณ ฺจ   ยถาภูต   วิทิตฺวา   
อนุปาทา   วิมุตฺโต   โหติ   ฯ   เอว   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  ปพฺพช ิ  
โหติ   ฯ   กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ๖  จ  อปลิขต  คณฺฑมูล  ปลิขต   
โหติ   ฯ   คณฺโฑติ  โข  ภิกฺขเว  อิมสฺเสต  จาตุมฺมหาภูติกสฺส  กายสฺส   
อธิวจน   มาตาเปตฺติกสมฺภวสฺส  โอทนกุมฺมาสูปจยสฺส  อนิจฺจุจฺฉาทน- 
#๑ ม. ย.ุ สพฺพชี ฯ   ๒ ยุ. ปลิขิต ฯ เอวมุปริป ฯ   ๓ ยุ. ปลิขณีติ ฯ   ๔ ม. ยุ.  
#อสพฺพชี ฯ   ๕ สี. ม. ยุ. อิธ ฯ   ๖ ย.ุ ภิกฺขุ อปลิขิต ฯ    
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ปริมทฺทนเภทนวิทฺธสนธมฺมสฺส   ฯ   คณฺฑมูลนฺติ   โข  ภิกฺขเว  ตณฺหา- 
เยต   อธิวจน   ฯ   ยโต  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ตณฺหา  ปหีนา   
โหติ  อุจฺฉินฺนมูลา  ตาลาวตฺถุกตา  อนภาวงฺคตา  อายตึ อนุปฺปาท 
ธมฺมา ฯ  เอว   โข   ภิกฺขเว    ภิกฺขุโน    อปลิขต    คณฺฑมูล   ปลิขต   
โหติ   ฯ   อุทโก   สุท  ภิกฺขเว  รามปุตฺโต  เอว  วาจ  ภาสติ  อิท   
ชาตุ   เวทคู   อิท   ชาตุ   ปพฺพชิ   อิท   ชาตุ   อปลขิต   คณฺฑมูล   
ปลิขณึติ   ฯ   ต  โข  ปเนต  ภิกฺขเว  อุทโก  รามปตฺุโต  อเวทคูเยว   
สมาโน    เวทคูสฺมีติ    ภาสติ    อปพฺพชิเยว    สมาโน   ปพฺพชสิฺมีติ   
ภาสติ   อปลขิต ฺเว   คณฺฑมูล   ปลขิตมฺเม   คณฺฑมูลนฺติ   ภาสติ   ฯ   
อิท  ๑  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย อิท ชาตุ เวทคู   
อิท ชาตุ ปพฺพชิ อิท ชาตุ อปลิขต คณฺฑมูล ปลิขณึติ ฯ ทสม ฯ   
                    ฉฬวคฺโค ป ฺจโม ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
        เทฺว สงฺคยฺหา ปริหาน       ปมาทวิหารี จ สวโร   
        สมาธิ ปฏิสลลฺีน ๒         เทฺวนตุมฺหาเกน อุทโกติ ฯ   
                  ทุติยปณฺณาสเก วคฺคุทฺทาน   
        อวิชชฺา มิคชาล โข ๓      คิลาน ฉนฺน จตุตฺถก   
        ฉฬวคฺเคน ป ฺาส          ทุติโย ป ฺาสโก อยนฺติ ฯ   
                     ปม สมตฺต ๔ ฯ   
                       _____________   
#๑ ม. ย.ุ อิธ โข ต ... ฯ  ๒ ม. ปฏิสลลฺาน ฯ ย.ุ ปฏิสลลฺาน ฯ  ๓ ม. ยุ. จ ฯ   
#๔ ม. ปมสตก ฯ ย.ุ ปมอสต ฯ    
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                             โยคกฺเขมิวคฺโค ปโม   
     [๑๕๒]  โยคกฺเขมิปริยาย  ๑  โว ภิกฺขเว ธมฺมปริยาย เทสิสฺสามิ   
ต  สุณาถ  ฯ  กตโม  จ  ภิกฺขเว  โยคกฺเขมิปริยาโย  ธมฺมปริยาโย  ฯ   
สนฺติ   ภิกฺขเว   จกฺขุวิ ฺเยฺยา  รูปา  อิฏา  กนฺตา  มนาปา  ปยรูปา   
กามูปส ฺหิตา    รชนยิา    เต    ตถาคตสฺส    ปหีนา    อุจฺฉินฺนมูลา   
ตาลาวตฺถุกตา     อนภาวงฺคตา    อายตึ    อนุปฺปาทธมฺมา    เตส ฺจ   
ปหานาย    อกฺขาสิ   โยค   ตสฺมา   ตถาคโต   โยคกเฺขมีติ   วุจฺจติ   
ฯเปฯ    สนฺติ    ภิกฺขเว    ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา    รสา   ฯเปฯ   สนฺติ   
ภิกฺขเว   มโนวิ ฺเยฺยา   ธมฺมา   อิฏา   กนฺตา   มนาปา   ปยรปูาH   
กามูปส ฺหิตา    รชนยิา    เต    ตถาคตสฺส    ปหีนา    อุจฺฉินฺนมูลา   
ตาลาวตฺถุกตา     อนภาวงฺคตา    อายตึ    อนุปฺปาทธมฺมา    เตส ฺจ   
ปหานาย   อกฺขาสิ   โยค   ตสฺมา   ตถาคโต  โยคกฺเขมีติ  วุจฺจติ  ฯ   
อย โข ภิกฺขเว โยคกฺเขมิปริยาโย ธมมฺปริยาโยติ ฯ ปม ฯ   
     [๑๕๓]  กิสฺมึ  น ุ โข  ภิกฺขเว  สติ  ก  ๑  อุปาทาย อุปฺปชฺชติ   
อชฺฌตฺต   สขุทุกฺขนฺติ   ฯ   ภควมูลกา  โน  ภนฺเต  ธมฺมา  ฯ  จกฺขุสฺมึ   
โข   ภิกฺขเว   สติ   จกฺขุ   อุปาทาย   อุปฺปชฺชติ   อชฌฺตฺต   สุขทกฺุข   
ฯเปฯ   ชิวฺหาย   สติ   ชิวฺห   อุปาทาย   อุปฺปชชฺติ  อชฺฌตฺต  สุขทุกฺข   
ฯเปฯ   มนมหฺิ   สติ   มน   อุปาทาย  อุปฺปชฺชติ  อชฌฺตฺต  สุขทุกฺข  ฯ   
#๑ ยุ. โยคกฺเขมี ... ฯ    ๒ สี. ม. ยุ. กึ ฯ    
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ต   ก ึ  ม ฺถ   ภิกฺขเว   จกฺขุ  นิจฺจ  วา  อนิจฺจ  วาติ  ฯ  อนิจฺจ   
ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต  สขุ  วาติ  ฯ ทกฺุข ภนฺเต ฯ ย   
ปนานิจฺจ   ทุกฺข   วิปริณามธมฺม   อป   นุ  ต  อนุปาทาย  อุปฺปชฺเชยฺย   
อชฺฌตฺต   สขุทุกฺขนฺติ   ฯ   โน   เหต   ภนฺเต  ฯเปฯ  ชิวฺหา  นิจฺจา   
วา   อนิจฺจา   วาติ  ฯ  อนิจฺจา  ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา   
ต   สุข  วาติ  ฯ  ทุกฺข  ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วิปริณามธมฺม   
อป   น ุ  ต   อนุปาทาย   อุปฺปชฺเชยฺย   อชฺฌตฺต  สขุทุกฺขนฺติ  ฯ  โน   
เหต   ภนฺเต   ฯเปฯ   มโน  นิจฺโจ  วา  อนิจฺโจ  วาติ  ฯ  อนิจฺโจ   
ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต  สขุ  วาติ  ฯ  ทกฺุข  ภนฺเต ฯ   
ย    ปนานิจฺจ    ทุกฺข    วิปริณามธมฺม    อป   นุ   ต   อนุปาทาย   
อุปฺปชฺเชยฺย  อชฺฌตฺต  สุขทุกฺขนฺติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  เอว  ปสฺส   
ภิกฺขเว   สุตวา   อริยสาวโก   จกฺขุสฺมึป   นิพฺพินฺทติ  ฯเปฯ  ชิวฺหายป   
นิพฺพินฺทติ     มนสฺมึป     นิพฺพินฺทติ     นิพฺพินฺท    วิรชฺชติ    วิราคา   
วิมุจฺจติ   ฯ   วิมุตฺตสฺมึ   วิมุตฺตมิติ   าณ   โหติ   ฯ   ขีณา   ชาติ   
วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  ปชานาตีติ  ฯ   
ทุติย ฯ   
     [๑๕๔]   ทุกฺขสฺส   ภิกฺขเว   สมุทย ฺจ   อตฺถงฺคม ฺจ  เทสิสฺสามิ   
ต   สุณาถ   ฯ   กตโม   จ   ภิกฺขเว  ทุกขฺสฺส  สมุทโย  ฯ  จกฺขุ ฺจ   
ปฏิจฺจ    รูเป   จ   อุปฺปชชฺติ   จกฺขุวิ ฺาณ   ติณฺณ   สงฺคติ   ผสโฺส   
ผสฺสปจฺจยา     เวทนา    เวทนาปจฺจยา    ตณฺหา    อย    ทุกฺขสฺส    



สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาท่ี 107 

สมุทโย   ฯเปฯ   ชิวฺห ฺจ   ปฏิจฺจ   รเส  จ  อุปฺปชชฺติ  ชิวฺหา- 
วิ ฺาณ  ติณฺณ     สงฺคติ    ผสฺโส    ผสฺสปจฺจยา    เวทนา    เวทนา- 
ปจฺจยา  ตณฺหา     อย     ทุกฺขสฺส     สมุทโย    ฯเปฯ    มน ฺจ    ปฏิจฺจ   
ธมฺเม     จ    อุปฺปชฺชติ    มโนวิ ฺาณ    ติณฺณ    สงฺคติ    ผสฺโส   
ผสฺสปจฺจยา   เวทนา   เวทนาปจฺจยา   ตณฺหา   ฯ  อย  โข  ภิกฺขเว   
ทุกฺขสฺส สมุทโย ฯ   
     [๑๕๕]  กตโม  จ  ภิกขฺเว  ทุกฺขสฺส  อตฺถงฺคโม  ๑  ฯ จกฺขุ ฺจ   
ปฏิจฺจ    รูเป   จ   อุปฺปชชฺติ   จกฺขุวิ ฺาณ   ติณฺณ   สงฺคติ   ผสโฺส   
ผสฺสปจฺจยา      เวทนา     เวทนาปจฺจยา     ตณฺหา     ตสฺสาเยว   
ตณฺหาย  อเสสวิราคนิโรธา  อุปาทานนิโรโธ  อุปาทานนิโรธา  ภวนิโรโธ   
ภวนิโรธา     ชาตินิโรโธ    ชาตินิโรธา    ชรามรณ    โสกปริเทว-   
ทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา     นิรุชฺฌนฺติ     ฯ    เอวเมตสฺส    เกวลสฺส   
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส   นิโรโธ   โหติ   ฯ   อย   ทุกฺขสฺส  อตฺถงฺคโม  ฯเปฯ   
ชิวฺห ฺจ    ปฏิจฺจ    รเส    จ    อุปฺปชฺชติ    ชิวฺหาวิ ฺาณ    ติณฺณ   
สงฺคติ    ผสฺโส    ผสฺสปจฺจยา    เวทนา    เวทนาปจฺจยา    ตณฺหา   
ตสฺสาเยว  ตณฺหาย  อเสสวิราคนิโรธา  อุปาทานนิโรโธ  อุปาทานนิโรธา   
ฯเปฯ      อย      ทุกฺขสฺส      อตฺถงฺคโม      ฯเปฯ     มน ฺจ   
ปฏิจฺจ     ธมฺเม    จ    อุปฺปชฺชติ    มโนวิ ฺาณ    ติณฺณ    สงฺคติ   
ผสฺโส    ผสสฺปจฺจยา    เวทนา   เวทนาปจฺจยา   ตณฺหา   ตสฺสาเยว   
ตณฺหาย     อเสสวิราคนิโรธา     อุปาทานนิโรโธ     อุปาทานนิโรธา   
#๑ ยุ. อตฺถคโม ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ    
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ภวนิโรโธ     ภวนิโรธา     ชาตินิโรโธ     ชาตินิโรธา    ชรามรณ   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   นิรชฺุฌนฺติ   ฯ   เอวเมตสฺส  เกวลสฺส   
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส    นิโรโธ    โหติ   ฯ   อย   โข   ภิกฺขเว   ทุกฺขสฺส   
อตฺถงฺคโมติ ฯ ตติย ฯ   
     [๑๕๖]   โลกสฺส   ภิกขฺเว   สมุทย ฺจ   อตฺถงฺคม ฺจ  เทสิสฺสามิ   
ต   สุณาถ   ฯ   กตโม   จ   ภิกฺขเว  โลกสฺส  สมุทโย  ฯ  จกฺขุ ฺจ   
ปฏิจฺจ    รูเป   จ   อุปฺปชชฺติ   จกฺขุวิ ฺาณ   ติณฺณ   สงฺคติ   ผสโฺส   
ผสฺสปจฺจยา     เวทนา     เวทนาปจฺจยา     ตณฺหา    ตณฺหาปจฺจยา   
อุปาทาน    อุปาทานปจฺจยา    ภโว   ภวปจฺจยา   ชาติ   ชาติปจฺจยา   
ชรามรณ     โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา    สมฺภวนฺติ    ฯ    อย   
โลกสฺส    สมุทโย   ฯเปฯ   ชิวฺห ฺจ   ปฏิจฺจ   รเส   จ   อุปฺปชชฺติ   
ฯเปฯ    มน ฺจ    ปฏิจฺจ    ธมฺเม    จ    อุปฺปชฺชติ    มโนวิ ฺาณ   
ติณฺณ     สงฺคติ    ผสฺโส    ผสฺสปจฺจยา    เวทนา    เวทนาปจฺจยา   
ตณฺหา   ตณฺหาปจฺจยา   อุปาทาน   อุปาทานปจฺจยา   ภโว   ภวปจฺจยา   
ชาติ     ชาติปจฺจยา     ชรามรณ     โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   
สมฺภวนฺติ ฯ อย โข ภิกฺขเว โลกสฺส สมุทโย ฯ   
     [๑๕๗]   กตโม   จ   ภิกฺขเว  โลกสสฺ  อตฺถงฺคโม  ฯ  จกฺขุ ฺจ   
ปฏิจฺจ    รูเป   จ   อุปฺปชชฺติ   จกฺขุวิ ฺาณ   ติณฺณ   สงฺคติ   ผสโฺส   
ผสฺสปจฺจยา      เวทนา     เวทนาปจฺจยา     ตณฺหา     ตสฺสาเยว   
ตณฺหาย  อเสสวิราคนิโรธา  อุปาทานนิโรโธ  อุปาทานนิโรธา  ภว-  
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นิโรโธ  ภวนิโรธา     ชาตินิโรโธ    ชาตินิโรธา    ชรามรณ    โสก- 
ปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา     นิรุชฌฺนฺติ  ฯ    เอวเมตสฺส    เกวลสฺส   
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส   นิโรโธ   โหติ   ฯ   อย   โลกสฺส  อตฺถงฺคโม  ฯเปฯ   
ชิวฺห ฺจ    ปฏิจฺจ    รเส    จ   อุปฺปชชฺติ   ฯเปฯ   มน ฺจ   ปฏิจฺจ   
ธมฺเม     จ    อุปฺปชฺชติ    มโนวิ ฺาณ    ติณฺณ    สงฺคติ    ผสฺโส   
ผสฺสปจฺจยา    เวทนา   เวทนาปจฺจยา   ตณฺหา   ตสสฺาเยว   ตณฺหาย   
อเสสวิราคนิโรธา    อุปาทานนิโรโธ   ฯเปฯ   เอวเมตสฺส   เกวลสฺส   
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส    นิโรโธ    โหติ   ฯ   อย   โข   ภิกฺขเว   โลกสฺส   
อตฺถงฺคโมติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๑๕๘]  กิสฺมึ  น ุ โข  ภิกฺขเว  สติ  กึ  อุปาทาย  กึ  อภินิวิสฺส   
เสยฺโยหมสฺมีติ   วา   โหติ   สทิโสหมสฺมีติ   วา   โหติ   หโีนหมสฺมีติ   
วา   โหตีติ   ฯ   ภควมูลกา   โน   ภนฺเต  ธมฺมา  ฯ  จกฺขุสฺมึ  โข   
ภิกฺขเว   สติ   จกฺขุ   อุปาทาย   จกฺขุ  อภินิวิสฺส  เสยฺโยหมสฺมีติ  วา   
โหติ   สทิโสหมสฺมีติ   วา   โหติ   หีโนหมสฺมีติ   วา   โหติ   ฯเปฯ   
ชิวฺหาย   สติ   ฯเปฯ   มนสฺมึ   สติ   มน   อุปาทาย  มน  อภินิวิสฺส   
เสยฺโยหมสฺมีติ   วา   โหติ   สทิโสหมสฺมีติ   วา   โหติ   หโีนหมสฺมีติ   
วา   โหติ   ฯ   ต   ก ึ  ม ฺถ   ภิกฺขเว  จกฺขุ  นิจฺจ  วา  อนิจฺจ   
วาติ  ฯ  อนิจฺจ  ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา ต ๑ สุข วาติ ฯ   
ทุกฺข   ภนฺเต   ฯ   ย   ปนานิจฺจ   ทุกฺข   วิปริณามธมฺม  อป  นุ  ต   
อนุปาทาย    เสยฺโยหมสฺมีติ   วา   อสฺส   สทิโสหมสฺมีติ   วา   อสฺส   
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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หีโนหมสฺมีติ   วา   อสฺสาติ   ฯ   โน   เหต   ภนฺเต  ฯเปฯ  ชิวฺหา   
นิจฺจา   วา   อนิจฺจา  วาติ  ฯ  อนิจฺจา  ภนฺเต  ฯเปฯ  มโน  นิจฺโจ   
วา   อนิจฺโจ   วาติ  ฯ  อนิจฺโจ  ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา   
ต   สุข  วาติ  ฯ  ทุกฺข  ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วิปริณามธมฺม   
อป   น ุ  ต   อนุปาทาย   เสยฺโยหมสฺมติี   วา   อสฺส  สทิโสหมสฺมีติ   
วา   อสฺส   หโีนหมสฺมีติ   วา   อสฺสาติ   ฯ   โน  เหต  ภนฺเต  ฯ   
เอว    ปสฺส    ภิกฺขเว   สุตวา   อริยสาวโก   จกฺขุสฺมึป   นิพฺพินฺทติ   
ฯเปฯ    ชิวฺหายป   นิพฺพินฺทติ   ฯเปฯ   มนสฺมึป   นิพฺพินฺทติ   นิพฺพินฺท   
วิรชฺชติ   วิราคา   วิมุจฺจติ   ฯ   วิมุตฺตสฺมึ  วิมุตฺตมิติ  าณ  โหติ  ฯ   
ขีณา     ชาติ     วุสิต     พฺรหฺมจริย     กต     กรณีย    นาปร   
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๑๕๙]    ส ฺโชนิเย    จ    ภิกฺขเว    ธมฺเม    เทสิสฺสามิ   
ส ฺโชน ฺจ   ต   สุณาถ   ฯ  กตเม  จ  ภิกฺขเว  ส ฺโชนิยา  ธมฺมา   
กตม ฺจ    ส ฺโชน    ฯ    จกฺขุ    ภิกขฺเว    ส ฺโชนิโย   ธมโฺม   
โย    ตตฺถ    ฉนฺทราโค    ต    ตตฺถ   ส ฺโชน   ฯเปฯ   ชิวฺหา   
ส ฺโชนิโย   ธมฺโม   ฯเปฯ   มโน   ส ฺโชนิโย   ธมฺโม  โย  ตตฺถ   
ฉนฺทราโค    ต    ตตฺถ    ส ฺโชน   ฯ   อิเม   วุจฺจนฺติ   ภิกฺขเว   
ส ฺโชนิยา ธมฺมา อิท ส ฺโชนนฺติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๑๖๐]   อุปาทานิเย   จ  ภิกฺขเว  ธมฺเม  เทสิสฺสามิ  อุปาทาน   
จ    ต    สุณาถ   ฯ   กตเม   จ   ภิกฺขเว   อุปาทานิยา   ธมฺมา    
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กตม ฺจุปาทาน   ฯ   จกฺขุ   ภิกฺขเว   อุปาทานิโย   ธมฺโม  โย  ตตฺถ   
ฉนฺทราโค   ต   ตตฺถ   อุปาทาน   ฯเปฯ  ชิวฺหา  อุปาทานิโย  ธมฺโม   
ฯเปฯ    มโน    อุปาทานิโย   ธมฺโม   โย   ตตฺถ   ฉนฺทราโค   ต   
ตตฺถ   อุปาทาน   ฯ   อิเม   วุจฺจนฺติ   ภิกฺขเว   อุปาทานิยา  ธมฺมา   
อิท อุปาทานนฺติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๑๖๑]   จกฺขุ   ภิกฺขเว  อนภิชาน  อปริชาน  อวิราชย  อปฺปชห   
อภพฺโพ    ทกฺุขกฺขยาย    ฯเปฯ    ชิวฺห    ฯเปฯ    มน   อนภิชาน   
อปริชาน    อวิราชย   อปฺปชห   อภพฺโพ   ทุกฺขกฺขยาย   ฯ   จกฺขุ ฺจ   
โข   ภิกฺขเว   อภิชาน   ปรชิาน   วิราชย  ปชห  ภพฺโพ  ทุกฺขกฺขยาย   
ฯเปฯ    ชิวฺห    กาย    มน    อภิชาน   ปริชาน   วิราชย   ปชห   
ภพฺโพ ทุกฺขกฺขยายาติ ฯ อฏม ฯ   
     [๑๖๒]   รูเป   ภิกฺขเว  อนภิชาน  อปริชาน  อวิราชย  อปฺปชห   
อภพฺโพ  ทุกขฺกฺขยาย  ฯ  สทฺเท  ...  คนฺเธ ... รเส ... โผฏพฺเพ   
ธมฺเม   อนภิชาน   อปริชาน   อวิราชย  อปฺปชห  อภพฺโพ  ทุกฺขกฺขยาย   
รูเป   จ   โข   ภิกฺขเว   อภิชาน   ปริชาน   วิราชย  ปชห  ภพฺโพ   
ทุกฺขกฺขยาย  ฯ  สทฺเท ... คนฺเธ ... รเส ... โผฏพฺเพ ... ธมฺเม   
อภิชาน ปริชาน วิราชย ปชห ภพฺโพ ทกฺุขกฺขยายาติ ฯ นวม   
     [๑๖๓]  เอก  สมย  ภควา  าติเก  ๑  วิหรติ คิ ฺชกาวสเถ ฯ   
อถ   โข   ภควา   รโหคโต   ปฏิสลลฺีโน   อิม   ธมมฺปริยาย  อภาสิ   
จกฺขุ ฺจ     ปฏิจฺจ    รูเป    จ    อุปฺปชชฺติ    จกฺขุวิ ฺาณ    ติณฺณ   
สงฺคติ    ผสฺโส    ผสฺสปจฺจยา    เวทนา    เวทนาปจฺจยา    ตณฺหา   
#๑ ม. ย.ุ นาติเถ ฯ    
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ตณฺหาปจฺจยา     อุปาทาน     อุปาทานปจฺจยา     ภโว    ภวปจฺจยา   
ชาติ     ชาติปจฺจยา     ชรามรณ     โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   
สมฺภวนฺติ   ฯ   เอวเมตสฺส   เกวลสฺส   ทุกฺขกฺขนฺธสฺส   สมุทโย  โหติ   
ฯเปฯ    ชิวฺห ฺจ    ปฏิจฺจ    รเส   จ   อุปฺปชฺชติ   ฯเปฯ   มน ฺจ   
ปฏิจฺจ   ธมฺเม   จ   อุปฺปชฺชติ   มโนวิ ฺาณ   ติณฺณ   สงฺคติ   ผสฺโส   
ผสฺสปจฺจยา     เวทนา     เวทนาปจฺจยา     ตณฺหา    ตณฺหาปจฺจยา   
อุปาทาน    อุปาทานปจฺจยา    ภโว   ภวปจฺจยา   ชาติ   ชาติปจฺจยา   
ชรามรณ       โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา      สมฺภวนฺติ      ฯ   
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ   
     [๑๖๔]   จกฺขุ ฺจ   ปฏจฺิจ   รูเป   จ   อุปฺปชฺชติ   จกฺขุวิ ฺาณ   
ติณฺณ     สงฺคติ    ผสฺโส    ผสฺสปจฺจยา    เวทนา    เวทนาปจฺจยา   
ตณฺหา    ตสสฺาเยว    ตณฺหาย    อเสสวิราคนิโรธา   อุปาทานนิโรโธ   
อุปาทานนิโรธา    ภวนิโรโธ    ภวนิโรธา   ชาตินิโรโธ   ชาตินิโรธา   
ชรามรณ       โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา      นิรุชฌฺนฺติ      ฯ   
เอวเมตสฺส   เกวลสฺส   ทกฺุขกฺขนฺธสฺส   นิโรโธ  โหติ  ฯเปฯ  ชวฺิห ฺจ   
ปฏิจฺจ   รเส   จ   อุปฺปชฺชติ   ฯเปฯ   มน ฺจ   ปฏิจฺจ   ธมฺเม   จ   
อุปฺปชฺชติ     มโนวิ ฺาณ     ติณฺณ    สงฺคติ    ผสโฺส    ผสฺสปจฺจยา   
เวทนา   เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา  ตสฺสาเยว  ตณฺหาย  อเสสวิราคนิโรธา   
อุปาทานนิโรโธ       อุปาทานนิโรธา       ฯเปฯ       เอวเมตสฺส   
เกวลสฺส ทุกขฺกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ ฯ    
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     เตน    โข    ปน    สมเยน    อ ฺตโร    ภิกฺขุ    ภควโต   
อุปสฺสุติ    ิโต   โหติ   ฯ   อทฺทสา   โข  ภควา  ต  ภิกฺขุ  อุปสฺสุตึ   
 ิต   ทิสฺวาน   ต   ภิกฺขุ  เอตทโวจ  อสฺโสสิ  [๑]  ตฺว  ภิกฺขุ  อิม   
ธมฺมปริยายนฺติ   ฯ   เอว   ภนฺเต   ฯ   อุคฺคณฺหาหิ   ตฺว  ภิกฺขุ  อิม   
ธมฺมปริยาย    ปรยิาปุณาหิ   ตฺว   ภิกขฺุ   อิม   ธมมฺปริยาย   ธาเรหิ   
ตฺว    ภิกฺขุ   อิม   ธมฺมปรยิาย   อตฺถส ฺหิโตย   ภิกขฺุ   ธมฺมปริยาโย   
อาทิพฺรหฺมจริยโกติ ฯ ทสม ฯ   
                  โยคกฺเขมิวคฺโค ปโม ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
         โยคกฺเขมิ อุปาทาย       ทุกฺขโลโก จ เสยฺโย จ   
         ส ฺโชน อุปาทาน        เทฺวปรชิาน ๒ อุปสฺสูตีติ ฯ   
                     __________________   
#๑ ม. โน ฯ     ๒ ยุ. เทฺวปชาน ฯ    
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                           โลกกามคุณวคฺโค ทุติโย   
     [๑๖๕]   สนฺติ   ภิกฺขเว   จกฺขุวิ ฺเยฺยา   รูปา  อิฏา  กนฺตา   
มนาปา   ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   ต ฺเจ   ภิกฺขุ   อภินนฺทติ   
อภิวทติ  อชฺโฌสาย  ติฏติ  ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อาวาสคโต   
มารสฺส   มารสฺส   วส  คโต  ปฏิมุกฺกสฺส  มารปาโส  พนฺโธ  ๑  โส   
มารพนฺธเนน    ยถากามกรณีโย    ปาปมโต   ฯเปฯ   สนฺติ   ภิกฺขเว   
ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา   รสา   ฯเปฯ   สนฺติ  ภิกฺขเว  มโนวิ ฺเยฺยา  ธมฺมา   
อิฏา    กนฺตา   มนาปา   ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   ต ฺเจ   
ภิกฺขุ   อภินนฺทติ   อภิวทติ  อชฺโฌสาย  ติฏติ  ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   อาวาสคโต  มารสฺส  มารสฺส  วส  คโต  ปฏมิุกฺกสฺส  มารปาโส   
พนฺโธ โส มารพนฺธเนน ยถากามกรณีโย ปาปมโต ฯ   
     [๑๖๖]   สนฺติ   จ   โข  ภิกฺขเว  จกขฺุวิ ฺเยฺยา  รูปา  อิฏา   
กนฺตา    มนาปา    ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   ต ฺเจ   ภิกฺขุ   
น   อภินนฺทติ   น   อภิวทติ   น   อชโฺฌสาย  ติฏติ  ฯ  อย  วุจฺจติ   
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  น  อาวาสคโต มารสฺส [๒] มารสฺส วส คโต อุมฺมกฺุกสฺส   
มารปาโส   มุตฺโต   โส   มารพนฺธเนน  น  ยถากามกรณีโย  ปาปมโต   
ฯเปฯ   สนฺติ   ภิกฺขเว  ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา  รสา  อิฏา  กนฺตา  มนาปา   
ปยรูปา    กามูปส ฺหิตา    รชนิยา    ต ฺเจ    ภิกฺขุ   น   อภินนฺทติ   
น   อภิวทติ   น   อชโฺฌสาย   ติฏติ  ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ   
#๑ ม. ย.ุ พทโฺธ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ย.ุ นสทฺโท ทสิฺสติ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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น   อาวาสคโต   มารสฺส   มารสฺส  วส  คโต  อุมฺมกฺุกสฺส  มารปาโส   
มุตฺโต   โส   มารพนฺธเนน   น   ยถากามกรณีโย   ปาปมโต   ฯเปฯ   
สนฺติ    ภิกฺขเว    มโนวิ ฺเยฺยา   ธมฺมา   อิฏา   กนฺตา   มนาปา   
ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนยิา   ต ฺเจ   ภิกฺขุ   น   อภินนฺทติ   น   
อภิวทติ   น   อชฺโฌสาย   ติฏติ   ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  น   
อาวาสคโต   มารสฺส   น   มารสฺส  วส  คโต  อุมฺมุกกฺสฺส  มารปาโส   
มุตฺโต โส มารพนฺธเนน น ยถากามกรณีโย ปาปมโตติ ฯ ปม ฯ   
     [๑๖๗]   สนฺติ   ภิกฺขเว   จกฺขุวิ ฺเยฺยา   รูปา  อิฏา  กนฺตา   
มนาปา   ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   ต ฺเจ   ภิกฺขุ   อภินนฺทติ   
อภิวทติ   อชโฺฌสาย   ติฏติ   ฯ   อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  พนโฺธ   
จกฺขุวิ ฺเยฺเยสุ   รูเปสุ   อาวาสคโต   มารสฺส   มารสฺส   วส  คโต   
ยถากามกรณีโย   ปาปมโต   ฯเปฯ   สนฺติ   ภิกฺขเว   ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา   
รสา   ฯเปฯ   สนฺติ   ภิกฺขเว   มโนวิ ฺเยฺยา  ธมฺมา  อิฏา  กนฺตา   
มนาปา   ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   ต ฺเจ   ภิกฺขุ   อภินนฺทติ   
อภิวทติ   อชโฺฌสาย   ติฏติ   ฯ   อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  พนโฺธ   
มโนวิ ฺเยฺเยสุ   ธมฺเมสุ   อาวาสคโต   มารสฺส   มารสฺส  วส  คโต   
ยถากามกรณีโย ปาปมโต ฯ   
     [๑๖๘]   สนฺติ   จ   โข  ภิกฺขเว  จกขฺุวิ ฺเยฺยา  รูปา  อิฏา   
กนฺตา    มนาปา    ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   ต ฺเจ   ภิกฺขุ   
นาภินนฺทติ    นาภิวทติ    น   อชฺโฌสาย   ติฏติ   ฯ   อย   วุจฺจติ    
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ภิกฺขเว    ภิกขฺุ   มุตฺโต   จกฺขุวิ ฺเยฺเยหิ   รูเปหิ   น   อาวาสคโต   
มารสฺส   น  มารสฺส  วส  คโต  น  ยถากามกรณีโย  ปาปมโต  ฯเปฯ   
สนฺติ    ภิกฺขเว    ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา    รสา   ฯเปฯ   สนติฺ   ภิกฺขเว   
มโนวิ ฺเยฺยา   ธมฺมา   อิฏา  กนฺตา  มนาปา  ปยรูปา  กามูปส ฺหิตา   
รชนิยา   ต ฺเจ   ภิกฺขุ   น   อภินนฺทติ   น   อภิวทติ  น  อชโฺฌสาย   
ติฏติ   ฯ   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   มุตฺโต   มโนวิ ฺเยฺเยหิ   
ธมฺเมหิ   น   อาวาสคโต   มารสฺส   น   มารสฺส   วส   คโต   น   
ยถากามกรณีโย ปาปมโตติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๑๖๙]  นาห  ภิกฺขเว คมเนน โลกสสฺ อนฺต าเตยฺย ทิฏเยฺย ๑   
ปตฺเตยฺยนฺติ   วทามิ   ฯ   น   จ  ปนาห  ภิกฺขเว  อปปฺตฺวา  โลกสสฺ   
อนฺต   ทุกฺขสฺสนฺตกิริย   วทามีติ   ฯ  อิท  วตฺวา  ภควา  อุฏายาสนา   
วิหาร   ปาวิสิ   ฯ   อถ   โข  เตส  ภิกขฺูน  อจิรปกกฺนฺตสฺส  ภควโต   
เอตทโหสิ   อิท   โข   โน   อาวุโส   ภควา   สงฺขิตฺเตน   อุทฺเทส   
อุทฺทิสิตฺวา    วิตฺถาเรน    อตฺถ    อวิภชิตฺวา   อุฏายาสนา   วิหาร   
ปวิฏโ   นาห   ภิกฺขเว   คมเนน  โลกสฺส  อนฺต  าเตยฺย  ทิฏเยฺย   
ปตฺเตยฺยนฺติ   วทามิ   น   จ   ปนาห   ภิกฺขเว   อปฺปตฺวา   โลกสฺส   
อนฺต   ทุกฺขสฺสนฺตกิริย   วทามีติ   ฯ   โก   น ุ  โข  อิมสฺส  ภควตา   
สงฺขิตฺเตน    อุทฺเทสสฺส    อุทฺทิฏสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ   อวิภตฺตสฺส   
วิตฺถาเรน   อตฺถ   วิภเชยฺยาติ  ฯ  อถ  โข  เตส  ภิกฺขูน  เอตทโหสิ   
อย   โข   อายสฺมา   อานนฺโท   สตฺถ ุ  เจว   สวณฺณิโต  สมฺภาวิโต   
#๑ ม. ย.ุ ทฏเยฺย ฯ เอวมุปริป ฯ    
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จ    วิ ฺ ูน    สพฺรหฺมจารีน    ปโหต ิ  จายสฺมา   อานนฺโท   อิมสฺส   
ภควตา    สงฺขิตฺเตน    อุทฺเทสสฺส    อุทฺทิฏสฺส    วิตฺถาเรน   อตฺถ   
อวิภตฺตสฺส    วิตฺถาเรน    อตฺถ   วิภชิตุ   ยนฺนูน   มย   เยนายสฺมา   
อานนฺโท    เตนุปสงฺกเมยฺยาม    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต   อานนฺท   
เอตมตฺถ ปฏิปุจฺเฉยฺยามาติ ฯ   
     [๑๗๐]  อถ  โข  เต  ภิกฺขู เยน อายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมตา   อานนฺเทน   สทฺธึ   สมฺโมทึสุ   สมฺโมทนีย   
กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทึสุ  ฯ  เอกมนฺต  นิสนิฺนา   
โข  เต  ภิกฺขู  อายสฺมนตฺ  อานนฺท  เอตทโวจุ  อิท  โข  โน  อาวุโส   
อานนฺท   ภควา   สงฺขิตฺเตน   อุทฺเทส   อุทฺทิสิตฺวา   วิตฺถาเรน  อตฺถ   
อวิภชิตฺวา   อุฏายาสนา   วิหาร   ปวิฏโ   นาห   ภิกฺขเว  คมเนน   
โลกสฺส   อนฺต   าเตยฺย   ทิฏเยฺย   ปตฺเตยฺยนฺติ   วทามิ   น   จ   
ปนาห  ภิกฺขเว  อปฺปตฺวา  โลกสฺส  อนตฺ  ทุกฺขสฺสนตฺกิริย  วทาม ิ ๑ ฯ   
เตสนฺโน   อาวุโส   อมฺหาก   ๒  อจิรปกฺกนฺตสฺส  ภควโต  เอตทโหสิ   
อิท   โข   โน   อาวุโส   ภควา   สงฺขิตฺเตน   อุทฺเทส   อุทฺทิสิตฺวา   
วิตฺถาเรน   อตฺถ   อวิภชิตฺวา   อุฏายาสนา   วิหาร   ปวิฏโ  นาห   
ภิกฺขเว   คมเนน   โลกสฺส   อนฺต   าเตยฺย   ทิฏเยฺย  ปตฺเตยฺยนฺติ   
วทามิ    น    จ    ปนาห    ภิกฺขเว    อปปฺตฺวา   โลกสฺส   อนฺต   
ทุกฺขสฺสนฺตกิริย   วทามีติ   ฯ  โก  นุ  โข  อิมสฺส  ภควตา  สงฺขิตฺเตน   
อุทฺเทสสฺส   อุทฺทิฏสฺส   วิตฺถาเรน  อตฺถ  อวิภตฺตสฺส  วิตฺถาเรน  อตฺถ   
#๑ ม. ย.ุ วทามีติ ฯ    ๒ ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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วิภเชยฺยาติ ฯ เตสนฺโน อาวุโส อมฺหาก เอตทโหสิ อย โข [๑] อายสฺมา   
อานนฺโท   สตฺถุ   เจว  สวณฺณิโต  สมภฺาวิโต  จ  วิ ฺ ูน  สพฺรหฺมจารีน   
ปโหติ     จายสฺมา     อานนฺโท     อิมสฺส    ภควตา    สงฺขิตฺเตน   
อุทฺเทสสฺส    อุทฺทิฏสฺส    วิตฺถาเรน   อตฺถ   อวิภตฺตสฺส   วิตฺถาเรน   
อตฺถ   วิภชิตุ   ยนฺนูน   มย  เยนายสฺมา  อานนฺโท  เตนุปสงฺกเมยฺยาม   
อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมนฺต   อานนฺท   เอตมตฺถ   ปฏิปุจฺเฉยฺยามาติ   ฯ   
วิภชตายสฺมา    อานนฺโทติ   ฯ   เสยฺยถาป   นาม   อาวุโส   ปุรโิส   
สารตฺถิโก    สารคเวสี    สารปริเยสน   จรมาโน   มหโต   รุกฺขสฺส   
ติฏโต   สารวโต   อติกกฺมฺเมว   มลู   อติกฺกมฺม  ขนฺธ  สาขาปลาเส   
สาร    ปริเยสิตพฺพ    ม ฺเยฺย    เอว    สมฺปทมิท    อายสฺมนฺตาน   
สตฺถริ  สมฺมขีุภูต  ๒  ภควนฺต  อติสิตฺวา ตุเมฺห ๓ เอตมตฺถ ปฏปิุจฺฉิตพฺพ   
ม ฺถ   ฯ   โส   หาวุโส   ภควา   ชาน   ชานาติ   ปสฺส   ปสฺสติ   
จกฺขุภูโต     าณภูโต    ธมฺมภูโต    พฺรหฺมภูโต    วตฺตา    ปวตฺตา   
อตฺถสฺส   นนิฺเนตา   อมตสฺส   ทาตา   ธมฺมสามี  ตถาคโต  โส  เจว   
ปเนตสฺส   กาโล   อโหส ิ  ย   ภควนฺตเยว  เอตมตฺถ  ปฏิปุจฺเฉยฺยาถ   
ยถา    โว    ภควา   พฺยากเรยฺย   ตถา   น   ธาเรยฺยาถาติ   ฯ   
อทฺธาวุโส    อานนฺท    ภควา    ชาน    ชานาติ    ปสฺส    ปสฺสติ   
จกฺขุภูโต     าณภูโต    ธมฺมภูโต    พฺรหฺมภูโต    วตฺตา    ปวตฺตา   
อตฺถสฺส    นนิฺเนตา    อมตสฺส    ทาตา   ธมฺมสามี   ตถาคโต   โส   
เจว    ปเนตสฺส    กาโล    อโหส ิ   ย   ภควนฺต ฺเว   เอตมตฺถ   
#๑ ม. ย.ุ อาวุโส ฯ    ๒ ม. ยุ. สมฺมุขีภูเต ต ฯ    ๓ ม. ย.ุ อเมฺห ฯ    
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ปฏิปุจฺเฉยฺยาม   ยถา   โน  ภควา  พฺยากเรยฺย  ตถา  น  ธาเรยฺยาม   
อป   จายสฺมา   อานนฺโท   สตฺถ ุ  เจว   สวณฺณิโต   สมฺภาวิโต   จ   
วิ ฺ ูน   สพฺรหฺมจารีน   ปโหติ   จายสฺมา   อานนฺโท   อิมสฺส  ภควตา   
สงฺขิตฺเตน   อุทฺเทสสฺส   อุทฺทิฏสฺส   วิตฺถาเรน  อวิภตฺตสฺส  วิตฺถาเรน   
อตฺถ วิภชิตุ วิภชตายสฺมา อานนฺโท อครุ กริตฺวาติ ฯ   
     [๑๗๑]   เตนหาวุโส  สุณาถ  สาธุก  มนสิกโรถ  ภาสิสฺสามีติ  ฯ   
เอวมาวุโสติ   โข   เต   ภิกฺขู  อายสฺมโต  อานนฺทสฺส  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ   
อายสฺมา  อานนฺโท  เอตทโวจ  ย  โข  โว  อาวุโส  ภควา สงฺขิตฺเตน   
อุทฺเทส    อุททฺิสิตฺวา    วิตฺถาเรน   อตฺถ   อวิภชิตฺวา   อุฏายาสนา   
วิหาร   ปวิฏโ   นาห   ภิกฺขเว   คมเนน   โลกสฺส  อนฺต  าเตยฺย   
ทิฏเยฺย   ปตฺเตยฺยนฺติ   วทามิ   ฯ  น  จ  ปนาห  ภิกฺขเว  อปฺปตฺวา   
โลกสฺส   อนฺต   ทุกฺขสฺสนฺตกิริย   วทามีติ   ฯ  อิมสฺส  ขฺวาห  อาวุโส   
ภควตา    สงฺขิตฺเตน    อุทฺเทสสฺส    อุทฺทิฏสฺส    วิตฺถาเรน   อตฺถ   
อวิภตฺตสฺส  วิตฺถาเรน  อตฺถ  อาชานามิ  ฯ  เยน  โข  อาวุโส โลกสฺมึ   
โลกส ฺ ี   โหติ   โลกมานี   อย   วุจฺจติ  อริยสฺส  วินเย  โลโก  ฯ   
เกเนวาวุโส  ๑  โลกสฺมึ  โลกส ฺ ี  โหติ  โลกมานี  ฯ  จกฺขุนา  โข   
อาวุโส  โลกสฺมึ  โลกส ฺ ี  โหติ  โลกมานี  ฯ  โสเตน  โข อาวุโส ฯ   
ฆาเนน   โข   อาวุโส   ฯ  ชิวฺหาย  โข  อาวุโส  โลกสฺมึ  โลกส ฺ ี   
โหติ   โลกมานี   ฯ   กาเยน  โข  อาวุโส  ฯ  มเนน  โข  อาวุโส   
โลกสฺม ึ  โลกส ฺ ี   โหติ   โลกมานี  ฯ  เยน  โข  อาวุโส  โลกสฺมึ   
#๑ ม. ย.ุ เกนจาวุโส ฯ    
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โลกส ฺ ี   โหติ   โลกมานี   อย   วุจฺจติ  อริยสฺส  วินเย  โลโก  ฯ   
ย  โข  โว  อาวุโส  ภควา  สงฺขิตฺเตน  อุทฺเทส  อุทฺทิสิตฺวา วิตฺถาเรน   
อตฺถ    อวิภชิตฺวา   อุฏายาสนา   วิหาร   ปวิฏโ   นาห   ภิกขฺเว   
คมเนน   โลกสฺส   อนฺต   าเตยฺย   ทฏิเยฺย   ปตฺเตยฺยนฺติ   วทามิ   
น   จ   ปนาห   ภิกฺขเว   อปฺปตฺวา   โลกสฺส   อนฺต  ทุกฺขสฺสนตฺกิริย   
วทามีติ   ฯ   อิมสฺส   ขฺวาห  อาวุโส  ภควตา  สงฺขิตฺเตน  อุทฺเทสสฺส   
อุทฺทิฏสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ   อวิภตฺตสฺส   เอว   วิตฺถาเรน   อตฺถ   
อาชานามิ  ฯ  อากงฺขมานา  จ  ปน  ตุเมฺห  อายสฺมนฺโต  ภควนฺต ฺเว   
อุปสงฺกมิตฺวา     เอตมตฺถ    ปฏิปุจฺเฉยฺยาถ    ยถา    โว    ภควา   
พฺยากโรติ ตถา น ธาเรยฺยาถาติ ฯ   
     [๑๗๒]   เอวมาวุโสติ   โข   เต  ภิกขฺู  อายสฺมโต  อานนฺทสฺส   
ปฏิสฺสุตฺวา   อุฏายาสนา   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสทีึสุ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺนา  โข   
เต  ภิกฺขู  ภควนฺต  เอตทโวจุ  ย  โข  โน ๑ ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน   
อุทฺเทส    อุททฺิสิตฺวา    วิตฺถาเรน   อตฺถ   อวิภชิตฺวา   อุฏายาสนา   
วิหาร   ปวิฏโ   นาห   ภิกฺขเว   คมเนน   โลกสฺส  อนฺต  าเตยฺย   
ทิฏเยฺย   ๒   ปตฺเตยฺยนฺติ  วทามิ  น  จ  ปนาห  ภิกขฺเว  อปฺปตฺวา   
โลกสฺส    อนฺต   ทุกฺขสฺสนฺตกิริย   วทามีติ   ฯ   เตส   โน   ภนฺเต   
อมฺหาก   อจิรปกฺกนฺตสฺส   ภควโต   เอตทโหสิ  อิท  โข  โน  อาวุโส   
ภควา   สงฺขิตฺเตน   อุทฺเทส   อุทฺทิสิตฺวา  วิตฺถาเรน  อตฺถ  อวิภชิตฺวา   
#๑ ยุ. ปน ฯ     ๒ ม. ยุ. สพฺพตฺถุ ทฏเยฺย ฯ    
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อุฏายาสนา    วิหาร   ปวิฏโ   นาห   ภิกฺขเว   คมเนน   โลกสฺส   
อนฺต    าเตยฺย   ทิฏเยฺย   ปคฺเตยฺยนฺติ   วทามิ   น   จ   ปนาห   
ภิกฺขเว    อปปฺตฺวา    โลกสฺส   อนฺต   ทุกฺขสฺสนฺตกิริย   วทามีติ   ฯ   
โก   น ุ  โข   อิมสฺส   ภควตา   สงฺขิตฺเตน   อุทฺเทสสฺส  อุทฺทิฏสฺส   
วิตฺถาเรน   อตฺถ   อวิภตฺตสฺส  วิตฺถาเรน  อตฺถ  วิภเชยฺยาติ  ฯ  เตส   
โน   ภนฺเต   อมฺหาก   เอตทโหสิ   อย   โข   อายสฺมา   อานนฺโท   
สตฺถุ    เจว    สวณฺณิโต    สมฺภาวิโต    จ   วิ ฺ ูน   สพฺรหฺมจารีน   
ปโหติ   จายสฺมา   อานนฺโท   อิมสฺส   ภควตา  สงฺขิตฺเตน  อุทฺเทสสฺส   
อุทฺทิฏสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ   อวิภตฺตสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ  วิภชิตุ   
ยนฺนูน   มย   เยนายสฺมา   อานนฺโท  เตนุปสงฺกเมยฺยาม  อุปสงฺกมิตฺวา   
อายสฺมนฺต   อานนฺท   เอตมตฺถ   ปฏปิุจฺเฉยฺยามาติ   ฯ  อถ  โข  มย   
ภนฺเต   เยนายสฺมา   อานนฺโท   เตนุปสงฺกมิมฺหา   ๑   อุปสงฺกมตฺิวา   
อายสฺมนฺต   อานนฺท   เอตมตฺถ   ปฏปิุจฺฉิมฺหา   ฯ   เตส  โน  ภนฺเต   
อายสฺมตา   อานนฺเทน   อิเมหิ   อากาเรหิ   อิเมหิ   ปเทหิ   อิเมหิ   
พฺย ฺชเนหิ    อตฺโถ    วิภตฺโตติ    ฯ   ปณฺฑิโต   ภิกฺขเว   อานนฺโท   
มหาป ฺโ   ภิกฺขเว   อานนฺโท   ม ฺเจป   ตุเมฺห   ภิกฺขเว  เอตมตฺถ   
ปฏิปุจฺเฉยฺยาถ    อหมฺป    ต    เอวเมว    พฺยากเรยฺย   ยถา   ต   
อานนฺเทน    พฺยากต    เอโส   เจว   ตสฺส   อตฺโถ   เอว ฺจ   น   
ธาเรยฺยาถาติ ฯ ตติย ฯ   
     [๑๗๓]    ปุพฺเพ    เม    ภิกฺขเว   สมโฺพธา   อนภิสมฺพุทฺธสฺส   
#๑ ม. ปฏิปุจฺฉิมฺห ฯ    
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โพธิสตฺตสฺเสว   สโต   เอตทโหสิ  เย  มยฺห  ป ฺจ  กามคุณา  เจตโส   
สมฺผุฏปุพฺพา   อตีตา   นิรุทฺธา   วิปริณตา   ตตฺร   เม   จิตฺต  พหุล   
คจฺฉมาน   คจฺเฉยฺย   ปจฺจุปฺปนฺเนสุ   วา   อปฺป   วา  อนาคเตสุ  ฯ   
ตสฺส   มยฺห   ภิกฺขเว  เอตทโหสิ  เย  มยฺห  ภิกฺขเว  ป ฺจ  กามคุณา   
เจตโส    สมผฺุฏปุพฺพา    อตีตา    นริทฺุธา   วิปริณตา   ตตฺร   เม   
อตฺตรูเปน   อปฺปมาโท   สติเจตโส   อารกฺโข   กรณีโย   ฯ   ตสฺมา   
ติห  ภิกฺขเว  ตุมฺหากมฺป  เย  เต  ป ฺจ  กามคุณา เจตโส สมฺผุฏปุพฺพา   
อตีตา    นิรุทธฺา    วิปริณตา   ตตฺร   โว   จิตฺต   พหลุ   คจฺฉมาน   
คจฺเฉยฺย   ปจฺจุปฺปนฺเนสุ   วา   อปฺป  วา  อนาคเตสุ  ฯ  ตสฺมา  ติห   
ภิกฺขเว  ตุมฺหากมฺป  เย  เต  ๑  ป ฺจ  กามคุณา เจตโส สมฺผุฏปุพฺพา   
อตีตา   นิรุทธฺา   วิปริณตา   ตตฺร   โว   อตฺตรูเปน  ๒  อปฺปมาโท   
สติเจตโส  อารกฺโข  กรณีโยติ ๓ ฯ ตสฺมา ติห ภิกฺขเว เส ๔ อายตเน   
เวทิตพฺเพ  ฯ  ยตฺถ  จกฺขุ  ๕  นิรชฺุฌติ  รูปส ฺา  จ  วิรชฺชติ เส ๔   
อายตเน   เวทิตพฺเพ   ฯเปฯ  ยตฺถ  ชิวฺหา  [๖]  นริชฺุฌติ  รสส ฺา   
จ  วิรชชฺติ  ฯเปฯ  เส  ๔  อายตเน  เวทิตพฺเพ  ฯ  ยตฺถ  มโน  จ   
นิรุชฺฌติ  ธมมฺส ฺา  จ  วิรชฺชติ  ๗  เส  ๔  อายตเน เวทิตพฺเพติ ฯ   
อิท   วตฺวา   ภควา  อุฏายาสนา  วิหาร  ปาวิสิ  ฯ  อถ  โข  เตส   
ภิกฺขูน   อจิรปกฺกนฺตสฺส   ภควโต   เอตทโหสิ   อิท  โข  โน  อาวุโส   
ภควา   สงฺขิตฺเตน   อุทฺเทส   อุทฺทิสิตฺวา  วิตฺถาเรน  อตฺถ  อวิภชิตฺวา   
อุฏายาสนา  วิหาร  ปวิฏโ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  เส  ๔  อายตเน   
#๑ ยุ. โว ฯ   ๒ ม. ย.ุ อตฺตรูเปหิ ฯ   ๓ ม. ย.ุ อิติสทโฺท นตฺถ ิฯ   ๔ ย.ุ เย ฯ   
#เอวมุปริป ฯ   ๕ ม. จกฺขุ จ ฯ ยุ. จกฺขุ จ ฯ เอวมุปริป ฯ   ๖ ม. ย.ุ จ ฯ   
#๗ ม. นิรชุฌฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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เวทิตพฺเพ   ยตฺถ   จกฺขุ   จ   นิรุชฌฺติ   รูปส ฺา   จ  วิรชชฺติ  เส   
อายตเน   เวทิตพฺเพ   ฯเปฯ  ยตฺถ  ชิวฺหา  จ  นิรชุฌฺติ  รสส ฺา  จ   
วิรชฺชติ   เส   อายตเน   เวทิตพฺเพ  ฯเปฯ  ยตฺถ  มโน  จ  นิรุชฌฺติ   
ธมฺมส ฺา   จ   วิรชชฺติ  เส  อายตเน  เวทิตพฺเพติ  ฯ  โก  นุ  โข   
อิมสฺส    ภควตา    สงฺขิตฺเตน    อุทฺเทสสฺส   อุทฺทิฏสฺส   วิตฺถาเรน   
อตฺถ   อวิภตฺตสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ  วิภเชยฺยาติ  ฯ  อถ  โข  เตส   
ภิกฺขูน  เอตทโหสิ  อย  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  สตฺถุ  เจว  สวณฺณิโต   
สมฺภาวิโต   จ   วิ ฺ ูน   สพฺรหฺมจารีน   ปโหติ   จายสฺมา   อานนฺโท   
อิมสฺส    ภควตา    สงฺขิตฺเตน    อุทฺเทสสฺส   อุทฺทิฏสฺส   วิตฺถาเรน   
อตฺถ   อวิภตฺตสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ  วิภชิตุ  ยนฺนูน  มย  เยนายสฺมา   
อานนฺโท    เตนุปสงฺกเมยฺยาม    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต   อานนฺท   
เอตมตฺถ ปฏิปุจฺเฉยฺยามาติ ฯ   
     [๑๗๔]  อถ  โข  เต  ภิกฺขู  เยนายสฺมา  อานนฺโท เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมตา   อานนฺเทน   สทฺธึ   สมฺโมทึสุ   สมฺโมทนีย   
กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทึสุ  ฯ  เอกมนฺต  นิสนิฺนา   
โข  เต  ภิกฺขู  อายสฺมนฺต  อานนฺท  เอตทโวจุ  อิท  โข  โน  อาวุโส   
อานนฺท   ภควา   สงฺขิตฺเตน   อุทฺเทส   อุทฺทิสิตฺวา   วิตฺถาเรน  อตฺถ   
อวิภชิตฺวา    อุฏายาสนา   วิหาร   ปวิฏโ   ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   
เส    อายตเน   เวทิตพฺเพ   ยตฺถ   จกฺขุ   จ   นิรุชฌฺติ   รูปส ฺา   
จ   วิรชฺชติ   ๑  เส  อายตเน  เวทิตพฺเพ  ฯเปฯ  ยตฺถ  ชิวฺหา  จ   
#๑ ยุ. นริุชฌฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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นิรุชฺฌติ   รสส ฺา   จ   วิรชฺชติ   เส   อายตเน  เวทิตพฺเพ  ฯเปฯ   
ยตฺถ   มโน   จ   นิรชฺุฌติ   ธมฺมส ฺา   จ   วิรชฺชติ  เส  อายตเน   
เวทิตพฺเพติ   ฯ   เตส  โน  อาวุโส  อมฺหาก  อจิรปกฺกนฺตสฺส  ภควโต   
เอตทโหสิ   อิท   โข   โน   อาวุโส   ภควา   สงฺขิตฺเตน   อุทฺเทส   
อุทฺทิสิตฺวา   วิตฺถาเรน  อตฺถ  อวิภชิตฺวา  อุฏายาสนา  วิหาร  ปวิฏโ   
ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   เส   อายตเน   เวทิตพฺเพ   ยตฺถ  จกฺขุ  จ   
นิรุชฺฌติ   รูปส ฺา   จ   วิรชฺชติ   เส   อายตเน  เวทิตพฺเพ  ฯเปฯ   
ยตฺถ   ชิวฺหา   จ   นิรชฺุฌติ   รสส ฺา   จ   วิรชชฺติ  เส  อายตเน   
เวทิตพฺเพ    ฯเปฯ    ยตฺถ    มโน   จ   นิรุชฺฌติ   ธมมฺส ฺา   จ   
วิรชฺชติ   เส  อายตเน  เวทิตพฺเพติ  ฯ  โก  น ุ โข  อิมสฺส  ภควตา   
สงฺขิตฺเตน    อุทฺเทสสฺส    อุทฺทิฏสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ   อวิภตฺตสฺส   
วิตฺถาเรน  อตฺถ  วิภเชยฺยาติ  ฯ  เตส  โน  อาวุโส อมฺหาก เอตทโหสิ   
อย   โข   อายสฺมา   อานนฺโท   สตฺถ ุ  เจว   สวณฺณิโต  สมฺภาวิโต   
จ    วิ ฺ ูน    สพฺรหฺมจารีน    ปโหต ิ  จายสฺมา   อานนฺโท   อิมสฺส   
ภควตา    สงฺขิตฺเตน    อุทฺเทสสฺส    อุทฺทิฏสฺส    วิตฺถาเรน   อตฺถ   
อวิภตฺตสฺส  วิตฺถาเรน  อตฺถ  วิภชิตุ  ยนฺนูน  มย  เยนายสฺมา  อานนฺโท   
เตนุปสงฺกเมยฺยาม    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต    อานนฺท   เอตมตฺถ   
ปฏิปุจฺเฉยฺยามาติ  ฯ  วิภชตายสฺมา  อานนฺโทติ  ฯ  เสยฺยถาป  นาม ๑   
อาวุโส   ปุรโิส  สารตฺถิโก  สารคเวสี  สารปริเยสน  จรมาโน  มหโต   
รุกฺขสฺส ฯเปฯ วิภชตายสฺมา อานนฺโท อครุ กริตฺวาติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ นามสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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     [๑๗๕]  เตนหาวุโส  ๑  สุณาถ  สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ   
เอวมาวุโสติ   โข   เต   ภิกฺขู  อายสฺมโต  อานนฺทสฺส  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ   
อายสฺมา  อานนฺโท  เอตทโวจ  ย  โข โว ๒ อาวุโส ภควา สงฺขิตฺเตน   
อุทฺเทส    อุททฺิสิตฺวา    วิตฺถาเรน   อตฺถ   อวิภชิตฺวา   อุฏายาสนา   
วิหาร   ปวิฏโ   ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   เส   อายตเน  เวทิตพฺเพ   
ยตฺถ   จกฺขุ   จ   นิรชฺุฌติ   รูปส ฺา   จ   วิรชฺชติ   เส  อายตเน   
เวทิตพฺเพ    ฯเปฯ    ยตฺถ    มโน   จ   นิรุชฺฌติ   ธมมฺส ฺา   จ   
วิรชฺชติ   เส   อายตเน   เวทิตพฺเพติ   ฯ   อิมสฺส   ขฺวาห  อาวุโส   
ภควตา    สงฺขิตฺเตน    อุทฺเทสสฺส    อุทฺทิฏสฺส    วิตฺถาเรน   อตฺถ   
อวิภตฺตสฺส  วิตฺถาเรน  อตฺถ  อาชานามิ  ฯ  สฬายตนนิโรธ โข ๓ เอต   
อาวุโส   ภควตา  สนฺธาย  ภาสิต  ตสฺมา  ติห  ภิกขฺเว  เส  อายตเน   
เวทิตพฺเพ    ยตฺถ    จกฺขุ    จ   นิรชฺุฌติ   รูปส ฺา   จ   วิรชชฺติ   
เส    อายตเน    เวทิตพฺเพ    ฯเปฯ   ยตฺถ   มโน   จ   นิรุชฌฺติ๏   
ธมฺมส ฺา  จ  วิรชชฺติ  เส  อายตเน  เวทิตพฺเพติ  ฯ  ย  โข อาวุโส   
ภควา   สงฺขิตฺเตน   อุทฺเทส   อุทฺทิสิตฺวา  วิตฺถาเรน  อตฺถ  อวิภชิตฺวา   
อุฏายาสนา   วิหาร   ปวิฏโ   ตสฺมา   ติห  ภิกฺขเว  เส  อายตเน   
เวทิตพฺเพ   ยตฺถ   จกฺขุ   จ   นิรุชฌฺติ   รูปส ฺา   จ  วิรชชฺติ  เส   
อายตเน   เวทิตพฺเพ   ฯเปฯ   ยตฺถ   มโน   จ  นริุชฌฺติ  ธมฺมส ฺา   
จ   วิรชฺชติ   เส   อายตเน  เวทิตพฺเพติ  ฯ  อิมสฺส  ขฺวาห  อาวุโส   
ภควตา    สงฺขิตฺเตน    อุทฺเทสสฺส    อุทฺทิฏสฺส    วิตฺถาเรน   อตฺถ   
#๑ ยุ. เตน อาวุโส ฯ    ๒ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ     ๓ ม. โน ฯ    
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อวิภตฺตสฺส   เอว   วิตฺถาเรน   อตฺถ  อาชานามิ  ฯ  อากงฺขมานา  จ   
ปน    ตุเมฺห    อายสฺมนฺโต   ภควนฺตเยว   อุปสงฺกมถ   อุปสงฺกมิตฺวา   
เอตมตฺถ   ปฏิปุจฺเฉยฺยาถ   ยถา   โว   ภควา   พฺยากโรติ  ตถา  น   
ธาเรยฺยาถาติ ฯ   
     [๑๗๖]   เอวมาวุโสติ   โข   เต  ภิกขฺู  อายสฺมโต  อานนฺทสฺส   
ปฏิสฺสุตฺวา   อุฏายาสนา   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสทีึสุ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺนา  โข   
เต  ภิกฺขู  ภควนฺต  เอตทโวจุ  ย  โข  โน  ภนฺเต  ภควา  สงฺขิตฺเตน   
อุทฺเทส    อุททฺิสิตฺวา    วิตฺถาเรน   อตฺถ   อวิภชิตฺวา   อุฏายาสนา   
วิหาร   ปวิฏโ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  เส  อายตเน  เวทิตพฺเพ  ยตฺถ   
จกฺขุ   จ   นิรชฺุฌติ   รูปส ฺา  จ  วิรชฺชติ  เส  อายตเน  เวทิตพฺเพ   
ฯเปฯ   ยตฺถ   ชิวฺหา   จ   นิรุชฺฌติ   รสส ฺา   จ   วิรชฺชติ   เส   
อายตเน   เวทิตพฺเพ   ฯเปฯ   ยตฺถ   มโน   จ  นริุชฌฺติ  ธมฺมส ฺา   
จ   วิรชฺชติ  เส  อายตเน  เวทิตพฺเพ  ฯ  เตส  โน  ภนฺเต  อมฺหาก   
อจิรปกฺกนฺตสฺส    ภควโต    เอตทโหสิ    อิท    โข   โน   อาวุโส   
ภควา   สงฺขิตฺเตน   อุทฺเทส   อุทฺทิสิตฺวา  วิตฺถาเรน  อตฺถ  อวิภชิตฺวา   
อุฏายาสนา   วิหาร   ปวิฏโ   ตสฺมา   ติห  ภิกฺขเว  เส  อายตเน   
เวทิตพฺเพ   ยตฺถ   จกฺขุ   จ   นิรุชฌฺติ   รูปส ฺา   จ  วิรชชฺติ  เส   
อายตเน   เวทิตพฺเพ   ฯเปฯ   ยตฺถ   มโน   จ  นริุชฌฺติ  ธมฺมส ฺา   
จ  วิรชชฺติ  เส  อายตเน  เวทิตพฺเพ  ๑  ฯ โก นุ โข อิมสฺส ภควตา   
#๑ ม. ย.ุ อิติสทฺโท อตฺถิ ฯ    
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สงฺขิตฺเตน    อุทฺเทสสฺส    อุทฺทิฏสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ   อวิภตฺตสฺส   
วิตฺถาเรน  อตฺถ  วิภเชยฺยาติ  ฯ  เตส  โน  ภนฺเต  อมฺหาก เอตทโหสิ   
อย   โข   อายสฺมา   อานนฺโท  สตฺถุ  เจว  สวณฺณิโต  สมฺภาวิโต  จ   
วิ ฺ ูน   สพฺรหฺมจารีน   ปโหติ   จายสฺมา   อานนฺโท   อิมสฺส  ภควตา   
สงฺขิตฺเตน    อุทฺเทสสฺส    อุทฺทิฏสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ   อวิภตฺตสฺส   
วิตฺถาเรน    อตฺถ    วิภชตุิ    ยนฺนูน   มย   เยนายสฺมา   อานนฺโท   
เตนุปสงฺกเมยฺยาม    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต    อานนฺท   เอตมตฺถ   
ปฏิปุจฺเฉยฺยามาติ   ฯ   อถ   โข   มย  ภนฺเต  เยนายสฺมา  อานนฺโท   
เตนุปสงฺกมิมฺหา   ๑   อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมนฺต   อานนฺท   เอตมตฺถ   
ปฏิปุจฺฉิมฺหา   ๒  ฯ  เตส  โน  ภนฺเต  อายสฺมตา  อานนฺเทน  อิเมหิ   
อากาเรหิ  อิเมหิ  ลิงฺเคหิ  ๓  อิเมหิ  พฺย ฺชเนหิ  อตฺโถ  วิภตฺโตติ ฯ   
ปณฺฑิโต     ภิกฺขเว    อานนฺโท    มหาป ฺโ    ภิกฺขเว    อานนฺโท   
ม ฺเจป    ตุเมฺห    ภิกฺขเว   เอตมตฺถ   ปฏิปุจฺเฉยฺยาถ   อหมฺป   ต   
เอวเมว  พฺยากเรยฺย  ยถา  ๔ ต อานนฺเทน พฺยากต เอโส เจวสฺส ๕   
อตฺโถ เอว ฺจ น ธาเรยฺยาถาติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๑๗๗]  เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ คิชฌฺกูเฏ ปพฺพเต ฯ   
อถ    โข    สกฺโก    เทวานมินฺโท    เยน    ภควา   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ  ฯ  เอกมนฺต   
 ิโต   โข   สกฺโก   เทวานมินฺโท   ภควนฺต  เอตทโวจ  โก  น ุ โข   
#๑ ม. ย.ุ เตนปุสงฺกมิมฺห ฯ    ๒ ม. ย.ุ ปฏิปุจฺฉิมฺห ฯ    ๓ สี. ม. ยุ. ปเทหิ ฯา   
#๔ ย.ุ ยถาป ฯ     ๕ สี. ม. เจเวตสฺส ฯ ยุ. เจว ตสฺส ฯา    
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ภนฺเต  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน  มิเธกจฺเจ  สตฺตา  ทิฏเ  ว  ธมฺเม(   
โน   ปรินิพฺพายนฺติ   ฯ   โก   ปน  ภนเฺต  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน   
มิเธกจฺเจ สตฺตา ทิฏเ ว ธมฺเม ปรินิพฺพายนฺตีติ ฯ   
     [๑๗๘]  สนฺติ  จ  ๑  โข เทวานมินฺท จกฺขุวิ ฺเยฺยา รูปา อิฏา   
กนฺตา    มนาปา    ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   ต ฺเจ   ภิกฺขุ   
อภินนฺทติ    อภิวทติ    อชฺโฌสาย    ติฏติ    ตสฺส   ต   อภินนฺทโต   
อภิวทโต    อชฺโฌสาย    ติฏโต    ต    นิสฺสิต    วิ ฺาณ    โหติ   
ตทุปาทาน  ฯ  สอุปาทาโน  เทวานมินฺท  ภิกฺขุ  โน  ปรินิพฺพายติ  ฯเปฯ   
สนฺติ   โข   เทวานมินฺท   ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา   รสา   ฯเปฯ  สนฺติ  โข   
เทวานมินฺท   มโนวิ ฺเยฺยา   ธมฺมา   อิฏา  กนฺตา  มนาปา  ปยรูปา   
กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   ต ฺเจ   ภิกฺขุ   อภินนฺทติ  อภิวทติ  อชฺโฌสาย   
ติฏติ    ตสฺส    ต    อภินนฺทโต    อภิวทโต   อชโฺฌสาย   ติฏโต   
ต   นิสฺสิต   วิ ฺาณ   โหติ   ตทุปาทาน  ฯ  สอุปาทาโน  เทวานมินฺท   
ภิกฺขุ   โน  ปรินิพฺพายติ  ฯ  อย  โข  เทวานมินฺท  เหตุ  อย  ปจฺจโย   
เยน มิเธกจฺเจ สตฺตา ทิฏเ ว ธมฺเม โน ปรินิพฺพายนฺติ ฯ   
     [๑๗๙]  สนฺติ  จ  โข  เทวานมินฺท  จกฺขุวิ ฺเยฺยา  รูปา  อิฏา   
กนฺตา    มนาปา    ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   ต ฺเจ   ภิกฺขุ   
นาภินนฺทติ   นาภิวทติ   นาชฺโฌสาย   ติฏติ   ตสฺส   ต   อนภินนฺทโต   
อนภิวทโต   อนชฺโฌสาย   ติฏโต   น   ต   นิสฺสิต   วิ ฺาณ   โหติ   
น    ตทุปาทาน   ฯ   อนุปาทาโน   เทวานมินฺท   ภิกฺขุ   ปรินิพฺพายติ   
#๑ ม. ย.ุ จสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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ฯเปฯ    สนฺติ    โข   เทวานมินฺท   ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา   รสา   ฯเปฯ   
สนฺติ    โข    เทวานมินฺท   มโนวิ ฺเยฺยา   ธมฺมา   อิฏา   กนฺตา   
มนาปา   ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   ต ฺเจ   ภิกฺขุ  นาภินนฺทติ   
นาภิวทติ   นาชฺโฌสาย   ติฏติ   ตสฺส   ต   อนภินนฺทโต   อนภิวทโต   
อนชฺโฌสาย   ติฏโต   น  ตนฺนิสฺสิต  วิ ฺาณ  โหติ  น  ตทุปาทาน  ฯ   
อนุปาทาโน   เทวานมินฺท  ภิกฺขุ  ปรินพฺิพายติ  ฯ  อย  โข  เทวานมินฺท   
เหตุ   อย   ปจฺจโย   เยน   มิเธกจฺเจ   สตฺตา   ทิฏเ  ว  ธมฺเม   
ปรินิพฺพายนฺตีติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๑๘๐]  เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ คิชฌฺกูเฏ ปพฺพเต ฯ   
อถ  โข  ป ฺจสิโข คนฺธพฺพปุตฺโต ๑ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต     อภิวาเทตฺวา     เอกมนฺต     อฏาสิ    ฯ    เอกมนฺต   
 ิโต   โข   ป ฺจสิโข   คนฺธพฺพปุตฺโต   ภควนฺต   เอตทโวจ   โก  น ุ  
โข   ภนฺเต   เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน  มิเธกจฺเจ  สตฺตา  ทิฏเ  ว   
ธมฺเม   โน   ปรินิพฺพายนฺติ   ฯ  โก  ปน  ภนฺเต  เหตุ  โก  ปจฺจโย   
เยน มิเธกจฺเจ สตฺตา ทิฏเ ว ธมฺเม ปรนิิพฺพายนฺตีติ ๒ ฯ   
     [๑๘๑]  สนฺติ  จ  ๓  โข  ป ฺจสิข  จกฺขุวิ ฺเยฺยา  รูปา ฯเปฯ   
สนฺติ   โข   ป ฺจสิข   มโนวิ ฺเยฺยา   ธมฺมา  อิฏา  กนฺตา  มนาปา   
ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนยิา   ต ฺเจ   ภิกฺขุ   อภินนฺทติ   อภิวทติ   
อชฺโฌสาย    ติฏติ    ตสฺส   ต   อภินนฺทโต   อภิวทโต   อชฺโฌสาย   
ติฏโต    ตนฺนิสฺสิต    วิ ฺาณ    โหติ   ตทุปทาน   ฯ   สอุปาทาโน   
#๑ ม. คนฺธพฺพเทวปุตฺโต ฯ    ๒ ย.ุ อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ    ๓ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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ป ฺจสิข   ภิกฺขุ   โน   ปรนิิพฺพายติ   ฯ  อย  โข  ป ฺจสิข  เหตุ  อย   
ปจฺจโย เยน มิเธกจฺเจ สตฺตา ทิฏเ ว ธมฺเม โน ปรินพฺิพายนฺติ ฯ   
     [๑๘๒]   สนฺติ   จ   โข  ป ฺจสิข  จกฺขุวิ ฺเยฺยา  รูปา  อิฏา   
กนฺตา   มนาปา   ฯเปฯ   สนฺติ   โข  ป ฺจสิข  มโนวิ ฺเยฺยา  ธมฺมา   
อิฏา    กนฺตา   มนาปา   ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   ต ฺเจ   
ภิกฺขุ   นาภินนฺทติ  นาภิวทติ  นาชฺโฌสาย  ติฏติ  ตสฺส  ต  อนภินนฺทโต   
อนภิวทโต     อนชโฺฌสาย     ติฏโต     น    ตนฺนสิฺสิต    วิ ฺาณ   
โหติ   น   ตทุปาทาน  ฯ  อนุปาทาโน  ป ฺจสิข  ภิกฺขุ  ปรินิพฺพายติ  ฯ   
อย   โข   ป ฺจสิข   เหตุ   อย   ปจฺจโย   เยน  มิเธกจฺเจ  สตฺตา   
ทิฏเ ว ธมฺเม ปรินิพฺพายนฺตีติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๑๘๓]   เอก   สมย   อายสฺมา   สารปีุตฺโต  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   อถ   โข  อ ฺตโร  ภิกฺขุ   
เยนายสฺมา    สารีปุตฺโต    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมตา   
สารีปุตฺเตน   สทฺธึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย  กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน  โข  โส  ภิกฺขุ  อายสฺมนฺต   
สารีปุตฺต   เอตทโวจ   สทธฺิวิหาริโก   อาวุโส   สารปีุตฺต  ภิกฺขุ  สิกฺข   
ปจฺจกฺขาย  หีนายาวตฺโตติ  ฯ  เอว  ๑  เหต  อาวุโส โหติ อินฺทฺริเยสุ   
อคุตฺตทฺวารสฺส    โภชเน    อมตฺต ฺ ุโน    ชาคริย   อนนุยุตฺตสฺส   ฯ   
โส   วตาวุโส   ภิกฺขุ   อินฺทฺริเยสุ   อคุตฺตทฺวาโร   โภชเน  อมตฺต ฺ ู   
ชาคริย     อนนุยุตฺโต    ยาวชีว    ปริปณฺุณ    ปริสุทธฺ    พฺรหฺมจริย   
#๑ ม. ย.ุ เอวเมต ฯ    
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สนฺตาเนสฺสตีติ    เนต    าน   วิชฺชติ   ฯ   โส   วตาวุโส   ภิกฺขุ   
อินฺทฺริเยสุ   คุตฺตทฺวาโร   โภชเน  มตฺต ฺ ู  ชาคริย  อนุยุตฺโต  ยาวชีว   
ปริปุณฺณ ปรสิุทฺธ พฺรหฺมจริย สนฺตาเนสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ ฯ   
     [๑๘๔]  กถ ฺจาวุโส  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาโร  โหติ  ฯ  อิธาวุโส   
ภิกฺขุ   จกฺขุนา   รูป   ทิสฺวา  น  นิมิตฺตคฺคาหี  โหติ  นานุพฺย ฺชนคฺคาหี   
ยตฺวาธิกรณเมน    จกฺขุนฺทฺริย    อสวุต    วิหรนฺต    อภิชฺฌาโทมนสฺสา   
ปาปกา     อกุสลา     ธมมฺา     อนฺวาสฺสเวยฺยุ    ตสฺส    สวราย   
ปฏิปชชฺติ    รกฺขติ    จกฺขุนฺทฺริย   จกฺขุนฺทฺริเย   สวร   อาปชฺชติ   ฯ   
โสเตน   สททฺ   สุตฺวา   ฯ   ฆาเนน   คนฺธ   ฆายิตฺวา  ฯ  ชิวฺหาย   
รส   สายิตฺวา   ฯ   กาเยน   โผฏพฺพ   ผุสิตฺวา   ฯ  มนสา  ธมฺม   
วิ ฺาย   น   นิมิตฺตคฺคาหี   โหติ   นานุพฺย ฺชนคฺคาหี   ยตฺวาธิกรณเมน   
มนินฺทฺริย    อสวุต    วิหรนฺต    อภิชฌฺาโทมนสฺสา   ปาปกา   อกุสลา   
ธมฺมา   อนฺวาสฺสเวยฺยุ   ตสฺส   สวราย   ปฏิปชชฺติ   รกฺขติ  มนินทฺฺริย   
มนินฺทฺริเย   สวร   อาปชชฺติ   ฯ   เอว   โข   อาวุโส   อินฺทฺริเยสุ   
คุตฺตทฺวาโร โหติ ฯ   
     [๑๘๕]   กถ ฺจาวุโส   โภชเน   มตฺต ฺ ู   โหติ   ฯ  อิธาวุโส   
ภิกฺขุ   ปฏิสงฺขา  โยนิโส  อาหาร  อาหาเรติ  เนว  ทวาย  น  มทาย   
น    มณฺฑนาย   น   วิภูสนาย   ยาวเทว   อิมสฺส   กายสฺส    ิติยา   
ยาปนาย   วิหึสุปรติยา   พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย   อิติ   ปรุาณ ฺจ   เวทน   
ปฏิหงฺขามิ   นว ฺจ   เวทน   น   อุปฺปาเทสฺสามิ   ยาตฺรา   จ   เม    
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ภวิสฺสติ   อนวชฺชตา   จ   ผาสุวิหาโร   จาติ  ฯ  เอว  โข  อาวุโส   
โภชเน มตฺต ฺ ู โหติ ฯ   
     [๑๘๖]  กถ ฺจาวุโส  ชาคริย  อนุยตฺุโต  โหติ  ฯ  อิธาวุโส ภิกฺขุ   
ทิวส   จงฺกเมน   นิสชชฺาย   อาวรณิเยหิ   ธมฺเมหิ   จิตฺต  ปริโสเธติ   
รตฺติยา   ปม   ยาม  จงฺกเมน  นิสชชฺาย  อาวรณิเยหิ  ธมฺเมหิ  จิตฺต   
ปริโสเธติ    รตฺติยา   มชฌฺิม   ยาม   ทกฺขิเณน   ปสฺเสน   สีหเสยฺย   
กปฺเปติ   ปาเทน  ๑  ปาท  อจฺจาธาย  สโต  สมฺปชาโน  อุฏานส ฺ   
มนสิกริตฺวา   รตฺติยา   ปจฺฉิม   ยาม   ปจฺจุฏาย  จงฺกเมน  นิสชชฺาย   
อาวรณิเยหิ  ธมฺเมหิ  จิตฺต  ปรโิสเธติ  ฯ  เอว  โข  อาวุโส  ชาคริย   
อนุยุตฺโต    โหติ   ฯ   ตสฺมาติหาวุโส   เอว   สิกฺขิตพฺพ   อินฺทฺริเยสุ   
คุตฺตทฺวารา   ภวิสฺสาม   โภชเน   มตฺต ฺ ุโน   ชาคริย  อนุยุตฺตาติ  ฯ   
เอว หิ โข อาวุโส สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๑๘๗]  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส   
อาราเม    ฯ    อถ    โข    ภควโต    รโหคตสฺส    ปฏิสลลฺีนสฺส   
เอว    เจตโส    ปริวิตกโฺก    อุทปาทิ   ปริปกฺกา   โข   ราหุลสฺส   
วิมุตฺติปริปาจนิยา   ธมฺมา   ยนฺนูนาห   ราหุล   อุตฺตรึ  อาสวาน  ขเย   
วิเนยฺยนฺติ  ฯ  อถ  โข  ภควา  ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย   
สาวตฺถึ    ๒    ปณฺฑาย    ปาวิสิ    สาวตฺถิย    ปณฺฑาย   จริตฺวา   
ปจฺฉาภตฺต     ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต    อายสฺมนฺต    ราหุล    อามนฺเตสิ   
คณฺหาหิ     ราหุล     นิสีทน    เยน    อนฺธวน    เตนุปสงฺกมิสฺสาม   
#๑ ม. ย.ุ ปาเท ฯ    ๒ ม. ยุ. สาวตฺถิย ฯ    
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ทิวา   วิหารายาติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  อายสฺมา  ราหุโล  ภควโต   
ปฏิสฺสุตฺวา   นิสีทน   อาทาย   ภควนฺต   ปฏ ิโต  ปฏ ิโต  อนพุนฺธิ  ฯ   
เตน  โข  ปน  สมเยน  อเนกานิ  เทวตาสหสฺสานิ  ภควนฺต  อนุพนฺธานิ   
ภวนฺติ    อชชฺ    ภควา    อายสฺมนฺต    ราหุล    อุตฺตรึ   อาสวาน   
ขเย วิเนสฺสตีติ ฯ   
     [๑๘๘]   อถ   โข  ภควา  อนฺธวน  อชฺโฌคาเหตฺวา  อ ฺตรสฺมึ   
รุกฺขมูเล   ป ฺตฺเต   อาสเน   นิสีท ิ  ฯ   อายสฺมาป   โข  ราหุโล   
ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสทีิ   ฯ   เอกมนฺต  นิสินฺน  โข   
อายสฺมนฺต   ราหุล   ภควา   เอตทโวจ   ต  กึ  ม ฺสิ  ราหุล  จกขฺุ   
นิจฺจ   วา   อนิจฺจ   วาติ  ฯ  อนิจฺจ  ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข   
วา  ต  สุข  วาติ  ฯ  ทุกฺข  ภนฺเต  ฯ  ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม   
กลฺล     นุ     ต     สมนุปสฺสิตุ     เอต     มม     เอโสหมสฺมิ   
เอโส   เม   อตฺตาติ   ฯ   โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  รูปา  นจฺิจา  วา   
อนิจฺจา    วาติ   ฯ   อนิจฺจา   ภนฺเต   ฯเปฯ   จกฺขุวิ ฺาณ   นิจฺจ   
วา   อนิจฺจ   วาติ   ฯ  อนิจฺจ  ภนฺเต  ฯ  จกฺขุสมฺผสฺโส  นิจฺโจ  วา   
อนิจฺโจ   วาติ   ฯ   อนิจฺโจ   ภนฺเต   ฯ  ยมฺปท  จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ    เวทนาคต    ส ฺาคต    สงฺขารคต    วิ ฺาณคต   ตมฺป   
นิจฺจ   วา   อนิจฺจ   วาติ  ฯ  อนิจฺจ  ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข   
วา  ต  สุข  วาติ  ฯ  ทุกฺข  ภนฺเต  ฯ  ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริ- 
ณามธมฺม  กลฺล   นุ   ต   สมนุปสฺสิตุ   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ    



สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาท่ี 134 

เอโส   เม   อตฺตาติ   ฯ   โน  เหต  ภนฺเต  ฯเปฯ  ชิวฺหา  นิจฺจา   
วา  อนิจฺจา  วาติ  ฯ  อนิจฺจา  ภนฺเต  ฯ  รสา  นิจฺจา  วา  อนิจฺจา   
วาติ   ฯ   อนิจฺจา   ภนฺเต   ฯ   ชิวฺหาวิ ฺาณ   นิจฺจ   วา  อนิจฺจ   
วาติ   ฯ   อนิจฺจ   ภนฺเต   ฯ   ชิวฺหาสมฺผสฺโส  นิจฺโจ  วา  อนิจฺโจ   
วาติ   ฯ   อนิจฺโจ   ภนฺเต  ฯ  ยมฺปท  ชวฺิหาสมฺผสฺสปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ   
เวทนาคต    ส ฺาคต    สงฺขารคต   วิ ฺาณคต   ตมฺป   นิจฺจ   วา   
อนิจฺจ   วาติ  ฯ  อนิจฺจ  ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต  สุข   
วาติ   ฯ   ทุกขฺ   ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วิปริณามธมฺม  กลลฺ   
นุ   ต   สมนปุสฺสิตุ   เอต  มม  เอโสหมสฺมิ  เอโส  เม  อตฺตาติ  ฯ   
โน   เหต   ภนฺเต   ฯเปฯ   มโน   นิจฺโจ   วา  อนิจฺโจ  วาติ  ฯ   
อนิจฺโจ   ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต  สุข  วาติ  ฯ  ทุกฺข   
ภนฺเต    ฯ    ย   ปนานิจฺจ   ทุกฺข   วิปรณิามธมฺม   กลฺล   นุ   ต   
สมนุปสฺสิตุ   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม  อตฺตาติ  ฯ  โน   
เหต   ภนฺเต   ฯ   ธมฺมา   นิจฺจา   วา  อนิจฺจา  วาติ  ฯ  อนิจฺจา   
ภนฺเต  ฯ  มโนวิ ฺาณ  นิจฺจ  วา  อนิจฺจ  วาติ  ฯ  อนิจฺจ  ภนฺเต  ฯ   
มโนสมฺผสฺโส   นิจฺโจ   วา   อนิจฺโจ   วาติ   ฯ  อนิจฺโจ  ภนฺเต  ฯ   
ยมฺปท   มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชชฺติ  เวทนาคต  ส ฺาคต  สงฺขารคต   
วิ ฺาณคต    ตมฺป    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    
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เอต  มม  เอโสหมสฺมิ  เอโส  เม  อตฺตาติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ   
เอว    ปสฺส    ราหุล    สุตวา   อริยสาวโก   จกฺขุสฺมึป   นิพฺพินฺทติ   
รูเปสุป     นพฺิพินฺทติ     จกฺขุวิ ฺาเณป    นิพฺพินฺทติ    จกฺขุสมฺผสฺเสป   
นิพฺพินฺทติ     ยมฺปท     จกขฺุสมฺผสฺสปจฺจยา     อุปฺปชฺชติ    เวทนาคต   
ส ฺาคต     สงฺขารคต    วิ ฺาณคต    ตสฺมึป    นพฺิพินฺทติ    ฯเปฯ   
ชิวฺหายป      นิพฺพินฺทติ     รเสสุป     นพฺิพินฺทติ     ชิวฺหาวิ ฺาเณป   
นิพฺพินฺทติ    ชิวฺหาสมฺผสฺเสป    นิพฺพินทฺติ   ยมฺปท   ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ      เวทนาคต      ส ฺาคต     สงฺขารคต     วิ ฺาณคต   
ตสฺมึป   นิพฺพินฺทติ   ฯเปฯ   มนสฺมึป   นิพฺพินฺทติ   ธมฺเมสุป   นพฺิพินฺทติ  
ฯเปฯ   ตสฺมปึ   นิพฺพินฺทติ   นิพฺพินฺท   วิรชฺชติ   วิราคา   วิมุจฺจติ  ฯ   
วิมุตฺตสฺมึ   วิมุตฺตมิติ   าณ   โหติ   ฯ  ขีณา  ชาติ  วุสิต  พฺรหฺมจริย   
กต    กรณีย    นาปร    อิตฺถตฺตายาติ    ปชานาตีติ   ฯ   อิทมโวจ   
ภควา   อตฺตมโน   อายสฺมา   ราหุโล   ภควโต   ภาสิต  อภินนฺทิ  ฯ   
อิมสฺมิ ฺจ    ปน    เวยฺยากรณสฺมึ   ภ ฺมาเน   อายสฺมโต   ราหุลสฺส   
อนุปาทาย   อาสเวหิ   จิตฺต   วิมุจฺจติ   อเนกาน  จ  เทวตาสหสฺสาน   
วิรช    วีตมล    ธมฺมจกฺขุ   อุทปาทิ   ยงฺกิ ฺจิ   สมุทยธมฺม   สพฺพนฺต   
นิโรธธมฺมนติฺ ฯ อฏม ฯ   
     [๑๘๙]  ส ฺโชนิเย  จ  ภิกฺขเว  ธมฺเม  เทสิสฺสามิ  ส ฺโชน ฺจ   
ต   สุณาถ   ฯ   กตเม   จ   ภิกฺขเว   ส ฺโชนิยา  ธมฺมา  กตม ฺจ   
ส ฺโชน   ฯ   สนฺติ   ภิกฺขเว   จกฺขุวิ ฺเยฺยา   รปูา  อิฏา  กนฺตา    
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มนาปา   ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา  ฯ  อิเม  วุจฺจนฺติ  ภิกฺขเว   
ส ฺโชนิยา   ธมฺมา   โย   ตตฺถ   ฉนฺทราโค   ต   ตตฺถ   ส ฺโชน   
ฯเปฯ    สนฺติ    ภิกฺขเว    ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา    รสา   ฯเปฯ   สนฺติ   
ภิกฺขเว   มโนวิ ฺเยฺยา   ธมฺมา   อิฏา   กนฺตา   มนาปา   ปยรปูา   
กามูปส ฺหิตา    รชนยิา   ฯ   อิเม   วุจฺจนฺติ   ภิกฺขเว   ส ฺโชนิยา   
ธมฺมา โย ตตฺถ ฉนฺทราโค ต ตตฺถ ส ฺโชนนฺติ ฯ นวม ฯ   
     [๑๙๐]  อุปาทานิเย  จ  ภิกฺขเว  ธมฺเม  เทสิสฺสามิ  อุปาทาน ฺจ   
ต   สุณาถ   ฯ   กตเม   จ   ภิกฺขเว   อุปาทานิยา  ธมฺมา  กตม ฺจ   
อุปาทาน   ฯ   สนฺติ   ภิกฺขเว   จกฺขุวิ ฺเยฺยา   รูปา  อิฏา  กนฺตา   
มนาปา   ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา  ฯ  อิเม  วุจฺจนฺติ  ภิกฺขเว   
อุปาทานิยา   ธมฺมา   โย   ตตฺถ   ฉนฺทราโค   ต   ตตฺถ   อุปาทาน   
ฯเปฯ    สนฺติ    ภิกฺขเว    ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา    รสา   ฯเปฯ   สนฺติ   
ภิกฺขเว   มโนวิ ฺเยฺยา   ธมฺมา   อิฏา   กนฺตา   มนาปา   ปยรปูา   
กามูปส ฺหิตา    รชนยิา   ฯ   อิเม   วุจฺจนฺติ   ภิกฺขเว   อุปาทานิยา   
ธมฺมา โย ตตฺถ ฉนฺทราโค ต ตตฺถ อุปาทานนฺติ ฯ ทสม ฯ   
                  โลกกามคุณวคฺโค ทุติโย ฯ   
                        ตสฺสทฺุทาน   
          มารปาเสน เทฺว วุตฺตา    โลกกามคุเณน จ   
          สกโฺก ป ฺจสิโข เจว      สารีปุตฺโต จ ราหุโล   
          ส ฺโชน อุปาทาน        วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ ฯ   
                      _____________    
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                     คหปติวคฺโค ตติโย   
     [๑๙๑]    เอก   สมย   ภควา   เวสาลิย   วิหรติ   มหาวเน   
กูฏาคารสาลาย   ฯ  อถ  โข  อุคฺโค  คหปติ  เวสาลิโก  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมิ   ฯเปฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อุคฺโค  คหปติ  เวสาลิโก   
ภควนฺต   เอตทโวจ   โก   น ุ โข  ภนฺเต  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน   
มิเธกจฺเจ   สตฺตา   ทิฏเว   ธมฺเม   โน   ปรินิพฺพายนฺติ   ฯ   โก   
ปน   ภนฺเต   เหตุ   โก   ปจฺจโย   เยน  มิเธกจฺเจ  สตฺตา  ทิฏเ   
ว   ธมฺเม   ปรินิพฺพายนฺตีติ   ฯ   สนฺติ   โข   คหปติ  จกฺขุวิ ฺเยฺยา   
รูปา    อิฏา    กนฺตา   มนาปา   ปยรปูา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   
ต ฺเจ    ภิกฺขุ   อภินนฺทติ   อภิวทติ   อชฺโฌสาย   ติฏติ   ตสฺส   ต   
อภินนฺทโต    อภิวทโต    อชฺโฌสาย    ติฏโต    ตนฺนิสฺสิต   วิ ฺาณ   
โหติ   ตทุปาทาน   ฯ   สอุปาทาโน   คหปติ   ภิกขฺุ  โน  ปรินพฺิพายติ   
ฯเปฯ   สนฺติ   โข   คหปติ   ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา   รสา   ฯเปฯ   สนติฺ   
โข   คหปติ   มโนวิ ฺเยฺยา   ธมฺมา  อิฏา  กนฺตา  มนาปา  ปยรปูา   
กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   ต ฺเจ   ภิกฺขุ   อภินนฺทติ  อภิวทติ  อชฺโฌสาย   
ติฏติ    ตสฺส    ต    อภินนฺทโต    อภิวทโต   อชโฺฌสาย   ติฏโต   
ตนฺนิสฺสิต    วิ ฺาณ    โหติ    ตทุปาทาน   ฯ   สอุปาทาโน   คหปติ   
ภิกฺขุ   โน   ปรินิพฺพายติ   อย  โข  คหปติ  เหตุ  อย  ปจฺจโย  เยน   
มิเธกจฺเจ สตฺตา ทิฏเว ธมฺเม โน ปรินพฺิพายนฺติ ฯ    
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     [๑๙๒]   สนฺติ   จ   โข   คหปติ  จกฺขุวิ ฺเยฺยา  รูปา  อิฏา   
กนฺตา    มนาปา    ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   ต ฺเจ   ภิกฺขุ   
นาภินนฺทติ   นาภิวทติ   น   อชฺโฌสาย   ติฏติ  ตสฺส  ต  อนภินนฺทโต   
อนภิวทโต   อนชฺโฌสาย   ติฏโต   น   ตนฺนิสฺสิต   วิ ฺาณ  โหติ  น   
ตทุปาทาน   ฯ   อนุปาทาโน   คหปติ  ภิกฺขุ  ปรินิพฺพายติ  ฯเปฯ  สนฺติ   
โข  คหปติ  ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา  รสา  ฯเปฯ สนฺติ โข คหปติ มโนวิ ฺเยฺยา   
ธมฺมา     อิฏา     กนฺตา     มนาปา     ปยรูปา    กามูปส ฺหิตา   
รชนิยา    ต ฺเจ    ภิกฺขุ    นาภินนฺทติ    นาภิวทติ   น   อชฺโฌสาย   
ติฏติ    ตสฺส   ต   อนภินนฺทโต   อนภิวทโต   อนชฺโฌสาย   ติฏโต   
น    ตนฺนิสฺสติ    วิ ฺาณ   โหติ   น   ตทุปาทาน   ฯ   อนุปาทาโน   
คหปติ   ภิกขฺุ   ปรินิพฺพายติ   อย   โข   คหปติ   เหตุ  อย  ปจฺจโยl   
เยน มิเธกจฺเจ สตฺตา ทิฏเ ว ธมฺเม ปรนิิพฺพายนฺตีติ ฯ ปม ฯ   
     [๑๙๓]   เอก  สมย  ภควา  วชฺชีสุ  วิหรติ  หตฺถคิาเม  ฯ  อถ   
โข   อุคฺโค   คหปติ   หตฺถิคามโก   เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  ฯเปฯ   
เอกมนฺต    นสิินฺโน    โข    อุคฺโค   คหปติ   หตฺถิคามโก   ภควนฺต   
เอตทโวจ   โก  น ุ โข  ภนฺเต  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน  มิเธกจฺเจ   
สตฺตา   ทิฏเ   ว   ธมฺเม   โน  ปรินิพฺพายนฺติ  ฯ  โก  ปน  ภนฺเต   
เหตุ   โก   ปจฺจโย   เยน   มิเธกจฺเจ   สตฺตา   ทิฏเ  ว  ธมฺเม   
ปรินิพฺพายนฺตีติ   (ยถา   ปุริมสุตฺตนฺต   เอว   วิตฺถาเรตพฺพ)   ฯ  อย   
โข    คหปติ    เหตุ    อย    ปจฺจโย   เยน   มิเธกจฺเจ   สตฺตา    
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ทิฏเ ว ธมฺเม ปรินิพฺพายนฺตีติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๑๙๔]  เอก  สมย  ภควา  นาฬนฺทาย  วิหรติ ปาวาริกมฺพวเน ฯ   
อถ   โข   อุปาลิ  คหปติ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  ฯเปฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข  อุปาลิ  คหปติ  ภควนฺต  เอตทโวจ  โก  น ุ โข  ภนฺเต   
เหตุ   โก   ปจฺจโย  เยน  มิเธกจฺเจ  สตฺตา  ทิฏเ  ว  ธมฺเม  โน   
ปรินิพฺพายนฺติ   ฯ   โก   ปน   ภนฺเต   เหตุ   โก   ปจฺจโย   เยน   
มิเธกจฺเจ  สตฺตา  ทิฏเ  ว  ธมฺเม  ปรนิิพฺพายนฺตีติ  (ยถา ปุริมสตฺุตนฺต   
เอว    วิตฺถาเรตพฺพ)    ฯ    อย    โข    คหปติ    เหตุ    อย   
ปจฺจโย  เยน  มิเธกจฺเจ  สตฺตา  ทิฏเ  ว  ธมฺเม  ปรนิิพฺพายนฺตีติ  ฯ   
ตติย ฯ   
     [๑๙๕]     เอก     สมย     อายสฺมา     ปณฺโฑลภารทฺวาโช   
โกสมฺพิย    วิหรติ   โฆสติาราเม   ฯ   อถ   โข   ราชา   อุเทโน   
เยนายสฺมา      ปณฺโฑลภารทฺวาโช      เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา   
อายสฺมตา     ปณฺโฑลภารทฺวาเชน     สทฺธึ     สมฺโมทิ    สมฺโมทนีย   
กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสโิน   
โข   ราชา   อุเทโน   อายสฺมนฺต   ปณฺโฑลภารทฺวาช  เอตทโวจ  โก   
นุ   โข   โภ   ภารทฺวาช  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยนิเม  ทหรา  ภิกฺขู   
สุสู   กาฬเกสา   ภเทฺรน   โยพฺพเนน   สมนฺนาคตา   ปเมน  วยสา   
อนิกีฬิตาวิโน    กาเมสุ    ยาวชีว    ปรปิุณฺณ    ปริสทฺุธ   พฺรหฺมจริย   
จรนฺติ   อทฺธาน ฺจ   อาปาเทนฺตีติ   ฯ   วุตฺต   โข   เอต  มหาราช    
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เตน   ภควตา   ชานตา   ปสฺสตา   อรหตา   สมฺมาสมฺพุทฺเธน   เอถ   
ตุเมฺห    ภิกฺขเว    มาตุมตฺตีสุ    มาตุจิตฺต    อุปฏเปถ   ภคินีมตฺตีสุ   
ภคินีจิตฺต   อุปฏเปถ   ธตุึมตฺตีสุ   ธีตุจิตฺต  อุปฏเปถาติ  ฯ  อย  ๑   
โข   มหาราช   เหตุ   อย   ปจฺจโย   เยนิเม   ทหรา   ภิกฺขู  สุสู   
กาฬเกสา  ภเทฺรน  โยพฺพเนน  สมนฺนาคตา  ปเมน วยสา อนิกีฬิตาวิโน   
กาเมสุ     ยาวชีว     ปริปณฺุณ     ปริสทฺุธ     พฺรหฺมจริย    จรนฺติ   
อทฺธาน ฺจ อาปาเทนฺตีติ ฯ   
     [๑๙๖]  โลฬ  ๒  โข โภ ภารทฺวาช จิตฺต อปฺเปกทา มาตุมตฺตีสุป   
โลภธมฺมา   อุปฺปชฺชนฺติ   ภคินีมตฺตีสุป  โลภธมฺมา  อุปฺปชฺชนติฺ  ธีตุมตฺตีสุป  
โลภธมฺมา    อุปฺปชฺชนฺติ    ฯ    อตฺถ ิ   นุ   โข   โภ   ภารทฺวาช   
อ ฺโ    จ   เหตุ   อ ฺโ   จ   ปจฺจโย   เยนิเม   ทหรา   ภิกฺขู   
สุสู   กาฬเกสา   ฯเปฯ   อทฺธาน ฺจ   อาปาเทนฺตีติ   ฯ   วุตฺต  โข   
เอต  มหาราช  เตน  ภควตา  ชานตา  ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
เอถ    ตุเมฺห    ภิกฺขเว   อิมเมว   กาย   อุทฺธ   ปาทตลา   อโธ   
เกสมตฺถกา    ตจปริยนฺต    ปูรนฺนานปฺปการสฺส   อสุจิโน   ปจฺจเวกฺขถ   
อตฺถิ  อิมสฺมึ  กาเย  เกสา  โลมา  นขา  ทนฺตา  ตโจ  มส นหารู ๓   
อฏ ี    อฏ ิมิ ฺช    วกฺก    หทย   ยกน   กิโลมก   ปหก   ปปฺผาส   
อนฺต   อนฺตคุณ   อุทริย   กรีส   ปตฺต   เสมฺห  ปุพฺโพ  โลหิต  เสโท   
เมโท   อสฺสุ   วสา   เขโฬ   สิงฺฆานิกา  ลสิกา  มุตฺตนฺติ  ฯ  อยมฺป   
โข   มหาราช   เหตุ   อย   ปจฺจโย   เยนิเม   ทหรา   ภิกฺขู  สุสู   
#๑ ยุ. อยมฺป ฯ   ๒ ม. ยุ. โลล ฯ  ๓ ม. ยุ. นหารุ ฯ    
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กาฬเกสา ฯเปฯ อทฺธาน ฺจ อาปาเทนฺตีติ ๑ ฯ   
     [๑๙๗]  เย  เต  โภ  ภารทฺวาช  ภิกฺขู  ภาวิตกายา  ภาวิตสีลา   
ภาวิตจิตฺตา   ภาวิตป ฺา   เตสนฺต  น  ทุกฺกร  โหติ  ๒  ฯ  เย  จ   
โข  เต  โภ  ภารทฺวาช  ภิกฺขู  อภาวิตกายา  อภาวิตสีลา อภาวิตจิตฺตา   
อภาวิตป ฺา    เตสนฺต    ทุกฺกร    โหติ    ฯ    อปฺเปกทา    โภ   
ภารทฺวาช   อสุภโต   มนสิกริสฺสามาติ  ๓  สุภโต  ว  อาคจฺฉติ  อตฺถิ   
นุ  โข  โภ  ภารทฺวาช  อ ฺโ  จ [๔] เหตุ อ ฺโ จ ปจฺจโย เยนิเม   
ทหรา   ภิกฺขู   สุสู   กาฬเกสา   ฯเปฯ  อทฺธาน ฺจ  อาปาเทนฺตีติ  ฯ   
วุตฺต   โข   เอต  มหาราช  เตน  ภควตา  ชานตา  ปสฺสตา  อรหตา   
สมฺมาสมฺพุทฺเธน    เอถ    ตุเมฺห   ภิกฺขเว   อินฺทรฺิเยสุ   คุตฺตทฺวารา   
วิหรถ   จกฺขุนา   รูป   ทสิฺวา   มา   นมิิตฺตคฺคาหิโน   อหุวตฺถ   มา   
อนุพฺย ฺชนคฺคาหิโน    ยตฺวาธิกรณเมน    จกฺขุนฺทฺริย    อสวุต   วิหรนฺต   
อภิชฺฌาโทมนสฺสา    ปาปกา   อกุสลา   ธมฺมา   อนฺวาสฺสเวยฺยุ   ตสฺส   
สวราย     ปฏิปชชฺถ     รกฺขถ    จกฺขุนฺทฺริย    จกฺขุนฺทฺริเย    สวร   
อาปชฺชถ   ฯ   โสเตน  สททฺ  สุตฺวา  ฯ  ฆาเนน  คนฺธ  ฆายิตฺวา  ฯ   
ชิวฺหาย   รส   สายิตฺวา   ฯ   กาเยน  โผฏพฺพ  ผุสิตฺวา  ฯ  มนสา   
ธมฺม   วิ ฺาย   มา   นิมิตฺตคฺคาหิโน  อหุวตฺถ  มา  อนุพฺย ฺชนคฺคาหิโน   
ยตฺวาธิกรณเมน     มนินทฺฺริย    อสวุต    วิหรนฺต    อภิชฺฌาโทมนสฺสา   
ปาปกา     อกุสลา     ธมมฺา     อนฺวาสฺสเวยฺยุ    ตสฺส    สวราย   
#๑ ยุ. อิติสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒ ม. เตส ต สุกร โหติ ฯ   ๓ ม. กริสฺสามีติ ฯ   
#๔ ม. โข ฯ    
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ปฏิปชชฺถ    รกฺขถ    มนนิฺทฺริย   มนนิฺทฺริเย   สวร   อาปชฺชถาติ   ฯ   
อยมฺป   โข   มหาราช   เหตุ   อย   ปจฺจโย  เยนิเม  ทหรา  ภิกฺขู   
สุสู   กาฬเกสา   ภเทฺรน   โยพฺพเนน   สมนฺนาคตา   ปเมน  วยสา   
อนิกีฬิตาวิโน    กาเมสุ    ยาวชีว    ปรปิุณฺณ    ปริสทฺุธ   พฺรหฺมจริย   
จรนฺติ อทฺธาน ฺจ อาปาเทนฺตีติ ฯ   
     [๑๙๘]   อจฺฉริย   โภ   ภารทฺวาช  อพฺภูต  โภ  ภารทฺวาช  ฯ   
ยาว   สุภาสิต ฺจิท   โภ   ภารทฺวาช  เตน  ภควตา  ชานตา  ปสฺสตา   
อรหตา    สมมฺาสมฺพุทฺเธน    เอเสว   โข   โภ   ภารทฺวาช   เหตุ   
เอส   ปจฺจโย   เยนิเม   ทหรา   ภิกฺขู   สุสู   กาฬเกสา   ภเทฺรน   
โยพฺพเนน    สมนฺนาคตา    ปเมน   วยสา   อนิกฬีติาวิโน   กาเมสุ   
ยาวชีว     ปรปิุณฺณ     ปรสิุทฺธ    พฺรหฺมจริย    จรนฺติ    อทฺธาน ฺจ   
อาปาเทนฺตีติ  ฯ  อหมฺป  โข  โภ  ภารทฺวาช  ยสฺมึ สมเย อรกฺขิเตเนว   
กาเยน   อรกขิฺตาย   วาจาย  อรกฺขิเตน  จิตฺเตน  อนุปฏ ิตาย  สติยา   
อสวุเตหิ   อินฺทฺริเยหิ   อนฺเตปุร   ปวิสามิ   อติวิย   ม  ตสฺมึ  สมเย   
โลภธมฺมา   ปริสหนฺติ   ฯ   ยสฺมิ ฺจ   ขฺวาห   โภ  ภารทฺวาช  สมเย   
รกฺขิเตเนว   กาเยน  รกฺขิตาย  วาจาย  รกฺขิเตน  จิตฺเตน  อุปฏ ิตาย   
สติยา  สวุเตหิ  อินฺทฺริเยหิ  อนฺเตปุร  ปวิสามิ  น  ม  ตตฺถ  ๑  ตสฺมึ   
สมเย   โลภธมฺมา   ปริสหนฺติ  ฯ  อภิกกฺนฺต  โภ  ภารทฺวาช  อภิกกฺนฺต   
โภ   ภารทฺวาช   ฯ   เสยฺยถาป   โภ   ภารทฺวาช   นกิฺกุชฺชิต   วา   
#๑ ม. ย.ุ ตถา ฯ    
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อุกฺกุชฺเชยฺย    ปฏิจฺฉนฺน    วา    วิวเรยฺย    มูฬฺหสฺส    วา   มคฺค   
อาจิกฺเขยฺย    อนฺธกาเร   วา   เตลปฺปชโฺชต   ธาเรยฺย   จกฺขุมนฺโต   
รูปานิ   ทกฺขนฺตีติ   เอวเมว   โภตา   ภารทฺวาเชน   อเนกปริยาเยน   
ธมฺโม   ปกาสิโต   ฯ   เอสาห   โภ   ภารทฺวาช  ต  ภควนฺต  สรณ   
คจฺฉามิ    ธมมฺ ฺจ    ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ    อุปาสก   ม   ภว   ภารทฺวาโช   
ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๑๙๙] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ   
อถ    โข    โสโณ    คหปติปุตฺโต    เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต     อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต    นิสีทิ    ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   โสโณ   คหปติปุตฺโต   ภควนฺต   เอตทโวจ   
โก   น ุ  โข   ภนฺเต   เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน  มิเธกจฺเจ  สตฺตา   
ทิฏเ   ว  ธมเฺม  โน  ปรินพฺิพายนฺติ  ฯ  โก  ปน  ภนเฺต  เหตุ  โก   
ปจฺจโย  เยน  มิเธกจฺเจ  สตฺตา  ทิฏเ  ว  ธมฺเม  ปรนิิพฺพายนฺตีติ  ฯ   
(ยถา ปุริมสตฺุตนฺต เอว วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๒๐๐]   เอก   สมย   ภควา   อายสฺมา   อานนฺโท  โกสมฺพิย   
วิหรติ   โฆสติาราเม   ฯ   อถ   โข   โฆสิโต   คหปติ  เยนายสฺมา   
อานนฺโท    เตนุปสงฺกมิ   ฯเปฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข   โฆสิโต   
คหปติ   อายสฺมนฺต   อานนฺท   เอตทโวจ   ธาตุนานตฺต  ธาตุนานตฺตนฺติ   
ภนฺเต   อานนฺท   วุจฺจติ   กิตฺตาวตา   นุ   โข   ภนฺเต  ธาตุนานตฺต   
วุตฺต   ภควตาติ  ฯ  สวิชฺชติ  โข  คหปติ  จกฺขุธาตุ  รูปา  จ  มนาปา    
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จกฺขุวิ ฺาณ ฺจ     สุขเวทนิย     ผสฺส    ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ    สขุา   
เวทนา   ฯ   สวิชฺชติ   โข   คหปติ   จกฺขุธาตุ   รูปา  จ  อมนาปา   
จกฺขุวิ ฺาณ ฺจ    ทุกฺขเวทนิย    ผสฺส    ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ    ทกฺุขา   
เวทนา  ฯ สวิชฺชติ โข คหปติ จกฺขุธาตุ รูปา จ [๑] อุเปกฺขฏานิยา ๒   
จกฺขุวิ ฺาณ ฺจ     อทุกฺขมสุขเวทนิย     ผสฺส     ปฏิจฺจ     อุปฺปชฺชติ   
อทุกฺขมสุขา    เวทนา    ฯเปฯ   สวิชฺชติ   โข   คหปติ   ชิวฺหาธาตุ   
รสา    จ    มนาปา    ชิวฺหาวิ ฺาณ ฺจ   สุขเวทนิย   ผสฺส   ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ   สุขา   เวทนา   ฯ  สวิชฺชติ  โข  คหปติ  ชิวฺหาธาตุ  รสา   
จ     อมนาปา     ชิวฺหาวิ ฺาณ ฺจ    ทุกฺขเวทนิย    ผสฺส    ปฏจฺิจ   
อุปฺปชฺชติ   ทุกฺขา   เวทนา   ฯ   สวิชฺชติ   โข   คหปติ   ชิวฺหาธาตุ   
รสา     จ    อุเปกฺขฏานิยา    ชิวฺหาวิ ฺาณ ฺจ    อทุกฺขมสุขเวทนิย   
ผสฺส    ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ   อทุกฺขมสุขา   เวทนา   ฯเปฯ   สวิชฺชติ   
โข    คหปติ    มโนธาตุ    ธมฺมา    จ    มนาปา   มโนวิ ฺาณ ฺจ   
สุขเวทนิย   ผสฺส   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ  สุขา  เวทนา  ฯ  สวิชฺชติ  โข   
คหปติ   มโนธาตุ   ธมฺมา   จ   อมนาปา  มโนวิ ฺาณ ฺจ  ทุกฺขเวทนิย   
ผสฺส    ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ    ทุกฺขา    เวทนา   ฯ   สวิชฺชติ   โข   
คหปติ    มโนธาตุ    ธมฺมา    จ    อุเปกขฺฏานิยา   มโนวิ ฺาณ ฺจ   
อทุกฺขมสุขเวทนิย   ผสฺส   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   อทุกฺขมสุขา  เวทนา  ฯ   
เอตฺตาวตา [๓] คหปติ ธาตุนานตฺต วุตฺต ภควตาติ ฯ ฉฏ ฯ   
#๑ ม. มนาปา ฯ   ๒ สี. อุเปกฺขาานิยา ฯ ม. อุเปกฺขาเวทนิยา ฯ เอวมุปริป ฯ   
#ยุ. อุเปกฺขาฏานิยา ฯ  ๓ ม. ยุ. โข ฯ    
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     [๒๐๑]   เอก   สมย   อายสฺมา  มหากจฺจาโน  อวนฺตีสุ  วิหรติ   
กุลฆเร  สปวตฺเต  ๑  ปพฺพเต  ฯ  อถ  โข  หาลิทฺทกานิ  ๒  คหปติ   
เยนายสฺมา   มหากจฺจาโน   เตนุปสงฺกมิ   ฯเปฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺโน   
โข    หาลิททฺกานิ    คหปติ    อายสฺมนฺต    มหากจฺจาน   เอตทโวจ   
วุตฺตมิท   ภนฺเต   ภควตา   ธาตุนานตฺต  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ผสฺสนานตฺต   
ผสฺสนานตฺต   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   เวทนานานตฺตนฺติ   ฯ   กถ  นุ  โข   
ภนฺเต    ธาตุนานตฺต    ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   ผสฺสนานตฺต   ผสฺสนานตฺต   
ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ เวทนานานตฺตนฺติ ฯ   
     [๒๐๒]  อิธ  คหปติ  ภิกฺขุ  จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวา มนาป อิตฺเถตนฺติ   
ปชานาติ   จกฺขุวิ ฺาณ   สุขเวทนิย   จ  สุขเวทนิย  ๓  ผสฺส  ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ  สขุา  เวทนา  ฯ  จกฺขุนา  จ  โข  ปเนว  ๔  รูป  ทิสฺวา   
อมนาป  อิตฺเถตนฺติ  ปชานาติ  จกฺขุวิ ฺาณ  ทุกขฺเวทนิย  จ  ทุกฺขเวทนิย   
ผสฺส    ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ    ทุกฺขา    เวทนา   ฯ   จกฺขุนา   โข   
ปเนว   รูป   ทิสฺวา   อุเปกฺขฏนิย  อิตฺเถตนฺติ  ปชานาติ  จกฺขุวิ ฺาณ   
อทุกฺขมสุขเวทนิย      จ      อทุกฺขมสุขเวทนิย      ผสฺส     ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ   อทุกฺขมสุขา   เวทนา  ฯ  ปนุ  จปร  คหปติ  ภิกฺขุ  โสเตน   
สทฺท  สุตฺวา  ฯ  ฆาเนน  คนฺธ  ฆายิตฺวา  ฯ  ชิวฺหาย  รส สายิตฺวา ฯ   
กาเยน    โผฏพฺพ   ผุสตฺิวา   ฯ   มนสา   ธมฺม   วิ ฺาย   มนาป   
อิตฺเถตนฺติ    ปชานาติ    มโนวิ ฺาณ    สุขเวทนิย    จ   สุขเวทนิย   
ผสฺส   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ  สุขา  เวทนา  ฯ  มนสา  โข  ปเนว  ธมมฺ   
#๑ ม. ปปาเต ฯ ย.ุ กรุรฆเร ปวตฺเต ฯ   ๒ ม. ย.ุ หาลทิฺทิกานิ ฯ เอวมุปริป ฯ   
#๓ ม. สุขเวทนิย ฺจ ฯ   ๔ ม. ย.ุ ปเนว ฯ เอวมุปริป ฯ    
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วิ ฺาย    อมนาป   อิตฺเถตนฺติ   ปชานาติ   มโนวิ ฺาณ   ทุกขฺเวทนิย   
จ   ทุกฺขเวทนิย   ผสฺส   ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ทุกฺขา  เวทนา  ฯ  มนสา   
โข   ปเนว   ธมฺม   วิ ฺาย   อุเปกฺขฏานิย   อิตฺเถตนฺติ   ปชานาติ   
มโนวิ ฺาณ     อทุกฺขมสุขเวทนิย     จ     อทุกฺขมสุขเวทนิย    ผสฺส   
ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ   อทุกขฺมสุขา   เวทนา   ฯ   เอว   โข   คหปติ   
ธาตุนานตฺต    ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ   ผสฺสนานตฺต   ผสฺสนานตฺต   ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ เวทนานานตฺตนฺติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๒๐๓]   เอก   สมย   ภควา   ภคฺเคสุ   วิหรติ   สสสุมารคิเร   
เภสกฬาวเน   มิคทาเย   ฯ  อถ  โข  นกลุปตา  คหปติ  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมิ    ฯเปฯ    เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข   นกลุปตา   คหปติ   
ภควนฺต   เอตทโวจ   โก   น ุ โข  ภนฺเต  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน   
มิเธกจฺเจ   สตฺตา  ทิฏเ  ว  ธมฺเม  โน  ปรินิพฺพายนฺติ  ฯ  โก  ปน   
ภนฺเต   เหตุ   โก   ปจฺจโย   เยน   มิเธกจฺเจ   สตฺตา  ทิฏเ  ว   
ธมฺเม   ปรินพฺิพายนฺตีติ   ฯ   สนฺติ   โข  คหปติ  จกฺขุวิ ฺเยฺยา  รูปา   
อิฏา    กนฺตา   มนาปา   ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   ต ฺเจ   
ภิกฺขุ   อภินนฺทติ   อภิวทติ   อชฺโฌสาย   ติฏติ   ตสฺส  ต  อภินนฺทโต   
อภิวทโต     อชฺโฌสาย     ติฏโต     ตนฺนิสฺสิต    วิ ฺาณ    โหติ   
ตทุปาทาน  ฯ  สอุปาทาโน  คหปติ  ภิกฺขุ  โน  ปรนิิพฺพายติ  ฯเปฯ สนฺติ   
โข    คหปติ   ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา   รสา   ฯเปฯ   สนฺติ   โข   คหปติ   
มโนวิ ฺเยฺยา   ธมฺมา   อิฏา  กนฺตา  มนาปา  ปยรูปา  กามูปส ฺหิตา    
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รชนิยา    ต ฺเจ    ภิกฺขุ    อภินนฺทติ   อภิวทติ   อชโฺฌสาย   ติฏติ   
ตสฺส    ต    อภินนฺทโต   อภิวทโต   อชฺโฌสาย   ติฏโต   ตนฺนิสฺสิต   
วิ ฺาณ    โหติ   ตทุปาทาน   ฯ   สอุปาทาโน   คหปติ   ภิกฺขุ   โน   
ปรินิพฺพายติ  ฯ  อย  โข  คหปติ  เหตุ  อย  ปจฺจโย  เยน  มิเธกจฺเจ   
สตฺตา ทิฏเ ว ธมฺเม โน ปรินิพฺพายนฺติ ฯ   
     [๒๐๔]  สนฺติ  จ  โข  ๑  คหปติ  จกฺขุวิ ฺเยฺยา  รูปา  อิฏา   
กนฺตา    มนาปา    ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   ต ฺเจ   ภิกฺขุ   
น    อภินนฺทติ    น   อภิวทติ   น   อชโฺฌสาย   ติฏติ   ตสฺส   ต   
อนภินนฺทโต    อนภิวทโต    อนชฺโฌสาย    ติฏโต    น    ตนฺนิสฺสิต   
วิ ฺาณ   โหติ   น   ๒   ตทุปาทาน   ฯ  อนุปาทาโน  คหปติ  ภิกฺขุ   
ปรินิพฺพายติ    ฯเปฯ    สนฺติ   โข   คหปติ   ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา   รสา   
ฯเปฯ   สนฺติ   โข   คหปติ   มโนวิ ฺเยฺยา   ธมฺมา   อิฏา  กนฺตา   
มนาปา   ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา  ต ฺเจ  ภิกฺขุ  น  อภินนฺทติ   
น   อภิวทติ   น  อชฺโฌสาย  ติฏติ  ตสฺส  ต  อนภินนฺทโต  อนภิวทโต   
อนชฺโฌสาย   ติฏโต   น  ตนฺนิสฺสิต  วิ ฺาณ  โหติ  น  ตทุปาทาน  ฯ   
อนุปาทาโน   คหปติ   ภิกขฺุ   ปรินิพฺพายติ   ฯ  อย  โข  คหปติ  เหตุ   
อย    ปจฺจโย    เยน    มิเธกจฺเจ    สตฺตา   ทฏิเ   ว   ธมฺเม   
ปรินิพฺพายนฺตีติ ฯ อฏม ฯ   
     [๒๐๕]   เอก   สมย   อายสฺมา  มหากจฺจาโน  อวนฺตีสุ  วิหรติ   
มกฺกรกเฏ   ๓   อร ฺกุฏิกาย   ฯ  อถ  โข  โลหิจฺจสฺส  พฺราหฺมณสฺส   
#๑ ม. ย.ุ โขสทฺโท นตฺถ ิฯ ๒ ม. นสทโฺท นตฺถ ิฯ   ๓ ม. มกฺกรกเต ฯ    



สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาท่ี 148 

สมฺพหุลา     อนฺเตวาสิกา    กฏหารกา    มาณวกา    เยนายสฺมโต   
มหากจฺจานสฺส    อร ฺกุฏิกา    เตนปุสงฺกมึสุ    อุปสงฺกมิตฺวา   ปรโิต   
ปริโต    กุฏกิาย   อนุจงฺกมนฺติ   อนุวิจรนฺติ   อุจฺจาสทฺทา   มหาสทฺทา   
กานิจิ  กานิจิ  เสเลยฺยกาน ิ กโรนฺติ  ๑  อิเม  ปน  มณฺุฑกา  สมณกา   
อิพฺภา   กณฺหา   ๒  พนฺธุปาทาปจฺจา  อิเมส  ภารตกาน  ๓  สกฺกตา   
ครุกตา  มานิตา  ปูชิตา  อปจิตาติ  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา มหากจฺจาโน   
วิหารา   นิกขฺมิตฺวา   เต  มาณวเก  เอตทโวจ  มา  [๔]  มาณวกา   
สทฺทมกตฺถ   ธมฺม   โว   ภาสิสฺสามีติ  ฯ  เอว  วุตฺเต  เต  มาณวกา   
ตุณฺหี   อเหสุ   ฯ   อถ   โข  อายสฺมา  มหากจฺจาโน  เต  มาณวเก   
คาถาหิ อชฺฌภาสิ   
   [๒๐๖] สีลุตฺตมา ปุพฺพตรา อเหสุ      เต พฺราหฺมณา เย ปุราณ สรนฺติ   
         คุตฺตานิ ทฺวารานิ สุรกฺขิตานิ    อเหสุ ๕ เตส อภิภุยฺย โกธ ฯ   
     ธมฺเม จ ฌาเน ๖ จ รตา อเหสุ   เต พฺราหฺมณา เย ปรุาณ สรนฺติ   
     อิเมว ๗ โวกฺกมฺม ชหามฺหเสติ ๘  โคตฺเตน มตฺตา วิสม จรนฺติ ฯ   
         โกธาภิภูตา สุปุถุตฺตทณฺฑา ๙   วิรุชฺฌมานา ๑๐ ตสถาวเรสุ   
         อคุตฺตทฺวารสฺส ภวนฺติ โมฆา    สุปเนว ลทฺธ ปุริสสฺส วิตฺต ฯ   
         อนาสกา ถณฺฑิลสายิกา จ      ปาโต สินาน ฺจ ตโย จ เวทา   
         ขราชิน ชฏา ปงฺโก          มนฺตา สีลพฺพต ตโป   
         กุหนา วงฺกทณฺฑา จ          อุทกา จ มนานิ จ   
#๑ สี. เสลิสสฺกานิ กโรนฺตา ฯ ยุ. เสลสิฺสกานิ กโรนฺติ ฯ ๒ ยุ. กณฺิหา ฯ   
#๓ ม. ภรตกาน ฯ ๔ ยุ. โว ฯ ๕ ม. ย.ุ อเหสุ ฯ ๖ ม. ยุ. จ ฌาเน ฯ   
#๗ ม. ยุ. อิเม จ ฯ ๘ ม. ชปามเสติ ฯ ยุ. ชปฺปมเสติ ฯ ๙ ม. ย.ุ ปถุุอตฺตทณฺฑา ฯ   
#๑๐ ม. ยุ. วิรชุฌมานา ฯ    
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         วณฺณา เอเต พฺราหฺมณาน      กตา กิ ฺจิกฺขภาวนา   
         จิตฺต ฺจ สุสมาหิต            วิปฺปสนฺนมนาวิล   
         อขิล สพฺพภูเตสุ             โส มคฺโค พฺรหฺมปตฺติยาติ ฯ   
     [๒๐๗]  อถ  โข  เต  มาณวกา  กุปตา อนตฺตมนา เยน โลหจฺิโจ   
พฺราหฺมโณ     เตนุปสงฺกมึสุ     อุปสงฺกมิตฺวา     โลหิจฺจ    พฺราหฺมณ   
เอตทโวจุ   ยคฺเฆ   ภว   ชาเนยฺย  สมโณ  มหากจฺจาโน  พฺราหฺมณาน   
มนฺเต  เอกเสน  อสวทติ  ๑  ปฏกิฺโกสตีติ  ฯ  เอว  วุตฺเต  โลหิจฺโจ   
พฺราหฺมโณ   กุปโต   อโหสิ   อนตฺตมโน   ฯ   อถ   โข   โลหิจฺจสฺส   
พฺราหฺมณสฺส   เอตทโหสิ   น   โข  ปน  เมต  ปฏิรูป  โยห  อ ฺทตฺถุ   
มาณวกานเยว   สุตฺวา  สมณ  มหากจฺจาน  อกฺโกเสยฺย  วิรชฺุเฌยฺย  ๒   
ปริภาเสยฺย    ยนฺนูนาห   อุปสงฺกมิตฺวา   ปุจฺเฉยฺยนฺติ   ฯ   อถ   โข   
โลหิจฺโจ     พฺราหฺมโณ    เตหิ    มาณวเกหิ    สทฺธ ึ   เยนายสฺมา   
มหากจฺจาโน   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมตา   มหากจฺจาเนน   
สทฺธึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺโน   โข  โลหิจฺโจ  พฺราหฺมโณ  อายสฺมนฺต   
มหากจฺจาน   เอตทโวจ   อาคมสุ   นุ   ขฺวิธ   โภ  กจฺจาน  อมฺหาก   
สมฺพหุลา   อนฺเตวาสิกา   กฏหารกา   มาณวกาติ   ฯ  อาคมสุ  ขฺวิธ   
เต   พฺราหฺมณ   สมฺพหุลา   อนฺเตวาสิกา   กฏหารกา  มาณวกาติ  ฯ   
อหุ   ปน   โภโต   กจฺจานสฺส   เตหิ   มาณวเกหิ  สทฺธึ  โกจิ  เทว   
กถาสลฺลาโปติ  ฯ  อหุ  โข  เม  พฺราหฺมณ  เตหิ มาณวเกหิ สทฺธึ [๓]   
#๑ ม. ย.ุ อปวทติ ฯ  ๒ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๓ ม. ย.ุ โกจิเทว กถาสลฺลาโปติ ฯ    
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อโหสิ   กถาสลฺลาโปติ   ฯ   ยถา  กถ  ปน  โภโต  กจฺจานสฺส  เตหิ   
มาณวเกหิ   สทฺธึ  อโหส ิ กถาสลลฺาโปติ  ฯ  เอว  โข  เม  พฺราหฺมณ   
เตหิ มาณวเกหิ สทฺธึ อโหสิ กถาสลลฺาโปติ ฯ   
         สึลุตฺตมา ปุพฺพตรา อเหสุ     เต พฺราหฺมณา เย ปุราณ สรนฺติ   
         ฯเปฯ อขิล สพฺพภูเตสุ       โส มคฺโค พฺรหฺมปตฺติยาติ ฯ   
เอว  โข  เม  พฺราหฺมณ  เตหิ  [๑]  สทฺธึ  อโหสิ  กถาสลฺลาโปติ ฯ   
อคุตฺตทฺวาโรติ    ภว   กจฺจาโน   อาห   กิตฺตาวตา   นุ   โข   โภ   
กจฺจาน   อคุตฺตทฺวาโร   โหตีติ   ฯ  อิธ  พฺราหฺมณ  เอกจฺโจ  จกฺขุนา   
รูป   ทิสฺวา   ปยรูเป   รูเป   อธิมุจฺจติ  อปฺปยรูเป  รูเป  พฺยาปชฺชติ   
อนุปฏ ิตาย   ๒   สติยาว   วิหรติ   ปรตฺิตเจตโส  ต ฺจ  เจโตวิมุตฺตึ   
ป ฺาวิมุตฺตึ   ยถาภูต   นปฺปชานาติ   ยตฺถสฺส   เต  อุปฺปนฺนา  ปาปกา   
อกุสลา   ธมมฺา   อปริเสสา   นิรชฺุฌนฺติ   ฯ   โสเตน   สทฺท  สตฺุวา   
ฯเปฯ   ฆาเนน   คนฺธ   ฆายิตฺวา   ฯ   ชิวฺหาย   รส  สายิตฺวา  ฯ   
กาเยน   โผฏพฺพ   ผุสิตฺวา   ฯ   มนสา   ธมฺม   วิ ฺาย   ปยรูเป   
ธมฺเม   อธิมจฺุจติ   อปฺปยรูเป   [๓]  ธมฺเม  พฺยาปชชฺติ  อนุปฏ ิตาย   
สติยาว    วิหรติ    ปริตฺตเจตโส    ต ฺจ   เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   
ยถาภูต    นปปฺชานาติ   ยตฺถสฺส   เต   อุปฺปนฺนา   ปาปกา   อกสุลา   
ธมฺมา   อปริเสสา   นิรชฺุฌนฺติ   ฯ  เอว  โข  พฺราหฺมณ  อคุตฺตทฺวาโร   
โหตีติ ฯ   
     [๒๐๘]   อจฺฉริย   โภ  กจฺจาน  อพฺภูต  โภ  กจฺจาน  ยาว ฺจิท   
#๑ ม. ย.ุ มาณวเกหิ ฯ  ๒ ม. อนุปฏ ิตกายสฺสติ จ วิหรติ ฯ เอวมุปริป ฯ   
#๓ ม. จ ฯ    
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โภตา  กจฺจาเนน  อคุตฺตทฺวาโรว  สมาโน  อคุตฺตทฺวาโรติ  อกฺขาโต  ฯ   
คุตฺตทฺวาโรติ   ภว   กจฺจาโน  อาห  กิตฺตาวตา  นุ  โข  โภ  กจฺจาน   
คุตฺตทฺวาโร   โหตีติ   ฯ   อิธ   พฺราหฺมณ  ภิกฺขุ  จกขฺุนา  รูป  ทสิฺวา   
ปยรูเป   รูเป  นาธิมุจฺจติ  อปฺปยรูเป  รเูป  น  พฺยาปชฺชติ  อุปฏ ิตาย   
สติยาว    วิหรติ   อปฺปมาณเจตโส   ต ฺจ   เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   
ยถาภูต   ปชานาติ   ฯ   ยตฺถสฺส   เต   อุปฺปนฺนา   ปาปกา  อกุสลา   
ธมฺมา   อปริเสสา   นิรชฺุฌนฺติ   ฯ  โสเตน  สทฺท  สตฺุวา  ฯ  ฆาเนน   
คนฺธ   ฆายิตฺวา   ฯ   ชิวฺหาย   รส  สายิตฺวา  ฯ  กาเยน  โผฏพฺพ   
ผุสิตฺวา   ฯ   มนสา   ธมฺม   วิ ฺาย   ปยรูเป   ธมฺเม   นาธิมุจฺจติ   
อปฺปยรูเป    ธมฺเม    น   พฺยาปชฺชติ   อุปฏ ิตาย   สติยาว   วิหรติ   
อปฺปมาณเจตโส     ต ฺจ     เจโตวิมุตฺตึ     ป ฺาวิมุตฺตึ     ยถาภูต   
ปชานาติ    ยตฺถสฺส    เต    อุปฺปนฺนา    ปาปกา   อกสุลา   ธมฺมา   
อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ ฯ เอว โข พฺราหฺมณ คุตฺตทฺวาโร โหตีติ ฯ   
     [๒๐๙]   อจฺฉริย   โภ  กจฺจาน  อพฺภูต  โภ  กจฺจาน  ยาว ฺจิท   
โภตา  กจฺจาเนน  คุตฺตทฺวาโรว  สมาโน  คุตฺตทฺวาโรติ  ๒ อกฺขาโต ฯ   
อภิกฺกนฺต    โภ    กจฺจาน    อภิกฺกนฺต    โก   กจฺจาน   เสยฺยถาป   
โภ   กจฺจาน   นิกฺกชฺุชิต   วา   อุกฺกชฺุเชยฺย  ปฏิจฺฉนฺน  วา  วิวเรยฺย   
มูฬฺหสฺส    วา   มคฺค   อาจิกฺเขยฺย   อนฺธกาเร   วา   เตลปฺปชฺโชต   
ธาเรยฺย   จกขฺุมนฺโต   รูปานิ  ทกฺขนฺตีติ  ฯ  เอวเมว  โภ  กจฺจาเนน   
อเนกปริยาเยน   ธมฺโม   ปกาสิโต   ฯ   เอสาห   โภ   กจฺจาน  ต   
#๑ ยุ. อาเมณฺฑิต ฯ ๒ ยุ. อิติสทุโท นตฺถิ ฯ    
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ภควนฺต   สรณ   คจฺฉามิ   ธมฺม ฺจ   ภิกขฺุสงฺฆ ฺจ   อุปาสก   ม   ภว   
กจฺจาโน   ธาเรตุ   อชฺชตคฺเค  ปาณุเปต  สรณงฺคต  ฯ  ยถา  จ  ภว   
กจฺจาโน   มกฺกรกเฏ   อุปาสกกุลานิ   อุปสงฺกมติ  เอวเมว  โลหิจฺจกุล   
อุปสงฺกมตุ   ฯ   ตตฺถ   เย  มาณวกา  มาณวิกา  วา  ภวนฺต  กจฺจาน   
อภิวาเทสฺสนฺติ    ปจฺจุปฏ ิสฺสนฺติ    อาหริสฺสนฺติ    อาสน   วา   อุทก   
วา ทสฺสนฺติ เตสนฺต ภวิสฺสติ ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ นวม ฯ   
     [๒๑๐]  เอก  สมย  อายสฺมา อุทายิ กามณฺฑาย วิหรติ โตเทยฺยสฺส   
พฺราหฺมณสฺส  อมฺพวเน  ฯ  อถ  โข  เวรห ฺจานิโคตฺตาย ๒ พฺราหฺมณิยา   
อนฺเตวาสี   มาณวโก   เยนายสฺมา   อุทายิ  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
อายสฺมตา    อุทายินา   สทฺธึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย   
วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺน  โข  ต  มาณวก   
อายสฺมา   อุทายิ   ธมฺมิยา  กถาย  สนทฺสฺเสสิ  สมาทเปสิ  สมุตฺเตเชสิ   
สมฺปหเสสิ  ฯ  อถ  โข  [๓]  มาณวโก  อายสฺมตา  อุทายินา ธมฺมิยา   
กถาย   สนฺทสฺสิโต   สมาทปโต   สมุตฺเตชิโต  สมฺปหสิโต  อุฏายาสนา   
เยน         เวรห ฺจานิโคตฺตา        พฺราหฺมณี        เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา  เวรห ฺจานิโคตฺต  ๔  พฺราหฺมณึ  เอตทโวจ  ยคฺเฆ  โภตี   
ชาเนยฺย   สมโณ   อุทายิ   ธมฺม   เทเสติ  อาทิกลลฺาณ  มชฺเฌกลยฺาณ   
ปริโยสานกลฺยาณ     สาตฺถ     สพฺย ฺชน     เกวลปริปุณฺณ    ปริสุทฺธ   
พฺรหฺมจริย    ปกาเสตีติ   ฯ   เตนหิ   ตฺว   มาณวก   มม   วจเนน   
สมณ    อุทายึ    นิมนฺเตหิ    สฺวาตนาย   ภตฺเตนาติ   เอว   โภตีติ   
#๑ ม. ย.ุ อุทายี ฯ เอวมุปริป ฯ ๒-๔ ม. ย.ุ เวรหจฺจานิ ... ฯ เอวมุปริป ฯ   
#๓ ยุ. โส ฯ    
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โข    โส   มาณวโก   เวรห ฺจานิโคตฺตาย   พฺราหฺมณิยา   ปฏิสสฺุตฺวา   
เยนายสฺมา   อุทายิ   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมนฺต   อุทายึ   
เอตทโวจ   อธิวาเสตุ   กิร   ภว   อุทายิ   อมฺหาก  อาจริยาย  ๑   
เวรห ฺจานิโคตฺตาย   พฺราหฺมณิยา   สฺวาตนาย   ภตฺตนฺติ  ฯ  อธิวาเสสิ   
โข   อายสฺมา   อุทายิ   ตุณฺหีภาเวน   ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  อุทายิ   
ตสฺสา    รตฺติยา    อจฺจเยน    ปุพฺพณฺหสมย   นิวาเสตฺวา   ปตฺตจีวร   
อาทาย     เยน     เวรห ฺจานิโคตฺตาย     พฺราหฺมณิยา     นิเวสน>   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต   อาสเน   นสิีทิ   ฯ  อถ  โข   
เวรห ฺจานิโคตฺตา   พฺราหฺมณี   อายสฺมนฺต   อุทาย ึ ปณีเตน  ขาทนึเยน   
โภชนีเยน    สหตฺถา    สนฺตปฺเปสิ    สมฺปวาเรสิ    ฯ    อถ   โข   
เวรห ฺจานิโคตฺตา     พฺราหฺมณี     อายสฺมนฺต     อุทายึ     ภุตฺตาวึ   
โอนีตปตฺตปาณึ   ปาทุกา   อาโรหิตฺวา   อุจฺเจ  อาสเน  นิสีทิตฺวา  สีส   
โอคุณฺ ิตฺวา   อายสฺมนฺต   อุทายึ   เอตทโวจ   ภณ  สมณ  ธมฺมนติฺ  ฯ   
ภวิสฺสติ ภคินิ สมโยติ วตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ ๒ ฯ   
     [๒๑๑]   ทุติยมฺป   โข   โส   มาณวโก   เยนายสฺมา   อุทายิ   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมตา   อุทายินา   สทฺธึ   สมโฺมทิ   
สมฺโมทนีย    กถ    สาราณีย    วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   นิสีท ิ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺน   โข  ต  มาณวก  อายสฺมา  อุทายิ  ธมฺมิยา  กถาย   
สนฺทสฺเสสิ   สมาทเปสิ   สมุตฺเตเชสิ  สมฺปหเสสิ  ฯ  ทุติยมฺป  โข  โส   
มาณวโก   อายสฺมตา  อุทายินา  ธมฺมิยา  กถาย  สนทฺสฺสิโต  สมาทปโต   
#๑ ม. ย.ุ อาจริยภริยาย ฯ   ๒ ม. ปกฺกมิ ฯ    
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สมุตฺเตชิโต    สมฺปหสิโต    อุฏายาสนา    เยน   เวรห ฺจานิโคตฺตา   
พฺราหฺมณี    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   เวรห ฺจานิโคตฺต   พฺราหฺมณึ   
เอตทโวจ   ยคฺเฆ   โภตี   ชาเนยฺย   สมโณ   อุทายิ  ธมฺม  เทเสติ   
อาทิกลฺยาณ    มชฺเฌกลฺยาณ    ปริโยสานกลฺยาณ    สาตฺถ    สพฺย ฺชน   
เกวลปริปณฺณ   ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   ปกาเสตีติ   ฯ   เอวเมว   ปน   
ตฺว    มาณวก   สมณสฺส   อุทายิสฺส   วณฺณ   ภาสสิ   สมโณ   อุทายิ   
ภณ    สมณ    ธมฺมนฺติ   วุตฺโต   สมาโน   ภวิสฺสติ   ภคินิ   สมโยติ   
วตฺวา    อุฏายาสนา    ปกฺกนฺโตติ    ตถา   ห ิ  ปน   ตฺว   โภติ   
ปาทุกา   อาโรหิตฺวา   อุจฺเจ   อาสเน   นิสีทิตฺวา   สสี  โอคุณฺ ิตฺวา   
เอตทโวจ    ภณ    สมณ   ธมฺมนฺติ   ธมฺมครุโน   ห ิ  เต   ภวนฺโต   
ธมฺมคารวาติ   ฯ   เตนหิ   ตฺว   มาณวก  มม  วจเนน  สมณ  อุทาย ึ  
นิมนฺเตหิ   สวฺาตนาย  ภตฺเตนาติ  ฯ  เอว  โภตีติ  โข  โส  มาณวโก   
เวรห ฺจานิโคตฺตาย    พฺราหฺมณิยา    ปฏิสฺสุตฺวา   เยนายสฺมา   อุทายิ   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมนฺต   อุทายึ  เอตทโวจ  อธิวาเสตุ   
กิร    ภว    อุทายิ    อมฺหาก   อาจริยภริยาย   เวรห ฺจานิโคตฺตาย   
พฺราหฺมณิยา    สฺวาตนาย   ภตฺตนฺติ   ฯ   อธิวาเสสิ   โข   อายสฺมา   
อุทายิ   ตุณฺหีภาเวน   ฯ   อถ  โข  อายสฺมา  อุทายิ  ตสฺสา  รตฺติยา   
อจฺจเยน ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน เวรห ฺ- 
จานิโคตฺตาย  พฺราหฺมณิยา    นิเวสน    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
ป ฺตฺเต   อาสเน   นิสีทิ   ฯ  อถ  โข  เวรห ฺจานิโคตฺตา  พฺราหฺมณี    
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อายสฺมนฺต    อุทายึ    ปณีเตน    ขาทนีเยน    โภชนีเยน    สหตฺถา   
สนฺตปฺเปสิ   สมฺปวาเรสิ   ฯ   อถ   โข  เวรห ฺจานิโคตฺตา  พฺราหฺมณี   
อายสฺมนฺต    อุทายึ   ภุตฺตาวึ   โอนีตปตฺตปาณึ   ปาทุกา   โอโรหิตฺวา   
นีเจ   อาสเน  นิสีทิตฺวา  สสี  วิวริตฺวา  อายสฺมนฺต  อุทายึ  เอตทโวจ   
กิสฺมึ   นุ   โข   ภนฺเต   สติ   อรหนโฺต   สุขทุกฺข  ป ฺเปนฺติ  กสิฺมึ   
อสติ อรหนฺโต สุขทุกฺข น ป ฺเปนฺตีติ ฯ   
     [๒๑๒]   จกฺขุสฺมึ  โข  ภคินิ  สติ  อรหนฺโต  สุขทุกฺข  ป ฺเปนฺติ   
จกฺขุสฺมึ   อสติ   อรหนโฺต   สุขทุกฺข   น   ป ฺเปนฺติ  ฯเปฯ  ชวฺิหาย   
สติ    อรหนโฺต    สุขทุกขฺ    ป ฺเปนฺติ   ชิวฺหาย   อสติ   อรหนฺโต   
สุขทุกฺข   น   ป ฺเปนฺติ   ฯเปฯ   มนสฺมึ   สติ   อรหนฺโต   สุขทุกฺข   
ป ฺเปนฺติ   มนสฺมึ   อสติ   อรหนโฺต   สุขทุกฺข   น   ป ฺเปนฺตีติ  ฯ   
เอว    วุตฺเต    เวรห ฺจานิโคตฺตา    พฺราหฺมณี   อายสฺมนฺต   อุทายึ   
เอตทโวจ   อภิกฺกนฺต   ภนฺเต   อภิกฺกนฺต   ภนฺเต   เสยฺยถาป  ภนฺเต   
นิกฺกุชฺชิต   วา   อุกฺกชฺุเชยยฺ   ปฏิจฺฉนฺน   วา  วิวเรยฺย  มฬฺูหสฺส  วา   
มคฺค   อาจิกฺเขยฺย  อนฺธกาเร  วา  เตลปฺปชฺโชต  ธาเรยฺย  จกฺขุมนฺโต   
รูปานิ   ทกฺขนฺตีติ   ฯ   เอวเมว   อยฺเยน  อุทายินา  อเนกปริยาเยน   
ธมฺโม  ปกาสิโต  ฯ  เอสาห  ภนฺเต  ๑  อุทายิ ต ภวนฺต สรณ คจฺฉามิ   
ธมฺม ฺจ   ภิกขฺุสงฺฆ ฺจ   อุปาสิก  ม  อยโฺย  อุทายิ  ธาเรตุ  อชฺชตคฺเค   
ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ ทสม ฯ   
                                คหปติวคฺโค ตติโย ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อยฺย ฯ    
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                                        ตสฺสุทฺทาน   
         เวสาลี วชฺชี นาฬนฺทา     ภารทฺวาชโสโณ จ โฆสิตา   
         หาลิทฺทโก ๑ นกุลปตา    โลหิจฺโจ เวรห ฺจานีติ ฯ   
                    __________________   
#๑ ม. หาลิททฺิโก ฯ ยุ. หาลินฺทโก ฯ    
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                    เทวทหวคฺโค จตุตฺโถ   
     [๒๑๓]   เอก  สมย  ภควา  สกฺเยสุ  ๑  วิหรติ  เทวทหนฺนาม   
สกฺยาน  ๒  นิคโม  ฯ  ตตฺร  โข  ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ นาห ภิกฺขเว   
สพฺเพส ฺเว    ภิกฺขูน    ฉสุ   ผสฺสายตเนสุ   อปฺปมาเทน   กรณียนฺติ   
วทามิ   ฯ   น   จ   ปนาห   ภิกฺขเว   สพฺเพส ฺเว   ภิกฺขูน   ฉสุ   
ผสฺสายตเนสุ   นาปฺปมาเทน   กรณียนฺติ   วทามิ  ฯ  เย  เต  ภิกขฺเว   
ภิกฺขู    อรหนฺโต    ขีณาสวา    วุสิตวนฺโต   กตกรณียา   โอหิตภารา   
อนุปฺปตฺตสทตฺถา      ปรกิฺขีณภวส ฺโชนา      สมฺมท ฺา      วิมุตฺตา   
เตสาห   ภิกฺขเว   ภิกฺขูน   ฉสุ  ผสฺสายตเนสุ  นาปฺปมาเทน  กรณียนฺติ   
วทามิ  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ กถนฺเตส ๓ อปฺปมาเทน อภพฺพา เตน ๔   
ปมชฺชิตุ  ฯ  เย  จ  โข  เต  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  เสขา ๕ อปฺปตฺตมานสา   
อนุตฺตร  โยคกฺเขม  ปตฺถยมานาว  ๖  วิหรนฺติ ฯ เตสาห ภิกฺขเว ภิกฺขูน   
ฉสุ   ผสฺสายตเนสุ   อปฺปมาเทน   กรณียนฺติ   วทามิ   ฯ   ต   กสิฺส   
เหตุ   ฯ  สนติฺ  ภิกฺขเว  จกฺขุวิ ฺเยฺยา  รูปา  มโนรมาป  อมโนรมาป   
ตฺยาสฺส    ผุสสฺ    ผุสฺส   จิตฺต   น   ปริยาทาย   ติฏนฺติ   เจตโส   
อปริยาทานา    อารทฺธ    โหติ    วิริย    อสลฺลีน   อุปฏ ิตา   สติ   
อปฺปมุฏา  ๗  ปสฺสทโฺธ  กาโย  อสารทฺโธ  สมาหิต  จิตฺต  เอกคฺค ฯ   
อิม    ขฺวาห    ภิกฺขเว   อปฺปมาทผล   สมฺปสฺสมาโน   เตส   ภิกฺขูน   
#๑ ม. ย.ุ สกฺเกสุ ฯ ๒ ย.ุ สกฺกาน นิคเม ฯ ๓ ม. ยุ. กต ฯ ๔ เต ฯ   
#๕ เสกฺขาติ วา ปาโ ฯ   ๖ ม. ยุ. วสทฺโท นตฺถ ิฯ ๗ ม. ยุ. อสมฺมุฏา ฯ   
#เอวมุปริป ฯ    
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ฉสุ    ผสฺสายตเนสุ   อปปฺมาเทน   กรณียนฺติ   วทามิ   ฯเปฯ   สนฺติ   
ภิกฺขเว    ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา   รสา   มโนรมาป   อมโนรมาป   ตฺยาสฺส   
ผุสฺส   ผุสฺส   จิตฺต   น   ปริยาทาย   ติฏนฺติ  เจตโส  อปริยาทานา   
อารทฺธ   โหติ   วิรยิ   อสลฺลีน   อุปฏ ิตา  สติ  อปปฺมุฏา  ปสสฺทฺโธ   
กาโย   อสารทฺโธ   สมาหิต   จิตฺต  เอกคฺค  ฯ  อิม  ขฺวาห  ภิกฺขเว   
อปฺปมาทผล  สมฺปสฺสมาโน  เตส  ภิกฺขูน  ฉสุ  ผสฺสายตเนสุ  อปฺปมาเทน   
กรณียนฺติ     วทามีติ     ฯเปฯ    สนฺติ    ภิกฺขเว    มโนวิ ฺเยฺยา   
ธมฺมา   มโนรมาป   อมโนรมาป   ตฺยาสฺส   ผุสฺส   ผุสฺส   จิตฺต   น   
ปริยาทาย   ติฏนฺติ   เจตโส   อปริยาทานา   อารทฺธ   โหติ   วิริย   
อสลฺลีน   อุปฏ ิตา   สติ   อปฺปมุฏา   ปสฺสทฺโธ   กาโย   อสารทฺโธ   
สมาหิต    จิตฺต   เอกคฺค   ฯ   อิม   ขฺวาห   ภิกฺขเว   อปฺปมาทผล   
สมฺปสฺสมาโน   เตส   ภิกขฺูน  ฉสุ  ผสฺสายตเนสุ  อปฺปมาเทน  กรณียนฺติ   
วทามีติ ฯ ปม ฯ   
     [๒๑๔]   ลาภา   โว  ภิกฺขเว  สุลทฺธ  โว  ภิกฺขเว  ขโณ  โว   
ภิกฺขเว   ปฏลิทฺโธ   พฺรหฺมจริยวาสาย   ฯ   ทิฏา  มยา  ภิกฺขเว  ฉ   
ผสฺสายตนิกา   นาม   นิรยา   ตตฺถ   ยงฺกิ ฺจิ   จกฺขุนา   รูป  ปสสฺติ   
อนิฏรูปเยว     ปสฺสติ     โน    อิฏรปู    อกนฺตรปูเยว    ปสฺสติ   
โน    กนฺตรปู    อมนาปรูปเยว    ปสสฺติ   โน   มนาปรูป   ยงฺกิ ฺจิ   
โสเตน   สททฺ   สุณาติ   ฯ   ยงฺกิ ฺจิ   ฆาเนน   คนฺธ   ฆายติ   ฯ   
ยงฺกิ ฺจิ  ชิวฺหาย  รส  สายติ  ฯ  ยงฺกิ ฺจิ  กาเยน  โผฏพฺพ  ผุสติ  ฯ    
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ยงฺกิ ฺจิ    มนสา    ธมฺม   วิชานาติ   อนิฏรูปเยว   วิชานาติ   โน   
อิฏรูป    อกนฺตรูป    เยว   วิชานาติ   โน   กนฺตรปู   อมนาปเยว   
วิชานาติ โน มนาปรูป ฯ   
     [๒๑๕]   ลาภาโว   ภิกขฺเว   สุลทฺธ   โว  ภิกฺขเว  ขโณ  โว   
ภิกฺขเว   ปฏลิทฺโธ   พฺรหฺมจริยวาสาย   ฯ   ทิฏา  มยา  ภิกฺขเว  ฉ   
ผสฺสายตนิกา   นาม   สคฺคา   ตตฺถ   ยงฺกิ ฺจิ   จกฺขุนา   รูป  ปสสฺติ   
อิฏรูป   เยว   ปสฺสติ   โน   อนิฏรูป   กนฺตรูป  เยว  ปสฺสติ  โน   
อกนฺตรูป    มนาปรูป    เยว    ปสฺสติ    โน    อมนาปรูป   ฯเปฯ   
ยงฺกิ ฺจิ    ชิวฺหาย    รส   สายติ   ฯเปฯ   ยงฺกิ ฺจิ   มนสา   ธมฺม   
วิชานาติ   อิฏรูป   เยว   วิชานาติ   โน   อนิฏรูป  กนฺตรูป  เยว   
วิชานาติ   โน   อกนฺตรูป  มนาปรูปเยว  วิชานาติ  โน  อมนาปรูป  ฯ   
ลาภา    โว    ภิกฺขเว    สลุทฺธ    โว    ภิกฺขเว    ขโณ    โว   
ภิกฺขเว ๑ ปฏิลทฺโธ พฺรหฺมจริยวาสายาติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๒๑๖]   รูปารามา   ภิกฺขเว  เทวมนุสฺสา  รูปรตา  รูปสมฺมทุิตา   
รูปวิปริณามวิราคนิโรธา   ทุกฺขา  ๒  ภิกฺขเว  เทวมนุสฺสา  วิหรนฺติ  ฯ   
สทฺทารามา     ภิกฺขเว     เทวมนุสฺสา     สทฺทรตา    สทฺทสมฺมุทิตา   
สทฺทวิปริณามวิราคนิโรธา   ทุกฺขา   ภิกฺขเว   เทวมนุสฺสา   วิหรนฺติ  ฯ   
คนฺธารามา    รสารามา    โผฏพฺพารามา    ธมฺมารามา    ภิกฺขเว   
เทวมนุสฺสา     ธมฺมรตา    ธมฺมสมฺมุทิตา    ธมฺมาวิปริณามวิราคนิโรธา   
ทุกฺขา  ภิกฺขเว  เทวมนุสฺสา  วิหรนฺติ  ฯ  ตถาคโต  จ โข ภิกฺขเว อรห   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒ ม. ย.ุ ทกฺุข ฯ เอวมุปริป ฯ    
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สมฺมาสมฺพุทฺโธ     รูปาน     สมุทย ฺจ     อตฺถงฺคม ฺจ     อสฺสาท ฺจ   
อาทีนว ฺจ   นิสฺสรณ ฺจ   ยถาภูต   วิทิตฺวา  น  รูปาราโม  น  รปูรโต   
น   รูปสมฺมทุิโต  รูปวิณามวิปริราคนิโรธา  สโุข  ๑  ภิกฺขเว  ตถาคโต   
วิหรติ    ฯ    สทฺทาน    คนฺธาน    รสาน    โผฏพฺพาน   ธมฺมาน   
สมุทย ฺจ     อตฺถงฺคม ฺจ     อสฺสาท ฺจ     อาทีนว ฺจ     นิสฺสรณ ฺจ   
ยถาภูต   วิทตฺิวา   น   ธมมฺาราโม   น   ธมฺมรโต  น  ธมฺมสมฺมุทโิต   
ธมฺมวิปริณามวิราคนิโรธา   สุโข   ภิกขฺเว   ตถาคโต  วิหรตีติ  ๒  ฯ   
อิทมโวจ ภควา อิท วตฺวาน สุคโต อถาปร เอตทโวจ สตฺถา   
   [๒๑๗] รูปา สทฺทา คนฺธา รสา    ผสสฺา ธมฺมา จ เกวลา   
         อิฏา กนฺตา มนาปา จ    ยาวตตฺถีติ วุจฺจติ ฯ   
         สเทวกสฺส โลกสฺส        เอเต โว สุขสมฺมตา   
         ยตฺถ เจ เต นิรุชฺฌนติฺ     ต เตส ทุกฺขสมฺมต ฯ   
         สุข จ ๓ ทิฏมริเยภิ     สกฺกายสฺส นิโรธน   
         ปจฺจนิกมิท โหติ          สพฺพโลเกน ปสฺสต ฯ   
         ย ปเร สุขโต อาหุ       ตทริยา อหุ ทุกฺขโต   
         ย ปเร ทุกฺขโต อาหุ      ตทริยา สุขโต วิทู ฯ   
         ปสฺส ธมฺม ทุวิชาน        สมฺมฬฺูเหตฺถ อวิทฺทสุ   
         นิวุตาน ตโม โหติ        อนฺธกาโร อปสฺสต ฯ   
         สต ฺจ วิวฏ โหติ         อาโลโก ปสฺสตามิว   
         สนฺติเก น วิชานนฺติ       มคฺคา ธมฺมสฺส อโกวิทา ฯ   
#๑ ยุ. สุข ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. อิติสทโฺท น ทิสฺสติ ฯ   
#๓ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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         ภวราคปเรเตหิ          ภวโสตานุสาริภิ ๑   
         มารเธยฺยานุปนฺเนภิ       นาย ธมโฺม สุสมฺพุทโฺธ ๒ ฯ   
         โก นุ อ ฺตฺรมริเยภิ      ปท สมฺพุทฺธมรหติ ๓   
         ย ปท สมฺมท ฺาย        ปรินิพฺพนฺติ อนาสวาติ ฯ ตติย ฯ   
     [๒๑๘]   รูปารามา   ภิกฺขเว   เทวมนุสฺสา  รูปรตา  รูปสมุทติา   
รูปวิปริณามวิราคนิโรธา   ทุกฺขา   ภิกขฺเว   เทวมนุสฺสา   วิหรนติฺ   ฯ   
สทฺทารามา    คนฺธารามา   รสารามา   โผฏพฺพารามา   ธมฺมารามา   
ภิกฺขเว   เทวมนุสฺสา   ธมมฺรตา  ธมฺมสมุทิตา  ธมฺมวิปริณามวิราคนิโรธา   
ทุกฺขา     ภิกขฺเว    เทวมนุสฺสา    วิหรนฺติ    ฯ    ตถาคโต    จ   
โข   ภิกฺขเว   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   รูปาน   สมุทย ฺจ  อตฺถงฺคม ฺจ   
อสฺสาท ฺจ     อาทีนว ฺจ     นิสฺสรณ ฺจ     ยถาภูต    วิทิตฺวา    น   
รูปาราโม    น    รูปรโต   น   รูปสมุทโิต   รูปวิปรณิามวิราคนิโรธา   
สุโข    ภิกฺขเว   ตถาคโต   วิหรติ   ฯ   สทฺทาน   คนฺธาน   รสาน   
โผฏพฺพาน   ธมฺมาน   สมุทย ฺจ   อตฺถงฺคม ฺจ   อสฺสาท ฺจ  อาทีนว ฺจ   
นิสฺสรณ ฺจ   ยถาภูต   วิทิตฺวา   น   ธมฺมาราโม   น   ธมฺมรโต   น   
ธมฺมสมุทิโต    ธมฺมวิปรณิามวิราคนิโรธา    สโุข    ภิกฺขเว   ตถาคโต   
วิหรตีติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๒๑๙]   ย   ภิกฺขเว   น   ตุมฺหาก  ต  ปชหถ  ต  โว  ปหีน   
หิตาย   สุขาย   ภวิสฺสติ   ฯ   กิ ฺจ   ภิกฺขเว  น  ตุมหฺาก  ฯ  จกฺขุ   
ภิกฺขเว   น   ตุมฺหาก   ต   ปชหถ   ต   โว   ปหีน  หติาย  สุขาย   
#๑ ม. ภวราคานุสารีภิ ฯ   ๒ ม. สุสมพฺุโธ ฯ   ๓ ม. สมฺพุทฺธุมรหติ ฯ    
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ภวิสฺสติ   ฯเปฯ   ชิวฺหา   น   ตุมฺหาก   ต   ปชหถ   ฯ   สา  โว   
ปหีนา   หิตาย   สุขาย   ภวิสฺสติ   ฯเปฯ   มโน   น   ตุมฺหาก   ต   
ปชหถ   โส   โว   ปหโีน   หิตาย   สุขาย   ภวิสฺสติ  ฯ  เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว   ย   อิมสฺมึ   เชตวเน  ติณกฏสาขาปลาส  ต  ชโน  หเรยฺย   
วา   ฑเหยฺย   วา   ยถาปจฺจย   วา   กเรยฺย   อป   น ุ  ตุมฺหาก   
เอวมสฺส   อเมฺห   ชโน   หรติ   วา   ฑหติ   วา   ยถาปจฺจย  วา   
กโรตีติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  ต  กิสสฺ  เหตุ  ฯ  น  หิ โน เอต   
ภนฺเต   อตฺตา   วา  อตฺตนยิ  วาติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  จกฺขุ   
น   ตุมฺหาก   ต   ปชหถ   ต   โว   ปหนี   หิตาย  สขุาย  ภวิสฺสติ   
ฯเปฯ    ชิวฺหา    น    ตุมฺหาก    ต   ปชหถ   สา   โว   ปหีนา   
หิตาย   สุขาย   ภวิสฺสติ   ฯเปฯ   มโน   น   ตุมฺหาก   ต   ปชหถ   
โส โว ปหีโน หิตาย สุขาย ภวิสฺสตีติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๒๒๐]   ย   ภิกฺขเว   น   ตุมฺหาก  ต  ปชหถ  ต  โว  ปหีน   
หิตาย   สุขาย   ภวิสฺสติ   ฯ   กิ ฺจ   ภิกฺขเว  น  ตุมหฺาก  ฯ  รูปา   
ภิกฺขเว   น   ตุมฺหาก   เต   ปชหถ  เต  โว  ปหีนา  หิตาย  สุขาย   
ภวิสฺสนฺติ    ฯ    สททฺา    คนฺธา    รสา   โผฏพฺพา   ธมฺมา   น   
ตุมฺหาก   เต   ปหชถ   เต  โว  ปหีนา  หิตาย  สุขาย  ภวิสฺสนฺติ  ฯ   
เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ย   อิมสฺมึ  เชตวเน  ติณกฏสาขาปลาส  ฯเปฯ   
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  รูปา  น  ตุมฺหาก  เต  ปชหถ  เต  โว ปหีนา   
หิตาย    สุขาย   ภวิสฺสนฺติ   ฯ   สทฺทา   คนฺธา   รสา   โผฏพฺพา    
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ธมฺมา   น   ตุมฺหาก   เต   ปชหถ   เต  โว  ปหีนา  หิตาย  สุขาย   
ภวิสฺสนฺตีติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๒๒๑]   จกฺขุ   ภิกฺขเว   อนิจฺจ   โยป   เหตุ  โยป  ปจฺจโย   
จกฺขุสฺส    อุปฺปาทาย   โสป   อนิจฺโจ   อนิจฺจสมฺภูต   ภิกฺขเว   จกฺขุ   
กุโต   นิจฺจ   ภวิสฺสติ   ฯเปฯ   ชิวฺหา   อนิจฺจา   โยป  เหตุ  โยป   
ปจฺจโย   ชิวฺหาย   อุปฺปาทาย   โสป   อนิจฺโจ  อนิจฺจสมฺภูตา  ภิกฺขเว   
ชิวฺหา   กโุต   นิจฺจา   ภวิสฺสติ  ฯเปฯ  มโน  อนิจฺโจ  โยป  ภิกฺขเว   
เหตุ   โยป   ปจฺจโย  มนสฺส  อุปฺปาทาย  โสป  อนจฺิโจ  อนิจฺจสมฺภูโต   
ภิกฺขเว   มโน   กุโต   นิจฺโจ   ภวิสฺสตีติ   ฯ   เอว  ปสฺส  ภิกฺขเว   
สุตวา   อริยสาวโก   จกขฺุสฺมึป   นิพฺพินฺทติ  ฯเปฯ  ชิวฺหายป  นิพฺพินฺทติ   
ฯเปฯ   มนสมฺึป   นิพฺพินฺทติ   นิพฺพินทฺ   วิรชชฺติ   วิราคา  วิมุจฺจติ  ฯ   
วิมุตฺตสฺมึ   วิมุตฺตมิติ   าณ   โหติ   ฯ  ขีณา  ชาติ  วุสิต  พฺรหฺมจริย   
กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๒๒๒]  จกฺขุ  ภิกฺขเว  ทุกฺข  โยป  เหตุ  โยป  ปจฺจโย จกฺขุสฺส   
อุปฺปาทาย   โสป   ทุกโฺข   ทุกฺขสมฺภูต   ภิกฺขเว   จกฺขุ   กุโต   สุข   
ภวิสฺสติ   ฯเปฯ   ชิวฺหา   ทุกฺขา  โยป  เหตุ  โยป  ปจฺจโย  ชิวฺหาย   
อุปฺปาทาย   โสป   ทุกโฺข   ทุกฺขสมฺภูตา   ภิกฺขเว  ชิวฺหา  กุโต  สุขา   
ภวิสฺสติ   ฯเปฯ   มโน   ทุกฺโข   โยป   เหตุ  โยป  ปจฺจโย  มนสฺส   
อุปฺปาทาย   โสป   ทุกโฺข   ทุกฺขสมฺภูโต   ภิกฺขเว   มโน  กุโต  สุโข   
ภวิสฺสติ ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ    
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     [๒๒๓]   จกฺขุ   ภิกฺขเว   อนตฺตา   โยป  เหตุ  โยป  ปจฺจโย   
จกฺขุสฺส   อุปปฺาทาย   โสป   อนตฺตา  อนตฺตสมฺภูต  ภิกฺขเว  จกขฺุ  ๑   
กุโต   อตฺตา   ภวิสฺสติ   ฯเปฯ   ชิวฺหา   อนตฺตา  โยป  เหตุ  โยป   
ปจฺจโย     ชวฺิหาย    อุปฺปาทาย    โสป    อนตฺตา    อนตฺตสมฺภูตา   
ภิกฺขเว    ชิวฺหา   กโุต   อตฺตา   ภวิสฺสติ   ฯเปฯ   มโน   อนตฺตา   
โยป    เหตุ   โยป   ปจฺจโย   มนสฺส   อุปฺปาทาย   โสป   อนตฺตา   
อนตฺตสมฺภูโต   ภิกฺขเว   มโน   กโุต  อตฺตา  ภวิสฺสติ  ฯ  เอว  ปสฺส�    
ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ อฏม ฯ   
     [๒๒๔]   รูปา   ภิกฺขเว   อนิจฺจา   โยป  เหตุ  โยป  ปจฺจโย   
รูปาน   อุปฺปาทาย   ฯเปฯ   โสป   อนิจฺโจ   อนิจฺจสมฺภูตา   ภิกขฺเว   
รูปา   กุโต   นิจฺจา   ภวิสฺสนฺติ   ฯ  สทฺทา  คนฺธา  รสา  โผฏพฺพา   
ธมฺมา   อนิจฺจา  โยป  เหตุ  โยป  ปจฺจโย  ธมฺมาน  อุปฺปาทาย  โสป   
อนิจฺโจ   อนิจฺจสมฺภูตา   ภิกฺขเว   ธมมฺา   กโุต  นจฺิจา  ภวิสฺสนฺติ  ฯ   
เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ   
     [๒๒๕]  รูปา  ภิกฺขเว  ทุกฺขา  โยป  เหตุ  โยป  ปจฺจโย รูปาน   
อุปฺปาทาย    โสป    ทกฺุโข    ทุกฺขสมฺภูตา    ภิกฺขเว   รูปา   กุโต   
สุขา    ภวิสสฺนฺติ    ฯ   สทฺทา   คนฺธา   รสา   โผฏพฺพา   ธมฺมา   
ทุกฺขา    โยป   เหตุ   โยป   ปจฺจโย   ธมฺมาน   อุปฺปาทาย   โสป   
ทุกฺโข   ทุกฺขสมฺภูตา   ภิกขฺเว   ธมฺมา   กุโต   สุขา   ภวิสฺสนฺติ   ฯ   
เอว ปสสฺ ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ นวม ฯ   
#๑ ยุ. สพฺพตฺถ จกฺขุ ฯ    
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     [๒๒๖]  รูปา  ภิกฺขเว  อนตฺตา  โยป  เหตุ  โยป ปจฺจโย รูปาน   
อุปฺปาทาย    โส    อนตฺตา    อนตฺตสมฺภูตา   ภิกฺขเว   รูปา   กโุต   
อตฺตา    ภวิสฺสนฺติ   ฯ   สทฺทา   คนฺธา   รสา   โผฏพฺพา   ธมฺมา   
อนตฺตา   โยป   เหตุ   โยป   ปจฺจโย   ธมฺมาน   อุปปฺาทาย   โสป   
อนตฺตา   อนตฺตสมฺภูตา   ภิกฺขเว   ธมมฺา   กโุต  อตฺตา  ภวิสฺสนฺติ  ฯ   
เอว   ปสฺส   ภิกฺขเว   สุตวา  อริยสาวโก  รูเปสุ  นพฺิพินฺทติ  สทฺเทสุ   
คนฺเธสุ     รเสสุ     โผฏพฺเพสุ    ธมฺเมสุ    นิพฺพินทฺติ    นิพฺพินฺท   
วิรชฺชติ   วิราคา   วิมุจฺจติ   ฯ   วิมุตฺตสฺมึ  วิมุตฺตมิติ  าณ  โหติ  ฯ   
ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร  อิตฺถตฺตายาติ   
ปชานาตีติ ฯ ทสม ฯ   
                                     เทวทหวคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
                                                ตสฺสุททฺาน   
                  เทวทหขโณปคฺคยฺห ๑     อคฺคยฺห เทฺว โหนฺติ มนสนิา ๒   
                  เหตุนาป ตโย วุตฺตา      ทุเว อชฺฌตฺตพาหิราติ ฯ   
                                          __________   
#๑ ม. เทวทโห ขโณ รูปา เทฺว น ตุมฺหากเมว จ ฯ ยุ. เทวทหขโณ สงฺคยฺห ฯ   
#๒ ยุ. ปลาสินา ฯ    
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                             นวปุราณวคฺโค ป ฺจโม   
     [๒๒๗]   นวปุราณานิ  ภิกฺขเว  กมมฺานิ  เทสิสฺสามิ  กมฺมนโิรธ ฺจ   
กมฺมนิโรธคามินิ ฺจ     ปฏิปท     ต    สุณาถ    สาธุก    มนสิกโรถ   
ภาสิสฺสามีติ   ฯ   กตม ฺจ   ภิกฺขเว   ปรุาณกมฺม   ฯ   จกฺขุ  ภิกฺขเว   
ปุราณกมฺม    อภิสงฺขต    อภิส ฺเจตยิต    เวทนิย    ทฏพฺพ   ฯเปฯ   
ชิวฺหา   ปรุาณกมฺมา   อภิสงฺขตา   อภิส ฺเจตยิตา   เวทนิยา  ทฏพฺพา   
ฯเปฯ    มโน    ปุราณกมฺโม   อภิสงฺขโต   อภิส ฺเจตยิโต   เวทนิโย   
ทฏพฺโพ ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ปุราณกมฺม ฯ   
     [๒๒๘]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  นวกมฺม  ฯ  ย  โข  ภิกฺขเว  เอตรหิ   
กมฺม กโรติ กาเยน วาจาย มนสา ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว นวกมฺม ฯ   
     [๒๒๙]   กตโม  จ  ภิกขฺเว  กมฺมนิโรโธ  ฯ  โย  โข  ภิกฺขเว   
กายกมฺม   วจีกมฺม   มโนกมฺมสฺส   นโิรธา   วิมุตฺตึ   ผุสติ   ฯ   อย   
วุจฺจติ ภิกฺขเว กมฺมนิโรโธ ฯ   
     [๒๓๐]  กตมา  จ  ภิกขฺเว  กมฺมนิโรธคามินี  ปฏิปทา  ฯ อยเมว   
อริโย   อฏงฺคิโก  มคฺโค  ฯ  เสยฺยถีท  ฯ  สมฺมาทิฏ ิ  สมฺมาสงฺกปฺโป   
สมฺมาวาจา   สมฺมากมฺมนฺโต   สมฺมาอาชีโว   สมฺมาวายาโม   สมฺมาสติ   
สมฺมาสมาธิ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว กมฺมนิโรธคามินี ปฏิปทา ฯ   
     [๒๓๑]  อิติ  โข  ภิกฺขเว  เทสิต  โว ๑ มยา ปุราณกมฺม เทสิต   
นวกมฺม   เทสิโต   กมฺมนโิรโธ   เทสิตา  กมฺมนิโรธคามินี  ปฏิปทา  ฯ   
#๑ ม. อย ปาโ นตฺกิ ฯ    
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ย   โข   ภิกฺขเว   สตฺถารา  กรณีย  สาวกาน  หิเตสินา  อนุกมฺปเกน   
อนุกมฺป  อุปาทาย  กต  โข  มยา  ๑  ฯ  เอตานิ  ภิกฺขเว รุกฺขมูลานิ   
เอตานิ   สุ ฺาคารานิ   ฯ  พฺยายถ  ๒  ภิกฺขเว  มา  ปมาทตฺถ  มา   
ปจฺฉา   วิปฺปฏิสาริโน   อหุวตฺถ   อย   โว   อมฺหาก   อนุสาสนีติ  ฯ   
ปม ฯ   
     [๒๓๒]   นิพฺพานสปฺปาย   โว   ภิกฺขเว   ปฏิปท  เทสิสฺสามิ  ต   
สุณาถ   ฯเปฯ   กตมา  จ  สา  ภิกฺขเว  นิพฺพานสปฺปายา  ปฏิปทา  ฯ   
อิธ    ภิกฺขเว    ภิกฺขุ   จกฺขุ   อนิจฺจนฺติ   ปสฺสติ   รูปา   อนิจฺจาติ   
ปสฺสติ    จกฺขุวิ ฺาณ    อนิจฺจนฺติ    ปสฺสติ   จกฺขุสมฺผสฺโส   อนิจฺโจติ   
ปสฺสติ    ยมปฺท   จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ   เวทยิต   สุข   วา   
ทุกฺข    วา    อทุกฺขมสุข    วา   ตมฺป   อนิจฺจนฺติ   ปสฺสติ   ฯเปฯ   
ชิวฺหา    อนิจฺจาติ   ปสฺสติ   รสา   อนิจฺจาติ   ปสฺสติ   ชิวฺหาวิ ฺาณ   
อนิจฺจนฺติ     ปสฺสติ    ชิวฺหาสมฺผสฺโส    อนิจฺโจติ    ปสฺสติ    ยมปฺท   
ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา    อุปฺปชฺชติ    เวทยิต    สุข   วา   ทุกฺข   วา   
อทุกฺขมสุข   วา   ตมฺป   อนิจฺจนฺติ   ปสฺสติ   ฯเปฯ   มโน  อนิจฺโจติ   
ปสฺสติ     ธมมฺา     อนิจฺจาติ     ปสฺสติ    มโนวิ ฺาณ    อนิจฺจนฺติ   
ปสฺสติ   มโนสมฺผสฺโส   อนิจฺโจติ   ปสฺสติ   ยมปฺท   มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ    เวทยิต    สุข    วา    ทกฺุข    วา   อทุกฺขมสุข   วา   
ตมฺป   อนิจฺจนฺติ   ปสฺสติ   ฯ  อย  โข  สา  ภิกฺขเว  นิพฺพานสปฺปายา   
ปฏิปทาติ ฯ ทุติย ฯ   
#๑ ม. ย.ุ กต โว ต มยา ฯ   ๒ ม. ยุ. ฌายถ ฯ    
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     [๒๓๓]   นิพฺพานสปฺปาย   โว   ภิกฺขเว   ปฏิปท  เทสิสฺสามิ  ต   
สุณาถ   ฯเปฯ   กตมา  จ  สา  ภิกฺขเว  นิพฺพานสปฺปายา  ปฏิปทา  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ๑  จกขฺุ  ทุกฺขนฺติ  ปสฺสติ  รูปา  ทุกฺขาติ  ปสสฺติ   
จกฺขุวิ ฺาณ    ทุกฺขนฺติ    ปสฺสติ    จกขฺุสมฺผสฺโส    ทุกฺโขติ    ปสฺสติ   
ยมฺปท   จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชชฺติ   เวทยิต   สุข  วา  ทุกฺข  วา   
อทุกฺขมสุข   วา   ตมฺป   ทกฺุขนฺติ   ปสสฺติ   ฯเปฯ   ชิวฺหา   ทุกฺขาติ   
ปสฺสติ    ฯเปฯ   มโน   ทกฺุโขติ   ปสฺสติ   ธมฺมา   ทกฺุขาติ   ปสฺสติ   
มโนวิ ฺาณ    ทุกฺขนฺติ    ปสฺสติ    มโนสมฺผสฺโส    ทุกโฺขติ    ปสฺสติ   
ยมฺปท   มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชชฺติ   เวทยิต   สุข  วา  ทุกฺข  วา   
อทุกฺขมสุข   วา   ตมฺป   ทกฺุขนฺติ   ปสสฺติ  ฯ  อย  โข  สา  ภิกฺขเว   
นิพฺพานสปฺปายา ปฏิปทาติ ฯ ตติย ฯ   
     [๒๓๔]   นิพฺพานสปฺปาย   โว   ภิกฺขเว   ปฏิปท  เทสิสฺสามิ  ต   
สุณาถ   ฯเปฯ   กตมา  จ  สา  ภิกฺขเว  นิพฺพานสปฺปายา  ปฏิปทา  ฯ   
อิธ    ภิกฺขเว    ภิกฺขุ   จกฺขุ   อนตฺตาติ   ปสฺสติ   รูปา   อนตฺตาติ   
ปสฺสติ    จกฺขุวิ ฺาณ    อนตฺตาติ    ปสฺสติ   จกฺขุสมฺผสฺโส   อนตฺตาติ   
ปสฺสติ    ยมปฺท   จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ   เวทยิต   สุข   วา   
ทุกฺข    วา    อทุกฺขมสุข    วา   ตมฺป   อนตฺตาติ   ปสฺสติ   ฯเปฯ   
ชิวฺหา   อนตฺตาติ   ปสฺสติ   ฯเปฯ   มโน   อนตฺตาติ   ปสฺสติ  ธมมฺา   
อนตฺตาติ    ปสฺสติ    มโนวิ ฺาณ    อนตฺตาติ   ปสฺสติ   มโนสมฺผสฺโส   
อนตฺตาติ    ปสฺสติ    ยมปฺท   มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชชฺติ   เวทยิต   
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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สุข   วา   ทุกขฺ   วา   อทุกขฺมสุข   วา  ตมฺป  อนตฺตาติ  ปสฺสติ  ฯ   
อย โข สา ภิกฺขเว นิพฺพานสปฺปายา ปฏิปทาติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๒๓๕]   นิพฺพานสปฺปาย   โว   ภิกฺขเว   ปฏิปท  เทสิสฺสามิ  ต   
สุณาถ   ฯเปฯ   กตมา  จ  สา  ภิกฺขเว  นิพฺพานสปฺปายา  ปฏิปทา  ฯ๕   
ต   ก ึ  ม ฺถ   ภิกฺขเว   จกฺขุ  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   รปูา  นิจฺจา  วา  อนิจฺจา  วาติ  ฯ  อนิจฺจา  ภนฺเต  ฯ   
จกฺขุวิ ฺาณ     จกฺขุสมฺผสฺโส    ฯเปฯ    ยมฺปท    มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ   เวทยิต   สุข   วา   ทุกฺข   วา   อทุกฺขมสุข   วา  ตมฺป   
นิจฺจ   วา   อนิจฺจ   วาติ  ฯ  อนิจฺจ  ภนฺเต  ฯ  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข   
วา  ต  สุข  วาติ  ฯ  ทุกฺข  ภนฺเต  ฯ  ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม   
กลฺล     นุ     ต     สมนุปสฺสิตุ     เอต     มม     เอโสหมสฺมิ   
เอโส   เม   อตฺตาติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  เอว  ปสสฺ  ภิกฺขเว   
สุตวา    อริยสาวโก    จกขฺุสฺมึป    นิพฺพินฺทติ    รูเปสุป    นิพฺพินทฺติ   
จกฺขุวิ ฺาเณป     นิพฺพินฺทติ     ฯเปฯ    ยมฺปท    มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ   เวทยิต   สุข   วา   ทุกฺข   วา   อทุกฺขมสุข  วา  ตสฺมึป   
นิพฺพินฺทติ    นิพฺพินฺท    วิรชฺชติ    วิราคา   วิมุจฺจติ   ฯเปฯ   นาปร   
อิตฺถตฺตายาติ  ปชานาติ  ๑  ฯ  อย  โข  สา  ภิกฺขเว นิพฺพานสปฺปายา   
#๑ ยุ. อิติสทโฺท อตฺถิ ฯ    
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ปฏิปทาติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๒๓๖]  อนนฺเตวาสิกมิท  ภิกฺขเว  พฺรหฺมจริย  วุสฺสติ อนาจริยก ฯ   
สานฺเตวาสิโก  ๑  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สาจรยิโก  ทุกฺข  น ผาสุ ๒ วิหรติ   
อนนฺเตวาสิโก   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อนาจริยโก  สุข  ผาสุ  ๒  วิหรติ  ฯ   
กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ๓  ภิกฺขุ  สานฺเตวาสิโก  สาจริยโก  ทุกฺข น ผาสุ ๒   
วิหรติ   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน  จกขฺุนา  รูป  ทสิฺวา  อุปฺปชชฺนฺติ   
ปาปกา   อกสุลา   ธมฺมา   สรสงฺกปฺปา   ส ฺโชนิยา   ตฺยาสฺส   ๔   
อนฺโต   วสนฺติ   อนฺตสฺส   วสนฺติ   ๕   ปาปกา   อกสุลา   ธมฺมาติ   
ตสฺมา  สานฺเตวาสิโกติ  วุจฺจติ  ฯ  เต  น  สมุทาจรนฺติ  [๖] ปาปกา   
อกุสลา   ธมมฺาติ   ตสฺมา   สาจริยโกติ   วุจฺจติ   ฯเปฯ   ปุน  จปร   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุโน  ชิวฺหาย  รส  สายิตฺวา  อุปฺปชฺชนติฺ  ปาปกา  อกุสลา   
ธมฺมา   สรสงฺกปฺปา   ส ฺโชนิยา   ตฺยาสฺส   อนฺโต   วสนฺติ  อนฺตสฺส   
วสนฺติ   ปาปกา   อกุสลา  ธมฺมาติ  ตสฺมา  สานฺเตวาสิโกติ  วุจฺจติ  ฯ   
เต   น   สมุทาจรนฺติ   ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมาติ  ตสฺมา  สาจริยโกติ   
วุจฺจติ   ฯเปฯ   ปุน   จปร   ภิกฺขเว  ภิกขฺุโน  มนสา  ธมฺม  วิ ฺาย   
อุปฺปชฺชนฺติ    ปาปกา    อกุสลา    ธมฺมา   สรสงฺกปปฺา   ส ฺโชนิยา   
ตฺยาสฺส    อนฺโต    วสนฺติ    อนฺตสฺส    วสนฺติ    ปาปกา   อกุสลา   
ธมฺมาติ   ตสฺมา   สานฺเตวาสิโกติ   วุจฺจติ   ฯ   เต  น  สมุทาจรนฺติ   
ปาปกา   อกสุลา   ธมฺมาติ   ตสฺมา   สาจริยโกติ   วุจฺจติ   ฯ  เอว   
#๑ ม. ย.ุ สนฺเตวาสิโก ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ยุ. ผาสุ ฯ ๓ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
#๔ ย.ุ ตยสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ  ๕ สี. อนฺวาสฺสวนฺติ ฯ  ๖ ม. ยุ. สมทุาจรนฺติ   
#น ฯ เอวมุปริป ฯ    
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โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สานฺเตวาสิโก   สาจริยโก   ทุกขฺ   น   ผาสุ   
วิหรติ ฯ   
     [๒๓๗]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว [๑] อนนฺเตวาสิโก อนาจริยโก สุข ผาสุ   
วิหรติ   ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  จกฺขุนา  รูป  ทิสวฺา  น  อุปฺปชฺชนฺติ   
ปาปกา    อกสุลา   ธมฺมา   สรสงฺกปฺปา   ส ฺโชนิยา   ตฺยาสฺส   น   
อนฺโต   วสนฺติ   นาสฺส   อนฺโต   วสนฺติ   ปาปกา   อกุสลา  ธมฺมาติ   
ตสฺมา  อนนฺเตวาสิโกติ  วุจฺจติ  ฯ  เนต  ๒ สมุทาจรนฺติ [๓] ปาปกา   
อกุสลา   ธมมฺาติ   ตสฺมา   อนาจริยโกติ   วุจฺจติ   ฯเปฯ  ปุน  จปร   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุโน   ชิวฺหาย   รส   สายิตฺวา   น  อุปฺปชฺชนฺติ  ปาปกา   
อกุสลา    ธมมฺา    สรสงฺกปฺปา   ส ฺโชนิยา   ตฺยาสฺส   น   อนฺโต   
วสนฺติ   นาสสฺ   อนฺโต   วสนฺติ   ปาปกา   อกุสลา   ธมฺมาติ  ตสฺมา   
อนนฺเตวาสิโกติ   วุจฺจติ   ฯ   เนต   สมทุาจรนฺติ   ปาปกา   อกุสลา   
ธมฺมาติ   ตสฺมา   อนาจริยโกติ   วุจฺจติ   ฯเปฯ   ปุน  จปร  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุโน  มนสา  ธมฺม  วิ ฺาย  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา   
สรสงฺกปฺปา    ส ฺโชนิยา    ตฺยาสฺส    น   อนฺโต   วสนฺติ   นาสฺส   
อนฺโต   วสนฺติ   ปาปกา   อกุสลา   ธมมฺาติ   ตสฺมา  อนนฺเตวาสิโกติ   
วุจฺจติ   ฯ   เนต   สมุทาจรนฺติ   ปาปกา   อกุสลา   ธมฺมาติ  ตสฺมา   
อนาจริยโกติ   วุจฺจติ   ฯ   เอว   โข  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  อนนฺเตวาสิโก   
อนาจริยโก  สุข  ผาสุ  วิหรติ  ฯ  อนนฺเตวาสิกมิท  ภิกฺขเว  พฺรหฺมจริย   
#๑ ม. ภิกฺขุ ฯ  ๒ ส.ี ม. สพฺพวาเรสุ เต น น อิติ ปาา ทิสฺสนฺติ ฯ   
#๓ ม. ย. น สมุทาจรนฺติ น ฯ เอวมุปรปิ ฯ    
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วุสฺสติ  ๑  อนาจริยก  ฯ  สานฺเตวาสิโก  ภิกฺขเว ภิกฺขุ สาจริยโก ทุกฺข   
น   ผาสุ   วิหรติ   อนนฺเตวาสิโก   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ  อนาจริยโก  สขุ   
ผาสุ วิหรตีติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๒๓๘]   สเจ   โว   ภิกฺขเว   อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เอว   
ปุจฺเฉยฺยุ   กิมตฺถิย   อาวุโส   สมเณ  โคตเม  พฺรหฺมจริย  วุสฺสตีติ  ฯ   
เอว   ปุฏา   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   เตส   อ ฺติตฺถิยาน   ปริพฺพาชกาน   
เอว    พฺยากเรยฺยาถ    ทุกขฺสฺส   โข   อาวุโส   ปริ ฺาย   ภควติ   
พฺรหฺมจริย    วุสฺสตีติ   ฯ   สเจ   ปน   โว   ภิกฺขเว   อ ฺติตฺถิยา   
ปริพฺพาชกา    เอว   ปุจฺเฉยฺยุ   กตม   ปน   อาวุโส   ทุกฺข   ยสฺส   
ปริ ฺาย   สมเณ   โคตเม   พฺรหฺมจริย   วุสฺสตีติ   ฯ   เอว  ปุฏา   
ตุเมฺห     ภิกขฺเว     เตส    อ ฺติตฺถิยาน    ปริพฺพาชกาน    เอว   
พฺยากเรยฺยาถ   จกฺขุ   โข   อาวุโส   ทุกขฺ   ตสฺส  ปริ ฺาย  ภควติ   
พฺรหฺมจริย    วุสฺสติ    รูปา    ทุกฺขา    เตส    ปริ ฺาย    ภควติ   
พฺรหฺมจริย     วุสฺสติ     จกฺขุวิ ฺาณ     ทุกฺข     ตสฺส    ปริ ฺาย   
ภควติ   พฺรหมฺจริย   วุสฺสติ   จกฺขุสมฺผสฺโส   ทุกโฺข   ตสฺส   ปริ ฺาย   
ภควติ    พฺรหฺมจริย    วุสสฺติ   ยมฺปท   จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ   
เวทยิต   สุข   วา   ทกฺุข   วา   อทุกฺขมสุข  วา  ตมฺป  ทุกฺข  ตสฺส   
ปริ ฺาย   ภควติ   พฺรหฺมจริย   วุสฺสติ   ฯเปฯ   ชิวฺหา  ทุกฺขา  มโน   
ทุกฺโข    ตสฺส    ปริ ฺาย    ภควติ    พฺรหฺมจริย    วุสฺสติ   ฯเปฯ   
ยมฺปท   มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชชฺติ   เวทยิต   สุข  วา  ทุกฺข  วา   
#๑ ยุ. วุจฺจติ ฯ    
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อทุกฺขมสุข   วา   ตมฺป   ทกฺุข   ตสฺส   ปริ ฺาย   ภควติ  พฺรหฺมจริย   
วุสฺสติ  ฯ  อิท  โข  อาวุโส  ทุกฺขสฺส  ๑  ปริ ฺาย  ภควติ พฺรหฺมจริย   
วุสฺสตีติ   ฯ   เอว   ปฏุา   ตุเมฺห   ภิกขฺเว   เตส   อ ฺติตฺถิยาน   
ปริพฺพาชกาน เอว พฺยากเรยฺยาถาติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๒๓๙]   อตฺถิ  น ุ โข  ภิกฺขเว  ปริยาโย  ย  ปริยาย  อาคมฺม   
ภิกฺขุ    อ ฺเตฺรว    สทฺธาย   อ ฺตฺร   รุจิยา   อ ฺตฺร   อนุสสฺวา   
อ ฺตฺร    อาการปริวิตกฺกา    อ ฺตฺร    ทฏิ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา    อ ฺ   
พฺยากเรยฺย   ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร   
อิตฺถตฺตายาติ   ปชานาตีติ   ๒   ฯ   ภควมูลกา   โน  ภนฺเต  ธมฺมา   
ภควเนตฺติกา  ภควปฏิสรณา  ฯ  สาธุ  วต  ภนฺเต  ภควนฺตเยว  ปฏิภาตุ   
เอตสฺส   ภาสิตสฺส   อตฺโถ   ภควโต   สุตฺวา  ภิกฺขู  ธาเรสฺสนฺตีติ  ฯ๔   
เตนหิ   ภิกฺขเว   สุณาถ   สาธุก   มนสกิโรถ   ภาสิสฺสามีติ  ฯ  เอว   
ภนฺเตติ   โข   เต   ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ  ภควา  เอตทโวจ   
อตฺถิ   ภิกฺขเว   ปริยาโย   ย   ปริยาย   อาคมฺม   ภิกฺขุ  อ ฺเตฺรว   
สทฺธาย   อ ฺตฺร  รุจิยา  อ ฺตฺร  อนุสฺสวา  อ ฺตฺร  อาการปริวิตกฺกา   
อ ฺตฺร         ทฏิ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา        อ ฺ        พฺยากเรยฺย   
ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร  อิตฺถตฺตายาติ   
ปชานาตีติ ฯ   
     [๒๔๐]   กตโม   จ   ภิกฺขเว   ปริยาโย  ย  ปริยาย  อาคมฺม   
ภิกฺขุ    อ ฺเตฺรว    สทฺธาย   ฯเปฯ   อ ฺตฺร   ทิฏ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา   
#๑ ม. ย.ุ ทกุขฺ ยสฺส ฯ  ๒ ม. ปชานามีติ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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อ ฺ    พฺยากโรติ    ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   
นาปร   อิตฺถตฺตายาติ  ปชานาตีติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  จกฺขุนา  รูป   
ทิสฺวา    สนตฺ   วา   อชฌฺตฺต   ราคโทสโมห   อตฺถ ิ  เม   อชฺฌตฺต   
ราคโทสโมโหติ    ปชานาติ    อสนฺต    วา   อชฺฌตฺต   ราคโทสโมห   
นตฺถิ   เม   อชฺฌตฺต   ราคโทสโมโหติ   ปชานาติ   ฯ  ยนฺต  ภิกขฺเว   
ภิกฺขุ    จกฺขุนา   รูป   ทสิฺวา   สนฺต   วา   อชฺฌตฺต   ราคโทสโมห   
อตฺถิ    เม    อชฺฌตฺต    ราคโทสโมโหติ    ปชานาติ   อสนฺต   วา   
อชฺฌตฺต    ราคโทสโมห    นตฺถิ    เม    อชฺฌตฺต    ราคโทสโมโหติ   
ปชานาติ  ฯ  อป  นุ  โขเม  ๑  ภิกฺขเว ธมฺมา สทฺธาย วา เวทิตพฺพา   
รุจิยา   วา  เวทิตพฺพา  อนุสฺสเวน  วา  เวทิตพฺพา  อาการปริวิตกฺเกน   
วา   เวทิตพฺพา   ทิฏ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา  วา  เวทิตพฺพาติ  ฯ  โน  เหต   
ภนฺเต  ฯ  นนุเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา  ป ฺาย  ทิสฺวา  เวทิตพฺพาติ ฯ เอว   
ภนฺเต   ฯ   อยมฺป  ๒  โข  ภิกฺขเว  ปริยาโย  ย  ปริยาย  อาคมฺม   
ภิกฺขุ    อ ฺเตฺรว    สทฺธาย   อ ฺตฺร   รุจิยา   อ ฺตฺร   อนุสสฺวา   
อ ฺตฺร    อาการปริวิตกฺกา    อ ฺตฺร    ทฏิ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา    อ ฺ   
พฺยากโรติ    ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร   
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ๓ ฯเปฯ   
     [๒๔๑]  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ชิวฺหาย  รส  สายิตฺวา  สนฺต   
วา    อชฺฌตฺต    ฯเปฯ    ราคโทสโมโหติ   ปชานาติ   อสนฺต   วา   
อชฺฌตฺต    ราคโทสโมห    นตฺถิ    เม    อชฺฌตฺต    ราคโทสโมโหติ   
#๑ ม. โขสทฺโท นตฺถ ิฯ   ๒ ม. ย.ุ อยโข ฯ เอวมุปริป ฯ  ๓ ม. ปชานามีติ ฯ   
#เอวมุปริป ฯ    
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ปชานาติ  ฯ  ยนฺต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ๑  ชิวฺหาย  รส สายิตฺวา สนฺต วา   
อชฺฌตฺต    ราคโทสโมห    อตฺถิ    เม    อชฺฌตฺต    ราคโทสโมโหติ   
ปชานาติ   อสนฺต   วา   อชฺฌตฺต   ราคโทสโมห   นตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต   
ราคโทสโมโหติ  ปชานาติ  ฯ  อป  นุ  โขเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา  สทธฺาย   
วา   เวทิตพฺพา   รุจิยา   วา  เวทิตพฺพา  อนุสฺสเวน  วา  เวทิตพฺพา   
อาการปริวิตกฺเกน  วา  เวทิตพฺพา ทิฏ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา วา เวทิตพฺพาติ ฯ   
โน   เหต   ภนฺเต   ฯ   นนเุม   ภิกฺขเว   ธมฺมา   ป ฺาย  ทิสฺวา   
เวทิตพฺพาติ  ฯ  เอว  ภนฺเต  ฯ  อยมฺป  โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ๑ ปริยาโย   
ย   ปริยาย   อาคมฺม   ภิกฺขุ   อ ฺเตฺรว   สทฺธาย   อ ฺตฺร  รุจิยา   
อ ฺตฺร  อนุสฺสวา  อ ฺตฺร  อาการปริวิตกฺกา อ ฺตฺร ทิฏ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา   
อ ฺ      พฺยากโรติ      ขีณา      ชาติ      วุสิต     พฺรหฺมจริย   
กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯเปฯ   
     [๒๔๒]   ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  มนสา  ธมฺม  วิ ฺาย  สนฺต   
วา   อชฺฌตฺต   ราคโทสโมห   อตฺถ ิ  เม   อชฌฺตฺต   ราคโทสโมโหติ   
ปชานาติ   อสนฺต   วา   อชฺฌตฺต   ราคโทสโมห   นตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต   
ราคโทสโมโหติ   ปชานาติ   ฯ   ยนฺต   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ  มนสา  ธมฺม   
วิ ฺาย   สนฺต   วา   อชฌฺตฺต   ราคโทสโมห   อตฺถิ   เม   อชฌฺตฺต   
ราคโทสโมโหติ    ปชานาติ    อสนฺต    วา   อชฺฌตฺต   ราคโทสโมห   
นตฺถิ   เม   อชฺฌตฺต   ราคโทสโมโหติ   ปชานาติ  ฯ  อป  นุ  โขเม   
ภิกฺขเว   ธมมฺา   สทฺธาย   วา   เวทิตพฺพา   รุจิยา  วา  เวทิตพฺพา   
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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อนุสฺสเวน    วา    เวทิตพฺพา   อาการปริวิตกฺเกน   วา   เวทิตพฺพา   
ทิฏ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา   วา   เวทิตพฺพาติ   ฯ   โน   เหต   ภนฺเต  ฯ   
นนุเม   ภิกฺขเว   ธมฺมา   ป ฺาย   ทิสฺวา   เวทิตพฺพาติ   ฯ   เอว   
ภนฺเต   ฯ   อยมฺป   โข   ภิกฺขเว   ปริยาโย   ย  ปริยาย  อาคมฺม   
ภิกฺขุ    อ ฺเตฺรว    สทฺธาย   อ ฺตฺร   รุจิยา   อ ฺตฺร   อนุสสฺวา   
อ ฺตฺร    อาการปริวิตกฺกา    อ ฺตฺร    ทฏิ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา    อ ฺ   
พฺยากโรติ    ขีณา   ขาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร   
อิตฺถตฺตายาต ปชานาตีติ ฯ อฏม ฯ   
     [๒๔๓]   อถ   โข   อ ฺตโร  ภิกขฺุ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
ฯเปฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข   โส   ภิกฺขุ   ภควนฺต   เอตทโวจ   
อินฺทฺริยสมฺปนฺโน     อินฺทรฺิยสมฺปนฺโนติ    ภนฺเต    วุจฺจติ    กิตฺตาวตา   
นุ   โข   ภนฺเต   อินฺทฺรยิสมฺปนฺโน  โหตีติ  ฯ  จกฺขุนฺทฺริเย  เจ  ภิกฺขุ   
อุทยพฺพยานุปสฺสี   วิหรนฺโต   จกฺขุนฺทฺริเย  นิพฺพินฺทติ  ฯเปฯ  ชิวฺหินฺทฺริเย   
เจ   ภิกฺขุ   อุทยพฺพยานุปสฺสี   วิหรนฺโต  ชิวฺหินฺทฺริเย  นิพฺพินฺทติ  ฯเปฯ   
มนินฺทฺริเย   เจ  ภิกฺขุ  อุทยพฺพยานุปสฺสี  วิหรนโฺต  มนินฺทฺริเย  นิพฺพินฺทติ   
นิพฺพินฺท   วิรชฺชติ   ฯเปฯ   วิมุตฺตมิติ   าณ   โหติ   ฯ  ขีณา  ชาติ   
วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร   อิตฺถตฺตายาติ  ปชานาติ  ฯ   
เอตฺตาวตา โข ภิกฺขุ อินฺทฺริยสมฺปนฺโน โหตีติ ฯ นวม ฯ   
     [๒๔๔]   อถ   โข   อ ฺตโร  ภิกขฺุ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
ฯเปฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข   โส   ภิกฺขุ   ภควนฺต   เอตทโวจ    
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ธมฺมกถิโก   ธมฺมกถิโกติ   ภนฺเต   วุจฺจติ   กิตฺตาวตา  นุ  โข  ภนฺเต   
ธมฺมกถิโก  โหตีติ  ฯ  จกฺขุสฺส  เจ  ภิกฺขเว ๑ ภิกฺขุ นิพฺพิทาย วิราคาย   
นิโรธาย    ธมฺม   เทเสติ   ธมฺมกถโิก   ภิกฺขูติ   อล   วจนาย   ฯ   
จกฺขุสฺส   เจ   ภิกฺขุ   นิพฺพิทาย   วิราคาย  นโิรธาย  ปฏิปนฺโน  โหติ   
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน   ภิกฺขูติ   อล   วจนาย   ฯ   จกฺขุสฺส  เจ  ภิกฺขุ   
นิพฺพิทา  วิราคา  นิโรธา  อนุปาทา  วิมุตฺโต  โหติ ทิฏธมฺมนิพฺพานปตฺโต   
ภิกฺขูติ     อล     วจนาย     ฯเปฯ     ชิวฺหาย     เจ     ภิกฺขุ   
นิพฺพิทาย   วิราคาย   นิโรธาย   ธมฺม   เทเสติ   ธมฺมกถิโก   ภิกฺขูติ   
อล   วจนาย  ฯเปฯ  มนสสฺ  เจ  ภิกฺขุ  นิพฺพิทาย  วิราคาย  นิโรธาย   
ธมฺม   เทเสติ  ธมฺมกถิโก  ภิกฺขูติ  อล  วจนาย  ฯ  มนสฺส  เจ  ภิกขฺุ   
นิพฺพิทาย   วิราคาย   นิโรธาย   ปฏิปนโฺน   โหติ  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน   
ภิกฺขูติ   อล   วจนาย   ฯ   มนสฺส   เจ   ภิกฺขุ   นิพฺพิทา   วิราคา   
นิโรธา    อนุปาทา    วิมุตฺโต   โหติ   ทฏิธมฺมนิพฺพานปตฺโต   ภิกฺขูติ   
อล วจนายาติ ฯ ทสม ฯ   
                  นวปุราณวคฺโค ป ฺจโม ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
         กมฺม จตฺตาริ สปฺปายา      อนนฺเตวาสิกิมตฺถิยา   
         อตฺถิ น ุโข ปรยิาโย       อินฺทฺริยกถิเกน วาติ ๒ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. กถิเกน จาติ ฯ ยุ. กถิเกน เต ทสาติ ฯ    
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                 ตติยปณฺณาสเก วคฺคสฺสุทฺทาน   
         โยคกฺเขมิ จ โลโก จ      คหปติ เทวทเหน จ   
         นวปุราเณน ป ฺาส ๑     ตติย เตน วุจฺจตีติ ฯ   
                    __________________   
#๑ ม. ป ฺาโส ตติโย ฯ    
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                    นนฺทิกฺขยวคฺโค ปโม   
     [๒๔๕]   อนิจฺจเยว   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   จกฺขุ   อนิจฺจนฺติ  ปสฺสติ   
สาสฺส   ๑   โหติ   สมฺมาทฏิ ิ   สมฺมา   ปสฺส  นิพฺพินฺทติ  นนฺทิกขฺยา   
ราคกฺขโย   ราคกฺขยา   นนฺทิกฺขโย   นนฺทิราคกฺขยา   จิตฺต  สุวิมุตฺตนฺติ   
วุจฺจติ   ฯเปฯ   อนิจฺจเยว   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   ชิวฺห  อนิจฺจนฺติ  ปสฺสติ   
สาสฺส    โหติ    สมฺมาทิฏ ิ    สมฺมา   ปสฺส   นิพฺพินฺทติ   นนฺทกิฺขยา   
ราคกฺขโย    ฯเปฯ   จิตฺต   สุวิมุตฺตนฺติ   วุจฺจติ   ฯเปฯ   อนิจฺจเยว   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   มน   อนิจฺจนฺติ   ปสฺสติ   สาสฺส   โหติ   สมฺมาทฏิ ิ   
สมฺมา   ปสฺส   นิพฺพินฺทติ  นนฺทิกฺขยา  ราคกฺขโย  ราคกฺขยา  นนฺทิกฺขโย   
นนฺทิราคกฺขยา จิตฺต สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจตีติ ฯ ปม ฯ   
     [๒๔๖]   อนิจฺเจเยว   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   รูเป  อนิจฺจาติ  ปสฺสติ   
สาสฺส    โหติ    สมฺมาทิฏ ิ    สมฺมา   ปสฺส   นิพฺพินฺทติ   นนฺทกิฺขยา   
ราคกฺขโย   ราคกฺขยา   นนฺทิกฺขโย   นนฺทิราคกฺขยา   จิตฺต  สุวิมุตฺตนฺติ   
วุจฺจติ    ฯ    อนิจฺเจเยว   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   สทฺเท   คนฺเธ   รเส   
โผฏพฺเพ    ธมฺเม    อนิจฺจาติ   ปสฺสติ   สาสฺส   โหติ   สมฺมาทิฏ ิ   
สมฺมา     ปสสฺ    นิพฺพินฺทติ    นนฺทิกฺขยา    ราคกฺขโย    ราคกฺขยา   
นนฺทิกฺขโย นนฺทิราคกฺขยา จิตฺต สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจตีติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๒๔๗]   จกฺขุ  ภิกฺขเว  โยนิโส  มนสิกโรถ  จกฺขุอนิจฺจต ฺจ  ๒   
#๑ ยุ. สาย ฯ  ๒ ม. จกฺขานิจฺจต ฺจ ฯ ยุ. จกฺขนิจฺจต ฺจ ฯ เอวมุปริป ฯ    



สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาท่ี 180 

ยถาภูต   สมนุปสฺสถ   ฯ   จกฺขุ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โยนโิส  มนสิกโรนฺโต   
จกฺขุอนิจฺจต ฺจ     ยถาภูต     สมนุปสฺสนฺโต     จกฺขุสฺมึป    นพฺิพินฺทติ   
นนฺทิกฺขยา   ราคกฺขโย   ราคกฺขยา   นนฺทิกฺขโย   นนฺทิราคกฺขยา  จิตฺต   
สุวิมุตฺตนฺติ    วุจฺจติ    ฯเปฯ   ชิวฺห   ภิกฺขเว   โยนโิส   มนสิกโรถ   
ชิวฺหานิจฺจต ฺจ   ยถาภูต   สมนุปสฺสถ  ฯ  ชิวฺห  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โยนิโส   
มนสิกโรนฺโต    ชิวฺหานิจฺจต ฺจ    ยถาภูต    สมนุปสฺสนฺโต    ชวฺิหายป   
นิพฺพินฺทติ   นนฺทิกฺขยา  ราคกฺขโย  ราคกฺขยา  นนฺทิกฺขโย  นนทฺิราคกฺขยา   
จิตฺต   สุวิมุตฺตนฺติ   วุจฺจติ   ฯเปฯ   มน  ภิกฺขเว  โยนโิส  มนสกิโรถ   
มนานิจฺจต ฺจ   ยถาภูต   สมนุปสฺสถ   ฯ   มน  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  โยนิโส   
มนสิกโรนฺโต     มนานิจฺจต ฺจ     ยถาภูต    สมนปุสฺสนฺโต    มนสฺมึป   
นิพฺพินฺทติ   นนฺทิกฺขยา  ราคกฺขโย  ราคกฺขยา  นนฺทิกฺขโย  นนทฺิราคกฺขยา   
จิตฺต สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจตีติ ฯ ตติย ฯ   
     [๒๔๘]    รูเป   ภิกฺขเว   โยนิโส   มนสิกโรถ   รปูานิจฺจต ฺจ   
ยถาภูต   สมนุปสฺสถ   ฯ   รูเป  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โยนิโส  มนสิกโรนฺโต   
รูปานิจฺจต ฺจ   ยถาภูต  สมนุปสฺสนฺโต  รูเปสุ  ๑  นิพฺพินฺทติ  นนฺทิกฺขยา   
ราคกฺขโย   ราคกฺขยา   นนฺทิกฺขโย   นนฺทิราคกฺขยา   จิตฺต  สุวิมุตฺตนฺติ   
วุจฺจติ    ฯ    สทฺเท   คนฺเธ   รเส   โผฏพฺเพ   ธมฺเม   ภิกฺขเว   
โยนิโส    มนสิกโรถ    ธมฺมานิจฺจต ฺจ   ยถาภูต   สมนุปสฺสถ   ธมฺเม   
ภิกฺขเว    ภิกขฺุ    โยนโิส    มนสิกโรนฺโต   ธมฺมานิจฺจต ฺจ   ยถาภูต   
สมนุปสฺสนฺโต   ธมฺเมสุ   นิพฺพินฺทติ   นนฺทิกฺขยา   ราคกฺขโย  ราคกฺขยา   
#๑ ม. ย.ุ รูเปสุป ... ฯ เอวมุปริป ฯ    
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นนฺทิกฺขโย นนฺทิราคกฺขยา จิตฺต สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจตีติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๒๔๙]  เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ ชีวกมฺพวเน ฯ ตตฺร   
โข   ภควา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   ฯเปฯ  สมาธึ  ภิกฺขเว  ภาเวถ  ฯ   
สมาหิตสฺส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ยถาภูต  โอกฺกายติ  ๑  ฯ  กิ ฺจ ยถาภูต   
โอกฺกายติ   ฯ   จกฺขุ   อนิจฺจนฺติ  ยถาภูต  โอกฺกายติ  รูปา  อนิจฺจาติ   
ยถาภูต    โอกฺกายติ    จกฺขุวิ ฺาณ   อนิจฺจนฺติ   ยถาภูต   โอกกฺายติ   
จกฺขุสมฺผสฺโส   อนิจฺโจติ  ยถาภูต  โอกฺกายติ  ยมฺปท  จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ    เวทยิต    สุข    วา    ทกฺุข    วา   อทุกฺขมสุข   วา   
ตมฺป   อนิจฺจนฺติ   ยถาภูต  โอกฺกายติ  ฯเปฯ  มโน  อนิจฺโจติ  ยถาภูต   
โอกฺกายติ   ธมฺมา   อนิจฺจาติ   ยถาภูต   โอกฺกายติ   ฯเปฯ   ยมฺปท   
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  สุข  วา  ทกฺุข  วา  อทุกขฺมสุข   
วา    ตมฺป   อนิจฺจนฺติ   ยถาภูต   โอกกฺายติ   ฯ   สมาธึ   ภิกฺขเว   
ภาเวถ   ฯ   สมาหิตสฺส   ภิกฺขเว   ภิกขฺุโน  ยถาภูต  โอกกฺายตีติ  ฯ   
ป ฺจม ฯ   
     [๒๕๐]  เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ ชีวกมฺพวเน ฯ ตตฺร   
โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ฯเปฯ  ปฏสิลฺลีนา ๒ โข ๓ ภิกฺขเว ๔   
โยคมาปชถ   ฯ  ปฏิสลฺลนีสฺส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ยถาภูต  โอกฺกายติ  ฯ   
กิ ฺจ   ภิกฺขเว   ยถาภูต   โอกฺกายติ   ฯ   จกฺขุ   อนิจฺจนฺติ  ยถาภูต   
โอกฺกายติ    รูปา    อนิจฺจาติ    ยถาภูต    โอกฺกายติ   จกฺขุวิ ฺาณ   
#๑ กตฺถจิ โปตฺถเก โอกฺขายตีติ วา ปกฺขายตีติ วา ปาโ ทิสฺสติ ฯ  ๒ ม. ยุ.   
#ปฏิสลลฺาเน ฯ  ๓ ม. ย.ุ โขสทฺโท นตฺถิ ฯ   
#๔ ม. ย.ุ สพฺพตฺถ ภิกฺขเวติ ปาโ นตฺถิ ฯ    
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อนิจฺจนฺติ    ยถาภูต    โอกฺกายติ   จกขฺุสมฺผสฺโส   อนิจฺโจติ   ยถาภูต   
โอกฺกายติ    ยมฺปท    จกขฺุสมฺผสฺสปจฺจยา    อุปฺปชชฺติ   เวทยิต   สุข   
วา    ทกฺุข    วา    อทุกฺขมสุข    วา   ตมฺป   อนิจฺจนฺติ   ยถาภูต   
โอกฺกายติ    ฯเปฯ   มโน   อนิจฺโจติ   ยถาภูต   โอกฺกายติ   ธมมฺา   
มโนวิ ฺาณ    มโนสมฺผสฺโส    ยมปฺท    มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชชฺติ   
เวทยิต   สุข   วา   ทกฺุข   วา   อทุกฺขมสุข   วา   ตมฺป  อนิจฺจนฺติ   
ยถาภูต  โอกกฺายติ  ฯ  ปฏสิลฺลีนา  ภิกขฺเว  โยคมาปชถ  ฯ ปฏสิลฺลีนสฺส   
ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ยถาภูต โอกฺกายตีติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๒๕๑]    อถ   โข   อายสฺมา   มหาโกฏ ิโก   เยน   ภควา   
เตนุปสงฺกมิ   ฯเปฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน  โข  อายสฺมา  มหาโกฏ ิโก   
ภควนฺต  เอตทโวจ  สาธุ  เม  ภนฺเต  ภควา  สงฺขิตฺเตน  ธมฺม เทเสตุ   
ยมห   ภควโต   ธมฺม   สตฺุวา   เอโก  วูปกฏโ  อปฺปมตฺโต  อาตาป   
ปหิตตฺโต   วิหเรยฺยนฺติ   ฯ   ย   โข   โกฏ ิก   อนิจฺจ   ตตฺร  เต   
ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ  กิ ฺจ  โกฏ ิก  อนิจฺจ  ฯ  จกฺขุ  [๑]  โกฏ ิก   
อนิจฺจ   ตตฺร   เต   ฉนฺโท   ปหาตพฺโพ   ฯ   รูปา   อนิจฺจา  ตตฺร   
เต   ฉนฺโท   ปหาตพฺโพ   ฯ   จกฺขุวิ ฺาณ  อนิจฺจ  ตตฺร  เต  ฉนฺโท   
ปหาตพฺโพ    ฯ    จกฺขุสมฺผสฺโส    อนิจฺโจ    ตตฺร    เต    ฉนฺโท   
ปหาตพฺโพ   ฯ  ยมฺปท  จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  สุข  วา   
ทุกฺข    วา   อทุกฺขมสุข   วา   ตมฺป   อนิจฺจ   ตตฺร   เต   ฉนฺโท   
ปหาตพฺโพ   ฯเปฯ   ชิวฺหา  อนิจฺจา  ตตฺร  เต  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ   
#๑ ม. ย.ุ โข ฯ    
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รสา   อนิจฺจา   ตตฺร   เต   ฉนฺโท   ปหาตพฺโพ   ฯ   ชิวฺหาวิ ฺาณ   
อนิจฺจ   ตตฺร   เต   ฉนฺโท   ปหาตพฺโพ   ฯ  ชิวฺหาสมฺผสฺโส  อนิจฺโจ   
ตตฺร  เต  ฉนโฺท  ปหาตพฺโพ  ฯ  ยมฺปท  ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ   
เวทยิต   สุข   วา   ทกฺุข   วา  อทุกฺขมสุข  วา  ตมฺป  อนิจฺจ  ตตฺร   
เต   ฉนฺโท   ปหาตพฺโพ   ฯเปฯ   มโน   อนิจฺโจ  ตตฺร  เต  ฉนฺโท   
ปหาตพฺโพ   ฯ   ธมฺมา   อนิจฺจา   ตตฺร   เต  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ   
มโนวิ ฺาณ   อนิจฺจ   ตตฺร   เต  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ  มโนสมฺผสฺโส   
อนิจฺโจ   ตตฺร   เต  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ  ยมฺปท  มโนสมฺผสสฺปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ    เวทยิต    สุข    วา    ทกฺุข    วา   อทุกฺขมสุข   วา   
ตมฺป   อนิจฺจ   ตตฺร   เต   ฉนฺโท   ปหาตพฺโพ  ฯ  ย  โข  โกฏ ิก   
อนิจฺจ ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๒๕๒]  อถ  โข  ฯเปฯ  วิหเรยฺยนติฺ  ฯ  ย  โข  โกฏ ิก ทุกฺข   
ตตฺร   เต  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ  กิ ฺจ  โกฏ ิก  ทกฺุข  ฯ  จกฺขุ  โข   
โกฏ ิก   ทกุขฺ   ตตฺร  เต  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ  รปูา  ทุกฺขา  ตตฺร   
เต   ฉนฺโท   ปหาตพฺโพ   ฯ   จกฺขุวิ ฺาณ   ทุกฺข  ตตฺร  เต  ฉนฺโท   
ปหาตพฺโพ   ฯ  จกฺขุสมฺผสฺโส  ทกฺุโข  ตตฺร  เต  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ   
ยมฺปท   จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชชฺติ   เวทยิต   สุข  วา  ทุกฺข  วา   
อทุกฺขมสุข   วา   ตมฺป   ทกฺุข   ตตฺร  เต  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯเปฯ   
ชิวฺหา   ทุกฺขา   ตตฺร   เต   ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯเปฯ  มโน  ทกุโฺข   
ตตฺร   เต   ฉนฺโท   ปหาตพฺโพ  ฯ  ธมมฺา  ทุกฺขา  ตตฺร  เต  ฉนฺโท    
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ปหาตพฺโพ   ฯ   มโนวิ ฺาณ   ทุกฺข  ตตฺร  เต  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ   
มโนสมฺผสฺโส   ทุกฺโข   ตตฺร   เต   ฉนฺโท   ปหาตพฺโพ   ฯ   ยมฺปท   
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  สุข  วา  ทกฺุข  วา  อทุกขฺมสุข   
วา   ตมฺป   ทกฺุข  ตตฺร  เต  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ  ย  โข  โกฏ ิก   
ทุกฺข ตตฺร เต ฉนฺโท ปหาตพฺโพติ ฯ อฏม ฯ   
     [๒๕๓]   เอกมนฺต   ฯเปฯ   วิหเรยฺยนฺติ  ฯ  โย  โข  โกฏ ิก   
อนตฺตา  ตตฺร  เต  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ  โก  จ  โกฏ ิก  อนตฺตา ฯ   
จกฺขุ   โข   โกฏ ิก  อนตฺตา  ตตฺร  เต  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ  รปูา   
อนตฺตา   ตตฺร   เต   ฉนฺโท   ปหาตพฺโพ   ฯ   จกฺขุวิ ฺาณ  อนตฺตา   
ตตฺร   เต   ฉนฺโท   ปหาตพฺโพ  ฯ  จกขฺุสมฺผสฺโส  อนตฺตา  ตตฺร  เต   
ฉนฺโท   ปหาตพฺโพ   ฯ   ยมฺปท  จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ  เวทยิต   
สุข   วา   ทุกขฺ   วา   อทุกขฺมสุข   วา   ตมฺป  อนตฺตา  ตตฺร  เต   
ฉนฺโท    ปหาตพฺโพ   ฯเปฯ   ชิวฺหา   อนตฺตา   ตตฺร   เต   ฉนฺโท   
ปหาตพฺโพ   ฯเปฯ   มโน   อนตฺตา  ตตฺร  เต  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ   
ธมฺมา   อนตฺตา   ตตฺร   เต   ฉนฺโท   ปหาตพฺโพ   ฯ   มโนวิ ฺาณ   
มโนสมฺผสฺโส     ยมฺปท     มโนสมฺผสสฺปจฺจยา    อุปฺปชฺชติ    เวทยิต   
สุข   วา   ทุกขฺ   วา   อทุกขฺมสุข   วา   ตมฺป  อนตฺตา  ตตฺร  เต   
ฉนฺโท   ปหาตพฺโพ   ฯ  โย  โข  โกฏ ิก  อนตฺตา  ตตฺร  เต  ฉนฺโท   
ปหาตพฺโพติ ฯ นวม ฯ   
     [๒๕๔]  อถ  โข  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ    
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เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  ๑  โส  ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ  กถ น ุโข   
ภนฺเต   ชานโต   กถ   ปสฺสโต   มิจฺฉาทิฏ ิ  ปหิยยฺตีติ  ฯ  จกฺขุ  โข   
ภิกฺขุ   อนิจฺจโต   ชานโต   ปสฺสโต   มจฺิฉาทิฏ ิ   ปหิยฺยติ   ฯ  รูเป   
อนิจฺจโต   ชานโต   ปสฺสโต   มิจฺฉาทิฏ ิ   ปหิยฺยติ   ฯ   จกฺขุวิ ฺาณ   
อนิจฺจโต   ชานโต   ปสฺสโต   มิจฺฉาทิฏ ิ   ปหิยฺยติ   ฯ   จกฺขุสมฺผสฺส    
อนิจฺจโต    ชานโต   ปสฺสโต   มิจฺฉาทิฏ ิ   ปหิยฺยติ   ฯเปฯ   ยมปฺท   
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  สุข  วา  ทกฺุข  วา  อทุกขฺมสุข   
วา   ตมฺป   อนิจฺจโต  ชานโต  ปสฺสโต  มิจฺฉาทิฏ ิ  ปหิยฺยติ  ฯ  เอว   
โข ภิกฺขุ ชานโต เอว ปสฺสโต มิจฺฉาทิฏ ิ ปหิยฺยตีติ ฯ ทสม ฯ   
     [๒๕๕]   อถ   โข  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  เอตทโวจ  กถ  น ุ  
โข   ภนฺเต   ชานโต   กถ  ปสฺสโต  สกกฺายทิฏ ิ  ปหิยฺยตีติ  ฯ  จกฺขุ   
โข   ภิกฺขุ   ทกฺุขโต  ชานโต  ปสฺสโต  สกฺกายทิฏ ิ  ปหิยฺยติ  ฯ  รูเป   
ทุกฺขโต   ชานโต   ปสฺสโต   สกกฺายทิฏ ิ   ปหิยฺยติ   ฯ   จกฺขุวิ ฺาณ   
ทุกฺขโต   ชานโต   ปสฺสโต   สกกฺายทิฏ ิ   ปหิยฺยติ   ฯ   จกฺขุสมฺผสฺส   
ทุกฺขโต    ชานโต   ปสฺสโต   สกกฺายทิฏ ิ   ปหิยฺยติ   ฯเปฯ   ยมปฺท   
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  สุข  วา  ทกฺุข  วา  อทุกขฺมสุข   
วา   ตมฺป   ทกฺุขโต   ชานโต   ปสฺสโต   สกฺกายทิฏ ิ   ปหิยฺยติ   ฯ   
เอว   โข   ภิกฺขุ   ชานโต  เอว  ปสฺสโต  สกฺกายทิฏ ิ  ปหิยฺยตีติ  ฯ   
เอกาทสม ฯ   
     [๒๕๖]   อถ   โข  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  เอตทโวจ  กถ  น ุ  
#๑ ม. โขสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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โข   ภนฺเต   ชานโต   กถ  ปสฺสโต  อตฺตานุทิฏ ิ  ปหิยฺยตีติ  ฯ  จกฺขุ   
โข   ภิกฺขุ  อนตฺตโต  ชานโต  ปสฺสโต  อตฺตานุทิฏ ิ  ปหิยฺยติ  ฯ  รูเป   
อนตฺตโต   ชานโต   ปสฺสโต   อตฺตานุทิฏ ิ   ปหิยฺยติ   ฯ  จกฺขุวิ ฺาณ   
อนตฺตโต   ชานโต   ปสฺสโต   อตฺตานุทิฏ ิ   ปหิยฺยติ   ฯ  จกฺขุสมฺผสฺส   
อนตฺตโต    ชานโต    ปสฺสโต    อตฺตานุทิฏ ิ   ปหิยฺยติ   ฯ   ยมฺปท   
จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  สุข  วา  ทกฺุข  วา  อทุกขฺมสุข   
วา   ตมฺป   อนตฺตโต   ชานโต  ปสฺสโต  อตฺตานุทิฏ ิ  ปหิยฺยติ  ฯเปฯ   
ชิวฺห    อนตฺตโต   ชานโต   ปสฺสโต   อตฺตานุทิฏ ิ   ปหิยฺยติ   ฯเปฯ   
มน   อนตฺตโต   ชานโต   ปสฺสโต   อตฺตานุทิฏ ิ   ปหิยฺยติ  ฯ  ธมฺเม   
มโนวิ ฺาณ    มโนสมฺผสฺส    ยมฺปท    มโนสมฺผสฺสปจฺจยา    อุปฺปชชฺติ   
เวทยิต   สุข   วา   ทกฺุข   วา   อทุกฺขมสุข   วา   ตมฺป  อนตฺตโต   
ชานโต    ปสฺสโต   อตฺตานุทิฏ ิ   ปหยิฺยตีติ   ฯ   เอว   โข   ภิกขฺุ   
ชานโต เอว ปสฺสโต อตฺตานุทิฏ ิ ปหิยฺยตีติ ฯ ทวฺาทสม ฯ   
                   นนฺทิกฺขยวคฺโค ปโม ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
         นนฺทิกขฺเยน จตฺตาโร      ชีวกมฺพวเน ทุเว   
         โกฏ ิเกน ตโย วุตฺตา     มิจฺฉาสกฺกายอตฺตโนติ ฯ   
                      ______________    
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                    สฏ ิเปยฺยาโล ทุติโย   
     [๒๕๗]   ย   ภิกฺขเว  อนิจฺจ  ตตฺร  โว  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ   
กิ ฺจ   ภิกฺขเว   อนิจฺจ   ฯ  จกฺขุ  ภิกฺขเว  อนิจฺจ  ตตฺร  โว  ฉนฺโท   
ปหาตพฺโพ  ฯเปฯ  ชิวฺหา  อนิจฺจา  ตตฺร  โว  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ ฯเปฯ   
มโน   อนิจฺโจ   ตตฺร   โว   ฉนฺโท   ปหาตพฺโพ   ฯ   ย   ภิกฺขเว   
อนิจฺจ   ตตฺร   โว   ฉนฺโท   ปหาตพฺโพติ   ฯ   ย   ภิกฺขเว  อนิจฺจ   
ตตฺร   โว   ราโค   ปหาตพฺโพ   ฯ  กิ ฺจ  ภิกฺขเว  อนิจฺจ  ฯ  จกขฺุ   
ภิกฺขเว    อนจฺิจ   ตตฺร   โว   ราโค   ปหาตพฺโพ   ฯเปฯ   ชิวฺหา   
อนิจฺจา  ตตฺร  โว  ราโค  ปหาตพฺโพ  ฯเปฯ  มโน  อนิจฺโจ  ตตฺร โว   
ราโค  ปหาตพฺโพ  ฯ  ย  ภิกฺขเว  อนิจฺจ ตตฺร โว ราโค ปหาตพฺโพติ ฯ   
ย   ภิกฺขเว   อนิจฺจ   ตตฺร   โว   ฉนฺทราโค   ปหาตพฺโพ  ฯ  กิ ฺจ   
ภิกฺขเว   อนิจฺจ   ฯ   จกฺขุ   ภิกฺขเว   อนิจฺจ  ตตฺร  โว  ฉนฺทราโค   
ปหาตพฺโพ  ฯเปฯ  ชิวฺหา  อนิจฺจา  ตตฺร โว ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพ ฯเปฯ   
มโน   อนิจฺโจ   ตตฺร   โว   ฉนฺทราโค   ปหาตพฺโพ  ฯ  ย  ภิกฺขเว   
อนิจฺจ ตตฺร โว ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพติ ฯ   
     [๒๕๘]   ย   ภิกฺขเว   ทุกฺข  ตตฺร  โว  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ   
ราโค   ปหาตพฺโพ   ฯ   ฉนฺทราโค   ปหาตพฺโพ   ฯ   กิ ฺจ  ภิกขฺเว   
ทุกฺข   ฯ   จกขฺุ   ภิกฺขเว   ทุกฺข   ตตฺร  โว  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ   
ราโค    ปหาตพฺโพ    ฯ    ฉนฺทราโค   ปหาตพฺโพ   ฯเปฯ   ชิวฺหา    
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ทุกฺขา   ฯเปฯ   มโน   ทกฺุโข   ตตฺร   โว   ฉนฺโท   ปหาตพฺโพ  ฯ   
ราโค   ปหาตพฺโพ   ฯ   ฉนฺทราโค  ปหาตพฺโพ  ฯ  ย  ภิกฺขเว  ทุกฺข   
ตตฺร   โว   ฉนฺโท   ปหาตพฺโพ  ฯ  ราโค  ปหาตพฺโพ  ฯ  ฉนฺทราโค   
ปหาตพฺโพติ ฯ   
     [๒๕๙]  โย  ภิกฺขเว  อนตฺตา  ตตฺร  โว  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ   
ราโค  ปหาตพฺโพ  ฯ  ฉนทฺราโค  ปหาตพฺโพ  ฯ  โก  ๑  จ  ภิกฺขเว   
อนตฺตา   ฯ  จกฺขุ  ภิกฺขเว  อนตฺตา  ตตฺร  โว  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ   
ราโค   ปหาตพฺโพ   ฯ   ฉนฺทราโค  ปหาตพฺโพ  ฯเปฯ  ฆาน  อนตฺตา   
ตตฺร   โว   ฉนฺโท   ปหาตพฺโพ  ฯ  ราโค  ปหาตพฺโพ  ฯ  ฉนฺทราโค   
ปหาตพฺโพ   ฯ   ชิวฺหา   อนตฺตา   ตตฺร   โว  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ   
ราโค   ปหาตพฺโพ   ฯ   ฉนฺทราโค  ปหาตพฺโพ  ฯเปฯ  มโน  อนตฺตา   
ตตฺร   โว   ฉนฺโท   ปหาตพฺโพ  ฯ  ราโค  ปหาตพฺโพ  ฯ  ฉนฺทราโค   
ปหาตพฺโพ  ฯ  โย  ภิกฺขเว  อนตฺตา  ตตฺร  โว  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ   
ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพติ ฯ   
     [๒๖๐]   ย   ภิกฺขเว  อนิจฺจ  ตตฺร  โว  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ   
ราโค   ปหาตพฺโพ   ฯ   ฉนฺทราโค   ปหาตพฺโพ   ฯ   กิ ฺจิ  ภิกขฺเว   
อนิจฺจ   ฯ   รปูา  ภิกฺขเว  อนิจฺจา  ตตฺร  โว  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ   
ราโค   ปหาตพฺโพ   ฯ   ฉนฺทราโค   ปหาตพฺโพ   ฯ  สทฺทา  อนิจฺจา   
ตตฺร   โว   ฉนฺโท   ปหาตพฺโพ  ฯ  ราโค  ปหาตพฺโพ  ฯ  ฉนฺทราโค   
ปหาตพฺโพ   ฯ   คนฺธา   อนิจฺจา   ตตฺร   โว  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ   
#๑ ยุ. กิ ฺจ ฯ    
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ราโค   ปหาตพฺโพ   ฯ   ฉนฺทราโค   ปหาตพฺโพ   ฯ   รสา  อนจฺิจา   
ตตฺร   โว   ฉนฺโท   ปหาตพฺโพ  ฯ  ราโค  ปหาตพฺโพ  ฯ  ฉนฺทราโค   
ปหาตพฺโพ   ฯ   โผฏพฺพา  อนิจฺจา  ตตฺร  โว  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ   
ราโค   ปหาตพฺโพ   ฯ   ฉนฺทราโค   ปหาตพฺโพ   ฯ  ธมฺมา  อนิจฺจา   
ตตฺร   โว   ฉนฺโท   ปหาตพฺโพ  ฯ  ราโค  ปหาตพฺโพ  ฯ  ฉนฺทราโค   
ปหาตพฺโพ   ฯ   ย  ภิกฺขเว  อนิจฺจ  ตตฺร  โว  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ   
ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพติ ฯ   
     [๒๖๑]   ย   ภิกฺขเว   ทุกฺข  ตตฺร  โว  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ   
ราโค   ปหาตพฺโพ   ฯ   ฉนฺทราโค   ปหาตพฺโพ   ฯ   กิ ฺจ  ภิกขฺเว   
ทุกฺข  ฯ  รูปา  ภิกฺขเว  ทุกขฺา  ตตฺร  โว  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ ฯ ราโค   
ปหาตพฺโพ   ฯ   ฉนฺทราโค   ปหาตพฺโพ   ฯ   สทฺทา   คนฺธา   รสา   
โผฏพฺพา   ธมฺมา   ทุกฺขา   ตตฺร  โว  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ  ราโค   
ปหาตพฺโพ  ฯ  ฉนฺทราโค  ปหาตพฺโพ  ฯ  ย  ภิกฺขเว  ทุกฺข  ตตฺร  โว   
ฉนฺโท ปหาตพฺโพ ฯ ราโค ปหาตพฺโพ ฯ ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพติ ฯ   
     [๒๖๒]  โย  ภิกฺขเว  อนตฺตา  ตตฺร  โว  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ   
ราโค   ปหาตพฺโพ   ฯ   ฉนฺทราโค   ปหาตพฺโพ  ฯ  โก  จ  ภิกขฺเว   
อนตฺตา   ฯ  รูปา  ภิกฺขเว  อนตฺตา  ตตฺร  โว  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ   
ราโค   ปหาตพฺโพ   ฯ   ฉนฺทราโค   ปหาตพฺโพ   ฯ   สทฺทา  คนฺธา   
รสา   โผฏพฺพา   ธมฺมา   อนตฺตา  ตตฺร  โว  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพ  ฯ   
ราโค   ปหาตพฺโพ   ฯ   ฉนฺทราโค   ปหาตพฺโพ   ฯ   โย   ภิกฺขเว    
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อนตฺตา   ตตฺร   โว   ฉนฺโท   ปหาตพฺโพ   ฯ  ราโค  ปหาตพฺโพ  ฯ   
ฉนฺทราโค ปหาตพฺโพติ ฯ   
     [๒๖๓]   จกฺขุ   ภิกฺขเว   อนิจฺจ  อตีต  ฯเปฯ  ชิวฺหา  อนิจฺจา   
อตีตา   ฯเปฯ  มโน  อนิจฺโจ  อตีโต  ฯ  เอว  ปสฺส  ภิกฺขเว  สุตวา   
อริยสาวโก   จกฺขุสฺมึป   นิพฺพินฺทติ   ฯเปฯ  ชิวฺหายป  นิพฺพินทฺติ  ฯเปฯ   
มนสฺมึป    นพฺิพินฺทติ    นพฺิพินฺท    วิรชฺชติ    วิราคา    วิมุจฺจติ   ฯ   
วิมุตฺตสฺมึ   วิมุตฺตมิติ   าณ   โหติ   ฯ  ขีณา  ชาติ  วุสิต  พฺรหฺมจริย   
กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ   
     [๒๖๔]   จกฺขุ  ภิกฺขเว  อนิจฺจ  อนาคต  ฯเปฯ  ชวฺิหา  อนิจฺจา   
อนาคตา   ฯเปฯ   มโน   อนิจฺโจ   อนาคโต  ฯ  เอว  ปสฺส  ฯเปฯ   
นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ   
     [๒๖๕]   จกฺขุ   ภิกฺขเว   อนิจฺจ   ปจฺจุปฺปนฺน   ฯเปฯ   ชิวฺหา   
อนิจฺจา    ปจฺจุปฺปนฺนา    ฯเปฯ    มโน   อนิจฺโจ   ปจฺจุปฺปนฺโน   ฯ   
เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ   
     [๒๖๖]   จกฺขุ  ภิกฺขเว  ทุกฺข  อตีต  อนาคต  ปจฺจุปฺปนฺน  ฯเปฯ   
ชิวฺหา   ทุกฺขา   อตีตา   อนาคตา   ปจฺจุปฺปนฺนา  ฯเปฯ  มโน  ทกฺุโข   
อตีโต   อนาคโต  ปจฺจุปฺปนฺโน  ฯ  เอว  ปสฺส  ภิกขฺเว  ฯเปฯ  นาปร   
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ   
     [๒๖๗]  จกฺขุ  ภิกฺขเว  อนตฺตา  อตีต  อนาคต  ปจฺจุปฺปนฺน ฯเปฯ   
ชิวฺหา    อนตฺตา    ฯเปฯ    มโน    อนตฺตา    อตีโต    อนาคโต    
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ปจฺจุปฺปนฺโน   ฯ   เอว   ปสฺส   ภิกฺขเว  ฯเปฯ  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ   
ปชานาตีติ ฯ   
     [๒๖๘]  รูปา  ภิกฺขเว  อนิจฺจา  อตีตา  อนาคตา  ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ   
สทฺทา    คนฺธา    รสา    โผฏพฺพา    ธมฺมา    อนิจฺจา    อตีตา   
อนาคตา   ปจฺจุปฺปนฺนา   ฯ   เอว   ปสสฺ   ภิกฺขเว   ฯเปฯ   นาปร   
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ   
     [๒๖๙]  รูปา  ภิกฺขเว  ทุกฺขา  อตีตา  อนาคตา  ปจฺจุปฺปนฺนา  ฯ   
สทฺทา   คนฺธา   รสา   โผฏพฺพา   ธมมฺา   ทุกฺขา  อตีตา  อนาคตา   
ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ   
     [๒๗๐]  รูปา  ภิกฺขเว  อนตฺตา  อตีตา  อนาคตา  ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ   
สทฺทา    คนฺธา    รสา    โผฏพฺพา    ธมฺมา    อนตฺตา    อตีตา   
อนาคตา   ปจฺจุปฺปนฺนา   ฯ   เอว  ปสสฺ  ฯเปฯ  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ   
ปชานาตีติ ฯ   
     [๒๗๑]   จกฺขุ   ภิกฺขเว  อนิจฺจ  อตีต  ฯ  ย  อนิจฺจ  ต  ทุกฺข   
ย   ทุกฺข   ตทนตฺตา  ยทนตฺตา  ต  เนต  มม  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส   
อตฺตาติ     เอวเมต    ยถาภูต    สมฺมปปฺ ฺาย    ทฏพฺพ    ฯเปฯ   
ชิวฺหา   อนิจฺจา   อตีตา   ฯ   ยทนิจฺจ  ต  ทุกฺข  ย  ทุกฺข  ตทนตฺตา   
ยทนตฺตา   ต   เนต   มม  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส  อตฺตาติ  เอวเมต   
ยถาภูต   สมมฺปฺป ฺาย   ทฏพฺพ   ฯเปฯ   มโน   อนิจฺโจ  อตีโต  ฯ   
ยทนิจฺจ   ต   ทุกฺข   ย   ทกฺุข   ตทนตฺตา   ยทนตฺตา  ต  เนต  มม    
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เนโสหมสฺมิ   น   เมโส   อตฺตาติ   เอวเมต   ยถาภูต  สมฺมปฺป ฺาย   
ทฏพฺพ ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ   
     [๒๗๒]   จกฺขุ   ภิกฺขเว  อนิจฺจ  อนาคต  ฯ  ยทนิจฺจ  ต  ทุกขฺ   
ย   ทุกฺข   ตทนตฺตา   ยทนตฺตา   ต   เนต   มม   เนโสหมสฺมิ   น   
เมโส   อตฺตาติ   เอวเมต   ยถาภูต   สมมฺปฺป ฺาย   ทฏพฺพ  ฯเปฯ   
ชิวฺหา   อนิจฺจา   อนาคตา   ยทนิจฺจ   ต   ทุกฺข  ย  ทกฺุข  ตทนตฺตา   
ยทนตฺตา   ต   เนต   มม  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส  อตฺตาติ  เอวเมต   
ยถาภูต   สมมฺปฺป ฺาย   ทฏพฺพ   ฯเปฯ  มโน  อนิจฺโจ  อนาคโต  ฯ   
ยทนิจฺจ   ต   ทุกฺข   ย   ทกฺุข   ตทนตฺตา   ยทนตฺตา  ต  เนต  มม   
เนโสหมสฺมิ   น   เมโส   อตฺตาติ   เอวเมต   ยถาภูต  สมฺมปฺป ฺาย   
ทฏพฺพ   ฯเปฯ   เอว   ปสฺส   ภิกฺขเว  ฯเปฯ  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ   
ปชานาตีติ ฯ   
     [๒๗๓]  จกฺขุ  ภิกฺขเว  อนิจฺจ  ปจฺจุปฺปนฺน  ฯ  ยทนิจฺจ  ต  ทกฺุข   
ย   ทุกฺข   ตทนตฺตา  ยทนตฺตา  ต  เนต  มม  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส�    
อตฺตาติ     เอวเมต    ยถาภูต    สมฺมปปฺ ฺาย    ทฏพฺพ    ฯเปฯ   
ชิวฺหา   อนิจฺจา   ปจฺจุปฺปนฺนา   ฯ   ยทนิจฺจ   ต   ทุกขฺ   ย   ทุกฺข   
ตทนตฺตา    ยทนตฺตา    ต    เนต   มม   เนโสหมสฺมิ   น   เมโส   
อตฺตาติ   เอวเมต   ยถาภูต   สมฺมปฺป ฺาย   ทฏพฺพ   ฯเปฯ   เอว   
ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ   
     [๒๗๔]   จกฺขุ   ภิกฺขเว   ทุกฺข   อตีต  อนาคต  ปจฺจุปฺปนฺน  ฯ    
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ย   ทุกฺข   ตทนตฺตา   ยทนตฺตา   ต   เนต   มม   เนโสหมสฺมิ   น   
เมโส   อตฺตาติ   เอวเมต   ยถาภูต   สมมฺปฺป ฺาย   ทฏพฺพ  ฯเปฯ   
ชิวฺหา   ทุกฺขา  ฯเปฯ  มโน  ทุกโฺข  อตีโต  อนาคโต  ปจฺจุปฺปนฺโน  ฯ   
ย   ทุกฺข   ตทนตฺตา  ยทนตฺตา  ต  เนต  มม  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส   
อตฺตาติ    เอวเมต    ยถาภูต    สมฺมปปฺ ฺาย   ทฏพฺพ   ฯ   เอว   
ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ   
     [๒๗๕]   จกฺขุ   ภิกฺขเว  อนตฺตา  อตีต  อนาคต  ปจฺจุปฺปนฺน  ฯ   
ยทนตฺตา   ต   เนต   มม  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส  อตฺตาติ  เอวเมต   
ยถาภูต    สมมฺปฺป ฺาย   ทฏพฺพ   ฯเปฯ   ชิวฺหา   อนตฺตา   ฯเปฯ   
มโน   อนตฺตา   อตีโต   อนาคโต   ปจฺจุปฺปนฺโน   ฯ   ยทนตฺตา   ต   
เนต   มม   เนโสหมสฺมิ   น   เมโส   อตฺตาติ   เอวเมต   ยถาภูต   
สมฺมปฺป ฺาย   ทฏพฺพ   ฯ   เอว  ปสฺส  ฯเปฯ  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ   
ปชานาตีติ ฯ   
     [๒๗๖]  รูปา  ภิกฺขเว  อนิจฺจา  อตีตา  อนาคตา  ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ   
ยทนิจฺจ   ต   ทุกฺข   ย   ทกฺุข   ตทนตฺตา   ยทนตฺตา  ต  เนต  มม   
เนโสหมสฺมิ   น   เมโส   อตฺตาติ   เอวเมต   ยถาภูต  สมฺมปฺป ฺาย   
ทฏพฺพ    ฯ   สทฺทา   คนธฺา   รสา   โผฏพฺพา   ธมฺมา   อนิจฺจา   
อตีตา   อนาคตา   ปจฺจุปฺปนฺนา   ฯ   ยทนิจฺจ   ต   ทุกฺข   ย  ทกุขฺ   
ตทนตฺตา   ยทนตฺตา   ต   เนต  มม  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส  อตฺตาติ   
เอวเมต   ยถาภูต   สมฺมปปฺ ฺาย   ทฏพฺพ   ฯ   เอว  ปสฺส  ฯเปฯ    
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นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ   
     [๒๗๗]  รูปา  ภิกฺขเว  ทุกฺขา  อตีตา  อนาคตา  ปจฺจุปฺปนฺนา  ฯ   
ย   ทุกฺข   ตทนตฺตา  ยทนตฺตา  ต  เนต  มม  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส   
อตฺตาติ    เอวเมต    ยถาภูต   สมฺมปปฺ ฺาย   ทฏพฺพ   ฯ   สทฺทา   
คนฺธา    รสา    โผฏพฺพา    ธมฺมา    ทกฺุขา    อตีตา   อนาคตา   
ปจฺจุปฺปนฺนา   ฯ   ย   ทุกขฺ   ตทนตฺตา   ยทนตฺตา   ต   เนต   มม   
เนโสหมสฺมิ   น   เมโส   อตฺตาติ   เอวเมต   ยถาภูต  สมฺมปฺป ฺาย   
ทฏพฺพ ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ   
     [๒๗๘]  รูปา  ภิกฺขเว  อนตฺตา  อตีตา  อนาคตา  ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ   
ยทนตฺตา   ต   เนต   มม  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส  อตฺตาติ  เอวเมต   
ยถาภูต    สมมฺปฺป ฺาย    ทฏพฺพ    ฯ    สทฺทา    คนฺธา    รสา   
โผฏพฺพา    ธมฺมา    อนตฺตา   อตีตา   อนาคตา   ปจฺจุปฺปนฺนา   ฯ   
ยทนตฺตา   ต   เนต   มม  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส  อตฺตาติ  เอวเมต   
ยถาภูต   สมมฺปฺป ฺาย   ทฏพฺพ   ฯ   เอว   ปสฺส   ฯเปฯ   นาปร   
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ   
     [๒๗๙]   จกฺขุ   ภิกฺขเว  อนิจฺจ  ฯเปฯ  ชิวฺหา  อนิจฺจา  ฯเปฯ   
มโน อนิจฺโจ ฯ เอว ปสฺส ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ   
     [๒๘๐]   จกฺขุ  ภิกฺขเว  ทุกฺข  ฯเปฯ  ชิวฺหา  ทุกฺขา  ฯ  กาโย   
ทุกฺโข   ฯ  มโน  ทกฺุโข  ฯ  เอว  ปสฺส  ฯเปฯ  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ   
ปชานาตีติ ฯ    
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     [๒๘๑]   จกฺขุ   ภิกฺขเว   อนตฺตา   ฯเปฯ  ชิวฺหา  อนตฺตา  ฯ   
กาโย   อนตฺตา   ฯ   มโน   อนตฺตา  ฯ  เอว  ปสฺส  ฯเปฯ  นาปร   
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ   
     [๒๘๒]   รูปา   ภิกฺขเว   อนิจฺจา   ฯ   สทฺทา   คนธฺา  รสา   
โผฏพฺพา    ธมฺมา    อนิจฺจา    ฯ   เอว   ปสฺส   ฯเปฯ   นาปร   
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ   
     [๒๘๓]   รูปา   ภิกฺขเว   ทุกฺขา   ฯ   สทฺทา   คนฺธา   รสา   
โผฏพฺพา  ธมฺมา  ทุกฺขา  ฯ  เอว  ปสสฺ  ฯเปฯ  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ   
ปชานาตีติ ฯ   
     [๒๘๔]   รูปา   ภิกฺขเว   อนตฺตา   ฯ   สทฺทา   คนฺธา  รสา   
โผฏพฺพา    ธมฺมา    อนตฺตา    ฯ   เอว   ปสฺส   ฯเปฯ   นาปร   
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ   
                  สฏ ิเปยฺยาโล สมตฺโต ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
         ฉนฺเทนฏารสา โหนฺติ      อตีเตน จ เทฺว นว   
         ยทนิจฺจาฏารสา วุตฺตา     ตโย อชฺฌตฺตพาหิรา   
         เปยฺยาโล สฏ ิโก วุตฺโต    พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนาติ ฯ   
                     สุตฺตนฺตานิ สฏ ิ ฯ   
                       __________    
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                     สมุทฺทวคฺโค ตติโย   
     [๒๘๕]  สมุทฺโท  สมทฺุโทติ  ภิกฺขเว  อสฺสุตวา  ปุถุชชฺโน ภาสติ ฯ   
เนโส   ภิกฺขเว   อริยสฺส   วินเย  สมุทฺโท  ฯ  มหา  เอโส  ภิกฺขเว   
อุทกราสิ   มหา   อุทกณณฺโว   ฯ   จกขฺุ   ภิกฺขเว   ปุริสสฺส  สมทฺุโท   
ตสฺส   รูปมโย   เวโค   โย   ต   รูปมย   เวค  สหติ  อย  วุจฺจติ   
ภิกฺขเว   อตริ   จกฺขุสมุทฺท   สอุมฺมึ   สาวฏฏ  สคาห  สรกฺขส  ติณฺโณ   
ปารคโต   ถเล   ติฏติ   พฺราหฺมโณ  ฯเปฯ  ชิวฺหา  ภิกฺขเว  ปุรสิสฺส   
สมุทฺโท   ตสฺส   รสมโย   เวโค   โย   ต  รสมย  เวค  สหติ  อย   
วุจฺจติ   ภิกฺขเว   อตร ิ  ชิวฺหาสมุทฺท  สอุมฺมึ  สาวฏฏ  สคาห  สรกฺขส   
ติณฺโณ   ปารคโต   ถเล   ติฏติ   พฺราหฺมโณ   ฯเปฯ  มโน  ภิกขฺเว   
ปุริสสฺส   สมุทฺโท   ตสฺส   ธมฺมมโย   เวโค   โย   ต  ธมฺมมย  ๑   
เวค   สหติ   อย   วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อตริ  มโนสมุทฺท  สอุมฺมึ  สาวฏฏ   
สคาห   สรกขฺส   ติณฺโณ   ปารคโต   ถเล   ติฏติ   พฺราหฺมโณติ  ฯ   
อิทมโวจ ฯเปฯ สตฺถา   
  [๒๘๖] โย อิม สมุทฺท สคาห สรกฺขส   สอุมฺมึ [๒] ภย ทุตฺตร อจฺจตริ   
        สเวทคู วุสิตพฺรหฺมจริโย       โลกนฺตคู ปารคโตติ วุจฺจตีติ ฯ   
     [๒๘๗]  สมุทฺโท  สมทฺุโทติ  ภิกฺขเว  อสฺสุตวา  ปุถุชชฺโน ภาสติ ฯ   
เนโส   ภิกฺขเว   อริยสฺส   วินเย  สมุทฺโท  ฯ  มหา  เอโส  ภิกฺขเว   
อุทกราสิ    มหา    อุทกณณฺโว   ฯ   สนฺติ   ภิกฺขเว   จกฺขุวิ ฺเยฺยา   
#๑ ยุ. ธมฺมเวค  ฯ  ๒ ม. สาวฏฏ สภย ฯ    
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รูปา   อิฏา   กนฺตา   มนาปา   ปยรูปา  กามูปส ฺหิตา  รชนิยา  อย   
วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อริยสฺส  วินเย  สมุทฺโท  ๑  เอตฺถาย สเทวโก โลโก   
สมารโก     สพฺรหฺมโก     สสฺสมณพฺราหฺมณี     ปชา    สเทวมนุสฺสา   
เยภุยฺเยน  สมุทฺทา ๒ กนฺตา กุลกชาตา กุลคุณฺฑิกชาตา ๓ มุ ฺชปพฺพชภูตา   
อปาย      ทุคฺคตึ     วินิปาต     สสาร     นาติวตฺตนฺติ     ฯเปฯ   
สนฺติ  ภิกฺขเว  ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา  รสา  ฯเปฯ สนฺติ ภิกฺขเว มโนวิ ฺเยฺยา   
ธมฺมา     อิฏา     กนฺตา     มนาปา     ปยรูปา    กามูปส ฺหิตา   
รชนิยา   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   อริยสฺส   วินเย  สมุทโฺท  เอตฺถาย   
สเทวโก    โลโก    สมารโก    สพฺรหฺมโก   สสฺสมณพฺราหฺมณี   ปชา   
สเทวมนุสฺสา  เยภุยฺเยน  สมุทฺทา ๒ กนฺตา กุลกชาตา กุลคุณฺฑิกชาตา ๓   
มุ ฺชปพฺพชภูตา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต สสาร นาติวตฺตนฺตีติ ฯ   
   [๒๘๘] ยสฺส ราโค จ โทโส จ      อวิชฺชา จ วิราชิตา   
       โส อิม สมุทฺท สคาห สรกฺขส    สอุมฺมิภย สุทุตฺตร ๔ อจฺจตริ ฯ   
       สงฺคาติโต ๕ มจฺจุชโห นิรูปธิ   ปหาสิ ๖ ทุกฺข อปุนพฺภวาย   
       อตฺถงฺคโต โส น ปมานเมติ ๗  อโมหยี มจฺจุราชนฺติ พฺรูมีติ ฯ   
     [๒๘๙]   เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  พาฬิสิโก  อามิสคต  พฬิส  คมฺภีเร   
อุทกรหเท    ปกฺขิเปยฺย    คเมน    อ ฺตโร    อามิสจกฺขุ    มจฺโฉ   
คิเลยฺย   เอว   หิ   โส   ภิกขฺเว  มจฺโฉ  คิลพฬิโส  ๘  นาฬิสิกสฺส   
#๑ ยุ. สมุทโฺทติ ฯ ๒ ม. ย.ุ สมุนฺนา ตนฺตา ฯ ๓ สี. คุลคุณฺฑิกชาตา ฯ ม.   
#กุลคณฺฑิกชาตา ฯ ยุ. คุณคุณิกชาตา ฯ ๔ ม. ยุ. ทุตฺตร ฯ ๕ สงฺคาติโคติป ปาโ ฯ   
#๖ ยุ. ปหาย ฯ  ๗ ม. น ปเุนติ ฯ   ๘ ม. ยุ. คิฬิตพฬิโส ฯ    
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อนย   อาปนฺโน   พฺยสน   อาปนฺโน   ยถากามกรณีโย   พาฬิสิกสสฺ  ฯ   
เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ฉ  ยิเม  พฬิสา  โลกสฺม ึ อนยาย  สตฺตาน   
วธาย   ๑   ปาณีน  ฯ  กตเม  ฉ  ฯ  สนติฺ  ภิกฺขเว  จกฺขุวิ ฺเยฺยา   
รูปา    อิฏา    กนฺตา   มนาปา   ปยรปูา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   
ต ฺเจ    ภิกฺขุ    อภินนฺทติ   อภิวทติ   อชฺโฌสาย   ติฏติ   ฯ   อย   
วุจฺจติ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   คิลพฬิโส   มารสฺส   อนย  อาปนฺโน  พฺยสน   
อาปนฺโน  ยถากามกรณีโย  ปาปมโต  ฯเปฯ สนฺติ ภิกฺขเว ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา   
รสา      ฯเปฯ     สนฺติ     ภิกฺขเว     มโนวิ ฺเยฺยา     ธมฺมา   
อิฏา    กนฺตา   มนาปา   ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   ต ฺเจ   
ภิกฺขุ    อภินนฺทติ    อภิวทติ   อชฺโฌสาย   ติฏติ   ฯ   อย   วุจฺจติ   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   คิลพฬิโส   มารสฺส  อนย  อาปนฺโน  พฺยสน  อาปนฺโน   
ยถากามกรณีโย ปาปมโต ฯ   
     [๒๙๐]  สนฺติ  [๒]  ภิกฺขเว  จกฺขุวิ ฺเยฺยา  รูปา อิฏา กนฺตา   
มนาปา   ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา  ต ฺเจ  ภิกฺขุ  น  อภินนฺทติ   
น   อภิวทติ   น   อชโฺฌสาย   ติฏติ  ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ   
น   คิลพฬิโส   มารสฺส   อเภทิ   พฬิส   ปริเภทิ   พฬิส   น   อนย   
อาปนฺโน   น   พฺยสน  อาปนฺโน  น  ยถากามกรณีโย  ปาปมโต  ฯเปฯ   
สนฺติ    ภิกฺขเว    ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา    รสา   ฯเปฯ   สนติฺ   ภิกฺขเว   
มโนวิ ฺเยฺยา   ธมฺมา   อิฏา  กนฺตา  มนาปา  ปยรูปา  กามูปส ฺหิตา   
รชนิยา     ต ฺเจ    ภิกฺขุ    น    อภินนฺทติ    น    อภิวทติ    น   
#๑ ยุ. พฺยาธาย ฯ  ๒ ม. จ ฯ    
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อชฺโฌสาย   ติฏติ   ฯ   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  น  คิลพฬโิส   
มารสฺส   อเภทิ   พฬิส   ปริเภทิ   พฬิส   น   อนย   อาปนฺโน   น   
พฺยสน อาปนฺโน น ยถากามกรณีโย ปาปมโตติ ฯ   
     [๒๙๑]  ยสฺส  กสฺสจิ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุสฺส  วา  ภิกฺขุนิยา วา จกขฺุ-   
วิ ฺเยฺเยสุ   รูเปสุ   โย  ราโค  โส  อตฺถิ  โย  โทโส  โส  อตฺถ ิ  
โย   โมโห   โส   อตฺถิ   โย   ราโค   โส  อปฺปหีโน  โย  โทโส   
โส   อปฺปหีโน   โย   โมโห   โส   อปฺปหีโน   ตสฺส  ปริตฺตา  เจป   
จกฺขุวิ ฺเยฺยา  รูปา  จกฺขุสฺส  อาปาถ  อาคจฺฉนฺติ  ปริยาทิยนฺเตวสฺส ๑   
จิตฺต   ฯ   โก   ปน   วาโท   อธิมตฺตาน   ฯ   ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ   
โย   ภิกฺขเว   ราโค  โส  อตฺถิ  โย  โทโส  โส  อตฺถ ิ โย  โมโห   
โส   อตฺถิ   โย   ราโค   โส  อปฺปหีโน  โย  โทโส  โส  อปฺปหโีน   
โย   โมโห   โส   อปฺปหโีน   ฯเปฯ  ยสฺส  กสฺสจิ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุสฺส   
วา   ภิกฺขุนิยา   วา  มโนวิ ฺเยฺเยสุ  ธมฺเมสุ  โย  ราโค  โส  อตฺถิ   
โย   โทโส   โส   อตฺถิ   โย   โมโห  โส  อตฺถ ิ โย  ราโค  โส   
อปฺปหีโน   โย   โทโส   โส   อปฺปหีโน   โย  โมโห  โส  อปฺปหีโน   
ตสฺส    ปริตฺตา    เจป    มโนวิ ฺเยฺยา   ธมฺมา   มนสฺส   อาปาถ   
อาคจฺฉนฺติ  ปริยาทิยนฺเตวสฺส  จิตฺต  ฯ  โก  ปน  วาโท  อธิมตฺตาน  ฯ   
ต   กิสฺส  เหตุ  ฯ  โย  ภิกขฺเว  ราโค  โส  อตฺถ ิ โย  โทโส  โส   
อตฺถิ   โย   โมโห   โส   อตฺถิ   โย   ราโค   โส  อปฺปหีโน  โย   
โทโส โส อปฺปหีโน โย โมโห โส อปฺปหีโน ฯ   
#๑ ยุ. วาสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ    
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     [๒๙๒]   เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ขีรรุกโฺข  อสฺสตฺโถ  วา  นิโคฺรโธ   
วา  มิลกฺขุ  ๑  วา  อุทุมฺพโร  วา  ทหโร  ตรุโณ  โกมารโก  ตเมน   
ปุริโส  ติณฺหาย กุธาริยา ๒ ยโต ยโต ภินฺเทยฺย ๓ อาคจฺเฉยฺย ขีรนฺติ ฯ   
เอว  ภนฺเต  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  ย  หิ  ภนฺเต  ขีร  ต  อตฺถีติ ฯ   
เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ยสสฺ   กสฺสจิ  ภิกฺขุสฺส  วา  ภิกฺขุนิยา  วา   
จกฺขุวิ ฺเยฺเยสุ  รูเปสุ  โย  ราโค  โส  อตฺถิ  โย  โทโส  โส  อตฺถิ   
โย   โมโห   โส  อตฺถ ิ โย  ราโค  โส  อปฺปหีโน  โย  โทโส  โส   
อปฺปหีโน  โย  โมโห  โส  อปฺปหีโน  ตสฺส  ปริตฺตา เจป จกฺขุวิ ฺเยฺยา   
รูปา      จกฺขุสฺส      อาปาถ      อาคจฺฉนฺติ     ปริยาทิยนฺเตวสฺส   
จิตฺต  ฯ  โก  ปน  วาโท  อธิมตฺตาน  ฯ  ต  กิสฺส เหตุ ฯ โย ภิกฺขเว   
ราโค   โส   อตฺถิ   โย   โทโส  โส  อตฺถิ  โย  โมโห  โส  อตฺถ ิ  
โย   ราโค   โส   อปฺปหีโน  โย  โทโส  โส  อปฺปหโีน  โย  โมโห   
โส   อปฺปหีโน   ฯเปฯ  ยสฺส  กสฺสจิ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุสฺส  วา  ภิกฺขุนิยา   
วา   ชิวฺหาวิ ฺเยฺเยสุ   รเสสุ   โย  ราโค  โส  อตฺถ ิ ฯเปฯ  ยสฺส   
กสฺสจิ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุสฺส  วา  ภิกฺขุนิยา  วา  มโนวิ ฺเยฺเยสุ  ธมฺเมสุ   
โย   ราโค   โส   อตฺถิ   โย   โทโส  โส  อตฺถิ  โย  โมโห  โส   
อตฺถิ   โย   ราโค   โส   อปฺปหีโน   โย   โทโส   โส   อปฺปหีโน   
โย   โมโห   โส   อปฺปหีโน   ตสฺส   ปริตฺตา   เจป  มโนวิ ฺเยฺยา   
ธมฺมา   มนสสฺ   อาปาถ   อาคจฺฉนฺติ  ปริยาทิยนฺเตวสฺส  จิตฺต  ฯ  โก   
ปน  วาโท  อธิมตฺตาน  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  โย  ราโค  โส  อตฺถ ิ  
#๑ ม. ย.ุ ปลกฺโข ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ยุ. กุาริยา ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. ย.ุ   
#อาภินฺเทยฺย ฯ เอวมุปริป ฯ    
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โย   โทโส   โส   อตฺถิ   โย   โมโห  โส  อตฺถ ิ โย  ราโค  โส   
อปฺปหีโน โย โทโส โส อปฺปหีโน โย โมโห โส อปฺปหีโน ฯ   
     [๒๙๓]  ยสฺส  กสฺสจิ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุสฺส  วา  ภิกขฺุนิยา วา จกฺขุ-   
วิ ฺเยฺเยสุ   รูเปสุ   โย  ราโค  โส  นตฺถิ  โย  โทโส  โส  นตฺถิ   
โย   โมโห   โส   นตฺถ ิ  โย   ราโค   โส   ปหีโน   โย  โทโส   
โส    ปหโีน   โย   โมโห   โส   ปหโีน   ตสฺส   อธิมตฺตา   เจป   
จกฺขุวิ ฺเยฺยา   รูปา   จกขฺุสฺส   อาปาถ   อาคจฺฉนฺติ   เนวสฺส  จิตฺต   
ปริยาทิยนฺติ  ฯ  โก  ปน  วาโท  ปริตฺตาน  ฯ  ต  กิสสฺ  เหตุ  ฯ โย   
ภิกฺขเว   ราโค   โส  นตฺถ ิ โย  โทโส  โส  นตฺถิ  โย  โมโห  โส   
นตฺถิ   โย   ราโค   โส   ปหีโน   โย   โทโส   โส   ปหีโน  โย   
โมโห   โส   ปหีโน   ฯเปฯ   ยสฺส   กสฺสจิ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุสฺส  วา   
ภิกฺขุนิยา    วา   ชิวฺหาวิ ฺเยฺเยสุ   รเสสุ   ฯเปฯ   มโนวิ ฺเยฺเยสุ   
ธมฺเมสุ   โย   ราโค   โส   นตฺถิ   โย   โทโส   โส   นตฺถิ  โย   
โมโห   โส   นตฺถิ   โย   ราโค   โส   ปหีโน   โย   โทโส  โส   
ปหีโน   โย  โมโห  โส  ปหีโน  ตสฺส  อธิมตฺตา  เจป  มโนวิ ฺเยฺยา   
ธมฺมา      มนสฺส      อาปาถ     อาคจฺฉนฺติ     เนวสสฺ     จิตฺต   
ปริยาทิยนฺติ  ฯ  โก  ปน  วาโท  ปริตฺตาน  ฯ  ต  กิสสฺ  เหตุ  ฯ โย   
ภิกฺขเว   ราโค   โส   นตฺถิ   โย   โทโส   โส  นตฺถ ิ โย  โมโห   
โส   นตฺถ ิ  โย   ราโค   โส  ปหีโน  โย  โทโส  โส  ปหีโน  โย   
โมโห โส ปหีโน ฯ    
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     [๒๙๔]   เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ขีรรุกโฺข  อสฺสตฺโถ  วา  นิโคฺรโธ   
วา  มิลกฺขุ  วา  อุทุมฺพโร  วา  สุกฺโข โกฬาโป เตโรวสฺสิโก ๑ ตเมน   
ปุริโส  ติณฺหาย  กุธาริยา  ยโต  ยโต  ภินฺเทยฺย  อาคจฺเฉยฺย  ขีรนฺติ ฯ   
โน   เหต   ภนฺเต   ฯ   ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  ย  ห ิ ภนฺเต  ขีร  ต   
นตฺถีติ  ๒  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว ยสสฺ กสฺสจิ ภิกขฺุสฺส วา ภิกฺขุนิยา   
วา   จกฺขุวิ ฺเยฺเยสุ   รูเปสุ   โย   ราโค   โส  นตฺถ ิ โย  โทโส   
โส   นตฺถ ิ  โย   โมโห   โส   นตฺถิ  โย  ราโค  โส  ปหีโน  โย   
โทโส   โส   ปหีโน   โย   โมโห   โส   ปหีโน   ตสฺส   อธิมตฺตา   
เจป   จกฺขุวิ ฺเยฺยา   รปูา   จกฺขุสฺส   อาปาถ   อาคจฺฉนฺติ  เนวสฺส   
จิตฺต  ปริยาทิยนฺติ  ฯ  โก  ปน  วาโท  ปริตฺตาน  ฯ  ต  กิสฺส เหตุ ฯ   
โย   ราโค   โส   นตฺถิ   โย   โทโส  โส  นตฺถิ  โย  โมโห  โส   
นตฺถิ   โย   ราโค   โส   ปหีโน   โย   โทโส   โส   ปหีโน  โย   
โมโห   โส   ปหีโน   ฯเปฯ   ยสฺส   กสฺสจิ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุสฺส  วา   
ภิกฺขุนิยา   วา  ชิวฺหาวิ ฺเยฺเยสุ  รเสสุ  ฯเปฯ  ยสสฺ  กสฺสจิ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุสฺส   วา   ภิกฺขุนิยา   วา   มโนวิ ฺเยฺเยสุ  ธมฺเมสุ  โย  ราโค   
โส   นตฺถ ิ  โย   โทโส   โส   นตฺถิ   โย  โมโห  โส  นตฺถิ  โย   
ราโค   โส   ปหีโน   โย   โทโส   โส   ปหีโน   โย  โมโห  โส   
ปหีโน    ตสฺส    อธิมตฺตา    เจป   มโนวิ ฺเยฺยา   ธมฺมา   มนสสฺ   
อาปาถ    อาคจฺฉนฺติ   เนวสฺส   จิตฺต   ปริยาทิยนฺติ   ฯ   โก   ปน   
วาโท   ปริตฺตาน   ฯ   ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  โย  ภิกฺขเว  ราโค  โส   
#๑ ยุ. เถโรวสฺสิโก ฯ ๒ ยุ. นตฺถ ิฯ    
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นตฺถิ    โย   โทโส   โส   นตฺถิ   โย   โมโห   โส   นตฺถิ   โย   
ราโค   โส   ปหีโน   โย   โทโส   โส   ปหีโน   โย  โมโห  โส   
ปหีโนติ ฯ   
     [๒๙๕]   เอก   สมย   อายสฺมา   จ  สารีปุตฺโต  อายสฺมา  จ   
มหาโกฏ ิโก    พาราณสิย   วิหรนฺติ   อิสิปตเน   มคิทาเย   ฯ   อถ   
โข    อายสฺมา    มหาโกฏ ิโก   สายณฺหสมย   ปฏสิลฺลานา   วุฏ ิโต   
เยนายสฺมา    สารีปุตฺโต    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมตา   
สารีปุตฺเตน   สทฺธึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย  กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  มหาโกฏ ิโก   
อายสฺมนฺต   สารีปุตฺต  เอตทโวจ  กึ  นุ  โข  อาวุโส  สารีปุตฺต  จกฺขุ๕   
รูปาน   ส ฺโชน   รูปา   จกฺขุสฺส   ส ฺโชน   ฯเปฯ  ชิวฺหา  รสาน   
ส ฺโชน   รสา   ชิวฺหาย   ส ฺโชน  ฯเปฯ  มโน  ธมฺมาน  ส ฺโชน   
ธมฺมา   มนสสฺ   ส ฺโชนนฺติ   ฯ   น   โข   อาวุโส  โกฏ ิก  จกขฺุ   
รูปาน   ส ฺโชน   น   รปูา   จกฺขุสฺส  ส ฺโชน  ย ฺจ  ตตฺถ  ตทุภย   
ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   ฉนฺทราโค   ต   ตตฺถ   ส ฺโชน   ฯ  น  ชิวฺหา   
รสาน    ส ฺโชน    น    รสา   ชิวฺหาย   ส ฺโชน   ย ฺจ   ตตฺถ   
ตทุภย   ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   ฉนฺทราโค  ต  ตตฺถ  ส ฺโชน  ฯ  ฯเปฯ   
น    มโน    ธมฺมาน    ส ฺโชน    น   ธมฺมา   มนสสฺ   ส ฺโชน   
ย ฺจ    ตตฺถ    ตทุภย    ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   ฉนฺทราโค   ต   ตตฺถ   
ส ฺโชน ฯ    
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     [๒๙๖]   เสยฺยถาป  อาวุโส  กาโฬ  จ  พลิพทฺโท  โอทาโต  จ   
พลิพทฺโท   เอเกน   ทาเมน   วา  โยตฺเตน  วา  สยุตฺตา  อสฺสุ  โย   
นุ   โข   เอว   วเทยฺย   กาโฬ   พลิพทฺโท   โอทาตสฺส  พลิพทฺทสฺส   
ส ฺโชน    โอทาโต    พลิพทฺโท   กาฬสฺส   พลิพทฺทสฺส   ส ฺโชนนฺติ   
สมฺมา   น ุ  โข   โส   วทมาโน  วเทยฺยาติ  ฯ  โน  เหต  อาวุโส   
น   โข   อาวุโส   กาโฬ  พลิพทฺโท  โอทาตสฺส  พลิพทฺทสฺส  ส ฺโชน   
นป    โอทาโต    พลิพทฺโท   กาฬสฺส   พลิพทฺทสฺส   ส ฺโชน   เยน   
จ   โข  เต  เอเกน  ทาเมน  วา  โยตฺเตน  วา  สยุตฺตา  ต  ตตฺถ   
ส ฺโชน   ฯ   เอวเมว   โข   อาวุโส   น  จกฺขุ  รูปาน  ส ฺโชน   
น   รูปา   จกขฺุสฺส   ส ฺโชน   ย ฺจ  ตตฺถ  ตทุภย  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ   
ฉนฺทราโค    ต    ตตฺถ    ส ฺโชน    ฯเปฯ   น   ชิวฺหา   รสาน   
ส ฺโชน    ฯเปฯ    น    มโน    ธมฺมาน   ส ฺโชน   น   ธมฺมา   
มนสฺส   ส ฺโชน   ย ฺจ   ตตฺถ   ตทุภย  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ฉนฺทราโค   
ต ตตฺถ ส ฺโชน ฯ   
     [๒๙๗]   จกฺขุ   วา   อาวุโส  รูปาน  ส ฺโชน  อภวิสฺส  รูปา   
วา    จกฺขุสฺส   ส ฺโชน   นยิท   พฺรหฺมจริยวาโส   ป ฺาเยถ   ๑   
สมฺมาทุกฺขกฺขยาย   ยสฺมา  จ  โข  อาวุโส  น  จกฺขุ  รูปาน  ส ฺโชน   
น   รูปา   จกขฺุสฺส   ส ฺโชน   ย ฺจ  ตตฺถ  ตทุภย  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ   
ฉนฺทราโค   ต   ตตฺถ   ส ฺโชน   ตสฺมา   พฺรหฺมจริยวาโส  ป ฺายติ   
#๑ ม. ป ฺายติ ฯ    
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สมฺมาทุกฺขกฺขยาย   ฯเปฯ   ชิวฺหา   วา   อาวุโส   รสาน   ส ฺโชน   
อภวิสฺส    รสา    วา   ชิวฺหาย   ส ฺโชน   นยิท   พฺรหฺมจริยวาโส   
ป ฺาเยถ   สมฺมาทุกฺขกฺขยาย   ยสฺมา   จ   โข   อาวุโส  น  ชิวฺหา   
รสาน    ส ฺโชน    น    รสา   ชิวฺหาย   ส ฺโชน   ย ฺจ   ตตฺถ   
ตทุภย   ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   ฉนฺทราโค   ต   ตตฺถ   ส ฺโชน  ตสฺมา   
พฺรหฺมจริยวาโส    ป ฺายติ    สมฺมาทุกฺขกฺขยาย   ฯเปฯ   มโน   วา   
อาวุโส   ธมมฺาน   ส ฺโชน   อภวิสฺส   ธมฺมา  วา  มนสฺส  ส ฺโชน   
นยิท    พฺรหฺมจริยวาโส    ป ฺาเยถ   สมฺมาทุกฺขกฺขยาย   ยสฺมา   จ   
โข   อาวุโส   น   มโน   ธมฺมาน   ส ฺโชน   น   ธมฺมา   มนสฺส   
ส ฺโชน    ย ฺจ    ตตฺถ    ตทุภย    ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   ฉนฺทราโค   
ต  ตตฺถ  ส ฺโชน  ตสฺมา  พฺรหฺมจริยวาโส ป ฺายติ สมฺมาทุกฺขกฺขยาย ฯ   
อิมินาเปต      อาวุโส     ปริยาเยน     เวทิตพฺพ     ฯ     ยถา   
น   จกฺขุ   รูปาน   ส ฺโชน   น   รูปา   จกฺขุสฺส   ส ฺโชน  ย ฺจ   
ตตฺถ   ตทุภย   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   ฉนฺทราโค   ต   ตตฺถ   ส ฺโชน   
ฯเปฯ   น   ชวฺิหา   รสาน   ส ฺโชน   ฯเปฯ   น   มโน  ธมฺมาน   
ส ฺโชน   น   ธมฺมา   มนสฺส   ส ฺโชน   ฯ   ย ฺจ   ตตฺถ  ตทุภย   
ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ฉนฺทราโค ต ตตฺถ ส ฺโชน ฯ   
     [๒๙๘]   สวิชฺชติ   โข   อาวุโส  ภควโต  จกฺขุ  ปสฺสติ  ภควา   
จกฺขุนา   รูป   ฉนฺทราโค   ภควโต   นตฺถิ   สุวิมุตฺตจิตฺโต  ภควา  ฯ   
สวิชฺชติ   โข   อาวุโส   ภควโต  โสต  สุณาติ  ภควา  โสเตน  สทฺท    
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ฉนฺทราโค   ภควโต   นตฺถิ   สุวิมุตฺตจิตฺโต   ภควา   ฯ  สวิชฺชติ  โข   
อาวุโส   ภควโต   ฆาน   ฆายติ   ภควา   ฆาเนน  คนฺธ  ฉนฺทราโค   
ภควโต   นตฺถิ   สุวิมุตฺตจิตฺโต   ภควา   ฯ   สวิชฺชติ   โข   อาวุโส   
ภควโต   ชิวฺหา   สายติ   ภควา   ชิวฺหาย   รส  ฉนฺทราโค  ภควโต   
นตฺถิ   สุวิมุตฺตจิตฺโต   ภควา   ฯ   สวิชชฺติ   โข   อาวุโส   ภควโต   
กาโย    ผุสติ    ภควา    กาเยน   โผฏพฺพ   ฉนฺทราโค   ภควโต   
นตฺถิ   สุวิมุตฺตจิตฺโต   ภควา   ฯ   สวิชชฺติ   โข   อาวุโส   ภควโต   
มโน   วิชานาติ   ๑  ภควา  มนสา  ธมมฺ  ฉนฺทราโค  ภควโต  นตฺถิ   
สุวิมุตฺตจิตฺโต   ภควา   ฯ   อิมินา   โข   เอต   อาวุโส  ปรยิาเยน   
เวทิตพฺพ   ฯ   ยถา   น   จกฺขุ  รูปาน  ส ฺโชน  น  รูปา  จกฺขุสฺส   
ส ฺโชน    ย ฺจ    ตตฺถ    ตทุภย    ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   ฉนฺทราโค   
ต   ตตฺถ   ส ฺโชน   ฯ   น   โสต   ฯ   น  ฆาน  ฯ  น  ชิวฺหา   
รสาน    ส ฺโชน    น    รสา   ชิวฺหาย   ส ฺโชน   ย ฺจ   ตตฺถ   
ตทุภย    ปฏจฺิจ    อุปฺปชชฺติ   ฉนฺทราโค   ต   ตตฺถ   ส ฺโชน   ฯ   
น   กาโย   ฯ   น   มโน   ธมฺมาน   ส ฺโชน   น  ธมฺมา  มนสฺส   
ส ฺโชน    ย ฺจ    ตตฺถ    ตทุภย    ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   ฉนฺทราโค   
ต ตตฺถ ส ฺโชนนฺติ ฯ   
     [๒๙๙]  เอก  สมย  อายสฺมา  จ  อานนฺโท  อายสฺมา  จ กามภู   
โกสมฺพิย  วิหรนฺติ  โฆสติาราเม  ฯ  อถ โข อายสฺมา กามภู สายณฺหสมย   
ปฏิสลลฺานา     วุฏ ิโต     เยนายสฺมา     อานนฺโท     เตนุปสงฺกมิ   
#๑ ยุ. ชานาติ ฯ    
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อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมตา    อานนฺเทน   สทฺธึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   
กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต  นิสีท ิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินโฺน   
โข   อายสฺมา   กามภู   อายสฺมนฺต   อานนฺท  เอตทโวจ  กึ  นุ  โข   
อาวุโส   อานนฺท   จกฺขุ   รูปาน   ส ฺโชน  รูปา  จกฺขุสฺส  ส ฺโชน   
ฯเปฯ   ชิวฺหา   รสาน   ส ฺโชน   รสา   ชิวฺหาย  ส ฺโชน  ฯเปฯ   
มโน    ธมฺมาน    ส ฺโชน   ธมฺมา   มนสฺส   ส ฺโชนนฺติ   ฯ   น   
โข   อาวุโส   กามภุ  ๑  จกฺขุ  รูปาน  ส ฺโชน  น  รูปา  จกฺขุสฺส   
ส ฺโชน    ย ฺจ    ตตฺถ    ตทุภย    ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   ฉนฺทราโค   
ต    ตตฺถ   ส ฺโชน   ฯเปฯ   น   ชิวฺหา   รสาน   ส ฺโชน   น   
รสา    ชิวฺหาย   ส ฺโชน   ฯเปฯ   น   มโน   ธมมฺาน   ส ฺโชน   
น   ธมฺมา   มนสฺส   ส ฺโชน   ย ฺจ  ตตฺถ  ตทุภย  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ   
ฉนฺทราโค   ต   ตตฺถ   ส ฺโชน   ฯ   เสยฺยถาป   อาวุโส   กาโฬ   
จ   พลิพทฺโท  โอทาโต  จ  พลิพทฺโท  เอเกน  ทาเมน  วา  โยตฺเตน   
วา   สยุตฺตา   อสฺสุ   โย   นุ  โข  เอว  วเทยฺย  กาโฬ  พลิพทฺโท   
โอทาตสฺส   พลิพทฺทสฺส   ส ฺโชน   โอทาโต   พลิพทฺโท  กาฬสฺส  ๒   
พลิพทฺทสฺส    ส ฺโชนนฺติ    ฯ    สมฺมา   น ุ  โข   โส   วทมาโน   
วเทยฺยาติ   ฯ  โน  เหต  อาวุโส  น  โข  อาวุโส  กาโฬ  พลิพทฺโท   
โอทาตสฺส     พลิพทฺทสสฺ    ส ฺโชน    นป    โอทาโต    พลพิทฺโท   
กาฬสฺส   พลพิทฺทสฺส   ส ฺโชน   เยน  จ  โข  เต  เอเกน  ทาเมน   
วา   โยตฺเตน  วา  สยุตฺตา  ต  ตตฺถ  ส ฺโชนนฺติ  ๓  ฯ  เอวเมว   
#๑ ม. ย.ุ กามภู ฯ  ๒ ยุ. โอทาตสฺส ฯ   ๓ ม. ย.ุ อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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โข    อาวุโส   น   จกฺขุ   รปูาน   ส ฺโชน   น   รปูา   จกฺขุสฺส   
ส ฺโชน   ฯเปฯ   น   ชวฺิหา   ฯเปฯ  น  มโน  ฯเปฯ  ย ฺจ  ตตฺถ   
ตทุภย ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ฉนฺทราโค ต ตตฺถ ส ฺโชนนฺติ ฯ   
     [๓๐๐]  เอก  สมย  อายสฺมา  จ  อานนฺโท  อายสฺมา  จ อุทายิ   
โกสมฺพิย   วิหรนฺติ   โฆสิตาราเม   ฯ   อถ   โข   อายสฺมา  อุทายิ   
สายณฺหสมย   ปฏิสลฺลานา   วุฏ ิโต  เยนายสฺมา  อานนฺโท  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา      อายสฺมตา      อานนฺเทน      สทฺธ ึ     สมฺโมทิ   
สมฺโมทนีย   กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข  อายสฺมา  อุทายิ  อายสฺมนฺต  อานนฺท  เอตทโวจ  ยเถว   
นุ   โข   อาวุโส   อานนฺท   อย   กาโย   ภควตา  อเนกปริยาเยน   
อกฺขาโต   วิวโฏ   ปกาสโิต   อิติปาย   กาโย   อนตฺตาติ  ฯ  สกกฺา   
เอวเมว   ๑   วิ ฺาณมฺปท   อาจิกฺขิตุ   เทเสตุ  ป ฺเปตุ  ปฏเปตุ   
วิวริตุ   วิภชตุิ   อุตฺตานีกาตุ   อิติปท   วิ ฺาณ   อนตฺตาติ  ฯ  ยเถว   
โข   อาวุโส   อุทายิ  อย  กาโย  ภควตา  อเนกปริยาเยน  อกฺขาโต   
วิวโฏ   ปกาสิโต  อิติปาย  กาโย  อนตฺตาติ  ฯ  สกฺกา  เอวเมว  ๑   
วิ ฺาณมฺปท    อาจิกฺขิตุ    เทเสตุ    ป ฺเปตุ    ปฏเปตุ    วิวริตุ   
วิภชิตุ อุตฺตานีกาตุ อิติปท วิ ฺาณ อนตฺตาติ ฯ   
     [๓๐๑]  จกฺขุ ฺจ  อาวุโส ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิ ฺาณนฺติ ฯ   
เอวมาวุโสติ    ฯ    โย    จาวุโส    เหตุ    โย    จ   ปจฺจโย   
จกฺขุวิ ฺาณสฺส   อุปาทาย   โส   จ   เหตุ  โส  จ  ปจฺจโย  สพฺเพน   
#๑ ม. เอวเมว ฯ    
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สพฺพ  สพฺพถา  สพฺพ  อปริเสสา  ๑  นิรุชฺเฌยฺย  อป นุ โข จกฺขุวิ ฺาณ   
ป ฺาเยถาติ    ฯ    โน    เหต    อาวุโส   อิมินาป   โข   เอต   
อาวุโส   ปรยิาเยน   ภควตา  อกฺขาต  วิวฏ  ปกาสติ  อิติปท  วิ ฺาณ   
อนตฺตาติ  ฯเปฯ  ชิวฺห ฺจาวุโส ปฏิจฺจ รเส จ อุปฺปชชฺติ ชิวฺหาวิ ฺาณนฺติ ฯ   
เอวมาวุโสติ    ฯ    โย    จาวุโส    เหตุ    โย    จ   ปจฺจโย   
ชิวฺหาวิ ฺาณสฺส   อุปฺปาทาย   โส  จ  เหตุ  โส  จ  ปจฺจโย  สพฺเพน   
สพฺพ  สพฺพถา  สพฺพ  อปริเสสา  ๑  นิรุชฺเฌยฺย อป นุ โข ชิวฺหาวิ ฺาณ   
ป ฺาเยถาติ    ฯ    โน    เหต    อาวุโส   อิมินาป   โข   เอต   
อาวุโส   ปรยิาเยน   ภควตา  อกฺขาต  วิวฏ  ปกาสติ  อิติปท  วิ ฺาณ   
อนตฺตาติ  ฯเปฯ  มน ฺจาวุโส  ปฏิจฺจ ธมฺเม จ อุปฺปชฺชติ มโนวิ ฺาณนฺติ ฯ   
เอวมาวุโสติ    ฯ    โย    จาวุโส    เหตุ    โย    จ   ปจฺจโย   
มโนวิ ฺาณสฺส   อุปฺปาทาย   โส   จ  เหตุ  โส  จ  ปจฺจโย  สพฺเพน   
สพฺพ  สพฺพถา  สพฺพ  อปริเสสา  ๑  นิรุชฺเฌยฺย  อป นุ โข มโนวิ ฺาณ   
ป ฺาเยถาติ     ฯ     โน     เหต     อาวุโส    อิมินาป    โข   
เอต   อาวุโส   ปริยาเยน   ภควตา   อกขฺาต  วิวฏ  ปกาสิต  อิติปท   
วิ ฺาณ อนตฺตาติ ฯ   
     [๓๐๒] เสยฺยถาป อาวุโส ปุรโิส สารตฺถิโก สารคเวสี สารปริเยสน   
จรมาโน    ติณฺห    กุธารึ    อาทาย   วน   ปวิเสยฺย   โส   ตตฺถ   
ปสฺเสยฺย  มหนฺต  กทลกิฺขนฺธ  อุชุ  นว  อกุกฺกุฏกชาตก  ๒  ตเมน มูเล   
#๑ ม. อปริเสส ฯ   ๒ ส.ี ม. ยุ. อกุกฺกกุชาต ฯ    
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ฉินฺเทยฺย   มูเล   ฉิตฺวา   อคฺเค  ฉินฺเทยฺย  อคฺเค  เฉตฺวา  ปตฺตวฏฏึ   
วินิพฺภุชฺเชยฺย   โส   ตตฺถ   เผคฺคุมฺป   นาธิคจฺเฉยฺย   กุโต  สาร  ฯ   
เอวเมว   โข   อาวุโส   ภิกฺขุ   ฉสุ   ผสฺสายตนเนสุ  เนวตฺตาน  น   
อตฺตนิย   สมนุปสฺสติ   โส   เอว   สมนุปสฺสนฺโต   น   กิ ฺจิ   โลเก   
อุปาทิยติ     อนุปาทิย    น    ปริตสฺสติ    อปริตสฺส    ปจฺจตฺต ฺเว   
ปรินิพฺพายติ   ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร   
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ   
     [๓๐๓]   อาทิตฺตปริยาย   โว  ภิกฺขเว  ธมฺมปริยาย  เทเสสฺสามิ   
ต  สุณาถ  ฯ  กตโม  จ  [๑] ภิกฺขเว อาทิตฺตปริยาโย ธมฺมปริยาโย ฯ   
วร ภิกฺขเว ตตฺตาย อโยสลากาย อาทิตฺตาย สมฺปชฺชลิตาย ส ฺโชติภูตาย ๒   
จกฺขุนฺทฺริย     สมฺปลิมฏ    น    เตฺวว    จกฺขุวิ ฺเยฺเยสุ    รูเปสุ   
อนุพฺย ฺชนโส   นิมิตฺตคฺคาโห   ฯ   นมิิตฺตสฺสาทคธิต   ๓  วา  ภิกฺขเว   
วิ ฺาณ    ติฏมาน    ติฏเยฺย   อนพฺุย ฺชนสฺสาทคธิต   วา   ภิกฺขเว   
ตสฺมึ   เจ   สมเย   กาล   กเรยฺย  ฯ  านเมต  วิชฺชติ  ย  ทฺวินฺน   
คตีน   อ ฺตร   คตึ  คจฺเฉยฺย  นิรย  วา  ติรจฺฉานโยนึ  วา  ฯ  อิม   
โขห  ภิกฺขเว  อาทีนว  ทสิฺวา  เอว  วทามิ  ฯ  วร  ภิกฺขเว  ติเณฺหน   
อโยสงฺกุนา    อาทิตฺเตน    สมฺปชชฺลิเตน    ส ฺโชติภูเตน   โสตินฺทฺริย   
สมฺปลิมฏ    น    เตฺวว    โสตวิ ฺเยฺเยสุ   สทฺเทสุ   อนุพฺย ฺชนโส   
นิมิตฺตคฺคาโห   ฯ   นิมิตฺตสฺสาทคธิต   วา   ภิกฺขเว  วิ ฺาณ  ติฏมาน   
#๑ ยุ. โส ฯ  ๒ ม. ย.ุ สโชติภูตาย ฯ เอวมุปริป ฯ  ๓ นิมิตฺตสฺสาเทคธิตนฺติป   
#ปาโ ฯ ม. นิมิตฺตสฺสาทคถิต ฯ เอวมุปริป ฯ    
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ติฏเยฺย  อนุพฺย ฺชนสฺสาทคธิต  วา  ตสฺมึ  เจ  สมเย  กาล  กเรยฺย ฯ   
านเมต   วิชชฺติ   ย   ทฺวินนฺ   คตีน   อ ฺตร  คตึ  คจฺเฉยฺย  นิรย   
วา   ติรจฺฉานโยนึ  วา  ฯ  อิม  โขห  ภิกฺขเว  อาทีนว  ทิสฺวา  เอว   
วทามิ  ฯ  วร  ภิกฺขเว  ติเณฺหน  นขจฺเฉทเนน  อาทิตฺเตน สมฺปชฺชลิเตน   
ส ฺโชติภูเตน    ฆานินฺทฺริย   สมฺปลิมฏ   น   เตฺวว   ฆานวิ ฺเยฺเยสุ   
คนฺเธสุ    อนพฺุย ฺชนโส    นิมิตฺตคฺคาโห    ฯ   นิมตฺิตสฺสาทคธิต   วา   
ภิกฺขเว    วิ ฺาณ    ติฏมาน   ติฏเยฺย   อนุพฺย ฺชนสฺสาทคธิต   วา   
ตสฺมึ   เจ   สมเย   กาล   กเรยฺย  ฯ  านเมต  วิชฺชติ  ย  ทฺวินฺน   
คตีน   อ ฺตร   คตึ  คจฺเฉยฺย  นิรย  วา  ติรจฺฉานโยนึ  วา  ฯ  อิม   
โขห  ภิกฺขเว  อาทีนว  ทสิฺวา  เอว  วทามิ  ฯ  วร  ภิกฺขเว  ติเณฺหน   
ขุเรน   อาทิตฺเตน   สมฺปชชฺลิเตน  ส ฺโชติภูเตน  ชวฺิหินฺทฺริย  สมฺปลิมฏ   
น   เตฺวว   ชวฺิหาวิ ฺเยฺเยสุ   รเสสุ  อนุพฺย ฺชนโส  นิมิตฺตคฺคาโห  ฯ   
นิมิตฺตสฺสาทคธิต    วา    ภิกฺขเว    วิ ฺาณ    ติฏมาน    ติฏเยฺย   
อนุพฺย ฺชนสฺสาทคธิต   วา   ตสฺมึ   เจ   สมเย   กาล   กเรยฺย   ฯ   
านเมต   วิชชฺติ  ย  ทฺวินนฺ  คตีน  อ ฺตร  คตึ  คจฺเฉยฺย  นิรย  วา   
ติรจฺฉานโยนึ   วา   ฯ   อิม   โขห   ภิกฺขเว  อาทีนว  ทิสฺวา  เอว   
วทามิ   ฯ   วร   ภิกฺขเว  ติณฺหาย  สตฺติยา  อาทิตฺตาย  สมฺปชฺชลติาย   
ส ฺโชติภูตาย    กายินฺทฺรยิ   สมฺปลิมฏ   น   เตฺวว   กายวิ ฺเยฺเยสุ   
โผฏพฺเพสุ   อนุพฺย ฺชนโส   นิมิตฺตคฺคาโห   ฯ   นมิิตฺตสฺสาทคธิต   วา   
ภิกฺขเว    วิ ฺาณ    ติฏมาน   ติฏเยฺย   อนุพฺย ฺชนสฺสาทคธิต   วา    
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ตสฺมึ   เจ   สมเย   กาล   กเรยฺย  ฯ  านเมต  วิชฺชติ  ย  ทฺวินฺน   
คตีน   อ ฺตร   คตึ   คจฺเฉยฺย   นิรย   วา   ติรจฺฉานโยนึ  วา  ฯ   
อิม   โขห   ภิกฺขเว   อาทีนว  ทิสฺวา  เอว  วทามิ  ฯ  วร  ภิกฺขเว   
โสตฺต  ๑  โสตฺต  ๑  โข ปนาห ภิกฺขเว ว ฺฌ ชีวิตาน ๒ วทามิ อผล   
ชีวิตาน    วทามิ   โมมูห   ชีวิตาน   วทามิ   น   เตฺวว   ตถารูเป   
วิตกฺเก  วิตกฺเกยฺย  ยถารูปาน  วิตกฺกาน  วสงฺคโต  สงฺฆ  ภินฺเทยฺย  ฯ   
อิม โขห ภิกขฺเว ว ฺฌ ชีวิตาน อาทีนว ทิสฺวา เอว วทามิ ฯ   
     [๓๐๔]   ตตฺถ   ภิกฺขเว   สุตวา  อรยิสาวโก  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ   
ติฏตุ    ตาว    ตตฺตาย    อโยสลากาย   อาทิตฺตาย   สมฺปชฺชลิตาย   
ส ฺโชติภูตาย   จกฺขุนฺทฺริย   สมฺปลิมฏ   หนฺทาห   อิทเมว   มนสิกโรมิ   
อิติ     จกฺขุ     อนิจฺจ    รูปา    อนิจฺจา    จกฺขุวิ ฺาณ    อนิจฺจ   
จกฺขุสมฺผสฺโส     อนิจฺโจ     ยมฺปท    จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา    อุปฺปชฺชติ   
เวทยิต   สุข   วา   ทกฺุข   วา   อทุกฺขมสุข   วา  ตมฺป  อนิจฺจ  ฯ   
ติฏตุ  ตาว  ติเณฺหน  อโยสงฺกุนา  อาทิตฺเตน สมฺปชฺชลิเตน ส ฺโชติภูเตน   
โสตินฺทฺริย     สมฺปลิมฏ     หนฺทาห    อิทเมว    มนสิกโรมิ    อิติ   
โสต   อนิจฺจ   สทฺทา   อนิจฺจา   โสตวิ ฺาณ   อนิจฺจ   โสตสมผฺสฺโส   
อนิจฺโจ      ยมฺปท      โสตสมฺผสฺสปจฺจยา     อุปฺปชฺชติ     เวทยิต   
สุข   วา   ทุกขฺ   วา   อทุกขฺมสุข   วา   ตมฺป   อนิจฺจ  ฯ  ติฏตุ   
ตาว   ติเณฺหน   นขจฺเฉทเนน   อาทิตฺเตน  สมฺปชชฺลิเตน  ส ฺโชติภูเตน   
ฆานินฺทฺริย      สมฺปลิมฏ      หนฺทาห      อิทเมว      มนสิกโรมิฐ   
#๑ ยุ. สุตฺต ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ ชีวิกานนฺติป ปาโ ฯ    
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อิติ   ฆาน   อนิจฺจ  คนฺธา  อนิจฺจา  ฆานวิ ฺาณ  อนิจฺจ  ฆานสมฺผสฺโส   
อนิจฺโจ      ยมฺปท      ฆานสมฺผสฺสปจฺจยา     อุปฺปชฺชติ     เวทยิต   
ฯเปฯ   ตมฺป   อนิจฺจ   ฯ   ติฏตุ  ตาว  ติเณฺหน  ขุเรน  อาทิตฺเตน   
สมฺปชฺชลิเตน     ส ฺโชติภูเตน     ชิวฺหินฺทฺริย    สมฺปลิมฏ    หนฺทาห   
อิทเมว   มนสิกโรมิ  อิติ  ชิวฺหา  อนิจฺจา  รสา  อนิจฺจา  ชิวฺหาวิ ฺาณ   
อนิจฺจ     ชิวฺหาสมฺผสฺโส     อนิจฺโจ    ยมฺปท    ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ    ฯเปฯ    ตมฺป    อนิจฺจ    ฯ   ติฏตุ   ตาว   ติณฺหาย   
สตฺติยา   อาทิตฺตาย  สมฺปชฺชลิตาย  ส ฺโชติภูตาย  กายินฺทฺริย  สมฺปลิมฏ   
หนฺทาห    อิทเมว    มนสกิโรมิ   อิติ   กาโย   อนิจฺโจ   โผฏพฺพา   
อนิจฺจา    กายวิ ฺาณ    อนิจฺจ    กายสมฺผสฺโส    อนิจฺโจ    ยมปฺท   
กายสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  ฯเปฯ  ตมปฺ  อนิจฺจ  ฯ  ติฏตุ   
ตาว   โสตฺต   หนฺทาห   อิทเมว   มนสกิโรมิ   อิติ   มโน   อนิจฺโจ   
ธมฺมา    อนิจฺจา    มโนวิ ฺาณ    อนิจฺจ    มโนสมฺผสฺโส    อนิจฺโจ   
ยมฺปท   มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชชฺติ   เวทยิต   สุข  วา  ทุกฺข  วา   
อทุกฺขมสุข   วา   ตมฺป   อนิจฺจ   ฯ   เอว   ปสฺส   ภิกฺขเว  สุตวา   
อริยสาวโก   จกฺขุสฺมึป   นิพฺพินฺทติ   รูเปสุป   นิพฺพินฺทติ  จกฺขุวิ ฺาเณป  
นิพฺพินฺทติ       จกฺขุสมฺผสฺเสป      นิพฺพินฺทติ      ฯเปฯ      ยมฺปท   
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  สุข  วา  ทกฺุข  วา  อทุกขฺมสุข   
วา    ตสฺมึป   นิพฺพินฺทติ   นิพฺพินฺท   วิรชฺชติ   วิราคา   วิมุจฺจติ   ฯ   
วิมุตฺตสฺมึ   วิมุตฺตมิติ   าณ   โหติ   ฯ  ขีณา  ชาติ  วุสิต  พฺรหฺมจริย    
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กต  กรณีย  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  ปชานาติ  ๑  ฯ  อย  โข  ภิกฺขเว   
อาทิตฺตปริยาโย ธมฺมปรยิาโยติ ฯ   
     [๓๐๕]  หตฺเถสุ  ภิกฺขเว  สติ  อาทานนิกฺเขปน  ป ฺายติ ปาเทสุ   
สติ    อภิกฺกมปฏิกฺกโม    ป ฺายติ    ปพฺเพสุ   สติ   สมฺมิ ฺชนปสารณ   
ป ฺายติ    กุจฺฉิสฺมึ   สติ   ชิฆจฺฉาปปาสา   ป ฺายติ   ฯ   เอวเมว   
โข   ภิกฺขเว   จกฺขุสฺมึป   สติ   จกฺขุสมผฺสฺสปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ  อชฺฌตฺต   
สุขทุกฺข    ฯเปฯ    ชิวฺหาย    สติ    ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชชฺติ   
อชฺฌตฺต     สขุทุกฺข     ฯเปฯ    มนสฺม ึ   สติ    มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต สุขทุกฺข ฯเปฯ   
     [๓๐๖]   หตฺเถสุ   ภิกขฺเว  อสติ  อาทานนิกฺเขปน  น  ป ฺายติ   
ปาเทสุ    อสติ    อภิกฺกมปฏิกฺกโม    น   ป ฺายติ   ปพฺเพสุ   อสติ   
สมฺมิ ฺชนปสารณ    น    ป ฺายติ    กุจฺฉิสฺมึ    อสติ   ชิฆจฺฉาปปาสา   
น  ป ฺายติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว จกฺขุสฺมึ อสติ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   
นุปฺปชฺชติ        อชฺฌตฺต        สุขทุกฺข       ฯเปฯ       ชิวฺหาย   
อสติ    ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา    นุปฺปชชฺติ    อชฺฌตฺต   สุขทุกฺข   ฯเปฯ   
มนสฺมึ อสติ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา นุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต สุขทุกฺขนฺติ ฯ   
     [๓๐๗]   หตฺเถสุ   ภิกขฺเว  สติ  อาทานนิกฺเขปน  โหติ  ปาเทสุ   
สติ     อภิกฺกมปฏิกฺกโม    โหติ    ปพฺเพสุ    สติ    สมฺมิ ฺชนปสารณ   
โหติ   กุจฺฉิสฺมึ   สติ  ชิฆจฺฉาปปาสา  โหติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
จกฺขุสฺมึ    สติ    จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา    อุปฺปชชฺติ    อชฺฌตฺต   สขุทุกฺข   
#๑ ยุ. อิติสทโฺท อตฺถิ ฯ    
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ฯเปฯ    ชิวฺหาย    สติ    ฯเปฯ   มนสฺมึ   สติ   มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต สุขทุกฺขนฺติ ๑ ฯ   
     [๓๐๘]  หตฺเถสุ  ภิกฺขเว  อสติ  อาทานนิกฺเขปน  น โหติ ปาเทสุ   
อสติ   อภิกฺกมปฏิกฺกโม   น   โหติ   ปพฺเพสุ   อสติ   สมฺมิ ฺชนปสารณ   
น   โหติ   กุจฺฉิสฺมึ  อสติ  ชิฆจฺฉาปปาสา  น  โหติ  ฯ  เอวเมว  โข   
ภิกฺขเว    จกขฺุสฺมึ    อสติ    จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   นุปฺปชฺชติ   อชฌฺตฺต   
สุขทุกฺข     ฯเปฯ    ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา    ฯเปฯ    มนสฺมึ    อสติ   
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา นุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต สุขทุกฺขนฺติ ฯ   
                    สมุทฺทวคฺโค ตติโย ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
         เทฺว สมุทฺทา พาฬิสิโก ๒   ขีรรุกฺเขน โกฏ ิโก   
         กามภู อุทายิ เจว         อาทิตฺเตน จ อฏม   
         หตฺถปาทปพฺพา ๓ เจว     วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ ฯ   
                     __________________   
#๑ ม. ย.ุ สุข ทุกฺข ฯเปฯ หตฺเถสุ ฯ  ๒ ยุ. พาฬสิโก ฯ  ๓ ม. หตฺถปาทูปมา   
#เทฺวติ ฯ ยุ. หตฺถปาทุปมา ทุเว ฯ    
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                    อาสีวิสวคฺโค จตุตฺโถ   
     [๓๐๙]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   ฯ   อถ  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว   
จตฺตาโร   อาสีวิสา  อุคฺคเตชา  โฆรวิสา  ฯ  อถ  ปุรโิส  อาคจฺเฉยฺย   
ชีวิตุกาโม    อมริตุกาโม    สุขกาโม    ทุกฺขปฏิกูโล    ตเมน   เอว   
วเทยฺยุ   อิเม   เต   อมฺโภ   ปุริส   จตฺตาโร  อาสีวิสา  อุคฺคเตชา   
โฆรวิสา  กาเลน  กาล  อุฏาเปตพฺพา  ๑  กาเลน กาล นฺหาเปตพฺพา   
กาเลน  กาล  โภเชตพฺพา  กาเลน  กาล  ปเวเสตพฺพา  ๒  ฯ  ยทา   
จ   โข   เต   อมฺโภ   ปุริส  อิเมส  จตุนนฺ  อาสีวิสาน  อุคฺคเตชาน   
โฆรวิสาน   อ ฺตโร   วา   อ ฺตโร   วา   กุปฺปสสฺติ   ตโต   ตฺว   
อมฺโภ   ปุริส   มรณ  วา  นิคจฺฉสิ  ๓  มรณมตฺต  วา  ทุกฺข  ย  เต   
อมฺโภ ปุริส กรณีย ต กโรหีติ ฯ   
     [๓๑๐]  อถ  โข  โส  ภิกฺขเว  ปุริโส  ภีโต  จตุนฺน  อาสีวิสาน   
อุคฺคเตชาน  โฆรวิสาน  เยน  วา  เตน  วา  ปลาเยถ ตเมน เอว ๔   
วเทยฺยุ  อิเม  [๕]  เต  อมฺโภ  ปุริส  ป ฺจ วธกา ปจฺจตฺถิกา ปฏ ิโต   
ปฏ ิโต    อนุพนฺธา    ยตฺเถว    น    ปสฺสิสฺสาม   ตตฺเถว   ชีวิตา   
โวโรเปสฺสามาติ ฯ ย เต อมฺโภ ปุริส กรณีย ต กโรหีติ ฯ   
     [๓๑๑]  อถ  โข  โส  ภิกฺขเว  ปุริโส  ภีโต  จตุนฺน  อาสีวิสาน   
อุคฺคเตชาน   โฆรวิสาน   ภีโต   ป ฺจนฺน   วธกาน  ปจฺจตฺถิกาน  เยน   
#๑ ม. ย.ุ วุฏาเปตพฺพา ฯ  ๒ ม. สเวเสตพฺพา ฯ  ๓ ยุ. นิคจฺฉิสฺสติ ฯ   
#๔ ย.ุ เอวสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๕ ม. โข ฯ    
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วา  เตน  วา  ปลาเยถ  ตเมน  เอว  วเทยฺยุ  อยนฺเต  อมฺโภ  ปรุิส   
ฉฏโ   อนฺตรจโร   วธโก   อุกฺขิตฺตาสิโก  ปฏ ิโต  ปฏ ิโต  อนพุนฺโธ   
ยตฺเถว  น  ปสฺสิสฺสามิ  ตตฺเถว  สิโร  ปาเตสฺสามีติ  ฯ  ย  เต อมฺโภ   
ปุริส กรณีย ต กโรหีติ ฯ   
     [๓๑๒]  อถ  โข  โส  ภิกฺขเว  ปุริโส  ภีโต  จตุนฺน  อาสีวิสาน   
อุคฺคเตชาน   โฆรวิสาน   ภีโต   ป ฺจนฺน   วธกาน  ปจฺจตฺถิกาน  ภีโต   
ฉฏสฺส   อนฺตรจรสฺส   วธกสฺส   อุกขิฺตฺตาสิกสฺส  เยน  วา  เตน  วา   
ปลาเยถ   โส   ปสฺเสยฺย   สุ ฺ   คาม   ย ฺเทว   ฆร   ปวิเสยฺย   
ริตฺตกเยว    ปวิเสยฺย   ตุจฺฉกเยว   ปวิเสยฺย   สุ ฺกเยว   ปวิเสยฺย   
ย ฺเทว    ภาชน    ปรมิเสยฺย   ริตฺตกเยว   ปริมเสยฺย   ตุจฺฉกเยว   
ปริมเสยฺย   สุ ฺกเยว   ปริมเสยฺย   ฯ  ตเมน  เอว  วเทยฺยุ  อิทานิ   
อมฺโภ   ปุริส  อิม  สุ ฺคาม  โจรา  คามฆาตา  ๑  ปวิสนฺติ  ย  เต   
อมฺโภ ปุริส กรณีย ต กโรหีติ ฯ   
     [๓๑๓]  อถ  โข  โส  ภิกฺขเว  ปุริโส  ภีโต  จตุนฺน  อาสีวิสาน   
อุคฺคเตชาน   โฆรวิสาน   ภีโต   ป ฺจนฺน   วธกาน  ปจฺจตฺถิกาน  ภีโต   
ฉฏสฺส  อนตฺรจรสฺส  วธกสฺส  อุกฺขิตฺตาสิกสฺส  ภีโต  โจราน คามฆาตาน   
เยน    วา    เตน    วา    ปลาเยถ    โส    ปสฺเสยฺย   มหนฺต   
อุทกณฺณว    โอริม    ตีร   สาสงฺก   สปปฺฏิภย   ปารมิ   ตีร   เขม   
อปฺปฏิภย   นตฺถสฺส   ๒   นาวา   สนตฺารณี  อุตฺตรเสตุ  วา  อปารา   
ปาร คมนาย ฯ   
#๑ ม. คามฆาตกา ปวิสนฺติ ฯ ยุ. คามฆาตกา วธิสฺสนฺติ ฯ ๒ ม. ยุ. น จสฺส ฯ    
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     [๓๑๔]  อถ  โข  ภิกฺขเว  ตสฺส  ปรุสิสฺส  เอวมสฺส อย โข มหา   
อุทกณฺณโว    โอริม   ตีร   สาสงฺก   สปฺปฏิภย   ปาริม   ตีร   เขม   
อปฺปฏิภย   นตฺถสฺส   ๑   นาวา   สนฺตารณี  อุตฺตรเสตุ  วา  อปารา   
ปาร    คมนาย    ยนฺนูนาห   ติณกฏสาขาปลาส   สงฺกฑฺฒิตฺวา   กุลลฺ   
พนฺธิตฺวา   ต   กลฺุล   นิสฺสาย   หตฺเถหิ  จ  ปาเทหิ  จ  วายมมาโน   
โสตฺถินา ปาร คจฺเฉยฺยนฺติ ฯ อถ โข โส ภิกฺขเว ปุริโส ติณกฏสาขาปลาส   
สงฺกฑฺฒิตฺวา    กุลลฺ    พนฺธิตฺวา    ต    กุลฺล    นิสฺสาย    หตฺเถหิ   
จ   ปาเทหิ   จ   วายมมาโน   โสตฺถินา   ปาร   คจฺเฉยฺย   ติณฺโณ   
ปารคโต ถเล ติฏติ พฺราหฺมโณ ฯ   
     [๓๑๕]  อุปมา  โข  มยฺาย  ภิกฺขเว  กตา  อตฺถสฺส  วิ ฺาปนาย   
อย ฺเจตฺถ   อตฺโถ   จตฺตาโร   อาสีวิสา   อุคฺคเตชา  โฆรวิสาติ  โข   
ภิกฺขเว   จตุนฺเนต   มหาภูตาน   อธิวจน   ปวีธาตุยา   อาโปธาตุยา   
เตโชธาตุยา  วาโยธาตุยา  ฯ  ป ฺจ  วธกา  ปจฺจตฺถิกาติ  โข  ภิกฺขเว   
ป ฺจนฺเนต  อุปาทานกฺขนฺธาน อธิวจน ฯ เสยฺยถีท ฯ รูปูปาทานกฺขนฺธสฺส ๒   
เวทนูปาทานกฺขนฺธสฺส     ส ฺ ูปาทานกฺขนฺธสฺส     สงฺขารูปาทานกฺขนฺธสฺส   
วิ ฺาณูปาทานกฺขนฺธสฺส         ฯ         ฉฏโ         อนฺตรจโร   
วธโก   อุกฺขิตฺตาสิโกติ   โข   ภิกฺขเว   นนฺทิราคสฺเสต   อธิวจน   ฯ   
สุ ฺคาโมติ โข ภิกฺขเว ฉนฺเนต ๓ อชฌฺตฺติกาน อายตนาน อธิวจน ฯ   
     [๓๑๖]   จกฺขุโต   เจป  น  ภิกฺขเว  ปณฺฑิโต  พฺยตฺโต  เมธาวี   
อุปปริกฺขติ    ริตฺตกเยว    ขายติ    ตุจฺฉกเยว    ขายติ   สุ ฺก- 
#๑ ม. ย.ุ นตฺถิ จ ฯ ๒ ม. ยุ. รูปุปาทานกฺขนฺโธ ... ฯ ๓ ยุ. เอตนฺติ ปาโ   
#นตฺถิ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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เยว  ขายติ   ฯ   โสตโต   เจป   น   ภิกขฺเว  ปณฺฑิโต  พฺยตฺโต  เมธาวี   
อุปปริกฺขติ    ริตฺตกเยว    ขายติ    ตุจฺฉกเยว    ขายติ   สุ ฺกเยว   
ขายติ    ฯ    ฆานโต    เจป    น    ภิกขฺเว   ปณฺฑิโต   พฺยตฺโต   
เมธาวี     อุปปริกฺขติ    ริตฺตกเยว    ขายติ    ตุจฺฉกเยว    ขายติ   
สุ ฺก  เยว  ขายติ  ฯ  ชิวฺหาโต  เจป  น  ภิกฺขเว  ฯ  กายโต เจป   
น   ภิกฺขเว   ฯ  มนโต  เจป  น  ภิกฺขเว  ปณฺฑิโต  พฺยตฺโต  เมธาวี   
อุปปริกฺขติ    ริตฺตกเยว    ขายติ    ตุจฺฉกเยว    ขายติ   สุ ฺกเยว   
ขายติ   ฯ   โจรา   คามฆาตาติ   โข   ภิกฺขเว   ฉนฺเนต  พาหิราน   
อายตนาน    อธิวจน   ฯ   จกฺขุ   ภิกฺขเว   ห ฺติ   มนาปามนาเปสุ   
รูเปสุ   ฯ   โสต   ภิกฺขเว   ฯเปฯ   ฆาน   ภิกฺขเว  ฯเปฯ  ชิวฺหา   
ภิกฺขเว   ห ฺติ   มนาปามนาเปสุ   รเสสุ  ฯ  กาโย  ภิกฺขเว  ฯเปฯ   
มโน   ภิกฺขเว   ห ฺติ   มนาปามนาเปสุ  ธมฺเมสุ  ฯ  มหาอุทกณฺณโวติ   
โข  ภิกฺขเว  จตุนฺเนต  โอฆาน  อธิวจน  กาโมฆสฺส ภโวฆสฺส ทิฏโฆสฺส   
อวิชฺโชฆสฺส   ฯ   โอริม   ตีร   สาสงฺก   สปฺปฏิภยนฺติ   โข  ภิกฺขเว   
สกฺกายสฺเสต   อธิวจน   ฯ   ปาริม   ตีร   เขม   อปฺปฏิภยนฺติ   โข   
ภิกฺขเว   นิพฺพานสฺเสต   อธิวจน  ฯ  กลฺุลนฺติ  โข  ภิกฺขเว  อริยสฺเสต   
อฏงฺคิกสฺส   มคฺคสฺส   อธิวจน   ฯ   เสยฺยถีท  ฯ  สมฺมาทิฏ ิ  ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธิ   ฯ   หตฺเถหิ  จ  ปาเทหิ  จ  วายมมาโนติ  โข  ภิกฺขเว   
วิริยารมฺภสฺเสต    อธิวจน    ฯ    ติณฺโณ   ปารคโต   ถเล   ติฏติ   
พฺราหฺมโณติ โข ภิกฺขเว อรหโต เอต อธิวจนนฺติ ฯ ปม ฯ    
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     [๓๑๗]   ตีหิ   ภิกฺขเว   ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  ทิฏเ  ว   
ธมฺเม    สุขโสมนสฺสพหุโล    วิหรติ   โยน ิ  จสฺส   อารทฺธา   โหติ   
อาสวาน   ขยาย   ฯ  กตเมหิ  ตีหิ  ฯ  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาโร  โหติ   
โภชเน   มตฺต ฺ ู   ชาคริย   อนุยุตฺโต   ฯ   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   
อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาโร  โหติ  ฯ  อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป ทสิฺวา น   
นิมิตฺตคฺคาหี    โหติ    นานุพฺย ฺชนคฺคาหี   ยตฺวาธิกรณเมน   จกฺขุนฺทฺริย   
อสวุต    วิหรนฺต    อภิชฌฺาโทมนสฺสา    ปาปกา    อกุสลา    ธมฺมา   
อนฺวาสฺสเวยฺยุ    ตสฺส    สวราย    ปฏิปชฺชติ    รกฺขติ    จกฺขุนฺทฺริย   
จกฺขุนฺทฺริเย   สวร   อาปชชฺติ   ฯ  โสเตน  สทฺท  สุตฺวา  ฯ  ฆาเนน   
คนฺธ   ฆายิตฺวา   ฯ   ชิวฺหาย   รส  สายิตฺวา  ฯ  กาเยน  โผฏพฺพ   
ผุสิตฺวา    ฯ    มนสา    ธมมฺ    วิ ฺาย   น   นิมิตฺตคฺคาหี   โหติ   
นานุพฺย ฺชนคฺคาหี     ยตฺวาธิกรณเมน    มนินฺทฺรยิ    อสวุต    วิหรนฺต   
อภิชฺฌาโทมนสฺสา    ปาปกา   อกุสลา   ธมฺมา   อนฺวาสฺสเวยฺยุ   ตสฺส   
สวราย   ปฏปิชฺชติ   รกฺขติ   มนินฺทรฺิย  มนินฺทฺริเย  สวร  อาปชชฺติ  ฯ   
เสยฺยถาป    ภิกฺขเว    สุภูมิย   จาตุมฺมหาปเถ   อาช ฺรโถ   ยุตฺโต   
อสฺสฏ ิโต  โอธตปโตโท  ๑  ตเมน  ทกฺโข โยคฺคาจริโย อสฺสทมฺมสารถิ   
อภิรูหิตฺวา     วาเมน    หตฺเถน    รสฺมิโย    คเหตฺวา    ทกฺขิเณน   
หตฺเถน  ปโตท  คเหตฺวา  เยนิจฺฉก ยทิจฺฉก สาเรยฺยาป ปจฺจาสาเรยฺยาป   
เอวเมว     โข    ภิกฺขเว    ภิกฺขุ    อิเมส    ฉนฺน    อินฺทฺริยาน   
#๑ ม. โอธสตฺปโตโท ฯ ยุ. อสฺส โอธสตปโตโท ฯ    
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อารกฺขาย    สิกฺขติ    ส ฺมาย   สิกฺขติ   ทมาย   สกิฺขติ   อุปสมาย   
สิกฺขติ ฯ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร โหติ   
     [๓๑๘]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ โภชเน มตฺต ฺ ู โหติ ฯ อิธ ภิกขฺเว   
ภิกฺขุ   ปฏิสงฺขา  โยนิโส  อาหาร  อาหาเรติ  เนว  ทวาย  น  มทาย   
น    มณฺฑนาย   น   วิภูสนาย   ยาวเทว   อิมสฺส   กายสฺส    ิติยา   
ยาปนาย   วิหึสุปรติยา   พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย   อิติ   ปรุาณ ฺจ   เวทน   
ปฏิหงฺขามิ   นว ฺจ   เวทน   น   อุปฺปาเทสฺสามิ   ยาตฺรา   จ   เม   
ภวิสฺสติ   อนวชฺชตา   จ   ผาสุวิหาโร   จาติ  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว   
ปุริโส   วณ   อาลิมฺเปยฺย   ยาวเทว  เสวนตฺถาย  ๑  เสยฺยถา  วา   
ปน  อกฺข  อพฺภ ฺเชยฺย  ยาวเทว  ภารสฺส  นิตฺถรณตฺถาย ฯ เอวเมว ๒   
โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ปฏิสงฺขา  โยนิโส  อาหาร อาหาเรติ เนว ทวาย น   
มทาย   น   มณฺฑนาย  น  วิภูสนาย  ยาวเทว  อิมสสฺ  กายสฺส   ิติยา   
ยาปนาย   วิหึสุปรติยา   พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย   อิติ   ปรุาณ ฺจ   เวทน   
ปฏิหงฺขามิ   นว ฺจ   เวทน   น   อุปฺปาเทสฺสามิ   ยาตฺรา   จ   เม   
ภวิสฺสติ  อนวชฺชตา  จ  ผาสุวิหาโร  จาติ  ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว ภิกฺขุ   
โภชเน มตฺต ฺ ู โหติ ฯ   
     [๓๑๙]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ชาครยิ  อนุยุตฺโต  โหติ  ฯ  อิธ   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   ทิวส  จงฺกเมน  นิสชชฺาย  อาวรณีเยหิ  ธมฺเมหิ  จิตฺต   
ปริโสเธติ   รตฺติยา   ปม   ยาม   จงฺกเมน   นิสชชฺาย  อาวรณีเยหิ   
ธมฺเมหิ   จิตฺต   ปริโสเธติ   รตฺติยา  มชฺฌิม  ยาม  ทกฺขิเณน  ปสฺเสน   
#๑ ม. โรหนตฺถาย ฯ ยุ. โรปนตฺถาย ฯ ๒ ม. ย.ุ เอว ฯ    
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สีหเสยฺย  กปเฺปติ  ปาเทน  ปาท  อจฺจาธาย สโต สมปฺชาโน อุฏาน- 
ส ฺ  มนสิกริตฺวา     รตฺติยา     ปจฺฉิม    ยาม    ปจฺจุฏาย    จงฺกเมน   
นิสชฺชาย  อาวรณีเยหิ  ธมเฺมหิ  จิตฺต  ปริโสเธติ  ฯ  เอว  โข ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ ชาคริยมนุยุตฺโต โหติ ฯ อิเมหิ [๑] ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต   
ภิกฺขุ   ทฏิเ   ว   ธมฺเม   สุขโสมนสฺสพหุโล   วิหรติ   โยนิ   จสฺส   
อารทฺธา โหติ อาสวาน ขยายาติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๓๒๐]  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  กุมฺโม  กจฺฉโป  สายณฺหสมย อนุนทีตีเร   
โคจรปสุโต  อโหสิ  ฯ  สคิาโลป  ๒ โข ภิกฺขเว สายณฺหสมย อนุนทีตีเร   
โคจรปสุโต   อโหสิ   ฯ   อทฺทสา   โข   ภิกฺขเว   กมฺุโม   กจฺฉโป   
สิคาล    ทูรโต   ว   โคจรปสุต   ทิสฺวาน   โสณฺฑิป ฺจมานิ   องฺคานิ   
สเก   กปาเล   สโมทหิตฺวา   อปฺโปสฺสกฺุโก   ตุณฺหภูีโต  สงฺกสายติ  ฯ   
สิคาโลป  โข  ภิกฺขเว  อททฺส  ๓  กุมฺม  กจฺฉป  ทรูโต  ว โคจรปสุต   
ทิสฺวาน   เยน   กุมฺโม   กจฺฉโป   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   กุมฺม   
กจฺฉป   ปจฺจุปฏ ิโต  อโหสิ  ฯ  ยทาย  กุมโฺม  กจฺฉโป  โสณฺฑิป ฺจมาน   
องฺคาน    อ ฺตร    วา    อ ฺตร    วา   องฺค   อภินินฺนาเมสฺสติ   
ตตฺเถว  จ  ๔  น  คเหตฺวา  อุทฺทาลิตฺวา  ขาทิสฺสามีติ  ฯ  ยทา  โข   
ภิกฺขเว    กุมโฺม   กจฺฉโป   โสณฺฑิป ฺจมาน   องฺคาน   อ ฺตร   วา   
อ ฺตร  วา  องฺค  น  อภินินฺนามิ  ฯ  อถ  สิคาโล  กุมฺมมฺหา  นพฺิพิชฺช   
ปกฺกามิ   โอตาร  อลภมาโน  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ตุเมฺหป  ๖   
มาโร   ปาปมา   สตต   สมิต   ปจฺจุปฏ ิโต  อปฺเปว  นามาห  อิเมส   
#๑ ม. ย.ุ โข ฯ   ๒ ม. ยุ. สิงฺคาโล ฯ เอวมุปริป ฯ  ๓ ยุ. อทฺทสา ฯ ๔ ม. ย.ุ   
#จสทฺโท อตฺถิ ฯ    
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จกฺขุโต   วา   โอตาร   ลเภยฺย   ฯเปฯ   ชิวฺหาโต   วา   โอตาร   
ลเภยฺย   ฯเปฯ   มนโต   วา   โอตาร   ลเภยฺยนฺติ   ฯ   ตสฺมาติห   
ภิกฺขเว   อินฺทฺริเยสุ   คุตฺตทฺวารา   วิหรถ   จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวา  มา   
นิมิตฺตคฺคาหิโน    อหุวตฺถ    มา   อนุพฺย ฺชนคฺคาหิโน   ยตฺวาธิกรณเมน   
จกฺขุนฺทฺริย      อสวุต      วิหรนฺต     อภิชฺฌาโทมนสสฺา     ปาปกา   
อกุสลา   ธมมฺา   อนฺวาสฺสเวยฺยุ   ตสสฺ   สวราย   ปฏิปชชฺถ   รกฺขถ   
จกฺขุนฺทฺริย   จกฺขุนฺทฺริเย  สวร  อาปชชฺถ  ฯ  โสเตน  สทฺท  สุตฺวา  ฯ   
ฆาเนน   คนฺธ   ฆายิตฺวา   ฯ   ชิวฺหาย   รส  สายิตฺวา  ฯ  กาเยน   
โผฏพฺพ   ผุสิตฺวา   ฯ   มนสา   ธมฺม   วิ ฺาย  มา  นิมิตฺตคฺคาหิโน   
อหุวตฺถ     มา     อนุพฺย ฺชนคฺคาหิโน    ยตฺวาธิกรณเมน    มนนิฺทฺริย   
อสวุต    วิหรนฺต    อภิชฌฺาโทมนสฺสา    ปาปกา    อกุสลา    ธมฺมา   
อนฺวาสฺสเวยฺยุ     ตสฺส    สวราย    ปฏปิชฺชถ    รกขฺถ    มนินฺทรฺิย   
มนินฺทฺริเย   สวร   อาปชชฺถ   ฯ   ยโต   ตุเมฺห  ภิกขฺเว  อินฺทฺริเยสุ   
คุตฺตทฺวารา   วิหริสฺสถ   ฯ   อถ   ตุเมฺหหิป  มาโร  ปาปมา  นิพฺพิชฺช   
ปกฺกมิสฺสติ โอตาร อลภมาโน กุมฺมมหฺาว สิคาโลติ ฯ   
     [๓๒๑]  กุมฺโมว  องฺคานิ  สเก  กปาเล สโมทห ภิกฺขุ มโนวิตกฺเก   
อนิสฺสิโต อ ฺมเหยาโน ปรินิพฺพุโต น อุปวเทยฺย ก ฺจีติ ฯ ตติย ฯ   
     [๓๒๒]  เอก สมย ภควา อชฺเฌย ๑ วิหรติ คงฺคาย นทิยา ตีเร ฯ   
อทฺทสา  โข  ภควา  มหนฺต  ทารุกฺขนฺธ  คงฺคาย  นทิยา  ตีเร  โสเตน   
วุยฺหมาน   ทสิฺวาน   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   ปสฺสถ   โน  ตุเมฺห  ภิกฺขเว   
#๑ ม. ย.ุ โกสมฺพิย ฯ    
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อมุ   มหนฺต   ทารุกฺขนฺธ   คงฺคาย   นทยิา   โสเตน  วุยฺหมานนฺติ  ฯ   
เอว   ภนฺเต   ฯ   สเจ   โข  ภิกฺขเว  ทารุกฺขนฺโธ  น  โอริม  ตีร   
อุปคจฺฉติ   น   ปาริม   ตีร   อุปคจฺฉติ   น   มชฺเฌ   สสีทิสฺสติ   น   
ถเล  อุสฺสาทิสฺสติ  ๑  น  มนุสฺสคฺคาโห  คาหิยติ  ๒ น อมนุสฺสคฺคาโห   
คาหิยติ   น   อาวฏฏคฺคาโห  คาหิยติ  น  อนฺโตปูติ  ภวิสฺสติ  ฯ  เอว   
หิ   โส   ภิกขฺเว   ทารุกฺขนฺโธ   สมุททฺนินฺโน   ภวิสฺสติ   สมทฺุทโปโณ   
สมุทฺทปพฺภาโร   ฯ   ต  กสิฺส  เหตุ  ฯ  สมุทฺทนินฺโน  ภิกฺขเว  คงฺคาย   
นทิยา   โสโต  สมุทฺทโปโณ  สมุทฺทปพฺภาโร  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
สเจ   ตุเมฺหป   น   โอริม  ตีร  อุปคจฺฉถ  น  ปาริม  ตีร  อุปคจฺฉถ   
น   มชฺเฌ  สสีทิสฺสถ  น  ถเล  อุสฺสาทิสฺสถ  ๓  ฯ  น  มนุสฺสคฺคาโห   
คาหิยติ  ๔  น  อมนุสฺสคฺคาโห คาหิยติ ๕ น อาวฏฏคฺคาโห คาหิยติ ๔   
น  อนฺโตปูติ  ภวิสฺสติ  ฯ  เอว  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  นิพฺพานนินฺนา  ภวิสฺสถ   
นิพฺพานโปณา   นิพฺพานปพฺภารา   ฯ   ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  นิพฺพานนินฺนา   
ภิกฺขเว สมฺมาทิฏ ิ นิพฺพานโปณา นิพฺพานปพฺภาราติ ฯ   
     [๓๒๓]   เอว   วุตฺเต  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ  ก ึ  
นุ  โข  ภนฺเต  โอริม  ตีร  กึ  ปาริม  ตีร  โก  มชฺเฌ  สสีทิโต  ๖   
โก    ถเล    อุสฺสาโท    โก   มนุสฺสคฺคาโห   โก   อมนุสฺสคฺคาโห   
โก   อาวฏฏคฺคาโห   โก   อนฺโตปูติภาโวติ   ฯ   โอริม  ตีรนฺติ  โข   
ภิกฺขุ   ฉนฺเนต   อชฺฌตฺติกาน   อายตนาน   อธิวจน  ฯ  ปาริม  ตีรนฺติ   
#๑ ม. ย.ุ อุสสฺีทิสฺสติ ฯ ๒ สี. ย.ุ ภวิสสฺติ ฯ ม. คเหสฺสติ ฯ   
#๓ ม. ยุ. อุสฺสีทิสฺสถ ฯ ๔ สี. ยุ. คเหสฺสติ ฯ ม. คเหสฺสถ ฯ ๕ ม. คเหสฺสติ ฯ   
#๖ ม. ยุ. สสีโท ฯ    
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โข   ภิกฺขุ   ฉนฺเนต   ๑   พาหิราน  อายตนาน  อธิวจน  ฯ  มชฺเฌ   
สสีทิโตติ  ๒  โข  ภิกฺขุ  นนฺทิราคสฺเสต  อธิวจน ฯ ถเล อุสฺสาโทติ โข   
ภิกฺขุ   อสฺมิมานสฺเสต   อธิวจน  ฯ  กตโม  จ  ภิกฺขุ  มนุสฺสคฺคาโห  ฯ   
อิธ    ภิกฺขุ    คิหีหิ   สสฏโ   วิหรติ   สหนนฺทิ   สหโสกี   สุขิเตสุ   
สุขิโต  ทุกฺขิเตสุ  ทุกฺขิโต  อุปฺปนฺเนสุ  กิจฺจกรณีเยสุ  อตฺตโน  ๓  โยค   
อาปชฺชติ   ฯ   อย   วุจฺจติ  ภิกฺขุ  มนุสฺสคฺคาโห  ฯ  กตโม  จ  ภิกฺขุ   
อมนุสฺสคฺคาโห   ฯ   อิธ  ภิกฺขุ  เอกจฺโจ  อ ฺตร  เทวนิกาย  ปณิธาย   
พฺรหฺมจริย   จรติ  อิมินาห  สีเลน  วา  วตฺเตน  ๔  วา  ตเปน  วา   
พฺรหฺมจริเยน   วา   เทโว  วา  ภวิสฺสามิ  เทว ฺตโร  วาติ  ฯ  อย   
วุจฺจติ  ภิกฺขุ  อมนุสฺสคฺคาโห  ฯ  อาวฏฏคฺคาโหติ  โข  ภิกฺขุ  ป ฺจนฺเนต   
กามคุณาน   อธิวจน   ฯ   กตโม   จ   ภิกฺขุ  อนฺโตปติูภาโว  ฯ  อิธ   
ภิกฺขุ   เอกจฺโจ   ทุสฺสีโล   โหติ  ปาปธมฺโม  อสุจิ  สงฺกสฺสรสมาจาโร   
ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโต   อสฺสมโณ  สมณปฏิ ฺโ  อพฺรหฺมจารี  พฺรหฺมจารีปฏิ ฺโ   
อนฺโตปูติ     อวสฺสุโต    กสมฺพุกชาโต    ๕    ฯ    อย    วุจฺจติ   
ภิกฺขุ อนฺโตปูติภาโวติ ฯ   
     [๓๒๔]   เตน   โข   ปน  สมเยน  นนฺโท  โคปาลโก  ภควโต   
อวิทูเร    ิโต   โหติ   ฯ   อถ   โข   นนฺโท   โคปาลโก  ภควนฺต   
เอตทโวจ   อห   โข   ภนฺเต  น  โอริม  ตีร  อุปคจฺฉามิ  น  ปาริม   
ตีร   อุปคจฺฉามิ   น   มชฺเฌ   สสีทิสฺสามิ  น  ถเล  โอสีทิสฺสามิ  ๖   
#๑ ยุ. ฉนฺน ฯ  ๒ ม. สสีโทติ ฯ  ๓ ม. ยุ. อตฺตนา เตสุ โยค ฯ  ๔ ม. ย.ุ   
#วเตน ฯ  ๕ ยุ. กสมฺพุชาโต ฯ  ๖ ม. ย.ุ อุสฺสีทิสฺสามิ ฯ1    
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น   [๑]  มนสฺุสคฺคาโห  คาหิยติ  ๒  น  อมนุสฺสคฺคาโห  คาหิยติ  น   
อาวฏฏคฺคาโห  คาหิยติ  น  อนฺโตปูติ  ภวิสฺสามิ  ฯ  สาธุ ๓ ลเภยฺยาห   
ภนฺเต   ภควโต   สนฺติเก   ปพฺพชชฺ   ลเภยฺย  อุปสมฺปทนฺติ  ฯ  เตนหิ   
ตฺว   นนฺท   สามิกาน   คาโว  นิยฺยาเทหีติ  ๔  ฯ  คมิสฺสนฺติ  ภนฺเต   
คาโว  วจฺฉคิทฺธินิโยติ  ฯ  นิยฺยาเทเหว  ตฺว  นนฺท  สามิกาน คาโวติ ฯ   
อถ   โข   นนฺโท   โคปาลโก   สามิกาน  คาโว  นยิฺยาเทตฺวา  เยน   
ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   เอตทโวจ   นิยยฺาตา   
ภนฺเต   สามิกาน  คาโว  ลเภยฺยาห  ภนฺเต  ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชฺช   
ลเภยฺย   อุปสมฺปทนฺติ   ฯ   อลตฺถ   โข   นนโฺท  โคปาลโก  ภควโต   
สนฺติเก   ปพฺพชฺช   อลตฺถ   อุปสมฺปทนฺติ   ๖   ฯ  อจิรูปสมฺปนฺโน  จ   
ปนายสฺมา   นนฺโท   เอโก  วูปกฏโ  ฯเปฯ  อ ฺตโร  จ  ปนายสฺมา   
นนฺโท อรหต อโหสีติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๓๒๕]  เอก  สมย  ภควา  กิมฺมิลาย  ๗  วิหรติ คงฺคาย นทิยา   
ตีเร   ฯ   อทฺทสา   โข   ภควา  มหนฺต  ทารุกฺขนฺธ  คงฺคาย  นทิยา   
โสเตน   วุยหฺมาน   ทิสฺวาน   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   ปสฺสถ  โน  ตุเมฺห   
ภิกฺขเว  อมุ  มหนฺต  ทารกฺุขนฺธ  คงฺคาย  นทิยา  โสเตน วุยฺหมานนฺติ ฯ   
เอว     ภนฺเต     ฯเปฯ    เอว    วุตฺเต    อายสฺมา    กิมมฺิโล   
ภควนฺต   เอตทโวจ   กินนฺุโข   ภนฺเต   โอริม   ตีร   ฯเปฯ  กตโม   
จ   กิมฺมลิ   อนฺโตปูติภาโว   ฯ  อิธ  กมิฺมิล  ภิกฺขุ  อ ฺตร  สงฺกิลิฏ   
#๑ ม. ย.ุ ม ฯ  ๒ ม. ย.ุ คหสิฺสติ ฯ   ๓ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๔ ม.   
#นิยฺยาเตหีติ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๕ ม. นิยฺยาติตา ฯ ยุ. นยิฺยาทิตา ฯ  ๖ ม. ย.   
#อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๗ กมิิลาย ฯ ย.ุ กมิฺพิลาย ฯ    
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อาปตฺตึ    อาปนฺโน    โหติ    ยถารูปาย   อาปตฺติยา   น   วุฏาน   
ป ฺายติ อย วุจฺจติ กิมฺมิล อนฺโตปูติภาโวติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๓๒๖]   เอก   สมย   ภควา   สกฺเกสุ   วิหรติ   กปลวตฺถุสฺมึ   
นิโคฺรธาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  กปลวตฺถวุาสีน  สกฺยาน นว   
สณฺาคาร   อจิรการิต   โหติ   อนชฌฺาวุตฺถ  สมเณน  วา  พฺราหฺมเณน   
วา  เกนจิ  วา  มนุสฺสภูเตน  ฯ  อถ  โข  กาปลวตฺถวา  สกฺยา  เยน   
ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต   นสิินฺนา   โข   กาปลวตฺถวา  สกฺยา  ภควนฺต   
เอตทโวจุ   อิธ   ภนฺเต  กปลวตฺถุวาสีน  ๑  สกฺยาน  นว  สณฺาคาร   
อจิรการิต   อนชฺฌาวุตฺถ   สมเณน   วา  พฺราหฺมเณน  วา  เกนจิ  วา   
มนุสฺสภูเตน   ฯ   ต   ภนฺเต   ภควา  ปม  ปริภุ ฺชตุ  ภควตา  ปม   
ปริภุตฺต    ปจฺฉา    กาปลวตฺถวา    สกยฺา    ปริภุ ฺชิสฺสนฺติ    ตทสฺส   
กปลวตฺถุวาสีน   ๑  สกฺยาน  ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขายาติ  ฯ  อธิวาเสสิ   
ภควา   ตุณฺหีภาเวน   ฯ   อถ   โข   กาปลวตฺถวา   สกฺยา  ภควโต   
อธิวาสน    วิทิตฺวา   อุฏายาสนา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   ปทกขิฺณ   
กตฺวา  เยน นว สณฺาคาร เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา สพฺพสนฺถริสนฺถต ๒   
สณฺาคาร     สนฺถริตฺวา     อาสนานิ     ป ฺาเปตฺวา     อุทกมณิก   
ปติฏาเปตฺวา   เตลปฺปทปี   อาโรเปตฺวา   เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา        ภควนฺต        เอตทโวจุ       สพฺพสนฺถริสนฺถต   
ภนฺเต    สณฺาคาร   อาสนานิ   ป ฺตฺตานิ   อุทกมณิโก   ปติฏาปโต   
#๑ ม. ย.ุ กาปลวตฺถวาน ฯ  ๒ ม. ย.ุ สพฺพสนฺถรึ ฯ    
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เตลปฺปทีโป อาโรปโต ยสฺสทานิ ภนฺเต ภควา กาล ม ฺตีติ ฯ   
     [๓๒๗]   อถ   โข   ภควา  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  สทฺธึ   
ภิกฺขุสงฺเฆน    เยน    นว    สณฺาคาร   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
ปาเท   ปกฺขาเลตฺวา   สณฺาคาร   ปวิสิตฺวา   มชฺฌมิ   ถมฺภ  นิสสฺาย   
ปุรตฺถาภิมุโข    นิสีทิ   ฯ   ภิกฺขุสงฺโฆป   โข   ปาเท   ปกฺขาเลตฺวา   
สณฺาคาร   ปวิสิตฺวา   ปจฺฉิม   ภิตฺตึ   นิสฺสาย   ปรุตฺถาภิมุโข   นิสีทิ   
ภควนฺตเยว   ปุรกฺขตฺวา   ฯ   กาปลวตฺถวาป   [๑]   สกฺยา  ปาเท   
ปกฺขาเลตฺวา   สณฺาคาร  ปวิสิตฺวา  ปุรตฺถิม  ภิตฺตึ  นิสฺสาย  ปจฺฉามุขา   
นิสีทึสุ   ภควนฺตเยว   ปุรกฺขตฺวา   ฯ   อถ  โข  ภควา  กาปลวตฺถเว   
สเกฺย   พหุเทว   รตฺตึ   ธมมฺิยา   กถาย  สนฺทสฺเสตฺวา  สมาทเปตฺวา   
สมุตฺเตเชตฺวา  สมฺปหเสตฺวา  อุยฺโยเชส ิ อภิกฺกนฺตา  โข โคตม ๒ รตฺติ   
ยสฺสทานิ  กาล  ม ฺถาติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  [๓] กาปลวตฺถวา สกฺยา   
ภควโต   ปฏสิฺสุตฺวา   อุฏายาสนา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   ปทกฺขิณ   
กตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ   
     [๓๒๘]  อถ  โข  ภควา  อจิรปกฺกนเฺตสุ  กาปลวตฺถเวสุ  สเกฺยสุ   
อายสฺมนฺต     มหาโมคฺคลฺลาน     อามนฺเตสิ     วิคตถีนมิทฺโธ    โข   
โมคฺคลฺลาน   ภิกฺขุสงฺโฆ   ปฏิภาตุ  ต  โมคฺคลฺลาน  ภิกฺขูน  ธมฺม ี กถา   
ปฏ ิ   เม   อาคิลายติ   ตมห   อายมิสสฺามีติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข   
อายสฺมา    มหาโมคฺคลฺลาโน    ภควโต   ปจฺจสฺโสสิ   ฯ   อถ   โข   
ภควา   จตุคฺคุณ   สงฺฆาฏึ   ป ฺเปตฺวา   ทกฺขิเณน  ปสฺเสน  สีหเสยฺย   
#๑ ยุ. โข ฯ  ๒ ม. ย.ุ โคตมา ฯ  ๓ ม. ย.ุ โข ฯ    
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กปฺเปสิ   ปาเทน   ปาท   อจฺจาธาย   สโต   สมฺปชาโน  อุฏานส ฺ   
มนสิกริตฺวา  ฯ  ตตฺร  โข  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ภิกฺขู อามนฺเตสิ   
อาวุโส  ภิกฺขเวติ  ฯ อาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต มหาโมคฺคลฺลานสฺส   
ปจฺจสฺโสสุ      ฯ      อายสฺมา     มหาโมคฺคลฺลาโน     เอตทโวจ   
อวสฺสุตปริยาย ฺจ   โว   อาวุโส   เทเสสฺสามิ   อนวสฺสุตปริยาย ฺจ  ต   
สุณาถ   สาธุก   มนสิ   กโรถ   ภาสิสฺสามีติ   ฯ   เอวมาวุโสติ  โข   
เต    ภิกฺขู    อายสฺมโต   มหาโมคฺคลฺลานสฺส   ปจฺจสฺโสสุ   อายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน  เอตทโวจ  กถ  อาวุโส  อวสฺสโุต  โหติ  ฯ อิธาวุโส   
ภิกฺขุ   จกฺขุนา   รูป   ทิสฺวา   ปยรูเป   รเูป   อธิมุจฺจติ  อปฺปยรูเป   
รูเป   พฺยาปชฺชติ  อนุปฏ ิตกายสติ  ๑  จ  วิหรติ  ปรตฺิตเจตโส  ต ฺจ   
เจโตวิมุตฺตึ    ป ฺาวิมุตฺตึ    ยถาภูต    นปฺปชานาติ    ยตฺถสฺส   เต   
อุปฺปนฺนา   ปาปกา   อกสุลา   ธมฺมา   อปริเสสา   นิรุชฺฌนฺติ   ฯเปฯ   
ชิวฺหาย   รส   สายิตฺวา   ฯ   มนสา  ธมมฺ  วิ ฺาย  ปยรูเป  ธมฺเม   
อธิมุจฺจติ   อปฺปยรูเป   ธมฺเม   พฺยาปชฺชติ   อนุปฏ ิตกายสติ   ๑  จ�    
วิหรติ    ปรตฺิตเจตโส    ต ฺจ    เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ยถาภูต   
นปฺปชานาติ    ยตฺถสฺส    เต   อุปฺปนฺนา   ปาปกา   อกุสลา   ธมฺมา   
อปริเสสา  นิรุชฺฌนฺติ  ฯ  อย  วุจฺจตาวุโส ภิกฺขุ อวสฺสุโต จกฺขุวิ ฺเยฺเยสุ   
รูเปสุ       ฯเปฯ      อวสสฺุโต      ชิวฺหาวิ ฺเยฺเยสุ      รเสสุ   
ฯเปฯ อวสฺสุโต มโนวิ ฺเยฺเยสุ ธมฺเมสุ ฯ   
     [๓๒๙]   เอววิหารึ   จาวุโส   ภิกฺขุ  จกฺขุโต  เจป  น  มาโร   
#๑ ม. ย.ุ อนปุฏ ิตกายสฺสติ ฯ จสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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อุปสงฺกมติ    ลเภเถว   มาโร   โอตาร   ลเภถ   มาโร   อารมฺมณ   
ฯเปฯ    ชิวฺหาโต   เจป   น   มาโร   อุปสงฺกมติ   ฯเปฯ   มนโต   
เจป   น   มาโร   อุปสงฺกมติ   ลเภเถว   มาโร   โอตาร   ลเภถ   
มาโร   อารมฺมณ   ฯ   เสยยฺถาป   อาวุโส  นฬาคาร  วา  ติณาคาร   
วา  สุกฺขกาฬาส  ๑  เตโรวสฺสิก  ปรุตฺถมิาย  เจป  น  ทิสาย  ปรุิโส   
อาทิตฺตาย   ติณุกฺกาย   อุปสงฺกเมยฺย   ลเภเถว  อคฺคิ  โอตาร  ลเภถ   
อคฺคิ   อารมฺมณ   ฯ   ปจฺฉิมาย   เจป  น  ทิสาย  ปรุิโส  อาทิตฺตาย   
ติณุกฺกาย  อุปสงฺกเมยฺย  ฯเปฯ  อุตฺตราย  เจป  น  ทิสาย  ฯ ทกขิฺณาย   
เจป   น  ทิสาย  ฯ  เหฏ ิมโต  เจป  น  ฯ  อุปริมโต  เจป  น  ฯ   
ยโต   กุโต   เจป   น   ปุริโส   อาทิตฺตาย  ติณุกฺกาย  อุปสงฺกเมยฺย   
ลเภเถว   อคฺคิ   โอตาร   ลเภถ   อคฺคิ   อารมฺมณ   ฯ   เอวเมว   
โข   อาวุโส   เอววิหารึ  ภิกฺขุ  จกฺขุโต  เจป  น  มาโร  อุปสงฺกมติ   
ลเภเถว   มาโร   โอตาร  ลเภถ  มาโร  อารมฺมณ  ฯเปฯ  ชิวฺหาโต   
เจป  น  มาโร  อุปสงฺกมติ  ฯเปฯ  มนโต  เจป  น  มาโร อุปสงฺกมติ   
ลเภเถว ๒ มาโร โอตาร ลเภถ มาโร อารมฺมณ ฯ   
     [๓๓๐]   เอววิหาริ ฺจาวุโส  ภิกฺขุ  รปูา  อธิภสุ  น  ภิกฺขุ  รูเป   
อธิโภสิ   สททฺา   ภิกฺขุ   อธิภสุ   น   ภิกฺขุ   สทฺเท  อธิโภสิ  คนธฺา   
ภิกฺขุ   อธิภสุ   น   ภิกฺขุ   คนฺเธ   อธิโภสิ   รสา  ภิกฺขุ  อธิภสุ  น   
ภิกฺขุ   รเส   อธิโภสิ   โผฏพฺพา  ภิกฺขุ  อธิภสุ  น  ภิกฺขุ  โผฏพฺเพ   
#๑ ม. ย.ุ สุข โกฬาป ฯ   ๒ ยุ. ลภเตว ฯ    
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อธิโภสิ    ธมฺมา   ภิกฺขุ   อธิภสุ   น   ภิกฺขุ   ธมฺเม   อธิโภส ิ  ฯ   
อย  วุจฺจตาวุโส  ภิกฺขุ  รปูาธิภูโต  สทฺทาธิภูโต  คนฺธาธิกูโต  รสาธิภูโต   
โผฏพฺพาธิภูโต  ธมฺมาธิภูโต  [๑]  อนธิภูโต  ๒ อธิภสุ [๓] ปาปกา   
อกุสลา    ธมมฺา    สงฺกเิลสิกา   โปโนพฺภวิกา   สทรา   ทกฺุขวิปากา   
อายตึ ชาติชรามรณิยา ฯ เอว โข อาวุโส อวสฺสุโต โหติ ฯ   
     [๓๓๑]  กถ ฺจาวุโส  อนวสฺสุโต  โหติ  ฯ  อิธาวุโส ภิกฺขุ จกฺขุนา   
รูป  ทิสฺวา  ปยรูเป  รูเป  นาธิมุจฺจติ  อปฺปยรูเป  รูเป  น  พฺยาปชฺชติ   
อุปฏ ิตกายสติ    จ    วิหรติ    อปฺปมาณเจตโส   ต ฺจ   เจโตวิมุตฺตึ   
ป ฺาวิมุตฺตึ   ยถาภูต   ปชานาติ   ยตฺถสฺส   เต   อุปฺปนฺนา   ปาปกา   
อกุสลา   ธมมฺา   อปริเสสา  นิรุชฌฺนติฺ  ฯเปฯ  ชิวฺหาย  รส  สายิตฺวา   
ฯเปฯ    มนสา    ธมฺม    วิ ฺาย    ปยรูเป    ธมฺเม   นาธิมุจฺจติ   
อปฺปยรูเป    ธมฺเม    น    พฺยาปชฺชติ   อุปฏ ิตกายสติ   จ   วิหรติ   
อปฺปมาณเจตโส      ต ฺจ     เจโตวิมุตฺตึ     ป ฺวิมุตฺตึ     ยถาภูต   
ปชานาติ    ยตฺถสฺส    เต    อุปฺปนฺนา    ปาปกา   อกสุลา   ธมฺมา   
อปริเสสา  นิรุชฺฌนฺติ  ฯ  อย วุจฺจตาวุโส ภิกฺขุ อนวสฺสุโต จกฺขุวิ ฺเยฺเยสุ   
รูเปสุ      ฯเปฯ      อย     วุจฺจตาวุโส     ภิกฺขุ     อนวสฺสุโต   
ชิวฺหาวิ ฺเยฺเยสุ     รเสสุ    ฯเปฯ    อนวสฺสุโต    มโนวิ ฺเยฺเยสุ   
ธมฺเมสุ   ฯ   เอววิหารึ   จาวุโส   ภิกฺขุ   จกฺขุโต  เจป  น  มาโร   
อุปสงฺกมติ   เนว  ลเภถ  มาโร  โอตาร  น  ลเภถ  มาโร  อารมฺมณ   
ฯเปฯ    ชิวฺหาโต   เจป   น   มาโร   อุปสงฺกมติ   ฯเปฯ   มนโต   
#๑ ม. ย.ุ อธภูิโต ฯ  ๒ ม. ยุ. อนธิภู ฯ   ๓ ม. ย.ุ น ฯ    
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เจป   น  มาโร  อุปสงฺกมติ  เนว  ลเภถ  มาโร  โอตาร  น  ลเภถ   
มาโร   อารมฺมณ   ฯ   เสยยฺถาป   อาวุโส   กูฏาคารสาล  ๑  วา   
พหลมตฺติกามทฺทาวิเลปนา   ๒  ปุรตฺถิมาย  เจป  [๓]  ทิสาย  ปรุิโส   
อาทิตฺตาย  ติณุกฺกาย  อุปสงฺกเมยฺย  เนว  ลเภถ  อคฺคิ โอตาร น ลเภถ   
อคฺคิ   อารมฺมณ   ฯเปฯ   ปจฺฉิมาย   เจป   น   ฯ  อุตฺตราย  เจป   
น   ฯ   ทกฺขิณาย   เจป   น  ฯ  เหฏ ิมโต  เจป  น  ฯ  อุปริมโต   
เจป  น  ยโต  กุโตจิ เจ ปุรโิส [๓] อาทตฺิตาย ติณุกฺกาย อุปสงฺกเมยฺย   
เนว    ลเภถ   อคฺคิ   โอตาร   น   ลเภถ   อคฺคิ   อารมฺมณ   ฯ   
เอวเมว   โข   อาวุโส   เอววิหารึ  ภิกฺขุ  จกฺขุโต  เจป  น  มาโร   
อุปสงฺกมติ   เนว   ลเภเถว   มาโร   โอตาร   น   ลเภถ   มาโร   
อารมฺมณ    ฯเปฯ    ชิวฺหาโต   เจป   น   มาโร   อุปสงฺกมติ   น   
ลเภเถว   มาโร  โอตาร  น  ลเภถ  มาโร  อารมฺมณ  ฯ  เอววิหารี   
จาวุโส   ภิกขฺุ   รูเป   อธิโภสิ   น   รปูา   ภิกฺขุ   อธิภสุ   สทฺเท   
ภิกฺขุ   อธิโภสิ   น   สทฺทา   ภิกฺขุ   อธภิสุ   คนฺเธ   ภิกฺขุ  อธิโภสิ   
น   คนฺธา   ภิกฺขุ   อธิภสุ   รเส   ภิกฺขุ   อธิโภสิ   น  รสา  ภิกฺขุ   
อธิภสุ   โผฏพฺเพ   ภิกฺขุ   อธิโภส ิ  น   โผฏพฺพา   ภิกฺขุ   อธิภสุ   
ธมฺเม   ภิกฺขุ   อธิโภส ิ น  ธมฺมา  ภิกฺขุ  อธิภสุ  ฯ  อย  วุจฺจตาวุโส   
ภิกฺขุ  รูปาธิภู  สทฺทาธิภู  คนฺธาธิภู  รสาธิภู โผฏพฺพาธิภู ธมฺมาธิภู [๔]   
อธิโภสิ   เต   ปาปเก   อกสุเล   ธมฺเม   สงฺกิเลสิเก  โปโนพฺภวิเก   
#๑ ม. กูฏาคาร วา สาลา วา ฯ ยุ. กุฏาคาร วา กุฏาคารสาลา วา ฯ ๒ ม. ยุ.   
#พหลมตฺติกา อทฺทาวเลปนา ฯ ๓ ม. ย.ุ น ฯ  ๔ ม. ย.ุ อธิภู อนภิภูโต ฯ    
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สทเร   ทุกฺขวิปาเก   อายตึ   ชาติชรามรณิเย  ฯ  เอว  โข  อาวุโส   
อนวสฺสุโต   โหตีติ   ฯ   อถ   โข   ภควา   วุฏหิตฺวา   อายสฺมนฺต   
มหาโมคฺคลฺลาน   อามนฺเตสิ   สาธุ  สาธุ  โข  โมคฺคลฺลาน  สาธ ุ โข   
ตฺว    โมคฺคลลฺาน    ภิกฺขูน    อวสฺสุตปริยาย ฺจ    อนวสฺสุตปริยาย ฺจ   
อภาสีติ   ฯ   อิทมโวจ   อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน   ฯ   สมนุ ฺโ   
สตฺถา   อโหสิ  ฯ  อตฺตมนา  เต  ภิกฺขู  อายสฺมโต  มหาโมคฺคลฺลานสฺส   
ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๓๓๒]   ยโต   โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สพฺเพส  เยว  ทุกฺขธมฺมาน   
สมุทย ฺจ   อตฺถงฺคม ฺจ   ยถาภูต   ปชานาติ   ฯ   อถ   โข   ปนสฺส   
กามา    ทฏิา   โหนฺติ   ยถาสฺส   กาเม   ปสฺสโต   โย   กาเมสุ   
กามฉนฺโท    กามเสฺนโห   กามมุจฺฉา   กามปริฬาโห   โส   นานุเสติ   
ตถา  โข  ปนสฺส  จาโร  จ วิหาโร จ อนุพนฺโธ ๑ โหติ ฯ ยถา จรนฺต   
วิหรนฺต  อภิชฺฌาโทมนสฺสา  ปาปกา  อกุสลา  ธมมฺา  นานุสฺสวนฺติ  ๒ ฯ   
กถ ฺจ     ภิกขฺเว    ภิกฺขุ    สพฺเพสเยว    ทุกฺขธมฺมาน    สมุทย ฺจ   
อตฺถงฺคม ฺจ   ยถาภูต   ปชานาติ   อิติ   รูป   อิติ   รปูสฺส   สมุทโย   
อิติ   รูปสฺส   อตฺถงฺคโม   ฯ   อิติ   เวทนา  ฯเปฯ  อิติ  ส ฺา  ฯ   
อิติ    สงฺขารา    ฯ    อิติ    วิ ฺาณ   อิติ   วิ ฺาณสฺส   สมุทโย   
อิติ  วิ ฺาณสฺส  อตฺถงฺคโมติ  ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สพฺเพสเยว   
ทุกฺขธมฺมาน สมุทย ฺจ อตฺถงฺคม ฺจ ยถาภูต ปชานาติ ฯ   
     [๓๓๓]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  กามา  ทิฏา  โหนฺติ  ยถาสฺส   
#๑ ม. อนุพุทฺโธ ฯ   ๒ ม. นานุเสนฺติ ฯ    
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กาเม   ปสฺสโต   โย   กาเมสุ   กามฉนฺโท   กามเสฺนโห  กามมุจฺฉา   
กามปริฬาโห   โส   นานุเสติ   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  องฺคารกาสุ   
สาธิกโปริสา   ปุณฺณา   องฺคาราน   วีตจฺจิกาน  วีตธูมาน  ฯ  อถ  โข   
ปุริโส   อาคจฺเฉยฺย   ชีวิตุกาโม   อมรตุิกาโม   สุขกาโม  ทุกฺขปฏิกูโล   
ตเมน  เทฺว  พลวนฺโต  ปรุิสา  นานาพาหาสุ  คเหตฺวา  ต  องฺคารกาสุ   
อุปกฑฺเฒยฺยุ  โส  อิติ  อิมเมว  กาย  สนนฺาเมยฺย  ฯ  ต  กิสฺส เหตุ ฯ   
อ ฺาณ ฺหิ  ๑  ภิกฺขเว  ตสฺส ปุริสสสฺ โหติ ๒ อิม ฺจาห ๓ องฺคารกาสุ   
ปปติสฺสามิ    ตโตนิทาน    มรณ   วา   นิคจฺฉิสฺสามิ   มรณมตฺต   วา   
ทุกฺขนฺติ   ฯ   เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกขฺุโน  องฺคารกาสูปมา  กามา   
ทิฏา   โหนฺติ   ยถาสฺส   กาเม   ปสฺสโต   โย  กาเมสุ  กามฉนฺโท   
กามเสฺนโห กามมุจฺฉา กามปริฬาโห โส นานุเสติ ฯ   
     [๓๓๔]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน จาโร จ วิหาโร จ อนุพนฺโธ ๔   
โหติ   ยถา   จรนฺต   วิหรนฺต   อภิชฌฺาโทมนสฺสา   ปาปกา   อกสุลา   
ธมฺมา   นานุสฺสวนฺติ   ฯ   เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ปุริโส  พหุกณฺฏก  ทาย   
ปวิเสยฺย   ตสฺส   ปุรโตป   กณฺฏโก   ปจฺฉโตป   กณฺฏโก   อุตฺตรโตป   
กณฺฏโก    ทกฺขิณโตป    กณฺฏโก    เหฏโตป    กณฺฏโก    อุปริโตป   
กณฺฏโก  โส  สโตว  ๕  อภิกฺกเมยฺย  สโตว  ๕  ปฏกิฺกเมยฺย  มา ม   
กณฺฏโกติ   ฯ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ย  โลเก  ปยรูป  สาตรูป   
อย   วุจฺจติ   อริยสฺส   วินเย   กณฺฏโกติ   อิติ  วิทิตฺวา  อสวโร  จ   
#๑ ม. าต หิ ฯ ย ุาต ฺหิ ฯ  ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ย.ุ อิม ขฺวาห ฯ   
#๔ ม. ย.ุ อนพุุทฺโธ ฯ  ๕ ยุ. ยโต จ ฯ    
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สวโร จ เวทติพฺโพ ฯ   
     [๓๓๕]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  อสวโร โหติ ฯ อิธ ภิกขฺเว ภิกฺขุ จกฺขุนา   
รูป   ทิสฺวา   ปยรูเป   รูเป   อธิมุจฺจติ  อปฺปยรูเป  รูเป  พฺยาปชฺชติ   
อนุปฏ ิตกายสติ    จ    วิหรติ    ปริตฺตเจตโส    ต ฺจ   เจโตวิมุตฺตึ   
ป ฺาวิมุตฺตึ     ยถาภูต    นปฺปชานาติ    ยตฺถสฺส    เต    อุปฺปนฺนา   
ปาปกา    อกสุลา   ธมฺมา   อปริเสสา   นิรุชฺฌนฺติ   ฯเปฯ   ชิวฺหาย   
รส    สายิตฺวา   ฯเปฯ   มนสา   ธมฺม   วิ ฺาย   ปยรูเป   ธมฺเม   
อธิมุจฺจติ    อปฺปยรูเป    ธมฺเม    พฺยาปชฺชติ    อนุปฏ ิตกายสติ   จ   
วิหรติ    ปรตฺิตเจตโส    ต ฺจ    เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ยถาภูต   
นปฺปชานาติ    ยตฺถสฺส    เต   อุปฺปนฺนา   ปาปกา   อกุสลา   ธมฺมา   
อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ ฯ เอว โข ภิกฺขเว อสวโร โหติ ฯ   
     [๓๓๖]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว  สวโร  โหติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
จกฺขุนา   รูป   ทิสฺวา   ปยรูเป   รูเป   นาธิมุจฺจติ  อปฺปยรูเป  รูเป   
น     พฺยาปชฺชติ    อุปฏ ิตกายสติ    จ    วิหรติ    อปฺปมาณเจตโส   
ต ฺจ    เจโตวิมุตฺตึ    ป ฺาวิมุตฺตึ    ยถาภูต    ปชานาติ    ยตฺถสสฺ   
เต   อุปฺปนฺนา   ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  อปริเสสา  นิรุชฺฌนฺติ  ฯเปฯ   
ชิวฺหาย   รส   สายิตฺวา   ฯเปฯ   มนสา   ธมฺม   วิ ฺาย   ปยรูเป   
ธมฺเม   นาธิมุจฺจติ   อปฺปยรูเป   ธมฺเม  น  พฺยาปชฺชติ  อุปฏ ิต- 
กายสติ  จ    วิหรติ    อปฺปมาณเจตโส    ต ฺจ    เจโตวิมุตฺตึ    ป ฺา- 
วิมุตฺตึ  ยถาภูต    ปชานาติ    ยตฺถสฺส    เต   อุปฺปนฺนา   ปาปกา   อกุสลา    
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ธมฺมา อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ ฯ เอว โข ภิกฺขเว สวโร โหติ ฯ   
     [๓๓๗]  ตสฺส  เจ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุโน  เอว  จรโต  เอว วิหรโต   
กทาจิ   กรหจิ   สติสมฺโมสา   อุปฺปชชฺนฺติ   ปาปกา   อกุสลา   ธมฺมา   
สรสงฺกปฺปา   ส ฺโชนิยา   ฯ   ทนฺโธ   ภิกฺขเว  สตุปฺปาโท  อถ  โข   
น   ขิปฺปเมว   ปชหติ   วิโนเทติ   พฺยนตีฺกโรติ   อนภาว   คเมติ  ฯ   
เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ปุรโิส   ทิวส  สนฺตตฺเต  อโยกฏาเห  เทฺว  วา   
ตีณิ   วา   อุทกผุสิตานิ   นปิาเตยฺย   ฯ  ทนฺโธ  ภิกฺขเว  อุทกผุสิตาน   
นิปาโต   อถ   โข   น   ขิปปฺเมว  ปริกฺขย  ปริยาทาน  คจฺเฉยฺย  ฯ   
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ตสฺส  เจ  ภิกฺขุโน  เอว  จรโต  เอว วิหรโต   
กทาจิ   กรหจิ   สติสมฺโมสา   อุปฺปชชฺนฺติ   ปาปกา   อกุสลา   ธมฺมา   
สรสงฺกปฺปา   ส ฺโชนิยา   ฯ   ทนฺโธ   ภิกฺขเว  สตุปฺปาโท  อถ  โข   
น   ขิปฺปเมว   ปชหติ   วิโนเทติ   พฺยนตีฺกโรติ   อนภาว   คเมติ  ฯ   
เอว   โข   ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  จาโร  จ  วิหาโร  จ  อนุพนฺโธ  โหติ   
ยถา   จรนฺต   วิหรนฺต   อภิชฺฌาโทมนสฺสา   ปาปกา   อกุสลา  ธมฺมา   
นานุสฺสวนฺติ ฯ   
     [๓๓๘]  ต ฺเจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เอว จรนฺต เอว วิหรนฺต ราชาโน   
วา  ราชมหามตฺตา  วา  มิตฺตา  วา  อมจฺจา  วา  าตี วา สาโลหิตา   
วา  โภเคหิ  อภิหฏ ุ  ปวาเรยฺยุ เอหมฺโภ ๑ ปุริส กนิฺเต อิเม กาสาวา   
อนุทยฺหนฺติ  ๒  ฯ  กึ  มุณฺโฑ  กปาลมนุจรสิ  ฯ  เอหิ  หีนายาวตฺติตฺวา   
โภเค  จ  ภุ ฺชสฺสุ  ปุ ฺานิ  จ  กโรหีติ  ฯ  โส  จ  ๓  ต  ภิกฺขเว   
#๑ ม. ย.ุ เอหิ โภ ฯ   ๒ ม. ยุ. อนุทหนฺติ ฯ  ๓ ม. ยุ. วต ฯ    
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ภิกฺขุ  เอว  จรนฺโต  เอว  วิหรนฺโต  สกิฺข  ปจฺจกฺขาย  หีนา- 
ยาวตฺติสฺสตีติ  เนต  าน  วิชฺชติ ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  คงฺคา นที   
ปาจีนนินฺนา     ปาจีนโปณา     ปาจีนปพฺภารา    อถ    มหาชนกาโย   
อาคจฺเฉยฺย   กุทฺทาลปฏก   อาทาย   มย   อิม  คงฺค  นทึ  ปจฺฉานินฺน   
กริสฺสาม   ปจฺฉาโปณ   ปจฺฉาปพฺภารนฺติ   ฯ   ต   กึ  ม ฺถ  ภิกฺขเว   
อป   น ุ  โข   โส   มหาชนกาโย   คงฺค   นท ึ ปจฺฉานินฺน  กเรยฺย   
ปจฺฉาโปณ   ปจฺฉาปพฺภารนฺติ   ฯ   โน   เหต   ภนฺเต   ฯ  ต  กิสสฺ   
เหตุ   ฯ  คงฺคา  ภนฺเต  นท ี ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  ปาจีนปพฺภารา   
สา  น  สุกรา  ปจฺฉานินฺนา  ๑  กาตุ  ปจฺฉาโปณา  ปจฺฉาปพฺภารา  ฯ   
ยาวเทว     ปน     โส     มหาชนกาโย     กิลมถสฺส    วิฆาตสฺส   
ภาคี   อสฺสาติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ต ฺเจ  ภิกฺขุ  เอว  จรนฺต   
เอว  วิหรนฺต  ราชาโน  วา  ราชมหามตฺตา  วา  มิตฺตา  วา  อมจฺจา   
วา  าตี  วา  สาโลหิตา  วา  โภเคหิ  อภิหฏ ุ  ปวาเรยฺยุ  เอหมฺโภ   
ปุริส  กึ  เต อิเม กาสาวา อนุทยฺหนฺติ ฯ กึ [๒] มุณฺโฑ กปาลมนุจรสิ ฯ   
เอหิ      หีนายาวตฺติตฺวา     โภเค     จ     ภุ ฺชสฺสุ     ปุ ฺานิ   
จ  กโรหีติ  ฯ  โส  วต  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  เอว  จรนฺโต  เอว วิหรนฺโต   
สิกฺข   ปจฺจกขฺาย   หีนายาวตฺติสฺสตีติ   เนต   าน   วิชฺชติ   ฯ   ต   
กิสฺส   เหตุ   ฯ   ย   ห ิ  ต   ภิกฺขเว   จิตฺต  ทีฆรตฺต  วิเวกนินฺน   
วิเวกโปณ   วิเวกปพฺภาร   ต ฺจ   ๓   หีนายาวตฺติสฺสตีติ  เนต  าน   
วิชฺชตีติ ฯ สตฺตม ฯ   
#๑ ยุ. ปจฺฉานินฺน...โปณ...ปพฺภาร ฯ  ๒ ยุ. น ูฯ  ๓ ม. ยุ. ตถา ฯ    
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     [๓๓๙]  อถ  โข  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  เยน อ ฺตโร ภิกฺขุ เตนปุสงฺกิ   
อุปสงฺกมิตฺวา     ต    ภิกฺขุ    เอตทโวจ    กิตฺตาวตา    น ุ   โข   
อาวุโส   ภิกขฺุโน   ทสฺสน   สุวิสุทฺธ   โหตีติ   ฯ  ยโต  โข  อาวุโส   
ภิกฺขุ     ฉนฺน    ผสฺสายตนาน    สมุทย ฺจ    อตฺถงฺคม ฺจ    ยถาภูต   
ปชานาติ    เอตฺตาวตา    โข   อาวุโส   ภิกฺขุโน   ทสฺสน   สุวิสุทฺธ   
โหตีติ ฯ อถ โข โส ภิกฺขุ อสนฺตุฏโ ตสฺส ภิกฺขุสฺส ป ฺหาเวยฺยากรเณน ๑   
เยน       อ ฺตโร       ภิกฺขุ      เตนุปสงฺกมิ      อุปสงฺกมิตฺวา   
ต   ภิกฺขุ   เอตทโวจ   กิตฺตาวตา   นุ  โข  อาวุโส  ภิกฺขุโน  ทสฺสน   
สุวิสุทฺธ  โหตีติ  ฯ  ยโต  โข  อาวุโส  ภิกฺขุ  ป ฺจนฺน อุปาทานกฺขนฺธาน   
สมุทย ฺจ      อตฺถงฺคม ฺจ      ยถาภูต     ปชานาติ     เอตฺตาวตา   
โข  อาวุโส  ภิกฺขุโน  ทสสฺน  สุวิสุทฺธ  โหตีติ  ฯ  อถ  โข  โส  ภิกฺขุ   
อสนฺตุฏโ    ตสฺส    ภิกฺขุสฺส   ป ฺหาเวยฺยากรเณน   เยน   อ ฺตโร   
ภิกฺขุ   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ต   ภิกฺขุ   เอตทโวจ  กิตฺตาวตา   
นุ   โข   อาวุโส   ภิกฺขุโน   ทสฺสน   สวิุสุทฺธ  โหตีติ  ฯ  ยโต  โข   
อาวุโส   ภิกขฺุ   จตุนฺน   มหาภูตาน   สมุทย ฺจ   อตฺถงฺคม ฺจ  ยถาภูต   
ปชานาติ    เอตฺตาวตา    โข   อาวุโส   ภิกฺขุโน   ทสฺสน   สุวิสุทฺธ   
โหตีติ  ฯ  อถ  โข โส ภิกขฺุ อสนฺตุฏโ ตสฺส ภิกฺขุสฺส ป ฺหาเวยฺยากรเณน   
เยน       อ ฺตโร       ภิกฺขุ      เตนุปสงฺกมิ      อุปสงฺกมิตฺวา   
ต   ภิกฺขุ   เอตทโวจ   กิตฺตาวตา   นุ  โข  อาวุโส  ภิกฺขุโน  ทสฺสน   
สุวิสุทฺธ   โหตีติ   ฯ   ยโต   โข  อาวุโส  ภิกฺขุ  ยงฺกิ ฺจิ  สมุทยธมฺม   
#๑ ม. ป ฺหเวยฺยากรเณน ฯ ยุ. ป ฺหวฺยากรเณน ฯ เอวมุปริป ฯ    
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สพฺพนฺต   นโิรธธมฺมนฺติ   ยถาภูต   ปชานาติ  เอตฺตาวตา  โข  อาวุโส   
ภิกฺขุโน ทสสฺน สุวิสุทฺธ โหตีติ ฯ   
     [๓๔๐]  อถ  โข  โส  ภิกฺขุ  อสนฺตุฏโ  ตสฺส  ภิกฺขุสฺส  ป ฺหา-   
เวยฺยากรเณน   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  โส  ภิกฺขุ   
ภควนฺต   เอตทโวจ   อิธาห   ภนฺเต   เยน ฺตโร  ภิกฺขุ  เตนุปสงฺกมึ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ต   ภิกฺขุ   เอตทโวจ   กตฺิตาวตา   นุ   โข  อาวุโส   
ภิกฺขุโน   ทสสฺน   สุวิสุทฺธ  โหตีติ  ฯ  เอว  วุตฺเต  ภนฺเต  โส  ภิกขฺุ   
ม   เอตทโวจ   ยโต   โข   อาวุโส  ภิกฺขุ  ๑  ฉนฺน  ผสฺสายตนาน   
สมุทย ฺจ   อตฺถงฺคม ฺจ   ยถาภูต   ปชานาติ   เอตฺตาวตา  [๒]  โข   
อาวุโส   ภิกขฺุโน   ทสฺสน   สุวิสุทฺธ  โหติ  ๓  ฯ  อถ  โขห  ภนฺเต   
อสนฺตุฏโ    ตสฺส    ภิกฺขุสฺส   ป ฺหาเวยฺยากรเณน   เยน   อ ฺตโร   
ภิกฺขุ   เตนุปสงฺกมึ   อุปสงฺกมิตฺวา   ต   ภิกฺขุ   เอตทโวจ  กิตฺตาวตา   
นุ  โข  อาวุโส  ภิกฺขุโน  ทสฺสน  สุวิสทฺุธ  โหตีติ  ฯ เอว วุตฺเต ภนฺเต   
โส  ภิกฺขุ  ม  เอตทโวจ ยโต โข อาวุโส ภิกฺขุ ป ฺจนฺน อุปาทานกฺขนฺธาน   
ฯเปฯ       จตุนฺน       มหาภูตาน      สมทุย ฺจ      อตฺถงฺคม ฺจ   
ยถาภูต   ปชานาติ   ฯเปฯ  ยงฺกิ ฺจิ  สมุทยธมฺม  สพฺพนฺต  นิโรธธมฺมนฺติ   
ยถาภูต     ปชานาติ     เอตฺตาวตา     โข     อาวุโส    ภิกฺขุโน   
ทสฺสน   สุวิสุทฺธ   โหตีติ   ฯ   อถ   โขห   ภนฺเต  อสนฺตุฏโ  ตสฺส   
ภิกฺขุสฺส    ป ฺหาเวยฺยากรเณน    เยน   ภควา   เตนปุสงฺกมึ   ฯเปฯ   
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. น ุ... ฯ  ๓ ม. ย.ุ โหตีติ ฯ    
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กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต ภิกฺขุโน ทสฺสน สุวิสุทฺธ โหตีติ ฯ   
     [๓๔๑]  เสยฺยถาป  ภิกขฺุ  ปุริสสฺส  กึสุโก  อทิฏปุพฺโพ  อสฺส  ฯ   
โส  เยน ฺตโร  ปุริโส  กึสุกสฺส  ทสสฺาวี  เตนุปสงฺกเมยฺย อุปสงฺกมิตฺวา   
ต    ปุริส    เอว    วเทยฺย    กีทโิส   โภ   ปุริส   กึสโุกติ   ฯ   
โส   เอว   วเทยฺย   กาฬโก   โข  อมฺโภ  ปุริส  กึสโุก  เสยฺยถาป   
ฌามขาณูติ   ฯ   เตน   โข   ปน  ภิกฺขุ  สมเยน  ตาทิโสวสฺส  กึสโุก   
ยถา  ๑  ตสฺส  ปุริสสฺส  ทสฺสน  ฯ  อถ โข โส ภิกฺขุ ปุริโส อสนฺตุฏโ   
ตสฺส    ปุริสสฺส   ป ฺหาเวยฺยากรเณน   เยน ฺตโร   ปุรโิส   กสึุกสฺส   
ทสฺสาวี   เตนุปสงฺกเมยฺย   อุปสงฺกมิตฺวา   ต   ปุริส   เอว   วเทยฺย   
กีทิโส   อมฺโภ   ปรุิส  กึสโุกติ  ฯ  โส  เอว  วเทยฺย  โลหิตโก  โข   
อมฺโภ   ปุริส   กึสุโก  เสยยฺถาป  มสเปสีติ  ฯ  เตน  โข  ปน  ภิกขฺุ   
สมเยน   ตาทิโสวสฺส   กสึุโก   ยถาป   ตสฺส   ปรุิสสฺส   ทสฺสน   ฯ   
อถ  โข  โส  ภิกฺขุ  ปุริโส  อสนฺตุฏโ ตสฺส ปุริสสสฺ ปณฺหาเวยฺยากรเณน   
เยน ฺตโร      ปุริโส      กึสุกสฺส     ทสฺสาวี     เตนุปสงฺกเมยฺย   
อุปสงฺกมิตฺวา   ต  ปุริส  เอว  วเทยฺย  กีทิโส  โภ  ปุริส  กึสุโกติ  ฯ   
โส   เอว   วเทยฺย   โอจีรกชาโต   ๒   โข  อมฺโภ  ปุริส  กึสุโก   
อาทิณฺณสิปาฏิโก  เสยฺยถาป  สิรีโสติ  ฯ  เตน  โข  ปน  ภิกฺขุ  สมเยน   
ตาทิโสวสฺส   กึสโุก   ยถาป   ตสฺส   ปุริสสฺส   ทสฺสน   ฯ  อถ  โข   
โส   ภิกฺขุ   ปุริโส   อสนฺตุฏโ   ตสฺส   ปุริสสฺส  ป ฺหาเวยฺยากรเณน   
เยน ฺตโร   ปุรโิส   กึสกุสฺส   ทสฺสาวี  เตนุปสงฺกเมยฺย  อุปสงฺกมิตฺวา   
#๑ ม. ย.ุ ยถาป ฯ   ๒ ย.ุ โอทีรกชาโต ฯ    
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ต   ปรุิส   เอว   วเทยฺย  กทีิโส  โภ  ปรุิส  กึสุโกติ  ฯ  โส  เอว   
วเทยฺย   พหลปตฺตปลาโส   สณฺฑจฺฉาโย  ๑  โข  อมฺโภ  ปุริส  กึสุโก   
เสยฺยถาป   นโิคฺรโธติ  ฯ  เตน  โข  ปน  ภิกฺขุ  สมเยน  ตาทิโสวสฺส   
กึสุโก   ยถาป   ตสฺส   ปรุิสสฺส   ทสสฺน   ฯ   เอวเมว   โข  ภิกขฺุ   
ยถา   ยถา   อธิมุตฺตาน  เตส  สปฺปุริสาน  ทสฺสน  สุวิสุทฺธ  โหติ  ๒   
ตถา ตถา โข เฉเกหิ ๓ สปฺปุริเสหิ พฺยากต ฯ   
     [๓๔๒]   เสยฺยถาป   ภิกฺขุ   ร ฺโ  ปจฺจนฺติม  นคร  ทฬฺห  ๔   
ปาการโตรณ    ฉทฺวาร    ตตฺรสฺส    โทวาริโก    ปณฺฑิโต   พฺยตฺโต   
เมธาวี   อ ฺาตาน   นิวาเรตา   าตาน   ปเวเสตา  ฯ  ปุรตฺถิมาย   
ทิสาย  อาคนฺตฺวา  สีฆ  ทตูยุค  ต  โทวาริก  เอว วเทยฺย กตฺถมโฺภ ๕   
ปุริส  อิมสฺส  นครสฺส  นครสามีติ  ฯ  โส  เอว  วเทยฺย  เอโส ภนฺเต   
มชฺเฌ  สิงฺฆาฏเก  นิสินโฺนติ  ฯ  อถ  โข  ต  สีฆ  ทตูยุค  นครสามิสฺส   
ยถาภูต   วจน   นียาเทตฺวา   ยถาคตมคฺค   ปฏิปชฺเชยฺย  ฯ  ปจฺฉิมาย   
ทิสาย   อาคนฺตฺวา   สีฆ   ทูตยุค   ฯเปฯ  อุตฺตราย  ทิสาย  ทกฺขิณาย   
ทิสาย   อาคนฺตฺวา  สีฆ  ทูตยุค  ต  โทวาริก  เอว  วเทยฺย  กตฺถมฺโภ   
ปุริส   อิมสสฺ   นครสฺส   นครสามีติ   ฯ   โส  เอว  วเทยฺย  เอโส   
ภนฺเต   มชฺเฌ   สิงฺฆาฏเก   นิสินฺโนติ   ฯ  อถ  โข  ต  สีฆ  ทตูยุค   
นครสามิสฺส   ยถาภูต   วจน  นียาเทตฺวา  ยถาคตมคฺค  ปฏิปชฺเชยยฺ  ฯ   
อุปมา   โข   มฺยาย   ภิกฺขุ   กตา   อตฺถสฺส  วิ ฺาปนาย  อย ฺเจตฺถ   
#๑ ม. สนฺทจฺฉาโย ฯ ๒ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ สี. ม. ย.ุ เตหิ ฯ   
#๔ ม. ทฬฺหทฺุธาป ฯ ยุ. ทฬฺหุทฺทาป ฯ ๕ ม. กห โภ ฯ ยุ. กหมโฺภ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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อตฺโถ   นครนฺติ   โข   ภิกขฺุ   อิมสฺเสต   จาตุมฺมหาภูติกสฺส   กายสฺส   
อธิวจน           มาตาเปตฺติกสมฺภวสฺส          โอทนกมฺุมาสูปจยสฺส   
นิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธสนธมฺมสฺส  ฯ ๑ ฉทฺวาราติ โข ภิกฺขุ ฉนฺเนต   
อชฺฌตฺติกาน   อายตนาน   อธิวจน   ฯ  โทวาริโกติ  โข  ภิกฺขุ  สติยา   
เอต   อธิวจน   ฯ   สีฆ   ทตูยุคนฺติ   โข   ภิกฺขุ  สมถวิปสฺสนานเมต   
อธิวจน   ฯ   นครสามีติ  โข  ภิกฺขุ  วิ ฺาณสฺเสต  อธิวจน  ฯ  มชฺเฌ   
สิงฺฆาฏกาติ  ๒  โข  ภิกฺขุ  จตุนฺเนต  มหาภูตาน  อธิวจน  ปวีธาตุยา   
อาโปธาตุยา   เตโชธาตุยา   วาโยธาตุยา   ฯ  ยถาภูต  วจนนฺติ  โข   
ภิกฺขุ   นิพฺพานสฺเสต  อธิวจน  ฯ  ยถาคตมคฺโคติ  โข  ภิกฺขุ  อรยิสฺเสต   
อฏงฺคิกสฺส   มคฺคสฺส   อธิวจน  ฯ  เสยฺยถีท  ฯ  สมฺมาทิฏ ิยา  ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธิสฺสาติ ฯ อฏม ฯ   
     [๓๔๓]  ยสฺส  กสฺสจิ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุสฺส  วา  ภิกขฺุนิยา วา จกฺขุ-   
วิ ฺเยฺเยสุ   รูเปสุ   อุปฺปชฺเชยฺย   ฉนฺโท   วา  ราโค  วา  โทโส   
วา   โมโห   วา   ปฏิฆ   วาป   เจตโส   ตโต   จิตฺต  นิวาเรยฺย   
สภโย  เจโส  มคฺโค  สปฺปฏิภโย  จ  สกณฺฏโก  จ  สคหโน จ อุมฺมคฺโค   
จ   กุมคฺโค   ๓  จ  ทุหิติโก  จ  อสปฺปรุิสเสวิโต  เจโส  มคฺโค  น   
เจโส   มคฺโค   สปฺปุริสเสวิโต   น   ตฺว   เอต   อรหสีติ  ฯ  ตโต   
จิตฺต    นิวารเย    จกฺขุวิ ฺเยฺเยหิ   รูเปหิ   ฯเปฯ   ยสฺส   กสฺสจิ   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุสฺส  วา  ภิกขฺุนิยา  วา  ชวฺิหาวิ ฺเยฺเยสุ  รเสสุ  ฯเปฯ   
มโนวิ ฺเยฺเยสุ   ธมฺเมสุ  อุปฺปชฺเชยฺย  ฉนฺโท  วา  ราโค  วา  โทโส   
#๑ ม. ย.ุ อนจฺิจุจฺ... ฯ  ๒ ม. สิงฺฆาฏโกติ ฯ   
#๓ ม. ยุ. กุมมฺคฺโค ฯ เอวมุปริป ฯ    
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วา   โมโห   วา   ปฏิฆ   วาป   เจตโส   ตโต   จิตฺต  นิวาเรยฺย   
สภโย   เจโส   มคฺโค   สปฺปฏิภโย   จ   สกณฺฏโก   จ  สคหโน  จ   
อุมฺมคฺโค   จ   กุมคฺโค   จ   ทุหิติโก   จ   อสปฺปุริสเสวิโต   เจโส   
มคฺโค   น   เจโส  มคฺโค  สปฺปุริสเสวิโต  น  ตฺว  เอต  อรหสีติ  ฯ   
ตโต จิตฺต นิวารเย มโนวิ ฺเยฺเยหิ ธมฺเมหิ ฯ   
     [๓๔๔]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   กิฏ   สมฺปนฺน  กฏิารกฺโข  จ   
ปมตฺโต   โคโณ   จ   กิฏาโท   อทท   กฏิ   โอตริตฺวา   ยาวทตฺถ   
มท   อาปชฺเชยฺย  ปมาท  อาปชฺเชยฺย  ๑  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
อสฺสุตวา   ปุถุชชฺโน   ฉส ุ ผสฺสายตเนสุ  อสวุตการี  ป ฺจสุ  กามคุเณสุ   
ยาวทตฺถ   มท   อาปชฺชติ   ปมาท   อาปชฺชติ   ๒   ฯ   เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว    กฏิ    สมฺปนฺน    กฏิารกฺโข    จ   อปฺปมตฺโต   โคโณ   
จ   กฏิาโท   อทท   กิฏ   โอตเรยฺย   ตเมน  กิฏารกฺโข  นาสาย   
สุคฺคหิต     คเณฺหยฺย    นาสาย    สุคฺคหิต    คเหตฺวา    อุปริฆฏาย   
สุนิคฺคหิต   นิคฺคเณฺหยฺย   อุปริฆฏาย   สุนิคฺคหิต   นิคฺคเหตฺวา   ทณฺเฑน   
สุตาฬิต   ตาเฬยฺย   ทณฺเฑน   สุตาฬิต   ตาเฬตฺวา   โอสชฺเชยฺย   ฯ   
ทุติยมฺป    โข    ภิกฺขเว   ฯเปฯ   ตติยมฺป   โข   ภิกขฺเว   โคโณ   
กิฏาโท    อทท    กฏิ   โอตเรยฺย   ตเมน   กิฏารกฺโข   นาสาย   
สุคฺคหิต   คเณฺหยฺย   นาสาย   สุคฺคหิต  คเหตฺวา  อุปริฆฏาย  สนุิคฺคหิต   
นิคฺคเณฺหยฺย    อุปริฆฏาย   สุนิคฺคหิต   นิคฺคเหตฺวา   ทณฺเฑน   สตุาฬิต   
ตาเฬยฺย    ทณฺเฑน    สุตาฬิต   ตาเฬตฺวา   โอสชฺเชยฺย   ฯ   เอว   
#๑ ยุ. ปมาท อาปชฺเชยฺยาติ อิเม เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. ปมาท อาปชฺชตีติ   
#อิเม เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ    
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หิ    โส   ภิกขฺเว   โคโณ   กิฏาโท   คามคโต   วา   อร ฺคโต   
วา   านพหุโล   วา   อสฺส   นิสชชฺพหุโล   วา   น  ต  กิฏ  ปนุ   
โอตเรยฺย   ตเมว   ปรุิม   ทณฺฑสมฺผสฺส   สมนุสฺสรนฺโต   ฯ  เอวเมว   
โข  ภิกฺขเว  ยโต  [๑]  ภิกขฺุโน  ฉสุ  ผสฺสายตเนสุ จิตฺต อุทุชฺชิต ๒   
โหติ   สุทุชชฺติ   ๓   อชฺฌตฺตเมว  สนฺติฏติ  สนฺนิสทีติ  เอโกทิ  โหติ   
สมาธิยติ ฯ   
     [๓๔๕]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  ร ฺโ  วา  ราชมหามตฺตสฺส  วา   
วีณาย   สทฺโท   อสฺสุตปุพฺโพ   อสฺส   ฯ   โส  วีณาย  สทฺท  สุเณยฺย   
โส  เอว  วเทยฺย  อมฺโภ  กสฺส  ๔  น ุ โข เอโส สทฺโท เอวรชนิโย   
เอวกมฺมนิโย  ๕  เอวมทนิโย เอวมุจฺฉนิโย เอวพนฺธนิโยติ ฯ ตเมน เอว   
วเทยฺยุ  เอสา  โข  ภนฺเต  วีณา  นาม ยสฺสา เอโส สทฺโท เอวรชนิโย   
เอวกมฺมนิโย   เอวมทนิโย  เอวมุจฺฉนิโย  เอวพนฺธนิโยติ  ฯ  โส  เอว   
วเทยฺย  คจฺฉถ  เม  โภ  ต  วีณ  อาหรถาติ  ฯ ตสฺส ต วีณ อาหเรยฺยุ   
ตเมน  เอว  วเทยฺยุ  อย  โข  สา  ภนฺเต  วีณา  ยสฺสา เอโส สทฺโท   
เอวรชนิโย  เอวกมฺมนิโย  เอวมทนิโย  เอวมุจฺฉนิโย  เอวพนฺธนิโยติ  ฯ   
โส   เอว   วเทยฺย   อล  เม  โภ  ตาย  วีณาย  ตเมว  เม  สทฺท   
อาหรถาติ  ฯ ตเมน เอว วเทยฺยุ อย โข ภนฺเต วีณา นาม อเนกสมฺภารา   
มหาสมฺภารา  อเนเกหิ  สมฺภาเรหิ  สมารทฺธา  จรติ  ๖ ฯ เสยฺยถที ฯ   
โทณิ ฺจ    ปฏิจฺจ    จมฺม ฺจ    ปฏิจฺจ   ทณฺฑ ฺจ   ปฏิจฺจ   อุปธารเณ   
#๑ ม. ย.ุ โข ฯ  ๒ ย.ุ อุชุชาต ฯ  ๓ ย.ุ สมฺมุชุชาต ฯ  ๔ ย.ุ กิสฺส ฯ   
#๕ ม. เอว กมนีโย ฯ ยุ. เอวกมนิโย ฯ เอวมุปริป ฯ  ๖ ม. ยุ. วทติ ฯ    
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จ   ปฏิจฺจ   ตนฺติโย   จ   ปฏิจฺจ  โกณ ฺจ  ปฏิจฺจ  ปุรสิสฺส  จ  ตชชฺ   
วายาม  ปฏิจฺจ  เอวาย  ภนฺเต  วีณา  นาม อเนกสมฺภารา มหาสมฺภารา   
อเนเกหิ    สมฺภาเรหิ    สมารทฺธา    จรตีติ    ฯ   โส   ต   วีณ   
ทสธา   วา   สตธา   วา   ผาเลยฺย   ทสธา   วา  สตธา  วา  ต   
ผาเลตฺวา   สกลิก   สกลิก   กเรยฺย  สกลิก  สกลกิ  กริตฺวา  อคฺคินา   
ฑเหยฺย   อคฺคินา   ฑหิตฺวา   มส ึ  กเรยฺย   มสึ  กริตฺวา  มหาวาเต   
วา    โอผุเนยฺย    นทิยา   วา   สีฆโสตาย   ปวาเหยฺย   ฯ   โส   
เอว   วเทยฺย   อสติ   กิราย   โภ   วีณา   นาม   ยเถว  ยงฺกิ ฺจิ   
วีณา   นาม   เอตฺถ  ปนาย  ชโน  อติเวลมฺปตฺโต  ปลาฬิโตติ  ๑  ฯ   
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  รูป  สมนฺเนสติ  ๒  ยาวตา  รูปสฺส คติ   
เวทน    สมนฺเนสติ    ยาวตา    เวทนาย   คติ   ส ฺ   สมนฺเนสติ   
ยาวตา   ส ฺาย   คติ   สงฺขาเร   สมนเฺนสติ   ยาวตา   สงฺขาราน   
คติ    วิ ฺาณ    สมนฺเนสติ   ยาวตา   วิ ฺาณสฺส   คติ   ฯ   ตสฺส   
รูป   สมนฺเนสโต   ยาวตา   รูปสฺส   คติ  เวทน  สมนฺเนสโต  ฯเปฯ   
ส ฺ   ...  สงฺขาเร  ...  วิ ฺาณ  สมนฺเนสโต  ยาวตา  วิ ฺาณสฺส   
คติ   ยมฺปสฺส   ต   โหติ  อหนฺติ  วา  มมนฺติ  วา  อสฺมีติ  วา  ตมฺป   
ตสฺส น โหตีติ ฯ นวม ฯ   
     [๓๔๖]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  ปุริโส  อรุคตฺโต  ปกฺกคตฺโต  สรวน   
ปวิเสยฺย  ตสฺส  กุสกณฺฏกา  เจป  ๓  ปาเท  วิชฺเฌยฺยุ  ฯ  สรปตฺตานิ   
#๑ ม. เอตฺถ จ ปนาย ชโน อติเวล ปมตฺโต ปฬฺลโิตติ ฯ  ๒ ม. สมเนฺวสติ ฯ   
#เอวมุปริป ฯ  ๓ ม. ยุ. เจว ฯ    
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ปกฺกคตฺตานิ  วิเลเขยฺยุ ๑ ฯ เอว หิ โส ภิกฺขเว [๒] ภิยฺโยโส มตฺตาย   
ตโตนิทาน  ทุกฺข  โทมนสฺส  ปฏิสเวทเยถ  ๓  ฯ  เอวเมว โข ภิกฺขเว   
อิเธกจฺโจ   ภิกฺขุ   คามคโต   วา   อร ฺคโต   วา   ลภติ  วตฺตาร   
อย ฺจ  โส  ๔  อายสฺมา  เอวการี  เอวสมาจาโร อสุจิคามกณฺฏโกติ ฯ   
ต กณฺฏโกติ อิติ ๕ วิทิตฺวา อสวโร จ สวโร จ เวทิตพฺโพ ฯ   
     [๓๔๗]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  อสวโร  โหติ  ฯ  อิธ ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป   
ทิสฺวา    ปยรเูป    รูเป   อธิมุจฺจติ   อปฺปยรูเป   รูเป   พฺยาปชฺชติ   
อนุปฏ ิตกายสติ    จ    วิหรติ    ปริตฺตเจตโส    ต ฺจ   เจโตวิมุตฺตึ   
ป ฺาวิมุตฺตึ     ยถาภูต    นปฺปชานาติ    ยตฺถสฺส    เต    อุปฺปนฺนา   
ปาปกา   อกสุลา   ธมฺมา   อปริเสสา   นิรุชฺฌนฺติ   ฯ  โสเตน  สทฺท   
สุตฺวา   ฯ   ฆาเนน   คนฺธ  ฆายิตฺวา  ฯ  ชิวฺหาย  รส  สายิตฺวา  ฯ   
กาเยน   โผฏพฺพ   ผุสิตฺวา   ฯ   มนสา   ธมฺม   วิ ฺาย   ปยรูเป   
ธมฺเม    อธิมุจฺจติ   อปฺปยรูเป   ธมฺเม   พฺยาปชฺชติ   อนุปฏ ิตกายสติ   
จ   วิหรติ   ปริตฺตเจตโส   ต ฺจ   เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ  ยถาภูต   
นปฺปชานาติ    ยตฺถสฺส    เต   อุปฺปนฺนา   ปาปกา   อกุสลา   ธมฺมา   
อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ ฯ   
     [๓๔๘]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว ปุริโส ฉปฺปาณเก คเหตฺวา นานาวิสเย   
นานาโคจเร     ทฬฺหาย     รชชฺุยา    พนฺเธยฺย    อหึ    คเหตฺวา   
#๑ ม. สรปตฺตานิ จ คตฺตานิ วิเลเขยฺยุ ฯ ๒ ม. ยุ. ปุรโิส ฯ ๓ ม. ย.ุ   
#ปฏิสเวทิเยถ ฯ ๔ ยุ. โข ฯ ๕ ยุ. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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ทฬฺหาย   รชชฺุยา   พนฺเธยฺย  สสสุมาร  ๑  คเหตฺวา  ทฬฺหาย  รชชฺุยา   
พนฺเธยฺย    ปกฺขึ    คเหตฺวา   ทฬฺหาย   รชฺชยุา   พนฺเธยฺย   กุกฺกรุ|   
คเหตฺวา   ทฬฺหาย   รชชฺยุา   พนฺเธยฺย   สิคาล   คเหตฺวา   ทฬฺหาย   
รชฺชยุา   พนฺเธยฺย   มกฺกฏ   คเหตฺวา   ทฬฺหาย   รชชฺยุา   พนฺเธยฺย   
ทฬฺหาย   รชชฺุยา   พนฺธิตฺวา   มชฺเฌ   คณฺ ึ  กริตฺวา  โอสชฺเชยยฺ  ฯ   
อถ   โข   เต   ภิกฺขเว   ฉปฺปาณกา  นานาวิสยา  นานาโคจรา  สก   
สก    โคจรวิสย    อาวิ ฺเฉยฺยุ    ฯ    อหิ    อาวิ ฺเฉยฺย   วมฺมิก   
ปเวกฺขามีติ   ฯ   สสสุมาโร   อาวิ ฺเฉยฺย  อุทก  ปเวกฺขามีติ  ฯ  ปกฺขี   
อาวิ ฺเฉยฺย   อากาส   เฑสฺสามีติ   ฯ   กุกฺกุโร   อาวิ ฺเฉยฺย   คาม   
ปเวกฺขามีติ   ฯ  สิคาโล  อาวิ ฺเฉยฺย  สีวถิก  ปเวกฺขามีติ  ฯ  มกกฺโฏ   
อาวิ ฺเฉยฺย  วน  ปเวกฺขามีติ  ฯ  ยทา โข เต ภิกฺขเว ฉปฺปาณกาชฺฌตฺตา   
อสฺสุ    กลินตฺา    อถ    โย    เนส    ๒    ปาณกา   พลวตโร   
อสฺส   ตสฺส   เต   อนุวตฺเตยฺยุ  อนุวิธาเยยฺยุ  ๓  วส  คจฺเฉยฺยุ  ฯ   
เอวเมว   โข   ภิกฺขเว  ยสสฺ  กสฺสจิ  ภิกฺขุโน  กายคตาสติ  อภาวิตา   
อพหุลีกตา    ต    จกฺขุ   อาวิ ฺฉติ   มนาปเยสุ   รูเปสุ   อมนาปยา   
รูปา  ปฏกิูลา  โหนฺติ  ฯเปฯ  ชิวฺหา  อาวิ ฺฉติ  ฯ  กาโย  อาวิ ฺฉติ ฯ   
มโน   อาวิ ฺฉติ   มนาปเยสุ   ธมฺเมสุ   อมนาปยา   ธมฺมา   ปฏกิูลา๔   
โหนฺติ ฯ เอว โข ภิกฺขเว อสวโร โหติ ฯ   
     [๓๔๙]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว  สวโร  โหติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
#๑ ม. สุสุมาร ฯ เอวมุปรปิ ฯ  ๒ ม. ยุ. อถ โข โย เนส ฯ  ๓ ย.ุ อนุวิธีเยยฺยุ ฯ    
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จกฺขุนา   รูป   ทิสฺวา   ปยรูเป   รูเป   นาธิมุจฺจติ  อปฺปยรูเป  รูเป   
น   พฺยาปชฺชติ   อุปฏ ิตกายสติ   จ   วิหรติ   อปฺปมาณเจตโส   ต ฺจ   
เจโตวิมุตฺตึ     ป ฺาวิมุตฺตึ    ยถาภูต    ปชานาติ    ยตฺถสฺส    เต   
อุปฺปนฺนา   ปาปกา   อกสุลา  ธมฺมา  อปริเสสา  นิรุชฺฌนฺติ  ฯ  โสเตน   
สทฺท   สุตฺวา   ฯเปฯ   ฆาเนน   คนฺธ   ฆายิตฺวา   ฯเปฯ   ชิวฺหาย   
รส   สายิตฺวา   ฯเปฯ   กาเยน   โผฏพฺพ   ผุสิตฺวา  ฯเปฯ  มนสา   
ธมฺม   วิ ฺาย   ปยรูเป   ธมฺเม   นาธิมุจฺจติ   อปฺปยรูเป  ธมฺเม  น   
พฺยาปชฺชติ    อุปฏ ิตกายสติ    จ    วิหรติ    อปฺปมาณเจตโส   ต ฺจ   
เจโตวิมุตฺตึ     ป ฺาวิมุตฺตึ    ยถาภูต    ปชานาติ    ยตฺถสฺส    เต   
อุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ ฯ   
     [๓๕๐]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว ปุริโส ฉปฺปาณเก คเหตฺวา นานาวิสเย   
นานาโคจเร   ทฬฺหาย   รชฺชุยา   พนฺเธยฺย   อหึ   คเหตฺวา   ฯเปฯ   
สสสุมาร   คเหตฺวา   ฯเปฯ  กุกกฺุร  คเหตฺวา  ฯ  สิคาล  คเหตฺวา  ฯ   
มกฺกฏ    คเหตฺวา   ทฬฺหาย   รชฺชุยา   พนฺเธยฺย   ทฬฺหาย   รชชฺยุา   
พนฺธิตฺวา  ทเฬฺห  ขีเล  วา  ถมฺเภ  วา  อุปนิพนฺเธยฺย  ฯ  อถ โข เต   
ภิกฺขเว   ฉปฺปาณกา   นานาวิสยา   นานาโคจรา  สก  สก  โคจรวิสย   
อาวิ ฺเฉยฺยุ   ฯ   อหิ   อาวิ ฺเฉยฺย  วมฺมิก  ปเวกฺขามีติ  ฯ  สสสุมาโร   
อาวิ ฺเฉยฺย    อุทก   ปเวกขฺามีติ   ฯ   ปกฺขี   อาวิ ฺเฉยฺย   อากาส   
เฑสฺสามีติ   ฯ   กุกฺกโุร   อาวิ ฺเฉยฺย  คาม  ปเวกฺขามีติ  ฯ  สิคาโล   
อาวิ ฺเฉยฺย    สีวถิก   ปเวกฺขามีติ   ฯ   มกฺกโฏ   อาวิ ฺเฉยฺย   วน    
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ปเวกฺขามีติ   ฯ  ยทา  โข  เต  ๑  ภิกฺขเว  ฉปฺปาณกาชฺฌตฺตา  อสฺสุ   
กิลนฺตา  อถ  ตเมว  ขีล  วา  ถมฺภ  ๒  วา  อุปติฏเยฺยุ อุปนิสีเทยฺยุ   
อุปนิปชฺเชยยฺุ   ฯ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ยสฺส   กสฺสจิ  ภิกฺขุโน   
กายคตาสติ    ภาวิตา   พหุลีกตา   ต   จกฺขุ   นาวิ ฺฉติ   มนาปเยสุ   
รูเปสุ    อมนาปยา    รูปา   น   ปฏิกลูา   โหนฺติ   ฯเปฯ   ชิวฺหา   
นาวิ ฺฉติ   ฯเปฯ   มโน   นาวิ ฺฉติ   มนาปเยสุ   ธมฺเมสุ  อมนาปยา   
ธมฺมา   น   ปฏิกูลา  โหนติฺ  ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  สวโร  โหติ  ฯ   
ทเฬฺห   ขีเล   วา   ถมฺเภ  วาติ  โข  ภิกฺขเว  กายคตาสติยา  เอต   
อธิวจน  ฯ  ตสฺมาติห  [๓]  ภิกฺขเว  เอว  สิกฺขิตพฺพ กายคตา โน สติ   
ภาวิตา   ภวิสฺสติ   พหุลกีตา   ยานีกตา   วตฺถุกตา  อนุฏ ิตา  ปริจิตา   
สุสมารทฺธาติ ฯ เอว หิ โว ๔ ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ ทสม ฯ   
     [๓๕๑]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  ยวกลาป ๕ จาตุมฺมหาปเถ นิกฺขิตฺตา   
อสฺส   อถ   ฉ   ปรุิสา   อาคจฺเฉยฺยุ  พฺยาภงฺคิหตฺถา  เต  เยน  ๖   
ยวกลาป   ฉหิ   พฺยาภงฺคีหิ  หเนยฺยุ  เอว  หิ  สา  ภิกฺขเว  ยวกลาป   
สุหตา   อสฺส   ฉหิ   พฺยาภงฺคีหิ   ห ฺมานา   อถ   สตฺตโม   ปรุโิส   
อาคจฺเฉยฺย     พฺยาภงฺคิหตฺโถ     โส    ต    ยวกลาป    สตฺตมาย   
พฺยาภงฺคิยา  หเนยฺย  เอว  หิ  สา  ภิกฺขเว  ยวกลาป  สุหตตรา  อสฺส   
สตฺตมาย    พฺยาภงฺคิยา    ห ฺมานา   ฯ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   
อสฺสุตฺวา    ปุถุชชฺโน    จกฺขุสฺมึ    ห ฺติ    มนาปามนาเปหิ   รูเปหิ   
ฯเปฯ    ชิวฺหาย   ห ฺติ   มนาปามนาเปหิ   รเสหิ   ฯเปฯ   มนสมฺึ   
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒ ยุ. ขีเล วา ถมฺเภ วา ฯ   ๓ ม. ยุ. โว ฯ   
#๔ ม. ย.ุ โข ฯ ๕ ม. ยุ. ยวกลาป ฯ เอวมุปริป ฯ   
#๖ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ยุ. ต ฯ    
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ห ฺติ   มนาปามนาเปหิ   ธมฺเมหิ   ฯ   สเจ  โส  ภิกฺขเว  อสฺสุตวา   
ปุถุชชฺโน   อายตึ   ปุนพฺภวาย   เจเตติ   ฯ   เอว  ห ิ โส  ภิกฺขเว   
โมฆปุริโส  สุหตตโร  โหติ  เสยฺยถาป  [๑]  สา  ยวกลาป  สตฺตมาย   
พฺยาภงฺคิยา ห ฺมานาติ ฯ เอกาทสม ฯ   
     [๓๕๒]  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  เทวาสุรสงฺคาโม  สมุปพฺยูโฬฺห อโหสิ ฯ   
อถ  โข  ภิกฺขเว  เวปจิตฺติ  อสุรินฺโท  อสุเร  อามนฺเตสิ  สเจ มาริสา   
เทวาสุรสงฺคาเม   สมุปพฺยูเฬฺห   อสุรา   ชิเนยฺยุ   เทวา  ปราชิเนยฺยุ   
เยน    น   สกฺก   เทวานมินฺท   กณฺป ฺจเมหิ   พนฺธเนหิ   พนธฺิตฺวา   
มม   สนฺติเก   อาเนยฺยาถ   อสุรปุรนฺติ   ฯ   สกโฺกป   โข  ภิกฺขเว   
เทวานมินฺโท     เทเว    ตาวตึเส    อามนฺเตสิ    สเจ    มาริสา   
เทวาสุรสงฺคาเม   สมุปพฺยูเฬฺห   เทวา   ชิเนยฺยุ   อสุรา  ปราชิเนยยฺุ   
เยน   น   เวปจิตฺติอสุรินฺท   กณฺป ฺจเมหิ   พนฺธเนหิ   พนฺธิตฺวา  มม   
สนฺติเก   อาเนยฺยาถ   สุธมฺม  เทวสภนฺติ  ฯ  ตสฺมึ  โข  ปน  ภิกขฺเว   
สงฺคาเม  เทวา  ชินึส ุ ฯ  [๒]  อถ  โข  ภิกฺขเว  เทวา  ตาวตึสา   
เวปจิตฺติอสุรินฺท  กณฺป ฺจเมหิ  พนฺธเนหิ  พนฺธิตฺวา สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส   
สนฺติเก อาเนสุ สุธมฺม เทวสภ ฯ   
     [๓๕๓]   ตตฺร   สุท  ภิกฺขเว  เวปจิตฺติ  อสุรินฺโท  กณฺป ฺจเมหิ   
พนฺธเนหิ   พนฺโธ   โหติ   ฯ   ยทา   จ   โข  ภิกฺขเว  เวปจิตฺติสฺส   
อสุรินฺทสฺส   เอว   โหติ   ธมฺมิกา   โข   เทวา   อธมฺมิกา   อสุรา   
#๑ ยุ. ภิกฺขเว ฯ  ๒ ม. ยุ. อสุรา ปราชนิึสุ ฯ    
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อิทานาห  ๑  เทวปุร  คจฺฉามีติ  ฯ  อถ  กณฺป ฺจเมหิ  พนฺธเนหิ มุตฺต   
อตฺตาน    สมนุปสฺสติ    ทิพฺเพหิ   จ   ป ฺจหิ   กามคุเณหิ   สมปฺปโต   
สมงฺคีภูโต   ปริจาเรติ   ฯ   ยทา   จ   โข   ภิกฺขเว   เวปจิตฺติสฺส   
อสุรินฺทสฺส   เอว   โหติ   ธมฺมิกา   โข   อสุรา   อธมฺมิกา   เทวา   
ตตฺเถวทานาห   อสุรปุร   คมิสฺสามีติ   ฯ  อถ  กณฺป ฺจเมหิ  พนฺธเนหิ   
พนฺธ    อตฺตาน    สมนุปสฺสติ    ทิพฺเพหิ    จ    ป ฺจหิ   กามคุเณหิ   
ปริหายติ    ฯ   เอว   สุขุม   โข   ภิกฺขเว   เวปจิตฺติพนฺธน   ตโต   
สุขุมตร   มารพนฺธน   ฯ   ม ฺมาโน   โข   ภิกฺขเว  พนฺโธ  มารสฺส   
อม ฺมาโน มุตฺโต ปาปมโต ฯ   
     [๓๕๔]   อสฺมีติ   ภิกฺขเว   ม ฺ ิตเมต   อยมหมสฺมีติ  ม ฺ ิตเมต   
ภวิสฺสนฺติ    ม ฺ ิตเมต    น   ภวิสฺสนติฺ   ม ฺ ิตเมต   รูป   ภวิสสฺนฺติ   
ม ฺ ิตเมต     อรูป     ภวิสฺสนฺติ     ม ฺ ิตเมต    ส ฺ ี    ภวิสสฺนฺติ   
ม ฺ ิตเมต     อส ฺ ี     ภวิสฺสนฺติ     ม ฺ ิตเมต     เนวส ฺ ินาส ฺ ี   
ภวิสฺสนฺติ    ม ฺ ิตเมต    ฯ    ม ฺ ิต    ภิกฺขเว    โรโค    ม ฺ ิต   
คณฺโฑ     ม ฺ ิต     สลลฺ     ตสฺมาติห     ภิกฺขเว    อม ฺมาเนน   
เจตสา วิหริสฺสามีติ ฯ เอว ฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพ ฯ   
     [๓๕๕]   อสฺมีติ   ภิกฺขเว   อิ ฺชิตเมต   อยมหมสฺมีติ  อิ ฺชิตเมต   
ภวิสฺสนฺติ    อิ ฺชิตเมต    น   ภวิสฺสนฺติ   อิ ฺชิตเมต   รูป   ภวิสสฺนฺติ   
อิ ฺชิตเมต     อรูป     ภวิสสฺนฺติ     อิ ฺชิตเมต    ส ฺ ี    ภวิสฺสนฺติ   
อิ ฺชิตเมต     อส ฺ ี     ภวิสฺสนฺติ     อิ ฺชิตเมต     เนวส ฺ ินาส ฺ ี   
#๑ ม. อิเธวทานาห ฯ    
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ภวิสฺสนฺติ   อิ ฺชิตเมต   ฯ   อิ ฺชิต   ภิกขฺเว   โรโค   อิ ฺชิต  คณฺโฑ   
อิ ฺชิต     สลลฺ     ตสฺมาติห    ภิกฺขเว    อนิ ฺชิยมาเนน    เจตสา   
วิหริสฺสามาติ ฯ เอว ฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพ ฯ   
     [๓๕๖]   อสฺมีติ   ภิกฺขเว   ผนฺทิตเมต   อยมหมสฺมีติ  ผนฺทิตเมต   
ภวิสฺสนฺติ  ฯเปฯ  น  ภวิสสฺนฺติ  ฯ  รูป  ภวิสฺสนฺติ  ฯ  อรูป ภวิสฺสนฺติ ฯ   
ส ฺ ี   ภวิสฺสนฺติ   ฯ   อส ฺ ี  ภวิสฺสนฺติ  ฯ  เนวส ฺ ินาส ฺ ี  ภวิสฺสนฺติ   
ผนฺทิตเมต  ฯ  ผนฺทิต  ภิกฺขเว  โรโค  ผนฺทิต  คณฺโฑ  ผนฺทิต  สลฺล  ฯ   
ตสฺมาติห  ภิกฺขเว  อผนฺทิยมาเนน  ๒  เจตสา  วิหริสฺสามาติ ฯ เอว ฺหิ   
โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพ ฯ   
     [๓๕๗]   อสฺมีติ   ภิกฺขเว  ปป ฺจิตเมต  อยมหมสฺมีติ  ปป ฺจิตเมต   
ภวิสฺสนฺติ    ฯเปฯ   น   ภวิสฺสนฺติ   ฯ   รูป   ภวิสฺสนฺติ   ฯ   อรปู   
ภวิสฺสนฺติ  ฯ  ส ฺ ี  ภวิสฺสนฺติ  ฯ  อส ฺ ี  ภวิสฺสนฺติ  ฯ  เนวส ฺ ินาส ฺ ี   
ภวิสฺสนฺติ      ปป ฺจิตเมต     ฯ     ปป ฺจิต     ภิกฺขเว     โรโค   
ปป ฺจิต     คณฺโฑ     ปป ฺจิต    สลลฺ    ฯ    ตสฺมาติห    ภิกฺขเว   
นิปฺปป ฺเจน    เจตสา    วิหริสฺสามาติ   ฯ   เอว ฺหิ   โว   ภิกฺขเว   
สิกฺขิตพฺพ ฯ   
     [๓๕๘]   อสฺมีติ   ภิกฺขเว  มานคตเมต  อยมหมสฺมีติ  มานคตเมต   
ภวิสฺสนฺติ   มานคตเมต   น   ภวิสฺสนติฺ   มานคตเมต   รูป   ภวิสฺสนฺติ   
มานคตเมต     อรูป    ภวิสฺสนฺติ    มานคตเมต    ส ฺ ี    ภวิสฺสนฺติ   
มานคตเมต     อส ฺ ี     ภวิสฺสนฺติ    มานคตเมต    เนวส ฺ ินาส ฺ ี   
#๑ ม. ยุ. อนิ ฺชมาเนน ฯ  ๒ ม. ย.ุ อผนฺทมาเนน ฯ    



สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาท่ี 253 

ภวิสฺสนฺติ   มานคตเมต   ฯ   มานคตเมต  ภิกฺขเว  โรโค  มานคตเมต   
คณฺโฑ    มานคตเมต    สลฺล   ฯ   ตสฺมาติห   ภิกฺขเว   นิหตมาเนน   
เจตสา   วิหรสิฺสามาติ   ฯ   เอว ฺหิ   โว   ภิกฺขเว  สกิฺขิตพฺพนฺติ  ฯ   
ทฺวาทสม ฯ   
                   อาสีวิสวคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
         อาสีวิโส รโถ กุมฺโม      เทฺวทารุกฺขนฺเธน ๑ อวสฺสุโต   
         ทุกฺขธมฺมา กึสุกา วีณา     ฉปฺปาณา ยวกลาปเกน ๒ จาติ ฯ   
                  จตุปณฺณาสเก วคฺคสฺสุทฺทาน   
         นนฺทิกขฺยา สฏ ินยา ๓    สมุทฺโท อุทเกน ๔ จ   
         จตุปณฺณาสกา เอเต       นิปาเตสุ ปกาสิตาติ ฯ   
                     __________________   
#๑ ม. ย.ุ เทวฺ ทารุกฺขนฺธา ... ฯ ๒ ม. ยุ. ยวกลาปติ ฯ ๓ ม. นนฺทิกขฺโย   
#สฏ ินโย ฯ  ๔ ม. ย.ุ อุรเคน จ ฯ    
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                 ปมกสคาถวคฺโค ๑ ปโม   
     [๓๕๙]   ติสฺโส   อิมา  ภิกฺขเว  เวทนา  ฯ  กตมา  ติสฺโส  ฯ   
สุขา   เวทนา   ทุกฺขา   เวทนา  อทุกฺขมสุขา  เวทนา  ฯ  อิมา  โข   
ภิกฺขเว ติสฺโส เวทนา ๒ ฯ   
   [๓๖๐] สมาหิโต สมฺปชาโน       สโต พุทฺธสฺส สาวโก   
         เวทนา จ ปชานาติ       เวทนาน ฺจ สมฺภว ฯ   
         ยตฺถ เจตา นิรุชฺฌนติฺ      มคฺค ฺจ ขยคามิน   
         เวทนาน ขยา ภิกฺขุ       นิจฺฉาโต ปรินิพฺพุโตติ ฯ ปม ฯ   
     [๓๖๑]   ติสฺโส   อิมา  ภิกฺขเว  เวทนา  ฯ  กตมา  ติสฺโส  ฯ   
สุขา   เวทนา   ทุกฺขา   เวทนา  อทุกฺขมสุขา  เวทนา  ฯ  อิมา  โข   
ภิกฺขเว ติสฺโส เวทนา ๒ ฯ   
   [๓๖๒] สุข วา ยทิ วา ทุกฺข      อทุกฺขมสุข สห   
         อชฺฌตฺต ฺจ พหิทฺธา จ      ยงฺกิ ฺจิ อตฺถิ เวทิต ฯ   
         เอต ทุกฺขนฺติ ตฺวาน      โมสธมฺม ปโลกิน   
         ผุสฺส ผุสฺส วย ผุสฺส ๓    เอว ตตฺถ วิรชฺชตีติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๓๖๓]  ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  เวทนา  ฯ  กตมา ติสฺโส ฯ สุขา   
เวทนา   ทุกขฺา   เวทนา   อทุกฺขมสุขา   เวทนา  ฯ  สุขาย  ภิกฺขเว   
เวทนาย   ราคานุสโย   ปหาตพฺโพ   ทกฺุขาย   เวทนาย   ปฏิฆานุสโย   
ปหาตพฺโพ    อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   อวิชฺชานุสโย   ปหาตพฺโพ   ฯ   
#๑ ม. สคาถาวคฺโค ฯ   ๒ ม. อิติสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๓ ม. ย.ุ ปสฺส ฯ    
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ยโต   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   สุขาย  เวทนาย  ราคานุสโย  ปหีโน   
โหติ   ทุกฺขาย   เวทนาย   ปฏิฆานุสโย   ปหีโน   โหติ  อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย   อวิชฺชานุสโย   ปหีโน  โหติ  ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
นิราคานุสโย   ๑   สมฺมททฺโส   อจฺเฉชฺช ิ  ตณฺห   วิวตฺตยิ  ส ฺโชน   
สมฺมามานาภิสมยา อนฺตมกาสิ ทุกฺขสฺสาติ ฯ๕   
   [๓๖๔] สุข เวทยมานสฺส         เวทน อปฺปชานโต   
         โส ราคานุสโย โหติ      อนิสฺสรณทสฺสิโน ฯ   
         ทุกฺข เวทยมานสฺส        เวทน อปฺปชานโต   
         ปฏิฆานุสโย โหติ         อนิสฺสรณทสฺสิโน ฯ   
         อทุกฺขมสุข สนฺต          ภูริป ฺ น เทสิต   
         ต วาป ๒ อภินนฺทติ      เนว ทุกฺขา ปมุจฺจติ ฯ   
         ยโต จ ภิกฺขุ อาตาป      สมฺปช ฺ น ริ ฺจติ   
         ตโต โส เวทนา สพฺพา    ปริชานาติ ปณฺฑิโต ฯ   
         โส เวทนา ปริ ฺาย      ทฏิเ ธมฺเม อนาสโว   
         กายสฺส เภทา ธมฺมฏโ สงฺขฺย นูเปติ ๓ เวทคูติ ฯ ตติย ฯ   
     [๓๖๕]  อสฺสุตวา  ภิกฺขเว  ปุถุชชฺโน  เอว  ๔ วาจ ภาสติ อตฺถิ   
มหาสมุทฺเท  ปาตาโลติ  ฯ  ต  โข  ปเนต  ภิกฺขเว  อสฺสุตวา ปุถุชฺชโน   
อสนฺต  อสวิชฺชมาน  เอว  วาจ  ภาสติ  อตฺถิ  มหาสมุทฺเท ปาตาโลติ ฯ   
สารีริกาน   โข   เอต   ภิกขฺเว   ทุกขฺาน   เวทนาน  อธิวจน  ยทิท   
ปาตาโลติ   ฯ   อสฺสุตวา   ภิกฺขเว   ปุถชฺุชโน   สารรีิกาย   ทุกฺขาย   
#๑ ม. นรินุสโย ฯ  ๒ ม. ย.ุ ต ฺจาป ฯ  ๓ ยุ. สงฺข โน เปติ ฯ เอวมุปริป ฯ   
#๔ ม. ย.ุ ย ฯ    
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เวทนาย   ผุฏโ   สมาโน   โสจติ   กลิมติ  ปริเทวติ  อุรตฺตาฬี  ๑   
กนฺทติ    สมโฺมห   อาปชชฺติ   ฯ   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   อสฺสุตวา   
ปุถุชชฺโน  ปาตาเล  ๒  น  ปจฺจุฏาสิ  คาธ ฺจ  นชฌฺคา  ๓ ฯ สตุวา   
จ   โข   ภิกฺขเว   อริยสาวโก  สารีริกาย  ทุกฺขาย  เวทนาย  ผุฏโ   
สมาโน  น  ๔  โสจติ  น  กิลมติ  น  ปริเทวติ  น  อุรตฺตาฬี  กนทฺติ   
สมฺโมห   นาปชฺชติ   ฯ   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   สุตวา  อริยสาวโก   
ปาตาเล ปจฺจุฏาสิ คาธ ฺจ อชฺฌคาติ ฯ   
  [๓๖๖] โย เอตา นาธิวาเสติ      อุปฺปนฺนา เวทนา ทุกฺขา   
        สารีรกิา ปาณหรา         ยาหิ ผุฏโ ปเวธติ ฯ   
        อกฺกนทฺติ ปโรทติ          ทุพฺพโล อปฺปถามโก   
        น โส ปาตาเล ปจฺจุฏาสิ   อโถ คาธมฺป นชฺฌคา ๓ ฯ   
        โย เจตา อธิวาเสติ       อุปฺปนฺนา เวทนา ทุกฺขา   
        สารีรกิา ปาณหรา         ยาหิ ผุฏโ น เวธติ   
        สเจ ปาตาเล ปจฺจุฏาสิ    อโถ คาธมฺป อชฺฌคาติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๓๖๗]  ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  เวทนา  ฯ  กตมา ติสฺโส ฯ สุขา   
เวทนา   ทุกขฺา   เวนทา   อทุกฺขมสุขา   เวทนา   ฯ  สุขา  ภิกฺขเว   
เวทนา    ทุกขฺโต   ทฏพฺพา   ทุกฺขา   เวทนา   สลลฺโต   ทฏพฺพา   
อทุกฺขมสุขา   เวทนา   อนิจฺจโต   ทฏพฺพา   ฯ   ยโต  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุโน   สุขา   เวทนา   ทุกฺขโต   ทฏิา   โหติ   ทกฺุขา   เวทนา   
สลฺลโต    ทฏิา    โหติ   อทุกฺขมสุขา   เวทนา   อนิจฺจโต   ทิฏา   
#๑ ม. อุตฺตาฬึ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ ยุ. ปาตาเลน ฯ เอวมุปริป ฯ  ๓ ม. นาชฺฌคา ฯ   
#๔ ม. เนว ฯ    
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โหติ   ฯ   อย   วุจฺจติ   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ  สมฺมทฺทโส  อจฺเฉชฺชิ  ตณฺห   
วิวตฺตยิ ส ฺโชน สมฺมามานาภิสมยา อนฺตมกาสิ ทุกฺขสฺสาติ ฯ   
   [๓๖๘] โย สุข ทุกฺขโต อทฺท      ทุกขฺมทกฺขิ ๑ สลฺลโต   
         อทุกฺขมสุข สนฺต          อทกฺขิ น อนิจฺจโต ฯ   
         สเว สมฺมทฺทโส ภิกฺขุ      ปรชิานาติ เวทนา   
         โส เวทนา ปริ ฺาย      ทฏิเ ธมฺเม อนาสโว   
         กายสฺส เภทา ธมฺมฏโ    สงฺขฺย นูเปติ เวทคูติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๓๖๙]  อสฺสุตวา  ภิกฺขเว  ปุถุชชฺโน  สุขมฺป  เวทน  เวทยติ ๒   
ทุกฺขมฺป   เวทน   เวทยติ   อทุกฺขมสุขมฺป   เวทน  เวทยติ  ฯ  สตุวา   
ภิกฺขเว    อรยิสาวโก    สขุมฺป   เวทน   เวทยติ   ทุกขฺมฺป   เวทน   
เวทยติ   อทุกฺขมสุขมฺป   เวทน   เวทยติ   ฯ   ตตฺร   ภิกฺขเว   โก   
วิเสโส   โก   อธิปฺปายโส  ๓  ก ึ นานากรณ  สุตวโต  อริยสาวกสฺส   
อสฺสุตวตา   ปุถุชชฺเนนาติ   ฯ   ภควมูลกา  โน  ภนฺเต  ธมฺมา  ฯเปฯ   
อสฺสุตวา   ภิกฺขเว   ปุถชุชฺโน   ทกฺุขาย   เวทนาย   ผุฏโ   สมาโน   
โสจติ    กิลมติ    ปริเทวติ   อุรตฺตาฬ   กนฺทติ   สมโฺมห   อาปชชฺติ   
โส เทฺว เวทนา เวทยติ กายิก ฺจ เจตสิก ฺจ ฯ   
     [๓๗๐]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  ปุริส  สลฺเลน  วิชฺเฌยฺยุ  ๔ ตเมน   
ทุติเยน  สลฺเลน  อนุเวธ  วิชฺเฌยฺยุ  ๔  เอว  หิ  โส  ภิกฺขเว ปุริโส   
เทฺว  สลฺเลน  ๕  เวทนา  เวทยติ กายิก ฺจ เจตสิก ฺจ ฯ เอวเมว โข   
ภิกฺขเว  อสฺสุตวา  ปุถุชชฺโน  ทุกฺขาย  เวทนาย  ผุฏโ  สมาโน  โสจติ   
#๑ ม. ย.ุ ทกุขฺมทฺทกฺขิ ฯ  ๒ ยุ. เวทิยติ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๓ ม. อธิปฺปยาโส ฯ   
#ยุ. อธิปฺปาโยโส ฯ  ๔ ม. วิชฺเฌยฺย ฯ  ๕ ม. ทฺวิสลฺเลน เวทน ฯ ยุ. เทฺว   
#สลฺเล เวทนา ฯ    
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กิลมติ   ปริเทวติ   อุรตฺตาฬี   กนฺทติ   สมฺโมห   อาปชฺชติ  โส  เทฺว   
เวทนา  เวทยติ  กายิก ฺจ  เจตสิก ฺจ  ฯ  ตสฺสาเยว  โข  ปน ทุกฺขาย   
เวทนาย  [๑]  ปฏิฆวา  โหติ  ตเมน  ทุกขฺาย  เวทนาย ปฏิฆวนฺต โย   
ทุกฺขาย   เวทนาย   ปฏิฆานุสโย  โส  อนุเสติ  โส  ทุกฺขาย  เวทนาย   
ผุฏโ  สมาโน  กามสุข  อภินนฺทติ  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  น ห ิ[๒]   
ภิกฺขเว   ปชานาติ   อสฺสุตวา   ปุถชฺุชโน   อ ฺตฺร  กามสุขา  ทุกฺขาย   
เวทนาย    นสิฺสรณ   ฯ   ตสฺส   กามสุข   อภินนฺทโต   โย   สุขาย   
เวทนาย   ราคานุสโย   โส   อนุเสติ  โส  ตาส  เวทนาน  สมุทย ฺจ   
อตฺถงฺคม ฺจ  อสฺสาท ฺจ  อาทีนว ฺจ  นิสฺสรณ ฺจ  ยถาภูต  นปปฺชานาติ  ฯ   
ตสฺส     ตาส     เวทนาน    สมุทย ฺจ    อตฺถงฺคม ฺจ    อสฺสาท ฺจ   
อาทีนว ฺจ    นิสฺสรณ ฺจ    ยถาภูต   อปฺปชานโต   โย   อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย   อวิชฺชานุสโย   โส   อนุเสติ  โส  สุข ฺเจ  เวทน  เวทยติ   
ส ฺ ุตฺโต   น   เวทยติ   ทุกฺข ฺเจ   เวทน   เวทยติ   ส ฺ ุตฺโต   น   
เวทยติ   อทุกฺขมสุข ฺเจ   เวทน   เวทยติ   ส ฺ ุตฺโต  น  เวทยติ  ฯ   
อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   อสฺสุตวา  ปุถุชชฺโน  ส ฺ ุตฺโต  ชาติยา  ชราย   
มรเณน    โสเกหิ    ปริเทเวหิ   ทุกฺเขหิ   โทมนสฺเสหิ   อุปายาเสหิ   
ส ฺ ุตฺโต ทุกฺขสฺมาติ วทามิ ฯ   
     [๓๗๑]  สุตวา  จ โข ภิกฺขเว อริยสาวโก ทุกฺขาย เวทนาย ผุฏโ   
สมาโน   น  โสจติ  น  กลิมติ  น  ปริเทวติ  น  อุรตฺตาฬี  กนฺทติ  น   
สมฺโมห อาปชฺชติ โส เอก เวทน เวทยติ กายิก น เจตสิก ฯ   
#๑ ม. ผุฏโ สมาโน ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. โส ฯ    
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     [๓๗๒]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  ปุริส  สลฺเลน วิชฺเฌยยฺุ ๑ น ตเมน   
ทุติเยน  สลฺเลน  อนุเวธ  วิชฺเฌยฺยุ  ฯ  เอว  หิ  โส  ภิกฺขเว  ปุริโส   
เอกสลฺเลน  เวทน  เวทยติ  ฯ  เอวเมว โข ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก   
ทุกฺขาย    เวทนาย    ผุฏโ    สมาโน    น   โสจติ   น   กิลมติ   
น   ปริเทวติ   น   อุรตฺตาฬี   กนฺทติ   น   สมฺโมห   อาปชฺชติ  โส   
เอก   เวทน   เวทยติ   กายกิ   น   เจตสิก   ตสฺสาเยว  โข  ปน   
ทุกฺขาย  เวทนาย  [๒]  ปฏิฆวา  น  โหติ  ตเมน  ทุกฺขาย  เวทนาย   
ปฏิฆวนฺต    โย    ทุกฺขาย   เวทนาย   ปฏิฆานุสโย   โส   นานุเสติ   
โส   ทุกขฺาย   เวทนาย   ผุฏโ  สมาโน  กามสุข  นาภินนฺทติ  ฯ  ต   
กิสฺส  เหตุ  ฯ  ปชานาติ  [๓]  โส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก อ ฺตฺร   
กามสุขา   ทุกฺขาย   เวทนาย  นิสฺสรณ  ฯ  ตสฺส  กามสุข  นาภินนฺทโต   
โย  สุขาย  เวทนาย  ราคานุสโย  โส  นานุเสติ  โส  ตาส  เวทนาน   
สมุทย ฺจ     อตฺถงฺคม ฺจ     อสฺสาท ฺจ     อาทีนว ฺจ     นิสฺสรณ ฺจ   
ยถาภูต   ปชานาติ   ฯ   ตสฺส  ตาส  เวทนาน  สมุทย ฺจ  อตฺถงฺคม ฺจ   
อสฺสาท ฺจ  อาทีนว ฺจ  นิสฺสรณ ฺจ  ยถาภูต  ปชานโต  โย  อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย    อวิชฺชานุสโย    โส    นานุเสติ   โส   สขุ ฺเจ   เวทน   
เวทยติ    วิส ฺ ุตฺโต    น    เวทยติ    ทุกฺข ฺเจ   เวทน   เวทยติ   
วิส ฺ ุตฺโต   น   เวทยติ   อทุกฺขมสุข ฺเจ   เวทน  เวทยติ  วิส ฺ ุตฺโต   
น   เวทยติ   ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สุตวา  อริยสาวโก  วิส ฺ ุตฺโต   
ชาติยา   ชราย   มรเณน   โสเกหิ   ปริเทเวหิ  ทุกฺเขหิ  โทมนสฺเสหิ   
#๑ ม. วิชฺเฌยฺย ฯ  ๒ ม. ผุฏโ สมาโน ฯ  ๓ ม. ห ิฯ    
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อุปายาเสหิ   วิส ฺ ุตฺโต   ทุกฺขสฺมาติ   วทามิ   ฯ   อย  โข  ภิกฺขเว   
วิเสโส   อย   อธิปฺปายโส   อิท   นานากรณ   สุตวโต  อริยสาวกสฺส   
อสฺสุตวตา ปุถุชชฺเนนาติ ฯ   
  [๓๗๓] น โส ๑ เวทน เวทยติ สป ฺโ  สุขมฺป ทุกฺขมฺป พหุสฺสุโตป   
        อย จ ธีรสฺส ปุถชฺุชเนน         อย วิเสโส ๒ กสุลสฺส โหติ ฯ   
        สงฺขาตธมฺมสฺส พหุสฺสุตสฺส        วิปสฺสโต ๓ โลกมิม ปร ฺจ   
        อิฏสฺส ธมฺมา น มเถนฺติ จิตฺต    อนิฏโต โน ปฏิฆาตเมติ ฯ   
        ตสฺสานุโรธา อถ วา วิโรธา     วิธมิกา ๔ อตฺถคตา น สนฺติ   
        ปท ฺจ ตฺวา วิรช อโสก สมฺมา ปชานาติ ภวสฺส ปารคูติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๓๗๔]    เอก   สมย   ภควา   เวสาลิย   วิหรติ   มหาวเน   
กูฏาคารสาลาย  ฯ  อถ  โข  ภควา  สายณฺหสมย  ปฏิสลลฺานา  วุฏ ิโต   
เยน    คิลานสาลา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต   อาสเน   
นิสีทิ   ฯ   นสิชฺช  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  สโต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
สมฺปชาโน กาล อาคเมยฺย อย โว อมฺหาก อนุสาสนี ฯ   
     [๓๗๕]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สโต  โหติ  ฯ  อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ   
กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ  เวทนาสุ  ฯเปฯ  จิตฺเต  ฯ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี   
วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส  ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒ ม. ย.ุ มหาวิเสโส ฯ  ๓ ยุ. สมฺปสสฺโต ฯ   
#๔ ม. ย.ุ วิธปูตา ฯ    
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เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สโต โหติ ฯ   
     [๓๗๖]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมปฺชาโน  โหติ  ฯ  อิธ ภิกขฺเว   
ภิกฺขุ   อภิกฺกนฺเต  ปฏิกฺกนฺเต  สมฺปชานการี  โหติ  อาโลกิเต  วิโลกิเต   
สมฺปชานการี    โหติ    สมฺมิ ฺชิเต    ปสาริเต   สมฺปชานการี   โหติ   
สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ   สมฺปชานการี   โหติ   อสิเต   ปเต   ขายิเต   
สายิเต    สมปฺชานการี    โหติ    อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม   สมฺปชานการี   
โหติ   คเต    ิเต   นิสินฺเน   สุตฺเต   ชาคริเต  ภาสิเต  ตุณฺหีภาเว   
สมฺปชานการี   โหติ   ฯ   เอว   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  สมฺปชานการี   
โหติ   ฯ   สโต   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สมฺปชาโน  กาล  อาคเมยฺย  อย   
โว อมฺหาก อนุสาสนี ฯ   
     [๓๗๗]   ตสฺส  เจ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุโน  เอว  สตสฺส  สมฺปชานสฺส   
อปฺปมตฺตสฺส   อาตาปโน   ปหิตตฺตสฺส  วิหรโต  อุปปฺชฺชติ  สุขา  เวทนาt   
โส  เอว  ปชานาติ  อุปฺปนฺนา  โข  เม  อย  สุขา  เวทนา สา จ โข   
ปฏิจฺจ  โน  อปฺปฏิจฺจ  กึ  ปฏิจฺจ  อิมเมว  กาย  ปฏจฺิจ  อย  โข  ปน   
กาโย   อนิจฺโจ   สงฺขโต   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน   อนิจฺจ  โข  ปน  สงฺขต   
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน   กาย   ปฏิจฺจ   อุปฺปนนฺา  สุขา  เวทนา  กุโต  นิจฺจา   
ภวิสฺสตีติ   ฯ   โส   กาเย   จ   สุขาย  จ  เวทนาย  อนิจฺจานุปสฺสี   
วิหรติ    วยานุปสฺสี    วิหรติ    วิราคานุปสฺสี   วิหรติ   นิโรธานุปสฺสี   
วิหรติ   ปฏินสิฺสคฺคานุปสฺสี   วิหรติ   ฯ   ตสฺส   กาเย  จ  สุขาย  จ   
เวทนาย   อนิจฺจานุปสฺสิโน   วิหรโต   วยานุปสฺสิโน   วิหรโต   ฯเปฯ   
#๑ ยุ. สมฺปชาโน ฯ    
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ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสิโน   วิหรโต   โย   กาเย   จ  สขุาย  จ  เวทนาย   
ราคานุสโย โส ปหิยฺยติ ฯ   
     [๓๗๘]   ตสฺส  เจ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุโน  เอว  สตสฺส  สมฺปชานสฺส   
อปฺปมตฺตสฺส    อาตาปโน    ปหิตตฺตสฺส    วิหรโต   อุปฺปชฺชติ   ทุกฺขา   
เวทนา   โส   เอว  ปชานาติ  อุปฺปนฺนา  โข  มฺยาย  ทกฺุขา  เวทนา   
สา   จ  โข  ปฏิจฺจ  โน  อปฺปฏิจฺจ  กึ  ปฏิจฺจ  อิมเมว  กาย  ปฏจฺิจ   
อย   โข   ปน   กาโย   อนิจฺโจ   สงฺขโต   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน  อนจฺิจ   
โข   ปน   สงฺขต   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน   กาย   ปฏิจฺจ   อุปฺปนฺนา  ทุกฺขา   
เวทนา  กุโต  นิจฺจา  ภวิสฺสตีติ  ฯ  โส  กาเย  จ ทุกขฺาย จ เวทนาย   
อนิจฺจานุปสฺสี    วิหรติ    วยานุปสฺสี    วิหรติ   วิราคานุปสฺสี   วิหรติ   
นิโรธานุปสฺสี   วิหรติ   ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี   วิหรติ   ฯ   ตสฺส   กาเย   
จ    ทุกฺขาย    จ    เวทนาย    อนิจฺจานุปสฺสิโน   วิหรโต   ฯเปฯ   
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสิโน   วิหรโต   โย   กาเย  จ  ทุกขฺาย  จ  เวทนาย   
ปฏิฆานุสโย โส ปหิยฺยติ ฯ   
     [๓๗๙]   ตสฺส  เจ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุโน  เอว  สตสฺส  สมฺปชานสฺส   
อปฺปมตฺตสฺส   อาตาปโน   ปหิตตฺตสฺส   วิหรโต   อุปฺปชฺชติ  อทุกฺขมสุขา   
เวทนา   โส   เอว   ปชานาติ   อุปฺปนฺนา   โข  มฺยาย  อทุกฺขมสุขา   
เวทนา   สา   จ   โข   ปฏจฺิจ   โน  อปฺปฏิจฺจ  กึ  ปฏิจฺจ  อิมเมว   
กาย   ปฏิจฺจ  อย  โข  ปน  กาโย  อนิจฺโจ  สงฺขโต  ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปนฺโน  อนิจฺจ  โข  ปน สงฺขต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน  กาย  ปฏิจฺจ    



สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาท่ี 263 

อุปฺปนฺนา   อทุกฺขมสุขา   เวทนา   กุโต   นิจฺจา   ภวิสฺสตีติ   ฯ  โส   
กาเย  จ  อทกฺุขมสุขาย  จ  เวทนาย  อนิจฺจานุปสฺสี  วิหรติ  วยานุปสฺสี   
วิหรติ   วิราคานุปสฺสี   วิหรติ   นิโรธานุปสฺสี  วิหรติ  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี   
วิหรติ    ฯ    ตสฺส    กาเย    จ    อทุกฺขมสุขาย   จ   เวทนาย   
อนิจฺจานุปสฺสิโน   วิหรโต   ฯเปฯ   ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสิโน   วิหรโต  โย   
กาเย จ อทุกฺขมสุขาย จ เวทนาย อวิชฺชานุสโย โส ปหิยฺยติ ฯ   
     [๓๘๐]   โส  สุข ฺเจ  เวทน  เวทยติ  สา  อนิจฺจาติ  ปชานาติ   
อนชฺโฌสิตาติ   ปชานาติ   อนภินนฺทิตาติ   ปชานาติ   ทุกฺข ฺเจ   เวทน   
เวทยติ    ฯเปฯ   อทุกฺขมสุข ฺเจ   เวทน   เวทยติ   สา   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   กายปรยินฺติก   เวทน   
เวทยมาโน   กายปริยนฺติก   เวทน  เวทยามีติ  ปชานาติ  ชีวิตปริยนฺติก   
เวทน      เวทยมาโน      ชวิีตปริยนฺติก      เวทน     เวทยามีติ   
ปชานาติ  กายสฺส  เภทา  อุทฺธ  ชีวิตปริยาทานา  อิเธว  สพฺพเวทยิตานิ   
อนภินนฺทิตานิ สีติภวิสฺสนฺตีติ ปชานาติ ฯ   
     [๓๘๑]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  ๑  เตล ฺจ  [๒]  วฏฏิ ฺจ ปฏิจฺจ   
เตลปฺปทีโป  ฌาเยยฺย ตสฺเสว เตลสฺส จ วฏฏิยา จ ปริยาทานา อนาหาโร   
นิพฺพาเยยฺย  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว ภิกฺขุ เจ ๓ กายปริยนฺติก เวทน   
#๑ ยุ. ภิกฺขุ ฯ ๒ ม. เตล ฺจ ปฏิจฺจ วฏฏึ จ ปฏิจฺจ ฯ ยุ. เตล ฺจ ปฏิจฺจ   
#วฏฏิ ฺจ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๓ ม. ยุ. เจสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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เวทยมาโน  กายปริยนฺติก  เวทน  เวทยามีติ  ปชานาติ  ฯ ชีวิตปริยนฺติก   
เวทน      เวทยมาโน      ชวิีตปริยนฺติก      เวทน     เวทยามีติ   
ปชานาติ  ฯ  กายสฺส  เภทา  อุทฺธ ชีวิตปริยาทานา อิเธว สพฺพเวทยิตานิ   
อนภินนฺทิตานิ สีติภวิสฺสนฺตีติ ปชานาตีติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๓๘๒]    เอก   สมย   ภควา   เวสาลิย   วิหรติ   มหาวเน   
กูฏาคารสาลาย  ฯ  อถ  โข  ภควา  สายณฺหสมย  ปฏิสลลฺานา  วุฏ ิโต   
เยน    คิลานสาลา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต   อาสเน   
นิสีทิ   ฯ   นสิชฺช  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  สโต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
สมฺปชาโน กาล อาคเมยฺย อย โว อมฺหาก อนุสาสนี ฯ   
     [๓๘๓]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สโต  โหติ  ฯ  อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ   
กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   
โลเก   อภิชฌฺาโทมนสฺส   ฯ   เวทนาสุ   ฯเปฯ   จิตฺเต  ฯ  ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สโต โหติ ฯ   
     [๓๘๔]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมปฺชาโน  โหติ  ฯ  อิธ ภิกขฺเว   
ภิกฺขุ   อภิกฺกนฺเต   ปฏกิฺกนฺเต   สมฺปชานการี   โหติ   ฯเปฯ  ภาสิเต   
ตุณฺหีภาเว  สมฺปชานการี  โหติ  ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ สมฺปชาโน   
โหติ  ฯ  สโต  [๑]  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ สมฺปชาโน กาล อาคเมยฺย อย โว   
อมฺหาก อนุสาสนี ฯ   
     [๓๘๕]   ตสฺส  เจ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุโน  เอว  สตสฺส  สมฺปชานสฺส   
#๑ ยุ. โข ฯ    
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อปฺปมตฺตสฺส    อาตาปโน    ปหิตตฺตสฺส    วิหรโต    อุปฺปชชฺติ   สุขา   
เวทนา   โส   เอว   ปชานาติ  อุปฺปนฺนา  โข  มฺยาย  สุขา  เวทนา   
สา   จ   โข   ปฏิจฺจ   โน   อปฺปฏิจฺจ   ก ึ  ปฏิจฺจ  อิมเมว  ผสฺส   
ปฏิจฺจ   อย   โข   ปน   ผสฺโส   อนิจฺโจ   สงฺขโต  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน   
อนิจฺจ   โข   ปน   สงฺขต   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน   ผสฺส   ปฏิจฺจ  อุปฺปนฺนา   
สุขา    เวทนา    กุโต    นจฺิจา    ภวิสฺสตีติ    ฯ    โส   ผสฺเส   
จ  สุขาย  จ  เวทนาย  อนิจฺจานุปสฺสี  วิหรติ  วยานุปสฺสี  วิราคานุปสฺสี   
นิโรธานุปสฺสี     ปฏินิสสฺคฺคานุปสฺสี     วิหรติ    ฯ    ตสฺส    ผสฺเส   
จ   สุขาย   จ   เวทนาย   อนิจฺจานุปสฺสิโน   วิหรโต   วยานุปสฺสิโน   
วิราคานุปสฺสิโน     นิโรธานุปสฺสิโน     ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสิโน    วิหรโต   
โย ผสฺเส จ สุขาย จ เวทนาย ราคานุสโย โส ปหยิฺยติ ฯ   
     [๓๘๖]  ตสฺส  เจ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุโน  เอว  สตสฺส ฯเปฯ วิหรโต   
อุปฺปชฺชติ   ทุกฺขา   เวทนา   ฯเปฯ   อุปฺปชฺชติ   อทุกฺขมสุขา  เวทนา   
โส   เอว  ปชานาติ  อุปฺปนฺนา  โข  มฺยาย  อทุกฺขมสุขา  เวทนา  สา   
จ   โข   ปฏิจฺจ   โน   อปฺปฏิจฺจ   ก ึ ปฏิจฺจ  อิมเมว  ผสฺส  ปฏิจฺจ   
อย   โข   ปน   ผสฺโส   อนิจฺโจ   สงฺขโต   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน  ฯเปฯ   
(ยถา    ปรุิมสุตฺเต    วิตฺถาโร    ตถา    วิตฺถาเรตพฺโพ)   กายสฺส   
เภทา   อุทฺธ   ชีวิตปริยาทานา   อิเธว   สพฺพเวทยิตานิ  อนภินนทฺิตานิ   
สีติภวิสฺสนฺตีติ ปชานาติ ฯ   
     [๓๘๗]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  เตล ฺจ  วฏฏิ ฺจ  ปฏิจฺจ เตลปฺปทีโป    
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ฌาเยยฺย   ตสเฺสว   เตลสฺส   จ  วฏฏิยา  จ  ปริยาทานา  อนาหาโร   
นิพฺพาเยยฺย   ฯ   เอวเมว   โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กายปรยินฺติก  เวทน   
เวทยมาโน  กายปริยนฺติก  เวทน  เวทยามีติ  ปชานาติ  ฯ ชีวิตปริยนฺติก   
เวทน      เวทยมาโน      ชวิีตปริยนฺติก      เวทน     เวทยามีติ   
ปชานาติ  ฯ  กายสฺส  เภทา  อุทฺธ ชีวิตปริยาทานา อิเธว สพฺพเวทยิตานิ   
อนภินนฺทิตานิ สีติภวิสฺสนฺตีติ ปชานาตีติ ฯ อฏม ฯ   
     [๓๘๘] ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว เวทนา อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา   
ขยธมฺมา     วยธมฺมา     วิราคธมฺมา    นิโรธธมฺมา    ฯ    กตมา   
ติสฺโส   ฯ   สุขา   เวทนา  ทุกฺขา  เวทนา  อทุกฺขมสุขา  เวทนา  ฯ   
อิมา   โข  ภิกฺขเว  ติสฺโส  เวทนา  อนจฺิจา  สงฺขตา  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา(   
ขยธมฺมา วยธมฺมา วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมาติ ฯ นวม ฯ   
     [๓๘๙]  ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว เวทนา ผสฺสชา ผสฺสมูลกา ผสฺสนิทานา   
ผสฺสปจฺจยา    ฯ    กตมา    ติสฺโส    ฯ   สุขา   เวทนา   ทุกฺขา   
เวทนา   อทุกฺขมสุขา   เวทนา   ฯ  สุขเวทนิย  ภิกฺขเว  ผสฺส  ปฏจฺิจ   
อุปฺปชฺชติ   สุขา   เวทนา   ตสฺเสว   สขุเวทนิยสฺส   ผสฺสสฺส  นโิรธา   
ย   ตชฺช   เวทยิต  สุขเวทนิย  ผสฺส  ปฏิจฺจ  อุปฺปนฺนา  สุขา  เวทนา   
สา  นิรุชฌฺติ  สา  วูปสมติ  ๑  ฯ  ทุกฺขเวทนิย  ภิกฺขเว  ผสฺส  ปฏจฺิจ   
อุปฺปชฺชติ   ทุกฺขา   เวทนา   ตสฺเสว  ทุกฺขเวทนิยสฺส  ผสฺสสฺส  นิโรธา   
ย  ตชชฺ  เวทยิต  ทุกฺขเวทนิย  ผสฺส  ปฏิจฺจ  อุปฺปนฺนา  ทุกฺขา  เวทนา   
สา   นิรชฺุฌติ   สา   วูปสมติ   ฯ   อทุกขฺมสุขเวทนิย   ภิกฺขเว  ผสฺส   
#๑ ม. ย.ุ วูปสมฺมติ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   อทุกฺขมสุขา   เวทนา  ตสฺเสว  อทุกฺขมสุขเวทนิยสฺส   
ผสฺสสฺส     นิโรธา     ย     ตชฺช     เวทยิต    อทุกขฺมสุขเวทนิย   
ผสฺส   ปฏิจฺจ   อุปฺปนฺนา   อทุกฺขมสุขา   เวทนา   สา   นิรชฺุฌติ  สา   
วูปสมติ ฯ   
     [๓๙๐]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  ทฺวินฺน  กฏาน  สงฺฆฏฏา  ๑ ตสฺส   
สโมธานา  อุสฺมา  ชายติ  เตโช  อภินิพฺพตฺตติ  เตสเยว  ทฺวินฺน กฏาน   
นานาภาวา   วินิกฺเขปา   ยา   ตชชฺา   อุสฺมา   สา   นริุชฺฌติ   สา   
วูปสมติ   ฯ   เอวเมว   โข  ภิกฺขเว  อิมา  ติสฺโส  เวทนา  ผสฺสชา   
ผสฺสมูลกา   ผสฺสนิทานา   ผสฺสปจฺจยา  ตชชฺ  ผสฺส  ปฏิจฺจ  ตชชฺา  ๒   
เวทนา  อุปฺปชฺชติ  ตชฺชสสฺ  ๓  ผสฺสสสฺ  นิโรธา  ตชฺชา  ๒  เวทนา   
นิรุชฺฌตีติ ฯ ทสม ฯ   
              เวทนาสยุตฺตสฺส ปมกสคาถวคฺโค ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
       สมาธิสุขาย ๔ ปหาเนน     ปาตาล ทฏพฺเพน จ ๕   
       สลลฺตฺเถน [๖] เคล ฺ ๗  อนิจฺจผสฺสมูลกาติ ฯ   
                     _______________   
#๑ ม. ย.ุ สงฺฆฏฏนสโมธานา ฯ ๒-๓ ยุ. อาเมณฺฑิต ฯ  ๔ ม. สมาธิสุข ฯ   
#๕ ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๖ ยุ. จ ฯ  ๗ ม. สลฺเลน เจว เคล ฺา ฯ    
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                    รโหคตวคฺโค ทุติโย   
     [๓๙๑]   อถ   โข   อ ฺตโร  ภิกขฺุ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข   โส   ภิกฺขุ   ภควนฺต   เอตทโวจ   อิธ  มยฺห  ภนฺเต   
รโหคตสฺส   ปฏิสลลฺีนสสฺ   เอว   เจตโส   ปริวิตกโฺก  อุทปาทิ  ติสฺโส   
เวทนา   วุตฺตา   ภควตา  สุขา  เวทนา  ทุกฺขา  เวทนา  อทุกฺขมสุขา   
เวทนา   อิมา  ติสฺโส  เวทนา  วุตฺตา  ภควตา  ฯ  วุตฺต  โข  ปเนต   
ภควตา   ยงฺกิ ฺจิ   เวทยิต  ต  ทุกฺขสฺมนิฺติ  กึ  นุ  โข  เอต  ภควตา   
สนฺธาย   ภาสิต   ยงฺกิ ฺจิ   เวทยิต   ต   ทุกฺขสฺมินฺติ  ฯ  สาธุ  สาธุ   
ภิกฺขุ   ติสฺโส   อิมา   ภิกฺขุ   เวทนา   วุตฺตา   มยา  สขุา  เวทนา   
ทุกฺขา   เวทนา   อทุกฺขมสุขา   เวทนา  อิมา  ติสฺโส  เวทนา  วุตฺตา   
มยา   ฯ   วุตฺต   โข   ปเนต   ภิกฺขุ   มยา   ยงฺกิ ฺจิ  เวทยิต  ต   
ทุกฺขสฺมินฺติ   ต   โข   ปเนต   ภิกฺขุ   มยา   สงฺขารานเยว  อนิจฺจต   
สนฺธาย   ภาสิต   ยงฺกิ ฺจิ  เวทยิต  ต  ทุกฺขสฺมินฺติ  ฯ  ต  โข  ปเนต   
ภิกฺขุ    มยา    สงฺขารานเยว    ขยธมฺมต    วยธมฺมต   วิราคธมฺมต   
นิโรธธมฺมต    วิปริณามธมฺมต    สนฺธาย    ภาสิต   ยงฺกิ ฺจิ   เวทยิต   
ต ทุกฺขสฺมินฺติ ฯ   
     [๓๙๒]   อถ   โข  ปน  ภิกฺขุ  มยา  อนุปุพฺพสงฺขาราน  นิโรโธ   
อกฺขาโต   ปมชฺฌาน   สมาปนฺนสฺส   วาจา  นิรุทฺธา  โหติ  ทุติยช-ฺ  
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ฌาน  สมาปนฺนสฺส   วิตกฺกวิจารา    นิรุทฺธา   โหนฺติ     ตติยชฌฺาน   
สมาปนฺนสฺส     ปติ    นริทฺุธา    โหติ    จตุตฺถชฺฌาน    สมาปนฺนสฺส   
อสฺสาสปสฺสาสา    นิรุทฺธา    โหนฺติ   อากาสาน ฺจายตน   สมาปนฺนสฺส   
รูปส ฺา      นิรุทฺธา      โหติ     วิ ฺาณ ฺจายตน     สมาปนฺนสฺส   
อากาสาน ฺจายตนส ฺา   นิรุทฺธา   โหติ   อากิ ฺจ ฺายตน  สมาปนฺนสฺส   
วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺา      นิรุทฺธา     โหติ     เนวส ฺานาส ฺายตน   
สมาปนฺนสฺส   อากิ ฺจ ฺายตนส ฺา   นิรุทฺธา   โหติ  ส ฺาเวทยิตนิโรธ   
สมาปนฺนสฺส    ส ฺา    จ    เวทนา    จ    นิรุทฺธา   โหนฺติ   ฯ   
ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน   ราโค   นิรุทฺโธ   โหติ   โทโส  นิรุทโฺธ  โหติ   
โมโห นริุทฺโธ โหติ ฯ   
     [๓๙๓]  อถ  โข  ภิกฺขุ  มยา  อนุปุพฺพสงฺขาราน วูปสโม อกฺขาโต   
ปมชฺฌาน    สมาปนฺนสฺส    วาจา    วูปสนฺตา    โหติ    ทุติยชฌฺาน   
สมาปนฺนสฺส   วิตกฺกวิจารา  วูปสนฺตา  โหนฺติ  ฯเปฯ  ส ฺาเวทยิตนิโรธ   
สมาปนฺนสฺส    ส ฺา    จ    เวทนา    จ   วูปสนฺตา   โหนฺติ   ฯ   
ขีณาสวสฺส    ภิกฺขุ    ราโค    วูปสนฺโต    โหติ   โทโส   วูปสนฺโต   
โหติ โมโห วูปสนฺโต โหติ ฯ   
     [๓๙๔]    ฉยิมา   ภิกฺขุ   ปสฺสทฺธิโย   ปมชฺฌาน   สมาปนฺนสสฺ   
วาจา   ปฏิปปฺสฺสทฺธา   โหติ   ทุติยชฌฺาน   สมาปนฺนสฺส   วิตกฺกวิจารา   
ปฏิปฺปสฺสทธฺา       โหนติฺ      ตติยชฌฺาน      สมาปนฺนสฺส      ปติ   
ปฏิปฺปสฺสทธฺา   โหติ   จตุตฺถชฺฌาน   สมาปนฺนสฺส   อสฺสาสปสฺสาสา    
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ปฏิปฺปสฺสทธฺา     โหนฺติ    ส ฺาเวทยิตนิโรธ    สมาปนฺนสฺส    ส ฺา   
จ    เวทนา   จ   ปฏิปฺปสสฺทฺธา   โหนติฺ   ฯ   ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน   
ราโค    ปฏิปปฺสฺสทฺโธ   โหติ   โทโส   ปฏิปฺปสฺสทโฺธ   โหติ   โมโห   
ปฏิปฺปสฺสทโฺธ โหตีติ ฯ ปม ฯ   
     [๓๙๕]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  อากาเสป  ๑ วิวิธา วาตา วายนฺติ   
ปุรตฺถิมาป   วาตา   วายนฺติ   ปจฺฉิมาป   วาตา   วายนฺติ   อุตฺตราป   
วาตา    วายนฺติ    ทกฺขิณาป    วาตา    วายนฺติ   สรชาป   วาตา   
วายนฺติ   อรชาป   วาตา   วายนฺติ   สีตาป  วาตา  วายนฺติ  อุณฺหาป   
วาตา    วายนฺติ    ปริตฺตาป   วาตา   วายนฺติ   อธิมตฺตาป   วาตา   
วายนฺติ   ฯ   เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อิมสฺมึ  กายสฺมึ  วิวิธา  เวทนา   
อุปฺปชฺชนฺติ   สุขาป   เวทนา   อุปฺปชชฺติ   ทุกฺขาป   เวทนา  อุปฺปชฺชติ   
อทุกฺขมสุขาป เวทนา อุปฺปชฺชตีติ ฯ   
   [๓๙๖] ยถาป วาตา อากาเส     วายนฺติ วิวิธา ปุถู ๒   
         ปุรตฺถมิา ปจฺฉิมา จาป     อุตฺตรา อถ ทกฺขิณา ฯ   
         สรชา อรชา จาป ๓     สีตา อุณฺหา จ เอกทา   
         อธิมตฺตา ปริตฺตา จ       ปุถ ู๒ วายนฺติ มาลุตา ฯ   
         ตเถวิมสฺมึ ๔ กายสฺมึ     สมุปฺปชชฺนฺติ เวทนา   
         สุขทุกฺขสมุปฺปตฺติ          อทุกฺขมสุขา จ ยา ฯ   
         ยโตว ๕ ภิกฺขุ อาตาป    สมฺปชาโน นิรชฺุฌติ ๖   
         ตโต โส เวทนา สพฺพา    ปริชานาติ ปณฺฑิโต ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อากาเส ฯ  ๒ ยุ. ปุถุ ฯ  ๓ ม. จป ฯ ยุ. วาป ฯ ๔ ย.ุ ตเถวิมสฺมึป ฯ   
#๕ ม. ย.ุ ยโต จ ฯ  ๖ ม. สมฺปช ฺ น ริ ฺจติ ฯ ยุ. สมฺปชาโน นิรูปธิ ฯ    
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         โส เวทนา ปริ ฺาย      ทฏิเ ธมฺเม อนาสโว   
         กายสฺส เภทา ธมฺมฏโ    สงฺข นูเปติ ๑ เวทคูติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๓๙๗]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  อากาเส  วิวิธา  วาตา  วายนฺติ   
ปุรตฺถิมาป   วาตา   วายนฺติ   ฯเปฯ   อธิมตฺตาป  วาตา  วายนฺติ  ฯ   
เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อิมสฺมึ  กายสฺมึ  วิวิธา  เวทนา  อุปฺปชฺชนติฺ   
สุขาป   เวทนา   อุปฺปชชฺติ   ทุกฺขาป  เวทนา  อุปฺปชฺชติ  อทุกฺขมสุขาป   
เวทนา อุปฺปชฺชตีติ ฯ ตติย ฯ   
     [๓๙๘]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  อาคนฺตุกาคาร  ตตฺถ  ปุรตฺถิมายป   
ทิสาย   อาคนฺตฺวา   วาส   กปฺเปนฺติ   ปจฺฉิมายป   ทิสาย  อาคนฺตฺวา   
วาส    กปฺเปนฺติ   อุตฺตรายป   ทิสาย   อาคนฺตฺวา   วาส   กปฺเปนฺติ   
ทกฺขิณายป   ทิสาย   อาคนฺตฺวา   วาส  กปฺเปนฺติ  ขตฺติยาป  อาคนฺตฺวา   
วาส   กปฺเปนฺติ   พฺราหฺมณาป   อาคนฺตฺวา   วาส  กปฺเปนฺติ  เวสฺสาป   
อาคนฺตฺวา   วาส   กปฺเปนฺติ   สุทฺทาป  อาคนฺตฺวา  วาส  กปฺเปนฺติ  ฯ   
เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อิมสฺมึ  กายสฺมึ  วิวิธา  เวทนา  อุปฺปชฺชนติฺ   
สุขาป   เวทนา   อุปฺปชชฺติ   ทุกฺขาป  เวทนา  อุปฺปชฺชติ  อทุกฺขมสุขาป   
เวทนา     อุปปฺชฺชติ     สามิสาป     สุขา     เวทนา    อุปฺปชฺชติ   
สามิสาป   ทกฺุขา   เวทนา   อุปฺปชฺชติ  สามิสาป  อทุกฺขมสุขา  เวทนา   
อุปฺปชฺชติ   นิรามิสาป   สุขา   เวทนา   อุปฺปชฺชติ   นิรามิสาป  ทุกฺขา   
เวทนา   อุปฺปชฺชติ   นริามิสาป   อทุกขฺมสุขา   เวทนา  อุปฺปชฺชตีติ  ฯ   
จตุตฺถ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ สงฺขฺย โนเปติ ฯ    
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     [๓๙๙]  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ฯเปฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺโน   โข   อายสฺมา  อานนฺโท   
ภควนฺต  เอตทโวจ  กตมา  น ุ โข  ภนฺเต เวทนา กตโม เวทนาสมุทโย   
กตโม     เวทนานิโรโธ     กตมา     เวทนานิโรธคามินี    ปฏิปทา   
โก  เวทนาย  อสฺสาโท  โก  เวทนาย  ๑  อาทีนโว  กึ เวทนาย ๑   
นิสฺสรณนฺติ   ฯ   ติสฺโส  อิมา  อานนฺท  เวทนา  สุขา  เวทนา  ทุกขฺา   
เวทนา   อทุกฺขมสุขา   เวทนา   ฯ   อิมา   วุจฺจติ  อานนฺท  เวทนา   
ผสฺสสมุทยา    เวทนาสมุทโย    ผสฺสนิโรธา   เวทนานิโรโธ   อยเมว   
อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  เวทนานิโรธคามินี  ปฏิปทา  ฯ  เสยฺยถีท  ฯ   
สมมฺาทิฏ ิ   ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ   ฯ   ย   เวทน   ปฏิจฺจ  อุปฺปชชฺติ   
สุข   โสมนสฺส   อย   เวทนาย   อสฺสาโท  ฯ  ยา  เวทนา  อนิจฺจา   
ทุกฺขา   วิปรณิามธมฺมา   อย   เวทนาย   อาทีนโว  ฯ  โย  เวทนาย   
ฉนฺทราควินโย ฉนฺทราคปฺปหาน อิท เวทนาย นิสฺสรณ ฯ   
     [๔๐๐]   อถ   โข   ปนานนฺท  มยา  อนุปุพฺพสงฺขาราน  นิโรโธ   
อกฺขาโต   ปมชฺฌาน   สมาปนฺนสฺส   วาจา   นิรุทธฺา   โหติ   ฯเปฯ   
ส ฺาเวทยิตนิโรธ   สมาปนฺนสฺส   ส ฺา   จ   เวทนา   จ   นริุทฺธา   
โหนฺติ    ฯ   ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน   ราโค   นิรุทฺโธ   โหติ   โทโส   
นิรุทฺโธ โหติ โมโห นิรุทโฺธ โหติ ฯ   
     [๔๐๑]   อถ   โข   ปนานนฺท  มยา  อนุปุพฺพสงฺขาราน  วูปสโม   
อกฺขาโต   ปมชฺฌาน   สมาปนฺนสฺส   วาจา   วูปสนฺตา   โหติ  ฯเปฯ   
#๑ ม. ย.ุ อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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ส ฺาเวทยิตนิโรธ   สมาปนฺนสฺส   ส ฺา   จ   เวทนา   จ  วูปสนฺตา   
โหนฺติ   ฯ   ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน   ราโค   วูปสนฺโต   โหติ   โทโส   
วูปสนฺโต โหติ โมโห วูปสนฺโต โหติ ฯ   
     [๔๐๒]  อถ  โข  ปนานนฺท มยา อนุปุพฺพสงฺขาราน ปฏิปฺปสฺสทฺธิ ๑   
อกฺขาตา    ปมชฺฌาน    สมาปนฺนสฺส    วาจา   ปฏปิฺปสฺสทฺธา   โหติ   
ฯเปฯ    อากาสาน ฺจายตน    สมาปนฺนสฺส    รูปส ฺา   ปฏิปปฺสฺสทฺธา   
โหติ      วิ ฺาณ ฺจายตน     สมาปนฺนสฺส     อากาสาน ฺจายตนส ฺา   
ปฏิปฺปสฺสทธฺา   โหติ  อากิ ฺจ ฺายตน  สมาปนฺนสฺส  วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺา   
ปฏิปฺปสฺสทธฺา โหติ เนวส ฺานาส ฺายตน   
สมาปนฺนสฺส  อากิ ฺจ ฺายตนส ฺา  ปฏิปฺปสฺสทฺธา  โหติ ส ฺาเวทยิตนิโรธ   
สมาปนฺนสฺส      ส ฺา      จ     เวทนา     จ     ปฏิปปฺสฺสทฺธา   
โหนฺติ   ฯ   ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน   ราโค  ปฏิปฺปสสฺทฺโธ  โหติ  โทโส   
ปฏิปฺปสฺสทโฺธ โหติ โมโห ปฏิปฺปสฺสทฺโธ โหตีติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๔๐๓]  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺน  โข  อายสฺมนฺต  อานนฺท  ภควา  เอตทโวจ กตมา นุ โข อานนฺท   
เวทนา    กตโม    เวทนาสมุทโย    กตโม   เวทนานิโรโธ   กตมา   
เวทนานิโรธคามินี   ปฏิปทา   โก   เวทนาย  อสฺสาโท  โก  เวทนาย   
อาทีนโว   ก ึ เวทนาย  นสิฺสรณนฺติ  ฯ  ภควมูลกา  โน  ภนฺเต  ธมฺมา   
ภควเนตฺติกา    ภควปฏิสรณา   สาธุ   ภนฺเต   ภควนฺต ฺเว   ปฏิภาตุ   
#๑ ยุ. ปสฺสทธฺิ ฯ    
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เอตสฺส   ภาสิตสฺส   อตฺโถ   ภควโต   สุตฺวา  ภิกฺขู  ธาเรสฺสนฺตีติ  ฯ   
เตนหิ    อานนฺท    สุโณหิ    สาธุก    มนสิกโรหิ   ภาสิสฺสามีติ   ฯ   
เอว   ภนฺเตติ   โข   อายสฺมา   อานนฺโท   ภควโต   ปจฺจสฺโสสิ  ฯ   
ภควา   เอตทโวจ   ติสฺโส   อิมา   อานนฺท   เวทนา  สุขา  เวทนา   
ทุกฺขา   เวทนา   อทุกฺขมสุขา   เวทนา   ฯ   อิมา  วุจฺจนฺติ  อานนฺท   
เวทนา   ฯเปฯ   ผสฺสสมุทยา   ฯเปฯ   ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน   ราโค   
ปฏิปฺปสฺสทโฺธ     โหติ     โทโส     ปฏิปฺปสฺสทฺโธ    โหติ    โมโห   
ปฏิปฺปสฺสทโฺธ โหตีติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๔๐๔]   อถ   โข  สพฺพหุลา  ภิกฺขู  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต  นสิีทึสุ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺนา  โข  เต  ภิกฺขู  ภควนฺต  เอตทโวจุ กตมา นุ โข ภนฺเต เวทนา   
กตโม  เวทนาสมุทโย  กตโม  เวทนานิโรโธ  กตมา  เวทนานิโรธคามินี   
ปฏิปทา   โก   เวทนาย   อสฺสาโท   โก   เวทนาย   อาทีนโว   ก ึ  
เวทนาย  นิสฺสรณนฺติ  ฯ  ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  เวทนา  สุขา  เวทนา   
ทุกฺขา   เวทนา   อทุกฺขมสุขา   เวทนา   ฯ   อิมา  วุจฺจนฺติ  ภิกฺขเว   
เวทนา   ฯ   ผสฺสสมุทยา   เวทนาสมุทโย  ผสฺสนิโรธา  เวทนานิโรโธ   
อยเมว   อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   เวทนานิโรธคามินี  ปฏิปทา  ฯ   
เสยฺยถีท   ฯ   สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ  ฯ  ย  เวทน  ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ   สุข   โสมนสฺส   อย  เวทนาย  อสฺสาโท  ฯ  ยา  เวทนา   
อนิจฺจา   ทุกขฺา   วิปริณามธมฺมา   อย   เวทนาย   อาทีนโว  ฯ  โย    
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เวทนาย ฉนฺทราควินโย ฉนฺทราคปฺปหาน อิท เวทนาย นิสฺสรณ ฯ   
     [๔๐๕]  อถ  โข  ปน  ภิกฺขเว  มยา  อนุปุพฺพสงฺขาราน  นิโรโธ   
อกฺขาโต   ปมชฺฌาน   สมาปนฺนสฺส   วาจา   นิรุทธฺา   โหติ   ฯเปฯ   
ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน   ราโค   นิรุทฺโธ   โหติ   โทโส  นิรุทโฺธ  โหติ   
โมโห นริุทฺโธ โหติ ฯ   
     [๔๐๖]  อถ  โข  ปน  ภิกฺขเว  มยา  อนุปุพฺพสงฺขาราน  วูปสโม   
อกฺขาโต   ปมชฺฌาน   สมาปนฺนสฺส   วาจา   วูปสนฺตา   โหติ  ฯเปฯz   
ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน   ราโค   วูปสนฺโต  โหติ  โทโส  วูปสนฺโต  โหติ   
โมโห วูปสนฺโต โหติ ฯ   
     [๔๐๗]   ฉยิมา  ภิกฺขเว  ปสฺสทฺธิโย  ฯ  ปมชฌฺาน  สมาปนฺนสฺส   
วาจา   ปฏิปปฺสฺสทฺธา   โหติ   ทุติยชฌฺาน   สมาปนฺนสฺส   วิตกฺกวิจารา   
ปฏิปฺปสฺสทธฺา    โหนฺติ   ตติยชฺฌาน   สมาปนฺนสฺส   ปติ   ปฏปิฺปสฺสทฺธา   
โหติ    จตุตฺถชฺฌาน    สมาปนฺนสฺส    อสฺสาสปสฺสาสา    ปฏปิฺปสฺสทฺธา   
โหนฺติ    ส ฺาเวทยิตนิโรธ   สมาปนฺนสฺส   ส ฺา   จ   เวทนา   จ   
ปฏิปฺปสฺสทธฺา   โหนฺติ   ฯ   ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน  ราโค  ปฏิปปฺสฺสทฺโธ   
โหติ   โทโส   ปฏิปฺปสฺสทฺโธ   โหติ   โมโห  ปฏิปปฺสฺสทฺโธ  โหตีติ  ฯ   
สตฺตม ฯ   
     [๔๐๘]   อถ   โข  สมพฺหุลา  ภิกฺขู  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ฯเปฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺเน   โข   เต   ภิกฺขู  ภควา   
เอตทโวจ   กตมา   นุ   โข  ภกฺขเว  เวทนา  กตโม  เวทนาสมุทโย    
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กตโม    เวทนานิโรโธ    กตมา   เวทนานิโรธคามินี   ปฏิปทา   โก   
เวทนาย  อสฺสาโท  โก  เวทนาย  อาทีนโว  ก ึ เวทนาย นิสฺสรณนฺติ ฯ   
ภควมูลกา   โน  ภนฺเต  ธมฺมา  ฯเปฯ  ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  เวทนา   
สุขา  เวทนา  ทุกฺขา  เวทนา  อทุกฺขมสุขา  เวทนา  ฯ  อิมา  วุจฺจนฺติ   
ภิกฺขเว   เวทนา   ฯ   ผสฺสสมุทยา   (ยถา  ปุริมสุตฺตนฺโต  วิตฺถารโิต   
ตถา วิตฺถาเรตพฺโพ ๑-) ฯ อฏม ฯ   
     [๔๐๙]    อถ   โข   ป ฺจกงฺโค   ปติ   เยนายสฺมา   อุทายิ   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมนฺต  อุทายึ  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินโฺน  โข  ป ฺจกงฺโค  ปติ  อายสฺมนฺต  อุทายึ   
เอตทโวจ   กติ  นุ  โข  ภนฺเต  อุทายิ  เวทนา  วุตฺตา  ภควตาติ  ฯ   
ติสฺโส  โข  คหปติ  ๒  เวทนา  วุตฺตา  ภควตา  สุขา  เวทนา ทุกฺขา   
เวทนา   อทุกฺขมสุขา  เวทนา  อิมา  โข  คหปติ  ๒  ติสฺโส  เวทนา   
วุตฺตา ภควตาติ ฯ   
     [๔๑๐]  เอว  วุตฺเต  ป ฺจกงฺโค ปติ อายสฺมนฺต อุทายึ เอตทโวจ   
น  โข  ภนฺเต  อุทายิ  ติสโฺส  เวทนา  วุตฺตา  ภควตา  เทฺว  เวทนา   
วุตฺตา   ภควตา   สุขา   เวทนา   ทุกฺขา   เวทนา  ฯ  ยาย  ภนฺเต   
อทุกฺขมสุขา  เวทนา  สนฺตสฺมึ  เอสา  ปณีเต  สุเข  วุตฺตา  ภควตาติ ฯ   
ทุติยมฺป   โข   อายสฺมา   อุทายิ  ป ฺจกงฺค  ปตึ  เอตทโวจ  น  โข   
คหปติ  เทฺว  เวทนา  วุตฺตา  ภควตา  ติสฺโส  เวทนา  วุตฺตา  ภควตา   
สุขา   เวทนา   ทุกฺขา   เวทนา   อทุกฺขมสุขา  เวทนา  อิมา  ติสฺโส   
#๑ ม. ย.ุ ยถา ปุริมสุตฺตนฺเต ตถา วิตฺถาเรตพฺโพ ฯ  ๒ ม. ย.ุ ปติ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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เวทนา  วุตฺตา  ภควตาติ  ฯ  ทุติยมฺป  โข  ป ฺจกงฺโค  ปติ อายสฺมนฺต   
อุทายึ   เอตทโวจ   น   โข   ภนฺเต  อุทายิ  ติสฺโส  เวทนา  วุตฺตา   
ภควตา   เทฺว   เวทนา   วุตฺตา   ภควตา   สุขา   เวทนา   ทุกฺขา   
เวทนา   ยาย   ภนฺเต   อทุกฺขมสุขา  เวทนา  สนฺตสฺมึ  เอสา  ปณีเต   
สุเข   วุตฺตา   ภควตาติ  ฯ  ตติยมฺป  โข  อายสฺมา  อุทายิ  ป ฺจกงฺค   
ปตึ  เอตทโวจ  น  โข  คหปติ  เทฺว  เวทนา  วุตฺตา  ภควตา ติสฺโส   
เวทนา   วุตฺตา   ภควตา  สุขา  เวทนา  ทุกฺขา  เวทนา  อทุกฺขมสุขา   
เวทนา    อิมา   ติสฺโส   เวทนา   วุตฺตา   ภควตาติ   ฯ   ตติยมฺป   
โข   ป ฺจกงฺโค   ปติ  อายสฺมนฺต  อุทายี  เอตทโวจ  น  โข  ภนฺเต   
อุทายิ   ติสฺโส   เวทนา   วุตฺตา   ภควตา   เทฺว   เวทนา   วุตฺตา   
ภควตา   สุขา   เวทนา   ทุกฺขา   เวทนา  ยาย  ภนเฺต  อทุกฺขมสุขา   
เวทนา  สนฺตสฺมึ  เอสา  ปณีเต  สุเข  วุตฺตา  ภควตาติ  ฯ เนว [๑]   
อสกฺขิ  ๒  อายสฺมา  อุทายิ  ป ฺจกงฺค  ปตึ  ส ฺาเปตุ  น  ปนาสกฺขิ   
ป ฺจกงฺโค ปติ อายสฺมนฺต อุทายึ ส ฺาเปตุ ฯ   
     [๔๑๑]   อสฺโสสิ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  อายสฺมโต  อุทายสิฺส   
ป ฺจกงฺเคน   ปตินา   สทฺธึ   อิม   กถาสลฺลาป   อถ  โข  อายสฺมา   
อานนฺโท   เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อปุสงฺกมิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   อายสฺมา   อานนฺโท   ยาวตโก  อายสฺมโต   
อุทายิสฺส   ป ฺจกงฺเคน  ปตินา  สทฺธึ  อโหสิ  กถาสลฺลาโป  ตมฺป  ๓   
สพฺพ   ภควโต   อาโรเจสิ   ฯ   สนฺตเมว   โข   อานนฺท   ปริยาย   
#๑ ยุ. โข ฯ  ๒ ม. สกฺขิ ฯ  ๓ ม. ต ฯ    
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ป ฺจกงฺโค  ปติ  อุทายิสฺส  ภิกฺขุโน  นาพฺภนุโมทิ  ฯ  สนฺต  จ ปนานนฺท   
ปริยาย อุทายิ ภิกฺขุ ป ฺจกงฺคสฺส ปติโน นาพฺภนุโมทิ ฯ   
     [๔๑๒]  เทฺวป  มยา  อานนฺท เวทนา วุตฺตา ปริยาเยน ติสฺโส ๑   
มยา   เวทนา   วุตฺตา   ปรยิาเยน   ป ฺจป   มยา   เวทนา  วุตฺตา   
ปริยาเยน  ฉป  มยา  เวทนา วุตฺตา ปริยาเยน อฏารสาป มยา เวทนา   
วุตฺตา    ปริยาเยน   ฉตฺตึสาป   มยา   เวทนา   วุตฺตา   ปรยิาเยน   
อฏสตป  มยา  เวทนา  วุตฺตา  ปริยาเยน  ฯ  เอว ปรยิาเยน เทสิโต   
อานนฺท  มยา  ธมฺโม  ฯ  เอว  ปริยาเยน  เทสิเต  โข  อานนฺท มยา   
ธมฺเม   เย   อ ฺม ฺสฺส   สุภาสิต   สลุปต   น   สมนุม ฺ ิสฺสนฺติ  น   
สมนุชานิสฺสนฺติ  น  สมนโุมทิสฺสนฺติ  ฯ  เตส  เอต  ปาฏิกงฺข ภณฺฑนชาตา   
กลหชาตา      วิวาทาปนฺนา     อ ฺม ฺ     มุขสตฺตีหิ     วิตุทนฺตา   
วิหริสฺสนฺติ  ๒  ฯ  เอว  ปริยายเทสิโต  โข ๓ อานนฺท มยา ธมฺโม ฯ   
เอว  ปริยายเทสิเต  โข  ๓  อานนฺท  มยา  ธมฺเม  เย  อ ฺม ฺสฺส   
สุภาสิต   สุลปต   สมนุม ฺ ิสฺสนฺติ   สมนุชานิสฺสนฺติ   สมนโุมทิสฺสนฺติ   ฯ   
เตส   เอต  ปาฏิกงฺข  สมคฺคา  สมฺโมทมานา  อวิวทมานา  ขีโรทกีภูตา   
อ ฺม ฺ ปยจกฺขูหิ สมฺปสฺสนฺตา วิหริสฺสนฺติ ๒ ฯ   
     [๔๑๓]  ป ฺจิเม  อานนฺท กามคุณา ฯ กตเม ป ฺจ ฯ จกฺขุวิ ฺเยฺยา   
รูปา     อิฏา     กนฺตา     มนาปา     ปยรูปา     กามูปส ฺหิตา   
รชนิยา   ฯเปฯ   กายวิ ฺเยฺยา   โผฏพฺพา   อิฏา  กนฺตา  มนาปา   
ปยรูปา    กามูปส ฺหิตา   รชนยิา   ฯ   อิเม   โข   อานนฺท   ป ฺจ   
#๑ ม. ย.ุ ติสโฺสป ฯ  ๒ ม. อิติสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๓ ย.ุ โขสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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กามคุณา   ฯ   ย   โข   อานนฺท   อิเม   ป ฺจ   กามคุเณ   ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ สขุ โสมนสฺส อิท วุจฺจติ กามสุข ฯ   
     [๔๑๔]  เย  โข  อานนฺท  เอว  วเทยฺยุ เอต ปรม สนฺต ๑ สุข   
โสมนสฺส   ปฏิสเวเทนฺตีติ   ฯ  อิท  เนสาห  นานุชานามิ  ฯ  ต  กิสฺส   
เหตุ   ฯ   อตฺถานนฺท   เอตมฺหา   สุขา   อ ฺ   สุข  อภิกฺกนฺตตร ฺจ   
ปณีตตร ฺจ ฯ   
     [๔๑๕]  กตม ฺจานนฺท  เอตมฺหา  สุขา  อ ฺ  สุข  อภิกฺกนตฺตร ฺจ   
ปณีตตร ฺจ    ฯ    อิธานนฺท    ภิกฺขุ    วิวิจฺเจว    กาเมหิ   วิวิจฺจ   
อกุสเลหิ   ธมฺเมหิ   สวิตกฺก   สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข   ปมชฌฺาน   
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ   อิท   โข   อานนฺท   เอตมฺหา  สุขา  อ ฺ   
สุข   อภิกฺกนฺตตร ฺจ   ปณีตตร ฺจ  ฯ  เย  โข  อานนฺท  เอว  วเทยฺยุ   
เอต  ปรม  สนฺต  ๑  สุข  โสมนสฺส  ปฏิสเวเทนฺตีติ  ฯ  อิท  เนสาห   
นานุชานามิ   ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  อตฺถานนฺท  เอตมฺหา  สุขา  อ ฺ   
สุข อภิกฺกนฺตตร ฺจ ปณีตตร ฺจ ฯ   
     [๔๑๖]  กตม ฺจานนฺท  เอตมฺหา  สขุา  อ ฺ  สุข  อภิกฺกนฺตตร ฺจ   
ปณีตตร ฺจ     ฯ     อิธานนฺท     ภิกฺขุ    วิตกฺกวิจาราน    วูปสมา   
อชฺฌตฺต   สมฺปสาทน   เจตโส   เอโกทิภาว  อวิตกฺก  อวิจาร  สมาธิช   
ปติสุข   ทุติยชฺฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ  อิท  โข  อานนฺท  เอตมฺหา   
สุขา   อ ฺ   สุข   อภิกฺกนฺตตร ฺจ   ปณีตตร ฺจ  ฯ  เย  โข  อานนฺท   
เอว   วเทยฺยุ   เอต   ปรม  สนฺต  สุข  โสมนสฺส  ปฏสิเวเทนฺตีติ  ฯ   
#๑ ยุ. สตฺตา ฯ เอวมุปริป ฯ    
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อิท  เนสาห  นานุชานามิ  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  อตฺถานนฺท  เอตมฺหา   
สุขา อ ฺ สุข อภิกฺกนฺตตร ฺจ ปณีตตร ฺจ ฯ   
     [๔๑๗]  กตม ฺจานนฺท  เอตมฺหา  สุขา  อ ฺ  สุข  อภิกฺกนตฺตร ฺจ   
ปณีตตร ฺจ   ฯ   อิธานนฺท   ภิกฺขุ   ปติยา   จ   วิราคา   อุเปกฺขโก   
จ   วิหรติ   สโต   จ  สมฺปชาโน  สุข ฺจ  กาเยน  ปฏิสเวเทติ  ยนฺต   
อริยา    อาจิกฺขนฺติ    อุเปกฺขโก    สติมา    สุขวิหารีติ   ตติยชฺฌาน   
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ  อิท  โข  อานนฺท  เอตมฺหา  สุขา  อ ฺ  สุข   
อภิกฺกนฺตตร ฺจ   ปณีตตร ฺจ   ฯ   เย   โข   อานนฺท   เอว  วเทยฺยุ   
เอต   ปรม   สนฺต   สุข   โสมนสฺส  ปฏิสเวเทนฺตีติ  ฯ  อิท  เนสาห   
นานุชานามิ   ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  อตฺถานนฺท  เอตมฺหา  สุขา  อ ฺ   
สุข อภิกฺกนฺตตร ฺจ ปณีตตร ฺจ ฯ   
     [๔๑๘]  กตม ฺจานนฺท  เอตมฺหา  สขุา  อ ฺ  สุข  อภิกฺกนฺตตร ฺจ   
ปณีตตร ฺจ    ฯ    อิธานนฺท   ภิกฺขุ   สขุสฺส   จ   ปหานา   ทุกฺขสฺส   
จ    ปหานา   ปุพฺเพว   โสมนสฺสโทมนสฺสาน   อตฺถงฺคมา   อทุกฺขมสุข   
อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ   จตุตฺถชฺฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ   อิท  โข   
อานนฺท เอตมฺหา สุขา อ ฺ สุข อภิกฺกนฺตตร ฺจ ปณีตตร ฺจ ฯ   
     [๔๑๙]  เย  โข  อานนฺท  เอว  วเทยฺยุ  เอต  ปรม  สนฺต สุข   
โสมนสฺส   ปฏิสเวเทนฺตีติ   ฯ  อิท  เนสาห  นานุชานามิ  ฯ  ต  กิสฺส   
เหตุ   ฯ   อตฺถานนฺท   เอตมฺหา   สุขา   อ ฺ   สุข  อภิกฺกนฺตตร ฺจ   
ปณีตตร ฺจ ฯ    
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     [๔๒๐]  กตม ฺจานนฺท  เอตมฺหา  สุขา  อ ฺ  สุข  อภิกฺกนตฺตร ฺจ   
ปณีตตร ฺจ    ฯ   อิธานนฺท   ภิกฺขุ   สพฺพโส   รูปส ฺาน   สมติกฺกมา   
ปฏิฆส ฺาน     อตฺถงฺคมา    นานตฺตส ฺาน    อมนสิการา    อนนฺโต   
อากาโสติ  อากาสาน ฺจายตน  อุปสมปฺชฺช  วิหรติ  ฯ  อิท  โข  อานนฺท   
เอตมฺหา   สุขา   อ ฺ   สุข  อภิกฺกนฺตตร ฺจ  ปณีตตร ฺจ  ฯ  เย  โข   
อานนฺท  เอว  วเทยฺยุ  เอต  ปรม  สนฺต สุข โสมนสฺส ปฏิสเวเทนฺตีติ ฯ   
อิท  เนสาห  นานุชานามิ  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  อตฺถานนฺท  เอตมฺหา   
สุขา อ ฺ สุข อภิกฺกนฺตตร ฺจ ปณีตตร ฺจ ฯ   
     [๔๒๑]  กตม ฺจานนฺท  เอตมฺหา  สุขา  อ ฺ  สุข  อภิกฺกนตฺตร ฺจ   
ปณีตตร ฺจ    ฯ    อิธานนฺท    ภิกฺขุ    สพฺพโส    อากาสาน ฺจายตน   
สมติกฺกมฺม     อนนฺต     วิ ฺาณนฺติ     วิ ฺาณ ฺจายตน    อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ  ฯ  อิท  โข  อานนฺท  เอตมฺหา  สุขา  อ ฺ  สุข อภิกฺกนตฺตร ฺจฆ   
ปณีตตร ฺจ   ฯ   เย   โข   อานนฺท   เอว   วเทยฺยุ   เอต   ปรม   
สนฺต   สุข  โสมนสฺส  ปฏสิเวเทนฺตีติ  ฯ  อิท  เนสาห  นานุชานามิ  ฯ   
ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  อตฺถานนฺท  เอตมฺหา  สุขา  อ ฺ สุข อภิกฺกนฺตตร ฺจ   
ปณีตตร ฺจ ฯ   
     [๔๒๒]  กตม ฺจานนฺท  เอตมฺหา  สุขา  อ ฺ  สุข  อภิกฺกนตฺตร ฺจ   
ปณีตตร ฺจ     ฯ     อิธานนฺท    ภิกฺขุ    สพฺพโส    วิ ฺาณ ฺจายตน   
สมติกฺกมฺม   นตฺถิ   กิ ฺจีติ   อากิ ฺจ ฺายตน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ   
อิท    โข   อานนฺท   เอตมฺหา   สุขา   อ ฺ   สุข   อภิกฺกนฺตตร ฺจ    
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ปณีตตร ฺจ   ฯ   เย   โข  อานนฺท  เอว  วเทยฺยุ  เอต  ปรม  สนฺต   
สุข   โสมนสฺส   ปฏิสเวเทนฺตีติ   ฯ  อิท  เนสาห  นานุชานามิ  ฯ  ต   
กิสฺส   เหตุ  ฯ  อตฺถานนทฺ  เอตมฺหา  สุขา  อ ฺ  สุข  อภิกฺกนตฺตร ฺจ   
ปณีตตร ฺจ ฯ   
     [๔๒๓]  กตม ฺจานนฺท  เอตมฺหา  สุขา  อ ฺ  สุข  อภิกฺกนตฺตร ฺจ   
ปณีตตร ฺจ     ฯ     อิธานนฺท    ภิกฺขุ    สพฺพโส    อากิ ฺจ ฺายตน   
สมติกฺกมฺม    เนวส ฺานาส ฺายตน    อุปสมฺปชชฺ    วิหรติ   ฯ   อิท   
โข  อานนฺท  เอตมฺหา  สุขา  อ ฺ  สุข  อภิกฺกนฺตตร ฺจ  ปณีตตร ฺจ  ฯ   
เย    โข    อานนฺท    เอว   วเทยฺยุ   เอต   ปรม   สนตฺ   สุข   
โสมนสฺส   ปฏิสเวเทนฺตีติ   ฯ  อิท  เนสาห  นานุชานามิ  ฯ  ต  กิสฺส   
เหตุ   ฯ   อตฺถานนฺท   เอตมฺหา   สุขา   อ ฺ   สุข  อภิกฺกนฺตตร ฺจ   
ปณีตตร ฺจ ฯ   
     [๔๒๔]  กตม ฺจานนฺท  เอตมฺหา  สุขา  อ ฺ  สุข  อภิกฺกนตฺตร ฺจ   
ปณีตตร ฺจ    ฯ    อิธานนฺท   ภิกฺขุ   สพฺพโส   เนวส ฺานาส ฺายตน   
สมติกฺกมฺม      ส ฺาเวทยิตนิโรธ      อุปสมฺปชฺช      วิหรติ     ฯ   
อิท  โข  อานนฺท  เอตมฺหา  สุขา  อ ฺ สุข อภิกฺกนฺตตร ฺจ ปณีตตร ฺจ ฯ   
าน     โข     ปเนต     อานนฺท     วิชฺชติ    ย    อ ฺติตฺถิยา   
ปริพฺพาชกา   เอว   วเทยฺยุ  ส ฺาเวทยิตนิโรธ  สมโณ  โคตโม  อาห   
ต ฺจ   สุขสฺมึ   ป ฺเปติ   ตยิท   กสึุ   ตยิท  กถสูติ  ฯ  เอววาทิโน   
อานนฺท    อ ฺติตฺถิยา    ปริพฺพาชกา   เอวมสฺสุ   วจนียา   น   โข    
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อาวุโส    ภควา    สุข ฺเว    เวทน   สนฺธาย   สุขสมฺึ   ป ฺเปติ   
ยตฺถ   ยตฺถาวุโส   สุข   อุปลพฺภติ   ยหึ   ยหึ  ๑  ต  ต  ตถาคโต   
สุขสฺมึ ป ฺเปตีติ ฯ นวม ฯ   
     [๔๒๕]  เทฺวป  มยา  ภิกฺขเว  เวทนา  วุตฺตา ปริยาเยน ติสฺโสป   
มยา   เวทนา   วุตฺตา   ปรยิาเยน   ป ฺจป   มยา   เวทนา  วุตฺตา   
ปริยาเยน    ฉป   มยา   เวทนา   วุตฺตา   ปรยิาเยน   อฏารสาป   
มยา   เวทนา   วุตฺตา   ปรยิาเยน   ฉตฺตึสาป  มยา  เวทนา  วุตฺตา   
ปริยาเยน   อฏสตป   มยา   เวทนา   วุตฺตา   ปริยาเยน  ฯ  เอว   
ปริยายเทสิโต   ภิกฺขเว   มยา   ธมโฺม   เอว   ปริยายเทสิเต   โข   
ภิกฺขเว    มยา    ธมฺเม   เย   อ ฺม ฺสฺส   สุภาสิต   สุลปต   น   
สมนุม ฺ ิสฺสนฺติ    น   สมนุชานิสฺสนฺติ   น   สมนโุมทิสฺสนฺติ   ฯ   เตส   
เอต    ปาฏิกงฺข   ภณฺฑนชาตา   กลหชาตา   วิวาทาปนฺนา   อ ฺม ฺ   
มุขสตฺตีหิ   วิตุทนฺตา   วิหริสฺสนฺตีติ   ฯ   เอว  ปริยายเทสิโต  ภิกขฺเว   
มยา   ธมโฺม   เอว   ปริยายเทสิเต  โข  ภิกฺขเว  มยา  ธมฺเม  เย   
อ ฺม ฺสฺส     สุภาสิต     สลุปต    สมนุม ฺ ิสฺสนฺติ    สมนชุานิสฺสนฺติ   
สมนุโมทิสฺสนฺติ   ฯ   เตส   เอต   ปาฏิกงฺข   สมคฺคา   สมฺโมทมานา   
อวิวทมานา     ขีโรทกีภูตา     อ ฺม ฺ     ปยจกฺขูหิ    สมฺปสฺสนฺตา   
วิหริสฺสนฺตีติ ฯ   
     [๔๒๖]   ป ฺจิเม   ภิกฺขเว  กามคุณา  ฯเปฯ  าน  โข  ปเนต   
ภิกฺขเว  วิชฺชติ ย อ ฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอว วเทยฺยุ ส ฺา- 
#๑ ยุ. ยมฺหิ สขุ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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เวทยิตนิโรธ  สมโณ   โคตโม   อาห   ต ฺจ   สุขสฺมึ   ป ฺเปติ   
ตยิท   กึสุ   ตยิท   กถสูติ   ฯ   เอววาทิโน   ภิกฺขเว   อ ฺติตฺถิยา   
ปริพฺพาชกา   เอวมสฺสุ   วจนียา   น   โข  อาวุโส  ภควา  สุข ฺเว   
เวทน    สนฺธาย    สุขสฺมึ   ป ฺเปติ   ยตฺถ   ยตฺถ   อาวุโส   สุข   
อุปลพฺภติ    ยหึ   ยหึ   ต   ต   ตถาคโต   สุขสฺมึ   ป ฺเปตีติ   ฯ   
ทสม ฯ   
                   รโหคตวคฺโค ทุติโย ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
       รโหคตา ๑ เทฺว วาตา จ   นิวาสา เทฺว อานนฺทกา   
       สมฺพหุลา จ เทฺว วุตฺตา      ป ฺจกงฺโค จ ภิกฺขุนาติ ฯ   
                      ______________   
#๑ ม.  รโหคต เทฺว อากาส        อคาร เทฺว จ อานนฺทา ฯ   
#      สมฺพหุลา ทุเว วุตฺตา        ป ฺจกงฺโค จ ภิกฺขุนาติ ฯ   
#  ยุ.  รโหคต เทฺว อากาส        อคาร เทฺว จ สนฺตก ฯ   
#      อฏงฺเคน จ เทฺว วุตฺตา     ป ฺจกงฺโค จ ภิกฺขุนาติ ฯึ    
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                  อฏสตปริยายวคฺโค ตติโย   
     [๔๒๗] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ   
อถ   โข   โมฬิยสิวโก   ๑   ปริพฺพาชโก  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควตา   สทฺธึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย   
วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  โมฬิยสวิโก   
ปริพฺพาชโก    ภควนฺต    เอตทโวจ    สนฺติ    โภ   โคตม   เอเก   
สมณพฺราหฺมณา    เอววาทิโน    เอวทิฏ ิโน   ยงฺกิ ฺจาย   ปุริสปุคฺคโล   
ปฏิสเวเทติ  สุข  วา  ทุกฺข  วา อทุกฺขมสุข วา สพฺพนฺต ปุพฺเพกตเหตูติ ฯ   
อิธ    ปน    ๒   ภว   โคตโม   กิมาหาติ   ฯ   ปตฺตสมุฏานานิป   
โข      สิวก      อิเธกจฺจานิ     เวทยิตานิ     อุปฺปชฺชนฺติ     ฯ   
สามป   โข   เอต   สิวก   เอว   เวทิตพฺพ  ยถา  ปตฺตสมุฏานานิป   
อิเธกจฺจานิ   เวทยิตานิ   อุปฺปชฺชนฺติ   ฯ   โลกสฺสป  โข  เอต  สวิก   
สจฺจสมฺมต     ยถา     ปตฺตสมุฏานานิป    อิเธกจฺจานิ    เวทยิตานิ   
อุปฺปชฺชนฺติ   ฯ   ตตฺร   สวิก   เย   เต  สมณพฺราหฺมณา  เอววาทิโน   
เอวทิฏ ิโน  ยงฺกิ ฺจาย  ปุริสปุคฺคโล  ปฏิสเวทยติ  ๓  สุข วา ทุกฺข วา   
อทุกฺขมสุข   วา   สพฺพนฺต   ปุพฺเพกตเหตูติ   ฯ   ย ฺจ   สาม   าต   
ต ฺจ   อติธาวนฺติ   ย   ๔   โลเก  สจฺจสมฺมต  ต ฺจ  อติธาวนฺติ  ฯ   
ตสฺมา   เตส   สมณพฺราหฺมณาน  มิจฺฉาติ  วทามิ  ฯ  เสมฺหสมุฏานานิป   
โข      สิวก      ฯเปฯ      วาตสมุฏานานิป      โข     สิวก   
#๑ ม. โมฬิยสีวโก ฯ ยุ. โมลิยสีวโก ฯ  ๒ ม. ปนสทฺโท นตฺถ ิฯ   
#๓ ม. ยุ. ปฏสิเวเทติ ฯ ๔ ม. ย ฺจ ฯ ยุ. ย จ ฯ    
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ฯเปฯ   สนฺนปิาตสมุฏานานิป   ๑  โข  สิวก  ฯเปฯ  อุตุปริณามชานิป   
โข   สิวก   ฯ   วิสมปริหารชานิป  โข  สิวก  ฯ  โอปกฺกมิกานิป  โข   
สิวก   ฯเปฯ   กมฺมวิปากชานิป   โข   สิวก   อิเธกจฺจานิ  เวทยิตานิ   
อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ  สามป  โข เอต สิวก เอว เวทิตพฺพ ยถา กมฺมวิปากชานิป   
อิเธกจฺจานิ     เวทยิตานิ     อุปฺปชชฺนฺติ    โลกสฺสป    โข    เอต   
สิวก    สจฺจสมฺมต   ยถา   กมฺมวิปากชานิป   อิเธกจฺจานิ   เวทยิตานิ   
อุปฺปชฺชนฺติ   ฯ   ตตฺถ   สวิก   เย   เต  สมณพฺราหฺมณา  เอววาทิโน   
เอวทิฏ ิโน   ยงฺกิ ฺจาย  ปุริสปุคฺคโล  ปฏิสเวทยติ  สุข  วา  ทกุขฺ  วา   
อทุกฺขมสุข   วา   สพฺพนฺต   ปุพฺเพกตเหตูติ   ฯ   ย ฺจ   สาม   าต   
ต ฺจ    อติธาวนฺติ    ย    โลเก    สจฺจสมฺมต    ต ฺจ   อติธาวนฺติ   
ตสฺมา เตส สมณพฺราหฺมณาน มิจฺฉาติ วทามีติ ฯ   
     [๔๒๘]  เอว  วุตฺเต  โมฬิยสิวโก  ปริพฺพาชโก ภควนฺต เอตทโวจ   
อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   อุปาสก   ม  ภว   
โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ   
   [๔๒๙] ปตฺต เสมฺห ฺจ วาโต จ    สนฺนิปาตา อุตูนิ จ   
         วิสม โอปกฺกมิก ฺจ ๒     กมฺมวิปาเกน อฏมีติ ฯ ปม ฯ   
     [๔๓๐]   อฏสตปริยาย   โว   ภิกขฺเว  ธมฺมปริยาย  เทสิสฺสามิ   
ต   สุณาถ   ฯ  กตโม  จ  ภิกฺขเว  อฏสตปริยาโย  ธมฺมปริยาโย  ฯ   
เทฺวป   มยา   ภิกฺขเว   เวทนา   วุตฺตา   ปริยาเยน  ติสฺโสป  มยา   
เวทนา   วุตฺตา   ปรยิาเยน  ป ฺจป  มยา  เวทนา  วุตฺตา  ปริยาเยน   
#๑ ม. ย.ุ สนนฺิปาติกานิป ฯ ๒ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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ฉป   มยา   เวทนา   วุตฺตา   ปรยิาเยน  อฏารสาป  มยา  เวทนา   
วุตฺตา    ปริยาเยน   ฉตฺตึสาป   มยา   เวทนา   วุตฺตา   ปรยิาเยน   
อฏสตป มยา เวทนา วุตฺตา ปริยาเยน ฯ   
     [๔๓๑]  กตมา  จ  ภิกขฺเว  เทฺว  เวทนา  กายิกา  จ เจตสิกา   
จ ฯ อิมา วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว เทฺว เวทนา ฯ   
     [๔๓๒]  กตมา  จ  ภิกขฺเว  ติสฺโส  เวทนา  สุขา เวทนา ทุกฺขา   
เวทนา   อทุกฺขมสุขา   เวทนา   ฯ   อิมา   วุจฺจนฺติ  ภิกฺขเว  ติสฺโส   
เวทนา ฯ   
     [๔๓๓]  กตมา  จ  ภิกขฺเว  ป ฺจ  เวทนา  สุขินฺทฺริย  ทุกฺขินฺทฺริย   
โสมนสฺสินฺทฺริย    โทมนสฺสินฺทฺริย    อุเปกฺขินฺทฺรยิ   ฯ   อิมา   วุจฺจนฺติ  
ภิกฺขเว ป ฺจ เวทนา ฯ   
     [๔๓๔]  กตมา  จ  ภิกขฺเว  ฉ  เวทนา  จกฺขุสมฺผสฺสชา  เวทนา   
ฯเปฯ    มโนสมฺผสฺสชา    เวทนา    ฯ    อิมา   วุจฺจนฺติ   ภิกฺขเว   
ฉ เวทนา ฯ   
     [๔๓๕]  กตมา  จ  ภิกขฺเว  อฏารส เวทนา ฉ โสมนสฺสูปวิจารา   
ฉ   โทมนสฺสูปวิจารา   ฉ  อุเปกฺขูปวิจารา  ฯ  อิมา  วุจฺจนฺติ  ภิกฺขเว   
อฏารส เวทนา ฯ   
     [๔๓๖]   กตมา   จ   ภิกฺขเว   ฉตฺตึส  เวทนา  ฉ  เคหสิตานิ   
โสมนสฺสานิ    ฉ    เนกฺขมฺมสิตานิ    โสมนสฺสานิ    ฉ    เคหสิตานิ   
โทมนสฺสานิ     ฉ    เนกฺขมฺมสิตานิ    โทมนสฺสานิ    ฉ    เคหสิตา    
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อุเปกฺขา   ฉ   เนกฺขมฺมสิตา   อุเปกฺขา   ฯ   อิมา  วุจฺจนฺติ  ภิกฺขเว   
ฉตฺตึส เวทนา ฯ   
     [๔๓๗]   กตมา   จ   ภิกฺขเว  อฏสต  เวทนา  อตีตา  ฉตฺตึส   
เวทนา   อนาคตา   ฉตฺตึส   เวทนา  ปจฺจุปฺปนฺนา  ฉตฺตึส  เวทนา  ฯ   
อิมา   วุจฺจนฺติ   ภิกฺขเว   อฏสต   เวทนา   ฯ  อยป  โข  ภิกฺขเว   
อฏสตปริยาโย ธมฺมปรยิาโยติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๔๓๘]   อถ   โข   อ ฺตโร  ภิกขฺุ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
ฯเปฯ   เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  โส  ภิกขฺุ  ภควนฺต  เอตทโวจ  กตมา   
นุ  โข  ภนฺเต  เวทนา  กตโม  เวทนาสมุทโย กตมา เวทนาสมุทยคามินี   
ปฏปิทา     กตโม     เวทนานิโรโธ     กตมา    เวทนานิโรธคามินี   
ปฏิปทา   โก   เวทนาย   อสฺสาโท  โก  อาทีนโว  กึ  นิสฺสรณนฺติ  ฯ   
ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขุ  เวทนา  สุขา  เวทนา  ทุกฺขา  เวทนา อทุกฺขมสุขา   
เวทนา    ฯ    อิมา    วุจฺจนฺติ   ภิกฺขุ   เวทนา   ฯ   ผสฺสสมุทยา   
เวทนาสมุทโย    ตณฺหา    เวทนาสมุทยคามินี    ปฏปิทา   ผสฺสนโิรธา   
เวทนานิโรโธ   อยเมว   อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  เวทนานิโรธคามินี   
ปฏิปทา   ฯ   เสยฺยถีท   ฯ   สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ  ฯ  ย   
เวทน   ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ  สุข  โสมนสฺส  อย  เวทนาย  อสฺสาโท  ฯ   
ยา  เวทนา  อนิจฺจา  ทุกฺขา  วิปริณามธมฺมา  อย  เวทนาย อาทีนโว ฯ   
โย    เวทนาย    ฉนฺทราควินโย    ฉนฺทราคปฺปหาน   อิท   เวทนาย   
นิสฺสรณนฺติ ฯ ตติย ฯ    
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     [๔๓๙]    ปุพฺเพ    เม    ภิกฺขเว   สมโฺพธา   อนภิสมฺพุทฺธสฺส   
โพธิสตฺตสฺเสว   สโต   เอตทโหสิ   กตมา   นุ   โข  เวทนา  กตโม   
เวทนาสมุทโย     กตมา     เวทนาสมุทยคามินี     ปฏิปทา    กตโม   
เวทนานิโรโธ  กตมา  เวทนานิโรธคามินี  ปฏิปทา โก เวทนาย อสฺสาโท   
โก   อาทีนโว   กึ   นิสฺสรณนฺติ   ฯ  ตสฺส  มยฺห  ภิกฺขเว  เอตทโหสิ   
ติสฺโส   อิมา   เวทนา   สุขา   เวทนา  ทกฺุขา  เวทนา  อทุกฺขมสุขา   
เวทนา   ฯ   อิมา   วุจฺจนฺติ  เวทนา  ฯ  ผสฺสสมุทยา  เวทนาสมุทโย   
ตณฺหาเวทนาสมุทยคามินี   ปฏิปทา  ฯเปฯ  โย  เวทนาย  ฉนฺทราควินโย   
ฉนฺทราคปฺปหาน อิท เวทนาย นิสฺสรณนฺติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๔๔๐]  อิมา  เวทนาติ  เม  ภิกฺขเว  ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ   
จกฺขุ   อุทปาทิ   าณ   อุทปาทิ   ป ฺา   อุทปาทิ   วิชฺชา   อุทปาทิ   
อาโลโก   อุทปาทิ   ฯ   อย   เวทนาสมุทโยติ   เม  ภิกฺขเว  ปุพฺเพ   
อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ    จกฺขุ    อุทปาทิ    าณ   อุทปาทิ   ป ฺา   
อุทปาทิ  วิชชฺา  อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิ  ฯ  อย  เวทนาสมุทยคามินี   
ปฏิปทาติ     เม     ภิกฺขเว     ปุพฺเพ     อนนุสฺสุเตสุ     ธมฺเมสุ   
จกฺขุ   อุทปาทิ   ฯเปฯ   อาโลโก   อุทปาทิ  ฯ  อย  เวทนานิโรโธติ   
เม   ภิกฺขเว   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   จกฺขุ  อุทปาทิ  ฯเปฯ   
อาโลโก   อุทปาทิ  ฯ  อย  เวทนานิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  เม  ภิกฺขเว   
ปุพฺเพ    อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ   ฯเปฯ   อาโลโก   
อุทปาทิ  ฯ  อย  เวทนาย  อสฺสาโทติ  เม  ภิกฺขเว  ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ    



สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาท่ี 290 

ธมฺเมสุ   ฯเปฯ   อย   เวทนาย   อาทีนโวติ   เม   ภิกฺขเว  ปุพฺเพ   
อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   ฯเปฯ  อิท  เวทนาย  นิสฺสรณนฺติ  เม  ภิกฺขเว   
ปุพฺเพ    อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ    จกฺขุ    อุทปาทิ   าณ   อุทปาทิ   
ป ฺา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทีติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๔๔๑]   อถ   โข  สมพฺหุลา  ภิกฺขู  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ   
ฯเปฯ   เอกมนฺต  นิสินฺนา  โข  เต  ภิกขฺู  ภควนฺต  เอตทโวจุ  กตมา   
นุ  โข  ภนฺเต  เวทนา  กตโม  เวทนาสมุทโย กตมา เวทนาสมุทยคามินี   
ปฏิปทา    ฯเปฯ    โก    เวทนาย    อสสฺาโท    โก    อาทีนโว   
กึ   นิสฺสรณนฺติ   ฯ   ติสฺโส   อิมา   ภิกฺขเว  เวทนา  สุขา  เวทนา   
ทุกฺขา   เวทนา   อทุกฺขมสุขา   เวทนา   ฯ   อิมา  วุจฺจนฺติ  ภิกฺขเว   
เวทนา    ฯ    ผสฺสสมุทยา   เวทนาสมุทโย   ตณฺหาเวทนาสมุทยคามินี   
ปฏิปทา    ผสฺสนิโรธา    ฯเปฯ    โย    เวทนาย    ฉนฺทราควินโย   
ฉนฺทราคปฺปหาน อิท เวทนาย นิสฺสรณนฺติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๔๔๒]   ติสฺโส   อิมา  ภิกฺขเว  เวทนา  ฯ  กตมา  ติสฺโส  ฯ   
สุขา  เวทนา  ทุกฺขา  เวทนา  อทุกฺขมสุขา  เวทนา  ฯ  เย  ห ิ เกจิ   
ภิกฺขเว   สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา   อิมาส   ติสสฺนฺน  เวทนาน   
สมุทย ฺจ     อตฺถงฺคม ฺจ     อสฺสาท ฺจ     อาทีนว ฺจ     นิสฺสรณ ฺจ   
ยถาภูต   นปปฺชานนฺติ   ฯ  น  เตเม  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา   
วา   สมเณสุ   วา   สมณสมฺมตา   พฺราหฺมเณสุ   วา  พฺราหฺมณสมฺมตา   
น   จ   ปน   เต   อายสฺมนโฺต   สาม ฺตฺถ  วา  พฺราหฺม ฺตฺถ  วา    



สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาท่ี 291 

ทิฏเว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช  วิหรนฺติ  ฯ   
เย   จ   โข   เกจิ   ภิกฺขเว   สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  อิมาส   
ติสฺสนฺน    เวทนาน   สมทุย ฺจ   อตฺถงฺคม ฺจ   อสฺสาท ฺจ   อาทีนว ฺจ   
นิสฺสรณ ฺจ    ยถาภูต   ปชานนฺติ   เต   โข   เม   ภิกขฺเว   สมณา   
วา    พฺราหฺมณา    วา   สมเณสุ   เจว   สมณสมฺมตา   พฺราหฺมเณสุ   
จ    พฺราหฺมณสมฺมตา    ฯ    เต   จ   ปนายสฺมนฺโต   สาม ฺตฺถ ฺจ   
พฺราหฺม ฺตฺถ ฺจ     ทิฏเว    ธมฺเม    สย    อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๔๔๓]   ติสฺโส   อิมา  ภิกฺขเว  เวทนา  ฯ  กตมา  ติสฺโส  ฯ   
สุขา  เวทนา  ทุกฺขา  เวทนา  อทุกฺขมสุขา  เวทนา  ฯ  เย  ห ิ เกจิ   
ภิกฺขเว   สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา   อิมาส   ติสสฺนฺน  เวทนาน   
สมุทย ฺจ     อตฺถงฺคม ฺจ     อสฺสาท ฺจ     อาทีนว ฺจ     นิสฺสรณ ฺจ   
ยถาภูต    นปปฺชานนฺติ    ฯเปฯ    ปชานนฺติ   ฯเปฯ   สย   อภิ ฺา   
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺติ ฯ อฏม ฯ   
     [๔๔๔]  เย  ห ิ เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา พฺราหฺมณา วา เวทน   
นปฺปชานนฺติ    เวทนาสมุทย   นปฺปชานนฺติ   เวทนานิโรธ   นปปฺชานนฺติ   
เวทนานิโรธคามินีปฏิปท    นปฺปชานนฺติ    ฯเปฯ    ปชานนฺติ    ฯเปฯ   
สย อภิ ฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ ฯ นวม ฯ   
     [๔๔๕]  ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  เวทนา  ฯ  กตมา ติสฺโส ฯ สุขา   
เวทนา   ทุกขฺา  เวทนา  อทุกฺขมสุขา  เวทนา  ฯ  อิมา  โข  ภิกฺขเว    
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ติสฺโส เวทนาติ ฯ ทสม ฯ   
     [๔๔๖]   อตฺถิ   ภิกฺขเว  สามิสา  ปติ  อตฺถิ  นิรามิสา  ปติ  ฯ   
อตฺถิ   ภิกฺขเว  ๑  นิรามิสา  นิรามิสตรา  ปติ  ฯ  อตฺถิ  สามิส  สขุ   
อตฺถิ   นิรามิส   สุข   อตฺถิ  นิรามิสา  นิรามิสตร  สุข  อตฺถิ  สามิสา   
อุเปกฺขา   อตฺถิ   นิรามิสา   อุเปกฺขา   อตฺถิ   นิรามิสา  นิรามิสตรา   
อุเปกฺขา    อตฺถิ    สามิโส   วิโมกฺโข   อตฺถิ   นิรามิโส   วิโมกโฺข   
อตฺถิ นิรามิสา นิรามิสตโร วิโมกโฺข ฯ   
     [๔๔๗]   กตมา  จ  ภิกขฺเว  สามิสา  ปติ  ฯ  ป ฺจิเม  ภิกฺขเว   
กามคุณา   ฯ   กตเม   ป ฺจ  ฯ  จกฺขุวิ ฺเยฺยา  รูปา  อิฏา  กนฺตา   
มนาปา    ปยรูปา    กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   ฯเปฯ   กายวิ ฺเยฺยา   
โผฏพฺพา   อิฏา  กนฺตา  มนาปา  ปยรูปา  กามูปส ฺหิตา  รชนิยา  ฯ   
อิเม   โข   ภิกฺขเว   ป ฺจ   กามคุณา   ฯ  ยา  โข  ภิกฺขเว  อิเม   
ป ฺจ    กามคุเณ    ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   ปติ   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   
สามิสา ปติ ฯ   
     [๔๔๘]  กตมา  จ  ภิกขฺเว  นิรามิสา  ปติ  ฯ  อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ   
วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก  สวิจาร  วิเวกช   
ปติสุข    ปมชฺฌาน    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ   วิตกกฺวิจาราน   วูปสมา   
อชฺฌตฺต   สมฺปสาทน   เจตโส   เอโกทิภาว  อวิตกฺก  อวิจาร  สมาธิช   
ปติสุข   ทุติยชฺฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ   อย   วุจฺจติ   ภิกขฺเว   
นิรามิสา ปติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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     [๔๔๙]  กตมา  จ  ภิกขฺเว  นิรามิสา  นิรามิสตรา ปติ ฯ ยา โข   
ภิกฺขเว   ขีณาสวสฺส   ภิกขฺุโน   ราคา   จิตฺต   วิมุตฺต   ปจฺจเวกฺขโต   
โทสา   จิตฺต  วิมุตฺต  ปจฺจเวกฺขโต  โมหา  จิตฺต  วิมุตฺต  ปจฺจเวกฺขโต   
อุปฺปชฺชติ ปติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว นิรามิสา นิรามิสตรา ปติ ฯ   
     [๔๕๐]   กตม ฺจ   ภิกฺขเว   สามิส   สุข  ฯ  ป ฺจิเม  ภิกฺขเว   
กามคุณา   ฯ   กตเม   ป ฺจ  ฯ  จกฺขุวิ ฺเยฺยา  รูปา  อิฏา  กนฺตา   
มนาปา    ปยรูปา    กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   ฯเปฯ   กายวิ ฺเยฺยา   
โผฏพฺพา   อิฏา  กนฺตา  มนาปา  ปยรูปา  กามูปส ฺหิตา  รชนิยา  ฯ   
อิเม   โข  ภิกขฺเว  ป ฺจ  กามคุณา  ฯ  ย  โข  ภิกฺขเว  อิเม  ป ฺจ   
กามคุเณ   ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   สุข   โสมนสฺส   อิท   วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
สามิส สุข ฯ   
     [๔๕๑]   กตม ฺจ  ภิกฺขเว  นิรามิส  สุข  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก  สวิจาร  วิเวกช   
ปติสุข   ปมชฺฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯเปฯ   ปติยา  จ  วิราคา   
อุเปกฺขโก    จ    วิหรติ   สโต   จ   สมปฺชาโน   สุข ฺจ   กาเยน   
ปฏิสเวเทติ   ยนฺต   อริยา   อาจิกฺขนฺติ  อุเปกฺขโก  สติมา  สุขวิหารีติ   
ตติยชฺฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว นิรามิส สุข ฯ   
     [๔๕๒]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  นิรามิสา  นิรามิสตร  สุข  ฯ  ย  โข   
ภิกฺขเว   ขีณาสวสฺส   ภิกขฺุโน   ราคา   จิตฺต   วิมุตฺต   ปจฺจเวกฺขโต   
โทสา   จิตฺต  วิมุตฺต  ปจฺจเวกฺขโต  โมหา  จิตฺต  วิมุตฺต  ปจฺจเวกฺขโต    
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อุปฺปชฺชติ   สุข   โสมนสฺส   อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  นิรามิสา  นิรามิสตร   
สุข ฯ   
     [๔๕๓]  กตมา  จ  ภิกขฺเว  สามิสา  อุเปกฺขา ฯ ป ฺจิเม ภิกฺขเว   
กามคุณา   ฯ   กตเม   ป ฺจ  ฯ  จกฺขุวิ ฺเยฺยา  รูปา  อิฏา  กนฺตา   
มนาปา    ปยรูปา    กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   ฯเปฯ   กายวิ ฺเยฺยา   
โผฏพฺพา   อิฏา  กนฺตา  มนาปา  ปยรูปา  กามูปส ฺหิตา  รชนิยา  ฯ   
อิเม   โข   ภิกฺขเว   ป ฺจ   กามคุณา   ฯ  ยา  โข  ภิกฺขเว  อิเม   
ป ฺจ   กามคุเณ   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   อุเปกฺขา   อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
สามิสา อุเปกฺขา ฯ   
     [๔๕๔]  กตมา  จ  ภิกขฺเว  นิรามิสา  อุเปกฺขา  ฯ  อิธ ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ  สุขสฺส  จ  ปหานา  ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน   
อตฺถงฺคมา       อทุกฺขมสุข      อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ      จตุตฺถชฺฌาน   
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว นิรามิสา อุเปกฺขา ฯ   
     [๔๕๕]  กตมา  จ  ภิกขฺเว  นิรามิสา นิรามิสตรา อุเปกฺขา ฯ ยา   
โข   ภิกฺขเว   ขีณาสวสฺส  ภิกฺขุโน  ราคา  จิตฺต  วิมุตฺต  ปจฺจเวกฺขโต   
โทสา   จิตฺต  วิมุตฺต  ปจฺจเวกฺขโต  โมหา  จิตฺต  วิมุตฺต  ปจฺจเวกฺขโต   
อุปฺปชฺชติ อุเปกฺขา อย วุจฺจติ ภิกฺขเว นิรามิสา นิรามิสตรา อุเปกฺขา ฯ   
     [๔๕๖]  กตโม  จ  ภิกขฺเว  สามิโส  วิโมกฺโข  ฯ  รูปปฏิสยุตฺโต   
วิโมกฺโข  สามิโส  กตโม  จ  ภิกฺขเว  นริามิโส วิโมกฺโข อรูปปฏสิยุตฺโต   
วิโมกฺโข นิรามิโส ฯ    
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     [๔๕๗]  กตโม  จ  ภิกขฺเว  นิรามิสา นิรามิสตโร วิโมกโฺข ฯ โย   
โข   ภิกฺขเว   ขีณาสวสฺส  ภิกฺขุโน  ราคา  จิตฺต  วิมุตฺต  ปจฺจเวกฺขโต   
โทสา   จิตฺต  วิมุตฺต  ปจฺจเวกฺขโต  โมหา  จิตฺต  วิมุตฺต  ปจฺจเวกฺขโต   
อุปฺปชฺชติ   วิโมกฺโข   อย   วุจฺจติ   ภิกขฺเว   นิรามิสา   นิรามิสตโร   
วิโมกฺโขติ ฯ เอกาทสม ฯ   
                 อฏสตปริยายวคฺโค ตติโย ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
           สิวกอฏสต ภิกฺขุ       ปุพฺเพ าณ ฺจ ภิกฺขุนา   
           สมณพฺราหฺมณา ตีณิ      สุทฺธิก จ นิรามิสนฺติ ฯ   
                          เวทนาสยุตฺต นิฏ ิต ๑ ฯ   
                               _____________   
#๑ ม. สมตฺต ฯ    
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                         เปยฺยาลวคฺโค ปโม ทุติโย   
     [๔๕๘]    ป ฺจหิ   ภิกขฺเว   องฺเคหิ   สมนฺนาคโต   มาตุคาโม   
เอกนฺตอมนาโป   โหติ   ปุริสสฺส   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   น  จ   
รูปวา   โหติ   น  จ  โภควา  โหติ  น  จ  สลีวา  โหติ  อลโส  จ   
โหติ   ปช ฺจสฺส   น   ลภติ  ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจหิ  องฺเคหิ   
สมนฺนาคโต มาตุคาโม เอกนฺตอมนาโป โหติ ปุริสสฺส ฯ   
     [๔๕๙]    ป ฺจหิ   ภิกฺขเว   องฺเคหิ   สมนฺนาคโต   มาตุคาโม   
เอกนฺตมนาโป  โหติ  ปุรสิสฺส  ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  รูปวา  จ  โหติ   
โภควา   จ   โหติ   สีลวา   จ   โหติ   ทกฺโข   จ  โหติ  อนลโส   
ปช ฺจสฺส   ลภติ  ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจหิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
มาตุคาโม เอกนฺตมนาโป โหติ ปุริสสสฺาติ ฯ ปม ฯ   
     [๔๖๐]    ป ฺจหิ    ภิกขฺเว    องฺเคหิ    สมนฺนาคโต   ปุริโส   
เอกนฺตอมนาโป   โหติ   มาตุคามสฺส   ฯ   กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  น  จ   
รูปวา   โหติ   น   จ   โภควา   โหติ  น  จ  สลีวา  โหติ  อลโส   
จ   โหติ   ปช ฺจสฺส   น   ลภติ   ฯ   อิเมหิ   โข  ภิกขฺเว  ป ฺจหิ   
องฺเคหิ สมนฺนาคโต ปุริโส เอกนฺตอมนาโป โหติ มาตุคามสฺส ฯ   
     [๔๖๑]    ป ฺจหิ    ภิกขฺเว    องฺเคหิ    สมนฺนาคโต   ปุริโส   
เอกนฺตมนาโป   โหติ   มาตุคามสฺส  ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  รูปวา  จ   
โหติ   โภควา   จ  โหติ  สีลวา  จ  โหติ  ทกฺโข  จ  โหติ  อนลโส   
ปช ฺจสฺส   ลภติ  ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจหิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต    
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ปุริโส เอกนฺตมนาโป โหติ มาตุคามสฺสาติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๔๖๒]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   มาตุคามสฺส  อาเวณิกานิ  ทุกฺขานิ   
ยานิ    มาตุคาโม    ปจฺจนุโภติ   อ ฺตฺเรว   ปุริเสหิ   ฯ   กตมานิ   
ป ฺจ   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   มาตุคาโม  ทหโร  สมาโน  ปติกุล  คจฺฉติ   
าตเกหิ   วินา   โหติ  ฯ  อิท  ภิกฺขเว  มาตุคามสฺส  ปม  อาเวณิก   
ทุกฺข ย มาตุคาโม ปจฺจนุโภติ อ ฺตฺเรว ปุริเสหิ ฯ   
     [๔๖๓]  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  มาตุคาโม  อุตุนี โหติ ฯ อิท ภิกฺขเว   
มาตุคามสฺส    ทุติย    อาเวณิก   ทกฺุข   ย   มาตุคาโม   ปจฺจนุโภติ   
อ ฺตฺเรว ปุริเสหิ ฯ   
     [๔๖๔]  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  มาตุคาโม คพฺภินี โหติ ฯ อิท ภิกฺขเว   
มาตุคามสฺส    ตติย    อาเวณิก   ทกฺุข   ย   มาตุคาโม   ปจฺจนุโภติ   
อ ฺตฺเรว ปุริเสหิ ฯ   
     [๔๖๕]  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  มาตุคาโม  วิชายติ  ฯ  อิท ภิกฺขเว   
มาตุคามสฺส    จตุตฺถ   อาเวณิก   ทกฺุข   ย   มาตุคาโม   ปจฺจนุโภติ   
อ ฺตฺเรว ปุริเสหิ ฯ   
     [๔๖๖]  ปนุ  จปร  ภิกขฺเว  มาตุคาโม ปุริสสฺส ปาริจริย อุเปติ ฯ   
อิท   โข  ภิกขฺเว  มาตุคามสฺส  ป ฺจม  อาเวณิก  ทกฺุข  ย  มาตุคาโม   
ปจฺจนุโภติ   อ ฺตฺเรว   ปุริเสหิ   ฯ   อิมานิ   โข   ภิกฺขเว   ป ฺจ   
มาตุคามสฺส    อาเวณิกานิ    ทุกฺขานิ   ยานิ   มาตุคาโม   ปจฺจนุโภติ   
อ ฺตฺเรว ปุริเสหีติ ฯ ตติย ฯ    
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     [๔๖๗]  ตีหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  มาตุคาโม เยภุยฺเยน   
กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชชฺติ ฯ   
กตเมหิ  ตีหิ  ฯ  อิธ ภิกฺขเว มาตุคาโม ปุพฺพณฺหสมย มจฺเฉรมลปริยุฏ ิเตน   
เจตสา     อคาร     อชฺฌาวสติ    มชฺฌนติฺกสมย    อิสฺสาปริยุฏ ิเตน   
เจตสา     อคาร    อชฺฌาวสติ    สายณฺหสมย    กามราคปริยุฏ ิเตน   
เจตสา     อคาร     อชฺฌาวสติ     ฯ    อิเมหิ    โข    ภิกฺขเว   
ตีหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   มาตุคาโม   เยภุยฺเยน   กายสฺส  เภทา   
ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชตีติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๔๖๘]  อถ  โข  อายสฺมา  อนุรุทโฺธ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
ฯเปฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  อนุรุทฺโธ  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อิธาห ภนฺเต มาตุคาม ปสฺสามิ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน   
กายสฺส    เภทา    ปร    มรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินปิาต   นิรย   
อุปปชฺชนฺต   ฯ  กตีหิ  น ุ โข  ภนฺเต  ธมฺเมหิ  สมนนฺาคโต  มาตุคาโม   
กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชตีติ ฯ   
     [๔๖๙]   ป ฺจหิ   โข  อนุรุทฺธ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  มาตุคาโม   
กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชชฺติ ฯ   
กตเมหิ   ป ฺจหิ  ฯ  อสฺสทฺโธ  จ  โหติ  อหิรโิก  จ  โหติ  อโนตฺตปฺป   
จ   โหติ   โกธโน   จ   โหติ   ทุปฺป ฺโ  จ  โหติ  ฯ  อิเมหิ  โข   
อนุรุทฺธ   ป ฺจหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   มาตุคาโม   กายสฺส  เภทา   
ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชตีติ ฯ ป ฺจม ฯ    
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     [๔๗๐]  ป ฺจหิ  อนุรุทฺธ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  มาตุคาโม กายสฺส   
เภทา   ปร   มรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย  อุปปชฺชติ  ฯ   
กตเมหิ    ป ฺจหิ    ฯ   อสฺสทฺโธ   จ   โหติ   อหิริโก   จ   โหติ   
อโนตฺตปฺป   จ   โหติ   โอปนาหี   จ   โหติ  ทุปฺป ฺโ  จ  โหติ  ฯ   
อิเมหิ    โข    อนุรุทฺธ   ป ฺจหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   มาตุคาโม   
กายสฺส    เภทา    ปร    มรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินปิาต   นิรย   
อุปปชฺชตีติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๔๗๑]    ป ฺจหิ   อนุรุทฺธ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   มาตุคาโม   
กายสฺส    เภทา    ปร    มรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินปิาต   นิรย   
อุปปชฺชติ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ  อสสฺทฺโธ  จ  โหติ  อหิริโก  จ   
โหติ    อโนตฺตปฺป    จ   โหติ   อิสฺสุก ี  จ   โหติ   ทุปฺป ฺโ   จ   
โหติ    ฯ    อิเมหิ   โข   อนุรุทฺธ   ป ฺจหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   
มาตุคาโม   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   อปาย   ทุคฺคตึ  วินิปาต   
นิรย อุปปชฺชตีติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๔๗๒]    ป ฺจหิ   อนุรุทฺธ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   มาตุคาโม   
กายสฺส    เภทา    ปร    มรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินปิาต   นิรย   
อุปปชฺชติ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ  อสสฺทฺโธ  จ  โหติ  อหิริโก  จ   
โหติ    อโนตฺตปฺป    จ   โหติ   มจฺฉรี   จ   โหติ   ทุปฺป ฺโ   จ   
โหติ  ฯ  อิเมหิ  โข  อนุรทฺุธ  ป ฺจหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  มาตุคาโม   
กายสฺส ฯเปฯ อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชตีติ ฯ อฏม ฯ    
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     [๔๗๓]  ป ฺจหิ  อนุรุทฺธ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  มาตุคาโม  ฯเปฯ   
อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปชชฺติ   ฯ   กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ   
อสฺสทฺโธ    จ   โหติ   อหิริโก   จ   โหติ   อโนตฺตปฺป   จ   โหติ   
อติจารี  จ  โหติ  ทุปฺป ฺโ  จ  โหติ  ฯ  อิเมหิ  โข  อนุรุทฺธ  ป ฺจหิ   
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม ฯเปฯ อุปปชฺชตีติ ฯ นวม ฯ   
     [๔๗๔]    ป ฺจหิ   อนุรุทฺธ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   มาตุคาโม   
กายสฺส   ฯเปฯ   นิรย   อุปปชฺชติ   ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  อสฺสทฺโธ   
จ    โหติ    อหิริโก   จ   โหติ   อโนตฺตปฺป   จ   โหติ   ทุสฺสโีล   
จ   โหติ   ทปฺุป ฺโ   จ   โหติ   ฯ   อิเมหิ   โข  อนุรุทฺธ  ป ฺจหิ   
ธมฺเมหิ     สมนฺนาคโต     มาตุคาโม     กายสฺส    ฯเปฯ    นิรย   
อุปปชฺชตีติ ฯ ทสม ฯ   
     [๔๗๕]  ป ฺจหิ  อนุรุทฺธ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  มาตุคาโม  ฯเปฯ   
นิรย   อุปปชชฺติ   ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  อสฺสทฺโธ  จ  โหติ  อหิริโก   
จ   โหติ   อโนตฺตปฺป   จ   โหติ   อปฺปสฺสุโต   จ   โหติ  ทุปฺป ฺโ   
จ   โหติ   ฯ   อิเมหิ   โข   อนุรุทฺธ   ป ฺจหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต   
มาตุคาโม ฯเปฯ นิรย อุปปชฺชตีติ ฯ เอกาทสม ฯ   
     [๔๗๖]  ป ฺจหิ  อนุรุทฺธ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  มาตุคาโม  ฯเปฯ   
นิรย   อุปปชชฺติ   ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  อสฺสทฺโธ  จ  โหติ  อหิริโก   
จ    โหติ    อโนตฺตปฺป   จ   โหติ   กุสโีต   จ   โหติ   ทุปฺป ฺโ   
จ   โหติ   ฯ   อิเมหิ   โข   อนุรุทฺธ   ป ฺจหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต    
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มาตุคาโม  กายสฺส  ฯเปฯ  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชชฺตีติ ฯ   
ทฺวาทสม ฯ   
     [๔๗๗]  ป ฺจหิ  อนุรุทฺธ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  มาตุคาโม กายสฺส   
ฯเปฯ   นริย   อุปปชฺชติ   ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  อสสฺทฺโธ  จ  โหติ   
อหิริโก    จ   โหติ   อโนตฺตปฺป   จ   โหติ   มฏุสฺสติ   จ   โหติ   
ทุปฺป ฺโ  จ  โหติ  ฯ  อิเมหิ  โข  อนุรุทฺธ  ป ฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต   
มาตุคาโม กายสฺส ฯเปฯ นิรย อุปปชฺชตีติ ฯ เตรสม ฯ   
     [๔๗๘]  ป ฺจหิ  อนุรุทฺธ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  มาตุคาโม กายสฺส   
ฯเปฯ    นิรย    อุปปชฺชติ   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   ปาณาติปาตี   
จ   โหติ   อทินฺนาทายี   จ   โหติ   กาเมสุ   มิจฺฉาจารี   จ  โหติ   
มุสาวาที   จ   โหติ   สุราเมรยมชชฺปมาทฏายี   จ  โหติ  ฯ  อิเมหิ   
โข    อนุรุทธฺ   ป ฺจหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   มาตุคาโม   กายสฺส   
เภทา   ปร   มรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต  นิรย  อุปปชฺชตีติ  ฯ   
จุทฺทสม ฯ   
                   เปยฺยาลวคฺโค ทุติโย ฯ   
     [๔๗๙]  อถ  โข  อายสฺมา  อนุรุทโฺธ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
ฯเปฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  อนุรุทฺโธ  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อิธาห ภนฺเต มาตุคาม ปสฺสามิ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน   
กายสฺส      เภทา     ปร     มรณา     สคุตึ     สคฺค     โลก   
อุปปชฺชนฺต   ฯ  กตีหิ  น ุ โข  ภนฺเต  ธมฺเมหิ  สมนนฺาคโต  มาตุคาโม   
กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชตีติ  ฯ    
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ป ฺจหิ    โข   อนุรุทฺธ   ธมฺเมหิ   สมนนฺาคโต   มาตุคาโม   กายสฺส   
เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชติ   ฯ   กตเมหิ   
ป ฺจหิ   ฯ   สทฺโธ   จ   โหติ   หิริมา   จ   โหติ   โอตฺตปฺป   จ   
โหติ   อกฺโกธโน   จ   โหติ   ป ฺวา   จ   โหติ   ฯ  อิเมหิ  โข   
อนุรุทฺธ   ป ฺจหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   มาตุคาโม   กายสฺส  เภทา   
ปร มรณา สคุตึ สคฺค โลก อุปปชชฺติ ฯ   
     [๔๘๐]    ป ฺจหิ   อนุรุทฺธ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   มาตุคาโม   
กายสฺส   เภทา  ปร  มรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชฺชติ  ฯ  กตเมหิ   
ป ฺจหิ   ฯ   สทฺโธ   จ   โหติ   หิริมา   จ   โหติ   โอตฺตปฺป   จ   
โหติ   อนุปนาหี   จ   โหติ   ป ฺวา   จ   โหติ   ฯ   อิเมหิ  โข   
อนุรุทฺธ   ป ฺจหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   มาตุคาโม   กายสฺส  เภทา   
ปร มรณา สคุตึ สคฺค โลก อุปปชชฺติ ฯ   
     [๔๘๑]    ป ฺจหิ   อนุรุทฺธ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   มาตุคาโม   
กายสฺส   เภทา  ปร  มรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชฺชติ  ฯ  กตเมหิ   
ป ฺจหิ   ฯ   สทฺโธ   จ   โหติ   หิริมา   จ   โหติ   โอตฺตปฺป   จ   
โหติ อนิสฺสุกี จ โหติ ป ฺวา จ โหติ ฯเปฯ   
     [๔๘๒]   อมจฺฉรี  จ  โหติ  ป ฺวา  จ  โหติ  ฯเปฯ  อนติจารี   
จ   โหติ   ป ฺวา   จ   โหติ   ฯเปฯ   สีลวา   จ  โหติ  ป ฺวา   
จ   โหติ   ฯเปฯ   พหุสฺสุโต   จ   โหติ   ป ฺวา  จ  โหติ  ฯเปฯ   
อารทฺธวิริโย   จ   โหติ   ป ฺวา   จ   โหติ   ฯเปฯ   อุปฏ ิตสฺสติ    
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จ   โหติ  ป ฺวา  จ  โหติ  ฯ  อิเมหิ  โข  อนุรุทฺธ  ป ฺจหิ  ธมฺเมหิ   
สมนฺนาคโต   มาตุคาโม   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา  สุคตึ  สคฺค   
โลก อุปปชฺชตีติ ฯ (อิเม อฏ สุตฺตนฺตา สงฺเขปาป) ฯเปฯ   
     [๔๘๓]    ป ฺจหิ   อนุรุทฺธ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   มาตุคาโม   
กายสฺส   เภทา  ปร  มรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชฺชติ  ฯ  กตเมหิ   
ป ฺจหิ    ฯ    ปาณาติปาตา    ปฏิวิรโต    จ   โหติ   อทินฺนาทานา   
ปฏิวิรโต  จ  โหติ  กาเมสุ  มิจฺฉาจารา  ปฏิวิรโต  จ  โหติ มุสาวาทา   
ปฏิวิรโต   จ  โหติ  สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา  ปฏิวิรโต  จ  โหติ  ฯ   
อิเมหิ    โข    อนุรุทฺธ   ป ฺจหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   มาตุคาโม   
กายสฺส เภทา ปร มรณา สคุตึ สคฺค โลก อุปปชชฺตีติ ฯ   
                  เปยฺยาลวคฺโค สมตฺโต ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
        เทฺว มนาปา อมนาปา จ    อาเวณิกา ตีหิ อนุรทฺุโธ ๑   
        โกธโน อุปนาหี จ         อิสฺสุก ีมจฺฉเรน จ ฯ   
        อติจารี จ ทุสฺสีล ๒       อปฺปสฺสุโต จ กุสิโต   
        มฏุสฺสติ [๓] ป ฺจเวร    กณฺหปกฺเข ปกาสิโต ฯ   
        อนุรุทโฺธ อกฺโกธโน ๔     อนุปนาหี อนิสฺสุกี   
        อมจฺฉรี อนติจารี          สลีวา จ พหุสฺสุโต   
        วิริยสติ ป ฺจสีลา จ ๕     สุกกฺปกฺเข ปกาสิโตติ ฯ   
                            ___________________   
#๑ ม. มาตุคาโม ปุริโส จ อาเวณิกา ติธมฺโม จ ฯ  ๒ ม. ย.ุ ทุสสฺีโล ฯ   
#๓ ยุ. จ ฯ ๔ ม. ทุติเย จ อกฺโกธโน ฯ ๕ ม. วีริย สติสีล จ ฯ    
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                         มาตุคามสฺส พลวคฺโค ตติโย   
     [๔๘๔]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   มาตุคามสฺส   พลานิ  ฯ  กตมานิ   
ป ฺจ   ฯ   รปูพล   โภคพล  าติพล  ปุตฺตพล  สลีพล  ฯ  อิมานิ  โข   
ภิกฺขเว   ป ฺจ   มาตุคามสฺส   พลานิ  ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจหิ   
พเลหิ   สมนนฺาคโต   มาตุคาโม   วิสารโท   อคาร   อชฺฌาวสตีติ  ฯ   
ปม ฯ   
     [๔๘๕]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   มาตุคามสฺส   พลานิ  ฯ  กตมานิ   
ป ฺจ   ฯ   รปูพล   โภคพล   าติพล   ปุตฺตพล   สีลพล   ฯ  อิมานิ   
โข   ภิกฺขเว   ป ฺจ   มาตุคามสฺส   พลานิ   ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว   
ป ฺจหิ    พเลหิ    สมนฺนาคโต   มาตุคาโม   สามิก   ปสยฺห   อคาร   
อชฺฌาวสตีติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๔๘๖]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   มาตุคามสฺส   พลานิ  ฯ  กตมานิ   
ป ฺจ   ฯ   รปูพล   โภคพล   าติพล   ปุตฺตพล   สีลพล   ฯ  อิมานิ   
โข   ภิกฺขเว   ป ฺจ   มาตุคามสฺส   พลานิ   ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว   
ป ฺจหิ   พเลหิ   สมนฺนาคโต   มาตุคาโม   สามิก  อภิภุยฺย  วตฺตติ  ฯ   
เอเกน  จ  โข  ภิกฺขเว  พเลน  สมนฺนาคโต  ปุรโิส  มาตุคาม อภิภุยฺย   
วตฺตติ  ฯ  กตเมน  เอเกน  พเลน [๑] ฯ อิสฺสริยพเลน อภิภูต ภิกฺขเว   
มาตุคาม   เนว   รูปพล   ตายติ   น   โภคพล   ตายติ  น  าติพล   
ตายติ น ปุตฺตพล ตายติ น สีลพล ตายตีติ ฯ ตติย ฯ   
#๑ ยุ. อิสฺสรยิพเลน ฯ    
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     [๔๘๗]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   มาตุคามสฺส   พลานิ  ฯ  กตมานิ   
ป ฺจ ฯ รูปพล โภคพล าติพล ปุตฺตพล สีลพล ฯ   
     [๔๘๘]  รูปพเลน  จ  โข  ๑  ภิกฺขเว  มาตุคาโม  สมนฺนาคโต   
โหติ   น   จ   โภคพเลน   เอว   โส   เตน   องฺเคน   อปริปูโร   
โหติ  ฯ  ยโต  จ  โข  ภิกฺขเว  มาตุคาโม  รูปพเลน  จ  สมนฺนาคโต   
โหติ   โภคพเลน   จ   เอว   โส  เตน  องฺเคน  ปริปูโร  โหติ  ฯ   
รูปพเลน   จ   โข  ภิกฺขเว  มาตุคาโม  สมนฺนาคโต  โหติ  โภคพเลน   
จ   น   จ  าติพเลน  เอว  โส  เตน  องฺเคน  อปริปูโร  โหติ  ฯ   
ยโต   จ   โข   ภิกฺขเว  มาตุคาโม  รูปพเลน  จ  สมนฺนาคโต  โหติ   
โภคพเลน   จ   าติพเลน   จ   เอว   โส  เตน  องฺเคน  ปริปูโร   
โหติ   ฯ   รูปพเลน   จ   ภิกฺขเว   มาตุคาโม   สมนฺนาคโต   โหติ   
โภคพเลน    จ   าติพเลน   จ   น   จ   ปุตฺตพเลน   เอว   โส   
เตน   องฺเคน  อปริปโูร  โหติ  ฯ  ยโต  จ  โข  ภิกฺขเว  มาตุคาโม   
รูปพเลน   จ   สมนฺนาคโต   โหติ   โภคพเลน   จ   าติพเลน   จ   
ปุตฺตพเลน   จ  เอว  โส  เตน  องฺเคน  ปริปูโร  โหติ  ฯ  รูปพเลน   
จ   ภิกฺขเว   มาตุคาโม  สมนฺนาคโต  โหติ  โภคพเลน  จ  าติพเลน   
จ   ปุตฺตพเลน   จ   น   จ   สลีพเลน   เอว   โส  เตน  องฺเคน   
อปริปูโร   โหติ   ฯ  ยโต  จ  โข  ภิกฺขเว  มาตุคาโม  รูปพเลน  จ   
สมนฺนาคโต   โหติ   โภคพเลน   จ   าติพเลน   จ   ปุตฺตพเลน  จ   
สีลพเลน   จ   เอว   โส   เตน  องฺเคน  ปริปูโร  โหติ  ฯ  อิมานิ   
#๑ ม. ย.ุ โขสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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โข ภิกฺขเว ป ฺจ มาตุคามสฺส พลานีติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๔๘๙]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   มาตุคามสฺส   พลานิ  ฯ  กตมานิ   
ป ฺจ ฯ รูปพล โภคพล าติพล ปุตฺตพล สีลพล ฯ   
     [๔๙๐]   รูปพเลน   จ   ภิกฺขเว  มาตุคาโม  สมนฺนาคโต  โหติ   
น  จ  สีลพเลน  นาเสนฺเตว  น  กุเล  น  วาเสนฺติ  ฯ  รูปพเลน  จ   
ภิกฺขเว    มาตุคาโม   สมนฺนาคโต   โหติ   โภคพเลน   จ   น   จ   
สีลพเลน  นาเสนฺเตว  น  กุเล  น  วาเสนฺติ  ฯ  รูปพเลน  จ ภิกฺขเว   
มาตุคาโม   สมนฺนาคโต   โหติ   โภคพเลน   จ   าติพเลน   จ  น   
จ   สลีพเลน   นาเสนฺเตว   น  กุเล  น  วาเสนฺติ  ฯ  รปูพเลน  จ   
ภิกฺขเว   มาตุคาโม   สมนนฺาคโต   โหติ   โภคพเลน   จ  าติพเลน   
จ   ปุตฺตพเลน   จ   น   จ   สลีพเลน   นาเสนฺเตว   น  กุเล  น   
วาเสนฺติ  ฯ  ยโต  จ  โข  ภิกฺขเว  มาตุคาโม  รูปพเลน  สมนฺนาคโต   
โหติ   โภคพเลน   จ   าติพเลน   จ   ปุตฺตพเลน  จ  สีลพเลน  จ   
วาเสนฺเตว  น  กุเล  น  นาเสนฺติ ๑ ฯ สีลพเลน จ ภิกฺขเว มาตุคาโม   
สมนฺนาคโต   โหติ   น   จ   รูปพเลน   วาเสนฺเตว   น   กุเล  น   
นาเสนฺติ   ฯ   สลีพเลน   จ   ภิกฺขเว  มาตุคาโม  สมนฺนาคโต  โหติ   
น  จ  โภคพเลน  วาเสนฺเตว  น  กุเล  น  นาเสนฺติ  ฯ  สลีพเลน จ   
ภิกฺขเว   มาตุคาโม  สมนนฺาคโต  โหติ  น  จ  าติพเลน  วาเสนฺเตว   
น  กุเล  น  นาเสนฺติ  ฯ  สลีพเลน  จ  ภิกฺขเว มาตุคาโม สมนฺนาคโต   
โหติ   น   จ   ปุตฺตพเลน   วาเสนฺเตว   น  กุเล  น  นาเสนฺติ  ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ยโต จ โข ภิกฺขเว ฯลฯ นาเสนฺตีติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
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อิมานิ โข ภิกฺขเว ป ฺจ มาตุคามสฺส พลานีติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๔๙๑]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   มาตุคามสฺส   พลานิ  ฯ  กตมานิ   
ป ฺจ ฯ รูปพล โภคพล าติพล ปุตฺตพล สีลพล ฯ   
     [๔๙๒]   น   ภิกฺขเว   มาตุคาโม  รปูพลเหตุ  วา  โภคพลเหตุ   
วา   าติพลเหตุ   วา  ปุตฺตพลเหตุ  วา  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา   
สุคตึ   สคฺค   โลก  อุปปชชฺติ  ฯ  สลีพลเหตุ  โข  ภิกฺขเว  มาตุคาโม   
กายสฺส   เภทา   ปร  มรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชฺชติ  ฯ  อิมานิ   
โข ภิกฺขเว ป ฺจ มาตุคามสฺส พลานีติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๔๙๓]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   านานิ   ทุลลฺภานิ   อกตปุ ฺเน   
มาตุคาเมน   ฯ   กตมานิ   ป ฺจ  ฯ  ปฏริูเป  กุเล  ชาเยยฺยนฺติ  อิท   
ภิกฺขเว   ปม   าน   ทลุลฺภ   อกตปุ ฺเน  มาตุคาเมน  ฯ  ปฏิรูเป   
กุเล   ชายิตฺวา   ปฏิรูป  กลุ  คจฺเฉยฺยนฺติ  อิทมฺป  ๑  ภิกฺขเว  ทุติย   
าน   ทุลลฺภ   อกตปุ ฺเน   มาตุคาเมน  ฯ  ปฏิรูเป  กุเล  ชายิตฺวา   
ปฏิรูป  กลุ  คนฺตฺวา  อสปตฺติ  ๒  อคาร  อชฺฌาวเสยฺยนฺติ  อิทมฺป  ๑   
ภิกฺขเว   ตติย   าน   ทลฺุลภ   อกตปุ ฺเน  มาตุคาเมน  ฯ  ปฏิรูเป   
กุเล  ชายิตฺวา  ปฏิรูป  กลุ  คนฺตฺวา  อสปตฺติ  ๒  อคาร  อชฺฌาวสนฺตี   
ปุตฺตวตี  อสฺสนฺติ  อิทมฺป  ๑  ภิกฺขเว  จตุตฺถ  าน  ทุลฺลภ อกตปุ ฺเน   
มาตุคาเมน   ฯ   ปฏิรูเป   กุเล   ชายิตฺวา   ปฏิรูป   กลุ   คนฺตฺวา   
อสปตฺติ   ๒   อคาร   อชฌฺาวสนฺตี  ปุตฺตวตี  สมานา  สามิก  อภิภุยฺย   
วตฺเตยฺยนฺติ   อิทมฺป   ๑   ภิกฺขเว  ป ฺจม  าน  ทลุลฺภ  อกตปุ ฺเน   
#๑ ม. ย.ุ ปสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒ ยุ. อสปตฺตี ฯ    
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มาตุคาเมน   ฯ   อิมานิ   โข   ภิกฺขเว   ป ฺจ   านานิ   ทุลลฺภานิ   
อกตปุ ฺเน มาตุคาเมน ฯ สตฺตม ฯ   
     [๔๙๔]    ป ฺจิมานิ    ภิกฺขเว   านานิ   สลุภานิ   กตปุ ฺเน   
มาตุคาเมน   ฯ   กตมานิ   ป ฺจ   ฯ   ปฏิรูเป   กุเล   ชาเยยฺยนฺติ   
อิทมฺป   ภิกขฺเว   ปม   าน   สุลภ   กตปุ ฺเน   มาตุคาเมน   ฯ   
ปฏิรูเป   กุเล   ชายิตฺวา   ปฏิรูป   กุล  คจฺเฉยฺยนฺติ  อิทมฺป  ภิกฺขเว   
ทุติย    าน   สุลภ   กตปุ ฺเน   มาตุคาเมน   ฯ   ปฏิรูเป   กุเล   
ชายิตฺวา   ปฏิรูป   กุล   คนฺตฺวา   อสปตฺติ   อคาร   อชฺฌาวเสยฺยนฺติ   
อิทมฺป   ภิกขฺเว   ตติย   าน   สุลภ   กตปุ ฺเน   มาตุคาเมน   ฯ   
ปฏิรูเป   กุเล   ชายิตฺวา   ปฏิรูป   กุล   คนฺตฺวา   อสปตฺติ   อคาร   
อชฺฌาวสนฺตี    ปุตฺตวตี    อสฺสนฺติ    อิทมฺป   ภิกฺขเว   จตุตฺถ   าน   
สุลภ   กตปุ ฺเน   มาตุคาเมน   ฯ   ปฏิรูเป  กุเล  ชายิตฺวา  ปฏิรูป   
กุล    คนฺตฺวา    อสปตฺติ    อคาร   อชฺฌาวสนฺตี   ปุตฺตวตี   สมานา   
สามิก   อภิภุยฺย   วตฺเตยฺยนฺติ   อิทมฺป   ภิกฺขเว   ป ฺจม  าน  สุลภ   
กตปุ ฺเน   มาตุคาเมน   ฯ   อิมานิ   โข   ภิกฺขเว   ป ฺจ  านานิ   
สุลภานิ กตปุ ฺเน มาตุคาเมนาติ ฯ อฏม ฯ   
     [๔๙๕]    ป ฺจหิ   ภิกฺขเว   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   มาตุคาโม   
วิสารโท   อคาร   อชฌฺาวสติ   ฯ   กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  ปาณาติปาตา   
ปฏิวิรโต     จ     โหติ    อทินฺนาทานา    ปฏิวิรโต    จ    โหติ   
กาเมสุ   มิจฺฉาจารา   ปฏิวิรโต   จ   โหติ  มุสาวาทา  ปฏิวิรโต  จ    
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โหติ   สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา   ปฏิวิรโต   จ   โหติ   ฯ   อิเมหิ   
โข   ภิกฺขเว   ป ฺจหิ   ธมเฺมหิ   สมนฺนาคโต   มาตุคาโม   วิสารโท   
อคาร อชฺฌาวสตีติ ฯ นวม ฯ   
     [๔๙๖]    ป ฺจหิ    ภิกขฺเว   วฑฺฒีหิ   วฑฺฒมานา   อริยสาวิกา   
อริยาย   วฑฺฒิยา   วฑฺฒติ   สาราทายินี   จ   โหติ   วราทายินี   จ   
กายสฺส   ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ   ฯ   สทธฺาย   วฑฺฒติ  สีเลน  วฑฺฒติ   
สุเตน    วฑฺฒติ    จาเคน    วฑฺฒติ   ป ฺาย   วฑฺฒติ   ฯ   อิเมหิ   
โข    ภิกฺขเว    ป ฺจหิ   วฑฺฒีหิ   วฑฺฒมานา   อริยสาวิกา   อริยาย   
วฑฺฒิยา วฑฺฒติ สาราทายินี จ โหติ วราทายินี จ กายสฺสาติ ฯ   
     สทฺธาย สเีลน จ ยา ปวฑฺฒติ   ป ฺาย จาเคน สุเตน จูภย   
     สา ตาทิสี สีลวตี อุปาสิกา     อาทยีติ สารมิเธว อตฺตโนติ ฯ ทสม ฯ>   
                มาตุคามสฺส พลวคฺโค ตติโย ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
         ป ฺจ วิสารทา ปสยฺหา    อภิภุยฺย องฺเคน ป ฺจม   
         นาสยิตฺถ เหตุฏาน      วิสารทา วฑฺฒินา ทสาติ ฯ   
                   มาตุคามสยุตฺต นิฏ ิต ฯ   
                      ______________    
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                      ชมฺพุขาทกสยุตฺต   
     [๔๙๗]   เอก   สมย   อายสฺมา   สารปีุตฺโต   มคเธสุ  วิหรติ   
นาลคามเก   ฯ   อถ   โข   ชมฺพุขาทโก   ปริพฺพาชโก   เยนายสฺมา   
สารีปุตฺโต    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมตา    สารีปุตฺเตน   
สทฺธึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินโฺน  โข  ชมพฺุขาทโก  ปริพฺพาชโก  อายสฺมนฺต   
สารีปุตฺต   เอตทโวจ   นิพฺพาน   นิพฺพานนฺติ  อาวุโส  สารีปุตฺต  วุจฺจติ   
กตม   น ุ  โข  อาวุโส  นิพฺพานนฺติ  ฯ  โย  โข  อาวุโส  ราคกฺขโย   
โทสกฺขโย   โมหกฺขโย   อิท   วุจฺจติ   นิพฺพานนฺติ  ฯ  อตฺถ ิ ปนาวุโส   
มคฺโค   อตฺถ ิ  ปฏิปทา   เอตสฺส  นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยายาติ  ฯ  อตฺถิ   
โข  อาวุโส  มคฺโค  อตฺถิ  ปฏิปทา  เอตสฺส นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ   
กตโม      ปนาวุโส      มคฺโค     กตมา     ปฏิปทา     เอตสฺส   
นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยายาติ  ฯ  อยเมว  โข  อาวุโส  อริโย  อฏงฺคิโก   
มคฺโค   เอตสฺส   นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยาย  ฯ  เสยฺยถีท  ฯ  สมมฺาทิฏ ิ   
สมฺมาสงฺกปฺโป  สมฺมาวาจา  สมฺมากมฺมนฺโต  สมฺมาอาชีโว  สมมฺาวายาโม   
สมฺมาสติ     สมฺมาสมาธิ     ฯ     อย    โข    อาวุโส    มคฺโค   
อย    ปฏิปทา    เอตสฺส   นิพฺพานสฺส   สจฺฉิกิริยายาติ   ฯ   ภทฺทโก   
อาวุโส   มคฺโค   ภทฺทิกา   ปฏิปทา   เอตสฺส  นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยาย   
อล ฺจ ปนาวุโส สารีปุตฺต อปฺปมาทายาติ ฯ   
     [๔๙๘]   อรหตฺต   อรหตฺตนฺติ   อาวุโส  สารีปุตฺต  วุจฺจติ  กตม    
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นุ  โข  อาวุโส  อรหตฺตนติฺ  ฯ  โย  โข  อาวุโส ราคกฺขโย โทสกขฺโย   
โมหกฺขโย   อิท   วุจฺจติ   อรหตฺตนฺติ   ฯ   อตฺถิ   ปนาวุโส   มคฺโค   
อตฺถิ   ปฏิปทา   เอตสฺส   อรหตฺตสฺส   สจฺฉิกิริยายาติ   ฯ  อตฺถ ิ โข   
อาวุโส   มคฺโค  อตฺถ ิ ปฏิปทา  เอตสฺส  อรหตฺตสสฺ  สจฺฉิกิริยายาติ  ฯ   
กตโม    ปนาวุโส    มคฺโค   กตมา   ปฏิปทา   เอตสฺส   อรหตฺตสฺส   
สจฺฉิกิริยายาติ   ฯ   อยเมว   โข  อาวุโส  อรโิย  อฏงฺคิโก  มคฺโค   
เอตสฺส    อรหตฺตสฺส    สจฺฉิกิริยาย   ฯ   เสยฺยถีท   ฯ   สมฺมาทิฏ ิ   
ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ   ฯ   อย   โข   อาวุโส   มคฺโค  อย  ปฏิปทา   
เอตสฺส   อรหตฺตสฺส   สจฺฉิกิริยายาติ   ฯ   ภทฺทโก   อาวุโส   มคฺโค   
ภทฺทิกา     ปฏิปทา    เอตสฺส    อรหตฺตสฺส    สจฺฉิกิริยาย    อล ฺจ   
ปนาวุโส สารีปุตฺต อปฺปมาทายาติ ฯ   
     [๔๙๙]   เก   นุ   โข  อาวุโส  สารีปตฺุต  โลเก  ธมฺมวาทิโน   
เก   โลเก   สปุฏิปนฺนา   เก  โลเก  สุคตาติ  ฯ  เย  โข  อาวุโส   
ราคปฺปหานาย    ธมฺม    เทเสนฺติ   โทสปฺปหานาย   ธมฺม   เทเสนฺติ   
โมหปฺปหานาย   ธมฺม   เทเสนฺติ   เต   โลเก   ธมฺมวาทิโน  ฯ  เย   
โข    อาวุโส    ราคสฺส   ปหานาย   ปฏปินฺนา   โทสสฺส   ปหานาย   
ปฏิปนฺนา   โมหสฺส   ปหานาย   ปฏิปนฺนา   เต  โลเก  สุปฏิปนนฺา  ฯ   
เยส    โข   อาวุโส   ราโค   ปหีโน   อุจฺฉินฺนมูโล   ตาลาวตฺถุกโต   
อนภาวงฺคโต    อายตึ   อนุปฺปาทธมฺโม   โทโส   ปหีโน   อุจฺฉินฺนมูโล   
ตาลาวตฺถุกโต   อนภาวงฺคโต   อายตึ   อนุปฺปาทธมฺโม   โมโห  ปหีโน    
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อุจฺฉินฺนมูโล    ตาลาวตฺถุกโต    อนภาวงฺคโต   อายตึ   อนุปฺปาทธมฺโม   
เต   โลเก   สคุตาติ   ฯ   อตฺถิ   ปนาวุโส   มคฺโค  อตฺถิ  ปฏิปทา   
เอตสฺส    ราคสฺส    โทสสฺส    โมหสสฺ    ปหานายาติ    ฯ   อตฺถิ   
โข   อาวุโส   มคฺโค   อตฺถ ิ  ปฏิปทา   เอตสฺส   ราคสฺส   โทสสสฺ   
โมหสฺส   ปหานายาติ   ฯ   กตโม   ปนาวุโส  มคฺโค  กตมา  ปฏิปทา   
เอตสฺส   ราคสฺส   โทสสสฺ   โมหสฺส   ปหานายาติ   ฯ  อยเมว  โข   
อาวุโส    อรโิย    อฏงฺคิโก   มคฺโค   เอตสฺส   ราคสฺส   โทสสสฺ   
โมหสฺส  ปหานาย  ฯ  เสยยฺถีท  ฯ  สมมฺาทิฏ ิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ  ฯ   
อย    โข    อาวุโส    มคฺโค    อย   ปฏปิทา   เอตสฺส   ราคสฺส   
โทสสฺส   โมหสฺส   ปหานายาติ   ฯ  ภทฺทโก  อาวุโส  มคฺโค  ภทฺทิกา   
ปฏิปทา    เอตสฺส    ราคสฺส   โทสสฺส   โมหสฺส   ปหานาย   อล ฺจ   
ปน อาวุโส สารีปุตฺต อปฺปมาทายาติ ฯ   
     [๕๐๐]   กิมตฺถิย  อาวุโส  สารีปุตฺต  สมเณ  โคตเม  พฺรหฺมจริย   
วุสฺสตีติ   ฯ   ทุกฺขสฺส   โข   อาวุโส   ปริ ฺตฺถ   ภควติ  พฺรหฺมจริย   
วุสฺสตีติ   ฯ   อตฺถิ  ปนาวุโส  มคฺโค  อตฺถิ  ปฏิปทา  เอตสฺส  ทุกขฺสฺส   
ปริ ฺายาติ    ฯ    อตฺถิ    โข   อาวุโส   มคฺโค   อตฺถ ิ  ปฏิปทา   
เอตสฺส    ทุกขฺสฺส    ปริ ฺายาติ    ฯ    กตโม   ปนาวุโส   มคฺโค   
กตมา   ปฏิปทา   เอตสฺส   ทุกฺขสฺส   ปริ ฺายาติ   ฯ   อยเมว  โข   
อาวุโส   อรโิย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   เอตสฺส  ทุกฺขสฺส  ปริ ฺาย  ฯ   
เสยฺยถีท   ฯ   สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ  ฯ  อย  โข  อาวุโส    
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มคฺโค   อย   ปฏิปทา   เอตสฺส   ทุกฺขสฺส   ปริ ฺายาติ   ฯ  ภททฺโก   
อาวุโส    มคฺโค    ภทฺทิกา   ปฏิปทา   เอตสฺส   ทุกขฺสฺส   ปริ ฺาย   
อล ฺจ ปนาวุโส สารีปุตฺต อปฺปมาทายาติ ฯ   
     [๕๐๑]   อสฺสาสปตฺโต  อสฺสาสปตฺโตติ  อาวุโส  สารีปุตฺต  วุจฺจติ   
กิตฺตาวตา   นุ  โข  อาวุโส  สารีปุตฺต  อสฺสาสปตฺโต  โหตีติ  ฯ  ยโต   
โข    อาวุโส   ภิกฺขุ   ฉนฺน   ผสฺสายตนาน   สมุทย ฺจ   อตฺถงฺคม ฺจ   
อสฺสาท ฺจ   อาทีนว ฺจ   นิสฺสรณ ฺจ   ยถาภูต   ปชานาติ   เอตฺตาวตา   
โข   อาวุโส   อสฺสาสปตฺโต   โหตีติ   ฯ   อตฺถิ   ปนาวุโส   มคฺโค   
อตฺถิ    ปฏิปทา    เอตสฺส    อสฺสาสสฺส   สจฺฉิกิริยายาติ   ฯ   อตฺถิ   
โข  อาวุโส  มคฺโค  อตฺถิ  ปฏิปทา  เอตสฺส อสฺสาสสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ   
กตโม      ปนาวุโส      มคฺโค     กตมา     ปฏิปทา     เอตสฺส   
อสฺสาสสฺส  สจฺฉิกิริยายาติ  ฯ  อยเมว  โข  อาวุโส  อริโย  อฏงฺคิโก   
มคฺโค   เอตสฺส   อสฺสาสสฺส  สจฺฉิกิรยิาย  ฯ  เสยฺยถีท  ฯ  สมฺมาทิฏ ิ   
ฯเปฯ    สมฺมาสมาธิ    ฯ    อย    โข    อาวุโส    มคฺโค   อย   
ปฏิปทา   เอตสฺส   อสฺสาสสฺส   สจฺฉิกิริยายาติ   ฯ   ภทฺทโก  อาวุโส   
มคฺโค     ภทฺทิกา    ปฏิปทา    เอตสฺส    อสฺสาสสฺส    สจฺฉิกิริยาย   
อล ฺจ ปนาวุโส สารีปุตฺต อปฺปมาทายาติ ฯ   
     [๕๐๒]   ปรมสฺสาสปตฺโต   ปรมสฺสาสปตฺโตติ   อาวุโส  สารีปุตฺต   
วุจฺจติ   กิตฺตาวตา  นุ  โข  อาวุโส  ปรมสฺสาสปตฺโต  โหตีติ  ฯ  ยโต   
โข    อาวุโส   ภิกฺขุ   ฉนฺน   ผสฺสายตนาน   สมุทย ฺจ   อตฺถงฺคม ฺจ    
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อสฺสาท ฺจ    อาทีนว ฺจ    นิสฺสรณ ฺจ    ยถาภูต   วิทิตฺวา   อนุปาทา   
วิมุตฺโต   โหติ   เอตฺตาวตา  โข  อาวุโส  ปรมสฺสาสปตฺโต  โหตีติ  ฯ   
อตฺถิ    ปนาวุโส    มคฺโค   อตฺถิ   ปฏิปทา   เอตสฺส   ปรมสฺสาสสฺส   
สจฺฉิกิริยายาติ    ฯ   อตฺถ ิ  โข   อาวุโส   มคฺโค   อตฺถิ   ปฏิปทา   
เอตสฺส    ปรมสฺสาสสฺส   สจฺฉิกิริยายาติ   ฯ   กตโม   ปน   อาวุโส   
มคฺโค   กตมา   ปฏิปทา   เอตสฺส   ปรมสฺสาสสฺส   สจฺฉิกิริยายาติ  ฯ   
อยเมว  โข  อาวุโส  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  เอตสฺส  ปรมสฺสาสสฺส   
สจฺฉิกิริยาย   ฯ   เสยฺยถีท   ฯ   สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ  ฯ   
อย   โข   อาวุโส   มคฺโค   อย   ปฏิปทา   เอตสฺส   ปรมสฺสาสสฺส   
สจฺฉิกิริยายาติ    ฯ    ภทฺทโก   อาวุโส   มคฺโค   ภทฺทิกา   ปฏิปทา   
เอตสฺส    ปรมสฺสาสสฺส    สจฺฉิกิริยาย   อล ฺจ   ปนาวุโส   สารปีุตฺต   
อปฺปมาทายาติ ฯ   
     [๕๐๓]   เวทนา   เวทนาติ   อาวุโส  สารีปุตฺต  วุจฺจติ  กตมา   
นุ   โข   อาวุโส   เวทนาติ   ฯ  ติสฺโส  อิมา  อาวุโส  เวทนา  ฯ   
กตมา   ติสฺโส   ๑   สุขา   เวทนา   ทุกขฺา   เวทนา  อทุกฺขมสุขา   
เวทนา   ฯ  อิมา  โข  อาวุโส  ติสโฺส  เวทนาติ  ฯ  อตฺถิ  ปนาวุโส   
มคฺโค  อตฺถิ  ปฏิปทา  เอตาส  ติสฺสนฺน  ๒  เวทนาน  ปริ ฺายาติ  ฯ   
อตฺถิ   โข  อาวุโส  มคฺโค  อตฺถ ิ ปฏิปทา  เอตาส  ติสฺสนฺน  เวทนาน   
ปริ ฺายาติ   ฯ   กตโม   ปนาวุโส   มคฺโค  กตมา  ปฏิปทา  เอตาส   
ติสฺสนฺน   เวทนาน   ปริ ฺายาติ   ฯ   อยเมว   โข  อาวุโส  อรโิย   
#๑ ยุ. กตฺมา ติสฺโสติ ปาทฺวย น ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. อย ปาโ น ทิสสฺติ ฯ   
#เอวมุปริป ฯ    
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อฏงฺคิโก    มคฺโค    เอตาส    ติสฺสนฺน   เวทนาน   ปริ ฺาย   ฯ   
เสยฺยถีท   ฯ   สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ  ฯ  อย  โข  อาวุโส   
มคฺโค   อย   ปฏิปทา   เอตาส   ติสฺสนฺน   เวทนาน  ปริ ฺายาติ  ฯ   
ภทฺทโก    อาวุโส    มคฺโค    ภทฺทิกา   ปฏิปทา   เอตาส   ติสฺสนฺน   
เวทนาน ปริ ฺาย อล ฺจ ปนาวุโส สารีปุตฺต อปฺปมาทายาติ ฯ   
     [๕๐๔]   อาสโว   อาสโวติ   อาวุโส  สารีปุตฺต  วุจฺจติ  กตโม   
นุ   โข   อาวุโส  อาสโวติ  ฯ  ตโยเม  อาวุโส  อาสวา  กามาสโว   
ภวาสโว   อวิชฺชาสโว   อิเม  โข  อาวุโส  ตโย  อาสวาติ  ฯ  อตฺถิ   
ปนาวุโส   มคฺโค   อตฺถ ิ  ปฏิปทา  เอเตส  อาสวาน  ปหานายาติ  ฯ   
อตฺถิ    โข   อาวุโส   มคฺโค   อตฺถิ   ปฏิปทา   เอเตส   อาสวาน   
ปหานายาติ   ฯ   กตโม   ปนาวุโส   มคฺโค  กตมา  ปฏิปทา  เอเตส   
อาสวาน   ปหานายาติ   ฯ   อยเมว  โข  อาวุโส  อริโย  อฏงฺคิโก   
มคฺโค   เอเตส   อาสวาน   ปหานาย   ฯ   เสยฺยถีท  ฯ  สมฺมาทิฏ ิ   
ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ   ฯ   อย   โข   อาวุโส   มคฺโค  อย  ปฏิปทา   
เอเตส   อาสวาน   ปหานายาติ  ฯ  ภททฺโก  อาวุโส  มคฺโค  ภทฺทิกา   
ปฏิปทา   เอเตส   อาสวาน   ปหานาย   อล ฺจ   ปนาวุโส  สารีปตฺุต   
อปฺปมาทายาติ ฯ   
     [๕๐๕]   อวิชฺชา   อวิชฺชาติ   อาวุโส  สารีปุตฺต  วุจฺจติ  กตมา   
นุ   โข   อาวุโส   อวิชชฺาติ   ฯ   ย  โข  อาวุโส  ทุกฺเข  อ ฺาณ   
ทุกฺขสมุทเย    อ ฺาณ    ทุกฺขนิโรเธ    อ ฺาณ    ทุกฺขนิโรธคามินิยา    
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ปฏิปทาย   อ ฺาณ   อย   วุจฺจตาวุโส   อวิชชฺาติ  ฯ  อตฺถ ิ ปนาวุโส   
มคฺโค   อตฺถ ิ ปฏิปทา  เอติสฺสา  อวิชฺชาย  ปหานายาติ  ฯ  อตฺถ ิ โข   
อาวุโส  มคฺโค  อตฺถิ  ปฏปิทา  เอติสฺสา  อวิชฺชาย ปหานายาติ ฯ กตโม   
ปนาวุโส   มคฺโค  กตมา  ปฏิปทา  เอติสฺสา  อวิชฺชาย  ปหานายาติ  ฯ   
อยเมว   โข   อาวุโส  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  เอติสฺสา  อวิชฺชาย   
ปหานาย   ฯ   เสยฺยถีท   ฯ  สมฺมาทิฏ ิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ  ฯ  อย   
โข   อาวุโส   มคฺโค   อย  ปฏิปทา  เอติสฺสา  อวิชฺชาย  ปหานายาติ   
ภทฺทโก    อาวุโส   มคฺโค   ภทฺทิกา   ปฏิปทา   เอติสฺสา   อวิชชฺาย   
ปหานาย อล ฺจ ปนาวุโส สารีปุตฺต อปฺปมาทายาติ ฯ   
     [๕๐๖]   ตณฺหา   ตณฺหาติ   อาวุโส   สารีปุตฺต   วุจฺจติ  กตมา   
นุ  โข  อาวุโส  ตณฺหาติ  ฯ  ติสฺโส  อิมา  อาวุโส  ตณฺหา  กามตณฺหา   
ภวตณฺหา     วิภวตณฺหา     ฯ     อิมา    โข    อาวุโส    ติสฺโส   
ตณฺหาติ   ฯ   อตฺถ ิ ปนาวุโส  มคฺโค  อตฺถิ  ปฏิปทา  เอตาส  ตณฺหาน   
ปหานายาติ  ฯ  อตฺถ ิ โข  อาวุโส  มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา เอตาส ตณฺหาน   
ปหานายาติ   ฯ   กตโม   ปนาวุโส   มคฺโค  กตมา  ปฏิปทา  เอตาส   
ตณฺหาน   ปหานายาติ   ฯ   อยเมว   โข  อาวุโส  อริโย  อฏงฺคิโก   
มคฺโค   เอตาส   ตณฺหาน   ปหานาย   ฯ   เสยฺยถีท   ฯ  สมฺมาทิฏ ิ   
ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ   ฯ   อย   โข   อาวุโส   มคฺโค  อย  ปฏิปทา   
เอตาส   ตณฺหาน   ปหานายาติ   ฯ  ภททฺโก  อาวุโส  มคฺโค  ภทฺทิกา    
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ปฏิปทา   เอตาส   ตณฺหาน   ปหานาย   อล ฺจ   ปนาวุโส   สารปีุตฺต   
อปฺปมาทายาติ ฯ   
     [๕๐๗]   โอโฆ   โอโฆติ   อาวุโส   สารีปุตฺต   วุจฺจติ  กตโม   
นุ   โข   อาวุโส  โอโฆติ  ฯ  จตฺตาโรเม  อาวุโส  โอฆา  กาโมโฆ   
ภโวโฆ   ทิฏโโฆ   อวิชโฺชโฆ   ฯ   อิเม   โข   อาวุโส  จตฺตาโร   
โอฆาติ   ฯ   อตฺถิ  ปนาวุโส  มคฺโค  อตฺถิ  ปฏิปทา  เอเตส  โอฆาน   
ปหานายาติ   ฯ   อตฺถ ิ  โข  อาวุโส  มคฺโค  อตฺถิ  ปฏิปทา  เอเตส   
โอฆาน   ปหานายาติ   ฯ   กตโม   ปนาวุโส  มคฺโค  กตมา  ปฏปิทา   
เอเตส   โอฆาน   ปหานายาติ   ฯ   อยเมว   โข   อาวุโส  อรโิย   
อฏงฺคิโก  มคฺโค  เอเตส  โอฆาน  ปหานาย  ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏ ิ   
ฯเปฯ    สมฺมาสมาธิ    ฯ    อย    โข    อาวุโส    มคฺโค   อย   
ปฏิปทา   เอเตส   โอฆาน   ปหานายาติ  ฯ  ภทฺทโก  อาวุโส  มคฺโค   
ภทฺทิกา    ปฏิปทา   เอเตส   โอฆาน   ปหานาย   อล ฺจ   ปนาวุโส   
สารีปุตฺต อปฺปมาทายาติ ฯ   
     [๕๐๘]   อุปาทาน  อุปาทานนฺติ  อาวุโส  สารีปุตฺต  วุจฺจติ  กตม   
นุ     โข    อาวุโส    อุปาทานนฺติ    ฯ    จตฺตารีมานิ    อาวุโส   
อุปาทานานิ  กามุปาทาน  ทิฏ ุปาทาน  สีลพฺพตุปาทาน  อตฺตวาทุปาทาน ฯ   
อิมานิ     โข     อาวุโส    จตฺตาริ    อุปาทานานีติ    ฯ    อตฺถ ิ  
ปนาวุโส   มคฺโค  อตฺถิ  ปฏิปทา  เอเตส  อุปาทานาน  ปหานายาติ  ฯu   
อตฺถิ   โข   อาวุโส   มคฺโค   อตฺถ ิ  ปฏิปทา   เอเตส  อุปาทานาน    
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ปหานายาติ   ฯ   กตโม   ปนาวุโส   มคฺโค  กตมา  ปฏิปทา  เอเตส   
อุปาทานาน   ปหานายาติ  ฯ  อยเมว  โข  อาวุโส  อริโย  อฏงฺคิโก   
มคฺโค   เอเตส   อุปาทานาน   ปหานาย  ฯ  เสยฺยถที  ฯ  สมฺมาทิฏ ิ   
ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ   ฯ   อย   โข   อาวุโส   มคฺโค  อย  ปฏิปทา   
เอเตส  อุปาทานาน  ปหานายาติ  ฯ  ภทฺทโก  อาวุโส  มคฺโค  ภทฺทิกา   
ปฏิปทา   เอเตส   อุปาทานาน   ปหานาย  อล ฺจ  ปนาวุโส  สารปีุตฺต   
อปฺปมาทายาติ ฯ   
     [๕๐๙]  ภโว  ภโวติ  อาวุโส  สารีปตฺุต  วุจฺจติ  กตโม  น ุ โข   
อาวุโส   ภโวติ   ฯ   ตโยเม   อาวุโส   ภวา   กามภโว   รูปภโว   
อรูปภโว  ฯ  อิเม  โข  อาวุโส  ตโย  ภวาติ  ฯ อตฺถิ ปนาวุโส มคฺโค   
อตฺถิ   ปฏิปทา   เอเตส   ภวาน  ปริ ฺายาติ  ฯ  อตฺถิ  โข  อาวุโส   
มคฺโค   อตฺถ ิ  ปฏิปทา   เอเตส   ภวาน   ปริ ฺายาติ   ฯ   กตโม   
ปนาวุโส   มคฺโค   กตมา   ปฏิปทา   เอเตส  ภวาน  ปริ ฺายาติ  ฯ   
อยเมว   โข   อาวุโส   อรโิย   อฏงฺคิโก   มคฺโค  เอเตส  ภวาน   
ปริ ฺาย   ฯ   เสยฺยถีท   ฯ  สมฺมาทิฏ ิ  ฯเปฯ  สมมฺาสมาธิ  ฯ  อย   
โข   อาวุโส   มคฺโค   อย  ปฏิปทา  เอเตส  ภวาน  ปริ ฺายาติ  ฯ   
ภทฺทโก    อาวุโส    มคฺโค    ภทฺทิกา    ปฏิปทา   เอเตส   ภวาน   
ปริ ฺาย อล ฺจ ปนาวุโส สารีปุตฺต อปฺปมาทายาติ ฯ   
     [๕๑๐]  ทุกฺข  ทุกขฺนฺติ  อาวุโส  สารปีุตฺต  วุจฺจติ  กตม  นุ  โข   
อาวุโส   ทุกขฺนฺติ   ฯ   ติสฺโส   อิมา   อาวุโส  ทุกฺขตา  ทุกฺขทุกฺขตา    
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สงฺขารทุกฺขตา    วิปริณามทุกฺขตา   ฯ   อิมา   โข   อาวุโส   ติสโฺส   
ทุกฺขตาติ    ฯ   อตฺถิ   ปนาวุโส   มคฺโค   อตฺถ ิ  ปฏิปทา   เอตาส   
ทุกฺขตาน    ปริ ฺายาติ    ฯ   อตฺถ ิ  โข   อาวุโส   มคฺโค   อตฺถ ิ  
ปฏิปทา    เอตาส    ทุกฺขตาน   ปริ ฺายาติ   ฯ   กตโม   ปนาวุโส   
มคฺโค   กตมา   ปฏิปทา   เอตาส  ทุกฺขตาน  ปริ ฺายาติ  ฯ  อยเมว   
โข  อาวุโส  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  เอตาส  ทุกฺขตาน  ปริ ฺาย ฯ   
เสยฺยถีท   ฯ   สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ  ฯ  อย  โข  อาวุโส   
มคฺโค   อย   ปฏิปทา   เอตาส   ทุกฺขตาน   ปริ ฺายาติ  ฯ  ภทฺทโก   
อาวุโส    มคฺโค   ภทฺทิกา   ปฏิปทา   เอตาส   ทุกฺขตาน   ปริ ฺาย   
อล ฺจ ปนาวุโส สารีปุตฺต อปฺปมาทายาติ ฯ   
     [๕๑๑]   สกฺกาโย  สกกฺาโยติ  อาวุโส  สารีปุตฺต  วุจฺจติ  กตมา   
นุ   โข   อาวุโส   สกฺกาโยติ   ฯ  ป ฺจิเม  อาวุโส  อุปาทานกฺขนฺธา   
สกฺกาโย    วุตฺตา    ภควตา   ฯ   เสยฺยถที   ฯ   รูปูปาทานกฺขนฺโธ   
เวทนูปาทานกฺขนฺโธ       ส ฺ ูปาทานกฺขนฺโธ      สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ   
วิ ฺาณูปาทานกฺขนฺโธ   อิเม  โข  อาวุโส  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา  สกฺกาโย   
วุตฺตา   ภควตาติ   ฯ  อตฺถิ  ปนาวุโส  มคฺโค  อตฺถิ  ปฏิปทา  เอตสฺส   
สกฺกายสฺส    ปริ ฺายาติ   ฯ   อตฺถิ   โข   อาวุโส   มคฺโค   อตฺถhิ   
ปฏิปทา    เอตสฺส   สกกฺายสฺส   ปริ ฺายาติ   ฯ   กตโม   ปนาวุโส   
มคฺโค    กตมา    ปฏิปทา    เอตสฺส   สกฺกายสฺส   ปริ ฺายาติ   ฯ   
อยเมว   โข   อาวุโส  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  เอตสฺส  สกฺกายสฺส    
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ปริ ฺาย   ฯ   เสยฺยถีท   ฯ  สมฺมาทิฏ ิ  ฯเปฯ  สมมฺาสมาธิ  ฯ  อย   
โข  อาวุโส  มคฺโค  อย  ปฏิปทา  เอตสฺส  สกฺกายสฺส  ปริ ฺายาติ  ฯ   
ภทฺทโก    อาวุโส   มคฺโค   ภทฺทิกา   ปฏิปทา   เอตสฺส   สกฺกายสฺส   
ปริ ฺาย อล ฺจ ปนาวุโส สารีปุตฺต อปฺปมาทายาติ ฯ   
     [๕๑๒]   กึ   นุ   โข   อาวุโส   สารปีุตฺต  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย   
ทุกฺกรนฺติ   ฯ  ปพฺพชชฺา  โข  อาวุโส  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย  ทุกฺกราติ  ฯ   
ปพฺพชิเตน   ปนาวุโส   ก ึ  ทุกฺกรนฺติ   ฯ   ปพฺพชิเตน   โข  อาวุโส   
อภิรติ    ทุกกฺราติ    ฯ    อภิรเตน   ปนาวุโส   ก ึ  ทุกฺกรนฺติ   ฯ   
อภิรเตน   โข   อาวุโส   ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ   ทกฺุกราติ   ฯ   กีวจิร   
ปนาวุโส   ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน   ภิกฺขุ   อรห   อสฺสาติ   ฯ   น  จิร   
อาวุโสติ ฯ   
                            ชมฺพุขาทกสยุตฺต สมตฺต ฯ   
                                   ตสฺสุทฺทาน   
         นิพฺพาน อรหตฺต ฺจ         ธมฺมวาที กิมตฺถยิ   
         อสฺสาโส ปรมสฺสาโส       เวทนา อาสวาวิชฺชา   
         ตณฺหา โอฆา อุปาทาน      ภโว ทุกฺข ฺจ สกฺกาโย   
         อิมสฺมึ ธมฺมวินเย ทุกฺกรนฺติ ฯ   
                    ___________________    
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                              สามณฺฑกสยุตฺต   
     [๕๑๓] เอก สมย อายสฺมา สารีปุตฺโต วชฺชีส ุวิหรติ อุกฺกเจลาย ๑   
คงฺคาย   นทยิา  ตีเร  ฯ  อถโข  สามณฺฑโก  ปริพฺพาชโก  เยนายสฺมา   
สารีปุตฺโต   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมตา  สารีปุตฺเตน  สทฺธ ึ  
สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข  สามณฺฑโก  ปริพฺพาชโก  อายสฺมนฺต  สารีปุตฺต   
เอตทโวจ   นิพฺพาน   นพฺิพานนฺติ   อาวุโส   สารปีุตฺต   วุจฺจติ   กตม   
นุ  โข  อาวุโส  นิพฺพานนฺติ  ฯ  โย  โข  อาวุโส ราคกฺขโย โทสกขฺโย   
โมหกฺขโย   อิท   วุจฺจติ   นิพฺพานนฺติ   ฯ   อตฺถ ิ  ปนาวุโส   มคฺโค   
อตฺถิ   ปฏิปทา   เอตสฺส   นิพฺพานสฺส   สจฺฉิกิริยายาติ   ฯ  อตฺถิ  โข   
อาวุโส   มคฺโค  อตฺถ ิ ปฏิปทา  เอตสฺส  นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยายาติ  ฯ   
กตโม    ปนาวุโส    มคฺโค   กตมา   ปฏิปทา   เอตสฺส   นิพฺพานสฺส   
สจฺฉิกิริยายาติ   ฯ   อยเมว   โข  อาวุโส  อรโิย  อฏงฺคิโก  มคฺโค   
เอตสฺส    นพฺิพานสฺส    สจฺฉิกิริยาย   ฯ   เสยฺยถีท   ฯ   สมฺมาทิฏ ิ   
ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ   ฯ   อย   โข   อาวุโส   มคฺโค  อย  ปฏิปทา   
เอตสฺส   นิพฺพานสฺส   สจฺฉิกิริยายาติ   ฯ   ภทฺทโก   อาวุโส   มคฺโค   
ภทฺทิกา   ปฏปิทา   เอตสฺส   นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิรยิาย  อล ฺจ  ปนาวุโส   
สารีปุตฺต อปฺปมาทายาติ ฯเปฯ   
     [๕๑๔]   กึ   นุ   โข   อาวุโส   สารปีุตฺต  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย   
#๑ ยุ. อุกกฺเวลาย ฯ    
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ทุกฺกรนฺติ  ฯ  ปพฺพชฺชา  โข  อาวุโส  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย ทุกฺกรนติฺ ๑ ฯ   
ปพฺพชิเตน   ปนาวุโส   ก ึ  ทุกฺกรนฺติ   ฯ   ปพฺพชิเตน   โข  อาวุโส   
อภิรติ   ทุกกฺราติ   ฯ  อภิรเตน  ปนาวุโส  ก ึ ทุกกฺรนฺติ  ฯ  อภิรเตน   
โข   อาวุโส   ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ   ทกฺุกราติ   ฯ   กีวจิร   ปนาวุโส   
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน ภิกฺขุ อรห อสฺสาติ ฯ น จิร อาวุโสติ ฯ   
                   สามณฺฑกสยุตฺต สมตฺต ฯ   
                 ปรุิมสุตฺตสทิส ๒ อุทฺทาน ฯ   
                        _________   
#๑ ม. ทกฺุกราติ ฯ ๒ ม. ย.ุ ปุริมกสทิสเอว .. ฯ    
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                            โมคฺคลลฺานสยุตฺต   
     [๕๑๕]   เอก   สมย   อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน   สาวตฺถิย   
วิหรติ   เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม  ฯ  ตตฺร  โข  อายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  อาวุโส  ภิกฺขเวติ  ๑  ฯ อาวุโสติ   
โข    เต    ภิกฺขู   อายสฺมโต   มหาโมคฺคลฺลานสฺส   ปจฺจสฺโสสุ   ฯ   
อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน   เต   ภิกขฺู   ๒  เอตทโวจ  อิธ  มยหฺ   
อาวุโส   รโหคตสฺส   ปฏิสลลฺีนสฺส   เอว  เจตโส  ปริวิตกฺโก  อุทปาทิ   
ปมชฺฌาน   ปมชฺฌานนฺติ   วุจฺจติ   กตม   น ุ  โข  ปมชฺฌานนฺติ  ฯ   
ตสฺส   มยฺห  อาวุโส  เอตทโหสิ  อิธ  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  ววิิจฺจ   
อกุสเลหิ   ธมฺเมหิ   สวิตกฺก   สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข   ปมชฌฺาน   
อุปสมฺปชฺช    วิหรติ   อิท   วุจฺจติ   ปมชฺฌานนฺติ   ฯ   โส   ขฺวาห   
อาวุโส    วิวิจฺเจว   กาเมหิ   วิวิจฺจ   อกุสเลหิ   ธมฺเมหิ   สวิตกฺก   
สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข   ปมชฺฌาน   อุปสมฺปชฺช  วิหรามิ  ฯ  ตสฺส   
มยฺห   อาวุโส  อิมินา  วิหาเรน  วิหรโต  กามสหคตา  ส ฺามนสิการา   
สมุทาจรนฺติ    ฯ    อถ    โข    ม    อาวุโส    ภควา   อิทฺธิยา   
อุปสงฺกมิตฺวา   เอตทโวจ   โมคฺคลลฺาน   โมคฺคลฺลาน   มา   พฺราหฺมณ   
ปมชฺฌาน    ปมาโท    ปมชฺฌาเน    จิตฺต   สณฺเปหิ   ปมชฌฺาเน   
จิตฺต   เอโกทึ   ๓   กโรหิ   ปมชฺฌาเน  จิตฺต  สมาทหาติ  ฯ  โส   
ขฺวาห   อาวุโส  อปเรน  สมเยน  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ   
#๑ ยุ. ภิกฺขโวติ ฯ  ๒ ม. ยุ. เต ภิกฺขูติ ปาทฺวย น ทิสฺสติ ฯ ๓ ยุ. เอโกท ิฯ   
#เอวมุปริป ฯ    



สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาท่ี 324 

ธมฺเมหิ   สวิตกฺก   สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข   ปมชฺฌาน  อุปสมฺปชฺช   
วิหาสึ  ฯ  ย  หิ  ต  อาวุโส  สมฺมา วทมาโน วเทยฺย สตฺถารานุคฺคหิโต   
สาวโก     มหาภิ ฺต     ปตฺโตติ     ฯ     มม     ต     สมฺมา   
วทมาโน วเทยฺย สตฺถารานุคฺคหิโต สาวโก มหาภิ ฺต ปตฺโตติ ฯ   
     [๕๑๖]    ทุติยชฺฌาน   ทุติยชฺฌานนฺติ   วุจฺจติ   กตม   น ุ  โข   
ทุติยชฺฌานนฺติ    ฯ   ตสฺส   มยฺห   อาวุโส   เอตทโหสิ   อิธ   ภิกฺขุ   
วิตกฺกวิจาราน   วูปสมา   อชฺฌตฺต   สมฺปสาทน   เจตโส   เอโกทิภาว   
อวิตกฺก   อวิจาร   สมาธิช   ปติสุข   ทติุยชฺฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   
อิท   วุจฺจติ   ทุติยชฺฌานนฺติ   ฯ   โส  ขฺวาห  อาวุโส  วิตกฺกวิจาราน   
วูปสมา   อชฌฺตฺต   สมฺปสาทน   เจตโส  เอโกทิภาว  อวิตกฺก  อวิจาร   
สมาธิช   ปติสุข   ทุติยชฌฺาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรามิ   ฯ   ตสฺส  มยฺห   
อาวุโส   อิมนิา   วิหาเรน   วิหรโต   วิตกฺกสหคตา   ส ฺามนสิการา   
สมุทาจรนฺติ   ฯ   อถ  โข  ม  อาวุโส  ภควา  อิทฺธิยา  อุปสงฺกมิตฺวา   
เอตทโวจ    โมคฺคลฺลาน    โมคฺคลฺลาน   มา   พฺราหฺมณ   ทุติยชฺฌานม   
ปมาโท   ทุติยชฺฌาเน   จิตฺต   สณฺเปหิ   ทุติยชฺฌาเน   จิตฺต  เอโกทึ   
กโรหิ   ทุติยชฺฌาเน   จิตฺต   สมาทหาติ   ฯ   โส   ขฺวาห   อาวุโส   
อปเรน    สมเยน    วิตกฺกวิจาราน    วูปสมา   อชฌฺตฺต   สมฺปสาทน   
เจตโส   เอโกทิภาว   อวิตกฺก   อวิจาร   สมาธิช  ปติสุข  ทุติยชฺฌาน   
อุปสมฺปชฺช    วิหาสึ   ฯ   ย   หิ   ต   อาวุโส   สมฺมา   วทมาโน   
วเทยฺย   สตฺถารานุคฺคหิโต   สาวโก   มหาภิ ฺต   ปตฺโตติ   ฯ   มม   
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ต   สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย  สตฺถารานุคฺคหิโต  สาวโก  มหา- 
ภิ ฺต  ปตฺโตติ ฯ   
     [๕๑๗]    ตติยชฺฌาน   ตติยชฺฌานนฺติ   วุจฺจติ   กตม   น ุ  โข   
ตติยชฺฌานนฺติ    ฯ   ตสฺส   มยฺห   อาวุโส   เอตทโหสิ   อิธ   ภิกฺขุฅ   
ปติยา   จ   วิราคา   อุเปกฺขโก   จ   วิหรติ   สโต  จ  สมฺปชาโน   
สุข ฺจ   กาเยน   ปฏิสเวเทติ   ยนฺต   อรยิา   อาจิกฺขนฺติ  อุเปกฺขโก   
สติมา    สุขวิหารีติ    ตติยชฺฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   อิท   วุจฺจติ   
ตติยชฺฌานนฺติ   ฯ  โส  ขฺวาห  อาวุโส  ปติยา  จ  วิราคา  อุเปกฺขโก   
จ   วิหรามิ   สโต   จ   สมปฺชาโน   สุข ฺจ   กาเยน   ปฏิสเวเทมิ   
ยนฺต   อริยา   อาจิกฺขนฺติ   อุเปกฺขโก   สติมา  สุขวิหารีติ  ตติยชฌฺาน   
อุปสมฺปชฺช   วิหรามิ   ฯ   ตสฺส   มยฺห   อาวุโส   อิมินา   วิหาเรน   
วิหรโต    ปติสหคตา   ส ฺามนสิการา   สมุทาจรนฺติ   ฯ   อถ   โข   
ม   อาวุโส   ภควา   อิทฺธิยา   อุปสงฺกมิตฺวา  เอตทโวจ  โมคฺคลลฺาน   
โมคฺคลฺลาน    มา    พฺราหฺมณ    ตติยชฺฌาน    ปมาโท   ตติยชฌฺาเน   
จิตฺต   สณฺเปหิ   ตติยชฌฺาเน   จิตฺต   เอโกทึ   กโรหิ   ตติยชฺฌาเน   
จิตฺต   สมาทหาติ   ฯ   โส  ขฺวาห  อาวุโส  อปเรน  สมเยน  ปติยา   
จ   วิราคา  อุเปกฺขโก  จ  วิหรามิ  ๑  สโต  จ  สมฺปชาโน  สุข ฺจ   
กาเยน   ปฏสิเวเทมิ  ๒  ยนฺต  อริยา  อาจิกฺขนฺติ  อุเปกฺขโก  สติมา   
สุขวิหารีติ   ตติยชฺฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหาสึ   ฯ   ย  ห ิ ต  อาวุโส   
สมฺมา วทมาโน วเทยฺย ฯเปฯ มหาภิ ฺต ปตฺโตติ ฯ   
#๑ ยุ. วิหาสึ ฯ ๒ ยุ. ปฏิสเวเทสึ ฯ    
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     [๕๑๘]   จตุตฺถชฺฌาน   จตุตฺถชฺฌานนฺติ   วุจฺจติ   กตม   นุ  โข   
จตุตฺถชฺฌานนฺติ   ฯ   ตสฺส   มยฺห   อาวุโส   เอตทโหสิ   อิธ   ภิกฺขุ   
สุขสฺส   จ  ปหานา  ทุกฺขสฺส  จ  ปหานา  ปุพฺเพว  โสมนสฺสโทมนสฺสาน   
อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ   
จตุตฺถชฺฌาน    อุปสมฺปชชฺ   วิหรติ   อิท   วุจฺจติ   จตุตฺถชฺฌานนฺติ   ฯ   
โส   ขฺวาห   อาวุโส   สุขสฺส   จ   ปหานา   ทุกฺขสฺส   จ  ปหานา   
ปุพฺเพว        โสมนสฺสโทมนสฺสาน       อตฺถงฺคมา       อทุกฺขมสุข   
อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ   จตุตฺถชฺฌาน   อุปสมฺปชฺช  วิหรามิ  ฯ  ตสฺส  มยฺห   
อาวุโส    อิมินา    วิหาเรน   วิหรโต   สุขสหคตา   ส ฺามนสิการา   
สมุทาจรนฺติ   ฯ   อถ  โข  ม  อาวุโส  ภควา  อิทฺธิยา  อุปสงฺกมิตฺวา   
เอตทโวจ    โมคฺคลฺลาน   โมคฺคลลฺาน   มา   พฺราหฺมณ   จตุตฺถชฺฌาน   
ปมาโท    จตุตฺถชฺฌาเน    จิตฺต    สณฺเปหิ    จตุตฺถชฺฌาเน    จิตฺต   
เอโกทึ   กโรหิ   จตุตฺถชฌฺาเน   จิตฺต   สมาทหาติ   ฯ   โส  ขฺวาห   
อาวุโส   อปเรน   สมเยน   สุขสฺส  จ  ปหานา  ทุกฺขสฺส  จ  ปหานา   
ปุพฺเพว  โสมนสฺสโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมา  อทุกฺขมสุข  อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ   
จตุตฺถชฺฌาน    อุปสมฺปชชฺ    วิหาสึ    ฯ    ย    ห ิ   ต   อาวุโส   
สมฺมา วทมาโน วเทยฺย ฯเปฯ มหาภิ ฺต ปตฺโตติ ฯ   
     [๕๑๙]   อากาสาน ฺจายตน   อากาสาน ฺจายตนนฺติ  วุจฺจติ  กตม   
นุ   โข   อากาสาน ฺจายตนนฺติ   ฯ   ตสฺส  มยฺห  อาวุโส  เอตทโหสิ   
อิธ   ภิกฺขุ   สพฺพโส   รปูส ฺาน   สมติกฺกมา  ปฏิฆส ฺาน  อตฺถงฺคมา    
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นานตฺตส ฺาน   อมนสิการา   อนนฺโต   อากาโสติ   อากาสาน ฺจายตน   
อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    อิท   วุจฺจติ   อากาสาน ฺจายตนนฺติ   ฯ   โส   
ขฺวาห    อาวุโส    สพฺพโส    รูปส ฺาน    สมติกฺกมา   ปฏิฆส ฺาน   
อตฺถงฺคมา     นานตฺตส ฺาน     อมนสิการา    อนนฺโต    อากาโสติ   
อากาสาน ฺจายตน  อุปสมฺปชฺช  วิหรามิ  ฯ  ตสฺส  มยฺห  อาวุโส  อิมินา   
วิหาเรน    วิหรโต    รูปสหคตา   ส ฺามนสิการา   สมุทาจรนฺติ   ฯ   
อถ   โข   ม   อาวุโส   ภควา   อิทฺธิยา   อุปสงฺกมิตฺวา  เอตทโวจ   
โมคฺคลฺลาน     โมคฺคลลฺาน     มา    พฺราหฺมณ    อากาสาน ฺจายตน   
ปมาโท    อากาสาน ฺจายตเน   จิตฺต   สณฺเปหิ   อากาสาน ฺจายตเน   
จิตฺต   เอโกทึ   กโรหิ   อากาสาน ฺจายตเน   จิตฺต   สมาทหาติ   ฯ   
โส   ขฺวาห  อาวุโส  อปเรน  สมเยน  สพฺพโส  รูปส ฺาน  สมติกฺกมา   
ปฏิฆส ฺาน     อตฺถงฺคมา    นานตฺตส ฺาน    อมนสิการา    อนนฺโต   
อากาโสติ   อากาสาน ฺจายตน   อุปสมฺปชฺช   วิหาสึ   ฯ   ย   หิ  ต   
อาวุโส สมฺมา วทมาโน วเทยฺย ฯเปฯ มหาภิ ฺต ปตฺโตติ ฯ   
     [๕๒๐]    วิ ฺาณ ฺจายตน    วิ ฺาณ ฺจายตนนฺติ   วุจฺจติ   กตม   
นุ   โข   วิ ฺาณ ฺจายตนนฺติ  ฯ  ตสฺส  มยฺห  อาวุโส  เอตทโหสิ  อิธ   
ภิกฺขุ    สพฺพโส   อากาสาน ฺจายตน   สมติกฺกมฺม   อนนฺต   วิ ฺาณนฺติ   
วิ ฺาณ ฺจายตน   อุปสมปฺชฺช  วิหรติ  อิท  วุจฺจติ  วิ ฺาณ ฺจายตนนฺติ  ฯ   
โส       ขฺวาห       อาวุโส      สพฺพโส      อากาสาน ฺจายตน   
สมติกฺกมฺม     อนนฺต     วิ ฺาณนฺติ     วิ ฺาณ ฺจายตน    อุปสมฺปชฺช    
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วิหรามิ    ฯ    ตสฺส   มยฺห   อาวุโส   อิมินา   วิหาเรน   วิหรโต   
อากาสาน ฺจายตนสหคตา  ส ฺามนสิการา  สมทุาจรนฺติ  ฯ  อถ  โข  ม   
อาวุโส    ภควา    อิทฺธิยา   อุปสงฺกมิตฺวา   เอตทโวจ   โมคฺคลลฺาน   
โมคฺคลฺลาน   มา  พฺราหฺมณ  วิ ฺาณ ฺจายตน  ปมาโท  วิ ฺาณ ฺจายตเน   
จิตฺต       สณฺเปหิ       วิ ฺาณ ฺจายตเน      จิตฺต      เอโกทึ   
กโรหิ   วิ ฺาณ ฺจายตเน   จิตฺต   สมาทหาติ  ฯ  โส  ขฺวาห  อาวุโส   
อปเรน    สมเยน   สพฺพโส   อากาสาน ฺจายตน   สมติกฺกมฺม   อนนฺต   
วิ ฺาณนฺติ    วิ ฺาณ ฺจายตน   อุปสมฺปชฺช   วิหาสึ   ฯ   ย   หิ   ต   
อาวุโส สมฺมา วทมาโน วเทยฺย ฯเปฯ มหาภิ ฺต ปตฺโตติ ฯ   
     [๕๒๑]    อากิ ฺจ ฺายตน    อากิ ฺจ ฺายตนนฺติ   วุจฺจติ   กตม   
นุ   โข   อากิ ฺจ ฺายตนนฺติ   ฯ   ตสฺส   มยฺห   อาวุโส  เอตทโหสิ   
อิธ    ภิกฺขุ    สพฺพโส   วิ ฺาณ ฺจายตน   สมติกฺกมฺม   นตฺถิ   กิ ฺจีติ   
อากิ ฺจ ฺายตน   อุปสมปฺชฺช  วิหรติ  อิท  วุจฺจติ  อากิ ฺจ ฺายตนนฺติ  ฯ   
โส       ขฺวาห       อาวุโส       สพฺพโส       วิ ฺาณ ฺจายตน   
สมติกฺกมฺม   นตฺถิ   กิ ฺจีติ   อากิ ฺจ ฺายตน   อุปสมฺปชฺช   วิหรามิ  ฯ   
ตสฺส   มยฺห  อาวุโส  อิมินา  วิหาเรน  วิหรโต  วิ ฺาณ ฺจายตนสหคตา   
ส ฺามนสิการา     สมทุาจรนฺติ    ฯ    อถ    โข    ม    อาวุโส   
ภควา   อิทฺธิยา   อุปสงฺกมิตฺวา   เอตทโวจ   โมคฺคลฺลาน  โมคฺคลฺลาน   
มา     พฺราหฺมณ     อากิ ฺจ ฺายตน     ปมาโท    อากิ ฺจ ฺายตเน   
จิตฺต     สณฺเปหิ     อากิ ฺจ ฺายตเน    จิตฺต    เอโกทึ    กโรหิ    
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อากิ ฺจ ฺายตเน   จิตฺต   สมาทหาติ  ฯ  โส  ขฺวาห  อาวุโส  อปเรน   
สมเยน    สพฺพโส    วิ ฺาณ ฺจายตน    สมติกฺกมฺม    นตฺถ ิ   กิ ฺจีติ   
อากิ ฺจ ฺายตน   อุปสมปฺชฺช   วิหาสึ   ฯ   ย  ห ิ ต  อาวุโส  สมมฺา   
วทมาโน วเทยฺย ฯเปฯ มหาภิ ฺต ปตฺโตติ ฯ   
     [๕๒๒]      เนวส ฺานาส ฺายตน     เนวส ฺานาส ฺายตนนฺติ   
วุจฺจติ    กตม    น ุ   โข    เนวส ฺานาส ฺายตนนฺติ    ฯ   ตสฺส   
มยฺห    อาวุโส   เอตทโหสิ   อิธ   ภิกขฺุ   สพฺพโส   อากิ ฺจ ฺายตน   
สมติกฺกมฺม       เนวส ฺานาส ฺายตน       อุปสมฺปชฺช       วิหรติ   
อิท    วุจฺจติ   เนวส ฺานาส ฺายตนนฺติ   ฯ   โส   ขฺวาห   อาวุโส   
สพฺพโส      อากิ ฺจ ฺายตน     สมติกฺกมฺม     เนวส ฺานาส ฺายตน   
อุปสมฺปชฺช  วิหรามิ  ฯ  ตสฺส  มยฺห  อาวุโส  อิมินา  วิหาเรน  วิหรโต   
อากิ ฺจ ฺายตนสหคตา   ส ฺามนสิการา   สมทุาจรนฺติ   ฯ   อถ   โข   
ม   อาวุโส   ภควา   อิทฺธิยา   อุปสงฺกมิตฺวา  เอตทโวจ  โมคฺคลลฺาน   
โมคฺคลฺลาน     มา     พฺราหฺมณ    เนวส ฺานาส ฺายตน    ปมาโท   
เนวส ฺานาส ฺายตเน    จิตฺต    สณฺเปหิ    เนวส ฺานาส ฺายตเน   
จิตฺต      เอโกทึ      กโรหิ      เนวส ฺานาส ฺายตเน     จิตฺต   
สมาทหาติ   ฯ   โส   ขฺวาห   อาวุโส   อปเรน   สมเยน   สพฺพโส   
อากิ ฺจ ฺายตน  สมติกกฺมฺม   เนวส ฺานาส ฺายตน  อุปสมฺปชฺช   
วิหาสึ   ฯ   ย   หิ   ต   อาวุโส  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  ฯเปฯ   
มหาภิ ฺต ปตฺโตติ ฯ    
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     [๕๒๓]   อนิมิตฺโต   เจโตสมาธิ  อนิมิตฺโต  เจโตสมาธีติ  วุจฺจติ   
กตโม   นุ   โข   อนิมิตฺโต   เจโตสมาธีติ   ฯ  ตสฺส  มยฺห  อาวุโส   
เอตทโหสิ   อิธ  ภิกฺขุ  สพฺพนิมิตฺตาน  อมนสิการา  อนิมิตฺต  เจโตสมาธึ   
อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    อย    วุจฺจติ    อนิมิตฺโต   เจโตสมาธีติ   ฯ   
โส   ขฺวาห   อาวุโส  สพฺพนิมิตฺตาน  อมนสิการา  อนิมิตฺต  เจโตสมาธึ   
อุปสมฺปชฺช   วิหรามิ   ฯ   ตสฺส   มยฺห   อาวุโส   อิมินา   วิหาเรน   
วิหรโต    นมิิตฺตานุสาริวิ ฺาณ   โหติ   ฯ   อถ   โข   ม   อาวุโส   
ภควา   อิทฺธิยา   อุปสงฺกมิตฺวา   เอตทโวจ   โมคฺคลฺลาน  โมคฺคลฺลาน   
มา   พฺราหฺมณ  อนิมิตฺต  เจโตสมาธึ  ปมาโท  อนมิิตฺเต  เจโตสมาธิสฺมึ   
จิตฺต     สณฺเปหิ     อนิมตฺิเต    เจโตสมาธิสฺมึ    จิตฺต    เอโกทึ   
กโรหิ   อนิมตฺิเต   เจโตสมาธิสฺมึ   จิตฺต   สมาทหาติ  ฯ  โส  ขฺวาห   
อาวุโส  อปเรน  สมเยน  สพฺพนิมิตฺตาน  อมนสิการา อนิมิตฺต เจโตสมาธึ   
อุปสมฺปชฺช    วิหาสึ   ฯ   ย   หิ   ต   อาวุโส   สมฺมา   วทมาโน   
วเทยฺย   สตฺถารานุคฺคหิโต   สาวโก   มหาภิ ฺต   ปตฺโตติ   ฯ   มม   
ต   สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย  สตฺถารานุคฺคหิโต  สาวโก  มหาภิ ฺต   
ปตฺโตติ ฯ   
     [๕๒๔]   อถ  โข  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เสยฺยถาป  นาม   
พลวา    ปุริโส   สมฺมิ ฺชติ   วา   พาห   ปสาเรยฺย   ปสาริต   วา   
พาห   สมฺมิ ฺเชยฺย  เอวเมว  เชตวเน  อนฺตรหิโต  เทเวสุ  ตาวตึเสสุ   
ปาตุรโหสิ   ฯ   อถ   โข  สกฺโก  เทวานมินฺโท  ป ฺจหิ  เทวตาสเตหิ    
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สทฺธึ    เยนายสฺมา    มหาโมคฺคลฺลาโน    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
อายสฺมนฺต    มหาโมคฺคลฺลาน   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   อฏาสิ   ฯ   
เอกมนฺต    ิต   โข   สกฺก   เทวานมินฺท  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน   
เอตทโวจ  สาธุ  โข  เทวานมินฺท พุทฺธสรณคมน โหติ ฯ พุทฺธสรณคมนเหตุ๕   
โข    เทวานมินฺท    เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส   เภทา   ปร   
มรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชนติฺ   ฯ  สาธุ  โข  เทวานมินฺท   
ธมฺมสรณคมน    โหติ    ฯ    ธมฺมสรณคมนเหตุ    โข    เทวานมินฺท   
เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ  สคฺค   
โลก   อุปปชชฺนฺติ   ฯ  สาธุ  โข  เทวานมินฺท  สงฺฆสรณคมน  โหติ  ฯ   
สงฺฆสรณคมนเหตุ   โข   เทวานมินฺท   เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา  กายสฺส   
เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ   สคฺค  โลก  อุปปชฺชนฺตีติ  ฯ  สาธุ  โข   
มาริส    โมคฺคลฺลาน    พุทฺธสรณคมน    โหติ   ฯ   พุทฺธสรณคมนเหตุ   
โข   มาริส   โมคฺคลฺลาน  เอวมิเธกจฺเจ  สตฺตา  กายสฺส  เภทา  ปร   
มรณา    สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชชฺนฺติ   ฯ   สาธุ   โข   มาริส   
โมคฺคลฺลาน    ธมฺมสรณคมน    โหติ    ฯ    ธมฺมสรณคมนเหตุ    โข   
มาริส  โมคฺคลฺลาน  เอวมิเธกจฺเจ  สตฺตา  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา   
สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชนฺติ   ฯ   สาธุ  โข  มาริส  โมคฺคลลฺาน   
สงฺฆสรณคมน ฯเปฯ สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺตีติ ฯ   
     [๕๒๕]  อถ  โข สกฺโก เทวานมินฺโท ฉหิ เทวตาสเตหิ สทฺธึ ฯเปฯ   
อถ   โข   สกโฺก   เทวานมินฺโท   สตฺตหิ  เทวตาสเตหิ  สทฺธึ  ฯเปฯ    
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อถ โข สกฺโก เทวามินฺโท อฏหิ เทวตาสเตหิ สทฺธึ ฯเปฯ   
     [๕๒๖]  อถ  โข  สกฺโก  เทวานมินฺโท  อสีติยา  เทวตาสหสฺเสหิ   
สทฺธึ    เยนายสฺมา    มหาโมคฺคลฺลาโน    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
อายสฺมนฺต    มหาโมคฺคลฺลาน   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   อฏาสิ   ฯ   
เอกมนฺต    ิต   โข   สกฺก   เทวานมินฺท  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน   
เอตทโวจ  สาธุ  โข  เทวานมินฺท พุทฺธสรณคมน โหติ ฯ พุทฺธสรณคมนเหตุ   
โข     เทวานมินฺท     เอวมิเธกจฺเจ    สตฺตา    กายสฺส    เภทา   
ปร   มรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชชฺนฺติ  ฯ  สาธุ  โข  เทวานมินฺท   
ธมฺมสรณคมน    โหติ    ฯ    ธมฺมสรณคมนเหตุ    โข    เทวานมินฺท   
เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ  สคฺค   
โลก   อุปปชชฺนฺติ   ฯ  สาธุ  โข  เทวานมินฺท  สงฺฆสรณคมน  โหติ  ฯ   
สงฺฆสรณคมนเหตุ   โข   เทวานมินฺท   เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา  กายสฺส   
เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ   สคฺค  โลก  อุปปชฺชนฺตีติ  ฯ  สาธุ  โข   
มาริส    โมคฺคลฺลาน    พุทฺธสรณคมน    โหติ   ฯ   พุทฺธสรณคมนเหตุ   
โข   มาริส   โมคฺคลฺลาน  เอวมิเธกจฺเจ  สตฺตา  กายสฺส  เภทา  ปร   
มรณา    สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชชฺนฺติ   ฯ   สาธุ   โข   มาริส   
โมคฺคลฺลาน    ธมฺมสรณคมน    โหติ    ฯเปฯ    สาธุ   โข   มารสิ   
โมคฺคลฺลาน    สงฺฆสรณคมน    โหติ    ฯ    สงฺฆสรณคมนเหตุ    โข   
มาริส   โมคฺคลฺลาน   เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส   เภทา   ปร   
มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺตีติ ฯ    
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     [๕๒๗]   อถ   โข   สกโฺก  เทวานมินฺโท  ป ฺจหิ  เทวตาสเตหิ   
สทฺธึ    เยนายสฺมา    มหาโมคฺคลฺลาโน    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
อายสฺมนฺต    มหาโมคฺคลฺลาน   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   อฏาสิ   ฯ   
เอกมนฺต    ิต   โข   สกฺก   เทวานมินฺท  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน   
เอตทโวจ  สาธุ  โข  เทวานมินฺท  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมน   
โหติ   อิติป   โส   ภควา   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน   
สุคโต    โลกวิทู    อนุตฺตโร   ปรุิสทมมฺสารถิ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   
พุทฺโธ    ภควาติ    ฯ    พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคมนเหตุ   
โข     เทวานมินฺท     เอวมิเธกจฺเจ    สตฺตา    กายสฺส    เภทา   
ปร   มรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชชฺนฺติ  ฯ  สาธุ  โข  เทวานมินฺท   
ธมฺเม   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคมน   โหติ   สวฺากฺขาโต   ภควตา   
ธมฺโม    สนทฺิฏ ิโก    อกาลิโก    เอหิปสฺสิโก   โอปนยิโก   ปจฺจตฺต   
เวทิตพฺโพ   วิ ฺ ูหีติ   ฯ   ธมฺเม   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคมนเหตุ   
โข    เทวานมินฺท    เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส   เภทา   ปร   
มรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชนติฺ   ฯ  สาธุ  โข  เทวานมินฺท   
สงฺเฆ    อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคมน   โหติ   สปุฏิปนฺโน   ภควโต   
สาวกสงฺโฆ     อุชุปฏิปนโฺน    ภควโต    สาวกสงฺโฆ    ายปฏิปนฺโน   
ภควโต    สาวกสงฺโฆ   สามีจิปฏิปนฺโน   ภควโต   สาวกสงฺโฆ   ยทิท   
จตฺตาริ   ปรุสิยุคานิ   อฏ   ปรุิสปุคฺคลา   เอส  ภควโต  สาวกสงฺโฆ   
อาหุเนยฺโย     ปาหุเนยฺโย    ทกฺขิเณยฺโย    อ ฺชลกิรณีโย    อนุตฺตร    
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ปุ ฺกฺเขตฺต   โลกสฺสาติ   ฯ  สงฺเฆ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคมนเหตุ   
โข    เทวานมินฺท    เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส   เภทา   ปร   
มรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชนติฺ   ฯ  สาธุ  โข  เทวานมินฺท   
อริยกนฺเตหิ    สีเลหิ    สมนฺนาคมน    โหติ    อขณฺเฑหิ   อจฺฉิทฺเทหิ   
อสพเลหิ     อกมฺมาเสหิ    ภุชิสฺเสหิ    วิ ฺ ูปสตฺเถหิ    อปรามฏเหิ   
สมาธิสวตฺตนิเกหิ    ฯ    อริยกนฺเตหิ   สีเลหิ   สมนฺนาคมนเหตุ   โข   
เทวานมินฺท   เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   
สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชนฺตีติ   ฯ  สาธุ  โข  มาริส  โมคฺคลลฺาน   
พุทฺเธ    อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคมน   โหติ   อิติป   โส   ภควา   
ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคมนเหตุ     โข     มาริส     โมคฺคลฺลาน     เอวมิเธกจฺเจ   
สตฺตา   กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  สคุตึ  สคฺค  โลก  อุปปชชฺนฺติ  ฯ   
สาธุ   โข   มาริส   โมคฺคลฺลาน  ธมฺเม  อเวจฺจปสาเทน  สมนฺนาคมน   
โหติ    สฺวากขฺาโต   ภควตา   ธมฺโม   ฯเปฯ   ปจฺจตฺต   เวทิตพฺโพ   
วิ ฺ ูหีติ   ฯ   ธมฺเม   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคมนเหตุ  โข  มาริส   
โมคฺคลฺลาน   เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   
สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชนฺติ   ฯ   สาธุ  โข  มาริส  โมคฺคลลฺาน   
สงฺเฆ    อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคมน   โหติ   สปุฏิปนฺโน   ภควโต   
สาวกสงฺโฆ   ฯเปฯ   อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต   โลกสฺสาติ   ฯ   สงฺเฆ   
อเวจฺจปฺปสาเทน     สมนนฺาคมนเหตุ     โข    มาริส    โมคฺคลลฺาน    
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เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  สคุตึ  สคฺค  โลก   
อุปปชฺชนฺติ   ฯ   สาธุ   โข   มาริส  โมคฺคลฺลาน  อรยิกนฺเตหิ  สีเลหิ   
สมนฺนาคมน     โหติ    อขณฺเฑหิ    ฯเปฯ    สมาธิสวตฺตนิเกหิ    ฯ   
อริยกนฺเตหิ    สีเลหิ    สมนฺนาคมนเหตุ    โข   มารสิ   โมคฺคลฺลาน   
เอวมิเธจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ   สคฺค   
โลก อุปปชฺชนฺตีติ ฯ   
     [๕๒๘]  อถ  โข  สกฺโก  เทวานมินฺโท  ฉหิ  เทวตาสเตหิ  สทฺธึ   
ฯเปฯ   อถ   โข   สกฺโก   เทวานมินฺโท  สตฺตหิ  เทวตาสเตหิ  สทฺธึ   
ฯเปฯ    อถ    โข    สกฺโก   เทวานมินฺโท   อฏหิ   เทวตาสเตหิ   
สทฺธึ ฯเปฯ   
     [๕๒๙]  อถ  โข  สกฺโก  เทวานมินฺโท  อสีติยา  เทวตาสหสฺเสหิ   
สทฺธึ    เยนายสฺมา    มหาโมคฺคลฺลาโน    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
อายสฺมนฺต    มหาโมคฺคลฺลาน   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   อฏาสิ   ฯ   
เอกมนฺต    ิต   โข   สกฺก   เทวานมินฺท  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน   
เอตทโวจ  สาธุ  โข  เทวานมินฺท  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมน   
โหติ    อิติป   โส   ภควา   ฯเปฯ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   
ภควาติ  ฯ  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคมนเหตุ  โข  เทวานมินฺท   
เอวมิเธกจฺเจ    สตฺตา    กายสฺส    เภทา    ปร    มรณา   สุคตึ   
สคฺค  โลก  อุปปชฺชนฺติ  ฯ  สาธุ โข เทวานมินฺท ธมฺเม อเวจฺจปฺ- 
ปสาเทน  สมนฺนาคมน   โหติ   สฺวากฺขาโต     ภควตา    ธมฺโม    ฯเปฯ    
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ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ  วิ ฺ ูหีติ  ฯ  ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมนเหตุ   
โข     เทวานมินฺท     เอวมิเธกจฺเจ    สตฺตา    กายสฺส    เภทา   
ปร   มรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชชฺนฺติ  ฯ  สาธุ  โข  เทวานมินฺท   
สงฺเฆ    อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคมน   โหติ   สปุฏิปนฺโน   ภควโต   
สาวกสงฺโฆ   ฯเปฯ   อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต   โลกสฺสาติ   ฯ   สงฺเฆ   
อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคมนเหตุ   โข   เทวานมินฺท   เอวมิเธกจฺเจ   
สตฺตา   กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  สคุตึ  สคฺค  โลก  อุปปชชฺนฺติ  ฯ   
สาธุ    โข   เทวานมินฺท   อริยกนฺเตหิ   สีเลหิ   สมนฺนาคมน   โหติ   
อขณฺเฑหิ    ฯเปฯ    สมาธิสวตฺตนิเกหิ    ฯ    อริยกนฺเตหิ    สีเลหิ   
สมนฺนาคมนเหตุ   โข   เทวานมินฺท   เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส   
เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ   สคฺค  โลก  อุปปชฺชนฺตีติ  ฯ  สาธุ  โข   
มาริส    โมคฺคลฺลาน   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคมน   โหติ   
อิติป   โส   ภควา   ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ   
พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคมนเหตุ   โข   มาริส  โมคฺคลฺลาน   
เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ  สคฺค   
โลก  อุปปชชฺนฺติ  ฯ  สาธุ โข มาริส โมคฺคลฺลาน ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคมน     โหติ     สวฺากฺขาโต     ภควตา    ธมโฺม    ฯเปฯ   
ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ  วิ ฺ ูหีติ  ฯ  ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมนเหตุ   
โข     มาริส     โมคฺคลฺลาน    เอวมิเธกจฺเจ    สตฺตา    กายสฺส   
เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก  อุปปชชฺนฺติ  ฯ  สาธุ  โข    
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มาริส    โมคฺคลฺลาน   สงฺเฆ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคมน   โหติ   
สุปฏิปนฺโน    ภควโต    สาวกสงฺโฆ    ฯเปฯ   อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต   
โลกสฺสาติ   ฯ   สงฺเฆ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคมนเหตุ  โข  มาริส   
โมคฺคลฺลาน   เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   
สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชนฺติ   ฯ   สาธุ  โข  มาริส  โมคฺคลลฺาน   
อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนนฺาคมน โหติ อขณฺเฑหิ ฯเปฯ สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ   
อริยกนฺเตหิ       สีเลหิ       สมนฺนาคมนเหตุ      โข      มาริส   
โมคฺคลฺลาน   เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺตีติ ฯ   
     [๕๓๐]   อถ   โข   สกโฺก  เทวานมินฺโท  ป ฺจหิ  เทวตาสเตหิ   
สทฺธึ    เยนายสฺมา    มหาโมคฺคลฺลาโน    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
ฯเปฯ  เอกมนฺต   ิต  โข  สกฺก  เทวานมินฺท อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน   
เอตทโวจ       สาธุ       โข      เทวานมินฺท      พุทฺธสรณคมน   
โหติ   ฯ   พุทฺธสรณคมนเหตุ   โข  เทวานมินฺท  เอวมิเธกจฺเจ  สตฺตา   
กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก  อุปปชฺชนฺติ  เต   
อ ฺเ   เทเว   ทสหิ  าเนหิ  อธิคฺคณฺหนฺติ  ทิพฺเพน  อายุนา  ทพฺิเพน   
วณฺเณน   ทพฺิเพน   สุเขน   ทิพฺเพน   ยเสน   ทิพฺเพน  อาธิปเตยฺเยน   
ทิพฺเพหิ   รูเปหิ   ทิพฺเพหิ   สทฺเทหิ  ทิพฺเพหิ  คนฺเธหิ  ทิพฺเพหิ  รเสหิ   
ทิพฺเพหิ    โผฏพฺเพหิ   ฯ   สาธุ   โข   เทวานมินฺท   ธมฺมสรณคมน   
โหติ   ฯ   ธมมฺสรณคมนเหตุ   โข  เทวานมินฺท  เอวมิเธกจฺเจ  สตฺตา    
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กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก  อุปปชฺชนฺติ  เต   
อ ฺเ   เทเว   ทสหิ  าเนหิ  อธิคฺคณฺหนฺติ  ทิพฺเพน  อายุนา  ทพฺิเพน   
วณฺเณน   ทพฺิเพน   สุเขน   ทิพฺเพน   ยเสน   ทิพฺเพน  อาธิปเตยฺเยน   
ทิพฺเพหิ   รูเปหิ   ทิพฺเพหิ   สทฺเทหิ  ทิพฺเพหิ  คนฺเธห  ทิพฺเพหิ  รเสหิ   
ทิพฺเพหิ    โผฏพฺเพหิ   ฯ   สาธุ   โข   เทวานมินฺท   สงฺฆสรณคมน   
โหติ   ฯ   สงฺฆสรณคมนเหตุ   โข  เทวานมินฺท  เอวมิเธกจฺเจ  สตฺตา   
กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก  อุปปชฺชนฺติ  เต   
อ ฺเ   เทเว   ทสหิ  าเนหิ  อธิคฺคณฺหนฺติ  ทิพฺเพน  อายุนา  ทพฺิเพน   
วณฺเณน   ทพฺิเพน   สุเขน   ทิพฺเพน   ยเสน   ทิพฺเพน  อาธิปเตยฺเยน   
ทิพฺเพหิ   รูเปหิ   ทิพฺเพหิ   สทฺเทหิ  ทิพฺเพหิ  คนฺเธหิ  ทิพฺเพหิ  รเสหิ   
ทิพฺเพหิ  โผฏพฺเพหีติ  ฯ  สาธุ  โข  มาริส  โมคฺคลฺลาน  พุทฺธสรณคมน   
โหติ     ฯ     พุทฺธสรณคมนเหตุ     โข     มาริส     โมคฺคลฺลาน   
เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  สคุตึ  สคฺค  โลก   
อุปปชฺชนฺติ   เต   อ ฺเ   เทเว  ทสหิ  าเนหิ  อธิคฺคณฺหนฺติ  ทิพฺเพน   
อายุนา    ฯเปฯ    ทิพฺเพหิ   โผฏพฺเพหิ   ฯ   สาธุ   โข   มารสิ   
โมคฺคลฺลาน    ธมฺมสรณคมน    โหติ    ฯเปฯ    สาธุ   โข   มารสิ   
โมคฺคลฺลาน   สงฺฆสรณคมน   โหติ   ฯ   สงฺฆสรณคมนเหตุ  โข  มาริส   
โมคฺคลฺลาน    เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส   ภทา   ปร   มรณา   
สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชนฺติ   เต   อ ฺเ  เทเว  ทสหิ  าเนหิ   
อธิคฺคณฺหนฺติ   ทิพฺเพน   อายุนา   ทิพฺเพน   วณฺเณน   ทิพฺเพน   สุเขน    
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ทิพฺเพน   ยเสน   ทิพฺเพน   อาธิปเตยฺเยน   ทิพฺเพหิ   รูเปหิ  ทิพฺเพหิ   
สทฺเทหิ ทิพฺเพหิ คนฺเธหิ ทิพฺเพหิ รเสหิ ทิพฺเพหิ โผฏพฺเพหีติ ฯ   
     [๕๓๑]  อถ  โข  สกฺโก  เทวานมินฺโท  ฉหิ  เทวตาสเตหิ  สทฺธึ   
ฯเปฯ   อถ   โข   สกฺโก   เทวานมินฺโท  สตฺตหิ  เทวตาสเตหิ  สทฺธึ   
ฯเปฯ    อถ    โข    สกฺโก   เทวานมินฺโท   อฏหิ   เทวตาสเตหิ   
สทฺธึ ฯเปฯ   
     [๕๓๒]  อถ  โข  สกฺโก  เทวานมินฺโท  อสีติยา  เทวตาสหสฺเสหิ   
สทฺธึ    เยนายสฺมา    มหาโมคฺคลฺลาโน    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
อายสฺมนฺต    มหาโมคฺคลฺลาน   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   อฏาสิ   ฯ�   
เอกมนฺต    ิต   โข   สกฺก   เทวานมินฺท  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน   
เอตทโวจ  สาธุ  โข  เทวานมินฺท พุทฺธสรณคมน โหติ ฯ พุทฺธสรณคมนเหตุ   
โข    เทวานมินฺท    เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส   เภทา   ปร   
มรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชนติฺ   เต   อ ฺเ  เทเว  ทสหิ   
าเนหิ   อธิคฺคณฺหนฺติ   ทิพฺเพน   อายุนา   ทิพฺเพน   ฯเปฯ   ทพฺิเพหิ   
โผฏพฺเพหิ   ฯ   สาธุ   โข  เทวานมินฺท  ธมฺมสรณคมน  โหติ  ฯเปฯ   
สาธุ   โข   เทวานมินฺท   สงฺฆสรณคมน   โหติ   ฯ  สงฺฆสรณคมนเหตุ   
โข   เทวานมินฺท   เอวมิเธกจฺเจ  สตฺตา  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา   
สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชนฺติ   เต   อ ฺเ  เทเว  ทสหิ  าเนหิ   
อธิคฺคณฺหนฺติ   ทิพฺเพน   อายุนา   ทิพฺเพน   วณฺเณน   ทิพฺเพน   สุเขน   
ทิพฺเพน   ยเสน   ทิพฺเพน   อาธิปเตยฺเยน   ทิพฺเพหิ   รูเปหิ  ทิพฺเพหิ    
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สทฺเทหิ   ทิพฺเพหิ   คนฺเธหิ  ทิพฺเพหิ  รเสหิ  ทิพฺเพหิ  โผฏพฺเพหีติ  ฯ   
สาธุ   โข   มาริส   โมคฺคลฺลาน   พุทฺธสรณคมน   โหติ  ฯเปฯ  สาธุ   
โข   มาริส   โมคฺคลฺลาน   ธมฺมสรณคมน   โหติ   ฯเปฯ   สาธุ  โข   
มาริส    โมคฺคลฺลาน    สงฺฆสรณคมน    โหติ   ฯ   สงฺฆสรณคมนเหตุ   
โข   มาริส   โมคฺคลฺลาน  เอวมิเธกจฺเจ  สตฺตา  กายสฺส  เภทา  ปร   
มรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชนติฺ   เต   อ ฺเ  เทเว  ทสหิ   
าเนหิ   อธิคฺคณฺหนฺติ   ทิพฺเพน   อายุนา   ทิพฺเพน   วณฺเณน  ทิพฺเพน   
สุเขน   ทิพฺเพน   ยเสน   ทิพฺเพน   อาธิปเตยฺเยน   ทิพฺเพหิ   รูเปหิ   
ทิพฺเพหิ    สทฺเทหิ    ทิพฺเพหิ    คนฺเธหิ   ทิพฺเพหิ   รเสหิ   ทิพฺเพหิ   
โผฏพฺเพหีติ ฯ   
     [๕๓๓]   อถ   โข   สกโฺก  เทวานมินฺโท  ป ฺจหิ  เทวตาสเตหิ   
สทฺธึ    เยนายสฺมา    มหาโมคฺคลฺลาโน    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
อายสฺมนฺต    มหาโมคฺคลฺลาน   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   อฏาสิ   ฯ   
เอกมนฺต    ิต   โข   สกฺก   เทวานมินฺท  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน   
เอตทโวจ  สาธุ  โข  เทวานมินฺท  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมน   
โหติ    อิติป   โส   ภควา   ฯเปฯ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   
ภควาติ  ฯ  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคมนเหตุ  โข  เทวานมินฺท   
เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ  สคฺค   
โลก   อุปปชชฺนฺติ   เต   อ ฺเ   เทเว   ทสหิ  าเนหิ  อธิคฺคณฺหนฺติ   
ทิพฺเพน    อายุนา   ฯเปฯ   ทิพฺเพหิ   โผฏพฺเพหิ   ฯ   สาธุ   โข    
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เทวานมินฺท    ธมฺเม   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคมน   โหติ   ฯเปฯ   
สาธุ   โข   เทวานมินฺท   สงฺเฆ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคมน  โหติ   
ฯเปฯ   สาธุ   โข   เทวานมินฺท   อริยกนฺเตหิ   สีเลหิ   สมนฺนาคมน   
โหติ   อขณฺเฑหิ   ฯเปฯ   สมาธิสวตฺตนิเกหิ   ฯ   อริยกนฺเตหิ  สเีลหิ   
สมนฺนาคมนเหตุ   โข   เทวานมินฺท   เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส   
เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชนติฺ   เต  อ ฺเ   
เทเว    ทสหิ    าเนหิ    อธิคฺคณฺหนฺติ   ทิพฺเพน   อายุนา   ฯเปฯ   
ทิพฺเพหิ   โผฏพฺเพหีติ   ฯ   สาธุ   โข   มาริส  โมคฺคลฺลาน  พุทฺเธ   
อเวจฺจปฺปสาเทน    สมนนฺาคมน   โหติ   อิติป   โส   ภควา   ฯเปฯ   
สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควาติ   ฯ  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคมนเหตุ    โข   มาริส   โมคฺคลฺลาน   เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   
กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก  อุปปชฺชนฺติ  เต   
อ ฺเ   เทเว   ทสหิ   าเนหิ  อธิคฺคณฺหนฺติ  ทิพฺเพน  อายุนา  ฯเปฯ   
ทิพฺเพหิ   โผฏพฺเพหิ   ฯ  สาธุ  โข  มาริส  ๑  โมคฺคลฺลาน  ธมฺเม   
อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคมน   โหติ   สฺวากฺขาโต   ภควตา   ธมฺโม   
ฯเปฯ   ปจฺจตฺต   เวทิตพฺโพ   วิ ฺ ูหีติ   ฯ   ธมฺเม  อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคมนเหตุ    โข   มาริส   โมคฺคลฺลาน   เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   
กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก  อุปปชฺชนฺติ  เต   
อ ฺเ    เทเว    ทสหิ    าเนหิ   อธิคฺคณฺหนฺติ   ทพฺิเพน   อายุนา   
ฯเปฯ   ทิพฺเพหิ   โผฏพฺเพหิ   ฯ   สาธุ   โข   มาริส  โมคฺคลลฺาน   
#๑ ม. มาริสาติ นตฺถิ ฯ    
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สงฺเฆ    อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคมน   โหติ   สปุฏิปนฺโน   ภควโต   
สาวกสงฺโฆ   ฯเปฯ   อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต   โลกสฺสาติ   ฯ   สงฺเฆ   
อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคมนเหตุ  โข  มาริส โมคฺคลฺลาน เอวมิเธกจฺเจ   
สตฺตา    กายสฺส    เภทา    ปร    มรณา    สุคตึ    สคฺค   โลก   
อุปปชฺชนฺติ    เต    อ ฺเ    เทเว    ทสหิ   าเนหิ   อธิคฺคณฺหนฺติ   
ทิพฺเพน   อายุนา   ฯเปฯ  ทิพฺเพหิ  โผฏพฺเพหิ  ฯ  สาธุ  โข  มาริส   
โมคฺคลฺลาน    อริยกนฺเตหิ    สีเลหิ    สมนฺนาคมน   โหติ   อขณฺเฑหิ   
ฯเปฯ   สมาธิสวตฺตนิเกหิ   ฯ   อริยกนฺเตหิ   สีเลหิ   สมนฺนาคมนเหตุ   
โข   มาริส   โมคฺคลฺลาน   เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส   เภทา   
ปร   มรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชนฺติ   เต   อ ฺเ  เทเว   
ทสหิ    าเนหิ    อธิคฺคณฺหนฺติ   ทิพฺเพน   อายุนา   ฯเปฯ   ทิพฺเพหิ   
โผฏพฺเพหีติ ฯ   
     [๕๓๔]  อถ  โข  สกฺโก  เทวานมินฺโท  ฉหิ  เทวตาสเตหิ  สทฺธึ   
ฯเปฯ   อถ   โข   สกฺโก   เทวานมินฺโท  สตฺตหิ  เทวตาสเตหิ  สทฺธึ   
ฯเปฯ    อถ    โข    สกฺโก   เทวานมินฺโท   อฏหิ   เทวตาสเตหิ   
สทฺธึ ฯเปฯ   
     [๕๓๕]  อถ  โข  สกฺโก  เทวานมินฺโท  อสีติยา  เทวตาสหสฺเสหิ   
สทฺธึ    เยนายสฺมา    มหาโมคฺคลฺลาโน    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
อายสฺมนฺต    มหาโมคฺคลฺลาน   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   อฏาสิ   ฯ   
เอกมนฺต    ิต   โข   สกฺก   เทวานมินฺท  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน    
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เอตทโวจ  สาธุ  โข  เทวานมินฺท  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมน   
โหติ   อิติป   โส   ภควา   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน   
สุคโต    โลกวิทู    อนุตฺตโร   ปรุิสทมมฺสารถิ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   
พุทฺโธ    ภควาติ    ฯ    พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคมนเหตุ   
โข     เทวานมินฺท     เอวมิเธกจฺเจ    สตฺตา    กายสฺส    เภทา   
ปร   มรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชนฺติ   เต   อ ฺเ  เทเว   
ทสหิ    าเนหิ   อธิคฺคณฺหนฺติ   ทิพฺเพน   อายุนา   ทิพฺเพน   วณฺเณน   
ทิพฺเพน   สุเขน   ทิพฺเพน   ยเสน   ทิพฺเพน   อาธิปเตยฺเยน  ทิพฺเพหิ   
รูเปหิ   ทิพฺเพหิ   สทฺเทหิ   ทิพฺเพหิ  คนฺเธหิ  ทิพฺเพหิ  รเสหิ  ทพฺิเพหิ   
โผฏพฺเพหิ   ฯ   สาธุ   โข   เทวานมินฺท   ธมฺเม  อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคมน   โหติ   สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม  สนฺทิฏ ิโก  อกาลิโก   
เอหิปสฺสิโก   โอปนยโิก   ปจฺจตฺต   เวทิตพฺโพ   วิ ฺ ูหีติ   ฯ   ธมฺเม   
อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคมนเหตุ   โข   เทวานมินฺท   เอวมิเธกจฺเจ   
สตฺตา   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชชฺนฺติ   
เต  อ ฺเ  เทเว  ทสหิ  าเนหิ  อธิคฺคณฺหนฺติ  ทิพฺเพน  อายุนา ฯเปฯ   
ทิพฺเพหิ  โผฏพฺเพหิ  ฯ  สาธุ  โข  เทวานมินฺท สงฺเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคมน    โหติ   สุปฏิปนฺโน   ภควโต   สาวกสงฺโฆ   อุชปุฏิปนฺโน   
ภควโต  สาวกสงฺโฆ  ายปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  สามีจิปฏิปนฺโน   
ภควโต     สาวกสงฺโฆ     ยทิท     จตฺตาริ     ปรุิสยคุานิ    อฏ   
ปุริสปุคฺคลา   เอส   ภควโต   สาวกสงฺโฆ   อาหุเนยฺโย   ปาหุเนยฺโย    
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ทกฺขิเณยฺโย    อ ฺชลกิรณีโย    อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต   โลกสฺสาติ   ฯ   
สงฺเฆ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคมนเหตุ  โข เทวานมินฺท เอวมิเธกจฺเจ   
สตฺตา    กายสฺส    เภทา    ปร    มรณา    สุคตึ    สคฺค   โลก   
อุปปชฺชนฺติ   เต   อ ฺเ   เทเว  ทสหิ  าเนหิ  อธิคฺคณฺหนฺติ  ทิพฺเพน   
อายุนา   ฯเปฯ   ทิพฺเพหิ   โผฏพฺเพหิ   ฯ   สาธุ  โข  เทวานมินฺท   
อริยกนฺเตหิ    สีเลหิ    สมนฺนาคมน    โหติ    อขณฺเฑหิ   อจฺฉิทฺเทหิ   
อสพเลหิ     อกมฺมาเสหิ    ภุชิสฺเสหิ    วิ ฺ ูปสตฺเถหิ    อปรามฏเหิ   
สมาธิสวตฺตนิเกหิ  ฯ  อรยิกนฺเตหิ  สีเลหิ สมนฺนาคมนเหตุ โข เทวานมินฺท   
เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ  สคฺค   
โลก   อุปปชชฺนฺติ   เต   อ ฺเ   เทเว   ทสหิ  าเนหิ  อธิคฺคณฺหนฺติ   
ทิพฺเพน   อายุนา   ทิพฺเพน   วณฺเณน  ทิพฺเพน  สุเขน  ทิพฺเพน  ยเสน   
ทิพฺเพน   อาธิปเตยฺเยน   ทิพฺเพหิ   รูเปหิ   ทิพฺเพหิ  สทฺเทหิ  ทิพฺเพหิ   
คนฺเธหิ   ทิพฺเพหิ  รเสหิ  ทิพฺเพหิ  โผฏพฺเพหีติ  ฯ  สาธุ  โข  มาริส   
โมคฺคลฺลาน    พุทฺเธ    อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคมน   โหติ   อิติป   
โส    ภควา   ฯเปฯ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควาติ   ฯพ   
พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคมนเหตุ   โข   มาริส  โมคฺคลฺลาน   
เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ  สคฺค   
โลก   อุปปชชฺนฺติ   เต   อ ฺเ   เทเว   ทสหิ  าเนหิ  อธิคฺคณฺหนฺติ   
ทิพฺเพน    อายุนา   ฯเปฯ   ทิพฺเพหิ   โผฏพฺเพหิ   ฯ   สาธุ   โข   
มาริส    โมคฺคลฺลาน   ธมฺเม   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคมน   โหติ    
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สฺวากฺขาโต   ภควตา   ธมโฺม  ฯเปฯ  ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ  วิ ฺ ูหีติ  ฯ   
ธมฺเม   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคมนเหตุ   โข   มาริส  โมคฺคลฺลาน   
เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ  สคฺค   
โลก   อุปปชชฺนฺติ   เต   อ ฺเ   เทเว   ทสหิ  าเนหิ  อธิคฺคณฺหนฺติ   
ทิพฺเพน    อายุนา   ฯเปฯ   ทิพฺเพหิ   โผฏพฺเพหิ   ฯ   สาธุ   โข   
มาริส    โมคฺคลฺลาน   สงฺเฆ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคมน   โหติ   
สุปฏิปนฺโน    ภควโต    สาวกสงฺโฆ    ฯเปฯ   อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต   
โลกสฺสาติ   ฯ   สงฺเฆ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคมนเหตุ  โข  มาริส   
โมคฺคลฺลาน   เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   
สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชนฺติ   เต   อ ฺเ  เทเว  ทสหิ  าเนหิ   
อธิคฺคณฺหนฺติ    ทิพฺเพน   อายุนา   ฯเปฯ   ทิพฺเพหิ   โผฏพฺเพหิ   ฯ   
สาธุ   โข   มาริส   โมคฺคลฺลาน   อริยกนฺเตหิ   สีเลหิ   สมนฺนาคมน   
โหติ   อขณฺเฑหิ   ฯเปฯ   สมาธิสวตฺตนิเกหิ   ฯ   อริยกนฺเตหิ  สเีลหิ   
สมนฺนาคมนเหตุ    โข   มาริส   โมคฺคลฺลาน   เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   
กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก  อุปปชฺชนฺติ  เต   
อ ฺเ    เทเว    ทสหิ    าเนหิ   อธิคฺคณฺหนฺติ   ทพฺิเพน   อายุนา   
ทิพฺเพน    วณฺเณน    ทิพฺเพน    สุเขน    ทิพฺเพน   ยเสน   ทิพฺเพน   
อาธิปเตยฺเยน   ทิพฺเพหิ   รเูปหิ   ทิพฺเพหิ   สทฺเทหิ  ทิพฺเพหิ  คนฺเธหิ   
ทิพฺเพหิ รเสหิ ทิพฺเพหิ โผฏพฺเพหีติ ฯ   
     [๕๓๖]  อถ  โข  จนทฺโน  เทวปุตฺโต  ฯเปฯ  อถ  โข  สุยาโม    
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เทวปุตฺโต   ฯ  อถ  โข  สนฺตุสิโต  เทวปุตฺโต  ฯ  อถ  โข  สุนิมมฺิโต   
เทวปุตฺโต   ฯ   อถ   โข   วสวตฺติ   เทวปุตฺโต   ฯ   (อิเม  ป ฺจ   
เปยฺยาลา ๑ ยถา สกฺโก เทวานมินฺโท ตถา วิตฺถาเรตพฺพาติ) ฯ   
                   โมคฺคลฺลานสยุตฺต สมตฺต ฯ   
                                        ตสฺสุทฺทาน   
         สวิตกฺกาวิตกฺก ฺจ        สุเขน จ ๒ อุเปกฺขโก   
         อากาส ฺเจว วิ ฺาณ     อากิ ฺจ ฺา เนวส ฺ ินา ๓   
         อนิมิตฺโต จ สกฺโก จ     จนฺทเนกาทเสน จาติ ฯ   
                    __________________   
#๑ ม. เปยฺยาลี ฯ  ๒ ย.ุ จสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๓ ม. อากิ ฺจ เนวส ฺ ินา   
#ยุ. อากิ ฺจเนวส ฺ ินา ฯ    
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                          จิตฺตคหปติปุจฺฉาสยุตฺต ๑   
     [๕๓๗]  เอก  สมย  สมฺพหุลา  เถรา  ภิกฺขู มจฺฉิกาสณฺเฑ วิหรนฺติ   
อมฺพาฏกวเน   ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  สมฺพหุลาน  เถราน  ภิกขฺูน   
ปจฺฉาภตฺต   ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตาน   มณฺฑลมาเฬ  สนฺนิสินฺนาน  สนฺนิปติตาน   
อยมนฺตรากถา       อุทปาทิ      ส ฺโชนนฺติ      วา      อาวุโส   
ส ฺโชนิยา  ธมฺมาติ  วา  อิเม  ธมฺมา  นานตฺถา  นานาพฺย ฺชนา อุทาหุ   
เอกตฺถา   พฺย ฺชนเมว   นานนฺติ   ฯ   ตเตฺรกจฺเจหิ   เถเรหิ  ภิกฺขูห ิ  
เอว    พฺยากต    โหติ    ส ฺโชนนฺติ   วา   อาวุโส   ส ฺโชนิยา   
ธมฺมาติ   วา   อิเม  ธมฺมา  นานตฺถา  เจว  นานาพฺย ฺชนา  จาติ  ฯ   
เอกจฺเจหิ   เถเรหิ   ภิกฺขูหิ   เอว   พฺยากต  โหติ  ส ฺโชนนฺติ  วา   
อาวุโส    ส ฺโชนิยา    ธมฺมาติ    วา    อิเม   ธมฺมา   เอกตฺถา   
พฺย ฺชนเมว นานนฺติ ฯ   
     [๕๓๘]  เตน  โข  ปน  สมเยน  จิตฺโต คหปติ มิคปถก อนุปปฺตฺโต   
โหติ    เกนจิเทว    กรณีเยน   ฯ   อสฺโสสิ   โข   จิตฺโต   คหปติ   
สมฺพหุลาน    กริ   เถราน   ภิกฺขูน   ปจฺฉาภตฺต   ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตาน   
มณฺฑลมาเฬ    สนฺนิสินฺนาน    สนฺนิปติตาน    อยมนฺตรากถา    อุทปาทิ   
ส ฺโชนนฺติ   วา   อาวุโส   ส ฺโชนิยา   ธมฺมาติ  วา  อิเม  ธมฺมา   
นานตฺถา   นานาพฺย ฺชนา   อุทาหุ   เอกตฺถา  พฺย ฺชนเมว  นานนฺติ  ฯอ   
ตตฺเรกจฺเจหิ    เถเรห ิ  ภิกขฺูหิ   เอว   พฺยากต   ส ฺโชนนฺติ   วา   
#๑ ม. ย.ุ จิตฺตสยุตฺต ฯ    
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อาวุโส   ส ฺโชนิยา   ธมฺมาติ   วา   อิเม   ธมฺมา  นานตฺถา  เจว   
นานาพฺย ฺชนา   จาติ   ฯ   เอกจฺเจหิ  เถเรหิ  ภิกฺขูห ิ เอว  พฺยากต   
ส ฺโชนนฺติ   วา   อาวุโส   ส ฺโชนิยา   ธมฺมาติ  วา  อิเม  ธมฺมา   
เอกตฺถา พฺย ฺชนเมว นานนฺติ ฯ   
     [๕๓๙]  อถ  โข  จิตฺโต  คหปติ  เยน  เถรา  ภิกขฺู เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา  เถเร  ภิกฺขู  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน  โข  จิตฺโต  คหปติ  เถเร  ภิกฺขู  เอตทโวจ สุตเมต ๑ ภนฺเต   
สมฺพหุลาน    กริ   เถราน   ภิกฺขูน   ปจฺฉาภตฺต   ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตาน   
มณฺฑลมาเฬ    สนฺนสิินฺนาน    สนฺนิปติตาน    อยมนฺตรากถา    อุทปาทิ   
ส ฺโชนนฺติ   วา   อาวุโส   ส ฺโชนิยา   ธมฺมาติ  วา  อิเม  ธมฺมา   
นานตฺถา   นานาพฺย ฺชนา   อุทาหุ   เอกตฺถา  พฺย ฺชนเมว  นานนฺติ  ฯ   
เอกจฺเจหิ   เถเรหิ   ภิกฺขูหิ  เอว  พฺยากต  ส ฺโชนนฺติ  วา  อาวุโส   
ส ฺโชนิยา  ธมฺมาติ  วา  อิเม  ธมฺมา  นานตฺถา  เจว  นานาพฺย ฺชนา   
จาติ   ฯ  เอกจฺเจหิ  เถเรหิ  ภิกฺขูหิ  เอว  พฺยากต  ส ฺโชนนฺติ  วา   
อาวุโส  ส ฺโชนิยา  ธมฺมาติ  วา  อิเม  ธมฺมา  เอกตฺถา  พฺย ฺชนเมว   
นานนฺติ   ฯ   เอว  คหปตีติ  ฯ  ส ฺโชนนฺติ  วา  ภนฺเต  ส ฺโชนิยา   
ธมฺมาติ   วา   อิเม   ธมฺมา   นานตฺถา  เจว  นานาพฺย ฺชนา  จ  ฯ   
เตนหิ  ภนฺเต  อุปม  ๒  กริสฺสามิ  ฯ  อุปมายปเธกจฺเจ  วิ ฺ ู  ปุริสา   
ภาสิตสฺส อตฺถ อาชานนฺติ ฯ   
     [๕๔๐]  เสยฺยถาป  ภนฺเต  กาโฬ  จ  พลิพทฺโท  ๓ โอทาโต จ   
#๑ ม. สุต เมต ฯ  ๒ ม. ย.ุ อุปม โว ฯ   ๓ ยุ. พลิวทฺโท ฯ เอวมุปรปิ ฯ    
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พลิพทฺโท   เอเกน   ทาเมน   วา   โยตฺเตน  วา  สยุตฺตา  อสฺสุ  ฯ   
โย   น ุ  โข  เอว  วเทยฺย  กาโฬ  พลิพทฺโท  โอทาตสฺส  พลิพทฺทสฺส   
ส ฺโชน   โอทาโต   พลิพทฺโท   กาฬสฺส   พลิพทฺทสฺส  ส ฺโชนนฺติ  ฯ   
สมฺมา    นุ    โข    โส   วทมาโน   วเทยฺยาติ   ฯ   โน   เหต   
คหปติ   ฯ   น   โข  คหปติ  กาโฬ  พลพิทฺโท  โอทาตสฺส  พลิพทฺทสฺส   
ส ฺโชน   นป   โอทาโต   พลิพทฺโท   กาฬสฺส   พลิพทฺทสฺส  ส ฺโชน   
เยน   โข   เต   เอเกน   ทาเมน  วา  โยตฺเตน  วา  สยุตฺตา  ต   
ตตฺถ   ส ฺโชนนฺติ   ฯ   เอวเมว   โข   ภนฺเต   น   จกฺขุ  รูปาน   
ส ฺโชน    น    รูปา    จกฺขุสฺส   ส ฺโชน   ย ฺจ   ตตฺถ   ตทุภย   
ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   ฉนฺทราโค   ต   ตตฺถ   ส ฺโชน   ฯ   น  โสต   
สทฺทาน   ฯ   น  ฆาน  คนฺธาน  ฯ  น  ชวฺิหา  รสาน  ฯ  น  กาโย   
โผฏพฺพาน    ส ฺโชน   น   โผฏพฺพา   กายสฺส   ส ฺโชน   ย ฺจ   
ตตฺถ   ตทุภย   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   ฉนฺทราโค  ต  ตตฺถ  ส ฺโชน  ฯ   
น    มโน    ธมฺมาน    ส ฺโชน    น   ธมฺมา   มนสสฺ   ส ฺโชน   
ย ฺจ    ตตฺถ    ตทุภย    ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   ฉนฺทราโค   ต   ตตฺถ   
ส ฺโชนนฺติ   ฯ   ลาภา   เต   คหปติ   สลุทฺธ   เต   คหปติ  ยสสฺ   
เต คมฺภีเร พุทฺธวจเน ป ฺาจกฺขุ กมตีติ ฯ ปม ฯ   
     [๕๔๑]  เอก  สมย  สมฺพหุลา  เถรา  ภิกฺขู มจฺฉิกาสณฺเฑ วิหรนฺติ   
อมฺพาฏกวเน  ฯ  อถ  โข  จิตฺโต  คหปติ  เยน เถรา ภิกฺขู เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา     เถเร    ภิกฺขู    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต    นิสีท ิ   
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เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   จิตฺโต   คหปติ   เถเร   ภิกฺขู  เอตทโวจ   
อธิวาเสนฺตุ   เม   ภนฺเต   เถรา  สฺวาตนาย  ภตฺตนฺติ  ฯ  อธิวาเสสุ   
โข   เถรา   ภิกฺขู  ตุณฺหีภาเวน  ฯ  อถ  โข  จิตฺโต  คหปติ  เถราน   
ภิกฺขูน   อธิวาสน   วิทิตฺวา   อุฏายาสนา  เถเร  ภิกขฺู  อภิวาเทตฺวา   
ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ   
     [๕๔๒]  อถ  โข  เถรา ภิกฺขู ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา    ปตฺตจีวรมาทาย    เยน   จิตฺตสฺส   คหปติโน   นิเวสน   
เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต   อาสเน  นิสีทึสุ  ฯ  อถ  โข   
จิตฺโต    คหปติ    เยน   เถรา   ภิกฺขู   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
เถเร  ภิกฺขู  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสทีิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข   
จิตฺโต  คหปติ  อายสฺมนฺต  เถร  เอตทโวจ  ธาตุนานตฺต  ธาตุนานตฺตนฺติ   
ภนฺเต    เถร   วุจฺจติ   กิตฺตาวตา   นุ   โข   ภนฺเต   ธาตุนานตฺต   
วุตฺต ภควตาติ ฯ   
     [๕๔๓]  เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  เถโร  ตุณฺหี  อโหส ิ ฯ ทุติยมฺป   
โข  จิตฺโต  คหปติ  อายสฺมนฺต เถร เอตทโวจ ธาตุนานตฺต ธาตุนานตฺตนฺติ   
ภนฺเต    เถร   วุจฺจติ   กิตฺตาวตา   นุ   โข   ภนฺเต   ธาตุนานตฺต   
วุตฺต   ภควตาติ   ฯ  ทุติยมฺป  โข  อายสฺมา  เถโร  ตุณฺหี  อโหส ิ ฯ   
ตติยมฺป   โข  จิตฺโต  คหปติ  อายสฺมนฺต  เถร  เอตทโวจ  ธาตุนานตฺต   
ธาตุนานตฺตนฺติ  ภนฺเต  เถร  วุจฺจติ  กตฺิตาวตา นุ โข ภนฺเต ธาตุนานตฺต   
วุตฺต ภควตาติ ฯ ตติยมฺป โข อายสฺมา เถโร ตุณฺหี อโหสิ ฯ    
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     [๕๔๔]   เตน   โข   ปน   สมเยน  อายสฺมา  อิสิทตฺโต  ตสฺมึ   
ภิกฺขุสงฺเฆ   สพฺพนวโก   โหติ   ฯ   อถ   โข   อายสฺมา   อิสิทตฺโต   
อายสฺมนฺต   เถร   เอตทโวจ   พฺยากโรมห   ภนฺเต   เถร   จิตฺตสฺส   
คหปติโน   เอต  ป ฺหนฺติ  ฯ  พฺยากโรหิ  ตฺว  [๑]  อิสิทตฺต  จิตฺตสฺส   
คหปติโน  เอต  ป ฺหนฺติ  ฯ  เอว  ห ิ ตฺว  คหปติ  ปจฺุฉสิ  ธาตุนานตฺต   
ธาตุนานตฺตนฺติ    ภนฺเต    เถร    วุจฺจติ    กิตฺตาวตา    นุ    โข   
ภนฺเต   ธาตุนานตฺต   วุตฺต   ภควตาติ  ฯ  เอว  ภนฺเต  ฯ  อิท  โข   
คหปติ  ธาตุนานตฺต  วุตฺต  ภควตา  ฯ  จกฺขุธาตุ รูปธาตุ จกฺขุวิ ฺาณธาตุ   
ฯเปฯ       มโนธาตุ       ธมฺมธาตุ       มโนวิ ฺาณธาตุ      ฯ   
เอตฺตาวตา โข คหปติ ธาตุนานตฺต วุตฺต ภควตาติ ฯ   
     [๕๔๕]   อถ  โข  จิตฺโต  คหปติ  อายสฺมโต  อิสทิตฺตสฺส  ภาสิต   
อภินนฺทิตฺวา   อนุโมทิตฺวา  เถเร  ภิกฺขู  ปณีเตน  ขาทนีเยน  โภชนีเยน   
สหตฺถา  สนตฺปฺเปสิ  สมฺปวาเรสิ  ฯ  อถ  โข  เถรา  ภิกฺขู  ภุตฺตาวิโน๕   
โอนีตปตฺตปาณิโน   อุฏายาสนา   ปกฺกมึสุ   ฯ   อถ   โข   อายสฺมา   
เถโร   อายสฺมนฺต   อิสิทตฺต   เอตทโวจ   สาธุ   โข   ตฺว  อาวุโส   
อิสิทตฺต    เอโส    ปโ ฺห   ปฏิภาสิ   เนโส   ปโ ฺห   ม   ปฏิภาสิ   
เตนหาวุโส   อิสิทตฺต   ยทา   อ ฺถาป  เอวรูโป  ปโ ฺห  อาคจฺเฉยฺย   
ต ฺเเวตฺถ ปฏิภาเสยฺยาสีติ ๒ ฯ ทุติย ฯ   
     [๕๔๖]   เอก   สมย   สมฺพหุลา   เถรา   ภิกฺขู  มจฺฉิกาสณฺเฑ   
วิหรนฺติ   อมฺพาฏกวเน   ฯ   อถ   โข   จิตฺโต  คหปติ  เยน  เถรา   
#๑ ม. อาวุโส ฯ ๒ ย.ุ ปติภาเสยฺยาติ ฯ    



สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาท่ี 352 

ภิกฺขู    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    เถเร    ภิกฺขู   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน  โข  จิตฺโต  คหปติ  เถเร   
ภิกฺขู  เอตทโวจ  อธิวาเสนฺตุ  เม  ภนฺเต  เถรา  สฺวาตนาย ภตฺตนฺติ ฯ   
อธิวาเสสุ   โข   เถรา   ภิกขฺู   ตุณฺหีภาเวน   ฯ   อถ  โข  จิตฺโต   
คหปติ   เถราน   ภิกฺขูน   อธิวาสน   วิทิตฺวา   อุฏายาสนา   เถเร   
ภิกฺขู อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ   
     [๕๔๗]   อถ   โข   เถรา   ภิกฺขู   ตสฺสา  รตฺติยา  อจฺจเยน   
ปุพฺพณฺหสมย   นิวาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   เยน   จิตฺตสฺส  คหปติสฺส   
นิเวสน   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต   อาสเน  นิสีทึสุ  ฯ   
อถ  โข  จิตฺโต  คหปติ  เยน  เถรา  ภิกขฺู  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมตฺิวา   
เถเร   ภิกฺขู   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน   
โข   จิตฺโต   คหปติ   อายสฺมนฺต  เถร  เอตทโวจ  ยา  อิมา  ภนฺเต   
เถร   อเนกวิหิตา   ทิฏ ิโย  โลเก  อุปปฺชฺชนฺติ  สสสฺโต  โลโกติ  วา   
อสสฺสโต   โลโกติ   วา   อนฺตวา   โลโกติ   วา  อนนฺตวา  โลโกติ   
วา   ต   ชีว   ต   สรีรนฺติ   วา   อ ฺ   ชีว  อ ฺ  สรีรนฺติ  วา   
โหติ   ตถาคโต   ปร  มรณาติ  วา  น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ   
วา   โหติ  จ  น  จ  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  วา  เนว  โหติ   
น  น  โหติ  ตถาคโต ปร มรณาติ วา ฯ (ยานิ จิมานิ ทฺวาสฏ ิทิฏ ิคตานิ   
พฺรหฺมชาเล    ภณิตานิ)    ฯ    อิมา    น ุ  โข   ภนฺเต   ทฏิ ิโย   
กิสฺมึ สติ โหนฺติ กิสฺมึ อสติ น โหนฺตีติ ฯ    
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     [๕๔๘]  เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  เถโร  ตุณฺหี  อโหส ิ ฯ ทุติยมฺป   
โข   จิตฺโต   คหปติ   ฯเปฯ  ตติยมฺป  โข  จิตฺโต  คหปติ  อายสฺมนฺต   
เถร  เอตทโวจ  ยา  อิมา  ภนฺเต  เถร  อเนกวิหิตา  ทิฏ ิโย  โลเก   
อุปฺปชฺชนฺติ   สสฺสโต   โลโกติ   วา   อสสฺสโต  โลโกติ  วา  อนฺตวา   
โลโกติ   วา   อนนฺตวา   โลโกติ   วา   ต   ชีว  ต  สรีรนฺติ  วา   
อ ฺ   ชีว   อ ฺ   สรีรนฺติ   วา   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ   
วา   น   โหติ   ตถาคโต  ปร  มรณาติ  วา  โหติ  จ  น  จ  โหติ   
ตถาคโต   ปร   มรณาติ   วา   เนว   โหติ  น  น  โหติ  ตถาคโต   
ปร   มรณาติ   วา  ฯ  (ยานิ  จิมานิ  ทวฺาสฏ ิทิฏ ิคตานิ  พฺรหฺมชาเล   
ภณิตานิ)    ฯ    อิมา    น ุ   โข   ภนฺเต   ทิฏ ิโย   กิสมฺึ   สติ   
โหนฺติ   กิสมฺึ   อสติ   น  โหนฺตีติ  ฯ  ตติยมฺป  โข  อายสฺมา  เถโร   
ตุณฺหี อโหสิ ฯ   
     [๕๔๙]   เตน   โข   ปน   สมเยน  อายสฺมา  อิสิทตฺโต  ตสฺมึ   
ภิกฺขุสงฺเฆ   สพฺพนวโก   โหติ   ฯ   อถ   โข   อายสฺมา   อิสิทตฺโต   
อายสฺมนฺต   เถร   เอตทโวจ   พฺยากโรมห   ภนฺเต   เถร   จิตฺตสฺส   
คหปติโน   เอต   ป ฺหนฺติ   ฯ   พฺยากโรหิ   ตฺว   อาวุโส   อิสิทตฺต   
จิตฺตสฺส   คหปติโน   เอต   ป ฺหนฺติ  ฯ  เอว  ห ิ ตฺว  คหปติ  ปุจฺฉสิ   
ยา   อิมา   ภนฺเต   เถร   อเนกวิหิตา   ทิฏ ิโย  โลเก  อุปฺปชฺชนติฺ   
สสฺสโต   โลโกติ   วา   อสสฺสโต   โลโกติ   วา   อนฺตวา  โลโกติ   
วา   อนนฺตวา   โลโกติ   วา  ฯเปฯ  อิมา  นุ  โข  ภนฺเต  ทิฏ ิโย    
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กิสฺมึ   สติ  โหนฺติ  กิสฺมึ  อสติ  น  โหนฺตีติ  ฯ  เอว  ภนฺเต  ฯ  ยา   
อิมา    คหปติ   อเนกวิหติา   ทิฏ ิโย   โลเก   อุปปฺชฺชนฺติ   สสฺสโต   
โลโกติ    วา    อสสฺสโต   โลโกติ   วา   อนฺตวา   โลโกติ   วา   
อนนฺตวา   โลโกติ   วา   ต   ชีว   ต   สรีรนฺติ   วา   อ ฺ  ชีว   
อ ฺ   สรีรนฺติ   วา   โหติ   ตถาคโต   ปร  มรณาติ  วา  น  โหติ   
ตถาคโต   ปร   มรณาติ   วา  โหติ  จ  น  จ  โหติ  ตถาคโต  ปร   
มรณาติ  วา  เนว  โหติ  น  น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  วา ฯ   
(ยานิ   จิมานิ   ทฺวาสฏ ิทิฏ ิคตานิ   พฺรหฺมชาเล   ภณิตานิ)  ฯ  อิมา   
โข   คหปติ   ทิฏ ิโย   สกฺกายทิฏ ิยา   สติ   โหนติฺ   สกกฺายทิฏ ิยา   
อสติ น โหนตีฺติ ฯ   
     [๕๕๐]   กถ   ปน  ภนเฺต  สกฺกายทิฏ ิ  โหตีติ  ฯ  อิธ  คหปติ   
อสฺสุตวา    ปุถุชชฺโน    อริยาน    อทสฺสาวี   อริยธมฺมสฺส   อโกวิโท   
อริยธมฺเม     อวินีโต     สปฺปุริสาน     อทสฺสาวี     สปฺปุริสธมฺมสฺส   
อโกวิโท   สปฺปุริสธมฺเม   อวินีโต   รูป   อตฺตโต  สมนุปสฺสติ  รปูวนฺต   
วา    อตฺตาน   อตฺตนิ   วา   รูป   รูปสฺม ึ  วา   อตฺตาน   เวทน   
อตฺตโต  สมนุปสฺสติ  ฯเปฯ  ส ฺ  ...  สงฺขาเร  ... วิ ฺาณ อตฺตโต   
สมนุปสฺสติ    วิ ฺาณวนฺต    วา    อตฺตาน    อตฺตนิ   วา   วิ ฺาณ   
วิ ฺาณสฺมึ    วา    อตฺตาน   ฯ   เอว   โข   คหปติ   สกฺกายทิฏ ิ   
โหตีติ ฯ   
     [๕๕๑]  กถ  ปน  ภนฺเต  สกฺกายทิฏ ิ  น  โหตีติ  ฯ  อิธ คหปติ    
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สุตวา   อริยสาวโก  อริยาน  ทสฺสาวี  อริยธมฺมสฺส  โกวิโท  อรยิธมฺเม   
วินีโต   ๑  สปฺปุริสาน  ทสฺสาวี  สปฺปุริสธมฺมสฺส  โกวิโท  สปปฺุริสธมฺเม   
วินีโต   ๑   น   รูป  อตฺตโต  สมนุปสฺสติ  น  รูปวนฺต  วา  อตฺตาน   
น   อตฺตนิ   วา   รูป   น   รูปสฺมึ  วา  อตฺตาน  ฯ  น  เวทน  ฯ   
น   ส ฺ   ฯ   น   สงฺขาเร   ฯ   น  วิ ฺาณ  อตฺตโต  สมนุปสฺสติ   
น    วิ ฺาณวนฺต    วา   อตฺตาน   น   อตฺตนิ   วา   วิ ฺาณ   น   
วิ ฺาณสฺมึ   วา   อตฺตาน   ฯ   เอว   โข   คหปติ  สกฺกายทิฏ ิ  น   
โหตีติ   ฯ   กโุต   ภนฺเต  อยฺโย  อิสิทตฺโต  อาคจฺฉตีติ  ฯ  อวนฺติยา   
โขห   คหปติ   อาคจฺฉามีติ   ฯ   อตฺถ ิ  ภนฺเต   อวนฺติยา  อิสิทตฺโต   
นาม    กุลปุตฺโต    อมฺหาก   อทิฏสหาโย   ปพฺพชิโต   ทฏิโ   โส   
อายสฺมตาติ  ฯ  เอว  คหปตีติ  ฯ  กห  นุ  โข โส ๒ ภนฺเต อายสฺมา   
เอตรหิ วิหรตีติ ฯ   
     [๕๕๒]   เอว   วุตฺเต   อายสฺมา   อิสิทตฺโต  ตุณฺหี  อโหส ิ ฯ   
อยฺโย   โน   ภนฺเต   อิสิทตฺโตติ   ฯ   เอว   คหปตีติ   ฯ  อภิรมตุ   
ภนฺเต   อยฺโย   อิสิทตฺโต   มจฺฉิกาสณฺเฑ   รมณีย   อมฺพาฏกวน   อห   
อยฺยสฺส           อิสิทตฺตสฺส           อุสฺสุกฺก          กริสฺสามิ   
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขารานนฺติ ฯ   
กลฺยาณ วุจฺจติ คหปตีติ ฯ   
     [๕๕๓]   อถ  โข  จิตฺโต  คหปติ  อายสฺมโต  อิสทิตฺตสฺส  ภาสิต   
อภินนฺทิตฺวา   อนุโมทิตฺวา  เถเร  ภิกฺขู  ปณีเตน  ขาทนีเยน  โภชนีเยน   
สหตฺถา  สนตฺปฺเปสิ  สมฺปวาเรสิ  ฯ  อถ  โข  เถรา  ภิกฺขู  ภุตฺตาวิโน   
#๑ ม. ย.ุ สุวินีโต ฯ  ๒ ยุ. โสติ นตฺถ ิฯ    
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โอนีตปตฺตปาณิโน   อุฏายาสนา   ปกฺกมึสุ   ฯ   อถ   โข   อายสฺมา   
เถโร   อายสฺมนฺต   อิสิทตฺต  เอตทโวจ  สาธุ  โข  ตฺว  ๑  อาวุโส   
อิสิทตฺต    เอโส   ปโ ฺห   ปฏิภาสิ   เนโส   ปโ ฺห   มม   ปฏิภาสิ   
เตนหาวุโส  อิสิทตฺต  ยทา  อ ฺถาป  ๒  เอวรูโป  ปโ ฺห อาคจฺเฉยฺย   
ต ฺเเวตฺถ   ปฏิภาเสยฺยาสีติ   ๓   ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  อิสิทตฺโต   
เสนาสน    สสาเมตฺวา    ปตฺตจีวรมาทาย   มจฺฉิกาสณฺฑมฺหา   ปกฺกามิ   
ย   มจฺฉิกาสณฺฑมฺหา   ปกฺกามิ   ตถา   ปกฺกนฺโตว   อโหสิ   น   ปุน   
ปจฺจาคจฺฉีติ ฯ ตติย ฯ   
     [๕๕๔]   เอก   สมย   สมฺพหุลา   เถรา   ภิกฺขู  มจฺฉิกาสณฺเฑ   
วิหรนฺติ   อมฺพาฏกวเน   ฯ   อถ   โข   จิตฺโต  คหปติ  เยน  เถรา   
ภิกฺขู    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    เถเร    ภิกฺขู   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน  โข  จิตฺโต  คหปติ  เถเร   
ภิกฺขู  เอตทโวจ  อธิวาเสนฺตุ  เม  ภนฺเต  ๔ เถรา สวฺาตนาย โคกุเล   
ภตฺตนฺติ   ฯ   อธิวาเสสุ  โข  เถรา  ภิกขฺู  ตุณฺหีภาเวน  ฯ  อถ  โข   
จิตฺโต   คหปติ   เถราน   ภิกฺขูน   อธิวาสน   วิทิตฺวา   อุฏายาสนา   
เถเร ภิกฺขู อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ   
     [๕๕๕]  อถ  โข  เถรา ภิกฺขู ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา    ปตฺตจีวรมาทาย    เยน    จิตฺตสฺส   คหปติโน   โคกลุ   
เตนุปสงฺกมึสุ    อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต   อาสเน   นิสีทึสุ   ฯ   อถ   
โข   จิตฺโต   คหปติ   เถเร   ภิกฺขู  ปณีเตน  สปฺปปายาเสน  สหตฺถา   
#๑ ม. ย.ุ ต ฯ  ๒ ย.ุ อ ฺทาป ฯ  ๓ ยุ. ปติภาเสยฺยาติ ฯ  ๔ ย.ุ ภนฺเตติ   
#นตฺถิ ฯ    
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สนฺตปฺเปสิ   สมฺปวาเรสิ   ฯ   อถ   โข   เถรา   ภิกฺขู   ภุตฺตาวิโน   
โอนีตปตฺตปาณิโน   อุฏายาสนา   ปกฺกมึสุ   ฯ   จิตฺโตป   โข  คหปติ   
เสสก  วิสชฺเชถาติ  วตฺวา  เถเร  ภิกฺขู  ปฏ ิโต  ปฏ ิโต  อนุพนฺธิ  ฯ   
เตน  โข  ปน  สมเยน  อุณฺห  โหติ  กฏุ ิต  ฯ  เต  จ  เถรา  ภิกขฺู   
ปเวลิยมาเนน ม ฺเ กาเยน คจฺฉนฺติ ยถา ต โภชน ภุตฺตาวิโน ฯ   
     [๕๕๖]  เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา มหโก ตสฺมึ ภิกฺขุสงฺเฆ   
สพฺพนโว   ๑  โหติ  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  มหโก  อายสฺมนฺต  เถร   
เอตทโวจ  สาธุ  ขฺวสฺส  ภนฺเต  เถรสฺส  ๒  สีตโก จ วาโต วาเยยฺย   
อพฺภสปลาโป  จ  ๓  อสฺส  เทโว  จ เอกเมก ผุสเยยฺยาติ ๔ ฯ สาธุ   
ขฺวสฺส   อาวุโส   มหก  ย  สีตโก  จ  วาโต  วาเยยฺย  อพฺภสปลาโป   
จ   อสฺส   เทโว   จ  เอกเมก  ผุสเยยฺยาติ  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา   
มหโก   ตถารูป   อิทฺธาภิสงฺขาร   อภิสงฺขริ   ยถาย   ๕  สีตโก  จ   
วาโต วายิ อพฺภสปลาโป จ อสฺส เทโว จ เอกเมก ผุสิ ฯ   
     [๕๕๗]  อถ  โข  จิตฺตสฺส  คหปติโน  เอตทโหสิ  โย  โข อิมสฺมึ   
ภิกฺขุสงฺเฆ   สพฺพนโว   ภิกฺขุ   ตสฺสาย   เอวรูโป   อิทฺธานุภาโวติ  ฯ   
อถ   โข   อายสฺมา   มหโก  อาราม  สมฺปาปุณิตฺวา  อายสฺมนฺต  เถร   
เอตทโวจ   อลเมตฺตาวตา  ภนฺเต  เถราติ  ฯ  อลเมตฺตาวตา  อาวุโส   
มหก    กตเมตฺตาวตา    อาวุโส    มหก   ปูชิตเมตฺตาวตา   อาวุโส   
มหกาติ   ฯ   อถ   โข   เถรา  ภิกฺขู  ยถาวิหาร  อคมสุ  อายสฺมาป   
มหโก   สก  วิหาร  อคมาสิ  ฯ  อถ  โข  จิตฺโต  คหปติ  เยนายสฺมา   
#๑ ม. ย.ุ สพฺพนวโก ฯ ๒ ม. เถร ยุ. เถร ย ฯ  ๓ ย.ุ อพฺภสมฺวิลาโป ฯ   
#๔ ม. ย.ุ ผุสาเยยฺยาติ ฯ  ๕ ม. ย.ุ ยถา ฯ    
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มหโก   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   สายสฺมนฺต   มหก   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  จิตฺโต  คหปติ  อายสฺมนฺต   
มหก   เอตทโวจ   สาธุ   เม  ภนฺเต  อยโฺย  มหโก  อุตฺตริมนุสฺสธมฺม   
อิทฺธิปาฏิหาริย  ทสฺเสตูติ  ฯ  เตนหิ  ตฺว  คหปติ  อาฬินฺเท  อุตฺตราสงฺค   
ป ฺเปตฺวา   ติณกลาป   โอกาเสหีติ   ฯ   เอวมฺภนฺเตติ   โข  จิตฺโต   
คหปติ    อายสฺมโต    มหกสฺส    ปฏิสสฺุตฺวา   อาฬินฺเท   อุตฺตราสงฺค   
ป ฺเปตฺวา   ติณกลาป   โอกาเสสิ   ฯ   อถ   โข  อายสฺมา  มหโก   
วิหาร   ปวิสตฺิวา   สุจิฆฏิก   ทตฺวา  ตถารูป  อิทฺธาภิสงฺขาร  อภิสงฺขริ   
ยถา   ตาฬจฺฉิคฺคเฬน   จ   อคฺคฬนฺตรกิาย   จ  อจฺจิ  ๑  นิกฺขมิตฺวา   
ติณานิ   ฌาเปสิ   น   อุตฺตราสงฺค   ฌาเปสิ   ฯ   อถ   โข  จิตฺโต   
คหปติ  อุตฺตราสงฺค  ปปฺโผเฏตฺวา  ๒  สวิคฺโค  โลมหฏชาโต เอกมนฺต   
อฏาสิ   ฯ   อถ   โข   อายสฺมา  มหโก  วิหารา  นกิขฺมิตฺวา  จิตฺต   
คหปตึ   เอตทโวจ   อลเมตฺตาวตา  คหปตีติ  ฯ  อลเมตฺตาวตา  ภนฺเต   
มหก   กตเมตฺตาวตา   ภนฺเต   มหก   ปูชิตเมตฺตาวตา   ภนฺเต  มหก   
อภิรมตุ   ภนฺเต   อยฺโย   มหโก   มจฺฉิกาสณฺเฑ   รมณีย  อมฺพาฏกวน   
อห    อยฺยสสฺ   มหกสฺส   อุสฺสุกฺก   กริสฺสามิ   จีวรปณฺฑปาตเสนาสน-   
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกขฺารานนฺติ   ฯ   กลฺยาณ   วุจฺจติ   คหปตีติ   ฯ   
อถ   โข   อายสฺมา   มหโก   เสนาสน  สสาเมตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย   
มจฺฉิกาสณฺฑมฺหา    ปกฺกามิ    ย    มจฺฉิกาสณฺฑมฺหา    ปกฺกามิ   ตถา   
ปกฺกนฺโตว อโหสิ น ปุน ปจฺจาคจฺฉีติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
#๑ ยุ. อจฺฉิ ฯ ๒ ยุ. ปปฺโปเฏตฺวา ฯ    
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     [๕๕๘]   เอก   สมย   อายสฺมา   กามภู  มจฺฉิกาสณฺเฑ  วิหรติ   
อมฺพาฏกวเน   ฯ   อถ   โข   จิตฺโต   คหปติ   เยนายสฺมา   กามภู   
เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     อายสฺมนฺต    กามภุ    อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินนฺ  โข  จิตฺต  คหปตึ  อายสฺมา   
กามภู เอตทโวจ วุตฺตมิท คหปติ   
         เนลงฺโค เสตปจฺฉาโท     เอกาโร วตฺตตี รโถ   
         อนีฆ ปสฺส อายนฺต        ฉินฺนโสต อพนฺธนนฺติ ฯ   
     [๕๕๙]   อิมสฺส   น ุ  โข   คหปติ   สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส  กถ   
วิตฺถาเรน   อตฺโถ   ทฏพฺโพติ  ฯ  ก ึ นุ  โข  เอต  ภนฺเต  ภควตา   
ภาสิตนฺติ   ฯ   เอว   คหปตีติ   ฯ   เตนหิ  ภนฺเต  มหุุตฺต  อาคเมหิ   
ยาวสฺส   อตฺถ   เปกฺขามีติ   ฯ   อถ   โข   จิตฺโต   คหปติ  มุหุตฺต   
ตุณฺหี   หุตฺวา   อายสฺมนฺต   กามภุ  เอตทโวจ  เนลงฺคนฺติ  โข  ภนฺเต   
สีลานเมต   อธิวจน   ฯ   เสตปจฺฉาโทติ  โข  ภนฺเต  วิมุตฺติยา  เอต   
อธิวจน  ฯ  เอกาโรติ  โข  ภนฺเต  สติยา  เอต  อธิวจน  ฯ  วตฺตตีติ   
โข   ภนฺเต   อภิกฺกมปฏิกกฺมสฺเสต   อธิวจน   ฯ   รโถติ  โข  ภนฺเต   
อิมสฺเสต   จาตุมฺมหาภูติกสฺส   กายสฺส   อธิวจน   มาตาเปตฺติกสมฺภวสฺส   
โอทนกุมฺมาสูปจยสฺส      อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธสนธมฺมสฺส     ฯ   
ราโค   โข  ภนฺเต  นีโฆ  โทโส  นโีฆ  โมโห  นีโฆ  เต  ขีณาสวสฺส   
ภิกฺขุโน   ปหีนา   อุจฺฉินฺนมูลา   ตาลาวตฺถุกตา   อนภาวงฺคตา   อายตึ   
อนุปฺปาทธมฺมา    ตสฺมา    ขีณาสโว    ภิกฺขุ    อนีโฆติ   วุจฺจติ   ฯ    
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อายนฺตนฺติ   โข   ภนฺเต   อรหโต   เอต   อธิวจน  ฯ  โสโตติ  โข   
ภนฺเต    ตณฺหาเยต    อธวิจน    สา   ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน   ปหีนา   
อุจฺฉินฺนมูลา    ตาลาวตฺถุกตา    อนภาวงฺคตา   อายตึ   อนุปฺปาทธมฺมา   
ตสฺมา  ขีณาสโว  ภิกฺขุ  ฉินฺนโสโตติ  วุจฺจติ  ฯ  ราโค  โข  ๑ ภนฺเต   
พนฺธน   โทโส   พนฺธน   โมโห   พนฺธน   เต   ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน   
ปหีนา  อุจฺฉินฺนมูลา  ตาลาวตฺถุกตา  อนภาวงฺคตา  อายตึ  อนุปปฺาทธมฺมา   
ตสฺมา    ขีณาสโว    ภิกฺขุ    อพนฺธโนติ    วุจฺจติ    ฯ   อิติ   โข   
ภนฺเต ยนฺต ภควตา วุตฺต   
         เนลงฺโค เสตปจฺฉาโท     เอกาโร วตฺตตี รโถ   
         อนีฆ ปสฺส อายนฺต        ฉินฺนโสต อพนฺธนนฺติ ฯ   
อิมสฺส   โขห   ภนฺเต  ภควตา  สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส  เอว  วิตฺถาเรน   
อตฺถ   อาชานามีติ   ฯ   ลาภา   เต   คหปติ   สลุทฺธ   เต  คหปติ   
ยสฺส เต คมฺภีเร พุทฺธวจเน ป ฺาจกฺขุ กมตีติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๕๖๐]   เอก   สมย   อายสฺมา   กามภู   มจฺฉิกสณฺเฑ  วิหรติ   
อมฺพาฏกวเน   ฯ   อถ   โข   จิตฺโต   คหปติ   เยนายสฺมา   กามภู   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมนฺต  กามภุ  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทิ    ฯ    เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   จิตฺโต   คหปติ   อายสฺมนฺต   
กามภุ   เอตทโวจ   กติ   นุ   โข  ภนฺเต  สงฺขาราติ  ฯ  ตโย  โข   
คหปติ สงฺขารา กายสงฺขาโร วจีสงฺขาโร จิตฺตสงฺขาโรติ ฯ   
     [๕๖๑]  สาธุ  ภนฺเตติ  โข  จิตฺโต  คหปติ  อายสฺมโต  กามภุสฺส   
#๑ ยุ. โขสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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ภาสิต   อภินนฺทิตฺวา   อนุโมทิตฺวา   อายสฺมนฺต   กามภุ   อุตฺตรึ  ป ฺห   
อปุจฺฉิ    กตโม    ปน   ภนฺเต   กายสงฺขาโร   กตโม   วจีสงฺขาโร   
กตโม   จิตฺตสงฺขาโรติ   ฯ  อสฺสาสปสฺสาสา  โข  คหปติ  กายสงฺขาโร   
วิตกฺกวิจารา วจีสงฺขาโร ส ฺา จ เวทนา จ จิตฺตสงฺขาโรติ ฯ   
     [๕๖๒]   สาธุ   ภนฺเตติ   โข   จิตฺโต   คหปติ   อุตฺตรึ  ป ฺห   
อปุจฺฉิ   กสฺมา   ปน   ภนฺเต   อสฺสาสปสฺสาสา   กายสงฺขาโร  กสมฺา   
วิตกฺกวิจารา  วจีสงฺขาโร  กสฺมา  ส ฺา  จ เวทนา จ จิตฺตสงฺขาโรติ ฯ   
อสฺสาสปสฺสาสา     โข     คหปติ     กายิกา     เอเต     ธมฺมา   
กายปฏิพทฺธา    ตสฺมา    อสฺสาสปสฺสาสา   กายสงฺขาโร   ฯ   ปพฺุเพ   
โข   คหปติ   วิตกฺเกตฺวา   วิจาเรตฺวา   ปจฺฉา  วาจ  ภินฺทติ  ตสฺมา   
วิตกฺกวิจารา   วจีสงฺขาโร   ฯ   ส ฺา   จ   เวทนา   จ  เจตสิกา   
เอเต    ธมฺมา    จิตฺตปฏิพทฺธา   ตสฺมา   ส ฺา   จ   เวทนา   จ   
จิตฺตสงฺขาโรติ ฯ   
     [๕๖๓]    สาธุ    ฯเปฯ    ป ฺห    อปุจฺฉิ   กถมฺปน   ภนฺเต   
ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ  โหตีติ  ฯ  น  โข  คหปติ ส ฺาเวทยิตนิโรธ   
สมาปชฺชนฺตสฺส    ภิกฺขุโน    เอว    โหติ    อห   ส ฺาเวทยิตนิโรธ   
สมาปชฺชิสฺสนฺติ    วา    อห   ส ฺาเวทยิตนิโรธ   สมาปชฺชามีติ   วา   
อห   ส ฺาเวทยิตนิโรธ   สมาปนฺโนติ   วา   ฯ  อถขฺวสฺส  ปุพฺเพ  ว   
ตถา จิตฺต ภาวิต โหติ ยนตฺ ตถตฺตาย อุปเนตีติ ฯ   
     [๕๖๔]    สาธุ    ฯเปฯ    ป ฺห   อปุจฺฉิ   ส ฺาเวทยิตนิโรธ    
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สมาปชฺชนฺตสฺส   ปน   ภนฺเต   ภิกฺขุโน  กตเม  ธมมฺา  ปม  นริุชฺฌนฺติ   
ยทิ  วา  กายสงฺขาโร  ยทิ  วา  วจีสงฺขาโร  ยทิ วา จิตฺตสงฺขาโรติ ฯ   
ส ฺาเวทยิตนิโรธ   สมาปชฺชนฺตสฺส   โข   คหปติ  ภิกฺขุโน  วจีสงฺขาโร   
ปม นิรุชฺฌติ ตโต กายสงฺขาโร ตโต จิตฺตสงฺขาโรติ ฯ   
     [๕๖๕]   สาธุ   ฯเปฯ   ป ฺห   อปุจฺฉิ   ยฺวาย   ภนฺเต  มโต   
กาลกโต   โย   จาย  ภิกฺขุ  ส ฺาเวทยิตนิโรธ  สมาปนฺโน  อิเมส  ก ึ  
นานากรณนฺติ   ฯ   ยฺวาย  คหปติ  มโต  กาลกโต  ตสฺส  กายสงฺขาโร   
นิรุทฺโธ  ปฏปิฺปสฺสทฺโธ  วจีสงฺขาโร  นิรุทฺโธ  ปฏปิฺปสฺสทฺโธ  จิตฺตสงฺขาโร   
นิรุทฺโธ      ปฏิปฺปสฺสทโฺธ      อายุปริกฺขีโณ     อุสฺมา     วูปสนฺตา   
อินฺทฺริยานิ  วิปริภินฺนานิ  ฯ  โย  จ ขฺวาย คหปติ ภิกฺขุ ส ฺาเวทยิตนิโรธ   
สมาปนฺโน      ตสฺสป     กายสงฺขาโร     นิรุทโฺธ     ปฏิปฺปสฺสทโฺธ   
วจีสงฺขาโร  นิรุทฺโธ  ปฏปิฺปสฺสทฺโธ  จิตฺตสงฺขาโร  นิรุทโฺธ  ปฏิปฺปสฺสทฺโธ   
อายุอปริกฺขีโณ    อุสฺมา    อวูปสนฺตา    อินฺทฺริยานิ   วิปฺปสนฺนานิ   ฯ   
ยฺวาย     คหปติ     มโต     กาลกโต     โย     จาย     ภิกฺขุ   
ส ฺาเวทยิตนิโรธ สมาปนฺโน อิท เนส นานากรณนฺติ ฯ   
     [๕๖๖]   สาธุ   ฯเปฯ   อุตฺตรึ   ป ฺห  อปุจฺฉิ  กถมฺปน  ภนฺเต   
ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา   วุฏาน   โหตีติ   ฯ   น   โข  คหปติ   
ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา    วุฏหนฺตสฺส    ภิกฺขุโน    เอว   โหติ   
อห  ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา  วุฏหิสฺสนฺติ  วา  อห  ส ฺาเวทยิต-   
นิโรธสมาปตฺติยา   วุฏหามีติ   วา  อห  ส ฺาเวทยิตนิโรธ-  
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สมาปตฺติยา  วุฏ ิโตติ  วาติ  ฯ   อถขฺวสฺส  ปุพฺเพ  ว  ตถา   จิตฺต   
ภาวิต โหติ ยนฺต ตถตฺตาย อุปเนตีติ ฯ   
     [๕๖๗]    สาธุ    ภนฺเต    ฯเปฯ    อุตฺตรึ    ป ฺห   อปุจฺฉิ   
ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา   วุฏหนฺตสฺส  ปน  ภนฺเต  ภิกขฺุโน  กตเม   
ธมฺมา  ปม  อุปฺปชฺชนฺติ  ยทิ  วา  กายสงฺขาโร  ยทิ  วา  วจีสงฺขาโร   
ยทิ    วา    จิตฺตสงฺขาโรติ   ๑   ฯ   ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา   
วุฏหนฺตสฺส   โข   ๒  คหปติ  ภิกฺขุโน  จิตฺตสงฺขาโร  ปม  อุปฺปชฺชติ   
ตโต กายสงฺขาโร ตโต วจีสงฺขาโรติ ฯ   
     [๕๖๘] สาธุ ฯเปฯ อุตฺตรึ ป ฺห อปุจฺฉิ ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา   
วุฏ ิต     ปน     ภนฺเต     ภิกฺขุ    กติ    ผสฺสา    ผุสนฺติ    ฯ   
ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา    วุฏ ิต    โข    คหปติ   ภิกฺขุ   ตโย   
ผสฺสา   ผุสนฺติ   สุ ฺโ   ๓   ผสฺโส   อนิมิตฺโต   ผสฺโส  อปฺปณิหิโต   
ผสฺโสติ ฯ   
     [๕๖๙] สาธุ ฯเปฯ อุตฺตรึ ป ฺห อปุจฺฉิ ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา   
วุฏ ิตสฺส     ปน     ภนฺเต     ภิกฺขุโน     กึนินฺน    จิตฺต    โหติ   
กึโปณ    กึปพฺภารนฺติ    ฯ    ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา   วุฏ ิตสฺส   
โข คหปติ ภิกฺขุโน วิเวกนินฺน จิตฺต โหติ วิเวกโปณ วิเวกปพฺภารนฺติ ฯ   
     [๕๗๐]  สาธุ  ภนฺเตติ  โข  จิตฺโต  คหปติ  อายสฺมโต  กามภุสฺส   
ภาสิต   อภินนฺทิตฺวา   อนุโมทิตฺวา   อายสฺมนฺต   กามภุ   อุตฺตรึ  ป ฺห   
#๑ ยุ. อิติสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒ ม. โขสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๓ ม. ยุ. สุ ฺโต ฯ    
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อปุจฺฉิ    ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา    ปน    ภนฺเต   กติ   ธมฺมา   
พหูปการาติ   ฯ   อทฺธา   โข   ตฺว   คหปติ  ย  ปม  ปุจฺฉิตพฺพ  ต   
ปุจฺฉสิ  ๑  อป  จ  ตฺยาห พฺยากริสฺสามิ ฯ ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา   
โข     คหปติ     เทฺว     ธมฺมา     พหูปการา     สมโถ     จ   
วิปสฺสนา จาติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๕๗๑]   เอก   สมย  อายสฺมา  โคทตฺโต  มจฺฉิกาสณฺเฑ  วิหรติ   
อมฺพาฏกวเน   ฯ   อถ   โข   จิตฺโต   คหปติ  เยนายสฺมา  โคทตฺโต   
เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต    โคทตฺต    อภิวาเทตฺวาT   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินนฺ  โข  จิตฺต  คหปตึ  อายสฺมา   
โคทตฺโต   เอตทโวจ   ยา   จาย   คหปติ   อปฺปมาณา   เจโตวิมุตฺติ   
ยา   จ   อากิ ฺจ ฺา   เจโตวิมุตฺติ   ยา   จ   สุ ฺตา  เจโตวิมุตฺติ   
ยา   จ  อนิมิตฺตา  เจโตวิมุตฺติ  อิเม  ธมฺมา  นานตฺถา  นานาพฺย ฺชนา   
อุทาหุ   เอกตฺถา   พฺย ฺชนเมว   นานนฺติ   ฯ  อตฺถ ิ ภนฺเต  ปริยาโย   
ย   ปริยาย   อาคมฺม   อิเม   ธมฺมา  นานตฺถา  เจว  นานาพฺย ฺชนา   
จ   อตฺถ ิ  ปน   ภนฺเต  ปริยาโย  ย  ปริยาย  อาคมฺม  อิเม  ธมฺมา   
เอกตฺถา ๒ พฺย ฺชนเมว นานนฺติ�   
     [๕๗๒]  กตโม  จ  ภนฺเต  ปริยาโย  ย  ปริยาย  อาคมฺม  อิเม   
ธมฺมา   นานตฺถา   เจว   นานาพฺย ฺชนา   จ   ฯ  อิธ  ภนฺเต  ภิกฺขุ   
เมตฺตาสหคเตน  เจตสา  เอก  ทิส  ผรตฺิวา  วิหรติ  ฯ  ตถา  ทุติย ฯ   
ตถา   ตติย   ฯ   ตถา   จตุตฺถ   ฯ   อิติ   อุทฺธมโธ  ติริย  สพฺพธิ   
#๑ ม. ต ปุจฺฉิ ฯ ยุ. ต ปุจฺฉา ปุจฺฉสิ ฯ ๒ ยุ. เอกตฺถา เจว ฯ    
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สพฺพตฺตตาย    สพฺพาวนฺต   โลก   เมตฺตาสหคเตน   เจตสา   วิปุเลน   
มหคฺคเตน   อปฺปมาเณน   อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน  ผริตฺวา  วิหรติ  ฯ   
กรุณาสหคเตน  เจตสา  ฯ  มุทิตาสหคเตน  เจตสา  ฯ อุเปกฺขาสหคเตน   
เจตสา    เอก    ทิส    ผริตฺวา    วิหรติ   ฯ   ตถา   ทุติย   ฯ   
ตถา   ตติย   ฯ   ตถา   จตุตฺถ   ฯ   อิติ   อุทฺธมโธ  ติริย  สพฺพธิ   
สพฺพตฺตตาย   สพฺพาวนฺต   โลก   อุเปกฺขาสหคเตน   เจตสา   วิปุเลน   
มหคฺคเตน   อปฺปมาเณน   อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน  ผริตฺวา  วิหรติ  ฯ{   
อย วุจฺจติ ภนฺเต อปฺปมาณา ๑ เจโตวิมุตฺติ ฯ   
     [๕๗๓]   กตมา   จ   ภนฺเต  อากิ ฺจ ฺา  เจโตวิมุตฺติ  ฯ  อิธ   
ภนฺเต   ภิกฺขุ   สพฺพโส   วิ ฺาณ ฺจายตน   สมติกฺกมฺม   นตฺถิ   กิ ฺจีติ   
อากิ ฺจ ฺายตน    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    ฯ    อย   วุจฺจติ   ภนฺเต   
อากิ ฺจ ฺา เจโตวิมุตฺติ ฯ   
     [๕๗๔]  กตมา  จ  ภนเฺต  สุ ฺตา  เจโตวิมุตฺติ  ฯ  อิธ  ภนฺเต   
ภิกฺขุ   อร ฺคโต   วา   รุกฺขมูลคโต   วา  สุ ฺาคารคโต  วาติ  อิติ   
ปฏิส ฺจิกฺขติ    สุ ฺมิท   อตฺเตน   วา   อตฺตนิเยน   วาติ   ฯ   อย   
วุจฺจติ ภนฺเต สุ ฺตา เจโตวิมุตฺติ ฯ   
     [๕๗๕]  กตมา  จ  ภนเฺต  อนิมิตฺตา  เจโตวิมุตฺติ  ฯ  อิธ ภนฺเต   
ภิกฺขุ   สพฺพนิมิตฺตาน   อมนสิการา   อนิมิตฺต   เจโตสมาธึ   อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ   ฯ   อย   วุจฺจติ  ภนฺเต  อนิมิตฺตา  เจโตวิมุตฺติ  ฯ  อย  โข   
ภนฺเต   ปริยาโย   ย   ปริยาย   อาคมฺม   อิเม   ธมฺมา   นานตฺถา   
#๑ ยุ. อปฺปมาเณน เจตสา ฯ    
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เจว นานาพฺย ฺชนา จ ฯ   
     [๕๗๖]   กตโม   จ   ภนฺเต   ปริยาโย   ย  ปริยาย  อาคมฺม   
อิเม    ธมฺมา   เอกตฺถา   พฺย ฺชนเมว   นาน   ฯ   ราโค   ภนฺเต   
ปมาณกรโณ     โทโส    ปมาณกรโณ    โมโห    ปมาณกรโณ    เต   
ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน   ปหีนา  อุจฺฉินฺนมูลา  ตาลาวตฺถุกตา  อนภาวงฺคตา   
อายตึ    อนุปปฺาทธมฺมา    ฯ    ยาวตา    โข   ภนฺเต   อปฺปมาณา   
เจโตวิมุตฺติโย   อกุปฺปา   ตาส   เจโตวิมุตฺติ   อคฺคมกฺขายติ   ฯ  สา   
โข   ปน   อกุปฺปา   เจโตวิมุตฺติ   สุ ฺา   ราเคน   สุ ฺา  โทเสน   
สุ ฺา   โมเหน   ฯ   ราโค  โข  ๑  ภนเฺต  กิ ฺจน  โทโส  กิ ฺจน   
โมโห    กิ ฺจน    เต    ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน   ปหนีา   อุจฺฉินฺนมูลา   
ตาลาวตฺถุกตา   อนภาวงฺคตา   อายตึ  อนุปฺปาทธมฺมา  ฯ  ยาวตา  โข   
ภนฺเต    อากิ ฺจ ฺา    เจโตวิมุตฺติโย   อกุปฺปา   ตาส   เจโตวิมุตฺติ   
อคฺคมกฺขายติ    ฯ   สา   โข   ปน   อกุปฺปา   เจโตวิมุตฺติ   สุ ฺา   
ราเคน   สุ ฺา   โทเสน   สุ ฺา   โมเหน   ฯ  ราโค  โข  ภนฺเต   
นิมิตฺตกรโณ     โทโส    นิมิตฺตกรโณ    โมโห    นมิิตฺตกรโณ    เต   
ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน   ปหีนา  อุจฺฉินฺนมูลา  ตาลาวตฺถุกตา  อนภาวงฺคตา   
อายตึ    อนุปปฺาทธมฺมา    ฯ    ยาวตา    โข    ภนฺเต   อนิมิตฺตา   
เจโตวิมุตฺติโย   อกุปฺปา   ตาส   เจโตวิมุตฺติ   อคฺคมกฺขายติ   ฯ  สา   
โข   ปน   อกุปฺปา   เจโตวิมุตฺติ   สุ ฺา   ราเคน   สุ ฺา  โทเสน   
สุ ฺา    โมเหน   ฯ   อย   โข   ภนฺเต   ปริยาโย   ย   ปริยาย   
#๑ ยุ. โขสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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อาคมฺม   อิเม   ธมฺมา   เอกตฺถา   พฺย ฺชนเมว   นานนฺติ  ฯ  ลาภา   
เต   คหปติ   สุลทฺธ   เต   คหปติ   ยสสฺ   เต  คมฺภีเร  พุทฺธวจเน   
ป ฺาจกฺขุ กมตีติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๕๗๗]  เตน  โข  ปน  สมเยน  นิคณฺโ  นาฏปุตฺโต มจฺฉิกาสณฺฑ   
อนุปฺปตฺโต    โหติ    มหติยา    นิคณฺปริสาย    สทธฺึ   ฯ   อสฺโสสิ   
โข    จิตฺโต    คหปติ    นิคณฺโ    กิร    นาฏปุตฺโต    มจฺฉิกสณฺฑ   
อนุปฺปตฺโต   มหติยา   นิคณฺปริสาย   สทฺธินฺติ   ฯ   อถ   โข  จิตฺโต   
คหปติ    สมพฺหุเลหิ   อุปาสเกหิ   สทธฺึ   เยน   นิคณฺโ   นาฏปุตฺโต   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   นิคณฺเน   นาฏปุตฺเตน   สทฺธ ึ  สมฺโมทิ   
สมฺโมทนีย   กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺน   โข   จิตฺต   คหปตึ   นิคณฺโ  นาฏปุตฺโต  เอตทโวจ  สทฺทหสิ   
ตฺว   คหปติ   สมณสฺส   โคตมสฺส   อตฺถิ   อวิตกฺโก  อวิจาโร  สมาธิ   
อตฺถิ   วิตกฺกวิจาราน  นิโรโธติ  ฯ  น  ขฺวาห  เอตฺถ  ภนฺเต  ภควโต   
สทฺธาย  คจฺฉามิ  อตฺถิ  อวิตกฺโก  อวิจาโร  สมาธิ  อตฺถิ วิตกฺกวิจาราน   
นิโรโธติ ฯ   
     [๕๗๘]  เอว  วุตฺเต  นิคณฺโ นาฏปุตฺต สก ปรสิ อปโลเกตฺวา ๑   
เอตทโวจ    อิท   ภวนฺโต   ปสฺสนฺตุ   ยาว   อุชโุก   จาย   จิตฺโต   
คหปติ   ยาว   อสโ   จาย   จิตฺโต   คหปติ  ยาว  อมายาวี  จาย   
จิตฺโต   คหปติ   วาต  วาโส  ๒  ชาเลน  พาเธตพฺพ  ม ฺเยฺย  โย   
#๑ ม. ย.ุ อุลโฺลเกตฺวา ฯ  ๒ ม. ย.ุ วา โส ฯ    
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วิตกฺกวิจาเร   นิโรเธตพฺพ   ม ฺเยฺย  สกมุฏ ินา  วาโส  ๑  คงฺคาย   
โสต    อาวาเรตพฺพ    ม ฺเยฺย    โย   วิตกฺกวิจาเร   นิโรเธตพฺพ   
ม ฺเยฺยาติ   ฯ   ต   ก ึ  ม ฺสิ   ภนฺเต   กตม   นุ  โข  ปณีตตร   
าณ   วา   สทฺธา   วาติ   ฯ   สทฺธาย   โข   คหปติ  าณ  เยว   
ปณีตตรนฺติ   ฯ   อห   โข   ภนฺเต   ยาวเทว   อากงฺขามิ  วิวิจฺเจว   
กาเมหิ   วิวิจฺจ   อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก  สวิจาร  วิเวกช  ปติสุข   
ปมชฺฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรามิ   ฯ   อห   โข   ภนฺเต   ยาวเทว   
อากงฺขามิ   วิตกฺกวิจาราน   วูปสมา   ฯเปฯ   ทุติยชฌฺาน   อุปสมฺปชฺช   
วิหรามิ  ฯ  อห  โข  ภนฺเต  ยาวเทว  อากงฺขามิ  ปติยา  จ  วิราคา   
ฯเปฯ    ตติยชฺฌาน    อุปสมฺปชฺช   วิหรามิ   ฯ   อห   โข   ภนฺเต   
ยาวเทว    อากงฺขามิ    สุขสฺส   จ   ปหานา   ฯเปฯ   จตุตฺถชฺฌาน   
อุปสมฺปชฺช   วิหรามิ   ฯ   น   โส   ขฺวาห   ภนฺเต  เอว  ชานนฺโต   
เอว    ปสฺสนโฺต   กายสฺส   ๒   สมณสฺส   วา   พฺราหฺมณสฺส   วา   
สทฺธาย    คมิสฺสามิ    อตฺถิ    อวิตกฺโก    อวิจาโร   สมาธิ   อตฺถ ิ  
วิตกฺกวิจาราน นิโรโธติ ฯ   
     [๕๗๙]  เอว  วุตฺเต  นิคณฺโ  นาฏปุตฺโต  สก ปริส อปโลเกตฺวา   
เอตทโวจ   อิท   ภวนฺโต   ปสฺสนฺตุ   ยาว   อนุชฺชโุก   จาย  จิตฺโต   
คหปติ   ยาว   สโ   ๓  จาย  จิตฺโต  คหปติ  ยาว  มายาวี  จาย   
จิตฺโต   คหปตีติ  ฯ  อิทาเนว  จ  ปน  ๔  มย  ภนฺเต  ภาสิต  เอว   
#๑ ม. ย.ุ วา โส ฯ  ๒ ม. กสฺส อ ฺสฺส ฯ ย.ุ กสฺส ฺสฺส ฯ  ๓ ยุ. สฏโจ ฯ   
#๔ ม. อิทาเนว โข เต ฯ ยุ. อิทาเนว โข เต ปน ฯ    
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อาชานาม    อิท   ภวนฺโต   ปสฺสนฺตุ   ยาว   อุชโุก   จาย   จิตฺโต   
คหปติ   ยาว   อสโ   จาย   จิตฺโต   คหปติ  ยาว  อมายาวี  จาย   
จิตฺโต   คหปตีติ   ฯ   อิทาเนว   จ   ปน  มย  ภนฺเต  ภาสิต  เอว   
อาชานาม   อิท   ภวนฺโต   ปสฺสนฺตุ   ยาว   อนุชชฺโุก   จาย  จิตฺโต   
คหปติ   ยาว   สโ   จาย   จิตฺโต   คหปติ   ยาว   มายาวี  จาย   
จิตฺโต   คหปตีติ   ฯ   สเจ   เต   ภนฺเต   ปุริม  สจฺจ  ปจฺฉิม  เต   
มิจฺฉา  ฯ  สเจ  ปน  เต  ภนฺเต  ปจฺฉิม  สจฺจ  ปุริม เต มิจฺฉา ๑ ฯ   
อิเม   โข   ปน   ภนฺเต   ทส   สหธมฺมิกา   ป ฺหา   อาคจฺฉนฺติ  ฯ   
ยทา   เนส   อตฺถ   อาชาเนยฺยาสิ   ฯ  อถ  ม  ปฏิหเรยฺยาสิ  สทฺธ ึ  
นิคณฺปริสาย   ฯ   เอโก  ปโ ฺห  เอโก  อุทฺเทโส  เอก  เวยฺยากรณฐ   
เทฺว   ป ฺหา   เทฺว   อุทฺเทสา   เทฺว   เวยฺยากรณานิ  ตโย  ป ฺหา   
ตโย   อุทฺเทสา   ตีณิ   เวยฺยากรณานิ   จตฺตาโร   ป ฺหา   จตฺตาโร   
อุทฺเทสา   จตฺตาริ   เวยฺยากรณานิ   ป ฺจ   ป ฺหา   ป ฺจ   อุทฺเทสา   
ป ฺจ   เวยฺยากรณานิ   ฉ   ป ฺหา   ฉ   อุทฺเทสา  ฉ  เวยฺยากรณานิ   
สตฺต   ป ฺหา   สตฺต   อุทเฺทสา   สตฺต   เวยฺยากรณานิ  อฏ  ป ฺหา   
อฏ   อุทฺเทสา  อฏ  เวยฺยากรณานิ  นว  ป ฺหา  นว  อุทฺเทสา  นว   
เวยฺยกรณานิ   ทส   ป ฺหา   ทส   อุทฺเทสา  ทส  เวยฺยากรณานีติ  ฯ   
อถ   โข   จิตฺโต   คหปติ   นิคณฺ   นาฏปุตฺต  อิเม  ทส  สหธมฺมเิก   
ปเ ฺห อาปุจฺฉิตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามีติ ฯ อฏม ฯ   
#๑ ม. ภนฺเต ปุริม มิจฺฉา ปจฺฉิม เต สจฺจ ฯ    
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     [๕๘๐]   เตน   โข  ปน  สมเยน  อเจโล  กสฺสโป  มจฺฉิกสณฺฑ   
อนุปฺปตฺโต   โหติ   จิตฺตสฺส   คหปติโน   ปุราณคิหิสหาโย   ฯ  อสฺโสสิ   
โข   จิตฺโต   คหปติ   อเจโล   กิร   กสสฺโป  มจฺฉิกสณฺฑ  อนุปฺปตฺโต   
อมฺหาก    ปรุาณคิหิสหาโยติ   ฯ   อถ   โข   จิตฺโต   คหปติ   เยน   
อเจโล    กสสฺโป   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   อเจเลน   กสฺสเปน   
สทฺธึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺโน   โข   จิตฺโต   คหปติ  อเจล  กสฺสป   
เอตทโวจ   กวีจิร   ปพฺพชโิตสิ   ภนฺเต  กสฺสปาติ  ๑  ฯ  ตึสมตฺตานิ   
โข  เม  คหปติ  วสฺสานิ  ปพฺพชิตสฺสาติ  ฯ  อิเมหิ  ๒  ปน เต ภนฺเต   
ตึสมตฺเตหิ  วสฺเสหิ  อตฺถิ  โกจิ อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม อลมริยาณทสฺสนวิเสโส   
อธิคโต     ผาสุวิหาโรติ     ฯ     อิเมหิ     โข    เม    คหปติ   
ตึสมตฺเตหิ วสฺเสหิ ๓ นตฺถิ โกจิ อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม อลมริยาณทสฺสนวิเสโส9   
อธิคโต     ผาสุวิหาโร     อ ฺตฺร    นคฺเคยฺยา    จ    มุณฺเฑยฺยา   
จ วาฬนิปฺโปตนาย ๔ จาติ ฯ   
     [๕๘๑]   เอว  วุตฺเต  จิตฺโต  คหปติ  อเจล  กสฺสป  เอตทโวจ   
อจฺฉริย   วต   โภ   อพฺภุต   วต   โภ  ธมฺมสฺส  สฺวากฺขาตตา  ยตฺร   
หิ    นาม    ตึสมตฺเตหิ    วสฺเสหิ    น    โกจิ   อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม   
อลมริยาณทสฺสนวิเสโส   อธิคโต   ภวิสฺสติ   ๕  ผาสุวิหาโร  อ ฺตฺร   
นคฺเคยฺยา  จ  มุณฺเฑยฺยา  จ วาฬนิปฺโปตนาย ๔ จาติ ฯ ตุยฺหมฺปน คหปติ   
#๑ ยุ. ม. ปพฺพชิตสฺส ภนฺเต กสฺสปาติ ฯ  ๒ ย.ุ อิเมหิ โข ฯ  ๓ ม. ย.ุ วสฺเสหิ   
#ปพฺพชิตสฺส ฯ  ๔ ม. ยุ. ปวาฬนิปฺโผฏนาย ฯ  ๕ ม. อภวิสฺส ฯ    
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กีวจิร  อุปาสกตฺต  อุปคตสฺสาติ  ฯ  มยหฺมฺป  โข  ปน  ภนฺเต ตึสมตฺตานิ   
วสฺสานิ     อุปาสกตฺต     อุปคตสฺสาติ    ฯ    อิเมหิ    ปน    เต   
คหปติ     ตึสมตฺเตหิ    วสเฺสหิ    อตฺถิ    โกจิ    อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม   
อลมริยาณทสฺสนวิเสโส  อธิคโต  ผาสุวิหาโรติ  ฯ  คิหิโนป  สิยา ภนฺเต   
อห   ห ิ  ภนฺเต   ยาวเทว   อากงฺขามิ   วิวิจฺเจว   กาเมหิ  วิวิจฺจ   
อกุสเลหิ   ธมฺเมหิ   สวิตกฺก   สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข   ปมชฌฺาน   
อุปสมฺปชฺช  วิหรามิ  ฯ  อห  หิ ภนฺเต ยาวเทว อากงฺขามิ วิตกฺกวิจาราน   
วูปสมา    ฯเปฯ    ทุติยชฌฺาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรามิ   ฯ   อห   หิ   
ภนฺเต   ยาวเทว   อากงฺขามิ   ปติยา  จ  วิราคา  ฯเปฯ  ตติยชฺฌาน   
อุปสมฺปชฺช   วิหรามิ   ฯ   อห ฺหิ  ภนฺเต  ยาวเทว  อากงฺขามิ  สุขสฺส   
จ   ปหานา   ฯเปฯ   จตุตฺถชฺฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรามิ   ฯ   สเจ   
โข  ปนาห  ภนฺเต  ภควตา  ๑ ปมตร พฺยากเรยฺย ๒ ฯ อนจฺฉริย โข   
ปเนต   ย   ม   ภควา   เอว   พฺยากเรยฺย   นตฺถิ   ต   ส ฺโชน   
เยน    ส ฺโชเนน    สยุตฺโต    จิตฺโต   คหปติ   ปุน   อิม   โลก   
อาคจฺเฉยฺยาติ ฯ   
     [๕๘๒]  เอว  วุตฺเต  อเจโล  กสฺสโป  จิตฺต  คหปตึ  เอตทโวจ   
อจฺฉริย   วต   โภ  อพฺภุต  วต  โภ  ธมมฺสฺส  สฺวากขฺาตตา  ยตฺร  หิ   
นาม  คิหี  โอทาตวสโน  เอวรูป  อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อลมริยาณทสฺสนวิเสส   
อธิคมิสฺสติ       ผาสุวิหาร       ลเภยฺยาห      คหปติ      อิมสฺมึ   
ธมฺมวินเย   ปพฺพชฺช   ลเภยฺย   อุปสมฺปทนฺติ   ฯ   อถ   โข   จิตฺโต   
#๑ ม. ย.ุ ภควโต ฯ  ๒ ม. กาล กเรยฺย ฯ    
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คหปติ   อเจล   กสฺสป   อาทาย   เยน   เถรา   ภิกฺขู  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   เถเร   ภิกขฺู  เอตทโวจ  อย  ภนฺเต  อเจโล  กสฺสโป   
อมฺหาก   ปุราณคิหิสหาโย   อิม   เถรา   ปพฺพาเชนฺตุ   อุปสมฺปาเทนฺตุ   
อหมสฺส    อุสฺสุก    กริสสฺามิ   จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺช-   
ปริกฺขารานนฺติ   ฯ   อลตฺถ  ๑  อเจโล  กสฺสโป  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย   
ปพฺพชฺช    อลตฺถ    อุปสมฺปท    ฯ   อจิรูปสมฺปนฺโน   จ   ปนายสฺมา   
กสฺสโป   เอโก   วูปกฏโ   อปฺปมตฺโต   อาตาป  ปหิตตฺโต  วิหรนฺโต   
นจิรสฺเสว    ยสฺสตฺถาย   กุลปุตฺตา   สมฺมเทว   อคารสฺมา   อนคาริย   
ปพฺพชนฺติ   ตทนุตฺตร   พฺรหฺมจริยปริโยสาน   ทฏิเ   ว   ธมฺเม   สย   
อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา    อุปสมฺปชฺช    วิหาสิ    ขีณา    ชาติ   วุสติ   
พฺรหฺมจริย    กต    กรณีย    นาปร   อิตฺถตฺตายาติ   อพฺภ ฺาสิ   ฯ   
อ ฺตโร จ ปนายสฺมา กสฺสโป อรหต อโหสีติ ฯ นวม ฯ   
     [๕๘๓]  เตน  โข  ปน  สมเยน  จิตฺโต  คหปติ  อาพาธิโก โหติ   
ทุกฺขิโต  พาฬฺหคิลาโน  ฯ  อถ  โข  สมฺพหุลา  อารามเทวตา วนเทวตา   
รุกฺขเทวตา     โอสธีติณวนปฺปตีสุ     อธิวตฺถา     เทวตา    สงฺคมฺม   
สมาคมฺม   จิตฺต   คหปตึ   เอตทโวจุ   ปณิเธหิ  คหปติ  อนาคตมทฺธาน   
ราชา   อสฺส   จกฺกวตฺตีติ   ฯ   เอว   วุตฺเต  จิตฺโต  คหปติ  [๒]   
อารามเทวตา   วนเทวตา   รุกฺขเทวตา   โอสธีติณวนปฺปตีสุ   อธิวตฺถา   
เทวตา    เอตทโวจ    ตมฺป   อนิจฺจ   ตมฺป   อธุว   ตมฺป   ปหาย   
คมนียนฺติ ฯ   
#๑ ม. อลตฺถ โข ฯ ๒ ม. ย.ุ ตา ฯ    
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     [๕๘๔]  เอว  วุตฺเต  จิตฺตสฺส คหปติโน มิตฺตามจฺจา าติสาโลหิตา   
จิตฺต      คหปตึ     เอตทโวจุ     สตึ     อยฺยปุตฺต     อุปฏเปหิ   
มา  วิปฺปลปสีติ  ๑  ฯ  กนิฺตาห  ๒  วทามิ  ย  ม ตุเมฺห เอว วเทถ   
สตึ   อยฺยปุตฺต   อุปฏเปหิ   มา   วิปปฺลปสีติ   ฯ   เอว   โข  ตฺว   
อยฺยปุตฺต    วเทสิ    ตมฺป    อนิจฺจ    ตมฺป   อธุว   ตมฺป   ปหาย   
คมนียนฺติ  ฯ  ตถา  ห ิ ปน  ม  อารามเทวตา  วนเทวตา  รุกฺขเทวตา   
โอสธีติณวนปฺปตีสุ     อธิวตฺถา     เทวตา     เอวมาหสุ     ปณิเธหิ   
คหปติ   อนาคตมทฺธาน   ราชา   อสฺส   จกฺกวตฺตีติ   ฯ   ตาห  เอว   
วทามิ   ตมฺป   อนิจฺจ  ฯเปฯ  ตมฺป  ปหาย  คมนียนฺติ  ฯ  กิมฺปน  ตา   
อยฺยปุตฺต   อารามเทวตา   วนเทวตา   รุกฺขเทวตา   โอสธีติณวนปฺปตีสุ   
อธิวตฺถา   เทวตา   อตฺถวส  สมฺปสฺสมานา  เอวมาหสุ  ปณิเธหิ  คหปติ   
อนาคตมทฺธาน  ราชา  อสฺส  จกฺกวตฺตีติ  ฯ  ตาส  โข  อารามเทวตาน   
วนเทวตาน    รกฺุขเทวตาน   โอสธีติณวนปฺปตีสุ   อธิวตฺถาน   เทวตาน   
เอว   โหติ   อย   โข   จิตฺโต   คหปติ  สีลวา  กลฺยาณธมฺโม  สเจ   
ปณิทหิสฺสติ   อนาคตมทฺธาน   ราชา   อสฺส   จกฺกวตฺตีติ  ฯ  ตสฺส  โข   
อย  ๓  อิชฺฌสิฺสติ  สีลวโต  เจโตปณิธิ  สลีสฺส  ๔  วิสุทฺธตฺตา ธมฺมิโก   
ธมฺมิก  พล  อนุปฺปทสฺสตีติ  ๕  ฯ อิมา โข ตา อารามเทวตา วนเทวตา   
รุกฺขเทวตา     โอสธีติณวนปฺปตีสุ     อธิวตฺถา     เทวตา    อตฺถวส   
สมฺปสฺสมานา    เอวมาหสุ   ปณิเธหิ   คหปติ   อนาคตมทฺธาน   ราชา   
#๑ ม. ย.ุ วิปปฺลปติ ฯ ๒ ยุ. กินฺตฺยาห ฯ ๓ ย.ุ ตสฺส โข อยนฺติ อิเม ปาา   
#นตฺถิ ฯ ๔ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๕ ม. ผล อนุปสฺสตีติ ฯ ยุ. ผล   
#อนุสริสฺสตีติ ฯ    
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อสฺส   จกฺกวตฺตีติ   ฯ   ตาห   เอว   วทามิ   ตมฺป   อนิจฺจ   ตมฺป   
อธุว    ตมฺป    ปหาย   คมนียนฺติ   ฯ   เตนหิ   อยฺยปตฺุต   อเมฺหป   
โอวทาหีติ ๑ ฯ   
     [๕๘๕]  ตสฺมา  หิ  โว  เอว  สิกฺขิตพฺพ  พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคตา    ภวิสฺสาม   อิติป   โส   ภควา   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน   สคุโต   โลกวิทู   อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ  สตฺถา   
เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ  ธมเฺม  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคตา   
ภวิสฺสาม  สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม  สนฺทฏิ ิโก  อกาลิโก เอหิปสฺสิโก   
โอปนยิโก      ปจฺจตฺต     เวทิตพฺโพ     วิ ฺ ูหีติ     ฯ     สงฺเฆ   
อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคตา  ภวิสฺสาม  สุปฏิปนโฺน  ภควโต สาวกสงฺโฆ   
อุชุปฏิปนฺโน     ภควโต     สาวกสงฺโฆ     ายปฏิปนฺโน     ภควโต   
สาวกสงฺโฆ    สามีจิปฏิปนฺโน   ภควโต   สาวกสงฺโฆ   ยทิท   จตฺตาริ   
ปุริสยุคานิ   อฏ  ปุริสปคฺุคลา  เอส  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  อาหุเนยฺโย   
ปาหุเนยฺโย     ทกขิฺเณยฺโย    อ ฺชลกิรณีโย    อนุตฺตร    ปุ ฺกฺเขตฺต   
โลกสฺสาติ   ฯ   ย   โข   ปน  ๒  กิ ฺจิ  กุเล  เทยฺยธมฺม  สพฺพนฺต   
อปฺปฏิวิภตฺต    ภวิสฺสติ   สีลวนฺเตหิ   กลฺยาณธมฺเมหีติ   ฯ   เอว   หิ   
โว  สิกฺขิตพฺพนฺติ  ฯ  อถ  โข  จิตฺโต  คหปติ มิตฺตามจฺเจ าติสาโลหิเต   
พุทฺเธ   จ   ธมฺเม   จ   สงฺเฆ  จ  [๓]  จาเค  จ  สมาทเปตฺวา   
กาลมกาสีติ ฯ   
                จิตฺตคหปติปุจฺฉา สมตฺตา ๔ ฯ   
#๑ ยุ. โอวเทหีติ ฯ  ๒ ย.ุ โข ปนาติ สทฺโท นตฺถ ิฯ  ๓ ย.ุ ปสาเทตฺวา ฯ   
#๔ ม. ย.ุ จิตฺตสยุตฺต สมตฺต ฯ    
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                        ตสฺสุทฺทาน   
       ส ฺโชนา ๑ เทฺว อิสิทตฺตา   มหโก กามภู ปจ   
       โคทตฺโต จ นิคณฺโ จ        อเจเลน คิลานนฺติ ๒ ฯ   
                      ______________   
#๑ ม. สโยชน ฯ  ๒ ม. คิลานทสฺสนนฺติ ฯ    
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                       คามณิสยุตฺต   
     [๕๘๖]  อถ  โข  จณฺโฑ  คามณี  ๑  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข   จณฺโฑ   คามณี   ภควนฺต   เอตทโวจ   โก   นุ  โข   
ภนฺเต   เหตุ   โก  ปจฺจโย  เยน  มิเธกจฺโจ  จณฺโฑ  ๒  จณฺโฑเตฺว   
สงฺข   คจฺฉติ   โก  ปน  ภนฺเต  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน  มิเธกจฺโจ   
โสรโต  ๓  โสรโตเตฺวว  สงฺข  คจฺฉตีติ  ฯ  อิธ ๔ คามณิ เอกจฺจสฺส   
ราโค    อปฺปหีโน    โหติ   ราคสฺส   อปฺปหีนตฺตา   ปเร   โกเปนติฺ   
ปเรหิ    โกปยมาโน    โกป   ปาตุกโรติ   โส   จณฺโฑเตฺวว   สงฺข   
คจฺฉติ   ฯ   โทโส   อปฺปหีโน   โหติ   โทสสฺส   อปฺปหีนตฺตา   ปเร   
โกเปนฺติ   ปเรหิ   โกปยมาโน   โกป   ปาตุกโรติ   โส  จณฺโฑเตฺวว   
สงฺข   คจฺฉติ   ฯ   โมโห   อปฺปหีโน   โหติ   โมหสฺส   อปฺปหีนตฺตา   
ปเร    โกเปนฺติ    ปเรหิ    โกปยมาโน    โกป   ปาตุกโรติ   โส   
จณฺโฑเตฺวว   สงฺข   คจฺฉติ   ฯ  อย  โข  คามณิ  เหตุ  อย  ปจฺจโย   
เยน มิเธกจฺโจ จณฺโฑ จณฺโฑเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ   
     [๕๘๗]   อิธ   ปน   คามณิ   เอกจฺจสฺส   ราโค  ปหีโน  โหติ   
ราคสฺส   ปหนีตฺตา   ปเร   น   โกเปนฺติ   ปเรหิ  โกปยมาโน  โกป   
น   ปาตุกโรติ   โส   โสรโตเตฺวว   สงฺข  คจฺฉติ  ฯ  โทโส  ปหีโน   
โหติ   โทสสสฺ   ปหีนตฺตา   ปเร   น   โกเปนฺติ  ปเรหิ  โกปยมาโน   
#๑ ม. ย.ุ คามณิ ฯ ๒-๓ ยุ. น อาเมณฺฑิต ฯ  ๔ ย.ุ อิธ โข ฯ    
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โกป   น   ปาตุกโรติ   โส   โสรโตเตฺวว   สงฺข  คจฺฉติ  ฯ  โมโห   
ปหีโน    โหติ    โมหสฺส   ปหีนตฺตา   ปเร   น   โกเปนฺติ   ปเรหิ   
โกปยมาโน   โกป   น   ปาตุกโรติ   โส  โสรโตเตฺวว  สงฺข  คจฺฉติ   
อย   โข   คามณิ   เหตุ   อย   ปจฺจโย   เยน  มิเธกจฺโจ  โสรโต   
โสรโตเตฺวว สงฺข คจฺฉตีติ ฯ   
     [๕๘๘]   เอว   วุตฺเต   จณฺโฑ   คามณี   ภควนฺต   เอตทโวจ   
อภิกฺกนฺต   ภนฺเต   อภิกฺกนฺต   ภนฺเต   เสยฺยถาป   ภนฺเต   นิกฺกชุชฺิต   
วา   อุกฺกชฺุเชยฺย   ปฏิจฺฉนฺน   วา   วิวเรยฺย   มูฬฺหสฺส   วา   มคฺค   
อาจิกฺเขยฺย    อนฺธกาเร   วา   เตลปฺปชโฺชต   ธาเรยฺย   จกขฺุมนฺโต   
รูปานิ  ทกฺขนฺตีติ  ๑  ฯ  เอวเมว  ๒  ภควตา อเนกปริยาเยน ธมฺโม   
ปกาสิโต  เอสาห  ภนฺเต  ภควนฺต  สรณ  คจฺฉามิ  ธมฺม ฺจ  ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ   
อุปาสก   ม   ภนฺเต   ๓   ภควา   ธาเรตุ   อชชฺตคฺเค   ปาณุเปต   
สรณงฺคตนฺติ ฯ ปม ฯ   
     [๕๘๙] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ   
อถ   โข   ตาลปุตฺโต   ๔   นฏคามณี   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข   ตาลปุตฺโต   นฏคามณี   ภควนฺต  เอตทโวจ  สุต  เมต   
ภนฺเต   ปุพฺพกาน   อาจริยปาจริยาน   นฏาน   ภาสมานาน   โย  โส   
นโฏ   รงฺคมชฺเฌ   สมชชฺมชฺเฌ   สจฺจาลิเกน   ชน   หาเสติ   รเมติ   
#๑ ยุ. อิติสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒ ม. เอวเมว ฯ ๓ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถ ิฯ   
#๔ สี. ย.ุ ตลปุโฏ ฯ ม. ตาลปุโฏ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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โส    กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   ปหาสาน   เทวาน   สหพฺยต   
อุปปชฺชตีติ   ฯ   อิธ   ภควา   กิมาหาติ   ฯ   อล  คามณิ  ติฏเตต   
มา ม เอต ปุจฺฉีติ ฯ   
     [๕๙๐]   ทุติยมฺป  โข  ตาลปุตฺโต  นฏคามณี  ภควนฺต  เอตทโวจ   
สุตมฺเมต   ภนฺเต   ปุพฺพกาน   อาจริยปาจริยาน   นฏาน   ภาสมานาน   
โย   โส   นโฏ   รงฺคมชฺเฌ   สมชชฺมชฺเฌ  สจฺจาลิเกน  ชน  หาเสติ   
รเมติ   โส   กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  ปหาสาน  เทวาน  สหพฺยต   
อุปปชฺชตีติ   ฯ   อิธ   ภควา   กิมาหาติ   ฯ   อล  คามณิ  ติฏเตต   
มา   ม  เอต  ปุจฺฉีติ  ฯ  ตติยมฺป  โข  ตาลปุตฺโต  นฏคามณี  ภควนฺต   
เอตทโวจ    สุตมฺเมต   ภนฺเต   ปุพฺพกาน   อาจริยปาจริยาน   นฏาน   
ภาสมานาน   โย   โส   นโฏ   รงฺคมชฺเฌ   สมชชฺมชฺเฌ  สจฺจาลิเกน   
ชน   หาเสติ   รเมติ   โส   กายสฺส   เภทา  ปร  มรณา  ปหาสาน   
เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ อิธ ภควา กิมาหาติ ฯ   
     [๕๙๑]   อทฺธา   โข  ตฺยาห  คามณิ  นาลตฺถ  ๑  อล  คามณิ   
ติฏเตต   มา   ม   เอต  ปจฺุฉีติ  ฯ  อปจ  ตฺยาห  พฺยากริสฺสามิ  ฯ   
ปุพฺเพ  โข  คามณิ  สตฺตา  อวีตราคา  ราคพนฺธนพนฺธา  ๒  เตส นโฏ   
รงฺคมชฺเฌ   สมชฺชมชฺเฌ   เย   ธมฺมา  รชนิยา  เต  อุปสหรติ  ภิยฺโย   
สราคาย  ๓  ฯ  ปุพฺเพ  โข  คามณิ  สตฺตา อวีตโทสา โทสพนฺธนพนฺธา   
เตส    นโฏ    รงฺคมชฺเฌ    สมชฺชมชฺเฌ    เย   ธมฺมา   โทสนิยา   
#๑ ม. น ลภามิ ฯ ๒ ม. ย.ุ ... พทฺธา ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. ภิยฺโยโส   
#มตฺตาย ฯ ยุ. ภิยฺโยโส มตฺตาย สราคาย ฯ เอวมุปรปิ ฯ    
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เต   อุปสหรติ   ภิยโฺย   สโทสาย   ฯ   ปุพฺเพ   โข  คามณิ  สตฺตา   
อวีตโมหา    โมหพนฺธนพนฺธา   เตส   นโฏ   รงฺคมชฺเฌ   สมชชฺมชฺเฌ   
เย   ธมฺมา   โมหนิยา   เต   อุปสหรติ   ภิยฺโย   สโมหาย  ฯ  โส   
อตฺตนา   มตฺโต   ปมตฺโต   ปมาเท  ตฺวา  ๑  กายสฺส  เภทา  ปร   
มรณา   ปหาโส   นาม   นริโย   ตตฺถ   อุปปชฺชติ   ฯ   สเจ   โข   
ปนสฺส   เอว   ทฏิ ิ   โหติ   โย  โส  นโฏ  รงฺคมชฺเฌ  สมชฺชมชเฺฌ   
สจฺจาลิเกน   ชน   หาเสติ   รเมติ  โส  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา   
ปหาสาน   เทวาน   สหพฺยต   อุปปชชฺตีติ   ฯ   สาสฺส  จ  ๒  โหติ   
มิจฺฉาทิฏ ิ    มิจฺฉาทิฏ ิกสฺส    โข    ปนาห    คามณิ   ปรุิสปุคฺคลสฺส   
ทฺวินฺน คตีน อ ฺตร คตึ วทามิ นิรย วา ติรจฺฉานโยนึ วาติ ฯ   
     [๕๙๒]   เอว   วุตฺเต   ตาลปุตฺโต   นฏคามณี   ปโรทิ  อสฺสนูิ   
ปวตฺเตสิ   ฯ   เอต   โข   ตฺยาห   คามณิ   นาลตฺถ   อล   คามณิ   
ติฏเตต   มา   ม   เอต   ปจฺุฉีติ   ฯ  นาห  ภนฺเต  เอต  โรทามิ   
ย  ม  ภควา  เอวมาห  ฯ  อป  จาห ภนฺเต ปุพฺพเกหิ อาจริยปาจริเยหิ   
นเฏหิ     ทีฆรตฺต     นกิโต     ว ฺจิโต     ปลุทฺโธ    โย    โส   
นโฏ   รงฺคมชฺเฌ   สมชชฺมชฺเฌ   สจฺจาลิเกน   ชน   หาเสติ   รเมติ   
โส    กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   ปหาสาน   เทวาน   สหพฺยต   
อุปปชฺชตีติ    ฯ    อภิกฺกนฺต   ภนฺเต   อภิกฺกนฺต   ภนฺเต   เสยฺยถาป   
ภนฺเต   นิกฺกชฺุชิต   วา  อุกฺกุชฺเชยฺย  ปฏิจฺฉนฺน  วา  วิวเรยฺย  มฬูหฺสฺส   
#๑ ม. ย.ุ ปเร มเทตฺวา ปมาเทตฺวา ฯ ๒ ม. ย.ุ จสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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วา  มคฺค  อาจิกฺเขยฺย  อนฺธกาเร  วา เตลปฺปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต   
รูปานิ  ทกฺขนฺตีติ  ๑  ฯ  เอวเมว  ๒  ภควตา อเนกปริยาเยน ธมฺโม   
ปกาสิโต   ฯ   เอสาห   ภนฺเต   ภควนฺต   สรณ   คจฺฉามิ   ธมฺม ฺจ   
ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ     ลเภยฺยาห    ภนฺเต    ภควโต    สนฺติเก    ปพฺพชชฺ   
ลเภยฺย    อุปสมฺปทนฺติ    ฯ    อลตฺถ    โข   ตาลปุตฺโต   นฏคามณี   
ภควโต    สนฺติเก   ปพฺพชฺช   อลตฺถ   อุปสมฺปท   ฯ   อจิรูปสมฺปนฺโน   
จ   ปนายสฺมา   ตาลปุตฺโต   เอโก   วูปกฏโ   อปฺปมตฺโต   อาตาป   
ปหิตตฺโต   วิหรนฺโต   ฯเปฯ   อ ฺตโร   จ   ปนายสฺมา   ตาลปุตฺโต   
อรหต อโหสีติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๕๙๓]   อถ  โข  โยธาชีโว  คามณี  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ฯเปฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺโน   โข   โยธาชีโว   คามณี   
ภควนฺต   เอตทโวจ   สุตมฺเมต   ภนฺเต   ปุพฺพกาน   อาจริยปาจริยาน   
โยธาชีวาน   ภาสมานาน   โย   โส   โยธาชีโว   สงฺคาเม  อุสฺสหติ   
วายมติ   ตเมน   อุสฺสหนฺต   วายมนฺต   ปเร   หนนฺติ  ปริยาปาเทนฺติ   
โส   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา  สรชติาน  ๓  เทวาน  สหพฺยต   
อุปปชฺชตีติ   ฯ   อิธ   ภควา   กิมาหาติ   ฯ   อล  คามณิ  ติฏเตต   
มา   ม   เอต   ปุจฺฉีติ   ฯ   ทุติยมฺป   โข   ฯเปฯ   ตติยมฺป  โข   
โยธาชีโว   คามณี   ภควนฺต   เอตทโวจ   สุตมฺเมต  ภนฺเต  ปุพฺพกาน�    
อาจริยปาจริยาน    โยธาชีวาน   ภาสมานาน   โย   โส   โยธาชโีว   
#๑ ยุ. อิติสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒ ม. ย.ุ เอวเมว ฯ  ๓ ม. ปรชิตาน ฯ   
#ยุ. สรณฺชิตาน ฯ เอวมุปรปิ ฯ    
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สงฺคาเม    อุสฺสหติ    วายมติ   ตเมน   อุสฺสหนฺต   วายมนฺต   ปเร   
หนนฺติ   ปรยิาปาเทนฺติ   โส   กายสฺส   เภทา  ปร  มรณา  สรชติาน   
เทวาน   สหพฺยต   อุปปชชฺตีติ   ฯ   อิธ  ภควา  กิมาหาติ  ฯ  อทฺธา   
โข    ตฺยาห   คามณิ   นาลตฺถ   อล   คามณิ   ติฏเตต   มา   ม   
เอต   ปุจฺฉีติ   ฯ   อปจ   ตฺยาห  พฺยากรสิฺสามิ  ฯ  โย  โส  คามณิ   
โยธาชีโว   สงฺคาเม   อุสฺสหติ   วายมติ   ตสฺส   ต   จิตฺต   ปุพฺเพ   
คหิต   ๑   ทกฺุกฏ   ทุปฺปณิหิต   อิเม   สตฺตา  ห ฺนฺตุ  วา  วชฌฺนฺตุ   
วา  อุจฺฉิชฺชนฺตุ  วา  วินสฺสนฺตุ  วา  ๒  มา  วา  อเหสุ  อิติ วาติ ฯ   
ตเมน    อุสฺสหนฺต    วายมนฺต   ปเร   หนนฺติ   ปริยาปาเทนฺติ   โส   
กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  สรชิโต  ๓  นาม นิรโย ตตฺถ อุปปชชฺติ ฯ   
สเจ   โข   ปนสฺส  เอว  ทฏิ ิ  โหติ  โย  โส  โยธาชโีว  สงฺคาเม   
อุสฺสหติ    วายมติ    ตเมน    อุสฺสหนฺต    วายมนฺต   ปเร   หนนฺติ   
ปริยาปาเทนฺติ    โส    กายสฺส    เภทา    ปร   มรณา   สรชิตาน   
เทวาน    สหพฺยต   อุปปชชฺตีติ   ฯ   สาสฺส   โหติ   มิจฺฉาทิฏ ิ   ฯ   
มิจฺฉาทิฏ ิกสฺส    โข   ปนาห   คามณิ   ปุริสปุคฺคลสฺส   ทฺวินฺน   คตีน   
อ ฺตร คตึ วทามิ นริย วา ติรจฺฉานโยนึ วาติ ฯ   
     [๕๙๔]  เอว  วุตฺเต  โยธาชีโว  คามณี ปโรทิ อสฺสูนิ ปวตฺเตสิ ฯ   
เอต   โข   ตฺยาห   คามณิ   นาลตฺถ   อล   คามณิ   ติฏเตต  มา   
ม   เอต   ปุจฺฉีติ   ฯ   นาห   ภนฺเต  เอต  โรทามิ  ย  ม  ภควา   
#๑ ยุ. หีน ฯ ๒ ยุ. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๓ ม. ปรชโิต ฯ    
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เอวมาห  ฯ  อป  จาห  ภนฺเต  ปุพฺพเกหิ  อาจริยปาจริเยหิ โยธาชีเวหิ   
ทีฆรตฺต     นกิโต    ว ฺจิโต    ปลุทโฺธ    โย    โส    โยธาชีโว   
สงฺคาเม    อุสฺสหติ    วายมติ   ตเมน   อุสฺสหนฺต   วายมนฺต   ปเร   
หนนฺติ   ปรยิาปาเทนฺติ   โส   กายสฺส   เภทา  ปร  มรณา  สรชติาน   
เทวาน   สหพฺยต   อุปปชชฺตีติ   ฯ  อภิกฺกนฺต  ภนฺเต  อภิกฺกนฺต  ภนฺเต   
ฯเปฯ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ ตติย ฯ   
     [๕๙๕]  อถ  โข  หตฺถาโรโห  คามณี  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา    ฯเปฯ    อชฺชตคฺเค    ปาณุเปต    สรณงฺคตนฺติ    ฯ   
จตุตฺถ ฯ   
     [๕๙๖]  อถ  โข  อสฺสาโรโห  คามณี  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   เอกมนฺต  นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อสฺสาโรโห   
คามณี  ภควนฺต  เอตทโวจ  สุตมฺเมต  ภนฺเต  ปุพฺพกาน อาจริยปาจริยาน   
อสฺสาโรหาน    ภาสมานาน    โย    โส    อสฺสาโรโห    สงฺคาเม   
อุสฺสหติ    วายมติ    ตเมน    อุสฺสหนฺต    วายมนฺต   ปเร   หนนฺติ   
ปริยาปาเทนฺติ    โส    กายสฺส    เภทา    ปร   มรณา   สรชิตาน   
เทวาน   สหพฺยต   อุปปชชฺตีติ   ฯ   อิธ   ภควา   กิมาหาติ  ฯ  อล   
คามณิ   ติฏเตต   มา   ม   เอต   ปุจฺฉีติ  ฯ  ทุติยมปฺ  โข  ฯเปฯ   
ตติยมฺป   โข   อสฺสาโรโห   คามณี   ภควนฺต   เอตทโวจ   สุตมฺเมต   
ภนฺเต   ปุพฺพกาน   อาจริยปาจริยาน   อสฺสาโรหาน   ภาสมานาน  โย   
โส    อสฺสาโรโห   สงฺคาเม   อุสฺสหติ   วายมติ   ตเมน   อุสฺสหนฺต    
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วายมนฺต   ปเร   หนนฺติ   ปริยาปาเทนฺติ   โส   กายสฺส  เภทา  ปร   
มรณา   สรชติาน   เทวาน   สหพฺยต   อุปปชฺชตีติ   ฯ   อิธ   ภควา   
กิมาหาติ   ฯ   อทฺธา   โข   ตฺยาห   คามณิ   นาลตฺถ   อล  คามณิ   
ติฏเตต  มา  ม  เอต  ปุจฺฉีติ  ฯ  อปจ  โข  ตฺยาห  พฺยากริสฺสามิ ฯ   
โย   โส   คามณิ   อสฺสาโรโห   สงฺคาเม   อุสฺสหติ   วายมติ  ตสฺส   
ต   จิตฺต   ปพฺุเพ   คหิต   ทุกฺกฏ   ทุปปฺณิหิต   อิเม  สตฺตา  ห ฺนฺตุ   
วา   วชฺฌนฺตุ   วา   อุจฺฉิชชฺนฺตุ  วา  วินสฺสนฺตุ  วา  มา  วา  อเหสุ   
อิติ  วาติ  ฯ  ตเมน  อุสฺสหนฺต  วายมนฺต  ปเร  หนนฺติ  ปริยาปาเทนฺติ   
โส     กายสฺส     เภทา     ปร     มรณา     สรชิโต     นาม   
นิรโย   ตตฺถ   อุปปชชฺติ   ฯ   สเจ   โข  ปนสฺส  เอว  ทิฏ ิ  โหติ   
โย   โส   อสฺสาโรโห   สงฺคาเม  อุสฺสหติ  วายมติ  ตเมน  อุสฺสหนฺต   
วายมนฺต   ปเร   หนนฺติ   ปริยาปาเทนฺติ   โส   กายสฺส  เภทา  ปร   
มรณา   สรชติาน   เทวาน   สหพฺยต   อุปปชฺชตีติ   ฯ   สาสฺส  โหติ   
มิจฺฉาทิฏ ิ   ฯ   มิจฺฉาทิฏ ิกสฺส   โข   ปนาห   คามณิ   ปรุิสปุคฺคลสฺส   
ทฺวินฺน คตีน อ ฺตร คตึ วทามิ นิรย วา ติรจฺฉานโยนึ วาติ ฯ   
     [๕๙๗]   เอว   วุตฺเต   อสฺสาโรโห   คามณี   ปโรทิ   อสฺสูนิ   
ปวตฺเตสิ   ฯ   เอต   โข   ตฺยาห   คามณิ   นาลตฺถ   อล   คามณิ   
ติฏเตต   มา   ม   เอต   ปจฺุฉีติ   ฯ  นาห  ภนฺเต  เอต  โรทามิ   
ย  ม  ภควา  เอวมาห  ฯ  อป  จาห ภนฺเต ปุพฺพเกหิ อาจริย- 
ปาจริเยหิ  อสฺสาโรเหหิ   ทีฆรตฺต   นกิโต  ว ฺจิโต  ปลุทโฺธ  โย    
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โส    อสฺสาโรโห   สงฺคาเม   อุสฺสหติ   วายมติ   ตเมน   อุสฺสหนฺต   
วายมนฺต   ปเร   หนนฺติ   ปริยาปาเทนฺติ   โส   กายสฺส  เภทา  ปร   
มรณา    สรชิตาน    เทวาน    สหพฺยต   อุปปชฺชตีติ   ฯ   อภิกฺกนฺต   
ภนฺเต ฯเปฯ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๕๙๘]  เอก  สมย  ภควา  นาฬนฺทาย  วิหรติ ปาวาริกมฺพวเน ฯ   
อถ  โข  อสพินฺธกปุตฺโต  คามณี  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   
โข    อสิพนฺธกปุตฺโต    คามณี    ภควนฺต    เอตทโวจ    พฺราหฺมณา   
ภนฺเต    ปจฺฉาภูมกา    กามณฺฑลุกา    เสวาลมาลิกา    อุทโกโรหกา   
อคฺคิปริจารกา   เต   มต   กาลกต   อุยยฺาเปนฺติ   นาม  ส ฺาเปนฺติ   
นาม   สคฺค   นาม   โอกกฺาเปนฺติ   ฯ   ภควา   ปน   ภนฺเต  อรห   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ปโหติ   ตถา   กาตุ   ยถา   สพฺโพ  โลโก  กายสฺส   
เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก  อุปปชฺเชยฺยาติ  ฯ  เตนหิ   
คามณิ   ต ฺเเวตฺถ   ปฏปิุจฺฉิสฺสามิ   ฯ   ยถา   เต   ขเมยฺย  ตถา   
น   พฺยากเรยฺยาสีติ   ฯ   ต   กึ   ม ฺสิ   คามณิ   อิธสฺส   ปุริโส   
ปาณาติปาตี   อทินฺนาทายี   กาเมสุ   มิจฺฉาจารี   มสุาวาที  ปสุณวาโจ   
ผรุสวาโจ    สมฺผปฺปลาป    อภิชฺฌาล ุ   พฺยาปนฺนจิตฺโต   มิจฺฉาทิฏ ิโก   
ตเมน      มหาชนกาโย      สงฺคมฺม      สมาคมฺม     อายาเจยฺย   
โถเมยฺย   ป ฺชลิโก   อนุปริสกฺเกยฺย   อย   ปุรโิส   กายสฺส   เภทา   
ปร   มรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชตูติ   ฯ   ต   กึ  ม ฺสิ    
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คามณิ   อป   นุ   โส   ปุรโิส  มหโต  ชนกายสฺส  อายาจนเหตุ  วา   
โถมนเหตุ   วา   ป ฺชลกิาอนุปริสกฺกนเหตุ   วา   กายสฺส  เภทา  ปร   
มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺเชยฺยาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ   
     [๕๙๙]   เสยฺยถาป  คามณิ  ปุรโิส  มหนฺต  ๑  ปถุุสิล  คมฺภีเร   
อุทกรหเท    ปกฺขิเปยฺย    ตเมน   มหาชนกาโย   สงฺคมฺม   สมาคมฺม   
อายาเจยฺย    โถเมยฺย    ป ฺชลิโก    อนุปริสกฺเกยฺย   อุมฺมุชฺช   โภ   
ปุถุสิเล    อุปฺลว    โภ    ปถุุสิเล   ถลมุปฺลว   โภ   ปถุุสิเลติ   ฯ   
ต   ก ึ  ม ฺสิ   คามณิ   อป   น ุ  สา  ปุถุสิลา  มหโต  ชนกายสฺส   
อายาจนเหตุ    วา   โถมนเหตุ   วา   ป ฺชลิกาอนุปริสกฺกนเหตุ   วา   
อุมฺมุชฺเชยฺย   วา   อุปฺลเวยยฺ   วา   ถล  วา  อุปฺลเวยฺยาติ  ฯ  โน   
เหต   ภนฺเต  ฯ  เอวเมว  โข  คามณิ  โย  โส  ปรุิโส  ปาณาติปาตี   
อทินฺนาทายี   กาเมสุ   มิจฺฉาจารี   มุสาวาที   ปสุณวาโจ   ผรุสวาโจ   
สมฺผปฺปลาป    อภิชฺฌาล ุ  พฺยาปนฺนจิตฺโต   มิจฺฉาทิฏ ิโก   ฯ   กิ ฺจาป   
ต   มหาชนกาโย   สงฺคมฺม  สมาคมฺม  อายาเจยฺย  โถเมยฺย  ป ฺชลิโก   
อนุปริสกฺเกยฺย   อย   ปุรโิส   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ   
สคฺค   โลก   อุปปชฺชตูติ   ฯ   อถ  โข  โส  ปรุิโส  กายสฺส  เภทา   
ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺเชยฺย ฯ   
     [๖๐๐]   ต   กึ   ม ฺสิ   คามณิ  อิธสฺส  ปุรโิส  ปาณาติปาตา   
ปฏิวิรโต   อทินฺนาทานา   ปฏิวิรโต   กาเมสุ   มิจฺฉาจารา   ปฏิวิรโต   
มุสาวาทา   ปฏิวิรโต   ปสุณาย   วาจาย   ปฏิวิรโต  ผรุสาย  วาจาย   
#๑ ม. ย.ุ มหตึ ฯ    
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ปฏิวิรโต    สมฺผปฺปลาปา    ปฏิวิรโต    อนภิชฺฌาลุ    อพฺยาปนฺนจิตฺโต   
สมฺมาทิฏ ิโก   ตเมน   มหาชนกาโย   สงฺคมฺม   สมาคมฺม  อายาเจยฺย   
โถเมยฺย   ป ฺชลิโก   อนุปริสกฺเกยฺย   อย   ปุรโิส   กายสฺส   เภทา   
ปร   มรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย  อุปปชชฺตูติ  ฯ  ต  ก ึ  
ม ฺสิ   คามณิ   อป  น ุ โส  ปุรโิส  มหโต  ชนกายสฺส  อายาจนเหตุ   
วา   โถมนเหตุ   วา   ป ฺชลิกาอนุปริสกฺกนเหตุ   วา  กายสฺส  เภทา   
ปร   มรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต  นิรย  อุปปชฺเชยฺยาติ  ฯ  โน   
เหต ภนฺเต ฯ   
     [๖๐๑]   เสยฺยถาป   คามณิ   ปุรโิส   สปฺปกุมฺภ  วา  เตลกุมฺภ   
วา  คมฺภีร  อุทกรหท ๑ โอคาหิตฺวา ๒ ภินฺเทยฺย ตตฺร ยสฺส ๓ สกขฺรา   
วา   กลา   วา   สา   อโธคามี   อสฺส  ย ฺจ  ขฺวสฺส  ตตฺร  สปปฺ   
วา   เตล   วา   ต  อุทฺธงฺคามิ  อสฺส  ตเมน  มหาชนกาโย  สงฺคมฺม   
สมาคมฺม   อายาเจยฺย   โถเมยฺย   ป ฺชลิโก   อนุปรสิกฺเกยฺย   โอสีท   
โภ   สปฺปเตล  สสีท  โภ  สปฺปเตล  อโธ  คจฺฉ  โภ  สปฺปเตลาติ  ฯ   
ต   ก ึ  ม ฺสิ   คามณิ   อป   น ุ  ต  สปฺปเตล  มหโต  ชนกายสฺส   
อายาจนเหตุ    วา   โถมนเหตุ   วา   ป ฺชลิกาอนุปริสกฺกนเหตุ   วา8   
โอสีเทยฺย   วา  สสีเทยฺย  วา  อโธ  วา  คจฺเฉยฺยาติ  ฯ  โน  เหต   
ภนฺเต   ฯ   เอวเมว   โข   คามณิ   โย  โส  ปรุิโส  ปาณาติปาตา   
ปฏิวิรโต   อทินฺนาทานา   ปฏิวิรโต   กาเมสุ   มิจฺฉาจารา   ปฏิวิรโต   
มุสาวาทา   ปฏิวิรโต   ปสุณาย   วาจาย   ปฏิวิรโต  ผรุสาย  วาจาย   
#๑ ม. อุทกรหเท ฯ ๒ ม. ยุ. โอคาเหตฺวา ฯ ๓ ม. ตตฺร ยาสฺส ฯ ยุ.   
#ตตฺรสฺส ยา ฯ    
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ปฏิวิรโต    สมฺผปฺปลาปา    ปฏิวิรโต    อนภิชฺฌาลุ    อพฺยาปนฺนจิตฺโต   
สมฺมาทิฏ ิโก    กิ ฺจาป    ต    มหาชนกาโย    สงฺคมฺม    สมาคมฺม   
อายาเจยฺย   โถเมยฺย   ป ฺชลิโก  อนุปริสกฺเกยฺย  อย  ปรุิโส  กายสฺส   
เภทา   ปร   มรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต  นิรย  อุปปชฺชตูติ  ฯ   
อถ   โข   โส   ปุริโส   กายสฺส   เภทา   ปร  มรณา  สุคตึ  สคฺค   
โลก อุปปชฺเชยฺยาติ ฯ   
     [๖๐๒]  เอว  วุตฺเต  อสิพนฺธกปุตฺโต  คามณี  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อภิกฺกนฺต    ภนฺเต   ฯเปฯ   อชฺชตคฺเค   ปาณุเปต   สรณงฺคตนฺติ   ฯ   
ฉฏ ฯ   
     [๖๐๓]  เอก  สมย  ภควา  นาฬนฺทาย  วิหรติ ปาวาริกมฺพวเน ฯ   
อถ    โข    อสิพนฺธกปุตฺโต    คามณี    เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน    โข    อสิพนฺธกปุตฺโต   คามณี   ภควนฺต   เอตทโวจ   นนุ   
ภนฺเต    ภควา   สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป   วิหรตีติ   ฯ   เอว   คามณิ   
ตถาคโต   สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป   วิหรตีติ   ฯ   อถ   กิ ฺจรหิ  ภนฺเต   
ภควา   เอกจฺจาน   สกฺกจฺจ   ธมฺม   เทเสติ   เอกจฺจาน  โน  ตถา   
สกฺกจฺจ    ธมมฺ    เทเสตีติ    ฯ    เตนหิ    คามณิ    ต ฺเเวตฺถ   
ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ   ฯ  ยถา  เต  ขเมยฺย  ตถา  น  พฺยากเรยฺยาสิ  ฯ  ต   
กึ    ม ฺสิ    คามณิ    อิธ   กสฺสกสฺส   คหปติโน   ตีณิ   เขตฺตานิ   
เอก   เขตฺต   อคฺค   เอก  เขตฺต  มชฺฌิม  เอก  เขตฺต  หีน  ชงฺคล    
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โอสร   ๑   ปาปภูมิ  ฯ  ต  กึ  ม ฺสิ  คามณิ  อสุ  กสฺสโก  คหปติ   
วีชานิ   ปติฏเปตุกาโม   กตฺถ   ปม   ปติฏเปยฺย   ย   วา   อทท   
เขตฺต   อคฺค   ย  วา  อทท  เขตฺต  มชฺฌมิ  ย  วา  อทท  เขตฺต  หีน   
ชงฺคล   โอสร   ปาปภูมินฺติ   ฯ   อสุ  ภนฺเต  กสฺสโก  คหปติ  พีชานิ   
ปติฏเปตุกาโม   ย   อทท   เขตฺต   อคฺค   ตตฺถ   ปติฏเปยฺย  ตตฺถ   
ปติฏเปตฺวา   ย   อทท   เขตฺต   มชฺฌมิ   ตตฺถ   ปติฏเปยฺย   ตตฺถ   
ปติฏเปตฺวา   ย   อทท   เขตฺต   หีน   ชงฺคล  โอสร  ปาปภูมิ  ตตฺถc   
ปติฏเปยฺยป   โนป   ปติฏเปยฺย   ฯ   ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  อนฺตมโส   
โคภตฺตป ภวิสฺสตีติ ฯ   
     [๖๐๔]   เสยฺยถาป   คามณิ   ย   อทท  เขตฺต  อคฺค  เอวเมว   
มยฺห  ภิกฺขุ  ภิกฺขุนิโย  เตสาห  ธมฺม  เทเสมิ  อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ   
ปริโยสานกลฺยาณ        สาตฺถ        สพฺย ฺชน        เกวลปริปุณฺณ   
ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   ปกาเสมิ   ฯ   ต   กิสฺส  เหตุ  ฯ  เอเต  หิ   
คามณิ   มทีปา   มเลณา   มตาณา   มสรณา   วิหรนฺติ  ฯ  เสยฺยถาป   
คามณิ  ย  อทท  เขตฺต  มชฺฌิม  เอวเมว  มยฺห อุปาสกา อุปาสิกาโย ๒   
เตสาห  ๓  ธมฺม  เทเสมิ  อาทิกลฺยาณ  มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ   
สาตฺถ      สพฺย ฺชน      เกวลปริปุณฺณ      ปริสุทธฺ      พฺรหฺมจริย   
ปกาเสมิ   ฯ   ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  เอเต  หิ  คามณิ  มทีปา  มเลณา   
มตาณา   มสรณา   วิหรนติฺ   ฯ   เสยฺยถาป   คามณิ  ย  อทท  เขตฺต   
หีน    ชงฺคล    โอสร    ปาปภูมิ    เอวเมว    มยฺห   อ ฺติตฺถิยา   
#๑ ม. ย.ุ อูสร ฯ  ๒ ม. อุปาสกอุปาสิกาโย ฯ  ๓ ม. ย.ุ เตส ปาห ฯ เอวมุปริป ฯ    
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สมณพฺราหฺมณปริพฺพาชกา    เนส   จาห   ธมฺม   เทเสมิ   อาทิกลฺยาณ   
มชฺเฌกลฺยาณ    ปรโิยสานกลฺยาณ    สาตฺถ    สพฺย ฺชน   เกวลปริปุณฺณ   
ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสมิ ฯ   
     [๖๐๕]  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  อปฺเปวนาม  เอกปทมฺป  อาชาเนยฺยุ   
ต   เนส   อสฺส   ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขาย  ๑  ฯ  เสยฺยถาป  คามณิ   
ปุริสสฺส  ตโย  อุทกมณิกา  เอโก  อุทกมณิโก อจฺฉิทฺโท อหาริอปริหารี ๒   
เอโก     อุทกมณิโก     อจฺฉิทฺโท     หาริปริหารี     ๓    เอโก   
อุทกมณิโก    ฉิทฺโท    หาริปริหารี    ฯ    ต   ก ึ  ม ฺสิ   คามณิ   
อสุ   ปรุิโส   อุทก   นิกฺขิปตุกาโม   ตตฺถ  ปม  นกิขิฺเปยฺย  โย  วา   
โส   อุทกมณิโก   อจฺฉิทฺโท   อหาริอปริหารี  โย  วา  โส  อุทกมณิโก   
อจฺฉิทฺโท    หาริปริหารี    โย    วา    โส    อุทกมณิโก    ฉิทฺโท   
หาริปริหารี   ฯ   อสุ   ภนฺเต   ปุรโิส  อุทก  นิกฺขิปตุกาโม  โย  โส   
อุทกมณิโก    อจฺฉิทฺโท    อหาริอปริหารี    ตตฺถ    นิกฺขิเปยฺย   ตตฺถ   
นิกฺขิปตฺวา    โย    โส   อุทกมณิโก   อจฺฉิทฺโท   หาริปริหารี   ตตฺถ   
นิกฺขิเปยฺย    ตตฺถ    นิกฺขิปตฺวา    โย    โส    อุทกมณิโก   ฉิทฺโท   
หาริปริหารี  ตตฺถ  นิกฺขิเปยฺยป  โนป  นิกฺขิเปยฺย  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ   
อนฺตมโส ภณฺฑโธวนป ภวิสฺสตีติ ฯ   
     [๖๐๖]   เสยฺยถาป   คามณิ   โย   โส   อุทกมณิโก  อจฺฉิทฺโท   
อหาริอปริหารี    เอวเมว   มยฺห   ภิกฺขุ   ภิกฺขุนิโย   เตสาห   ธมฺม   
เทเสมิ     อาทิกลฺยาณ    มชฺเฌกลฺยาณ    ปรโิยสานกลฺยาณ    สาตฺถ   
#๑ ม. ย.ุ สุขายาติ ฯ ๒ ม. ยุ. อหารี อปริหารี ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. ย.ุ หารี    
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#ปริหารี ฯ เอวมุปริป ฯ  ๔ ม. ย.ุ กตฺถ ฯ เอวมุปริป ฯ   
สพฺย ฺชน    เกวลปริปุณฺณ    ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   ปกาเสมิ   ฯ   ต   
กิสฺส   เหตุ   ฯ  เอเต  หิ  คามณิ  มทีปา  มเลณา  มตาณา  มสรณา   
วิหรนฺติ   ฯ   เสยฺยถาป   คามณิ   โย   โส   อุทกมณิโก   อจฺฉิทฺโท   
หาริปริหารี    เอวเมว   มยฺห   อุปาสกา   อุปาสิกาโย   เตส   อห   
ธมฺม     เทเสมิ     อาทิกลยฺาณ    มชฺเฌกลฺยาณ    ปรโิยสานกลฺยาณ   
สาตฺถ   สพฺย ฺชน   เกวลปริปุณฺณ   ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   ปกาเสมิ  ฯ   
ต   กิสฺส   เหตุ   ฯ   เอเต   หิ   คามณิ  มทีปา  มเลณา  มตาณา   
มสรณา    วิหรนฺติ   ฯ   เสยฺยถาป   คามณิ   โย   โส   อุทกมณิโก   
ฉิทฺโท  หารปิริหารี  เอวเมว  มยฺห  อ ฺติตฺถิยา สมณพฺราหฺมณปริพฺพาชกา   
เตส     อห     ธมฺม     เทเสมิ     อาทิกลฺยาณ     มชฺเฌกลฺยาณ   
ปริโยสานกลฺยาณ     สาตฺถ     สพฺย ฺชน     เกวลปริปุณฺณ    ปริสุทฺธ   
พฺรหฺมจริย   ปกาเสมิ   ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  อปฺเปวนาม  เอกปทมฺป   
อาชาเนยฺยุ ต เนส อสฺส ทฆีรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ   
     [๖๐๗]  เอว  วุตฺเต  อสิพนฺธกปุตฺโต  คามณี  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อภิกฺกนฺต   ภนฺเต   ฯเปฯ   อุปาสก   ม   ภควา  ธาเรตุ  อชชฺตคฺเค   
ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๖๐๘]  เอก  สมย  ภควา  นาฬนฺทาย  วิหรติ ปาวาริกมฺพวเน ฯ   
อถ    โข    อสิพนฺธกปุตฺโต    คามณี   นิคณฺสาวโก   เยน   ภควา   
เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     ฯเปฯ    เอกมนฺต    นิสินฺน    โข   
อสิพนฺธกปุตฺต   คามณึ  ภควา  เอตทโวจ  กถ  น ุ โข  คามณิ  นคิณฺโ    



สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาท่ี 391 

นาฏปุตฺโต   สาวกาน   ธมฺม  เทเสตีติ  ฯ  เอว  โข  ภนฺเต  นิคณฺโ   
นาฏปุตฺโต   สาวกาน   ธมฺม   เทเสติ  โยโกจิ  ปาณ  อติมาเปติ  ๑   
สพฺโพ    โส    อาปายิโก    เนรยิโก    โยโกจิ   อทินนฺ   อาทิยติ   
สพฺโพ    โส   อาปายิโก   เนรยิโก   โยโกจิ   กาเมสุ   มิจฺฉาจรติ   
สพฺโพ   โส   อาปายิโก   เนรยิโก   โยโกจิ   มุสา   ภณติ   สพฺโพ   
โส   อาปายิโก   เนรยิโก   ย   พหุล  ย  พหุล  วิหรติ  เตน  เตน   
นิยฺยตีติ   ฯ   เอว   โข  ภนฺเต  นิคณฺโ  นาฏปุตฺโต  สาวกาน  ธมฺม   
เทเสตีติ ฯ   
     [๖๐๙]   ย   พหุล   ย   พหุล  จ  คามณิ  วิหรติ  เตน  เตน   
นิยฺยตีติ   ฯ   เอว   สนฺเต   น  โกจิ  อาปายิโก  เนรยิโก  ภวิสฺสติ   
ยถา   นิคณฺสฺส   นาฏปุตฺตสฺส   วจน   ฯ   ต   ก ึ  ม ฺสิ   คามณิ   
โย   โส   ปุรโิส  ปาณาติปาตี  รตฺติยา  วา  ทิวสสฺส  วา  สมยาสมย   
อุปาทาย   กตโม   พหุตโร  สมโย  ย  ๒  โส  ปาณ  อติมาเปติ  ย   
วา  โส  ปาณ  นาติมาเปตีติ  ฯ  โย  โส  ภนฺเต  ปรุิโส  ปาณาติปาตี   
รตฺติยา   วา   ทิวสสฺส   วา   สมยาสมย   อุปาทาย   อปฺปตโร  โส   
สมโย   ย   โส   ปาณ   อติมาเปติ   ฯ   อถ  โข  เสฺวว  พหุตโร   
สมโย   ย   โส   ปาณ   นาติมาเปตีติ   ฯ   ย  พหุล  ย  พหุล  จ   
คามณิ   วิหรติ   เตน   เตน   นิยฺยตีติ   ฯ   เอว  สนฺเต  น  โกจิ   
อาปายิโก เนรยิโก ภวิสฺสติ ยถา นิคณฺสฺส นาฏปุตฺตสฺส วจน ฯ   
     [๖๑๐]   ต   กึ   ม ฺสิ  คามณิ  โย  โส  ปรุิโส  อทินฺนาทายี   
#๑ ม. อติปาเตติ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ ม. ยุ. ย วา ฯ เอวมุปริป ฯ    
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รตฺติยา   วา   ทิวสสฺส   วา   สมยาสมย   อุปาทาย  กตโม  พหุตโร   
สมโย   ย   โส   อทินฺน  อาทิยติ  ย  วา  โส  อทินนฺ  นาทิยตีติ  ฯ   
โย   โส   ภนฺเต   ปุรโิส   อทินฺนาทายี   รตฺติยา  วา  ทิวสสฺส  วา   
สมยาสมย    อุปาทาย    อปฺปตโร   โส   สมโย   ย   โส   อทินฺน   
อาทิยติ   ฯ   อถ   โข   เสวฺว   พหุตโร   สมโย   ย  โส  อทินฺน   
นาทิยตีติ   ฯ   ย   พหุล   ย   พหุล  จ  คามณิ  วิหรติ  เตน  เตน   
นิยฺยตีติ   ฯ   เอว   สนฺเต   น  โกจิ  อาปายิโก  เนรยิโก  ภวิสฺสติ   
ยถา นิคณฺสฺส นาฏปุตฺตสฺส วจน ฯ   
     [๖๑๑]  ต  กึ  ม ฺสิ  คามณิ  โย  โส ปุริโส กาเมสุ มิจฺฉาจารี   
รตฺติยา   วา   ทิวสสฺส   วา   สมยาสมย   อุปทาย   กตโม  พหุตโร   
สมโย   ย   โส   กาเมสุ   มิจฺฉาจรติ  ย  วา  โส  กาเมสุ  มิจฺฉา   
น   จรตีติ   ฯ  โย  โส  ภนฺเต  ปุริโส  กาเมสุ  มิจฺฉาจารี  รตฺติยา   
วา   ทิวสสฺส   วา   สมยาสมย   อุปาทาย  อปฺปตโร  โส  สมโย  ย   
โส   กาเมสุ   มิจฺฉาจรติ   ฯ   อถ  โข  เสฺวว  พหุตโร  สมโย  ย   
โส   กาเมสุ   มิจฺฉา   น  จรตีติ  ฯ  ย  พหุล  ย  พหุล  จ  คามณิ   
วิหรติ   เตน   เตน   นิยฺยตีติ  ฯ  เอว  สนฺเต  น  โกจิ  อาปายิโก   
เนรยิโก ภวิสฺสติ ยถา นคิณฺสฺส นาฏปุตฺตสฺส วจน ฯ   
     [๖๑๒]   ต   ก ึ  ม ฺสิ   คามณิ   โย  โส  ปุริโส  มุสาวาที   
รตฺติยา  วา  ทิวสสฺส  วา  สมยาสมย  อุปาทาย  กตโม  พหุตโร สมโย   
ย   โส   มุสา   ภณติ   ย  วา  โส  มุสา  น  ภณตีติ  ฯ  โย  โส    
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ภนฺเต   ปุริโส   มุสาวาที   รตฺติยา   วา   ทิวสสฺส   วา  สมยาสมย   
อุปาทาย   อปฺปตโร   โส   สมโย  ย  โส  มุสา  ภณติ  ฯ  อถ  โข   
เสฺวว   พหุตโร   สมโย   ย  โส  มุสา  น  ภณตีติ  ฯ  ย  พหุล  ย   
พหุล  จ  คามณิ  วิหรติ  เตน  เตน  นิยยฺตีติ  ฯ  เอว  สนฺเต น โกจิ   
อาปายิโก เนรยิโก ภวิสฺสติ ยถา นิคณฺสฺส นาฏปุตฺตสฺส วจน ฯ   
     [๖๑๓]  อิธ  คามณิ  เอกจฺโจ  สตฺถา  เอววาที  โหติ  เอวทิฏ ิ   
โย   โกจิ   ปาณมติมาเปติ   สพฺโพ   โส   อาปายิโก  เนรยิโก  โย   
โกจิ   อทินฺน   อาทิยติ   สพฺโพ  โส  อาปายิโก  เนรยิโก  โย  โกจิ   
กาเมสุ   มิจฺฉาจรติ   สพฺโพ   โส   อาปายิโก   เนรยิโก  โย  โกจิ   
มุสา ภณติ สพฺโพ โส อาปายิโก เนรยิโกติ ฯ   
     [๖๑๔]   ตสฺมึ   โข   ปน  คามณิ  สตฺถริ  สาวโก  อภิปฺปสนโฺน   
โหติ   ตสฺส   เอว   โหติ   มยฺห   โข   สตฺถา  เอววาที  เอวทิฏ ิ   
โย   โกจิ   ปาณมติมาเปติ   สพฺโพ   โส   อาปายิโก  เนรยิโกติ  ฯ   
อตฺถิ   โข   ปน   มยา   ปาโณ  อติมาปโต  ๑  อหปมฺหิ  อาปายิโก   
เนรยิโกติ   ทฏิ ึ   ปฏลิภติ   ต   คามณิ   วาจ   อปฺปหาย  ต  จิตฺต   
อปฺปหาย   ต   ทิฏ ึ   อปฺปฏินิสฺสชชฺตฺิวา  ยถาภต  ๒  นิกฺขิตฺโต  เอว   
นิรเย   ฯ   มยฺห  โข  สตฺถา  เอววาที  เอวทิฏ ิ  โย  โกจิ  อทินฺน   
อาทิยติ   สพฺโพ   โส   อาปายิโก   เนรยิโกติ   ฯ   อตฺถิ  โข  ปน   
มยา    อทินฺน    อาทินฺน    อหปมฺหิ   อาปายิโก   เนรยิโกติ   ทฏิ ึ   
ปฏิลภติ    ต   คามณิ   วาจ   อปฺปหาย   ต   จิตฺต   อปฺปหาย   ต   
#๑ ม. อติปาปโต ฯ ๒ ย.ุ ยถาหต ฯ    
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ทิฏ ึ   อปฺปฏินิสฺสชชฺิตฺวา   ยถาภต   นิกฺขิตฺโต   เอว  นิรเย  ฯ  มยฺห   
โข   สตฺถา   เอววาที   เอวทิฏ ิ   โย   โกจิ   กาเมสุ  มิจฺฉาจรติ   
สพฺโพ   โส  อาปายิโก  เนรยิโกติ  ฯ  อตฺถิ  โข  ปน  มยา  กาเมสุ   
มิจฺฉาจารา    จิณฺณา   อหปมฺหิ   ๑   อาปายิโก   เนรยิโกติ   ทิฏ ึ   
ปฏิลภติ   ต   คามณิ   วาจ   อปฺปหาย  ต  จิตฺต  อปฺปหาย  ต  ทฏิ ึ   
อปฺปฏินิสฺสชฺชิตฺวา   ยถาภต   นิกฺขิตฺโต   เอว   นิรเย   ฯ  มยฺห  โข   
สตฺถา   เอววาที   เอวทิฏ ิ   โย   โกจิ   มุสา   ภณติ  สพฺโพ  โส   
อาปายิโก   เนรยิโกติ  ฯ  อตฺถิ  โข  ปน  มยา  มุสา  ภณิต  อหปมฺหิ   
อาปายิโก   เนรยิโกติ   ทฏิ ึ   ปฏลิภติ   ต   คามณิ  วาจ  อปฺปหาย   
ต   จิตฺต   อปฺปหาย   ต   ทฏิ ึ  อปฺปฏินสิฺสชฺชิตฺวา  ยถาภต  นิกฺขิตฺโต   
เอว นิรเย ฯ   
     [๖๑๕]   อิธ   ปน   คามณิ   ตถาคโต  โลเก  อุปปฺชฺชติ  อรห   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ     วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน    สุคโต    โลกวิทู    อนุตฺตโร   
ปุริสทมฺมสารถิ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ ภควา ฯ โส อเนกปริยาเยน   
ปาณาติปาต      ครหติ      วิครหติ      ปาณาติปาตา     วิรมถาติ   
จาห   ๒  อทนิฺนาทาน  ครหติ  วิครหติ  อทินฺนาทานา  วิรมถาติ  จาห   
กาเมสุ   มิจฺฉาจาร   ครหติ   วิครหติ  กาเมสุ  มิจฺฉาจารา  วิรมถาติ   
จาห   มุสาวาท   ครหติ   วิครหติ   มุสาวาทา   วิรมถาติ   จาห  ฯ   
ตสฺมึ   โข   ปน   คามณิ   สตฺถร ิ  สาวโก   อภิปฺปสนฺโน   โหติ  ฯ   
โส   อิติ   ปฏิส ฺจิกฺขติ   ภควา   โข   อเนกปริยาเยน   ปาณาติปาต   
#๑ ม. มิจฺฉา จิณฺณ อหมฺปมฺหิ ฯ ย.ุ มิจฺฉา จิณฺณมาหมฺปมฺหิ ฯ  ๒ ยุ. อาห ฯ    
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ครหติ   วิครหติ   ปาณาติปาตา   วิรมถาติ   จาห  ฯ  อตฺถ ิ โข  ปน   
มยา   ปาโณ   อติมาปโต   ยาวตโก   วา   ตาวตโก  วา  โย  โข   
ปน   มยา   ปาโณ   อติมาปโต   ยาวตโก   วา   ตาวตโก  วา  ต   
น   สุฏ ุ   ต   น   สาธุ  อห ฺเจว  โข  ปน  ตปฺปจฺจยา  วิปฺปฏิสารี   
อสฺส   น  เม  ต  ปาปกมฺม  อกต  ภวิสฺสตีติ  ฯ  โส  อิติ  ปฏิสงฺขาย   
ต ฺเจว    ปาณาติปาต    ปชหติ   อายติ ฺจ   ปาณาติปาตา   ปฏวิิรโต   
โหติ    เอวเมตสฺส   ปาปสฺส   กมฺมสฺส   ปหาน   โหติ   เอวเมตสฺส   
ปาปสฺส กมฺมสฺส สมติกฺกโม โหติ ฯ   
     [๖๑๖]  ภควา  โข  อเนกปริยาเยน  อทินฺนาทาน  ครหติ วิครหติ   
อทินฺนาทานา   วิรมถาติ   จาห   ฯ   อตฺถิ   โข   ปน  มยา  อทินฺน   
อาทินฺน   ยาวตก   วา   ตาวตก   วา   ย   โข  ปน  มยา  อทินฺน   
อาทินฺน   ยาวตก   วา   ตาวตก   วา   ต   น  สฏุ ุ  ต  น  สาธุ   
อห ฺเจว   โข   ปน   ตปฺปจฺจยา   วิปฺปฏิสารี   อสฺส   น   เม   ต   
ปาปกมฺม    อกต    ภวิสฺสตีติ   ฯ   โส   อิติ   ปฏสิงฺขาย   ต ฺเจว   
อทินฺนาทาน    ปชหติ    อายติ ฺจ    อทินฺนาทานา    ปฏิวิรโต   โหติ   
เอวเมตสฺส   ปาปสฺส   กมมฺสฺส   ปหาน   โหติ   เอวเมตสฺส  ปาปสฺส   
กมฺมสฺส สมติกฺกโม โหติ ฯ   
     [๖๑๗]  ภควา  โข  อเนกปริยาเยน  กาเมสุ  มิจฺฉาจาร  ครหติ   
วิครหติ   กาเมสุ   มิจฺฉาจารา   วิรมถาติ   จาห  ฯ  อตฺถิ  โข  ปน   
มยา   กาเมสุ   มิจฺฉา   จิณฺณ   ยาวตก   วา  ตาวตก  วา  ย  โข    
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ปน   มยา   กาเมสุ   มิจฺฉา   จิณฺณ   ยาวตก  วา  ตาวตก  วา  ต   
น   สุฏ ุ   ต   น   สาธุ  อห ฺเจว  โข  ปน  ตปฺปจฺจยา  วิปฺปฏิสารี   
อสฺส   น  เม  ต  ปาปกมฺม  อกต  ภวิสฺสตีติ  ฯ  โส  อิติ  ปฏิสงฺขาย   
ต ฺเจว   กาเมสุ   มิจฺฉาจาร   ปชหติ  อายติ ฺจ  กาเมสุ  มิจฺฉาจารา   
ปฏิวิรโต   โหติ   ฯ   เอวเมตสฺส   ปาปสฺส   กมฺมสสฺ   ปหาน  โหติ   
เอวเมตสฺส ปาปสฺส กมฺมสฺส สมติกฺกโม โหติ ฯ   
     [๖๑๘]  ภควา  โข  ปน  อเนกปริยาเยน มุสาวาท ครหติ วิครหติ   
มุสาวาทา   วิรมถาติ   จาห   ฯ   อตฺถิ  โข  ปน  มยา  มุสา  ภณิต   
ยาวตก   วา   ตาวตก  วา  ย  โข  ปน  มยา  มุสา  ภณิต  ยาวตก   
วา   ตาวตก   วา   ต   น  สุฏ ุ  ต  น  สาธุ  อห ฺเจว  โข  ปน   
ตปฺปจฺจยา  วิปฺปฏิสารี  อสฺส  น  เม  ต  ปาปกมฺม  อกต  ภวิสฺสตีติ  ฯ   
โส   อิติ   ปฏิสงฺขาย  ต ฺเจว  มุสาวาท  ปชหติ  อายติ ฺจ  มุสาวาทา   
ปฏิวิรโต   โหติ   ฯ   เอวเมตสฺส   ปาปสฺส   กมฺมสสฺ   ปหาน  โหติ   
เอวเมตสฺส ปาปสฺส กมฺมสฺส สมติกฺกโม โหติ ฯ   
     [๖๑๙]   โส  ปาณาติปาต  ปหาย  ปาณาติปาตา  ปฏิวิรโต  โหติ   
อทินฺนาทาน   ปหาย  อทินฺนาทานา  ปฏิวิรโต  โหติ  กาเมสุ  มิจฺฉาจาร   
ปหาย    กาเมสุ   มิจฺฉาจารา   ปฏิวิรโต   โหติ   มสุาวาท   ปหาย   
มุสาวาทา   ปฏิวิรโต   โหติ   ปสุณ   วาจ   ปหาย  ปสุณาย  วาจาย   
ปฏิวิรโต   โหติ   ผรุส   วาจ   ปหาย   ผรุสาย   วาจาย  ปฏิวิรโต   
โหติ   สมฺผปฺปลาป   ปหาย   สมฺผปฺปลาปา   ปฏิวิรโต   โหติ   อภิชฺฌ    



สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาท่ี 397 

ปหาย    อนภิชฺฌาลุ   โหติ   พฺยาปาทปโทส   ปหาย   อพฺยาปนฺนจิตฺโต   
โหติ    มิจฺฉาทิฏ ึ    ปหาย   สมฺมาทิฏ ิโก   โหติ   ฯ   สโข   โส   
คามณิ   อริยสาวโก   เอว   วิคตาภิชฺโฌ   วิคตพฺยาปาโท   อสมฺมูโฬฺห   
สมฺปชาโน   ปฏิสฺสโต   เมตฺตาสหคเตน   เจตสา   เอก  ทิส  ผรตฺิวา   
วิหรติ   ตถา   ทุติย   ฯ   ตถา   ตติย   ฯ   ตถา  จตุตฺถ  ฯ  อิติ   
อุทฺธมโธ   ติริย  สพฺพธิ  สพฺพตฺตตาย  สพฺพาวนฺต  โลก  เมตฺตาสหคเตน   
เจตสา   วิปุเลน   มหคฺคเตน   อปฺปมาเณน   อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน   
ผริตฺวา    วิหรติ    ฯ    เสยฺยถาป    คามณิ    พลวา    สงฺขธโม   
อปฺปกสิเรเนว   จตุทฺทิสา  วิ ฺาเปยฺย  ฯ  เอวเมว  โข  คามณิ  เอว   
ภาวิตาย   เมตฺตาย   เจโตวิมุตฺติยา   เอว   พหลุีกตาย  ย  ปมาณกต   
กมฺม   น   ต   ตตฺราวสิสฺสติ   น   ต   ตตฺราวติฏติ  ฯ  สโข  โส   
คามณิ   อริยสาวโก   เอว   วิคตาภิชฺโฌ   วิคตพฺยาปาโท   อสมฺมูโฬฺห   
สมฺปชาโน    ปฏิสฺสโต   กรุณาสหคเตน   เจตสา   ฯ   มุทิตาสหคเตน   
เจตสา   ฯ   อุเปกฺขาสหคเตน   เจตสา   เอก  ทิส  ผริตฺวา  วิหรติ   
ตถา   ทุติย   ฯ   ตถา   ตติย   ฯ  ตถา  จตุตฺถ  ฯ  อิติ  อุทฺธมโธ   
ติริย    สพฺพธิ    สพฺพตฺตตาย    สพฺพาวนฺต   โลก   อุเปกฺขาสหคเตน   
เจตสา   วิปุเลน   มหคฺคเตน   อปฺปมาเณน   อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน   
ผริตฺวา    วิหรติ    ฯ    เสยฺยถาป    คามณิ    พลวา    สงฺขธโม   
อปฺปกสิเรเนว   จตุทฺทิสา  วิ ฺาเปยฺย  ฯ  เอวเมว  โข  คามณิ  เอว   
ภาวิตาย   อุเปกฺขาย   เจโตวิมุตฺติยา   เอว  พหุลีกตาย  ย  ปมาณกต    
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กมฺม    น   ต   ตตฺราวสิสฺสติ   น   ต   ตตฺราวติฏตีติ   ฯ   เอว   
วุตฺเต    อสิพนฺธกปุตฺโต   คามณี   นิคณฺสาวโก   ภควนฺต   เอตทโวจ   
อภิกฺกนฺต  ภนฺเต  อภิกฺกนฺต  ภนฺเต  ฯเปฯ  อุปาสก  ม  ภควา  ธาเรตุ   
อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ อฏม ฯ   
     [๖๒๐]   เอก  สมย  ภควา  โกสเลสุ  จาริก  จรมาโน  มหตา   
ภิกฺขุสงฺเฆน   สทฺธึ   เยน   นาฬนฺทา   ตทวสริ  ฯ  ตตฺร  สุท  ภควา   
นาฬนฺทาย   วิหรติ   ปาวาริกมฺพวเน   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน   
นาฬนฺทา   ทพฺุภิกฺขา   โหติ   ทฺวีหิติกา   เสตฏ ิกา   สลากาวุตฺตา  ฯ   
เตน    โข    ปน    สมเยน    นิคณฺโ    นาฏปุตฺโต    นาฬนฺทาย   
ปฏิวสติ   มหติยา   นิคณฺปริสาย   สทฺธึ   ฯ  อถ  โข  อสิพนฺธกปุตฺโต   
คามณี    นิคณฺสาวโก    เยน    นิคณฺโ    นาฏปุตฺโต   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   นิคณฺ   นาฏปุตฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมตฺต   นิสทีิ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺน   โข   อสิพนฺธกปุตฺต   คามณึ   นิคณฺโ   นาฏปุตฺโต   
เอตทโวจ   เอหิ   ตฺว   คามณิ   สมณสฺส  โคตมสฺส  วาท  อาโรเปหิ   
เอว    เต   กลฺยาโณ   กิตฺติสทฺโท   อพฺภุคฺคจฺฉิสฺสติ   อสิพนฺธกปุตฺเตน   
คามณินา    สมณสฺส    โคตมสฺส    เอวมหิทฺธิกสฺส    เอวมหานุภาวสฺส   
วาโท   อาโรปโตติ   ฯ   กถ   ปนาห   ภนฺเต   สมณสฺส   โคตมสฺส   
เอวมหิทฺธิกสฺส  เอวมหานุภาวสฺส  วาท  อาโรเปมีติ  ๑  ฯ  เอหิ  ตฺว   
คามณิ     เยน     สมโณ    โคตโม    เตนุปสงฺกม    อุปสงฺกมิตฺวา   
สมณ   โคตม   เอว   วเทหิ   นน ุ  ภนฺเต   ภควา  อเนกปริยาเยน   
#๑ ม. ย.ุ อาโรเปสฺสามีติ ฯ    
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กุลาน   อนุทย   วณฺเณติ   อนุรกฺข   วณฺเณติ   อนุกมปฺ   วณฺเณตีติ  ฯ   
สเจ  เต  ๑  คามณิ  สมโณ  โคตโม  เอว  ปุฏโ  เอว  พฺยากโรติ   
เอว   คามณิ   ตถาคโต   อเนกปริยาเยน   กุลาน   อนุทย   วณฺเณติ   
อนุรกฺข    วณฺเณติ    อนกุมฺป    วณฺเณตีติ   ฯ   ตเมน   ตฺว   เอว   
วเทยฺยาสิ    อถ    กิ ฺจรหิ    ภนฺเต   ภควา   นาฬนฺเท   ทุพฺภิกเฺข   
ทฺวีหิติเก    เสตฏ ิเก    สลากาวุตฺเต    มหตา   ภิกฺขุสงฺเฆน   สทฺธึ   
จาริก ฺจรติ   อุจฺเฉทาย   ภควา   กุลาน   ปฏิปนฺโน   อนยาย  ภควา   
กุลาน   ปฏิปนฺโน   อุปฆาตาย   ภควา   กุลาน   ปฏปินฺโนติ   ฯ  อิม   
โข    เต    คามณิ   สมโณ   โคตโม   อุภโตโกฏิก   ป ฺห   ปุฏโ   
เนว สกฺขติ อุคฺคิลิตุ เนว สกฺขติ โอคิลิตุนฺติ ฯ   
     [๖๒๑]   เอว   ภนฺเตติ   โข  อสิพนฺธกปุตฺโต  คามณี  นิคณฺสฺส   
นาฏปุตฺตสฺส      ปฏิสฺสุตฺวา     อุฏายาสนา     นิคณฺ     นาฏปุตฺต   
อภิวาเทตฺวา     ปทกฺขิณ     กตฺวา    เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน    โข    อสิพนฺธกปุตฺโต   คามณี   ภควนฺต   เอตทโวจ   นนุ   
ภนฺเต   ภควา   อเนกปริยาเยน   กลุาน   อนุทย   วณฺเณติ   อนุรกขฺ   
วณฺเณติ  อนุกมฺป  วณฺเณตีติ  ฯ  เอว  คามณิ  ตถาคโต  อเนกปริยาเยน   
กุลาน      อนุทย      วณฺเณติ     อนุรกฺข     วณฺเณติ     อนุกมฺป   
วณฺเณตีติ   ฯ   อถ   กิ ฺจรหิ   ภนฺเต   ภควา   นาฬนฺเท   ทุพฺภิกฺเข   
ทฺวีหิติเก    เสตฏ ิเก    สลากาวุตฺเต    มหตา   ภิกฺขุสงฺเฆน   สทฺธึ   
#๑ ม. ย.ุ โข ฯ    
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จาริก   จรติ   อุจฺเฉทาย   ภควา   กุลาน  ปฏิปนฺโน  อนยาย  ภควา   
กุลาน ปฏิปนฺโน อุปฆาตาย ภควา กุลาน ปฏิปนโฺนติ ฯ   
     [๖๒๒]   อิโต  โส  คามณิ  เอกนวุโต  กปฺโป  ยมห  อนุสฺสรามิ   
นาภิชานามิ    กิ ฺจิ    กลุ   ปกฺกภิกฺขาทาเนน   อุปหตปุพฺพ   ฯ   อถ   
โข  ยานิ  ตานิ  กลุานิ อทฺธานิ มหทฺธนานิ มหาโภคานิ ปหูตชาตรูปรชตานิ   
ปหูตวิตฺตูปกรณานิ         ปหูตธนธ ฺานิ        สพฺพานิ        ตานิ   
ทานสมฺภูตานิ  เจว  สจฺจสมฺภูตานิ  จ  ส ฺมสมฺภูตานิ  จ  ๑  ฯ  อฏ   
คามณิ   เหตู   อฏ  ปจฺจยา  กุลาน  อุปฆาตาย  ราชโต  วา  กุลานิ   
อุปฆาต   คจฺฉนฺติ   โจรโต   วา   กลุานิ   อุปฆาต  คจฺฉนฺติ  อคฺคิโต   
วา    กุลานิ    อุปฆาต   คจฺฉนฺติ   อุทกโต   วา   กุลานิ   อุปฆาต   
คจฺฉนฺติ  นิหิต  วา  านา  ๒  วิคจฺฉติ  ๓  ทุปฺปยุตฺตา  วา กมฺมนตฺา   
วิปชฺชนฺติ   ๔   กุเล   วา   กลุงฺคาโรติ  อุปปชฺชติ  โย  เต  โภเค   
วิกิรติ   วิธมติ   วิทฺธเสติ   อนิจฺจตาเยว   อฏมีติ   ฯ   อิเม   โข   
คามณิ   อฏ   เหตู   อฏ   ปจฺจยา   กลุาน  อุปฆาตาย  ฯ  อิเมสุ   
โข   คามณิ   อฏสุ   เหตูสุ   อฏสุ   ปจฺจเยสุ   สวิชฺชมาเนสุ  โย   
ม   เอว   วเทยฺย   อุจฺเฉทาย   ภควา   กลุาน   ปฏิปนฺโน  อนยาย   
ภควา   กุลาน   ปฏิปนฺโน   อุปฆาตาย   ภควา  กุลาน  ปฏิปนฺโนติ  ฯ   
ต  คามณิ  วาจ  อปฺปหาย  ต  จิตฺต  อปฺปหาย ต ทิฏ ึ อปฺปฏินิสฺสชฺชิตฺวา   
ยถาภต         นิกฺขิตฺโต         เอว         นริเยติ        ฯ   
#๑ ม. สาม ฺสภูตานิ จ ฯ  ๒ ส.ี ย.ุ อย ปาโ นตฺถ ิฯ  ๓ ส.ี ย.ุ นาธิคจฺฉนฺติ ฯ   
#๔ ย.ุ กมฺมนตฺ ชหนฺติ ฯ    
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เอว   วุตฺเต   อสิพนฺธกปุตฺโต   คามณี   ภควนฺต  เอตทโวจ  อภิกกฺนฺต   
ภนฺเต    อภิกกฺนฺต   ภนฺเต   ฯเปฯ   อุปาสก   ม   ภควา   ธาเรตุ   
อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ นวม ฯ   
     [๖๒๓] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ   
เตน      โข     ปน     สมเยน     ราชนฺเตปุเร     ราชปริสาย   
สนฺนิสินฺนาน   สนฺนิปติตาน   อยมนฺตรากถา   อุทปาทิ   กปปฺติ   สมณาน   
สกฺยปุตฺติยาน   ชาตรูปรชต   สาทิยนฺติ  สมณา  สกฺยปุตฺติยา  ชาตรูปรชต   
ปฏิคฺคณฺหนฺติ สมณา สกฺยปุตฺติยา ชาตรูปรชตนฺติ ฯ   
     [๖๒๔]   เตน   โข   ปน   สมเยน   มณิจูฬโก   คามณี  ตสฺส   
ปริสาย   นิสนิฺโน   โหติ   ฯ   อถ   โข  มณิจูฬโก  คามณี  ต  ปรสิ   
เอตทโวจ    มา    อยฺยา    เอว   อวจุตฺถ   น   กปฺปติ   สมณาน   
สกฺยปุตฺติยาน    ชาตรูปรชต    น    สาทิยนฺติ    สมณา   สกฺยปุตฺติยา   
ชาตรูปรชต    น    ปฏิคฺคณฺหนฺติ    สมณา   สกฺยปุตฺติยา   ชาตรูปรชต   
นิกฺขิตฺตมณิสุวณฺณา    สมณา    สกฺยปุตฺติยา    อเปตชาตรูปรชตาติ    ฯ   
อสกฺขิ โข มณิจูฬโก คามณี ต ปริส ส ฺาเปตุ ฯ   
     [๖๒๕]   อถ   โข  มณิจูฬโก  คามณี  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข   มณิจูฬโก   คามณี   ภควนฺต   เอตทโวจ   อิธ  ภนฺเต   
ราชนฺเตปุเร   ราชปริสาย   สนฺนิสินฺนาน   สนฺนิปติตาน   อยมนฺตรากถา   
อุทปาทิ    กปฺปติ    สมณาน    สกฺยปตฺุติยาน   ชาตรูปรชต   สาทิยนฺติ    
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สมณา   สกฺยปุตฺติยา   ชาตรูปรชต   ปฏิคฺคณฺหนฺติ   สมณา   สกยฺปุตฺติยา   
ชาตรูปรชตนฺติ   ฯ   เอว   วุตฺเต   อห  ภนฺเต  ต  ปรสิ  เอตทโวจ   
มา    อยฺยา   เอว   อวจุตฺถ   น   กปฺปติ   สมณาน   สกฺยปุตฺติยาน   
ชาตรูปรชต    น   สาทิยนฺติ   สมณา   สกฺยปุตฺติยา   ชาตรูปรชต   น   
ปฏิคฺคณฺหนฺติ    สมณา    สกฺยปุตฺติยา    ชาตรูปรชต   นิกฺขิตฺตมณิสุวณฺณา   
สมณา      สกฺยปุตฺติยา      อเปตชาตรูปรชตาติ      ฯ      อสกฺขึ   
โขห  ภนฺเต  ต  ปริส  ส ฺาเปตุ  ฯ  กจฺจาห ภนฺเต เอว พฺยากรมาโน   
วุตฺตวาที    เจว    ภควโต    โหม ิ   น    จ   ภควนฺต   อภูเตน   
อพฺภาจิกฺขามิ    ธมฺมสฺส    จานุธมฺม    พฺยากโรมิ    น    จ   โกจิ   
สหธมฺมิโก วาทานุปาโต ๑ คารยฺห าน อาคจฺฉตีติ ฯ   
     [๖๒๖]   ตคฺฆ  ตฺว  คามณิ  เอว  พฺยากรมาโน  วุตฺตวาที  เจว   
เม   อโหส ิ  น   จ   ม   อภูเตน   อพฺภาจิกฺขสิ  ธมฺมสฺส  จานุธมฺม   
พฺยากโรสิ   น  จ  โกจิ  สหธมฺมิโก  วาทานุปาโต  ๑  คารยฺห  าน   
อาคจฺฉติ  ฯ  น  หิ  คามณิ  กปฺปติ  สมณาน  สกฺยปตฺุติยาน  ชาตรูปรชต   
น      สาทิยนฺติ      สมณา     สกฺยปุตฺติยา     ชาตรปูรชต     น   
ปฏิคฺคณฺหนฺติ    สมณา    สกฺยปุตฺติยา    ชาตรูปรชต   นิกฺขิตฺตมณิสุวณฺณา   
สมณา     สกยฺปุตฺติยา     อเปตชาตรูปรชตา     ฯ     ยสฺส    โข   
คามณิ    ชาตรูปรชต    กปฺปติ    ป ฺจป   ตสฺส   กามคุณา   กปปฺนฺติ   
ยสฺส   ป ฺจ   กามคุณา   กปฺปนฺติ   ตสสฺป   ชาตรูปรชต   กปฺปติ  ๒   
#๑ ม. ย.ุ วาทานุวาโท ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ สี. ม. อิท ปาตฺตย น ทิสฺสติ ฯ    
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เอกเสเนต   คามณิ   ธาเรยฺยาสิ  อสฺสมณธมฺโม  อสกฺยปุตฺติยธมฺโมติ  ฯ   
อป     จาห     คามณิ     เอว     วทามิ     ติณ     ติณตฺถิเกน   
ปริเยสิตพฺพ    ทารุ    ทารตฺุถิเกน   ปริเยสิตพฺพ   สกฏ   สกฏตฺถเิกน   
ปริเยสิตพฺพ   ปุริโส   ปุรสิตฺถิเกน   ปริเยสิตพฺโพ   ฯ   น   เตฺววาห   
คามณิ    เกนจิ   ปรยิาเยน   ชาตรูปรชต   สาทิตพฺพ   ปริเยสิตพฺพนฺติ   
วทามีติ ฯ ทสม ฯ   
     [๖๒๗]   เอก   สมย   ภควา   มลฺเลสุ   วิหรติ   อุรุเวลกปฺป   
นาม  มลลฺาน  นิคโม  ฯ  อถ  โข  คนฺธภโก  คามณี  ๑  เยน ภควา   
เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   
นิสีทิ    ฯ    เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   คนฺธภโก   คามณี   ภควนฺต   
เอตทโวจ   สาธุ   เม  ภนฺเต  ภควา  ทุกขฺสฺส  สมุทย ฺจ  อตฺถงฺคม ฺจ   
เทเสตูติ   ฯ   อห ฺเจ   เต   คามณิ   อตีตมทฺธาน  อารพฺภ  ทุกฺขสสฺ   
สมุทย ฺจ   อตฺถงฺคม ฺจ   เทเสยฺย   เอว   อโหสิ   อตีตมทฺธานนฺติ  ฯ   
ตตฺร   เต   สยิา   กงฺขา   สิยา   วิมติ   ฯ   อห ฺเจ  เต  คามณิ   
อนาคตมทฺธาน   อารพฺภ   ทุกฺขสฺส   สมุทย ฺจ   อตฺถงฺคม ฺจ   เทเสยฺย   
เอว   ภวิสฺสติ   อนาคตมทฺธานนฺติ   ฯ   ตตฺราป   เต   สิยา  กงฺขา   
สิยา   วิมติ   ฯ   อป   จาห  คามณิ  อิเธว  นิสินฺโน  เอตฺเถว  เต   
นิสินฺนสฺส     ทุกฺขสฺส    สมุทย ฺจ    อตฺถงฺคม ฺจ    เทเสสฺสามิ    ต   
#๑ ม. ภทรฺโก คามณิ ฯ ย.ุ ภทฺรคโก คามณิ ฯ    
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สุโณหิ    สาธุก    มนสิกโรหิ    ภาสิสฺสามีติ    ฯ    เอว   ภนฺเตติ   
โข   คนฺธภโก   คามณี   ภควโต   ปจฺจสฺโสสิ   ฯ  ภควา  เอตทโวจ   
ต   ก ึ  ม ฺสิ   คามณิ   อตฺถิ   เต   อุรุเวลกปฺเป   มนุสฺสา  เยส   
เต  วเธน  วา  พนฺเธน  วา  ชานิยา  วา  ครหาย  วา  อุปฺปชฺเชยฺยุ   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ   ฯ   อตฺถิ  เม  ภนฺเต  อุรุเวลกปฺเป   
มนุสฺสา   เยส   เม  วเธน  วา  พนฺเธน  วา  ชานิยา  วา  ครหาย   
วา   อุปฺปชฺเชยฺยุ   โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ   ฯ   อตฺถ ิ  ปน   
เต   คามณิ   อุรุเวลกปฺเป   มนุสฺสา  เยส  เต  วเธน  วา  พนฺเธน   
วา    ชานิยา   วา   ครหาย   วา   นุปฺปชฺเชยฺยุ   โสกปริเทวทุกฺข-   
โทมนสฺสุปายาสาติ  ฯ  อตฺถิ  เม  ภนฺเต อุรุเวลกปฺเป มนุสฺสา เยส เม   
วเธน   วา   พนฺเธน   วา   ชานิยา  วา  ครหาย  วา  นุปฺปชฺเชยฺยุ   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ   ฯ   โก   นุ   โข   คามณิ   เหตุ   
โก    ปจฺจโย   เยน   เต   เอกจฺจาน   อุรุเวลกปฺปยาน   มนสฺุสาน   
วเธน   วา   พนฺเธน   วา   ชานิยา  วา  ครหาย  วา  อุปฺปชฺเชยฺยุ   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   ฯ   โก   วา   ปน   คามณิ   เหตุ   
โก   ปจฺจโย  เยน  เต  เอกจฺจาน  อุรุเวลกปฺปยาน  มนุสฺสาน  วเธน   
วา    พนฺเธน    วา    ชานิยา   วา   ครหาย   วา   นุปฺปชฺเชยฺยุ   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ  ฯ  เยส  เม  ภนฺเต  อุรุเวลกปปฺยาน   
มนุสฺสาน   วเธน   วา   พนฺเธน   วา   ชานิยา   วา  ครหาย  วา   
อุปฺปชฺเชยฺยุ    โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา    อตฺถิ    เม    เตสุ    
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ฉนฺทราโค  ฯ  เยสมฺปน  เม  ภนฺเต  อุรุเวลกปฺปยาน  มนุสฺสาน  วเธน   
วา    พนฺเธน    วา    ชานิยา   วา   ครหาย   วา   นุปฺปชฺเชยฺยุ   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   นตฺถิ   เม   เตสุ   ฉนฺทราโคติ   ฯ   
อิมินา   ตฺว   คามณิ   ธมฺเมน   ทิฏเน  วิทิเตน  อกาลิเกน  ปตฺเตน   
ปริโยคาเฬฺหน   อตีตานาคเต   นย   เนหิ  ย  โข  กิ ฺจิ  อตีตมทฺธาน   
ทุกฺข     อุปฺปชฺชมาน    อุปฺปชฺช ิ   สพฺพนฺต    ฉนฺทมูลก    ฉนฺทนิทาน   
ฉนฺโท    หิ   มูล   ทุกฺขสสฺ   ฯ   ยมฺป   หิ   กิ ฺจิ   อนาคตมทฺธาน   
ทุกฺข    อุปฺปชฺชมาน    อุปฺปชฺชิสฺสติ    สพฺพนฺต   ฉนฺทมูลก   ฉนฺทนิทาน   
ฉนฺโท   หิ   มูล   ทุกฺขสสฺาติ   ฯ   อจฺฉริย   ภนฺเต   อพฺภุต  ภนฺเต   
ยาว    สุภาสติ ฺจิท    เตน   ภควตา   ยงฺกิ ฺจิ   อตีตมทฺธาน   ทกฺุข   
อุปฺปชฺชมาน    อุปฺปชชฺิ    สพฺพนฺต    ฉนฺทมูลก    ฉนฺทนิทาน    ฉนฺโท   
หิ   มลู   ทกุขฺสฺสาติ   ฯ   ยงฺกิ ฺจิ  อนาคตมทฺธาน  ทุกฺข  อุปฺปชชฺมาน   
อุปฺปชฺชิสฺสติ    สพฺพนฺต    ฉนฺทมูลก    ฉนฺทนิทาน    ฉนฺโท   หิ   มูล   
ทุกฺขสฺสาติ   ฯ   อตฺถิ   เม   ภนฺเต   จิรวาสี   นาม   กมุาโร  พหิ   
อาวสเถ   ปฏวิสติ   โส   ขฺวาห   ภนฺเต   กาลสฺเสว  วุฏาย  ปุริส   
อุยฺโยเชมิ   คจฺฉ   ภเณ   จิรวาสึ   กุมาร   ชานาหีติ  ฯ  ยาวกีว ฺจ   
ภนฺเต   โส   ปุริโส   นาคจฺฉติ   ตสฺส   เม  โหเตว  อ ฺถตฺต  มา   
เหว ๑ จิรวาสิสฺส กุมารสฺส กิ ฺจิ อาพาธเยถาติ ๒ ฯ   
     [๖๒๘]  ต  กึ  ม ฺสิ คามณิ จิรวาสิสฺส [๓] กมุารสฺส วเธน วา   
พนฺเธน   วา   ชานิยา   วา  ครหาย  วา  อุปฺปชฺเชยฺยุ  โสกปริเทวทุกฺข-   
#๑ ม. ย.ุ เหว ฯ  ๒ ม. อาพาธยิสฺสถาติ ฯ ยุ. อาพาธเยสฺสติ ฯ  ๓ ยุ. เต ฯ    
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โทมนสฺสุปายาสาติ ฯ  จิรวาสิสฺส   เม   ภนฺเต  กุมารสฺส  วเธน   วา   
พนฺเธน   วา   ชานิยา   วา  ครหาย  วา  ชีวิตสฺสป  สยิา  อ ฺถตฺต   
กึ    ปน   เม   นุปฺปชชฺิสฺสนฺติ   โสกปรเิทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ   ฯ   
อิมินา   โข   เอต   คามณิ   ปรยิาเยน   เวทิตพฺพ   ยงฺกิ ฺจิ   ทุกฺข   
อุปฺปชฺชมาน    อุปฺปชชฺติ    สพฺพนฺต    ฉนฺทมูลก    ฉนฺทนิทาน   ฉนฺโท   
หิ  มูล  ทกฺุขสฺสาติ  ฯ  ต  กึ  ม ฺสิ  คามณิ  ยทา  เต  จิรวาสิมาตา   
อทิฏา   อโหสิ   อสฺสุตา   อโหสิ   เต   จิรวาสิมาตุยา  ฉนฺโท  วา   
ราโค  วา  เปม  วาติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ ทสฺสน วา เต คามณิ   
อาคมฺม  สวน  วา  [๑]  เอว  เต  อโหสิ  จิรวาสิมาตุยา ฉนฺโท วา   
ราโค   วา   เปม  วาติ  ฯ  เอว  ภนฺเต  ฯ  ต  กึ  ม ฺสิ  คามณิ   
จิรวาสิมาตุยา  เต  วเธน  วา  พนฺเธน  วา  ชานิยา  วา ครหาย วา   
อุปฺปชฺเชยฺยุ    โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ    ฯ    จิรวาสิมาตุยา   
เม  ภนฺเต  วเธน  วา  พนฺเธน  วา  ชานิยา วา ครหาย วา ชีวิตสฺสป   
สิยา อ ฺถตฺต กึ ปน เม นุปฺปชฺชิสฺสนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ ฯ   
อิมินา      โข      เอต      คามณิ      ปริยาเยน     เวทิตพฺพ   
ยงฺกิ ฺจิ   ทุกขฺ   อุปฺปชชฺมาน   อุปฺปชชฺติ  สพฺพนฺต  ฉนฺทมูลก  ฉนฺทนิทาน  
ฉนฺโท หิ มูล ทุกฺขสฺสาติ ฯ เอกาทสม ฯ   
     [๖๒๙]   อถ   โข   ราสิโย  คามณี  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข   ราสิโย   คามณี  ภควนฺต  เอตทโวจ  สุตมฺเมต  ภนฺเต   
#๑ ยุ. เต คามณิ อาคมฺม ฯ    
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สมโณ   โคตโม   สพฺพ   ตป   ครหติ  สพฺพ  ตปสฺสึ  ลูขชีวึ  เอกเสน   
อุปวทติ   อุปกฺโกสตีติ  ฯ  เย  เต  ภนฺเต  เอวมาหสุ  สมโณ  โคตโม   
สพฺพ    ตป    ครหติ    สพฺพ   ตปสฺส ึ  ลูขชีวึ   เอกเสน   อุปวทติ   
อุปกฺโกสตีติ   ฯ   กจฺจิ   เต   ภนฺเต   ภควโต   วุตฺตวาทิโน  น  จ   
ภควนฺต    อภูเตน    อพฺภาจิกฺขนฺติ   ธมฺมสฺส   จานุธมฺม   พฺยากโรนฺติ   
น  จ  โกจิ  สหธมฺมิโก  วาทานุปาโต  คารยฺห  าน  อาคจฺฉตีติ ฯ เย   
เต   คามณิ   เอวมาหสุ   สมโณ   โคตโม   สพฺพ  ตป  ครหติ  สพฺพ   
ตปสฺสึ   ลูขชีวึ   เอกเสน   อุปวทติ   อุปกฺโกสตีติ   ฯ   น  เม  เต   
วุตฺตวาทิโน อพฺภาจิกฺขนฺติ จ ปน มนฺเต อสตา อภูเตน ๑ ฯ   
     [๖๓๐]   เทฺวเม  คามณิ  อนฺตา  ปพฺพชิเตน  น  เสวิตพฺพา  โย   
จาย   กาเมสุ  กามสุขลฺลิกานุโยโค  หีโน  คมฺโม  โปถุชชฺนิโก  อนริโย   
อนตฺถส ฺหิโต    โย    จาย    อตฺตกิลมถานุโยโค    ทุกฺโข   อนรโิย   
อนตฺถส ฺหิโต    ฯ   เอเต   เต   คามณิ   อุโภ   อนฺเต   อนุปคมฺม   
มชฺฌิมา    ปฏิปทา    ตถาคเตน    อภิสมฺพุทฺธา   จกขฺุกรณี   าณกรณี   
อุปสมาย    อภิ ฺาย   สมฺโพธาย   นพฺิพานาย   สวตฺตติ   ฯ   กตมา   
จ   สา   คามณิ   มชฺฌิมา  ปฏิปทา  ตถาคเตน  อภิสมฺพุทฺธา  จกฺขุกรณี   
าณกรณี      อุปสมาย      อภิ ฺาย      สมฺโพธาย     นิพฺพานาย   
สวตฺตติ  ฯ  อยเมว  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค ฯ เสยฺยถีท ฯ สมมฺาทิฏ ิ   
ฯเปฯ    สมฺมาสมาธิ    ฯ    อย    โข    สา    คามณิ   มชฺฌิมา   
#๑ ม. อสตา ตุจฺฉา อภูเตน ฯ    
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ปฏิปทา    ตถาคเตน    อภิสมฺพุทฺธา   จกฺขุกรณี   าณกรณี   อุปสมาย   
อภิ ฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตติ ฯ   
     [๖๓๑]   ตโยเม   ๑  คามณิ  กามโภคิโน  สนฺโต  สวิชฺชมานา   
โลกสฺม ึ  ฯ   กตเม   ตโย   ฯ   อิธ   คามณิ   เอกจฺโจ  กามโภคี   
อธมฺเมน   โภเค   ปริเยสติ   สาหเสน  อธมฺเมน  โภเค  ปริเยสิตฺวา   
สาหเสน  น  อตฺตาน  สุเขติ  น  ๒  ปเณติ  น  สวิภชติ  น  ปุ ฺานิ   
กโรติ   ฯ   อิธ   ปน   คามณิ  เอกจฺโจ  กามโภคี  อธมฺเมน  โภเค   
ปริเยสติ   สาหเสน   อธมฺเมน  โภเค  ปริเยสิตฺวา  สาหเสน  อตฺตาน   
สุเขติ   ปเณติ   น  สวิภชติ  น  ปุ ฺานิ  กโรติ  ฯ  อิธ  ปน  คามณิ   
เอกจฺโจ   กามโภคี   อธมฺเมน   โภเค  ปริเยสติ  สาหเสน  อธมฺเมน   
โภเค    ปริเยสิตฺวา   สาหเสน   อตฺตาน   สุเขติ   ปเณติ   สวิภชติ   
ปุ ฺานิ กโรติ ฯ   
     [๖๓๒]  อิธ  ปน  คามณิ  เอกจฺโจ  กามโภคี ธมฺมาธมฺเมน โภเค   
ปริเยสติ   สาหเสนป   อสาหเสนป   ธมฺมาธมฺเมน  โภเค  ปริเยสิตฺวา   
สาหเสนป  อสาหเสนป  น  อตฺตาน  สุเขติ  น  ๒  ปเณติ  น สวิภชติ   
น  ปุ ฺานิ  กโรติ  ฯ  อิธ  ปน  คามณิ เอกจฺโจ กามโภคี ธมฺมาธมฺเมน   
โภเค    ปริเยสติ    สาหเสนป   อสาหเสนป   ธมฺมาธมฺเมน   โภเค   
ปริเยสิตฺวา   สาหเสนป   อสาหเสนป   อตฺตาน   สุเขติ   ปเณติ   น   
สวิภชติ   น   ปุ ฺานิ   กโรติ   ฯ   อิธ  คามณิ  เอกจฺโจ  กามโภคี   
ธมมฺาธมฺเมน   โภเค   ปริเยสติ  สาหเสนป  อสาหเสนป  ธมฺมาธมฺเมน   
#๑ ม. ตโย โขเม ฯ  ๒ ยุ. นสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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โภเค   ปริเยสิตฺวา   สาหเสนป   อสาหเสนป  อตฺตาน  สุเขติ  ปเณติ   
สวิภชติ ปุ ฺานิ กโรติ ฯ   
     [๖๓๓]   อิธ   ปน  คามณิ  เอกจฺโจ  กามโภคี  ธมฺเมน  โภเค   
ปริเยสติ   อสาหเสน   ธมฺเมน   โภเค   ปริเยสิตฺวา   อสาหเสน  น   
อตฺตาน  สุเขติ  น  ๑  ปเณติ  น  สวิภชติ  น  ปุ ฺานิ  กโรติ ฯ อธิ   
ปน   คามณิ  เอกจฺโจ  กามโภคี  ธมฺเมน  โภเค  ปริเยสติ  อสาหเสน   
ธมฺเมน   โภเค   ปริเยสิตฺวา   อสาหเสน  อตฺตาน  สุเขติ  ปเณติ  น   
สวิภชติ   น  ปุ ฺานิ  กโรติ  ฯ  อิธ  ปน  คามณิ  เอกจฺโจ  กามโภคี   
ธมฺเมน   โภเค   ปริเยสติ   อสาหเสน   ธมฺเมน  โภเค  ปริเยสิตฺวา(   
อสาหเสน   อตฺตาน   สุเขติ   ปเณติ   สวิภชติ   ปุ ฺานิ  กโรติ  เต   
จ  โภเค  คธิโต  มุจฺฉิโต  อชฺฌาปนฺโน  อนาทีนวทสฺสาวี  อนิสฺสรณป ฺโ   
ปริภุ ฺชติ    ฯ    อิธ   ปน   คามณิ   เอกจฺโจ   กามโภคี   ธมฺเมน   
โภเค   ปริเยสติ   อสาหเสน  ธมฺเมน  โภเค  ปริเยสิตฺวา  อสาหเสน   
อตฺตาน   สุเขติ   ปเณติ   สวิภชติ   ปุ ฺานิ   กโรติ  เต  จ  โภเค   
อคธิโต    อมุจฺฉิโต    อนชฺฌาปนฺโน    อาทีนวทสฺสาวี    นิสฺสรณป ฺโ   
ปริภุ ฺชติ ฯ   
     [๖๓๔]  ตตฺร  คามณิ  ยฺวาย  กามโภคี  อธมฺเมน โภเค ปริเยสติ   
สาหเสน   อธมฺเมน  โภเค  ปริเยสิตฺวา  สาหเสน  น  อตฺตาน  สุเขติ   
น   ปเณติ  น  สวิภชติ  น  ปุ ฺานิ  กโรติ  ฯ  อย  คามณิ  กามโภคี   
ตีหิ   าเนหิ   คารโยฺห   ฯ   กตเมหิ   ตีหิ   าเนหิ  คารโยฺห  ฯ   
#๑ ยุ. นสทโฺท นตฺถิ ฯ    
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อธมฺเมน   โภเค   ปริเยสติ   สาหเสนาติ   อิมินา   ปเมน  าเนน   
คารโยฺห  ฯ  น  อตฺตาน  สุเขติ  น  ๑ ปเณตีติ อิมินา ทุติเยน าเนน   
คารโยฺห  ฯ  น  สวิภชติ  น  ปุ ฺานิ  กโรตีติ  อิมนิา  ตติเยน าเนน   
คารโยฺห ฯ อย คามณิ กามโภคี อิเมหิ ตีหิ าเนหิ คารโยฺห ฯ   
     [๖๓๕]  ตตฺร  คามณิ  ยฺวาย  กามโภคี  อธมฺเมน โภเค ปริเยสติ   
สาหเสน  อธมฺเมน  โภเค  ปริเยสิตฺวา  สาหเสน  อตฺตาน สุเขติ ปเณติ   
น   สวิภชติ   น   ปุ ฺานิ   กโรติ   ฯ  อย  คามณิ  กามโภคี  ทฺวีหิ   
าเนหิ  คารโยฺห  เอเกน  าเนน  ปาสโส  ฯ  กตเมหิ  ทฺวีหิ าเนหิ   
คารโยฺห   ฯ  อธมฺเมน  โภเค  ปริเยสติ  สาหเสนาติ  อิมินา  ปเมน   
าเนน   คารโยฺห   ฯ   น   สวิภชติ   น   ปุ ฺานิ  กโรตีติ  อิมินา   
ทุติเยน   าเนน  คารโยฺห  ฯ  กตเมน  เอเกน  าเนน  ปาสโส  ฯ   
อตฺตาน   สุเขติ   ปเณตีติ   อิมินา  เอเกน  าเนน  ปาสโส  ฯ  อย   
คามณิ   กามโภคี   อิเมหิ   ทฺวีหิ   าเนหิ  คารโยฺห  อิมินา  เอเกน   
าเนน ปาสโส ฯ   
     [๖๓๖]  ตตฺร  คามณิ  ยวฺาย  กามโภคี  อธมฺเมน โภเค ปริเยสติ   
สาหเสน   อธมฺเมน   โภเค   ปริเยสิตฺวา   สาหเสน  อตฺตาน  สุเขติ   
ปเณติ   สวิภชติ   ปุ ฺานิ   กโรติ  ฯ  อย  คามณิ  กามโภคี  เอเกน   
าเนน   คารโยฺห   ทฺวีหิ   าเนหิ   ปาสโส   ฯ   กตเมน  เอเกน   
าเนน   คารโยฺห  ฯ  อธมฺเมน  โภเค  ปริเยสติ  สาหเสนาติ  อิมินา   
เอเกน   าเนน   คารโยฺห   ฯ  กตเมหิ  ทฺวีหิ  าเนหิ  ปาสโส  ฯ   
#๑ ยุ. นสทโฺท นตฺถิ ฯ    
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อตฺตาน  สุเขติ  ปเณตีติ  อิมินา  ปเมน  าเนน  ปาสโส  ฯ  สวิภชติ   
ปุ ฺานิ   กโรตีติ   อิมินา   ทุติเยน  าเนน  ปาสโส  ฯ  อย  คามณิ   
กามโภคี   อิมินา   เอเกน   าเนน  คารโยฺห  อิเมหิ  ทฺวีหิ  าเนหิ   
ปาสโส ฯ   
     [๖๓๗]   ตตฺร   คามณิ   ยฺวาย  กามโภคี  ธมฺมาธมฺเมน  โภเค   
ปริเยสติ   สาหเสนป   อสาหเสนป   ธมฺมาธมฺเมน  โภเค  ปริเยสิตฺวา   
สาหเสนป   อสาหเสนป   น   อตฺตาน  สุเขติ  น  ปเณติ  น  สวิภชติ   
น   ปุ ฺานิ   กโรติ   ฯ   อย   คามณิ   กามโภคี  เอเกน  าเนน   
ปาสโส   ตีห ิ  าเนหิ   คารโยฺห   ฯ   กตเมน   เอเกน   าเนน   
ปาสโส   ฯ   ธมฺเมน  โภเค  ปริเยสติ  อสาหเสนาติ  อิมินา  เอเกน   
าเนน   ปาสโส   ฯ   กตเมหิ  ตีหิ  าเนหิ  คารโยฺห  ฯ  อธมฺเมน   
โภเค   ปริเยสติ   สาหเสนาติ  อิมินา  ปเมน  าเนน  คารโยฺห  ฯ   
น  อตฺตาน  สุเขติ  น  ปเณตีติ  อิมินา  ทุติเยน  าเนน  คารโยฺห  ฯ   
น  สวิภชติ  น  ปุ ฺานิ  กโรตีติ  อิมนิา  ตติเยน  าเนน  คารโยฺห ฯ   
อย   คามณิ   กามโภคี   อิมินา   เอเกน   าเนน   ปาสโส  อิเมหิ   
ตีหิ าเนหิ คารโยฺห ฯ   
     [๖๓๘]   ตตฺร   คามณิ   ยฺวาย  กามโภคี  ธมฺมาธมฺเมน  โภเค   
ปริเยสติ   สาหเสนป   อสาหเสนป   ธมฺมาธมฺเมน  โภเค  ปริเยสิตฺวา   
สาหเสนป   อสาหเสนป   อตฺตาน   สุเขติ   ปเณติ   น   สวิภชติ  น   
ปุ ฺานิ   กโรติ   ฯ   อย   คามณิ  กามโภคี  ทฺวีหิ  าเนหิ  ปาสโส    
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ทฺวีหิ   าเนหิ   คารโยฺห   ฯ   กตเมหิ   ทฺวีหิ  าเนหิ  ปาสโส  ฯ   
ธมฺเมน   โภเค   ปริเยสติ   อสาหเสนาติ   อิมินา   ปเมน  าเนน   
ปาสโส   ฯ   อตฺตาน   สุเขติ   ปเณตีติ   อิมินา   ทุติเยน   าเนน   
ปาสโส   ฯ   กตเมหิ   ทฺวีหิ  าเนหิ  คารโยฺห  ฯ  อธมฺเมน  โภเค   
ปริเยสติ   สาหเสนาติ   อิมินา   ปเมน   าเนน   คารโยฺห  ฯ  น   
สวิภชติ   น   ปุ ฺานิ  กโรตีติ  อิมินา  ทุติเยน  าเนน  คารโยฺห  ฯ   
อย    คามณิ   กามโภคี   อิเมหิ   ทฺวีหิ   าเนหิ   ปาสโส   อิเมหิ   
ทฺวีหิ าเนหิ คารโยฺห ฯ   
     [๖๓๙]   ตตฺร   คามณิ   ยฺวาย  กามโภคี  ธมฺมาธมฺเมน  โภเค   
ปริเยสติ   สาหเสนป   อสาหเสนป   ธมฺมาธมฺเมน  โภเค  ปริเยสิตฺวา   
สาหเสนป   อสาหเสนป   อตฺตาน   สุเขติ   ปเณติ   สวิภชติ  ปุ ฺานิ   
กโรติ   ฯ   อย   คามณิ   กามโภคี   ตีหิ  าเนหิ  ปาสโส  เอเกน   
าเนน   คารโยฺห   ฯ   กตเมหิ   ตีหิ  าเนหิ  ปาสโส  ฯ  ธมฺเมน   
โภเค   ปริเยสติ   อสาหเสนาติ  อิมินา  ปเมน  าเนน  ปาสโส  ฯ   
อตฺตาน  สุเขติ  ปเณตีติ  อิมินา  ทุติเยน  าเนน  ปาสโส  ฯ  สวิภชติ   
ปุ ฺานิ   กโรตีติ   อิมินา   ตติเยน   าเนน   ปาสโส   ฯ  กตเมน   
เอเกน  าเนน  คารโยฺห  ฯ  อธมฺเมน  โภเค  ปริเยสติ  สาหเสนาติ   
อิมินา   เอเกน   าเนน  คารโยฺห  ฯ  อย  คามณิ  กามโภคี  อิเมหิ   
ตีหิ าเนหิ ปาสโส อิมินา เอเกน าเนน คารโยฺห ฯ   
     [๖๔๐]  ตตฺร  คามณิ  ยวฺาย  กามโภคี  ธมฺเมน  โภเค ปริเยสติ    
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อสาหเสน  ธมฺเมน  โภเค  ปริเยสิตฺวา  อสาหเสน  น  อตฺตาน  สุเขติ   
น   ปเณติ   น   สวิภชติ   น   ปุ ฺานิ   กโรติ   ฯ   อย   คามณิ   
กามโภคี   เอเกน   าเนน   ปาสโส   ทวีฺหิ   าเนหิ  คารโยฺห  ฯ   
กตเมน    เอเกน   าเนน   ปาสโส   ฯ  ธมฺเมน  โภเค  ปริเยสติ   
อสาหเสนาติ   อิมินา   เอเกน   าเนน   ปาสโส  ฯ  กตเมหิ  ทฺวีหิ   
าเนหิ  คารโยฺห  ฯ  น  อตฺตาน  สุเขติ  น  ปเณตีติ  อิมินา  ปเมน   
าเนน   คารโยฺห   ฯ   น   สวิภชติ   น   ปุ ฺานิ  กโรตีติ  อิมินา   
ทุติเยน   าเนน  คารโยฺห  ฯ  อย  คามณิ  กามโภคี  อิมินา  เอเกน   
าเนน ปาสโส อิเมหิ ทฺวีหิ าเนหิ คารโยฺห ฯ   
     [๖๔๑]  ตตฺร  คามณิ  ยวฺาย  กามโภคี  ธมฺเมน  โภเค ปริเยสติ   
อสาหเสน   ธมฺเมน   โภเค   ปริเยสิตฺวา  อสาหเสน  อตฺตาน  สุเขติ   
ปเณติ   น   สวิภชติ   น   ปุ ฺานิ  กโรติ  ฯ  อย  คามณิ  กามโภคี   
ทวีหิ   าเนหิ  ปาสโส  เอเกน  าเนน  คารโยฺห  ฯ  กตเมหิ  ทวีฺหิ   
าเนหิ   ปาสโส   ฯ  ธมเฺมน  โภเค  ปริเยสติ  อสาหเสนาติ  อิมินา   
ปเมน   าเนน   ปาสโส   ฯ   อตฺตาน   สุเขติ   ปเณตีติ   อิมินา   
ทุติเยน   าเนน  ปาสโส  ฯ  กตเมน  เอเกน  าเนน  คารโยฺห  ฯ   
น  สวิภชติ  น  ปุ ฺานิ  กโรตีติ  อิมนิา  เอเกน  าเนน  คารโยฺห ฯ   
อย    คามณิ   กามโภคี   อิเมหิ   ทฺวีหิ   าเนหิ   ปาสโส   อิมินา   
เอเกน าเนน คารโยฺห ฯ   
     [๖๔๒]  ตตฺร  คามณิ  ยฺวาย  กามโภคี  ธมฺเมน  โภเค ปริเยสติ    
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อสาหเสน   ธมฺเมน   โภเค   ปริเยสิตฺวา  อสาหเสน  อตฺตาน  สุเขติ   
ปเณติ   สวิภชติ   ปุ ฺานิ   กโรติ   เต   จ  โภเค  คธิโต  มุจฺฉิโต   
อชฺฌาปนฺโน   ๑   อนาทีนวทสฺสาวี   อนิสฺสรณป ฺโ  ปริภุ ฺชติ  ฯ  อย   
คามณิ   กามโภคี   ตีหิ   าเนหิ  ปาสโส  เอเกน  าเนน  คารโยฺห   
กตเมหิ  ตีหิา  เนหิ  ปาสโส  ฯ  ธมฺเมน โภเค ปรเิยสติ อสาหเสนาติ   
อิมินา   ปเมน   าเนน   ปาสโส   ฯ   อตฺตาน   สุเขติ   ปเณตีติ   
อิมินา   ทุติเยน   าเนน   ปาสโส   ฯ   สวิภชติ   ปุ ฺานิ  กโรตีติ   
อิมินา   ตติเยน   าเนน   ปาสโส   ฯ   กตเมน   เอเกน  าเนน   
คารโยฺห  ฯ  เต  จ  โภเค  คธิโต มุจฺฉิโต อชฺฌาปนฺโน อนาทีนวทสฺสาวี   
อนิสฺสรณป ฺโ      ปรภุิ ฺชตีติ      อิมินา      เอเกน      าเนน   
คารโยฺห   ฯ   อย   คามณิ   กามโภคี  อิเมหิ  ตีหิ  าเนหิ  ปาสโส   
อิมินา เอเกน าเนน คารโยฺห ฯ   
     [๖๔๓]  ตตฺร  คามณิ  ยฺวาย  กามโภคี  ธมฺเมน  โภเค ปริเยสติ   
อสาหเสน   ธมฺเมน   โภเค   ปริเยสิตฺวา  อสาหเสน  อตฺตาน  สุเขติ   
ปเณติ   สวิภชติ   ปุ ฺานิ   กโรติ  เต  จ  โภเค  อคธิโต  อมุจฺฉิโต   
อนชฺฌาปนฺโน   ๒   อาทีนวทสฺสาวี   นิสฺสรณป ฺโ   ปริภุ ฺชติ  ฯ  อย   
คามณิ    กามโภคี    จตูหิ   าเนหิ   ปาสโส   ฯ   กตเมหิ   จตูหิ   
าเนหิ   ปาสโส   ฯ  ธมเฺมน  โภเค  ปริเยสติ  อสาหเสนาติ  อิมินา   
ปเมน   าเนน   ปาสโส   ฯ   อตฺตาน   สุเขติ   ปเณตีติ   อิมินา   
ทุติเยน   าเนน   ปาสโส   ฯ   สวิภชติ   ปุ ฺานิ   กโรตีติ  อิมนิา   
#๑ ม. อชฺโฌปนฺโน ฯ  ๒ ม. อนชโฺฌปนฺโน ฯ    
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ตติเยน   าเนน   ปาสโส   ฯ   เต   จ  โภเค  อคธิโต  อมุจฺฉิโต๙   
อนชฺฌาปนฺโน    อาทีนวทสฺสาวี    นสิฺสรณป ฺโ    ปริภุ ฺชตีติ    อิมินา   
จตุตฺเถน   าเนน   ปาสโส   ฯ  อย  คามณิ  กามโภคี  อิเมหิ  จตูหิ   
าเนหิ ปาสโส ฯ   
     [๖๔๔]  ตโยเม  คามณิ  ตปสฺสิโน  ลูขชีวิโน  สนฺโต  สวิชฺชมานา   
โลกสฺม ึ  ฯ   กตเม   ตโย  ฯ  อิธ  คามณิ  เอกจฺโจ  ตปสฺสี  ลูขชวีี   
สทฺโธ   อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชโิต   โหติ   อปฺเปวนาม   กุสล   
ธมฺม  อธิคจฺเฉยฺย  อปฺเปวนาม อุตฺตริมนุสฺสธมฺม ๑ อลมริยาณทสฺสนวิเสส   
สจฺฉิกเรยฺยนฺติ     ฯ     โส     อตฺตาน    อาตาเปติ    ปริตาเปติ   
กุสล ฺจ   ธมมฺ  นาธิคจฺฉติ  อุตฺตริมนุสฺสธมฺม  ๒  อลมริยาณทสฺสนวิเสส   
น   สจฺฉิกโรติ   ฯ   อิธ   ปน   คามณิ   เอกจฺโจ   ตปสฺสี   ลูขชีวี   
สทฺโธ   อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชโิต   โหติ   อปฺเปวนาม   กุสล   
ธมฺม   อธิคจฺเฉยฺย  อปฺเปวนาม  อุตฺตริมนุสฺสธมฺม  อลมริยาณทสฺสนวิเสส   
สจฺฉิกเรยฺยนฺติ     ฯ     โส     อตฺตาน    อาตาเปติ    ปริตาเปติ   
กุสล   ห ิ โข  ธมฺม  อธิคจฺฉติ  อุตฺตริมนุสฺสธมฺม  อลมริยาณทสฺสนวิเสส   
น    สจฺฉิกโรติ    ฯ    อิธ    ปน    คามณิ    เอกจฺโจ    ตปสฺสี   
ลูขชีวี   สทฺโธ   อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชิโต   โหติ  อปฺเปวนาม   
กุสล      ธมมฺ      อธิคจฺเฉยฺย     อปฺเปวนาม     อุตฺตริมนุสฺสธมฺม   
อลมริยาณทสฺสนวิเสส   สจฺฉิกเรยฺยนฺติ   ฯ   โส   อตฺตาน  อาตาเปติ   
#๑ สี. ม. ย.ุ สพฺพวาเรสุ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมาติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ   
#๒ ม. อุตฺตร ิจ มนุสฺสธมมฺา ฯ เอวมุปริป ฯ    
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ปริตาเปติ  กุสล ฺจ  ธมฺม อธิคจฺฉติ อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อลมริยาณทสฺสนวิเสส   
สจฺฉิกโรติ ฯ   
     [๖๔๕]  ตตฺร  คามณิ  ยฺวาย  ตปสฺสี  ลูขชีวี  อตฺตาน  อาตาเปติ   
ปริตาเปติ  กุสล ฺจ ธมฺม นาธิคจฺฉติ อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อลมริยาณทสฺสนวิเสส   
น      สจฺฉิกโรติ      ฯ     อย     คามณิ     ตปสฺสี     ลขูชีวี   
ตีหิ   าเนหิ   คารโยฺห   ฯ   กตเมหิ   ตีหิ   าเนหิ  คารโยฺห  ฯ   
อตฺตาน  อาตาเปติ  ปริตาเปตีติ  อิมินา  ปเมน  าเนน  คารโยฺห  ฯ   
กุสล ฺจ   ธมมฺ   นาธิคจฺฉตีติ   อิมินา   ทุติเยน  าเนน  คารโยหฺ  ฯ   
อุตฺตริมนุสฺสธมฺม    อลมริยาณทสฺสนวิเสส    น    สจฺฉิกโรตีติ   อิมินา   
ตติเยน   าเนน   คารโยฺห   ฯ   อย  คามณิ  ตปสฺสี  ลูขชีวี  อิเมหิ   
ตีหิ าเนหิ คารโยฺห ฯ   
     [๖๔๖]  ตตฺร  คามณิ  ยวฺาย  ตปสฺสี  ลูขชีวี  อตฺตาน  อาตาเปติ   
ปริตาเปติ     กุสล ฺหิ    โข    ธมฺม    อธิคจฺฉติ    อุตฺตริมนุสฺสธมฺม   
อลมริยาณทสฺสนวิเสส    น    สจฺฉิกโรติ   ฯ   อย   คามณิ   ตปสฺสี   
ลูขชีวี  ทฺวีห ิ าเนหิ  คารโยฺห  เอเกน  าเนน  ปาสโส  ฯ  กตเมหิ   
ทฺวีหิ   าเนหิ   คารโยฺห  ฯ  อตฺตาน  อาตาเปติ  ปริตาเปตีติ  อิมินา   
ปเมน   าเนน  คารโยหฺ  ฯ  อุตฺตรมินุสฺสธมฺม  อลมริยาณทสฺสนวิเสส   
น     สจฺฉิกโรตีติ    อิมินา    ทุติเยน    าเนน    คารโยฺห    ฯ   
กตเมน   เอเกน  าเนน  ปาสโส  ฯ  กุสล ฺหิ  โข  ธมฺม  อธิคจฺฉตีติ   
อิมินา   เอเกน   าเนน   ปาสโส   ฯ   อย  คามณิ  ตปสฺสี  ลูขชวีี    
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อิเมหิ ทฺวีหิ าเนหิ คารโยฺห อิมินา เอเกน าเนน ปาสโส ฯ   
     [๖๔๗]  ตตฺร  คามณิ  ยฺวาย  ตปสฺสี  ลูขชีวี  อตฺตาน  อาตาเปติ   
ปริตาเปติ  กุสล  จ ธมฺม อธิคจฺฉติ อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อลมริยาณทสฺสนวิเสส   
สจฺฉิกโรติ       ฯ       อย       คามณิ      ตปสฺสี      ลขูชีวี   
เอเกน   าเนน   คารโยฺห   ทฺวีหิ   าเนหิ   ปาสโส   ฯ  กตเมน   
เอเกน  าเนน  คารโยฺห  ฯ  อตฺตาน  อาตาเปติ  ปริตาเปตีติ  อิมินา   
เอเกน   าเนน   คารโยฺห   ฯ  กตเมหิ  ทฺวีหิ  าเนหิ  ปาสโส  ฯ   
กุสล   จ   ธมมฺ   อธิคจฺฉตีติ   อิมินา   ปเมน  าเนน  ปาสโส  ฯ   
อุตฺตริมนุสฺสธมฺม      อลมริยาณทสฺสนวิเสส     สจฺฉิกโรตีติ     อิมินา   
ทุติเยน   าเนน   ปาสโส   ฯ   อย   คามณิ  ตปสฺสี  ลูขชีวี  อิมินา   
เอเกน าเนน คารโยฺห อิเมหิ ทฺวีหิ าเนหิ ปาสโส ฯ   
     [๖๔๘]   ติสฺโส   อิมา   คามณิ   สนทฺิฏ ิกา  นิชชฺรา  อกาลกิา   
เอหิปสฺสิกา    โอปนยกิา   ปจฺจตฺต   เวทิตพฺพา   วิ ฺ ูหิ   ฯ   กตมา   
ติสฺโส    ฯ    ย   รตฺโต   ราคาธิกรณ   อตฺตพฺยาพาธายป   เจเตติ   
ปรพฺยาพาธายป   เจเตติ   อุภยพฺยาพาธายป   เจเตติ   ราเค  ปหีเน   
เนว  อตฺตพฺยาพาธายป  ๑  เจเตติ  น  ปรพฺยาพาธายป ๑ เจเตติ น   
อุภยพฺยาพาธายป   เจเตติ   สนฺทิฏ ิกา  นิชฺชรา  อกาลิกา  เอหิปสสฺิกา   
โอปนยิกา   ปจฺจตฺต   เวทิตพฺพา   วิ ฺ ูหิ   ฯ  ย  ทุฏโ  โทสาธิกรณ   
อตฺตพฺยาพาธายป   เจเตติ   ปรพฺยาพาธายป  เจเตติ  อุภยพฺยาพาธายป   
#๑ ม. ย.ุ ปสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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เจเตติ     โทเส     ปหีเน    เนว    อตฺตพฺยาพาธายป    เจเตติ   
น   ปรพฺยาพาธายป  เจเตติ  น  อุภยพฺยาพาธายป  เจเตติ  สนฺทิฏ ิกา   
นิชฺชรา    อกาลิกา    เอหิปสฺสิกา   โอปนยิกา   ปจฺจตฺต   เวทิตพฺพา   
วิ ฺ ูหิ    ฯ    ย   มูโฬฺห   โมหาธิกรณ   อตฺตพฺยาพาธายป   เจเตติ   
ปรพฺยาพาธายป   เจเตติ   อุภยพฺยาพาธายป   เจเตติ   โมเห  ปหีเน   
เนว   อตฺตพฺยาพาธายป   เจเตติ   น   ปรพฺยาพาธายป   เจเตติ  น   
อุภยพฺยาพาธายป   เจเตติ   สนฺทิฏ ิกา  นิชฺชรา  อกาลิกา  เอหิปสสฺิกา   
โอปนยิกา   ปจฺจตฺต   เวทิตพฺพา  วิ ฺ ูหิ  ฯ  อิมา  โข  คามณิ  ติสฺโส   
สนฺทิฏ ิกา    นิชชฺรา    อกาลิกา   เอหปิสฺสิกา   โอปนยิกา   ปจฺจตฺต   
เวทิตพฺพา   วิ ฺ ูหีติ   ฯ   เอว   วุตฺเต   ราสิโย   คามณี   ภควนฺต   
เอตทโวจ    อภิกฺกนฺต   ภนฺเต   อภิกฺกนฺต   ภนฺเต   ฯเปฯ   อุปาสก   
ม ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ ทฺวาทสม ฯ   
     [๖๔๙]   เอก   สมย   ภควา   โกฬิเยสุ   วิหรติ  อุตฺตรนฺนาม   
โกฬิยาน   นคิโม   ฯ   อถ   โข   ปาฏลโิย   คามณี   เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   
นิสีทิ    ฯ    เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   ปาฏลิโย   คามณี   ภควนฺต   
เอตทโวจ   สุตมฺเมต  ภนฺเต  สมโณ  โคตโม  มาย  ชานาตีติ  ฯ  เย   
เต  ภนฺเต  เอวมาหสุ  สมโณ  โคตโม  มาย  ชานาตีติ  ฯ  กจฺจิ  เต   
ภนฺเต   ภควโต   วุตฺตวาทิโน   น  จ  ภควนฺต  อภูเตน  อพฺภาจิกฺขนฺติ   
ธมฺมสฺส   จานุธมฺม  พฺยากโรนฺติ  น  จ  โกจิ  สหธมฺมิโก  วาทานุปาโต    
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คารยฺห   าน   อาคจฺฉติ   ฯ  อนพฺภกขฺาตุกามา  ๑  หิ  มย  ภนฺเต   
ภควนฺตนฺติ   ฯ   เย   เต   คามณิ  เอวมาหสุ  สมโณ  โคตโม  มาย   
ชานาตีติ  ฯ  วุตฺตวาทิโน  เจว  เม  เต  น จ ม อภูเตน อพฺภาจิกฺขนฺติ   
ธมฺมสฺส    จานุธมฺม    พฺยากโรนฺติ    น    จ    โกจิ    สหธมฺมิโก   
วาทานุปาโต   คารยฺห   าน   อาคจฺฉตีติ   ฯ   สจฺจเยว   กริ  โภ   
มย   เตส   สมณพฺราหฺมณาน   น   สทฺทหาม   สมโณ   โคตโม  มาย   
ชานาตีติ  ฯ  สมโณ  ขล ุ โภ  โคตโม  มายาวีติ  ฯ  โย น ุโข คามณิ   
เอว  วเทติ  อห  มาย  ชานามีติ  ฯ  โส  เอว วเทติ อห มายาวีติ ฯ   
ตเถว   ต   ภควา  โหติ  ตเถว  ต  สุคต  โหตีติ  ฯ  เตนหิ  คามณิ   
ต ฺเเวตฺถ ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ ฯ ยถา เต ขเมยฺย ตถา ต พฺยากเรยฺยาสิ ฯ   
     [๖๕๐]    ต   ก ึ  ม ฺสิ   คามณิ   ชานาสิ   ตฺว   โกฬิยาน   
ลมฺพจูฬเก    ภเฏติ    ฯ   ชานามห   ภนฺเต   โกฬิยาน   ลมฺพจูฬเก   
ภเฏติ   ฯ   ต   ก ึ  ม ฺสิ   คามณิ  กิมตฺถิยา  โกฬิยาน  ลมฺพจูฬกา   
ภฏาติ  ฯ  เย  จ  ภนฺเต  โกฬิยาน  โจรา  เต  จ  ปฏิเสเธตุ  ยานิ   
จ   โกฬิยาน   ทูเตยฺยานิ   ตานิ  จ  ปหาตุ  ๒  เอตทตฺถิยา  ภนฺเต   
โกฬิยาน   ลมฺพจูฬกา   ภฏาติ   ฯ   ต   กึ   ม ฺสิ  คามณิ  ชานาสิ   
ตฺว  โกฬิยาน  นิคเม  ลมฺพจูฬเก  ภเฏ  สีลวนฺโต  วา  เต ทุสฺสีลา ๓   
วาติ   ฯ   ชานามห   ภนฺเต   โกฬิยาน   ลมฺพจูฬเก   ภเฏ  ทุสฺสีเล   
#๑ ม. อนพฺภาจิกฺขิตุกามา ฯ ๒ ม. ยุ. วหาตุ ฯ ๓ ม. สีลวนฺเต วา เต ทุสฺสีเล วาติ ฯ   
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ปาปธมฺเม   เย   จ  โลเก  ทุสฺสีลา  ปาปธมฺมา  โกฬิยาน  ลมฺพจูฬกา   
ภฏา   เตส   อ ฺตราติ   ฯ   โย   นุ   โข  คามณิ  เอว  วเทยฺย   
ปาฏลิโย    คามณี   ชานาติ   โกฬิยาน   ลมฺพจูฬเก   ภเฏ   ทุสฺสีเล   
ปาปธมฺเม    ปาฏลิโยป    คามณี    ทุสสฺีโล    ปาปธมฺโมติ    สมมฺา   
นุ   โข   โส  วทมาโน  วเทยฺยาติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  อ ฺเ   
ภนฺเต    โกฬยิาน    ลมฺพจูฬกา    ภฏา   อ ฺโหมสฺมิ   อ ฺถาธมฺมา   
โกฬิยาน   ลมฺพจูฬกา   ภฏา   อ ฺถาธมฺโมหมสฺมีติ   ฯ  ตฺว  หิ  นาม   
คามณิ    ลจฺฉสิ   ปาฏลิโย   คามณี   ชานาติ   โกฬยิาน   ลมฺพจูฬเก   
ภเฏ  ทุสฺสีเล  ปาปธมฺเม  น  จ  ปาฏลิโย  คามณี  ทสฺุสีโล ปาปธมฺโมติ   
ตสฺมา    ๑    ตถาคโต    น   ลจฺฉติ   ตถาคโต   มาย   ชานาติ   
น จ ตถาคโต มายาวีติ ฯ   
     [๖๕๑]   มาย ฺจาห   คามณิ   ปชานามิ   มายาย   จ   วิปาก   
ยถาปฏิปนฺโน   จ  มายาวี  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  อปาย  ทคฺุคตึ   
วินิปาต    นริย   อุปปชชฺติ   ต ฺจ   ปชานามิ   ฯ   ปาณาติปาต ฺจาห   
คามณิ    ปชานามิ    ปาณาติปาตสฺส   จ   วิปาก   ยถาปฏิปนฺโน   จ   
ปาณาติปาตี   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต   
นิรย   อุปปชชฺติ   ต ฺจ   ปชานามิ   ฯ   อทินฺนาทาน   จาห   คามณิ   
ปชานามิ   อทินฺนาทานสฺส   จ   วิปาก   ยถาปฏิปนโฺน  จ  อทินนฺาทายี   
กายสฺส   เภทา   ปร  มรณา  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชฺชติ   
ต ฺจ    ปชานามิ   ฯ   กาเมสุ   มิจฺฉาจาร ฺจาห   คามณิ   ปชานามิ   
#๑ ม. ย.ุ กสมฺา ฯ    
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กาเมสุ  มิจฺฉาจารสฺส  จ  วิปาก  ยถาปฏิปนฺโน  จ  กาเมสุ  มิจฺฉาจารี   
กายสฺส   เภทา   ปร  มรณา  อปาย  ทคฺุคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชฺชติ   
ต ฺจ   ปชานามิ   ฯ   มุสาวาท ฺจาห   คามณิ   ปชานามิ  มุสาวาทสฺส   
จ   วิปาก   ยถาปฏิปนฺโน   จ  มุสาวาที  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา   
อปาย    ทุคฺคตึ    วินิปาต   นิรย   อุปปชฺชติ   ต ฺจ   ปชานามิ   ฯ   
ปสุณวาจ  จาห  คามณิ  ปชานามิ  ปสณุวาจาย  จ  วิปาก  ยถาปฏิปนฺโน   
จ     ปสุณวาโจ     กายสฺส     เภทา     ปร    มรณา    อปาย   
ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปชฺชติ   ต ฺจ   ปชานามิ   ฯ   ผรุสวาจ   
จาห   คามณิ   ปชานามิ   ผรุสวาจาย   จ   วิปาก  ยถาปฏิปนฺโน  จ   
ผรุสวาโจ   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   อปาย   ทุคฺคตึ  วินิปาต   
นิรย    อุปปชฺชติ    ต ฺจ   ปชานามิ   ฯ   สมฺผปฺปลาป ฺจาห   คามณิ   
ปชานามิ   สมฺผปฺปลาปสฺส   จ   วิปาก   ยถาปฏิปนโฺน  จ  สมฺผปฺปลาป   
กายสฺส   เภทา   ปร  มรณา  อปาย  ทคฺุคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชฺชติ   
ต ฺจ   ปชานามิ   ฯ   อภิชฌฺ ฺจาห   คามณิ   ปชานามิ   อภิชฺฌาย  จ   
วิปาก   ยถาปฏิปนฺโน   จ   อภิชฺฌาล ุ  กายสฺส   เภทา   ปร  มรณา   
อปาย    ทุคฺคตึ    วินิปาต   นิรย   อุปปชฺชติ   ต ฺจ   ปชานามิ   ฯ   
พฺยาปาทปโทส ฺจาห     คามณิ     ปชานามิ    พฺยาปาทปโทสสฺส    จ   
วิปาก    ยถาปฏิปนฺโน    จ   พฺยาปนฺนจิตฺโต   กายสฺส   เภทา   ปร   
มรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต  นิรย  อุปปชฺชติ  ต ฺจ  ปชานามิ  ฯ   
มิจฺฉาทิฏ ึ    จาห    คามณิ    ปชานามิ   มิจฺฉาทิฏ ิยา   จ   วิปาก    
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ยถาปฏิปนฺโน    จ    มิจฺฉาทิฏ ิโก    กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   
อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ ต ฺจ ปชานามิ ฯ   
     [๖๕๒]   สนฺติ   ห ิ  คามณิ  เอเก  สมณพฺราหฺมณา  เอววาทิโน   
เอวทิฏ ิโน   โย   โกจิ   ปาณมติมาเปติ  ๑  สพฺโพ  โส  ทฏิเ  ว   
ธมฺเม   ทุกฺข   โทมนสฺส   ปฏิสเวทยติ   โย   โกจิ   อทินฺน  อาทิยติ   
สพฺโพ   โส   ทิฏเ   ว   ธมฺเม   ทุกฺข  โทมนสฺส  ปฏิสเวทยติ  โย   
โกจิ   กาเมสุ   มิจฺฉาจรติ   สพฺโพ   โส   ทฏิเ   ว  ธมฺเม  ทุกฺข   
โทมนสฺส    ปฏิสเวทยติ    โย    โกจิ   มุสา   ภณติ   สพฺโพ   โส   
ทิฏเ ว ธมฺเม ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวทยตีติ ฯ   
     [๖๕๓]   ทิสฺสติ   โข  จ  ปน  คามณิ  อิเธกจฺโจ  มาล ี กุณฺฑลี   
สุนฺหาโต    สุวิลิตฺโต    กปฺปตเกสมสฺสุ   อิตฺถิกาเมหิ   ราชา   ม ฺเ   
ปริจาเรนฺโต   ฯ   ตเมน   เอวมาหสุ  อมฺโภ  อย  ปรุโิส  กึ  อกาสิ   
มาลี   กุณฺฑลี   สุนฺหาโต  สุวิลิตฺโต  กปฺปตเกสมสฺสุ  อิตฺถิกาเมหิ  ราชา   
ม ฺเ   ปริจาเรตีติ  ฯ  ตเมน  เอวมาหสุ  อมฺโภ  อย  ปุรโิส  ร ฺโ   
ปจฺจตฺถิก    ปสยฺห    ชีวิตา    โวโรเปติ   ตสฺส   ราชา   อตฺตมโน   
อภิหารมทาสิ   เตนาย   ปุริโส   มาล ี  กุณฺฑล ี  สนฺุหาโต   สุวิลิตฺโต   
กปฺปตเกสมสฺสุ   อิตฺถิกาเมหิ   ราชา   ม ฺเ   ปริจาเรตีติ  ฯ  ทสิฺสติ   
โข   คามณิ   อิเธกจฺโจ   ทฬฺหาย   รชชฺยุา   ปจฺฉาพาห  คาฬฺหพนฺธน   
พนฺธิตฺวา    ขุรมุณฺฑ   กรตฺิวา   ขรสฺสเรน   ปณเวน   รถยิาย   รถิย   
สิงฺฆาฏเกน   สิงฺฆาฏก   ปริเนตฺวา   ทกฺขิเณน   ทฺวาเรน   นิกฺขมิตฺวา   
#๑ ม. ปาณมติปาเตติ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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ทกฺขิณโต   นครสฺส   สสี   ฉิชฺชมาโน   ฯ   ตเมน  เอวมาหสุ  อมฺโภ   
อย   ปรุิโส   กึ   อกาสิ   ทฬฺหาย   รชชฺยุา  ปจฺฉาพาห  คาฬฺหพนฺธน   
พนฺธิตฺวา    ขุรมุณฺฑ   กรตฺิวา   ขรสฺสเรน   ปณเวน   รถยิาย   รถิย   
สิงฺฆาฏเกน   สิงฺฆาฏก   ปริเนตฺวา   ทกฺขิเณน   ทฺวาเรน   นิกขฺมิตฺวา   
ทกฺขิณโต   นครสฺส   สสี   ฉินฺทตีติ   ฯ   ตเมน   เอวมาหสุ   อมฺโภ   
อย   ปรุิโส  ราชเวรึ  อิตฺถึ  วา  ปุริส  วา  ชีวิตา  โวโรเปติ  เตน   
น    ราชาโน   คเหตฺวา   เอวรูป   กมฺมกรณ   กาเรนฺตีติ   ฯ   ตว   
กึ   ม ฺสิ   คามณิ   อป  นุ  เต  เอวรูป  ทฏิ  วา  สตุ  วาติ  ฯ   
ทิฏ ฺจ โน ภนฺเต สุต ฺจ สุยฺยิสฺสติ จาติ ฯ   
     [๖๕๔]   ตตฺร   คามณิ   เย   เต  สมณพฺราหฺมณา  เอววาทิโน   
เอวทิฏ ิโน   โย   โกจิ   ปาณมติมาเปติ   สพฺโพ   โส   ทิฏเ   ว   
ธมฺเม   ทุกฺข   โทมนสฺส   ปฏิสเวทยตีติ   ฯ   สจฺจ  วา  เต  อาหสุ   
มุสา   วาติ  ฯ  มุสา  ภนฺเต  ฯ  เย  ปน  เต  ตุจฺฉ  มุสา  วิลปนฺติ   
สีลวนฺโต   วา  เต  ทุสฺสีลา  วาติ   ฯ  ทสฺุสีลา  ภนฺเต  ฯ  เย  ปน   
เต   ทุสฺสีลา   ปาปธมฺมา   มิจฺฉาปฏิปนฺนา   วา   เต  สมฺมาปฏิปนฺนา   
วาติ   ฯ   มิจฺฉาปฏิปนฺนา   ภนฺเต   ฯ  เย  ปน  เต  มจฺิฉาปฏิปนฺนา   
มิจฺฉาทิฏ ิกา    วา    เต   สมฺมาทิฏ ิกา   วาติ   ฯ   มิจฺฉาทิฏ ิกา   
ภนฺเต   ฯ  เย  ปน  เต  มิจฺฉาทิฏ ิกา  กลฺล  น ุ เตสุ  ปสีทิตุนฺติ  ฯ   
โน เหต ภนฺเต ฯ   
     [๖๕๕]  ทิสฺสติ  โข  ปน  คามณิ  อิเธกจฺโจ  มาลี  กุณฺฑล ีฯเปฯ   
#๑ ม. เอวรูป กมฺมการณ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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อิตฺถิกาเมหิ   ราชา   ม ฺเ   ปริจาเรนฺโต   ฯ   ตเมน   เอวมาหสุ   
อมฺโภ   อย   ปุริโส   กึ   อกาสิ   มาล ี กุณฺฑลี  ฯเปฯ  อิตฺถิกาเมหิ   
ราชา   ม ฺเ   ปริจาเรตีติ   ฯ   ตเมน   เอวมาหสุ   อมฺโภ   อย   
ปุริโส   ร ฺโ   ปจฺจตฺถิกสฺส   ปสยฺห   อทินฺน   อาทิยติ   ๑   ตสฺส   
ราชา    อตฺตมโน    อภิหารมทาสิ   เตนาย   ปรุิโส   มาล ี  กุณฺฑลี   
ฯเปฯ   อิตฺถกิาเมหิ   ราชา   ม ฺเ   ปริจาเรตีติ   ฯ   ทิสฺสติ  โข   
คามณิ    อิเธกจฺโจ   ทฬฺหาย   รชชฺุยา   ฯเปฯ   ทกฺขิณโต   นครสฺส   
สีส   ฉิชฺชมาโน   ฯ   ตเมน   เอวมาหสุ   อมฺโภ   อย   ปุริโส  กึ   
อกาสิ   ทฬฺหาย   รชชฺุยา  ฯเปฯ  ทกฺขิณโต  นครสฺส  สีส  ฉินฺทตีติ  ฯ   
ตเมน   เอวมาหสุ   อมฺโภ   อย   ปุรโิส   คามา  วา  อร ฺา  วา   
อทินฺน   เถยยฺสงฺขาต   อาทิยติ  เตน  น  ราชาโน  คเหตฺวา  เอวรูป   
กมฺมกรณ   กาเรนฺตีติ   ฯ   ต   กึ   ม ฺเสิ   คามณิ   อป  นุ  เต   
เอวรูป   ทฏิ   วา   สุต   วาติ   ฯ   ทฏิ ฺจ  โน  ภนฺเต  สุต ฺจ๕   
สุยฺยิสฺสติ จาติ ฯ   
     [๖๕๖]   ตตฺร   คามณิ   เย   เต  สมณพฺราหฺมณา  เอววาทิโน   
เอวทิฏ ิโน   โย   โกจิ   อทินฺน   อาทิยติ   สพฺโพ   โส  ทฏิเ  ว   
ธมฺเม   ทุกฺข   โทมนสฺส   ปฏิสเวทยตีติ   ฯ   สจฺจ  วา  เต  อาหสุ   
มุสา วาติ ฯเปฯ กลลฺ นุ เตสุ ปสีทิตุนฺติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ   
     [๖๕๗]   ทิสฺสติ   โข   ปน   คามณิ   อิเธกจฺโจ  มาลี  กุณฺฑล ี  
ฯเปฯ    อิตฺถกิาเมหิ    ราชา    ม ฺเ   ปริจาเรนฺโต   ฯ   ตเมน   
#๑ ม. ย.ุ รตน อหาสิ ฯ    
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เอวมาหสุ   อมฺโภ   อย   ปุริโส   กึ   อกาสิ   มาล ี กุณฺฑลี  ฯเปฯ   
อิตฺถิกาเมหิ    ราชา   ม ฺเ   ปริจาเรตีติ   ฯ   ตเมน   เอวมาหสุ   
อมฺโภ    อย    ปุรโิส    ร ฺโ    ปจฺจตฺถิกสฺส    ทาเรสุ   จาริตฺต   
อาปชฺชิ    ตสฺส   ราชา   อตฺตมโน   อภิหารมทาสิ   เตนาย   ปรุโิส   
มาลี   กุณฺฑลี   ฯเปฯ   อิตฺถิกาเมหิ   ราชา   ม ฺเ  ปริจาเรตีติ  ฯ   
ทิสฺสติ   โข   คามณิ   อิเธกจฺโจ   ทฬฺหาย  รชฺชุยา  ฯเปฯ  ทกฺขิณโต   
นครสฺส   สสี   ฉิชฺชมาโน   ฯ  ตเมน  เอวมาหสุ  อมฺโภ  อย  ปุริโส   
กึ    อกาสิ    ทฬฺหาย   รชชฺุยา   ฯเปฯ   ทกฺขิณโต   นครสฺส   สสี   
ฉินฺทตีติ    ฯ    ตเมน   เอวมาหสุ   อมฺโภ   อย   ปุรโิส   กุลิตฺถีส ุ  
กุลกุมารีสุ   จาริตฺต   อาปชฺช ิ  เตน  น  ราชาโน  คเหตฺวา  เอวรูป   
กมฺมกรณ   กาเรนฺตีติ   ฯ   ต   กึ   ม ฺเสิ   คามณิ   อป  นุ  เต   
เอวรูป   ทฏิ   วา   สุต   วาติ   ฯ  ทิฏ ฺจ  โน  ภนฺเต  สุต  จ   
สุยฺยิสฺสติ จาติ ฯ   
     [๖๕๘]   ตตฺร   คามณิ   เย   เต  สมณพฺราหฺมณา  เอววาทิโน   
เอวทิฏ ิโน   โยโกจิ   กาเมสุ   มิจฺฉาจรติ   สพฺโพ   โส  ทิฏเ  ว   
ธมฺเม  ทุกฺข  โทมนสฺส  ปฏิสเวทยตีติ  ฯ  สจฺจ  วา  เต  อาหสุ  มสุา   
วาติ ฯเปฯ กลฺล นุ เตสุ ปสีทิตุนฺติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ   
     [๖๕๙]   ทิสฺสติ   โข   ปน   คามณิ   อิเธกจฺโจ  มาลี  กุณฺฑล ี  
สุนฺหาโต    สุวิลิตฺโต    กปฺปตเกสมสฺสุ   อิตฺถิกาเมหิ   ราชา   ม ฺเ   
ปริจาเรนฺโต    ฯ    ตเมน   เอวมาหสุ   อมฺโภ   อย   ปุริโส   กึ    
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อกาสิ   มาล ี  กุณฺฑล ี สุนหฺาโต  สุวิลตฺิโต  กปฺปตเกสมสฺสุ  อิตฺถิกาเมหิ   
ราชา    ม ฺเ    ปริจาเรตีติ    ฯ    ตเมน    เอวมาหสุ   อมฺโภ   
อย   ปรุิโส   ราชาน   มุสาวาเทน   หาเสติ  ตสฺส  ราชา  อตฺตมโน   
อภิหารมทาสิ   เตนาย   ปุริโส   มาล ี  กุณฺฑล ี  สนฺุหาโต   สุวิลิตฺโต   
กปฺปตเกสมสฺสุ   อิตฺถิกาเมหิ   ราชา   ม ฺเ   ปริจาเรตีติ  ฯ  ทสิฺสติ   
โข   คามณิ   อิเธกจฺโจ   ทฬฺหาย   รชชฺยุา   ปจฺฉาพาห  คาฬฺหพนฺธน   
พนฺธิตฺวา    ขุรมุณฺฑ    กตฺวา   ขรสฺสเรน   ปณเวน   รถยิาย   รถยิ   
สิงฺฆาฏเกน   สิงฺฆาฏก   ปริเนตฺวา   ทกฺขิเณน   ทฺวาเรน   นิกฺขมิตฺวา   
ทกฺขิณโต   นครสฺส   สสี   ฉิชฺชมาโน   ฯ   ตเมน  เอวมาหสุ  อมฺโภ   
อย   ปรุิโส   กึ   อกาสิ   ทฬฺหาย   รชชฺยุา  ปจฺฉาพาห  คาฬฺหพนฺธน   
พนฺธิตฺวา    ขุรมุณฺฑ   กรตฺิวา   ขรสฺสเรน   ปณเวน   รถยิาย   รถิย   
สิงฺฆาฏเกน   สิงฺฆาฏก   ปริเนตฺวา   ทกฺขิเณน   ทฺวาเรน   นิกฺขมิตฺวา   
ทกฺขิณโต   นครสฺส   สสี   ฉินฺทตีติ   ฯ   ตเมน   เอวมาหสุ   อมฺโภ   
อย   ปรุิโส   คหปติสฺส   วา   คหปติปุตฺตสฺส   วา  มุสาวาเทน  อตฺถ   
ภ ฺชิ     เตน    น    ราชาโน    คเหตฺวา    เอวรูป    กมฺมกรณ   
กาเรนฺตีติ   ฯ   ต   กึ   ม ฺสิ  คามณิ  อป  นุ  เต  เอวรูป  ทฏิ   
วา สุต วาติ ฯ ทิฏ ฺจ โน ภนฺเต สุต ฺจ สุยฺยิสฺสติ จาติ ฯ   
     [๖๖๐]   ตตฺร   คามณิ   เย   เต  สมณพฺราหฺมณา  เอววาทิโน   
เอวทิฏ ิโน    โย   โกจิ   มุสา   ภณติ   สพฺโพ   โส   ทฏิเ   ว   
ธมฺเม   ทุกฺข   โทมนสฺส   ปฏิสเวทยตีติ   ฯ   สจฺจ  วา  เต  อาหสุ    
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มุสา   วาติ  ฯ  มุสา  ภนฺเต  ฯ  เย  ปน  เต  ตุจฺฉ  มุสา  วิลปนฺติ   
สีลวนฺโต   วา   เต  ทุสฺสลีา  วาติ  ฯ  ทสฺุสีลา  ภนฺเต  ฯ  เย  ปน   
เต   ทุสฺสีลา   ปาปธมฺมา   มิจฺฉาปฏิปนฺนา   วา   เต  สมฺมาปฏิปนฺนา   
วาติ   ฯ   มิจฺฉาปฏิปนฺนา   ภนฺเต   ฯ  เย  ปน  เต  มจฺิฉาปฏิปนฺนา   
มิจฺฉาทิฏ ิกา    วา    เต   สมฺมาทิฏ ิกา   วาติ   ฯ   มิจฺฉาทิฏ ิกา   
ภนฺเต   ฯ  เย  ปน  เต  มิจฺฉาทิฏ ิกา  กลฺล  น ุ เตสุ  ปสีทิตุนฺติ  ฯ   
โน   เหต   ภนฺเต   ฯ   อจฺฉริย   ภนฺเต  อพฺภุต  ภนฺเต  อตฺถิ  เม   
ภนฺเต    อาวสถาคาร    ตตฺถ    อตฺถ ิ  ม ฺจกานิ   อตฺถิ   อาสนานิ   
อตฺถิ   อุทกมณิโก   อตฺถิ   เตลปฺปทีโป   ฯ   ตตฺถ   โย  สมโณ  วา   
พฺราหฺมโณ วา วาส อุเปติ เตนาห ยถาสตฺติ ยถาพล สวิภชามิ ฯ   
     [๖๖๑]   ภูตปุพฺพ   ภนฺเต   จตฺตาโร   สตฺถาโร   นานาทิฏ ิกา   
นานาขนฺติกา   นานารุจิกา   ตสฺมึ   อาวสถาคาเร  วาส  อุปคจฺฉึสุ  ฯ   
เอโก   สตฺถา   เอววาที   เอวทิฏ ิ   นตฺถิ  ทินฺน  นตฺถิ  ยิฏ  นตฺถิ   
หุต    นตฺถิ    สุกตทุกฺกฏาน    กมฺมาน   ผล   วิปาโก   นตฺถิ   อย   
โลโก    นตฺถ ิ  ปโร   โลโก   นตฺถิ   มาตา   นตฺถิ   ปตา   นตฺถิ   
สตฺตา    โอปปาติกา    นตฺถิ    โลเก    สมณพฺราหฺมณา   สมฺมคฺคตา   
สมฺมาปฏิปนฺนา    เย   อิม ฺจ   โลก   ปร ฺจ   โลก   สย   อภิ ฺา   
สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ ฯ   
     [๖๖๒]   เอโก   สตฺถา  เอววาที  เอวทิฏ ิ  อตฺถิ  ทินฺน  อตฺถิ   
ยิฏ    อตฺถ ิ   หุต   อตฺถ ิ  สุกตทุกฺกฏาน   กมฺมาน   ผล   วิปาโก    



สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาท่ี 428 

อตฺถิ    อย    โลโก   อตฺถ ิ  ปโร   โลโก   อตฺถิ   มาตา   อตฺถิ   
ปตา    อตฺถ ิ   สตฺตา   โอปปาติกา   อตฺถิ   โลเก   สมณพฺราหฺมณา   
สมฺมคฺคตา    สมฺมาปฏิปนฺนา    เย    อิม ฺจ    โลก   ปร ฺจ   โลก   
สย อภิ ฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ ฯ   
     [๖๖๓]   เอโก   สตฺถา  เอววาที  เอวทิฏ ิ  กโรโต  การยโต   
ฉินฺทโต  เฉทาปยโต  ปจโต  ปาจยโต  ๑ โสจโต โสจยโต ๒ กลิมโต   
กิลมยโต  ๓  ผนฺทโต  ผนฺทาปยโต  ปาณมติมาปยโต ๔ อทินฺน อาทิยโต   
สนฺธึ    ฉินฺทโต   นิลโฺลป   หรโต   เอกาคาริก   กโรโต   ปริปนเฺถ   
ติฏโต   ปรทาร   คจฺฉโต   มุสา   ภณโต  กโรโต  น  กรียติ  ปาป   
ขุรปริยนฺเตน   เจป   จกฺเกน   โย   อิมิสฺสา   ปวิยา  ปาเณ  เอก   
มสขล    เอก   มสปุ ฺช   กเรยฺย   นตฺถ ิ  ตโตนิทาน   ปาป   นตฺถิ   
ปาปสฺส   อาคโม   ฯ   ทกขิฺณ  เจป  คงฺคาย  ตีร  คจฺเฉยฺย  หนนฺโต   
ฆาเตนฺโต  ฉินฺทนฺโต  เฉทาเปนฺโต ปจนฺโต ปาเจนฺโต ๕ นตฺถ ิตโตนิทาน   
ปาป   นตฺถ ิ  ปาปสฺส   อาคโม   ฯ   อุตฺตร   เจป   คงฺคาย   ตีร   
คจฺเฉยฺย  ททนฺโต  ทาเปนฺโต  ยชนฺโต  ยาเชนฺโต  ๖  นตฺถิ ตโตนทิาน   
ปุ ฺ    นตฺถิ    ปุ ฺสฺส    อาคโม   ฯ   ทาเนน   ทเมน   สยเมน   
สจฺจวชฺเชน นตฺถิ ปุ ฺ นตฺถิ ปุ ฺสฺส อาคโมติ ฯ   
     [๖๖๔]   เอโก   สตฺถา  เอววาที  เอวทิฏ ิ  กโรโต  การยโต   
ฉินฺทโต   เฉทาปยโต   ปจโต   ปาจยโต   โสจโต  โสจยโต  กลิมโต   
กิลมยโต   ผนฺทโต   ผนฺทาปยโต   ปาณมติมาปยโต   อทินฺน   อาทิยโต   
#๑ ม. ปาจาปยโต ฯ  ๒ ม. โสจาปยโต ฯ  ๓ ม. กลิมาปยโต ฯ ๔ ม. ปาณมติปาตยโต ฯ   
#๕ ม. ปาจาเปนฺโต ฯ  ๖ ม. ย.ุ ยชาเปนฺโต ฯ เอวมุปริป ฯ    
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สนฺธึ    ฉินฺทโต   นิลโฺลป   หรโต   เอกาคาริก   กโรโต   ปริปนเฺถ   
ติฏโต   ปรทาร   คจฺฉโต   มุสา   ภณโต   กโรโต   กรียติ   ปาป   
ขุรปริยนฺเตน   จกฺเกน   เจป   โย   อิมิสฺสา   ปวิยา  ปาเณ  เอก   
มสขล    เอก   มสปุ ฺช   กเรยฺย   อตฺถ ิ  ตโตนิทาน   ปาป   อตฺถ ิ  
ปาปสฺส   อาคโม   ฯ   ทกขิฺณ  เจป  คงฺคาย  ตีร  คจฺเฉยฺย  หนนฺโต   
ฆาเตนฺโต    ฉินฺทนฺโต    เฉทาเปนฺโต    ปจนฺโต   ปาเจนฺโต   อตฺถิ   
ตโตนิทาน    ปาป    อตฺถ ิ   ปาปสฺส   อาคโม   ฯ   อุตฺตร   เจป   
คงฺคาย   ตีร   คจฺเฉยฺย   ททนฺโต   ทาเปนฺโต   ยชนโฺต   ยาเชนฺโต   
อตฺถิ    ตโตนิทาน    ปุ ฺ   อตฺถ ิ  ปุ ฺสฺส   อาคโม   ฯ   ทาเนน   
ทเมน    สยเมน    สจฺจวชฺเชน    อตฺถ ิ   ปุ ฺ    อตฺถิ    ปุ ฺสฺส   
อาคโมติ   ฯ   ตสฺส   มยฺห   ภนฺเต   อหุเทว  กงฺขา  อหุ  วิจิกิจฺฉา   
โก   ส ุ  นาม   อิเมส   ภวต   สมณพฺราหฺมณาน   สจฺจ   อาห  โก   
มุสาติ   ฯ   อล   หิ   เต   คามณิ  กงฺขิตุ  อล  วิจิกิจฺฉิตุ  กงฺขนิเย   
จ  ปน  [๑]  าเน  วิจิกิจฺฉา  อุปฺปนฺนาติ  ฯ  เอว  ปสนฺนาห ภนฺเต   
ภควติ   ปโหติ   เม   ภควา   ตถา   ธมมฺ   เทเสตุ   ยถาห   อิม   
กงฺขาธมฺม ปชเหยฺยนฺติ ฯ   
     [๖๖๕]   อตฺถิ   คามณิ   ธมฺมสมาธิ  ตตฺร  เจ  ตฺว  จิตฺตสมาธึ   
ปฏิลเภยฺยาสิ   เอว   ตฺว  อิม  กงฺขาธมฺม  ปชเหยฺยาสิ  ฯ  กตโม  จ   
คามณิ   ธมฺมสมาธิ   ฯ   อิธ  คามณิ  อริยสาวโก  ปาณาติปาต  ปหาย   
ปาณาติปาตา    ปฏิวิรโต   โหติ   อทินนฺาทาน   ปหาย   อทินฺนาทานาซ   
#๑ ม. ย.ุ เต ฯ    
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ปฏิวิรโต   โหติ   กาเมสุ   มิจฺฉาจาร   ปหาย   กาเมสุ  มิจฺฉาจารา   
ปฏิวิรโต    โหติ    มุสาวาท   ปหาย   มสุาวาทา   ปฏิวิรโต   โหติ   
ปสุณ   วาจ   ปหาย   ปสณุาย   วาจาย  ปฏิวิรโต  โหติ  ผรุส  วาจ   
ปหาย    ผรุสาย    วาจาย   ปฏิวิรโต   โหติ   สมฺผปปฺลาป   ปหาย   
สมฺผปฺปลาปา    ปฏิวิรโต   โหติ   อภิชฺฌ   ปหาย   อนภิชฺฌาลุ   โหติ   
พฺยาปาทปโทส    ปหาย   อพฺยาปนฺนจิตฺโต   โหติ   มิจฺฉาทิฏ ึ   ปหาย   
สมฺมาทิฏ ิโก โหติ ฯ   
     [๖๖๖]   สโข   โส   คามณิ   อริยสาวโก   เอว  วิคตาภิชฺโฌ   
วิคตพฺยาปาโท    อสมฺมูโฬฺห    สมฺปชาโน   ปฏิสฺสโต   เมตฺตาสหคเตน   
เจตสา   เอก   ทิส   ผริตฺวา   วิหรติ   ฯ   ตถา   ทุติย  ฯ  ตถา   
ตติย   ฯ   ตถา  จตุตฺถ  ฯ  อิติ  อุทฺธมโธ  ติริย  สพพฺธิ  สพฺพตฺตตาย   
สพฺพาวนฺต    โลก    เมตฺตาสหคเตน   เจตสา   วิปุเลน   มหคฺคเตน   
อปฺปมาเณน   อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน   ผริตฺวา   วิหรติ  ฯ  โส  อิติ   
ปฏิส ฺจิกฺขติ    ยฺวาย    สตฺถา    เอววาที   เอวทิฏ ิ   นตฺถ ิ  ทินนฺ   
นตฺถิ    ยฏิ    นตฺถ ิ   หุต    นตฺถิ   สุกตทุกฺกฏาน   กมฺมาน   ผล   
วิปาโก   นตฺถิ   อย   โลโก   นตฺถิ   ปโร   โลโก   นตฺถิ   มาตา   
นตฺถิ   ปตา   นตฺถิ   สตฺตา  โอปปาติกา  นตฺถ ิ โลเก  สมณพฺราหฺมณา   
สมฺมคฺคตา        สมฺมาปฏปินฺนา       เย       อิม ฺจ       โลก   
ปร ฺจ    โลก   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   ปเวเทนฺตีติ   ฯ   สเจ   
ตสฺส   โภโต   สตฺถุโน   สจฺจ   วจน   อปณฺณกตาย   มยฺห  โยห  น    
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กิ ฺจิ   พฺยาพาเธมิ   ๑  ตส  วา  ถาวร  วา  อุภยเมตฺถ  กฏคฺคาโห   
ย   จมฺหิ   กาเยน   สวุโต   วาจาย   สวุโต   มนสา  สวุโต  ย ฺจ   
กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชฺชิสฺสามีติ  ฯ   
ตสฺส   ปามุชชฺ   ชายติ   ปมุทิตสฺส   ปติ   ชายติ   ปติมนสฺส   กาโย   
ปสฺสมฺภติ   ปสฺสทฺธกาโย   สุข   เวทยติ   สุขิโน   จิตฺต  สมาธิยติ  ฯ   
อย    โข   คามณิ   ธมฺมสมาธิ   ฯ   ตตฺร   เจ   ตฺว   จิตฺตสมาธึ   
ปฏิลเภยฺยาสิ เอว ตฺว อิม กงฺขาธมฺม ปชเหยฺยาสิ ฯ   
     [๖๖๗]   สโข   โส   คามณิ   อริยสาวโก   เอว  วิคตาภิชฺโฌ   
วิคตพฺยาปาโท    อสมฺมูโฬฺห    สมฺปชาโน   ปฏิสฺสโต   เมตฺตาสหคเตน   
เจตสา   เอก   ทิส   ผริตฺวา   วิหรติ   ฯ   ตถา   ทุติย  ฯ  ตถา   
ตติย   ฯ   ตถา  จตุตฺถ  ฯ  อิติ  อุทฺธมโธ  ติริย  สพพฺธิ  สพฺพตฺตตาย   
สพฺพาวนฺต    โลก    เมตฺตาสหคเตน   เจตสา   วิปุเลน   มหคฺคเตน   
อปฺปมาเณน   อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน   ผริตฺวา   วิหรติ  ฯ  โส  อิติl   
ปฏิส ฺจิกฺขติ    ยฺวาย    สตฺถา    เอววาที   เอวทิฏ ิ   อตฺถ ิ  ทินฺน   
อตฺถิ    ยฏิ    อตฺถ ิ   หุต    อตฺถ ิ  สุกตทุกฺกฏาน   กมฺมาน   ผล   
วิปาโก   อตฺถิ   อย   โลโก   อตฺถิ   ปโร   โลโก   อตฺถิ   มาตา   
อตฺถิ   ปตา   อตฺถิ   สตฺตา  โอปปาติกา  อตฺถิ  โลเก  สมณพฺราหฺมณา   
สมฺมคฺคตา        สมฺมาปฏปินฺนา       เย       อิม ฺจ       โลก   
ปร ฺจ    โลก   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   ปเวเทนฺตีติ   ฯ   สเจ   
#๑ พฺยาปาเธมิ อิติป ฯ    
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ตสฺส   โภโต   สตฺถุโน   สจฺจ   วจน   อปณฺณกตาย   มยฺห  โยห  น   
กิ ฺจิ   พฺยาพาเธมิ   ตส   วา   ถาวร   วา   อุภยเมตฺถ  กฏคฺคาโห   
ย ฺจมฺหิ   กาเยน   สวุโต   วาจาย   สวุโต   มนสา   สวุโต   ย ฺจ   
กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชฺชิสฺสามีติ  ฯ   
ตสฺส   ปามุชชฺ   ชายติ   ปมุทิตสฺส   ปติ   ชายติ   ปติมนสฺส   กาโย   
ปสฺสมฺภติ   ปสฺสทฺธกาโย   สุข   เวทยติ   สุขิโน   จิตฺต  สมาธิยติ  ฯ   
อย    โข   คามณิ   ธมฺมสมาธิ   ฯ   ตตฺร   เจ   ตฺว   จิตฺตสมาธึ   
ปฏิลเภยฺยาสิ เอว ตฺว อิม กงฺขาธมฺม ปชเหยฺยาสิ ฯ   
     [๖๖๘]   สโข   โส   คามณิ   อริยสาวโก   เอว  วิคตาภิชฺโฌ   
วิคตพฺยาปาโท    อสมฺมูโฬฺห    สมฺปชาโน   ปฏิสฺสโต   เมตฺตาสหคเตน   
เจตสา   เอก   ทิส   ผริตฺวา   วิหรติ   ฯ   ตถา   ทุติย  ฯ  ตถา   
ตติย   ฯ   ตถา  จตุตฺถ  ฯ  อิติ  อุทฺธมโธ  ติริย  สพพฺธิ  สพฺพตฺตตาย   
สพฺพาวนฺต    โลก    เมตฺตาสหคเตน   เจตสา   วิปุเลน   มหคฺคเตน   
อปฺปมาเณน   อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน   ผริตฺวา   วิหรติ  ฯ  โส  อิติ   
ปฏิส ฺจิกฺขติ   ยฺวาย   สตฺถา   เอววาที   เอวทิฏ ิ  กโรโต  การยโต   
ฉินฺทโต   เฉทาปยโต   ปจโต   ปาจยโต   โสจโต  โสจยโต  กลิมโต   
กิลมยโต   ผนฺทโต   ผนฺทาปยโต   ปาณมติมาปยโต   อทินฺน   อาทิยโต   
สนฺธึ    ฉินฺทโต   นิลโฺลป   หรโต   เอกาคาริก   กโรโต   ปริปนเฺถ   
ติฏโต   ปรทาร   คจฺฉโต   มุสา   ภณโต  กโรโต  น  กรียติ  ปาป   
ขุรปริยนฺเตน   เจป   จกฺเกน   โย   อิมิสฺสา   ปวิยา  ปาเณ  เอก    
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มสขล    เอก   มสปุ ฺช   กเรยฺย   นตฺถ ิ  ตโตนิทาน   ปาป   นตฺถิ   
ปาปสฺส   อาคโม   ฯ   ทกขิฺณ  เจป  คงฺคาย  ตีร  คจฺเฉยฺย  หนนฺโต   
ฆาเตนฺโต  ฉินฺทนฺโต  เฉทาเปนฺโต  ปจนฺโต  ปาเจนฺโต  นตฺถ ิตโตนิทาน   
ปาป    นตฺถิ    ปาปสฺส    อาคโม    ฯ    อุตฺตร   เจป   คงฺคาย   
ตีร  คจฺเฉยฺย  ททนฺโต  ทาเปนฺโต  ยชนฺโต  ยาเชนฺโต  นตฺถิ ตโตนิทาน   
ปุ ฺ     นตฺถิ    ปุ ฺสฺส    อาคโม    ทาเนน    ทเมน    สยเมน   
สจฺจวชฺเชน    นตฺถ ิ   ปุ ฺ   นตฺถ ิ  ปุ ฺสฺส   อาคโมติ   ฯ   สเจ   
ตสฺส    โภโต   สตฺถโุน   สจฺจ   วจน   อปณฺณกตาย   มยฺห   ยฺวาห   
น   กิ ฺจิ   พฺยาพาเธมิ   ตส  วา  ถาวร  วา  อุภยเมตฺถ  กฏคฺคาโห   
ย ฺจมฺหิ   กาเยน   สวุโต   วาจาย   สวุโต   มนสา   สวุโต   ย ฺจ   
กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชฺชิสฺสามีติ  ฯ   
ตสฺส   ปามุชชฺ   ชายติ   ปมุทิตสฺส   ปติ   ชายติ   ปติมนสฺส   กาโย   
ปสฺสมฺภติ   ปสฺสทฺธกาโย   สุข   เวทยติ   สุขิโน   จิตฺต  สมาธิยติ  ฯ   
อย    โข   คามณิ   ธมฺมสมาธิ   ฯ   ตตฺร   เจ   ตฺว   จิตฺตสมาธึ   
ปฏิลเภยฺยาสิ เอว ตฺว อิม กงฺขาธมฺม ปชเหยฺยาสิ ฯ   
     [๖๖๙]   สโข   โส   คามณิ   อริยสาวโก   เอว  วิคตาภิชฺโฌ   
วิคตพฺยาปาโท    อสมฺมูโฬฺห    สมฺปชาโน   ปฏิสฺสโต   เมตฺตาสหคเตน   
เจตสา  เอก  ทิส  ผริตฺวา  วิหรติ  ฯ  ตถา  ทุติย  ฯ  ตถา  ตติย ฯ   
ตถา    จตุตฺถ    ฯ    อิติ   อุทฺธมโธ   ติรยิ   สพฺพธิ   สพฺพตฺตตาย   
สพฺพาวนฺต    โลก    เมตฺตาสหคเตน   เจตสา   วิปุเลน   มหคฺคเตน    
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อปฺปมาเณน   อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน   ผริตฺวา   วิหรติ  ฯ  โส  อิติ   
ปฏิส ฺจิกฺขติ   ยฺวาย   สตฺถา   เอววาที   เอวทิฏ ิ  กโรโต  การยโต   
ฉินฺทโต   เฉทาปยโต   ปจโต   ปาจยโต   โสจโต  โสจยโต  กลิมโต   
กิลมยโต   ผนฺทโต   ผนฺทาปยโต   ปาณมติมาปยโต   อทินฺน   อาทิยโต   
สนฺธึ    ฉินฺทโต   นิลโฺลป   หรโต   เอกาคาริก   กโรโต   ปริปนเฺถ   
ติฏโต   ปรทาร   คจฺฉโต   มุสา   ภณโต   กโรโต   กรียติ   ปาป   
ขุรปริยนฺเตน   เจป   จกฺเกน   โย   อิมิสฺสา   ปวิยา  ปาเณ  เอก   
มสขล    เอก   มสปุ ฺช   กเรยฺย   อตฺถ ิ  ตโตนิทาน   ปาป   อตฺถ ิ  
ปาปสฺส   อาคโม   ฯ   ทกขิฺณ  เจป  คงฺคาย  ตีร  คจฺเฉยฺย  หนนฺโต   
ฆาเตนฺโต    ฉินฺทนฺโต    เฉทาเปนฺโต    ปจนฺโต   ปาเจนฺโต   อตฺถิ   
ตโตนิทาน   ปาป   อตฺถ ิ  ปาปสฺส  อาคโม  ฯ  อุตฺตร  เจป  คงฺคาย   
ตีร    คจฺเฉยฺย    ททนโฺต   ทาเปนฺโต   ยชนฺโต   ยาเชนฺโต   อตฺถ ิ  
ตโตนิทาน    ปุ ฺ    อตฺถิ    ปุ ฺสฺส    อาคโม    ทาเนน   ทเมน   
สยเมน   สจฺจวชฺเชน   อตฺถิ   ปุ ฺ   อตฺถิ   ปุ ฺสฺส   อาคโมติ   ฯ   
สเจ    ตสฺส    โภโต   สตฺถโุน   สจฺจ   วจน   อปณฺณกตาย   มยฺห   
ยฺวาห   น   กิ ฺจิ   พฺยาพาเธมิ   ตส   วา   ถาวร  วา  อุภยเมตฺถ   
กฏคฺคาโห    ย ฺจมฺหิ    กาเยน    สวุโต   วาจาย   สวุโต   มนสา   
สวุโต   ย ฺจ   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก   
อุปปชฺชิสฺสามีติ   ฯ   ตสฺส   ปามุชฺช   ชายติ   ปมุทติสฺส   ปติ  ชายติ   
ปติมนสฺส    กาโย   ปสฺสมฺภติ   ปสฺสทฺธกาโย   สขุ   เวทยติ   สุขิโน    
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จิตฺต   สมาธิยติ   ฯ  อย  โข  คามณิ  ธมฺมสมาธิ  ฯ  ตตฺร  เจ  ตฺว   
จิตฺตสมาธึ ปฏิลเภยฺยาสิ เอว ตฺว อิม กงฺขาธมฺม ปชเหยฺยาสิ ฯ   
     [๖๗๐]   สโข   โส   คามณิ   อริยสาวโก   เอว  วิคตาภิชฺโฌ   
วิคตพฺยาปาโท    อสมฺมูโฬฺห    สมฺปชาโน    ปฏิสสฺโต   กรุณาสหคเตน   
เจตสา   เอก   ทิส   ผริตฺวา   วิหรติ   ฯ   มุทิตาสหคเตน  เจตสา   
เอก   ทิส   ผริตฺวา  วิหรติ  ฯ  สโข  โส  คามณิ  อริยสาวโก  เอว   
วิคตาภิชฺโฌ     วิคตพฺยาปาโท    อสมฺมโูฬฺห    สมฺปชาโน    ปฏสิฺสโต   
อุเปกฺขาสหคเตน   เจตสา   เอก   ทิส   ผริตฺวา   วิหรติ   ฯ  ตถา   
ทุติย   ฯ   ตถา   ตติย   ฯ   ตถา  จตุตฺถ  ฯ  อิติ  อุทฺธมโธ  ติริย   
สพฺพธิ    สพฺพตฺตตาย   สพฺพาวนฺต   โลก   อุเปกฺขาสหคเตน   เจตสา   
วิปุเลน   มหคฺคเตน   อปฺปมาเณน   อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน   ผรตฺิวา   
วิหรติ   ฯ   โส  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ  ยฺวาห  สตฺถา  เอววาที  เอวทิฏ ิ   
นตฺถิ    ทินฺน    นตฺถ ิ   ยฏิ    นตฺถิ    หุต   นตฺถ ิ  สุกตทุกฺกฏาน   
กมฺมาน   ผล   วิปาโก   นตฺถิ   อย   โลโก   นตฺถ ิ  ปโร   โลโก   
นตฺถิ    มาตา    นตฺถ ิ   ปตา   นตฺถิ   สตฺตา   โอปปาติกา   นตฺถิ   
โลเก    สมณพฺราหฺมณา    สมฺมคฺคตา    สมฺมาปฏิปนฺนา   เย   อิม ฺจ   
โลก    ปร ฺจ   โลก   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   ปเวเทนฺตีติ   ฯ   
สเจ    ตสฺส    โภโต   สตฺถโุน   สจฺจ   วจน   อปณฺณกตาย   มยฺห   
ยฺวาห   น   กิ ฺจิ   พฺยาพาเธมิ   ตส   วา   ถาวร  วา  อุภยเมตฺถ   
กฏคฺคาโห    ย ฺจมฺหิ    กาเยน    สวุโต   วาจาย   สวุโต   มนสา    
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สวุโต   ย ฺจ   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก   
อุปปชฺชิสฺสามีติ   ฯ   ตสฺส   ปามุชฺช   ชายติ   ปมุทติสฺส   ปติ  ชายติ   
ปติมนสฺส    กาโย   ปสฺสมฺภติ   ปสฺสทฺธกาโย   สขุ   เวทยติ   สุขิโน   
จิตฺต   สมาธิยติ   ฯ  อย  โข  คามณิ  ธมฺมสมาธิ  ฯ  ตตฺร  เจ  ตฺว   
จิตฺตสมาธึ ปฏิลเภยฺยาสิ เอว ตฺว อิม กงฺขาธมฺม ปชเหยฺยาสิ ฯ   
     [๖๗๑] สโข โข คามณิ อริยสาวโก เอว วิคตาภิชฺโฌ วิคตพฺยาปาโท   
อสมฺมูโฬฺห        สมฺปชาโน        ปฏิสสฺโต       อุเปกฺขาสหคเตน   
เจตสา  เอก  ทิส  ผริตฺวา  วิหรติ  ฯ  ตถา  ทุติย  ฯ  ตถา  ตติย ฯ   
ตถา    จตุตฺถ    ฯ    อิติ   อุทฺธมโธ   ติรยิ   สพฺพธิ   สพฺพตฺตตาย   
สพฺพาวนฺต    โลก   อุเปกขฺาสหคเตน   เจตสา   วิปุเลน   มหคฺคเตน   
อปฺปมาเณน   อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน   ผริตฺวา   วิหรติ  ฯ  โส  อิติ   
ปฏิส ฺจิกฺขติ    ยฺวาย    สตฺถา    เอววาที   เอวทิฏ ิ   อตฺถ ิ  ทินฺน   
อตฺถิ    ยฏิ    อตฺถ ิ   หุต    อตฺถ ิ  สุกตทุกฺกฏาน   กมฺมาน   ผล   
วิปาโก   อตฺถิ   อย   โลโก   อตฺถิ   ปโร   โลโก   อตฺถิ   มาตา   
อตฺถิ   ปตา   อตฺถิ   สตฺตา  โอปปาติกา  อตฺถิ  โลเก  สมณพฺราหฺมณา   
สมฺมคฺคตา        สมฺมาปฏปินฺนา       เย       อิม ฺจ       โลก   
ปร ฺจ    โลก   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   ปเวเทนฺตีติ   ฯ   สเจ   
ตสฺส    โภโต   สตฺถโุน   สจฺจ   วจน   อปณฺณกตาย   มยฺห   ยฺวาห   
น   กิ ฺจิ   พฺยาพาเธมิ   ตส  วา  ถาวร  วา  อุภยเมตฺถ  กฏคฺคาโห   
ย ฺจมฺหิ   กาเยน   สวุโต   วาจาย   สวุโต   มนสา   สวุโต   ย ฺจ    
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กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชฺชิสฺสามีติ  ฯ   
ตสฺส     ปามุชฺช    ชายติ    ปมุทิตสฺส    ปติ    ชายติ    ปติมนสฺส   
กาโย    ปสฺสมฺภติ    ปสฺสทฺธกาโย    สขุ    เวทยติ   สุขิโน   จิตฺต   
สมาธิยติ  ฯ  อย  โข  คามณิ  ธมฺมสมาธิ  ฯ  ตตฺร  เจ ตฺว จิตฺตสมาธึ   
ปฏิลเภยฺยาสิ เอว ตฺว อิม กงฺขาธมฺม ปชเหยฺยาสิ ฯ   
     [๖๗๒] สโข โส คามณิ อริยสาวโก เอว วิคตาภิชฺโฌ วิคตพฺยาปาโท   
อสมฺมูโฬฺห        สมฺปชาโน        ปฏิสสฺโต       อุเปกฺขาสหคเตน   
เจตสา  เอก  ทิส  ผริตฺวา  วิหรติ  ฯ  ตถา  ทุติย  ฯ  ตถา  ตติย ฯ   
ตถา    จตุตฺถ    ฯ    อิติ   อุทฺธมโธ   ติรยิ   สพฺพธิ   สพฺพตฺตตาย   
สพฺพาวนฺต    โลก   อุเปกขฺาสหคเตน   เจตสา   วิปุเลน   มหคฺคเตน   
อปฺปมาเณน   อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน   ผริตฺวา   วิหรติ  ฯ  โส  อิติ   
ปฏิส ฺจิกฺขติ   ยฺวาย   สตฺถา   เอววาที   เอวทิฏ ิ  กโรโต  การยโต   
ฉินฺทโต   เฉทาปยโต   ปจโต   ปาจยโต   โสจโต  โสจยโต  กลิมโต   
กิลมยโต   ผนฺทโต   ผนฺทาปยโต   ปาณมติมาปยโต   อทินฺน   อาทิยโต   
สนฺธึ    ฉินฺทโต   นิลโฺลป   หรโต   เอกาคาริก   กโรโต   ปริปนเฺถ   
ติฏโต   ปรทาร   คจฺฉโต   มุสา   ภณโต  กโรโต  น  กรียติ  ปาป   
ขุรปริยนฺเตน   เจป   จกฺเกน   โย   อิมิสฺสา   ปวิยา  ปาเณ  เอก   
มสขล    เอก   มสปุ ฺช   กเรยฺย   นตฺถ ิ  ตโตนิทาน   ปาป   นตฺถิ   
ปาปสฺส   อาคโม   ฯ   ทกขิฺณ  เจป  คงฺคาย  ตีร  คจฺเฉยฺย  หนนฺโต   
ฆาเตนฺโต    ฉินฺทนฺโต    เฉทาเปนฺโต    ปจนฺโต   ปาเจนฺโต   นตฺถิ    
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ตโตนิทาน    ปาป    นตฺถ ิ   ปาปสฺส   อาคโม   ฯ   อุตฺตร   เจป   
คงฺคาย   ตีร   คจฺเฉยฺย   ททนฺโต   ทาเปนฺโต   ยชนโฺต   ยาเชนฺโต   
นตฺถิ    ตโตนิทาน    ปุ ฺ    นตฺถิ    ปุ ฺสฺส    อาคโม    ทาเนน   
ทเมน    สยเมน    สจฺจวชฺเชน    นตฺถ ิ   ปุ ฺ    นตฺถิ    ปุ ฺสฺส   
อาคโมติ   ฯ   สเจ   ตสฺส  โภโต  สตฺถุโน  สจฺจ  วจน  อปณฺณกตาย   
มยฺห    ยฺวาห    น   กิ ฺจิ   พฺยาพาเธมิ   ตส   วา   ถาวร   วา   
อุภยเมตฺถ   กฏคฺคาโห   ย ฺจมฺหิ   กาเยน   สวุโต   วาจาย   สวุโต   
มนสา   สวุโต   ย ฺจ   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ  สคฺค   
โลก   อุปปชชฺิสฺสามีติ   ฯ   ตสฺส   ปามุชฺช   ชายติ   ปมุทิตสฺส   ปติ   
ชายติ    ปติมนสฺส   กาโย   ปสฺสมฺภติ   ปสฺสทฺธกาโย   สุข   เวทยติ   
สุขิโน   จิตฺต   สมาธิยติ   ฯ   อย  โข  คามณิ  ธมฺมสมาธิ  ฯ  ตตฺร   
เจ   ตฺว   จิตฺตสมาธึ   ปฏลิเภยฺยาสิ   เอว   ตฺว   อิม   กงฺขาธมฺม   
ปชเหยฺยาสิ ฯ   
     [๖๗๓] สโข โส คามณิ อริยสาวโก เอว วิคตาภิชฺโฌ วิคตพฺยาปาโท   
อสมฺมูโฬฺห        สมฺปชาโน        ปฏิสสฺโต       อุเปกฺขาสหคเตน   
เจตสา  เอก  ทิส  ผริตฺวา  วิหรติ  ฯ  ตถา  ทุติย  ฯ  ตถา  ตติย ฯ   
ตถา    จตุตฺถ    ฯ    อิติ   อุทฺธมโธ   ติรยิ   สพฺพธิ   สพฺพตฺตตาย   
สพฺพาวนฺต    โลก   อุเปกขฺาสหคเตน   เจตสา   วิปุเลน   มหคฺคเตน   
อปฺปมาเณน   อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน   ผริตฺวา   วิหรติ  ฯ  โส  อิติ   
ปฏิส ฺจิกฺขติ   ยฺวาย   สตฺถา   เอววาที   เอวทิฏ ิ  กโรโต  การยโต    



สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาท่ี 439 

ฉินฺทโต   เฉทาปยโย   ปจโต   ปาจยโต   โสจโต  โสจยโต  กลิมโต   
กิลมยโต   ผนฺทโต   ผนฺทาปยโต   ปาณมติมาปยโต   อทินฺน   อาทิยโต   
สนฺธึ    ฉินฺทโต   นิลโฺลป   หรโต   เอกาคาริก   กโรโต   ปริปนเฺถ   
ติฏโต   ปรทาร   คจฺฉโต   มุสา   ภณโต   กโรโต   กรียติ   ปาป   
ขุรปริยนฺเตน   เจป   จกฺเกน   โย   อิมิสฺสา   ปวิยา  ปาเณ  เอก   
มสขล    เอก   มสปุ ฺช   กเรยฺย   อตฺถ ิ  ตโตนิทาน   ปาป   อตฺถ ิ  
ปาปสฺส   อาคโม   ฯ   ทกขิฺณ  เจป  คงฺคาย  ตีร  คจฺเฉยฺย  หนนฺโต   
ฆาเตนฺโต    ฉินฺทนฺโต    เฉทาเปนฺโต    ปจนฺโต   ปาเจนฺโต   อตฺถิ   
ตโตนิทาน   ปาป   อตฺถ ิ  ปาปสฺส  อาคโม  ฯ  อุตฺตร  เจป  คงฺคาย   
ตีร    คจฺเฉยฺย    ททนโฺต   ทาเปนฺโต   ยชนฺโต   ยาเชนฺโต   อตฺถ ิ  
ตโตนิทาน    ปุ ฺ    อตฺถิ    ปุ ฺสฺส    อาคโม    ทาเนน   ทเมน   
สยเมน   สจฺจวชฺเชน   อตฺถิ   ปุ ฺ   อตฺถิ   ปุ ฺสฺส   อาคโมติ   ฯ   
สเจ    ตสฺส    โภโต   สตฺถโุน   สจฺจ   วจน   อปณฺณกตาย   มยฺห   
ยฺวาห   น   กิ ฺจิ   พฺยาพาเธมิ   ตส   วา   ถาวร  วา  อุภยเมตฺถ   
กฏคฺคาโห    ย ฺจมฺหิ    กาเยน    สวุโต   วาจาย   สวุโต   มนสา   
สวุโต   ย ฺจ   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก   
อุปปชฺชิสฺสามีติ   ฯ   ตสฺส   ปามุชฺช   ชายติ   ปมุทติสฺส   ปติ  ชายติ   
ปติมนสฺส    กาโย   ปสฺสมฺภติ   ปสฺสทฺธกาโย   สขุ   เวทยติ   สุขิโน   
จิตฺต   สมาธิยติ   ฯ  อย  โข  คามณิ  ธมฺมสมาธิ  ฯ  ตตฺร  เจ  ตฺว   
จิตฺตสมาธึ   ปฏิลเภยฺยาสิ  เอว  ตฺว  อิม  กงฺขาธมฺม  ปชเหยฺยาสีติ  ฯ   
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เอว   วุตฺเต   ปาฏลิโย  คามณี  ภควนฺต  เอตทโวจ  อภิกฺกนฺต  ภนฺเต   
อภิกฺกนฺต    ภนฺเต   ฯเปฯ   อชฺชตคฺเค   ปาณุเปต   สรณงฺคตนฺติ   ฯ   
เตรสม ฯ   
                    คามณิสยุตฺต สมตฺต ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
        จณฺฑปุตฺโต ๑ โยธาชีโว   หตฺถ ิ๒ หโย จ ภูมโก   
        เทสนาสงฺขา กุล มณิจูฬ    คนฺธภกราสิยปาฏลีติ ๓ ฯ   
                     _______________   
#๑ ม. ย.ุ จณฺโฑ ปุโฏ ฯ  ๒ ม. หตฺถิสโฺส อสิพนฺธโก ฯ ยุ. หตฺถ ิหโย ปจฺฉาภูมโก ฯ   
#๓ ม. ยุ. ภทฺรราสิยปาฏลติี ฯ    
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                  อสงฺขตสยุตฺตสฺส ปมวคฺโค   
     [๖๗๔]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  ตตฺร  โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ   
ภิกฺขโวติ   ฯ   ภทนฺเตติ   เต   ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ  ภควา   
เอตทโวจ    อสงฺขต ฺจ    โว   ภิกฺขเว   เทสิสฺสามิ   อสงฺขตคามิ ฺจ   
มคฺค   ต   สณุาถ   ฯ   กตม ฺจ   ภิกฺขเว  อสงฺขต  ฯ  โย  ภิกฺขเว   
ราคกฺขโย  โทสกฺขโย  โมหกฺขโย  ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อสงฺขต  ฯ   
กตโม   จ  ภิกฺขเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  กายคตาสติ  ฯ  อย  วุจฺจติ   
ภิกฺขเว   อสงฺขตคามิมคฺโค   ฯ   อิติ  โข  ภิกฺขเว  เทสิต  โว  มยา   
อสงฺขต    เทสิโต    อสงฺขตคามิมคฺโค   ฯ   ย   ภิกฺขเว   สตฺถารา   
กรณีย   สาวกาน   หิเตสินา   อนุกมฺปเกน   อนุกมปฺ   อุปาทาย   กต   
โว  ต  มยา  ฯ  เอตานิ  ภิกฺขเว  รุกฺขมูลานิ  เอตานิ สุ ฺาคารานิ ฯ   
ฌายถ    ภิกฺขเว    มา    ปมาทตฺถ    มา    ปจฺฉา   วิปฺปฏิสาริโน   
อหุวตฺถ ฯ อย โว อมฺหาก อนุสาสนีติ ฯ   
     [๖๗๕]   อสงฺขต ฺจ   โว   ภิกฺขเว   เทสิสฺสามิ  อสงฺขตคามิ ฺจ   
มคฺค   ต   สณุาถ   ฯ   กตม ฺจ   ภิกฺขเว  อสงฺขต  ฯ  โย  ภิกฺขเว   
ราคกฺขโย  โทสกฺขโย  โมหกฺขโย  ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อสงฺขต  ฯ   
กตโม   จ  ภิกฺขเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  สมโถ  จ  วิปสฺสนา  จ  ฯ   
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯเปฯ    
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     [๖๗๖]  กตโม  จ  ภิกฺขเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ สวิตกฺกสวิจาโร   
สมาธิ    อวิตกฺกวิจารมตฺโต    สมาธิ    อวิตกฺกอวิจาโร   สมาธิ   ฯ   
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๖๗๗]  กตโม  จ  ภิกขฺเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  สุ ฺโต สมาธิ   
อนิมิตฺโต    สมาธิ   อปฺปณิหิโต   สมาธิ   ฯ   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   
อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๖๗๘]   กตโม   จ   ภิกฺขเว   อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  จตฺตาโร   
สติปฏานา ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๖๗๙]   กตโม   จ   ภิกฺขเว   อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  จตฺตาโร   
สมฺมปฺปธานา ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๖๘๐]   กตโม   จ   ภิกฺขเว   อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  จตฺตาโร   
อิทฺธิปาทา ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๖๘๑]  กตโม  จ  ภิกฺขเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ ป ฺจินฺทฺริยานิ ฯ   
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๖๘๒]  กตโม  จ  ภิกขฺเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  ป ฺจ พลานิ ฯ   
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๖๘๓]  กตโม  จ  ภิกขฺเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ สตฺต โพชฺฌงฺคา ฯ   
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๖๘๔]  กตโม  จ  ภิกขฺเว  อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อริโย อฏงฺคิโก   
มคฺโค   ฯ   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   อสงฺขตคามิมคฺโค   ฯ  อิติ  โข    
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ภิกฺขเว   เทสิต   โว   มยา   อสงฺขต  เทสิโต  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ   
ย    ภิกฺขเว   สตฺถารา   กรณีย   สาวกาน   หิเตสินา   อนุกมฺปเกน   
อนุกมฺป  อุปาทาย  กต  โว  ต  มยา  ฯ  เอตานิ  ภิกฺขเว  รุกฺขมูลานิ   
เอตานิ   สุ ฺาคารานิ   ฯ   ฌายถ   ภิกฺขเว   มา   ปมาทตฺถ   มา   
ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ ฯ อย โว อมฺหาก อนุสาสนีติ ฯ   
              นิพฺพานสยุตฺตสฺส ๑ ปโม วคฺโค ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
         กาโย สมโถ วิตกโฺก      สุ ฺตา ๒ สติปฏานา   
         สมฺมปปฺธานา อิทฺธิปาทา    อินทฺฺริยา พลโพชฺฌงฺคา   
         มคฺเคน เอกาทสม        ทสุทฺทาน ๓ ปวุจฺจติ ฯ   
                       _____________   
#๑ ม. อสงฺขตสยุตฺตสฺส ฯ ๒ ม. ยุ. สุ ฺโต ฯ  ๓ ม. ตสฺสุทฺทาน ฯ    
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                  อสงฺขตสยุตฺตสฺส ทุติยวคฺโค   
     [๖๘๕]   อสงฺขต ฺจ   โว   ภิกฺขเว   เทสิสฺสามิ  อสงฺขตคามิ ฺจ   
มคฺค   ต   สณุาถ   ฯ   กตม ฺจ   ภิกฺขเว  อสงฺขต  ฯ  โย  ภิกฺขเว   
ราคกฺขโย  โทสกฺขโย  โมหกฺขโย  ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อสงฺขต  ฯ   
กตโม  จ  ภิกขฺเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  สมโถ  ฯ  อย วุจฺจติ ภิกฺขเว   
อสงฺขตคามิมคฺโค   ฯ   อิติ   โข  ภิกฺขเว  เทสิต  โว  มยา  อสงฺขต   
เทสิโต   อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  ย  ภิกฺขเว  สตฺถารา  กรณีย  สาวกาน   
หิเตสินา   อนุกมฺปเกน   อนุกมฺป   อุปาทาย   กต   โว  ต  มยา  ฯ   
เอตานิ    ภิกขฺเว   รุกฺขมูลานิ   เอตานิ   สุ ฺาคารานิ   ฯ   ฌายถ   
ภิกฺขเว   มา   ปมาทตฺถ   มา   ปจฺฉา   วิปฺปฏิสาริโน   อหุวตฺถ   ฯ   
อย โว อมฺหาก อนุสาสนีติ ฯ   
     [๖๘๖]   อสงฺขต ฺจ   โว   ภิกฺขเว   เทสิสฺสามิ  อสงฺขตคามิ ฺจ   
มคฺค   ต   สณุาถ   ฯ   กตม ฺจ   ภิกฺขเว  อสงฺขต  ฯ  โย  ภิกฺขเว   
ราคกฺขโย  โทสกฺขโย  โมหกฺขโย  ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อสงฺขต  ฯ   
กตโม   จ   ภิกฺขเว   อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  วิปสฺสนา  ฯ  อย  วุจฺจติ   
ภิกฺขเว   อสงฺขตคามิมคฺโค   ฯ   อิติ  โข  ภิกฺขเว  เทสิต  โว  มยา   
อสงฺขต ฯเปฯ อย โว อมฺหาก อนุสาสนีติ ฯเปฯ   
     [๖๘๗]   กตโม   จ   ภิกฺขเว   อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  สวิตกฺโก   
สวิจาโร สมาธิ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ    
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     [๖๘๘]  กตโม จ ภิกขฺเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อวิตกฺโก วิจารมตฺโต   
สมาธิ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯเปฯ   
     [๖๘๙]   กตโม   จ   ภิกฺขเว   อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  อวิตกฺโก   
อวิจาโร สมาธิ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๖๙๐]   กตโม   จ   ภิกขฺเว   อสงฺขตคามิมคฺโค   ฯ  สุ ฺโต   
สมาธิ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๖๙๑]   กตโม   จ   ภิกขฺเว   อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  อนิมิตฺโต   
สมาธิ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๖๙๒]   กตโม   จ   ภิกฺขเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  อปฺปณิหิโต   
สมาธิ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๖๙๓]   กตโม  จ  ภิกขฺเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ    กาเย    กายานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   
วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส  ฯ  อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค   
ฯเปฯ   
     [๖๙๔]   กตโม  จ  ภิกขฺเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   เวทนาสุ   เวทนานุปสฺสี   วิหรติ   ฯเปฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๖๙๕]   กตโม  จ  ภิกขฺเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   จิตฺเต   จิตฺตานุปสฺสี   วิหรติ   ฯเปฯ   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   
อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ  
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     [๖๙๖]   กตโม  จ  ภิกขฺเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   ฯเปฯ   อย   วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๖๙๗]   กตโม  จ  ภิกขฺเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   อนุปปฺนฺนาน   ปาปกาน   อกุสลาน   ธมฺมาน  อนุปฺปาทาย  ฉนฺท   
ชเนติ    วายมติ    วิริย   อารภติ   จิตฺต   ปคฺคณฺหาติ   ปทหติ   ฯ   
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๖๙๘]   กตโม  จ  ภิกขฺเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ    อุปฺปนฺนาน   ปาปกาน   อกุสลาน   ธมฺมาน   ปหานาย   ฉนฺท   
ชเนติ    วายมติ    วิริย   อารภติ   จิตฺต   ปคฺคณฺหาติ   ปทหติ   ฯ   
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๖๙๙]   กตโม  จ  ภิกฺขเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ    อนุปฺปนฺนาน    กสุลาน   ธมฺมาน   อุปฺปาทาย   ฉนฺท   ชเนติ   
วายมติ   วิริย   อารภติ   จิตฺต   ปคฺคณฺหาติ   ปทหติ  ฯ  อย  วุจฺจติ   
ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๗๐๐]   กตโม  จ  ภิกขฺเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   อุปฺปนฺนาน   กุสลาน  ธมฺมาน   ิติยา  อสมฺโมสาย  ภิยฺโยภาวาย   
เวปุลฺลาย   ภาวนาย  ปาริปูริยา  ฉนฺท  ชเนติ  วายมติ  วิริย  อารภติ   
จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ    
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         [๗๐๑]   กตโม  จ  ภิกฺขเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  อิธ  ภิกขฺเว   
ภิกฺขุ   ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   อิทฺธิปาท   ภาเวติ   ฯ   อย   
วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๗๐๒]   กตโม  จ  ภิกขฺเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   วิริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   อิทฺธิปาท   ภาเวติ   ฯ   อย   
วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๗๐๓]   กตโม  จ  ภิกขฺเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   จิตฺตสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   อิทฺธิปาท   ภาเวติ   ฯ   อย   
วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๗๐๔]   กตโม  จ  ภิกขฺเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   อิทฺธิปาท   ภาเวติ   ฯ  อย   
วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๗๐๕]   กตโม  จ  ภิกขฺเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   สทฺธนิฺทฺริย   ภาเวติ   วิเวกนิสสฺิต   วิราคนสิฺสิต   นโิรธนิสฺสิต  
โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๗๐๖]   กตโม  จ  ภิกขฺเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   วิริยินทฺฺริย   ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต  ฯเปฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๗๐๗]  กตโม  จ  ภิกขฺเว  อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ   
สตินฺทฺริย ภาเวติ ฯเปฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ    
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     [๗๐๘]  กตโม  จ  ภิกขฺเว  อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ   
สมาธินฺทฺริย ภาเวติ ฯเปฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๗๐๙]   กตโม  จ  ภิกขฺเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   ป ฺ ินฺทฺริย   ภาเวติ   วิเวกนิสสฺิต   วิราคนสิฺสิต   นโิรธนิสฺสิต  
โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๗๑๐]   กตโม  จ  ภิกขฺเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   สทฺธาพล   ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   ฯเปฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๗๑๑]  กตโม  จ  ภิกฺขเว  อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ   
วิริยพล ภาเวติ ฯเปฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๗๑๒]   กตโม  จ  ภิกขฺเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ สติพล ภาเวติ ฯเปฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๗๑๓]  กตโม  จ  ภิกขฺเว  อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ   
สมาธิพล ภาเวติ ฯเปฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๗๑๔]   กตโม  จ  ภิกขฺเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ    ป ฺาพล    ภาเวติ   วิเวกนิสสฺิต   วิราคนสิฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   
โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๗๑๕]   กตโม  จ  ภิกขฺเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   สติสมโฺพชฺฌงฺค   ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  
โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ    
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     [๗๑๖]  กตโม  จ  ภิกฺขเว  อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ   
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   ฯเปฯ  วิริยสมฺโพชฌฺงฺค  ภาเวติ  ฯเปฯ   
ปติสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   ฯเปฯ   ปสสฺทฺธิสมฺโพชฌฺงฺค   ภาเวติ  ฯเปฯ   
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค    ภาเวติ    ฯเปฯ    อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   
วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสติ  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯ  อย  วุจฺจติ   
ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๗๑๗]   กตโม  จ  ภิกขฺเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ    สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   วิเวกนิสสฺิต   วิราคนสิฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   
โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสงฺขตคามิมคฺโค ฯ   
     [๗๑๘]   กตโม  จ  ภิกขฺเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   สมฺมาสงฺกปฺป  ภาเวติ  ฯ  สมฺมาวาจ  ภาเวติ  ฯ  สมฺมากมฺมนฺต   
ภาเวติ   ฯ   สมฺมาอาชีว   ภาเวติ   ฯ   สมฺมาวายาม   ภาเวติ  ฯ   
สมฺมาสตึ ภาเวติ ฯ   
     [๗๑๙]   กตโม  จ  ภิกขฺเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   สมฺมาสมาธึ   ภาเวติ   วิเวกนิสสฺิต   วิราคนสิฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   
โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   อย   วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ  อิติ   
โข  ภิกฺขเว  เทสิต  โว  มยา  อสงฺขต  เทสิโต  อสงฺขตคามิมคฺโค  ฯ   
ย    ภิกฺขเว   สตฺถารา   กรณีย   สาวกาน   หิเตสินา   อนุกมฺปเกน   
อนุกมฺป  อุปาทาย  กต  โว  ต  มยา  ฯ  เอตานิ  ภิกฺขเว  รุกฺขมูลานิ   
เอตานิ   สุ ฺาคารานิ   ฯ   ฌายถ   ภิกฺขเว   มา   ปมาทตฺถ   มา    
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ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ ฯ อย โว อมฺหาก อนุสาสนีติ ฯ   
     [๗๒๐]   อนต ฺจ   โว   ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  อนตคามิ ฺจ  มคฺค   
ต   สุณาถ   ฯ   กตม ฺจ   ภิกฺขเว   อนต   ฯเปฯ   (ยถา  อสงฺขต   
วิตฺถาริต ตถา วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ   
     [๗๒๑]   อนาสว ฺจ   โว   ภิกฺขเว   เทสิสฺสามิ  อนาสวคามิ ฺจ   
มคฺค ต สุณาถ ฯ กตม ฺจ ภิกฺขเว อนาสว ฯเปฯ   
     [๗๒๒]   สจฺจ ฺจ   โว   ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  สจฺจคามิ ฺจ  มคฺค   
ต สุณาถ ฯ กตม ฺจ ภิกฺขเว สจฺจ ฯเปฯ   
     [๗๒๓]   ปาร ฺจ   โว   ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  ปารคามิ ฺจ  มคฺค   
ต สุณาถ ฯ กตม ฺจ ภิกฺขเว ปาร ฯเปฯ   
     [๗๒๔]   นิปุณ ฺจ   โว   ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  นปิุณคามิ ฺจ  มคฺค   
ต สุณาถ ฯ กตม ฺจ ภิกฺขเว นิปุณ ฯเปฯ   
     [๗๒๕]   สุทุทฺทส ฺจ   โว   ภิกฺขเว   เทสิสฺสามิ  สุทุทฺทสคามิ ฺจ   
มคฺค ต สุณาถ ฯ กตม ฺจ ภิกฺขเว สุทุทฺทส ฯเปฯ   
     [๗๒๖]   อชชฺชร ฺจ   โว   ภิกฺขเว   เทสิสฺสามิ  อชชฺชรคามิ ฺจ   
มคฺค ต สุณาถ ฯ กตม ฺจ ภิกฺขเว อชชฺชร ฯเปฯ   
     [๗๒๗]   ธุว ฺจ   โว   ภิกฺขเว   เทสิสฺสามิ   ธุวคามิ ฺจ  มคฺค   
ต สุณาถ ฯ กตม ฺจ ภิกฺขเว ธุว ฯเปฯ   
     [๗๒๘]  อปโลกิน ฺจ ๑ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อปโลกินคามิ ฺจ ๒   
มคฺค ต สุณาถ ฯ กตม ฺจ ภิกฺขเว อปโลกิน ฯเปฯ   
#๑ ม. ย.ุ อปโลกิต ฺจ ฯ  ๒ ม. ย.ุ อปโลกิตคามิ ฺจ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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     [๗๒๙]   อนิทสฺสน ฺจ   โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  อนิทสฺสนคามิ ฺจ   
มคฺค ต สุณาถ ฯ กตม ฺจ ภิกฺขเว อนิทสฺสน ฯเปฯ   
     [๗๓๐]   นิปฺปป ฺจ  จ  โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  นิปฺปป ฺจคามิ ฺจ   
มคฺค ต สุณาถ ฯ กตม ฺจ ภิกฺขเว นิปฺปป ฺจ ฯเปฯ   
     [๗๓๑]   สนฺต ฺจ   โว   ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  สนตฺคามิ ฺจ  มคฺค   
ต สุณาถ ฯ กตม ฺจ ภิกฺขเว สนฺต ฯเปฯ   
     [๗๓๒]   อมต ฺจ   โว   ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  อมตคามิ ฺจ  มคฺค   
ต สุณาถ ฯ กตม ฺจ ภิกฺขเว อมต ฯเปฯ   
     [๗๓๓]   ปณีต ฺจ   โว   ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  ปณีตคามิ ฺจ  มคฺค   
ต สุณาถ ฯ กตม ฺจ ภิกฺขเว ปณีต ฯเปฯ   
     [๗๓๔]   สิว ฺจ   โว   ภิกฺขเว   เทสิสฺสามิ   สิวคามิ ฺจ  มคฺค   
ต สุณาถ ฯ กตม ฺจ ภิกฺขเว สิว ฯเปฯ   
     [๗๓๕]   เขม ฺจ   โว   ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  เขมคามิ ฺจ  มคฺค   
ต สุณาถ ฯ กตม ฺจ ภิกฺขเว เขม ฯเปฯ   
     [๗๓๖]   ตณฺหกฺขย ฺจ   โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  ตณฺหกฺขยคามิ ฺจ   
มคฺค ต สุณาถ ฯ กตม ฺจ ภิกฺขเว ตณฺหกฺขย ฯเปฯ   
     [๗๓๗]   อจฺฉริย ฺจ   โว   ภิกฺขเว   เทสิสฺสามิ  อจฺฉริยคามิ ฺจ   
มคฺค ต สุณาถ ฯ กตม ฺจ ภิกฺขเว อจฺฉริย ฯเปฯ   
     [๗๓๘]   อพฺภุต ฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  อพฺภุตคามิ ฺจ  มคฺค   
ต สุณาถ ฯ กตม ฺจ ภิกฺขเว อพฺภุต ฯเปฯ    
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     [๗๓๙]   อนีติก ฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  อนีติกคามิ ฺจ  มคฺค   
ต สุณาถ ฯ กตม ฺจ ภิกฺขเว อนีติก ฯเปฯ   
     [๗๔๐]  อนีติกธมฺม ฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  อนีติกธมฺมคามิ ฺจ   
มคฺค ต สุณาถ ฯ กตม ฺจ ภิกฺขเว อนีติกธมฺม ฯเปฯ   
     [๗๔๑]   นิพฺพาน ฺจ   โว   ภิกฺขเว   เทสิสฺสามิ  นิพฺพานคามิ ฺจ   
มคฺค ต สุณาถ ฯ กตม ฺจ ภิกฺขเว นิพฺพาน ฯเปฯ   
     [๗๔๒]    อพฺยาปชฺฌ ฺจ    ๑    โว    ภิกฺขเว    เทสิสฺสามิ   
อพฺยาปชฺฌคามิ ฺจ ๒ มคฺค ต สุณาถ ฯ กตม ฺจ ภิกฺขเว อพฺยาปชฺฌ ฯเปฯ   
     [๗๔๓]   วิราค ฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  วิราคคามิ ฺจ  มคฺค   
ต สุณาถ ฯ กตโม จ ภิกฺขเว วิราโค ฯเปฯ   
     [๗๔๔]  สุทฺธิ ฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  สุทฺธคิามิ ฺจ  มคฺค  ต   
สุณาถ ฯ กตมา จ ภิกฺขเว สุทฺธิ ฯเปฯ   
     [๗๔๕]   มุตฺติ ฺจ   โว   ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  มุตฺติคามิ ฺจ  มคฺค   
ต สุณาถ ฯ กตมา จ ภิกฺขเว มุตฺติ ฯเปฯ   
     [๗๔๖]   อนาลย ฺจ   โว   ภิกฺขเว   เทสิสฺสามิ  อนาลยคามิ ฺจ   
มคฺค ต สุณาถ ฯ กตโม จ ภิกฺขเว อนาลโย ฯเปฯ   
     [๗๔๗]   ทีป ฺจ   โว   ภิกฺขเว   เทสิสฺสามิ   ทปีคามิ ฺจ  มคฺค   
ต สุณาถ ฯ กตม ฺจ ภิกฺขเว ทีป ฯเปฯ   
     [๗๔๘]   เลณ ฺจ   โว   ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  เลณคามิ ฺจ  มคฺค   
ต สุณาถ ฯ กตม ฺจ ภิกฺขเว เลณ ฯเปฯ   
#๑ ม. อพฺยาพชฺฌ ฺจ ฯ  ๒ ม. อพฺยาพชฺฌคามิ ฺจ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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     [๗๔๙]   ตาณ ฺจ   โว   ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  ตาณคามิ ฺจ  มคฺค   
ต สุณาถ ฯ กตม ฺจ ภิกฺขเว ตาณ ฯเปฯ   
     [๗๕๐]   สรณ ฺจ   โว   ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  สรณคามิ ฺจ  มคฺค   
ต สุณาถ ฯ กตม ฺจ ภิกฺขเว สรณ ฯเปฯ   
     [๗๕๑]  ปรายน ฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  ปรายนคามิ ฺจ มคฺค   
ต   สุณาถ  ฯ  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  ปรายน  ฯ  โย  ภิกขฺเว  ราคกฺขโย   
โทสกฺขโย   โมหกฺขโย   ฯ   อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ปรายน  ฯ  กตโม   
จ  ภิกฺขเว  ปรายนคามิมคฺโค  ฯ  กายคตาสติ  ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
ปรายนคามิมคฺโค   ฯ   อิติ   โข  ภิกฺขเว  เทสิต  โว  มยา  ปรายน   
เทสิโต   ปรายนคามิมคฺโค  ฯ  ย  ภิกฺขเว  สตฺถารา  กรณีย  สาวกาน   
หิเตสินา   อนุกมฺปเกน   อนุกมฺป   อุปาทาย   กต   โว  ต  มยา  ฯ   
เอตานิ  ภิกฺขเว  รุกฺขมูลานิ  เอตานิ  สุ ฺาคารานิ  ฯ  ฌายถ  ภิกฺขเว   
มา   ปมาทตฺถ   มา   ปจฺฉา   วิปฺปฏิสาริโน   อหุวตฺถ   ฯ  อย  โว   
อมฺหาก อนุสาสนีติ ฯ (ยถา อสงฺขต วิตฺถาริต ตถา วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ   
                   ทุติโย วคฺโค สมตฺโต ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
        อสงฺขต อนต อนาสว         สจฺจ ฺจ ปาร นิปุณ สุทุทฺทส   
        อชชฺชรนฺต ๑ ธุว อปโลกิน    อนทิสฺสน นิปฺปป ฺจสนฺต ฯ   
        อมต ปณีต ฺจ สิว ฺจ เขม      ตณฺหกฺขโย อจฺฉริย ฺจ อพฺภุต   
        อนีติก อนีติกธมฺม            นิพฺพานเมต สุคเตน เทสิต ฯ   
#๑ ม. อชชชฺร ฯ    
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        อพฺยาปชฺโฌ วิราโค จ        สุทฺธิ มุตฺติ อนาลโย   
        ทีป เลณ ฺจ ตาณ ฺจ          สรณ ฺจ ปรายนนฺติ ฯ   
                   อสงฺขตสยุตฺต สมตฺต ฯ   
                        ________    
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                      อพฺยากตสยุตฺต   
     [๗๕๒]  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส   
อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน   เขมา  ภิกฺขุนี  โกสเลสุ   
จาริก  จรมานา  อนฺตรา  จ  สาวตฺถึ  อนฺตรา  จ สาเกต โตรณวตฺถุสฺมึ   
วาส    อุปคตา    โหติ    ฯ    อถ   โข   ราชา   ปเสนทิโกสโล   
สาเกตา  สาวตฺถึ  คจฺฉนฺโต  อนฺตรา  จ  สาวตฺถึ อนฺตรา จ สาเกต ๑   
โตรณวตฺถุสฺมึ  เอกรตฺติวาส  อุปคจฺฉติ ๒ ฯ อถ โข ราชา ปเสนทิโกสโล   
อ ฺตร   ปุริส   อามนฺเตสิ   เอหิ   ตฺว   อมฺโภ  ปุรสิ  โตรณวตฺถุสฺมึ   
ตถารูป    สมณ    วา    พฺราหฺมณ    วา    ชาน    ยมห    อชชฺ   
ปยิรุปาเสยฺยนฺติ  ฯ  เอว  เทวาติ  โข โส ปุริโส ร ฺโ ปเสนทิโกสลสฺส   
ปฏิสฺสุตฺวา    เกวลกปฺป    โตรณวตฺถุ    ๓    อาหิณฺฑนฺโต   นาทฺทส   
ตถารูป    สมณ   วา   พฺราหฺมณ   วา   ย   ราชา   ปเสนทิโกสโล   
ปยิรุปาเสยฺย ฯ   
     [๗๕๓]   อทฺทสา   โข  โส  ปรุิโส  เขม  ภิกฺขุนึ  โตรณวตฺถุสฺมึ   
วาส   อุปคต   ทิสฺวาน   เยน   ราชา   ปเสนทิโกสโล   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ราชาน   ปเสนทิโกสล   เอตทโวจ   นตฺถิ   โข  เทว   
โตรณวตฺถุสฺมึ   ตถารูโป   สมโณ   วา   พฺราหฺมโณ   วา   ย  เทโว   
ปยิรุปาเสยฺย   ฯ   อตฺถิ   จ   โข  เทว  เขมา  นาม  ภิกฺขุนี  ตสฺส   
ภควโต   สาวิกา   อรหโต   สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   ฯ   ตสฺสา   โข  ปน   
#๑ ม. ย.ุ อนตฺรา จ สาเกต อนฺตรา จ สาวตฺถึ ฯ ๒ ม. ย.ุ อุปคจฺฉิ ฯ   
#๓ ยุ. โตรณวตฺถุสฺมึ ฯ    
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อยฺยาย    เอวกลฺยาโณ    กตฺิติสทฺโท   อพฺภุคฺคโต   ปณฺฑิตา   พฺยตฺตา   
เมธาวินี   พหุสฺสุตา   จิตฺตกถี   ๑   กลยฺาณปฏิภาณาติ  ฯ  ต  เทโว   
ปยิรุปาสตูติ ฯ   
     [๗๕๔]   อถ   โข  ราชา  ปเสนทิโกสโล  เยน  เขมา  ภิกฺขุนี   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   เขม   ภิกฺขุนึ   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   
นิสีทิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินโฺน  โข  ราชา  ปเสนทิโกสโล  เขม  ภิกฺขุนึ   
เอตทโวจ   ก ึ  นุ   โข   อยฺเย   โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  ฯ   
อพฺยากต  โข  เอต  มหาราช  ภควตา  โหติ  ตถาคโต  ปร มรณาติ ฯ   
กึ  ปนยฺเย  น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  ฯ  เอตมฺป โข มหาราช   
อพฺยากต   ภควตา   น   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ  ฯ  ก ึ นุ   
โข   อยฺเย   โหติ   จ   น   จ   โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  ฯ   
อพฺยากต  โข  เอต  มหาราช  ภควตา  โหติ  จ  น  จ โหติ ตถาคโต   
ปร   มรณาติ   ฯ   ก ึ  ปนยฺเย  เนว  โหติ  น  น  โหติ  ตถาคโต   
ปร   มรณาติ   ฯ   เอตมฺป   โข  มหาราช  อพฺยากต  ภควตา  เนว   
โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ   
     [๗๕๕]   กึ  น ุ โข  อยเฺย  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  อิติ   
ปุฏา  สมานา  อพฺยากต  โข  เอต  มหาราช  ภควตา  โหติ ตถาคโต   
ปร  มรณาติ  วเทสิ  ฯ  ก ึ ปนยฺเย  น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ   
อิติ   ปฏุา   สมานา   เอตมฺป  โข  มหาราช  อพฺยากต  ภควตา  น   
โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ  วเทสิ  ฯ  ก ึ น ุ โข  อยฺเย  โหติ   
#๑ ม. จิตฺตกถา ฯ    
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จ   น   จ   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ   อิติ  ปฏุา  สมานา   
อพฺยากต   โข   เอต   มหาราช   ภควตา   โหติ   จ  น  จ  โหติ   
ตถาคโต   ปร   มรณาติ   วเทสิ  ฯ  กึ  ปนยฺเย  เนว  โหติ  น  น   
โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ   อิติ   ปุฏา  สมานา  เอตมฺป  โข   
มหาราช   อพฺยากต  ภควตา  เนว  โหติ  น  น  โหติ  ตถาคโต  ปร   
มรณาติ   วเทสิ  ฯ  โก  นุ  โข  อยฺเย  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยเนต   
อพฺยากต ภควตาติ ฯ   
     [๗๕๖]   เตนหิ  มหาราช  ต ฺเเวตฺถ  ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ  ยถา  เต   
ขเมยฺย  ตถา  น  พฺยากเรยฺยาสิ  ฯ  ต  ก ึ ม ฺสิ  มหาราช อตฺถิ เต   
โกจิ   คณโก  วา  มุทฺทโิก  วา  สงฺขายโก  วา  โย  ปโหติ  คงฺคาย   
วาลิก   คเณตุ   เอตฺตกา   วาลิกา  อิติ  วา  เอตฺตกานิ  วาลิกสตานิ   
อิติ  วา  เอตฺตกานิ  วาลิกสหสฺสานิ  อิติ วา เอตฺตกานิ วาลิกสตสหสฺสานิ   
อิติ   วาติ   ฯ   โน  เหต  อยฺเย  ฯ  อตฺถิ  ปน  เต  โกจิ  คณโก   
วา   มุทฺทิโก   วา   สงฺขายโก   วา  โย  ปโหติ  มหาสมุทฺเท  อุทก   
คเณตุ   เอตฺตกานิ  อุทกาฬฺหกานิ  อิติ  วา  เอตฺตกานิ  อุทกาฬฺหกสตานิ   
อิติ    วา    เอตฺตกานิ   อุทกาฬฺหกสหสฺสานิ   อิติ   วา   เอตฺตกานิ   
อุทกาฬฺหกสตสหสฺสานิ   อิติ   วาติ  ฯ  โน  เหต  อยเฺย  ฯ  ต  กิสสฺ   
เหตุ ฯ มหยฺเย สมุทฺโท คมฺภีโร อปฺปเมยฺโย ทุปฺปรโิยคาโหติ ๑ ฯ   
     [๗๕๗]    เอวเมว   โข   มหาราช   เยน   รูเปน   ตถาคต   
#๑ ทุปฺปริโยคาโฬฺหติ วา ปาโ ฯ    
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ป ฺาปยมาโน   ป ฺเปยฺย   ๑  ต  รูป  ตถาคตสฺส  ปหีน  อุจฺฉินฺนมูล   
ตาลาวตฺถุกต  อนภาวงฺคต  อายตึ  อนุปปฺาทธมฺม  ฯ  รูปสงฺขฺยา  วิมุตฺโต   
โข  มหาราช  ตถาคโต  คมฺภีโร  อปฺปเมยฺโย  ทุปฺปริโยคาโห เสยฺยถาป   
มหาราช  ๒  มหาสมุทฺโท  ฯ  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติป น อุเปติ   
น   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติป   น   อุเปติ  โหติ  จ  น  จ   
โหติ   ตถาคโต   ปร  มรณาติป  น  อุเปติ  เนว  โหติ  น  น  โหติ   
ตถาคโต   ปร   มรณาติป   น   อุเปติ   ฯ  ยาย  เวทนาย  ตถาคต   
ป ฺาปยมาโน    ป ฺเปยฺย    สา    เวทนา    ตถาคตสฺส    ปหนีา   
อุจฺฉินฺนมูลา   ตาลาวตฺถุกตา   อนภาวงฺคตา   อายตึ  อนุปฺปาทธมฺมา  ฯ   
เวทนาสงฺขฺยา   วิมุตฺโต  โข  มหาราช  ตถาคโต  คมฺภีโร  อปฺปเมยฺโย   
ทุปฺปริโยคาโห   เสยฺยถาป   มหาราช  มหาสมุทฺโท  ฯ  โหติ  ตถาคโต   
ปร   มรณาติป   น   อุเปติ   น   โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติป  น   
อุเปติ   โหติ   จ   น  จ  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติป  น  อุเปติ   
เนว   โหติ   น   น   โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติป  น  อุเปติ  ฯ   
ยาย  ส ฺาย  ตถาคต  ฯเปฯ  เยหิ  สงฺขาเรหิ  ตถาคต ป ฺาปยมาโน   
ป ฺเปยฺย     เต    สงฺขารา    ตถาคตสฺส    ปหีนา    อุจฺฉินฺนมูลา   
ตาลาวตฺถุกตา   อนภาวงฺคตา  อายตึ  อนุปฺปาทธมฺมา  ฯ  สงฺขารสงฺขฺยา   
วิมุตฺโต   โข  มหาราช  ตถาคโต  คมฺภีโร  อปฺปเมยฺโย  ทุปฺปริโยคาโห   
เสยฺยถาป    มหาราช    มหาสมุทฺโท    ฯ    โหติ   ตถาคโต   ปร   
มรณาติป    น   อุเปติ   น   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติป   น   
#๑ ม. ย.ุ ป ฺาเปยฺย ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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อุเปติ   โหติ   จ   น  จ  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติป  น  อุเปติ   
เนว  โหติ  น  น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติป  น  อุเปติ  ฯ เยน   
วิ ฺาเณน    ตถาคต    ป ฺาปยมาโน    ป ฺเปยฺย    ต    วิ ฺาณ   
ตถาคตสฺส    ปหีน    อุจฺฉินฺนมูล   ตาลาวตฺถุกต   อนภาวงฺคต   อายตึ   
อนุปฺปาทธมฺม   ฯ   วิ ฺาณสงฺขฺยา   วิมุตฺโต   โข  มหาราช  ตถาคโต   
คมฺภีโร     อปฺปเมยฺโย     ทุปฺปริโยคาโห     เสยฺยถาป    มหาราช   
มหาสมุทฺโท   ฯ   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติป   น   อุเปติ  น   
โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติป   น   อุเปติ   โหติ   จ   น   จ   
โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติป   น   อุเปติ   เนว   โหติ  น  น   
โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติป   น   อุเปตีติ  ฯ  อถ  โข  ราชา   
ปเสนทิโกสโล   เขมาย   ภิกฺขุนิยา   ภาสิต   อภินนฺทิตฺวา  อนุโมทิตฺวา   
อุฏายาสนา เขม ภิกฺขุนึ อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ   
     [๗๕๘]  อถ  โข  ราชา  ปเสนทิโกสโล  อปเรน  สมเยน  เยน   
ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺโน   โข   ราชา  ปเสนทิโกสโล  ภควนฺต   
เอตทโวจ   ก ึ  นุ   โข   ภนฺเต   โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  ฯ   
อพฺยากต  โข  เอต  มหาราช  มยา  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  ฯ   
กึ   ปน   ภนฺเต   น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  ฯ  เอตมฺป  โข   
มหาราช   อพฺยากต   มยา   น   โหติ   ตถาคโต   ปร  มรณาติ  ฯ   
กึ   นุ   โข   ภนฺเต   โหติ   จ   น   จ   โหติ   ตถาคโต   ปร    
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มรณาติ   ฯ   อพฺยากต   โข   เอต   มหาราช   มยา  โหติ  จ  น   
จ   โหติ   ตถาคโต   ปร   มาณาติ  ฯ  ก ึ ปน  ภนฺเต  เนว  โหติ   
น   น   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ  ฯ  เอตมฺป  โข  มหาราช   
อพฺยากต   มยา  เนว  โหติ  น  น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  ฯ   
กึ   นุ   โข   ภนฺเต   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ  อิติ  ปุฏโ   
สมาโน   อพฺยากต   โข   เอต   มหาราช   มยา   โหติ   ตถาคโต   
ปร   มรณาติ   วเทสิ   ฯเปฯ   กึ   ปน  ภนฺเต  เนว  โหติ  น  น   
โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ   อิติ   ปุฏโ  สมาโน  เอตมฺป  โข   
มหาราช   อพฺยากต   มยา   เนว   โหติ   น   น   โหติ  ตถาคโต   
ปร   มรณาติ   วเทสิ   ฯ   โก  นุ  โข  ภนฺเต  เหตุ  โก  ปจฺจโย   
เยเนต อพฺยากต ภควตาติ ฯ   
     [๗๕๙]   เตนหิ   มหาราช   ต ฺเเวตฺถ   ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ   ยถา   
เต   ขเมยฺย   ตถา   น  พฺยากเรยฺยาสิ  ฯ  ต  กึ  ม ฺสิ  มหาราช   
อตฺถิ   เต   โกจิ   คณโก   วา   มุทฺทิโก  วา  สงฺขายโก  วา  โย   
ปโหติ   คงฺคาย   วาลิก   คเณตุ  เอตฺตกา  วาลิกา  อิติ  วา  ฯเปฯ   
เอตฺตกานิ   วาลิกสตสหสฺสานิ   อิติ   วาติ   ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ   
อตฺถิ   ปน   เต   โกจิ   คณโก   วา  มทฺุทิโก  วา  สงฺขายโก  วา   
โย   ปโหต ิ  มหาสมุทฺเท   อุทก   คเณตุ   เอตฺตกานิ   อุทกาฬฺหกานิ   
อิติ   วา   ฯเปฯ   เอตฺตกานิ   อุทกาฬฺหกสตสหสฺสานิ   อิติ  วาติ  ฯ   
โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  ต  กิสสฺ  เหตุ  ฯ  มหา  หิ  ๑ ภนฺเต สมุทฺโท   
#๑ ม. ย.ุ หิสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ    
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คมฺภีโร อปฺปเมยฺโย ทุปฺปริโยคาโหติ ฯ   
     [๗๖๐]    เอวเมว   โข   มหาราช   เยน   รูเปน   ตถาคต   
ป ฺาปยมาโน   ป ฺเปยฺย   ต   รูป   ตถาคตสฺส   ปหีน   อุจฺฉินฺนมูล   
ตาลาวตฺถุกต    อนภาวงฺคต    อายตึ   อนุปฺปาทธมฺม   ฯ   รูปสงฺขฺยา   
วิมุตฺโต   โข  มหาราช  ตถาคโต  คมฺภีโร  อปฺปเมยฺโย  ทุปฺปริโยคาโห   
เสยฺยถาป   มหาราช   สมทฺุโท   ฯ   โหติ   ตถาคโต  ปร  มรณาติป   
น   อุเปติ   ฯ   น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติป  น  อุเปติ  โหติ   
จ   น   จ   โหติ   ตถาคโต  ปร  มรณาติป  น  อุเปติ  เนว  โหติ   
น   น   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติป   น   อุเปติ   ฯ   ยาย   
เวทนาย  ฯ  ยาย  ส ฺาย  ฯ  เยหิ  สงฺขาเรหิ  ฯ  เยน  วิ ฺาเณน   
ตถาคต    ป ฺาปยมาโน    ป ฺเปยฺย    ต    วิ ฺาณ    ตถาคตสฺส   
ปหีน   อุจฺฉินฺนมูล   ตาลาวตฺถุกต  อนภาวงฺคต  อายตึ  อนุปฺปาทธมฺม  ฯ   
วิ ฺาณสงฺขฺยา       วิมุตฺโต       โข      มหาราช      ตถาคโต   
คมฺภีโร  อปปฺเมยฺโย  ทุปปฺริโยคาโห  เสยฺยถาป  มหาราช มหาสมุทฺโท ฯ   
โหติ     ตถาคโต    ปร    มรณาติป    น    อุเปติ    น    โหติ   
ตถาคโต   ปร   มรณาติป   น   อุเปติ   โหติ   จ   น   จ   โหติ   
ตถาคโต   ปร   มรณาติป   น   อุเปติ   เนว   โหติ   น  น  โหติ   
ตถาคโต ปร มรณาติป น อุเปตีติ ฯ   
     [๗๖๑]   อจฺฉริย   ภนฺเต   อพฺภุต   ภนฺเต   ยตฺร   หิ   นาม   
สตฺถุ   เจว   สาวิกาย   จ   อตฺเถน   อตฺโถ   พฺย ฺชเนน   พฺย ฺชน    
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สสนฺทิสฺสติ  สเมสฺสติ  น  วิหายิสฺสติ  ๑  ยทิท  อคฺคปทสฺมึ ฯ เอกมิทาห   
ภนฺเต   สมย   เขม  ภิกฺขุน ึ อุปสงฺกมิตฺวา  เอตมตฺถ  อปุจฺฉึ  ฯ  สาป   
เม   อยฺยา   เอเตหิ  ปเทหิ  เอเตหิ  พฺย ฺชเนหิ  เอตมตฺถ  พฺยากาสิ   
เสยฺยถาป   ภควา   ฯ   อจฺฉริย   ภนฺเต   อพฺภุต   ภนฺเต  ยตฺร  หิ   
นาม   สตฺถ ุ  เจว  สาวิกาย  จ  อตฺเถน  อตฺโถ  พฺย ฺชเนน  พฺย ฺชน   
สสนฺทิสฺสติ    สเมสฺสติ    น    วิหายิสฺสติ    ยทิท    อคฺคปทสฺมึ   ฯ   
หนฺททานิ   มย   ภนฺเต   คจฺฉาม   พหุกิจฺจา   มย   พหุกรณียาติ   ฯ   
ยสฺสทานิ  ตฺว  มหาราช  กาล  ม ฺสีติ  ฯ อถ โข ราชา ปเสนทิโกสโล   
ภควโต      ภาสิต     อภินนฺทิตฺวา     อนุโมทิตฺวา     อุฏายาสนา   
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามีติ ฯ ปม ฯ   
     [๗๖๒]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  เวสาลิย  วิหรติ   
มหาวเน   กฏูาคารสาลาย   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน  อายสฺมา   
อนุราโธ   ภควโต   อวิทูเร   อร ฺกุฏิกาย   วิหรติ   ฯ   อถ   โข   
สมฺพหุลา  อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เยนายสฺมา  อนุราโธ  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา      อายสฺมตา      อนุราเธน      สทฺธ ึ    สมฺโมทึส ุ  
สมฺโมทนีย    กถ    สาราณีย   วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทึส ุ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺนา   โข   เต   อ ฺติตฺถิยา   ปริพฺพาชกา  อายสฺมนฺต   
อนุราธ   เอตทโวจุ  โย  โส  อาวุโส  อนุราธ  ตถาคโต  อุตฺตมปุริโส   
ปรมปุริโส    ปรมปตฺติปตฺโต   ต   ตถาคโต   อิเมสุ   จตูสุ   าเนสุ   
#๑ ม. ย.ุ น วิโรธยิสฺสติ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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ป ฺาปยมาโน    ป ฺเปติ    โหติ    ตถาคโต   ปร   มรณาติ   วา   
น   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ   วา   โหติ   จ  น  จ  โหติ   
ตถาคโต   ปร   มรณาติ   วา   เนว   โหติ  น  น  โหติ  ตถาคโต   
ปร   มรณาติ   วาติ   ฯ   โย   โส  อาวุโส  ตถาคโต  อุตฺตมปุริโส   
ปรมปุริโส    ปรมปตฺติปตฺโต   ต   ตถาคโต   อ ฺตฺร   อิเมหิ   จตูหิ   
าเนหิ   ป ฺาปยมาโน   ป ฺเปติ   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ   
วา   น   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ   วา   โหติ   จ  น  จ   
โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ   วา   เนว   โหติ   น   น  โหติ   
ตถาคโต ปร มรณาติ วาติ ฯ   
     [๗๖๓]   เอว  วุตฺเต  เต  อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  อายสฺมนฺต   
อนุราธ   เอตทโวจุ   โส   จาย   ภิกฺขุ  นโว  ภวิสฺสติ  อจิรปพฺพชิโต   
เถโร   วา   ปน   พาโล  อพฺยตฺโตติ  ฯ  อถ  โข  เต  อ ฺติตฺถิยา   
ปริพฺพาชกา   อายสฺมนฺต   อนุราธ   นววาเทน   จ   พาลวาเทน   จ   
อปสาเทตฺวา  อุฏายาสนา  ปกฺกมึสุ  ฯ  อถ  โข  อายสฺมโต อนุราธสฺส   
อจิรปกฺกนฺเตสุ   อ ฺติตฺถิเยสุ   ปริพฺพาชเกสุ  เอตทโหสิ  สเจ  โข  ม   
เต   อ ฺติตฺถิยา   ปริพฺพาชกา   อุตฺตร ึ  ปุจฺเฉยฺยุ  กถ  พฺยากรมาโน   
นุ     ขฺวาห     เตส     อ ฺติตฺถิยาน    ปริพฺพาชกาน    วุตฺตวาที   
เจว    ภควโต   อสฺส   น   จ   ภควนฺต   อภูเตน   อพฺภาจิกฺเขยฺย   
ธมฺมสฺส   จานุธมฺม  พฺยากเรยฺย  น  จ  โกจิ  สหธมมฺิโก  วาทานุปาโต   
คารยฺห าน อาคจฺเฉยฺยาติ ฯ    
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     [๗๖๔]  อถ  โข  อายสฺมา  อนุราโธ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน    โข    อายสฺมา   อนุราโธ   ภควนฺต   เอตทโวจ   อิธาห   
ภนฺเต   ภควโต   อวิทูเร  อร ฺกุฏิกาย  วิหรามิ  ฯ  อถ  โข  ภนเฺต   
สมฺพหุลา  อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เยนาห  เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมิตฺวา   
มยา      สทฺธ ึ     สมฺโมทึสุ      สมฺโมทนีย     กถ     สาราณีย   
วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   นสิีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต  นิสินนฺา  โข  ภนฺเต   
เต   อ ฺติตฺถิยา   ปริพฺพาชกา   ม   เอตทโวจุ   โย   โส  อาวุโส   
อนุราธ    ตถาคโต    อุตฺตมปุริโส    ปรมปุริโส   ปรมปตฺติปตฺโต   ต   
ตถาคโต   อิเมสุ   จตูสุ   าเนสุ   ป ฺาปยมาโน   ป ฺเปติ   โหติ   
ตถาคโต   ปร   มรณาติ   วา   ฯเปฯ   เนว   โหติ   น  น  โหติ   
ตถาคโต   ปร   มรณาติ   วาติ   ฯ   เอว   วุตฺโตห   ภนฺเต   เต   
อ ฺติตฺถิเย   ปริพฺพาชเก   เอตทโวจ   โย   โส   อาวุโส  ตถาคโต   
อุตฺตมปุริโส    ปรมปุรโิส    ปรมปตฺติปตฺโต    ต   ตถาคโต   อ ฺตฺร   
อิเมหิ   จตูหิ   าเนหิ   ป ฺาปยมาโน   ป ฺเปติ   โหติ   ตถาคโต   
ปร   มรณาติ   วา   ฯเปฯ   เนว   โหติ   น   น  โหติ  ตถาคโต   
ปร   มรณาติ   วาติ   ฯ   เอว   วุตฺเต   ภนฺเต   เต  อ ฺติตฺถิยา   
ปริพฺพาชกา    ม    เอตทโวจุ   โส   จาย   ภิกฺขุ   นโว   ภวิสฺสติ   
อจิรปพฺพชิโต   เถโร   วา   ปน  พาโล  อพฺยตฺโตติ  ฯ  อถ  โข  ม   
ภนฺเต   เต   อ ฺติตฺถิยา   ปริพฺพาชกา   นววาเทน   จ  พาลวาเทน    
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จ   อปสาเทตฺวา   อุฏายาสนา   ปกฺกมึสุ   ฯ   ตสฺส   มยฺห  ภนฺเต   
อจิรปกฺกนฺเตสุ   เตสุ   อ ฺติตฺถิเยสุ   ปริพฺพาชเกสุ   เอตทโหสิ  สเจ   
โข    ม   เต   อ ฺติตฺถิยา   ปริพฺพาชกา   อุตฺตรึ   ปจฺุเฉยฺยุ   กถ   
พฺยากรมาโน   นุ   ขฺวาห  เตส  อ ฺติตฺถิยาน  ปรพฺิพาชกาน  วุตฺตวาที   
เจว    ภควโต   อสฺส   น   จ   ภควนฺต   อภูเตน   อพฺภาจิกฺเขยฺย   
ธมฺมสฺส   จานุธมฺม  พฺยากเรยฺย  น  จ  โกจิ  สหธมมฺิโก  วาทานุปาโต   
คารยฺห าน คจฺเฉยฺยาติ ฯ   
     [๗๖๕]  ต  กึ  ม ฺสิ  อนุราธ  รูป  นิจฺจ  วา  อนิจฺจ  วาติ ฯ   
อนิจฺจ   ภนฺเต   ฯ   ย   ปนานิจฺจ   ทุกฺข   วา   ต  สขุ  วาติ  ฯ   
ทุกฺข   ภนฺเต   ฯ   ย   ปนานิจฺจ   ทุกฺข   วิปริณามธมฺม   กลลฺ   น ุ  
ต   สมนุปสสฺิตุ   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม  อตฺตาติ  ฯ   
โน   เหต   ภนฺเต   ฯ   เวทนา  นิจฺจา  วา  อนิจฺจา  วาติ  ฯเปฯ   
ส ฺา   ฯ  สงฺขารา  ฯ  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   
     [๗๖๖]   ตสฺมาติห   อนุราธ  ยงฺกิ ฺจิ  รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   
อชฺฌตฺต   วา   พหิทฺธา   วา   โอฬาริก   วา   สุขุม  วา  หีน  วา   
ปณีต   วา  ย  ทูเร  สนฺติเก  วา  สพฺพ  รปู  เนต  มม  เนโสหมสฺมิ    
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น   เมโส   อตฺตาติ  ฯ  เอวเมต  ยถาภูต  สมฺมปฺป ฺาย  ทฏพฺพ  ฯ   
ยา  กาจิ  เวทนา  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา  ฯ  ยา  กาจิ  ส ฺา ฯ เย   
เกจิ   สงฺขารา   ฯ   ยงฺกิ ฺจิ  วิ ฺาณ  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  อชฺฌตฺต   
วา   พหิทฺธา  วา  โอฬาริก  วา  สุขุม  วา  หีน  วา  ปณีต  วา  ย   
ทูเร    สนฺติเก    วา    สพฺพ   วิ ฺาณ   เนต   มม   เนโสหมสฺมิ   
น   เมโส   อตฺตาติ  ฯ  เอวเมต  ยถาภูต  สมฺมปฺป ฺาย  ทฏพฺพ  ฯ   
เอว    ปสฺส    อนุราธ    สตุวา   อริยสาวโก   รูปสฺมปึ   นิพฺพินฺทติ   
เวทนายป    นิพฺพินฺทติ   ส ฺายป   นิพฺพินฺทติ   สงฺขาเรสุป   นิพฺพินฺทติ   
วิ ฺาณสฺมึป    นิพฺพินฺทติ    นิพฺพินฺท   วิรชชฺติ   วิราคา   วิมุจฺจติ   ฯ   
วิมุตฺตสฺมึ   วิมุตฺตมิติ   าณ   โหติ   ฯ  ขีณา  ชาติ  วุสิต  พฺรหฺมจริย   
กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ฯ   
     [๗๖๗]  ต  กึ  ม ฺสิ  อนุราธ  รูป  ตถาคโตติ  สมนุปสฺสสีติ  ฯ   
โน   เหต   ภนฺเต   ฯ   เวทน   ตถาคโตติ   สมนุปสสฺสีติ   ฯ  โน   
เหต   ภนฺเต   ฯ   ส ฺ   ตถาคโตติ   สมนุปสฺสสีติ   ฯ   โน  เหต   
ภนฺเต  ฯ  สงฺขาเร  ตถาคโตติ  สมนุปสฺสสีติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ   
วิ ฺาณ ตถาคโตติ สมนุปสฺสสีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ   
     [๗๖๘]  ต  กึ  ม ฺสิ  อนุราธ  รูปสฺมึ  ตถาคโตติ สมนุ- 
ปสฺสสีติ ฯ  โน   เหต   ภนเฺต   ฯ   อ ฺตฺร   รูปา  ตถาคโตติ  สมนุ- 
ปสฺสสีติ  ฯ  โน    เหต    ภนฺเต   ฯ   เวทนาย   ตถาคโตติ   สมน-ุ 
ปสฺสสีติ  ฯ  โน    เหต     ภนฺเต  ฯ     อ ฺตฺร     เวทนาย  ฯเปฯ    
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ส ฺาย    ฯเปฯ    อ ฺตฺร    ส ฺาย   ฯเปฯ   สงฺขาเรสุ   ฯเปฯ   
อ ฺตฺร   สงฺขาเรหิ   ฯเปฯ   วิ ฺาณสฺมึ   ตถาคโตติ  สมนุปสฺสสีติ  ฯ   
โน     เหต     ภนฺเต     ฯ    อ ฺตฺร    วิ ฺาณา    ตถาคโตติ   
สมนุปสฺสสีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ   
     [๗๖๙]   ต   ก ึ  ม ฺสิ  อนุราธ  รปู  เวทน  ส ฺ  สงฺขาเร   
วิ ฺาณ ตถาคโตติ สมนุปสฺสสีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ   
     [๗๗๐]  ต  กึ  ม ฺสิ  อนุราธ  ย  โส  อรูป  อเวทโน  อส ฺ ี   
อสงฺขาโร    อวิ ฺาโณ    ตถาคโตติ   สมนุปสฺสสติี   ฯ   โน   เหต   
ภนฺเต  ฯ  เอตฺถ  จ  เต  อนุราธ  ทิฏเ  ว  ธมฺเม  สจฺจโต ๑ วา   
ตถโต   วา   อนุปลพฺภิยมาโน   กลลฺ   นุ   เต  ต  เวยฺยากรณ  โย   
โส    อาวุโส    ตถาคโต   อุตฺตมปุริโส   ปรมปรุิโส   ปรมปตฺติปตฺโต   
ต   ตถาคโต   อ ฺตฺริเมหิ   จตูหิ   าเนหิ  ป ฺาปยมาโน  ป ฺเปติ   
โหติ   ตถาคโต   ปร  มรณาติ  วา  ฯเปฯ  เนว  โหติ  น  น  โหติ   
ตถาคโต   ปร   มรณาติ  วาติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  สาธุ  สาธุ   
อนุราธ   ปุพฺเพ   จาห   อนุราธ   เอตรหิ   จ  ทุกฺข ฺเจว  ป ฺเปมิ   
ทุกฺขสฺส จ นิโรธนฺติ ฯ ทติุย ฯ   
     [๗๗๑]   เอก   สมย   อายสฺมา   จ  สารีปุตฺโต  อายสฺมา  จ   
มหาโกฏ ิโต ๒ พาราณสิย วิหรนฺติ อิสิปตเน มิคทาเย ฯ อถ โข อายสฺมา   
#๑ ม. สจฺจโต เถตโต ตถาคโต อนุปลพฺภิยมาโน ฯ  ๒ ม. ย.ุ มหาโกฏ ิโก ฯ   
#เอวมุปริป ฯ    
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มหาโกฏ ิโต     สายณฺหสมย    ปฏิสลฺลานา    วุฏ ิโต    เยนายสฺมา   
สารีปุตฺโต    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมตา    สารีปุตฺเตน   
สทฺธึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทิ   ฯ   เอกมนฺต  นิสินโฺน  โข  อายสฺมา  มหาโกฏ ิโต  อายสฺมนฺต   
สารีปุตฺต   เอตทโวจ   ก ึ นุ  โข  อาวุโส  สารีปุตฺต  โหติ  ตถาคโต   
ปร   มรณาติ   ฯ   อพฺยากต   โข   เอต   อาวุโส   ภควตา  โหติ   
ตถาคโต   ปร   มรณาติ   ฯ   กึ  ปนาวุโส  น  โหติ  ตถาคโต  ปร   
มรณาติ   ฯ   เอตมฺป   โข   อาวุโส   อพฺยากต   ภควตา  น  โหติ   
ตถาคโต   ปร   มรณาติ   ฯ   กึ  นุ  โข  อาวุโส  โหติ  จ  น  จ   
โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ   ฯ   อพฺยากต   โข  เอต  อาวุโส   
ภควตา   โหติ   จ   น   จ   โหติ   ตถาคโต  ปร  มรณาติ  ฯ  ก ึ  
ปนาวุโส   เนว   โหติ   น   น   โหติ   ตถาคโต  ปร  มรณาติ  ฯ   
เอตมฺป   โข   อาวุโส   อพฺยากต  ภควตา  เนว  โหติ  น  น  โหติ   
ตถาคโต   ปร   มรณาติ   ฯ   กึ   น ุ โข  อาวุโส  โหติ  ตถาคโต   
ปร   มรณาติ   อิติ   ปุฏโ   สมาโน   อพฺยากต  โข  เอต  อาวุโส   
ภควตา   โหติ   ตถาคโต   ปร  มรณาติ  วเทสิ  ฯเปฯ  ก ึ ปนาวุโส   
เนว   โหติ   น   น   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ  อิติ  ปุฏโ   
สมาโน   เอตมฺป   โข   อาวุโส   อพฺยากต   ภควตา   เนว   โหติ   
น  น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  วเทสิ  ฯ  โก  นุ  โข  อาวุโส   
เหตุ โก ปจฺจโย เยเนต ๑ อพฺยากต ภควตาติ ฯ   
#๑ ยุ. เยน ต ฯ เอวมุปริป ฯ    
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     [๗๗๒]  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  โข  อาวุโส รูปคตเมต ฯ   
น   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ  รปูคตเมต  ฯ  โหติ  จ  น  จ   
โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ   รูปคตเมต   ฯ   เนว   โหติ   น   
น   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ   รปูคตเมต  ฯ  โหติ  ตถาคโต   
ปร   มรณาติ   โข   อาวุโส   เวทนาคตเมต  ฯ  น  โหติ  ตถาคโต   
ปร   มรณาติ   เวทนาคตเมต   ฯ   โหติ  จ  น  จ  โหติ  ตถาคโต   
ปร   มรณาติ   เวทนาคตเมต  ฯ  เนว  โหติ  น  น  โหติ  ตถาคโต   
ปร   มรณาติ   เวทนาคตเมต   ฯ   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ   
โข   อาวุโส   ส ฺาคตเมต   ฯ   น   โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ   
ส ฺาคตเมต   ฯ   โหติ   จ   น   จ  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ   
ส ฺาคตเมต   ฯ   เนว   โหติ  น  น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ   
ส ฺาคตเมต    ฯ   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ   โข   อาวุโส   
สงฺขารคตเมต  ฯ  น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  สงฺขารคตเมต  ฯ   
โหติ   จ   น   จ   โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  สงฺขารคตเมต  ฯ   
เนว   โหติ   น  น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  สงฺขารคตเมต  ฯ   
โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ   โข   อาวุโส   วิ ฺาณคตเมต   ฯ   
น   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ  วิ ฺาณคตเมต  ฯ  โหติ  จ  น   
จ   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ   วิ ฺาณคตเมต  ฯ  เนว  โหติ   
น   น   โหติ   ตถาคโต   ปร  มรณาติ  วิ ฺาณคตเมต  ฯ  อย  โข   
อาวุโส เหตุ อย ปจฺจโย เยเนต อพฺยากต ภควตาติ ฯ ตติย ฯ    
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     [๗๗๓]   เอก   สมย   อายสฺมา   จ  สารีปุตฺโต  อายสฺมา  จ   
มหาโกฏ ิโต    พาราณสิย    วิหรนฺติ    อิสิปตเน   มิคทาเย   ฯเปฯ   
สาเยว  ปุจฺฉา  ฯ  โก  น ุ โข  อาวุโส  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยเนต   
อพฺยากต ภควตาติ ฯ   
     [๗๗๔]  รูป  โข  อาวุโส  อชานโต  อปสฺสโต  ยถาภูต รูปสมุทย   
อชานโต    อปสฺสโต    ยถาภูต    รูปนโิรธ    อชานโต    อปสฺสโต   
ยถาภูต    รูปนิโรธคามินีปฏิปท   อชานโต   อปสฺสโต   ยถาภตู   โหติ   
ตถาคโต   ปร   มรณาติปสฺส   โหติ   ฯ   น   โหติ   ตถาคโต  ปร   
มรณาติปสฺส  โหติ  ฯ  โหติ  จ  น  จ  โหติ  ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส   
โหติ   ฯ   เนว   โหติ   น   น   โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติปสฺส   
โหติ  ฯ  เวทน  ฯ  ส ฺ  ฯ  สงฺขาเร  ฯ  วิ ฺาณ อชานโต อปสฺสโต   
ยถาภูต   วิ ฺาณสมุทย   อชานโต   อปสฺสโต   ยถาภูต   วิ ฺาณนิโรธ   
อชานโต       อปสฺสโต       ยถาภูต       วิ ฺาณนิโรธคามินีปฏิปท   
อชานโต    อปสฺสโต   ยถาภูต   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติปสฺส   
โหติ   ฯ   น   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติปสฺส  โหติ  ฯ  โหติ   
จ   น   จ   โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติปสฺส  โหติ  ฯ  เนว  โหติ   
น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส โหติ ฯ   
     [๗๗๕]  รูป ฺจ  โข  อาวุโส  ชานโต  ปสฺสโต  ยถาภูต รูปสมุทย   
ชานโต    ปสฺสโต   ยถาภูต   รูปนโิรธ   ชานโต   ปสฺสโต   ยถาภูต   
รูปนิโรธคามินีปฏิปท    ชานโต    ปสฺสโต   ยถาภูต   โหติ   ตถาคโต    
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ปร   มรณาติปสฺส   น   โหติ   ฯเปฯ   เนว   โหติ   น   น  โหติ   
ตถาคโต  ปร  มรณาติปสฺส  น  โหติ  น  เวทน  ฯ ส ฺ ฯ สงฺขาเร ฯ   
วิ ฺาณ     ชานโต    ปสฺสโต    ยถาภูต    วิ ฺาณสมุทย    ชานโต   
ปสฺสโต     ยถาภูต    วิ ฺาณนิโรธ    ชานโต    ปสฺสโต    ยถาภูต   
วิ ฺาณนิโรธคามินีปฏิปท   ชานโต   ปสฺสโต   ยถาภูต   โหติ  ตถาคโต   
ปร   มรณาติปสฺส   น  โหติ  ฯ  น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติปสฺส   
น   โหติ   ฯ   โหติ   จ   น  จ  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติปสฺส   
น   โหติ   ฯ   เนว  โหติ  น  น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติปสฺส   
น  โหติ  ฯ  อย  โข  อาวุโส  เหตุ  อย  ปจฺจโย  เยเนต  อพฺยากต   
ภควตาติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๗๗๖]   เอก   สมย   อายสฺมา   จ  สารีปุตฺโต  อายสฺมา  จ   
มหาโกฏ ิโต    พาราณสิย    วิหรนฺติ    อิสิปตเน   มิคทาเย   ฯเปฯ   
สาเยว  ปุจฺฉา  ฯ  โก  น ุ โข  อาวุโส  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยเนต   
อพฺยากต ภควตาติ ฯ   
     [๗๗๗]  รูเป โข อาวุโส อวิคตราคสฺส อวิคตจฺฉนฺทสฺส อวิคต- 
เปมสฺส  อวิคตปปาสสฺส  อวิคตปริฬาหสฺส  อวิคตตณฺหสฺส   โหติ   
ตถาคโต   ปร   มรณาติปสฺส   โหติ   ฯเปฯ   เนว   โหติ   น   น   
โหติ   ตถาคโต  ปร  มรณาติปสฺส  โหติ  ฯ  เวทนาย  ฯ  ส ฺาย  ฯ   
สงฺขาเรสุ   ฯ   วิ ฺาเณ   อวิคตราคสฺส  อวิคตจฺฉนฺทสฺส  อวิคตเปมสฺส   
อวิคตปปาสสฺส    อวิคตปริฬาหสฺส    อวิคตตณฺหสฺส    โหติ    ตถาคโต    
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ปร   มรณาติปสฺส   โหติ   ฯเปฯ  เนว  โหติ  น  น  โหติ  ตถาคโต   
ปร มรณาติปสฺส โหติ ฯ   
     [๗๗๘]  รูเป  จ  โข  อาวุโส  วิคตราคสฺส  ฯเปฯ  เวทนาย ฯ   
ส ฺาย   ฯ   สงฺขาเรสุ   ฯ   วิ ฺาเณ   วิคตราคสฺส   วิคตจฺฉนฺทสฺส   
วิคตเปมสฺส     วิคตปปาสสฺส    วิคตปริฬาหสฺส    วิคตตณฺหสฺส    โหติ   
ตถาคโต   ปร   มรณาติปสฺส   น   โหติ   ฯเปฯ  เนว  โหติ  น  น   
โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติปสฺส   น  โหติ  ฯ  อย  โข  อาวุโส   
เหตุ อย ปจฺจโย เยเนต อพฺยากต ภควตาติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๗๗๙]  เอก สมย อายสฺมา จ สารีปุตฺโต อายสฺมา จ มหาโกฏ ิโต   
พาราณสิย     วิหรนฺติ     อิสิปตเน    มิคทาเย    ฯ    อถ    โข   
อายสฺมา      สารีปุตฺโต     สายณฺหสมย     ปฏิสลฺลานา     วุฏ ิโต   
เยนายสฺมา    มหาโกฏ ิโต    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมตา   
มหาโกฏ ิเตน   สทฺธึ  สมฺโมทิ  สมโฺมทนีย  กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต   
อายสฺมนฺต   มหาโกฏ ิต  เอตทโวจ  ก ึ น ุ โข  อาวุโส  มหาโกฏ ิตา   
โหติ    ตถาคโต    ปร    มรณาติ    ฯเปฯ   กึ   ปนาวุโส   เนว   
โหติ   น   น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  ฯ  อิติ  ปุฏโ  สมาโน   
เอตมฺป   โข   อาวุโส   อพฺยากต  ภควตา  เนว  โหติ  น  น  โหติ   
ตถาคโต   ปร   มรณาติ  วเทสิ  ฯ  โก  นุ  โข  อาวุโส  เหตุ  โก   
ปจฺจโย เยเนต อพฺยากต ภควตาติ ฯ    
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     [๗๘๐]  รปูารามสฺส  โข  อาวุโส รปูรตสฺส รูปสมฺมุทิตสฺส รูปนิโรธ   
อชานโต    อปสฺสโต   ยถาภูต   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติปสฺส   
โหติ   ฯ   น   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติปสฺส  โหติ  ฯ  โหติ   
จ   น   จ   โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติปสฺส  โหติ  ฯ  เนว  โหติ   
น   น   โหติ   ตถาคโต   ปร  มรณาติปสฺส  โหต ิ ฯ  เวทนารามสฺส   
โข   อาวุโส   เวทนารตสฺส  เวทนาสมฺมุทิตสฺส  เวทนานิโรธ  อชานโต   
อปสฺสโต   ยถาภูต   โหติ   ตถาคโต   ปร  มรณาติปสฺส  โหต ิ ฯเปฯ   
ส ฺารามสฺส   โข   อาวุโส   ฯ   สงฺขารารามสฺส   โข  อาวุโส  ฯ   
วิ ฺาณารามสฺส    โข    อาวุโส    วิ ฺาณรตสฺส    วิ ฺาณสมฺมุทิตสฺส   
วิ ฺาณนิโรธ   อชานโต   อปสฺสโต   ยถาภูต   โหติ   ตถาคโต   ปร   
มรณาติปสฺส   โหติ   ฯเปฯ   เนว   โหติ   น   น   โหติ  ตถาคโต   
ปร มรณาติปสฺส โหติ ฯ   
     [๗๘๑]  น  รูปารามสฺส  โข  อาวุโส น รูปรตสฺส น รูปสมฺมทุิตสฺส   
รูปนิโรธ     ชานโต     ปสฺสโต     ยถาภูต     โหติ     ตถาคโต   
ปร   มรณาติปสฺส   น   โหติ   ฯเปฯ   เนว   โหติ   น   น  โหติ   
ตถาคโต   ปร   มรณาติปสฺส   น   โหติ   ฯ  น  เวทนารามสฺส  โข   
อาวุโส   ฯ   น   ส ฺารามสฺส  โข  อาวุโส  ฯ  น  สงฺขารารามสฺส   
โข   อาวุโส   ฯ  น  วิ ฺาณารามสฺส  โข  อาวุโส  น  วิ ฺาณรตสฺส   
น      วิ ฺาณสมฺมุทิตสฺส      วิ ฺาณนิโรธ      ชานโต     ปสฺสโต   
ยถาภูต   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติปสฺส  น  โหติ  ฯ  น  โหติ    
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ตถาคโต  ฯเปฯ  เนว  โหติ  น  น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติปสฺส   
น   โหติ   ฯ   อยมฺป   ๑   โข   อาวุโส   เหตุ   อย   ปจฺจโย   
เยเนต อพฺยากต ภควตาติ ฯ   
     [๗๘๒]  สิยา  ปนาวุโส  อ ฺโป  ปริยาโย เยน ปริยาเยเนต ๒   
อพฺยากต   ภควตาติ   ฯ  สิยา  อาวุโส  ฯ  ภวารามสฺส  โข  อาวุโส   
ภวรตสฺส    ภวสมฺมุทิตสฺส    ภวนิโรธ   อชานโต   อปสฺสโต   ยถาภูต   
โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติปสฺส   โหติ   ฯเปฯ   เนว  โหติ  น   
น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส โหติ ฯ   
     [๗๘๓]  น  ภวารามสฺส  โข  อาวุโส น ภวรตสสฺ น ภวสมฺมทุิตสฺส   
ภวนิโรธ   ชานโต  ปสฺสโต  ยถาภูต  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติปสฺส   
น    โหติ   ฯเปฯ   เนว   โหติ   น   น   โหติ   ตถาคโต   ปร   
มรณาติปสฺส   น   โหติ   ฯ   อยมฺป  โข  อาวุโส  ปริยาโย  เยเนต   
อพฺยากต ภควตาติ ฯ   
     [๗๘๔]   สิยา   ปนาวุโส  อ ฺโป  ปรยิาโย  เยเนต  อพฺยากต   
ภควตาติ  ฯ  สิยา อาวุโส ฯ อุปาทานารามสฺส โข อาวุโส อุปาทานรตสฺส   
อุปาทานสมฺมุทิตสฺส    อุปาทานนิโรธ    อชานโต    อปสฺสโต   ยถาภูต   
โหติ    ตถาคโต    ปร   มรณาติปสฺส   โหติ   ฯเปฯ   เนว   โหติ   
น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส โหติ ฯ   
     [๗๘๕]   น   อุปาทานารามสฺส  โข  อาวุโส  น  อุปาทานรตสฺส   
น    อุปาทานสมฺมุทิตสฺส   อุปาทานนิโรธ   ชานโต   ปสฺสโต   ยถาภูต   
#๑ ม. ย.ุ อย โข ฯ ๒ ม. เยเนต ฯ ยุ. เยน เอต ฯ    
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โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติปสฺส   น   โหติ   ฯเปฯ  เนว  โหติ   
น   น   โหติ   ตถาคโต  ปร  มรณาติปสฺส  น  โหติ  ฯ  อยมฺป  โข   
อาวุโส ปริยาโย เยเนต อพฺยากต ภควตาติ ฯ   
     [๗๘๖]   สิยา   ปนาวุโส  อ ฺโป  ปรยิาโย  เยเนต  อพฺยากต   
ภควตาติ  ฯ  สิยา  อาวุโส  ฯ  ตณฺหารามสฺส  โข  อาวุโส ตณฺหารตสฺส   
ตณฺหาสมฺมุทิตสฺส     ตณฺหานิโรธ     อชานโต     อปสฺสโต    ยถาภูต   
โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติปสฺส   โหติ   ฯเปฯ   เนว  โหติ  น   
น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปสฺส โหติ ฯ   
     [๗๘๗]   น   ตณฺหารามสฺส   โข   อาวุโส  น  ตณฺหารตสฺส  น   
ตณฺหาสมฺมุทิตสฺส    ตณฺหานิโรธ    ชานโต    ปสสฺโต   ยถาภตู   โหติ   
ตถาคโต   ปร   มรณาติปสฺส   น   โหติ   ฯเปฯ  เนว  โหติ  น  น   
โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติปสฺส   น  โหติ  ฯ  อย  โข  อาวุโส   
ปริยาโย   เยเนต   อพฺยากต   ภควตาติ  ฯ  สิยา  ปนาวุโส  อ ฺโป   
ปริยาโย    เยเนต   อพฺยากต   ภควตาติ   ฯ   เอตฺถทานิ   อาวุโส   
สารีปุตฺต   อิโต   อุตฺตรึ   กึ   อิจฺฉสิ   ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺตสฺส   อาวุโส   
สารีปุตฺต ภิกฺขุโน วตฺต ๑ นตฺถิ ป ฺาปนายาติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๗๘๘]    อถ    โข   วจฺฉโคตฺโต   ปริพฺพาชโก   เยนายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา มหาโมคฺคลฺลาเนน   
สทธฺึ     สมฺโมทิ     สมฺโมทนีย     กถ    สาราณีย    วีติสาเรตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  วจฺฉโคตฺโต  ปริพฺพาชโก   
#๑ ม. ย.ุ วฏฏ ฯ    
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อายสฺมนฺต   มหาโมคฺคลฺลาน   เอตทโวจ  กึ  นุ  โข  โภ  โมคฺคลฺลาน   
สสฺสโต   โลโกติ   ฯ   อพฺยากต   โข  เอต  วจฺฉ  ภควตา  สสฺสโต   
โลโกติ  ฯ  ก ึ ปนาวุโส  โภ  โมคฺคลฺลาน  อสสฺสโต โลโกติ ฯ เอตมฺป   
โข   วจฺฉ  อพฺยากต  ภควตา  อสสฺสโต  โลโกติ  ฯ  ก ึ น ุ โข  โภ   
โมคฺคลฺลาน   อนฺตวา  โลโกติ  ฯ  อพฺยากต  โข  เอต  วจฺฉ  ภควตา   
อนฺตวา   โลโกติ  ฯ  กึ  ปน  โภ  โมคฺคลฺลาน  อนนฺตวา  โลโกติ  ฯ   
เอตมฺป   โข   วจฺฉ   อพฺยากต   ภควตา   อนนฺตวา  โลโกติ  ฯ  ก ึ  
นุ  โข  โภ  โมคฺคลฺลาน  ต  ชีว  ต  สรรีนฺติ  ฯ  อพฺยากต  โข เอต   
วจฺฉ   ภควตา   ต   ชีว   ต  สรรีนฺติ  ฯ  กึ  ปน  โภ  โมคฺคลฺลาน   
อ ฺ    ชีว   อ ฺ   สรีรนฺติ   ฯ   เอตมฺป   โข   วจฺฉ   อพฺยากต   
ภควตา   อ ฺ   ชีว   อ ฺ   สรรีนฺติ   ฯ  กึ  ปน  โภ  โมคฺคลฺลาน   
โหติ   ตถาคโต  ปร  มรณาติ  ฯ  อพฺยากต  โข  เอต  วจฺฉ  ภควตา   
โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ   ฯ   ก ึ  ปน  โภ  โมคฺคลฺลาน  น   
โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ   ฯ   เอตมฺป   โข  วจฺฉ  อพฺยากต   
ภควตา   น   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ   ฯ  กึ  นุ  โข  โภ   
โมคฺคลฺลาน   โหติ   จ   น   จ   โหติ   ตถาคโต  ปร  มรณาติ  ฯ   
อพฺยากต   โข  เอต  วจฺฉ  ภควตา  โหติ  จ  น  จ  โหติ  ตถาคโต   
ปร   มรณาติ  ฯ  ก ึ ปน  โภ  โมคฺคลฺลาน  เนว  โหติ  น  น  โหติ   
ตถาคโต   ปร   มรณาติ   ฯ   เอตมฺป  โข  วจฺฉ  อพฺยากต  ภควตา   
เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ ฯ    
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     [๗๘๙]  โก  น ุ โข  โภ  โมคฺคลลฺาน  เหตุ  โก  ปจฺจโย เยน   
อ ฺติตฺถิยาน   ปริพฺพาชกาน   เอว   ปุฏาน  เอว  เวยฺยากรณ  โหติ   
สสฺสโต   โลโกติ   วา  อสสฺสโต  โลโกติ  วา  อนฺตวา  โลโกติ  วา   
อนนฺตวา   โลโกติ   วา   ต  ชีว  ต  สรรีนฺติ  วา  อ ฺ  ชีว  อ ฺ   
สรีรนฺติ   วา   โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  วา  น  โหติ  ตถาคโต   
ปร   มรณาติ   วา   โหติ   จ  น  จ  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ   
วา  เนว  โหติ  น  น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  วา  ฯ โก ปน   
โภ   โมคฺคลลฺาน   เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน  สมณสฺส  โคตมสฺส  เอวต   
ปุฏสฺส   น   เอว   เวยฺยากรณ   โหติ  สสฺสโต  โลโกติป  อสสฺสโต   
โลโกติป  อนฺตวา  โลโกติป  อนนฺตวา  โลโกติป  ต  ชีว  ต  สรรีนฺติป   
อ ฺ   ชีว   อ ฺ   สรีรนฺติป   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติป  น   
โหติ   ตถาคโต  ปร  มรณาติป  โหติ  จ  น  จ  โหติ  ตถาคโต  ปร   
มรณาติป เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปติ ฯ   
     [๗๙๐]  อ ฺติตฺถิยา  จ  ๑  โข  วจฺฉ  ปริพฺพาชกา  จกฺขุ เอต   
มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม   อตฺตาติ   สมนุปสฺสนฺติ  ฯเปฯ  ชวฺิห   
เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม   อตฺตาติ  สมนุปสฺสนฺติ  ฯเปฯ   
มน   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส  เม  อตฺตาติ  สมนุปสฺสนฺติ  ฯ   
ตสฺมา   อ ฺติตฺถิยาน   ปริพฺพาชกาน  เอว  ปฏุาน  เอว  เวยฺยากรณ   
โหติ  สสฺสโต  โลโกติ  วา  ฯเปฯ  เนว  โหติ  น  น  โหติ ตถาคโต   
ปร   มรณาติ   วา  ฯ  ตถาคโต  จ  โข  วจฺฉ  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
#๑ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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จกฺขุ   เนต   มม  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส  อตฺตาติ  สมนุปสฺสติ  ฯเปฯ   
ชิวฺห   เนต   มม  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส  อตฺตาติ  สมนุปสฺสติ  ฯเปฯ   
มน   เนต   มม   เนโสหมสฺมิ   น   เมโส   อตฺตาติ  สมนุปสฺสติ  ฯ   
ตสฺมา  ตถาคตสฺส  เอว  ปฏุสฺส  น  เอว  เวยฺยากรณ  โหติ  สสสฺโต   
โลโกติป ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปติ ฯ   
     [๗๙๑]  อถ  โข วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก อุฏายาสนา เยน ภควา   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ภควตา    สทฺธึ   สมโฺมทิ   สมฺโมทนีย   
กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต  นิสีท ิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินโฺน   
โข   วจฺฉโคตฺโต   ปริพฺพาชโก   ภควนฺต  เอตทโวจ  กึ  นุ  โข  โภ   
โคตม  สสฺสโต  โลโกติ  ฯ  อพฺยากต  โข  เอต  วจฺฉ  มยา  สสสฺโต   
โลโกติ   ฯเปฯ   กึ   ปน   โภ   โคตม   เนว  โหติ  น  น  โหติ   
ตถาคโต   ปร  มรณาติ  ฯ  เอตมฺป  โข  วจฺฉ  อพฺยากต  มยา  เนว   
โหติ   น   น   โหติ   ตถาคโต  ปร  มรณาติ  ฯ  โก  นุ  โข  โภ   
โคตม   เหตุ   โก   ปจฺจโย  เยน  อ ฺติตฺถิยาน  ปรพฺิพาชกาน  เอว   
ปุฏาน   เอว   เวยฺยากรณ   โหติ   สสสฺโต   โลโกติ   วา  ฯเปฯ   
เนว   โหติ   น  น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  วา  ฯ  โก  ปน   
โภ  โคตม  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน  โภโต  โคตมสฺส  เอว  ปฏุสฺส   
น   เอว   เวยยฺากรณ   โหติ  สสฺสโต  โลโกติป  ฯเปฯ  เนว  โหติ   
น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปติ ฯ   
     [๗๙๒]   อ ฺติตฺถิยา   โข  วจฺฉ  ปริพฺพาชกา  จกฺขุ  เอต  มม    
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เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม   อตฺตาติ   สมนุปสฺสนฺติ  ฯเปฯ  ชิวฺห  เอต   
มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม   อตฺตาติ   สมนุปสฺสนฺติ   ฯเปฯ  มน   
เอต   มม   เอโสหมสฺมิ  เอโส  เม  อตฺตาติ  สมนุปสฺสนฺติ  ฯ  ตสฺมา   
อ ฺติตฺถิยาน   ปริพฺพาชกาน   เอว   ปุฏาน  เอว  เวยฺยากรณ  โหติ   
สสฺสโต   โลโกติ   วา   ฯเปฯ   เนว  โหติ  น  น  โหติ  ตถาคโต   
ปร   มรณาติ   วา  ฯ  ตถาคโต  จ  โข  วจฺฉ  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
จกฺขุ   เนต   มม  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส  อตฺตาติ  สมนุปสฺสติ  ฯเปฯ   
ชิวฺห   เนต   มม  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส  อตฺตาติ  สมนุปสฺสติ  ฯเปฯ   
มน   เนต   มม   เนโสหมสฺมิ   น   เมโส   อตฺตาติ  สมนุปสฺสติ  ฯ   
ตสฺมา   ตถาคตสฺส   เอว   ปฏุสฺส   น   เอว   เวยยฺากรณ   โหติ   
สสฺสโต   โลโกติป   อสสฺสโต   โลโกติป  อนฺตวา  โลโกติป  อนนฺตวา   
โลโกติป    ต   ชีว   ต   สรีรนฺติป   อ ฺ   ชีว   อ ฺ   สรรีนฺติป   
โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติป   น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติป   
โหติ   จ   น  จ  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติป  เนว  โหติ  น  น   
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปติ ฯ   
     [๗๙๓]   อจฺฉริย   โภ   โคตม   อพฺภุต  โภ  โคตม  ยตฺร  ห ิ  
นาม   สตฺถ ุ  จ   สาวกสฺส   จ  อตฺเถน  อตฺโถ  พฺย ฺชเนน  พฺย ฺชน   
สสนฺทิสฺสติ  สเมสฺสติ  น  วิหายิสฺสติ  ๑  ยทิท  อคฺคปทสฺมึ  ฯ อิทานาห   
โภ    โคตม    สมณ    มหาโมคฺคลฺลาน    อุปสงฺกมตฺิวา    เอตมตฺถ   
อปุจฺฉึ   สมโณป   เม   มหาโมคฺคลฺลาโน   เอเตหิ   ปเทหิ   เอเตหิ   
#๑ ม. น วิโรธยิสฺสติ ฯ    
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พฺย ฺชเนหิ  เอตมตฺถ  ๑  พฺยากาสิ  เสยฺยถาป  ภว  โคตโม ฯ อจฺฉริย   
โภ    โคตม   อพฺภุต   โภ   โคตม   ยตฺร   หิ   นาม   สตฺถุ   จ   
สาวกสฺส    จ    อตฺเถน   อตฺโถ   พฺย ฺชเนน   พฺย ฺชน   สสนฺทิสฺสติ   
สเมสฺสติ น วิหายิสฺสติ ยทิท อคฺคปทสฺมินฺติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๗๙๔]  อถ  โข  วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา     ภควตา     สทฺธึ     สมฺโมทิ     สมโฺมทนีย    กถ   
สาราณีย   วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข   
วจฺฉโคตฺโต   ปริพฺพาชโก  ภควนฺต  เอตทโวจ  กึ  นุ  โข  โภ  โคตม   
สสฺสโต   โลโกติ   ฯ   อพฺยากต   โข   เอต   วจฺฉ  มยา  สสฺสโต   
โลโกติ   ฯเปฯ   กึ   ปน   โภ   โคตม   เนว  โหติ  น  น  โหติ   
ตถาคโต   ปร   มรณาติ   ฯ   เอตมฺป   โข   วจฺฉ  อพฺยากต  มยา   
เนว   โหติ   น   น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  ฯ  โก  นุ  โข   
โภ   โคตม   เหตุ   โก   ปจฺจโย  เยน  อ ฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน   
เอว   ปุฏาน  เอว  เวยฺยากรณ  โหติ  สสฺสโต  โลโกติ  วา  ฯเปฯ   
เนว   โหติ   น  น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  วา  ฯ  โก  ปน   
โภ   โคตม   เหตุ   โก   ปจฺจโย   เยน   โภโต   โคตมสฺส  เอว   
ปุฏสฺส   น   เอว   เวยฺยากรณ   โหติ   สสฺสโต   โลโกติป  ฯเปฯ   
เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปติ ฯ   
     [๗๙๕]   อ ฺติตฺถิยา   โข   วจฺฉ   ปริพฺพาชกา   รูป  อตฺตโต   
สมนุปสฺสนฺติ   รูปวนฺต   วา   อตฺตาน   อตฺตนิ   วา  รูป  รูปสฺมึ  วา   
#๑ ม. ตมตฺถ ฯ    
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อตฺตาน   ฯ   เวทน   อตฺตโต   สมนุปสฺสนฺติ   ฯเปฯ  ส ฺ  สงฺขาเร   
วิ ฺาณ     อตฺตโต     สมนุปสฺสนฺติ    วิ ฺาณวนฺต    วา    อตฺตาน   
อตฺตนิ    วา    วิ ฺาณ    วิ ฺาณสฺมึ    วา   อตฺตาน   ฯ   ตสฺมา   
อ ฺติตฺถิยาน   ปริพฺพาชกาน   เอว   ปุฏาน  เอว  เวยฺยากรณ  โหติ   
สสฺสโต   โลโกติ   วา   ฯเปฯ   เนว  โหติ  น  น  โหติ  ตถาคโต   
ปร   มรณาติ   วา  ฯ  ตถาคโต  จ  โข  วจฺฉ  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
น   รูป   อตฺตโต   สมนุปสฺสติ   น  รูปวนฺต  วา  อตฺตาน  น  อตฺตนิ   
วา  รูป  น  รปูสฺมึ  วา  อตฺตาน  น  เวทน  อตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯเปฯ   
น   ส ฺ   ฯ   น   สงฺขาเร   ฯ   น  วิ ฺาณ  อตฺตโต  สมนุปสฺสติ   
น    วิ ฺาณวนฺต    วา   อตฺตาน   น   อตฺตนิ   วา   วิ ฺาณ   น   
วิ ฺาณสฺมึ   วา   อตฺตาน   ฯ   ตสฺมา   ตถาคตสฺส   เอว   ปฏุสฺส   
น   เอว   เวยยฺากรณ   โหติ  สสฺสโต  โลโกติป  ฯเปฯ  เนว  โหติ   
น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปติ ฯ   
     [๗๙๖]    อถ   โข   วจฺฉโคตฺโต   ปริพฺพาชโก   อุฏายาสนา   
เยนายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา  อายสฺมตา   
มหาโมคฺคลฺลาเนน    สทธฺึ    สมฺโมทิ    สมฺโมทนีย    กถ   สาราณีย   
วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  วจฺฉโคตฺโต   
ปริพฺพาชโก   อายสฺมนฺต   มหาโมคฺคลฺลาน   เอตทโวจ   ก ึ  นุ   โข   
โภ   โมคฺคลลฺาน   สสฺสโต   โลโกติ   ฯ  อพฺยากต  โข  เอต  วจฺฉ   
ภควตา    สสสฺโต    โลโกติ   ฯเปฯ   กึ   ปน   โภ   โมคฺคลฺลาน    
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เนว   โหติ   น   น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  ฯ  เอตมฺป  โข   
วจฺฉ   อพฺยากต   ภควตา   เนว   โหติ  น  น  โหติ  ตถาคโต  ปร   
มรณาติ   ฯ   โก   น ุ  โข   โภ   โมคฺคลฺลาน  เหตุ  โก  ปจฺจโย   
เยน   อ ฺติตฺถิยาน   ปรพฺิพาชกาน   เอว  ปุฏาน  เอว  เวยฺยากรณ   
โหติ  สสฺสโต  โลโกติ  วา  ฯเปฯ  เนว  โหติ  น  น  โหติ ตถาคโต   
ปร   มรณาติ  วา  ฯ  โก  ปน  โภ  โมคฺคลฺลาน  เหตุ  โก  ปจฺจโย   
เยน   สมณสฺส   โคตมสฺส   เอว   ปฏุสฺส   น   เอว   เวยฺยากรณ   
โหติ   สสฺสโต   โลโกติป  ฯเปฯ  เนว  โหติ  น  น  โหติ  ตถาคโต   
ปร มรณาติปติ ฯ   
     [๗๙๗]   อ ฺติตฺถิยา   โข   วจฺฉ   ปริพฺพาชกา   รูป  อตฺตโต   
สมนุปสฺสนฺติ   รูปวนฺต   วา   อตฺตาน   อตฺตนิ   วา  รูป  รูปสฺมึ  วา   
อตฺตาน  ฯ  เวทน  อตฺตโต  สมนุปสฺสนฺติ  ฯเปฯ  ส ฺ  ฯ  สงฺขาเร ฯ   
วิ ฺาณ     อตฺตโต     สมนุปสฺสนฺติ    วิ ฺาณวนฺต    วา    อตฺตาน   
อตฺตนิ    วา    วิ ฺาณ    วิ ฺาณสฺมึ    วา   อตฺตาน   ฯ   ตสฺมา   
อ ฺติตฺถิยาน   ปริพฺพาชกาน   เอว   ปุฏาน  เอว  เวยฺยากรณ  โหติ   
สสฺสโต  โลโกติ  วา  ฯเปฯ  เนว  โหติ  น  น  โหติ  ตถาคโต  ปร   
มรณาติ   วา   ฯ   ตถาคโต  จ  โข  วจฺฉ  อรห  สมมฺาสมฺพุทฺโธ  น   
รูป   อตฺตโต   สมนุปสฺสติ   น  รูปวนฺต  วา  อตฺตาน  น  อตฺตนิ  วา   
รูป  น  รูปสมฺึ  วา  อตฺตาน  ฯ  น  เวทน  อตฺตโต  สมนุปสฺสติ ฯเปฯ   
น   ส ฺ   ฯ   น  สงฺขาเร  ฯ  น  วิ ฺาณ  อตฺตโต  สมนุปสฺสติ  น    



สุตฺต ส. สฬายตวคฺโค - หนาท่ี 483 

วิ ฺาณวนฺต   วา   อตฺตาน   น   อตฺตนิ  วา  วิ ฺาณ  น  วิ ฺาณสฺมึ   
วา   อตฺตาน   ฯ   ตสฺมา   ตถาคตสฺส   เอว   ปุฏสสฺ   น   เอว   
เวยฺยากรณ   โหติ   สสฺสโต   โลโกติป   อสสฺสโต  โลโกติป  อนฺตวา   
โลโกติป   อนนฺตวา   โลโกติป   ต   ชวี   ต   สรีรนฺติป  อ ฺ  ชวี   
อ ฺ   สรีรนฺติป   โหติ   ตถาคโต  ปร  มรณาติป  น  โหติ  ตถาคโต   
ปร   มรณาติป   โหติ   จ   น   จ   โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติป   
เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติปติ ฯ   
     [๗๙๘]   อจฺฉริย   โภ   โมคฺคลลฺาน   อพฺภุต  โภ  โมคฺคลฺลาน   
ยตฺถ   หิ  นาม  สตฺถ ุ เจว  สาวกสฺส  จ  อตฺเถน  อตฺโถ  พฺย ฺชเนน   
พฺย ฺชน   สสนฺทิสฺสติ   สเมสฺสติ   น   วิหายิสฺสติ  ยทิท  อคฺคปทสฺมึ  ฯ   
อิทานาห   โภ   โมคฺคลฺลาน   สมณ   โคตม   อุปสงฺกมิตฺวา  เอตมตฺถ   
อปุจฺฉึ   สมโณป   เม   โคตโม   เอเตหิ  ปเทหิ  เอเตหิ  พฺย ฺชเนหิ   
เอตมตฺถ   พฺยากาสิ   เสยยฺถาป   ภว  โมคฺคลฺลาโน  ฯ  อจฺฉริย  โภ   
โมคฺคลฺลาน    อพฺภุต    โภ   โมคฺคลฺลาน   ยตฺถ   ห ิ  นาม   สตฺถ ุ  
เจว   สาวกสฺส   จ   อตฺเถน  อตฺโถ  พฺย ฺชเนน  พฺย ฺชน  สสนฺทิสฺสติ   
สเมสฺสติ น วิหายิสฺสติ ยทิท อคฺคปทสฺมินฺติ ฯ อฏม ฯ   
     [๗๙๙]   อถ   โข   วจฺฉโคตฺโต   ปริพฺพาชโก   เยน   ภควา   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ภควตา    สทฺธึ   สมโฺมทิ   สมฺโมทนีย   
กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต  นิสีท ิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินโฺน   
โข   วจฺฉโคตฺโต   ปริพฺพาชโก   ภควนฺต   เอตทโวจ   ปุริมานิ   โภ    
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โคตม     ทิวสานิ    ปุริมตรานิ    สมพฺหุลาน    อ ฺติตฺถิยาน    ๑   
สมณพฺราหฺมณปริพฺพาชกาน    กุตุหลสาลาย    สนนฺิสินฺนาน    สนฺนิปติตาน   
อยมนฺตรากถา   อุทปาทิ   อย   โข   ปรูโณ   กสฺสโป   สงฺฆี   เจว   
คณี    จ   คณาจริโย   จ   าโต   ยสสสฺี   ติตฺถกโร   สาธุสมฺมโต   
พหุชนสฺส   โส   ๒   สาวก   อพฺภตีต  กาลกต  อุปปตฺตีสุ  พฺยากโรติ   
อสุ    อมุตฺร    อุปปนฺโน    อสุ   อมุตฺร   อุปปนฺโนติ   ฯ   โยปสฺส   
สาวโก    อุตฺตมปุริโส    ปรมปุริโส    ปรมปตฺติปตฺโต   ตมฺป   สาวก   
อพฺภตีต    กาลกต    อุปปตฺตีสุ   พฺยากโรติ   อสุ   อมุตฺร   อุปปนฺโน   
อสุ   อมุตฺร   อุปปนฺโนติ   ฯ   อยมฺป   โข   มกฺขลิ   โคสาโล   ฯ   
อยมฺป   โข   นิคณฺโ   นาฏปุตฺโต   ฯ   อยมฺป   โข   ส ฺชโย  ๓   
เวลฏปุตฺโต  ฯ  อยมฺป  โข  ปกุโธ  กจฺจาโน  ๔ ฯ อยมฺป โข อชโิต   
เกสกมฺพโล   สงฺฆี   เจว   คณี   จ   คณาจริโย   จ  าโต  ยสสฺสี   
ติตฺถกโร   สาธุสมฺมโต   พหุชนสฺส   โสป   สาวก   อพฺภตีต   กาลกต   
อุปฺปตฺตีสุ    พฺยากโรติ    อสุ    อมุตฺร    อุปปนฺโน    อสุ    อมุตฺร   
อุปปนฺโนติ  ฯ  โยปสฺส  สาวโก  อุตฺตมปุริโส  ปรมปุริโส  ปรมปตฺติปตฺโต   
ตป      สาวก     อพฺภตีต     กาลกต     อุปปตฺตีสุ     พฺยากโรติ   
อสุ   อมุตฺร   อุปปนฺโน   อสุ   อมุตฺร   อุปปนฺโนติ   ฯ   อยมฺป  โข   
สมโณ    โคตโม   สงฺฆี   เจว   คณี   จ   คณาจริโย   จ   าโต   
ยสสฺสี    ติตฺถกโร   สาธุสมฺมโต   พหุชนสฺส   โสป   สาวก   อพฺภตีต   
กาลกต    อุปปตฺตีสุ    พฺยากโรติ    อสุ    อมุตฺร    อุปปนฺโน   อสุ   
#๑ ม. ย.ุ นานาติตฺถิยาน ฯ ๒ ม. ยุ. โสป ฯ  ๓ ม. ส ฺจโย ฯ  ๔ ย.ุ ปกุทโฺธ   
#กจฺจายโน ฯ    
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อมุตฺร  อุปปนฺโนติ  ฯ  โย  จ  ขฺวสฺส  ๑  สาวโก  อุตฺตมปุริโส ฯเปฯ   
อสุ   อมุตฺร   อุปปนฺโน   อสุ   อมุตฺร   อุปปนฺโนติ   ฯ   อปจ   โข   
น    เอว    พฺยากโรติ    อจฺเฉชฺชิ    ตณฺห    วิวตฺตยิ    ส ฺโชน   
สมฺมามานาภิสมยา    อนฺตมกาสิ   ทกฺุขสฺสาติ   ฯ   ตสฺส   มยหฺ   โภ   
โคตม   อหุเทว   กงฺขา   อหุ   วิจิกิจฺฉา  กถ ฺหิ  ๒  นาม  สมณสฺส   
โคตมสฺส ธมฺโม อภิ ฺเยฺโยติ ๓ ฯ   
     [๘๐๐]   อล ฺหิ   เต   วจฺฉ  กงฺขิตุ  อล  วิจิกิจฺฉิตุ  กงฺขานิเย   
จ   ปน   เต   าเน   วิจิกิจฺฉา  อุปฺปนฺนา  ฯ  สอุปาทานสฺส  ขฺวาห   
วจฺฉ   อุปปตฺตึ   ป ฺเปมิ   โน   อนุปาทานสฺส   ฯ  เสยฺยถาป  วจฺฉ   
อคฺคิ   สอุปาทาโน   ชลติ   โน   อนุปาทาโน  เอวเมว  ขฺวาห  วจฺฉ   
สอุปาทานสฺส   อุปปตฺตึ   ป ฺเปมิ   โน   อนุปาทานสฺสาติ   ฯ   ยสฺม ึ  
โภ   โคตม  สมเย  อจฺจิ  วาเตน  ขิตฺตา  ทูรป  คจฺฉติ  อิมิสฺสา  ปน   
ภว   โคตโม  กึ  อุปาทานสฺมึ  ป ฺเปตีติ  ฯ  ยสฺมึ  โข  วจฺฉ  สมเย   
อจฺจิ   วาเตน   ขิตฺตา   ทูร   คจฺฉติ   ตมห   วาตุปาทาน  ป ฺเปมิ   
วาโต  หิสฺส  วจฺฉ  ตสฺมึ  สมเย  อุปาทาน โหตีติ ฯ ยสฺมึ ๔ โภ โคตม   
สมเย   อิม ฺจ   กาย   นกิขิฺปติ  สตฺโต  จ  อ ฺตร  กาย  อนุปปนฺโน   
โหติ   ฯ   อิมสฺส   ปน  ภว  โคตโม  กึ  อุปาทานสฺมึ  ป ฺเปตีติ  ฯ   
ยสฺมึ    โข    วจฺฉ   สมเย   อิม ฺจ   กาย   นิกฺขิปติ   สตฺโต   จ   
อ ฺตร    กาย    อนุปปนฺโน    โหติ    ตมห   ตณฺหุปาทาน   วทามิ   
ตณฺหา หิสฺส วจฺฉ ตสฺมึ สมเย อุปาทาน โหตีติ ฯ นวม ฯ   
#๑ ม. โย ปสสฺ สาวโก ฯ  ๒ ม. กถ นาม ฯ  ๓ ย.ุ ธมฺมาภิ ฺเยฺยาติ ฯ   
#๔ ม. ยสฺม ึจ ปน โภ ... ฯ ยุ. ยสฺมึ ปน โภ ฯ    
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     [๘๐๑]   อถ   โข   วจฺฉโคตฺโต   ปริพฺพาชโก   เยน   ภควา   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ภควตา    สทฺธึ   สมโฺมทิ   สมฺโมทนีย   
กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน โข   
วจฺฉโคตฺโต   ปริพฺพาชโก   ภควนฺต   เอตทโวจ   กึ   น ุ  โข   โภ   
โคตม   อตฺถตฺตาติ  ฯ  เอว  วุตฺเต  ภควา  ตุณฺหี  อโหสิ  ฯ  กึ  ปน   
โภ   โคตม   นตฺถตฺตาติ   ฯ   ทุติยมฺป  โข  ภควา  ตุณฺหี  อโหสิ  ฯ   
อถ โข วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ   
     [๘๐๒]  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  อจิรปกกฺนฺเต  วจฺฉโคตฺเต   
ปริพฺพาชเก    ภควนฺต    เอตทโวจ   กึ   น ุ  โข   ภนฺเต   ภควา   
วจฺฉโคตฺตสฺส    ปริพฺพาชกสฺส    ป ฺห    ปุฏโ   น   พฺยากาสีติ   ฯ   
อห ฺจานนฺท     วจฺฉโคตฺตสฺส     ปริพฺพาชกสฺส    อตฺถตฺตาติ    ปุฏโ   
สมาโน   อตฺถตฺตาติ  พฺยากเรยฺย  ฯ  เย  เต  อานนฺท  สมณพฺราหฺมณา   
สสฺสตวาทา   เตสเมต   สทฺธึ   อภวิสฺส  ฯ  อห ฺจานนฺท  วจฺฉโคตฺตสฺส   
ปริพฺพาชกสฺส      นตฺถตฺตาติ      ปุฏโ      สมาโน     นตฺถตฺตาติ   
พฺยากเรยฺย   ฯ   เย   เต   อานนฺท   สมณพฺราหฺมณา   อุจฺเฉทวาทา   
เตสเมต   สทฺธึ   อภวิสฺส  ฯ  อห ฺจานนฺท  วจฺฉโคตฺตสฺส  ปริพฺพาชกสฺส   
อตฺถตฺตาติ   ปุฏโ   สมาโน   อตฺถตฺตาติ   พฺยากเรยฺย   ฯ   อป  นุ   
เมต    อานนฺท    อนุโลม    อภวิสฺส   าณสฺส   อุปฺปาทาย   สพฺเพ   
ธมฺมา   อนตฺตาติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  อห ฺจานนฺท  วจฺฉโคตฺตสฺส   
ปริพฺพาชกสฺส      นตฺถตฺตาติ      ปุฏโ      สมาโน     นตฺถตฺตาติ    
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พฺยากเรยฺย    ฯ   สมฺมูฬฺหสฺส   อานนฺท   วจฺฉโคตฺตสฺส   ปริพฺพาชกสฺส   
ภิยฺโยสมฺโมหาย   อภวิสฺส   อหุ   วา   เม   นูน  ปพฺุเพ  อตฺตา  โส   
เอตรหิ นตฺถีติ ฯ ทสม ฯ   
     [๘๐๓]  เอก  สมย  อายสฺมา  สภิโย  กจฺจาโน  าติเก  วิหรติ   
คิ ฺชกาวสเถ   ฯ   อถ   โข   วจฺฉโคตฺโต   ปริพฺพาชโก  เยนายสฺมา   
สภิโย    กจฺจาโน   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมตา   สภิเยน   
กจฺจาเนน   สทฺธึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  วจฺฉโคตฺโต  ปริพฺพาชโก   
อายสฺมนฺต   สภิย   กจฺจาน   เอตทโวจ   ก ึ  นุ   โข  โภ  กจฺจาน   
โหติ   ตถาคโต  ปร  มรณาติ  ฯ  อพฺยากต  โข  เอต  วจฺฉ  ภควตา   
โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ   ฯ  กึ  ปน  โก  กจฺจาน  น  โหติ   
ตถาคโต   ปร   มรณาติ   ฯ   เอตมฺป  โข  วจฺฉ  อพฺยากต  ภควตา   
น   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ   ฯ   ก ึ น ุ โข  โภ  กจฺจาน   
โหติ   จ   น   จ   โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  ฯ  อพฺยากต  โข   
เอต   วจฺฉ   ภควตา   โหติ   จ   น   จ   โหติ   ตถาคโต   ปร   
มรณาติ   ฯ   กึ   ปน   โภ   กจฺจาน   เนว   โหติ   น  น  โหติ   
ตถาคโต   ปร   มรณาติ   ฯ   เอตมฺป  โข  วจฺฉ  อพฺยากต  ภควตา   
เนว   โหติ   น   น   โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  ฯ  ก ึ น ุ โข   
โภ   กจฺจาน   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ  อิติ  ปุฏโ  สมาโน   
อพฺยากต   โข   เอต   วจฺฉ   ภควตา  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ    
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วเทสิ   ฯ   กึ   ปน  โภ  กจฺจาน  น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ   
อิติ   ปฏุโ   สมาโน   อพฺยากต   โข   เอต   วจฺฉ   ภควตา   น   
โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ  วเทสิ  ฯ  ก ึ น ุ โข  โภ  กจฺจาน   
โหติ   จ   น  จ  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  อิติ  ปฏุโ  สมาโน   
อพฺยากต   โข  เอต  วจฺฉ  ภควตา  โหติ  จ  น  จ  โหติ  ตถาคโต   
ปร   มรณาติ   วเทสิ   ฯ  กึ  ปน  โภ  กจฺจาน  เนว  โหติ  น  น   
โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ   อิติ   ปุฏโ  สมาโน  เอตมฺป  โข   
วจฺฉ   อพฺยากต   ภควตา   เนว   โหติ  น  น  โหติ  ตถาคโต  ปร   
มรณาติ   วเทสิ   ฯ   โก  นุ  โข  โภ  กจฺจาน  เหตุ  โก  ปจฺจโย   
เยเนต   อพฺยากต   สมเณน   โคตเมนาติ   ฯ   โย  จ  วจฺฉ  เหตุ   
โย   จ   ปจฺจโย   ป ฺาปนาย   รูปติ   วา   อรูปติ   วา   ส ฺ ีติ   
วา   อส ฺ ีติ   วา   เนวส ฺ ินาส ฺ ีติ   วา   โส   จ   เหตุ   โส   
จ   ปจฺจโย   สพฺเพน   สพฺพ  สพฺพถา  สพฺพ  อปริเสส  นิรชฺุเฌยฺย  ฯu   
เกน    น    ป ฺาปยมาโน   ป ฺเปยฺย   รูปติ   วา   อรูปติ   วา   
ส ฺ ีติ     วา     อส ฺ ีติ    วา    เนวส ฺ ินาส ฺ ีติ    วาติ    ฯ   
กีวจิร   ปพฺพชิโตสิ   โภ   กจฺจานาติ   ฯ   น   จิร   อาวุโส   ตีณิ   
วสฺสานีติ   ฯ   ยสฺสปสฺส  อาวุโส  เอตฺตเกน  ๑  เอตฺตกเมว  ตปสฺส   
พหุ โก ปน วาโท เอว ๒ อภิกฺกนฺเตติ ฯ เอกาทสม ฯ   
                                อพฺยากตสยุตฺต สมตฺต ฯ   
#๑ ม. ย.ุ เอตเมตฺตเกน ฯ ๒ ยุ. เอว ฯ    
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                                   ตสฺสุทฺทาน   
                  เขมา เถรี อนุราโธ      สารปีุตฺตาติ ๑ โกฏ ิโต   
                  โมคฺคลฺลาโน จ วจฺโฉ จ   กตุุหลสาลานนฺโท   
                  สภิโย เอกาทสมนฺติ ฯ   
                          สฬายตนวคฺคสยุตฺต สมตฺต ๒ ฯ   
                                   ตสฺสุทฺทาน   
                  สฬายตนเวทนา          มาตุคาโม ชมฺพุขาทโก   
                  สามณฺฑโก โมคฺคลฺลาโน    จิตฺโต คามณฺยสงฺขต ๓   
                  อพฺยากตนฺติ ทส จาติ ๔ ฯ   
                                 ______________   
#๑ ม. ย.ุ สารปีุตฺโตติ ฯ ๒ ม. สฬายตนวคฺโค จตุตฺโถ ฯ ๓ ม. ย.ุ คามณิ   
#สงฺขต ฯ  ๔ ม. ยุ. ทสธาติ ฯ   


