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                           สุตฺตนฺตปฏเก มชฌฺิมนิกายสฺส   
                                  ปโม ภาโค   
                                   ________   
                                  มลูปณฺณาสก   
        นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                                 มูลปริยายวคฺโค   
                                   ________   
                                 มูลปริยายสุตฺต   
     [๑]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย  ภควา  อุกฺกฏาย  วิหรติ   
สุภควเน   สาลราชมูเล   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา   ภิกขฺู  อามนฺเตสิ   
ภิกฺขโวติ   ฯ   ภทนฺเตติ   เต   ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ  ภควา   
เอตทโวจ   สพฺพธมฺมมูลปริยาย   โว   ภิกฺขเว   เทสิสฺสามิ   ๑   ต   
สุณาถ   สาธุก   มนสิกโรถ   ภาสิสฺสามีติ   ฯ  เอวมฺภนฺเตติ  โข  เต   
ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๒]   ภควา   เอตทโวจ   อิธ   ภิกฺขเว   อสฺสุตวา  ปถุุชชฺโน   
อริยาน    อทสฺสาวี    อริยธมฺมสฺส    อโกวิโท   อรยิธมฺเม   อวินีโต   
สปฺปุริสาน     อทสฺสาวี    สปฺปุริสธมฺมสฺส    อโกวิโท    สปฺปุริสธมฺเม   
อวินีโต    ปวึ    ปวิโต    ส ฺชานาติ   ปวึ   ปวิโต   ส ฺตฺวา   
ปวึ    ม ฺติ    ปวิยา    ม ฺติ    ปวิโต    ม ฺติ   ปวิมฺเมติ   
#๑ ม. ย.ุ เทเสสฺสามิ ฯ    
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ม ฺติ   ปวึ   อภินนฺทติ   ฯ  ต  กิสสฺ  เหตุ  ฯ  อปริ ฺาต  ตสฺสาติ   
วทามิ   ฯ   อาป   อาปโต   ส ฺชานาติ   อาป   อาปโต   ส ฺตฺวา   
อาป    ม ฺติ    อาปสฺมึ    ม ฺติ    อาปโต    ม ฺติ   อาปมฺเมติ   
ม ฺติ   อาป   อภินนฺทติ   ฯ  ต  กิสสฺ  เหตุ  ฯ  อปริ ฺาต  ตสฺสาติ   
วทามิ   ฯ   เตช  เตชโต  ส ฺชานาติ  เตช  เตชโต  ส ฺตฺวา  เตช   
ม ฺติ    เตชสฺมึ    ม ฺติ    เตชโต    ม ฺติ   เตชมฺเมติ   ม ฺติ   
เตช  อภินนฺทติ  ฯ  ต  กสิฺส  เหตุ  ฯ  อปริ ฺาต  ตสฺสาติ  วทามิ  ฯ   
วาย   วายโต   ส ฺชานาติ   วาย   วายโต   ส ฺตฺวา  วาย  ม ฺติ   
วายสฺมึ    ม ฺติ    วายโต    ม ฺติ    วายมฺเมติ    ม ฺติ   วาย   
อภินนฺทติ  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  อปริ ฺาต  ตสฺสาติ  วทามิ  ฯ  ภูเต   
ภูตโต   ส ฺชานาติ   ภูเต   ภูตโต   ส ฺตฺวา   ภูเต   ม ฺติ  ภูเตสุ   
ม ฺติ   ภูตโต   ม ฺติ   ภูเต   เมติ   ม ฺติ   ภูเต   อภินนฺทติ  ฯ   
ต   กิสฺส   เหตุ   ฯ  อปริ ฺาต  ตสฺสาติ  วทามิ  ฯ  เทเว  เทวโต   
ส ฺชานาติ   เทเว   เทวโต  ส ฺตฺวา  เทเว  ม ฺติ  เทเวสุ  ม ฺติ   
เทวโต   ม ฺติ   เทเว  เมติ  ม ฺติ  เทเว  อภินนฺทติ  ฯ  ต  กสิฺส   
เหตุ  ฯ  อปริ ฺาต  ตสฺสาติ  วทามิ  ฯ  ปชาปตึ  ปชาปติโต ส ฺชานาติ   
ปชาปตึ     ปชาปติโต    ส ฺตฺวา    ปชาปตึ    ม ฺติ    ปชาปติสฺมึ   
ม ฺติ     ปชาปติโต     ม ฺติ    ปชาปติมฺเมติ    ม ฺติ    ปชาปตึ   
อภินนฺทติ  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  อปริ ฺาต  ตสฺสาติ  วทามิ  ฯ พฺรหฺม   
พฺรหฺมโต     ส ฺชานาติ     พฺรหฺม    พฺรหฺมโต    ส ฺตฺวา    พฺรหฺม    
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ม ฺติ     พฺรหฺมนิ    ม ฺติ    พฺรหฺมโต    ม ฺติ    พฺรหฺม    เมติ   
ม ฺติ   พฺรหฺม   อภินนทฺติ  ฯ  ต  กสิฺส  เหตุ  ฯ  อปริ ฺาต  ตสฺสาติ   
วทามิ   ฯ  อาภสฺสเร  อาภสฺสรโต  ส ฺชานาติ  อาภสฺสเร  อาภสฺสรโต   
ส ฺตฺวา    อาภสฺสเร    ม ฺติ    อาภสฺสเรสุ   ม ฺติ   อาภสฺสรโต   
ม ฺติ    อาภสฺสเร   เมติ   ม ฺติ   อาภสฺสเร   อภินนฺทติ   ฯ   ต   
กิสฺส  เหตุ  ฯ  อปริ ฺาต  ตสฺสาติ  วทามิ  ฯ  สุภกิเณฺห ๑ สุภกิณฺหโต   
ส ฺชานาติ     สุภกิเณฺห    สุภกิณฺหโต    ส ฺตฺวา   สุภกิเณฺห   ม ฺติ   
สุภกิเณฺหสุ    ม ฺติ    สภุกิณฺหโต   ม ฺติ   สุภกิเณฺห   เมติ   ม ฺติ   
สุภกิเณฺห   อภินนฺทติ   ฯ   ต   กิสฺส   เหตุ   ฯ  อปริ ฺาต  ตสฺสาติ   
วทามิ   ฯ  เวหปฺผเล  เวหปฺผลโต  ส ฺชานาติ  เวหปฺผเล  เวหปฺผลโต   
ส ฺตฺวา    เวหปฺผเล    ม ฺติ    เวหปฺผเลสุ   ม ฺติ   เวหปฺผลโต   
ม ฺติ    เวหปฺผเล   เมติ   ม ฺติ   เวหปฺผเล   อภินนฺทติ   ฯ   ต   
กิสฺส  เหตุ  ฯ  อปริ ฺาต  ตสฺสาติ  วทามิ  ฯ  อภิภุ อภิภูโต ส ฺชานาติ   
อภิภุ     อภิภูโต    ส ฺตฺวา    อภิภุ    ม ฺติ    อภิภุสฺมึ    ม ฺติ   
อภิภูโต    ม ฺติ    อภิภุมฺเมติ    ม ฺติ   อภิภุ   อภินนฺทติ   ฯ   ต   
กิสฺส   เหตุ   ฯ   อปริ ฺาต   ตสฺสาติ  วทามิ  ฯ  อากาสาน ฺจายตน   
อากาสาน ฺจายตนโต          ส ฺชานาติ          อากาสาน ฺจายตน   
อากาสาน ฺจายตนโต      ส ฺตฺวา      อากาสาน ฺจายตน     ม ฺติ   
อากาสาน ฺจายตนสฺมึ      ม ฺติ      อากาสาน ฺจายตนโต     ม ฺติ   
อากาสาน ฺจายตนมฺเมติ    ม ฺติ    อากาสาน ฺจายตน   อภินนฺทติ   ฯ   
#๑ ยุ. สุภกิณฺเณ ฯ สพฺพตฺถา อีทิสเมว ฯ    
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ต   กิสฺส   เหตุ   ฯ  อปริ ฺาต  ตสฺสาติ  วทามิ  ฯ  วิ ฺาณ ฺจายตน   
วิ ฺาณ ฺจายตนโต         ส ฺชานาติ                 วิ ฺาณ ฺจายตน   
วิ ฺาณ ฺจายตนโต       ส ฺตฺวา       วิ ฺาณ ฺจายตน       ม ฺติ   
วิ ฺาณ ฺจายตนสฺมึ       ม ฺติ       วิ ฺาณ ฺจายตนโต       ม ฺติ   
วิ ฺาณ ฺจายตนมฺเมติ     ม ฺติ     วิ ฺาณ ฺจายตน    อภินนฺทติ    ฯ   
ต   กิสฺส   เหตุ   ฯ  อปริ ฺาต  ตสฺสาติ  วทามิ  ฯ  อากิ ฺจ ฺา 
ยตน  อากิ ฺจ ฺายตนโต         ส ฺชานาติ     อากิ ฺจ ฺายตน   
อากิ ฺจ ฺายตนโต       ส ฺตฺวา       อากิ ฺจ ฺายตน       ม ฺติ   
อากิ ฺจ ฺายตนสฺมึ       ม ฺติ       อากิ ฺจ ฺายตนโต       ม ฺติ   
อากิ ฺจ ฺายตนมฺเมติ    ม ฺติ    อากิ ฺจ ฺายตน   อภินนฺทติ   ฯ   ต   
กิสฺส   เหตุ  ฯ  อปริ ฺาต  ตสฺสาติ  วทามิ  ฯ  เนวส ฺานาส ฺายตน   
เนวส ฺานาส ฺายตนโต       ส ฺชานาติ       เนวส ฺานาส ฺายตน   
เนวส ฺานาส ฺายตนโต        ส ฺตฺวา       เนวส ฺานาส ฺายตน   
ม ฺติ    เนวส ฺานาส ฺายตนสฺมึ    ม ฺติ   เนวส ฺา- 
นาส ฺายตนโต  ม ฺติ เนวส ฺานาส ฺายตนมฺเมติ ม ฺติ   
เนวส ฺานาส ฺายตน   อภินนฺทติ   ฯ   ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  อปริ ฺาต   
ตสฺสาติ    วทามิ   ฯ   ทฏิ   ทิฏโต   ส ฺชานาติ   ทิฏ   ทฏิโต   
ส ฺตฺวา    ทิฏ    ม ฺติ    ทิฏสฺมึ    ม ฺติ    ทิฏโต    ม ฺติ   
ทิฏมฺเมติ   ม ฺติ  ทิฏ  อภินนฺทติ  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  อปริ ฺาต   
ตสฺสาติ   วทามิ   ฯ   สุต   สุตโต  ส ฺชานาติ  สุต  สุตโต  ส ฺตฺวา    
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สุต     ม ฺติ     สุตสฺมึ     ม ฺติ    สุตโต    ม ฺติ    สุตมฺเมติ   
ม ฺติ   สุต   อภินนฺทติ   ฯ   ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  อปริ ฺาต  ตสฺสาติ   
วทามิ   ฯ   มตุ   มุตโต   ส ฺชานาติ   มุต   มุตโต   ส ฺตฺวา  มุต   
ม ฺติ     มตุสฺมึ    ม ฺติ    มุตโต    ม ฺติ    มุตมฺเมติ    ม ฺติ   
มุต   อภินนทฺติ  ฯ  ต  กสิฺส  เหตุ  ฯ  อปริ ฺาต  ตสฺสาติ  วทามิ  ฯ   
วิ ฺาต    วิ ฺาตโต    ส ฺชานาติ    วิ ฺาต   วิ ฺาตโต   ส ฺตฺวา   
วิ ฺาต     ม ฺติ     วิ ฺาตสฺมึ     ม ฺติ     วิ ฺาตโต    ม ฺติ   
วิ ฺาตมฺเมติ   ม ฺติ   วิ ฺาต   อภินนฺทติ   ฯ   ต   กิสฺส  เหตุ  ฯ   
อปริ ฺาต    ตสฺสาติ   วทามิ   ฯ   เอกตฺต   เอกตฺตโต   ส ฺชานาติ   
เอกตฺต   เอกตฺตโต   ส ฺตฺวา   เอกตฺต   ม ฺติ   เอกตฺตสฺมึ  ม ฺติ   
เอกตฺตโต    ม ฺติ   เอกตฺตมฺเมติ   ม ฺติ   เอกตฺต   อภินนฺทติ   ฯ   
ต    กิสฺส   เหตุ   ฯ   อปริ ฺาต   ตสฺสาติ   วทามิ   ฯ   นานตฺต   
นานตฺตโต    ส ฺชานาติ    นานตฺต    นานตฺตโต   ส ฺตฺวา   นานตฺต   
ม ฺติ    นานตฺตสฺมึ    ม ฺติ    นานตฺตโต    ม ฺติ    นานตฺตมฺเมติ   
ม ฺติ   นานตฺต   อภินนฺทติ   ฯ   ต   กิสฺส   เหตุ   ฯ   อปริ ฺาต   
ตสฺสาติ    วทามิ   ฯ   สพฺพ   สพฺพโต   ส ฺชานาติ   สพฺพ   สพฺพโต   
ส ฺตฺวา    สพฺพ    ม ฺติ    สพฺพสฺมึ    ม ฺติ    สพฺพโต    ม ฺติ   
สพฺพมฺเมติ    ม ฺติ    สพฺพ   อภินนทฺติ   ฯ   ต   กิสฺส   เหตุ   ฯ   
อปริ ฺาต    ตสฺสาติ   วทามิ   ฯ   นพฺิพาน   นิพฺพานโต   ส ฺชานาติ   
นิพฺพาน     นิพฺพานโต    ส ฺตฺวา    นิพฺพาน    ม ฺติ    นิพฺพานสฺมึ    
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ม ฺติ     นพฺิพานโต     ม ฺติ    นพฺิพานมฺเมติ    ม ฺติ    นิพฺพาน   
อภินนฺทติ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ อปริ ฺาต ตสฺสาติ วทามิ ฯ   
     ปุถชฺุชนวเสน ปมนยภูมิปริจฺเฉโท ฯ   
     [๓]   โยป  โส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เสโข  อปฺปตฺตมานโส  อนุตฺตร   
โยคกฺเขม   ปตฺถยมาโน   วิหรติ   ฯ  โสป  ปวึ  ปวิโต  อภิชานาติ   
ปวึ    ปวิโต    อภิ ฺาย    ปวึ    มาม ฺ ิ    ปวิยา   มาม ฺ ิ   
ปวิโต   มาม ฺ ิ   ปวิมฺเมติ   มาม ฺ ิ   ปวึ  มาภินนฺทิ  ๑  ฯ  ต   
กิสฺส   เหตุ  ฯ  ปริ ฺเยฺย  ตสฺสาติ  วทามิ  ฯเปฯ  อาป  เตช  วาย   
ภูเต    เทเว   ปชาปตึ   พฺรหฺม   อาภสฺสเร   สุภกิเณฺห   เวหปฺผเล   
อภิภุ      อากาสาน ฺจายตน      วิ ฺาณ ฺจายตน     อากิ ฺจ ฺายตน   
เนวส ฺานาส ฺายตน   ทิฏ   สุต   มุต   วิ ฺาต   เอกตฺต  นานตฺต   
สพฺพ     นิพฺพาน    นิพฺพานโต    อภิชานาติ    นิพฺพาน    นิพฺพานโต   
อภิ ฺาย    นิพฺพาน    มาม ฺ ิ    นิพฺพานสฺมึ    มาม ฺ ิ    นิพฺพานโต   
มาม ฺ ิ    นพฺิพานมฺเมติ    มาม ฺ ิ    นิพฺพาน    มาภินนฺทิ    ฯ   ต   
กิสฺส เหตุ ฯ ปริ ฺเยฺย ตสฺสาติ วทามิ ฯ   
     เสขวเสน ทุติยนยภูมิปริจฺเฉโท ฯ   
     [๔]    โยป   โส   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   อรห  ขีณาสโว  วุสิตวา   
กตกรณีโย      โอหิตภาโร     อนุปฺปตฺตสทตฺโถ     ปริกฺขีณภวสโยชโน   
สมฺมท ฺา    วิมุตฺโต    โสป    ปวึ    ปวิโต   อภิชานาติ   ปวึ   
#๑ กตฺถจิ มาภินนฺทติ ฯ    
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ปวิโต    อภิ ฺาย    ปวึ    น    ม ฺติ    ปวิยา   น   ม ฺติ   
ปวิโต   น   ม ฺติ   ปวิมฺเมติ   น   ม ฺติ   ปวึ  นาภินนฺทติ  ฯ   
ต   กิสฺส   เหตุ   ฯ   ปริ ฺาต  ตสฺสาติ  วทามิ  ฯเปฯ  อาป  เตช   
วาย   ภูเต   เทเว  ปชาปตึ  พฺรหฺม  อาภสฺสเร  สุภกเิณฺห  เวหปฺผเล   
อภิภุ      อากาสาน ฺจายตน      วิ ฺาณ ฺจายตน     อากิ ฺจ ฺายตน   
เนวส ฺานาส ฺายตน   ทิฏ   สุต   มุต   วิ ฺาต   เอกตฺต  นานตฺต   
สพฺพ     นิพฺพาน    นิพฺพานโต    อภิชานาติ    นิพฺพาน    นิพฺพานโต   
อภิ ฺาย   นิพฺพาน   น   ม ฺติ   นิพฺพานสฺมึ   น   ม ฺติ  นิพฺพานโต   
น    ม ฺติ    นิพฺพานมฺเมติ   น   ม ฺติ   นิพฺพาน   นาภินนฺทติ   ฯ   
ต กิสฺส เหตุ ฯ ปริ ฺาต ตสฺสาติ วทามิ ฯ   
     ขีณาสววเสน ตติยนยภูมิปริจฺเฉโท ฯ   
     [๕]    โยป   โส   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   อรห  ขีณาสโว  วุสิตวา   
กตกรณีโย      โอหิตภาโร     อนุปฺปตฺตสทตฺโถ     ปริกฺขีณภวสโยชโน   
สมฺมท ฺา    วิมุตฺโต    โสป    ปวึ    ปวิโต   อภิชานาติ   ปวึ   
ปวิโต    อภิ ฺาย    ปวึ    น    ม ฺติ    ปวิยา   น   ม ฺติ   
ปวิโต   น   ม ฺติ   ปวิมฺเมติ   น   ม ฺติ   ปวึ  นาภินนฺทติ  ฯ   
ต   กิสฺส   เหตุ   ฯ  ขยา  ราคสฺส  วีตราคตฺตา  ฯเปฯ  อาป  เตช   
วาย   ภูเต   เทเว  ปชาปตึ  พฺรหฺม  อาภสฺสเร  สุภกเิณฺห  เวหปฺผเล   
อภิภุ      อากาสาน ฺจายตน      วิ ฺาณ ฺจายตน     อากิ ฺจ ฺายตน    
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เนวส ฺานาส ฺายตน   ทิฏ   สุต   มุต   วิ ฺาต   เอกตฺต  นานตฺต   
สพฺพ     นิพฺพาน    นิพฺพานโต    อภิชานาติ    นิพฺพาน    นิพฺพานโตJ   
อภิ ฺาย   นิพฺพาน   น   ม ฺติ   นิพฺพานสฺมึ   น   ม ฺติ  นิพฺพานโต   
น    ม ฺติ    นิพฺพานมฺเมติ   น   ม ฺติ   นิพฺพาน   นาภินนฺทติ   ฯ   
ต กิสฺส เหตุ ฯ ขยา ราคสฺส วีตราคตฺตา ฯ   
     ขีณาสววเสน จตุตฺถนยภูมิปริจฺเฉโท ฯ   
     [๖]    โยป   โส   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   อรห  ขีณาสโว  วุสิตวา   
กตกรณีโย      โอหิตภาโร     อนุปฺปตฺตสทตฺโถ     ปริกฺขีณภวสโยชโน   
สมฺมท ฺา    วิมุตฺโต    โสป    ปวึ    ปวิโต   อภิชานาติ   ปวึ   
ปวิโต    อภิ ฺาย    ปวึ    น    ม ฺติ    ปวิยา   น   ม ฺติ   
ปวิโต   น   ม ฺติ   ปวิมฺเมติ   น   ม ฺติ   ปวึ  นาภินนฺทติ  ฯ   
ต   กิสฺส   เหตุ   ฯ  ขยา  โทสสฺส  วีตโทสตฺตา  ฯเปฯ  อาป  เตช   
วาย   ภูเต   เทเว  ปชาปตึ  พฺรหฺม  อาภสฺสเร  สุภกเิณฺห  เวหปฺผเล   
อภิภุ      อากาสาน ฺจายตน      วิ ฺาณ ฺจายตน     อากิ ฺจ ฺายตน   
เนวส ฺานาส ฺายตน   ทิฏ   สุต   มุต   วิ ฺาต   เอกตฺต  นานตฺต   
สพฺพ     นิพฺพาน    นิพฺพานโต    อภิชานาติ    นิพฺพาน    นิพฺพานโต   
อภิ ฺาย     นิพฺพาน     น     ม ฺติ    นิพฺพานสฺมึ    น    ม ฺติ   
นิพฺพานโต    น    ม ฺติ    นิพฺพานมฺเมติ    น    ม ฺติ    นิพฺพาน   
นาภินนฺทติ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ ขยา โทสสฺส วีตโทสตฺตา ฯ   
     ขีณาสววเสน ป ฺจมนยภูมิปริจฺเฉโท ฯ    
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     [๗]    โยป   โส   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   อรห  ขีณาสโว  วุสิตวา   
กตกรณีโย      โอหิตภาโร     อนุปฺปตฺตสทตฺโถ     ปริกฺขีณภวสโยชโน   
สมฺมท ฺา    วิมุตฺโต    โสป    ปวึ    ปวิโต   อภิชานาติ   ปวิ   
ปวิโต    อภิ ฺาย    ปวึ    น    ม ฺติ    ปวิยา   น   ม ฺติ   
ปวิโต   น   ม ฺติ   ปวิมฺเมติ   น   ม ฺติ   ปวึ  นาภินนฺทติ  ฯ   
ต   กิสฺส   เหตุ   ฯ  ขยา  โมหสฺส  วีตโมหตฺตา  ฯเปฯ  อาป  เตช   
วาย   ภูเต  เทเว  ปชาปตึ  พฺรหฺม  อาภสฺสเร  สุภกิเณฺห   เวหปฺผเล   
อภิภุ      อากาสาน ฺจายตน      วิ ฺาณ ฺจายตน     อากิ ฺจ ฺายตน   
เนวส ฺานาส ฺายตน   ทิฏ   สุต   มุต   วิ ฺาต   เอกตฺต  นานตฺต   
สพฺพ   นิพฺพาน   นิพฺพานโต   อภิชานาติ  นิพฺพาน  นิพฺพานโต  อภิ ฺาย   
นิพฺพาน    น    ม ฺติ    นิพฺพานสฺมึ    น   ม ฺติ   นิพฺพานโต   น   
ม ฺติ    นพฺิพานมฺเมติ    น   ม ฺติ   นิพฺพาน   นาภินนฺทติ   ฯ   ต   
กิสฺส เหตุ ฯ ขยา โมหสฺส วีตโมหตฺตา ฯ   
     ขีณาสววเสน ฉฏนยภูมิปริจฺเฉโท ฯ   
     [๘]    ตถาคโตป  ภิกฺขเว  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ปวึ  ปวิโต   
อภิชานาติ   ปวึ   ปวิโต   อภิ ฺาย   ปวึ   น   ม ฺติ   ปวิยา   
น    ม ฺติ    ปวิโต    น    ม ฺติ    ปวิมฺเมติ    น    ม ฺติ   
ปวึ   นาภินนฺทติ   ฯ   ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  ปริ ฺาตนฺต  ตถาคตสฺสาติ   
วทามิ   ฯเปฯ   อาป   เตช   วาย   ภูเต   เทเว  ปชาปตึ  พฺรหฺม   
อาภสฺสเร     สุภกิเณฺห     เวหปฺผเล     อภิภุ    อากาสาน ฺจายตน    
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วิ ฺาณ ฺจายตน         อากิ ฺจ ฺายตน        เนวส ฺานาส ฺายตน   
ทิฏ    สุต    มุต    วิ ฺาต    เอกตฺต   นานตฺต   สพฺพ   นิพฺพาน   
นิพฺพานโต    อภิชานาติ    นิพฺพาน    นิพฺพานโต   อภิ ฺาย   นิพฺพาน   
น    ม ฺติ    นิพฺพานสฺมึ    น    ม ฺติ    นิพฺพานโต   น   ม ฺติ   
นิพฺพานมฺเมติ    น    ม ฺติ    นิพฺพาน   นาภินนฺทติ   ฯ   ต   กิสฺส   
เหตุ ฯ ปริ ฺาตนฺต ตถาคตสฺสาติ วทามิ ฯ   
     สตฺถุวเสน ๑ สตฺตมนยภูมิปริจฺเฉโท ฯ   
     [๙]    ตถาคโตป  ภิกฺขเว  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ปวึ  ปวิโต   
อภิชานาติ   ปวึ   ปวิโต   อภิ ฺาย   ปวึ   น   ม ฺติ   ปวิยา   
น    ม ฺติ    ปวิโต    น    ม ฺติ    ปวิมฺเมติ    น    ม ฺติ   
ปวึ   นาภินนฺทติ   ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  นนฺท ิ ๒  ทกฺุขสฺส  มูลนติฺ   
อิติ  วิทิตฺวา  ภวา  ชาติ  ภูตสฺส  ชรา  มรณนฺติ  ฯ  ตสฺมาติห  ภิกฺขเว   
ตถาคโต  สพฺพโส  ตณฺหาน  ขยา  วิราคา  นิโรธา  จาคา  ปฏินิสฺสคฺคา   
อนุตฺตร   สมมฺาสมฺโพธึ   อภิสมฺพุทฺโธติ   วทามิ   ฯเปฯ   อาป   เตช   
วาย   ภูเต   เทเว  ปชาปตึ  พฺรหฺม  อาภสฺสเร  สุภกเิณฺห  เวหปฺผเล   
อภิภุ      อากาสาน ฺจายตน      วิ ฺาณ ฺจายตน     อากิ ฺจ ฺายตน   
เนวส ฺานาส ฺายตน   ทิฏ   สุต   มุต   วิ ฺาต   เอกตฺต  นานตฺต   
สพฺพ     นิพฺพาน    นิพฺพานโต    อภิชานาติ    นิพฺพาน    นิพฺพานโต   
อภิ ฺาย   นิพฺพาน   น   ม ฺติ   นิพฺพานสฺมึ   น   ม ฺติ  นิพฺพานโต   
น    ม ฺติ    นิพฺพานมฺเมติ   น   ม ฺติ   นิพฺพาน   นาภินนฺทติ   ฯ   
#๑ สี. สตฺถารวเสน ฯ ม. ตถาคตวเสน ฯ   ๒ ม. ย.ุ นนฺที ฯ    
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ต   กิสฺส   เหตุ   ฯ   นนฺทิ   ทุกฺขสฺส   มลูนฺติ   อิติ  วิทิตฺวา  ภวา   
ชาติ   ภูตสฺส  ชรา  มรณนฺติ  ฯ  ตสฺมาติห  ภิกฺขเว  ตถาคโต  สพฺพโส   
ตณฺหาน    ขยา    วิราคา   นิโรธา   จาคา   ปฏินิสฺสคฺคา   อนุตฺตร   
สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ วทามีติ ฯ   
     สตฺถุวเสน อฏมนยภูมิปริจฺเฉโท ฯ   
     อิทมโวจ   ภควา  น  อตฺตมนา  ๑  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                 มลูปริยายสุตฺต นิฏ ิต ปม ฯ   
                    _________________   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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                     สพฺพาสวสวรสุตฺต   
     [๑๐]    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   สพฺพาสวสวรปริยาย  โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  ๑   
ต   สุณาถ  สาธุก  มนสิกโรถ  ภาสิสสฺามีติ  ฯ  เอวมฺภนฺเตติ  โข  เต   
ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๑๑]    ภควา   เอตทโวจ   ชานโต   อห   ภิกฺขเว  ปสฺสโต   
อาสวาน  ขย  วทามิ  โน  อชานโต  โน  อปสฺสโต  ฯ  กิ ฺจ  ภิกฺขเว   
ชานโต  ก ึ ๒  ปสฺสโต  อาสวาน ขโย ๓ โหติ ฯ โยนิโส จ มนสิการ   
อโยนิโส   จ  มนสิการ  ฯ  อโยนิโส  ภิกฺขเว  มนสิกโรโต  อนุปปฺนฺนา   
เจว  อาสวา  อุปฺปชฺชนฺติ  อุปฺปนฺนา  จ  อาสวา  ปวฑฺฒนฺติ  ฯ  โยนิโส   
จ  ๔  ภิกฺขเว  มนสิกโรโต  อนุปฺปนฺนา  เจว  อาสวา  น  อุปฺปชชฺนฺติ   
อุปฺปนฺนา   จ   อาสวา  ปหิยฺยนฺติ  ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  อาสวา  ทสสฺนา   
ปหาตพฺพา    อตฺถิ    อาสวา    สวรา   ปหาตพฺพา   อตฺถิ   อาสวา   
ปฏิเสวนา   ปหาตพฺพา   อตฺถิ   อาสวา   อธิวาสนา  ปหาตพฺพา  อตฺถิ   
อาสวา   ปริวชฺชนา   ปหาตพฺพา   อตฺถิ  อาสวา  วิโนทนา  ปหาตพฺพา   
อตฺถิ อาสวา ภาวนา ปหาตพฺพา ฯ   
     [๑๒]  กตเม  จ  ภิกฺขเว  อาสวา  ทสสฺนา  ปหาตพฺพา  ฯ  อิธ   
#๑ ม. ย.ุ เทเสสฺสามิ ฯ  ๒ ม. กิ ฺจ ฯ  ๓ ม. ขย วทามิ ฯ  ๔ กตฺถจิ จ โขติ อตฺถิ ฯ   
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ภิกฺขเว   อสฺสุตวา  ปุถุชชฺโน  อริยาน  อทสฺสาวี  อริยธมฺมสฺส  อโกวิโท   
อริยธมฺเม   อวินีโต   สปฺปรุิสาน   อทสฺสาวี   สปฺปุรสิธมฺมสฺส  อโกวิโท   
สปฺปุริสธมฺเม   อวินีโต   มนสิกรณีเย  ธมฺเม  นปฺปชานาติ  อมนสิกรณีเย   
ธมฺเม    นปฺปชานาติ   ฯ   โส   มนสิกรณีเย   ธมฺเม   อปฺปชานนฺโต   
อมนสิกรณีเย   ธมฺเม   อปฺปชานนฺโต   เย   ธมฺมา   น   มนสิกรณียา   
เต   ธมฺเม   มนสิกโรติ   เย   ธมฺมา   มนสิกรณียา  เต  ธมฺเม  น   
มนสิกโรติ  ฯ  กตเม  จ  ภิกฺขเว  ธมฺมา  น  มนสิกรณียา  เย  ธมฺเม   
มนสิกโรติ   ฯ   ยสฺส   ภิกฺขเว   ธมฺเม  มนสิกโรโต  อนุปฺปนฺโน  วา   
กามาสโว   อุปฺปชฺชติ   อุปฺปนฺโน   วา  กามาสโว  ปวฑฺฒติ  อนุปฺปนฺโน   
วา   ภวาสโว  อุปฺปชชฺติ  อุปฺปนฺโน  วา  ภวาสโว  ปวฑฺฒติ  อนุปฺปนฺโน   
วา   อวิชฺชาสโว   อุปฺปชชฺติ   อุปฺปนฺโน   วา   อวิชชฺาสโว   ปวฑฺฒติ   
อิเม   ธมฺมา   น  มนสิกรณียา  เย  ธมฺเม  มนสิกโรติ  ฯ  กตเม  จ   
ภิกฺขเว   ธมมฺา   มนสิกรณียา   เย   ธมฺเม  น  มนสิกโรติ  ฯ  ยสฺส   
ภิกฺขเว   ธมฺเม  มนสิกโรโต  อนุปฺปนโฺน  วา  กามาสโว  น  อุปปฺชฺชติ   
อุปฺปนฺโน   วา   กามาสโว   ปหิยฺยติ   อนุปฺปนฺโน   วา  ภวาสโว  น   
อุปฺปชฺชติ    อุปฺปนฺโน    วา    ภวาสโว   ปหิยฺยติ   อนุปฺปนฺโน   วา   
อวิชฺชาสโว    น   อุปฺปชฺชติ   อุปฺปนฺโน   วา   อวิชชฺาสโว   ปหยิฺยติ   
อิเม   ธมฺมา   มนสิกรณียา   เย   ธมฺเม   น   มนสิกโรติ  ฯ  ตสฺส   
อมนสิกรณียาน     ธมฺมาน     มนสิการา     มนสกิรณียาน    ธมฺมาน   
อมนสิการา   อนุปฺปนฺนา   เจว   อาสวา   อุปฺปชชฺนติฺ   อุปฺปนฺนา   จ    
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อาสวา  ปวฑฺฒนฺติ  ฯ  โส  เอว  อโยนิโส  มนสกิโรติ  อโหสึ  นุ  โข   
อห   อตีตมทฺธาน   น   นุ   โข   อโหสึ   อตีตมทฺธาน   ก ึ น ุ โข   
อโหสึ   อตีตมทฺธาน   กถ   นุ   โข   อโหสึ  อตีตมทฺธาน  กึ  หตฺุวา   
กึ  อโหส ึ น ุ โข  อห  อตีตมทฺธาน  ภวิสฺสามิ นุ โข อห อนาคตมทฺธาน   
น    น ุ  โข   ภวิสฺสามิ   อนาคตมทฺธาน   กึ   น ุ  โข   ภวิสฺสามิ   
อนาคตมทฺธาน   กถ   น ุ  โข   ภวิสฺสามิ   อนาคตมทฺธาน  กึ  หตฺุวา   
กึ  ภวิสฺสามิ  นุ  โข  อห อนาคตมทฺธานนฺติ เอตรหิ วา ปจฺจุปฺปนฺนมทฺธาน   
อารพฺภ    ๑    อชฌฺตฺต    กถกถี   โหติ   อห   น ุ  โขสฺมิ   โน   
นุ   โขสฺมิ   กึ   นุ   โขสฺมิ   กถ   นุ  โขสฺมิ  อย  นุ  โข  สตฺโต   
กุโต   อาคโต   โส   กุห ึ คามี  ภวิสฺสตีติ  ฯ  ตสฺส  เอว  อโยนิโส   
มนสิกโรโต   ฉนฺน   ทฏิ ีน   อ ฺตรา  ทิฏ ิ  อุปปฺชฺชติ  ฯ  อตฺถิ  เม   
อตฺตาติ   วาสฺส   สจฺจโต   เถตโต   ทฏิ ิ   อุปฺปชฺชติ  ฯ  นตฺถิ  เม   
อตฺตาติ   วาสฺส   สจฺจโต   เถตโต   ทฏิ ิ   อุปฺปชฺชติ   ฯ  อตฺตนาว   
อตฺตาน   ส ฺชานามีติ   วาสฺส   สจฺจโต   เถตโต  ทฏิ ิ  อุปฺปชฺชติ  ฯ   
อตฺตนาว   อนตฺตาน   ส ฺชานามีติ   วาสฺส   สจฺจโต   เถตโต   ทิฏ ิ   
อุปฺปชฺชติ  ฯ  อนตฺตนาว  อตฺตาน  ส ฺชานามีติ  วาสฺส  สจฺจโต  เถตโต   
ทิฏ ิ   อุปฺปชฺชติ   ฯ   อถ   วา  ปนสฺส  เอว  ทฏิ ิ  โหติ  โย  เม   
อย    อตฺตาว   เวเทยฺโย   ตตฺร   ตตฺร   กลฺยาณปาปกาน   กมฺมาน   
วิปาก   ปฏิสเวเทติ   โส   โข   ปน  เม  อย  อตฺตา  นจฺิโจ  ธุโว   
สสฺสโต   อวิปริณามธมฺโม   สสฺสติสม   ตเถว  สสฺตีติ  ฯ  อิท  วุจฺจติ   
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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ภิกฺขเว  ทิฏ ิคต  ทิฏ ิคหณ  ทิฏ ิกนฺตาโร ๑ ทฏิ ิวิสูก ทิฏ ิวิปฺผนฺทิต  
ทิฏ ิสโยชน   ฯ   ทิฏ ิสโยชนสยุตฺโต   ภิกฺขเว  อสสฺุตวา  ปุถุชชฺโน  น   
ปริมุจฺจติ  ชาติยา  ชราย  มรเณน  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ ๒   
น   ปริมุจฺจติ   ทุกฺขสฺมาติ   วทามิ   ฯ   สุตวา   จ   โข   ภิกฺขเว   
อริยสาวโก    อริยาน    ทสฺสาวี   อริยธมฺมสฺส   โกวิโท   อริยธมฺเม   
สุวินีโต   สปปฺุริสาน   ทสสฺาวี   สปฺปุรสิธมฺมสฺส   โกวิโท  สปฺปรุิสธมฺเม   
สุวินีโต    มนสิกรณีเย    ธมฺเม    ปชานาติ    อมนสิกรณีเย   ธมฺเม   
ปชานาติ   ฯ   โส   มนสิกรณีเย   ธมฺเม   ปชานนฺโต   อมนสิกรณีเย   
ธมฺเม   ปชานนฺโต   เย   ธมฺมา   น   มนสิกรณียา   เต  ธมฺเม  น   
มนสิกโรติ  ฯ  เย  ธมฺมา  มนสิกรณียา  เต  ธมฺเม มนสิกโรติ ฯ กตเม   
จ   ภิกฺขเว   ธมฺมา   น  มนสิกรณียา  เย  ธมฺเม  น  มนสิกโรติ  ฯ   
ยสฺส    ภิกฺขเว   ธมฺเม   มนสิกโรโต   อนุปฺปนฺโน   วา   กามาสโว   
อุปฺปชฺชติ    อุปฺปนฺโน    วา   กามาสโว   ปวฑฺฒติ   อนุปฺปนฺโน   วา   
ภวาสโว   อุปฺปชฺชติ   อุปฺปนฺโน   วา   ภวาสโว   ปวฑฺฒติ  อนุปฺปนฺโน   
วา   อวิชฺชาสโว   อุปฺปชชฺติ   อุปฺปนฺโน   วา   อวิชชฺาสโว   ปวฑฺฒติ   
อิเม   ธมฺมา   น  มนสกิรณียา  เย  ธมฺเม  น  มนสิกโรติ  ฯ  กตเม   
จ   ภิกฺขเว   ธมฺมา   มนสกิรณียา   เย  ธมฺเม  มนสกิโรติ  ฯ  ยสสฺ   
ภิกฺขเว   ธมฺเม  มนสิกโรโต  อนุปฺปนโฺน  วา  กามาสโว  น  อุปปฺชฺชติ   
อุปฺปนฺโน   วา   กามาสโว   ปหิยฺยติ   อนุปฺปนฺโน   วา  ภวาสโว  น   
#๑ เยภุยฺเยน ทิฏ ิกนฺตาร ฯ   ๒ ม. ยุ. โสเกหิ ฯเปฯ อุปายาเสหิ ฯ    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 16 

อุปฺปชฺชติ    อุปฺปนฺโน    วา    ภวาสโว   ปหิยฺยติ   อนุปฺปนฺโน   วา   
อวิชฺชาสโว    น   อุปฺปชฺชติ   อุปฺปนฺโน   วา   อวิชชฺาสโว   ปหยิฺยติ   
อิเม  ธมฺมา  มนสิกรณียา  เย  ธมฺเม  มนสิกโรติ ฯ ตสฺส อมนสิกรณียาน   
ธมฺมาน      อมนสิการา     มนสิกรณียาน     ธมฺมาน     มนสิการา   
อนุปฺปนฺนา   เจว   อาสวา   น   อุปฺปชชฺนฺติ   อุปฺปนฺนา   จ  อาสวา   
ปหิยฺยนฺติ    ฯ    โส    อิท    ทุกฺขนฺติ   โยนิโส   มนสิกโรติ   อย   
ทุกฺขสมุทโยติ    โยนโิส    มนสิกโรติ    อย   ทุกฺขนิโรโธติ   โยนิโส   
มนสิกโรติ   อย   ทกฺุขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   โยนิโส  มนสกิโรติ  ฯ   
ตสฺส    เอว    โยนิโส    มนสิกโรโต   ตีณิ   สโยชนานิ   ปหิยฺยนฺติ   
สกฺกายทิฏ ิ    วิจิกิจฺฉา    สีลพฺพตปรามาโส    ฯ    อิเม    วุจฺจนฺติ   
ภิกฺขเว อาสวา ทสฺสนา ปหาตพฺพา ฯ   
     [๑๓]   กตเม  จ  ภิกฺขเว  อาสวา  สวรา  ปหาตพฺพา  ฯ  อิธ   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   ปฏิสงฺขา   โยนิโส   จกฺขุนฺทฺริยสวรสวุโต   วิหรติ  ฯ   
ย ฺหิสฺส    ภิกฺขเว   จกฺขุนฺทฺริยสวร   อสวุตสฺส   วิหรโต   อุปฺปชฺเชยฺยุ   
อาสวา    วิฆาตปริฬาหา   จกฺขุนฺทฺริยสวร   สวุตสฺส   วิหรโต   เอวส   
เต   อาสวา   วิฆาตปริฬาหา   น   โหนฺติ   ฯ   ปฏสิงฺขา   โยนโิส   
โสตินฺทฺริยสวรสวุโต  วิหรติ  ฯเปฯ  ปฏิสงฺขา โยนิโส ฆานินฺทฺริยสวรสวุโต   
วิหรติ      ฯเปฯ      ปฏิสงฺขา     โยนิโส     ชิวฺหินฺทรฺิยสวรสวุโต   
วิหรติ   ฯเปฯ   ปฏิสงฺขา  โยนิโส  กายินฺทฺริยสวรสวุโต  วิหรติ  ฯเปฯ   
ปฏิสงฺขา     โยนิโส    มนินฺทฺริยสวรสวุโต    วิหรติ    ฯ    ย ฺหิสฺส    
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ภิกฺขเว    มนนิฺทฺริยสวร    อสวุตสฺส   วิหรโต   อุปฺปชฺเชยฺยุ   อาสวา   
วิฆาตปริฬาหา   มนินฺทฺรยิสวร   สวุตสฺส   วิหรโต  เอวส  เต  อาสวา   
วิฆาตปริฬาหา   น   โหนฺติ   ฯ   ย ฺหิสฺส   ภิกฺขเว   สวร  อสวุตสฺส   
วิหรโต    อุปปฺชฺเชยฺยุ    อาสวา    วิฆาตปริฬาหา    สวร   สวุตสฺส   
วิหรโต   เอวส   เต   อาสวา   วิฆาตปริฬาหา  น  โหนฺติ  ฯ  อิเม   
วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว อาสวา สวรา ปหาตพฺพา ฯ   
     [๑๔]   กตเม   จ  ภิกฺขเว  อาสวา  ปฏิเสวนา  ปหาตพฺพา  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ปฏิสงฺขา   โยนิโส   จีวร  ปฏิเสวติ  ยาวเทว   
สีตสฺส  ปฏิฆาตาย  อุณฺหสฺส  ปฏิฆาตาย ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสาน ๑   
ปฏิฆาตาย         ยาวเทว         หิรโิกปนปฏิจฺฉาทนตฺถ        ฯ   
ปฏิสงฺขา   โยนิโส   ปณฺฑปาต   ปฏิเสวติ  เนว  ทวาย  น  มทาย  น   
มณฺฑนาย   น   วิภูสนาย   ยาวเทว  อิมสฺส  กายสฺส   ิติยา  ยาปนาย   
วิหึสุปรติยา   พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย   อิติ   ปรุาณ ฺจ   เวทน  ปฏหิงฺขามิ   
นว ฺจ  เวทน  น  อุปฺปาเทสฺสามิ  ยาตฺรา  จ  เม  ภวิสฺสติ  อนวชชฺตา   
จ   ผาสุวิหาโร  จาติ  ๒  ฯ  ปฏิสงฺขา  โยนิโส  เสนาสน  ปฏิเสวติ   
ยาวเทว    สตีสฺส    ปฏิฆาตาย    อุณฺหสฺส    ปฏิฆาตาย    ฑสมกส-   
วาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสาน   ๑   ปฏิฆาตาย  ยาวเทว  อุตุปริสฺสยวิโนทน   
ปฏิสลลฺานารามตฺถ   ฯ   ปฏิสงฺขา   โยนิโส  คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร   
ปฏิเสวติ   ยาวเทว   อุปฺปนฺนาน  เวยฺยาพาธิกาน  เวทนาน  ปฏิฆาตาย   
อพฺยาปชฺฌปรมตาย   ฯ   ย ฺหิสฺส   ภิกฺขเว   อปฺปฏิเสวโต  อุปปฺชฺเชยฺยุ   
#๑ ม. ..สริีสป.. ฯ  ๒ ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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อาสวา     วิฆาตปริฬาหา     ปฏิเสวโต    เอวส    เต    อาสวา   
วิฆาตปริฬาหา   น   โหนฺติ   ฯ   อิเม   วุจฺจนฺติ   ภิกฺขเว   อาสวา   
ปฏิเสวนา ปหาตพฺพา ฯ   
     [๑๕]   กตเม   จ  ภิกฺขเว  อาสวา  อธิวาสนา  ปหาตพฺพา  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ปฏิสงฺขา  โยนิโส  ขโม  โหติ  สีตสฺส  อุณฺหสฺส   
ชิฆจฺฉาย     ปปาสาย     ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสาน     ทุรุตฺตาน   
ทุราคตาน    วจนปถาน   อุปฺปนฺนาน   สารีริกาน   เวทนาน   ทุกขฺาน   
ติปฺปาน     ขราน    กฏกาน    อสาตาน    อมนาปาน    ปาณหราน   
อธิวาสกชาติโก   โหติ  ฯ  ย ฺหิสฺส  ภิกฺขเว  อนธิวาสยโต  อุปปฺชฺเชยฺยุ   
อาสวา     วิฆาตปริฬาหา    อธิวาสยโต    เอวส    เต    อาสวา   
วิฆาตปริฬาหา   น   โหนฺติ   ฯ   อิเม   วุจฺจนฺติ   ภิกฺขเว   อาสวา   
อธิวาสนา ปหาตพฺพา ฯ   
     [๑๖]   กตเม   จ  ภิกฺขเว  อาสวา  ปริวชฺชนา  ปหาตพฺพา  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ปฏิสงฺขา   โยนิโส   จณฺฑ   หตฺถึ   ปริวชฺเชติ   
จณฺฑ    อสฺส   ปริวชฺเชติ   จณฺฑ   โคณ   ปริวชฺเชติ   จณฺฑ   กกฺุกรุ   
ปริวชฺเชติ   อหึ   ขาณณ   กณฏฺกฏาน   ๑   โสพฺภ   ปปาต  จนฺทนิก   
โอฬิคลฺล   ฯ   ยถารูเป  อนาสเน  นิสินฺน  ยถารูเป  อโคจเร  จรนฺต   
ยถารูเป    ปาปเก   มิตฺเต   ภชนฺต   วิ ฺ ู   สพฺรหฺมจารี   ปาปเกสุ   
าเนสุ   โอกปฺเปยฺยุ   ฯ   โส   ต ฺจ   อนาสน  ต ฺจ  อโคจร  เต   
#๑ สี. กณฺฏกธาน ฯ    
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จ   ปาปเก   มิตฺเต   ปฏิสงฺขา   โยนิโส   ปริวชฺเชติ   ฯ   ย ฺหิสฺส   
ภิกฺขเว     อปฺปริวชฺชยโต    อุปฺปชฺเชยฺยุ    อาสวา    วิฆาตปริฬาหา   
ปริวชฺชยโต   เอวส   เต   อาสวา   วิฆาตปริฬาหา   น   โหนฺติ  ฯ   
อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว อาสวา ปริวชฺชนา ปหาตพฺพา ฯ   
     [๑๗]  กตเม  จ  ภิกฺขเว  อาสวา  วิโนทนา  ปหาตพฺพา  ฯ อิธ   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   ปฏิสงฺขา   โยนิโส   อุปฺปนฺน  กามวิตกฺก  นาธิวาเสติ   
ปชหติ  วิโนเทติ  พฺยนฺตีกโรติ  ๑  อนภาวงฺคเมติ อุปฺปนฺน พฺยาปาทวิตกฺก   
ฯเปฯ      อุปฺปนฺน      วิหสึาวิตกฺก      ฯเปฯ      อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน   
ปาปเก   อกสุเล   ธมฺเม   นาธิวาเสติ  ปชหติ  วิโนเทติ  พฺยนฺตีกโรติ   
อนภาวงฺคเมติ    ฯ    ย ฺหิสฺส    ภิกฺขเว   อวิโนทยโต   อุปฺปชฺเชยฺยุ   
อาสวา  วิฆาตปริฬาหา  วิโนทยโต  เอวส  เต  อาสวา  วิฆาตปริฬาหา   
น โหนฺติ ฯ อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว อาสวา วิโนทนา ปหาตพฺพา ฯ   
     [๑๘]  กตเม  จ  ภิกฺขเว  อาสวา  ภาวนา  ปหาตพฺพา  ฯ  อิธ   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ  ปฏิสงฺขา  โยนิโส  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต     นิโรธนิสสฺิต    โวสฺสคฺคปริณามึ    ปฏิสงฺขา    โยนิโส   
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   ฯเปฯ  วิริยสมฺโพชฌฺงฺค  ภาเวติ  ฯเปฯ   
ปติสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   ฯเปฯ   ปสสฺทฺธิสมฺโพชฌฺงฺค   ภาเวติ  ฯเปฯ   
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค    ภาเวติ    ฯเปฯ    อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   
วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต   นิโรธนิสฺสติ   โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ  ย ฺหิสฺส   
#๑ สี. ย.ุ พฺยนฺติกโรติ ฯ    
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ภิกฺขเว   อภาวยโต   อุปฺปชฺเชยฺยุ   อาสวา   วิฆาตปริฬาหา  ภาวยโต   
เอวส   เต   อาสวา   วิฆาตปริฬาหา   น  โหนฺติ  ฯ  อิเม  วุจฺจนฺติ   
ภิกฺขเว อาสวา ภาวนา ปหาตพฺพา ฯ   
     [๑๙]  ยโต  จ  ๑  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  เย อาสวา ทสฺสนา   
ปหาตพฺพา   เต   ทสฺสนา   ปหีนา   โหนฺติ   ฯ  เย  อาสวา  สวรา   
ปหาตพฺพา   เต   สวรา   ปหีนา  โหนฺติ  ฯ  เย  อาสวา  ปฏิเสวนา   
ปหาตพฺพา  เต  ปฏิเสวนา  ปหีนา  โหนฺติ  ฯ  เย  อาสวา  อธิวาสนา   
ปหาตพฺพา  เต  อธิวาสนา  ปหีนา  โหนฺติ  ฯ  เย  อาสวา  ปริวชชฺนา   
ปหาตพฺพา   เต  ปริวชชฺนา  ปหีนา  โหนฺติ  ฯ  เย  อาสวา  วิโนทนา   
ปหาตพฺพา   เต   วิโนทนา   ปหีนา  โหนฺติ  ฯ  เย  อาสวา  ภาวนา   
ปหาตพฺพา   เต   ภาวนา   ปหีนา   โหนฺติ   ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ    สพฺพาสวสวรสวุโต   วิหรติ   อจฺเฉจฺฉิ   ตณฺห   วิวตฺตยิ   ๒   
สโยชน สมมฺา มานาภิสมยา อนฺตมกาสิ ทุกฺขสฺสาติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                สพฺพาสวสวรสุตฺต นิฏ ิต ทุติย ฯ   
                     ________________   
#๑ ม. ย.ุ จสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒ สี. ยุ. อาวตฺตยิ ฯ    
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                 ธมฺมทายาทสุตฺต   
     [๒๐]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๒๑]   ภควา   เอตทโวจ   ธมฺมทายาทา   เม  ภิกฺขเว  ภวถ   
มา    อามิสทายาทา   อตฺถิ   เม   ตุเมฺหสุ   อนุกมฺปา   กินฺติ   เม   
สาวกา  ธมฺมทายาทา  ภเวยฺยุ  โน  อามิสทายาทาติ  ฯ  ตุเมฺห  จ เม   
ภิกฺขเว   อามิสทายาทา   ภเวยฺยาถ  โน  ธมฺมทายาทา  ตุเมฺหป  เตน   
อาทิสฺสา   ๑  ภเวยฺยาถ  อามิสทายาทา  สตฺถุ  สาวกา  วิหรนฺติ  โน   
ธมฺมทายาทาติ   ฯ   อหมฺป   เตน   อาทิสฺโส  ภเวยยฺ  อามิสทายาทา   
สตฺถุ   สาวกา   วิหรนฺติ   โน   ธมฺมทายาทาติ   ฯ   ตุเมฺห  จ  เม   
ภิกฺขเว    ธมมฺทายาทา    ภเวยฺยาถ   โน   อามิสทายาทา   ตุเมฺหป   
เตน   น   อาทิสฺสา  ภเวยฺยาถ  ธมฺมทายาทา  สตฺถุ  สาวกา  วิหรนฺติ   
โน    อามิสทายาทาติ   ฯ   อหมฺป   เตน   น   อาทิสฺโส   ภเวยฺย   
ธมฺมาทายาทา   สตฺถ ุ  สาวกา   วิหรนติฺ   โน   อามิสทายาทาติ   ฯ   
ตสฺมาติห   เม   ภิกฺขเว   ธมฺมทายาทา   ภวถ   มา   อามิสทายาทา   
อตฺถิ   เม   ตุเมฺหสุ   อนุกมฺปา   กินฺติ   เม  สาวกา  ธมฺมาทายาทา   
ภเวยฺยุ โน อามิสทายาทาติ ฯ   
     [๒๒]   อิธาห   ภิกฺขเว   ภุตฺตาวี   อสฺส   ปวาริโต  ปริปุณฺโณ   
#๑ ม. อาทิยา ฯ    
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ปริโยสิโต   สุหิโต  ยาวทตฺโถ  สิยา  จ  เม  ปณฺฑปาโต  อติเรกธมฺโม   
ฉฑฺฑิยธมฺโม  ๑  ฯ  อถ เทฺว ภิกฺขู อาคจฺเฉยฺยุ ชิฆจฺฉาทุพฺพลฺยปเรตา ๒   
ตฺยาห   เอว   วเทยฺย   อห   โขมฺหิ   ภิกขฺเว   ภุตฺตาวี   ปวาริโต   
ปริปุณฺโณ     ปริโยสโิต    สุหิโต    ยาวทตฺโถ    อตฺถิ    จ    เม   
อย    ปณฺฑปาโต    อติเรกธมฺโม    ฉฑฺฑิยธมฺโม    สเจ    อากงฺขถ   
ภุ ฺชถ   สเจ   ๓   ตุเมฺห   น   ภุ ฺชิสฺสถ  อิทานาห  อปหริเต  วา   
ฉฑฺเฑสฺสามิ  อปฺปาณเก  วา  อุทเก  โอปลาเปสฺสามีติ  ฯ ตตฺเถกสฺส ๔   
ภิกฺขุโน    เอวมสฺส    ภควา    โข   ภุตฺตาวี   ปวาริโต   ปริปุณฺโณ   
ปริโยสิโต    สุหิโต   ยาวทตฺโถ   อตฺถ ิ  จาย   ภควโต   ปณฺฑปาโต   
อติเรกธมฺโม    ฉฑฺฑิยธมฺโม    สเจ    มย   น   ภุ ฺชิสฺสาม   อิทานิ   
ภควา    อปฺปหริเต    วา    ฉฑฺเฑสฺสติ    อปฺปาณเก   วา   อุทเก   
โอปลาเปสฺสติ   วุตฺต  โข  ปเนต  ภควตา  ธมฺมทายาทา  เม  ภิกขฺเว   
ภวถ    มา    อามิสทายาทาติ    อามิส ฺตร    โข   ปเนต   ยทิท   
ปณฺฑปาโต     ยนฺนูนาห     อิม    ปณฺฑปาต    อภุ ฺชิตฺวา    อิมินาว   
ชิฆจฺฉาทุพฺพเลฺยน   เอว   อิม   รตฺตินฺทิว   วีตินาเมยฺยนฺติ  ฯ  โส  ต   
ปณฺฑปาต   อภุ ฺชิตฺวา   เตเนว   ชิฆจฺฉาทุพฺพลฺเยน  เอว  ต  รตฺตินฺทิว   
วีตินาเมยฺย    ฯ   อถ   ทุติยสฺส   ภิกฺขุโน   เอวมสฺส   ภควา   โข   
ภุตฺตาวี    ปวาริโต    ปริปณฺุโณ    ปรโิยสิโต    สุหโิต    ยาวทตฺโถ   
อตฺถิ    จาย    ภควโต    ปณฺฑปาโต    อติเรกธมฺโม    ฉฑฺฑิยธมฺโม   
สเจ   มย   น  ภุ ฺชิสฺสาม  อิทานิ  ภควา  อปฺปหริเต  วา  ฉฑฺเฑสฺสติ   
#๑ ม. ฉฑฺฑนียธมฺโม ฯ  ๒ สี. ชิฆจฺฉาทุพฺพลฺลปเรตา ฯ ยุ. ...ทพฺุพล... ฯ   
#๓ ม. โน เจ ตุเมฺห ภุ ฺชิสฺสถ ฯ     ๔ ม. ย.ุ ตเตฺรกสสฺ ฯ    
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อปฺปาณเก   วา   อุทเก   โอปลาเปสฺสติ   ยนฺนูนาห   อิม    ปณฺฑปาต   
ภุ ฺชิตฺวา   ชฆิจฺฉาทุพฺพลฺย   ปฏิวิโนเทตฺวา  ๑    เอว  อิม  รตฺตินฺทิว   
วีตินาเมยฺยนฺติ    ฯ   โส   ต   ปณฺฑปาต   ภุ ฺชิตฺวา   ชิฆจฺฉาทุพฺพลฺย   
ปฏิวิโนเทตฺวา   เอว   ต   รตฺตินฺทิว   วีตินาเมยฺย   ฯ  กิ ฺจาป  โส   
ภิกฺขเว     ภิกขฺุ     ต     ปณฺฑปาต     ภุ ฺชิตฺวา    ชิฆจฺฉาทุพฺพลฺย   
ปฏิวิโนเทตฺวา  เอว  ต  รตฺตินฺทิว  วีตินาเมยฺย  ฯ  อถ โข อสุเยว เม   
ปุริโม  ภิกฺขุ  ปุชชฺตโร  จ  ปาสสตโร  จ  ฯ  ต  กิสสฺ  เหตุ  ฯ ต ฺหิ   
ตสฺส   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   ทีฆรตฺต  อปฺปจฺฉตาย  สนฺตุฏ ิยา  สลฺเลขาย   
สุภรตาย    วิริยารมฺภาย   สวตฺติสฺสติ   ฯ   ตสฺมาติห   เม   ภิกฺขเว   
ธมฺมทายาทา    ภวถ    มา    อามิสทายาทา   อตฺถ ิ  เม   ตุเมฺหสุ   
อนุกมฺปา    กินฺติ    เม    สาวกา    ธมมฺทายาทา    ภเวยฺยุ   โน   
อามิสทายาทาติ   ฯ   อิทมโวจ   ภควา   อิท   วตฺวาน   ๒  สุคโต   
อุฏายาสนา วิหาร ปาวิสิ ฯ   
     [๒๓]   ตตฺร  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  อจิรปกฺกนฺตสฺส  ภควโต   
ภิกฺขู    อามนฺเตสิ   อาวุโส   ภิกฺขโวติ   ฯ   อาวุโสติ   เต   ภิกฺขู   
อายสฺมโต    สารีปุตฺตสฺส    ปจฺจสฺโสสุ    ฯ    อายสฺมา   สารีปุตฺโต   
เอตทโวจ   กตฺิตาวตา   นุ   โข   อาวุโส  สตฺถ ุ ปวิวิตฺตสฺส  วิหรโต   
สาวกา   วิเวก   นานุสิกฺขนฺติ   กิตฺตาวตา   จ  ปน  สตฺถุ  ปวิวิตฺตสฺส   
วิหรโต   สาวกา   วิเวกมนุสิกฺขนฺตีติ   ฯ   ทูรโตป  โข  มย  อาวุโส   
#๑ สี. ย.ุ ปฏวิิเนตฺวา ฯ    ๒ สี. ย.ุ วตฺวา ฯ    
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อาคจฺเฉยฺยาม ๑  อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส  สนฺติเก  เอตสฺส  ภาสิตสฺส   
อตฺถม ฺาตุ    สาธุ    วตายสฺมนฺตเยว   สารีปุตฺต   ปฏิภาตุ   เอตสฺส   
ภาสิตสฺส  อตฺโถ  อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส  สุตฺวา  ภิกฺขู  ธาเรสฺสนฺตีติ ฯ   
เตนหาวุโส   สุณาถ   สาธุก  มนสิกโรถ  ภาสิสฺสามีติ  ฯ  เอวมาวุโสติ   
โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๒๔]   อายสฺมา   สารปีุตฺโต   เอตทโวจ   กิตฺตาวตา  นุ  โข   
อาวุโส   สตฺถุ   ปวิวิตฺตสฺส   วิหรโต   สาวกา   วิเวก   นานุสิกฺขนฺติ   
อิธาวุโส   สตฺถุ   ปวิวิตฺตสฺส   วิหรโต   สาวกา   วิเวก  นานุสิกขฺนฺติ   
เยส ฺจ   ธมฺมาน   สตฺถา   ปหานมาห   เต   จ   ธมฺเม  นปฺปชหนฺติ   
พาหุลฺลิกา  ๒  จ  โหนฺติ  สาถลิิกา  ๓ โอกฺกมเน ปพฺุพงฺคมา ปวิเวเก   
นิกฺขิตฺตธุรา  ฯ  ตตฺราวุโส  เถรา  ภิกฺขู  ตีหิ าเนหิ คารยฺหา ภวนฺติ ฯ   
สตฺถุ   ปวิวิตฺตสฺส   วิหรโต   สาวกา   วิเวก   นานุสิกฺขนฺตีติ   อิมินา   
ปเมน   าเนน  เถรา  ภิกฺขู  คารยฺหา  ภวนฺติ  ฯ  เยส ฺจ  ธมฺมาน   
สตฺถา   ปหานมาห   เต   จ   ธมฺเม   นปฺปชหนฺตีติ   อิมินา  ทุติเยน   
าเนน   เถรา   ภิกฺขู  คารยฺหา  ภวนฺติ  ฯ  พาหุลฺลิกา  จ  สาถลิิกา   
โอกฺกมเน  ปพฺุพงฺคมา  ปวิเวเก  นิกฺขิตฺตธุราติ  อิมินา  ตติเยน  าเนน   
เถรา   ภิกฺขู  คารยฺหา  ภวนฺติ  ฯ  เถรา  หาวุโส  ภิกขฺู  อิเมหิ  ตีห ิ  
าเนหิ   คารยฺหา   ภวนฺติ   ฯ   ตตฺราวุโส   มชฺฌิมา   ภิกฺขู  ฯเปฯ   
นวา   ภิกฺขู   ตีหิ   าเนหิ   คารยฺหา   ภวนฺติ  ฯ  สตฺถุ  ปวิวิตฺตสฺส   
#๑ ม. อาคจฺฉาม ฯ   ๒ เยภุยฺเยน พาหุลิกา ฯ   ๓ สี. ม. ย.ุ สาถลิกา ฯ    
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วิหรโต   สาวกา   วิเวก   นานุสิกฺขนฺตีติ   อิมินา   ปเมน   าเนน   
นวา   ภิกฺขู  คารยฺหา  ภวนฺติ  ฯ  เยส ฺจ  ธมฺมาน  สตฺถา  ปหานมาห   
เต   จ   ธมฺเม   นปฺปชหนตีฺติ   อิมินา  ทุติเยน  าเนน  นวา  ภิกฺขู   
คารยฺหา   ภวนฺติ   ฯ  พาหุลฺลิกา  จ  สาถิลิกา  โอกฺกมเน  ปุพฺพงฺคมา   
ปวิเวเก  นิกฺขิตฺตธุราติ  อิมินา  ตติเยน  าเนน  นวา  ภิกฺขู  คารยฺหา   
ภวนฺติ   ฯ   นวา   หาวุโส   ภิกฺขู   อิเมหิ   ตีห ิ าเนหิ  คารยฺหา   
ภวนฺติ   ฯ   เอตฺตาวตา   โข   อาวุโส   สตฺถุ   ปวิวิตฺตสฺส  วิหรโต   
สาวกา วิเวก นานุสิกฺขนฺติ ฯ   
     [๒๕]   กิตฺตาวตา   จ   ปนาวุโส   สตฺถุ   ปวิวิตฺตสฺส  วิหรโต   
สาวกา    วิเวกมนุสิกฺขนฺติ    อิธาวุโส    สตฺถุ   ปวิวิตฺตสฺส   วิหรโต   
สาวกา    วิเวกมนุสิกฺขนฺติ    เยส ฺจ    ธมฺมาน   สตฺถา   ปหานมาห   
เต   จ   ธมฺเม   ปชหนฺติ   น   จ  พาหุลลฺิกา  โหนฺติ  น  สาถลิิกา   
โอกฺกมเน   นิกฺขิตฺตธุรา   ปวิเวเก   ปพฺุพงฺคมา  ฯ  ตตฺราวุโส  เถรา   
ภิกฺขู   ตีหิ   าเนหิ   ปาสสา   ภวนฺติ  ฯ  สตฺถ ุ ปวิวิตฺตสฺส  วิหรโต   
สาวกา   วิเวกมนุสิกฺขนฺตีติ   อิมินา   ปเมน   าเนน   เถรา  ภิกขฺู   
ปาสสา   ภวนฺติ   ฯ   เยส ฺจ   ธมฺมาน   สตฺถา  ปหานมาห  เต  จ   
ธมฺเม   ปชหนฺตีติ   อิมินา   ทุติเยน   าเนน   เถรา  ภิกฺขู  ปาสสา   
ภวนฺติ   ฯ   น   จ  พาหุลลฺิกา  น  สาถลิิกา  โอกฺกมเน  นิกฺขิตฺตธุรา   
ปวิเวเก   ปุพฺพงฺคมาติ  อิมินา  ตติเยน  าเนน  เถรา  ภิกฺขู  ปาสสา   
ภวนฺติ   ฯ   เถรา   หาวุโส   ภิกฺขู   อิเมหิ   ตีห ิ าเนหิ  ปาสสา    
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ภวนฺติ   ฯ   ตตฺราวุโส   มชฺฌิมา   ภิกขฺู   ฯเปฯ   นวา   ภิกฺขู  ตีหิ   
าเนหิ   ปาสสา   ภวนฺติ   ฯ   สตฺถ ุ  ปวิวิตฺตสฺส   วิหรโต  สาวกา   
วิเวกมนุสิกฺขนฺตีติ   อิมินา   ปเมน   าเนน   นวา   ภิกฺขู   ปาสสา   
ภวนฺติ   ฯ   เยส ฺจ   ธมฺมาน   สตฺถา   ปหานมาห   เต  จ  ธมฺเม   
ปชหนฺตีติ   อิมินา   ทุติเยน   าเนน  นวา  ภิกฺขู  ปาสสา  ภวนฺติ  ฯ   
น   จ   พาหุลฺลิกา   น   สาถิลิกา  โอกกฺมเน  นิกฺขิตฺตธุรา  ปวิเวเก   
ปุพฺพงฺคมาติ   อิมินา  ตติเยน  าเนน  นวา  ภิกฺขู  ปาสสา  ภวนฺติ  ฯ   
นวา   หาวุโส   ภิกฺขู   อิเมหิ   ตีห ิ  าเนหิ   ปาสสา   ภวนฺติ  ฯ   
เอตฺตาวตา    โข    อาวุโส   สตฺถ ุ  ปวิวิตฺตสฺส   วิหรโต   สาวกา   
วิเวกมนุสิกฺขนฺติ ฯ   
     [๒๖]   ตตฺราวุโส   โลโภ   จ   ปาปโก   โทโส  จ  ปาปโก   
โลภสฺส    จ    ปหานาย   โทสสฺส   จ   ปหานาย   อตฺถิ   มชฺฌิมา   
ปฏิปทา    จกฺขุกรณี    าณกรณี    อุปสมาย    อภิ ฺาย   สมฺโพธาย   
นิพฺพานาย   สวตฺตติ   ฯ   กตมา   จ  สา  อาวุโส  มชฌฺิมา  ปฏิปทา   
จกฺขุกรณี    าณกรณี    อุปสมาย   อภิ ฺาย   สมฺโพธาย   นพฺิพานาย   
สวตฺตติ   ฯ   อยเมว  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  เสยฺยถีท  สมฺมาทิฏ ิ   
สมฺมาสงฺกปฺโป  สมฺมาวาจา  สมฺมากมฺมนฺโต  สมฺมาอาชีโว  สมมฺาวายาโม   
สมฺมาสติ    สมฺมาสมาธิ    ฯ    อย   โข   สา   อาวุโส   มชฌฺิมา   
ปฏิปทา    จกฺขุกรณี    าณกรณี    อุปสมาย    อภิ ฺาย   สมฺโพธาย   
นิพฺพานาย   สวตฺตติ   ฯ   ตตฺราวุโส   โกโธ   จ  ปาปโก  อุปนาโห    
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จ  ปาปโก  ...  ฯ  มกฺโข จ ปาปโก ปฬาโส จ ปาปโก ... ฯ อิสฺสา   
จ  ปาปกา  มจฺเฉร ฺจ  ปาปก  ...  ฯ  มายา  จ ปาปกา สาเยฺย จ   
ปาปก  ...  ฯ  ถมฺโภ  จ  ปาปโก  สารมฺโภ จ ปาปโก ... ฯ มาโน   
จ  ปาปโก  อติมาโน  จ  ปาปโก  ...  ฯ  มโท  จ  ปาปโก ปมาโท   
จ  ปาปโก  มทสฺส  จ  ปหานาย  ปมาทสฺส  จ  ปหานาย  อตฺถิ มชฺฌิมา   
ปฏิปทา    จกฺขุกรณี    าณกรณี    อุปสมาย    อภิ ฺาย   สมฺโพธาย   
นิพฺพานาย   สวตฺตติ   ฯ   กตมา   จ  สา  อาวุโส  มชฌฺิมา  ปฏิปทา   
จกฺขุกรณี    าณกรณี    อุปสมาย   อภิ ฺาย   สมฺโพธาย   นพฺิพานาย   
สวตฺตติ   ฯ   อยเมว  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  เสยฺยถีท  สมฺมาทิฏ ิ   
สมฺมาสงฺกปฺโป  สมฺมาวาจา  สมฺมากมฺมนฺโต  สมฺมาอาชีโว  สมมฺาวายาโม   
สมฺมาสติ    สมฺมาสมาธิ    ฯ    อย   โข   สา   อาวุโส   มชฌฺิมา   
ปฏิปทา    จกฺขุกรณี    าณกรณี    อุปสมาย    อภิ ฺาย   สมฺโพธาย   
นิพฺพานาย สวตฺตตีติ ฯ   
     อิทมโวจ    อายสฺมา    สารีปุตฺโต    อตฺตมนา    เต    ภิกฺขู   
อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                ธมฺมทายาทสุตฺต นิฏ ิต ตติย ฯ   
                      _______________  



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 28 

                       ภยเภรวสุตฺต   
     [๒๗]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน    อนาถปณฺฑิกสฺส    อาราเม    ฯ   อถ   โข   ชาณุสฺโสณิ   
พฺราหฺมโณ   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา  ภควตา  สทฺธึ   
สมฺโมทิ สมโฺมทนีย กถ สาราณีย ๑ วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
     [๒๘]   เอกมนฺต   นิสนิฺโน  โข  ชาณุสฺโสณิ  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต   
เอตทโวจ   เยเม   โภ   โคตม   กลุปุตฺตา   ภวนฺต  โคตม  อุทฺทสิฺส   
สทฺธา   อคารสฺมา   อนคาริย  ปพฺพชติา  ภวนฺเตส  โคตโม  ปพฺุพงฺคโม   
ภวนฺเตส   โคตโม   พหุกาโร   ภวนฺเตส  โคตโม  สมาทเปตา  โภโต   
จ   ปน   โคตมสฺส   สา  ชนตา  ทิฏานุคตึ  อาปชฺชตีติ  ฯ  เอวเมต   
พฺราหฺมณ    เอวเมต    พฺราหฺมณ    เย   เต   พฺราหฺมณ   กุลปุตฺตา   
มม   อุทฺทิสฺส   สทฺธา   อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชิตา   อห  เตส   
ปุพฺพงฺคโม   อห   เตส   พหุกาโร   อห   เตส   สมาทเปตา  มม ฺจ   
ปน สา ชนตา ทิฏานุคตึ อาปชฺชตีติ ฯ   
     [๒๙]  ทุรภิสมฺภวานิ  หิ โข โภ โคตม อร ฺวนปตฺถานิ ๒ ปนฺตานิ   
เสนาสนานิ    ทุกฺกร   ปวิเวก   ทุรภิรม   เอกตฺเต   หรนฺติ   ม ฺเ   
มโน   วนานิ   สมาธึ   อลภมานสฺส  ภิกฺขุโนติ  ฯ  เอวเมต  พฺราหฺมณ   
เอวเมต    พฺราหฺมณ   ทุรภิสมฺภวานิ   ห ิ  พฺราหฺมณ   อร ฺวนปตฺถานิ   
#๑ ม. สารณีย ฯ  ๒ สี. ยุ. อร ฺเ วนปตฺถานิ ฯ    
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ปนฺตานิ   เสนาสนานิ   ทกฺุกร   ปวิเวก   ทุรภิรม   เอกตฺเต   หรนฺติ   
ม ฺเ มโน วนานิ สมาธึ อลภมานสฺส ภิกฺขุโนติ ฯ   
     [๓๐]  มยหฺมฺป  โข  พฺราหฺมณ  ปุพฺเพว  สมฺโพธา  อนภิสมฺพุทฺธสฺส   
โพธิสตฺตสฺเสว     สโต     เอตทโหสิ     ทุรภิสมฺภวานิ    หิ    โข   
อร ฺวนปตฺถานิ    ปนตฺานิ    เสนาสนานิ   ทุกฺกร   ปวิเวก   ทุรภิรม   
เอกตฺเต    หรนฺติ    ม ฺเ    มโน    วนานิ   สมาธึ   อลภมานสฺส   
ภิกฺขุโนติ ฯ   
     [๓๑]   ตสฺส   มยฺห   พฺราหฺมณ   เอตทโหสิ   เย   โข  เกจิ   
สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา   อปริสุทธฺกายกมฺมนฺตา  อร ฺ- 
วนปตฺถานิ  ปนฺตานิ     เสนาสนานิ    ปฏิเสวนฺติ    อปริสุทฺธกาย- 
กมฺมนฺตสนฺโทสเหตุ  หเว   เต   โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา   อกสุล   
ภยเภรว    อวฺหยนฺติ    ฯ   น   โข   ปนาห   อปริสทฺุธกายกมฺมนฺโต   
อร ฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวามิ ปริสุทฺธกาย- 
กมฺมนฺโตหมสฺมิ ฯ  เย     หิ    โว    อรยิา    ปริสุทฺธกายกมฺมนฺตา  อร ฺ- 
วนปตฺถานิ  ปนฺตานิ     เสนาสนานิ     ปฏิเสวนฺติ    เตสมห    อ ฺตโร  ๑   
เอตมห   พฺราหฺมณ   ปรสิุทฺธกายกมฺมนฺตต   ๒   อตฺตนิ   สมปฺสฺสมาโน   
ภิยฺโย ปลโฺลมมาปาทึ อร ฺเ วิหาราย ฯ   
     [๓๒]  ตสฺส  มยฺห  พฺราหฺมณ  เอตทโหสิ  เย  โข  เกจิ  สมณา   
วา   พฺราหฺมณา  วา  อปรสิุทฺธวจีกมฺมนฺตา  ฯเปฯ  อปริสุทฺธมโน-  
#๑ สี. ย.ุ อ ฺตโม ฯ  ๒ ม. ปริสุทฺธกายกมฺมต ฯ    
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 กมฺมนฺตา  ฯเปฯ    อปริสทฺุธาชีวา   อร ฺวนปตฺถานิ     ปนฺตานิ   
เสนาสนานิ   ปฏิเสวนฺติ   อปริสุทฺธาชีวสนฺโทสเหตุ   หเว  เต  โภนฺโต   
สมณพฺราหฺมณา   อกุสล   ภยเภรว   อวฺหยนฺติ   ฯ   น   โข   ปนาห   
อปริสุทฺธาชีโว    อร ฺวนปตฺถานิ    ปนฺตานิ   เสนาสนานิ   ปฏิเสวามิ   
ปริสุทฺธาชีโวหมสฺมิ    ฯ    เย    ห ิ   โว    อริยา   ปริสุทฺธาชีวา   
อร ฺวนปตฺถานิ     ปนตฺานิ     เสนาสนานิ     ปฏเิสวนฺติ    เตสมห   
อ ฺตโร    เอตมห   พฺราหฺมณ   ปริสทฺุธาชีวต   อตฺตนิ   สมฺปสฺสมาโน   
ภิยฺโย ปลโฺลมมาปาทึ อร ฺเ วิหาราย ฯ   
     [๓๓]   ตสฺส   มยฺห   พฺราหฺมณ   เอตทโหสิ   เย   โข  เกจิ   
สมณา    วา    พฺราหฺมณา   วา   อภิชฺฌาลู   กาเมสุ   ติพฺพสาราคา   
อร ฺวนปตฺถานิ        ปนฺตานิ        เสนาสนานิ        ปฏิเสวนฺติ   
อภิชฺฌาลุกาเมสุติพฺพสาราคสนฺโทสเหตุ  หเว  เต  โภนฺโต  สมณพฺราหฺมณา   
อกุสล   ภยเภรว   อวฺหยนฺติ   ฯ   น  โข  ปนาห  อภิชฺฌาลุ  กาเมสุ   
ติพฺพสาราโค    อร ฺวนปตฺถานิ    ปนฺตานิ    เสนาสนานิ   ปฏิเสวามิ   
อนภิชฺฌาลุหมสฺมิ     ฯ     เย     ห ิ   โว    อริยา    อนภิชฺฌาลู   
อร ฺวนปตฺถานิ     ปนตฺานิ     เสนาสนานิ     ปฏเิสวนฺติ    เตสมห   
อ ฺตโร    เอตมห    พฺราหฺมณ   อนภิชฺฌาลุต   อตฺตนิ   สมฺปสฺสมาโน   
ภิยฺโย ปลโฺลมมาปาทึ อร ฺเ วิหาราย ฯ   
     [๓๔]   ตสฺส   มยฺห   พฺราหฺมณ   เอตทโหสิ   เย   โข  เกจิ   
สมณา    วา    พฺราหฺมณา    วา   พฺยาปนฺนจิตฺตา   ปทุฏมนสงฺกปฺปา    
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อร ฺวนปตฺถานิ   ปนฺตานิ     เสนาสนานิ     ปฏิเสวนฺติ  พฺยาปนฺนจิตฺต- 
ปทุฏมนสงฺกปฺปสนฺโทสเหตุ  หเว  เต  โภนฺโต  สมณพฺราหฺมณา   
อกุสล   ภยเภรว   อวฺหยนฺติ   ฯ   น   โข   ปนาห   พฺยาปนฺนจิตฺโต   
ปทุฏมนสงฺกปฺโป   อร ฺวนปตฺถานิ   ปนฺตานิ   เสนาสนานิ   ปฏิเสวามิ   
เมตฺตจิตฺโตหมสฺมิ  ฯ  เย  หิ  โว  อริยา  เมตฺตจิตฺตา  อร ฺ- 
วนปตฺถานิ  ปนฺตานิ      เสนาสนานิ      ปฏิเสวนฺติ      เตสมห      อ ฺตโร   
เอตมห    พฺราหฺมณ    เมตฺตจิตฺตต    อตฺตนิ    สมฺปสฺสมาโน   ภิยฺโย   
ปลฺโลมมาปาทึ อร ฺเ วิหาราย ฯ   
     [๓๕]   ตสฺส   มยฺห   พฺราหฺมณ   เอตทโหสิ   เย   โข  เกจิ   
สมณา    วา    พฺราหฺมณา   วา   ถีนมิทธฺปริยุฏ ิตา   อร ฺวนปตฺถานิ   
ปนฺตานิ     เสนาสนานิ     ปฏิเสวนฺติ     ถีนมิทฺธปรยิุฏานสนฺโทสเหตุ   
หเว   เต   โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา   อกุสล  ภยเภรว  อวฺหยนฺติ  ฯ   
น    โข    ปนาห    ถีนมทิฺธปริยุฏ ิโต    อร ฺวนปตฺถานิ    ปนฺตานิ   
เสนาสนานิ   ปฏิเสวามิ   วิคตถีนมิทฺโธหมสฺมิ   ฯ  เย  หิ  โว  อรยิา   
วิคตถีนมิทฺธา    อร ฺวนปตฺถานิ    ปนฺตานิ    เสนาสนานิ   ปฏิเสวนฺติ   
เตสมห    อ ฺตโร    เอตมห    พฺราหฺมณ    วิคตถีนมิทฺธต    อตฺตนิ   
สมฺปสฺสมาโน ภิยฺโย ปลโฺลมมาปาทึ อร ฺเ วิหาราย ฯ   
     [๓๖]   ตสฺส   มยฺห   พฺราหฺมณ   เอตทโหสิ   เย   โข  เกจิ   
สมณา   วา   พฺราหฺมณา  วา  อุทฺธตา  อวูปสนฺตจิตฺตา  อร ฺ- 
วนปตฺถานิ  ปนฺตานิ     เสนาสนานิ     ปฏิเสวนฺติ    อุทฺธตาวูปสนฺตจิตฺต-  
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สนฺโทสเหตุ  หเว     เต     โภนฺโต     สมณพฺราหฺมณา     อกุสล     ภยเภรว   
อวฺหยนฺติ   ฯ  น  โข  ปนาห  อุทฺธโต  อวูปสนฺตจิตฺโต  อร ฺวนปตฺถานิ   
ปนฺตานิ      เสนาสนานิ     ปฏิเสวามิ     วูปสนฺตจิตฺโตหมสฺมิ     ฯ   
เย    หิ    โว    อริยา   วูปสนฺตจิตฺตา   อร ฺวนปตฺถานิ   ปนฺตานิ   
เสนาสนานิ    ปฏิเสวนฺติ    เตสมห    อ ฺตโร   เอตมห   พฺราหฺมณ   
วูปสนฺตจิตฺตต     อตฺตนิ     สมฺปสฺสมาโน     ภิยฺโย    ปลฺโลมมาปาทึ   
อร ฺเ วิหาราย ฯ   
     [๓๗]   ตสฺส   มยฺห   พฺราหฺมณ   เอตทโหสิ   เย   โข  เกจิ   
สมณา    วา    พฺราหฺมณา    วา   กงฺขี   วิจิกิจฺฉี   อร ฺวนปตฺถานิ   
ปนฺตานิ   เสนาสนานิ   ปฏิเสวนฺติ   กงฺขิวิจิกิจฺฉิสนฺโทสเหตุ   หเว  เต   
โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา   อกุสล   ภยเภรว   อวฺหยนฺติ   ฯ   น  โข   
ปนาห    กงฺขี    วิจิกิจฺฉี    อร ฺวนปตฺถานิ    ปนตฺานิ   เสนาสนานิ   
ปฏิเสวามิ   ติณฺณวิจิกิจฺโฉหมสฺมิ   ฯ  เย  หิ  โว  อรยิา  ติณฺณวิจิกิจฺฉา   
อร ฺวนปตฺถานิ        ปนฺตานิ        เสนาสนานิ        ปฏิเสวนฺติ   
เตสมห    อ ฺตโร    เอตมห    พฺราหฺมณ    ติณฺณวิจิกิจฺฉต    อตฺตนิ   
สมฺปสฺสมาโน ภิยฺโย ปลโฺลมมาปาทึ อร ฺเ วิหาราย ฯ   
     [๓๘]   ตสฺส   มยฺห   พฺราหฺมณ   เอตทโหสิ   เย   โข  เกจิ   
สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา   อตฺตุกฺกสกา  ปรวมภีฺ  อร ฺ- 
วนปตฺถานิ  ปนฺตานิ     เสนาสนานิ     ปฏิเสวนฺติ    อตฺตุกฺกสนปรวมฺภน- 
สนฺโทสเหตุ  หเว     เต     โภนฺโต     สมณพฺราหฺมณา     อกุสล     ภยเภรว    
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อวฺหยนฺติ   ฯ   น   โข  ปนาห  อตฺตุกฺกสโก  ปรวมฺภี  อร ฺวนปตฺถานิ   
ปนฺตานิ   เสนาสนานิ   ปฏิเสวามิ   อนตฺตุกฺกสโก   อปรวมฺภีหมสฺมิ   ฯ   
เย    หิ    โว   อริยา   อนตฺตุกฺกสกา   อปรวมฺภี   อร ฺวนปตฺถานิ   
ปนฺตานิ   เสนาสนานิ   ปฏิเสวนฺติ   เตสมห   อ ฺตโร   ๑  เอตมห   
พฺราหฺมณ    อนตฺตุกฺกสกต   อปรวมฺภิต   อตฺตนิ   สมฺปสฺสมาโน   ภิยฺโย   
ปลฺโลมมาปาทึ อร ฺเ วิหาราย ฯ   
     [๓๙]   ตสฺส   มยฺห   พฺราหฺมณ   เอตทโหสิ   เย   โข  เกจิ   
สมณา   วา   พฺราหฺมณา  วา  ฉมฺภี  ภิรกุชาติกา  ๒  อร ฺวนปตฺถานิ   
ปนฺตานิ    เสนาสนานิ    ปฏิเสวนฺติ   ฉมฺภิภิรุกชาติกสนฺโทสเหตุ   หเว   
เต   โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา  อกุสล  ภยเภรว  อวฺหยนฺติ  ฯ  น  โข   
ปนาห    ฉมฺภี   ภิรุกชาติโก   อร ฺวนปตฺถานิ   ปนฺตานิ   เสนาสนานิ   
ปฏิเสวามิ   วิคตโลมหโสหมสฺมิ   ฯ  เย  ห ิ โว  อรยิา  วิคตโลมหสา   
อร ฺวนปตฺถานิ     ปนตฺานิ     เสนาสนานิ     ปฏเิสวนฺติ    เตสมห   
อ ฺตโร    เอตมห   พฺราหฺมณ   วิคตโลมหสต   อตฺตนิ   สมฺปสฺสมาโน   
ภิยฺโย ปลโฺลมมาปาทึ อร ฺเ วิหาราย ฯ   
     [๔๐]   ตสฺส   มยฺห   พฺราหฺมณ   เอตทโหสิ   เย   โข  เกจิ   
สมณา    วา    พฺราหฺมณา    วา    ลาภสกฺการสิโลก   นิกามยมานา   
อร ฺวนปตฺถานิ    ปนตฺานิ    เสนาสนานิ    ปฏิเสวนฺติ  ลาภสกฺการ- 
สิโลกนิกามยมานสนฺโทสเหตุ ๓  หเว  เต  โภนฺโต  สมณพฺราหฺมณา   
อกุสล   ภยเภรว   อวฺหยนฺติ   ฯ   น   โข  ปนาห  ลาภสกฺการสิโลก   
#๑ ม. สพฺพตฺถ อ ฺตโรติ ฯ ๒ ม. ภีรุกชาติกา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ   
#๓ ม. ลาภสกฺการสิโลกนิกามนสนฺโทสเหตุ ฯ    
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นิกามยมาโน    อร ฺวนปตฺถานิ    ปนฺตานิ    เสนาสนานิ   ปฏเิสวามิ   
อปฺปจฺโฉหมสฺมิ   ฯ   เย   หิ   โว  อริยา  อปฺปจฺฉา  อร ฺวนปตฺถานิ   
ปนฺตานิ    เสนาสนานิ    ปฏิเสวนฺติ    เตสมห    อ ฺตโร   เอตมห   
พฺราหฺมณ    อปฺปจฺฉต   อตฺตนิ   สมฺปสฺสมาโน   ภิยฺโย   ปลฺโลมมาปาทึ   
อร ฺเ วิหาราย ฯ   
     [๔๑]   ตสฺส   มยฺห   พฺราหฺมณ   เอตทโหสิ   เย   โข  เกจิ   
สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา  กุสีตา  หนีวิริยา  ๑  อร ฺวนปตฺถานิ   
ปนฺตานิ   เสนาสนานิ   ปฏิเสวนฺติ   กสุีตหีนวิริยสนฺโทสเหตุ   หเว  เต   
โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา   อกุสล   ภยเภรว   อวฺหยนฺติ   ฯ   น  โข   
ปนาห    กุสโีต    หีนวิรโิย   อร ฺวนปตฺถานิ   ปนฺตานิ   เสนาสนานิ   
ปฏิเสวามิ   อารทฺธวิริโยหมสฺมิ   ฯ  เย  ห ิ โว  อรยิา  อารทฺธวิริยา   
อร ฺวนปตฺถานิ     ปนตฺานิ     เสนาสนานิ     ปฏเิสวนฺติ    เตสมห   
อ ฺตโร    เอตมห   พฺราหฺมณ   อารทฺธวิริยต   อตฺตนิ   สมฺปสสฺมาโน   
ภิยฺโย ปลโฺลมมาปาทึ อร ฺเ วิหาราย ฯ   
     [๔๒]   ตสฺส   มยฺห   พฺราหฺมณ   เอตทโหสิ   เย   โข  เกจิ   
สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา  มุฏสฺสตี  อสมฺปชานา  อร ฺ- 
วนปตฺถานิ  ปนฺตานิ     เสนาสนานิ     ปฏิเสวนฺติ    มฏุสฺสติอสมฺปชาน- 
สนฺโทสเหตุ  หเว     เต     โภนฺโต     สมณพฺราหฺมณา     อกุสล     ภยเภรว   
อวฺหยนฺติ   ฯ   น  โข  ปนาห  มุฏสฺสติ  อสมฺปชาโน  อร ฺ- 
วนปตฺถานิ  ปนฺตานิ      เสนาสนานิ      ปฏิเสวามิ      อุปฏ ิตสติหมสฺมิ  ฯ   
#๑ ม. หีนวีรยิา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ    
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เย   ห ิ โว  อริยา  อุปฏ ิตสตี  อร ฺวนปตฺถานิ  ปนฺตานิ  เสนาสนานิ   
ปฏิเสวนฺติ    เตสมห    อ ฺตโร    เอตมห   พฺราหฺมณ   อุปฏ ิตสติต   
อตฺตนิ สมฺปสฺสมาโน ภิยฺโย ปลฺโลมมาปาทึ อร ฺเ วิหาราย ฯ   
     [๔๓]   ตสฺส   มยฺห   พฺราหฺมณ   เอตทโหสิ   เย   โข  เกจิ   
สมณา   วา  พฺราหฺมณา  วา  อสมาหิตา  วิพฺภนฺตจิตฺตา  อร ฺ- 
วนปตฺถานิ  ปนฺตานิ     เสนาสนานิ    ปฏิเสวนฺติ    อสมาหิตวิพฺภนฺตจิตฺต- 
สนฺโทสเหตุ  หเว     เต     โภนฺโต     สมณพฺราหฺมณา     อกุสล     ภยเภรว   
อวฺหยนฺติ  ฯ  น  โข  ปนาห  อสมาหิโต  วิพฺภนฺตจิตฺโต  อร ฺ- 
วนปตฺถานิ  ปนฺตานิ     เสนาสนานิ     ปฏิเสวามิ     สมาธิสมฺปนฺโน- 
หมสฺมิ  ฯ  เย     หิ     โว     อริยา     สมาธิสมฺปนฺนา     อร ฺวนปตฺถานิ   
ปนฺตานิ    เสนาสนานิ    ปฏิเสวนฺติ    เตสมห    อ ฺตโร   เอตมห   
พฺราหฺมณ   สมาธิสมฺปท   อตฺตนิ   สมฺปสฺสมาโน   ภิยฺโย  ปลโฺลมมาปาทึ   
อร ฺเ วิหาราย ฯ   
     [๔๔]   ตสฺส   มยฺห   พฺราหฺมณ   เอตทโหสิ   เย   โข  เกจิ   
สมณา   วา  พฺราหฺมณา  วา  ทุปฺป ฺา  เอลมูคา  ๑  อร ฺวนปตฺถานิ   
ปนฺตานิ    เสนาสนานิ   ปฏิเสวนฺติ    ทปฺุป ฺเอลมูคสนฺโทสเหตุ   หเว   
เต   โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา  อกุสล  ภยเภรว  อวฺหยนฺติ  ฯ  น  โข   
ปนาห   ทุปปฺ ฺโ   เอลมูโค   อร ฺวนปตฺถานิ   ปนฺตานิ   เสนาสนานิ   
ปฏิเสวามิ    ป ฺาสมฺปนฺโนหมสฺมิ    ฯ    เย    หิ    โว    อรยิา   
ป ฺาสมฺปนฺนา    อร ฺวนปตฺถานิ    ปนฺตานิ   เสนาสนานิ   ปฏิเสวนฺติ   
#๑ ม. เอฬมูคา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ    
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เตสมห     อ ฺตโร    เอตมห    พฺราหฺมณ    ป ฺาสมฺปท    อตฺตนิ   
สมฺปสฺสมาโน ภิยฺโย ปลโฺลมมาปาทึ อร ฺเ วิหาราย ฯ   
                   โสฬสปริยาย นิฏ ิต ฯ   
     [๔๕]   ตสฺส   มยฺห   พฺราหฺมณ  เอตทโหสิ  ยนนฺูนาห  ยา  ตา   
รตฺติโย    อภิ ฺาตา    อภิลกฺขิตา   จาตุทฺทสี   ป ฺจทสี   อฏมี   จ   
ปกฺขสฺส   ตถารูปาสุ   รตฺตีสุ  ยานิ  ตานิ  อารามเจติยานิ  วนเจติยานิ   
รุกฺขเจติยานิ  ภึสนกานิ  สโลมหสานิ  ตถารูเปสุ  เสนาสเนสุ วิหเรยฺย ฯ   
อปฺเปวนาม  ๑  ต  ภยเภรว  ปสฺเสยฺยนติฺ  ฯ  โส  โข  อห พฺราหฺมณ   
อปเรน   สมเยน   ยา  ตา  รตฺติโย  อภิ ฺาตา  อภิลกฺขิตา  จาตุทฺทสี   
ป ฺจทสี    อฏมี    จ   ปกฺขสฺส   ตถารูปาสุ   รตฺตีสุ   ยานิ   ตานิ   
อารามเจติยานิ    วนเจติยานิ   รกฺุขเจติยานิ   ภึสนกานิ   สโลมหสานิ   
ตถารูเปสุ   เสนาสเนสุ   วิหรามิ   ตตฺถ   จ  เม  พฺราหฺมณ  วิหรโต   
มิโค  วา  อาคจฺฉติ  โมโร  วา  กฏ  ปาเตติ วาโต วา ปณฺณกสฏ ๒   
เอเรติ   ฯ   ตสฺส   มยฺห  พฺราหฺมณ  เอว  โหติ  ๓  เอต  นูน  ต   
ภยเภรว    อาคจฺฉตีติ    ฯ    ตสฺส    มยหฺ   พฺราหฺมณ   เอตทโหสิ   
กินฺนุโข  อห  อ ฺทตฺถุ  ภยปฏิกงฺขี  ๔  วิหรามิ ยนฺนูนาห ยถาภูตสฺส ๕   
ยถาภูตสฺส   เม   ต   ภยเภรว  อาคจฺฉติ  ตถาภูโต  ๖   ตถาภูโตว   
ต   ภยเภรว   ปฏิวิเนยฺยนติฺ   ฯ   ตสฺส  มยฺห  พฺราหฺมณ  จงฺกมนฺตสฺส   
ต   ภยเภรว   อาคจฺฉติ   ฯ   โส   โข  อห  พฺราหฺมณ  เนว  ตาว๓   
#๑ ม. อปฺเปวนามาห ฯ ๒ สี. ย.ุ ปณฺณสฏ ฯ ๓ ม. เอตทโหสิ ฯ   
#๔ สี. ภยปาฏิกงฺขี ฯ ๕ ม. ยถาภูต ฯ ๖ ม. ตถาภูต ฯ    
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ติฏามิ   น   นิสีทามิ   น  นิปชฺชามิ  ยาว  จงฺกมนฺโตว  ต  ภยเภรว   
ปฏิวิเนมิ  ฯ  ตสฺส  มยฺห  พฺราหฺมณ   ิตสฺส  ต  ภยเภรว  อาคจฺฉติ  ฯ   
โส   โข   อห   พฺราหฺมณ   เนว   ตาว   จงฺกมามิ  น  นิสีทามิ  น   
นิปชฺชามิ   ยาว    ิโตว   ต   ภยเภรว   ปฏิวิเนมิ   ฯ  ตสฺส  มยฺห   
พฺราหฺมณ   นิสินฺนสฺส   ต   ภยเภรว   อาคจฺฉติ   ฯ   โส   โข  อห   
พฺราหฺมณ   เนว   ตาว   นปิชฺชามิ   น   ติฏามิ  น  จงฺกมามิ  ยาว   
นิสินฺโนว    ต    ภยเภรว   ปฏิวิเนมิ   ฯ   ตสฺส   มยฺห   พฺราหฺมณ   
นิปนฺนสฺส   ต   ภยเภรว   อาคจฺฉติ   ฯ   โส   โข   อห  พฺราหฺมณ   
เนว   ตาว   นิสีทามิ   น   ติฏามิ   น   จงฺกมามิ  ยาว  นิปนฺโนว   
ต ภยเภรว ปฏิวิเนมิ ฯ   
     [๔๖]    สนฺติ   โข   ปน   พฺราหฺมณ   เอเก   สมณพฺราหฺมณา   
รตฺตึเยว    สมาน    ทิวาติ   ส ฺชานนฺติ   ทิวาเยว   สมาน   รตฺตีติ   
ส ฺชานนฺติ     อิทมห     เตส     สมณพฺราหฺมณาน    สมฺโมหวิหารสฺมึ   
วทามิ   ฯ   อห   โข   ปน   พฺราหฺมณ   รตฺตึเยว   สมาน   รตฺตีติ   
ส ฺชานามิ   ทิวาเยว   สมาน   ทิวาติ   ส ฺชานามิ   ฯ   ย  โข  ต   
พฺราหฺมณ   สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย   อสมฺโมหธมฺโม  สตฺโต  โลเก   
อุปฺปนฺโน   พหุชนหิตาย   พหุชนสุขาย   โลกานุกมฺปกาย   ๑   อตฺถาย   
หิตาย  สุขาย  เทวมนุสฺสานนฺติ  ฯ  มเมว  ต  สมฺมา  วทมาโน วเทยฺย   
อสมฺโมหธมฺโม   สตฺโต   โลเก   อุปฺปนฺโน   พหุชนหิตาย   พหุชนสุขาย   
โลกานุกมฺปกาย ๒ อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ   
#๑-๒ ม. โลกานุกมฺปาย ฯ    
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     [๔๗]  อารทฺธ  โข  ปน  เม  พฺราหฺมณ  วิริย ๑ อโหสิ อสลลฺีน   
อุปฏ ิตา   สติ  อปฺปมฺมุฏา  ๒  ปสฺสทฺโธ  กาโย  อสารทฺโธ  สมาหิต   
จิตฺต   เอกคฺค   ฯ   โส   โข   อห   พฺราหฺมณ   วิวิจฺเจว  กาเมหิ   
วิวิจฺจ   อกุสเลหิ   ธมฺเมหิ   สวิตกฺก   สวิจาร  วิเวกช  ปติสุข  ปม   
ฌาน     อุปสมฺปชฺช    วิหาสึ    วิตกฺกวิจาราน    วูปสมา    อชฺฌตฺต   
สมฺปสาทน   เจตโส   เอโกทิภาว   อวิตกฺก   อวิจาร  สมาธิช  ปติสุข   
ทุติย   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหาสึ   ปติยา  จ  วิราคา  อุเปกฺขโก  จ   
วิหาสึ   สโต   จ   สมฺปชาโน   สุข ฺจ   กาเยน   ปฏสิเวเทสึ  ยนฺต   
อริยา    อาจิกฺขนฺติ    อุเปกฺขโก   สติมา   สุขวิหารีติ   ตติย   ฌาน   
อุปสมฺปชฺช    วิหาสึ    สุขสฺส   จ   ปหานา   ทุกฺขสฺส   จ   ปหานา   
ปุพฺเพว  โสมนสฺสโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมา  อทุกฺขมสุข  อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ   
จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหาสึ ฯ   
     [๔๘]  โส  เอว  สมาหิเต  จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ   
วิคตูปกฺกิเลเส    มุทุภูเต    กมฺมนิเย     ิเต   อาเน ฺชปฺปตฺเต   ๓   
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณาย   จิตฺต   อภินินฺนาเมสึ   ฯ   โส   อเนกวิหิต   
ปุพฺเพนิวาส   อนุสฺสรามิ   เสยฺยถีท   เอกมฺป   ชาตึ   เทฺวป  ชาติโย   
ติสฺโสป   ชาติโย   จตสฺโสป   ชาติโย  ป ฺจป  ชาติโย  ทสป  ชาติโย   
วีสมฺป   ชาติโย   ตึสมฺป   ชาติโย   จตฺตาฬีสมฺป   ชาติโย  ป ฺาสมฺป   
ชาติโย     ชาติสตมฺป    ชาติสหสฺสมฺป    ชาติสตสหสฺสมฺป    อเนเกป   
#๑ ม. วีริย ฯ ๒ สี. ม. อสมฺมุฏา ฯ ๓ สี. อาเนชฺชปปฺตฺเต ฯ    
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สวฏฏกปฺเป    อเนเกป    วิวฏฏกปฺเป    อเนเกป   สวฏฏวิวฏฏกปฺเป   
อมุตฺราสึ   เอวนาโม   เอวโคตฺโต   เอววณฺโณ   เอวมาหาโร   เอว   
สุขทุกฺขปฏิสเวที   เอวมายุปริยนฺโต   โส   ตโต  จุโต  อมุตฺร  อุทปาทึ   
ตตฺราปาสึ   เอวนาโม   เอวโคตฺโต   เอววณฺโณ   เอวมาหาโร  เอว   
สุขทุกฺขปฏิสเวที   เอวมายุปริยนฺโต   โส   ตโต  จุโต  อิธูปปนโฺนติ  ฯ   
อิติ   สาการ   สอุทฺเทส   อเนกวิหิต  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรามิ  ฯ  อย   
โข   เม   พฺราหฺมณ   รตฺติยา  ปเม  ยาเม  ปมา  วิชชฺา  อธิคตา   
อวิชฺชา   วิหตา   วิชชฺา   อุปฺปนฺนา  ตโม  วิหโต  อาโลโก  อุปฺปนฺโน   
ยถาต อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน  ปหิตตฺตสฺส วิหรโต ฯ   
     [๔๙]  โส  เอว  สมาหิเต  จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ   
วิคตูปกฺกิเลเส   มุทุภูเต   กมฺมนิเย    ิเต   อาเน ฺชปฺปตฺเต   สตฺตาน   
จุตูปปาตาณาย    จิตฺต   อภินินฺนาเมสึ   ฯ   โส   ทิพฺเพน   จกฺขุนา   
วิสุทฺเธน   อติกฺกนฺตมานุสเกน   สตฺเต  ปสฺสามิ  จวมาเน  อุปปชฺชมาเน   
หีเน    ปณีเต   สุวณฺเณ   ทุพฺพณฺเณ   สุคเต   ทุคฺคเต   ยถากมฺมปูเค   
สตฺเต    ปชานามิ    อิเม    วต   โภนฺโต   สตฺตา   กายทุจฺจริเตน   
สมนฺนาคตา   วจีทุจฺจริเตน   สมนฺนาคตา   มโนทจฺุจริเตน   สมนฺนาคตา   
อริยาน    อุปวาทกา    มิจฺฉาทิฏ ิกา    มิจฺฉาทิฏ ิกมฺมสมาทานา   เต   
กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปนฺนา   
อิเม  วา  ปน  โภนฺโต  สตฺตา  กายสุจริเตน  สมนฺนาคตา  วจีสุจริเตน   
สมนฺนาคตา  มโนสุจริเตน  สมนฺนาคตา  อริยาน อนุปวาทกา สมฺมา-  
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ทิฏ ิกา  สมมฺาทิฏ ิกมฺมสมาทานา     เต     กายสฺส     เภทา     ปรมฺมรณา   
สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปนฺนาติ   ฯ  อิติ  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน   
อติกฺกนฺตมานุสเกน   สตฺเต   ปสฺสามิ   จวมาเน   อุปปชฺชมาเน   หีเน   
ปณีเต   สุวณฺเณ   ทุพฺพณฺเณ   สุคเต   ทคฺุคเต   ยถากมฺมูปเค   สตฺเต   
ปชานามิ   ฯ   อย   โข   เม   พฺราหฺมณ   รตฺติยา  มชฌฺิเม  ยาเม   
ทุติยา   วิชชฺา   อธิคตา   อวิชฺชา   วิหตา   วิชชฺา   อุปฺปนฺนา  ตโม   
วิหโต    อาโลโก    อุปฺปนฺโน    ยถาต    อปฺปมตฺตสฺส    อาตาปโน   
ปหิตตฺตสฺส วิหรโต ฯ   
     [๕๐]  โส  เอว  สมาหิเต  จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ   
วิคตูปกฺกิเลเส   มุทุภูเต   กมฺมนิเย    ิเต   อาเน ฺชปฺปตฺเต  อาสวาน   
ขยาณาย   จิตฺต   อภินินฺนาเมสึ   ฯ   โส   อิท   ทกฺุขนฺติ   ยถาภูต   
อพฺภ ฺาสึ     อย     ทุกฺขสมุทโยติ     ยถาภูต    อพฺภ ฺาสึ    อย   
ทุกฺขนิโรโธติ   ยถาภูต   อพฺภ ฺาส ึ  อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   
ยถาภูต    อพฺภ ฺาสึ    อิเม   อาสวาติ   ยถาภูต   อพฺภ ฺาสึ   อย   
อาสวสมุทโยติ      ยถาภตู     อพฺภ ฺาสึ     อย     อาสวนิโรโธติ   
ยถาภูต    อพฺภ ฺาสึ    อย    อาสวนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   ยถาภูต   
อพฺภ ฺาสึ   ฯ   ตสฺส  เม  เอว  ชานโต  เอว  ปสฺสโต  กามาสวาป   
จิตฺต   วิมุจฺจิตฺถ   ภวาสวาป   จิตฺต   วิมุจฺจิตฺถ   อวิชฺชาสวาป   จิตฺต   
วิมุจฺจิตฺถ    วิมุตฺตสฺมึ    วิมุตฺตมิติ    าณ    อโหสิ    ขีณา    ชาติ   
วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  อพฺภ ฺาสึ  ฯ    
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อย   โข   เม   พฺราหฺมณ   รตฺติยา   ปจฺฉิเม  ยาเม  ตติยา  วิชฺชา   
อธิคตา   อวิชฺชา   วิหตา   วิชชฺา   อุปปฺนฺนา  ตโม  วิหโต  อาโลโก   
อุปฺปนฺโน ยถาต อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต ฯ   
     [๕๑]   สิยา   โข  ปน  เต  พฺราหฺมณ  เอวมสฺส  อชฺชาป  นูน   
สมโณ  โคตโม  อวีตราโค  อวีตโทโส  อวีตโมโห ตสฺมา อร ฺวนปตฺถานิ   
ปนฺตานิ     เสนาสนานิ     ปฏิเสวตีติ     ฯ    น    โข    ปเนต   
พฺราหฺมณ   เอว   ทฏพฺพ   ฯ   เทฺว   โข  อห  พฺราหฺมณ  อตฺถวเส   
สมฺปสฺสมาโน    อร ฺวนปตฺถานิ    ปนฺตานิ    เสนาสนานิ   ปฏิเสวามิ   
อตฺตโน    จ    ทฏิธมฺมสุขวิหาร    สมปฺสฺสมาโน    ปจฺฉิม ฺจ   ชนต   
อนุกมฺปมาโนติ ฯ   
     [๕๒]   อนุกมฺปตรูปา   วตาย  โภตา  โคตเมน  ปจฺฉิมา  ชนตาw   
ยถาต   อรหตา   สมฺมาสมฺพุทฺเธน  ฯ  อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม  อภิกฺกนฺต   
โภ   โคตม   เสยฺยถาป   โภ   โคตม   นิกฺกุชฺชิต   วา  อุกฺกุชฺเชยยฺ   
ปฏิจฺฉนฺน   วา   วิวเรยฺย  มูฬฺหสฺส  วา  มคฺค  อาจิกฺเขยฺย  อนฺธกาเร   
วา  เตลปชฺโชต  ธาเรยฺย  จกฺขุมนฺโต  รูปานิ ทกฺขนฺตีติ ๑ เอวเมว ๒   
โภตา   โคตเมน   อเนกปริยาเยน   ธมโฺม   ปกาสิโต   ฯ   เอสาห   
ภวนฺต    โคตม    สรณ    คจฺฉามิ   ธมฺม ฺจ   ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ   อุปาสก   
ม ภว โคตโม ธาเรตุ อชชฺตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ๓ ฯ   
              ภยเภรวสุตฺตนฺต ๔ นิฏ ิต จตุตฺถ ฯ   
#๑ สี. ทกฺขินฺตีติ ฯ ๒ ม. เอวเมว ฯ ๓ ยุ. สรณคตนฺตีติ ฯ ๔ ม. ภยเภรวสุตฺต ฯ    
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                       อนงฺคณสุตฺต   
     [๕๓]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  ตตฺร  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต   
ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   อาวุโส   ภิกฺขโวติ   ฯ  อาวุโสติ  โข  เต  ภิกฺขู   
อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
    [๕๔]   อายสฺมา   สารปีุตฺโต   เอตทโวจ   จตฺตาโรเม  อาวุโส   
ปุคฺคลา   สนโฺต   สวิชฺชมานา   โลกสฺมึ   ฯ   กตเม   จตฺตาโร   ฯ   
อิธาวุโส  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  สงฺคโณว  ๑  สมาโน  อตฺถิ  เม อชฌฺตฺต   
องฺคณนฺติ   ยถาภูต   นปฺปชานาติ  ฯ  อิธ  ปนาวุโส  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล   
สงฺคโณว    สมาโน    อตฺถิ    เม    อชฌฺตฺต    องฺคณนฺติ   ยถาภูต   
ปชานาติ    ฯ   อิธาวุโส   เอกจฺโจ   ปุคฺคโล   อนงฺคโณว   สมาโน   
นตฺถิ    เม    อชฺฌตฺต   องฺคณนฺติ   ยถาภูต   นปฺปชานาติ   ฯ   อิธ   
ปนาวุโส    เอกจฺโจ    ปุคฺคโล    อนงฺคโณว   สมาโน   นตฺถิ   เม   
อชฺฌตฺต    องฺคณนฺติ    ยถาภูต    ปชานาติ   ฯ   ตตฺราวุโส   ยฺวาย   
ปุคฺคโล    สงฺคโณว    สมาโน    อตฺถิ    เม    อชฺฌตฺต   องฺคณนฺติ   
ยถาภูต   นปปฺชานาติ  อย  อิเมส  ทฺวินนฺ  ปุคฺคลาน  สงฺคณานเยว  ๒   
สต   หีนปรุิโส   อกฺขายติ   ฯ   ตตฺราวุโส  ยฺวาย  ปุคฺคโล  สงฺคโณว   
สมาโน    อตฺถิ    เม    อชฌฺตฺต    องฺคณนฺติ    ยถาภูต   ปชานาติ   
อย    อิเมส    ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน   สงฺคณานเยว   สต   เสฏปุรโิส   
#๑ ม. สางฺคโณว ฯ ๒ สางฺคณานเยว ฯ อิโตปร อีทิสเมว ฯ    
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อกฺขายติ    ฯ    ตตฺราวุโส   ยฺวาย   ปุคฺคโล   อนงฺคโณว   สมาโน   
นตฺถิ   เม   อชฺฌตฺต   องฺคณนฺติ   ยถาภูต   นปฺปชานาติ   อย  อิเมส   
ทฺวินฺน    ปุคฺคลาน    อนงฺคณานเยว   สต   หีนปรุิโส   อกฺขายติ   ฯ   
ตตฺราวุโส   ยวฺาย   ปุคฺคโล   อนงฺคโณว  สมาโน  นตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต   
องฺคณนฺติ    ยถาภูต    ปชานาติ    อย    อิเมส   ทฺวินนฺ   ปุคฺคลาน   
อนงฺคณานเยว สต เสฏปุริโส อกฺขายตีติ ฯ   
     [๕๕]   เอว   วุตฺเต   อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน  อายสฺมนฺต   
สารีปุตฺต   เอตทโวจ   โก   น ุ  โข   อาวุโส  สารีปุตฺต  เหตุ  โก   
ปจฺจโย    เยนิเมส   ทฺวินนฺ   ปุคฺคลาน   สงฺคณานเยว   สต   เอโก   
หีนปุริโส   อกฺขายติ   เอโก   เสฏปุรโิส   อกฺขายติ   โก  ปนาวุโส   
สารีปุตฺต  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยนิเมส  ทฺวินฺน  ปุคฺคลาน อนงฺคณานเยว   
สต   เอโก   หีนปุริโส   อกฺขายติ  เอโก  เสฏปุรโิส  อกฺขายตีติ  ฯ   
ตตฺราวุโส   ยวฺาย   ปุคฺคโล   สงฺคโณว   สมาโน  อตฺถิ  เม  อชฺฌตฺต   
องฺคณนฺติ    ยถาภูต    นปปฺชานาติ    ตสฺเสต   ปาฏกิงฺข   น   ฉนฺท   
ชเนสฺสติ   น   วายมิสฺสติ   น   วิริย   อารภิสฺสติ   ตสฺส   องฺคณสฺส   
ปหานาย   ฯ  โส  สราโค  สโทโส  สโมโห  สงฺคโณ   สงฺกลิิฏจิตฺโต   
กาล    กริสฺสติ    ฯ    เสยฺยถาป    อาวุโส    กสปาติ    อาภตา   
อาปณา   วา   กมฺมารกุลา   วา   รเชน  จ  มเลน  จ  ปริโยนทฺธา   
ตเมน  สามิกา  น  เจว  ปรภุิ ฺเชยฺยุ  น  จ ปริโยทเปยยฺุ ๑ รชาปเถ   
จ   น   นิกฺขิเปยฺยุ   เอว ฺหิ  สา  อาวุโส  กสปาติ  อปเรน  สมเยน   
#๑ ปริโยทาเปยฺยุนฺติป ปาโ ฯ    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 44 

สงฺกิลิฏตรา   อสฺส   มลคฺคหิตาติ  ฯ  เอวมาวุโสติ  ฯ  เอวเมว  โข   
อาวุโส   ยฺวาย   ปุคฺคโล   สงฺคโณว   สมาโน   อตฺถ ิ  เม  อชฺฌตฺต   
องฺคณนฺติ    ยถาภูต    นปปฺชานาติ    ตสฺเสต   ปาฏกิงฺข   น   ฉนฺท   
ชเนสฺสติ   น   วายมิสฺสติ   น   วิริย   อารภิสฺสติ   ตสฺส   องฺคณสฺส   
ปหานาย   ฯ   โส  สราโค  สโทโส  สโมโห  สงฺคโณ  สงฺกิลฏิจิตฺโต   
กาล   กริสฺสติ   ฯ   ตตฺราวุโส   ยฺวาย   ปุคฺคโล  สงฺคโณว  สมาโน   
อตฺถิ   เม   อชฺฌตฺต   องฺคณนฺติ  ยถาภูต  ปชานาติ  ตสฺเสต  ปาฏิกงฺข   
ฉนฺท    ชเนสฺสติ    วายมิสฺสติ   วิรยิ   อารภิสฺสติ   ตสฺส   องฺคณสฺส   
ปหานาย  ฯ  โส  อราโค  อโทโส  อโมโห  อนงฺคโณ  อสงฺกิลฏิจิตฺโต   
กาล    กริสฺสติ    ฯ    เสยฺยถาป    อาวุโส    กสปาติ    อาภตา   
อาปณา   วา   กมฺมารกุลา   วา   รเชน  จ  มเลน  จ  ปริโยนทฺธา   
ตเมน   สามิกา   ปริภุ ฺเชยฺยุ   เจว   ปริโยทเปยฺยุ   จ   น  จ  น   
รชาปเถ    นกิฺขิเปยฺยุ    เอว ฺหิ   สา   อาวุโส   กสปาติ   อปเรน   
สมเยน  ปริสทฺุธา  ๑  อสสฺ  ปรโิยทาตาติ  ฯ เอวมาวุโสติ ฯ เอวเมว   
โข   อาวุโส   ยฺวาย  ปุคฺคโล  สงฺคโณว  สมาโน  อตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต   
องฺคณนฺติ   ยถาภูต   ปชานาติ   ตสฺเสต   ปาฏิกงฺข   ฉนฺท   ชเนสฺสติ   
วายมิสฺสติ   วิริย   อารภิสฺสติ   ตสฺส   องฺคณสฺส   ปหานาย   ฯ  โส   
อราโค    อโทโส    อโมโห    อนงฺคโณ    อสงฺกิลฏิจิตฺโต    กาล   
กริสฺสติ    ฯ    ตตฺราวุโส    ยฺวาย   ปุคฺคโล   อนงฺคโณว   สมาโน   
นตฺถิ    เม    อชฺฌตฺต    องฺคณนฺติ   ยถาภูต   นปฺปชานาติ   ตสฺเสต   
#๑ ม. ปริสุทธฺตรา ฯ    
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ปาฏิกงฺข    สภุนิมิตฺต    มนสิกริสฺสติ   ตสฺส   สุภนิมิตฺตสฺส   มนสิการา   
ราโค   จิตฺต   อนุทฺธเสสฺสติ   ฯ   โส   สราโค   สโทโส   สโมโห   
สงฺคโณ    สงฺกิลิฏจิตฺโต   กาล   กริสสฺติ   ฯ   เสยฺยถาป   อาวุโส   
กสปาติ  อาภตา  อาปณา  วา  กมฺมารกุลา  วา  ปริสทฺุธา  ปริโยทาตา   
ตเมน   สามิกา  น  เจว  ปริภุ ฺเชยฺยุ  น  จ  ปริโยทเปยฺยุ  รชาปเถ   
จ   น   นิกฺขิเปยฺยุ   เอว ฺหิ  สา  อาวุโส  กสปาติ  อปเรน  สมเยน   
สงฺกิลิฏา  ๑  อสฺส  มลคฺคหิตาติ  ฯ  เอวมาวุโสติ  ฯ  เอวเมว  โข   
อาวุโส   ยฺวาย   ปุคฺคโล   อนงฺคโณว   สมาโน   นตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต   
องฺคณนฺติ    ยถาภูต    นปปฺชานาติ    ตสฺเสต    ปาฏกิงฺข   สุภนิมตฺิต   
มนสิกริสฺสติ  ตสฺส  สุภนิมิตฺตสฺส  มนสิการา  ราโค  จิตฺต อนุทฺธเสสฺสติ ฯ   
โส     สราโค     สโทโส     สโมโห    สงฺคโณ    สงฺกิลิฏจิตฺโต   
กาล   กริสฺสติ   ฯ   ตตฺราวุโส   ยฺวาย  ปุคฺคโล  อนงฺคโณว  สมาโน   
นตฺถิ    เม    อชฺฌตฺต    องฺคณนฺติ    ยถาภูต    ปชานาติ   ตสฺเสต   
ปาฏิกงฺข    สภุนิมิตฺต    มนสิกริสฺสติ   ตสฺส   สุภนิมิตฺตสฺส   มนสิการา   
ราโค   จิตฺต   นานุทฺธเสสฺสติ   ฯ   โส   อราโค   อโทโส  อโมโห   
อนงฺคโณ   อสงฺกิลิฏจิตฺโต   กาล   กริสฺสติ   ฯ   เสยฺยถาป  อาวุโส   
กสปาติ  อาภตา  อาปณา  วา  กมฺมารกุลา  วา  ปริสทฺุธา  ปริโยทาตา   
ตเมน   สามิกา   ปริภุ ฺเชยฺยุ   เจว   ปริโยทเปยฺยุ   จ   น  จ  น   
รชาปเถ    นกิฺขิเปยฺยุ    เอว ฺหิ   สา   อาวุโส   กสปาติ   อปเรน   
สมเยน    ปรสิุทฺธตรา   อสฺส   ปริโยทาตาติ   ฯ   เอวมาวุโสติ   ฯ   
#๑ ม. สงฺกลิฏิตรา ฯ    
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เอวเมว   โข   อาวุโส   ยฺวาย   ปุคฺคโล  อนงฺคโณว  สมาโน  นตฺถิ   
เม    อชฺฌตฺต    องฺคณนฺติ   ยถาภูต   ปชานาติ   ตสฺเสต   ปาฏิกงฺข   
สุภนิมิตฺต     น    มนสิกรสิฺสติ    ตสฺส    สุภนิมิตฺตสฺส    อมนสิการา   
ราโค   จิตฺต   นานุทฺธเสสฺสติ   ฯ   โส   อราโค   อโทโส  อโมโห   
อนงฺคโณ   อสงฺกิลิฏจิตฺโต   กาล   กริสฺสติ   ฯ   อย   โข  อาวุโส   
โมคฺคลฺลาน    เหตุ    อย    ปจฺจโย   เยนิเมส   ทฺวินนฺ   ปุคฺคลาน   
สงฺคณานเยว   สต   เอโก   หีนปุรโิส   อกฺขายติ  เอโก  เสฏปุรโิส   
อกฺขายติ   อย   โข   ปนาวุโส   โมคฺคลฺลาน   เหตุ   อย   ปจฺจโย   
เยนิเมส   ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน   อนงฺคณานเยว   สต   เอโก  หีนปรุโิส   
อกฺขายติ เอโก เสฏปุริโส อกฺขายตีติ ฯ   
     [๕๖]   องฺคณ   องฺคณนฺติ   อาวุโส   วุจฺจติ   กิสสฺ   นุ   โข   
เอต  อาวุโส  อธิวจน  ยททิ  องฺคณนฺติ  ฯ ปาปกาน [๑] เอต อาวุโส   
อกุสลาน อิจฺฉาวจราน อธิวจน ยทิท องฺคณนฺติ ฯ   
     [๕๗]   าน   โข   ปเนต   อาวุโส   วิชชฺติ  ย  อิเธกจฺจสฺส   
ภิกฺขุโน    เอว    อิจฺฉา   อุปฺปชฺเชยฺย   อาปตฺติ ฺจ   วต   อาปนฺโน   
อสฺส   น   จ   ม   ภิกฺขู   ชาเนยฺยุ   อาปตฺตึ  อาปนฺโนติ  ฯ  าน   
โข   ปเนต   อาวุโส   วิชชฺติ   ยนฺต  ภิกฺขุ  ภิกฺขู  ชาเนยฺยุ  อาปตฺตึ   
อาปนฺโนติ   ฯ   ชานนฺติ   ม   ภิกฺขู   อาปตฺตึ   อาปนฺโนติ  อิติ  โส   
กุปโต   โหติ   อปฺปตีโต  ฯ  โย  เจว  โข  อาวุโส  โกโป  โย  จ   
อปฺปจฺจโย อุภยเมต องฺคณ ฯ   
#๑ ม. โข ฯ    
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    [๕๘]   าน   โข   ปเนต   อาวุโส   วิชฺชติ   ย  อิเธกจฺจสฺส   
ภิกฺขุโน    เอว    อิจฺฉา   อุปฺปชฺเชยฺย   อาปตฺติ ฺจ   วต   อาปนฺโน   
อสฺส   อนุรโห   ม   ภิกฺขู  โจเทยฺยุ  โน  สงฺฆมชฺเฌติ  ฯ  าน  โข   
ปเนต   อาวุโส   วิชฺชติ   ยนฺต   ภิกฺขุ   ภิกฺขู   สงฺฆมชฺเฌ  โจเทยฺยุ   
โน   อนุรโห   ฯ  สงฺฆมชฺเฌ  ม  ภิกฺขู  โจเทนฺติ  โน  อนุรโหติ  อิติ   
โส   กุปโต  โหติ  อปฺปตีโต  ฯ  โย  เจว  โข  อาวุโส  โกโป  โย   
จ อปฺปจฺจโย  อุภยเมต องฺคณ ฯ   
     [๕๙]   าน   โข   ปเนต   อาวุโส   วิชฺชติ  ย  อิเธกจฺจสฺส   
ภิกฺขุโน    เอว    อิจฺฉา   อุปฺปชฺเชยฺย   อาปตฺติ ฺจ   วต   อาปนฺโน   
อสฺส   สปฺปฏิปุคฺคโล   ม   โจเทยฺย   โน   อปฺปฏิปคฺุคโลติ   ฯ  าน   
โข   ปเนต   อาวุโส   วิชชฺติ   ยนฺต   ภิกฺขุ  อปฺปฏปิุคฺคโล  โจเทยฺย   
โน   สปฺปฏปิุคฺคโล   ฯ  อปฺปฏิปุคฺคโล  ม  โจเทติ  โน  สปฺปฏปิุคฺคโลติ   
อิติ    โส    กปุโต    โหติ    อปฺปตีโต    ฯ    โย   เจว   โข   
อาวุโส โกโป โย จ อปฺปจฺจโย อุภยเมต องฺคณ ฯ   
     [๖๐]   าน   โข   ปเนต   อาวุโส   วิชฺชติ  ย  อิเธกจฺจสฺส   
ภิกฺขุโน    เอว   อิจฺฉา   อุปฺปชฺเชยฺย   อโห   วต   มเมว   สตฺถา   
ปฏิปุจฺฉิตฺวา   ปฏิปุจฺฉิตฺวา   ภิกฺขูน   ธมฺม   เทเสยฺย   น  อ ฺ  ภิกฺขุ   
สตฺถา    ปฏปิุจฺฉิตฺวา   ปฏิปุจฺฉิตฺวา   ภิกฺขูน   ธมฺม   เทเสยฺยาติ   ฯ   
าน    โข    ปเนต   อาวุโส   วิชฺชติ   ย   อ ฺ   ภิกขฺุ   สตฺถา   
ปฏิปุจฺฉิตฺวา   ปฏิปุจฺฉิตฺวา   ภิกฺขูน   ธมฺม   เทเสยฺย   น   ต   ภิกขฺุ    
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สตฺถา    ปฏปิุจฺฉิตฺวา    ปฏิปุจฺฉิตฺวา    ภิกฺขูน   ธมฺม   เทเสยฺย   ฯ   
อ ฺ    ภิกฺขุ    สตฺถา    ปฏิปุจฺฉิตฺวา    ปฏิปุจฺฉิตฺวา   ภิกฺขูน   ธมมฺ   
เทเสติ   น   ม   สตฺถา   ปฏิปุจฺฉิตฺวา   ปฏิปุจฺฉิตฺวา   ภิกฺขูน   ธมมฺ   
เทเสตีติ  อิติ  โส  กุปโต  โหติ  อปฺปตีโต  ฯ  โย  เจว  โข อาวุโส   
โกโป โย จ อปฺปจฺจโย อุภยเมต องฺคณ ฯ   
     [๖๑]   าน   โข   ปเนต   อาวุโส   วิชฺชติ  ย  อิเธกจฺจสฺส   
ภิกฺขุโน    เอว    อิจฺฉา   อุปฺปชฺเชยฺย   อโห   วต   มเมว   ภิกฺขู   
ปุรกฺขตฺวา   ปุรกฺขตฺวา   คาม   ภตฺตาย   ปวิเสยฺยุ   น   อ ฺ  ภิกฺขุ   
ภิกฺขู   ปรุกฺขตฺวา   ปุรกฺขตฺวา   คาม   ภตฺตาย  ปวิเสยฺยุนฺติ  ฯ  าน   
โข   ปเนต   อาวุโส   วิชชฺติ   ย   อ ฺ   ภิกฺขุ   ภิกฺขู  ปุรกฺขตฺวา   
ปุรกฺขตฺวา   คาม   ภตฺตาย   ปวิเสยฺยุ  น  ต  ภิกฺขุ  ภิกฺขู  ปุรกฺขตฺวา   
ปุรกฺขตฺวา    คาม    ภตฺตาย    ปวิเสยฺยุ   ฯ   อ ฺ   ภิกฺขุ   ภิกฺขู   
ปุรกฺขตฺวา    ปุรกฺขตฺวา    คาม   ภตฺตาย   ปวิสนฺติ   น   ม   ภิกฺขู   
ปุรกฺขตฺวา   ปุรกฺขตฺวา   คาม   ภตฺตาย   ปวิสนฺตีติ   อิติ  โส  กปุโต   
โหติ  อปฺปตีโต  ฯ  โย  เจว  โข  อาวุโส  โกโป  โย  จ อปฺปจฺจโย   
อุภยเมต องฺคณ ฯ   
     [๖๒]   าน   โข   ปเนต   อาวุโส   วิชชฺติ  ย  อิเธกจฺจสฺส   
ภิกฺขุโน   เอว   อิจฺฉา   อุปฺปชฺเชยฺย   อโห   วต   อหเมว  ลเภยฺย   
ภตฺตคฺเค    อคฺคาสน    อคฺโคทก    อคฺคปณฺฑ    น    อ ฺโ   ภิกฺขุ   
ลเภยฺย    ภตฺตคฺเค    อคฺคาสน   อคฺโคทก   อคฺคปณฺฑนฺติ   ฯ   าน    
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โข   ปเนต   อาวุโส   วิชชฺติ   ย   อ ฺโ  ภิกฺขุ  ลเภยฺย  ภตฺตคฺเค   
อคฺคาสน   อคฺโคทก   อคฺคปณฺฑ   น   โส   ภิกฺขุ   ลเภยฺย  ภตฺตคฺเค   
อคฺคาสน   อคฺโคทก   อคฺคปณฺฑ   ฯ   อ ฺโ   ภิกขฺุ   ลภติ  ภตฺตคฺเค   
อคฺคาสน   อคฺโคทก   อคฺคปณฺฑ   นาห   ลภามิ   ภตฺตคฺเค   อคฺคาสน   
อคฺโคทก   อคฺคปณฺฑนฺติ   อิติ   โส   กปุโต   โหติ  อปฺปตีโต  ฯ  โย   
เจว โข อาวุโส โกโป โย จ อปฺปจฺจโย อุภยเมต องฺคณ ฯ   
     [๖๓]   าน   โข   ปเนต   อาวุโส   วิชฺชติ  ย  อิเธกจฺจสฺส   
ภิกฺขุโน   เอว   อิจฺฉา   อุปฺปชฺเชยฺย   อโห   วต  อหเมว  ภตฺตคฺเค   
ภุตฺตาวี  อนุโมเทยฺย  น  อ ฺโ  ภิกฺขุ ภตฺตคฺเค ภุตฺตาวี อนุโมเทยฺยาติ ฯ   
าน     โข    ปเนต    อาวุโส    วิชฺชติ    ย    อ ฺโ    ภิกฺขุ   
ภตฺตคฺเค   ภุตฺตาวี   อนุโมเทยฺย   น   โส   ภิกฺขุ  ภตฺตคฺเค  ภุตฺตาวี   
อนุโมเทยฺย   ฯ   อ ฺโ   ภิกฺขุ   ภตฺตคฺเค   ภุตฺตาวี  อนุโมทติ  นาห   
ภตฺตคฺเค   ภุตฺตาวี   อนุโมทามีติ  อิติ  โส  กุปโต  โหติ  อปฺปตีโต  ฯ   
โย เจว โข อาวุโส โกโป โย จ อปฺปจฺจโย อุภยเมต องฺคณ ฯ   
     [๖๔]   าน   โข   ปเนต   อาวุโส   วิชฺชติ  ย  อิเธกจฺจสฺส   
ภิกฺขุโน   เอว   อิจฺฉา  อุปฺปชฺเชยฺย  อโห  วต  อหเมว  อารามคตาน   
ภิกฺขูน   ธมฺม   เทเสยฺย   น   อ ฺโ   ภิกฺขุ   อารามคตาน   ภิกฺขูน   
ธมฺม   เทเสยฺยาติ   ฯ  าน  โข  ปเนต  อาวุโส  วิชฺชติ  ย  อ ฺโ   
ภิกฺขุ  อารามคตาน  ภิกฺขูน  ธมฺม  เทเสยฺย  น  โส  ภิกฺขุ  อาราม- 
คตาน  ภิกฺขูน   ธมฺม   เทเสยฺย   ฯ   อ ฺโ   ภิกฺขุ   อารามคตาน   ภิกฺขูน    
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ธมฺม   เทเสติ   นาห   อารามคตาน   ภิกฺขูน   ธมฺม   เทเสมีติ  อิติ   
โส   กุปโต  โหติ  อปฺปตีโต  ฯ  โย  เจว  โข  อาวุโส  โกโป  โย   
จ อปฺปจฺจโย อุภยเมต องฺคณ ฯ   
     [๖๕]   าน   โข   ปเนต   อาวุโส   วิชฺชติ  ย  อิเธกจฺจสฺส   
ภิกฺขุโน   เอว   อิจฺฉา  อุปฺปชฺเชยฺย  อโห  วต  อหเมว  อารามคตาน   
ภิกฺขุนีน   ธมฺม   เทเสยฺย   ฯเปฯ  อุปาสกาน  ธมฺม  เทเสยฺย  ฯเปฯ   
อุปาสิกาน    ธมฺม    เทเสยฺย    น    อ ฺโ   ภิกฺขุ   อารามคตาน   
อุปาสิกาน   ธมฺม   เทเสยฺยาติ  ฯ  าน  โข  ปเนต  อาวุโส  วิชฺชติ   
ย   อ ฺโ   ภิกฺขุ   อารามคตาน   อุปาสิกาน   ธมมฺ   เทเสยฺย   น   
โส   ภิกฺขุ   อารามคตาน   อุปาสิกาน   ธมฺม   เทเสยฺย   ฯ  อ ฺโ   
ภิกฺขุ   อารามคตาน   อุปาสิกาน   ธมมฺ   เทเสติ  นาห  อารามคตาน   
อุปาสิกาน   ธมฺม  เทเสมีติ  อิติ  โส  กปุโต  โหติ  อปฺปตีโต  ฯ  โย   
เจว โข อาวุโส โกโป โย จ อปฺปจฺจโย อุภยเมต องฺคณ ฯ   
     [๖๖]   าน   โข   ปเนต   อาวุโส   วิชฺชติ  ย  อิเธกจฺจสฺส   
ภิกฺขุโน  เอว  อิจฺฉา  อุปฺปชฺเชยฺย  อโห  วต  มเมว  ภิกฺขู  สกกฺเรยฺยุ   
ครุกเรยฺยุ   ๑   มาเนยฺยุ  ปูเชยฺยุ  น  อ ฺ  ภิกฺขุ  ภิกขฺู  สกฺกเรยฺยุ   
ครุกเรยฺยุ   มาเนยฺยุ   ปูเชยฺยุนฺติ   ฯ   าน   โข   ปเนต  อาวุโส   
วิชฺชติ   ย   อ ฺ   ภิกฺขุ   ภิกฺขู   สกกฺเรยฺยุ   ครุกเรยฺยุ   มาเนยฺยุ   
ปูเชยฺยุ    น   ต   ภิกฺขุ   ภิกขฺู   สกกฺเรยฺยุ   ครุกเรยฺยุ   มาเนยฺยุ   
ปูเชยฺยุ   ฯ   อ ฺ   ภิกฺขุ   ภิกฺขู   สกกฺโรนฺติ   ครุกโรนฺติ  มาเนนฺติ   
#๑ ม. ครุ กเรยฺยุ ฯ    
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ปูเชนฺติ   น   ม   ภิกฺขู   สกฺกโรนฺติ   ครุกโรนฺติ  มาเนนฺติ  ปูเชนฺตีติ   
อิติ   โส  กุปโต  โหติ  อปฺปตีโต  ฯ  โย  เจว  โข  อาวุโส  โกโป   
โย จ อปฺปจฺจโย อุภยเมต องฺคณ ฯ   
     [๖๗]   าน   โข   ปเนต   อาวุโส   วิชฺชติ  ย  อิเธกจฺจสฺส   
ภิกฺขุโน  เอว  อิจฺฉา  อุปฺปชฺเชยฺย  อโห  วต  มเมว  ภิกฺขุนิโย  ฯเปฯ   
อุปาสกา    ฯเปฯ    อุปาสิกาโย   สกฺกเรยฺยุ   ครุกเรยฺยุ   มาเนยฺยุ   
ปูเชยฺยุ    น    อ ฺ    ภิกขฺุ   อุปาสิกาโย   สกฺกเรยยฺุ   ครุกเรยฺยุ   
มาเนยฺยุ   ปูเชยฺยุนฺติ   ฯ   าน   โข   ปเนต   อาวุโส  วิชชฺติ  ย   
อ ฺ   ภิกฺขุ   อุปาสิกาโย   สกฺกเรยฺยุ   ครุกเรยฺยุ  มาเนยฺยุ  ปูเชยยฺุ   
น  ต  ภิกฺขุ  อุปาสิกาโย  สกฺกเรยฺยุ  ครุกเรยฺยุ  มาเนยฺยุ  ปูเชยยฺุ  ฯ   
อ ฺ   ภิกฺขุ   อุปาสิกาโย   สกฺกโรนฺติ   ครุกโรนฺติ  มาเนนฺติ  ปูเชนฺติ   
น   ม   อุปาสิกาโย   สกกฺโรนฺติ  ครุกโรนฺติ  มาเนนฺติ  ปูเชนฺตีติ  อิติ   
โส   กุปโต  โหติ  อปฺปตีโต  ฯ  โย  เจว  โข  อาวุโส  โกโป  โย   
จ อปฺปจฺจโย อุภยเมต องฺคณ ฯ   
     [๖๘]   าน   โข   ปเนต   อาวุโส   วิชฺชติ  ย  อิเธกจฺจสฺส   
ภิกฺขุโน    เอว   อิจฺฉา   อุปฺปชฺเชยฺย   อโห   วต   อหเมว   ลาภี   
อสฺส   ปณีตาน   จีวราน   น   อ ฺโ   ภิกฺขุ   ลาภี   อสฺส  ปณีตาน   
จีวรานนฺติ   ฯ   าน   โข   ปเนต   อาวุโส   วิชชฺติ   ย   อ ฺโ   
ภิกฺขุ   ลาภี   อสฺส   ปณีตาน   จีวราน   น   โส  ภิกขฺุ  ลาภี  อสสฺ   
ปณีตาน   จีวราน   ฯ   อ ฺโ   ภิกฺขุ   ลาภี  ปณีตาน  จีวราน  นาห    
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ลาภี   ปณีตาน  จีวรานนฺติ  อิติ  โส  กปุโต  โหติ  อปฺปตีโต  ฯ  โย   
เจว โข อาวุโส โกโป โย จ อปฺปจฺจโย อุภยเมต องฺคณ ฯ   
     [๖๙]   าน   โข   ปเนต   อาวุโส   วิชฺชติ  ย  อิเธกจฺจสฺส   
ภิกฺขุโน    เอว   อิจฺฉา   อุปฺปชฺเชยฺย   อโห   วต   อหเมว   ลาภี   
อสฺส   ปณีตาน   ปณฺฑปาตาน   ฯเปฯ   ปณีตาน   เสนาสนาน   ฯเปฯ   
ปณีตาน    คิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาราน    น    อ ฺโ   ภิกฺขุ   ลาภี   
อสฺส    ปณีตาน    คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ    ฯ   าน   โข   
ปเนต   อาวุโส   วิชฺชติ   ย   อ ฺโ   ภิกฺขุ   ลาภี   อสฺส  ปณีตาน   
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน   น   โส   ภิกฺขุ   ลาภี   อสฺส  ปณีตาน   
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน    ฯ    อ ฺโ    ภิกขฺุ   ลาภี   ปณีตาน   
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน    นาห    ลาภี   ปณีตาน   คิลานปจฺจย-   
เภสชฺชปริกขฺารานนฺติ   อิติ   โส   กปุโต   โหติ   อปฺปตีโต  ฯ  โย   
เจว   โข   อาวุโส  โกโป  โย  จ  อปฺปจฺจโย  อุภยเมต  องฺคณ  ฯ   
อิเมส   โข  เอต  อาวุโส  ปาปกาน  อกุสลาน  อิจฺฉาวจราน  อธิวจน   
ยทิท องฺคณนฺติ ฯ   
     [๗๐]   ยสฺสกสฺสจิ   อาวุโส   ภิกฺขุโน   อิเม  ปาปกา  อกุสลา   
อิจฺฉาวจรา   อปฺปหีนา   ทิสฺสนฺติ   เจว   สุยยฺนฺติ   จ   ฯ   กิ ฺจาป   
โส   โหติ   อาร ฺโก   ๑  ปนฺตเสนาสโน  ปณฺฑปาติโก  สปทานจารี   
ปสุกุลิโก  ลขูจีวรธโร  อถ  โข  น  สพฺรหฺมจารี  เนว  ๒  สกฺกโรนฺติ   
น  ครุกโรนฺติ  น  มาเนนฺติ  น  ปูเชนฺติ  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ เต หิ   
#๑ ม. อาร ฺ ิโก ฯ ๒ ม. น เจว ฯ    
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ตสฺส   อายสฺมโต   ปาปกา   อกุสลา   อิจฺฉาวจรา  อปฺปหีนา  ทิสฺสนฺติ   
เจว   สุยฺยนฺติ   จ  ฯ  เสยฺยถาป  อาวุโส  กสปาติ  อาภตา  อาปณา   
วา   กมฺมารกุลา   วา   ปรสิุทฺธา   ปรโิยทาตา   ฯ  ตเมน  สามิกา   
อหิกุณป   วา   กุกฺกรุกุณป   วา   มนุสฺสกุณป  วา  รจยิตฺวา  อ ฺ ิสฺสา   
กสปาติยา   ปฏิกุชชฺิตฺวา   อนฺตราปณ   ปฏิปชฺเชยฺยุ   ฯ   ตเมน  ชโน   
ทิสฺวา    เอว    วเทยฺย   อมฺโภ   กิเมวิท   หริยฺยติ   ช ฺ   ช ฺ   
วิยาติ   ฯ   ตเมน   อุฏหิตฺวา   อปาปุริตฺวา  โอโลเกยฺย  ตสฺส  สห   
ทสฺสเนน   อมนาปตา   จ   สณฺเหยฺย   ปาฏิกฺกูลยฺตา   จ  สณฺเหยฺย   
เชคุจฺฉตา   จ   สณฺเหยฺย   ชิฆจฺฉิตานมฺป   น   โภตฺตุกมฺยตา   อสฺส   
ปเคว   สุหิตาน   เอวเมว  โข  อาวุโส  ยสฺส  กสฺสจิ  ภิกฺขุโน  อิเม   
ปาปกา   อกสุลา   อิจฺฉาวจรา   อปฺปหีนา   ทิสฺสนฺติ   เจว   สยฺุยนฺติ   
จ   ฯ   กิ ฺจาป   โส   โหติ  อาร ฺโก  ปนฺตเสนาสโน  ปณฺฑปาติโก   
สปทานจารี    ปสุกุลิโก    ลูขจีวรธโร   อถ   โข   น   สพฺรหฺมจารี   
เนว   สกฺกโรนฺติ   น   ครกุโรนฺติ   น  มาเนนฺติ  น  ปูเชนฺติ  ฯ  ต   
กิสฺส  เหตุ  ฯ  เต  ห ิ ตสฺส  อายสฺมโต  ปาปกา  อกุสลา อิจฺฉาวจรา   
อปฺปหีนา ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จ ฯ   
     [๗๑]   ยสฺส   กสฺสจิ  อาวุโส  ภิกฺขุโน  อิเม  ปาปกา  อกุสลา   
อิจฺฉาวจรา   ปหีนา   ทิสสฺนฺติ   เจว   สุยฺยนฺติ   จ  ฯ  กิ ฺจาป  โส   
โหติ    คามนฺตวิหารี   เนมนฺตนิโก    คหปติจีวรธโร   อถ   โข   น   
สพฺรหฺมจารี   สกฺกโรนฺติ   ครุกโรนฺติ   มาเนนฺติ  ปูเชนฺติ  ฯ  ต  กิสฺส    
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เหตุ   ฯ   เต   หิ   ตสฺส  อายสฺมโต  ปาปกา  อกุสลา  อิจฺฉาวจรา   
ปหีนา   ทิสสฺนฺติ   เจว   สุยฺยนฺติ  จ  ฯ  เสยฺยถาป  อาวุโส  กสปาติ   
อาภตา   อาปณา   วา   กมมฺารกุลา   วา  ปริสุทฺธา  ปริโยทาตา  ฯ   
ตเมน   สามิกา   สาลีน   โอทน   วิจิตกาฬก  อเนกสูป  อเนกพฺย ฺชน   
รจยิตฺวา  อ ฺ ิสฺสา  กสปาติยา  ปฏิกุชชฺิตฺวา  อนฺตราปณ  ปฏิปชเฺชยฺยุ  ฯ   
ตเมน     ชโน     ทิสฺวา     เอว    วเทยฺย    อมฺโภ    กิเมวิท   
หริยฺยติ   ช ฺ   ช ฺ   วิยาติ   ฯ   ตเมน   อุฏหิตฺวา  อปาปุริตฺวา   
โอโลเกยฺย    ตสฺส    สห    ทสฺสเนน    มนาปตา   จ   สณฺเหยฺย   
อปฺปฏิกฺกูลฺยตา   จ   สณฺเหยฺย  อเชคุจฺฉตา  จ  สณฺเหยฺย  สุหิตานมฺป   
โภตฺตุกมฺยตา     อสฺส     ปเคว     ชิฆจฺฉิตาน     เอวเมว    โข   
อาวุโส   ยสสฺ   กสฺสจิ   ภิกฺขุโน  อิเม  ปาปกา  อกสุลา  อิจฺฉาวจรา   
ปหีนา  ทิสฺสนฺติ  เจว  สุยยฺนฺติ  จ  ฯ  กิ ฺจาป  โส  โหติ คามนฺตวิหารี   
เนมนฺตนิโก   คหปติจีวรธโร   อถ   โข   น   สพฺรหฺมจารี  สกกฺโรนฺติ   
ครุกโรนฺติ   มาเนนฺติ   ปูเชนฺติ  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  เต  ห ิ ตสฺส   
อายสฺมโต   ปาปกา   อกสุลา   อิจฺฉาวจรา   ปหีนา   ทิสฺสนฺติ   เจว   
สุยฺยนฺติ จาติ ฯ   
     [๗๒]   เอว   วุตฺเต   อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน  อายสฺมนฺต   
สารีปุตฺต   เอตทโวจ   อุปมา   ม   อาวุโส   สารีปุตฺต  ปฏิภาตีติ  ฯ   
ปฏิภาตุ   ต   อาวุโส   โมคฺคลฺลานาติ   ฯ  เอกมิทาห  อาวุโส  สมย   
ราชคเห   วิหรามิ   คิริพฺพเช   ฯ   อถ  ขฺวาห  อาวุโส  ปุพฺพณฺหสมย    
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นิวาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   ราชคห   ปณฺฑาย   ปาวิสึ   ฯ   เตน   
โข  ปน  สมเยน  สมีติ  ๑  ยานการปุตฺโต  รถสฺส  เนมึ  ตจฺเฉติ  ฯเ   
ตเมน    ปณฺฑุปุตฺโต    อาชีวโก    ปรุาณยานการปุตฺโต    ปจฺจุปฏ ิโต   
โหติ  ฯ  อถ  โข  อาวุโส  ปณฺฑุปุตฺตสฺส อาชีวกสฺส ปุราณยานการปุตฺตสฺส   
เอว      เจตโส      ปริวิตกโฺก      อุทปาทิ     อโห     วตาย   
สมีติ   ยานการปุตฺโต   อิมิสฺสา   เนมยิา   อิม ฺจ  วงฺก  อิม ฺจ  ชิมฺห   
อิม ฺจ   โทส   ตจฺเฉยฺย   เอวาย   เนมิ   อปคตวงฺกา   อปคตชิมหฺา   
อปคตโทสา   สุทฺธา   อสฺส   สาเร   ปติฏ ิตาติ  ฯ  ยถา  ยถา  โข   
อาวุโส    ปณฺฑุปุตฺตสฺส    อาชีวกสฺส    ปุราณยานการปุตฺตสฺส   เจตโส   
ปริวิตกฺโก   โหติ   ตถา   ตถา  สมีติ  ยานการปุตฺโต  ตสฺสา  เนมยิา   
ต ฺจ   วงฺก   ต ฺจ   ชิมฺห  ต ฺจ  โทส  ตจฺฉติ  ฯ  อถ  โข  อาวุโส๔   
ปณฺฑุปุตฺโต    อาชีวโก    ปุราณยานการปุตฺโต   อตฺตมโน   อตฺตมนวาจ   
นิจฺฉาเรสิ   หทยา   หทย   ม ฺเ   อ ฺาย   ตจฺฉตีติ   ฯ  เอวเมว   
โข   อาวุโส   เย   เต   ปุคฺคลา   อสทฺธา   ชีวิกตฺถา   น  สทฺธา   
อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชิตา   สา  มายาวิโน  เกฏภิโน  อุทฺธตา   
อุนฺนฬา    จปลา    มุขรา    วิกิณฺณวาจา   อินฺทฺริเยสุ   อคุตฺตทฺวารา   
โภชเน   อมตฺต ฺ ุโน   ชาคริย   อนนุยุตฺตา   สาม ฺเ  อนเปกฺขวนฺโต   
สิกฺขาย   น   ติพฺพคารวา  พาหุลฺลิกา  สาถิลิกา  โอกฺกมเน  ปุพฺพงฺคมา   
ปวิเวเก    นิกขิฺตฺตธุรา    กสุีตา   หีนวิรยิา   มฏุสฺสตี   อสมฺปชานา   
#๑ สี. สามีติ ฯ    
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อสมาหิตา   วิพฺภนฺตจิตฺตา   ทุปฺป ฺา   เอลมูคา   ๑  เตส  อายสฺมา   
สารีปุตฺโต   อิมินา   ธมฺมปริยาเยน   หทยา   หทย   ม ฺเ   อ ฺาย   
ตจฺฉติ   ฯ   เย   ปน   เต   กุลปุตฺตา  สทฺธา  อคารสฺมา  อนคาริย   
ปพฺพชิตา    อสา    อมายาวิโน    อเกฏภิโน   อนุทฺธตา   อนุนนฺฬา   
อจปลา    อมขุรา   อวิกิณฺณวาจา   อินฺทฺริเยสุ   คุตฺตทฺวารา   โภชเน   
มตฺต ฺ ุโน    ชาคริย    อนุยุตฺตา   สาม ฺเ   อเปกฺขวนฺโต   สกิฺขาย   
ติพฺพคารวา   น   พาหุลฺลกิา   น   สาถลิิกา   โอกฺกมเน  นิกฺขิตฺตธุรา   
ปวิเวเก   ปุพฺพงฺคมา    อารทฺธวิริยา  ปหิตตฺตา  อุปฏ ิตสตี  สมปฺชานา   
สมาหิตา    เอกคฺคจิตฺตา    ป ฺวนฺโต   อเนลมูคา   เต   อายสฺมโต   
สารีปุตฺตสฺส    อิม    ธมฺมปริยาย    สุตฺวา   ปวนฺติ   ม ฺเ   ฆสนฺติ   
ม ฺเ   วจสา   เจว   มนสา   จ   สาธุ   วต   โภ   สพฺรหฺมจารี   
อกุสลา   วุฏาเปตฺวา   กุสเล   ปติฏาเปตีติ  ฯ  เสยฺยถาป  อาวุโส   
อิตฺถ ี  วา   ปรุิโส  วา  ทหโร  ยุวา  มณฺฑนกชาติโก  สีสนฺหาโต  ๒   
อุปฺปลมาล   วา   วสฺสิกมาล   วา  อธิมตฺุตกมาล  วา  ลภิตฺวา  อุโภหิ   
หตฺเถหิ   ปฏคฺิคเหตฺวา   อุตฺตมงฺเค  สิรสฺมึ  ปติฏเปยฺย  เอวเมว  โข   
อาวุโส   เย   เต   กลุปุตฺตา  สทฺธา  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชิตา   
อสา   อมายาวิโน   อเกฏภิโน  อนุทธฺตา  อนุนฺนฬา  อจปลา  อมุขรา   
อวิกิณฺณวาจา     อินฺทฺริเยสุ     คุตฺตทฺวารา     โภชเน    มตฺต ฺ ุโน   
ชาคริย    อนุยุตฺตา   สาม ฺเ   อเปกฺขวนฺโต   สิกขฺาย   ติพฺพคารวา   
#๑ ม. ย.ุ เอฬมูคา ฯ ๒ ม. ยุ. สีส นหาโต ฯ    
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น    พาหุลฺลกิา   น   สาถลิิกา   โอกฺกมเน   นิกฺขิตฺตธุรา   ปวิเวเก   
ปุพฺพงฺคมา   อารทฺธวิริยา   ปหิตตฺตา   อุปฏ ิตสตี  สมฺปชานา  สมาหิตา   
เอกคฺคจิตฺตา   ป ฺวนฺโต   อเนลมูคา   เต   อายสฺมโต   สารีปุตฺตสฺส   
อิม   ธมฺมปรยิาย   สุตฺวา   ปวนฺติ   ม ฺเ   ฆสนฺติ   ม ฺเ   วจสา   
เจว   มนสา   จ  สาธุ  วต  โภ  สพฺรหฺมจารี  อกุสลา  วุฏาเปตฺวา   
กุสเล ปติฏาเปตีติ ฯ   
     อิติห     เต     อุโภ    มหานาคา    อ ฺม ฺสฺส    สุภาสิต   
สมนุโมทึสูติ ฯ   
                 อนงฺคณสุตฺต นิฏ ิต ป ฺจม ฯ   
                      ____________    
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                      อากงฺเขยฺยสุตฺต   
     [๗๓]   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   สมฺปนนฺสีลา   ภิกฺขเว   วิหรถ  สมฺปนฺนปาติโมกฺขา   
ปาติโมกฺขสวรสวุตา     วิหรถ     อาจารโคจรสมฺปนฺนา     อณุมตฺเตสุ   
วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขถ สกิฺขาปเทสุ ฯ   
     [๗๔]   อากงฺเขยฺย  เจ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  สพฺรหฺมจารีน  ปโย  จ   
อสฺส   มนาโป   จ  คร ุ จ  ภาวนีโย  จาติ  สีเลเสฺววสฺส  ปริปรูการี   
อชฺฌตฺต ฺเจโตสมถมนยุตฺุโต         อนิรากตชฺฌาโน         วิปสฺสนาย   
สมนฺนาคโต พฺรูเหตา สุ ฺาคาราน ฯ   
     [๗๕]    อากงฺเขยฺย    เจ    ภิกฺขเว    ภิกฺขุ   ลาภี   อสฺส   
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขารานนฺติ สีเลเสฺววสฺส   
ปริปูรการี    อชฺฌตฺต ฺเจโตสมถมนุยตฺุโต    อนิรากตชฺฌาโน   วิปสฺสนาย   
สมนฺนาคโต พฺรูเหตา สุ ฺาคาราน ฯ   
     [๗๖]     อากงฺเขยฺย     เจ     ภิกฺขเว    ภิกฺขุ    เยสาห    
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาร  ปริภุ ฺชามิ เตสนฺเต การา   
มหปฺผลา      อสฺสุ      มหานิสสาติ     สีเลเสฺววสฺส     ปริปรูการ ี  
อชฺฌตฺต ฺเจโตสมถมนุยตฺุโต    อนิรากตชฺฌาโน   วิปสฺสนาย   สมนฺนาคโต   
พฺรูเหตา สุ ฺาคาราน ฯ    
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     [๗๗]  อากงฺเขยฺย  เจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เย  เม  าติสาโลหิตา   
เปตา   กาลกตา   ปสนฺนจิตฺตา   อนุสฺสรนฺติ   เตสนฺต   มหปฺผล  อสฺส   
มหานิสสนฺติ    สีเลเสฺววสฺส    ปริปรูการี    อชฌฺตฺต ฺเจโตสมถมนุยุตฺโต   
อนิรากตชฺฌาโน วิปสฺสนาย สมนฺนาคโต พฺรูเหตา สุ ฺาคาราน ฯ   
     [๗๘]   อากงฺเขยฺย   เจ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  อรติรติสโห  อสฺส  น   
จ   ม   อรติ   สเหยฺย  อุปฺปนฺน  อรตึ  อภิภุยฺย  อภิภุยฺย  วิหเรยฺยนติฺ   
สีเลเสฺววสฺส ปริปูรการี ฯเปฯ พฺรูเหตา สุ ฺาคาราน ฯ   
     [๗๙]  อากงฺเขยฺย  เจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ภยเภรวสโห  อสฺส น จ   
ม  ภยเภรว  สเหยฺย  อุปฺปนฺน  ภยเภรว  อภิภุยฺย  อภิภุยฺย  วิหเรยยฺนฺติ   
สีเลเสฺววสฺส ปริปูรการี ฯเปฯ พฺรูเหตา สุ ฺาคาราน ฯ   
     [๘๐]    อากงฺเขยฺย   เจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   จตุนฺน   ฌานาน   
อาภิเจตสิกาน    ทฏิธมฺมสุขวิหาราน    นิกามลาภี   อสฺส   อกิจฺฉลาภี   
อกสิรลาภีติ สีเลเสฺววสฺส ปริปูรการี ฯเปฯ พฺรูเหตา สุ ฺาคาราน ฯ   
     [๘๑]  อากงฺเขยฺย  เจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เย  เต สนฺตา วิโมกฺขา   
อติกฺกมฺม    รูเป    อารุปปฺา   เต   กาเยน   ผุสิตฺวา   วิหเรยฺยนฺติ   
สีเลเสฺววสฺส ปริปูรการี ฯเปฯ พฺรูเหตา สุ ฺาคาราน ฯ   
     [๘๒]   อากงฺเขยฺย   เจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ติณฺณ   สโยชนาน   
ปริกฺขยา   โสตาปนฺโน   อสฺส  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมโฺพธิ- 
ปรายโนติ  สเีลเสฺววสฺส     ปริปรูการี    ฯเปฯ     พฺรเูหตา   
สุ ฺาคาราน ฯ    
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     [๘๓]   อากงฺเขยฺย   เจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ติณฺณ   สโยชนาน   
ปริกฺขยา   ราคโทสโมหาน   ตนุตฺตา   สกทาคามี   อสฺส  สกิเทว  อิม   
โลก   อาคนฺตฺวา   ทุกฺขสฺสนฺต   กเรยฺยนฺติ   สีเลเสฺววสฺส   ปริปูรการี   
อชฺฌตฺต ฺเจโตสมถมนุยตฺุโต         อนิรากตชฺฌาโน         วิปสฺสนาย   
สมนฺนาคโต พฺรูเหตา สุ ฺาคาราน ฯ   
     [๘๔]   อากงฺเขยฺย  เจ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  ป ฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน   
สโยชนาน  ปริกฺขยา  โอปปาติโก  อสฺส  ตตฺถ  ปรินิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม   
ตสฺมา    โลกาติ    สีเลเสฺววสฺส    ปริปรูการี    ฯเปฯ    พฺรูเหตา   
สุ ฺาคาราน ฯ   
     [๘๕]   อากงฺเขยฺย   เจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  อเนกวิหิต  อิทฺธิวิธ   
ปจฺจนุภเวยฺย   เอโกป   หุตฺวา   พหุธา  อสฺส  พหุธาป  หุตฺวา  เอโก   
อสฺส    อาวิภาว    ติโรภาว    ติโรกุฑฺฑ    ติโรปาการ   ติโรปพฺพต   
อสชฺชมาโน   คจฺเฉยฺย   เสยฺยถาป  อากาเส  ปวิยาป  อุมฺมุชฺชนิมฺมุชฺช   
กเรยฺย   เสยฺยถาป   อุทเก   อุทเกป   อภิชฺชมาเน   ๑   คจฺเฉยฺย   
เสยฺยถาป    ปวิย    อากาเสป    ปลฺลงฺเกน   กเมยฺย   เสยฺยถาป   
ปกฺขี    สกุโณ   อิเมป   จนฺทิมสุริเย   เอวมหิทฺธิเก   เอวมหานุภาเว   
ปาณินา   ปรามเสยฺย   ๒   ปริมชฺเชยฺย  ยาว  พฺรหฺมโลกาป  กาเยน   
วส    วตฺเตยฺยนฺติ    สีเลเสฺววสฺส    ปริปูรการี    ฯเปฯ   พฺรูเหตา   
สุ ฺาคาราน ฯ   
#๑ สี. ม. อภิชฺชมาโน ฯ ๒ สี. ย.ุ ปริมเสยฺย ฯ    
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        [๘๖]   อากงฺเขยฺย   เจ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ทิพฺพาย  โสตธาตุยา   
วิสุทฺธาย    อติกฺกนฺตมานุสิกาย   อุโภ   สทฺเท   สุเณยฺย   ทิพฺเพ   จ   
มานุเส  จ  เย  ทูเร  สนฺติเก  จาติ  สีเลเสฺววสฺส  ปรปิูรการี  ฯเปฯ   
พฺรูเหตา สุ ฺาคาราน ฯ   
     [๘๗]   อากงฺเขยฺย  เจ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  ปรสตฺตาน  ปรปุคฺคลาน   
เจตสา   เจโต   ปริจฺจ   ชาเนยฺย   ๑   สราค  วา  จิตฺต  สราค   
จิตฺตนฺติ    ปชาเนยฺย    วีตราค    วา    จิตฺต    วีตราค   จิตฺตนฺติ   
ปชาเนยฺย    สโทส    วา    จิตฺต    สโทส    จิตฺตนฺติ   ปชาเนยฺย   
วีตโทส    วา   จิตฺต   วีตโทส   จิตฺตนฺติ   ปชาเนยฺย   สโมห   วา   
จิตฺต   สโมห   จิตฺตนฺติ   ปชาเนยฺย   วีตโมห   วา   จิตฺต   วีตโมห   
จิตฺตนฺติ    ปชาเนยฺย    สงฺขิตฺต    วา    จิตฺต    สงฺขิตฺต   จิตฺตนฺติ   
ปชาเนยฺย    วิกฺขิตฺต    วา    จิตฺต   วิกขิฺตฺต   จิตฺตนฺติ   ปชาเนยฺย   
มหคฺคต    วา    จิตฺต    มหคฺคต    จิตฺตนฺติ   ปชาเนยฺย   อมหคฺคต   
วา    จิตฺต   อมหคฺคต   จิตฺตนฺติ   ปชาเนยฺย   สอุตฺตร   วา   จิตฺต   
สอุตฺตร    จิตฺตนฺติ    ปชาเนยฺย    อนุตฺตร    วา    จิตฺต   อนุตฺตรธ   
จิตฺตนฺติ    ปชาเนยฺย    สมาหิต    วา    จิตฺต    สมาหิต   จิตฺตนฺติ   
ปชาเนยฺย    อสมาหิต   วา   จิตฺต   อสมาหิต   จิตฺตนฺติ   ปชาเนยฺย   
วิมุตฺต   วา   จิตฺต   วิมุตฺต   จิตฺตนฺติ  ปชาเนยฺย  อวิมุตฺต  วา  จิตฺต  
อวิมุตฺต    จิตฺตนฺติ   ปชาเนยฺยนฺติ   สีเลเสฺววสฺส   ปริปูรการี   ฯเปฯ   
พฺรูเหตา สุ ฺาคาราน ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ปชาเนยฺย ฯ    
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     [๘๘]   อากงฺเขยฺย  เจ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  อเนกวิหิต  ปุพฺเพนิวาส   
อนุสฺสเรยฺย    เสยฺยถีท   เอกมฺป   ชาตึ   เทฺวป   ชาติโย   ติสฺโสป   
ชาติโย   จตสฺโสป   ชาติโย   ป ฺจป   ชาติโย  ทสป  ชาติโย  วีสมฺป   
ชาติโย   ตึสมฺป   ชาติโย   จตฺตาฬีสมฺป   ชาติโย  ป ฺาสมฺป  ชาติโย   
ชาติสตมฺป    ชาติสหสฺสมฺป    ชาติสตสหสฺสมฺป   อเนเกป   สวฏฏกปฺเป   
อเนเกป     วิวฏฏกปฺเป    อเนเกป    สวฏฏวิวฏฏกปฺเป    อมุตฺราสึ   
เอวนาโม  เอวโคตฺโต  เอววณฺโณ  เอวมาหาโร  เอว  สุขทุกฺขปฏสิเวที   
เอวมายุปริยนฺโต    โส    ตโต    จุโต    อมุตฺร    อุทปาทึ    ๑   
ตตฺราปาสึ   เอวนาโม   เอวโคตฺโต   เอววณฺโณ   เอวมาหาโร  เอว   
สุขทุกฺขปฏิสเวที    เอวมายุปริยนฺโต   โส   ตโต   จุโต   อิธูปปนฺโนติ   
อิติ    สาการ    สอุทฺเทส   อเนกวิหิต   ปุพฺเพนิวาส   อนุสฺสเรยฺยนฺติ   
สีเลเสฺววสฺส ปริปูรการี ฯเปฯ พฺรูเหตา สุ ฺาคาราน ฯ   
     [๘๙]  อากงฺเขยฺย  เจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน   
อติกฺกนฺตมานุสเกน   สตฺเต   ปสฺเสยฺย   จวมาเน   อุปปชฺชมาเน  หีเน   
ปณีเต   สุวณฺเณ   ทุพฺพณฺเณ   สุคเต   ทคฺุคเต   ยถากมฺมูปเค   สตฺเต   
ปชาเนยฺย   อิเม   วต   โภนฺโต   สตฺตา  กายทุจฺจริเตน  สมนฺนาคตา   
วจีทุจฺจริเตน  สมนฺนาคตา  มโนทุจฺจริเตน  สมนฺนาคตา อริยาน อุปวาทกา   
มิจฺฉาทิฏ ิกา     มิจฺฉาทิฏ ิกมฺมสมาทานา     เต    กายสฺส    เภทา   
ปรมฺมรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต  นิรย  อุปปนฺนา  อิเม  วา  ปน   
#๑ สี. อุปฺปาทึ ฯ    
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โภนฺโต   สตฺตา   กายสุจริเตน   สมนฺนาคตา  วจีสุจริเตน  สมนนฺาคตา   
มโนสุจริเตน    สมนฺนาคตา    อรยิาน    อนุปวาทกา    สมฺมาทิฏ ิกา   
สมฺมาทิฏ ิกมฺมสมาทานา  เต  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก   
อุปปนฺนาติ    อิติ    ทิพฺเพน   จกฺขุนา   วิสุทฺเธน   อติกฺกนฺตมานุสเกน   
สตฺเต   ปสฺเสยฺย   จวมาเน   อุปปชชฺมาเน   หีเน   ปณีเต   สุวณฺเณ   
ทุพฺพณฺเณ    สุคเต    ทุคฺคเต    ยถากมมฺูปเค   สตฺเต   ปชาเนยฺยนฺติ   
สีเลเสฺววสฺสปริปูรการี     อชฺฌตฺต ฺเจโตสมถมนุยตฺุโต    อนิรากตชฺฌาโน   
วิปสฺสนาย สมนฺนาคโต พฺรูเหตา สุ ฺาคาราน ฯ   
     [๙๐]  อากงฺเขยฺย  เจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อาสวาน  ขยา  อนาสว๘   
เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺยนฺติ สีเลเสฺววสฺส ปริปูรการี อชฺฌตฺต ฺเจโตสมถมนุยุตฺโต   
อนิรากตชฺฌาโน        วิปสฺสนาย        สมนฺนาคโต       พฺรูเหตา   
สุ ฺาคาราน   ฯ   สมฺปนฺนสีลา   ภิกขฺเว   วิหรถ   สมฺปนฺนปาติโมกฺขา   
ปาติโมกฺขสวรสวุตา     วิหรถ     อาจารโคจรสมฺปนฺนา     อณุมตฺเตสุ   
วชฺเชสุ   ภยทสฺสาวี   สมาทาย   สิกฺขถ   สิกฺขาปเทสูติ  ฯ  อิติ  ยนฺต   
วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                อากงฺเขยฺยสตฺุต นิฏ ิต ฉฏ ฯ   
                       __________    
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                       วตฺถูปมสุตฺต   
     [๙๑]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๙๒]   ภควา   เอตทโวจ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  วตฺถ  สงฺกิลฏิ   
มลคฺคหิต   ตเมน   รชโก   ยสฺมึ   ยสฺม ึ รงฺคชาเต  อุปสหเรยฺย  ยทิ   
นีลกาย  ยท ิ ปตกาย  ยทิ  โลหิตกาย ยทิ ม ฺเชฏ ิกาย ทุรตฺตวณฺณเมวสฺส   
อปริสุทฺธวณฺณเมวสฺส       ฯ       ต      กิสฺส      เหตุ      ฯ   
อปริสุทฺธตฺตา    ภิกฺขเว   วตฺถสฺส   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   จิตฺเต   
สงฺกิลิฏเ   ทุคฺคติ   ปาฏิกงฺขา  ฯ  เสยยฺถาป  ภิกฺขเว  วตฺถ  ปริสทฺุธ   
ปริโยทาต    ตเมน   รชโก   ยสฺมึ   ยสมฺึ   รงฺคชาเต   อุปสหเรยฺย   
ยทิ   นีลกาย   ยท ิ  ปตกาย   ยทิ   โลหติกาย   ยท ิ  ม ฺเชฏ ิกาย   
สุรตฺตวณฺณเมวสฺส    ปรสิุทฺธวณฺณเมวสฺส    ฯ    ต   กิสฺส   เหตุ   ฯ   
ปริสุทฺธตฺตา    ภิกฺขเว    วตฺถสฺส   เอวเมว   โข   ภิกขฺเว   จิตฺเต   
อสงฺกิลิฏเ สุคติ ปาฏิกงฺขา ฯ   
     [๙๓]  กตเม  จ  ภิกฺขเว จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา ฯ อภิชฺฌาวิสมโลโภ   
จิตฺตสฺส      อุปกฺกิเลโส      พฺยาปาโท     จิตฺตสฺส     อุปกฺกิเลโส   
โกโธ    จิตฺตสฺส    อุปกฺกิเลโส    อุปนาโห    จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโส   
มกฺโข    จิตฺตสฺส    อุปกฺกิเลโส    ปฬาโส    จิตฺตสฺส    อุปกฺกิเลโส    
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อิสฺสา    จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโส       มจฺฉริย   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโส   
มายา   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโส       สาเยฺย   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโส   
ถมฺโภ   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโส       สารมฺโภ   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโส   
มาโน   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโส       อติมาโน   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโส   
มโท จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลโส ปมาโท จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลโส ฯ   
     [๙๔]   ส   โข  โส  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  อภิชฺฌาวิสมโลโภ  จิตฺตสฺส   
อุปกฺกิเลโสติ    อิติ   วิทิตฺวา   อภิชฺฌาวิสมโลภ   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลส   
ปชหติ   ฯ   พฺยาปาโท  จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลโสติ  อิติ  วิทิตฺวา  พฺยาปาท   
จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลส   ปชหติ   ฯ   โกโธ  จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลโสติ  อิติ   
วิทิตฺวา   โกธ   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลส   ปชหติ   ฯ  อุปนาโห  จิตฺตสฺส   
อุปกฺกิเลโสติ   อิติ   วิทิตฺวา   อุปนาห  จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลส  ปชหติ  ฯ   
มกฺโข   จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลโสติ  อิติ  วิทิตฺวา  มกฺข  จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลส   
ปชหติ   ฯ   ปฬาโส   จิตฺตสฺส   อุปกกฺิเลโสติ   อิติ   วิทิตฺวา  ปฬาส   
จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลส   ปชหติ   ฯ   อิสฺสา  จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลโสติ  อิติ   
วิทิตฺวา   อิสฺส   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลส   ปชหติ   ฯ   มจฺฉริย  จิตฺตสฺส   
อุปกฺกิเลโสติ   อิติ   วิทิตฺวา   มจฺฉริย  จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลส  ปชหติ  ฯ   
มายา   จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลโสติ  อิติ  วิทิตฺวา  มาย  จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลส   
ปชหติ   ฯ   สาเยฺย   จิตฺตสฺส  อุปกฺกเิลโสติ  อิติ  วิทิตฺวา  สาเยฺย   
จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลส   ปชหติ   ฯ   ถมโฺภ  จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลโสติ  อิติ   
วิทิตฺวา   ถมภฺ   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลส   ปชหติ   ฯ  สารมฺโภ  จิตฺตสฺส    
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อุปกฺกิเลโสติ   อิติ   วิทิตฺวา   สารมฺภ  จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลส  ปชหติ  ฯ   
มาโน   จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลโสติ  อิติ  วิทิตฺวา  มาน  จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลส   
ปชหติ   ฯ   อติมาโน   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโสติ  อิติ  วิทิตฺวา  อติมาน   
จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลส   ปชหติ   ฯ   มโท   จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลโสติ  อิติ   
วิทิตฺวา   มท   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลส   ปชหติ   ฯ   ปมาโท   จิตฺตสฺส   
อุปกฺกิเลโสติ อิติ วิทิตฺวา ปมาท จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลส ปชหติ ฯ   
     [๙๕]   ยโต   โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อภิชฺฌาวิสมโลโภ  จิตฺตสฺส   
อุปกฺกิเลโสติ   อิติ   วิทิตฺวา   อภิชฺฌาวิสมโลโภ   จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลโส   
ปหีโน   โหติ   ฯ   พฺยาปาโท   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโสติ  อิติ  วิทิตฺวา   
พฺยาปาโท   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโส   ปหีโน   โหติ  ฯ  โกโธ  จิตฺตสฺส   
อุปกฺกิเลโสติ   อิติ   วิทิตฺวา   โกโธ   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโส   ปหีโน   
โหติ   ฯ   อุปนาโห   จิตฺตสฺส   อุปกกฺิเลโสติ  อิติ  วิทิตฺวา  อุปนาโห   
จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโส   ปหีโน  โหติ  ฯ  มกโฺข  จิตฺตสฺส  อุปกฺกเิลโสติ   
อิติ   วิทิตฺวา   มกโฺข  จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลโส  ปหโีน  โหติ  ฯ  ปฬาโส   
จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโสติ   อิติ   วิทิตฺวา   ปฬาโส  จิตฺตสฺส  อุปกฺกเิลโส   
ปหีโน    โหติ   ฯ   อิสฺสา   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโสติ   อิติ   วิทิตฺวา   
อิสฺสา   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโส   ปหโีน   โหติ   ฯ   มจฺฉริย  จิตฺตสฺส   
อุปกฺกิเลโสติ   อิติ   วิทิตฺวา   มจฺฉริย   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโส  ปหโีน   
โหติ    ฯ   มายา   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโสติ   อิติ   วิทิตฺวา   มายา   
จิตฺตสฺส    อุปกฺกิเลโส    ปหีโน    โหติ    ฯ    สาเยฺย   จิตฺตสฺส    
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อุปกฺกิเลโสติ   อิติ   วิทิตฺวา   สาเยฺย   จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลโส  ปหโีน   
โหติ    ฯ   ถมฺโภ   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโสติ   อิติ   วิทิตฺวา   ถมฺโภ   
จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลโส  ปหโีน  โหติ  ฯ  สารมฺโภ  จิตฺตสฺส  อุปก-ฺ 
กิเลโสติ  อิติ     วิทิตฺวา     สารมฺโภ     จิตฺตสฺส     อุปกฺกิเลโส   ปหีโน   
โหติ    ฯ   มาโน   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโสติ   อิติ   วิทิตฺวา   มาโน   
จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลโส  ปหโีน  โหติ  ฯ  อติมาโน  จิตฺตสฺส  อุปก-ฺ 
กิเลโสติ  อิติ     วิทิตฺวา     อติมาโน     จิตฺตสฺส     อุปกฺกิเลโส     ปหีโน   
โหติ   ฯ   มโท   จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลโสติ  อิติ  วิทิตฺวา  มโท  จิตฺตสฺส   
อุปกฺกิเลโส   ปหีโน   โหติ   ฯ   ปมาโท  จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลโสติ  อิติ   
วิทิตฺวา   ปมาโท   จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลโส  ปหีโน  โหติ  ฯ  โส  พุทฺเธ   
อเวจฺจปฺปสาเทน    สมนนฺาคโต    โหติ   อิติป   โส   ภควา   อรห   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ     วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน    สุคโต    โลกวิทู    อนุตฺตโร   
ปุริสทมฺมสารถิ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควาติ   ฯ   ธมฺเม   
อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   สฺวากฺขาโต   ภควตา   ธมฺโม   
สนฺทิฏ ิโก   อกาลิโก   เอหิปสฺสิโก   โอปนยิโก   ปจฺจตฺต   เวทิตพฺโพ   
วิ ฺ ูหีติ   ฯ   สงฺเฆ   อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  สปุฏิปนฺโน   
ภควโต      สาวกสงฺโฆ     อุชุปฏิปนโฺน     ภควโต     สาวกสงฺโฆ   
ายปฏิปนฺโน     ภควโต     สาวกสงฺโฆ    สามีจิปฏิปนฺโน    ภควโต   
สาวกสงฺโฆ   ยทิท   จตฺตาริ   ปุริสยุคานิ   อฏ   ปริสปุคฺคลา   เอส   
ภควโต  สาวกสงฺโฆ  อาหุเนยฺโย  ปาหุเนยฺโย  ทกฺขิเณยฺโย อ ฺชล-ิ  
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กรณีโย  อนุตฺตร    ปุ ฺกฺเขตฺต   โลกสฺสาติ   ฯ   ยโตธิ   โข   ๑   ปนสฺส   
จตฺต  โหติ  วนฺต  มุตฺต  ปหีน  ปฏินิสสฺฏ ฯ โส พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโตมฺหีติ     ลภติ     อตฺถเวท     ลภติ    ธมมฺเวท    ลภติ   
ธมฺมูปส ฺหิต   ปามุชชฺ   ๒   ปมุทิตสสฺ   ปติ  ชายติ  ปติมนสฺส  กาโย   
ปสฺสมฺภติ   ปสฺสทฺธกาโย   สุข   เวเทติ   สุขิโน   จิตฺต  สมาธิยติ  ฯ   
ธมฺเม    ฯเปฯ    สงฺเฆ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโตมฺหีติ   ลภติ   
อตฺถเวท   ลภติ   ธมฺมเวท   ลภติ   ธมฺมูปส ฺหิต   ปามุชชฺ   ปมุทิตสฺส   
ปติ   ชายติ   ปติมนสฺส   กาโย  ปสฺสมฺภติ  ปสฺสทธฺกาโย  สุข  เวเทติ   
สุขิโน   จิตฺต   สมาธิยติ  ฯ  ยโตธิ  โข  ปน  เม  จตฺต  วนฺต  มุตฺต   
ปหีน    ปฏินสิฺสฏนฺติ    ลภติ    อตฺถเวท    ลภติ   ธมฺมเวท   ลภติ   
ธมฺมูปส ฺหิต    ปามุชฺช    ปมุทิตสฺส   ปติ   ชายติ   ปติมนสฺส   กาโย   
ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย สุข เวเทติ สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ ฯ   
     [๙๖]  ส  โข  โส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ เอวสีโล เอวธมฺโม เอวป ฺโ   
สาลีน ฺเจป      ปณฺฑปาต      ภุ ฺชติ      วิจิตกาฬก      อเนกสูป   
อเนกพฺย ฺชน    เนวสฺส    ต    โหติ   อนฺตรายาย   ฯ   เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว   วตฺถ   สงฺกิลิฏ   มลคฺคหิต   อจฺฉ   อุทก  อาคมฺม  ปริสทฺุธ(   
โหติ   ปริโยทาต   อุกฺกามุข   วา   ปนาคมฺม  ชาตรูป  สุปริสุทฺธ  ๓   
โหติ   ปริโยทาต   เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เอวสีโล  เอวธมฺโม   
เอวป ฺโ    สาลีน ฺเจป    ปณฺฑปาต   ภุ ฺชติ   วิจิตกาฬก   อเนกสูป   
#๑ ปานฺตเรน ยโถธิ โขติ ฯ ๒ โป. ม. ปาโมชฺช ฯ ๓ โป. ม. ย.ุ ปริสุทฺธ ฯ    
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อเนกพฺย ฺชน เนวสฺส ต โหติ อนฺตรายาย ๑ ฯ   
     [๙๗]  โส  เมตฺตาสหคเตน  เจตสา  เอก  ทิส  ผรตฺิวา  วิหรติ   
ตถา   ทุติย   ตถา   ตติย   ตถา   จตุตฺถ   ฯ  อิติ  อุทฺธมโธ  ติริย   
สพฺพธิ    สพฺพตฺตตาย    สพฺพาวนฺต   โลก   เมตฺตาสหคเตน   เจตสา   
วิปุเลน   มหคฺคเตน   อปฺปมาเณน   อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน   ผรตฺิวา   
วิหรติ     ฯ    กรุณาสหคเตน    เจตสา    ฯเปฯ    มทุิตาสหคเตน   
เจตสา   ฯเปฯ  อุเปกฺขาสหคเตน  เจตสา  เอก  ทิส  ผริตฺวา  วิหรติ   
ตถา   ทุติย   ตถา   ตติย   ตถา   จตุตฺถ   ฯ  อิติ  อุทฺธมโธ  ติริย   
สพฺพธิ    สพฺพตฺตตาย   สพฺพาวนฺต   โลก   อุเปกฺขาสหคเตน   เจตสา   
วิปุเลน   มหคฺคเตน   อปฺปมาเณน   อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน   ผรตฺิวา   
วิหรติ   ฯ   โส   อตฺถิ   อิท   อตฺถิ  หีน  อตฺถ ิ ปณีต  อตฺถิ  อิมสฺส   
ส ฺาคตสฺส   อุตฺตรึ   นิสฺสรณนฺติ   ปชานาติ   ฯ  ตสฺส  เอว  ชานโต   
เอว    ปสฺสโต    กามาสวาป    จิตฺต   วิมุจฺจติ   ภวาสวาป   จิตฺต   
วิมุจฺจติ     อวิชฺชาสวาป    จิตฺต    วิมุจฺจติ    วิมุตฺตสฺมึ    วิมุตฺตมิติ  
าณ   โหติ   ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย  นาปร   
อิตฺถตฺตายาติ   ปชานาติ   ฯ   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  สินาโต   
อนฺตเรน สินาเนนาติ ฯ   
     [๙๘]   เตน   โข  ปน  สมเยน  สุนทฺริกภารทฺวาโช  พฺราหฺมโณ   
ภควโต   อวิทูเร   นิสินฺโน   โหติ   ฯ   อถ  โข  สุนทฺริกภารทฺวาโช   
#๑ สี. อนฺตรธาย ฯ    
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พฺราหฺมโณ    ภควนฺต    เอตทโวจ    คจฺฉติ    ปน    ภว   โคตโม   
พาหุก   นทึ   สินายิตุนฺติ   ฯ   ก ึ  พฺราหฺมณ   พาหุกาย   นทิยา  กึ   
พาหุกา   นที   กริสฺสตีติ   ฯ   โลกสมฺมตา   หิ  โภ  โคตม  พาหุกา   
นที    พหุชนสฺส    ปุ ฺสมฺมตา    ห ิ   โภ   โคตม   พาหุกา   นที   
พหุชนสฺส    พาหุกาย    จ   ปน   นทิยา   พหุชโน   ปาปกมฺม   กต   
ปวาเหตีติ   ฯ   อถ   โข   ภควา   สุนทฺริก   ภารทฺวาช   พฺราหฺมณ   
คาถาหิ อชฺฌภาสิ   
     พาหุก อธิกกฺก ฺจ       คย สุนฺทริกามป   
     สรสฺสตึ ปยาค ฺจ       อโถ พาหุมตึ นทึ   
    นิจฺจมฺป พาโล ปกฺขนฺโน   กณฺหกมโฺม น สชฺุฌติ   
    ก ึสุนฺทริกา กริสฺสติ      กึ ปยาโค กึ พาหุกา นที ฯ   
              เวรึ กตกิพฺพิส นร   
              น หิ น โสธเย ปาปกมฺมิน   
    สุทฺธสฺส เว สทา ผคฺคุ    สุทฺธสฺสุโปสโถ สทา   
    สุทฺธสฺส สุจิกมฺมสฺส       สทา สมฺปชฺชเต วต ฯ   
            อิเธว สินาหิ   พฺราหฺมณ   
            สพฺพภูเตสุ     กโรหิ เขมต   
    สเจ มุสา น ภณสิ       สเจ ปาณ น หึสสิ   
    สเจ อทินฺน นาทิยสิ      สทฺทหาโน อมจฺฉรี   
    ก ึกาหสิ คย คนฺตฺวา     อุทปาโนป เต คยาติ ฯ    
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     [๙๙]   เอว   วุตฺเตป   สุนฺทริกภารทฺวาโช  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต   
เอตทโวจ   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม  อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม  เสยฺยถาป   
โภ   โคตม   นิกฺกุชฺชิต   วา   อุกฺกชฺุเชยยฺ   ปฏิจฺฉนฺน  วา  วิวเรยฺย   
มูฬฺหสฺส  วา  มคฺค  อาจิกฺเขยฺย  อนฺธกาเร  วา  เตลปชฺโชต  ธาเรยยฺ   
จกฺขุมนฺโต    รูปานิ    ทกขฺนฺตีติ   ๑   เอวเมว   โภตา   โคตเมน   
อเนกปริยาเยน   ธมฺโม   ปกาสิโต   เอสาห   ภวนฺต   โคตม   สรณ   
คจฺฉามิ    ธมมฺ ฺจ    ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ    ลเภยฺยาห    โภโต    โคตมสฺส   
สนฺติเก     ปพฺพชฺช    ลเภยฺย    อุปสมปฺทนฺติ    ฯ    อลตฺถ    โข   
สุนฺทริกภารทฺวาโช    พฺราหฺมโณ   ภควโต   สนฺติเก   ปพฺพชฺช   อลตฺถ(   
อุปสมฺปท   ฯ   อจิรูปสมฺปนฺโน   โข   ปนายสฺมา   ภารทฺวาโช  เอโก   
วูปกฏโ    อปฺปมตฺโต    อาตาป    ปหิตตฺโต   วิหรนฺโต   นจิรสเฺสว   
ยสฺสตฺถาย    กุลปุตฺตา    สมฺมเทว   อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชนฺติ   
ตทนุตฺตร    พฺรหฺมจริยปริโยสาน    ทฏิเว    ธมฺเม    สย   อภิ ฺา   
สจฺฉิกตฺวา    อุปสมฺปชฺช    วิหาสิ    ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   
กต   กรณีย   นาปร   อิตฺถตฺตายาติ   อพฺภ ฺาสิ   ฯ   อ ฺตโร  โข   
ปนายสฺมา ภารทฺวาโช อรหต อโหสีติ ฯ   
                 วตฺถูปมสุตฺต นิฏ ิต สตฺตม ฯ   
#๑ สี. ย.ุ ทกขิฺนฺตีติ ฯ    
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                       สลฺเลขสุตฺต   
     [๑๐๐]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  มหาจุนฺโท   
สายณฺหสมย    ปฏิสลลฺานา    วุฏ ิโต    เยน    ภควา   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข   อายสฺมา   มหาจุนฺโท   ภควนฺต  เอตทโวจ  ยา  อิมา   
ภนฺเต   อเนกวิหิตา   ทิฏ ิโย   โลเก   อุปฺปชฺชนฺติ  อตฺตวาทปฏิสยุตฺตา   
วา   โลกวาทปฏิสยุตฺตา   วา   อาทิเมว   น ุ  โข   ภนฺเต  ภิกฺขุโน   
มนสิกโรโต   เอวเมตาส   ทิฏ ีน   ปหาน   โหติ  เอวเมตาส  ทิฏ ีน   
ปฏินิสฺสคฺโค โหตีติ ฯ   
     [๑๐๑]  ยา  อิมา  จุนฺท  อเนกวิหิตา  ทฏิ ิโย  โลเก อุปฺปชฺชนติฺ   
อตฺตวาทปฏิสยุตฺตา   วา  โลกวาทปฏสิยุตฺตา  วา  ยตฺถ  เจตา  ทิฏ ิโย   
อุปฺปชฺชนฺติ   ยตฺถ   ๑  จ  อนุเสนฺติ  ยตฺถ  จ  สมุทาจรนฺติ  ต  เนต   
มุ   เนโสหมสฺมิ  น  เมโส  อตฺตาติ  เอวเมต  ยถาภูต  สมฺมปฺป ฺาย   
ปสฺสโต     เอวเมตาส     ทิฏ ีน     ปหาน    โหติ    เอวเมตาส   
ทิฏ ีน ปฏินสิฺสคฺโค โหติ ฯ   
     [๑๐๒]   าน   โข  ปเนต  จุนฺท  วิชฺชติ  ย  อิเธกจฺโจ  ภิกฺขุ   
#๑ สี. ยตฺถ เจตา อนุเสนฺติ ยตฺถ เจตา สมุทาจรนฺติ ฯ    
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วิวิจฺเจว    กาเมหิ   วิวิจฺจ   อกุสเลหิ   ธมฺเมหิ   สวิตกฺก   สวิจาร   
วิเวกช   ปติสุข   ปม   ฌาน   อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺย  ตสฺส  เอวมสฺส   
สลฺเลเขน    วิหรามีติ   น   โข   ปเนเต   จุนฺท   อริยสฺส   วินเย   
สลฺเลขา    วุจฺจนฺติ    ทิฏธมฺมสุขวิหารา    เอเต   อริยสฺส   วินเย   
วุจฺจนฺติ   ฯ   าน   โข   ปเนต  จุนฺท  วิชฺชติ  ย  อิเธกจฺโจ  ภิกฺขุ   
วิตกฺกวิจาราน   วูปสมา   อชฺฌตฺต   สมฺปสาทน   เจตโส   เอโกทิภาว   
อวิตกฺก   อวิจาร   สมาธิช   ปติสุข  ทุติย  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺย   
ตสฺส    เอวมสฺส   สลฺเลเขน   วิหรามีติ   น   โข   ปเนเต   จุนฺท   
อริยสฺส    วินเย    สลฺเลขา    วุจฺจนฺติ   ทิฏธมฺมสขุวิหารา   เอเต   
อริยสฺส   วินเย   วุจฺจนฺติ   ฯ   าน   โข  ปเนต  จุนฺท  วิชชฺติ  ย   
อิเธกจฺโจ   ภิกฺขุ   ปติยา   จ   วิราคา   อุเปกฺขโก   จ   วิหเรยฺย   
สโต   จ   สมปฺชาโน   สุข ฺจ   กาเยน   ปฏิสเวเทยฺย  ยนฺต  อริยา   
อาจิกฺขนฺติ   อุเปกฺขโก   สติมา   สุขวิหารีติ   ตติย   ฌาน  อุปสมฺปชฺช   
วิหเรยฺย   ตสสฺ   เอวมสฺส   สลฺเลเขน   วิหรามีติ   น  โข  ปเนเต   
จุนฺท    อริยสฺส    วินเย    สลฺเลขา    วุจฺจนฺติ   ทิฏธมฺมสุขวิหารา   
เอเต   อริยสสฺ   วินเย  วุจฺจนฺติ  ฯ  าน  โข  ปเนต  จุนฺท  วิชฺชติ   
ย   อิเธกจฺโจ   ภิกฺขุ   สุขสสฺ   จ   ปหานา   ทุกฺขสฺส   จ  ปหานา   
ปุพฺเพว  โสมนสฺสโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมา  อทุกฺขมสุข  อุเปกฺขา- 
สติปาริสุทฺธึ  จตุตฺถ      ฌาน     อุปสมปฺชฺช     วิหเรยฺย     ตสฺส     เอวมสฺส   
สลฺเลเขน    วิหรามีติ   น   โข   ปเนเต   จุนฺท   อริยสฺส   วินเย    
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สลฺเลขา    วุจฺจนฺติ    ทิฏธมฺมสุขวิหารา    เอเต   อริยสฺส   วินเย   
วุจฺจนฺติ ฯ   
     [๑๐๓]   าน  โข  ปเนต  จุนฺท  วิชฺชติ  อย  อิเธกจฺโจ  ภิกฺขุ   
สพฺพโส   รปูส ฺาน  สมติกฺกมา  ปฏิฆส ฺาน  อตฺถงฺคมา  นานตฺต- 
ส ฺาน  อมนสิการา   อนนฺโต   อากาโสติ   อากาสาน ฺจายตน   
อุปสมปฺชฺช    วิหเรยฺย    ตสฺส    เอวมสฺส    สลฺเลเขน    วิหรามีติ   
น   โข   ปเนเต   จุนฺท   อริยสฺส  วินเย  สลฺเลขา  วุจฺจนฺติ  สนฺตา   
เอเต   วิหารา  อริยสฺส  วินเย  วุจฺจนฺติ  ฯ  าน  โข  ปเนต  จุนฺท   
วิชฺชติ   ย   อิเธกจฺโจ   ภิกขฺุ  สพฺพโส  อากาสาน ฺจายตน  สมติกฺกมฺม   
อนนฺต    วิ ฺาณนฺติ    วิ ฺาณ ฺจายตน   อุปสมปฺชฺช   วิหเรยฺย   ตสฺส   
เอวมสฺส   สลฺเลเขน   วิหรามีติ   น   โข   ปเนเต   จุนฺท  อริยสฺส   
วินเย   สลฺเลขา   วุจฺจนฺติ   สนฺตา   เอเต  วิหารา  อริยสฺส  วินเย   
วุจฺจนฺติ    ฯ   าน   โข   ปเนต   จุนฺท   วิชชฺติ   ย   อิเธกจฺโจ   
ภิกฺขุ     สพฺพโส     วิ ฺาณ ฺจายตน    สมติกฺกมฺม    นตฺถ ิ   กิ ฺจีติ   
อากิ ฺจ ฺายตน   อุปสมปฺชฺช   วิหเรยฺย   ตสฺส   เอวมสฺส   สลเฺลเขน   
วิหรามีติ   น   โข  ปเนเต  จุนฺท  อริยสสฺ  วินเย  สลเฺลขา  วุจฺจนฺติ   
สนฺตา  เอเต  วิหารา  อริยสฺส  วินเย  วุจฺจนฺติ  ฯ  าน  โข  ปเนต   
จุนฺท    วิชฺชติ    ย    อิเธกจฺโจ   ภิกฺขุ   สพฺพโส   อากิ ฺจ ฺายตน   
สมติกฺกมฺม    เนวส ฺานาส ฺายตน    อุปสมฺปชชฺ    วิหเรยฺย    ตสฺส   
เอวมสฺส  สลเฺลเขน  วิหรามีติ  น  โข  ปเนเต  จุนฺท  อริยสฺส  วินเย    
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สลฺเลขา วุจฺจนฺติ สนฺตา เอเต วิหารา อริยสฺส วินเย วุจฺจนฺติ ฯ   
     [๑๐๔]   อิธ  โข  ปน  โว  จุนฺท  สลฺเลโข  กรณีโย  ฯ  ปเร   
วิหึสกา    ภวิสฺสนฺติ    มยเมตฺถ    อวิหสึกา   ภวิสฺสามาติ   สลฺเลโข   
กรณีโย   ฯ   ปเร   ปาณาติปาตี   ภวิสฺสนฺติ   มยเมตฺถ  ปาณาติปาตา   
ปฏิวิรตา   ภวิสฺสามาติ   สลฺเลโข   กรณีโย   ฯ   ปเร   อทินฺนาทายี   
ภวิสฺสนฺติ   มยเมตฺถ   อทินฺนาทานา   ปฏิวิรตา   ภวิสฺสามาติ  สลฺเลโข   
กรณีโย    ฯ   ปเร   อพฺรหมฺจารี   ภวิสสฺนฺติ   มยเมตฺถ   พฺรหฺมจารี   
ภวิสฺสามาติ    สลฺเลโข    กรณีโย   ฯ   ปเร   มุสาวาที   ภวิสฺสนฺติ   
มยเมตฺถ   มสุาวาทา   ปฏิวิรตา   ภวิสฺสามาติ   สลฺเลโข  กรณีโย  ฯ   
ปเร   ปสุณวาจา  ๑  ภวิสฺสนฺติ  มยเมตฺถ  ปสุณาย  วาจาย  ปฏิวิรตา   
ภวิสฺสามาติ   สลฺเลโข   กรณีโย   ฯ  ปเร  ผรุสวาจา  ๒  ภวิสฺสนติฺ   
มยเมตฺถ    ผรุสาย    วาจาย    ปฏิวิรตา    ภวิสฺสามาติ   สลฺเลโข   
กรณีโย   ฯ   ปเร   สมฺผปฺปลาป   ภวิสฺสนฺติ   มยเมตฺถ  สมฺผปฺปลาปา   
ปฏิวิรตา    ภวิสฺสามาติ    สลฺเลโข   กรณีโย   ฯ   ปเร   อภิชฺฌาล ู  
ภวิสฺสนฺติ   มยเมตฺถ   อนภิชฺฌาลู   ภวิสฺสามาติ   สลฺเลโข  กรณีโย  ฯ   
ปเร     พฺยาปนฺนจิตฺตา     ภวิสฺสนฺติ     มยเมตฺถ    อพฺยาปนฺนจิตฺตา   
ภวิสฺสามาติ   สลฺเลโข  กรณีโย  ฯ  ปเร  มิจฺฉาทิฏ ิกา  ๓  ภวิสฺสนฺติ   
มยเมตฺถ   สมฺมาทิฏ ิกา  ๔  ภวิสฺสามาติ  สลฺเลโข  กรณีโย  ฯ  ปเร   
#๑ สี. ย.ุ ปสณุา วาจา ฯ ๒ ผรุสา วาจา ฯ ๓ ส.ี ย.ุ มิจฺฉาทิฏ ี ฯ   
#๔ สี. ย.ุ สมมฺาทิฏ ี ฯ    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 76 

มิจฺฉาสงฺกปฺปา    ภวิสฺสนฺติ    มยเมตฺถ    สมฺมาสงฺกปฺปา   ภวิสสฺามาติ   
สลฺเลโข    กรณีโย    ฯ   ปเร   มิจฺฉาวาจา   ภวิสฺสนฺติ   มยเมตฺถ   
สมฺมาวาจา   ภวิสฺสามาติ   สลฺเลโข  กรณีโย  ฯ  ปเร  มิจฺฉากมฺมนฺตา   
ภวิสฺสนฺติ     มยเมตฺถ     สมฺมากมฺมนฺตา     ภวิสฺสามาติ    สลฺเลโข   
กรณีโย   ฯ   ปเร   มจฺิฉาอาชีวา   ภวิสฺสนฺติ  มยเมตฺถ  สมฺมาอาชีวา   
ภวิสฺสามาติ   สลฺเลโข   กรณีโย   ฯ   ปเร  มิจฺฉาวายามา  ภวิสฺสนฺติ   
มยเมตฺถ   สมฺมาวายามา   ภวิสฺสามาติ   สลฺเลโข   กรณีโย  ฯ  ปเร   
มิจฺฉาสตี    ภวิสฺสนฺติ    มยเมตฺถ   สมมฺาสตี   ภวิสฺสามาติ   สลฺเลโข   
กรณีโย   ฯ   ปเร   มิจฺฉาสมาธี   ภวิสฺสนฺติ   มยเมตฺถ   สมฺมาสมาธี   
ภวิสฺสามาติ    สลฺเลโข   กรณีโย   ฯ   ปเร   มิจฺฉาาณี   ภวิสฺสนติฺ   
มยเมตฺถ    สมฺมาาณี   ภวิสฺสามาติ   สลฺเลโข   กรณีโย   ฯ   ปเร   
มิจฺฉาวิมุตฺตี   ภวิสฺสนฺติ   มยเมตฺถ   สมฺมาวิมุตฺตี  ภวิสฺสามาติ  สลฺเลโข   
กรณีโย     ฯ     ปเร    ถีนมิทฺธปริยุฏ ิตา    ภวิสฺสนฺติ    มยเมตฺถ   
วิคตถีนมิทฺธา   ภวิสฺสามาติ   สลฺเลโข   กรณีโย   ฯ   ปเร   อุทฺธตา   
ภวิสฺสนฺติ   มยเมตฺถ   อนุทฺธตา   ภวิสฺสามาติ   สลฺเลโข   กรณีโย  ฯ   
ปเร    เวจิกิจฺฉี    ภวิสฺสนฺติ   มยเมตฺถ   ติณฺณวิจิกิจฺฉา   ภวิสฺสามาติ   
สลฺเลโข   กรณีโย   ฯ  ปเร  โกธนา  ภวิสฺสนฺติ  มยเมตฺถ  อกโฺกธนา   
ภวิสฺสามาติ    สลฺเลโข    กรณีโย    ฯ   ปเร   อุปนาหี   ภวิสฺสนติฺ   
มยเมตฺถ    อนุปนาหี    ภวิสฺสามาติ   สลฺเลโข   กรณีโย   ฯ   ปเร   
มกฺขี   ภวิสฺสนฺติ   มยเมตฺถ  อมกฺขี  ภวิสฺสามาติ  สลฺเลโข  กรณีโย  ฯ    
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ปเร   ปฬาสี   ภวิสฺสนฺติ   มยเมตฺถ   อปฬาสี   ภวิสฺสามาติ  สลฺเลโข   
กรณีโย   ฯ   ปเร   อิสฺสุกี  ภวิสฺสนฺติ  มยเมตฺถ  อนสิฺสุกี  ภวิสฺสามาติ   
สลฺเลโข   กรณีโย   ฯ   ปเร   มจฺฉรี   ภวิสฺสนฺติ  มยเมตฺถ  อมจฺฉรี   
ภวิสฺสามาติ   สลฺเลโข   กรณีโย   ฯ  ปเร  สา  ภวิสฺสนฺติ  มยเมตฺถ   
อสา   ภวิสฺสามาติ   สลฺเลโข   กรณีโย  ฯ  ปเร  มายาวี  ภวิสฺสนฺติ   
มยเมตฺถ   อมายาวี   ภวิสฺสามาติ  สลฺเลโข  กรณีโย  ฯ  ปเร  ถทฺธา   
ภวิสฺสนฺติ   มยเมตฺถ   อถทฺธา   ภวิสฺสามาติ   สลฺเลโข   กรณีโย   ฯ   
ปเร   อติมานี   ภวิสฺสนฺติ   มยเมตฺถ  อนติมานี  ภวิสฺสามาติ  สลฺเลโข   
กรณีโย   ฯ   ปเร   ทุพฺพจา  ภวิสฺสนฺติ  มยเมตฺถ  สวุจา  ภวิสฺสามาติ   
สลฺเลโข    กรณีโย    ฯ    ปเร   ปาปมิตฺตา   ภวิสฺสนฺติ   มยเมตฺถ   
กลฺยาณมิตฺตา   ภวิสฺสามาติ   สลฺเลโข   กรณีโย   ฯ   ปเร   ปมตฺตา   
ภวิสฺสนฺติ   มยเมตฺถ   อปฺปมตฺตา   ภวิสฺสามาติ   สลฺเลโข  กรณีโย  ฯ   
ปเร   อสทฺธา   ภวิสฺสนฺติ   มยเมตฺถ   สทฺธา   ภวิสฺสามาติ  สลฺเลโข   
กรณีโย   ฯ   ปเร  อหิริกา  ภวิสฺสนฺติ  มยเมตฺถ  หิรมินา  ภวิสฺสามาติ   
สลฺเลโข  กรณีโย  ฯ  ปเร  อโนตฺตปฺป ๑ ภวิสฺสนฺติ มยเมตฺถ  โอตฺตปฺป   
ภวิสฺสามาติ    สลฺเลโข    กรณีโย   ฯ   ปเร   อปฺปสุตา   ภวิสฺสนฺติ   
มยเมตฺถ    พหุสฺสุตา    ภวิสฺสามาติ   สลฺเลโข   กรณีโย   ฯ   ปเร   
กุสีตา    ภวิสสฺนฺติ   มยเมตฺถ   อารทฺธวิริยา   ภวิสสฺามาติ   สลฺเลโข   
กรณีโย    ฯ    ปเร    มฏุสฺสตี   ภวิสสฺนฺติ   มยเมตฺถ   อุปฏ ิตสตี   
#๑ สี. อนุตฺตาป ฯ ม. ยุ. อโนตฺตาป ฯ    
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ภวิสฺสามาติ    สลฺเลโข    กรณีโย   ฯ   ปเร   ทุปฺป ฺา   ภวิสฺสนฺติ   
มยเมตฺถ    ป ฺาสมฺปนฺนา    ภวิสฺสามาติ    สลฺเลโข    กรณีโย   ฯ   
ปเร    สนฺทฏิ ิปรามาสิอาธานคาหิทุปฺปฏินิสฺสคฺคี    ภวิสฺสนฺติ    มยเมตฺถ   
อสนฺทิฏ ิปรามาสิอนาธานคาหิสุปฏินิสฺสคฺคี      ภวิสฺสามาติ      สลฺเลโข   
กรณีโย ฯ   
     [๑๐๕]  จิตฺตุปฺปาทมฺป  โข  อห  จุนฺท  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  พหุการ   
วทามิ   โก   ปน  วาโท  กาเยน  วาจาย  อนุวิธิยนาสุ  ฯ  ตสฺมาติห   
จุนฺท   ปเร   วิหึสกา   ภวิสฺสนฺติ   มยเมตฺถ   อวิหึสกา   ภวิสฺสามาติ   
จิตฺต    อุปฺปาเทตพฺพ   ฯ   ปเร   ปาณาติปาตี   ภวิสฺสนฺติ   มยเมตฺถ   
ปาณาติปาตา    ปฏิวิรตา   ภวิสฺสามาติ   จิตฺต   อุปฺปาเทตพฺพ   ฯเปฯ   
ปเร    สนฺทฏิ ิปรามาสิอาธานคาหิทุปฺปฏินิสฺสคฺคี    ภวิสฺสนฺติ    มยเมตฺถ   
อสนฺทิฏ ิปรามาสิอนาธานคาหิสุปฏินิสฺสคฺคี        ภวิสฺสามาติ       จิตฺต   
อุปฺปาเทตพฺพ ฯ   
     [๑๐๖]   เสยฺยถาป  จุนทฺ  วิสโม  มคฺโค  ตสฺสาสฺส  ๑  อ ฺโ�   
สโม    มคฺโค   ปริกฺกมนาย   เสยฺยถาป   ปน   จุนทฺ   วิสม   ติตฺถ   
ตสฺสาสฺส    อ ฺ   สม   ติตฺถ   ปริกฺกมนาย   เอวเมว   โข   จุนฺท   
วิหึสกสฺส   ปุริสปุคฺคลสฺส  อวิหึสา  โหติ  ปริกฺกมนาย  ฯ  ปาณาติปาติสฺส   
ปุริสปุคฺคลสฺส    ปาณาติปาตา    เวรมณี    โหติ    ปริกฺกมนาย    ฯ   
อทินฺนาทายิสฺส     ปุริสปคฺุคลสฺส     อทินฺนาทานา     เวรมณี    โหติ   
ปริกฺกมนาย    ฯ    อพฺรหฺมจาริสฺส   ปรุิสปุคฺคลสฺส   พฺรหฺมจริย   โหติ   
#๑ ม. อสฺส ตสฺส ฯ    
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ปริกฺกมนาย    ฯ    มุสาวาทิสฺส   ปุริสปุคฺคลสฺส   มุสาวาทา   เวรมณี   
โหติ    ปรกิกฺมนาย   ฯ   ปสุณวาจสฺส   ๑   ปุริสปคฺุคลสฺส   ปสุณาย   
วาจาย  เวรมณี  โหติ  ปรกิฺกมนาย  ฯ  ผรุสวาจสฺส  ๒  ปุริสปุคฺคลสฺส   
ผรุสาย   วาจาย   เวรมณี   โหติ   ปรกิกฺมนาย   ฯ   สมฺผปฺปลาปสฺส   
ปุริสปุคฺคลสฺส    สมฺผปฺปลาปา    เวรมณี    โหติ    ปริกฺกมนาย    ฯ   
อภิชฺฌาลุสฺส    ปุริสปุคฺคลสฺส    อนภิชฺฌา    โหติ    ปรกิฺกมนาย    ฯ   
พฺยาปนฺนจิตฺตสฺส   ปรุิสปุคฺคลสฺส   อพฺยาปาโท   โหติ   ปริกฺกมนาย   ฯ   
มิจฺฉาทิฏ ิกสฺส    ปุริสปคฺุคลสฺส    สมฺมาทิฏ ิ   โหติ   ปริกฺกมนาย   ฯ   
มิจฺฉาสงฺกปฺปสฺส   ปุริสปุคฺคลสฺส   สมฺมาสงฺกปฺโป   โหติ  ปริกฺกมนาย  ฯ   
มิจฺฉาวาจสฺส    ปุริสปุคฺคลสฺส    สมฺมาวาจา   โหติ   ปริกฺกมนาย   ฯ   
มิจฺฉากมฺมนฺตสฺส        ปุรสิปุคฺคลสฺส       สมฺมากมฺมนฺโต       โหติ   
ปริกฺกมนาย   ฯ   มิจฺฉาอาชีวสฺส   ปุริสปุคฺคลสฺส   สมมฺาอาชีโว   โหติ   
ปริกฺกมนาย    ฯ    มิจฺฉาวายามสฺส    ปรุิสปุคฺคลสฺส    สมฺมาวายาโม   
โหติ    ปรกิกฺมนาย    ฯ    มิจฺฉาสติสฺส    ปุริสปุคฺคลสฺส    สมมฺาสติ   
โหติ    ปรกิกฺมนาย   ฯ   มิจฺฉาสมาธิสฺส   ปุริสปคฺุคลสฺส   สมฺมาสมาธิ   
โหติ    ปรกิกฺมนาย    ฯ    มิจฺฉาาณิสฺส   ปุริสปคฺุคลสฺส   สมฺมาาณ   
โหติ    ปรกิกฺมนาย   ฯ   มิจฺฉาวิมุตฺติสฺส   ปุริสปคฺุคลสฺส   สมฺมาวิมุตฺติ   
โหติ   ปริกฺกมนาย  ฯ  ถนีมิทฺธปริยุฏ ิตสฺส  ปุริสปุคฺคลสฺส  วิคตถีนมิทฺธตา   
โหติ       ปรกิฺกมนาย       ฯ       อุทฺธตสฺส       ปุริสปุคฺคลสฺส   
#๑ สี. ย.ุ ปสณุาวาจสฺส ฯ ๒ ผรุสาวาจสฺส ฯ    
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อนุทฺธจฺจ    โหติ    ปริกฺกมนาย    ฯ    เวจิกิจฺฉิสฺส    ปุริสปุคฺคลสฺส   
ติณฺณวิจิกิจฺฉตา    โหติ    ปริกฺกมนาย    ฯ   โกธนสฺส   ปุริสปุคฺคลสฺส   
อกฺโกโธ     โหติ    ปรกิกฺมนาย    ฯ    อุปนาหิสฺส    ปุริสปุคฺคลสฺส   
อนุปนาโห   โหติ   ปริกฺกมนาย   ฯ   มกฺขิสฺส   ปรุิสปุคฺคลสฺส  อมกฺโข   
โหติ    ปรกิกฺมนาย   ฯ   ปฬาสิสฺส   ปุริสปุคฺคลสฺส   อปฬาโส   โหติ   
ปริกฺกมนาย     ฯ     อิสฺสุกิสฺส     ปุริสปุคฺคลสฺส    อนิสฺสา    โหติ   
ปริกฺกมนาย  ฯ  มจฺฉริสฺส  ปริสปุคฺคลสฺส  อมจฺฉริย  โหติ  ปริกกฺมนาย ฯ   
สสฺส   ปรุสิปุคฺคลสฺส   อสาเยฺย   โหติ   ปริกฺกมนาย  ฯ  มายาวิสฺส   
ปุริสปุคฺคลสฺส   อมายา   โหติ   ปริกฺกมนาย  ฯ  ถทฺธสฺส  ปุริสปุคฺคลสฺส   
อถทฺธิย     โหติ     ปริกฺกมนาย    ฯ    อติมานิสฺส    ปุริสปุคฺคลสฺส   
อนติมาโน     โหติ    ปรกิกฺมนาย    ฯ    ทุพฺพจสฺส    ปุริสปุคฺคลสฺส   
โสวจสฺสตา    โหติ    ปรกิกฺมนาย    ฯ   ปาปมิตฺตสฺส   ปุริสปุคฺคลสฺส   
กลฺยาณมิตฺตตา    โหติ    ปริกฺกมนาย    ฯ   ปมตฺตสฺส   ปุริสปคฺุคลสฺส   
อปฺปมาโท     โหติ    ปรกิกฺมนาย    ฯ    อสทฺธสฺส    ปุริสปุคฺคลสฺส   
สทฺธา   โหติ   ปริกฺกมนาย   ฯ   อหิริกสฺส   ปุริสปคฺุคลสฺส  หิร ิ โหติ   
ปริกฺกมนาย    ฯ    อโนตฺตาปสฺส    ปรุิสปุคฺคลสฺส    โอตฺตปฺป   โหติ   
ปริกฺกมนาย     ฯ    อปฺปสุตสฺส    ปุรสิปุคฺคลสฺส    พาหุสจฺจ    โหติ   
ปริกฺกมนาย     ฯ    กุสีตสฺส    ปุริสปุคฺคลสฺส    วิริยารมฺโภ    โหติ   
ปริกฺกมนาย    ฯ    มุฏสฺสติสฺส   ปรุสิปุคฺคลสสฺ   อุปฏ ิตสติตา   โหติ   
ปริกฺกมนาย    ฯ    ทุปฺป ฺสฺส    ปุรสิปุคฺคลสฺส   ป ฺาสมฺปทา   โหติ    
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ปริกฺกมนาย   ฯ     สนฺทิฏ ิปรามาสิอาธานคาหิทุปฺปฏินิสฺสคฺคิสฺส  ปุริส- 
ปุคฺคลสฺส      อสนฺทิฏ ิปรามาสิอนาธานคาหิสุปฏินิสฺสคฺคิตา      โหติ   
ปริกฺกมนาย ฯ   
     [๑๐๗]   เสยฺยถาป  จุนทฺ  เยเกจิ  อกสุลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต   
อโธภาวงฺคมนียา  เยเกจิ  กุสลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  อุปริภาวงฺคมนียา   
เอวเมว     โข     จุนฺท     วิหึสกสฺส     ปุริสปุคฺคลสฺส    อวิหึสา   
โหติ   อุปริภาวาย   ฯ   ปาณาติปาติสฺส   ปุริสปุคฺคลสฺส   ปาณาติปาตา   
เวรมณี     โหติ     อุปริภาวาย     ฯ     อทินฺนาทายิสฺส    ฯเปฯ   
สนฺทิฏ ิปรามาสิอาธานคาหิทุปฺปฏินิสฺสคฺคิสฺส ปุริสปุคฺคลสฺส   
อสนฺทิฏ ิปรามาสิอนาธานคาหิสุปฏินิสฺสคฺคิตา โหติ อุปริภาวาย ฯ   
     [๑๐๘]  โส  วต  จุนฺท  อตฺตนา  ปลปิปลิปนฺโน  ปร  ปลิปปลปินฺน   
อุทฺธริสฺสตีติ   เนต   าน   วิชชฺติ   ฯ   โส   วต   จุนฺท   อตฺตนา   
อปลิปปลิปนฺโน      ปร     ปลิปปลิปนฺน     อุทฺธรสิฺสตีติ     านเมต   
วิชฺชติ   ฯ   โส   วต   จุนฺท  อตฺตนา  อทนฺโต  อวินีโต  อปรินพฺิพุโต   
ปร   ทเมสฺสติ   วิเนสฺสติ   ปรินิพฺพาเปสฺสตีติ   เนต  าน  วิชชฺติ  ฯ   
โส   วต   จุนฺท   อตฺตนา   ทนฺโต  วินีโต  ปรินิพฺพุโต  ปร  ทเมสฺสติ   
วิเนสฺสติ   ปรินิพฺพาเปสฺสตีติ   านเมต   วชิฺชติ   ฯ   เอวเมว   โข   
จุนฺท    วิหึสกสฺส   ปุริสปุคฺคลสฺส   อวิหึสา   โหติ   ปรินิพฺพานาย   ฯ   
ปาณาติปาติสฺส     ปุริสปคฺุคลสฺส     ปาณาติปาตา     เวรมณี    โหติ   
ปรินิพฺพานาย     ฯ    อทินฺนาทายิสฺส    ปุริสปุคฺคลสฺส    อทินฺนาทานา    
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เวรมณี    โหติ    ปรินิพฺพานาย    ฯ   อพฺรหฺมจาริสฺส   ปุริสปุคฺคลสฺส   
พฺรหฺมจริย   ๑   โหติ   ปรนิิพฺพานาย   ฯ  มุสาวาทิสฺส  ปุริสปุคฺคลสฺส   
มุสาวาทา   เวรมณี  โหติ  ปรินิพฺพานาย  ฯ  ปสุณวาจสฺส  ปุริสปุคฺคลสฺส   
ปสุณาย    วาจาย   เวรมณี   โหติ   ปรนิิพฺพานาย   ฯ   ผรุสวาจสฺส   
ปุริสปุคฺคลสฺส   ผรุสาย   วาจาย   เวรมณี   โหติ   ปรินิพฺพานาย   ฯ   
สมฺผปฺปลาปสฺส     ปุริสปคฺุคลสฺส     สมฺผปฺปลาปา     เวรมณี    โหติ   
ปรินิพฺพานาย    ฯ    อภิชฌฺาลุสฺส    ปรุิสปุคฺคลสฺส    อนภิชฺฌา   โหติ   
ปรินิพฺพานาย     ฯ    พฺยาปนฺนจิตฺตสฺส    ปุริสปุคฺคลสฺส    อพฺยาปาโท   
โหติ    ปรินพฺิพานาย   ฯ   มิจฺฉาทิฏ ิกสฺส   ปุริสปุคฺคลสฺส   สมฺมาทิฏ ิ   
โหติ      ปรนิิพฺพานาย      ฯ     มิจฺฉาสงฺกปฺปสฺส     ปุริสปุคฺคลสฺส   
สมฺมาสงฺกปฺโป   โหติ   ปรินิพฺพานาย   ฯ   มิจฺฉาวาจสฺส  ปุริสปุคฺคลสฺส   
สมฺมาวาจา   โหติ   ปรินพฺิพานาย   ฯ   มิจฺฉากมฺมนฺตสฺส  ปุริสปุคฺคลสฺส   
สมฺมากมฺมนฺโต   โหติ   ปรินิพฺพานาย   ฯ  มิจฺฉาอาชีวสฺส  ปรุิสปุคฺคลสฺส   
สมฺมาอาชีโว      โหติ      ปรินิพฺพานาย     ฯ     มิจฺฉาวายามสฺส   
ปุริสปุคฺคลสฺส   สมฺมาวายาโม   โหติ   ปรินิพฺพานาย   ฯ   มิจฺฉาสติสฺส   
ปุริสปุคฺคลสฺส    สมฺมาสติ    โหติ   ปรินิพฺพานาย   ฯ   มิจฺฉาสมาธิสฺส   
ปุริสปุคฺคลสฺส    สมฺมาสมาธิ   โหติ   ปรินิพฺพานาย   ฯ   มิจฺฉาาณิสฺส   
ปุริสปุคฺคลสฺส    สมฺมาาณ   โหติ   ปรินิพฺพานาย   ฯ   มิจฺฉาวิมุตฺติสฺส   
ปุริสปุคฺคลสฺส   สมฺมาวิมุตฺติ   โหติ  ปรินิพฺพานาย  ฯ  ถีนมิทฺธปริยุฏ ิตสฺส   
#๑ อพฺรหฺมจริยา เวรมณีติป ปาโ ฯ    
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ปุริสปุคฺคลสฺส      วิคตถนีมิทฺธตา      โหติ      ปรนิิพฺพานาย     ฯ   
อุทฺธตสฺส     ปุริสปุคฺคลสฺส    อนุทฺธจฺจ    โหติ    ปรินิพฺพานาย    ฯ   
เวจิกิจฺฉิสฺส   ปุริสปุคฺคลสฺส   ติณฺณวิจิกิจฺฉตา   โหติ   ปรินิพฺพานาย   ฯ   
โกธนสฺส   ปรุิสปุคฺคลสฺส   อกฺโกโธ  โหติ  ปรินิพฺพานาย  ฯ  อุปนาหิสฺส   
ปุริสปุคฺคลสฺส     อนุปนาโห    โหติ    ปรินิพฺพานาย    ฯ    มกฺขิสฺส   
ปุริสปุคฺคลสฺส   อมกฺโข  โหติ  ปรินิพฺพานาย  ฯ  ปฬาสิสฺส  ปุรสิปุคฺคลสฺส   
อปฬาโส     โหติ    ปรินพฺิพานาย    ฯ    อิสฺสุกิสฺส    ปุริสปุคฺคลสฺส   
อนิสฺสา     โหติ     ปรินิพฺพานาย    ฯ    มจฺฉริสฺส    ปุริสปุคฺคลสฺส   
อมจฺฉริย   โหติ   ปรินิพฺพานาย   ฯ   สสฺส  ปุริสปุคฺคลสฺส  อสาเยฺย   
โหติ   ปรินพฺิพานาย   ฯ   มายาวิสฺส   ปุริสปุคฺคลสฺส   อมายา   โหติ   
ปรินิพฺพานาย  ฯ  ถทฺธสสฺ  ปุริสปุคฺคลสฺส  อถทฺธยิ  โหติ  ปรนิิพฺพานาย ฯ   
อติมานิสฺส    ปุริสปุคฺคลสฺส    อนติมาโน    โหติ    ปรินิพฺพานาย   ฯ   
ทุพฺพจสฺส    ปุริสปุคฺคลสฺส    โสวจสฺสตา    โหติ    ปรินิพฺพานาย   ฯ   
ปาปมิตฺตสฺส         ปุริสปคฺุคลสฺส        กลฺยาณมิตฺตตา        โหติ   
ปรินิพฺพานาย    ฯ    ปมตฺตสฺส    ปุริสปุคฺคลสฺส    อปฺปมาโท    โหติ   
ปรินิพฺพานาย  ฯ  อสทฺธสฺส  ปุริสปุคฺคลสฺส  สทฺธา  โหติ  ปรินพฺิพานาย ฯ   
อหิริกสฺส     ปุริสปุคฺคลสฺส     หิริ     โหติ     ปรินิพฺพานาย     ฯ   
อโนตฺตปฺปสฺส    ปุริสปุคฺคลสฺส    โอตฺตปฺป    โหติ   ปรินิพฺพานาย   ฯ   
อปฺปสุตสฺส   ปุริสปุคฺคลสฺส   พาหุสจฺจ   โหต ิ ปรนิิพฺพานาย  ฯ  กุสีตสฺส   
ปุริสปุคฺคลสฺส    วิริยารมโฺภ    โหติ   ปรินิพฺพานาย   ฯ   มฏุสฺสติสฺส    
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ปุริสปุคฺคลสฺส    อุปฏ ิตสติตา    โหติ   ปรินิพฺพานาย   ฯ   ทุปปฺ ฺสฺส   
ปุริสปุคฺคลสฺส      ป ฺาสมฺปทา      โหติ      ปรินพฺิพานาย      ฯ   
สนฺทิฏ ิปรามาสิอาธานคาหิทุปฺปฏินิสฺสคฺคิสฺส ปุริสปุคฺคลสฺส   
อสนฺทิฏ ิปรามาสิอนาธานคาหิสุปฏินิสฺสคฺคิตา โหติ ปรินิพฺพานาย ฯ   
     [๑๐๙]  อิติ  โข  จุนฺท  เทสิโต  มยา  สลฺเลขปริยาโย  เทสิโต   
จิตฺตุปฺปาทปริยาโย  เทสิโต  ปริกกฺมนปริยาโย  เทสิโต  อุปริภาวปริยาโย   
เทสิโต    ปรนิิพฺพานปริยาโย    ฯ    ย    โข    จุนฺท    สตฺถารา   
กรณีย   สาวกาน   หิเตสินา   อนุกมฺปเกน   อนุกมปฺ   อุปาทาย   กต   
โว   ต   มยา   ฯ  เอตานิ  จุนฺท  รุกฺขมลูานิ  เอตานิ  สุ ฺาคารานิ   
ฌายถ   จุนฺท   มา   ปมาทตฺถ  มา  ปจฺฉา  วิปฺปฏิสารโิน  อหุวตฺถ  ฯ   
อย โว ๑ อมฺหาก อนุสาสนีติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา   อตฺตมโน   อายสฺมา   มหาจุนฺโท   ภควโต   
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ   
     จตุตฺตาฬีส ปทา วุตฺตา     สนฺธิโย ป ฺจ เทสิตา   
     สลฺเลโข นาม สุตฺตนฺโต    คมฺภีโร สาครูปโมติ ฯ   
               สลเฺลขสุตฺต นิฏ ิต อฏม ฯ   
                    ___________   
#๑ ม. โข ฯ    
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                   สมฺมาทิฏ ิสุตฺต   
     [๑๑๐]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน    อนาถปณฺฑิกสฺส    อาราเม    ฯ   ตตฺร   โข   อายสฺมา   
สารีปุตฺโต  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  อาวุโส  ภิกฺขโวติ  ฯ  อาวุโสติ [๑] เต   
ภิกฺขู   อายสฺมโต   สารีปตฺุตสฺส   ปจฺจสฺโสสุ   ฯ  อายสฺมา  สารีปุตฺโต   
เอตทโวจ    สมฺมาทิฏ ิ    สมฺมาทิฏ ีติ   อาวุโส   วุจฺจติ   กิตฺตาวตา   
นุ   โข   อาวุโส   อริยสาวโก   สมฺมาทิฏ ี   โหติ  อุชุคตาสฺส  ทิฏ ิ   
ธมฺเม   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   อาคโต   อิม  สทฺธมฺมนติฺ  ฯ   
ทูรโตป   โข   มย   อาวุโส   อาคจฺเฉยฺยาม  อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส   
สนฺติเก    เอตสฺส    ภาสิตสฺส   อตฺถม ฺาตุ   สาธุ   วตายสฺมนฺตเยว   
สารีปุตฺต     ปฏิภาตุ     เอตสฺส    ภาสิตสฺส    อตฺโถ    อายสฺมโต   
สารีปุตฺตสฺส  สุตฺวา  ภิกฺขู  ธาเรสฺสนฺตีติ  ฯ  เตนหิ  อาวุโส  ๒ สณุาถ   
สาธุก   มนสกิโรถ   ภาสิสฺสามีติ   ฯ   เอวมาวุโสติ   โข  เต  ภิกขฺู   
อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๑๑๑]   อายสฺมา   สารปีุตฺโต   เอตทโวจ  ยโต  โข  อาวุโส   
อริยสาวโก    อกุสล ฺจ   ปชานาติ   อกุสลมูล ฺจ   ปชานาติ   กสุล ฺจ   
ปชานาติ  กุสลมูล ฺจ  ปชานาติ  เอตฺตาวตาป  โข  อาวุโส  อริยสาวโก   
สมฺมาทิฏ ี    โหติ    อุชุคตาสฺส    ทฏิ ิ    ธมฺเม   อเวจฺจปฺ-   
#๑ ม. ย.ุ โขสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๒ สี. ยุ. เตนหาวุโส ฯ    
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ปสาเทน  สมนฺนาคโต    อาคโต    อิม    สทฺธมฺมนฺติ    ฯ    กตม   ปนาวุโส   
อกุสล   [๑]   ฯ   ปาณาติปาโต   โข  อาวุโส  อกุสล  อทินฺนาทาน   
อกุสล    กาเมสุมิจฺฉาจาโร    อกุสล    มุสาวาโท    อกุสล   ปสณุา   
วาจา    อกุสล    ผรุสา    วาจา    อกุสล   สมฺผปฺปลาโป   อกุสล   
อภิชฺฌา    อกุสล    พฺยาปาโท    อกสุล    มิจฺฉาทิฏ ิ   อกุสล   อิท   
วุจฺจตาวุโส   อกุสล   ฯ  กตม ฺจาวุโส  อกุสลมลู  ฯ  โลโภ  อกุสลมูล   
โทโส   อกุสลมูล   โมโห   อกุสลมลู   อิท  วุจฺจตาวุโส  อกุสลมูล  ฯ   
กตม ฺจาวุโส   กุสล   ฯ   ปาณาติปาตา   เวรมณี  กสุล  อทินฺนาทานา   
เวรมณี    กุสล    กาเมสุมิจฺฉาจารา    เวรมณี    กุสล   มุสาวาทา   
เวรมณี    กุสล    ปสุณาย    วาจาย    เวรมณี    กุสล    ผรุสาย   
วาจาย    เวรมณี   กุสล   สมฺผปฺปลาปา   เวรมณี   กุสล   อนภิชฌฺา   
กุสล    อพฺยาปาโท    กุสล    สมฺมาทิฏ ิ   กุสล   อิท   วุจฺจตาวุโส   
กุสล   ฯ   กตม ฺจาวุโส   กุสลมูล   ฯ   อโลโภ   กสุลมูล   อโทโส   
กุสลมูล   อโมโห   กุสลมลู   อิท   วุจฺจตาวุโส   กุสลมูล   ฯ   ยโต   
โข   อาวุโส   อริยสาวโก   เอว   อกุสล  ปชานาติ  เอว  อกุสลมลู   
ปชานาติ   เอว   กุสล   ปชานาติ   เอว   กุสลมูล   ปชานาติ   โส   
สพฺพโส    ราคานุสย    ปหาย    ปฏิฆานุสย   ปฏิวิโนเทตฺวา   อสฺมีติ   
ทิฏ ิมานานุสย    สมูหนิตฺวา    อวิชชฺ    ปหาย   วิชฺช   อุปฺปาเทตฺวา   
ทิฏเว   ธมฺเม   ทุกฺขสฺสนฺตกโร  โหติ  ฯ  เอตฺตาวตาป  โข  อาวุโส   
อริยสาวโก     สมฺมาทิฏ ี     โหติ     อุชุคตาสฺส    ทิฏ ิ    ธมฺเม   
#๑ ม. ย.ุ กตม อกุสลมลู กตม กุสล กตม กุสลมูล ฯ    
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อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต อาคโต อิม สทฺธมฺมนฺติ ฯ   
     [๑๑๒]   สาธาวุโสติ   โข   เต  ภิกขฺู  อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส   
ภาสิต    อภินนฺทิตฺวา    อนุโมทิตฺวา    อายสฺมนฺต   สารีปุตฺต   อุตฺตรึ   
ป ฺห    อปุจฺฉึสุ    สิยา    ปนาวุโส    อ ฺโป    ปรยิาโย    ยถา   
อริยสาวโก  สมฺมาทิฏ ี  โหติ  อุชุคตาสฺส  ทิฏ ิ  ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต อาคโต อิม สทฺธมฺมนฺติ ฯ   
     [๑๑๓]  สิยาวุโสติ  ๑  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  อโวจ  ยโต  โข   
อาวุโส   อริยสาวโก   อาหาร ฺจ  ปชานาติ  อาหารสมุทย ฺจ  ปชานาติ   
อาหารนิโรธ ฺจ    ปชานาติ   อาหารนิโรธคามินึ   ปฏิปท ฺจ   ปชานาติ   
เอตฺตาวตาป   โข   อาวุโส  อริยสาวโก  สมฺมาทิฏ ี  โหติ  อุชุคตาสฺส   
ทิฏ ิ     ธมฺเม    อเวจฺจปฺปสาเทน    สมนฺนาคโต    อาคโต    อิม   
สทฺธมฺมนฺติ   ฯ   กตโม   ปนาวุโส   อาหาโร   กตโม  อาหารสมุทโย   
กตโม    อาหารนิโรโธ    กตมา   อาหารนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   ฯ   
จตฺตาโรเม  อาวุโส  อาหารา  ภูตาน  วา สตฺตาน  ิติยา สมฺภเวสีน วา   
อนุคฺคหาย   ฯ  กตเม  จตฺตาโร  ฯ  กวฬิงฺกาโร  อาหาโร  โอฬาริโก   
วา   สุขุโม   วา   ผสฺโส   ทุติโย   มโนส ฺเจตนา   ตติยา  วิ ฺาณ   
จตุตฺถ   ฯ   ตณฺหาสมุทยา  อาหารสมุทโย  ตณฺหานิโรธา  อาหารนิโรโธ   
อยเมว      อรโิย      อฏงฺคิโก     มคฺโค     อาหารนิโรธคามินี   
ปฏิปทา     เสยฺยถีท     สมฺมาทิฏ ิ     สมฺมาสงฺกปฺโป    สมฺมาวาจา   
#๑ สี. ย.ุ สยิาวุโส ยโต โข อาวุโส ฯ    
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สมฺมากมฺมนฺโต   สมฺมาอาชีโว  สมฺมาวายาโม  สมฺมาสติ  สมฺมาสมาธิ  ฯ   
ยโต    โข    อาวุโส    อรยิสาวโก    เอว    อาหาร   ปชานาติ   
เอว   อาหารสมุทย   ปชานาติ   เอว   อาหารนิโรธ  ปชานาติ  เอว   
อาหารนิโรธคามินึ    ปฏปิท    ปชานาติ    โส   สพฺพโส   ราคานุสย   
ปหาย   ปฏิฆานุสย   ปฏิวิโนเทตฺวา   อสฺมีติ  ทิฏ ิมานานุสย  สมูหนิตฺวา   
อวิชฺช   ปหาย   วิชฺช   อุปปฺาเทตฺวา   ทฏิเว  ธมฺเม  ทุกฺขสฺสนฺตกโร   
โหติ   เอตฺตาวตาป   โข   อาวุโส   อริยสาวโก   สมมฺาทิฏ ี   โหติ   
อุชุคตาสฺส    ทิฏ ิ   ธมฺเม   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   อาคโต   
อิม สทฺธมฺมนฺติ ฯ   
     [๑๑๔]   สาธาวุโสติ   โข   เต  ภิกขฺู  อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส   
ภาสิต    อภินนฺทิตฺวา    อนุโมทิตฺวา    อายสฺมนฺต   สารีปุตฺต   อุตฺตรึ   
ป ฺห อปุจฺฉึสุ สิยา ปนาวุโส ฯเปฯ   
     [๑๑๕]   สิยาวุโสติ   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   อโวจ  ยโต  โข   
อาวุโส    อรยิสาวโก   ทกฺุข ฺจ   ปชานาติ   ทุกฺขสมุทย ฺจ   ปชานาติ   
ทุกฺขนิโรธ ฺจ     ปชานาติ    ทุกฺขนิโรธคามินึ    ปฏิปท ฺจ    ปชานาติ   
เอตฺตาวตาป   โข   อาวุโส  อริยสาวโก  สมฺมาทิฏ ี  โหติ  อุชุคตาสฺส   
ทิฏ ิ     ธมฺเม    อเวจฺจปฺปสาเทน    สมนฺนาคโต    อาคโต    อิมภ   
สทฺธมฺมนฺติ    ฯ    กตมมปฺนาวุโส    ทุกฺข    ชาติป   ทุกฺขา   ชราป   
ทุกฺขา    [๑]    มรณมฺป    ทุกฺข   โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสปุายาสาป   
ทุกฺขา  อปฺปเยหิ  สมฺปโยโค  ทุกโฺข  ปเยหิ  วิปฺปโยโค  ทุกโฺข  ยมฺปจฺฉ   
#๑ ยุ. พฺยาธปิ ทุกฺขา ฯ    
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น   ลภติ   ตมฺป   ทุกฺข   สงฺขิตฺเตน   ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา  ทุกขฺา  อิท   
วุจฺจตาวุโส   ทุกฺข   ฯ   กตโม   จาวุโส   ทุกฺขสมุทโย  ยาย  ตณฺหา   
โปโนพฺภวิกา      นนฺทิราคสหคตา      ตตฺรตตฺราภินนฺทินี     เสยฺยถีท   
กามตณฺหา   ภวตณฺหา   วิภวตณฺหา   อย   วุจฺจตาวุโส  ทุกฺขสมุทโย  ฯ   
กตโม  จาวุโส  ทุกฺขนิโรโธ  โย  ตสฺสาเยว  ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรโธ   
จาโค     ปฏนิิสฺสคฺโค     มุตฺติ     อนาลโย     อย    วุจฺจตาวุโส   
ทุกฺขนิโรโธ   ฯ   กตมา   จาวุโส   ทุกขฺนิโรธคามินี  ปฏิปทา  อยเมว   
อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   เสยฺยถีท  สมฺมาทิฏ ิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ   
อย   วุจฺจตาวุโส   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏิปทา   ฯ  ยโต  โข  อาวุโส   
อริยสาวโก   เอว   ทุกฺข  ปชานาติ  เอว  ทุกฺขสมุทย  ปชานาติ  เอว   
ทุกฺขนิโรธ    ปชานาติ    เอว    ทุกฺขนิโรธคามินึ   ปฏิปท   ปชานาติ   
โส   สพฺพโส   ราคานุสย   ปหาย   ปฏิฆานุสย  ปฏิวิโนเทตฺวา  อสฺมีติ   
ทิฏ ิมานานุสย    สมูหนิตฺวา    อวิชชฺ    ปหาย   วิชฺช   อุปฺปาเทตฺวา   
ทิฏเว   ธมฺเม   ทุกฺขสฺสนฺตกโร   โหติ   เอตฺตาวตาป   โข  อาวุโส   
อริยสาวโก     สมฺมาทิฏ ี     โหติ     อุชุคตาสฺส    ทิฏ ิ    ธมฺเม   
อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต อาคโต อิม สทฺธมฺมนฺติ ฯ   
     [๑๑๖]   สาธาวุโสติ   โข   เต  ภิกขฺู  อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส   
ภาสิต    อภินนฺทิตฺวา    อนุโมทิตฺวา    อายสฺมนฺต   สารีปุตฺต   อุตฺตรึ   
ป ฺห    อปุจฺฉึสุ    สิยา    ปนาวุโส    อ ฺโป    ปรยิาโย    ยถา   
อริยสาวโก     สมฺมาทิฏ ี     โหติ     อุชุคตาสฺส    ทิฏ ิ    ธมฺเม    
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อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต อาคโต อิม สทฺธมฺมนฺติ ฯ   
     [๑๑๗]   สิยาวุโสติ   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   อโวจ  ยโต  โข   
อาวุโส    อรยิสาวโก    ชรามรณ ฺจ    ปชานาติ    ชรามรณสมทุย ฺจ   
ปชานาติ      ชรามรณนิโรธ ฺจ      ปชานาติ     ชรามรณนิโรธคามินึ   
ปฏิปท ฺจ    ปชานาติ    เอตฺตาวตาป    โข    อาวุโส   อริยสาวโก   
สมฺมาทิฏ ี    โหติ    อุชุคตาสฺส    ทฏิ ิ    ธมฺเม   อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต    อาคโต    อิม    สทฺธมฺมนฺติ    ฯ    กตม   ปนาวุโส   
ชรามรณ   กตโม   ชรามรณสมุทโย   กตโม   ชรามรณนิโรโธ   กตมา   
ชรามรณนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   ฯ   ยา   เตส  เตส  สตฺตาน  ตมฺหิ   
ตมฺหิ   สตฺตนิกาเย   ชรา   ชีรณตา   ขณฺฑิจฺจ  ปาลิจฺจ  วลิตจตา  ๑   
อายุโน   สหานิ   อินฺทฺริยาน   ปริปาโก   อย   วุจฺจติ  ชรา  ฯ  ยา   
เตส   เตส   สตฺตาน   ตมฺหา   ตมฺหา   สตฺตนิกายา   จุติ   จวนตา   
เภโท   อนฺตรธาน  มจฺจุ  มรณ  กาลกริิยา  ขนฺธาน  เภโท  กเฬวรสฺส   
นิกฺเขโป   ชวิีตินฺทฺริยสฺส   อุปจฺเฉโท   อิท   วุจฺจติ   มรณ   ฯ   อิติ   
อย ฺจ    ชรา    อิท ฺจ    มรณ   อิท   วุจฺจตาวุโส   ชรามรณ   ฯ   
ชาติสมุทยา   ชรามรณสมทุโย   ชาตินิโรธา   ชรามรณนิโรโธ   อยเมว   
อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   ชรามรณนิโรธคามินี   ปฏิปทา   เสยฺยถีท   
สมฺมาทิฏ ิ     ฯเปฯ    สมมฺาสมาธิ    ฯ    ยโต    โข    อาวุโส   
อริยสาวโก   เอว  ชรามรณ  ปชานาติ  เอว  ชรามรณสมุทย  ปชานาติ   
#๑ สี. ยุ. วลตฺิตจตา ฯ (วลฺลิตฺตจตาติ อมฺหาก ขนฺติ)    
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เอว   ชรามรณนิโรธ   ปชานาติ   เอว   ชรามรณนิโรธคามินึ   ปฏิปท   
ปชานาติ   โส   สพฺพโส   ราคานุสย   ปหาย   ฯเปฯ   เอตฺตาวตาป   
โข    อาวุโส    อริยสาวโก   สมฺมาทิฏ ี   โหติ   อุชุคตาสฺส   ทิฏ ิ   
ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต อาคโต อิม สทฺธมฺมนฺติ ฯ   
     [๑๑๘]  สยิา  ปนาวุโส  ฯเปฯ  สิยาวุโสติ  อายสฺมา  สารีปุตฺโต   
อโวจ    ยโต    โข    อาวุโส    อริยสาวโก   ชาติ ฺจ   ปชานาติ   
ชาติสมุทย ฺจ    ปชานาติ    ชาตินิโรธ ฺจ   ปชานาติ   ชาตินิโรธคามินึ   
ปฏิปท ฺจ    ปชานาติ    เอตฺตาวตาป    โข    อาวุโส   อริยสาวโก   
สมฺมาทิฏ ี    โหติ    อุชุคตาสฺส    ทฏิ ิ    ธมฺเม   อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต   อาคโต   อิม   สทฺธมฺมนฺติ   ฯ   กตมา  ปนาวุโส  ชาติ   
กตโม    ชาติสมุทโย   กตโม   ชาตินิโรโธ   กตมา   ชาตินิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ   ฯ   ยา   เตส   เตส   สตฺตาน  ตมฺหิ  ตมฺหิ  สตฺตนิกาเย   
ชาติ   ส ฺชาติ   โอกฺกนฺติ   นิพฺพตฺติ   อภินิพฺพตฺติ   ขนฺธาน  ปาตุภาโว   
อายตนาน    ปฏิลาโภ    อย    วุจฺจตาวุโส   ชาติ   ฯ   ภวสมุทยา   
ชาติสมุทโย    ภวนิโรธา   ชาตินิโรโธ   อยเมว   อรโิย   อฏงฺคิโก   
มคฺโค    ชาตินิโรธคามินี    ปฏิปทา    เสยฺยถีท   สมมฺาทิฏ ิ   ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธิ  ฯ  ยโต  โข  อาวุโส  อริยสาวโก  เอว  ชาตึ  ปชานาติ   
เอว    ชาติสมุทย    ปชานาติ   เอว   ชาตินิโรธ   ปชานาติ   เอว   
ชาตินิโรธคามินึ    ปฏิปท    ปชานาติ    โส    สพฺพโส    ราคานุสย   
ปหาย  ฯเปฯ  เอตฺตาวตาป  โข  อาวุโส  อริยสาวโก  สมฺมาทิฏ ี โหติ    
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อุชุคตาสฺส    ทิฏ ิ   ธมฺเม   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   อาคโต   
อิม สทฺธมฺมนฺติ ฯ   
     [๑๑๙]  สิยา  ปนาวุโส  ฯเปฯ  สิยาวุโสติ  อายสฺมา  สารีปุตฺโต   
อโวจ    ยโต    โข    อาวุโส    อริยสาวโก    ภว ฺจ   ปชานาติ   
ภวสมุทย ฺจ     ปชานาติ    ภวนิโรธ ฺจ    ปชานาติ    ภวนิโรธคามินึ   
ปฏิปท ฺจ  ปชานาติ  เอตฺตาวตาป  โข  อาวุโส  อริยสาวโก  สมฺมาทิฏ ี   
โหติ    อุชุคตาสฺส    ทฏิ ิ    ธมฺเม   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   
อาคโต    อิม    สทฺธมฺมนติฺ   ฯ   กตโม   ปนาวุโส   ภโว   กตโม   
ภวสมุทโย   กตโม   ภวนิโรโธ   กตมา   ภวนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  ฯ   
ตโยเม    อาวุโส    ภวา    กามภโว    รปูภโว    อรูปภโว    ฯ   
อุปาทานสมุทยา    ภวสมุทโย    อุปาทานนิโรธา   ภวนิโรโธ   อยเมว   
อริโย    อฏงฺคิโก    มคฺโค    ภวนิโรธคามินี    ปฏปิทา   เสยฺยถที   
สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ   ฯ  ยโต  โข  อาวุโส  อริยสาวโก   
เอว   ภว   ปชานาติ   เอว   ภวสมุทย   ปชานาติ   เอว  ภวนิโรธ   
ปชานาติ    เอว   ภวนิโรธคามินึ   ปฏปิท   ปชานาติ   โส   สพฺพโส   
ราคานุสย   ปหาย   ฯเปฯ   เอตฺตาวตาป   โข  อาวุโส  อริยสาวโก   
สมฺมาทิฏ ี    โหติ    อุชุคตาสฺส    ทฏิ ิ    ธมฺเม   อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต อาคโต อิม สทฺธมฺมนฺติ ฯ   
     [๑๒๐]  สิยา  ปนาวุโส  ฯเปฯ  สิยาวุโสติ  อายสฺมา  สารีปุตฺโต   
อโวจ    ยโต   โข   อาวุโส   อริยสาวโก   อุปาทาน ฺจ   ปชานาติ    
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อุปาทานสมุทย ฺจ       ปชานาติ      อุปาทานนิโรธ ฺจ      ปชานาติ   
อุปาทานนิโรธคามินึ   ปฏิปท ฺจ   ปชานาติ   เอตฺตาวตาป  โข  อาวุโส   
อริยสาวโก  สมฺมาทิฏ ี  โหติ  อุชุคตาสฺส  ทิฏ ิ  ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต    อาคโต    อิม    สทฺธมฺมนฺติ    ฯ    กตม   ปนาวุโส   
อุปาทาน   กตโม   อุปาทานสมุทโย   กตโม   อุปาทานนิโรโธ   กตมา   
อุปาทานนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   ฯ   จตฺตารีมานิ  อาวุโส  อุปาทานานิ   
กามุปาทาน    ทฏิ ุปาทาน    สลีพฺพตฺตุปาทาน    อตฺตวาทุปาทาน    ฯ   
ตณฺหาสมุทยา     อุปาทานสมุทโย     ตณฺหานิโรธา     อุปาทานนิโรโธ   
อยเมว    อรโิย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   อุปาทานนิโรธคามินี   ปฏิปทา   
เสยฺยถีท   สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ   ฯ   ยโต  โข  อาวุโส   
อริยสาวโก   เอว  อุปาทาน  ปชานาติ  เอว  อุปาทานสมุทย  ปชานาติ   
เอว   อุปาทานนิโรธ   ปชานาติ   เอว   อุปาทานนิโรธคามินึ   ปฏิปท   
ปชานาติ   โส   สพฺพโส   ราคานุสย   ปหาย   ฯเปฯ   เอตฺตาวตาป   
โข    อาวุโส    อริยสาวโก   สมฺมาทิฏ ี   โหติ   อุชุคตาสฺส   ทิฏ ิ   
ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต อาคโต อิม สทฺธมฺมนฺติ ฯ   
     [๑๒๑]  สิยา  ปนาวุโส  ฯเปฯ  สิยาวุโสติ  อายสฺมา  สารีปุตฺโต   
อโวจ    ยโต    โข    อาวุโส    อริยสาวโก   ตณฺห ฺจ   ปชานาติ   
ตณฺหาสมุทย ฺจ        ปชานาติ        ตณฺหานิโรธ ฺจ       ปชานาติ   
ตณฺหานิโรธคามินึ   ปฏิปท ฺจ   ปชานาติ   เอตฺตาวตาป   โข   อาวุโส   
อริยสาวโก     สมฺมาทิฏ ี     โหติ     อุชุคตาสฺส    ทิฏ ิ    ธมฺเม    
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อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   อาคโต   อิม   สทธฺมฺมนฺติ  ฯ  กตมา   
ปนาวุโส    ตณฺหา    กตโม    ตณฺหาสมุทโย    กตโม   ตณฺหานิโรโธ   
กตมา     ตณฺหานิโรธคามินี     ปฏิปทาติ     ฯ    ฉยิเม    อาวุโส   
ตณฺหากายา      รูปตณฺหา     สทฺทตณฺหา     คนฺธตณฺหา     รสตณฺหา   
โผฏพฺพตณฺหา     ธมฺมตณฺหา     ฯ    เวทนาสมุทยา    ตณฺหาสมุทโย   
เวทนานิโรธา    ตณฺหานิโรโธ   อยเมว   อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   
ตณฺหานิโรธคามินี      ปฏิปทา     เสยฺยถีท     สมฺมาทิฏ ิ     ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธิ  ฯ  ยโต  โข  อาวุโส  อริยสาวโก  เอว  ตณฺห  ปชานาติ   
เอว   ตณฺหาสมุทย   ปชานาติ   เอว   ตณฺหานิโรธ   ปชานาติ   เอว   
ตณฺหานิโรธคามินึ    ปฏปิท    ปชานาติ    โส    สพฺพโส   ราคานุสย   
ปหาย   ฯเปฯ   เอตฺตาวตาป   โข   อาวุโส  อรยิสาวโก  สมฺมาทิฏ ี   
โหติ    อุชุคตาสฺส    ทฏิ ิ    ธมฺเม   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   
อาคโต อิม สทฺธมฺมนฺติ ฯ   
     [๑๒๒]  สิยา  ปนาวุโส  ฯเปฯ  สิยาวุโสติ  อายสฺมา  สารีปุตฺโต   
อโวจ    ยโต    โข    อาวุโส   อริยสาวโก   เวทน ฺจ   ปชานาติ   
เวทนาสมุทย ฺจ  ปชานาติ  เวทนานิโรธ ฺจ  ปชานาติ  เวทนานิโรธคามินึ   
ปฏิปท ฺจ    ปชานาติ    เอตฺตาวตาป    โข    อาวุโส   อริยสาวโก   
สมฺมาทิฏ ี    โหติ    อุชุคตาสฺส    ทฏิ ิ    ธมฺเม   อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต    อาคโต    อิม    สทฺธมฺมนฺติ    ฯ   กตมา   ปนาวุโส   
เวทนา    กตโม    เวทนาสมุทโย    กตโม   เวทนานิโรโธ   กตมา    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 95 

เวทนานิโรธคามินี    ปฏปิทาติ    ฯ   ฉยิเม   อาวุโส   เวทนากายา   
จกฺขุสมฺผสฺสชา  เวทนา  โสตสมฺผสฺสชา  เวทนา  ฆานสมฺผสฺสชา  เวทนา   
ชิวฺหาสมฺผสฺสชา    เวทนา    กายสมฺผสฺสชา   เวทนา   มโนสมฺผสฺสชา   
เวทนา      ฯ      ผสฺสสมุทยา      เวทนาสมุทโย     ผสฺสนิโรธา   
เวทนานิโรโธ   อยเมว   อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  เวทนานิโรธคามินี   
ปฏิปทา    เสยฺยถีท    สมฺมาทิฏ ิ    ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ   ฯ   ยโต   
โข   อาวุโส  อริยสาวโก  เอว  เวทน  ปชานาติ  เอว  เวทนาสมุทย   
ปชานาติ   เอว   เวทนานิโรธ   ปชานาติ   เอว   เวทนานิโรธคามินึ   
ปฏิปท    ปชานาติ    โส    สพฺพโส    ราคานุสย    ปหาย   ฯเปฯ   
เอตฺตาวตาป     โข    อาวุโส    อริยสาวโก    สมฺมาทิฏ ี    โหติ   
อุชุคตาสฺส    ทิฏ ิ   ธมฺเม   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   อาคโต   
อิม สทฺธมฺมนฺติ ฯ   
     [๑๒๓]  สิยา  ปนาวุโส  ฯเปฯ  สิยาวุโสติ  อายสฺมา  สารีปุตฺโต   
อโวจ    ยโต    โข    อาวุโส    อริยสาวโก   ผสฺส ฺจ   ปชานาติ   
ผสฺสสมุทย ฺจ    ปชานาติ    ผสฺสนโิรธ ฺจ   ปชานาติ   ผสฺสนิโรธคามินึ   
ปฏิปท ฺจ    ปชานาติ    เอตฺตาวตาป    โข    อาวุโส   อริยสาวโก   
สมฺมาทิฏ ี    โหติ    อุชุคตาสฺส    ทฏิ ิ    ธมฺเม   อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต   อาคโต   อิม   สทฺธมฺมนฺติ   ฯ  กตโม  ปนาวุโส  ผสฺโส   
กตโม    ผสสฺสมุทโย   กตโม   ผสฺสนิโรโธ   กตมา   ผสฺสนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ     ฯ     ฉยิเม     อาวุโส    ผสฺสกายา    จกขฺุสมฺผสฺโส    
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โสตสมฺผสฺโส      ฆานสมฺผสฺโส      ชิวฺหาสมฺผสฺโส      กายสมฺผสฺโส   
มโนสมฺผสฺโส    ฯ    สฬายตนสมุทยา    ผสฺสสมุทโย   สฬายตนนิโรธา   
ผสฺสนิโรโธ    อยเมว   อรโิย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   ผสฺสนิโรธคามินี   
ปฏิปทา    เสยฺยถีท    สมมฺาทิฏ ิ    ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ   ฯ   ยโต   
โข   อาวุโส   อริยสาวโก   เอว   ผสฺส  ปชานาติ  เอว  ผสฺสสมุทย   
ปชานาติ   เอว   ผสฺสนิโรธ   ปชานาติ  เอว  ผสฺสนิโรธคามินึ  ปฏิปท   
ปชานาติ    โส   สพฺพโส   ราคานุสย   ปหาย   ฯเปฯ  เอตฺตาวตาป   
โข    อาวุโส    อริยสาวโก   สมฺมาทิฏ ี   โหติ   อุชุคตาสฺส   ทิฏ ิ   
ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต อาคโต อิม สทฺธมฺมนฺติ ฯ   
     [๑๒๔]  สิยา  ปนาวุโส  ฯเปฯ  สิยาวุโสติ  อายสฺมา  สารีปุตฺโต   
อโวจ    ยโต   โข   อาวุโส   อริยสาวโก   สฬายตน ฺจ   ปชานาติ   
สฬายตนสมุทย ฺจ       ปชานาติ      สฬายตนนิโรธ ฺจ      ปชานาติ   
สฬายตนนิโรธคามินึ   ปฏิปท ฺจ   ปชานาติ   เอตฺตาวตาป  โข  อาวุโส   
อริยสาวโก     สมฺมาทิฏ ี     โหติ     อุชุคตาสฺส    ทิฏ ิ    ธมฺเม   
อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   อาคโต   อิม   สทธฺมฺมนฺติ   ฯ  กตม   
ปนาวุโส   สฬายตน   กตโม   สฬายตนสมุทโย  กตโม  สฬายตนนิโรโธ   
กตมา   สฬายตนนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  ฯ  ฉยิมานิ  อาวุโส  อายตนานิ   
จกฺขฺวายตน     โสตายตน     ฆานายตน     ชิวฺหายตน    กายายตน   
มนายตน     ฯ    นามรูปสมุทยา    สฬายตนสมุทโย    นามรูปนิโรธา   
สฬายตนนิโรโธ  อยเมว  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  สฬายตนนิโรธคามินี    
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ปฏิปทา   เสยฺยถีท   สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ   ฯ  ยโต  โข   
อาวุโส   อริยสาวโก   เอว  สฬายตน  ปชานาติ  เอว  สฬายตนสมุทย   
ปชานาติ   เอว   สฬายตนนิโรธ   ปชานาติ  เอว  สฬายตนนิโรธคามินึ   
ปฏิปท  ปชานาติ  โส  สพฺพโส  ราคานุสย  ปหาย  ฯเปฯ  เอตฺตาวตาป   
โข    อาวุโส    อริยสาวโก   สมฺมาทิฏ ี   โหติ   อุชุคตาสฺส   ทิฏ ิ   
ธมเฺม อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต อาคโต อิม สทฺธมฺมนฺติ ฯ   
     [๑๒๕]  สิยา  ปนาวุโส  ฯเปฯ  สิยาวุโสติ  อายสฺมา  สารีปุตฺโต   
อโวจ  ยโต  โข อาวุโส อริยสาวโก นามรูป ฺจ ปชานาติ นามรูปสมุทย ฺจ   
ปชานาติ       นามรูปนิโรธ ฺจ      ปชานาติ      นามรูปนิโรธคามินึ   
ปฏิปท ฺจ    ปชานาติ    เอตฺตาวตาป    โข    อาวุโส   อริยสาวโก   
สมฺมาทิฏ ี    โหติ    อุชุคตาสฺส    ทฏิ ิ    ธมฺเม   อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต    อาคโต    อิม    สทฺธมฺมนฺติ    ฯ    กตม   ปนาวุโส   
นามรูป    กตโม    นามรปูสมุทโย    กตโม   นามรูปนิโรโธ   กตมา   
นามรูปนิโรธคามินี   ปฏปิทาติ   ฯ   เวทนา   ส ฺา   เจตนา  ผสฺโส   
มนสิกาโร   อิท   วุจฺจติ   นาม  ฯ  จตฺตาริ  จ  มหาภตูานิ  จตุนฺน ฺจ   
มหาภูตาน   อุปาทาย   รปู   อิท   วุจฺจติ  รูป  ฯ  อิติ  อิท ฺจ  นาม   
อิท ฺจ    รูป    อิท    วุจฺจตาวุโส    นามรูป    ฯ   วิ ฺาณสมุทยา   
นามรูปสมุทโย    วิ ฺาณนิโรธา    นามรูปนิโรโธ    อยเมว    อรโิย   
อฏงฺคิโก   มคฺโค   นามรูปนิโรธคามินี   ปฏิปทา  เสยฺยถีท  สมฺมา- 
ทิฏ ิ  ฯเปฯ    สมฺมาสมาธิ    ฯ    ยโต    โข    อาวุโส    อริยสาวโก    
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เอว  นามรูป  ปชานาติ  เอว  นามรูปสมุทย ปชานาติ เอว นาม- 
รูปนิโรธ  ปชานาติ   เอว    นามรูปนโิรธคามินึ    ปฏิปท    ปชานาติ   
โส   สพฺพโส   ราคานุสย   ปหาย  ฯเปฯ  เอตฺตาวตาป  โข  อาวุโส   
อริยสาวโก  สมฺมาทิฏ ี  โหติ  อุชุคตาสฺส  ทิฏ ิ  ธมฺเม อเวจฺจปฺ- 
ปสาเทน  สมนฺนาคโต  อาคโต  อิม  สทฺธมฺมนฺติ ฯ   
     [๑๒๖]  สิยา  ปนาวุโส  ฯเปฯ  สิยาวุโสติ  อายสฺมา  สารีปุตฺโต   
อโวจ    ยโต    โข   อาวุโส   อริยสาวโก   วิ ฺาณ ฺจ   ปชานาติ   
วิ ฺาณสมุทย ฺจ  ปชานาติ  วิ ฺาณนิโรธ ฺจ  ปชานาติ  วิ ฺาณนิโรธคามินึ   
ปฏิปท ฺจ    ปชานาติ    เอตฺตาวตาป    โข    อาวุโส   อริยสาวโก   
สมฺมาทิฏ ี    โหติ    อุชุคตาสฺส    ทฏิ ิ    ธมฺเม   อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต    อาคโต    อิม    สทฺธมฺมนฺติ    ฯ    กตม   ปนาวุโส   
วิ ฺาณ    กตโม    วิ ฺาณสมุทโย    กตโม   วิ ฺาณนิโรโธ   กตมา   
วิ ฺาณนิโรธคามินี    ปฏิปทาติ    ฯ   ฉยิเม   อาวุโส   วิ ฺาณกายา   
จกฺขุวิ ฺาณ    โสตวิ ฺาณ    ฆานวิ ฺาณ   ชิวฺหาวิ ฺาณ   กายวิ ฺาณ   
มโนวิ ฺาณ         ฯ         สงฺขารสมุทยา        วิ ฺาณสมุทโย   
สงฺขารนิโรธา   วิ ฺาณนิโรโธ   อยเมว   อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   
วิ ฺาณนิโรธคามินี     ปฏิปทา     เสยฺยถีท     สมฺมาทิฏ ิ     ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธิ   ฯ   ยโต   โข   อาวุโส   อริยสาวโก   เอว  วิ ฺาณ   
ปชานาติ    เอว    วิ ฺาณสมุทย    ปชานาติ    เอว   วิ ฺาณนิโรธ   
ปชานาติ     เอว    วิ ฺาณนิโรธคามินึ    ปฏิปท    ปชานาติ    โส    
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สพฺพโส    ราคานุสย   ปหาย   ฯเปฯ   เอตฺตาวตาป   โข   อาวุโส   
อริยสาวโก  สมฺมาทิฏ ี  โหติ  อุชุคตาสฺส  ทิฏ ิ  ธมฺเม อเวจฺจปฺ- 
ปสาเทน  สมนฺนาคโต อาคโต อิม สทฺธมฺมนฺติ ฯ   
     [๑๒๗]  สิยา  ปนาวุโส  ฯเปฯ  สิยาวุโสติ  อายสฺมา  สารีปุตฺโต   
อโวจ    ยโต    โข   อาวุโส   อริยสาวโก   สงฺขาร ฺจ   ปชานาติ   
สงฺขารสมุทย ฺจ  ปชานาติ  สงฺขารนิโรธ ฺจ  ปชานาติ  สงฺขารนิโรธคามินึ   
ปฏิปท ฺจ       ปชานาติ       เอตฺตาวตาป       โข      อาวุโส   
อริยสาวโก  สมฺมาทิฏ ี  โหติ  อุชุคตาสฺส  ทิฏ ิ  ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต      อาคโต      อิม      สทฺธมฺมนฺติ     ฯ     กตโม   
ปนาวุโส   สงฺขาโร   กตโม   สงฺขารสมุทโย   กตโม   สงฺขารนิโรโธ   
กตมา   สงฺขารนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   ฯ  ตโยเม  อาวุโส  สงฺขารา   
กายสงฺขาโร  วจีสงฺขาโร  จิตฺตสงฺขาโร  ฯ อวิชฺชาสมุทยา สงฺขารสมุทโย   
อวิชฺชานิโรธา     สงฺขารนิโรโธ     อยเมว     อริโย    อฏงฺคิโก   
มคฺโค    สงฺขารนิโรธคามินี   ปฏิปทา   เสยฺยถีท   สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธิ   ฯ   ยโต   โข   อาวุโส   อริยสาวโก   เอว  สงฺขาร   
ปชานาติ   เอว  สงฺขารสมุทย  ปชานาติ  เอว  สงฺขารนิโรธ  ปชานาติ   
เอว   สงฺขารนิโรธคามินึ   ปฏิปท   ปชานาติ  โส  สพฺพโส  ราคานุสย   
ปหาย   ปฏิฆานุสย   ปฏิวิโนเทตฺวา   อสฺมีติ  ทิฏ ิมานานุสย  สมูหนิตฺวา   
อวิชฺช   ปหาย   วิชฺช   อุปปฺาเทตฺวา   ทฏิเว  ธมฺเม  ทุกฺขสฺสนฺตกโร   
โหติ   เอตฺตาวตาป   โข   อาวุโส   อริยสาวโก   สมมฺาทิฏ ี   โหติ    
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อุชุคตาสฺส    ทิฏ ิ   ธมฺเม   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   อาคโต   
อิม สทฺธมฺมนฺติ ฯ   
     [๑๒๘]  สิยา  ปนาวุโส  ฯเปฯ  สิยาวุโสติ  อายสฺมา  สารีปุตฺโต   
อโวจ    ยโต    โข    อาวุโส   อริยสาวโก   อวิชชฺ ฺจ   ปชานาติ   
อวิชฺชาสมุทย ฺจ  ปชานาติ  อวิชฺชานิโรธ ฺจ  ปชานาติ  อวิชฺชา- 
นิโรธคามินึ  ปฏิปท ฺจ     ปชานาติ     เอตฺตาวตาป    โข    อาวุโส   
อริยสาวโก  สมฺมาทิฏ ี  โหติ  อุชุคตาสฺส  ทิฏ ิ  ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต    อาคโต    อิม    สทฺธมฺมนฺติ    ฯ   กตมา   ปนาวุโส   
อวิชฺชา    กตโม    อวิชฺชาสมุทโย    กตโม   อวิชฺชานิโรโธ   กตมา   
อวิชฺชานิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   ฯ   ย   โข   อาวุโส  ทุกฺเข  อาณ   
ทุกฺขสมุทเย     อาณ     ทุกฺขนิโรเธ    อาณ    ทกฺุขนิโรธคามินิยา   
ปฏิปทาย    อาณ    อย   วุจฺจตาวุโส   อวิชชฺา   ฯ   อาสวสมุทยา   
อวิชฺชาสมุทโย     อาสวนิโรธา    อวิชฺชานิโรโธ    อยเมว    อรโิย   
อฏงฺคิโก   มคฺโค   อวิชชฺานิโรธคามินี   ปฏิปทา  เสยฺยถีท  สมมฺาทิฏ ิ   
ฯเปฯ    สมมฺาสมาธิ    ฯ    ยโต    โข    อาวุโส    อรยิสาวโก   
เอว  อวิชฺช  ปชานาติ  เอว  อวิชฺชาสมทุย  ปชานาติ เอว อวิชฺชานิโรธ   
ปชานาติ     เอว    อวิชฺชานิโรธคามินึ    ปฏิปท    ปชานาติ    โส   
สพฺพโส    ราคานุสย    ปหาย    ปฏิฆานุสย   ปฏิวิโนเทตฺวา   อสฺมีติ   
ทิฏ ิมานานุสย    สมูหนิตฺวา    อวิชชฺ    ปหาย   วิชฺช   อุปฺปาเทตฺวา   
ทิฏเว   ธมฺเม   ทุกฺขสฺสนฺตกโร   โหติ   เอตฺตาวตาป   โข  อาวุโส    
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อริยสาวโก  สมฺมาทิฏ ี  โหติ  อุชุคตาสฺส  ทิฏ ิ  ธมฺเม อเวจฺจปฺ- 
ปสาเทน  สมนฺนาคโต อาคโต อิม สทฺธมฺมนฺติ ฯ   
     [๑๒๙]   สาธาวุโสติ   โข   เต  ภิกขฺู  อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส   
ภาสิต    อภินนฺทิตฺวา    อนุโมทิตฺวา    อายสฺมนฺต   สารีปุตฺต   อุตฺตรึ   
ป ฺห    อปุจฺฉึสุ    สิยา    ปนาวุโส    อ ฺโป    ปรยิาโย    ยถา   
อริยสาวโก  สมฺมาทิฏ ี  โหติ  อุชุคตาสฺส  ทิฏ ิ  ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต อาคโต อิม สทฺธมฺมนฺติ ฯ   
     [๑๓๐]   สิยาวุโสติ   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   อโวจ  ยโต  โข   
อาวุโส   อริยสาวโก   อาสว ฺจ   ปชานาติ   อาสวสมุทย ฺจ  ปชานาติ   
อาสวนิโรธ ฺจ    ปชานาติ    อาสวนิโรธคามินึ    ปฏิปท ฺจ   ปชานาติ   
เอตฺตาวตาป   โข   อาวุโส  อริยสาวโก  สมฺมาทิฏ ี  โหติ  อุชุคตาสฺส   
ทิฏ ิ     ธมฺเม    อเวจฺจปฺปสาเทน    สมนฺนาคโต    อาคโต    อิม   
สทฺธมฺมนฺติ    ฯ   กตโม   ปนาวุโส   อาสโว   กตโม   อาสวสมุทโย   
กตโม   อาสวนิโรโธ   กตมา  อาสวนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  ฯ  ตโยเม   
อาวุโส   อาสวา  กามาสโว  ภวาสโว  อวิชฺชาสโว  ฯ  อวิชฺชาสมุทยา   
อาสวสมุทโย     อวิชฺชานิโรธา     อาสวนิโรโธ    อยเมว    อรโิย   
อฏงฺคิโก   มคฺโค   อาสวนิโรธคามินี   ปฏิปทา   เสยฺยถีท  สมฺมาทิฏ ิ   
สมฺมาสงฺกปฺโป      สมฺมาวาจา      สมมฺากมฺมนฺโต      สมฺมาอาชีโว   
สมฺมาวายาโม  สมฺมาสติ  สมฺมาสมาธิ  ฯ  ยโต  โข อาวุโส อริย- 
สาวโก  เอว    อาสว    ปชานาติ    เอว    อาสวสมุทย   ปชานาติ   เอว    
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อาสวนิโรธ    ปชานาติ   เอว   อาสวนิโรธคามินึ   ปฏิปท   ปชานาติ   
โส   สพฺพโส   ราคานุสย   ปหาย   ปฏิฆานุสย  ปฏิวิโนเทตฺวา  อสฺมีติ   
ทิฏ ิมานานุสย    สมูหนิตฺวา    อวิชชฺ    ปหาย   วิชฺช   อุปฺปาเทตฺวา   
ทิฏเว   ธมฺเม   ทุกฺขสฺสนฺตกโร   โหติ   เอตฺตาวตาป   โข  อาวุโส   
อริยสาวโก  สมฺมาทิฏ ี  โหติ  อุชุคตาสฺส  ทิฏ ิ  ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต อาคโต อิม สทฺธมฺมนฺติ ฯ   
     อิทมโวจ   อายสฺมา  สารีปุตฺโต  อตฺตมนา  เต  ภิกฺขู  อายสฺมโต   
สารีปุตฺตสฺส ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                 สมฺมาทิฏ ิสุตฺต นิฏ ิต นวม ฯ   
                   ทุกฺข ชรามรณ อุปาทาน   
                  สฬายตน นามรูป วิ ฺาณ   
         ย ฉปเท กตม            ปนาวุโส วทานเก   
         ชาติ ตณฺหา จ เวทนา      อวิชฺชาย จตุกฺกกา   
         ยา จตฺตาริ ปเท กตมา     ปนาวุโส วทานเก ฯ   
         อาหาโร จ ภโว ผสโฺส     สงฺขาโร อาสวป ฺจโม   
         ย ป ฺจปเท กตม          ปนาวุโส วทานเก ฯ   
         กตมนฺติ ฉพฺพิธา วุตฺต       กตมานิ จตุพฺพิธา   
                   กตโม ป ฺจวิโธ วุตฺโต   
              สพฺพสงฺขาราน ป ฺจทส ปทานิ จาติ ฯ   
                      ____________    
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                      สติปฏานสุตฺต   
     [๑๓๑]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย   ภควา   กุรูส ุ วิหรติ   
กมฺมาสธมฺม   นาม   กรุูน   นิคโม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา   ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเทติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๑๓๒]   ภควา   เอตทโวจ   เอกายโน   อย  ภิกขฺเว  มคฺโค   
สตฺตาน    วิสุทฺธิยา    โสกปริเทวาน    สมติกฺกมาย   ทุกฺขโทมนสฺสาน   
อตฺถงฺคมาย   ายสฺส   อธิคมาย   นิพฺพานสฺส   สจฺฉิกิริยาย   ฯ  ยทิท   
จตฺตาโร   สติปฏานา   ฯ   กตเม  จตฺตาโร  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ   
กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   
โลเก   อภิชฌฺาโทมนสฺส   ฯ   เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป   
สมฺปชาโน    สติมา   วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   จิตฺเต   
จิตฺตานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน   
สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ ๑   
     [๑๓๓]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  อร ฺคโต  วา  รกฺุขมูลคโต  วา  สุ ฺาคารคโต   
วา     นิสีทติ     ปลฺลงฺก     อาภุชิตฺวา    อุชุ    กาย    ปณิธาย   
ปริมุข   สตึ  อุปฏเปตฺวา  ฯ  โส  สโตว  อสฺสสติ  สโต  ปสฺสสติ  ฯ   
#๑ ปานฺตเร ปุน อุทฺเทโสติ ทิสฺสติ ฯ    
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ทีฆ   วา   อสฺสสนฺโต   ทฆี   อสฺสสามีติ   ปชานาติ   ฯ   ทีฆ   วา   
ปสฺสสนฺโต   ทีฆ   ปสฺสสามีติ   ปชานาติ   ฯ   รสฺส   วา  อสฺสสนฺโต   
รสฺส    อสฺสสามีติ    ปชานาติ   ฯ   รสฺส   วา   ปสฺสสนฺโต   รสฺส   
ปสฺสสามีติ   ปชานาติ   ฯ   สพฺพกายปฏิสเวที  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  ฯ   
สพฺพกายปฏิสเวที   ปสฺสสิสฺสามีติ   สกิฺขติ   ฯ   ปสฺสมฺภย   กายสงฺขาร   
อสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    ฯ    ปสฺสมฺภย   กายสงฺขาร   ปสฺสสิสสฺามีติ   
สิกฺขติ   ฯ  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  ทกฺโข  ภมกาโร  วา  ภมการนฺเตวาสี   
วา   ทีฆ   วา   อ ฺฉนฺโต   ทีฆ   อ ฺฉามีติ  ปชานาติ  ฯ  รสฺส  วา   
อ ฺฉนฺโต   รสฺส   อ ฺฉามีติ   ปชานาติ   ฯ   เอวเมว   โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   ทีฆ   วา   อสฺสสนโฺต   ทีฆ   อสฺสสามีติ   ปชานาติ   ฯ  ทีฆ   
วา   ปสฺสสนโฺต  ทีฆ   ปสสฺสามีติ  ปชานาติ  ฯ  รสสฺ  วา  อสฺสสนฺโต   
รสฺส  อสฺสสามีติ  ปชานาติ  ฯ  รสฺส  วา  ปสฺสสนฺโต  รสฺส  ปสสฺสามีติ   
ปชานาติ     ฯ     สพฺพกายปฏิสเวที    อสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    ฯ   
สพฺพกายปฏิสเวที   ปสฺสสิสฺสามีติ   สกิฺขติ   ฯ   ปสฺสมฺภย   กายสงฺขาร   
อสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    ฯ    ปสฺสมฺภย   กายสงฺขาร   ปสฺสสิสสฺามีติ   
สิกฺขติ   ฯ   อิติ   อชฌฺตฺต   วา  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  พหิทฺธา   
วา  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อชฌฺตฺตพหิทฺธา  วา  กาเย กายานุปสฺสี   
วิหรติ    สมทุยธมฺมานุปสฺสี    วา    กายสฺมึ   วิหรติ   วยธมฺมานุปสฺสี   
วา     กายสฺม ึ    วิหรติ     สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี    วา    กายสฺมึ   
วิหรติ    อตฺถิ    กาโยติ    วา   ปนสฺส   สติ   ปจฺจุปฏ ิตา   โหติ    
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ยาวเทว    าณมตฺตาย   ปติสฺสติมตฺตาย   อนิสฺสิโต   จ   วิหรติ   น   
จ    กิ ฺจิ    โลเก    อุปาทยิติ   เอวมฺป   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   กาเย   
กายานุปสฺสี วิหรติ ฯ อานาปานปพฺพ ฯ   
     [๑๓๔]   ปุน   จปร   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ  คจฺฉนฺโต  วา  คจฺฉามีติ   
ปชานาติ    ิโต   วา    ิโตมฺหีติ  ปชานาติ  นิสินฺโน  วา  นิสินโฺนมฺหีติ   
ปชานาติ   สยาโน   วา   สยาโนมฺหีติ   ปชานาติ   ฯ   ยถา   ยถา   
วา   ปนสฺส   กาโย   ปณิหิโต   โหติ   ตถา  ตถา  น  ปชานาติ  ฯ   
อิติ   อชฌฺตฺต   วา   กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรติ   ฯเปฯ   เอวมฺป   
ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ ฯ อิริยาปถปพฺพ ฯ   
     [๑๓๕]   ปุน   จปร   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   อภิกฺกนฺเต   ปฏิกฺกนฺเต   
สมฺปชานการี    โหติ    อาโลกิเต    วิโลกิเต   สมฺปชานการี   โหติ   
สมฺมิ ฺชิเต    ปสาริเต    สมฺปชานการี   โหติ   สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ   
สมฺปชานการี   โหติ   อสิเต   ปเต   ขายิเต   สายิเต  สมฺปชานการี   
โหติ   อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม   สมฺปชานการี   โหติ  คเต   ิเต  นิสินฺเน   
สุตฺเต   ชาครเิต   ภาสิเต   ตุณฺหีภาเว   สมฺปชานการี  โหติ  ฯ  อิติ   
อชฺฌตฺต   วา   กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรติ  ฯเปฯ  เอวมฺป  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ ฯ สมฺปช ฺปพฺพ ฯ   
     [๑๓๖]  ปุน  จปร  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  อิมเมว  กาย  อุทฺธ ปาทตลา   
อโธ     เกสมตฺถกา     ตจปริยนฺต     ปรูนฺนานปฺปการสฺส    อสุจิโน   
ปจฺจเวกฺขติ   อตฺถิ   อิมสฺมึ  กาเย  เกสา  โลมา  นขา  ทนฺตา  ตโจ    
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มส   นหารู   อฏ ี   อฏ ิมิ ฺช   วกฺก   หทย   ยกน   กิโลมก  ปหก   
ปปฺผาส   อนฺต   อนฺตคุณ   อุทริย   กรสี  ปตฺต  เสมฺห  ปุพฺโพ  โลหิต   
เสโท   เมโท   อสฺสุ   วสา   เขโฬ  สิงฺฆาณิกา  ลสิกา  มุตฺตนฺติ  ฯ   
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  อุภโตมุขา  มูโตฬี  ๑  ปูวา  นานาวิหิตสฺส ธ ฺสฺส   
เสยฺยถีท   สาลีน   วีหีน   มุคฺคาน   มาสาน   ติลาน   ตณฺฑุลาน   ฯ   
ตเมน    จกฺขุมา    ปุริโส   มุ ฺจิตฺวา   ปจฺจเวกฺเขยฺย   อิเม   สาล ี  
อิเม   วีหี   อิเม   มุคฺคา  อิเม  มาสา  อิเม  ติลา  อิเม  ตณฺฑุลาติ   
เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ  อิมเมว  กาย  อุทฺธ  ปาทตลา  อโธ   
เกสมตฺถกา    ตจปริยนฺต    ปูรนฺนานปฺปการสฺส   อสุจิโน   ปจฺจเวกฺขติ   
อตฺถิ   อิมสฺมึ   กาเย   เกสา   โลมา   ฯเปฯ   ลสิกา  มุตฺตนฺติ  ฯ   
อิติ   อชฌฺตฺต   วา   กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรติ   ฯเปฯ   เอวมฺป   
ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ ฯ ปฏิกฺกลูปพฺพ ฯ   
     [๑๓๗]  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ อิมเมว กาย ยถา ิต ยถาปณิหิต   
ธาตุโส     ปจฺจเวกฺขติ     อตฺถิ     อิมสฺมึ     กาเย     ปวีธาตุ   
อาโปธาตุ   เตโชธาตุ   วาโยธาตูติ   ฯ   เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ทกฺโข   
โคฆาตโก   วา   โคฆาตกนฺเตวาสี  วา  คาวึ  วธิตฺวา  จาตุมฺมหาปเถ   
วิลโส   ปฏิวิภชิตฺวา   นิสนิฺโน   อสฺส   เอวเมว   โข  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ   
อิมเมว    กาย   ยถา ิต   ยถาปณิหิต   ธาตุโส   ปจฺจเวกฺขติ   อตฺถิ   
อิมสฺมึ   กาเย   ปวีธาตุ   อาโปธาตุ   เตโชธาตุ   วาโยธาตูติ   ฯ   
อิติ   อชฌฺตฺต   วา   กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรติ   ฯเปฯ   เอวมฺป   
#๑ โป. ม. ปโุตฬี ฯ    
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ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ ฯ ธาตุปพฺพ ฯ   
     [๑๓๘]   ปุน   จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เสยฺยถาป  ปสฺเสยฺย  สรรี   
สีวถิกาย    ฉฑฺฑิต    เอกาหมต   วา   ทวีฺหมต   วา   ตีหมต   วา   
อุทฺธุมาตก   วินีลก   วิปุพฺพกชาต   ฯ   โส   อิมเมว  กาย  อุปสหรติ   
อยมฺป  โข  กาโย  เอวธมฺโม  เอวภาวี  เอว  อนตีโตติ  ๑  ฯ  อิติ   
อชฺฌตฺต   วา   กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรติ  ฯเปฯ  เอวมฺป  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรติ   ฯ   ปุน   จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
เสยฺยถาป  ปสฺเสยฺย  สรรี  สีวถิกาย  ฉฑฺฑิต  กาเกหิ  ๒ วา ขชชฺมาน   
คิชฺเฌหิ   วา   ขชฺชมาน   กุลเลหิ  วา  ขชฺชมาน  สวุาเณหิ  ๓  วา   
ขชฺชมาน   สงฺิคาเลหิ   วา   ขชชฺมาน   วิวิเธหิ   วา   ปาณกชาเตหิ   
ขชฺชมาน   ฯ   โส   อิมเมว   กาย   อุปสหรติ   อยมฺป  โข  กาโย   
เอวธมฺโม   เอวภาวี   เอว   อนตีโตติ  ฯ  อิติ  อชฺฌตฺต  วา  กาเย   
กายานุปสฺสี  วิหรติ  ฯเปฯ  เอวมฺป  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี   
วิหรติ   ฯ   ปนุ   จปร   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ  เสยฺยถาป  ปสฺเสยฺย  สรรี   
สีวถิกาย   ฉฑฺฑิต   อฏ ิสงฺขลิก   ๔  สมสโลหิต  นฺหารุสมฺพนฺธ  ฯเปฯ   
อฏ ิสงฺขลิก    นิมฺมสโลหิตมกฺขิต    นฺหารุสมฺพนฺธ   ฯเปฯ   อฏ ิสงฺขลิก   
อปคตมสโลหิต  นฺหารุสมฺพนฺธ  ฯเปฯ  อฏ ิกานิ  อปคตนฺหารุสมฺพนฺธานิ ๕   
ทิสา     วิทิสา     วิกฺขิตฺตานิ     อ ฺเน     หตฺถฏ ิก     อ ฺเน   
#๑ สี. เอต อนตีโตติป ปาโ ฯ ๒ โป. ยุ. กาเกหิ .. กุลเลหิ .. คิชเฺฌหิ .. ฯฑ   
#ม. กาเกหิ .. กุลเลหิ .. คิชฺเฌหิ .. กุงฺเกหิ .. สุนเขหิ .. พยคฺเฆหิ ..   
#ทีปหิ .. สิงคาเลหิ .. ฯ ๓ สี. ยุ. สุปาเณหิ ฯ  ๔ ม. ยุ. อฏ ิกสงฺขลิก ฯ   
#๕ สี. ย.ุ อปคตสมฺพนฺธนานิ ฯ    
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ปาทฏ ิก  [๑]  อ ฺเน  ชงฺฆฏ ิก  อ ฺเน อูรุฏ ิก อ ฺเน กฏิฏ ิก ๒   
อ ฺเน    ปฏ ิกณฺฏกฏ ิก    อ ฺเน    ผาสุกฏ ิก   อ ฺเน   อุรฏ ิก   
อ ฺเน    พาหุฏ ิก   อ ฺเน   อสฏ ิก   อ ฺเน   คีวฏ ิก   อ ฺเน   
หนุฏ ิก   อ ฺเน   ทนฺตฏ ิก   อ ฺเน   สีสกฏาห   ฯ   โส  อิมเมว   
กาย   อุปสหรติ   อยมฺป   โข   กาโย   เอวธมฺโม   เอวภาวี  เอว   
อนตีโตติ   ฯ   อิติ   อชฺฌตฺต  วา  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  ฯเปฯ   
เอวมฺป   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   กาเย   กายานุปสฺสี  วิหรติ  ฯ  ปุน  จปร   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ  เสยฺยถาป  ปสฺเสยฺย  สรีร  สีวถิกาย  ฉฑฺฑิต  อฏ ิกานิ   
เสตานิ สงฺขวณฺณูปนิภานิ ... ฯ อฏ ิกานิ ปุ ฺชกิตานิ เตโรวสฺสิกานิ ... ฯ   
อฏ ิกานิ      ปูตีนิ      จุณฺณกชาตานิ      ฯ      โส     อิมเมว   
กาย   อุปสหรติ   อยมฺป   โข   กาโย   เอวธมฺโม   เอวภาวี  เอว   
อนตีโตติ    ฯ    อิติ   อชฌฺตฺต   วา   กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรติ   
พหิทฺธา    วา    กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรติ   อชฺฌตฺตพหิทฺธา   วา   
กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรติ   สมุทยธมฺมานุปสฺสี   วา  กายสฺมึ  วิหรติ   
วยธมฺมานุปสฺสี    วา    กายสฺมึ    วิหรติ   สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี   วา   
กายสฺมึ    วิหรติ   อตฺถิ   กาโยติ   วา   ปนสฺส   สติ   ปจฺจุปฏ ิตา   
โหติ     ยาวเทว    าณมตฺตาย    ปติสสฺติมตฺตาย    อนิสฺสิโต    จ   
วิหรติ   น   จ   กิ ฺจิ  โลเก  อุปาทิยติ  เอวมฺป  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ ฯ นวสีวถิกาปพฺพ ฯ กายานุปสฺสนาสติปฏาน ฯ   
#๑ ม. อ ฺเน โคปฺผกฏ ิก ฯ ๒ ม. ... กฏิฏ ิก ... ผาสุกฏ ิก ...   
# ปฏ ิฏ ิก ... ขนฺธฏ ิก ... คีวฏ ิก ... ฯ    
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     [๑๓๙]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี  วิหรติ ฯ   
อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สุข  [๑]  เวทน เวทิยมาโน สุข เวทน เวทิยามีติ   
ปชานาติ   ทกฺุข   [๒]  เวทน  เวทิยมาโน  ทกฺุข  เวทน  เวทิยามีติ   
ปชานาติ   อทุกฺขมสุข   [๓]   เวทน  เวทิยมาโน  อทุกฺขมสุข  เวทน   
เวทิยามีติ   ปชานาติ  ฯ  สามิส  วา  สุข  เวทน  เวทิยมาโน  สามิส   
สุข  เวทน  เวทิยามีติ  ปชานาติ  นิรามิส  วา  สุข  เวทน เวทิยมาโน   
นิรามิส   สุข   เวทน   เวทยิามีติ   ปชานาติ   ฯ  สามิส  วา  ทกฺุข   
เวทน    เวทิยมาโน   สามิส   ทุกฺข   เวทน   เวทิยามีติ   ปชานาติ   
นิรามิส   วา   ทุกฺข   เวทน   เวทิยมาโน   นิรามิส   ทกฺุข   เวทน   
เวทิยามีติ   ปชานาติ   ฯ  สามิส  วา  อทุกฺขมสุข  เวทน  เวทิยมาโน   
สามิส  อทุกขฺมสุข  เวทน  เวทิยามีติ  ปชานาติ  นริามิส  วา อทุกฺขมสุข   
เวทน    เวทิยมาโน    นิรามิส    อทุกฺขมสุข    เวทน    เวทิยามีติ   
ปชานาติ   ฯ   อิติ   อชฌฺตฺต   วา   เวทนาสุ   เวทนานุปสฺสี  วิหรติ   
พหิทฺธา   วา   เวทนาสุ   เวทนานุปสฺสี   วิหรติ   อชฌฺตฺตพหิทฺธา  วา๓   
เวทนาสุ    เวทนานุปสฺสี   วิหรติ   สมทุยธมฺมานุปสฺสี   วา   เวทนาสุ   
วิหรติ   วยธมฺมานุปสฺสี   วา   เวทนาสุ   วิหรติ   สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี   
วา   เวทนาสุ   วิหรติ  อตฺถิ  เวทนาติ  วา  ปนสฺส  สติ  ปจฺจุปฏ ิตา   
โหติ   ยาวเทว   าณมตฺตาย   ปติสฺสติมตฺตาย   อนิสฺสิโต   จ  วิหรติ   
น   จ   กิ ฺจิ   โลเก  อุปาทยิติ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เวทนาสุ   
เวทนานุปสฺสี วิหรติ ฯ เวทนานุปสฺสนาสติปฏาน ฯ   
#๑-๒-๓ โป. ม. วา ฯ    
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        [๑๔๐]   กถ ฺจ   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสี  วิหรติ  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สราค   วา   จิตฺต  สราค  จิตฺตนฺติ  ปชานาติ   
วีตราค   วา   จิตฺต   วีตราค   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   ฯ  สโทส  วา   
จิตฺต    สโทส   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   วีตโทส   วา   จิตฺต   วีตโทส   
จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   ฯ   สโมห  วา  จิตฺต  สโมห  จิตฺตนฺติ  ปชานาติ   
วีตโมห   วา   จิตฺต   วีตโมห   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ  ฯ  สงฺขิตฺต  วา   
จิตฺต   สงฺขิตฺต   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   วิกฺขิตฺต   วา   จิตฺต  วิกฺขิตฺต  
จิตฺตนฺติ    ปชานาติ    ฯ   มหคฺคต   วา   จิตฺต   มหคฺคต   จิตฺตนฺติ   
ปชานาติ   อมหคฺคต   วา   จิตฺต   อมหคฺคต   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ  ฯ   
สอุตฺตร    วา   จิตฺต   สอุตฺตร   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   อนุตฺตร   วา   
จิตฺต    อนุตฺตร    จิตฺตนฺติ    ปชานาติ    ฯ   สมาหิต   วา   จิตฺต   
สมาหิต    จิตฺตนฺติ    ปชานาติ    อสมาหิต    วา   จิตฺต   อสมาหิต   
จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   ฯ   วิมุตฺต  วา  จิตฺต  วิมุตฺต  จิตฺตนฺติ  ปชานาติ   
อวิมุตฺต   วา   จิตฺต   อวิมตฺุต   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ  ฯ  อิติ  อชฺฌตฺต   
วา   จิตฺเต   จิตฺตานุปสฺสี   วิหรติ   พหทิฺธา  วา  จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสี   
วิหรติ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา  วา  จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสี  วิหรติ สมุทยธมฺมานุปสฺสี   
วา      จิตฺตสฺมึ      วิหรติ     วยธมฺมานุปสฺสี     วา     จิตฺตสฺมึ   
วิหรติ   สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี   วา   จิตฺตสฺมึ   วิหรติ   อตฺถ ิ  จิตฺตนฺติ   
วา    ปนสฺส    สติ    ปจฺจุปฏ ิตา    โหติ   ยาวเทว   าณมตฺตาย   
ปติสฺสติมตฺตาย    อนิสฺสิโต    จ    วิหรติ    น   จ   กิ ฺจิ   โลเก    
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อุปาทิยติ   เอว   โข   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสี  วิหรติ  ฯ   
จิตฺตานุปสฺสนาสติปฏาน ฯ   
     [๑๔๑]   กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานปุสฺสี  วิหรติ  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสสฺี  วิหรติ  ป ฺจสุ  นีวรเณสุ  ฯ   
กถ ฺจ    ภิกขฺเว    ภิกฺขุ    ธมฺเมสุ    ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   ป ฺจสุ   
นีวรเณสุ   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สนตฺ   วา  อชฺฌตฺต  กามฉนฺท   
อตฺถิ     เม    อชฺฌตฺต    กามฉนฺโทติ    ปชานาติ    อสนฺต    วา   
อชฺฌตฺต   กามฉนฺท   นตฺถิ   เม   อชฌฺตฺต   กามฉนฺโทติ  ปชานาติ  ฯ   
ยถา   จ   อนุปฺปนฺนสฺส   กามฉนฺทสฺส  อุปฺปาโท  โหติ  ต ฺจ  ปชานาติ   
ยถา   จ   อุปฺปนฺนสฺส   กามฉนฺทสฺส   ปหาน   โหติ   ต ฺจ  ปชานาติ   
ยถา   จ   ปหนีสฺส   กามฉนฺทสฺส   อายตึ   อนุปฺปาโท   โหติ   ต ฺจ   
ปชานาติ   ฯ   สนฺต   วา   อชฺฌตฺต   พฺยาปาท   อตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต   
พฺยาปาโทติ    ปชานาติ    อสนฺต    วา   อชฺฌตฺต   พฺยาปาท   นตฺถิ   
เม   อชฌฺตฺต   พฺยาปาโทติ   ปชานาติ   ฯ   ยถา   จ   อนุปฺปนฺนสฺส   
พฺยาปาทสฺส   อุปฺปาโท   โหติ   ต ฺจ   ปชานาติ  ยถา  จ  อุปฺปนฺนสฺส   
พฺยาปาทสฺส    ปหาน   โหติ   ต ฺจ   ปชานาติ   ยถา   จ   ปหีนสฺส   
พฺยาปาทสฺส   อายตึ   อนุปฺปาโท   โหติ   ต ฺจ   ปชานาติ   ฯ  สนฺต   
วา   อชฺฌตฺต   ถีนมิทฺธ   อตฺถิ   เม   อชฌฺตฺต   ถีนมทิฺธนฺติ  ปชานาติ   
อสนฺต    วา   อชฺฌตฺต   ถนีมิทฺธ   นตฺถิ   เม   อชฌฺตฺต   ถีนมิทฺธนฺติ   
ปชานาติ   ฯ   ยถา   จ   อนุปฺปนฺนสฺส   ถีนมิทฺธสฺส   อุปฺปาโท  โหติ    
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ต ฺจ    ปชานาติ    ยถา    จ    อุปฺปนฺนสฺส    ถีนมิทธฺสฺส    ปหาน   
โหติ    ต ฺจ   ปชานาติ   ยถา    จ   ปหีนสฺส   ถีนมิทฺธสฺส   อายตึ   
อนุปฺปาโท  โหติ  ต ฺจ  ปชานาติ  ฯ  สนฺต  วา  อชฌฺตฺต อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ   
อตฺถิ     เม     อชฺฌตฺต     อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนฺติ    ปชานาติ    อสนฺต   
วา   อชฺฌตฺต   อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ   นตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนฺติ  
ปชานาติ     ฯ     ยถา     จ     อนุปฺปนนฺสฺส    อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส   
อุปฺปาโท  โหติ  ต ฺจ  ปชานาติ  ยถา  จ  อุปฺปนฺนสฺส  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส   
ปหาน     โหติ     ต ฺจ     ปชานาติ     ยถา     จ     ปหีนสฺส   
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส    อายตึ   อนุปฺปาโท   โหติ   ต ฺจ   ปชานาติ   ฯ   
สนฺต    วา    อชฺฌตฺต   วิจิกิจฺฉ   อตฺถิ   เม   อชฌฺตฺต   วิจิกิจฺฉาติ   
ปชานาติ    อสนฺต    วา   อชฺฌตฺต   วิจิกิจฺฉ   นตฺถ ิ  เม   อชฺฌตฺต   
วิจิกิจฺฉาติ   ปชานาติ   ฯ  ยถา  จ  อนปฺุปนฺนาย  วิจิกิจฺฉาย  อุปฺปาโท   
โหติ   ต ฺจ   ปชานาติ   ยถา   จ   อุปฺปนฺนาย   วิจิกจฺิฉาย   ปหาน   
โหติ    ต ฺจ    ปชานาติ   ยถา   จ   ปหนีาย   วิจิกิจฺฉาย   อายตึ   
อนุปฺปาโท   โหติ   ต ฺจ   ปชานาติ   ฯ   อิติ  อชฌฺตฺต  วา  ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี    วิหรติ   พหิทฺธา   วา   ธมฺเมสุ   ธมมฺานุปสฺสี   วิหรติ   
อชฺฌตฺตพหิทฺธา   วา   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ  สมุทยธมฺมานุปสฺสี   
วา    ธมฺเมสุ    วิหรติ    วยธมฺมานุปสฺสี    วา    ธมฺเมสุ   วิหรติ   
สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี    วา    ธมฺเมสุ   วิหรติ   อตฺถิ   ธมฺมาติ   วา   
ปนสฺส   สติ   ปจฺจุปฏ ิตา  โหติ  ยาวเทว  าณมตฺตาย  ปติสฺสติ-    
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มตฺตาย  อนิสฺสิโต     จ    วิหรติ    น    จ    กิ ฺจิ    โลเก    อุปาทิยติ   
เอวมฺป   โข   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  ป ฺจสุ   
นีวรเณสุ ฯ นีวรณปพฺพ ฯ   
     [๑๔๒]   ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ   
ป ฺจสุ    อุปาทานกฺขนฺเธสุ    ฯ    กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี    วิหรติ   ป ฺจสุ   อุปาทานกฺขนฺเธสุ   ฯ   อิธ   ภิกขฺเว   
ภิกฺขุ   อิติ   รปู   อิติ   รูปสฺส   สมุทโย   อิติ   รูปสสฺ   อตฺถงฺคโม   
อิติ   เวทนา   อิติ   เวทนาย   สมุทโย   อิติ   เวทนาย  อตฺถงฺคโม   
อิติ    ส ฺา    อิติ   ส ฺาย   สมุทโย   อิติ   ส ฺาย   อตฺถงฺคโม   
อิติ   สงฺขารา   อิติ   สงฺขาราน  สมุทโย  อิติ  สงฺขาราน  อตฺถงฺคโม   
อิติ     วิ ฺาณ    อิติ    วิ ฺาณสฺส    สมุทโย    อิติ    วิ ฺาณสฺส   
อตฺถงฺคโมติ   ฯ   อิติ   อชฌฺตฺต   วา   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ   
พหิทฺธา    วา   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อชฺฌตฺตพหิทฺธา   วา   
ธมฺเมสุ   ธมมฺานุปสฺสี   วิหรติ   สมุทยธมฺมานุปสฺสี  วา  ธมฺเมสุ  วิหรติ   
วยธมฺมานุปสฺสี    วา    ธมฺเมสุ    วิหรติ   สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี   วา   
ธมฺเมสุ    วิหรติ   อตฺถิ   ธมฺมาติ   วา   ปนสฺส   สติ   ปจฺจุปฏ ิตา   
โหติ   ยาวเทว   าณมตฺตาย   ปติสฺสติมตฺตาย   อนิสฺสิโต   จ  วิหรติ   
น   จ   กิ ฺจิ  โลเก  อุปาทิยติ  เอวมฺป  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ ป ฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ ฯ ขนฺธปพฺพ ฯ   
     [๑๔๓]   ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ    
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ฉสุ   อชฌฺตฺติกพาหิเรสุ   อายตเนสุ  ฯ  กถ ฺจ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี    วิหรติ   ฉสุ   อชฺฌตฺติกพาหิเรสุ   อายตเนสุ   ฯ   อิธ   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   จกฺขุ ฺจ   ปชานาติ  รูเป  จ  ปชานาติ  ย ฺจ  ตทุภย   
ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ    ส ฺโชน    ต ฺจ   ปชานาติ   ฯ   ยถา    จ   
อนุปฺปนฺนสฺส     ส ฺโชนสฺส    อุปฺปาโท    โหติ    ต ฺจ    ปชานาติ   
ยถา   จ   อุปฺปนฺนสฺส   ส ฺโชนสฺส   ปหาน   โหติ   ต ฺจ  ปชานาติ   
ยถา   จ   ปหนีสฺส   ส ฺโชนสฺส   อายตึ   อนุปฺปาโท   โหติ   ต ฺจ   
ปชานาติ  ฯ  โสต ฺจ  ปชานาติ  สทฺเท  จ  ปชานาติ  ...  ฯ ฆาน ฺจ   
ปชานาติ   คนฺเธ  จ  ปชานาติ  ...  ฯ  ชิวฺห ฺจ  ปชานาติ  รเส  จ   
ปชานาติ  ...  ฯ  กาย ฺจ  ปชานาติ  โผฏพฺเพ  จ  ปชานาติ ... ฯ   
มน ฺจ    ปชานาติ    ธมฺเม   จ   ปชานาติ   ย ฺจ   ตทุภย   ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ   ส ฺโชน   ต ฺจ   ปชานาติ   ฯ   ยถา   จ   อนุปฺปนนฺสฺส   
ส ฺโชนสฺส     อุปฺปาโท    โหติ    ต ฺจ    ปชานาติ    ยถา    จ   
อุปฺปนฺนสฺส   ส ฺโชนสฺส   ปหาน   โหติ   ต ฺจ   ปชานาติ   ยถา  จ   
ปหีนสฺส   ส ฺโชนสฺส   อายตึ   อนุปฺปาโท   โหติ  ต ฺจ  ปชานาติ  ฯ   
อิติ    อชฺฌตฺต   วา   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   พหิทฺธา   วา   
ธมฺเมสุ   ธมมฺานุปสฺสี  วิหรติ  อชฌฺตฺตพหิทฺธา  วา  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี   
วิหรติ    สมทุยธมฺมานุปสฺสี    วา    ธมฺเมสุ   วิหรติ   วยธมฺมานุปสฺสี   
วา    ธมฺเมสุ   วิหรติ   สมทุยวยธมฺมานุปสฺสี   วา   ธมฺเมสุ   วิหรติ   
อตฺถิ    ธมฺมาติ   วา   ปนสสฺ   สติ   ปจฺจุปฏ ิตา   โหติ   ยาวเทว    
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าณมตฺตาย   ปติสฺสติมตฺตาย   อนิสฺสโิต   จ   วิหรติ   น   จ   กิ ฺจิ   
โลเก   อุปาทยิติ   เอวมฺป   โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสสฺี   
วิหรติ ฉสุ อชฺฌตฺติกพาหิเรสุ อายตเนสุ ฯ อายตนปพฺพ ฯ   
     [๑๔๔]   ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ   
สตฺตสุ   โพชฌฺงฺเคสุ   ฯ   กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานปุสฺสี   
วิหรติ    สตฺตสุ    โพชฌฺงฺเคสุ    ฯ    อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สนฺต   
วา   อชฺฌตฺต   สติสมฺโพชฌฺงฺค   อตฺถิ   เม  อชฺฌตฺต  สติสมฺโพชฺฌงฺโคติ   
ปชานาติ     อสนฺต     วา     อชฌฺตฺต     สติสมฺโพชฌฺงฺค     นตฺถ ิ  
เม   อชฌฺตฺต   สติสมฺโพชฌฺงฺโคติ   ปชานาติ  ฯ  ยถา  จ  อนุปฺปนฺนสฺส   
สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส     อุปฺปาโท     โหติ    ต ฺจ    ปชานาติ    ยถา   
จ    อุปฺปนฺนสฺส    สติสมโฺพชฺฌงฺคสฺส    ภาวนาปาริปูริ    โหติ   ต ฺจ   
ปชานาติ   ฯ  สนฺต  วา  อชฺฌตฺต  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค  ...  ฯ  สนฺต   
วา    อชฺฌตฺต    วิริยสมโฺพชฺฌงฺค   ...   ฯ   สนฺต   วา   อชฺฌตฺต   
ปติสมฺโพชฺฌงฺค  ...  ฯ  สนฺต  วา  อชฌฺตฺต  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺค ... ฯ   
สนฺต   วา   อชฺฌตฺต   สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค  ...  ฯ  สนตฺ  วา  อชฌฺตฺต   
อุเปกฺขาสมฺโพชฌฺงฺค    อตฺถิ    เม    อชฺฌตฺต   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโคติ   
ปชานาติ    อสนฺต   วา   อชฺฌตฺต   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   นตฺถ ิ  เม   
อชฺฌตฺต   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโคติ   ปชานาติ   ฯ  ยถา  จ  อนุปฺปนฺนสฺส   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส    อุปฺปาโท    โหติ    ต ฺจ   ปชานาติ   ยถา   
จ   อุปฺปนฺนสฺส   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   ภาวนาปาริปูริ   โหติ   ต ฺจ    
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ปชานาติ    ฯ   อิติ   อชฺฌตฺต   วา   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   
พหิทฺธา    วา   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อชฺฌตฺตพหิทฺธา   วา   
ธมฺเมสุ    ธมมฺานุปสฺสี    วิหรติ    สมทุยธมฺมานุปสฺสี    วา   ธมฺเมสุ   
วิหรติ    วยธมฺมานุปสฺสี   วา   ธมฺเมสุ   วิหรติ   สมทุยวยธมฺมานุปสฺสี   
วา   ธมฺเมสุ   วิหรติ   อตฺถิ   ธมฺมาติ  วา  ปนสฺส  สติ  ปจฺจุปฏ ิตา   
โหติ   ยาวเทว   าณมตฺตาย   ปติสฺสติมตฺตาย   อนิสฺสิโต   จ  วิหรติ   
น   จ   กิ ฺจิ  โลเก  อุปาทิยติ  เอวมฺป  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ สตฺตสุ โพชฺฌงฺเคสุ ฯ โพชฺฌงฺคปพฺพ ฯ ๑   
     [๑๔๕]   ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ   
จตูสุ   อริยสจฺเจสุ   ฯ   กถ ฺจ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานปุสฺสี   
วิหรติ   จตูส ุ  อริยสจฺเจสุ   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  อิท  ทุกฺขนฺติ   
ยถาภูต    ปชานาติ    อย   ทุกฺขสมุทโยติ   ยถาภูต   ปชานาติ   อย   
ทุกฺขนิโรโธติ    ยถาภูต   ปชานาติ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏปิทาติ   
ยถาภูต    ปชานาติ    ๒    ฯ    อิติ    อชฌฺตฺต    วา   ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี    วิหรติ   พหิทฺธา   วา   ธมฺเมสุ   ธมมฺานุปสฺสี   วิหรติ   
อชฺฌตฺตพหิทฺธา   วา   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ  สมุทยธมฺมานุปสฺสี   
วา    ธมฺเมสุ    วิหรติ    วยธมฺมานุปสฺสี    วา    ธมฺเมสุ   วิหรติ   
สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี    วา    ธมฺเมสุ   วิหรติ   อตฺถิ   ธมฺมาติ   วา   
#๑ ปานฺตเร ปุน ปมภาณวาโรติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ปานฺตเร อิติ อชฺฌตฺต วา ฯเปฯ   
#ปมภาณวาโรติ อิมานิ น ทิสฺสนฺติ ฯ    
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ปนสฺส   สติ   ปจฺจุปฏ ิตา  โหติ  ยาวเทว  าณมตฺตาย  ปติสฺสติมตฺตาย   
อนิสฺสิโต    จ    วิหรติ   น   จ   กิ ฺจิ   โลเก   อุปาทิยติ   เอว   
โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสสฺี  วิหรติ จตูสุ อริยสจฺเจสุ ๑ ฯ   
สจฺจปพฺพ ฯ ปมภาณวาโร ฯ   
     [๑๔๖]  ๒  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  ทุกฺข  อริยสจฺจ  ฯ  ชาติป ทุกฺขา   
ชราป    ทกฺุขา    มรณมฺป    ทุกฺข   โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาป   
ทุกฺขา    อปฺปเยหิ   สมฺปโยโค   ทุกโฺข   ปเยหิ   วิปฺปโยโค   ทกฺุโข   
ยมฺปจฺฉ    น    ลภติ   ตมฺป   ทุกฺข   สงฺขิตฺเตน   ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา   
ทุกฺขา   ฯ   กตมา   จ  ภิกขฺเว  ชาติ  ฯ  ยา  เตส  เตส  สตฺตาน   
ตมฺหิ   ตมฺหิ  สตฺตนิกาเย  ชาติ  ส ฺชาติ  โอกฺกนฺติ  นิพฺพตฺติ  อภินิพฺพตฺติ   
ขนฺธาน     ปาตุภาโว     อายตนาน     ปฏิลาโภ     อย    วุจฺจติ   
ภิกฺขเว   ชาติ   ฯ   กตมา   จ  ภิกฺขเว  ชรา  ฯ  ยา  เตส  เตส   
สตฺตาน   ตมฺหิ   ตมฺห ิ  สตฺตนิกาเย   ชรา  ชรีณตา  ขณฺฑิจฺจ  ปาลิจฺจ   
วลิตฺตจตา   อายุโน  สหานิ  อินฺทฺริยาน  ปริปาโก  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
ชรา   ฯ   กตม ฺจ   ภิกฺขเว   มรณ   ฯ   ยา  เตส  เตส  สตฺตาน   
ตมฺหา   ตมฺหา   สตฺตนิกายา   จุติ   จวนตา  เภโท  อนฺตรธาน  มจฺจุ   
มรณ   กาลกิริยา   ขนฺธาน  เภโท  กเฬวรสฺส  นิกฺเขโป  ชีวิตินฺทฺริยสฺส   
อุปจฺเฉโท   อิท   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   มรณ   ฯ   กตโม   จ  ภิกฺขเว   
โสโก   ฯ  โย  โข  ภิกฺขเว  อ ฺตร ฺตเรน  พฺยสเนน  สมนนฺาคตสฺส   
#๑ สี. ย.ุ เอตฺตกมิท ฯ ๒ โป. ม. วิตฺถารปาโ ฯ    
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อ ฺตร ฺตเรน    ทุกฺขธมฺเมน   ผุฏสฺส   โสโก   โสจนา   โสจิตตฺต   
อนฺโตโสโก   อนฺโตปรโิสโก   อย   วุจฺจติ  ภิกฺขเว  โสโก  ฯ  กตโม   
จ  ภิกฺขเว  ปริเทโว  ฯ  โย  โข  ภิกฺขเว  อ ฺตร ฺตเรน  พฺยสเนน   
สมนฺนาคตสฺส    อ ฺตร ฺตเรน    ทุกฺขธมฺเมน    ผุฏสฺส    อาเทโว   
ปริเทโว    อาเทวนา    ปริเทวนา   อาเทวิตตฺต   ปรเิทวิตตฺต   อย   
วุจฺจติ   ภิกฺขเว   ปริเทโว   ฯ   กตม ฺจ  ภิกฺขเว  ทุกขฺ  ฯ  ย  โข   
ภิกฺขเว   กายิก   ทุกฺข   กายิก   อสาต   กายสมฺผสฺสช  ทุกฺข  อสาต�   
เวทยิต  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ทุกฺข  ฯ  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  โทมนสฺส  ฯ   
ย  โข  ภิกฺขเว  เจตสิก  ทกฺุข  เจตสิก  อสาต เจโตสมฺผสฺสช ๑ ทกฺุข   
อสาต   เวทยิต   อิท   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   โทมนสฺส   ฯ   กตโม  จ   
ภิกฺขเว   อุปายาโส   ฯ  โย  โข  ภิกฺขเว  อ ฺตร ฺตเรน  พฺยสเนน   
สมนฺนาคตสฺส    อ ฺตร ฺตเรน    ทุกฺขธมฺเมน    ผุฏสฺส    อายาโส   
อุปายาโส    อายาสิตตฺต    อุปายาสิตตฺต    อย    วุจฺจติ    ภิกฺขเว   
อุปายาโส   ฯ   กตโม   จ  ภิกฺขเว  อปปฺเยหิ  สมฺปโยโค  ทุกโฺข  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   ยสฺส   เต   โหนฺติ  อนิฏา  อกนฺตา  อมนาปา  รูปา   
สทฺทา  คนฺธา รสา โผฏพฺพา [๒] เย วา ปนสฺส เต โหนฺติ อนตฺถกามา   
อหิตกามา   อผาสุกามา  อโยคกฺเขมกามา  ยา  เตหิ  สงฺคติ  สมาคโม   
สโมธาน   มสิฺสีภาโว   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   อปฺปเยหิ   สมฺปโยโค   
ทุกฺโข   ฯ   กตโม   จ   ภิกขฺเว  ปเยหิ  วิปฺปโยโค  ทกฺุโข  ฯ  อิธ   
ภิกฺขเว   ยสสฺ   เต   โหนติฺ   อิฏา   กนฺตา  มนาปา  รูปา  สทฺทา   
#๑ ม. มโน ... ๒ ม. ธมฺมา ฯ    
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คนฺธา  รสา  โผฏพฺพา  [๑]  เย  วา  ปนสฺส  เต โหนฺติ อตฺถกามา   
หิตกามา   ผาสุกามา   โยคกฺเขมกามา  มาตา  วา  ปตา  วา  ภาตา   
วา   ภคินี   วา   มิตฺตา  วา  อมจฺจา  วา  าติสาโลหิตา  วา  ยา   
เตหิ    อสงฺคติ   อสมาคโม   อสโมธาน   อมิสฺสีภาโว   อย   วุจฺจติ   
ภิกฺขเว   ปเยหิ   วิปฺปโยโค   ทุกโฺข   ฯ   กตม ฺจ  ภิกฺขเว  ยมฺปจฺฉ   
น   ลภติ   ตมฺป   ทุกฺข   ฯ   ชาติธมฺมาน   ภิกฺขเว   สตฺตาน  เอว   
อิจฺฉา   อุปฺปชฺชติ   อโห   วต   มย   น  ชาติธมฺมา  อสฺสาม  น  จ   
วต   โน   ชาติ   อาคจฺเฉยฺยาติ   น   โข  ปเนต  อิจฺฉาย  ปตฺตพฺพ   
อิทมฺป   ยมปฺจฺฉ   น   ลภติ   ตมฺป   ทุกฺข   ฯ  ชราธมฺมาน  ภิกฺขเว   
สตฺตาน  ...  ฯ  พฺยาธิธมฺมาน  ภิกฺขเว  สตฺตาน  ...  ฯ มรณธมฺมาน   
ภิกฺขเว  สตฺตาน  ...  ฯ  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมาน ภิกฺขเว   
สตฺตาน   เอว  อิจฺฉา  อุปฺปชฺชติ  อโห  วต  มย  น  โสกปริเทวทุกฺข-   
โทมนสฺสุปายาสธมฺมา   อสฺสาม   น   จ   วต  โน  โสกปริเทวทุกฺข-   
โทมนสฺสุปายาสา   อาคจฺเฉยฺยุนฺติ   น   โข  ปเนต  อิจฺฉาย  ปตฺตพฺพ   
อิทมฺป   ยมปฺจฺฉ   น   ลภติ   ตมฺป   ทุกฺข   ฯ   กตเม  จ  ภิกฺขเว   
สงฺขิตฺเตน    ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา   ทุกขฺา   เสยฺยถีท   รูปูปาทานกฺขนฺโธ   
เวทนูปาทานกฺขนฺโธ       ส ฺ ูปาทานกฺขนฺโธ      สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ   
วิ ฺาณูปาทานกฺขนฺโธ     อิเม     วุจฺจนฺติ     ภิกฺขเว     สงฺขิตฺเตน   
ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺข อริยสจฺจ ฯ   
     [๑๔๗]   กตม ฺจ  ภิกฺขเว  ทุกฺขสมุทโย  ๒  อรยิสจฺจ  ฯ  ยาย   
#๑ ม. ธมฺมา ฯ   ๒ ม. ทุกขฺสมุทย ฯ    
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ตณฺหา    โปโนพฺภวิกา   นนฺทิราคสหคตา   ตตฺรตตฺราภินนฺทินี   เสยฺยถีท   
กามตณฺหา   ภวตณฺหา   วิภวตณฺหา   ฯ   สา   โข   ปเนสา  ภิกฺขเว   
ตณฺหา   กตฺถ  อุปฺปชชฺมานา  อุปฺปชฺชติ  กตฺถ  นิวีสมานา  นิวีสติ  ฯ  ย   
โลเก   ปยรูป   สาตรูป   เอตฺเถสา   ตณฺหา  อุปฺปชชฺมานา  อุปฺปชฺชติ   
เอตฺถ   นิวีสมานา  นิวีสติ  ฯ  กิ ฺจ  โลเก  ปยรูป  สาตรูป  ฯ  จกฺขุ   
โลเก   ปยรูป   สาตรูป   เอตฺเถสา   ตณฺหา  อุปฺปชชฺมานา  อุปฺปชฺชติ   
เอตฺถ  นิวีสมานา  นิวีสติ  ฯ  โสต  ฆาน  ชิวฺหา  กาโย  มโน  โลเก   
ปยรูป   สาตรูป   เอตฺเถสา   ตณฺหา   อุปฺปชฺชมานา  อุปฺปชฺชติ  เอตฺถ   
นิวีสมานา   นิวีสติ   ฯ  รปูา  สทฺทา  คนฺธา  รสา  โผฏพฺพา  ธมฺมา   
โลเก   ปยรูป   สาตรูป   เอตฺเถสา   ตณฺหา  อุปฺปชชฺมานา  อุปฺปชฺชติ   
เอตฺถ   นิวีสมานา   นิวีสติ   ฯ  จกฺขุวิ ฺาณ  โสตวิ ฺาณ  ฆานวิ ฺาณ   
ชิวฺหาวิ ฺาณ      กายวิ ฺาณ      มโนวิ ฺาณ     โลเก     ปยรูป   
สาตรูป    เอตฺเถสา    ตณฺหา    อุปฺปชชฺมานา    อุปฺปชฺชติ    เอตฺถ   
นิวีสมานา    นิวีสติ   ฯ   จกฺขุสมฺผสฺโส   โสตสมฺผสฺโส   ฆานสมฺผสฺโส   
ชิวฺหาสมฺผสฺโส   กายสมฺผสฺโส   มโนสมฺผสฺโส   โลเก   ปยรูป  สาตรูป   
เอตฺเถสา    ตณฺหา    อุปฺปชฺชมานา    อุปฺปชฺชติ   เอตฺถ   นิวีสมานา   
นิวีสติ  ฯ  จกฺขุสมฺผสฺสชา  เวทนา  โสตสมฺผสฺสชา เวทนา ฆาน- 
สมฺผสฺสชา  เวทนา     ชิวฺหาสมฺผสฺสชา   เวทนา   กายสมฺผสฺสชา  เวทนา   
มโนสมฺผสฺสชา   เวทนา   โลเก   ปยรูป   สาตรูป  เอตฺเถสา  ตณฺหา   
อุปฺปชฺชมานา   อุปฺปชชฺติ   เอตฺถ   นิวีสมานา   นิวีสติ   ฯ   รูปส ฺา    
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สทฺทส ฺา     คนฺธส ฺา     รสส ฺา    โผฏพฺพส ฺา    ธมมฺส ฺา   
โลเก   ปยรูป   สาตรูป   เอตฺเถสา   ตณฺหา  อุปฺปชชฺมานา  อุปฺปชฺชติ   
เอตฺถ  นิวีสมานา  นิวีสติ  ฯ  รูปส ฺเจตนา สทฺทส ฺเจตนา คนฺธส ฺเจตนา   
รสส ฺเจตนา       โผฏพฺพส ฺเจตนา      ธมฺมส ฺเจตนา      โลเก   
ปยรูป   สาตรูป   เอตฺเถสา   ตณฺหา   อุปฺปชฺชมานา  อุปฺปชฺชติ  เอตฺถ   
นิวีสมานา   นิวีสติ   ฯ   รปูตณฺหา   สทฺทตณฺหา   คนฺธตณฺหา  รสตณฺหา   
โผฏพฺพตณฺหา    ธมฺมตณฺหา    โลเก    ปยรูป   สาตรูป   เอตฺเถสา   
ตณฺหา    อุปปฺชฺชมานา    อุปฺปชฺชติ   เอตฺถ   นิวีสมานา   นิวีสติ   ฯ   
รูปวิตกฺโก    สทฺทวิตกฺโก    คนฺธวิตกฺโก   รสวิตกฺโก   โผฏพฺพวิตกฺโก   
ธมฺมวิตกฺโก   โลเก   ปยรปู  สาตรูป  เอตฺเถสา  ตณฺหา  อุปฺปชฺชมานา   
อุปฺปชฺชติ   เอตฺถ   นิวีสมานา   นิวีสติ   ฯ   รูปวิจาโร   สทฺทวิจาโร   
คนฺธวิจาโร   รสวิจาโร   โผฏพฺพวิจาโร   ธมฺมวิจาโร  โลเก  ปยรูป   
สาตรูป   เอตฺเถสา  ตณฺหา  อุปฺปชชฺมานา  อุปฺปชฺชติ  เอตฺถ  นิวีสมานา   
นิวีสติ ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจ ฯ   
     [๑๔๘]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  ทุกฺขนิโรโธ  อริยสจฺจ ฯ โย ตสฺสาเยว   
ตณฺหาย   อเสสวิราคนิโรโธ   จาโค   ปฏินิสฺสคฺโค  มุตฺติ  อนาลโย  ฯ   
สา   โข   ปเนสา   ภิกฺขเว   ตณฺหา   กตฺถ   ปหิยฺยมานา   ปหิยฺยติ   
กตฺถ   นิรชฺุฌมานา  นิรุชฌฺติ  ฯ  ย  โลเก  ปยรูป  สาตรูป  เอตฺเถสา   
ตณฺหา    ปหยิฺยมานา    ปหิยฺยติ   เอตฺถ   นิรุชฌฺมานา   นิรชฺุฌติ   ฯ   
กิ ฺจิ   โลเก   ปยรูป   สาตรูป   ฯ   จกฺขุ   โลเก  ปยรปู  สาตรูป    
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เอตฺเถสา    ตณฺหา    ปหิยยฺมานา    ปหยิฺยติ    เอตฺถ   นิรชฺุฌมานา   
นิรุชฺฌติ   ฯ  โสต  ฆาน  ชิวฺหา  กาโย  มโน  โลเก  ปยรูป  สาตรูป   
เอตฺเถสา  ตณฺหา  ปหิยฺยมานา  ปหิยฺยติ  เอตฺถ  นริชฺุฌมานา  นริุชฺฌติ ฯ   
รูปา   สทฺทา  คนฺธา  รสา  โผฏพฺพา  ธมฺมา  โลเก  ปยรูป  สาตรูป   
เอตฺเถสา    ตณฺหา    ปหิยยฺมานา    ปหยิฺยติ    เอตฺถ   นิรชฺุฌมานา   
นิรุชฺฌติ    ฯ   จกฺขุวิ ฺาณ   โสตวิ ฺาณ   ฆานวิ ฺาณ   ชวฺิหาวิ ฺาณ   
กายวิ ฺาณ       มโนวิ ฺาณ       โลเก      ปยรูป      สาตรูป   
เอตฺเถสา    ตณฺหา    ปหิยยฺมานา    ปหยิฺยติ    เอตฺถ   นิรชฺุฌมานา   
นิรุชฺฌติ   ฯ   จกฺขุสมฺผสฺโส  โสตสมฺผสฺโส  ฆานสมฺผสฺโส  ชิวฺหาสมฺผสฺโส   
กายสมฺผสฺโส      มโนสมฺผสฺโส      โลเก      ปยรปู      สาตรูป   
เอตฺเถสา    ตณฺหา    ปหิยยฺมานา    ปหยิฺยติ    เอตฺถ   นิรชฺุฌมานา   
นิรุชฺฌติ  ฯ  จกฺขุสมฺผสฺสชา  เวทนา โสตสมฺผสฺสชา เวทนา ฆานสมฺผสฺสชา   
เวทนา     ชิวฺหาสมฺผสฺสชา     เวทนา     กายสมฺผสฺสชา    เวทนา   
มโนสมฺผสฺสชา   เวทนา   โลเก   ปยรูป   สาตรูป  เอตฺเถสา  ตณฺหา   
ปหิยฺยมานา   ปหิยฺยติ   เอตฺถ   นิรชฺุฌมานา   นิรุชฌฺติ   ฯ   รูปส ฺา   
สทฺทส ฺา     คนฺธส ฺา     รสส ฺา    โผฏพฺพส ฺา    ธมมฺส ฺา   
โลเก   ปยรูป   สาตรูป   เอตฺเถสา   ตณฺหา   ปหิยฺยมานา   ปหิยยฺติ   
เอตฺถ    นิรชุฌฺมานา    นริุชฺฌติ    ฯ   รูปส ฺเจตนา   สทฺทส ฺเจตนา   
คนฺธส ฺเจตนา     รสส ฺเจตนา    โผฏพฺพส ฺเจตนา    ธมฺมส ฺเจตนา   
โลเก   ปยรูป   สาตรูป   เอตฺเถสา   ตณฺหา   ปหิยฺยมานา   ปหิยยฺติ    
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เอตฺถ   นริุชฌฺมานา   นิรชฺุฌติ   ฯ   รปูตณฺหา   สทฺทตณฺหา  คนฺธตณฺหา   
รสตณฺหา    โผฏพฺพตณฺหา    ธมฺมตณฺหา    โลเก    ปยรูป   สาตรูป   
เอตฺเถสา    ตณฺหา    ปหิยยฺมานา    ปหยิฺยติ    เอตฺถ   นิรชฺุฌมานา   
นิรุชฺฌติ    ฯ    รูปวิตกฺโก    สทฺทวิตกฺโก    คนฺธวิตกฺโก   รสวิตกฺโก   
โผฏพฺพวิตกฺโก    ธมฺมวิตกฺโก   โลเก   ปยรูป   สาตรูป   เอตฺเถสา   
ตณฺหา    ปหยิฺยมานา    ปหิยฺยติ   เอตฺถ   นิรุชฌฺมานา   นิรชฺุฌติ   ฯ   
รูปวิจาโร    สทฺทวิจาโร    คนฺธวิจาโร   รสวิจาโร   โผฏพฺพวิจาโร   
ธมฺมวิจาโร   โลเก   ปยรูป   สาตรูป  เอตฺเถสา  ตณฺหา  ปหิยฺยมานา   
ปหยิฺยติ   เอตฺถ   นิรชฺุฌมานา   นิรุชฌฺติ   ฯ   อิท   วุจฺจติ   ภิกขฺเว   
ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจ ฯ   
      [๑๔๙]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทา  อริยสจฺจ ฯ   
อยเมว  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  เสยฺยถีท  สมฺมาทิฏ ิ  สมฺมาสงฺกปฺโป   
สมฺมาวาจา      สมฺมากมฺมนฺโต      สมมฺาอาชีโว      สมฺมาวายาโม   
สมฺมาสติ   สมฺมาสมาธิ  ฯ  กตมา  จ  ภิกฺขเว  สมฺมาทิฏ ิ  ฯ  ย  โข   
ภิกฺขเว    ทุกฺเข    าณ    ทุกฺขสมุทเย   าณ   ทุกฺขนิโรเธ   าณ   
ทุกฺขนิโรธคามินิยา  ปฏปิทาย  าณ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สมฺมาทิฏ ิ  ฯ   
กตโม     จ     ภิกฺขเว    สมฺมาสงฺกปฺโป    ฯ    เนกขฺมฺมสงฺกปฺโป   
อพฺยาปาทสงฺกปฺโป  อวิหึสาสงฺกปฺโป  อย  วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ   
กตมา    จ    ภิกฺขเว    สมมฺาวาจา    ฯ    มุสาวาทา    เวรมณี   
ปสุณาย   วาจาย   เวรมณี   ผรุสาย   วาจาย  เวรมณี  สมฺผปฺปลาปา    
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เวรมณี   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   สมฺมาวาจา  ฯ  กตโม  จ  ภิกฺขเว   
สมฺมากมฺมนฺโต    ฯ   ปาณาติปาตา   เวรมณี   อทินฺนาทานา   เวรมณี   
กาเมสุมิจฺฉาจารา   เวรมณี   อย   วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สมฺมากมฺมนฺโต  ฯ   
กตโม   จ   ภิกฺขเว   สมฺมาอาชีโว   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว  อริยสาวโก   
มิจฺฉาอาชีว    ปหาย   สมมฺาอาชีเวน   ชีวิก   กปฺเปติ   อย   วุจฺจติ   
ภิกฺขเว   สมมฺาอาชีโว   ฯ   กตโม   จ   ภิกฺขเว  สมฺมาวายาโม  ฯ   
อิธ    ภิกฺขเว    ภิกฺขุ   อนุปฺปนฺนาน   ปาปกาน   อกุสลาน   ธมมฺาน   
อนุปฺปาทาย   ฉนฺท   ชเนติ   วายมติ  วิริย  อารภติ  จิตฺต  ปคฺคณฺหาติ   
ปทหติ   อุปปฺนฺนาน   ปาปกาน   อกุสลาน   ธมฺมาน   ปหานาย   ฉนฺท   
ชเนติ   วายมติ   วิรยิ  อารภติ  จิตฺต  ปคฺคณฺหาติ  ปทหติ  อนุปฺปนฺนาน   
กุสลาน    ธมฺมาน    อุปฺปาทาย    ฉนฺท    ชเนติ    วายมติ   วิริย   
อารภติ    จิตฺต   ปคฺคณฺหาติ   ปทหติ   อุปฺปนฺนาน   กุสลาน   ธมฺมาน   
 ิติยา   อสมฺโมสาย   ภิยฺโยภาวาย   เวปุลฺลาย   ภาวนาย  ปาริปูริยา   
ฉนฺท   ชเนติ   วายมติ   วิริย  อารภติ  จิตฺต  ปคฺคณฺหาติ  ปทหติ  อย   
วุจฺจติ   ภิกฺขเว   สมฺมาวายาโม  ฯ  กตมา  จ  ภิกฺขเว  สมฺมาสติ  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน   
สติมา   วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส  ฯ  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี   
วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส  ฯ   
จิตฺเต   จิตฺตานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   
โลเก   อภิชฌฺาโทมนสฺส   ฯ   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสสฺี   วิหรติ  อาตาป    
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สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   อย   วุจฺจติ   
ภิกฺขเว  สมฺมาสติ  ฯ  กตโม  จ  ภิกฺขเว  สมฺมาสมาธิ  ฯ  อิธ ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   วิวิจฺเจว   กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก  สวิจาร   
วิเวกช    ปติสุข   ปม   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   วิตกฺกวิจาราน   
วูปสมา   อชฌฺตฺต   สมฺปสาทน   เจตโส  เอโกทิภาว  อวิตกฺก  อวิจาร   
สมาธิช   ปติสุข   ทุติย   ฌาน  อุปสมปฺชฺช  วิหรติ  ปติยา  จ  วิราคา   
อุเปกฺขโก  จ  วิหรติ  สโต  จ  สมฺปชาโน  สุข ฺจ  กาเยน ปฏิสเวเทติ   
ยนฺต     อริยา     อาจิกฺขนฺติ     อุเปกฺขโก    สติมา    สุขวิหารีติ   
ตติย   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   สุขสฺส   จ   ปหานา  ทุกฺขสฺส  จ   
ปหานา     ปพฺุเพว    โสมนสฺสโทมนสฺสาน    อตฺถงฺคมา    อทกฺุขมสุข   
อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ   จตุตฺถ   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   อย  วุจฺจติ   
ภิกฺขเว  สมฺมาสมาธิ  ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกขฺเว  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทา   
อริยสจฺจ ฯ   
     [๑๕๐]  อิติ  อชฺฌตฺต  วา  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  พหิทฺธา   
วา    ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสสฺี   วิหรติ   อชฺฌตฺตพหิทฺธา   วา   ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี    วิหรติ    สมุทยธมฺมานุปสฺสี    วา    ธมฺเมสุ    วิหรติ   
วยธมฺมานุปสฺสี    วา    ธมฺเมสุ    วิหรติ   สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี   วา   
ธมฺเมสุ    วิหรติ   อตฺถิ   ธมฺมาติ   วา   ปนสฺส   สติ   ปจฺจุปฏ ิตา   
โหติ     ยาวเทว    าณมตฺตาย    ปติสสฺติมตฺตาย    อนิสฺสิโต    จ   
วิหรติ   น   จ   กิ ฺจิ  โลเก  อุปาทิยติ  เอวมฺป  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ    
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ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ จตูสุ อริยสจฺเจสุ ฯ ๑   
     [๑๕๑]  โย  ห ิ โกจิ  ภิกฺขเว  อิเม  จตฺตาโร สติปฏาเน เอว   
ภาเวยฺย    สตฺต    วสฺสานิ   ตสฺส   ทฺวินนฺ   ผลาน   อ ฺตร   ผล   
ปาฏิกงฺข   ทฏิเว   ธมฺเม  อ ฺา  สติ  วา  อุปาทิเสเส  อนาคามิตา   
ติฏนฺตุ   ภิกขฺเว   สตฺต   วสฺสานิ   ฯ  โย  หิ  โกจิ  ภิกฺขเว  อิเม   
จตฺตาโร   สติปฏาเน   เอว   ภาเวยฺย   ฉ  วสฺสานิ  ป ฺจ  วสฺสานิ   
จตฺตาริ  วสฺสานิ  ตีณิ  วสสฺานิ  เทฺว  วสฺสานิ  เอก  วสฺส  ... ติฏตุ   
ภิกฺขเว   เอก   วสฺส   ฯ   โย   หิ  โกจิ  ภิกฺขเว  อิเม  จตฺตาโร   
สติปฏาเน   เอว   ภาเวยฺย   สตฺต   มาสานิ   ตสฺส  ทฺวินฺน  ผลาน   
อ ฺตร   ผล  ปาฏิกงฺข  ทิฏเว  ธมฺเม  อ ฺา  สติ  วา  อุปาทิเสเส   
อนาคามิตา    ติฏนฺตุ    ภิกฺขเว    สตฺต    มาสานิ   ฯ   โย   หิ   
โกจิ  ภิกฺขเว  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏาเน  เอว  ภาเวยฺย  ฉ มาสานิ   
ป ฺจ  มาสานิ  จตฺตาริ  มาสานิ  ตีณิ  มาสานิ  เทฺว มาสานิ [๒] มาส   
อฑฺฒมาส  ...  ติฏตุ  ภิกขฺเว  อฑฺฒมาโส  ฯ  โย  ห ิ โกจิ  ภิกฺขเว   
อิเม   จตฺตาโร   สติปฏาเน   เอว  ภาเวยฺย  สตฺตาห  ตสฺส  ทฺวินนฺ   
ผลาน    อ ฺตร    ผล   ปาฏิกงฺข   ทฏิเว   ธมฺเม   อ ฺา   สติ   
วา อุปาทิเสเส อนาคามิตา ฯ   
     [๑๕๒]   เอกายโน   อย   ภิกฺขเว   มคฺโค  สตฺตาน  วิสุทฺธิยา   
โสกปริเทวาน    สมติกฺกมาย   ทุกฺขโทมนสฺสาน   อตฺถงฺคมาย   ายสฺส   
#๑ ปานฺตเร ปุน สจฺจปพฺพ ฯ ธมฺมานุปสฺสนาสติปฏานนฺติ ทิสฺสนฺติ ฯ   
#๒ โป. ม. เอก ฯ    
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อธิคมาย   นพฺิพานสฺส   สจฺฉิกิริยาย   ยทิท  จตฺตาโร  สติปฏานาติ  ฯ   
อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
              สติปฏานสุตฺต นิฏ ิต ทสม ฯ   
               มูลปริยายวคฺโค ปโม ฯ   
                    ตสฺสุทฺทาน   
     อชร อมร อมตาธิคม ผลมคฺคนิทสฺสน ทุกฺขนุท   
     สหิตตฺถมหารหสฺสกร พหุปติหร วิวิธ สุณาถ   
     ตฬากาว สุปูริต ฆมฺมปเถ ติวิธคฺคิสิเลสิตนิพฺพาน   
     พฺยาธิปโนทนโอปทโย มชฺฌิมสุตฺตวรา ปตา   
     มธุมทฺทวมนฺทรสา อมราน ขิฑฺฑรติชนน ี  
     มนุสงฺฆ ต สุตฺตพฺยากรณ ฺจ ปตา สกฺยปุตฺตานฺมาภิรมตฺตา   
     ติป ฺาสวร ทิยฑฺฒสต เทฺว จ เวยฺยากรณ อปเร จ เต   
     อสเม ปถวคฺควคฺเค อนุปุพฺเพน เอกมนา นิสาเมถ มูทคฺค   
         ๑ มูลอาสวธมฺมทายาท-     เภรวนงฺคณกงฺขสุตฺต   
            วตฺถสลฺเลขทิฏ ิสติ       ปถวคฺควโร โส สมตฺโต ฯ   
#๑ สี. สุภวยวาทายจปุพฺพคโม อคณิคณองฺคณสพฺภยโน ปยการวปณฺฑรสลฺลิขิโน   
# ตถาทิฏ ิสติอสโม ปโม พฺรูวโรวรวคฺโคติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ    
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                       สีหนาทวคฺโค   
                       ___________   
                      จูฬสีหนาทสุตฺต   
     [๑๕๓]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๑๕๔]   ภควา  เอตทโวจ  อิเธว  ภิกฺขเว  สมโณ  อิธ  ทุติโย   
สมโณ   อิธ   ตติโย  สมโณ  อิธ  จตุตฺโถ  สมโณ  สุ ฺา  ปรปฺปวาทา   
สมเณหิ   ๑   อ ฺเภีติ  เอวเมว  ภิกฺขเว  สมฺมา  สหีนาท  นทถ  ฯ   
าน  โข  ปเนต  ภิกฺขเว  วิชฺชติ  ย  อิธ  ๒ อ ฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา   
เอว   วเทยฺยุ   โก   ปนายสฺมนฺตาน  อสฺสาโส  ก ึ พล  เยน  ตุเมหฺ   
อายสฺมนฺโต    อตฺตนิ   สมฺปสฺสมานา   เอว   วเทถ   อิเธว   สมโณ   
อิธ   ทุติโย   สมโณ   อิธ   ตติโย   สมโณ   อิธ   จตุตฺโถ   สมโณ   
สุ ฺา    ปรปฺปวาทา    สมเณหิ    อ ฺเภีติ    เอววาทิโน   ภิกฺขเว   
อ ฺติตฺถิยา    ปริพฺพาชกา    เอวมสฺสุ    วจนียา   อตฺถิ   โข   โน   
อาวุโส   เตน   ภควตา   ชานตา   ปสฺสตา  อรหตา  สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
จตฺตาโร   ธมฺมา   อกฺขาตา   เย   มย   อตฺตนิ  สมปฺสฺสมานา  เอว   
วเทม   อิเธว   สมโณ   อิธ   ทุติโย   สมโณ   อิธ   ตติโย  สมโณ   
#๑ โป. ม. สมเณภิ อ ฺเหิ ฯ ๒ โป. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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อิธ    จตุตฺโถ    สมโณ    สุ ฺา   ปรปฺปวาทา   สมเณหิ   อ ฺเภีติ   
กตเม   จตฺตาโร   อตฺถ ิ  โข   โน   อาวุโส  สตฺถร ิ ปสาโท  อตฺถิ   
ธมฺเม   ปสาโท   อตฺถิ   สีเลสุ   ปริปรูการิตา   สหธมฺมิกา  โข  ปน   
ปยา   มนาปา   คหฏา  เจว  ปพฺพชิตา  จ  อิเม  โข  โน  อาวุโส   
เตน   ภควตา   ชานตา   ปสฺสตา  อรหตา  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  จตฺตาโร   
ธมฺมา   อกฺขาตา  เย  มย  อตฺตนิ  สมฺปสฺสมานา  เอว  วเทม  อิเธว   
สมโณ   อิธ   ทุติโย  สมโณ  อิธ  ตติโย  สมโณ  อิธ  จตุตฺโถ  สมโณ   
สุ ฺา   ปรปฺปวาทา  สมเณหิ  อ ฺเภีติ  ฯ  าน  โข  ปเนต  ภิกฺขเว   
วิชฺชติ    ย   อ ฺติตฺถิยา   ปริพฺพาชกา   เอว   วเทยฺยุ   อมฺหากมฺป   
โข   อาวุโส   อตฺถิ  สตฺถร ิ ปสาโท  โย  อมฺหาก  สตฺถา  อมฺหากมฺป   
อตฺถิ  ธมฺเม  ปสาโท  โย  ๑ อมฺหาก ธมฺโม มยมฺป สีเลสุ ปริปูรการิโน^   
ยานิ      อมฺหาก     สลีานิ     อมฺหากมฺป     สหธมฺมิกา     ปยา   
มนาปา  คหฏา  เจว  ปพฺพชิตา  จ  ฯ  อิธ  โน  อาวุโส โก วิเสโส   
โก  อธิปฺปาโย  ๒  กึ  นานากรณ  ยททิ  ตุมฺหาก ฺเจว อมฺหาก ฺจาติ ฯ   
เอววาทิโน     ภิกฺขเว     อ ฺติตฺถิยา     ปริพฺพาชกา     เอวมสฺสุ   
วจนียา   กึ  ปนาวุโส  เอกา  นิฏา  อุทาหุ  ปุถู  นฏิาติ  ฯ  สมมฺาl   
พฺยากรมานา   ภิกฺขเว   อ ฺติตฺถิยา   ปริพฺพาชกา   เอว  พฺยากเรยฺยุ   
เอกา  หาวุโส  นฏิา  น  ปุถ ู นฏิาติ ฯ สา ปนาวุโส นิฏา สราคสฺส   
อุทาหุ   วีตราคสฺสาติ   ฯ   สมฺมา  พฺยากรมานา  ภิกขฺเว  อ ฺติตฺถิยา   
#๑ ยุ. โส ฯ ๒ อธิปฺปายโสติป ปาโ ฯ    
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ปริพฺพาชกา   เอว   พฺยากเรยฺยุ  วีตราคสฺสาวุโส  สา  นฏิา  น  สา   
นิฏา   สราคสฺสาติ   ฯ   สา   ปนาวุโส   นิฏา   สโทสสฺส  อุทาหุ   
วีตโทสสฺสาติ    ฯ    สมฺมา    พฺยากรมานา    ภิกฺขเว   อ ฺติตฺถิยา   
ปริพฺพาชกา   เอว   พฺยากเรยฺยุ  วีตโทสสฺสาวุโส  สา  นฏิา  น  สา   
นิฏา   สโทสสฺสาติ   ฯ   สา   ปนาวุโส   นิฏา   สโมหสฺส  อุทาหุ   
วีตโมหสฺสาติ    ฯ    สมฺมา    พฺยากรมานา    ภิกฺขเว   อ ฺติตฺถิยา   
ปริพฺพาชกา   เอว   พฺยากเรยฺยุ   วีตโมหสฺสาวุโส   สา   นฏิา   น   
สา   นฏิา   สโมหสฺสาติ  ฯ  สา  ปนาวุโส  นฏิา  สตณฺหสฺส  อุทาหุ   
วีตตณฺหสฺสาติ    ฯ    สมฺมา    พฺยากรมานา    ภิกฺขเว   อ ฺติตฺถิยา   
ปริพฺพาชกา   เอว   พฺยากเรยฺยุ   วีตตณฺหสฺสาวุโส   สา   นฏิา   น   
สา   นฏิา   สตณฺหสฺสาติ   ฯ   สา   ปนาวุโส  นิฏา  สอุปาทานสฺส   
อุทาหุ   อนุปาทานสฺสาติ  ฯ  สมฺมา  พฺยากรมานา  ภิกฺขเว  อ ฺติตฺถิยา   
ปริพฺพาชกา      เอว     พฺยากเรยฺยุ     อนุปาทานสฺสาวุโส     สา   
นิฏา   น   สา  นิฏา  สอุปาทานสฺสาติ  ฯ  สา  ปนาวุโส  วิททฺสุโน   
อุทาหุ   อวิทฺทสุโนติ   ฯ   สมฺมา   พฺยากรมานา  ภิกขฺเว  อ ฺติตฺถิยา   
ปริพฺพาชกา   เอว   พฺยากเรยฺยุ   วิทฺทสโุน   อาวุโส  สา  นฏิา  น   
สา  นิฏา  อวิทฺทสุโนติ  ฯ  สา  ปนาวุโส  นฏิา  อนุรุทฺธปฺปฏิวิรุทฺธสฺส   
อุทาหุ   อนนุรุทฺธปฺปฏิวิรทฺุธสฺสาติ   ฯ   สมฺมา   พฺยากรมานา   ภิกฺขเว   
อ ฺติตฺถิยา   ปริพฺพาชกา  เอว  พฺยากเรยฺยุ  อนนุรทฺุธปฺปฏ-ิ 
วิรุทฺธสฺสาวุโส  สา   นฏิา   น   สา   นิฏา   อนุรทฺุธปฺปฏิวิรุทธฺสฺสาติ  ฯ    
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สา     ปนาวุโส    นฏิา    ปป ฺจารามสฺส    ปป ฺจรติโน    อุทาหุ   
นิปฺปป ฺจารามสฺส   นิปปฺป ฺจรติโนติ   ฯ   สมฺมา  พฺยากรมานา  ภิกฺขเว   
อ ฺติตฺถิยา   ปริพฺพาชกา   เอว   พฺยากเรยฺยุ   นิปปฺป ฺจารามสฺสาวุโส   
สา    นิฏา    นิปฺปป ฺจรติโน    น    สา   นฏิา   ปป ฺจารามสฺส   
ปป ฺจรติโนติ ฯ   
     [๑๕๕]  เทฺวมา  ภิกฺขเว  ทิฏ ิโย  ภวทิฏ ิ  จ  วิภวทิฏ ิ  จ  ฯ   
เย   ห ิ เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  ภวทิฏ ึ  อลลฺีนา   
ภวทิฏ ึ   อุปคตา  ภวทิฏ ึ  อชฺโฌสิตา  วิภวทิฏ ิยา  เต  ปฏิวิรทฺุธา  ฯ   
เย     ห ิ   เกจิ    ภิกฺขเว    สมณา    วา    พฺราหฺมณา    วา   
วิภวทิฏ ึ    อลฺลีนา    วิภวทิฏ ึ    อุปคตา    วิภวทิฏ ึ    อชโฺฌสิตา   
ภวทิฏ ิยา   เต   ปฏิวิรุทฺธา   ฯ  เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา   
พฺราหฺมณา    วา    อิมาส   ทฺวินฺน   ทิฏ ีน   สมุทย ฺจ   อตฺถงฺคม ฺจ   
อสฺสาท ฺจ    อาทีนว ฺจ    นิสฺสรณ ฺจ    ยถาภูต    นปฺปชานนติฺ   เต   
สราคา   เต   สโทสา   เต  สโมหา  เต  สตณฺหา  เต  สอุปาทานา   
เต  อวิทฺทสุโน  เต  อนรุุทธฺปฺปฏิวิรุทฺธา  เต  ปป ฺจารามา  ปป ฺจรติโน   
เต น ปริมุจฺจนฺติ ชาติยา ชรามรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิโทมนสฺเสหิ   
อุปายาเสหิ    ปริมุจฺจนฺติ    ทุกฺขสฺมาติ    วทามิ    ฯ    เย    ๑   
หิ   เกจิ   สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา   อิมาส   ทฺวินฺน   ทิฏ ีน   
สมุทย ฺจ   อตฺถงฺคม ฺจ   อสฺสาท ฺจ   อาทีนว ฺจ   นิสฺสรณ ฺจ   ยถาภูต   
ปชานนฺติ   เต  วีตราคา  เต  วีตโทสา  เต  วีตโมหา  เต  วีตตณฺหา   
#๑ โป เย ห ิโข ฯ ม. ย.ุ เย จ โข ฯ    
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เต    อนุปาทานา   เต   วิททฺสุโน   เต   อนนุรุทฺธปฺปฏิวิรุทฺธา   เต   
นิปฺปป ฺจารามา   นิปฺปป ฺจรติโน   เต  ปริมุจฺจนฺติ  ชาติยา  ชรามรเณน   
โสเกหิ      ปริเทเวหิ      ทกฺุเขหิ     โทมนสฺเสหิ     อุปายาเสหิ   
ปริมุจฺจนฺติ ทุกฺขสฺมาติ วทามิ ฯ   
     [๑๕๖]   จตฺตารีมานิ   ภิกฺขเว   อุปาทานานิ   กตมานิ  จตฺตาริ   
กามุปาทาน     ทิฏ ุปาทาน    สลีพฺพตุปาทาน    อตฺตวาทุปาทาน    ฯ   
สนฺติ    ภิกฺขเว    เอเก    สมณพฺราหฺมณา    สพฺพุปาทานปริ ฺาวาทา   
ปฏิชานมานา    เต    น    สมฺมา    สพฺพุปาทานปริ ฺ   ป ฺาเปนฺติ   
กามุปาทานสฺส    ปริ ฺ    ป ฺาเปนฺติ    น   ทฏิ ุปาทานสฺส   ปริ ฺ   
ป ฺาเปนฺติ     น    สีลพฺพตุปาทานสฺส    ปริ ฺ    ป ฺาเปนฺติ    น   
อตฺตวาทุปาทานสฺส   ปริ ฺ   ป ฺาเปนฺติ   ต   กสิฺส  เหตุ  อิมานิ  หิ   
เต   โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา   ตีณิ   านานิ   ยถาภูต   นปฺปชานนฺติ   
ตสฺมา     เต     โภนฺโต    สมณพฺรหฺมณา    สพฺพุปาทานปริ ฺาวาทา   
ปฏิชานมานา    เต    น    สมฺมา    สพฺพุปาทานปริ ฺ   ป ฺาเปนฺติ   
กามุปาทานสฺส    ปริ ฺ    ป ฺาเปนฺติ    น   ทฏิ ุปาทานสฺส   ปริ ฺ   
ป ฺาเปนฺติ     น    สีลพฺพตุปาทานสฺส    ปริ ฺ    ป ฺาเปนฺติ    น   
อตฺตวาทุปาทานสฺส   ปริ ฺ   ป ฺาเปนฺติ   ฯ   สนฺติ   ภิกฺขเว  เอเก   
สมณพฺราหฺมณา    สพฺพุปาทานปริ ฺาวาทา    ปฏชิานมานา    เต    น   
สมฺมา     สพฺพุปาทานปริ ฺ    ป ฺาเปนฺติ    กามุปาทานสฺส    ปริ ฺ   
ป ฺาเปนฺติ   ทิฏ ุปาทานสฺส   ปริ ฺ  ป ฺาเปนฺติ  น  สีลพฺพตุ-  
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ปาทานสฺส  ปริ ฺ   ป ฺาเปนฺติ    น    อตฺตวาทุปาทานสฺส   ปริ ฺ   
ป ฺาเปนฺติ   ต   กิสฺส  เหตุ  อิมานิ  หิ  เต  โภนฺโต  สมณพฺราหฺมณา   
เทฺว      านานิ      ยถาภูต      นปฺปชานนฺติ     ตสฺมา     เต   
โภนฺโต     สมณพฺราหฺมณา     สพฺพุปาทานปริ ฺาวาทา    ปฏิชานมานา   
เต    น    สมมฺา    สพฺพุปาทานปริ ฺ   ป ฺาเปนฺติ   กามุปาทานสฺส   
ปริ ฺ      ป ฺาเปนฺติ     ทฏิ ุปาทานสฺส     ปริ ฺ     ป ฺาเปนฺติ   
สีลพฺพตุปาทานสฺส   ๑   ปริ ฺ   ป ฺาเปนฺติ   น   อตฺตวาทุปาทานสฺส   
ปริ ฺ    ป ฺาเปนฺติ    ฯ   สนฺติ   ภิกฺขเว   เอเก   สมณพฺราหฺมณา   
สพฺพุปาทานปริ ฺาวาทา  ปฏชิานมานา  เต  น  สมฺมา  สพฺพุปาทานปริ ฺ   
ป ฺาเปนฺติ         กามุปาทานสฺส        ปริ ฺ        ป ฺาเปนฺติ   
ทิฏ ุปาทานสฺส       ปริ ฺ       ป ฺาเปนฺติ       สลีพฺพตุปาทานสฺส   
ปริ ฺ    ป ฺาเปนฺติ    น   อตฺตวาทุปาทานสฺส   ปริ ฺ   ป ฺาเปนฺติ   
ต    กิสฺส    เหตุ    อิม    หิ    เต    โภนฺโต    สมณพฺราหฺมณา   
เอก   าน  ยถาภูต  นปฺปชานนฺติ  ตสฺมา  เต  โภนโฺต  สมณพฺราหฺมณา   
สพฺพุปาทานปริ ฺาวาทา         ปฏิชานมานา         เต        น   
สมฺมา       สพฺพุปาทานปริ ฺ       ป ฺาเปนฺติ       กามุปาทานสฺส   
ปริ ฺ      ป ฺาเปนฺติ     ทฏิ ุปาทานสฺส     ปริ ฺ     ป ฺาเปนฺติ   
สีลพฺพตุปาทานสฺส     ปริ ฺ    ป ฺาเปนฺติ    น    อตฺตวาทุปาทานสฺส   
ปริ ฺ    ป ฺาเปนฺติ    ฯ    เอวรูเป    โข   ภิกฺขเว   ธมฺมวินเย   
โย     สตฺถริ     ปสาโท     โส     น    สมฺมคฺคโต    อกฺขายติ   
#๑ ม. ย.ุ น สลีพฺพตฺ ... ฯ    
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โย    ธมฺเม    ปสาโท    โส    น    สมฺมคฺคโต   อกฺขายติ   ยา   
สีเลสุ    ปริปรูการิตา    สา    น    สมฺมคฺคตา    อกฺขายติ    ยา   
สหธมฺมิเกสุ    ปยมนาปตา    สา    น    สมฺมคฺคตา   อกฺขายติ   ต   
กิสฺส    เหตุ    เอวเ ฺหต    ภิกฺขเว    โหติ    ยถาต   ทุรกฺขาเต   
ธมฺมวินเย       ทุปฺปเวทิเต       อนิยฺยานเิก      อนุปสมสวตฺตนิเก   
อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิเต ฯ   
     [๑๕๗]   ตถาคโต   จ   โข   ภิกฺขเว   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
สพฺพุปาทานปริ ฺาวาโท     ปฏชิานมาโน    สมมฺา    สพฺพุปาทานปริ ฺ   
ป ฺาเปติ     กามุปาทานสฺส    ปริ ฺ    ป ฺาเปติ    ทิฏ ุปาทานสฺส   
ปริ ฺ      ป ฺาเปติ     สีลพฺพตุปาทานสฺส     ปริ ฺ     ป ฺาเปติ   
อตฺตวาทุปาทานสฺส   ปริ ฺ   ป ฺาเปติ   ฯ   เอวรูเป   โข  ภิกขฺเว   
ธมฺมวินเย   โย   สตฺถร ิ  ปสาโท   โส   สมฺมคฺคโต   อกฺขายติ  โย   
ธมฺเม  ปสาโท  โส  สมฺมคฺคโต  อกฺขายติ  ยา  สีเลสุ ปริปูรการิตา ๑   
สา    สมฺมคฺคตา    อกฺขายติ   ยา   สหธมฺมิเกสุ   ปยมนาปตา   สา   
สมฺมคฺคตา    อกฺขายติ    ต    กิสฺส    เหตุ    เอวเ ฺหต   ภิกฺขเว   
โหติ  ยถาต  สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย สุปเวทิเต นิยฺยานิเก อุปสมสวตฺตนิเก   
สมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิเต ฯ   
     [๑๕๘]  อิเม  จ  ภิกฺขเว  จตฺตาโร อุปาทานา กึนิทานา กึสมุทยา   
กึชาติกา   กปึภวา   ฯ   อิเม   จตฺตาโร   อุปาทานา   ตณฺหานิทานา   
#๑ ปริปูริการิตาติป ปาโ ฯ    
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ตณฺหสมุทยา     ตณฺหาชาติกา     ตณฺหาปภวา    ฯ    ตณฺหา    จาย   
ภิกฺขเว  กึนิทานา  กึสมุทยา  กึชาติกา  กึปภวา  ฯ ตณฺหา เวทนานิทานา   
เวทนาสมุทยา     เวทนาชาติกา     เวทนาปภวา     ฯ     เวทนา   
จาย   ภิกฺขเว   กึนิทานา   กึสมุทยา   กชึาติกา  กึปภวา  ฯ  เวทนา   
ผสฺสนิทานา    ผสฺสสมุทยา    ผสฺสชาติกา    ผสฺสปภวา    ฯ   ผสฺโส   
จาย   ภิกฺขเว   กึนิทาโน   กึสมุทโย   กชึาติโก   กึปภโว  ฯ  ผสฺโส   
สฬายตนนิทาโน   สฬายตนสมุทโย   สฬายตนชาติโก   สฬายตนปภโว  ฯ   
สฬายตน ฺจิท    ภิกฺขเว    กึนิทาน    กสึมุทย   กึชาติก   กึปภว   ฯ   
สฬายตน   นามรูปนิทาน   นามรูปสมทุย   นามรูปชาติก  นามรปูปภว  ฯ   
นามรูป ฺจิท   ภิกฺขเว   กนึิทาน   กึสมทุย  กชึาติก  กึปภว  ฯ  นามรูปฎ   
วิ ฺาณนิทาน     วิ ฺาณสมุทย     วิ ฺาณชาติก     วิ ฺาณปภว    ฯ   
วิ ฺาณ ฺจิท       ภิกฺขเว       กึนิทาน       กึสมุทย      กชึาติก   
กึปภว    ฯ    วิ ฺาณ    สงฺขารนิทาน   สงฺขารสมุทย   สงฺขารชาติก   
สงฺขารปภว  ฯ  สงฺขารา  จิเม  ภิกฺขเว  กึนิทานา  กึสมุทยา  กึชาติกา   
กึปภวา   ฯ   สงฺขารา   อวิชฺชานิทานา  อวิชฺชาสมุทยา  อวิชฺชาชาติกา   
อวิชฺชาปภวา   ฯ   ยโต   จ   โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อวิชฺชา  ปหีนา   
โหติ    วิชชฺา   อุปฺปนฺนา   โส   อวิชฺชาวิราคา   วิชฺชปฺุปาทา   เนว   
กามุปาทาน   อุปาทิยติ   น   ทิฏ ุปาทาน  อุปาทิยติ  น  สลีพฺพตุปาทาน   
อุปาทิยติ   น   อตฺตวาทุปาทาน   อุปาทิยติ   อนุปาทิย   น   ปรติสฺสติ   
อปริตสฺส       ปจฺจตฺต ฺเว       ปรินพฺิพายติ      ขีณา      ชาติ    
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วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ๑ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                 จูฬสีหนาทสุตฺต นิฏ ิต ปม ฯ   
                      _____________   
#๑ ม. ย.ุ ปชานาตีติ ฯ    
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                      มหาสีหนาทสุตฺต   
     [๑๕๙]  เอวมฺเม  สุต  เอก สมย ภควา เวสาลิย วิหรติ พหินคเร   
อปรปุเร   ๑   วนสณฺเฑ   ฯ   เตน   โข  ปน  สมเยน  สุนกฺขตฺโต   
ลิจฺฉวิปุตฺโต  อจิรปกฺกนฺโต  โหติ  อิมสฺมา  ธมฺมวินยา  ฯ  โส  เวสาลิย   
ปริสติ   ๒  เอว  วาจ  ภาสติ  นตฺถิ  สมณสฺส  โคตมสฺส  อุตฺตริ  ๓   
มนุสฺสธมฺมา      อลมริยาณทสฺสนวิเสโส      ตกกฺปริยาหต     สมโณ   
โคตโม    ธมมฺ    เทเสติ   วีมสานุจริต   สย   ปฏิภาน   ยสฺส   จ   
ขฺวาสฺสตฺถาย    ธมฺโม    เทสิโต   โส   นิยฺยาติ   ตกกฺรสฺส   สมฺมา   
ทุกฺขกฺขยายาติ ฯ   
     [๑๖๐]  อถ  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย    เวสาลึ    ปณฺฑาย    ปาวิสิ    ฯ   อสฺโสสิ   โข   
อายสฺมา   สารีปุตฺโต   สุนกฺขตฺตสฺส   ลจฺิฉวิปุตฺตสฺส   เวสาลิย   ปริสติ   
เอว    วาจ    ภาสมานสฺส    นตฺถิ    สมณสฺส    โคตมสฺส   อุตฺตริ   
มนุสฺสธมฺมา      อลมริยาณทสฺสนวิเสโส      ตกกฺปริยาหต     สมโณ   
โคตโม    ธมมฺ    เทเสติ   วีมสานุจริต   สย   ปฏิภาน   ยสฺส   จ   
ขฺวาสฺสตฺถาย    ธมฺโม    เทสิโต   โส   นิยฺยาติ   ตกกฺรสฺส   สมฺมา   
ทุกฺขกฺขยายาติ   ฯ   อถโข   อายสฺมา   สารีปุตฺโต  เวสาลิย  ปณฺฑาย   
#๑ สี. ย.ุ อวรปุเรติ ปาโ ป ฺายติ ฯ ๒ สี. ยุ. ปรสิตินฺติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ   
#๓ ยุ. อุตฺตรึ ฯ    
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จริตฺวา   ปจฺฉาภตฺต   ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   ภควนฺต  เอตทโวจ  สุนกขฺตฺโต   
ภนฺเต   ลิจฺฉวิปุตฺโต   อจิรปกฺกนฺโต  อิมสฺมา  ธมฺมวินยา  โส  เวสาลิย   
ปริสติ    เอว    วาจ   ภาสติ   นตฺถ ิ  สมณสฺส   โคตมสฺส   อุตฺตริ   
มนุสฺสธมฺมา      อลมริยาณทสฺสนวิเสโส      ตกกฺปริยาหต     สมโณ   
โคตโม    ธมมฺ    เทเสติ   วีมสานุจริต   สย   ปฏิภาน   ยสฺส   จ   
ขฺวาสฺสตฺถาย    ธมฺโม    เทสิโต   โส   นิยฺยาติ   ตกกฺรสฺส   สมฺมา๔   
ทุกฺขกฺขยายาติ ฯ   
     [๑๖๑]   โกธโน   โข  สารีปุตฺต  สุนกฺขตฺโต  โมฆปุริโส  โกธา   
จ    ปนสฺส    เอสา   วาจา   ภาสิตา   อวณฺณ   ภาสิสฺสามีติ   โส   
สารีปุตฺต    สุนกฺขตฺโต    โมฆปุรโิส    วณฺณเยว   ตถาคตสฺส   ภาสติ   
วณฺโณ   เหโส   สารีปุตฺต   ตถาคตสฺส   โย   เอว   วเทยฺย   ยสฺส   
จ   ขฺวาสฺสตฺถาย   ธมฺโม   เทสิโต   โส   นิยฺยาติ  ตกกฺรสฺส  สมฺมา   
ทุกฺขกฺขยายาติ ฯ   
     [๑๖๒]   อยมฺป   ห ิ  นาม  สารีปุตฺต  สุนกฺขตฺตสฺส  โมฆปรุิสสฺส   
มยิ   ธมฺมนฺวโย   น  ภวิสสฺติ  อิติป  โส  ภควา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน     สคุโต    โลกวิทู    อนุตฺตโร    ปรุิสทมมฺสารถิ   
สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ ฯ   
     [๑๖๓]   อยมฺป   ห ิ  นาม  สารีปุตฺต  สุนกฺขตฺตสฺส  โมฆปรุิสสฺส    
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มยิ   ธมฺมนฺวโย   น   ภวิสฺสติ  อิติป  โส  ภควา  อเนกวิหิต  อิทฺธิวิธ   
ปจฺจนุโภติ  เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  โหติ  พหุธาป  หุตฺวา  เอโก  โหติ   
อาวิภาว   ติโรภาว   ติโรกฑฺุฑ   ติโรปาการ   ติโรปพฺพต  อสชฺชมาโน   
คจฺฉติ   เสยฺยถาป   อากาเส   ฯ   ปวิยาป   อุมฺมุชชฺนิมฺมุชฺช  กโรติ   
เสยฺยถาป    อุทเก   ฯ   อุทเกป   อภิชชฺมาเน   คจฺฉติ   เสยฺยถาป   
ปวิย   ฯ   อากาเสป  ปลฺลงฺเกน  กมติ  เสยฺยถาป  ปกฺขี  สกุโณ  ฯ   
อิเมป   จนฺทิมสุริเย   เอวมหิทฺธิเก   เอวมหานุภาเว  ปาณินา  ปรมิสติ   
ปริมชฺชติ ยาว พฺรหฺมโลกาป กาเยน วส วตฺเตตีติ ฯ   
     [๑๖๔]   อยมฺป   ห ิ  นาม  สารีปุตฺต  สุนกฺขตฺตสฺส  โมฆปรุิสสฺส   
มยิ   ธมฺมนฺวโย   น  ภวิสสฺติ  อิติป  โส  ภควา  ทพฺิพาย  โสตธาตุยา   
วิสุทฺธาย     อติกฺกนฺตมานุสิกาย    อุโภ    สทฺเท    สุณาติ    ทิพฺเพ   
จ มานุเส จ เย ทูเร สนฺติเก จาติ ฯ   
     [๑๖๕]   อยมฺป   ห ิ  นาม  สารีปุตฺต  สุนกฺขตฺตสฺส  โมฆปรุิสสฺส   
มยิ    ธมฺมนวฺโย    น    ภวิสฺสติ   อิติป   โส   ภควา   ปรสตฺตาน   
ปรปุคฺคลาน   เจตสา   เจโต  ปริจฺจ  ปชานาติ  ฯ  สราค  วา  จิตฺต   
สราค   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   วีตราค   วา   จิตฺต   วีตราค  จิตฺตนฺติ   
ปชานาติ    ฯ    สโทส    วา   จิตฺต   สโทส   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   
วีตโทส   วา   จิตฺต   วีตโทส   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   ฯ  สโมห  วา   
จิตฺต    สโมห   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   วีตโมห   วา   จิตฺต   วีตโมห   
จิตฺตนฺติ    ปชานาติ    ฯ   สงฺขิตฺต   วา   จิตฺต   สงฺขิตฺต   จิตฺตนฺติ    
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ปชานาติ    วิกฺขิตฺต   วา   จิตฺต   วิกฺขิตฺต   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   ฯ   
มหคฺคต  วา  จิตฺต  ...  อมหคฺคต  วา  จิตฺต  ...  ฯ  สอุตฺตร  วา   
จิตฺต   ...   อนุตฺตร  วา  จิตฺต  ...  ฯ  สมาหิต  วา  จิตฺต  ...   
อสมาหิต   วา   จิตฺต   ...   ฯ  วิมุตฺต  วา  จิตฺต  วิมุตฺต  จิตฺตนฺติ   
ปชานาติ อวิมุตฺต วา จิตฺต อวิมุตฺต จิตฺตนฺติ ปชานาตีติ ฯ   
     [๑๖๖]   ทส   โข  ปนมิานิ  สารีปุตฺต  ตถาคตสฺส  ตถาคตพลานิ   
เยหิ    พเลหิ    สมนฺนาคโต    ตถาคโต    อาสภณฺาน   ปฏชิานาติ   
ปริสาสุ   สีหนาท   นทติ   พฺรหฺมจกฺก   ปวตฺเตติ  ฯ  กตมานิ  ทส  ฯ   
อิธ   สารีปุตฺต   ตถาคโต   าน ฺจ   านโต   อฏาน ฺจ  อฏานโต   
ยถาภูต   ปชานาติ   ฯ   ยมฺป   สารีปุตฺต  ตถาคโต  าน ฺจ  านโต   
อฏาน ฺจ    อฏานโต    ยถาภูต    ปชานาติ    อิทมฺป    สารีปตฺุต   
ตถาคตสฺส   ตถาคตพล   โหติ  ย  พล  อาคมฺม  ตถาคโต  อาสภณฺาน   
ปฏิชานาติ   ปริสาสุ   สีหนาท   นทติ   พฺรหฺมจกฺก   ปวตฺเตติ  ฯ  ปุน   
จปร   สารีปตฺุต   ตถาคโต   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน   กมฺมสมาทานาน   
านโส   เหตุโส   วิปาก   ยถาภูต   ปชานาติ   ฯ   ยมฺป  สารีปตฺุต   
ตถาคโต   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน   กมฺมสมาทานาน   านโส  เหตุโส   
วิปาก   ยถาภูต   ปชานาติ   อิทมฺป   สารีปุตฺต  ตถาคตสฺส  ตถาคตพล   
โหติ    ย    พล    อาคมฺม    ตถาคโต    อาสภณฺาน   ปฏิชานาติ   
ปริสาสุ    สหีนาท    นทติ   พฺรหฺมจกกฺ   ปวตฺเตติ   ฯ   ปุน   จปร   
สารีปุตฺต   ตถาคโต   สพฺพตฺถคามินึ   ปฏิปท   ยถาภูต   ปชานาติ   ฯ    
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ยมฺป   สารีปตฺุต   ตถาคโต   สพฺพตฺถคามินึ   ปฏิปท  ยถาภูต  ปชานาติ   
อิทมฺป   สารปีุตฺต   ตถาคตสฺส    ตถาคตพล   โหติ   ย  พล  อาคมฺม   
ตถาคโต   อาสภณฺาน   ปฏิชานาติ  ปริสาสุ  สีหนาท  นทติ  พฺรหฺมจกฺกh   
ปวตฺเตติ   ฯ   ปุน  จปร  สารีปุตฺต  ตถาคโต  อเนกธาตุนานาธาตุโลก   
ยถาภูต      ปชานาติ      ฯ      ยมฺป     สารีปุตฺต     ตถาคโต   
อเนกธาตุนานาธาตุโลก     ยถาภูต    ปชานาติ    อิทมฺป    สารปีุตฺต   
ตถาคตสฺส   ตถาคตพล   โหติ  ย  พล  อาคมฺม  ตถาคโต  อาสภณฺาน   
ปฏิชานาติ   ปริสาสุ   สีหนาท   นทติ   พฺรหฺมจกฺก   ปวตฺเตติ  ฯ  ปุน   
จปร    สารีปตฺุต    ตถาคโต    สตฺตาน    นานาธิมุตฺติกต    ยถาภตู   
ปชานาติ   ฯ   ยมฺป   สารปีุตฺต   ตถาคโต   สตฺตาน   นานาธิมุตฺติกต   
ยถาภูต    ปชานาติ    อิทมปฺ    สารีปุตฺต    ตถาคตสฺส    ตถาคตพล   
โหติ    ย    พล    อาคมฺม    ตถาคโต    อาสภณฺาน   ปฏิชานาติ   
ปริสาสุ   สีหนาท  นทติ  พฺรหฺมจกฺก  ปวตฺเตติ  ฯ  ปุน  จปร  สารีปุตฺต   
ตถาคโต    ปรสตฺตาน    ปรปุคฺคลาน    อินฺทฺริยปโรปริยตฺต    ยถาภูต   
ปชานาติ   ฯ   ยมฺป   สารปีุตฺต   ตถาคโต   ปรสตฺตาน   ปรปุคฺคลาน   
อินฺทฺริยปโรปริยตฺต   ยถาภูต   ปชานาติ   อิทมฺป   สารีปุตฺต  ตถาคตสฺส   
ตถาคตพล    โหติ    ย    พล    อาคมฺม    ตถาคโต   อาสภณฺาน   
ปฏิชานาติ   ปริสาสุ   สีหนาท   นทติ   พฺรหฺมจกฺก   ปวตฺเตติ  ฯ  ปุน   
จปร    สารีปตฺุต    ตถาคโต    ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีน   สงฺกิเลส   
โวทาน   วุฏาน   ยถาภตู   ปชานาติ   ฯ  ยมฺป  สารีปุตฺต  ตถาคโต   
-- 
ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีน    สงฺกิเลส    โวทาน    วุฏาน   ยถาภูต   
ปชานาติ   อิทมฺป   สารีปุตฺต   ตถาคตสฺส   ตถาคตพล   โหติ  ย  พล   
อาคมฺม   ตถาคโต   อาสภณฺาน   ปฏิชานาติ   ปริสาสุ  สีหนาท  นทติ   
พฺรหฺมจกฺก   ปวตฺเตติ   ฯ   ปุน  จปร  สารีปุตฺต  ตถาคโต  อเนกวิหิต   



ปุพฺเพนิวาส   อนุสฺสรติ   เสยฺยถีท   เอกมฺป   ชาตึ   เทฺวป   ชาติโย   
ติสฺโสป   ชาติโย   จตสฺโสป   ชาติโย  ป ฺจป  ชาติโย  ทสป  ชาติโย   
วีสมฺป   ชาติโย   ตึสมฺป   ชาติโย   จตฺตาฬีสมฺป   ชาติโย  ป ฺาสมฺป   
ชาติโย     ชาติสตมฺป    ชาติสหสฺสมฺป    ชาติสตสหสฺสมฺป    อเนเกป   
สวฏฏกปฺเป    อเนเกป    วิวฏฏกปฺเป    อเนเกป   สวฏฏวิวฏฏกปฺเป   
อมุตฺราสึ   เอวนาโม   เอวโคตฺโต   เอววณฺโณ   เอวมาหาโร   เอว   
สุขทุกฺขปฏิสเวที   เอวมายุปริยนฺโต   โส   ตโต  จุโต  อมุตฺร  อุทปาทึ   
ตตฺราปาสึ   เอวนาโม   เอวโคตฺโต   เอววณฺโณ   เอวมาหาโร  เอว   
สุขทุกฺขปฏิสเวที    เอวมายุปริยนฺโต   โส   ตโต   จุโต   อิธูปปนฺโนติ   
อิติ   สาการ   สอุทฺเทส   อเนกวิหิต  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรติ  ฯ  ยมฺป   
สารีปุตฺต    ตถาคโต   อเนกวิหิต   ปุพฺเพนิวาส   อนุสฺสรติ   เสยฺยถีท   
เอกมฺป   ชาตึ   เทฺวป   ชาติโย   ฯเปฯ   อิติ   สาการ   สอุทฺเทส   
อเนกวิหิต    ปุพฺเพนิวาส    อนุสฺสรติ   อิทมฺป   สารีปุตฺต   ตถาคตสฺส   
ตถาคตพล    โหติ    ย    พล    อาคมฺม    ตถาคโต   อาสภณฺาน   
ปฏิชานาติ   ปริสาสุ   สีหนาท   นทติ   พฺรหฺมจกฺก   ปวตฺเตติ  ฯ  ปุน   
จปร  สารีปุตฺต  ตถาคโต  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน อติกฺกนฺต-  
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มานุสเกน  สตฺเต     ปสฺสติ     จวมาเน     อุปปชฺชมาเน     หีเน     ปณีเต   
สุวณฺเณ   ทพฺุพณฺเณ   สุคเต   ทุคฺคเต   ยถากมฺมูปเค  สตฺเต  ปชานาติ   
อิเม   วต   ฯเปฯ   ปชานาติ  ฯ  ยมฺป  สารีปุตฺต  ตถาคโต  ทิพฺเพน   
จกฺขุนา    วิสทฺุเธน    อติกฺกนฺตมานุสเกน   สตฺเต   ปสฺสติ   จวมาเน   
อุปปชฺชมาเน    หีเน   ปณีเต   สุวณฺเณ   ทุพฺพณฺเณ   สุคเต   ทคฺุคเต   
ยถากมฺมูปเค    สตฺเต    ปชานาติ    อิเม   วต   ฯเปฯ   ปชานาติ   
อิทมฺป   สารปีุตฺต   ตถาคตสฺส   ตถาคตพล   โหติ   ย   พล  อาคมฺม   
ตถาคโต   อาสภณฺาน   ปฏิชานาติ  ปริสาสุ  สีหนาท  นทติ  พฺรหฺมจกฺก   
ปวตฺเตติ    ฯ   ปุน   จปร   สารีปุตฺต   ตถาคโต   อาสวาน   ขยา   
อนาสว   เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   
สจฺฉิกตฺวา    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    ฯ   ยมฺป   สารีปตฺุต   ตถาคโต   
อาสวาน   ขยา   อนาสว   เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว  ธมฺเม   
สย    อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชชฺ   วิหรติ   อิทมฺป   สารีปุตฺต   
ตถาคตสฺส    ตถาคตพล     โหติ    ย    พล    อาคมฺม   ตถาคโต   
อาสภณฺาน    ปฏชิานาติ    ปริสาสุ    สีหนาท    นทติ    พฺรหฺมจกฺก   
ปวตฺเตติ   ฯ   อิมานิ   โข   สารีปุตฺต  ทส  ตถาคตสฺส  ตถาคตพลานิ   
เยหิ    พเลหิ    สมนฺนาคโต    ตถาคโต    อาสภณฺาน   ปฏชิานาติ   
ปริสาสุ   สีหนาท   นทติ   พฺรหฺมจกฺก   ปวตฺเตติ   ฯ   โย   โข  ม   
สารีปุตฺต    เอว   ชานนฺต   เอว   ปสฺสนฺต   เอว   วเทยฺย   นตฺถิ   
สมณสฺส    โคตมสฺส    อุตฺตริ    มนุสสฺธมฺมา   อลมริยาณทสฺสนวิเสโส    
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ตกฺกปริยาหต    สมโณ   โคตโม   ธมมฺ   เทเสติ   วีมสานุจริต   สย   
ปฏิภานนฺติ    ต   สารีปุตฺต   วาจ   อปฺปหาย   ต   จิตฺต   อปฺปหาย   
ต   ทฏิ ึ   อปฺปฏินิสฺสชชฺิตฺวา   ยถาภต   นิกฺขิตฺโต   เอว   นริเย  ฯ   
เสยฺยถาป   สารีปุตฺต  ภิกฺขุ  สีลสมฺปนโฺน  สมาธิสมฺปนฺโน  ป ฺาสมฺปนฺโน   
ทิฏเว      ธมฺเม     อ ฺ     อาราเธยฺย     เอว     สมฺปทมิท   
สารีปุตฺต   วทามิ   ฯ   ต   วาจ   อปฺปหาย  ต  จิตฺต  อปฺปหาย  ต   
ทิฏ ึ อปฺปฏนิิสฺสชฺชิตฺวา ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย ฯ   
     [๑๖๗]   จตฺตารีมานิ   สารีปุตฺต  ตถาคตสฺส  เวสารชฺชานิ  เยหิ   
เวสารชฺเชหิ   สมนฺนาคโต   ตถาคโต  อาสภณฺาน  ปฏชิานาติ  ปริสาสุ   
สีหนาท  นทติ  พฺรหฺมจกกฺ  ปวตฺเตติ ฯ กตมานิ จตฺตาริ ฯ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   
เต    ปฏิชานโต    อิเม    ธมฺมา    อนภิสมฺพุทฺธาติ    ตตฺร    วต   
ม  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา  เทโว  วา  มาโร  วา  พฺรหฺมา  วา   
โกจิ   วา   โลกสฺมึ   สหธมฺเมน  ปฏโิจเทสฺสตีติ  นิมิตฺตเมต  สารีปุตฺต   
น    สมนุปสสฺามิ   เอตมห   ๑   สารีปตฺุต   นิมิตฺต   อสมนุปสฺสนฺโต   
เขมปฺปตฺโต   อภยปฺปตฺโต   เวสารชฺชปปฺตฺโต   วิหรามิ   ฯ  ขีณาสวสฺส   
เต   ปฏชิานโต   อิเม   อาสวา  อปฺปรกิฺขีณาติ  ตตฺร  วต  ม  สมโณ   
วา  พฺราหฺมโณ  วา  เทโว  วา  มาโร  วา  พฺรหฺมา  วา  โกจิ  วา   
โลกสฺม ึ สหธมฺเมน  ปฏโิจเทสฺสตีติ  นิมิตฺตเมต  สารีปุตฺต  น สมนุ- 
ปสฺสามิ  เอตมห   สารีปุตฺต   นิมิตฺต     อสมนุปสฺสนฺโต   เขมปฺปตฺโต   
#๑ สี. ย.ุ เอตปห ฯ    
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อภยปฺปตฺโต  เวสารชฺชปปฺตฺโต  วิหรามิ  ฯ  เย  โข ปน เต อนฺตรายิกา   
ธมฺมา   วุตฺตา   เต   ปฏิเสวโต  นาล  อนฺตรายายาติ  ตตฺร  วต  ม   
สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา  เทโว  วา มาโร วา พฺรหฺมา วา โกจิ วา   
โลกสฺม ึ   สหธมฺเมน    ปฏิโจเทสฺสตีติ    นิมิตฺตเมต    สารีปุตฺต   น   
สมนุปสฺสามิ   เอตมห   สารีปุตฺต   นิมตฺิต   อสมนุปสฺสนฺโต  เขมปฺปตฺโต   
อภยปฺปตฺโต  เวสารชฺชปปฺตฺโต  วิหรามิ  ฯ  ยสฺส  โข  ปน  เต อตฺถาย   
ธมฺโม   เทสโิต   โส   น   นิยฺยาติ  ตกกฺรสฺส  สมฺมา  ทุกฺขกฺขยายาติ   
ตตฺร   วต   ม  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา  เทโว  วา  มาโร  วา   
พฺรหฺมา    วา    โกจิ    วา   โลกสฺมึ   สหธมฺเมน   ปฏิโจเทสฺสตีติ   
นิมิตฺตเมต   สารีปุตฺต   น   สมนุปสฺสามิ   เอตมห   สารีปุตฺต   นิมิตฺต   
อสมนุปสฺสนฺโต   เขมปฺปตฺโต  อภยปฺปตฺโต  เวสารชฺชปฺปตฺโต  วิหรามิ  ฯ   
อิมานิ    โข   สารีปุตฺต   จตฺตาริ   ตถาคตสฺส   เวสารชฺชานิ   เยหิ   
เวสารชฺเชหิ   สมนฺนาคโต   ตถาคโต  อาสภณฺาน  ปฏชิานาติ  ปริสาสุ   
สีหนาท   นทติ  พฺรหฺมจกฺก  ปวตฺเตติ  ฯ  โย  โข  ม  สารีปุตฺต  เอว   
ชานนฺต   เอว   ปสฺสนฺต   เอว   วเทยฺย   นตฺถ ิ  สมณสฺส  โคตมสฺส   
อุตฺตริ      มนสฺุสธมฺมา      อลมริยาณทสฺสนวิเสโส     ตกฺกปรยิาหต   
สมโณ   โคตโม   ธมฺม   เทเสติ   วีมสานุจริต   สย   ปฏิภานนฺติ  ต   
สารีปุตฺต    วาจ    อปฺปหาย    ต    จิตฺต    อปฺปหาย   ต   ทฏิ ึ   
อปฺปฏินิสฺสชฺชิตฺวา   ยถาภต   นิกฺขิตฺโต   เอว   นิรเย   ฯ  เสยฺยถาป   
สารีปุตฺต   ภิกฺขุ   สลีสมปฺนฺโน   สมาธิสมฺปนฺโน  ป ฺาสมฺปนฺโน  ทฏิเว    
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ธมฺเม   อ ฺ   อาราเธยฺย   เอว  สมฺปทมิท  สารีปุตฺต  วทามิ  ฯ  ต   
วาจ   อปฺปหาย   ต   จิตฺต   อปฺปหาย   ต   ทฏิ ึ  อปปฺฏินิสฺสชชฺตฺิวา   
ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย ฯ   
     [๑๖๘]   อฏ   โข   อิมา   สารีปุตฺต   ปริสา   กตมา  อฏ   
ขตฺติยปริสา  พฺราหฺมณปริสา  คหปติปริสา  สมณปริสา จาตุมฺมหาราชิกปริสา   
ตาวตึสปริสา       มารปรสิา       พฺรหฺมปริสา      อิมา      โข   
สารีปุตฺต   อฏ  ปริสา  ฯ  อิเมหิ  โข  สารีปุตฺต  จตูหิ  เวสารชฺเชหิ   
สมนฺนาคโต   ตถาคโต  อิมา  อฏ  ปรสิา  อุปสงฺกมติ  อชฺโฌคาหติ  ฯ   
อภิชานามิ   โข   ปนาห   สารีปุตฺต  อเนกสต  ขตฺติยปริส  อุปสงฺกมิตา   
ตตฺราป    มยา    สนฺนิสินนฺปุพฺพ ฺเจว   สลฺลปตปุพฺพ ฺจ   สากจฺฉา   จ   
สมาปชฺชิตปุพฺพา   ตตฺร   วต  ม  ภย  วา  สารชฺช  วา  โอกฺกมิสสฺตีติ   
นิมิตฺตเมต   สารีปุตฺต   น   สมนุปสฺสามิ   เอตมห   สารีปุตฺต   นิมิตฺต   
อสมนุปสฺสนฺโต   ฯเปฯ   วิหรามิ  ฯ  อภิชานามิ  โข  ปนาห  สารีปุตฺต   
อเนกสต    พฺราหฺมณปริส   คหปติปริส   สมณปรสิ   จาตุมฺมหาราชิกปริส   
ตาวตึสปริส         มารปรสิ         พฺรหฺมปริส        อุปสงฺกมิตา   
ตตฺราป    มยา    สนฺนิสินนฺปุพฺพ ฺเจว   สลฺลปตปุพฺพ ฺจ   สากจฺฉา   จ   
สมาปชฺชิตปุพฺพา   ตตฺร   วต  ม  ภย  วา  สารชฺช  วา  โอกฺกมิสสฺตีติ   
นิมิตฺตเมต   สารีปุตฺต   น   สมนุปสฺสามิ   เอตมห   สารีปุตฺต   นิมิตฺต   
อสมนุปสฺสนฺโต  เขมปฺปตฺโต  ฯเปฯ  วิหรามิ  ฯ  โย  โข  ม  สารีปุตฺต   
เอว   ชานนตฺ  เอว  ปสฺสนฺต  เอว  วเทยฺย  นตฺถ ิ สมณสฺส  โคตมสฺส    
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อุตฺตริ      มนสฺุสธมฺมา      อลมริยาณทสฺสนวิเสโส     ตกฺกปรยิาหต   
สมโณ   โคตโม   ธมฺม   เทเสติ   วีมสานุจริต   สย   ปฏิภานนฺติ  ต   
สารีปุตฺต    วาจ    อปฺปหาย    ต    จิตฺต    อปฺปหาย   ต   ทฏิ ึ   
อปฺปฏินิสฺสชฺชิตฺวา   ยถาภต   นิกฺขิตฺโต   เอว   นิรเย   ฯ  เสยฺยถาป   
สารีปุตฺต   ภิกฺขุ   สลีสมปฺนฺโน   สมาธิสมฺปนฺโน  ป ฺาสมฺปนฺโน  ทฏิเว   
ธมฺเม   อ ฺ   อาราเธยฺย   เอว   สมฺปทมิท   สารีปุตฺต   วทามิ  ฯ   
ต   วาจ   อปฺปหาย   ต  จิตฺต  อปฺปหาย  ต  ทิฏ ึ  อปฺปฏินิสฺสชชฺิตฺวา   
ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย ฯ   
     [๑๖๙]   จตสฺโส  โข  อิมา  สารีปุตฺต  โยนโิย  กตมา  จตสฺโส   
อณฺฑชา   โยนิ  ชลาพุชา  โยนิ  สเสทชา  โยน ิ โอปปาติกา  โยนิ  ฯ   
กตมา   จ   สารีปุตฺต  อณฺฑชา  โยน ิ เย  โข  เต  สารีปุตฺต  สตฺตา   
อณฺฑโกส    อภินิพฺภิชฺช    ชายนฺติ   อย   วุจฺจติ   สารีปุตฺต   อณฺฑชา   
โยนิ  ฯ  กตมา  จ  สารีปตฺุต  ชลาพุชา  โยนิ  เย  โข  เต สารีปุตฺต   
สตฺตา    วตฺถโิกส    อภินิพฺภิชฺช    ชายนฺติ   อย   วุจฺจติ   สารีปุตฺต   
ชลาพุชา  โยนิ  ฯ  กตมา  จ  สารีปุตฺต  สเสทชา  โยนิ  เย  โข เต   
สารีปุตฺต   สตฺตา   ปูติมจฺเฉ  วา  ชายนติฺ  ปูติกุณเป  วา  ปูติกุมฺมาเส   
วา   จนฺทนิกาย   วา  โอฬคิลฺเล  วา  ชายนฺติ  อย  วุจฺจติ  สารีปุตฺต   
สเสทชา   โยนิ   ฯ   กตมา  จ  สารีปุตฺต  โอปปาติกา  โยนิ  เทวา   
เนรยิกา   เอกจฺเจ  จ  มนุสฺสา  เอกจฺเจ  จ  วินิปาติกา  อย  วุจฺจติ   
สารีปุตฺต  โอปปาติกา  โยนิ  ฯ  อิมา  โข  สารีปุตฺต จตสฺโส โยนโิย ฯ    
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โย   โข   ม  สารีปุตฺต  เอว  ชานนฺต  เอว  ปสฺสนฺต  เอว  วเทยฺย   
นตฺถิ   สมณสฺส   โคตมสฺส  อุตฺตริ  มนุสฺสธมฺมา  อลมริยาณทสฺสนวิเสโส   
ตกฺกปริยาหต        สมโณ       โคตโม       ธมฺม       เทเสติ   
วีมสานุจริต   สย   ปฏิภานนฺติ  ต  สารีปุตฺต  วาจ  อปฺปหาย  ต  จิตฺต   
อปฺปหาย    ต   ทฏ ึ   อปฺปฏินิสฺสชชฺิตฺวา   ยถาภต   นิกฺขิตฺโต   เอว   
นิรเย   ฯ   เสยฺยถาป   สารปีุตฺต   ภิกฺขุ  สีลสมฺปนฺโน  สมาธิสมฺปนฺโน   
ป ฺาสมฺปนฺโน   ทิฏเว   ธมฺเม   อ ฺ   อาราเธยฺย  เอว  สมปฺทมิท   
สารีปุตฺต   วทามิ   ฯ   ต   วาจ   อปฺปหาย  ต  จิตฺต  อปฺปหาย  ต   
ทิฏ ึ อปฺปฏนิิสฺสชฺชิตฺวา ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย ฯ   
     [๑๗๐]   ป ฺจ   โข   อิมา   สารีปตฺุต   คติโย   กตมา  ป ฺจ   
นิรโย   ติรจฺฉานโยนิ   ปตฺติวิสโย   มนุสฺสา   เทวา   ฯ   นิรย ฺจาห   
สารีปุตฺต   ปชานามิ   นิรยคามิ ฺจ   มคฺค   นิรยคามินิ ฺจ  ปฏปิท  ยถา   
ปฏิปนฺโน   จ   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต   
นิรย   อุปปชชฺติ   ต ฺจ   ปชานามิ   ฯ   ติรจฺฉานโยนิ ฺจาห  สารีปุตฺต   
ปชานามิ    ติรจฺฉานโยนิคามิ ฺจ   มคฺค   ติรจฺฉานโยนิคามินิ ฺจ   ปฏิปท   
ยถา    ปฏิปนฺโน    จ   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   ติรจฺฉานโยนึ   
อุปปชฺชติ   ต ฺจ   ปชานามิ   ฯ   ปตฺติวิสย ฺจาห   สารีปุตฺต  ปชานามิ   
ปตฺติวิสยคามิ ฺจ    มคฺค   ปตฺติวิสยคามินิ ฺจ   ปฏปิท   ยถา   ปฏิปนฺโน   
จ    กายสฺส    เภทา    ปรมฺมรณา    ปตฺติวิสย    อุปปชฺชติ   ต ฺจ   
ปชานามิ   ฯ   มนุสฺเส   จาห   สารีปุตฺต  ปชานามิ  มนุสฺสโลกคามิ ฺจ    
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มคฺค    มนุสสฺโลกคามินิ ฺจ    ปฏิปท   ยถา   ปฏิปนฺโน   จ   กายสฺส   
เภทา   ปรมฺมรณา   มนุสเฺสสุ   อุปปชชฺติ   ต ฺจ  ปชานามิ  ฯ  เทเว   
จาห   สารีปุตฺต   ปชานามิ   เทวโลกคามิ ฺจ   มคฺค  เทวโลกคามินิ ฺจ   
ปฏิปท    ยถา   ปฏิปนฺโน   จ   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   สุคตึ   
สคฺค   โลก   อุปปชฺชติ   ต ฺจ   ปชานามิ  ฯ  นิพฺพาน ฺจาห  สารีปุตฺต   
ปชานามิ    นิพฺพานคามิ ฺจ    มคฺค    นิพฺพานคามินิ ฺจ   ปฏิปท   ยถา   
ปฏิปนฺโน   จ   อาสวาน   ขยา   อนาสว   เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   
ทิฏเว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ต ฺจ   
ปชานามิ ฯ   
     [๑๗๑]  อิธาห  สารีปุตฺต  เอกจฺจ  ปุคฺคล  เอว  เจตสา  เจโต   
ปริจฺจ  ชานามิ  ๑  ตถาย  ปุคฺคโล  ปฏปินฺโน  ตถา  จ  อิริยติ  ต ฺจ   
มคฺค   สมารโูฬฺห   ยถา   กายสฺส   เภทา  ปรมฺมรณา  อปาย  ทคฺุคตึ   
วินิปาต    นริย   อุปปชชฺสิฺสตีติ   ตเมน   ปสฺสามิ   อปเรน   สมเยน   
ทิพฺเพน    จกฺขุนา    วิสทฺุเธน   อติกกฺนฺตมานุสเกน   กายสฺส   เภทา   
ปรมฺมรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปนนฺ   เอกนฺตทุกฺขา   
ติปฺปา  ๒  กฏกา  เวทนา เวทิยมาน ฯ เสยฺยถาป สารีปุตฺต องฺคารกาสุ   
สาธิกโปริสา   ปูรา   องฺคาราน   วีตจฺจิกาน   วีตธูมาน   อถ  ปรุโิส   
อาคจฺเฉยฺย   ฆมฺมาภิตตฺโต   ฆมฺมปเรโต   กิลนฺโต   ตสิโต   ปปาสิโต   
เอกายเนน   มคฺเคน   ตเมว   องฺคารกาสุ   ปณิธาย  ตเมน  จกฺขุมา   
ปุริโส   ทิสฺวา   เอว   วเทยฺย   ตถาย  ภว  ปุรโิส  ปฏิปนฺโน  ตถา   
#๑ ม. ย.ุ ปชานามิ ฯ อิโต ปร เอวเมว ฯ ๒ ม. ติพฺพา ฯ อิโต ปร เอวเมว ฯ    
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จ   อิริยติ   ต ฺจ   มคฺค   สมารูโฬฺห   ยถา   อิมเยว   องฺคารกาสุ   
อาคมิสฺสตีติ     ตเมน     ปสฺเสยฺย     อปเรน    สมเยน    ตสฺสา   
องฺคารกาสุยา   ปติต  เอกนฺตทุกฺขา  ติปฺปา  กฏกา  เวทนา  เวทิยมาน   
เอวเมว   โข  อห  สารีปุตฺต  อิเธกจฺจ  ปุคฺคล  เอว  เจตสา  เจโต   
ปริจฺจ   ชานามิ   ตถาย   ปุคฺคโล   ปฏปินฺโน  ตถา  จ  อิริยติ  ต ฺจ   
มคฺค   สมารโูฬฺห   ยถา   กายสฺส   เภทา  ปรมฺมรณา  อปาย  ทคฺุคตึ   
วินิปาต    นริย   อุปปชชฺสิฺสตีติ   ตเมน   ปสฺสามิ   อปเรน   สมเยน   
ทิพฺเพน    จกฺขุนา    วิสทฺุเธน   อติกกฺนฺตมานุสเกน   กายสฺส   เภทา   
ปรมฺมรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปนนฺ   เอกนฺตทุกฺขา   
ติปฺปา กฏกา เวทนา เวทิยมาน ฯ   
     [๑๗๒]   อิธ   ปนาห  สารีปุตฺต  เอกจฺจ  ปุคฺคล  เอว  เจตสา   
เจโต   ปริจฺจ   ชานามิ   ตถาย  ปุคฺคโล  ปฏิปนฺโน  ตถา  จ  อิรยิติ   
ต ฺจ    มคฺค    สมารูโฬฺห    ยถา    กายสฺส    เภทา   ปรมฺมรณา   
ติรจฺฉานโยนึ   อุปปชฺชสิฺสตีติ  ตเมน  ปสฺสามิ  อปเรน  สมเยน  ทิพฺเพน   
จกฺขุนา   วิสุทฺเธน   อติกกฺนฺตมานุสเกน   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   
ติรจฺฉานโยนึ   อุปปนฺน   ทุกฺขา  ติปปฺา  กฏกา  เวทนา  เวทิยมาน  ฯ   
เสยฺยถาป    สารีปุตฺต   คูถกูเป   สาธิกโปริโส   ปูโร   คูถสฺส   อถ   
ปุริโส    อาคจฺเฉยฺย    ฆมฺมาภิตตฺโต   ฆมฺมปเรโต   กิลนฺโต   ตสิโต   
ปปาสิโต    เอกายเนน   มคฺเคน   ตเมว   คูถกูป   ปณิธาย   ตเมน   
จกฺขุมา   ปุรโิส   ทิสฺวา  เอว  วเทยฺย  ตถาย  ภว  ปรุิโส  ปฏิปนโฺน    
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ตถา   จ   อิรยิติ   ต ฺจ   มคฺค   สมารโูฬฺห   ยถา  อิมเยว  คูถกปู   
อาคมิสฺสตีติ    ตเมน   ปสเฺสยฺย   อปเรน   สมเยน   ตสฺมึ   คูถกูเป   
ปติต   ทุกฺขา   ติปฺปา  กฏกา  เวทนา  เวทิยมาน  เอวเมว  โข  อห   
สารีปุตฺต   อิเธกจฺจ   ปุคฺคล   เอว   เจตสา  เจโต  ปริจฺจ  ชานามิ   
ตถาย   ปุคฺคโล   ปฏิปนฺโน   ตถา  จ  อิริยติ  ต ฺจ  มคฺค  สมารโูฬฺห   
ยถา    กายสฺส    เภทา    ปรมฺมรณา   ติรจฺฉานโยนึ   อุปปชฺชสิฺสตีติ   
ตเมน    ปสสฺามิ    อปเรน   สมเยน   ทิพฺเพน   จกฺขุนา   วิสุทฺเธน   
อติกฺกนฺตมานุสเกน   กายสฺส   เภทา  ปรมฺมรณา  ติรจฺฉานโยนึ  อุปปนฺน   
ทุกฺขา ติปฺปา กฏกา เวทนา เวทิยมาน ฯ   
     [๑๗๓]  อิธาห  สารีปุตฺต  เอกจฺจ  ปุคฺคล  เอว  เจตสา  เจโต   
ปริจฺจ   ชานามิ   ตถาย   ปุคฺคโล   ปฏปินฺโน  ตถา  จ  อิริยติ  ต ฺจ   
มคฺค    สมารโูฬฺห    ยถา   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   ปตฺติวิสย   
อุปปชฺชสิฺสตีติ   ตเมน   ปสฺสามิ   อปเรน   สมเยน   ทิพฺเพน  จกฺขุนา   
วิสุทฺเธน   อติกฺกนฺตมานุสเกน   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา  ปตฺติวิสย   
อุปปนฺน  ทุกขฺพหุลา  เวทนา  เวทิยมาน  ฯ  เสยฺยถาป  สารีปุตฺต รุกโฺข   
วิสเม   ภูมิภาเค   ชาโต   ตนุปตฺตปลาโส   กวรจฺฉาโย   อถ  ปรุโิส   
อาคจฺเฉยฺย   ฆมฺมาภิตตฺโต   ฆมฺมปเรโต   กิลนฺโต   ตสิโต   ปปาสิโต   
เอกายเนน   มคฺเคน   ตเมว   รุกฺข  ปณิธาย  ตเมน  จกฺขุมา  ปุริโส   
ทิสฺวา   เอว  วเทยฺย  ตถาย  ภว  ปุรโิส  ปฏิปนฺโน  ตถา  จ  อิรยิติ   
ต ฺจ   มคฺค   สมารูโฬฺห   ยถา   อิมเยว   รกฺุข  อาคมิสฺสตีติ  ตเมน    
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ปสฺเสยฺย  อปเรน  สมเยน  ตสฺส  รุกฺขสฺส  ฉายาย นิสินฺน วา นิปนฺน วา   
ทุกฺขพหุลา  เวทนา  เวทิยมาน  เอวเมว  โข  อห  สารีปุตฺต  อิเธกจฺจ   
ปุคฺคล  เอว  เจตสา  เจโต  ปริจฺจ  ชานามิ  ตถาย  ปุคฺคโล ปฏิปนโฺน   
ตถา   จ   อิรยิติ   ต ฺจ   มคฺค   สมารโูฬฺห   ยถา  กายสฺส  เภทา   
ปรมฺมรณา    ปตฺติวิสย    อุปปชฺชิสฺสตีติ    ตเมน    ปสฺสามิ   อปเรน   
สมเยน  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺตมานุสเกน  กายสฺส  เภทา   
ปรมฺมรณา ปตฺติวิสย อุปปนฺน ทุกฺขพหุลา เวทนา เวทิยมาน ฯ   
     [๑๗๔]   อิธ   ปนาห  สารีปุตฺต  เอกจฺจ  ปุคฺคล  เอว  เจตสา   
เจโต   ปริจฺจ   ชานามิ   ตถาย  ปุคฺคโล  ปฏิปนฺโน  ตถา  จ  อิรยิติ   
ต ฺจ   มคฺค   สมารูโฬฺห   ยถา  กายสฺส  เภทา  ปรมมฺรณา  มนุสฺเสสุ   
อุปปชฺชิสฺสตีติ   ตเมน   ปสฺสามิ   อปเรน   สมเยน   ทิพฺเพน  จกฺขุนา   
วิสุทฺเธน   อติกฺกนฺตมานุสเกน   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา  มนุสฺเสสุ   
อุปปนฺน  สุขพหุลา  เวทนา  เวทิยมาน  ฯ  เสยฺยถาป  สารีปุตฺต  รกฺุโข   
สเม   ภูมิภาเค   ชาโต   พหลปตฺตปลาโส   สณฺฑจฺฉาโย   อถ  ปุริโส   
อาคจฺเฉยฺย   ฆมฺมาภิตตฺโต   ฆมฺมปเรโต   กิลนฺโต   ตสิโต   ปปาสิโต   
เอกายเนน   มคฺเคน   ตเมว   รุกฺข  ปณิธาย  ตเมน  จกฺขุมา  ปุริโส   
ทิสฺวา   เอว   วเทยฺย   ตถาย   ปุริโส   ปฏิปนฺโน  ตถา  จ  อิริยติ   
ต ฺจ   มคฺค   สมารูโฬฺห   ยถา   อิมเยว   รกฺุข  อาคมิสฺสตีติ  ตเมน   
ปสฺเสยฺย  อปเรน  สมเยน  ตสฺส  รุกฺขสฺส  ฉายาย  นสิินฺน  วา  นปินฺน   
วา   สุขพหุลา   เวทนา   เวทิยมาน   เอวเมว   โข  อห  สารีปุตฺต    
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อิเธกจฺจ   ปุคฺคล   เอว   เจตสา   เจโต   ปริจฺจ   ชานามิ  ตถาย   
ปุคฺคโล   ปฏปินฺโน   ตถา   จ  อิริยติ  ต ฺจ  มคฺค  สมารูโฬฺห  ฯเปฯ   
มนุสฺเสสุ อุปปนฺน สุขพหุลา เวทนา เวทิยมาน ฯ   
     [๑๗๕]  อิธาห  สารีปุตฺต  เอกจฺจ  ปุคฺคล  เอว  เจตสา  เจโต   
ปริจฺจ   ชานามิ   ตถาย   ปุคฺคโล   ปฏปินฺโน  ตถา  จ  อิริยติ  ต ฺจ   
มคฺค   สมารโูฬฺห   ยถา   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   สุคตึ  สคฺค   
โลก    อุปปชฺชิสฺสตีติ   ตเมน   ปสฺสามิ   อปเรน   สมเยน   ทิพฺเพน   
จกฺขุนา   วิสุทฺเธน   อติกกฺนฺตมานุสเกน   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   
สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปนฺน   เอกนฺตสุขา   เวทนา   เวทิยมาน  ฯ   
เสยฺยถาป   สารีปุตฺต   ปาสาโท   ตตฺรสฺส   กูฏาคาร   อุลลฺิตฺตาวลิตฺต   
นิวาต    ผุสิตคฺคล    ปหิตวาตปาน   ตตฺรสฺส   ปลลฺงฺโก   โคนกตฺถโต   
ปฏิกตฺถโต     ปฏลิกตฺถโต     กทฺทลิมคิปวรปจฺจตฺถรโณ    สอุตฺตรจฺฉโท   
อุภโต    โลหิตกูปธาโน    อถ    ปุรโิส   อาคจฺเฉยฺย   ฆมฺมาภิตตฺโต   
ฆมฺมปเรโต   กิลนฺโต   ตสิโต   ปปาสิโต  เอกายเนน  มคฺเคน  ตเมว   
ปาสาท   ปณิธาย   ตเมน   จกฺขุมา   ปุรโิส   ทิสฺวา   เอว  วเทยฺย   
ตถาย  ภว  ปรุิโส  ปฏิปนโฺน  ตถา  จ  อิริยติ  ต ฺจ  มคฺค  สมารโูฬฺห   
ยถา    อิมเยว   ปาสาท   อาคมิสฺสตีติ   ตเมน   ปสฺเสยฺย   อปเรน   
สมเยน   ตสมฺึ   ปาสาเท   ตสฺมึ   กูฏาคาเร  ตสฺมึ  ปลฺลงฺเก  นิสนิฺน   
วา   นิปนฺน   วา   เอกนฺตสุขา   เวทนา   เวทิยมาน  เอวเมว  โข   
อห  สารีปุตฺต  อิเธกจฺจ  ปุคฺคล  เอว  เจตสา  เจโต  ปริจฺจ  ชานามิ    
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ตถาย   ปุคฺคโล   ปฏิปนฺโน   ตถา  จ  อิริยติ  ต ฺจ  มคฺค  สมารโูฬฺห   
ยถา   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   สคุตึ  สคฺค  โลก  อุปปชชฺสิฺสตีติ   
ตเมน    ปสสฺามิ    อปเรน   สมเยน   ทิพฺเพน   จกฺขุนา   วิสุทฺเธน   
อติกฺกนฺตมานุสเกน   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   สุคตึ   สคฺค  โลก   
อุปปนฺน เอกนฺตสุขา เวทนา เวทิยมาน ฯ   
     [๑๗๖]   อิธ   ปนาห  สารีปุตฺต  เอกจฺจ  ปุคฺคล  เอว  เจตสา   
เจโต   ปริจฺจ   ชานามิ   ตถาย  ปุคฺคโล  ปฏิปนฺโน  ตถา  จ  อิรยิติ   
ต ฺจ   มคฺค   สมารูโฬฺห   ยถา  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ   
ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช   
วิหริสฺสตีติ   ตเมน  ปสฺสามิ  อปเรน  สมเยน  อาสวาน  ขยา  อนาสว   
เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช   วิหรนฺต   เอกนฺตสุขา   เวทนา  เวทิยมาน  ฯ  เสยฺยถาป   
สารีปุตฺต    โปกฺขรณี    อจฺโฉทกา    สาโตทกา   สโีตทกา   เสตกา   
สุปติตฺถา   รมณียา   อวิทเูร   จสฺสา   ติพฺโพ   วนสณฺโฑ  อถ  ปุริโส   
อาคจฺเฉยฺย   ฆมฺมาภิตตฺโต   ฆมฺมปเรโต   กิลนฺโต   ตสิโต   ปปาสิโต   
เอกายเนน   มคฺเคน   ตเมว   โปกฺขรณึ   ปณิธาย   ตเมน   จกฺขุมา   
ปุริโส   ทิสฺวา   เอว   วเทยฺย   ตถาย  ภว  ปุรโิส  ปฏิปนฺโน  ตถา   
จ    อิริยติ    ต ฺจ   มคฺค   สมารูโฬฺห   ยถา   อิมเยว   โปกฺขรณึ   
อาคมิสฺสตีติ    ตเมน    ปสฺเสยฺย   อปเรน   สมเยน   ต   โปกฺขรณึ   
โอคาเหตฺวา    นฺหาตฺวา    จ    ปวิตฺวา   จ   สพฺพทรถกิลมถปริฬาห    
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ปฏิปฺปสฺสมฺเภตฺวา    ปจฺจุตฺตริตฺวา    ตสฺมึ    วนสณฺเฑ    นิสินฺน   วา   
นิปนฺน   วา   เอกนฺตสุขา   เวทนา   เวทิยมาน   เอวเมว  โข  อห   
สารีปุตฺต   อิเธกจฺจ   ปุคฺคล   เอว   เจตสา  เจโต  ปริจฺจ  ชานามิ   
ตถาย   ปุคฺคโล   ปฏิปนฺโน   ตถา  จ  อิริยติ  ต ฺจ  มคฺค  สมารโูฬฺห   
ยถา   อาสวาน   ขยา   อนาสว   เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว   
ธมฺเม    สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   วิหริสฺสตีติ   ตเมน   
ปสฺสามิ   อปเรน   สมเยน   อาสวาน   ขยา   อนาสว   เจโตวิมุตฺตึ   
ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช   
วิหรนฺต   เอกนฺตสุขา   เวทนา   เวทิยมาน   ฯ  อิมา  โข  สารีปุตฺต   
ป ฺจ  คติโย  ฯ  โย  โข  ม  สารีปุตฺต  เอว  ชานนฺต  เอว  ปสฺสนตฺ   
เอว    วเทยฺย    นตฺถิ    สมณสฺส   โคตมสฺส   อุตฺตริ   มนุสฺสธมมฺา   
อลมริยาณทสฺสนวิเสโส     ตกฺกปรยิาหต    สมโณ    โคตโม    ธมฺม   
เทเสติ   วีมสานุจริต   สย   ปฏิภานนฺติ  ต  สารีปุตฺต  วาจ  อปฺปหาย   
ต   จิตฺต   อปฺปหาย   ต   ทฏิ ึ  อปฺปฏินสิฺสชฺชิตฺวา  ยถาภต  นิกฺขิตฺโต   
เอว    นริเย    ฯ    เสยฺยถาป    สารีปุตฺต    ภิกฺขุ   สลีสมฺปนฺโน   
สมาธิสมฺปนฺโน   ป ฺาสมฺปนฺโน   ทิฏเว   ธมฺเม   อ ฺ   อาราเธยฺย   
เอว   สมฺปทมิท   สารีปุตฺต   วทามิ   ฯ   ต   วาจ   อปฺปหาย   ต   
จิตฺต    อปฺปหาย   ต   ทฏิ ึ   อปฺปฏินสิฺสชฺชิตฺวา   ยถาภต   นิกขิฺตฺโต   
เอว นิรเย ฯ   
     [๑๗๗]   อภิชานามิ   โข   ปนาห   สารีปุตฺต  จตุรงฺคสมนฺนาคต    
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พฺรหฺมจริย   จริตา   ฯ   ตปสฺสิสฺสุท  โหมิ  ปรมตปสฺสี  ลูโข  ๑  สุท   
โหมิ   ปรมลโูข   เชคุจฺฉี   สุท   โหม ิ  ปรมเชคุจฺฉี   ปวิวิตฺโต  ๒   
สุท โหมิ ปรมปวิวิตฺโต ฯ   
     [๑๗๘]  ตตฺรสฺสุ  เม  อิท  สารีปุตฺต  ตปสฺสิตาย  โหติ  อเจลโก   
โหมิ   มุตฺตาจาโร   หตฺถาวเลขโน  น  เอหิภทนฺติโก  น  ติฏภทนฺติโก   
น   อภิหต   น   อุทฺทิสฺส   กต   น   นมินฺตน  สาทิยามิ  ฯ  โส  น   
กุมฺภิมุขา     ปฏิคฺคณฺหามิ     น     กโฬปมุขา     ปฏคฺิคณฺหามิ    น   
เอฬกมนฺตร   น   ทณฺฑมนฺตร   น   มสูลมนฺตร  น  ทฺวินฺน  ภุ ฺชมานาน   
น   คพฺภินิยา   น   ปายมานาย   น   ปุรสินฺตรคตาย   น   สงฺกิตฺตีสุ   
น   ยตฺถ   สา   อุปฏ ิโต   โหติ   น  ยตฺถ  มกฺขิกา  สณฺฑสณฺฑจารินี   
น   มจฺฉ   น   มส   น   สรุ   น   เมรย  น  ถุโสทก  ปวามิ  ฯ   
โส   เอกาคาริโก   วา   โหมิ  เอกาโลปโก  ทฺวาคารโิก  วา  โหมิ   
ทฺวาโลปโก    ฯเปฯ   สตฺตาคาริโก   วา   โหม ิ  สตฺตาโลปโก   ฯ   
เอกิสฺสาป   ทตฺติยา   ยาเปมิ  ทฺวีหิป  ทตฺตีหิ  ยาเปมิ  ฯเปฯ  สตฺตหิป   
ทตฺตีหิ   ยาเปมิ   เอกาหิกมฺป   อาหาร  อาหาเรมิ  ทฺวีหิกมฺป  อาหาร   
อาหาเรมิ   ฯเปฯ   สตฺตาหิกมฺป   อาหาร   อาหาเรมิ   อิติ  เอวรปู   
อฑฺฒมาสิกมฺป    ปรยิายภตฺตโภชนานุโยคมนุยุตฺโต    วิหรามิ    ฯ   โส   
สากภกฺโข   วา   โหม ิ  สามากภกฺโข   วา   โหมิ  นวีารภกฺโข  วา   
โหมิ    ททฺทลุภกฺโข   วา   โหมิ   หฏภกฺโข   วา   โหมิ   กณภกฺโข   
#๑ สี. ลูขสฺสุท ฯ ๒ ย.ุ ปวิวิตฺตสฺสุท ฯ    
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วา    โหมิ   อาจามภกฺโข   วา   โหมิ   ป ฺากภกฺโข   วา   โหม ิ  
ติณภกฺโข    วา    โหมิ   โคมยภกฺโข   วา   โหม ิ  วนมูลผลาหาโร   
ยาเปมิ    ปวตฺตผลโภชี    ฯ   โส   สาณานิป   ธาเรมิ   มสาณานิป   
ธาเรมิ    ฉวทุสฺสานิป    ธาเรมิ    ปสุกุลานิป    ธาเรมิ   ติรีฏานปิ   
ธาเรมิ  อชินานิป  ๑  ธาเรมิ  อชินกฺขิปมฺป   ธาเรมิ กุสจีรมฺป ธาเรมิ   
วากจีรมฺป    ธาเรมิ    ผลกจีรมฺป   ธาเรมิ   เกสกมฺพลมฺป   ธาเรมิ   
วาลกมฺพลมฺป    ธาเรมิ    อุฬูกปกฺขมฺป    ธาเรมิ    เกสมสฺสุโลจโกป   
โหมิ       เกสมสฺสุโลจนานุโยคมนุยุตฺโต       อุพฺภฏโก       โหมิ   
อาสนปฏิกฺขิตฺโต      อุกฺกฏุิโกป      โหมิ      อุกฺกฏุิกปฺปธานมนุยุตฺโต   
กณฺฏกาปสฺสยิโกป      โหมิ     กณฺฏกาปสฺสเย     เสยฺย     กปฺเปม ิ  
สายตติยกมฺป    อุทโกโรหนานุโยคมนุยุตฺโต    วิหรามิ    อิติ   เอวรูป   
อเนกวิหิต    กายสฺส    อาตาปนปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต   วิหรามิ   ฯ   
อิทสุ เม สารีปุตฺต ตปสฺสิตาย โหติ ฯ   
     [๑๗๙]  ตตฺรสฺสุ  เม  อิท  สารีปุตฺต  ลูขสฺมึ โหติ ฯ เนกวสฺสคณิก   
รโชชลลฺ    กาเย    สนฺนิจิต    โหติ   ปปฺปฏิกชาต   ฯ   เสยฺยถาป   
สารีปุตฺต   ติณฺฑุกขานุ   เนกวสฺสคณิโก   สนฺนิจิโต   โหติ  ปปฺปฏิกชาโต   
เอวเมวสฺสุ    เม    สารีปุตฺต    เนกวสฺสคณิก    รโชชลลฺ    กาเย   
สนฺนิจิต   โหติ   ปปฺปฏกิชาต   ฯ   ตสฺส   มยฺห   สารีปุตฺต  น  เอว   
โหติ   อโห   วตาห   อิม  รโชชลลฺ  ปาณินา  ปริมชฺเชยฺย  ฯ  อ ฺเ   
วา   ปน   เม   อิม  รโชชลลฺ  ปาณินา  ปริมชฺเชยฺยุนติฺ  เอวมฺป  เม   
#๑ ม. ย.ุ อชนิมฺป ฯ    
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สารีปุตฺต น โหติ ฯ อิทสุ เม สารีปุตฺต ลูขสฺมึ โหติ ฯ   
     [๑๘๐]  ตตฺรสฺสุ  เม  อิท  สารีปุตฺต  เชคุจฺฉิสฺมึ  โหติ ฯ โส โข   
อห    สารีปตฺุต   สโตว   อภิกฺกมามิ   สโต   ปฏิกกฺมามิ   ฯ   ยาว   
อุทกพินฺทุมฺหิป   เม   ทยา   ปจฺจุปฏ ิตา   โหติ  มาห  ขุทฺทเก  ปาเณ   
วิสมคเต สงฺฆาต อาปาเทสินฺติ ฯ อิทสุ เม สารีปุตฺต เชคุจฺฉิสฺมึ โหติ ฯ   
     [๑๘๑]  ตตฺรสฺสุ  เม  อิท  สารีปุตฺต  ปวิวิตฺตสฺมึ  โหติ ฯ โส โข   
อห   สารีปุตฺต   อ ฺตร   อร ฺายตน   อชฺโฌคาเหตฺวา   วิหรามิ  ฯ   
ยทา    ปสฺสามิ    โคปาลก   วา   ปสุปาลก   วา   ติณหารก   วา   
กฏหารก  วา  วนกมฺมิก  วา  วเนน  วน  คหเนน  คหน นินฺเนน นินฺน   
ถเลน   ถล   ปปตามิ   ๑   ต   กิสฺส  เหตุ  มา  ม  เต  อทฺทสสุ   
อห ฺจ   มา   เต   อทฺทสนฺติ   ฯ   เสยฺยถาป   สารปีุตฺต  อาร ฺโก   
มิโค   มนุสฺเส   ทิสฺวา   วเนน   วน   คหเนน  คหน  นินฺเนน  นนิฺน   
ถเลน   ถล   ปปตติ   เอวเมว   โข   อห  สารีปุตฺต  ยทา  ปสฺสามิ   
โคปาลก  วา  ปสุปาลก  วา  ติณหารก  วา  กฏหารก  วา  วนกมฺมิก   
วา   วเนน   วน  คหเนน  คหน  นินฺเนน  นินฺน  ถเลน  ถล  ปปตามิ   
ต   กิสฺส  เหตุ  มา  ม  เต  อทฺทสสุ  อห ฺจ  มา  เต  อทฺทสนฺติ  ฯ   
อิทสุ เม สารีปุตฺต ปวิวิตฺตสฺมึ โหติ ฯ   
     [๑๘๒]  โส  โข  อห  สารีปุตฺต  เย  เต  โคตฺถา  ปฏ ิตคาโว   
อปคตโคปาลา   ตตฺถ   จตุกุณฺฑิโก   ๒   อุปสงฺกมิตฺวา   ยานิ   ตานิ   
#๑ ม. สปตามิ ฯ ๒ ส.ี ย.ุ จตุกุณฺฑิโค ฯ    
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วจฺฉกาน   ตรุณกาน   เธนุปกาน   โคมยานิ  ตานิ  สุท  อาหาเรมิ  ฯ   
ยาวกีว ฺจ    เม    สารีปุตฺต    สก   มุตฺตกรีส   อปรยิาทินฺน   โหติ   
สกเยว    สุท    มุตฺตกรีส   อาหาเรมิ   ฯ   อิทสุ   เม   สารีปุตฺต   
มหาวิกฏโภชนสฺมึ โหติ ฯ   
     [๑๘๓]   โส   โข   อห   สารีปุตฺต   อ ฺตร  ภึสนก  วนสณฺฑ   
อชฺโฌคาเหตฺวา    วิหรามิ    ฯ    ตตฺรสฺสุท    สารีปตฺุต    ภึสนกสฺส   
วนสณฺฑสฺส   ภึสนกตสฺม ึ  โหติ   ฯ   โยโกจิ   อวีตราโค  ต  วนสณฺฑ   
ปวิสติ  เยภุยฺเยน  โลมานิ  หสนฺติ  ฯ  โส  โข  อห  สารีปุตฺต ยา ตา   
รตฺติโย   สีตา   เหมนฺติกา  อนฺตรฏกา  หิมปาตสมยา  ๑  ตถารปูาสุ   
รตฺตีสุ   รตฺตึ   อพฺโภกาเส  วิหรามิ  ทิวา  วนสณฺเฑ  คิมฺหาน  ปจฺฉิเม   
มาเส   ทิสฺวา   อพฺโภกาเส   วิหรามิ  รตฺตึ  วนสณฺเฑ  ฯ  อปสฺส ุ ม   
สารีปุตฺต อย อนจฺฉริยา คาถา ปฏิภาสิ ปุพฺเพ อสฺสุตปุพฺพา   
       โส ตตฺโต โส สโิน เอโก     เอโก ภึสนเก วเน   
       นคฺโค น จคฺคิมาสิโน         เอสนาปสุโต มุนีติ ฯ   
     [๑๘๔]  โส  โข  อห  สารีปุตฺต สุสาเน เสยฺย กปฺเปมิ ฉวฏ ิกานิ   
อุปธาย    ฯ    อปสฺสุ    ม    สารีปุตฺต   โคมณฺฑลา   อุปสงฺกมิตฺวา   
โอฏ ุเภนฺติป   ๒   โอมตฺุเตนฺติป   ปสุเกนป   โอกิรนฺติ  กณฺณโสเตสุป   
สลาก  ปเวเสนฺติ  ฯ  น  โข  ปนาห  สารีปุตฺต  อภิชานามิ เตสุ ปาปก   
จิตฺต อุปฺปาเทตา ฯ อิทสุ เม สารีปุตฺต อุเปกฺขาวิหารสฺมึ โหติ ฯ   
#๑ สี. ย.ุ อนตฺรฏเก หิมปาตสมเย ฯ ๒ สี. ย.ุ โอฏ ุภนฺติป ฯ    
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     [๑๘๕]   สนฺติ   โข   ปน   สารีปุตฺต   เอเก   สมณพฺราหฺมณา   
เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   อาหาเรน   สุทฺธีติ   ฯ   เต   เอวมาหสุ   
โกเลหิ   ยาเปมาติ   ฯ   เต  โกลมฺป  ขาทนฺติ  โกลจุณฺณมฺป  ขาทนฺติ   
โกโลทกมฺป    ปวนฺติ    อเนกวิหิตมฺป    โกลวิกตึ    ปริภุ ฺชนฺติ    ฯ   
อภิชานามิ  โข  ปนาห  สารีปุตฺต  เอกเยว  โกล  อาหาร  อาหริตา ฯ   
สิยา   โข   ปน   เต  สารีปตฺุต  เอวมสฺส  มหา  นูน  เตน  สมเยน   
โกโล   อโหสีติ   ฯ   น   โข   ปเนต  สารีปุตฺต  เอว  ทฏพฺพ  ฯ   
ตทาป   เอตปรโมเยว   โกโล   อโหส ิ เสยฺยถาป  เอตรหิ  ฯ  ตสฺส   
มยฺห   สารีปุตฺต   เอกเยว  โกล  อาหาร  อาหารยโต  อธิมตฺตกสีมาน   
ปตฺโต   กาโย   โหติ   ฯ   เสยฺยถาป   นาม   อาสีติกปพฺพานิ   วา   
กาลาปพฺพานิ    วา    เอวเมวสฺสุ    เม    องฺคปจฺจงฺคานิ    ภวนฺติ   
ตาเยวปฺปาหารตาย  ฯ  เสยฺยถาป นาม โอฏปท เอวเมวสฺสุ เม อานิสท   
โหติ  ตาเยวปฺปาหารตาย  ฯ  เสยฺยถาป  นาม  วฏฏนาวฬี  เอวเมวสฺสุ   
เม  ปฏ ิกณฺฏโก  อุนฺนตาวนโต  โหติ  ตาเยวปฺปาหารตาย  ฯ เสยฺยถาป   
นาม   ชรสาลาย   โคปาณสิโย   โอลคฺุควิลุคฺคา   ภวนฺติ   เอวเมวสฺสุ   
เม    ผาสุฬิโย    โอลุคฺควิลุคฺคา    ภวนฺติ   ตาเยวปฺปาหารตาย   ฯ   
เสยฺยถาป  นาม  คมฺภีเร  อุทปาเน  อุทกตารกา  คมฺภีรคตา โอกฺขายิกา   
ทิสฺสนฺติ    เอวเมวสฺสุ    เม    อกฺขิกูเปสุ   อกฺขิตารกา   คมฺภีรคตา   
โอกฺขายิกา    ทิสฺสนฺติ    ตาเยวปฺปาหารตาย   ฯ   เสยฺยถาป   นาม   
ติตฺติกาลาพุ   อามกจฺฉินฺโน   วาตาตเปน   สผุสิโต   โหติ   สมฺมลิาโต    
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เอวเมวสฺสุ     เม     สีสจฺฉวิ     สผุสิตา     โหติ     สมฺมิลาตา   
ตาเยวปฺปาหารตาย    ฯ    โส    โข    อห   สารีปุตฺต   อุทรจฺฉวึ   
ปริมสิสฺสามีติ       ปฏ ิกณฺฏกเยว       ปริคฺคณฺหามิ       ปฏ ิกณฺฏก   
ปริมสิสฺสามีติ    อุทรจฺฉวึเยว   ปริคฺคณฺหามิ   ยาวสฺสุ   เม   สารีปุตฺต   
อุทรจฺฉวิ   ปฏ ิกณฺฏก  อลฺลีนา  โหติ  ตาเยวปฺปาหารตาย  ฯ  โส  โข   
อห   สารีปุตฺต   วจฺจ  วา  มุตฺต  วา  กรสิฺสามีติ  ตตุเถว   อวกุชโฺช   
ปปตามิ   ตาเยวปฺปาหารตาย   ฯ   โส   โข   อห  สารีปุตฺต  ตเมว   
กาย   อสฺสาเสนฺโต   ปาณินา   คตฺตานิ   อโนมชฺชามิ  ฯ  ตสฺส  มยฺห   
สารีปุตฺต   ปาณินา   คตฺตานิ  อโนมชชฺโต  ปูติมูลานิ  โลมานิ  กายสฺมา   
ปปตนฺติ ตาเยวปฺปาหารตาย ฯ   
     [๑๘๖]   สนฺติ   โข   ปน   สารีปุตฺต   เอเก   สมณพฺราหฺมณา   
เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   อาหาเรน   สุทฺธีติ   ฯ   เต   เอวมาหสุ   
มุคฺเคหิ    ยาเปม    ฯเปฯ    ติเลหิ    ยาเปม   ฯเปฯ   ตณฺฑุเลหิ   
ยาเปมาติ    ฯ    เต   ตณฺฑุลมฺป   ขาทนฺติ   ตณฺฑุลจุณฺณมฺป   ขาทนฺติ   
ตณฺฑุโลทกมฺป    ปวนฺติ    อเนกวิหิตมฺป    ตณฺฑุลวิกตึ   ปริภุ ฺชนฺติ   ฯ   
อภิชานามิ  โข  ปนาห  สารีปุตฺต  เอกเยว  ตณฺฑุล  อาหาร อาหริตา ฯ   
สิยา   โข   ปน   เต  สารีปตฺุต  เอวมสฺส  มหา  นูน  เตน  สมเยน   
ตณฺฑุโล   อโหสีติ   ฯ   น   โข  ปเนต  สารีปุตฺต  เอว  ทฏพฺพ  ฯ   
ตทาป   เอตปรโมเยว   ตณฺฑุโล  อโหสิ  เสยฺยถาป  เอตรหิ  ฯ  ตสฺส   
มยฺห     สารีปุตฺต     เอกเยว     ตณฺฑุล    อาหาร    อาหารยโต    
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อธิมตฺตกสีมาน  ปตฺโต  กาโย  โหติ  ฯ  เสยฺยถาป  นาม อาสีติกปพฺพานิ   
วา    กาฬปพฺพานิ   วา   เอวเมวสฺสุ   เม   องฺคปจฺจงฺคานิ   ภวนฺติ   
ตาเยวปฺปาหารตาย   ฯ   เสยฺยถาป   นาม   โอฏปท   ฯเปฯ  โหติ   
ตาเยวปฺปาหารตาย    ฯ    เสยฺยถาป    นาม    วฏฏนาวฬี   ฯเปฯ   
ตาเยวปฺปาหารตาย  ฯ  เสยฺยถาป  นาม  ชรสาลาย  ฯเปฯ  เสยฺยถาป   
นาม    คมฺภีเร    ฯเปฯ    เสยฺยถาป   นาม   ติตฺติกาลาพุ   ฯเปฯ   
โส  โข  อห  สารีปุตฺต  อุทรจฺฉวึ  ฯเปฯ  โส  โข  อห สารีปุตฺต วจฺจ   
วา   ฯเปฯ   โส  โข  อห  สารีปุตฺต  ตเมว  กาย  ฯเปฯ  กายสฺมา   
ปปตนฺติ   ตาเยวปฺปาหารตาย   ฯ  ตายป  โข  อห  สารีปุตฺต  อรยิาย   
ตาย   ปฏิปทาย   ตาย   ทกฺุกรการิกาย  นาชฺฌคมึ  อุตฺตริ  มนุสฺสธมฺมา   
อลมริยาณทสฺสนวิเสส    ต    กิสฺส    เหตุ    อิมิสสฺาเยว   อริยาย   
ป ฺาย   อนธิคมา   ยาย   อริยา  ป ฺา  อธิคตา  อริยา  นิยฺยานิกา   
นิยฺยาติ ตกฺกรสฺส สมฺมา ทุกฺขกฺขยาย ฯ   
     [๑๘๗]  สนฺติ  โข  ปน สารีปุตฺต เอเก สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน   
เอวทิฏ ิโน   สสาเรน  สุทฺธีติ  ฯ  น  โข  ปเนโส  สารีปุตฺต  สสาโร   
สุลภรูโป   โย   มยา   อสสริตปุพฺโพ  อิมินา  ทีเฆน  อทฺธุนา  อ ฺตฺร   
สุทฺธาวาเสหิ   เทเวหิ   สทฺุธาวาเส  จาห  สารีปุตฺต  เทเว  สสเรยฺย   
นยิม โลก ปุน อาคจฺเฉยฺย ฯ   
     [๑๘๘]   สนฺติ   โข   ปน   สารีปุตฺต   เอเก   สมณพฺราหฺมณา   
เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   อุปปตฺติยา   สุทฺธีติ   ฯ   น  โข  ปเนสา    
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สารีปุตฺต    อุปปตฺติ   สุลภรูปา   ยา   มยา   อนุปฺปนฺนปุพฺพา   อิมินา   
ทีเฆน   อทฺธนุา   อ ฺตฺร   สุทฺธาวาเสหิ   เทเวหิ  สุทฺธาวาเส  จาห   
สารีปุตฺต เทเว อุปปชฺเชยยฺ นยิม โลก ปุน อาคจฺเฉยฺย ฯ   
     [๑๘๙]   สนฺติ   โข   ปน   สารีปุตฺต   เอเก   สมณพฺราหฺมณา   
เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   อาวาเสน   สุทฺธีติ   ฯ   น  โข  ปเนโส   
สารีปุตฺต   อาวาโส   สุลภรูโป   โย   มยา   อนาวุฏปุพฺโพ   อิมินา   
ทีเฆน   อทฺธนุา   อ ฺตฺร   สุทฺธาวาเสหิ   เทเวหิ  สุทฺธาวาเส  จาห   
สารีปุตฺต เทเว อาวเสยฺย นยิม โลก ปุน อาคจฺเฉยฺย ฯ   
     [๑๙๐]   สนฺติ   โข   ปน   สารีปุตฺต   เอเก   สมณพฺราหฺมณา   
เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   ย ฺเน   สทฺุธีติ   ฯ   น   โข   ปเนโส   
สารีปุตฺต   ย ฺโ   สุลภรูโป   โย   มยา  อยิฏปุพฺโพ  อิมินา  ทีเฆน   
อทฺธุนา   ต ฺจ   โข   ร ฺา   วา   สตา   ขตฺติเยน  มุทฺธาวสิตฺเตนm   
พฺราหฺมเณน วา มหาสาเลน ฯ   
     [๑๙๑]   สนฺติ   โข   ปน   สารีปุตฺต   เอเก   สมณพฺราหฺมณา   
เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน  อคฺคิปาริจริยาย  สุทฺธีติ  ฯ  น  โข  ปเนโส   
สารีปุตฺต   อคฺคิ   สุลภรโูป   โย  มยา  อปริจิณฺณปุพฺโพ  อิมินา  ทีเฆน   
อทฺธุนา   ต ฺจ   โข   ร ฺา   วา   สตา   ขตฺติเยน  มุทฺธาวสิตฺเตน   
พฺราหฺมเณน วา มหาสาเลน ฯ   
     [๑๙๒]   สนฺติ   โข   ปน   สารีปุตฺต   เอเก   สมณพฺราหฺมณา   
เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   ยาวเทวาย   ภว   ปรุิโส   ทหโร   โหติ    
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ยุวา    สุสกุาฬเกโส    ภเทฺรน    โยพฺพเนน   สมนนฺาคโต   ปเมน   
วยสา    ตาวเทว   ปรเมน   ป ฺาเวยฺยตฺติเยน   สมนฺนาคโต   โหติ   
ยโต   จ   โข   อย   ภว   ปรุิโส   ชิณฺโณ  โหติ  วุฑฺโฒ  มหลฺลโก   
อทฺธคโต   วโย   อนุปฺปตฺโต   อสีติโก   วา  นวุติโก  วา  วสฺสสติโก   
วา   ชาติยา   อถ   ตมฺหา   ป ฺาเวยฺยตฺติยา   ปริหายตีติ   ฯ   น   
โข   ปเนต   สารีปุตฺต   เอว   ทฏพฺพ  ฯ  อห  โข  ปน  สารีปุตฺต   
เอตรหิ    ชิณฺโณ    วุฑฺโฒ   มหลฺลโก   อทฺธคโต   วโย   อนุปฺปตฺโต   
อสีติโก   เม   วโย   วตฺตติ   ฯ   อิธสฺสุ   เม  สารีปุตฺต  จตฺตาโร   
สาวกา   วสฺสสตายุกา   วสฺสสตชีวิโน   ปรมาย   สติยา   จ   คติยา   
จ   ธิติยา  จ  สมนฺนาคตา  ปรเมน  จ  ป ฺาเวยฺยตฺติเยน  เสยฺยถาป   
สารีปุตฺต    ทฬฺหธมฺโม    ธนุคฺคโห    สิกฺขิโต   กตหตฺโถ   กตุปาสโน   
ลหุเกน    อสเนน    อปฺปกสิเรเนว   ติริย   ตาลจฺฉาย   อติปาเตยฺย   
เอว   อธิมตฺตสติมนฺโต   เอว   อธิมตฺตคติมนฺโต  เอว  อธิมตฺตธิติมนฺโต   
เอว    ปรเมน   ป ฺาเวยฺยตฺติเยน   สมนฺนาคตา   เต   ม   จตุนฺน   
สติปฏานาน    อุปาทายุปาทาย    ป ฺห    ปุจฺเฉยฺยุ   ปุฏโ   ปฏุโ   
จาห   เตส   พฺยากเรยฺย   พฺยากต ฺจ   เม  พฺยากตโต  ธาเรยฺยุ  น   
จ  ม  ทุติยก  อุตฺตรึ  ปฏิปจฺุเฉยฺยุ  อ ฺตฺร  อสิต  ปต  ขายิต  สายิตา   
อ ฺตฺร     อุจฺจารปสฺสาวกมฺมา     อ ฺตฺร     นิททฺากิลมถปฏวิิโนทนา   
อปริยาทินฺนาเยวสฺส  สารีปุตฺต  ตถาคตสฺส  ธมฺมเทสนา  อปรยิาทินฺน- 
เยวสฺส  ตถาคตสฺส  ธมฺมปทพฺย ฺชน  อปริยาทินฺนเยวสฺส  ตถาคตสฺส    
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ป ฺหาปฏิภาน   ฯ   อถ   เม   เต   จตฺตาโร  สาวกา  วสฺสสตายุกา   
วสฺสสตชีวิโน   วสฺสสตสฺส   อจฺจเยน   กาล   กเรยฺยุ   ฯ   ม ฺจเกน   
เจป      ม     สารีปุตฺต     ปริหริสฺสถ     เนวตฺถิ     ตถาคตสฺส   
ป ฺาเวยฺยตฺติยสฺส   อ ฺถตฺต   ฯ   ย   โข   ต   สารีปุตฺต   สมมฺา   
วทมาโน    วเทยฺย    อสมฺโมหธมฺโม    สตฺโต    โลเก    อุปฺปนฺโน   
พหุชนหิตาย    พหุชนสุขาย   โลกานุกมฺปาย   อตฺถาย   หิตาย   สุขาย   
เทวมนุสฺสานนฺติ    ฯ    มเมว    ต    สมฺมา    วทมาโน   วเทยฺย   
อสมฺโมหธมฺโม   สตฺโต   โลเก   อุปฺปนฺโน   พหุชนหิตาย   พหุชนสุขาย   
โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ๐   
     [๑๙๓]  เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา  นาคสมาโล  ภควโต   
ปฏ ิโต    โหติ    ภควนฺต    วีชยมาโน   ฯ   อถ   โข   อายสฺมา   
นาคสมาโล   ภควนฺต   เอตทโวจ   อจฺฉริย   ภนฺเต   อพฺภูต   ภนฺเต   
อปจ   เม   ภนฺเต   อิม   ธมฺมปริยาย  สตฺุวา  โลมานิ  หฏานิ  โก   
นามาย   ภนฺเต   ธมฺมปริยาโยติ   ฯ   ตสฺมาติห  ตฺว  นาคสมาล  อิม   
ธมฺมปริยาย โลมหสนปริยาโยเตฺวว น ธาเรหีติ ฯ   
     อิทมโวจ   ภควา   อตฺตมโน   อายสฺมา   นาคสมาโล   ภควโต   
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ   
                มหาสีหนาทสุตฺต นิฏ ิต ทุติย ฯ   
                     ________________    
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                     มหาทุกฺขกฺขนฺธสุตฺต   
     [๑๙๔]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   อถ   โข  สมฺพหุลา  ภิกฺขู   
ปุพฺพณฺหสมย     นิวาเสตฺวา     ปตฺตจีวรมาทาย    สาวตฺถึ    ปณฺฑาย   
ปาวิสึสุ   ฯ   อถ   โข   เตส   ภิกฺขูน   เอตทโหสิ   อติปฺปโค  โข   
ตาว   สาวตฺถิย   ปณฺฑาย   จริตุ   ยนฺนนู   มย   เยน  อ ฺติตฺถิยาน   
ปริพฺพาชกาน   อาราโม   เตนุปสงฺกเมยฺยามาติ   ฯ   อถ   โข   เต   
ภิกฺขู    เยน   อ ฺติตฺถิยาน   ปริพฺพาชกาน   อาราโม   เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา    เตหิ   อ ฺติตฺถิเยหิ   ปริพฺพาชเกหิ   สทฺธ ึ  สมฺโมทึสุ   
สมฺโมทนีย    กถ    สาราณีย   วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทึส ุ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺเน   โข   เต   ภิกฺขู   เต  อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา   
เอตทโวจุ   สมโณ   อาวุโส   โคตโม   กามาน   ปริ ฺ   ป ฺาเปติ   
มยมฺป    กามาน    ปริ ฺ    ป ฺาเปม   สมโณ   อาวุโส   โคตโม   
รูปาน    ปริ ฺ    ป ฺาเปติ    มยมปฺ   รูปาน   ปริ ฺ   ป ฺาเปม   
สมโณ    อาวุโส    โคตโม   เวทนาน   ปริ ฺ   ป ฺาเปติ   มยมฺป   
เวทนาน   ปริ ฺ   ป ฺาเปม   อิธ   โน  อาวุโส  โก  วิเสโส  โก   
อธิปฺปาโย   กึ   นานากรณ   สมณสฺส   วา   โคตมสฺส   อมฺหาก  วา   
ยทิท   ธมฺมเทสนาย  วา  ธมฺมเทสน  อนุสาสนิยา  วา  อนุสาสนินฺติ  ฯ   
อถ   โข   เต   ภิกฺขู   เตส   อ ฺติตฺถิยาน   ปริพฺพาชกาน   ภาสิต    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 166 

เนว     อภินนฺทึสุ    นปฺปฏิกฺโกสึส ุ   อนภินนฺทิตฺวา    อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา   
อุฏายาสนา   ปกฺกมึสุ   ภควโต   สนติฺเก   เอตสฺส   ภาสิตสฺส  อตฺถ   
อาชานิสฺสามาติ ฯ   
     [๑๙๕]  อถ  โข  เต  ภิกฺขู  สาวตฺถิย ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต   
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา     เยน    ภควา    เตนปุสงฺกมึสุ    อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นสิีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺนา   
โข   เต   ภิกขฺู   ภควนฺต   เอตทโวจุ  อิธ  มย  ภนฺเต  ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   สาวตฺถึ   ปณฺฑาย   ปวิสิมฺห   เตสนฺโน   
ภนฺเต   อมฺหาก   เอตทโหสิ   อติปฺปโค  โข  ตาว  สาวตฺถิย  ปณฺฑาย   
จริตุ    ยนฺนนู   มย   เยน   อ ฺติตฺถิยาน   ปริพฺพาชกาน   อาราโม   
เตนุปสงฺกเมยฺยามาติ   ฯ   อถ   โข  มย  ภนฺเต  เยน  อ ฺติตฺถิยาน   
ปริพฺพาชกาน     อาราโม     เตนุปสงฺกมิมฺห    อุปสงฺกมิตฺวา    เตหิ   
อ ฺติตฺถิเยหิ    ปริพฺพาชเกหิ    สทฺธ ึ   สมฺโมทิมหฺ   สมโฺมทนีย   กถ   
สาราณีย   วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   นสิีทิมฺห   ฯ   เอกมนฺต  นิสนิฺเน   
โข    อเมฺห    ภนฺเต   เต   อ ฺติตฺถิยา   ปริพฺพาชกา   เอตทโวจุ   
สมโณ    อาวุโส    โคตโม    กามาน   ปริ ฺ   ป ฺาเปติ   มยมฺป   
กามาน    ปริ ฺ    ป ฺาเปม    สมโณ   อาวุโส   โคตโม   รูปาน   
ปริ ฺ    ป ฺาเปติ    มยมฺป    รูปาน   ปริ ฺ   ป ฺาเปม   สมโณ   
อาวุโส   โคตโม   เวทนาน   ปริ ฺ   ป ฺาเปติ   มยมฺป   เวทนาน   
ปริ ฺ  ป ฺาเปม  อิธ  โน  อาวุโส  โก  วิเสโส  โก  อธิปฺปาโย  ก ึ   
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นานากรณ  สมณสฺส  วา  โคตมสฺส  อมฺหาก  วา  ยทิท ธมฺมเทสนาย วา   
ธมฺมเทสน  อนุสาสนิยา  วา  อนุสาสนินฺติ  ฯ  อถ  โข  มย ภนฺเต เตส   
อ ฺติตฺถิยาน   ปริพฺพาชกาน   ภาสิต   เนว  อภินนทฺิมฺห  นปฺปฏิกฺโกสิมฺห   
อนภินนฺทิตฺวา    อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา    อุฏายาสนา    ปกฺกมิมฺห   ภควโต   
สนฺติเก เอตสฺส ภาสิตสฺส อตฺถ อาชานิสฺสามาติ ฯ   
     [๑๙๖]    เอววาทิโน    ภิกฺขเว    อ ฺติตฺถิยา    ปริพฺพาชกา   
เอวมสฺสุ   วจนียา   โก   ปนาวุโส  กามาน  อสฺสาโท  โก  อาทีนโว   
กึ   นิสฺสรณ   โก   รูปาน   อสฺสาโท   โก   อาทีนโว   กึ  นิสฺสรณ   
โก   เวทนาน   อสฺสาโท   โก   อาทีนโว   กึ  นิสฺสรณนฺติ  ฯ  เอว   
ปุฏา   ภิกฺขเว   อ ฺติตฺถิยา   ปริพฺพาชกา   น   เจว  สมฺปายิสฺสนฺติ   
อุตฺตริ ฺจ   วิฆาต   อาปชฺชิสฺสนฺติ   ต   กิสฺส   เหตุ   ยถาต  ภิกฺขเว   
อวิสยสฺมึ   ฯ   นาหนฺต   ภิกฺขเว  ปสฺสามิ  สเทวเก  โลเก  สมารเก   
สพฺรหฺมเก   สสฺสมณพฺราหฺมณิยา   ปชาย   สเทวมนุสฺสาย   โย   อิเมส   
ป ฺหาน    เวยฺยากรเณน    จิตฺต   อาราเธยฺย   อ ฺตฺร   ตถาคเตน   
วา ตถาคตสาวเกน วา อิโต วา ปน สุตฺวา ฯ   
     [๑๙๗]  โก  จ  ภิกฺขเว  กามาน  อสสฺาโท  ฯ  ป ฺจิเม ภิกฺขเว   
กามคุณา    กตเม    ป ฺจ    จกฺขุวิ ฺเยฺยา   รูปา   อิฏา   กนฺตา   
มนาปา   ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา  รชนียา  โสตวิ ฺเยฺยา  สทฺทา  ...   
ฆานวิ ฺเยฺยา  คนฺธา  ...  ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา  รสา  ... กายวิ ฺเยฺยา   
โผฏพฺพา   อิฏา   กนฺตา   มนาปา   ปยรูปา  กามูปส ฺหิตา  รชนียา    
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อิเม   โข  ภิกขฺเว  ป ฺจ  กามคุณา  ฯ  ย  โข  ภิกฺขเว  อิเม  ป ฺจ   
กามคุเณ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุข โสมนสฺส อย กามาน อสฺสาโท ฯ   
     [๑๙๘]   โก   จ  ภิกฺขเว  กามาน  อาทีนโว  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
กุลปุตฺโต   เยน   สิปฺปุฏาเนน  ๑  ชีวิก  กปฺเปติ  ยท ิ มุทฺธาย  ยท ิ  
คณนาย   ยท ิ  สงฺขาเนน  ยทิ  กสิยา  ยทิ  วณิชชฺาย  ยทิ  โครกฺเขน   
ยทิ    อิสฺสตฺเถน    ยทิ   ราชโปริเสน   ยทิ   สิปฺป ฺตเรน   สีตสฺส   
ปุรกฺขโต      อุณฺหสฺส     ปุรกฺขโต     ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺเสหิ   
ริสฺสมาโน   ขุปฺปปาสาย   มิยฺยมาโน   ๒   อยมฺป   ภิกฺขเว  กามาน   
อาทีนโว   สนฺทิฏ ิโก   ทกฺุขกฺขนฺโธ   กามเหตุ  กามนิทาน  กามาธิกรณ   
กามานเมว    เหตุ    ฯ   ตสฺส   เจ   ภิกขฺเว   กุลปุตฺตสฺส   เอวส   
อุฏหโต   ฆฏโต   วายมโต   เต  โภคา  นาภินิปฺผชฺชนฺติ  โส  โสจติ   
กิลมติ    ปริเทวติ    อุรตฺตาฬึ    กนฺทติ   สมฺโมห   อาปชฺชติ   โมฆ   
วต   เม   อุฏาน   อผโล   วต   เม   วายาโมติ  อยมฺป  ภิกฺขเว   
กามาน    อาทีนโว   สนทฺิฏ ิโก   ทุกขฺกฺขนฺโธ   กามเหตุ   กามนิทาน   
กามาธิกรณ   กามานเมว   เหตุ   ฯ   ตสฺส  เจ  ภิกฺขเว  กุลปุตฺตสฺส   
เอว   อุฏหโต   ฆฏโต   วายมโต   เต   โภคา  อภินปิฺผชฺชนฺติ  โส   
เตส   โภคาน   อารกฺขาธิกรณ  ทุกฺข  โทมนสฺส  ปฏิสเวเทติ  ฯ  กินฺติ   
เต  ๓  โภเค  เนว  ราชาโน  หเรยฺยุ  น  โจรา  หเรยฺยุ  น อคฺคิ   
ฑเหยฺย   น   อุทก   วเหยฺย   น   อปฺปยา  ทายาทา  หเรยฺยุนฺติ  ฯ   
#๑ สี. ม. สิปปฺฏาเนน ฯ  ๒ สี. ม. ยุ. มียมาโน ฯ  ๓ ม. ยุ. เม ฯ    
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ตสฺส   เอว   อารกฺขโต  โคปยโต  เต  โภเค  ราชาโน  วา  หรนติฺ   
โจรา   วา   หรนฺติ   อคฺคิ   วา   ฑหติ   อุทก  วา  วหติ  อปฺปยา   
ทายาทา   วา   หรนฺติ   โส   โสจติ   กิลมติ   ปริเทวติ   อุรตฺตาฬึ   
กนฺทติ   สมโฺมห   อาปชชฺติ   ยมฺป   เม   อโหส ิ  ตมฺป  โน  นตฺถติี   
อยมฺป   ภิกฺขเว   กามาน  อาทีนโว  สนฺทิฏ ิโก  ทกฺุขกฺขนฺโธ  กามเหตุ   
กามนิทาน    กามาธิกรณ    กามานเมว    เหตุ    ฯ    ปุน   จปร   
ภิกฺขเว    กามเหตุ    กามนิทาน    กามาธิกรณ   กามานเมว   เหตุ   
ราชาโนป   ราชูหิ   วิวทนฺติ  ขตฺติยาป  ขตฺติเยหิ  วิวทนฺติ  พฺราหฺมณาป   
พฺราหฺมเณหิ   วิวทนฺติ   คหปตีป   คหปตีหิ   วิวทนฺติ   มาตาป  ปุตฺเตน   
วิวทติ   ปุตฺโตป   มาตรา   วิวทติ   ปตาป   ปุตฺเตน  วิวทติ  ปุตฺโตป   
ปตรา   วิวทติ   ภาตาป   ภาตรา   วิวทติ   ภาตาป  ภคินิยา  วิวทติ(   
ภคินีป   ภาตรา   วิวทติ   สหาโยป   สหาเยน   วิวทติ   เต   ตตฺถ   
กลหวิคฺคหวิวาทาปนฺนา    อ ฺม ฺ    ปาณีหิป    อุปกฺกมนฺติ   เลฑฺฑูหิป   
อุปกฺกมนฺติ    ทณฺเฑหิป    อุปกฺกมนฺติ    สตฺเถหิป    อุปกฺกมนฺติ    เต   
ตตฺถ    มรณมฺป    นิคฺคจฺฉนฺติ   มรณมตฺตมฺป   ทกฺุข   อยมฺป   ภิกฺขเว   
กามาน    อาทีนโว   สนทฺิฏ ิโก   ทุกขฺกฺขนฺโธ   กามเหตุ   กามนิทาน   
กามาธิกรณ   กามานเมว   เหตุ   ฯ   ปนุ   จปร  ภิกขฺเว  กามเหตุ   
กามนิทาน    กามาธิกรณ    กามานเมว    เหตุ   อสิจมฺม   คเหตฺวา   
ธนุกลาป   สนฺนยฺหิตฺวา   อุภโตพฺยุฬฺห   ๑  สงฺคาม  ปกฺขนฺทนฺติ  อุสูสุป   
#๑ สี. ม. ย.ุ อุภโตวิยูฬฺห ฯ    
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ขิปฺปมาเนสุ   สตฺตีสุป   ขิปฺปมานาสุ   อสีสุป  วิชโฺชตลนฺเตสุ  เต  ตตฺถ   
อุสูหิป   วิชฌฺนฺติ   สตฺติยาป   วิชฌฺนติฺ   อสินาป   สีส   ฉินฺทนติฺ   เต   
ตตฺถ    มรณมฺป    นิคฺคจฺฉนฺติ   มรณมตฺตมฺป   ทกฺุข   อยมฺป   ภิกฺขเว   
กามาน    อาทีนโว   สนทฺิฏ ิโก   ทุกขฺกฺขนฺโธ   กามเหตุ   กามนิทาน   
กามาธิกรณ   กามานเมว   เหตุ   ฯ   ปนุ   จปร  ภิกขฺเว  กามเหตุ   
กามนิทาน    กามาธิกรณ    กามานเมว    เหตุ   อสิจมฺม   คเหตฺวา   
ธนุกลาป   สนฺนยฺหิตฺวา   อฏฏาวเลปนา   ๑   อุปการิโย   ปกฺขนฺทนฺติ   
อุสูสุป    ขิปฺปมาเนสุ   สตฺตีสุป   ขิปปฺมานาสุ   อสีสุป   วิชฺโชตลนฺเตสุ   
เต   ตตฺถ   อุสูหิป   วิชฺฌนฺติ   สตฺติยาป   วิชฺฌนฺติ   ฉกณฏิยาป   ๒   
โอสิ ฺจนฺติ    อภิวคฺเคนป   โอมทฺทนติฺ   อสินาป   สีส   ฉินฺทนติฺ   เต   
ตตฺถ    มรณมฺป    นิคฺคจฺฉนฺติ   มรณมตฺตมฺป   ทกฺุข   อยมฺป   ภิกฺขเว   
กามาน    อาทีนโว   สนทฺิฏ ิโก   ทุกขฺกฺขนฺโธ   กามเหตุ   กามนิทาน   
กามาธิกรณ   กามานเมว   เหตุ   ฯ   ปนุ   จปร  ภิกขฺเว  กามเหตุ   
กามนิทาน    กามาธิกรณ    กามานเมว    เหตุ    สนธฺิมฺป   ฉินฺทนฺติ   
นิลฺโลปมฺป    หรนฺติ    เอกาคาริกมฺป   กโรนฺติ   ปรปินฺเถป   ติฏนฺติ   
ปรทารมฺป     คจฺฉนฺติ     ตเมน    ราชาโน    คเหตฺวา    วิวิธานิ   
กมฺมกรณานิ   ๓   กาเรนฺติ   กสาหิป  ตาเฬนฺติ  เวตฺเตหิป  ตาเฬนฺติ   
อฑฺฒทณฺฑเกหิป    ตาเฬนฺติ    หตฺถมปฺ    ฉินฺทนฺติ    ปาทมฺป   ฉินฺทนฺติ   
#๑ สี. ม. ย.ุ อทฺทาวเลปนา ฯ ๒ สี. ยุ. ปกฺกฏ ิยา ฯ ม. ฉกณกายป ฯ   
#๓ สี. ยุ. วิวิธา กมฺมกรณา ฯ ม. วิวิธา กมฺมการณา ฯ    
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หตฺถปาทมฺป     ฉินฺทนฺติ     กณฺณมฺป    ฉินฺทนฺติ    นาสมฺป    ฉินฺทนฺติ   
กณฺณนาสมฺป     ฉินฺทนฺติ     พิลงฺคถาลิกมฺป    กโรนฺติ    สงฺขมุณฺฑกมฺป   
กโรนฺติ   ราหุมุขมฺป   กโรนฺติ   โชติมาลิกมฺป  กโรนฺติ  หตฺถปชโฺชติกมฺป   
กโรนฺติ      เอรกวตฺติกมฺป     กโรนฺติ     จีรกวาสิกมฺป     กโรนฺติ   
เอเณยฺยกมฺป   กโรนฺติ   พลิสมสิกมฺป   กโรนฺติ   กหาปณกมฺป   กโรนฺติ   
ขาราปฏิจฺฉกมฺป    กโรนฺติ    ปลิฆปรวิตฺติกมฺป   กโรนฺติ   ปลาลปกมฺป   
กโรนฺติ    ตตฺเตนป    เตเลน    โอสิ ฺจนฺติ   สุนเขหิป   ขาทาเปนฺติ   
ชีวนฺตมฺป   สูเล   อุตฺตาเสนฺติ   อสินาป   สีส   ฉินทฺนฺติ   เต   ตตฺถ   
มรณมฺป     นิคฺคจฺฉนฺติ     มรณมตฺตมฺป     ทุกฺข    อยมฺป    ภิกขฺเว   
กามาน    อาทีนโว   สนทฺิฏ ิโก   ทุกขฺกฺขนฺโธ   กามเหตุ   กามนิทาน   
กามาธิกรณ   กามานเมว   เหตุ   ฯ   ปนุ   จปร  ภิกขฺเว  กามเหตุ   
กามนิทาน   กามาธิกรณ   กามานเมว   เหตุ  กาเยน  ทุจฺจริต  จรนฺติ   
วาจาย   ทุจฺจริต   จรนฺติ   มนสา   ทุจฺจริต   จรนฺติ   เต   กาเยน   
ทุจฺจริต   จรตฺิวา   วาจาย  ทุจฺจริต  จรตฺิวา  มนสา  ทุจฺจริต  จริตฺวา   
กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา  อปาย  ทคฺุคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชฺชนฺติ   
อยมฺป    ภิกขฺเว    กามาน    อาทีนโว    สมฺปรายิโก   ทุกฺขกฺขนฺโธ   
กามเหตุ กามนิทาน กามาธิกรณ กามานเมว เหตุ ฯ   
     [๑๙๙]   กิ ฺจ  ภิกฺขเว  กามาน  นิสฺสรณ  ฯ  โย  โข  ภิกฺขเว   
กาเมสุ ฉนฺทราควินโย ฉนฺทราคปฺปหาน อิท กามาน นิสฺสรณ ฯ   
     [๒๐๐]   เย   หิ   เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา    
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เอว    กามาน    อสฺสาท ฺจ    อสฺสาทโต    อาทีนว ฺจ   อาทีนวโต   
นิสฺสรณ ฺจ    นิสฺสรณโต    ยถาภูต    นปฺปชานนติฺ   เต   วต   สาม   
วา    กาเม    ปริชานิสฺสนฺติ   ปร   วา   ตถตฺตาย   สมาทเปสฺสนฺติ   
ยถาปฏิปนฺโน  กาเม  ปรชิานิสฺสตีติ  เนต  าน  วิชชฺติ  ฯ  เย  จ โข   
เกจิ   ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  เอว  กามาน  อสฺสาท ฺจ   
อสฺสาทโต   อาทีนว ฺจ   อาทีนวโต   นิสฺสรณ ฺจ   นิสฺสรณโต   ยถาภูต   
ปชานนฺติ  เต  วต  สาม  วา  กาเม  ปรชิานิสฺสนฺติ  ปร  วา ตถตฺตาย   
สมาทเปสฺสนฺติ ยถาปฏิปนฺโน กาเม ปริชานิสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ ฯ   
     [๒๐๑]  โก  จ  ภิกฺขเว  รูปาน  อสฺสาโท  ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว   
ขตฺติยก ฺา     วา     พฺราหฺมณก ฺา     วา    คหปติก ฺา    วา   
ปณฺณรสวสฺสุทฺเทสิกา   วา  โสฬสวสฺสุทฺเทสิกา  วา  นาติทีฆา  นาติรสฺสา   
นาติกิสา  นาติถูลา  นาติกาฬิกา  ๑  นาจฺโจทาตา  ปรมา  สา ภิกขฺเว   
ตสฺมึ  สมเย  สุภา  วณฺณนิภาติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  ๒ ฯ ย โข ภิกฺขเว   
สุภ    วณฺณนิภ     ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   สุข   โสมนสฺส   อย   รูปาน   
อสฺสาโท ฯ   
     [๒๐๒]  โก  จ  ภิกฺขเว  รูปาน  อาทีนโว  ฯ อิธ ภิกฺขเว ตเมว   
ภคินึ   ปสฺเสยฺย  อปเรน  สมเยน  อสีติก  วา   นวุติก  วา  วสฺสสติก   
วา   ชาติยา   ชิณฺณ   โคปาณสิวงฺก   โภคฺค   ทณฺฑปรายน  ปเวธมาน   
คจฺฉนฺตึ   อาตุร   คตโยพฺพน   ขณฺฑทนฺตึ   ปลิตเกสึ   วิลูน   ขลฺลิตสิร   
วลีน   ติลกาหตคตฺต   ฯ   ต   กึ  ม ฺถ  ภิกฺขเว  ยา  ปุริมา  สุภา   
#๑ ม. นาติกาฬี ฯ ๒ ม. ย.ุ อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ อิโต ปาปทป อีทิสเมว ฯ    
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วณฺณนิภา   สา  อนฺตรหิตา  อาทีนโว  ปาตุภูโตติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  ฯ   
อย  ๑  ภิกฺขเว  รูปาน  อาทีนโว  ฯ  ปนุ  จปร  ภิกขฺเว ตเมว ภคินึ   
ปสฺเสยฺย   อาพาธิก   ทุกฺขิต   พาฬฺหคิลาน   สเก  มุตฺตกรีเส  ปลิปนฺน   
เสมาน   อ ฺเหิ   วุฏาปยมาน   อ ฺเหิ  สมฺปเวสิยมาน  ๒  ฯ  ต   
กึ   ม ฺถ   ภิกฺขเว   ยา   ปุริมา   สุภา  วณฺณนิภา  สา  อนฺตรหิตา   
อาทีนโว   ปาตุภูโตติ   ฯ   เอว  ภนฺเตติ  ฯ  อยมฺป  ภิกฺขเว  รูปาน   
อาทีนโว   ฯ   ปุน   จปร   ภิกฺขเว   ตเมว   ภคินึ  ปสเฺสยฺย  สรรี   
สีวถิกาย    ฉฑฺฑิต    เอกาหมต   วา   ทวีฺหมต   วา   ตีหมต   วา   
อุทฺธุมาตก   วา   วินีลก  วิปุพฺพกชาต  ฯ  ต  ก ึ ม ฺถ  ภิกฺขเว  ยา   
ปุริมา   สุภา   วณฺณนิภา   สา   อนฺตรหิตา   อาทีนโว  ปาตุภูโตติ  ฯ   
เอว   ภนฺเตติ   ฯ   อยมฺป  ภิกฺขเว  รูปาน  อาทีนโว  ฯ  ปุน  จปร   
ภิกฺขเว   ตเมว   ภคินึ   ปสฺเสยฺย   สรีร   สีวถิกาย  ฉฑฺฑิต  กาเกหิ   
วา  ขชฺชมาน  คิชฺเฌหิ  วา  ขชฺชมาน  กลุเลหิ  วา  ขชฺชมาน สุวาเนหิ   
วา   ขชฺชมาน  สิงฺคาเลหิ  วา  ขชชฺมาน  วิวิเธหิ  วา  ปาณกชาติเกหิ   
ขชฺชมาน   ฯ   ต   กึ   ม ฺถ  ภิกฺขเว  ยา  ปุริมา  สภุา  วณฺณนิภา   
สา   อนฺตรหิตา   อาทีนโว   ปาตุภูโตติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  ฯ  อยมฺป   
ภิกฺขเว   รูปาน   อาทีนโว   ฯ   ปุน   จปร   ภิกฺขเว  ตเมว  ภคินึ   
ปสฺเสยฺย  สรรี  สีวถิกาย  ฉฑฺฑิต  อฏ ิกสงฺขลิก  สมสโลหิต นฺหารุ- 
สมฺพนฺธ  ฯเปฯ   อฏ ิกสงฺขลิก   นิมฺมสโลหิตมกฺขิต   นฺหารุสมพฺนฺธ   
#๑ ม. ย.ุ อยมฺป ฯ ๒ ม. ยุ. สเวสิยมานนฺติ ทิสฺสติ ฯ    
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ฯเปฯ   อฏ ิกสงฺขลิก   อปคตมสโลหิต   นฺหารุสมพฺนฺธ  ฯเปฯ  อฏ ิกานิ   
อปคตนฺหารุสมฺพนฺธานิ   ๑   ทิสาวิทิสา   วิกฺขิตฺตานิ  อ ฺเน  หตฺถฏ ิก   
อ ฺเน  ปาทฏ ิก  [๒]  อ ฺเน  ชงฺฆฏ ิก  อ ฺเน  อูรุฏ ิก  อ ฺเน   
กฏิฏ ิก    อ ฺเน    ปฏ ิกณฺฏกฏ ิก    อ ฺเน   ผาสุกฏ ิก   อ ฺเน   
อุรฏ ิก    อ ฺเน   พาหุฏ ิก   อ ฺเน   อสฏ ิก   อ ฺเน   คีวฏ ิก   
อ ฺเน   หนุฏ ิก   อ ฺเน   ทนฺตฏ ิก   อ ฺเน   สีสกฏาห   ฯ   ต   
กึ   ม ฺถ   ภิกฺขเว   ยา   ปุริมา   สุภา  วณฺณนิภา  สา  อนฺตรหิตา   
อาทีนโว   ปาตุภูโตติ   ฯ   เอว  ภนฺเตติ  ฯ  อยมฺป  ภิกฺขเว  รูปาน   
อาทีนโว   ฯ   ปุน   จปร   ภิกฺขเว   ตเมว   ภคินึ  ปสเฺสยฺย  สรรี   
สีวถิกาย    ฉฑฺฑิต    อฏ ิกานิ    เสตานิ    สงฺขวณฺณูปนิภานิ   ฯเปฯ   
อฏ ิกานิ    ปุ ฺชกิตานิ    เตโรวสฺสิกานิ    ฯเปฯ    อฏ ิกานิ   ปูตีนิ   
จุณฺณกชาตานิ    ฯ   ต   ก ึ  ม ฺถ   ภิกฺขเว   ยา   ปรุิมา   สุภา   
วณฺณนิภา   สา  อนฺตรหิตา  อาทีนโว  ปาตุภูโตติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  ฯ   
อยมฺป ภิกฺขเว รูปาน อาทีนโว ฯ   
     [๒๐๓]  กิ ฺจ  ภิกฺขเว  รูปาน  นิสสฺรณ  ฯ  โย  ภิกฺขเว  รูเปสุ   
ฉนฺทราควินโย ฉนฺทราคปฺปหาน อิท  รูปาน นิสฺสรณ ฯ   
     [๒๐๔]  เย  ห ิ เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา วา เอว   
รูปาน    อสฺสาท ฺจ   อสฺสาทโต   อาทีนว ฺจ   อาทีนวโต   นิสสฺรณ ฺจ   
นิสฺสรณโต    ยถาภูต    นปฺปชานนฺติ   เต   วต   สาม   วา   รูเป   
ปริชานิสฺสนฺติ   ปร   วา  ตถตฺตาย  สมาทเปสฺสนฺติ  ยถาปฏิปนฺโน  รูเป   
#๑ ม. ย.ุ อปคตสมฺพนฺธานิ ฯ ๒ ม. อ ฺเน โคปฺผกฏ ิก ฯ    
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ปริชานิสฺสตีติ   เนต   าน   วิชฺชติ   ฯ  เย  จ  โข  เกจิ  ภิกฺขเว   
สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา   เอว   รูปาน  อสฺสาท ฺจ  อสฺสาทโต   
อาทีนว ฺจ    อาทีนวโต   นิสฺสรณ ฺจ   นิสฺสรณโต   ยถาภูต   ปชานนฺติ   
เต   วต   สาม   วา   รูเป   ปริชานิสฺสนฺติ   ปร   วา   ตถตฺตาย   
สมาทเปสฺสนฺติ ยถาปฏิปนฺโน รูเป ปรชิานิสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ ฯ   
     [๒๐๕]   โก  จ  ภิกฺขเว  เวทนาน  อสฺสาโท  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   วิวิจฺเจว   กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก  สวิจาร   
วิเวกช   ปติสุข   ปม   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ  ฯ  ยสฺมึ  สมเย   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก   
สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข  ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  เนว  ตสฺมึ   
สมเย   อตฺตพฺยาพาธายป   เจเตติ   น   ปรพฺยาพาธายป  เจเตติ  น   
อุภยพฺยาพาธายป  เจเตติ  อพฺยาปชฺฌเยว  ตสฺมึ  สมเย  เวทน  เวเทติ   
อพฺยาปชฺฌปรมาห   ภิกฺขเว   เวทนาน   อสฺสาท  วทามิ  ฯ  ปุน  จปร   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   วิตกฺกวิจาราน   วูปสมา  อชฺฌตฺต  สมฺปสาทน  เจตโส   
เอโกทิภาว    อวิตกฺก    อวิจาร    สมาธิช    ปติสุข   ทุติย   ฌาน   
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ   ยสฺมึ   สมเย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  วิตกฺกวิจาราน   
วูปสมา    ฯเปฯ    วิหรติ   เนว   ตสฺม ึ  สมเย   อตฺตพฺยาพาธายป   
เจเตติ   ฯเปฯ  เวเทติ  อพฺยาปชฺฌปรมาห  ภิกฺขเว  เวทนาน  อสฺสาท   
วทามิ   ฯ   ปนุ  จปร  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  ปติยา  จ  วิราคา  อุเปกฺขโก   
จ   วิหรติ   สโต   จ  สมฺปชาโน  สุข ฺจ  กาเยน  ปฏิสเวเทติ  ยนฺต    
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อริยา    อาจิกฺขนฺติ    อุเปกฺขโก   สติมา   สุขวิหารีติ   ตติย   ฌาน   
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ   ยสฺมึ   สมเย   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   ปติยา  จ   
วิราคา    ฯเปฯ    วิหรติ   เนว   ตสฺม ึ  สมเย   ฯเปฯ   เวเทติ   
อพฺยาปชฺฌปรมาห    ภิกฺขเว    เวทนาน   อสฺสาท   วทามิ   ฯ   ปนุ   
จปร   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สุขสฺส   จ   ปหานา   ทุกฺขสฺส   จ  ปหานา   
ปุพฺเพว  โสมนสฺสโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมา  อทุกฺขมสุข  อุเปกฺขา- 
สติปาริสุทฺธึ  จตุตฺถ     ฌาน    อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ   ยสฺมึ  สมเย   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   สุขสฺส   จ   ฯเปฯ   วิหรติ   เนว   ตสฺมึ   สมเย   
อตฺตพฺยาพาธายป  เจเตติ  น ปรพฺยาพาธายป เจเตติ น อุภยพฺยาพาธายป   
เจเตติ     อพฺยาปชฺฌเยว     ตสฺมึ     สมเย     เวทน    เวเทติ   
อพฺยาปชฺฌปรมาห ภิกฺขเว เวทนาน อสฺสาท วทามิ ฯ   
     [๒๐๖]   โก   จ  ภิกฺขเว  เวทนาน  อาทีนโว  ฯ  ย  ภิกฺขเว   
เวทนา อนิจฺจา ทุกฺขา วิปริณามธมฺมา อย เวทนาน อาทีนโว ฯ   
     [๒๐๗]   กิ ฺจ   ภิกฺขเว   เวทนาน   นิสฺสรณ  ฯ  โย  ภิกฺขเว   
เวทนาน ๑ ฉนฺทราควินโย ฉนฺทราคปฺปหาน อิท เวทนาน นิสฺสรณ ฯ   
     [๒๐๘]   เย   หิ   เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา   
เอว    เวทนาน    อสฺสาท ฺจ    อสฺสาทโต   อาทีนว ฺจ   อาทีนวโต   
นิสฺสรณ ฺจ    นิสฺสรณโต    ยถาภูต    นปฺปชานนติฺ   เต   วต   สาม   
วา   เวทนา   ๒   ปริชานสิฺสนฺติ  ปร  วา  ตถตฺตาย  สมาทเปสฺสนฺติ๑   
ยถาปฏิปนฺโน  เวทนา  ๓  ปรชิานิสฺสตีติ  เนต  าน  วิชชฺติ  ฯ เย จ   
#๑ ม. ย.ุ เวทนาสุ ฯ ๒-๓ ม. เวทน ฯ    
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โข   เกจิ   ภิกฺขเว   สมณา   วา   พฺราหฺมณา  วา  เอว  เวทนาน   
อสฺสาท ฺจ     อสฺสาทโต     อาทีนว ฺจ     อาทีนวโต     นิสฺสรณ ฺจ   
นิสฺสรณโต   ยถาภูต   ปชานนฺติ   เต   วต   สาม  วา  เวทนา  ๑   
ปริชานิสฺสนฺติ    ปร    วา   ตถตฺตาย   สมาทเปสฺสนฺติ   ยถาปฏปินฺโน   
เวทนา ๒ ปริชานิสฺสตีติ านเมต วิชฺชตีติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
               มหาทุกฺขกฺขนฺธสุตฺต นิฏ ิต ตติย ฯ   
#๑-๒ ม. เวทน ฯ    
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                     จูฬทุกฺขกฺขนฺธสุตฺต   
     [๒๐๙]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย  ภควา  สกฺเกสุ  วิหรติ   
กปลวตฺถุสฺม ึ  นิโคฺรธาราเม   ฯ   อถ   โข  มหานาโม  สกโฺก  เยน   
ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทิ    ฯ   เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   มหานาโม   สกฺโก   ภควนฺต   
เอตทโวจ   ทีฆรตฺตาห  ภนฺเต  ภควตา  เอว  ธมฺม  เทสิต  อาชานามิ   
โลโภ   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโส   โทโส   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโส  โมโห   
จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโสติ   ฯ   เอว ฺจาห  ภนฺเต  ภควตา  ธมฺม  เทสิต   
อาชานามิ   โลโภ   จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลโส  โทโส  จิตฺตสฺส  อุปกกฺิเลโส   
โมโห  จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลโสติ  ฯ  อถ  จ  ปน  เม เอกทา โลภธมฺมาป   
จิตฺต   ปริยาทาย   ติฏนฺติ   โทสธมฺมาป   จิตฺต   ปริยาทาย  ติฏนฺติ   
โมหธมฺมาป   จิตฺต   ปริยาทาย   ติฏนฺติ   ตสฺส   มยฺห  ภนฺเต  เอว   
โหติ   โกส ุ  นาม   เม   ธมฺโม   อชฺฌตฺต   อปฺปหีโน   เยน   เม   
เอกทา   โลภธมฺมาป   จิตฺต   ปริยาทาย   ติฏนฺติ  โทสธมฺมาป  จิตฺต   
ปริยาทาย ติฏนฺติ โมหธมฺมาป จิตฺต ปริยาทาย ติฏนฺตีติ ฯ   
     [๒๑๐]   โส   เอว   โข   เต   มหานาม   ธมฺโม   อชฌฺตฺต   
อปฺปหีโน    เยน    เต    เอกทา   โลภธมฺมาป   จิตฺต   ปรยิาทาย   
ติฏนฺติ   โทสธมฺมาป   จิตฺต   ปริยาทาย   ติฏนฺติ  โมหธมฺมาป  จิตฺต   
ปริยาทาย   ติฏนฺติ   ฯ   โส  จ  หิ  เต  มหานาม  ธมฺโม  อชฺฌตฺต{   
ปหีโน   อภวิสฺส   ฯ   น   ตฺว   อคาร  อชฺฌาวเสยฺยาสิ   น  กาเม   
ปริภุ ฺเชยฺยาสิ   ฯ   ยสฺมา  จ  โข  เต  มหานาม  โส  เอว  ธมฺโม   
อชฺฌตฺต อปฺปหีโน ตสฺมา ตฺว อคาร อชฺฌาวสสิ กาเม ปริภุ ฺชสิ ฯ    
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     [๒๑๑]   อปฺปสฺสาทา   กามา   พหุทุกฺขา  พหูปายาสา  อาทีนโว   
เอตฺถ  ภิยฺโยติ  อิติ  เจป  มหานาม  อริยสาวกสฺส ยถาภูต สมฺมปฺป ฺาย   
สุทิฏ    โหติ    ฯ    โส    จ    อ ฺเตฺรว    กาเมหิ   อ ฺตฺร   
อกุสเลหิ   ธมฺเมหิ   ปติสขุ   นาธิคจฺฉติ   อ ฺ   วา   ตโต  สนตฺตร   
อถ  โข  โส  เนว  ตาว  อนาวฏฏี  กาเมสุ  โหติ  ฯ  ยโต  จ  โข   
มหานาม   อริยสาวกสฺส   อปฺปสฺสาทา   กามา   พหุทุกฺขา  พหูปายาสา   
อาทีนโว  เอตฺถ  ภิยโฺยติ  เอวเมต  ยถาภูต สมฺมปฺป ฺาย สุทิฏ โหติ ฯ   
โส   จ   อ ฺเตฺรว   กาเมหิ   อ ฺตฺร   อกุสเลหิ   ธมฺเมหิ  ปติสุข   
อธิคจฺฉติ   อ ฺ   วา   ตโต   สนฺตตร   อถ   โข   โส   อนาวฏฏ ี  
กาเมสุ    โหติ   ฯ   มยฺหมฺป   โข   มหานาม   ปุพฺเพว   สมฺโพธา   
อนภิสมฺพุทฺธสฺส   โพธิสตฺตสฺเสว   สโต   อปฺปสฺสาทา   กามา  พหุทุกฺขา   
พหูปายาสา  อาทีนโว  เอตฺถ  ภิยโฺยติ  เอวเมต  ยถาภูต  สมฺมปฺป ฺาย   
สุทิฏ    โหติ    ฯ    โส    จ     อ ฺเตฺรว   กาเมหิ   อ ฺตฺร   
อกุสเลหิ   ธมฺเมหิ   ปติสขุ   นาชฺฌคมึ  ๑  อ ฺ  วา  ตโต  สนฺตตร   
อถ   ขฺวาห   เนว   ตาว   อนาวฏฏี   กาเมสุ  ปจฺจ ฺาสึ  ฯ  ยโต   
จ   โข   เม   มหานาม   อปฺปสฺสาทา  กามา  พหุทุกฺขา  พหูปายาสา   
อาทีนโว   เอตฺถ   ภิยฺโยติ   เอวเมต   ยถาภูต  สมฺมปฺป ฺาย  สุทิฏ   
อโหสิ   ฯ   โส   จ  อ ฺเตฺรว  กาเมหิ  อ ฺตฺร  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ   
ปติสุข    อชฌฺคมึ    อ ฺ ฺจ    ตโต    สนฺตตร    อถาห   อนาวฏฏี   
กาเมสุ ปจฺจ ฺาสึ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ นาชฺฌคม ฯ    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 180 

     [๒๑๒]   โก   จ   มหานาม   กามาน   อสฺสาโท  ฯ  ป ฺจิเม   
มหานาม    กามคุณา   กตเม   ป ฺจ   จกฺขุวิ ฺเยฺยา   รูปา   อิฏา   
กนฺตา    มนาปา    ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนียา   โสตวิ ฺเยฺยา   
สทฺทา  ...  ฆานวิ ฺเยฺยา  คนฺธา  ...  ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา  รสา  ...   
กายวิ ฺเยฺยา  โผฏพฺพา  อิฏา  กนฺตา  มนาปา  ปยรูปา กามูปส ฺหิตา   
รชนียา     อิเม     โข     มหานาม     ป ฺจ     กามคุณา    ฯ   
ย   โข   มหานาม   อิเม   ป ฺจ   กามคุเณ   ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  สขุ   
โสมนสฺส อย กามาน อสฺสาโท ฯ   
     [๒๑๓]  โก  จ  มหานาม  กามาน  อาทีนโว  ฯ  อิธ  มหานาม   
กุลปุตฺโต   เยน   สิปฺปุฏาเนน   ชีวิก   กปฺเปติ   ยท ิ  มุทฺธาย  ยท ิ  
คณนาย   ยท ิ  สงฺขาเนน  ยทิ  กสิยา  ยทิ  วณิชชฺาย  ยทิ  โครกฺเขน   
ยทิ    อิสฺสตฺเถน    ยทิ   ราชโปริเสน   ยทิ   สิปฺป ฺตเรน   สีตสฺส   
ปุรกฺขโต      อุณฺหสฺส     ปุรกฺขโต     ฑสมกสวาตาตปสรึสปสมฺผสฺเสหิ   
ริสฺสมาโน    ขุปฺปปาสาย    มิยฺยมาโน    อยมฺป   มหานาม   กามาน   
อาทีนโว   สนฺทิฏ ิโก   ทกฺุขกฺขนฺโธ   กามเหตุ  กามนิทาน  กามาธิกรณ   
กามานเมว    เหตุ   ฯ   ตสฺส   เจ   มหานาม   กุลปุตฺตสฺส   เอว   
อุฏหโต    ฆฏโต    วายมโต    เต   โภคา   นาภินิปฺผชฺชนฺติ   โส   
โสจติ    กิลมติ    ปริเทวติ   อุรตฺตาฬึ   กนฺทติ   สมโฺมห   อาปชชฺติ   
โมฆ   วต   เม   อุฏาน   อผโล   วต  เม  วายาโมติ  ฯ  อยมฺป   
มหานาม    กามาน    อาทีนโว   สนฺทฏิ ิโก   ทุกฺขกฺขนฺโธ   กามเหตุ    
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กามนิทาน   กามาธิกรณ   กามานเมว   เหตุ  ฯ  ตสฺส  เจ  มหานาม   
กุลปุตฺตสฺส  เอว  อุฏหโต  ฆฏโต  วายมโต  เต  โภคา  อภินิปฺผชฺชนฺติ   
โส      เตส     โภคาน     อารกฺขาธิกรณ     ทกฺุข     โทมนสฺส   
ปฏิสเวเทติ   กินฺติ   เม   โภเค  เนว  ราชาโน  หเรยฺยุ  น  โจรา   
หเรยฺยุ   น   อคฺคิ  ฑเหยฺย  น  อุทก  วเหยฺย  น  อปปฺยา  ทายาทา   
หเรยฺยุนฺติ  ฯ  ตสฺส  เอว  อารกฺขโต  โคปยโต  เต  โภเค  ราชาโน   
วา   หรนฺติ   โจรา   วา  หรนฺติ  อคฺคิ  วา  ฑหติ  อุทก  วา  วหติ   
อปฺปยา  ทายาทา  วา  หรนฺติ  โส  โสจติ  กิลมติ  ปริเทวติ  อุรตฺตาฬึ๔   
กนฺทติ   สมโฺมห   อาปชชฺติ   ยมฺป  เม  อโหสิ  ตมฺป  โน  นตฺถีติ  ฯ   
อยมฺป    มหานาม    กามาน    อาทีนโว    สนฺทิฏ ิโก   ทุกฺขกฺขนฺโธ   
กามเหตุ กามนิทาน กามาธิกรณ กามานเมว เหตุ ฯ   
     [๒๑๔]   ปุน  จปร  มหานาม  กามเหตุ  กามนิทาน  กามาธิกรณ   
กามานเมว   เหตุ   ราชาโนป   ราชูหิ   วิวทนฺติ  ขตฺติยาป  ขตฺติเยหิ   
วิวทนฺติ    พฺราหฺมณาป    พฺราหฺมเณหิ    วิวทนฺติ    คหปตีป   คหปตีหิ   
วิวทนฺติ   มาตาป   ปุตฺเตน   วิวทติ   ปุตฺโตป  มาตรา  วิวทติ  ปตาป   
ปุตฺเตน   วิวทติ   ปุตฺโตป   ปตรา   วิวทติ   ภาตาป  ภาตรา  วิวทติ   
ภาตาป   ภคินิยา   วิวทติ  ภคินีป  ภาตรา  วิวทติ  สหาโยป  สหาเยน   
วิวทติ   ฯ   เต   ตตฺถ   กลหวิคฺคหวิวาทาปนฺนา   อ ฺม ฺ   ปาณีหิป   
อุปกฺกมนฺติ    เลฑฺฑูหิป   อุปกฺกมนฺติ   ทณฺเฑหิป   อุปกฺกมนฺติ   สตฺเถหิป   
อุปกฺกมนฺติ     เต     ตตฺถ     มรณมฺป    นิคฺคจฺฉนฺติ    มรณมตฺตมฺป    
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ทุกฺข    ฯ    อยมฺป    มหานาม    กามาน   อาทีนโว   ทุกฺขกฺขนฺโธ   
กามเหตุ กามนิทาน กามาธิกรณ กามานเมว เหตุ ฯ   
     [๒๑๕]   ปุน  จปร  มหานาม  กามเหตุ  กามนิทาน  กามาธิกรณ   
กามานเมว  เหตุ  อสิจมฺม  คเหตฺวา  ธนุกลาป  สนฺนยฺหิตฺวา อุภโตพฺยุฬฺห   
สงฺคาม     ปกฺขนฺทนฺติ     ฯ     อุสูสุป     ขิปฺปมาเนสุ     สตฺตีสุป   
ขิปฺปมานาสุ    อสีสุป   วิชฺโชตลนฺเตสุ   เต   ตตฺถ   อุสูหิป   วิชฌฺนฺติ   
สตฺติยาป    วิชฺฌนฺติ   อสินาป   สีส   ฉินฺทนฺติ   เต   ตตฺถ   มรณมฺป   
นิคฺคจฺฉนฺติ    มรณมตฺตมฺป    ทุกฺข    ฯ   อยมฺป   มหานาม   กามาน   
อาทีนโว   สนฺทิฏ ิโก   ทกฺุขกฺขนฺโธ   กามเหตุ  กามนิทาน  กามาธิกรณ   
กามานเมว เหตุ ฯ   
     [๒๑๖]   ปุน  จปร  มหานาม  กามเหตุ  กามนิทาน  กามาธิกรณ   
กามานเมว    เหตุ    อสิจมฺม    คเหตฺวา    ธนุกลาป   สนฺนยฺหิตฺวา   
อฏฏาวเลปนา   อุปการิโย  ปกฺขนฺทนฺติ  ฯ  อุสูสุป  ขิปฺปมาเนสุ  สตฺตีสุป   
ขิปฺปมานาสุ    อสีสุป   วิชฺโชตลนฺเตสุ   เต   ตตฺถ   อุสูหิป   วิชฌฺนฺติ   
สตฺติยาป   วิชฺฌนฺติ  ฉกณฏิยาป  ๑  โอสิ ฺจนฺติ  อภิวคฺเคนป  โอมทฺทนฺติ   
อสินาป   สีส   ฉินฺทนฺติ   เต   ตตฺถ  มรณมฺป  นิคฺคจฺฉนฺติ  มรณมตฺตมฺป   
ทุกฺข    ฯ    อยมฺป    มหานาม    กามาน    อาทีนโว   สนฺทิฏ ิโก   
ทุกฺขกฺขนฺโธ กามเหตุ กามนิทาน กามาธิกรณ กามานเมว เหตุ ฯ   
     [๒๑๗]   ปุน  จปร  มหานาม  กามเหตุ  กามนิทาน  กามาธิกรณ   
กามานเมว   เหตุ  สนฺธิมฺป  ฉินฺทนฺติ  นิลฺโลปมฺป  หรนฺติ  เอกาคาริกมฺป   
#๑ ม. ฉกณกายป ฯ    
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กโรนฺติ     ปนฺเถป     ติฏนฺติ     ปรทารมฺป     คจฺฉนฺติ    ตเมน   
ราชาโน   คเหตฺวา   วิวิธานิ   กมฺมกรณานิ   กาเรนฺติ   ฯ   กสาหิป   
ตาเฬนฺติ    เวตฺเตหิป   ตาเฬนฺติ   อฑฺฒทณฺฑเกหิป   ตาเฬนฺติ   ฯเปฯ   
โชติมาลิกมปฺ    กโรนฺติ    หตฺถปชฺโชติกมฺป    กโรนฺติ   เอรกวตฺติกมฺป   
กโรนฺติ   จีรกวาสิกมฺป   กโรนฺติ   เอเณยฺยกมฺป   กโรนฺติ  พลิสมสิกมฺป   
กโรนฺติ  กหาปณกมฺป  กโรนฺติ  ขาราปฏิจฺฉกมฺป  กโรนฺติ  ปลฆิปลิวตฺติกมฺป   
กโรนฺติ       ปลาลปกมฺป      กโรนฺติ      ตตฺเตนป      เตเลน   
โอสิ ฺจนฺติ    สุนเขหิป    ขาทาเปนฺติ   ชีวนฺตมฺป   สูเล   อุตฺตาเสนฺติ   
อสินาป   สีส   ฉินฺทนฺติ   เต   ตตฺถ  มรณมฺป  นิคฺคจฺฉนฺติ  มรณมตฺตมฺป   
ทุกฺข    ฯ    อยมฺป    มหานาม    กามาน    อาทีนโว   สนฺทิฏ ิโก   
ทุกฺขกฺขนฺโธ กามเหตุ กามนิทาน กามาธิกรณ กามานเมว เหตุ ฯ   
     [๒๑๘]   ปุน  จปร  มหานาม  กามเหตุ  กามนิทาน  กามาธิกรณ   
กามานเมว    เหตุ    กาเยน   ทุจฺจริต   จรนฺติ   วาจาย   ทุจฺจริต   
จรนฺติ   มนสา   ทุจฺจริต   จรนฺติ   เต   กาเยน   ทุจฺจริต   จริตฺวา   
วาจาย   ทุจฺจริต   จริตฺวา   มนสา  ทุจฺจริต  จริตฺวา  กายสฺส  เภทา   
ปรมฺมรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย  อุปปชชฺนฺติ  ฯ  อย  ๑   
มหานาม    กามาน   อาทีนโว   สมฺปรายิโก   ทุกฺขกฺขนฺโธ   กามเหตุ   
กามนิทาน กามาธิกรณ กามานเมว เหตุ ฯ   
     [๒๑๙]  เอกมิทาห  มหานาม  สมย  ราชคเห  วิหรามิ  คิชฌฺกูเฏ   
ปพฺพเต   ฯ   เตน  โข  ปน  สมเยน  สมพฺหุลา  นิคนฺถา  อิสิคิลิปสฺเส   
#๑ ม. อยมฺป ฯ    
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กาฬสิลาย   อุพฺภฏกา   โหนฺติ   อาสนปฏิกฺขิตฺตา   โอปกกฺมิกา  ทุกฺขา   
ติปฺปา  ขรา  กฏกา  เวทนา  เวทิยนฺติ  ฯ  อถ  ขฺวาห  ๑  มหานาม   
สายณฺหสมย   ปฏิสลฺลานา   วุฏ ิโต   เยน  อิสิคิลิปสฺเส  ๒  กาฬสิลา   
เยน  ๓  นิคนฺถา  เตนุปสงฺกมึ  อุปสงฺกมิตฺวา  เต  นิคนฺเถ  เอตทโวจ   
กินฺนุ   ตุเมฺห  อาวุโส  นิคนฺถา  อุพฺภฏกา  โหถ  ๔  อาสนปฏกิฺขิตฺตา   
โอปกฺกมิกา   ทุกฺขา   ติปปฺา   ขรา   กฏกา   เวทนา  เวทิยถาติ  ฯ   
เอว    วุตฺเต   มหานาม   เต   นิคนฺถา   ม   เอตทโวจุ   นิคนฺโถ   
อาวุโส    นาฏปุตฺโต    สพฺพ ฺ ู   สพฺพทสฺสาวี   อปริเสส   าณทสฺสน   
ปฏิชานาติ   จรโต   จ   เม   ติฏโต  จ  สุตฺตสฺส  จ  ชาครสฺส  จ   
สตต    สมิต    าณทสฺสน    ปจฺจุปฏ ิตนฺติ    โส   เอวมาห   อตฺถิ   
โข  โภ  ๕  นิคนฺถา  ปุพฺเพ  ปาปกมฺม  กต  ต  อิมาย  ทุกฺขาย  ๖   
ทุกฺกรการิกาย   นิชชฺเรถ   ๗   ย  ปเนตฺถ  เอตรหิ  กาเยน  สวุตา   
วาจาย   สวุตา   มนสา   สวุตา  ต  อายตึ  ปาปสฺส  กมฺมสฺส  อกรณ   
อิติ    ปุราณาน    กมฺมาน    ตปสา   พฺยนฺตีภาวา   นวาน   กมฺมาน   
อกรณา   อายตึ   อนวสฺสโว  อายตึ  อนวสฺสวา  กมฺมกฺขโย  กมฺมกฺขยา   
ทุกฺขกฺขโย    ทุกฺขกฺขยา    เวทนากฺขโย   เวทนากฺขยา   สพฺพ   ทกฺุข   
นิชฺชิณฺณ   ภวิสฺสตีติ   ฯ   ต ฺจ   ปน   อมฺหาก   รุจฺจติ   เจว  ขมติ   
จ เตน จมฺห อตฺตมนาติ ฯ   
#๑ สี. ย.ุ อถ โขห ฯ ๒ ส.ี ยุ. อิสิคิลิปสสฺ ฯ ๓ ม. ยุ. เต. ฯ ๔ ม. ยุ. อย ปาโ  
#นตฺถิ ฯ ๕ สี. ย.ุ โว ฯ ๖ สี. ม. ยุ. กฏกาย ฯ ๗ ม. นิชฺชีเรถ ฯ    
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     [๒๒๐]   เอว   วุตฺเต  อห  มหานาม  เต  นิคนฺเถ  เอตทโวจ   
กึ   ปน   ตุเมหฺ   อาวุโส   นิคนฺถา  ชานาถ  อหุวเมฺหว  มย  ปุพฺเพ   
น   นาหุวมฺหาติ   ฯ   โน   หิท   อาวุโสติ   ฯ   กึ   ปน   ตุเมฺห   
อาวุโส   นิคนฺถา   ชานาถ   อกรเมฺหว   มย   ปุพฺเพ   ปาปกมฺม  น   
นากรมฺหาติ  ฯ  โน  หิท  อาวุโสติ  ๑ ฯ กึ ปน ตุเมฺห อาวุโส นิคนฺถา   
ชานาถ   เอวรูป   วา   เอวรูป   วา  ปาปกมฺม  อกรมฺหาติ  ฯ  โน   
หิท   อาวุโสติ  ฯ  กึ  ปน  ตุเมฺห  อาวุโส  นิคนฺถา  ชานาถ  เอตฺตก   
วา  ทุกฺข  นชิชฺิณฺณ  เอตฺตก  วา  ทกฺุข  นิชฺชเรตพฺพ  ๒ เอตฺตกมฺหิ วา   
ทุกฺเข   นิชชฺณฺิเณ   สพฺพ   ทุกฺข   นชิฺชณฺิณ   ภวิสฺสตีติ   ฯ   โน  หิท   
อาวุโสติ   ฯ   ก ึ  ปน   ตุเมฺห   อาวุโส  นิคนฺถา  ชานาถ  ทฏิเว   
ธมฺเม   อกุสลาน   ธมฺมาน   ปหาน  กสุลาน  ธมฺมาน  อุปสมฺปทนฺติ  ฯ   
โน  หิท  อาวุโสติ  ฯ  อิติ  กริ  ตุเมฺห  อาวุโส  นิคนฺถา  น  ชานาถ   
อหุวเมฺหว   มย   ปุพฺเพ   น   นาหุวมฺหาติ   น   ชานาถ  อกรเมฺหว   
มย   ปุพฺเพ   ปาปกมฺม   น   นากรมฺหาติ   น  ชานาถ  เอวรูป  วา   
เอวรูป    วา   ปาปกมฺม   อกรมฺหาติ   น   ชานาถ   เอตฺตก   วา   
ทุกฺข   นชิฺชณฺิณ   เอตฺตก   วา   ทกฺุข   นิชฺชเรตพฺพ   เอตฺตเก   วา   
ทุกฺเข    นชิฺชณฺิเณ   สพฺพ   ทุกฺข   นชิฺชณฺิณ   ภวิสฺสตีติ   น   ชานาถ   
ทิฏเว   ธมฺเม  อกุสลาน  ธมฺมาน  ปหาน  กุสลาน  ธมฺมาน  อุปสมฺปท   
เอว   สนฺเต    อาวุโส   นิคนฺถา   เย  โลเก  ลุทฺทา  โลหิตปาณิโน   
กุรูรกมฺมนฺตา   มนุสฺเสสุ  ปจฺฉา  ชาตา  เต  นิคนฺเถสุ  ปพฺพชชฺนฺตีติ  ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ อิโต ปาปทป อีทิสเมว ฯ   
#๒ ม. นชิฺชีเรตพฺพ ฯ อิโต ปรป อิทิสเมว ฯ    
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น   โข   อาวุโส   โคตม  สุเขน  สุข  อธิคนฺตพฺพ  ทุกฺเขน  โข  สขุ   
อธิคนฺตพฺพ     สุเขน    จ    อาวุโส    โคตม    สุข    อธิคนฺตพฺพ   
อภวิสฺส   ราชา  มาคโธ  เสนิโย  พิมฺพิสาโร  สุข  อธิคจฺเฉยฺย  ราชา   
มาคโธ   เสนิโย  พิมฺพิสาโร  สุขวิหาริตโร  อายสฺมตา  โคตเมนาติ  ฯ   
อทฺธายสฺมนฺเตหิ    นิคนฺเถหิ    สหสา   อปฺปฏิสงฺขา   วาจา   ภาสิตา   
น   โข   อาวุโส   โคตม  สุเขน  สุข  อธิคนฺตพฺพ  ทุกฺเขน  โข  สขุ   
อธิคนฺตพฺพ   สุเขน   จ   อาวุโส   โคตม   สุข   อธิคนฺตพฺพ  อภวิสฺส   
ราชา   มาคโธ  เสนิโย  พิมฺพิสาโร  สขุ  อธิคจฺเฉยฺย  ราชา  มาคโธ   
เสนิโย    พิมพิฺสาโร   สุขวิหาริตโร   อายสฺมตา   โคตเมนาติ   อปจ   
อหเมว   ตตฺถ  ปฏิปุจฺฉิตพฺโพ  โก  นุ  โข  อายสฺมนฺตาน  สุขวิหาริตโร   
ราชา   วา  มาคโธ  เสนิโย  พิมฺพิสาโร  อายสฺมา  วา  โคตโมติ  ฯ   
อทฺธาวุโส   โคตม   อเมหฺหิ   สหสา  อปฺปฏิสงฺขา  วาจา  ภาสิตา  น   
โข   อาวุโส   โคตม   สุเขน   สุข   อธิคนฺตพฺพ   ทุกฺเขน  โข  สขุ   
อธิคนฺตพฺพ   สุเขน   จ   อาวุโส   โคตม   สุข   อธิคนฺตพฺพ  อภวิสฺส   
ราชา   มาคโธ  เสนิโย  พิมฺพิสาโร  สขุ  อธิคจฺเฉยฺย  ราชา  มาคโธ   
เสนิโย    พิมพิฺสาโร   สุขวิหาริตโร   อายสฺมตา   โคตเมนาติ   อปจ   
ติฏเตต   อิทานิป   มย   อายสฺมนฺต   โคตม   ปุจฺฉาม  โก  น ุ โข   
อายสฺมนฺตาน   สุขวิหาริตโร   ราชา  วา  มาคโธ  เสนิโย  พิมฺพิสาโร   
อายสฺมา   วา   โคตโมติ   ฯ   เตนหาวุโส   นิคนฺถา   ตุเมฺห  ตตฺถ   
ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ   ยถา   โว   ขเมยฺย   ตถา  น  พฺยากเรยฺยาถ  ต  ก ึ  
ม ฺถาวุโส   นิคนฺถา   ปโหติ   ราชา   มาคโธ   เสนิโย  พิมฺพิสาโร    
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อนิ ฺชมาโน   กาเยน  อภาสมาโน  วาจ  สตฺต  รตฺตินฺทิวานิ  เอกนฺตสุข   
ปฏิสเวที   วิหริตุนฺติ   ฯ   โน  หิท  อาวุโสติ  ฯ  ต  กึ  ม ฺถาวุโส   
นิคนฺถา   ปโหติ   ราชา   มาคโธ   เสนิโย   พิมฺพิสาโร  อนิ ฺชมาโน   
กาเยน  อภาสมาโน  วาจ  ฉ  รตฺตินฺทิวานิ  ... ป ฺจ รตฺตินฺทิวานิ ...   
จตฺตาริ  รตฺตินฺทิวานิ  ...  ตีณิ  รตฺตินฺทิวานิ ... เทฺว รตฺตินฺทิวานิ ...   
เอก  รตฺตินฺทิว  เอกนฺตสุข  ปฏิสเวที  วิหริตุนฺติ  ฯ  โน หิท อาวุโสติ ฯ   
อห   โข   อาวุโส  นิคนฺถา  ปโหมิ  อนิ ฺชมาโน  กาเยน  อภาสมาโน   
วาจ   เอก   รตฺตินฺทิว   เอกนฺตสุข   ปฏิสเวที   วิหริตุ  ฯ  อห  โข   
อาวุโส   นิคนฺถา   ปโหม ิ  อนิ ฺชมาโน   กาเยน   อภาสมาโน  วาจ   
เทฺว  รตฺตินฺทิวานิ  ...  ตีณิ  รตฺตินฺทิวานิ ... จตฺตาริ รตฺตินฺทิวานิ ...   
ป ฺจ  รตฺตินฺทิวานิ  ...  ฉ รตฺตินฺทิวานิ ... สตฺต รตฺตินฺทิวานิ เอกนฺตสุข   
ปฏิสเวที   วิหริตุ   ฯ   ต   กึ   ม ฺถาวุโส   นิคนฺถา  เอว  สนฺเต   
โก  สุข  วิหรติ  ๑  ราชา  วา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร อห วาติ ฯ   
เอว  สนฺเต  อายสฺมา  จ  ๒  โคตโม  สุขวิหาริตโร  ร ฺา มาคเธน   
เสนิเยน พิมฺพิสาเรนาติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมโน    มหานาโม   สกโฺก   ภควโต   
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ   
               จูฬทุกฺขกฺขนฺธสุตฺต นิฏ ิต จตุตฺถ ฯ   
                     ________________   
#๑ ม. ย.ุ วิหรตโร ฯ ๒ ม. ย.ุ ว. ฯ    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 188 

                       อนุมานสุตฺต   
     [๒๒๑]   เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน   
ภคฺเคสุ   วิหรติ   สสสุมารคิเร   เภสกฬาวเน  มิคทาเย  ฯ  ตตฺร  โข   
อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ  อาวุโส  ภิกฺขโวติ  ฯ   
อาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต มหาโมคฺคลฺลานสฺส ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๒๒๒]   อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เอตทโวจ  ปวาเรติ  เจป   
อาวุโส   ภิกขฺุ   วทนฺตุ   ม   อายสฺมนฺโต   วจนีโยมฺหิ  อายสฺมนฺเตหีติ   
โส    จ    โหติ   ทุพฺพโจ   โทวจสฺสกรเณหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   
อกฺขโม   อปฺปทกฺขิณคฺคาหี   อนุสาสนึ  อถ  โข  [๑]  สพฺรหฺมจารี  น   
เจว    วตฺตพฺพ   ม ฺนฺติ   น   จ   อนุสาสิตพฺพ   ม ฺนฺติ   น   จ   
ตสฺมึ   ปุคฺคเล   วิสฺสาส   อาปชฺชิตพฺพ   ม ฺนฺติ   ฯ  กตเม  จาวุโส   
โทวจสฺสกรณา   ธมฺมา   ฯ  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  ปาปจฺโฉ  โหติ  ปาปกาน   
อิจฺฉาน    วสงฺคโต   ยมฺปาวุโส   ภิกฺขุ   ปาปจฺโฉ   โหติ   ปาปกาน   
อิจฺฉาน  วสงฺคโต  อยมฺป  ธมฺโม  โทวจสฺสกรโณ  ฯ  ปุน  จปร อาวุโส   
ภิกฺขุ   อตฺตุกกฺสโก   โหติ   ปรวมฺภี   ยมฺปาวุโส   ภิกฺขุ   อตฺตุกฺกสโก   
โหติ    ปรวมฺภี    อยมฺป   ธมฺโม   โทวจสฺสกรโณ   ฯ   ปุน   จปร   
อาวุโส   ภิกขฺุ   โกธโน  โหติ  โกธาภิภูโต  ยมฺปาวุโส  ภิกฺขุ  โกธโน   
โหติ   โกธาภิภูโต   อยมฺป   ธมฺโม   โทวจสฺสกรโณ   ฯ   ปุน  จปร   
#๑ ม. ย.ุ น ฯ    
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อาวุโส   ภิกขฺุ   โกธโน   โหติ   โกธเหตุ  อุปนาหี  ยมฺปาวุโส  ภิกฺขุ   
โกธโน   โหติ   โกธเหตุ   อุปนาหี  อยมฺป  ธมฺโม  โทวจสฺสกรโณ  ฯ   
ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกฺขุ  โกธโน  โหติ โกธเหตุ อภิสงฺกี ๑ ยมฺปาวุโส   
ภิกฺขุ  โกธโน  โหติ  โกธเหตุ  อภิสงฺกี  อยมฺป  ธมฺโม โทวจสฺสกรโณ ฯ   
ปุน    จปร    อาวุโส    ภิกขฺุ   โกธโน   โหติ   โกธสามนฺต   ๒   
วาจ   นิจฺฉาเรตา   ยมฺปาวุโส   ภิกฺขุ   โกธโน   โหติ   โกธสามนตฺ   
วาจ   นิจฺฉาเรตา   อยมฺป   ธมฺโม   โทวจสฺสกรโณ   ฯ   ปุน  จปร   
อาวุโส   ภิกขฺุ   จุทิโต   ๓   โจทเกน  โจทก  ปฏิปผฺรติ  ยมฺปาวุโส   
ภิกฺขุ  จุทิโต  โจทเกน  โจทก  ปฏิปฺผรติ  อยมฺป ธมโฺม โทวจสฺสกรโณ ฯ   
ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกขฺุ   จุทิโต   โจทเกน   โจทก   อปสาเทติ   
ยมฺปาวุโส    ภิกฺขุ    จุทิโต   โจทเกน   โจทก   อปสาเทติ   อยมฺป   
ธมฺโม   โทวจสฺสกรโณ  ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกขฺุ  จุทิโต  โจทเกน   
โจทกสฺส   ปจฺจาโรเปติ   ยมฺปาวุโส  ภิกฺขุ  จุทิโต  โจทเกน  โจทกสฺส   
ปจฺจาโรเปติ   อยมฺป   ธมโฺม   โทวจสฺสกรโณ  ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส   
ภิกฺขุ   จุทิโต   โจทเกน   โจทก  ๔  อ ฺเน ฺ  ปฏิจรติ  พหิทฺธากถ   
อปนาเมติ    โกป ฺจ   โทส ฺจ   อปฺปจฺจย ฺจ   ปาตุกโรติ   ยมปฺาวุโส   
ภิกฺขุ   จุทิโต   โจทเกน   โจทก  ๔  อ ฺเน ฺ  ปฏิจรติ  พหิทฺธากถ   
อปนาเมติ    โกป ฺจ    โทส ฺจ    อปปฺจฺจย ฺจ    ปาตุกโรติ   อยมฺป   
ธมฺโม   โทวจสฺสกรโณ  ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกขฺุ  จุทิโต  โจทเกน   
#๑ สี. อภิสงฺคี ฯ ๒ โป. ม. โกธสามนฺตา ฯ สพฺพตฺถาป อีทิสเมว ฯ   
#๓ โป. ม. โจทิโต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ  ๔ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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อปทาเน   น   สมฺปายติ  ยมฺปาวุโส  ภิกฺขุ  จุทิโต  โจทเกน  อปทาเน   
น   สมฺปายติ   อยมฺป   ธมโฺม  โทวจสฺสกรโณ  ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส   
ภิกฺขุ   มกฺขี   โหติ   ปฬาสี   ยมฺปาวุโส   ภิกฺขุ   มกฺขี  โหติ  ปฬาสี   
อยมฺป   ธมโฺม   โทวจสฺสกรโณ   ฯ  ปนุ  จปร  อาวุโส  ภิกฺขุ  อิสฺสุกี   
โหติ    มจฺฉรี    ยมฺปาวุโส   ภิกฺขุ   อิสฺสุกี   โหติ   มจฺฉรี   อยมฺป   
ธมฺโม   โทวจสฺสกรโณ   ฯ   ปุน   จปร   อาวุโส  ภิกฺขุ  สโ  โหติ   
มายาวี   ยมฺปาวุโส   ภิกฺขุ   สโ   โหติ   มายาวี   อยมฺป   ธมฺโม   
โทวจสฺสกรโณ   ฯ   ปุน   จปร  อาวุโส  ภิกฺขุ  ถทโฺธ  โหติ  อติมานี   
ยมฺปาวุโส  ภิกฺขุ  ถทโฺธ  โหติ  อติมานี  อยมฺป  ธมโฺม โทวจสฺสกรโณ ฯ   
ปุน    จปร    อาวุโส   ภิกขฺุ   สนฺทฏิ ิปรามาสี   โหติ   อาธานคาหี   
ทุปฺปฏินิสฺสคฺคี   ยมฺปาวุโส   ภิกฺขุ   สนฺทิฏ ิปรามาสี   โหติ  อาธานคาหี   
ทุปฺปฏินิสฺสคฺคี     อยมฺป     ธมฺโม     โทวจสฺสกรโณ     ฯ    อิเม   
วุจฺจนฺตาวุโส โทวจสฺสกรณา ธมฺมา ฯ   
     [๒๒๓]  โน  เจป  อาวุโส  ภิกฺขุ  ปวาเรติ วทนฺตุ ม อายสฺมนฺโต   
วจนีโยมฺหิ   อายสฺมนฺเตหีติ   โส   จ   โหติ   สุวโจ  โสวจสฺสกรเณหิ   
ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   ขโม   ปทกฺขิณคฺคาหี   อนุสาสนึ   อถ  โข  น   
สพฺรหฺมจารี     วตฺตพฺพ ฺเจว     ม ฺนฺติ    อนุสาสิตพฺพ ฺจ    ม ฺนฺติ   
ตสฺมึ   จ   ปคฺุคเล  วิสฺสาส  อาปชฺชิตพฺพ  ม ฺนฺติ  ฯ  กตเม  จาวุโส   
โสวจสฺสกรณา   ธมฺมา   ฯ   อิธาวุโส   ภิกฺขุ  น  ปาปจฺโฉ  โหติ  น   
ปาปกาน   อิจฺฉาน   วสงฺคโต   ยมฺปาวุโส   ภิกฺขุ  น  ปาปจฺโฉ  โหติ    
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น   ปาปกาน   อิจฺฉาน   วสงฺคโต   อยมฺป  ธมฺโม  โสวจสฺสกรโณ  ฯ   
ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกขฺุ  อนตฺตุกฺกสโก  โหติ  อปรวมฺภี  ยมฺปาวุโส   
ภิกฺขุ   อนตฺตุกฺกสโก  โหติ  อปรวมฺภี  อยมฺป  ธมโฺม  โสวจสฺสกรโณ  ฯ   
ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกขฺุ   น   โกธโน   โหติ   น   โกธาภิภูโต   
ยมฺปาวุโส   ภิกฺขุ   น   โกธโน  โหติ  น  โกธาภิภูโต  อยมฺป  ธมฺโม   
โสวจสฺสกรโณ   ฯ   ปุน   จปร  อาวุโส  ภิกฺขุ  น  โกธโน  โหติ  น   
โกธเหตุ   อุปนาหี   ยมฺปาวุโส  ภิกฺขุ  น  โกธโน  โหติ  น  โกธเหตุ   
อุปนาหี   อยมฺป   ธมฺโม   โสวจสฺสกรโณ   ฯ   ปุน   จปร   อาวุโส   
ภิกฺขุ   น   โกธโน   โหติ   น   โกธเหตุ  อภิสงฺกี  ยมปฺาวุโส  ภิกฺขุ   
น  โกธโน  โหติ  น  โกธเหตุ  อภิสงฺกี  อยมฺป ธมฺโม โสวจสฺสกรโณ ฯ   
ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกขฺุ   น   โกธโน   โหติ   น   โกธสามนฺต   
วาจ  นิจฺฉาเรตา  ยมฺปาวุโส  ภิกฺขุ  น  โกธโน  โหติ  น  โกธสามนฺต   
วาจ   นิจฺฉาเรตา   อยมฺป   ธมฺโม   โสวจสฺสกรโณ   ฯ   ปุน  จปร   
อาวุโส   ภิกขฺุ   จุทิโต   โจทเกน   โจทก   น  ปฏปิฺผรติ  ยมฺปาวุโส   
ภิกฺขุ    จุทิโต    โจทเกน   โจทก   น   ปฏิปฺผรติ   อยมฺป   ธมฺโม   
โสวจสฺสกรโณ   ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกฺขุ  จุทิโต  โจทเกน  โจทก   
น    อปสาเทติ   ยมฺปาวุโส   ภิกฺขุ   จุทิโต   โจทเกน   โจทก   น   
อปสาเทติ   อยมฺป   ธมโฺม   โสวจสฺสกรโณ   ฯ   ปุน  จปร  อาวุโส   
ภิกฺขุ    จุทิโต   โจทเกน   โจทกสฺส   น   ปจฺจาโรเปติ   ยมฺปาวุโส   
ภิกฺขุ   จุทิโต   โจทเกน   โจทกสฺส   น  ปจฺจาโรเปติ  อยมฺป  ธมฺโม    
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โสวจสฺสกรโณ   ฯ   ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ   จุทิโต   โจทเกน   
โจทกสฺส   ๑   น   อ ฺเน ฺ   ปฏิจรติ   น  พหิทฺธากถ  อปนาเมติ   
น    โกป ฺจ   โทส ฺจ   อปฺปจฺจย ฺจ   ปาตุกโรติ   ยมฺปาวุโส   ภิกฺขุ   
จุทิโต  โจทเกน  โจทกสฺส  น อ ฺเน ฺ ปฏิจรติ น พหิทฺธากถ อปนาเมติ   
น    โกป ฺจ    โทส ฺจ    อปฺปจฺจย ฺจ   ปาตุกโรติ   อยมฺป   ธมฺโม   
โสวจสฺสกรโณ   ฯ   ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ   จุทิโต   โจทเกน   
โจทกสฺส   น   อปทาเน   น   สมฺปายติ   ยมฺปาวุโส   ภิกฺขุ   จุทิโต   
โจทเกน   โจทกสฺส   น   อปทาเน   น   สมฺปายติ   อยมฺป   ธมโฺม   
โสวจสฺสกรโณ   ฯ   ปุน   จปร  อาวุโส  ภิกขฺุ  อมกฺขี  โหติ  อปฬาสี   
ยมฺปาวุโส  ภิกฺขุ  อมกฺขี  โหติ  อปฬาสี  อยมฺป  ธมโฺม โสวจสฺสกรโณ ฯ   
ปุน     จปร     อาวุโส     ภิกฺขุ     อนิสฺสกุี     โหติ    อมจฺฉรี   
ยมฺปาวุโส  ภิกฺขุ  อนิสฺสุก ี โหติ  อมจฺฉรี  อยมฺป ธมฺโม โสวจสฺสกรโณ ฯ   
ปุน    จปร   อาวุโส   ภิกขฺุ   อสโ   โหติ   อมายาวี   ยมฺปาวุโส   
ภิกฺขุ   อสโ   โหติ   อมายาวี   อยมฺป   ธมฺโม   โสวจสฺสกรโณ  ฯ   
ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกขฺุ   อถทฺโธ   โหติ   อนติมานี   ยมฺปาวุโส   
ภิกฺขุ   อถทโฺธ   โหติ   อนติมานี   อยมฺป   ธมฺโม  โสวจสฺสกรโณ  ฯ   
ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกขฺุ   อสนฺทิฏ ิปรามาสี   โหติ   อนาธานคาหี   
สุปฏินิสฺสคฺคี      ยมฺปาวุโส      ภิกฺขุ     อสนฺทิฏ ิปรามาสี     โหติ   
อนาธานคาหี   สุปฏินิสสฺคฺคี   อยมฺป   ธมฺโม   โสวจสฺสกรโณ  ฯ  อิเม   
วุจฺจนฺตาวุโส โสวจสฺสกรณา ธมฺมา ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ สพฺพตฺถาป อีทิสเมว ฯ    
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     [๒๒๔]  ตตฺราวุโส  ภิกฺขุนา อตฺตนาว อตฺตาน เอว อนุมานิตพฺพ ๑   
โย   ขฺวาย   ปุคฺคโล   ปาปจฺโฉ   ปาปกาน   อิจฺฉาน  วสงฺคโต  อย   
เม   ปุคฺคโล   อปฺปโย   อมนาโป   อห ฺเจว   โข  ปนสฺส  ปาปจฺโฉ   
ปาปกาน  อิจฺฉาน  วสงฺคโต  อห  ปสฺส  ปเรส  อปฺปโย  อมนาโปติ  ฯ   
เอว   ชานนฺเตนาวุโส   ภิกฺขุนา  น  ปาปจฺโฉ  ภวิสฺสามิ  น  ปาปกาน   
อิจฺฉาน   วสงฺคโตติ   จิตฺต   อุปฺปาเทตพฺพ   ฯ   โย  ขฺวาย  ปุคฺคโล   
อตฺตุกฺกสโก    ปรวมฺภี    อย    เม    ปคฺุคโล   อปฺปโย   อมนาโป   
อห ฺเจว   โข   ปนสฺส   อตฺตุกฺกสโก   ปรวมฺภี   อห   ปสฺส   ปเรส   
อปฺปโย   อมนาโปติ   ฯ  เอว  ชานนฺเตนาวุโส  ภิกขฺุนา  อนตฺตุกฺกสโก   
ภวิสฺสามิ   อปรวมฺภีติ   จิตฺต   อุปฺปาเทตพฺพ   ฯ  โย  ขฺวาย  ปุคฺคโล   
โกธโน   โกธาภิภูโต   อย  เม  ปุคฺคโล  อปฺปโย  อมนาโป  อห ฺเจว   
โข    ปนสฺส   โกธโน   โกธาภิภูโต   อห   ปสฺส   ปเรส   อปฺปโย   
อมนาโปติ   ฯ   เอว  ชานนฺเตนาวุโส  ภิกฺขุนา  น  โกธโน  ภวิสฺสามิ   
น  โกธาภิภูโตติ  จิตฺต  อุปฺปาเทตพฺพ ฯ โย ขฺวาย ปุคฺคโล โกธโน [๒]   
โกธเหตุ   อุปนาหี   อย   เม   ปุคฺคโล  อปฺปโย  อมนาโป  อห ฺเจว   
โข   ปนสฺส   โกธโน   โกธเหตุ  อุปนาหี  อห  ปสฺส  ปเรส  อปฺปโย   
อมนาโปติ   ฯ   เอว  ชานนฺเตนาวุโส  ภิกฺขุนา  น  โกธโน  ภวิสฺสามิ   
น   โกธเหตุ   อุปนาหีติ  จิตฺต  อุปฺปาเทตพฺพ  ฯ  โย  ขฺวาย  ปุคฺคโล   
โกธโน   โกธเหตุ   อภิสงฺกี   อย   เม   ปุคฺคโล  อปฺปโย  อมนาโป   
#๑ สี. อนุสาสิตพฺพ ฯ ยุ. อนุมินิตพฺพ ฯ ๒ โป. โกธาภิภูโต ฯ    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 194 

อห ฺเจว   โข   ปนสฺส   โกธโน   โกธเหตุ   อภิสงฺกี  ฯ  อห  ปสฺส   
ปเรส   อปฺปโย   อมนาโปติ   ฯ   เอว  ชานนฺเตนาวุโส  ภิกฺขุนา  น   
โกธโน   ภวิสฺสามิ   น   โกธเหตุ   อภิสงฺกีติ  จิตฺต  อุปฺปาเทตพฺพ  ฯ   
โย   ขฺวาย   ปุคฺคโล   โกธโน   โกธสามนฺต  วาจ  นิจฺฉาเรตา  อย   
เม  ปุคฺคโล  อปฺปโย  อมนาโป  อห ฺเจว โข ปนสฺส โกธโน โกธสามนฺต   
วาจ    นิจฺฉาเรตา   อห   ปสฺส   ปเรส   อปฺปโย   อมนาโปติ   ฯ   
เอว   ชานนฺเตนาวุโส  ภิกฺขุนา  น  โกธโน  ภวิสฺสามิ  น  โกธสามนฺต   
วาจ      นิจฺฉาเรสฺสามีติ     จิตฺต     อุปปฺาเทตพฺพ     ฯ     โย   
ขฺวาย   ปุคฺคโล  จุทิโต  โจทเกน  โจทก  ปฏิปฺผรติ  อย  เม  ปุคฺคโล   
อปฺปโย   อมนาโป   อห ฺเจว   โข   ปน   จุทิโต   โจทเกน  โจทก   
ปฏิปฺผเรยฺย    อห   ปสฺส   ปเรส   อปฺปโย   อมนาโปติ   ฯ   เอว   
ชานนฺเตนาวุโส   ภิกฺขุนา   จุทิโต   โจทเกน  โจทก  นปฺปฏิปฺผรสิฺสามีติ   
จิตฺต   อุปฺปาเทตพฺพ  ฯ  โย  ขฺวาย  ปุคฺคโล  จุทิโต  โจทเกน  โจทก   
อปสาเทติ   อย   เม   ปุคฺคโล   อปฺปโย   อมนาโป   อห ฺเจว  โข   
ปน    จุทิโต   โจทเกน   โจทก   อปสาเทยฺย   อห   ปสฺส   ปเรส   
อปฺปโย    อมนาโปติ   ฯ   เอว   ชานนฺเตนาวุโส   ภิกฺขุนา   จุทิโต   
โจทเกน   โจทก   น   อปสาเทสฺสามีติ   จิตฺต  อุปฺปาเทตพฺพ  ฯ  โย   
ขฺวาย   ปุคฺคโล   จุทิโต   โจทเกน  โจทกสฺส  ปจฺจาโรเปติ  อย  เม   
ปุคฺคโล   อปฺปโย   อมนาโป   อห ฺเจว   โข   ปน  จุทิโต  โจทเกน   
โจทกสฺส   ปจฺจาโรเปยฺย   อห   ปสฺส  ปเรส  อปฺปโย  อมนาโปติ  ฯ    
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เอว    ชานนฺเตนาวุโส   ภิกฺขุนา   จุทิโต   โจทเกน   โจทกสฺส   น   
ปจฺจาโรเปสฺสามีติ  จิตฺต  อุปฺปาเทตพฺพ  ฯ  โย  ขฺวาย  ปุคฺคโล  จุทิโต   
โจทเกน    โจทกสฺส    อ ฺเน ฺ   ปฏิจรติ   พหิทฺธากถ   อปนาเมติ   
โกป ฺจ    โทส ฺจ    อปปฺจฺจย ฺจ    ปาตุกโรติ   อย   เม   ปุคฺคโล   
อปฺปโย    อมนาโป    อห ฺเจว    โข    ปน    จุทิโต    โจทเกน   
โจทกสฺส   อ ฺเน ฺ   ปฏิจเรยฺย   พหิทฺธากถ   อปนาเมยฺย   โกป ฺจ   
โทส ฺจ    อปฺปจฺจย ฺจ    ปาตุกเรยฺย   อห   ปสฺส   ปเรส   อปฺปโย   
อมนาโปติ   ฯ   เอว   ชานนฺเตนาวุโส  ภิกฺขุนา  จุทิโต  โจทเกน  น   
อ ฺเน ฺ   ปฏิจริสฺสามิ   น   พหิทธฺากถ   อปนาเมสฺสามิ  น  โกป ฺจ   
โทส ฺจ   อปฺปจฺจย ฺจ   ปาตุกริสฺสามีติ   จิตฺต   อุปฺปาเทตพฺพ   ฯ  โย   
ขฺวาย   ปุคฺคโล   จุทิโต   โจทเกน   อปทาเน   น   สมฺปายติ   อย   
เม    ปุคฺคโล    อปฺปโย   อมนาโป   อห ฺเจว   โข   ปน   จุทิโต   
โจทเกน   อปทาเน   น   สมฺปาเยยฺย   อห   ปสฺส   ปเรส  อปฺปโย   
อมนาโปติ   ฯ   เอว   ชานนฺเตนาวุโส   ภิกฺขุนา   จุทิโต   โจทเกน   
น   อปทาเน   น  สปฺปายสิฺสามีติ  จิตฺต  อุปฺปาเทตพฺพ  ฯ  โย  ขฺวาย   
ปุคฺคโล    มกฺขี    ปฬาสี   อย   เม   ปคฺุคโล   อปฺปโย   อมนาโป   
อห ฺเจว   โข   ปนสฺส   มกฺขี   ปฬาสี   อห   ปสฺส  ปเรส  อปฺปโย   
อมนาโปติ   ฯ   เอว   ชานนฺเตนาวุโส   ภิกฺขุนา   อมกฺขี   ภวิสฺสามิ   
อปฬาสีติ   จิตฺต   อุปฺปาเทตพฺพ   ฯ   โย   ขฺวาย   ปุคฺคโล   อิสฺสุกี   
มจฺฉรี    อย    เม   ปุคฺคโล   อปฺปโย   อมนาโป   อห ฺเจว   โข    
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ปนสฺส   อิสฺสุกี   มจฺฉรี   อห   ปสฺส   ปเรส  อปฺปโย  อมนาโปติ  ฯ   
เอว   ชานนฺเตนาวุโส   ภิกฺขุนา   อนิสสฺุกี   ภวิสฺสามิ  อมจฺฉรีติ  จิตฺต   
อุปฺปาเทตพฺพ   ฯ   โย   ขฺวาย   ปุคฺคโล   สโ   มายาวี  อย  เม   
ปุคฺคโล   อปฺปโย   อมนาโป   อห ฺเจว   โข   ปนสฺส  สโ  มายาวี   
อห   ปสฺส   ปเรส   อปฺปโย   อมนาโปติ   ฯ  เอว  ชานนฺเตนาวุโส   
ภิกฺขุนา    อสโ    ภวิสสฺามิ   อมายาวีติ   จิตฺต   อุปฺปาเทตพฺพ   ฯ   
โย   ขฺวาย   ปุคฺคโล   ถทโฺธ   อติมานี   อย  เม  ปุคฺคโล  อปฺปโย   
อมนาโป    อห ฺเจว    โข   ปนสฺส   ถทฺโธ   อติมานี   อห   ปสสฺ   
ปเรส    อปฺปโย   อมนาโปติ   ฯ   เอว   ชานนฺเตนาวุโส   ภิกฺขุนา   
อถทฺโธ   ภวิสฺสามิ   อนติมานีติ   จิตฺต   อุปฺปาเทตพฺพ  ฯ  โย  ขฺวาย   
ปุคฺคโล    สนฺทิฏ ิปรามาสี    อาธานคาหี    ทุปฺปฏินิสฺสคฺคี   อย   เม   
ปุคฺคโล   อปฺปโย   อมนาโป   อห ฺเจว   โข  ปนสสฺ  สนฺทฏิ ิปรามาสี   
อาธานคาหี     ทุปฺปฏินิสสฺคฺคี     อห     ปสฺส     ปเรส    อปฺปโย   
อมนาโปติ    ฯ   เอว   ชานนฺเตนาวุโส   ภิกฺขุนา   อสนฺทิฏ ิปรามาสี   
ภวิสฺสามิ อนาธานคาหี สุปฏินิสฺสคฺคีติ จิตฺต อุปฺปาเทตพฺพ ฯ   
     [๒๒๕]  ตตฺราวุโส  ภิกฺขุนา  อตฺตนาว อตฺตาน เอว ปจฺจเวกฺขิตพฺพ   
กินฺนุโขมฺหิ     ปาปจฺโฉ     ปาปกาน     อิจฺฉาน    วสงฺคโตติ    ฯ   
สเจ   อาวุโส  ภิกฺขุ  ปจฺจเวกฺขมาโน  เอว  ชานาติ  ปาปจฺโฉ  โขมฺหิ   
ปาปกาน   อิจฺฉาน  วสงฺคโตติ  เตนาวุโส  ภิกฺขุนา  เตสเยว  ปาปกาน   
อกุสลาน   ธมฺมาน   ปหานาย   วายมิตพฺพ   ฯ  สเจ  ปนาวุโส  ภิกฺขุ    
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ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ   น   โขมฺหิ  ปาปจฺโฉ  น  ปาปกาน   
อิจฺฉาน    วสงฺคโตติ   เตนาวุโส   ภิกฺขุนา   เตเนว   ปติปาโมชฺเชน   
วิหาตพฺพ   อโหรตฺตานุสิกฺขินา  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส   
ภิกฺขุนา    อตฺตนาว    อตฺตาน    เอว    ปจฺจเวกฺขิตพฺพ   กินฺนุโขมฺหิ   
อตฺตุกฺกสโก   ปรวมฺภีติ   ฯ   สเจ   อาวุโส   ภิกฺขุ   ปจฺจเวกฺขมาโน   
เอว   ชานาติ   อตฺตุกฺกสโก   โขมฺหิ   ปรวมฺภีติ   เตนาวุโส  ภิกฺขุนา   
เตสเยว   ปาปกาน   อกุสลาน   ธมฺมาน   ปหานาย   วายมิตพฺพ   ฯ   
สเจ   ปนาวุโส   ภิกฺขุ   ปจฺจเวกฺขมาโน  เอว  ชานาติ  อนตฺตุกฺกสโก   
โขมฺหิ    อปรวมฺภีติ    เตนาวุโส   ภิกขฺุนา   เตเนว   ปติปาโมชฺเชน   
วิหาตพฺพ   อโหรตฺตานุสิกฺขินา  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส   
ภิกฺขุนา    อตฺตนาว    อตฺตาน    เอว    ปจฺจเวกฺขิตพฺพ   กินฺนุโขมฺหิ   
โกธโน   โกธาภิภูโตติ  ฯ  สเจ  อาวุโส  ภิกฺขุ  ปจฺจเวกฺขมาโน  เอว   
ชานาติ   โกธโน   โขมฺห ิ โกธาภิภูโตติ  เตนาวุโส  ภิกฺขุนา  เตสเยว   
ปาปกาน   อกุสลาน  ธมมฺาน  ปหานาย  วายมิตพฺพ  ฯ  สเจ  ปนาวุโส   
ภิกฺขุ    ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ   น   โขมฺหิ   โกธโน   น   
โกธาภิภูโตติ   เตนาวุโส   ภิกฺขุนา   เตเนว  ปติปาโมชฺเชน  วิหาตพฺพ   
อโหรตฺตานุสิกฺขินา   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ  ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกฺขุนา   
อตฺตนาว    อตฺตาน    เอว    ปจฺจเวกฺขิตพฺพ    กินฺนุโขมฺหิ   โกธโน   
โกธเหตุ   อุปนาหีติ   ฯ   สเจ  อาวุโส  ภิกฺขุ  ปจฺจเวกฺขมาโน  เอว   
ชานาติ   โกธโน   โขมฺห ิ  โกธเหตุ   อุปนาหีติ   เตนาวุโส  ภิกฺขุนา    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 198 

เตสเยว   ปาปกาน   อกุสลาน   ธมฺมาน   ปหานาย   วายมิตพฺพ   ฯ   
สเจ   ปนาวุโส   ภิกฺขุ   ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ  น  โขมฺหิ   
โกธโน  น  โกธเหตุ  อุปนาหีติ เตนาวุโส ภิกฺขุนา เตเนว ปติปาโมชฺเชน   
วิหาตพฺพ       อโหรตฺตานุสิกฺขินา      กุสเลสุ      ธมฺเมสุ      ฯ   
ปุน   จปร   อาวุโส  ภิกฺขุนา  อตฺตนาว  อตฺตาน  เอว  ปจฺจเวกฺขิตพฺพ   
กินฺนุโขมฺหิ   โกธโน   โกธเหตุ   อภิสงฺกีติ   ฯ   สเจ  อาวุโส  ภิกฺขุ   
ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ   โกธโน  โขมฺหิ  โกธเหตุ  อภิสงฺกีติ   
เตนาวุโส   ภิกฺขุนา   เตสเยว  ปาปกาน  อกุสลาน  ธมฺมาน  ปหานาย   
วายมิตพฺพ  ฯ  สเจ  ปนาวุโส  ภิกฺขุ  ปจฺจเวกฺขมาโน  เอว  ชานาติ น   
โขมฺหิ   โกธโน   น  โกธเหตุ  อภิสงฺกีติ  เตนาวุโส  ภิกฺขุนา  เตเนว   
ปติปาโมชฺเชน   วิหาตพฺพ   อโหรตฺตานุสิกฺขินา   กสุเลสุ   ธมฺเมสุ   ฯ   
ปุน   จปร   อาวุโส  ภิกฺขุนา  อตฺตนาว  อตฺตาน  เอว  ปจฺจเวกฺขิตพฺพ   
กินฺนุโขมฺหิ  โกธโน  โกธสามนฺต  วาจ  นิจฺฉาเรตาติ  ฯ  สเจ  อาวุโส   
ภิกฺขุ   ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ   โกธโน  โขมหฺิ  โกธสามนฺต   
วาจ   นิจฺฉาเรตาติ  เตนาวุโส  ภิกฺขุนา  เตสเยว  ปาปกาน  อกุสลาน   
ธมฺมาน  ปหานาย  วายมิตพฺพ  ฯ  สเจ  ปนาวุโส  ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน   
เอว    ชานาติ    น    โขมหฺิ    โกธโน   น   โกธสามนฺต   วาจ   
นิจฺฉาเรตาติ   เตนาวุโส   ภิกฺขุนา   เตเนว  ปติปาโมชฺเชน  วิหาตพฺพ   
อโหรตฺตานุสิกฺขินา   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ  ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกฺขุนา   
อตฺตนาว   อตฺตาน   เอว  ปจฺจเวกฺขิตพฺพ  กินฺนุโขมหฺิ  จุทิโต  โจทเกน    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 199 

โจทก   ปฏิปผฺรามีติ   ฯ   สเจ  อาวุโส  ภิกฺขุ  ปจฺจเวกฺขมาโน  เอว   
ชานาติ   จุทิโต   โขมฺหิ   โจทเกน   โจทก   ปฏิปฺผรามีติ  เตนาวุโส   
ภิกฺขุนา  เตสเยว  ปาปกาน  อกุสลาน  ธมฺมาน  ปหานาย  วายมิตพฺพ ฯ   
สเจ   ปนาวุโส   ภิกฺขุ  ปจฺจเวกฺขมาโน  เอว  ชานาติ  จุทิโต  โขมหฺิ   
โจทเกน  โจทก  น ปฏิปผฺรามีติ เตนาวุโส ภิกฺขุนา เตเนว ปติปาโมชฺเชน   
วิหาตพฺพ     อโหรตฺตานุสิกฺขินา     กสุเลสุ     ธมฺเมสุ    ฯ    ปนุ   
จปร   อาวุโส   ภิกฺขุนา   อตฺตนาว   อตฺตาน   เอว   ปจฺจเวกฺขิตพฺพ   
กินฺนุโขมฺหิ   จุทิโต   โจทเกน   โจทก  อปสาเทมีติ  ฯ  สเจ  อาวุโส   
ภิกฺขุ   ปจฺจเวกฺขมาโน  เอว  ชานาติ  จุทิโต  โขมฺหิ  โจทเกน  โจทก   
อปสาเทมีติ    เตนาวุโส    ภิกฺขุนา   เตสเยว   ปาปกาน   อกุสลาน   
ธมฺมาน  ปหานาย  วายมิตพฺพ  ฯ  สเจ  ปนาวุโส  ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน   
เอว   ชานาติ   จุทิโต   โขมฺหิ   โจทเกน   โจทก   น  อปสาเทมีติ   
เตนาวุโส  ภิกฺขุนา  เตเนว  ปติปาโมชฺเชน  วิหาตพฺพ อโหรตฺตานุสิกฺขินา   
กุสเลสุ    ธมเฺมสุ    ฯ   ปนุ   จปร   อาวุโส   ภิกฺขุนา   อตฺตนาว   
อตฺตาน   เอว   ปจฺจเวกฺขิตพฺพ  กินฺนุโขมฺหิ  จุทิโต  โจทเกน  โจทกสฺส   
ปจฺจาโรเปมีติ  ฯ  สเจ  อาวุโส  ภิกฺขุ   ปจฺจเวกฺขมาโน  เอว ชานาติ   
จุทิโต    โขมหฺิ    โจทเกน    โจทกสฺส   ปจฺจาโรเปมีติ   เตนาวุโส   
ภิกฺขุนา  เตสเยว  ปาปกาน  อกุสลาน  ธมฺมาน  ปหานาย  วายมิตพฺพ ฯ   
สเจ   ปนาวุโส   ภิกฺขุ  ปจฺจเวกฺขมาโน  เอว  ชานาติ  จุทิโต  โขมหฺิ   
โจทเกน   โจทกสฺส   น   ปจฺจาโรเปมีติ  เตนาวุโส  ภิกฺขุนา  เตเนว    
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ปติปาโมชฺเชน   วิหาตพฺพ   อโหรตฺตานุสิกฺขินา   กสุเลสุ   ธมฺเมสุ   ฯ   
ปุน   จปร   อาวุโส  ภิกฺขุนา  อตฺตนาว  อตฺตาน  เอว  ปจฺจเวกฺขิตพฺพ   
กินฺนุโขมฺหิ    จุทิโต    โจทเกน    อ ฺเน ฺ   ปฏจิรามิ   พหิทธฺากถ   
อปนาเมมิ   โกป ฺจ   โทส ฺจ   อปฺปจฺจย ฺจ   ปาตุกโรมีติ   ฯ   สเจ   
อาวุโส    ภิกขฺุ    ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ   จุทิโต   โขมฺห ิ  
โจทเกน    อ ฺเน ฺ    ปฏิจรามิ   พหิทฺธากถ   อปนาเมมิ   โกป ฺจ   
โทส ฺจ    อปฺปจฺจย ฺจ   ปาตุกโรมีติ   เตนาวุโส   ภิกฺขุนา   เตสเยว   
ปาปกาน   อกุสลาน  ธมมฺาน  ปหานาย  วายมิตพฺพ  ฯ  สเจ  ปนาวุโส   
ภิกฺขุ    ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ   จุทิโต   โขมหฺิ   โจทเกน   
อ ฺเน ฺ   น   ปฏิจรามิ   น   พหิทธฺากถ   อปนาเมมิ   น  โกป ฺจ   
โทส ฺจ    อปฺปจฺจย ฺจ    ปาตุกโรมีติ   เตนาวุโส   ภิกฺขุนา   เตเนว   
ปติปาโมชฺเชน   วิหาตพฺพ   อโหรตฺตานุสิกฺขินา   กสุเลสุ   ธมฺเมสุ   ฯ   
ปุน   จปร   อาวุโส  ภิกฺขุนา  อตฺตนาว  อตฺตาน  เอว  ปจฺจเวกฺขิตพฺพ   
กินฺนุโขมฺหิ   จุทิโต   โจทเกน   อปทาเน   น   สมฺปายามีติ  ฯ  สเจ   
อาวุโส    ภิกขฺุ    ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ   จุทิโต   โขมฺห ิ  
โจทเกน   อปทาเน   น   สมฺปายามีติ   เตนาวุโส  ภิกฺขุนา  เตสเยว   
ปาปกาน   อกุสลาน  ธมมฺาน  ปหานาย  วายมิตพฺพ  ฯ  สเจ  ปนาวุโส   
ภิกฺขุ    ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ   จุทิโต   โขมหฺิ   โจทเกน   
น   ๑   อปทาเน  น  ๑  สมฺปายามีติ  เตนาวุโส  ภิกฺขุนา  เตเนว   
ปติปาโมชฺเชน   วิหาตพฺพ  อโหรตฺตานุสิกฺขินา  กสุเลสุ  ธมฺเมสุ  ฯ  ปุน   
#๑ ม. นสททฺทฺวย นตฺถิ ฯ    
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จปร   อาวุโส   ภิกฺขุนา   อตฺตนาว   อตฺตาน   เอว   ปจฺจเวกฺขิตพฺพ   
กินฺนุโขมฺหิ  มกฺขี  ปฬาสติี  ฯ  สเจ  อาวุโส  ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอว   
ชานาติ  มกฺขี  โขมฺหิ  ปฬาสีติ  เตนาวุโส  ภิกฺขุนา  เตสเยว  ปาปกาน   
อกุสลาน    ธมฺมาน   ปหานาย   วายมิตพฺพ   สเจ   ปนาวุโส   ภิกขฺุ   
ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ   อมกฺขี  โขมฺหิ  อปฬาสีติ  เตนาวุโส   
ภิกฺขุนา    เตเนว    ปติปาโมชฺเชน    วิหาตพฺพ    อโหรตฺตานุสิกฺขินา   
กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกฺขุนา  อตฺตนาว  อตฺตาน   
เอว   ปจฺจเวกฺขิตพฺพ   กนิฺนุโขมฺหิ   อิสฺสุกี  มจฺฉรีติ  ฯ  สเจ  อาวุโส   
ภิกฺขุ    ปจฺจเวกฺขมาโน    เอว   ชานาติ   อิสฺสุกี   โขมฺหิ   มจฺฉรีติ   
เตนาวุโส   ภิกฺขุนา   เตสเยว  ปาปกาน  อกุสลาน  ธมฺมาน  ปหานาย   
วายมิตพฺพ   ฯ   สเจ  ปนาวุโส  ภิกฺขุ  ปจฺจเวกฺขมาโน  เอว  ชานาติ   
อนิสฺสุกี   โขมฺหิ  อมจฺฉรีติ  เตนาวุโส  ภิกฺขุนา  เตเนว  ปติปาโมชฺเชน   
วิหาตพฺพ   อโหรตฺตานุสิกฺขินา  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส   
ภิกฺขุนา   อตฺตนาว   อตฺตาน   เอว   ปจฺจเวกฺขิตพฺพ  กินฺนโุขมฺหิ  สโ   
มายาวีติ   ฯ   สเจ   อาวุโส   ภิกฺขุ  ปจฺจเวกฺขมาโน  เอว  ชานาติ   
สโ   โขมฺหิ   มายาวีติ   เตนาวุโส   ภิกฺขุนา   เตสเยว   ปาปกาน   
อกุสลาน   ธมฺมาน   ปหานาย   วายมิตพฺพ   ฯ  สเจ  ปนาวุโส  ภิกฺขุ   
ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ  อสโ  โขมฺหิ  อมายาวีติ  เตนาวุโส   
ภิกฺขุนา   เตเนว  ปติปาโมชฺเชน  วิหาตพฺพ  อโหรตฺตานุสิกฺขินา  กุสเลสุ   
ธมฺเมสุ   ฯ   ปุน   จปร   อาวุโส  ภิกฺขุนา  อตฺตนาว  อตฺตาน  เอว    
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ปจฺจเวกฺขิตพฺพ    กินฺนุโขมฺหิ   ถทฺโธ   อติมานีติ   ฯ   สเจ   อาวุโส   
ภิกฺขุ    ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ   ถทฺโธ   โขมหฺิ   อติมานีติ   
เตนาวุโส   ภิกฺขุนา   เตสเยว  ปาปกาน  อกุสลาน  ธมฺมาน  ปหานาย   
วายมิตพฺพ   ฯ   สเจ  ปนาวุโส  ภิกฺขุ  ปจฺจเวกฺขมาโน  เอว  ชานาติ   
อถทฺโธ  โขมฺหิ  อนติมานีติ  เตนาวุโส  ภิกฺขุนา  เตเนว  ปติปาโมชฺเชน   
วิหาตพฺพ     อโหรตฺตานุสิกฺขินา     กสุเลสุ     ธมฺเมสุ    ฯ    ปนุ   
จปร   อาวุโส   ภิกฺขุนา   อตฺตนาว   อตฺตาน   เอว   ปจฺจเวกฺขิตพฺพ   
กินฺนุโขมฺหิ   สนฺทิฏ ิปรามาสี   อาธานคาหี   ทุปปฺฏินิสฺสคฺคีติ   ฯ   สเจ   
อาวุโส    ภิกขฺุ    ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ   สนฺทิฏ ิปรามาสี   
โขมฺหิ   อาธานคาหี   ทุปฺปฏินิสฺสคฺคีติ   เตนาวุโส   ภิกฺขุนา   เตสเยว   
ปาปกาน   อกุสลาน  ธมมฺาน  ปหานาย  วายมิตพฺพ  ฯ  สเจ  ปนาวุโส   
ภิกฺขุ    ปจฺจเวกฺขมาโน    เอว   ชานาติ   อสนฺทิฏ ิปรามาสี   โขมฺหิ   
อนาธานคาหี  สุปฏินิสสฺคฺคีติ  เตนาวุโส  ภิกฺขุนา  เตเนว  ปติปาโมชฺเชน   
วิหาตพฺพ     อโหรตฺตานุสิกฺขินา     กสุเลสุ    ธมฺเมสุ    ฯ    สเจ   
อาวุโส   ภิกขฺุ   ปจฺจเวกฺขมาโน   สพฺเพปเม  ปาปเก  อกุสเล  ธมฺเม   
อปฺปหีเน    อตฺตนิ    สมนุปสฺสติ    เตนาวุโส   ภิกฺขุนา   สพฺเพสเยว   
อิเมส   ปาปกาน   อกุสลาน   ธมฺมาน  ปหานาย  วายมิตพฺพ  ฯ  สเจ   
ปนาวุโส   ภิกฺขุ   ปจฺจเวกฺขมาโน  สพฺเพปเม  ปาปเก  อกุสเล  ธมฺเม   
ปหีเน   อตฺตนิ  สมนุปสสฺติ  เตนาวุโส  ภิกฺขุนา  เตเนว  ปติปาโมชฺเชน   
วิหาตพฺพ   อโหรตฺตานุสิกฺขินา  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  ฯ  เสยฺยถาป  อาวุโส    
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อิตฺถี   วา   ปรุิโส   วา  ทหโร  ยุวา  มณฺฑนกชาติโก  อาทาเส  วา   
ปริสุทฺเธ    ปริโยทาเต    อจฺเฉ    วา    อุทกปตฺเต    สกมุขนิมิตฺต   
ปจฺจเวกฺขมาโน  สเจ  ตตฺถ  ปสฺสติ  รช  วา  องฺคณ วา ตสฺเสว รชสฺส   
วา   องฺคณสฺส   วา   ปหานาย  วายมติ  โน  เจ  ตตฺถ  ปสฺสติ  รช   
วา   องฺคณ   วา  เตเนว  อตฺตมโน  โหติ  ลาภา  วต  เม  ปริสุทฺธ   
วต  เมติ  เอวเมว  โข  อาวุโส  สเจ ภิกขฺุ ปจฺจเวกฺขมาโน สพฺเพปเม   
ปาปเก   อกสุเล   ธมฺเม   อปฺปหีเน   อตฺตนิ   สมนปุสฺสติ  เตนาวุโส   
ภิกฺขุนา   สพฺเพสเยว   อิเมส   ปาปกาน  อกุสลาน  ธมฺมาน  ปหานาย   
วายมิตพฺพ   ฯ   สเจ   ปนาวุโส   ภิกฺขุ   ปจฺจเวกฺขมาโน  สพฺเพปเม   
ปาปเก    อกสุเล   ธมฺเม   ปหีเน   อตฺตนิ   สมนุปสสฺติ   เตนาวุโส   
ภิกฺขุนา   เตเนว  ปติปาโมชฺเชน  วิหาตพฺพ  อโหรตฺตานุสิกฺขินา  กุสเลสุ   
ธมฺเมสูติ ฯ   
     อิทมโวจายสฺมา    มหาโมคฺคลฺลาโน    อตฺตมนา    เต    ภิกฺขู   
อายสฺมโต มหาโมคฺคลฺลานสฺส ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                 อนุมานสุตฺต นิฏ ิต ป ฺจม ฯ   
                      _____________    
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                       เจโตขีลสุตฺต   
     [๒๒๖]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๒๒๗]   ภควา   เอตทโวจ  ยสฺสกสฺสจิ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ป ฺจ   
เจโตขีลา   อปฺปหีนา   ป ฺจ   เจตโส   วินิพนฺธา   อสมุจฺฉินฺนา   โส   
วติมสฺมึ    ธมฺมวินเย   วุฑฺฒึ   วิรฬฺูหึ   เวปุลฺล   อาปชฺชิสฺสตีติ   เนต   
าน วิชฺชติ ฯ   
     [๒๒๘]   กตมสฺส   ป ฺจ   เจโตขีลา  อปฺปหีนา  โหนฺติ  ฯ  อิธ   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   สตฺถริ  กงฺขติ  วิจิกิจฺฉติ  นาธิมุจฺจติ  น  สมฺปสีทติ  ฯ   
โย    โส   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สตฺถร ิ  กงฺขติ   วิจิกิจฺฉติ   นาธิมุจฺจติ   
น    สมฺปสีทติ    ตสฺส    จิตฺต   น   นมติ   อาตปฺปาย   อนุโยคาย   
สาตจฺจาย   ปธานาย  ฯ  ยสฺส  จิตฺต  น  นมติ  อาตปฺปาย  อนุโยคาย   
สาตจฺจาย    ปธานาย    เอวมสฺสาย   ปโม   เจโตขีโล   อปฺปหโีน   
โหติ   ฯ   ปนุ   จปร   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   ธมฺเม   กงฺขติ   วิจิกิจฺฉติ   
นาธิมุจฺจติ    น    สมฺปสีทติ    ฯเปฯ    สงฺเฆ    กงฺขติ   วิจิกิจฺฉติ   
นาธิมุจฺจติ    น    สมฺปสีทติ    ฯเปฯ    สิกฺขาย   กงฺขติ   วิจิกิจฺฉติ   
นาธิมุจฺจติ   น   สมฺปสีทติ   ฯ   โย   โส   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  สิกฺขาย   
กงฺขติ    วิจิกจฺิฉติ    นาธิมุจฺจติ    น   สมฺปสีทติ   ตสฺส   จิตฺต   น    
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นมติ   อาตปฺปาย   อนุโยคาย   สาตจฺจาย   ปธานาย  ฯ  ยสฺส  จิตฺต   
น   นมติ   อาตปฺปาย   อนุโยคาย   สาตจฺจาย  ปธานาย  เอวมสฺสาย   
จตุตฺโถ   เจโตขีโล   อปฺปหีโน   โหติ   ฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ   
สพฺรหฺมจารีสุ   กุปโต   โหติ   อนตฺตมโน   อาหตจิตฺโต   ขีลชาโต  ฯ   
โย   โส   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   สพฺรหฺมจารีสุ   กุปโต   โหติ  อนตฺตมโน   
อาหตจิตฺโต   ขีลชาโต   ตสฺส   จิตฺต  น  นมติ  อาตปฺปาย  อนุโยคาย   
สาตจฺจาย   ปธานาย  ฯ  ยสฺส  จิตฺต  น  นมติ  อาตปฺปาย  อนุโยคาย   
สาตจฺจาย    ปธานาย   เอวมสฺสาย   ป ฺจโม   เจโตขีโล   อปฺปหโีน   
โหติ ฯ อิมสสฺ ป ฺจ เจโตขีลา อปฺปหีนา โหนฺติ ฯ   
     [๒๒๙]  กตมสฺส  ป ฺจ  เจตโส  วินิพนฺธา  อสมุจฺฉินฺนา  โหนฺติ ฯ   
อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเม  อวีตราโค  โหติ  อวิคตจฺฉนฺโท  อวิคตเปโม   
อวิคตปปาโส   อวิคตปริฬาโห   อวิคตตโณฺห   ฯ   โย   โส   ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ  กาเม  อวีตราโค  โหติ  อวิคตจฺฉนฺโท  อวิคตเปโม  อวิคตปปาโส   
อวีคตปริฬาโห      อวิคตตโณฺห      ตสฺส     จิตฺต     น     นมติ   
อาตปฺปาย   อนุโยคาย   สาตจฺจาย   ปธานาย  ฯ  ยสฺส  จิตฺต  ฯเปฯ   
ปธานาย    เอวมสฺสาย    ปโม    เจตโส   วินิพนฺโธ   อสมุจฺฉินฺโน   
โหติ   ฯ   ปนุ  จปร  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  กาเย  อวีตราโค  โหติ  ฯเปฯ   
รูเป    อวีตราโค   โหติ   อวิคตจฺฉนฺโท   อวิคตเปโม   อวิคตปปาโส   
อวิคตปริฬาโห   อวิคตตโณฺห   ฯ   โย   โส   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   รูเป   
อวีตราโค   โหติ   ฯเปฯ   เอวมสฺสาย   ตติโย   เจตโล   วินิพนฺโธ    
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อสมุจฺฉินฺโน  โหติ  ฯ  ปนุ  จปร  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  ยาวทตฺถ อุทราวเทหก   
ภุ ฺชิตฺวา    เสยฺยสุข    ปสฺสสุข   มิทธฺสุข   อนุยุ ฺชนฺโต   วิหรติ   ฯ   
โย   โส   ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  ยาวทตฺถ  อุทราวเทหก  ภุ ฺชิตฺวา  เสยฺยสุข   
ปสฺสสุข    มทิฺธสุข    อนุยุ ฺชนฺโต   วิหรติ   ตสฺส   จิตฺต   น   นมติ   
อาตปฺปาย   อนุโยคาย   สาตจฺจาย   ปธานาย   ฯ   ยสฺส   จิตฺต  น   
นมติ    อาตปฺปาย    อนุโยคาย   สาตจฺจาย   ปธานาย   เอวมสฺสาย   
จตุตฺโถ    เจตโส   วินิพนฺโธ   อสมุจฺฉินฺโน   โหติ   ฯ   ปุน   จปร   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   อ ฺตร  เทวนิกาย  ปณิธาย  พฺรหมฺจริย  จริสฺสติ  ๑   
อิมินาห   สีเลน   วา   วตฺเตน   วา  ตเปน  วา  พฺรหฺมจริเยน  วา   
เทโว   วา  ภวิสฺสามิ  เทว ฺตโร  วาติ  ฯ  โย  โส  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ   
อ ฺตร    เทวนิกาย   ปณิธาย   พฺรหฺมจริย   จริสฺสติ   ๒   อิมนิาห   
สีเลน   วา  วตฺเตน  วา  ตเปน  วา  พฺรหฺมจริเยน  วา  เทโว  วา   
ภวิสฺสามิ   เทว ฺตโร   วาติ   ตสฺส   จิตฺต   น   นมติ   อาตปฺปาย   
อนุโยคาย   สาตจฺจาย  ปธานาย  ฯ  ยสฺส  จิตฺต  น  นมติ  อาตปฺปาย   
อนุโยคาย    สาตจฺจาย    ปธานาย   เอวมสฺสาย   ป ฺจโม   เจตโส   
วินิพนฺโธ   อสมุจฺฉินฺโน   โหติ   ฯ   อิมสฺส   ป ฺจ  เจตโส  วินพินฺธา   
อสมุจฺฉินฺนา   โหนฺติ   ฯ   ยสฺส  กสฺสจิ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุโน  อิเม  ป ฺจ   
เจโตขีลา   อปฺปหีนา   อิเม   ป ฺจ   เจตโส   วินิพนฺธา  อสมุจฺฉินฺนา   
โหนฺติ  ๓  โส  วติมสฺมึ  ธมฺมวินเย  วุฑฺฒึ  วิรูฬฺห ึเวปุลฺล อาปชฺชิสฺสตีติ   
เนต าน วิชฺชติ ฯ   
#๑-๒ ม. ย.ุ จรติ ฯ ๓ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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     [๒๓๐]   ยสฺสกสฺสจิ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ป ฺจ  เจโตขีลา  ปหนีา   
ป ฺจ    เจตโส    วินิพนฺธา   สมุจฺฉินฺนา   โส   วติมสฺมึ   ธมฺมวินเย   
วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชิสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ ฯ   
     [๒๓๑]   กตมสฺส   ป ฺจ   เจโตขีลา   ปหีนา   โหนฺติ  ฯ  อธิ   
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สตฺถริ  น  กงฺขติ  น  วิจิกิจฺฉติ  อธิมุจฺจติ  สมฺปสีทติ  ฯ   
โย   โส   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ  สตฺถริ  น  กงฺขติ  น  วิจิกิจฺฉติ  อธิมุจฺจติ   
สมฺปสีทติ    ตสฺส   จิตฺต   นมติ   อาตปฺปาย   อนุโยคาย   สาตจฺจาย   
ปธานาย   ฯ   ยสฺส   จิตฺต   นมติ  อาตปฺปาย  อนุโยคาย  สาตจฺจาย   
ปธานาย   เอวมสฺสาย   ปโม   เจโตขีโล   ปหโีน   โหติ   ฯ  ปนุ   
จปร   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ธมฺเม   น   กงฺขติ   น  วิจิกิจฺฉติ  อธิมุจฺจติ   
สมฺปสีทติ    ฯเปฯ    สงฺเฆ   น   กงฺขติ   น   วิจิกิจฺฉติ   อธิมุจฺจติ   
สมฺปสีทติ    ฯเปฯ   สิกฺขาย   น   กงฺขติ   น   วิจิกิจฺฉติ   อธิมุจฺจติ   
สมฺปสีทติ   ฯ   โย   โส   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   สิกฺขาย   น  กงฺขติ  น   
วิจิกิจฺฉติ    อธิมุจฺจติ    สมฺปสีทติ    ตสฺส    จิตฺต    นมติ    ฯเปฯ   
เอวมสฺสาย    จตุตฺโถ   เจโตขีโล   ปหโีน   โหติ   ฯ   ปุน   จปร   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ  สพฺรหฺมจารีสุ  น  กุปโต  โหติ  น  อนตฺตมโน  ๑  น   
อาหตจิตฺโต   น   ขีลชาโต  ฯ  โย  โส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สพฺรหฺมจารีสุ   
น  กุปโต  โหติ  น  อนตฺตมโน  ๑  น  อาหตจิตฺโต  ๒  น ขีลชาโต   
ตสฺส   จิตฺต   นมติ   อาตปฺปาย   อนุโยคาย  สาตจฺจาย  ปธานาย  ฯ   
ยสฺส    จิตฺต   นมติ   อาตปฺปาย   อนุโยคาย   สาตจฺจาย   ปธานาย   
#๑ ยุ. อตฺตมโน ๒ ม. ย.ุ อนาหตจิตฺโต อขีลชาโต ฯ    
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เอวมสฺสาย   ป ฺจโม   เจโตขีโล   ปหโีน   โหติ   ฯ   อิมสฺส  ป ฺจ   
เจโตขีลา ปหีนา โหนฺติ ฯ   
     [๒๓๒]  กตมสฺส  ป ฺจ  เจตโส  วินิพนฺธา  สุสมุจฺฉินฺนา  โหนฺติ ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   กาเม  วีตราโค  โหติ  วิคตจฺฉนฺโท  วิคตเปโม   
วิคตปปาโส   วิคตปริฬาโห   วิคตตโณฺห   ฯ   โย  โส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
กาเม  วีตราโค  โหติ  วิคตจฺฉนฺโท  วิคตเปโม วิคตปปาโส วิคตปริฬาโห   
วิคตตโณฺห     ตสฺส     จิตฺต     นมติ     อาตปฺปาย     อนุโยคาย   
สาตจฺจาย    ปธานาย   ยสฺส   จิตฺต   นมติ   อาตปฺปาย   อนุโยคาย   
สาตจฺจาย    ปธานาย    เอวมสฺสาย    ปโม    เจตโส   วินิพนฺโธ   
สุสมจฺุฉินฺโน   โหติ   ฯ   ปุน   จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  วีตราโค   
โหติ   ฯเปฯ   รูเป   วีตราโค   โหติ   ฯเปฯ   ปุน  จปร  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ    น   ยาวทตฺถ   อุทราวเทหก   ภุ ฺชิตฺวา   เสยฺยสุข   ปสฺสสุข   
มิทฺธสุข   อนนุยุ ฺชนฺโต   ๑   วิหรติ  ฯ  โย  โส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  น   
ยาวทตฺถ    อุทราวเทหก    ภุ ฺชิตฺวา    เสยฺยสุข   ปสสฺสุข   มิทฺธสุข   
อนนุยุ ฺชนฺโต   ๒   วิหรติ   ตสฺส  จิตฺต  นมติ  อาตปฺปาย  อนุโยคาย   
สาตจฺจาย    ปธานาย   ยสฺส   จิตฺต   นมติ   อาตปฺปาย   อนุโยคาย   
สาตจฺจาย    ปธานาย    เอวมสฺสาย    จตุตฺโถ   เจตโส   วินิพนฺโธ   
สุสมุจฺฉินฺโน   โหติ   ฯ   ปุน   จปร   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   น   อ ฺตร   
เทวนิกาย   ปณิธาย   พฺรหฺมจริย   จริสฺสติ   ๓  อิมนิาห  สีเลน  วา   
วตฺเตน   วา   ตเปน   วา  พฺรหฺมจริเยน  วา  เทโว  วา  ภวิสฺสามิ   
#๑-๒ ม. ย.ุ อนุยุตฺโต ฯ ๓ ม. ยุ. จรติ ฯ    
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เทว ฺตโร    วาติ   ฯ   โย   โส   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   น   อ ฺตร   
เทวนิกาย    ปณิธาย    พฺรหฺมจริย   จริสฺสติ   อิมินาห   สีเลน   วา   
วตฺเตน   วา   ตเปน   วา  พฺรหฺมจริเยน  วา  เทโว  วา  ภวิสฺสามิ   
เทว ฺตโร    วาติ    ตสฺส    จิตฺต   นมติ   อาตปฺปาย   อนุโยคาย   
สาตจฺจาย    ปธานาย   ยสฺส   จิตฺต   นมติ   อาตปฺปาย   อนุโยคาย   
สาตจฺจาย    ปธานาย    เอวมสฺสาย    ป ฺจโม   เจตโส   วินิพนฺโธ   
สุสมุจฺฉินฺโน   โหติ   ฯ   อิมสฺส  ป ฺจ  เจตโส  วินพินฺธา  สุสมุจฺฉินฺนา   
โหนฺติ   ฯ   ยสฺส   กสฺสจิ   ภิกฺขเว  ภิกขฺุโน  อิเม  ป ฺจ  เจโตขีลา   
ปหีนา   อิเม   ป ฺจ   เจตโส   วินิพนฺธา   สุสมุจฺฉินฺนา   โหนฺติ   ฯ   
โส    วติมสมฺึ    ธมฺมวินเย   วุฑฺฒึ   วิรูฬฺหึ   เวปุลลฺ   อาปชฺชิสสฺตีติ   
านเมต วิชฺชติ ฯ   
     [๒๓๓]   โส  ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต  อิทฺธิปาท  ภาเวติ   
วิริยสมาธิจิตฺตสมาธิวีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท   
ภาเวติ   อุสฺโสฬฺหิเยว   ป ฺจมี   ฯ   ส   โข   โส   ภิกฺขเว  เอว   
อุสฺโสฬฺหิ   ปณฺณรสงฺคสมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   ภพฺโพ   อภินิพฺภิทาย   ภพฺโพ   
สมฺโพธาย   ภพฺโพ   อนุตฺตรสฺส  โยคกฺเขมสฺส  อธิคมาย  ฯ  เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว   กุกกฺุฏิยา   อณฺฑานิ   อฏ   วา   ทส   วา   ทฺวาทส  วา   
ตานสฺสุ   กุกกฺุฏิยา   สมฺมา   อธิสยิตานิ   สมฺมา   ปริเสทิตานิ  สมฺมา   
ปริภาวิตานิ  ฯ  กิ ฺจาป  ตสฺสา  กุกฺกฏุิยา  น  เอว  อิจฺฉา อุปฺปชฺเชยฺย   
อโห   วติเม   กุกฺกฏุโปตกา   ปาทนขสิขาย   วา   มขุตุณฺฑเกน   วา    
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อณฺฑโกส    ปทาเลตฺวา    โสตฺถินา    อภินิพฺภิชฺเชยฺยุนฺติ    อถ   โข   
ภพฺพา   ว   เต   กกฺุกุฏโปตกา   ปาทนขสิขาย  วา  มุขตุณฺฑเกน  วา   
อณฺฑโกส    ปทาเลตฺวา    โสตฺถินา    อภินิพฺภิชฺชิตุ    เอวเมว   โข   
ภิกฺขเว     เอว     อุสโฺสฬหฺิปณฺณรสงฺคสมนฺนาคโต     ภิกฺขุ    ภพฺโพ   
อภินิพฺภิทาย    ภพฺโพ   สมฺโพธาย   ภพฺโพ   อนุตฺตรสฺส   โยคกฺเขมสฺส   
อธิคมายาติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                 เจโตขีลสุตฺต นิฏ ิต ฉฏ ฯ   
                     _______________    
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                       วนปตฺถสุตฺต   
     [๒๓๔]   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   วนปตฺถปริยาย   โว   ภิกฺขเว   เทสิสฺสามิ   ต   
สุณาถ   สาธุก   มนสิกโรถ   ภาสิสฺสามีติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  เต   
ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๒๓๕]    ภควา   เอตทโวจ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   อ ฺตร   
วนปตฺถ    อุปนิสฺสาย    วิหรติ    ตสฺส    ต    วนปตฺถ   อุปนสิฺสาย   
วิหรโต   อนุปฏ ิตา   เจว   สติ   น   อุปฏาติ   อสมาหิต ฺจ  จิตฺต   
น    สมาธิยติ    อปฺปริกฺขีณา   จ   อาสวา   น   ปริกขฺย   คจฺฉนฺติ   
อนนุปฺปตฺต ฺจ    อนุตฺตร    โยคกฺเขม    นานุปาปุณาติ    เย    จิเม   
ปพฺพชิเตน    ชีวิตปริกฺขารา    สมุทาเนตพฺพา    จีวรปณฺฑปาตเสนาสน-   
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารา   เต   กสเิรน   สมุทาคจฺฉนฺติ   ฯ  เตน   
ภิกฺขเว    ภิกขฺุนา   อิติ   ปฏิส ฺจิกฺขิตพฺพ   อห   โข   อิม   วนปตฺถ   
อุปนิสฺสาย   วิหรามิ   ตสสฺ   เม   อิม   วนปตฺถ  อุปนิสฺสาย  วิหรโต   
อนุปฏ ิตา   เจว   สติ  น  อุปฏาติ  อสมาหิต ฺจ  จิตฺต  น  สมาธิยติ   
อปฺปริกฺขีณา    จ    อาสวา    น   ปรกิขฺย   คจฺฉนฺติ   อนนุปฺปตฺต ฺจ   
อนุตฺตร  โยคกฺเขม  นานุปาปุณามิ  เย  จิเม  ปพฺพชิเตน  ชีวิต-  
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ปริกฺขารา   สมุทาเนตพฺพา   จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจย- 
เภสชฺชปริกขฺารา  เต   กสิเรน   สมุทาคจฺฉนฺตีติ   ฯ   เตน   ภิกขฺเว   
ภิกฺขุนา   รตฺติภาค   วา   ทิวสภาค  วา  ตมฺหา  วนปตฺถา  ปกฺกมิตพฺพ   
น  วตฺถพฺพ  ฯ   
     [๒๓๖]   อิธ   ปน  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  อ ฺตร  วนปตฺถ  อุปนิสฺสาย   
วิหรติ   ตสฺส   ต   วนปตฺถ   อุปนิสฺสาย   วิหรโต   อนุปฏ ิตา  เจว   
สติ   น   อุปฏาติ   อสมาหิต ฺจ   จิตฺต   น   สมาธิยติ  อปฺปริกขีฺณา   
จ   อาสวา   น   ปริกฺขย  คจฺฉนฺติ  อนนุปฺปตฺต ฺจ  อนุตฺตร  โยคกฺเขม   
นานุปาปุณาติ    เย    จ    โข   อิเม   ปพฺพชิเตน   ชวิีตปริกฺขารา   
สมุทาเนตพฺพา  จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารา   
เต   อปฺปกสิเรน   สมุทาคจฺฉนฺติ   ฯ   เตน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุนา  อิติ   
ปฏิส ฺจิกฺขิตพฺพ   อห   โข   อิม   วนปตฺถ   อุปนสิฺสาย  วิหรามิ  ตสฺส   
เม   อิม   วนปตฺถ   อุปนสิฺสาย   วิหรโต   อนุปฏ ิตา  เจว  สติ  น   
อุปฏาติ  อสมาหิต ฺจ  จิตฺต  น  สมาธิยติ  อปฺปรกิฺขีณา  จ  อาสวา  น   
ปริกฺขย   คจฺฉนฺติ   อนนุปฺปตฺต ฺจ   อนุตฺตร   โยคกฺเขม   นานุปาปุณามิ   
เย    จ    โข   อิเม   ปพฺพชิเตน   ชีวิตปริกฺขารา   สมุทาเนตพฺพา  จีวร- 
ปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารา     เต     อปฺปกสิเรน   
สมุทาคจฺฉนฺติ    น    โข   ปนาห   จีวรเหตุ   อคารสฺมา   อนคาริย   
ปพฺพชิโต น ปณฺฑปาตเหตุ น เสนาสนเหตุ น คิลานปจฺจยเภสชฺช- 
ปริกฺขารเหตุ  อคารสฺมา   อนคาริย  ปพฺพชิโต   อถ   จ   ปน   เม    
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อิม   วนปตฺถ  อุปนิสฺสาย  วิหรโต  อนุปฏ ิตา  เจว  สติ  น  อุปฏาติ   
อสมาหิต ฺจ   จิตฺต  น  สมาธิยติ  อปฺปริกฺขีณา  จ  อาสวา  น  ปริกฺขย   
คจฺฉนฺติ    อนนุปฺปตฺต ฺจ    อนุตฺตร    โยคกฺเขม   นานุปาปุณามีติ   ฯ   
เตน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุนา   สงฺขาป   ตมฺหา   วนปตฺถา  ปกฺกมิตพฺพ  น   
วตฺถพฺพ ฯ   
     [๒๓๗]  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อ ฺตร  วนปตฺถ  อุปนิสฺสาย  วิหรติ   
ตสฺส  ต  วนปตฺถ  อุปนิสสฺาย  วิหรโต  อนุปฏ ิตา  เจว  สติ  อุปฏาติ   
อสมาหิต ฺจ    จิตฺต   สมาธิยติ   อปฺปริกฺขีณา   จ   อาสวา   ปรกิฺขย   
คจฺฉนฺติ   อนนุปฺปตฺต ฺจ   อนุตฺตร   โยคกฺเขม   อนุปาปุณาติ   เย   จ   
โข   อิเม   ปพฺพชิเตน   ชวิีตปริกฺขารา   สมุทาเนตพฺพา  จีวรปณฺฑ- 
ปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารา   เต   กสเิรน   สมุทา  คจฺฉนฺติ   
เตน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุนา  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขิตพฺพ  อห  โข  อิม   
วนปตฺถ   อุปนิสฺสาย   วิหรามิ   ตสฺส   เม   อิม  วนปตฺถ  อุปนิสสฺาย   
วิหรโต   อนุปฏ ิตา  เจว  สติ  อุปฏาติ  อสมาหิต ฺจ  จิตฺต  สมาธิยติ   
อปฺปริกฺขีณา   จ   อาสวา   ปรกิฺขย   คจฺฉนฺติ   อนนุปฺปตฺต ฺจ  อนุตฺตร   
โยคกฺเขม  อนุปาปุณามิ  ฯ  เย  จ  โข  อิเม  ปพฺพชิเตน  ชีวิต- 
ปริกฺขารา  สมุทาเนตพฺพา  จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจย-  
เภสชฺชปริกขฺารา  เต  กสเิรน  สมุทาคจฺฉนฺติ  ฯ   น   โข   ปนาห   
จีวรเหตุ    อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชิโต   น   ปณฺฑปาตเหตุ   น   
เสนาสนเหตุ   น   คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารเหตุ  อคารสฺมา  อนคาริย    
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ปพฺพชิโต   อถ   จ   ปน   เม   อิม   วนปตฺถ   อุปนสิฺสาย  วิหรโต   
อนุปฏ ิตา    เจว    สติ   อุปฏาติ   อสมาหิต ฺจ   จิตฺต   สมาธิยติ   
อปฺปริกฺขีณา   จ   อาสวา   ปรกิฺขย   คจฺฉนฺติ   อนนุปฺปตฺต ฺจ  อนุตฺตร   
โยคกฺเขม   อนุปาปุณามีติ   ฯ   เตน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา  สงฺขาป  ตสฺมึ   
วนปตฺเถ วตฺถพฺพ น ปกกฺมิตพฺพ ฯ   
     [๒๓๘]   อิธ   ปน  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  อ ฺตร  วนปตฺถ  อุปนิสฺสาย   
วิหรติ   ตสฺส   ต  วนปตฺถ  อุปนิสฺสาย  วิหรโต  อนุปฏ ิตา  เจว  สติ   
อุปฏาติ   อสมาหิต ฺจ   จิตฺต   สมาธิยติ   อปฺปริกขีฺณา   จ   อาสวา   
ปริกฺขย    คจฺฉนฺติ   อนนุปฺปตฺต ฺจ   อนุตฺตร   โยคกฺเขม   อนุปาปุณาติ   
เย    จ    โข   อิเม   ปพฺพชิเตน   ชีวิตปริกฺขารา   สมุทาเนตพฺพา   
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขารา      เต    อปฺปกสิเรน   
สมุทาคจฺฉนฺติ   ฯ   เตน   ภิกฺขเว   ภิกขฺุนา  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขิตพฺพ  อห   
โข   อิม   วนปตฺถ   อุปนสิฺสาย   วิหรามิ   ตสฺส   เม  อิม  วนปตฺถ   
อุปนิสฺสาย  วิหรโต  อนปุฏ ิตา  เจว  สติ  อุปฏาติ  อสมาหิต ฺจ  จิตฺต   
สมาธิยติ   อปฺปริกฺขีณา   จ   อาสวา   ปริกฺขย  คจฺฉนฺติ  อนนุปฺปตฺต ฺจ   
อนุตฺตร   โยคกฺเขม   อนุปาปุณามิ   เย   จ   โข   อิเม  ปพฺพชิเตน   
ชีวิตปริกฺขารา      สมุทาเนตพฺพา     จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจย-   
เภสชฺชปริกขฺารา   เต  อปฺปกสิเรน  สมุทาคจฺฉนฺตีติ  ฯ  เตน  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุนา ยาวชีวมฺป ตสฺมึ วนปตฺเถ วตฺถพฺพ น ปกกฺมิตพฺพ ฯ   
     [๒๓๙]    อิธ    ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อ ฺตร   คาม   อุปนิสฺสาย    
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วิหรติ  ฯเปฯ  อ ฺตร  นคิม  อุปนิสฺสาย  วิหรติ  ฯเปฯ  อ ฺตร  นคร   
อุปนิสฺสาย   วิหรติ   ฯเปฯ  อ ฺตร  ชนปท  อุปนิสฺสาย  วิหรติ  ฯเปฯ   
อ ฺตร   ปุคฺคล   อุปนสิฺสาย   วิหรติ   ตสฺส   ต   ปุคฺคล  อุปนิสฺสาย   
วิหรโต   อนุปฏ ิตา   เจว   สติ   น   อุปฏาติ   อสมาหิต ฺจ  จิตฺต   
น    สมาธิยติ    อปฺปริกฺขีณา   จ   อาสวา   น   ปริกขฺย   คจฺฉนฺติ   
อนนุปฺปตฺต ฺจ    อนุตฺตร    โยคกฺเขม    นานุปาปุณาติ    เย    จิเม   
ปพฺพชิเตน    ชีวิตปริกฺขารา    สมุทาเนตพฺพา    จีวรปณฺฑปาตเสนาสน-   
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารา   เต   กสเิรน   สมุทาคจฺฉนฺติ   ฯ  เตน   
ภิกฺขเว    ภิกขฺุนา    อิติ   ปฏิส ฺจิกฺขิตพฺพ   อห   โข   อิม   ปุคฺคล   
อุปนิสฺสาย   วิหรามิ   ตสสฺ   เม   อิม   ปุคฺคล   อุปนิสฺสาย  วิหรโต   
อนุปฏ ิตา    เจว    สติ    น   อุปฏาติ   อสมาหิต ฺจ   จิตฺต   น   
สมาธิยติ   อปฺปริกฺขีณา  จ  อาสวา  น  ปริกฺขย  คจฺฉนฺติ  อนนุปฺปตฺต ฺจ   
อนุตฺตร  โยคกฺเขม  นานุปาปุณามิ  เย จิเม ๑ ปพฺพชิเตน ชีวิตปริกขฺารา   
สมุทาเนตพฺพา จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารา   
เต      กสิเรน      สมุทาคจฺฉนฺตีติ      ฯ      เตน     ภิกขฺเว   
ภิกฺขุนา   รตฺติภาค   วา   ทิวสภาค    วา   โส  ปุคฺคโล  อนาปุจฺฉา   
ปกฺกมิตพฺโพ ๒ นานุพนฺธิตพฺโพ ฯ   
     [๒๔๐]   อิธ   ปน   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อ ฺตร  ปุคฺคล  อุปนิสฺสาย   
วิหรติ   ตสฺส   ต   ปุคฺคล   อุปนิสฺสาย   วิหรโต   อนุปฏ ิตา   เจว   
สติ   น   อุปฏาติ   อสมาหิต ฺจ   จิตฺต   น   สมาธิยติ  อปฺปริกขีฺณา   
#๑ โป. ม. เย จ โข อิเม ฯ ๒ ม. ปกกฺมติพฺพ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ    
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จ   อาสวา   น   ปริกฺขย  คจฺฉนฺติ  อนนุปฺปตฺต ฺจ  อนุตฺตร  โยคกฺเขม   
นานุปาปุณาติ    เย    จ    โข   อิเม   ปพฺพชิเตน   ชวิีตปริกฺขารา   
สมุทาเนตพฺพา จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารา   
เต   อปฺปกสิเรน   สมุทาคจฺฉนฺติ   ฯ   เตน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุนา  อิติ   
ปฏิส ฺจิกฺขิตพฺพ   อห   โข   อิม   ปุคฺคล   อุปนิสฺสาย   วิหรามิ  ตสฺส   
เม   อิม   ปุคฺคล   อุปนิสฺสาย   วิหรโต   อนุปฏ ิตา   เจว  สติ  น   
อุปฏาติ   อสมาหิต ฺจ   จิตฺต   น  สมาธิยติ  อปฺปรกิฺขีณา  จ  อาสวา   
น   ปริกฺขย   คจฺฉนฺติ  อนนุปฺปตฺต ฺจ  อนุตฺตร  โยคกฺเขม  นานุ- 
ปาปุณามิ  เย      จ      โข      อิเม      ปพฺพชิเตน      ชีวิตปริกฺขารา   
สมุทาเนตพฺพา    จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารา  เต   
อปฺปกสิเรน   สมุทาคจฺฉนฺติ   น   โข   ปนาห   จีวรเหตุ   อคารสฺมา   
อนคาริย    ปพฺพชิโต    น    ปณฺฑปาตเหตุ    น   เสนาสนเหตุ   น   
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารเหตุ     อคารสฺมา     อนคาริย    ปพฺพชิโต   
อถ   จ   ปน   เม   อิม   ปุคฺคล   อุปนิสฺสาย   วิหรโต  อนุปฏ ิตา   
เจว   สติ  น  อุปฏาติ  อสมาหิต ฺจ  จิตฺต  น  สมาธิยติ  อปฺปรกิฺขีณา   
จ   อาสวา   น   ปริกฺขย  คจฺฉนฺติ  อนนุปฺปตฺต ฺจ  อนุตฺตร  โยคกฺเขม   
นานุปาปุณามีติ   ฯ   เตน   ภิกฺขเว   ภิกขฺุนา   สงฺขาป  โส  ปุคฺคโล   
อนาปุจฺฉา ปกฺกมิตพฺโพ นานุพนฺธิตพฺโพ ฯ   
     [๒๔๑]   อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อ ฺตร  ปุคฺคล  อุปนิสฺสาย  วิหรติ   
ตสฺส   ต  ปุคฺคล  อุปนิสฺสาย  วิหรโต  อนุปฏ ิตา  เจว  สติ  อุปฏาติ    
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อสมาหิต ฺจ    จิตฺต   สมาธิยติ   อปฺปริกฺขีณา   จ   อาสวา   ปรกิฺขย   
คจฺฉนฺติ    อนนุปฺปตฺต ฺจ    อนุตฺตร    โยคกฺเขม    อนุปาปุณาติ   เย   
จ     โข     อิเม    ปพฺพชิเตน    ชีวิตปริกฺขารา    สมุทาเนตพฺพา   
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขารา       เต      กสิเรน   
สมุทาคจฺฉนฺติ   ฯ   เตน   ภิกฺขเว   ภิกขฺุนา  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขิตพฺพ  อห   
โข   อิม   ปุคฺคล   อุปนิสฺสาย   วิหรามิ   ตสฺส   เม   อิม   ปุคฺคล   
อุปนิสฺสาย   วิหรโต   อนุปฏ ิตา   เจว   สติ   อุปฏาติ  อสมาหิต ฺจ   
จิตฺต  สมาธิยติ  อปฺปริกฺขีณา  จ  อาสวา  ปริกฺขย  คจฺฉนฺติ อนนุปฺปตฺต ฺจ   
อนุตฺตร     โยคกฺเขม     อนุปาปุณามิ     เย    จ    โข    อิเม   
ปพฺพชิเตน    ชีวิตปริกฺขารา    สมุทาเนตพฺพา    จีวรปณฺฑปาตเสนาสน-   
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารา   เต   กสเิรน   สมุทาคจฺฉนฺติ   น   โข   
ปนาห   จีวรเหตุ   อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชิโต  น  ปณฺฑปาตเหตุ   
น    เสนาสนเหตุ    น    คิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขารเหตุ   อคารสฺมา   
อนคาริย   ปพฺพชิโต   อถ   จ   ปน   เม   อิม   ปุคฺคล  อุปนิสฺสาย   
วิหรโต    อนุปฏ ิตา    เจว    สติ   อุปฏาติ   อสมาหิต ฺจ   จิตฺต   
สมาธิยติ   อปฺปริกฺขีณา   จ   อาสวา   ปริกฺขย  คจฺฉนฺติ  อนนุปฺปตฺต ฺจ   
อนุตฺตร   โยคกฺเขม  อนุปาปุณามีติ  ฯ  เตน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา  สงฺขาป   
โส ปุคฺคโล อนุพนฺธิตพฺโพ น ปกฺกมิตพฺพ ฯ   
     [๒๔๒]   อิธ   ปน   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อ ฺตร  ปุคฺคล  อุปนิสฺสาย   
วิหรติ   ตสฺส   ต   ปุคฺคล   อุปนิสฺสาย   วิหรโต   อนุปฏ ิตา   เจว    
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สติ   อุปฏาติ   อสมาหิต ฺจ  จิตฺต  สมาธิยติ  อปฺปริกฺขีณา  จ  อาสวา   
ปริกฺขย    คจฺฉนฺติ   อนนุปฺปตฺต ฺจ   อนุตฺตร   โยคกฺเขม   อนุปาปุณาติ   
เย    จ    โข   อิเม   ปพฺพชิเตน   ชีวิตปริกฺขารา   สมุทาเนตพฺพา   
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขารา     เต     อปฺปกสิเรน   
สมุทาคจฺฉนฺติ    ฯ    เตน   ภิกฺขเว   ภิกขฺุนา   อิติ   ปฏิส ฺจิกฺขิตพฺพ   
อห   โข   อิม   ปุคฺคล   อุปนิสฺสาย  วิหรามิ  ตสฺส  เม  อิม  ปุคฺคล   
อุปนิสฺสาย   วิหรโต   อนุปฏ ิตา   เจว   สติ   อุปฏาติ  อสมาหิต ฺจ   
จิตฺต    สมาธิยติ    อปฺปรกิฺขีณา    จ    อาสวา   ปรกิฺขย   คจฺฉนฺติ   
อนนุปฺปตฺต ฺจ    อนุตฺตร    โยคกฺเขม    อนุปาปุณามิ   เย   จ   โข   
อิเม         ปพฺพชิเตน        ชีวิตปริกฺขารา        สมุทาเนตพฺพา   
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขารา    เต   อปฺป   กสิเรน   
สมุทาคจฺฉนฺตีติ   ฯ   เตน   ภิกฺขเว  ภิกขฺุนา  ยาวชีวมฺป  โส  ปุคฺคโล   
อนุพนฺธิตพฺโพ น ปกฺกมิตพฺพ อป สมุชชฺมาเนนปติ ๑ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                 วนปตฺถสุตฺต นิฏ ิต สตฺตม ฯ   
                      _____________   
#๑ ม. ย.ุ ปนชฺุชมาเนนปติ ฯ    
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                       มธุปณฺฑิกสุตฺต   
     [๒๔๓]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย  ภควา  สกฺเกสุ  วิหรติ   
กปลวตฺถุสฺม ึ   นิโคฺรธาราเม    ฯ   อถ   โข   ภควา   ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา    ปตฺตจีวรมาทาย    กปลวตฺถุ    ปณฺฑาย    ปาวิสิ    ฯ   
กปลวตฺถุสฺม ึ    ปณฺฑาย    จริตฺวา    ปจฺฉาภตฺต    ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต   
เยน   มหาวน   เตนุปสงฺกมิ   ทิวาวิหาราย   มหาวน  อชโฺฌคาเหตฺวา   
เวลุวลฏ ิกาย   มูเล   ทิวาวิหาร   นิสีท ิ  ฯ  ทณฺฑปาณิป  โข  สกฺโก   
ชงฺฆาวิหาร   อนุจงฺกมมาโน   อนุวิจรมาโน  เยน  มหาวน  เตนุปสงฺกมิ   
มหาวน  อชโฺฌคาเหตฺวา  เยน  เวลุวลฏ ิกา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควตา   สทฺธึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย   
วีติสาเรตฺวา   ทณฺฑโมลุพฺภ   เอกมนฺต   อฏาสิ   ฯ   เอกมนฺต   ิโต   
โข    ทณฺฑปาณิ    สกฺโก    ภควนฺต    เอตทโวจ    กวึาที   สมโณ   
กิมกฺขายีติ   ฯ   ยถาวาที   โข   อาวุโส  สเทวเก  โลเก  สมารเก   
สพฺรหฺมเก    สสฺสมณพฺราหฺมณิยา   ปชาย   สเทวมนุสฺสาย   น   เกนจิ   
โลเก   วิคฺคยฺห   ติฏติ   ยถา   จ   ปน  กาเมหิ  วิสยุตฺต  วิหรนฺต   
ต    พฺราหฺมณ    อกถกถ ึ  ฉินฺนกุกฺกุจฺจ   ภวาภเว   วีตตณฺห   ส ฺา   
นานุเสนฺตีติ  เอววาที  โข  อห  อาวุโส  เอวมกฺขายีติ  ฯ  เอว วุตฺเต   
ทณฺฑปาณิ   สกฺโก   สีส   โอกมฺเปตฺวา   ชิวฺห   นลิลฺาเฬตฺวา  ติวิสาข    
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นลาฏิก นลาเฏ วุฏาเปตฺวา ทณฺฑโมลุพฺภ ปกฺกามิ ฯ   
     [๒๔๔]   อถ   โข   ภควา   สายณฺหสมย  ปฏิสลลฺานา  วุฏ ิโต   
เยน   นโิคฺรธาราโม   เตนปุสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต  อาสเน   
นิสีทิ   ฯ   นสิชฺช   โข   ภควา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ  อิธาห  ภิกฺขเว   
ปุพฺพณฺหสมย     นิวาเสตฺวา    ปตฺตจีวรมาทาย    กปลวตฺถุ    ปณฺฑาย   
ปาวิสึ   กปลวตฺถุสฺมึ   ปณฺฑาย   จริตฺวา  ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต   
เยน       มหาวน      เตนุปสงฺกมึ      ทิวาวิหาราย      มหาวน   
อชฺโฌคาเหตฺวา   เวลุวลฏ ิกาย  มูเล  ทิวาวิหาร  นิสีทึ  ฯ  ทณฺฑปาณิป   
โข    ภิกฺขเว    สกฺโก   ชงฺฆาวิหาร   อนุจงฺกมมาโน   อนุวิจรมาโน   
เยน    มหาวน    เตนุปสงฺกมิ    มหาวน    อชโฺฌคาเหตฺวา    เยน   
เวลุวลฏ ิกา    เยนาห    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    มุ   สทฺธ ึ  
สมฺโมทิ    สมฺโมทนีย    กถ    สาราณีย   วีติสาเรตฺวา   ทณฺฑโมลุพฺภ   
เอกมนฺต   อฏาสิ   ฯ   เอกมนฺต    ิโต   โข   ภิกฺขเว   ทณฺฑปาณิ   
สกฺโก   ม   เอตทโวจ   กวึาที   สมโณ   กิมกฺขายีติ   เอว   วุตฺเต   
อห   ภิกฺขเว   ทณฺฑปาณึ   สกฺก   เอตทโวจ   ยถาวาที  โข  อาวุโส   
สเทวเก   โลเก   สมารเก   สพฺรหฺมเก   สสฺสมณพฺราหฺมณิยา   ปชาย   
สเทวมนุสฺสาย   น   เกนจิ   โลเก   วิคฺคยฺห  ติฏติ   ยถา  จ  ปน   
กาเมหิ    วิสยุตฺต    วิหรนฺต   ต   พฺราหฺมณ   อกถกถึ   ฉินฺนกกฺุกุจฺจ   
ภวาภเว   วีตตณฺห   ส ฺา   นานุเสนฺตีติ   ๑   เอววาที   โข  อห   
อาวุโส   เอวมกฺขายีติ   ฯ   เอว   วุตฺเต  ภิกฺขเว  ทณฺฑปาณิ  สกฺโก   
#๑ ม. ย.ุ นานุเสนฺติ ฯ    
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สีส   โอกมฺเปตฺวา   ชิวฺห   นลิฺลาเฬตฺวา   ติวิสาข   นลาฏิก  นลาเฏ   
วุฏาเปตฺวา ทณฺฑโมลุพฺภ ปกฺกามีติ ฯ   
     [๒๔๕]   เอว   วุตฺเต   อ ฺตโร   ภิกฺขุ   ภควนฺต  เอตทโวจ   
กึวาที   ปน   ภนฺเต   ภควา   สเทวเก  โลเก  สมารเก  สพฺรหฺมเก   
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย    สเทวมนุสฺสาย    น    เกนจิ   โลเก   
วิคฺคยฺห   ติฏติ   กถ  ๑  ปน  ภนฺเต  กาเมหิ  วิสยุตฺต  วิหรนฺต  ต   
พฺราหฺมณ     อกถกถึ    ฉินฺนกุกฺกุจฺจ    ภวาภเว    วีตตณฺห    ส ฺา   
นานุเสนฺตีติ     ฯ    ยโตนทิาน    ภิกฺขุ    ปุริส    ปป ฺจส ฺาสงฺขา   
สมุทาจรนฺติ     เอตฺถ     เจ     นตฺถิ    อภินนฺทิตพฺพ    อภิวทิตพฺพ   
อชฺโฌสิตพฺพ    เอเสวนฺโต    ราคนุสยาน   เอเสวนฺโต   ปฏิฆานุสยาน   
เอเสวนฺโต   ทิฏานุสยาน   เอเสวนฺโต   วิจิกิจฺฉานุสยาน  เอเสวนฺโต   
มานานุสยาน   เอเสวนฺโต  ภวราคานุสยาน  เอเสวนฺโต  อวิชชฺานุสยาน   
เอเสวนฺโต  ทณฺฑาทานสตฺถาทานกลหวิคฺคหวิวาทตุวตุวเปสุ ฺ- 
มุสาวาทาน ๒   เอตฺเถเต       ปาปกา       อกุสลา       ธมฺมา      อปริเสสา   
นิรุชฺฌนฺตีติ   ฯ   อิทมโวจ   ภควา  อิท  วตฺวาน  สุคโต  อุฏายาสนา   
วิหาร ปาวิสิ ฯ   
     [๒๔๖]  อถ  โข  เตส  ภิกฺขูน  อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต เอตทโหสิ   
อิท  โข  โน  อาวุโส  ภควา  สงฺขิตฺเตน  อุทฺเทส อุทฺทิสิตฺวา วิตฺถาเรน   
อตฺถ   อวิภชิตฺวา   อุฏายาสนา   วิหาร   ปวิฏโ   ยโตนิทาน  ภิกฺขุ   
ปุริส     ปป ฺจส ฺาสงฺขา     สมุทาจรนฺติ     เอตฺถ    เจ    นตฺถิ   
#๑ ม. ย.ุ กถณฺจ ปน ฯ ๒ โป. ม. ตุวตุว ฯ ยุ. ตุวนฺตุว ฯ    
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อภินนฺทิตพฺพ    อภิวทิตพฺพ    อชฺโฌสิตพฺพ    เอเสวนฺโต   ราคานุสยาน   
เอเสวนฺโต   ปฏิฆานุสยาน   เอเสวนฺโต   วิจิกิจฺฉานุสยาน  เอเสวนฺโต   
มานานุสยาน   เอเสวนฺโต  ภวราคานุสยาน  เอเสวนฺโต  อวิชชฺานุสยาน   
เอเสวนฺโต ทณฺฑาทานสตฺถาทานกลหวิคฺคหวิวาทตุวตุวเปสุ ฺมุสาวาทาน   
เอตฺเถเต       ปาปกา       อกุสลา       ธมฺมา      อปริเสสา   
นิรุชฺฌนฺตีติ   โก   นุ   โข   อิมสฺส   ภควตา   สงฺขิตฺเตน  อุทฺเทสสฺส   
อุทฺทิฏสฺส  วิตฺถาเรน  อตฺถ  อวิภตฺตสฺส  วิตฺถาเรน  อตฺถ วิภเชยฺยาติ ฯ   
อถ   โข   เตส  ภิกฺขูน  เอตทโหสิ  อย  โข  อายสฺมา  มหากจฺจาโน   
สตฺถุ    เจว    สวณฺณิโต    สมฺภาวิโต    จ   วิ ฺ ูน   สพฺรหฺมจารีน   
ปโหติ    จายสฺมา    มหากจฺจาโน    อิมสฺส    ภควตา    สงฺขิตฺเตน   
อุทฺเทสสฺส    อุทฺทิฏสฺส    วิตฺถาเรน   อตฺถ   อวิภตฺตสฺส   วิตฺถาเรน   
อตฺถ     วิภชตุิ     ยนฺนูน     มย     เยนายสฺมา     มหากจฺจาโน   
เตนุปสงฺกเมยฺยาม   อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมนฺต   มหากจฺจาน   เอตมตฺถ   
ปฏิปุจฺเฉยฺยามาติ   ฯ   อถ  โข  เต  ภิกขฺู  เยนายสฺมา  มหากจฺจาโน   
เตนุปสงฺกมึสุ     อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมตา    มหากจฺจาเนน    สทฺธึ   
สมฺโมทึสุ    สมฺโมทนีย    กถ    สาราณีย    วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   
นิสีทึสุ   ฯ  เอกมนฺต  นิสนิฺนา  โข  เต  ภิกฺขู  อายสฺมนฺต  มหากจฺจาน   
เอตทโวจุ   อิท   โข   โน   อาวุโส   กจฺจาน   ภควา   สงฺขิตฺเตน   
อุทฺเทส   อุททฺิสิตฺวา  วิตฺถาเรน  อตฺถ  อวิภชิตฺวา  อุฏายาสนา  วิหาร   
ปวิฏโ    ยโตนิทาน    ภิกฺขุ   ปรุิส   ปป ฺจส ฺาสงฺขา   สมทุาจรนฺติ    
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เอตฺถ   จ   นตฺถิ   อภินนฺทิตพฺพ   ฯเปฯ  เอตฺเถเต  ปาปกา  อกุสลา   
ธมฺมา   อปริเสสา   นิรชฺุฌนฺตีติ   เตส  โน  อาวุโส  กจฺจาน  อมฺหาก   
อจิรปกฺกนฺตสฺส   ภควโต   เอตทโหสิ   อิท   โข  โน  อาวุโส  ภควา   
สงฺขิตฺเตน    อุทฺเทส    อุททฺิสิตฺวา    วิตฺถาเรน    อตฺถ   อวิภชิตฺวา   
อุฏายาสนา  วิหาร  ปวิฏโ  ยโตนิทาน  ภิกฺขุ  ปุรสิ  ปป ฺจส ฺาสงฺขา   
สมุทาจรนฺติ      เอตฺถ     เจ     นตฺถ ิ    อภินนฺทิตพฺพ     ฯเปฯ   
เอตฺเถเต   ปาปกา   อกุสลา   ธมฺมา  อปริเสสา  นิรชฺุฌนฺตีติ  โก  นุ   
โข   อิมสฺส   ภควตา   สงฺขิตฺเตน   อุทฺเทสสฺส  อุทฺทฏิสฺส  วิตฺถาเรน   
อตฺถ   อวิภตฺตสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ  วิภเชยฺยาติ  เตส  โน  อาวุโส   
กจฺจาน    อมหฺาก    เอตทโหสิ    อย    โข    อาวุโส   อายสฺมา   
มหากจฺจาโน    สตฺถ ุ   เจว    สวณฺณิโต    สมฺภาวิโต   จ   วิ ฺ ูน   
สพฺรหฺมจารีน    ปโหต ิ   จายสฺมา    มหากจฺจาโน   อิมสฺส   ภควตา   
สงฺขิตฺเตน    อุทฺเทสสฺส    อุทฺทิฏสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ   อวิภตฺตสฺส   
วิตฺถาเรน   อตฺถ   วิภชิตุ   ยนฺนูน   มย   เยนายสฺมา   มหากจฺจาโน   
เตนุปสงฺกเมยฺยาม   อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมนฺต   มหากจฺจาน   เอตมตฺถ   
ปฏิปุจฺเฉยฺยามาติ วิภชตายสฺมา มหากจฺจาโนติ ฯ   
     [๒๔๗]   เสยฺยถาป   อาวุโส   ปรุิโส   สารตฺถิโก   สารคเวสี   
สารปริเยสน  จรมาโน  มหโต  รกฺุขสฺส  ติฏโต  สารวโต  อติกฺกมฺเมว   
มูล   อติกฺกมฺม   ขนฺธ   สาขาปลาเส   สาร   ปริเยสิตพฺพ   ม ฺเยฺย   
เอว    สมฺปทมิท    อายสฺมนฺตาน   สตฺถริ   สมฺมุขีภูเต   ต   ภควนฺต    
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อติสิตฺวา    อเมฺห    เอตมตฺถ   ปฏิปุจฺฉิตพฺพ   ม ฺถ   โส   หาวุโส   
ภควา   ชาน   ชานาติ   ปสฺส   ปสฺสติ  จกฺขุภูโต  าณภูโต  ธมฺมภูโต   
พฺรหฺมภูโต    วตฺตา   ปวตฺตา   อตฺถสฺส   นินฺเนตา   อมตสฺส   ทาตา   
ธมฺมสามิ    ตถาคโต    โส   เจว   ปเนตสฺส   กาโล   อโหส ิ  ย   
ภควนฺตเยว   เอตมตฺถ   ปฏิปุจฺเฉยฺยาถ  ยถา  โน  ภควา  พฺยากเรยฺย   
ตถา  น  ธาเรยฺยาถาติ  ฯ  อทฺธาวุโส  กจฺจาน  ภควา  ชาน  ชานาติ   
ปสฺส    ปสฺสติ   จกฺขุภูโต   าณภูโต   ธมฺมภูโต   พฺรหฺมภูโต   วตฺตา   
ปวตฺตา   อตฺถสฺส   นินฺเนตา   อมตสฺส   ทาตา   ธมมฺสามิ   ตถาคโต   
โส   เจว   ปเนตสฺส   กาโล   อโหส ิ  ย   ภควนฺตเยว   เอตมตฺถ   
ปฏิปุจฺเฉยฺยาม   ยถา   โน  ภควา  พฺยากเรยฺย  ตถา  น  ธาเรยฺยาม   
อปจายสฺมา   มหากจฺจาโน   สตฺถุ   เจว   สวณฺณิโต   สมฺภาวิโต   จ   
วิ ฺ ูน    สพฺรหฺมจารีน    ปโหติ    จายสฺมา    มหากจฺจาโน   อิมสฺส   
ภควตา    สงฺขิตฺเตน    อุทฺเทสสฺส    อุทฺทิฏสฺส    วิตฺถาเรน   อตฺถ   
อวิภตฺตสฺส    วิตฺถาเรน   อตฺถ   วิภชิตุ   วิภชตายสฺมา   มหากจฺจาโน   
อครุกริตฺวาติ ๑  ฯ   
     [๒๔๘]   เตนหาวุโส  สุณาถ  สาธุก  มนสิกโรถ  ภาสิสฺสามีติ  ฯ   
เอวมาวุโสติ  โข  เต  ภิกฺขู  อายสฺมโต  มหากจฺจานสฺส  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ   
อายสฺมา   มหากจฺจาโน   เอตทโวจ   ย   โข   โน  อาวุโส  ภควา   
สงฺขิตฺเตน  อุทฺเทส  อุทฺทิสิตฺวา  วิตฺถาเรน  อตฺถ อวิภชิตฺวา อุฏายาสนา   
วิหาร     ปวิฏโ    ยโตนทิาน    ภิกฺขุ    ปุริส    ปป ฺจส ฺาสงฺขา   
#๑ ม. อครุ กตฺวาติ ฯ    
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สมุทาจรนฺติ  เอตฺถ  เจ  นตฺถิ  อภินนฺทติพฺพ  ฯเปฯ  เอตฺเถเต  ปาปกา   
อกุสลา   ธมมฺา   อปริเสสา   นิรชฺุฌนฺตีติ   อิมสฺส   โข  อห  อาวุโส   
ภควตา  สงฺขิตฺเตน  อุทฺเทสสฺส  อุทฺทิฏสฺส  วิตฺถาเรน  อตฺถ  อวิภตฺตสฺส   
เอว   วิตฺถาเรน   อตฺถ   อาชานามิ   จกขฺุ ฺจาวุโส  ปฏิจฺจ  รูเป  จ   
อุปฺปชฺชติ     จกฺขุวิ ฺาณ     ติณฺณ    สงฺคติ    ผสฺโส    ผสฺสปจฺจยา   
เวทนา   ย   เวเทติ   ต   ส ฺชานาติ   ย  ส ฺชานาติ  ต  วิตกฺเกติฯ   
ย    วิตกฺเกติ    ต    ปป ฺเจติ   ย   ปป ฺเจติ   ตโตนิทาน   ปุริส   
ปป ฺจส ฺาสงฺขา   สมทุาจรนฺติ  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุ  จกฺขุ- 
วิ ฺเยฺเยสุ  รูเปสุ  ฯ     โสต ฺจาวุโส    ปฏิจฺจ    สทฺเท   จ   อุปปฺชฺชติ   
โสตวิ ฺาณ    ฯเปฯ   ฆาน ฺจาวุโส   ปฏิจฺจ   คนฺเธ   จ   อุปฺปชฺชติ   
ฆานวิ ฺาณ   ...   ฯ   ชวฺิห ฺจาวุโส   ปฏิจฺจ   รเส   จ  อุปฺปชชฺติ   
ชิวฺหาวิ ฺาณ   ...  ฯ  กาย ฺจาวุโส  ปฏิจฺจ  โผฏพฺเพ  จ  อุปฺปชฺชติ   
กายวิ ฺาณ   ...   ฯ   มน ฺจาวุโส   ปฏิจฺจ   ธมฺเม   จ  อุปฺปชชฺติ   
มโนวิ ฺาณ     ติณฺณ     สงฺคติ     ผสฺโส    ผสฺสปจฺจยา    เวทนา   
ย    เวเทติ   ต   ส ฺชานาติ   ย   ส ฺชานาติ   ต   วิตกฺเกติ   ย   
วิตกฺเกติ  ต  ปป ฺเจติ  ย  ปป ฺเจติ  ตโตนิทาน  ปรุิส ปป ฺจส ฺาสงฺขา   
สมุทาจรนฺติ          อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุ         มโนวิ ฺเยฺเยสุ   
ธมฺเมสุ  ฯ  โส  วตาวุโส  จกฺขุสฺมึ  สติ  รูเป  สติ  จกขฺุวิ ฺาเณ  สติ   
ผสฺสป ฺตฺตึ     ป ฺาเปสฺสตีติ    านเมต    วิชชฺติ    ผสฺสป ฺตฺติยา   
สติ   เวทนาป ฺตฺตึ  ป ฺาเปสฺสตีติ  านเมต  วิชฺชติ  เวทนา-  
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ป ฺตฺติยา   สติ  ส ฺาป ฺตฺตึ   ป ฺาเปสฺสตีติ   านเมต  วิชฺชติ   
ส ฺาป ฺตฺติยา     สติ    วิตกฺกป ฺตฺตึ    ป ฺาเปสฺสตีติ    านเมต   
วิชฺชติ     วิตกฺกป ฺตฺติยา     สติ    ปป ฺจส ฺาสงฺขาสมุทาจรณป ฺตฺตึ   
ป ฺาเปสฺสตีติ      านเมต     วิชฺชติ     ฯ     โส     วตาวุโส   
โสตสฺมึ  สติ  สทฺเท  สติ  ... ฯ ฆานสฺมึ สติ คนฺเธ สติ ... ฯ ชิวฺหาย   
สติ  รเส  สติ  ...  ฯ  กายสฺมึ  สติ  โผฏพฺเพ  สติ  ... ฯ มนสฺมึ   
สติ   ธมฺเม   สติ   มโนวิ ฺาเณ   สติ   ผสฺสป ฺตฺตึ   ป ฺาเปสฺสตีติ   
านเมต   วิชชฺติ   ผสฺสป ฺตฺติยา   สติ  เวทนาป ฺตฺตึ  ป ฺาเปสฺสตีติ   
านเมต      วิชฺชติ      เวทนาป ฺตฺติยา     สติ     ส ฺาป ฺตฺตึ   
ป ฺาเปสฺสตีติ        านเมต        วิชชฺติ        ส ฺาป ฺตฺติยา   
สติ      วิตกฺกป ฺตฺตึ      ป ฺาเปสฺสตีติ      านเมต      วิชชฺติ   
วิตกฺกป ฺตฺติยา         สติ         ปป ฺจส ฺาสงฺขาสมุทาจรณป ฺตฺตึ   
ป ฺาเปสฺสตีติ   านเมต   วิชฺชติ   ฯ   โส  วตาวุโส  จกฺขุสฺมึ  อสติ   
รูเป    อสติ    จกฺขุวิ ฺาเณ    อสติ    ผสฺสป ฺตฺตึ   ป ฺาเปสฺสตีติ   
เนต     าน     วิชฺชติ    ผสฺสป ฺตฺติยา    อสติ    เวทนาป ฺตฺตึ   
ป ฺาเปสฺสตีติ    เนต    าน    วิชชฺติ    เวทนาป ฺตฺติยา    อสติ   
ส ฺาป ฺตฺตึ   ป ฺาเปสฺสตีติ   เนต   าน   วิชชฺติ   ส ฺาป ฺตฺติยา   
อสติ       วิตกฺกป ฺตฺตึ       ป ฺาเปสฺสตีติ       เนต      าน   
วิชฺชติ     วิตกฺกป ฺตฺติยา    อสติ    ปป ฺจส ฺาสงฺขาสมุทาจรณ- 
ป ฺตฺตึ  ป ฺาเปสฺสตีติ     เนต     าน    วิชชฺติ  ฯ    โส    วตาวุโส    
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โสตสฺมึ  อสติ  สทฺเท  อสติ  ฯเปฯ  ฆานสฺมึ  อสติ  คนฺเธ อสติ ... ฯ   
ชิวฺหาย  อสติ  รเส  อสติ  ... ฯ กายสฺม ึอสติ โผฏพฺเพ อสติ ... ฯ   
มนสฺมึ    อสติ    ธมฺเม    อสติ   มโนวิ ฺาเณ   อสติ   ผสฺสป ฺตฺตึ   
ป ฺาเปสฺสตีติ     เนต     าน    วิชฺชติ    ผสฺสป ฺตฺติยา    อสติ   
เวทนาป ฺตฺตึ   ป ฺาเปสฺสตีติ   เนต   าน  วิชชฺติ  เวทนาป ฺตฺติยา   
อสติ       ส ฺาป ฺตฺตึ       ป ฺาเปสฺสตีติ       เนต      าน   
วิชฺชติ     ส ฺาป ฺตฺติยา     อสติ    วิตกฺกป ฺตฺตึ    ป ฺาเปสฺสตีติ   
เนต  าน  วิชฺชติ วิตกฺกป ฺตฺติยา อสติ ปป ฺจส ฺาสงฺขาสมุทาจรณป ฺตฺตึ   
ป ฺาเปสฺสตีติ       เนต       าน       วิชชฺติ      ฯ      ย   
โข   โน   อาวุโส  ภควา  สงฺขิตฺเตน  อุทฺเทส  อุทฺทิสิตฺวา  วิตฺถาเรน   
อตฺถ   อวิภชิตฺวา   อุฏายาสนา   วิหาร   ปวิฏโ   ยโตนิทาน  ภิกฺขุ   
ปุริส   ปป ฺจส ฺาสงฺขา   สมุทาจรนฺติ   เอตฺถ  เจ  นตฺถิ  อภินนฺทิตพฺพ   
ฯเปฯ     เอตฺเถเต     ปาปกา     อกุสลา    ธมฺมา    อปริเสสา   
นิรุชฺฌนฺตีติ    อิมสฺส    โข    อห    อาวุโส    ภควตา   สงฺขิตฺเตน   
อุทฺเทสสฺส   อุทฺทิฏสฺส   วิตฺถาเรน  อตฺถ  อวิภตฺตสฺส  เอว  วิตฺถาเรน   
อตฺถ   อาชานามิ   ฯ   อากงฺขมานา   จ   ปน   ตุเมฺห  อายสฺมนฺโต   
ภควนฺตเยว    อุปสงฺกมิตฺวา    เอตมตฺถ   ปฏิปุจฺเฉยฺยาถ   ยถา   โน   
ภควา พฺยากโรติ  ตถา น ธาเรยฺยาถาติ ฯ   
     [๒๔๙]   อถ  โข  เต  ภิกฺขู  อายสฺมโต  มหากจฺจานสฺส  ภาสิต   
อภินนฺทิตฺวา   อนุโมทิตฺวา   อุฏายาสนา   เยน   ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ    
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อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทึสุ   ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺนา  โข  เต  ภิกฺขู  ภควนฺต  เอตทโวจุ  ย  ๑  โข  โน  ภนฺเต   
ภควา   สงฺขิตฺเตน   อุทฺเทส   อุทฺทิสิตฺวา  วิตฺถาเรน  อตฺถ  อวิภชิตฺวา   
อุฏายาสนา    วิหาร    ปวิฏโ   ยโตนิทาน   ภิกฺขุ   ปุริส   ปป ฺจ   
ส ฺาสงฺขา   สมุทาจรนฺติ   เอตฺถ   เจ   นตฺถิ   อภินนฺทิตพฺพ   ฯเปฯ   
เอตฺเถเต   ปาปกา   อกุสลา  ธมฺมา  อปริเสสา  นิรุชฌฺนฺตีติ  ฯ  เตส   
โน   ภนฺเต   อมฺหาก   อจิรปกฺกนฺตสฺส   ภควโต  เอตทโหสิ  อิท  โข   
โน   อาวุโส  ภควา  สงฺขิตฺเตน  อุทฺเทส  อุทฺทิสิตฺวา  วิตฺถาเรน  อตฺถ   
อวิภชิตฺวา   อุฏายาสนา   วิหาร   ปวิฏโ   ยโตนิทาน   ภิกฺขุ  ปุริส   
ปป ฺจส ฺาสงฺขา    สมทุาจรนฺติ    เอตฺถ    เจ   นตฺถิ   อภินนฺทิตพฺพ   
อภิวทิตพฺพ    อชโฺฌสิตพฺพ    เอเสวนฺโต    ราคานุสยาน   เอเสวนฺโต   
ปฏิฆานุสยาน   เอเสวนฺโต   ทฏิานุสยาน  เอเสวนฺโต  วิจิกิจฺฉานุสยาน   
เอเสวนฺโต   มานานุสยาน   เอเสวนฺโต   ภวราคานุสยาน  เอเสวนฺโต   
อวิชฺชานุสยาน    เอเสวนฺโต   ทณฺฑาทานสตฺถาทานกลหวิคฺคห- 
วิวาทตุวตุวเปสุ ฺมุสาวาทาน    เอตฺเถเต      ปาปกา     อกุสลา   
ธมฺมา    อปรเิสสา    นริุชฌฺนฺตีติ   โก   นุ   โข   อิมสฺส   ภควตา   
สงฺขิตฺเตน    อุทฺเทสสฺส    อุทฺทิฏสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ   อวิภตฺตสฺส   
วิตฺถาเรน    อตฺถ   วิภเชยฺยาติ   ฯ   เตส   โน   ภนฺเต   อมฺหาก   
เอตทโหสิ   อย   โข   อายสฺมา  มหากจฺจาโน  สตฺถุ  เจว  สวณฺณิโต   
สมฺภาวิโต     จ     วิ ฺ ูน     สพฺรหฺมจารีน     ปโหติ    จายสฺมา   
#๑ ยุ. อิท โข โนติ.    
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มหากจฺจาโน    อิมสฺส   ภควตา   สงฺขิตฺเตน   อุทฺเทสสฺส   อุทฺทิฏสฺส   
วิตฺถาเรน    อตฺถ    อวิภตฺตสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ   วิภชิตุ   ยนนฺูน   
มย    เยนายสฺมา    มหากจฺจาโน   เตนุปสงฺกเมยฺยาม   อุปสงฺกมิตฺวา   
อายสฺมนฺต   มหากจฺจาน   เอตมตฺถ   ปฏิปุจฺเฉยฺยามาติ   ฯ   อถ  โข   
มย   ภนฺเต   เยนายสฺมา   มหากจฺจาโน  เตนุปสงฺกมิมฺห  อุปสงฺกมิตฺวา   
อายสฺมนฺต   มหากจฺจาน   เอตมตฺถ   ปฏิปุจฺฉิมฺห  ฯ  เตส  โน  ภนฺเต   
อายสฺมตา   มหากจฺจาเนน   อิเมหิ   อากาเรหิ  อิเมหิ  ปเทหิ  อิเมหิ   
พฺย ฺชเนหิ   อตฺโถ   วิภตฺโตติ   ฯ   ปณฺฑิโต   ภิกขฺเว   มหากจฺจาโน   
มหาป ฺโ    ภิกฺขเว    มหากจฺจาโน    ม ฺเจป    ตุเมฺห    ภิกฺขเว   
เอตมตฺถ   ปฏิปุจฺเฉยฺยาถ  อหมฺป  ต  เอวเมว  ๑  พฺยากเรยฺย  ยถา   
ต   มหากจฺจาเนน   พฺยากต   เอโส   เจว  เอตสฺส  อตฺโถ  เอว ฺจ   
น ธาเรถาติ ฯ   
     [๒๕๐]   เอว   วุตฺเต  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต  เอตทโวจ   
เสยฺยถาป   ภนฺเต  ปุริโส  ชิฆจฺฉาทุพฺพลฺยปเรโต  มธุปณฺฑิก  อธคิจฺเฉยฺย   
โส    ยโต    ยโต    สาเยยยฺ   ลเภเถว   สาทุ   รส   อเสจนก   
เอวเมว   โข  ภนฺเต  เจตโส  ภิกฺขุ  ทพฺพชาติโก  ยโต  ยโต  อิมสสฺ   
ธมฺมปริยายสฺส   ป ฺาย   อตฺถ   อุปปริกฺเขยฺย  ลเภถ  เจว  อตฺตมนต   
ลเภถ   จ   เจตโส   ปสาท  โก  นามาย  ภนฺเต  ธมฺมปริยาโยติ  ฯ   
ตสฺมาติห    ตฺว   อานนฺท   อิม   ธมฺมปริยาย   มธปุณฺฑิกปริยาโยเตฺวว   
น ธาเรหีติ ฯ   
#๑ โป. เอวเมว ฯ    
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     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมโน   อายสฺมา   อานนฺโท   ภควโต   
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ   
                 มธุปณฺฑิกสุตฺต นิฏ ิต อฏม ฯ   
                      ____________    
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                     เทฺวธาวิตกฺกสุตฺต   
     [๒๕๑]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๒๕๒]   ภควา   เอตทโวจ   ปุพฺเพว   เม  ภิกขฺเว  สมฺโพธา   
อนภิสมฺพุทฺธสฺส  โพธิสตฺตสฺเสว  สโต  เอตทโหสิ  ยนฺนูนาห  เทฺวธา  ๑   
กตฺวา   เทฺวธา   กตฺวา  วิตกฺเก  วิหเรยฺยนฺติ  โส  โข  อห  ภิกฺขเว   
โย  จาย  กามวิตกฺโก  โย  จ  พฺยาปาทวิตกฺโก  โย  จ  วิหึสาวิตกฺโก   
อิม  เอก  ภาคมกาสึ  โย  จาย เนกฺขมฺมวิตกฺโก โย จ อพฺยาปาทวิตกฺโก   
โย    จ    อวิหึสาวิตกฺโก    อิม    ทุติย    ภาคมกาสึ   ฯ   ตสฺส   
มยฺห   ภิกฺขเว   เอว   อปฺปมตฺตสฺส   อาตาปโน   ปหิตตฺตสฺส  วิหรโต   
อุปฺปชฺชติ    กามวิตกฺโก    โส    เอว    ปชานามิ   อุปฺปนฺโน   โข   
เม   อย   กามวิตกฺโก   โส   จ   โข   อตฺตพฺยาพาธายป   สวตฺตติ   
ปรพฺยาพาธายป   สวตฺตติ   อุภยพฺยาพาธายป   สวตฺตติ   ป ฺานิโรธิโก   
วิฆาตปกฺขิโก     อนิพฺพานสวตฺตนิโก     อตฺตพฺยาพาธาย     สวตฺตตีติป   
เม    ภิกฺขเว    ปฏิส ฺจิกฺขโต    อพฺภตฺถ    คจฺฉติ    ปรพฺยาพาธาย   
สวตฺตตีติป  เม  ภิกฺขเว  ปฏิส ฺจิกฺขโต  อพฺภตฺถ  คจฺฉติ  อุภยพฺยาพาธาย   
สวตฺตตีติป       เม       ภิกขฺเว       ปฏิส ฺจิกฺขโต      อพฺภตฺถ   
#๑ สี. ย.ุ ทฺวิธาติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ    
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คจฺฉติ      ป ฺานิโรธิโก      วิฆาตปกฺขิโก     อนิพฺพานสวตฺตนิโกติป   
เม   ภิกฺขเว   ปฏิส ฺจิกฺขโต   อพฺภตฺถ   คจฺฉติ   ฯ   โส   โข  อห   
ภิกฺขเว  อุปฺปนฺนุปฺปนฺน  กามวิตกฺก  ปชฺชหเมว  วิโนทนเมว ๑ พฺยนฺตเมว   
น   อกาสึ   ฯ   ตสฺส   มยหฺ  ภิกฺขเว  เอว  อปฺปมตฺตสฺส  อาตาปโน   
ปหิตตฺตสฺส    วิหรโต   อุปฺปชฺชติ   พฺยาปาทวิตกฺโก   ฯเปฯ   อุปฺปชฺชติ   
วิหึสาวิตกฺโก    โส    เอว   ปชานามิ   อุปฺปนฺโน   โข   เม   อย   
วิหึสาวิตกฺโก   โส  จ  โข  อตฺตพฺยาพาธายป  สวตฺตติ  ปรพฺยาพาธายป   
สวตฺตติ        อุภยพฺยาพาธายป        สวตฺตติ       ป ฺานิโรธิโก   
วิฆาตปกฺขิโก     อนิพฺพานสวตฺตนิโก     อตฺตพฺยาพาธาย     สวตฺตตีติป   
เม    ภิกฺขเว    ปฏิส ฺจิกฺขโต    อพฺภตฺถ    คจฺฉติ    ปรพฺยาพาธาย   
สวตฺตตีติป  เม  ภิกฺขเว  ปฏิส ฺจิกฺขโต  อพฺภตฺถ  คจฺฉติ  อุภยพฺยาพาธาย   
สวตฺตตีติป     เม     ภิกฺขเว     ปฏิส ฺจิกฺขโต    อพฺภตฺถ    คจฺฉติ   
ป ฺานิโรธิโก    วิฆาตปกฺขิโก    อนิพฺพานสวตฺตนิโกติป   เม   ภิกฺขเว   
ปฏิส ฺจิกฺขโต  อพฺภตฺถ  คจฺฉติ  ฯ  โส  โข  อห  ภิกฺขเว  อุปฺปนฺนุปฺปนฺน   
วิหึสาวิตกฺก    ปชชฺหเมว   วิโนทนเมว   พฺยนฺตเมว   น   อกาสึ   ฯ   
ย ฺเทว   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   พหุลมนุวิตกฺเกติ   อนุวิจาเรติ  ตถา  ตถา   
นติ  โหติ  เจตโส  ฯ  กามวิตกฺก  เจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  พหุลมนุวิตกฺเกติ   
อนุวิจาเรติ    ปหาสิ   เนกขฺมฺมวิตกฺก   กามวิตกฺก   พหุลมกาสิ   ตสฺส   
#๑ สี. ย.ุ ปชชฺหาเมว วิโนเทเมว อิติ อิเม ปาา ทิสฺสนฺติ ฯ ปชชฺหิเมว   
#วิโนทนิเมวาติ อมฺหาก รุจิ ฯ    
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ต   กามวิตกกฺาย   จิตฺต   นมติ   ฯ   พฺยาปาทวิตกฺก   เจ   ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ  ...  ฯ  วิหึสาวิตกฺก เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ พหุลมนุวิตกฺเกติ อนุวิจาเรติ   
ปหาสิ     อวิหึสาวิตกฺก     วิหึสาวิตกฺก     พหุลมกาสิ    ตสฺส    ต   
วิหึสาวิตกฺกาย   จิตฺต   นมติ  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  วสฺสาน  ปจฺฉิเม   
มาเส  สรทสมเย  กิฏสมฺพาเธ  โคปาลโก  คาโว  รกฺเขยฺย โส [๑]   
คาโว   ตโต  ตโต  ทณฺเฑน  อาโกฏเฏยฺย  ปฏิโกฏเฏยฺย  สนฺนิรทฺุเธยฺย   
สนฺนิวาเรยฺย  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  ปสฺสติ  หิ  โส ภิกขฺเว โคปาลโก   
ตโตนิทาน   วธ  วา  พนฺธ  วา  ชานึ  วา  ครห  วา  เอวเมว  โข   
อห   ภิกฺขเว   อทฺทส   อกสุลาน  ธมฺมาน  อาทีนว  โอการ  สงฺกิเลส   
กุสลาน    ธมฺมาน   เนกขฺมฺเม   อานิสส   โวทานปกฺข   ตสฺส   มยฺห   
ภิกฺขเว   เอว   อปฺปมตฺตสฺส  อาตาปโน  ปหิตตฺตสฺส  วิหรโต  อุปปฺชฺชติ   
เนกฺขมฺมวิตกฺโก   โส   เอว   ปชานามิ   อุปฺปนฺโน   โข   เม   อย   
เนกฺขมฺมวิตกฺโก   โส   จ   โข   เนว   อตฺตพฺยาพาธาย  สวตฺตติ  น   
ปรพฺยาพาธาย   สวตฺตติ   น   อุภยพฺยาพาธาย   สวตฺตติ  ป ฺาวุฑฺฒิโก   
อวิฆาตปกฺขิโก     นิพฺพานสวตฺตนิโก     รตฺติ ฺเจป     น     ภิกขฺเว   
อนุวิตกฺเกยฺย   อนุวิจาเรยฺย   เนว   ตโตนิทาน   ภย  สมนุปสฺสามิ  ฯ   
ทิวส ฺเจป   น   ภิกฺขเว  อนุวิตกฺเกยฺย  อนุวิจาเรยฺย  เนว  ตโตนิทาน   
ภย    สมนุปสฺสามิ   ฯ   รตฺตินฺทิว ฺเจป   น   ภิกฺขเว   อนุวิตกฺเกยฺย   
อนุวิจาเรยฺย   เนว   ตโตนิทาน  ภย  สมนุปสฺสามิ  ฯ  อปจ  โข  เม   
อติจิร   อนุวิตกฺกยโต   อนุวิจารยโต  กาโย  กลิเมยฺย  กาเย  กิลนฺเต   
#๑ ม. ย.ุ ตา ฯ    
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จิตฺต  โอห ฺเยฺย  ๑  โอหเต  จิตฺเต  อารา  จิตฺต  สมาธิมฺหาติ  โส   
โข  อห  ภิกขฺเว  อชฺฌตฺตเมว  จิตฺต  สณฺเปมิ  สนฺนิสีเทมิ  ๒ เอโกทึ   
กโรมิ   สมาทหามิ  ต  กสิฺส  เหตุ  มา  เม  จิตฺต  อุคฺฆาฏีติ  ๓  ฯ   
ตสฺส    มยฺห   ภิกฺขเว   เอว   อปฺปมตฺตสฺส   อาตาปโน   ปหิตตฺตสฺส   
วิหรโต   อุปปฺชฺชติ   อพฺยาปาทวิตกฺโก  ฯเปฯ  อุปฺปชฺชติ  อวิหึสาวิตกฺโก   
โส    เอว   ปชานามิ   อุปปฺนฺโน   โข   เม   อย   อวิหึสาวิตกฺโก   
โส   จ   โข   เนว   อตฺตพฺยาพาธาย   สวตฺตติ   น  ปรพฺยาพาธาย   
สวตฺตติ   น   อุภยพฺยาพาธาย   สวตฺตติ   ป ฺาวุฑฺฒิโก  อวิฆาตปกฺขิโก   
นิพฺพานสวตฺตนิโก   รตฺติ ฺเจป   น  ภิกฺขเว  อนุวิตกฺเกยฺย  อนุวิจาเรยฺย   
เนว  ตโตนิทาน  ภย  สมนุปสฺสามิ  ฯ ทิวส ฺเจป น ภิกฺขเว อนุวิตกฺเกยฺย   
อนุวิจาเรยฺย     เนว     ตโตนิทาน     ภย     สมนุปสสฺามิ     ฯ   
รตฺตินฺทิว ฺเจป  น  ภิกฺขเว  อนุวิตกฺเกยฺย  อนุวิจาเรยฺย  เนว ตโตนิทาน   
ภย  สมนุปสสฺามิ  ฯ  อปจ  โข  เม  อติจิร  อนุวิตกฺกยโต อนุวิจารยโต   
กาโย    กลิเมยฺย    กาเย   กิลนฺเต   จิตฺต   โอห ฺเยฺย   โอหเต   
จิตฺเต   อารา  จิตฺต  สมาธิมฺหาติ  โส  โข  อห  ภิกฺขเว  อชฺฌตฺตเมว   
จิตฺต   สณฺเปมิ   สนฺนิสีเทมิ   เอโกทึ   กโรมิ   สมาทหามิ  ต  กสิฺส   
เหตุ   มา   เม   จิตฺต   อุคฺฆาฏีติ   ฯ   ย ฺเทว   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   
พหุลมนุวิตกฺเกติ   อนุวิจาเรติ   ตถา   ตถา   นติ   โหติ  เจตโส  ฯ   
เนกฺขมฺมวิตกฺก    เจ   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   พหุลมนุวิตกฺเกติ   อนุวิจาเรติ   
#๑ สี. ย.ุ อูห ฺเยฺย ฯ ๒ ม. ย.ุ สนฺนิสาเทมิ ฯ ๓ สี. ยุ. อูหนีติ ฯ    
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ปหาสิ  กามวิตกฺก  เนกฺขมฺมวิตกฺก  พหุลมกาสิ  ตสฺส  ต เนกฺขมฺม- 
วิตกฺกาย  จิตฺต   นมติ   ฯ   อพฺยาปาทวิตกฺก   เจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ...  ฯ   
อวิหึสาวิตกฺก   เจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  พหุลมนุวิตกฺเกติ  อนุวิจาเรติ  ปหาสิ   
วิหึสาวิตกฺก    อวิหึสาวิตกฺก   พหุลมกาสิ   ตสฺส   ต   อวิหึสาวิตกฺกาย   
จิตฺต  นมติ  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  คิมฺหาน  ปจฺฉิเม มาเส สพฺพปสฺเสสุ   
คามนฺตสมฺภเวสุ   โคปาลโก   คาโว   รกฺเขยฺย   ตสฺส   รุกฺขมูลคตสฺส   
วา    อพฺโภกาสคตสฺส   วา   สติกรณียเมว   โหติ   เอตา   คาโวติ   
เอวเมว โข ภิกฺขเว สติกรณียเมว อโหสิ เอเต ธมฺมาติ ฯ   
     [๒๕๓]   อารทฺธ  โข  ปน  เม  ภิกฺขเว  วิริย  อโหสิ  อสลลฺีน   
อุปฏ ิตา   สติ   อปฺปมฺมฏุา   ปสฺสทโฺธ   กาโย   อสารทฺโธ  สมาหิต   
จิตฺต   เอกคฺค   โส   โข   อห   ภิกฺขเว  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ   
อกุสเลหิ   ธมฺเมหิ   สวิตกฺก   สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข  ปม  ฌาน   
อุปสมฺปชฺช   วิหาสึ   ฯ   วิตกฺกวิจาราน   วูปสมา  อชฺฌตฺต  สมปฺสาทน   
เจตโส    เอโกทิภาว    อวิตกฺก   อวิจาร   สมาธิช   ปติสุข   ทุติย   
ฌาน  ฯเปฯ  ตติย  ฌาน  ...  ฯ  จตุตฺถ  ฌาน  อุปสมปฺชฺช  วิหาสึ ฯ   
โส    เอว    สมาหิเต   จิตฺเต   ปริสุทฺเธ   ปริโยทาเต   อนงฺคเณ   
วิคตุปกฺกิเลเส     มุทุภูเต     กมฺมนิเย      ิเต     อาเน ฺชปฺปตฺเต   
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณาย  จิตฺต  อภินินฺนาเมสึ  โส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส   
อนุสฺสรามิ    เสยฺยถีท    เอกมฺป    ชาตึ   เทฺวป   ชาติโย   ฯเปฯ   
อิติ   สาการ   สอุทฺเทส   อเนกวิหิต  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรามิ  ฯ  อย    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 236 

โข   เม   ภิกขฺเว   รตฺติยา   ปเม  ยาเม  ปมา  วิชชฺา  อธิคตา   
อวิชฺชา   วิหตา   วิชชฺา   อุปฺปนฺนา  ตโม  วิหโต  อาโลโก  อุปฺปนฺโน   
ยถาต    อปฺปมตฺตสฺส    อาตาปโน    ปหิตตฺตสฺส   วิหรโต   ฯ   โส   
เอว  สมาหิเต  จิตฺเต  ปรสิุทฺเธ  ปริโยทาเต  อนงฺคเณ  วิคตุปกฺกิเลเส   
มุทุภูเต   กมมฺนิเย    ิเต   อาเน ฺชปฺปตฺเต   สตฺตาน  จุตูปปาตาณาย   
จิตฺต  อภินินฺนาเมสึ  โส  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺตมานุสเกน   
สตฺเต     ปสสฺามิ     จวมาเน     อุปปชชฺมาเน     ฯเปฯ    อิเม   
วต   โภนโฺต  สตฺตา  กายทุจฺจริเตน  สมนฺนาคตา  ฯเปฯ  อิติ  ทพฺิเพน   
จกฺขุนา    วิสทฺุเธน   อติกกฺนฺตมานุสเกน   สตฺเต   ปสฺสามิ   จวมาเน   
อุปปชฺชมาเน    หีเน   ปณีเต   สุวณฺเณ   ทุพฺพณฺเณ   สุคเต   ทคฺุคเต   
ยถากมฺมูปเค   สตฺเต   ปชานามิ   ฯ  อย  โข  เม  ภิกฺขเว  รตฺติยา   
มชฺฌิเม   ยาเม   ทุติยา   วิชฺชา   อธิคตา   อวิชชฺา   วิหตา  วิชฺชา   
อุปฺปนฺนา   ตโม   วิหโต   อาโลโก   อุปฺปนฺโน   ยถาต   อปฺปมตฺตสฺส   
อาตาปโน   ปหิตตฺตสฺส   วิหรโต   ฯ   โส   เอว   สมาหิเต  จิตฺเต   
ปริสุทฺเธ   ปริโยทาเต   อนงฺคเณ   วิคตุปกฺกิเลเส   มุทุภูเต  กมฺมนิเย   
 ิเต    อาเน ฺชปฺปตฺเต   อาสวาน   ขยาณาย   จิตฺต   อภินินนฺาเมสึ   
โส    อิท    ทกฺุขนฺติ    ยถาภูต    อพฺภ ฺาสึ    อย   ทุกฺขสมุทโยติ   
ยถาภูต   อพฺภ ฺาสึ   อย   ทุกฺขนิโรโธติ   ยถาภตู   อพฺภ ฺาสึ   อย   
ทุกฺขนิโรธคามินี    ปฏิปทาติ    ยถาภูต   อพฺภ ฺาสึ   อิเม   อาสวาติ   
ยถาภูต    อพฺภ ฺาสึ    อย    อาสวสมุทโยติ    ยถาภูต   อพฺภ ฺาสึ    
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อย    อาสวนิโรโธติ    ยถาภูต   อพฺภ ฺาสึ   อย   อาสวนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ   ยถาภูต   อพฺภ ฺาสึ   ตสฺส   เม   เอว   ชานโต   เอว   
ปสฺสโต   กามาสวาป   จิตฺต   วิมุจฺจิตฺถ   ภวาสวาป   จิตฺต  วิมุจฺจิตฺถ   
อวิชฺชาสวาป     จิตฺต     วิมุจฺจิตฺถ    วิมตฺุตสฺมึ    วิมตฺุตมิติ    าณ   
อโหสิ    ขีณา    ชาติ    วุสิต    พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร   
อิตฺถตฺตายาติ    อพฺภ ฺาสึ   ฯ   อย   โข   เม   ภิกฺขเว   รตฺติยา   
ปจฺฉิเม   ยาเม   ตติยา   วิชฺชา   อธิคตา   อวิชชฺา   วิหตา  วิชฺชา   
อุปฺปนฺนา   ตโม   วิหโต   อาโลโก   อุปฺปนฺโน   ยถาต   อปฺปมตฺตสฺส   
อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต ฯ   
     [๒๕๔]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   อร ฺเ   ปวเน   มหนฺต  นินฺน   
ปลฺลล    ตเมน    มหา    มคิสงฺโฆ    อุปนิสฺสาย   วิหเรยฺย   ตสฺส   
โกจิเทว  ปุรโิส  อุปฺปชฺเชยฺย  อนตฺถกาโม  อหิตกาโม  อโยคกฺเขมกาโม   
โส     ยฺวาสฺส    มคฺโค    เขโม    โสวตฺถิโก    ปติคมนีโย    ต   
มคฺค   ปทเหยฺย   วิวเรยฺย   กุมฺมคฺค   โอทเหยฺย   โอกจร   เปยฺย   
โอกจาริก   เอว ฺหิ   โส   ภิกฺขเว  มหา  มิคสงฺโฆ  อปเรน  สมเยน   
อนยพฺยสน   ตนุตฺต  อาปชฺเชยฺย  ฯ  ตสฺเสว  โข  ปน  ภิกฺขเว  มหโต   
มิคสงฺฆสฺส    โกจิเทว    ปุริโส   อุปฺปชฺเชยฺย   อตฺถกาโม   หิตกาโม   
โยคกฺเขมกาโม   โส   ยฺวาสฺส   มคฺโค  เขโม  โสวตฺถิโก  ปติคมนีโย   
ต    มคฺค    วิวเรยฺย    ปทเหยฺย    กุมฺมคฺค   โอหเนยฺย   โอกจร   
นาเสยฺย   โอกจาริก   เอว ฺหิ  โส  ภิกขฺเว  มหา  มิคสงฺโฆ  อปเรน   
#๑ โป. อนตฺถ ฯ    
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สมเยน   วุฑฺฒึ   วิรฬฺูหึ   เวปุลฺล   อาปชฺเชยฺย   ฯ  อุปมา  โข  เม   
อย   ภิกฺขเว   กตา   อตฺถสสฺ   วิ ฺาปนาย  ฯ  อย ฺเจเวตฺถ  อตฺโถ   
มหนฺต   นินนฺ   ปลลฺลนฺติ   โข   ภิกฺขเว   กามานเมต   อธิวจน   ฯ   
มหา   มิคสงฺโฆติ   โข   ภิกฺขเว   สตฺตานเมต   อธิวจน   ฯ  ปุรโิส   
อนตฺถกาโม   อหิตกาโม   อโยคกฺเขมกาโมติ   โข  ภิกฺขเว  มารสฺเสต   
ปาปมโต    อธิวจน   ฯ   กมฺุมคฺโคติ   โข   ภิกฺขเว   อฏงฺคิกสฺเสต   
มิจฺฉามคฺคสฺส    อธิวจน    เสยฺยถีท    มิจฺฉาทิฏ ิยา   มิจฺฉาสงฺกปฺปสฺส   
มิจฺฉาวาจาย     มิจฺฉากมฺมนฺตสฺส     มิจฺฉาอาชีวสฺส    มิจฺฉาวายามสฺส   
มิจฺฉาสติยา  มิจฺฉาสมาธิสฺส  ฯ  โอกจโรติ  โข  ภิกฺขเว  นนฺทิราคสฺเสต   
อธิวจน  ฯ  โอกจาริกาติ  โข  ภิกฺขเว  อวิชฺชาเยต  อธิวจน  ฯ ปรุิโส   
อตฺถกาโม   หิตกาโม   โยคกฺเขมกาโมติ   โข   ภิกขฺเว  ตถาคตสฺเสต   
อธิวจน   อรหโต   สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ฯ  มคฺโค  ๑  เขโม  โสวตถฺิโก   
ปติคมนีโยติ   โข   ภิกฺขเว   อริยสฺเสต  อฏงฺคิกสฺส  มคฺคสฺส  อธวิจน   
เสยฺยถีท   สมฺมาทิฏ ิยา  สมฺมาสงฺกปฺปสฺส  สมฺมาวาจาย  สมฺมากมฺมนฺตสฺส   
สมฺมาอาชีวสฺส สมฺมาวายามสฺส สมฺมาสติยา สมฺมาสมาธิสฺส ฯ   
     [๒๕๕]  อิติ  โข  ภิกฺขเว  วิวโฏ  มยา  เขโม มคฺโค โสวตฺถิโก   
ปติคมนีโย     ปหิโต     กมฺุมคฺโค    โอหโต    โอกจโร    นาสิตา   
โอกจาริกา   ฯ   ย   ภิกฺขเว   สตฺถารา  กรณีย  สาวกาน  หิเตสินา   
อนุกมฺปเกน   อนุกมฺป   อุปาทาย   กต   โว   ต   มยา  ฯ  เอตานิ   
#๑ ม. ย.ุ เขโม มคฺโค ฯ    
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ภิกฺขเว   รุกฺขมูลานิ   เอตานิ   สุ ฺาคารานิ   ฌายถ   ภิกฺขเว   มา   
ปมาทตฺถ   มา   ปจฺฉา   วิปฺปฏิสาริโน  อหุวตฺถ  ฯ  อย  โว  อมฺหาก   
อนุสาสนีติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                เทวฺธาวิตกฺกสุตฺต นิฏ ิต นวม ฯ   
                      ____________    
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                     วิตกฺกสณฺานสุตฺต   
     [๒๕๖]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๒๕๗]   ภควา   เอตทโวจ  อธิจิตฺตมนุยุตฺเตน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา   
ป ฺจ   นิมิตฺตานิ   กาเลน  กาล  มนสกิาตพฺพานิ  ฯ  กตมานิ  ป ฺจ  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   ย   นิมิตฺต  อาคมฺม  ย  นิมิตฺต  มนสิกโรโต   
อุปฺปชฺชนฺติ   ปาปกา   อกสุลา   วิตกฺกา  ฉนฺทูปส ฺหิตาป  โทสปูส ฺหิตาป   
โมหูปส ฺหิตาป       เตน       ภิกฺขเว       ภิกฺขุนา       ตมฺหา   
นิมิตฺตา    อ ฺ    นิมิตฺต   มนสิกาตพฺพ   กุสลูปส ฺหิต   ตสฺส   ตมฺหา   
นิมิตฺตา    อ ฺ    นิมิตฺต   มนสิกโรโต   กุสลูปส ฺหิต   เย   ปาปกา   
อกุสลา    วิตกฺกา    ฉนฺทปูส ฺหิตาป    โทสูปส ฺหิตาป   โมหูปส ฺหิตาป   
เต   ปหียนฺติ   เต   อพฺภตฺถ   คจฺฉนฺติ   เตส   ปหานา  อชฺฌตฺตเมว   
จิตฺต  สนฺติฏติ  สนฺนิสีทติ  เอโกทิโภติ ๑ สมาธิยติ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว   
ทกฺโข    ผลคณฺโฑ    วา   ผลคณฺฑนฺเตวาสี   วา   สุขุมาย   อาณิยา   
โอฬาริก   อาณึ   อภินีหเนยฺย   อภินีหเรยฺย   อภินิวตฺเตยฺย   เอวเมว   
โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   ย   นิมิตฺต  อาคมฺม  ย  นิมิตฺต  มนสิกโรโต   
อุปฺปชฺชนฺติ      ปาปกา      อกุสลา      วิตกฺกา     ฉนฺทูปส ฺหิตาป   
#๑ สี. ม. ย.ุ เอโกทิ โหติ ฯ    
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โทสูปส ฺหิตาป   โมหูปส ฺหิตาป  เตน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา  ตมฺหา  นิมิตฺตา   
อ ฺ    นิมิตฺต    มนสิกาตพฺพ   กุสลปูส ฺหิต   ตสฺส   ตมฺหา   นิมิตฺตา   
อ ฺ    นิมิตฺต    มนสิกโรโต   กุสลูปส ฺหิต   เย   ปาปกา   อกสุลา   
วิตกฺกา     ฉนฺทูปส ฺหิตาป     โทสูปส ฺหิตาป    โมหูปส ฺหิตาป    เต   
ปหียนฺติ   เต   อพฺภตฺถ   คจฺฉนฺติ   เตส   ปหานา  อชฌฺตฺตเมว  จิตฺต   
สนฺติฏติ สนฺนิสีทติ เอโกทิโภติ สมาธิยติ ฯ   
     [๒๕๘]   ตสฺส   เจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน  ตมฺหา  นมิิตฺตา  อ ฺ   
นิมิตฺต    มนสิกโรโต   กสุลูปส ฺหิต   อุปฺปชชฺนฺเตว   ปาปกา   อกุสลา   
วิตกฺกา     ฉนฺทูปส ฺหิตาป    โทสูปส ฺหิตาป    โมหูปส ฺหิตาป    เตน   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุนา   เตส   วิตกฺกาน  อาทีนโว  อุปปริกฺขิตพฺโพ  อิติปเม   
วิตกฺกา    อกสุลา   อิติปเม   วิตกฺกา   สาวชฺชา   อิติปเม   วิตกกฺา   
ทุกฺขวิปากาติ    ฯ    ตสฺส   เตส   วิตกกฺาน   อาทีนว   อุปปริกฺขโต   
เย    ปาปกา    อกุสลา    วิตกฺกา   ฉนฺทปูส ฺหิตาป   โทสูปส ฺหิตาป   
โมหูปส ฺหิตาป    เต    ปหียนฺติ    เต    อพฺภตฺถ    คจฺฉนฺติ   เตส   
ปหานา    อชฌฺตฺตเมว    จิตฺต    สนฺติฏติ    สนฺนิสทีติ   เอโกทโิภติ   
สมาธิยติ   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   อิตฺถี   วา  ปรุิโส  วา  ทหโร   
ยุวา   มณฺฑนกชาติโก  อหิกุณเปน  วา  กุกฺกรุกุณเปน  วา  มนสฺุสกุณเปน   
วา    กณฺเ   อาลคฺเคน   ๑   อฏฏิเยยฺย   หราเยยฺย   ชคุิจฺเฉยฺย   
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ตสฺส  เจ  ภิกฺขุโน  ตมฺหา  ๒  นิมิตฺตา  อ ฺ   
#๑ สี. ม. ย. อาสตฺเตน ฯ ๒ ม. ตมฺหาปติ ทิสฺสติ ฯ    
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นิมิตฺต    มนสิกโรโต   กสุลูปส ฺหิต   อุปฺปชชฺนฺเตว   ปาปกา   อกุสลา   
วิตกฺกา     ฉนฺทูปส ฺหิตาป    โทสูปส ฺหิตาป    โมหูปส ฺหิตาป    เตน   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุนา   เตส   วิตกฺกาน  อาทีนโว  อุปปริกฺขิตพฺโพ  อิติปเม   
วิตกฺกา    อกสุลา   อิติปเม   วิตกฺกา   สาวชฺชา   อิติปเม   วิตกกฺา   
ทุกฺขวิปากาติ   ฯ   ตสฺส   เตส   วิตกฺกาน  อาทีนว  อุปปริกฺขโต  เย   
ปาปกา  อกุสลา  วิตกฺกา  ฉนฺทูปส ฺหิตาป  โทสปูส ฺหิตาป  โมหูปส ฺหิตาป   
เต     ปหียนติฺ     เต     อพฺภตฺถ     คจฺฉนฺติ    เตส    ปหานา   
อชฺฌตฺตเมว จิตฺต สนฺติฏติ สนฺนิสีทติ เอโกทิโภติ สมาธิยติ ฯ   
     [๒๕๙]  ตสฺส  เจ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุโน  เตส  ๑ วิตกฺกาน อาทีนว   
อุปปริกฺขโต   อุปฺปชชฺนฺเตว   ปาปกา   อกุสลา  วิตกฺกา  ฉนฺทูปส ฺหิตาป   
โทสูปส ฺหิตาป      โมหูปส ฺหิตาป      เตน     ภิกขฺเว     ภิกฺขุนา   
เตส    วิตกฺกาน    อสติ   อมนสิกาโร   อาปชฺชิตพฺโพ   ตสฺส   เตส   
วิตกฺกาน   อสติ  อมนสิการ  อาปชฺชโต  เย  ปาปกา  อกุสลา  วิตกฺกา   
ฉนฺทูปส ฺหิตาป     โทสูปส ฺหิตาป     โมหูปส ฺหิตาป    เต    ปหียนฺติ   
เต   อพฺภตฺถ   คจฺฉนฺติ   เตส   ปหานา  อชฌฺตฺตเมว  จิตฺต  สนฺติฏติ   
สนฺนิสีทติ   เอโกทิโภติ   สมาธิยติ   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  จกฺขุมา   
ปุริโส   อาปาถคตาน   รปูาน   อทสฺสนกาโม   อสฺส   โส  นิมมฺิเลยฺย   
วา   อ ฺเน   วา   อปโลเกยฺย   เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ตสฺส  เจ   
ภิกฺขุโน   เตส   วิตกฺกาน  อาทีนว  อุปปริกฺขโต  อุปฺปชฺชนฺเตว  ปาปกา๓   
อกุสลา วิตกฺกา ฉนฺทูปส ฺหิตาป ฯเปฯ เอโกทิโภติ สมาธิยติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ เตสมฺปติ ทิสฺสติ ฯ    
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     [๒๖๐]  ตสฺส  เจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน เตส วิตกฺกาน อสติอมนสิการ   
อาปชฺชโต      อุปฺปชชฺนฺเตว      ปาปกา      อกุสลา      วิตกฺกา   
ฉนฺทูปส ฺหิตาป     โทสูปส ฺหิตาป    โมหูปส ฺหิตาป    เตน    ภิกฺขเว   
ภิกฺขุนา    เตส   วิตกฺกาน   วิตกฺกสงฺขารสณฺาน   มนสิกาตพฺพ   ตสฺส   
เตส    วิตกฺกาน    วิตกฺกสงฺขารสณฺาน   มนสิกโรโต   เย   ปาปกา   
อกุสลา    วิตกฺกา    ฉนฺทปูส ฺหิตาป    โทสูปส ฺหิตาป   โมหูปส ฺหิตาป   
เต   ปหียนฺติ   เต   อพฺภตฺถ   คจฺฉนฺติ   เตส   ปหานา  อชฺฌตฺตเมว   
จิตฺต   สนฺติฏติ   สนฺนิสทีติ   เอโกทโิภติ   สมาธิยติ   ฯ   เสยยฺถาป   
ภิกฺขเว    ปุรโิส   สีฆ   คจฺเฉยฺย   ตสฺส   เอวมสฺส   กินฺนโุข   อห   
สีฆ   คจฺฉามิ   ยนฺนูนาห   สณิก  คจฺเฉยฺยนฺติ  โส  สณิก  คจฺเฉยฺย  ฯ   
ตสฺส   เอวมสฺส   กินฺนุโข   อห  สณิก  คจฺฉามิ  ยนฺนูนาห  ติฏเยฺยนฺติ   
โส   ติฏเยฺย   ฯ   ตสฺส   เอวมสฺส   กินนฺุโข  อห   ิโต  ยนฺนูนาห   
นิสีเทยฺยนฺติ    โส   นิสีเทยฺย   ฯ   ตสฺส   เอวมสฺส   กินฺนุโข   อห   
นิสินฺโน   ยนฺนูนาห   นปิชฺเชยฺยนฺติ   โส   นิปชฺเชยฺย  ฯ  เอว ฺหิ  โส   
ภิกฺขเว  ปุริโส  โอฬาริก  โอฬาริก  อิรยิาปถ  อภินสิฺสชฺเชตฺวา ๑ สุขุม   
สุขุม   อิริยาปถ  กปฺเปยฺย  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ตสฺส  เจ  ภิกฺขุโน   
เตสป    วิตกกฺาน    วิตกฺกสงฺขารสณฺาน   มนสิกโรโต   อุปฺปชชฺนฺเตว   
ปาปกา    อกสุลา    วิตกฺกา    ฉนฺทูปส ฺหิตาป   ฯเปฯ   เอโกทโิภติ   
สมาธิยติ ฯ   
#๑ สี. ม. ย.ุ อภินิวชฺเชตฺวา ฯ    
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     [๒๖๑]    ตสฺส    เจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   เตสป   วิตกฺกาน   
วิตกฺกสงฺขารสณฺาน  มนสิกโรโต  อุปฺปชฺชนฺเตว  ปาปกา  อกสุลา วิตกฺกา   
ฉนฺทูปส ฺหิตาป     โทสูปส ฺหิตาป    โมหูปส ฺหิตาป    เตน    ภิกฺขเว   
ภิกฺขุนา   ทนเฺตภิ   ทนฺตมาธาย  ชิวฺหาย  ตาลล  อาหจฺจ  เจตสา  จิตฺต   
อภินิคฺคณฺหิตพฺพ    อภินปิฺปเฬตพฺพ    อภิสนฺตาเปตพฺพ    ตสฺส    ทนฺเตภิ   
ทนฺตมาธาย   ชิวฺหาย   ตาลล   อาหจฺจ   เจตสา   จิตฺต  อภินิคฺคณฺหโต   
อภินิปฺปฬยโต    อภิสนฺตาปยโต    เย    ปาปกา    อกุสลา   วิตกฺกา   
ฉนฺทูปส ฺหิตาป     โทสูปส ฺหิตาป     โมหูปส ฺหิตาป    เต    ปหียนฺติ   
เต   อพฺภตฺถ   คจฺฉนฺติ   เตส   ปหานา  อชฌฺตฺตเมว  จิตฺต  สนฺติฏติ   
สนฺนิสีทติ   เอโกทิโภติ   สมาธิยติ   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   พลวา   
ปุริโส  ทุพฺพลตร  ปุริส  สีเส  วา  คเล  วา  ขนฺเธ  วา คเหตฺวา ๑   
อภินิคฺคเณฺหยฺย   อภินิปฺปเฬยฺย   อภิสนฺตาเปยฺย   เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ตสฺส   เจ   ภิกฺขุโน  เตส  วิตกฺกาน  วิตกฺกสงฺขารสณฺาน  มนสิกโรโต   
อุปฺปชฺชนฺเตว      ปาปกา     อกุสลา     วิตกฺกา     ฉนฺทูปส ฺหิตาป   
โทสูปส ฺหิตาป    โมหูปส ฺหิตาป    เตน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุนา   ทนฺเตภิ   
ทนฺตมาธาย   ชิวฺหาย   ตาลล   อาหจฺจ   เจตสา  จิตฺต  อภินิคฺคณฺหิตพฺพ   
อภินิปฺปเฬตพฺพ     อภิสนฺตาเปตพฺพ     ตสฺส    ทนฺเตภิ    ทนตฺมาธาย   
ชิวฺหาย   ตาลล   อาหจฺจ   เจตสา   จิตฺต  อภินิคฺคณฺหโต  อภินิปปฺฬยโต   
อภิสนฺตาปยโต    เย    ปาปกา    อกุสลา   วิตกฺกา   ฉนฺทูปส ฺหิตาป   
#๑ สี. ย.ุ สีเส คเหตฺวา ขนฺเธ คเหตฺวาติ อิเม ปาา ป ฺายนฺติ ฯ    
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โทสูปส ฺหิตาป     โมหูปส ฺหิตาป    เต    ปหียนติฺ    เต    อพฺภตฺถ   
คจฺฉนฺติ    เตส   ปหานา   อชฺฌตฺตเมว   จิตฺต   สนฺติฏติ   สนฺนสิีทติ   
เอโกทิโภติ สมาธิยติ ฯ   
     [๒๖๒]  ยโต  จ  ๑  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ย  นมิิตฺต อาคมฺม   
ย    นิมิตฺต    มนสิกโรโต   อุปฺปชชฺนฺติ   ปาปกา   อกุสลา   วิตกฺกา   
ฉนฺทูปส ฺหิตาป     โทสูปส ฺหิตาป     โมหูปส ฺหิตาป    ตสสฺ    ตมฺหา   
นิมิตฺตา    อ ฺ    นิมิตฺต   มนสิกโรโต   กุสลูปส ฺหิต   เย   ปาปกา   
อกุสลา    วิตกฺกา    ฉนฺทปูส ฺหิตาป    โทสูปส ฺหิตาป   โมหูปส ฺหิตาป   
เต   ปหียนฺติ   เต   อพฺภตฺถ   คจฺฉนฺติ   เตส   ปหานา  อชฺฌตฺตเมว   
จิตฺต   สนฺติฏติ   สนฺนิสทีติ  เอโกทิโภติ  สมาธิยติ  ฯ  เตส  วิตกฺกาน   
อาทีนว   อุปปริกฺขโต   เย   ปาปกา  อกุสลา  วิตกฺกา  ฉนฺทูปส ฺหิตาป   
โทสูปส ฺหิตาป     โมหูปส ฺหิตาป    เต    ปหียนติฺ    เต    อพฺภตฺถ   
คจฺฉนฺติ    เตส   ปหานา   อชฺฌตฺตเมว   จิตฺต   สนฺติฏติ   สนฺนสิีทติ   
เอโกทิโภติ  สมาธิยติ  ฯ  เตส  วิตกฺกาน  อสติ  อมนสิการ  อาปชฺชโต   
เย    ปาปกา    อกุสลา    วิตกฺกา   ฉนฺทปูส ฺหิตาป   โทสูปส ฺหิตาป   
โมหูปส ฺหิตาป    เต    ปหียนฺติ    เต    อพฺภตฺถ    คจฺฉนฺติ   เตส   
ปหานา    อชฌฺตฺตเมว    จิตฺต    สนฺติฏติ    สนฺนิสทีติ   เอโกทโิภติ   
สมาธิยติ    ฯ    เตส   วิตกกฺาน   วิตกฺกสงฺขารสณฺาน   มนสิกโรโต   
เย    ปาปกา    อกุสลา    วิตกฺกา   ฉนฺทปูส ฺหิตาป   โทสูปส ฺหิตาป   
#๑ สี. ย.ุ จสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ    
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โมหูปส ฺหิตาป   เต   ปหียนฺติ   เต   อพฺภตฺถ  คจฺฉนฺติ  เตส  ปหานา   
อชฺฌตฺตเมว   จิตฺต   สนฺติฏติ   สนฺนสิีทติ   เอโกทิโภติ   สมาธิยติ  ฯ   
ทนฺเตภิ    ทนฺตมาธาย    ชิวฺหาย    ตาลล   อาหจฺจ   เจตสา   จิตฺต   
อภินิคฺคณฺหโต   อภินิปฺปฬยโต   อภิสนฺตาปยโต   เย   ปาปกา   อกุสลา   
วิตกฺกา     ฉนฺทูปส ฺหิตาป     โทสูปส ฺหิตาป    โมหูปส ฺหิตาป    เต   
ปหียนฺติ    เต    อพฺภตฺถ    คจฺฉนฺติ    เตส   ปหานา   อชฺฌตฺตเมว   
จิตฺต   สนฺติฏติ   สนฺนิสทีติ   เอโกทโิภติ   สมาธิยติ   ฯ  อย  วุจฺจติ   
ภิกฺขเว    ภิกขฺุ   วสี   วิตกกฺปริยายปเถสุ   ย   วิตกฺก   อากงฺขิสฺสติ   
ต   วิตกฺก   วิตกฺเกสฺสติ   ย   วิตกฺก   นากงฺขิสฺสติ   น   ต  วิตกฺก   
วิตกฺเกสฺสติ    อจฺเฉจฺฉิ    ตณฺห    วิวตฺตยิ   ๑   ส ฺโชน   สมมฺา   
มานาภิสมยา อนฺตมกาสิ ทุกฺขสฺสาติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
              วิตกฺกสณฺานสุตฺต นิฏ ิต ทสม ฯ   
                 สหีนาทวคฺโค ทุติโย ฯ   
                      ตสฺสุทาน   
    จูฬสีหนาทโลมหสวโร มหา    จูฬทุกฺขกฺขนฺธอนุมานิกสุตฺต   
    ขีลปตฺถมธุปณฺฑิกทฺวิธาวิตกฺก    ป ฺจนิมิตฺตกถา ปุน วคฺโค ฯ   
             ____________________________   
#๑ สี. ย.ุ วาวตฺตยิ ฯ    
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                     โอปมฺมวคฺโค   
                      __________   
                      กกจูปมสุตฺต   
     [๒๖๓]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน สมเยน อายสฺมา   
โมลิยผคฺคุโน   ภิกฺขุนีหิ   สทฺธ ึ  อติเวล   สสฏโ   วิหรติ   ฯ  เอว   
สสฏโ   อายสฺมา   โมลยิผคฺคุโน   ภิกฺขุนีหิ   สทธฺึ   วิหรติ  ฯ  สเจ   
โกจิ    ภิกฺขุ   อายสฺมโต   โมลิยผคฺคุนสฺส   สมฺมุขา   ตาส   ภิกฺขุนีน   
อวณฺณ    ภาสติ    เตนายสฺมา    โมลยิผคฺคุโน    กปุโต   อนตฺตมโน   
อธิกรณมฺป   กโรติ  ฯ  สเจ  ปน  โกจิ  ภิกฺขุ  ตาส  ภิกฺขุนีน  สมฺมขุา   
อายสฺมโต   โมลิยผคฺคุนสฺส  อวณฺณ  ภาสติ  เตน  ตา  ภิกฺขุนิโย  กุปตา   
อนตฺตมนา  อธิกรณมฺป  กโรนฺติ  ฯ  เอว  สสฏโ อายสฺมา โมลิยผคฺคุโน   
ภิกฺขุนีหิ    สทฺธึ    วิหรติ   ฯ   อถ   โข   อ ฺตโร   ภิกฺขุ   เยน   
ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺโน   โข   โส  ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อายสฺมา   ภนฺเต   โมลิยผคฺคุโน   ภิกขฺุนีหิ   สทฺธ ึ  อติเวล   สสฏโ   
วิหรติ    เอว   สสฏโ   ภนฺเต   อายสฺมา   โมลิยผคฺคุโน   ภิกฺขุนีหิ   
สทฺธึ   วิหรติ   สเจ   โกจิ  ภิกฺขุ  อายสฺมโต  โมลิยผคฺคุนสฺส  สมฺมุขา   
ตาส   ภิกฺขุนีน   อวณฺณ   ภาสติ   เตนายสฺมา   โมลยิผคฺคุโน   กปุโต    
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อนตฺตมโน    อธิกรณมฺป    กโรติ   สเจ   ปน   โกจิ   ภิกฺขุ   ตาส   
ภิกฺขุนีน    สมฺมุขา    อายสฺมโต    โมลิยผคฺคุนสฺส    อวณฺณ    ภาสติ   
เตน   ตา   ภิกฺขุนิโย   กุปตา   อนตฺตมนา  อธิกรณมฺป  กโรนฺติ  เอว   
สสฏโ ภนฺเต อายสฺมา โมลิยผคฺคุโน ภิกฺขุนีหิ สทฺธึ วิหรตีติ ฯ   
     [๒๖๔]   อถ   โข   ภควา   อ ฺตร   ภิกฺขุ  อามนฺเตสิ  เอหิ   
ตฺว   ภิกฺขุ   มุ   วจเนน   โมลิยผคฺคุน   ภิกฺขุ   อามนฺเตหิ   สตฺถา   
ต   อาวุโส  โมลิยผคฺคุน  ๑  อามนฺเตตีติ  ฯ  เอวมฺภนฺเตติ  โข  โส   
ภิกฺขุ   ภควโต   ปฏิสฺสุตฺวา   เยนายสฺมา   โมลิยผคฺคุโน   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต    โมลิยผคฺคุน    เอตทโวจ    สตฺถา   ต   
อาวุโส   โมลิยผคฺคุน   อามนฺเตตีติ   ฯ   เอวมาวุโสติ  โข  อายสฺมา   
โมลิยผคฺคุโน   ตสฺส   ภิกฺขุโน   ปฏิสสฺุตฺวา   เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺน    โข    อายสฺมนฺต   โมลิยผคฺคุน   ภควา   เอตทโวจ   สจฺจ   
กิร   ตฺว   ผคฺคุน   ภิกฺขุนหีิ   สทฺธ ึ  อติเวล   สสฏโ  วิหรส ิ เอว   
สสฏโ   ตฺว   ผคฺคุน   ภิกฺขุนีหิ   สทธฺึ   วิหรสิ   สเจ   โกจิ  ภิกฺขุ   
ตุยฺห   สมฺมุขา   ตาส   ภิกขฺุนีน   อวณฺณ   ภาสติ   เตน  ตฺว  กุปโต   
อนตฺตมโน   อธิกรณมฺป   กโรสิ  สเจ  ปน  โกจิ  ภิกฺขุ  ตาส  ภิกขฺุนีน   
สมฺมุขา    ตุยหฺ    อวณฺณ    ภาสติ   เตน   ตา   ภิกฺขุนโิย   กุปตา   
อนตฺตมนา  อธิกรณมฺป  กโรนฺติ  เอว  สสฏโ  กริ  ตฺว  ผคฺคุน ภิกฺขุนีหิ   
สทฺธึ   วิหรสติี   ฯ  เอว  ภนฺเต  ๒  ฯ  นนุ  ตฺว  ผคฺคุน  กุลปุตฺโต   
#๑ ม. ย.ุ ผคฺคุนาติ ทิสฺสติ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๒ โป. ม. อิติสทฺโท ทิสฺสติ ฯ    
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สทฺธา   อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชิโตติ  ฯ  เอว  ภนฺเต  ๑  ฯ  น   
โข    เต   เอต   ผคฺคุน   ปฏิรูป   กุลปุตฺตสฺส   สทธฺา   อคารสฺมา   
อนคาริย   ปพฺพชิตสฺส   ย   ตฺว   ภิกฺขุนีหิ   สทฺธ ึ  อติเวล   สสฏโ   
วิหเรยฺยาสิ   ฯ   ตสฺมาติห   ผคฺคุน   ตว  เจป  โกจิ  สมฺมุขา  ตาส   
ภิกฺขุนีน   อวณฺณ   ภาเสยฺย   ตตฺราป   ตฺว   ผคฺคุน   เย   เคหสิตา   
ฉนฺทา   เย   เคหสิตา   วิตกฺกา   เต   ปชเหยฺยาสิ  ตตฺราป  ผคฺคุน   
เอว   สิกฺขิตพฺพ   น   เจว   เม   จิตฺต   วิปริณต   ภวิสฺสติ  น  จi   
ปาปก   วาจ   นิจฺฉาเรสฺสามิ   หิตานุกมฺป  จ  วิหริสสฺามิ  เมตฺตจิตฺโต   
น  โทสนฺตโรติ  เอว ฺหิ  เต  ผคฺคุน  เอว  ๒  สิกฺขิตพฺพ  ฯ ตสฺมาติห   
ผคฺคุน  ตว  เจป  โกจิ  สมฺมุขา  ตาส  ภิกฺขุนีน  ปาณินา ปหาร ทเทยฺย   
เลฑฺฑุนา   ปหาร   ทเทยฺย   ทณฺเฑน  ปหาร  ทเทยฺย  สตฺเถน  ปหาร   
ทเทยฺย   ตตฺราป   ตฺว   ผคฺคุน  เย  เคหสิตา  ฉนฺทา  เย  เคหสิตา   
วิตกฺกา   เต   ปชเหยฺยาสิ   ตตฺราป   เต   ผคฺคุน   เอว  สิกฺขิตพฺพ   
น  เจว  เม  จิตฺต  วิปริณต  ภวิสฺสติ  น  จ ปาปก วาจ นิจฺฉาเรสฺสามิ   
หิตานุกมฺป   จ   วิหริสฺสามิ   เมตฺตจิตฺโต   น   โทสนฺตโรติ   เอว ฺหิ   
เต   ผคฺคุน  สิกฺขิตพฺพ  ฯ  ตสฺมาติห  ผคฺคุน  ตว  เจป  โกจิ  สมฺมุขา   
อวณฺณ   ภาเสยฺย   ตตฺราป   ตฺว   ผคฺคุน  เย  เคหสิตา  ฉนฺทา  เย   
เคหสิตา   วิตกฺกา   เต   ปชเหยฺยาสิ   ตตฺราป   เต   ผคฺคุน  เอว   
สิกฺขิตพฺพ   น  เจว  เม  จิตฺต  วิปริณต  ภวิสฺสติ  น  จ  ปาปก  วาจ   
นิจฺฉาเรสฺสามิ   หิตานุกมฺป  จ  วิหริสสฺามิ  เมตฺตจิตฺโต  น  โทสนฺตโรติ   
#๑ โป. ม. อิติสทฺโท ทิสสฺติ ฯ ๒ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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เอว ฺหิ   เต   ผคฺคุน   สิกขิฺตพฺพ   ฯ   ตสฺมาติห   ผคฺคุน  ตว  เจป   
โกจิ   ปาณินา   ปหาร   ทเทยฺย   เลฑฺฑุนา  ปหาร  ทเทยฺย  ทณฺเฑน   
ปหาร   ทเทยฺย   สตฺเถน   ปหาร   ทเทยฺย   ตตฺราป   ตฺว   ผคฺคุน   
เย  เคหสิตา  ฉนฺทา  เย  เคหสิตา  วิตกฺกา  เต  ปชเหยฺยาสิ ตตฺราป   
เต   ผคฺคุน   เอว   สิกฺขิตพฺพ  น  เจว  เม  จิตฺต  วิปรณิต  ภวิสฺสติ   
น   จ   ปาปก   วาจ   นิจฺฉาเรสฺสามิ   หิตานุกมฺป   จ   วิหริสฺสามิ   
เมตฺตจิตฺโต น โทสนฺตโรติ เอว ฺหิ เต ผคฺคุน สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ   
     [๒๖๕]   อถ   โข   ภควา   ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  อาราธยึสุ  วต   
เม   ภิกฺขเว   ภิกฺขู   เอก   สมย   จิตฺต  ฯ  อิธาห  ภิกขฺเว  ภิกฺขู   
อามนฺเตสึ   อห   โข  ภิกขฺเว  เอกาสนโภชน  ภุ ฺชามิ  เอกาสนโภชน   
โข     อห     ภิกฺขเว    ภุ ฺชมาโน    อปฺปาพาธต ฺจ    ส ฺชานามิ   
อปฺปาตงฺกต ฺจ    ลหุฏาน ฺจ    พล ฺจ    ผาสุวิหาร ฺจ    ฯ    เอถ   
ตุเมฺหป   ภิกขฺเว   เอกาสนโภชน  ภุ ฺชถ  เอกาสนโภชน  โข  ภิกฺขเว   
ตุเมฺหป    ภุ ฺชมานา    อปฺปาพาธต ฺจ    ส ฺชานิสฺสถ   อปฺปาตงฺกต ฺจ   
ลหุฏาน ฺจ   พล ฺจ   ผาสุวิหาร ฺจาติ   ฯ   น   เม   ภิกฺขเว  เตสุ8   
ภิกฺขูสุ    อนุสาสนี    กรณียา    อโหสิ   สตุปฺปาทกรณียเมว   ภิกฺขเว   
เตสุ   ภิกฺขูสุ   อโหส ิ  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  สุภูมิย  จาตุมฺมหาปเถ   
อาช ฺรโถ   สุทนฺโต   ยตฺุโต   อสฺส    ิโต   โอธสฺตปโตโท   ตเมน   
ทกฺโข   โยคฺคาจริโย   อสฺสทมฺมสารถิ   อภิรูหิตฺวา   วาเมน   หตฺเถน   
รสฺมิโย   คเหตฺวา   ทกฺขิเณน   หตฺเถน   ปโตท   คเหตฺวา  เยนิจฺฉก    
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ยทิจฺฉก   สาเรยฺยาป   ปจฺจาสาเรยฺยาป   เอวเมว   โข  ภิกฺขเว  น   
เม   เตสุ   ภิกขฺูสุ   อนุสาสนี   กรณียา   อโหสิ   สตุปฺปาทกรณียเมว   
ภิกฺขเว   เตสุ   ภิกฺขูสุ  อโหสิ  ฯ  ตสฺมาติห  ภิกฺขเว  ตุเมฺหป  อกสุล   
ปชหถ   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   อาโยค   กโรถ  เอว ฺหิ  ตุเมฺหป  อิมสฺมึ   
ธมฺมวินเย   วุฑฺฒึ  วิรูฬฺห ึ เวปุลฺล  อาปชฺชิสฺสถ  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว   
คามสฺส    วา   นิคมสฺส   วา   อวิทูเร   มหนฺต   สาลวน   ต ฺจสฺส   
เอลณฺเฑหิ   ส ฺฉนฺน   ตสฺส   โกจิเทว  ปุรโิส  อุปฺปชฺเชยฺย  อตฺถกาโม   
หิตกาโม    โยคกฺเขมกาโม    โส   ยา   ตา   สาลลฏ ิโย   กุฏลิา   
โอชสารณิโย  ๑  ตา ตจฺเฉตฺวา ๒ พหิทฺธา นีหเรยฺย อนฺโตวน สวิุโสธิต   
วิโสเธยฺย   ยา  ปน  ตา  สาลลฏ ิโย  อุชุกา  สชุาตา  [๓]  สมฺมา   
ปริหเรยฺย   เอวหิ  ๔  ต  ภิกฺขเว  สาลวน  อปเรน  สมเยน  วุฑฺฒึ   
วิรูฬฺหึ   เวปลฺุล   อาปชฺเชยฺย  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ตุเมฺหป  อกุสล   
ปชหถ   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   อาโยค   กโรถ  เอว ฺหิ  ตุเมฺหป  อิมสฺมึ   
ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชิสฺสถ ฯ   
     [๒๖๖]  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  อิมิสฺสาเยว  สาวตฺถิยา เวเทหิกา นาม   
คหปตานี  อโหสิ  ฯ  เวเทหิกาย  ภิกขฺเว  คหปตานิยา  เอว  กลฺยาโณ   
กิตฺติสทฺโท    อพฺภุคฺคโต    โสรตา    เวเทหิกา   คหปตานี   นิวาตา   
เวเทหิกา   คหปตานี  อุปสนฺตา  เวเทหิกา  คหปตานีติ  ฯ  เวเทหิกาย   
โข   ปน   ภิกฺขเว   คหปตานิยา   กาฬ ี  นาม  ทาสี  อโหสิ  ทกฺขา   
#๑ สี. ม. ย.ุ โอชาปหรณีโย ฯ ๒ โป. ม. เฉตฺวา ฯ ๓ ม. ยุ. ตา ฯ   
#๔ โป. ม. ย.ุ เอว เหต ฯ    
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อนลสา   สุสวิหิตกมฺมนฺตา   ฯ   อถ   โข   ภิกฺขเว  กาฬิยา  ทาสิยา   
เอตทโหสิ    มยฺห    โข    อยฺยาย    เอว   กลฺยาโณ   กิตฺติสทฺโท   
อพฺภุคฺคโต    โสรตา    เวเทหิกา    คหปตานี   นิวาตา   เวเทหิกา   
คหปตานี   อุปสนฺตา   เวเทหิกา   คหปตานีติ   กินฺนโุข   เม   อยฺยา   
สนฺตเยว  นุ  โข  อชฌฺตฺต  โกป  น  ปาตุกโรติ  อุทาหุ  อสนฺต  อุทาหุ   
มยฺหเปเต  ๑  กมฺมนฺตา  สสุวิหิตา  เยน  เม  อยฺยา สนฺตเยว อชฺฌตฺต   
โกป   น   ปาตุกโรติ   โน   อสนฺต  ยนนฺูนาห  อยฺย  วีมเสยฺยนฺติ  ฯ   
อถ   โข   ภิกขฺเว  กาฬี  ทาสี  ทิวา  อุฏาสิ  ฯ  อถ  โข  ภิกฺขเว   
เวเทหิกา   คหปตานี   กาฬึ   ทาสึ   เอตทโวจ  เห  เช  กาฬีติ  ฯ   
กึ   อยฺเยติ   ฯ  ก ึ เช  ทิวา  อุฏาสีติ  ฯ  น  ขฺวยฺเย  กิ ฺจีติ  ฯ   
โน  วต  เร  กิ ฺจิ  ปาปทาสิ  ๒  ทิวา  อุฏาสีติ  กุปตา  อนตฺตมนา   
ภกุฏิมกาสิ   ๓   ฯ   อถ  โข  ภิกฺขเว  กาฬิยา  ทาสิยา  เอตทโหสิ   
สนฺตเยว   เม   อยฺยา   อชฌฺตฺต   โกป   น  ปาตุกโรติ  โน  อสนฺต   
มยฺหเปเต   กมฺมนฺตา   สุสวิหิตา  เยน  เม  อยฺยา  สนตฺเยว  อชฺฌตฺต   
โกป   น   ปาตุกโรติ   โน   อสนฺต   ยนนฺูนาห   ภิยฺโยโส   มตฺตาย   
อยฺย   วีมเสยฺยนฺติ   ฯ   อถ   โข  ภิกฺขเว  กาฬ ี ทาสี  ทิวาตรเยว   
อุฏาสิ   ฯ   อถ   โข   ภิกขฺเว   เวเทหิกา  คหปตานี  กาฬ ึ ทาสึ   
เอตทโวจ   เห   เช   กาฬติี   ฯ   กึ   อยฺเยติ  ฯ  กึ  เช  ทิวา   
อุฏาสีติ   ฯ   น  ขฺวยฺเย  กิ ฺจีติ  ฯ  โน  วต  เร  กิ ฺจิ  ปาปทาสิ   
#๑ ม. มยฺหเมเวเต ฯ ยุ. มยฺเหเวเต ฯ ๒ ม. ยุ. ปาปทาสิ ฯ   
#๓ ม. ภากุฏ.ึ ย.ุ ภูกฏุึ ฯ    
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ทิวา   ๑   อุฏาสีติ  กุปตา  อนตฺตมนา  อนตฺตมนวาจ  นิจฺฉาเรติ  ฯ   
อถ   โข  ภิกขฺเว  กาฬิยา  ทาสิยา  เอตทโหสิ  สนฺตเยว  เม  อยฺยา   
อชฺฌตฺต   โกป   น   ปาตุกโรติ   โน   อสนฺต   มยหฺเปเต  กมฺมนฺตา   
สุสวิหิตา   เยน   เม  อยฺยา  สนฺตเยว  อชฺฌตฺต  โกป  น  ปาตุกโรติ   
โน   อสนฺต   ยนฺนูนาห   ภิยฺโยโส   มตฺตาย   อห   วีมเสยฺยนฺติ   ฯ   
อถ   โข   ภิกขฺเว   กาฬี   ทาสี  ทิวาตรเยว  อุฏาสิ  ฯ  อถ  โข   
ภิกฺขเว   เวเทหิกา   คหปตานี   กาฬ ึ  ทาสึ   เอตทโวจ   เห  เช   
กาฬีติ  ฯ  ก ึ อยฺเยติ  ฯ  กึ  เช  ทิวาตร  อุฏาสีติ  ฯ  น  ขฺวยฺเย   
กิ ฺจีติ   ฯ   โน  วต  เร  กิ ฺจิ  ปาปทาสิ  ทิวาตร  อุฏาสีติ  กุปตา   
อนตฺตมนา   อคฺคฬสูจึ   คเหตฺวา   สีเส   ปหาร   อทาสิ   สีส   เต   
ภินฺทิสฺสามีติ   ๒   ฯ  อถ  โข  ภิกฺขเว  กาฬี  ทาสี  ภินฺเนน  สีเสน   
โลหิเตน   คฬนฺเตน   ปฏวิิสฺสกาน   อุชฺฌาเปสิ   ปสฺสถยฺเย   โสรตาย   
กมฺม    ปสฺสถยฺเย   นิวาตาย   กมฺม   ปสฺสถยฺเย   อุปสนฺตาย   กมฺม   
กถ   ห ิ  นาม   เอกทาสิยา   ทิวา   อุฏาสีติ   กุปตา   อนตฺตมนา   
อคฺคฬสูจึ  คเหตฺวา  สีเส  ปหาร  ทสฺสติ  สีส  เต  ภินฺทิสฺสามีติ  ๓ ฯ   
อถ   โข   ภิกขฺเว   เวเทหิกาย  คหปตานิยา  อปเรน  สมเยน  เอว   
ปาปโก    กิตฺติสทฺโท    อพฺภุคฺคจฺฉิ    จณฺฑี    เวเทหิกา    คหปตานี   
อนิวาตา   เวเทหิกา   คหปตานี  อนุปสนฺตา  เวเทหิกา  คหปตานีติ  ฯ   
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อิเธกจฺโจ  ภิกฺขุ  ตาวเทว  โสรตโสรโต  โหติ   
#๑ ม. ทิวาตร ฯ ๒ สี. ม. ยุ. สีส โว ภินฺทิ ฯ ๓ สี. ม. ย.ุ สีส โว   
#ภินฺทิสฺสตีติ ฯ    
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นิวาตนิวาโต    โหติ    อุปสนฺตูปสนฺโต   โหติ   ยาว   น   อมนาปา   
วจนปถา  ผุสนฺติ  ยโต  จ  โข  ๑  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อมนาปา วจนปถา   
ผุสนฺติ   อถ   โข  ภิกฺขเว  โสรโตติ  เวทิตพฺโพ  นิวาโตติ  เวทิตพฺโพ   
อุปสนฺโตติ   เวทิตพฺโพ   ฯ   นาหนฺต   ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  สุวโจติ  วทามิ   
โย      จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารเหตุ      สุวโจ   
โหติ   โสวจสฺสต  อาปชชฺติ  ต  กิสฺส  เหตุ  ต ฺหิ  โส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาร       อลภมาโน      น   
สุวโจ   โหติ   น   โสวจสฺสต   อาปชชฺติ   ฯ  โย  จ  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   ธมฺมเยว   สกฺกโรนฺโต   ธมฺม  ครุกโรนฺโต  ธมฺม  อปจายมาโน   
สุวโจ    โหติ   โสวจสฺสต   อาปชฺชติ   ตมห   สุวโจติ   วทามิ   ฯ   
ตสฺมาติห  ภิกฺขเว  ธมฺมเยว  สกฺกโรนฺตา  ธมฺม  ครกุโรนฺตา [๒] ธมฺม   
อปจายมานา   สุวจา   ภวิสฺสาม   โสวจสฺสต  อาปชฺชิสฺสามาติ  เอว ฺหิ   
โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพ ฯ   
     [๒๖๗]   ป ฺจิเม  ภิกฺขเว  วจนปถา  เยหิ  โว  ปเร  วทมานา   
วเทยฺยุ  กาเลน  วา  อกาเลน  วา  ภูเตน  วา  อภูเตน  วา สเณฺหน   
วา   ผรุเสน  วา  อตฺถส ฺหิเตน  วา  อนตฺถส ฺหิเตน  วา  เมตฺตจิตฺตา   
วา  โทสนฺตรา  วา  ฯ  กาเลน  วา  ภิกฺขเว  ปเร  วทมานา วเทยฺยุ   
อกาเลน   วา  ภูเตน  วา  ภิกฺขเว  ปเร  วทมานา  วเทยฺยุ  อภูเตน   
วา   สเณฺหน   วา   ภิกฺขเว   ปเร  วทมานา  วเทยฺยุ  ผรุเสน  วา   
อตฺถส ฺหิเตน   วา   ภิกฺขเว   ปเร  วทมานา  วเทยฺยุ  อนตฺถส ฺหิเตน   
#๑ ม. โขสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ธมมฺ มาเนนฺตา ธมฺม ปูเชนฺตา ฯ    
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วา   เมตฺตจิตฺตา   วา   ภิกขฺเว  ปเร  วทมานา  วเทยฺยุ  โทสนฺตรา   
วา   ฯ   ตตฺราป  โว  ภิกฺขเว  เอว  สิกฺขิตพฺพ  น  เจว  โน  จิตฺต   
วิปริณต   ภวิสฺสติ   น   จ   ปาปก   วาจ  นิจฺฉาเรสฺสาม  หิตานุกมฺป   
จ  วิหริสฺสาม  เมตฺตจิตฺตา  น  โทสนตฺรา  ต ฺจ  ปุคฺคล เมตฺตาสหคเตน   
เจตสา      ผรตฺิวา      วิหรสิฺสาม     ตทารมฺมณ ฺจ     สพฺพาวนฺต   
โลก    เมตฺตาสหคเตน   เจตสา   วิปุเลน   มหคฺคเตน   อปฺปมาเณน   
อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน   ผริตฺวา  วิหริสฺสามาติ  เอว ฺหิ  โว  ภิกฺขเว   
สิกฺขิตพฺพ ฯ   
     [๒๖๘]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ปุรโิส  อาคจฺเฉยฺย  กุทฺทาลปฏก   
อาทาย  โส  เอว  วเทยฺย  อห  อิม  มหาปวึ  อปวึ  กริสฺสามีติ  ฯ   
โส  ตตฺร  ตตฺร  ขเนยฺย  ๑ ตตฺร ตตฺร วิกเีรยฺย ตตฺร ตตฺร โอฏ ุเภยฺย   
ตตฺร   ตตฺร   โอมุตฺเตยฺย   อปวี   ภวสิ   อปวี  ภวสีติ  ฯ  ต  กึ   
ม ฺถ    ภิกขฺเว   อป   นุ   โส   ปุรโิส   อิม   มหาปวึ   อปวึ   
กเรยฺยาติ   ฯ   โน   เหต   ภนฺเต   ต  กสิฺส  เหตุ  อย ฺหิ  ภนฺเต   
มหาปวี    คมฺภีรา   อปฺปเมยฺยา   สา   น   สุกรา   อปวึ   กาตุ   
ยาวเทว   จ  ปน  โส  ปรุโิส  กิลมถสฺส  วิฆาตสฺส  ภาคี  อสฺสาติ  ฯ   
เอวเมว   โข  ภิกฺขเว  ป ฺจิเม  วจนปถา  เยหิ  โว  ปเร  วทมานา   
วเทยฺยุ  กาเลน  วา  อกาเลน  วา  ภูเตน  วา  อภูเตน  วา สเณฺหน   
วา   ผรุเสน  วา  อตฺถส ฺหิเตน  วา  อนตฺถส ฺหิเตน  วา  เมตฺตจิตฺตา   
วา  โทสนฺตรา  วา  ฯ  กาเลน  วา  ภิกฺขเว  ปเร  วทมานา วเทยฺยุ   
#๑ ม. วิขิเนยฺย ฯ    
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อกาเลน   วา  ภูเตน  วา  ภิกฺขเว  ปเร  วทมานา  วเทยฺยุ  อภูเตน   
วา   สเณฺหน   วา   ภิกฺขเว   ปเร  วทมานา  วเทยฺยุ  ผรุเสน  วา   
อตฺถส ฺหิเตน   วา   ภิกฺขเว   ปเร  วทมานา  วเทยฺยุ  อนตฺถส ฺหิเตน   
วา   เมตฺตจิตฺตา   วา   ภิกขฺเว  ปเร  วทมานา  วเทยฺยุ  โทสนฺตรา   
วา   ฯ   ตตฺราป  โว  ภิกฺขเว  เอว  สิกฺขิตพฺพ  น  เจว  โน  จิตฺต   
วิปริณต   ภวิสฺสติ   น   จ   ปาปก   วาจ  นิจฺฉาเรสฺสาม  หิตานุกมฺป   
จ  วิหริสฺสาม  เมตฺตจิตฺตา  น  โทสนตฺรา  ต ฺจ  ปุคฺคล เมตฺตาสหคเตน   
เจตสา      ผรตฺิวา      วิหรสิฺสาม     ตทารมฺมณ ฺจ     สพฺพาวนฺต   
โลก   ปวีสเมน   เจตสา  วิปุเลน  มหคฺคเตน  อปฺปมาเณน  อเวเรน   
อพฺยาปชฺเฌน    ผริตฺวา    วิหริสฺสามาติ    เอว ฺหิ    โว    ภิกฺขเว   
สิกฺขิตพฺพ ฯ   
     [๒๖๙]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ปุรโิส   อาคจฺเฉยฺย  ลาข  วา   
หลิทฺท   วา   นีล   วา   ม ฺเชฏ  วา  อาทาย  โส  เอว  วเทยฺย   
อห   อิมสฺม ึ  อากาเส   รปูานิ  ลิขิสฺสามิ  รูปปาตุภาว  กริสฺสามีติ  ฯ   
ต  กึ  ม ฺถ  ภิกฺขเว  อป  นุ  โส  ปุรโิส  อิมสฺมึ อากาเส รูปานิ ๑   
ลิเขยฺย   รูปปาตุภาว   กเรยฺยาติ   ฯ   โน   เหต  ภนฺเต  ต  กิสฺส   
เหตุ    อย ฺหิ    ภนฺเต    อากาโส   อรปู   อนิทสฺสโน   ตตฺถ   น   
สุกร   รูป   ลขิิตุ   รูปปาตุภาว  กาตุ  ยาวเทว  จ  ปน  โส  ปรุิโส   
กิลมถสฺส  วิฆาตสฺส  ภาคี  อสฺสาติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจิเม   
วจนปถา   เยหิ  โว  ปเร  วทมานา  วเทยฺยุ  กาเลน  วา  อกาเลน   
#๑ ม. ย.ุ รูป ฯ    
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วา   ฯเปฯ   ตทารมฺมณ ฺจ   สพฺพาวนฺต   โลก  อากาสสเมน  เจตสา   
วิปุเลน   มหคฺคเตน   อปฺปมาเณน   อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน   ผรตฺิวา   
วิหริสฺสามาติ เอว ฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพ ฯ   
     [๒๗๐]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  ปุริโส  อาคจฺเฉยฺย  อาทิตฺต  ติณุกฺก   
อาทาย   โส   เอว   วเทยฺย   อห   อิมาย   อาทิตฺตาย   ติณุกฺกาย   
คงฺค   นทึ   สนฺตาเปสฺสามิ   สมฺปริตาเปสฺสามีติ   ฯ   ต   กึ  ม ฺถ   
ภิกฺขเว   อป   นุ    โส   ปรุโิส   อาทิตฺตาย   ติณุกฺกาย  คงฺค  นทึ   
สนฺตาเปยฺย   สมฺปริตาเปยฺยาติ   ฯ   โน   เหต   ภนฺเต   ต   กิสฺส   
เหตุ    คงฺคา   หิ   ภนฺเต   นที   คมฺภีรา   อปฺปเมยฺยา   สา   น   
สุกรา    อาทิตฺตาย   ติณุกฺกาย   สนฺตาเปตุ   สมฺปริตาเปตุ   ยาวเทว   
จ  ปน  โส  ปุริโส  กลิมถสฺส  วิฆาตสฺส  ภาคี  อสฺสาติ ฯ เอวเมว โข   
ภิกฺขเว  ป ฺจิเม  วจนปถา  เยหิ  โว  ปเร  วทมานา  วเทยฺยุ กาเลน   
วา  อกาเลน  วา  ฯเปฯ  ตทารมฺมณ ฺจ  สพฺพาวนฺต  โลก  คงฺคาสเมน   
เจตสา   วีปุเลน   มหคฺคเตน   อปฺปมาเณน   อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน   
ผริตฺวา วิหริสฺสามาติ เอว ฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพ ฯ   
     [๒๗๑]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   วิฬารภสฺตา   มทฺทติา  สุมทฺทิตา   
สุปริมทฺทิตา   มุทุกา   ตูลนิี   ฉินฺนสสฺสรา   ฉินฺนปพฺภรา   อถ   ปุริโส   
อาคจฺเฉยฺย   กฏ   วา  กล  วา  อาทาย  โส  เอว  วเทยฺย  อห   
อิม  วิฬารภสฺต  มทฺทิต  สุมทฺทิต  สุปริมทฺทิต  มุทกุ  ตูลิน ึ ฉินนฺสสฺสร  
ฉินฺนปพฺภร   กฏเน   วา   กเลน   วา   สรสร   กรสิฺสามิ  ภรภร    
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กริสฺสามีติ   ฯ  ต  กึ  ม ฺถ  ภิกฺขเว  อป  นุ  โส  ปุริโส  อิม  ๑   
วิฬารภสฺต   มทฺทิต   สุมทฺทิต   สุปรมิทฺทิต   มุทกุ   ตูลินึ   ฉินฺนสสฺสร  
ฉินฺนปพฺภร   กฏเน   วา   กเลน   วา   สรสร   กเรยฺย   ภรภร   
กเรยฺยาติ   ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ต  กิสฺส  เหตุ  อยหิ  ๒  ภนฺเต   
วิฬารภสฺตา   มทฺทิตา  สุมทฺทิตา  สุปรมิทฺทิตา  มุทุกา  ตูลินี  ฉินฺนสสฺสรา   
ฉินฺนปพฺภรา    สา    น    สุกรา    กฏเน    วา   กเลน   วา   
สรสร   กาตุ   ภรภร  กาตุ  ยาวเทว  จ  ปน  โส  ปรุโิส  กิลมถสฺส   
วิฆาตสฺส  ภาคี  อสฺสาติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจิเม  วจนปถา   
เยหิ  โว  ปเร  วทมานา  วเทยฺยุ  กาเลน  วา  อกาเลน  วา ภูเตน   
วา   อภูเตน   วา   สเณฺหน   วา   ผรุเสน  วา  อตฺถส ฺหิเตน  วา   
อนตฺถส ฺหิเตน   วา   เมตฺตจิตฺตา   วา   โทสนฺตรา  วา  ฯ  กาเลน   
วา  ภิกฺขเว  ปเร  วทมานา  วเทยฺยุ  อกาเลน  วา ภูเตน วา ภิกฺขเว   
ปเร   วทมานา   วเทยฺยุ   อภูเตน  วา  สเณฺหน  วา  ภิกฺขเว  ปเร   
วทมานา   วเทยฺยุ   ผรุเสน   วา   อตฺถส ฺหิเตน  วา  ภิกฺขเว  ปเร   
วทมานา   วเทยฺยุ   อนตฺถส ฺหิเตน   วา   เมตฺตจิตฺตา   วา  ภิกฺขเว   
ปเร   วทมานา   วเทยฺยุ   โทสนฺตรา  วา  ฯ  ตตฺราป  โว  ภิกฺขเว   
เอว   สิกฺขิตพฺพ   น   เจว   โน   จิตฺต   วิปริณต   ภวิสฺสติ  น  จ   
ปาปก   วาจ   นิจฺฉาเรสฺสาม   หิตานุกมฺป  จ  วิหริสสฺาม  เมตฺตจิตฺตา   
น    โทสนฺตรา   ต ฺจ   ปคฺุคล   เมตฺตาสหคเตน   เจตสา   ผริตฺวา   
วิหริสฺสาม     ตทารมฺมณ ฺจ     สพฺพาวนฺต    โลก    วิฬารภสฺตสเมน   
#๑ ม. อมุ ฯ ๒ ม. อมฺ ห ิฯ   
เจตสา   วิปุเลน   มหคฺคเตน   อปฺปมาเณน   อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน   
ผริตฺวา วิหริสฺสามาติ เอว ฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพ ฯ   
     [๒๗๒]  อุภโตทณฺฑเกนป  เจ  ภิกขฺเว  กกเจน  โจรา  โวจรกา   
องฺคมงฺคานิ   โอกนฺเตยฺยุ   ตตฺราป   โย   มโน   ปทูเสยฺย   น  เม   



โส  เตน  สาสนกโร  ฯ  ตตฺราป  โว  ภิกฺขเว  เอว สิกฺขิตพฺพ น เจว   
โน   จิตฺต   วิปริณต   ภวิสฺสติ   น   จ  ปาปก  วาจ  นิจฺฉาเรสฺสาม   
หิตานุกมฺป    จ    วิหริสฺสาม    เมตฺตจิตฺตา   น   โทสนฺตรา   ต ฺจ   
ปุคฺคล   เมตฺตาสหคเตน   เจตสา   ผริตฺวา   วิหริสสฺาม  ตทารมฺมณ ฺจ   
สพฺพาวนฺต    โลก    เมตฺตาสหคเตน   เจตสา   วิปุเลน   มหคฺคเตน   
อปฺปมาเณน   อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน   ผริตฺวา  วิหริสฺสามาติ  เอว ฺหิ   
โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพ ฯ   
     [๒๗๓]   อิม ฺจ   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   กกจูปม   โอวาท  อภิกฺขณ   
มนสิกเรยฺยาถ   ปสฺสถ   โน   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   ต ฺจ   วจนปถ  อณณ   
วา  ถูล  วา  ย  ตุเมฺห  นาธิวาเสยฺยาถาติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ   
ตสฺมาติห    ภิกฺขเว    อิม   กกจูปม   โอวาท   อภิกฺขณ   มนสิกโรถ   
ต โว ภวิสฺสติ ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                  กกจูปมสุตฺต นิฏ ิต ปม ฯ   
                       ___________    
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                      อลคทฺทูปมสุตฺต   
     [๒๗๔]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน   
อริฏสฺส  นาม  ภิกฺขุโน  คนฺธวาธิปุพฺพสฺส  ๑  เอวรูป  ปาปก  ทิฏ ิคต   
อุปฺปนฺน   โหติ   ตถาห   ภควตา   ธมมฺ   เทสิต   อาชานามิ   ยถา   
เยเม   อนฺตรายิกา   ธมฺมา   วุตฺตา   ภควตา  เต  ปฏิเสวโต  นาล   
อนฺตรายายาติ   ฯ   อสฺโสสุ   โข   สมพฺหุลา   ภิกฺขู   อริฏสฺส  กิร   
นาม   ภิกฺขุโน   คนฺธวาธิปุพฺพสฺส   เอวรูป   ปาปก   ทฏิ ิคต  อุปฺปนฺน   
ตถาห   ภควตา   ธมฺม   เทสิต  อาชานามิ  ยถา  เยเม  อนฺตรายิกา   
ธมฺมา   วุตฺตา   ภควตา   เต   ปฏิเสวโต   นาล  อนตฺรายายาติ  ฯ   
อถ  โข  เต  ภิกฺขู  เยน  อริฏโ  ภิกฺขุ  คนฺธวาธิปุพฺโพ  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา   อรฏิ   ภิกฺขุ   คนฺธวาธิปุพฺพ   เอตทโวจุ   สจฺจ   กริ   
เต   อาวุโส   อริฏ   เอวรูป   ปาปก   ทิฏ ิคต   อุปปฺนฺน   ตถาห   
ภควตา   ธมมฺ   เทสิต   อาชานามิ  ยถา  เยเม  อนฺตรายิกา  ธมฺมา   
วุตฺตา   ภควตา  เต  ปฏิเสวโต  นาล  อนฺตรายายาติ  ฯ  เอว  พฺยา   
โข    อห    อาวุโส    ภควตา   ธมฺม   เทสิต   อาชานามิ   ยถา   
เยเม   อนฺตรายิกา   ธมฺมา   วุตฺตา   ภควตา  เต  ปฏิเสวโต  นาล   
อนฺตรายายาติ   ฯ   อถ   โข  เต  ภิกฺขู  อริฏ  ภิกฺขุ  คนฺธวาธิปุพฺพ   
#๑ ม. ย.ุ คทธฺพาธิ... ฯ อิโต ปร เอว าตพฺพ ฯ    
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เอตสฺมา     ปาปกา     ทิฏ ิคตา     วิเวเจตุกามา     สมนุยุ ฺชนฺติ   
สมนุคฺคาหนฺติ  สมนุภาสนฺติ  มา  เหว  อาวุโส  อรฏิ  อวจ มา ภควนฺต   
อพฺภาจิกฺขิ   น   หิ   สาธุ   ภควโต  อพฺภกฺขาน  น  หิ  ภควา  เอว   
วเทยฺย   อเนกปริยาเยน   อาวุโส  อริฏ  อนฺตรายิกา  ธมฺมา  วุตฺตา   
ภควตา    อล ฺจ   ปน   เต   ปฏิเสวโต   อนฺตรายาย   อปฺปสฺสาทา   
กามา   วุตฺตา   ภควตา   พหุทุกฺขา   พหูปายาสา   อาทีนโว   เอตฺถ   
ภิยฺโย   อฏ ิกงฺขลูปมา   กามา  วุตฺตา  ภควตา  พหุทุกฺขา  พหูปายาสา   
อาทีนโว     เอตฺถ     ภิยฺโย     มสเปสูปมา     กามา     วุตฺตา   
ภควตา  ...  ฯ ติณุกฺกูปมา กามา วุตฺตา ภควตา ... ฯ องฺคารกาสูปมา   
กามา    วุตฺตา    ภควตา   ...   ฯ   สุปนกูปมา   กามา   วุตฺตา   
ภควตา  ...  ฯ  ยาจิตกูปมา  กามา วุตฺตา ภควตา ... ฯ รุกฺขผลูปมา   
กามา  วุตฺตา  ภควตา  ...  ฯ อสิสูนูปมา กามา วุตฺตา ภควตา ... ฯ   
สตฺติสูลูปมา  กามา  วุตฺตา  ภควตา  ...  ฯ  สปฺปสิรูปมา กามา วุตฺตา   
ภควตา   พหทุุกฺขา  พหูปายาสา  อาทีนโว  เอตฺถ  ภิยฺโยติ  ฯ  เอวมฺป   
โข   อริฏโ   ภิกฺขุ   คนฺธวาธิปุพฺโพ   เตหิ   ภิกฺขูหิ  สมนุยุ ฺชิยมาโน   
สมนุคฺคาหิยมาโน   สมนภุาสิยมาโน   ตเทว   ปาปก   ทิฏ ิคต  ถามสา   
ปรามสฺส  ๑  อภินิวิสฺส  โวหรติ  เอว  พฺยา  โข  อห อาวุโส ภควตา   
ธมฺม   เทสิต   อาชานามิ   ยถา   เยเม  อนฺตรายิกา  ธมฺมา  วุตฺตา   
ภควตา เต ปฏิเสวโต นาล อนฺตรายายาติ ฯ   
     [๒๗๕]    ยโต   โข   เต   ภิกฺขู   นาสกฺขึสุ   อริฏ   ภิกฺขุ   
#๑ โป. ม. ปรามาสา.    
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คนฺธวาธิปุพฺพ  เอตสฺมา  ปาปกา  ทิฏ ิคตา  วิเวเจตุ  อถ  โข เต ภิกฺขู   
เยน    ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺนา   โข  เต  ภิกฺขู  ภควนฺต   
เอตทโวจุ   อริฏสฺส   นาม  ภนฺเต  ภิกขฺุโน  คนฺธวาธิปุพฺพสฺส  เอวรูป   
ปาปก   ทฏิ ิคต   อุปฺปนนฺ   ตถาห   ภควตา  ธมฺม  เทสิต  อาชานามิ   
ยถา   เยเม   อนฺตรายิกา   ธมฺมา   วุตฺตา  ภควตา  เต  ปฏิเสวโต   
นาล   อนฺตรายายาติ   อสฺสุมฺหา   โข   มย   ภนฺเต   อริฏสฺส  กริ   
นาม   ภิกฺขุโน   คนฺธวาธิปุพฺพสฺส   เอวรูป   ปาปก   ทฏิ ิคต  อุปฺปนฺน   
ตถาห   ภควตา   ธมฺม   เทสิต  อาชานามิ  ยถา  เยเม  อนฺตรายิกา   
ธมฺมา   วุตฺตา   ภควตา   เต   ปฏิเสวโต  นาล  อนตฺรายายาติ  อถ   
โข   มย  ภนฺเต  เยน  อริฏโ  ภิกฺขุ  คนฺธวาธิปุพฺโพ  เตนุปสงฺกมิมฺหา   
อุปสงฺกมิตฺวา    อริฏ    ภิกฺขุ   คนฺธวาธิปุพฺพ   เอตทโวจุมฺหา   สจฺจ   
กิร   เต   อาวุโส   อรฏิ  เอวรูป  ปาปก  ทฏิ ิคต  อุปฺปนฺน  ตถาห   
ภควตา   ธมมฺ   เทสิต   อาชานามิ  ยถา  เยเม  อนฺตรายิกา  ธมฺมา   
วุตฺตา  ภควตา  เต  ปฏิเสวโต  นาล  อนตฺรายายาติ เอว วุตฺเต ภนฺเต   
อริฏโ   ภิกขฺุ   คนฺธวาธิปุพฺโพ   อเมฺห   เอตทโวจ  เอว  พฺยา  โข   
อห    อาวุโส   ภควตา   ธมฺม   เทสิต   อาชานามิ   ยถา   เยเม   
อนฺตรายิกา  ธมฺมา  วุตฺตา  ภควตา  เต  ปฏิเสวโต นาล อนฺตรายายาติ   
อถ    โข    มย   ภนฺเต   อริฏ   ภิกฺขุ   คนฺธวาธิปุพฺพ   เอตสฺมา   
ปาปกา    ทฏิ ิคตา    วิเวเจตุกามา    สมนุยุ ฺชิมฺหา   สมนุคฺคาหิมฺหา    
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สมนุภาสิมฺหา    มา   เหว   อาวุโส   อรฏิ   อวจ   มา   ภควนฺต   
อพฺภาจิกฺขิ   น   หิ   สาธุ   ภควโต  อพฺภกฺขาน  น  หิ  ภควา  เอว   
วเทยฺย   อเนกปริยาเยน   อาวุโส  อริฏ  อนฺตรายิกา  ธมฺมา  วุตฺตา   
ภควตา    อล ฺจ   ปน   เต   ปฏิเสวโต   อนฺตรายาย   อปฺปสฺสาทา   
กามา   วุตฺตา   ภควตา   พหุทุกฺขา   พหูปายาสา   อาทีนโว   เอตฺถ   
ภิยฺโย   อฏ ิกงฺขลูปมา   กามา  วุตฺตา  ภควตา  พหุทุกฺขา  พหูปายาสา   
อาทีนโว   เอตฺถ   ภิยฺโย  ฯเปฯ  สปฺปสิรูปมา  กามา  วุตฺตา  ภควตา   
พหุทุกฺขา    พหูปายาสา   อาทีนโว   เอตฺถ   ภิยฺโยติ   เอวมฺป   โข   
ภนฺเต    อรฏิโ    ภิกฺขุ   คนฺธวาธิปุพฺโพ   อเมฺหหิ   สมนุยุ ฺชิยมาโน   
สมนุคฺคาหิยมาโน   สมนภุาสิยมาโน   ตเทว   ปาปก   ทิฏ ิคต  ถามสา   
ปรามสฺส   อภินิวิสฺส   โวหรติ  เอว  พฺยา  โข  อห  อาวุโส  ภควตา   
ธมฺม   เทสิต   อาชานามิ   ยถา   เยเม  อนฺตรายิกา  ธมฺมา  วุตฺตา   
ภควตา   เต   ปฏิเสวโต   นาล   อนฺตรายายาติ   ยโต   โข   มย   
ภนฺเต   นาสกฺขิมฺหา   อรฏิ   ภิกฺขุ   คนฺธวาธิปุพฺพ  เอตสฺมา  ปาปกา   
ทิฏ ิคตา วิเวเจตุ อถ มย เอตมตฺถ ภควโต อาโรเจมาติ ฯ   
     [๒๗๖]   อถ   โข   ภควา   อ ฺตร   ภิกฺขุ  อามนฺเตสิ  เอหิ   
ตฺว   ภิกฺขุ   มุ   วจเนน   อริฏ   ภิกฺขุ   คนฺธวาธิปุพฺพ  อามนฺเตหิ   
สตฺถา   ต   อาวุโส  อริฏ  อามนฺเตตีติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  โส   
ภิกฺขุ    ภควโต   ปฏิสฺสุตฺวา   เยน   อรฏิโ   ภิกฺขุ   คนฺธวาธิปุพฺโพ   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   อรฏิ   ภิกฺขุ   คนฺธวาธิปุพฺพ   เอตทโวจ    
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สตฺถา  ต  อาวุโส  อรฏิ  อามนฺเตตีติ  ฯ  เอวมาวุโสติ  โข  อริฏโ   
ภิกฺขุ    คนฺธวาธิปุพฺโพ    ตสฺส   ภิกฺขุโน   ปฏิสฺสุตฺวา   เยน   ภควา   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺน   โข  อริฏ  ภิกฺขุ  คนฺธวาธิปุพฺพ  ภควา  เอตทโวจ   
สจฺจ   กิร   เต   อรฏิ   เอวรูป   ปาปก  ทฏิ ิคต  อุปฺปนฺน  ตถาห   
ภควตา   ธมมฺ   เทสิต   อาชานามิ  ยถา  เยเม  อนฺตรายิกา  ธมฺมา   
วุตฺตา  ภควตา  เต  ปฏิเสวโต  นาล  อนตฺรายายาติ  ฯ เอว พฺยา โข   
อห  ภนฺเต  ภควตา  ธมฺม  เทสิต  อาชานามิ  ยถา  เยเม อนฺตรายิกา   
ธมฺมา   วุตฺตา   ภควตา   เต   ปฏิเสวโต   นาล  อนตฺรายายาติ  ฯ   
กสฺส  โข  นาม  ตฺว  โมฆปุริส  มยา  เอว  ธมฺม  เทสิต อาชานาสิ ฯ   
นนุ   มยา   โมฆปุริส   อเนกปริยาเยน   อนฺตรายิกา   ธมฺมา  วุตฺตา   
อล ฺจ    ปน    เต   ปฏิเสวโต   อนฺตรายาย   อปฺปสสฺาทา   กามา   
วุตฺตา    มยา    พหุทุกฺขา   พหูปายาสา   อาทีนโว   เอตฺถ   ภิยฺโย   
อฏ ิกงฺขลูปมา   กามา   วุตฺตา   มยา   ...  ฯ  มสเปสูปมา  กามา   
วุตฺตา  มยา ... ฯ ติณุกฺกูปมา กามา วุตฺตา มยา ... ฯ องฺคารกาสูปมา   
กามา  วุตฺตา  มยา  ...  ฯ  สุปนกูปมา  กามา  วุตฺตา  มยา ... ฯ   
ยาจิตกูปมา  กามา  วุตฺตา  มยา  ...  ฯ  รุกฺขผลูปมา  กามา  วุตฺตา   
มยา  ...  ฯ  อสิสูนูปมา  กามา  วุตฺตา  มยา  ...  ฯ  สตฺติสูลูปมา   
กามา  วุตฺตา  มยา  ...  ฯ  สปฺปสิรูปมา  กามา วุตฺตา มยา พหุทุกขฺา   
พหูปายาสา  อาทีนโว  เอตฺถ  ภิยโฺย  อถ  จ  ปน ตฺว โมฆปุริส อตฺตนา    
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ทุคฺคหิเตน   อเมฺห  เจว  อพฺภาจิกฺขสิ  อตฺตาน ฺจ  ขนสิ  พหุ ฺจ  อปุ ฺ   
ปสวสิ   ต ฺหิ  เต  โมฆปุริส  ภวิสฺสติ  ทีฆรตฺต  อหิตาย  ทุกฺขายาติ  ฯ   
อถ  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ต  ก ึ ม ฺถ  ภิกฺขเว  อปนาย ๑   
อริฏโ   ภิกขฺุ   คนฺธวาธิปุพฺโพ   อุสฺมิกโตป   อิมสฺมึ   ธมฺมวินเยติ  ฯ   
กิ ฺหิ  ๒  สิยา  ภนฺเต  โน  เหต  ภนฺเตติ  ฯ  เอว  วุตฺเต  อริฏโ   
ภิกฺขุ    คนฺธวาธิปุพฺโพ   ตุณฺหีภูโต   มงฺกุภูโต   ปตฺตกฺขนฺโธ   อโธมุโข   
ปชฺฌายนฺโต อปฺปฏิภาโณ นิสีทิ ฯ   
     [๒๗๗]   อถ   โข  ภควา  อริฏ  ภิกฺขุ  คนฺธวาธิปุพฺพ  ตุณฺหีภูต   
มงฺกุภูต    ปตฺตกฺขนฺธ    อโธมุข    ปชฺฌายนฺต    อปฺปฏิภาณ   วิทิตฺวา   
อริฏ    ภิกฺขุ    คนฺธวาธิปุพฺพ   เอตทโวจ   ป ฺายิสฺสสิ   โข   ตฺว   
โมฆปุริส  เอเตน สเกน ปาปเกน ทิฏ ิคเตน อิธาห ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิสฺสามีติ ฯ   
อถ     โข     ภควา     ภิกขฺู     อามนฺเตสิ     ตุเมฺหป     เม   
ภิกฺขเว  เอว  ธมฺม  เทสิต อาชานาถ ยถาย อริฏโ ภิกฺขุ คนฺธวาธิปุพฺโพ   
อตฺตนา     ทคฺุคหิเต     อเมฺห    เจว    อพฺภาจิกฺขติ    อตฺตาน ฺจ   
ขนติ   พหุ ฺจ   อปุ ฺ  ปสวตีติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  อเนกปริยาเยน   
หิ   โน   ภนฺเต   อนฺตรายกิา   ธมฺมา   วุตฺตา  ภควตา  อล ฺจ  ปน   
เต   ปฏิเสวโต   อนฺตรายาย   อปฺปสฺสาทา   กามา   วุตฺตา  ภควตา   
พหุทุกฺขา    พหูปายาสา    อาทีนโว   เอตฺถ   ภิยฺโย   อฏ ิกงฺขลูปมา   
กามา   วุตฺตา   ภควตา   พหุทุกฺขา   พหูปายาสา   อาทีนโว   เอตฺถ   
ภิยฺโย    ฯเปฯ    สปฺปสิรปูมา   กามา   วุตฺตา   ภควตา   พหุทุกฺขา   
#๑ โป. อถ ปนาย ฯ ๒ โป. กิ ฺจิ สิยา ฯ    
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พหูปายาสา  อาทีนโว  เอตฺถ  ภิยโฺยติ  ฯ  สาธุ  ๑  โข  เม  ตุเมฺห   
ภิกฺขเว   เอว   ธมฺม   เทสิต   อาชานาถ   อเนกปริยาเยน  หิ  โว   
ภิกฺขเว  อนฺตรายิกา  ธมฺมา  วุตฺตา  มยา  อล ฺจ  ปน  เต  ปฏิเสวโต   
อนฺตรายาย     อปฺปสฺสาทา     กามา    วุตฺตา    มยา    พหุทุกฺขา   
พหูปายาสา   อาทีนโว   เอตฺถ   ภิยฺโย  อฏ ิกงฺขลูปมา  กามา  วุตฺตา   
มยา    พหุทุกฺขา    พหูปายาสา   อาทีนโว   เอตฺถ   ภิยฺโย   ฯเปฯ   
สปฺปสิรูปมา   กามา   วุตฺตา   มยา   พหุทุกฺขา  พหูปายาสา  อาทีนโว   
เอตฺถ    ภิยฺโย   อถ   จ   ปนาย   อรฏิโ   ภิกฺขุ   คนฺธวาธิปุพฺโพ   
อตฺตนา   ทุคฺคหิเตน   อเมฺห   เจว   อพฺภาจิกฺขติ   อตฺตาน ฺจ   ขนติ   
พหุ ฺจ    อปุ ฺ    ปสวติ    ต ฺหิ    ตสฺส    โมฆปรุิสสฺส    ภวิสฺสติ   
ทีฆรตฺต   อหิตาย   ทุกฺขาย  ฯ  โส  วต  ภิกฺขเว  อ ฺเตฺรว  กาเมหิ   
อ ฺตฺร   กามส ฺาย   อ ฺตฺร   กามวิตกฺเกหิ   กาเม   ปฏิเสวิสฺสตีติ   
เนต าน วิชฺชติ ฯ   
     [๒๗๘]   อิธ   ภิกฺขเว  เอกจฺเจ  โมฆปุริสา  ธมมฺ  ปรยิาปุณนฺติ   
สุตฺต   เคยฺย   เวยฺยากรณ  คาถ  อุทาน  อิติวุตฺตก  ชาตก  อพฺภูตธมฺม   
เวทลฺล    เต   ต   ธมฺม   ปริยาปุณิตฺวา   เตส   ธมฺมาน   ป ฺาย   
อตฺถ   น   อุปปริกฺขนฺติ  เตส  เต  ธมฺมา  ป ฺาย  อตฺถ  อนุปปริกฺขต   
น   นิชฺฌาน   ขมนฺติ   เต   อุปารมฺภานิสสา  เจว  ธมฺม  ปรยิาปุณนฺติ   
อิติวาทปฺปโมกฺขานิสสา   จ   ยสฺสตฺถาย   ธมฺม   ปริยาปุณนฺติ   ต ฺจสฺส   
#๑ สี. ย.ุ สาธุ ภิกฺขเว ฯ ๒ ม. สาธุ สาธุ ภิกฺขเว ฯ    
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อตฺถ   นานุโภนฺติ   เตส   เต   ธมฺมา   ทุคฺคหิตา   ทฆีรตฺต  อหิตาย   
ทุกฺขาย   สวตฺตนฺติ   ต  กสิฺส  เหตุ  ทคฺุคหิตตฺตา  ภิกฺขเว  ธมฺมาน  ฯ   
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ปุริโส  อลคทฺทตฺถิโก  อลคทฺทคเวสี  อลคทฺทปริเยสน   
จรมาโน    โส    ปสฺเสยฺย    มหนฺต    อลคทฺท    ตเมน    โภเค   
วา   นงฺคุฏเ   วา   คเณฺหยฺย   ตสฺส   โส  อลคทฺโท  ปฏินิวตฺติตฺวา   
หตฺเถ   วา   พาหาย   วา   อ ฺตรสฺมึ   วา  องฺคปจฺจงฺเค  ฑเสยฺย   
โส    ตโตนิทาน   มรณ   วา   นิคฺคจฺเฉยฺย   มรณมตฺต   วา   ทุกขฺ   
ต   กิสฺส   เหตุ   ทุคฺคหิตตฺตา   ภิกฺขเว   อลคทฺทสสฺ   เอวเมว  โข   
ภิกฺขเว   อิเธกจฺเจ   โมฆปุริสา   ธมฺม   ปรยิาปุณนฺติ   สุตฺต   เคยฺย   
เวยฺยากรณ   คาถ   อุทาน   อิติวุตฺตก   ชาตก   อพฺภูตธมฺม   เวทลฺล   
เต   ต   ธมฺม   ปรยิาปุณิตฺวา   เตส   ธมฺมาน   ป ฺาย   อตฺถ  น   
อุปปริกฺขนฺติ   เตส   เต   ธมฺมา   ป ฺาย   อตฺถ   อนุปปริกฺขต   น   
นิชฺฌาน    ขมนฺติ   เต   อุปารมฺภานิสสา   เจว   ธมมฺ   ปริยาปุณนฺติ   
อิติวาทปฺปโมกฺขานิสสา   จ  ยสฺสตฺถาย  ๑  ธมฺม  ปริยาปุณนฺติ  ต ฺจสฺส   
อตฺถ   นานุโภนฺติ   เตส   เต   ธมฺมา   ทุคฺคหิตา   ทฆีรตฺต  อหิตาย   
ทุกฺขาย สวตฺตนฺติ ต กิสฺส เหตุ ทุคฺคหิตตฺตา ภิกฺขเว ธมฺมาน ฯ   
     [๒๗๙]  อิธ  ปน  ภิกขฺเว  เอกจฺเจ  กุลปุตฺตา  ธมฺม ปริยาปุณนฺติ   
สุตฺต   เคยฺย   เวยฺยากรณ  คาถ  อุทาน  อิติวุตฺตก  ชาตก  อพฺภูตธมฺม   
เวทลฺล    เต   ต   ธมฺม   ปริยาปุณิตฺวา   เตส   ธมฺมาน   ป ฺาย   
อตฺถ   อุปปรกิฺขนฺติ   เตส   เต   ธมฺมา   ป ฺาย   อตฺถ  อุปปรกิขฺต   
#๑ ม. ยสฺส จตฺถาย ฯ    
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นิชฺฌาน   ขมนฺติ   เต   น   เจว  อุปารมฺภานิสสา  ธมฺม  ปรยิาปุณนฺติ   
น    อิติวาทปฺปโมกฺขานิสสา    จ    ยสฺสตฺถาย    ธมฺม   ปริยาปณุนฺติ   
ต ฺจสฺส    อตฺถ   อนุโภนติฺ   เตส   เต   ธมฺมา   สุคหิตา   ทีฆรตฺต   
หิตาย    สุขาย   สวตฺตนฺติ   ต   กิสฺส   เหตุ   สุคหิตตฺตา   ภิกฺขเว   
ธมฺมาน   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  ปุริโส  อลคทฺทตฺถิโก  อลคทฺทคเวสี   
อลคทฺทปริเยสน   จรมาโน   โส   ปสฺเสยฺย   มหนฺต   อลคทฺท  ตเมน   
อชปเทน    ทณฺเฑน    สนุิคฺคหิต    นคฺิคเณฺหยฺย    อชปเทน   ทณฺเฑน   
สุนิคฺคหิต    นิคฺคเหตฺวา    คีวาย   สุคหิต   คเณฺหยฺย   กิ ฺจาป   โส   
ภิกฺขเว   อลคทฺโท   ตสฺส   ปุริสสฺส   หตฺถ   วา  พาห  วา  อ ฺตร   
วา  องฺคปจฺจงฺค  โภเคหิ  ปลิเวเธยฺย  อถ  โข  โส  เนว  ตโตนิทาน    
มรณ   วา   นคฺิคจฺเฉยฺย   มรณมตฺต   วา   ทุกฺข   ต   กสิฺส   เหตุ   
สุคหิตตฺตา   ภิกฺขเว   อลคทฺทสฺส   เอวเมว   โข  ภิกฺขเว  อิเธกจฺเจ   
กุลปุตฺตา    ธมฺม    ปรยิาปุณนฺติ   สุตฺต   เคยฺย   เวยฺยากรณ   คาถ   
อุทาน    อิติวุตฺตก    ชาตก   อพฺภูตธมฺม   เวทลฺล   เต   ต   ธมฺม   
ปริยาปุณิตฺวา    เตส   ธมมฺาน   ป ฺาย   อตฺถ   อุปปริกฺขนฺติ   เตส   
เต   ธมฺมา   ป ฺาย   อตฺถ   อุปปริกขฺต   นิชฌฺาน   ขมนฺติ  เต  น   
เจว   อุปารมฺภานิสสา   ธมฺม   ปริยาปณุนฺติ  น  อิติวาทปฺปโมกฺขานิสสา   
จ    ยสฺสตฺถาย    ธมฺม    ปริยาปุณนฺติ    ต ฺจสฺส   อตฺถ   อนุโภนติฺ   
เตส   เต   ธมมฺา   สุคหิตา   ทีฆรตฺต   หติาย  สุขาย  สวตฺตนฺติ  ต   
กิสฺส   เหตุ   สุคหิตตฺตา   ภิกฺขเว   ธมมฺาน   ฯ   ตสฺมาติห  ภิกฺขเว    
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ยสฺส   เม   ภาสิตสฺส   อตฺถ   อาชาเนยฺยาถ   ตถา  น  ธาเรยฺยาถ   
ยสฺส   จ   ปน   เม   ภาสิตสฺส   อตฺถ  น  อาชาเนยฺยาถ  อห  โว   
ตตฺเถว   ปฏปิุจฺฉิตพฺโพ   เย   วา   ปนสฺสุ   วิยตฺตา   ภิกฺขู  กุลลฺปูม   
โว   ภิกฺขเว   ธมฺม   เทสิสสฺามิ   นิตฺถรณตฺถาย   โน  คหณตฺถาย  ต   
สุณาถ   สาธุก   มนสิกโรถ   ภาสิสฺสามีติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  เต   
ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๒๘๐]    ภควา    เอตทโวจ    เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ปรุิโส   
อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน    โส    ปสฺเสยยฺ   มหนฺต   อุทกณฺณว   โอริมตีร   
สาสงฺก   สปปฺฏิภย   ปารมิตีร   เขม   อปฺปฏิภย   น   จาสฺส  นาวา   
สนฺตารณี   อุตฺตรเสตุ   วา   อปารา   ปาร  คมนาย  ตสฺส  เอวมสฺส   
อย   โข   มหา   อุทกณฺณโว   โอริมตีร  สาสงฺก  สปฺปฏิภย  ปาริมตีร   
เขม   อปฺปฏภิย   นตฺถิ  จ  นาวา  สนฺตารณี  อุตฺตรเสตุ  วา  อปารา   
ปาร    คมนาย    ยนฺนูนาห   ติณกฏสาขาปลาส   สงฺกฑฺฒิตฺวา   กุลลฺ   
พนฺธิตฺวา   ต   กลฺุล   นิสฺสาย   หตฺเถหิ  จ  ปาเทหิ  จ  วายมมาโน   
โสตฺถินา   ปาร   อุตฺตเรยฺยนฺติ   ฯ   อถ   โข  โส  ภิกฺขเว  ปุริโส   
ติณกฏสาขาปลาส   สงฺกฑฺฒิตฺวา   กุลฺล   พนฺธิตฺวา   ต  กุลลฺ  นิสฺสาย   
หตฺเถหิ  จ  ปาเทหิ  จ วายมมาโน โสตฺถินา ปาร อุตฺตเรยฺย ตสฺส [๑]   
อุตฺติณฺณสฺส   ๒  ปารคตสฺส  เอวมสฺส  พหุกาโร  โข  เม  อย  กุลฺโล   
อิมาห   กุลลฺ  นิสฺสาย  หตฺเถหิ  จ  ปาเทหิ  จ  วายมมาโน  โสตฺถินา   
ปาร   อุตฺติณฺโณ   ยนฺนูนาห   อิม  กลฺุล  สีเส  ๓  วา  อาโรเปตฺวา   
#๑ ม. ปรุิสสสฺ ฯ ๒ ย.ุ ติณฺณสฺส ฯ ๓ ม. ถเล วา อุสฺสาเทตฺวา อุทเก วา   
#โอปลาเปตฺวา ฯ    
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ขนฺเธ  วา  ปจฺจาโรเปตฺวา  เยนกาม  ปกฺกเมยฺยนฺติ  ฯ  ต  กึ  ม ฺถ   
ภิกฺขเว   อป   นุ   โส   ปุรโิส   เอวการี   ตสฺมึ  กุลฺเล  กิจฺจการี   
อสฺสาติ   ฯ   โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  กถการี  จ  โส  ภิกขฺเว  ปุริโส   
ตสฺมึ   กลฺุเล  กิจฺจการี  อสฺส  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ตสฺส  ปุริสสฺส  [๑]   
ปารคตสฺส   เอวมสฺส   พหุกาโร   โข  เม  อย  กุลโฺล  อิมาห  กลฺุล   
นิสฺสาย   หตฺเถหิ   จ   ปาเทหิ   จ   วายมมาโน   โสตฺถินา   ปาร%   
อุตฺติณฺโณ   ยนฺนูนาห   อิม  กลฺุล  ถเล  วา  อุสฺสาเปตฺวา  ๒  อุทเก   
วา   โอปลาเปตฺวา   เยนกาม   ปกฺกเมยฺยนฺติ  ฯ  เอวการี  โข  โส   
ภิกฺขเว   ปุริโส   ตสฺมึ   กลฺุเล   กิจฺจการี   อสฺส  ฯ  เอวเมว  โข   
ภิกฺขเว    กลุลฺูปโม    มยา    ธมฺโม   เทสิโต   นิตฺถรณตฺถาย   โน   
คหณตฺถาย    กุลลฺูปม    โว   ภิกฺขเว   ธมฺม   เทสิต   อาชานนฺเตหิ   
ธมฺมาป โว ปหาตพฺพา ปเคว อธมฺมา ฯ   
     [๒๘๑]   ฉยิมานิ   ภิกขฺเว   ทิฏ ิฏานานิ   ฯ  กตมานิ  ฉ  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   อสฺสุตวา   ปุถุชชฺโน   อริยาน   อทสฺสาวี  อริยธมมฺสฺส   
อโกวิโท   อริยธมฺเม   อวินีโต   สปฺปุรสิาน   อทสฺสาวี  สปฺปุริสธมฺมสฺส   
อโกวิโท    สปฺปุริสธมฺเม    อวินีโต   รปู   เอต   มุ   เอโสหมสฺมิ   
เอโส   เม   อตฺตาติ   สมนุปสฺสติ   เวทน   เอต   มุ  เอโสหมสฺมิ   
เอโส   เม   อตฺตาติ   สมนุปสฺสติ   ส ฺ   เอต   มุ   เอโสหมสฺมิ   
เอโส   เม   อตฺตาติ   สมนุปสฺสติ   สงฺขาเร  เอต  มุ  เอโสหมสฺมิ   
#๑ ยุ. ติณฺณสฺส ฯ ส.ี ย.ุ อุสฺสาเรตฺวา ฯ ๒ ม. อุสสาเทตฺวา ฯ    
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เอโส   เม  อตฺตาติ  สมนุปสฺสติ  ยมฺปท  ๑  ทิฏ  สุต  มุต  วิ ฺาต   
ปตฺต   ปริเยสิต   อนุวิจรติ   มนสา   ตมฺป   เอต   มุ  เอโสหมสฺมิ   
เอโส    เม   อตฺตาติ   สมนุปสฺสติ   ยมฺปท   ๒   ทฏิ ิฏาน   โสภ   
โลโก   โส   อตฺตา   โส   เปจฺจ   ภวิสฺสามิ  นิจฺโจ  ธุโว  สสฺสโต   
อวิปริณามธมฺโม    สสฺสติสม    ตเถว   สฺสามีติ   ตมฺป   เอต   มุ   
เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม   อตฺตาติ   สมนุปสฺสติ   ฯ  สุตวา  จ  โข   
ภิกฺขเว  อริยสาวโก  อริยาน  ทสฺสาวี  อริยธมฺมสฺส  โกวิโท  อรยิธมฺเม   
สุวินีโต   สปปฺุริสาน   ทสสฺาวี   สปฺปุรสิธมฺมสฺส   โกวิโท  สปฺปรุิสธมฺเม   
สุวินีโต   รูป   เนต  มุ  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส  อตฺตาติ  สมนุปสฺสติ   
เวทน   เนต   มุ  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส  อตฺตาติ  สมนุปสฺสติ  ส ฺ   
เนต   มุ   เนโสหมสฺมิ   น   เมโส   อตฺตาติ  สมนุปสฺสติ  สงฺขาเร(   
เนต   มุ   เนโสหมสฺมิ   น  เมโส  อตฺตาติ  สมนุปสฺสติ  ยมฺปท  ๓   
ทิฏ   สุต   มุต   วิ ฺาต   ปตฺต   ปริเยสิต  อนุวิจริต  มนสา  ตมฺป   
เนต   มุ   เนโสหมสฺมิ   น  เมโส  อตฺตาติ  สมนุปสฺสติ  ยมฺปท  ๓   
ทิฏ ิฏาน   โส   โลโก   โส   อตฺตา  โส  เปจฺจ  ภวิสฺสามิ  นิจฺโจ   
ธุโว   สสฺสโต   อวิปริณามธมฺโม   สสสฺติสม   ตเถว   สฺสามีติ  ตมฺป   
เนต   มุ   เนโสหมสฺมิ   น   เมโส  อตฺตาติ  สมนุปสฺสติ  โส  เอว   
สมนุปสฺสนฺโต อสติ น ปริตสฺสตีติ ฯ   
     [๒๘๒]   เอว   วุตฺเต   อ ฺตโร   ภิกฺขุ   ภควนฺต  เอตทโวจ   
สิยา   น ุ  โข   ภนฺเต  พหิทฺธา  อสติ  ปริตสฺสนาติ  ฯ  สิยา  ภิกขฺูติ   
#๑-๒-๓ โป. ม. ยมฺป ต ฯ    
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ภควา   อโวจ   อิธ   ภิกฺขุ   เอกจฺจสฺส   เอว  โหติ  อหุ  วต  เม   
ต   วต   เม   นตฺถิ   สิยา   วต  เม  ต  วตาห  น  ลภามีติ  โส   
โสจติ    กิลมติ    ปริเทวติ   อุรตฺตาฬึ   กนฺทติ   สมโฺมห   อาปชชฺติ   
เอว   โข   ภิกฺขุ   พหิทฺธา   อสติ  ปริตสฺสนา  โหตีติ  ฯ  สิยา  ปน   
ภนฺเต   พหิทฺธา   อสติ  อปริตสฺสนาติ  ฯ  สิยา  ภิกขฺูติ  ภควา  อโวจ   
อิธ   ภิกฺขุ   เอกจฺจสฺส   น  เอว  โหติ  อหุ  วต  เม  ต  วต  เม   
นตฺถิ   สิยา   วต   เม   ต  วตาห  น  ลภามีติ  โส  น  โสจติ  น   
กิลมติ   น   ปริเทวติ   น   อุรตฺตาฬึ   กนฺทติ  น  สมฺโมห  อาปชฺชติ   
เอว   โข   ภิกฺขุ   พหิทฺธา   อสติ  อปรติสฺสนา  โหตีติ  ฯ  สยิา  นุ   
โข   ภนฺเต   อชฺฌตฺต   อสติ   ปริตสฺสนาติ   ฯ  สิยา  ภิกฺขูติ  ภควา   
อโวจ   อิธ   ภิกฺขุ   เอกจฺจสฺส   เอว  ทฏิ ิ  โหติ  โส  โลโก  โส   
อตฺตา   โส   เปจฺจ  ภวิสฺสามิ  นิจฺโจ  ธโุว  สสฺสโต  อวิปริณามธมฺโม   
สสฺสติสม    ตเถว    สฺสามีติ    โส    สุณาติ    ตถาคตสฺส    วา   
ตถาคตสาวกสฺส  วา  สพฺเพส ทิฏ ิฏานาธิฏานปริยุฏานาภินิเวสานุสยาน   
สมุคฺฆาตาย          สพฺพสงฺขารสมถาย          สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺคาย   
ตณฺหกฺขยาย   วิราคาย   นโิรธาย   นิพฺพานาย   ธมฺม  เทเสนฺตสฺส  ฯ   
ตสฺเสว   โหติ   อุจฺฉิชฺชิสสฺามิ   นามสฺสุ   วินสฺสิสฺสามิ   นามสฺสุ  นสฺส ุ  
นาม   ภวิสฺสามีติ   โส   โสจติ   กิลมติ   ปริเทวติ  อุรตฺตาฬึ  กนทฺติ   
สมฺโมห   อาปชฺชติ   เอว   โข   ภิกฺขุ   อชฺฌตฺต   อสติ   ปริตสฺสนา   
โหตีติ  ฯ  สยิา  ๑  ปน  ภนฺเต  อชฺฌตฺต  อสติ  อปริตสฺสนาติ ฯ สิยา   
#๑ โป. สิยา นุโข ภนฺเต ฯ    
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ภิกฺขูติ   ภควา  อโวจ  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺจสฺส  น  เอว  ทิฏ ิ  โหติ   
โส   โลโก  โส  อตฺตา  โส  เปจฺจ  ภวิสฺสามิ  นิจฺโจ  ธุโว  สสฺสโต   
อวิปริณามธมฺโม     สสฺสติสม     ตเถว    สฺสามีติ    โส    สุณาติ   
ตถาคตสฺส   วา    ตถาคตสาวกสฺส   วา    สพฺเพส  ทิฏ ิฏานาธิฏาน- 
ปริยุฏานาภินิเวสานุสยาน สมุคฺฆาตาย สพฺพสงฺขารสมถาย  สพฺพูปธิ- 
ปฏินิสฺสคฺคาย   ตณฺหกฺขยาย  วิราคาย  นิโรธาย  นิพฺพานาย  ธมฺม   
เทเสนฺตสฺส    ฯ   ตสฺส   น   เอว   โหติ   อุจฺฉิชฺชิสสฺามิ   นามสฺสุ   
วินสฺสิสฺสามิ   นามสฺสุ   นสฺสุ   นาม   ภวิสฺสามีติ   โส  น  โสจติ  น   
กิลมติ   น   ปริเทวติ   น   อุรตฺตาฬึ   กนฺทติ  น  สมฺโมห  อาปชฺชติ   
เอว โข ภิกฺขุ อชฺฌตฺต อสติ อปริตสฺสนา โหติ ฯ   
     [๒๘๓] ต ๑ ภิกฺขเว ปริคฺคห ปริคฺคเณฺหยฺยาถ ยฺวาสฺส ๒ ปริคฺคโห   
นิจฺโจ  ธุโว  สสฺสโต  อวิปริณามธมฺโม  สสฺสติสม  ตเถว  ติฏเยฺย  ๓   
ปสฺสถ  โน  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  ต  ปริคฺคห  ยฺวาสฺส  ๒  ปริคฺคโห นิจฺโจ   
ธุโว   สสฺสโต   อวิปริณามธมฺโม   สสสฺติสม   ตเถว   ติฏเยฺยาติ  ฯ   
โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  สาธุ  ภิกฺขเว  อหมฺป  โข  ต  ภิกขฺเว  ปริคฺคห   
น  สมนุปสสฺามิ  ยฺวาสฺส ๒ ปริคฺคโห นิจฺโจ ธุโว สสฺสโต อวิปริณามธมฺโม   
สสฺสติสม    ตเถว    ติฏเยฺย    ฯ   ต   ภิกฺขเว   อตฺตวาทุปาทาน   
อุปาทิเยถ   ยสฺส    ๔   อตฺตวาทุปาทาน  อุปาทิยโต  น  อุปฺปชฺเชยฺยุ   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา    ปสฺสถ   โน   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   ต   
#๑ โป. ต ฺจ ภิกฺขเว ฯ ๒ โป. ยวาสฺสุ ปริคฺคโห ฯ ๓ โป. ติฏเยฺยาติ ฯ   
#๔ สี. ย.ุ ย อสฺส ฯ    
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อตฺตวาทุปาทาน   ยสฺส   อตฺตวาทุปาทาน   อุปาทิยโต   น  อุปปฺชฺเชยฺยุ   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ   ฯ   โน   เหต   ภนฺเต   ฯ  สาธุ   
ภิกฺขเว   อหมฺป   โข   ต   ภิกฺขเว  อตฺตวาทุปาทาน  น  สมนุปสฺสามิ   
ยสฺส   อตฺตวาทุปาทาน   อุปาทิยโต   น  อุปฺปชฺเชยยฺุ  โสกปริเทวทุกฺข-   
โทมนสฺสุปายาสา  ฯ  ต  ภิกฺขเว  ทิฏ ินิสฺสย  นิสฺสเยถ ยสฺส ทฏิ ินิสฺสย   
นิสฺสยโต      น      อุปฺปชเฺชยฺยุ     โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   
ปสฺสถ  โน  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  ต  ทิฏ ินิสฺสย  ยสฺส  ทิฏ ินิสฺสย  นิสฺสยโต   
น    อุปฺปชฺเชยฺยุ   โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ   ฯ   โน   เหต   
ภนฺเต   ฯ   สาธุ   ภิกฺขเว   อหมฺป   โข   ต   ภิกฺขเว  ทิฏ ินิสฺสย   
น    สมนุปสสฺามิ    ยสฺส    ทฏิ ินิสฺสย   นิสฺสยโต   น   อุปฺปชฺเชยฺยุ   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ฯ   
     [๒๘๔]   อตฺตนิ   วา  ภิกฺขเว  สติ  อตฺตนิย  เมติ  อสฺสาติ  ฯ   
เอว  ภนฺเต  ฯ  อตฺตนิเย  วา  ภิกฺขเว  สติ  อตฺตา  เมติ  อสฺสาติ ฯ   
เอว  ภนฺเต  ฯ  อตฺตนิ  จ  ภิกฺขเว  อตฺตนิเย  ๑  จ สจฺจโต เถตโต   
อนุปลพฺภิยมาเน   ยมฺปท  ๒  ทิฏ ิฏาน  โส  โลโก  โส  อตฺตา  โส   
เปจฺจ   ภวิสฺสามิ   นิจฺโจ   ธุโว   สสฺสโต  อวิปริณามธมฺโม  สสฺสติสม   
ตเถว   สฺสามีติ   นนาย   ภิกฺขเว  เกวโล  ปริปูโร  พาลธมฺโมติ  ฯ   
กิ ฺหิ  โน  สยิา  ภนฺเต  เกวโล ห ิ๓ ภนฺเต ๔ ปริปโูร พาลธมฺโมติ ฯ   
ต   ก ึ  ม ฺถ   ภิกฺขเว   รูป   นิจฺจ  วา  อนิจฺจ  วาติ  ฯ  อนิจฺจ   
#๑ โป. อตฺตนิเยว สจฺจโต เถตโต จ ฯ ๒ โป. ม. ยมปฺต ฯ   
#๓-๔ สี. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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ภนฺเต  ฯ  ยมปฺนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต  สขุ  วาติ  ฯ  ทกฺุข  ภนฺเต  ฯ   
ยมฺปนานิจฺจ   ทุกฺข   วิปรณิามธมฺม   กลฺล   นุ   ต   สมนุปสฺสิตุ  เอต   
มุ   เอโสหมสฺมิ   เอโส  เม  อตฺตาติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  ต   
กึ  ม ฺถ  ภิกฺขเว  เวทนา  ฯเปฯ  ส ฺา  ... สงฺขารา ... วิ ฺาณ   
นิจฺจ   วา   อนิจฺจ   วาติ   ฯ  อนิจฺจ  ภนฺเต  ฯ  ยมฺปนานิจฺจ  ทุกฺข   
วา  ต  สุข  วาติ  ฯ  ทุกฺข  ภนฺเต  ฯ  ยมปฺนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม   
กลฺล  น ุ ต  สมนุปสฺสิตุ  เอต  มุ  เอโสหมสฺมิ  เอโส  เม อตฺตาติ ฯ   
โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  ตสฺมาติห ภิกฺขเว ยงฺกิ ฺจิ รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   
อชฺฌตฺต    วา    พหิทฺธา    วา    โอฬารกิ    วา    สุขุม    วา   
หีน   วา   ปณีต   วา  ย  ทูเร  สนฺติเก  วา  สพฺพ  รปู  เนต  มุ   
เนโสหมสฺมิ   น   เมโส   อตฺตาติ   เอวเมต   ยถาภูต  สมฺมปฺป ฺาย   
ทฏพฺพ   ฯ   ยากาจิ  เวทนา  ฯเปฯ  ยากาจิ  ส ฺา  ...  เยเกจิ   
สงฺขารา    ...   ยงฺกิ ฺจิ   วิ ฺาณ   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   อชฌฺตฺต   
วา   พหิทฺธา   วา   โอฬาริก   วา  สุขุม  วา  หีน  วา  ปณีต  วา   
ย   ทูเร   สนฺติเก   วา   สพฺพ   วิ ฺาณ   เนต   มุ  เนโสหมสฺมิ   
น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺป ฺาย ทฏพฺพ ฯ   
     [๒๘๕]   เอว   ปสฺส   ภิกฺขเว   สุตวา   อริยสาวโก  รูปสฺมึป   
นิพฺพินฺทติ   เวทนายป   นพฺิพินฺทติ  ส ฺายป  นิพฺพินฺทติ  สงฺขาเรสุป  ๑   
นิพฺพินฺทติ   วิ ฺาณสฺมึป   นิพฺพินฺทติ   นิพฺพินฺท   ๒   วิรชฺชติ   วิราคา  
#๑ สี. ม. ย.ุ ป ฺจสุ าเนสุ ปสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. นิพฺพิทา.    
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วิมุจฺจติ    วิมุตฺตสฺมึ    วิมตฺุตมิติ   าณ   โหติ   ขีณา   ชาติ   วุสิต   
พฺรหฺมจริย   กต  กรณีย  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  ปชานาตีติ  ๑  ฯ  อย   
วุจฺจติ     ภิกขฺเว    ภิกฺขุ    อุกฺขิตฺตปลิโฆ    อิติป    สงฺกิณฺณปริกฺโข   
อิติป    อพฺภูเฬฺหสิโก    อติิป   นริคฺคโฬ   อิติป   อริโย   ปนฺนทธฺโช   
ปนฺนภาโร   วิสยุตฺโต   อิติป   ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อุกฺขิตฺตปลิโฆ   
โหติ   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว  ภิกขฺุโน  อวิชชฺา  ปหีนา  โหติ  อุจฺฉินฺนมูลา   
ตาลาวตฺถุกตา  อนภาวงฺคตา  อายตึ  อนุปฺปาทธมฺมา  เอว  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   อุกฺขิตฺตปลิโฆ   โหติ   ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  สงฺกิณฺณปริกฺโข   
โหติ    ฯ    อิธ    ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   โปโนพฺภวิโก   ชาติสงฺขาโร   
ปหีโน    โหติ    อุจฺฉินฺนมูโล   ตาลาวตฺถุกโต   อนภาวงฺคโต   อายตึ   
อนุปฺปาทธมฺโม   เอว   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  สงฺกิณฺณปริกฺโข  โหติ  ฯ   
กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  อพฺภูเฬฺหสิโก  โหติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุโน   
ตณฺหา    ปหนีา    โหติ   อุจฺฉินฺนมูลา   ตาลาวตฺถุกตา   อนภาวงฺคตา   
อายตึ    อนุปปฺาทธมฺมา   เอว   โข   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   อพฺภูเฬฺหสิโก   
โหติ   ฯ   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  นิรคฺคโฬ  โหติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุโน   ป ฺโจรมฺภาคิยานิ   ส ฺโชนานิ  ปหีนานิ  โหนฺติ  อุจฺฉินฺนมูลานิ   
ตาลาวตฺถุกตานิ       อนภาวงฺคตานิ      อายตึ      อนุปฺปาทธมฺมานิ   
เอว   โข   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  นิรคฺคโฬ  โหติ  ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
อริโย   ปนฺนทฺธโช   ปนนฺภาโร   วิสยุตฺโต   โหติ   ฯ   อิธ  ภิกขฺเว   
ภิกฺขุโน    อสฺมิมาโน    ปหีโน    โหติ   อุจฺฉินฺนมูโล   ตาลาวตฺถุกโต   
#๑ โป. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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อนภาวงฺคโต    อายตึ   อนุปฺปาทธมฺโม   เอว   โข   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   
อริโย ปนฺนทธฺโช ปนฺนภาโร วิสยุตฺโต โหติ ฯ   
     [๒๘๖]   เอว   วิมุตฺตจิตฺต  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สอินฺทา  เทวา   
สพฺรหฺมกา    สปชาปติกา    อเนฺวสนฺตา    นาธิคจฺฉนฺติ   อิท   นสิฺสิต   
ตถาคตสฺส   วิ ฺาณนฺติ   ต   กิสฺส   เหตุ  ทิฏเวาห  ภิกฺขเว  ธมฺเม   
ตถาคต  อนนุวชฺโชติ  ๑  วทามิ  ฯ เอววาทึ โข ม ภิกฺขเว เอวมกฺขายึ   
เอเก   สมณพฺราหฺมณา   อสตา   ตุจฺฉา   มุสา  อภูเตน  อพฺภาจิกฺขนฺติ   
เวนยิโก   สมโณ   โคตโม   สโต   สตฺตสฺส   อุจฺเฉท   วินาส  วิภว   
ป ฺาเปตีติ   ฯ   ยถา   จาห   ภิกฺขเว   น  ยถา  จาห  น  วทามิ   
ตถา    ม    เต   โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา   อสตา   ตุจฺฉา   มุสา   
อภูเตน   อพฺภาจิกฺขนฺติ   เวนยิโก   สมโณ   โคตโม   สโต   สตฺตสฺส   
อุจฺเฉท   วินาส  วิภว  ป ฺาเปตีติ  ฯ  ปุพฺเพ  จาห  ภิกฺขเว  เอตรหิ   
จ   ทุกฺข ฺเจว  ป ฺาเปมิ  ทุกฺขสฺส  จ  นิโรธ  ฯ  ตตฺร  เจ  ภิกขฺเว   
ปเร  ตถาคต  อกฺโกสนฺติ  ปริภาสนฺติ  โรเสนฺติ  วิเหเสนฺติ ฆฏเฏนฺติ ๒   
ตตฺร   ภิกฺขเว   ตถาคตสฺส   น   โหติ   อาฆาโต  น  อปฺปจฺจโย  น   
เจตโส  อนภินนฺทิ  ๓  ฯ  ตตฺร  เจ  ภิกขฺเว  ปเร ตถาคต สกฺกโรนฺติ   
ครุกโรนฺติ   มาเนนฺติ   ปูเชนฺติ   ตตฺร   ภิกฺขเว  ตถาคตสฺส  น  โหติ   
อานนฺโท  น  โสมนสฺส   [๔] เจตโส อุพฺพิลาวิตตฺต ฯ ตตฺร เจ ภิกฺขเว   
#๑ ม. อนนุวิชฺโช ฯ ยุ. อนนุเวชฺโชติ วทามิ ฯ ๒ สี. ม. ย.ุ วิเหเสนฺติ ฆฏเฏนฺตีติ  
#อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ ๓ ส.ี ม. ย.ุ อนภิรทฺธิ ฯ ๔ ม. ย.ุ นสทฺโท ทิสฺสติ ฯ    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 277 

ปเร  ตถาคต  สกฺกโรนฺติ  ครุกโรนฺติ  มาเนนฺติ  ปูเชนฺติ  ตตฺร  ภิกฺขเว   
ตถาคตสฺส   เอว   โหติ   ย   โข  อิท  ปุพฺเพ  ปริ ฺาต  ตตฺถ  เม   
เอวรูปา การา กรียนฺตีติ ฯ   
     [๒๘๗]   ตสฺมาติห   ภิกฺขเว   ตุเมฺห   เจป  ปเร  อกฺโกเสยฺยุ   
ปริภาเสยฺยุ  โรเสยฺยุ  วิเหเสยฺยุ  ฆฏเฏยฺยุ ๑ ตตฺร ตุเมฺหหิ น อาฆาโต   
น  อปฺปจฺจโย  น  เจตโส  อภินนฺทิ  ๒  กรณียา  ฯ  ตสฺมาติห ภิกฺขเว   
ตุเมฺห   เจป   ปเร   สกฺกเรยฺยุ  ครุกเรยฺยุ  มาเนยฺยุ  ปูเชยฺยุ  ตตฺร   
ตุเมฺหหิ   น   อานนฺโท   น   โสมนสฺส   น   เจตโส   อุพฺพิลาวิตตฺต   
กรณีย  ฯ  ตสฺมาติห  ภิกฺขเว  ตุเมฺห  เจป  ปเร  สกกฺเรยฺยุ ครุกเรยฺยุ   
มาเนยฺยุ   ปูเชยฺยุ   ตตฺร   ตุมฺหาก   เอวมสฺส   ย  โข  อิท  ปุพฺเพ   
ปริ ฺาต   ตตฺถ   โน   ๓  เอวรูปา  การา  กรียนตีฺติ  ฯ  ตสฺมาติห   
ภิกฺขเว   ย   น   ตุมฺหาก  ต  ปชหถ  ต  โว  ปหีน  ทฆีรตฺต  หิตาย   
สุขาย   ภวิสฺสติ   ฯ   กิ ฺจ   ภิกฺขเว   น  ตุมฺหาก  รูป  ภิกฺขเว  น   
ตุมฺหาก  ต  ปชหถ  ต  โว  ปหีน  ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขาย  ภวิสฺสติ  ฯ   
เวทนา   ภิกฺขเว   น   ตุมหฺาก  ต  ปชหถ  สา  โว  ปหีนา  ทีฆรตฺต   
หิตาย   สุขาย   ภวิสฺสติ   ฯ  ส ฺา  ภิกฺขเว  น  ตุมหฺาก  ต  ปชหถ   
สา  โว  ปหนีา  ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขาย  ภวิสฺสติ  ฯ  สงฺขารา ภิกฺขเว   
น   ตุมฺหาก   เต   ปชหถ   เต  โว  ปหนีา  ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขาย   
ภวิสฺสนฺติ   ฯ   วิ ฺาณ   ภิกฺขเว   น   ตุมฺหาก   ต  ปชหถ  ต  โว   
ปหีน   ทีฆรตฺต   หิตาย   สุขาย   ภวิสฺสติ  ฯ  ต  กึ  ม ฺถ  ภิกฺขเว   
#๑ ม. ฆฏเฏยฺยุนฺติ ปาโ นตฺถิ ฯ ย.ุ วิเหเสยฺยุ ฆฏเฏยฺยุนฺติ อิเม ปาา น   
#ทิสสนฺติ ฯ ๒ สี. ม. ย.ุ อนภิรทฺธิ ฯ ๓ โป. ม. เม ฯ    
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ย   อิมสฺมึ   เชตวเน   ติณกฏสาขาปลาส   ต   ชโน   หเรยฺย  วา   
ฑเหยฺย   วา   ยถาปจฺจย   วา   กเรยฺย  อป  นุ  ตุมฺหาก  เอวมสฺส   
อเมฺห   ชโน  หรติ  วา  ฑหติ  วา  ยถาปจฺจย  วา  กโรตีติ  ฯ  โน   
เหต   ภนฺเต   ต   กิสฺส   เหตุ   น   หิ  โน  เอต  ภนฺเต  อตฺตา   
วา   อตฺตนิย   วาติ   ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ย  น  ตุมฺหาก  ต   
ปชหถ   ต   โว   ปหีน   ทีฆรตฺต   หติาย  สุขาย  ภวิสฺสติ  ฯ  กิ ฺจ   
ภิกฺขเว   น   ตุมฺหาก   รูป   ภิกฺขเว   น   ตุมฺหาก   ต  ปชหถ  ต   
โว  ปหีน  ทฆีรตฺต  หิตาย  สุขาย  ภวิสฺสติ  ฯ  เวทนา  ภิกฺขเว ฯเปฯ   
ส ฺา    ภิกขฺเว    ฯเปฯ    สงฺขารา    ภิกฺขเว   ฯเปฯ   วิ ฺาณ   
ภิกฺขเว   น   ตุมฺหาก   ต   ปชหถ   ต   โว  ปหีน  ทฆีรตฺต  หิตาย   
สุขาย ภวิสฺสติ ฯ   
     [๒๘๘]   เอว   สฺวากฺขาโต   ภิกฺขเว   มยา  ธมโฺม  อุตฺตาโน   
วิวโฏ   ปกาสิโต   ฉินฺนปโลติโก   เอว   สฺวากฺขาเต   ภิกฺขเว  มยา   
ธมฺเม   อุตฺตาเน   วิวเฏ   ปกาสิเต   ฉินฺนปโลติเก   เย  เต  ภิกฺขู   
อรหนฺโต  ขีณาสวา  วุสิตวนฺโต  กตกรณียา  โอหิตภารา  อนุปฺปตฺตสทตฺถา   
ปริกฺขีณภวส ฺโชนา       สมฺมท ฺาวิมุตฺตา      วฏฏนฺเตส      นตฺถิ   
ป ฺาปนาย   ฯ   เอว   สวฺากฺขาโต  ภิกฺขเว  มยา  ธมฺโม  อุตฺตาโน   
วิวโฏ   ปกาสิโต   ฉินฺนปโลติโก   เอว   สฺวากฺขาเต   ภิกฺขเว  มยา   
ธมฺเม    อุตฺตาเน   วิวเฏ   ปกาสิเต   ฉินฺนปโลติเก   เยส   ภิกฺขูน   
ป ฺโจรมฺภาคิยานิ    ส ฺโชนานิ   ปหีนานิ   สพฺเพ   เต   โอปปาติกา    
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ตตฺถ  ปรินิพฺพายิโน  อนาวตฺติธมฺมา  ตสฺมา  โลกา  ฯ  เอว สฺวากฺขาโต   
ภิกฺขเว   มยา   ธมฺโม   อุตฺตาโน   วิวโฏ   ปกาสิโต   ฉินฺนปโลติโก   
เอว   สฺวากฺขาเต   ภิกฺขเว  มยา  ธมฺเม  อุตฺตาเน  วิวเฏ  ปกาสิเต   
ฉินฺนปโลติเก  เยส  ภิกฺขูน  ตีณิ  ส ฺโชนานิ ปหีนานิ ราคโทสโมหตนุภูตา   
สพฺเพ    เต    สกทาคามิโน    สกิเทว    อิม    โลก   อาคนฺตฺวา   
ทุกฺขสฺสนฺต   กริสฺสนฺติ   ฯ   เอว   สฺวากฺขาโต  ภิกฺขเว  มยา  ธมฺโม   
อุตฺตาโน   วิวโฏ   ปกาสโิต  ฉินฺนปโลติโก  เอว  สฺวากฺขาเต  ภิกฺขเว   
มยา   ธมฺเม   อุตฺตาเน  วิวเฏ  ปกาสิเต  ฉินฺนปโลติเก  เยส  ภิกฺขูน   
ตีณิ   ส ฺโชนานิ   ปหีนานิ   สพฺเพ   เต  โสตาปนฺนา  อวินิปาตธมฺมา   
นิยตา   สมฺโพธิปรายนา   ฯ  เอว  สฺวากฺขาโต  ภิกฺขเว  มยา  ธมฺโม   
อุตฺตาโน   วิวโฏ   ปกาสโิต  ฉินฺนปโลติโก  เอว  สฺวากฺขาเต  ภิกฺขเว   
มยา  ธมฺเม  อุตฺตาเน  วิวเฏ  ปกาสิเต  ฉินฺนปโลติเก  เย  เต  ภิกขฺู   
ธมฺมานุสาริโน   สทฺธานุสาริโน   สพฺเพ  เต  สมโฺพธิปรายนา  ฯ  เอว   
สฺวากฺขาโต  ภิกฺขเว  มยา  ธมฺโม อุตฺตาโน วิวโฏ ปกาสิโต ฉินฺนปโลติโก   
เอว    สฺวากขฺาเต    ภิกฺขเว    มยา    ธมฺเม   อุตฺตาเน   วิวเฏ   
ปกาสิเต   ฉินฺนปโลติเก   เยส   มยิ   สทฺธามตฺต   เปมมตฺต   สพฺเพ   
เต สคฺคปรายนาติ ฯ   
     อิทมโวจภควา อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                 อลคทฺทูปมสุตฺต นิฏ ิต ทุติย ฯ   
                    _________________    
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                        วมฺมิกสุตฺต   
     [๒๘๙]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน   
อายสฺมา   กมุารกสฺสโป   อนฺธวเน   วิหรติ   ฯ   อถ  โข  อ ฺตรา   
เทวตา   อภิกฺกนฺตาย   รตฺติยา   อภิกฺกนฺตวณฺณา   เกวลกปฺป   อนฺธวน   
โอภาเสตฺวา   เยนายสฺมา   กุมารกสฺสโป   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
เอกมนฺต   อฏาสิ   ฯ  เอกมนฺต   ิตา  โข  สา  เทวตา  อายสฺมนฺต   
กุมารกสฺสป   เอตทโวจ  ภิกฺขุ  ภิกฺขุ  อย  วมฺมิโก  รตฺตึ  ธูมายติ  ๑   
ทิวา    ปชฺชลติ    พฺราหฺมโณ    เอวมาห    อภิกฺขน   สุเมธ   สตฺถ   
อาทายาติ  ฯ  อภิกฺขนนฺโต  สุเมโธ  สตฺถ  อาทาย  อทฺทส  ปลิงฺค  ๒   
ปลิงฺคา  ภนฺเตติ  ๓  ฯ  พฺราหฺมโณ  เอวมาห  อุกฺขิป  ปลิงฺค  อภิกฺขน   
สุเมธ   สตฺถ   อาทายาติ   ฯ   อภิกฺขนนฺโต   สุเมโธ  สตฺถ  อาทาย   
อทฺทส   อุทธฺุมายิก   อุทธฺุมายิกา   ภนฺเตติ   ฯ   พฺราหฺมโณ  เอวมาห   
อุกฺขิป   อุทฺธมุายิก   อภิกขฺน  สุเมธ  สตฺถ  อาทายาติ  ฯ  อภิกฺขนนฺโต   
สุเมโธ   สตฺถ   อาทาย   อทฺทส   ทฺวิธาปถ   ทฺวิธาปโถ  ภนฺเตติ  ฯ   
พฺราหฺมโณ    เอวมาห    อุกฺขิป   ทฺวิธาปถ   อภิกฺขน   สุเมธ   สตฺถ   
อาทายาติ  ฯ  อภิกฺขนนฺโต  สุเมโธ  สตฺถ  อาทาย  อทฺทส ปงฺกวาร ๔   
ปงฺกวาโร  ภนฺเตติ  ฯ  [๕]  อุกฺขิป  ปงฺกวาร  อภิกฺขน  สุเมธ  สตฺถ   
อาทายาติ   ฯ   อภิกฺขนนฺโต   สุเมโธ   สตฺถ   อาทาย  อทฺทส  กมฺุม   
#๑ สี. ธูปายติ ฯ ๒ สี. ยุ. ปลงฺคึ ฯ ๓ ม. ย.ุ ภทนฺเตติ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ   
#๔ สี. ม. ย.ุ จงฺควาร ฯ ๕ พฺราหฺมโณ เอวมาหาติ อิเม ปาา นฏา ภเวยฺยุ ฯ    
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กุมฺโม   ภนฺเตติ   ฯ   พฺราหฺมโณ   เอวมาห   อุกฺขิป   กุมฺม  อภิกขฺน   
สุเมธ   สตฺถ   อาทายาติ   ฯ   อภิกฺขนนฺโต   สุเมโธ  สตฺถ  อาทาย   
อทฺทส   อสิสูน   อสิสูนา   ภนฺเตติ   ฯ   พฺราหฺมโณ  เอวมาห  อุกฺขิป   
อสิสูน   อภิกฺขน   สุเมธ   สตฺถ   อาทายาติ  ฯ  อภิกฺขนนฺโต  สุเมโธ   
สตฺถ   อาทาย   อทฺทส   มสเปสึ   มสเปสิ   ภนฺเตติ   ฯ  พฺราหฺมโณ   
เอวมาห   อุกฺขิป   มสเปสึ   อภิกฺขน   สุเมธ   สตฺถ   อาทายาติ  ฯ   
อภิกฺขนนฺโต   สุเมโธ  สตฺถ  อาทาย  อทฺทส  นาค  นาโค  ภนฺเตติ  ฯ   
พฺราหฺมโณ   เอวมาห   ติฏตุ   นาโค   มา   นาค   ฆฏเฏสิ   นโม   
กโรหิ   นาคสฺสาติ   ฯ   อิเม   โข   ตฺว   ภิกฺขุ   ปณฺณรส   ปเ ฺห   
ภควนฺต   อุปสงฺกมิตฺวา   ปุจฺเฉยฺยาสิ   ยถา   เต   ภควา  พฺยากโรติ   
ตถา   น   ธาเรยฺยาสิ   ฯ  นาหนฺต  ภิกฺขุ  ปสฺสามิ  สเทวเก  โลเก   
สมารเก    สพฺรหฺมเก    สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย   สเทวมนุสฺสาย   
โย   อิเมส   ป ฺหาน   เวยฺยากรเณน   จิตฺต   อาราเธยฺย   อ ฺตฺร   
ตถาคเตน   วา   ตถาคตสาวเกน   วา   อิโต  วา  ปน  สุตฺวาติ  ฯ   
อิทมโวจ สา เทวตา อิท วตฺวา ตตฺเถว อนฺตรธายิ ฯ   
     [๒๙๐]   อถ   โข   อายสฺมา   กุมารกสฺสโป   ตสฺสา  รตฺติยา   
อจฺจเยน    เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินโฺน  โข  อายสฺมา   
กุมารกสฺสโป    ภควนฺต   เอตทโวจ   อิม   ภนฺเต   รตฺตึ   อ ฺตรา   
เทวตา   อภิกฺกนฺตาย   รตฺติยา   อภิกฺกนฺตวณฺณา   เกวลกปฺป   อนฺธวน    
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โอภาเสตฺวา  เยนาห  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ  ฯ   
เอกมนฺต    ิตา  โข  ภนฺเต  สา  เทวตา  ม  เอตทโวจ  ภิกฺขุ  ภิกขฺุ   
อย   วมฺมโิก   รตฺตึ   ธูมายติ   ทิวา   ปชชฺลติ  พฺราหฺมโณ  เอวมาห   
อภิกฺขน   สุเมธ   สตฺถ   อาทายาติ   ฯ   อภิกฺขนนฺโต  สุเมโธ  สตฺถ-   
อาทาย   อทฺทส   ปลิงฺค   ปลิงฺคา   ภนฺเตติ  ฯ  พฺราหฺมโณ  เอวมาห   
อุกฺขิป   ปลิงฺค   อภิกฺขน   สุเมธ   สตฺถ   อาทายาติ  ฯ  อภิกฺขนนฺโต   
สุเมโธ   สตฺถ   อาทาย   อทฺทส   อุทธฺุมายิก   อุทธฺุมายิกา   ภนฺเตติ   
ฯเปฯ   อทฺทส   นาค   นาโค   ภนฺเตติ   ฯ   พฺราหฺมโณ   เอวมาห   
ติฏตุ   นาโค   มา   นาค   ฆฏเฏส ิ  นโม   กโรหิ  นาคสฺสาติ  ฯ   
อิเม    โข   ตฺว   ภิกฺขุ   ปณฺณรส   ปเ ฺห   ภควนฺต   อุปสงฺกมตฺิวา   
ปุจฺเฉยฺยาสิ   ยถา   เต  ภควา  พฺยากโรติ  ตถา  น  ธาเรยฺยาสิ  ฯ   
นาหนฺต    ภิกฺขุ   ปสฺสามิ   สเทวเก   โลเก   สมารเก   สพฺรหฺมเก   
สสสฺมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย    สเทวมนุสฺสาย   โย   อิเมส   ป ฺหาน   
เวยฺยากรเณน  จิตฺต  อาราเธยฺย  อ ฺตฺร ตถาคเตน วา ตถาคตสาวเกน   
วา     อิโต     วา    ปน    สุตฺวาติ    ฯ    อิทมโวจ    ภนฺเต   
สา   เทวตา   อิท   วตฺวา   ตตฺเถว   อนฺตรธายิ   ฯ  โก  น ุ โข   
ภนฺเต   วมฺมิโก   กา   รตฺตึ   ธูมายนา   กา   ทิวา  ปชฺชลนา  โก   
พฺราหฺมโณ   โก   สุเมโธ   กึ  สตฺถ  กา  อภิกฺขนา  ๑  กา  ปลิงฺคี   
กา   อุทฺธุมายิกา   โก   ทวิฺธาปโถ   กึ   ปงฺกวาร  โก  กุมโฺม  กา   
#๑ ยุ. กึ อภิกขฺณ ฯ    
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อสิสูนา กา มสเปสิ โก นาโคติ ฯ   
     [๒๙๑]    วมฺมิโกติ   โข   ภิกฺขุ   อิมสฺเสต   จาตุมฺมหาภูติกสฺส   
กายสฺส      อธิวจน     มาตาเปตฺติกสมฺภวสฺส     โอทนกุมฺมาสูปจยสฺส   
อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิธสนธมฺมสฺส    ฯ    กา   รตฺตึ   ธมูายนาติ   
ย  โข  ภิกฺขุ  ทิวา  กมฺมนฺเต  อารพฺภ  รตฺตึ  อนุวิตกฺเกติ  อนุวิจาเรติ   
อย   รตฺตึ   ธมูายนา  ฯ  กา  ทิวา  ปชชฺลนาติ  ย  โข  ภิกฺขุ  รตฺตึ   
อนุวิตกฺเกตฺวา   อนุวิจาเรตฺวา   ทิวา   กมฺมนฺเต   ปโยเชติ   กาเยน   
วาจาย  อย  ทิวา  ปชฺชลนา  ฯ  พฺราหฺมโณติ  โข  ภิกฺขุ  ตถาคตสฺเสต   
อธิวจน   อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสสฺ  ฯ  สุเมโธติ  โข  ภิกฺขุ  เสขสฺเสต   
ภิกฺขุโน  อธวิจน  ฯ  สตฺถนฺติ  โข  ภิกฺขุ  อริยาเยต  ป ฺาย อธิวจน ฯ   
อภิกฺขนาติ   โข   ภิกฺขุ   วิริยารมฺภสฺเสต   อธิวจน   ฯ  ปลิงฺคีติ  โข   
ภิกฺขุ   อวิชชฺาเยต   อธิวจน  ฯ  อุกฺขิป  ปลิงฺค  ปชห  อวิชชฺ  อภิกฺขน   
สุเมธ   สตฺถ   อาทายาติ   อยเมตสฺส   อตฺโถ  ฯ  อุทฺธุมายิกาติ  โข   
ภิกฺขุ    โกธปุายาสสฺเสต    อธิวจน   ฯ   อุกฺขิป   อุทฺธุมายิก   ปชห   
โกธุปายาส   อภิกฺขน   สุเมธ  สตฺถ  อาทายาติ  อยเมตสฺส  อตฺโถ  ฯ   
ทฺวิธาปโถติ   โข   ภิกฺขุ   วิจิกิจฺฉาเยต  อธิวจน  ฯ  อุกฺขิป  ทฺวิธาปถ   
ปชห  วิจิกิจฺฉ  อภิกฺขน  สุเมธ  สตฺถ  อาทายาติ  อยเมตสฺส  อตฺโถ  ฯ   
ปงฺกวารนฺติ  โข  ภิกฺขุ  ป ฺจนฺเนต  นีวรณาน  อธิวจน  กามฉนฺท- 
นีวรณสฺส  พฺยาปาทนีวรณสฺส     ถีนมิทฺธนีวรณสฺส     อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ- 
นีวรณสฺส  วจิิกิจฺฉานีวรณาย   ฯ     อุกฺขิป    ปงฺกวาร     ปชห     ป ฺจ    
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นีวรเณ   อภิกฺขน   สุเมธ   สตฺถ   อาทายาติ   อยเมตสฺส  อตฺโถ  ฯ   
กุมฺโมติ   โข   ภิกฺขุ   ป ฺจนฺเนต  อุปาทานกฺขนฺธาน  อธิวจน  เสยฺยถีท   
รูปูปาทานกฺขนฺธสฺส       เวทนูปาทานกฺขนฺธสฺส      ส ฺ ูปาทานกฺขนฺธสฺส   
สงฺขารูปาทานกฺขนฺธสฺส    วิ ฺาณูปาทานกฺขนฺธสฺส    ฯ    อุกฺขิป   กุมฺม   
ปชห    ป ฺจุปาทานกฺขนฺเธ    อภิกฺขน    สุเมธ    สตฺถ    อาทายาติ   
อยเมตสฺส   อตฺโถ   ฯ   อสิสูนาติ   โข  ภิกฺขุ  ป ฺจนฺเนต  กามคุณาน   
อธิวจน    จกขฺุวิ ฺเยฺยาน    รูปาน    อิฏาน    กนตฺาน   มนาปาน   
ปยรูปาน   กามูปส ฺหิตาน   รชนยีาน   โสตวิ ฺเยฺยาน   สทฺทาน  ...   
ฆานวิ ฺเยฺยาน คนฺธาน ... ชิวฺหาวิ ฺเยฺยาน รสาน ... กายวิ ฺเยฺยาน   
โผฏพฺพาน       อิฏาน      กนฺตาน      มนาปาน      ปยรูปาน   
กามูปส ฺหิตาน   รชนียาน   ฯ   อุกฺขิป   อสิสูน  ปชห  ป ฺจ  กามคุเณ   
อภิกฺขน   สุเมธ   สตฺถ   อาทายาติ   อยเมตสฺส  อตฺโถ  ฯ  มสเปสีติ   
โข    ภิกฺขุ   นนฺทิราคสฺเสต   อธิวจน   ฯ   อุกฺขิป   มสเปสึ   ปชห   
นนฺทิราค   อภิกฺขน   สุเมธ   สตฺถ   อาทายาติ  อยเมตสฺส  อตฺโถ  ฯ   
นาโคติ   โข  ภิกฺขุ  ขีณาสวสฺเสต  ภิกฺขุโน  อธิวจน  ฯ  ติฏตุ  นาโค   
มา นาค ฆฏเฏสิ นโม กโรหิ นาคสฺสาติ อยเมตสฺส อตฺโถติ ฯ   
     อิทมโวจ   ภควา   อตฺตมโน   อายสฺมา   กุมารกสฺสโป  ภควโต   
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ   
                  วมฺมิกสุตฺต นิฏ ิต ตติย ฯ   
                       __________    
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                       รถวินีตสุตฺต   
     [๒๙๒]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
เวฬุวเน  กลนฺทกนิวาเป  ฯ  อถ  โข  สมฺพหุลา  ชาติภูมิกา  ๑  ภิกฺขู   
ชาติภูมิย   วสฺส   วุฏา   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมตฺิวา   
ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทสึุ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺเน  โข เต   
ภิกฺขู   ภควา  เอตทโวจ  โก  น ุ โข  ภิกขฺเว  ชาติภูมิย  ชาติภูมิกาน   
ภิกฺขูน    สพฺรหฺมจารีน    เอว   สมฺภาวิโต   อตฺตนา   จ   อปฺปจฺโฉ   
อปฺปจฺฉกถ ฺจ   ภิกฺขูน   กตฺตา   อตฺตนา   จ   สนฺตุฏโ  สนฺตุฏ ิกถ ฺจ   
ภิกฺขูน    กตฺตา    อตฺตนา    จ    ปวิวิตฺโต    วิเวกกถ ฺจ   ภิกฺขูน   
กตฺตา   อตฺตนา   จ   อสสฏโ  อสสคฺคกถ ฺจ  ภิกฺขูน  กตฺตา  อตฺตนา   
จ    อารทฺธวิริโย    วิริยารมฺภกถ ฺจ   ภิกฺขูน   กตฺตา   อตฺตนา   จ   
สีลสมฺปนฺโน  สลีสมฺปทากถ ฺจ  ภิกฺขูน  กตฺตา  อตฺตนา  จ  สมาธิสมฺปนฺโน   
สมาธิสมฺปทากถ ฺจ    ภิกฺขูน    กตฺตา    อตฺตนา   จ   ป ฺาสมฺปนฺโน   
ป ฺาสมฺปทากถ ฺจ       ภิกฺขูน       กตฺตา       อตฺตนา       จ   
วิมุตฺติสมฺปนฺโน    วิมุตฺติสมฺปทากถ ฺจ    ภิกฺขูน    กตฺตา   อตฺตนา   จ   
วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺโน       วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปทากถ ฺจ       ภิกฺขูน   
กตฺตา   โอวาทโก   วิ ฺาปโก   สนฺทสฺสโก   สมาทปโก   สมุตฺเตชโก   
สมฺปหสโก    สพฺรหฺมจารีนนฺติ   ฯ   ปุณฺโณ   นาม   ภนฺเต   อายสฺมา   
#๑ สี. ย.ุ ชาติภูมกา ฯ    
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มนฺตาณิปุตฺโต    ชาติภูมิย   ชาติภูมิกาน   ภิกฺขูน   สพฺรหฺมจารีน   เอว   
สมฺภาวิโต    อตฺตนา   จ   อปฺปจฺโฉ   อปฺปจฺฉกถ ฺจ   ภิกฺขูน   กตฺตา   
อตฺตนา   จ   สนฺตุฏโ   ฯเปฯ  อตฺตนา  จ  ปวิวิตฺโต  ...  อตฺตนา   
จ อสสฏโ ... อตฺตนา จ อารทฺธวิริโย ... อตฺตนา จ สีลสมฺปนฺโน ...   
อตฺตนา   จ   สมาธิสมฺปนฺโน   ...  อตฺตนา  จ  ป ฺาสมฺปนฺโน  ...   
อตฺตนา   จ  วิมุตฺติสมฺปนฺโน  ...  อตฺตนา  จ  วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺโน   
วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปทากถ ฺจ ภิกฺขูน กตฺตา   
โอวาทโก   วิ ฺาปโก   สนฺทสฺสโก  สมาทปโก  สมุตฺเตชโก  สมฺปหสโก   
สพฺรหฺมจารีนนฺติ ฯ   
     [๒๙๓]   เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา  สารีปตฺุโต  ภควโต   
อวิทูเร    นิสนิฺโน   โหติ   ฯ   อถ   โข   อายสฺมโต   สารีปุตฺตสฺส   
เอตทโหสิ    ลาภา    อายสฺมโต    ปุณฺณสฺส   มนฺตาณิปุตฺตสฺส   สุลทฺธ   
อายสฺมโต    ปุณฺณสฺส    มนฺตาณิปุตฺตสฺส    ยสฺส    วิ ฺ ู   สพฺรหฺมจารี   
สตฺถุ   สมฺมุขา   อนุมาสฺส   อนุมาสฺส   วณฺณ   ภาสนฺติ   ต ฺจ  สตฺถา   
อพฺภนุโมทติ    อปฺเปวนาม    มยมฺป    กทาจิ    กรหจิ    อายสฺมตา   
ปุณฺเณน    มนฺตาณิปุตฺเตน   สทฺธึ   สมาคม   คจฺเฉยฺยาม   อปฺเปวนาม   
สิยา โกจิเทว กถาสลลฺาโปติ ฯ   
     [๒๙๔]   อถ  โข  ภควา  ราชคเห  ยถาภิรนฺต  วิหริตฺวา  เยน   
สาวตฺถี   เตน   จาริก   ปกกฺามิ   อนุปุพฺเพน   จาริก ฺจรมาโน  เยน   
สาวตฺถี   ตทวสริ   ฯ   ตตฺร  สุท  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน    
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อนาถปณฺฑิกสฺส    อาราเม    ฯ    อสฺโสสิ   โข   อายสฺมา   ปุณฺโณ   
มนฺตาณิปุตฺโต   ภควา   กริ   สาวตฺถึ   อนุปฺปตฺโต   สาวตฺถิย   วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเมติ   ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  ปุณฺโณ   
มนฺตาณิปุตฺโต   เสนาสน  สสาเมตฺวา  ปตฺตจีวร  อาทาย  เยน  สาวตฺถี   
เตน   จาริก   ปกฺกามิ   อนปุุพฺเพน   จาริก ฺจรมาโน   เยน  สาวตฺถี   
เชตวน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราโม  เยน  ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต     อภิวาเทตฺวา     เอกมนฺต     นิสีทิ     ฯ     เอกมนฺต   
นิสินฺน    โข    อายสฺมนฺต    ปุณฺณ    มนฺตาณิปุตฺต   ภควา   ธมฺมยิา   
กถาย   สนฺทสฺเสสิ   สมาทเปสิ   สมุตฺเตเชสิ  สมฺปหเสสิ  ฯ  อถ  โข   
อายสฺมา     ปุณฺโณ     มนฺตาณิปุตฺโต    ภควตา    ธมฺมิยา    กถาย   
สนฺทสฺสิโต    สมาทปโต    สมุตฺเตชิโต   สมฺปหสิโต   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทิตฺวา    อนุโมทิตฺวา    อุฏายาสนา    ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   
ปทกฺขิณ กตฺวา เยน อนฺธวน เตนุปสงฺกมิ ทิวาวิหาราย ฯ   
     [๒๙๕]   อถ   โข   อ ฺตโร   ภิกฺขุ   เยนายสฺมา  สารีปุตฺโต   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมนฺต   สารีปุตฺต   เอตทโวจ   ยสฺส   
โข   ตฺว   อาวุโส   สารีปตฺุต  ปุณฺณสฺส  นาม  ภิกขฺุโน  มนฺตาณิปุตฺตสฺส   
อภิณฺห    กิตฺตยมาโน    อโหสิ    โส    ภควตา    ธมมฺิยา   กถาย   
สนฺทสฺสิโต    สมาทปโต    สมุตฺเตชิโต   สมฺปหสิโต   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทิตฺวา    อนุโมทิตฺวา    อุฏายาสนา    ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   
ปทกฺขิณ   กตฺวา   เยน   อนฺธวน  เตน  ปกฺกนฺโต  ทวิาวิหารายาติ  ฯ    
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อถ  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  ตรมานรโูป  นิสีทน  อาทาย  อายสฺมนฺต   
ปุณฺณ    มนตฺาณิปุตต    ปฏ ิโต    ปฏ ิโต   อนุพนฺธิ   สีสานุโลกี   ฯ   
อถ   โข   อายสฺมา   ปุณฺโณ   มนฺตาณิปุตฺโต  อนฺธวน  อชโฺฌคาเหตฺวา   
อ ฺตรสฺมึ   รุกฺขมูเล   ทวิาวิหาร   นิสีทิ   อายสฺมาป  โข  สารีปุตฺโต   
อนฺธวน อชฺโฌคาเหตฺวา อ ฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล ทิวาวิหาร นิสีทิ ฯ   
     [๒๙๖]  อถ  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  สายณฺหสมย  ปฏิสลลฺานา   
วุฏ ิโต   เยนายสฺมา   ปุณฺโณ  มนฺตาณิปุตฺโต  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
อายสฺมตา       ปุณฺเณน      มนฺตาณิปุตฺเตน      สทฺธึ      สมฺโมทิ   
สมฺโมทนีย   กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   อายสฺมนฺต   ปุณฺณ  มนฺตาณิปุตฺต   
เอตทโวจ    ภควติ    โน    อาวุโส    พฺรหฺมจริย    วุสฺสตีติ    ฯ   
เอวมาวุโสติ   ฯ   กินฺนุ  โข  อาวุโส  สลีวิสุทฺธตฺถ  ภควต  พฺรหฺมจริย   
วุสฺสตีติ   ฯ  โน  หิท  อาวุโส  ฯ  ก ึ ปนาวุโส  จิตฺตวิสุทฺธตฺถ  ภควติ   
พฺรหฺมจริย   วุสฺสตีติ   ฯ   โน   หิท  อาวุโส  ฯ  กินนฺุ  โข  อาวุโส   
ทิฏ ิวิสุทฺธตฺถ   ภควติ   พฺรหฺมจริย   วุสฺสตีติ  ฯ  โน  หิท  อาวุโส  ฯ   
กึ   ปนาวุโส   กงฺขาวิตรณวิสุทฺธตฺถ   ภควติ   พฺรหฺมจริย   วุสฺสตีติ  ฯ   
โน   หิท  อาวุโส  ฯ  กินนฺุ  โข  อาวุโส  มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธตฺถ   
ภควติ    พฺรหฺมจริย    วุสสฺตีติ    ฯ    โน    หิท    อาวุโส    ฯ   
กึ     ปนาวุโส     ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธตฺถ     ภควติ    พฺรหฺมจริย   
วุสฺสตีติ  ฯ  โน  หิท  อาวุโส  ฯ  กินนฺุ  โข อาวุโส าณทสฺสน-  
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วิสุทฺธตฺถ  ภควติ    พฺรหฺมจริย    วุสฺสตีติ    ฯ    โน    หิท    อาวุโส    ฯ   
กินฺนุ   โข   อาวุโส   สลีวิสุทฺธตฺถ   ภควติ   พฺรหฺมจริย  วุสฺสตีติ  อิติ   
ปุฏโ  สมาโน  โน  หิท  อาวุโสติ  วเทสิ  ก ึ ปนาวุโส  จิตฺตวิสุทฺธตฺถ   
ภควติ     พฺรหฺมจริย     วุสฺสตีติ    อิติ    ปุฏโ    สมาโน    โน   
หิท   อาวุโสติ   วเทสิ   กนิฺนุ   โข   อาวุโส   ทิฏ ิวิสุทฺธตฺถ  ภควติ   
พฺรหฺมจริย    วุสฺสตีติ   อิติ   ปุฏโ   สมาโน   โน   หิท   อาวุโสติ   
วเทสิ   ก ึ  ปนาวุโส   กงฺขาวิตรณวิสุทฺธตฺถ  ...  กนิฺนุ  โข  อาวุโส   
มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธตฺถ   ...   กึ   ปนาวุโส   ปฏิปทาาณทสฺสน-   
วิสุทฺธตฺถ  ...  กินฺนุ  โข  อาวุโส าณทสฺสนวิสุทฺธตฺถ ภควติ พฺรหฺมจริย   
วุสฺสตีติ    อิติ    ปุฏโ    สมาโน    โน   หิท   อาวุโสติ   วเทสิ   
กิมตฺถ  จรหาวุโส  ภควติ  พฺรหฺมจริย  วุสฺสตีติ  ฯ  อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถ   
โข    อาวุโส    ภควติ    พฺรหฺมจริย    วุสฺสตีติ   ฯ    กินฺนุ   โข   
อาวุโส   สลีวิสุทฺธิ  อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ  ฯ  โน  หิท  อาวุโส  ฯ  กึ   
ปนาวุโส   จิตฺตวิสุทฺธิ   อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ  ฯ  โน  หิท  อาวุโส  ฯ   
กินฺนุ   โข   อาวุโส   ทฏิ ิวิสุทฺธิ   อนปุาทาปรินิพฺพานนฺติ  ฯ  โน  หิท   
อาวุโส   ฯ   กึ  ปนาวุโส  กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ  อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ  ฯ   
โน   หิท   อาวุโส   ฯ  กินนฺุ  โข  อาวุโส  มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธิ   
อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ    ฯ   โน   หทิ   อาวุโส   ฯ   กึ   ปนาวุโส   
ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธิ   อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ  ฯ  โน  หทิ  อาวุโส  ฯ   
กินฺนุ   โข   อาวุโส   าณทสฺสนวิสุทฺธิ   อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ  ฯ  โน    
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หิท  อาวุโส ฯ กึ ปนาวุโส อ ฺตฺร อิเมหิ ธมฺเมหิ อนุปาทาปริ- 
นิพฺพานนฺติ ฯ  โน     หิท    อาวุโส    ฯ    กินฺน ุ   โข    อาวุโส    สีลวิสุทฺธิ   
อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ    อิติ   ปฏุโ   สมาโน   โน   หิท   อาวุโสติ   
วเทสิ   ก ึ  ปนาวุโส   จิตฺตวิสุทฺธิ   อนปุาทาปรินิพฺพานนฺติ  อิติ  ปุฏโ   
สมาโน   โน   หิท   อาวุโสติ  วเทสิ  กนิฺนุ  โข  อาวุโส  ทฏิ ิวิสุทฺธิ   
อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ   ฯเปฯ   กึ   ปนาวุโส   กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ  ...   
กินฺนุ   โข   อาวุโส   มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธิ   ...   กึ  ปนาวุโส   
ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธิ   ...   กินฺนุ   โข   อาวุโส   าณทสฺสนวิสุทฺธิ   
อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ    อิติ   ปฏุโ   สมาโน   โน   หิท   อาวุโสติ�    
วเทสิ   ก ึ  ปนาวุโส   อ ฺตฺร  อิเมหิ  ธมฺเมหิ  อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ   
อิติ    ปุฏโ    สมาโน    โน    หิท   อาวุโสติ   วเทสิ   ยถากถH   
ปนาวุโส อิมสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถ ทฏพฺโพติ ฯ   
     [๒๙๗]   สีลวิสุทฺธึ   เจ   อาวุโส   ภควา   อนุปาทาปรินิพฺพาน   
ป ฺาเปสฺส       สอุปาทาน ฺเว      สมาน      อนุปาทาปรินิพฺพาน   
ป ฺาเปสฺส   ฯ   จิตฺตวิสุทฺธึ   เจ  อาวุโส  ภควา  อนุปาทาปรินิพฺพาน   
ป ฺาเปสฺส       สอุปาทาน ฺเว      สมาน      อนุปาทาปรินิพฺพาน   
ป ฺาเปสฺส   ฯ   ทฏิ ิวิสุทฺธึ   เจ  อาวุโส  ภควา  อนุปาทาปรินิพฺพาน   
ป ฺาเปสฺส       สอุปาทาน ฺเว      สมาน      อนุปาทาปรินิพฺพาน   
ป ฺาเปสฺส  ฯ  กงฺขาวิตรณวิสุทฺธึ  เจ  อาวุโส ภควา อนุปาทาปริ- 
นิพฺพาน  ป ฺาเปสฺส   สอุปาทาน ฺเว   สมาน   อนุปาทาปรินิพฺพาน    
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ป ฺาเปสฺส    ฯ    มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธึ   เจ   อาวุโส   ภควา  อนุ- 
ปาทาปรินิพฺพาน       ป ฺาเปสฺส      สอุปาทาน ฺเว      สมาน  อนุปาทา- 
ปรินิพฺพาน  ป ฺาเปสฺส  ฯ  ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธึ  เจ  อาวุโส   
ภควา    อนปุาทาปรินิพฺพาน    ป ฺาเปสฺส    สอุปาทาน ฺเว   สมาน   
อนุปาทาปรินิพฺพาน   ป ฺาเปสฺส   ฯ   าณทสฺสนวิสุทฺธึ   เจ   อาวุโส   
ภควา    อนปุาทาปรินิพฺพาน    ป ฺาเปสฺส    สอุปาทาน ฺเว   สมาน   
อนุปาทาปรินิพฺพาน   ป ฺาเปสฺส   ฯ   อ ฺตฺร   เจ   อาวุโส  อิเมหิ   
ธมฺเมหิ    อนุปาทาปรินิพฺพาน    อภวิสฺส    ปถุุชชฺโน    ปรินิพฺพาเยยฺย   
ปุถุชชฺโน   หิ   อาวุโส   อ ฺตฺร   อิเมหิ   ธมฺเมหิ   ฯ  เตนหาวุโส   
อุปมนฺเต   กริสฺสามิ   อุปมายปเธกจฺเจ   วิ ฺ ู  ปุรสิา  ภาสิตสฺส  อตฺถ   
อาชานนฺติ ฯ   
     [๒๙๘]    เสยฺยถาป   อาวุโส   ร ฺโ   ปเสนทิสฺส   โกสลสสฺ   
สาวตฺถิย    ปฏิวสนฺตสฺส    สาเกเต    กิ ฺจิเทว    อจฺจายิก   กรณีย   
อุปฺปชฺเชยฺย   ตสฺส   อนฺตรา   จ  สาวตฺถึ  อนฺตรา  จ  สาเกต  สตฺต   
รถวินีตานิ   อุปฏเปยฺยุ   อถ   โข  อาวุโส  ราชา  ปเสนทิ  โกสโล   
สาวตฺถิยา   นิกฺขมิตฺวา   อนฺเตปุรทฺวาเร   ปม   รถวินีต   อภิรเูหยฺย   
ปเมน    รถวินีเตน    ทุติย   รถวินีต   ปาปุเณยฺย   ปม   รถวินตี   
วิสฺสชฺเชยฺย   ทุติย   รถวินตี   อภิรูเหยฺย   ทุติเยน   รถวินีเตน  ตติย   
รถวินีต    ปาปุเณยฺย   ทุติย   รถวินีต   วิสฺสชฺเชยฺย   ตติย   รถวินตี   
อภิรูเหยฺย   ตติเยน   รถวินีเตน   จตุตฺถ   รถวินีต   ปาปุเณยฺย  ตติย    
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รถวินีต   วิสสฺชฺเชยฺย  จตุตฺถ  รถวินีต  อภิรูเหยฺย  จตุตฺเถน  รถวินีเตน   
ป ฺจม   รถวินีต   ปาปุเณยฺย   จตุตฺถ   รถวินีต   วิสสฺชฺเชยฺย   ป ฺจม   
รถวินีต   อภิรูเหยฺย   ป ฺจเมน   รถวินีเตน  ฉฏ  รถวินีต  ปาปุเณยฺย   
ป ฺจม   รถวินีต   วิสฺสชฺเชยฺย   ฉฏ   รถวินีต   อภิรูเหยฺย   ฉฏเน   
รถวินีเตน   สตฺตม   รถวินีต   ปาปุเณยฺย   ฉฏ  รถวินีต  วิสฺสชฺเชยฺย   
สตฺตม  รถวินีต  อภิรูเหยฺย  สตฺตเมน  รถวินีเตน  สาเกต  อนุปาปุเณยฺย(   
อนฺเตปุรทฺวาร     ตเมน    อนฺเตปุรทฺวารคต    สมาน    มิตฺตามจฺจา   
าติสาโลหิตา     เอว     ปุจฺเฉยฺยุ     อิมินา     ตฺว    มหาราช   
รถวินีเตน    สาวตฺถิย   สาเกต   อนุปฺปตฺโต   อนฺเตปุรทฺวารนฺติ   กถ   
พฺยากรมาโน   นุ   โข   อาวุโส  มหาราชา  ปเสนทิ  โกสโล  สมมฺา   
พฺยากรมาโน   พฺยากเรยฺยาติ   ฯ   เอว   พฺยากรมาโน  โข  อาวุโส   
ราชา   ปเสนทิ   โกสโล   สมฺมา   พฺยากรมาโน   พฺยากเรยฺย   อิธ   
เม   สาวตฺถิย   ปฏิวสนฺตสฺส   สาเกเต   กิ ฺจิเทว   อจฺจายิก  กรณีย   
อุปฺปชฺชิ   ตสฺส   เม   อนฺตรา   จ   สาวตฺถึ   อนฺตรา   จ  สาเกต   
สตฺต   รถวินตีานิ   อุปฏเปสุ   อถ   ขฺวาห   สาวตฺถิยา   นิกฺขมิตฺวา   
อนฺเตปุรทฺวาเร   ปม   รถวินีต   อภิรยฺุหึ   ปเมน  รถวินีเตน  ทุติย   
รถวินีต   ปาปุณึ   ปม   รถวินีต   นิสสฺชฺช ึ  ทุติย   รถวินีต  อภิรุยฺหึ   
ทุติเยน   รถวินีเตน   ตติย   รถวินีต   ปาปุณึ  ทุติย  รถวินีต  นิสสฺชฺช ึ  
ตติย   รถวินตี   อภิรุยฺห ึ  ตติเยน  รถวินีเตน  จตุตฺถ  รถวินีต  ปาปุณึ   
ตติย   รถวินตี  นิสฺสชชฺึ  จตุตฺถ  รถวินีต  อภิรุยฺหึ  จตุตฺเถน  รถวินีเตน    
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ป ฺจม   รถวินีต   ปาปุณึ   จตุตฺถ   รถวินีต   นิสฺสชชฺึ  ป ฺจม  รถวินีต   
อภิรุยฺหึ    ป ฺจเมน    รถวินีเตน    ฉฏ   รถวินีต   ปาปุณึ   ป ฺจม   
รถวินีต    นสิฺสชฺช ึ   ฉฏ   รถวินีต   อภิรุยฺหึ   ฉฏเน   รถวินีเตน   
สตฺตม   รถวินีต   ปาปุณึ   ฉฏ   รถวินีต   นิสฺสชชฺึ   สตฺตม  รถวินีต   
อภิรุยฺหึ   สตฺตเมน   รถวินีเตน   สาเกต  อนุปฺปตฺโต  อนฺเตปุรทฺวารนฺติ   
เอว   พฺยากรมาโน   โข   อาวุโส   ราชา  ปเสนทิ  โกสโล  สมฺมา   
พฺยากรมาโน    พฺยากเรยฺยาติ    เอวเมว   โข   อาวุโส   สีลวิสุทฺธิ   
ยาวเทว    จิตฺตวิสุทฺธตฺถา    จิตฺตวิสุทฺธิ    ยาวเทว    ทิฏ ิวิสุทฺธตฺถา   
ทิฏ ิวิสุทฺธิ     ยาวเทว     กงฺขาวิตรณวิสุทฺธตฺถา     กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ   
ยาวเทว     มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธตฺถา     มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธิ   
ยาวเทว       ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธตฺถา       ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธิ   
ยาวเทว      าณทสฺสนวิสุทฺธตฺถา      าณทสฺสนวิสุทฺธิ      ยาวเทว   
อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถา    อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถ   โข   อาวุโส   ภควติ   
พฺรหฺมจริย วุสฺสตีติ ฯ   
     [๒๙๙]   เอว   วุตฺเต   อายสฺมา  สารีปุตฺโต  อายสฺมนฺต  ปุณฺณ   
มนฺตาณิปุตฺต   เอตทโวจ   โก   นาโม   อายสฺมา  กถ ฺจ  ปนายสฺมนฺต   
สพฺรหฺมจารี  ชานนฺตีติ  ฯ  ปุณฺโณติ  โข  เม อาวุโส นาม มนฺตาณิปุตฺโตติ   
จ    ปน    ม    สพฺรหฺมจารี    ชานนฺตีติ    ฯ   อจฺฉริย   อาวุโส   
อพฺภูต   อาวุโส   ยถาต   สุตวตา   สาวเกน  สมฺมเทว  สตฺถ ุ สาสน   
อาชานนฺเตน     เอวเมว     อายสฺมตา    ปุณฺเณน    มนฺตาณิปุตฺเตน    
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คมฺภีรา    คมฺภีรา   ป ฺา   อนุมาสฺส   อนุมาสฺส   พฺยากตา   ลาภา   
สพฺรหฺมจารีน   สุลทฺธ  สพฺรหฺมจารีน  เย  อายสฺมนตฺ  ปุณฺณ  มนฺตาณิ- 
ปุตฺต  ลภนฺติ    ทสฺสนาย   ลภนฺติ   ปยริุปาสนาย   เวลณฺฑุเกน   ๑   เจป   
สพฺรหฺมจารี   อายสฺมนฺต   มนฺตาณิปุตฺต   มุทฺธนา   ปริหรนฺตา   ลเภยฺยุ   
ทสฺสนาย   ลเภยฺยุ   ปยริุปาสนาย   เตสมฺป   ลาภา   เตสมฺป  สุลทธฺ   
อมฺหากมฺป   ลาภา   อมฺหากมฺป   สลุทธฺ   เย   มย  อายสฺมนฺต  ปุณฺณ   
มนฺตาณิปุตฺต ลภาม ทสฺสนาย ลภาม ปยิรุปาสนายาติ ฯ   
     [๓๐๐]  เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  ปุณฺโณ  มนฺตาณิปุตฺโต  อายสฺมนฺต   
สารีปุตฺต   เอตทโวจ   โก   นาโม   อายสฺมา   กถ ฺจ   ปนายสฺมนฺต   
สพฺรหฺมจารี  ชานนฺตีติ  ฯ  อุปติสฺโสติ  โข  เม อาวุโส นาม สารีปุตฺโตติ   
จ    ปน    ม    สพฺรหฺมจารี    ชานนฺตีติ    ฯ   สตฺถกุปฺเปน   วต   
กิร    โภ   สาวเกน   สทฺธ ึ  มนฺตยมานา   น   ชานิมฺห   อายสฺมา   
สารีปุตฺโตติ    สเจ   หิ   มย   ชาเนยฺยาม   อายสฺมา   สารีปุตฺโตติ   
เอตฺตกมฺป   โน   นปฺปฏภิาเสยฺย   อจฺฉริย   อาวุโส   อพฺภูต  อาวุโส   
ยถาต   สุตวตา   สาวเกน   สมฺมเทว   สตฺถุ   สาสน   อาชานนฺเตน   
เอวเมว   อายสฺมตา   สารปีุตฺเตน  คมฺภีรา  คมฺภีรา  ป ฺา  อนุมาสฺส   
อนุมาสฺส    ปุจฺฉิตา    ลาภา    สพฺรหฺมจารีน   สุลทฺธ   สพฺรหฺมจารีน   
เย   อายสฺมนตฺ   สารีปุตฺต   ลภนฺติ   ทสสฺนาย   ลภนฺติ  ปยิรุปาสนาย   
เวลณฺฑุเกน    เจป    สพฺรหฺมจารี    อายสฺมนฺต   สารีปุตฺต   มุทฺธนา   
#๑ สี. ย.ุ เจลณฺฑุเกน ฯ    
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ปริหรนฺตา   ลเภยฺยุ   ทสสฺนาย  ลเภยยฺุ  ปยริุปาสนาย  เตสมฺป  ลาภา   
เตสมฺป   สุลทฺธ   อมฺหากมฺป   ลาภา   อมฺหากมฺป   สุลทฺธ   เย  มย   
อายสฺมนฺต สารีปุตฺต ลภาม ทสฺสนาย ลภาม ปยิรุปาสนายาติ ฯ   
     อิติห     เต    อุโภป    มหานาคา    อ ฺม ฺสฺส    สุภาสิต   
สมนุโมทึสูติ ฯ   
                 รถวินีตสุตฺต นิฏ ิต จตุตฺถ ฯ   
                      _____________    
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                        นิวาปสุตฺต   
     [๓๐๑]   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   น  ภิกขฺเว  เนวาปโก  นิวาป  นวิปติ  มิคชาตาน   
อิม   เม   นิวาป  นิวุตฺต  มิคชาตา  ปริภุ ฺชนฺตา  ทีฆายุกา  วณฺณวนฺโต   
จิร   ทีฆมทฺธาน   ยาเปนฺตูติ   ฯ   เอว ฺจ   โข  ภิกฺขเว  เนวาปโก   
นิวาป    นิวปติ   มิคชาตาน   อิม   เม   นิวาป   นิวุตฺต   มิคชาตา   
อนูปขชฺช    มุจฺฉิตา    โภชนานิ    ภุ ฺชิสฺสนติฺ    อนูปขชฺช    มจฺุฉิตา   
โภชนานิ   ภุ ฺชมานา   มท   อาปชฺชิสสฺนฺติ   มตฺตา   สมานา   ปมาท   
อาปชฺชิสฺสนฺติ   ปมตฺตา   สมานา   ยถากามกรณียา   ภวิสฺสนฺติ   อิมสฺมึ   
นิวาเปติ ฯ   
     [๓๐๒]   ตตฺร   ภิกฺขเว   ปมา  มิคชาตา  อมุ  นวิาป  นิวุตฺต   
เนวาปกสฺส    อนูปขชฺช    มุจฺฉิตา    โภชนานิ   ภุ ฺชึสุ   เต   ตตฺถ   
อนูปขชฺช    มุจฺฉิตา    ภุ ฺชมานา   มท   อาปชฺชึส ุ  มตฺตา   สมานา   
ปมาท    อาปชฺชึส ุ   ปมตฺตา    สมานา    ยถากามกรณียา    อเหสุ   
เนวาปกสฺส   อมุสฺมึ   นิวาเป  เอว ฺหิ  เต  ภิกฺขเว  ปมา  มิคชาตา   
น ปริมุจฺจึสุ เนวาปกสฺส อิทฺธานุภาวา ฯ   
     [๓๐๓]   ตตฺร  ภิกฺขเว  ทุติยา  มิคชาตา  เอว  สมจินฺเตสุ  เย    
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โข   เต  ปมา  มิคชาตา  อมุ  นิวาป  นิวุตฺต  เนวาปกสฺส  อนูปขชฺช   
มุจฺฉิตา   โภชนานิ   ภุ ฺชึสุ   เต   ตตฺถ  อนูปขชฺช  มุจฺฉิตา  โภชนานิ   
ภุ ฺชมานา   มท   อาปชฺชสึุ  มตฺตา  สมานา  ปมาท  อาปชฺชึส ุ ปมตฺตา   
สมานา    ยถากามกรณียา    อเหสุ    เนวาปกสฺส   อมุสฺมึ   นิวาเป   
เอว ฺหิ    เต    ปมา    มคิชาตา    น    ปริมุจฺจึสุ   เนวาปกสฺส   
อิทฺธานุภาวา    ยนฺนูน   มย   สพฺพโส   นิวาปโภชนา   ปฏิวิรเมยฺยาม   
ภยโภคา   ปฏิวิรตา   อร ฺายตนานิ   อชฺโฌคาเหตฺวา   วิหเรยฺยามาติ   
เต     สพฺพโส    นิวาปโภชนา    ปฏิวิรมึสุ    ภยโภคา    ปฏิวิรตา   
อร ฺายตนานิ  อชฺโฌคาเหตฺวา  วิหรึสุ  ฯ  เตส  คิมฺหาน ปจฺฉิเม มาเส   
ติโณทกสงฺขเย  อธิมตฺตกสิมาน  ปตฺโต  กาโย  โหติ  เตส อธิมตฺตกสิมาน   
ปตฺตกายาน     พลวิริย     ปริหายิ    พลวิริเย    ปริหีเน    ตเมว   
นิวาป   นิวุตฺต   เนวาปกสฺส  ปจฺจาคมึสุ  เต  ตตฺถ  อนูปขชฺช  มุจฺฉิตา   
โภชนานิ   ภุ ฺชึสุ   เต  ตตฺถ  อนูปขชชฺ  มุจฺฉิตา  โภชนานิ  ภุ ฺชมานา   
มท   อาปชฺชสึุ   มตฺตา   สมานา   ปมาท  อาปชฺชึส ุ ปมตฺตา  สมานา   
ยถากามกรณียา   อเหสุ   เนวาปกสฺส   อมุสฺมึ   นิวาเป  เอว ฺหิ  เตข   
ภิกฺขเว ทุติยาป มิคชาตา น ปริมุจฺจึสุ เนวาปกสฺส อิทฺธานุภาวา ฯ   
     [๓๐๔]   ตตฺร  ภิกฺขเว  ตติยา  มิคชาตา  เอว  สมจินฺเตสุ  เย   
โข   เต   ปมา   มิคชาตา  อมุ  นิวาป  นิวุตฺต  เนวาปกสฺส  ฯเปฯ   
เอว ฺหิ  เต  ปมา  มิคชาตา  น  ปริมุจฺจึสุ  เนวาปกสฺส  อิทฺธานุภาวา   
เยป   เต   ทุติยา  มิคชาตา  เอว  สมจินฺเตสุ  เย  โข  เต  ปมา    
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มิคชาตา  อมุ  นิวาป  นิวุตฺต  เนวาปกสฺส  ฯเปฯ  เอว ฺหิ  เต  ปมา   
มิคชาตา  น  ปริมุจฺจึสุ  เนวาปกสฺส  อิทฺธานุภาวา  ยนฺนูน  มย  สพฺพโส   
นิวาปโภชนา    ปฏิวิรเมยฺยาม    ภยโภคา   ปฏิวิรตา   อร ฺายตนานิ   
อชฺโฌคาเหตฺวา     วิหเรยฺยามาติ     เต    สพฺพโส    นิวาปโภชนา   
ปฏิวิรมึสุ    ภยโภคา    ปฏิวิรตา    อร ฺายตนานิ    อชโฺฌคาเหตฺวา   
วิหรึสุ   เตส   คิมฺหาน  ปจฺฉิเม  มาเส  ติโณทกสงฺขเย  อธิมตฺตกสิมาน   
ปตฺโต     กาโย     โหติ     เตส    อธิมตฺตกสิมาน    ปตฺตกายาน   
พลวิริย  ปรหิายิ  พลวิริเย  ปริหีเน  ตเมว  นิวาป  นิวุตฺต  เนวาปกสฺส   
ปจฺจาคมึสุ   เต   ตตฺร   อนูปขชฺช   มุจฺฉิตา   โภชนานิ   ภุ ฺชึสุ  เต   
ตตฺร    อนูปขชฺช    มุจฺฉิตา   โภชนานิ   ภุ ฺชมานา   มท   อาปชฺชึส ุ  
มตฺตา   สมานา   ปมาท   อาปชฺชึสุ  ปมตฺตา  สมานา  ยถากามกรณียา   
อเหสุ   เนวาปกสฺส   อมุสฺมึ  นิวาเป  เอว ฺหิ  เต  ทุติยาป  มิคชาตา   
น   ปริมุจฺจึสุ   เนวาปกสฺส   อิทฺธานุภาวา   ยนฺนูน   มย  อมุ  นิวาป   
นิวุตฺต    เนวาปกสฺส    อุปนิสฺสาย    อาสย   กปฺเปยฺยาม   ตตฺราสย   
กปฺเปตฺวา   อมุ  นิวาป  นวุิตฺต  เนวาปกสฺส  อนนูปขชฺช  อมุจฺฉิตา  ๑   
โภชนานิ    ภุ ฺชิสฺสาม   อนนูปขชฺช   อมุจฺฉิตา   โภชนานิ   ภุ ฺชมานา   
น   มท   อาปชฺชิสฺสาม   อมตฺตา   สมานา   นปฺปมาท   อาปชฺชสิฺสาม   
อปฺปมตฺตา    สมานา    น   ยถากามกรณียา   ภวิสฺสาม   เนวาปกสฺส   
อมุสฺมึ   นิวาเปติ  ฯ  เต  อมุ  นิวาป  นวุิตฺต  เนวาปกสฺส  อุปนิสสฺาย   
อาสย   กปฺปยึสุ  ตตฺราสย  กปฺเปตฺวา  อมุ  นิวาป  นิวุตฺต  เนวาปกสฺส   
#๑ โป. มุจฺฉิตา ฯ อิโต ปร เอว าตพฺพ ฯ    
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อนนูปขชฺช    อมุจฺฉิตา    โภชนานิ   ภุ ฺชึสุ   เต   ตตฺร   อนนูปขชฺช   
อมุจฺฉิตา   โภชนานิ   ภุ ฺชมานา   น  มท  อาปชชฺึสุ  อมตฺตา  สมานา   
นปฺปมาท    อาปชฺชึสุ    อปฺปมตฺตา    สมานา    น   ยถากามกรณียา   
อเหสุ   เนวาปกสฺส  อมุสมฺึ  นิวาเปติ  ๑  ตตฺร  ภิกขฺเว  เนวาปกสฺส   
จ  เนวาปกปริสาย  จ  เอตทโหสิ  อปสสฺุ  ๒  นามิเม ตติยา มิคชาตา   
เกฏภิโน   อิทฺธิมนฺตสฺสุ  ๓  นามิเม  ตติยา  มิคชาตา  ปรชนา  อิม ฺจ   
นาม   นิวาป   นิวุตฺต   ปรภุิ ฺชนฺติ  น  จ  เนส  ชานาม  อาคตึ  วา   
คตึ   วา   ยนนฺูน  มย  อิม  นิวาป  นิวุตฺต  มหตีหิ  ทณฺฑวาคุราหิ  ๔   
สมนฺตา   สปปฺเทส   อนุปริวาเรยฺยาม  อปฺเปวนาม  ตติยาน  มิคชาตาน   
อาสย  ปสฺเสยฺยาม  ยตฺถ  เต  คาห  คจฺเฉยฺยุนฺติ  ฯ  เต  อมุ  นิวาป   
นิวุตฺต   มหตีหิ   ทณฺฑวาคุราหิ   สมนตฺา   สปฺปเทส   อนุปริวาเรสุ  ฯ   
อทฺทสาสุ   โข   ภิกฺขเว   เนวาปโก   จ  เนวาปกปริสา  จ  ตติยาน   
มิคชาตาน   อาสย  ยตฺถ  เต  คาห  อคมสุ  ฯ  เอว ฺหิ  เต  ภิกฺขเว   
ตติยาป มิคชาตา น ปริมุจฺจึสุ เนวาปกสฺส อิทฺธานุภาวา ฯ   
     [๓๐๕]   ตตฺร   ภิกฺขเว   จตุตฺถา   มคิชาตา  เอว  สมจินฺเตสุ   
เย  โข  เต  ปมา  มิคชาตา  ฯเปฯ  เอว ฺหิ  เต  ปมา  มิคชาตา   
น   ปริมุจฺจึสุ   เนวาปกสฺส  อิทฺธานุภาวา  เยป  เต  ทุติยา  มิคชาตา   
เอว   สมจินฺเตสุ   เย   โข   เต  ปมา  มิคชาตา  ฯเปฯ  เอว ฺหิ   
เต   ปมา  มคิชาตา  น  ปริมุจฺจึสุ  เนวาปกสฺส  อิทธฺานุภาวา  ยนฺนูน   
#๑ ม. ย.ุ อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ ๒ สี. ยุ. สสฺสุ ฯ ม. สาสฺสุ ฯ สพูพตฺถฺ อีทิสเมว ฯ  
#๓ โป. ม. อิทฺธิมนฺตาสฺสุ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๔ สี. ม. ย.ุ ทณฺทวากราหิ ฯ    
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มย   ฯเปฯ  เอว ฺหิ  เต  ทุติยา  มิคชาตา  น  ปริมุจฺจึสุ  เนวาปกสฺส   
อิทฺธานุภาวา   เยป   เต   ตติยา   มิคชาตา   เอว  สมจินฺเตสุ  เย   
โข   เต   ปมา   มิคชาตา   ฯเปฯ  เอว ฺหิ  เต  ปมา  มิคชาตา   
น   ปริมุจฺจึสุ   เนวาปกสฺส  อิทฺธานุภาวา  เยป  เต  ทุติยา  มิคชาตา   
เอว   สมจินฺเตสุ   เย   โข   เต  ปมา  มิคชาตา  ฯเปฯ  เอว ฺหิ   
เต    ปมา   มิคชาตา   น   ปริมุจฺจึสุ   เนวาปกสฺส   อิทฺธานุภาวา   
ยนฺนูน   มย   ฯเปฯ   เอว ฺหิ   เต   ทุติยา  มิคชาตา  น  ปริมุจฺจึสุ   
เนวาปกสฺส    อิทฺธานุภาวา    ยนฺนูน    มย    อมุ   นวิาป   นิวุตฺต   
เนวาปกสฺส   อุปนิสฺสาย   อาสย   กปฺเปยฺยาม   ตตฺราสย   กปฺเปตฺวา   
อมุ   นิวาป   นิวุตฺต   เนวาปกสฺส   อนนูปขชฺช   อมุจฺฉิตา   โภชนานิ   
ภุ ฺชิสฺสาม    อนนูปขชฺช   อมุจฺฉิตา   โภชนานิ   ภุ ฺชมานา   น   มท   
อาปชฺชิสฺสาม   อมตฺตา   สมานา   นปปฺมาท   อาปชฺชิสฺสาม  อปฺปมตฺตา   
สมานา   น   ยถากามกรณียา  ภวิสฺสาม  เนวาปกสฺส  อมุสฺมึ  นิวาเปติ   
เต   อมุ   นิวาป   นิวุตฺต   เนวาปกสฺส   อุปนิสฺสาย  อาสย  กปฺปยึสุ   
ตตฺราสย   กปฺเปตฺวา   อมุ    นิวาป   นิวุตฺต  เนวาปกสฺส  อนนูปขชฺช   
อมุจฺฉิตา   โภชนานิ  ภุ ฺชึสุ  เต  ตตฺถ  อนนูปขชฺช  อมุจฺฉิตา  โภชนานิ   
ภุ ฺชมานา   น   มท   อาปชฺชึส ุ อมตฺตา  สมานา  นปฺปมาท  อาปชฺชึสุ   
อปฺปมตฺตา   สมานา   น   ยถากามกรณียา  อเหสุ  เนวาปกสฺส  อมุสฺมึ   
นิวาเป   ฯ   ตตฺร   เนวาปกสฺส   จ  เนวาปกปริสาย  จ  เอตทโหสิ   
อปสฺสุ   นามิเม   ตติยา   มิคชาตา   เกฏภิโน   อิทฺธมินฺตสฺสุ  นามิเม    
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ตติยา   มิคชาตา   ปรชนา   ฯเปฯ   อทฺทสาสุ   โข   เนวาปโก  จ   
เนวาปกปริสา  จ  ตติยาน  มิคชาตาน  อาสย  ยตฺถ  เต  คาห  อคมสุ   
เอว ฺหิ   เต   ตติยาป   มิคชาตา  น  ปรมิุจฺจึสุ  เนวาปกสฺส  อิทฺธานุ   
ภาวา   ยนฺนูน   มยมฺป   ยตฺถ  อคติ  เนวาปกสฺส  จ  เนวาปกปริสาย   
จ   ตตฺราสย   กปฺเปยฺยาม   ตตฺราสย  กปฺเปตฺวา  อมุ  นิวาป  นิวุตฺต   
เนวาปกสฺส   อนนูปขชฺช   อมุจฺฉิตา   โภชนานิ   ภุ ฺชมานา   น   มท   
อาปชฺชิสฺสาม   อมตฺตา   สมานา   นปปฺมาท   อาปชฺชิสฺสาม  อปฺปมตฺตา   
สมานา    น    ยถากามกรณียา    ภวิสสฺาม    เนวาปกสฺส    อมุสฺมึ   
นิวาเปติ   ฯ   เต   ยตฺถ  อคติ  เนวาปกสฺส  จ  เนวาปกปริสาย  จ   
ตตฺราสย    กปฺปยึสุ    ตตฺราสย    กปฺเปตฺวา   อมุ   นิวาป   นิวุตฺต   
เนวาปกสฺส    อนนูปขชฺช   อมุจฺฉิตา   โภชนานิ   ภุ ฺชึสุ   เต   ตตฺถ   
อนนูปขชฺช    อมุจฺฉิตา    โภชนานิ   ภุ ฺชมานา   น   มท   อาปชชฺึสุ   
อมตฺตา    สมานา    นปปฺมาท   อาปชฺชึส ุ  อปฺปมตฺตา   สมานา   น   
ยถากามกรณียา  อเหสุ  เนวาปกสฺส  อมุสฺมึ  นิวาเป  ฯ  ตตฺร  ภิกขฺเว   
เนวาปกสฺส   จ   เนวาปกปริสาย   จ   เอตทโหสิ   อปสฺสุ   นามิเม   
จตุตฺถา   มิคชาตา   เกฏภิโน  อิทฺธิมนตฺสฺสุ  นามิเม  จตุตฺถา  มิคชาตา   
ปรชนา   อิม ฺจ   นาม   นิวาป   นิวุตฺต   ปริภุ ฺชนฺติ   น   จ  เนส   
ชานาม  อาคตึ  วา  คตึ  วา  ยนฺนูน  มย  อิม  นิวาป  นิวุตฺต  มหตีหิ   
ทณฺฑวาคุราหิ    สมนฺตา    สปฺปเทส    อนุปริวาเรยฺยาม   อปฺเปวนาม   
จตุตฺถาน  มิคชาตาน  อาสย  ปสฺเสยฺยาม  ยตฺถ  เต  คาห  คจฺเฉยฺยุนฺติ    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 302 

เต   อมุ   นิวาป   นิวุตฺต   มหตีหิ   ทณฺฑวาคุราหิ  สมนฺตา  สปฺปเทส   
อนุปริวาเรสุ  ฯ  เนว  โข ภิกฺขเว อทฺทสาสุ เนวาปโก จ เนวาปกปริสา   
จ   จตุตฺถาน   มิคชาตาน   อาสย   ยตฺถ   เต   คาห  คจฺเฉยฺยุ  ฯ   
ตตฺร   ภิกฺขเว   เนวาปกสฺส  จ  เนวาปกปริสาย  จ  เอตทโหสิ  สเจ   
โข   มย   จตุตฺเถ   มิคชาเต   ฆฏเฏสฺสาม   เต   ฆฏฏิตา   อ ฺเ   
ฆฏเฏสฺสนฺติ  เอว  อิม  นิวาป  นิวุตฺต  สพฺพโส  มิคชาตา ริ ฺจิสฺสนฺติ ๑   
ยนฺนูน   มย   จตุตฺเถ   มิคชาเต  อชฺฌุเปกฺเขยฺยามาติ  ฯ  อชฺฌุเปกฺขึสุ   
โข   ภิกฺขเว   เนวาปโก   จ   เนวาปกปริสา  จ  จตุตฺเถ  มิคชาเต   
เอว ฺหิ   เต   ภิกฺขเว   จตุตฺถาป   มิคชาตา   ปริมุจฺจึสุ  เนวาปกสฺส   
อิทฺธานุภาวา ฯ   
     [๓๐๖]    อุปมา   โข   เม   อย   ภิกขฺเว   กตา   อตฺถสฺส   
วิ ฺาปนาย  ฯ  อย ฺเจเวตฺถ  อตฺโถ  ฯ นิวาโปติ โข ภิกฺขเว ป ฺจนฺเนต   
กามคุณาน  อธิวจน  ฯ  เนวาปโกติ  โข  ภิกฺขเว  มารสฺเสต  ปาปมโต   
อธิวจน   ฯ  เนวาปกปริสาติ  โข  ภิกฺขเว  มารปริสาเยต  อธิวจน  ฯ   
มิคชาตาติ โข ภิกฺขเว สมณพฺราหฺมณานเมต อธิวจน ฯ   
     [๓๐๗]   ตตฺร   ภิกฺขเว   ปมา   สมณพฺราหฺมณา   อมุ  นิวาป   
นิวุตฺต   มารสฺส   อมูนิ   จ  โลกามิสานิ  อนูปขชฺช  มุจฺฉิตา  โภชนานิ   
ภุ ฺชึสุ   เต   ตตฺถ   อนูปขชฺช   มุจฺฉิตา   โภชนานิ   ภุ ฺชมานา  มท   
อาปชฺชึสุ    มตฺตา    สมานา   ปมาท   อาปชฺชึสุ   ปมตฺตา   สมานา   
ยถากามกรณียา    อเหสุ    มารสฺส    อมุสฺมึ   นิวาเป   อมุสฺมึ   จ   
#๑ ม. ปริมุจฺจิสฺสนฺติ ฯ    
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โลกามิเส    เอว ฺหิ    เต    ภิกฺขเว   ปมา   สมณพฺราหฺมณา   น   
ปริมุจฺจึสุ   มารสฺส   อิทฺธานุภาวา  ฯ  เสยฺยถาป  เต  ภิกฺขเว  ปมา   
มิคชาตา ตถูปเม อห อิเม ปเม สมณพฺราหฺมเณ วทามิ ฯ   
     [๓๐๘]   ตตฺร  ภิกฺขเว  ทุติยา  สมณพฺราหฺมณา  เอว  สมจินฺเตสุ   
เย   โข   เต   ปมา   สมณพฺราหฺมณา  อมุ  นิวาป  นิวุตฺต  มารสฺส   
อมูนิ   จ   โลกามิสานิ   อนูปขชฺช   มุจฺฉิตา   โภชนานิ   ภุ ฺชึสุ  เต   
ตตฺถ    อนูปขชฺช    มุจฺฉิตา   โภชนานิ   ภุ ฺชมานา   มท   อาปชฺชึส ุ  
มตฺตา   สมานา   ปมาท   อาปชฺชึสุ  ปมตฺตา  สมานา  ยถากามกรณียา   
อเหสุ   มารสฺส   อมุสฺมึ   นิวาเป   อมสฺุมึ   จ   โลกามิเส  เอว ฺหิ   
เต   ปมา   สมณพฺราหฺมณา   น   ปรมิุจฺจึสุ   มารสฺส   อิทฺธานุภาวา   
ยนฺนูน    มย    สพฺพโส    นิวาปโภชนา   โลกามิสา   ปฏิวิรเมยฺยาม   
ภยโภคา   ปฏิวิรตา   อร ฺายตนานิ   อชฺโฌคาเหตฺวา   วิหเรยฺยามาติ   
เต  สพฺพโส  นิวาปโภชนา  โลกามิสา ปฏิวิรมึสุ เต สพฺพโส นิวาปโภชนา   
โลกามิสา     ปฏิวิรตา     ภยโภคา     ปฏิวิรตา     อร ฺายตนานิ   
อชฺโฌคาเหตฺวา     วิหรึสุ     เต     ตตฺถ    สากภกฺขาป    อเหสุ   
สามากภกฺขาป   อเหสุ   นวีารภกฺขาป   อเหสุ   ทททฺุลภกฺขาป   อเหสุ   
หฏภกฺขาป    อเหสุ    กณภกฺขาป    อเหสุ    อาจามภกฺขาป   อเหสุ   
ป ฺากภกฺขาป    อเหสุ    ติณภกฺขาป   อเหสุ   โคมยภกฺขาป   อเหสุ   
วนมูลผลาหารา    ยาเปสุ    ปวตฺตผลโภชี   เตส   คิมฺหาน   ปจฺฉิเม   
มาเส   ติโณทกสงฺขเย   อธิมตฺตกสิมาน   ปตฺโต   กาโย   โหติ  เตส    
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อธิมตฺตกสิมาน    ปตฺตกายาน   พลวิรยิ   ปริหายิ   พลวิริเย   ปรหิีเน   
เจโตวิมุตฺติ   ปริหายิ   เจโตวิมุตฺติยา  ปริหีนาย  ตเมว  นิวาป  นิวุตฺต   
มารสฺส   ปจฺจาคมึสุ   ตานิ   จ   โลกามิสานิ   เต   ตตฺถ  อนูปขชฺช   
มุจฺฉิตา   โภชนานิ   ภุ ฺชึสุ   เต   ตตฺถ  อนูปขชฺช  มุจฺฉิตา  โภชนานิ   
ภุ ฺชมานา   มท   อาปชฺชสึุ  มตฺตา  สมานา  ปมาท  อาปชฺชึส ุ ปมตฺตา   
สมานา   ยถากามกรณียา   อเหสุ   มารสฺส   อมุสฺมึ   นิวาเป  อมุสฺมึ   
จ   โลกามิเส   เอว ฺหิ   เต   ภิกฺขเว   ทุติยาป  สมณพฺราหฺมณา  น   
ปริมุจฺจึสุ   มารสฺส   อิทฺธานุภาวา  ฯ  เสยฺยถาป  เต  ภิกฺขเว  ทุติยา   
มิคชาตา ตถูปเม อห อิเม ทุติเย สมณพฺราหฺมเณ วทามิ ฯ   
     [๓๐๙]   ตตฺร  ภิกฺขเว  ตติยา  สมณพฺราหฺมณา  เอว  สมจินฺเตสุ   
เย   โข   เต   ปมา   สมณพฺราหฺมณา  ฯเปฯ  เอว ฺหิ  เต  ปมา   
สมณพฺราหฺมณา    น   ปรมิุจฺจึสุ   มารสฺส   อิทฺธานุภาวา   เยป   เต   
ทุติยา   สมณพฺราหฺมณา   เอว   สมจินฺเตสุ   เย   โข   เต   ปมา   
สมณพฺราหฺมณา    ฯเปฯ    เอว ฺหิ    เต    ปมา    สมณพฺราหฺมณา   
น  ปริมุจฺจึสุ  มารสฺส  อิทธฺานุภาวา  ยนฺนูน  มย  สพฺพโส  นิวาปโภชนา   
โลกามิสา    ปฏิวิรเมยฺยาม    ภยโภคา    ปฏิวิรตา    อร ฺายตนานิ   
อชฺโฌคาเหตฺวา     วิหเรยฺยามาติ     เต    สพฺพโส    นิวาปโภชนา   
โลกามิสา  ปฏิวิรมึสุ  ภยโภคา  ปฏิวิรตา  อร ฺายตนานิ อชฺโฌ- 
คาเหตฺวา  วิหรึสุ    เต    ตตฺถ    สากภกฺขาป   อเหสุ   ฯเปฯ   ปวตฺต- 
ผลโภชี  เตส    คิมฺหาน    ปจฺฉิเม    มาเส   ติโณทกสงฺขเย   อธิมตฺต-  
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กสิมาน  ปตฺโต     กาโย     โหติ     เตส    อธิมตฺตกสิมาน    ปตฺตกายาน   
พลวิริย  ปรหิายิ  พลวิริเย  ปริหีเน  เจโตวิมุตฺติ  ปริหายิ เจโตวิมุตฺติยา   
ปริหีนาย     ตเมว     นิวาป     นิวุตฺต     มารสฺส     ปจฺจาคมึสุ   
ตานิ   โลกามิสานิ   เต   ตตฺถ   อนูปขชฺช  มุจฺฉิตา  โภชนานิ  ภุ ฺชึสุ   
เต   ตตฺถ   อนูปขชฺช   มุจฺฉิตา   โภชนานิ  ภุ ฺชมานา  มท  อาปชฺชึส ุ  
มตฺตา   สมานา   ปมาท   อาปชฺชึสุ  ปมตฺตา  สมานา  ยถากามกรณียา   
อเหสุ   มารสฺส   อมุสฺมึ   นิวาเป   อมุสฺมึ   จ   โลกามิเส  เอว ฺหิ   
เต   ทุติยาป   สมณพฺราหฺมณา   น   ปริมุจฺจึสุ   มารสฺส  อิทฺธานุภาวา   
ยนฺนูน   มย   อมุ   นิวาป   นิวุตฺต   มารสฺส   อมูนิ  จ  โลกามิสานิ   
อุปนิสฺสาย   อาสย   กปฺเปยฺยาม   ตตฺราสย   กปฺเปตฺวา   อมุ  นวิาป   
นิวุตฺต    มารสฺส    อมูนิ    จ   โลกามิสานิ   อนนูปขชฺช   อมุจฺฉิตา   
โภชนานิ    ภุ ฺชิสฺสาม   อนนูปขชฺช   อมุจฺฉิตา   โภชนานิ   ภุ ฺชมานา   
น   มท   อาปชฺชิสฺสาม   อมตฺตา   สมานา   นปฺปมาท   อาปชฺชสิฺสาม   
อปฺปมตฺตา   สมานา   น   ยถากามกรณียา   ภวิสฺสาม  มารสฺส  อมุสฺมึ   
นิวาเป   อมุสฺมึ   จ   โลกามิเสติ   เต  อมุ  นิวาป  นิวุตฺต  มารสฺส   
อมูนิ   จ   โลกามิสานิ   อุปนิสฺสาย   อาสย   กปฺปยสึุ   ฯ  ตตฺราสย   
กปฺเปตฺวา   อมุ   นิวาป   นิวุตฺต   มารสฺส   อมูนิ   จ   โลกามิสานิ   
อนนูปขชฺช    อมุจฺฉิตา    โภชนานิ   ภุ ฺชมานา   น   มท   อาปชชฺึสุ   
อมตฺตา    สมานา    นปปฺมาท   อาปชฺชึส ุ  อปฺปมตฺตา   สมานา   น   
ยถากามกรณียา    อเหสุ    มารสฺส    อมุสฺมึ   นิวาเป   อมุสฺมึ   จ    
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โลกามิเส   ฯ   อปจ   โข   เอว   ทฏิ ิกา  อเหสุ  สสสฺโต  โลโก   
อิติป   อสสฺสโต   โลโก   อิติป   อนฺตวา   โลโก   อิติป   อนนฺตวา   
โลโก   อิติป   ต   ชีว   ต   สรีร   อิติป   อ ฺ  ชีว  อ ฺ  สรีร   
อิติป    โหติ    ตถาคโต   ปรมฺมรณา   อิติป   น   โหติ   ตถาคโต   
ปรมฺมรณา   อิติป   โหติ   จ   น   จ   โหติ   ตถาคโต  ปรมฺมรณา   
อิติป   เนว   โหติ  น  น  โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณา  อิติป  เอว ฺหิ   
เต    ภิกฺขเว    ตติยาป    สมณพฺราหฺมณา   น   ปรมิุจฺจึสุ   มารสฺส   
อิทฺธานุภาวา   ฯ   เสยฺยถาป  เต  ภิกฺขเว  ตติยา  มิคชาตา  ตถูปเม   
อห อิเม ตติเย สมณพฺราหฺมเณ วทามิ ฯ   
     [๓๑๐]  ตตฺร  ภิกฺขเว  จตุตฺถา  สมณพฺราหฺมณา  เอว  สมจินเฺตสุ   
เย   โข   เต   ปมา   สมณพฺราหฺมณา  ฯเปฯ  เอว ฺหิ  เต  ปมา   
สมณพฺราหฺมณา   น  ปริมจฺุจึสุ  มารสฺส  อิทฺธานุภาวา  เยป  เต  ทติุยา   
สมณพฺราหฺมณา   เอว  สมจินฺเตสุ  เย  โข  เต  ปมา  สมณพฺราหฺมณา   
ฯเปฯ      เอว ฺหิ      เต      ปมา      สมณพฺราหฺมณา     น   
ปริมุจฺจึสุ    มารสฺส    อิทฺธานุภาวา   ยนฺนูน   มย   ฯเปฯ   เอว ฺหิ   
เต   ทุติยา   สมณพฺราหฺมณา   น   ปรมิุจฺจึสุ   มารสฺส   อิทฺธานุภาวา   
เยป   เต   ตติยา   สมณพฺราหฺมณา   เอว  สมจินฺเตสุ  เย  โข  เต   
ปมา   สมณพฺราหฺมณา   ฯเปฯ   เอว ฺหิ   เต  ปมา  สมณ- 
พฺราหฺมณา  น  ปริมุจฺจึสุ  มารสฺส   อิทฺธานุภาวา   เยป   เต   ทุติยา   
สมณพฺราหฺมณา   เอว  สมจินฺเตสุ  เย  โข  เต  ปมา  สมณ-  
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พฺราหฺมณา  ฯเปฯ    เอว ฺหิ   เต    ปมา    สมณพฺราหฺมณา    น   
ปริมุจฺจึสุ    มารสฺส    อิทฺธานุภาวา   ยนฺนูน   มย   ฯเปฯ   เอว ฺหิ   
เต   ทุติยาป   สมณพฺราหฺมณา   น   ปริมุจฺจึสุ   มารสฺส  อิทฺธานุภาวา   
ยนฺนูน   มย   อมุ   นิวาป   นิวุตฺต   มารสฺส   อมูนิ  จ  โลกามิสานิ   
อุปนิสฺสาย   อาสย   กปฺเปยฺยาม   ตตฺราสย   กปฺเปตฺวา   อมุ  นวิาป   
นิวุตฺต   มารสฺส   อมูนิ   จ  โลกามิสานิ  ฯเปฯ  อนนูปขชฺช  อมุจฺฉิตา   
โภชนานิ    ภุ ฺชมานา    น   มท   อาปชฺชิสฺสาม   อมตฺตา   สมานา   
นปฺปมาท    อาปชฺชิสฺสาม   อปฺปมตฺตา   สมานา   น   ยถากามกรณียา   
ภวิสฺสาม   มารสฺส   อมุสมฺึ   นิวาเป   อมุสฺมึ   จ   โลกามิเสติ  เต   
อมุ   นิวาป   นิวุตฺต   มารสฺส   อมูนิ   จ   โลกามิสานิ   อุปนิสสฺาย   
อาสย   กปฺปยึสุ   ตตฺราสย   กปฺเปตฺวา   อมุ  นิวาป  นิวุตฺต  มารสฺส   
อมูนิ   จ   โลกามิสานิ   อนนุปขชฺช   อมุจฺฉิตา  โภชนานิ  ภุ ฺชสึุ  เต   
ตตฺถ   อนนูปขชฺช   อมุจฺฉิตา   โภชนานิ  ภุ ฺชมานา  น  มท  อาปชฺชึสุ   
อมตฺตา  สมานา  นปฺปมาท อาปชฺชึสุ อปฺปมตฺตา สมานา น ยถากามกรณียา   
อเหสุ    มารสฺส    อมุสฺมึ    นิวาเป   อมุสฺมึ   จ   โลกามิเส   ฯ   
อปจ   โข   เอว   ทฏิ ิกา   อเหสุ   สสสฺโต   โลโก  อิติป  ฯเปฯ   
เนว   โหติ   น   น   โหติ   ตถาคโต   ปรมฺมรณา   อิติป  เอว ฺหิ   
เต   ตติยาป   สมณพฺราหฺมณา   น   ปริมุจฺจึสุ   มารสฺส  อิทฺธานุภาวา   
ยนฺนูน   มย   ยตฺถ   อคติ   มารสฺส   จ   มารปริสาย  จ  ตตฺราสย   
กปฺเปยฺยาม    ตตฺราสย   กปฺเปตฺวา   อมุ   นิวาป   นิวุตฺต   มารสฺส    
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อมูนิ   จ   โลกามิสานิ   อนนูปขชฺช   อมุจฺฉิตา   โภชนานิ  ภุ ฺชิสฺสาม   
อนนูปขชฺช   อมุจฺฉิตา   โภชนานิ   ภุ ฺชมานา   น   มท  อาปชฺชิสฺสาม   
อมตฺตา   สมานา   นปฺปมาท   อาปชฺชสิฺสาม   อปฺปมตฺตา   สมานา  น   
ยถากามกรณียา    ภวิสฺสาม   มารสฺส   อมุสฺมึ   นิวาเป   อมุสฺมึ   จ   
โลกามิเสติ   เต   ยตฺถ  อคติ  มารสฺส  จ  มารปริสาย  จ  ตตฺราสย   
กปฺปยึสุ   ตตฺราสย   กปฺเปตฺวา   อมุ   นวิาป   นิวุตฺต  มารสฺส  อมนูิ   
จ   โลกามิสานิ   อนนูปขชฺช   อมุจฺฉิตา   โภชนานิ  ภุ ฺชึสุ  เต  ตตฺถ   
อนนูปขชฺช    อมุจฺฉิตา    โภชนานิ   ภุ ฺชมานา   น   มท   อาปชชฺึสุ   
อมตฺตา    สมานา    นปปฺมาท   อาปชฺชึส ุ  อปฺปมตฺตา   สมานา   น   
ยถากามกรณียา    อเหสุ    มารสฺส    อมุสฺมึ   นิวาเป   อมุสฺมึ   จ   
โลกามิเส    เอว ฺหิ    เต    ภิกฺขเว    จตุตฺถาป    สมณพฺราหฺมณา   
ปริมุจฺจึสุ   มารสฺส  อิทฺธานุภาวา  ฯ  เสยฺยถาป  เต  ภิกฺขเว  จตุตฺถา   
มิคชาตา ตถูปเม อห อิเม จตุตฺเถ สมณพฺราหฺมเณ วทามิ ฯ   
     [๓๑๑]   กถ ฺจ  ภิกฺขเว  อคติ  มารสฺส  จ  มารปริสาย  จ  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   วิวิจฺเจว   กาเมหิ   วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ   
สวิตกฺก   สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข   ปม   ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ   
อย   วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อนฺธมกาสิ  มาร  อปท  วธิตฺวา  มารจกฺขุ   
อทสฺสน   คโต  ปาปมโต  ฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  วิตกฺกวิจาราน   
วูปสมา   อชฌฺตฺต   สมฺปสาทน   เจตโส  เอโกทิภาว  อวิตกฺก  อวิจาร   
สมาธิช   ปติสุข   ทุติย   ฌาน   ฯเปฯ   ตติย   ฌาน  ฯเปฯ  จตุตฺถ    
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ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  อนฺธมกาสิ   
มาร   อปท   วธิตฺวา   มารจกฺขุ   อทสฺสน   คโต  ปาปมโต  ฯ  ปนุ   
จปร   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สพฺพโส   รูปส ฺาน   สมติกฺกมา  ปฏฆิส ฺาน   
อฏงฺคมา     นานตฺตส ฺาน     อมนสิการา    อนนฺโต    อากาโสติ   
อากาสาน ฺจายตน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
อนฺธมกาสิ  มาร  อปท  วธิตฺวา  มารจกฺขุ  อทสฺสน  คโต  ปาปมโต  ฯ   
ปุน   จปร   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   สพฺพโส   อากาสาน ฺจายตน  สมติกฺกมฺม   
อนนฺต    วิ ฺาณนฺติ    วิ ฺาณ ฺจายตน    อุปสมปฺชฺช   วิหรติ   ฯเปฯ   
สพฺพโส   วิ ฺาณ ฺจายตน   สมติกฺกมฺม   นตฺถิ   กิ ฺจีติ  อากิ ฺจ ฺายตน   
อุปสมฺปชฺช      วิหรติ      ฯเปฯ      สพฺพโส      อากิ ฺจ ฺายตน   
สมติกฺกมฺม     เนวส ฺานาส ฺายตน    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    ฯเปฯ   
ปุน     จปร    ภิกฺขเว    ภิกขฺุ    สพฺพโส    เนวส ฺานาส ฺายตน   
สมติกฺกมฺม     ส ฺาเวทยิตนิโรธ     อุปสมฺปชฺช     วิหรติ    ป ฺาย   
จสฺส    ทิสฺวา   อาสวา   ปริกฺขีณา   โหนฺติ   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   อนฺธมกาสิ   มาร   อปท   วธิตฺวา   มารจกฺขุ   อทสฺสน  คโต   
ปาปมโต ติณฺโณ โลโก วิสตฺติกนฺติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                  นิวาปสุตฺต นิฏ ิต ป ฺจม ฯ   
                     _______________    
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                     ปาสราสิสุตฺต ๑   
     [๓๑๒]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม  ฯ  อถ  โข  ภควา  ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา     ปตฺตจีวรมาทาย    สาวตฺถึ    ปณฺฑาย    ปาวิสิ    ฯ   
อถ   โข   สมพฺหุลา   ภิกฺขู   เยน  อายสฺมา  อานนฺโท  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมนฺต   อานนฺท  เอตทโวจุ  จิรสฺสุตา  โน  อาวุโส   
อานนฺท   ภควตา   สมฺมุขา   ธมฺม ี กถา  สาธุ  มย  อาวุโส  อานนฺท   
ลเภยฺยาม  ภควโต  สมฺมขุา  ธมฺมึ  กถ  สวนายาติ  ฯ  เตนหายสฺมนฺโต   
เยน    รมฺมกสฺส   พฺราหฺมณสฺส   อสฺสโม   เตนุปสงฺกมถ   อปฺเปวนาม   
ลเภยฺยาถ   ภควโต   สมฺมขุา  ธมฺมึ  กถ  สวนายาติ  ฯ  เอวมาวุโสติ   
โข   เต   ภิกขฺู   อายสฺมโต   อานนฺทสสฺ   ปจฺจสฺโสสุ   ฯ  อถ  โข   
ภควา   สาวตฺถิย   ปณฺฑาย   จริตฺวา   ปจฺฉาภตฺต   ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต   
อายสฺมนฺต    อานนฺท   อามนฺเตสิ   อายามานนฺท   เยน   ปุพฺพาราโม   
มิคารมาตุ   ปาสาโท   เตนุปสงฺกมสิฺสาม   ทิวาวิหารายาติ   ฯ   เอว   
ภนฺเตติ   โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควโต    ปจฺจสฺโสสิ  ฯ  อถ  โข   
ภควา   อายสฺมตา   อานนฺเทน   สทฺธึ   เยน  ปุพฺพาราโม  มิคารมาตุ   
ปาสาโท   เตนุปสงฺกมิ  ทวิาวิหาราย  ฯ  อถ  โข  ภควา  สายณฺหสมย   
ปฏิสลลฺานา   วุฏ ิโต   อายสฺมนฺต   อานนฺท   อามนฺเตสิ  อายามานนฺท   
#๑ ยุ. อริยปริเยสนสุตฺตนฺติ ทิสฺสติ ฯ    
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เยน    ปุพฺพโกฏโก    เตนุปสงฺกมิสฺสาม   คตฺตานิ   ปริสิ ฺจิตุนฺติ   ฯ   
เอว   ภนฺเตติ   โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควโต  ปจฺจสฺโสสิ  ฯ  อถ   
โข    ภควา    อายสฺมตา   อานนฺเทน   สทฺธึ   เยน   ปุพฺพโกฏโก   
เตนุปสงฺกมิ   คตฺตานิ   ปรสิิ ฺจิตุ   ปุพฺพโกฏเก   คตฺตานิ  ปริสิ ฺจิตฺวา   
ปจฺจุตฺตริตฺวา   เอกจีวโร   อฏาสิ   คตฺตานิ   ปุพฺพาปยมาโน  ฯ  อถ�    
โข   อายสฺมา   อานนฺโท   ภควนฺต  เอตทโวจ  อย  ภนฺเต  รมฺมกสสฺ   
พฺราหฺมณสฺส     อสฺสโม     อวิทูเร    รมณีโย    ภนฺเต    รมฺมกสสฺ   
พฺราหฺมณสฺส    อสฺสโม    ปาสาทิโก   ภนฺเต   รมฺมกสฺส   พฺราหฺมณสฺส   
อสฺสโม    สาธุ    ภนฺเต    ภควา    เยน   รมฺมกสฺส   พฺราหฺมณสฺส   
อสฺสโม   เตนุปสงฺกมตุ   อนุกมฺป   อุปาทายาติ   ฯ  อธิวาเสสิ  ภควา   
ตุณฺหีภาเวน   ฯ   อถ   โข   ภควา   เยน   รมฺมกสสฺ   พฺราหฺมณสฺส   
อสฺสโม   เตนุปสงฺกมิ   ฯ   เตน   โข  ปน  สมเยน  สมฺพหุลา  ภิกฺขู   
รมฺมกสฺส    พฺราหฺมณสฺส    อสฺสเม    ธมฺมิยา    กถาย    สนฺนิสนิฺนา   
โหนฺติ   ฯ  อถ  โข  ภควา  พหิทฺวารโกฏเก  อฏาสิ  กถาปริโยสาน   
อาคมยมาโน ฯ   
     [๓๑๓]   อถ   โข  ภควา  กถาปริโยสาน  วิทิตฺวา  อุกฺกาสิตฺวา   
อคฺคฬ   อาโกเฏสิ   ฯ   วิวรึสุ   โข  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ทฺวาร  ฯ   
อถ   โข   ภควา   รมฺมกสสฺ  พฺราหฺมณสฺส  อสฺสม  ปวิสิตฺวา  ป ฺตฺเต   
อาสเน   นิสีทิ   ฯ  นิสชชฺ  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  กาย  นุตฺถ   
ภิกฺขเว   เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนา  กา  จ  ปน  โว  อนฺตรา  กถา    
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วิปฺปกตาติ   ฯ   ภควนฺตเมว   โข   โน  ภนฺเต  อารพฺภ  ธมฺมี  กถา   
วิปฺปกตา   อถ   ภควา   อนุปฺปตฺโตติ   ฯ   สาธุ  ภิกขฺเว  เอต  โข   
ภิกฺขเว   ตุมฺหาก   ปฏิรูป   กุลปุตฺตาน   สทฺธา   อคารสฺมา  อนคาริย   
ปพฺพชิตาน   ย  ตุเมฺห  ธมฺมิยา  กถาย  สนฺนิสีเทยฺยาถ  ฯ  สนฺนปิติตาน   
โว    ภิกฺขเว    ทฺวย    กรณีย   ธมฺม ี  วา   กถา   อริโย   วา   
ตุณฺหีภาโว  ฯ  เทฺวมา  ภิกฺขเว  ปริเยสนา  ๑  อนริยา  จ ปริเยสนา   
อริยา จ ปริเยสนา ฯ   
     [๓๑๔]  กตมา  จ  ภิกขฺเว  อนริยา  ปริเยสนา  ฯ  อิธ ภิกฺขเว   
เอกจฺโจ    อตฺตนา   ชาติธมฺโม   สมาโน   ชาติธมมฺ ฺเว   ปรเิยสติ   
อตฺตนา    ชราธมฺโม    สมาโน   ชราธมฺม ฺเว   ปริเยสติ   อตฺตนา   
พฺยาธิธมฺโม   สมาโน   พฺยาธิธมฺม ฺเว   ปริเยสติ  อตฺตนา  มรณธมฺโม   
สมาโน      มรณธมฺม ฺเว      ปริเยสติ     อตฺตนา     โสกธมฺโม   
สมาโน   โสกธมฺม ฺเว   ปริเยสติ   อตฺตนา   สงฺกิเลสธมฺโม  สมาโน   
สงฺกิเลสธมฺม ฺเว   ปริเยสติ   ฯ  กิ ฺจ  ภิกฺขเว  ชาติธมฺม  วเทถ  ฯ   
ปุตฺตภริย   ภิกฺขเว   ชาติธมฺม   ทาสิทาส  ชาติธมฺม  อเชฬก  ชาติธมฺม   
กุกฺกุฏสูกร     ชาติธมฺม    หตฺถิควาสฺสวฬว    ชาติธมฺม    ชาตรูปรชต   
ชาติธมฺม    ฯ    ชาติธมฺมา    เหเต   ภิกขฺเว   อุปธโย   เอตฺถาย   
คธิโต  มุจฺฉิโต  อชฺฌาปนฺโน  อตฺตนา  ชาติธมฺโม  สมาโน ชาติธมฺม ฺเว   
ปริเยสติ    ฯ    กิ ฺจ   ภิกขฺเว   ชราธมฺม   วเทถ   ฯ   ปุตฺตภริย   
ภิกฺขเว     ชราธมฺม    ทาสิทาส    ชราธมฺม    อเชฬก    ชราธมฺม   
#๑ ม. ย.ุ อริยา จ ปริเยสนา อนริยา จ ปริเยสนา ฯ    
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กุกฺกุฏสูกร     ชราธมฺม    หตฺถิควาสฺสวฬว    ชราธมฺม    ชาตรูปรชต   
ชราธมฺม   ฯ   ชราธมฺมา   เหเต  ภิกฺขเว  อุปธโย  เอตฺถาย  คธิโต   
มุจฺฉิโต   อชฌฺาปนฺโน   อตฺตนา   ชราธมฺโม   สมาโน   ชราธมฺม ฺเว   
ปริเยสติ    ฯ   กิ ฺจ   ภิกฺขเว   พฺยาธิธมฺม   วเทถ   ฯ   ปุตฺตภริย   
ภิกฺขเว    พฺยาธิธมฺม    ทาสิทาส    พฺยาธิธมฺม   อเชฬก   พฺยาธิธมฺม   
กุกฺกุฏสูกร    พฺยาธิธมฺม    หตฺถิควาสฺสวฬว    พฺยาธธิมฺม   ชาตรปูรชต   
พฺยาธิธมฺม   ฯ  พฺยาธิธมฺมา  เหเต  ภิกฺขเว  อุปธโย  เอตฺถาย  คธิโต   
มุจฺฉิโต   อชฌฺาปนฺโน   อตฺตนา   พฺยาธิธมฺโม  สมาโน  พฺยาธิธมฺม ฺเว   
ปริเยสติ     ฯ     กิ ฺจ     ภิกฺขเว     มรณธมฺม     วเทถ    ฯ   
ปุตฺตภริย    ภิกฺขเว    มรณธมฺม    ทาสิทาส   มรณธมฺม   อเช   ฬก   
มรณธมฺม     กุกฺกุฏสูกร     มรณธมฺม     หตฺถิควาสฺสวฬว    มรณธมฺม   
ชาตรูปรชต    มรณธมฺม   ฯ   มรณธมฺมา   เหเต   ภิกขฺเว   อุปธโย   
เอตฺถาย    คธิโต    มุจฺฉิโต    อชฺฌาปนฺโน    อตฺตนา    มรณธมฺโม   
สมาโน    มรณธมฺม ฺเว   ปริเยสติ   ฯ   กิ ฺจ   ภิกฺขเว   โสกธมฺม   
วเทถ  ฯ  ปุตฺตภริย  ภิกฺขเว  โสกธมฺม  ทาสิ  ทาส  โสกธมฺม  อเชฬก   
โสกธมฺม     กุกฺกุฏสูกร     โสกธมฺม     หตฺถิควาสฺสวฬว    โสกธมฺม   
ชาตรูปรชต  ๑  โสกธมฺม  ฯ โสกธมฺมา เหเต ภิกฺขเว อุปธโย เอตฺถาย   
คธิโต  มุจฺฉิโต  อชฺฌาปนฺโน  อตฺตนา  โสกธมฺโม  สมาโน โสกธมฺม ฺเว   
ปริเยสติ     ฯ     กิ ฺจ    ภิกฺขเว    สงฺกิเลสธมฺม    วเทถ    ฯ   
ปุตฺตภริย   ภิกฺขเว   สงฺกิเลสธมฺม   ทาสิทาส   สงฺกเิลสธมฺม   อเชฬก   
#๑ ม. ย.ุ ชาตรูปรชต โสกธมฺมนฺติ อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ    
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สงฺกิเลสธมฺม   กุกฺกฏุสูกร   สงฺกิเลสธมฺม  หตฺถิควาสฺสวฬว  สงฺ- 
กิเลสธมฺม  ชาตรูปรชต    สงฺกิเลสธมฺม    ฯ    สงฺกิเลสธมฺมา   เหเต   ภิกฺขเว   
อุปธโย  เอตฺถาย  คธิโต  มุจฺฉิโต  อชฌฺาปนฺโน  อตฺตนา  สงฺกิเลส- 
ธมฺโม  สมาโน     สงฺกิเลสธมฺม ฺเว     ปริเยสติ     ฯ    อย    ภิกฺขเว   
อนริยา  ปริเยสนา ฯ   
     [๓๑๕]  กตมา  จ  ภิกขฺเว  อริยา  ปริเยสนา  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
เอกจฺโจ   อตฺตนา   ชาติธมฺโม   สมาโน  ชาติธมฺเม  อาทีนว  วิทตฺิวา   
อชาต   อนุตฺตร   โยคกฺเขม   นิพฺพาน   ปริเยสติ  อตฺตนา  ชราธมฺโม   
สมาโน   ชราธมฺเม   อาทีนว   วิทิตฺวา   อชร   อนุตฺตร   โยคกฺเขม   
นิพฺพาน    ปริเยสติ    อตฺตนา    พฺยาธธิมฺโม   สมาโน   พฺยาธิธมฺเม   
อาทีนว   วิทิตฺวา   อพฺยาธึ   อนุตฺตร   โยคกฺเขม   นพฺิพาน  ปริเยสติ   
อตฺตนา   มรณธมฺโม   สมาโน   มรณธมฺเม   อาทีนว   วิทิตฺวา   อมต   
อนุตฺตร   โยคกฺเขม   นิพฺพาน   ปริเยสติ  อตฺตนา  โสกธมฺโม  สมาโน   
โสกธมฺเม   อาทีนว   วิทิตฺวา   อโสก   อนุตฺตร   โยคกฺเขม  นิพฺพาน   
ปริเยสติ   อตฺตนา   สงฺกิเลสธมฺโม   สมาโน   สงฺกิเลสธมฺเม  อาทีนว   
วิทิตฺวา    อสงฺกิลิฏ   อนุตฺตร   โยคกฺเขม   นิพฺพาน   ปริเยสติ   ฯ   
อยมฺป ภิกฺขเว อริยา ปริเยสนา ฯ   
     [๓๑๖]   อหมฺป   สุท  ภิกฺขเว  ปุพฺเพว  สมฺโพธา  อนภิสมฺพุทฺโธ   
โพธิสตฺโตว   สมาโน   อตฺตนา   ชาติธมฺโม   สมาโน   ชาติธมมฺ ฺเว   
ปริเยสามิ   อตฺตนา   ชราธมฺโม   สมาโน   ชราธมฺม ฺเว  ปริเยสามิ    
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อตฺตนา   พฺยาธิธมฺโม   สมาโน   พฺยาธิธมฺม ฺเว   ปริเยสามิ  อตฺตนา   
มรณธมฺโม   สมาโน   มรณธมฺม ฺเว   ปริเยสามิ   อตฺตนา  โสกธมฺโม   
สมาโน     โสกธมฺม ฺเว     ปริเยสามิ    อตฺตนา    สงฺกิเลสธมโฺม   
สมาโน    สงฺกิเลสธมฺม ฺเว    ปริเยสามิ    ตสฺส    มยฺห   ภิกฺขเว   
เอตทโหสิ  กนิฺนุ  โข  อห  อตฺตนา  ชาติธมฺโม  สมาโน  ชาติธมมฺ ฺเว   
ปริเยสามิ    อตฺตนา    ชราธมฺโม    สมาโน    ...    พฺยาธิธมฺโม   
สมาโน   ...   มรณธมฺโม   สมาโน  ...  โสกธมฺโม  สมาโน  ...   
อตฺตนา    สงฺกิเลสธมฺโม    สมาโน    สงฺกิเลสธมฺม ฺเว   ปริเยสามิ   
ยนฺนูนาห   อตฺตนา   ชาติธมฺโม   สมาโน  ชาติธมฺเม  อาทีนว  วิทิตฺวา   
อชาต   อนุตฺตร   โยคกฺเขม  นิพฺพาน  ปริเยเสยฺย  อตฺตนา  ชราธมฺโม   
สมาโน   ชราธมฺเม   อาทีนว   วิทิตฺวา   อชร   อนุตฺตร   โยคกฺเขม   
นิพฺพาน    ปริเยเสยฺย   อตฺตนา   พฺยาธิธมฺโม   สมาโน   พฺยาธธิมฺเม   
อาทีนว   วิทิตฺวา   อพฺยาธึ   อนุตฺตร  โยคกฺเขม  นิพฺพาน  ปริเยเสยฺย   
อตฺตนา   มรณธมฺโม   สมาโน   มรณธมฺเม   อาทีนว   วิทิตฺวา   อมต   
อนุตฺตร    โยคกฺเขม    นิพฺพาน    ปริเยเสยฺย   อตฺตนา   โสกธมฺโม   
สมาโน   โสกธมฺเม   อาทนีว   วิทิตฺวา   อโสก   อนุตฺตร  โยคกฺเขม   
นิพฺพาน   ปริเยเสยฺย   อตฺตนา  สงฺกิเลสธมฺโม  สมาโน  สงฺกิเลสธมฺเม   
อาทีนว     วิทิตฺวา    อสงฺกิลิฏ    อนุตฺตร    โยคกเฺขม    นิพฺพาน   
ปริเยเสยฺยนฺติ ฯ   
     [๓๑๗]  โส  โข  อห  ภิกฺขเว  อปเรน  สมเยน ทหโรว สมาโน    
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สุสุกาฬเกโส    ภเทฺรน    โยพฺพเนน   สมนฺนาคโต   ปเมน   วยสา   
อกามกาน   มาตาปตูน   อสฺสุมุขาน  โรทนฺตาน  เกสมสฺสุ  โอหาเรตฺวา   
กาสายานิ    วตฺถานิ    อจฺฉาเทตฺวา   อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชึ   
โส    เอว   ปพฺพชิโต   สมาโน   กึกุสลคเวสี   อนุตฺตร   สนฺติวรปท   
ปริเยสมาโน   เยน   อาฬาโร   กาลาโม   เตนุปสงฺกมึ  อุปสงฺกมตฺิวา   
อาฬาร   กาลาม   เอตทโวจ   อิจฺฉามห   อาวุโส   กาลาม   อิมสฺมึ   
ธมฺมวินเย   พฺรหฺมจริย   จริตุนฺติ   ฯ  เอว  วุตฺเต  ภิกฺขเว  อาฬาโร   
กาลาโม   ม   เอตทโวจ   วิหรตายสฺมา   ตาทิโส  อย  ธมโฺม  ยตฺถ   
วิ ฺ ู   ปุริโส   นจิรสฺเสว   สก   อาจริยก   สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺยาติ  ฯ  โส  โข  อห  ภิกฺขเว  นจิรสฺเสว ขิปฺปเมว   
ต  ธมฺม  ปรยิาปุณึ  โส  โข  อห ภิกฺขเว ตาวตเกเนว โอฏปหตมตฺเตน   
ลปตลาปนมตฺเตน        าณวาท ฺจ        วทามิ       เถรวาท ฺจ   
ชานามิ   ปสสฺามีติ   จ   ปฏิชานามิ   อห ฺเจว   อ ฺเ  จ  ฯ  ตสฺส   
มยฺห   ภิกฺขเว   เอตทโหสิ   น   โข  อาฬาโร  กาลาโม  อิม  ธมมฺ   
เกวล    สทฺธามตฺตเกน    สย    อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา    อุปสมฺปชฺช   
วิหรามีติ   ปเวเทติ   อทฺธา   อาฬาโร   กาลาโม   อิม  ธมฺม  ชาน   
ปสฺส   วิหรตีติ   ฯ   อถ   ขฺวาห  ภิกฺขเว  เยน  อาฬาโร  กาลาโม   
เตนุปสงฺกมึ   อุปสงฺกมิตฺวา   อาฬาร   กาลาม   เอตทโวจ  กิตฺตาวตา   
โน   อาวุโส  กาลาม  อิม  ธมฺม  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุป- 
สมฺปชฺช  ปเวเทสีติ    ฯ    เอว    วุตฺเต    ภิกฺขเว    อาฬาโร   กาลาโม    
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อากิ ฺจ ฺายตน   ปเวเทสิ   ฯ   ตสฺส   มยฺห  ภิกฺขเว  เอตทโหสิ  น   
โข   อาฬารสฺเสว  กาลามสฺส  อตฺถ ิ สทฺธา  มยฺหปตฺถิ  สทฺธา  น  โข   
อาฬารสฺเสว   กาลามสฺส   อตฺถิ   วิริย   มยฺหปตฺถิ   วิริย   น   โข   
อาฬารสฺเสว    กาลามสฺส    อตฺถิ   สติ   มยฺหปตฺถิ   สติ   น   โข   
อาฬารสฺเสว   กาลามสฺส   อตฺถิ   สมาธิ   มยฺหปตฺถิ   สมาธิ  น  โข   
อาฬารสฺเสว   กาลามสฺส   อตฺถิ   ป ฺา   มยฺหปตฺถิ  ป ฺา  ยนฺนูนาห   
ย   ธมฺม   อาฬาโร   กาลาโม   สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช   
วิหรามีติ   ปเวเทติ   ฯ   ตสฺส  ธมฺมสฺส  สจฺฉิกิริยาย  ปทเหยฺยนติฺ  ฯ   
โส   โข   อห  ภิกฺขเว  นจิรสฺเสว  ขิปฺปเมว  ต  ธมฺม  สย  อภิ ฺา,   
สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหาสึ  ฯ  อถ  ขฺวาห  ภิกฺขเว  เยน  อาฬาโร   
กาลาโม   เตนุปสงฺกมึ   อุปสงฺกมิตฺวา   อาฬาร   กาลาม   เอตทโวจ   
เอตฺตาวตา  โข  อาวุโส  กาลาม  อิม  ธมฺม  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช   ปเวเทสีติ   ฯ  เอตฺตาวตา  โข  อห  อาวุโส  อิม  ธมฺม   
สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกิตฺวา   อุปสมฺปชชฺ   ปเวเทมีติ   ฯ   อหมฺป  โข   
อาวุโส   กาลาม   เอตฺตาวตา   อิม   ธมมฺ  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช  วิหรามีติ  ฯ  ลาภา  โน  อาวุโส  สุลทธฺ  โน  อาวุโส เย   
มย   อายสฺมนฺต   ตาทิส   สพฺรหฺมจารึ   ปสฺสาม   อิติ   ยาห   ธมฺม   
สย    อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชชฺ   ปเวเทมิ   ต   ตฺว   ธมฺม   
สย    อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา    อุปสมฺปชฺช   วิหรสิ   ย   ตฺว   ธมฺม   
สย    อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชชฺ   วิหรสิ   ตมห   ธมฺม   สย   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา    อุปสมฺปชฺช    ปเวเทมิ    อิติ   ยาห   ธมมฺ   
ชานามิ   ต   ตฺว  ธมฺม  ชานาสิ  ย  ตฺว  ธมฺม  ชานาสิ  ตมห  ธมมฺ   
ชานามิ   อิติ   ยาทิโส   อห   ตาทิโส   ตฺว   ยาทิโส  ตฺว  ตาทิโส   
อห   เอหิทานิ   อาวุโส   อุโภ   วสนฺตา   อิม  คณ  ปริหรามาติ  ฯ   
อิติ  โข  ภิกฺขเว  อาฬาโร  กาลาโม  อาจริโย  เม สมาโน อนฺเตวาสึ   
ม  สมาน  อตฺตนา  สมสม  เปติ  อุฬาราย  จ  ม  ปูชาย  ปูเชส ิ ฯ   
ตสฺส    มยฺห    ภิกฺขเว   เอตทโหสิ   นาย   ธมฺโม   นพฺิพิทาย   น   
วิราคาย   น   นิโรธาย   น   อุปสมาย  น  อภิ ฺาย  น  สมฺโพธาย   
น    นิพฺพานาย    สวตฺตติ   ยาวเทว   อากิ ฺจ ฺายตนูปปตฺติยาติ   ฯ   
โส   โข   อห   ภิกฺขเว   ต   ธมฺม   อนลงฺกริตฺวา   ตมฺหา  ธมฺมา   
นิพฺพิชฺช อปกฺกมึ ฯ   
     [๓๑๘]  โส  โข  อห  ภิกฺขเว  กึกุสลคเวสี  อนุตฺตร  สนฺติวรปท   
ปริเยสมาโน   เยน   อุทฺทโก   รามปุตฺโต   เตนุปสงฺกมึ  อุปสงฺกมิตฺวา   
อุทฺทก    รามปุตฺต    เอตทโวจ   อิจฺฉามห   อาวุโส   ราม   อิมสมฺึ   
ธมฺมวินเย   พฺรหฺมจริย   จริตุนฺติ   ฯ   เอว  วุตฺเต  ภิกฺขเว  อุทฺทโก   
รามปุตฺโต    ม    เอตทโวจ   วิหรตายสฺมา   ตาทิโส   อย   ธมฺโม   
ยตฺถ    วิ ฺ ู    ปุริโส   นจิรสฺเสว   สก   อาจริยก   สย   อภิ ฺา   
สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   วิหเรยฺยาติ   ฯ   โส   โข   อห   ภิกฺขเว   
นจิรสฺเสว   ขิปฺปเมว   ต  ธมฺม  ปริยาปุณึ  ฯ  โส  โข  อห  ภิกขฺเว   
ตาวตเกเนว    โอฏปหตมตฺตเกน    ลปตลาปนมตฺตเกน    าณวาท ฺจ    
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วทามิ    เถรวาท ฺจ    ปชานามิ    ปสสฺามีติ   ปฏชิานามิ   อห ฺเจว   
อ ฺเ   จ   ฯ   ตสฺส   มยหฺ   ภิกฺขเว   เอตทโหสิ  น  โข  ราโม   
อิม    ธมฺม    เกวล    สทฺธามตฺตเกน    สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช   วิหรามีติ   ปเวเทสิ   ฯ  อทฺธา  ราโม  อิม  ธมฺม  ชาน   
ปสฺส   วิหาสีติ   ฯ    อถ  ขฺวาห  ภิกฺขเว  เยน  อุทฺทโก  รามปุตฺโต   
เตนุปสงฺกมึ   อุปสงฺกมิตฺวา   อุทฺทก   รามปุตฺต   เอตทโวจ  กิตฺตาวตา   
โน   อาวุโส   ราม   อิม  ธมฺม  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช   
ปเวเทสีติ ฯ   
     เอว  วุตฺเต  ภิกฺขเว  อุททฺโก  รามปตฺุโต  เนวส ฺานาส ฺายตน   
ปเวเทสิ   ฯ   ตสฺส   มยฺห   ภิกฺขเว  เอตทโหสิ  น  โข  รามสฺเสว   
อโหสิ    สทธฺา    มยฺหปตฺถิ   สทฺธา   น   โข   รามสฺเสว   อโหสิ   
วิริย  ฯเปฯ  สติ  ...  สมาธิ  ...  ป ฺา  มยฺหปตฺถิ ป ฺา ยนฺนูนาห   
ย   ธมฺม   ราโม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช  วิหรามีติ   
ปเวเทติ   ตสฺส   ธมฺมสฺส  สจฺฉิกิริยาย  ปทเหยฺยนฺติ  ฯ  โส  โข  อห   
ภิกฺขเว   นจิรสฺเสว   ขิปฺปเมว   ต   ธมฺม   สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช   วิหาสึ  ฯ  อถ  ขฺวาห  ภิกฺขเว  เยน  อุททฺโก  รามปตฺุโต   
เตนุปสงฺกมึ   อุปสงฺกมิตฺวา   อุทฺทก   รามปุตฺต  เอตทโวจ  เอตฺตาวตา   
โน  อาวุโส  ราม  ๑  อิม  ธมฺม  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช   
ปเวเทสีติ  ฯ  เอตฺตาวตา  โข  อห  ๒  อาวุโส อิม ธมฺม สย อภิ ฺา   
สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  ปเวเทมีติ  ๓  ฯ อหมฺป โข อาวุโส เอตฺตาวตา   
#๑ ม. ย.ุ ราโม ๒ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถ ิฯ ๓ ม. ยุ. ปเวเทสีติ ฯ    
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อิม    ธมฺม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชชฺ   วิหรามีติ   ฯ   
ลาภา  โน  อาวุโส  สุลทธฺ  โน  อาวุโส  เย  มย  อายสฺมนฺต  ตาทิส   
สพฺรหฺมจารึ   ปสฺสาม   อิติ  ย  ธมฺม  ราโม  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช  ปเวเทติ  ต  ตฺว  ธมฺม  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช   
วิหรสิ  ๑  ย  ตฺว  ธมฺม  สย  อภิ ฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรสิ ๒   
ต  ธมฺม  ราโม  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  ปเวเทสิ อิติ ๓   
ย  ธมฺม  ราโม  อ ฺาสิ  ๔  ตฺว  ธมฺม ชานาสิ ย ตฺว ธมฺม ชานาสิ ต   
ธมฺม  ราโม  อ ฺาสิ  ๕  อิติ ยาทิโส ราโม อโหสิ ตาทิโส ตฺว ยาทิโส   
ตฺว  ตาทิโส  ราโม  อโหสิ  เอหิทานิ อาวุโส ตุว [๖] คณ ปริหราติ ฯ   
อิติ   โข   ภิกขฺเว   อุทฺทโก   รามปุตฺโต   สพฺรหฺมจารี  เม  สมาโน   
อาจริยฏาเน   จ   ม   เปสิ   อุฬาราย  จ  ม  ปูชาย  ปูเชส ิ ฯ   
ตสฺส   มยฺห  ภิกฺขเว  เอตทโหสิ  นาย  ธมฺโม  นิพฺพิทาย  น  วิราคาย   
น  นิโรธาย  น  อุปสมาย  น  อภิ ฺาย  น  สมโฺพธาย  น  นิพฺพานาย   
สวตฺตติ    ยาวเทว   เนวส ฺานาส ฺายตนูปปตฺติยาติ   ฯ   โส   โข   
อห ภิกฺขเว ต ธมฺม อนลงฺกริตฺวา ตสฺมา ธมฺมา นิพฺพิชฺช อปกกฺมึ ฯ   
     [๓๑๙]  โส  โข  อห  ภิกฺขเว  กึกุสลคเวสี  อนุตฺตร  สนฺติวรปท   
ปริเยสมาโน   มคเธสุ   อนุปุพฺเพน   จาริก ฺจรมาโน   เยน  อุรุเวลา   
เสนานิคโม   ตทวสรึ   ฯ   ตตฺถทฺทส   รมณีย   ภูมิภาค   ปาสาทิก ฺจ   
วนสณฺฑ    นทิ ฺจ   สนทฺนฺตึ   เสตก   สุปติตฺถ   รมณีย   สมนตฺา   จ   
#๑-๒ โป. ปเวเทสิ ฯ ๓ โป. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔-๕ โป. ม. อภิ ฺาสิ ฯ   
#๖ ม. ยุ. อิม ฯ    
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โคจรคาม    ฯ   ตสฺส   มยฺห   ภิกฺขเว   เอตทโหสิ   รมณีโย   วต   
ภูมิภาโค   ปาสาทิโก  จ  วนสณฺโฑ  นที  จ  สนฺทติ  เสตกา  สปุติตฺถา   
รมณียา   สมนฺตา  จ  โคจรคาโม  อล  วติท  กุลปุตฺตสฺส  ปธานตฺถิกสฺส   
ปธานายาติ   ฯ   โส   โข   อห   ภิกฺขเว   ตตฺเถว   นสิีทึ  อลมิท   
ปธานายาติ ฯ   
     [๓๒๐]   โส   โข   อห  ภิกฺขเว  อตฺตนา  ชาติธมฺโม  สมาโน   
ชาติธมฺเม   อาทีนว   วิทิตฺวา   อชาต   อนุตฺตร   โยคกฺเขม  นิพฺพาน   
ปริเยสมาโน   อชาต   อนุตฺตร   โยคกฺเขม  นิพฺพาน  อชฌฺคม  อตฺตนา   
ชราธมฺโม  สมาโน  ...  อตฺตนา  พฺยาธิธมฺโม  สมาโน  ...  อตฺตนา   
มรณธมฺโม   สมาโน  ...  อตฺตนา  โสกธมฺโม  สมาโน  ...  อตฺตนา   
สงฺกิเลสธมฺโม   สมาโน   สงฺกิเลสธมฺเม   อาทีนว  วิทิตฺวา  อสงฺกิลิฏ   
อนุตฺตร    โยคกฺเขม    นิพฺพาน   ปริเยสมาโน   อสงฺกิลิฏ   อนุตฺตร   
โยคกฺเขม   นิพฺพาน   อชฺฌคม   าณ ฺจ   ปน   เม   ทสฺสน  อุทปาทิ   
อกุปฺปา เม วิมุตฺติ อยมนฺติมา ชาติ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ   
     [๓๒๑]   ตสฺส   มยฺห  ภิกฺขเว  เอตทโหสิ  อธิคโต  โข  มฺยาย   
ธมฺโม   คมฺภีโร   ทุทฺทโส   ทุรนุโพโธ   สนฺโต   ปณีโต  อตกฺกาวจโร   
นิปุโณ   ปณฺฑิตเวทนีโย   อาลยรามา   โข   ปนาย   ปชา  อาลยรตา   
อาลยสมฺมุทิตา  อาลยรามาย  โข  ๑ ปชาย อาลยรตาย อาลยสมฺมุทิตาย   
ทุทฺทส    อิท    าน    ยททิ    อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปาโท   อิทมฺป   
โข    าน    ทุทฺทส    ยททิ   สพฺพสงฺขารสมโถ   สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค   
#๑ ม. ย.ุ โข ปน ฯ    
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ตณฺหกฺขโย   วิราโค   นโิรโธ   นิพฺพาน   อห ฺเจว   โข   ปน  ธมมฺ   
เทเสยฺย   ปเร   จ   เม  น  อาชาเนยฺยุ  โส  มมสฺส  กลิมโถ  สา   
มมสฺส   วิเหสาติ   ฯ   อปสฺสุ   ม  ภิกฺขเว  อิมา  อนจฺฉริยา  คาถา   
ปฏิภสุ ปุพฺเพ อสฺสุตปุพฺพา   
       กิจฺเฉน เม อธิคต      หลนฺทานิ ปกาสิตุ   
       ราคโทสปเรเตหิ       นาย ธมฺโม สุสมฺพุโธ   
       ปฏิโสตคามึ นิปุณ       คมฺภีร ทุททฺส อณณ   
       ราครตฺตา น ทกฺขนฺติ    ตโมกฺขนฺเธน อาวุตาติ ฯ   
อิติห    เม   ภิกฺขเว   ปฏสิ ฺจิกฺขโต   อปฺโปสฺสุกฺกตาย   จิตฺต   นมติ   
โน ธมฺมเทสนายาติ ฯ   
     [๓๒๒]   อถ   โข  ภิกขฺเว  พฺรหฺมุโน  สหมฺปติสสฺ  มุ  เจตสา   
เจโตปริวิตกฺกม ฺาย   เอตทโหสิ   นสฺสติ   วต   โภ  โลโก  วินสฺสติ   
วต   โภ  โลโก  ยตฺร  หิ  นาม  ตถาคตสฺส  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   
อปฺโปสฺสุกฺกตาย   จิตฺต   นมติ   โน   ธมฺมเทสนายาติ   ฯ   อถ  โข   
ภิกฺขเว   พฺรหฺมา   สหมฺปติ  เสยฺยถาป  นาม  พลวา  ปุริโส  สมฺมิ ฺชิต   
วา  พาห  ปสาเรยฺย  ปสารติ วา พาห สมฺมิ ฺเชยฺย เอวเมว ๑ โข ๒   
พฺรหฺมโลเก   อนฺตรหิโต  มุ  ปุรโต  ปาตุรโหสิ  ฯ  อถ  โข  ภิกฺขเว   
พฺรหฺมา     สหมฺปติ     เอกส     อุตฺตราสงฺค    กริตฺวา    เยนาห   
เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา  ม  เอตทโวจ  เทเสตุ  เม  ภนฺเต  ภควา  ธมฺม   
#๑ สี. ย.ุ เอวเมว ฯ ๒ ม. ยุ. โขติ สทฺโท นตฺถิ ฯ    
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เทเสตุ   สุคโต   ธมฺม   สนฺติ   สตฺตา   อปฺปรชกฺขชาติกา  อสฺสวนตา   
ธมฺมสฺส   ปรหิายนฺติ   ภวิสฺสนฺติ   ธมมฺสฺส   อ ฺาตาโรติ  ฯ  อิทมโวจ   
ภิกฺขเว พฺรหฺมา สหมฺปติ อิท วตฺวาน อถาปร เอตทโวจ   
            ปาตุรโหสิ มคเธสุ ปุพฺเพ   
            ธมฺโม อสุทฺโธ สมเลหิ จินฺติโต   
            อปาปุเรต อมตสฺส ทฺวาร   
            สุณนฺตุ ธมฺม วิมเลนานุพุทฺธ   
            เสเล ยถา ปพฺพตมุทฺธนิฏ ิโต   
            ยถาป ปสฺเส ชนต สมนฺตโต   
            ตถูปม ธมฺมมย สุเมธ   
            ปาสาทมารุยฺห สมนฺตจกฺขุ   
            โสกาวกิณฺณ ๑ ชนตมเปตโสโก   
            อเวกฺขสฺสุ ชาติชราภิภูต   
            อุฏเหิ วีร วิชิตสงฺคาม   
            สตฺถวาห อนณ วิจร โลเก   
     เทเสตุ ๒ ภควา ธมฺม อ ฺาตาโร ภวิสฺสนฺตีติ ฯ   
     [๓๒๓]   อถ   ขฺวาห  ภิกฺขเว  พฺรหฺมุโน  จ  อชฺเฌสน  วิทิตฺวา   
สตฺเตสุ   จ   การุ ฺต   ปฏิจฺจ   พุทฺธจกฺขุนา   โลก   โวโลเกสึ  ฯ   
อทฺทส   โข   อห   ภิกฺขเว   พุทฺธจกฺขุนา  โลก  โวโลเกนฺโต  สตฺเต   
#๑ สี. ม. ย.ุ โสกาวติณฺณ ฯ ๒ ส.ี ม. ย.ุ เทสสฺสุ ฯ    
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อปฺปรชกฺเข  มหารชกฺเข  ติกฺขินฺทฺริเย  มุทินฺทฺริเย  สวฺากาเร  ทฺวากาเร   
สุวิ ฺาปเย   ทุวิ ฺาปเย   อปฺเปกจฺเจ   ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน   ๑   
วิหรนฺเต  ๒  ฯ  เสยฺยถาป  นาม  อุปฺปลินิย วา ปทุมินิย วา ปุณฺฑรีกินิย   
วา   อปฺเปกจฺจานิ   อุปฺปลานิ   วา   ปทมุานิ   วา   ปณฺุฑรีกานิ  วา   
อุทเก   ชาตานิ   อุทเก  สวทฺธานิ  อุทกานุคฺคตานิ  อนฺโตนิมุคฺคโปสิตานิ   
อปฺเปกจฺจานิ   อุปฺปลานิ   วา   ปทุมานิ   วา  ปุณฺฑรกีานิ  วา  อุทเก   
ชาตานิ   อุทเก  สวทฺธานิ  อุทกานุคฺคตานิ  สโมทกณฺ ิตานิ  อปฺเปกจฺจานิ   
อุปฺปลานิ    วา   ปทุมานิ   วา   ปุณฺฑรกีานิ   วา   อุทเก   ชาตานิ   
อุทเก  สวทฺธานิ  อุทก  อจฺจุคฺคมฺม  ติฏนฺติ  ๓  อนปฺุปลิตฺตานิ  อุทเกน   
เอวเมว   โข   อห  ภิกฺขเว  พุทฺธจกฺขุนา  โลก  โวโลเกนฺโต  อททฺส   
สตฺเต   อปฺปรชกฺเข   มหารชกฺเข   ติกฺขินฺทฺริเย  มุทนิฺทฺริเย  สฺวากาเร   
ทฺวากาเร  สุวิ ฺาปเย  ทุวิ ฺาปเย  อปฺเปกจฺเจ ปรโลกวชชฺภยทสฺสาวิโน   
วิหรนฺเต     ฯ     อถ    ขฺวาห    ภิกฺขเว    พฺรหฺมาน    สหมฺปตึ   
คาถาย อชฺฌภาสึ ๔   
           อปารุตา เตส อมตสฺส ทฺวารา   
           เย โสตวนฺโต ปมุ ฺจนฺตุ สทฺธ   
           วิหึสส ฺ ี ปคุณ น ภาสึ   
           ธมฺม ปณีต มนุเชสุ พฺรหฺเมติ ฯ   
อถ   โข   ภิกขฺเว   พฺรหฺมา   สหมฺปติ   กตาวกาโส  โขมฺหิ  ภควตา   
ธมฺมเทสนายาติ ม อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายิ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ปรโลกวชชฺภยทสฺสาวิเน ฯ ๒ ม. อิโต ปร อปฺเปกจฺเจ น   
#ปรโลกวชชฺภยทสฺสาวิเน วิหรนฺเตติ ทิสฺสติ ฯ ๓ ม.  ิตานิ ฯ  ๔ ม. ย.ุ ปจฺจภาสึ ฯ    
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     [๓๒๔]   ตสฺส   มยฺห   ภิกฺขเว  เอตทโหสิ  กสฺส  น ุ โข  อห   
ปม   ธมฺม   เทเสยฺย   โก   อิม  ธมฺม  ขิปฺปเมว  อาชานิสฺสตีติ  ฯ   
ตสฺส   มยฺห   ภิกฺขเว   เอตทโหสิ   อย   โข   อาฬาโร   กาลาโม   
ปณฺฑิโต    วิยตฺโต    เมธาวี   ทีฆรตฺต   อปฺปรชกฺขชาติโก   ยนฺนนูาห   
อาฬารสฺส  กาลามสฺส  ปม  ธมฺม  เทเสยฺย  โส  อิม  ธมฺม  ขิปปฺเมว   
อาชานิสฺสตีติ  ฯ  อถ  โข ม ภิกฺขเว เทวตา อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจ ๑   
สตฺตาหกาลกโต   ภนฺเต   อาฬาโร   กาลาโมติ  ฯ  าณ ฺจ  ปน  เมx   
ทสฺสน   อุทปาทิ   สตฺตาหกาลกโต   อาฬาโร   กาลาโมติ   ฯ   ตสฺส   
มยฺห   ภิกฺขเว   เอตทโหสิ   มหาชานิโย   โข   อาฬาโร   กาลาโม   
สเจ   หิ  โส  อิม  ธมฺม  สุเณยฺย  ขิปฺปเมว  อาชาเนยฺยาติ  ฯ  ตสฺส   
มยฺห   ภิกฺขเว   เอตทโหสิ   กสฺส   น ุ  โข   ปม  ธมฺม  เทเสยฺย   
โก   อิม   ธมมฺ   ขิปฺปเมว   อาชานิสฺสตีติ   ฯ  ตสฺส  มยฺห  ภิกฺขเว   
เอตทโหสิ   อย   โข   อุททฺโก  รามปตฺุโต  ปณฺฑิโต  วิยตฺโต  เมธาวี   
ทีฆรตฺต     อปฺปรชกฺขชาติโก     ยนฺนนูาห    อุทฺทกสฺส    รามปุตฺตสฺส   
ปม   ธมฺม   เทเสยฺย   โส   อิม  ธมฺม  ขิปฺปเมว  อาชานิสฺสตีติ  ฯ   
อถ  โข  ม  ภิกฺขเว เทวตา อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจ ๒ อภิโทสกาลกโต   
ภนฺเต     อุทฺทโก     รามปุตฺโตติ     ฯ     าณ ฺจ    ปน    เม   
ทสฺสน   อุทปาทิ   อภิโทสกาลกโต   อุทฺทโก   รามปุตฺโตติ   ฯ   ตสฺส   
มยฺห   ภิกฺขเว   เอตทโหสิ   มหาชานิโย   โข   อุทฺทโก   รามปุตฺโต   
สเจ   หิ  โส  อิม  ธมฺม  สุเณยฺย  ขิปฺปเมว  อาชาเนยฺยาติ  ฯ  ตสฺส   
#๑-๒ ยุ. เอตทโวจุ ฯ    
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มยฺห   ภิกฺขเว   เอตทโหสิ  กสฺส  น ุ โข  อห  ปม  ธมฺม  เทเสยฺย   
โก   อิม   ธมมฺ   ขิปฺปเมว   อาชานิสฺสตีติ   ฯ  ตสฺส  มยฺห  ภิกฺขเว   
เอตทโหสิ  พหุการา  โข  เม  ป ฺจวคฺคิยา  ภิกฺขู  เย  ม ปธานปหิตตฺต   
อุปฏหึสุ     ยนฺนูนาห     ป ฺจวคฺคิยาน     ภิกฺขูน     ปม    ธมมฺ   
เทเสยฺยนฺติ   ฯ   ตสฺส   มยฺห   ภิกฺขเว   เอตทโหสิ   กห   นุ  โข   
เอตรหิ   ป ฺจวคฺคิยา   ภิกฺขู   วิหรนฺตีติ   ฯ   อทฺทส   โข   ภิกฺขเว   
ทิพฺเพน   จกฺขุนา   วิสุทฺเธน   อติกฺกนฺตมานุสเกน   ป ฺจวคฺคิเย   ภิกฺขู   
พาราณสิย   วิหรนฺเต   อิสปิตเน   มิคทาเย   ฯ  อถ  ขฺวาห  ภิกฺขเว   
อุรุเวลาย ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน พาราณสี เตน จาริก ปกฺกามึ ฯ   
     [๓๒๕]  อทฺทสา  โข  ม  ภิกฺขเว  อุปโก  อาชีวโก  อนฺตรา  จ   
คย   อนฺตรา   จ   โพธ ึ  อทฺธานมคฺคปฏิปนฺน  ทิสฺวาน  ม  เอตทโวจ   
วิปฺปสนฺนานิ    โข   เต   อาวุโส   อินฺทรฺิยานิ   ปริสทฺุโธ   ฉวิวณฺโณ   
ปริโยทาโต   กสิ   ตฺว   อาวุโส   อุทฺทสิฺส   ปพฺพชโิต  โก  วา  เต   
สตฺถา   กสฺส  วา  ต  ธมฺม  โรเจสีติ  ฯ  เอว  วุตฺเต  อห  ภิกฺขเว   
อุปก อาชีวก คาถาย ๑ อชฺฌภาสึ   
             สพฺพาภิภู สพฺพวิทูหมสฺมิ   
             สพฺเพสุ ธมฺเมสุ อนูปลิตฺโต   
             สพฺพ ฺชโห ตณฺหกฺขเย วิมุตฺโต   
             สย อภิ ฺาย กมุทฺทิเสยฺย   
#๑ ม. ย.ุ คาถาหิ ฯ    
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         น เม อาจริโย อตฺถิ       สทิโส เม น วิชชฺติ   
         สเทวกสฺมิ โลกสฺมึ         นตฺถิ เม ปฏิปุคฺคโล   
         อห ฺหิ อรหา โลเก        อห สตฺถา อนุตฺตโร   
         เอโกมหฺิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ     สีติภูโตสฺมิ นิพฺพุโต   
         ธมฺมจกฺก ปวตฺเตตุ         คจฺฉามิ กาสิน ปุร   
         อนฺธภูตสฺมิ โลกสมฺึ         อาห ฺ ึ ๑ อมตทุนฺทุภินฺติ ฯ   
ยถา โข ตฺว อาวุโส ปฏิชานาสิ        อรหสิ อนนฺตชิโนติ ฯ   
         มาทิสา เว ชินา โหนฺติ     เย ปตฺตา อาสวกฺขย   
         ชิตา เม ปาปกา ธมฺมา     ตสฺมาห อุปก ชโินติ ฯ   
เอว  วุตฺเต ภิกฺขเว โส อุปโก หุเวยฺยาวุโสติ ๒ วตฺวา สีส โอกมฺเปตฺวา   
อุมฺมคฺค คเหตฺวา ปกฺกามิ ฯ   
     [๓๒๖]   อถ  ขฺวาห  ภิกฺขเว  อนุปุพฺเพน  จาริก ฺจรมาโน  เยน   
พาราณสี    เยน    อิสิปตน    มิคทาโย   เยน   ป ฺจวคฺคิยา   ภิกฺขู   
เตนุปสงฺกมึ   ฯ   อทฺทสสุ   ๓  โข  ม  ภิกฺขเว  ป ฺจวคฺคิยา   ภิกฺขู   
ทูรโตว    อาคจฺฉนฺต    ทสิฺวาว    อ ฺม ฺ    สณฺเปสุ   อย   โข   
อาวุโส    สมโณ    โคตโม    อาคจฺฉติ   พาหุลฺลิโก   ปธานวิพฺภนฺโตฒ   
อาวตฺโต   พาหุลฺลาย   โส   เนว   อภิวาเทตพฺโพ  น  ปจฺจุฏาตพฺโพ   
นาสฺส   ปตฺตจีวร   ปฏิคฺคเหตพฺพ   อปจ   โข  อาสน  เปตพฺพ  สเจ   
อากงฺขิสฺสติ  นิสีทิสฺสตีติ  ฯ  ยถา  ยถา  โข  อห  ภิกขฺเว อุปสงฺกมึ ๔   
#๑ ม. ย.ุ อาห ฺฉ ฯ ๒. ม. หุเปยฺยปาวุโสติ ฯ ย.ุ หเุวยฺยปาวุโสติ ฯ   
#๓ ยุ. อทฺทสาสุ ฯ ๔ ยุ. อุปสงฺกมามิ ฯ    
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ตถา   ตถา   ป ฺจวคฺคิยา   ภิกฺขู   นาสกฺขึสุ  สกาย  กติกาย  สณฺาตุ   
อปฺเปกจฺเจ    ม   ปจฺจุคฺคนฺตฺวา   ปตฺตจีวร   ปฏิคฺคเหสุ   อปฺเปกจฺเจ   
อาสน    ป ฺาเปสุ    อปฺเปกจฺเจ    ปาโททก    อุปฏเปสุ    อปจ   
โข  ม  นาเมน  จ  อาวุโสวาเทน  จ สมุทาจรนฺติ ฯ [๑] อห ภิกฺขเว   
ป ฺจวคฺคิเย   ภิกฺขู   เอตทโวจ   มา   ภิกฺขเว   ตถาคต  นาเมน  จ   
อาวุโสวาเทน   จ  สมุทาจริตฺถ ๒ อรห ภิกฺขเว ตถาคโต สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
โอทหถ   ภิกขฺเว   โสต  อมตมธิคต  อหมนุสาสามิ  อห  ธมฺม  เทเสมิ   
ยถานุสิฏ    ๓    ปฏิปชชฺมานา   นจิรสฺเสว   ยสฺสตฺถาย   กุลปุตฺตา   
สมฺมเทว      อคารสฺมา      อนคาริย      ปพฺพชนฺติ      ตทนุตฺตร   
พฺรหฺมจริยปริโยสาน    ทฏิเว    ธมฺเม    สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช    วิหริสฺสถาติ   ฯ   เอว   วุตฺเต   ภิกฺขเว   ป ฺจวคฺคิยา   
ภิกฺขู   ม   เอตทโวจุ   ตายป   โข   ตฺว   อาวุโส  โคตม  อริยาย   
ตาย   ปฏิปทาย   ตาย  ทกุกฺรการิกาย  นาชฺฌคมา  อุตฺตริ  มนุสสฺธมฺมา   
อลมริยาณทสฺสนวิเสส  กึ  ปน  ตฺว  เอตรหิ  พาหุลฺลิโก  ปธานวิพฺภนฺโต   
อาวตฺโต      พาหุลฺลาย      อธิคมิสฺสสิ      อุตฺตริ     มนุสฺสธมฺมา   
อลมริยาณทสฺสนวิเสสนฺติ   ฯ   เอว  วุตฺเต  อห  ภิกฺขเว  ป ฺจวคฺคิเย   
ภิกฺขู   เอตทโวจ  น  ภิกฺขเว  ตถาคโต  พาหุลฺลิโก  น  ปธานวิพฺภนฺโต   
น   อาวตฺโต   พาหุลฺลาย   อรห   ภิกฺขเว   ตถาคโต  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
โอทหถ    ภิกฺขเว    โสต    อมตมธิคต   อหมนุสาสามิ   อห   ธมมฺ   
เทเสมิ     ยถานุสิฏ     ปฏิปชชฺมานา     นจิรสฺเสว     ยสฺสตฺถาย   
#๑ ม. ย.ุ เอว วุตฺเตติ เทฺว ปาา ทิสฺสนฺติ ฯ ๒ ม. สมุทาจรถ ฯ   
#๓ ม. ยุ. อิโต ปร ตถาสทฺโท ทิสฺสติ ฯ    
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กุลปุตฺตา    สมฺมเทว    อคารสฺมา    อนคาริย   ปพฺพชนฺติ   ตทนุตฺตร   
พฺรหฺมจริยปริโยสาน    ทฏิเว    ธมฺเม    สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช    วิหริสฺสถาติ   ฯ   ทุติยมปฺ   โข   ภิกฺขเว   ป ฺจวคฺคิยา   
ภิกฺขู   ม   เอตทโวจุ   ตายป   โข   ตว   อาวุโส  โคตม  อริยาย   
ตาย   ปฏิปทาย   ตาย  ทกุกฺรการิกาย  นาชฺฌคมา  อุตฺตริ  มนุสสฺธมฺมา   
อลมริยาณทสฺสนวิเสส     ก ึ    ปน    ตฺว    เอตรหิ    พาหุลฺลโิก   
ปธานวิพฺภนฺโต   อาวตฺโต   พาหุลฺลาย   อธิคมิสฺสสิ  อุตฺตริ  มนุสฺสธมฺมา   
อลมริยาณทสฺสนวิเสสนฺติ   ฯ   ทุติยมฺป  โข  อห  ภิกฺขเว  ป ฺจวคฺคิเย   
ภิกฺขู    เอตทโวจ    น    ภิกฺขเว    ตถาคโต   พาหุลลฺิโก   ฯเปฯ   
อุปสมฺปชฺช   วิหริสฺสถาติ   ฯ  ตติยมฺป  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจวคฺคิยา  ภิกฺขู   
ม   เอตทโวจุ   ตายป   โข   ตฺว   อาวุโส   โคตม  อรยิาย  ตาย   
ปฏิปทาย    ตาย    ทกฺุกรการิกาย   นาชฺฌคมา   อุตฺตริ   มนุสฺสธมฺมา   
อลมริยาณทสฺสนวิเสส     ก ึ    ปน    ตฺว    เอตรหิ    พาหุลฺลโิก   
ปธานวิพฺภนฺโต   อาวตฺโต   พาหุลฺลาย   อธิคมิสฺสสิ  อุตฺตริ  มนุสฺสธมฺมา   
อลมริยาณทสฺสนวิเสสนฺติ   ฯ   เอว  วุตฺเต  อห  ภิกฺขเว  ป ฺจวคฺคิเย   
ภิกฺขู   เอตทโวจ   อภิชานาถ  เม  โน  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  อิโต  ปุพฺเพึ   
เอวรูป  ภาสิตเมตนฺติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  น  ภิกขฺเว  ตถาคโต   
พาหุลฺลิโก    น    ปธานวิพฺภนฺโต   น   อาวตฺโต   พาหุลฺลาย   อรห   
ภิกฺขเว   ตถาคโต   สมฺมาสมฺพุทฺโธ  โอทหถ  ภิกฺขเว  โสต  อมตมธิคต   
อหมนุสาสามิ    อห    ธมมฺ    เทเสมิ    ยถานุสิฏ    ปฏิปชชฺมานา    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 330 

นจิรสฺเสว    ยสฺสตฺถาย   กุลปุตฺตา   สมฺมเทว   อคารสฺมา   อนคาริย   
ปพฺพชนฺติ    ตทนุตฺตร    พฺรหฺมจริยปริโยสาน    ทฏิเว   ธมฺเม   สย   
อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   วิหริสฺสถาติ   ฯ   อสกฺขึ  โข  อห   
ภิกฺขเว   ป ฺจวคฺคิเย   ภิกขฺู   ส ฺาเปตุ   ฯ   เทฺวป   สุท  ภิกฺขเว   
ภิกฺขู   โอวทามิ   ตโย   ภิกฺขู   ปณฺฑาย   จรนฺติ   ย   ตโย   ภิกฺขู   
ปณฺฑาย   จรตฺิวา  อาหรนฺติ  เตน  ฉพฺพคฺคา  ๑   ยาเปม  ฯ  ตโยป   
สุท   ภิกฺขเว   ภิกฺขู   โอวทามิ   เทฺวป   ภิกฺขู   ปณฺฑาย  จรนฺติ  ย   
เทฺวป   ภิกฺขู  ปณฺฑาย  จรตฺิวา  อาหรนฺติ  เตน  ฉพฺพคฺคา  ยาเปม  ฯ   
อถ   โข  ภิกขฺเว  ป ฺจวคฺคิยา  ภิกฺขู  มยา  เอว  โอวทิยมานา  เอว   
อนุสาสิยมานา    อตฺตนา   ชาติธมฺมา   สมานา   ชาติธมฺเม   อาทีนว   
วิทิตฺวา   อชาต   อนุตฺตร   โยคกฺเขม   นิพฺพาน  ปรเิยสมานา  อชาต   
อนุตฺตร    โยคกฺเขม    นิพฺพาน    อชฺฌคมสุ    อตฺตนา    ชราธมฺมา   
สมานา   ชราธมฺเม   อาทีนว   วิทิตฺวา   อชร   อนุตฺตร   โยคกฺเขม   
นิพฺพาน   ปริเยสมานา   อชร   อนุตฺตร  โยคกฺเขม  นิพฺพาน  อชฺฌคมสุ   
อตฺตนา  พฺยาธิธมฺมา  สมานา  ฯเปฯ  อตฺตนา  มรณธมฺมา  สมานา ...   
อตฺตนา   โสกธมฺมา   สมานา   ...  อตฺตนา  สงฺกิเลสธมฺมา  สมานา   
สงฺกิเลสธมฺเม    อาทีนว   วิทิตฺวา   อสงฺกิลิฏ   อนุตฺตร   โยคกฺเขม   
นิพฺพาน    ปริเยสมานา    อสงฺกิลิฏ   อนุตฺตร   โยคกฺเขม   นิพฺพาน   
อชฺฌคมสุ    ฯ    าณ ฺจ    ปน   เนส   ทสฺสน   อุทปาทิ   อกุปปฺา   
#๑ ม. ฉพฺพคฺคิยา ฯ ยุ. ฉพพฺคฺโค ฯ    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 331 

โน วิมุตฺติ อยมนฺติมา ชาติ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ   
     [๓๒๗]  ป ฺจิเม  ภิกฺขเว  กามคุณา  กตเม  ป ฺจ  จกฺขุวิ ฺเยฺยา   
รูปา    อิฏา    กนฺตา   มนาปา   ปยรปูา   กามูปส ฺหิตา   รชนียา   
โสตวิ ฺเยฺยา    สทฺทา    ฯเปฯ    ฆานวิ ฺเยฺยา    คนฺธา    ...   
ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา   รสา  ...  กายวิ ฺเยฺยา  โผฏพฺพา  อิฏา  กนฺตา   
มนาปา   ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนียา   อิเม  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจ   
กามคุณา   ฯ   เยเกจิ   ภิกขฺเว   สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  อิเม   
ป ฺจ    กามคุเณ   คธิตา   มุจฺฉิตา   อชฌฺาปนฺนา   อนาทีนวทสฺสาวิโน   
อนิสฺสรณป ฺา      ปรภุิ ฺชนฺติ      เต      เอวมสฺสุ     เวทิตพฺพา   
อนยมาปนฺนา พฺยสนมาปนฺนา ยถากามกรณียา ปาปมโต ฯ   
     [๓๒๘]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  อาร ฺโก  มิโค ๒ พนฺโธ ปาสราสึ   
อธิสเยยฺย   โส   เอวมสฺส   เวทิตพฺโพ   อนยมาปนฺโน  พฺยสนมาปนฺโน   
ยถากามกรณีโย    ลุทฺทสสฺ   อาคจฺฉนฺเต   จ   ลุทฺเท   น   เยนกาม   
ปกฺกมิสฺสตีติ   เอวเมว   โข  ภิกฺขเว  เยเกจิ  สมณา  วา  พฺราหฺมณา   
วา  อิเม  ป ฺจ  กามคุเณ  คธิตา มุจฺฉิตา อชฺฌาปนฺนา อนาทีนวทสฺสาวิโน   
อนิสฺสรณป ฺา      ปรภุิ ฺชนฺติ      เต      เอวมสฺสุ     เวทิตพฺพา   
อนยมาปนฺนา   พฺยสนมาปนฺนา   ยถากามกรณียา   ปาปมโต  ฯ  เยเกจิ   
ภิกฺขเว   สมณา   วา  พฺราหฺมณา  วา  อิเม  ป ฺจ  กามคุเณ  อคธิตา   
อมุจฺฉิตา   อนชฺฌาปนฺนา   อาทีนวทสฺสาวิโน   นิสสฺรณป ฺา   ปริภุ ฺชนฺติ   
เต    เอวมสสฺุ   เวทิตพฺพา   น   อนยมาปนฺนา   น   พฺยสนมาปนฺนา   
#๑ ม. ย.ุ มโค ฯ    
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น   ยถากามกรณียา   ปาปมโต   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  อาร ฺโก   
มิโค   อพนฺโธ   ๑   ปาสราสึ  อธิสเยยฺย  โส  เอวมสฺส  เวทิตพฺโพ   
น   อนยมาปนฺโน   น   พฺยสนมาปนฺโน   น   ยถากามกรณีโย  ลทฺุทสฺส   
อาคจฺฉนฺเต    จ    ปน   ลทฺุเท   เยนกาม   ปกฺกมิสสฺตีติ   เอวเมว   
โข   ภิกฺขเว   เยเกจิ   สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา  อิเม  ป ฺจ   
กามคุเณ     อคธิตา    อมุจฺฉิตา    อนชฌฺาปนฺนา    อาทีนวทสฺสาวิโน   
นิสฺสรณป ฺา   ปริภุ ฺชนฺติ   เต  เอวมสฺสุ  เวทิตพฺพา  น  อนยมาปนฺนา   
น     พฺยสนมาปนฺนา     น     ยถากามกรณียา     ปาปมโต     ฯ   
เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   อาร ฺโก   มิโค   อร ฺเ   ปวเน   จรมาโน   
วิสฏโ   คจฺฉติ   วิสฏโ   ติฏติ   วิสฏโ   นิสีทติ  วิสฏโ  เสยฺย   
กปฺเปติ   ต   กิสฺส   เหตุ   อนาปาถคโต  ภิกฺขเว  ลุททฺสฺส  เอวเมว   
โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   วิวิจฺเจว   กาเมหิ   วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ   
สวิตกฺก   สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข   ปม   ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ   
อย   วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อนฺธมกาสิ  มาร  อปท  วธิตฺวา  มารจกฺขุ   
อทสฺสน   คโต  ปาปมโต  ฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  วิตกฺกวิจาราน   
วูปสมา   อชฌฺตฺต   สมฺปสาทน   เจตโส  เอโกทิภาว  อวิตกฺก  อวิจาร   
สมาธิช   ปติสุข   ทุติย   ฌาน  ...  ตติย  ฌาน  ...  จตุตฺถ  ฌาน   
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อนฺธมกาสิ  มาร   
อปท   วธิตฺวา   มารจกฺขุ   อทสฺสน   คโต   ปาปมโต  ฯ  ปุน  จปร   
ภิกฺขเว    ภิกขฺุ    สพฺพโส    รูปส ฺาน    สมติกฺกมา    ปฏิฆส ฺาน   
#๑ ม. ย.ุ อพทฺโธ ฯ    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 333 

อฏงฺคมา     นานตฺตส ฺาน     อมนสิการา    อนนฺโต    อากาโสติ   
อากาสาน ฺจายตน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
อนฺธมกาสิ  มาร  อปท  วธิตฺวา  มารจกฺขุ  อทสฺสน  คโต  ปาปมโต  ฯ   
ปุน   จปร   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   สพฺพโส   อากาสาน ฺจายตน  สมติกฺกมฺม   
อนนฺต    วิ ฺาณนฺติ    วิ ฺาณ ฺจายตน    อุปสมปฺชฺช   วิหรติ   ฯเปฯ   
ปุน    จปร   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   สพฺพโส   วิ ฺาณ ฺจายตน   สมติกฺกมฺม   
นตฺถิ    กิ ฺจีติ    อากิ ฺจ ฺายตน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯเปฯ   ปุน   
จปร     ภิกฺขเว    ภิกฺขุ    สพฺพโส    อากิ ฺจ ฺายตน    สมติกฺกมฺม   
เนวส ฺานาส ฺายตน    อุปสมฺปชชฺ    วิหรติ    ฯเปฯ    ปุน   จปร   
ภิกฺขเว     ภิกขฺุ     สพฺพโส     เนวส ฺานาส ฺายตน    สมติกกฺมฺม   
ส ฺาเวทยิตนิโรธ    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    ฯ   ป ฺายปสฺส   ทิสฺวา   
อาสวา   ปรกิฺขีณา   โหนติฺ   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อนฺธมกาสิ   
มาร   อปท   วธิตฺวา   มารจกฺขุ  อทสฺสน  คโต  ปาปมโต  ฯ  ติณฺโณ   
โลเก   วิสตฺติก   โส   วิสฏโ   คจฺฉติ   วิสฏโ   ติฏติ   วิสฏโ   
นิสีทติ   วิสฏโ   เสยฺย   กปฺเปติ   ต   กิสฺส   เหตุ   อนาปาถคโต   
ภิกฺขเว ปาปมโตติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                 ปาสราสิสุตฺต นิฏ ิต ฉฏ ฯ   
                     _______________    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 334 

                     จูฬหตฺถิปโทปมสุตฺต   
     [๓๒๙]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน   
ชาณุสฺโสณิ   พฺราหฺมโณ   สพฺพเสเตน   วฬวาภิรเถน   ๑   สาวตฺถิยา   
นิยฺยาติ   ทิวาทิวสฺส   ฯ  อทฺทสา  โข  ชาณุสฺโสณิ  พฺราหฺมโณ  ปโลติก   
ปริพฺพาชก    ทูรโตว    อาคจฺฉนฺต    ทสิฺวาน    ปโลติก   ปริพฺพาชก   
เอตทโวจ  หนฺท  กโุต  น ุ ภว  วจฺฉายโน  อาคจฺฉติ  ทิวาทิวสฺสาติ  ฯ   
อิโต   ห ิ  โข  อห  โภ  อาคจฺฉามิ  สมณสฺส  โคตมสฺส  สนฺติกาติ  ฯ   
กึ  ๒  ภว  โคตมสฺส  ป ฺาเวยฺยตฺติย  ปณฺฑิโต  ม ฺตีติ  ฯ  โก จาห   
โภ   ๓  สมณสฺส  โคตมสฺส  ป ฺาเวยฺยตฺติย  ชานิสฺสามิ  โสป  นูนสฺส   
ตาทิโสว   โย   สมณสฺส   โคตมสฺส   ป ฺาเวยฺยตฺติย  ชาเนยฺยาติ  ฯ   
อุฬาราย   ขล ุ  ภว   วจฺฉายโน   สมณ  โคตม  ปสสาย  ปสสตีติ  ฯ   
โก   จาห   โภ   สมณ   โคตม   ปสสิสฺสามิ   ปสฏปฺปสฏโว   โส   
ภว   โคตโม   เสฏโ   เทวมนุสฺสานนฺติ  ฯ  ต  ปน  ภว  วจฺฉายโน   
อตฺถวส ปสฺสมาโน สมเณ โคตเม เอว อภิปฺปสนฺโน โหตีติ ฯ๖   
     [๓๓๐]   โก   จาห  โภ  สมเณ  โคตเม  เอว  อภิปฺปสนฺโนมฺหิ   
เสยฺยถาป   โภ   กุสโล  นาควนิโก  นาควน  ปวิเสยฺย  โส  ปสฺเสยฺย   
#๑ สี. ย.ุ วฬภีรเถน ฯ ๒ สี. ย.ุ ต กึ ม ฺติ ภว วจฺฉายโนติ อิเม ปาา   
#ทิสฺสนฺติ ฯ ๓ สี. ยุ. โก จาห โภ โก จาติ อิเม ปาา ทิสฺสนฺติ ฯ    
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นาควเน   มหนฺต   หตฺถปิท   ทีฆโต   จ   อายต  ติริย ฺจ  วิตฺถต  ฯ   
โส   นิฏ   คจฺเฉยฺย   มหา   วต  โภ  นาโคติ  เอวเมว  โข  อห   
ยโต   อทฺทส   สมเณ   โคตเม   จตฺตาริ   ปทานิ   อถาห  นิฏมคม   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ    ภควา    สฺวากฺขาโต   ภควตา   ธมฺโม   สุปฏิปนฺโน   
ภควโต  สาวกสงฺโฆติ  ๑  ฯ  กตมานิ  จตฺตาริ  ฯ อิธาห โภ  ปสสฺามิ   
เอกจฺเจ   ขตฺติยปณฺฑิเต   นิปุเณ   กตปรปฺปวาเท   วาลเวธิรูเป   เต   
ภินฺทนฺตา    ม ฺเ    จรนฺติ   ป ฺาคเตน   ทิฏ ิคตานิ   เต   สุณนฺติ   
สมโณ   ขลุ   โภ   โคตโม   อมุก   นาม   คาม   วา   นิคม  วา   
โอสริสฺสตีติ   ฯ   เต   ป ฺห   อภิสงฺขโรนฺติ   อิม   มย  ป ฺห  สมณ   
โคตม    อุปสงฺกมิตฺวา    ปุจฺฉิสฺสาม   เอว ฺเจ   โน   ปุฏโ   เอว   
พฺยากริสฺสติ  เอวมสฺส  มย  วาท  อาโรเปสฺสาม  เอว ฺเจป  โน ปุฏโ   
เอว   พฺยากรสิฺสติ   เอวมฺปสฺส   มย  วาท  อาโรเปสฺสามาติ  ฯ  เต   
สุณนฺติ   สมโณ   ขลุ   โภ   โคตโม   อมุก   นาม  คาม  วา  นิคม   
วา   โอสโฏติ   เต   เยน   สมโณ  โคตโม  เตนุปสงฺกมนฺติ  ฯ  เต   
สมโณ   โคตโม   ธมฺมิยา   กถาย  สนทฺสฺเสติ  สมาทเปติ  สมุตฺเตเชติ   
สมฺปหเสติ    เต   สมเณน   โคตเมน   ธมฺมิยา   กถาย   สนฺทสฺสติา   
สมาทปตา   สมุตฺเตชิตา   สมฺปหสิตา   น   เจว   สมณ  โคตม  ป ฺห   
ปุจฺฉนฺติ    กตุสฺส    วาท    อาโรเปสฺสนฺติ    อ ฺทตฺถุ    สมณสฺเสว   
โคตมสฺส   สาวกา   สมฺปชฺชนฺติ   ฯ  ยทาห  โภ  สมเณ  โคตเม  อิม   
#๑ กตฺถจิ โปตฺถเก สุปฏิปนฺโน สงฺโฆติป ปาโ ฯ    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 336 

ปม    ปท    อทฺทส    อถาห    นฏิมคม   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ภควา   
สฺวากฺขาโต   ภควตา   ธมโฺม   สุปฏิปนฺโน   ภควโต  สาวกสงฺโฆติ  ฯ   
ปุน    จปราห   โภ   ปสสฺามิ   อิเธกจฺเจ   พฺราหฺมณปณฺฑิเต   ฯเปฯ   
คหปติปณฺฑิเต     ฯเปฯ     สมณปณฺฑิเต     นิปุเณ     กตปรปฺปวาเท   
วาลเวธิรูเป     เต     ภินฺทนฺตา    ม ฺเ    จรนฺติ    ป ฺาคเตน   
ทิฏ ิคตานิ   เต   สุณนฺติ   สมโณ   ขลุ   โภ   โคตโม   อมุก  นาม   
คาม   วา   นคิม   วา   โอสริสฺสตีติ   ฯ   เต  ป ฺห  อภิสงฺขโรนฺติ   
อิม   มย   ป ฺห   สมณ   โคตม   อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิสฺสาม  เอว ฺเจ   
โน   ปุฏโ   เอว   พฺยากรสิฺสติ  เอวมสฺส  มย  วาท  อาโรเปสฺสาม   
เอว ฺเจป   โน   ปุฏโ   เอว   พฺยากรสิฺสติ   เอวมฺปสฺส  มย  วาท   
อาโรเปสฺสามาติ   ฯ   เต   สุณนฺติ   สมโณ  ขล ุ โภ  โคตโม  อมุก   
นาม   คาม   วา   นิคม   วา  โอสโฏติ  เต  เยน  สมโณ  โคตโม   
เตนุปสงฺกมนฺติ   ฯ   เต   สมโณ  โคตโม  ธมฺมยิา  กถาย  สนฺทสฺเสติ   
สมาทเปติ   สมุตฺเตเชติ   สมฺปหเสติ   เต  สมเณน  โคตเมน  ธมฺมิยา   
กถาย   สนฺทสฺสิตา   สมาทปตา   สมุตฺเตชิตา   สมปฺหสิตา   น   เจว   
สมณ    โคตม    ป ฺห    ปุจฺฉนฺติ    กตุสฺส    วาท   อาโรเปสฺสนฺติ   
อ ฺทตฺถุ   สมณเยว   โคตม   โอกาส   ยาจนฺติ  อคารสฺมา  อนคาริย   
ปพฺพชฺชาย    ฯ    เต    สมโณ   โคตโม   ปพฺพาเชติ   เต   ตตฺถ   
ปพฺพชิตา  ๑  สมานา  ๒  วูปกฏา  อปฺปมตฺตา  อาตาปโน  ปหิตตฺตา   
#๑ สี. ย.ุ ปพฺพาชิตา ฯ ๒ สี. ย.ุ เอเกติ ปาโ อตฺถิ ฯ    
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วิหรนฺตา    นจิรสฺเสว   ยสฺสตฺถาย   กลุปุตฺตา   สมมฺเทว   อคารสฺมา   
อนคาริย   ปพฺพชนฺติ   ตทนุตฺตร   พฺรหฺมจริยปริโยสาน   ทฏิเว  ธมฺเม   
สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชชฺ   วิหรนฺติ   ฯ  เต  เอวมาหสุ   
มน   วต   โภ   อนสฺสาม   มน   วต  โภ  อนสฺสาม  มย ฺหิ  ปุพฺเพ   
อสฺสมณาว   สมานา   สมณมฺหาติ   ปฏิชานิมฺห   อพฺราหฺมณาว   สมานา   
พฺราหฺมณมฺหาติ    ปฏิชานมิฺห    อนรหนฺตาว    สมานา    อรหนตฺมฺหาติ   
ปฏิชานิมฺห    อิทานิ   โขมฺหา   สมณา   อิทานิ   โขมฺหา   พฺราหฺมณา   
อิทานิ   โขมหฺา   อรหนฺโตติ   ฯ   ยทาห   โภ  สมเณ  โคตเม  อิม   
จตุตฺถ    ปท    อทฺทส    อถาห   นฏิมคม   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ภควา   
สฺวากฺขาโต   ภควตา   ธมโฺม   สุปฏิปนฺโน   ภควโต  สาวกสงฺโฆติ  ฯ   
ยโต   โข   อห  โภ  สมเณ  โคตเม  อิมานิ  จตฺตาริ  ปทานิ  อทฺทส   
อถาห    นิฏมคม    สมมฺาสมฺพุทฺโธ    ภควา   สฺวากฺขาโต   ภควตา   
ธมฺโม สุปฏปินฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆติ ฯ   
     [๓๓๑]    เอว    วุตฺเต   ชาณุสฺโสณิ   พฺราหฺมโณ   สพฺพเสตา   
วฬวาภิรถา   โอโรหิตฺวา   เอกส   อุตฺตราสงฺค  กริตฺวา  เยน  ภควา   
เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา    ติกฺขตฺตุ    อุทาน    อุทาเนสิ    นโม   ตสฺส   
ภควโต   อรหโต   สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   นโม   ตสฺส   ภควโต   อรหโต   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส    อปฺเปวนาม    กทาจิ    กรหจิ    เตน    สมเณน   
โคตเมน    สทฺธึ    สมาคจฺเฉยฺยาม    อปฺเปวนาม   สิยา   โกจิเทว   
กถาสลฺลาโปติ   ฯ   อถ   โข   ชาณุสฺโสณิ   พฺราหฺมโณ  เยน  ภควา    
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เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ภควตา    สทฺธึ   สมโฺมทิ   สมฺโมทนีย   
กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน โข   
ชาณุสฺโสณิ   พฺราหฺมโณ   ยาวตโก   อโหสิ   ปโลติกาย   ปริพฺพาชเกน   
สทฺธึ   กถาสลฺลาโป   ต   สพฺพ  ภควโต  อาโรเจสิ  ฯ  เอว  วุตฺเต   
ภควา    ชาณุสฺโสณึ    พฺราหฺมณ    เอตทโวจ    น   โข   พฺราหฺมณ   
เอตฺตาวตา    หตฺถิปโทปโม    วิตฺถาเรน    ปริปโูร    โหติ    อปจ   
พฺราหฺมณ    ยถา    หตฺถิปโทปโม    วิตฺถาเรน   ปรปิูโร   โหติ   ต   
สุณาหิ    สาธุก    มนสิกโรหิ   ภาสิสสฺามีติ   ฯ   เอว   โภติ   โข   
ชาณุสฺโสณิ พฺราหฺมโณ ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ   
     [๓๓๒]   ภควา   เอตทโวจ   เสยฺยถาป   พฺราหฺมณ  นาควนิโก   
นาควน   ปวิเสยฺย   โส   ปสฺเสยฺย  นาควเน  มหนฺต  หตฺถิปท  ทีฆโต   
จ   อายต   ติริย ฺจ   วิตฺถต   โย   โหติ   กุสโล  นาควนิโก  เนว   
ตาว   นิฏ   คจฺฉติ  มหา  วต  โภ  นาโคติ  ฯ  ต  กสิฺส  เหตุ  ฯ   
สนฺติ   ห ิ  พฺราหฺมณ   นาควเน   วามนิกา  นาม  หตฺถินิโย  มหาปทา   
ตาสมฺเปต   ปท   อสฺสาติ   ฯ   โส  ตมนุคจฺฉติ  ตมนุคจฺฉนฺโต  ปสฺสติ   
นาควเน    มหนฺต   หตฺถปิท   ทีฆโต   จ   อายต   ติริย ฺจ   วิตฺถต   
อุจฺจา   จ   นิเสวิต  โย  โหติ  กุสโล  นาควนิโก  เนว  ตาว  นฏิ   
คจฺฉติ   มหา   วต   โภ   นาโคติ  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  สนฺติ  หิ   
พฺราหฺมณ    นาควเน    อุจฺจากฬาริกา    นาม   หตฺถินิโย   มหาปทา   
ตาสมฺเปต   ปท   อสฺสาติ   ฯ   โส  ตมนุคจฺฉติ  ตมนุคจฺฉนฺโต  ปสฺสติ    
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นาควเน    มหนฺต   หตฺถปิท   ทีฆโต   จ   อายต   ติริย ฺจ   วิตฺถต   
อุจฺจา  จ  นิเสวิต  อุจฺจา  จ  ทนฺเตหิ  อาร ฺชิตานิ  โย  โหติ  กุสโล   
นาควนิโก   เนว   ตาว   นฏิ   คจฺฉติ  มหา  วต  โภ  นาโคติ  ฯ   
ต   กิสฺส   เหตุ   ฯ   สนฺติ   หิ  พฺราหฺมณ  นาควเน  อุจฺจากเณรุกา   
นาม    หตฺถนิิโย    มหาปทา   ตาสมฺเปต   ปท   อสฺสาติ   ฯ   โส   
ตมนุคจฺฉติ   ตมนุคจฺฉนฺโต   ปสฺสติ   นาควเน   มหนฺต  หตฺถิปท  ทีฆโต   
จ   อายต   ติริย ฺจ   วิตฺถต  อุจฺจา  จ  นิเสวิต  อุจฺจา  จ  ทนฺเตหิ   
อาร ฺชิตานิ    อุจฺจา    จ    สาขาภงฺค    ต ฺจ    นาค    ปสฺเสติ   
รุกฺขมูลคต  วา  อพฺโภกาสคต  วา  คจฺฉนฺต  วา   ิต  วา  นิสินฺน  วา   
นิปนฺน   วา   ฯ   โส   นิฏ   คจฺฉติ  อยเมว  โส  มหานาโคติ  ฯ   
เอวเมว   โข   พฺราหฺมณ   อิธ   ตถาคโต   โลเก   อุปฺปชฺชติ  อรห   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ     วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน    สุคโต    โลกวิทู    อนุตฺตโร   
ปุริสทมฺมสารถิ    สตฺถา    เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควา   โส   อิม   
โลก     สเทวก     สมารก     สพฺรหฺมก    สสฺสมณพฺราหฺมณึ    ปช   
สเทวมนุสฺส   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา  ปเวเทติ  โส  ธมฺม  เทเสติ   
อาทิกลฺยาณ    มชฺเฌกลฺยาณ    ปริโยสานกลฺยาณ    สาตฺถ    สพฺย ฺชน   
เกวลปริปุณฺณ    ปริสุทฺธ    พฺรหฺมจริย   ปกาเสติ   ต   ธมฺม   สณุาติ   
คหปติ   วา   คหปติปุตฺโต   วา  อ ฺตรสฺมึ  วา  กุเล  ปจฺฉา  ชาโต   
โส    ต    ธมมฺ   สุตฺวา   ตถาคเต   สทฺธ   ปฏลิภติ   โส   เตน   
สทฺธาปฏิลาเภน   สมนฺนาคโต   อิติ   ปฏิส ฺจิกฺขติ  สมฺพาโธ  ฆราวาโส    
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รชาปโถ   อพฺโภกาโส   ปพฺพชฺชา   นยิท   สุกร   อคาร  อชฺฌาวสตา   
เอกนฺตปริปุณฺณ     เอกนฺตปริสุทฺธ     สงฺขลิขิต     พฺรหฺมจริย    จริตุ   
ยนฺนูนาห   เกสมสฺสุ   โอหาเรตฺวา   กาสายานิ  วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา   
อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพเชยฺยนฺติ   ฯ  โส  อปเรน  สมเยน  อปฺป   
วา   โภคกฺขนฺธ   ปหาย   มหนฺต   วา  โภคกฺขนฺธ  ปหาย  อปฺป  วา   
าติปริวฏฏ    ปหาย   มหนฺต   วา   าติปริวฏฏ   ปหาย   เกสมสฺสุ   
โอหาเรตฺวา   กาสายานิ   วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา  อคารสฺมา  อนคาริย   
ปพฺพชติ ฯ   
     [๓๓๓]  โส  เอว  ปพฺพชิโต  สมาโน ภิกฺขูน สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน   
ปาณาติปาต       ปหาย      ปาณาติปาตา      ปฏิวิรโต      โหติ   
นิหิตทณฺโฑ    นิหิตสตฺโถ    ลชชฺี    ทยาปนฺโน    สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป   
วิหรติ    ฯ    อทินฺนาทาน   ปหาย   อทินฺนาทานา   ปฏิวิรโต   โหติ   
ทินฺนาทายี   ทินฺนปาฏิกงฺขี   อเถเนน   สุจิภูเตน   อตฺตนา   วิหรติ  ฯ   
อพฺรหฺมจริย   ปหาย   พฺรหฺมจารี   โหติ   อาราจารี   วิรโต  เมถนุา   
คามธมฺมา   ฯ  มุสาวาท  ปหาย  มุสาวาทา  ปฏิวิรโต  โหติ  สจฺจวาที   
สจฺจสนฺโธ  เโต  ๑  ปจฺจยิโก  อวิสวาทโก  โลกสฺส  ฯ  ปสุณ  วาจ   
ปหาย   ปสณุาย   วาจาย   ปฏิวิรโต   โหติ  อิโต  สุตฺวา  น  อมุตฺร   
อกฺขาตา   อิเมส   เภทาย   อมุตฺร  วา  สุตฺวา  น  อิเมส  อกฺขาตา   
อมูส   เภทาย  อิติ  ภินฺนาน  วา  สนฺธาตา  สหิตาน  วา  อนุปฺปทาตา   
สมคฺคาราโม    สมคฺครโต    สมคฺคนนฺที   สมคฺคกรณึ   วาจ   ภาสิตา   
#๑ ม. เถโต ฯ    
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โหติ   ฯ   ผรสุ  วาจ  ปหาย  ผรุสาย  วาจาย  ปฏิวิรโต  โหติ  ยา   
สา   วาจา  เนลา  กณฺณสุขา  เปมนียา  หทยงฺคมา  โปรี  พหุชนกนฺตา   
พหุชนมนาปา    ตถารูป    วาจ    ภาสิตา   โหติ   ฯ   สมฺผปฺปลาป   
ปหาย   สมฺผปฺปลาปา   ปฏิวิรโต   โหติ   กาลวาที  ภูตวาที  อตฺถวาที   
ธมฺมวาที   วินยวาที   นิธานวตึ   วาจ   ภาสิตา   กาเลน   สาปเทส   
ปริยนฺตวตึ   ฯ   โส   วีชคามภูตคามสมารมฺภา   ปฏิวิรโต   โหติ   ฯ   
เอกภตฺติโก โหติ รตฺตูปรโต วิรโต วิกาลโภชนา ฯ นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา   
ปฏิวิรโต      โหติ     ฯ     มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏานา   
ปฏิวิรโต           โหติ          ฯ          อุจฺจาสยนมหาสยนา   
ปฏิวิรโต    โหติ    ฯ   ชาตรูปรชตปฏคฺิคหณา   ปฏิวิรโต   โหติ   ฯ   
อามกธ ฺปฏิคฺคหณา     ปฏิวิรโต     โหติ    ฯ    อามกมสปฏิคฺคหณา   
ปฏิวิรโต    โหติ    ฯ   อิตฺถีกุมาริกปฏคฺิคหณา   ปฏิวิรโต   โหติ   ฯ   
ทาสีทาสปฏิคฺคหณา   ปฏิวิรโต   โหติ   ฯ   อเชฬกปฏิคฺคหณา  ปฏิวิรโต   
โหติ  ฯ  กุกกฺุฏสูกรปฏิคฺคหณา  ปฏิวิรโต โหติ ฯ หตฺถิควาสฺสวฬวปฏิคฺคหณา   
ปฏิวิรโต     โหติ     ฯ     เขตฺต     วตฺถปุฏิคฺคหณา     ปฏิวิรโต   
โหติ   ฯ   ทูเตยฺยปหิณคมนานุโยคา   ปฏิวิรโต   โหติ   ฯ  กยวิกฺกยา   
ปฏิวิรโต    โหติ    ฯ   ตุลากูฏกสกูฏมานกูฏา   ปฏวิิรโต   โหติ   ฯ   
อุกฺโกฏนว ฺจนนิกติสาวิโยคา    ปฏิวิรโต    โหติ   ฯ   เฉทนวธพนฺธน-   
วิปราโมสอาโลปสหสาการา    ปฏิวิรโต   โหติ   ฯ   โส   สนฺตุฏโ   
โหติ   กายปริหาริเกน   จีวเรน   กุจฺฉิปริหาริเกน   ปณฺฑปาเตน  เยน    
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เยเนว   ปกฺกมติ   สมาทาเยว   ปกฺกมติ   ฯ  เสยฺยถาป  นาม  ปกขีฺ   
สกุโณ   เยน   เยเนว   เฑติ   สปตฺตภาโรว   เฑติ  เอวเมว  ภิกฺขุ   
สนฺตุฏโ   โหติ  กายปรหิาริเกน  จีวเรน  กุจฺฉิปริหาริเกน  ปณฺฑปาเตน   
เยน   เยเนว  ปกฺกมติ  สมาทาเยว  ปกฺกมติ  ฯ  โส  อิมินา  อริเยน   
สีลกฺขนฺเธน   สมนฺนาคโต   อชฺฌตฺต   อนวชฺชสุข   ปฏิสเวเทติ  ฯ  โส   
จกฺขุนา    รูป    ทิสฺวา   น   นิมิตฺตคฺคาหี   โหติ   นานุพฺย ฺชนคฺคาหี   
ยตฺวาธิกรณเมน    จกฺขุนฺทฺริย    อสวุต    วิหรนฺต    อภิชฺฌาโทมนสฺสา   
ปาปกา   อกสุลา   ธมฺมา   อนฺวาสฺสเวยฺยุ   ตสฺส   สวราย  ปฏิปชชฺติ   
รกฺขติ   จกฺขุนฺทรฺิย   จกฺขุนฺทฺริเย   สวร   อาปชฺชติ  ฯ  โสเตน  สทฺท   
สุตฺวา  ...  ฆาเนน  คนฺธ  ฆายิตฺวา  ...  ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ...   
กาเยน  โผฏพฺพ  ผุสิตฺวา  ...  มนสา  ธมฺม  วิ ฺาย  น นิมิตฺตคฺคาหี   
โหติ   นานุพฺย ฺชนคฺคาหี   ยตฺวาธิกรณเมน   มนนิฺทฺริย   อสวุต  วิหรนฺต   
อภิชฺฌาโทมนสฺสา    ปาปกา   อกุสลา   ธมฺมา   อนฺวาสฺสเวยฺยุ   ตสฺส   
สวราย   ปฏปิชฺชติ   รกฺขติ   มนินฺทรฺิย  มนินฺทฺริเย  สวร  อาปชชฺติ  ฯ   
โส  อิมินา  อริเยน  อินฺทฺรยิสวเรน  สมนฺนาคโต  อชฺฌตฺต  อพฺยาเสกสุข   
ปฏิสเวเทติ   ฯ   โส   อภิกกฺนฺเต   ปฏิกกฺนฺเต   สมฺปชานการี   โหติ   
อาโลกิเต    วิโลกิเต    สมปฺชานการี   โหติ   สมฺมิ ฺชิเต   ปสาริเต   
สมฺปชานการี    โหติ    สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ    สมฺปชานการี   โหติ   
อสิเต  ปเต  ขายิเต  สายิเต  สมฺปชานการี  โหติ  อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม   
สมฺปชานการี   โหติ   คเต    ิเต  นิสินฺเน  สุตฺเต  ชาคริเต  ภาสิเต    
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ตุณฺหีภาเว สมฺปชานการี โหติ ฯ   
    [๓๓๔]  โส  อิมินา  จ  อริเยน  สีลกขฺนฺเธน  สมนฺนาคโต  อิมินา   
จ  อริเยน  อินฺทฺริยสวเรน  สมนฺนาคโต  อิมินา จ อริเยน สติสมฺปช ฺเน   
สมนฺนาคโต     วิวิตฺต     เสนาสน     ภชติ     อร ฺ     รกฺุขมูล   
ปพฺพต   กนทฺร   คิริคุห   สุสาน   วนปตฺถ  อพฺโภกาส   ปลาลปุ ฺช  ฯ   
โส    ปจฺฉาภตฺต    ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต   นิสีทติ   ปลลฺงฺก   อาภุชิตฺวา   
อุชุ   กาย   ปณิธาย   ปริมขุ   สตึ   อุปฏเปตฺวา   ฯ   โส  อภิชฺฌ   
โลเก    ปหาย    วิคตาภิชฺเฌน   เจตสา   วิหรติ   อภิชฺฌาย   จิตฺต   
ปริโสเธติ    ฯ    พฺยาปาทปโทส    ปหาย   อพฺยาปนฺนจิตฺโต   วิหรติ   
สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป     พฺยาปาทปโทสา     จิตฺต    ปริโสเธติ    ฯ   
ถีนมิทฺธ   ปหาย   วิคตถนีมิทฺโธ   วิหรติ  อาโลกส ฺ ี  สโต  สมฺปชาโน   
ถีนมิทฺธา   จิตฺต   ปรโิสเธติ   ฯ   อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ   ปหาย   อนุทธฺโต   
วิหรติ   อชฺฌตฺต   วูปสนฺตจิตฺโต   อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจา  จิตฺต  ปริโสเธติ  ฯ   
วิจิกิจฺฉ   ปหาย   ติณฺณวิจิกิจฺโฉ   วิหรติ   อกถกถี   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   
วิจิกิจฺฉาย จิตฺต ปริโสเธติ ฯ   
     [๓๓๕]   โส  อิเม  ป ฺจ  นีวรเณ  ปหาย  เจตโส  อุปกฺกิเลเส   
ป ฺาย   ทุพฺพลีกรเณ   วิวิจฺเจว   กาเมหิ   วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมเฺมหิ   
สวิตกฺก   สวิจาร   วิเวกช  ปติสุข  ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ   
อิท    วุจฺจติ    พฺราหฺมณ   ตถาคตปท   อิติป   ตถาคตนิเสวิต   อิติป   
ตถาคตาร ฺชิต   อิติป   ฯ  น  เตฺวว  ตาว  อริยสาวโก  นฏิ  คจฺฉติ    
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สมฺมาสมฺพุทฺโธ    ภควา    สฺวากฺขาโต   ภควตา   ธมฺโม   สุปฏิปนฺโน   
ภควโต   สาวกสงฺโฆติ   ฯ  ปุน  จปร  พฺราหฺมณ  ภิกฺขุ  วิตกฺกวิจาราน   
วูปสมา   อชฌฺตฺต   สมฺปสาทน   เจตโส  เอโกทิภาว  อวิตกฺก  อวิจาร   
สมาธิช   ปติสุข   ทุติย   ฌาน   ฯเปฯ   ตติย   ฌาน   ...  จตุตฺถ   
ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ   อิท   วุจฺจติ   พฺราหฺมณ   ตถาคตปท   
อิติป   ตถาคตนิเสวิต   อิติป   ตถาคตาร ฺชิต   อิติป   ฯ   น  เตฺวว   
ตาว   อริยสาวโก   นิฏ   คจฺฉติ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ภควา  สฺวากฺขาโต   
ภควตา ธมฺโม สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆติ ฯ   
    [๓๓๖]   โส   เอว   สมาหิเต   จิตฺเต   ปริสุทฺเธ  ปริโยทาเต   
อนงฺคเณ   วิคตูปกฺกิเลเส   มุทุภูเต   กมฺมนิเย    ิเต  อาเน ฺชปฺปตฺเต   
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณาย   จิตฺต   อภินินฺนาเมติ   ฯ   โส   อเนกวิหิต   
ปุพฺเพนิวาส     อนุสฺสรติ     เสยฺยถีท     เอกมฺป    ชาตึ    เทฺวป   
ชาติโย   ฯเปฯ   อิติ   สาการ   สอุทฺเทส   อเนกวิหิต   ปุพฺเพนิวาส   
อนุสฺสรติ  ฯ  อิทมฺป  วุจฺจติ  พฺราหฺมณ  ตถาคตปท  อิติป  ตถาคตนิเสวิต   
อิติป    ตถาคตาร ฺชิต   อิติป   ฯ   น   เตฺวว   ตาว   อริยสาวโก   
นิฏ     คจฺฉติ    สมฺมาสมฺพุทฺโธ    ภควา    สฺวากฺขาโต    ภควตา   
ธมฺโม สุปฏปินฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆติ ฯ   
    [๓๓๗]   โส   เอว   สมาหิเต   จิตฺเต   ปริสุทฺเธ  ปริโยทาเต   
อนงฺคเณ   วิคตูปกฺกิเลเส   มุทุภูเต   กมฺมนิเย    ิเต  อาเน ฺชปฺปตฺเต   
สตฺตาน    จุตูปปาตาณาย   จิตฺต   อภินินฺนาเมติ   ฯ   โส   ทิพฺเพน    
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จกฺขุนา   วิสุทฺเธน   อติกกฺนฺตมานุสเกน   ฯเปฯ   ยถากมฺมูปเค  สตฺเต   
ปชานาติ  ฯ  อิทมฺป  วุจฺจติ  พฺราหฺมณ  ตถาคตปท  อิติป  ตถาคตนิเสวิต   
อิติป    ตถาคตาร ฺชิต   อิติป   ฯ   น   เตฺวว   ตาว   อริยสาวโก   
นิฏ     คจฺฉติ    สมฺมาสมฺพุทฺโธ    ภควา    สฺวากฺขาโต    ภควตา   
ธมฺโม สุปฏปินฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆติ ฯ   
    [๓๓๘]   โส   เอว   สมาหิเต   จิตฺเต   ปริสุทฺเธ  ปริโยทาเต   
อนงฺคเณ   วิคตูปกฺกิเลเส   มุทุภูเต   กมฺมนิเย    ิเต  อาเน ฺชปฺปตฺเต   
อาสวาน   ขยาณาย   จิตฺต   อภินินนฺาเมติ   ฯ   โส   อิท  ทุกขฺนฺติ   
ยถาภูต    ปชานาติ    อย   ทุกฺขสมุทโยติ   ยถาภูต   ปชานาติ   อย   
ทุกฺขนิโรโธติ    ยถาภูต   ปชานาติ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏปิทาติ   
ยถาภูต  ปชานาติ  ฯ  อิเม อาสวาติ ยถาภูต ปชานาติ อย อาสวสมุทโยติ   
ยถาภูต     ปชานาติ    อย    อาสวนิโรโธติ    ยถาภูต    ปชานาติ   
อย   อาสวนิโรธคานินี  ปฏิปทาติ  ยถาภูต  ปชานาติ  ฯ  อิทมฺป  วุจฺจติ   
พฺราหฺมณ    ตถาคตปท   อิติป   ตถาคตนิเสวิต   อิติป   ตถาคตาร ฺชิต   
อิติป   ฯ   น   เตฺวว   ตาว   อริยสาวโก   นฏิงฺคโต   โหติ   ฯ   
อปจ    โข    นิฏ    คจฺฉติ   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ภควา   สฺวากฺขาโต   
ภควตา   ธมโฺม   สุปฏิปนฺโน   ภควโต   สาวกสงฺโฆติ  ฯ  ตสฺส  เอว   
ชานโต    เอว   ปสฺสโต   กามาสวาป   จิตฺต   วิมุจฺจติ   ภวาสวาป   
จิตฺต   วิมุจฺจติ   อวิชชฺาสวาป   จิตฺต  วิมุจฺจติ  วิมุตฺตสฺมึ  วิมุตฺตมิติ  
าณ   โหติ   ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย  นาปร    
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อิตฺถตฺตายาติ   ปชานาติ   ฯ   อิทมฺป   วุจฺจติ   พฺราหฺมณ   ตถาคตปท   
อิติป   ตถาคตนิเสวิต   อิติป   ตถาคตาร ฺชิต   อิติป   ฯ  เอตฺตาวตา   
โข    พฺราหฺมณ    อริยสาวโก    นิฏงฺคโต    โหติ   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
ภควา     สฺวากฺขาโต     ภควตา    ธมฺโม    สุปฏิปนโฺน    ภควโต   
สาวกสงฺโฆติ   ฯ  เอตฺตาวตา  โข  พฺราหฺมณ  หตฺถิปโทปโม  วิตฺถาเรน   
ปริปูโร โหติ ฯ   
    [๓๓๙]   เอว  วุตฺเต  ชาณุสฺโสณิ  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม  อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม  เสยฺยถาป  โภ  โคตม   
นิกฺกุชฺชิต   วา   อุกฺกชฺุเชยยฺ   ปฏิจฺฉนฺน   วา  วิวเรยฺย  มฬฺูหสฺส  วา   
มคฺค   อาจิกฺเขยฺย   อนฺธกาเร  วา  เตลปชฺโชต  ธาเรยฺย  จกฺขุมนฺโต   
รูปานิ   ทกฺขนฺตีติ   เอวเมว  โภตา  โคตเมน  อเนกปริยาเยน  ธมฺโม   
ปกาสิโต    เอสาห    ภควนฺต    โคตม    สรณ   คจฺฉามิ   ธมฺม ฺจ   
ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ   อุปาสก   ม  ภว  โคตโม  ธาเรตุ  อชชฺตคฺเค  ปาณุเปต   
สรณงฺคตนฺติ ฯ   
               จูฬหตฺถิปโทปมสุตฺต นิฏ ิต สตฺตม ฯ   
                     _______________    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 347 

                    มหาหตฺถิปโทปมสุตฺต   
    [๓๔๐]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  ตตฺร  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต   
ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   อาวุโส   ภิกฺขโวติ   ฯ  อาวุโสติ  โข  เต  ภิกฺขู   
อายสฺมโต    สารีปุตฺตสฺส    ปจฺจสฺโสสุ    ฯ    อายสฺมา   สารีปุตฺโต   
เอตทโวจ    เสยฺยถาป    อาวุโส    ยานิกานิจิ   ชงฺคลาน   ปาณาน   
ปทชาตานิ   สพฺพานิ   ตานิ   หตฺถิปเท   สโมธาน   คจฺฉนฺติ   หตฺถิปท   
เตส    อคฺคมกฺขายติ   ยททิ   มหนฺตตฺเตน   เอวเมว   โข   อาวุโส   
เยเกจิ  กุสลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  จตูสุ  อริยสจฺเจสุ  สงฺคห  คจฺฉนฺติ   
กตเมสุ   จตูสุ  ทุกฺเข  อรยิสจฺเจ  ทุกฺขสมุทเย  อริยสจฺเจ  ทุกฺขนิโรเธ   
อริยสจฺเจ ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย อริยสจฺเจ ฯ   
    [๓๔๑]   กตม ฺจาวุโส   ทุกฺข   อรยิสจฺจ   ชาติป  ทุกฺขา  ชราป   
ทุกฺขา    มรณป    ทุกฺข    โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาป    ทุกฺขา   
ยมฺปจฺฉ    น    ลภติ   ตมฺป   ทุกฺข   สงฺขิตฺเตน   ปจฺจุปาทานกฺขนฺธา   
ทุกฺขา     ฯ     กตเม    จาวุโส    ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา    เสยฺยถีท   
รูปูปาทานกฺขนฺโธ        เวทนูปาทานกฺขนฺโธ        ส ฺ ูปาทานกฺขนฺโธ   
สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ    วิ ฺาณูปาทานกฺขนฺโธ    ฯ    กตโม   จาวุโส   
รูปูปาทานกฺขนฺโธ   จตฺตาริ   จ   มหาภูตานิ   จตุนฺน   จ   มหาภูตาน   
อุปาทารูป    ฯ    กตเม   จาวุโส   จตฺตาโร   มหาภูตา   ปวีธาตุ    
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อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ฯ   
    [๓๔๒]  กตมา  จาวุโส  ปวีธาตุ  ฯ  ปวีธาตุ  สิยา  อชฺฌตฺติกา   
สิยา  พาหิรา  ฯ  กตมา  จาวุโส  อชฺฌตฺติกา  ปวีธาตุ  ฯ  ย อชฺฌตฺต   
ปจฺจตฺต   กกขฺล   ขริคต   อุปาทินฺน   เสยฺยถีท   เกสา  โลมา  นขา   
ทนฺตา   ตโจ  มส  นฺหารู  อฏ ี  อฏ ิมิ ฺช  วกฺก  หทย  ยกน  กิโลมก   
ปหก   ปปฺผาส   อนฺต   อนฺตคุณ   อุทริย   กรีส   ย   วา  ปน ฺมฺป   
กิ ฺจิ   อชฺฌตฺต   ปจฺจตฺต   กกฺขล   ขรคิต  อุปาทินฺน  อย  วุจฺจตาวุโส   
อชฺฌตฺติกา   ปวีธาตุ   ฯ   ยา  เจว  โข  ปน  อชฺฌตฺติกา  ปวีธาตุ   
ยา   จ   พาหิรา   ปวีธาตุ   ปวีธาตุเรเวสา   ฯ   ต  เนต  มุ   
เนโสหมสฺมิ   น   เมโส   อตฺตาติ   เอวเมต   ยถาภูต  สมฺมปฺป ฺาย   
ทฏพฺพ   ฯ   เอวเมต   ยถาภูต   สมฺมปปฺ ฺาย   ทิสฺวา  ปวีธาตุยา   
นิพฺพินฺทติ  ปวีธาตุยา  จิตฺต  วิราเชติ  ฯ  โหติ  โข โส อาวุโส สมโย   
ย   พาหิรา   อาโปธาตุ   ปกุปฺปติ   อนฺตรหิตา  ตสฺมึ  สมเย  พาหิรา   
ปวีธาตุ   โหติ   ฯ  ตสฺสา  หิ  นาม  อาวุโส  พาหิราย  ปวีธาตุยา   
ตาว    มหลลฺกิาย   อนิจฺจตา   ป ฺายิสฺสติ   ขยธมฺมตา   ป ฺายิสฺสติ   
วยธมฺมตา    ป ฺายิสฺสติ    วิปริณามธมฺมตา    ป ฺายิสฺสติ    ฯ   กึ   
ปนิมสฺส   มตฺตฏกสฺส   กายสฺส   ตณฺหุปาทินฺนสฺส   อหนฺติ   วา  มมนฺติ   
วา   อสฺมีติ   วา   อถ   ขฺวสฺส   โน   เตเวตฺถ   โหติ  ฯ  ต ฺเจ   
อาวุโส   ภิกขฺุ   ปเร  อกโฺกสนฺติ  ปริภาสนฺติ  โรเสนฺติ  วิเหเสนฺติ  ฯ   
โส   เอว   ปชานาติ  อุปฺปนฺนา  โข  เม  อย  โสตสมฺผสฺสชา  ทุกฺขา    
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เวทนา   สา   จ   โข   ปฏจฺิจ   โน   อปฺปฏิจฺจ   ก ึ ปฏิจฺจ  ผสฺส   
ปฏิจฺจ   ฯ   โสป   โข   ผสฺโส  อนิจฺโจติ  ปสฺสติ  เวทนา  อนิจฺจาติ   
ปสฺสติ    ส ฺา    อนิจฺจาติ    ปสฺสติ   สงฺขารา   อนิจฺจาติ   ปสสฺติ   
วิ ฺาณ     อนิจฺจนฺติ     ปสฺสติ     ตสฺส    ธาตารมฺมณเมว    จิตฺต   
ปกฺขนฺทติ   ปสีทติ   สนติฺฏติ   วิมุจฺจติ   ฯ   ต ฺเจ   อาวุโส   ภิกฺขุ   
ปเร   อนิฏเหิ   อกนฺเตหิ   อมนาเปหิ   สมุทาจรนฺติ  ปาณิสมฺผสฺเสนป   
เลฑฺฑุสมฺผสฺเสนป   ทณฺฑสมฺผสฺเสนป   สตฺถสมผฺสฺเสนป   ฯ   โส   เอว   
ปชานาติ  ตถาภูโต  โข  อย  กาโย  ยถาภูตสฺมึ  กาเย  ปาณิสมฺผสฺสาป   
กมนฺติ      เลฑฺฑุสมฺผสฺสาป      กมนฺติ     ทณฺฑสมฺผสฺสาป     กมนฺติ   
สตฺถสมฺผสฺสาป   กมนฺติ   ฯ  วุตฺต  โข  ปเนต  ภควตา  กกจูปเม  ๑   
โอวาเท   อุภโตทณฺฑเกน   เจป   ภิกฺขเว   กกเจน  โจรา  โอจรกา   
องฺคมงฺคานิ   โอกฺกนฺเตยฺยุ   ตตฺราป   โย   มโน  ปโทเสยฺย  น  เม   
โส   เตน   สาสนกโรติ   ฯ   อารทฺธ  โข  ปน  เม  วิริย  ภวิสฺสติ   
อสลฺลีน   อุปฏ ิตา  สติ  อปฺปมฺมุฏา  ๒  ปสฺสทฺโธ  กาโย  อสารทฺโธ   
สมาหิต   จิตฺต   เอกคฺค   กามทานิ   อิมสฺมึ   กาเย   ปาณิสมฺผสฺสาป   
กมนฺตุ      เลฑฺฑุสมฺผสฺสาป      กมนฺตุ     ทณฺฑสมฺผสฺสาป     กมนฺตุ   
สตฺถสมฺผสฺสาป   กมนฺตุ   กรียติ  หีท  พุทฺธาน  สาสนนฺติ  ฯ  ตสฺส  เจ   
อาวุโส   ภิกขฺุโน   เอว   พุทฺธ   อนุสสฺรโต   เอว  ธมฺม  อนุสฺสรโต   
เอว   สงฺฆ   อนุสฺสรโต   อุเปกฺขา  กุสลนิสฺสิตา  น  สณฺาติ  ฯ  โส   
#๑ ยุ. กกจูปโมวาเท ฯ ๒ ยุ. อสมฺมุฏา ฯ    
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เตน   สวิชฺชติ   สเวค   อาปชฺชติ   อลาภา   วต  เม  น  วต  เม   
ลาภา  ทุลฺลทธฺ  วต  เม  น  วต  เม  สุลทฺธ  ยสฺส  เม  เอว  พุทฺธ   
อนุสฺสรโต   เอว   ธมฺม  อนุสฺสรโต  เอว  สงฺฆ  อนสฺุสรโต  อุเปกฺขา   
กุสลนิสฺสิตา   น   สณฺาตีติ   ฯ   เสยยฺถาป   อาวุโส  สุณิสา  สสฺสุร   
ทิสฺวา   สวิชฺชติ   สเวค   อาปชฺชติ   เอวเมว   โข   อาวุโส  ตสฺส   
เจ   ภิกฺขุโน   เอว   พุทฺธ  อนุสฺสรโต  เอว  ธมฺม  อนุสฺสรโต  เอว   
สงฺฆ   อนุสสฺรโต   อุเปกฺขา   กุสลนิสฺสิตา  น  สณฺาติ  ฯ  โส  เตน   
สวิชฺชติ   สเวค   อาปชฺชติ   อลาภา   วต  เม  น  วต  เม  ลาภา   
ทุลฺลทฺธ  วต  เม  น  วต  เม  สลุทฺธ  ยสฺส  เม เอว พุทฺธ อนุสฺสรโต   
เอว   ธมฺม  อนุสฺสรโต  เอว  สงฺฆ  อนสฺุสรโต  อุเปกฺขา  กุสลนิสฺสิตา   
น   สณฺาตีติ  ฯ  ตสฺส  เจ  อาวุโส  ภิกขฺุโน  เอว  พุทฺธ  อนุสฺสรโต   
เอว   ธมฺม  อนุสฺสรโต  เอว  สงฺฆ  อนสฺุสรโต  อุเปกฺขา  กุสลนิสฺสิตา   
สณฺาติ  ฯ  โส  เตน  อตฺตมโน  โหติ  ฯ  เอตฺตาวตาป  โข  อาวุโส   
ภิกฺขุโน พหุกต โหติ ฯ   
    [๓๔๓]  กตมา  จาวุโส  อาโปธาตุ  ฯ  อาโปธาตุ สิยา อชฺฌตฺติกา   
สิยา  พาหิรา  ฯ  กตมา  จาวุโส  อชฺฌตฺติกา  อาโปธาตุ  ฯ ย อชฺฌตฺต   
ปจฺจตฺต    อาโป    อาโปคต    อุปาทินฺน   เสยฺยถีท   ปตฺต   เสมฺห   
ปุพฺโพ   โลหิต   เสโท  เมโท  อสฺส ุ วสา  เขโฬ  สิงฺฆาณิกา  ลสิกา   
มุตฺต    ย    วา    ปน ฺมฺป    กิ ฺจิ    อชฺฌตฺต   ปจฺจตฺต   อาโป   
อาโปคต   อุปาทินฺน   อย   วุจฺจตาวุโส   อชฺฌตฺติกา   อาโปธาตุ   ฯ    
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ยา  เจว  โข  ปน  อชฌฺตฺติกา  อาโปธาตุ  ยา  จ  พาหิรา อาโปธาตุ   
อาโปธาตุเรเวสา   ฯ  ต  เนต  มุ  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส  อตฺตาติ   
เอวเมต   ยถาภูต   สมฺมปปฺ ฺาย   ทฏพฺพ   ฯ   เอวเมต   ยถาภูต   
สมฺมปฺป ฺาย   ทิสฺวา   อาโปธาตุยา   นิพฺพินฺทติ   อาโปธาตุยา   จิตฺต   
วิราเชติ   ฯ  โหติ  โข  โส  อาวุโส  สมโย  ย  พาหิรา  อาโปธาตุ   
ปกุปฺปติ    สา    คามฺมป   วหติ   นิคมมฺป   วหติ    นครมฺป   วหติ   
ชนปทมฺป   วหติ   ชนปทปเทสมฺป   วหติ   ฯ  โหติ  โข  โส  อาวุโส   
สมโย    ย    มหาสมุทฺเท    โยชนสติกานิป    อุทกานิ   โอคฺคจฺฉนฺติ   
ทฺวิโยชนสตกิานิป    อุทกานิ    โอคฺคจฺฉนฺติ   ติโยชนสติกานิป   อุทกานิ   
โอคฺคจฺฉนฺติ   จตุโยชนสติกานิป  อุทกานิ  โอคฺคจฺฉนฺติ  ป ฺจโยชน- 
สติกานิป  อุทกานิ   โอคฺคจฺฉนฺติ   ฉโยชนสติกานิป   อุทกานิ  โอคฺคจฺฉนฺติ   
สตฺตโยชนสติกานิป   อุทกานิ   โอคฺคจฺฉนฺติ  ฯ  โหติ  โข  โส  อาวุโส   
สมโย    ย    มหาสมุทฺเท   สตฺตตาลมฺป   อุทก   สณฺาติ   ฉตาลมฺป   
อุทก    สณฺาติ    ป ฺจตาลมฺป    อุทก   สณฺาติ   จตุตาลมฺป   อุทก   
สณฺาติ    ติตาลมฺป    อุทก    สณฺาติ   ทฺวิตาลมฺป   อุทก   สณฺาติ   
ตาลมตฺตมฺป   อุทก   สณฺาติ   ฯ   โหติ   โข   โส  อาวุโส  สมโย   
ย    มหาสมุทฺเท   สตฺตโปริสมฺป   อุทก   สณฺาติ   ฉโปริสมฺป   อุทก   
สณฺาติ   ป ฺจโปริสมฺป   อุทก   สณฺาติ   จตุโปริสมฺป   อุทก  สณฺาติ   
ติโปริสมฺป   อุทก   สณฺาติ   ทฺวิโปริสมฺป  อุทก  สณฺาติ  โปริส- 
มตฺตมฺป  อุทก    สณฺาติ    ฯ    โหติ    โข    โส   อาวุโส   สมโย   ย    
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มหาสมุทฺเท    อฑฺฒโปรสิมฺป    อุทก     สณฺาติ    กฏิมตฺตมฺป   อุทก   
สณฺาติ     ชนฺนุมตฺตมฺป    อุทก    สณฺาติ    โคปฺปกมตฺตมฺป    อุทก   
สณฺาติ   ฯ   โหติ   โข   โส   อาวุโส   สมโย   ย   มหาสมุทฺเท   
องฺคุลิปพฺพเตมนมตฺตมฺป   อุทก   น  โหติ  ฯ  ตสฺสา  หิ  นาม  อาวุโส   
พาหิราย    อาโปธาตุยา   ตาว   มหลฺลกิาย   อนิจฺจตา   ป ฺายิสฺสติ   
ขยธมฺมตา    ป ฺายิสฺสติ    วยธมฺมตา   ป ฺายิสฺสติ   วิปริณามธมฺมตา   
ป ฺายิสฺสติ      ฯ      ก ึ    ปนิมสฺส     มตฺตฏกสฺส     กายสฺส   
ตณฺหุปาทินฺนสฺส   อหนฺติ   วา   มมนติฺ   วา   อสฺมติี  วา  อถ  ขฺวสฺส   
โน   เตเวตฺถ   โหติ   ฯ   ตสฺส  เจ  อาวุโส  ภิกฺขุโน  เอว  พุทฺธ   
อนุสฺสรโต   เอว   ธมฺม  อนุสฺสรโต  เอว  สงฺฆ  อนสฺุสรโต  อุเปกฺขา   
กุสลนิสฺสิตา   สณฺาติ  ฯ  โส  เตน  อตฺตมโน  โหติ  ฯ  เอตฺตาวตาป   
โข โส อาวุโส ภิกฺขุโน พหุกต โหติ ฯ   
    [๓๔๔]  กตมา  จาวุโส  เตโชธาตุ  ฯ  เตโชธาตุ สยิา อชฺฌตฺติกา   
สิยา   พาหิรา   ฯ   กตมา   จาวุโส   อชฌฺตฺติกา  เตโชธาตุ  ฯ  ย   
อชฺฌตฺต    ปจฺจตฺต    เตโช   เตโชคต   อุปาทินฺน   เสยฺยถีท   เยน   
จ  สนฺตปฺปติ  เยน  จ  ชิรติ เยน จ ปรฑิยฺหติ เยน จ อสิตปตขายิตสายิต   
สมฺมา       ปริณาม       คจฺฉติ       ย      วา      ปน ฺมฺป   
กิ ฺจิ   อชฺฌตฺต   ปจฺจตฺต  เตโช  เตโชคต  อุปาทินฺน  อย  วุจฺจตาวุโส   
อชฺฌตฺติกา    เตโชธาตุ    ฯ    ยา   เจว   โข   ปน   อชฺฌตฺติกา   
เตโชธาตุ  ยา  จ  พาหิรา  เตโชธาตุ  เตโชธาตุเรเวสา  ฯ  ต เนต    
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มุ   เนโสหมสฺมิ  น  เมโส  อตฺตาติ  เอวเมต  ยถาภูต  สมฺมปฺป ฺาย   
ทฏพฺพ   ฯ   เอวเมต   ยถาภูต   สมฺมปปฺ ฺาย  ทิสฺวา  เตโชธาตุยา   
นิพฺพินฺทติ   เตโชธาตุยา   จิตฺต  วิราเชติ  ฯ  โหติ  โข  โส  อาวุโส   
สมโย    ย    พาหิรา   เตโชธาตุ   ปกุปปฺติ   สา   คามมฺป   ฑหติ   
นครมฺป    ฑหติ    นิคมมฺป   ฑหติ   ชนปทมฺป   ฑหติ   ชนปทปเทสมฺป   
ฑหติ   ฯ   สา   หริตนฺต   วา   ปนฺถนฺต  วา  เสลนฺต  วา  อุทกนฺต   
วา   รมณีย   วา   ภูมิภาค   อาคมฺม  อนาหารา  นิพฺพายติ  ฯ  โหติ   
โข    โส    อาวุโส   สมโย   ย   กกฺุกุฏปตฺเตนป   นหฺารุททฺทเลนป   
อคฺคึ   คเวสนฺติ  ฯ  ตสฺมา  ห ิ นาม  อาวุโส  พาหิราย  เตโชธาตุยา   
ตาว    มหลลฺกิาย   อนิจฺจตา   ป ฺายิสฺสติ   ขยธมฺมตา   ป ฺายิสฺสติ   
วยธมฺมตา    ป ฺายิสฺสติ    วิปริณามธมฺมตา    ป ฺายิสฺสติ    ฯ   กึ   
ปนิมสฺส   มตฺตฏกสฺส   กายสฺส   ตณฺหุปาทินฺนสฺส   อหนฺติ   วา  มมนฺติ   
วา  อสฺมีติ  วา  อถ  ขฺวสฺส  โน  เตเวตฺถ  โหติ  ฯ ตสฺส เจ อาวุโส   
ภิกฺขุโน   เอว   พุทฺธ  อนสฺุสรโต  เอว  ธมฺม  อนุสฺสรโต  เอว  สงฺฆ   
อนุสฺสรโต   อุเปกฺขา   กุสลนิสฺสิตา   สณฺาติ  ฯ  โส  เตน  อตฺตมโน   
โหติ ฯ เอตฺตาวตาป โข โส อาวุโส ภิกขฺุโน พหุกต โหติ ฯ   
    [๓๔๕]  กตมา  จาวุโส  วาโยธาตุ  ฯ  วาโยธาตุ สยิา อชฺฌตฺติกา   
สิยา   พาหิรา   ฯ   กตมา   จาวุโส   อชฌฺตฺติกา  วาโยธาตุ  ฯ  ย   
อชฺฌตฺต   ปจฺจตฺต   วาโย   วาโยคต   อุปาทินฺน  เสยฺยถีท  อุทฺธงฺคมา   
วาตา    อโธคมา    วาตา   กุจฺฉิสยา   วาตา   โกฏสยา   วาตา    
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องฺคมงฺคานุสาริโน   วาตา   อสฺสาโส   ปสฺสาโส   อิติ   วา  ย  วา   
ปน ฺมฺป    กิ ฺจิ    อชฺฌตฺต   ปจฺจตฺต   วาโย   วาโยคต   อุปาทินฺน   
อย   วุจฺจตาวุโส   อชฺฌตฺติกา   วาโยธาตุ   ฯ   ยา  เจว  โข  ปน   
อชฺฌตฺติกา  วาโยธาตุ  ยา  จ  พาหิรา  วาโยธาตุ วาโยธาตุเรเวสา ฯ   
ต   เนต   มุ   เนโสหมสฺมิ   น  เมโส  อตฺตาติ  เอวเมต  ยถาภูต   
สมฺมปฺป ฺาย    ทฏพฺพ    ฯ    เอวเมต    ยถาภูต    สมฺมปฺป ฺาย   
ทิสฺวา   วาโยธาตุยา   นิพฺพินฺทติ   วาโยธาตุยา   จิตฺต   วิราเชติ  ฯ   
โหติ   โข   โส   อาวุโส   สมโย   ย  พาหิรา  วาโยธาตุ  ปกุปฺปติ   
สา   คามมฺป   วหติ   นิคมมฺป   วหติ  นครมฺป  วหติ  ชนปทมฺป  วหติ   
ชนปทปเทสมฺป   วหติ   ฯ   โหติ   โข   โส   อาวุโส   สมโย   ย   
คิมฺหาน   ปจฺฉิเม   มาเส   ตาลปณฺเณนป  วิธูปเนนป  วาต  ปริเยสนฺติ   
โอสฺสวเนป   ติณานิ   น  อิ ฺชนฺติ  ฯ  ตสฺสา  หิ  นามาวุโส  พาหิราย   
วาโยธาตุยา   ตาว   มหลลฺกิาย   อนิจฺจตา   ป ฺายิสฺสติ   ขยธมฺมตา   
ป ฺายิสฺสติ       วยธมฺมตา       ป ฺายิสฺสติ       วิปริณามธมฺมตา   
ป ฺายิสฺสติ   ฯ   ก ึ  ปนมิสฺส   มตฺตฏกสฺส   กายสฺส  ตณฺหุปาทินฺนสฺส   
อหนฺติ   วา   มมนฺติ   วา   อสฺมีติ   วา  อถ  ขฺวสฺส  โน  เตเวตฺถ   
โหติ  ฯ  ต ฺเจ  อาวุโส  ภิกฺขุ  ปเร  อกโฺกสนฺติ  ปรภิาสนฺติ  โรเสนฺติ   
วิเหเสนฺติ  ฯ  โส  เอว  ปชานาติ  อุปฺปนฺนา โข เม อย โสตสมฺผสฺสชา   
ทุกฺขา    เวทนา    สา    จ    โข   ปฏิจฺจ   โน   อปฺปฏิจฺจ   ก ึ  
ปฏิจฺจ   ผสฺส  ปฏิจฺจ  ฯ  โสป  โข  ผสฺโส  อนิจฺโจติ  ปสฺสติ  เวทนา    
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อนิจฺจาติ    ปสฺสติ   ส ฺา   อนิจฺจาติ   ปสฺสติ   สงฺขารา   อนิจฺจาติ   
ปสฺสติ     วิ ฺาณ     อนิจฺจนฺติ    ปสฺสติ    ตสฺส    ธาตารมฺมณเมว   
จิตฺต   ปกฺขนฺทติ   ปสีทติ   สนฺติฏติ   วิมุจฺจติ   ฯ   ต ฺเจ   อาวุโส   
ภิกฺขุ  ปเร  อนิฏเหิ  อกนฺเตหิ  อมนาเปหิ สมุทาจรนฺติ  ปาณิสมฺผสฺเสนป   
เลฑฺฑุสมฺผสฺเสนป       ทณฺฑสมฺผสฺเสนป       สตฺถสมฺผสฺเสนป      ฯ   
โส   เอว   ปชานาติ   ตถาภูโต  โข  อย  กาโย  ยถาภูตสฺมึ  กาเย   
ปาณิสมฺผสฺสาป    กมนฺติ    เลฑฺฑุสมฺผสฺสาป    กมนฺติ    ทณฺฑสมฺผสฺสาป   
กมนฺติ    สตฺถสมฺผสฺสาป   กมนฺติ   ฯ   วุตฺต   โข   ปเนต   ภควตา   
กกจูปเม   โอวาเท   อุภโตทณฺฑเกน   เจป   ภิกฺขเว  กกเจน  โจรา   
โอจรกา   องฺคมงฺคานิ   โอกฺกนฺเตยฺยุ   ตตฺราป  โย  มโน  ปโทเสยฺย   
น   เม   โส   เตน   สาสนกโรติ  ฯ  อารทฺธ  โข  ปน  เม  วิริย   
ภวิสฺสติ    อสลฺลีน   อุปฏ ิตา   สติ   อปฺปมฺมุฏา   ปสฺสทฺโธ   กาโย   
อสารทฺโธ  สมาหิต  จิตฺต  เอกคฺค  กามทานิ อิมสฺมึ กาเย ปาณิสมฺผสฺสาป   
กมนฺตุ      เลฑฺฑุสมฺผสฺสาป      กมนฺตุ     ทณฺฑสมฺผสฺสาป     กมนฺตุ   
สตฺถสมฺผสฺสาป   กมนฺตุ   กรียติ   หีท   พุทฺธาน   สาสนนฺติ   ฯ  ตสฺส   
เจ   อาวุโส  ภิกฺขุโน  เอว  พุทฺธ  อนุสสฺรโต  เอว  ธมฺม  อนุสฺสรโต   
เอว   สงฺฆ   อนุสฺสรโต   อุเปกฺขา  กุสลนิสฺสิตา  น  สณฺาติ  ฯ  โส   
เตน   สวิชฺชติ   สเวค   อาปชฺชติ   อลาภา   วต  เม  น  วต  เม   
ลาภา  ทุลฺลทธฺ  วต  เม  น  วต  เม  สุลทฺธ  ยสฺส  เม  เอว  พุทฺธ   
อนุสฺสรโต   เอว  ธมฺม  อนุสฺสรโต   เอว  สงฺฆ  อนุสฺสรโต  อุเปกฺขา    
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กุสลนิสฺสิตา   น   สณฺาตีติ   ฯ   เสยยฺถาป   อาวุโส  สุณิสา  สสฺสุร   
ทิสฺวา   สวิชฺชติ   สเวค   อาปชฺชติ   เอวเมว   โข   อาวุโส  ตสฺส   
เจ   ภิกฺขุโน   เอว   พุทฺธ  อนุสฺสรโต  เอว  ธมฺม  อนุสฺสรโต  เอว   
สงฺฆ   อนุสสฺรโต   อุเปกฺขา   กุสลนิสฺสิตา  น  สณฺาติ  ฯ  โส  เตน   
สวิชฺชติ   สเวค   อาปชฺชติ   อลาภา   วต  เม  น  วต  เม  ลาภา   
ทุลฺลทฺธ  วต  เม  น  วต  เม  สลุทฺธ  ยสฺส  เม เอว พุทฺธ อนุสฺสรโต   
เอว   ธมฺม  อนุสฺสรโต  เอว  สงฺฆ  อนสฺุสรโต  อุเปกฺขา  กุสลนิสฺสิตา   
น    สณฺาตีติ    ฯ   ตสฺส   เจ   อาวุโส   ภิกฺขุโน   เอว   พุทฺธ   
อนุสฺสรโต   เอว   ธมฺม  อนุสฺสรโต  เอว  สงฺฆ  อนสฺุสรโต  อุเปกฺขา   
กุสลนิสฺสิตา   สณฺาติ  ฯ  โส  เตน  อตฺตมโน  โหติ  ฯ  เอตฺตาวตาป   
โข อาวุโส ภิกฺขุโน พหุกต โหติ ฯ   
    [๓๔๖]   เสยฺยถาป   อาวุโส   กฏ ฺจ   ปฏิจฺจ  วลฺลิ ฺจ  ปฏจฺิจ   
มตฺติก ฺจ   ปฏิจฺจ   ติณ ฺจ   ปฏิจฺจ  อากาโส  ปรวิาริโต  อคารนฺเตฺวว   
สงฺขฺย   คจฺฉติ   เอวเมว   โข   อาวุโส   อฏ ิ ฺจ  ปฏิจฺจ  นฺหารุ ฺจ   
ปฏิจฺจ    มส ฺจ    ปฏิจฺจ    จมฺม ฺจ   ปฏิจฺจ   อากาโส   ปริวารโิต   
รูปนฺเตฺวว   สงฺขฺย   คจฺฉติ  ฯ  อชฺฌตฺติก ฺเจ  อาวุโส  จกฺขุ  อปริภินฺน   
โหติ   พาหิรา   จ   รูปา   น   อาปาถ  อาคจฺฉนฺติ  โน  จ  ตชฺโช   
สมนฺนาหาโร   โหติ   เนว   ตาว  ตชชฺสฺส  วิ ฺาณภาคสฺส  ปาตุภาโว   
โหติ   ฯ   อชฌฺตฺติก ฺจ   อาวุโส   จกขฺุ   อปริภินนฺ   โหติ   พาหิรา   
จ   รูปา   อาปาถ   อาคจฺฉนฺติ   โน  จ  ตชโฺช  สมนฺนาหาโร  โหติ    
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เนว  ตาว  ตชฺชสฺส  วิ ฺาณภาคสฺส  ปาตุภาโว  โหติ  ฯ  ยโต  จ โข   
อาวุโส   อชฌฺตฺติก ฺเจว   จกฺขุ   อปรภิินฺน   โหติ   พาหิรา  จ  รปูา   
อาปาถ    อาคจฺฉนฺติ   ตชโฺช   จ   สมนฺนาหาโร   โหติ   ฯ   เอว   
ตชฺชสฺส   วิ ฺาณภาคสฺส   ปาตุภาโว   โหติ   ฯ   ย  ตถาภูตสฺส  รูป   
ต   รูปูปาทานกฺขนฺเธ   สงฺคห   คจฺฉติ   ฯ   ยา  ตถาภูตสฺส  เวทนา   
สา   เวทนูปาทานกฺขนฺเธ   สงฺคห   คจฺฉติ  ฯ  ยา  ตถาภูตสฺส  ส ฺา   
สา   ส ฺ ูปาทานกฺขนฺเธ   สงฺคห  คจฺฉติ  ฯ  เย  ตถาภูตสฺส  สงฺขารา   
เต   สงฺขารูปาทานกฺขนฺเธ  สงฺคห  คจฺฉนฺติ  ฯ  ย  ตถาภูตสฺส  วิ ฺาณ   
ต   วิ ฺาณูปาทานกฺขนฺเธ   สงฺคห   คจฺฉติ   ฯ   โส  เอว  ปชานาติ   
เอว    กริิเมส    ป ฺจนฺน    อุปาทานกฺขนฺธาน   สงฺคโห   สนฺนิปาโต   
สมวาโย   โหติ   ฯ   วุตฺต  โข  ปเนต  ภควตา  โย  ปฏิจฺจสมุปฺปาท   
ปสฺสติ   โส   ธมฺม   ปสฺสติ   โย   ธมฺม  ปสฺสติ  โส  ปฏิจฺจสมุปฺปาท   
ปสฺสตีติ   ฯ   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา   โข   ปนิเม  ยทิท  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา   
โย    อิเมสุ   ป ฺจสุ   อุปาทานกฺขนฺเธสุ   ฉนฺโท   อาลโย   อนุนโย   
อชฺโฌสาน   โส   ทุกฺขสมุทโย   โย   อิเมสุ  ป ฺจสุ  อุปาทานกฺขนฺเธสุ   
ฉนฺทราควินโย      ฉนฺทราคปฺปหาน      โส     ทกฺุขนิโรโธติ     ฯ   
เอตฺตาวตาป   โข   อาวุโส   ภิกฺขุโน  พหุกต  โหติ  ฯ  อชฌฺตฺติก ฺเจ   
อาวุโส  โสต  อปริภินฺน  โหติ  ...  ฆาน  อปริภินฺน  โหติ ... ชิวฺหา   
อปริภินฺนา  โหติ  ...  กาโย  อปริภินโฺน  โหติ  ...  อชฺฌตฺติโก  เจ   
อาวุโส   มโน   อปริภินฺโน   โหติ   พาหิรา   จ  ธมมฺา  น  อาปาถ    
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อาคจฺฉนฺติ    โน    จ   ตชโฺช   สมนฺนาหาโร   โหติ   เนว   ตาว   
ตชฺชสฺส    วิ ฺาณภาคสฺส    ปาตุภาโว   โหติ   ฯ   อชฺฌตฺติโก   เจ   
อาวุโส    มโน   อปริภินฺโน   โหติ   พาหิรา   จ   ธมมฺา   อาปาถ   
อาคจฺฉนฺติ   โน   จ  ตชฺโช  สมนฺนาหาโร  โหติ  เนว  ตาว  ตชชฺสฺส   
วิ ฺาณภาคสฺส  ปาตุภาโว  โหติ  ฯ  ยโต  จ  โข  อาวุโส  อชฺฌตฺติโก   
เจว   มโน  อปริภินฺโน  โหติ  พาหิรา  จ  ธมฺมา  อาปาถ  อาคจฺฉนฺติ   
ตชฺโช   จ   สมนฺนาหาโร   โหติ   ฯ   เอว  ตชชฺสฺส  วิ ฺาณภาคสฺส   
ปาตุภาโว   โหติ   ฯ   ย   ตถาภูตสฺส   รูป   ต   รูปปูาทานกฺขนฺเธ   
สงฺคห   คจฺฉติ   ฯ  ยา  ตถาภูตสฺส  เวทนา  สา  เวทนูปาทานกฺขนฺเธ   
สงฺคห   คจฺฉติ   ฯ   ยา   ตถาภูตสฺส  ส ฺา  สา  ส ฺ ูปาทานกฺขนฺเธ   
สงฺคห  คจฺฉติ  ฯ  เย  ตถาภูตสฺส  สงฺขารา  เต  สงฺขารูปาทานกฺขนฺเธ   
สงฺคห   คจฺฉนฺติ   ฯ  ย  ตถาภูตสฺส  วิ ฺาณ  ต  วิ ฺาณูปาทานกฺขนฺเธ   
สงฺคห   คจฺฉติ   ฯ   โส   เอว   ปชานาติ   เอว  กิริเมส  ป ฺจนฺน   
อุปาทานกฺขนฺธาน   สงฺคโห   สนฺนิปาโต  สมวาโย  โหติ  ฯ  วุตฺต  โข   
ปเนต   ภควตา   โย   ปฏจฺิจสมุปฺปาท  ปสฺสติ  โส  ธมฺม  ปสฺสติ  โย   
ธมฺม   ปสฺสติ   โส   ปฏิจฺจสมุปฺปาท  ปสฺสตีติ  ฯ  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา  โข   
ปนิเม   ยทิท  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา  โย  อิเมสุ  ป ฺจสุ  อุปาทานกฺขนฺเธสุ   
ฉนฺโท   อาลโย   อนุนโย   อชโฺฌสาน   โส  ทกฺุขสมุทโย  โย  อิเมสุ   
ป ฺจสุ    อุปาทานกฺขนฺเธสุ    ฉนฺทราควินโย    ฉนฺทราคปฺปหาน    โส   
ทุกฺขนิโรโธติ ฯ เอตฺตาวตาป โข อาวุโส ภิกฺขุโน พหุกต โหตีติ ฯ    
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     อิทมโวจ   อายสฺมา  สารีปุตฺโต  อตฺตมนา  เต  ภิกฺขู  อายสฺมโต   
สารีปุตฺตสฺส ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ   
              มหาหตฺถิปโทปมสุตฺต นิฏ ิต อฏม ฯ   
                     _______________    
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                     มหาสาโรปมสุตฺต   
     [๓๔๗]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
คิชฺฌกูเฏ   ปพฺพเต   ฯ   อจิรปกฺกนฺเต   เทวทตฺเต  ตตฺร  โข  ภควา   
เทวทตฺต   อารพฺภ  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  กุลปตฺุโต   
สทฺธา     อคารสฺมา    อนคาริย    ปพฺพชิโต    โหติ    โอติณฺโณมหฺิ   
ชาติยา  ชราย  มรเณน โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ ๑ ทุกฺโขติณฺโณ   
ทุกฺขปเรโต     อปฺเปวนาม     อิมสฺส     เกวลสฺส     ทุกฺขกฺขนฺธสฺส   
อนฺตกิริยา  ป ฺาเยถาติ  ฯ  โส เอว ปพฺพชิโต สมาโน ลาภสกฺการสิโลก   
อภินิพฺพตฺเตติ    ฯ    โส    เตน    ลาภสกฺการสิโลเกน    อตฺตมโน   
โหติ     ปริปณฺุณสงฺกปฺโป    ฯ    โส    เตน    ลาภสกฺการสิโลเกน   
อตฺตานุกฺกเสติ   ปร   วมฺเภติ   อหมสฺมิ   ลาภี  สกกฺารสิโลกวา  อิเม   
ปน ฺเ    ภิกฺขู    อปฺป ฺาตา    อปฺเปสกฺขาติ    ฯ    โส    เตน   
ลาภสกฺการสิโลเกน    มชชฺติ    ปมชฺชติ   ปมาท   อาปชฺชติ   ปมตฺโต   
สมาโน   ทกุขฺ   วิหรติ   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  ปุริโส  สารตฺถโิก   
สารคเวสี   สารปริเยสน  จรมาโน  มหโต  รกฺุขสฺส  ติฏโต  สารวโต   
อติกฺกมฺเมว   สาร  อติกฺกมฺม  เผคฺคุ  อติกฺกมฺม  ตจ  อติกฺกมฺม  ปปฺปฏิก   
สาขาปลาส   เฉตฺวา   อาทาย   ปกกฺเมยฺย   สารนฺติ   ม ฺมาโน  ฯ   
ตเมน   จกฺขุมา  ปุริโส  ทสิฺวา  เอว  วเทยฺย  น  วตาย  ภว  ปุรโิส   
#๑ กตฺถจิ โปตฺถเก ชรามรเณน โสเกหิ ... อุปายาเสหีติป ทิสฺสนฺติ ฯ    
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อ ฺาสิ   สาร   น   อ ฺาสิ   เผคฺคุ   น  อ ฺาสิ  ตจ  น  อ ฺาสิ   
ปปฺปฏิก   น   อ ฺาสิ   สาขาปลาส   ตถาหย  ภว  ปุริโส  สารตฺถิโก   
สารคเวสี    สารปริเยสน    จรมาโน    มหโต    รุกขฺสฺส   ติฏโต   
สารวโต    อติกฺกมฺเมว    สาร   อติกฺกมฺม   เผคฺคุ   อติกฺกมฺม   ตจ   
อติกฺกมฺม   ปปฺปฏิก   สาขาปลาส   เฉตฺวา  อาทาย  ปกฺกนฺโต  สารนฺติ   
ม ฺมาโน   ย ฺจสฺส   สาเรน  สารกรณีย  ต ฺจสฺส  อตฺถ  นานภุวิสฺสตีติ   
เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อิเธกจฺโจ   กลุปุตฺโต   สทฺธา   อคารสฺมา   
อนคาริย   ปพฺพชิโต   โหติ   โอติณฺโณมฺหิ   ชาติยา   ชราย   มรเณน   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ        ทุกฺโขติณฺโณ       ทกุขฺปเรโต   
อปฺเปวนาม  อิมสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  อนฺตกิริยา  ป ฺาเยถาติ ฯ   
โส   เอว   ปพฺพชิโต   สมาโน   ลาภสกฺการสิโลก   อภินิพฺพตฺเตติ  ฯ   
โส   เตน   ลาภสกฺการสิโลเกน   อตฺตมโน  โหติ  ปริปุณฺณสงฺกปฺโป  ฯ   
โส   เตน   ลาภสกฺการสิโลเกน  อตฺตานุกฺกเสติ  ปร  วมฺเภติ  อหมสฺมิ   
ลาภี     สกฺการสิโลกวา     อิเม    ปน ฺเ    ภิกฺขู    อปฺป ฺาตา   
อปฺเปสกฺขาติ  ฯ  โส  เตน  ลาภสกฺการสิโลเกน  มชชฺติ  ปมชฺชติ ปมาท   
อาปชฺชติ   ปมตฺโต   สมาโน   ทุกฺข   วิหรติ  ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ    สาขาปลาส    อคฺคเหสิ   พฺรหฺมจริยสฺส   เตน   จ   โวสาน   
อาปาทิ ฯ   
     [๓๔๘]  อิธ  ปน  ภิกขฺเว  เอกจฺโจ  กลุปุตฺโต  สทฺธา อคารสฺมา   
อนคาริย   ปพฺพชิโต   โหติ   โอติณฺโณมฺหิ   ชาติยา   ชราย   มรเณน    
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โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ   ทุกฺโขติณฺโณ    ทุกฺขปเรโต   
อปฺเปวนาม      อิมสฺส     เกวลสฺส     ทกฺุขกฺขนฺธสฺส     อนฺตกิริยา   
ป ฺาเยถาติ   ฯ   โส   เอว   ปพฺพชโิต   สมาโน  ลาภสกฺการสิโลก   
อภินิพฺพตฺเตติ    ฯ   โส   เตน   ลาภสกฺการสิโลเกน   น   อตฺตมโน   
โหติ   น   ปริปุณฺณสงฺกปฺโป   ฯ   โส   เตน  ลาภสกฺการสิโลเกน  น   
อตฺตานุกฺกเสติ   น   ปร   วมฺเภติ  ฯ  โส  เตน  ลาภสกฺการสิโลเกน   
น    มชฺชติ   นปฺปมชฺชติ   นปฺปมาท   อาปชฺชติ   อปฺปมตฺโต   สมาโน   
สีลสมฺปท   อาราเธติ   ฯ   โส   ตาย   สีลสมฺปทาย  อตฺตมโน  โหติ   
ปริปุณฺณสงฺกปฺโป   ฯ   โส   ตาย   สลีสมฺปทาย   อตฺตานุกฺกเสติ   ปร   
วมฺเภติ    อหมสฺมิ    สลีวา    กลฺยาณธมฺโม   อิเม   ปน ฺเ   ภิกฺขู   
ทุสฺสีลา   ปาปธมฺมาติ   ฯ   โส   ตาย   สีลสมฺปทาย  มชชฺติ  ปมชชฺติ   
ปมาท   อาปชฺชติ   ปมตฺโต   สมาโน   ทุกฺข   วิหรติ   ฯ  เสยฺยถาป|   
ภิกฺขเว   ปุริโส  สารตฺถโิก  สารคเวสี  สารปริเยสน  จรมาโน  มหโต   
รุกฺขสฺส   ติฏโต   สารวโต   อติกฺกมฺเมว   สาร   อติกฺกมฺม   เผคฺคุ   
อติกฺกมฺม    ตจ    ปปฺปฏกิ   เฉตฺวา   อาทาย   ปกกฺเมยฺย   สารนฺติ   
ม ฺมาโน   ฯ   ตเมน   จกฺขุมา   ปุรโิส   ทิสฺวา  เอว  วเทยฺย  น   
วตาย   ภว   ปุริโส   อ ฺาสิ  สาร  น  อ ฺาสิ  เผคฺคุ  น  อ ฺาสิ   
ตจ    น    อ ฺาสิ   ปปฺปฏิก   น   อ ฺาสิ   สาขาปลาส   ตถาหย   
ภว   ปรุิโส   สารตฺถิโก   สารคเวสี   สารปริเยสน  จรมาโน  มหโต   
รุกฺขสฺส   ติฏโต   สารวโต   อติกฺกมฺเมว   สาร   อติกฺกมฺม   เผคฺคุ    
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อติกฺกมฺม    ตจ    ปปฺปฏกิ    เฉตฺวา   อาทาย   ปกกฺนฺโต   สารนฺติ   
ม ฺมาโน     ย ฺจสฺส     สาเรน     สารกรณีย    ต ฺจสฺส    อตฺถ   
นานุภวิสฺสตีติ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อิเธกจฺโจ  กลุปุตฺโต  สทธฺา   
อคารสฺมา    อนคาริย    ปพฺพชิโต    โหติ    โอติณฺโณมฺหิ    ชาติยา   
ชราย     มรเณน     โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ    ทุกโฺขติณฺโณ   
ทุกฺขปเรโต   อปฺเปวนาม   อิมสฺส   เกวลสฺส  ทกฺุขกฺขนฺธสฺส  อนฺตกิริยา   
ป ฺาเยถาติ   ฯ   โส   เอว   ปพฺพชโิต   สมาโน  ลาภสกฺการสิโลก   
อภินิพฺพตฺเตติ    ฯ   โส   เตน   ลาภสกฺการสิโลเกน   น   อตฺตมโน   
โหติ   น   ปริปุณฺณสงฺกปฺโป   ฯ   โส   เตน  ลาภสกฺการสิโลเกน  น   
อตฺตานุกฺกเสติ   น   ปร   วมฺเภติ  ฯ  โส  เตน  ลาภสกฺการสิโลเกน   
น    มชฺชติ   นปฺปมชฺชติ   นปฺปมาท   อาปชฺชติ   อปฺปมตฺโต   สมาโน   
สีลสมฺปท   อาราเธติ   ฯ   โส   ตาย   สีลสมฺปทาย  อตฺตมโน  โหติ   
ปริปุณฺณสงฺกปฺโป   ฯ   โส   ตาย   สลีสมฺปทาย   อตฺตานุกฺกเสติ   ปร   
วมฺเภติ    อหมสฺมิ    สลีวา    กลฺยาณธมฺโม   อิเม   ปน ฺเ   ภิกฺขู   
ทุสฺสีลา   ปาปธมฺมาติ   ฯ   โส   ตาย   สีลสมฺปทาย  มชชฺติ  ปมชชฺติ   
ปมาท    อาปชฺชติ    ปมตฺโต    สมาโน    ทุกฺข   วิหรติ   ฯ   อย   
วุจฺจติ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ปปฺปฏิก   อคฺคเหสิ   พฺรหฺมจริยสฺส  เตน  จ   
โวสาน อาปาทิ ฯ   
     [๓๔๙]  อิธ  ปน  ภิกขฺเว  เอกจฺโจ  กลุปุตฺโต  สทฺธา อคารสฺมา   
อนคาริย   ปพฺพชิโต   โหติ   โอติณฺโณมฺหิ   ชาติยา   ชราย   มรเณน    
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โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ     ทุกฺโขติณฺโณ     ทุกฺขปเรโต   
อปฺเปวนาม      อิมสฺส     เกวลสฺส     ทกฺุขกฺขนฺธสฺส     อนฺตกิริยา   
ป ฺาเยถาติ   ฯ   โส   เอว   ปพฺพชโิต   สมาโน  ลาภสกฺการสิโลก   
อภินิพฺพตฺเตติ    ฯ   โส   เตน   ลาภสกฺการสิโลเกน   น   อตฺตมโน   
โหติ   น   ปริปุณฺณสงฺกปฺโป   ฯ   โส   เตน  ลาภสกฺการสิโลเกน  น   
อตฺตานุกฺกเสติ   น   ปร   วมฺเภติ  ฯ  โส  เตน  ลาภสกฺการสิโลเกน   
น    มชฺชติ   นปฺปมชฺชติ   นปฺปมาท   อาปชฺชติ   อปฺปมตฺโต   สมาโน   
สีลสมฺปท   อาราเธติ   ฯ   โส   ตาย   สีลสมฺปทาย  อตฺตมโน  โหติ   
โน   จ   โข   ปริปุณฺณสงฺกปฺโป   ฯ   โส   ตาย   สลีสมฺปทาย   น   
อตฺตานุกฺกเสติ  น  ปร  วมฺเภติ  ฯ  โส  ตาย  สีลสมปฺทาย  น  มชฺชติ   
นปฺปมชฺชติ    นปฺปมาท   อาปชฺชติ   อปฺปมตฺโต   สมาโน   สมาธิสมฺปท   
อาราเธติ  ฯ  โส  ตาย สมาธิสมฺปทาย อตฺตมโน โหติ ปริปุณฺณสงฺกปฺโป ฯ   
โส     ตาย     สมาธิสมฺปทาย     อตฺตานุกฺกเสติ    ปร    วมฺเภติ   
อหมสฺมิ   สมาหิโต   เอกคฺคจิตฺโต   อิเม   ปน ฺเ   ภิกฺขู  อสมาหิตา   
วิพฺภนฺตจิตฺตาติ    ฯ    โส   ตาย   สมาธิสมฺปทาย   มชฺชติ   ปมชฺชติ   
ปมาท   อาปชฺชติ   ปมตฺโต   สมาโน   ทุกฺข   วิหรติ   ฯ  เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว   ปุริโส  สารตฺถโิก  สารคเวสี  สารปริเยสน  จรมาโน  มหโต   
รุกฺขสฺส   ติฏโต   สารวโต   อติกฺกมฺเมว   สาร   อติกฺกมฺม   เผคฺคุ   
ตจ   เฉตฺวา   อาทาย   ปกกฺเมยฺย   สารนฺติ   ม ฺมาโน  ฯ  ตเมน   
จกฺขุมา  ปุริโส  ทิสฺวา  เอว  วเทยฺย  น  วตาย  ภว  ปุริโส  อ ฺาสิ    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 365 

สาร   น   อ ฺาสิ   เผคฺคุ   น   อ ฺาสิ  ตจ  น  อ ฺาสิ  ปปฺปฏิก   
น   อ ฺาสิ   สาขาปลาส  ตถาหย  ภว  ปุรโิส  สารตฺถิโก  สารคเวสี   
สารปริเยสน  จรมาโน  มหโต  รกฺุขสฺส  ติฏโต  สารวโต  อติกฺกมฺเมว   
สาร   อติกฺกมฺม   เผคฺคุ   ตจ   เฉตฺวา   อาทาย  ปกฺกนฺโต  สารนฺติ   
ม ฺมาโน   ย ฺจสฺส   สาเรน  สารกรณีย  ต ฺจสฺส  อตฺถ  นานภุวิสฺสตีติ   
เอวเมว     โข     ภิกฺขเว     อิเธกจฺโจ     กลุปุตฺโต     สทฺธา   
อคารสฺมา    อนคาริย    ปพฺพชิโต    โหติ    โอติณฺโณมฺหิ    ชาติยา   
ชราย     มรเณน     โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ    ทุกโฺขติณฺโณ   
ทุกฺขปเรโต   อปฺเปวนาม   อิมสฺส   เกวลสฺส  ทกฺุขกฺขนฺธสฺส  อนฺตกิริยา   
ป ฺาเยถาติ   ฯ   โส   เอว   ปพฺพชโิต   สมาโน  ลาภสกฺการสิโลก   
อภินิพฺพตฺเตติ    ฯ   โส   เตน   ลาภสกฺการสิโลเกน   น   อตฺตมโน   
โหติ   น   ปริปุณฺณสงฺกปฺโป   ฯ   โส   เตน  ลาภสกฺการสิโลเกน  น   
อตฺตานุกฺกเสติ   น   ปร   วมฺเภติ  ฯ  โส  เตน  ลาภสกฺการสิโลเกน   
น    มชฺชติ   นปฺปมชฺชติ   นปฺปมาท   อาปชฺชติ   อปฺปมตฺโต   สมาโน   
สีลสมฺปท   อาราเธติ   ฯ   โส   ตาย   สีลสมฺปทาย  อตฺตมโน  โหติ   
โน   จ   โข   ปริปุณฺณสงฺกปฺโป   ฯ   โส   ตาย   สลีสมฺปทาย   น   
อตฺตานุกฺกเสติ  น  ปร  วมฺเภติ  ฯ  โส  ตาย  สีลสมปฺทาย  น  มชฺชติ   
นปฺปมชฺชติ    นปฺปมาท   อาปชฺชติ   อปฺปมตฺโต   สมาโน   สมาธิสมฺปท   
อาราเธติ  ฯ  โส  ตาย สมาธิสมฺปทาย อตฺตมโน โหติ ปริปุณฺณ- 
สงฺกปฺโป ฯ  โส   ตาย   สมาธิสมฺปทาย   อตฺตานุกฺกเสติ  ปร  วมฺเภติ    
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อหมสฺมิ   สมาหิโต   เอกคฺคจิตฺโต   อิเม   ปน ฺเ   ภิกฺขู  อสมาหิตา   
วิพฺภนฺตจิตฺตาติ   ฯ   โส  ตาย  สมาธิสมฺปทาย  มชชฺติ  ปมชฺชติ  ปมาท   
อาปชฺชติ   ปมตฺโต   สมาโน   ทุกฺข   วิหรติ  ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ ตจ อคฺคเหสิ พฺรหฺมจริยสฺส เตน จ โวสาน อาปาทิ ฯ   
    [๓๕๐]  อิธ  ปน  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  กุลปุตฺโต  สทฺธา  อคารสฺมา   
อนคาริย   ปพฺพชิโต   โหติ   โอติณฺโณมฺหิ   ชาติยา   ชราย   มรเณน   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ        ทุกฺโขติณฺโณ       ทกฺุขปเรโต   
อปฺเปวนาม      อิมสฺส     เกวลสฺส     ทกฺุขกฺขนฺธสฺส     อนฺตกิริยา   
ป ฺาเยถาติ   ฯ   โส   เอว   ปพฺพชโิต   สมาโน  ลาภสกฺการสิโลก   
อภินิพฺพตฺเตติ    ฯ   โส   เตน   ลาภสกฺการสิโลเกน   น   อตฺตมโน   
โหติ    น    ปริปุณฺณสงฺกปฺโป   ฯ   โส   เตน   ลาภสกฺการสิโลเกน   
น  อตฺตานุกฺกเสติ  น  ปร  วมฺเภติ  ฯ  โส  เตน  ลาภสกฺการสิโลเกน   
น    มชฺชติ   นปฺปมชฺชติ   นปฺปมาท   อาปชฺชติ   อปฺปมตฺโต   สมาโน   
สีลสมฺปท   อาราเธติ   ฯ   โส   ตาย   สีลสมฺปทาย  อตฺตมโน  โหติ   
โน   จ   โข   ปริปุณฺณสงฺกปฺโป   ฯ   โส   ตาย   สลีสมฺปทาย   น   
อตฺตานุกฺกเสติ  น  ปร  วมฺเภติ  ฯ  โส  ตาย  สีลสมปฺทาย  น  มชฺชติ   
นปฺปมชฺชติ    นปฺปมาท   อาปชฺชติ   อปฺปมตฺโต   สมาโน   สมาธิสมฺปท   
อาราเธติ   ฯ   โส   ตาย   สมาธิสมฺปทาย  อตฺตมโน  โหติ  โน  จ   
โข     ปริปุณฺณสงฺกปฺโป    ฯ    โส    ตาย    สมาธิสมฺปทาย    น   
อตฺตานุกฺกเสติ  น  ปร  วมฺเภติ  ฯ  โส  ตาย  สมาธิสมฺปทาย น มชฺชติ    
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นปฺปมชฺชติ    นปฺปมาท    อาปชฺชติ   อปฺปมตฺโต   สมาโน   าณทสฺสน   
อาราเธติ    ฯ    โส    เตน    าณทสฺสเนน    อตฺตมโน    โหติ   
ปริปุณฺณสงฺกปฺโป    ฯ    โส    เตน    าณทสฺสเนน   อตฺตานุกฺกเสติ   
ปร   วมฺเภติ   อหมสฺมิ   ชาน   ปสฺส   วิหรามิ  อิเม  ปน ฺเ  ภิกฺขู   
อชาน    อปสฺส   วิหรนฺตีติ   ฯ   โส   เตน   าณทสฺสเนน   มชชฺติ   
ปมชฺชติ    ปมาท   อาปชชฺติ   ปมตฺโต   สมาโน   ทกฺุข   วิหรติ   ฯ   
เสยฺยถาป    ภิกฺขเว   ปุริโส   สารตฺถิโก   สารคเวสี   สารปริเยสน   
จรมาโน   มหโต   รุกฺขสสฺ   ติฏโต   สารวโต   อติกฺกมฺเมว   สาร   
เผคฺคุ   เฉตฺวา   อาทาย   ปกฺกเมยฺย  สารนฺติ  ม ฺมาโน  ฯ  ตเมน   
จกฺขุมา  ปุริโส  ทิสฺวา  เอว  วเทยฺย  น  วตาย  ภว  ปุริโส  อ ฺาสิ   
สาร   น   อ ฺาสิ   เผคฺคุ   น   อ ฺาสิ  ตจ  น  อ ฺาสิ  ปปฺปฏิก   
น   อ ฺาสิ   สาขาปลาส  ตถาหย  ภว  ปุรโิส  สารตฺถิโก  สารคเวสี   
สารปริเยสน  จรมาโน  มหโต  รกฺุขสฺส  ติฏโต  สารวโต  อติกฺกมฺเมว   
สาร   เผคฺคุ  เฉตฺวา  อาทาย  ปกกฺนฺโต  สารนฺติ  ม ฺมาโน  ย ฺจสฺส   
สาเรน   สารกรณีย   ต ฺจสฺส   อตฺถ   นานุภวิสฺสตีติ   เอวเมว   โข   
ภิกฺขเว   อิเธกจฺโจ   กลุปตฺุโต  สทฺธา  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชิโต   
โหติ  โอติณฺโณมฺหิ ชาติยา ชราย มรเณน โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ   
ทุกฺโขติณฺโณ         ทุกฺขปเรโต         อปฺเปวนาม         อิมสฺส   
เกวลสฺส   ทกฺุขกฺขนฺธสฺส   อนฺตกิริยา   ป ฺาเยถาติ   ฯ   โส   เอว   
ปพฺพชิโต   สมาโน   ลาภสกฺการสิโลก   อภินิพฺพตฺเตติ   ฯ   โส  เตน    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 368 

ลาภสกฺการสิโลเกน   น   อตฺตมโน   โหติ   น   ปรปิุณฺณสงฺกปฺโป   ฯ   
โส  เตน  ลาภสกฺการสิโลเกน  น  อตฺตานุกฺกเสติ  น  ปร  วมฺเภติ  ฯ   
โส   เตน   ลาภสกฺการสิโลเกน   น   มชฺชติ   นปฺปมชฺชติ   นปปฺมาท   
อาปชฺชติ   อปฺปมตฺโต   สมาโน   สลีสมฺปท   อาราเธติ  ฯ  โส  ตาย   
สีลสมฺปทาย   อตฺตมโน   โหติ   โน   จ   โข   ปริปณฺุณสงฺกปฺโป   ฯ   
โส   ตาย   สลีสมฺปทาย  น  อตฺตานุกฺกเสติ  น  ปร  วมฺเภติ  ฯ  โส   
ตาย    สลีสมปฺทาย    น   มชฺชติ   นปปฺมชฺชติ   นปฺปมาท   อาปชฺชติ   
อปฺปมตฺโต    สมาโน    สมาธิสมฺปท    อาราเธติ    ฯ   โส   ตาย   
สมาธิสมฺปทาย   อตฺตมโน  โหติ  โน  จ  โข  ปริปณฺุณสงฺกปฺโป  ฯ  โส   
ตาย   สมาธิสมฺปทาย   น   อตฺตานุกฺกเสติ   น  ปร  วมฺเภติ  ฯ  โส   
ตาย   สมาธิสมฺปทาย   น   มชชฺติ   นปฺปมชฺชติ   นปฺปมาท   อาปชฺชติ   
อปฺปมตฺโต    สมาโน    าณทสฺสน    อาราเธติ    ฯ    โส   เตน๚   
าณทสฺสเนน    อตฺตมโน    โหติ   ปริปุณฺณสงฺกปฺโป   ฯ   โส   เตน   
าณทสฺสเนน   อตฺตานุกฺกเสติ   ปร   วมฺเภติ   อหมสฺมิ   ชาน   ปสฺส   
วิหรามิ   อิเม   ปน ฺเ   ภิกฺขู   อชาน   อปสฺส   วิหรนฺตีติ  ฯ  โส   
เตน    าณทสฺสเนน   มชฺชติ   ปมชฺชติ   ปมาท   อาปชฺชติ   ปมตฺโต   
สมาโน  ทุกขฺ  วิหรติ  ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เผคฺคุ  อคฺคเหสิ   
พฺรหฺมจริยสฺส เตน จ โวสาน อาปาทิ ฯ   
     [๓๕๑]  อิธ  ปน  ภิกขฺเว  เอกจฺโจ  กลุปุตฺโต  สทฺธา อคารสฺมา   
อนคาริย   ปพฺพชิโต   โหติ   โอติณฺโณมฺหิ   ชาติยา   ชราย   มรเณน    
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โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ        ทุกฺโขติณฺโณ       ทกฺุขปเรโต   
อปฺเปวนาม     อิมสฺส     เกวลสฺส     ทกฺุขกฺขนฺธสฺส      อนฺตกิริยา   
ป ฺาเยถาติ   ฯ   โส   เอว   ปพฺพชโิต   สมาโน  ลาภสกฺการสิโลก   
อภินิพฺพตฺเตติ   ฯ   โส  เตน  ลาภสกกฺารสิโลเกน  น  อตฺตมโน  โหติ   
น    ปริปุณฺณสงฺกปฺโป    ฯ    โส    เตน   ลาภสกฺการสิโลเกน   น   
อตฺตานุกฺกเสติ  น  ปร  วมฺเภติ  ฯ  โส  เตน  ลาภสกฺการสิโลเกน  น   
มชฺชติ    นปปฺมชฺชติ    นปฺปมาท    อาปชฺชติ    อปฺปมตฺโต    สมาโน   
สีลสมฺปท  อาราเธติ  ฯ  โส  ตาย สีลสมฺปทาย อตฺตมโน โหติ โน จ โข   
ปริปุณฺณสงฺกปฺโป    ฯ   โส   ตาย   สลีสมฺปทาย   น   อตฺตานุกฺกเสติ   
น   ปร   วมฺเภติ   ฯ  โส  ตาย  สีลสมปฺทาย  น  มชฺชติ  นปฺปมชฺชติ   
นปฺปมาท   อาปชฺชติ   อปฺปมตฺโต   สมาโน  สมาธิสมฺปท  อาราเธติ  ฯ   
โส  ตาย  สมาธิสมฺปทาย  อตฺตมโน  โหติ  โน จ โข ปริปุณฺณสงฺกปฺโป ฯ   
โส     ตาย     สมาธิสมฺปทาย    น    อตฺตานุกฺกเสติ    น    ปร   
วมฺเภติ  ฯ  โส  ตาย  สมาธิสมฺปทาย  น  มชฺชติ  นปฺปมชฺชติ  นปฺปมาท   
อาปชฺชติ    อปฺปมตฺโต    สมาโน   าณทสฺสน   อาราเธติ   ฯ   โส   
เตน   าณทสฺสเนน  อตฺตมโน  โหติ  โน  จ  โข  ปริปุณฺณสงฺกปฺโป  ฯ   
โส   เตน  าณทสฺสเนน  น  อตฺตานุกฺกเสติ  น  ปร  วมฺเภติ  ฯ  โส   
เตน    าณทสฺสเนน   น   มชชฺติ   นปฺปมชฺชติ   นปฺปมาท   อาปชฺชติ   
อปฺปมตฺโต   สมาโน   สมยวิโมกฺข   อาราเธติ   ฯ  าน  โข  ปเนต   
ภิกฺขเว   วิชฺชติ   ย  โส  ภิกฺขุ  ตาย  สมยวิมุตฺติยา  ปริหาเยถาติ  ฯ    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 370 

เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ปุริโส  สารตฺถิโก  สารคเวสี สารปริเยสน จรมาโน   
มหโต   รุกฺขสฺส  ติฏโต  สารวโต  สาร  เฉตฺวา  อาทาย  ปกฺกเมยฺย   
สารนฺติ   ชานมาโน  ฯ  ตเมน  จกฺขุมา  ปุริโส  ทิสวฺา  เอว  วเทยฺย   
อ ฺาสิ   วตาย   ภว   ปรุิโส   สาร   อ ฺาสิ  เผคฺคุ  อ ฺาสิ  ตจ   
อ ฺาสิ    ปปฺปฏิก    อ ฺาสิ    สาขาปลาส   ตถาหย   ภว   ปุรโิส   
สารตฺถิโก    สาคเวสี    สารปริเยสน    จรมาโน   มหโต   รุกฺขสสฺ   
ติฏโต   สารวโต   สาร ฺเว   เฉตฺวา   อาทาย  ปกฺกนฺโต  สารนฺติ   
ชานมาโน     ย ฺจสฺส     สาเรน     สารถรณีย    ต ฺจสฺส    อตฺถ   
อนุภวิสฺสตีติ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อิเธกจฺโจ   กลุปุตฺโต  สทธฺา   
อคารสฺมา    อนคาริย    ปพฺพชิโต    โหติ    โอติณฺโณมฺหิ    ชาติยา   
ชราย     มรเณน     โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ    ทุกโฺขติณฺโณ   
ทุกฺขปเรโต   อปฺเปวนาม   อิมสฺส   เกวลสฺส  ทกฺุขกฺขนฺธสฺส  อนฺตกิริยา   
ป ฺาเยถาติ   ฯ   โส   เอว   ปพฺพชโิต   สมาโน  ลาภสกฺการสิโลก   
อภินิพฺพตฺเตติ    ฯ   โส   เตน   ลาภสกฺการสิโลเกน   น   อตฺตมโน   
โหติ   น   ปริปุณฺณสงฺกปฺโป   ฯ   โส   เตน  ลาภสกฺการสิโลเกน  น   
อตฺตานุกฺกเสติ  น  ปร  วมฺเภติ  ฯ  โส  เตน  ลาภสกฺการสิโลเกน  น   
มชฺชติ    นปปฺมชฺชติ    นปฺปมาท    อาปชฺชติ    อปฺปมตฺโต    สมาโน   
สีลสมฺปท   อาราเธติ   ฯ   โส   ตาย   สีลสมฺปทาย  อตฺตมโน  โหติ   
โน   จ   โข   ปริปุณฺณสงฺกปฺโป   ฯ   โส   ตาย   สลีสมฺปทาย   น   
อตฺตานุกฺกเสติ  น  ปร  วมฺเภติ  ฯ  โส  ตาย  สีลสมปฺทาย  น  มชฺชติ    
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นปฺปมชฺชติ    นปฺปมาท   อาปชฺชติ   อปฺปมตฺโต   สมาโน   สมาธิสมฺปท   
อาราเธติ    ฯ    โส    ตาย    สมาธิสมฺปทาย    อตฺตมโน   โหติ   
โน   จ   โข   ปริปุณฺณสงฺกปฺโป   ฯ   โส   ตาย  สมาธิสมฺปทาย  น   
อตฺตานุกฺกเสติ   น   ปร   วมฺเภติ   ฯ  โส  ตาย  สมาธิสมฺปทาย  น   
มชฺชติ    นปปฺมชฺชติ    นปฺปมาท    อาปชฺชติ    อปฺปมตฺโต    สมาโน   
าณทสฺสน    อาราเธติ    ฯ   โส   เตน   าณทสฺสเนน   อตฺตมโน   
โหติ   โน   จ   โข   ปริปณฺุณสงฺกปฺโป   ฯ  โส  เตน  าณทสฺสเนน   
น   อตฺตานุกฺกเสติ   น  ปร  วมฺเภติ  ฯ  โส  เตน  าณทสฺสเนน  น   
มชฺชติ    นปปฺมชฺชติ    นปฺปมาท    อาปชฺชติ    อปฺปมตฺโต    สมาโน   
อสมยวิโมกขฺ   อาราเธติ   ฯ   อฏานเมต   ภิกฺขเว   อนวกาโส  ย   
โส ภิกฺขุ ตาย อสมยวิมุตฺติยา ปริหาเยถาติ ฯ   
     [๓๕๒]  อิติ  โข  ภิกฺขเว  นยิท พฺรหฺมจริย ลาภสกฺการสิโลกานิสส   
น    สลีสมฺปทานิสส    น    สมาธิสมฺปทานิสส    น   าณทสฺสนานิสส   
ยา     จ     โข     อย     ภิกขฺเว     อกุปปฺา     เจโตวิมุตฺติ   
เอตทตฺถมิท ภิกฺขเว พฺรหฺมจริย เอต สาร เอต ปริโยสานนฺติ ฯ   
      อิทมโวจ    ภควา   อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                มหาสาโรปมสุตฺต นิฏ ิต นวม ฯ   
                     ________________    
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                      จูฬสาโรปมสุตฺต   
     [๓๕๓]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน    อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   อถ   โข   ปงฺคลโกจฺโฉ   
พฺราหฺมโณ   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา  ภควตา  สทฺธึ   
สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข  ปงฺคลโกจฺโฉ  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต  เอตทโวจ   
เยเม   โภ  โคตม  สมณพฺราหฺมณา  สงฺฆิโน  คณิโน  คณาจริยา  าตา   
ยสสฺสิโน    ติตฺถกรา    สาธุสมฺมตา    พหุชนสฺส    เสยฺยถีท   ปรูโณ   
กสฺสโป   มกขฺลิ   โคสาโล   อชโิต   เกสกมฺพโล   ปกุโธ  กจฺจายโน   
ส ฺชโย    เวลฏปุตฺโต   นิคนฺโถ   นาฏปุตฺโต   สพฺเพ   เต   สกาย   
ปฏิ ฺาย    อพฺภ ฺ ึสุ    สพฺเพว    น   อพฺภ ฺ ึสุ   อุทาหุ   เอกจฺเจ   
อพฺภ ฺ ึสุ   เอกจฺเจ   น   อพฺภ ฺ ึสูติ   ฯ   อล   พฺราหฺมณ  ติฏเตต   
สพฺเพ   เต   สกาย   ปฏิ ฺาย   อพฺภ ฺ ึสุ   สพฺเพว   น   อพฺภ ฺ ึสุt   
อุทาหุ   เอกจฺเจ   อพฺภ ฺ ึสุ   เอกจฺเจ   น   อพฺภ ฺ ึสูติ   ธมฺม  เต   
พฺราหฺมณ   เทเสสฺสามิ   ต  สุณาหิ  สาธุก  มนสิกโรหิ  ภาสิสฺสามีติ  ฯ   
เอว โภติ โข ปงฺคลโกจฺโฉ พฺราหฺมโณ ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ   
     [๓๕๔]    ภควา    เอตทโวจ   เสยฺยถาป   พฺราหฺมณ   ปรุิโส   
สารตฺถิโก    สารคเวสี    สารปริเยสน   จรมาโน   มหโต   รุกฺขสฺส   
ติฏโต   สารวโต   อติกกฺมฺเมว   สาร   อติกฺกมฺม   เผคฺคุ  อติกฺกมฺม    
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ตจ   อติกฺกมฺม   ปปฺปฏิก   สาขาปลาส   เฉตฺวา   อาทาย  ปกฺกเมยฺย   
สารนฺติ   ม ฺมาโน  ฯ  ตเมน  จกฺขุมา  ปุริโส  ทิสวฺา  เอว  วเทยฺย   
น  วตาย  ภว  ปุรโิส  อ ฺาสิ  สาร  น  อ ฺาสิ  เผคฺคุ  น  อ ฺาสิ   
ปปฺปฏิก   น   อ ฺาสิ   สาขาปลาส   ตถาหย  ภว  ปุริโส  สารตฺถิโก   
สารคเวสี   สารปริเยสน  จรมาโน  มหโต  รกฺุขสฺส  ติฏโต  สารวโต   
อติกฺกมฺเมว    สาร    อติกกฺมฺม   เผคฺคุ   อติกฺกมฺม   ตจ   อติกฺกมฺม   
ปปฺปฏิก     สาขาปลาส    เฉตฺวา    อาทาย    ปกฺกนฺโต    สารนฺติ   
ม ฺมาโน     ย ฺจสฺส     สาเรน     สารกรณีย    ต ฺจสฺส    อตฺถ   
นานุภวิสฺสตีติ   ฯ   เสยฺยถาป   วา  ปน  พฺราหฺมณ  ปุรโิส  สารตฺถิโก   
สารคเวสี   สารปริเยสน  จรมาโน  มหโต  รกฺุขสฺส  ติฏโต  สารวโต   
อติกฺกมฺเมว   สาร   อติกฺกมฺม  เผคฺคุ  อติกฺกมฺม  ตจ  ปปฺปฏิก  เฉตฺวา   
อาทาย   ปกกฺเมยฺย   สารนฺติ   ม ฺมาโน  ฯ  ตเมน  จกฺขุมา  ปุริโส   
ทิสฺวา   เอว   วเทยฺย   น   วตาย   ภว  ปุริโส  อ ฺาสิ  สาร  น   
อ ฺาสิ    เผคฺคุ    น   อ ฺาสิ   ตจ   น   อ ฺาสิ   ปปฺปฏิก   น   
อ ฺาสิ   สาขาปลาส   ตถาหย   ภว   ปุริโส   สารตฺถิโก  สารคเวสี   
สารปริเยสน  จรมาโน  มหโต  รกฺุขสฺส  ติฏโต  สารวโต  อติกฺกมฺเมว   
สาร   อติกฺกมฺม   เผคฺคุ   อติกฺกมฺม   ตจ   ปปฺปฏิก  เฉตฺวา  อาทาย   
ปกฺกนฺโต    สารนฺติ    ม ฺมาโน    ย ฺจสฺส    สาเรน    สารกรณีย   
ต ฺจสฺส   อตฺถ   นานุภวิสฺสตีติ   ฯ   เสยฺยถาป   วา   ปน  พฺราหฺมณ   
ปุริโส   สารตฺถิโก  สารคเวสี  สารปริเยสน  จรมาโน  มหโต  รกฺุขสฺส    
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ติฏโต   สารวโต   อติกกฺมฺเมว  สาร  อติกฺกมฺม  เผคฺคุ  ตจ  เฉตฺวา   
อาทาย   ปกกฺเมยฺย   สารนฺติ   ม ฺมาโน  ฯ  ตเมน  จกฺขุมา  ปุริโส   
ทิสฺวา   เอว   วเทยฺย   น   วตาย   ภว  ปุริโส  อ ฺาสิ  สาร  น   
อ ฺาสิ    เผคฺคุ    น   อ ฺาสิ   ตจ   น   อ ฺาสิ   ปปฺปฏิก   น   
อ ฺาสิ   สาขาปลาส   ตถาหย   ภว   ปุริโส   สารตฺถิโก  สารคเวสี   
สารปริเยสน  จรมาโน  มหโต  รกฺุขสฺส  ติฏโต  สารวโต  อติกฺกมฺเมว   
สาร   อติกฺกมฺม   เผคฺคุ   ตจ   เฉตฺวา  อาทาย   ปกกฺนฺโต  สารนฺติ   
ม ฺมาโน     ย ฺจสฺส     สาเรน     สารกรณีย    ต ฺจสฺส    อตฺถ   
นานุภวิสฺสตีติ   ฯ   เสยฺยถาป   วา  ปน  พฺราหฺมณ  ปุรโิส  สารตฺถิโก   
สารคเวสี   สารปริเยสน  จรมาโน  มหโต  รกฺุขสฺส  ติฏโต  สารวโต   
อติกฺกมฺเมว   สาร   เผคฺคุ   เฉตฺวา   อาทาย   ปกกฺเมยฺย   สารนฺติ   
ม ฺมาโน   ฯ   ตเมน   จกฺขุมา   ปุรโิส   ทิสฺวา  เอว  วเทยฺย  น   
วตาย   ภว   ปุริโส   อ ฺาสิ  สาร  น  อ ฺาสิ  เผคฺคุ  น  อ ฺาสิ   
ตจ   น   อ ฺาสิ   ปปฺปฏิก   น   อ ฺาสิ  สาขาปลาส  ตถาหย  ภว   
ปุริโส   สารตฺถิโก  สารคเวสี  สารปริเยสน  จรมาโน  มหโต  รกฺุขสฺส   
ติฏโต  สารวโต  อติกฺกมฺเมว  สาร  เผคฺคุ  เฉตฺวา  อาทาย ปกฺกนฺโต   
สารนฺติ   ม ฺมาโน   ย ฺจสฺส   สาเรน   สารกรณีย   ต ฺจสฺส   อตฺถ   
นานุภวิสฺสตีติ   ฯ   เสยฺยถาป   วา  ปน  พฺราหฺมณ  ปุรโิส  สารตฺถิโก   
สารคเวสี   สารปริเยสน  จรมาโน  มหโต  รกฺุขสฺส  ติฏโต  สารวโต   
สาร ฺเว  เฉตฺวา  อาทาย  ปกกฺเมยฺย  สารนฺติ  ชานมาโน  ฯ  ตเมน    
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จกฺขุมา   ปุรโิส   ทิสฺวา   เอว  วเทยฺย  อ ฺาสิ  วตาย  ภว  ปรุิโส   
สาร   อ ฺาสิ   เผคฺคุ   อ ฺาสิ   ตจ   อ ฺาสิ   ปปฺปฏิก   อ ฺาสิ   
สาขาปลาส   ตถาหย   ภว  ปุรโิส  สารตฺถิโก  สารคเวสี  สารปริเยน   
จรมาโน   มหโต   รุกฺขสสฺ   ติฏโต   สารวโต   สาร ฺเว  เฉตฺวา   
อาทาย   ปกกฺนฺโต   สารนฺติ   ชานมาโน  ย ฺจสฺส  สาเรน  สารกรณีย   
ต ฺจสฺส อตฺถ อนุภวิสฺสตีติ ฯ   
     [๓๕๕]   เอวเมว   โข  พฺราหฺมณ  อิเธกจฺโจ  กุลปุตฺโต  สทฺธา   
อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชิโต   โหติ   โอติณฺโณมฺหิ  ชาติยา  ชราย   
มรเณน         โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ         ทุกโฺขติณฺโณ   
ทุกฺขปเรโต   อปฺเปวนาม   อิมสฺส   เกวลสฺส  ทกฺุขกฺขนฺธสฺส  อนฺตกิริยา   
ป ฺาเยถาติ   ฯ   โส   เอว   ปพฺพชโิต   สมาโน  ลาภสกฺการสิโลก   
อภินิพฺพตฺเตติ   ฯ   โส   เตน   ลาภสกฺการสิโลเกน   อตฺตมโน  โหติ   
ปริปุณฺณสงฺกปฺโป   ฯ   โส   เตน   ลาภสกฺการสิโลเกน  อตฺตานุกฺกเสติ   
ปร    วมฺเภติ    อหมสฺมิ    ลาภี   สกฺการสิโลกวา   อิเม   ปน ฺเ   
ภิกฺขู   อปฺป ฺาตา   อปฺเปสกฺขาติ   ฯ   ลาภสกฺการสิโลเกน   จ  เย   
อ ฺเ  ธมฺมา  อุตฺตริตรา  จ  ปณีตตรา  จ  เตส  ธมมฺาน  สจฺฉิกิริยาย   
น   ฉนฺท   ชเนติ   น  วายมติ  โอลีนวุตฺติโก  จ  โหติ  สาถิลโิก  ฯ๔   
เสยฺยถาป   โส  พฺราหฺมณ  ปุรโิส  สารตฺถิโก  สารคเวสี  สารปริเยสน   
จรมาโน   มหโต   รุกฺขสสฺ   ติฏโต   สารวโต   อติกฺกมฺเมว   สาร   
อติกฺกมฺม   เผคฺคุ   อติกฺกมฺม   ตจ   อติกฺกมฺม   ปปปฺฏิก   สาขาปลาส    
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เฉตฺวา   อาทาย   ปกกฺนฺโต   สารนฺติ   ม ฺมาโน   ย ฺจสฺส  สาเรน   
สารกรณีย   ต ฺจสฺส   อตฺถ   นานุภวิสฺสตีติ   ฯ   ตถูปมาห   พฺราหฺมณ   
อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ   
     [๓๕๖]  อิธ  ปน  พฺราหฺมณ  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  สทฺธา อคารสฺมา   
อนคาริย   ปพฺพชิโต   โหติ   โอติณฺโณมฺหิ   ชาติยา   ชราย   มรเณน   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ        ทุกฺโขติณฺโณ       ทกฺุขปเรโต   
อปฺเปวนาม      อิมสฺส     เกวลสฺส     ทกฺุขกฺขนฺธสฺส     อนฺตกิริยา   
ป ฺาเยถาติ   ฯ   โส   เอว   ปพฺพชโิต   สมาโน  ลาภสกฺการสิโลก   
อภินิพฺพตฺเตติ    ฯ   โส   เตน   ลาภสกฺการสิโลเกน   น   อตฺตมโน   
โหติ    น    ปริปุณฺณสงฺกปฺโป   ฯ   โส   เตน   ลาภสกฺการสิโลเกน   
น   อตฺตานุกฺกเสติ   น   ปร   วมฺเภติ   ฯ   ลาภสกฺการสิโลเกน  จ   
เย   อ ฺเ   ธมฺมา   อุตฺตริตรา   จ   ปณีตตรา   จ  เตส  ธมฺมาน   
สจฺฉิกิริยาย    ฉนฺท    ชเนติ    วายมติ   อโนลีนวุตฺติโก   จ   โหติ   
อสาถิลิโก   ฯ   โส  สีลสมฺปท  อาราเธติ  ฯ  โส  ตาย  สีลสมฺปทาย   
อตฺตมโน    โหติ    ปริปณฺุณสงฺกปฺโป    ฯ   โส   ตาย   สีลสมปฺทาย   
อตฺตานุกฺกเสติ    ปร    วมฺเภติ    อหมสฺมิ    สลีวา    กลฺยาณธมฺโม   
อิเม   ปน ฺเ   ภิกฺขู   ทสฺุสีลา   ปาปธมฺมาติ   ฯ   สีลสมฺปทาย   จ   
เย   อ ฺเ   ธมฺมา   อุตฺตริตรา   จ   ปณีตตรา   จ  เตส  ธมฺมาน   
สจฺฉิกิริยาย    น    ฉนฺท   ชเนติ   น   วายมติ   โอลนีวุตฺติโก   จ   
โหติ   สาถิลโิก   ฯ   เสยฺยถาป   โส   พฺราหฺมณ  ปุริโส  สารตฺถโิก    
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สารคเวสี   สารปริเยสน  จรมาโน  มหโต  รกฺุขสฺส  ติฏโต  สารวโต   
อติกฺกมฺเมว   สาร   อติกฺกมฺม  เผคฺคุ  อติกฺกมฺม  ตจ  ปปฺปฏิก  เฉตฺวา   
อาทาย     ปกฺกนฺโต     สารนฺติ    ม ฺมาโน    ย ฺจสฺส    สาเรน   
สารกรณีย   ต ฺจสฺส   อตฺถ   นานุภวิสฺสตีติ   ฯ   ตถูปมาห   พฺราหฺมณ   
อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ   
     [๓๕๗]   อิธ   ปน   พฺราหฺมณ   เอกจฺโจ   ฯเปฯ   อนฺตกิริยา   
ป ฺาเยถาติ   ฯ   โส   เอว   ปพฺพชโิต   สมาโน  ลาภสกฺการสิโลก   
อภินิพฺพตฺเตติ    ฯ   โส   เตน   ลาภสกฺการสิโลเกน   น   อตฺตมโน   
โหติ    น    ปริปุณฺณสงฺกปฺโป   ฯ   โส   เตน   ลาภสกฺการสิโลเกน   
น   อตฺตานุกฺกเสติ   น   ปร   วมฺเภติ   ฯ   ลาภสกฺการสิโลเกน  จ   
เย   อ ฺเ   ธมฺมา   อุตฺตริตรา   จ   ปณีตตรา   จ  เตส  ธมฺมาน   
สจฺฉิกิริยาย    ฉนฺท    ชเนติ    วายมติ   อโนลีนวุตฺติโก   จ   โหติ   
อสาถิลิโก   ฯ   โส  สีลสมฺปท  อาราเธติ  ฯ  โส  ตาย  สีลสมฺปทาย   
อตฺตมโน   โหติ   โน   จ   โข   ปริปุณฺณสงฺกปฺโป   ฯ   โส   ตาย   
สีลสมฺปทาย   น   อตฺตานุกฺกเสติ  น  ปร  วมฺเภติ  ฯ  สีลสมฺปทาย  จ   
เย  อ ฺเ  ธมฺมา  อุตฺตริตรา  จ  ปณีตตรา จ เตส ธมฺมาน สจฺฉิกิริยาย   
ฉนฺท   ชเนติ   วายมติ   อโนลีนวุตฺติโก   จ   โหติ   อสาถิลิโก   ฯ   
โส   สมาธิสมฺปท   อาราเธติ  ฯ  โส  ตาย  สมาธิสมฺปทาย  อตฺตมโน   
โหติ   ปริปณฺุณสงฺกปฺโป   ฯ   โส  ตาย  สมาธิสมฺปทาย  อตฺตานุกฺกเสติ   
ปร    วมฺเภติ    อหมสฺมิ   สมาหิโต   เอกคฺคจิตฺโต   อิเม   ปน ฺเ    
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ภิกฺขู   อสมาหิตา   วิพฺภนฺตจิตฺตาติ   ฯ  สมาธิสมฺปทาย  จ  เย  อ ฺเ   
ธมฺมา   อุตฺตริตรา   จ   ปณีตตรา   จ   เตส   ธมฺมาน  สจฺฉิกิริยาย   
ฉนฺท   น   ชเนติ   น  วายมติ  โอลีนวุตฺติโก  จ  โหติ  สาถิลโิก  ฯ   
เสยฺยถาป   โส  พฺราหฺมณ  ปุรโิส  สารตฺถิโก  สารคเวสี  สารปริเยสน   
จรมาโน   มหโต   รุกฺขสสฺ   ติฏโต   สารวโต   อติกฺกมฺเมว   สาร   
อติกฺกมฺม    เผคฺคุ    ตจ    เฉตฺวา    อาทาย   ปกกฺนโฺต   สารนฺติ   
ม ฺมาโน     ย ฺจสฺส     สาเรน     สารกรณีย    ต ฺจสฺส    อตฺถ   
นานุภวิสฺสตีติ ฯ ตถูปมาห พฺราหฺมณ อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ   
     [๓๕๘]  อิธ  ปน  พฺราหฺมณ  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  สทฺธา อคารสฺมา   
อนคาริย  ปพฺพชิโต  โหติ  โอติณฺโณมฺหิ  ชาติยา  ชราย  มรเณน  ฯเปฯ   
อนฺตกิริยา    ป ฺาเยถาติ    ฯ    โส    เอว   ปพฺพชโิต   สมาโน   
ลาภสกฺการสิโลก   อภินิพฺพตฺเตติ   ฯ   โส   เตน  ลาภสกฺการสิโลเกน   
น    อตฺตมโน    โหติ    น    ปริปุณฺณสงฺกปฺโป    ฯ    โส   เตน   
ลาภสกฺการสิโลเกน    น    อตฺตานุกฺกเสติ    น   ปร   วมฺเภติ   ฯ   
ลาภสกฺการสิโลเกน   จ   เย  อ ฺเ  ธมฺมา  อุตฺตริตรา  จ  ปณีตตรา   
จ  เตส  ธมฺมาน  สจฺฉิกิริยาย  ฉนฺท  ชเนติ  วายมติ  อโนลีนวุตฺติโก จ   
โหติ   อสาถิลิโก   ฯ   โส   สีลสมฺปท   อาราเธติ   ฯ   โส  ตาย   
สีลสมฺปทาย   อตฺตมโน   โหติ   โน  จ  โข  ปริปุณฺณสงฺกปฺโป  ฯ  โส   
ตาย    สลีสมปฺทาย    น    อตฺตานุกฺกเสติ   น   ปร   วมฺเภติ   ฯ   
สีลสมฺปทาย  จ  เย  อ ฺเ  ธมฺมา  อุตฺตริตรา  จ  ปณีตตรา  จ  เตส    
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ธมฺมาน   สจฺฉิกิริยาย   ฉนฺท  ชเนติ  วายมติ  อโนลนีวุตฺติโก  จ  โหติ   
อสาถิลิโก  ฯ  โส  สมาธิสมฺปท  อาราเธติ  ฯ  โส ตาย สมาธิสมฺปทาย   
อตฺตมโน   โหติ   โน   จ   โข   ปริปุณฺณสงฺกปฺโป   ฯ   โส   ตาย   
สมาธิสมฺปทาย   น  อตฺตานุกฺกเสติ  น  ปร  วมฺเภติ  ฯ  สมาธิสมปฺทาย   
จ   เย   อ ฺเ   ธมฺมา  อุตฺตริตรา  จ  ปณีตตรา  จ  เตส  ธมฺมาน   
สจฺฉิกิริยาย  ฉนฺท  ชเนติ  วายมติ  อโนลีนวุตฺติโก  จ โหติ อสาถิลิโก ฯ   
โส   าณทสฺสน   อาราเธติ   ฯ   โส  เตน  าณทสฺสเนน  อตฺตมโน   
โหติ   ปริปณฺุณสงฺกปฺโป   ฯ   โส   เตน  าณทสฺสเนน  อตฺตานุกฺกเสติ   
ปร   วมฺเภติ   อหมสฺมิ   ชาน   ปสฺส   วิหรามิ  อิเม  ปน ฺเ  ภิกฺขู   
อชาน   อปสฺส   วิหรนฺตีติ   ฯ   าณทสฺสเนน  จ  เย  อ ฺเ  ธมฺมา   
อุตฺตริตรา   จ   ปณีตตรา   จ   เตส  ธมฺมาน  สจฺฉิกิริยาย  น  ฉนฺท   
ชเนติ   น   วายมติ  โอลีนวุตฺติโก  จ  โหติ  สาถิลโิก  ฯ  เสยฺยถาป   
โส   พฺราหฺมณ   ปรุิโส  สารตฺถิโก  สารคเวสี  สารปริเยสน  จรมาโน   
มหโต   รุกฺขสฺส  ติฏโต  สารวโต  อติกฺกมฺเมว  สาร  เผคฺคุ  เฉตฺวา   
อาทาย     ปกฺกนฺโต     สารนฺติ    ม ฺมาโน    ย ฺจสฺส    สาเรน   
สารกรณีย   ต ฺจสฺส   อตฺถ   นานุภวิสฺสตีติ   ฯ   ตถูปมาห   พฺราหฺมณ   
อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ   
     [๓๕๙]    อิธ    ปน   พฺราหฺมณ   เอกจฺโจ   ปุคฺคโล   สทฺธา   
อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชิโต   โหติ   โอติณฺโณมฺหิ  ชาติยา  ชราย   
มรเณน         โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ         ทุกโฺขติณฺโณ    
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ทุกฺขปเรโต   อปฺเปวนาม   อิมสฺส   เกวลสฺส  ทกฺุขกฺขนฺธสฺส  อนฺตกิริยา   
ป ฺาเยถาติ   ฯ   โส   เอว   ปพฺพชโิต   สมาโน  ลาภสกฺการสิโลก   
อภินิพฺพตฺเตติ   ฯ   โส  เตน  ลาภสกกฺารสิโลเกน  น  อตฺตมโน  โหติ   
น    ปริปุณฺณสงฺกปฺโป    ฯ    โส    เตน   ลาภสกฺการสิโลเกน   น   
อตฺตานุกฺกเสติ  น  ปร  วมฺเภติ  ฯ  ลาภสกฺการสิโลเกน  จ  เย อ ฺเ   
ธมฺมา   อุตฺตริตรา   จ   ปณีตตรา   จ   เตส   ธมฺมาน  สจฺฉิกิริยาย   
ฉนฺท   ชเนติ   วายมติ   อโนลีนวุตฺติโก  จ  โหติ  อสาถิลิโก  ฯ  โส   
สีลสมฺปท  อาราเธติ  ฯ  โส  ตาย  สลีสมฺปทาย  อตฺตมโน  โหติ โน จ   
โข     ปริปุณฺณสงฺกปฺโป     ฯ     โส    ตาย    สลีสมปฺทาย    น   
อตฺตานุกฺกเสติ  น  ปร  วมฺเภติ  ฯ  สลีสมฺปทาย  จ  เย  อ ฺเ ธมฺมา   
อุตฺตริตรา   จ  ปณีตตรา  จ  เตส  ธมฺมาน  สจฺฉิกิริยาย  ฉนฺท  ชเนติ   
วายมติ   อโนลีนวุตฺติโก   จ   โหติ   อสาถิลิโก  ฯ  โส  สมาธิสมฺปท   
อาราเธติ  ฯ  โส  ตาย  สมาธิสมฺปทาย  อตฺตมโน  โหติ  โน  จ  โข   
ปริปุณฺณสงฺกปฺโป   ฯ   โส   ตาย   สมาธิสมฺปทาย   น  อตฺตานุกฺกเสติ   
น  ปร  วมฺเภติ  ฯ  สมาธิสมฺปทาย  จ  เย  อ ฺเ  ธมฺมา  อุตฺตริตรา   
จ   ปณีตตรา   จ   เตส  ธมฺมาน  สจฺฉิกิริยาย  ฉนฺท  ชเนติ  วายมติ   
อโนลีนวุตฺติโก  จ  โหติ  อสาถิลิโก  ฯ  โส  าณทสฺสน  อาราเธติ  ฯ   
โส  เตน  าณทสฺสเนน  อตฺตมโน  โหติ  โน  จ โข ปริปุณฺณสงฺกปฺโป ฯ   
โส     เตน     าณทสฺสเนน     น    อตฺตานุกฺกเสติ    น    ปร   
วมฺเภติ   ฯ   าณทสฺสเนน   จ   เย   อ ฺเ  ธมฺมา  อุตฺตริตรา  จ    
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ปณีตตรา   จ   เตส   ธมฺมาน   สจฺฉิกิรยิาย   ฉนฺท   ชเนติ  วายมติ   
อโนลีนวุตฺติโก   จ   โหติ  อสาถิลโิก  ฯ  กตเม  จ  พฺราหฺมณ  ธมฺมา   
าณทสฺสเนน   อุตฺตริตรา   จ   ปณีตตรา  จ  ฯ  อิธ  พฺราหฺมณ  ภิกฺขุ   
วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก  สวิจาร  วิเวกช   
ปติสุข   ปม   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ  อยมฺป  โข  พฺราหฺมณ   
ธมฺโม   าณทสฺสเนน   อุตฺตริตโร   จ   ปณีตตโร   จ  ฯ  ปุน  จปร   
พฺราหฺมณ    ภิกฺขุ    วิตกฺกวิจาราน    วูปสมา    อชฌฺตฺต   สมฺปสาทน   
เจตโส    เอโกทิภาว    อวิตกฺก   อวิจาร   สมาธิช   ปติสุข   ทุติย   
ฌาน   ฯเปฯ  ตติย  ฌาน  ฯเปฯ  จตุตฺถ  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ   
อยมฺป    โข    พฺราหฺมณ    ธมฺโม    าณทสฺสเนน   อุตฺตริตโร   จ   
ปณีตตโร   จ   ฯ   ปุน   จปร   พฺราหฺมณ  ภิกฺขุ  สพฺพโส  รูปส ฺาน   
สมติกฺกมา    ปฏิฆส ฺาน    อตฺถงฺคมา    นานตฺตส ฺาน   อมนสิการา   
อนนฺโต    อากาโสติ    อากาสาน ฺจายตน    อุปสมปฺชฺช   วิหรติ   ฯ   
อยมฺป   โข   พฺราหฺมณ  ธมฺโม  าณทสฺสเนน  อุตฺตริตโร  จ  ปณีตตโร   
จ   ฯ   ปุน   จปร   พฺราหฺมณ   ภิกฺขุ   สพฺพโส   อากาสาน ฺจายตน   
สมติกฺกมฺม     อนนฺต     วิ ฺาณนฺติ     วิ ฺาณ ฺจายตน    อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ     ฯเปฯ    สพฺพโส    วิ ฺาณ ฺจายตน    สมติกฺกมฺม    นตฺถิ   
กิ ฺจีติ    อากิ ฺจ ฺายตน    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    ฯเปฯ    สพฺพโส   
อากิ ฺจ ฺายตน     สมติกฺกมฺม     เนวส ฺานาส ฺายตน    อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ   ฯ   อยมฺป   โข   พฺราหฺมณ  ธมโฺม  าณทสฺสเนน  อุตฺตริตโร    
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จ    ปณีตตโร    จ    ฯ   ปนุ   จปร   พฺราหฺมณ   ภิกฺขุ   สพฺพโส   
เนวส ฺานาส ฺายตน    สมติกฺกมฺม    ส ฺาเวทยิตนิโรธ    อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ   ฯ   ป ฺายปสฺส   ๑   ทิสฺวา  อาสวา  ปริกฺขีณา  โหนฺติ  ฯ   
อยมฺป    โข    พฺราหฺมณ    ธมฺโม    าณทสฺสเนน   อุตฺตริตโร   จ   
ปณีตตโร  จ  ฯ  อิเม  โข  พฺราหฺมณ  ธมฺมา  าณทสฺสเนน  อุตฺตริตรา   
จ   ปณีตตรา   จ   ฯ   เสยยฺถาป  โส  พฺราหฺมณ  ปุรโิส  สารตฺถิโก   
สารคเวสี    สารปริเยสน    จรมาโน    มหโต    รุกขฺสฺส   ติฏโต   
สารวโต   สาร ฺเว   เฉตฺวา  อาทาย  ปกฺกนฺโต  สารนฺติ  ชานมาโน   
ย ฺจสฺส    สาเรน    สารกรณีย    ต ฺจสฺส   อตฺถ   อนุภวิสฺสตีติ   ฯ   
ตถูปมาห พฺราหฺมณ อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ   
     [๓๖๐]  อิติ  โข พฺราหฺมณ นยิท พฺรหฺมจริย ลาภ สกฺการสิโลกานิสส   
น    สลีสมฺปทานิสส    น    สมาธิสมฺปทานิสส    น   าณทสฺสนานิสส   
ยา     จ     โข     อย     พฺราหฺมณ     อกปฺุปา    เจโตวิมุตฺติ   
เอตทตฺถมิท พฺราหฺมณ พฺรหฺมจริย เอต สาร เอต ปรโิยสานนฺติ ฯ   
     เอว   วุตฺเต   ปงฺคลโกจฺโฉ   พฺราหฺมโณ   ภควนฺต   เอตทโวจ   
อภิกฺกนฺต    โภ   โคตม   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   ฯเปฯ   อุปาสก   
ม ภว โคตโม ธาเรตุ อชชฺตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ   
                จูฬสาโรปมสตฺุต นิฏ ิต ทสม ฯ   
                   โอปมฺมวคฺโค ตติโย ฯ   
#๑ ม. ป ฺาย จสฺส ฯ    
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                        ตสฺสุทฺทาน   
         โมลยิตชฺชนาริฏมาโน     อนฺธวเนกฏิปุณฺณนิวาโป   
         ราสิกเณรุมหาคชฺชมาโน    สารวโรปุนปงฺคลโกจฺโฉ ฯ   
                  _________________________    
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                      มหายมกวคฺโค   
                     จูฬโคสิงฺคสาลสุตฺต   
     [๓๖๑]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย  ภควา  นาทิเก  วิหรติ   
คิ ฺชกาวสเถ   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน  อายสฺมา  จ  อนุรุทฺโธ   
อายสฺมา   จ   นนฺทิโย  อายสฺมา  จ  กิมโิล  ๑  โคสิงฺคสาลวนทาเย   
วิหรนฺติ   ฯ   อถ   โข   ภควา   สายณฺหสมย   ปฏสิลฺลานา  วุฏ ิโต   
เยน   โคสิงฺคสาลวนทาโย   เตนุปสงฺกมิ   ฯ  อทฺทสา  โข  ทายปาโล   
ภควนฺต    ทรูโตว    คจฺฉนฺต    ทิสฺวาน   ภควนฺต   เอตทโวจ   มา   
สมณ   เอต   ทาย   ปาวิสิ   สนฺเตตฺถ  ตโย  กุลปุตฺตา  อตฺตกามรูปา   
วิหรนฺติ  มา  เตส  อผาสุมกาสีติ  ฯ  อสฺโสสิ  โข  อายสฺมา  อนุรุทฺโธ   
ทายปาลสฺส    ภควตา    สทฺธึ    มนฺตยมานสฺส    สุตฺวาน   ทายปาล   
เอตทโวจ   มา   อาวุโส   ทายปาล   ภควนฺต   วาเรสิ  สตฺถา  โน   
ภควา   อนุปฺปตฺโตติ   ฯ   อถ   โข  อายสฺมา  อนุรุทโฺธ  เยนายสฺมา   
จ    นนฺทิโย    อายสฺมา    จ   กิมโิล   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
อายสฺมนฺต ฺจ  นนฺทิย  อายสฺมนฺต ฺจ  กิมิล  เอตทโวจ  อภิกฺกมถายสฺมนฺโต   
อภิกฺกมถายสฺมนฺโต     สตฺถา     โน     ภควา    อนปฺุปตฺโตติ    ฯ   
#๑ ยุ. กิมฺพิโลติ ทิสฺสติ ฯ    
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อถ   โข  อายสฺมา  จ  อนุรทฺุโธ  อายสฺมา  จ  นนฺทิโย  อายสฺมา  จ   
กิมิโล   ภควนฺต   ปจฺจุคฺคนฺตฺวา   เอโก  ภควโต  ปตฺตจีวร  ปฏคฺิคเหสิ   
เอโก   อาสน   ป ฺาเปสิ   เอโก   ปาโททก   อุปฏเปสิ  ฯ  นิสทีิ   
ภควา   ป ฺตฺเต  อาสเน  นิสชฺช  [๑]  ปาเท  ปกฺขาเลสิ  ฯ  เตป   
โข อายสฺมนฺโต ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ   
     [๓๖๒]   เอกมนฺต   นสิินฺน   โข   อายสฺมนฺต   อนุรุทฺธ  ภควา   
เอตทโวจ    กจฺจิ   โว   อนุรุทฺธา   ขมนีย   กจฺจิ   ยาปนีย   กจฺจิ   
ปณฺฑเกน  ๒  น  กิลมิตฺถาติ  ฯ  ขมนีย  ภควา  ยาปนีย  ภควา  น จ   
มย   ภนฺเต   ปณฺฑเกน  กลิมิมฺหาติ  ๓  ฯ  กจฺจิ  ปน  โว  อนุรุทฺธา   
สมคฺคา     สมฺโมทมานา     อวิวทมานา     ขีโรทกภูีตา    อ ฺม ฺ   
ปยจกฺขูหิ   สมฺปสฺสนฺตา   วิหรถาติ  ฯ  ตคฺฆ  มย  ภนฺเต  ๔  สมคฺคา   
สมฺโมทมานา     อวิวทมานา     ขีโรทกีภูตา    อ ฺม ฺ    ปยจกฺขูหิ   
สมฺปสฺสนฺตา   วิหรามาติ   ฯ   ยถากถ  ปน  ตุเมฺห  อนุรุทฺธา  สมคฺคา   
สมฺโมทมานา     อวิวทมานา     ขีโรทกีภูตา    อ ฺม ฺ    ปยจกฺขูหิ   
สมฺปสฺสนฺตา วิหรถาติ ฯ   
     [๓๖๓]  อิธ  มยฺห  ภนฺเต  เอว  โหติ  ลาภา  วต  เม  สลุทฺธ   
วต   เม   โยห   เอวรูเปหิ   สพฺรหฺมจารีหิ   สทฺธึ   วิหรามีติ  ตสฺส   
มยฺห   ภนฺเต   อิเมสุ   อายสฺมนฺเตสุ   เมตฺต   กายกมฺม   ปจฺจุปฏ ิต   
อาวี  เจว  รโห  จ  เมตฺต  วจีกมฺม  ...  เมตฺต มโนกมฺม ปจฺจุปฏ ิต   
อาวี  เจว  รโห  จ  ตสฺส  มยฺห  ภนฺเต  เอว โหติ ยนฺนูนาห สก จิตฺต   
#๑ ม. โข ภควา ฯ ๒ โป. ปณฺฑปาเตน ฯ ๓ ม. กิลมามาติ ฯ ๔ โป. ตโย   
#มย ภนฺเต ภควา ฯ    
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นิกฺขิปตฺวา   อิเมสเยว   อายสฺมนฺตาน   จิตฺตสฺส   วเสน   วตฺเตยฺยนฺติ   
โส   โข  อห  ภนฺเต  สก  จิตฺต  นิกฺขิปตฺวา  อิเมสเยว  อายสฺมนฺตาน   
จิตฺตสฺส   วเสน  วตฺตามิ  นานา  หิ  โข  โน  ภนฺเต  กายา  เอก ฺจ   
ปน   ม ฺเ   จิตฺตนฺติ  ฯ  อายสฺมาป  โข  นนฺทิโย  ฯเปฯ  อายสฺมาป   
โข  กิมโิล  ภควนฺต  เอตทโวจ  อิธ  มยหฺมฺป  โข  ภนฺเต  เอว  โหติ   
ลาภา  วต  เม  สลุทฺธ  วต  เม  โยห  เอวรูเปหิ  สพฺรหฺมจารีหิ สทฺธึ   
วิหรามีติ   ตสฺส   มยฺห  ภนฺเต  อิเมสุ  อายสฺมนฺเตสุ  เมตฺต  กายกมฺม   
ปจฺจุปฏ ิต  อาวี  เจว  รโห  จ  เมตฺต  วจีกมฺม  ... เมตฺต มโนกมฺม   
ปจฺจุปฏ ิต   อาวี   เจว   รโห   จ  ตสฺส  มยฺห  ภนฺเต  เอว  โหติ   
ยนฺนูนาห   สก   จิตฺต   นิกขิฺปตฺวา   อิเมสเยว  อายสฺมนฺตาน  จิตฺตสฺส   
วเสน   วตฺเตยฺยนฺติ   โส   โข   อห   ภนฺเต  สก  จิตฺต  นิกฺขิปตฺวา   
อิเมสเยว   อายสฺมนฺตาน   จิตฺตสฺส   วเสน   วตฺตามิ  นานา  หิ  โข๙   
โน   ภนฺเต  กายา  เอก ฺจ  ปน  ม ฺเ  จิตฺตนฺติ  ฯ  เอว  โข  มย   
ภนฺเต   สมคฺคา   สมฺโมทมานา   อวิวทมานา   ขีโรทกีภูตา   อ ฺม ฺ   
ปยจกฺขูหิ สมฺปสฺสนฺตา วิหรามาติ ฯ   
     [๓๖๔]   สาธุ   สาธุ   อนุรุทฺธา   กจฺจิ   ปน   โว  อนุรุทฺธา   
อปฺปมตฺตา   อาตาปโน   ปหิตตฺตา   วิหรถาติ   ฯ   ตคฺฆ  มย  ภนฺเต   
อปฺปมตฺตา    อาตาปโน    ปหิตตฺตา   วิหรามาติ   ฯ   ยถากถ   ปน   
ตุเมฺห   อนุรทฺุธา   อปฺปมตฺตา  อาตาปโน  ปหิตตฺตา  วิหรถาติ  ฯ  อิธ   
ปน   ๑  ภนฺเต  อมฺหาก  โย  ปม  คามโต  ปณฺฑาย  ปฏิกฺกมติ  โส   
#๑ โป. ม. ปนสทฺโท น ทสิฺสติ ฯ    
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อาสนานิ   ป ฺาเปติ  ปานีย  ปริโภชนีย  อุปฏเปติ  ๑  อวกฺการปาตึ   
อุปฏเปติ    โย    ปจฺฉา    คามโต    ปณฺฑาย    ปฏกิฺกมติ   สเจ   
โหติ   ภุตฺตาวเสโส   สเจ   อากงฺขติ   ภุ ฺชติ   โน   เจ  อากงฺขติ   
อปฺปหริเต   วา   ฉฑฺเฑติ   อปฺปาณเก   วา  อุทเก  โอปลาเปติ  โส   
อาสนานิ   ปฏิสาเมติ   ปานีย   ปริโภชนีย   ปฏิสาเมติ   อวกฺการปาตึ   
ปฏิสาเมติ    ภตฺตคฺค    สมฺมชฺชติ    โย    ปสฺสติ    ปานียฆฏ   วา   
ปริโภชนียฆฏ   วา   วจฺจฆฏ   วา   ริตฺต  ตุจฺฉ  โส  อุปฏเปติ  ๑-๙   
สจาสฺส  โหติ  อวิสยฺห  หตฺถวิกาเรน  ทุติย  อามนฺเตตฺวา หตฺถวิลงฺฆิเกน   
อุปฏเปม    ๒    น    เตฺวว    มย   ภนฺเต   ตปฺปจฺจยา   วาจ   
ภินฺทาม    ป ฺจาหิก   โข   ปน   มย   ภนฺเต   สพฺพรตฺติก   ธมฺมยิา   
กถาย   สนฺนสิีทาม   เอว   โข   มย   ภนฺเต  อปฺปมตฺตา  อาตาปโน   
ปหิตตฺตา วิหรามาติ ฯ   
     [๓๖๕]   สาธุ  สาธุ  อนุรุทฺธา  อตฺถิ  ปน  โว  อนุรุทฺธา  เอว   
อปฺปมตฺตาน    อาตาปน    ปหิตตฺตาน    วิหรต   อุตฺตริ   มนุสฺสธมฺมา   
อลมริยาณทสฺสนวิเสโส   อธิคโต   ผาสุวิหาโรติ  ฯ  ก ึ ห ิ โน  สิยา   
ภนฺเต  อิธ  มย  ภนฺเต  ยาวเทว  อากงฺขาม  วิวิจฺเจว  กาเมหิ วิวิจฺจ   
อกุสเลหิ   ธมฺเมหิ   สวิตกฺก   สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข  ปม  ฌาน   
อุปสมฺปชฺช   วิหราม   อย   โข   โน   ภนฺเต   อมฺหาก  อปฺปมตฺตาน   
อาตาปน  ปหิตตฺตาน  วิหรต  อุตฺตริ  มนุสฺสธมฺมา อลมริยาณ- 
ทสฺสนวิเสโส  อธิคโต  ผาสุวิหาโรติ  ฯ   สาธุ  สาธุ  อนุรุทฺธา   
#๑ ม. อุปฏาเปติ ฯ ๒ ม. อุปฏาเปม ฯ    
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เอตสฺส   ปน  โว  อนุรุทฺธา  วิหารสฺส  สมติกฺกมาย  เอตสฺส  วิหารสฺส   
ปฏิปฺปสฺสทธฺิยา   อตฺถ ฺโ   อุตฺตร ิ มนุสฺสธมฺมา  อลมริยาณทสฺสนวิเสโส   
อธิคโต    ผาสุวิหาโรติ    ฯ    ก ึ  หิ   โน   สิยา   ภนฺเต   อิธ   
มย   ภนฺเต   ยาวเทว   อากงฺขาม   วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา  อชฌฺตฺต   
สมฺปสาทน   เจตโส   เอโกทิภาว   อวิตกฺก   อวิจาร  สมาธิช  ปติสุข   
ทุติย    ฌาน    อุปสมฺปชชฺ    วิหราม    เอตสฺส   ภนฺเต   วิหารสฺส   
สมติกฺกมาย    เอตสฺส   วิหารสฺส   ปฏปิฺปสฺสทฺธิยา   อยม ฺโ   อุตฺตริ   
มนุสฺสธมฺมา    อลมริยาณทสฺสนวิเสโส    อธิคโต    ผาสุวิหาโรติ   ฯ   
สาธุ    สาธุ   อนุรุทฺธา   เอตสฺส   ปน   โว   อนุรุทฺธา   วิหารสฺส   
สมติกฺกมาย    เอตสฺส   วิหารสฺส   ปฏปิฺปสฺสทฺธิยา   อตฺถ ฺโ   อุตฺตริ   
มนุสฺสธมฺมา    อลมริยาณทสฺสนวิเสโส    อธิคโต    ผาสุวิหาโรติ   ฯ   
กึ   หิ   โน   สิยา   ภนฺเต   อิธ  มย  ภนฺเต  ยาวเทว  อากงฺขาม   
ปติยา   จ   วริาคา   อุเปกฺขกา   จ   วิหราม  สตา  จ  สมฺปชานา   
สุข ฺจ   กาเยน   ปฏิสเวเทม   ยนฺต   อรยิา   อาจิกฺขนฺติ  อุเปกฺขโก   
สติมา    สุขวิหารีติ    ตติย    ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหราม   เอตสฺส   
ภนฺเต    วิหารสฺส   สมติกกฺมาย   เอตสฺส   วิหารสฺส   ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา   
อยม ฺโ    อุตฺตริ    มนสฺุสธมฺมา    อลมริยาณทสฺสนวิเสโส   อธิคโต   
ผาสุวิหาโรติ   ฯ   สาธุ  สาธุ  อนุรุทฺธา  เอตสฺส  ปน  โว  อนุรทฺุธา   
วิหารสฺส   สมติกฺกมาย   เอตสฺส   วิหารสฺส   ปฏิปปฺสฺสทฺธิยา  อตฺถ ฺโ   
อุตฺตริ   มนุสสฺธมฺมา  อลมริยาณทสฺสนวิเสโส  อธิคโต  ผาสุ-  
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วิหาโรติ  ฯ  กึ    ห ิ   โน    สิยา    ภนฺเต    อิธ    มย   ภนฺเต   ยาวเทว   
อากงฺขาม    สุขสฺส   จ   ปหานา   ทุกขฺสฺส   จ   ปหานา   ปุพฺเพว   
โสมนสฺสโทมนสฺสาน     อตฺถงฺคมา    อทุกฺขมสุข    อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ   
จตุตฺถ    ฌาน    อุปสมฺปชฺช    วิหราม   เอตสฺส   ภนฺเต   วิหารสฺส   
สมติกฺกมาย    เอตสฺส   วิหารสฺส   ปฏปิฺปสฺสทฺธิยา   อยม ฺโ   อุตฺตริ   
มนุสฺสธมฺมา    อลมริยาณทสฺสนวิเสโส    อธิคโต    ผาสุวิหาโรติ   ฯ   
สาธุ    สาธุ   อนุรุทฺธา   เอตสฺส   ปน   โว   อนุรุทฺธา   วิหารสฺส   
สมติกฺกมาย   เอตสฺส   วิหารสฺส   ปฏปิฺปสฺสทฺธิยา   อตฺถ ฺโ    อุตฺตริ   
มนุสฺสธมฺมา    อลมริยาณทสฺสนวิเสโส    อธิคโต    ผาสุวิหาโรติ   ฯ   
กึ   หิ   โน   สิยา   ภนฺเต   อิธ  มย  ภนฺเต  ยาวเทว  อากงฺขาม   
สพฺพโส   รปูส ฺาน   สมติกฺกมา   ปฏิฆส ฺาน   อมนสิการา   อนนฺโต   
อากาโสติ   อากาสาน ฺจายตน   อุปสมฺปชฺช   วิหราม   เอตสฺส  ภนฺเต   
วิหารสฺส   สมติกฺกมาย   เอตสฺส   วิหารสฺส   ปฏิปปฺสฺสทฺธิยา  อยม ฺโ   
อุตฺตริ   มนุสสฺธมฺมา  อลมริยาณทสฺสนวิเสโส  อธิคโต  ผาสุ- 
วิหาโรติ  ฯ  สาธุ     สาธุ     อนุรุทฺธา     เอตสฺส     ปน    โว    อนุรุทฺธา   
วิหารสฺส   สมติกฺกมาย   เอตสฺส   วิหารสฺส   ปฏิปปฺสฺสทฺธิยา  อตฺถ ฺโ   
อุตฺตริ   มนุสสฺธมฺมา  อลมริยาณทสฺสนวิเสโส  อธิคโต  ผาสุ- 
วิหาโรติ  ฯ  กึ    ห ิ   โน    สิยา    ภนฺเต    อิธ    มย   ภนฺเต   ยาวเทว   
อากงฺขาม     สพฺพโส     อากาสาน ฺจายตน     สมติกฺกมฺม    อนนฺต   
วิ ฺาณนฺติ    วิ ฺาณ ฺจายตน   อุปสมฺปชฺช   วิหราม   ฯเปฯ   สพฺพโส    
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วิ ฺาณ ฺจายตน     สมติกฺกมฺม     นตฺถิ     กิ ฺจีติ    อากิ ฺจ ฺายตน   
อุปสมฺปชฺช    วิหราม   ฯเปฯ   สพฺพโส   อากิ ฺจ ฺายตน   สมติกฺกมฺม   
เนวส ฺานาส ฺายตน     อุปสมฺปชชฺ     วิหราม    เอตสฺส    ภนฺเต   
วิหารสฺส     สมติกฺกมาย     เอตสฺส     วิหารสฺส     ปฏิปฺปสฺสทธฺิยา   
อยม ฺโ    อุตฺตริ    มนสฺุสธมฺมา    อลมริยาณทสฺสนวิเสโส   อธิคโต   
ผาสุวิหาโรติ   ฯ   สาธุ  สาธุ  อนุรุทฺธา  เอตสฺส  ปน  โว  อนุรทฺุธา   
วิหารสฺส   สมติกฺกมาย   เอตสฺส   วิหารสฺส   ปฏิปปฺสฺสทฺธิยา  อตฺถ ฺโ   
อุตฺตริ   มนุสสฺธมฺมา  อลมริยาณทสฺสนวิเสโส  อธิคโต  ผาสุวิหาโรติ  ฯ   
กึ    ห ิ   โน    สิยา    ภนฺเต    อิธ    มย   ภนฺเต   ยาวเทว   
อากงฺขาม  สพฺพโส  เนวส ฺานาส ฺายตน  สมติกฺกมฺม ส ฺาเวทยิตนิโรธ   
อุปสมฺปชฺช     วิหราม     ป ฺายปสฺส     ๑     ทิสวฺา    อาสวา   
ปริกฺขีณา   โหนฺติ   เอตสฺส   ภนฺเต   วิหารสฺส   สมติกฺกมาย  เอตสฺส   
วิหารสฺส      ปฏิปฺปสฺสทธฺิยา     อยม ฺโ     อุตฺตริ     มนุสฺสธมฺมา   
อลมริยาณทสฺสนวิเสโส   อธิคโต   ผาสุวิหาโรติ   ฯ  อิมสฺมา  จ  มย   
ภนฺเต    ผาสุวิหารา    อ ฺ   ผาสุวิหาร   อุตฺตริตร   วา   ปณีตตร   
วา   น  สมนปุสฺสามาติ  ฯ  สาธุ  สาธุ  อนุรุทฺธา  เอตสฺมา  อนุรุทฺธา   
ผาสุวิหารา   อ ฺโ   ผาสุวิหาโร   อุตฺตริตโร   วา   ปณีตตโร   วา   
นตฺถีติ ฯ   
     [๓๖๖]   อถ   โข  ภควา  อายสฺมนฺต ฺจ  อนุรุทฺธ  อายสฺมนฺต ฺจ   
นนฺทิย     อายสฺมนฺต ฺจ    กิมลิ    ธมมฺิยา    กถาย    สนฺทสฺเสตฺวา   
#๑ ม. ป ฺาย จ โน ฯ    
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สมาทเปตฺวา  สมุตฺเตเชตฺวา  สมฺปหเสตฺวา  อุฏายาสนา  ปกฺกามิ ฯ อถ   
โข   อายสฺมา   จ   อนุรุทฺโธ   อายสฺมา   จ  นนฺทิโย  อายสฺมา  จ   
กิมิโล   ภควนฺต   อนุสยายิตฺวา  ๑  ตโต  ปฏินิวตฺติตฺวา  อายสฺมา  จ   
นนฺทิโย    อายสฺมา    จ   กมิิโล   อายสฺมนฺต   อนุรทฺุธ   เอตทโวจุ   
กินฺนุ   โข   มย   อายสฺมโต   อนุรุทฺธสฺส   เอวมาโรจิมฺหา  อิมาส ฺจ   
อิมาส ฺจ    วิหารสมาปตฺตีน    มย    ลาภิโนติ   ย   โน   อายสฺมา   
อนุรุทฺโธ   ภควโต   สมฺมขุา   ยาว   อาสวาน   ขยา  ปกาเสตีติ  ฯ   
น    โข    เม   อายสฺมนฺโต   เอวมาโรเจสุ   อิมาส ฺจ   อิมาส ฺจl   
วิหารสมาปตฺตีน   มย  ลาภิโนติ  อปจ  โข  ๒  อายสฺมนฺตาน  เจตสา   
เจโต    ปริจฺจ    วิทิโต    อิมาส ฺจ    อิมาส ฺจ    วิหารสมาปตฺตีน   
อิเม   อายสฺมนฺโต   ลาภิโนติ   เทวตาป   เม   เอตมตฺถ  อาโรเจสุ   
อิมาส ฺจ   อิมาส ฺจ   วิหารสมาปตฺตีน   อิเม   อายสฺมนฺโต   ลาภิโนติ   
ต เม ๓ ภควตา ป ฺหาภิปุฏเน พฺยากตนฺติ ฯ   
     [๓๖๗]  อถ  โข  ทโีฆ  ปรชโน  ยกฺโข  เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ  ฯ  เอกมนฺต   
 ิโต  โข  ทีโฆ  ปรชโน  ยกฺโข  ภควนฺต เอตทโวจ ลาภา [๔] ภนฺเต   
วชฺชีน   สลุทธฺลาภา   ภนฺเต   วชฺชีน   ปชาย  ยตฺถ  ตถาคโต  วิหรติ   
อรห    สมฺมาสมฺพุทฺโธ   อิเม   จ   ตโย   กุลปุตฺตา   อายสฺมา   จ   
อนุรุทฺโธ   อายสฺมา   จ   นนฺทิโย   อายสฺมา  จ  กิมโิลติ  ฯ  ทีฆสฺส   
ปรชนสฺส   ยกฺขสฺส   สททฺ   สุตฺวา   ภุมฺมา   เทวา   สทฺทมนุสฺสาเวสุ   
#๑ โป. อนุสาเวตฺวา ฯ ๒ ม. อป จ เม ฯ ๓ ม. ตเมน ฯ ๔ ม. วต ฯ    
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ลาภา   วต   โภ   วชชฺีน   สุลทฺธลาภา   วต   โภ   วชฺชีน  ปชาย   
ยตฺถ    ตถาคโต   วิหรติ   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   อิเม   จ   ตโย   
กุลปุตฺตา   อายสฺมา  จ  อนุรุทฺโธ  อายสฺมา  จ  นนทฺิโย  อายสฺมา  จ   
กิมิโลติ    ฯ    ภุมฺมาน   เทวาน   สทฺท   สุตฺวา   จาตุมฺมหาราชิกา   
เทวา  ...  ตาวตึสา  เทวา ... ยามา เทวา ... ตุสิตา เทวา ...   
นิมฺมานรตี  เทวา  ... ปรนมิฺมิตวสวตฺตี เทวา  ... พฺรหฺมกายิกา เทวา   
สทฺทมนุสฺสาเวสุ   ลาภา   วต   โภ   วชชฺีน   สลุทฺธลาภา   วต  โภ   
วชฺชีน    ปชาย    ยตฺถ    ตถาคโต   วิหรติ   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
อิเม   จ   ตโย   กุลปุตฺตา   อายสฺมา   จ   อนุรุทฺโธ  อายสฺมา  จ   
นนฺทิโย อายสฺมา จ กิมิโลติ ฯ   
     [๓๖๘]   อิติห  เตน  ขเณน  เตน  มหุุตฺเตน  ยาว  พฺรหฺมโลกา   
สทฺทา  วิทิตา  อเหสุ  เอวเมต  ทีฆ  เอวเมต  ทีฆ  ยสฺมาป  ทีฆ กุลา   
เอเต   ตโย   กุลปุตฺตา  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชิตา  ต ฺเจป  กลุ   
เอเต   ตโย  กุลปุตฺเต  ปสนฺนจิตฺต  อนุสฺสเรยฺย  ตสฺสปสฺส  ๑  กุลสฺส   
ทีฆรตฺต   หติาย   สุขาย   ยสฺมาป   ทฆี   กุลปริวฏฏา   เอเต  ตโย   
กุลปุตฺตา   อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชิตา   โส   เจป  กุลปริวฏโฏ   
เอเต    ตโย    กุลปุตฺเต    ปสนฺนจิตฺโต    อนุสฺสเรยฺย    ตสฺสปสสฺ   
กุลปริวฏฏสสฺ    ทีฆรตฺต    หิตาย    สขุาย    ยสฺมาป   ทีฆ   คามา   
เอเต   ตโย   กุลปุตฺตา   อคารสฺมา   อนคาริย  ปพฺพชิตา  โส  เจป   
คาโม   เอเต   ตโย   กลุปุตฺเต   ปสนฺนจิตฺโต  อนุสฺสเรยฺย  ตสฺสปสฺส   
#๑ ม. ตสฺสปาสฺส ฯ สพฺพตฺถ เอว าตพฺพ ฯ    
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คามสฺส   ทฆีรตฺต   หิตาย   สุขาย  ยสฺมาป  ทีฆ  นิคมา  เอเต  ตโย   
กุลปุตฺตา   อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชิตา  โส  เจป  นิคโม  เอเต   
ตโย    กลุปุตฺเต    ปสนฺนจิตฺโต    อนุสสฺเรยฺย    ตสฺสปสฺส   นิคมสฺส   
ทีฆรตฺต   หติาย   สุขาย  ยสฺมาป  ทีฆ  นครา  เอเต  ตโย  กุลปุตฺตา   
อคารสฺมา    อนคาริย    ปพฺพชิตา    ต ฺเจป   นคร   เอเต   ตโย   
กุลปุตฺเต    ปสนฺนจิตฺต    อนุสฺสเรยฺย    ตสฺสปสฺส   นครสฺส   ทฆีรตฺต   
หิตาย    สุขาย   ยสฺมาป   ทีฆ   ชนปทา   เอเต   ตโย   กุลปุตฺตา   
อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชิตา   โส   เจป   ชนปโท  เอเต  ตโย   
กลุปุตฺเต    ปสนฺนจิตฺโต   อนุสฺสเรยฺย   ตสฺสปสฺส   ชนปทสฺส   ทีฆรตฺต   
หิตาย   สุขาย   สพฺเพ   เจป   ทีฆ  ขตฺติยา  เอเต  ตโย  กลุปุตฺเต   
ปสนฺนจิตฺตา    อนุสฺสเรยฺยุ   สพฺเพสปสฺส   ขตฺติยาน   ทีฆรตฺต   หิตาย   
สุขาย    สพฺเพ    เจป    ทฆี   พฺราหฺมณา   ฯเปฯ   สพฺเพ   เจป   
ทีฆ   เวสฺสา  ...  สพฺเพ  เจป  ทีฆ  สุทฺทา  เอเต  ตโย  กุลปุตฺเต   
ปสนฺนจิตฺตา    อนุสฺสเรยฺยุ    สพฺเพสปสฺส   สุทฺทาน   ทีฆรตฺต   หิตาย   
สุขาย  สเทวโก  เจป  ทีฆ  โลโก  สมารโก สพฺรหฺมโก สสฺสมณพฺราหฺมณี   
ปชา     สเทวมนุสฺสา     เอเต    ตโย    กุลปุตฺเต    ปสนฺนจิตฺตา   
อนุสฺสเรยฺย     สเทวกสฺสปสฺส    โลกสฺส    สมารกสฺส    สพฺรหฺมกสฺส   
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา   ปชาย   สเทวมนุสฺสาย   ทีฆรตฺต   หิตาย   สุขาย   
ปสฺส    ทีฆ   ยาว ฺเจเต   ตโย   กุลปุตฺตา   พหุชนหิตาย   ปฏิปนฺนา   
พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ    
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     อิทมโวจ   ภควา   อตฺตมโน   ทีโฆ   ปรชโน   ยกฺโข  ภควโต   
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ   
               จูฬโคสิงฺคสาลสุตฺต นิฏ ิต ปม ฯ   
                     _______________    
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                    มหาโคสิงฺคสาลสุตฺต   
     [๓๖๙]   เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  ภควา  โคสิงฺคสาลวนทาเย   
วิหรติ    สมพฺหุเลหิ    อภิ ฺาเตหิ   อภิ ฺาเตหิ   เถเรหิ   สาวเกหิ   
สทฺธึ   อายสฺมตา   จ   สารีปุตฺเตน  อายสฺมตา  จ  มหาโมคฺคลฺลาเนน   
อายสฺมตา   จ   มหากสฺสเปน   อายสฺมตา   จ  อนรุุทฺเธน  อายสฺมตา   
จ   เรวเตน   อายสฺมตา   จ   อานนฺเทน   อ ฺเหิ  จ  อภิ ฺาเตหิ   
อภิ ฺาเตหิ    เถเรหิ   สาวเกหิ   สทฺธ ึ  ฯ   อถ   โข   อายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน    สายณฺหสมย    ปฏิสลลฺานา   วุฏ ิโต   เยนายสฺมา   
มหากสฺสโป    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต    มหากสฺสป   
เอตทโวจ  อายามาวุโส  กสฺสป  เยนายสฺมา สารีปุตฺโต เตนุปสงฺกมิสฺสาม   
ธมฺมสฺสวนายาติ       ฯ       เอวมาวุโสติ      โข      อายสฺมา   
มหากสฺสโป   อายสฺมโต   มหาโมคฺคลฺลานสฺส   ปจฺจสฺโสสิ  ฯ  อถ  โข   
อายสฺมา   จ   มหาโมคฺคลฺลาโน   อายสฺมา  จ  มหากสฺสโป  อายสฺมา   
จ   อนุรุทโฺธ   เยนายสฺมา  สารีปุตฺโต  เตนุปสงฺกมึสุ  ธมฺมสฺสวนาย  ฯ(   
อทฺทสา    โข   อายสฺมา   อานนฺโท   อายสฺมนฺต ฺจ   มหาโมคฺคลฺลาน   
อายสฺมนฺต ฺจ     มหากสฺสป    อายสฺมนฺต ฺจ    อนุรุทฺธ    เยนายสฺมา   
สารีปุตฺโต    เตนุปสงฺกมนฺเต    ธมฺมสสฺวนาย    ทสิฺวาน   เยนายสฺมา   
เรวโต   เตนปุสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมนฺต   เรวต   เอตทโวจt   
อุปสงฺกมนฺตา    โข   อมู   อาวุโส   เรวต   สปฺปรุิสา   เยนายสฺมา    
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สารีปุตฺโต   เตน   ธมฺมสสฺวนาย   อายามาวุโส   เรวต   เยนายสฺมา   
สารีปุตฺโต   เตนุปสงฺกมิสฺสาม   ธมฺมสสฺวนายาติ   ฯ  เอวมาวุโสติ  โข   
อายสฺมา   เรวโต   อายสฺมโต   อานนฺทสฺส   ปจฺจสฺโสสิ  ฯ  อถ  โข   
อายสฺมา   จ  เรวโต  อายสฺมา  จ  อานนฺโท  เยนายสฺมา  สารีปุตฺโต   
เตนุปสงฺกมึสุ ธมฺมสฺสวนาย ฯ   
     [๓๗๐]    อทฺทสา   โข   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   อายสฺมนฺต ฺจ   
เรวต    อายสฺมนฺต ฺจ    อานนฺท    ทูรโตว    อาคจฺฉนฺเต   ทิสฺวาน   
อายสฺมนฺต    อานนฺท   เอตทโวจ   เอตุ   โข   อายสฺมา   อานนฺโท   
สฺวาคต    อายสฺมโต    อานนฺทสฺส    ภควโต   อุปฏากสฺส   ภควโต   
สนฺติกาวจรสฺส    รมณีย   อาวุโส   อานนฺท   โคสงฺิคสาลวน   โทสินา   
รตฺติ    สพฺพผาลิผุลฺลา    สาลา   ทิพฺพา   ม ฺเ   คนฺธา   สมฺปวนฺติ   
กถรูเปน   อาวุโส   อานนฺท   ภิกฺขุนา  โคสิงฺคสาลวน  โสเภยฺยาติ  ฯ   
อิธาวุโส   สารีปุตฺต   ภิกขฺุ   พหุสฺสุโต   โหติ   สตุธโร  สุตสนฺนิจฺจโย   
เย   เต   ธมฺมา   อาทิกลฺยาณา   มชฺเฌกลฺยาณา   ปรโิยสานกลฺยาณา   
สาตฺถา    สพฺย ฺชนา   เกวลปริปุณฺณ   ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   อภิวทนฺติ   
ตถารูปาสฺส ธมฺมา พหุสฺสุตา โหนฺติ ธตา ๑ วจสา ปริจิตา มนสานุเปกฺขิตา   
ทิฏ ิยา    สปุฏิวิทฺธา    โส    จตสฺสนฺน    ปริสาน   ธมฺม   เทเสติ   
ปริมณฺฑเลหิ      ปทพฺย ฺชเนหิ      อนุปฺปพนฺเธหิ     อนุสยสมุคฺฆาตาย   
เอวรูเปน โข อาวุโส สารีปุตฺต ภิกฺขุนา โคสิงฺคสาลวน โสเภยฺยาติ ฯ   
     [๓๗๑]   เอว   วุตฺเต  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  อายสฺมนฺต  เรวต   
#๑ ม. ธาตา ฯ    
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เอตทโวจ   พฺยากต   โข   อาวุโส   เรวต   อายสฺมตา   อานนฺเทน   
ยถาสก   ปฏภิาน   ตตฺถทานิ   มย  อายสฺมนฺต  เรวต  ปุจฺฉาม  รมณีย   
อาวุโส   เรวต   โคสิงฺคสาลวน  โทสนิา  รตฺติ  สพฺพผาลิผุลฺลา  สาลา   
ทิพฺพา    ม ฺเ    คนฺธา    สมฺปวนฺติ    กถรูเปน   อาวุโส   เรวต   
ภิกฺขุนา   โคสิงฺคสาลวน   โสเภยฺยาติ   ฯ   อิธาวุโส  สารีปุตฺต  ภิกฺขุ   
ปฏิสลลฺานาราโม   โหติ   ปฏิสลลฺานรโต   อชฌฺตฺต   เจโตสมถมนุยุตฺโต   
อนิรากตชฺฌาโน    วิปสสฺนาย    สมนฺนาคโต   พฺรูเหตา   สุ ฺาคาราน   
เอวรูเปน โข อาวุโส  สารีปุตฺต ภิกฺขุนา โคสิงฺคสาลวน โสเภยฺยาติ ฯ   
     [๓๗๒]   เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  อายสฺมนฺต  อนุรุทธฺ   
เอตทโวจ   พฺยากต   โข   อาวุโส   อนุรุทฺธ   อายสฺมตา   เรวเตน   
ยถาสก    ปฏภิาน    ตตฺถทานิ   มย   อายสฺมนฺต   อนุรุทฺธ   ปุจฺฉาม   
รมณีย   อาวุโส  อนรุุทฺธ  โคสิงฺคสาลวน  โทสินา  รตฺติ  สพฺพผาลิผุลฺลา   
สาลา      ทิพฺพา      ม ฺเ     คนฺธา     สมฺปวนฺติ     กถรูเปน   
อาวุโส   อนุรุทฺธ   ภิกฺขุนา   โคสิงฺคสาลวน  โสเภยฺยาติ  ฯ  อิธาวุโส   
สารีปุตฺต    ภิกฺขุ    ทิพฺเพน   จกฺขุนา   วิสุทฺเธน   อติกฺกนฺตมานุสเกน   
สหสฺส   โลกาน   โวโลเกติ   เสยฺยถาป   อาวุโส  สารีปุตฺต  จกฺขุมา   
ปุริโส     อุปริปาสาทวรคโต    สหสฺส    เนมิมณฺฑลาน    โวโลเกยฺย   
เอวเมว   โข   อาวุโส   สารีปุตฺต  ภิกฺขุ  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน   
อติกฺกนฺตมานุสเกน    สหสฺส    โลกาน   โวโลเกติ   เอวรูเปน   โข   
อาวุโส สารีปุตฺต ภิกฺขุนา โคสิงฺคสาลวน โสเภยฺยาติ ฯ    
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     [๓๗๓]  เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  สารีปตฺุโต  อายสฺมนฺต มหากสฺสป   
เอตทโวจ   พฺยากต   โข   อาวุโส   กสฺสป   อายสฺมตา   อนุรุทเฺธน   
ยถาสก   ปฏภิาน   ตตฺถทานิ   มย   อายสฺมนฺต   มหากสฺสป   ปุจฺฉาม   
รมณีย   อาวุโส   กสฺสป  โคสิงฺคสาลวน  โทสินา  รตฺติ  สพฺพผาลิผุลฺลา   
สาลา      ทิพฺพา      ม ฺเ     คนฺธา     สมฺปวนฺติ     กถรูเปน   
อาวุโส   กสสฺป   ภิกฺขุนา   โคสิงฺคสาลวน   โสเภยยฺาติ  ฯ  อิธาวุโส   
สารีปุตฺต  ภิกฺขุ  อตฺตนา  จ  อาร ฺโก  ๑  โหติ อาร ฺกตฺตสฺส ๒ จ   
วณฺณวาที    อตฺตนา    จ   ปณฺฑปาติโก   โหติ   ปณฺฑปาติกตฺตสฺส   จ   
วณฺณวาที   อตฺตนา   จ   ปสุกูลิโก   โหติ  ปสุกูลิกตฺตสฺส  จ  วณฺณวาที   
อตฺตนา   จ   เตจีวริโก   โหติ  เตจีวริกตฺตสฺส  จ  วณฺณวาที  อตฺตนา   
จ   อปฺปจฺโฉ   โหติ  อปฺปจฺฉตาย  จ  วณฺณวาที  อตฺตนา  จ  สนตฺุฏโ   
โหติ    สนฺตุฏ ิยา    จ   วณฺณวาที   อตฺตนา   จ   ปวิวิตฺโต   โหติ   
ปวิเวกสฺส   จ   วณฺณวาที   อตฺตนา   จ   อสสฏโ  โหติ  อสสคฺคสฺส   
จ   วณฺณวาที   อตฺตนา   จ   อารทฺธวิริโย   โหติ   วิรยิารมฺภสฺส  จ   
วณฺณวาที    อตฺตนา    จ    สลีสมฺปนฺโน    โหติ    สีลสมฺปทาย   จ   
วณฺณวาที    อตฺตนา   จ   สมาธิสมฺปนฺโน   โหติ   สมาธิสมฺปทาย   จ   
วณฺณวาที    อตฺตนา    จ    ป ฺาสมฺปนฺโน    โหติ    ป ฺาสมฺปทาย   
จ    วณฺณวาที   อตฺตนา   จ   วิมุตฺติสมฺปนฺโน   โหติ   วิมุตฺติสมฺปทาย   
จ     วณฺณวาที     อตฺตนา    จ    วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺโน    โหติ   
วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปทาย    จ    วณฺณวาที   เอวรูเปน   โข   อาวุโส   
#๑ โป. ม. อาร ฺ ิโก ฯ ๒ ม. อาร ฺ ิกตฺตสฺส ฯ    
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สารีปุตฺต ภิกฺขุนา โคสิงฺคสาลวน โสเภยฺยาติ ฯ   
     [๓๗๔]    เอว    วุตฺเต    อายสฺมา   สารีปุตฺโต   อายสฺมนฺต   
มหาโมคฺคลฺลาน    เอตทโวจ    พฺยากต   โข   อาวุโส   โมคฺคลลฺาน   
อายสฺมตา   มหากสฺสเปน   ยถาสก  ปฏิภาน  ตตฺถทานิ  มย  อายสฺมนฺต   
มหาโมคฺคลฺลาน   ปุจฺฉาม   รมณีย  อาวุโส  โมคฺคลฺลาน  โคสิงฺคสาลวน   
โทสินา    รตฺติ    สพฺพผาลิผุลฺลา    สาลา   ทิพฺพา   ม ฺเ   คนฺธา   
สมฺปวนฺติ   กถรูเปน   อาวุโส   โมคฺคลฺลาน   ภิกฺขุนา   โคสิงฺคสาลวน   
โสเภยฺยาติ   ฯ   อิธาวุโส  สารีปุตฺต  เทฺว  ภิกฺขู  อภิธมฺมกถ  กเถนฺติ   
เต    อ ฺม ฺ    ปุจฺฉนฺติ   อ ฺม ฺสฺส   ป ฺห   ปุฏา   วิสชฺเชนฺติ   
โน  จ  สสาเทนฺติ ๑ ธมฺม ี๒ จ เนส กถา ปวตฺตนี ๓ โหติ เอวรเูปน   
โข อาวุโส สารีปุตฺต ภิกฺขุนา โคสิงฺคสาลวน โสเภยฺยาติ ฯ   
     [๓๗๕]    อถ   โข   อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน   อายสฺมนฺต   
สารีปุตฺต    เอตทโวจ   พฺยากต   โข   อาวุโส   สารปีุตฺต   อเมฺหหิ   
สพฺเพเหว   ยถาสก   ปฏิภาน   ตตฺถทานิ   มย   อายสฺมนฺต  สารปีุตฺต   
ปุจฺฉาม   รมณีย   อาวุโส   สารีปุตฺต   โคสิงฺคสาลวน   โทสินา  รตฺติ   
สพฺพผาลิผุลฺลา   สาลา   ทิพฺพา   ม ฺเ   คนฺธา   สมฺปวนฺติ  กถรูเปน   
อาวุโส   สารปีุตฺต   ภิกฺขุนา  โคสิงฺคสาลวน  โสเภยฺยาติ  ฯ  อิธาวุโส   
โมคฺคลฺลาน   ภิกฺขุ   จิตฺต   วส   วตฺเตติ   โน   จ   ภิกฺขุ  จิตฺตสฺส   
วเสน   วตฺตติ   โส   ยาย   วิหารสมาปตฺติยา  อากงฺขติ  ปุพฺพณฺหสมย   
วิหริตุ     ตาย    วิหารสมาปตฺติยา    ปพฺุพณฺหสมย    วิหรติ    ยาย   
#๑ ม. สสาเรนฺติ ฯ ๒ โป. ปสาเรนฺติ ธมฺมิยา ฯ ๓ ม. ปวตฺตีนี ฯ    
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วิหารสมาปตฺติยา  อากงฺขติ  มชฺฌนฺติกสมย  วิหรตุิ  ตาย วิหารสมาปตฺติยา   
มชฺฌนฺติกสมย      วิหรติ     ยาย     วิหารสมาปตฺติยา     อากงฺขติ   
สายณฺหสมย    วิหริตุ   ตาย   วิหารสมาปตฺติยา   สายณฺหสมย   วิหรติ   
เสยฺยถาป   อาวุโส   โมคฺคลฺลาน   ร ฺโ   วา  ราชมหามตฺตสฺส  วา   
นานารตฺตาน   ทุสฺสาน   ทุสฺสกรณฺฑโก   ปโูร   อสฺส   โส   ย ฺเทว   
ทุสฺสยุค   อากงฺเขยฺย   ปุพฺพณฺหสมย   ปารุปตุ   ตตเทว   ๑  ทุสฺสยุค   
ปุพฺพณฺหสมยปารุเปยฺย ย ฺเทวทุสฺสยุคอากงฺเขยฺยมชฺฌนฺติกสมย   
ปารุปตุ   ตตเทว   ๑   ทุสสฺยุค   มชฺฌนฺติกสมย  ปารุเปยฺย  ย ฺเทว   
ทุสฺสยุค  อากงฺเขยฺย  สายณฺหสมย ปารุปตุ ตตเทว ๑ ทุสฺสยุค สายณฺหสมย   
ปารุเปยฺย   เอวเมว   โข   อาวุโส   โมคฺคลฺลาน   ภิกฺขุ  จิตฺต  วส   
วตฺเตติ  โน  จ  ภิกฺขุ  จิตฺตสฺส  วเสน วตฺตติ โส ยาย วิหารสมาปตฺติยา   
อากงฺขติ      ปุพฺพณฺหสมย      วิหริตุ     ตาย     วิหารสมาปตฺติยา   
ปุพฺพณฺหสมย      วิหรติ      ยาย     วิหารสมาปตฺติยา     อากงฺขติ   
มชฺฌนฺติกสมย   วิหริตุ   ตาย   วิหารสมาปตฺติยา   มชฺฌนฺติกสมย  วิหรติ   
ยาย    วิหารสมาปตฺติยา    อากงฺขติ    สายณฺหสมย    วิหริตุ   ตาย   
วิหารสมาปตฺติยา    สายณฺหสมย    วิหรติ   เอวรูเปน   โข   อาวุโส   
โมคฺคลฺลาน ภิกฺขุนา โคสิงฺคสาลวน โสเภยฺยาติ ฯ   
     [๓๗๖]  อถ  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต เต อายสฺมนฺเต เอตทโวจ   
พฺยากต    โข    อาวุโส    อเมฺหหิ   สพฺเพเหว   ยถาสก   ปฏิภาน   
อายามาวุโส   เยน   ภควา  เตนุปสงฺกมิสฺสาม  อุปสงฺกมิตฺวา  เอตมตฺถ   
#๑ โป. ตเทว ฯ    
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ภควโต   อาโรเจสฺสาม   ยถา   โน   ภควา   พฺยากริสฺสติ  ตถา  น   
ธาเรสฺสามาติ   ฯ   เอว  อาวุโสติ  โข  เต  อายสฺมนฺโต  อายสฺมโต   
สารีปุตฺตสฺส   ปจฺจสฺโสสุ   ฯ  อถ  โข  เต  อายสฺมนฺโต  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมึสุ     อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   
นิสีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   อายสฺมา  สารีปุตฺโต  ภควนฺต   
เอตทโวจ   อิธ  ภนฺเต  อายสฺมา  จ  เรวโต  อายสฺมา  จ  อานนฺโท   
เยนาห    เตนุปสงฺกมึสุ    ธมฺมสฺสวนาย   อทฺทส   โข   อห   ภนฺเต   
อายสฺมนฺต ฺจ   เรวต   อายสฺมนฺต ฺจ   อานนฺท   ทรูโตว   อาคจฺฉนฺเต   
ทิสฺวาน    อายสฺมนฺต    อานนฺท   เอตทโวจ   เอตุ   โข   อายสฺมา   
อานนฺโท    สฺวาคต    อายสฺมโต   อานนฺทสฺส   ภควโต   อุปฏากสฺส   
ภควโต    สนฺติกาวจรสฺส   รมณีย   อาวุโส   อานนฺท   โคสิงฺคสาลวน   
โทสินา    รตฺติ    สพฺพผาลิผุลฺลา    สาลา   ทิพฺพา   ม ฺเ   คนฺธา   
สมฺปวนฺติ    กถรูเปน    อาวุโส    อานนฺท   ภิกฺขุนา   โคสิงฺคสาลวน   
โสเภยฺยาติ   เอว   วุตฺเต  ภนฺเต  อายสฺมา  อานนฺโท  ม  เอตทโวจ   
อิธาวุโส  สารีปุตฺต  ภิกฺขุ  พหุสฺสุโต โหติ สุตธโร ฯเปฯ อนุสยสมุคฺฆาตาย   
เอวรูเปน    โข    อาวุโส    สารีปุตฺต    ภิกฺขุนา    โคสิงฺคสาลวน   
โสเภยฺยาติ    ฯ    สาธุ    สาธุ    สารีปุตฺต    ยถาต   อานนฺโทว   
สมฺมา   พฺยากรมาโน   พฺยากเรยฺย   อานนฺโท  ห ิ สารีปุตฺต  พหุสฺสุโต   
โหติ  สุตธโร  สุตสนฺนิจฺจโย  เย  เต ธมฺมา อาทิกลฺยาณา มชฺเฌกลฺยาณา   
ปริโยสานกลฺยาณา       สาตฺถา       สพฺย ฺชนา       เกวลปริปณฺุณ    
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ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   อภิวทนฺติ   ตถารูปาสฺส  ธมมฺา  พหุสฺสุตา  โหนฺติ   
ธตา   วจสา   ปริจิตา   มนสานุเปกฺขิตา   ทิฏ ิยา   สปุฏิวิทฺธา   โส   
จตสฺสนฺน    ปริสาน    ธมฺม    เทเสติ    ปริมณฺฑเลหิ   ปทพฺย ฺชเนหิ   
อนุปฺปพนฺเธหิ อนุสยสมุคฺฆาตายาติ ฯ   
     [๓๗๗]  เอว  วุตฺเต  อห  ภนฺเต  อายสฺมนฺต  เรวต  เอตทโวจ   
พฺยากต   โข  อาวุโส  เรวต  อายสฺมตา  อานนฺเทน  ยถาสก  ปฏภิาน   
ตตฺถทานิ   มย   อายสฺมนฺต   เรวต   ปจฺุฉาม  รมณีย  อาวุโส  เรวต   
โคสิงฺคสาลวน   โทสินา   รตฺติ   สพฺพผาลิผุลฺลา  สาลา  ทิพฺพา  ม ฺเ   
คนฺธา   สมฺปวนฺติ   กถรูเปน   อาวุโส  เรวต  ภิกฺขุนา  โคสิงฺคสาลวน   
โสเภยฺยาติ   เอว   วุตฺเต   ภนฺเต  อายสฺมา  เรวโต  ม  เอตทโวจ   
อิธาวุโส   สารีปุตฺต   ภิกขฺุ   ปฏิสลลฺานาราโม   โหติ   ปฏิสลลฺานรโต   
อชฺฌตฺต   เจโตสมถมนุยตฺุโต   อนิรากตชฺฌาโน   วิปสฺสนาย  สมนฺนาคโต   
พฺรูเหตา    สุ ฺาคาราน    เอวรูเปน    โข    อาวุโส    สารีปุตฺต   
ภิกฺขุนา    โคสิงฺคสาลวน   โสเภยฺยาติ   ฯ   สาธุ   สาธุ   สารีปุตฺต   
ยถาต   เรวโตว   สมฺมา   พฺยากรมาโน   พฺยากเรยฺย   เรวโต   ห ิ  
สารีปุตฺต    ปฏิสลลฺานาราโม    โหติ   ๑   ปฏิสลลฺานรโต   อชฺฌตฺต   
เจโตสมถมนุยุตฺโต   อนิรากตชฺฌาโน   วิปสฺสนาย  สมนฺนาคโต  พฺรูเหตา   
สุ ฺาคารานนฺติ ฯ   
     [๓๗๘]  เอว  วุตฺเต  อห  ภนฺเต  อายสฺมนฺต  อนรุุทฺธ เอตทโวจ   
พฺยากต   โข  อาวุโส  อนรุุทฺธ  อายสฺมตา  เรวเตน  ฯเปฯ  กถรูเปน   
#๑ ม. อย ปาโ สพฺพตฺถ นตฺถิ ฯ    
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อาวุโส   อนุรุทฺธ   ภิกฺขุนา   โคสิงฺคสาลวน  โสเภยฺยาติ  เอว  วุตฺเต   
ภนฺเต    อายสฺมา   อนุรุทโฺธ   ม   เอตทโวจ   อิธาวุโส   สารีปุตฺต   
ภิกฺขุ   ทิพฺเพน   จกฺขุนา  วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺตมานุสเกน  สหสฺส  โลกาน   
โวโลเกติ   เสยฺยถาป   อาวุโส   จกฺขุมา   ปุรโิส  อุปริปาสาทวรคโต   
สหสฺส   เนมมิณฺฑลาน   โวโลเกยฺย   เอวเมว  โข  อาวุโส  สารีปุตฺต   
ภิกฺขุ   ทิพฺเพน   จกฺขุนา  วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺตมานุสเกน  สหสฺส  โลกาน   
โวโลเกติ   เอวรูเปน  โข  อาวุโส  สารปีุตฺต  ภิกฺขุนา  โคสิงฺคสาลวน   
โสเภยฺยาติ   ฯ   สาธุ   สาธุ   สารีปุตฺต   ยถาต  อนุรทฺุโธว  สมฺมา   
พฺยากรมาโน   พฺยากเรยฺย   อนุรุทโฺธ   หิ  สารีปุตฺต  ทิพฺเพน  จกฺขุนา   
วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สหสฺส โลกาน โวโลเกตีติ ฯ   
     [๓๗๙]   เอว   วุตฺเต   อห   ภนฺเต   อายสฺมนฺต   มหากสฺสป   
เอตทโวจ  พฺยากต  โข  อาวุโส  กสฺสป  อายสฺมตา  อนุรุทฺเธน ยถาสก   
ปฏิภาน    ตตฺถทานิ   มย   อายสฺมนฺต   มหากสฺสป   ปุจฺฉาม   ฯเปฯ   
กถรูเปน   [๑]  อาวุโส  กสฺสป  ภิกฺขุนา  โคสิงฺคสาลวน  โสเภยฺยาติ   
เอว   วุตฺเต   ภนฺเต  อายสฺมา  มหากสฺสโป  ม  เอตทโวจ  อิธาวุโส   
สารีปุตฺต    ภิกฺขุ    อตฺตนา   จ   อาร ฺโก   โหติ   อาร ฺกตฺตสฺส   
จ   วณฺณวาที   อตฺตนา   จ   ปณฺฑปาติโก   โหติ   ฯเปฯ   ปสุกูลโิก   
โหติ  ...  เตจีวริโก โหติ ... อปฺปจฺโฉ โหติ ... สนฺตุฏโ โหติ ...   
ปวิวิตฺโต  โหติ  ...  อสสฏโ   โหติ  ...  อารทฺธวิรโิย  โหติ ...   
สีลสมฺปนฺโน โหติ ... สมาธิสมฺปนฺโน โหติ ... ป ฺาสมฺปนฺโน โหติ  ...   
#๑ โป. ม. ยุ. โข ฯ    
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วิมุตฺติสมฺปนฺโน    โหติ   ...   อตฺตนา   จ   วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺโน   
โหติ    วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปทาย    จ    วณฺณวาที    เอวรูเปน   โข   
อาวุโส  สารีปุตฺต  ภิกฺขุนา  โคสิงฺคสาลวน  โสเภยฺยาติ  ฯ  สาธุ  สาธุ   
สารีปุตฺต   ยถาต  กสฺสโปว  สมฺมา  พฺยากรมาโน  พฺยากเรยฺย  กสฺสโป   
หิ   สารีปุตฺต   อตฺตนา   จ   อาร ฺโก   โหติ   อาร ฺกตฺตสฺส   จ   
วณฺณวาที    อตฺตนา    จ   ปณฺฑปาติโก   โหติ   ปณฺฑปาติกตฺตสฺส   จ   
วณฺณวาที   อตฺตนา   จ   ปสุกูลิโก   โหติ  ปสุกูลิกตฺตสฺส  จ  วณฺณวาที   
อตฺตนา  จ  เตจีวริโก  โหติ  เตจีวริกตฺตสฺส  จ  วณฺณวาที  อตฺตนา  จ   
อปฺปจฺโฉ   โหติ   อปฺปจฺฉตาย   จ   วณฺณวาที   อตฺตนา  จ  สนฺตุฏโ   
โหติ    สนฺตุฏ ิยา    จ   วณฺณวาที   อตฺตนา   จ   ปวิวิตฺโต   โหติ   
ปวิเวกสฺส   จ   วณฺณวาที   อตฺตนา   จ   อสสฏโ  โหติ  อสสคฺคสฺส   
จ   วณฺณวาที   อตฺตนา   จ   อารทฺธวิริโย   โหติ   วิรยิารมฺภสฺส  จ   
วณฺณวาที   อตฺตนา   จ   สลีสมฺปนฺโน  โหติ  สลีสมปฺทาย  จ  วณฺณวาที   
อตฺตนา    จ   สมาธิสมฺปนฺโน   โหติ   สมาธิสมฺปทาย   จ   วณฺณวาที   
อตฺตนา    จ   ป ฺาสมฺปนฺโน   โหติ   ป ฺาสมฺปทาย   จ   วณฺณวาที   
อตฺตนา    จ   วิมุตฺติสมฺปนฺโน   โหติ   วิมุตฺติสมฺปทาย   จ   วณฺณวาที   
อตฺตนา   จ   วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺโน   โหติ   วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปทาย   
จ วณฺณวาทีติ ฯ   
     [๓๘๐]   เอว   วุตฺเต  อห  ภนฺเต  อายสฺมนฺต  มหาโมคฺคลฺลาน   
เอตทโวจ    พฺยากต    โข   อาวุโส   โมคฺคลฺลาน   อายสฺมตา   จ    
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มหากสฺสเปน  ยถาสก  ปฏิภาน  ตตฺถทานิ  มย อายสฺมนฺต มหา- 
โมคฺคลฺลาน  ปุจฺฉาม  ฯเปฯ   กถรูเปน  อาวุโส  โมคฺคลฺลาน  ภิกฺขุนา   
โคสิงฺคสาลวน  โสเภยฺยาติ  เอว วุตฺเต ภนฺเต อายสฺมา มหา- 
โมคฺคลฺลาโน   ม   เอตทโวจ    อิธาวุโส     สารีปตฺุต      เทฺว     ภิกฺขู   
อภิธมฺมกถ    กเถนฺติ   เต   อ ฺม ฺ   ป ฺห   ปุจฺฉนฺติ   อ ฺม ฺสฺส   
ป ฺห   ปุฏา   วิสชฺเชนติฺ   โน  จ  สสาเทนฺติ  ธมฺมี  จ  เนส  กถา   
ปวตฺตนี  โหติ  เอวรูเปน  โข  อาวุโส  สารีปุตฺต ภิกฺขุนา โคสิงฺค- 
สาลวน  โสเภยฺยาติ    ฯ    สาธุ   สาธุ   สารีปุตฺต   ยถาต   โมคฺคลฺลาโนว   
สมฺมา    พฺยากรมาโน    พฺยากเรยฺย    โมคฺคลฺลาโน   หิ   สารีปุตฺต   
ธมฺมกถิโกติ ฯ   
     [๓๘๑]   เอว   วุตฺเต   อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน   ภควนฺต   
เอตทโวจ   อถ   ขฺวาห   ภนฺเต   อายสฺมนฺต   สารีปุตฺต   เอตทโวจ   
พฺยากต   โข  อาวุโส  สารปีุตฺต  อเมฺหหิ  สพฺเพเหว  ยถาสก  ปฏภิาน   
ตตฺถทานิ    มย    อายสฺมนฺต   สารีปุตฺต   ปุจฺฉาม   รมณีย   อาวุโส   
สารีปุตฺต   โคสิงฺคสาลวน  โทสินา  รตฺติ  สพฺพผาลิผุลฺลา  สาลา  ทิพฺพา   
ม ฺเ    คนฺธา   สมฺปวนฺติ   กถรูเปน   อาวุโส   สารีปุตฺต   ภิกฺขุนา   
โคสิงฺคสาลวน   โสเภยฺยาติ  เอว  วุตฺเต  ภนฺเต  อายสฺมา  สารีปุตฺโต   
ม   เอตทโวจ   อิธาวุโส   โมคฺคลฺลาน   ภิกฺขุ   จิตฺต   วส  วตฺเตติ   
โน   จ   ภิกฺขุ   จิตฺตสฺส  วเสน  วตฺตติ  โส  ยาย  วิหารสมาปตฺติยา   
อากงฺขติ   ปพฺุพณฺหสมย   วิหริตุ   ตาย   วิหารสมาปตฺติยา  ปุพฺพณฺห-  
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สมย  วิหรติ      ยาย     วิหารสมาปตฺติยา     อากงฺขติ     มชฌฺนฺติกสมย   
วิหริตุ    ตาย    วิหารสมาปตฺติยา    มชฌฺนฺติกสมย    วิหรติ    ยาย   
วิหารสมาปตฺติยา  อากงฺขติ  สายณฺหสมย  วิหริตุ  ตาย  วิหารสมาปตฺติยา   
สายณฺหสมย      วิหรติ      เสยฺยถาป      อาวุโส     โมคฺคลฺลาน   
ร ฺโ   วา  ราชมหามตฺตสฺส  วา  นานารตฺตาน  ทุสฺสาน  ทุสสฺกรณฺฑโก   
ปูโร    อสฺส    โส   ย ฺเทว   ทุสฺสยุค   อากงฺเขยฺย   ปุพฺพณฺหสมย   
ปารุปตุ    ตตเทว    ทุสฺสยคุ    ปุพฺพณฺหสมย    ปารเุปยฺย   ย ฺเทว   
ทุสฺสยุค    อากงฺเขยฺย    มชฺฌนฺติกสมย    ปารุปตุ   ตตเทว   ทุสฺสยุค   
มชฺฌนฺติกสมย   ปารุเปยฺย   ย ฺเทว  ทสฺุสยุค  อากงฺเขยฺย  สายณฺหสมย   
ปารุปตุ   ตตเทว   ทุสฺสยุค   สายณฺหสมย   ปารุเปยฺย   เอวเมว  โข   
อาวุโส   โมคฺคลฺลาน   ภิกฺขุ   จิตฺต   วส   วตฺเตติ   โน   จ  ภิกฺขุ   
จิตฺตสฺส    วเสน   วตฺตติ   โส   ยาย   วิหารสมาปตฺติยา   อากงฺขติ   
ปุพฺพณฺหสมย    วิหริตุ   ตาย   วิหารสมาปตฺติยา   ปุพฺพณฺหสมย   วิหรติ   
ยาย    วิหารสมาปตฺติยา    อากงฺขติ    มชฺฌนฺติกสมย   วิหริตุ   ตาย   
วิหารสมาปตฺติยา    มชฌฺนฺติกสมย    วิหรติ    ยาย   วิหารสมาปตฺติยา   
อากงฺขติ   สายณฺหสมย   วิหริตุ   ตาย   วิหารสมาปตฺติยา  สายณฺหสมย   
วิหรติ   เอวรเูปน   โข  อาวุโส  โมคฺคลฺลาน  ภิกฺขุนา  โคสิงฺคสาลวน   
โสเภยฺยาติ   ฯ   สาธุ  สาธุ  โมคฺคลลฺาน  ยถาต  สารีปุตฺโตว  สมฺมา   
พฺยากรมาโน   พฺยากเรยฺย   สารีปุตฺโต   หิ   โมคฺคลลฺาน   จิตฺต  วส   
วตฺเตติ   โน   จ   สารีปุตฺโต   จิตฺตสฺส   วเสน   วตฺตติ  โส  ยาย    
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วิหารสมาปตฺติยา  อากงฺขติ  ปุพฺพณฺหสมย  วิหรตุิ  ตาย  วิหารสมาปตฺติยา   
ปุพฺพณฺหสมย      วิหรติ      ยาย     วิหารสมาปตฺติยา     อากงฺขติ   
มชฺฌนฺติกสมย   วิหริตุ   ตาย   วิหารสมาปตฺติยา   มชฺฌนฺติกสมย  วิหรติ   
ยาย  วิหารสมาปตฺติยา อากงฺขติ สายณฺหสมย วิหริตุ ตาย วิหารสมาปตฺติยา   
สายณฺหสมย วิหรตีติ ฯ   
     [๓๘๒]   เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  ภควนฺต  เอตทโวจ   
กสฺส   นุ  โข  ภนฺเต  สุภาสิตนฺติ  ฯ  สพฺเพส  โว  สารีปุตฺต  สุภาสิต   
ปริยาเยน  อปจ  มุ  วจน  ๑ สุณาถ ยถารูเปน ภิกฺขุนา โคสิงฺคสาลวน   
โสเภยฺยาติ    อิธ   สารีปุตฺต   ภิกฺขุ   ปจฺฉาภตฺต   ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต   
นิสีทติ     ปลฺลงฺก    อาภุชิตฺวา    อุชุ    กาย    ปณิธาย    ปริมุข   
สตึ   อุปฏเปตฺวา   น   ตาวาห   อิม   ปลฺลงฺก   ภินทฺิสฺสามิ   ยาว   
เม   น   อนุปาทาย   อาสเวหิ  จิตฺต  วิมุจฺจตีติ  ๒  เอวรูเปน  โข   
สารีปุตฺต ภิกฺขุนา โคสิงฺคสาลวน โสเภยฺยาติ ฯ   
     อิทมโวจ   ภควา   อตฺตมนา   เต  อายสฺมนฺโต  ภควโต  ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
               มหาโคสิงฺคสาลสุตฺต นิฏ ิต ทุติย ฯ   
                    _________________   
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. วิมุจฺจิสฺสตีติ ฯ    
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                      มหาโคปาลสุตฺต   
     [๓๘๓]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๓๘๔]    ภควา    เอตทโวจ   เอกาทสหิ   ภิกฺขเว   องฺเคหิ   
สมนฺนาคโต    โคปาลโก    อภพฺโพ    โคคณ    ปรหิริตุ    ผาติกาตุ   
กตเมหิ   เอกาทสหิ   อิธ   ภิกฺขเว   โคปาลโก   น   รูป ฺ ู   โหติ   
น   ลกฺขณกสุโล   โหติ   น   อาสาฏิก   สาเฏตา   โหติ   น   วณ   
ปฏิจฺฉาเทตา   โหติ   น   ธูม   กตฺตา   โหติ   น   ติตฺถ   ชานาติ   
น    ปต    ชานาติ    น   วีถึ   ชานาติ   น   โคจรกุสโล   โหติ   
อนวเสสโทหี   จ  โหติ  เย  เต  อุสภา  โคปตโร  โคปรินายกา  เต   
น   อติเรกปูชาย   ปูเชตา   โหติ   อิเมหิ   โข  ภิกฺขเว  เอกาทสหิ   
องฺเคหิ   สมนฺนาคโต   โคปาลโก   อภพฺโพ  โคคณ  ปริหริตุ  ผาติกาตุ   
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  เอกาทสหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  อภพฺโพ   
อิมสฺมึ    ธมมฺวินเย    วุฑฺฒึ    วิรูฬฺห ึ  เวปุลฺล   อาปชฺชิตุ   กตเมหิ   
เอกาทสหิ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   น   รปู ฺ ู  โหติ  น  ลกฺขณกุสโล   
โหติ   น   อาสาฏิก   สาเฏตา   โหติ   น  วณ  ปฏิจฺฉาเทตา  โหติ   
น   ธูม   กตฺตา  โหติ  น  ติตฺถ  ชานาติ   น  ปต  ชานาติ  น  วีถึ   
ชานาติ    น    โคจรกุสโล   โหติ   อนวเสสโทหี   จ   โหติ   เย    
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เต   ภิกฺขู   เถรา   รตฺต ฺ ู   จิรปพฺพชิตา  สงฺฆปตโร  สงฺฆปรินายกา   
เต น อติเรกปูชาย ปูเชตา โหติ ฯ   
     [๓๘๕]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   น   รูป ฺ ู   โหติ  ฯ  อิธ   
ภิกฺขเว    ภิกขฺุ    ยงฺกิ ฺจิ   รูป   สพฺพ   รูป   จตฺตาริ   มหาภูตานิ   
จตุนฺน ฺจ    มหาภูตาน   อุปาทายรูปนฺติ   ยถาภูต   นปฺปชานาติ   เอว   
โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   น   รปู ฺ ู   โหติ   ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
น    ลกฺขณกุสโล    โหติ    ฯ   อิธ   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   กมฺมลกฺขโณ   
พาโล    กมฺมลกฺขโณ   ปณฺฑิโตติ   ยถาภูต   นปฺปชานาติ   เอว   โข   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   น   ลกฺขณกุสโล   โหติ   ฯ   กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
น   อาสาฏิก   สาเฏตา   โหติ   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ  อุปฺปนฺน   
กามวิตกฺก   อธิวาเสติ   น   ปชหติ   น   วิโนเทติ   น  พฺยนฺตีกโรติ   
น    อนภาวงฺคเมติ    อุปฺปนฺน    พฺยาปาทวิตกฺก    ฯเปฯ    อุปฺปนนฺ   
วิหึสาวิตกฺก    ฯเปฯ    อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน    ปาปเก    อกุสเล   ธมเฺม   
อธิวาเสติ  น  ปชหติ  น  วิโนเทติ  น  พฺยนฺตีกโรติ  น  อนภาวงฺคเมติ   
เอว   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  น  อาสาฏิก  สาเฏตา  โหติ  ฯ  กถ ฺจ   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   น   วณ  ปฏิจฺฉาเทตา  โหติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ   
จกฺขุนา     รปู     ทิสฺวา    นิมิตฺตคฺคาหี    โหติ    อนุพฺย ฺชนคฺคาหี   
ยตฺวาธิกรณเมน   จกฺขุนฺทฺริย  อสวุต  วิหรนฺต  อภิชฺฌาโทมนสฺสา  ปาปกา   
อกุสลา   ธมมฺา   อนฺวาสฺสเวยฺยุ   ตสสฺ   สวราย   น   ปฏิปชฺชติ  น    
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รกฺขติ   จกฺขุนฺทฺริย   จกฺขุนฺทฺริเย   น   สวร  อาปชชฺติ  โสเตน  สทฺท   
สุตฺวา  ...  ฆาเนน  คนฺธ   ฆายิตฺวา  ... ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ...   
กาเยน   โผฏพฺพ   ผุสิตฺวา  ...  มนสา  ธมฺม  วิ ฺาย  นิมิตฺตคฺคาหี   
โหติ   อนุพฺย ฺชนคฺคาหี   ยตฺวาธิกรณเมน   มนินฺทรฺิย   อสวุต   วิหรนฺต   
อภิชฺฌาโทมนสฺสา    ปาปกา   อกุสลา   ธมฺมา   อนฺวาสฺสเวยฺยุ   ตสฺส   
สวราย   น   ปฏิปชชฺติ   น   รกฺขติ   มนินฺทฺริย  มนนิฺทฺริเย  น  สวร   
อาปชฺชติ   เอว   โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  น  วณ  ปฏิจฺฉาเทตา  โหติ  ฯ   
กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  น  ธูม  กตฺตา  โหติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
ยถาสุต   ยถาปริยตฺต   ธมมฺ   น   วิตฺถาเรน  ปเรส  เทเสตา  โหติ   
เอว   โข   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  น  ธูม  กตฺตา  โหติ  ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   น   ติตฺถ   ชานาติ   ฯ   อิธ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  เย  เต  ภิกฺขู   
พหุสฺสุตา   อาคตาคมา   ธมฺมธรา  วินยธรา  มาติกาธรา  เต  กาเลน   
กาล    อุปสงฺกมิตฺวา    น   ปริปุจฺฉติ   น   ปริป ฺหติ   อิท   ภนฺเต   
กถ   อิมสฺส   โก   อตฺโถติ   ตสฺส   เต   อายสฺมนฺโต   อวิวฏ ฺเจว   
น   วิวรนฺติ   อนุตฺตานีกต ฺจ   น   อุตฺตานีกโรนฺติ   อเนกวิหิเตสุ   จ   
กงฺขฏานิเยสุ   ธมฺเมสุ   กงฺข   น  ปฏวิิโนเทนฺติ  เอว  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ  น  ติตฺถ  ชานาติ  ฯ  กถ ฺจ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  น  ปต  ชานาติ ฯ   
อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ตถาคตปฺปเวทิเต  ธมฺมวินเย  เทสิยมาเน  น  ลภติ   
ธมฺมเวท    น   ลภติ   อตฺถเวท   น   ลภติ   ธมฺมูปส ฺหิต   ปามุชฺช   
เอว   โข  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  น  ปต  ชานาติ  ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ    
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น   วีถึ   ชานาติ   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค   
ยถาภูต   นปปฺชานาติ   เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  น  วีถึ  ชานาติ  ฯ   
กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  น  โคจรกุสโล  โหติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
จตฺตาโร   สติปฏาเน   ยถาภูต   นปฺปชานาติ   เอว   โข   ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   น   โคจรกุสโล  โหติ  ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  อนวเสสโทหี   
จ  โหติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สทฺธา  คหปติกา  อภิหฏ ุ   ปวาเรนฺติ   
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาเรหิ       ตตฺถ      ภิกฺขุ   
มตฺต  น  ชานาติ  ปฏิคฺคหณาย  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อนวเสสโทหี   
โหติ   ฯ   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   เย  เต  ภิกฺขู  เถรา  รตฺต ฺ ู   
จิรปพฺพชิตา   สงฺฆปตโร  สงฺฆปรินายกา  เต  น  อติเรกปูชาย  ปูเชตา   
โหติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เย  เต  ภิกฺขู เถรา รตฺต ฺ ู จิรปพฺพชิตา   
สงฺฆปตโร  สงฺฆปรินายกา  เตสุ  น  เมตฺต  กายกมฺม  ปจฺจุปฏเปติ ๑   
อาวี   เจว  รโห  จ  น  เมตฺต  วจีกมฺม  ...  น  เมตฺต  มโนกมฺม   
ปจฺจุปฏเปติ   อาวี   เจว   รโห  จ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เย   
เต   ภิกฺขู   เถรา   รตฺต ฺ ู   จิรปพฺพชิตา  สงฺฆปตโร  สงฺฆปรินายกา   
เต   น  อติเรกปูชาย  ปูเชตา  โหติ  อิเมหิ  โข  ภิกขฺเว  เอกาทสหิ   
ธมฺเมหิ    สมนฺนาคโต    ภิกฺขุ   อภพฺโพ   อิมสฺม ึ  ธมฺมวินเย   วุฑฺฒึ   
วิรูฬฺหึ เวปุลลฺ อาปชฺชิตุ ฯ   
     [๓๘๖]   เอกาทสหิ   ภิกฺขเว   องฺเคหิ  สมนฺนาคโต  โคปาลโก   
ภพฺโพ    โคคณ    ปริหรตุิ    ผาติกาตุ    กตเมหิ   เอกาทสหิ   อิธ   
#๑ ม. ปจฺจุปฏาเปติ ฯ เอว สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 412 

ภิกฺขเว    โคปาลโก   รูป ฺ ู   โหติ   ลกฺขณกุสโล   โหติ   อาสาฏิก   
สาเฏตา   โหติ   วณ   ปฏจฺิฉาเทตา   โหติ  ธูม  กตฺตา  โหติ  ติตฺถ   
ชานาติ   ปต   ชานาติ  วีถึ  ชานาติ  โคจรกุสโล  โหติ  สาวเสสโทหี   
จ   โหติ  เย  เต  อุสภา  โคปตโร  โคปรนิายกา  เต  อติเรกปูชาย   
ปูเชตา   โหติ   อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  เอกาทสหิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
โคปาลโก    ภพฺโพ    โคคณ    ปริหรตุิ   ผาติกาตุ   เอวเมว   โข   
ภิกฺขเว    เอกาทสหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   ภพฺโพ   อิมสฺมึ   
ธมฺมวินเย   วุฑฺฒึ   วิรฬฺูหึ   เวปุลฺล   อาปชฺชิตุ   กตเมหิ   เอกาทสหิ   
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   รูป ฺ ู   โหติ   ลกฺขณกุสโล   โหติ   อาสาฏิก   
สาเฏตา    โหติ    วณ   ปฏิจฺฉาเทตา   โหติ   ธูม   กตฺตา   โหติ   
ติตฺถ   ชานาติ   ปต   ชานาติ   วีถ ึ  ชานาติ    โคจรกุสโล   โหติ   
สาวเสสโทหี   จ   โหติ  เย  เต  ภิกฺขู  เถรา  รตฺต ฺ ู  จิรปพฺพชิตา   
สงฺฆปตโร สงฺฆปรินายกา เต อติเรกปูชาย ปูเชตา โหติ ฯ   
     [๓๘๗]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  รูป ฺ ู  โหติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ    ยงฺกิ ฺจิ   รูป   สพฺพ   รูป   จตฺตาริ   มหาภูตานิ   จตุนฺน ฺจ   
มหาภูตาน   อุปาทายรูปนฺติ   ยถาภูต   ปชานาติ   เอว   โข  ภิกขฺเว   
ภิกฺขุ   รูป ฺ ู   โหติ  ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ลกฺขณกุสโล  โหติ  ฯ   
อิธ    ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   กมฺมลกฺขโณ   พาโล   กมฺมลกขฺโณ   ปณฺฑิโตติ   
ยถาภูต   ปชานาติ   เอว   โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ลกฺขณกุสโล  โหติ  ฯ   
กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อาสาฏิก  สาเฏตา  โหติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว ภิกฺขุ    
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อุปฺปนฺน    กามวิตกฺก    นาธิวาเสติ   ปชหติ   วิโนเทติ   พฺยนฺตีกโรติ   
อนภาวงฺคเมติ  อุปฺปนฺน  พฺยาปาทวิตกฺก  ...  อุปฺปนฺน  วิหึสาวิตกฺก ...   
อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน   ปาปเก  อกุสเล  ธมเฺม  นาธิวาเสติ  ปชหติ  วิโนเทติ   
พฺยนฺตีกโรติ   อนภาวงฺคเมติ   เอว   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อาสาฏิก   
สาเฏตา  โหติ  ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  วณ  ปฏิจฺฉาเทตา  โหติ  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   จกฺขุนา   รูป   ทสิฺวา   น  นิมตฺิตคฺคาหี  โหติ   
นานุพฺย ฺชนคฺคาหี    ยตฺวาธิกรณเมน    จกฺขุนฺทฺริย    อสวุต    วิหรนฺต   
อภิชฺฌาโทมนสฺสา    ปาปกา   อกุสลา   ธมฺมา   อนฺวาสฺสเวยฺยุ   ตสฺส   
สวราย   ปฏปิชฺชติ   รกฺขติ   จกฺขุนฺทฺรยิ   จกฺขุนฺทฺริเย  สวร  อาปชฺชติh   
โสเตน  สททฺ  สุตฺวา  ...  ฆาเนน  คนฺธ  ฆายิตฺวา  ... ชิวฺหาย รสh   
สายิตฺวา  ...  กาเยน  โผฏพฺพ  ผุสิตฺวา  ... มนสา ธมฺม วิ ฺาย น   
นิมิตฺตคฺคาหี    โหติ    นานุพฺย ฺชนคฺคาหี    ยตฺวาธิกรณเมน   มนินฺทฺริย   
อสวุต    วิหรนฺต    อภิชฌฺาโทมนสฺสา    ปาปกา    อกุสลา    ธมฺมา   
อนฺวาสฺสเวยฺยุ   ตสฺส   สวราย  ปฏิปชชฺติ  รกฺขติ  มนินฺทฺริย  มนินฺทฺริเย   
สวร    อาปชชฺติ   เอว   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   วณ   ปฏิจฺฉาเทตา   
โหติ   ฯ   กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ธูม  กตฺตา  โหติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   ยถาสุต   ยถาปริยตฺต  ธมฺม  วิตฺถาเรน  ปเรส  เทเสตา  โหติ   
เอว   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ธูม   กตฺตา  โหติ  ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   ติตฺถ   ชานาติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เย  เต  ภิกฺขู  เถรา   
พหุสฺสุตา   อาคตาคมา   ธมฺมธรา  วินยธรา  มาติกาธรา  เต  กาเลน    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 414 

กาล   อุปสงฺกมิตฺวา   ปรปิุจฺฉติ   ปริป ฺหติ   อิท   ภนฺเต  กถ  อิมสฺส   
โก  อตฺโถติ  ตสฺส  เต  อายสฺมนฺโต  อวิวฏ ฺเจว วิวรนฺติ อนุตฺตานีกต ฺจ   
อุตฺตานีกโรนฺติ     อเนกวิหิเตสุ     จ     กงฺขฏานิเยสุ     ธมฺเมสุ   
กงฺข   ปฏิวิโนเทนฺติ   เอว   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  ติตฺถ  ชานาติ  ฯ   
กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ปต  ชานาติ ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ตถาคตปฺปเวทิเต   
ธมฺมวินเย    เทสิยมาเน   ลภติ   อตฺถเวท   ลภติ   ธมฺมเวท   ลภติ   
ธมฺมูปส ฺหิต   ปามุชชฺ   เอว   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  ปต  ชานาติ  ฯ   
กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   วีถึ   ชานาติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย   
อฏงฺคิก   มคฺค   ยถาภูต   ปชานาติ   เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  วีถ ึ  
ชานาติ  ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โคจรกุสโล  โหติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   จตฺตาโร   สติปฏาเน   ยถาภูต  ปชานาติ  เอว  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   โคจรกุสโล   โหติ  ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สาวเสสโทหี  จ   
โหติ   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  สทฺธา  คหปติกา  อภิหฏ ุ   ปวาเรนฺติ   
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาเรหิ       ตตฺร      ภิกฺขุ   
มตฺต   ชานาติ   ปฏิคฺคหณาย   เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สาวเสสโทหี   
โหติ   ฯ   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   เย  เต  ภิกฺขู  เถรา  รตฺต ฺ ู   
จิรปพฺพชิตา   สงฺฆปตโร   สงฺฆปรินายกา   เต   อติเรกปูชาย  ปูเชตา   
โหติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เย  เต  ภิกฺขู เถรา รตฺต ฺ ู จิรปพฺพชิตา   
สงฺฆปตโร    สงฺฆปรินายกา   เตสุ   เมตฺต   กายกมมฺ   ปจฺจุปฏเปติ   
อาวี   เจว   รโห   จ   เมตฺต   วจีกมฺม  ปจฺจุปฏเปติ  อาวี  เจว    
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รโห   จ  เมตฺต  มโนกมฺม  ปจฺจุปฏเปติ  อาวี  เจว  รโห  จ  เอว   
โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   เย   เต   ภิกฺขู  เถรา  รตฺต ฺ ู  จิรปพฺพชิตา   
สงฺฆปตโร   สงฺฆปรินายกา   เต   อติเรกปูชาย  ปูเชตา  โหติ  อิเมหิ   
โข   ภิกฺขเว   เอกาทสหิ   ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  ภพฺโพ  อิมสฺมึ   
ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชิตุนฺติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                มหาโคปาลสุตฺต นิฏ ิต ตติย ฯ   
                       ___________    
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                      จูฬโคปาลสุตฺต   
     [๓๘๘]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย   ภควา  วชชฺสีุ  วิหรติ   
อุกฺกเวลาย   คงฺคาย  นทิยา  ตีเร  ฯ  ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ   
ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๓๘๙]  ภควา  เอตทโวจ  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  มาคธโก โคปาลโก   
ทุปฺป ฺชาติโก   วสฺสาน   ปจฺฉิเม   มาเส  สารทสมเย  อสมเวกฺขิตฺวา   
คงฺคาย  นทิยา  โอริมตีร  อสมเวกฺขิตฺวา  ปาริมตีร  อติตฺเถเนว  คาโว   
ปตาเรสิ  อุตฺตรนฺตีร  วิเทหาน  ๑  ฯ  อถ  โข  ภิกฺขเว คาโว มชฺเฌ   
คงฺคาย   นทยิา   โสเต   อามณฺฑลิก   กริตฺวา   ตตฺเถว   อนยพฺยสน   
อาปชฺชึสุ    ต   กิสฺส   เหตุ   ตถา   ห ิ  โส   ภิกฺขเว   มาคธโก   
โคปาลโก    ทุปฺป ฺชาติโก   วสฺสาน   ปจฺฉิเม   มาเส   สารทสมเย   
อสมเวกฺขิตฺวา   คงฺคาย   นทิยา   โอรมิตีร   อสมเวกฺขิตฺวา  ปาริมตีร   
อติตฺเถเนว   คาโว   ปตาเรสิ   อุตฺตรนตีฺร   วิเทหาน  เอวเมว  โข   
ภิกฺขเว   เยเกจิ   ๒   สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  อกสุลา  อิมสฺส   
โลกสฺส   อกสุลา   ปรสฺส   โลกสฺส   อกุสลา   มารเธยฺยสฺส  อกสุลา   
อมารเธยฺยสฺส   อกุสลา   มจฺจุเธยฺยสฺส   อกุสลา  อมจฺจุเธยฺยสฺส  เตส   
เย   โสตพฺพ   สทฺทหาตพฺพ   ม ฺ ิสฺสนฺติ   เตส   ต  ภวิสฺสติ  ทฆีรตฺต+   
อหิตาย ทุกฺขาย ฯ   
     [๓๙๐]   ภูตปุพฺพ   ภิกฺขเว  มาคธโก  โคปาลโก  สปฺป ฺชาติโก   
#๑ โป. ม. สวิุเทหาน ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. เย หิ เกจิ ฯ    
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วสฺสาน   ปจฺฉิเม   มาเส   สารทสมเย  สมเวกฺขิตฺวา  คงฺคาย  นทิยา   
โอริมตีร    สมเวกฺขิตฺวา    ปาริมตีร   ติตฺเถเนว   คาโว   ปตาเรสิ   
อุตฺตรนฺตีร  วิเทหาน  ฯ  โส  ปม  ปตาเรสิ  เย  เต อุสภา โคปตโร   
โคปรินายกา   เต   ติรยิ   คงฺคาย   โสต   เฉตฺวา  โสตฺถินา  ปาร   
อคมสุ   ฯ  อถาปเร  ปตาเรสิ  พลวคาเว  ทมฺมคาเว  เต  ๑  ติริย   
คงฺคาย  โสต  เฉตฺวา  โสตฺถินา  ปาร  อคมสุ  ฯ  อถาปเร  ปตาเรสิ   
วจฺฉตเร   วจฺฉตริโย   เตป   ติริย  คงฺคาย  โสต  เฉตฺวา  โสตฺถินา   
ปาร   อคมสุ   ฯ  อถาปเร  ปตาเรสิ  วจฺฉเก  กิสพลิเก  เตป  ติริย   
คงฺคาย   โสต   เฉตฺวา  โสตฺถินา  ปาร  อคมสุ  ฯ  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว   
วจฺฉโก   ตรณุโก   ตาวเทว   ชาตโก   มาตุ   โครวเกน  วุยฺหมาโน   
โสป   ติริย   คงฺคาย   โสต   เฉตฺวา   โสตฺถินา  ปาร  อคมาสิ  ต   
กิสฺส    เหตุ    ปณฺฑิตตฺตา    ตถา    หิ   โส   ภิกฺขเว   มาคธโก   
โคปาลโก    สปฺป ฺชาติโก   วสฺสาน   ปจฺฉิเม   มาเส   สารทสมเย   
สมเวกฺขิตฺวา    คงฺคาย   นทิยา   โอริมตีร   สมเวกฺขิตฺวา   ปาริมตีร   
ติตฺเถเนว   คาโว   ปตาเรสิ   อุตฺตรนฺตีร   วิเทหาน   เอวเมว  โข   
ภิกฺขเว  เยเกจิ  ๒  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา กุสลา อิมสฺส โลกสฺส   
กุสลา   ปรสฺส   โลกสฺส   กุสลา  มารเธยฺยสฺส  กุสลา  อมารเธยฺยสฺส   
กุสลา   มจฺจุเธยฺยสฺส   กุสลา   อมจฺจุเธยฺยสฺส   เตส   เย   โสตพฺพ   
สทฺทหาตพฺพ    ม ฺ ิสฺสนฺติ    เตส    ต    ภวิสฺสติ   ทีฆรตฺต   หิตาย   
สุขาย ฯ   
#๑ ม. เตป ฯ ๒ ม. เย ห ิเกจิ ฯ    
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     [๓๙๑]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  เย เต อุสภา โคปตโร โคปรินายกา   
ติริย   คงฺคาย   โสต  เฉตฺวา  โสตฺถินา  ปาร  อคมสุ  เอวเมว  โข   
ภิกฺขเว   เย   เต   ภิกฺขู  อรหนฺโต  ขีณาสวา  วุสิตวนฺโต  กตกรณียา   
โอหิตภารา    อนุปฺปตฺตสทตฺถา   ปริกขีฺณภวส ฺโชนา   สมมฺท ฺาวิมุตฺตา   
เตป   ๑   ติรยิ   มารสฺส  โสต  เฉตฺวา  โสตฺถินา  ปาร  คตา  ฯ   
เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   เย   เต  พลวคาโว  ทมฺมคาโว  ติริย  คงฺคาย   
โสต   เฉตฺวา   โสตฺถินา   ปาร  อคมสุ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  เย   
เต     ภิกฺขู    ป ฺจนฺน    โอรมฺภาคิยาน    ส ฺโชนาน    ปริกฺขยา   
โอปปาติกา   ตตฺถปรินิพฺพายิโน   อนาวตฺติธมฺมา   ตสฺมา   โลกา  เตป   
ติริย  มารสฺส  โสต  เฉตฺวา  โสตฺถินา  ปาร  คมิสฺสนฺติ  ฯ  เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว   วจฺฉตรา  วจฺฉตริโย  ติริย  คงฺคาย  โสต  เฉตฺวา  โสตฺถินา   
ปาร    อคมสุ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   เย   เต   ภิกฺขู   ติณฺณ   
ส ฺโชนาน   ปริกฺขยา  ราคโทสโมหาน  ตนุตฺตา  สกทาคามิโน  สกิเทว   
อิม   โลก   อาคนฺตฺวา   ทกฺุขสฺสนฺต   กริสฺสนฺติ   เตป  ติริย  มารสฺส   
โสต   เฉตฺวา   โสตฺถินา   ปาร   คมิสฺสนฺติ   ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว   
วจฺฉกา   กิสพลิกา   ติริย   คงฺคาย   โสต   เฉตฺวา  โสตฺถินา  ปาร   
อคมสุ   เอวเมว   โข   ภิกขฺเว   เย  เต  ภิกฺขู  ติณฺณ  ส ฺโชนาน   
ปริกฺขยา    โสตาปนฺนา    อวินิปาตธมฺมา    นิยตา    สมฺโพธิปรายนา   
เตป   ติริย   มารสฺส  โสต  เฉตฺวา  โสตฺถินา  ปาร  อคมสุ  ๒  ฯ   
เสยฺยถาป   โส   ภิกฺขเว   วจฺฉโก  ตรณุโก  ตาวเทว  ชาตโก  มาตุ   
#๑ ม. ปสทโฺท นตฺถิ ฯ ๒ ม. คมิสฺสนฺติ ฯ    
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โครวเกน   วุยฺหมาโน   ติริย  คงฺคาย  โสต  เฉตฺวา  โสตฺถินา  ปาร   
อคมาสิ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   เย   เต   ภิกฺขู  ธมฺมานุสาริโน   
สทฺธานุสาริโน   เตป   ติริย   มารสฺส  โสต  เฉตฺวา  โสตฺถินา  ปาร   
คมิสฺสนฺติ   ฯ   อห  โข  ปน  ภิกฺขเว  กุสโล  อิมสสฺ  โลกสฺส  กุสโล   
ปรสฺส   โลกสฺส   กุสโล   มารเธยฺยสฺส  กุสโล  อมารเธยฺยสฺส  กสุโล   
มจฺจุเธยฺยสฺส   กุสโล   อมจฺจุเธยฺยสฺส   ฯ   ตสฺส  มยหฺ  ภิกฺขเว  เย   
โสตพฺพ    สทฺทหาตพฺพ    ม ฺ ิสฺสนฺติ    เตส   ต   ภวิสฺสติ   ทฆีรตฺต   
หิตาย สุขายาติ ฯ   
     อิทมโวจ   ภควา   อิท   วตฺวาน   สคุโต   อถาปร  เอตทโวจ   
สตฺถา   
         อย โลโก ปรโลโก     ชานตา สุปฺปกาสิโต   
         ย ฺจ มาเรน สมฺปตฺต    อปฺปตฺต ย ฺจ มจฺจุนา   
         สพฺพ โลก อภิ ฺาย     สมฺพุทฺเธน ปชานตา   
         วิวฏ อมตทฺวาร        เขม นิพฺพานปตฺติยา   
         ฉนฺน ปาปมโต โสต     วิทฺธสฺต วินฬีกต   
         ปามุชชฺพหุลา ๑ โหถ   เขม ปตฺเถุ ภิกฺขโวติ ฯ   
                จูฬโคปาลสุตฺต นิฏ ิต จตุตฺถ ฯ   
                     _______________   
#๑ โป. ม. ปาโมชฺช.. ฯ    
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                       จูฬสจฺจกสุตฺต   
     [๓๙๒]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  เวสาลิย  วิหรติ   
มหาวเน   กฏูาคารสาลาย   ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน  สจฺจโก   
นิคนฺถปุตฺโต     เวสาลิย     ปฏิวสติ    ภสฺสปฺปวาทิโก    ปณฺฑิตวาโท   
สาธุสมฺมโต   พหุชนสฺส   ฯ  โส  เวสาลิย  ปริสติ  เอว  วาจ  ภาสติ   
นาห   ต   ปสฺสามิ   สมณ   วา  พฺราหฺมณ  วา  สงฺฆึ  คณึ  คณาจริย   
อปจ    อรหนฺต    สมฺมาสมฺพุทฺธ   ปฏิชานมาน   โย   มยา   วาเทน   
วาท   สมารทฺโธ   น  สงฺกมฺเปยฺย  น  สมฺปกมฺเปยฺย  น  สมฺปเวเธยฺย   
ยสฺส   น   กจฺเฉหิ   เสทา   มุ ฺเจยฺยุ  ถณู ฺเจปาห  อเจตน  วาเทน   
วาท   สมารเภยฺย  สาป  มยา  วาเทน  วาท  สมารทฺธา  สงฺกมฺเปยฺย   
สมฺปกมฺเปยฺย สมฺปเวเธยฺย โก ปน วาโท มนุสฺสภูตสฺสาติ ฯ   
     [๓๙๓]   อถ   โข   อายสฺมา  อสฺสชิ  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย  เวสาลิย  ๑  ปณฺฑาย  ปาวิสิ  ฯ  อทฺทสา โข สจฺจโก   
นิคนฺถปุตฺโต    เวสาลิย    ชงฺฆาวิหาร   อนุจงฺกมมาโน   อนุวิจรมาโน   
อายสฺมนฺต   อสฺสชึ   ทูรโตว   คจฺฉนฺต   ทิสฺวาน   เยนายสฺมา  อสฺสชิ   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมตา   อสฺสชินา   สทฺธ ึ  สมโฺมทิ   
สมฺโมทนีย    กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   อฏาสิ   ฯ๏   
เอกมนฺต     ิโต    โข   สจฺจโก   นิคนถฺปุตฺโต   อายสฺมนฺต   อสฺสชึ   
เอตทโวจ   กถ   ปน   โภ   อสฺสชิ  สมโณ  โคตโม  สาวเก  วิเนติ   
#๑ ม. เวสาล ึฯ    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 421 

กถภาคา   จ   ปน   สมณสฺส   โคตมสฺส   สาวเกสุ  อนุสาสนี  พหุลา   
ปวตฺตตีติ  ฯ  เอว  โข  อคฺคิเวสฺสน  ภควา  สาวเก  วิเนติ เอวภาคา   
จ   ปน   ภควโต   สาวเกสุ  อนุสาสนี  พหุลา  ปวตฺตติ  รูป  ภิกฺขเว   
อนิจฺจ   เวทนา   อนิจฺจา  ส ฺา  อนิจฺจา  สงฺขารา  อนิจฺจา  วิ ฺาณ   
อนิจฺจ   รูป   ภิกฺขเว   อนตฺตา   เวทนา   อนตฺตา   ส ฺา  อนตฺตา   
สงฺขารา   อนตฺตา   วิ ฺาณ   อนตฺตา  สพฺเพ  สงฺขารา  อนตฺตา  ๑   
สพฺเพ   ธมฺมา   อนตฺตาติ   เอว   โข   อคฺคิเวสฺสน  ภควา  สาวเก   
วิเนติ   เอวภาคา   จ   ปน   ภควโต   สาวเกสุ   อนุสาสนี  พหุลา   
ปวตฺตตีติ   ฯ   ทุสฺสุต   วต  โภ  อสฺสชิ  อสฺสุมฺห  เย  มย  เอววาทึ   
สมณ    โคตม   อสฺสุมฺห   อปฺเปวนาม   มย   กทาจิ   กรหจิ   เตน   
โภตา   โคตเมน   สทฺธึ  สมาคม  ๒  คจฺเฉยฺยาม  อปฺเปวนาม  สิยา   
โกจิเทว    กถาสลฺลาโป    อปฺเปวนาม   ตสฺมา   ปาปกา   ทฏิ ิคตา   
วิเวเจยฺยามาติ ฯ   
     [๓๙๔]   เตน   โข   ปน   สมเยน   ป ฺจมตฺตานิ  ลิจฺฉวิสตานิ   
สนฺถาคาเร  ๓  สนฺนิปติตานิ  โหนฺติ  เกนจิเทว  กรณีเยน  ฯ  อถ โข   
สจฺจโก   นิคนฺถปุตฺโต   เยน   เต   ลิจฺฉวี  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
เต    ลิจฺฉวี   เอตทโวจ   อภิกฺกมนฺตุ   โภนฺโต   ลิจฺฉวี   อภิกฺกมนฺตุ   
โภนฺโต   ลิจฺฉวี   อชชฺ   เม   สมเณน  โคตเมน  สทฺธึ  กถาสลฺลาโป   
ภวิสฺสติ   สเจ   เม   สมโณ   โคตโม   ตถา  ปติฏหิสฺสติ  ยถา  จ   
เม    าต ฺตเรน   สาวเกน   อสฺสชินา   นาม   ภิกฺขุนา   ปติฏ ิต   
#๑ โป. ม. สพฺพตฺถ อนิจฺจาติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. สมาคจฺเฉยฺยาม ฯ ๓ ม. สนฺธาคาเร ฯ    
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เสยฺยถาป   นาม   พลวา  ปุริโส  ทีฆโลมิก  เอฬก  โลเมสุ  คเหตฺวา   
อากฑฺเฒยฺย    ปรกิฑฺเฒยฺย    เอวเมวาห    สมณ    โคตม   วาเทน   
วาท    อากฑฺฒิสฺสามิ    ปริกฑฺฒิสฺสามิ    สมฺปรกิฑฺฒิสฺสามิ    เสยฺยถาป   
นาม    พลวา   โสณฺฑิกากมฺมกาโร   มหนฺต   โสณฺฑิกากิล ฺช   คมฺภีเร   
อุทกรหเท   ปกฺขิปตฺวา   กณฺเณ   คเหตฺวา   อากฑฺเฒยฺย   ปริกฑฺเฒยฺย   
สมฺปริกฑฺเฒยฺย   เอวเมวาห  สมณ  โคตม  วาเทน  วาท  อากฑฺฒิสฺสามิ   
ปริกฑฺฒิสฺสามิ    สมฺปรกิฑฺฒิสฺสามิ    เสยฺยถาป   นาม   พลวา   ปุริโส   
โสณฺฑิกาธุตฺโต    ถาล    กณฺเณ    คเหตฺวา   โอธุเนยฺย   นิทฺธุเนยฺย   
นิปฺโปเยฺย  ๑  เอวเมวาห  สมณ  โคตม  วาเทน  วาท  โอธุนิสสฺามิ   
นิทฺธุนิสฺสามิ   นิปฺโป ิสฺสามิ  ๒  เสยยฺถาป  นาม  กุ ฺชโร  สฏ ิหายโน   
คมฺภีร   โปกขฺรณึ   โอคาเหตฺวา   สาณโธวิก   นาม   กฬีิตชาต  กฬีติ   
เอวเมวาห   สมณ   โคตม   สาณโธวิก   ม ฺเ   กีฬิตชาต  กฬีิสฺสามิ   
อภิกฺกมนฺตุ    โภนฺโต    ลจฺิฉวี   อภิกฺกมนฺตุ   โภนฺโต   ลิจฺฉวี   อชฺช   
เม   สมเณน  โคตเมน  สทฺธึ  กถาสลลฺาโป  ภวิสสฺตีติ  ฯ  ตตฺเถกจฺเจ   
ลิจฺฉวี    เอวมาหสุ   ก ึ  สมโณ   โคตโม   สจฺจกสฺส   นิคนฺถปตฺุตสฺส   
วาท   อาโรเปสฺสติ  อถ  โข  สจฺจโก  นิคนฺถปุตฺโต  สมณสฺส  โคตมสฺส   
วาท  อาโรเปสฺสตีติ  ฯ  เอกจฺเจ  ลิจฺฉวี  เอวมาหสุ  กึ  โส ภวมาโน   
สจฺจโก   นิคนฺถปุตฺโต   โย   ภควโต   วาท   อาโรเปสฺสติ  อถ  โข   
ภควา   สจฺจกสฺส   นิคนฺถปุตฺตสฺส   วาท   อาโรเปสฺสตีติ  ฯ  อถ  โข   
#๑ โป. ม. นปิฺโผเฏยฺย ฯ ยุ. นิจฺฉาเทยฺย ฯ ๒ โป. นปิฺโผฏิสฺสามิ ฯ   
#ม. นิปฺโผเฏสฺสามิ ฯ ยุ. นิจฺฉาเทสฺสามีติ ทิสฺสติ ฯ    
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สจฺจโก    นิคนฺถปุตฺโต    ป ฺจมตฺเตหิ    ลิจฺฉวิสเตหิ   ปริวุโต   เยน   
มหาวน กูฏาคารสาลา เตนุปสงฺกมิ ฯ   
     [๓๙๕]   เตน   โข  ปน  สมเยน  สมพฺหุลา  ภิกฺขู  อพฺโภกาเส   
จงฺกมนฺติ   ฯ   อถ   โข   สจฺจโก   นิคนถฺปุตฺโต   เยน   เต  ภิกฺขู   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   เต   ภิกฺขู   เอตทโวจ   กหนฺนุโข   โภ   
เอตรหิ   โส   ภว   โคตโม  วิหรติ  ทสสฺนกามา  หิ  มย  ต  ภวนฺต   
โคตมนฺติ   ฯ   เอส   อคฺคิเวสฺสน   ภควา   มหาวน  อชฺโฌคาเหตฺวา   
อ ฺตรสฺมึ   รุกฺขมูเล   ทวิาวิหาร   นิสินฺโนติ   ฯ   อถ  โข  สจฺจโก   
นิคนฺถปุตฺโต   มหติยา   ลจฺิฉวิปริสาย   สทฺธึ   มหาวน  อชโฺฌคาเหตฺวา   
เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควตา   สทฺธึ   สมฺโมทิ   
สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต  นิสีท ิ ฯ  เตป   
โข   ลิจฺฉวี   อปฺเปกจฺเจ  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทสึุ  ฯ   
อปฺเปกจฺเจ   ภควตา   สทธฺึ   สมฺโมทึส ุ  สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย   
วีติสาเรตฺวา    เอกมนฺต    นิสีทึสุ   ฯ   อปฺเปกจฺเจ   เยน   ภควา   
เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา    เอกมนฺต   นสิีทึสุ   ฯ   อปฺเปกจฺเจ   ภควโต   
สนฺติเก   นามโคตฺต   สาเวตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทึส ุ  ฯ  อปฺเปกจฺเจ   
ตุณฺหีภูตา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ   
     [๓๙๖]   เอกมนฺต   นสิินฺโน  โข  สจฺจโก  นิคนฺถปุตฺโต  ภควนฺต   
เอตทโวจ   ปุจฺเฉยฺยาห   ภวนฺต   โคตม   กิ ฺจิเทว  เทส  สเจ  เม   
ภว   โคตโม   โอกาส   กโรติ   ป ฺหสฺส  เวยฺยากรณายาติ  ฯ  ปุจฺฉ    
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อคฺคิเวสฺสน   ยทากงฺขสีติ   ฯ  กถ  ปน  ภว  โคตโม  สาวเก  วิเนติ   
กถภาคา   จ   ปน   โภโต   โคตมสฺส   สาวเกสุ   อนุสาสนี  พหุลา   
ปวตฺตตีติ   ฯ  เอว  โข  อห  อคฺคิเวสฺสน  สาวเก  วิเนมิ  เอวภาคา   
จ   ปน   เม   สาวเกสุ   อนุสาสนี   พหุลา   ปวตฺตติ  รูป  ภิกฺขเว   
อนิจฺจ   เวทนา   อนิจฺจา  ส ฺา  อนิจฺจา  สงฺขารา  อนิจฺจา  วิ ฺาณ   
อนิจฺจ   รูป   ภิกฺขเว   อนตฺตา   เวทนา   อนตฺตา   ส ฺา  อนตฺตา   
สงฺขารา    อนตฺตา   วิ ฺาณ   อนตฺตา   สพฺเพ   สงฺขารา   อนตฺตา   
สพฺเพ   ธมฺมา  อนตฺตาติ  เอว  โข  อห  อคฺคิเวสฺสน  สาวเก  วิเนมิ   
เอวภาคา   จ   ปน   เม   สาวเกสุ  อนุสาสนี  พหุลา  ปวตฺตตีติ  ฯ   
อุปมา   ม   โภ   โคตม   ปฏิภาตีติ   ฯ  ปฏิภาตุ  ต  อคฺคิเวสฺสนาติ   
ภควา   อโวจ  ฯ  เสยฺยถาป  โภ  โคตม  เยเกจิเม  วีชคามภูตคามา   
วุฑฺฒึ    วิรูฬหฺึ   เวปุลลฺ   อาปชฺชนฺติ   สพฺเพ   เต   ปวึ   นิสฺสาย   
ปวิย   ปติฏาย   เอวเมเต   วีชคามภูตคามา  วุฑฺฒึ  วิรูฬฺห ึ เวปุลฺล   
อาปชฺชนฺติ   เสยฺยถาป   วา   ปน  โภ  โคตม  เยเกจิเม  พลกรณียา   
กมฺมนฺตา   กรียนฺติ   สพฺเพ   เต   ปวึ   นิสฺสาย   ปวิย  ปติฏาย   
เอวเมเต   พลกรณียา   กมฺมนฺตา  กรียนฺติ  เอวเมว  โข  โภ  โคตม   
รูปตฺตาย   ปรุิสปุคฺคโล   รูเป   ปติฏาย   ปุ ฺ   วา   อปุ ฺ   วา   
ปสวติ   เวทนตฺตาย   ปุรสิปุคฺคโล   เวทนาย   ปติฏาย   ปุ ฺ   วา   
อปุ ฺ    วา   ปสวติ   ส ฺตฺตาย   ปุริสปุคฺคโล   ส ฺาย   ปติฏาย   
ปุ ฺ    วา    อปุ ฺ    วา    ปสวติ    สงฺขารตฺตาย   ปุริสปุคฺคโล    
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สงฺขาเรสุ   ปติฏาย   ปุ ฺ   วา   อปุ ฺ  วา  ปสวติ  วิ ฺาณตฺตาย   
ปุริสปุคฺคโล    วิ ฺาเณ    ปติฏาย    ปุ ฺ    วา    อปุ ฺ    วา   
ปสวตีติ   ฯ  นนุ  ต  ๑  อคฺคิเวสฺสน  เอว  วเทสิ  รปู  เม  อตฺตา   
เวทนา   เม   อตฺตา   ส ฺา   เม   อตฺตา   สงฺขารา  เม  อตฺตา   
วิ ฺาณ   เม   อตฺตาติ   ฯ   อห  ห ิ โภ  โคตม  เอว  วทามิ  รูป   
เม   อตฺตา   เวทนา  เม  อตฺตา  ส ฺา  เม  อตฺตา  สงฺขารา  เม   
อตฺตา   วิ ฺาณ   เม   อตฺตาติ   อย ฺจ   มหตี   ชนตาติ  ฯ  ก ึ ห ิ  
เต   อคฺคิเวสฺสน   มหตี   ชนตา   กริสสฺติ   อิงฺฆ   ตฺว  อคฺคิเวสฺสน   
สกเยว   วาท   นิพฺเพเธหีติ   ฯ   อห  หิ  โภ  โคตม  เอว  วทามิ   
รูป   เม   อตฺตา  เวทนา  เม  อตฺตา  ส ฺา  เม  อตฺตา  สงฺขารา   
เม อตฺตา วิ ฺาณ เม อตฺตาติ ฯ   
     [๓๙๗]   เตนหิ   อคฺคิเวสฺสน   ต ฺเเวตฺถ  ปฏปิุจฺฉิสฺสามิ  ยถา   
เต  ขเมยฺย  ตถา  น  ๒  พฺยากเรยฺยาสิ  ต  กึ  ม ฺสิ  อคฺคิเวสฺสน   
วตฺเตยฺย   ร ฺโ   ขตฺติยสสฺ   มุทฺธาวสิตฺตสฺส   สกสฺมึ   วิชิเต   วโส   
ฆาเตตาย   วา   ฆาเตตุ  ชาเปตาย  วา  ชาเปตุ  ปพฺพาเชตาย  วา   
ปพฺพาเชตุ    เสยฺยถาป    ร ฺโ   ปเสนทิสฺส   โกสลสฺส   เสยยฺถาป   
วา    ปน   ร ฺโ   มาคธสฺส   อชาตสตฺตุสฺส   เวเทหิปุตฺตสฺสาติ   ฯ   
วตฺเตยฺย    โภ   โคตม   ร ฺโ   ขตฺติยสฺส   มุทฺธาวสิตฺตสฺส   สกสฺมึ   
วิชิเต   วโส   ฆาเตตาย   วา   ฆาเตตุ   ชาเปตาย   วา  ชาเปตุ   
ปพฺพาเชตาย    วา    ปพฺพาเชตุ    เสยฺยถาป    ร ฺโ   ปเสนทิสฺส   
#๑ ม. ตฺว ฯ ๒ ม. ต ฯ    
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โกสลสฺส    เสยฺยถาป   วา   ปน   ร ฺโ   มาคธสฺส   อชาตสตฺตุสฺส   
เวเทหิปุตฺตสฺส   อิเมสมฺป   หิ   โภ  โคตม  สงฺฆาน  คณาน  เสยฺยถีท    
วชฺชีน   มลฺลาน  วตฺตติ  สกสฺมึ  วิชิเต  วโส  ฆาเตตาย  วา  ฆาเตตุ   
ชาเปตาย   วา   ชาเปตุ   ปพฺพาเชตาย   วา   ปพฺพาเชตุ   กึ  ปน   
ร ฺโ    ขตฺติยสฺส    มุทธฺาวสิตฺตสฺส   เสยฺยถาป   ร ฺโ   ปเสนทิสฺส   
โกสลสฺส    เสยฺยถาป   วา   ปน   ร ฺโ   มาคธสฺส   อชาตสตฺตุสฺส   
เวเทหิปุตฺตสฺส   วตฺเตยฺย   โภ   โคตม   วตฺติตุ ฺจมรหตีติ   ฯ  ต  กึ   
ม ฺสิ   อคฺคิเวสฺสน   ย   ตฺว   เอว   วเทสิ   รูป   เม   อตฺตาติ   
วตฺตติ   เต   ตสฺมึ   รูเป   วโส   เอว  เม  รูป  โหตุ  เอว  เม   
รูป   มา   อโหสีติ   ฯ   เอว   วุตฺเต   สจฺจโก  นิคนฺถปุตฺโต  ตุณฺหี   
อโหสิ   ฯ   ทุติยมฺป   โข   ภควา   สจฺจก   นิคนฺถปตฺุต   เอตทโวจ   
ต   ก ึ  ม ฺสิ  อคฺคิเวสฺสน  ย  ตฺว  เอว  วเทสิ  รูป  เม  อตฺตาติ   
วตฺตติ   เต  ตสฺมึ  รูเป  วโส  เอว  เม  รปู  โหตุ  เอว  เม  รูป   
มา   อโหสีติ   ฯ   เอว   วุตฺเต  ทุติยมฺป  โข  สจฺจโก  นิคนฺถปุตฺโต   
ตุณฺหี   อโหสิ   ฯ   อถ   โข   ภควา  สจฺจก  นิคนฺถปุตฺต  เอตทโวจ   
พฺยากโรหิทานิ   อคฺคิเวสฺสน  นทานิ  เต  ตุณฺหีภาวสฺส  กาโล  โย  ๑   
โข   อคฺคิเวสฺสน   ตถาคเตน   ยาวตติย   สหธมฺมิก  ป ฺห  ปุฏโ  น   
พฺยากโรติ  เอตฺเถวสฺส  สตฺตธา  มุทฺธา  ผลิสฺสตีติ  ๒  ฯ เตน โข ปน   
สมเยน   วชริปาณี   ยกฺโข   อยส  วชริ  อาทาย  อาทิตฺต  สมฺปชฺชลิต   
สโชติภูต   สจฺจกสฺส   นิคนฺถปุตฺตสฺส   อุปริเวหาย   ๓  สณฺ ิโต  โหติ   
#๑ ม. โย โกจิ ฯ ๒ โป. ม. ผลติ ฯ ๓ ม. อุปริเวหาส  ิโต โหติ ฯ    
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สจาย   สจฺจโก   นิคนฺถปตฺุโต   ภควตา   ยาวตติย   สหธมฺมิก   ป ฺห   
ปุฏโ  น  พฺยากโรติ  ๑  เอตฺเถวสฺส  สตฺตธา  มุทฺธ  ผาเลสฺสามีติ ฯ   
ต   โข   ปน   วชิรปาณึ   ยกฺข   ภควา   เจว  ปสฺสติ  สจฺจโก  จ   
นิคนฺถปุตฺโต   ฯ   อถ   โข   สจฺจโก   นิคนฺถปุตฺโต   ภีโต   สวิคฺโค   
โลมหฏชาโต   ภควนฺตเยว   ตาณ   คเวสี  ภควนฺตเยว  เลณ  คเวสี   
ภควนฺตเยว   สรณ   คเวสี   ภควนฺต   เอตทโวจ   ปจฺุฉตุ   ม   ภว   
โคตโม พฺยากริสฺสามีติ ฯ   
     [๓๙๘]   ต  กึ  ม ฺสิ  อคฺคิเวสฺสน  ย  ตฺว  เอว  วเทสิ  รูป   
เม   อตฺตาติ   วตฺตติ   เต  ตสฺมึ  รูเป  วโส  เอว  เม  รูป  โหตุ   
เอว  เม  รูป  มา  อโหสีติ  ฯ  โน  หิท  โภ  โคตม  ฯ  มนสิกโรหิ   
อคฺคิเวสฺสน    มนสิกริตฺวา   โข   อคฺคิเวสฺสน   พฺยากโรหิ   น   โข   
เต   สนฺธียติ   ปุริเมน   วา   ปจฺฉิม   ปจฺฉิเมน   วา  ปุริม  ต  ก ึ  
ม ฺสิ   อคฺคิเวสฺสน   ย   ตฺว   เอว   วเทสิ  เวทนา  เม  อตฺตาติ   
วตฺตติ  เต  ตาย  ๒  เวทนาย  วโส  เอว  เม  เวทนา  โหตุ เอว   
เม   เวทนา   มา  อโหสีติ  ฯ  โน  หิท  โภ  โคตม  ฯ  มนสิกโรหิ   
อคฺคิเวสฺสน    มนสิกริตฺวา   โข   อคฺคิเวสฺสน   พฺยากโรหิ   น   โข   
เต   สนฺธียติ   ปุริเมน   วา   ปจฺฉิม   ปจฺฉิเมน   วา  ปุริม  ต  ก ึ  
ม ฺสิ   อคฺคิเวสฺสน   ย   ตฺว   เอว   วเทสิ   ส ฺา  เม  อตฺตาติ   
วตฺตติ   เต  ตาย  ๓  ส ฺาย  วโส  เอว  เม  ส ฺา  โหตุ  เอว   
เม   ส ฺา   มา   อโหสีติ  ฯ  โน  หิท  โภ  โคตม  ฯ  มนสิกโรหิ   
#๑ ม. พฺยากริสฺสติ ฯ ๒ ม. ติสฺส เวทนาย ฯ ๓ ม. ติสฺส ส ฺาย ฯ    
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อคฺคิเวสฺสน    มนสิกริตฺวา   โข   อคฺคิเวสฺสน   พฺยากโรหิ   น   โข   
เต   สนฺธียติ   ปุริเมน   วา   ปจฺฉิม   ปจฺฉิเมน   วา  ปุริม  ต  ก ึ  
ม ฺสิ   อคฺคิเวสฺสน   ย   ตฺว   เอว  วเทสิ  สงฺขารา  เม  อตฺตาติ   
วตฺตติ   เต   เตสุ   สงฺขาเรสุ   วโส   เอว  เม  สงฺขารา  โหนฺตุ   
เอว   เม   สงฺขารา   มา   อเหสุนฺติ  ฯ  โน  หิท  โภ  โคตม  ฯ   
มนสิกโรหิ   อคฺคิเวสฺสน   มนสิกริตฺวา   โข   อคฺคิเวสฺสน   พฺยากโรหิ   
น   โข   เต   สนฺธียติ   ปรุเิมน   วา  ปจฺฉิม  ปจฺฉิเมน  วา  ปรุิม   
ต   ก ึ  ม ฺสิ   อคฺคิเวสฺสน   ย   ตฺว   เอว  วเทสิ  วิ ฺาณ  เม   
อตฺตาติ   วตฺตติ   เต   ตสฺมึ   วิ ฺาเณ   วโส   เอว  เม  วิ ฺาณ   
โหตุ   เอว  เม  วิ ฺาณ  มา  อโหสีติ  ฯ  โน  หิท  โภ  โคตม  ฯ   
มนสิกโรหิ   อคฺคิเวสฺสน   มนสิกริตฺวา   โข   อคฺคิเวสฺสน   พฺยากโรหิ   
น   โข   เต   สนฺธียติ   ปรุเิมน   วา  ปจฺฉิม  ปจฺฉิเมน  วา  ปรุิม   
ต   ก ึ  ม ฺสิ  อคฺคิเวสฺสน  รูป  นิจฺจ  วา  อนิจฺจ  วาติ  ฯ  อนิจฺจ   
โภ   โคตม   ฯ   ย   ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต  สุข  วาติ  ฯ  ทุกฺข   
โภ   โคตม   ฯ   ย   ปนานิจฺจ   ทุกฺข   วิปริณามธมฺม  กลฺล  น ุ ต   
สมนุปสฺสิตุ   เอต   มุ   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม  อตฺตาติ  ฯ  โน   
เหต   ๑  โภ  โคตม  ฯ  ต  กึ  ม ฺสิ  อคฺคิเวสฺสน  เวทนา  ...   
ส ฺา  ...  สงฺขารา  ...  วิ ฺาณ  นิจฺจ  วา  อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ   
โภ   โคตม   ฯ   ย   ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต  สุข  วาติ  ฯ  ทุกฺข   
โภ   โคตม   ฯ   ย   ปนานิจฺจ   ทุกฺข   วิปริณามธมฺม  กลฺล  น ุ ต   
#๑ โป. ม. หทิ ฯ    
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สมนุปสฺสิตุ   เอต   มุ   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม  อตฺตาติ  ฯ  โน   
เหต   โภ  โคตม  ฯ  ต  กึ  ม ฺสิ  อคฺคิเวสฺสน  โย  น ุ โข  ทุกขฺ   
อลฺลีโน  ทุกขฺ  อุปคโต  ทุกฺข  อชโฺฌสิโต  ทุกฺข  เอต  มุ  เอโสหมสฺมิ   
เอโส   เม   อตฺตาติ   สมนุปสฺสติ   อป   นุ   โข   โส  สาม  วา   
ทุกฺข  ปรชิาเนยฺย  ทุกฺข  วา  ปริกฺเขเปตฺวา  วิหเรยฺยาติ  ฯ กิ ฺหิ สิยา   
โภ   โคตม   โน  หิท  โภ  โคตมาติ  ฯ  ต  ก ึ ม ฺสิ  อคฺคิเวสฺสน   
นนุ  ตฺว  เอว  สนฺเต  ทกฺุข  อลลฺีโน  ทกฺุข  อุปคโต  ทุกฺข  อชฺโฌสิโต   
ทุกฺข   เอต   มุ   เอโสหมสฺมิ  เอโส  เม  อตฺตาติ  สมนุปสฺสสีติ  ฯ   
กิ ฺหิ โน สิยา โภ โคตม เอวเมต โภ โคตมาติ ฯ   
     [๓๙๙]   เสยฺยถาป   อคฺคิเวสฺสน  ปุริโส  สารตฺถิโก  สารคเวสี   
สารปริเยสน  จรมาโน  ติณฺห  กุธารึ  ๑  อาทาย  วน  ปวิเสยฺย  โส   
ตตฺถ   ปสฺเสยฺย  มหนฺต  กทลิกฺขนฺธ  อุชุ  นว  อกกฺุกุฏชาต  ๒  ตเมน   
มูเล   ฉินฺเทยฺย   มูเล   เฉตฺวา   อคฺเค   ฉินฺเทยฺย  อคฺเค  เฉตฺวา   
ปตฺตวฏฏึ   วินิพฺภุเชยฺย   โส   ตตฺถ   ปตฺตวฏฏึ   วินิพฺภุชนฺโต  เผคฺคคป   
นาธิคจฺเฉยฺย   กโุต   สาร   เอวเมว   โข   ตฺว  อคฺคิเวสฺสน  มยา   
สกสฺมึ    วาเท   สมนุยุ ฺชิยมาโน   สมนุภาสิยมาโน   สมนุคฺคาหิยมาโน   
ริตฺโต   ตุจฺโฉ   อปรทฺโธ  ภาสิตา  โข  ปน  เต  เอสา  อคฺคิเวสฺสน   
เวสาลิย   ปรสิติ   วาจา  นาหนฺต  ปสฺสามิ  สมณ  วา  พฺราหฺมณ  วา   
สงฺฆึ    คณึ   คณาจริย   อปจ   อรหนฺต   สมฺมาสมฺพุทฺธ   ปฏชิานมาน   
โย  มยา  วาเทน  วาท  สมารทฺโธ  น  สงฺกมฺเปยฺย  น  สมฺปกมฺเปยฺย   
#๑ ม. กุารึ ฯ ๒ ม. อกุกกฺุกชาต ฯ    
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น   สมฺปเวเธยฺย   ยสฺส   น   กจฺเฉหิ  เสทา  มุ ฺเจยฺยุ  ถูณ ฺเจปาห   
อเจตน   วาเทน   วาท   สมารเภยฺย   สาป   มยา   วาเทน  วาท   
สมารทฺธา   สงฺกมฺเปยฺย   สมฺปกมฺเปยฺย  สมฺปเวเธยฺย  โก  ปน  วาโท   
มนุสฺสภูตสฺสาติ   ตุยฺห  โข  ปน  อคฺคิเวสฺสน  อปฺเปกจฺจานิ  เสทผุสิตานิ   
นลาฏมุตฺตานิ     อุตฺตราสงฺค     วินิพฺภินฺทิตฺวา     ภูมิย    ปติฏ ิตานิ   
มยฺห   โข  ปน  อคฺคิเวสฺสน  นตฺถ ิ เอตรหิ  กายสฺมึ  เสโทติ  ฯ  อิติ   
ภควา   ตสฺมึ   ปริสติ   สุวณฺณวณฺณ   กาย   วิวร ิ  ฯ   เอว  วุตฺเต   
สจฺจโก    นิคนฺถปุตฺโต   ตุณฺหีภูโต   มงฺกุภูโต   ปตฺตกฺขนฺโธ   อโธมุโข   
ปชฺฌายนฺโต อปฺปฏิภาโณ นิสีทิ ฯ   
     [๔๐๐]   อถ   โข   ทุมมฺุโข   ลิจฺฉวิปุตฺโต   สจฺจก  นิคนฺถปุตฺต   
ตุณฺหีภูต    มงฺกุภูต    ปตฺตกฺขนฺธ    อโธมุข    ปชฌฺายนฺต   อปปฺฏิภาณ   
วิทิตฺวา    ภควนฺต   เอตทโวจ   อุปมา   ม   ภควา   ปฏิภาตีติ   ฯ   
ปฏิภาตุ   ต   ทุมฺมุขาติ  ภควา  อโวจ  ฯ  เสยฺยถาป  ภนฺเต  คามสฺส   
วา   นิคมสฺส   วา   อวิทูเร   โปกฺขรณี  ตตฺรสฺส  กกกฺฏโก  อถ  โข   
ภนฺเต   สมฺพหุลา   กุมารกา   วา   กุมาริกา   วา   ตมฺหา   คามา   
วา   นิคมา   วา   นิกฺขมิตฺวา   เยน  สา  โปกฺขรณี  เตนุปสงฺกเมยฺยุ   
อุปสงฺกมิตฺวา    ต    โปกขฺรณึ   โอคาเหตฺวา   ต   กกฺกฏก   อุทกา   
อุทฺธริตฺวา   ถเล   ปติฏาเปยฺยุ   ย ฺเทว  หิ  โส  ภนฺเต  กกฺกฏโก   
อฬ   อภินินฺนาเมยฺย   ตตเทว   เต   กุมารกา   วา   กมุาริกา  วา   
กฏเน   วา   กเลน  วา  ส ฺฉินฺเทยฺยุ  สมฺภ ฺเชยฺยุ   สมฺปลิภ ฺเชยฺยุ    
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เอว ฺหิ   โส  ภนฺเต  กกฺกฏโก  สพฺเพหิ  อเฬหิ  ส ฺฉินฺเนหิ  สมฺภคฺเคหิ   
สมฺปลิภคฺเคหิ   อภพฺโพ   ต  โปกฺขรณึ  ปุน  โอตรตุิ  เสยฺยถาป  ปุพฺเพ   
เอวเมว   โข   ภนฺเต   ยานิ   สจฺจกสฺส   นิคนฺถปุตฺตสฺส  วิสูกายติานิ   
วิเสวิตานิ   วิปฺผนฺทิตานิ  กานิจิ  ๑  กานิจิ  ตานิ  ภควตา  ส ฺฉินฺนานิ   
สมฺภคฺคานิ     สมฺปลิภคฺคานิ    อภพฺโพ    จทานิ    ภนฺเต    สจฺจโก   
นิคนฺถปุตฺโต   ปุน   ภควนฺต   อุปสงฺกมิตุ   ยทิท   วาทาธิปฺปาโยติ   ฯ   
เอว   วุตฺเต   สจฺจโก   นิคนฺถปุตฺโต   ทมฺุมุข   ลิจฺฉวิปุตฺต  เอตทโวจ   
อาคเมหิ   ตฺว   ทุมฺมุข   อาคเมหิ   ตฺว  ทุมฺมุข  มุขโรสิ  ตฺว  ทุมมฺุข   
น   มย   ตยา   สทฺธ ึ  มนฺเตม   อิธ   มย  โภตา  โคตเมน  สทฺธ ึ  
มนฺเตม     ติฏเตสา    โภ    โคตม    อมฺหาก ฺเจว    อ ฺเส ฺจ   
ปุถุสมณพฺราหฺมณาน วาจาวิลาป วิลปต ม ฺเติ ฯ   
     [๔๐๑]  กตฺิตาวตา  จ  นุ  โข โภโต โคตมสฺส สาวโก สาสนกโร   
โหติ    โอวาทปติกโร   ติณฺณวิจิกิจฺโฉ   วิคตกถกโถ   เวสารชฺชปฺปตฺโต   
อปรปฺปจฺจโย   สตฺถุ   สาสเน   วิหรตีติ   ฯ   อิธ   อคฺคิเวสฺสน  มุ   
สาวโก   ยงฺกิ ฺจิ   รูป   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   อชฺฌตฺต  วา  พหิทฺธา   
วา  โอฬาริก  วา  สุขุม  วา  หีน  วา  ปณีต  วา  ย  ทเูร  สนฺติเก   
วา   สพฺพ  รปู  เนต  มุ  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส  อตฺตาติ  เอวเมต   
ยถาภูต   สมมฺปฺป ฺาย   ปสฺสติ   ฯ  ยากาจิ  เวทนา  ฯเปฯ  ยากาจิ   
ส ฺา  ...  เยเกจิ สงฺขารา ... ยงฺกิ ฺจิ วิ ฺาณ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   
อชฺฌตฺต    วา    พหิทฺธา   วา   โอฬาริก   วา   สุขุม   วา   หีน   
#๑ ม. ตานิป สพฺพานิ ภควตา ฯ    
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วา   ปณีต   วา   ย   ทูเร  สนฺติเก  วา  สพฺพ  วิ ฺาณ  เนต  มุ   
เนโสหมสฺมิ   น   เมโส   อตฺตาติ   เอวเมต   ยถาภูต  สมฺมปฺป ฺาย   
ปสฺสติ   ฯ   เอตฺตาวตา   โข   อคฺคิเวสฺสน  มุ  สาวโก  สาสนกโร   
โหติ    โอวาทปติกโร   ติณฺณวิจิกิจฺโฉ   วิคตกถกโถ   เวสารชฺชปฺปตฺโต   
อปรปฺปจฺจโย สตฺถุ สาสเน วิหรตีติ ฯ   
     [๔๐๒]  กิตฺตาวตา  ปน  โภ  โคตม  ภิกฺขุ  อรห  โหติ ขีณาสโว   
วุสิตวา   กตกรณีโย   โอหิตภาโร  อนุปฺปตฺตสทตฺโถ  ปริกฺขีณภวส ฺโชโน   
สมฺมท ฺา    วิมุตฺโตติ    ฯ    อิธ    อคฺคิเวสฺสน    ภิกฺขุ   ยงฺกิ ฺจิ   
รูป   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   อชฺฌตฺต   วา   พหิทธฺา   วา   โอฬาริก   
วา   สุขุม   วา   หีน  วา  ปณีต  วา  ย  ทูเร  สนฺติเก  วา  สพฺพ   
รูป   เนต   มุ   เนโสหมสมฺิ  น  เมโส  อตฺตาติ  เอวเมต  ยถาภูต   
สมฺมปฺป ฺาย  ทิสฺวา  อนุปาทาวิมุตฺโต  โหติ  ฯ  ยากาจิ  เวทนา  ...   
ยากาจิ   ส ฺา   ...   เยเกจิ   สงฺขารา   ...  ยงฺกิ ฺจิ  วิ ฺาณ   
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   อชฺฌตฺต   วา   พหิทฺธา   วา   โอฬาริก   วา   
สุขุม  วา  หนี  วา  ปณีต  วา  ย  ทูเร  สนฺติเก  วา  สพฺพ  วิ ฺาณ   
เนต   มุ   เนโสหมสฺมิ   น   เมโส   อตฺตาติ   เอวเมต   ยถาภูต   
สมฺมปฺป ฺาย   ทิสฺวา   อนุปาทาวิมุตฺโต   โหติ   ฯ   เอตฺตาวตา  โข   
อคฺคิเวสฺสน    ภิกฺขุ    อรห   โหติ   ขีณาสโว   วุสิตวา   กตกรณีโย   
โอหิตภาโร   อนุปฺปตฺตสทตฺโถ   ปริกขีฺณภวส ฺโชโน  สมฺมท ฺา   
วิมุตฺโต  ฯ  เอว  วิมุตฺโต  ๑  โข  อคฺคิเวสฺสน  ภิกฺขุ  ตีหานุตฺตริเยหิ   
#๑ ม. วิมุตฺตจิตโต ฯ    
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สมนฺนาคโต  โหติ  ทสฺสนานุตฺตริเยน ปฏิปทานุตฺตริเยน วิมุตฺตานุตฺตริเยน ฯ   
เอว    วิมุตฺตจิตฺโต    [๑]    อคฺคิเวสฺสน    ภิกฺขุ    ตถาคต ฺเจว   
สกฺกโรติ  ครกุโรติ  มาเนติ  ปูเชติ  พุทฺโธ  โส  ภควา  โพธาย  ธมฺม   
เทเสติ   ทนฺโต   โส   ภควา   ทมถาย   ธมฺม  เทเสติ  สนฺโต  โส   
ภควา   สมถาย   ธมฺม   เทเสติ   ติณฺโณ  โส  ภควา  ตรณาย  ธมฺม   
เทเสติ ปรินิพฺพุโต โส ภควา ปรินิพฺพานาย ธมฺม เทเสตีติ ฯ   
     [๔๐๓]   เอว  วุตฺเต  สจฺจโก  นิคนฺถปุตฺโต  ภควนฺต  เอตทโวจ   
มยเมว   โภ   โคตม   ธสี   มย   ปคพฺภา  เย  มย  ภวนฺต  โคตม   
วาเทน   วาท   อาสาเทตพฺพ   อม ฺ ิมฺห  สิยา  หิ  โภ  โคตม  หตฺถึ   
ปภินฺน   อาสชฺช   ปุริสสสฺ   โสตฺถิภาโว   น   เตฺวว   ภวนฺต  โคตม   
อาสชฺช    ปรุสิสฺส   โสตฺถภิาโว   สิยา   หิ   โภ   โคตม   ปชฺชลิต   
อคฺคิกฺขนฺธ    อาสชฺช    ปรุิสสฺส    โสตฺถิภาโว   น   เตฺวว   ภวนตฺ   
โคตม   อาสชฺช   สิยา   ปรุิสสฺส   โสตฺถิภาโว  สิยา  หิ  โภ  โคตม   
อาสีวิส   โฆรวิส   อาสชชฺ   ปุริสสฺส   โสตฺถิภาโว  น  เตฺวว  ภวนฺต   
โคตม   อาสชฺช  สิยา  ปุรสิสฺส  โสตฺถภิาโว  มยเมว  โภ  โคตม  ธสี   
มย   ปคพฺภา   เย   มย  ภวนฺต  โคตม  วาเทน  วาท  อาสาเทตพฺพ   
อม ฺ ิมฺห   อธิวาเสตุ   เม   ภว   โคตโม   สฺวาตนาย   ภตฺต  สทฺธึ   
ภิกฺขุสงฺเฆนาติ  ฯ  อธิวาเสสิ  ภควา  ตุณฺหีภาเวน  ฯ  อถ  โข สจฺจโก   
นิคนฺถปุตฺโต   ภควโต   อธิวาสน   วิทตฺิวา   เต   ลิจฺฉวี   อามนฺเตสิ   
สุณนฺตุ   เม   โภนฺโต   ลิจฺฉวี   สมโณ  โคตโม  นิมนฺติโต  สฺวาตนาย   
#๑ โป. ม. โขสทฺโท ทิสสฺติ ฯ    
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สทฺธึ   ภิกฺขุสงฺเฆน   เยน   ๑   เม   อภิหเรยฺยาถ   ยมสฺส  ปฏิรูป   
ม ฺเยฺยาถาติ   ฯ   อถ   โข  เต  ลิจฺฉวี  ตสฺสา  รตฺติยา  อจฺจเยน   
สจฺจกสฺส    นิคนฺถปุตฺตสฺส    ป ฺจมตฺตานิ   ถาลิปากสตานิ   ภตฺตาภิหาร   
อภิหรึสุ   ฯ   อถ   โข   สจฺจโก  นิคนฺถปุตฺโต  สเก  อาราเม  ปณีต   
ขาทนีย    โภชนีย    ปฏิยาทาเปตฺวา   ภควโต   กาล   อาโรจาเปสิ   
กาโล โภ โคตม นิฏ ิต ภตฺตนฺติ ฯ   
     [๔๐๔]  อถ  โข  ภควา  ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย   
เยน   สจฺจกสฺส   นิคนฺถปุตฺตสฺส   อาราโม   เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
ป ฺตฺเต    อาสเน    นิสทีิ    สทฺธ ึ   ภิกฺขุสงฺเฆน   ฯ   อถ   โข   
สจฺจโก    นิคนฺถปุตฺโต    พุทฺธปฺปมุข   ภิกฺขุสงฺฆ   ปณีเตน   ขาทนีเยน   
โภชนีเยน   สหตฺถา   สนตฺปฺเปสิ   สมปฺวาเรสิ   ฯ  อถ  โข  สจฺจโก   
นิคนฺถปุตฺโต    ภควนฺต    ภุตฺตาวึ   โอนีตปตฺตปาณึ   อ ฺตร   นีจาสน   
คเหตฺวา   เอกมนฺต   นิสทีิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข   สจฺจโก   
นิคนฺถปุตฺโต   ภควนฺต   เอตทโวจ   ยมิท  โภ  โคตม  ทาเน  ปุ ฺ ฺจ   
ปุ ฺมหี   จ   ต  ทายกาน  สุขาเยว  โหตูติ  ฯ  ย  โข  อคฺคิเวสฺสน   
ตาทิส    ทกขิฺเณยฺย    อาคมฺม   อวีตราค   อวีตโทส   อวีตโมห   ต   
ทายกาน   ภวิสฺสติ   ย   โข  อคฺคิเวสฺสน  มาทิส  ทกฺขิเณยฺย  อาคมฺม   
วีตราค วีตโทส วีตโมห ต ตุยฺห ภวิสฺสตีติ ฯ   
                 จูฬสจฺจกสุตฺต นิฏ ิต ป ฺจม ฯ   
                       __________   
#๑ ม. เตน ฯ    
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                      มหาสจฺจกสุตฺต   
     [๔๐๕]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  เวสาลิย  วิหรติ   
มหาวเน  กูฏาคารสาลาย  ฯ  เตน  โข  ปน สมเยน ภควา ปุพฺพณฺหสมย   
สุนิวตฺโถ   โหติ   ปตฺตจีวรมาทาย   เวสาลิย  ปณฺฑาย  ปวิสิตุกาโม  ฯ   
อถ    โข    สจฺจโก    นิคนฺถปุตฺโต    ชงฺฆาวิหาร    อนุจงฺกมมาโน   
อนุวิจรมาโน   เยน   มหาวน  กูฏาคารสาลา  เตนุปสงฺกมิ  ฯ  อทฺทสา   
โข   อายสฺมา   อานนฺโท   สจฺจก   นิคนฺถปุตฺต   ทรูโตว   อาคจฺฉนฺต   
ทิสฺวาน    ภควนฺต   เอตทโวจ   อย   ภนฺเต   สจฺจโก   นิคนฺถปตฺุโต   
อาคจฺฉติ     ภสฺสปฺปวาทิโก    ปณฺฑิตวาโท    สาธุสมฺมโต    พหุชนสฺส   
เอโส    โข   ภนฺเต   อวณฺณกาโม   พุทธฺสฺส   อวณฺณกาโม   ธมมฺสฺส   
อวณฺณกาโม   สงฺฆสฺส   สาธุ   ภนฺเต   ภควา  มุหุตฺต  นิสีทตุ  อนุกมฺป   
อุปาทายาติ  ฯ  นิสีท ิ ภควา  ป ฺตฺเต  อาสเน  ฯ  อถ  โข  สจฺจโก   
นิคนฺถปุตฺโต   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมตฺิวา  ภควตา  สทฺธึ   
สมฺโมทิ สมโฺมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
     [๔๐๖]   เอกมนฺต   นสิินฺโน  โข  สจฺจโก  นิคนฺถปุตฺโต  ภควนฺต�    
เอตทโวจ  สนฺติ โภ โคตม เอเก สมณพฺราหฺมณา กายภาวนานุโยคมนุยุตฺตา   
วิหรนฺติ     โน    จิตฺตภาวน    ฯ    ผุสนฺติ    หิ    โภ    โคตม   
สารีริก   ทุกขฺเวทน   ฯ   ภูตปุพฺพ   โภ   โคตม  สารีริกาย  ทุกขฺาย   
เวทนาย    ผุฏสฺส    สโต   อูรกฺุขมฺโภป   นาม   ภวิสฺสติ   หทยมฺป    
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นาม    ผลิสสฺติ    อุณฺหมฺป   โลหิต   มุขโต   อุคฺคมิสฺสติ   อุมมฺาทมฺป   
ปาปุณิสฺสนฺติ  ๑  จิตฺตกฺเขป  ฯ  ตสฺส โข เอต โภ โคตม กายนฺวย จิตฺต   
โหติ  กายสฺส  วเสน  วตฺตติ  ต  กิสฺส  เหตุ  อภาวิตตฺตา  จิตฺตสฺส  ฯ   
สนฺติ  ปน  โภ  โคตม  เอเก  สมณพฺราหฺมณา  จิตฺตภาวนานุโยคมนุยุตฺตา   
วิหรนฺติ   โน   กายภาวน   ฯ   ผุสนฺติ   หิ  โภ  โคตม  จิตฺตเจตสิก   
ทุกฺข   เวทน   ฯ  ภูตปุพฺพ  โภ  โคตม  เจตสิกาย  ทุกฺขาย  เวทนาย   
ผุฏสฺส   สโต   อูรกฺุขมฺโภป   นาม   ภวิสฺสติ  หทยมฺป  นาม  ผลิสฺสติ   
อุณฺหมฺป   โลหิต   มุขโต   อุคฺคมิสฺสติ   อุมฺมาทมฺป   ปาปุณิสฺสนฺติ   ๑   
จิตฺตกฺเขป  ฯ  ตสฺส  โข  เอโส  โภ  โคตม  จิตฺตนฺวโย  กาโย  โหติ   
จิตฺตสฺส   วเสน   วตฺตติ   ต   กิสฺส   เหตุ   อภาวิตฺตา  กายสฺส  ฯ   
ตสฺส  มยฺห  โภ  โคตม  เอว  โหติ  อทฺธา  โภโต  โคตมสฺส  สาวกา   
จิตฺตภาวนานุโยคมนุยุตฺตา วิหรนฺติ โน กายภาวนนฺติ ฯ   
     [๔๐๗]   กินฺติ   ปน   เต  อคฺคิเวสฺสน  กายภาวนา  สุตาติ  ฯ   
เสยฺยถีท    นนฺโท    วจฺโฉ    กโิส    สงฺกิจฺโจ   มกฺขลิ   โคสาโล   
เอเต   หิ   โภ   โคตม   อเจลกา   มุตฺตาจารา  หตฺถาวเลขนา  น   
เอหิภทนฺติกา   น   ติฏภทนฺติกา  ๒  น  อภิหฏ  น  อุทฺทิสฺส  กต  น   
นิมนฺตน   สาทิยนฺติ   เต   น   กุมฺภิมุขา   ปฏิคฺคณฺหนฺติ  น  กโลปมุขา   
ปฏิคฺคณฺหนฺติ   น   เอฬกมนฺตร   น   ทณฺฑมนฺตร   น   มูสลมนฺตร   น   
ทฺวินฺน   ภุ ฺชมานาน   น  คพฺภินิยา  น  ปายมานาย  น  ปรุิสนตฺรคตาย   
น   สงฺกิตฺตีสุ   น   ยตฺถ   สา   อุปฏ ิโต   โหติ  น  ยตฺถ  มกฺขิกา   
#๑ โป. ม. ปาปุณิสฺสติ ฯ ๒ ม. น ติฏภทฺทนฺติกา ฯ    
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สณฺฑสณฺฑจารินี   น   มจฺฉ   น   มส  น  สุร  น  เมรย  น  ถุโสทก   
ปวนฺติ   เต   เอกาคาริกา   วา   โหนฺติ   เอกาโลปกา  ทฺวาคาริกา   
วา  โหนฺติ  ทฺวาโลปกา  ฯเปฯ  สตฺตาคาริกา  วา  โหนฺติ สตฺตาโลปกา   
เอกิสฺสาป    ทตฺติยา   ยาเปนฺติ   ทฺวีหปิ   ทตฺตีหิ   ยาเปนฺติ   ฯเปฯ   
สตฺตหิป    ทตฺตีหิ    ยาเปนฺติ    เอกาหิกมฺป    อาหาร   อาหาเรนฺติ   
ทฺวีหิกมฺป    อาหาร    อาหาเรนฺติ    ฯเปฯ    สตฺตาหิกมฺป   อาหาร   
อาหาเรนฺติ  อิติ  เอวรูป  อฑฺฒมาสิกมฺป  ปรยิายภตฺตโภชนานุโยคมนุยุตฺตา   
วิหรนฺตีติ     ฯ     กึ    ปน    เต    อคฺคิเวสฺสน    ตาวตเกเนว   
ยาเปนฺตีติ  ฯ  โน  หิท  โภ  โคตม  อปฺเปกทา  โภ  โคตม  อุฬารานิ   
อุฬารานิ   ขาทนียานิ   ขาทนฺติ  อุฬารานิ  อุฬารานิ  โภชนานิ  ภุ ฺชนฺติ   
อุฬารานิ   อุฬารานิ   สายนียานิ  สายนฺติ  อุฬารานิ  อุฬารานิ  ปานานิ   
ปวนฺติ  เต  อิม  กาย  พล  คาเหนฺติ  นาม  พฺรูเหนฺติ  นาม  เมเทนฺติ   
นามาติ   ฯ  ย  โข  เต  อคฺคิเวสฺสน  ปุริม  ปหาย  ปจฺฉา  อุปจินนฺติ   
เอว อิมสฺส กายสฺส อาจยาปจโย โหติ ฯ   
     [๔๐๘]   กินฺติ   ปน   เต  อคฺคิเวสฺสน  จิตฺตภาวนา  สุตาติ  ฯ   
จิตฺตภาวนาย  [๑]  สจฺจโก  นิคนฺถปุตฺโต  ภควตา  ปุฏโ  สมาโน  น   
สมฺปายาสิ   ฯ   อถ   โข   ภควา   สจฺจก   นิคนฺถปตฺุต   เอตทโวจ   
ยาป   โข   เต   เอสา   อคฺคิเวสฺสน   ปรุิมา  กายภาวนา  ภาวิตา   
สาป    อริยสสฺ   วินเย   โน   ธมฺมิกา   กายภาวนา   กายภาวนมฺป   
โข   ตฺว   อคฺคิเวสฺสน   น   อ ฺาสิ   กโุต   ปน   ตฺว  จิตฺตภาวน   
#๑ ม. โข ฯ    
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ชานิสฺสสิ  อปจ  อคฺคิเวสฺสน  ยถา  อภาวิตกาโย  จ  โหติ อภาวิตจิตฺโต   
จ   ภาวิตกาโย   จ   โหติ   ภาวิตจิตฺโต   จ   ต   สุณาหิ   สาธุก   
มนสิกโรหิ   ภาสิสฺสามีติ   ฯ   เอว   โภติ  โข  สจฺจโก  นิคนฺถปุตฺโต   
ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ   
     [๔๐๙]   ภควา   เอตทโวจ   กถ ฺจ  อคฺคิเวสฺสน  อภาวิตกาโย   
จ  โหติ  อภาวิตจิตฺโต  จ  ฯ  อิธ  อคฺคิเวสฺสน  อสฺสตุวโต  ปุถชุชฺนสฺส   
อุปฺปชฺชติ   สุขา   เวทนา   โส   สุขาย   เวทนาย   ผุฏโ  สมาโน   
สุขสาราคี   จ   โหติ   สุขสาราคิต   จ   อาปชฺชติ  ตสฺส  สา  สุขา   
เวทนา  นิรุชฌฺติ  สุขาย  เวทนาย  นิโรธา  อุปฺปชฺชาติ  ทุกฺขา  เวทนา   
โส   ทุกฺขาย   เวทนาย   ผุฏโ   สมาโน   โสจติ  กลิมติ  ปริเทวติ   
อุรตฺตาฬึ   กนฺทติ   สมโฺมห   อาปชชฺติ  ตสฺส  โข  เอสา  อคฺคิเวสฺสน   
อุปฺปนฺนาป   สุขา   เวทนา   จิตฺต   ปรยิาทาย   ติฏติ   อภาวิตตฺตา   
กายสฺส    อุปปฺนฺนาป    ทกฺุขา   เวทนา   จิตฺต   ปริยาทาย   ติฏติ   
อภาวิตตฺตา    จิตฺตสฺส    ยสฺสกสฺสจิ   อคฺคิเวสฺสน   เอว   อุภโตปกฺข   
อุปฺปนฺนาป   สุขา   เวทนา   จิตฺต   ปรยิาทาย   ติฏติ   อภาวิตตฺตา   
กายสฺส    อุปปฺนฺนาป    ทกฺุขา   เวทนา   จิตฺต   ปริยาทาย   ติฏติ   
อภาวิตตฺตา    จิตฺตสฺส   เอว   โข   อคฺคิเวสฺสน   อภาวิตกาโย   จ   
โหติ   อภาวิตจิตฺโต   จ   ฯ   กถ ฺจ   อคฺคิเวสฺสน   ภาวิตกาโย  จ   
โหติ   ภาวิตจิตฺโต   จ   ฯ   อิธ  อคฺคิเวสฺสน  สุตวโต  อริยสาวกสฺส   
อุปฺปชฺชติ   สุขา   เวทนา   โส  สุขาย  เวทนาย  ผุฏโ  สมาโน  น    
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สุขสาราคี  [๑]  โหติ  น  สุขสาราคิต อาปชฺชติ ตสฺส สา สุขา เวทนา   
นิรุชฺฌติ   สขุาย   เวทนาย   นิโรธา   อุปฺปชฺชติ  ทกฺขา  เวทนา  โส   
ทุกฺขาย  เวทนาย  ผุฏโ  สมาโน  น  โสจติ  น  กลิมติ  น  ปริเทวติ   
น   อุรตฺตาฬึ   กนฺทติ   น   สมฺโมห  อาปชฺชติ  ตสฺส  โข  เอว  สา   
อคฺคิเวสฺสน   อุปฺปนฺนาป   สุขา   เวทนา  จิตฺต  น  ปริยาทาย  ติฏติp   
ภาวิตตฺตา   กายสฺส   อุปปฺนฺนาป  ทุกขฺา  เวทนา  จิตฺต  น  ปรยิาทาย   
ติฏติ   ภาวิตตฺตา   จิตฺตสฺส   ยสฺสกสฺสจิ  อคฺคิเวสฺสน  อุภโตปกฺข  ๒   
อุปฺปนฺนาป   สุขา   เวทนา   จิตฺต   น  ปริยาทาย  ติฏติ  ภาวิตตฺตา   
กายสฺส   อุปปฺนฺนาป   ทกฺุขา   เวทนา   จิตฺต   น  ปริยาทาย  ติฏติ   
ภาวิตตฺตา   จิตฺตสฺส   เอว   โข   อคฺคิเวสฺสน  ภาวิตกาโย  จ  โหติ   
ภาวิตจิตฺโต   จาติ   ฯ   เอว   ปสนโฺน   อห  โภโต  โคตมสฺส  ภว   
หิ โคตโม ภาวิตกาโย จ โหติ ภาวิตจิตฺโต จาติ ฯ   
     [๔๑๐]  อทฺธา  โข  เต  อย  อคฺคิเวสฺสน  อาสชฺช อุปนีย วาจา   
ภาสิตา   อปจ   เต   อห  พฺยากริสฺสามิ  ยโต  โข  อห  อคฺคิเวสฺสน   
เกสมสฺสุ   โอหาเรตฺวา   กาสายานิ  วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา  อคารสฺมา   
อนคาริย   ปพฺพชิโต   ต   วต   เม   อุปฺปนฺนา   วา  สุขา  เวทนา   
จิตฺต   ปริยาทาย   สฺสติ   อุปฺปนฺนา   วา   ทุกฺขา   เวทนา   จิตฺต   
ปริยาทาย   สฺสตีติ   เนต   าน   วิชฺชตีติ   ฯ   นห   นูน  โภโต   
โคตมสฺส   อุปฺปชฺชติ   ตถารูปา   สุขา   เวทนา   ยถารูปา  อุปฺปนนฺา   
สุขา   เวทนา  จิตฺต  ปริยาทาย  ติฏเยฺย  นห  นูน  โภโต  โคตมสฺส   
#๑ ม. จ ฯ ๒ โป. ม. เอว อุภโตปกฺข ฯ    
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อุปฺปชฺชติ   ตถารูปา   ทกุขฺา   เวทนา   ยถารูปา   อุปฺปนฺนา   ทกฺุขา   
เวทนา จิตฺต ปริยาทาย ติฏเยฺยาติ ฯ   
     [๔๑๑]    กิ ฺหิ   โน   สิยา   อคฺคิเวสฺสน   อิธ   อคฺคิเวสฺสน   
ปุพฺเพว   สมโฺพธา   อนภิสมฺพุทฺธสฺส   โพธิสตฺตสฺเสว   สโต  เอตทโหสิ   
สมฺพาโธ   ฆราวาโส   รชาปโถ   อพฺโภกาโส   ปพฺพชฺชา  นยิท  สุกร   
อคาร     อชฌฺาวสตา    เอกนฺตปริปุณฺณ    เอกนฺตปริสุทฺธ    สงฺขลิขิต   
พฺรหฺมจริย    จริตุ    ยนฺนนูาห   เกสมสฺสุ   โอหาเรตฺวา   กาสายานิ   
วตฺถานิ   อจฺฉาเทตฺวา   อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพเชยฺยนฺติ  ฯ  โส   
โข  อห  อคฺคิเวสฺสน  อปเรน  สมเยน  ทหโรว  สมาโน  สุสกุาฬเกโส   
ภเทฺรน  โยพฺพเนน  สมนฺนาคโต  ปเมน  วยสา  อกามกาน  มาตาปตูน   
อสฺสุมุขาน   โรทนฺตาน   เกสมสฺสุ   โอหาเรตฺวา   กาสายานิ  วตฺถานิ   
อจฺฉาเทตฺวา  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชึ ฯ โส [๑] ปพฺพชิโต สมาโน   
กึกุสลคเวสี  อนุตฺตร  สนติฺวรปท  ปริเยสมาโน  เยน  อาฬาโร กาลาโม   
เตนุปสงฺกมึ   อุปสงฺกมิตฺวา   อาฬาร   กาลาม   เอตทโวจ   อิจฺฉามห   
อาวุโส   กาลาม   อิมสฺมึ   ธมฺมวินเย   พฺรหฺมจริย  จริตุนฺติ  ฯ  เอว   
วุตฺเต   อคฺคิเวสฺสน   อาฬาโร  กาลาโม  ม  เอตทโวจ  วิหรตายสฺมา   
ตาทิโส   อย   ธมฺโม   นตฺถ  วิ ฺ ู  ปุรโิส  นจิรสฺเสว  สก  อาจริยก   
สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชชฺ  วิหเรยฺยาติ  ฯ  โส  โข  อห   
อคฺคิเวสฺสน   นจิรสฺเสว   ขิปฺปเมว   ต  ธมฺม  ปริยาปุณึ  ฯ  โส  โข   
อห   อคฺคิเวสฺสน   ตาวตเกเนว   โอฏปหตมตฺเตน   ลปตลาปนมตฺเตน   
#๑ ม. เอว ฯ    
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าณวาท ฺจ   วทามิ   เถรวาท ฺจ   ชานามิ   ปสฺสามีติ  จ  ปฏิชานามิ   
อห ฺเจว   อ ฺเ   จ   ฯ   ตสฺส   มยฺห  อคฺคิเวสฺสน  เอตทโหสิ  น   
โข   อาฬาโร   กาลาโม   อิม   ธมฺม   เกวล   สทฺธามตฺตเกน  สย   
อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช  วิหรามีติ  ปเวเทติ  อทฺธา  อาฬาโร   
กาลาโม  อิม  ธมฺม  ชาน  ปสฺส  วิหรตีติ  ฯ  อถ  ขฺวาห  อคฺคิเวสฺสน   
เยน   อาฬาโร  กาลาโม  เตนุปสงฺกมึ  อุปสงฺกมิตฺวา  อาฬาร  กาลาม   
เอตทโวจ   กตฺิตาวตา  โน  อาวุโส  กาลาม  อิม  ธมมฺ  สย  อภิ ฺา   
สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  [๑]  ปเวเทสีติ  ฯ  เอว  วุตฺเต  อคฺคิเวสฺสน   
อาฬาโร    กาลาโม   อากิ ฺจ ฺายตน   ปเวเทสิ   ฯ   ตสฺส   มยฺห   
อคฺคิเวสฺสน   เอตทโหสิ   น   โข   อาฬารสฺเสว   กาลามสฺส   อตฺถิ   
สทฺธา   มยฺหปตฺถิ   สทฺธา   น   โข   อาฬารสฺเสว  กาลามสฺส  อตฺถิ   
วิริย   มยฺหปตฺถิ   วิริย   น   โข   อาฬารสฺเสว   กาลามสฺส   อตฺถ ิ  
สติ    มยหปตฺถิ    สติ   น   โข   อาฬารสฺเสว   กาลามสฺส   อตฺถ ิ  
สมาธิ   มยฺหปตฺถิ   สมาธิ   น   โข   อาฬารสฺเสว  กาลามสฺส  อตฺถิ   
ป ฺา   มยฺหปตฺถิ   ป ฺา   ยนฺนู  นาห  ย  ธมฺม  อาฬาโร  กาลาโม   
สย    อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชชฺ   วิหรามีติ   ปเวเทติ   ตสฺส   
ธมฺมสฺส   สจฺฉิกิริยาย   ปทเหยฺยนฺติ   ฯ   โส   โข  อห  อคฺคิเวสฺสน   
นจิรสฺเสว   ขิปฺปเมว   ต   ธมฺม  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช   
วิหาสึ  ฯ  อถ  ขฺวาห  อคฺคิเวสฺสน  เยน อาฬาโร กาลาโม เตนุปสงฺกมึ   
อุปสงฺกมิตฺวา   อาฬาร   กาลาม  เอตทโวจ  เอตฺตาวตา  โน  อาวุโส   
#๑ ม. วิหรามีติ ฯ อิโต ปร เอว าตพฺพ ฯ    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 442 

กาลาม  อิม  ธมฺม  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  ปเวเทสีติ  ฯ   
เอตฺตาวตา   โข   อห   อาวุโส  อิม  ธมมฺ  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช   ปเวเทมีติ   ฯ   อหมฺป   โข   อาวุโส  เอตฺตาวตา  อิม   
ธมฺม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   วิหรามีติ   ฯ  ลาภา   
โน   อาวุโส   สลุทฺธ   โน   อาวุโส   เย   มย  อายสฺมนฺต  ตาทิส   
สพฺรหฺมจารึ   ปสฺสาม   อิติ   ยาห   ธมมฺ   สย   อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช    ปเวเทมิ   ต   ตฺว   ธมฺม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช    วิหรส ิ   ย    ตฺว   ธมฺม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช   วิหรสิ   ตมห   ธมฺม  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช   
ปเวเทมิ   อิติ   ยาห   ธมฺม   ชานามิ   ต   ตฺว  ธมฺม  ชานาสิ  ย   
ตฺว    ธมฺม   ชานาสิ   ตมห   ธมฺม   ชานามิ   อิติ   ยาทิโส   อห   
ตาทิโส    ตุว    ยาทิโส   ตุว   ตาทิโส   อห   เอหิทานิ   อาวุโส   
อุโภ   วสนฺตา   อิม   คณ   ปริหรามาติ   ฯ   อิติ  โข  อคฺคิเวสฺสน   
อาฬาโร   กาลาโม   อาจริโย   เม   สมาโน  อนฺเตวาสึ  ม  สมาน   
อตฺตโน   สมสม   เปสิ   อุฬาราย   จ  ม  ปชูาย  ปูเชสิ  ฯ  ตสฺส   
มยฺห   อคฺคิเวสฺสน   เอตทโหสิ   นาย  ธมฺโม  นิพฺพิทาย  น  วิราคาย   
น  นิโรธาย  น  อุปสมาย  น  อภิ ฺาย  น  สมโฺพธาย  น  นิพฺพานาย   
สวตฺตติ    ยาวเทว   อากิ ฺจ ฺายตนูปปตฺติยาติ   ฯ   โส   โข   อห   
อคฺคิเวสฺสน ต ธมฺม อนลงฺกริตฺวา ตสฺมา ธมฺมา นิพฺพิชฺช อปกกฺมึ ฯ   
     [๔๑๒]   โส   โข   อห   อคฺคิเวสฺสน   กึกุสลคเวสี   อนุตฺตร    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 443 

สนฺติวรปท    ปริเยสมาโน   เยน   อุททฺโก   รามปุตฺโต   เตนุปสงฺกมึ   
อุปสงฺกมิตฺวา   อุทฺทก   รามปุตฺต   เอตทโวจ  อิจฺฉามห  อาวุโส  ราม   
อิมสฺมึ   ธมฺมวินเย   พฺรหฺมจริย  จริตุนติฺ  ฯ  เอว  วุตฺเต  อคฺคิเวสฺสน   
อุทฺทโก   รามปุตฺโต  ม  เอตทโวจ  วิหรตายสฺมา  ตาทิโส  อย  ธมฺโม   
ยตฺถ  วิ ฺ ู  ปุริโส  นจิรสฺเสว  สก  อาจริยก  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช   วิหเรยฺยาติ   ฯ   โส   โข  อห  อคฺคิเวสฺสน  นจิรสฺเสว   
ขิปฺปเมว   ต   ธมฺม   ปริยาปุณึ   ฯ   โส   โข   อห   อคฺคิเวสฺสน   
ตาวตเกเนว     โอฏปหตมตฺเตน     ลปตลาปนมตฺเตน    าณวาท ฺจ   
วทามิ   เถรวาท ฺจ   ชานามิ   ปสฺสามติี   จ   ปฏิชานามิ   อห ฺเจว   
อ ฺเ   จ   ฯ   ตสฺส  มยฺห  อคฺคิเวสฺสน  เอตทโหสิ  น  โข  ราโม   
อิม    ธมฺม    เกวล    สทฺธามตฺตเกน    สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช   วิหรามีติ   ปเวเทติ   อทฺธา   ราโม   อิม   ธมฺม  ชาน   
ปสฺส   วิหรตีติ  ฯ  อถ  ขฺวาห  อคฺคิเวสฺสน  เยน  อุททฺโก  รามปตฺุโต   
เตนุปสงฺกมึ      อุปสงฺกมตฺิวา     อุทฺทก     รามปุตฺต     เอตทโวจ   
กิตฺตาวตา   โน   อาวุโส   ราม  อิม  ธมมฺ  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช  ปเวเทสีติ  ฯ  เอว  วุตฺเต  อคฺคิเวสฺสน  อุทฺทโก รามปุตฺโต   
เนวส ฺานาส ฺายตน    ปเวเทสิ     ฯ   ตสฺส   มยฺห   อคฺคิเวสฺสน   
เอตทโหสิ   น   โข   รามสฺเสว   อโหสิ   สทฺธา   มยฺหปตฺถิ  สทธฺา   
น   โข  รามสฺเสว  อโหสิ  วิริย  มยหปตฺถิ  วิรยิ  น  โข  รามสฺเสว   
อโหสิ   สติ   มยฺหปตฺถิ   สติ   น   โข   รามสฺเสว   อโหสิ  สมาธิ    
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มยฺหปตฺถิ   สมาธิ   น   โข   รามสฺเสว   อโหสิ   ป ฺา   มยฺหปตฺถิ   
ป ฺา    ยนนฺูนาห    ย   ธมฺม   ราโม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช    วิหรามีติ    ปเวเทติ    ตสฺส    ธมฺมสสฺ    สจฺฉิกิริยาย   
ปทเหยฺยนฺติ   ฯ   โส  โข  อห  อคฺคิเวสฺสน  นจิรสฺเสว  ขิปฺปเมว  ต   
ธมฺม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช  วิหาสึ  ฯ  อถ  ขฺวาห   
อคฺคิเวสฺสน   เยน   อุทฺทโก   รามปุตฺโต   เตนุปสงฺกมึ   อุปสงฺกมิตฺวา   
อุทฺทก   รามปุตฺต  เอตทโวจ  กิตฺตาวตา  ๑  โน  อาวุโส  ราม  อิม   
ธมฺม   สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  ปเวเทสีติ  ฯ  เอตฺตาวตา   
โข   อห   อาวุโส   อิม   ธมฺม  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช   
ปเวเทมีติ   ฯ   อหมฺป   โข   อาวุโส   เอตฺตาวตา  อิม  ธมฺม  สย   
อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   วิหรามีติ   ฯ  ลาภา  โน  อาวุโส   
สุลทฺธ   โน   อาวุโส   เย   มย   อายสฺมนฺต   ตาทิส   สพฺรหฺมจารึ   
ปสฺสาม   อิติ   ย   ธมฺม  ราโม  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช   
ปเวเทสิ  ต  ตฺว  ธมฺม  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรสิ ย   
ตฺว   ธมฺม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช  วิหรสิ  ต  ธมฺม   
ราโม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   ปเวเทสิ   อิติ   ย   
ธมฺม  ราโม  อ ฺาสิ  ๒  ต  ตฺว  ธมฺม  ปชานาสิ  ย  ธมฺม  ชานาสิ   
ต   ธมฺม   ราโม  อ ฺาสิ  ๓  อิติ  ยาทิโส  ราโม  อโหสิ  ตาทิโส   
ตุว    ยาทิโส   ตุว   ตาทิโส   ราโม   อโหสิ   เอหิทานิ   อาวุโส   
อุโภ   วสนฺตา   อิม   คณ   ปริหรามาติ   ฯ   อิติ  โข  อคฺคิเวสฺสน   
#๑ ม. เอตฺตาวตา ฯ ๒-๓ โป. ม. อภิ ฺาสิ ฯ    
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อุทฺทโก   รามปุตฺโต   สพฺรหฺมจารี   เม   สมาโน  อาจริยฏาเนว  ม   
เปสิ   อุฬาราย   จ  ม  ปชูาย  ปูเชส ิ ฯ  ตสฺส  มยหฺ  อคฺคิเวสฺสน   
เอตทโหสิ  นาย  ธมฺโม  นิพฺพิทาย  น  วิราคาย น นิโรธาย น อุปสมาย   
น   อภิ ฺาย   น   สมโฺพธาย   น   นพฺิพานาย   สวตฺตติ   ยาวเทว   
เนวส ฺานาส ฺายตนูปปตฺติยาติ   ฯ   โส   โข   อห  อคฺคิเวสฺสน  ต   
ธมฺม อนลงฺกริตฺวา ตสฺมา ธมฺมา นิพฺพิชฺช อปกฺกมึ ฯ   
     [๔๑๓]  โส  โข  อห  อคฺคิเวสฺสน กึกุสลคเวสี อนุตฺตร สนฺติวรปท   
ปริเยสมาโน   มคเธสุ   อนุปุพฺเพน   จาริก ฺจรมาโน   เยน  อุรุเวลา   
เสนานิคโม   ตทวสรึ   ฯ   ตตฺถทฺทส   รมณีย   ภูมิภาค   ปาสาทิก ฺจ   
วนสณฺฑ   นทิ ฺจ  สนฺทนฺตึ  ๑  เสตก  สุปติตฺถ  รมณีย  สมนฺตา  [๒]   
โคจรคาม   ฯ   ตสฺส   มยฺห   อคฺคิเวสฺสน   เอตทโหสิ  รมณีโย  วต   
โภ   ภูมิภาโค   ปาสาทิโก   จ   วนสณฺโฑ   นที  จ  สนฺทติ  เสตกา   
สุปติตฺถา   รมณียา  สมนฺตา  [๓]  โคจรคาโม  ฯ  อลมิท  กุลปุตฺตสฺส   
ปธานิกสฺส   ปธานายาติ  ฯ  โส  โข  อห  อคฺคิเวสฺสน  ตตฺเถว  นสิีทึ   
อลมิท ปธานายาติ ฯ   
     [๔๑๔]  อปสฺสุ  ม  อคฺคิเวสฺสน  ติสฺโส  อุปมา  ปฏิภสุ อนจฺฉริยา   
ปุพฺเพ   อสฺสตุปุพฺพา   ฯ  เสยฺยถาป  อคฺคิเวสฺสน  อลฺล  กฏ  สเสฺนห   
อุทเก   นิกฺขิตฺต   ฯ   อถ   ปุริโส   อาคจฺเฉยฺย  อุตฺตรารณึ  อาทาย   
อคฺคึ   อภินิพฺพตฺเตสฺสามิ  เตโช  ๔  ปาตุกริสฺสามีติ  ฯ  ต  กึ  ม ฺสิ   
อคฺคิเวสฺสน   อป   นุ   โส  ปุริโส  อมุ  อลฺล  กฏ  สเสฺนห  อุทเก   
#๑ ม. สนฺทตึ ฯ ๒-๓ โป. ม. จ ฯ  ๔ โป. เตโชธาตุ กริสฺสามีติ ฯ    
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นิกฺขิตฺต    อุตฺตรารณึ   อาทาย   อภิมตฺเถนฺโต   อคฺคึ   อภินิพฺพตฺเตยฺย   
เตโช   ๑  ปาตุกเรยฺยาติ  ฯ  โน  หิท  โภ  โคตม  ต  กิสฺส  เหตุ   
อทุ ฺหิ    โภ   โคตม   อลลฺ   กฏ   สเสฺนห   ต ฺจ   ปน   อุทเก   
นิกฺขิตฺต   ยาวเทว   จ   ปน   โส  ปุรโิส  กลิมถสฺส  วิฆาตสฺส  ภาคี   
อสฺสาติ   เอวเมว   โข   อคฺคิเวสฺสน   เย   หิ   เกจิ  สมณา  วา   
พฺราหฺมณา  วา  กาเยน  เจว  [๓]  กาเมหิ  อวูปกฏา  วิหรนฺติ โย   
จ   เนส   กาเมสุ   กามฉนฺโท   กามเสฺนโห  กามมุจฺฉา  กามปปาสาt   
กามปริฬาโห  โส  จ  อชฌฺตฺต  น  สุปหีโน  โหติ  น  สุปฏิปฺปสฺสทฺโธ ฯ   
โอปกฺกมิกา   เจป   เต  โภนฺโต  สมณพฺราหฺมณา  ทุกฺขา  ติปฺปา  ขรา   
กฏกา  เวทนา  เวทิยนฺติ  อภพฺพาว  เต  าณาย  ทสฺสนาย  อนุตฺตราย   
สมฺโพธาย   ฯ   โน   เจป  เต  โภนฺโต  สมณพฺราหฺมณา  โอปกฺกมิกา   
ทุกฺขา  ติปฺปา  ขรา  กฏกา  เวทนา  เวทิยนฺติ  อภพฺพาว  เต  าณาย   
ทสฺสนาย   อนุตฺตราย  สมฺโพธาย  ฯ  อย  โข  ม  อคฺคิเวสฺสน  ปมา   
อุปมา ปฏิภาสิ อนจฺฉริยา ปุพฺเพ อสฺสุตปุพฺพา ฯ   
     [๔๑๕]   อปราป   โข  ม  อคฺคิเวสฺสน  ทุติยา  อุปมา  ปฏิภาสิ   
อนจฺฉริยา   ปุพฺเพ   อสฺสตุปุพฺพา   ฯ   เสยฺยถาป   อคฺคิเวสฺสน  อลฺล   
กฏ   สเสฺนห   อารกา   อุทกา   ถเล   นิกฺขิตฺต   ฯ   อถ  ปรุิโส   
อาคจฺเฉยฺย    อุตฺตรารณึ   อาทาย   อคฺคึ   อภินิพฺพตฺเตสฺสามิ   เตโช   
ปาตุกริสฺสามีติ   ฯ   ต   กึ  ม ฺสิ  อคฺคิเวสฺสน  อป  น ุ โข  ปรุิโส   
อมุ   อลฺล   กฏ  สเสฺนห  อารกา  อุทกา  ถเล  นกิขิฺตฺต  อุตฺตรารณึ   
#๑ โป. เตโชธาตุ กเรยฺยาติ ฯ ๒ เยวาติ ปเทน ภวิตพฺพ ฯ ๓ ม. จิตฺเตน จ ฯ    
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อาทาย  อภิมตฺเถนฺโต  ๑  อคฺคึ  อภินิพฺพตฺเตยฺย เตโช ปาตุกเรยฺยาติ ฯ   
โน    หิท   โภ   โคตม   ต   กิสฺส   เหตุ   อทุ ฺหิ   โภ   โคตม   
อลฺล    กฏ   สเสฺนห   กิ ฺจาป   อารกา   อุทกา   ถเล   นิกฺขิตฺต   
ยาวเทว   จ  ปน  โส  ปรุโิส  กิลมถสฺส  วิฆาตสฺส  ภาคี  อสฺสาติ  ฯ   
เอวเมว   โข   อคฺคิเวสฺสน   เย   หิ  เกจิ  สมณา  วา  พฺราหฺมณา   
วา  กาเยน  เจว  ๒  [๓]  กาเมหิ  วูปกฏา  วิหรนติฺ โย จ เนส   
กาเมสุ   กามฉนฺโท  กามเสฺนโห  กามมุจฺฉา  กามปปาสา  กามปริฬาโห   
โส  จ  อชฺฌตฺต  น  สุปหโีน  โหติ  น  สุปฏิปฺปสฺสทฺโธ  ฯ  โอปกฺกมิกา   
เจป   เต   โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา   ทุกฺขา   ติปฺปา   ขรา  กฏกา   
เวทนา   เวทิยนฺติ   อภพฺพาว   เต   าณาย   ทสฺสนาย   อนุตฺตราย   
สมฺโพธาย   ฯ   โน   เจป  เต  โภนฺโต  สมณพฺราหฺมณา  โอปกฺกมิกา   
ทุกฺขา  ติปฺปา  ขรา  กฏกา  เวทนา  เวทิยนฺติ  อภพฺพาว  เต  าณาย   
ทสฺสนาย   อนุตฺตราย  สมฺโพธาย  ฯ  อย  โข  ม  อคฺคิเวสฺสน  ทุติยา   
อุปมา ปฏิภาสิ อนจฺฉริยา ปุพฺเพ อสฺสุตปุพฺพา ฯ   
     [๔๑๖]   อปราป   โข  ม  อคฺคิเวสฺสน  ตติยา  อุปมา  ปฏิภาสิ   
อนจฺฉริยา   ปุพฺเพ   อสฺสตุปุพฺพา   ฯ   เสยฺยถาป   อคฺคิเวสฺสน  สุกฺข   
กฏ   โกลาป   อุทกา   ถเล   นิกฺขิตฺต  ฯ  อถ  ปุรโิส  อาคจฺเฉยฺย   
อุตฺตรารณึ   อาทาย  อคฺคึ  อภินิพฺพตฺเตสฺสามิ  เตโช  ปาตุกริสฺสามีติ  ฯ   
ต    กึ   ม ฺสิ   อคฺคิเวสฺสน   อป   นุ   โข   โส   ปุริโส   อมุ   
สุกฺข   กฏ   โกลาป   อารกา   อุทกา   ถเล   นิกฺขิตฺต  อุตฺตรารณึ   
#๑ ม. อภิมนเฺถนฺโต ฯ ๒ เยวาติปเทน ภวิตพฺพ ฯ ๓ ม. จิตฺเตน จ ฯ    
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อาทาย   อภิมตฺเถนฺโต  อคฺคึ  อภินิพฺพตฺเตยฺย  เตโช  ปาตุกเรยฺยาติ  ฯ   
เอว   โภ   โคตม   ต   กิสสฺ   เหตุ   อทุ ฺหิ   โภ   โคตม  สุกฺข   
กฏ  โกลาป  ต ฺจ  ปน  อารกา  อุทกา  ถเล  นิกฺขิตฺตนฺติ ฯ เอวเมว   
โข   อคฺคิเวสฺสน  เย  หิ  เกจิ  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  กาเยน   
เจว  ๑  [๒] กาเมหิ วูปกฏา วิหรนฺติ โย จ เนส กาเมสุ กามฉนฺโท   
กามเสฺนโห   กามมุจฺฉา   กามปปาสา   กามปริฬาโห  โส  จ  อชฌฺตฺต   
สุปหีโน   โหติ   สุปฏิปปฺสฺสทฺโธ   ฯ   โอปกฺกมิกา  เจป  เต  โภนฺโต   
สมณพฺราหฺมณา    ทกฺุขา   ติปฺปา   ขรา   กฏกา   เวทนา   เวทิยนฺติ   
ภพฺพาว   เต  าณาย  ทสฺสนาย  อนุตฺตราย  สมฺโพธาย  ฯ  โน  เจป   
เต   โภนฺโต  สมณพฺราหฺมณา  โอปกฺกมิกา  ทุกฺขา  ติปฺปา  ขรา  กฏกา   
เวทนา    เวทิยนฺติ   ภพฺพาว   เต   าณาย   ทสฺสนาย   อนุตฺตราย   
สมฺโพธาย   ฯ   อย   โข   ม   อคฺคิเวสฺสน  ตติยา  อุปมา  ปฏภิาสิ   
อนจฺฉริยา   ปุพฺเพ   อสฺสตุปุพฺพา   ฯ   อิมา   โข   ม   อคฺคิเวสฺสน   
ติสฺโส อุปมาโย ปฏิภสุ อนจฺฉริยา ปุพฺเพ อสฺสุตปุพฺพา ฯ   
     [๔๑๗]   ตสฺส  มยฺห  อคฺคิเวสฺสน  เอตทโหสิ  ยนฺนูนาห  ทนฺเตภิ   
ทนฺตมาธาย   ชิวฺหาย   ตาลล   อาหจฺจ   เจตสา  จิตฺต  อภินิคฺคเณฺหยฺย   
อภินิปฺปเฬยฺย  อภิสนฺตาเปยฺยนฺติ  ฯ  โส  โข  อห  อคฺคิเวสฺสน  ทนฺเตภิ   
ทนฺตมาธาย   ชิวฺหาย   ตาลล   อาหจฺจ   เจตสา   จิตฺต  อภินิคฺคณฺหามิ   
อภินิปฺปเฬมิ    อภิสนฺตาเปมิ    ตสฺส    มยฺห    อคฺคิเวสฺสน   ทนเฺตภิ   
ทนฺตมาธาย   ชิวฺหาย   ตาลล   อาหจฺจ   เจตสา   จิตฺต  อภินิคฺคณฺหโต   
#๑ เยวาติปเทน ภวิตพฺพ ฯ ๒ ม. จิตฺเตน จ ฯ    
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อภินิปฺปฬยโต   อภิสนฺตาปยโต   กจฺเฉหิ  เสทา  มุจฺจนฺติ  ฯ  เสยยฺถาป   
อคฺคิเวสฺสน   พลวา   ปุริโส   ทุพฺพลตร   ปุริส   สีเส  วา  คเหตฺวา   
ขนฺเธ   วา   คเหตฺวา   อภินิคฺคเณฺหยฺย   อภินิปฺปเฬยฺย  อภิสนฺตาเปยฺย   
เอวเมว   โข   เม  อคฺคิเวสฺสน  ทนฺเตภิ  ทนฺตมาธาย  ชิวฺหาย  ตาลล   
อาหจฺจ   เจตสา   จิตฺต   อภินิคฺคณฺหโต   อภินิปฺปฬยโต  อภิสนฺตาปยโต   
กจฺเฉหิ  เสทา  มุจฺจนฺติ  ฯ  อารทฺธ  โข  ปน  เม  อคฺคิเวสฺสน  วิริย   
โหติ    อสลลฺีน   อุปฏ ิตา   สติ   อปฺปมฺมุฏา   สารทฺโธ   จ   ปน   
เม    กาโย    โหติ    อปฺปฏิปฺปสฺสทฺโธ    เตเนว    ทกฺุขปฺปธาเนน   
ปธานาภิตุนฺนสฺส   สโต  ฯ  เอวรูปาป  โข  เม  อคฺคิเวสฺสน  อุปฺปนฺนา   
ทุกฺขา เวทนา จิตฺต น ปริยาทาย ติฏติ ฯ   
     [๔๑๘]    ตสฺส    มยฺห    อคฺคิเวสฺสน   เอตทโหสิ   ยนฺนูนาห   
อปฺปาณกเยว   ฌาน   ฌาเยยฺยนฺติ   ฯ   โส   โข   อห  อคฺคิเวสฺสน   
มุขโต   จ   นาสโต   จ   อสฺสาสปสฺสาเส   อุปรุนฺธึ  ฯ  ตสฺส  มยหฺ   
อคฺคิเวสฺสน   มุขโต   จ   นาสโต   จ   อสฺสาสปสฺสาเสสุ  อุปรุทฺเธสุ   
กณฺณโสเตหิ    วาตาน    นิกฺขนฺตาน    อธิมตฺโต   สทฺโท   โหติ   ฯ   
เสยฺยถาป    นาม    กมฺมารคคฺคริยา   ธมมานาย   อธิมตฺโต   สทโฺท   
โหติ   เอวเมว   โข   เม   อคฺคิเวสฺสน   มุขโต   จ   นาสโต  จ   
อสฺสาสปสฺสาเสสุ    อุปรทฺุเธสุ    กณฺณโสเตหิ    วาตาน    นิกฺขนฺตาน   
อธิมตฺโต   สทฺโท   โหติ   ฯ   อารทฺธ   โข   ปน  เม  อคฺคิเวสฺสน   
วิริย   โหติ   อสลฺลีน   อุปฏ ิตา   สติ   อปฺปมฺมุฏา   สารทฺโธ   จ    
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ปน   เม   กาโย   โหติ   อปฺปฏิปฺปสฺสทฺโธ   เตเนว   ทุกฺขปฺปธาเนน   
ปธานาภิตุนฺนสฺส   สโต   ฯ   เอวรูปาป   โข   อคฺคิเวสฺสน  อุปฺปนฺนา   
ทุกฺขา เวทนา จิตฺต น ปริยาทาย ติฏติ ฯ   
     [๔๑๙]    ตสฺส    มยฺห    อคฺคิเวสฺสน   เอตทโหสิ   ยนฺนูนาห   
อปฺปาณกเยว   ฌาน   ฌาเยยฺยนฺติ   ฯ   โส   โข   อห  อคฺคิเวสฺสน   
มุขโต   จ   นาสโต   จ   กณฺณโต   จ  อสฺสาสปสฺสาเส  อุปรุนฺธ ึ ฯ   
ตสฺส   มยฺห   อคฺคิเวสฺสน   มุขโต   จ   นาสโต   จ   กณฺณโต   จ   
อสฺสาสปสฺสาเสสุ   อุปรทฺุเธสุ   อธิมตฺตา  วาตา  มุทฺธาน  โอหนนฺติ  ฯ   
เสยฺยถาป   อคฺคิเวสฺสน  พลวา  ปุริโส  ติเณฺหน  สขิเรน  มุทฺธาน  ๑   
อภิมตฺเถยฺย   เอวเมว   โข  เม  อคฺคิเวสฺสน  มุขโต  จ  นาสโต  จ   
กณฺณโต  จ  อสฺสาสปสฺสาเสสุ  อุปรุทฺเธสุ  อธิมตฺตา  วาตา  มุทฺธาน ๑   
โอหนนฺติ  ฯ  อารทฺธ  โข  ปน  เม  อคฺคิเวสฺสน  วิริย  โหติ  อสลฺลีน   
อุปฏ ิตา   สติ   อปฺปมฺมฏุา   สารทฺโธ   จ   ปน  เม  กาโย  โหติ   
อปฺปฏิปฺปสฺสทฺโธ   เตเนว   ทกฺุขปฺปธาเนน   ปธานาภิตุนฺนสฺส   สโต  ฯ   
เอวรูปาป   โข  เม  อคฺคิเวสฺสน  อุปฺปนฺนา  ทุกฺขา  เวทนา  จิตฺต  น   
ปริยาทาย ติฏติ ฯ   
     [๔๒๐]    ตสฺส    มยฺห    อคฺคิเวสฺสน   เอตทโหสิ   ยนฺนูนาห   
อปฺปาณกเยว   ฌาน   ฌาเยยฺยนฺติ   ฯ   โส   โข   อห  อคฺคิเวสฺสน   
มุขโต   จ   นาสโต   จ   กณฺณโต   จ  อสฺสาสปสฺสาเส  อุปรุนฺธ ึ ฯ   
ตสฺส   มยฺห   อคฺคิเวสฺสน   มุขโต   จ   นาสโต   จ   กณฺณโต   จ   
#๑ ม. มุทฺธน ิฯ    
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อสฺสาสปสฺสาเสสุ   อุปรทฺุเธสุ   อธิมตฺตา   สีเส  สสีเวทนา  โหนฺติ  ฯ   
เสยฺยถาป    อคฺคิเวสฺสน   พลวา   ปุริโส   คาเฬฺหน   วรตฺตกฺขนฺเธน   
สีเส   สีสเวฏน  ทเทยฺย  เอวเมว  โข  เม  อคฺคิเวสฺสน  มุขโต  จ   
นาสโต   จ   กณฺณโต   จ   อสฺสาสปสฺสาเสสุ   อุปรุทฺเธสุ   อธิมตฺตา   
สีเส   สีสเวทนา   โหนฺติ   ฯ   อารทฺธ   โข  ปน  เม  อคฺคิเวสฺสน   
วิริย    โหติ    อสลฺลีน    อุปฏ ิตา    สติ   อปฺปมฺมฏุา   สารทฺโธ   
จ   ปน   เม   กาโย  โหติ  อปฺปฏิปฺปสฺสทฺโธ  เตเนว  ทุกฺขปฺปธาเนน   
ปธานาภิตุนฺนสฺส   สโต  ฯ  เอวรูปาป  โข  เม  อคฺคิเวสฺสน  อุปฺปนฺนา   
ทุกฺขา เวทนา จิตฺต น ปริยาทาย ติฏติ ฯ   
     [๔๒๑]    ตสฺส    มยฺห    อคฺคิเวสฺสน   เอตทโหสิ   ยนฺนูนาห   
อปฺปาณกเยว   ฌาน   ฌาเยยฺยนฺติ   ฯ   โส   โข   อห  อคฺคิเวสฺสน   
มุขโต   จ   นาสโต   จ   กณฺณโต   จ  อสฺสาสปสฺสาเส  อุปรุนฺธ ึ ฯ   
ตสฺส   มยฺห   อคฺคิเวสฺสน   มุขโต   จ   นาสโต   จ   กณฺณโต   จ   
อสฺสาสปสฺสาเสสุ   อุปรทฺุเธสุ   อธิมตฺตา   วาตา  กุจฺฉึ  ปริกนฺตนฺติ  ฯ   
เสยฺยถาป   อคฺคิเวสฺสน   ทกฺโข   โคฆาตโก   วา   โคฆาตกนฺเตวาสี   
วา   ติเณฺหน   โควิกนฺตเนน   กุจฺฉึ   ปริกนฺเตยฺย  เอวเมว  โข  เม   
อคฺคิเวสฺสน   มุขโต   จ   นาสโต   จ  กณฺณโต  จ  อสฺสาสปสฺสาเสสุ   
อุปรุทฺเธสุ   อธิมตฺตา   วาตา  กุจฺฉึ  ปริกนฺตนฺติ  ฯ  อารทฺธ  โข  ปน   
เม   อคฺคิเวสฺสน   วิริย   โหติ   อสลลฺนี  อุปฏ ิตา  สติ  อปฺปมมฺุฏา   
สารทฺโธ   จ   ปน   เม   กาโย   โหติ   อปฺปฏิปฺปสฺสทฺโธ   เตเนว    
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ทุกฺขปฺปธาเนน    ปธานาภิตุนฺนสฺส   สโต   ฯ   เอวรูปาป   โข   เม   
อคฺคิเวสฺสน อุปฺปนฺนา ทุกฺขา เวทนา จิตฺต น ปริยาทาย ติฏติ ฯ   
     [๔๒๒]    ตสฺส    มยฺห    อคฺคิเวสฺสน   เอตทโหสิ   ยนฺนูนาห   
อปฺปาณกเยว   ฌาน   ฌาเยยฺยนฺติ   ฯ   โส   โข   อห  อคฺคิเวสฺสน   
มุขโต   จ   นาสโต   จ   กณฺณโต   จ  อสฺสาสปสฺสาเส  อุปรุนฺธ ึ ฯ   
ตสฺส   มยฺห    อคฺคิเวสฺสน   มุขโต   จ   นาสโต   จ   กณฺณโต  จ   
อสฺสาสปสฺสาเสสุ   อุปรทฺุเธสุ   อธิมตฺโต   กายสฺมึ   ฑาโห   โหติ  ฯ   
เสยฺยถาป   อคฺคิเวสฺสน   เทฺว   พลวนฺโต   ปรุิสา   ทพฺุพลตร   ปุรสิ   
นานาพาหาสุ   คเหตฺวา   องฺคารกาสุยา   สนฺตาเปยฺยุ   สมฺปริตาเปยฺยุ   
เอวเมว  [๑]  โข  อคฺคิเวสฺสน  มุขโต  จ  นาสโต  จ  กณฺณโต  จ   
อสฺสาสปสฺสาเสสุ   อุปรทฺุเธสุ   อธิมตฺโต   กายสฺมึ   ฑาโห   โหติ  ฯ   
อารทฺธ  โข  ปน  เม  อคฺคิเวสฺสน  วิริย  โหติ  อสลฺลนี  อุปฏ ิตา สติ   
อปฺปมฺมุฏา   สารทฺโธ   จ   ปน   เม  กาโย  โหติ  อปฺปฏิปฺปสฺสทฺโธ   
เตเนว  ทุกฺขปฺปธาเนน  ปธานาภิตุนฺนสฺส  สโต  ฯ  เอวรูปาป  โข  เม   
อคฺคิเวสฺสน  อุปฺปนฺนา  ทุกฺขา  เวทนา  จิตฺต  น  ปรยิาทาย  ติฏติ  ฯ   
อปสฺสุ    ม    อคฺคิเวสฺสน   เทวตา   ทิสวฺา   เอวมาหสุ   กาลกโต   
สมโณ   โคตโมติ   ฯ   เอกจฺจา   เทวตา   เอวมาหสุ  น  กาลกโต   
สมโณ  โคตโม  อปจ  กาล  กโรตีติ  ฯ  เอกจฺจา  เทวตา  เอวมาหสุ   
น   กาลกโต   สมโณ   โคตโม   นป   กาล   กโรติ   อรห  สมโณ   
โคตโม วิหาโร เตฺวว โส อรหโต เอวรูโป โหตีติ ฯ   
#๑ ม. เม ฯ    
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     [๔๒๓]    ตสฺส    มยฺห    อคฺคิเวสฺสน   เอตทโหสิ   ยนฺนูนาห   
สพฺพโส  อาหารุปจฺเฉทาย  ปฏิปชฺเชยยฺนฺติ  ฯ  อถ  โข  ม  อคฺคิเวสฺสน   
เทวตา   อุปสงฺกมิตฺวา   เอตทโวจุ   มา   โข   ตฺว  มาริส  สพฺพโส   
อาหารุปจฺเฉทาย    ปฏิปชฺช ิ   สเจ    โข    ตฺว   มาริส   สพฺพโส   
อาหารุปจฺเฉทาย    ปฏิปชฺชิสฺสส ิ   ตสฺส    เต    มย   ทิพฺพ   โอช   
โลมกูเปหิ   อชฺโฌหริสฺสาม   ตาย   ตฺว   ยาเปสฺสสีติ  ฯ  ตสฺส  มยฺห   
อคฺคิเวสฺสน   เอตทโหสิ   อห ฺเจว   โข    ปน  สพฺพโส  ชทฺธุก  ๑   
ปฏิชาเนยฺย    อิมา    จ   เม   เทวตา   ทพฺิพ   โอช   โลมกูเปหิ   
อชฺโฌหเรยฺยุ  ตาย  จาห  ยาเปยฺย  ต  มุ  อสฺส  มุสาติ  ฯ  โส โข   
อห อคฺคิเวสฺสน ตา เทวตา ปจฺจาจิกฺขามิ อลนฺติ วทามิ ฯ   
     [๔๒๔]    ตสฺส    มยฺห    อคฺคิเวสฺสน   เอตทโหสิ   ยนฺนูนาห   
โถก   โถก   อาหาร   อาหาเรยฺย   ปสต   ปสต  ยท ิ วา  มุคฺคยูส   
ยทิ   วา   กุลตฺถยูส   ยทิ  วา  กฬายยูส  ยทิ  วา  หเรณุกยูสนฺติ  ฯ   
โส  โข  อห  อคฺคิเวสฺสน  โถก  โถก  อาหาร  อาหาเรสึ  ปสต ปสต   
ยทิ   วา   มุคฺคยูส  ยทิ  วา  กลุตฺถยูส  ยทิ  วา  กฬายยูส  ยท ิ วา   
หเรณุกยูส    ฯ   ตสฺส   มยฺห   อคฺคิเวสฺสน   โถก   โถก   อาหาร8   
อาหารยโต   ปสต   ปสต  ยทิ  วา  มุคฺคยูส  ยท ิ วา  กุลตฺถยูส  ยทิ   
วา   กฬายยูส   ยทิ   วา   หเรณุกยูส   อธิมตฺตกสิมาน   ปตฺโต  เม   
กาโย  โหติ  ฯ  เสยฺยถาป  นาม  อสีติกปพฺพานิ  วา  กาฬปพฺพานิ  วา   
#๑ ม. อชชชฺติ ฯ ยุ. อชทธฺุก ฯ    
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เอวเมวสฺสุ    เม   องฺคปจฺจงฺคานิ   ภวนฺติ   ตาเยวปฺปาหารตาย   ฯ   
เสยฺยถาป    นาม    โอฏปท    เอวเมวสฺสุ   เม   อานิสท   โหติ   
ตาเยวปฺปาหารตาย  ฯ  เสยฺยถาป  นาม  วฏฏนาวลลฺี  เอวเมวสฺสุ  เม   
ปฏ ิกณฺฏโก   อุณฺณตาวณโต   โหติ   ตาเยวปฺปาหารตาย  ฯ  เสยฺยถาป   
นาม   ชรสาลาย   โคปาณสิโย   โอลคฺุควิลุคฺคา   ภวนฺติ   เอวเมวสฺสุ   
เม    ผาสุฬิโย    โอลุคฺควิลุคฺคา    ภวนฺติ   ตาเยวปฺปาหารตาย   ฯ   
เสยฺยถาป    นาม    คมฺภีเร    อุทปาเน    อุทกตารกา   คมฺภีรคตา   
โอกฺขายิกา   ทิสฺสนฺติ   เอวเมวสฺสุ   เม   อกฺขิกูเป  ๑  อกฺขิตารกา   
คมฺภีรคตา   โอกฺขายิกา   ทิสฺสนฺติ   ตาเยวปฺปาหารตาย  ฯ  เสยฺยถาป   
นาม    ติตฺติกาลาพุ    อามกจฺฉินฺโน    วาตาตเปน    สผุสิโต   โหติ   
สมฺมิลาโต   เอวเมวสฺสุ  เม  สีเส  สีสจฺฉวี  สผุสิตา  โหติ  สมฺมลิาตา   
ตาเยวปฺปาหารตาย    ฯ    โส   โข   อห   อคฺคิเวสฺสน   อุทรจฺฉวึ   
ปริมสิสฺสามีติ       ปฏ ิกณฺฏกเยว       ปริคฺคณฺหามิ       ปฏ ิกณฺฏก   
ปริมสิสฺสามีติ   อุทรจฺฉวึเยว   ปริคฺคณฺหามิ   ยาวสฺสุ   เม  อคฺคิเวสฺสน   
อุทรจฺฉวี   ปฏ ิกณฺฏก   อลฺลีนา   โหติ   ตาเยวปฺปาหารตาย   ฯ  โส   
โข   อห   อคฺคิเวสฺสน   วจฺจ   วา   มุตฺต  วา  กริสฺสามีติ  ตตฺเถว   
อวกุชฺโช   ปปตามิ  ตาเยวปฺปาหารตาย  ฯ  โส  โข  อห  อคฺคิเวสฺสน   
อิมเมว   กาย   อสฺสาเสนฺโต   ปาณินา   คตฺตานิ   อนุมชฺชามิ   ตสฺส   
มยฺห   อคฺคิเวสฺสน   ปาณินา   คตฺตานิ  อโนมชฺชโต  ปูติมูลานิ  โลมานิ   
กายสฺมา   ปปตนฺติ   ตาเยวปฺปาหารตาย   ฯ   อปสสฺุ  ม  อคฺคิเวสฺสน   
#๑ ม. อกฺขิกูเปสุ ฯ    
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มนุสฺสา   ทสิฺวา   เอวมาหสุ   กาโฬ   สมโณ  โคตโมติ  ฯ  เอกจฺเจ   
มนุสฺสา   เอวมาหสุ   น   กาโฬ   สมโณ   โคตโม   สาโม   สมโณ   
โคตโมติ   ฯ   เอกจฺเจ   มนุสฺสา   เอวมาหสุ   น   กาโฬ   สมโณ   
โคตโม   นป   สาโม   มงฺคุรจฺฉวี   สมโณ   โคตโมติ   ฯ   ยาวสฺสุ   
เม   อคฺคิเวสฺสน   ตาว   ปริสุทฺโธ   ฉวิวณฺโณ   ปริโยทาโต  อุปหโต   
โหติ ตาเยวปฺปาหารตาย ฯ   
    [๔๒๕]   ตสฺส   มยฺห   อคฺคิเวสฺสน   เอตทโหสิ  เย  โข  เกจิ   
อตีตมทฺธาน    สมณา    วา   พฺราหฺมณา   วา   โอปกฺกมิกา   ทุกขฺา   
ติปฺปา   ขรา  กฏกา  เวทนา  เวทิยึสุ  เอตาวปรม  นยิโต  ภิยโฺย  ฯ   
เยเกจิ   ๑  อนาคตมทฺธาน  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  โอปกกฺมิกา   
ทุกฺขา    ติปปฺา   ขรา   กฏกา   เวทนา   เวทิยิสฺสนฺติ   เอตาวปรม   
นยิโต   ภิยฺโย  ฯ  เยเกจิ  ๒  เอตรหิ  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา   
โอปกฺกมิกา  ทุกฺขา  ติปฺปา  ขรา  กฏกา  เวทนา  เวทิยนฺติ เอตาวปรม   
นยิโต   ภิยฺโย   ฯ   น   โข   ปนาห  อิมาย  กฏกาย  ทุกฺกรกิริยาย   
อธิคจฺฉามิ    อุตฺตริ   มนุสสฺธมฺมา   อลมริยาณทสฺสนวิเสส   ฯ   สิยา   
นุ   โข   อ ฺโ   มคฺโค   โพธายาติ   ฯ   ตสฺส  มยหฺ  อคฺคิเวสฺสน   
เอตทโหสิ   อภิชานามิ   โข   ปนาห   ปตุ  สกฺกสฺส  กมฺมนฺเต  สติาย   
ชมฺพุฉายาย   นิสินฺโน   วิวิจฺเจว   กาเมหิ   วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ   
สวิตกฺก   สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข   ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหริตา   
สิยา   น ุ โข  เอโส  มคฺโค  โพธายาติ  ฯ  ตสฺส  มยหฺ  อคฺคิเวสฺสน   
#๑-๒ ม. เยป หิ เกจิ ฯ    
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สตานุสาริวิ ฺาณ    อโหสิ   เอเสว   มคฺโค   โพธายาติ   ฯ   ตสฺส   
มยฺห   อคฺคิเวสฺสน   เอตทโหสิ  กินฺน ุ โข  อห  ตสฺส  สุขสฺส  ภายามิ   
ยนฺต   สุข   อ ฺเตฺรว   กาเมหิ   อ ฺตฺร   อกุสเลหิ   ธมฺเมหีติ  ฯ   
ตสฺส   มยฺห   อคฺคิเวสฺสน   เอตทโหสิ   น   โข   อห  ตสฺส  สุขสสฺ   
ภายามิ ยนฺต อ ฺเตฺรว กาเมหิ อ ฺตฺร อกุสเลหิ ธมฺเมหีติ ฯ   
     [๔๒๖]   ตสฺส  มยฺห  อคฺคิเวสฺสน  เอตทโหสิ  น  โข  ต  สกุร   
สุข   อธิคนฺตุ   [๑]  อธิมตฺตกสิมาน  ปตฺตกาเยน  ยนฺนูนาห  โอฬาริก   
อาหาร  อาหาเรยฺย  โอทน  กุมฺมาสนฺติ  ฯ  โส  โข  อห  อคฺคิเวสฺสน   
โอฬาริก  อาหาร  อาหาเรมิ  ๒  โอทน  กุมฺมาส  ฯ  เตน  โข  ปน   
สมเยน   อคฺคิเวสฺสน   ป ฺจ   ภิกฺขู   ปจฺจุปฏ ิตา  โหนฺติ  ยนฺโน  ๓   
สมโณ   โคตโม   ธมฺม   อธิคมิสฺสติ   ตนฺโน  อาโรเจสฺสตีติ  ฯ  ยโต   
โข   อห   อคฺคิเวสฺสน  โอฬาริก  อาหาร  อาหาเรสึ  โอทน  กุมฺมาส   
อถ   เม   เต   ป ฺจ   ภิกฺขู   นิพฺพิชชฺ   ปกฺกมึสุ  พาหุลฺลิโก  สมโณ   
โคตโม ปธานวิพฺภนฺโต อาวฏโฏ พาหุลฺลายาติ ฯ   
     [๔๒๗]  โส  โข  อห  อคฺคิเวสฺสน โอฬาริก อาหาร อาหาเรตฺวา   
พล   คาเหตฺวา  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก   
สวิจาร  วิเวกช  ปติสุข  ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหาสึ  ฯ  เอวรูปาป   
โข   เม   อคฺคิเวสฺสน  อุปฺปนฺนา  สุขา  เวทนา  จิตฺต  น  ปริยาทาย   
ติฏติ   ฯ   วิตกฺกวิจาราน   วูปสมา   อชฺฌตฺต   สมปฺสาทน   เจตโส   
เอโกทิภาว  อวิตกฺก  อวิจาร  สมาธิช  ปติสุข  ทุติย  ฌาน  ...  ตติย   
#๑ ม. เอว ฯ ๒ ม. อาหาเรสึ ฯ ๓ ม. ย โข ฯ    
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ฌาน   ...  จตุตฺถ  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหาสึ  ฯ  เอวรูปาป  โข  เม   
อคฺคิเวสฺสน  อุปฺปนฺนา  สุขา  เวทนา  จิตฺต  น  ปรยิาทาย ติฏติ ฯ โสh   
เอว  สมาหิเต  จิตฺเต  ปรสิุทฺเธ  ปริโยทาเต  อนงฺคเณ  วิคตูปกฺกิเลเส   
มุทุภูเต   กมมฺนิเย    ิเต   อาเน ฺชปฺปตฺเต   ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณาย   
จิตฺต   อภินินฺนาเมสึ   ฯ   โส   อเนกวิหิต   ปุพฺเพนิวาส   อนุสฺสรามิ   
เสยฺยถีท   เอกมฺป   ชาตึ   เทฺวป   ชาติโย   ฯเปฯ   อิติ   สาการ   
สอุทฺเทส   อเนกวิหิต   ปพฺุเพนิวาส   อนุสฺสรามิ   ฯ   อย   โข  เม   
อคฺคิเวสฺสน   รตฺติยา   ปเม  ยาเม  ปมา  วิชฺชา  อธิคตา  อวิชฺชา   
วิหตา   วิชฺชา   อุปฺปนฺนา   ตโม   วิหโต  อาโลโก  อุปฺปนฺโน  ยถาต   
อปฺปมตฺตสฺส   อาตาปโน   ปหิตตฺตสฺส  วิหรโต  ฯ  เอวรูปาป  โข  เม   
อคฺคิเวสฺสน อุปฺปนฺนา สุขา เวทนา จิตฺต น ปริยาทาย ติฏติ ฯ   
     [๔๒๘]   โส   เอว   สมาหิเต   จิตฺเต  ปริสุทฺเธ  ปริโยทาเต   
อนงฺคเณ   วิคตูปกฺกิเลเส   มุทุภูเต   กมฺมนิเย    ิเต  อาเน ฺชปฺปตฺเต   
สตฺตาน    จุตูปปาตาณาย   จิตฺต   อภินินฺนาเมสึ   ฯ   โส   ทิพฺเพน   
จกฺขุนา    วิสทฺุเธน   อติกกฺนฺตมานุสเกน   สตฺเต   ปสฺสามิ   จวมาเน   
อุปปชฺชมาเน    หีเน   ปณีเต   สุวณฺเณ   ทุพฺพณฺเณ   สุคเต   ทคฺุคเต   
ยถากมฺมูปเค   สตฺเต   ปชานามิ   ฯเปฯ   อย  โข  เม  อคฺคิเวสฺสน   
รตฺติยา   มชฌฺิเม   ยาเม   ทุติยา   วิชชฺา   อธิคตา  อวิชฺชา  วิหตา   
วิชฺชา    อุปฺปนฺนา    ตโม    วิหโต    อาโลโก   อุปฺปนฺโน   ยถาต   
อปฺปมตฺตสฺส   อาตาปโน   ปหิตตฺตสฺส  วิหรโต  ฯ  เอวรูปาป  โข  เม    
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อคฺคิเวสฺสน อุปฺปนฺนา สุขา เวทนา จิตฺต น ปริยาทาย ติฏติ ฯ   
     [๔๒๙]   โส   เอว   สมาหิเต   จิตฺเต  ปริสุทฺเธ  ปริโยทาเต   
อนงฺคเณ   วิคตูปกฺกิเลเส   มุทุภูเต   กมฺมนิเย    ิเต  อาเน ฺชปฺปตฺเต   
อาสวาน   ขยาณาย   จิตฺต   อภินินนฺาเมสึ   ฯ   โส   อิท  ทุกขฺนฺติ   
ยถาภูต    อพฺภ ฺาสึ    อย    ทุกฺขสมุทโยติ    ยถาภูต    อพฺภ ฺาสึ   
อย    ทุกฺขนิโรโธติ    ยถาภูต    อพฺภ ฺาสึ    อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ   ยถาภูต   อพฺภ ฺาสึ   อิเม   อาสวาติ  ยถาภูต  อพฺภ ฺาสึ   
อย    อาสวสมุทโยติ    ยถาภูต    อพฺภ ฺาสึ    อย   อาสวนิโรโธติ   
ยถาภูต    อพฺภ ฺาสึ    อย    อาสวนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   ยถาภูต   
อพฺภ ฺาสึ   ฯ   ตสฺส  เม  เอว  ชานโต  เอว  ปสฺสโต  กามาสวาป   
จิตฺต   วิมุจฺจิตฺถ   ภวาสวาป   จิตฺต   วิมุจฺจิตฺถ   อวิชฺชาสวาป   จิตฺต   
วิมุจฺจิตฺถ   ฯเปฯ   นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  อพฺภ ฺาสึ  ฯ  อย  โข  เม   
อคฺคิเวสฺสน   รตฺติยา  ปจฺฉิเม  ยาเม  ตติยา  วิชฺชา  อธิคตา  อวิชฺชา   
วิหตา   วิชฺชา   อุปฺปนฺนา   ตโม   วิหโต  อาโลโก  อุปฺปนฺโน  ยถาต   
อปฺปมตฺตสฺส   อาตาปโน   ปหิตตฺตสฺส  วิหรโต  ฯ  เอวรูปาป  โข  เม   
อคฺคิเวสฺสน อุปฺปนฺนา สุขา เวทนา จิตฺต น ปริยาทาย ติฏติ ฯ   
     [๔๓๐]  อภิชานามิ  โข  ปนาห  อคฺคิเวสฺสน  อเนกสตาย ปริสาย   
ธมฺม   เทเสตา   ฯ  อปสฺสุ  ม  เอกเมโก  เอว  ม ฺติ  มเมวารพฺภ   
สมโณ   โคตโม   ธมฺม   เทเสตีติ   ฯ   น  โข  ปเนต  อคฺคิเวสฺสน   
เอว  ทฏพฺพ  ยาวเทว  วิ ฺาปนตฺถาย  ตถาคโต  สมฺมเทว  เตส  ๑   
#๑ ม. ปเรส ฯ    
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ธมฺม   เทเสตีติ   ฯ   โส  โข  อห  อคฺคิเวสฺสน  ตสฺสาเยว  คาถาย   
ปริโยสาเน    ตสฺมึเยว   ปรุิมสฺมึ   สมาธินิมิตฺเต   อชฺฌตฺตเมว   จิตฺต   
สณฺเปมิ    สนฺนิสีทามิ    สมาทหามิ    เอโกทึ   กโรมิ   เยน   สุท   
นิจฺจกปฺป   วิหรามีติ   ฯ   โอกปฺปนิยเมต   โภโต   โคตมสฺส   ยถาต   
อรหโต    สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส    อภิชานาติ    โข   ปน   ภว   โคตโม   
ทิวา   สุปตาติ   ฯ  อภิชานามห  อคฺคิเวสฺสน  คิมฺหาน  ปจฺฉิเม  มาเส   
ปจฺฉาภตฺต     ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต    จตุคุณ    สงฺฆาฏึ    ป ฺาเปตฺวา   
ทกฺขิเณน   ปสฺเสน  สโต  สมฺปชาโน  นิทฺท  โอกกฺมิตาติ  ฯ  เอต  โข   
โภ   โคตม   เอเก   สมณพฺราหฺมณา   สมฺโมหวิหารสฺมึ   วทนฺตีติ   ฯ   
น   โข   อคฺคิเวสฺสน   เอตฺตาวตา   สมมฺูโฬฺห  วา  โหติ  อสมฺมูโฬฺห   
วา   อปจ   อคฺคิเวสฺสน   ยถา   สมฺมูโฬฺห   วา   โหติ   อสมฺมูโฬหฺ   
วา   ต   สุณาหิ   สาธุก   มนสิกโรหิ   ภาสิสฺสามีติ   ฯ  เอว  โภติ   
โข สจฺจโก นิคนฺถปุตฺโต ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ   
     [๔๓๑]   ภควา  เอตทโวจ  กถ ฺจ  อคฺคิเวสฺสน  สมฺมูโฬฺห  โหติ   
ยสฺสกสฺสจิ  อคฺคิเวสฺสน  เย  อาสวา  สงฺกิเลสิกา  โปโนพฺภวิกา  สทรา   
ทุกฺขวิปากา    อายตึ   ชาติชรามรณียา   อปฺปหีนา   ตมห   สมฺมโูฬฺหติ   
วทามิ   อาสวาน   หิ   อคฺคิเวสฺสน   อปฺปหานา   สมฺมูโฬฺห  โหติ  ฯ   
ยสฺส  กสฺสจิ  อคฺคิเวสฺสน  เย  อาสวา  สงฺกิเลสิกา โปโนพฺภวิกา สทรา   
ทุกฺขวิปากา    อายตึ    ชาติชรามรณียา   ปหีนา   ตมห   อสมฺมโูฬฺหติ   
วทามิ   อาสวาน   หิ   อคฺคิเวสฺสน   ปหานา   อสมฺมูโฬฺห   โหติ  ฯ    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 460 

ตถาคตสฺส   โข   อคฺคิเวสฺสน  เย  อาสวา  สงฺกิเลสิกา  โปโนพฺภวิกา   
สทรา    ทุกขฺวิปากา   อายตึ   ชาติชรามรณียา   ปหนีา   อุจฺฉินฺนมูลา   
ตาลาวตฺถุกตา   อนภาวงฺคตา   อายตึ   อนุปฺปาทธมฺมา   ฯ  เสยฺยถาป   
นาม   อคฺคิเวสฺสน   ตาโล   มตฺถกจฺฉินฺโน   อภพฺโพ   ปุน   วิรฬูหฺิยา   
เอวเมว   โข   อคฺคิเวสฺสน   ตถาคตสฺส   เย   อาสวา  สงฺกิเลสิกา   
โปโนพฺภวิกา   สทรา   ทกฺุขวิปากา   อายตึ   ชาติชรามรณียา   ปหีนา   
อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมาติ ฯ   
     [๔๓๒]   เอว  วุตฺเต  สจฺจโก  นิคนฺถปุตฺโต  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อจฺฉริย    โภ    โคตม    อพฺภูต   โภ   โคตม   ยาว ฺจีท   โภโตq   
โคตมสฺส   เอว   อาสชฺช   อาสชฺช  วุจฺจมานสฺส  อุปนีเตหิ  วจนปเถหิ   
สมุทาจริยมานสฺส    ฉวิวณฺโณ    เจว    ปรโิยทายติ    มุขวณฺโณ   จ   
วิปฺปสีทติ    ยถาต    อรหโต    สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส    อภิชานามห   โภ   
โคตม   ปรูณ   กสฺสป  วาเทน  วาท  สมารภิตา  โสป  มยา  วาเทน   
วาท    สมารทฺโธ    อ ฺเน ฺ   ปฏจิริ   พหิทฺธา   กถ   อปนาเมสิ   
โกป ฺจ   โทส ฺจ   อปฺปจฺจย ฺจ   ปาตฺวากาสิ   โภโต   ปน  โคตมสฺส   
เอว  อาสชฺช  อาสชฺช  วุจฺจมานสฺส อุปนีเตหิ วจนปเถหิ สมุทาจริยมานสฺส   
ฉวิวณฺโณ     เจว     ปริโยทายติ     มุขวณฺโณ     จ     วิปฺปสีทติ   
ยถาต     อรหโต    สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส    อภิชานามห    โภ    โคตม   
มกฺขลึ  โคสาล  ...  อชิต  เกสกมฺพล  ... ปกุธ กจฺจายน ... ส ฺชย   
เวลฏปุตฺต   ...   นิคนฺถ  นาฏปุตฺต  วาเทน  วาท  สมารภิตา  โสป    
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มยา   วาเทน   วาท   สมารทฺโธ   อ ฺเน ฺ   ปฏจิริ  พหิทฺธา  กถ   
อปนาเมสิ    โกป ฺจ    โทส ฺจ    อปปฺจฺจย ฺจ   ปาตฺวากาสิ   โภโต   
ปน    โคตมสฺส    เอว   อาสชฺช   อาสชฺช   วุจฺจมานสฺส   อุปนีเตหิ   
วจนปเถหิ     สมุทาจริยมานสฺส     ฉวิวณฺโณ     เจว    ปรโิยทายติ   
มุขวณฺโณ    จ   วิปฺปสีทติ   ยถาต   อรหโต   สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   หนฺท   
จทานิ   มย   โภ   โคตม  คจฺฉาม  พหุกิจฺจา  [๑]  พหุกรณียาติ  ฯ   
ยสฺสทานิ ตฺว อคฺคิเวสฺสน กาล ม ฺสีติ ฯ   
     อถ   โข   สจฺจโก   นิคนฺถปุตฺโต   ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา   
อนุโมทิตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามีติ ฯ   
                 มหาสจฺจกสุตฺต นิฏ ิต ฉฏ ฯ   
                       ___________   
#๑ ม. มย ฯ    
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                     จูฬตณฺหาสงฺขยสุตฺต   
     [๔๓๓]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
ปุพฺพาราเม   มิคารมาตุ   ปาสาเท  ฯ  อถ  โข  สกฺโก  เทวานมินฺโท   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   อฏาสิ   ฯ   เอกมนฺต    ิโต   โข  สกโฺก  เทวานมินฺโท   
ภควนฺต   เอตทโวจ   กิตฺตาวตา   นุ   โข   ภนฺเต  ภิกฺขุ  สงฺขิตฺเตน   
ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺโต  โหติ  อจฺจนฺตนิฏโ อจฺจนฺตโยคกฺเขมี อจฺจนฺต- 
พฺรหฺมจารี  อจฺจนฺตปริโยสาโน  เสฏโ  เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ   
     [๔๓๔]   อิธ   เทวานมินฺท   ภิกฺขุโน  สุต  โหติ  สพฺเพ  ธมฺมา   
นาล   อภินิเวสายาติ   เอว ฺเจ   ต  เทวานมินฺท  ภิกฺขุโน  สุต  โหติ   
สพฺเพ   ธมฺมา   นาล   อภินิเวสายาติ   โส   สพฺพ  ธมฺม  อภิชานาติ   
สพฺพ    ธมฺม    อภิ ฺาย    สพฺพ   ธมมฺ   ปริชานาติ   สพฺพ   ธมฺม   
ปริ ฺาย   ยงฺกิ ฺจิ   เวทน   เวเทติ  สุข  วา  ทุกฺข  วา  อทุกฺขมสุข   
วา    โส    ตาสุ   เวทนาสุ   อนิจฺจานุปสฺสี   วิหรติ   วิราคานุปสฺสี   
วิหรติ   นโิรธานุปสฺสี   วิหรติ   ปฏินสิฺสคฺคานุปสฺสี   วิหรติ   โส  ตาสุ   
เวทนาสุ     อนิจฺจานุปสฺสี     วิหรนโฺต     วิราคานุปสฺสี    วิหรนฺโต   
นิโรธานุปสฺสี   วิหรนฺโต   ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี  วิหรนฺโต  น  กิ ฺจิ  โลเก   
อุปาทิยติ     อนุปาทิย    น    ปริตสฺสติ    อปริตสฺส    ปจฺจตฺต ฺเว   
ปรินิพฺพายติ   ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร    
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อิตฺถตฺตายาติ    ปชานาติ    เอตฺตาวตา    โข    เทวานมินฺท   ภิกขฺุ   
สงฺขิตฺเตน   ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺโต   โหติ   อจฺจนฺตนิฏโ  อจฺจนฺต- 
โยคกฺเขมี  อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี    อจฺจนฺตปริโยสาโน   เสฏโ   เทว- 
มนุสฺสานนฺติ   ฯ  อถ  โข    สกฺโก    เทวานมินฺโท    ภควโต  ภาสิต   
อภินนฺทิตฺวา    อนุโมทิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   ปทกฺขิณ   กตฺวา   
ตตฺเถวนฺตรธายิ ฯ   
     [๔๓๕]   เตน   โข   ปน  สมเยน  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน   
ภควโต  อวิทูเร  นิสินฺโน  โหติ  ฯ อถ โข อายสฺมโต มหาโมคฺคลฺลานสฺส   
เอตทโหสิ     กินฺนุ     โข     โส     ยกฺโข    ภควโต    ภาสิต   
อภิสเมจฺจ   อนุโมทติ   อุทาหุ   โน   ยนฺนูนาห   ต   ยกฺข  ชาเนยฺย   
ยทิ   วา   โส   ยกโฺข   ภควโต   ภาสิต  อภิสเมจฺจ  อนุโมทติ  ยทิ   
วา   โนติ   ฯ   อถ   โข   อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน  เสยฺยถาป   
นาม   พลวา   ปุรโิส   สมมฺิ ฺชิต  วา  พาห  ปสาเรยฺย  ปสาริต  วา   
พาห    สมฺมิ ฺเชยฺย    เอวเมว   ปุพฺพาราเม   มิคารมาตุ   ปาสาเท   
อนฺตรหิโต  เทเวสุ  ตาวตึเสสุ  ปาตุรโหสิ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
สกฺโก  เทวานมินฺโท  เอกปุณฺฑรีเก  อุยฺยาเน  ทิพฺเพหิ  ป ฺจหิ ตุริยสเตหิ   
สมปฺปโต  สมงฺคีภูโต  ปริจาเรติ  ฯ  อทฺทสา  โข  สกฺโก  เทวานมินฺโท   
อายสฺมนฺต     มหาโมคฺคลฺลาน     ทูรโตว     อาคจฺฉนฺต     ทิสฺวาน   
ตานิ    ทิพฺพานิ    ป ฺจ    ตุริยสตานิ    ปฏิปณาเมตฺวา   เยนายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน       เตนุปสงฺกมิ      อุปสงฺกมิตฺวา      อายสฺมนฺต    
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มหาโมคฺคลฺลาน   เอตทโวจ   เอหิ   โข  มาริส  โมคฺคลฺลาน  สวฺาคต   
มาริส    โมคฺคลฺลาน    จิรสฺส    โข    มาริส    โมคฺคลฺลาน   อิม   
ปริยายมกาสิ   ยทิท   อิธาคมนาย  นิสีท  มาริส  โมคฺคลฺลาน  อิทมาสน   
ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   นิสีทิ   โข   อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน   ป ฺตฺเต   
อาสเน  ฯ  สกฺโกป  โข  เทวานมินฺโท  อ ฺตร  นีจ  อาสน  คเหตฺวา   
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
     [๔๓๖]   เอกมนฺต   นสิินฺน   โข   สกฺก  เทวานมินฺท  อายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน   เอตทโวจ  ยถากถ  ปน  [๑]  เต  โกสิย  ภควา   
สงฺขิตฺเตน    ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺตึ    อภาสิ    สาธุ    มยมฺป   เอติสฺสา   
กถาย   ภาคิโน  อสฺสาม  สวนายาติ  ฯ  มย  โข  มาริส  โมคฺคลลฺาน   
พหุกิจฺจา     พหุกรณียา    อปฺเปวนาม    สเกน    กรณีเยน    อปจ   
เทวานเยว  ตาวตึสาน  กรณีเยน  อปจ  มาริส  โมคฺคลฺลาน  สุสฺสตุเยว   
โหติ    สุคหิต    สุมนสิกต    สุปธาริต    ยนโฺน    โข    ขิปฺปเมว   
อนฺตรธายติ  ภูตปุพฺพ  มาริส โมคฺคลลฺาน เทวาสุรสงฺคาโม สมูปพฺยุโฬฺห ๒   
อโหสิ     ตสฺมึ     โข    ปน    มาริส    โมคฺคลฺลาน    สงฺคาเม   
เทวา   ชินึสุ   อสุรา   ปราชินึสุ   โส  โข  อห  มาริส  โมคฺคลลฺาน   
เทวาสุรสงฺคาม   ๓   อภิวิชินิตฺวา   วิชติสงฺคาโม  ตโต  ปฏินิวตฺติตฺวา   
เวชยนฺต   นาม   ปาสาท   มาเปสึ   เวชยนฺตสฺส   โข   ปน  มาริส   
โมคฺคลฺลาน    ปาสาทสฺส    เอกสต    นิยฺยูห   เอกเมกสฺมึ   นิยฺยเูห   
สตฺต   สตฺต   กูฏาคารสตานิ   เอกเมกสฺมึ   กูฏาคาเร   สตฺต   สตฺต   
#๑ ม. โข ฯ ๒ ม. สมุปพฺยูโฬฺห ฯ ๓ ม. ต สงฺคาม ฯ    
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อจฺฉราโย    เอกเมกิสฺสา    อจฺฉราย    สตฺต   สตฺต   ปริจาริกาโย   
อิจฺเฉยฺยาสิ   โน   ตฺว   มาริส   โมคฺคลลฺาน  เวชยนตฺสฺส  ปาสาทสฺส   
รามเณยฺยก   ทฏ ุนฺติ   ฯ  อธิวาเสสิ  โข  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน   
ตุณฺหีภาเวน ฯ   
     [๔๓๗]   อถ   โข   สกโฺก   จ  เทวานมินฺโท  เวสฺสวณฺโณ  จ   
มหาราชา   อายสฺมนฺต   มหาโมคฺคลฺลาน   ปุรกฺขตฺวา  เยน  เวชยนฺโต   
ปาสาโท   เตนุปสงฺกมึสุ   ฯ   อทฺทสาสุ   โข  สกฺกสฺส  เทวานมินฺทสฺส   
ปริจาริกาโย    อายสฺมนฺต    มหาโมคฺคลฺลาน    ทูรโตว    อาคจฺฉนฺต   
ทิสฺวาน   โอตฺตปฺปมานา   หิริยมานา   สก   สก   โอวรก  ปวิสสึุ  ฯ   
เสยฺยถาป   นาม   สุณิสา  สสฺสุร  ทิสฺวา  โอตฺตปฺปติ  หิริยติ  เอวเมว   
สกฺกสฺส    เทวานมินฺทสฺส   ปริจาริกาโย   อายสฺมนฺต   มหาโมคฺคลฺลาน   
ทิสฺวา   โอตฺตปฺปมานา   หิริยมานา  สก  สก  โอวรก  ปวิสึส ุ ฯ  อถ   
โข   สกฺโก   จ  เทวานมินฺโท  เวสฺสวณฺโณ  จ  มหาราชา  อายสฺมนฺต   
มหาโมคฺคลฺลาน   เวชยนเฺต   ปาสาเท   อนุจงฺกมาเปนฺติ  อนุจราเปนฺติ�    
อิทมฺป     มาริส    โมคฺคลลฺาน    ปสฺส    เวชยนฺตสฺส    ปาสาทสฺส   
รามเณยฺยก   อิทมฺป  มารสิ  โมคฺคลลฺาน  ปสฺส  เวชยนฺตสฺส  ปาสาทสฺส   
รามเณยฺยกนฺติ   ฯ   โสภตทิ   อายสฺมโต   โกสิยสฺส   ยถาต   ปุพฺเพ   
กตปุ ฺสฺส    มนุสฺสาป    กิ ฺจิเทว   รามเณยฺยก   ทิสฺวา   เอวมาหสุ   
โสภติ  วต  โภ  ยถา  เทวาน  ตาวตึสานนฺติ  ตยิท อายสฺมโต โกสิยสฺส   
โสภติ    ยถาต   ปุพฺเพ   กตปุ ฺสฺสาติ   ฯ   อถ   โข   อายสฺมโต    
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มหาโมคฺคลฺลานสฺส     เอตทโหสิ    อติพาฬฺห    โข    อย    ยกโฺข   
ปมตฺโต   วิหรติ   ยนฺนูนาห   อิม   ยกฺข   สเวเชยฺยนฺติ  ฯ  อถ  โข   
อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน  ตถารูป  อิทฺธาภิสงฺขาร  อภิสงฺขาเรติ  ๑   
ยถา    เวชยนฺต   ปาสาท   ปาทงฺคุฏเกน   สงฺกมฺเปสิ   สมฺปกมฺเปสิ   
สมฺปเวเธสิ   ฯ   อถ   โข  สกฺโก  จ  เทวานมินฺโท  เวสฺสวณฺโณ  จ   
มหาราชา   เทวา  จ  ตาวตึสา  อจฺฉริยพฺภูตจิตฺตชาตา  อเหสุ  อจฺฉริย   
วต   โภ   อพฺภูต   วต  โภ  สมณสฺส  มหิทฺธิกตา  มหานุภาวตา  ยตฺร   
หิ    นาม   ทพฺิพภวน   ปาทงฺคุฏเกน   สงฺกมฺเปสฺสติ   สมฺปกมฺเปสฺสติ   
สมฺปเวเธสฺสตีติ ฯ   
     [๔๓๘]  อถ  โข  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  สกฺก  เทวานมินฺท   
สวิคฺค    โลมหฏชาต    วิทิตฺวา    สกฺก    เทวานมินฺท   เอตทโวจ   
ยถากถ   ปน   โกสิย   ภควา   สงฺขิตฺเตน   ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺตึ  อภาสิ   
สาธุ  มยมฺป  เอติสฺสา  กถาย  ภาคิโน  อสฺสาม  สวนายาติ  ฯ  อิธาห   
มาริส    โมคฺคลฺลาน    เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมึ   อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   อฏาสึ   เอกมนฺต    ิโต   โข   
อห   มาริส   โมคฺคลฺลาน   ภควนฺต   เอตทโวจ   กตฺิตาวตา  นุ  โข   
ภนฺเต    ภิกฺขุ   สงฺขิตฺเตน   ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺโต   โหติ   อจฺจนฺตนิฏโ   
อจฺจนฺตโยคกฺเขมี     อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี    อจฺจนฺตปริโยสาโน    เสฏโ   
เทวมนุสฺสานนฺติ    เอว    วุตฺเต   มารสิ   โมคฺคลฺลาน   ภควา   ม   
เอตทโวจ   อิธ   เทวานมินฺท   ภิกฺขุโน   สุต   โหติ   สพฺเพ  ธมฺมา   
#๑ ม. อภิสงฺขาสิ ฯ    
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นาล   อภินิเวสายาติ   เอว ฺเจ   ต  เทวานมินฺท  ภิกฺขุโน  สุต  โหติ   
สพฺเพ   ธมฺมา   นาล   อภินิเวสายาติ   โส   สพฺพ  ธมฺม  อภิชานาติ   
สพฺพ    ธมฺม    อภิ ฺาย    สพฺพ   ธมมฺ   ปริชานาติ   สพฺพ   ธมฺม   
ปริ ฺาย   ยงฺกิ ฺจิ   เวทน   เวเทติ  สุข  วา  ทุกฺข  วา  อทุกฺขมสุข   
วา    โส    ตาสุ   เวทนาสุ   อนิจฺจานุปสฺสี   วิหรติ   วิราคานุปสฺสี   
วิหรติ   นโิรธานุปสฺสี   วิหรติ   ปฏินสิฺสคฺคานุปสฺสี   วิหรติ   โส  ตาสุ   
เวทนาสุ     อนิจฺจานุปสฺสี     วิหรนโฺต     วิราคานุปสฺสี    วิหรนฺโต   
นิโรธานุปสฺสี   วิหรนฺโต   ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี  วิหรนฺโต  น  กิ ฺจิ  โลเก   
อุปาทิยติ     อนุปาทิย    น    ปริตสฺสติ    อปริตสฺส    ปจฺจตฺต ฺเว   
ปรินิพฺพายติ   ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร   
อิตฺถตฺตายาติ    ปชานาติ    เอตฺตาวตา    โข    เทวานมินฺท   ภิกขฺุ   
สงฺขิตฺเตน   ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺโต   โหติ   อจฺจนฺตนิฏโ  อจฺจนฺตโยคกฺเขมี   
อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี     อจฺจนฺตปริโยสาโน     เสฏโ    เทวมนุสฺสานนฺติ   
เอว     โข    เม    มาริส    โมคฺคลฺลาน    ภควา    สงฺขิตฺเตน   
ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺตึ   อภาสีติ   ฯ   อถ  โข  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน   
สกฺกสฺส   เทวานมินฺทสฺส   ภาสิต   อภินนฺทิตฺวา  อนุโมทิตฺวา  เสยฺยถาป   
นาม  พลวา  ปุริโส  สมฺมิ ฺชิต  วา  พาห  ปสาเรยฺย  ปสาริต วา พาห   
สมฺมิ ฺเชยฺย   เอวเมว   เทเวสุ   ตาวตึเสสุ   อนฺตรหิโต  ปุพฺพาราเม   
มิคารมาตุ   ปาสาเท  ปาตุรโหสิ  ฯ  อถ  โข  สกกฺสฺส  เทวานมินฺทสฺส   
ปริจาริกาโย    อจิรปกฺกนเฺต    อายสฺมนฺเต   มหาโมคฺคลฺลาเน   สกฺก    
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 เทวานมินฺท   เอตทโวจุ   เอโส   น ุ  โข  เต  มาริส  โส  ภควา   
 สตฺถาติ   ฯ   น  โข  เม  มาริสา  โส  ภควา  สตฺถา  สพฺรหฺมจารี   
 เม  เอโส  อายสฺมา  มหาโมคลฺลาโนติ  ฯ  ลาภา  [๑]  เต มาริส   
 สุลทฺธ   เต   มาริส   ยสฺส  เต  สพฺรหฺมจารี  เอว  มหิทฺธิโก  เอว   
 มหานุภาโว อโห นูน เต โส ภควา สตฺถาติ ฯ   
     [๔๓๙]   อถ   โข   อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ   
เอกมนฺต    นสิินฺโน    โข    อายสฺมา    มหาโมคฺคลฺลาโน   ภควนฺต   
เอตทโวจ   อภิชานาติ   โน   ภนฺเต   ภควา  อาหุน ฺเว  อ ฺตรสฺส   
มเหสกฺขสฺส    ยกฺขสฺส   สงฺขิตฺเตน   ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺตึ   ภาสิตาติ   ฯ   
อภิชานามห    โมคฺคลฺลาน    อิธ    สกโฺก    เทวานมินฺโท   เยนาห   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ม   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   อฏาสิ   
เอกมนฺต    ิโต  โข  โมคฺคลฺลาน  สกโฺก  เทวานมินฺโท  ม  เอตทโวจ   
กิตฺตาวตา   นุ   โข   ภนฺเต   ภิกฺขุ   สงฺขิตฺเตน   ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺโต   
โหติ  อจฺจนฺตนิฏโ  อจฺจนฺตโยคกฺเขมี อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี อจฺจนฺตปริโยสาโน   
เสฏโ     เทวมนุสฺสานนฺติ     เอว    วุตฺเต    อห    โมคฺคลฺลาน   
สกฺก   เทวานมินฺท   เอตทโวจ   อิธ  เทวานมินฺท  ภิกฺขุโน  สุต  โหติ   
สพฺเพ    ธมมฺา   นาล   อภินิเวสายาติ   เอว ฺเจ   ต   เทวานมินฺท   
ภิกฺขุโน    สตุ   โหติ   สพฺเพ   ธมฺมา   นาล   อภินิเวสายาติ   โส   
สพฺพ    ธมฺม    อภิชานาติ   สพฺพ   ธมมฺ    อภิ ฺาย   สพฺพ   ธมฺม   
#๑ โป. วต ฯ    
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ปริชานาติ   สพฺพ   ธมฺม   ปริ ฺาย   ยงฺกิ ฺจิ   เวทน   เวเทติ  สุข   
วา   ทุกฺข   วา   อทุกฺขมสุข  วา  โส  ตาสุ  เวทนาสุ  อนิจฺจานุปสฺสี   
วิหรติ   วิราคานุปสฺสี   วิหรติ   นิโรธานุปสฺสี  วิหรติ  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี   
วิหรติ   โส   ตาสุ   เวทนาสุ   อนิจฺจานุปสฺสี  วิหรนโฺต  วิราคานุปสฺสี   
วิหรนฺโต    นิโรธานุปสฺสี    วิหรนโฺต    ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี    วิหรนฺโต   
น    กิ ฺจิ   โลเก   อุปาทิยติ   อนุปาทิย   น   ปริตสฺสติ   อปริตสฺส   
ปจฺจตฺต ฺเว    ปรินิพฺพายติ    ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   
กรณีย   นาปร   อิตฺถตฺตายาติ  ปชานาติ  เอตฺตาวตา  โข  เทวานมินฺท   
ภิกฺขุ     สงฺขิตฺเตน     ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺโต     โหติ     อจฺจนฺตนิฏโ   
อจฺจนฺตโยคกฺเขมี     อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี    อจฺจนฺตปริโยสาโน    เสฏโ   
เทวมนุสฺสานนฺติ   เอว   โข   อห   โมคฺคลฺลาน   อภิชานามิ  สกฺกสฺส   
เทวานมินฺทสฺส สงฺขิตฺเตน ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺตึ ภาสิตาติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมโน    อายสฺมา    มหาโมคฺคลฺลาโน   
ภควโต ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ   
              จูฬตณฺหาสงฺขยสุตฺต นิฏ ิต สตฺตม ฯ   
                   ________________    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 470 

                    มหาตณฺหาสงฺขยสุตฺต   
     [๔๔๐]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน   
สาติสฺส   นาม   ภิกฺขุโน   เกวฏฏปุตฺตสฺส   เอวรูป   ปาปก   ทฏิ ิคต   
อุปฺปนฺน   โหติ   ตถาห   ภควตา   ธมมฺ   เทสิต   อาชานามิ   ยถา   
ตเทวิท   วิ ฺาณ   สนฺธาวติ   สสรติ   อน ฺนฺติ   ฯ   อสฺโสสุ   โข   
สมฺพหุลา   ภิกฺขู   สาติสฺส   นาม   ภิกฺขุโน   เกวฏฏปุตฺตสฺส   เอวรูป   
ปาปก   ทฏิ ิคต   อุปฺปนนฺ   ตถาห   ภควตา  ธมฺม  เทสิต  อาชานามิ   
ยถา   ตเทวิท   วิ ฺาณ   สนฺธาวติ   สสรติ   อน ฺนฺติ  ฯ  อถ  โข   
เต  ภิกฺขู  เยน  สาติ  ภิกฺขุ  เกวฏฏปุตฺโต  เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมตฺิวา   
สาตึ     ภิกฺขุ     เกวฏฏปุตฺต     เอตทโวจุ    สจฺจ    กริ    เต   
อาวุโส   สาติ   เอวรูป   ปาปก   ทฏิ ิคต   อุปฺปนนฺ  ตถาห  ภควตา   
ธมฺม   เทสิต   อาชานามิ   ยถา   ตเทวิท  วิ ฺาณ  สนฺธาวติ  สสรติ   
อน ฺนฺติ   ฯ   เอว   พฺยา  โข  อห  อาวุโส  ภควตา  ธมฺม  เทสิต   
อาชานามิ   ยถา   ตเทวิท   วิ ฺาณ   สนฺธาวติ  สสรติ  อน ฺนฺติ  ฯ   
อถ   โข   เต   ภิกฺขู   สาตึ   ภิกฺขุ  เกวฏฏปุตฺต  เอตสฺมา  ปาปกา   
ทิฏ ิคตา    วิเวเจตุกามา    สมนุยุ ฺชนติฺ   สมนุคฺคาหนฺติ   สมนภุาสนฺติ   
มา   เอวมาวุโส   สาติ   อวจ   มา   ภควนฺต   อพฺภาจิกฺขิ   น  หิ   
สาธุ  ภควโต  อพฺภกฺขาน  น  หิ  ภควา  เอว  วเทยฺย อเนก-  
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ปริยาเยน  อาวุโส สาติ  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน  วิ ฺาณ  วุตฺต   ภควตา   
อ ฺตฺร    ปจฺจยา    นตฺถ ิ   วิ ฺาณสฺส    สมฺภโวติ    ฯ   เอวมฺป   
โข    สาติ    ภิกฺขุ   เกวฏฏปุตฺโต   เตหิ   ภิกฺขูหิ   สมนุยุ ฺชิยมาโน   
สมนุคฺคาหิยมาโน   สมนภุาสิยมาโน   ตเทว   ปาปก   ทิฏ ิคต  ถามสา   
ปรามสฺส   ๑   อภินิวิสฺส   โวหรติ   เอว   พฺยา  โข  อห  อาวุโส   
ภควตา   ธมมฺ   เทสิต   อาชานามิ  ยถา  ตเทวิท  วิ ฺาณ  สนฺธาวติ   
สสรติ อน ฺนฺติ ฯ   
     [๔๔๑]  ยโต  โข  เต  ภิกฺขู  นาสกฺขึสุ  สาตึ  ภิกฺขุ เกวฏฏปตฺุต   
เอตสฺมา   ปาปกา   ทฏิ ิคตา  วิเวเจตุ  อถ  เต  ภิกฺขู  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมึสุ     อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   
นิสีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต   นสิินฺนา   โข  เต  ภิกฺขู  ภควนฺต  เอตทโวจุ   
สาติสฺส    นาม   ภนฺเต   ภิกฺขุโน   เกวฏฏปุตฺตสฺส   เอวรูป   ปาปก   
ทิฏ ิคต   อุปปฺนฺน   ตถาห   ภควตา   ธมฺม   เทสิต  อาชานามิ  ยถา   
ตเทวิท   วิ ฺาณ   สนฺธาวติ   สสรติ  อน ฺนฺติ  [๒]  อถ  โข  มย   
ภนฺเต   เยน   สาติ  ภิกฺขุ  เกวฏฏปุตฺโต  เตนุปสงฺกมิมฺห  อุปสงฺกมิตฺวา   
สาตึ     ภิกฺขุ    เกวฏฏปุตฺต    เอตทโวจุมฺห    สจฺจ    กริ    เต   
อาวุโส   สาติ   เอวรูป   ปาปก   ทฏิ ิคต   อุปฺปนนฺ  ตถาห  ภควตา   
ธมฺม   เทสิต   อาชานามิ   ยถา   ตเทวิท  วิ ฺาณ  สนฺธาวติ  สสรติ   
อน ฺนฺติ   เอว   วุตฺเต   ภนฺเต   สาติ   ภิกฺขุ  เกวฏฏปุตฺโต  อเมฺห   
เอตทโวจ   เอว   พฺยา   โข   อห   อาวุโส  ภควตา  ธมฺม  เทสิต   
#๑ โป. ม. สพฺพตฺถ ปรามสา ฯ ๒ ม. อสฺสุมฺห โข มย ภนฺเต สาติสฺส กิร นาม   
#ภิกฺขุโน เกวฏฏปุตฺตสฺส เอวรูป ปาปก ... สสรติ อน ฺนฺติ ฯ    
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อาชานามิ    ยถา   ตเทวิท   วิ ฺาณ   สนฺธาวติ   สสรติ   อน ฺนฺติ   
อถ   โข   มย   ภนฺเต   สาตึ  ภิกฺขุ  เกวฏฏปุตฺต  เอตสฺมา  ปาปกา   
ทิฏ ิคตา    วิเวเจตุกามา    สมนุยุ ฺชิมหฺ   สมนุคฺคาหิมฺห   สมนภุาสิมฺห   
มา   เอว   อาวุโส   สาติ   อวจ   มา   ภควนฺต   อพฺภาจิกฺขิ   น   
หิ    สาธุ   ภควโต   อพฺภกฺขาน   น   หิ   ภควา   เอว   วเทยฺย   
อเนกปริยาเยน    อาวุโส    สาติ    ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน   วิ ฺาณ   วุตฺต   
ภควตา    อ ฺตฺร   ปจฺจยา   นตฺถิ   วิ ฺาณสฺส   สมฺภโวติ   เอวมฺป   
โข   ภนฺเต   สาติ   ภิกฺขุ   เกวฏฏปุตฺโต   อเมฺหหิ   สมนุยุ ฺชิยมาโน   
สมนุคฺคาหิยมาโน   สมนภุาสิยมาโน   ตเทว   ปาปก   ทิฏ ิคต  ถามสา   
ปรามสฺส    อภินิวิสฺส    โวหรติ   เอว   พฺยา   โข   อห   อาวุโส   
ภควตา   ธมมฺ   เทสิต   อาชานามิ  ยถา  ตเทวิท  วิ ฺาณ  สนฺธาวติ   
สสรติ    อน ฺนฺติ    ยโต   โข   มย   ภนฺเต   นาสกฺขิมฺหา   สาตึ   
ภิกฺขุ   เกวฏฏปุตฺต   เอตสฺมา   ปาปกา  ทิฏ ิคตา  วิเวเจตุ  อถ  มย   
เอตมตฺถ ภควโต อาโรเจมาติ ฯ   
     [๔๔๒]   อถ   โข   ภควา   อ ฺตร   ภิกฺขุ  อามนฺเตสิ  เอหิ   
ตฺว   ภิกฺขุ   มุ  วจเนน  สาตึ  ภิกฺขุ  เกวฏฏปุตฺต  อามนฺเตหิ  สตฺถา   
ต   อาวุโส   สาติ   อามนฺเตตีติ   ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  โส  ภิกฺขุ   
ภควโต   ปฏสิฺสุตฺวา   เยน   สาติ   ภิกฺขุ   เกวฏฏปุตฺโต  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา    สาตึ   ภิกขฺุ   เกวฏฏปตฺุต    เอตทโวจ   สตฺถา   ต   
อาวุโส  สาติ  อามนฺเตตีติ  ฯ  เอวมาวุโสติ โข สาติ ภิกฺขุ เกวฏฏ-   
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ปุตฺโต  ตสฺส   ภิกฺขุโน   ปฏิสฺสุตฺวา   เยน   ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุป- 
สงฺกมิตฺวา  ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต    นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินนฺ   
โข   สาตึ   ภิกฺขุ   เกวฏฏปุตฺต   ภควา   เอตทโวจ  สจฺจ  กิร  เต   
สาติ   เอวรูป   ปาปก   ทฏิ ิคต   อุปฺปนฺน   ตถาห   ภควตา   ธมฺม   
เทสิต    อาชานามิ    ยถา    ตเทวิท   วิ ฺาณ   สนธฺาวติ   สสรติ   
อน ฺนฺติ   ฯ   เอว   พฺยา   โข  อห  ภนฺเต  ภควตา  ธมฺม  เทสิต   
อาชานามิ   ยถา   ตเทวิท   วิ ฺาณ   สนฺธาวติ  สสรติ  อน ฺนฺติ  ฯ   
กตมนฺต   สาติ   วิ ฺาณนฺติ   ฯ   ยฺวาย   ภนฺเต   วโท   เวเทยฺโย   
ตตฺร    ตตฺร   กลฺยาณปาปกาน   กมฺมาน   วิปาก   ปฏิสเวเทตีติ   ฯ   
กสฺส  น ุ โข  นาม  ตฺว  โมฆปุริส  มยา  เอว  ธมฺม เทสิต อาชานาสิ   
นนุ    มยา    โมฆปุริส    อเนกปริยาเยน   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน   วิ ฺาณ   
วุตฺต    อ ฺตฺร    ปจฺจยา   นตฺถ ิ  วิ ฺาณสฺส   สมฺภโวติ   อถ   จ   
ปน   ตฺว   โมฆปุริส   อตฺตนา   ทุคฺคหิเตน  อเมฺห  เจว  อพฺภาจิกฺขสิ   
อตฺตาน ฺจ    ขนสิ   พหุ ฺจ   อปุ ฺ   ปสวสิ   ต ฺหิ   เต   โมฆปุริส   
ภวิสฺสติ ทีฆรต อหิตาย ทุกฺขายาติ ฯ   
     [๔๔๓]   อถ   โข   ภควา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ  ต  กึ  ม ฺถ   
ภิกฺขเว    อปนาย   สาติ   ภิกฺขุ   เกวฏฏปุตฺโต   อุสมฺีกโตป   อิมสฺมึ   
ธมฺมวินเยติ   ฯ   กิ ฺหิ   สยิา   ภนฺเต  โน  เหต  ภนฺเตติ  ฯ  เอว   
วุตฺเต   สาติ   ภิกฺขุ   เกวฏฏปุตฺโต   ตุณฺหีภูโต  มงฺกุภูโต  ปตฺตกฺขนฺโธ   
อโธมุโข   ปชฺฌายนฺโต   อปฺปฏิภาโณ   นิสีทิ   ฯ   อถ   โข   ภควา    
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สาตึ    ภิกฺขุ   เกวฏฏปุตฺต   ตุณฺหีภูต   มงฺกุภูต   ปตฺตกฺขนฺธ   อโธมุข   
ปชฺฌายนฺต   อปฺปฏิภาณ   วิทิตฺวา   สาตึ  ภิกฺขุ  เกวฏฏปุตฺต  เอตทโวจ   
ป ฺายิสฺสสิ   โข  ตฺว  โมฆปุริส  เอเตน  สเกน  ปาปเกน  ทิฏ ิคเตน   
อิธาห    ภิกฺขู    ปฏิปุจฺฉิสฺสามีติ    ฯ    อถ    โข   ภควา   ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ   ตุเมฺหป   เม   ภิกฺขเว   เอว   ธมฺม  เทสิต  อาชานาถ   
ยถาย   สาติ   ภิกฺขุ   เกวฏฏปุตฺโต  อตฺตนา  ทุคฺคหิเตน  อเมฺห  เจว   
อพฺภาจิกฺขติ   อตฺตาน ฺจ   ขนติ   พหุ ฺจ   อปุ ฺ   ปสวตีติ   ฯ   โน   
เหต    ภนฺเต    อเนกปริยาเยน   ห ิ  โน   ภนฺเต   ปฏจฺิจสมุปฺปนฺน   
วิ ฺาณ    วุตฺต    ภควตา    อ ฺตฺร    ปจฺจยา   นตฺถิ   วิ ฺาณสฺส   
สมฺภโวติ  ฯ  สาธุ  ภิกฺขเว  สาธุ  โข  เม  ตุเมฺห  ภิกขฺเว เอว ธมฺม   
เทสิต  อาชานาถ  อเนกปริยาเยน  หิ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน [๑] วุตฺต   
มยา    อ ฺตฺร    ปจฺจยา    นตฺถิ    วิ ฺาณสฺส    สมฺภโวติ    อถ   
จ   ปนาย   สาติ   ภิกฺขุ   เกวฏฏปุตฺโต   อตฺตนา  ทคฺุคหิเตน  อเมฺห   
เจว    อพฺภาจิกฺขติ    อตฺตาน ฺจ    ขนติ    พหุ ฺจ   อปุ ฺ   ปสวติ   
ต ฺหิ ตสฺส โมฆปุริสสฺส ภวิสฺสติ ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขาย ฯ   
     [๔๔๔]   ย ฺเทว   ภิกฺขเว   ปจฺจย  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  วิ ฺาณ   
เตน  เตเนว  [๒]  สงฺขฺย  คจฺฉติ  จกฺขุ ฺจ  ปฏิจฺจ  รูเป จ อุปฺปชชฺติ   
วิ ฺาณ    จกฺขุวิ ฺาณนฺเตฺวว    สงฺขฺย    คจฺฉติ    โสต ฺจ    ปฏิจฺจ   
สทฺเท   จ   อุปฺปชฺชติ   วิ ฺาณ   โสตวิ ฺาณนฺเตฺวว   สงฺขฺย   คจฺฉติ   
ฆาน ฺจ   ปฏิจฺจ   คนฺเธ   จ   อุปฺปชฺชติ   วิ ฺาณ  ฆานวิ ฺาณนฺเตฺวว   
#๑ ม. วิ ฺาณ ฯ ๒ ม. วิ ฺาณ ตฺเวว ฯ    
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สงฺขฺย    คจฺฉติ    ชิวฺห ฺจ   ปฏิจฺจ   รเส   จ   อุปฺปชชฺติ   วิ ฺาณ   
ชิวฺหาวิ ฺาณนฺเตฺวว   สงฺขฺย   คจฺฉติ   กาย ฺจ   ปฏิจฺจ  โผฏพฺเพ  จ   
อุปฺปชฺชติ    วิ ฺาณ    กายวิ ฺาณนฺเตฺวว    สงฺขฺย    คจฺฉติ   มน ฺจ   
ปฏิจฺจ   ธมฺเม   จ   อุปฺปชฺชติ   วิ ฺาณ   มโนวิ ฺาณนฺเตฺวว   สงฺขฺย   
คจฺฉติ  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ย ฺเทว  [๑]  ปฏิจฺจ อคฺคิ ชลติ เตน   
เตเนว   สงฺขฺย   คจฺฉติ   กฏ ฺจ   ปฏิจฺจ  อคฺคิ  ชลติ  กฏคฺคิเตฺวว   
สงฺขฺย   คจฺฉติ   สกลิก ฺจ   ปฏิจฺจ  อคฺคิ  ชลติ  สกลิกคฺคิเตฺวว  สงฺขฺย   
คจฺฉติ   ติณ ฺจ   ปฏิจฺจ   อคฺคิ   ชลติ   ติณคฺคิเตฺวว   สงฺขฺย   คจฺฉติ   
โคมย ฺจ   ปฏิจฺจ   อคฺคิ   ชลติ  โคมยคฺคิเตฺวว  สงฺขฺย  คจฺฉติ  ถสุ ฺจ   
ปฏิจฺจ   อคฺคิ   ชลติ   ถุสคฺคิเตฺวว   สงฺขฺย  คจฺฉติ  สงฺการ ฺจ  ปฏิจฺจ   
อคฺคิ   ชลติ   สงฺการคฺคิเตฺวว   สงฺขฺย  คจฺฉติ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ย ฺเทว   ปจฺจย   ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   วิ ฺาณ  เตน  เตเนว  สงฺขฺย   
คจฺฉติ  จกฺขุ ฺจ  ปฏิจฺจ  รูเป  จ  อุปฺปชฺชติ  วิ ฺาณ  จกฺขุวิ ฺาณนฺเตฺวว   
สงฺขฺย     คจฺฉติ     โสต ฺจ     ปฏิจฺจ    สทฺเท    จ    อุปฺปชฺชติ   
วิ ฺาณ    โสตวิ ฺาณนฺเตฺวว    สงฺขฺย    คจฺฉติ    ฆาน ฺจ    ปฏิจฺจ   
คนฺเธ   จ   อุปฺปชฺชติ   วิ ฺาณ   ฆานวิ ฺาณนฺเตฺวว   สงฺขฺย   คจฺฉติ   
ชิวฺห ฺจ   ปฏิจฺจ   รเส   จ   อุปฺปชชฺติ   วิ ฺาณ  ชิวฺหาวิ ฺาณนฺเตฺวว   
สงฺขฺย   คจฺฉติ   กาย ฺจ   ปฏิจฺจ   โผฏพฺเพ   จ  อุปฺปชฺชติ  วิ ฺาณ   
กายวิ ฺาณนฺเตฺวว    สงฺขฺย    คจฺฉติ    มน ฺจ   ปฏิจฺจ   ธมฺเม   จ   
อุปฺปชฺชติ วิ ฺาณ มโนวิ ฺาณนฺเตฺวว สงฺขฺย คจฺฉติ ฯ   
#๑ ม. ปจฺจย ฯ    
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     [๔๔๕]   ภูตมิท   ภิกฺขเว   ปสฺสถาติ    ฯ   เอว   ภนฺเต  ฯ   
ตทาหารสมฺภวนฺติ  ภิกฺขเว  ปสฺสถาติ  ฯ  เอว  ภนฺเต ฯ ตทาหารนิโรธา   
ย   ภูต   ต   นิโรธธมฺมนติฺ   ภิกฺขเว  ปสฺสถาติ  ฯ  เอว  ภนฺเต  ฯ   
ภูตมิท   โนสฺสูติ   ภิกฺขเว   กงฺขาโต   อุปฺปชฺชติ  วิจิกิจฺฉาติ  ฯ  เอว   
ภนฺเต   ฯ   ตทาหารสมฺภว   โนสฺสูติ   ภิกฺขเว   กงฺขาโต   อุปฺปชฺชติ   
วิจิกิจฺฉาติ  ฯ  เอว  ภนฺเต  ฯ  ตทาหารนิโรธา  ย  ภูต  ต นิโรธธมฺม   
โนสฺสูติ   ภิกขฺเว  กงฺขาโต  อุปฺปชชฺติ  วิจิกิจฺฉาติ  ฯ  เอว  ภนฺเต  ฯ   
ภูตมิทนฺติ   ภิกฺขเว   ยถาภูต   สมฺมปปฺ ฺาย   ปสฺสโต   ยา  วิจิกิจฺฉา   
สา   ปหียตีติ  ฯ  เอว  ภนฺเต  ฯ  ตทาหารสมฺภวนฺติ  ภิกฺขเว  ยถาภูต   
สมฺมปฺป ฺาย    ปสฺสโต   ยา   วิจิกิจฺฉา   สา   ปหยีตีติ   ฯ   เอว   
ภนฺเต   ฯ   ตทาหารนิโรธา   ย   ภูต   ต   นิโรธธมฺมนฺติ   ภิกฺขเว   
ยถาภูต   สมมฺปฺป ฺาย   ปสฺสโต   ยา   วิจิกิจฺฉา   สา   ปหียตีติ  ฯ   
เอว  ภนฺเต  ฯ  ภูตมิทนฺติ  ภิกฺขเว  อิติป  โว  เอตฺถ  นิพฺพิจิกิจฺฉาติ ฯ-   
เอว   ภนฺเต   ฯ   ตทาหารสมฺภวนฺติ   ภิกฺขเว   อิติป   โว   เอตฺถ   
นิพฺพิจิกิจฺฉาติ   ฯ   เอว   ภนฺเต   ฯ   ตทาหารนิโรธา   ย  ภูต  ต   
นิโรธธมฺมนติฺ   ภิกฺขเว   อิติป   โว   เอตฺถ   นิพฺพิจิกิจฺฉาติ  ฯ  เอวฎ   
ภนฺเต   ฯ   ภูตมิทนฺติ   ภิกฺขเว   ยถาภตู  สมฺมปฺป ฺาย  สุทิฏนฺติ  ฯ   
เอว   ภนฺเต   ฯ   ตทาหารสมฺภวนฺติ   ภิกฺขเว  ยถาภูต  สมฺมปฺป ฺาย   
สุทิฏนฺติ  ฯ  เอว  ภนฺเต  ฯ   ตทาหารนิโรธา   ย  ภูต   ต   นโิรธ- 
ธมฺมนฺติ  ภิกขฺเว   ยถาภูต   สมฺมปฺป ฺาย   สุทิฏนฺติ ฯ   เอว ภนฺเต ฯ    
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อิม ฺเจ   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   ทิฏ ึ   เอว   ปริสุทฺธ   เอว  ปรโิยทาต   
อลฺลีเยถ  เกฬาเยถ  ธเนยฺยาถ  ๑  มมาเยถ  อป  น ุ ตุเมฺห ภิกฺขเว   
กุลฺลูปม  ธมมฺ  เทสิต  อาชาเนยฺยาถ  นิตฺถรณตฺถาย  โน คหณตฺถายาติ ฯ   
โน    เหต   ภนฺเต   ฯ   อิม ฺเจ   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   ทฏิ ึ   เอว   
ปริสุทฺธ   เอว  ปรโิยทาต  น  อลลฺีเยถ  น  เกฬาเยถ  น  ธเนยฺยาถ   
น   มมาเยถ   อป   นุ   เม  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  กลฺุลูปม  ธมฺม  เทสิต   
อาชาเนยฺยาถ นิตฺถรณตฺถาย โน คหณตฺถายาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ   
     [๔๔๖]   จตฺตาโรเม   ภิกฺขเว   อาหารา  ภูตาน  วา  สตฺตาน   
 ิติยา   สมฺภเวสีน   วา  สตฺตาน  อนุคฺคหาย  ฯ  กตเม  จตฺตาโร  ฯ   
กวฬิงฺกาโร   อาหาโร   โอฬาริโก   วา   สุขุโม  วา  ผสฺโส  ทุติโย   
มโนส ฺเจตนา    ตติยา   วิ ฺาณ   จตุตฺถ   ฯ   อิเม   จ   ภิกฺขเว   
จตฺตาโร    อาหารา    กึนทิานา    กึสมทุยา    กึชาติกา    กึปภวา   
อิเม   จตฺตาโร   อาหารา   ตณฺหานิทานา  ตณฺหาสมุทยา  ตณฺหาชาติกา   
ตณฺหาปภวา    ฯ    ตณฺหา    จาย    ภิกฺขเว   กึนิทานา   กึสมุทยา   
กึชาติกา  กึปภวา  ฯ  ตณฺหา เวทนานิทานา เวทนาสมุทยา เวทนาชาติกา   
เวทนาปภวา    ฯ    เวทนา   จาย   ภิกฺขเว   กึนิทานา   กึสมุทยา   
กึชาติกา   กปึภวา   ฯ  เวทนา  ผสฺสนิทานา  ผสฺสสมุทยา  ผสฺสชาติกา   
ผสฺสปภวา   ฯ   ผสฺโส   จาย  ภิกฺขเว  กึนิทาโน  กสึมุทโย  กึชาติโก   
กึปภโว   ฯ   ผสฺโส  สฬายตนนิทาโน  สฬายตนสมุทโย  สฬายตนชาติโก   
สฬายตนปภโว       ฯ      สฬายตน ฺจิท      ภิกฺขเว      กึนิทาน   
#๑ ม. ธนาเยถ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ    
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กึสมุทย   กชึาติก   กึปภว   ฯ   สฬายตน  นามรูปนทิาน  นามรูปสมุทย   
นามรูปชาติก      นามรูปปภว      ฯ      นามรูป ฺจิท      ภิกฺขเว   
กึนิทาน    กสึมุทย    กชึาติก    กึปภว   ฯ   นามรูป   วิ ฺาณนิทาน   
วิ ฺาณสมุทย     วิ ฺาณชาติก     วิ ฺาณปภว     ฯ     วิ ฺาณ ฺจิท   
ภิกฺขเว   กึนทิาน   กึสมุทย  กชึาติก  กปึภว  ฯ  วิ ฺาณ  สงฺขารนิทาน(   
สงฺขารสมุทย    สงฺขารชาติก    สงฺขารปภว    ฯ    สงฺขารา   จิเม   
ภิกฺขเว    กึนทิานา    กึสมทุยา   กชึาติกา   กึปภวา   ฯ   สงฺขารา   
อวิชฺชานิทานา    อวิชฺชาสมุทยา    อวิชฺชาชาติกา    อวิชฺชาปภวา   ฯ   
อิติ   โข   ภิกขฺเว   อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา  สงฺขารปจฺจยา  วิ ฺาณ   
วิ ฺาณปจฺจยา    นามรูป   นามรูปปจฺจยา   สฬายตน   สฬายตนปจฺจยา   
ผสฺโส      ผสฺสปจฺจยา      เวทนา      เวทนาปจฺจยา      ตณฺหา   
ตณฺหาปจฺจยา     อุปาทาน     อุปาทานปจฺจยา     ภโว    ภวปจฺจยา   
ชาติ     ชาติปจฺจยา     ชรามรณ     โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   
สมฺภวนฺติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกขฺนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ   
     [๔๔๗]   ชาติปจฺจยา   ชรามรณนฺติ   อิติ   โข   ปเนต   วุตฺต   
ชาติปจฺจยา   นุ   โข   ภิกฺขเว  ชรามรณ  โน  วา  กถ  วา  เอตฺถ   
โหตีติ   ฯ   ชาติปจฺจยา   ภนฺเต   ชรามรณ  เอว  โน  เอตฺถ  โหติ   
ชาติปจฺจยา   ชรามรณนฺติ   ฯ   ภวปจฺจยา   ชาตีติ   อิติ  โข  ปเนต   
วุตฺต   ภวปจฺจยา   นุ  โข  ภิกฺขเว  ชาติ  โน  วา  กถ  วา  เอตฺถ   
โหตีติ  ฯ  ภวปจฺจยา  ภนฺเต  ชาติ  เอว  โน  เอตฺถ  โหติ ภวปจฺจยา    
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ชาตีติ  ฯ  อุปาทานปจฺจยา  ภโวติ  อิติ  โข ปเนต วุตฺต อุปาทานปจฺจยา   
นุ   โข   ภิกฺขเว   ภโว   โน   วา   กถ   วา  เอตฺถ  โหตีติ  ฯ   
อุปาทานปจฺจยา  ภนฺเต  ภโว  เอว  โน  เอตฺถ  โหติ  อุปาทานปจจฺยา   
ภโวติ     ฯ    ตณฺหาปจฺจยา    อุปาทานนฺติ    อิติ    โข    ปเนต   
วุตฺต   ตณฺหาปจฺจยา   นุ   โข   ภิกฺขเว   อุปาทาน   โน   วา  กถ   
วา   เอตฺถ   โหตีติ   ฯ   ตณฺหาปจฺจยา  ภนฺเต  อุปาทาน  เอว  โน   
เอตฺถ    โหติ    ตณฺหาปจฺจยา    อุปาทานนฺติ    ฯ    เวทนาปจฺจยา   
ตณฺหาติ   อิติ   โข   ปเนต   วุตฺต   เวทนาปจฺจยา  นุ  โข  ภิกฺขเว   
ตณฺหา   โน   วา  กถ  วา  เอตฺถ  โหตีติ  ฯ  เวทนาปจฺจยา  ภนฺเต   
ตณฺหา    เอว    โน   เอตฺถ   โหติ   เวทนาปจฺจยา   ตณฺหาติ   ฯ   
ผสฺสปจฺจยา   เวทนาติ   อิติ   โข   ปเนต   วุตฺต   ผสสฺปจฺจยา   นุ   
โข  ภิกฺขเว  เวทนา  โน  วา  กถ  วา  เอตฺถ  โหตีติ ฯ ผสฺสปจฺจยา   
ภนฺเต   เวทนา   เอว   โน  เอตฺถ  โหติ  ผสฺสปจฺจยา  เวทนาติ  ฯ   
สฬายตนปจฺจยา   ผสฺโสติ   อิติ   โข   ปเนต   วุตฺต  สฬายตนปจฺจยา   
นุ   โข   ภิกฺขเว   ผสฺโส   โน   วา   กถ  วา  เอตฺถ  โหตีติ  ฯ   
สฬายตนปจฺจยา  ภนฺเต  ผสฺโส  เอว  โน  เอตฺถ  โหติ สฬายตนปจฺจยา   
ผสฺโสติ    ฯ    นามรูปปจฺจยา    สฬายตนนฺติ    อิติ    โข   ปเนต   
วุตฺต   นามรปูปจฺจยา   นุ   โข   ภิกฺขเว   สฬายตน   โน  วา  กถ   
วา   เอตฺถ   โหตีติ   ฯ  นามรูปปจฺจยา  ภนฺเต  สฬายตน  เอว  โน   
เอตฺถ    โหติ    นามรูปปจฺจยา    สฬายตนนฺติ    ฯ   วิ ฺาณปจฺจยา    
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นามรูปนฺติ    อิติ    โข    ปเนต   วุตฺต   วิ ฺาณปจฺจยา   นุ   โข   
ภิกฺขเว  นามรูป  โน  วา  กถ  วา  เอตฺถ  โหตีติ  ฯ  วิ ฺาณปจฺจยา   
ภนฺเต    นามรูป    เอว    โน    เอตฺถ    โหติ    วิ ฺาณปจฺจยา   
นามรูปนฺติ   ฯ   สงฺขารปจฺจยา   วิ ฺาณนฺติ   อิติ   โข  ปเนต  วุตฺต   
สงฺขารปจฺจยา   น ุ  โข  ภิกฺขเว  วิ ฺาณ  โน  วา  กถ  วา  เอตฺถ   
โหตีติ   ฯ   สงฺขารปจฺจยา   ภนฺเต  วิ ฺาณ  เอว  โน  เอตฺถ  โหติ   
สงฺขารปจฺจยา   วิ ฺาณนฺติ   ฯ   อวิชชฺาปจฺจยา   สงฺขาราติ  อิติ  โข   
ปเนต   วุตฺต   อวิชชฺาปจฺจยา   น ุ  โข  ภิกฺขเว  สงฺขารา  โน  วา   
กถ  วา  เอตฺถ  โหตีติ  ฯ  อวิชฺชาปจฺจยา  ภนฺเต  สงฺขารา  เอว โน   
เอตฺถ โหติ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติ ฯ   
     [๔๔๘]  สาธุ  ภิกฺขเว  อิติ  โข  ภิกขฺเว  ตุเมฺหป  เอว  วเทถ   
อหมฺป    เอว    วทามิ    อิมสฺมึ   สติ   อิท   โหติ   อิมสฺสุปฺปาทา   
อิท    อุปฺปชชฺติ    ยทิท    อวิชฺชาปจฺจยา   สงฺขารา   สงฺขารปจฺจยา   
วิ ฺาณ     วิ ฺาณปจฺจยา     นามรูป     นามรูปปจฺจยา    สฬายตน   
สฬายตนปจฺจยา     ผสฺโส    ผสฺสปจฺจยา    เวทนา    เวทนาปจฺจยา   
ตณฺหา   ตณฺหาปจฺจยา   อุปาทาน   อุปาทานปจฺจยา   ภโว   ภวปจฺจยา   
ชาติ     ชาติปจฺจยา     ชรามรณ     โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   
สมฺภวนฺติ   เอวเมตสฺส   เกวลสฺส   ทุกขฺกฺขนฺธสฺส   สมุทโย   โหติ  ฯ   
อวิชฺชาย   เตฺวว   อเสสวิราคนิโรธา   สงฺขารนิโรโธ   สงฺขารนิโรธา   
วิ ฺาณนิโรโธ     วิ ฺาณนิโรธา     นามรูปนิโรโธ     นามรปูนิโรธา    
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สฬายตนนิโรโธ      สฬายตนนิโรธา      ผสฺสนิโรโธ     ผสฺสนโิรธา   
เวทนานิโรโธ      เวทนานิโรธา      ตณฺหานิโรโธ     ตณฺหานิโรธา   
อุปาทานนิโรโธ       อุปาทานนิโรธา      ภวนิโรโธ      ภวนิโรธา   
ชาตินิโรโธ    ชาตินิโรธา   ชรามรณ   โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   
นิรุชฺฌนฺติ      เอวเมตสฺส     เกวลสฺส     ทุกฺขกฺขนฺธสฺส     นิโรโธ   
โหติ ฯ   
     [๔๔๙]   ชาตินิโรธา   ชรามรณนิโรโธติ  อิติ  โข  ปเนต  วุตฺต   
ชาตินิโรธา   นุ   โข   ภิกฺขเว   ชรามรณนิโรโธ  โน  วา  กถ  วา   
เอตฺถ   โหตีติ   ฯ   ชาตินิโรธา   ภนฺเต  ชรามรณนิโรโธ  เอว  โน   
เอตฺถ  โหติ  ชาตินิโรธา  ชรามรณนิโรโธติ  ฯ  ภวนิโรธา ชาตินิโรโธติ   
อิติ     โข    ปเนต    วุตฺต    ภวนิโรธา    นุ    โข    ภิกฺขเว   
ชาตินิโรโธ   โน  วา  กถ  วา  เอตฺถ  โหตีติ  ฯ  ภวนิโรธา  ภนฺเต   
ชาตินิโรโธ   เอว   โน   เอตฺถ   โหติ  ภวนิโรธา  ชาตินิโรโธติ  ฯ   
อุปาทานนิโรธา   ภวนิโรโธติ   อิติ  โข  ปเนต  วุตฺต  อุปาทานนิโรธา   
นุ   โข   ภิกฺขเว   ภวนิโรโธ  โน  วา  กถ  วา  เอตฺถ  โหตีติ  ฯ   
อุปาทานนิโรธา   ภวนิโรโธ   เอว  โน  เอตฺถ  โหติ  อุปาทานนิโรธา   
ภวนิโรโธติ   ฯ   ตณฺหานิโรธา   อุปาทานนิโรโธติ   อิติ   โข  ปเนต   
วุตฺต   ตณฺหานิโรธา   นุ   โข   ภิกฺขเว   อุปาทานนิโรโธ   โน  วา   
กถ   วา   เอตฺถ   โหตีติ   ฯ  ตณฺหานิโรธา  ภนฺเต  อุปาทานนิโรโธ   
เอว  โน  เอตฺถ  โหติ  ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธติ ฯ เวทนา-  
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นิโรธา  ตณฺหานิโรโธติ     อิติ     โข     ปเนต     วุตฺต    เวทนานิโรธา   
นุ   โข  ภิกฺขเว  ตณฺหานิโรโธ  โน  วา  กถ  วา  เอตฺถ  โหตีติ  ฯ   
เวทนานิโรธา    ภนฺเต    ตณฺหานิโรโธ   เอว   โน   เอตฺถ   โหติ   
เวทนานิโรธา   ตณฺหานิโรโธติ   ฯ   ผสฺสนิโรธา  เวทนานิโรโธติ  อิติ   
โข  ปเนต  วุตฺต  ผสฺสนิโรธา  นุ  โข  ภิกฺขเว  เวทนานิโรโธ โน วา   
กถ   วา  เอตฺถ  โหตีติ  ฯ  ผสฺสนิโรธา  ภนฺเต  เวทนานิโรโธ  เอว   
โน   เอตฺถ   โหติ   ผสฺสนิโรธา  เวทนานิโรโธติ  ฯ  สฬายตนนิโรธา   
ผสฺสนิโรโธติ   อิติ   โข   ปเนต   วุตฺต   สฬายตนนิโรธา   นุ   โข   
ภิกฺขเว  ผสฺสนิโรโธ  โน  วา  กถ  วา เอตฺถ โหตีติ ฯ สฬายตนนิโรธา   
ภนฺเต    ผสฺสนิโรโธ    เอว   โน   เอตฺถ   โหติ   สฬายตนนิโรธา   
ผสฺสนิโรโธติ      ฯ     นามรูปนิโรธา     สฬายตนนิโรโธติ     อิติ   
โข   ปเนต   วุตฺต   นามรปูนิโรธา  น ุ โข  ภิกฺขเว  สฬายตนนิโรโธ   
โน  วา  กถ  วา  เอตฺถ โหตีติ ฯ นามรูปนิโรธา ภนฺเต สฬายตนนิโรโธ   
เอว    โน    เอตฺถ   โหติ   นามรูปนิโรธา   สฬายตนนิโรโธติ   ฯ   
วิ ฺาณนิโรธา   นามรูปนิโรโธติ  อิติ  โข  ปเนต  วุตฺต  วิ ฺาณนิโรธา   
นุ    โข   ภิกขฺเว   นามรูปนิโรโธ   โน   วา   กถ   วา   เอตฺถ   
โหตีติ   ฯ   วิ ฺาณนิโรธา   ภนฺเต  นามรูปนิโรโธ  เอว  โน  เอตฺถ   
โหติ  วิ ฺาณนิโรธา  นามรูปนิโรโธติ  ฯ  สงฺขารนิโรธา วิ ฺาณนิโรโธติ   
อิติ    โข    ปเนต    วุตฺต    สงฺขารนิโรธา    นุ   โข   ภิกฺขเว   
วิ ฺาณนิโรโธ   โน   วา  กถ  วา  เอตฺถ  โหตีติ  ฯ  สงฺขารนิโรธา    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 483 

ภนฺเต    วิ ฺาณนิโรโธ   เอว   โน   เอตฺถ   โหติ   วิ ฺาณนิโรธา   
นามรูปนิโรโธติ   ฯ   สงฺขารนิโรธา  นามรูปนิโรโธติ  อิติ  โข  ปเนต   
วุตฺต   สงฺขารนิโรธา   น ุ  โข   ภิกฺขเว   วิ ฺาณนิโรโธ   โน  วา   
กถ   วา   เอตฺถ   โหตีติ   ฯ  สงฺขารนิโรธา  ภนฺเต  วิ ฺาณนิโรโธ   
เอว    โน    เอตฺถ    โหติ   สงฺขารนิโรธา   วิ ฺาณนิโรโธติ   ฯ   
อวิชฺชานิโรธา   สงฺขารนิโรโธติ  อิติ  โข  ปเนต  วุตฺต  อวิชฺชานิโรธา   
นุ    โข   ภิกขฺเว   สงฺขารนิโรโธ   โน   วา   กถ   วา   เอตฺถ   
โหตีติ   ฯ   อวิชฺชานิโรธา   ภนฺเต  สงฺขารนิโรโธ  เอว  โน  เอตฺถ   
โหติ อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธติ ฯ   
     [๔๕๐]  สาธุ  ภิกฺขเว  อิติ  โข  ภิกขฺเว  ตุเมฺหป  เอว  วเทถ   
อหมฺป    เอว    วทามิ    อิมสฺมึ   อสติ   อิท   น   โหติ   อิมสฺส   
นิโรธา  อิท  นิรุชฺฌติ  ยททิ  อวิชชฺานิโรธา สงฺขารนิโรโธ สงฺขารนิโรธา   
วิ ฺาณนิโรโธ     วิ ฺาณนิโรธา     นามรูปนิโรโธ     นามรปูนิโรธา   
สฬายตนนิโรโธ      สฬายตนนิโรธา      ผสฺสนิโรโธ     ผสฺสนโิรธา   
เวทนานิโรโธ      เวทนานิโรธา      ตณฺหานิโรโธ     ตณฺหานิโรธา   
อุปาทานนิโรโธ       อุปาทานนิโรธา      ภวนิโรโธ      ภวนิโรธา   
ชาตินิโรโธ    ชาตินิโรธา   ชรามรณ   โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   
นิรุชฺฌนฺติ      เอวเมตสฺส     เกวลสฺส     ทุกฺขกฺขนฺธสฺส     นิโรโธ   
โหติ ฯ   
     [๔๕๑]  อป  นุ  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  เอว  ชานนฺตา  เอว ปสฺสนตฺา    
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ปุพฺพนฺต   วา   ปฏิธาเวยฺยาถ   อเหสุมฺหา   นุ  โข  มย  อตีตมทฺธาน   
น  น ุ โข  อเหสุมฺหา  อตีตมทฺธาน  กึ  นุ  โข  อเหสุมฺหา อตีตมทฺธาน   
กถ     น ุ   โข    อเหสุมฺหา    อตีตมทฺธาน    กึ    หุตฺวา    ก ึ  
อเหสุมฺหา   นุ   โข   มย   อตีตมทฺธานนฺติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ   
อป   น ุ  ตุเมฺห   ภิกฺขเว   เอว  ชานนฺตา  เอว  ปสฺสนตฺา  อปรนฺต   
วา   ปฏิธาเวยฺยาถ   ภวิสฺสาม   น ุ  โข   มย   อนาคตมทฺธาน   น   
นุ  โข  ภวิสสฺาม  อนาคตมทฺธาน  กึ  นุ  โข  ภวิสฺสาม  อนาคตมทฺธาน   
กถ    นุ    โข    ภวิสฺสาม    อนาคตมทฺธาน    กึ    หตฺุวา    ก ึ  
ภวิสฺสาม   น ุ  โข   มย  อนาคตมทฺธานนฺติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ   
อป  นุ  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  เอว  ชานนฺตา  เอว  ปสฺสนตฺา  เอตรหิ  วา   
ปจฺจุปฺปนฺนทฺธาน   อารพฺภ   อชฌฺตฺต   กถกถี   อสฺสถ   อห  นุ  โขสฺม ิ  
โน   นุ   โขสฺมิ   กินฺนุ   โขสฺมิ   กถ   นุ   โขสฺมิ   อย   น ุ โข   
สตฺโต   กุโต   อาคโต   โส   กุหิงฺคามี   ภวิสฺสตีติ   ฯ   โน  เหต   
ภนฺเต   ฯ   อป  น ุ ตุเมฺห  ภิกฺขเว  เอว  ชานนฺตา  เอว  ปสฺสนฺตา   
เอว   วเทยฺยาถ  สตฺถา  โน  คร ุ สตฺถ ุ คารเวเนว  ๑  มย  เอว   
วเทยฺยามาติ   ๒  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  อป  นุ  ตุเมฺห  ภิกฺขเว   
เอว   ชานนตฺา   เอว   ปสฺสนฺตา  เอว  วเทยฺยาถ  สมโณ  เอวมาห   
สมณา   จ   น   จ   มย  เอว  วเทมาติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ   
อป   น ุ  ตุเมฺห   ภิกฺขเว   เอว   ชานนฺตา   เอว  ปสฺสนฺตา  อ ฺ   
#๑ ม. คารเวน จ ฯ ๒ ม. วเทมาติ ฯ    
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สตฺถาร  อุททฺิเสยฺยาถาติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ อป นุ ตุเมฺห ภิกฺขเว   
เอว   ชานนตฺา   เอว   ปสฺสนฺตา   ยานิ   ตานิ   ปถุุสมณพฺราหฺมณาน   
วตฺตโกตูหลมงฺคลานิ     ตานิ     สารโต    ปจฺจาคจฺเฉยฺยาถาติ    ฯ   
โน    เหต    ภนฺเต   ฯ   นนุ   ภิกฺขเว   ยเทว   ตุมฺหาก   สาม   
าต   สาม   ทิฏ  สาม  วิทิต  ตเทว  ตุเมฺห  วเทยฺยาถาติ  ๑  ฯ   
เอว   ภนฺเต   ฯ   สาธุ  ภิกขฺเว  อุปนีตา  โข  เม  ตุเมฺห  ภิกฺขเว   
อิมินา   สนฺทฏิ ิเกน   ธมฺเมน   อกาลิเกน   เอหิปสฺสิเกน  โอปนยเิกน   
ปจฺจตฺต    เวทิตพฺเพน    วิ ฺ ูหิ   สนฺทิฏ ิโก   อย   ภิกฺขเว   ธมโฺม   
อกาลิโก    เอหิปสฺสิโก    โอปนยโิก   ปจฺจตฺต   เวทิตพฺโพ   วิ ฺ ูหีติ   
อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ   
     [๔๕๒]   ติณฺณ   โข   ปน  ภิกฺขเว  สนฺนิปาตา  คพฺภสฺสาวกฺกนฺติ   
โหติ  ฯ  อิธ  มาตาปตโร  จ  สนฺนิปติตา  โหนฺติ  มาตา  จ  น  อุตุนี   
โหติ  คนฺธพฺโพ  จ  น  ปจฺจุปฏ ิโต  โหติ  เนว  ตาว  คพฺภสฺสาวกฺกนฺติ   
โหติ   ฯ   อิธ   มาตาปตโร   จ   สนฺนปิติตา   โหนติฺ   มาตา   จ   
อุตุนี   โหติ   คนฺธพฺโพ   จ   น   ปจฺจุปฏ ิโต   โหติ   เนว   ตาว   
คพฺภสฺสาวกฺกนฺติ   โหติ   ฯ   ยโต   จ  โข  ภิกฺขเว  มาตาปตโร  จ   
สนฺนิปติตา   โหนฺติ   มาตา  จ  อุตุนี  โหติ  คนฺธพฺโพ  จ  ปจฺจุปฏ ิโต   
โหติ    เอว    ติณฺณ    สนนฺิปาตา    คพฺภสฺสาวกฺกนฺติ    โหติ    ฯ   
ตเมน   ภิกฺขเว   มาตา   นว   วา  ทส  วา  มาเส  คพฺภ  กุจฺฉินา   
ปริหรติ   มหตา   สสเยน   ครุภาร   ตเมน   ภิกฺขเว  มาตา  นวนฺน   
#๑ ม. วเทถาติ ฯ    
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วา   ทสนฺน  วา  มาสาน  อจฺจเยน  วิชายติ  มหตา  สสเยน  ครุภาร   
ตเมน ชาต สมาน สเกน โลหิเตน โปเสสิ ฯ   
     [๔๕๓]   โลหิตเ ฺหต   ภิกฺขเว   อรยิสฺส   วินเย   ยทิท  มาตุ   
ถ ฺ   ฯ   ส   โข   โส   ภิกฺขเว  กุมาโร  วุฑฺฒิมนฺวาย  อินฺทฺริยาน   
ปริปากมนฺวาย   ยานิ   ตานิ   กุมารกาน   กีฬาปนกานิ   เตหิ   กฬีติ   
เสยฺยถีท  วงฺก  ฆฏิก  โมกฺขจิก  จิงฺคุลิก  ๑  ปตฺตาฬฺหก  รถก ธนุก ฯ   
ส   โข  โส  ภิกฺขเว  กุมาโร  วุฑฺฒิมนฺวาย  อินฺทฺริยาน  ปริปากมนฺวาย   
ป ฺจหิ      กามคุเณหิ      สมปฺปโต      สมงฺคีภูโต      ปริจาเรติ   
จกฺขุวิ ฺเยฺเยหิ    รูเปหิ    อิฏเหิ    กนฺเตหิ   มนาเปหิ   ปยรูเปหิ   
กามูปส ฺหิเตหิ   รชนีเยหิ   เปมนีเยหิ   โสตวิ ฺเยฺเยหิ  สทฺเทหิ  ...(   
ฆานวิ ฺเยฺเยหิ    คนฺเธหิ    ...   ชิวฺหาวิ ฺเยฺเยหิ   รเสหิ   ...   
กายวิ ฺเยฺเยหิ   โผฏพฺเพหิ   อิฏเหิ   กนฺเตหิ   มนาเปหิ  ปยรูเปหิ   
กามูปส ฺหิเตหิ   รชนีเยหิ   เปมนีเยหิ   ฯ   โส  จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวา   
ปยรูเป   รูเป  สารชฺชติ  อปฺปยรูเป  รูเป  พฺยาปชฺชติ  อนุปฏ ิตกายสติ   
จ     วิหรติ     ปริตฺตเจตโส    ต ฺจ    เจโตวิมุตฺตึ    ป ฺาวิมุตฺตึ   
ยถาภูต     นปฺปชานาติ     ยตฺถสฺส     เต     ปาปกา     อกุสลา   
ธมฺมา   อปริเสสา   นิรชฺุฌนฺติ  ฯ  โส  เอว  อนุโรธวิโรธ  สมาปนฺโน   
ยงฺกิ ฺจิ  เวทน  เวเทติ  สขุ  วา  ทุกฺข  วา  อทุกฺขมสุข  วา  ฯ  โส   
ต   เวทน   อภินนฺทติ   อภิวทติ   อชโฺฌสาย   ติฏติ   ฯ   ตสฺส  ต   
เวทน    อภินนฺทโต    อภิวทโต    อชโฺฌสาย    ติฏโต    อุปฺปชฺชติ   
#๑ โป. ปงฺคุลิก ฯ ม. จิงฺคุลก ฯ    
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นนฺทิ    ยา    เวทนาสุ   นนฺทิ   ตทุปาทาน   ตสฺส   อุปาทานปจฺจยา   
ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   
สมฺภวนฺติ         เอวเมตสฺส         เกวลสฺส        ทุกขฺกฺขนฺธสฺส   
สมุทโย  โหติ  ฯ  โสเตน  สทฺท สุตฺวา ... ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ...   
ชิวฺหาย  รส  สายิตฺวา  ...  กาเยน  โผฏพฺพ  ผุสิตฺวา  ...  มนสา   
ธมฺม    วิ ฺาย    ปยรูเป    ธมฺเม   สารชฺชติ   อปฺปยรูเป   ธมฺเม   
พฺยาปชฺชติ    อนุปฏ ิตกายสติ    จ    วิหรติ    ปริตฺตเจตโส    ต ฺจ   
เจโตวิมุตฺตึ    ป ฺาวิมุตฺตึ    ยถาภูต    นปฺปชานาติ    ยตฺถสฺส   เต   
ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  อปริเสสา  นิรุชฺฌนฺติ  ฯ โส เอว อนุโรธวิโรธ   
สมาปนฺโน    ยงฺกิ ฺจิ    เวทน    เวเทติ    สุข   วา   ทุกฺข   วา   
อทุกฺขมสุข   วา   ฯ   โส   ต  เวทน  อภินนฺทติ  อภิวทติ  อชฺโฌสาย   
ติฏติ   ฯ  ตสฺส  ต  เวทน  อภินนฺทโต  อภิวทโต  อชฺโฌสาย  ติฏโต   
อุปฺปชฺชติ  นนฺทิ  ยา  เวทนาสุ  นนฺทิ  ตทุปาทาน  ตสฺส  อุปาทานปจฺจยา   
ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   
สมฺภวนฺติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส   
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ   
     [๔๕๔]  อิธ  ภิกฺขเว ตถาคโต โลเก อุปฺปชฺชติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน     สคุโต    โลกวิทู    อนุตฺตโร    ปรุิสทมมฺสารถิ   
สตฺถา    เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควา   โส   อิม   โลก   สเทวก   
สมารก     สพฺรหฺมก    สสฺสมณพฺราหฺมณึ    ปช    สเทวมนุสฺส    สย    
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อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา   ปเวเทติ   โส   ธมฺม   เทเสติ   อาทิกลฺยาณ   
มชฺเฌกลฺยาณ    ปรโิยสานกลฺยาณ    สาตฺถ    สพฺย ฺชน   เกวลปริปุณฺณ   
ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   ปกาเสติ   ฯ   ต   ธมฺม   สุณาติ  คหปติ  วา   
คหปติปุตฺโต   วา   อ ฺตรสฺมึ   วา  กุเล  ปจฺฉา  ชาโต  ฯ  โส  ต   
ธมฺม   สุตฺวา  ตถาคเต  สทฺธ  ปฏิลภติ  ฯ  โส  เตน  สทฺธาปฏิลาเภน   
สมนฺนาคโต    อิติ    ปฏิส ฺจิกฺขติ    สมฺพาโธ   ฆราวาโส   รชาปโถ   
อพฺโภกาโส   ปพฺพชฺชา  นยิท  สุกร  อคาร  อชฺฌาวสตา  เอกนฺตปริปุณฺณ   
เอกนฺตปริสุทฺธ      สงฺขลขิิต      พฺรหฺมจริย      จรตุิ     ยนฺนูนาห   
เกสมสฺสุ   โอหาเรตฺวา   กาสายานิ  วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา  อคารสฺมา   
อนคาริย  ปพฺพเชยฺยนฺติ  ฯ  โส  อปเรน  สมเยน  อปฺป  วา โภคกฺขนฺธ   
ปหาย   มหนฺต  วา  โภคกขฺนฺธ  ปหาย  อปฺป  วา  าติปริวฏฏ  ปหาย   
มหนฺต   วา   าติปริวฏฏ   ปหาย  เกสมสฺสุ  โอหาเรตฺวา  กาสายานิ   
วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชติ ฯ   
     [๔๕๕]  โส  เอว  ปพฺพชิโต  สมาโน ภิกฺขูน สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน   
ปาณาติปาต       ปหาย      ปาณาติปาตา      ปฏิวิรโต      โหติ   
นิหิตทณฺโฑ    นิหิตสตฺโถ    ลชชฺี    ทยาปนฺโน    สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป   
วิหรติ    ฯ    อทินฺนาทาน   ปหาย   อทินฺนาทานา   ปฏิวิรโต   โหติ   
ทินฺนาทายี   ทินฺนปาฏิกงฺขี   อเถเนน   สุจิภูเตน   อตฺตนา   วิหรติ  ฯ   
อพฺรหฺมจริย   ปหาย   พฺรหฺมจารี   โหติ   อาราจารี   วิรโต  เมถนุา   
คามธมฺมา   ฯ  มุสาวาท  ปหาย  มุสาวาทา  ปฏิวิรโต  โหติ  สจฺจวาที    
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สจฺจสนฺโธ   เโต   ปจฺจยิโก   อวิสวาทโก   โลกสสฺ  ฯ  ปสุณ  วาจ   
ปหาย   ปสณุาย   วาจาย   ปฏิวิรโต   โหติ  อิโต  สุตฺวา  น  อมุตฺร   
อกฺขาตา   อิเมส   เภทาย   อมุตฺร  วา  สุตฺวา  น  อิเมส  อกฺขาตา   
อมูส   เภทาย  อิติ  ภินฺนาน  วา  สนฺธาตา  สหิตาน  วา  อนุปฺปทาตา   
สมคฺคาราโม    สมคฺครโต    สมคฺคนนฺที   สมคฺคกรณึ   วาจ   ภาสิตา   
โหติ  ฯ  ผรสุ  วาจ  ปหาย  ผรุสาย  วาจาย  ปฏิวิรโต  โหติ ยา สา   
วาจา   เนลา   กณฺณสุขา   เปมนียา   หทยงฺคมา   โปรี  พหุชนกนฺตา   
พหุชนมนาปา   ตถารูป   วาจ   ภาสิตา  โหติ  ฯ  สมฺผปฺปลาป  ปหาย   
สมฺผปฺปลาปา   ปฏิวิรโต   โหติ  กาลวาที  ภูตวาที  อตฺถวาที  ธมฺมวาที   
วินยวาที    นธิานวตึ    วาจ    ภาสิตา   โหติ   กาเลน   สาปเทส   
ปริยนฺตวตึ   อตฺถส ฺหิต   ฯ   [๑]  วีชคามภูตคามสมารมฺภา  ปฏวิิรโต   
โหติ   ฯ   เอกภตฺติโก   โหติ   รตฺตูปรโต   วิรโต  วิกาลโภชนา  ฯ   
นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา  ปฏิวิรโต  โหติ  ฯ มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑน-   
วิภูสนฏานา      ปฏิวิรโต     โหติ     ฯ     อุจฺจาสยนมหาสยนา   
ปฏิวิรโต    โหติ    ฯ   ชาตรูปรชตปฏคฺิคหณา   ปฏิวิรโต   โหติ   ฯ   
อามกธ ฺปฏิคฺคหณา     ปฏิวิรโต     โหติ    ฯ    อามกมสปฏิคฺคหณา   
ปฏิวิรโต    โหติ    ฯ   อิตฺถีกุมาริกปฏคฺิคหณา   ปฏิวิรโต   โหติ   ฯ   
ทาสีทาสปฏิคฺคหณา    ปฏิวิรโต    โหติ    ฯ   เขตฺต   วตฺถุปฏิคฺคหณา   
ปฏิวิรโต  โหติ  ฯ อเชฬกปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ ฯ กุกฺกฏุ- 
สูกรปฏิคฺคหณาด  ปฏิวิรโต  โหติ  ฯ   หตฺถิควาสฺสวฬวปฏิคฺคหณา   
#๑ โป. ม. โส ฯ    
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ปฏิวิรโต   โหติ   ฯ   ทูเตยฺยปหีณคมนานุโยคา   ปฏิวิรโต   โหติ   ฯ   
กยวิกฺกยา    ปฏิวิรโต    โหติ   ฯ   ตุลากูฏกสกูฏมานกูฏา   ปฏิวิรโต   
โหติ     ฯ    อุกฺโกฏนว ฺจนนิกติสาวิโยคา    ปฏิวิรโต    โหติ    ฯ   
เฉทนวธพนฺธนวิปราโมสอาโลปสหสาการา  ปฏวิิรโต  โหติ ฯ โส สนฺตุฏโ   
โหติ  กายปรหิาริเกน  จีวเรน  กุจฺฉิปริหาริเกน  ปณฺฑปาเตน [๑] เยน   
เยเนว   ปกฺกมติ   สมาทาเยว   ปกฺกมติ   ฯ  เสยฺยถาป  นาม  ปกขีฺ   
สกุโณ   เยน   เยเนว   เฑติ   สปตฺตภาโรว   เฑติ  เอวเมว  ภิกฺขุ   
สนฺตุฏโ   โหติ  กายปรหิาริเกน  จีวเรน  กุจฺฉิปริหาริเกน  ปณฺฑปาเตน   
[๒]   เยน   เยเนว  ปกฺกมติ  สมาทาเยว  ปกฺกมติ  ฯ  โส  อิมินา   
อริเยน   สลีกฺขนฺเธน  สมนฺนาคโต  อชฺฌตฺต  อนวชฺชสุข  ปฏสิเวเทติ  ฯ   
โส   จกฺขุนา   รูป   ทิสฺวา   น  นิมิตฺตคฺคาหี  โหติ  นานุพฺย ฺชนคฺคาหี   
ยตฺวาธิกรณเมน    จกฺขุนฺทฺริย    อสวุต    วิหรนฺต    อภิชฺฌาโทมนสฺสา   
ปาปกา   อกสุลา   ธมฺมา   อนฺวาสฺสเวยฺยุ   ตสฺส   สวราย  ปฏิปชชฺติ   
รกฺขติ   จกฺขุนฺทฺริย   จกฺขุนฺทฺริเย   สวร   อาปชฺชติ  ฯ  โสเตน  สทฺท   
สุตฺวา  ...  ฆาเนน  คนฺธ  ฆายิตฺวา  ...  ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ...   
กาเยน  โผฏพฺพ  ผุสิตฺวา  ...  มนสา  ธมฺม  วิ ฺาย  น นิมิตฺตคฺคาหี   
โหติ   นานุพฺย ฺชนคฺคาหี   ยตฺวาธิกรณเมน   มนนิฺทฺริย   อสวุต  วิหรนฺต   
อภิชฺฌาโทมนสฺสา    ปาปกา   อกุสลา   ธมฺมา   อนฺวาสฺสเวยฺยุ   ตสฺส   
สวราย   ปฏปิชฺชติ   รกฺขติ   มนินฺทรฺิย  มนินฺทฺริเย  สวร  อาปชชฺติ  ฯ   
โส     อิมินา    อริเยน    อินฺทฺริยสวเรน    สมนฺนาคโต    อชฌฺตฺต   
#๑-๒ ม. โส ฯ    
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อพฺยาเสกสุข  ปฏิสเวเทติ  ฯ  โส  อภิกกฺนฺเต  ปฏิกกฺนฺเต  สมฺปชานการี   
โหติ   อาโลกิเต   วิโลกิเต  สมฺปชานการี  โหติ  สมฺมิ ฺชิเต  ปสาริเต   
สมฺปชานการี   โหติ   สงฺฆาฏิปตฺต   จีวรธารเณ   สมฺปชานการี   โหติ   
อสิเต  ปเต  ขายิเต  สายิเต  สมฺปชานการี  โหติ  อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม   
สมฺปชานการี    โหติ    คเต     ิเต    นสิินฺเน   สุตฺเต   ชาคริเต   
ภาสิเต ตุณฺหีภาเว สมฺปชานการี โหติ ฯ   
     [๔๕๖]  โส  อิมินา  จ  อริเยน  สีลกขฺนฺเธน  สมนฺนาคโต อิมินา   
จ  อริเยน  อินฺทฺริยสวเรน  สมนฺนาคโต  อิมินา จ อริเยน สติสมฺปช ฺเน   
สมนฺนาคโต     วิวิตฺต     เสนาสน     ภชติ     อร ฺ     รกฺุขมูล   
ปพฺพต   กนทฺร   คิริคุห   สุสาน   วนปตฺถ   อพฺโภกาส  ปลาลปุ ฺช  ฯ   
โส    ปจฺฉาภตฺต    ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต   นิสีทติ   ปลลฺงฺก   อาภุชิตฺวา   
อุชุ   กาย  ปณิธาย  ปริมขุ  สตึ  อุปฏเปตฺวา  ฯ  โส  อภิชฺฌ  โลเก   
ปหาย   วิคตาภิชฺเฌน   เจตสา  วิหรติ  อภิชฺฌาย  จิตฺต  ปริโสเธติ  ฯ   
พฺยาปาทปโทส   ปหาย   อพฺยาปนฺนจิตฺโต   วิหรติ  สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป   
พฺยาปาทปโทสา     จิตฺต     ปรโิสเธติ     ฯ     ถีนมทิฺธ    ปหาย   
วิคตถีนมิทฺโธ    วิหรติ    อาโลกส ฺ ี    สโต   สมปฺชาโน   ถีนมิทฺธา   
จิตฺต    ปรโิสเธติ    ฯ   อุทธฺจฺจกุกฺกุจฺจ   ปหาย   อนุทฺธโต   วิหรติ   
อชฺฌตฺต    วูปสนฺตจิตฺโต    อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจา    จิตฺต    ปริโสเธติ   ฯ   
วิจิกิจฺฉ   ปหาย   ติณฺณวิจิกิจฺโฉ   วิหรติ   อกถกถี   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   
วิจิกิจฺฉาย จิตฺต ปริโสเธติ ฯ    
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     [๔๕๗]   โส  อิเม  ป ฺจ  นีวรเณ  ปหาย  เจตโส  อุปกฺกิเลเส   
ป ฺาย   ทุพฺพลีกรเณ   วิวิจฺเจว   กาเมหิ   วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมเฺมหิ   
สวิตกฺก   สวิจาร   วิเวกช  ปติสุข  ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ   
ปุน    จปร    ภิกฺขเว    ภิกขฺุ    วิตกฺกวิจาราน   วูปสมา   อชฌฺตฺต   
สมฺปสาทน   เจตโส   เอโกทิภาว   อวิตกฺก   อวิจาร  สมาธิช  ปติสุข   
ทุติย   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯเปฯ   ตติย  ฌาน  ...  จตุตฺถ   
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ   
     [๔๕๘]   โส  จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวา  ปยรูเป  รูเป  น  สารชชฺติ   
อปฺปยรูเป    รูเป    น    พฺยาปชฺชติ    อุปฏ ิตกายสติ   จ   วิหรติ   
อปฺปมาณเจตโส   ต ฺจ   เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ยถาภูต  ปชานาติ   
ยตฺถสฺส   เต   ปาปกา  อกสุลา  ธมฺมา  อปริเสสา  นิรุชฺฌนฺติ  ฯ  โส   
เอว   อนุโรธวิโรธวิปฺปหีโน   ยงฺกิ ฺจิ  เวทน  เวเทติ  สุข  วา  ทกฺุข   
วา   อทุกฺขมสุข   วา   ฯ   โส  ต  เวทน  นาภินนฺทติ  นาภิวทติ  น   
อชฺโฌสาย   ติฏติ   ฯ   ตสฺส  ต  เวทน  อนภินนฺทโต  อนภิวทโต  น   
อชฺโฌสาย  ติฏโต  ยา  เวทนาสุ  นนฺทิ สา นิรุชฌฺติ ฯ ตสฺส นนฺทินิโรธา   
อุปาทานนิโรโธ       อุปาทานนิโรธา      ภวนิโรโธ      ภวนิโรธา   
ชาตินิโรโธ    ชาตินิโรธา   ชรามรณ   โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   
นิรุชฺฌนฺติ      เอวเมตสฺส     เกวลสฺส     ทุกฺขกฺขนฺธสฺส     นิโรโธ   
โหติ  ฯ  โสเตน  สทฺท  สตฺุวา ... ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ... ชิวฺหาย   
รส  สายิตฺวา  ...  กาเยน  โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ... มนสา ธมฺม วิ ฺาย   
#๑ ม. สพฺพตฺถ นนที ฯ    
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ปยรูเป   ธมฺเม   น   สารชชฺติ   อปฺปยรเูป   ธมฺเม   น  พฺยาปชฺชติ   
อุปฏ ิตกายสติ    จ    วิหรติ    อปฺปมาณเจตโส   ต ฺจ   เจโตวิมุตฺตึ   
ป ฺาวิมุตฺตึ    ยถาภูต   ปชานาติ   ยตฺถสฺส   เต   ปาปกา   อกสุลา   
ธมฺมา   อปริเสสา   นิรชฺุฌนฺติ   ฯ   โส   เอว  อนุโรธวิโรธวิปฺปหีโน   
ยงฺกิ ฺจิ  เวทน  เวเทติ  สขุ  วา  ทุกฺข  วา  อทุกฺขมสุข  วา  ฯ  โส   
ต   เวทน   นาภินนฺทติ   นาภิวทติ   น   อชฺโฌสาย  ติฏติ  ฯ  ตสฺส   
ต   เวทน   อนภินนฺทโต   อนภิวทโต   น   อชโฺฌสาย   ติฏโต  ยา   
เวทนาสุ   นนฺทิ   สา  นิรชฺุฌติ  ฯ  ตสฺส  นนฺทินิโรธา  อุปาทานนิโรโธ   
อุปาทานนิโรธา    ภวนิโรโธ    ภวนิโรธา   ชาตินิโรโธ   ชาตินิโรธา�    
ชรามรณ    โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา    นริุชฺฌนฺติ    เอวเมตสฺส   
เกวลสฺส    ทกฺุขกฺขนฺธสฺส    นิโรโธ    โหติ    ฯ   อิม   โข   เม   
ตุเมฺห   ภิกฺขเว   สงฺขิตฺเตน   ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺตึ   ธาเรถ   สาตึ  ปน   
ภิกฺขุ เกวฏฏปุตฺต มหาตณฺหาชาลตณฺหาสงฺฆาฏปฏิมุกฺกนฺติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
              มหาตณฺหาสงฺขยสุตฺต นิฏ ิต อฏม ฯ   
                     ________________    
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                      มหาอสฺสปุรสุตฺต   
     [๔๕๙]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย  ภควา  องฺเคสุ  วิหรติ   
อสฺสปุร  นาม  องฺคาน  นิคโม  ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ   
ภิกฺขโวติ   ฯ   ภทนฺเตติ   เต   ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ  ภควา   
เอตทโวจ   สมณา   สมณาติ   โว   ภิกขฺเว  ชโน  ส ฺชานาติ  ตุเมฺห   
จ    ปน   เก   ตุเมฺหติ   ปุฏา   สมานา   สมณมฺหาติ   ปฏิชานาถ   
เตส   โว   ภิกฺขเว   เอวสม ฺาน   สต   เอวปฏิ ฺาน   สต   เย   
ธมฺมา   สมณกรณา   จ   พฺราหฺมณกรณา   จ   เต   ธมฺเม  สมาทาย   
วตฺติสฺสาม   เอวนฺโน   อย   อมฺหาก   สม ฺา   จ   สจฺจา  ภวิสฺสติ   
ปฏิ ฺา   จ   ภูตา   เยส ฺจ   มย   จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจย-   
เภสชฺชปริกขฺาเร  ๑  ปรภุิ ฺชาม  เตสนฺเต  การา  อเมฺหสุ  มหปฺผลา   
ภวิสฺสนฺติ     มหานิสสา     อมฺหาก ฺเจวาย     ปพฺพชฺชา     อว ฺฌา   
ภวิสฺสติ สผลา สอุทฺรยาติ เอว ฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ   
     [๔๖๐]  กตเม  จ  ภิกฺขเว  ธมฺมา  สมณกรณา  จ พฺราหฺมณกรณา   
จ     ฯ     หิโรตฺตปฺเปน     สมนฺนาคตา    ภวิสฺสามาติ    เอว ฺหิ   
โว   ภิกฺขเว   สิกฺขิตพฺพนฺติ   ฯ   สิยา   โข   ปน  ภิกขฺเว  ตุมฺหาก   
เอวมสฺส   หโิรตฺตปฺเปนมฺห   สมนฺนาคตา  อลเมตฺตาวตา  กตเมตฺตาวตา   
อนุปฺปตฺโต    โน    สาม ฺตฺโถ    นตฺถิ    [๒]    ก ฺจิ    อุตฺตรึ   
กรณียนฺติ  ตาวตเกเนว  จ  ๓  ตุฏ ึ  อาปชฺเชยฺยาถ  อาโรจยามิ  โว   
#๑ ม. จีวร ... ปริกฺขาร ฯ ๒ โป. ม. โน ฯ ๓ ม. สพฺพตฺถ จสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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ภิกฺขเว   ปฏิเวทยามิ   โว   ภิกฺขเว   มา   โว  สาม ฺตฺถิกาน  สต   
สาม ฺตฺโถ ปริหายิ สติ ๑ อุตฺตรึ กรณีเย ฯ   
     [๔๖๑]   กิ ฺจ   ภิกฺขเว   อุตฺตรึ   กรณีย   ฯ   ปรสิุทฺโธ  โน   
กายสมาจาโร   ภวิสฺสติ   อุตฺตาโน  วิวโฏ  น  จ  ฉิทฺทวา  สวุโต  จ   
ตาย   จ   ปน   ปริสุทฺธกายสมาจารตาย  เนวตฺตานุกฺกสิสฺสาม  น  ปร   
วมฺภิสฺสามาติ   เอว ฺหิ   โว   ภิกฺขเว   สิกฺขิตพฺพ  ฯ  สิยา  โข  ปน   
ภิกฺขเว     ตุมฺหาก     เอวมสฺส     หิโรตฺตปฺเปนมฺห     สมนฺนาคตา   
ปริสุทฺโธ     โน    กายสมาจาโร    อลเมตฺตาวตา    กตเมตฺตาวตา   
อนุปฺปตฺโต   โน   สาม ฺตฺโถ   นตฺถิ   โน   กิ ฺจิ   อุตฺตรึ  กรณียนฺติ   
ตาวตเกเนว   จ   ตุฏ ึ   อาปชฺเชยฺยาถ   อาโรจยามิ   โว  ภิกฺขเว   
ปฏิเวทยามิ   โว   ภิกฺขเว  มา  โว  สาม ฺตฺถิกาน  สต  สาม ฺตฺโถ   
ปริหายิ สติ อุตฺตรึ กรณีเย ฯ   
     [๔๖๒]   กิ ฺจ   ภิกฺขเว   อุตฺตรึ   กรณีย   ฯ   ปรสิุทฺโธ  โน   
วจีสมาจาโร   ภวิสฺสติ   อุตฺตาโน   วิวโฏ  น  จ  ฉิทฺทวา  สวุโต  จ   
ตาย   จ   ปน   ปริสุทฺธวจีสมาจารตาย   เนวตฺตานุกฺกสิสฺสาม  น  ปร   
วมฺภิสฺสามาติ   เอว ฺหิ   โว   ภิกฺขเว   สิกฺขิตพฺพ  ฯ  สิยา  โข  ปน   
ภิกฺขเว     ตุมฺหาก     เอวมสฺส     หิโรตฺตปฺเปนมฺห     สมนฺนาคตา   
ปริสุทฺโธ   โน   กายสมาจาโร  ปริสุทโฺธ  วจีสมาจาโร  อลเมตฺตาวตา   
กตเมตฺตาวตา    อนุปฺปตฺโต    โน   สาม ฺตฺโถ   นตฺถิ   โน   กิ ฺจิ   
อุตฺตรึ   กรณียนฺติ   ตาวตเกเนว  จ  ตุฏ ึ  อาปชฺเชยยฺาถ  อาโรจยามิ   
#๑ โป. สพฺพตฺถ อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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โว   ภิกฺขเว  ปฏิเวทยามิ  โว  ภิกฺขเว  มา  โว  สาม ฺตฺถิกาน  สต   
สาม ฺตฺโถ ปริหายิ สติ อุตฺตรึ กรณีเย ฯ   
     [๔๖๓]   กิ ฺจ   ภิกฺขเว   อุตฺตรึ   กรณีย   ฯ   ปรสิุทฺโธ  โน   
มโนสมาจาโร   ภวิสฺสติ   อุตฺตาโน  วิวโฏ  น  จ  ฉิทฺทวา  สวุโต  จ   
ตาย   จ   ปน       ปริสุทฺธมโนสมาจารตาย  เนวตฺตานุกฺกสิสฺสาม  น   
ปร   วมฺภิสฺสามาติ   เอว ฺหิ   โว   ภิกฺขเว  สิกฺขิตพฺพ  ฯ  สิยา  โข   
ปน    ภิกฺขเว    ตุมฺหาก    เอวมสฺส   หโิรตฺตปฺเปนมฺห   สมนฺนาคตา   
ปริสุทฺโธ    โน   กายสมาจาโร   ปริสทฺุโธ   วจีสมาจาโร   ปริสทฺุโธ   
มโนสมาจาโร    อลเมตตาวตา    กตเมตฺตาวตา    อนุปฺปตฺโต    โน   
สาม ฺตฺโถ    นตฺถ ิ   โน   กิ ฺจิ   อุตฺตรึ   กรณียนติฺ   ตาวตเกเนว   
จ   ตุฏ ึ   อาปชฺเชยฺยาถ  อาโรจยามิ  โว  ภิกฺขเว  ปฏิเวทยามิ  โว   
ภิกฺขเว   มา   โว   สาม ฺตฺถิกาน   สต   สาม ฺตฺโถ  ปริหาย ิ สติ   
อุตฺตรึ กรณีเย ฯ   
     [๔๖๔]  กิ ฺจ  ภิกฺขเว  อุตฺตรึ  กรณีย  ฯ  ปริสทฺุโธ  โน อาชีโว   
ภวิสฺสติ   อุตฺตาโน   วิวโฏ   น   จ   ฉิทฺทวา   สวุโต  จ  ตาย  จ   
ปน    ปริสุทธฺาชีวตาย   เนวตฺตานุกฺกสิสฺสาม   น   ปร   วมฺภิสสฺามาติ   
เอว ฺหิ   โว  ภิกฺขเว  สิกขิฺตพฺพ  ฯ  สยิา  โข  ปน  ภิกฺขเว  ตุมฺหาก   
เอวมสฺส      หิโรตฺตปฺเปนมฺห      สมนฺนาคตา     ปริสุทฺโธ     โน   
กายสมาจาโร    ปริสุทฺโธ    วจีสมาจาโร   ปริสุทฺโธ   มโนสมาจาโร   
ปริสุทฺโธ   อาชีโว   อลเมตฺตาวตา   กตเมตฺตาวตา   อนุปฺปตฺโต   โน    
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สาม ฺตฺโถ   นตฺถิ   โน   กิ ฺจิ   อุตฺตรึ   กรณียนฺติ  ตาวตเกเนว  จ   
ตุฏ ึ   อาปชฺเชยฺยาถ   อาโรจยามิ   โว   ภิกฺขเว   ปฏเิวทยามิ  โว   
ภิกฺขเว    มา    โว    สาม ฺตฺถิกาน   สต   สาม ฺตฺโถ   ปรหิายิ   
สติ อุตฺตรึ กรณีเย ฯ   
     [๔๖๕]  กิ ฺจ  ภิกฺขเว  อุตฺตรึ  กรณีย  ฯ  อินฺทรฺิเยสุ คุตฺตทฺวารา   
ภวิสฺสาม   จกฺขุนา   รูป   ทิสฺวา   น   นิมิตฺตคฺคาหี  นานุพฺย ฺชนคฺคาหี   
ยตฺวาธิกรณเมน    จกฺขุนฺทฺริย    อสวุต    วิหรนฺต    อภิชฺฌาโทมนสฺสา   
ปาปกา   อกสุลา   ธมฺมา  อนฺวาสฺสเวยฺยุ  ตสฺส  สวราย  ปฏิปชชฺิสฺสาม   
รกฺขิสฺสาม    จกฺขุนฺทฺริย    จกฺขุนฺทฺริเย    สวร    อาปชฺชิสฺสาม    ฯ   
โสเตน  สททฺ  สุตฺวา  ...  ฆาเนน  คนฺธ  ฆายิตฺวา  ... ชิวฺหาย รส   
สายิตฺวา  ...  กาเยน  โผฏพฺพ  ผุสิตฺวา  ...  มนสา  ธมฺม วิ ฺาย   
น     นิมิตฺตคฺคาหี    นานพฺุย ฺชนคฺคาหี    ยตฺวาธิกรณเมน    มนินฺทฺริย   
อสวุต    วิหรนฺต    อภิชฌฺาโทมนสฺสา    ปาปกา    อกุสลา    ธมฺมา   
อนฺวาสฺสเวยฺยุ   ตสฺส   สวราย   ปฏิปชชฺิสฺสาม   รกขิฺสฺสาม   มนนิฺทฺริย   
มนินฺทฺริเย   สวร  อาปชชฺสิฺสามาติ  เอว ฺหิ  โว  ภิกฺขเว  สิกฺขิตพฺพ  ฯ   
สิยา    โข    ปน    ภิกฺขเว   ตุมฺหาก   เอวมสฺส   หิโรตฺตปฺเปนมฺห   
สมนฺนาคตา   ปริสุทโฺธ   โน   กายสมาจาโร   ปริสทฺุโธ  วจีสมาจาโร   
ปริสุทฺโธ     มโนสมาจาโร     ปริสุทโฺธ     อาชีโว    อินฺทฺริเยสุมหฺ   
คุตฺตทฺวารา     อลเมตฺตาวตา     กตเมตฺตาวตา    อนปฺุปตฺโต    โน   
สาม ฺตฺโถ    นตฺถ ิ   โน   กิ ฺจิ   อุตฺตรึ   กรณียนติฺ   ตาวตเกเนว    
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จ   ตุฏ ึ   อาปชฺเชยฺยาถ  อาโรจยามิ  โว  ภิกฺขเว  ปฏิเวทยามิ  โว   
ภิกฺขเว   มา   โว   สาม ฺตฺถิกาน   สต   สาม ฺตฺโถ  ปริหาย ิ สติ   
อุตฺตรึ กรณีเย ฯ   
     [๔๖๖]   กิ ฺจ   ภิกฺขเว   อุตฺตรึ   กรณีย  ฯ  โภชเน  มตฺต ฺ ู   
ภวิสฺสาม   ปฏิสงฺขา   โยนิโส   อาหาร   อาหริสฺสาม   เนว   ทวาย   
น   มทาย   น   มณฺฑนาย   น   วิภูสนาย  ยาวเทว  อิมสฺส  กายสฺส   
 ิติยา   ยาปนาย   วิหึสุปรติยา   พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย   อิติ   ปรุาณ ฺจ   
เวทน    ปฏหิงฺขาม    นว ฺจ   เวทน   น   อุปฺปาเทสฺสาม   ยาตฺรา   
จ   โน   ภวิสสฺติ   อนวชชฺตา   จ   ผาสุวิหาโร  จาติ  เอว ฺหิ  โว   
ภิกฺขเว   สิกขิฺตพฺพ   ฯ   สิยา   โข  ปน  ภิกฺขเว  ตุมฺหาก  เอวมสฺส   
หิโรตฺตปฺเปนมฺห     สมนฺนาคตา     ปริสุทฺโธ    โน    กายสมาจาโร   
ปริสุทฺโธ   วจีสมาจาโร   ปริสุทฺโธ   มโนสมาจาโร  ปริสุทโฺธ  อาชีโว   
อินฺทฺริเยสุมฺห    คุตฺตทฺวารา    โภชเน    มตฺต ฺ ุโน    อลเมตฺตาวตา   
กตเมตฺตาวตา     อนุปฺปตฺโต     โน     สาม ฺตฺโถ    นตฺถ ิ   โน   
กิ ฺจิ    อุตฺตรึ   กรณียนฺติ   ตาวตเกเนว   จ   ตุฏ ึ   อาปชฺเชยฺยาถ   
อาโรจยามิ   โว   ภิกฺขเว   ปฏิเวทยามิ   โว   ภิกฺขเว   มา   โว   
สาม ฺตฺถิกาน สต สาม ฺตฺโถ ปรหิายิ สติ อุตฺตรึ กรณีเย ฯ   
     [๔๖๗]   กิ ฺจ   ภิกฺขเว   อุตฺตรึ   กรณีย   ฯ  ชาคริยมนุยุตฺตา   
ภวิสฺสาม   ทวิส   จงฺกเมน   นิสชชฺาย   อาวรณีเยหิ   ธมฺเมหิ   จิตฺต   
ปริโสเธสฺสาม   รตฺติยา   ปม  ยาม  จงฺกเมน  นิสชชฺาย  อาวรณีเยหิ    
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ธมฺเมหิ    จิตฺต   ปริโสเธสฺสาม   รตฺติยา   มชฺฌิม   ยาม   ทกฺขิเณน   
ปสฺเสน   สีหเสยฺย   กปฺเปสฺสาม  ปาเทน  ๑  ปาท  อจฺจาธาย  สตา   
สมฺปชานา    อุฏานส ฺ    มนสิกรตฺิวา    รตฺติยา    ปจฺฉิม    ยาม   
ปจฺจุฏาย    จงฺกเมน    นสิชฺชาย    อาวรณีเยหิ    ธมฺเมหิ    จิตฺต   
ปริโสเธสฺสามาติ   เอว ฺหิ  โว  ภิกฺขเว  สิกฺขิตพฺพ  ฯ  สิยา  โข  ปน   
ภิกฺขเว     ตุมฺหาก     เอวมสฺส     หิโรตฺตปฺเปนมฺห     สมนฺนาคตา   
ปริสุทฺโธ    โน   กายสมาจาโร   ปริสทฺุโธ   วจีสมาจาโร   ปริสทฺุโธ   
มโนสมาจาโร   ปริสุทโฺธ   อาชีโว  อินทฺฺริเยสุมฺห  คุตฺตทฺวารา  โภชเน   
มตฺต ฺ ุโน     ชาคริย    อนุยุตฺตา    อลเมตฺตาวตา    กตเมตฺตาวตา   
อนุปฺปตฺโต   โน   สาม ฺตฺโถ   นตฺถิ   โน   กิ ฺจิ   อุตฺตรึ  กรณียนฺติ   
ตาวตเกเนว   จ   ตุฏ ึ   อาปชฺเชยฺยาถ   อาโรจยามิ   โว  ภิกฺขเว   
ปฏิเวทยามิ   โว   ภิกฺขเว  มา  โว  สาม ฺตฺถิกาน  สต  สาม ฺตฺโถ   
ปริหายิ สติ อุตฺตรึ กรณีเย ฯ   
     [๔๖๘]   กิ ฺจ   ภิกฺขเว   อุตฺตรึ   กรณีย   ฯ   สติสมฺปช ฺเน   
สมนฺนาคตา     ภวิสฺสาม     อภิกฺกนฺเต    ปฏิกฺกนฺเต    สมฺปชานการี   
อาโลกิเต   วิโลกิเต  สมฺปชานการี  สมมฺิ ฺชิเต  ปสาริเต  สมฺปชานการี   
สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ     สมฺปชานการี     อสิเต    ปเต    ขายิเต   
สายิเต    สมปฺชานการี    อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม    สมปฺชานการี   คเต   
 ิเต   นิสินฺเน   สุตฺเต   ชาคริเต  ภาสิเต  ตุณฺหีภาเว  สมฺปชานการีติ   
เอว ฺหิ   โว  ภิกฺขเว  สิกขิฺตพฺพ  ฯ  สยิา  โข  ปน  ภิกฺขเว  ตุมฺหาก   
#๑ ม. ปาเท ฯ    
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เอวมสฺส   หโิรตฺตปฺเปนมฺห   สมนฺนาคตา  ปริสุทโฺธ  โน  กายสมาจาโร   
ปริสุทฺโธ        วจีสมาจาโร        ปริสุทโฺธ        มโนสมาจาโร   
ปริสุทฺโธ   อาชีโว   อินฺทรฺิเยสุมฺห   คุตฺตทฺวารา   โภชเน   มตฺต ฺ ุโน   
ชาคริย    อนุยุตฺตา    สติสมฺปช ฺเน    สมนฺนาคตา    อลเมตฺตาวตา   
กตเมตฺตาวตา    อนุปฺปตฺโต    โน   สาม ฺตฺโถ   นตฺถิ   โน   กิ ฺจิ   
อุตฺตรึ   กรณียนฺติ   ตาวตเกเนว  จ  ตุฏ ึ  อาปชฺเชยยฺาถ  อาโรจยามิ   
โว   ภิกฺขเว  ปฏิเวทยามิ  โว  ภิกฺขเว  มา  โว  สาม ฺตฺถิกาน  สต   
สาม ฺตฺโถ ปริหายิ สติ อุตฺตรึ กรณีเย ฯ   
     [๔๖๙]   กิ ฺจ   ภิกฺขเว  อุตฺตรึ  กรณีย  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
วิวิตฺต   เสนาสน   ภชติ   อร ฺ   รุกขฺมูล   ปพฺพต   กนฺทร   คิริคุห   
สุสาน  วนปตฺถ  อพฺโภกาส ปลาลปุ ฺช ฯ โส ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต   
นิสีทติ     ปลฺลงฺก    อาภุชิตฺวา    อุชุ    กาย    ปณิธาย    ปริมุข   
สตึ  อุปฏเปตฺวา  ฯ  โส  อภิชฺฌ  โลเก  ปหาย  วิคตาภิชฺเฌน เจตสา   
วิหรติ    อภิชฺฌาย    จิตฺต   ปริโสเธติ   ฯ   พฺยาปาทปโทส   ปหาย   
อพฺยาปนฺนจิตฺโต     วิหรติ     สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป    พฺยาปาทปโทสา   
จิตฺต  ปริโสเธติ  ฯ  ถีนมทิฺธ  ปหาย  วิคตถีนมิทฺโธ  วิหรติ  อาโลกส ฺ ี   
สโต   สมฺปชาโน   ถีนมิทธฺา   จิตฺต   ปริโสเธติ   ฯ   อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ   
ปหาย    อนุทฺธโต   วิหรติ   อชฺฌตฺต   วูปสนฺตจิตฺโต   อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจา   
จิตฺต    ปรโิสเธติ    ฯ    วิจิกิจฺฉ    ปหาย   ติณฺณวิจิกิจฺโฉ   วิหรติ   
อกถกถี กุสเลสุ ธมฺเมสุ วิจิกิจฺฉาย จิตฺต ปริโสเธติ ฯ    
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     [๔๗๐]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ปุรโิส   อิณ  อาทาย  กมฺมนฺเต   
ปโยเชยฺย   ตสฺส   เต  กมมฺนฺตา  สมฺปชฺเชยฺยุ  ๑  ฯ  โส  ยานิ  จ   
โปราณานิ   อิณมูลานิ   ตานิ   จ   พฺยนตีฺกเรยฺย   สิยา  จสฺส  อุตฺตรึ   
อวสิฏ   ทาราภรณาย   ๒   ฯ   ตสฺส   เอวมสฺส  อห  โข  ปุพฺเพ   
อิณ    อาทาย    กมฺมนฺเต   ปโยเชสึ   ตสฺส   เม   เต   กมฺมนฺตา   
สมฺปชฺชึส ุ   โสห    ยานิ   จ   โปราณานิ   ตานิ   จ   พฺยนฺตีอกาสึ   
อตฺถิ  จ  ปน  เม  อุตฺตรึ  อวสิฏ  ทาราภรณายาติ  ฯ  โส ตโตนิทาน   
ลเภถ   ปามุชฺช  อธิคจฺเฉยฺย  โสมนสฺส  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ปุริโส   
อาพาธิโก   อสฺส   ทกฺุขิโต   พาฬฺหคิลาโน   ภตฺต ฺจสฺส   น  ฉาเทยฺย   
น  จสฺส  กาเย  พลมตฺตา  ฯ  โส  อปเรน  สมเยน  ตมฺหา  อาพาธา   
มุจฺเจยฺย   ภตฺต ฺจสฺส   ฉาเทยฺย   สิยา   จสฺส   กาเย  พลมตฺตา  ฯ   
ตสฺส    เอวมสฺส   อห   โข   ปุพฺเพ   อาพาธิโก   อโหสึ   ทกฺุขิโต   
พาฬฺหคิลาโน   ภตฺต ฺจ   เม   น   ฉาเทสิ  น  จ  เม  อาสิ  กาเย   
พลมตฺตา    โสมฺหิ    เอตรหิ    ตมฺหา   อาพาธา   มุตฺโต   ภตฺต ฺจ   
เม   ฉาเทสิ   อตฺถิ   จ  เม  กาเย  พลมตฺตาติ  ฯ  โส  ตโตนิทาน   
ลเภถ   ปามุชฺช  อธิคจฺเฉยฺย  โสมนสฺส  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ปุริโส   
พนฺธนาคาเร  พนฺโธ  ๓  อสฺส  ฯ  โส  อปเรน สมเยน ตมฺหา พนฺธนา   
มุจฺเจยฺย   โสตฺถินา  อภเยน  น  จสฺส  กิ ฺจิ  โภคาน  วโย  ฯ  ตสฺส   
เอวมสฺส   อห   โข   ปุพฺเพ   พนฺธนาคาเร   พนฺโธ   อโหสึ  โสมฺหิ   
#๑ สี. ย.ุ สมชิฺเฌยฺยุ ฯ ๒ โป. ม. ทารภรณาย ฯ ๓ ม. พทฺโธ ฯ    
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เอตรหิ    ตมหฺา   พนฺธนา   มุตฺโต   โสตฺถินา   อภเยน   นตฺถิ   จ   
เม   กิ ฺจิ   โภคาน   วโยติ   ฯ   โส   ตโตนิทาน  ลเภถ  ปามุชชฺ   
อธิคจฺเฉยฺย   โสมนสฺส   ฯ   เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ปุรโิส  ทาโส  อสฺส   
อนตฺตาธีโน   ปราธีโน   น   เยนกามงฺคโม  ฯ  โส  อปเรน  สมเยน   
ตมฺหา    ทาสพฺยา    มุจฺเจยฺย    อตฺตาธีโน    อปราธีโน    ภุชิสโฺส   
เยนกามงฺคโม   ฯ   ตสฺส   เอวมสฺส  อห  โข  ปุพฺเพ  ทาโส  อโหสึ   
อนตฺตาธีโน   ปราธีโน   น   เยนกามงฺคโม   โสมฺห ิ  เอตรหิ  ตมฺหา   
ทาสพฺยา   มุตฺโต   อตฺตาธีโน  อปราธีโน  ภุชิสฺโส  เยนกามงฺคโมติ  ฯ   
โส   ตโตนิทาน  ลเภถ  ปามุชฺช  อธิคจฺเฉยฺย  โสมนสฺส  ฯ  เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว   ปุริโส   สธโน   สโภโค   กนตฺารทฺธานมคฺค  ปฏิปชฺเชยฺย  ฯ   
โส   อปเรน  สมเยน  ตมฺหา  กนฺตารา  นิตฺถเรยฺย  โสตฺถินา  อภเยน   
น   จสฺส   กิ ฺจิ   โภคาน   วโย   ฯ   ตสฺส   เอวมสฺส   อห  โข   
ปุพฺเพ     สธโน    สโภโค    กนฺตารทฺธานมคฺค    ปฏิปชชฺึ    โสมฺหิ   
เอตรหิ   ตมหฺา   กนฺตารา   นิตฺถิณฺโณ   โสตฺถินา   อภเยน  นตฺถิ  จ   
เม   กิ ฺจิ   โภคาน   วโยติ   ฯ   โส   ตโตนิทาน  ลเภถ  ปามุชชฺ   
อธิคจฺเฉยฺย   โสมนสฺส  ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ยถา  อิณ  ยถา   
โรค   ยถา   พนฺธนาคาร   ยถา   ทาสพฺย   ยถา   กนตฺารทฺธานมคฺค   
อิเม   ป ฺจ   นีวรเณ   อปฺปหีเน   อตฺตนิ   สมนุปสสฺติ  ฯ  เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว   ยถา   อานณ ฺ   ยถา   อาโรคฺย   ยถา   พนฺธนา  โมกขฺ   
ยถา   ภุชิสฺส  ยถา  เขมนฺตภูมิ  ๑  เอวเมว  โข  ภิกฺขุ  อิเม  ป ฺจ   
#๑ ม. เขมนฺตภูมึ ฯ    
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นีวรเณ ปหีเน อตฺตนิ สมนุปฺปสฺสติ ฯ   
     [๔๗๑]   โส  อิเม  ป ฺจ  นีวรเณ  ปหาย  เจตโส  อุปกฺกิเลเส   
ป ฺาย   ทุพฺพลีกรเณ   วิวิจฺเจว   กาเมหิ   วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมเฺมหิ   
สวิตกฺก   สวิจาร   วิเวกช  ปติสุข  ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ   
โส   อิมเมว   กาย  วิเวกเชน  ปติสุเขน  อภิสนฺเนติ  ๑  ปริสนฺเนติ   
ปริปูเรติ   ปริปฺผรติ   นาสฺส   กิ ฺจิ   สพฺพาวโต   กายสฺส  วิเวกเชน   
ปติสุเขน   อปฺผุต   โหติ   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  ทกฺโข  นฺหาปโก   
วา    นฺหาปกนฺเตวาสี    วา   กสถาเล   นฺหานียจุณฺณานิ   อากีรตฺิวา   
อุทเกน    ปรปิโฺผสก    ปริปฺโผสก    สนฺเนยฺย    สาย   นฺหานียปณฺฑิ   
สิเนหานุคฺคตา  สิเนหปเรตา  ๒  สนตฺรพาหิรา  ผุฏา  สิเนเหน  น จ   
ปคฺฆรณี   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   อิมเมว  กาย  วิเวกเชน   
ปติสุเขน   อภิสนฺเนติ   ปริสนฺเนติ   ปริปูเรติ   ปรปิฺผรติ  นาสฺส  กิ ฺจิ   
สพฺพาวโต กายสฺส วิเวกเชน ปติสุเขน อปฺผุต โหติ ฯ   
     [๔๗๒]   ปุน   จปร   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา   
อชฺฌตฺต   สมฺปสาทน   เจตโส   เอโกทิภาว  อวิตกฺก  อวิจาร  สมาธิช   
ปติสุข   ทุติย   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ   โส   อิมเมว  กาย   
สมาธิเชน    ปติสุเขน   อภิสนฺเนติ   ปริสนฺเนติ   ปริปูเรติ   ปรปิฺผรติ   
นาสฺส    กิ ฺจิ   สพฺพาวโต   กายสฺส   สมาธิเชน   ปติสุเขน   อปฺผุต   
โหติ    ฯ   เสยฺยถาป   ภิกขฺเว   อุทกรหโท   คมฺภีโร   อุพฺภิโททโก   
#๑ ยุ. อภิสนเฺทติ ปริสนฺเทตีติ ทิสฺสนฺติ ๒ ม. เสฺนหานุคฺคตา เสฺนหปเรตา ฯ    
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ตสฺส   เนวสสฺ   ปุรตฺถิมาย   ทิสาย   อุทกสฺส   อายมุข  น  ปจฺฉิมาย   
ทิสาย   อุทกสฺส   อายมุข   น   อุตฺตราย   ทิสาย   อุทกสฺส  อายมุข   
น   ทกฺขิณาย   ทิสาย   อุทกสฺส   อายมุข  เทโว  ปน  กาเลน  กาล   
สมฺมาธาร   อนุปเวจฺเฉยฺย   อถ   โข   ตมฺหา   จ  อุทกรหทา  สตีา   
วาริธารา  อุพฺภิชฺชิตฺวา  ตเมว  อุทกรหท  สีเตน วารินา อภิสนฺเนยฺย ๑   
ปริสนฺเนยฺย    ปริปูเรยฺย    ปริปฺผเรยฺย    นาสฺส   กิ ฺจิ   สพฺพาวโต   
อุทกรหทสฺส   สีเตน   วารินา   อปฺผุต   อสฺส  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   อิมเมว   กาย   สมาธิเชน   ปติสุเขน   อภิสนฺเนติ  ปริสนฺเนติ   
ปริปูเรติ   ปริปฺผรติ   นาสฺส   กิ ฺจิ   สพฺพาวโต   กายสฺส  สมาธิเชน   
ปติสุเขน อปฺผุต โหติ ฯ   
     [๔๗๓]  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ปติยา  จ  วิราคา อุเปกฺขโก   
จ   วิหรติ   สโต   จ  สมฺปชาโน  สุข ฺจ  กาเยน  ปฏิสเวเทติ  ยนฺต   
อริยา    อาจิกฺขนฺติ    อุเปกฺขโก   สติมา   สุขวิหารีติ   ตติย   ฌาน   
อุปสมฺปชฺช    วิหรติ   ฯ   โส   อิมเมว   กาย   นิปฺปติเกน   สุเขน   
อภิสนฺเนติ   ปริสนฺเนติ   ปริปูเรติ   ปริปฺผรติ  นาสฺส  กิ ฺจิ  สพฺพาวโต   
กายสฺส   นิปปฺติเกน   สุเขน   อปฺผุต   โหติ   ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว   
อุปฺปลินิย   วา   ปทุมินิย  วา  ปุณฺฑรีกนิิย  วา  อปฺเปกจฺจานิ  อุปฺปลานิ   
วา   ปทุมานิ   วา  ปุณฺฑรกีานิ  วา  อุทเก  ชาตานิ  อุทเก  สวฑฺฒานิ   
อุทกานุคฺคตานิ    อนฺโตนิมุคฺคโปสิตานิ   ยาว   จ   อคฺคา   ยาว   จ   
#๑ ยุ. อภิสนเฺทยฺย ปริสนฺเทยฺยาติ ทิสฺสนฺติ ฯ    
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มูลา   สีเตน   วารินา   อภิสนฺนานิ   ปรสินฺนานิ  ปรปิูรานิ  ปริปผฺุตานิ   
นาสฺส   กิ ฺจิ   สพฺพาวต   อุปฺปลาน   วา   ปทุมาน   วา  ปุณฺฑรีกาน   
วา   สีเตน   วารินา   อปฺผุต   อสฺส   เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
อิมเมว   กาย   นิปฺปติเกน   สุเขน   อภิสนฺเนติ  ปรสินฺเนติ  ปรปิูเรติ   
ปริปฺผรติ    นาสฺส   กิ ฺจิ   สพฺพาวโต   กายสฺส   นปิฺปติเกน   สเุขน   
อปฺผุต โหติ ฯ   
     [๔๗๔]  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สุขสฺส  จ  ปหานา ทุกฺขสฺส จ   
ปหานา     ปพฺุเพว    โสมนสฺสโทมนสฺสาน    อฏงฺคมา    อทกฺุขมสุข   
อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ    จตุตฺถ    ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ   โส   
อิมเมว   กาย   ปริสุทฺเธน   เจตสา   ปรโิยทาเตน  ผริตฺวา  นิสินฺโน   
โหติ    นาสฺส    กิ ฺจิ    สพฺพาวโต   กายสฺส   ปรสิุทฺเธน   เจตสา   
ปริโยทาเตน   อปฺผุต  โหติ  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ปุริโส  โอทาเตน   
วตฺเถน   สีส   ปารุปตฺวา   นิสินฺโน   อสฺส   นาสฺส  กิ ฺจิ  สพฺพาวโต   
กายสฺส   โอทาเตน   วตฺเถน   อปฺผุต   อสฺส  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   อิมเมว   กาย   ปรสิุทฺเธน   เจตสา   ปรโิยทาเตน   ผริตฺวา   
นิสินฺโน    โหติ    นาสฺส    กิ ฺจิ   สพพฺาวโต   กายสฺส   ปริสุทฺเธน   
เจตสา ปริโยทาเตน อปฺผุต โหติ ฯ   
     [๔๗๕]   โส   เอว   สมาหิเต   จิตฺเต  ปริสุทฺเธ  ปริโยทาเต   
อนงฺคเณ   วิคตูปกฺกิเลเส   มุทุภูเต   กมฺมนิเย    ิเต  อาเน ฺชปฺปตฺเต   
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณาย   จิตฺต   อภินินฺนาเมติ   ฯ   โส   อเนกวิหิต    
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ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรติ  เสยฺยถีท  เอกมฺป  ชาตึ  เทฺวป  ชาติโย  ฯเปฯ   
อิติ    สาการ    สอุทฺเทส   อเนกวิหิต   ปุพฺเพนิวาส   อนุสฺสรติ   ฯ   
เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ปุรโิส   สกมฺหา   คามา  อ ฺ  คาม  คจฺเฉยฺย   
ตมฺหาป   คามา   อ ฺ   คาม   คจฺเฉยฺย   ตมฺหาป   คามา  สกเยว   
คาม   ปจฺจาคจฺเฉยฺย   ตสฺส   เอวมสฺส   อห   โข   สกมฺหา  คามา   
อมุ   คาม   อค ฺฉึ   ตตฺร   เอว  อฏาสึ  เอว  นิสีท ึ เอว  อภาสึ   
เอว   ตุณฺหี   อโหสึ   ตมฺหาป   คามา   อมุ   คาม   อค ฺฉึ  ตตฺรป   
เอว   อฏาสึ   เอว   นิสีท ึ  เอว   อภาสึ   เอว   ตุณฺหี   อโหสึ   
โสมฺหิ   ตมฺหา   คามา   สกเยว   คาม   ปจฺจาคโตติ  เอวเมว  โข   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   อเนกวิหิต   ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรติ  เสยฺยถีท  เอกมฺป   
ชาตึ   เทฺวป   ชาติโย   ฯเปฯ   อิติ   สาการ  สอุทฺเทส  อเนกวิหิต   
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ ฯ   
     [๔๗๖]  โส  เอว  สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปรโิยทาเต อนงฺคเณ   
วิคตูปกฺกิเลเส   มุทุภูเต   กมฺมนิเย    ิเต   อาเน ฺชปฺปตฺเต   สตฺตาน   
จุตูปปาตาณาย    จิตฺต   อภินินฺนาเมติ   ฯ   โส   ทิพฺเพน   จกฺขุนา   
วิสุทฺเธน   อติกฺกนฺตมานุสเกน   สตฺเต   ปสฺสติ  จวมาเน  อุปปชฺชมาเน   
หีเน    ปณีเต    สุวณฺเณ    ทุพฺพณฺเณ    สุคเต    ทุคฺคเต    ฯเปฯ   
ยถากมฺมูปเค   สตฺเต  ปชานาติ  ฯ  เสยยฺถาป  ภิกฺขเว  เทฺว  อคารา   
สทฺวารา   ตตฺถ   จกฺขุมา   ปุรโิส   มชฺเฌ    ิโต  ปสเฺสยฺย  มนุสฺเส   
เคห     ปวิสนฺเตป    นกิฺขมนฺเตป    อนุจงฺกมนฺเตป    อนุส ฺจรนฺเตป    
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อนุวิจรนฺเตป  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน   
อติกฺกนฺตมานุสเกน    สตฺเต   ปสฺสติ   จวมาเน   อุปปชฺชมาเน   หีเน   
ปณีเต   สุวณฺเณ   ทุพฺพณฺเณ   สุคเต   ทคฺุคเต   ฯเปฯ   ยถากมฺมูปเค   
สตฺเต ปชานาติ ฯ   
     [๔๗๗]  โส  เอว  สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปรโิยทาเต อนงฺคเณ   
วิคตูปกฺกิเลเส   มุทุภูเต   กมฺมนิเย    ิเต   อาเน ฺชปฺปตฺเต  อาสวาน   
ขยาณาย   จิตฺต   อภินินฺนาเมติ   ฯ   โส   อิท   ทกฺุขนฺติ   ยถาภูต   
ปชานาติ   อย   ทุกฺขสมุทโยติ   ยถาภตู   ปชานาติ  อย  ทกฺุขนิโรโธติ   
ยถาภูต       ปชานาติ      อย      ทุกฺขนิโรธคามินี      ปฏิปทาติ   
ยถาภูต  ปชานาติ  อิเม  อาสวาติ  ยถาภูต  ปชานาติ อย อาสวสมุทโยติ   
ยถาภูต     ปชานาติ    อย    อาสวนิโรโธติ    ยถาภูต    ปชานาติ   
อย   อาสวนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   ยถาภูต  ปชานาติ  ฯ  ตสสฺ  เอว   
ชานโต   เอว   ปสฺสโต  กามาสวาป  จิตฺต  วิมุจฺจติ  ภวาสวาป  จิตฺต   
วิมุจฺจติ     อวิชฺชาสวาป    จิตฺต    วิมุจฺจติ    วิมุตฺตสฺมึ    วิมุตฺตมิติ  
าณ   โหติ   ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย  นาปร   
อิตฺถตฺตายาติ  ปชานาติ  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว ปพฺพตสงฺเขเป อุทกรหโท   
อจฺโฉ   วิปฺปสนฺโน   อนาวิโล   ตตฺถ   จกฺขุมา   ปุรโิส   ตีเร   ิโต   
ปสฺเสยฺย   สปิฺปกสมฺพุกมฺป   ๑   สกขฺรกลมฺป   มจฺฉคุมฺพมฺป  ติฏนฺตป   
จรนฺตป   ฯ   ตสฺส  เอวมสฺส  อย  โข  อุทกรหโท  อจฺโฉ  วิปฺปสนฺโน   
อนาวิโล     ตตฺรีเม    สิปปฺกสมฺพุกาป    สกฺขรกลาป    มจฺฉคุมฺพาป   
#๑ ม. สิปฺปสมฺพุกมฺป ฯ    
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ติฏนฺติป   จรนฺติปติ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   อิท  ทุกฺขนฺติ   
ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ฯ   
     [๔๗๘]   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมโณ  อิติป  พฺราหฺมโณ   
อิติป   นฺหาตโก   อิติป   เวทคู   อิติป  โสตฺติโย  อิติป  อรโิย  อิติป   
อรหา   อิติป   ฯ   กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมโณ  โหติ  ฯ  สมิตาสฺส   
โหนฺติ   ปาปกา   อกุสลา   ธมฺมา   สงฺกิเลสิกา  โปโนพฺภวิกา  สทราC   
ทุกฺขวิปากา    อายตึ   ชาติชรามรณียา   เอว   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   
สมโณ   โหติ   ฯ   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   พฺราหฺมโณ   โหติ   ฯ   
พาหิตาสฺส   โหนฺติ  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  สงฺกิเลสิกา  โปโนพฺภวิกา   
สทรา   ทกฺุขวิปากา   อายตึ   ชาติชรามรณียา   เอว   โข   ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ    พฺราหฺมโณ    โหติ   ฯ   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   นฺหาตโก   
โหติ   ฯ   นหฺาตาสฺส   โหนฺติ   ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  สงฺกิเลสิกา   
โปโนพฺภวิกา    สทรา   ทกฺุขวิปากา   อายตึ   ชาติชรามรณียา   เอว   
โข   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  นฺหาตโก  โหติ  ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เวทคู   
โหติ   ฯ   วิทติาสฺส   โหนติฺ   ปาปกา   อกุสลา  ธมมฺา  สงฺกิเลสิกา   
โปโนพฺภวิกา    สทรา   ทกฺุขวิปากา   อายตึ   ชาติชรามรณียา   เอว   
โข   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เวทคู  โหติ  ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โสตฺติโย   
โหติ   ฯ   นสิฺสุตาสฺส   โหนฺติ   ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  สงฺกิเลสิกา   
โปโนพฺภวิกา    สทรา   ทกฺุขวิปากา   อายตึ   ชาติชรามรณียา   เอว   
โข   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โสตฺติโย  โหติ  ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริโย    
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โหติ   ฯ   อารกาสฺส   โหนฺติ   ปาปกา  อกุสลา  ธมมฺา  สงฺกิเลสิกา   
โปโนพฺภวิกา    สทรา   ทกฺุขวิปากา   อายตึ   ชาติชรามรณียา   เอว   
โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริโย  โหติ  ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อรหา ๑   
โหติ   ฯ   อารกาสฺส   โหนฺติ   ปาปกา  อกุสลา  ธมมฺา  สงฺกิเลสิกา   
โปโนพฺภวิกา    สทรา   ทกฺุขวิปากา   อายตึ   ชาติชรามรณียา   เอว   
โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อรหา ๒ โหตีติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                มหาอสฺสปุรสุตฺต นิฏ ิต นวม ฯ   
                      ____________   
#๑-๒ ม. อรห ฯ    
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                      จูฬอสฺสปุรสุตฺต   
     [๔๗๙]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย  ภควา  องฺเคสุ  วิหรติ   
อสฺสปุร  นาม  องฺคาน  นิคโม  ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ   
ภิกฺขโวติ   ฯ   ภทนฺเตติ   เต   ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ  ภควา   
เอตทโวจ   สมณา   สมณาติ   โว   ภิกขฺเว  ชโน  ส ฺชานาติ  ตุเมฺห   
จ   ปน   เก   ตุเมฺหติ  ปุฏา  สมานา  สมณมฺหาติ  ปฏิชานาถ  เตส   
โว  ภิกฺขเว  เอวสม ฺาน  สต  เอวปฏิ ฺาน  สต ยา สมณสามีจิปฏิปทา   
ต    ปฏิปท   ปฏิปชชฺิสฺสาม   เอวนฺโน   อย   อมฺหาก   สม ฺา   จ   
สจฺจา    ภวิสฺสติ    ปฏิ ฺา    จ    ภูตา    เยส ฺจ    มย   ปตฺต   
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาเร  ๑  ปริภุ ฺชาม เตส เต   
การา    อเมฺหสุ   มหปฺผลา   ภวิสฺสนฺติ   มหานิสสา   อมฺหาก ฺเจวาย   
ปพฺพชฺชา    อว ฺฌา    ภวิสฺสติ    สผลา   สอุทฺรยาติ   เอว ฺหิ   โว   
ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพ ฯ   
     [๔๘๐]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ [๒] สามีจิปฏิปท ปฏิปนฺโน โหติ ฯ   
ยสฺส   กสฺสจิ   ภิกฺขเว  ภิกขฺุโน  อภิชฺฌาลุสฺส  อภิชฌฺา  อปฺปหีนา  โหติ   
พฺยาปนฺนจิตฺตสฺส    พฺยาปาโท    อปฺปหีโน    โหติ   โกธนสฺส   โกโธ   
อปฺปหีโน    โหติ   อุปนาหิสฺส   อุปนาโห   อปฺปหโีน   โหติ   มกฺขิสฺส   
มกฺโข    อปฺปหีโน    โหติ    ปฬาสิสสฺ    ปฬาโส   อปฺปหีโน   โหติ   
อิสฺสุกิสฺส    อิสฺสา    อปปฺหีนา   โหติ   มจฺฉริสฺส   มจฺฉริย   อปฺปหีน   
#๑ ม. จีวรปณฺฑปาต ... ปริกฺขาร ฯ ๒ โป. น ฯ ม. น สมณสามีจิปฺปฏิปท ฯ    
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โหติ   สสฺส   สาเยฺย   อปฺปหีน  โหติ  มายาวิสฺส  มายา  อปฺปหีนา   
โหติ   ปาปจฺฉสฺส   ปาปกา   อิจฺฉา   อปฺปหีนา   โหติ   มิจฺฉาทิฏ ิสฺส   
มิจฺฉาทิฏ ิ   อปฺปหีนา   โหติ  ฯ  อิเมส  โข  อห  ภิกขฺเว  สมณมลาน   
สมณโทสาน   สมณกสาวาน   ๑  อาปายิกาน  านาน  ทุคฺคติเวทนียาน   
อปฺปหานา  [๒]  สมณสามีจิปฏิปท  ปฏิปนฺโนติ  น  วทามิ  ฯ เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว    มตชนฺนาม    อาวุธชาต    อุภโตธาร    ปตนิสฺสิต   ตทสฺส   
สงฺฆาฏิยา    สมฺปารุต    สมฺปลิเวธิต    ตถูปมาห    ภิกฺขเว   อิมสฺส   
ภิกฺขุโน ปพฺพชฺช วทามิ ฯ   
     [๔๘๑]  นาห  ภิกฺขเว  สงฺฆาฏิกสสฺ  สงฺฆาฏิธารณมตฺเตน  สาม ฺ   
วทามิ  ฯ  นาห  ภิกฺขเว  อเจลกสฺส  อเจลกมตฺเตน  สาม ฺ  วทามิ ฯ   
นาห   ภิกฺขเว   รโชชลฺลกิสฺส   รโชชลฺลิกมตฺเตน   สาม ฺ  วทามิ  ฯ   
นาห  ภิกฺขเว  อุทโกโรหกสฺส  อุทโกโรหมตฺเตน  ๓  สาม ฺ  วทามิ ฯ   
นาห   ภิกฺขเว  รุกฺขมลูิกสฺส  รกฺุขมูลกิมตฺเตน  สาม ฺ  วทามิ  ฯ  นาห   
ภิกฺขเว    อพฺโภกาสิกสฺส    อพฺโภกาสิกมตฺเตน   สาม ฺ   วทามิ   ฯ   
นาห   ภิกฺขเว    อุพฺภตฺถกสฺส   อุพฺภตฺถกมตฺเตน   สาม ฺ   วทามิ  ฯ   
นาห     ภิกฺขเว    ปริยายภตฺติกสฺส    ปริยายภตฺติกมตฺเตน    สาม ฺ   
วทามิ    ฯ    นาห    ภิกฺขเว    มนฺตชฺฌายิกสฺส   มนตฺชฺฌายิกมตฺเตน   
สาม ฺ    วทามิ   ฯ   นาห   ภิกฺขเว   ชฏลิกสฺส   ชฏาธารณมตฺเตน   
สาม ฺ   วทามิ   ฯ   สงฺฆาฏิกสฺส   เจ  ภิกฺขเว  สงฺฆาฏิธารณมตฺเตน   
#๑ สี. ม. ย.ุ สมณกสฏาน ฯ ๒ ม. น ฯ ๓ โป. ม. อุทโกโรหณมตฺเตน ฯ    
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อภิชฺฌาลุสฺส     ปุคฺคลสฺส     อภิชฺฌา     ปหีเยถ     พฺยาปนฺนจิตฺตสฺส   
พฺยาปาโท     ปหีเยถ    โกธนสฺส    โกโธ    ปหีเยถ    อุปนาหิสฺส   
อุปนาโห    ปหีเยถ   มกขิฺสฺส   มกโฺข   ปหีเยถ   ปฬาสิสฺส   ปฬาโส   
ปหีเยถ    อิสสฺุกิสฺส   อิสสฺา   ปหีเยถ   มจฺฉริสฺส   มจฺฉริย   ปหเียถ   
สสฺส   สาเยฺย   ปหีเยถ   มายาวิสฺส   มายา   ปหีเยถ  ปาปจฺฉสฺส   
ปาปกา    อิจฺฉา    ปหีเยถ    มิจฺฉาทิฏ ิสฺส    มิจฺฉาทิฏ ิ    ปหีเยถ   
ตเมน   มิตฺตามจฺจา   าติสาโลหิตา   ชาตเมว  น  สงฺฆาฏิก  กเรยฺยุ   
สงฺฆาฏิกตฺตเมว   สมาทเปยฺยุ   เอหิ   ตฺว   ภทฺรมุข  สงฺฆาฏิโก  โหหิ   
สงฺฆาฏิกสฺส   เต   สโต   สงฺฆาฏิธารณมตฺเตน   อภิชฺฌาลุสฺส   อภิชฺฌา   
ปหียิสฺสติ     พฺยาปนฺนจิตฺตสฺส     พฺยาปาโท     ปหยีิสฺสติ    โกธนสฺส   
โกโธ     ปหียิสฺสติ    อุปนาหิสฺส    อุปนาโห    ปหียิสฺสติ    มกฺขิสฺส   
มกฺโข     ปหยีิสฺสติ     ปฬาสิสฺส    ปฬาโส    ปหียสิฺสติ    อิสฺสกุิสฺส   
อิสฺสา   ปหียสิฺสติ   มจฺฉรสิฺส   มจฺฉริย   ปหียิสฺสติ   สสฺส   สาเยฺย   
ปหียิสฺสติ    มายาวิสฺส    มายา    ปหียสิฺสติ    ปาปจฺฉสฺส    ปาปกา   
อิจฺฉา   ปหียสิฺสติ   มิจฺฉาทิฏ ิสฺส   มิจฺฉาทิฏ ิ   ปหยีิสฺสตีติ   ฯ  ยสฺมา   
จ   โข   อห   ภิกฺขเว   สงฺฆาฏิกมฺป   อิเธกจฺจ   ปสฺสามิ  อภิชฺฌาลล   
พยาปนฺนจิตฺต   โกธน   อุปนาหึ   มกฺขึ   ปฬาสึ   อิสฺสุกึ   มจฺฉรึ  ส   
มายาวึ  ปาปจฺฉ  มิจฺฉาทิฏ ึ ๑ ตสฺมา น สงฺฆาฏิกสฺส สงฺฆาฏิธารณมตฺเตน   
สาม ฺ     วทามิ     ฯ     อเจลกสฺส    เจ    ภิกฺขเว    ฯเปฯ   
รโชชลลฺิกสฺส เจ ภิกฺขเว ... อุทโกโรหกสฺส เจ ภิกฺขเว ... รกฺุขมูลกิสฺส   
#๑ ม. มิจฉาทิฏ ิก ฯ    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 513 

เจ   ภิกฺขเว   ...   อพฺโภกาสิกสฺส  เจ  ภิกฺขเว  ...  อุพฺภตฺถกสฺส   
เจ  ภิกฺขเว  ...  ปรยิายภตฺติกสฺส  เจ  ภิกขฺเว  ...  มนฺตชฺฌายิกสฺส   
เจ  ภิกฺขเว  ...  ชฏลิกสฺส  เจ  ภิกฺขเว ชฏาธารณมตฺเตน อภิชฺฌาลสฺุส   
อภิชฺฌา      ปหีเยถ      พฺยาปนฺนจิตฺตสฺส     พฺยาปาโท     ปหีเยถ   
โกธนสฺส   โกโธ   ปหีเยถ   อุปนาหิสฺส   อุปนาโห   ปหีเยถ  มกฺขิสฺส   
มกฺโข    ปหีเยถ    ปฬาสสิฺส   ปฬาโส   ปหีเยถ   อิสฺสุกิสฺส   อิสฺสา   
ปหีเยถ    มจฺฉริสฺส   มจฺฉริย   ปหีเยถ   สสฺส   สาเยฺย   ปหีเยถ   
มายาวิสฺส   มายา   ปหีเยถ   ปาปจฺฉสฺส   ปาปกา   อิจฺฉา   ปหีเยถ   
มิจฺฉาทิฏ ิสฺส   มิจฺฉาทิฏ ิ   ปหีเยถ  ตเมน  มิตฺตามจฺจา  าติสาโลหิตา   
ชาตเมว     น     ชฏิลก    กเรยฺยุ    ชฏลิกตฺตเมว    สมาทเปยฺยุ   
เอหิ  ตฺว  ภทรฺมุข  ชฏลิโก  โหหิ  ชฏลิกสฺส  เต สโต ชฏาธารณมตฺเตน   
อภิชฺฌาลุสฺส         อภิชฺฌา        ปหียิสสฺติ        พฺยาปนฺนจิตฺตสฺส   
พฺยาปาโท    ปหียิสฺสติ    โกธนสฺส    โกโธ    ปหียสิฺสติ   อุปนาหิสฺส   
อุปนาโห     ปหียิสฺสติ    มกฺขิสฺส    มกฺโข     ปหียสิฺสติ    ปฬาสิสฺส   
ปฬาโส     ปหียิสฺสติ     อิสฺสุกิสฺส    อิสฺสา    ปหียสิฺสติ    มจฺฉริสฺส   
มจฺฉริย     ปหียิสฺสติ    สสฺส    สาเยฺย    ปหียิสสฺติ    มายาวิสฺส   
มายา   ปหียสิฺสติ   ปาปจฺฉสฺส  ปาปกา  อิจฺฉา  ปหียิสฺสติ  มิจฺฉาทิฏ ิสฺส   
มิจฺฉาทิฏ ิ    ปหียิสฺสตีติ    ฯ    ยสฺมา    จ    โข   อห   ภิกฺขเว   
ชฏลิกมฺป   อิเธกจฺจ   ปสฺสามิ  อภิชฺฌาลล  พฺยาปนฺนจิตฺต  โกธน  อุปนาหึ   
มกฺขึ   ปฬาสึ   อิสฺสุกึ   มจฺฉรึ   ส   มายาวึ   ปาปจฺฉ   มิจฺฉาทิฏ ึ    
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ตสฺมา น ชฏลิกสฺส ชฏาธารณมตฺเตน สาม ฺ วทามิ ฯ   
     [๔๘๒]    กถ ฺจ   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   สมณสามีจิปฏิปท   ปฏิปนฺโน   
โหติ   ฯ   ยสสฺกสฺสจิ   ภิกขฺเว  ภิกฺขุโน  อภิชฺฌาลุสสฺ  อภิชฺฌา  ปหีนา   
โหติ     พฺยาปนฺนจิตฺตสฺส    พฺยาปาโท    ปหีโน    โหติ    โกธนสฺส   
โกโธ   ปหีโน   โหติ   อุปนาหิสฺส   อุปนาโห   ปหีโน  โหติ  มกฺขิสฺส   
มกฺโข   ปหีโน   โหติ   ปฬาสิสฺส   ปฬาโส   ปหีโน   โหติ  อิสฺสุกิสฺส   
อิสฺสา    ปหนีา    โหติ   มจฺฉริสฺส   มจฺฉริย   ปหีน   โหติ   สสฺส   
สาเยฺย   ปหีน   โหติ   มายาวิสฺส   มายา  ปหีนา  โหติ  ปาปจฺฉสฺส   
ปาปกา    อิจฺฉา   ปหีนา   โหติ   มิจฺฉาทิฏ ิสฺส   มิจฺฉาทิฏ ิ   ปหนีา   
โหติ  ฯ  อิเมส  โข  [๑] ภิกฺขเว สมณมลาน สมณโทสาน สมณกสาวาน   
อาปายิกาน    านาน    ทคฺุคติเวทนียาน    ปหานา   สมณสามีจิปฏิปท   
ปฏิปนฺโนติ     วทามิ     ฯ    โส    สพฺเพหิ    อิเมหิ    ปาปเกหิ   
อกุสเลหิ  ธมเฺมหิ  วิสุทฺธมตฺตาน สมนุปสฺสติ วิมุตฺตมตฺตาน สมนุปสฺสติ ๒ ฯ   
ตสฺส      สพฺเพหิ     อิเมหิ     ปาปเกหิ     อกุสเลหิ     ธมฺเมหิ   
วิสุทฺธมตฺตาน    สมนุปสสฺโต    วิมุตฺตมตฺตาน    สมนุปสฺสโต    ปามุชชฺ   
ชายติ    ปมทุิตสฺส    ปติ    ชายติ    ปติมนสฺส    กาโย   ปสฺสมภฺติ   
ปสฺสทฺธกาโย  สุข  เวเทติ  สุขิโน  จิตฺต สมาธิยติ ฯ โส เมตฺตาสหคเตน   
เจตสา    เอก    ทิส    ผริตฺวา    วิหรติ    ตถา    ทุติย   ตถา   
ตติย    ตถา   จตุตฺถ   อิติ   อุทฺธมโธ   ติริย   สพฺพธิ   สพฺพตฺตตาย   
สพฺพาวนฺต    โลก    เมตฺตาสหคเตน   เจตสา   วิปุเลน   มหคฺคเตน   
#๑ ม. อห ฯ ๒ ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  
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อปฺปมาเณน  อเวเรน  อพฺยาปชฺเฌน  ผริตฺวา  วิหรติ  ฯ  กรุณาสหคเตน   
เจตสา    ...    มุทิตาสหคเตน   เจตสา   ...   อุเปกฺขาสหคเตน   
เจตสา   เอก   ทิส   ผริตฺวา  วิหรติ  ตถา  ทุติย  ตถา  ตติย  ตถา   
จตุตฺถ    อิติ    อุทฺธมโธ    ติริย   สพฺพธิ   สพฺพตฺตตาย   สพฺพาวนฺต   
โลก   อุเปกฺขาสหคเตน   เจตสา   วิปุเลน   มหคฺคเตน   อปฺปมาเณน   
อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน   ผริตฺวา   วิหรติ   ฯ   เสยยฺถาป   ภิกฺขเว   
โปกฺขรณี   อจฺโฉทกา   สาโตทกา   สโีตทกา   เสตกา  ๑  สุปติตฺถา   
รมณียา  ฯ  ปุรตฺถิมาย  เจป  ทิสาย  ปุริโส  อาคจฺเฉยฺย  ฆมฺมาภิตตฺโต   
ฆมฺมปเรโต    กลินฺโต   ตสิโต   ปปาสิโต   ฯ   โส   ต   โปกฺขรณึ   
อาคมฺม   วิเนยฺย   อุทกปปาส   วิเนยฺย   ฆมฺมปริฬาห   ฯ   ปจฺฉิมาย   
เจป  ทิสาย  ปุริโส  อาคจฺเฉยฺย  ...  อุตฺตราย  เจป  ทิสาย  ปุริโส   
อาคจฺเฉยฺย   ...   ทุกฺขิณาย  เจป  ทิสาย  ปุริโส  อาคจฺเฉยฺย  ...   
ยโตกุโต   เจป  [๒]  ปุริโส  อาคจฺเฉยฺย  ฆมฺมาภิตตฺโต  ฆมฺมปเรโต   
กิลนฺโต   ตสิโต   ปปาสิโต   ฯ   โส  ต  โปกฺขรณึ  อาคมฺม  วิเนยฺย   
อุทกปปาส   วิเนยฺย   ฆมฺมปริฬาห   เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ขตฺติยกุลา   
เจป  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชโิต  โหติ  ฯ  โส  จ ตถาคตปฺปเวทิต   
ธมฺมวินย     อาคมฺม     เอว    เมตฺต    กรุณ    มุทิต    อุเปกฺข   
ภาเวตฺวา   ลภติ   อชฌฺตฺต  วูปสม  [๓]  สมณสามีจิปฏิปท  ปฏิปนฺโนติ   
วทามิ  ฯ  พฺราหฺมณกุลา  เจป  ...  เวสฺสกุลา  เจป  ...  สุทฺทกุลา   
เจป   ...   ยสมฺากสฺมา  เจป  กลุา  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชิโต   
#๑ โป. เสโตทกา ๒ ม. น ฯ ๓ ม. อชฌฺตฺต วูปสมา ฯ    
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โหติ   ฯ   โส   จ  ตถาคตปฺปเวทิต  ธมฺมวินย  อาคมฺม  เอว  เมตฺต   
กรุณ  มุทิต  อุเปกฺข ภาเวตฺวา ลภติ อชฺฌตฺต วูปสม [๑] สมณสามีจิปฏิปท   
ปฏิปนฺโนติ      วทามิ     ฯ     ขตฺติยกุลา     เจป     อคารสฺมา   
อนคาริย   ปพฺพชิโต   โหติ   ฯ   โส   จ   อาสวาน  ขยา  อนาสว   
เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช    วิหรติ   อาสวาน   ขยา   สมโณ   โหตีติ   วทามิ   ฯ   
พฺราหฺมณกุลา  เจป  ...  เวสฺสกุลา  เจป  ...  สุทฺทกุลา  เจป ...   
ยสฺมากสฺมา  เจป  กุลา  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชิโต  โหติ  ฯ  โส   
จ    อาสวาน   ขยา   อนาสว   เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   
ธมฺเม    สย    อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   อาสวาน   
ขยา สมโณ โหตีติ วทามีติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                 จูฬอสฺสปุรสุตฺต นิฏ ิต ทสม ฯ   
                   มหายมกวคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
            คิ ฺชกสาลวน ๒       ปริหาตุ ป ฺวโต   
            ปุน สจฺจนิเสโว        มุขวณฺณปสีทตฺตาทิ   
                ตสิโต เกวฏฏสฺส ปุรชฏิเลนาติ ฯ   
                     _______________   
#๑ ม. อชฺฌตฺต วูปสมา ฯ ๒ ม. คิ ฺชกสาลวน ปริหริตุ ป ฺวโต ปุน สจฺจกนิเสโธ   
#มุขวณฺณปสีธนตาปนฺโท เกวฏฏอสสฺปุรชฏิเลน ฯ    
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                       จูฬยมกวคฺโค   
                        _______   
                      สาเลยฺยกสตฺุต   
     [๔๘๓]  เอวมฺเม  สุต  เอก สมย ภควา โกสเลสุ จาริก ฺจรมาโน   
มหตา    ภิกขฺุสงฺเฆน    สทฺธึ   เยน   สาล   ๑   นาม   โกสลาน   
พฺราหฺมณคาโม     ตทวสริ     ฯ     อสฺโสสุ     โข    สาเลยฺยกา   
พฺราหฺมณคหปติกา   สมโณ   ขล ุ  โภ   โคตโม   สกยฺปุตฺโต  สกยฺกุลา   
ปพฺพชิโต    โกสเลสุ    จาริก ฺจรมาโน   มหตา   ภิกฺขุสงฺเฆน   สทฺธึ   
สาล   อนุปฺปตฺโต   ฯ   ต   โข  ปน  ภวนฺต  โคตม  เอว  กลฺยาโณ   
กิตฺติสทฺโท    อพฺภุคฺคโต   อิติป   โส   ภควา   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน   สคุโต   โลกวิทู   อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ  สตฺถา   
เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควา   โส   อิม   โลก   สเทวก   สมารก   
สพฺรหฺมก     สสฺสมณพฺราหฺมณึ    ปช    สเทวมนุสฺส    สย    อภิ ฺา   
สจฺฉิกตฺวา   ปเวเทติ   โส   ธมฺม  เทเสติ  อาทิกลฺยาณ  มชฺเฌกลยฺาณ   
ปริโยสานกลฺยาณ     สาตฺถ     สพฺย ฺชน     เกวลปริปุณฺณ    ปริสุทฺธ   
พฺรหฺมจริย   ปกาเสติ   สาธุ   โข   ปน   ตถารูปาน   อรหต  ทสฺสน   
โหตีติ  ฯ  อถ โข สาเลยฺยกา พฺราหฺมณคหปติกา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา     อปฺเปกจฺเจ     ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   
นิสิทึสุ      อปฺเปกจฺเจ    ภควตา    สทธฺึ    สมฺโมทึสุ    สมฺโมทนีย   
#๑ ม. สาลา นาม ฯ    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 518 

กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทึสุ   อปฺเปกจฺเจ  เยน   
ภควา     เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา     เอกมนฺต    นิสีทสึุ    อปฺเปกจฺเจ   
ภควโต   สนติฺเก  นามโคตฺต  สาเวตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทึสุ  อปฺเปกจฺเจ   
ตุณฺหีภูตา     เอกมนฺต    นสิีทึสุ    ฯ    เอกมนฺต    นสิินฺนา    โข   
สาเลยฺยกา   พฺราหฺมณคหปติกา   ภควนฺต   เอตทโวจุ   โก   นุ   โข   
โภ   โคตม   เหตุ   โก   ปจฺจโย   เยนมิเธกจฺเจ   สตฺตา  กายสฺส   
เภทา    ปรมมฺรณา    อปาย    ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปชฺชนติฺ   
โก   ปน   โภ   โคตม   เหตุ   โก  ปจฺจโย  เยนมิเธกจฺเจ  สตฺตา   
กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชนฺตีติ   ฯ   
อธมฺมจริยาวิสมจริยาเหตุ    โข    คหปตโย    เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   
กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา  อปาย  ทคฺุคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชฺชนฺติ   
ธมฺมจริยาสมจริยาเหตุ       โข       คหปตโย       เอวมิเธกจฺเจ   
สตฺตา   กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  สคุตึ  สคฺค  โลก  อุปปชชฺนฺตีติ  ฯ   
น  โข  มย  อิมสฺส  โภโต  โคตมสฺส  สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส  วิตฺถาเรน   
อตฺถ   อวิภตฺตสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ   อาชานาม   สาธุ   โน   ภว   
โคตโม   ตถา   ธมฺม   เทเสตุ   ยถา  มย  อิมสฺส  โภโต  โคตมสฺส   
สงฺขิตฺเตน   ภาสิตสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ  อวิภตฺตสฺส  วิตฺถาเรน  อตฺถ   
อาชาเนยฺยามาติ   ฯ   เตนหิ   คหปตโย   สุณาถ   สาธุก  มนสิกโรถ   
ภาสิสฺสามีติ   ฯ   เอว   โภติ   โข   สาเลยฺยกา   พฺราหฺมณคหปติกา   
ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ    
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     [๔๘๔]   ภควา   เอตทโวจ   ติวิธ   โข   คหปตโย   กาเยน   
อธมฺมจริยาวิสมจริยา  โหติ  จตุพฺพิธ  วาจาย  อธมฺมจริยาวิสมจริยา โหติ   
ติวิธ   มนสา   อธมฺมจริยาวิสมจริยา  โหติ  ฯ  กถ ฺจ  คหปตโย  ติวิธ   
กาเยน   อธมฺมจริยา   วิสมจริยา   โหติ  ฯ  อิธ  คหปตโย  เอกจฺโจ   
ปาณาติปาตี   โหติ   ลุทฺโท  โลหิตปาณี  หตปหเต  นิวิฏโ  อลชฺช ี ๑   
อทยาปนฺโน  สพฺพปาณภูเตสุ  ๒  ฯ  อทินฺนาทายี  โข  ปน  โหติ  ยนฺต   
ปรสฺส    ปรวิตฺตูปกรณ   คามคต   วา   อร ฺคต   วา   ต   อทินนฺ   
เถยฺยสงฺขาต   อาทาตา  โหติ  ฯ  กาเมสุ  มิจฺฉาจารี  โข  ปน  โหติ   
ยา  ตา  มาตุรกฺขิตา  ปตุรกฺขิตา มาตาปตุรกฺขิตา ภาตุรกฺขิตา ภคินิรกฺขิตา   
าติรกฺขิตา  [๓]  สสฺสามิกา  สปริทณฺฑา  อนฺตมโส มาลาคุฬปริกฺขิตฺตาป   
ตถารูปาสุ     จาริตฺต     อาปชฺชิตา     โหติ    ฯ    เอว    โข   
คหปตโย   ติวิธ   กาเยน   อธมฺมจริยา   วิสมจริยา  โหติ  ฯ  กถ ฺจ   
คหปตโย   จตุพฺพิธ   วาจาย   อธมฺมจริยา   วิสมจริยา  โหติ  ฯ  อิธ   
คหปตโย  เอกจฺโจ  มุสาวาที  โหติ  สภคฺคโต  วา  ปริสคฺคโต  ๔ วา   
าติมชฺฌคฺคโต    วา    ปคูมชฺฌคฺคโต    วา   ราชกุลมชฺฌคฺคโต   วา   
อภินีโต   สกขึฺ   ปฏุโ   เอหมฺโภ  ปุรสิ  ย  ชานาสิ  ต  วเทหีติ  ฯ   
โส   อชาน   วา   อาห   ชานามีติ   ชาน  วา  อาห  น  ชานามีติ   
อปสฺส   วา   อาห   ปสฺสามีติ   ปสฺส   วา   อาห  น  ปสฺสามีติ  ฯ   
อิติ  อตฺตเหตุ  วา  ปรเหตุ   วา  อามิสกิ ฺจิกฺขเหตุ  วา  สมฺปชานมุสา   
ภาสิตา   โหติ   ฯ   ปสุณวาโจ  โข  ปน  โหติ  อิโต  สุตฺวา  อมตฺุร   
#๑ โป. ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ ๒ ม. ปาณภูเตสุ ฯ ๓ โป. ม. โคตฺตรกฺขิตา   
#ธมฺมรกฺขิตา ฯ ๔ ม. สภาคโต วา ปริสาคโต วา ฯ    
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อกฺขาตา   อิเมส  เภทาย  อมุตฺร  วา  สตฺุวา  อิเมส  อกฺขาตา  อมูส   
เภทาย   อิติ  สมคฺคาน  วา  เภเทตา  ๑  ภินฺนาน  วา  อนุปฺปทาตา   
วคฺคาราโม   วคฺครโต   วคฺคนนฺที   วคฺคกรณึ  วาจ  ภาสิตา  โหติ  ฯ   
ผรุสวาโจ   โข   ปน   โหติ  ยา  สา  วาจา  อณฺฑกา  ๒  กกฺกสา   
ปรกฏกา    ปราภิสชฺชนี    โกธสามนฺตา    อสมาธิสวตฺตนิกา   ตถารูป   
วาจ   ภาสิตา   โหติ   ฯ   สมฺผปฺปลาป   โข  ปน  โหติ  อกาลวาที   
อภูตวาที   อนตฺถวาที  อธมฺมวาที  อวินยวาที  อนิธานวตึ  วาจ  ภาสิตา   
โหติ   อกาเลน   อนปเทส   อปริยนฺตวตึ   อนตฺถส ฺหิต  ฯ  เอว  โข   
คหปตโย   จตุพฺพิธ   วาจาย   อธมฺมจริยาวิสมจริยา   โหติ  ฯ  กถ ฺจ   
คหปตโย   ติวิธ  มนสา  อธมฺมจริยาวิสมจริยา  โหติ  ฯ  อิธ  คหปตโย   
เอกจฺโจ    อภิชฺฌาลุ    โหติ    ยนฺต    ปรสฺส    ปรวิตฺตูปกรณ   ต   
อภิชฺฌิตา   ๓   โหติ   อโห   วต   ย  ปรสฺส  ต  มุ  อสฺสาติ  ฯ   
พฺยาปนฺนจิตฺโต    โข   ปน   โหติ   ปทุฏมนสงฺกปฺโป   อิเม   สตฺตา   
ห ฺนฺตุ  วา  วชฌฺนฺตุ  วา  อุจฺฉิชฺชนฺตุ  วา  [๔]  มา วา อเหสุนฺติ ฯ   
มิจฺฉาทิฏ ิโก   โข   ปน   โหติ   วิปรตีทสฺสโน   นตฺถิ   ทินฺน   นตฺถ ิ  
ยิฏ    นตฺถ ิ   หุต   นตฺถ ิ  สุกฏทุกกฺฏาน   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   เอว   โข   คหปตโย   ติวิธ   มนสา   
#๑ โป. ม. เภตฺตา ฯ ๒ ม. กณฺฏกา ฯ ๓ ม. อภิชฺฌาตา ฯ ๔ โป. ม.   
#วินสฺสนฺตฺ วา  ฯ    
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อธมฺมจริยา  วิสมจริยา  โหติ  ฯ  เอว  อธมฺมจริยา  วิสมจริยาเหตุ โข   
คหปตโย   เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  อปาย   
ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชนฺติ ฯ   
     [๔๘๕]  ติวิธ  โข  คหปตโย  กาเยน ธมฺมจริยา สมจริยา โหติ ฯ   
จตุพฺพิธ  วาจาย ธมฺมจริยาสมจริยา โหติ ฯ ติวิธ มนสา ธมฺมจริยาสมจริยา   
โหติ    ฯ    กถ ฺจ   คหปตโย   ติวิธ   กาเยน   ธมฺมจริยาสมจริยา   
โหติ      ฯ      อิธ      คหปตโย      เอกจฺโจ     ปาณาติปาต   
ปหาย    ปาณาติปาตา    ปฏิวิรโต    โหติ    นิหิตทณฺโฑ   นิหิตสตฺโถ   
ลชชฺี    ทยาปนฺโน    สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป   วิหรติ   ฯ   อทินนฺาทาน   
ปหาย   อทินนฺาทานา   ปฏิวิรโต   โหติ   ยนฺต   ปรสฺส  ปรวิตฺตูปกรณ   
คามคต   วา   อร ฺคต   วา  น  ต  อทนิฺน  เถยฺยสงฺขาต  อาทาตา   
โหติ   ฯ   กาเมสุ  มิจฺฉาจาร  ปหาย  กาเมสุ  มิจฺฉาจารา  ปฏิวิรโต   
โหติ   ยา   ตา  มาตุรกฺขิตา  ปตุรกฺขิตา  มาตาปตุรกฺขิตา  ภาตุรกฺขิตา   
ภคินิรกฺขิตา   าติรกฺขิตา   [๑]   สสฺสามิกา   สปรทิณฺฑา   อนฺตมโส   
มาลาคุฬปริกฺขิตฺตาป  ตถารูปาสุ  น  จาริตฺต  อาปชฺชิตา โหติ ฯ เอว โข   
คหปตโย  ติวิธ  กาเยน  ธมฺมจริยาสมจริยา  โหติ  ฯ  กถ ฺจ  คหปตโย   
จตุพฺพิธ  วาจาย  ธมฺมจริยา  สมจริยา  โหติ  ฯ  อิธ คหปตโย เอกจฺโจ   
มุสาวาท  ปหาย  มุสาวาทา  ปฏิวิรโต  โหติ  สภคฺคโต  วา  ปรสิคฺคโต   
วา    าติมชฌฺคฺคโต    วา    ปูคมชฺฌคฺคโต   วา   ราชกุลมชฺฌคฺคโต   
วา   อภินีโต   สกฺขึ  ปุฏโ  เอหมฺโภ  ปุริส  ย  ชานาสิ  ต  วเทหีติ   
#๑ ม. โคตฺตรกฺขิตา ธมฺมรกฺขิตา ฯ    
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โส   อชาน   วา   อาห   น   ชานามีติ  ชาน  วา  อาห  ชานามีติ   
อปสฺส   วา   อาห   น   ปสฺสามีติ   ปสสฺ   วา  อาห  ปสฺสามีติ  ฯ   
อิติ  อตฺตเหตุ  วา  ปรเหตุ  วา  อามิสกิ ฺจิกฺขเหตุ  วา น สมฺปชานมุสา   
ภาสิตา   โหติ   ฯ   ปสุณ   วาจ  ปหาย  ปสุณาย  วาจาย  ปฏิวิรโต   
โหติ   อิโต   สุตฺวา   น   อมุตฺร   อกฺขาตา  อิเมส  เภทาย  อมุตฺร   
วา   สุตฺวา   น   อิเมส   อกฺขาตา   อมูส   เภทาย   อิติ  ภินฺนาน   
วา   สนฺธาตา   สหิตาน   วา   อนุปฺปทาตา  สมคฺคาราโม  สมคฺครโต   
สมคฺคนนฺที   สมคฺคกรณึ   วาจ   ภาสิตา  โหติ  ฯ  ผรุส  วาจ  ปหาย   
ผรุสาย   วาจาย   ปฏิวิรโต  โหติ  ยา  สา  วาจา  เนลา  กณฺณสุขา   
เปมนียา    หทยงฺคมา    โปรี   พหุชนกนฺตา   พหุชนมนาปา   ตถารูป   
วาจ   ภาสิตา   โหติ  ฯ  สมฺผปฺปลาป  ปหาย  สมฺผปฺปลาปา  ปฏิวิรโต   
โหติ   กาลวาที   ภูตวาที   อตฺถวาที   ธมฺมวาที   วินยวาที  นิธานวตึ   
วาจ   ภาสิตา   โหติ   กาเลน   สาปเทส  ปรยินฺตวตึ  อตฺถส ฺหิต  ฯ   
เอว   โข  คหปตโย  จตุพฺพิธ  วาจาย  ธมฺมจริยา  สมจริยา  โหติ  ฯ   
กถ ฺจ   คหปตโย   ติวิธ   มนสา  ธมมฺจริยา  สมจริยา  โหติ  ฯ  อิธ   
คหปตโย   เอกจฺโจ   อนภิชฺฌาลุ   โหติ   ยนฺต   ปรสฺส  ปรวิตฺตูปกรณ   
ต   นาภิชฺฌิตา   โหติ   อโห   วต   ย  ปรสฺส  ต  มุ  อสฺสาติ  ฯ   
อพฺยาปนฺนจิตฺโต    โข    ปน    โหติ    อปฺปทุฏมนสงฺกปฺโป    อิเม   
สตฺตา   อเวรา   อพฺยาปชฌฺา   อนีฆา   สุขี   อตฺตาน  ปริหรนฺตูติ  ฯ   
สมฺมาทิฏ ิโก   โข   ปน   โหติ   อวิปรตีทสฺสโน   อตฺถิ   ทินฺน  อตฺถิ    
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ยิฏ    อตฺถ ิ   หุต   อตฺถ ิ  สุกฏทุกฺกฏาน   กมฺมาน   ผล   วิปาโก   
อตฺถิ   อย   โลโก   อตฺถิ   ปโร   โลโก  อตฺถิ  มาตา  อตฺถิ  ปตา   
อตฺถิ   สตฺตา   โอปปาติกา   อตฺถิ   โลเก  สมณพฺราหฺมณา  สมฺมคฺคตา   
สมฺมาปฏิปนฺนา    เย   อิม ฺจ   โลก   ปร ฺจ   โลก   สย   อภิ ฺา   
สจฺฉิกตฺวา   ปเวเทนฺตีติ   ฯ   เอว   โข   คหปตโย   ติวิธ   มนสา   
ธมฺมจริยาสมจริยา    โหติ    ฯ   เอว   ธมฺมจริยาสมจริยาเหตุ   โข   
คหปตโย   เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส   เภทา  ปรมฺมรณา  สุคตึ   
สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ ฯ   
     [๔๘๖]   อากงฺเขยฺย   เจ   คหปตโย  ธมฺมจารี  สมจารี  อโห   
วตาห    กายสฺส    เภทา    ปรมฺมรณา   ขตฺติยมหาสาลาน   สหพฺยต   
อุปปชฺเชยฺยนฺติ   าน   โข   ปเนต   วิชฺชติ  ย  โส  กายสฺส  เภทา   
ปรมฺมรณา    ขตฺติยมหาสาลาน    สหพฺยต    อุปปชฺเชยฺย    ต   กิสฺส   
เหตุ  ตถา  หิ  โส  ธมฺมจารี  สมจารี  ฯ  อากงฺเขยฺย  เจ  คหปตโย   
ธมฺมจารี    สมจารี    อโห    วตาห   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   
พฺราหฺมณมหาสาลาน   ฯเปฯ   คหปติมหาสาลาน  สหพฺยต  อุปปชฺเชยฺยนฺติ   
าน     โข     ปเนต    วิชชฺติ    ย    โส    กายสฺส    เภทา   
ปรมฺมรณา    คหปติมหาสาลาน    สหพฺยต    อุปปชฺเชยฺย    ต   กิสฺส   
เหตุ  ตถา  หิ  โส  ธมฺมจารี  สมจารี  ฯ  อากงฺเขยฺย  เจ  คหปตโย   
ธมฺมจารี    สมจารี    อโห    วตาห   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   
จาตุมฺมหาราชิกาน    เทวาน    สหพฺยต   อุปปชฺเชยฺยนฺติ   าน   โข    
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ปเนต   วิชชฺติ  ย  โส  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  จาตุมฺมหาราชิกาน   
เทวาน   สหพฺยต   อุปปชเฺชยฺย   ต   กสิฺส   เหตุ   ตถา   หิ   โส   
ธมฺมจารี   สมจารี   ฯ  อากงฺเขยฺย  เจ  คหปตโย  ธมฺมจารี  สมจารี   
อโห    วตาห    กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   ตาวตึสาน   เทวาน   
สหพฺยต  ฯเปฯ  ยามาน  เทวาน  ... ตุสิตาน เทวาน ... นิมฺมานรตีน   
เทวาน  ...  ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน  เทวาน  ...  พฺรหฺมกายิกาน  เทวาน   
สหพฺยต   อุปปชฺเชยฺยนติฺ   าน   โข  ปเนต  วิชฺชติ  ย  โส  กายสฺส   
เภทา   ปรมฺมรณา   พฺรหฺมกายิกาน   เทวาน  สหพฺยต  อุปปชฺเชยฺย  ต๕   
กิสฺส   เหตุ   ตถา   ห ิ โส  ธมฺมจารี  สมจารี  ฯ  อากงฺเขยฺย  เจ   
คหปตโย    ธมฺมจารี    สมจารี    อโห    วตาห   กายสฺส   เภทา   
ปรมฺมรณา   อาภาน   เทวาน   สหพฺยต   อุปปชฺเชยยฺนฺติ   าน   โข   
ปเนต   วิชชฺติ   ย  โส  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  อาภาน  เทวาน   
สหพฺยต   อุปปชฺเชยฺย   ต   กิสฺส   เหตุ   ตถา   ห ิ  โส  ธมฺมจารี   
สมจารี   ฯ   อากงฺเขยฺย   เจ   คหปตโย   ธมฺมจารี  สมจารี  อโห   
วตาห   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   ปริตฺตาภาน   เทวาน   ฯเปฯ   
อปฺปมาณาภาน   เทวาน  ...  อาภสฺสราน  เทวาน  ...  ปริตฺตสุภาน   
เทวาน  ...  อปฺปมาณสุภาน  เทวาน  ...  สุภกิณฺหกาน  เทวาน ...   
เวหปฺผลาน  เทวาน  ...  อวิหาน  เทวาน ... อตปฺปาน เทวาน ...   
สุทสฺสาน  เทวาน ... สุทสฺสีน เทวาน ... อกนฏิกาน ๑ เทวาน ...   
อากาสาน ฺจายตนูปคาน     เทวาน     ...     วิ ฺาณ ฺจายตนูปคาน   
#๑ โป. ม. อกนิฏาน ฯ    
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เทวาน    ...   อากิ ฺจ ฺายตนูปคาน   เทวาน   ...   เนวส ฺา-   
นาส ฺายตนูปคาน  เทวาน  สหพฺยต  อุปปชฺเชยฺยนฺติ  าน  โข  ปเนต   
วิชฺชติ  ย  โส  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  เนวส ฺานาส ฺายตนูปคาน   
เทวาน   สหพฺยต   อุปปชเฺชยฺย   ต   กสิฺส   เหตุ   ตถา   หิ   โส   
ธมฺมจารี   สมจารี   ฯ  อากงฺเขยฺย  เจ  คหปตโย  ธมฺมจารี  สมจารี   
อโห   วตาห   อาสวาน   ขยา   อนาสว   เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   
ทิฏเว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺยนฺติ   
าน  โข  ปเนต  วิชชฺติ  ย  โส  อาสวาน  ขยา  อนาสว เจโตวิมุตฺตึ   
ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช   
วิหเรยฺย ต กสิฺส เหตุ ตถา หิ โส ธมฺมจารี สมจารีติ ฯ   
     [๔๘๗]   เอว   วุตฺเต   สาเสยฺยกา  พฺราหฺมณคหปติกา  ภควนฺต   
เอตทโวจุ   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม  อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม  เสยฺยถาป   
โภ   โคตม   นิกฺกุชฺชิต   วา   อุกฺกชฺุเชยยฺ   ปฏิจฺฉนฺน  วา  วิวเรยฺย   
มูฬฺหสฺส    วา    มคฺค   อาจิกฺเขยฺย   อนฺธกาเร   วา   เตลปชฺโชต   
ธาเรยฺย   จกขฺุมนฺโต   รูปานิ   ทกฺขนฺตีติ   เอวเมว  โภตา  โคตเมน   
อเนกปริยาเยน   ธมฺโม   ปกาสิโต   เอเต  มย  ภวนตฺ  โคตม  สรณ   
คจฺฉาม    ธมมฺ ฺจ    ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ    อุปาสเก    โน   ภว   โคตโม   
ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปเต ๑ สรณงฺคเตติ ฯ   
                 สาเลยฺยกสุตฺต นิฏ ิต ปม ฯ   
                       __________   
#๑ ม. สพฺพตฺถ ปาณุเปต ฯ    
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                       เวร ฺชกสุตฺต   
     [๔๘๘]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน   
เวร ฺชกา     พฺราหฺมณคหปติกา    สาวตฺถิย    ปฏิวสนฺติ    เกนจิเทว   
กรณีเยน   ฯ   อสฺโสสุ   โข   เวร ฺชกา   พฺราหฺมณคหปติกา   สมโณ   
ขลุ   โภ   โคตโม   สกฺยปตฺุโต  สกฺยกลุา  ปพฺพชโิต  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ  ต  โข  ปน  ภวนฺต  โคตม   
เอว   กลยฺาโณ   กิตฺติสทฺโท   อพฺภุคฺคโต   อิติป   โส   ภควา  อรห   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ     วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน    สุคโต    โลกวิทู    อนุตฺตโร   
ปุริสทมฺมสารถิ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ  ภควา  โส  อิม  โลก   
สเทวก    สมารก    สพฺรหฺมก    สสฺสมณพฺราหฺมณึ   ปช   สเทวมนุสฺส   
สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   ปเวเทติ  โส  ธมฺม  เทเสติ  อาทิกลฺยาณ   
มชฺเฌกลฺยาณ    ปรโิยสานกลฺยาณ    สาตฺถ    สพฺย ฺชน   เกวลปริปุณฺณ   
ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   ปกาเสติ   สาธุ   โข   ปน  ตถารูปาน  อรหต   
ทสฺสน  โหตีติ  ฯ  อถ  โข  เวร ฺชกา  พฺราหฺมณคหปติกา  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมึสุ    อุปสงฺกมิตฺวา    อปฺเปกจฺเจ    ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทึสุ   อปฺเปกจฺเจ   ภควตา   สทฺธ ึ สมโฺมทึสุ  สมโฺมทนีย   
กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทึสุ  อปฺเปกจฺเจ  เยน ภควา   
เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา     เอกมนฺต    นสิีทึสุ    อปฺเปกจฺเจ    ภควโต    
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สนฺติเก    นามโคตฺต    สาเวตฺวา    เอกมนฺต   นิสีทสึุ   อปฺเปกจฺเจ   
ตุณฺหีภูตา   เอกมนฺต   นสิีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต  นิสินนฺา  โข  เวร ฺชกา   
พฺราหฺมณคหปติกา   ภควนฺต   เอตทโวจุ   โก   นุ   โข   โภ  โคตม   
เหตุ   โก  ปจฺจโย  เยนมิเธกจฺเจ  สตฺตา  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา   
อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปชชฺนฺติ   โก   ปน  โภ  โคตม   
เหตุ   โก  ปจฺจโย  เยนมิเธกจฺเจ  สตฺตา  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา   
สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชนฺตีติ  ฯ  อธมฺมจริยา  วิสมจริยาเหตุ  โข   
คหปตโย   เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  อปาย   
ทุคฺคตึ    วินปิาต    นริย    อุปปชชฺนฺติ   ธมฺมจริยาสมจริยาเหตุ   โข   
คหปตโย   เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส   เภทา  ปรมฺมรณา  สุคตึ   
สคฺค   โลก   อุปปชฺชนฺตีติ   ฯ  น  โข  มย  อิมสฺส  โภโต  โคตมสฺส   
สงฺขิตฺเตน   ภาสิตสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ  อวิภตฺตสฺส  วิตฺถาเรน  อตฺถ   
อาชานาม   สาธุ   โข  ปน  ภว  โคตโม  ตถา  ธมฺม  เทเสตุ  ยถา   
มย    อิมสฺส   โภโต   โคตมสฺส   สงฺขิตฺเตน   ภาสิตสฺส   วิตฺถาเรน   
อตฺถ   อวิภตฺตสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ   อาชาเนยฺยามาติ   ฯ   เตนหิ   
คหปตโย   สณุาถ   สาธุก   มนสิกโรถ   ภาสิสฺสามีติ   ฯ  เอว  โภติ   
โข เวร ฺชกา พฺราหฺมณคหปติกา ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๔๘๙]   ภควา   เอตทโวจ   ติวิธ   โข   คหปตโย   กาเยน   
อธมฺมจารี   วิสมจารี   โหติ   จตุพฺพิธ   วาจาย  อธมฺมจารี  วิสมจารี   
โหติ    ติวิธ    มนสา    อธมฺมจารี   วิสมจารี   โหติ   ฯ   กถ ฺจ    
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คหปตโย  ติวิธ  กาเยน  อธมฺมจารี  วิสมจารี  โหติ  ฯ  อิธ  คหปตโย   
เอกจฺโจ   ปาณาติปาตี   โหติ   ลุทฺโท   โลหิตปาณี  หตปหเต  นิวิฏโ   
อลชฺช ี  อทยาปนฺโน   สพฺพปาณภูเตสุ   ฯ  อทินฺนาทายี  โข  ปน  โหติ   
ยนฺต    ปรสฺส   ปรวิตฺตูปกรณ   ต   อทินฺน   เถยฺยสงฺขาต   อาทาตา   
โหติ   ฯ   กาเมสุ  มิจฺฉาจารี  โข  ปน  โหติ  ยา  ตา  มาตุรกฺขิตา   
ฯเปฯ   ตถารปูาสุ  จาริตฺต  อาปชฺชิตา  โหติ  ฯ  เอว  โข  คหปตโย   
ติวิธ   กาเยน   อธมฺมจารี   วิสมจารี   โหติ   ฯ   กถ ฺจ  คหปตโย   
จตุพฺพิธ   วาจาย   อธมฺมจารี   วิสมจารี   โหติ   ฯ   อิธ  คหปตโย   
เอกจฺโจ   มุสาวาที   โหติ   ฯเปฯ   สมฺปชานมุสา  ภาสิตา  โหติ  ฯ=   
ปสุณวาโจ   โข   ปน   โหติ   อิโต  สตฺุวา  อมุตฺร  อกฺขาตา  ฯเปฯ   
วคฺคกรณึ   วาจ   ภาสิตา   โหติ  ฯ  ผรสุวาโจ  โข  ปน  โหติ  ยา   
สา  วาจา  อณฺฑกา  กกฺกสา  ฯเปฯ  ตถารูป  วาจ  ภาสิตา  โหติ  ฯ   
สมฺผปฺปลาป   โข  ปน  โหติ  อกาลวาที  อภูตวาที  ฯเปฯ  อปริยนฺตวตึ   
อนตฺถส ฺหิต   ฯ   เอว   โข   คหปตโย  จตุพฺพิธ  วาจาย  อธมฺมจารี   
วิสมจารี   โหติ   ฯ   กถ ฺจ   คหปตโย   ติวิธ   มนสา   อธมฺมจารี   
วิสมจารี    โหติ   ฯ   อิธ   คหปตโย   เอกจฺโจ   อภิชฺฌาลุ   โหติ   
ฯเปฯ    ต   มุ   อสฺสาติ   ฯ   พฺยาปนฺนจิตฺโต   โข   ปน   โหติ   
ปทุฏมนสงฺกปฺโป   อิเม   สตฺตา   ห ฺนฺตุ   วา   ฯเปฯ   มา   วา   
อเหสุนฺติ   ฯ   มิจฺฉาทิฏ ิโก   โข   ปน   โหติ   วิปรตีทสฺสโน  นตฺถิ   
ทินฺน   นตฺถิ   ยฏิ   นตฺถิ   หุต   ฯเปฯ  สจฺฉิกตฺวา  ปเวเทนฺตีติ  ฯ    
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เอว   โข   คหปตโย   ติวิธ   มนสา  อธมฺมจารี  วิสมจารี  โหติ  ฯ   
เอว    อธมฺมจริยาวิสมจริยาเหตุ    โข    คหปตโย    เอวมิเธกจฺเจ   
สตฺตา   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   อปาย   ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย   
อุปปชฺชนฺติ ฯ   
     [๔๙๐]   ติวิธ   โข  ปน  คหปตโย  กาเยน  ธมฺมจารี  สมจารี   
โหติ   จตุพฺพิธ   วาจาย   ธมฺมจารี   สมจารี   โหติ   ติวิธ   มนสา   
ธมฺมจารี    สมจารี   โหติ   ฯ   กถ ฺจ   คหปตโย   ติวิธ   กาเยน   
ธมฺมจารี   สมจารี   โหติ   ฯ   อิธ  คหปตโย  เอกจฺโจ  ปาณาติปาต   
ปหาย    ปาณาติปาตา    ปฏิวิรโต    โหติ    นิหิตทณฺโฑ   นิหิตสตฺโถ   
ฯเปฯ    สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป    วิหรติ    ฯ    อทินฺนาทาน   ปหาย   
อทินฺนาทานา   ปฏิวิรโต   โหติ   ยนฺต   ปรสฺส   ปรวิตฺตูปกรณ  น  ต   
อทินฺน   เถยยฺสงฺขาต   อาทาตา  โหติ  ฯ  กาเมสุ  มจฺิฉาจาร  ปหาย   
ฯเปฯ   ตถารปูาสุ   น   จาริตฺต   อาปชชฺิตา   โหติ   ฯ  เอว  โข   
คหปตโย    ติวิธ   กาเยน   ธมฺมจารี   สมจารี   โหติ   ฯ   กถ ฺจ   
คหปตโย  จตุพฺพิธ  วาจาย  ธมฺมจารี  สมจารี  โหติ  ฯ  อิธ  คหปตโย   
เอกจฺโจ   มุสาวาท  ปหาย  มุสาวาทา  ปฏิวิรโต  โหติ  สภคฺคโต  วา   
ฯเปฯ   น   สมฺปชานมุสา   ภาสิตา   โหติ   ฯ   ปสณุ  วาจ  ปหาย   
ปสุณาย    วาจาย    ปฏิวิรโต   ฯเปฯ   สมคฺคกรณึ   วาจ   ภาสิตา   
โหติ  ฯ  ผรสุ  วาจ  ปหาย  ฯเปฯ  ตถารูป  ๑ วาจ ภาสิตา โหติ ฯ   
สมฺผปฺปลาป  ปหาย  ฯเปฯ  กาเลน  สาปเทส  ปริยนฺตวตึ  อตฺถส ฺหิต ฯ   
#๑ โป. ม. ตถารูป ฯ    
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เอว    โข    คหปตโย    จตุพฺพิธ    วาจาย    ธมฺมจารี   สมจารี   
โหติ   ฯ  กถ ฺจ  คหปตโย  ติวิธ  มนสา  ธมฺมจารี  สมจารี  โหติ  ฯ   
อิธ   คหปตโย  เอกจฺโจ  อนภิชฺฌาลุ  โหติ  ยนฺต  ปรสฺส  ปรวิตฺตูปกรณ   
ต   นาภิชฺฌิตา   โหติ   อโห   วต   ย  ปรสฺส  ต  มุ  อสฺสาติ  ฯ   
อพฺยาปนฺนจิตฺโต   โข   ปน   โหติ   อปฺปทุฏมนสงฺกปฺโป  อิเม  สตฺตา   
อเวรา  อพฺยาปชฺฌา  อนีฆา  สุขี  อตฺตาน  ปริหรนฺตูติ  ฯ  สมฺมาทิฏ ิโก   
โข    ปน    โหติ    อวิปรตีทสฺสโน    อตฺถิ    ทนฺน   อตฺถ ิ  ยิฏ(   
ฯเปฯ   สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  ปเวเทนฺตีติ  ฯ  เอว  โข  คหปตโย   
ติวิธ  มนสา  ธมฺมจารี  สมจารี  โหติ  ฯ  เอว  ธมฺมจริยาสมจริยาเหตุ   
โข   คหปตโย   เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส   เภทา  ปรมฺมรณา   
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ ฯ   
     [๔๙๑]   อากงฺเขยฺย   เจ   คหปตโย  ธมฺมจารี  สมจารี  อโห   
วตาห    กายสฺส    เภทา    ปรมฺมรณา   ขตฺติยมหาสาลาน   สหพฺยต   
อุปปชฺเชยฺยนฺติ   าน   โข   ปเนต   วิชฺชติ  ย  โส  กายสฺส  เภทา   
ปรมฺมรณา    ขตฺติยมหาสาลาน    สหพฺยต    อุปปชฺเชยฺย    ต   กิสฺส   
เหตุ  ตถา  หิ  โส  ธมฺมจารี  สมจารี  ฯ  อากงฺเขยฺย  เจ  คหปตโย   
ธมฺมจารี    สมจารี    อโห    วตาห   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   
พฺราหฺมณมหาสาลาน   ฯเปฯ   คหปติมหาสาลาน  สหพฺยต  อุป- 
ปชฺเชยฺยนฺติ   าน     โข     ปเนต    วิชชฺติ    ย    โส    กายสฺส    เภทา   
ปรมฺมรณา    คหปติมหาสาลาน    สหพฺยต    อุปปชฺเชยฺย    ต   กิสฺส    
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เหตุ  ตถา  หิ  โส  ธมฺมจารี  สมจารี  ฯ  อากงฺเขยฺย  เจ  คหปตโย   
ธมฺมจารี    สมจารี    อโห    วตาห   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   
จาตุมฺมหาราชิกาน    เทวาน    สหพฺยต   อุปปชฺเชยฺยนฺติ   าน   โข   
ปเนต   วิชชฺติ  ย  โส  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  จาตุมฺมหาราชิกาน   
เทวาน     สหพฺยต     อุปปชฺเชยฺย     ต    กิสฺส    เหตุ    ตถา   
หิ   โส   ธมมฺจารี  สมจารี  ฯ  อากงฺเขยฺย  เจ  คหปตโย  ธมฺมจารี   
สมจารี    อโห    วตาห   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   ตาวตึสาน   
เทวาน  ฯเปฯ  ยามาน  เทวาน  ... ตุสติาน เทวาน ... นิมฺมานรตีน   
เทวาน    ...    ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน   เทวาน   ...   พฺรหฺมกายิกาน   
เทวาน   สหพฺยต   อุปปชเฺชยฺยนฺติ   าน  โข  ปเนต  วิชชฺติ  ย  โส   
กายสฺส    เภทา    ปรมฺมรณา    พฺรหฺมกายิกาน    เทวาน   สหพฺยต   
อุปปชฺเชยฺย   ต   กิสฺส   เหตุ   ตถา  หิ  โส  ธมฺมจารี  สมจารี  ฯ   
อากงฺเขยฺย   เจ   คหปตโย  ธมฺมจารี  สมจารี  อโห  วตาห  กายสฺส   
เภทา    ปรมมฺรณา    อาภาน    เทวาน    สหพฺยต   อุปปชฺเชยฺยนฺติ   
าน   โข   ปเนต   วิชชฺติ   ย   โส   กายสฺส   เภทา  ปรมฺมรณา   
อาภาน    เทวาน   สหพฺยต   อุปปชฺเชยฺย   ต   กิสฺส   เหตุ   ตถา   
หิ   โส   ธมมฺจารี  สมจารี  ฯ  อากงฺเขยฺย  เจ  คหปตโย  ธมฺมจารี   
สมจารี    อโห   วตาห   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   ปริตฺตาภาน   
เทวาน  ฯเปฯ  อปฺปมาณาภาน  เทวาน  ...  อาภสฺสราน เทวาน ...   
ปริตฺตสุภาน   เทวาน  ...  อปฺปมาณสุภาน  เทวาน  ...  สุภกิณฺหกาน    
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เทวาน  ...  เวหปฺผลาน  เทวาน  ... อวิหาน เทวาน ... อตปฺปาน   
เทวาน  ...  สทุสฺสาน  เทวาน  ... สุทสสฺีน เทวาน ... อกนฏิกาน   
เทวาน  ...  อากาสาน ฺจายตนูปคาน เทวาน ... วิ ฺาณ ฺจายตนูปคาน   
เทวาน      ...      อากิ ฺจ ฺายตนูปคาน      เทวาน      ...   
เนวส ฺานาส ฺายตนูปคาน  เทวาน  สหพฺยต  อุปปชฺเชยฺยนฺติ  าน  โข   
ปเนต  วิชฺชติ ย โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา เนวส ฺานาส ฺายตนูปคาน   
เทวาน      สหพฺยต      อุปปชฺเชยฺย      ต      กิสฺส      เหตุ   
ตถา   ห ิ  โส   ธมฺมจารี   สมจารี   ฯ  อากงฺเขยฺย  เจ  คหปตโย   
ธมฺมจารี   สมจารี  อโห  วตาห  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ   
ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช   
วิหเรยฺยนฺติ   าน   โข   ปเนต   วิชชฺติ   ย   โส  อาสวาน  ขยา   
อนาสว   เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   
สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   วิหเรยฺย   ต   กิสฺส   เหตุ   ตถา  ห ิ โส   
ธมฺมจารี สมจารีติ ฯ   
     [๔๙๒]   เอว   วุตฺเต   เวร ฺชกา   พฺราหฺมณคหปติกา  ภควนฺต   
เอตทโวจุ   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม  อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม  เสยฺยถาป   
โภ   โคตม   นิกฺกุชฺชิต   วา   อุกฺกชฺุเชยยฺ   ปฏิจฺฉนฺน  วา  วิวเรยฺย   
มูฬฺหสฺส  วา  มคฺค  อาจิกฺเขยฺย  อนฺธกาเร  วา  เตลปชฺโชต  ธาเรยยฺ   
จกฺขุมนฺโต  รูปาน ิ ทกฺขนฺตีติ  เอวเมว  โภตา  โคตเมน อเนก- 
ปริยาเยน  ธมฺโม     ปกาสิโต     เอเต     มย     ภวนฺต    โคตม    สรณ    
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คจฺฉาม   ธมมฺ ฺจ   ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ   อุปาสเก  โน  ภว  โคตโม  ธาเรตุ   
อชฺชตคฺเค ปาณุเปเต สรณงฺคเตติ ฯ   
                 เวร ฺชกสุตฺต นิฏ ิต ทุติย ฯ   
                      ____________    
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                      มหาเวทลฺลสุตฺต   
     [๔๙๓]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา มหาโกฏ ิโก   
สายณฺหสมย     ปฏิสลฺลานา     วุฏ ิโต     เยนายสฺมา    สารีปุตฺโต   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมตา   สารีปุตฺเตน   สทฺธึ   สมฺโมทิ   
สมฺโมทนีย กถ  สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
     [๔๙๔]    เอกมนฺต    นสิินฺโน   โข   อายสฺมา   มหาโกฏ ิโก   
อายสฺมนฺต    สารีปุตฺต    เอตทโวจ   ทปฺุป ฺโ   ทปฺุป ฺโติ   อาวุโส   
วุจฺจติ  กิตฺตาวตา  นุ  โข  อาวุโส  ทุปปฺ ฺโติ  วุจฺจตีติ  ฯ นปฺปชานาติ   
นปฺปชานาตีติ     โข     อาวุโส     ตสฺมา     ทุปฺป ฺโติ    วุจฺจติ   
กิ ฺจ   นปฺปชานาติ   อิท   ทุกฺขนฺติ   นปฺปชานาติ   อย   ทกฺุขสมุทโยติ   
นปฺปชานาติ   อย   ทกฺุขนิโรโธติ   นปปฺชานาติ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ    นปฺปชานาติ    นปฺปชานาติ   นปฺปชานาตีติ   โข   อาวุโส   
ตสฺมา  ทุปฺป ฺโติ  วุจฺจตีติ  ฯ  สาธาวุโสติ  โข  อายสฺมา มหาโกฏ ิโก   
อายสฺมโต     สารีปุตฺตสฺส     ภาสิต     อภินนฺทิตฺวา     อนุโมทิตฺวา   
อายสฺมนฺต    สารีปุตฺต    อุตฺตรึ   ป ฺห   อปุจฺฉิ   ป ฺวา   ป ฺวาติ   
อาวุโส   วุจฺจติ   กิตฺตาวตา   น ุ โข  อาวุโส  ป ฺวาติ  วุจฺจตีติ  ฯ   
ปชานาติ   ปชานาตีติ   โข   อาวุโส   ตสฺมา  ป ฺวาติ  วุจฺจติ  กิ ฺจ   
ปชานาติ   อิท   ทุกฺขนฺติ   ปชานาติ  อย  ทุกฺขสมุทโยติ  ปชานาติ  อย    
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ทุกฺขนิโรโธติ   ปชานาติ   อย   ทกฺุขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   ปชานาติ   
ปชานาติ   ปชานาตีติ   โข   อาวุโส   ตสฺมา   ป ฺวาติ  วุจฺจตีติ  ฯ   
วิ ฺาณ    วิ ฺาณนฺติ    อาวุโส    วุจฺจติ    กิตฺตาวตา    น ุ   โข   
อาวุโส   วิ ฺาณนฺติ   วุจฺจตีติ   ฯ  วิชานาติ  วิชานาตีติ  โข  อาวุโส   
ตสฺมา    วิ ฺาณนฺติ    วุจฺจติ   กิ ฺจ   วิชานาติ   สขุนฺติป   วิชานาติ   
ทุกฺขนฺติป   วิชานาติ   อทุกฺขมสุขนฺติป   วิชานาติ   วิชานาติ  วิชานาตีติ(   
โข   อาวุโส   ตสฺมา   วิ ฺาณนฺติ   วุจฺจตีติ  ฯ  ยา  จาวุโส  ป ฺา   
ย ฺจ   วิ ฺาณ   อิเม   ธมมฺา   สสฏา   อุทาหุ   วิสสฏา   ลพฺภา   
จ     ปนิเมส    ธมฺมาน    วินิพฺภุชิตฺวา    วินิพฺภุชิตฺวา    นานากรณ   
ป ฺาเปตุนฺติ   ฯ   ยา   จาวุโส  ป ฺา  ย ฺจ  วิ ฺาณ  อิเม  ธมฺมา   
สสฏา   โน   วิสสฏา   น  จ  ลพฺภา  อิเมส  ธมฺมาน  วินิพฺภุชิตฺวา   
วินิพฺภุชิตฺวา    นานากรณ    ป ฺาเปตุ    ย ฺจ    อาวุโส   ปชานาติ   
ต   วิชานาติ   ย   วิชานาติ   ต   ปชานาติ   ตสฺมา   อิเม  ธมฺมา   
สสฏา   โน   วิสสฏา   น  จ  ลพฺภา  อิเมส  ธมฺมาน  วินิพฺภุชิตฺวา   
วินิพฺภุชิตฺวา    นานากรณ   ป ฺาเปตุนฺติ   ฯ   ยา   จาวุโส   ป ฺา   
ย ฺจ    วิ ฺาณ   อิเมส   ธมฺมาน   สสฏาน   โน   วิสสฏาน   กึ   
นานากรณนฺติ    ฯ   ยา   จาวุโส   ป ฺา   ย ฺจ   วิ ฺาณ   อิเมส   
ธมฺมาน   สสฏาน   โน   วิสสฏาน   ป ฺา   ภาเวตพฺพา   วิ ฺาณ   
ปริ ฺเยฺย อิท เนส นานากรณนฺติ ฯ   
     [๔๙๕]   เวทนา  เวทนาติ  อาวุโส  วุจฺจติ  กิตฺตาวตา  นุ  โข    
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อาวุโส  เวทนาติ  วุจฺจตีติ  ฯ  เวเทติ  เวเทตีติ  โข  อาวุโส  ตสฺมา   
เวทนาติ   วุจฺจติ   กิ ฺจ   เวเทติ   สุขมฺป  เวเทติ  ทกฺุขมฺป  เวเทติ   
อทุกฺขมสุขมฺป    เวเทติ   เวเทติ   เวเทตีติ   โข   อาวุโส   ตสฺมา   
เวทนาติ   วุจฺจตีติ   ฯ   ส ฺา   ส ฺาติ  อาวุโส  วุจฺจติ  กิตฺตาวตา   
นุ   โข   อาวุโส  ส ฺาติ  วุจฺจตีติ  ฯ  ส ฺชานาติ  ส ฺชานาตีติ   โข   
อาวุโส    ตสฺมา    ส ฺาติ    วุจฺจติ    กิ ฺจ   ส ฺชานาติ   นีลกมฺป   
ส ฺชานาติ   ปตกมฺป   ส ฺชานาติ   โลหิตกมฺป   ส ฺชานาติ   โอทาตมฺป   
ส ฺชานาติ   ส ฺชานาติ   ส ฺชานาตีติ   โข   อาวุโส   ตสฺมา  ส ฺาติ   
วุจฺจตีติ   ฯ   ยา   จาวุโส   เวทนา  ยา  จ  ส ฺา  ย ฺจ  วิ ฺาณ   
อิเม    ธมฺมา    สสฏา   อุทาหุ   วิสสฏา   ลพฺภา   จ   ปนิเมส   
ธมฺมาน    วินิพฺภุชิตฺวา    วินิพฺภุชิตฺวา   นานากรณ   ป ฺาเปตุนฺติ   ฯ   
ยา    จาวุโส   เวทนา   ยา   จ   ส ฺา   ย ฺจ   วิ ฺาณ   อิเม   
ธมฺมา   สสฏา   โน   วิสสฏา   น   จ   ลพฺภา   อิเมส  ธมฺมาน   
วินิพฺภุชิตฺวา    วินิพฺภุชิตฺวา    นานากรณ    ป ฺาเปตุ    ย   จาวุโส   
เวเทติ   ต   ส ฺชานาติ   ย   วิชานาติ   ต  วิชานาติ  ตสฺมา  อิเม   
ธมฺมา   สสฏา   โน   วิสสฏา   น   จ   ลพฺภา   อิเมส  ธมฺมาน   
วินิพฺภุชิตฺวา วินิพฺภุชิตฺวา นานากรณ ป ฺาเปตุนฺติ ฯ   
     [๔๙๖]   นิสฺสฏเน   หาวุโส   ป ฺจหิ   อินฺทฺริเยหิ   ปริสุทฺเธน   
มโนวิ ฺาเณน   กึ   เนยยฺนฺติ   ฯ   นสิฺสฏเน   จ   อาวุโส  ป ฺจหิ   
อินฺทฺริเยหิ     ปริสุทฺเธน     มโนวิ ฺาเณน     อนนฺโต    อากาโสติ    
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อากาสาน ฺจายตน    เนยฺย    อนนฺต    วิ ฺาณนฺติ    วิ ฺาณ ฺจายตน   
เนยฺย   นตฺถิ   กิ ฺจีติ  อากิ ฺจ ฺายตน  เนยฺยนฺติ  ฯ  เนยฺย  ปนาวุโส   
ธมฺม  เกน  ชานาตีติ  ๑  ฯ  เนยฺย  โข  อาวุโส  ธมฺม ป ฺาจกฺขุนา   
ชานาตีติ  ๒  ฯ  ป ฺา  ปนาวุโส  กมิตฺถิยาติ  ฯ  ป ฺา  โข อาวุโส   
อภิ ฺตฺถา ปริ ฺตฺถา ปหานตฺถาติ ฯ   
     [๔๙๗]   กตี  ปนาวุโส  ปจฺจยา  สมฺมาทิฏ ิยา  อุปฺปาทายาติ  ฯ   
เทฺว   โข   อาวุโส   ปจฺจยา   สมฺมาทิฏ ิยา   อุปฺปาทาย  ปรโต  จ   
โฆโส   โยนโิส   จ   มนสิกาโร   อิเม  โข  อาวุโส  เทฺว  ปจฺจยา   
สมฺมาทิฏ ิยา   อุปฺปาทายาติ   ฯ   กตีหิ  ปนาวุโส  องฺเคหิ  อนุคฺคหิตา   
สมฺมาทิฏ ิ    เจโตวิมุตฺติผลา    จ   โหติ   เจโตวิมุตฺติผลานิสสา   จ   
ป ฺาวิมุตฺติผลา   จ   โหติ   ป ฺาวิมุตฺติผลานิสสา   จาติ   ฯ  ป ฺจหิ   
โข   อาวุโส   องฺเคหิ   อนุคฺคหิตา   สมมฺาทิฏ ิ   เจโตวิมุตฺติผลา  จ   
โหติ เจโตวิมุตฺติผลานิสสา จ ป ฺาวิมุตฺติผลา จ โหติ ป ฺาวิมุตฺติผลานิสสา   
จ      อิธาวุโส      สมฺมาทิฏ ิ      สลีานุคฺคหิตา     จ     โหติ   
สุตานุคฺคหิตา   จ  โหติ  สากจฺฉานุคฺคหิตา  จ  โหติ  สมถานุคฺคหิตา  จ   
โหติ     วิปสฺสนานุคฺคหิตา    จ    โหติ    อิเมหิ    โข    อาวุโส   
ป ฺจหงฺเคหิ    อนุคฺคหิตา    สมฺมาทิฏ ิ    เจโตวิมุตฺติผลา   จ   โหติ   
เจโตวิมุตฺติผลานิสสา  จ  ป ฺาวิมุตฺติผลา  จ  โหติ ป ฺาวิมุตฺติผลานิสสา   
จาติ ฯ   
     [๔๙๘]   กตี   ปนาวุโส   ภวาติ   ฯ   ตโยเม  อาวุโส  ภวา   
#๑-๒ ม. ปชานาตีติ ฯ    
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กามภโว    รปูภโว   อรูปภโว   จาติ   ฯ   กถ   ปนาวุโส   อายตึ   
ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ    โหตีติ    ฯ    อวิชฺชานีวรณาน    โข    อาวุโส   
สตฺตาน     ตณฺหาส ฺโชนาน     ตตฺรตตฺราภินนฺทนา    เอว    อายตึ   
ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ   โหตีติ   ฯ  กถ  ปนาวุโส  อายตึ  ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ   
น    โหตีติ    ฯ    อวิชชฺาวิราคา    โข    อาวุโส    วิชชฺุปฺปาทา   
ตณฺหานิโรธา เอว อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ น โหตีติ ฯ   
     [๔๙๙]   กตม   ปนาวุโส   ปม   ฌานนฺติ  ฯ  อิธาวุโส  ภิกขฺุ   
วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก  สวิจาร  วิเวกช   
ปติสุข   ปม   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   อิท   วุจฺจตาวุโส   ปม   
ฌานนฺติ   ฯ   ปม   ปนาวุโส   ฌาน   กตงฺคิกนฺติ   ฯ   ปม   โข   
อาวุโส    ฌาน    ป ฺจงฺคิก    อิธาวุโส    ปม    ฌาน   ป ฺจงฺคิก   
สมาปนฺนสฺส   ภิกฺขุโน  วิตกฺโก  จ  วตฺตติ  วิจาโร  จ  ปติ  จ  สุข ฺจ   
จิตฺเตกคฺคตา   จ   ปม   โข   อาวุโส  ฌาน  เอว  ป ฺจงฺคิกนฺติ  ฯ   
ปม   ปนาวุโส   ฌาน   กตงฺควิปฺปหีน   กตงฺคสมนฺนาคตนฺติ   ฯ  ปม   
โข    อาวุโส   ฌาน    ป ฺจงฺควิปฺปหีน   ป ฺจงฺคสมนฺนาคต   อิธาวุโส   
ปม    ฌาน    สมาปนฺนสฺส    ภิกฺขุโน    กามฉนฺโท   ปหีโน   โหติ   
พฺยาปาโท   ปหีโน   โหติ   ถีนมิทฺธ   ปหีน   โหติ   อุทฺธจฺจ  กกฺุกุจฺจ   
ปหีน   โหติ   วิจิกิจฺฉา  ปหีนา  โหติ  วิตกฺโก  จ  วตฺตติ  วิจาโร  จ   
ปติ   จ   สุข   จ  จิตฺเตกคฺคตา  จ  ปม  โข  อาวุโส  ฌาน  เอว   
ป ฺจงฺควิปฺปหีน ป ฺจงฺคสมนฺนาคตนฺติ ฯ    
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     [๕๐๐]  ป ฺจิมานิ  อาวุโส  อินฺทรฺิยานิ นานาวิสยานิ นานาโคจรานิ   
น       อ ฺม ฺสฺส      โคจรวิสย      ปจฺจนุโภนฺติ      เสยฺยถีท   
จกฺขุนฺทฺริย  โสตินฺทฺริย  ฆานินฺทฺริย  ชิวฺหินฺทฺริย  กายินฺทฺริย  อิเมส  
โข   อาวุโส   ป ฺจนฺน   อินฺทฺริยาน   นานาวิสยาน  นานาโคจราน  น   
อ ฺม ฺสฺส    โคจรวิสย    ปจฺจนุโภนฺตาน    ก ึ  ปฏิสรณ   โก   จ   
เนส   โคจรวิสย   ปจฺจนุโภตีติ   ฯ   ป ฺจิมานิ   อาวุโส   อินฺทฺรยิานิ   
นานาวิสยานิ   นานาโคจรานิ   น  อ ฺม ฺสฺส  โคจรวิสย  ปจฺจนุโภนฺติ   
เสยฺยถีท     จกฺขุนฺทฺริย     โสตินฺทฺริย     ฆานินฺทฺริย    ชิวฺหินฺทฺริย  
กายินฺทฺริย   อิเมส   โข   อาวุโส   ป ฺจนฺน  อินฺทฺรยิาน  นานาวิสยาน   
นานาโคจราน    น   อ ฺม ฺสฺส   โคจรวิสย   ปจฺจนุโภนฺตาน   มโน   
ปฏิสรณ มโน จ เนส โคจรวิสย ปจฺจนุโภตีติ ฯ   
     [๕๐๑]   ป ฺจิมานิ   อาวุโส   อินฺทรฺิยานิ   เสยฺยถีท  จกฺขุนฺทฺริย   
โสตินฺทฺริย   ฆานินฺทฺริย   ชิวฺหินฺทฺริย   กายินฺทฺริย  อิมานิ  โข  อาวุโส  
ป ฺจินฺทฺริยานิ   กึ   ปฏิจฺจ  ติฏนฺตีติ  ฯ  ป ฺจิมานิ  อาวุโส  อินฺทฺริยานิ   
เสยฺยถีท  จกขฺุนฺทฺริย  โสตินฺทฺริย ฆานินฺทฺริย ชิวฺหินฺทฺริย กายินฺทฺริย  
อิมานิ   โข   อาวุโส  ป ฺจินฺทฺริยานิ  อายุ  ปฏิจฺจ  ติฏนฺตีติ  ฯ  อายุ   
ปนาวุโส   ก ึ  ปฏิจฺจ   ติฏตีติ   ฯ  อายุ  อุสฺม  ปฏจฺิจ  ติฏตีติ  ฯ   
อุสฺมา   ปนาวุโส   กึ   ปฏจฺิจ   ติฏตีติ   ฯ   อุสฺมา   อายุ  ปฏิจฺจ   
ติฏตีติ   ฯ   อิทาเนว   โข   มย   อายสฺมโต   สารีปตฺุตสฺส  ภาสิต   
เอว   อาชานาม   อายุ   อุสฺม   ปฏิจฺจ  ติฏตีติ  อิทาเนว  โข  มย    
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อายสฺมโต    สารีปุตฺตสฺส   ภาสิต   เอว   อาชานาม   อุสฺมา   อายุ   
ปฏิจฺจ   ติฏตีติ   ฯ   ยถากถ   ปนาวุโส   อิมสฺส   ภาสิตสฺส  อตฺโถ   
ทฏพฺโพติ   ฯ   เตนหาวุโส   อุปมนฺเต   กริสฺสามิ   อุปมายปเธกจฺเจ   
วิ ฺ ู  [๑]  ภาสิตสฺส  อตฺถ  อาชานนฺติ เสยฺยถาป อาวุโส เตลปฺปทีปสฺส   
ฌายโต    อจฺจึ    ปฏิจฺจ   อาภา   ป ฺายติ   อาภ   ปฏิจฺจ   อจฺจิ   
ป ฺายติ   เอวเมว   โข   อายุ   อุสฺม  ปฏิจฺจ  ติฏติ  อุสฺมา  อายุ   
ปฏิจฺจ  ติฏตีติ  ฯ  เตว  นุ  โข  อาวุโส  อายุสงฺขารา  เต เวทนียา   
ธมฺมา   อุทาหุ  อ ฺเ  อายุสงฺขารา  อ ฺเ  เวทนียา  ธมฺมาติ  ฯ  น   
โข   อาวุโส  เตว  อายุสงฺขารา  เต  เวทนียา  ธมฺมา  เต  อาวุโส   
อายุสงฺขารา  อภวิสฺสสุ  เต  เวทนียา  ธมฺมา  นยิท  ส ฺาเวทยิตนิโรธ   
สมาปนฺนสฺส    ภิกฺขุโน    วุฏาน    ป ฺาเยถ    ยสฺมา    จ   โข   
อ ฺเ  อายุสงฺขารา  อ ฺเ  เวทนียา  ธมฺมา  ตสฺมา ส ฺาเวทยิตนิโรธ   
สมาปนฺนสฺส ภิกฺขุโน วุฏาน ป ฺายตีติ ฯ   
     [๕๐๒]   ยทา  นุ  โข  อาวุโส  อิม  กาย  กตี  ธมมฺา  ชหนฺติ   
อถาย   กาโย   อุชฺฌิโต  อวกฺขิตฺโต  เสติ  ยถา  กฏ  อเจตนนฺติ  ฯ   
ยทา   โข  อาวุโส  อิม  กาย  ตโย  ธมฺมา  ชหนฺติ  อายุ  อุสฺมา  จ   
วิ ฺาณ   อถาย   กาโย   อุชฺฌิโต   อวกฺขิตฺโต   เสติ   ยถา   กฏ   
อเจตนนฺติ   ฯ   โย   ๒  จาย  อาวุโส  มโต  กาลกโต  โย  จาย   
ภิกฺขุ    ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปนฺโน    อิเมส   กึ   นานากรณนฺติ   ฯ   
โย   จาย   อาวุโส   มโต   กาลกโต   ตสฺส  กายสงฺขารา  นิรุทฺธา   
#๑ ม. ปรุิสา ฯ ๒ ม. ยฺวาย ฯ    
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ปฏิปฺปสฺสทธฺา    วจีสงฺขารา    นริุทฺธา    ปฏิปฺปสสฺทฺธา   จิตฺตสงฺขารา   
นิรุทฺธา     ปฏิปฺปสฺสทฺธา     อายุ    ปรกิฺขีณา    อุสมฺา    วูปสนฺตา   
อินฺทฺริยานิ    ปริภินฺนานิ    โย    จาย    ภิกฺขุ    ส ฺาเวทยิตนิโรธ   
สมาปนฺโน   ตสฺสป   กายสงฺขารา   นิรุทฺธา  ปฏิปฺปสฺสทฺธา  วจีสงฺขารา   
นิรุทฺธา     ปฏิปฺปสฺสทฺธา     จิตฺตสงฺขารา    นริุทฺธา    ปฏิปฺปสสฺทฺธา   
อายุ       อปฺปริกฺขีณา       อุสฺมา      อวูปสนฺตา      อินฺทฺริยานิ   
วิปฺปสนฺนานิ   โย   จาย   อาวุโส   มโต  กาลกโต  โย  จาย  ภิกขฺุ   
ส ฺาเวทยิตนิโรธ สมาปนฺโน อิท เนส นานากรณนฺติ ฯ   
     [๕๐๓]   กตี   ปนาวุโส   ปจฺจยา  อทุกฺขมสุขาย  เจโตวิมุตฺติยา   
สมาปตฺติยาติ   ฯ   จตฺตาโร   โข   อาวุโส   ปจฺจยา   อทุกฺขมสุขาย   
เจโตวิมุตฺติยา   สมาปตฺติยา   อิธาวุโส   ภิกฺขุ   สุขสฺส   จ   ปหานา   
ทุกฺขสฺส    จ    ปหานา    ปุพฺเพว   โสมนสฺสโทมนสฺสาน   อฏงฺคมา   
อทุกฺขมสุข    อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ   จตุตฺถ   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   
อิเม   โข   อาวุโส   จตฺตาโร  ปจฺจยา  อทุกฺขมสุขาย  เจโตวิมุตฺติยา   
สมาปตฺติยาติ   ฯ   กตี   ปนาวุโส  ปจฺจยา  อนิมิตฺตาย  เจโตวิมุตฺติยา   
สมาปตฺติยาติ  ฯ  เทฺว  โข  อาวุโส  ปจฺจยา  อนิมิตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา   
สมาปตฺติยา   สพฺพนิมิตฺตาน ฺจ   อมนสิกาโร   อนิมิตฺตาย   จ   ธาตุยา   
มนสิกาโร  อิเม  โข  อาวุโส  เทฺว  ปจฺจยา  อนิมิตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา   
สมาปตฺติยาติ     ฯ     กตี     ปนาวุโส     ปจฺจยา     อนิมิตฺตาย   
เจโตวิมุตฺติยา    ิติยาติ   ฯ   ตโย  โข  อาวุโส  ปจฺจยา  อนิมิตฺตาย    
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เจโตวิมุตฺติยา     ิติยา    สพฺพนิมิตฺตาน ฺจ    อมนสิกาโร   อนิมิตฺตาย   
จ   ธาตุยา   มนสิกาโร   ปุพฺเพ  จ  อภิสงฺขาโร  อิเม  โข  อาวุโส   
ตโย   ปจฺจยา   อนิมิตฺตาย  เจโตวิมุตฺติยา   ิติยาติ  ฯ  กตี  ปนาวุโส   
ปจฺจยา   อนิมิตฺตาย   เจโตวิมุตฺติยา   วุฏานายาติ   ฯ   เทฺว   โข   
อาวุโส  ปจฺจยา  อนิมิตฺตาย  เจโตวิมุตฺติยา  วุฏานาย  สพฺพนิมิตฺตาน ฺจ   
มนสิกาโร     อนิมิตฺตาย     จ     ธาตุยา     อมนสิกาโร    อิเม   
โข อาวุโส เทฺว ปจฺจยา อนิมิตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา วุฏานายาติ ฯ   
     [๕๐๔]   ยา   จาย   อาวุโส  อปฺปมาณา  เจโตวิมุตฺติ  ยา  จ   
อากิ ฺจ ฺา   เจโตวิมุตฺติ   ยา   จ   สุ ฺตา   เจโตวิมุตฺติ   ยา  จ   
อนิมิตฺตา   เจโตวิมุตฺติ   อิเม   ธมฺมา  นานตฺถา  เจว  นานาพฺย ฺชนา   
จ   อุทาหุ   เอกตฺถา   พฺย ฺชนเมว   นานนฺติ  ฯ  ยา  จาย  อาวุโส   
อปฺปมาณา    เจโตวิมุตฺติ   ยา   จ   อากิ ฺจ ฺา   เจโตวิมุตฺติ   ยา   
จ   สุ ฺตา   เจโตวิมุตฺติ   ยา   จ   อนิมิตฺตา   เจโตวิมุตฺติ   อตฺถ ิ  
โข   อาวุโส   ปริยาโย  ย  ปริยาย  อาคมฺม  อิเม  ธมมฺา  นานตฺถา   
เจว   นานาพฺย ฺชนา   จ   อตฺถิ   จ  อาวุโส  ปริยาโย  ย  ปริยาย   
อาคมฺม   อิเม   ธมฺมา   เอกตฺถา   พฺย ฺชนเมว   นาน   ฯ   กตโม   
จาวุโส   ปริยาโย  ย  ปริยาย  อาคมฺม  อิเม  ธมฺมา  นานตฺถา  เจว   
นานาพฺย ฺชนา   จ   อิธาวุโส   ภิกฺขุ   เมตฺตาสหคเตน  เจตสา  เอก   
ทิส    ผริตฺวา   วิหรติ   ตถา   ทุติย   ตถา   ตติย   ตถา   จตุตฺถ   
อิติ  อุทฺธมโธ  ติริย  สพพฺธิ  สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก เมตฺตา-  
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สหคเตน  เจตสา      วิปุเลน      มหคฺคเตน      อปฺปมาเณน      อเวเรน   
อพฺยาปชฺเฌน  ผริตฺวา  วิหรติ  กรุณาสหคเตน  ...  มุทิตาสหคเตน ...   
อุเปกฺขาสหคเตน   เจตสา   เอก   ทิส   ผริตฺวา  วิหรติ  ตถา  ทุติย   
ตถา   ตติย   ตถา   จตุตฺถ  อิติ  อุทฺธมโธ  ติริย  สพพฺธิ  สพฺพตฺตตาย   
สพฺพาวนฺต    โลก   อุเปกขฺาสหคเตน   เจตสา   วิปุเลน   มหคฺคเตน   
อปฺปมาเณน     อเวเรน    อพฺยาปชฺเฌน    ผริตฺวา    วิหรติ    อย   
วุจฺจตาวุโส   อปฺปมาณา   เจโตวิมุตฺติ  ฯ  กตมา  จาวุโส  อากิ ฺจ ฺา   
เจโตวิมุตฺติ   อิธาวุโส   ภิกฺขุ   สพฺพโส   วิ ฺาณ ฺจายตน   สมติกฺกมฺม   
นตฺถิ     กิ ฺจีติ     อากิ ฺจ ฺายตน     อุปสมฺปชฺช     วิหรติ    อย   
วุจฺจตาวุโส   อากิ ฺจ ฺา   เจโตวิมุตฺติ   ฯ   กตมา  จาวุโส  สุ ฺตา   
เจโตวิมุตฺติ   อิธ   อาวุโส   ภิกฺขุ   อร ฺคโต  วา  รกฺุขมูลคโต  วา   
สุ ฺาคารคโต    วา    อิติ    ปฏิส ฺจิกฺขติ   สุ ฺมิท   อตฺเตน   วา   
อตฺตนิเยน   วาติ   อย   วุจฺจตาวุโส  สุ ฺตา  เจโตวิมุตฺติ  ฯ  กตมา   
จาวุโส    อนมิิตฺตา    เจโตวิมุตฺติ    อิธาวุโส   ภิกฺขุ   สพฺพนิมิตฺตาน   
อมนสิการา     อนิมิตฺต    เจโตสมาธึ    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    อย   
วุจฺจตาวุโส  อนิมิตฺตา  เจโตวิมุตฺติ  ฯ  อย  โข  อาวุโส  ปริยาโย  ย   
ปริยาย   อาคมฺม  อิเม  ธมมฺา  นานตฺถา  เจว  นานาพฺย ฺชนา  จ  ฯ   
กตโม  จาวุโส  ปรยิาโย  ย  ปริยาย  อาคมฺม  อิเม  ธมฺมา  เอกตฺถา   
พฺย ฺชนเมว    นาน    ราโค    โข   อาวุโส   ปมาณกรโณ   โทโส   
ปมาณกรโณ     โมโห    ปมาณกรโณ    เต    ขีณาสวสฺส    ภิกขฺุโน    
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ปหีนา  อุจฺฉินฺนมูลา  ตาลาวตฺถุกตา  อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ฯ   
ยาวตา     โข    อาวุโส    อปฺปมาณา    เจโตวิมุตฺติโย    อกุปฺปา   
ตาส   เจโตวิมุตฺติ   อคฺคมกฺขายติ   สา   โข  ปนากุปฺปา  เจโตวิมุตฺติ   
สุ ฺา   ราเคน   สุ ฺา   โทเสน   สุ ฺา   โมเหน  ฯ  ราโค  โข   
อาวุโส   กิ ฺจโน   โทโส   กิ ฺจโน   โมโห  กิ ฺจโน  เต  ขีณาสวสฺส   
ภิกฺขุโน   ปหีนา   อุจฺฉินฺนมูลา   ตาลาวตฺถุกตา   อนภาวงฺคตา   อายตึ   
อนุปฺปาทธมฺมา   ฯ   ยาวตา  โข  อาวุโส  อากิ ฺจ ฺา  เจโตวิมุตฺติโย   
อกุปฺปา    ตาส   เจโตวิมุตฺติ   อคฺคมกฺขายติ   สา   โข   ปนากุปฺปา   
เจโตวิมุตฺติ   สุ ฺา   ราเคน   สุ ฺา   โทเสน   สุ ฺา  โมเหน  ฯ   
ราโค    โข    อาวุโส   นิมตฺิตกรโณ   โทโส   นิมิตฺตกรโณ   โมโห   
นิมิตฺตกรโณ     เต    ขีณาสวสฺส    ภิกขฺุโน    ปหีนา    อุจฺฉินฺนมูลา   
ตาลาวตฺถุกตา    อนภาวงฺคตา   อายตึ   อนุปฺปาทธมฺมา   ฯ   ยาวตา   
โข   อาวุโส   นิมิตฺตา   เจโตวิมุตฺติโย   อกุปฺปา   ตาส  เจโตวิมุตฺติ   
อคฺคมกฺขายติ   สา   โข   ปนากุปฺปา   เจโตวิมุตฺตติ   สุ ฺา  ราเคน   
สุ ฺา   โทเสน   สุ ฺา  โมเหน  ฯ  อย  โข  อาวุโส  ปริยาโย  ย   
ปริยาย อาคมฺม อิเม ธมฺมา เอกตฺถา พฺย ฺชนเมว นานนฺติ ฯ   
     อิทมโวจายสฺมา   สารปีุตฺโต   อตฺตมโน   อายสฺมา  มหาโกฏ ิโก   
อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ   
                มหาเวทลฺลสุตฺต นิฏ ิต ตติย ฯ   
                       __________    
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                      จูฬเวทลฺลสตฺุต   
     [๕๐๕]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
เวฬุวเน   กลนฺทกนิวาเป   ฯ   อถ   โข   วิสาโข   อุปาสโก  เยน   
ธมฺมทินฺนา    ภิกฺขุนี    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ธมฺมทินฺน   ภิกฺขุนึ   
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
     [๕๐๖]   เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข  วิสาโข  อุปาสโก  ธมฺมทนิฺน   
ภิกฺขุนึ    เอตทโวจ   สกกฺาโย   สกฺกาโยติ   อยฺเย   วุจฺจติ   กตโม   
นุ   โข   อยฺเย   สกฺกาโย   วุตฺโต   ภควตาติ  ฯ  ป ฺจ  โข  อิเม   
อาวุโส   วิสาข   อุปาทานกฺขนฺธา  สกกฺาโย  วุตฺโต  ภควตา  เสยฺยถีท   
รูปูปาทานกฺขนฺโธ        เวทนูปาทานกฺขนฺโธ        ส ฺ ูปาทานกฺขนฺโธ   
สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ    วิ ฺาณูปาทานกฺขนฺโธ    อิเม    โข   อาวุโส   
วิสาข   ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา   สกฺกาโย  วุตฺโต  ภควตาติ  ฯ  สาธยฺเยติ   
โข   วิสาโข   อุปาสโก   ธมฺมทินฺนาย   ภิกฺขุนิยา  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา   
อนุโมทิตฺวา   ธมฺมทินฺน   ภิกฺขุนึ   อุตฺตรึ   ป ฺห  อปุจฺฉิ  สกฺกายสมุทโย   
สกฺกายสมุทโยติ    อยฺเย    วุจฺจติ    กตโม    น ุ   โข     อยฺเย   
สกฺกายสมุทโย   วุตฺโต   ภควตาติ   ฯ   ยาย  อาวุโส  วิสาข  ตณฺหา   
โปโนพฺภวิกา      นนฺทิราคสหคตา      ตตฺรตตฺราภินนฺทินี     เสยฺยถีท   
กามตณฺหา    ภวตณฺหา    วิภวตณฺหา    อย    โข   อาวุโส   วิสาข   
สกฺกายสมุทโย   วุตฺโต   ภควตาติ   ฯ  สกฺกายนิโรโธ  สกฺกายนิโรโธติ   
อยฺเย  วุจฺจติ  กตโม  น ุ โข  อยฺเย  สกกฺายนิโรโธ วุตฺโต ภควตาติ ฯ    
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โย  โข  อาวุโส  วิสาข  ตสฺสาเยว  ตณฺหาย  อเสสวิราคนิโรโธ จาโค   
ปฏินิสฺสคฺโค     มุตฺติ    อนาลโย    อย    โข    อาวุโส    วิสาข   
สกฺกายนิโรโธ    วุตฺโต   ภควตาติ   ฯ   สกฺกายนิโรธคามินี   ปฏปิทา   
สกฺกายวิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   อยฺเย   วุจฺจติ  กตมา  น ุ โข  อยฺเย   
สกฺกายนิโรธคามินี    ปฏปิทา   วุตฺตา   ภควตาติ   ฯ   อยเมว   โข   
อาวุโส   วิสาข  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  สกฺกายนิโรธคามินี  ปฏิปทา   
วุตฺตา   ภควตา   เสยฺยถีท   สมฺมาทิฏ ิ   สมฺมาสงฺกปฺโป   สมฺมาวาจา   
สมฺมากมฺมนฺโต  สมฺมาอาชีโว  สมฺมาวายาโม  สมฺมาสติ  สมฺมาสมาธีติ  ฯ   
ต ฺเว    น ุ   โข    อยฺเย    อุปาทาน   เต   ป ฺจุปาทานกขฺนฺธา   
อุทาหุ     อ ฺตฺร    ป ฺจหุปาทานกฺขนฺเธหิ    อุปาทานนฺติ    ฯ    น   
โข   อาวุโส  วิสาข  ต ฺเวุปาทาน  เต  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา  นป  ๑   
อ ฺตฺร   ป ฺจหุปาทานกฺขนฺเธหิ   อุปาทาน   โย   โข  อาวุโส  วิสาข   
ป ฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ ฉนฺทราโค ต ตตฺถ อุปาทานนฺติ ฯ   
     [๕๐๗]   กถ  ปนยฺเย  สกฺกายทิฏ ิ  โหตีติ  ฯ  อิธาวุโส  วิสาข   
อสฺสุตวา    ปุถุชชฺโน    อริยาน    อทสฺสาวี   อริยธมฺมสฺส   อโกวิโท   
อริยธมฺเม   อวินีโต   สปฺปรุิสาน   อทสฺสาวี   สปฺปุรสิธมฺมสฺส  อโกวิโท   
สปฺปุริสธมฺเม    อวินีโต    รูป   อตฺตโต   สมนุปสสฺติ   รูปวนฺต   วา   
อตฺตาน  อตฺตนิ  วา  รูป  รูปสฺมึ  วา  อตฺตาน  เวทน  ... ส ฺ ...   
สงฺขาเร    ...   วิ ฺาณ   อตฺตโต   สมนุปสฺสติ   วิ ฺาณวนฺต   วา   
อตฺตาน    อตฺตนิ   วา   วิ ฺาณ   วิ ฺาณสฺมึ   วา   อตฺตาน   เอว   
#๑ ม. นาป ฯ    
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โข  อาวุโส  วิสาข  สกฺกายทิฏ ิ  โหตีติ  ฯ  กถ  ปนยฺเย  สกฺกายทิฏ ิ   
น   โหตีติ  ฯ  อิธาวุโส  วิสาข  สุตวา  อริยสาวโก  อริยาน  ทสสฺาวี   
อริยธมฺมสฺส    โกวิโท    อริยธมฺเม    สุวินีโต   สปปฺุริสาน   ทสสฺาวี   
สปฺปุริสธมฺมสฺส   โกวิโท   สปฺปุริสธมฺเม   สุวินีโต   น   รูป   อตฺตโต   
สมนุปสฺสติ   น  รูปวนฺต  วา  อตฺตาน  น  อตฺตนิ  วา  รูป  น  รูปสฺมึ   
วา  อตฺตาน  น  เวทน  ...  น  ส ฺ  ...  น  สงฺขาเร  ...  น   
วิ ฺาณ   อตฺตโต   สมนปุสฺสติ   น   วิ ฺาณวนฺต   วา   อตฺตาน   น   
อตฺตนิ   วา   วิ ฺาณ   น   วิ ฺาณสฺมึ   วา   อตฺตาน   เอว   โข   
อาวุโส วิสาข สกฺกายทิฏ ิ น โหตีติ ฯ   
     [๕๐๘]  กตโม  ปนยฺเย  อรโิย  อฏงฺคิโก  มคฺโคติ  ฯ  อยเมว   
โข   อาวุโส   วิสาข  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  เสยฺยถีท  สมฺมาทิฏ ิ   
สมฺมาสงฺกปฺโป      สมฺมาวาจา      สมมฺากมฺมนโฺต      สมฺมาอาชีโว   
สมฺมาวายาโม   สมฺมาสติ  สมฺมาสมาธีติ  ฯ  อริโย  ปนยฺเย  อฏงฺคิโก   
มคฺโค   สงฺขโต   อุทาหุ   อสงฺขโตติ  ฯ  อรโิย  โข  อาวุโส  วิสาข   
อฏงฺคิโก   มคฺโค  สงฺขโตติ  ฯ  อริเยน  น ุ โข  อยเฺย  อฏงฺคิเกน   
มคฺเคน  ตโย  ขนฺธา  สงฺคหิตา  อุทาหุ  ตีหิ  ขนฺเธหิ  อริโย อฏงฺคิโก   
มคฺโค   สงฺคหิโตติ   ฯ  น  โข  อาวุโส  วิสาข  อริเยน  อฏงฺคิเกน   
มคฺเคน   ตโย   ขนฺธา   สงฺคหิตา   ตีหิ   จ   โข   อาวุโส  วิสาข   
ขนฺเธหิ   อรโิย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   สงฺคหิโต  ยา  จาวุโส  วิสาข   
สมฺมาวาจา   โย   จ   สมฺมากมฺมนฺโต   โย   จ  สมฺมาอาชีโว  อิเม    
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ธมฺมา   สลีกขฺนฺเธน   สงฺคหิตา   โย   จ   สมฺมาวายาโม   ยา   จ   
สมฺมาสติ    โย    จ    สมฺมาสมาธิ   อิเม   ธมฺมา   สมาธิกฺขนฺเธน   
สงฺคหิตา   ยา   จ   สมฺมาทิฏ ิ  โย  จ  สมฺมาสงฺกปฺโป  อิเม  ธมมฺา   
ป ฺากฺขนฺเธน    สงฺคหิตาติ    ฯ   กตโม   ปนยฺเย   สมาธิ   กตเม   
ธมฺมา    สมาธินิมิตฺตา    กตเม    ธมฺมา    สมาธิปริกขฺารา   กตมา   
สมาธิภาวนาติ  ฯ  ยา  โข  อาวุโส  วิสาข  จิตฺตสฺเสกคฺคตา อย สมาธิ   
จตฺตาโร     สติปฏานา    สมาธินิมิตฺตา    จตฺตาโร    สมฺมปฺปธานา   
สมาธิปริกฺขารา    ยา    เตส ฺเว    ธมฺมาน   อาเสวนา   ภาวนา   
พหุลีกมฺม อย ตตฺถ สมาธิภาวนาติ ฯ   
     [๕๐๙]   กตี   ปนยฺเย  สงฺขาราติ  ฯ  ตโยเม  อาวุโส  วิสาข   
สงฺขารา    กายสงฺขาโร    วจีสงฺขาโร   จิตฺตสงฺขาโรติ   ฯ   กตโม   
ปนยฺเย   กายสงฺขาโร  กตโม  วจีสงฺขาโร  กตโม   จิตฺตสงฺขาโรติ  ฯ   
อสฺสาสปสฺสาสา   โข   อาวุโส   วิสาข   กายสงฺขาโร   วิตกฺกวิจารา   
วจีสงฺขาโร   ส ฺา   จ   เวทนา   จ   จิตฺตสงฺขาโรติ   ฯ   กสฺมา   
ปนยฺเย     อสฺสาสปสฺสาสา    กายสงฺขาโร    กสฺมา    วิตกฺกวิจารา   
วจีสงฺขาโร   กสฺมา   ส ฺา   จ   เวทนา   จ   จิตฺตสงฺขาโรติ   ฯ   
อสฺสาสปสฺสาสา    โข    อาวุโส   วิสาข   กายิกา   เอเต   ธมฺมา   
กายปฏิพทฺธา    ตสฺมา   อสฺสาสปสฺสาสา   กายสงฺขาโร   ปุพฺเพ   โข   
อาวุโส    วิสาข   วิตกฺเกตฺวา   วิจาเรตฺวา   วาจ   ภินทฺติ   ตสฺมา   
วิตกฺกวิจารา   วจีสงฺขาโร   ส ฺา   จ  เวทนา  จ  เจตสิกา  เอเต    
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ธมฺมา จิตฺตปฏิพทฺธา ตสฺมา ส ฺา จ เวทนา จ จิตฺตสงฺขาโรติ ฯ   
     [๕๑๐]  กถ  ๑  ปนยฺเย  ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ  โหตีติ  ฯ   
น   โข   อาวุโส   วิสาข  ส ฺาเวทยิตนิโรธ  สมาปชฺชนฺตสฺส  ภิกฺขุโน   
เอว    โหติ    อห   ส ฺาเวทยิตนิโรธ   สมาปชชฺิสสฺนฺติ   วา   อห   
ส ฺาเวทยิตนิโรธ    สมาปชฺชามีติ    วา    อห    ส ฺาเวทยิตนิโรธ   
สมาปนฺโนติ   วา   อถ   ขฺวสฺส   ปุพฺเพว   ตถา  จิตฺต  ภาวิต  โหติ   
ยนฺต    ตถตฺตาย   อุปเนตีติ   ฯ   ส ฺาเวทยิตนิโรธ   สมาปชฺชนฺตสฺส   
ปนยฺเย    ภิกขฺุโน    กตเม    ธมฺมา   ปม   นิรุชฌฺนติฺ   ยท ิ  วา   
กายสงฺขาโร   ยท ิ  วา   วจีสงฺขาโร   ยทิ   วา  จิตฺตสงฺขาโรติ  ฯ   
ส ฺาเวทยิตนิโรธ   สมาปชฺชนฺตสฺส  โข  อาวุโส  วิสาข  ภิกฺขุโน  ปม   
นิรุชฺฌติ   วจีสงฺขาโร   ตโต   กายสงฺขาโร   ตโต  จิตฺตสงฺขาโรติ  ฯ   
กถ   ปนยฺเย   ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา   วุฏาน   โหตีติ  ฯ  น   
โข    อาวุโส    วิสาข    ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา   วุฏหนฺตสฺส   
ภิกฺขุโน      เอว     โหติ     อห     ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา   
วุฏหิสฺสนฺติ   วา   อห   ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา  วุฏหามีติ  วา   
อห    ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา    วุฏ ิโตติ    วา   อถ   ขฺวสฺส   
ปุพฺเพว   ตถา   จิตฺต   ภาวิต   โหติ   ยนฺต  ตถตฺตาย  อุปเนตีติ  ฯ   
ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา   วุฏหนฺตสฺส   ปนยฺเย   ภิกขฺุโน   กตเม   
ธมฺมา  ปม  อุปฺปชฺชนฺติ  ยทิ  วา  กายสงฺขาโร  ยทิ  วา  วจีสงฺขาโร   
#๑ ยุ. กถ ฺจ ปนยฺเยติ ทิสฺสติ ฯ    
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ยทิ     วา     จิตฺตสงฺขาโรติ     ฯ    ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา   
วุฏหนฺตสฺส  โข  อาวุโส  วิสาข  ภิกฺขุโน  ปม  อุปฺปชฺชติ จิตฺตสงฺขาโร   
ตโต  กายสงฺขาโร  ตโต  วจีสงฺขาโรติ  ฯ ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา   
วุฏ ิต      ปนยฺเย     ภิกฺขุ     กตี     ผสสฺา     ผุสนฺตีติ     ฯ   
ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา   วุฏ ิต  โข  อาวุโส  วิสาข  ภิกฺขุ  ตโย   
ผสฺสา    ผุสนฺติ    สุ ฺโต    ผสฺโส   อนิมิตฺโต   ผสฺโส   อปฺปณิหิโต   
ผสฺโสติ     ฯ    ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา    วุฏ ิตสฺส    ปนยฺเย   
ภิกฺขุโน   กึนนิฺน   จิตฺต   โหติ  กึโปณ  กึปพฺภารนฺติ  ฯ  ส ฺาเวทยิต-   
นิโรธสมาปตฺติยา   วุฏ ิตสฺส  โข  อาวุโส  วิสาข  ภิกฺขุโน  วิเวกนินฺน   
จิตฺต โหติ วิเวกโปณ วิเวกปพฺภารนฺติ ฯ   
     [๕๑๑]   กตี  ปนยฺเย  เวทนาติ  ฯ  ติสฺโส  โข  อิมา  อาวุโส   
วิสาข  เวทนา  สุขา  เวทนา  ทุกฺขา  เวทนา  อทุกฺขมสุขา เวทนาติ ฯ   
กตมา   ปนยเฺย   สุขา   เวทนา   กตมา   ทุกฺขา   เวทนา   กตมา   
อทุกฺขมสุขา   เวทนาติ   ฯ   ย   โข   อาวุโส   วิสาข  กายิก  วา   
เจตสิก   วา   สุข   สาต   เวทยิต   อย   สุขา   เวทนา  ย  โข   
อาวุโส   วิสาข   กายิก   วา   เจตสิก   วา  ทุกฺข  อสาต  เวทยิต   
อย   ทกฺุขา   เวทนา   ย  โข  อาวุโส  วิสาข  กายิก  วา  เจตสิก   
วา   เนว   สาต    นาสาต  เวทยิต  อย  อทุกฺขมสุขา  เวทนาติ  ฯ   
สุขา   ปนยฺเย   เวทนา   กสึุขา   กึทุกฺขาติ   ฯ  สุขา  โข  อาวุโส   
วิสาข   เวทนา    ิติสุขา   วิปริณามทุกฺขา   ทุกฺขา  เวทนา   ิติทุกฺขา    
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วิปริณามสุขา   อทุกฺขมสุขา   เวทนา   ส ฺาณสุขา   อ ฺาณทุกฺขาติ  ฯ   
สุขาย    ปนยเฺย    เวทนาย    กึ    อนุสโย    อนุเสติ    ทุกฺขาย   
เวทนาย   กึ   อนุสโย   อนุเสติ  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  กึ  อนุสโย   
อนุเสตีติ   ฯ   สุขาย   โข   อาวุโส   วิสาข  เวทนาย  ราคานุสโย   
อนุเสติ    ทุกขฺาย    เวทนาย   ปฏิฆานุสโย   อนุเสติ   อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย   อวิชฺชานุสโย  อนุเสตีติ  ฯ  สพฺพาย  นุ  โข  อยฺเย  สุขาย   
เวทนาย    ราคานุสโย    อนุเสติ    สพฺพาย    ทกฺุขาย    เวทนาย   
ปฏิฆานุสโย   อนุเสติ   สพฺพาย   อทุกขฺมสุขาย  เวทนาย  อวิชชฺานุสโย   
อนุเสตีติ   ฯ   น   โข   อาวุโส   วิสาข  สพฺพาย  สขุาย  เวทนาย   
ราคานุสโย   อนุเสติ   น   สพฺพาย   ทุกขฺาย   เวทนาย  ปฏิฆานุสโย   
อนุเสติ    น     สพฺพาย    อทุกฺขมสุขาย    เวทนาย   อวิชฺชานุสโย   
อนุเสตีติ   ฯ   สุขาย   ปนยฺเย   เวทนาย   กึ   ปหาตพฺพ   ทุกฺขาย   
เวทนาย   กึ   ปหาตพฺพ   อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  กึ  ปหาตพฺพนฺติ  ฯ   
สุขาย    โข   อาวุโส   วิสาข   เวทนาย   ราคานุสโย   ปหาตพฺโพ   
ทุกฺขาย   เวทนาย   ปฏิฆานุสโย   ปหาตพฺโพ   อทุกขฺมสุขาย  เวทนาย   
อวิชฺชานุสโย   ปหาตพฺโพติ   ฯ   สพฺพาย   นุ   โข   อยฺเย   สุขาย   
เวทนาย    ราคานุสโย    ปหาตพฺโพ    สพฺพาย   ทุกขฺาย   เวทนาย   
ปฏิฆานุสโย   ปหาตพฺโพ  สพฺพาย  อทกฺุขมสุขาย  เวทนาย  อวิชชฺานุสโย   
ปหาตพฺโพติ   ฯ   น   โข  อาวุโส  วิสาข  สพฺพาย  สุขาย  เวทนาย   
ราคานุสโย   ปหาตพฺโพ   น   สพฺพาย  ทุกฺขาย  เวทนาย  ปฏิฆานุสโย    
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ปหาตพฺโพ    น    สพฺพาย    อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   อวิชฺชานสุโย   
ปหาตพฺโพ    อิธาวุโส    วิสาข   ภิกฺขุ   วิวิจฺเจว   กาเมหิ   วิวิจฺจ   
อกุสเลหิ   ธมฺเมหิ   สวิตกฺก   สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข  ปม  ฌาน   
อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    ราคนฺเตน    ปชหติ   น   ตตฺถ   ราคานุสโย   
อนุเสติ    อิธาวุโส    วิสาข    ภิกฺขุ    อิติ   ปฏิส ฺจิกฺขติ   กุทาสสฺุ   
นามห   ตทายตน   อุปสมปฺชฺช   วิหริสสฺามิ   ยทริยา  เอตรหิ  อายตน   
อุปสมฺปชฺช   วิหรนฺตีติ   อิติ   อนุตฺตเรสุ  วิโมกฺเขสุ  ปห  อุปฏาปยโต   
อุปฺปชฺชติ   ปหปจฺจยา   ๑   โทมนสฺส   ปฏิฆนฺเตน   ปชหติ  น  ตตฺถ   
ปฏิฆานุสโย   อนุเสติ   อิธาวุโส   วิสาข   ภิกฺขุ   สขุสฺส  จ  ปหานา   
ทุกฺขสฺส    จ    ปหานา    ปุพฺเพว   โสมนสฺสโทมนสฺสาน   อฏงฺคมา   
อทุกฺขมสุข    อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ   จตุตฺถ   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   
อวิชฺชนฺเตน ปชหติ น ตตฺถ อวิชชฺานุสโย อนุเสตีติ ฯ   
     [๕๑๒]  สุขาย  ปนยฺเย  เวทนาย  กึ  ปฏิภาโคติ  ฯ  สุขาย โข   
อาวุโส   วิสาข   เวทนาย   ราโค   ปฏิภาโคติ  ฯ  ทุกขฺาย  ปนยฺเย   
เวทนาย   กึ   ปฏิภาโคติ  ฯ  ทุกฺขาย  โข  อาวุโส  วิสาข  เวทนาย   
ปฏิโฆ    ปฏภิาโคติ    ฯ    อทุกฺขมสุขาย    ปนยฺเย   เวทนาย   กึ   
ปฏิภาโคติ   ฯ   อทุกฺขมสุขาย  โข  อาวุโส  วิสาข  เวทนาย  อวิชฺชา   
ปฏิภาโคติ   ฯ   อวิชฺชาย   ปนยฺเย  กึ  ปฏิภาโคติ  ฯ  อวิชชฺาย  โข   
อาวุโส  วิสาข  วิชฺชา  ปฏภิาโคติ  ฯ  วิชฺชาย  ปนยฺเย กึ ปฏิภาโคติ ฯ   
วิชฺชาย   โข   อาวุโส   วิสาข   วิมุตฺติ   ปฏิภาโคติ   ฯ   วิมุตฺติยา   
#๑ ม. ปหาปจฺจยา ฯ    
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ปนยฺเย  ก ึ ปฏิภาโคติ  ฯ  วิมุตฺติยา  โข  วิสาข  นิพฺพาน ปฏิภาโคติ ฯ   
นิพฺพานสฺส   ปนยฺเย   ก ึ  ปฏิภาโคติ   ฯ  อจฺจสราวุโส  วิสาข  ป ฺห   
นาสกฺขิ   ป ฺหาน   ปริยนฺต   คเหตุ   นิพฺพาโนคธ  หิ  อาวุโส  วิสาข   
พฺรหฺมจริย   นิพฺพานปรายน   นิพฺพานปริโยสาน   อากงฺขมาโน  เจ  ตฺว   
อาวุโส   วิสาข   ภควนฺต   อุปสงฺกมิตฺวา  เอตมตฺถ  ปุจฺเฉยฺยาสิ  ยถา   
จ เต ภควา พฺยากโรติ ตถา น ธาเรยฺยาสีติ ฯ   
     [๕๑๓]  อถ  โข  วิสาโข  อุปาสโก  ธมฺมทินฺนาย ภิกฺขุนิยา ภาสิต   
อภินนฺทิตฺวา   อนุโมทิตฺวา  อุฏายาสนา  ธมฺมทินนฺ  ภิกฺขุนึ  อภิวาเทตฺวา   
ปทกฺขิณ   กตฺวา   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ   ฯ   เอกมนฺต  นิสินโฺน  โข  วิสาโข   
อุปาสโก   ยาวตโก  อโหสิ  ธมฺมทินฺนาย  ภิกฺขุนิยา  สทฺธ ึ กถาสลฺลาโป   
ต  สพฺพ  ภควโต  อาโรเจสิ  ฯ  เอว  วุตฺเต  ภควา  วิสาข  อุปาสก   
เอตทโวจ   ปณฺฑิตา   วิสาข   ธมฺมทินนฺา   ภิกฺขุนี   มหาป ฺา  วิสาข   
ธมฺมทินฺนา   ภิกฺขุนี  ม ฺเจป  ตฺว  วิสาข  เอตมตฺถ  ปฏิปุจฺเฉยฺยาสิ  ๑   
อหมฺป   ต   เอวเมว   พฺยากเรยฺย   ยถา  ต  ธมฺมทินนฺาย  ภิกฺขุนิยา   
พฺยากต เอโสเวตสฺส อตฺโถ เอวเมต ธาเรหีติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมโน    วิสาโข   อุปาสโก   ภควโต   
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ   
                จูฬเวทลฺลสุตฺต นิฏ ิต จตุตฺถ ฯ   
                       ___________   
#๑ ม. ปุจฺเฉยฺยาสิ ฯ    
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                    จูฬธมฺมสมาทานสุตฺต   
     [๕๑๔]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๕๑๕]  ภควา  เอตทโวจ  จตฺตารีมานิ  ภิกฺขเว  ธมฺมสมาทานานิ   
กตมานิ       จตฺตาริ       อตฺถิ       ภิกฺขเว       ธมฺมสมาทาน   
ปจฺจุปฺปนฺนสุข    อายตึ    ทุกฺขวิปาก    อตฺถ ิ  ภิกฺขเว   ธมฺมสมาทาน   
ปจฺจุปฺปนฺนทุกฺข ฺเจว     อายติ ฺจ     ทุกฺขวิปาก     อตฺถิ     ภิกฺขเว   
ธมฺมสมาทาน    ปจฺจุปฺปนฺนทุกฺข    อายตึ    สุขวิปาก   อตฺถ ิ  ภิกฺขเว   
ธมฺมสมาทาน ปจฺจุปฺปนฺนสุข ฺเจว อายติ ฺจ สุขวิปาก ฯ   
     [๕๑๖]   กตม ฺจ   ภิกฺขเว   ธมฺมสมาทาน  ปจฺจุปฺปนฺนสุข  อายตึ   
ทุกฺขวิปาก   ฯ   สนฺติ   ภิกฺขเว   เอเก   สมณพฺราหฺมณา  เอววาทิโน   
เอวทิฏ ิโน    นตฺถ ิ   กาเมสุ    โทโสติ   เต   กาเมสุ   ปาตพฺยต   
อาปชฺชนฺติ   ฯ   เต  โข  โมลิพนฺธาหิ  ๑  ปริพฺพาชกิาหิ  ปริจาเรนฺติ   
เต   เอวมาหสุ   กึสุ   นาม   เต   โภนโฺต  สมณพฺราหฺมณา  กาเมสุ   
อนาคตภย    สมฺปสฺสมานา    กามาน   ปหานมาหสุ   กามาน   ปริ ฺ   
ป ฺาเปนฺติ   ๒   สุโข   อิมิสฺสา   ปรพฺิพาชิกาย   ตรุณาย   มุทกุาย   
โลมสาย   พาหาย   สมฺผสฺโสติ  เต  กาเมสุ  ปาตพฺยต  อาปชฺชนฺติ  ฯ   
เต   กาเมสุ   ปาตพฺยต   อาปชฺชิตฺวา   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   
#๑ ม. โมฬิพทฺธาหิ ฯ ๒ โป. ม. ป ฺเปนฺติ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ    
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อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปชชฺนฺติ   ฯ   เต  ตตฺถ  ทกฺุขา   
ติปฺปา  ๑  [๒]  กฏกา  เวทนา  เวทิยนฺติ เต เอวมาหสุ อิท โข เต   
โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา   กาเมสุ   อนาคตภย   สมฺปสฺสมานา  กามาน   
ปหานมาหสุ    กามาน    ปริ ฺ    ป ฺาเปนฺติ    อิเม    หิ    มย   
กามเหตุ   กามนิทาน   ทกฺุขา  ติปฺปา  กฏกา  เวทนา  เวทิยามาติ  ฯ   
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  คิมฺหาน  ปจฺฉิเม  มาเส  มาลุวาสิปาฏิกา ผเลยฺย ฯ   
อถ   โข   ต  ภิกฺขเว  มาลุวาวีช  อ ฺตรสฺมึ  สาลมูเล  นิปเตยยฺ  ฯ   
อถ   โข   ภิกขฺเว   ยา  ตสฺมึ  สาเล  อธิวตฺถา  เทวตา  สา  ภีตา   
อุพฺพิคฺคา   สนฺตาส   อาปชฺเชยฺย   ฯ  อถ  โข  ภิกฺขเว  ตสฺมึ  สาเล   
อธิวตฺถาย    เทวตาย    มิตฺตามจฺจา   าติสาโลหิตา   อารามเทวตา   
วนเทวตา   รกฺุขเทวตา   โอสธิติณวนปฺปตีสุ  อธิวตฺถา  เทวตา  สงฺคมฺม   
สมาคมฺม  เอว  สมสฺสาเสยฺยุ  มา  ภว ภายิ มา ภว ภายิ อปฺเปวนาเมต   
มาลุวาวีช   โมโร   วา   คิเลยฺย   มโิค   วา   ขาเทยฺย  ทวฑาโห   
วา   ฑเหยฺย   วนกมฺมิกา   วา   อุทฺธเรยยฺุ  อุปจิกา  วา  อุฏเหยฺยุ   
อวีช  วา  ปนสฺสาติ  ฯ  อถ  โข  ต  ภิกขฺเว  มาลุวาวีช  เนว โมโร   
คิเลยฺย   น   มิโค   ขาเทยฺย   น  ทวฑาโห  ฑเหยฺย  น  วนกมฺมิกา   
อุทฺธเรยฺยุ   น  อุปจิกา  อุฏเหยฺยุ  วีช ฺจ  ปนสฺส  ฯ  ต  ปาวุสฺสเกน   
เมเฆน   อภิวุฏ   สมฺมเทว  วิรูเหยฺย  ฯ  สาสฺส  มาลุวาลตา  ตรณุา   
มุทุกา  โลมสา  วิลมฺพินี  ฯ  สา  ต  สาล  อุปนิเสเวยฺย  ฯ  อถ  โข   
ภิกฺขเว   ตสฺมึ   สาเล   อธิวตฺถาย   เทวตาย   เอวมสฺส  กึส ุ นาม   
#๑ ม. ติพฺพา ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๒ โป. ม. ขรา ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ    
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เต   โภนฺโต   มิตฺตามจฺจา   าติสาโลหิตา  อารามเทวตา  วนเทวตาD   
รุกฺขเทวตา    โอสธิติณวนปฺปตีสุ    อธิวตฺถา    เทวตา    มาลุวาวีเช   
อนาคตภย    สมฺปสฺสมานา    สงฺคมฺม   สมาคมฺม   เอว   สมสฺสาเสสุ   
มา   ภว   ภายิ   มา   ภว  ภายิ  อปฺเปวนาเมต  มาลุวาวีช  โมโร   
วา   คิเลยฺย  มิโค  วา  ขาเทยฺย  ทวฑาโห  วา  ฑเหยฺย  วนกมฺมกิา   
วา   อุทฺธเรยยฺุ   อุปจิกา  วา  อุฏเหยฺยุ  อวีช  วา  ปนสฺสาติ  สุโข   
อิมิสฺสา    มาลุวาลตาย    ตรุณาย    มทุุกาย   โลมสาย   วิลมฺพินิยา   
สมฺผสฺโสติ   ฯ   สา  ต  สาล  อนุปริวาเรยฺย  ๑  ฯ  สา  ต  สาล   
อนุปริวาเรตฺวา  [๒] อุปร ิวิฏภึ กริตฺวา [๓] โอฆน ชเนตฺวา เย ตสฺส   
สาลสฺส  มหนฺตา  มหนฺตา  ขนฺธา  เต ปทาเลยฺย ฯ อถ โข ภิกฺขเว ตสฺมึ   
สาเล  อธิวตฺถาย  เทวตาย  เอวมสฺส  อิท  โข เต โภนฺโต มิตฺตามจฺจา   
าติสาโลหิตา  อารามเทวตา  วนเทวตา  รุกฺขเทวตา  โอสธิติณวนปฺปตีสุ   
อธิวตฺถา     เทวตา     มาลุวาวีเช     อนาคตภย     สมฺปสฺสมานา   
สงฺคมฺม   สมาคมฺม   เอว   สมสฺสาเสสุ   มา   ภว   ภายิ  มา  ภว   
ภายิ   อปฺเปวนาเมต   มาลุวาวีช   โมโร   วา   คิเลยฺย  มิโค  วา   
ขาเทยฺย   ทวฑาโห  วา  ฑเหยฺย  วนกมฺมิกา  วา  อุทฺธเรยฺยุ  อุปจิกา   
วา   อุฏเหยฺยุ   อวีช   วา  ปนสฺสาติ  สวฺาห  มาลุวาวีชเหตุ  ทุกฺขา   
ติปฺปา   กฏกา   เวทนา  เวทิยามีติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  สนฺติ   
เอเก    สมณพฺราหฺมณา    เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   นตฺถ ิ  กาเมสุ   
#๑ สี. ม. ย.ุ อนุปริหเรยฺย ฯ ๒. โป. ม. อุปริ วิฏภึ กเรยฺย ฯ   
#๓ โป. ม. โอฆน ชเนยฺย ฯ    
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โทโสติ   เต  กาเมสุ  ปาตพฺยต  อาปชฺชนฺติ  ฯ  เต  โข  โมลิพนฺธาหิ   
ปริพฺพาชิกาหิ   ปริจาเรนฺติ   ฯ   เต   เอวมาหสุ   กสึุ   นาม   เต   
โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา   กาเมสุ   อนาคตภย   สมฺปสฺสมานา  กามาน   
ปหานมาหสุ     กามาน     ปริ ฺ    ป ฺาเปนฺติ    สุโข    อิมิสฺสา   
ปริพฺพาชิกาย   ตรุณาย   มุทุกาย   โลมสาย   พาหาย  สมฺผสฺโสติ  เต   
กาเมสุ   ปาตพฺยต  อาปชฺชนฺติ  ฯ  เต  กาเมสุ  ปาตพฺยต  อาปชฺชิตฺวา   
กายสฺส    เภทา    ปรมฺมรณา    อปาย    ทุคฺคตึ    วินิปาต   นิรย   
อุปปชฺชนฺติ   ฯ   เต   ตตฺถ  ทุกฺขา  ติปปฺา  กฏกา  เวทนา  เวทิยนฺติ   
เต    ตตฺถ   เอวมาหสุ   อิท   โข   เต   โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา   
กาเมสุ    อนาคตภย   สมฺปสฺสมานา   กามาน   ปหานมาหสุ   กามาน   
ปริ ฺ   ป ฺาเปนฺติ   อิเม   หิ   มย   กามเหตุ   กามนิทาน  ทุกขฺา   
ติปฺปา    กฏกา   เวทนา   เวทิยามาติ   ฯ   อิท   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   
ธมฺมสมาทาน ปจฺจุปฺปนฺนสุข อายตึ ทุกฺขวิปาก ฯ   
     [๕๑๗]   กตม ฺจ   ภิกฺขเว   ธมฺมสมาทาน   ปจฺจุปฺปนฺนทุกฺข ฺเจว   
อายติ ฺจ   ทกฺุขวิปาก   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   เอกจฺโจ  อเจลโก  โหติ   
มุตฺตาจาโร   หตฺถาวเลขโน   น   เอหิภทนฺติโก   น  ติฏภทนฺติโก  น   
อภิหต   น   อุทฺทิสฺส  กต  น  นิมนฺตน  สาทิยติ  ฯ  โส  น  กุมฺภิมุขา   
ปฏิคฺคณฺหาติ    น    กโฬปมุขา    ปฏคฺิคณฺหาติ   น   เอฬกมนตฺร   น   
มูสลนฺตร   น   ทณฺฑมนฺตร   น   ทฺวินฺน   ภุ ฺชมานาน   น   คพฺภินิยา   
น   ปายมานาย   น   ปุริสนฺตรคตาย   น   สงฺกิตฺตีสุ   น  ยตฺถ  สา    
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อุปฏ ิโต    โหติ    น   ยตฺถ   มกฺขิกา   สณฺฑสณฺฑจารินี   น   มจฺฉ   
น   มส  น  สรุ  น  เมรย  น  ถุโสทก  ปวติ  ฯ  โส  เอกาคาริโก   
วา   โหติ   เอกาโลปโก  ทวฺาคาริโก  วา  โหติ  ทฺวาโลปโก  ฯเปฯ   
สตฺตาคาริโก    วา    โหติ    สตฺตาโลปโก    เอกิสฺสาป    ทตฺติยา   
ยาเปติ   ทฺวีหิป   ทตฺตีหิ   ยาเปติ   ฯเปฯ   สตฺตหิป  ทตฺตีหิ  ยาเปติ   
เอกาหิกมฺป   อาหาร  อาหาเรติ  ทฺวีหิกมฺป  อาหาร  อาหาเรติ  ฯเปฯ   
สตฺตาหิกมฺป    อาหาร    อาหาเรติ    อิติ    เอวรูป    อฑฺฒมาสิกป   
ปริยายภตฺตโภชนานุโยคมนุยุตฺโต   วิหรติ  ฯ  โส  สากภกฺโข  วา  โหติ   
สามากภกฺโข   วา   โหติ   นีวารภกฺโข   วา  โหติ  ททฺทุลภกฺโข  วา   
โหติ   หฏภกโฺข   วา   โหติ  กณภกฺโข  วา  โหติ  อาจามภกฺโข  วา   
โหติ   ป ฺากภกฺโข   วา   โหติ   ติณภกฺโข   วา  โหติ  โคมยภกฺโข   
วา   โหติ   วนมูลผลาหาโร  ยาเปติ  ปวตฺตผลโภชี  ฯ  โส  สาณานิป   
ธาเรติ   มสาณานิป  ธาเรติ  ฉวทุสฺสานิป  ธาเรติ  ปสุกูลานิป  ธาเรติ   
ติรีฏานิป  ธาเรติ  อชชฺินานิป  ธาเรติ  อชฺชินกฺขิปมปฺ  ธาเรติ  กสุจีรมฺป   
ธาเรติ   [๑]   ผลกจีรมฺป   ธาเรติ   เกสกมฺพลมฺป  ธาเรติ  [๒]   
อุฬูกปกฺขมฺป    ธาเรติ    เกสมสฺสุโลจโกป   โหติ   เกสมสฺสุโลจนานุ-   
โยคมนุยุตฺโต   อุพฺภฏโกป   โหติ  อาสนปฏิกฺขิตฺโตป  อุกฺกฏุโิกป  โหติ   
อุกฺกุฏิกปฺปธานมนุยุตฺโต     กณฺฏกาปสฺสยิโกป     โหติ    กณฺฏกาปสฺสเย   
เสยฺย    กปฺเปติ    สายตติยกมฺป   อุทโกโรหนานุโยคมนุยุตฺโต   วิหรติ   
อิติ    เอวรูป   อเนกวิหิต   กายสฺส   อาตาปนปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต   
#๑ โป. ม. วากจีรมฺป ธาเรติ ฯ ๒. โป. ม. วาฬกมฺพลมฺป ธาเรติ ฯ    
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วิหรติ   ฯ   โส   กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต   
นิรย  อุปปชชฺติ  ฯ  อิท  วุจฺจติ ภิกฺขเว ธมฺมสมาทาน ปจฺจุปฺปนฺนทุกฺข ฺเจว   
อายติ ฺจ ทุกฺขวิปาก ฯ   
     [๕๑๘]   กตม ฺจ   ภิกฺขเว  ธมฺมสมาทาน  ปจฺจุปฺปนฺนทุกฺข  อายตึ   
สุขวิปาก   ฯ   อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  ปกติยา  ติพฺพราคชาติโก  โหติ   
โส   อภิกฺขณ   ราคช   ทกฺุข   โทมนสฺส   ปฏิสเวเทติ   ฯ   ปกติยา   
ติพฺพโทสชาติโก    โหติ    โส    อภิกฺขณ   โทสช   ทุกฺข   โทมนสฺส   
ปฏิสเวเทติ    ฯ    ปกติยา   ติพฺพโมหชาติโก   โหติ   โส   อภิกฺขณ   
โมหช   ทกฺุข   โทมนสฺส  ปฏิสเวเทติ  ฯ  โส  สหาป  ทุกฺเขน  สหาป   
โทมนสฺเสน    ผุฏโ    สมาโน    อสฺสุมุโขป    โรทมาโน   ปรปิุณฺณ   
ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   จรติ   ฯ   โส   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   
สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชติ  ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ธมฺมสมาทาน   
ปจฺจุปฺปนฺนทุกฺข อายตึ สุขวิปาก ฯ   
     [๕๑๙]    กตม ฺจ   ภิกฺขเว   ธมฺมสมาทาน   ปจฺจุปฺปนฺนสุข ฺเจว   
อายติ ฺจ  สุขวิปาก  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปกติยา น ติพฺพราคชาติโก   
โหติ   โส   อภิกฺขณ   น   ราคช   ทุกฺข   โทมนสฺส  ปฏิสเวเทติ  ฯ   
ปกติยา     น     ติพฺพโทสชาติโก     โหติ    โส    อภิกฺขณ    น   
โทสช   ทกฺุข   โทมนสฺส  ปฏิสเวเทติ  ฯ  ปกติยา  น  ติพฺพโมหชาติโก   
โหติ   โส   อภิกฺขณ   น   โมหช   ทกฺุข   โทมนสฺส  ปฏิสเวเทติ  ฯ   
โส   วิวิจฺเจว   กาเมหิ   วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก  สวิจาร    
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วิเวกช   ปติสุข   ปม   ฌาน   อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ  วิตกฺกวิจาราน   
วูปสมา   อชฌฺตฺต   สมฺปสาทน   เจตโส  เอโกทิภาว  อวิตกฺก  อวิจาร   
สมาธิช   ปติสุข   ทุติย   ฌาน  ...  ตติย  ฌาน  ...  จตุตฺถ  ฌาน   
อุปสมฺปชฺช    วิหรติ   ฯ   โส   กายสฺส   เภทา   ปรมมฺรณา   สุคตึ   
สคฺค    โลก   อุปปชฺชติ   ฯ   อิท   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   ธมฺมสมาทาน   
ปจฺจุปฺปนฺนสุข ฺเจว   อายติ ฺจ   สุขวิปาก   ฯ   อิมานิ   โข   ภิกฺขเว   
จตฺตาริ ธมฺมสมาทานานีติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
              จูฬธมฺมสมาทานสุตฺต นิฏ ิต ป ฺจม ฯ   
                      ____________    
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                    มหาธมฺมสมาทานสุตฺต   
     [๕๒๐]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๕๒๑]  ภควา  เอตทโวจ  เยภุยฺเยน  ภิกฺขเว  สตฺตา เอวกามา   
เอวฉนฺทา     เอวอธิปฺปายา     อโห     วต    อนิฏา    อกนฺตา   
อมนาปา  [๑]  ปริหาเยยฺยุ  อิฏา กนฺตา มนาปา [๑] อภิวฑฺเฒยฺยุนฺติ   
เตส   ภิกฺขเว   สตฺตาน   เอวกามาน   เอวฉนฺทาน   เอวอธิปฺปายาน   
อนิฏา    อกนฺตา    อมนาปา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   อิฏา   กนฺตา   
มนาปา    ธมมฺา    ปริหายนฺติ   ตตฺร   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   ต   กิสฺส   
เหตุ  ๒  ปจฺเจถาติ  ฯ  ภควมูลกา  โน  ภนฺเต  ธมฺมา  ภควเนตฺติกา   
ภควปฏิสรณา    สาธุ   วต   ภนฺเต   ภควนฺตเยว   ปฏิภาตุ   เอตสฺส   
ภาสิตสฺส   อตฺโถ   ภควโต   สุตฺวา   ภิกฺขู   ธาเรสฺสนฺตีติ  ฯ  เตนหิ   
ภิกฺขเว   สุณาถ   สาธุก   มนสิกโรถ   ภาสิสฺสามีติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ   
โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๕๒๒]   ภควา   เอตทโวจ   อิธ  ภิกฺขเว  อสฺสุตวา  ปุถุชชฺโน   
อริยาน    อทสฺสาวี    อริยธมฺมสฺส    อโกวิโท   อรยิธมฺเม   อวินีโต   
สปฺปุริสาน     อทสฺสาวี    สปฺปุริสธมฺมสฺส    อโกวิโท    สปฺปุริสธมฺเม   
อวินีโต  เสวิตพฺเพ  ธมฺเม  น  ชานาติ  อเสวิตพฺเพ  ธมฺเม  น ชานาติ   
#๑ โป. ม. ธมฺมา ฯ ๒. ส.ี ยุ. กึ เหตุ ฯ    
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ภชิตพฺเพ   ธมฺเม   น   ชานาติ   อภชิตพฺเพ   ธมฺเม  น  ชานาติ  ฯ   
โส   เสวิตพฺเพ   ธมฺเม   อชานนฺโต   อเสวิตพฺเพ  ธมฺเม  อชานนฺโต   
ภชิตพฺเพ  ธมฺเม  อชานนฺโต  อภชิตพฺเพ  ธมฺเม  อชานนฺโต  อเสวิตพฺเพ   
ธมฺเม    เสวติ    เสวิตพฺเพ    ธมฺเม    น    เสวติ    อภชิตพฺเพ   
ธมฺเม   ภชติ   ภชิตพฺเพ   ธมฺเม   น   ภชติ   ฯ  ตสฺส  อเสวิตพฺเพ   
ธมฺเม   เสวโต   เสวิตพฺเพ   ธมฺเม   อเสวโต   อภชิตพฺเพ   ธมฺเม   
ภชโต    ภชติพฺเพ    ธมฺเม   อภชโต   อนิฏา   อกนฺตา   อมนาปา   
ธมฺมา    อภิวฑฺฒนฺติ    อิฏา   กนฺตา   มนาปา   ธมมฺา   ปริหายนฺติ   
ต   กิสฺส   เหตุ   เอว   เหต  ภิกฺขเว  โหติ  ยถาต  อวิทฺทสุโน  ฯ   
สุตวา   จ   โข   ภิกฺขเว  อริยสาวโก  อริยาน  ทสฺสาวี  อริยธมฺมสฺส   
โกวิโท    อรยิธมฺเม   สุวินีโต   สปฺปุรสิาน   ทสฺสาวี   สปฺปรุิสธมฺมสฺส   
โกวิโท  สปปฺุริสธมฺเม  สวิุนีโต  เสวิตพฺเพ  ธมฺเม  ชานาติ  อเสวิตพฺเพ   
ธมฺเม     ชานาติ     ภชิตพฺเพ     ธมฺเม     ชานาติ    อภชิตพฺเพ   
ธมฺเม   ชานาติ   ฯ   โส   เสวิตพฺเพ  ธมฺเม  ชานนฺโต  อเสวิตพฺเพ   
ธมฺเม   ชานนฺโต   ภชิตพฺเพ   ธมฺเม   ชานนฺโต   อภชิตพฺเพ   ธมฺเม   
ชานนฺโต   อเสวิตพฺเพ   ธมฺเม   น  เสวติ  เสวิตพฺเพ  ธมฺเม  เสวติ   
อภชิตพฺเพ   ธมฺเม   น   ภชติ   ภชิตพฺเพ   ธมฺเม   ภชติ   ฯ  ตสฺส   
อเสวิตพฺเพ   ธมฺเม   อเสวโต  เสวิตพฺเพ  ธมฺเม  เสวโต  อภชิตพฺเพ   
ธมฺเม   อภชโต   ภชิตพฺเพ  ธมฺเม  ภชโต  อนิฏา  อกนฺตา  อมนาปา   
ธมฺมา    ปรหิายนฺติ    อิฏา   กนฺตา   มนาปา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ    
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ต  กิสฺส  เหตุ  เอว  เหต  ภิกฺขเว  โหติ  ยถาต  วิทฺทสุโนติ ฯ   
     [๕๒๓]   จตฺตารีมานิ  ภิกฺขเว  ธมฺมสมาทานานิ  กตมานิ  จตฺตาริ   
อตฺถิ   ภิกฺขเว  ธมฺมสมาทาน  ปจฺจุปฺปนฺนทุกฺข ฺเจว  อายติ ฺจ  ทุกฺขวิปาก   
อตฺถิ    ภิกฺขเว    ธมฺมสมาทาน   ปจฺจุปฺปนฺนสุข   อายตึ    ทุกฺขวิปาก   
อตฺถิ    ภิกฺขเว    ธมฺมสมาทาน    ปจฺจุปฺปนฺนทุกฺข   อายตึ   สุขวิปาก   
อตฺถิ     ภิกฺขเว     ธมฺมสมาทาน     ปจฺจุปฺปนฺนสุข ฺเจว    อายติ ฺจ   
สุขวิปาก ฯ   
     [๕๒๔]   ตตฺร  ภิกฺขเว  ยมิท  ธมฺมสมาทาน  ปจฺจุปฺปนฺนทุกฺข ฺเจว   
อายติ ฺจ      ทุกฺขวิปาก     ต     อวิทฺธา     ๑     อวิชชฺาคโต   
ยถาภูต   นปปฺชานาติ   อิท   โข   ธมฺมสมาทาน   ปจฺจุปฺปนฺนทุกฺข ฺเจว   
อายติ ฺจ    ทุกฺขวิปากนฺติ    ฯ   ต   อวิทฺธา   อวิชชฺาคโต   ยถาภูต   
นปฺปชานนฺโต   ต   เสวติ   ต   น  ปริวชฺเชติ  ฯ  ตสฺส  ต  เสวโต   
ต   อปฺปริวชชฺยโต   อนิฏา   อกนฺตา   อมนาปา   ธมฺมา  อภิวฑฺฒนฺติ   
อิฏา    กนฺตา    มนาปา    ธมฺมา   ปรหิายนฺติ   ต   กิสฺส   เหตุ   
เอว   เหต   ภิกฺขเว   โหติ   ยถาต  อวิททฺสุโนติ  ฯ  ตตฺร  ภิกฺขเว   
ยมิท   ธมฺมสมาทาน   ปจฺจุปฺปนฺนสุข   อายตึ   ทุกฺขวิปาก   ต  อวิทฺธา   
อวิชฺชาคโต  ยถาภูต  นปปฺชานาติ  อิท  โข  ธมฺมสมาทาน  ปจฺจุปฺปนฺนสุข   
อายตึ    ทุกฺขวิปากนฺติ    ฯ    ต    อวิทฺธา   อวิชชฺาคโต   ยถาภูต   
นปฺปชานนฺโต   ต   เสวติ   ต   น  ปริวชฺเชติ  ฯ  ตสฺส  ต  เสวโต   
#๑ ม. ย.ุ สพฺพตฺถ อวิทวาติ ทิสฺสติ ฯ    
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ต   อปฺปริวชชฺยโต   อนิฏา   อกนฺตา   อมนาปา   ธมฺมา  อภิวฑฺฒนฺติ   
อิฏา    กนฺตา    มนาปา    ธมฺมา   ปรหิายนฺติ   ต   กิสฺส   เหตุ   
เอว   เหต   ภิกฺขเว   โหติ   ยถาต  อวิททฺสุโนติ  ฯ  ตตฺร  ภิกฺขเว   
ยมิท   ธมฺมสมาทาน   ปจฺจุปฺปนฺนทุกฺข   อายตึ   สขุวิปาก   ต  อวิทฺธา   
อวิชฺชาคโต  ยถาภูต  นปปฺชานาติ  อิท  โข  ธมฺมสมาทาน ปจฺจุปฺปนฺนทุกฺข   
อายตึ    สุขวิปากนฺติ    ฯ    ต    อวิทฺธา    อวิชชฺาคโต   ยถาภูต   
นปฺปชานนฺโต   ต  เสวติ  ต  น  ปริวชฺเชติ  ฯ  ตสฺส  ต  เสวโต  ต   
อปฺปริวชฺชยโต    อนิฏา    อกนฺตา    อมนาปา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   
อิฏา    กนฺตา    มนาปา    ธมฺมา   ปรหิายนฺติ   ต   กิสฺส   เหตุ   
เอว   เหต   ภิกฺขเว   โหติ   ยถาต  อวิททฺสุโนติ  ฯ  ตตฺร  ภิกฺขเว   
ยมิท    ธมฺมสมาทาน    ปจฺจุปฺปนฺนสุข ฺเจว   อายติ ฺจ   สุขวิปาก   ต   
อวิทฺธา   อวิชฺชาคโต   ยถาภูต   นปฺปชานาติ   อิท  โข  ธมฺมสมาทาน   
ปจฺจุปฺปนฺนสุข ฺเจว   อายติ ฺจ  สุขวิปากนฺติ  ฯ  ต  อวิทฺธา  อวิชฺชาคโต   
ยถาภูต   นปปฺชานนฺโต   ต   เสวติ   ต   น   ปริวชฺเชติ   ฯ  ตสฺส   
ต   เสวโต   ต   อปฺปริวชชฺยโต   อนิฏา  อกนฺตา  อมนาปา  ธมฺมา   
อภิวฑฺฒนฺติ    อิฏา    กนตฺา    มนาปา    ธมฺมา    ปริหายนฺติ   ต   
กิสฺส เหตุ เอว เหต ภิกฺขเว โหติ ยถาต อวิทฺทสุโนติ ฯ   
     [๕๒๕]   ตตฺร  ภิกฺขเว  ยมิท  ธมฺมสมาทาน  ปจฺจุปฺปนฺนทุกฺข ฺเจว   
อายติ ฺจ   ทกฺุขวิปาก   ต   วิทฺธา  ๑  วิชฺชาคโต  ยถาภูต  ปชานาติ   
#๑ ม. ย.ุ สพฺพตฺถ วิทวาติ ทิสฺสติ ฯ    
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อิท  โข  ธมมฺสมาทาน  ปจฺจุปฺปนฺนทุกฺข ฺเจว  อายติ ฺจ  ทุกขฺวิปากนฺติ  ฯ   
ต     วิทฺธา     วิชฺชาคโต     ยถาภูต     ปชานนฺโต     ต    น   
เสวติ  ต  ปรวิชฺเชติ  ฯ  ตสฺส  ต  อเสวโต  ต  ปริวชชฺยโต  อนิฏา   
อกนฺตา    อมนาปา    ธมฺมา   ปริหายนฺติ   อิฏา   กนฺตา   มนาปา   
ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   ต   กิสฺส   เหตุ   เอว   เหต   ภิกฺขเว  โหติ   
ยถาต  วิทฺทสุโนติ  ฯ  ตตฺร  ภิกฺขเว  ยมิท  ธมฺมสมาทาน  ปจฺจุปฺปนฺนสุข   
อายตึ    ทุกฺขวิปาก    ต    วิทฺธา   วิชชฺาคโต   ยถาภตู   ปชานาติ   
อิท    โข   ธมฺมสมาทาน   ปจฺจุปฺปนฺนสุข   อายตึ   ทุกฺขวิปากนฺติ   ฯ   
ต  วิทฺธา  วิชชฺาคโต  ยถาภูต  ปชานนโฺต  ต  น เสวติ ต ปริวชฺเชติ ฯ   
ตสฺส     ต     อเสวโต    ต    ปริวชชฺยโต    อนิฏา    อกนฺตา   
อมนาปา    ธมฺมา    ปริหายนฺติ    อิฏา   กนฺตา   มนาปา   ธมฺมา   
อภิวฑฺฒนฺติ   ต   กิสฺส   เหตุ   เอว   เหต   ภิกฺขเว   โหติ  ยถาต   
วิทฺทสุโนติ   ฯ   ตตฺร   ภิกขฺเว   ยมิท   ธมฺมสมาทาน  ปจฺจุปฺปนฺนทุกฺข   
อายตึ   สุขวิปาก   ต  วิทธฺา  วิชฺชาคโต  ยถาภูต  ปชานาติ  อิท  โข   
ธมฺมสมาทาน   ปจฺจุปฺปนฺนทุกฺข   อายตึ   สุขวิปากนฺติ   ฯ   ต   วิทฺธา   
วิชฺชาคโต   ยถาภูต   ปชานนฺโต   ต   น   เสวติ  ต  ปริวชฺเชติ  ฯ   
ตสฺส   ต   อเสวโต   ต   ปริวชฺชยโต   อนิฏา   อกนฺตา  อมนาปา   
ธมฺมา    ปรหิายนฺติ    อิฏา   กนฺตา   มนาปา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   
ต   กิสฺส   เหตุ   เอว   เหต  ภิกฺขเว  โหติ  ยถาต  วิทฺทสุโนติ  ฯ   
ตตฺร    ภิกฺขเว   ยมิท   ธมมฺสมาทาน   ปจฺจุปฺปนฺนสุข ฺเจว   อายติ ฺจ    
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สุขวิปาก    ต   วิทฺธา   วิชชฺาคโต   ยถาภูต   ปชานาติ   อิท   โข   
ธมฺมสมาทาน    ปจฺจุปฺปนฺนสุข ฺเจว    อายติ ฺจ   สุขวิปากนฺติ   ฯ   ต   
วิทฺธา  วิชฺชาคโต  ยถาภูต  ปชานนฺโต  ต  น  เสวติ  ต  ปริวชฺเชติ ฯ   
ตสฺส   ต   อเสวโต   ต   ปริวชฺชยโต   อนิฏา   อกนฺตา  อมนาปา   
ธมฺมา    ปรหิายนฺติ    อิฏา   กนฺตา   มนาปา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   
ต กิสฺส เหตุ เอว เหต ภิกฺขเว โหติยถาต วิทฺทสุโนติ ฯ   
     [๕๒๖]   กตม ฺจ   ภิกฺขเว   ธมฺมสมาทาน   ปจฺจุปฺปนฺนทุกฺข ฺเจว   
อายติ ฺจ   ทกฺุขวิปาก   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   เอกจฺโจ  สหาป  ทุกฺเขน   
สหาป    โทมนสฺเสน    ปาณาติปาตี    โหติ   ปาณาติปาตปจฺจยา   จ   
ทุกฺข   โทมนสฺส  ปฏิสเวเทติ  ฯ  สหาป  ทุกฺเขน   สหาป  โทมนสฺเสน   
อทินฺนาทายี  โหติ  อทินฺนาทานปจฺจยา  จ  ทุกฺข  โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ ฯ   
สหาป     ทุกเฺขน     สหาป    โทมนสฺเสน    กาเมสุ    มิจฺฉาจารี   
โหติ   กาเมสุ   มิจฺฉาจารปจฺจยา  จ  ทุกฺข  โทมนสฺส  ปฏิสเวเทติ  ฯ   
สหาป   ทุกฺเขน   สหาป  โทมนสฺเสน  มุสาวาที  โหติ  มุสาวาทปจฺจยา   
จ    ทุกฺข    โทมนสฺส   ปฏิสเวเทติ   ฯ   สหาป   ทกฺุเขน   สหาป   
โทมนสฺเสน   ปสุณวาโจ   โหติ   ปสณุวาจปจฺจยา   จ  ทุกฺข  โทมนสฺส   
ปฏิสเวเทติ   ฯ  สหาป  ทกฺุเขน  สหาป  โทมนสฺเสน  ผรุสวาโจ  โหติ   
ผรุสวาจปจฺจยา   จ   ทุกฺข  โทมนสฺส  ปฏิสเวเทติ  ฯ  สหาป  ทกฺุเขน   
สหาป    โทมนสฺเสน    สมฺผปฺปลาป    โหติ   สมผฺปฺปลาปปจฺจยา   จ   
ทุกฺข   โทมนสฺส   ปฏิสเวเทติ  ฯ  สหาป  ทุกฺเขน  สหาป  โทมนสฺเสน    
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อภิชฺฌาลุ   โหติ   อภิชฺฌาปจฺจยา   จ  ทุกฺข  โทมนสฺส  ปฏิสเวเทติ  ฯ   
สหาป     ทุกเฺขน    สหาป    โทมนสฺเสน    พฺยาปนฺนจิตฺโต    โหติ   
พฺยาปาทปจฺจยา   จ   ทุกขฺ  โทมนสฺส  ปฏิสเวเทติ  ฯ  สหาป  ทกฺุเขน   
สหาป    โทมนสฺเสน    มิจฺฉาทิฏ ิ    โหติ    มิจฺฉาทิฏ ิปจฺจยา    จ   
ทุกฺข   โทมนสฺส   ปฏิสเวเทติ   ฯ   โส   กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา   
อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปชชฺติ   ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
ธมฺมสมาทาน ปจฺจุปฺปนฺนทุกฺข ฺเจว อายติ ฺจ ทุกฺขวิปาก ฯ   
     [๕๒๗]   กตม ฺจ   ภิกฺขเว   ธมฺมสมาทาน  ปจฺจุปฺปนฺนสุข  อายตึ   
ทุกฺขวิปาก  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  สหาป  สุเขน สหาป โสมนสฺเสน   
ปาณาติปาตี  โหติ  ปาณาติปาตปจฺจยา  จ  สุข  โสมนสฺส  ปฏิสเวเทติ ฯ   
สหาป     สุเขน     สหาป     โสมนสฺเสน     อทินฺนาทายี    โหติ   
อทินฺนาทานปจฺจยา   จ   สุข  โสมนสฺส  ปฏิสเวเทติ  ฯ  สหาป  สุเขน   
สหาป  โสมนสฺเสน  กาเมสุ  มิจฺฉาจารี  โหติ  กาเมสุ มิจฺฉาจารปจฺจยา   
จ    สุข    โสมนสฺส    ปฏสิเวเทติ    ฯ   สหาป   สุเขน   สหาป   
โสมนสฺเสน   มุสาวาที   โหติ   มุสาวาทปจฺจยา   จ   สุข   โสมนสฺส   
ปฏิสเวเทติ   ฯ   สหาป  สเุขน  สหาป  โสมนสฺเสน  ปสุณวาโจ  โหติ   
ปสุณวาจปจฺจยา   จ   สุข   โสมนสฺส   ปฏิสเวเทติ  ฯ  สหาป  สุเขน   
สหาป    โสมนสฺเสน   ผรุสวาโจ   โหติ   ผรุสวาจปจฺจยา   จ   สุข   
โสมนสฺส  ปฏิสเวเทติ  ฯ  สหาป  สุเขน  สหาป โสมนสฺเสน สมฺผปฺ- 
ปลาป  โหติ    สมฺผปฺปลาปปจฺจยา    จ    สุข   โสมนสฺส   ปฏิสเวเทติ   ฯ    
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สหาป   สุเขน   สหาป   โสมนสฺเสน   อภิชฺฌาล ุ โหติ  อภิชฺฌา- 
ปจฺจยา  จ    สุข    โสมนสฺส    ปฏิสเวเทติ    ฯ   สหาป   สุเขน   สหาป   
โสมนสฺเสน    พฺยาปนฺนจิตฺโต    โหติ    พฺยาปาทปจฺจยา    จ    สุข   
โสมนสฺส    ปฏิสเวเทติ    ฯ   สหาป   สุเขน   สหาป   โสมนสฺเสน   
มิจฺฉาทิฏ ิ   โหติ  มิจฺฉาทิฏ ิปจฺจยา  จ  สุข  โสมนสฺส  ปฏิสเวเทติ  ฯ   
โส     กายสฺส    เภทา    ปรมฺมณา    อปาย    ทุคฺคตึ    วินิปาต   
นิรย   อุปปชชฺติ   ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ธมฺมสมาทาน  ปจฺจุปฺปนฺน- 
สุข  อายตึ ทุกฺขวิปาก ฯ   
     [๕๒๘]   กตม ฺจ   ภิกฺขเว  ธมฺมสมาทาน  ปจฺจุปฺปนฺนทุกฺข  อายตึ   
สุขวิปาก  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  สหาป  ทุกฺเขน สหาป โทมนสฺเสน   
ปาณาติปาตา     ปฏิวิรโต     โหติ    ปาณาติปาตา    เวรมณีปจฺจยา   
จ    ทุกฺข    โทมนสฺส   ปฏิสเวเทติ   ฯ   สหาป   ทกฺุเขน   สหาป   
โทมนสฺเสน  อทินฺนาทานา  ปฏิวิรโต  โหติ  อทินฺนาทานา  เวรมณีปจฺจยา   
จ    ทุกฺข    โทมนสฺส   ปฏิสเวเทติ   ฯ   สหาป   ทกฺุเขน   สหาป   
โทมนสฺเสน    กาเมสุ    มจฺิฉาจารา    ปฏิวิรโต    โหติ    กาเมสุ   
มิจฺฉาจารา   เวรมณีปจฺจยา   จ   ทุกฺข   โทมนสฺส   ปฏิสเวเทติ   ฯ   
สหาป   ทุกฺเขน   สหาป   โทมนสฺเสน   มุสาวาทา   ปฏิวิรโต   โหติ   
มุสาวาทา    เวรมณีปจฺจยา   จ   ทุกฺข   โทมนสฺส   ปฏิสเวเทติ   ฯ   
สหาป   ทุกฺเขน   สหาป   โทมนสฺเสน   ปสุณาย   วาจาย   ปฏิวิรโต   
โหติ    ปสุณาย    วาจาย    เวรมณีปจฺจยา    จ   ทุกฺข   โทมนสฺส    
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ปฏิสเวเทติ   ฯ  สหาป  ทกฺุเขน  สหาป  โทมนสฺเสน  ผรุสาย  วาจาย   
ปฏิวิรโต   โหติ   ผรุสาย  วาจาย  เวรมณีปจฺจยา  จ  ทุกฺข  โทมนสฺส   
ปฏิสเวเทติ   ฯ   สหาป   ทุกฺเขน   สหาป  โทมนสฺเสน  สมฺผปฺปลาปา   
ปฏิวิรโต   โหติ   สมฺผปปฺลาปา   เวรมณีปจฺจยา   จ   ทุกฺข  โทมนสฺส   
ปฏิสเวเทติ   ฯ   สหาป   ทุกฺเขน   สหาป   โทมนสฺเสน   อนภิชฌฺาลุ   
โหติ   อนภิชฌฺาปจฺจยา   จ   ทุกฺข   โทมนสฺส  ปฏิสเวเทติ  ฯ  สหาป   
ทุกฺเขน   สหาป   โทมนสฺเสน  อพฺยาปนฺนจิตฺโต  โหติ  อพฺยาปาทปจฺจยา   
จ    ทุกฺข    โทมนสฺส   ปฏิสเวเทติ   ฯ   สหาป   ทกฺุเขน   สหาป   
โทมนสฺเสน     สมฺมาทิฏ ิ    โหติ    สมฺมาทิฏ ิปจฺจยา    จ    ทกฺุข   
โทมนสฺส   ปฏิสเวเทติ   ฯ   โส   กายสฺส   เภทา  ปรมฺมรณา  สุคตึ0   
สคฺค    โลก   อุปปชฺชติ   ฯ   อิท   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   ธมฺมสมาทาน   
ปจฺจุปฺปนฺนทุกฺข อายตึ สุขวิปาก ฯ   
     [๕๒๙]    กตม ฺจ   ภิกฺขเว   ธมฺมสมาทาน   ปจฺจุปฺปนฺนสุข ฺเจว   
อายติ ฺจ   สขุวิปาก  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  สหาป  สุเขน  สหาป   
โสมนสฺเสน  ปาณาติปาตา  ปฏิวิรโต  โหติ  ปาณาติปาตา  เวรมณีปจฺจยา   
จ    สุข    โสมนสฺส    ปฏสิเวเทติ    ฯ   สหาป   สุเขน   สหาป   
โสมนสฺเสน  อทินฺนาทานา  ปฏิวิรโต  โหติ  อทินฺนาทานา  เวรมณีปจฺจยา   
จ    สุข    โสมนสฺส    ปฏสิเวเทติ    ฯ   สหาป   สุเขน   สหาป   
โสมนสฺเสน  กาเมสุ  มิจฺฉาจารา  ปฏิวิรโต  โหติ  กาเมสุ  มิจฺฉาจารา   
เวรมณีปจฺจยา    จ    สุข    โสมนสฺส    ปฏิสเวเทติ    ฯ   สหาป    
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สุเขน   สหาป   โสมนสฺเสน   มุสาวาทา   ปฏิวิรโต  โหติ  มุสาวาทา   
เวรมณีปจฺจยา   จ   สุข   โสมนสฺส   ปฏิสเวเทติ   ฯ  สหาป  สุเขน   
สหาป    โสมนสฺเสน   ปสุณาย   วาจาย   ปฏิวิรโต   โหติ   ปสณุาย   
วาจาย   เวรมณีปจฺจยา   จ   สุข   โสมนสฺส  ปฏิสเวเทติ  ฯ  สหาป   
สุเขน   สหาป  โสมนสฺเสน  ผรุสาย  วาจาย  ปฏิวิรโต  โหติ  ผรุสาย   
วาจาย   เวรมณีปจฺจยา   จ   สุข   โสมนสฺส  ปฏิสเวเทติ  ฯ  สหาป   
สุเขน  สหาป  โสมนสฺเสน  สมฺผปฺปลาปา  ปฏิวิรโต  โหติ  สมฺผปฺปลาปา   
เวรมณีปจฺจยา    จ    สุข    โสมนสฺส    ปฏิสเวเทติ    ฯ   สหาป   
สุเขน    สหาป    โสมนสฺเสน    อนภิชฌฺาลุ   โหติ   อนภิชฺฌาปจฺจยา   
จ   สุข  โสมนสฺส  ปฏิสเวเทติ  ฯ  สหาป  สุเขน  สหาป  โสมนสฺเสน   
อพฺยาปนฺนจิตฺโต    โหติ    อพฺยาปาทปจฺจยา    จ    สุข    โสมนสฺส   
ปฏิสเวเทติ    ฯ   สหาป   สุเขน   สหาป   โสมนสฺเสน   สมฺมาทิฏ ิ   
โหติ   สมฺมาทิฏ ิปจฺจยา   จ   สุข   โสมนสฺส   ปฏสิเวเทติ   ฯ  โส   
กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก  อุปปชฺชติ  ฯ  อิท   
วุจฺจติ     ภิกขฺเว     ธมฺมสมาทาน    ปจฺจุปฺปนฺนสุข ฺเจว    อายติ ฺจ   
สุขวิปาก ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ ธมฺมสมาทานานิ ฯ   
     [๕๓๐]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ติตฺติกาลาพุ  วิเสน  สสฏโ  ฯ   
อถ  ปรุิโส  อาคจฺเฉยฺย  ชีวิตุกาโม อมริตุกาโม สขุกาโม ทุกฺขปฏิกฺกูโล ฯ   
ตเมน     เอว     วเทยฺยุ    อมฺโภ    ปรุิส    อย    ติตฺติกาลาพุ   
วิเสน   สสฏโ   สเจ   อากงฺขสิ   ปว   ตสฺส   ต   ปวโต   เจว    
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น   ฉาเทสฺสติ   วณฺเณนป   คนฺเธนป   รเสนป    ปวิตฺวา    จ  ปน   
มรณ    วา    นิคฺคจฺฉสิ    มรณมตฺต   วา   ทุกฺขนฺติ   ฯ   โส   ต   
อปฺปฏิสงฺขาย   ปเวยฺย   นปฺปฏินิสฺสชฺเชยฺย   ตสฺส   ต   ปวโต   เจว   
น   ฉาเทยฺย   วณฺเณนป   คนฺเธนป   รเสนป  ปวิตฺวา  จ  ปน  มรณ   
วา   นิคฺคจฺเฉยฺย   มรณมตฺต   วา   ทุกฺข   ตถูปมาห   ภิกฺขเว   อิม   
ธมฺมสมาทาน    วทามิ    ยทิท    ธมฺมสมาทาน    ปจฺจุปฺปนฺนทุกฺข ฺเจว   
อายติ ฺจ ทุกฺขวิปาก ฯ   
     [๕๓๑]    เสยฺยถาป    ภิกฺขเว    อาปานียกโส   วณฺณสมฺปนฺโน   
คนฺธสมฺปนฺโน  รสสมฺปนโฺน  โส  จ  โข  วิเสน  สสฏโ  ฯ  อถ ปุริโส   
อาคจฺเฉยฺย    ชีวิตุกาโม   อมริตุกาโม   สุขกาโม   ทกฺุขปฏิกฺกูโล   ฯ   
ตเมน   เอว   วเทยฺยุ   อมฺโภ   ปรุิส   อาปานียกโส   วณฺณสมฺปนฺโน   
คนฺธสมฺปนฺโน   รสสมฺปนฺโน   โส   จ   โข   วิเสน   สสฏโ   สเจ   
อากงฺขสิ   ปว   ตสฺส   ต   ปวโต   หิ   โข   ฉาเทสฺสติ  วณฺเณนป   
คนฺเธนป   รเสนป   ปวิตฺวา   จ  ปน  มรณ  วา  นิคฺคจฺฉสิ  มรณมตฺต   
วา   ทุกฺขนฺติ   ฯ   โส   ต  อปฺปฏิสงฺขาย  ปเวยฺย  นปฺปฏินิสฺสชฺเชยฺย   
ตสฺส   ต   ปวโต   ห ิ  โข   ฉาเทยฺย  วณฺเณนป  คนฺเธนป  รเสนป   
ปวิตฺวา   จ   ปน   มรณ   วา   นิคฺคจฺเฉยฺย   มรณมตฺต   วา  ทุกฺข   
ตถูปมาห   ภิกฺขเว   อิม   ธมฺมสมาทาน   วทามิ   ยทิท  ธมฺมสมาทาน   
ปจฺจุปฺปนฺนสุข อายตึ ทุกฺขวิปาก ฯ   
     [๕๓๒]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  ปูติมุตฺต  นานาเภสชฺเชหิ  สสฏ  ฯ    
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อถ   ปุรโิส   อาคจฺเฉยฺย  ปณฺฑุโรคี  ฯ  ตเมน  เอว  วเทยฺยุ  อมฺโภ   
ปุริส   อิท   ปูติมุตฺต   นานาเภสชฺเชหิ   สสฏ   สเจ  อากงฺขสิ  ปว   
ตสฺส   ต   ๑   ปวโต   หิ   โข  นจฺฉาเทสฺสติ  วณฺเณนป  คนฺเธนป   
รเสนป   ปวิตฺวา  จ  ปน  สุขี  ภวิสฺสตีติ  ๒  ฯ  โส  ต  ปฏิสงฺขาย   
ปเวยฺย    นปปฺฏินิสฺสชฺเชยฺย   ตสฺส   ต   ปวโต   เจว   นจฺฉาเทยฺย   
วณฺเณนป   คนฺเธนป   รเสนป   ปวิตฺวา  จ  ปน  สุขี  อสฺส  ตถูปมาห   
ภิกฺขเว   อิม  ธมฺมสมาทาน  วทามิ  ยทิท  ธมฺมสมาทาน  ปจฺจุปฺปนฺนทุกฺข   
อายตึ สุขวิปาก ฯ   
     [๕๓๓]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  ทธิ  จ  มธุ  จ  สปฺป  จ ผาณิต ฺจ   
เอกชฺฌ   สสฏ   ฯ   อถ   ปุริโส   อาคจฺเฉยฺย  โลหิตปกฺขนฺทิโก  ฯ   
ตเมน   เอว   วเทยฺยุ  อมฺโภ  ปุริส  อิท  ทธิ  จ  มธ ุ จ  สปฺป  จ   
ผาณิต ฺจ   เอกชฺฌ   สสฏ   สเจ   อากงฺขสิ  ปว  ตสฺส  เต  ปวโต   
เจว   ฉาเทสฺสติ   วณฺเณนป  คนฺเธนป  รเสนป  ปวิตฺวา  จ  ปน  สุขี   
ภวิสฺสตีติ  ๓  ฯ  โส  ต  ปฏิสงฺขาย  ปเวยฺย  นปฺปฏนิิสฺสชฺเชยฺย  ตสฺส   
ต   ปวโต   เจว   ฉาเทยฺย   วณฺเณนป   คนฺเธนป  รเสนป  ปวิตฺวา   
จ   ปน   สุขี   อสฺส   ตถูปมาห   ภิกฺขเว  อิม  ธมฺมสมาทาน  วทามิ   
ยทิท ธมฺมสมาทาน ปจฺจุปฺปนฺนสุข ฺเจว อายติ ฺจ สุขวิปาก ฯฑ   
     [๕๓๔]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  วสฺสาน  ปจฺฉิเม  มาเส  สรทสมเย   
วิทฺเธ   วิคตวลาหเก   เทเว   อาทิจฺโจ   นภ  อพฺภุสฺสกฺกมาโน  สพฺพ   
อากาสคต   ตมคต   อภิวิหจฺจ   ภาสติ  จ  ตปติ  จ  วิโรจติ  ๔  จ   
#๑ ม. เต ฯ ๒-๓ โป. ม. ภวิสฺสสีติ ฯ ๔ โป. ม. ภาสเต จ ตปเต จ วิโรจเต จ ฯ    
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เอวเมว    โข    ภิกฺขเว   ยทิท   ธมฺมสมาทาน   ปจฺจุปฺปนฺนสุข ฺเจว   
อายติ ฺจ       สุขวิปาก      ตท ฺเ      ปุถุสมณพฺราหฺมณปรปฺปวาเท   
อภิวิหจฺจ ภาสติ จ ตปติ จ วิโรจติ ๑ จาติ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
              มหาธมฺมสมาทานสุตฺต นิฏ ิต ฉฏ ฯ   
                       __________   
#๑ โป ม. ภาสเต จ ตปเต จ วิโรจเต จาติ ฯ    
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                        วีมสกสุตฺต   
     [๕๓๕]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๕๓๖]   ภควา   เอตทโวจ  วีมสเกน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา  ปรสสฺ   
เจโตปริยาย  อชานนฺเตน  ตถาคเต  สมนฺเนสนา กาตพฺพา สมฺมา- 
สมฺพุทฺโธ  วา    โน    วา    อิติ    วิ ฺาณายาติ    ฯ    ภควมูลกา    โน   
ภนฺเต    ธมฺมา    ภควเนตฺติกา   ภควปฏิสรณา   สาธุ   วต   ภนฺเต   
ภควนฺตเยว   ปฏิภาตุ   เอตสฺส   ภาสิตสฺส   อตฺโถ   ภควโต   สุตฺวา   
ภิกฺขู   ธาเรสฺสนฺตีติ   ฯ   เตนหิ   ภิกฺขเว  สุณาถ  สาธุก  มนสิกโรถ   
ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกขฺู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๕๓๗]   ภควา   เอตทโวจ  วีมสเกน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา  ปรสสฺ   
เจโตปริยาย   อชานนฺเตน   ทฺวีสุ   ธมฺเมสุ   ตถาคโต  สมนฺเนสิตพฺโพ   
จกฺขุโสตวิ ฺเยฺเยสุ    ธมเฺมสุ    เย   สงฺกิลิฏา   จกฺขุโสตวิ ฺเยฺยา   
ธมฺมา   สวิชฺชนฺติ   วา   เต   ตถาคตสฺส   โน   วาติ   ฯ   ตเมน   
สมนฺเนสมาโน   เอว   ชานาติ   เย   สงฺกิลิฏา   จกขฺุโสตวิ ฺเยฺยา   
ธมฺมา   น   เต   ตถาคตสฺส  สวิชฺชนฺตีติ  ฯ  ยโต  น  สมนฺเนสมาโน   
เอว   ชานาติ   เย   สงฺกิลฏิา   จกฺขุโสตวิ ฺเยฺยา  ธมฺมา  น  เต   
ตถาคตสฺส   สวิชฺชนฺตีติ   ตโต   น   อุตฺตรึ  สมนฺเนสติ  เย  วีติมสิฺสา   
จกฺขุโสตวิ ฺเยฺยา     ธมมฺา    สวิชฺชนฺติ    วา    เต    ตถาคตสฺส    
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โน   วาติ   ฯ   ตเมน  สมนฺเนสมาโน  เอว  ชานาติ  เย  วีติมิสฺสา   
จกฺขุโสตวิ ฺเยฺยา    ธมฺมา    น   เต   ตถาคตสฺส   สวิชฺชนฺตีติ   ฯ   
ยโต  น  สมนฺเนสมาโน  เอว  ชานาติ  เย วีติมิสฺสา จกฺขุโสตวิ ฺเยฺยา   
ธมฺมา       น      เต      ตถาคตสฺส      สวิชฺชนฺตีติ      ตโต   
น   อุตฺตรึ   สมนฺเนสติ   เย   โวทาตา   จกฺขุโสตวิ ฺเยฺยา   ธมฺมา   
สวิชฺชนฺติ   วา   เต  ตถาคตสฺส  โน  วาติ  ฯ  ตเมน  สมนฺเนสมาโน   
เอว   ชานาติ   เย   โวทาตา   จกฺขุโสตวิ ฺเยฺยา  ธมฺมา  สวิชฺชนฺติ   
เต   ตถาคตสฺสาติ   ฯ   ยโต  น  สมนฺเนสมาโน  เอว  ชานาติ  เย   
โวทาตา   จกฺขุโสตวิ ฺเยฺยา   ธมฺมา   สวิชฺชนฺติ   เต   ตถาคตสฺสาติ   
ตโต    น    อุตฺตรึ   สมนฺเนสติ   ทีฆรตฺต   สมาปนฺโน   อยมายสฺมา   
อิม   กุสล   ธมฺม  อุทาหุ  อิตฺตรสมาปนฺโนติ  ฯ  ตเมน  สมนฺเนสมาโน   
เอว     ชานาติ     ทีฆรตฺต     สมาปนฺโน     อยมายสฺมา     อิม   
กุสล  ธมฺม  นายมายสฺมา  อิตฺตรสมาปนฺโนติ  ฯ  ยโต  น สมนเฺนสมาโน   
เอว     ชานาติ     ทีฆรตฺต     สมาปนฺโน     อยมายสฺมา     อิม   
กุสล    ธมฺม    นายมายสฺมา   อิตฺตรสมาปนฺโนติ   ตโต   น   อุตฺตรึ   
สมนฺเนสติ   าตชฺฌาปนฺโน   ๑   อยมายสฺมา   ภิกขฺุ  ยสปฺปตฺโต  ๒   
สวิชฺชนฺตสฺส   อิเธกจฺเจ   อาทีนวาติ   ฯ   น  ตาว  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน   
อิเธกจฺเจ    อาทีนวา   สวิชฺชนฺติ   ยาว   น   าตชฺฌาปนฺโน   โหติ   
ยสปฺปตฺโต   ฯ   ยโต   จ   โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  าตชฺฌาปนฺโน  โหติ   
#๑ ม. ย.ุ ยตฺตชฺฌาปนฺโนติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. ยสมฺปตฺโตติ ทิสฺสติ ฯ    
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ยสปฺปตฺโต    อถสฺส    อิเธกจฺเจ   อาทีนวา   สวิชฺชนฺติ   ฯ   ตเมน   
สมนฺเนสมาโน    เอว   ชานาติ   าตชฺฌาปนฺโน   อยมายสฺมา   ภิกฺขุ   
ยสปฺปตฺโต    นาสฺส    อิเธกจฺเจ   อาทีนวา   สวิชฺชนฺตีติ   ฯ   ยโต   
น    สมนฺเนสมาโน    เอว    ชานาติ   าตชฺฌาปนฺโน   อยมายสฺมา   
ภิกฺขุ   ยสปฺปตฺโต   นาสฺส   อิเธกจฺเจ   อาทีนวา   สวิชฺชนฺตีติ   ตโต   
น    อุตฺตรึ    สมนฺเนสติ    อภยูปรโต    อยมายสฺมา   นายมายสฺมา�   
ภยูปรโต   วีตราคตฺตา   กาเม   น   เสวติ   ขยา   ราคสฺสาติ   ฯ   
ตเมน    สมนฺเนสมาโน    เอว    ชานาติ   อภยูปรโต   อยมายสฺมา   
นายมายสฺมา    ภยูปรโต    วีตราคตฺตา   กาเม   น   เสวติ   ขยา   
ราคสฺสาติ   ฯ   ต ฺเจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ปเร  เอว  ปจฺุเฉยฺยุ  เก   
ปนายสฺมโต    อาการา   เก   อนฺวยา   เยนายสฺมา   เอว   วเทติ   
อภยูปรโต     อยมายสฺมา    นายมายสฺมา    ภยูปรโต    วีตราคตฺตา   
กาเม   น  เสวติ  ขยา  ราคสฺสาติ  ฯ  สมฺมา  พฺยากรมาโน  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   เอว   พฺยากเรยฺย   ตถา   ห ิ  ปน  อยมายสฺมา  สงฺเฆ  วา   
วิหรนฺโต   เอโก  วา  วิหรนฺโต  เย  จ  ตตฺถ  สุคตา  เย  จ  ตตฺถ   
ทุคฺคตา   เย   จ   ตตฺถ  คณมนุสาสนฺติ  เย  จ  อิเธกจฺเจ  อามิเสสุ   
สนฺทิสฺสนฺติ   เย   จ   อิเธกจฺเจ   อามิเสน  อนุปลิตฺตา  นายมายสฺมา   
ต  เตน  อวชานาติ  ฯ  สมมฺุขา  โข  ปน  เมต  ภควโต  สุต สมฺมุขา   
ปฏิคฺคหิต     อภยูปรโตหมสฺมิ     นาหมสฺมิ    ภยูปรโต    วีตราคตฺตา   
กาเม น เสวามิ ขยา ราคสฺสาติ ฯ    
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     [๕๓๘]    ตตฺร    ภิกฺขเว    ตถาคโต   อุตฺตรึ   ปฏปิุจฺฉิตพฺโพ   
เย    สงฺกิลิฏา   จกฺขุโสตวิ ฺเยฺยา   ธมฺมา   สวิชฺชนฺติ   วา   เต   
ตถาคตสฺส   โน   วาติ   ฯ   พฺยากรมาโน   ภิกฺขเว  ตถาคโต  เอว   
พฺยากเรยฺย   เย   สงฺกิลิฏา   จกฺขุโสตวิ ฺเยฺยา   ธมฺมา   น   เต   
ตถาคตสสฺ   สวิชฺชนฺตีติ   ฯ   เย  วีติมิสสฺา  จกฺขุโสตวิ ฺเยฺยา  ธมฺมา   
สวิชฺชนฺติ   วา   ตถาคตสฺส   โน   วาติ   ฯ   พฺยากรมาโน  ภิกฺขเว   
ตถาคโต    เอว    พฺยากเรยฺย   เย   วีติมิสฺสา   จกฺขุโสตวิ ฺเยฺยา   
ธมฺมา  น  เต  ตถาคตสฺส สวิชฺชนฺตีติ ฯ เย  โวทาตา จกฺขุโสตวิ ฺเยฺยา   
ธมฺมา    สวิชฺชนฺติ    วา    เต    ตถาคตสฺส    โน    วาติ    ฯ   
พฺยากรมาโน   ภิกฺขเว   ตถาคโต   เอว   พฺยากเรยฺย  เย  โวทาตา   
จกฺขุโสตวิ ฺเยฺยา  ธมฺมา  สวิชฺชนฺติ  เต  ตถาคตสฺส  เอตปโถหมสฺมิ ๑   
เอตโคจโร    โน    จ    เตน    ตมฺมโยติ    ฯ   เอววาทึ   โข   
ภิกฺขเว   สตฺถาร   อรหติ   สาวโก   อุปสงฺกมิตุ   ธมฺมสฺสวนาย  ตสฺส   
สตฺถา   ธมฺม   เทเสติ   อุตฺตรุตฺตรึ   ปณีตปณีต   กณฺห  สุกฺกสปฺปฏิภาค   
ยถา   ยถา   โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  สตฺถา  ธมฺม  เทเสติ  อุตฺตรุตฺตรึ   
ปณีตปณีต    กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาค    ตถา    ตถา   โส   ตสฺมึ   ธมฺเม   
อภิ ฺาย    อิเธกจฺจ   ธมฺม   ธมฺเมสุ   นิฏงฺคจฺฉติ   สตฺถริ   ปสทีติ   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ    ภควา    สฺวากฺขาโต   ภควตา   ธมฺโม   สุปฏิปนฺโน   
สงฺโฆติ  ฯ  ต ฺเจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ปุเนว  ๒ ปุจฺเฉยฺยุ เก ปนายสฺมโต   
อาการา   เก  อนฺวยา  เยนายสฺมา  เอว  วเทติ  ๓  สมมฺาสมฺพุทฺโธ   
#๑ โป. ม. เอตปโถหมสฺม ิเอตโคจโร ฯ ๒ ม. ปเร เอว ฯ ๓ ม. วเทสิ ฯ    
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ภควา  สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สุปฏิปนฺโน สงฺโฆติ ฯ สมฺมาพฺยากรมาโน   
ภิกฺขเว    ภิกขฺุ    เอว    พฺยากเรยฺย    อิธาห    อาวุโส    เยน   
ภควา   เตนุปสงฺกมึ   ธมมฺสฺสวนาย   ตสฺส  เม  ภควา  ธมฺม  เทเสติ   
อุตฺตรุตฺตรึ   ปณีตปณีต   กณฺห  สุกฺกสปฺปฏิภาค  ยถา  ยถา  เม  อาวุโส   
ภควา   ธมฺม   เทเสติ   อุตฺตรุตฺตรึ   ปณีตปณีต   กณฺห  สุกฺกสปฺปฏิภาค   
ตถา  ตถาห  ตสฺมึ  ธมฺเม  อภิ ฺาย  อิเธกจฺจ  ธมฺม  ธมฺเมสุ นิฏงฺคม   
สตฺถริ   ปสทีึ   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ภควา   สฺวากฺขาโต   ภควตา  ธมฺโม   
สุปฏิปนฺโน สงฺโฆติ ฯ   
     [๕๓๙]   ยสฺสกสฺสจิ   ภิกฺขเว  อิเมหิ  อากาเรหิ  อิเมหิ  ปเทหิ   
อิเมหิ    พฺย ฺชเนหิ    ตถาคเต   สทฺธา   นิวิฏา   โหติ   มลูชาตา   
ปติฏาชาตา  ๑  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อาการวตี  สทฺธา  ทสฺสนมลูิกา   
ทฬฺหา   อสหาริยา   สมเณน   วา   พฺราหฺมเณน   วา   เทเวน  วา   
มาเรน  วา  พฺรหฺมุนา  วา  เกนจิ  วา  โลกสฺมึ  ฯ  เอว โข ภิกฺขเว   
ตถาคเต   ธมฺมสมนฺเนสนา   โหติ   เอว ฺจ   ปน   ตถาคโต  ธมฺมโต   
สุสมนฺนิฏโ โหตีติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                  วีมสกสุตฺต นิฏ ิต สตฺตม ฯ   
                      _____________   
#ม. ปติฏ ิตา ฯ    
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                       โกสมฺพิยสตฺุต   
     [๕๔๐]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  โกสมฺพิย  วิหรติ   
โฆสิตาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  โกสมฺพิย  ภิกฺขู  ภณฺฑนชาตา   
กลหชาตา    วิวาทาปนฺนา   อ ฺม ฺ   มุขสตฺตีหิ   วิตุทนฺตา   วิหรนฺติ   
เต   น   เจว   อ ฺม ฺ   ส ฺาเปนฺติ   น   จ   ส ฺตฺตึ  อุเปนฺติ   
น   จ   อ ฺม ฺ   นิชฺฌาเปนฺติ   น   จ   นชิฺฌตฺตึ  อุเปนฺติ  ฯ  อถ   
โข    อ ฺตโร    ภิกฺขุ   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสทีิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข   
โส    ภิกฺขุ    ภควนฺต   เอตทโวจ   อิธ   ภนฺเต   โกสมฺพิย   ภิกฺขู   
ภณฺฑนชาตา     กลหชาตา     วิวาทาปนฺนา     อ ฺม ฺ    มขุสตฺตีหิ   
วิตุทนฺตา    วิหรนฺติ    เต   น   เจว   อ ฺม ฺ   ส ฺาเปนฺติ   น   
จ    ส ฺตฺตึ    อุเปนฺติ   น   จ   อ ฺม ฺ   นิชฺฌาเปนฺติ   น   จ   
นิชฺฌตฺตึ   อุเปนฺตีติ   ฯ   อถ   โข  ภควา  อ ฺตร  ภิกฺขุ  อามนฺเตสิ   
เอหิ   ตฺว   ภิกฺขุ   มุ   วจเนน  เต  ภิกฺขู  อามนฺเตหิ  สตฺถา  โว   
อายสฺมนฺเต   อามนฺเตตีติ   ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  โส  ภิกฺขุ  ภควโต   
ปฏิสฺสุตฺวา   เยน   เต   ภิกขฺู   เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  เต  ภิกฺขู   
เอตทโวจ   สตฺถา   อายสฺมนฺเต   อามนฺเตตีติ   ฯ  เอวมาวุโสติ  โข   
เต   ภิกฺขู   ตสฺส   ภิกฺขุโน   ปฏิสฺสุตฺวา   เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ    
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     [๕๔๑]   เอกมนฺต   นสิินฺเน  โข  เต  ภิกฺขู  ภควา  เอตทโวจ   
สจฺจ   กิร   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   ภณฺฑนชาตา   กลหชาตา  วิวาทาปนฺนา   
อ ฺม ฺ   มุขสตฺตีหิ   วิตุทนฺตา   วิหรถ   เต   น   เจว   อ ฺม ฺ   
ส ฺาเปถ   น   จ   ส ฺตฺตึ   อุเปถ   น   จ  อ ฺม ฺ  นิชฺฌาเปถ   
น  จ  นิชฺฌตฺตึ  อุเปถาติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  ๑ ฯ ต กึ ม ฺถ ภิกฺขเว   
ยสฺมึ   ตุเมฺห   สมเย  ภณฺฑนชาตา  กลหชาตา  วิวาทาปนฺนา  อ ฺม ฺ   
มุขสตฺตีหิ    วิตุทนฺตา    วิหรถ    อป   นุ   ตุมฺหาก   ตสฺมึ   สมเย   
เมตฺต   กายกมฺม   ปจฺจุปฏ ิต   โหติ   สพฺรหฺมจารีสุ  อาวี  ๒  เจว   
รโห   จ   เมตฺต   วจีกมฺม   ปจฺจุปฏ ิต   โหติ   สพฺรหฺมจารีสุ  อาวี   
เจว   รโห   จ   เมตฺต   มโนกมฺม   ปจฺจุปฏ ิต  โหติ  สพฺรหฺมจารีสุ   
อาวี  เจว  รโห  จาติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ อิติ กริ ภิกฺขเว ยสฺมึ   
ตุเมฺห    สมเย    ภณฺฑนชาตา   กลหชาตา   วิวาทาปนฺนา   อ ฺม ฺ   
มุขสตฺตีหิ   วิตุทนฺตา   วิหรถ   เนว   ตุมฺหาก   ตสฺม ึ  สมเย  เมตฺต   
กายกมฺม   ปจฺจุปฏ ิต   โหติ   สพฺรหฺมจารีสุ   อาวี   เจว   รโห  จ   
น  เมตฺต  วจีกมฺม  ปจฺจุปฏ ิต  โหติ  สพฺรหฺมจารีสุ  อาวี  เจว รโห จ   
น   เมตฺต   มโนกมฺม   ปจฺจุปฏ ิต   โหติ   สพฺรหฺมจารีสุ  อาวี  เจว   
รโห   จ   อถ   กิ ฺจรหิ   ตุเมฺห   โมฆปุริสา  กชึานนฺตา  กึปสฺสนฺตา   
ภณฺฑนชาตา     กลหชาตา     วิวาทาปนฺนา     อ ฺม ฺ    มขุสตฺตีหิ   
วิตุทนฺตา   วิหรถ   เต   น   เจว   อ ฺม ฺ   ส ฺาเปถ   น   จ   
ส ฺตฺตึ   อุเปถ   น   จ   อ ฺม ฺ   นิชฺฌาเปถ   น   จ   นิชฺฌตฺตึ   
#๑ ม. อิติสทโฺท นตฺถ ิฯ ๒ ม. อาวิ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ    
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อุเปถ    ต ฺหิ    ตุมฺหาก    โมฆปุริสา   ภวิสฺสติ   ทีฆรตฺต   อหิตาย   
ทุกฺขายาติ ฯ   
     [๕๔๒]   อถ   โข   ภควา   ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ฉยิเม  ภิกฺขเว   
ธมฺมา   สาราณียา   ๑   ปยกรณา   ครกุรณา   สงฺคหาย  อวิวาทาย   
สามคฺคิยา   เอกีภาวาย   สวตฺตนฺติ   ฯ   กตเม  ฉ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุโน   เมตฺต   กายกมมฺ   ปจฺจุปฏ ิต   โหติ   สพฺรหฺมจารีสุ   อาวี   
เจว   รโห   จ   อยมฺป  ธมโฺม  สาราณีโย  ๒  ปยกรโณ  ครุกรโณ   
สงฺคหาย   อวิวาทาย   สามคฺคิยา  เอกีภาวาย  สวตฺตติ  ฯ  ปุน  จปร   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุโน   เมตฺต   วจีกมฺม   ปจฺจุปฏ ิต   โหติ  สพฺรหฺมจารีสุ   
อาวี   เจว   รโห  จ  อยมฺป  ธมฺโม  สาราณีโย  ปยกรโณ  ครุกรโณ   
สงฺคหาย    อวิวาทาย   สามคฺคิยา   เอกีภาวาย   สวตฺตติ   ฯ   ปุน   
จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  เมตฺต  มโนกมฺม  ปจฺจุปฏ ิต  โหติ สพฺรหฺมจารีสุ   
อาวี    เจว    รโห    จ   อยมฺป   ธมฺโม   สาราณีโย   ปยกรโณ   
ครุกรโณ   สงฺคหาย   อวิวาทาย   สามคฺคิยา  เอกีภาวาย  สวตฺตติ  ฯ   
ปุน   จปร   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   เย   เต   ลาภา  ธมฺมิกา  ธมฺมลทฺธา   
อนฺตมโส   ปตฺตปริยาปนฺนมตฺตป   ตถารูเปหิ   ลาเภหิ   อปฺปฏวิิภตฺต- 
โภคี  โหติ    สีลวนฺเตหิ    สพฺรหฺมจารีหิ    สาธารณโภคี    อยมฺป   ธมฺโม   
สาราณีโย    ปยกรโณ   ครุกรโณ   สงฺคหาย   อวิวาทาย   สามคฺคิยา   
เอกีภาวาย   สวตฺตติ   ฯ   ปุน   จปร   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ  ยานิ  ตานิ   
สีลานิ    อกขฺณฺฑานิ    อจฺฉิทฺทานิ   อสพลานิ   อกมฺมาสานิ   ภุชิสฺสานิ   
#๑-๒ ม. สารณียา-สารณีโย ฯ สพฺพตฺถ เอว าตพฺพ ฯ    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 582 

วิ ฺ ูปสฏานิ    อปรามฏานิ    สมาธิสวตฺตนิกานิ   ตถารูเปสุ   สีเลสุ   
สีลสาม ฺคโต   วิหรติ   สพฺรหฺมจารีหิ   อาวี   เจว  รโห  จ  อยมฺป   
ธมฺโม    สาราณีโย    ปยกรโณ    ครุกรโณ    สงฺคหาย   อวิวาทาย   
สามคฺคิยา   เอกีภาวาย   สวตฺตติ  ฯ  ปนุ  จปร  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  ยาย   
ทิฏ ิ   อริยา   นิยฺยานิกา   นิยฺยาติ   ตกกฺรสฺส   สมฺมา   ทุกฺขกฺขยาย   
ตถารูปาย    ทิฏ ิยา   ทฏิ ิสาม ฺคโต   วิหรติ   สพฺรหฺมจารีหิ   อาวี   
เจว   รโห   จ   อยมฺป   ธมโฺม   สาราณีโย   ปยกรโณ   ครกุรโณ   
สงฺคหาย   อวิวาทาย   สามคฺคิยา  เอกีภาวาย  สวตฺตติ  ฯ  อิเม  โข   
ภิกฺขเว    ฉ    สาราณียา   ธมฺมา   ปยกรณา   ครุกรณา   สงฺคหาย   
อวิวาทาย   สามคฺคิยา  เอกีภาวาย  สวตฺตนฺติ  ฯ  อิเมส  โข  ภิกขฺเว   
ฉนฺน   สาราณียาน   ธมฺมาน   เอต   อคฺค   เอต   สงฺคาหิก   เอต   
สงฺฆาฏนิย   ยทิท   ยาย   ทิฏ ิ  อริยา  นิยฺยานิกา  นิยฺยาติ  ตกฺกรสฺส   
สมฺมา   ทุกฺขกฺขยาย   ฯ  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  กูฏาคารสฺส  เอต  อคฺค   
เอต    สงฺคาหิก    เอต   สงฺฆาฏนิย   ยทิท   กูฏ   เอวเมว   โข   
ภิกฺขเว   อิเมส   ฉนฺน   สาราณียาน   ธมฺมาน   เอต   อคฺค   เอต   
สงฺคาหิก   เอต   สงฺฆาฏนิย   ยทิท   ยาย   ทิฏ ิ  อรยิา  นิยฺยานิกา   
นิยฺยาติ ตกฺกรสฺส สมฺมา ทุกฺขกฺขยาย ฯท   
     [๕๔๓]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ยาย  ทิฏ ิ  อริยา  นิยยฺานิกา  นิยฺยาติ   
ตกฺกรสฺส   สมฺมา   ทุกฺขกขฺยาย   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อร ฺคโต   
วา   รุกฺขมลูคโต   วา   สุ ฺาคารคโต   วา  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ  อตฺถ ิ   
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นุ   โข   เม  ต  ปริยฏุาน  อชฌฺตฺต  อปฺปหีน  เยนาห  ปริยุฏาเนน   
ปริยุฏ ิตจิตฺโต    ยถาภูต    นปฺปชาเนยฺย   นปฺปสฺเสยฺยนฺติ   ฯ   สเจ   
ภิกฺขเว    ภิกขฺุ    กามราคปริยุฏ ิโต   โหติ   ปริยฏุ ิตจิตฺโตว   โหติ   
สเจ    ภิกฺขเว    ภิกฺขุ   พฺยาปาทปริยุฏ ิโต   โหติ   ปริยุฏ ิตจิตฺโตว   
โหติ   สเจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ถีน  มิทฺธปริยุฏ ิโต  โหติ  ปริยฏุ ิตจิตฺโตว   
โหติ     สเจ    ภิกฺขเว    ภิกฺขุ    อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปริยุฏ ิโต    โหติ   
ปริยุฏ ิตจิตฺโตว    โหติ    สเจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   วิจิกิจฺฉาปริยุฏ ิโต   
โหติ   ปริยฏุ ิตจิตฺโตว   โหติ   สเจ   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ  อิธโลกจินฺตาย   
ปสุโต  โหติ  ปริยฏุ ิตจิตฺโตว  โหติ  สเจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ ปรโลกจินฺตาย   
ปสุโต    โหติ    ปริยฏุ ิตจิตฺโตว    โหติ    สเจ    ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   
ภณฺฑนชาโต     กลหชาโต     วิวาทาปนฺโน     อ ฺม ฺ    มขุสตฺตีหิ   
วิตุทนฺโต    วิหรติ    ปริยฏุ ิตจิตฺโตว   โหติ   โส   เอว   ปชานาติ   
นตฺถิ  โข  เม  ต  ปริยุฏาน  อชฌฺตฺต  อปฺปหีน  เยนาห  ปริยุฏาเนน   
ปริยุฏ ิตจิตฺโต    ยถาภูต   นปฺปชาเนยฺย   นปฺปสฺเสยฺย   สุปณิหิต   เม   
มานส   สจฺจาน   โพธายาติ   ฯ   อิทมสฺส  ปม  าณ  อธิคต  โหติ   
อริย โลกุตฺตร อสาธารณ ปุถุชชฺเนหิ ฯ   
     [๕๔๔]   ปุน  จปร  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ  อิม   
นุ   โข   อห   ทิฏ ึ   อาเสวนฺโต   ภาเวนฺโต  พหุลกีโรนฺโต  ลภามิ   
ปจฺจตฺต   สมถ   ลภามิ   ปจฺจตฺต  นิพฺพุตฺตินฺติ  ฯ  โส  เอว  ปชานาติ   
อิม   โข   อห   ทิฏ ึ   อาเสวนฺโต  ภาเวนฺโต  พหุลกีโรนฺโต  ลภามิ    
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ปจฺจตฺต    สมถ   ลภามิ   ปจฺจตฺต   นิพฺพุตฺตินฺติ   ฯ   อิทมสฺส   ทติุย   
าณ อธิคต โหติ อริย โลกุตฺตร อสาธารณ ปุถุชชฺเนหิ ฯ   
     [๕๔๕]   ปุน   จปร   ภิกฺขเว   อริยสาวโก   อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ   
ยถารูปายาห   ทฏิ ิยา   สมนฺนาคโต   อตฺถิ   นุ   โข   อิติ  พหิทฺธา   
อ ฺโ  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา  ตถารูปาย  ทิฏ ิยา สมนฺนาคโตติ ฯ   
โส     เอว     ปชานาติ    ยถารูปายาห    ทิฏ ิยา    สมนฺนาคโต   
นตฺถิ   อิโต   พหิทฺธา  อ ฺโ  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา  ตถารปูาย   
ทิฏ ิยา    สมนฺนาคโตติ   ฯ   อิทมสฺส   ตติย   าณ   อธิคต   โหติ   
อริย โลกุตฺตร อสาธารณ ปุถุชชฺเนหิ ฯ   
     [๕๔๖]   ปุน   จปร   ภิกฺขเว   อริยสาวโก   อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ   
ยถารูปาย    ธมฺมตาย   ทฏิ ิสมฺปนฺโน   ปุคฺคโล   สมนฺนาคโต   อหมฺป   
ตถารูปาย  ธมฺมตาย  สมนฺนาคโตติ  ฯ  กถรูปาย  จ  ภิกฺขเว  ธมฺมตาย   
ทิฏ ิสมฺปนฺโน    ปุคฺคโล    สมนฺนาคโต    ธมฺมตา    เอสา   ภิกฺขเว   
ทิฏ ิสมฺปนฺนสฺส    ปุคฺคลสฺส    กิ ฺจาป    ตถารูป   อาปตฺตึ   อาปชฺชติ   
ยถารูปาย   อาปตฺติยา   วุฏาน   ป ฺายติ   อถ   โข  น  ขิปฺปเมว   
สตฺถริ   วา   วิ ฺ ูสุ  วา  สพฺรหฺมจารีสุ  เทเสติ  วิวรติ  อุตฺตานีกโรติ   
เทเสตฺวา    วิวริตฺวา   อุตฺตานีกตฺวา   อายตึ   สวร   อาปชฺชติ   ฯ   
เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ทหโร  กุมาโร  มนฺโท  อุตฺตานเสยฺยโก  หตฺเถน   
วา   ปาเทน   วา  องฺคาร  อกฺกมิตฺวา  ขิปฺปเมว  ปฏสิหรติ  เอวเมว   
โข   ภิกฺขเว   ธมฺมตา   เอสา   ทฏิ ิสมฺปนฺนสฺส   ปคฺุคลสฺส   กิ ฺจาป    
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ตถารูป   อาปตฺตึ   อาปชชฺติ  ยถารูปาย  อาปตฺติยา  วุฏาน  ป ฺายติ   
อถ  โข  น  ขิปฺปเมว  สตฺถริ  วา  วิ ฺ ูสุ  วา  สพฺรหฺมจารีสุ  เทเสติ   
วิวรติ    อุตฺตานีกโรติ   เทเสตฺวา   วิวริตฺวา   อุตฺตานีกตฺวา   อายตึ   
สวร   อาปชชฺติ   ฯ   โส   เอว   ปชานาติ   ยถารูปาย   ธมฺมตาย   
ทิฏ ิสมฺปนฺโน    ปุคฺคโล   สมนฺนาคโต   อหมฺป   ตถารูปาย   ธมฺมตาย   
สมนฺนาคโตติ    ฯ    อิทมสฺส   จตุตฺถ   าณ   อธิคต   โหติ   อรยิ   
โลกุตฺตร อสาธารณ ปุถุชชฺเนหิ ฯ   
     [๕๔๗]   ปุน   จปร   ภิกฺขเว   อริยสาวโก   อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ   
ยถารูปาย    ธมฺมตาย   ทฏิ ิสมฺปนฺโน   ปคฺุคโล   สมนฺนาคโต   อหมฺป   
ตถารูปาย    ธมฺมตาย    สมนฺนาคโตติ   ฯ   กถรูปาย   จ   ภิกฺขเว   
ธมฺมตาย    ทฏิ ิสมฺปนฺโน    ปุคฺคโล    สมนฺนาคโต   ธมฺมตา   เอสา   
ภิกฺขเว   ทิฏ ิสมฺปนฺนสฺส   ปุคฺคลสฺส  กิ ฺจาป  ยานิ  ตานิ  สพฺรหฺมจารีน   
อุจฺจาวจานิ    กึกรณียานิ    ตตฺถ    อุสสฺุก    อาปนฺโน   โหติ   อถ   
ขฺวสฺส  ติพฺพา  เปกฺขา  โหติ  อธิสีลสกิฺขาย  อธิจิตฺตสิกฺขาย  อธิ- 
ป ฺาสิกฺขาย ฯ  เสยฺยถาป   ภิกฺขเว    คาวี     ตรุณวจฺฉา   ถพฺภ ฺจ  ๑   
อาลุปฺปติ   วจฺฉก ฺจ   อปจินติ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ธมฺมตา  เอสา   
ทิฏ ิสมฺปนฺนสฺส    ปุคฺคลสฺส    กิ ฺจาป    ยานิ    ตานิ   สพฺรหฺมจารีน   
อุจฺจาวจานิ   กึกรณียานิ   ตตฺถ   อุสฺสุก   อาปนฺโน  โหติ  อถ  ขฺวสฺส   
ติพฺพา  เปกฺขา  โหติ  อธิสีลสิกฺขาย  อธจิิตฺตสิกฺขาย  อธิป ฺาสิกฺขาย  ฯ   
โส     เอว     ปชานาติ    ยถารูปาย    ธมฺมตาย    ทฏิ ิสมฺปนฺโน   
#๑ ม. ถมฺภ ฺจ ฯ    
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ปุคฺคโล   สมนฺนาคโต   อหมฺป   ตถารปูาย  ธมฺมตาย  สมนฺนาคโตติ  ฯ   
อิทมสฺส   ป ฺจม   าณ   อธิคต   โหติ   อรยิ   โลกุตฺตร  อสาธารณ   
ปุถุชชฺเนหิ ฯ   
     [๕๔๘]   ปุน   จปร   ภิกฺขเว   อริยสาวโก   อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ   
ยถารูปาย    พลตาย    ทฏิ ิสมฺปนฺโน   ปุคฺคโล   สมนฺนาคโต   อหมฺป   
ตถารูปาย   พลตาย   สมนฺนาคโตติ  ฯ  กถรูปาย  จ  ภิกฺขเว  พลตาย   
ทิฏ ิสมฺปนฺโน    ปุคฺคโล    สมนฺนาคโต    พลตา    เอสา    ภิกฺขเว   
ทิฏ ิสมฺปนฺนสฺส     ปุคฺคลสฺส     ย     ตถาคตปฺปเวทิเต    ธมฺมวินเย   
เทสิยมาเน  อฏ ิกตฺวา  ๑  มนสิกตฺวา  สพฺพเจตโส  ๒ สมนฺนาหริตฺวา   
โอหิตโสโต   ธมฺม   สุณาติ   ฯ   โส   เอว   ปชานาติ   ยถารูปาย   
พลตาย    ทฏิ ิสมฺปนฺโน    ปุคฺคโล   สมนฺนาคโต   อหมฺป   ตถารูปาย   
พลตาย    สมนฺนาคโตติ   ฯ   อิทมสฺส   ฉฏ   าณ   อธิคต   โหติ   
อริย โลกุตฺตร อสาธารณ ปุถุชชฺเนหิ ฯ   
     [๕๔๙]   ปุน   จปร   ภิกฺขเว   อริยสาวโก   อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ   
ยถารูปาย    พลตาย    ทฏิ ิสมฺปนฺโน   ปุคฺคโล   สมนฺนาคโต   อหมฺป   
ตถารูปาย   พลตาย   สมนฺนาคโตติ  ฯ  กถรูปาย  จ  ภิกฺขเว  พลตาย   
ทิฏ ิสมฺปนฺโน    ปุคฺคโล    สมนฺนาคโต    พลตา    เอสา    ภิกฺขเว   
ทิฏ ิสมฺปนฺนสฺส     ปุคฺคลสฺส     ย     ตถาคตปฺปเวทิเต    ธมฺมวินเย   
เทสิยมาเน   ลภติ   อตฺถเวท   ลภติ   ธมฺมเวท   ลภติ   ธมฺมูปส ฺหิต   
ปามุชฺช   ฯ   โส   เอว  ปชานาติ  ยถารูปาย  พลตาย  ทฏิ ิสมฺปนฺโน   
#๑ ม. อฏ ึกตฺวา ฯ ๒ ม. สพฺพเจตสา ฯ    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 587 

ปุคฺคโล   สมนฺนาคโต   อหมฺป   ตถารปูาย   พลตาย  สมนฺนาคโตติ  ฯ   
อิทมสฺส   สตฺตม   าณ   อธิคต   โหติ   อรยิ   โลกุตฺตร  อสาธารณ   
ปุถุชชฺเนหิ ฯ   
     [๕๕๐]   เอว   สตฺตงฺคสมนฺนาคตสฺส  โข  ภิกฺขเว  อริยสาวกสฺส   
ธมฺมตา    สสุมนฺนิฏา    โหติ    โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย   ฯ   เอว   
สตฺตงฺคสมนฺนาคโต   โข   ภิกฺขเว  อรยิสาวโก  โสตาปตฺติผลสมนฺนาคโต   
โหตีติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                 โกสมฺพิยสุตฺต นิฏ ิต อฏม ฯ   
                       ___________    
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                     พฺรหฺมนิมนตฺนิกสุตฺต   
     [๕๕๑]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๕๕๒]  ภควา  เอตทโวจ  เอกมิทาห  ภิกฺขเว  สมย  อุกฺกฏาย   
วิหรามิ   สุภควเน  สาลราชมูเล  ฯ  เตน  โข  ปน  ภิกฺขเว  สมเยน   
พกสฺส   พฺรหฺมุโน   เอวรูป   ปาปก   ทิฏ ิคต   อุปปฺนฺน   โหติ   อิท   
นิจฺจ   อิท   ธวุ   อิท   สสสฺต   อิท   เกวล   อิท  อจวนธมฺม  อิท   
หิ   น   ชายติ   น   ชียติ   น  มียติ  น  จวติ  น  อุปปชฺชติ  อิโต   
จ    ปน ฺ   อุตฺตรึ   นิสสฺรณ   นตฺถติี   ฯ   อถ   ขฺวาห   ภิกฺขเว   
พกสฺส    พฺรหฺมุโน    เจตสา    เจโต   ปริวิตกฺกม ฺาย   เสยฺยถาป   
นาม   พลวา   ปุรโิส   สมมฺิ ฺชิต  วา  พาห  ปสาเรยฺย  ปสาริต  วา   
พาห    สมฺมิ ฺเชยฺย   เอวเมว   อุกกฺฏาย   สุภควเน   สาลราชมูเล   
อนฺตรหิโต   ตสฺมึ   พฺรหฺมโลเก   ปาตุรโหสิ   ฯ   อทฺทสา   โข   ม   
ภิกฺขเว   พโก   พฺรหฺมา   ทูรโตว  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวาน  ม  เอตทโวจ   
เอหิ  โข  มาริส  สฺวาคต  มาริส  จิรสฺส  โข  มาริส อิม ปริยายมกาสิ   
ยทิท    อธาคมนาย    อิท    หิ    มาริส   นิจฺจ   อิท   ธุว   อิท   
สสฺสต   อิท   เกวล   อิท   อจวนธมฺม  อิท  หิ  น  ชายติ  น  ชียติ   
น    มียติ   น   จวติ   น   อุปปชฺชติ   อิโต   จ   ปน ฺ   อุตฺตรึ   
นิสฺสรณ   นตฺถีติ   ฯ   เอว   วุตฺเต   อห   ภิกฺขเว   พก  พฺรหฺมาน    
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เอตทโวจ    อวิชฺชาคโต    วต   โภ   พโก   พฺรหฺมา   อวิชชฺาคโต   
วต    โภ   พโก   พฺรหฺมา   ยตฺร   หิ   นาม   อนิจฺจเยว   สมาน   
นิจฺจนฺติ    วกฺขติ   อธุวเยว   สมาน   ธวุนฺติ   วกฺขติ   อสฺสสฺสตเยว   
สมาน    สสสฺตนฺติ   วกฺขติ   อเกวลเยว   สมาน   เกวลนฺติ   วกขฺติ   
จวนธมฺมเยว   สมาน   อจวนธมฺมนฺติ   วกฺขติ   ยตฺถ   จ  ปน  ชายติ   
จ  ๑  ชียติ  จ  มียติ  จ  จวติ  จ อุปปชชฺติ จ ต ตถา ๒ วกฺขติ อิท   
หิ   น   ชายติ  น  ชียติ  น  มียติ  น  จวติ  น  อุปปชชฺตีติ  สนฺต ฺจ   
ปน ฺ อุตฺตรึ นิสฺสรณ นตฺถ ฺ อุตฺตรึ นิสฺสรณนติฺ วกฺขตีติ ฯ   
     [๕๕๓]  อถ  โข  ภิกฺขเว  มาโร  ปาปมา อ ฺตร พฺรหฺมปารสิชฺช   
อนฺวาวิสิตฺวา     ม     เอตทโวจ     ภิกขฺุ     ภิกฺขุ    เมตมาสโท   
เมตมาสโท   เอโส   หิ   ภิกฺขุ  พฺรหฺมา  มหาพฺรหฺมา  อภิภู  อนภิภูโต   
อ ฺทตฺถุ  ทโส  วสวตฺตี  อิสฺสโร  กตฺตา นิมฺมิตา ๓ เสฏโ สชฺชิตา ๔   
วสี  ปตา ภูต ภพฺยาน ฯ อเหสุ โข [๕] ภิกฺขุ ตยา ปุพฺเพ สมณพฺราหฺมณา   
โลกสฺม ึ   ปวีครหกา    ปวีชิคุจฺฉกา    อาปครหกา    อาปชิคุจฺฉกา   
เตชครหกา       เตชชิคุจฺฉกา       วายครหกา       วายชิคุจฺฉกา   
ภูตครหกา    ภูตชิคุจฺฉกา   เทวครหกา   เทวชิคุจฺฉกา   ปชาปติครหกา   
ปชาปติชิคุจฺฉกา     พฺรหฺมครหกา     พฺรหฺมชิคุจฺฉกา    เต    กายสฺส   
เภทา  ปาณุปจฺเฉทา  หีเน  กาเย  ปติฏ ิตา  ฯ  อเหสุ  โข  ปน ภิกขฺุ   
ตยา   ปุพฺเพ   สมณพฺราหฺมณา   โลกสฺมึ   ปวีปสสกา   ปวาภินนฺทิโน   
อาปปสสกา   อาปาภินนฺทิโน   เตชปสสกา   เตชาภินนฺทิโน  วาย- 
#๑ ม. อิเม จสมุจฺจยสทฺทา นตฺถิ ฯ ๒ โป. ม. ต ฺจ วกฺขติ ฯ ๓ ม. ย.ุ  
#นิมฺมาตา ฯ  ๔ ม. สชิตา ฯ ยุ. ส ฺชิตา ฯ ๕ ม. เย ฯ    
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ปสสกา  วายาภินนฺทิโน     ภูตปสสกา     ภูตาภินนฺทิโน   เทวปสสกา   
เทวาภินนฺทิโน     ปชาปติปสสกา     ปชาปตาภินนฺทิโน    พฺรหฺมปสสกา   
พฺรหฺมาภินนฺทิโน   เต   กายสฺส   เภทา   ปาณุปจฺเฉทา  ปณีเต  กาเย   
ปติฏ ิตา   ฯ   กินฺตาห   ๑   ภิกฺขุ  เอว  วทามิ  อิงฺฆ  ตฺว  มาริส   
ยเทว   เต   พฺรหฺมา   อาห  ตเทว  ตฺว  กโรหิ  มา  ตฺว  พฺรหฺมโุน   
วจน    อุปาติวตฺติตฺโถ    สเจ   โข   ตฺว   ภิกฺขุ   พฺรหฺมุโน   วจน   
อุปาติวตฺติสฺสสิ   ฯ   เสยยฺถาป  นาม  ปุริโส  สิร ึ อาคจฺฉนฺตึ  ทณฺเฑน   
ปฏิปฺปนาเมยฺย   เสยฺยถาป   วา   ปน   ภิกฺขุ   ปุริโส   นรกปฺปปาเต   
ปปตนฺโต   หตฺเถหิ   จ  ปาเทหิ  จ  ปวึ  วิราเชยฺย  เอว  สมฺปทมิท   
ภิกฺขุ   ตุยฺห   ภวิสฺสติ   ฯ   อิงฺฆ   ตฺว  มาริส  ยเทว  เต  พฺรหฺมา   
อาห   ตเทว   ตฺว   กโรหิ  มา  ตฺว  พฺรหมฺุโน  วจน  อุปาติวตฺติตฺโถ   
นนุ  ตฺว  ภิกขฺุ  ปสฺสสิ  พฺรหฺมปริส  ๒  สนฺนิสินฺนนฺติ  ๓  ฯ อิติ โข ม   
ภิกฺขเว   มาโร   ปาปมา   พฺรหฺมปริส  อุปเนสิ  ฯ  เอว  วุตฺเต  อห   
ภิกฺขเว   มาร   ปาปมนฺต   เอตทโวจ   ชานามิ   โข   ตาห  ปาปม   
มา    ตฺว   ม ฺ ิตฺโถ   น   ม   ชานาตีติ   มาโร   ตฺวมสิ   ปาปม   
โย  เจว  ปาปม  พฺรหฺมา  ยา  จ  พฺรหฺมปริสา  เย จ พฺรหฺมปาริสชฺชา   
สพฺเพว   ตว   หตฺถคตา   สพฺเพ   ๔   ตว   วสงฺคตา   ตุยฺห   ห ิ  
ปาปม   เอว   โหติ   เอโสป   เม   อสฺส   หตฺถคโต  เอโสป  เม   
อสฺส   วสงฺคโตติ   อห   โข   ปน   ปาปม   เนว   ตว   หตฺถคโต   
เนว ตว วสงฺคโตติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ต ตาห ฯ ๒ ยุ. พฺรหฺมณึ ปริส ฯ ๓ ม. สนฺนปิติตนฺติ ฯ   
#๔ ม. ย.ุ สพฺเพว ฯ    



สุตฺต ม. มูลปณฺณาสก - หนาท่ี 591 

     [๕๕๔]  เอว  วุตฺเต  ภิกฺขเว  พโก  พฺรหฺมา  ม  เอตทโวจ อห   
หิ    มาริส   นิจฺจเยว   สมาน   นิจฺจนฺติ   วทามิ   ธุวเยว   สมาน   
ธุวนฺติ    วทามิ   สสฺสตเยว   สมาน   สสฺสตนฺติ   วทามิ   เกวลเยว   
สมาน    เกวลนฺติ    วทามิ    อจวนธมฺมเยว   สมาน   อจวนธมฺมนฺติ   
วทามิ   ฯ   ยตฺถ   จ  ปน  น  ชายติ  น  ชียติ  น  มียติ  น  จวติ   
น   อุปปชฺชติ   ตเทวาห   วทามิ   อิท   หิ   น   ชายติ   น  ชียติ   
น    มียติ    น   จวติ   น   อุปปชฺชติ   อสนฺต ฺจ   ปน ฺ   อุตฺตรึ   
นิสฺสรณ    นตฺถ ฺ    อุตฺตรึ   นิสฺสรณนฺติ   วทามิ   ฯ   อเหสุ   โข   
ภิกฺขุ    ตยา    ปุพฺเพ    สมณพฺราหฺมณา    โลกสฺม ึ  ยาวตก   ตุยหฺ   
กสิณ  อายุ  ตาวตก  เต  ๑  ตโปกมฺมเมว  อโหสิ  ฯ  เต  โข เอว   
ชาเนยฺยุ   สนตฺ   ๒   วา   อ ฺ   อุตฺตรึ  นิสฺสรณ  อตฺถ ฺ  อุตฺตรึ   
นิสฺสรณนฺติ     อสนฺต    วา    อ ฺ    อุตฺตรึ    นิสสฺรณ    นตฺถ ฺ   
อุตฺตรึ   นิสฺสรณนฺติ   ฯ  กนิฺตาห  ๓  ภิกฺขุ  เอว  วทามิ  น  เจว ฺ   
อุตฺตรึ   นิสฺสรณ   ทกฺขิสสฺสิ   ยาวเทว   จ   ปน  กิลมถสฺส  วิฆาตสฺส   
ภาคี    ภวิสฺสสิ   ฯ   สเจ   โข   ตฺว   ภิกขฺุ   ปวึ   อชโฺฌสิสฺสสิ   
โอปสายิโก      เม     ภวิสสฺสิ     วตฺถุสายิโก     ยถากามกรณีโย   
พาหิเตยฺโย  ฯ  สเจ  ปน ๔ อาป เตช วาย ภูเต เทเว ปชาปตึ พฺรหฺม   
อชฺโฌสิสฺสส ิ  โอปสายิโก   เม   ภวิสฺสสิ  วตฺถุสายิโก  ยถากาม- 
กรณีโย  พาหิเตยฺโยติ   ฯ   อหมฺป   โข   เอต   ๕   พฺรเหฺม   ชานามิ  ฯ   
สเจ   ปวึ   อชฺโฌสิสฺสามิ   โอปสายิโก   เต  ภวิสสฺามิ  วตฺถุสายิโก   
#๑ ม. ย.ุ เตส ฯ ๒ ม. สนตฺ ฺจ ปน ฺ ฯ ๓ ม. ยุ. ต ตาห ฯ   
#๔ ม. ย.ุ ปนสทฺโท นตฺถ ิฯ ๕ ม. เอว ฯ    
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ยถากามกรณีโย   พาหิเตยฺโย   ฯ  สเจ  ปน  อาป  เตช  วาย  ภูเต   
เทเว   ปชาปตึ   พฺรหฺม   อชฺโฌสิสฺสามิ   โอปสายิโก   เต  ภวิสสฺามิ   
วตฺถุสายิโก   ยถากามกรณีโย   พาหิเตยฺโย   ๑   ฯ  อปจ  เต  อห   
พฺรเหฺม    คติ ฺจ    ปชานามิ    ชุติ ฺจ   ปชานามิ   เอว   มหิทฺธิโก   
พโก   พฺรหฺมา   เอว   มหานุภาโว   พโก  พฺรหฺมา  เอว  มเหสกฺโข   
พโก   พฺรหฺมาติ   ฯ  ยถากถ  ปน  เม  ตฺว  มาริส  คติ ฺจ  ปชานาสิ   
ชุติ ฺจ     ปชานาสิ    เอว    มหิทฺธิโก    พโก    พฺรหฺมา    เอว   
มหานุภาโว พโก พฺรหฺมา เอว มเหสกฺโข พโก พฺรหฺมาติ ฯ   
       ยาวตา จนฺทิมสุริยา ปริหรนฺติ   ทิสา ภนฺติ วิโรจนา   
       ตาว สหสฺสธา โลโก         เอตฺถ เต วตฺตตี ๒ วโส   
       ปโรปร ฺจ ชานาสิ           อโถ ราค วิราคิน   
       อิตฺถภาว ฺถาภาว           สตฺตาน อาคตึ คตินฺติ ฯ   
เอว   โข   เต   อห   พฺรเหมฺ   คติ ฺจ  ปชานามิ  ชุติ ฺจ  ปชานามิ   
เอว   มหิทฺธโิก   พโก   พฺรหฺมา   เอว   มหานุภาโว  พโก  พฺรหฺมา   
เอว   มเหสกฺโข   พโก   พฺรหฺมาติ   ฯ   อตฺถิ  โข  พฺรเหฺม  อ ฺเ   
ตโย   กายา  ตตฺถ  ๓  ตฺว  น  ชานาสิ  น  ปสฺสส ิ ตฺยาห  ชานามิ   
ปสฺสามิ  ฯ  อตฺถิ  โข  พฺรเหฺม  อาภสฺสรา  นาม  กาโย  ฯ  ยโต ตฺว   
จุโต   อิธูปปนฺโน   ตสฺส   เต  อติจิรนิวาเสน  สา  สติ  มุฏา  เตน   
ต   ตฺว   น  ชานาสิ  น  ปสฺสสิ  ตมห  ชานามิ  ปสสฺามิ  ฯ  เอวมฺป   
โข   อห   พฺรเหฺม   เนว   เต   สมสโม   อภิ ฺาย  กุโต  นีเจยฺย   
#๑ ม. พาหิเตยฺโยติ ฯ ๒ ม. วตฺตเต ฯ ๓ โป. ม. ต ฯ    
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อถ  โข  อหเมว  ตยา  ภิยโฺย  ฯ  อตฺถิ  โข  พฺรเหฺม  สุภกิณฺหา นาม   
กาโย  เวหปฺผลา  นาม  กาโย  [๑]  ต  ตฺว  น  ชานาสิ  น ปสฺสสิ   
ตมห   ชานามิ   ปสฺสามิ   ฯ   เอวมฺป  โข  อห  พฺรเหฺม  เนว  เต   
สมสโม   อภิ ฺาย  กุโต  นีเจยฺย  อถ  โข  อหเมว  ตยา  ภิยฺโย  ฯ   
ปวี    โข   อห   พฺรเหฺม   ปวิโต   อภิ ฺาย   ยาวตา   ปวิยา   
ปวิตฺเตน  ๒  อนนุภูต  ตทภิ ฺาย  ปวี  ๓  นาโหสึ ปวิยา นาโหสึ   
ปวิโต   นาโหสึ   ปวี   เมติ   นาโหสึ  ปวึ  นาภิวทึ  ฯ  เอวมฺป   
โข   อห   พฺรเหฺม   เนว   เต   สมสโม   อภิ ฺาย  กุโต  นีเจยฺย   
อถ   โข   อหเมว  ตยา  ภิยโฺย  ฯ  อาป  โข  อห  พฺรเหฺม  ฯเปฯ   
เตช  โข  อห  พฺรเหฺม  ...  วาย  โข  อห  พฺรเหฺม  ... ภูเต โข   
อห  พฺรเหฺม  ...  เทเว  โข  อห  พฺรเหฺม  ...  ปชาปตึ  โข  อห   
พฺรหฺเม   ...   พฺรหฺม  โข  อห  พฺรเหฺม  ...  อาภสฺสเร  โข  อห   
พฺรเหฺม  ...  สุภกิเณฺห  โข  อห  พฺรเหฺม  ...  เวหปฺผเล  โข  อห   
พฺรเหฺม  ...  อภิภุ  โข  อห  พฺรเหฺม  ...  สพฺพ  โข  อห  พฺรเหฺม   
สพฺพโต     อภิ ฺาย     ยาวตา    สพฺพสฺส    สพฺพตฺเตน    อนนุภูต   
ตทภิ ฺาย    สพฺพ    นาโหสึ   สพฺพสฺมึ   นาโหสึ   สพฺพโต   นาโหสึ   
สพฺพ   เมติ  นาโหสึ  สพฺพ  นาภิวทึ  ฯ  เอว  ๔  โข  อห  พฺรเหฺม   
เนว   เต   สมสโม   อภิ ฺาย   กุโต   นีเจยฺย   อถ  โข  อหเมว   
ตยา   ภิยฺโยติ   ฯ   สเจ   โข   เต   มารสิ   สพฺพสฺส  สพฺพตฺเตน   
อนนุภูต   ตทภิ ฺาย   มา   เหว   เต  ริตฺตกเมว  อโหสิ  ตุจฺฉกเมว   
#๑ ม. อภิภู นาม กาโย ... ๒ ม. ยุ. ปวตฺเตน ฯ ๓ ม. ปวึ นาปโหสึ   
#๔ ม. ย.ุ เอว ป โข ฯ    
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อโหสิ   ๑   ฯ   วิ ฺาณ   อนิทสฺสน   อนนฺต   สพฺพโตปภ   ปวิยา   
ปวิตฺเตน     อนนุภูต    อาปสฺส    อาปตฺเตน    อนนุภูต    เตชสฺส   
เตชตฺเตน   อนนุภูต   วายสฺส   วายตฺเตน   อนนุภูต  ภูตาน  ภูตตฺเตน   
อนนุภูต    เทวาน    เทวตฺเตน   อนนุภูต   ปชาปติสฺส   ปชาปติตฺเตน   
อนนุภูต     พฺรหฺมุโน    ๒    พฺรหฺมตฺเตน    อนนุภูต    อาภสฺสราน   
อาภสฺสรตฺเตน     อนนุภูต     สุภกิณฺหาน     สุภกณฺิหตฺเตน    อนนุภูต   
เวหปฺผลาน   เวหปฺผลตฺเตน   อนนุภูต   อภิภุสฺส   อภิภุตฺเตน   อนนุภูต   
สพฺพสฺส    สพฺพตฺเตน    อนนุภูต    ฯ    หนฺท   จรหิ   เต   มารสิ   
อนฺตรธายามีติ   ฯ  หนฺท  จรหิ  เม  ตฺว  พฺรเหฺม  อนตฺรธายสฺสุ  สเจ   
วิสหสีติ   ฯ   อถ   โข   ภิกฺขเว   พโก   พฺรหฺมา   อนฺตรธายิสฺสามิ   
สมณสฺส   โคตมสฺส   อนฺตรธายิสฺสามิ   สมณสฺส   โคตมสฺสาติ   เนวสฺสุ   
เม   สกโฺกติ   อนฺตรธายิตุ   ฯ   เอว   วุตฺเต   อห   ภิกขฺเว  พก   
พฺรหฺมาน   เอตทโวจ   หนฺท   จรหิ   เต  พฺรเหฺม  อนฺตรธายามีติ  ฯ   
หนฺท   จรหิ   เม   ตฺว  มารสิ  อนฺตรธายสฺสุ  สเจ  วิสหสีติ  ฯ  อถ   
ขฺวาห  ภิกฺขเว  ตถารูป  อิทฺธาภิสงฺขาร  อภิสงฺขาเรสึ  ๓  เอตฺตาวตา   
พฺรหฺมา   จ   พฺรหฺมปริสา   จ   พฺรหฺมปาริสชฺชา   จ   สทฺท ฺจ   เม   
สุยฺยนฺติ ๔ น จ  ม ทกฺขนฺตีติ ๕ ฯ อนฺตรหิโต อิม คาถ อภาสึ   
       ภเววาห ภย ทิสฺวา      ภว ฺจ วิภเวสิน   
       ภว นาภิวทึ กิ ฺจิ        นนฺทิ ฺจ น อุปาทิยนฺติ ฯ   
#๑ ม. อโหสีติ ฯ ๒ โป. ม. พฺรหฺมาน ฯ ๓ ส.ี ม. ย.ุ อภิสงฺขาสึ ฯ ๔ ส.ี ม. ยุ.   
#โสสฺสนฺติ ฯ ๕ ยุ. ทกฺขินฺติ ฯ    
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     [๕๕๕]   อถ   โข   ภิกขฺเว   พฺรหฺมา   จ   พฺรหฺมปริสา   จ   
พฺรหฺมปาริสชฺชา   จ   อจฺฉริยพฺภูตจิตฺตชาตา   อเหสุ  อจฺฉริย  วต  โภ   
อพฺภูต    วต    โภ   สมณสฺส   โคตมสฺส   มหิทฺธิกตา   มหานุภาวตา   
น   จ  วต  โน  อิโต  ปุพฺเพ  ทิฏโ  วา  สุโต  วา  อ ฺโ  สมโณ   
วา   พฺราหฺมโณ   วา   เอว   มหิทฺธโิก   เอว   มหานุภาโว   ยถา   
จาย  สมโณ  โคตโม  [๑]  สกฺยกุลา  ปพฺพชิโต  ภวรามาย  วต  โภ   
ปชาย ภวรตาย ภวสมฺมุทิตาย สมูล ภว อุทพฺพหีติ ฯ   
     [๕๕๖]    อถ    โข    ภิกฺขเว    มาโร   ปาปมา   อ ฺตร   
พฺรหฺมปาริสชฺช   อนฺวาวิสิตฺวา   ม   เอตทโวจ  สเจ  โข  ตฺว  มาริส   
เอว   ปชานาสิ   สเจ  ตฺว  เอวมนุพุทฺโธ  มา  สาวเก  อุปเนสิ  มา   
ปพฺพชิเต    มา   สาวกาน   ธมฺม   เทเสสิ   มา   ปพฺพชิตาน   มา   
สาวเกสุ  เคธิมกาสิ  มา  ปพฺพชิเตสุ  ฯ  อเหสุ  โข  ภิกฺขุ ตยา ปุพฺเพ   
สมณพฺราหฺมณา    โลกสมฺึ    อรหนโฺต    สมฺมาสมฺพุทฺธา   ปฏชิานมานา   
เต   สาวเก   อุปเนสุ  ปพฺพชิเต  สาวกาน  ธมฺม  เทเสสุ  ปพฺพชิตาน   
สาวเกสุ    เคธิมกสุ    ปพฺพชิเตสุ    สาวเก   อุปเนตฺวา   ปพฺพชิเต   
สาวกาน    ธมฺม    เทเสตฺวา   ปพฺพชิตาน   สาวเกสุ   เคธิกตจิตฺตา   
ปพฺพชิเตสุ   กายสฺส   เภทา  ปาณุปจฺเฉทา  หีเน  กาเย  ปติฏ ิตา  ฯ   
อเหสุ   โข   ๒   ปน   ภิกขฺุ  ตยา  ปุพฺเพ  สมณพฺราหฺมณา  โลกสฺมึ   
อรหนฺโต   สมฺมาสมฺพุทฺธา   ปฏิชานมานา   เต   น   สาวเก  อุปเนสุ   
น   ปพฺพชิเต   น   สาวกาน   ธมฺม   เทเสสุ   น   ปพฺพชิตาน   น   
#๑ ม. ย.ุ สกยฺปุตฺโต ฯ ๒ ม. เย ฯ    
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สาวเกสุ   เคธิมกสุ   น   ปพฺพชิเต   เต  น  สาวเก  อุปเนตฺวา  น   
ปพฺพชิเต    น    สาวกาน   ธมฺม   เทเสตฺวา   น   ปพฺพชิตาน   น   
สาวเกสุ   เคธิกตจิตฺตา   น  ปพฺพชิเตสุ  กายสฺส  เภทา  ปาณุปจฺเฉทา   
ปณีเต   กาเย   ปติฏ ิตา   ฯ   ตนฺตาห   ภิกฺขุ   เอว  วทามิ  อิงฺฆ   
ตฺว    มาริส    อปฺโปสฺสุกโฺก   ทฏิธมฺมสุขวิหาร   อนุยุตฺโต   วิหรสฺสุ   
อนกฺขาต   กสุล   หิ   มารสิ   มา  ปร  โอวทาหีติ  ฯ  เอว  วุตฺเต   
อห  ภิกฺขเว  มาร  ปาปม  ๑  เอตทโวจ  ชานามิ  โข  ตาห  ปาปม   
มา    ตฺว   ม ฺ ิตฺโถ   น   ม   ชานาตีติ   มาโร   ตฺวมสิ   ปาปม   
น   ม   ตฺว   ปาปม   หิตานุกมฺป  เอว  วเทสิ  อหิตานุกมฺป  ม  ตฺว   
ปาปม   เอว  เวเทสิ  ฯ  ตุยหฺ  หิ  ปาปม  เอว  โหติ  เยส  สมโณ   
โคตโม   ธมมฺ   เทเสสฺสติ   เต   เม   วิสย   อุปาติวตฺติสฺสนฺตีติ  ฯ   
อสมฺมาสมฺพุทฺธา    จ    ปน   เต   ปาปม   สมณพฺราหฺมณา   สมานา   
สมฺมาสมฺพุทฺธมฺหาติ   ปฏชิานึสุ   อห   โข  ปน  ปาปม  สมฺมาสมฺพุทฺโธว   
สมาโน      สมฺมาสมฺพุทฺโธมฺหีติ     ปฏชิานามิ     ฯ     เทเสนฺโตป   
หิ   ปาปม   ตถาคโต   สาวกาน   ธมมฺ   ตาทิโสว  อเทเสนฺโตป  หิ   
ปาปม   ตถาคโต   สาวกาน   ธมฺม  ตาทิโสว  อุปเนนฺโตป  ห ิ ปาปม   
ตถาคโต   สาวเก   ตาทิโสว   อนุปเนนฺโตป   หิ   ปาปม   ตถาคโต   
สาวเก    ตาทิโสว    ต    กิสฺส   เหตุ   ตถาคตสฺส   ปาปม   เย   
อาสวา    สงฺกิเลสิกา    โปโนพฺภวิกา   สทรา   ทกุขฺวิปากา   อายตึ   
ชาติชรามรณียา  [๒]  ปหีนา  อุจฺฉินฺนมูลา  ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา   
#๑ ม. ย.ุ ปาปมนฺต ฯ ๒ ม. ย.ุ เต ฯ    
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อายตึ    อนุปปฺาทธมฺมา    เสยฺยถาป   ปาปม   ตาโล   มตฺถกจฺฉินฺโน   
อภพฺโพ   ปนุ   วิรูฬฺหิยา   เอวเมว   โข   ปาปม   ตถาคตสฺส   เย   
อาสวา    สงฺกิเลสิกา    โปโนพฺภวิกา   สทรา   ทกุขฺวิปากา   อายตึ   
ชาติชรามรณียา  [๑]  ปหีนา  อุจฺฉินฺนมูลา  ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา   
อายตึ อนุปฺปาทธมฺมาติ ฯ   
     อิติ  หิท  มารสฺส  จ  อนาลปนตาย  พฺรหฺมุโน  จ  อภินิมนฺตนตาย   
ตสฺมา        อิมสฺส       เวยฺยากรณสฺส       พฺรหฺมนิมนฺตนิกนฺเตฺวว   
อธิวจนนฺติ ฯ   
                พฺรหฺมนิมนฺตนิกสุตฺต นิฏ ิต นวม ฯ   
                     ________________   
#๑ ม. ย.ุ เต ฯ    
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                      มารตชชฺนียสุตฺต   
     [๕๕๗]  เอวมฺเม  สุต  เอก  ๑  สมย  ภควา  ภคฺเคสุ  วิหรติ   
สสสุมารคิเร   เภสกลาวเน   มิคทาเย   ฯ   เตน   โข  ปน  สมเยน   
อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน   อพฺโภกาเส   จงฺกมิ  ฯ  เตน  โข  ปน   
สมเยน   มาโร   ปาปมา   อายสฺมโต   มหาโมคฺคลฺลานสฺส   กุจฺฉิคโต   
โหติ   โกฏมนุปวิฏโ   ฯ   อถ   โข  อายสฺมโต  มหาโมคฺคลฺลานสฺส   
เอตทโหสิ   กินฺนุ   โข   เม   กุจฺฉิ   ครคุรุตโร  ๒  วิย  มาสาจิต   
ม ฺเติ  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  จงฺกมา  โอโรหิตฺวา   
วิหาร   ปวิสตฺิวา   ป ฺตฺตาสเน   นิสีทิ   ฯ   นิสชฺช   โข  อายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน มาร ปาปมนฺต ๓ ปจฺจตฺต โยนิโส มนสากาสิ ฯ   
     [๕๕๘]    อทฺทสา    โข   อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน   มาร   
ปาปมนฺต   กจฺุฉิคต  โกฏมนุปวิฏ  ทิสฺวาน  มาร  ปาปมนฺต  เอตทโวจ   
นิกฺขม  ปาปม  นิกฺขม  ปาปม   มา  ตถาคต  วิเหเสสิ มา ตถาคตสาวก   
มา    เต    อโหสิ    ทีฆรตฺต    อหิตาย    ทุกฺขายาติ    ฯ   อถ๔   
โข   มารสฺส  ปาปมโต  เอตทโหสิ  อชานเมว  [๔]  ม  อย  สมโณ   
อปสฺส    เอวมาห   นิกฺขม   ปาปม   นกิฺขม   ปาปม   มา   ตถาคต   
วิเหเสสิ   มา   ตถาคตสาวก   มา   เต   อโหสิ   ทีฆรตฺต  อหิตาย   
ทุกฺขายาติ   โยปสฺส   โส   สตฺถา   โสป   ม  เนว  ขิปฺป  ชาเนยฺย   
กุโต   จ   ปน   ม   สาวโก   ชานิสฺสตีติ   ฯ   อถ  โข  อายสฺมา   
#๑ ม. ย.ุ เอก สมย อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ภคฺเคสุ วิหรติ ... มิคทาเย ฯ   
#๒ ม. ครุคโร วิย ฯ ๓ ม. ยุ. เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ ๔. ม. ย.ุ โข ฯ    
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มหาโมคฺคลฺลาโน   มาร   ปาปมนฺต   เอตทโวจ   เอวมฺป   โข  ตาห   
ปาปม   ชานามิ   มา   ตฺว   ม ฺ ิตฺโถ   น   ม   ชานาตีติ   มาโร   
ตฺวมสิ   ปาปม   ตุยฺห   หิ  ปาปม  เอว  โหติ  อชานเมว  [๑]  ม   
อย   สมโณ   อปสฺส   เอวมาห   นิกฺขม   ปาปม  นิกขฺม  ปาปม  มา   
ตถาคต   วิเหเสสิ   มา   ตถาคตสาวก   มา   เต   อโหสิ  ทีฆรตฺต   
อหิตาย   ทุกขฺายาติ   โยปสฺส   โส   สตฺถา   โสป   ม  เนว  ขิปฺป   
ชาเนยฺย   กุโต   จ   ปน  ม  อย  สาวโก  ชานิสฺสตีติ  ฯ  อถ  โขฝ   
มารสฺส    ปาปมโต   เอตทโหสิ   ชานเมว   โข   ม   อย   สมโณ   
ปสฺส    เอวมาห    นกิฺขม   ปาปม   นกิขฺม   ปาปม   มา   ตถาคต   
วิเหเสสิ   มา   ตถาคตสาวก   มา   เต   อโหสิ   ทีฆรตฺต  อหิตาย   
ทุกฺขายาติ  ฯ  คถ  โข  มาโร  ปาปมา  อายสฺมโต  มหาโมคฺคลฺลานสฺส   
มุขโต อุคฺคนฺตฺวา ปจฺจคฺคเฬ อฏาสิ ฯ   
     [๕๕๙]    อทฺทสา    โข   อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน   มาร   
ปาปมนฺต    ปจฺจคฺคเฬ    ิต   ทิสฺวาน   มาร   ปาปมนฺต   เอตทโวจ   
เอตฺถาป   โข   ตาห   ปาปม   ปสฺสามิ   มา  ตฺว  ม ฺ ิตฺโถ  น  ม   
ปสฺสตีติ    เอโส   ตฺว   ปาปม   ปจฺจคฺคเฬ    ิโต   ฯ   ภูตปุพฺพาห   
ปาปม   ทูส ี  นาม   มาโร   อโหส ึ  ตสฺส   เม  กาฬ ี นาม  ภคินี   
ตสฺสา   ภคินิยา   ตฺว  ปุตฺโต  โส  เม  ตฺว  ภาคิเนยฺโย  อโหสีติ  ฯ   
เตน  โข  ปน  [๒]  สมเยน  กกุสนโฺธ  ภควา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
โลเก   อุปฺปนฺโน   โหติ   ฯ   กกุสนฺธสฺส   โข  ปน  ปาปม  ภควโต   
#๑ ม. ย.ุ โข ฯ ๒ ม. ยุ. ปาปม ฯ    
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อรหโต   สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส   วิธุรส ฺชวี  นาม  มหาสาวกยุค  ๑  อโหสิ   
อคฺค   ภทฺทยุค   ฯ   ยาวตา   โข   ปน  ปาปม  กกุสนฺธสฺส  ภควโต   
อรหโต  สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส  สาวกา  นาสฺสุธ  ๒  โกจิ อายสฺมตา วิธุเรน   
สมสโม   โหติ  ยทิท  ธมมฺเทสนาย  ฯ  อิมินา  โข  เอต  ๓  ปาปม   
ปริยาเยน  อายสฺมโต  วิธุรสฺส  วิธุโร วิธุโรเตฺวว ๔ สม ฺา อุทปาทิ ฯ   
อายสฺมา  ปน  ปาปม  ส ฺชีโว  อร ฺคโตป รุกฺขมูลคโตป สุ ฺาคารคโตป   
อปฺปกสิเรเนว     ส ฺาเวทยิตนิโรธ     สมาปชฺชติ     ฯ    ภูตปุพฺพ   
ปาปม   อายสฺมา   ส ฺชีโว   อ ฺตรสฺมึ   รุกฺขมูเล  ส ฺาเวทยิตนิโรธ   
สมาปนฺโน     นิสินฺโน     โหติ     ฯ    อทฺทสาสุ    โข    ปาปม   
โคปาลกา    ปสุปาลกา    กสกา    ปถาวิโน    อายสฺมนฺต    ส ฺชวี   
อ ฺตรสฺมึ   รุกฺขมูเล   ส ฺาเวทยิตนิโรธ   สมาปนฺน   นิสินนฺ  ทิสฺวาน   
เตส    เอตทโหสิ    อจฺฉริย   วต   โภ   อพฺภูต   วต   โภ   อย   
สมโณ  นิสนินฺโก  ๕  กาลกโต  หนฺท  น  ฑหามาติ  ฯ  อถ  โข  เต   
ปาปม   โคปาลกา   ปสุปาลกา   กสกา   ปถาวิโน   ติณ ฺจ   กฏ ฺจ   
โคมย ฺจ    สงฺกฑฺฒิตฺวา    อายสฺมโต   ส ฺชีวสฺส   กาเย   อุปจินิตฺวา   
อคฺคึ   ทตฺวา  ปกฺกมึสุ  ฯ  อถ  โข  ปาปม  อายสฺมา  ส ฺชีโว  ตสฺสา   
รตฺติยา  อจฺจเยน  ตาย  สมาปตฺติยา  วุฏหิตฺวา  จีวรานิ  ปปฺโผเฏตฺวา   
ปุพฺพณฺหสมย     นิวาเสตฺวา     ปตฺตจีวรมาทาย     คาม     ปณฺฑาย   
ปาวิสิ    ฯ   อทฺทสาสุ   โข   เต   ปาปม   โคปาลกา   ปสุปาลกา   
กสกา    ปถาวิโน    อายสฺมนฺต   ส ฺชีว   ปณฺฑาย   จรนฺต   ทิสวฺาน   
#๑ ม. ย.ุ สาวกยุค ฯ ๒ ม. เตสุ น จ ฯ ๓ ม. เอว ฯ ๔ ม. วิธุรสฺส   
#วิธุโร เตว ฯ ๕ ม. ยุ. นิสนิฺนโกว ฯ    
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เนส   เอตทโหสิ   อจฺฉริย   วต   โภ  อพฺภูต  วต  โภ  อย  สมโณ   
นิสินฺนโก  ๑  กาลกโต  สวฺาย  ปฏิส ฺ ี  ๒   ิโตติ ฯ อิมินา โข เอว   
ปาปม    ปริยาเยน    อายสฺมโต   ส ฺชีวสฺส   ส ฺชีโว   ส ฺชีโวเตฺวว   
สม ฺา อุทปาทิ ฯ   
     [๕๖๐]  อถ  โข  ปาปม  ทูสิสฺส  มารสฺส  เอตทโหสิ  อิเมส โข   
อห   ภิกฺขูน   สีลวนฺตาน   กลฺยาณธมฺมาน   เนว  ชานามิ  อาคตึ  วา   
คตึ   วา   ยนนฺูนาห   พฺราหฺมณคหปติเก   อนฺวาวิเสยฺย   เอถ  ตุเมฺห   
ภิกฺขู   สลีวนฺเต   กลฺยาณธมฺเม  อกฺโกสถ  ปริภาสถ  โรเสถ  วิเหเสถ   
อปฺเปวนาม   ตุเมฺหหิ   อกโฺกสิยมานาน   ปริภาสิยมานาน  โรสยิมานาน   
วิเหสิยมานาน   สิยา   จิตฺตสฺส   อ ฺถตฺต   ยถา   น   ทูสี   มาโร   
ลเภถ  โอตารนฺติ  ฯ  อถ  โข [๔] ปาปม ทูสี มาโร พฺราหฺมณคหปติเก   
อนฺวาวิสิ   เอถ   ตุเมฺห   ภิกฺขู   สลีวนฺเต   กลฺยาณธมฺเม   อกโฺกสถ   
ปริภาสถ   โรเสถ   วิเหเสถ   อปฺเปวนาม   ตุเมฺหหิ  อกฺโกสิยมานาน   
ปริภาสิยมานาน     โรสิยมานาน    วิเหสิยมานาน    สิยา    จิตฺตสฺส   
อ ฺถตฺต   ยถา  น  ทูส ี มาโร  ลเภถ  โอตารนฺติ  ฯ  อถ  โข  เต   
ปาปม    พฺราหฺมณคหปติกา    อนฺวาวิสิฏา    ทูสนิา   มาเรน   ภิกฺขู   
สีลวนฺเต   กลฺยาณธมฺเม   อกฺโกสนฺติ   ปริภาสนฺติ  โรเสนฺติ  วิเหเสนฺติ   
อิเม   ปน   มณฺุฑกา   สมณกา   อิพฺภา   กณฺหา  ๕  พนฺธุปาทาปจฺจา   
ฌายิโนสฺมา    ฌายิโนสฺมาติ    ปตฺตกฺขนฺธา    อโธมขุา    มธรุกชาตา   
ฌายนฺติ   ปชฌฺายนฺติ   นชิฌฺายนฺติ   อปชฺฌายนฺติ   ฯ   เสยฺยถาป  นาม   
#๑ ม. ย.ุ นิสนิฺนโกว ฯ ๒ ม. ยุ. ปฏิส ฺชีวิโต ๓ ม. ส ฺชิวสฺส ส ฺชิโวเตว ฯ   
#๔ ม. เต ฯ ๕ ม. กิณฺหา ฯ    
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อุลูโก   รุกฺขสาขาย   มูสิก   มคฺคยมาโน   ฌายติ  ปชฺฌายติ  นชิฺฌายติ   
อปชฺฌายติ     เอวเมวิเม     มุณฺฑกา    สมณกา    อิพฺภา    กณฺหา   
พนฺธุปาทาปจฺจา    ฌายิโนสฺมา   ฌายโินสฺมาติ   ปตฺตกฺขนฺธา   อโธมุขา   
มธุรกชาตา    ฌายนฺติ    ปชฺฌายนฺติ    นิชฺฌายนฺติ    อปชฺฌายนฺติ   ฯ   
เสยฺยถาป   นาม   โกฏโ   ๑  นทีตีเร  มจฺเฉ  มคฺคยมาโน  ฌายติ   
ปชฺฌายติ    นิชฺฌายติ    อปชฺฌายติ    เอวเมวิเม   มุณฺฑกา   สมณกา   
อิพฺภา   กณฺหา  พนฺธุปาทาปจฺจา  ฌายิโนสฺมา  ฌายิโนสฺมาติ  ปตฺตกฺขนฺธา   
อโธมุขา      มธุรกชาตา      ฌายนฺติ     ปชฺฌายนฺติ     นชิฺฌายนฺติ   
อปชฺฌายนฺติ   ฯ   เสยฺยถาป   นาม   วิฬาโร  สนฺธสิมลสงฺกฏีเร  มูสิก   
มคฺคยมาโน    ฌายติ   ปชฌฺายติ   นชิฺฌายติ   อปชฺฌายติ   เอวเมวิเม   
มุณฺฑกา    สมณกา    อิพฺภา    กณฺหา   พนฺธุปาทาปจฺจา   ฌายิโนสฺมา   
ฌายิโนสฺมาติ     ปตฺตกฺขนฺธา     อโธมุขา     มธุรกชาตา    ฌายนฺติ   
ปชฺฌายนฺติ   นิชฺฌายนฺติ   อปชฺฌายนฺติ   ฯ   เสยฺยถาป   นาม  คทรฺโภ   
วหจฺฉินฺโน   สนฺธิสมลสงฺกฏีเร   ฌายติ   ปชฺฌายติ  นิชฺฌายติ  อปชฺฌายติ   
เอวเมวิเม    มุณฺฑกา    สมณกา    อิพฺภา   กณฺหา   พนฺธุปาทาปจฺจา   
ฌายิโนสฺมา    ฌายิโนสฺมาติ    ปตฺตกฺขนฺธา    อโธมขุา    มธรุกชาตา   
ฌายนฺติ   ปชฌฺายนฺติ   นชิฌฺายนฺติ   อปชฺฌายนฺตีติ   ฯ   เย   โข  ปน   
ปาปม   เตน   สมเยน   มนุสฺสา   กาล  กโรนฺติ  เยภุยฺเยน  กายสฺส   
เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชนฺติ ฯ   
     [๕๖๑]  อถ  โข  ปาปม  กกุสนโฺธ  ภควา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
#๑ ม. ย.ุ โกฏ ุ ฯ    
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ภิกฺขู    อามนฺเตสิ    อนฺวาวิสิฏา   โข   ภิกฺขเว   พฺราหฺมณคหปติกา   
ทูสินา    มาเรน    เอถ    ตุเมฺห   ภิกฺขู   สลีวนฺเต   กลฺยาณธมฺเม   
อกฺโกสถ   ปริภาสถ   วิเหเสถ   อปฺเปวนาม  ตุเมฺหหิ  อกฺโกสิยมานาน   
ปริภาสิยมานาน     โรสิยมานาน    วิเหสิยมานาน    สิยา    จิตฺตสฺส   
อ ฺถตฺต    ยถา    น    ทสูี    มาโร   ลเภถ   โอตารนฺติ   เอถ   
ตุเมฺห   ภิกฺขเว   เมตฺตาสหคเตน  เจตสา  เอก  ทิส  ผริตฺวา  วิหรถ   
ตถา    ทุติย   ตถา   ตติย   ตถา   จตุตฺถ   อิติ   อุทฺธมโธ   ติริย   
สพฺพธิ    สพฺพตฺตตาย    สพฺพาวนฺต   โลก   เมตฺตาสหคเตน   เจตสา   
วิปุเลน   มหคฺคเตน   อปฺปมาเณน   อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน   ผรตฺิวา   
วิหรถ  ฯ  กรณุาสหคเตน  เจตสา  ...  มทุิตาสหคเตน  เจตสา  ...   
อุเปกฺขาสหคเตน   เจตสา   เอก   ทิส   ผริตฺวา  วิหรถ  ตถา  ทุติย   
ตถา   ตติย   ตถา   จตุตฺถ  อิติ  อุทฺธมโธ  ติริย  สพพฺธิ  สพฺพตฺตตาย   
สพฺพาวนฺต    โลก   อุเปกขฺาสหคเตน   เจตสา   วิปุเลน   มหคฺคเตน   
อปฺปมาเณน   อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน   ผริตฺวา   วิหรถาติ   ฯ   อถ   
โข   เต   ปาปม  ภิกฺขู  กกุสนฺเธน  ภควตา  อรหตา  สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
เอว   โอวทิยมานา   เอว   อนุสาสิยมานา  อร ฺคตาป  รุกฺขมูลคตาป   
สุ ฺาคารคตาป   เมตฺตาสหคเตน   เจตสา  เอก  ทสิ  ผริตฺวา  วิหรึสุ   
ตถา    ทุติย   ตถา   ตติย   ตถา   จตุตฺถ   อิติ   อุทฺธมโธ   ติริย   
สพฺพธิ    สพฺพตฺตตาย    สพฺพาวนฺต   โลก   เมตฺตาสหคเตน   เจตสา   
วิปุเลน   มหคฺคเตน   อปฺปมาเณน   อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน   ผรตฺิวา    
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วิหรึสุ  ฯ  กรณุาสหคเตน  เจตสา  ...  มทุิตาสหคเตน  เจตสา  ...   
อุเปกฺขาสหคเตน   เจตสา   เอก   ทิส   ผริตฺวา  วิหรึสุ  ตถา  ทุติย   
ตถา   ตติย   ตถา   จตุตฺถ  อิติ  อุทฺธมโธ  ติริย  สพพฺธิ  สพฺพตฺตตาย   
สพฺพาวนฺต    โลก   อุเปกขฺาสหคเตน   เจตสา   วิปุเลน   มหคฺคเตน   
อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรึสุ ฯ   
     [๕๖๒]   อถ   โข  ปาปม  ทูสิสฺส  มารสฺส  เอตทโหสิ  เอวมปฺ   
โข    อห    กโรนฺโต   อิเมส   ภิกฺขูน   สีลวนฺตาน   กลฺยาณธมฺมาน   
เนว   ชานามิ   อาคตึ   วา   คตึ   วา  ยนนฺูนาห  พฺราหฺมณคหปติเก   
อนฺวาวิเสยฺย   เอถ   ตุเมฺห   ภิกฺขู  สีลวนฺเต  กลฺยาณธมฺเม  สกฺกโรถ   
ครุกโรถ    มาเนถ    ปูเชถ   อปฺเปวนาม   ตุเมฺหหิ   สกฺกริยมานาน   
ครุกริยมานาน   มานิยมานาน   ปชูิยมานาน   สิยา   จิตฺตสฺส  อ ฺถตฺต   
ยถา  น  ทูส ี มาโร  ลเภถ  โอตารนฺติ ฯ อถ โข เต ปาปม ทูสี มาโร   
พฺราหฺมณคหปติเก  อนฺวาวิสิ  เอถ  ตุเมฺห  ภิกฺขู  สีลวนฺเต  กลฺยาณธมฺเม   
สกฺกโรถ     ครุกโรถ    มาเนถ    ปูเชถ    อปฺเปวนาม    ตุเมฺหหิ   
สกฺกริยมานาน    ครุกริยมานาน    มานยิมานาน    ปชูิยมานาน   สิยา   
จิตฺตสฺส   อ ฺถตฺต   ยถา   น   ทูส ี  มาโร   ลเภถ  โอตารนฺติ  ฯ   
อถ    โข    เต   ปาปม   พฺราหฺมณคหปติกา   อนฺวาวิสิฏา   ทูสินา   
มาเรน  ภิกฺขู  สีลวนฺเต  กลฺยาณธมฺเม  สกฺกโรนฺติ  ครุกโรนฺติ  มาเนนฺติ   
ปูเชนฺติ  ฯ  เย  โข  ปน  ปาปม  เตน  สมเยน  มนสฺุสา กาล กโรนฺติ   
เยภุยฺเยน กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ ฯ    
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     [๕๖๓]  อถ  โข  ปาปม  กกุสนโฺธ  ภควา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
ภิกฺขู    อามนฺเตสิ    อนฺวาวิสิฏา   โข   ภิกฺขเว   พฺราหฺมณคหปติกา   
ทูสินา    มาเรน    เอถ    ตุเมฺห   ภิกฺขู   สลีวนฺเต   กลฺยาณธมฺเม   
สกฺกโรถ     ครุกโรถ    มาเนถ    ปูเชถ    อปฺเปวนาม    ตุเมฺหหิ   
สกฺกริยมานาน  ครุกริยมานาน  มานิยมานาน  ปูชยิมานาน  สิยา  จิตฺตสฺส   
อ ฺถตฺต   ยถา   น  ทูสี  มาโร  ลเภถ  โอตารนฺติ  ฯ  เอถ  ตุเมฺห   
ภิกฺขเว  อสุภานุปสฺสี  กาเย  วิหรถ  อาหาเร  ปฏิกฺกลูส ฺ ิโน สพฺพโลเก   
อนภิรตส ฺ ิโน    ๑    สพฺพสงฺขาเรสุ    อนิจฺจานุปสฺสิโนติ   ฯ   อถ   
โข   เต   ปาปม  ภิกฺขู  กกุสนฺเธน  ภควตา  อรหตา  สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
เอว   โอวทิยมานา   เอว   อนุสาสิยมานา  อร ฺคตาป  รุกฺขมูลคตาป   
สุ ฺาคารคตาป   อสุภานุปสฺสี   กาเย  วิหรึส ุ อาหาเร  ปฏิกฺกลูส ฺ ิโน   
สพฺพโลเก         อนภิรตส ฺ ิโน         ๒        สพฺพสงฺขาเรสุ   
อนิจฺจานุปสฺสิโน ฯ   
     [๕๖๔]  อถ  โข  ปาปม  กกุสนโฺธ  ภควา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
ปุพฺพณฺหสมย    นิวาเสตฺวา    ปตฺตจีวรมาทาย    อายสฺมตา    วิธุเรน   
ปจฺฉาสมเณน   คาม   ปณฺฑาย   ปาวิสิ   ฯ   อถ   โข   ปาปม  ทูสี   
มาโร   อ ฺตร   กุมารก   อนฺวาวิสิตฺวา  สกฺขร  คเหตฺวา  อายสฺมโต   
วิธุรสฺส   สีเส   ปหารมทาสิ   สีส   โวภินฺทิ   ฯ   อถ   โข  ปาปม   
อายสฺมา   วิธุโร   ภินฺเนน   สีเสน   โลหิเตน  คฬนฺเตน  กกุสนฺธเยว   
ภควนฺต   อรหนฺต   สมฺมาสมฺพุทฺธ   ปฏ ิโต   ปฏ ีโต  อนุพนฺธิ  ฯ  อถ   
#๑-๒ ม. อนภิรติส ฺ ิโน ฯ    
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โข   ปาปม   กกุสนฺโธ   ภควา   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ  นาคาปโลกิต   
อปโลเกสิ   น   วาย   ทูส ี  มาโร  มตฺตม ฺาสีติ  ฯ  สหาปโลกนาย   
จ   ปน   ปาปม   ทูสี   มาโร   ตมฺหา  จ  านา  จวิ  มหานิรย ฺจ   
อุปปชฺชิ ฯ   
     [๕๖๕]   ตสฺส  โข  ปน  ปาปม  มหานิรยสฺส  ตโย  นามเธยฺยา   
โหนฺติ   ฉผสฺสายตนิโก   อิติป   สงฺกสุมาหโต   อิติป   ปจฺจตฺตเวทนีโย   
อิติป    ฯ    อถ    โข    ม    ปาปม   นิรยปาลา   อุปสงฺกมิตฺวา   
เอตทโวจุ    ยทา    โข    เต    มาริส   สงฺกุนา   สงฺกุ   หทเย   
สมาคจฺเฉยฺย   อถ   น   ตฺว   ชาเนยฺยาสิ   วสฺสสหสฺส   เม  นริเย   
ปจฺจมานสฺสาติ  ฯ  โส  โข  อห  ปาปม  พหูนิ  วสฺสานิ พหูนิ วสฺสสตานิ   
พหูนิ     วสฺสสหสฺสานิ    ตสฺมึ    มหานิรเย    อปจฺจึ    ทสสหสฺสานิ   
ตสฺเสว  มหานิรยสฺส  อุสฺสเท  อปจฺจึ  วุฏานเวทน  ๑  เวทิยมาโน ฯ   
ตสฺส   มยฺห   ปาปม   เอวรูโป   กาโย   โหติ  เสยฺยถาป  มนุสฺสสสฺ   
เอวรูป สีส โหติ เสยฺยถาป มจฺฉสฺส ฯ   
                [๕๖๖] กีทิโส นิรโย อาสิ        ยตฺถ ทูส ีอปจฺจถ   
                    วิธุร สาวกมาสชฺช        กกุสนฺธ ฺจ พฺราหฺมณ   
                    สต อาสิ อโยสงฺกุ        สพฺเพ ปจฺจตฺตเวทนา   
                    อีทิโส นิรโย อาสิ        ยตฺถ ทูส ีอปจฺจถ   
                    วิธุร สาวกมาสชฺช        กกุสนฺธ ฺจ พฺราหฺมณ   
                    โย เอตมภิชานาติ        ภิกขฺุ พุทฺธสฺส สาวโก   
#๑ ม. ย.ุ วุฏานิม นาม เวทน ฯ    
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                    ตาทิส ภิกฺขุมาสชฺช        กณฺหทุกฺข นิคจฺฉสิ   
                    มชฺเฌ สรสฺส ติฏนฺติ      วิมานา กปฺปฏายิโน   
                    เวฬุริยวณฺณา รุจิรา       อจฺจิมนฺโต ปภสฺสรา   
                    อจฺฉรา ตตฺถ นจฺจนฺติ      ปุถู นานตฺตวณฺณิโย   
                    โย เอตมภิชานาติ        ภิกขฺุ พุทฺธสฺส สาวโก   
                    ตาทิส ภิกขฺุมาสชฺช        กณฺหทุกฺข นิคจฺฉสิ   
                    โย เว พุทฺเธน จุทิโต ๑  ภิกฺขุสงฺฆสฺส เปกฺขโต   
                    มิคารมาตุ ปาสาท        ปาทงฺคุฏเน กมฺปยิ   
                    โย เอตมภิชานาติ        ภิกขฺุ พุทฺธสฺส สาวโก   
                    ตาทิส ภิกฺขุมาสชฺช        กณฺหทุกฺข นิคจฺฉสิ   
                    โย เวชยนฺตปาสาท       ปาทงฺคุฏเน กมฺปยิ   
                    อิทฺธิพเลน ปตฺถทฺโธ       สเวเชสิ จ เทวตา   
                    โย เอตมภิชานาติ        ภิกขฺุ พุทฺธสฺส สาวโก   
                    ตาทิส ภิกฺขุมาสชฺช        กณฺหทุกฺข นิคจฺฉสิ   
                    โย เวชยนฺตปาสาเท      สกฺก โส ปรปิุจฺฉติ   
                    อป อาวุโส ๒ ชานาสิ    ตณฺหกฺขยวิมุตฺติโย   
                    ตสฺส สกฺโก วิยากาสิ      ป ฺห ปุฏโ ยถากถ   
                    โย เอตมภิชานาติ        ภิกขฺุ พุทฺธสฺส สาวโก   
                    ตาทิส ภิกฺขุมาสชฺช        กณฺหทุกฺข นิคจฺฉสิ   
                    โย พฺรหฺมาน ๓ ปริปุจฺฉติ  สุธมฺมาย อภิโตสภ   
#๑ ม. โจทิโต ฯ ๒ ม. อป วาสว ... ฯ ๓ ม. พฺรหฺม ฯ    
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                    อชฺชาป เต อาวุโส ทิฏ ิ   ยา เต ทิฏ ิ ปเุร อหุ   
                    ปสฺสสิ วีติวตฺตนฺต         พฺรหฺมโลเก ปภสฺสร   
                    ตสฺส พฺรหฺมา วิยากาสิ     อนุปุพฺพ ยถากถ   
                    น เม มาริส สา ทิฏ ิ     ยา เม ทิฏ ิ ปุเร อหุ   
                    ปสฺสามิ วีติวตฺตนฺต        พฺรหฺมโลเก ปภสฺสร   
                    โสห อชชฺ กถ วชฺช       อห นิจฺโจมฺหิ สสฺสโต   
                    โย เอตมภิชานาติ        ภิกขฺุ พุทฺธสฺส สาวโก   
                    ตาทิส ภิกฺขุมาสชฺช        กณฺหทุกฺข นิคจฺฉสิ   
                    โย มหาเนรุโน ๑ กฏู    วิโมกฺเขน อผสฺสยิ   
                    วน ปุพฺพวิเทหาน         เย จ ภูมิสยา นรา   
                    โย เอตมภิชานาติ        ภิกขฺุ พุทฺธสฺส สาวโก   
                    ตาทิส ภิกฺขุมาสชฺช        กณฺหทุกฺข นิคจฺฉสิ   
                    น เว อคฺคิ เจตยติ       อห พาล ฑหามิติ   
                    พาโล จ ชลิต อคฺคึ       อาสชฺชน ๒ ส ฑยฺหติ   
                    เอวเมว ตุว มาร        อาสชฺชน ตถาคต   
                    สย ฑหิสฺสสิ อตฺตาน       พาโล อคฺคึว สมฺผุส   
                    อปุ ฺ ปสวิ มาโร        อาสชฺชน ตถาคต   
                    กินฺนุ ม ฺสิ ปาปม        น เม ปาป วิปจฺจติ   
                    กโรโต จียติ ปาป        จิรรตฺตาย กนฺทติ ๓   
                    มาร นิพฺพินฺท พุทฺธมฺหา     อาสมฺมากาสิ ภิกฺขุสุ   
#๑ ม. มหาเมรุโน ฯ ๒ โป. ม. อาสชฺช น ฯ ๓ โป. ม. ย.ุ อนฺตก ฯ    
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                    อิติ มาร อตชฺเชสิ ๑     ภิกขฺุ เภสกฬาวเน   
                    ตโต โส ทุมมฺโน ยกโฺข    ตตฺเถวนฺตรธายถาติ ฯ   
                             มารตชชฺนียสุตฺต นฏิ ิต ทสม ฯ   
                                จูฬยมกวคฺโค ป ฺจโม ฯ   
                                      ตสฺสุทาน   
                สาเลยฺยเวร ฺชเวทลฺล ๒  จูฬมหาธมฺมสมาทาน   
                วีมสกา จ พฺรหฺมา ทูส ีจ มาโร ป ฺจโม วรวคฺโค   
                                  มลูปณฺณาสก นิฏ ิต ฯ   
                                     __________   
#๑ สี. ย.ุ อฆฏเฏสิ ฯ ๒ ม. สาเลยฺยเวร ฺชทุเว จ ตุฏ ิ   
#                        จูฬมหาธมฺมสมาทาน ฺจ   
#                         วีมสกา โกสมฺพิ จ   
#                        พฺรหฺมโน ทูสี จ มาโร ทสโม จ วคฺโค   
#                          สาเลยฺยวคฺโค นิฏ ิโต ป ฺจโม   
#                                อิท วคฺคานมุทฺทาน   
#                มูลปริยาโย เจว         สีหนาโท จ อุตฺตโม   
#                กกโจ เจว โคสิงฺโค      สาเลยฺโย จ อิเม ป ฺจ   
#                                มูลปณฺณาสก สมตฺต ฯ   
                                ________________ 


