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                            สุตฺตนฺตปฏเก ทีฆนิกายสฺส   
                                  ตติโย ภาโค   
                                   __________   
                                  ปาฏิกวคฺโค   
        นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                                   ปาฏิกสุตฺต   
      [๑]   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  มลฺเลสุ  วิหรติ   
อนุปฺปย   นาม   มลลฺาน   นิคโม   ฯ   อถโข   ภควา   ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   อนุปฺปย   ปณฺฑาย   ปาวิสิ   ฯ  อถโข   
ภควโต   เอตทโหสิ   อติปฺปโค   โข  ตาว  อนุปฺปยาย  ปณฺฑาย  จริตุ   
ยนฺนูนาห    เยน    ภคฺควโคตฺตสฺส    ปริพฺพาชกสฺส   อาราโม   เยน   
ภคฺควโคตฺโต    ปริพฺพาชโก   เตนุปสงฺกเมยฺยนฺติ   ฯ   อถโข   ภควา   
เยน   ภคฺควโคตฺตสฺส   ปรพฺิพาชกสฺส   อาราโม   เยน   ภคฺควโคตฺโต   
ปริพฺพาชโก    เตนุปสงฺกมิ    ฯ   อถโข   ภคฺควโคตฺโต   ปริพฺพาชโก   
ภควนฺต   เอตทโวจ   เอตุ   โข   ภนฺเต   ภควา   สฺวาคต   ภนฺเต   
ภควโต    จิรสฺส   โข   ภนฺเต   ภควา   อิม   ปริยายมกาสิ   ยทิท   
อิธาคมนาย    นิสีทตุ    ภนฺเต    ภควา   อิทมาสน   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   
นิสีทิ   ภควา   ป ฺตฺเต  อาสเน  ฯ  ภคฺควโคตฺโตป  โข  ปริพฺพาชโก    
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อ ฺตร   นีจ  อาสน  คเหตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นสิินฺโน   
โข    ภคฺควโคตฺโต    ปรพฺิพาชโก    ภควนฺต    เอตทโวจ   ปุรมิานิ   
ภนฺเต    ทิวสานิ    ปุริมตรานิ    สุนกฺขตฺโต    ลิจฺฉวิปุตฺโต   เยนาห   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   ม   เอตทโวจ   ปจฺจกฺขาโตทานิ   มยาต   
ภคฺคว   ภควา   นทานาห   ภคฺคว   ๑   ภควนฺต  อุทฺทิสฺส  วิหรามีติ   
กจฺเจต   ภนฺเต   ตเถว   ยถา   สุนกฺขตฺโต  ลิจฺฉวิปุตฺโต  อวจาติ  ฯ   
ตเถว   โข   เอต   ภคฺคว   ยถา   สุนกฺขตฺโต   ลิจฺฉวิปุตฺโต   อวจ   
ปุริมานิ    ภคฺคว    ทิวสานิ    ปุริมตรานิ    สุนกฺขตฺโต   ลิจฺฉวิปุตฺโต   
เยนาห    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   ม   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   
นิสีทิ   ฯ   เอกมนฺต  นิสินโฺน  โข  ภคฺคว  สุนกฺขตฺโต  ลิจฺฉวิปุตฺโต  ม   
เอตทโวจ    ปจฺจกฺขามิทานาห    ภนฺเต   ภควนฺต   นทานาห   ภนฺเต   
ภควนฺต   อุทฺทิสฺส  วิหริสสฺามีติ  ฯ  เอว  วุตฺเต  อห  ภคฺคว  สุนกขฺตฺต   
ลิจฺฉวิปุตฺต   เอตทโวจ   อป   นุ   ตาห   สุนกฺขตฺต  เอวมโวจ  เอหิ   
ตฺว   สุนกฺขตฺต   มม   อุททฺิสฺส   วิหราหีติ   ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ   
ตฺว   วา   ปน   ม   เอว   อวจ   อห   ภนฺเต   ภควนฺต  อุทฺทิสฺส   
วิหริสฺสามีติ   ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  อิติ  กิร  สุนกขฺตฺต  เนวาหนฺต   
วทามิ   เอหิ   ตฺว   สุนกฺขตฺต   มม   อุทฺทิสฺส   วิหราหีติ   นป  กิร   
ม   ตฺว   วเทสิ   อห   ภนฺเต   ภควนฺต  อุทฺทิสฺส  วิหริสฺสามีติ  เอว   
สนฺเต   โมฆปุริส   โก   สนฺโต  ก  ปจฺจาจิกฺขติ  ๒  ปสฺส  โมฆปุริส   
#๑ โป. ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ  ๒ ปจฺจกฺขาสิ ฯ    
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ยาว ฺจ เต อิท อปรทฺธนติฺ ฯ   
    [๒]  น  ห ิ ปน  เม ภนฺเต ภควา อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา อิทฺธิปาฏิหาริย   
กโรตีติ    ฯ    อป    นุ    ตาห   สุนกฺขตฺต   เอว   อวจ   เอหิ   
ตฺว   สุนกฺขตฺต   มม   อุททฺิสฺส   วิหราหิ   อหนฺเต   อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา   
อิทฺธิปาฏิหาริย  กริสฺสามีติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  ตฺว วา ๑ ปน ม   
เอว   อวจ   อห   ภนฺเต   ภควนฺต  อุทฺทิสฺส  วิหริสฺสามิ  ภควา  เม   
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา   อิทฺธปิาฏิหาริย   กริสฺสตีติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ   
อิติ    กิร    สนุกฺขตฺต   เนวาหนฺต   วทามิ   เอหิ   ตฺว   สุนกฺขตฺต   
มม    อุทฺทิสสฺ   วิหราหิ   อหนฺเต   อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา   อิทฺธิปาฏิหาริย   
กริสฺสามีติ   นป   กิร   ม  ตฺว  วเทสิ  อห  ภนฺเต  ภควนฺต  อุทฺทิสฺส   
วิหริสฺสามิ   ภควา   เม   อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา   อิทฺธปิาฏิหาริย  กริสฺสตีติ   
เอว  สนฺเต  โมฆปุริส  โก  สนฺโต  ก  ปจฺจาจิกฺขสิ  ฯ  ต  กึ  ม ฺสิ   
สุนกฺขตฺต   กเต   วา   อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา  อิทฺธิปาฏิหาริเย  อกเต  วา   
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา   อิทฺธปิาฏิหาริเย   ยสฺสตฺถาย   มยา  ธมฺโม  เทสิโต   
โส   นิยฺยาติ   ตกฺกรสฺส   สมฺมาทุกฺขกฺขยายาติ   ฯ  กเต  วา  ภนฺเต   
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา    อิทฺธิปาฏิหาริเย    อกเต   วา   อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา   
อิทฺธิปาฏิหาริเย   ยสฺสตฺถาย   ภควตา   ธมฺโม   เทสโิต  โส  นิยฺยาติ   
ตกฺกรสฺส   สมฺมาทุกฺขกฺขยายาติ   ฯ   อิติ   กริ   สนุกฺขตฺต  กเต  วา   
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา    อิทฺธิปาฏิหาริเย    อกเต   วา   อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา   
อิทฺธิปาฏิหาริเย   ยสฺสตฺถาย   มยา   ธมฺโม   เทสิโต   โส   นิยฺยาติ   
#๑ โป. ม. ตว ฺจ ฯ    
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ตกฺกรสฺส  สมฺมาทุกฺขกฺขยายาติ  ฯ  ตตฺร  สุนกฺขตฺต  กึ  อุตฺตรมินุสฺสธมฺมา   
อิทฺธิปาฏิหาริย     กต     กริสฺสติ     ปสฺส     โมฆปรุิส    ยาว ฺจ   
เต อิท อปรทฺธนฺติ ฯ็   
    [๓]  น  หิ  ปน  เม  ภนฺเต  ภควา  อคฺค ฺ  ป ฺเปตีติ  ๑ ฯ   
อป   น ุ  ตาห   สุนกฺขตฺต   เอว   อวจ   เอหิ  ตฺว  สนุกฺขตฺต  มม   
อุทฺทิสฺส   วิหราหิ   อหนเฺต   อคฺค ฺ   ป ฺเปสฺสามีติ   ฯ  โน  เหต   
ภนฺเต  ฯ  ตฺว  วา  ปน  ม  เอว  อวจ  อห  ภนฺเต  ภควนฺต อุทฺทิสฺส   
วิหริสฺสามิ    ภควา   เม   อคฺค ฺ   ป ฺเปสฺสตีติ   ฯ   โน   เหต   
ภนฺเต  ฯ  อิติ  กริ  สุนกฺขตฺต  เนวาหนฺต  วทามิ  เอหิ  ตฺว  สุนกขฺตฺต   
มม    อุทฺทิสสฺ    วิหราหิ    อหนฺเต   อคฺค ฺ   ป ฺเปสฺสามีติ   นป   
กิร   ม   ตฺว   วเทสิ   อห   ภนฺเต   ภควนฺต   อุทฺทิสสฺ  วิหริสฺสามิ   
ภควา    เม    อคฺค ฺ    ป ฺเปสฺสตีติ    เอว   สนฺเต   โมฆปุริส   
โก   สนโฺต   ก   ปจฺจาจิกฺขสิ  ฯ  ต  กึ  ม ฺสิ  สุนกฺขตฺต  ป ฺตฺเต   
วา   อคฺค ฺเ   อป ฺตฺเต   วา   อคฺค ฺเ  ยสฺสตฺถาย  มยา  ธมฺโม   
เทสิโต   โส   นิยฺยาติ   ตกกฺรสฺส   สมฺมาทุกฺขกฺขยายาติ  ฯ  ป ฺตฺเต   
วา   ภนฺเต   อคฺค ฺเ  อป ฺตฺเต  วา  อคฺค ฺเ  ยสฺสตฺถาย  ภควตา   
ธมฺโม   เทสโิต   โส   นิยยฺาติ   ตกฺกรสฺส   สมฺมาทุกฺขกฺขยายาติ   ฯ   
อิติ    กิร   สนุกฺขตฺต   ป ฺตฺเต   วา   อคฺค ฺเ   อป ฺตฺเต   วา   
อคฺค ฺเ   ยสสฺตฺถาย   มยา   ธมโฺม  เทสิโต  โส  นิยฺยาติ  ตกฺกรสฺส   
สมฺมาทุกฺขกฺขยายาติ    ฯ    ตตฺร   สุนกฺขตฺต   กึ   อคฺค ฺ   ป ฺตฺต   
#๑ โป. ยุ. ป ฺาเปตีติ ฯ    
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กริสฺสติ   ปสสฺ   โมฆปุรสิ   ยาว ฺจ   เต   อิท   อปรทฺธนฺติ  ๑  ฯ   
อเนกปริยาเยน   โข   เต  สุนกฺขตฺต  มม  วณฺโณ  ภาสิโต  วชฺชิคาเม   
อิติป   โส   ภควา   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  สุคโต   
โลกวิทู    อนุตฺตโร    ปรุสิทมฺมสารถิ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   
ภควาติ   อิติ   โข   เต   สนุกฺขตฺต   อเนกปริยาเยน   มม   วณฺโณ   
ภาสิโต   วชชฺิคาเม   ฯ  อเนกปริยาเยน  โข  เต  สนุกฺขตฺต  ธมฺมสฺส   
วณฺโณ   ภาสโิต   วชฺชิคาเม   สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม  สนฺทฏิ ิโก   
อกาลิโก    เอหิปสฺสิโก    โอปนยโิก   ปจฺจตฺต   เวทิตพฺโพ   วิ ฺ ูหีติ   
อิติ   โข   เต   สุนกฺขตฺต   อเนกปริยาเยน  ธมฺมสฺส  วณฺโณ  ภาสิโต   
วชฺชิคาเม   ฯ   อเนกปริยาเยน   โข  เต  สุนกฺขตฺต  สงฺฆสฺส  วณฺโณ   
ภาสิโต   วชชฺิคาเม   สุปฏิปนฺโน   ภควโต   สาวกสงฺโฆ   อุชปุฏิปนฺโน   
ภควโต  สาวกสงฺโฆ  ายปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  สามีจิปฏิปนโฺน   
ภควโต     สาวกสงฺโฆ     ยทิท     จตฺตาริ     ปรุิสยคุานิ    อฏ   
ปุริสปุคฺคลา   เอส   ภควโต   สาวกสงฺโฆ   อาหุเนยฺโย   ปาหุเนยฺโย   
ทกฺขิเณยฺโย    อ ฺชลกิรณีโย   อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต   โลกสฺสาติ   อิติ   
โข    เต    สนุกฺขตฺต   อเนกปริยาเยน   สงฺฆสฺส   วณฺโณ   ภาสโิต   
วชฺชิคาเม   ฯ  อาโรจยามิ  โข  เต  สุนกฺขตฺต  ปฏิเวทยามิ  โข  เต   
สุนกฺขตฺต    ภวิสฺสนฺติ   โข   เต   สุนกขฺตฺต   วตฺตาโร   โน   วิสหิ   
สุนกฺขตฺโต    ลิจฺฉวิปุตฺโต   สมเณ   โคตเม   พฺรหฺมจริย   จริตุ   โส   
#๑ สี. ม. ย.ุ อิติสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ    
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อวิสหนฺโต   สิกฺข   ปจฺจกขฺาย  หีนายาวตฺโตติ  อิติ  โข  เต  สุนกขฺตฺต   
ภวิสฺสนฺติ   วตฺตาโรติ   ฯ  เอวป  โข  ภคฺคว  สุนกฺขตฺโต  ลิจฺฉวิปุตฺโต   
มยา    วุจฺจมาโน    อปกฺกเมว    อิมสฺมา    ธมฺมวินยา   ยถา   ต   
อาปายิโก เนรยิโก ฯ   
     [๔]  เอกมิทาห  ภคฺคว  สมย  ถลูสูุ  ๑  วิหรามิ อุตฺตรกา นาม   
ถูลูน    นิคโม    ฯ    อถขฺวาห   ภคฺคว   ปุพฺพณฺหสมย   นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย    สุนกขฺตฺเตน   ลิจฺฉวิปุตฺเตน   ปจฺฉาสมเณน   อุตฺตรก   
ปณฺฑาย   ปาวิสึ    ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  อเจโล  โกรกฺขตฺติโย   
กุกฺกุรวตฺติโก   จตุกฺโกณฺฑิโก   ๒  ฉมานิกิณฺณ  ภกฺขส  มุเขเนว  ขาทติ   
มุเขเนว   ภุ ฺชติ   ฯ   อทฺทสา   โข  ภคฺคว  สุนกฺขตฺโต  ลิจฺฉวิปุตฺโต   
อเจล    โกรกฺขตฺติย   กุกกฺุรวตฺติก   จตุกฺโกณฺฑิก   ฉมานิกิณฺณ   ภกฺขส   
มุเขเนว   ขาทนฺต   มุเขเนว   ภุ ฺชนฺต   ฯ   ทิสฺวานสฺส   เอตทโหสิ   
สาธุรูโป  วต  โภ  อรห  ๓  สมโณ จตุกฺโกณฺฑิโก ๒ ฉมานิกิณฺณ ภกฺขส   
มุเขเนว   ขาทติ  มุเขเนว  ภุ ฺชตีติ  ฯ  อถขฺวาห  ภคฺคว  สุนกฺขตฺตสฺส   
ลิจฺฉวิปุตฺตสฺส    เจตสา   เจโตปริวิตกฺกม ฺาย   สุนกฺขตฺต   ลจฺิฉวิปุตฺต   
เอตทโวจ  ตฺวป  นาม  โมฆปุริส  [๔]  สกฺยปุตฺติโย ปฏิชานิสฺสสติี ฯ กึ   
ปน   ม   ภนฺเต  ภควา  เอวมาห  ตฺวป  นาม  โมฆปรุิส  สกฺยปุตฺติโย   
ปฏิชานิสฺสสติี   ฯ   นนุ   เต   สุนกฺขตฺต   อิม   อเจล   โกรกฺขตฺติย   
กุกฺกุรวตฺติก    จตุกฺโกณฺฑิก    ฉมานิกิณฺณ   ภกฺขส   มุเขเนว   ขาทนฺต   
#๑ สี. ย.ุ พูมสูุ ฯ ๒ ย.ุ จตุกฺกุณฺฑิโก ฯ ๓ ม. อย ฯ ๔ โป. ม. สมโณ ฯ    
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มุเขเนว   ภุ ฺชนฺต   ทิสฺวานสฺส   ๑   เอตทโหสิ  สาธุรูโป  วต  โภ   
อรห   สมโณ   จตุกฺโกณฺฑิโก   ฉมานิกิณฺณ   ภกฺขส   มุเขเนว   ขาทติ   
มุเขเนว  ภุ ฺชตีติ  ฯ  เอว  สนฺเต  ก ึ ปน  ภนฺเต  ภควา  อรหตฺตสฺส   
มจฺฉรายตีติ   ฯ   น   โข   อห   โมฆปุรสิ   อรหตฺตสฺส  มจฺฉรายามิ   
อปจ   ตุเยฺหเวต   ปาปก   ทิฏ ิคต   อุปปฺนฺน   ต   ปชห   มา  เต   
อโหสิ   ทีฆรตฺต   อหิตาย   ทุกฺขาย  ย  โข  ปเนต  สุนกฺขตฺต  ม ฺสิ   
อเจโล   ๒   โกรกฺขตฺติโย   สาธุรูโป   อรห   สมโณติ  โส  สตฺตม   
ทิวส   อลสเกน   กาล  กริสฺสติ  กาลกโต  จ  กาลก ฺชิกา  ๓  นาม   
อสุรา    สพฺพนิหีโน    อสุรกาโย    ตตฺร    อุปฺปชชฺิสฺสติ   กาลกต ฺจ   
น   วีรณตฺถมภฺเก   สุสาเน   ฉฑฺเฑสฺสนฺติ   ฯ   อากงฺขมาโน  จ  ตฺว   
สุนกฺขตฺต   อเจล   โกรกฺขตฺติย   อุปสงฺกมิตฺวา   ปุจฺเฉยฺยาสิ   ชานาสิ   
อาวุโส   โกรกฺขตฺติย   อตฺตโน   คตินฺติ   าน  โข  ปเนต  สุนกขฺตฺต   
วิชฺชติ   ยนฺเต   อเจโล   โกรกฺขตฺติโย  พฺยากริสฺสติ  ชานามิ  อาวุโส   
สุนกฺขตฺต    อตฺตโน    คตึ   กาลก ฺชกิา   นาม   อสุรา   สพฺพนิหีโน   
อสุรกาโย  ตตฺรมฺหิ  อุปฺปนฺโนติ  ฯ  อถโข  ภคฺคว สุนกฺขตฺโต ลจฺิฉวิปุตฺโต   
เยน      อเจโล     โกรกฺขตฺติโย     เตนปุสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา   
อเจล   โกรกขฺตฺติย   เอตทโวจ  พฺยากโต  โขสิ  อาวุโส  โกรกฺขตฺติย   
สมเณน   โคตเมน   อเจโล   โกรกฺขตฺติโย   สตฺตม   ทิวส  อลสเกน   
กาล   กริสฺสติ   กาลกโต   จ   กาลก ฺชิกา  นาม  อสุรา  สพฺพนิหีโน   
#๑ ม. ย.ุ ทิสวฺาน ฯ ๒ โป. ม. ย.ุ อเจล โกรกฺขตฺติย ฯ  ๓ สี. ยุ. กาลก ฺชา ฯ    
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อสุรกาโย    ตตฺร    อุปฺปชฺชิสฺสติ    กาลกต ฺจ    น    วีรณตฺถมฺภเก   
สุสาเน    ฉฑฺเฑสฺสนฺตีติ    เยน   ตฺว   อาวุโส   โกรกขฺตฺติย   มตฺต   
มตฺต   จ   ภตฺต   ภุ ฺเชยฺยาสิ   มตฺต   มตฺต   จ  ปานยี  ปเวยฺยาสิ   
ยถา   สมณสฺส   โคตมสฺส   มิจฺฉา   อสฺส  วจนนฺติ  ฯ  อถโข  ภคฺคว   
สุนกฺขตฺโต    ลิจฺฉวิปุตฺโต   เอกทฺวีหิกาย   สตฺต   รตฺตินฺทิวานิ   คเณสิ   
ยถา   ต   ตถาคตสฺส   อสทฺทหมาโน   ฯ   อถโข   ภคฺคว   อเจโล   
โกรกฺขตฺติโย    สตฺตม   ทวิส   อลสเกน   กาลมกาสิ   กาลกโต   จ   
กาลก ฺชิกา   นาม   อสุรา   สพฺพนิหโีน   อสุรกาโย   ตตฺร   อุปฺปชฺช ิ  
กาลกต ฺจ  น  วีรณตฺถมภฺเก  สุสาเน  ฉฑฺเฑสุ  ฯ  อสฺโสสิ  โข  ภคฺคว   
สุนกฺขตฺโต   ลิจฺฉวิปุตฺโต   อเจโล   กิร   ๑  โกรกฺขตฺติโย  อลสเกน   
กาลกโต    วีรณตฺถมฺภเก    สุสาเน   ฉฑฺฑิโตติ   ฯ   อถโข   ภคฺคว   
สุนกฺขตฺโต   ลิจฺฉวิปุตฺโต   เตน   วีรณตฺถมฺภก   สุสาน   เยน  อเจโล   
โกรกฺขตฺติโย     เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    อเจล    โกรกฺขตฺติย   
ติกฺขตฺตุ   ปาณินา   อาโกเฏสิ   ชานาสิ  อาวุโส  โกรกฺขตฺติย  อตฺตโน   
คตินฺติ   ฯ   อถโข   ภคฺคว   อเจโล   โกรกฺขตฺติโย   ปาณินา  ปฏ ึ   
ปริปุ ฺฉนฺโต    วุฏาสิ   ชานามิ   อาวุโส   สุนกฺขตฺต   อตฺตโน   คตึ   
กาลก ฺชิกา     นาม    อสุรา    สพฺพนิหีโน    อสุรกาโย    ตตฺรมฺหิ   
อุปฺปนฺโนติ   วตฺวา   ตตฺเถว  อุตฺตาโน  ปริปติ  ๒  ฯ  อถโข  ภคฺคว   
สุนกฺขตฺโต     ลิจฺฉวิปุตฺโต     เยนาห    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมตฺิวา   
ม   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ   ฯ   เอกมนฺต  นิสนิฺน  โข  อห   
#๑ ยุ. กิรสทฺโท นตฺถ ิฯ ๒ ม. ย.ุ ปปติ ฯ    
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ภคฺคว   สุนกขฺตฺต   ลิจฺฉวิปุตฺต   เอตทโวจ   ต   กึ  ม ฺสิ  สุนกฺขตฺต   
ยเถว   เต   อห   อเจล   โกรกฺขตฺติย   อารพฺภ   พฺยากาสึ  ตเถว   
ต  วิปาก  โน  ๑  อ ฺถา  วาติ  ฯ  ยเถว  เม ภนฺเต ภควา อเจล   
โกรกฺขตฺติย   อารพฺภ   พฺยากาสิ  ตเถว  ต  วิปาก  โน  อ ฺถาติ  ฯ   
ต   ก ึ  ม ฺสิ   สุนกฺขตฺต   ยท ิ  เอว   สนฺเต   กต   วา   โหติ   
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา   อิทฺธปิาฏิหาริย   อกต  วาติ  ฯ  อทฺธา  โข  ภนฺเต   
เอว    สนฺเต   กต   โหติ   อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา   อิทฺธปิาฏิหาริย   โน   
อกตนฺติ    ฯ   เอวป   โข   ม   ตฺว   โมฆปุริส   อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา   
อิทฺธิปาฏิหาริย   กโรนฺต   เอว   วเทสิ   น   หิ   ปน   เม  ภนฺเต   
ภควา   อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา   อิทฺธิปาฏหิาริย   กโรตีติ   ปสฺส   โมฆปุริส   
ยาว ฺจ   เต   อิท   อปรทฺธนฺติ   ฯ   เอวป  โข  ภคฺคว  สุนกฺขตฺโต   
ลิจฺฉวิปุตฺโต    มยา    วุจฺจมาโน    อปกกฺเมว   อิมสมฺา   ธมฺมวินยา   
ยถา ต อาปายิโก เนรยิโก ฯ�    
      [๕]   เอกมิทาห   ภคฺคว   สมย  เวสาลิย  วิหรามิ  มหาวเน   
กูฏาคารสาลาย  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  อเจโล  กฬารมชฺชโก ๒   
เวสาลิย  ปฏวิสติ  ลาภคฺคปฺปตฺโต  เจว  ยสคฺคปฺปตฺโต  จ  วชฺชคิาเม ฯ   
ตสฺส    สตฺต    วตฺตปทานิ   สมตฺตานิ   สมาทินฺนานิ   โหนฺติ  ยาวชีว   
อเจโล   อสฺส   น   วตฺถ   ปริทเหยฺย   ยาวชีว   พฺรหฺมจารี   อสฺส   
น   เมถุน   ธมฺม   ปฏิเสเวยฺย   ยาวชีว  สุรามเสเนว  ยาเปยฺย  น   
#๑ ม. ย.ุ โนสทฺโท นตฺถ ิฯ ๒ สี. ม. กฬารมฏฏโก ฯ สี. ยุ. กนฺทรมสุโก ฯ    
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โอทนกุมฺมาส   ภุ ฺเชยฺย  ปุรตฺถิเมน  เวสาลึ  ๑  อุเทน  นาม  เจติย   
ต   นาติกฺกเมยฺย   ทกฺขิเณน   เวสาลึ   โคตมก   นาม   เจติย   ต   
นาติกฺกเมยฺย  ปจฺฉิเมน  เวสาลึ  สตฺตมฺพ  นาม  เจติย  ต นาติกฺกเมยฺย   
อุตฺตเรน   เวสาลึ   พหุปุตฺตกนฺนาม   เจติย   ต  นาติกฺกเมยฺยนฺติ  โส   
อิเมส    สตฺตนฺน    วตฺตปทาน   สมาทานเหตุ   ลาภคฺคปฺปตฺโต   เจว   
ยสคฺคปฺปตฺโต  จ  วชฺชิคาเม  ฯ  อถโข  ภคฺคว  สุนกขฺตฺโต  ลิจฺฉวิปุตฺโต   
เยน    อเจโล    กฬารมชชฺโก   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   อเจล   
กฬารมชชฺก   ป ฺห   อปุจฺฉิ   ฯ   ตสฺส   อเจโล  กฬารมชฺชโก  ป ฺห   
ปุฏโ   น   สปายาสิ   อสปายนฺโต   โกป ฺจ   โทส ฺจ   อปฺปจฺจย ฺจ   
ปาตฺวากาสิ   ฯ   อถโข  ภคฺคว  สุนกฺขตฺตสฺส  ลิจฺฉวิปุตฺตสฺส  เอตทโหสิ   
สาธุรูป   วต   โภ  อรหนตฺ  สมณ  อาสาทิยิมฺหเส  ๒  มา  วต  โน   
โภ    อโหส ิ   ทีฆรตฺต   อหิตาย   ทุกฺขายาติ   ฯ   อถโข   ภคฺคว   
สุนกฺขตฺโต    ลิจฺฉวิปุตฺโต    เยนาห   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ม   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินนฺ  โข  อห  ภคฺคว   
สุนกฺขตฺต   ลจฺิฉวิปุตฺต   เอตทโวจ   ตฺวป  นาม  โมฆปุริส  สกยฺปุตฺติโย   
ปฏิชานิสฺสสติี   ฯ   กึ   ปน  ม  ภนฺเต  ภควา  เอวมาห  ตฺวป  นาม   
โมฆปุริส   สกฺยปุตฺติโย   ปฏิชานิสฺสสีติ   ฯ  นน ุ ตฺว  สุนกฺขตฺต  อเจล   
กฬารมชชฺก    อุปสงฺกมิตฺวา    ป ฺห    อปุจฺฉิ   ตสฺส   เต   อเจโล   
กฬารมชชฺโก    ป ฺห   ปุฏโ   น   สปายาสิ   อสปายนฺโต   โกป ฺจ   
#๑ สี. ย.ุ เวสาลิย ฯ   ๒ ม. ยุ. อาสาทิมฺหเส ฯ    
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โทส ฺจ   อปฺปจฺจย ฺจ   ปาตฺวากาสิ   ตสฺส   เต   เอตทโหสิ  สาธุรูป   
วต   โภ   อรหนฺต   สมณ  อาสาทิยิมฺหเส  มา  วต  โน  โภ  อโหสิ   
ทีฆรตฺต   อหิตาย  ทุกฺขายาติ  ฯ  เอว  ภนฺเต  กึ  ปน  ภนฺเต  ภควา   
อรหตฺตสฺส   มจฺฉรายตีติ   ฯ   น   โข   อห   โมฆปุรสิ   อรหตฺตสฺส   
มจฺฉรายามิ    อปจ    ตุเยฺหเวต    ปาปก    ทิฏ ิคต   อุปฺปนฺน   ต   
ปชห   มา   เต   อโหส ิ  ทีฆรตฺต   อหิตาย  ทุกฺขายาติ  ฯ  ย  โข   
ปเนต    สุนกฺขตฺต    ม ฺสิ   อเจล   กฬารมชชฺก   สาธุรูโป   อรห   
สมโณติ   โส   นจิรสฺเสว  ปริหโิต  สานุจริโก  วิจรนฺโต  โอทนกุมฺมาส   
ภุ ฺชมาโน   สพฺพาเนว   เวสาลิยานิ   เจติยานิ   สมติกฺกมิตฺวา   ยสา   
นิหีโน   กาล   กริสฺสตีติ   ฯ   อถโข   ภคฺคว  อเจโล  กฬารมชฺชโก   
นจิรสฺเสว   ปริหิโต   สานุจริโก   วิจรนฺโต   โอทนกุมฺมาส  ภุ ฺชมาโน   
สพฺพาเนว   เวสาลิยานิ   เจติยานิ   สมติกฺกมิตฺวา   ยสา  นิหีโน  ๑   
กาลมกาสิ   ฯ   อสฺโสสิ  โข  ภคฺคว  สนุกฺขตฺโต  ลจฺิฉวิปุตฺโต  อเจโล   
กิร    กฬารมชฺชโก    ปรหิิโต   สานุจริโก   วิจรนฺโต   โอทนกมฺุมาส   
ภุ ฺชมาโน   สพฺพาเนว   เวสาลิยานิ   เจติยานิ   สมติกฺกมิตฺวา   ยสา   
นิหีโน   กาล   กโรติ  ๒  ฯ  อถโข  ภคฺคว  สุนกฺขตฺโต  ลิจฺฉวิปุตฺโต   
เยนาห    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   ม   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   
นิสีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺน   โข  อห  ภคฺคว  สุนกฺขตฺต  ลิจฺฉวิปุตฺต   
เอตทโวจ   ต   กึ   ม ฺสิ   สุนกฺขตฺต   ยเถว   เต   อห   อเจล   
กฬารมชชฺก  อารพฺภ  พฺยากาสึ  ตเถว  ต  วิปาก  โน  อ ฺถา วาติ ฯ   
#๑ ยุ. ยสา นกิฺกินฺโน ฯ ๒ ม. กโตติ ฯ    
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ยเถว   เม   ภนฺเต   ภควา  อเจล   กฬารมชฺชก  อารพฺภ  พฺยากาสิ   
ตเถว   ต   วิปาก   โน   อ ฺถาติ   ฯ   ต   กึ  ม ฺสิ  สุนกฺขตฺต   
ยทิ   เอว   สนฺเต   กต  วา  โหติ  อุตฺตรมินุสฺสธมฺมา  อิทฺธิปาฏิหาริย   
อกต  วาติ  ฯ  อถโข  ภนฺเต  เอว  สนฺเต  กต โหติ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา   
อิทฺธิปาฏิหาริย   โน   อกตนฺติ   ฯ   เอวป   โข   ม  ตฺว  โมฆปุรสิ   
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา    อิทฺธิปาฏิหาริย   กโรนฺต   เอว   วเทสิ   น   หิ   
ปน   เม   ภนฺเต   ภควา   อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา  อิทฺธิปาฏิหาริย  กโรตีติ   
ปสฺส   โมฆปุริส  ยาว ฺจ  เต  อิท  อปรทฺธนฺติ  ฯ  เอวป  โข  ภคฺคว   
สุนกฺขตฺโต  ลิจฺฉวิปุตฺโต  มยา  วุจฺจมาโน  อปกกฺเมว  อิมสฺมา ธมฺมวินยา   
ยถา ต อาปายิโก เนรยิโก ฯ   
     [๖]  เอกมิทาห ภคฺคว สมย ตตฺเถว ๑ เวสาลิย วิหรามิ มหาวเน   
กูฏาคารสาลาย   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน  อเจโล  ปาฏิกปุตฺโต   
เวสาลิย  ปฏวิสติ  ลาภคฺคปฺปตฺโต  เจว  ยสคฺคปฺปตฺโต  จ  วชฺชคิาเม ฯ   
โส  เวสาลิย  ปริสติ  เอว  วาจ  ภาสติ  สมโณป  โคตโม  าณวาโท   
อหป      าณวาโท     าณวาโท     โข     ปน     าณวาเทน   
อรหติ   อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา   อิทฺธิปาฏหิาริย   ทสฺเสตุ   สมโณ   โคตโม   
อุปฑฺฒปถ    อาคจฺเฉยฺย    อหป    อุปฑฺฒปถ   คจฺเฉยฺย   เต   ตตฺถ   
อุโภป    อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา    อิทฺธิปาฏิหาริย    กเรยฺยาม    เอก ฺเจ   
สมโณ   โคตโม   อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา   อิทฺธิปาฏิหาริย   กริสฺสติ   ทฺวาห   
กริสฺสามิ  เทวฺ  เจ  สมโณ  โคตโม  อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา อิทฺธิปาฏิหาริยานิ   
#๑ โป. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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กริสฺสติ      จตฺตาราห     กริสฺสามิ     จตฺตาริ     เจ     สมโณ   
โคตโม    อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา    อิทฺธิปาฏิหาริยานิ    กริสฺสติ    อฏาห   
กริสฺสามิ   ฯ  อิติ  ยาวตก  ยาวตก  สมโณ  โคตโม  อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา   
อิทฺธิปาฏิหาริย   กริสฺสติ   ตทฺทิคุณ  ตทฺทิคุณาห  กริสฺสามีติ  ฯ  อิติ  ๑   
โข     ภคฺคว    สุนกฺขตฺโต    ลิจฺฉวิปุตฺโต    เยนาห    เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ม  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นสิินฺโน   
โข   ภคฺคว   สุนกฺขตฺโต   ลิจฺฉวิปุตฺโต  ม  เอตทโวจ  อเจโล  ภนฺเต   
ปาฏิกปุตฺโต   เวสาลิย  ปฏิวสติ  ลาภคฺคปฺปตฺโต  เจว  ยสคฺคปฺปตฺโต  จ   
วชฺชิคาเม  โส  เวสาลิย  ปริสติ  เอว  วาจ  ภาสติ  สมโณป  โคตโม   
าณวาโท    อหป   าณวาโท   าณวาโท   โข   ปน   าณวาเทน   
อรหติ   อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา   อิทฺธิปาฏหิาริย   ทสฺเสตุ   สมโณ   โคตโม   
อุปฑฺฒปถ   อาคจฺเฉยฺย   อหป   อุปฑฺฒปถ  คจฺเฉยฺย  เต  ตตฺถ  อุโภป   
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา    อิทฺธิปาฏิหาริย    กเรยฺยาม    เอก ฺเจ    สมโณ   
โคตโม  อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา  อิทฺธิปาฏิหาริย  กริสสฺติ  ทฺวาห  กริสฺสามิ  ฯ   
สงฺขิตฺต   ฯ   ตทฺทิคุณ   ตทฺทิคุณาห   กริสฺสามีติ  ฯ  เอว  วุตฺเต  อห   
ภคฺคว   สุนกขฺตฺต   ลิจฺฉวิปุตฺต   เอตทโวจ   อภพฺโพ   โข   สุนกฺขตฺต   
อเจโล   ปาฏกิปุตฺโต   ต   วาจ   อปฺปหาย   ต  จิตฺต  อปฺปหาย  ต   
ทิฏ ึ    อปฺปฏินิสฺสชชฺิตฺวา    มม    สมมฺุขีภาว    อาคนฺตุ    สเจปสฺส   
เอวมสฺส   อห   ต   วาจ   อปฺปหาย   ต  จิตฺต  อปฺปหาย  ต  ทฏิ ึ   
อปฺปฏินิสฺสชฺชิตฺวา     สมณสฺส    โคตมสฺส    สมมฺุขีภาว    คจฺเฉยฺยนฺติ   
#๑ โป. ม. ยุ. อถ ฯ    
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มุทฺธาป   ตสสฺ   วิปเตยฺยาติ   ฯ   รกฺขเตต   ภนฺเต   ภควา   วาจ   
รกฺขเตต   สคุโต   วาจนฺติ   ฯ   กึ   ปน   ม  ตฺว  สนุกฺขตฺต  เอว   
วเทสิ   รกฺขเตต   ภนฺเต  ภควา  วาจ  รกฺขเตต  สุคโต  วาจนฺติ  ฯ   
ภควตาปสฺส   ภนฺเต   เอสา   วา  เอกเสน  โอธาริตา  ๑  อภพฺโพ   
อเจโล   ปาฏกิปุตฺโต   ต   วาจ   อปฺปหาย   ต  จิตฺต  อปฺปหาย  ต   
ทิฏ ึ    อปฺปฏินิสฺสชชฺิตฺวา    มม    สมมฺุขีภาว    อาคนฺตุ    สเจปสฺส   
เอวมสฺส   อห   ต   วาจ   อปฺปหาย   ต  จิตฺต  อปฺปหาย  ต  ทฏิ ึ   
อปฺปฏินิสฺสชฺชิตฺวา     สมณสฺส    โคตมสฺส    สมมฺุขีภาว    คจฺเฉยฺยนฺติ   
มุทฺธาป    ตสฺส    วิปเตยฺยาติ    อเจโล   จ   ภนฺเต   ปาฏิกปุตฺโต   
วิรูปรูเปน    ภควโต    สมฺมุขีภาว    อาคจฺเฉยฺย    ตทสฺส   ภควโต   
มุสาติ   ฯ   อป   นุ   สุนกขฺตฺต   ตถาคโต  ต  วาจ  ภาเสยฺย  ยา   
สา   วาจา   ทฺวยคามินีติ   ฯ   กึ   ปน   ภนฺเต   ภควตา  อเจโล   
ปาฏิกปุตฺโต    เจตสา    เจโต   ปริจฺจ   วิทิโต   อภพฺโพ   อเจโล   
ปาฏิกปุตฺโต   ต   วาจ   อปฺปหาย   ต   จิตฺต   อปฺปหาย   ต  ทิฏ ึ   
อปฺปฏินิสฺสชฺชิตฺวา    มม    สมฺมุขีภาว   อาคนฺตุ   สเจปสฺส   เอวมสฺส   
อหนฺต  วาจ  อปฺปหาย  ต  จิตฺต  อปฺปหาย  ต  ทฏิ ึ  อปฺปฏินิสฺสชฺชิตฺวา   
สมณสฺส      โคตมสฺส      สมฺมุขีภาว      คจฺเฉยฺยนฺติ      มุทฺธาป   
ตสฺส   วิปเตยฺยาติ   อุทาหุ   เทวตา   ภควโต   เอตมตฺถ  อาโรเจสุ   
อภพฺโพ   ภนฺเต   อเจโล   ปาฏิกปุตฺโต   ต   วาจ  อปฺปหาย  ฯเปฯ   
มุทฺธาป  ตสฺส  วิปเตยฺยาติ  ฯ  เจตสา  เจโต  ปริจฺจ  วิทิโต เจว เม   
#๑ ยุ. โอวาทิตา ฯ    
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สุนกฺขตฺต    อเจโล    ปาฏิกปุตฺโต    อภพฺโพ   อเจโล   ปาฏิกปุตฺโต   
ต   วาจ   อปฺปหาย   ต   จิตฺต   อปฺปหาย   ฯเปฯ   มทฺุธาป  ตสฺส   
วิปเตยฺยาติ   เทวตาป   มม   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   อภพฺโพ  ภนฺเต   
อเจโล   ปาฏกิปุตฺโต   ต   วาจ   อปฺปหาย   ฯเปฯ   มุทฺธาป  ตสฺส   
วิปเตยฺยาติ   ฯ   อชิโตป   นาม  ลิจฺฉวีน  เสนาปติ  อธุนา  กาลกโต   
ตาวตึสกาย    อุปปนฺโน    โสป    ม   อุปสงฺกมิตฺวา   เอวมาโรเจสิ   
อลชฺช ี   ภนฺเต   อเจโล   ปาฏิกปุตฺโต   มุสาวาที   ภนฺเต   อเจโล   
ปาฏิกปุตฺโต   มป   ภนฺเต   อเจโล  ปาฏิกปุตฺโต  พฺยากาสิ  วชฺชคิาเม   
อชิโต   ลิจฺฉวีน   เสนาปติ   มหานิรย   อุปปนฺโนติ   น   โข  ปนาห   
ภนฺเต   มหานิรย  อุปปนฺโน  ตาวตึสกาย  ๑  อุปปนฺโน  อลชชฺี  ภนฺเต   
อเจโล    ปาฏิกปุตฺโต    มูสาวาที    ภนฺเต    อเจโล   ปาฏิกปุตฺโต   
อภพฺโพ  จ  ๒  ภนฺเต  อเจโล  ปาฏกิปุตฺโต  ต  วาจ อปฺปหาย ฯเปฯ   
มุทฺธาป   ตสสฺ   วิปเตยฺยาติ   ฯ  อิติ  โข  สุนกฺขตฺต  เจตสา  เจโต   
ปริจฺจ   วิทิโต   เจว   เม   อเจโล   ปาฏกิปุตฺโต  อภพฺโพ  อเจโล   
ปาฏิกปุตฺโต   ต   วาจ   อปฺปหาย   ต   จิตฺต   อปฺปหาย   ต  ทิฏ ึ   
อปฺปฏินิสฺสชฺชิตฺวา    มม    สมฺมุขีภาว   อาคนฺตุ   สเจปสฺส   เอวมสฺส   
อหนฺต  วาจ  อปฺปหาย  ต  จิตฺต  อปฺปหาย  ต  ทฏิ ึ  อปฺปฏินิสฺสชฺชิตฺวา   
สมณสฺส      โคตมสฺส      สมฺมุขีภาว       คจฺเฉยฺยนฺติ     มุทฺธาป   
ตสฺส   วิปเตยฺยาติ   เทวตาป   เม   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   อภพฺโพ   
#๑ ยุ. ตาวตึสมฺหิ ฯ  ๒ ส.ี ย.ุ จกาโร น ทิสฺสติ ฯ    
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ภนฺเต   อเจโล   ปาฏิกปุตฺโต  ต  วาจ  อปฺปหาย  ต  จิตฺต  อปฺปหาย   
ต   ทฏิ ึ   อปฺปฏินิสฺสชชฺิตฺวา   ภควโต   สมฺมุขีภาว  อาคนฺตุ  สเจปสฺส   
เอวมสฺส   อหนฺต   วาจ   อปฺปหาย   ต   จิตฺต   อปปฺหาย  ต  ทฏิ ึ   
อปฺปฏินิสฺสชฺชิตฺวา     สมณสฺส    โคตมสฺส    สมมฺุขีภาว    คจฺเฉยฺยนฺติ   
มุทฺธาป  ตสฺส  วิปเตยฺยาติ  ฯ  เอโส  โข  ปนาห  สุนกฺขตฺต  เวสาลิย   
ปณฺฑาย    จริตฺวา   ปจฺฉาภตฺต   ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต   เยน   อเจลสฺส   
ปาฏิกปุตฺตสฺส   อาราโม   เตนุปสงฺกมึ   ๑  ทิวา  วิหาราย  ยสฺสทานิ   
ตฺว สุนกฺขตฺต อิจฺฉสิ ตสฺส อาโรเจหีติ ฯ   
    [๗]   อถโข   สฺวาห  ภคฺคว  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวร   
อาทาย   เวสาลิย   ๒   ปณฺฑาย  ปาวิสึ  เวสาลิย  ปณฺฑาย  จริตฺวา   
ปจฺฉาภตฺต     ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต    เยน    อเจลสฺส    ปาฏิกปตฺุตสฺส   
อาราโม   เตนุปสงฺกมึ   ทิวา  วิหาราย  ฯ  อถโข  ภคฺคว  สุนกฺขตฺโต   
ลิจฺฉวิปุตฺโต    ตรมานรูโป    เวสาลึ    ปวิสิตฺวา   เยน   อภิ ฺาตา   
อภิ ฺาตา     ลิจฺฉวี     เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     อภิ ฺาเต   
อภิ ฺาเต   ลิจฺฉวี   เอตทโวจ   เอสาวุโส  ภควา  เวสาลิย  ปณฺฑาย   
วิจริตฺวา   ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  เยน  อเจลสฺส  ปาฏกิปุตฺตสฺส   
อาราโม     เตนุปสงฺกมิ     ทิวา     วิหาราย    อภิกฺกมถายสฺมนฺโต   
อภิกฺกมถายสฺมนฺโต  สาธุรูปาน  สมณาน  อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา  อิทฺธิปาฏิหาริย   
ภวิสฺสตีติ     ฯ     อถโข     ภคฺคว     อภิ ฺาตาน    อภิ ฺาตาน   
ลิจฺฉวีน   เอตทโหสิ   สาธุรูปาน   กิร  โภ  สมณาน  อุตฺตริมนุสสฺ-   
#๑ โป. ม. เตนุปสงฺกมิสฺสามิ ฯ  ๒ ม. เวสาลึ ฯ    
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ธมฺมา  อิทฺธิปาฏิหาริย     ภวิสฺสติ    หนฺท    วต    โภ    คจฺฉามาติ    ฯ   
เยน   จ   อภิ ฺาตา   อภิ ฺาตา   พฺราหฺมณมหาสาลา  คหปติเนจยิกา   
นานาติตฺถิยสมณพฺราหฺมณา          เตนุปสงฺกมิ          อุปสงฺกมิตฺวา   
อภิ ฺาเต      อภิ ฺาเต     นานาติตฺถิยสมณพฺราหฺมเณ     เอตทโวจ   
เอสาวุโส  ภควา  เวสาลิย ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต   
เยน      อเจลสฺส      ปาฏกิปุตฺตสฺส      อาราโม     เตนุปสงฺกมิ   
ทิวาวิหาราย     อภิกฺกมถายสฺมนฺโต    อภิกฺกมถายสฺมนฺโต    สาธุรูปาน   
สมณาน    อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา    อิทฺธิปาฏิหาริย   ภวิสฺสตีติ   ฯ   อถโข   
ภคฺคว      อภิ ฺาตาน     อภิ ฺาตาน     นานาติตฺถิยสมณพฺราหฺมณาน   
เอตทโหสิ    สาธุรูปาน    กิร    โภ    สมณาน    อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา   
อิทฺธิปาฏิหาริย   ภวิสฺสติ   หนฺท   วต   โภ   คจฺฉามาติ   ฯ   อถโข   
ภคฺคว   อภิ ฺาตา   อภิ ฺาตา   ลิจฺฉวี   อภิ ฺาตา   อภิ ฺาตา   จ   
พฺราหฺมณมหาสาลา       คหปติเนจยิกา       นานาติตฺถิยสมณพฺราหฺมณา   
เยน    อเจลสฺส   ปาฏิกปุตฺตสฺส   อาราโม   เตนุปสงฺกมึสุ   ฯ   สา   
เอสา   ภคฺคว   ปริสา   โหติ   อเนกสตา  อเนกสหสฺสา  ฯ  อสฺโสสิj   
โข    ภคฺคว    อเจโล   ปาฏิกปุตฺโต   อภิกฺกนฺตา   กริ   อภิ ฺาตา   
อภิ ฺาตา     ลิจฺฉวี     อภิกฺกนฺตา    อภิ ฺาตา    อภิ ฺาตา    จ   
พฺราหฺมณมหาสาลา       คหปติเนจยิกา       นานาติตฺถิยสมณพฺราหฺมณา   
สมโณป   โคตโม  มยฺห  อาราเม  ทิวาวิหาร  นิสินฺโนติ  ฯ  สตฺุวานสฺส   
ภย    ฉมฺภิตตฺต   โลมหโส   อุทปาทิ   ฯ   อถโข   ภคฺคว   อเจโล    
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ปาฏิกปุตฺโต   ภีโต   สวิคฺโค   โลมหฏชาโต   ๑  เยน  ติณฺฑุกขานุ-   
ปริพฺพาชการาโม   เตนุปสงฺกมิ   ฯ  อสฺโสสิ  โข  ภคฺคว  สา  ปริสา   
อเจโล    กิร   ปาฏิกปุตฺโต   ภีโต   สวิคฺโค   โลมหฏชาโต   เยน   
ติณฺฑุกขานุปริพฺพาชการาโม  เตนุปสงฺกนฺโตติ  ๒  ฯ  อถโข  ภคฺคว  สา   
ปริสา  อ ฺตร  ปรุิส  อามนฺเตสิ  เอหิ  ตฺว  โภ ปรุสิ เยน ติณฺฑุกขานุ-   
ปริพฺพาชการาโม     เยน     อเจโล    ปาฏิกปุตฺโต    เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา    อเจล    ปาฏิกปุตฺต    เอว    วเทหิ   อภิกฺกมาวุโส   
ปาฏิกปุตฺต    อภิกฺกนฺตา   อภิ ฺาตา   อภิ ฺาตา   ลิจฺฉวี   อภิกกฺนฺตา   
อภิ ฺาตา     อภิ ฺาตา    จ    พฺราหฺมณมหาสาลา    คหปติเนจยิกา   
นานาติตฺถิยสมณพฺราหฺมณา    สมโณป    โคตโม   อายสฺมโต   อาราเม   
ทิวาวิหาร   นิสินฺโน   ภาสิตา   โข   ปน  เต  เอสาวุโส  ปาฏกิปตฺุต   
เวสาลิย    ปริสติ    วาจา    สมโณป   โคตโม   าณวาโท   อหป   
าณวาโท   าณวาโท  โข  ปน  าณวาเทน  อรหติ  อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา   
อิทฺธิปาฏิหาริย     ทสฺเสตุ    สมโณ    [๓]    โคตโม    อุปฑฺฒปถ   
อาคจฺเฉยฺย    อหป    อุปฑฺฒปถ    คจฺเฉยฺย    เต    ตตฺถ   อุโภป   
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา    อิทฺธิปาฏิหาริย    กเรยฺยาม    เอก ฺเจ    สมโณ   
โคตโม     อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา     อิทฺธปิาฏิหาริย     กริสฺสติ    ทวฺาห   
กริสฺสามิ     เทฺว     เจ     สมโณ    โคตโม    อุตฺตรมินุสฺสธมฺมา   
อิทฺธิปาฏิหาริยานิ   กริสสฺติ   จตฺตาราห  กริสฺสามิ  จตฺตาริ  เจ  สมโณ   
#๑ โป. โลมหสชาโต ฯ  ๒ สี. ย.ุ เตนปุสงฺกมนฺโต ฯ  ๓ ม. เจสทฺโท อตฺถิ ฯ    
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โคตโม    อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา    อิทฺธิปาฏิหาริยานิ    กริสฺสติ    อฏาห   
กริสฺสามิ   อิติ   ยาวตก   ยาวตก   สมโณ  โคตโม  อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา   
อิทฺธิปาฏิหาริยานิ     กรสิฺสติ     ตทฺทคุิณ     ตทฺทคุิณาห    กรสิฺสามีติ   
อภิกฺกมเยว   ๑   โข   อาวุโส   ปาฏิกปตฺุต  อุปฑฺฒปถ  สพฺพปมเยว   
อาคนฺตฺวา  สมโณ  โคตโม  อายสฺมโต  อาราเม  ทิวาวิหาร นิสินฺโนติ ฯ   
เอว  โภติ  โข  ภคฺคว  โส  ปุรโิส  ตสฺสา  ปริสาย  ปฏิสฺสุตฺวา  เยน   
ติณฺฑุกขานุปริพฺพาชการาโม   เยน   อเจโล   ปาฏกิปุตฺโต   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา     อเจล     ปาฏิกปุตฺต     เอตทโวจ    อภิกฺกมาวุโส   
ปาฏิกปุตฺต      อภิกฺกนฺตา      อภิ ฺาตา      อภิ ฺาตา     ลิจฺฉวี   
อภิกฺกนฺตา    อภิ ฺาตา   อภิ ฺาตา   จ   พฺราหฺมณมหาสาลา   ฯเปฯ   
อภิกฺกมเยว     อาวุโส     ปาฏิกปุตฺต     อุปฑฺฒปถ     สพฺพปมเยว   
อาคนฺตฺวา    สมโณ    โคตโม    อายสฺมโต    อาราเม   ทิวาวิหาร   
นิสินฺโนติ   ฯ   เอว   วุตฺเต   ภคฺคว   อเจโล  ปาฏิกปุตฺโต  อายามิ   
อาวุโส   อายามิ   อาวุโสติ   วตฺวา   ตตฺเถว   สสปฺปติ  น  สกฺโกติ   
อาสนาป   วุฏาตุ   ฯ  อถโข  โส  ภคฺคว  ปุริโส  อเจล  ปาฏิกปตฺุต   
เอตทโวจ   กสึุ   นาม   เต   อาวุโส   ปาฏิกปุตฺต   ปาวฬาสุ  นาม   
เต   ปกสฺมึ   อลลฺีนา   ปกสุ  นาม  เต  ปาวฬาสุ  อลฺลีน  อายามิ   
อาวุโส   อายามิ   อาวุโสติ   วตฺวา   ตตฺเถว   สสปฺปสิ  น  สกโฺกสิ   
อาสนาป   วุฏาตุนฺติ   ฯ   เอวป   โข   ภคฺคว  วุจฺจมาโน  อเจโล   
ปาฏิกปุตฺโต   อายามิ   อาวุโส   อายามิ   อาวุโสติ   วตฺวา  ตตฺเถว   
#๑ ม. อภิกฺกมสฺเสว ฯ    
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สสปฺปติ   น   สกโฺกติ   อาสนาป  วุฏาตุ  ฯ  ยทา  โข  โส  ภคฺคว   
ปุริโส   อ ฺาสิ   ปราภูตรูโป   อย   อเจโล   ปาฏกิปุตฺโต   อายามิ   
อาวุโส   อายามิ   อาวุโสติ   วตฺวา   ตตฺเถว   สสปฺปติ  น  สกฺโกติ   
อาสนาป    วุฏาตุนฺติ   อถ   ต   ปริส   อาคนฺตฺวา   เอวมาโรเจสิ   
ปราภูตรูโป   โภ   อย   ๑   อเจโล  ปาฏกิปุตฺโต  อายามิ  อาวุโส   
อายามิ   อาวุโสติ   วตฺวา   ตตฺเถว   สสปฺปติ  น  สกโฺกติ  อาสนาป   
วุฏาตุนฺติ  ฯ  เอว  วุตฺเต  อห  ภคฺคว  ต  ปรุิส  เอตทโวจ  อภพฺโพ   
โข   อาวุโส   อเจโล   ปาฏิกปุตฺโต   ต   วาจ  อปฺปหาย  ต  จิตฺต   
อปฺปหาย    ต   ทฏิ ึ   อปฺปฏินิสฺสชชฺิตฺวา   มม   สมฺมุขีภาว   อาคนฺตุ   
สเจปสฺส   เอวมสฺส   อหนฺต   วาจ  อปฺปหาย  ต  จิตฺต  อปฺปหาย  ต   
ทิฏ ึ   อปฺปฏินิสฺสชชฺิตฺวา   สมณสฺส   โคตมสฺส   สมฺมุขีภาว  คจฺเฉยฺยนฺติ   
มุทฺธาป ตสฺส วิปเตยฺยาติ ฯ   
                   ปมภาณวาร นิฏ ิต ฯ   
    [๘]   อถโข   ภคฺคว   อ ฺตโร   ลิจฺฉวิมหามตฺโต  อุฏายาสนา   
ต   ปริส   เอตทโวจ   เตนหิ   โภ  มุหตฺุต  ตาว  อาคเมถ  ยาวาห   
คจฺฉามิ    อปฺเปวนาม   อหป   สกฺกุเณยฺย   อเจล   ปาฏิกปุตฺต   อิม   
ปริส   อาเนตุนฺติ   ฯ   อถโข   โส   ภคฺคว   ลิจฺฉวิมหามตฺโต  เยน   
ติณฺฑุกขานุปริพฺพาชการาโม       เยน       อเจโล      ปาฏิกปุตฺโต   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา  อเจล  ปาฏิกปุตฺต  เอตทโวจ  อภิกกฺมาวุโส   
ปาฏิกปุตฺต     อภิกฺกนฺต    เต    เสยฺโย    อภิกฺกนฺตา    อภิ ฺาตา   
#๑ ม. อยนฺติ ปาโ นตฺถิ ฯ สี. ยุ. โภ อยนฺติ เทฺว ปาโ นตฺถิ ฯ    
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อภิ ฺาตา   จ  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  สมโณป  โคตโม  อายสฺมโต  อาราเม   
ทิวาวิหาร   นิสินฺโนติ   ภาสิตา   โข  ปน  เต  เอสาวุโส  ปาฏิกปุตฺต   
เวสาลิย    ปริสติ    วาจา    สมโณป   โคตโม   าณวาโท   อหป   
าณวาโท    ฯเปฯ    ตทฺทิคุณ   ตทฺทคุิณาห   กริสสฺามีติ   อภิกกฺมเยว   
โข    อาวุโส    ปาฏิกปุตฺต    อุปฑฺฒปถ    สพฺพปมเยว   อาคนฺตฺวา   
สมโณป   โคตโม   อายสฺมโต   อาราเน  ทิวาวิหาร  นิสินโฺน  ภาสิตา   
โข   ปเนสา   อาวุโส   ปาฏิกปุตฺต  สมเณม  โคตเมน  ปริสติ  วาจา   
อภพฺโพ   อเจโล   ปาฏิกปุตฺโต   ต   วาจ  อปฺปหาย  ฯเปฯ  มุทฺธาป   
ตสฺส     วิปเตยฺยาติ     อภิกฺกมาวุโส    ปาฏิกปุตฺต    อภิกฺกมเนเนว   
เต    ชย    กรสิฺสาม   สมณสฺส   โคตมสฺส   ปราชยนฺติ   ฯ   เอว   
วุตฺเต    ภคฺคว   อเจโล   ปาฏิกปุตฺโต   อายามิ   อาวุโส   อายามิ   
อาวุโสติ   วตฺวา  ตตฺเถว  สสปฺปติ  น  สกฺโกติ  อาสนาป  วุฏาตุ  ฯ   
อถโข   โส   ภคฺคว   ลิจฺฉวิมหามตฺโต   อเจล  ปาฏกิปุตฺต  เอตทโวจ   
กึสุ   นาม   เต   อาวุโส   ปาฏิกปุตฺต  ปาวฬาสุ  นาม  เต  ปกสฺมึ   
อลฺลีนา   ปกสุ   นาม   เต   ปาวฬาสุ   อลลฺีน   อายามิ   อาวุโส   
อายามิ   อาวุโสติ   วตฺวา   ตตฺเถว   สสปฺปสิ  น  สกโฺกสิ  อาสนาป   
วุฏาตุนฺติ   ฯ   เอวป   โข  ภคฺคว  วุจฺจมาโน  อเจโล  ปาฏิกปตฺุโต   
อายามิ   อาวุโส   อายามิ   อาวุโสติ   วตฺวา   ตตฺเถว  สสปฺปติ  น   
สกฺโกติ  อาสนาป  วุฏาตุ  ฯ  ยทา  โข  [๑] ภคฺคว ลิจฺฉวิมหามตฺโต   
อ ฺาสิ   ปราภูตรูโป   อย   อเจโล   ปาฏิกปุตฺโต   อายามิ  อาวุโส   
#๑ โป. ม. ยุ. โส ฯ    
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อายามิ   อาวุโสติ   วตฺวา   ตตฺเถว   สสปฺปติ  น  สกโฺกติ  อาสนาป   
วุฏาตุนฺติ   อถ   ต   ปรสิ  อาคนฺตฺวา  เอว  อาโรเจสิ  ปราภูตรูโป   
อย   อเจโล  ปาฏิกปุตฺโต  อายามิ  อาวุโส  อายามิ  อาวุโสติ  วตฺวา   
ตตฺเถว   สสปฺปติ   น  สกฺโกติ  อาสนาป  วุฏาตุนฺติ  ฯ  เอว  วุตฺเต   
อห   ภคฺคว   ต   ปริส   เอตทโวจ   อภพฺโพ  โข  อาวุโส  อเจโล   
ปาฏิกปุตฺโต    ต    วาจ   อปฺปหาย   ต   จิตฺต   อปปฺหาย   ฯเปฯ   
สเจปสฺส    เอวมสฺส    อหนฺต    วาจ   อปฺปหาย   ฯเปฯ   สมณสฺส   
โคตมสฺส    สมฺมุขีภาว    คจฺเฉยฺยนฺติ    มุทฺธาป   ตสฺส   วิปเตยฺยาติ   
สเจปายสฺมนฺตาน  ลิจฺฉวีน  เอวมสฺส  มย  อเจล  ปาฏิกปุตฺต  ยาหิ  ๑   
วรตฺตาหิ  พนฺธิตฺวา  โคยุตฺเตหิ  ๒  อาวิ ฺเชยฺยามาติ  ๓  ตา วรตฺตา   
ฉิชฺเชรุ   ๔   ปาฏิกปุตฺโต   วา   อภพฺโพ  ปน  อเจโล  ปาฏิกปุตฺโต   
ต    วาจ   อปฺปหาย   ฯเปฯ   สเจปสฺส   เอวมสฺส   อหนฺต   วาจ   
อปฺปหาย    ฯเปฯ    สมณสฺส    โคตสสฺส    สมฺมขีุภาว   คจฺเฉยฺยนฺติ   
มุทฺธาป ตสฺส วิปเตยฺยาติ   
    [๙]  อถโข  ภคฺคว  ชาลโิย  ทารุปตฺติกนฺเตวาสี  อุฏายาสนา  ต   
ปริส  เอตทโวจ  เตนหิ  โภ  มุหุตฺต  ตาว  อาคเมถ  ยาวาห  คจฺฉามิ   
อปฺเปวนามาห  ๕ สกฺกุเณยฺย อเจล ปาฏิกปุตฺต [๖] อาเนตุนฺติ ฯ อถโข   
ภคฺคว   ชาลโิย   ทารุปตฺติกนฺเตวาสี   เยน  ติณฺฑุกขานุปริพฺพาชการาโม   
เยน    อเจโล    ปาฏิกปุตฺโต    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   อเจล   
#๑ สี. ม. ย.ุ อย น ทิสฺสติ ฯ   ๒ ส.ี ม. ยุ. โคยุเคหีติ ปาเน ภวิตพฺพ ฯ   
#๓ ม. อาวิ ฺเฉยฺยามาติ ฯ ยุ. อาวิชฺเฌยฺยามาติ ฯ  ๔ ม. ฉิชฺเชยฺยุ ฯ  ๕ ม. ย.ุ   
#อปฺเปวนาม อหมฺป ฯ  ๖ ม. ย.ุ อิม ปรสิ ฯ    
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อเจล   ปาฏิกปุตฺต   เอตทโวจ   อภิกฺกมาวุโส   ปาฏิกปุตฺต   อภิกฺกนฺต   
เต   เสยฺโย   อภิกฺกนฺตา   อภิ ฺาตา   อภิ ฺาตา  จ  ลิจฺฉวี  ฯเปฯ   
สมโณป   โคตโม   อายสฺมโต   อาราเม  ทิวาวิหาร  นิสินโฺน  ภาสิตา   
โข  ปน  เต  เอสาวุโส  ปาฏิกปุตฺต  เวสาลิย  ปริสติ  วาจา  สมโณป   
โคตโม    าณวาโท    ฯเปฯ    ตทฺทิคุณ    ตทฺทิคุณาห    กริสสฺามีติ   
อภิกฺกมเยว     อาวุโส     ปาฏิกปุตฺต     อุปฑฺฒปถ     สพฺพปมเยว   
อาคนฺตฺวา    สมโณ    โคตโม    อายสฺมโต    อาราเม   ทิวาวิหาร   
นิสินฺโน   ภาสิตา   โข   ปน   เต   เอสาวุโส   ปาฏิกปุตฺต  สมเณน   
โคตเมน   ปริสติ   วาจา  อภพฺโพ  โข  อาวุโส  อเจโล  ปาฏิกปตฺุโต   
ต    วาจ   อปฺปหาย   ฯเปฯ   สเจปสฺส   เอวมสฺส   อหนฺต   วาจ   
อปฺปหาย    ฯเปฯ    สมณสฺส    โคตมสฺส    สมฺมขีุภาว   คจฺเฉยฺยนฺติ   
มุทฺธาป     วิปเตยฺยาติ     สเจปายสฺมนฺตาน     ลิจฺฉวีน    เอวมสฺส   
มย    อเจล    ปาฏิกปุตฺต   ยาหิ   วรตฺตาหิ   พนฺธิตฺวา   โคยุตฺเตหิ   
อาวิ ฺเชยฺยามาติ     ตา    วรตฺตา    ฉิชเฺชรุ    ปาฏิกปุตฺโต    วา   
อภพฺโพ   ปน   อเจโล   ปาฏิกปุตฺโต   ต   วาจ  อปฺปหาย  ต  จิตฺต   
อปฺปหาย    ต   ทฏิ ึ   อปฺปฏินิสฺสชชฺิตฺวา   มม   สมฺมุขีภาว   อาคนฺตุ   
สเจปสฺส    เอวมสฺส    อหนฺต    วาจ   อปฺปหาย   ฯเปฯ   สมณสฺส   
โคตมสฺส    สมฺมุขีภาว    คจฺเฉยฺยนฺติ    มุทฺธาป   ตสฺส   วิปเตยฺยาติ   
อภิกฺกมาวุโส    ปาฏิกปตฺุต    อภิกฺกมเนเนว    เต    ชย   กริสสฺาม   
สมณสฺส   โคตมสฺส   ปราชยนฺติ   ฯ   เอว   วุตฺเต   ภคฺคว  อเจโล    
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ปาฏิกปุตฺโต   อายามิ   อาวุโส   อายามิ   อาวุโสติ   วตฺวา  ตตฺเถว   
สสปฺปติ   น   สกโฺกติ   อาสนาป  วุฏาตุ  ฯ  อถโข  ภคฺคว  ชาลโิย   
ทารุปตฺติกนฺเตวาสี   อเจล   ปาฏิกปุตฺต   เอตทโวจ   กึสุ   นาม  เต   
อาวุโส   ปาฏิกปุตฺต   ปาวฬาสุ   นาม   เต  ปกสฺม ึ อลลฺีนา  ปกสุ   
นาม   เต   ปาวฬาสุ   อลลฺีน   อายามิ   อาวุโส  อายามิ  อาวุโสติ   
วตฺวา   ตตฺเถว   สสปฺปสิ   น   สกโฺกสิ   อาสนาป   วุฏาตุนฺติ   ฯ   
เอวป    โข    ภคฺคว   วุจฺจมาโน   อเจโล   ปาฏิกปุตฺโต   อายามิ   
อาวุโส   อายามิ   อาวุโสติ   วตฺวา   ตตฺเถว   สสปฺปติ  น  สกฺโกติ   
อาสนาป   วุฏาตุ   ฯ  ยทา  โข  ภคฺคว  ชาลโิย  ทารุปตฺติกนฺเตวาสี   
อ ฺาสิ   ปราภูตรูโป   อย   อเจโล   ปาฏิกปุตฺโต   อายามิ  อาวุโส   
อายามิ   อาวุโสติ   วตฺวา   ตตฺเถว   สสปฺปติ  น  สกโฺกติ  อาสนาป   
วุฏาตุนฺติ    อถ    น    เอตทโวจ   ภูตปุพฺพ   อาวุโส   ปาฏิกปุตฺต   
สีหสฺส     มคิร ฺโ     เอตทโหสิ    ยนฺนูนาห    อ ฺตร    วนสณฺฑ   
นิสฺสาย    อาสย    กปฺเปยยฺ    ตตฺราสย    กปฺเปตฺวา   สายณฺหสมย   
อาสยา    นิกขฺเมยฺย    อาสยา   นิกฺขมิตฺวา   วิชมฺเภยฺย   วิชมฺภิตฺวา   
สมนฺตา   จตุทฺทิสา   อนุวิโลเกยฺย   สมนฺตา   จตุทฺทิสา  อนุวิโลเกตฺวา   
ติกฺขตฺตุ    สหีนาท   นเทยฺย   ติกฺขตฺตุ   สีหนาท   นทิตฺวา   โคจราย   
ปกฺกเมยฺย   โส   วร  วร  มคิสงฺฆ  ๑  วธิตฺวา  มุทุมสานิ  มุทุมสานิ   
ภกฺขยิตฺวา  ตเมว  อาสย อชฺฌุเปยฺยนฺติ ฯ อถโข [๒] โส สโีห มิคราชา   
อ ฺตร   วนสณฺฑ   นิสสฺาย   อาสย   กปฺเปสิ   ตตฺราสย   กปฺเปตฺวา   
#๑ ม. ย.ุ มิคสงฺเฆน ฯ  ๒ ม ย.ุ อาวุโส ฯ    
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สายณฺหสมย   อาสยา   นกิฺขมิ   อาสยา  นิกฺขมิตฺวา  วิชมฺภิ  วิชมฺภิตฺวา   
สมนฺตา   จตุทฺทิสา   อนุวิโลเกสิ   สมนฺตา   จตุทฺทิสา   อนุวิโลเกตฺวา   
ติกฺขตฺตุ   สีหนาท   นท ิ  ติกฺขตฺตุ   สีหนาท  นทิตฺวา  โคจราย  ปกฺกมิ   
โส   วร   วร   มิคสงฺฆ   วธิตฺวา   มุทุมสานิ   มุทุมสานิ  ภกฺขยิตฺวา   
ตเมว   อาสย  อชฌฺุเปสิ  ฯ  ตสฺเสว  โข  อาวุโส  ปาฏิกปุตฺต  สหีสฺส   
มิคร ฺโ   วิฆาสสวทฺโธ   ชรสิคาโล   ทิตฺโต   เจว   พลวา   จ  ฯ   
อถโข   อาวุโส   ตสฺส   ชรสิคาลสฺส   เอตทโหสิ   โก   จาห   โก   
สีโห    มิคราชา    ยนฺนูนาหป   อ ฺตร   วนสณฺฑ   นิสฺสาย   อาสย   
กปฺเปยฺย    ตตฺราสย   กปฺเปตฺวา   สายณฺหสมย   อาสยา   นิกฺขเมยฺย   
อาสยา    นิกขฺมิตฺวา    วิชมฺเภยฺย    วิชมฺภิตฺวา   สมนฺตา   จตุทฺทิสา   
อนุวิโลเกยฺย   สมนฺตา   จตุทฺทิสา   อนุวิโลเกตฺวา   ติกฺขตฺตุ   สีหนาท   
นเทยฺย    ติกขฺตฺตุ    สีหนาท   นทิตฺวา   โคจราย   ปกฺกเมยฺย   โส   
วร   วร   มิคสงฺฆ   วธิตฺวา   มุทุมสานิ  มุทุมสานิ  ภกฺขยิตฺวา  ตเมว   
อาสย   อชฺฌเุปยฺยนฺติ   ฯ   อถโข   โส  อาวุโส  ชรสิคาโล  อ ฺตร   
วนสณฺฑ   นสิฺสาย   อาสย   กปฺเปสิ  ตตฺราสย  กปฺเปตฺวา  สายณฺหสมย   
อาสยา     นกิฺขมิ     อาสยา     นิกฺขมิตฺวา    วิชมฺภิ    วิชมฺภิตฺวา   
สมนฺตา   จตุทฺทิสา   อนุวิโลเกสิ   สมนฺตา   จตุทฺทิสา   อนุวิโลเกตฺวา   
ติกฺขตฺตุ   สีหนาท   นทิสสฺามีติ  สิคาลก  ๑  อนทิ  เภรณฺฑกเยว  อนทิ   
เก  จ  ฉเว  สคิาเล  เก  ปน  สีหนาเทติ ฯ เอวเมว โข ตฺว อาวุโส   
ปาฏิกปุตฺต    สุคตาปทาเนสุ    ชิวมาโน    สุคตาติริตฺตานิ   ภุ ฺชมาโน   
#๑ โป. ม. สงฺิคาลกเยว ฯ    
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ตถาคเต    อรหนฺเต    สมมฺาสมฺพุทฺเธ    อาสาเทตพฺพ   ม ฺสิ   เก   
จ   ฉเว  ปาฏกิปุตฺเต  กา  จ  ตถาคตาน  อรหนฺตาน  สมฺมาสมฺพุทฺธาน   
อาสาทนาติ  ฯ  ยโต  โข  ภคฺคว  ชาลิโย  ทารุปตฺติกนฺเตวาสี  อิมินาป   
โอปมฺเมน  เนว  อสกฺขิ  อเจล  ปาฏิกปุตฺต  ตมฺหา  อาสนา  จาเวตุ ฯ   
อถ น เอตทโวจ   
               สีโหติ อตฺตาน สเมกฺขิยาน   
               อม ฺ ิ โกตฺถุ มคิราชาหมสฺมิ   
               ตเมว ๑ โส สิคาลก อนทิ   
               เก จ ฉเว สิคาเล เก ปน สีหนาเทติ ฯ   
    [๑๐]   เอวเมว   โข   ตฺว  อาวุโส  ปาฏิกปุตฺต  สคุตาปทาเนสุ   
ชีวมาโน     สุคตาติริตฺตานิ     ภุ ฺชมาโน     ตถาคเต     อรหนฺเต   
สมมฺาสมฺพุทฺเธ   อาสาเทตพฺพ   ม ฺสิ  เก  จ  ฉเว  ปาฏิกปุตฺเต  กา   
จ   ตถาคตาน   อรหนฺตาน   สมฺมาสมฺพุทฺธาน   อาสาทนาติ   ฯ  ยโต   
โข   ภคฺคว   ชาลิโย   ทารุปตฺติกนฺเตวาสี   อิมินาป  โอปมฺเมน  เนว   
อสกฺขิ   อเจล   ปาฏิกปุตฺต   ตมฺหา   อาสนา   จาเวตุ   ฯ  อถ  น   
เอตทโวจ   
               สุ ฺ อนุปกมิน ๒ อตฺตาน   
               วิฆาเส สเมกฺขิย   
               ยาวตฺตาน น ปสฺสติ โกตฺถ ุ  
               ตาว พฺยคฺโฆติ ม ฺติ   
#๑ ม. ย.ุ ตเถว ฯ  ๒ ม. ยุ. อ ฺ อนุจงฺกมน ฯ    
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               ตเมว โส สิคาลก อนทิ   
               เก จ ฉเว สิคาเล เก ปน สีหนาเทติ ฯ   
    [๑๑]   เอวเมว   โข   ตฺว  อาวุโส  ปาฏิกปุตฺต  สคุตาปทาเนสุ   
ชีวมาโน     สุคตาติริตฺตานิ     ภุ ฺชมาโน     ตถาคเต     อรหนฺเต   
สมฺมาสมฺพุทฺเธ   อาสาเทตพฺพ   ม ฺสิ  เก  จ  ฉเว  ปาฏิกปุตฺเต  กา   
จ   ตถาคตาน   อรหนฺตาน   สมฺมาสมฺพุทฺธาน   อาสาทนาติ   ฯ  ยโต   
โข   ภคฺคว   ชาลิโย   ทารุปตฺติกนฺเตวาสี   อิมินาป  โอปมฺเมน  เนว   
อสกฺขิ   อเจล   ปาฏิกปุตฺต   ตมฺหา   อาสนา   จาเวตุ   ฯ  อถ  น   
เอตทโวจ   
               ภุตฺวาน เภเก ๑ ขลมูสิกาโย   
               กฏสีสุ ขิตฺตานิ จ กูณปานิ   
               มหาวเน สุ ฺวเน วิวฑฺโฒ   
               อม ฺ ิ โกตฺถุ มคิราชาหมสฺมิ   
               ตเถว โส สิคาลก อนทิ   
               เก จ ฉเว สิคาเล เก ปน สีหนาเทติ ฯ   
    [๑๒]   เอวเมว   โข   ตฺว  อาวุโส  ปาฏิกปุตฺต  สุคตาปทาเนสุ   
ชีวมาโน     สุคตาติริตฺตานิ     ภุ ฺชมาโน     ตถาคเต     อรหนฺเต   
สมฺมาสมฺพุทฺเธ   อาสาเทตพฺพ   ม ฺสิ  เก  จ  ฉเว  ปาฏิกปุตฺเต  กา   
จ   ตถาคตาน   อรหนฺตาน   สมฺมาสมฺพุทฺธาน   อาสาทนาติ   ฯ  ยโต   
โข   ภคฺคว   ชาลิโย   ทารุปตฺติกนฺเตวาสี   อิมินาป  โอปมฺเมน  เนว   
#๑ โป. ภิงฺเค ฯ    
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อสกฺขิ   อเจล   ปาฏิกปุตฺต   ตมฺหา   อาสนา   จาเวตุ   ฯ  อถ  ต   
ปริส    อาคนฺตฺวา    เอวมาโรเจสิ    ปราภูตรูโป    โภ    อเจโล   
ปาฏิกปุตฺโต  อายามิ  อาวุโส  อายามิ  อาวุโสติ  วตฺวา ตตฺเถว สสปฺปติ   
น   สกฺโกติ   อาสนาป   วุฏาตุนฺติ  ฯ  เอว  วุตฺเต  อห  ภคฺคว  ต   
ปริส   เอตทโวจ   อภพฺโพ   โข   อาวุโส   อเจโล  ปาฏิกปุตฺโต  ต   
วาจ   อปฺปหาย   ต   จิตฺต   อปฺปหาย   ต   ทฏิ ึ  อปปฺฏินิสฺสชชฺตฺิวา   
มม    สมฺมุขีภาว    อาคนฺตุ    สเจปสฺส    เอวมสฺส   อหนฺต   วาจ   
อปฺปหาย   ต   จิตฺต   อปปฺหาย   ต  ทฏิ ึ  อปฺปฏินสิฺสชฺชิตฺวา  สมณสฺส   
โคตมสฺส    สมฺมุขีภาว    คจฺเฉยฺยนฺติ    มุทฺธาป   ตสฺส   วิปเตยฺยาติ   
สเจปายสฺมนฺตาน  ลิจฺฉวีน  เอวมสฺส  มย  อเจล  ปาฏิกปุตฺต  ยาหิ  ๑   
วรตฺตาหิ    พนฺธิตฺวา    โคยุตฺเตหิ   อาวิ ฺเชยฺยามาติ   ตา   วรตฺตา   
ฉิชฺเชรุ   ปาฏกิปุตฺโต   วา   อภพฺโพ   ปน   อเจโล  ปาฏิกปุตฺโต  ต   
วาจ   อปฺปหาย   ฯเปฯ  มม  สมฺมุขีภาว  อาคนฺตุ  สเจปสฺส  เอวมสฺส   
อหนฺต    วาจ    อปฺปหาย   ฯเปฯ   สมณสฺส   โคตมสฺส   สมฺมขีุภาว   
คจฺเฉยฺยนฺติ   มุทฺธาป   ตสสฺ   วิปเตยฺยาติ   ฯ   อถขฺวาห  ภคฺคว  ต   
ปริส   ธมฺมิยา   กถาย  สนฺทสฺเสสึ  สมาทเปสึ  สมุตฺเตเชสึ  สมฺปหเสสึ   
ต   ปริส   ธมฺมิยา  กถาย  สนฺทสฺเสตฺวา  สมาทเปตฺวา  สมุตฺเตเชตฺวา   
สมฺปหเสตฺวา    มหาพนฺธนา    โมกฺข   กริตฺวา   จตุราสีติปาณสหสฺสานิ   
มหาวิทุคฺคา   อุทฺธริตฺวา   เตโชธาตุ   สมาปชฺชิตฺวา  สตฺตตาล  เวหาส   
อพฺภุคฺคนฺตฺวา   อ ฺ   สตฺตตาลป   อคฺคึ   ๒   อภินิมฺมินิตฺวา  ชลิตฺวา   
#๑ ม. ย. อย น ทิสฺสติ ฯ  ๒ ม. ย.ุ อจฺจึ ฯ    
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ธูมายิตฺวา  ๑  มหาวเน  กฏูาคารสาลาย  ปจฺจุฏาสึ  ฯ  อถโข ภคฺคว   
สุนกฺขตฺโต     ลิจฺฉวิปุตฺโต     เยนาห    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมตฺิวา   
ม   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ   ฯ   เอกมนฺต  นิสนิฺน  โข  อห   
ภคฺคว   สุนกขฺตฺต   ลิจฺฉวิปุตฺต   เอตทโวจ   ต   กึ  ม ฺสิ  สุนกฺขตฺต   
ยเถว   เต   อห   อเจล   ปาฏิกปุตฺต  อารพฺภ  พฺยากาสึ  ตเถว  ต   
วิปาก  โน  ๒  อ ฺถาติ  ฯ  ยเถว เม ภนฺเต ภควา อเจล ปาฏิกปุตฺต   
อารพฺภ   พฺยากาสิ   ตเถว   ต   วิปาก   โน   อ ฺถาติ  ฯ  ต  ก ึ  
ม ฺสิ   สุนกฺขตฺต  ยทิ  เอว  สนฺเต  กต  วา  โหติ  อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา   
อิทฺธิปาฏิหาริย   อกต   วาติ   ฯ   อทฺธา   โข  ภนฺเต  เอว  สนฺเต   
กต   โหติ   อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา  อิทฺธิปาฏิหาริย  โน  อกตนฺติ  ฯ  เอวป   
โข   ม   ตฺว   โมฆปุริส   อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา   อิทฺธิปาฏิหาริย  กโรนฺต   
เอว   วเทสิ   น   หิ   ปน   เม   ภนฺเต  ภควา  อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา   
อิทฺธิปาฏิหาริย   กโรตีติ   ฯ   ปสฺส   โมฆปุริส   ยาว ฺจ   เต   อิท   
อปรทฺธนฺติ   ฯ   เอวป   โข   ภคฺคว   สนุกฺขตฺโต  ลจฺิฉวิปุตฺโต  มยา   
วุจฺจมาโน   อปกฺกเมว   อิมสฺมา   ธมมฺวินยา   ยถา   ต   อาปายิโก   
เนรยิโก ฯ   
    [๑๓]   อคฺค ฺ ฺจาห   ภคฺคว   ปชานามิ  [๓]  ตโต  อุตฺตริตร   
ปชานามิ   ต ฺจ   ปชานน   น   ปรามสามิ  อปรามสโต  ว  ๔  เม   
ปจฺจตฺตเยว    นิพฺพุติ    วิทิตา    ยทภิชาน    ตถาคโต   โน   อนย   
#๑ สี. ธูปายตฺิวา ฯ  ๒ โป. ม. โนสทโฺท นตฺถ ิฯ   ๓ ม. ยุ. ต ฺจ ปชานามิ ฯ   
#๔ ม. จ ฯ    
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อาปชฺชติ    ฯ    สนฺติ   ภคฺคว   เอเก   สมณพฺราหฺมณา   อิสฺสรกตฺุต   
พฺรหฺมกุตฺต    อาจริยก    อคฺค ฺ   ป ฺเปนฺติ   ตฺยาห   อุปสงฺกมิตฺวา   
เอว   วทามิ   สจฺจ   กริ  ตุเมฺห  อายสฺมนฺโต  อิสฺสรกุตฺต  พฺรหฺมกุตฺต   
อาจริยก   อคฺค ฺ   ป ฺเปถาติ   ฯ   เต   จ   เม   เอว  ปุฏา   
อามาติ   ๑   ปฏิชานนฺติ  ตฺยาห  เอว  วทามิ  กถวิหิตก  ปน  ตุเมฺห   
อายสฺมนฺโต      อิสฺสรกุตฺต      พฺรหฺมกุตฺต     อาจริยก     อคฺค ฺ   
ป ฺเปถาติ  ฯ  เต  มยา  ปุฏา  น  สปายนฺติ  อสปายนฺตา  มม ฺเว   
ปฏิปุจฺฉนฺติ   เตสาห   ปุฏโ   พฺยากโรมิ   โหติ   โข   โส  อาวุโส   
สมโย   ย   กทาจิ   กรหจิ   ทีฆสฺส   อทฺธุโน  อจฺจเยน  อย  โลโก   
สวฏฏติ   สวฏฏมาเน   โลเก   เยภุยฺเยน   สตฺตา  อาภสฺสรสวตฺตนิกา   
โหนฺติ   เต   ตตฺถ  โหนฺติ  มโนมยา  ปติภกฺขา  สยปภา  อนฺตลิกฺขจรา   
สุภฏายิโน   จิร   ทีฆมทฺธาน   ติฏนฺติ   ฯ  โหติ  โข  โส  อาวุโส   
สมโย   ย   กทาจิ   กรหจิ   ทีฆสฺส   อทฺธุโน  อจฺจเยน  อย  โลโก   
วิวฏฏติ   วิวฏฏมาเน   โลเก   สุ ฺ  พฺรหฺมวิมาน  ปาตุภวติ  อถ  ๒   
อ ฺตโร   สตฺโต   อายกฺุขยา   วา   ปุ ฺกฺขยา   วา  อาภสฺสรกายา   
จวิตฺวา   สุ ฺ   พฺรหฺมวิมาน   อุปปชชฺติ   โส   ตตฺถ  โหติ  มโนมโย   
ปติภกฺโข    สยปโภ    อนฺตลิกฺขจโร    สุภฏายี    จิร    ทีฆมทฺธาน   
ติฏติ    ตสฺส    ตตฺถ    เอกกสฺส    ทฆีรตฺต   นิวุสติตฺตา   อนภิรติ   
ปริตสฺสนา    อุปฺปชฺชติ    อโห    วต    อ ฺเป    สตฺตา   อิตฺถตฺต   
อาคจฺเฉยฺยุนฺติ   ฯ  อถโข  อ ฺเป  สตฺตา  อายุกฺขยา  วา  ปุ ฺกฺขยา   
#๑ ม. ย.ุ อาโมติ ฯ  ๒ ม. ยุ. อถ โย ฯ    
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วา   อาภสฺสรกายา   จวิตฺวา   สุ ฺ   พฺรหฺมวิมาน   อุปปชชฺนฺติ  ตสฺส   
สตฺตสฺส   สหพฺยต   เตป   ตตฺถ   โหนติฺ  มโนมยา  ปติภกฺขา  สยปภา   
อนฺตลิกฺขจรา   สุภฏายิโน   จิร   ทีฆมทฺธาน   ติฏนฺติ  ฯ  ตตฺราวุโส   
โย   โส  สตฺโต  ปม  อุปปนฺโน  ตสฺส  เอว  โหติ  อหมสฺมิ  พฺรหฺมา   
มหาพฺรหฺมา   อภิภู   อนภิภูโต   อ ฺทตฺถุทโส  วสวตฺติ  อิสฺสโร  กตฺตา   
นิมฺมิตา   เสฏโ   สชฺชิตา  วสี  ปตา  ภูตภพฺยาน  มยา  อิเม  สตฺตา   
นิมฺมิตา   ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  มม ฺหิ  ปุพฺเพ  เอตทโหสิ  อโห  วต   
อ ฺเป    สตฺตา   อิตฺถตฺต   อาคจฺเฉยฺยุนฺติ   อิติ   มม ฺจ   มโนปณิธิ   
อิเม  จ  สตฺตา  อิตฺถตฺต  อาคตาติ  ฯ  เยป เต สตฺตา ปจฺฉา อุปปนฺนา   
เตสป   เอว   โหติ   อย   โข   ภว   พฺรหฺมา   มหาพฺรหฺมา  อภิภู   
อนภิภูโต   อ ฺทตฺถุทโส   วสวตฺติ   อิสฺสโร   กตฺตา  นิมฺมิตา  เสฏโ   
สชฺชิตา    วสี   ปตา   ภูตภพฺยาน   อิมินา   มย   โภตา   พฺรหฺมุนา   
นิมฺมิตา  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  อิม ฺหิ มย อทฺทสาม [๑] ปม อุปปนฺน   
มย  ปนมฺหา  ปจฺฉา  อุปปนฺนาติ  ฯ  ตตฺราวุโส  โย  โส  สตฺโต  ปม   
อุปปนฺโน   โส   ทีฆายุกตโร  จ  โหติ  วณฺณวนฺตตโร  จ  มเหสกขฺตโร   
จ   ฯ  เย  ปน  เต  สตฺตา  ปจฺฉา  อุปปนฺนา  เต  อปปฺายุกตรา  จ   
โหนฺติ   ทุพฺพณฺณตรา   จ   อปฺเปสกฺขตรา   จ   ฯ  าน  โข  ปเนต   
อาวุโส    วิชชฺติ   ย   อ ฺตโร   สตฺโต   ตมฺหา   กายา   จวิตฺวา   
อิตฺถตฺต   อาคจฺฉติ   อิตฺถตฺต   อาคโต   สมาโน  อคารสฺมา  อนคาริย   
ปพฺพชติ    อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชิโต   สมาโน   อาตปฺปมนฺวาย   
#ม. ย.ุ อิธ ฯ    
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ปธานมนฺวาย    อนุโยคมนฺวาย   อปฺปมาทมนฺวาย   สมฺมามนสิการมนฺวาย   
ตถารูป   เจโตสมาธึ   ผุสติ   ยถาสมาหิเต   จิตฺเต   ต  ปุพฺเพนิวาส   
อนุสฺสรติ   ตโต   ปร   นานุสฺสรติ   ฯ  โส  เอวมาห  โย  โข  โส   
ภว   พฺรหฺมา   มหาพฺรหฺมา   อภิภู   อนภิภูโต   อ ฺทตฺถุทโส  วสวตฺติ   
อิสฺสโร   กตฺตา   นิมฺมิตา  เสฏโ  สชชฺิตา  วสี  ปตา  ภูตภพฺยาน  ฯ   
เยน   มย   โภตา   พฺรหฺมนุา   นิมฺมิตา   โส  นิจฺโจ  ธุโว  สสฺสโต   
ทีฆายุโก  ๑  อวิปริณามธมฺโม  สสฺสติสม  ตเถว  สฺสติ  ฯ เย ปน มย   
อหุมฺหา   เตน   โภตา   พฺรหฺมุนา  นิมมฺิตา  เต  มย  อนิจฺจา  อธุวา   
อสสฺสตา  ๒  อปฺปายุกา  จวนธมฺมา  อิตฺถตฺต  อาคตาติ  ฯ  เอววิหิตก   
โภ  ๓  ตุเมฺห  อายสฺมนฺโต  อิสฺสรกุตฺต  พฺรหฺมกุตฺต  อาจริยก  อคฺค ฺ   
ป ฺเปถาติ   ฯ   เต   เอวมาหสุ   เอว   โข  โน  อาวุโส  โคตม   
สุต    ยเถวายสฺมา    โคตโม   อาหาติ   ฯ   อคฺค ฺ ฺจาห   ภคฺคว   
ปชานามิ ฯ สงฺขิตฺต ฯ ยทภิชาน ตถาคโต โน อนย อาปชฺชติ ฯ   
    [๑๔]    สนฺติ    ภคฺคว   เอเก   สมณพฺราหฺมณา   ขิฑฺฑาปโทสิก   
อาจริยก   อคฺค ฺ   ป ฺเปนฺติ   ตฺยาห   อุปสงฺกมิตฺวา   เอว  วทามิ   
สจฺจ   กิร   ตุเมฺห   อายสฺมนฺโต   ขิฑฺฑาปโทสิก   อาจริยก   อคฺค ฺ   
ป ฺเปถาติ   ฯ   เต   จ   เม   เอว   ปฏุา  อามาติ  ปฏิชานนฺติ   
ตฺยาห   เอว  วทามิ  กถวิหิตก  ปน  ตุเมฺห  อายสฺมนฺโต  ขิฑฺฑาปโทสิก   
อาจริยก     อคฺค ฺ     ป ฺเปถาติ    ฯ    เต    มยา    ปฏุา   
น    สปายนฺติ   อสปายนฺตา   มมเยว   ปฏิปุจฺฉนฺติ   เตสาห   ปุฏโ   
#๑-๒ ม. ย.ุ อย น ทิสฺสติ ฯ  ๓ ม. ย.ุ โน ฯ    
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พฺยากโรมิ   สนฺตาวุโส   ขิฑฺฑาปโทสิกา   นาม   เทวา   เต  อติเวล   
หสฺสขิฑฺฑารติธมฺมสมาปนฺนา        วิหรนฺติ        เตส       อติเวล   
หสฺสขิฑฺฑารติธมฺมสมาปนฺนาน  วิหรต  สติ  สมมฺุสฺสติ  สติยา สมฺโมสาย เต   
เทวา   ตมฺหา   กายา  จวนฺติ  ฯ  าน  โข  ปเนต  อาวุโส  วิชฺชติ   
ย   อ ฺตโร   สตฺโต   ตมฺหา   กายา   จวิตฺวา   อิตฺถตฺต  อาคจฺฉติ   
อิตฺถตฺต   อาคโต   สมาโน   อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชติ  อคารสฺมา   
อนคาริย  ปพฺพชิโต  สมาโน  อาตปฺปมนฺวาย  ปธานมนฺวาย อนุโยคมนฺวาย   
อปฺปมาทมนฺวาย      สมฺมามนสิการมนฺวาย     ตถารูป     เจโตสมาธึ   
ผุสติ   ยถาสมาหิเต   จิตฺเต   ต   ปุพฺเพนิวาส   อนุสสฺรติ  ตโต  ปร   
นานุสฺสรติ   ฯ   โส   เอวมาห   เย   โข  เต  โภนโฺต  เทวา  น   
ขิฑฺฑาปโทสิกา     เต     น    อติเวล    หสฺสขิฑฺฑารติธมฺมสมาปนฺนา   
วิหรนฺติ     เตส    นาติเวล    หสฺสขิฑฺฑารติธมฺมสมาปนฺนาน    วิหรต   
สติ  น  สมฺมสฺุสติ  สติยา  อสมฺโมสาย  ๑  เต  เทวา ตมฺหา กายา น   
จวนฺติ   นิจฺจา   ธุวา   สสสฺตา   ทีฆายุกา  อวิปริณามธมฺมา  สสสฺติสม   
ตเถว   สฺสนฺติ   ฯ  เย  ปน  มย  อหุมหฺา  ขิฑฺฑาปโทสิกา  เต  มย   
อติเวล    หสฺสขิฑฺฑารติธมฺมสมาปนฺนา    วิหริมฺหา   เตสนฺโน   อติเวล   
หสฺสขิฑฺฑารติธมฺมสมาปนฺนาน     วิหรต     สติ     สมฺมุสฺสติ    สติยา   
สมฺโมสาย  เต  ๒  มย  ตมฺหา  กายา  จุตา  อนิจฺจา อธุวา อสสฺสตา   
อปฺปายุกา  จวนธมฺมา  อิตฺถตฺต  อาคตาติ  ฯ  เอววิหิตก  ปน ๓ ตุเมฺห   
อายสฺมนฺโต    ขิฑฺฑาปโทสิก    อาจริยก    อคฺค ฺ   ป ฺเปถาติ   ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อสมฺโมสา ฯ  ๒ สี. ยุ. เอว ฯ  ๓ ม. โน ฯ ยุ. โภ ฯ    
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เต   เอวมาหสุ   เอว   โข  โน  อาวุโส  โคตม  สุต  ยเถวายสฺมา   
โคตโม    อาหาติ    ฯ    อคฺค ฺ ฺจาห   ภคฺคว   ปชานามิ   ฯเปฯ   
ยทภิชาน ตถาคโต โน อนย อาปชฺชติ ฯ   
    [๑๕]  สนฺติ  ภคฺคว  เอเก  สมณพฺราหฺมณา  มโนปโทสิก  อาจริยก   
อคฺค ฺ    ป ฺเปนฺติ    ตฺยาห   อุปสงฺกมิตฺวา   เอว   วทามิ   สจฺจ   
กิร     ตุเมฺห     อายสฺมนฺโต    มโนปโทสิก    อาจริยก    อคฺค ฺ   
ป ฺเปถาติ  ฯ  เต  จ  เม  เอว  ปุฏา  อามาติ  ปฏิชานนฺติ  ตฺยาห   
เอว    วทามิ    กถวิหิตก   ปน   ตุเมฺห   อายสฺมนฺโต   มโนปโทสิก   
อาจริยก   อคฺค ฺ   ป ฺเปถาติ   ฯ  เต  มยา  ปฏุา  น  สปายนฺติ   
อสปายนฺตา    มมเยว    ปฏิปุจฺฉนฺติ    เตสาห    ปฏุโ   พฺยากโรมิ   
สนฺตาวุโส    มโนปโทสิกา   นาม   เทวา   เต   อติเวล   อ ฺม ฺ   
อุปนิชฺฌายนฺติ   เต   อติเวล   อ ฺม ฺ   อุปนิชฌฺายนฺตา   อ ฺม ฺมฺหิ   
จิตฺตานิ       ปโทเสนฺติ       เต       อ ฺม ฺ      ปทุฏจิตฺตา   
กิลนฺตกายา   กิลนฺตจิตฺตา  เต  เทวา  ตมฺหา  กายา  จวนฺติ  ฯ  าน   
โข   ปเนต   อาวุโส   วิชชฺติ   ย   อ ฺตโร  สตฺโต  ตมฺหา  กายา   
จวิตฺวา   อิตฺถตฺต   อาคจฺฉติ   อิตฺถตฺต   อาคโต   สมาโน  อคารสฺมา   
อนคาริย    ปพฺพชติ    อคารสฺมา    อนคาริย    ปพฺพชิโต    สมาโน   
อาตปฺปมนฺวาย    ฯเปฯ   ตถารูป   เจโตสมาธึ   ผุสติ   ยถาสมาหิเต   
จิตฺเต   ต   ปพฺุเพนิวาส   อนุสฺสรติ   ตโต   ปร  นานุสฺสรติ  ฯ  โส   
เอวมาห   เย   โข   เต   โภนฺโต   เทวา   น  มโนปโทสิกา  เต    
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อติเวล    อ ฺม ฺ    น    อุปนิชฺฌายนฺติ   เต   อติเวล   อ ฺม ฺ   
น    อุปนิชฌฺายนฺตา    อ ฺม ฺมฺหิ    จิตฺตานิ   น   ปโทเสนฺติ   เต   
อ ฺม ฺ     อปทุฏจิตฺตา     อกิลนตฺกายา     อกลินฺตจิตฺตา     เต   
เทวา  ๑  ตมฺหา  กายา  น  จวนฺติ  นิจฺจา  ธุวา  สสฺสตา  ทีฆายุกา   
อวิปริณามธมฺมา   สสฺสติสม  ตเถว  สฺสนฺติ  ฯ  เย  ปน  มย  อหุมฺหา   
มโนปโทสิกา    เต   มย   อติเวล   อ ฺม ฺ   อุปนิชฺฌายิมฺหา   เต   
มย    อติเวล    อ ฺม ฺ    อุปนิชฌฺายนฺตา    อ ฺม ฺมฺหิ   จิตฺตานิ   
ปโทสิยิมฺหา    ๒   เต   มย   อ ฺม ฺ   ปทุฏจิตฺตา   กลินฺตกายา   
กิลนฺตจิตฺตา   เอว   มย   ๓   ตมฺหา  กายา  จุตา  อนิจฺจา  อธุวา   
อสสฺสตา   อปฺปายุกา   จวนธมฺมา   อิตฺถตฺต   อาคตาติ  ฯ  เอววิหิตก   
ปน     ตุเมฺห     อายสฺมนฺโต    มโนปโทสิก    อาจริยก    อคฺค ฺ   
ป ฺเปถาติ   ฯ  เต  เอวมาหสุ  เอว  โข  โน  อาวุโส  โคตม  สตุ   
ยเถวายสฺมา   โคตโม   อาหาติ   ฯ   อคฺค ฺ ฺจาห  ภคฺคว  ปชานามิ�    
ฯเปฯ ยทภิชาน ตถาคโต โน อนย อาปชฺชติ ฯ   
    [๑๖]    สนฺติ   ภคฺคว   เอเก   สมณพฺราหฺมณา   อธิจฺจสมุปฺปนฺน   
อาจริยก   อคฺค ฺ   ป ฺเปนฺติ   ตฺยาห   อุปสงฺกมิตฺวา   เอว  วทามิ   
สจฺจ   กิร   ตุเมฺห   อายสฺมนฺโต   อธิจฺจสมุปฺปนฺน   อาจริยก  อคฺค ฺ   
ป ฺเปถาติ   ฯ   เต   จ   เม   เอว   ปฏุา  อามาติ  ปฏิชานนฺติ   
ตฺยาห  เอว  วทามิ  กถวิหิตก  ปน  ตุเมฺห  อายสฺมนฺโต  อธิจฺจ- 
สมุปฺปนฺน  อาจริยก   อคฺค ฺ    ป ฺเปถาติ ฯ    เต   จ   มยา  ปฏุา   
#๑ ม. เต เทวาติ ปาทฺวย น ทิสฺสติ ฯ  ๒ ม. ปทูสิมหฺา ฯ   
#๓ ม. เอว มยนฺติ ปาทฺวย น ทิสฺสติ ฯ    
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น    สปายนฺติ   อสปายนฺตา   มมเยว   ปฏิปุจฺฉนฺติ   เตสาห   ปุฏโ   
พฺยากโรมิ    สนฺตาวุโส    อส ฺ ิสตฺตา    นาม   เทวา   ส ฺ ุปฺปาทา   
จ  ปน  เต  เทวา  ตมฺหา  กายา  จวนฺติ  ฯ  าน โข ปเนต อาวุโส   
วิชฺชติ    ย   อ ฺตโร   สตฺโต   ตมฺหา   กายา   จวิตฺวา   อิตฺถตฺต   
อาคจฺฉติ   อิตฺถตฺต   อาคโต   สมาโน   อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชติ   
อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชิโต  สมาโน  อาตปฺปมนฺวาย  ปธานมนฺวาย   
ฯเปฯ     ตถารูป     เจโตสมาธึ    ผุสติ    ยถาสมาหิเต    จิตฺเต   
ต   ส ฺ ุปฺปาท   อนุสฺสรติ   ตโต   ปร  นานุสฺสรติ  ฯ  โส  เอวมาห   
อธิจฺจสมุปฺปนฺโน   อตฺตา   จ   โลโก   จ   ต   กิสฺส  เหตุ  อห  หิ   
ปุพฺเพ   นาโหสึ   โสมฺหิ   เอตรหิ   อหุตฺวา   สนฺตตาย  ปรินโตติ  ฯ   
เอววิหิตก    โน    ตุเมฺห    อายสฺมนฺโต   อธิจฺจสมุปฺปนฺน   อาจริยก   
อคฺค ฺ   ป ฺเปถาติ   ฯ   เต   เอวมาหสุ  เอว  โข  ๑  อาวุโส   
โคตม    สุต    ยเถวายสฺมา   โคตโม   อาหาติ   ฯ   อคฺค ฺ ฺจาห   
ภคฺคว   ปชานามิ   ต ฺจ   ปชานามิ   ตโต   จ   อุตฺตริตร  ปชานามิ   
ต ฺจ   ปชานน   น  ปรามสามิ  ฯ  อปรามสโต  จ  เม  ปจฺจตฺต ฺเว   
นิพฺพุติ วิทิตา ยทภิชาน ตถาคโต โน อนย อาปชฺชติ ฯ   
    [๑๗]  เอววาทึ  โข  ม  ภคฺคว  เอวมกฺขายึ เอเก สมณพฺราหฺมณา   
อสตา   ตุจฺฉา   มุสา  อภูเตน  อพฺภาจิกฺขนฺติ  วิปรโิต  สมโณ  โคตโม   
ภิกฺขโว   จ   สมโณ   โคตโม   เอวมาห  ยสฺม ึ สมเย  สุภ  วิโมกฺข   
อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  สพฺพ  ตสฺมึ  สมเย  อสุภนฺเตว  สมฺปชานาตีติ  ๒ ฯ   
#๑ ม. โขสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒ ม. อสุภนฺเตฺวว ปชานาตีติ ฯ    
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น   โข   ปนาห   ภคฺคว   เอว   วทามิ  ยสฺมึ  สมเย  สุภ  วิโมกฺข   
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   สพฺพ   ตสฺม ึ สมเย  อสุภนฺเตว  สมฺปชานาตีติ  ฯ   
เอว   จ   โข  ภคฺคว  วทามิ  ยสฺม ึ สมเย  สุภ  วิโมกฺข  อุปสมฺปชชฺ   
วิหรติ  สุภนฺเตว  ตสฺมึ  สมเย  สมฺปชานาตีติ ฯ เต จ [๑] วิปริตา เย   
ภควนฺต   วิปริตตฺตา  ๒  ทหนฺติ  ภิกฺขโว  จ  เอวปสนฺโน  อห  ภนฺเต   
ภควติ   ปโหติ   จ   เม  ภควา  ตถา  ธมฺม  เทสิตุ  ยถา  อห  สุภ   
วิโมกฺข  อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺยนฺติ  ฯ  ทุกฺกร  โข  เอต  ๓ ภคฺคว ตยา   
อ ฺทิฏ ิเกน     อ ฺขนฺติเกน    อ ฺรุจิเกน    อ ฺตฺร    อาโยเคน   
อ ฺตฺร   อาจริยเกน   สภุ   วิโมกฺข   อุปสมฺปชฺช   วิหริตุ  อิงฺฆ  ตฺว   
ภคฺคว  โย  จ  เต  อย  มย ิ ปสาโท  ตเมว  ตฺว สาธุก อนุรกฺขาติ ฯ   
สเจต   ภนฺเต   มยา  ทุกกฺร  อ ฺทิฏ ิเกน  อ ฺขนฺติเกน  อ ฺรุจิเกน   
อ ฺตฺร   อาโยเคน   อ ฺตฺร   อาจริยเกน   สุภ  วิโมกฺข  อุปสมฺปชฺช   
วิหริตุ    โย   จ   เม   อย   ภนฺเต   ภควติ   ปสาโท   ตเมวาห   
สาธุกมนุรกฺขิสฺสามีติ   ฯ   อิทมโวจ  ภควา  ฯ  อตฺตมโน  ภคฺควโคตฺโต   
ปริพฺพาชโก ภควโต ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ   
                  ปาฏิกสุตฺต นิฏ ิต ปม ฯ   
                      _______________   
#๑ ม. ย.ุ ภนฺเต ฯ  ๒ ม. ย.ุ วิปริตโต ฯ  ๓ โป. เอว ต ฯ ย.ุ เอว ฯ    
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                       อุทุมฺพริกสตฺุต   
    [๑๘]   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
คิชฺฌกูเฏ   ปพฺพเต  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  นิโคฺรโธ  ปริพฺพาชโก   
อุทุมฺพริกาย    ปริพฺพาชการาเม   ปฏิวสติ   มหติยา   ปริพฺพาชกปริสาย   
สทฺธึ    ตึสมตฺเตหิ   ปริพฺพาชกสเตหิ   ฯ   อถโข   สนฺธาโน   คหปติ   
ทิวาทิวสฺเสว    ราชคหา    นิกฺขมิ   ภควนฺต   ทสฺสนาย   ฯ   อถโข   
สนฺธานสฺส   คหปติสฺส   เอตทโหสิ   อกาโล   โข  ตาว  ๑  ภควนฺต   
ทสฺสนาย    ปฏิสลลฺีโน    ภควา    มโนภาวนียานป   ภิกฺขูน   อสมโย   
ทสฺสนาย     ปฏิสลลฺีนา    มโนภาวนียา    ภิกฺขู    ยนฺนูนาห    เยน   
อุทุมฺพริกาย     ปริพฺพาชการาโม     เยน    นิโคฺรโธ    ปริพฺพาชโก   
เตนุปสงฺกเมยฺยนฺติ   ฯ   อถโข   สนฺธาโน   คหปติ  เยน  อุทุมฺพรกิาย   
ปริพฺพาชการาโม เยน นโิคฺรโธ ปริพฺพาชโก เตนุปสงฺกมิ ฯ   
    [๑๙]   เตน   โข  ปน  สมเยน  นิโคฺรโธ  ปริพฺพาชโก  มหติยา   
ปริพฺพาชกปริสาย  สทฺธ ึ นิสินฺโน  โหติ  อุนฺนาทินิยา อุจฺจาสทฺทมหาสทฺทาย   
อเนกวิหิต      ติรจฺฉานกถ      กเถนฺติยา     เสยฺยถีท     ราชกถ   
โจรกถ  มหามตฺตกถ  เสนากถ  ภยกถ  ยุทฺธกถ  อนนฺกถ ปานกถ วตฺถกถ   
สยนกถ  มาลากถ  คนฺธกถ  าติกถ  ยานกถ  คามกถ  นิคมกถ ชนปทกถ   
นครกถ  อิตฺถีกถ  ปรุิสกถ  ๒  สรุาปานกถ  ๓  วิสิขากถ กุมฺภฏานกถ   
ปุพฺพเปตกถ      นานตฺตกถ     โลกกฺขายิก     กถ     สมุทฺทกฺขายิก   
#๑ ม. ตาวสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒ ม. อย น ทิสฺสติ ฯ  ๓ โป. ม. ยุ. สูรกถ ฯ    
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กถ   อิติภวาภวกถ   อิติ  วา  ฯ  อทฺทสา  โข  นิโคฺรโธ  ปริพฺพาชโก   
สนฺธาน  คหปตึ  ทูรโต  ว  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  สก  ปริส  สณฺเปสิ ๑   
อปฺปสทฺทา    โภนโฺต    โหนฺตุ    มา    โภนฺโต    สทฺทมกตฺถ   อย   
สมณสฺส   โคตมสฺส   สาวโก   อาคจฺฉติ   สนฺธาโน   คหปติ   ยาวตา   
โข   ปน   สมณสฺส   โคตมสฺส   สาวกา  คิหี  โอทาตวสนา  ราชคเห   
ปฏิวสนฺติ   อย   เตส   อ ฺตโร   สนฺธาโน   คหปติ   อปฺปสทฺทกามา   
โข    ปนายสฺมนฺโต    ๒    อปฺปสทฺทสฺส   วณฺณวาทิโน   อปฺเปวนาม   
อปฺปสทฺท     ปริส     วิทตฺิวา     อุปสงฺกมิตพฺพ    ม ฺเยฺยาติ    ฯ   
เอว วุตฺเต เต ปริพฺพาชกา ตุณฺหี อเหสุ ฯ   
    [๒๐]   อถโข   สนฺธาโน   คหปติ   เยน  นโิคฺรโธ  ปริพฺพาชโก   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   นิโคฺรเธน   ปริพฺพาชเกน   สทฺธึ  สมฺโมทิ   
สมฺโมทนีย   กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน    โข   สนฺธาโน   คหปติ   นโิคฺรธ   ปริพฺพาชก   เอตทโวจ   
อ ฺถา    โข   อิเม   โภนฺโต   อ ฺติตฺถิยา   ปรพฺิพาชกา   สงฺคมฺม   
สมาคมฺม    อุนฺนาทิโน   อุจฺจาสทฺทมหาสทฺทา   อเนกวิหิต   ติรจฺฉานกถ   
อนุยุตฺตา   วิหรนฺติ   เสยฺยถีท   ราชกถ  โจรกถ  ฯเปฯ  อิติภวาภวกถ   
อิติ     วา     อ ฺถา     โข    ปน    โส    ภควา    อร ฺเ   
วนปตฺถานิ   ปนฺตานิ   เสนาสนานิ  ปฏิเสวติ  อปฺปสทฺทานิ  อปฺปนิโฆสานิ   
วีชนวาตานิ      มนุสฺสราหเสยฺยกานิ      ปฏิสลฺลานสารุปฺปานีติ     ฯ   
เอว   วุตฺเต   นิโคฺรโธ   ปริพฺพาชโก   สนฺธาน   คหปตึ   เอตทโวจ   
#๑ โป. ม. ยุ. สณฺาเปสิ ฯ  ๒ ม. ย.ุ ปเนเต อายสฺมนฺโต อปฺปสทฺทวินีตา ฯ    
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ยคฺเฆ   คหปติ   ชาเนยฺยาสิ   เกน   สมโณ   โคตโม  สทฺธ ึ สลฺลปติ   
เกน    สากจฺฉ    สมาปชชฺติ    เกน    ป ฺาเวยฺยตฺติย   สมาปชชฺติ   
สุ ฺาคารหตา      สมณสฺส     โคตมสฺส     ป ฺา     อปริสาวจโร   
สมโณ   โคตโม   นาล   สลฺลาปาย   โส  อนฺตปนฺตาเนว  ๑  เสวติ   
เสยฺยถาป    นาม   โคกาณา   ปริยนฺตจารินี   อนฺตปนฺตาเนว   เสวติ   
เอวเมว   สุ ฺาคารหตา   สมณสฺส   โคตมสฺส   ป ฺา   อปริสาวจโร   
สมโณ     โคตโม     นาล     สลฺลาปาย     โส    อนฺตปนฺตาเนว   
เสวติ    อิงฺฆ   คหปติ   สมโณ   โคตโม   อิท   ปริส   อาคจฺเฉยฺย   
เอกปเ ฺหเนว     น     สสาเทยฺยาม     ตุจฺฉกุมฺภึว    น    ม ฺเ   
โอโรเธยฺยามาติ ฯ   
    [๒๑]   อสฺโสสิ   โข   ภควา   ทิพฺพาย   โสตธาตุยา  วิสุทฺธาย   
อติกฺกนฺตมานุสิกาย    สนฺธานสฺส   คหปติสฺส   นโิคฺรเธน   ปรพฺิพาชเกน   
สทฺธึ    อิม   กถาสลฺลาป   ฯ   อถโข   ภควา   คิชฺฌกูฏา   ปพฺพตา   
โอโรหิตฺวา    เยน    สุมาคธาย    ตีเร   โมรนิวาโป   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา  สุมาคธาย  ตีเร  โมรนิวาเป  อพฺโภกาเส  จงฺกมติ ๒ ฯ   
อทฺทสา    โข   นโิคฺรโธ   ปริพฺพาชโก   ภควนฺต   สุมาคธาย   ตีเร   
โมรนิวาเป   อพฺโภกาเส   จงฺกมนฺต   ทิสฺวา   สก   ปริส   สณฺเปสิ   
อปฺปสทฺทา    โภนโฺต    โหนฺตุ    มา    โภนฺโต    สทฺทมกตฺถ   อย   
สมโณ   โคตโม   สุมาคธาย   ตีเร  โมรนิวาเป  อพฺโภกาเส  จงฺกมติ   
อปฺปสทฺทกาโม    โข   ปน   โส   อายสฺมา   อปฺปสทฺทสฺส   วณฺณวาที   
#๑ ม. ย.ุ อนตฺมนฺตาเนว ฯ  ๒ ม. ย. จงฺกมิ ฯ    
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อปฺเปวนาม    อปฺปสทฺท    ปริส    วิทตฺิวา   อุปสงฺกมิตพฺพ   ม ฺเยฺย   
สเจ    สมโณ    โคตโม   อิม   ปริส   อาคจฺเฉยฺย   อิมนฺต   ป ฺห   
ปุจฺเฉยฺยาม   โก   นาม   โส   ภนฺเต  ภควโต  ธมฺโม  เยน  ภควา   
สาวเก    วิเนติ   เยน   ภควตา   สาวกา   วินีตา   อสฺสาสปฺปตฺตา   
ปฏิชานนฺติ    อชฺฌาสย    อาทิพฺรหฺมจริยนฺติ   ฯ   เอว   วุตฺเต   เต   
ปริพฺพาชกา ตุณฺหี อเหสุ ฯ   
    [๒๒]  อถโข  ภควา  เยน  นิโคฺรโธ  ปริพฺพาชโก  เตนุปสงฺกมิ ฯ   
อถโข       นโิคฺรโธ      ปริพฺพาชโก      ภควนฺต      เอตทโวจ   
เอตุ   โข   ภนฺเต   ภควา   สฺวาคต   ภนฺเต   ภควโต  จิรสฺส  โข   
ภนฺเต    ภควา    อิม    ปรยิายมกาสิ   ยทิท   อิธาคมนาย   นิสีทตุ   
ภนฺเต   ภควา   อิทมาสน   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   นิสีท ิ  ภควา  ป ฺตฺเต   
อาสเน   ฯ   นิโคฺรโธป   โข   ปริพฺพาชโก   อ ฺตร   นีจ   อาสน   
คเหตฺวา    เอกมนฺต   นิสทีิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินฺน   โข   นิโคฺรธ   
ปริพฺพาชก   ภควา   เอตทโวจ   กายโนตฺถ   นิโคฺรธ  เอตรหิ  กถาย   
สนฺนิสินฺนา   กา   จ   ปน   โว   อนฺตรากถา   วิปฺปกตาติ  ฯ  เอว   
วุตฺเต   นิโคฺรโธ   ปริพฺพาชโก   ภควนฺต  เอตทโวจ  อิธ  มย  ภนฺเต   
อทฺทสาม  ภควนฺต  สุมาคธาย  ตีเร  โมรนิวาเป  อพฺโภกาเส  จงฺกมนฺต   
ทิสฺวา  เอว  อโวจุมฺหา  สเจ  สมโณ  โคตโม  อิม  ปริส  อาคจฺเฉยฺย   
อิมนฺต   ป ฺห   ปุจฺเฉยฺยาม   โก   นาม  โส  ภนฺเต  ภควโต  ธมฺโม   
เยน    ภควา   สาวเก   วิเนติ   เยน   ภควตา   สาวกา   วินีตา    
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อสฺสาสปฺปตฺตา   ปฏชิานนฺติ   อชฺฌาสย  อาทิพฺรหฺมจริยนฺติ  อย  โข  โน   
ภนฺเต   อนฺตรากถา   วิปฺปกตา   อถ  ภควา  อนุปฺปตฺโตติ  ฯ  ทุชฺชาน   
โข   ปเนต   นิโคฺรธ   ตยา  อ ฺทิฏ ิเกน  อ ฺขนฺติเกน  อ ฺรุจิเกน   
อ ฺตฺร   อาโยเคน   อ ฺตฺร   อาจริยเกน   เยนาห  สาวเก  วิเนมิ   
เยน   มยา   สาวกา   วินีตา   อสฺสาสปฺปตฺตา   ปฏชิานนฺติ  อชฌฺาสย   
อาทิพฺรหฺมจริยนฺติ   อิงฺฆ  ตฺว  ม  นิโคฺรธ  สเก  อาจริยเก  อธิชคุิจฺเฉ   
ป ฺห    ปุจฺฉ   กถสนฺตา   นุ   โข   ภนฺเต   ตโปชิคุจฺฉา   ปริปุณฺณา   
โหติ   กถ  อปริปุณฺณาติ  ฯ  เอว  วุตฺเต  เต  ปริพฺพาชกา  อุนฺนาทิโน   
อุจฺจาสทฺทมหาสทฺทา   อเหสุ   อจฺฉริย   วต   โภ   อพฺภุต   วต  โภ   
สมณสฺส    โคตมสฺส    มหิทฺธิกตา    มหานุภาวตา   ยตฺร   ห ิ  นาม   
สกวาท เปสฺสติ ปรวาเทน ปวาเรสฺสตีติ ฯ   
    [๒๓]  อถโข  นิโคฺรโธ  ปริพฺพาชโก  เต  ปริพฺพาชเก  อปฺปสทฺเท   
กตฺวา    ภควนฺต    เอตทโวจ   มย   โข   ภนฺเต   ตโปชิคุจฺฉวาทา   
ตโปชิคุจฺฉ  ๑  อลลฺีนา  วิหราม  กถสนฺตา  นุ  โข  ภนฺเต ตโปชิคุจฺฉา   
ปริปุณฺณา    โหติ    กถ    อปริปุณฺณาติ   ฯ   อิธ   นโิคฺรธ   ตปสฺสี   
อเจลโก   โหติ   มุตฺตาจาโร   หตฺถาวเลขโน  ๒  น  เอหิภทฺทนฺติโก   
น    ติฏภทฺทนฺติโก   น   อภิหต   น   อุทฺทิสฺส   กต   น   นิมนตฺน   
สาทิยติ     โส    น    กุมภิฺมุขา    ปฏคฺิคณฺหาติ    น    กโลปมขุา   
ปฏิคฺคณฺหาติ   น  เอฬกมนฺตร  น  อุทกฺุขลมนฺตร  ๓  น  มุสลมนฺตร  น   
ทณฺฑมนฺตร   น   ทฺวินฺน   ภุ ฺชมานาน   น   คพฺภินิยา  น  ปายมานาย   
#๑ ม. ย.ุ ตโปชิคุจฺฉาสารา ตโปชิคุจฺฉา ฯ  ๒ ม. ย.ุ หตฺถาปเลขโน ฯ   
#๓ ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ    
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น   ปริสนฺตรคตาย   ๑  น  สงฺกิตฺตีสุ  น  ยตฺถ  สา  อุปฏ ิตา  โหติ   
น   ยตฺถ   มกขิฺกา   สณฺฑสณฺฑจารินี   น   มจฺฉ  น  มส  น  สุร  น   
เมรย  น  ถุโสทก  ปวติ  ฯ  โส  เอกาคาริโก  วา โหติ เอกาโลปโก   
ทฺวาคาริโก  วา  โหติ  ทฺวาโลปโก  สตฺตาคาริโก วา โหติ สตฺตาโลปโก   
เอกิสฺสาป    ทตฺติยา    ยาเปติ   ทฺวีหิป   ทตฺตีหิ   ยาเปติ   สตฺตหิป   
ทตฺตีหิ   ยาเปติ   เอกาหิกป   อาหาร   อาหาเรติ   ทฺวีหิกป  อาหาร   
อาหาเรติ   สตฺตหิกป   อาหาร   อาหาเรติ   อิติ  เอวรูป  อทฺธมาสิก   
ปริยายภตฺตโภชนานุโยคมนุยุตฺโต    วิหรติ   ฯ   โส   สากภกฺโข   วา   
โหติ   สามากภกฺโข   วา  โหติ  นิวารภกฺโข  วา  โหติ  ททฺทุลกภกฺโข   
วา  โหติ  สาตภกฺโข  ๒  วา  โหติ  กณฺณภกฺโข 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   ติริฏานิป  ธาเรติ  อชินานิป  ธาเรติ  อชินกขิฺปป   
ธาเรติ   กุสจีรป   ธาเรติ   วากจีรป   ธาเรติ   ผลกจีรป   ธาเรติ   
เกสกมฺพลป    ธาเรติ   วาลกมฺพลป   ธาเรติ   อุลุกปกฺขิกป   ธาเรติ   
เกสมสฺสุโลจโกป    โหติ    เกสมสฺสุโลจนานุโยคมนุยุตฺโต    อุภฏโกป   
โหติ    อาสนปฏิกฺขิตฺโต    อุกฺกฏุิโกป    โหติ   อุกฺกุฏิกปฺปธานมนุยุตฺโต   
กณฺฏกปสฺสยิโกป   โหติ   กณฺฏกปสฺสเย   เสยฺย   กปฺเปติ   ผลกเสยฺยป   
กปฺเปติ  ฏณฺฑิลเสยฺยป  ๓  กปฺเปติ  เอกปสฺสยิโกป  โหติ  รโชชลลฺธโร   
#๑ โป. ม. ยุ. ปุริสนฺตรคตาย ฯ  ๒ ม. ย.ุ หตภกฺโข ฯ   
#๓ โป. ม. ย.ุ ถณฺฑิลเสยฺยป ฯ    
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อพฺโภกาสิโกป โหติ ยถาสนฺถติโก เวกฏิโกป โหติ วิกฏโภชนานุโยคมนุยุตฺโต   
อาปานโกป        โหติ       อาปานกตฺตมนุยุตฺโต       สายตติยกป   
อุทโกโรหนานุโยคมนุยุตฺโต    วิหรติ    ฯ   ต   กึ   ม ฺสิ   นิโคฺรธ   
ยทิ   เอว   สนฺเต   ตโปชคุิจฺฉา   ปริปณฺุณา   โหติ   อปริปุณฺณาติ  ฯ   
อทฺธา   โข   ภนฺเต   เอว   สนฺเต   ตโปชิคุจฺฉา   ปรปิุณฺณา   โหติ   
โน    อปริปณฺุณาติ    ฯ    เอว   ปริปุณฺณายป   โข   อห   นโิคฺรธ   
ตโปชิคุจฺฉาย อเนกวิหิเต อุปกฺกิเลเส วทามีติ ฯ   
    [๒๔]   ยถากถ  ปน  ภนฺเต  ภควา  เอวปริปุณฺณาย  ตโปชิคุจฺฉาย   
อเนกวิหิเต  อุปกฺกิเลเส  วทตีติ  ฯ  อิธ  นิโคฺรธ  ตปสฺสี  ตป สมาทิยติ   
โส   เตน   ตปสา  อตฺตมโน  โหติ  ปริปุณฺณสงฺกปฺโป  ฯ  ยป  นิโคฺรธ   
ตปสฺสี  ตป  สมาทิยติ  โส  เตน  ตปสา  อตฺตมโน โหติ ปริปณฺุณสงฺกปฺโป   
อยป     โข     นิโคฺรธ     ตปสฺสิโน    อุปกฺกิเลโส    โหติ    ฯ   
ปุน   จปร   นิโคฺรธ   ตปสฺสี   ตป   สมาทิยติ   โส   เตน   ตปสา   
อตฺตานุกฺกเสติ   ปร   วมฺเภติ  ฯ  ยป  นิโคฺรธ  ตปสฺสี  ตป  สมาทิยติ   
โส   เตน   ตปสา   อตฺตานุกฺกเสติ  ปร  วมฺเภติ  อยป  โข  นิโคฺรธ   
ตปสฺสิโน   อุปกฺกิเลโส   โหติ   ฯ   ปนุ   จปร  นโิคฺรธ  ตปสฺสี  ตป   
สมาทิยติ   โส  เตน  ตปสา  มชชฺติ  มุจฺฉติ  มทมาปชฺชติ  ๑  ฯ  ยป   
นิโคฺรธ   ตปสฺสี   ตป   สมาทิยติ   โส   เตน  ตปสา  มชฺชติ  มุจฺฉติ   
มทมาปชฺชติ   อยป   โข   นิโคฺรธ   ตปสฺสิโน   อุปกฺกิเลโส  โหติ  ฯ   
ปุน   จปร   นิโคฺรธ   ตปสฺสี   ตป   สมาทิยติ   โส   เตน   ตปสา   
#๑ ม. ย.ุ ปมาทมาปชฺชติ ฯ    
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ลาภสกฺการสิโลก    อภินพฺิพตฺเตติ    โส    เตน   ลาภสกฺการสิโลเกน   
อตฺตมโน   โหติ   ปริปุณฺณสงฺกปฺโป   ฯ   ยป   นิโคฺรธ   ตปสฺสี   ตป   
สมาทิยติ    โส    เตน    ตปสา    ลาภสกฺการสิโลก   อภินิพฺพตฺเตติ   
โส    เตน   ลาภสกฺการสิโลเกน   อตฺตมโน   โหติ   ปริปุณฺณสงฺกปฺโป   
อยป    โข    นิโคฺรธ    ตปสฺสิโน    อุปกฺกิเลโส   โหติ   ฯ   ปนุ   
จปร    นิโคฺรธ    ตปสฺสี    ตป    สมาทิยติ    โส   เตน   ตปสา   
ลาภสกฺการสิโลก    อภินพฺิพตฺเตติ    โส    เตน   ลาภสกฺการสิโลเกน   
อตฺตานุกฺกเสติ   ปร   วมฺเภติ  ฯ  ยป  นิโคฺรธ  ตปสฺสี  ตป  สมาทิยติ   
โส    เตน    ตปสา   ลาภสกฺการสิโลก   อภินิพฺพตฺเตติ   โส   เตน   
ลาภสกฺการสิโลเกน    อตฺตานุกฺกเสติ    ปร    วมฺเภติ    อยป   โข   
นิโคฺรธ   ตปสฺสิโน   อุปกฺกิเลโส  โหติ  ฯ  ปุน  จปร  นโิคฺรธ  ตปสฺสี   
ตป   สมาทิยติ   โส   เตน   ตปสา   ลาภสกฺการสิโลก  อภินิพฺพตฺเตติ   
โส   เตน   ลาภสกฺการสิโลเกน   มชชฺติ  มุจฺฉติ  มทมาปชฺชติ  ฯ  ยป   
นิโคฺรธ   ตปสฺสี   ตป  สมาทิยติ  โส  เตน  ตปสา   ลาภสกฺการสิโลก   
อภินิพฺพตฺเตติ    โส    เตน    ลาภสกฺการสิโลเกน    มชชฺติ   มุจฺฉติ   
มทมาปชฺชติ   อยป   โข   นิโคฺรธ   ตปสฺสิโน   อุปกฺกิเลโส  โหติ  ฯ   
ปุน    จปร   นิโคฺรธ   ตปสฺสี   ตป   สมาทิยติ   โภชเนสุ   โวทาส   
อาปชฺชติ   อิท   เม   ขมติ   อิท   เม   น   ขมตีติ  ฯ  โส  ย ฺจ   
ขฺวาสฺส   น   ขมติ   ต   สาเปกฺโข   ปขหติ   ย   ปนสฺส  ขมติ  ต   
คธิโต     มุจฺฉิโต    อชฺฌาปนฺโน    อนาทีนวทสฺสาวี    อนิสฺสรณป ฺโ   
ปริภุ ฺชติ    อย   โข   นิโคฺรธ   ตปสฺสิโน   อุปกฺกิเลโส   โหติ   ฯ    
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ปุน   จปร   นิโคฺรธ  ตปสฺสี  ตป  สมาทิยติ  ลาภสกฺการสิโลกนิกนฺติเหตุ   
สกฺกริสฺสนฺติ    ม    ราชาโน    ราชมหามตฺตา   ขตฺติยา   พฺราหฺมณา   
คหปติกา    ติตฺถิยาติ   อยป   โข   นโิคฺรธ   ตปสฺสิโน   อุปกฺกิเลโส   
โหติ   ฯ   ปนุ   จปร  นโิคฺรธ  ตปสฺสี  อ ฺตร  สมณ  วา  พฺราหฺมณ   
วา  กุโต  ๑  อปสาเทตา  โหติ  ก ึ ปนาย สมฺพหุลาชีโว ๒ สพฺพสพฺพ   
สภกฺเขติ   เสยฺยถีท   มลูพีช   ขนฺธพีช   ผลุพีช   อคฺคพีช   พีชพีชเมว   
ป ฺจม     อสนิวิจกฺก     ทนฺตกูฏ    สมณปฺปวาเทนาติ    อยป    โข   
นิโคฺรธ   ตปสฺสิโน   อุปกฺกิเลโส  โหติ  ฯ  ปุน  จปร  นโิคฺรธ  ตปสฺสี   
ปสฺสติ   อ ฺตร   สมณ   วา   พฺราหฺมณ   วา   กุเลสุ   สกฺกริยมาน   
ครุกริยมาน   มานิยมาน   ปูชิยมาน   ฯ   ตสฺส   เอว   โหติ  อิมมหฺิ   
นาม   สมฺพหุลาชีว   กุเลสุ   สกฺกโรนฺติ  ครุกโรนฺติ  มาเนนฺติ  ปูเชนฺติ   
ม   ปน   ตปสฺสึ   ลูขาชีวึ   กเุลส ุ น  สกฺกโรนฺติ  น  ครุกโรนฺติ  น   
มาเนนฺติ  น  ปูเชนฺตีติ  ฯ  อิติ  โส  อิสสฺามจฺฉริย  กุเลสุ  อุปฺปาเทตา   
โหติ   อยป   โข   นิโคฺรธ   ตปสฺสิโน   อุปกฺกิเลโส   โหติ  ฯ  ปุน   
จปร   นโิคฺรธ   ตปสฺสี   อาปาถกนิสาที   โหติ   อยป   โข  นิโคฺรธ   
ตปสฺสิโน   อุปกฺกิเลโส   โหติ  ฯ  ปุน  จปร  นิโคฺรธ  ตปสฺสี  อตฺตาน   
อทสฺสยมาโน    กุเลส ุ   จรติ    อิทป    เม   ตปสฺมึ   อิทป   เม   
ตปสฺมินฺติ   อยป   โข   นโิคฺรธ   ตปสฺสิโน   อุปกฺกเิลโส   โหติ   ฯ   
ปุน    จปร    นิโคฺรธ   ตปสฺสี   กิ ฺจิเทว   ปฏิจฺฉนฺน   เสวติ   โส   
ขมติ    เต    อิทนฺติ   ปฏุโ   สมาโน   อกฺขมมาน   อาห   ขมตีติ   
#๑ โป. ม. ยุ. อย น ทิสฺสติ ฯ  ๒ ส.ี ย.ุ พหุลาชีโว ฯ    
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ขมมาน   อาห   น  ขมตีติ  ฯ  อิติ  โส  สมฺปชานมุสา  ภาสิตา  โหติ   
อยป   โข   นโิคฺรธ   ตปสฺสิโน   อุปกฺกเิลโส   โหติ   ฯ  ปุน  จปร   
นิโคฺรธ    ตปสฺสี    ตถาคตสฺส    วา   ตถาคตสาวกสฺส   วา   ธมฺม   
เทเสนฺตสฺส    สนฺตเยว    ปริยาย    อนุ ฺเยฺย   นานุชานาติ   อยป   
โข   นิโคฺรธ   ตปสฺสิโน   อุปกฺกิเลโส   โหติ  ฯ  ปุน  จปร  นิโคฺรธ   
ตปสฺสี   โกธโน   โหติ   อุปนาหี   ฯ   ยป  นิโคฺรธ  ตปสฺสี  โกธโน   
โหติ   อุปนาหี   อยป   โข  นิโคฺรธ  ตปสฺสิโน  อุปกฺกิเลโส  โหติ  ฯ   
ปุน   จปร   นิโคฺรธ   ตปสฺสี   มกฺขี   โหติ   ปลาส ี  อสฺสุกี   โหติ   
มจฺฉรี    สโ   โหติ   มายาวี   ถทโฺธ   โหติ   อติมานี   ปาปจฺโฉ   
โหติ   ปาปกาน   อิจฺฉาน  วสงฺคโต  มจฺิฉาทิฏ ิโก  โหติ  อนฺตคาหิกาย   
ทิฏ ิยา     สมนฺนาคโต     สนฺทฏิ ิปรามาสี     โหติ     อาธานคาหี   
ทุปฺปฏินิสฺสคฺคี   ฯ   ยป   โข   นิโคฺรธ  ตปสฺสี  สนทฺิฏ ิปรามาสี  โหติ   
อาธานคาหี   ทุปฺปฏินิสฺสคฺคี   อยป  โข  นิโคฺรธ  ตปสฺสิโน  อุปกฺกิเลโส   
โหติ   ฯ   ต   กึ   ม ฺสิ  นิโคฺรธ  ยทิเม  ตโปชิคุจฺฉา  อุปกฺกิเลสา   
วา   อนุปกฺกิเลสา   วาติ   ฯ  อทฺธา  โข  อิเม  ภนฺเต  ตโปชิคุจฺฉา   
อุปกฺกิเลสา   โน   อนุปกกฺิเลสา   าน   โข   ปเนต  ภนฺเต  วิชฺชติ   
ย   อิเธกจฺโจ   ตปสฺสี   สพฺเพเหว  อิเมหิ  อุปกฺกิเลเสหิ  สมนฺนาคโต   
อสฺส โก ปน วาโท อ ฺตร ฺตเรนาติ ฯ   
    [๒๕]   อิธ   นิโคฺรธ   ตปสฺสี  ตป  สมาทิยติ  โส  เตน  ตปสา   
น   อตฺตมโน   โหติ   น   ปริปุณฺณสงฺกปฺโป   ฯ  ยป  นิโคฺรธ  ตปสฺสี    
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ตป  สมาทิยติ  โส  เตน  ตปสา  น  อตฺตมโน  โหติ น ปริปุณฺณสงฺกปฺโป   
เอว    โส    ตสฺมึ    าเน    ปริสุทฺโธ   โหติ   ฯ   ปนุ   จปร   
นิโคฺรธ   ตปสฺสี   ตป  สมาทิยติ  โส  เตน  ตปสา  น  อตฺตานุกฺกเสติ   
น   ปร  วมฺเภติ  ฯเปฯ  เอว  โส  ตสฺมึ  าเน  ปรสิุทฺโธ  โหติ  ฯ   
ปุน   จปร   นิโคฺรธ   ตปสฺสี   ตป   สมาทิยติ  โส  เตน  ตปสา  น   
มชฺชติ   น   มุจฺฉติ   น  มทมาปชฺชติ  ฯเปฯ  เอว  โส  ตสฺมึ  าเน   
ปริสุทฺโธ   โหติ   ฯ   ปุน   จปร   นโิคฺรธ   ตปสฺสี   ตป  สมาทิยติ   
โส    เตน    ตปสา   ลาภสกฺการสิโลก   อภินิพฺพตฺเตติ   โส   เตน   
ลาภสกฺการสิโลเกน   น   อตฺตมโน   โหติ   น   ปรปิุณฺณสงฺกปฺโป   ฯ   
ยป   นิโคฺรธ   ตปสฺสี   ฯเปฯ   เอว   โส   ตสฺมึ  าเน  ปริสุทโฺธ   
โหติ  ฯ  ปุน  จปร  นโิคฺรธ  ตปสฺสี  ตป  สมาทิยติ  โส  เตน  ตปสา   
ลาภสกฺการสิโลก   อภินิพฺพตฺเตติ   โส   เตน   ลาภสกฺการสิโลเกน  น   
อตฺตานุกฺกเสติ  น  ปร  วมฺเภติ  ฯ  ยป  นิโคฺรธ  ตปสฺสี  ฯเปฯ  เอว   
โส  ตสฺม ึ าเน  ปริสุทฺโธ  โหติ  ฯ  ปนุ  จปร  นิโคฺรธ  ตปสฺสี  ตป   
สมาทิยติ   โส   เตน   ตปสา   ลาภสกฺการสิโลก   อภินิพฺพตฺเตติ  โส   
เตน   ลาภสกฺการสิโลเกน   น  มชชฺติ  น  มุจฺฉติ  น  มทมาปชชฺติ  ฯ   
ยป   นิโคฺรธ   ตปสฺสี   ฯเปฯ   เอว   โส   ตสฺมึ  าเน  ปริสุทโฺธ   
โหติ   ฯ   ปนุ   จปร  นโิคฺรธ  ตปสฺสี  ตป  สมาทิยติ  ๑  โภชเนสุ   
น   โวทาส   อาปชฺชติ   อิท   เม   ขมติ   อิท  เม  น  ขมตีติ  ฯ   
โส   ย ฺจ   ขฺวาสฺส   น   ขมติ   ต   อนเปกฺโข  ปชหติ  ย  ปนสฺส   
#๑ ม. ตป สมาทิยตีติ ปาทฺวย นตฺถิ ฯ    
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ขมติ     ต    อคธิโต    อมุจฺฉิโต    อนชฺฌาปนฺโน    อาทีนวทสฺสาวี   
นิสฺสรณป ฺโ    ปริภุ ฺชติ    เอว    โส    ตสฺมึ   าเน   ปริสุทโฺธ   
โหติ   ฯ   ปนุ   จปร   นิโคฺรธ   ตปสฺสี   ตป   สมาทิยติ   น  โส   
ลาภสกฺการสิโลกนิกนฺติเหตุ   สกกฺริสสฺนฺติ   ม   ราชาโน  ราชมหามตฺตา   
ขตฺติยา   พฺราหฺมณา   คหปติกา   ติตฺถยิาติ   เอว   โส  ตสฺมึ  าเน   
ปริสุทฺโธ   โหติ   ฯ   ปุน   จปร   นโิคฺรธ   ตปสฺสี   อ ฺตร  สมณ   
วา   พฺราหฺมณ   วา   น  อปสาเทตา  โหติ  กึ  ปนาย  สมฺพหุลาชีโว   
สพฺพสพฺพ    สภกฺเขติ   เสยฺยถีท   มลูพีช   ขนฺธพีช   ผลุพีช   อคฺคพีช   
พีชพีชเมว    ป ฺจม    อสนิวิจกฺก   ทนตฺกูฏ   สมณปฺปวาเทนาติ   เอว   
โส   ตสฺมึ   าเน   ปริสุทโฺธ   โหติ  ฯ  ปุน  จปร  นโิคฺรธ  ตปสฺสี   
ปสฺสติ   อ ฺตร   สมณ   วา   พฺราหฺมณ   วา   กุเลสุ   สกฺกริยมาน   
ครุกริยมาน   มานิยมาน   ปูชิยมาน   ฯ  ตสฺส  น  เอว  โหติ  อิมมฺหิ   
นาม   สมฺพหุลาชีว   กุเลสุ   สกฺกโรนฺติ  ครุกโรนฺติ  มาเนนฺติ  ปูเชนฺติ   
ม   ปน   ตปสฺสึ   ลูขาชีวึ   กุเลส ุ น  สกฺกโรนฺติ  น  ครุกโรนฺติ  น   
มาเนนฺติ  น  ปูเชนฺตีติ  ฯ  อิติ  โส  อิสสฺามจฺฉริย  กุเลสุ  นุปฺปาเทตา   
โหติ  เอว  โส  ตสฺมึ  าเน  ปริสุทโฺธ  โหติ  ฯ  ปุน  จปร  นิโคฺรธ   
ตปสฺสี   น   อาปาถกนิสาที   โหติ  เอว  โส  ตสฺม ึ าเน  ปริสุทฺโธ   
โหติ   ฯ   ปนุ   จปร   นิโคฺรธ   ตปสฺสี   น  อตฺตาน  อทสฺสยมาโน   
กุเลสุ    จรติ   อิทป   เม   ตปสฺมึ   อิทป   เม   ตปสฺมินฺติ   เอว   
โส   ตสฺมึ   าเน   ปริสุทโฺธ   โหติ  ฯ  ปุน  จปร  นโิคฺรธ  ตปสฺสี    
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น   กิ ฺจิเทว   ปฏิจฺฉนฺน   เสวติ   โส   ขมติ   เต   อิทนฺติ  ปุฏโ   
สมาโน   อกขฺมมาน   อาห   น   ขมตีติ   ขมมาน   อาห  ขมตีติ  ฯ   
อิติ    โส   สมฺปชานมุสา   น   ภาสิตา   โหติ   เอว   โส   ตสฺม ึ  
าเน   ปริสทฺุโธ   โหติ   ฯ   ปุน  จปร  นิโคฺรธ  ตปสฺสี  ตถาคตสฺส   
วา   ตถาคตสาวกสฺส   วา   ธมฺม   เทเสนฺตสฺส   สนฺตเยว   ปริยาย   
อนุ ฺเยฺย   อนุชานาติ   เอว   โส  ตสฺมึ  าเน  ปรสิุทฺโธ  โหติ  ฯ   
ปุน   จปร   นิโคฺรธ   ตปสฺสี   อกฺโกธโน   โหติ   อนุปนาหี  ฯ  ยป   
นิโคฺรธ    ตปสฺสี   อกฺโกธโน   โหติ   อนุปนาหี   เอว   โส   ตสฺมึ   
าเน   ปริสทฺุโธ   โหติ   ฯ   ปุน   จปร   นิโคฺรธ   ตปสฺสี  อมกขีฺ   
โหติ   อปลาสี   อนิสฺสุกี   โหติ   อมจฺฉรี   อสโ   โหติ   อมายาวี   
อถทฺโธ   โหติ   อนติมานี   น  ปาปจฺโฉ  โหติ  น  ปาปกาน  อิจฺฉาน   
วสงฺคโต    น    มิจฺฉาทิฏ ิโก    โหติ   น   อนฺตคาหิกาย   ทฏิ ิยา   
สมนฺนาคโต  น  สนฺทิฏ ิปรามาสี  โหติ  น  อาธานคาหี  สุปฏินสิฺสคฺคี  ฯ   
ยป   นิโคฺรธ   ตปสฺสี   น   สนฺทิฏ ิปรามาสี   โหติ   น  อาธานคาหี   
สุปฏินิสฺสคฺคี    เอว    โส    ตสฺมึ    าเน   ปริสุทโฺธ   โหติ   ฯ   
ต   ก ึ  ม ฺสิ   นิโคฺรธ   ยทิ   เอว  สนฺเต  ตโปชิคุจฺฉา  ปริสุทฺธา   
วา   โหติ   อปริสุทฺธา   วาติ   ฯ  อทฺธา  โข  ภนฺเต  เอว  สนฺเต   
ตโปชิคุจฺฉา  ปริสุทฺธา  โหติ  โน  อปริสุทฺธา  อคฺคปฺปตฺตา  จ  โหติ ๑   
สารปฺปตฺตา   จาติ   ฯ   น   โข   นิโคฺรธ  เอตฺตาวตา  ตโปชิคุจฺฉา   
อคฺคปฺปตฺตา สารปฺปตฺตา โหติ อปจ โข ปปฺปฏิกปตฺตา จ โหตีติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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    [๒๖]    กตฺิตาวตา    ปน    ภนฺเต   ตโปชิคุจฺฉา   อคฺคปฺปตฺตา   
สารปฺปตฺตา   จ   โหติ   สาธุ  ภนฺเต  ภควา  ตโปชิคุจฺฉาย  อคฺคเยว   
ปาเปตุ  สารเยว  ปาเปตูติ  ฯ  อิธ  นโิคฺรธ  ตปสฺส ีจาตุยามสวรสวุโตu   
โหติ   ฯ   กถ ฺจ   นิโคฺรธ   ตปสฺสี   จาตุยามสวรสวุโต   โหติ   ฯ   
อิธ   นโิคฺรธ   ตปสฺสี  น  ปาณ  อติปาเตติ  ๑  น  ปาณ  อติปาตยติ   
น   ปาณ   อติปาตยโต   สมนุ ฺโ   โหติ   น   อทินฺน   อาทิยติ  น   
อทินฺน    อาทิยาเปติ   น   อทินฺน   อาทิยโต   สมนุ ฺโ   โหติ   น   
มุสา    ภณติ   น   มุสา   ภณาเปติ   น   มุสา   ภณโต   สมนุ ฺโ   
โหติ   น   ภาวิตมาสึสติ   น   ภาวิตมาสึสาเปติ   น   ภาวิตมาสึสโต   
สมนุ ฺโ  โหติ  ฯ  เอว  นิโคฺรธ  ตปสฺสี  จาตุยามสวรสวุโต  โหติ  ฯ   
ยโต   นิโคฺรธ   ตปสฺสี   จาตุยามสวรสวุโต   โหติ   อทุ ฺจสฺส   โหติ   
ตปสฺสิตาย   ฯ   โส   อภิหรติ   โน   หีนายาวตฺตติ   ฯ  โส  วิวิตฺต   
เสนาสน   ภชติ   อร ฺ   รกฺุขมูล   ปพฺพต   กนฺทร   คิริคุห   สสุาน   
วนปตฺถ  อพฺโภกาส  ปลาสปุ ฺช  ๒  ฯ โส ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต   
นิสีทติ     ปลฺลงฺก    อาภุชิตฺวา    อุชุ    กาย    ปณิธาย    ปริมุข   
สตึ   อุปฏเปตฺวา   ฯ   โส   อภิชฺฌ   โลเก   ปหาย  วิคตาภิชฺเฌน   
เจตสา    วิหรติ    อภิชฺฌาย    จิตฺต    ปริโสเธติ    พฺยาปาทปโทส   
ปหาย   อพฺยาปนฺนจิตฺโต   วิหรติ  สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป  พฺยาปาทปโทสา   
จิตฺต       ปรโิสเธติ       ถนีมิทฺธ       ปหาย      วิคตถีนมิทฺโธ   
วิหรติ   อาโลกส ฺ ี   สโต   สมฺปชาโน   ถีนมิทฺธา   จิตฺต  ปรโิสเธติ   
#๑ สี. ย.ุ อติปาเปติ ฯ  ๒ โป. ม. ยุ. ปลาลปุ ฺช ฯ    
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อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ    ปหาย    อนุทฺธโต   วิหรติ   อชฺฌตฺต   วูปสนฺตจิตฺโต   
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจา    จิตฺต   ปริโสเธติ   วิจิกิจฺฉ   ปหาย   ติณฺณวิจิกิจฺโฉ   
วิหรติ   อกถกถี   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   วิจิกิจฺฉาย  จิตฺต  ปรโิสเธติ  ฯ   
โส   อิเม   ป ฺจ   นีวรเณ   ปหาย   เจตโส   อุปกฺกิเลเส  ป ฺาย   
ทุพฺพลีกรเณ   เมตฺตาสหคเตน   เจตสา   เอก   ทิส   ผริตฺวา  วิหรติ   
ตถา    ทุติย   ตถา   ตติย   ตถา   จตุตฺถ   อิติ   อุทฺธมโธ   ติริย   
สพฺพธิ    สพฺพตฺตตาย    สพฺพาวนฺต   โลก   เมตฺตาสหคเตน   เจตสา   
วิปุเลน   มหคฺคเตน   อปฺปมาเณน   อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน   ผรตฺิวา   
วิหรติ   ฯ   กรุณาสหคเตน   เจตสา   ฯ  มุทิตาสหคเตน  เจตสา  ฯ   
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  ฯ  ต  กึ  ม ฺสิ   
นิโคฺรธ    ยท ิ  เอว   สนฺเต   ตโปชิคุจฺฉา   ปริสุทฺธา   วา   โหติ   
อปริสุทฺธา   วาติ   ฯ   อทฺธา  โข  ภนฺเต  เอว  สนฺเต  ตโปชิคุจฺฉา   
ปริสุทฺธา   โหติ   โน   อปริสุทฺธา  อคฺคปฺปตฺตา  จ  โหติ  สารปฺปตฺตา   
จาติ   ฯ   น   โข   นิโคฺรธ   เอตฺตาวตา  ตโปชิคุจฺฉา  อคฺคปฺปตฺตา   
วา โหติ สารปฺปตฺตา วา อปจ โข ตจปตฺตา โหตีติ ฯ   
    [๒๗]   กตฺิตาวตา   ปน   ภนฺเต   ตโปชิคุจฺฉา   อคฺคปฺปตฺตา  จ   
โหติ   สารปฺปตฺตา   จ   สาธุ   เม   ภนฺเต   ภควา   ตโปชิคุจฺฉาย    
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อคฺคเยว   ปาเปตุ   สารเยว   ปาเปตูติ   ฯ   อิธ   นโิคฺรธ  ตปสฺสี   
จาตุยามสวรสวุโต  โหติ  ฯ  กถ ฺจ  นโิคฺรธ  ตปสฺสี  จาตุยามสวรสวุโต   
โหติ    ฯเปฯ    ยโต   นิโคฺรธ   ตปสฺสี   จาตุยามสวรสวุโต   โหติ   
อทุ ฺจสฺส   โหติ   ตปสฺสิตาย   ฯ  โส  อภิหรติ  โน  หีนายาวตฺตติ  ฯ   
โส   วิวิตฺต  เสนาสน  ภชติ  ฯเปฯ  โส  อิเม  ป ฺจ  นีวรเณ  ปหาย   
เจตโส   อุปกฺกิเลเส   ป ฺาย   ทุพฺพลีกรเณ  เมตฺตาสหคเตน  เจตสา   
เอก   ทิส   ผริตฺวา   วิหรติ   ฯเปฯ   โส   อเนกวิหิต  ปุพฺเพนิวาส   
อนุสฺสรติ   เสยฺยถีท   เอกป   ชาตึ  เทวฺป  ชาติโย  ติสฺโสป  ชาติโย   
จตสฺโสป   ชาติโย   ป ฺจป   ชาติโย   ฯเปฯ   ทสป   ชาติโย  วีสป   
ชาติโย    ตึสป   ชาติโย   จตฺตาฬีสป   ชาติโย   ป ฺาสป   ชาติโย   
สตป   ชาติโย   สหสฺสป   ชาติโย  สตสหสฺสป  ชาติโย  ๑  อเนเกป   
สวฏฏกปฺเป    อเนเกป    วิวฏฏกปฺเป    อเนเกป   สวฏฏวิวฏฏกปฺเป   
อมุตฺราสึ     เอวนาโม     เอวโคตฺโต    เอววณฺโณ    เอวมาหาโร   
เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที    เอวมายุปริยนฺโต    โส   ตโต   จุโต   อมุตฺร   
อุทปาทึ   ตตฺราปาสึ   เอวนาโม  เอวโคตฺโต  เอววณฺโณ  เอวมาหาโร   
เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที   เอวมายุปริยนฺโต   โส   ตโต  จุโต  อิธุปปนฺโนติ   
อิติ   สาการ   สอุทฺเทส  อเนกวิหิต  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรติ  ฯ  ต  กึ   
ม ฺสิ   นิโคฺรธ   ยทิ  เอว  สนฺเต  ตโปชิคุจฺฉา  ปริสุทฺธา  วา  โหติ   
อปริสุทฺธา   วาติ   ฯ   อทฺธา  โข  ภนฺเต  เอว  สนฺเต  ตโปชิคุจฺฉา   
#๑ ม. ย.ุ ชาติสตป ชาติสหสฺสป ชาติสตสหสฺสปติ ทิสฺสติ ฯ    
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ปริสุทฺธา   โหติ   โน   อปริสุทฺธา  อคฺคปฺปตฺตา  จ  โหติ  สารปฺปตฺตา   
จาติ   ฯ   น   โข   นิโคฺรธ   เอตฺตาวตา  ตโปชิคุจฺฉา  อคฺคปฺปตฺตา   
วา โหติ สารปฺปตฺตา วา อปจ โข เผคฺคุปตฺตา โหตีติ ฯ   
    [๒๘]  กิตฺตาวตา  ปน  ภนฺเต  ตโปชคุิจฺฉา  อคฺคปฺปตฺตา  จ  โหติ   
สารปฺปตฺตา   จ   สาธุ   เม   ภนฺเต  ภควา  ตโปชิคุจฺฉาย  อคฺคเยว   
ปาเปตุ  สารเยว  ปาเปตูติ  ฯ  อิธ  นโิคฺรธ  ตปสฺส ีจาตุยามสวรสวุโต   
โหติ   ฯ   กถ ฺจ   นิโคฺรธ   ตปสฺสี  จาตุยามสวรสวุโต  โหติ  ฯเปฯ   
ยโต   จ   โข   นิโคฺรธ   ตปสฺสี  จาตุยามสวรสวุโต  โหติ  อทุ ฺจสฺส   
โหติ   ตปสฺสิตาย  ฯ  โส  อภิหรติ  โน  หีนายาวตฺตติ  ฯ  โส  วิวิตฺต   
เสนาสน   ภชติ   ฯเปฯ   โส   อิเม  ป ฺจ  นีวรเณ  ปหาย  เจตโส   
อุปกฺกิเลเส   ป ฺาย   ทุพฺพลีกรเณ   เมตฺตาสหคเตน   เจตสา  ฯเปฯ   
อุเปกฺขาสหคเตน   เจตสา   วิปุเลน  มหคฺคเตน  อปฺปมาเณน  อเวเรน   
อพฺยาปชฺเฌน  ผริตฺวา  วิหรติ  ฯ  โส  อเนกวิหิต  ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ   
เสยฺยถีท  เอกมฺป  ชาตึ  เทฺวป  ชาติโย  ฯเปฯ  อิติ  สาการ สอุทฺเทส   
อเนกวิหิต   ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรติ  ฯ  โส  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน   
อติกฺกนฺตมานุสเกน    สตฺเต   ปสฺสติ   จวมาเน   อปุปชฺชมาเน   หีเน   
ปณีเต   สุวณฺเณ   ทุพฺพณฺเณ   สุคเต   ทคฺุคเต   ยถากมฺมูปเค   สตฺเต   
ปชานาติ   อิเม   วต   โภนโฺต   สตฺตา   กายทุจฺจริเตน  สมนฺนาคตา   
วจีทุจฺจริเตน    สมนฺนาคตา    มโนทุจฺจริเตน    สมนนฺาคตา   อริยาน   
อุปวาทกา    มิจฺฉาทิฏ ิกา    มิจฺฉาทิฏ ิกมฺมสมาทานา    เต   กายสฺส    
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เภทา   ปร   มรณา   อปาย   ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปนฺนา  อิเม   
วา   ปน   โภนฺโต   สตฺตา   กายสุจริเตน   สมนฺนาคตา  วจีสุจริเตน   
สมนฺนาคตา     มโนสุจริเตน    สมนฺนาคตา    อริยาน    อนุปวาทกา   
สมฺมาทิฏ ิกา    สมฺมาทิฏ ิกมฺมสมาทานา   เต   กายสฺส   เภทา   ปร   
มรณา    สุคตึ    สคฺค   โลก   อุปปนนฺาติ   อิติ   ทพฺิเพน   จกฺขุนา   
วิสุทฺเธน   อติกฺกนฺตมานุสเกน   สตฺเต   ปสฺสติ  จวมาเน  อุปปชฺชมาเน   
หีเน    ปณีเต   สุวณฺเณ   ทุพฺพณฺเณ   สุคเต   ทุคฺคเต   ยถากมฺมปูเค   
สตฺเต   ปชานาติ   ฯ   ต   กึ   ม ฺสิ   นิโคฺรธ  ยท ิ เอว  สนฺเต   
ตโปชิคุจฺฉา  ปริสุทฺธา  วา  โหติ  อปรสิุทฺธา  วาติ  ฯ อทฺธา โข ภนฺเต   
เอว  สนฺเต  ตโปชิคุจฺฉา  ปริสุทฺธา  โหติ  โน  อปริสุทฺธา  อคฺคปฺปตฺตา   
จ   โหติ   สารปฺปตฺตา   จาติ   ฯ  เอตฺตาวตา  นิโคฺรธ  ตโปชิคุจฺฉา   
อคฺคปฺปตฺตา  จ  โหติ  สารปฺปตฺตา  จ  ฯ  อิติ นิโคฺรธ ย ม ตฺว อวจาสิ   
โก   นาม   โส  ภควโต  ธมฺโม  เยน  ภควา  สาวเก  วิเนติ  เยน   
ภควตา    สาวกา    วินีตา    อสฺสาสปฺปตฺตา   ปฏิชานนฺติ   อชฺฌาสย   
อาทิพฺรหฺมจริยนฺติ   ฯ   อิติ   โข   [๑]  นิโคฺรธ  าน  อุตฺตริตร ฺจ   
ปณีตตร ฺจ   เยนาห   สาวเก   วิเนมิ   เยน   มยา  สาวกา  วินีตา   
อสฺสาสปฺปตฺตา    ปฏิชานนฺติ   อชฺฌาสย   อาทิพฺรหฺมจริยนฺติ   ฯ   เอว   
วุตฺเต  เต  ปรพฺิพาชกา  อุนฺนาทิโน  อุจฺจาสทฺทมหาสทฺทา  อเหสุ  เอตฺถ   
มย   น   ปสสฺาม   สาจริยกา   เอตฺถ   มย  น  ปสฺสาม  สาจริยกา   
น มย อิโต ภิยฺโย อุตฺตริตร ปชานามาติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ต ฯ    
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    [๒๙]   ยทา   อ ฺาสิ   สนฺธาโน   คหปติ  อ ฺทตฺถุ  โขทานิเม   
อ ฺติตฺถิยา   ปริพฺพาชกา   ภควโต   ภาสิต  สุสฺสูสนฺติ  โสต  โอทหนฺติ   
อ ฺาจิตฺต    อุปฏเปนฺตีติ    อถ    นิโคฺรธ   ปริพฺพาชก   เอตทโวจ   
อิติ   โข   ภนฺเต   นิโคฺรธ   ย   ม   ตฺว   อวจาสิ  ยคฺเฆ  คหปติ   
ชาเนยฺยาสิ   เกน   สมโณ   โคตโม   สทฺธึ   สลลฺปติ  เกน  สากจฺฉ   
สมาปชฺชติ     เกน    ป ฺาเวยฺยตฺติย    สมาปชฺชติ    สุ ฺาคารหตา   
สมณสฺส    โคตมสฺส   ป ฺา   อปริสาวจโร   สมโณ   โคตโม   นาล   
สลฺลาปาย   โส   อนฺตปนฺตาเนว   เสวติ   เสยฺยถาป  นาม  โคกาณา   
ปริยนฺตจารินี    อนฺตปนฺตาเนว    เสวติ    เอวเมว    สุ ฺาคารหตา   
สมณสฺส    โคตมสฺส   ป ฺา   อปริสาวจโร   สมโณ   โคตโม   นาล   
สลฺลาปาย    โส    อนฺตปนฺตาเนว    เสวติ   อิงฺฆ   คหปติ   สมโณ   
โคตโม   อิม   ปริส   อาคจฺเฉยฺย   เอกปเ ฺหเนว   น  สสาเทยฺยาม   
ตุจฺฉกุมฺภีว   น   ม ฺเ   โอโรเธยฺยามาติ   อถโข   ๑  โส  ภนฺเต   
ภควา   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   อิธานุปฺปตฺโต   อปริสาวจร   ปน   น   
กโรถ   โคกาณ   ปริยนฺตจารินึ   กโรถ   เอกปเ ฺหเนว  น  สสาเทถ   
ตุจฺฉกุมฺภีว   น   ม ฺเ  ๒  โอโรเธถาติ  ฯ  เอว  วุตฺเต  นิโคฺรโธ   
ปริพฺพาชโก   ตุณฺหีภูโต   มงฺกุภูโต   ปตฺตกฺขนฺโธ  อโธมุโข  ปชฺฌายนฺโต   
อปฺปฏิภาโณ นิสีทิ ฯ   
    [๓๐]   อถโข   ภควา   นิโคฺรธ   ปรพฺิพาชก   ตุณฺหีภูต  มงฺกุภูต   
ปตฺตกฺขนฺธ    อโธมุข    ปชฺฌายนฺต    อปฺปฏิภาณ    วิทิตฺวา   นโิคฺรธ   
#๑ โป. ม. ยุ. อย โข ฯ  ๒ ม. อย น ทิสสฺติ ฯ    
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ปริพฺพาชก  เอตทโวจ  สจฺจ  นิโคฺรธ  ภาสิตา  เต  เอสา  วาจาติ  ฯ   
สจฺจ   ภนฺเต   ภาสิตา   เม  เอสา  วาจา  ยถาพาเลน  ยถามูเฬฺหน   
ยถาอกุสเลนาติ  ฯ  ต  ก ึ ม ฺสิ  นิโคฺรธ  กินฺติ  เต สุต ปริพฺพาชกาน   
วุฑฺฒาน   มหลฺลกาน   อาจริยปาจริยาน   ภาสมานาน  เย  เต  อเหสุ   
อตีตมทฺธาน   อรหนโฺต   สมฺมาสมฺพุทฺธา   เอวสุเต   ภควนฺโต  สงฺคมฺม   
สมาคมฺม    อุนฺนาทิโน   อุจฺจาสทฺทมหาสทฺทา   อเนกวิหิต   ติรจฺฉานกถ   
อนุยุตฺตา   วิหรึสุ   เสยฺยถีท   ราชกถ   โจรกถ  ฯเปฯ  อิติภวาภวกถ   
อิติ   วา   เสยยฺถาป   ตฺว   เอตรหิ   สาจริยโก   อุทาหุ  เอวสุเต   
ภควนฺโต     อร ฺวนปตฺถานิ     ปนตฺานิ    เสนาสนานิ    ปฏิเสวนฺติ   
อปฺปสทฺทานิ     อปฺปนิคฺโฆสานิ     วิชนวาตานิ     มนุสฺสราหเสยฺยกานิ   
ปฏิสลลฺานสารุปฺปานิ    เสยฺยถาปาหเมตรหีติ    ฯ    สุตเมต    ภนฺเต   
ปริพฺพาชกาน   วุฑฺฒาน   มหลลฺกาน  อาจริยปาจริยาน  ภาสมานาน  เย   
เต   อเหสุ   อตีตมทฺธาน   อรหนโฺต   สมฺมาสมฺพุทฺธา   น   เอวสุเต   
ภควนฺโต   เอว   สงฺคมฺม   สมาคมฺม   อุนฺนาทิโน  อุจฺจาสทฺทมหาสทฺทา   
อเนกวิหิต    ติรจฺฉานกถ    อนุยุตฺตา    วิหรนฺติ   เสยฺยถีท   ราชกถ   
โจรกถ  ฯเปฯ  อิติภวาภวกถ  อิติ  วา  เสยฺยถาปาหเมตรหิ  สาจริยโก   
เอวสุเต   ภควนฺโต   อร ฺวนปตฺถานิ  ปนฺตานิ  เสนาสนานิ  ปฏิเสวนฺติ   
อปฺปสทฺทานิ     อปฺปนิคฺโฆสานิ     วิชนวาตานิ     มนุสฺสราหเสยฺยกานิ   
ปฏิสลลฺานสารุปฺปานิ  เสยฺยถาป  ภควา  เอตรหีติ ฯ ตสฺส โข ๑ นิโคฺรธ   
วิ ฺ ุสฺส    สโต   มหลลฺกสฺส   น   เอตทโหสิ   พุทโฺธ   โส   ภควา   
#๑ ม. ย.ุ เต ฯ    
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สมฺโพธาย   ธมฺม  เทเสติ  ทนฺโต  โส  ภควา  ทมถาย  ธมฺม  เทเสติ   
สนฺโต   โส   ภควา   สมถาย   ธมฺม   เทเสติ   ติณฺโณ  โส  ภควา   
ตรณาย    ธมมฺ    เทเสติ   ปรินิพฺพุโต   โส   ภควา   ปรินิพฺพานาย   
ธมฺม เทเสตีติ ฯ   
    [๓๑]   เอว   วุตฺเต  นโิคฺรโธ  ปริพฺพาชโก  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อจฺจโย   ม   ภนฺเต  อจฺจคมา  ยถาพาล  ยถามูฬฺห  ยถาอกุสล  ยฺวาห   
ภควนฺต   เอว   อวจาสึ   ตสฺส  เม  ภนเฺต  ภควา  อจฺจย  อจฺจยโต   
ปฏิคฺคณฺหาตุ  อายตึ  สวรายาติ  ฯ  ตคฺฆ ต ๑ นิโคฺรธ อจฺจโย อจฺจคมา   
ยถาพาล  ยถามูฬฺห  ยถาอกุสล  ย  ๒  มนฺตฺว  เอว  อวจาสิ  ยโต จ   
โข   นิโคฺรธ   อจฺจย   อจฺจยโต  ทิสฺวา  ยถาธมฺม  ปฏิกโรสิ  ต  เต   
มย    ปฏิคฺคณฺหาม   วุฑฺฒิ   เหสา   นโิคฺรธ   อริยสฺส   วินเย   โย   
อจฺจย   อจฺจยโต  ทิสฺวา  ยถาธมฺม  ปฏกิโรติ  อายตึ  สวรมาปชฺชติ  ฯ   
อห   ปน  นโิคฺรธ  เอว  วทามิ  เอตุ  วิ ฺ ู  ปุริโส  อสโ  อมายาวี   
อุชุชาติโก     อหมนุสาสามิ     อห    ธมฺม    เทเสมิ    ยถานุสิฏ   
ตถาปฏิปชฺชมาโน     ยสสฺตฺถาย    กลุปุตฺตา    สมมฺเทว    อคารสฺมา   
อนคาริย   ปพฺพชนฺติ   ตทนุตฺตร  พฺรหฺมจริยปริโยสาน  ทิฏเ  ว  ธมฺเม   
สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชชฺ   วิหริสฺสติ   สตฺต  วสฺสานิ  ฯ   
ติฏนฺตุ   นิโคฺรธ   สตฺต   วสฺสานิ   ฯ   เอตุ   วิ ฺ ู  ปุริโส  อสโ   
อมายาวี   อุชชุาติโก   อหมนุสาสามิ   อห   ธมฺม  เทเสมิ  ยถานสุิฏ   
ตถาปฏิปชฺชมาโน     ยสสฺตฺถาย    กลุปุตฺตา    สมมฺเทว    อคารสฺมา   
#๑ โป. ม. ตว ฯ   ๒ ม. โย. ฯ    
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อนคาริย    ปพฺพชนฺติ    ตทนุตฺตร    พฺรหฺมจริยปริโยสาน   ทฏิเ   ว   
ธมฺเม   สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรสิฺสติ  ฉ  วสสฺานิ  ฯ   
ป ฺจ  วสฺสานิ  ฯ  จตฺตาริ  วสฺสานิ  ฯ  ตีณิ  วสฺสานิ ฯ เทฺว วสฺสานิ ฯ   
เอก   วสฺส   ฯ  ติฏตุ  นโิคฺรธ  เอก  วสฺส  ฯ  เอตุ  วิ ฺ ู  ปุรโิส   
อสโ    อมายาวี   อุชชุาติโก   อหมนุสาสามิ   อห   ธมฺม   เทเสมิ   
ยถานุสิฏ     ตถาปฏิปชชฺมาโน    ยสฺสตฺถาย    กลุปตฺุตา    สมฺมเทว   
อคารสฺมา    อนคาริย    ปพฺพชนฺติ    ตทนุตฺตร    พฺรหฺมจริยปริโยสาน   
ทิฏเ   ว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหริสฺสติ   
สตฺต  มาสานิ  ฯ  ติฏนตฺุ  นิโคฺรธ  สตฺต  มาสานิ  ฯ  ฉ  มาสานิ  ฯ   
ป ฺจ   มาสานิ   ฯ   จตฺตาริ   มาสานิ   ฯ   ตีณิ  มาสานิ  ฯ  เทฺว   
มาสานิ  ฯ  เอก  มาส  ฯ  อฑฺฒมาส  ฯ  ติฏตุ  นิโคฺรธ อฑฺฒมาโส ฯ   
เอตุ   วิ ฺ ู   ปุริโส   อสโ  อมายาวี  อุชุชาติโก  อหมนุสาสามิ  อห   
ธมฺม   เทเสมิ   ยถานุสิฏ   ตถาปฏิปชชฺมาโน   ยสสฺตฺถาย   กุลปุตฺตา   
สมฺมเทว  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชนฺติ  ตทนุตฺตร  พฺรหฺมจริยปริโยสาน   
ทิฏเ     ว    ธมฺเม    สย    อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา    อุปสมฺปชฺช   
วิหริสฺสติ   สตฺตาห   ฯ   สยิา   โข   ปน   เต   นโิคฺรธ  เอวมสฺส   
อนฺเตวาสิกมฺยตา   สมโณ   โคตโม   เอวมาหาติ   ฯ  น  โข  ปเนต   
นิโคฺรธ  เอว  ทฏพฺพ  โย  เอว  โว  อาจริโย  โสเยว โว อาจริโย   
โหตุ    ฯ   สยิา   โข   ปน   เต   นโิคฺรธ   เอวมสฺส   อุทฺเทสา   
โน   จาเวตุกาโม   สมโณ   โคตโม  เอวมาหาติ  ฯ  น  โข  ปเนต    
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นิโคฺรธ   เอว   ทฏพฺพ   โย   เอว   เต   อุทฺเทโส  โสเยว  เต   
อุทฺเทโส   โหตุ   ฯ  สิยา  โข  ปน  เต  นิโคฺรธ  เอวมสฺส  อาชีวา   
โน   จาเวตุกาโม   สมโณ   โคตโม  เอวมาหาติ  ฯ  น  โข  ปเนต   
นิโคฺรธ   เอว   ทฏพฺพ  โย  จ  เต  อาชโีว  โสเยว  เต  อาชีโว   
โหตุ   ฯ   สิยา   โข  ปน  เต  นิโคฺรธ  เอวมสฺส  เย  เต  ธมฺมา   
อกุสลา   อกสุลสงฺขาตา   สาจริยกาน   เตสุ  ปติฏาเปตุกาโม  สมโณ   
โคตโม  เอวมาหาติ  ฯ  น  โข ปเนต นิโคฺรธ เอว ทฏพฺพ อกุสลาเยว   
เต  ธมฺมา  ๑  โหนฺตุ  อกุสลสงฺขาตา  สาจริยกาน  ฯ  สิยา  โข ปน   
เต  นิโคฺรธ  เอวมสฺส  เย  เต  ธมฺมา กุสลา กุสลสงฺขาตา สาจริยกาน   
เตหิ   วิเวเจตุกาโม  สมโณ  โคตโม  เอวมาหาติ  ฯ  น  โข  ปเนต   
นิโคฺรธ   เอว   ทฏพฺพ  กสุลาเยว  เต  ธมฺมา  โหนฺตุ  กุสลสงฺขาตา   
สาจริยกาน  ฯ  อิติ  โขห  นิโคฺรธ  เนว  อนฺเตวาสิกมฺยตา เอว วทามิ   
นาป  อุทฺเทสา  จาเวตุกาโม  เอว  วทามิ  นาป  อาชีวา จาเวตุกาโม   
เอว  วทามิ  นป  เย  เต  ธมฺมา  อกุสลา  อกุสลสงฺขาตา สาจริยกาน   
เตสุ  ปติฏาเปตุกาโม  เอว  วทามิ  นป  เย  เต ธมมฺา กุสลสงฺขาตา   
สาจริยกาน  เตหิ  วิเวเจตุกาโม  เอว  วทามิ  ฯ  สนติฺ จ โข นิโคฺรธ   
อกุสลา    ธมมฺา    อปฺปหีนา    สงฺกิเลสิกา   โปโนพฺภวิกา   สทรถา   
ทุกฺขวิปากา    อายตึ    ชาติชรามรณิยา    เยสาห   ปหานาย   ธมมฺ   
เทเสมิ  ฯ  ยถาปฏิปนฺนาน  โว  สงฺกิเลสิกา ธมฺมา ปหียิสฺสนฺติ โวทานิยา   
ธมฺมา    อภิวฑฺฒิสฺสนฺติ    ป ฺาปาริปูรึ    เวปุลลฺตฺต ฺจ    ทฏิเ   ว   
#๑ ม. ย.ุ อกสุลา เจว โว ธมฺมา ฯ    



สุตฺต ที. ปาฏิกฺวคฺโค - หนาท่ี 61 

ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช  วิหริสฺสถาติ  ฯ  เอว   
วุตฺเต   เต   ปริพฺพาชกา   ตุณฺหีภูตา  มงฺกุภูตา  ปตฺตกฺขนฺธา  อโธมุขา   
ปชฺฌายนฺตา อปฺปฏิภาณา นิสีทึสุ ยถา ต มาเรน ปรยิุฏ ิตจิตฺตา ฯ   
    [๓๒]   อถโข  ภควโต  เอตทโหสิ  สพฺเพปเม  โมฆปุริสา  ผุฏา   
มาเรน   ปาปมตา  ยตฺร  ห ิ นาม  เอกสฺสป  น  เอว  ภวิสฺสติ  หนฺท   
มย   อ ฺาณตฺถป   สมเณ   โคตเม   พฺรหฺมจริย   จราม  กึ  กรสิฺสติ   
สตฺตาโหติ   ฯ   อถโข  ภควา  อุทุมฺพริกาย  ปริพฺพาชการาเม  สีหนาท   
นทิตฺวา   เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  คิชฺฌกูเฏ  ปพฺพเต  ปจฺจุฏาสิ  ๑  ฯ   
สนฺธาโน คหปติ ตาวเทว ราชคห ปาวิสีติ ฯ   
                 อุทุมฺพริกสุตฺต นิฏ ิต ทุติย ฯ   
                   ________________________   
#๑ ม. ปจฺจุปฏาสิ ฯ    
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                       จกฺกวตฺติสุตฺต   
    [๓๓]   เอวมฺเม   สุต   ฯ  เอก  สมย  ภควา  มคเธสุ  วิหรติ   
มาตุลาย  ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ   
เต   ภิกฺขู   ภควโต   ปจฺจสฺโสสุ   ฯ   ภควา   เอตทโวจ  อตฺตทีปา   
ภิกฺขเว    วิหรถ    อตฺตสรณา    อน ฺสรณา   ธมฺมทีปา   ธมฺมสรณา   
อน ฺสรณา    ฯ   กถ ฺจ   ปน   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   อตฺตทีโป   วิหรติ   
อตฺตสรโณ    อน ฺสรโณ    ธมฺมทีโป    ธมฺมสรโณ   อน ฺสรโณ   ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน   
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสสฺ  ฯ  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี  ฯ   
จิตฺเต    จิตฺตานุปสฺสี    ฯ   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   
สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส  ฯ  เอว  โข   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   อตฺตทีโป   วิหรติ   อตฺตสรโณ  อน ฺสรโณ  ธมฺมทีโป   
ธมฺมสรโณ   อน ฺสรโณ   ฯ   โคจเร  ภิกฺขเว  จรถ  สเก  เปตฺติเก   
วิสเย   ฯ  โคจเร  ภิกฺขเว  จรต  สเก  เปตฺติเก  วิสเย  น  ลจฺฉติ   
มาโร   โอตาร   น   ลจฺฉติ   มาโร  อารมฺมณ  ฯ  กุสลาน  ภิกฺขเว   
ธมฺมาน สมาทานเหตุ เอวมิท ปุ ฺ ปวฑฺฒติ ฯ   
    [๓๔]  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  ราชา  ทลหฺเนมิ  นาม  อโหสิ  จกฺกวตฺติ   
ธมฺมิโก    ธมฺมราชา    จาตุรนฺโต    วิชิตาวี    ชนปทฏาวริยปฺปตฺโต   
สตฺตรตนสมนฺนาคโต   ฯ   ตสฺสิมานิ   สตฺต   รตนานิ  อเหสุ  เสยฺยถีท    
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จกฺกรตน    หตฺถิรตน    อสฺสรตน    มณิรตน    อิตฺถีรตน   คหปติรตน   
ปริณายกรตนเมว   สตฺตม   ฯ   ปโรสหสฺส  โข  ปนสฺส  ปุตฺตา  อเหสุ   
สูรา   วีรงฺครูปา   ปรเสนปฺปมทฺทนา  ฯ  โส  อิม  ปวึ  สาครปริยนฺต   
อทณฺเฑน   อสตฺเถน   ธมฺเมน   สเมน   อภิวิชิย  อชฺฌาวสิ  ฯ  อถโข   
ภิกฺขเว   ราชา   ทลฺหเนมิ  พหุนฺน  วสสฺาน  พหุนฺน  วสฺสสตาน  พหุนฺน   
วสฺสสหสฺสาน    อจฺจเยน    อ ฺตร   ปุริส   อามนฺเตสิ   ยทา   ตฺว   
อมฺโภ   ปุริส   ปสฺเสยฺยาสิ   ทิพฺพ   จกฺกรตน   โอสกฺกิต  านา  จุต   
อถ  เม  อาโรเจยฺยาสีติ  ฯ  เอว  เทวาติ  โข  ภิกฺขเว  โส  ปรุิโส   
ร ฺโ   ทลหฺเนมิสฺส  ปจฺจสฺโสสิ  ฯ  อทฺทสา  โข  ภิกฺขเว  โส  ปุริโส   
พหุนฺน   วสฺสาน   พหุนนฺ   วสฺสสตาน   พหุนฺน  วสฺสสหสฺสาน  อจฺจเยน   
ทิพฺพ  จกฺกรตน  โอสกฺกติ  านา  จุต  ทิสฺวาน ๑ เยน ราชา ทลหฺเนมิ   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   ราชาน   ทลฺหเนมึ   เอตทโวจ   ยคฺเฆ   
เทว   ชาเนยฺยาสิ   ทิพฺพนเฺต   จกฺกรตน  โอสกกฺิต  านา  จุตนฺติ  ฯ   
อถโข   ภิกฺขเว   ราชา   ทลฺหเนมิ   เชฏปุตฺต  กุมาร  อามนฺเตตฺวา   
เอตทโวจ   ทิพฺพ   กริ  เม  ตาต  กุมาร  จกฺกรตน  โอสกฺกิต  านา   
จุต   สุต  โข  ปเนต  ๒  ยสฺส  ร ฺโ  จกฺกวตฺติสฺส  ทิพฺพ  จกฺกรตน   
โอสกฺกติ   านา   จวติ   นทานิ   เตน  ร ฺา  จิร  ชีวิตพฺพ  โหตีติ   
ภุตฺตา  โข  ปน  เม  มานุสกา  กามา  สมโยทานิ เม ทิพฺเพ ๓ กาเม   
ปริเยสิตุ    เอหิ    ตฺว   ตาต   กุมาร   อิม   สมุทฺทปริยนฺต   ปวึ   
ปฏิปชชฺ    อห   ปน   เกสมสฺสุ   โอหาเรตฺวา   กาสายานิ   วตฺถานิ   
#๑ ยุ. ทิสฺวา ฯ  ๒ ม. ย.ุ ปนเมต ฯ  ๓ ย.ุ สมโย ทิพฺเพ ฯ    
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อจฺฉาเทตฺวา   อคารสฺมา   อนคาริย  ปพฺพชิสฺสามีติ  ฯ  อถโข  ภิกฺขเว   
ราชา  ทลฺหเนมิ  เชฏปุตฺต  กุมาร  สาธุก  รชฺเช  สมนุสาเสตฺวา  ๑   
เกสมสฺสุ   โอหาเรตฺวา   กาสายานิ  วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา  อคารสฺมา   
อนคาริย   ปพฺพชิ   ฯ  สตฺตาห  ปพฺพชิเต  โข  ปน  ภิกฺขเว  ราชิสิมฺหิ   
ทิพฺพ จกฺกรตน อนฺตรธายิ ฯ   
    [๓๕]   อถโข   ภิกฺขเว  อ ฺตโร  ปุริโส  เยน  ราชา  ขตฺติโย   
มุทฺธาวสิตฺโต    ๒    เตนปุสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   ราชาน   ขตฺติย   
มุทฺธาวสิตฺต   เอตทโวจ   ยคฺเฆ   เทว   ชาเนยฺยาสิ  ทิพฺพ  จกฺกรตน   
อนฺตรหิตนฺติ   ฯ  อถโข  ภิกฺขเว  ราชา  ขตฺติโย  มทฺุธาวสิตฺโต  ทิพฺเพ   
จกฺกรตเน      อนฺตรหิเต     อนตฺตมโน     อโหส ิ    อนตฺตมนต ฺจ   
ปฏิสเวเทสิ   ฯ   โส  เยน  [๓]  ราชิส ิ เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
ราชิสึ    เอตทโวจ    ยคฺเฆ   เทว   ชาเนยฺยาสิ   ทิพฺพ   จกฺกรตน   
อนฺตรหิตนฺติ  ฯ  เอว  วุตฺเต  ภิกฺขเว  ราชิสิ ราชาน ขตฺติย มุทฺธาวสิตฺต   
เอตทโวจ   มา   โข   ตฺว   ตาต   ทิพฺเพ   จกฺกรตเน   อนฺตรหิเต   
อนตฺตมโน  อโหสิ  [๔]  อนตฺตมนต ฺจ  ปฏิสเวเทสิ  น  หิ  เต  ตาต   
ทิพฺพ    จกฺกรตน    เปตฺติก    ทายชชฺ   อิงฺฆ   ตฺว   ตาต   อริเย   
จกฺกวตฺติวตฺเต   วตฺตาหิ   าน   โข   ปเนต   วิชชฺติ  ยนฺเต  อริเย   
จกฺกวตฺติวตฺเต  วตฺตมาเน  ๕  ตทหุโปสเถ  ปณฺณรเส  สีสนฺหาตสฺส  ๖   
อุโปสถิกสฺส    อุปริปาสาทวรคตสฺส    ทิพฺพ    จกฺกรตน    ปาตุภวิสฺสติ   
สหสฺสาร  สเนมิก  สนาภกิ  สพฺพาการปริปูรนฺติ  ฯ กตม ปเนต เทว อริย   
#๑ ม. ย.ุ สมนุสาสิตฺวา ฯ  ๒ ม. สพฺพวาเรสุ มุทฺธาภิสิตฺโต ฯ  ๓ ยุ. จ ฯ   
#๔ ม. มา ฯ  ๕ ม. ย.ุ วตฺตมานสฺส ฯ  ๖ ม. สีส นฺหาตสฺส ฯ ยุ. สสี นหาตสฺส ฯ    
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จกฺกวตฺติวตฺตนฺติ   ฯ   เตนหิ   ตฺว   ตาต   ธมฺมเยว   นิสฺสาย  ธมมฺ   
สกฺกโรนโฺต   ธมฺม   ครุกโรนฺโต   ธมมฺ   มาเนนฺโต   ธมฺม  ปูเชนฺโต   
ธมฺม   อปจายมาโน   ธมมฺทฺธโช   ธมมฺเกตุ   ธมฺมาธิปเตยฺโย   ธมฺมิก   
รกฺขาวรณคุตฺตึ     สวิทหสฺสุ     อนฺโตชนสฺมึ    พลกายสฺมึ    ขตฺติเยสุ   
อนุยนฺเตสุ   ๑   พฺราหฺมณคหปติเกสุ   เนคมชานปเทสุ  สมณพรฺาหฺมเณสุ   
มิคปกฺขีสุ  มา  ว  ๒  เต  ตาต  วิชิเต  อธมฺมกาโร  ปวตฺติตฺถ เย จ   
เต  ตาต  วิชิเต  อธนา  [๓] เตส ฺจ ธน อนุปฺปทชฺเชยฺยาสิ ๔ เย จ   
เต     ตาต     วิชิเต    สมณพฺราหฺมณา    มทปฺปมาทา    ปฏิวิรตา   
ขนฺติโสรจฺเจ   นิวิฏา   เอกมตฺตาน   ทเมนฺติ   เอกมตฺตาน   สเมนฺติ   
เอกมตฺตาน    ปรินิพฺพาเปนฺติ    เต    กาเลน   กาล   อุปสงฺกมิตฺวา   
ปริปุจฺเฉยฺยาสิ  ปริปเ ฺหยฺยาสิ  ๕  กึ  ภนฺเต  กุสล กึ ภนฺเต ๖ อกุสล   
กึ   สาวชฺช   กึ   อนวชฺช   กึ   เสวิตพฺพ  กึ  น  เสวิตพฺพ  กึ  เม   
กริยมาน  ๗  ทีฆรตฺต  อหิตาย ทุกฺขาย อสฺส ก ึวา ปน เม กริยมาน ๗   
ทีฆรตฺต   หติาย   สุขาย   อสฺสาติ   เตส   สุตฺวา   ย   อกุสล   ต   
อภินิวชฺเชยฺยาสิ   ย   กุสล   ต   สมาทาย   วตฺเตยฺยาสิ   อิท   โข   
ตาต  ต  อริย  จกฺกวตฺติวตฺตนฺติ  ฯ  เอว  เทวาติ  โข  ภิกฺขเว ราชา   
ขตฺติโย   มุทธฺาวสิตฺโต   ราชิสิสฺส   ปฏิสฺสุตฺวา   อริเย  จกฺกวตฺติวตฺเต   
วตฺตติ   ๘ ฯ  ตสฺส  อริเย  จกฺกวตฺติวตฺเต  วตฺตมานสฺส  ตทหุโปสเถ   
ปณฺณรเส    สีสนฺหาตสฺส    อุโปสถิกสฺส    อุปริปาสาทวรคตสฺส    ทิพฺพ   
จกฺกรตน   ปาตุรโหสิ   สหสฺสาร  สเนมิก  สนาภิก  สพฺพาการปริปูร  ฯ   
#๑ ยุ. อนุยุตฺเตสุ ฯ  ๒ ม. ยุ. จ ฯ  ๓ ม. ยุ. อสฺสุ ฯ  ๔ ม. ธนมนุปปฺเทยฺยาสิ ฯ   
#๕ ม. ปริคเณฺหยฺยาสิ ฯ ยุ. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ  ๖ ม. ยุ. อย น ทิสฺสติ ฯ   
#๗ ม. กรียมาน ฯ ยุ. กยิรมาน ฯ  ๘ ม. ยุ. วตฺติ ฯ    
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ทิสฺวา    ๑    ร ฺโ   ขตฺติยสฺส   มุทฺธาวสิตฺตสฺส   เอตทโหสิ   สุต   
โข     ปน    เมต    ยสฺส    ร ฺโ    ขตฺติยสฺส    มุทธฺาวสิตฺตสฺส   
ตทหุโปสเถ   ปณฺณรเส   สีสนฺหาตสฺส   อุโปสถิกสสฺ  อุปริปาสาท- 
วรคตสฺส  ทพฺิพ     จกฺกรตน     ปาตุภวติ   สหสฺสาร   สเนมิก   สนาภิก   
สพฺพาการปริปูร    โส   โหติ   ราชา   จกฺกวตฺตีติ   อสฺส   น ุ  โข   
อห ราชา จกฺกวตฺตีติ ฯ   
    [๓๖]    อถโข    ภิกฺขเว    ราชา    ขตฺติโย    มุทฺธาวสิตฺโต   
อุฏายาสนา   เอกส   อุตฺตราสงฺค  กริตฺวา  วาเมน  หตฺเถน  ภิงฺคาร   
คเหตฺวา    ทกฺขิเณน   หตฺเถน   จกฺกรตน   อพฺภุกฺกิร ิ  ปวตฺตตุ   ภว   
จกฺกรตน   อภิวิชินาตุ   ภว   จกฺกรตนนฺติ   ฯ   อถโข   ต   ภิกฺขเว   
จกฺกรตน   ปรุตฺถิม   ทิส   ปวตฺติ  ๒  ฯ  อนฺวเทว  ราชา  จกฺกวตฺติ   
สทฺธึ   จตุรงฺคินิยา   เสนาย   ฯ   ยสฺม ึ  โข  ปน  ภิกขฺเว  ปเทเส   
จกฺกรตน   ปติฏาสิ   ตตฺถ   ราชา   จกฺกวตฺติ   วาส   อุปคจฺฉิ  ๓   
สทฺธึ   จตุรงฺคินิยา   เสนาย   ฯ   เย  โข  ปน  ภิกฺขเว  ปุรตฺถิมาย   
ทิสาย   ปฏิราชาโน   เต  ราชาน  จกฺกวตฺตึ  อุปสงฺกมิตฺวา  เอวมาหสุ   
เอหิ   โข   มหาราช   สฺวาคต   ๔   มหาราช   สกนฺเต  มหาราช   
อนุสาส   มหาราชาติ   ฯ   ราชา   จกฺกวตฺติ   เอวมาห   ปาโณ  น   
หนฺตพฺโพ   อทินฺน   นาทาตพฺพ   กาเมสุ   มิจฺฉา   น  จริตพฺพา  มุสา   
น    ภาสิตพฺพา    มชฺช   น   ปาตพฺพ   ยถาภุตฺต ฺจ   ภุ ฺชถาติ   ฯ   
#๑ ม. ทิสฺวาน ฯ  ๒ ปวตฺตตีติป ปาโ ฯ  ๓ อุปค ฺฉีติ วา ปาโ ฯ  ๔ ม. สฺวาคต   
#เต ฯ ยุ. สาคต ฯ    
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เย   โข   ปน   ภิกฺขเว  ปุรตฺถิมาย  ทิสาย  ปฏิราชาโน  เต  ร ฺโ   
จกฺกวตฺติสฺส   อนุยนฺตา   อเหสุ   ฯ   อถโข   ต   ภิกขฺเว  จกฺกรตน   
ปุรตฺถิม   สมทฺุท   อชฺโฌคเหตฺวา   ๑   ปจฺจุตฺตริตฺวา   ทกฺขิณ  สมุทฺท   
อชฺโฌคเหตฺวา   ปจฺจุตฺตริตฺวา   ปจฺฉิม   ๒  ทิส  ปวตฺติ  ฯ  อนฺวเทว   
ราชา   จกฺกวตฺติ   สทฺธึ   จตุรงฺคินิยา   เสนาย   ฯ  ยสฺมึ  โข  ปน   
ภิกฺขเว   ปเทเส   [๓]  จกกฺรตน  ปติฏาสิ  ตตฺถ  ราชา  จกฺกวตฺติ   
วาส   อุปคจฺฉิ  สทฺธึ  จตุรงฺคินิยา  เสนาย  ฯ  เย  โข  ปน  ภิกฺขเว   
ปจฺฉิมาย   ทิสาย   ปฏิราชาโน   เต  ราชาน  จกฺกวตฺตึ  อุปสงฺกมิตฺวา   
เอวมาหสุ    เอหิ    โข    มหาราช   สฺวาคต   มหาราช   สกนฺเต   
มหาราช    อนุสาส   มหาราชาติ   ฯ   ราชา   จกฺกวตฺติ   เอวมาห   
ปาโณ    น    หนฺตพฺโพ   อทินฺน   นาทาตพฺพ   กาเมสุ   มิจฺฉา   น   
จริตพฺพา   มุสา   น   ภาสิตพฺพา   มชฺช   น   ปาตพฺพ   ยถาภุตฺต ฺจ   
ภุ ฺชถาติ   ฯ   เย   โข  ปน  ภิกฺขเว  ปจฺฉิมาย  ทิสาย  ปฏิราชาโน   
เต   ร ฺโ   จกฺกวตฺติสฺส   อนุยนฺตา   อเหสุ  ฯ  อถโข  ต  ภิกฺขเว   
จกฺกรตน    ปจฺฉิม    สมทฺุท    อชโฺฌคเหตฺวา   ปจฺจุตฺตริตฺวา   อุตฺตร   
ทิส   ปวตฺติ   ฯ   อนฺวเทว   ราชา   จกฺกวตฺติ   สทฺธึ   จตุรงฺคินิยา   
เสนาย  ฯ  ยสฺมึ  โข  ปน  ภิกฺขเว  ปเทเส  [๓] จกฺกรตน ปติฏาสิ   
ตตฺถ   ราชา  จกฺกวตฺติ  วาส  อุปคจฺฉิ  สทฺธึ  จตุรงฺคินิยา  เสนาย  ฯ   
เย   โข   ปน   ภิกฺขเว  อุตฺตราย  ทิสาย  ปฏิราชาโน  เต  ราชาน   
จกฺกวตฺตึ   อุปสงฺกมิตฺวา   เอวมาหสุ   เอหิ   โข   มหาราช  สฺวาคต   
#๑ ม. อชฺโฌคาเหตฺวา ฯ  ๒ ม. ย.ุ สมทฺุท ... ปจฺฉิมนฺติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ   
#๓ ม. ทิพฺพ ฯ    
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มหาราช    สกนฺเต    มหาราช   อนุสาส   มหาราชาติ   ฯ   ราชา   
จกฺกวตฺติ    เอวมาห    ปาโณ    น   หนฺตพฺโพ   อทินฺน   นาทาตพฺพ   
กาเมสุ   มิจฺฉา   น   จริตพฺพา   มุสา   น   ภาสิตพฺพา   มชชฺ   น   
ปาตพฺพ    ยถาภุตฺต ฺจ    ภุ ฺชถาติ    ฯ   เย   โข   ปน   ภิกฺขเว   
อุตฺตราย   ทสิาย   ปฏิราชาโน   เต   ร ฺโ   จกฺกวตฺติสฺส  อนุยนฺตา   
อเหสุ    ฯ   อถโข   ต   ภิกฺขเว   จกฺกรตน   สมุทฺทปริยนฺต   ปวึ   
อภิวิชินิตฺวา   ตเมว   ราชธานึ  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  ๑  ร ฺโ  จกฺกวตฺติสฺส   
อนฺเตปุรทฺวาเร   อตฺถกรณปมุเข   อกขฺาหต   ม ฺเ   อฏาสิ   ร ฺโ   
จกฺกวตฺติสฺส อนฺเตปุร อุปโสภยมาน ฯ   
    [๓๗]   ทติุโยป   โข   ภิกฺขเว   ราชา   จกฺกวตฺติ  ฯ  ตติโยป   
โข   ภิกฺขเว   ราชา   จกฺกวตฺติ   ฯ  จตุตฺโถป  โข  ภิกฺขเว  ราชา   
จกฺกวตฺติ  ฯ  ป ฺจโมป  โข  ภิกฺขเว  ราชา  จกฺกวตฺติ  ฯ  ฉฏโป โข   
ภิกฺขเว  ราชา  จกฺกวตฺติ  ฯ  สตฺตโมป  โข  ภิกฺขเว  ราชา  จกฺกวตฺติ   
พหุนฺน   วสฺสาน   พหุนนฺ   วสฺสสตาน   พหุนฺน  วสฺสสหสฺสาน  อจฺจเยน   
อ ฺตร  ปุริส  อามนฺเตสิ  ยทา  โข  ๒  ตฺว  อมฺโภ ปุริส ปสฺเสยยฺาสิ   
ทิพฺพ   จกฺกรตน   โอสกฺกติ  านา  จุต  อถ  เม  อาโรเจยฺยาสีติ  ฯ   
เอว    เทวาติ   โข   ภิกฺขเว   โส   ปรุิโส   ร ฺโ   จกฺกวตฺติสฺส   
ปจฺจสฺโสสิ   ฯ   อทฺทสา   โข   ภิกฺขเว  โส  ปรุิโส  พหุนฺน  วสสฺาน   
พหุนฺน   วสฺสสตาน   พหุนฺน   วสฺสสหสฺสาน   อจฺจเยน  ทิพฺพ  จกฺกรตน   
#๑ ม. ย.ุ ปจฺจาคนฺตฺวา ฯ  ๒ ม. โขสทโฺท น ทิสฺสติ ฯ    
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โอสกฺกิต  านา  จุต  ทิสฺวา  ๑  เยน  ราชา  จกฺกวตฺติ  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ราชาน  จกฺกวตฺตึ  เอตทโวจ  ยคฺเฆ  เทว  ชาเนยฺยาสิ   
ทิพฺพนฺเต   จกฺกรตน   โอสกฺกิต   านา   จุตนฺติ   ฯ  อถโข  ภิกฺขเว   
ราชา   จกฺกวตฺติ   เชฏปุตฺต   กุมาร   อามนฺเตตฺวา  ๒  เอตทโวจ   
ทิพฺพ   กริ   เม   ตาต   กุมาร   จกฺกรตน   โอสกฺกิต   านา  จุต   
สุข   โข   ปน   เมต   ยสสฺ   ร ฺโ   จกฺกวตฺติสฺส  ทิพฺพ  จกฺกรตน   
โอสกฺกติ    านา    จวติ    นทานิ   เตน   ร ฺา   จิร   ชีวิตพฺพ   
โหตีติ    ภุตฺตา    ปน    เม   มานุสกา   กามา   สมโยทานิ   เม   
ทิพฺเพ  ๓  กาเม  ปริเยสิตุ  เอหิ  ตฺว  ตาต  กุมาร อิม สมุทฺทปริยนตฺ   
ปวึ    ปฏิปชฺช    อห    ปน   เกสมสฺสุ   โอหาเรตฺวา   กาสายานิ   
วตฺถานิ    อจฺฉาเทตฺวา    อคารสฺมา    อนคาริย   ปพฺพชิสฺสามีติ   ฯ   
อถโข   ภิกฺขเว   ราชา   จกฺกวตฺติ  เชฏปุตฺต  กุมาร  สาธุก  รชฺเช   
สมนุสาเสตฺวา  เกสมสฺสุ  โอหาเรตฺวา  กาสายานิ  วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา   
อคารสฺมา    อนคาริย   ปพฺพชิ   ฯ   สตฺตาห   ปพฺพชิเต   โข   ปน   
ภิกฺขเว ราชิสิมฺหิ ทิพฺพ จกฺกรตน อนฺตรธายิ ฯ   
    [๓๘]   อถโข  ภิกฺขเว  อ ฺตโร  ปุริโส  ฯเปฯ  อนฺตรหิตนฺติ  ฯ   
อถโข   ภิกฺขเว   ราชา   ขตฺติโย   มุทฺธาวสิตฺโต   ทพฺิเพ  จกฺกรตเน   
อนฺตรหิเต    อนตฺตมโน    อโหสิ    อนตฺตมนต ฺจ   ปฏิสเวเทสิ   โน   
จ   โข   ราชสิึ   อุปสงฺกมิตฺวา   อริย   จกฺกวตฺติวตฺต  ปุจฺฉิ  ฯ  โส   
สมเตเนว   สุท   ชนปท   ปสาสติ   ตสฺส   สมเตน  ชนปท  ปสาสโต   
#๑ ม. ทิสฺวาน ฯ  ๒ ม. ยุ. อามนฺตาเปตฺวา ฯ  ๓ ย.ุ สมโย ทิพฺเพ ฯ    
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น   ปุพฺเพนาปร   ชนปทา  ปจฺจนฺติ  ยถา  ต  ปุพฺพกาน  ราชูน  อริเย   
จกฺกวตฺติวตฺเต   วตฺตมานาน   ฯ   อถโข  ภิกฺขเว  อมจฺจา  ปาริสชฺชา   
คณกมหามตฺตา    อนีกฏา    โทวาริกา   มนฺตสฺสาชีวิโน   สนฺนปิติตฺวา   
ราชาน  ขตฺติย  มุทฺธาวสิตฺต  [๑]  เอตทโวจุ  น โข เต เทว สมเตน   
สุท   ๒   ชนปท   ปสาสโต  ปุพฺเพนาปร  ชนปทา  ปจฺจนฺติ  ยถา  ต   
ปุพฺพกาน    ราชูน    อริเย   จกฺกวตฺติวตฺเต   วตฺตมานาน   สวิชฺชนฺติ   
โข   เต   เทว  วิชิเต  อมจฺจา  ปาริสชฺชา  คณกมหามตฺตา  อนีกฏา   
โทวาริกา   มนฺตสฺสาชีวิโน   มย ฺเจว   อ ฺเ   จ   เย   มย  อริย   
จกฺกวตฺติวตฺต   ธาเรม   อิงฺฆ   ตฺว  เทว  อเมฺห  อริย  จกฺกวตฺติวตฺต   
ปุจฺฉ ตสฺส เต มย อริย จกฺกวตฺติวตฺต ปุฏา พฺยากริสฺสามาติ ฯ   
    [๓๙]   อถโข   ภิกฺขเว   ราชา  ขตฺติโย  มุทฺธาวสิตฺโต  อมจฺเจ   
ปาริสชฺเช    คณกมหามตฺเต    อนีกฏเ    โทวาริเก   มนฺตสฺสาชีวิโน   
สนฺนิปาเตตฺวา   อริย   จกฺกวตฺติวตฺต   ปุจฺฉิ   ฯ   ตสฺส   เต   อรยิ   
จกฺกวตฺติวตฺต   ปฏุา   พฺยากรึสุ   ฯ   เตส   สุตฺวา   ธมฺมิก ฺหิ  โข   
รกฺขาวรณคุตฺตึ   สวิทหิ   โน   จ   โข   อธนาน   ธนมนุปฺปทาสิ   ฯ   
อธนาน  ธเน  นานุปฺปทิยมาเน  ๓  ทาฬิทฺทิย  ๔  เวปุลฺล  อคมาสิ ฯ   
ทาฬิทฺทิเย    เวปุลฺล    คเต    อ ฺตโร    ปุริโส   ปเรส   อทินฺน   
เถยฺยสงฺขาต    อาทิยิ    ฯ    ตเมน   อคฺคเหสุ   คเหตฺวา   ร ฺโ   
ขตฺติยสฺส    มุทฺธาวสิตฺตสฺส    ทสฺเสสุ    อย   เทว   ปุริโส   ปเรส   
อทินฺน  เถยฺยสงฺขาต  อาทิยีติ  ฯ  เอว  วตฺุเต  ภิกฺขเว  ราชา ขตฺติโย   
#๑ ยุ. อุปสงฺกมิตฺวา ฯ  ๒ ยุ. อย น ทิสสฺติ ฯ  ๓ ม. ยุ. อนนุปฺปาทิยมาเน ฯ   
#๔ ย.ุ สพฺพวาเรสุ ทลิทฺทยิ ฯ    
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มุทฺธาวสิตฺโต  ต  ปรุิส  เอตทโวจ  สจฺจ  กิร  ตฺว  อมฺโภ  ปุริส ปเรส   
อทินฺน  เถยฺยสงฺขาต  อาทิยสีติ  ๑  ฯ  สจฺจ เทวาติ ฯ กึการณาติ ฯ น   
หิ   เทว   ชีวามีติ  ฯ  อถโข  ภิกฺขเว  ราชา  ขตฺติโย  มุทฺธาวสิตฺโต   
ตสฺส   ปรุิสสฺส   ธนมนปฺุปทาสิ   อิมนิา   ตฺว   อมโฺภ   ปุริส   ธเนน   
อตฺตนา   จ   ชีวาหิ   มาตาปตโร   จ  โปเสหิ  ปุตฺตทาร ฺจ  โปเสหิ   
กมฺมนฺเต  [๒]  ปโยเชหิ  สมเณสุ  พฺราหฺมเณสุ  ๓  อุทฺธคฺคิก  ทกฺขิณ   
ปติฏเปหิ  โสวคฺคิก  สุขวิปาก  สคฺคสวตฺตนิกนฺติ  ฯ  เอว  เทวาติ  โข   
ภิกฺขเว   โส   ปุริโส  ร ฺโ  ขตฺติยสฺส  มุทฺธาวสิตฺตสฺส  ปจฺจสฺโสสิ  ฯ   
อ ฺตโรป    โข    ภิกฺขเว   ปรุิโส   ปเรส   อทินฺน   เถยฺยสงฺขาต   
อาทิยิ    ฯ    ตเมน    อคฺคเหสุ    คเหตฺวา    ร ฺโ    ขตฺติยสฺส   
มุทฺธาวสิตฺตสฺส  ทสฺเสสุ  อย  เทว  ปุรโิส  ปเรส  อทินฺน  เถยฺยสงฺขาต   
อาทิยีติ  ฯ  เอว  วุตฺเต  ภิกฺขเว  ราชา  ขตฺติโย  มุทธฺาวสิตฺโต ต ๔   
ปุริส   เอตทโวจ   สจฺจ   กิร   ตฺว   อมฺโภ   ปุริส   ปเรส  อทินนฺ   
เถยฺยสงฺขาต   อาทิยสีติ   ฯ  สจฺจ  เทวาติ  ฯ  กกึารณาติ  ฯ  น  หิ   
เทว   ชีวามีติ   ฯ   อถโข   ภิกฺขเว   ราชา  ขตฺติโย  มุทฺธาวสิตฺโต   
ตสฺส   ปรุิสสฺส   ธนมนปฺุปทาสิ   อิมนิา   ตฺว   อมโฺภ   ปุริส   ธเนน   
อตฺตนา   จ   ชีวาหิ   ๕   มาตาปตโร   จ   โปเสหิ   ปุตฺตทาร ฺจ   
โปเสหิ  กมมฺนฺเต  [๒]  ปโยเชหิ  สมเณสุ  พฺราหฺมเณสุ  ๓ อุทธฺคฺคิก   
ทกฺขิณ   ปติฏเปหิ   โสวคฺคิก   สุขวิปาก   สคฺคสวตฺตนิกนฺติ   ฯ  เอว   
เทวาติ  โข  ภิกฺขเว  โส  ๖  ปุรโิส  ร ฺโ  ขตฺติยสฺส มุทฺธาวสิตฺตสฺส   
#๑ ม. ย.ุ อาทิยีติ ฯ  ๒ ม. ยุ. จ ฯ  ๓ ม. สมณพฺราหฺมเณสุ ฯ  ๔ ยุ. อย   
#น ทิสฺสติ ฯ  ๕ ย.ุ อุปชีวาหิ ฯ  ๖ ย.ุ โข โส ภิกฺขเว ฯ    
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ปจฺจสฺโสสิ   ฯ   อสฺโสสุ   โข   ภิกฺขเว   มนุสฺสา   เย   กิร   โภ   
ปเรส  อทินนฺ  เถยฺยสงฺขาต  อาทิยนฺติ  เตส  ราชา  อนุปฺปเทตีติ ๑ ฯ   
สุตฺวาน   เตส   เอตทโหสิ  ยนฺนูน  มยป  ปเรส  อทินฺน  เถยฺยสงฺขาต   
อาทิเยยฺยามาติ ฯ   
    [๔๐]    อถโข    ภิกฺขเว   อ ฺตโร   ปุริโส   ปเรส   อทินฺน   
เถยฺยสงฺขาต   อาทิยิ  ฯ  ตเมน  อคฺคเหสุ  คเหตฺวา  ร ฺโ  ขตฺติยสฺส   
มุทฺธาวสิตฺตสฺส    ทสฺเสสุ    อย    เทว    ปุรโิส    ปเรส   อทินฺน   
เถยฺยสงฺขาต   อาทิยีติ   ฯ   เอว   วุตฺเต   ภิกฺขเว  ราชา  ขตฺติโย   
มุทฺธาวสิตฺโต  ต  ปรุิส  เอตทโวจ  สจฺจ  กิร  ตฺว  อมฺโภ  ปุริส ปเรส   
อทินฺน   เถยยฺสงฺขาต   อาทิยสีติ  ฯ  สจฺจ  เทวาติ  ฯ  กึการณาติ  ฯ   
น    หิ   เทว   ชีวามีติ   ฯ   อถโข   ภิกฺขเว   ร ฺโ   ขตฺติยสฺส   
มุทฺธาวสิตฺตสฺส   เอตทโหสิ   สเจ   โข  อห  โย  โย  ปเรส  อทนิฺน   
เถยฺยสงฺขาต   อาทิยิสฺสติ   ตสฺส   ตสฺส  ธนมนุปฺปทสฺสามิ  ๒  เอวมิท   
อทินฺนาทาน   ปวฑฺฒิสฺสติ   ยนฺนูนาห   อิม   ปุริส   สุนิเสธ  นิเสเธยฺย   
มูลฆจฺฉ   กเรยฺย   สีสมสสฺ   ฉินฺเทยฺยนฺติ   ฯ  อถโข  ภิกฺขเว  ราชา   
ขตฺติโย    มทฺุธาวสิตฺโต    ปุริเส    อาณาเปสิ   เตนหิ   ภเณ   อิม   
ปุริส   ทฬฺหาย   รชฺชุยา   ปจฺฉาพาหุ   คาฬฺหพนฺธน  พนฺธิตฺวา  ขุรมุณฺฑ   
กริตฺวา  ขรสสฺเรน  ปณเวน  รถิยาย  รถิย  ๓  สิงฺฆาฏเกน  สิงฺฆาฏก   
ปริเนตฺวา    ทกฺขิเณน    ทฺวาเรน    นกิฺขมิตฺวา   ทกฺขิณโต   นครสฺส   
สุนิเสธ   นิเสเธถ   มูลฆจฺฉ   กโรถ   สีสมสฺส   ฉินฺทถาติ   ฯ  เอว   
#๑ ม. ย.ุ ธนมนุปฺปเทสีติ ฯ  ๒ ย.ุ ธนมนุปฺปทามิ ฯ  ๓ ม. รถกิาย รถิก ฯ    
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เทวาติ   โข   ภิกฺขเว   เต  ปุริสา  ร ฺโ  ขตฺติยสฺส  มุทฺธาวสิตฺตสฺส   
ปฏิสฺสุตฺวา    ต   ปุริส   ทฬฺหาย   รชชฺยุา   ปจฺฉาพาหุ   คาฬฺหพนฺธน   
พนฺธิตฺวา    ขุรมุณฺฑ   กรตฺิวา   ขรสฺสเรน   ปณเวน   รถยิาย   รถิย   
สิงฺฆาฏเกน   สิงฺฆาฏก   ปริเนตฺวา   ทกฺขิเณน   ทฺวาเรน   นิกฺขมิตฺวา   
ทกฺขิณโต    นครสฺส    สนุิเสธ   นิเสเธสุ   มูลฆจฺฉ   อกสุ   สีสมสฺส   
ฉินฺทึสุ ฯ   
    [๔๑]   อสฺโสสุ   โข   ภิกฺขเว   มนุสสฺา  เย  กริ  โภ  ปเรส   
อทินฺน    เถยยฺสงฺขาต   อาทิยนฺติ   เต   ราชา   สุนิเสธ   นิเสเธติ   
มูลฆจฺฉ   กโรติ   สีสานิ  เตส  ฉินฺทตีติ  ฯ  สุตฺวาน  เตส  เอตทโหสิ   
ยนฺนูน   มยป   ติณฺหานิ  สตฺถานิ  การาเปยฺยาม  ๑  ติณฺหานิ  สตฺถานิ   
การาเปตฺวา   เยส   อทินฺน   เถยฺยสงฺขาต  อาทิยิสฺสาม  เต  สุนิเสธ   
นิเสเธสฺสาม   มลุฆจฺฉ   กริสฺสาม   สีสานิ   เนส   ฉินฺทิสฺสามาติ   ฯ   
เต   ติณฺหานิ   สตฺถานิ   การาเปสุ   ติณฺหานิ   สตฺถานิ  การาเปตฺวา   
คามฆาตป   อุปกฺกมึสุ   กาตุ   นิคมฆาตป   อุปกฺกมสึุ  กาตุ  นครฆาตป   
อุปกฺกมึสุ   กาตุ   ปนฺถทูหณมฺป   อุปกกฺมึสุ   กาตุ   ฯ  เยส  เต  ๒   
อทินฺน   เถยยฺสงฺขาต   อาทิยนฺติ   เต   สุนิเสธ   นิเสเธนฺติ  มูลฆจฺฉ   
กโรนฺติ สีสานิ เนส ฉินฺทนฺติ ฯ   
    [๔๒]   อิติ   โข   ภิกฺขเว  อธนาน  ธเน  นานุปฺปทิยมาเน  ๓   
ทาฬิทฺทิย   เวปุลฺลมคมาสิ   ทาฬิทฺทิเย  เวปุลลฺ  คเต  ๔  อทินฺนาทาน   
เวปุลฺลมคมาสิ   อทินฺนาทาเน   เวปุลลฺ   คเต   สตฺถ   เวปุลฺลมคมาสิ   
#๑ ม. การาเปสฺสาม ฯ  ๒ ยุ. เต เยส ฯ  ๓ ม. ยุ. อนนุปฺปทียมาเน ฯ   
#๔ ย.ุ สพฺพวาเรสุ เวปุลฺลคเต ฯ    
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สตฺเถ   เวปุลลฺ   คเต   ปาณาติปาโต   เวปุลฺลมคมาสิ   ปาณาติปาเต   
เวปุลฺล   คเต   มุสาวาโท   เวปุลฺลมคมาสิ  มุสาวาเท  เวปุลฺล  คเต   
เตส   สตฺตาน   อายุป   ปริหายิ   วณฺโณป   ปริหายิ  เตส  อายุนาป   
ปริหายมานาน     วณฺเณนป     ปริหายมานาน    อสติีวสฺสสหสุสายุกาน   
มนุสฺสาน  จตฺตารีสวสฺสสหสฺสายุกา  ปุตฺตา อเหสุ จตฺตารีสวสฺสสหสฺสายุเกสุ   
ภิกฺขเว        มนุสฺเสสุ        อ ฺตโร       ปุรโิส       ปเรส   
อทินฺน   เถยยฺสงฺขาต   อาทิยิ   ฯ  ตเมน  อคฺคเหสุ  คเหตฺวา  ร ฺโ   
ขตฺติยสฺส    มุทฺธาวสิตฺตสฺส    ทสฺเสสุ    อย   เทว   ปุริโส   ปเรส   
อทินฺน   เถยยฺสงฺขาต   อาทิยีติ   ฯ   เอว   วุตฺเต   ภิกฺขเว  ราชา   
ขตฺติโย   มุทธฺาวสิตฺโต   ต   ปรุิส  เอตทโวจ  สจฺจ  กริ  ตฺว  อมโฺภ   
ปุริส   ปเรส   อทินฺน   เถยฺยสงฺขาต   อาทิยสีติ   ฯ  น  หิ  เทวาติ   
สมฺปชานมุสา ๑ ภาสิ ฯ   
    [๔๓]    อิติ   โข   ภิกฺขเว   อธนาน   ธเน   นานุปฺปทิยมาเน   
ทาฬิทฺทิย    เวปุลฺลมคมาสิ   ทาฬิทฺทิเย   เวปุลฺล   คเต   อทินฺนาทาน   
เวปุลฺลมคมาสิ   อทินฺนาทาเน   เวปุลลฺ   คเต   สตฺถ   เวปุลฺลมคมาสิ   
สตฺเถ   เวปุลลฺ   คเต   ปาณาติปาโต   เวปุลฺลมคมาสิ   ปาณาติปาเต   
เวปุลฺล   คเต   มุสาวาโท   เวปุลฺลมคมาสิ  มุสาวาเท  เวปุลฺล  คเต   
เตส   สตฺตาน  อายุป  ปรหิายิ  วณฺโณป  ปริหายิ  เตส  ๒  อายนุาป   
ปริหายมานาน    วณฺเณนป    ปริหายมานาน   จตฺตารีสวสฺสสหสฺสายุกาน   
มนุสฺสาน   วีสติวสฺสสหสฺสายุกา   ปตฺุตา   อเหสุ   วีสติวสฺสสหสฺสายุเกสุ   
#๑ ยุ. อวจ สมฺปชานมุสา ฯ  ๒ ย.ุ อย น ทิสฺสติ ฯ    
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ภิกฺขเว   มนสฺุเสสุ   อ ฺตโร   ปุริโส   ปเรส   อทินฺน  เถยฺยสงฺขาต   
อาทิยิ   ฯ   ตเมน  อ ฺตโร  ปุรโิส  ร ฺโ  ขตฺติยสฺส  มุทฺธาวสิตฺตสฺส   
อาโรเจสิ   อิตฺถนฺนาโม   เทว   ปุรโิส   ปเรส  อทินฺน  เถยฺยสงฺขาต   
อาทิยตีติ เปสุ ฺมกาสิ ฯ   
    [๔๔]    อิติ   โข   ภิกฺขเว   อธนาน   ธเน   นานุปฺปทิยมาเน   
ทาฬิทฺทิย    เวปุลฺลมคมาสิ    ทาฬิทฺทิเย    เวปุลลฺ    คเต    ฯเปฯ   
ปสุณา   วาจา   เวปุลฺลมคมาสิ   ปสุณาย   วาจาย   เวปุลฺล   คตาย   
เตส   สตฺตาน   อายุป   ปริหายิ   วณฺโณป   ปริหายิ  เตส  อายุนาป   
ปริหายมานาน     วณฺเณนป     ปริหายมานาน    วีสติวสฺสสหสฺสายุกาน   
มนุสฺสาน    ทสวสฺสสหสฺสายุกา    ปตฺุตา   อเหสุ   ทสวสฺสสหสฺสายุเกสุ   
ภิกฺขเว  มนุสฺเสสุ  เอกิท  สตฺตา  วณฺณวนฺตา  ๑  โหนฺติ  เอกิท สตฺตา   
ทุพฺพณฺณา    ตตฺถ    เย   เต   สตฺตา   ทพฺุพณฺณา   เต   วณฺณวนฺเต   
สตฺเต อภิชฺฌายนฺตา ปเรส ทาเรสุ จาริตฺต อาปชฺชึสุ ฯ   
    [๔๕]    อิติ   โข   ภิกฺขเว   อธนาน   ธเน   นานุปฺปทิยมาเน   
ทาฬิทฺทิย    เวปุลฺลมคมาสิ   ทาฬิทฺทิเย   เวปุลฺล   คเต   อทินฺนาทาน   
เวปุลฺลมคมาสิ   อทินฺนาทาเน   เวปุลลฺ  คเต  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  กาเมสุ   
มิจฺฉาจาโร    เวปุลฺลมคมาสิ   กาเมสุ   มิจฺฉาจาเร   เวปุลฺล   คเต   
เตส   สตฺตาน   อายุป   ปริหายิ   วณฺโณป   ปริหายิ  เตส  อายุนาป   
ปริหายมานาน     วณฺเณนป     ปริหายมานาน     ทสวสฺสสหสฺสายุกาน   
มนุสฺสาน   ป ฺจวสฺสสหสฺสายุกา   ปุตฺตา   อเหสุ   ป ฺจวสฺสสหสฺสายุเกสุ   
#๑ ม. ย.ุ วณฺณวนฺโต ฯ    



สุตฺต ที. ปาฏิกฺวคฺโค - หนาท่ี 76 

ภิกฺขเว   มนสฺุเสสุ   เทฺว   ธมฺมา  เวปุลลฺมคมึสุ  ๑  ผรุสา  จ  ๒   
วาจา   สมฺผปฺปลาโป   จ   ทฺวีสุ   ธมฺเมสุ   เวปุลฺล   คเตสุ   เตส   
สตฺตาน    อายุป    ปริหายิ    วณฺโณป    ปริหายิ   เตส   อายุนาป   
ปริหายมานาน     วณฺเณนป     ปริหายมานาน    ป ฺจวสฺสสหสฺสายุกาน   
มนุสฺสาน     อปฺเปกจฺเจ     อฑฺฒเตยฺยวสฺสสหสฺสายุกา     อปฺเปกจฺเจ   
เทฺววสฺสสหสฺสายุกา     ปุตฺตา     อเหสุ    อฑฺฒเตยฺยวสฺสสหสฺสายุเกสุ   
ภิกฺขเว   มนสฺุเสสุ   อภิชฌฺาพฺยาปาทา  เวปุลฺลมคมสึุ  อภิชฺฌาพฺยาปาเทสุ   
เวปุลฺล    คเตสุ   ๓   เตส   สตฺตาน   อายุป   ปริหายิ   วณฺโณป   
ปริหายิ   เตส   อายุนาป   ปริหายมานาน   วณฺเณนป   ปริหายมานาน   
อฑฺฒเตยฺยวสฺสสหสฺสายุกาน     มนสุสฺาน     วสฺสสหสฺสายุกา     ปุตฺตา   
อเหสุ      วสฺสสหสฺสายุเกสุ     ภิกฺขเว     มนุสฺเสสุ     มิจฺฉาทิฏ ิ   
เวปุลฺลมคมาสิ   มิจฺฉาทิฏ ิยา   เวปุลฺล   คตาย  เตส  สตฺตาน  อายุป   
ปริหายิ     วณฺโณป    ปรหิายิ    เตส    อายุนาป    ปริหายมานาน   
วณฺเณนป   ปริหายมานาน  วสฺสสหสฺสายุกาน  มนุสฺสาน  ป ฺจวสฺสสตายุกา   
ปุตฺตา      อเหสุ      ป ฺจวสฺสสตายุเกสุ      ภิกฺขเว     มนุสฺเสสุ   
ตโย    ธมฺมา   เวปุลฺลมคมสุ   อธมฺมราโค   วิสมโลโภ   มิจฺฉาธมฺโม   
ตีสุ   ธมฺเมสุ  เวปุลฺล  คเตสุ  เตส  สตฺตาน  อายุป  ปริหายิ  วณฺโณป   
ปริหายิ   เตส   อายุนาป   ปริหายมานาน   วณฺเณนป   ปริหายมานาน   
ป ฺจวสฺสสตายุกาน    มนสฺุสาน    อปฺเปกจฺเจ    อฑฺฒเตยฺยวสฺสสตายุกา   
อปฺเปกจฺเจ   เทฺววสฺสสตายุกา   ปุตฺตา  อเหสุ  อฑฺฒเตยฺยวสฺสสตายุเกสุ   
#๑ ม. ย.ุ เวปุลฺลมคมสุ ฯ  ๒ ยุ. จสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ  ๓ ยุ. อภิชฌฺาวฺยาปาโท   
#เวปุลฺลมคมาสิ อภิชฺฌาวฺยาปาเท เวปุลฺลคเต ฯ    
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ภิกฺขเว    มนสฺุเสสุ    อิเม    ธมฺมา    เวปุลฺลมคมสุ   อมตฺเตยฺยตา   
อเปตฺเตยฺยตา  อสาม ฺตา  อพฺรหฺม ฺตา  นกุเลเชฏาปจายิตา  ๑  ฯ   
อิติ    โข    ภิกฺขเว    อธนาน   ธเน   นานุปฺปทิยมาเน   ทาฬิทฺทิย   
เวปุลฺลมคมาสิ   ทาฬิทฺทิเย   เวปุลฺล  คเต  อทินฺนาทาน  เวปุลฺลมคมาสิ   
อทินฺนาทาเน   เวปุลฺล   คเต   สตฺถ   เวปุลฺลมคมาสิ  สตฺเถ  เวปุลฺล   
คเต    ปาณาติปาโต   เวปุลฺลมคมาสิ   ปาณาติปาเต   เวปุลฺล   คเต   
มุสาวาโท   เวปุลฺลมคมาสิ   มุสาวาเท   เวปุลฺล  คเต  ปสุณา  วาจา   
เวปุลฺลมคมาสิ   ปสุณาย  วาจาย  เวปุลฺล  คตาย  กาเมสุ  มิจฺฉาจาโร   
เวปุลฺลมคมาสิ   กาเมสุ   มิจฺฉาจาเร   เวปุลฺล   คเต   เทฺว  ธมฺมา   
เวปุลลฺมคมสุ   ผรุสา   จ   วาจา   สมฺผปฺปลาโป   จ  ทฺวีสุ  ธมฺเมสุ   
เวปุลฺล   คเตสุ   อภิชฺฌาพฺยาปาทา   เวปุลฺลมคมสุ   อภิชฺฌาพฺยาปาเทสุ   
เวปุลฺล     คเตสุ     มิจฺฉาทิฏ ิ     เวปุลฺลมคมาสิ     มิจฺฉาทิฏ ิยา   
เวปุลฺล   คตาย   ตโย   ธมมฺา  เวปุลฺลมคมสุ  อธมฺมราโค  วิสมโลโภ   
มิจฺฉาธมฺโม   ตีสุ  ธมฺเมสุ  เวปุลฺล  คเตสุ  อิเม  ธมฺมา  เวปุลฺลมคมสุ   
อมตฺเตยฺยตา       อเปตฺเตยฺยตา      อสาม ฺตา      อพฺรหฺม ฺตา   
นกุเลเชฏาปจายิตา   อิเมสุ   ธมฺเมสุ  เวปุลฺล  คเตสุ  เตส  สตฺตาน   
อายุป   ปริหายิ   วณฺโณป   ปริหายิ   เตส   อายุนาป  ปริหายมานาน   
วณฺเณนป      ปริหายมานาน     อฑฺฒเตยฺยวสฺสสตายุกาน     มนุสฺสาน   
วสฺสสตายุกา ปุตฺตา อเหสุ ฯ   
#๑ นกุเลเชฏาปจายิกาติ วา ปาโ ฯ    
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    [๔๖]   ภวิสฺสติ   ภิกฺขเว   โส   สมโย   ย   อิเมส  มนุสฺสาน   
ทสวสฺสายุกา   ปุตฺตา   ภวิสฺสนฺติ   ทสวสฺสายุเกสุ   ภิกฺขเว   มนุสฺเสสุ   
ป ฺจวสฺสิกา   กุมาริกา   อลปเตยฺยา   ๑   ภวิสฺสนฺติ   ทสวสฺสายุเกสุ   
ภิกฺขเว   มนสฺุเสสุ   อิมานิ   รสานิ   อนฺตรธายิสฺสนฺติ  เสยฺยถีท  สปฺป   
นวนีต   เตล   มธ ุ  ผาณิต   โลณ  ทสวสฺสายุเกสุ  ภิกฺขเว  มนุสฺเสสุ   
กุทฺรุสโก   ๒   อคฺคโภชน  ๓  ภวิสฺสติ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  เอตรหิ   
สาลิมโสทโน    อคฺคโภชน   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ทสวสฺสายุเกสุ   
มนุสฺเสสุ    กุทฺรุสโก   อคฺคโภชน   ภวิสฺสติ   ทสวสฺสายุเกสุ   ภิกฺขเว   
มนุสฺเสสุ    ทส    กุสลกมฺมปถา    สพฺเพน    สพฺพ   อนฺตรธายิสฺสนฺติ   
ทส   อกุสลกมฺมปถา   อติวิย   ทิปฺปสสฺนฺติ  ๔  ทสวสฺสายุเกสุ  ภิกฺขเว   
มนุสฺเสสุ    กุสลนฺติป   น   ภวิสฺสติ   กุโต   ปน   กุสลสฺส   การโก   
ทสวสฺสายุเกสุ   ภิกฺขเว   มนุสฺเสสุ   เย   เต  ภวิสฺสนฺติ  อมตฺเตยฺยา   
อเปตฺเตยฺยา    อสาม ฺา    อพฺรหฺม ฺา   นกุเลเชฏาปจายิโน   เต   
ปูชา   ๕   จ   ภวิสฺสนฺติ   ปาสสา  จ  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  เอตรหิ   
มตฺเตยฺยา   ๖  เปตฺเตยฺยา  สาม ฺา  พฺรหฺม ฺา  กุเลเชฏาปจายิโน   
เต  ๗  ปูชา  จ  ปาสสา  จ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ทสวสฺสายุเกสุ   
มนุสฺเสสุ   เย   เต   ภวิสฺสนฺติ  อมตฺเตยฺยา  อเปตฺเตยฺยา  อสาม ฺา   
อพฺรหฺม ฺา    นกุเลเชฏาปจายิโน    เต    ปูชา    จ    ภวิสฺสนฺติ   
ปาสสา    จ    ทสวสฺสายุเกสุ    ภิกฺขเว    มนุสฺเสสุ   น   ภวิสฺสติ   
#๑ ยุ. อลมปเตยฺยา ฯ   ๒ ม. กุทรฺูสโก ฯ  ๓ ม. ยุ. อคฺค โภชนาน ฯ   
#๔ ม. อติพฺยาทิปฺปสฺสนฺติ ฯ  ๕ ม. ยุ. ปุชฺชา ฯ  ๖ ย.ุ เมตฺเตยฺยา ฯ  ๗ ม. อย   
#น ทิสฺสติ ฯ    
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มาตาติ   วา   มาตุจฺฉาติ   วา   ปตาติ   วา   ปตุจฺฉาติ   วา  ๑   
มาตุลานีติ   วา   อาจริยภริยาติ   วา   ครูน   ทาราติ  วา  สมฺเภท   
โลโก   คมิสสฺติ   ยถา   อเชฬกา   กุกฺกฏุา   สูกรา  โสณา  สิคาลา   
ทสวสฺสายุเกสุ    ภิกฺขเว    มนุสฺเสสุ    เตส   สตฺตาน   อ ฺม ฺมฺหิ   
ติพฺโพ   อาฆาโต   ปจฺจุปฏ ิโต   ภวิสฺสติ   ติพฺโพ   พฺยาปาโท  ติพฺโพ   
มโนปโทโส    ติพฺพ    วธกจิตฺต    มาตุป    ปุตฺตมฺหิ   ฯ   ปุตฺตสฺสป   
มาตริ  ฯ  ปตุป  ปุตฺตมฺหิ  ฯ  ปุตฺตสฺสป  ปตร ิ ฯ  ภาตุป ๒ ภคินิยา ฯ   
ภคินิยา    ภาตริ   ติพฺโพ   อาฆาโต   ปจฺจุปฏ ิโต   ภวิสฺสติ   ติพฺโพ   
พฺยาปาโท    ติพฺโพ    มโนปโทโส    ติพฺพ    วธกจิตฺต    เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว    มาควิกสฺส   มิค   ทิสฺวา   ติพฺโพ   อาฆาโต   ปจฺจุปฏ ิโต   
โหติ    ติพฺโพ    พฺยาปาโท   ติพฺโพ   มโนปโทโส   ติพฺพ   วธกจิตฺต   
เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ทสวสฺสายุเกสุ   มนุสฺเสสุ   เตส   สตฺตาน   
อ ฺม ฺมฺหิ    ติพฺโพ    อาฆาโต    ปจฺจุปฏ ิโต    ภวิสฺสติ    ติพฺโพ   
พฺยาปาโท     ติพฺโพ     มโนปโทโส     ติพฺพ    วธกจิตฺต    มาตุป   
ปุตฺตมฺหิ   ฯ   ปุตฺตสฺสป   มาตริ   ฯ   ปตุป   ปุตฺตมหฺิ   ฯ  ปุตฺตสฺสป   
ปตริ   ฯ  ภาตุป  ๒  ภคินยิา  ฯ  ภคินิยาป  ภาตริ  ติพฺโพ  อาฆาโต   
ปจฺจุปฏ ิโต    ภวิสฺสติ    ติพฺโพ    พฺยาปาโท    ติพฺโพ   มโนปโทโส   
ติพฺพ วธกจิตฺต ฯ   
    [๔๗]   ทสวสฺสายุเกสุ  ภิกฺขเว  มนสฺุเสสุ  สตฺตาห  สตฺถนฺตรกปฺโป   
ภวิสฺสติ    เต    อ ฺม ฺ    ๓    มิคส ฺ    ปฏลิภิสฺสนฺติ    เตส   
#๑ ม. ย.ุ ปตาติ วา ปตุจฺฉาติ วาติ น ทิสฺสติ ฯ  ๒ ย.ุ ภาตุป ภาตริ ฯ   
#๓ ม. อ ฺม ฺสฺมิ ฯ    
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ติณฺหานิ    สตฺถานิ   หตฺเถสุ   ปาตุภวิสฺสนฺติ   เต   ติเณฺหน   สตฺเถน   
เอส   มิโคติ   ๑   อ ฺม ฺ  ชีวิตา  โวโรปสฺสนติฺ  ฯ  อถโข  เตส   
ภิกฺขเว   สตฺตาน   เอกจฺจาน  เอว  ภวิสฺสติ  มา  จ  มย  ก ฺจิ  ๒   
มา   จ   อเมฺห   โกจิ   ยนนฺูน   มย   ติณคหณ   วา  วนคหณ  วา   
รุกฺขคหณ    วา    นทีวิทุคฺค    วา    ปพฺพตวิสม    วา    ปวิสิตฺวา   
วนมูลผลาหารา  ยาเปยฺยามาติ  ฯ  เต  ติณคหณ  วา  ๓  วนคหณ วา   
รุกฺขคหณ  วา  ๓  นทีวิทุคฺค วา ๓ ปพฺพตวิสม วา ๓ ปวิสิตฺวา สตฺตาห   
วนมูลผลาหารา   ยาเปสฺสนฺติ  ๔  ฯ  เต  ตสฺส  สตฺตาหสฺส  อจฺจเยน   
ติณคหณา      วนคหณา     รกฺุขคหณา     นทีวิทุคฺคา     ปพฺพตวิสมา   
นิกฺขมิตฺวา   อ ฺม ฺ   อาลิงฺคิตฺวา   สภาสุ  คายิสฺสนฺติ  สมสฺสาสิสฺสนฺติ   
ทิฏา   โภ   สตฺตา   ชีวสิ   ตฺว   ทฏิา   โภ   สตฺตา  ชีวสีติ  ฯ   
อถโข   เตส   ภิกฺขเว   สตฺตาน   เอว  ภวิสฺสติ  มย  โข  อกุสลาน   
ธมฺมาน  สมาทานเหตุ  เอวรูป  ๕  อายต  าติกฺขย  ปตฺตา ยนฺนูน มย   
กุสล   กเรยฺยาม   ก ึ  กุสล   กเรยฺยาม   ยนฺนูน  มย  ปาณาติปาตา   
วิรเมยฺยาม   อิท   กุสล   ธมฺม   สมาทาย   วตฺเตยฺยามาติ   ฯ  เต   
ปาณาติปาตา   วิรมิสฺสนฺติ   อิท   กุสล   ธมฺม   สมาทาย   วตฺติสฺสนฺติ   
เต   กุสลาน   ธมฺมาน   สมาทานเหตุ  อายุนาป  วฑฺฒิสฺสนฺติ  วณฺเณนป   
วฑฺฒิสฺสนฺติ    เตส    อายุนาป   วฑฺฒมานาน   วณฺเณนป   วฑฺฒมานาน   
ทสวสฺสายุกาน    มนุสฺสาน    วีสติวสฺสายุกา    ปุตฺตา   ภวิสฺสนฺติ   ฯ   
อถโข   เตส   ภิกฺขเว   สตฺตาน   เอว   ภวิสฺสติ  มย  โข  กุสลาน   
#๑ ยุ. อาเมณฺฑิต ฯ  ๒ ม. กิ ฺจิ ฯ  ๓ ย.ุ วาสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ   
#๔ ย.ุ ยาเปยฺยนฺติ ฯ  ๕ ยุ. อย น ทิสฺสติ ฯ    
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ธมฺมาน    สมาทานเหตุ    อายุนาป    วฑฺฒาม    วณฺเณนป   วฑฺฒาม   
ยนฺนูน    มย    ภิยฺโยโส    มตฺตาย   กุสล   กเรยฺยาม   ก ึ  กุสล   
กเรยฺยาม  ๑  ยนฺนูน  มย อทินฺนาทานา วิรเมยฺยาม กาเมสุ มิจฺฉาจารา   
วิรเมยฺยาม   มุสาวาทา   วิรเมยฺยาม   ปสุณาย   วาจาย  วิรเมยฺยาม   
ผรุสาย    วาจาย   วิรเมยยฺาม   สมฺผปปฺลาปา   วิรเมยฺยาม   อภิชฺฌ   
ปชเหยฺยาม  พฺยาปาท  ปชเหยฺยาม  มจฺิฉาทิฏ ึ  ปชเหยฺยาม  ตโย ธมฺเม   
ปชเหยฺยาม   อธมฺมราค   วิสมโลภ  มจฺิฉาธมฺม  ยนฺนูน  มย  มตฺเตยฺยา   
อสฺสาม   เปตฺเตยฺยา   สาม ฺา   พฺรหฺม ฺา   กุเล   เชฏาปจายิโน   
อิท  กุสล  ธมฺม  สมาทาย  วตฺเตยฺยามาติ  ฯ  เต  มตฺเตยฺยา ภวิสฺสนฺติ   
เปตฺเตยฺยา    สาม ฺา    พฺรหฺม ฺา    กุเล   เชฏาปจายิโน   อิท   
กุสล  ธมฺม  สมาทาย  วตฺติสฺสนฺติ  เตส ๒ กุสลาน ธมฺมาน สมาทานเหตุ   
อายุนาป    วฑฺฒิสฺสนฺติ    วณฺเณนป    วฑฺฒิสฺสนฺติ    เตส    อายุนาป   
วฑฺฒมานาน    วณฺเณนป    วฑฺฒมานาน    วีสติวสฺสายุกาน    มนุสฺสาน   
จตฺตาฬีสวสฺสายุกา     ปตฺุตา    ภวิสฺสนฺติ    ฯ    จตฺตาฬีสวสฺสายุกาน   
มนุสฺสาน    อสีติวสฺสายุกา    ปุตฺตา   ภวิสฺสนฺติ   ฯ   อสีติวสฺสายุกาน   
มนุสฺสาน   สฏ ิวสฺสสตายุกา   ปุตฺตา   ภวิสฺสนฺติ  ฯ  สฏ ิวสฺส- 
สตายุกาน  มนุสฺสาน       วีสติติวสฺสสตายุกา    ปุตฺตา   ภวิสฺสนฺติ  ฯ   
วีสติติวสฺสสตายุกาน     มนุสฺสาน     จตฺตาฬีสฉวสฺสสตายุกา     ปุตฺตา   
ภวิสฺสนฺติ   ฯ   จตฺตาฬีสฉวสฺสสตายุกาน   มนุสฺสาน  เทฺววสฺสสหสฺสายุกา   
ปุตฺตา  ภวิสฺสนฺติ  ฯ เทฺววสฺสสหสฺสายุกาน มนุสฺสาน จตฺตาริ- 
#๑ ม. ย.ุ กิ กสุล กเรยฺยามาติ น ทิสฺสติ ฯ  ๒ ม. ย.ุ เต ฯ    
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วสฺสสหสฺสายุกา  ปุตฺตา   ภวิสฺสนฺติ   ฯ   จตฺตาริวสฺสสหสฺสายุกาน   
มนุสฺสาน  อฏวสฺสสหสฺสายุกา  ปุตฺตา  ภวิสฺสนฺติ  ฯ อฏวสฺส- 
สหสฺสายุกาน  มนุสฺสาน   วีสติวสฺสสหสฺสายุกา   ปุตฺตา   ภวิสฺสนฺติ  ฯ   
วีสติวสฺสสหสฺสายุกาน     มนุสฺสาน    จตฺตาฬีสวสฺสสหสฺสายุกา  ปุตฺตา   
ภวิสฺสนฺติ   ฯ   จตฺตาฬีสวสฺสสหสฺสายุกาน  มนุสฺสาน  อสีติวสฺส- 
สหสฺสายุกา  ปุตฺตา ภวิสฺสนฺติ ฯ   
    [๔๘]   อสีติวสฺสสหสฺสายุเกสุ   ภิกฺขเว   มนสฺุเสสุ  ป ฺจวสฺสสติกา   
กุมาริกา   อลปเตยฺยา   ภวิสฺสนฺติ   ฯ   อสีติวสฺสสหสฺสายุเกสุ  ภิกฺขเว   
มนุสฺเสสุ    ตโย   อาพาธา   ภวิสฺสนฺติ   อิจฺฉา   อนสน   ชรา   ฯ  อสีติ- 
วสฺสสหสฺสายุเกสุ   ภิกฺขเว   มนุสฺเสสุ  อย  ชมฺพุทีโป  อิทฺโธ  เจว   
ภวิสฺสติ   ผีโต   จ   กกฺุกุฏสมฺปาติตา   ๑   คามนิคมราชธานิโย   ฯ   
อสีติวสฺสสหสฺสายุเกสุ   ภิกฺขเว   มนสฺุเสสุ  อย  ชมฺพุทีโป  อวีจิ  ม ฺเ   
ผุโฏ  ภวิสฺสติ  มนุสฺเสหิ  เสยฺยถาป  นฬวน  วา  สารวน  วา  ๒  ฯ   
อสีติวสฺสสหสฺสายุเกสุ    ภิกฺขเว   มนสฺุเสสุ   อย   พาราณสี   เกตุมตี   
นาม  ราชธานี  ภวิสฺสติ  อิทฺธา  เจว  ผีตา จ พหุชนา จ อากิณฺณมนุสฺสา   
จ    สุภิกฺขา    จ    ฯ   อสีติวสฺสสหสฺสายุเกสุ   ภิกขฺเว   มนุสฺเสสุ   
อิมสฺมึ  ชมฺพุทีเป  จตุราสีตินครสหสฺสานิ ภวิสฺสนฺติ เกตุมติราชธานี- 
ปมุขานิ ฯ  อสีติวสฺสสหสฺสายุเกสุ      ภิกฺขเว     มนุสฺเสสุ     เกตุมตีราช- 
ธานิยา  สงฺโข   นาม   ราชา   อุปฺปชฺชสิฺสติ   จกฺกวตฺติ   ธมฺมิโก   ธมฺมราชา   
#๑ ม. ย.ุ กุกกฺุฏสมฺปาทิกา ฯ  ๒ ม. ย.ุ สรวน วา ฯ    
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จาตุรนฺโต    วิชิตาวี   ชนปทฏาวริยปฺปตฺโต   สตฺตรตนสมนฺนาคโต   ฯ   
ตสฺสิมานิ   สตฺต   รตนานิ   ภวิสฺสนฺติ   เสยฺยถีท   จกกฺรตน  หตฺถริตน   
อสฺสรตน     มณิรตน     อิตฺถีรตน     คหปติรตน    ปริณายกรตนเมว   
สตฺตม   ฯ  ปโรสหสฺส  โข  ปนสฺส  ปตฺุตา  ภวิสฺสนฺติ  สูรา  วีรงฺครูปา   
ปรเสนปฺปมทฺทนา    ฯ    โส   อิม   ปวึ   สาครปริยนฺต   อทณฺเฑน   
อสตฺเถน   ธมฺเมน   อภิวิชิย   อชฌฺาวสิสฺสติ   ฯ  อสีติวสฺสสหสฺสายุเกสุ   
ภิกฺขเว   มนสฺุเสสุ   เมตฺเตยฺโย   นาม   ภควา   โลเก  อุปฺปชฺชิสสฺติ   
อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน   สุคโต   โลกวิท ู อนุตฺตโร   
ปุริสทมฺมสารถ ิ สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควา  เสยฺยถาปาหเมตรหิ   
โลเก     อุปปฺนฺโน     อรห     สมฺมาสมฺพุทฺโธ    วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน   
สุคโต    โลกวิทู    อนุตฺตโร   ปรุิสทมมฺสารถิ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   
พุทฺโธ   ภควา   ฯ   โส   อิม   โลก   สเทวก   สมารก  สพฺรหฺมก   
สสฺสมณพฺราหฺมณึ    ปช    สเทวมนุสฺส    สย    อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา   
ปเวเทสฺสติ    เสยฺยถาปาหเมตรหิ    อิม    โลก   สเทวก   สมารก   
สพฺรหฺมก     สสฺสมณพฺราหฺมณึ    ปช    สเทวมนุสฺส    สย    อภิ ฺา   
สจฺฉิกตฺวา  ปเวเทมิ  ฯ  โส  ธมฺม  เทเสสฺสติ อาทิกลฺอาณ มชฺเฌกลฺยาณ   
ปริโยสานกลฺยาณ        สาตฺถ        สพฺย ฺชน        เกวลปริปุณฺณ   
ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   ปกาเสสฺสติ   เสยฺยถาปาหเมตรหิ  ธมฺม  เทเสมิ   
อาทิกลฺยาณ    มชฺเฌกลฺยาณ    ปริโยสานกลฺยาณ    สาตฺถ    สพฺย ฺชน   
เกวลปริปุณฺณ   ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   ปกาเสมิ   ฯ   โส  อเนกสหสฺส    



สุตฺต ที. ปาฏิกฺวคฺโค - หนาท่ี 84 

ภิกฺขุสงฺฆ    ปริหริสฺสติ   เสยฺยถาปาห   เอตรหิ   อเนกสต   ภิกฺขุสงฺฆ   
ปริหรามิ  ฯ  อถโข  ภิกฺขเว  สงฺโข  นาม  ราชา  โย  โส  ๑    ยูโป   
ร ฺา  มหาปนาเทน  การาปโต  ต ยูป อุสฺสาเปตฺวา อชฺฌา- 
วสิตฺวา [๒]  วิสฺสชฺชิตฺวา สมณพฺราหฺมณกปณทฺธิกวณิพฺพกยาจกาน   
ทาน   ทตฺวา  เมตฺเตยฺยสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สนฺติเก   
เกสมสฺสุ   โอหาเรตฺวา   กาสายานิ  วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา  อคารสฺมา   
อนคาริย   ปพฺพชิสฺสติ   ฯ   โส   เอว   ปพฺพชโิต   สมาโน   เอโก   
วูปกฏโ    อปฺปมตฺโต    อาตาป    ปหิตตฺโต   วิหรนฺโต   นจิรสเฺสว   
ยสฺสตฺถาย    กุลปุตฺตา    สมฺมเทว   อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชนฺติ   
ตทนุตฺตร    พฺรหฺมจริยปริโยสาน   ทฏิเ   ว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสติ ฯ   
    [๔๙]    อตฺตทีปา    ภิกฺขเว   วิหรถ   อตฺตสรณา   อน ฺสรณา   
ธมฺมทีปา    ธมฺมสรณา    อน ฺสรณา    ฯ   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   
อตฺตทีโป    วิหรติ    อตฺตสรโณ   อน ฺสรโณ   ธมฺมทีโป   ธมฺมสรโณ   
อน ฺสรโณ   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   กาเย   กายานุปสฺสี  วิหรติ   
อาตาป   สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฌฺาโทมนสฺส  เวทนาสุ   
เวทนานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย  โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส    จิตฺเต   จิตฺตานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   
สติมา    วิเนยฺย    โลเก    อภิชฺฌาโทมนสฺส   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   
วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส  ฯ   
#๑ ยุ. เยนสฺส ฯ  ๒ ม. ต ทตฺวา ฯ ยุ. ททิตฺวา ฯ    
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เอว   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  อตฺตทีโป  วิหรติ  อตฺตสรโณ  อน ฺสรโณ   
ธมฺมทีโป ธมฺมสรโณ อน ฺสรโณ ฯ   
    [๕๐]  โคจเร  ภิกฺขเว  จรถ  สเก  เปตฺติเก  วิสเย  ฯ โคจเร   
ภิกฺขเว  จรนฺตา  สเก  เปตฺติเก  วิสเย  อายุนาป  วฑฺฒิสฺสถ  วณฺเณนป   
วฑฺฒิสฺสถ     สุเขนป    วฑฺฒิสฺสถ    โภเคนป    วฑฺฒิสฺสถ    พเลนป๘   
วฑฺฒิสฺสถ   ฯ   กิ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   อายุสฺมึ   ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ      ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต      อิทฺธิปาท      ภาเวติ   
วิริยสมาธิปธาน   ...  จิตฺตสมาธิปธาน  ...  วีมสาสมาธิปธานสงฺขาร-   
สมนฺนาคต  อิทฺธิปาท  ภาเวติ  โส  อิเมส จตุนฺน อิทฺธิปาทาน ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา   อากงฺขมาโน   กปฺป  วา  ติฏเยฺย  กปปฺาวเสส  วา  ฯ   
อิท   โข   ภิกขฺเว   ภิกฺขุโน   อายุสฺมึ   ฯ   กิ ฺจ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุโน   
วณฺณสฺมึ   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  สลีวา  โหติ  ปาติโมกฺขสวรสวุโต   
วิหรติ     อาจารโคจรสมฺปนฺโน    อนุมตฺเตสุ    วชเฺชสุ    ภยทสฺสาวี   
สมาทาย  สิกฺขติ  สิกฺขาปเทสุ  ฯ  อิท  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน วณฺณสฺมึ ฯ   
กิ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   สุขสฺมึ   ฯ   อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว   
กาเมหิ   วิวิจฺจ   อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก  สวิจาร  วิเวกช  ปติสุข   
ปม    ฌาน   อุปสมฺปชชฺ   วิหรติ   วิตกฺกวิจาราน   วูปสมา   ฯเปฯ   
ทุติย   ฌาน   ฯ  ตติย  ฌาน  ฯ  จตุตฺถ  ฌาน  อุปสมปฺชฺช  วิหรติ  ฯ   
อิท   โข   ภิกขฺเว   ภิกฺขุโน   สุขสฺมึ   ฯ   กิ ฺจ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน   
โภคสฺมึ   ฯ   อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เมตฺตาสหคเตน  เจตสา  เอก  ทสิ    
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ผริตฺวา    วิหรติ   ตถา   ทติุย   ตถา   ตติย   ตถา   จตุตฺถ   อิติ   
อุทฺธมโธ   ติริย  สพฺพธิ  สพฺพตฺตตาย  สพฺพาวนฺต  โลก  เมตฺตาสหคเตน   
เจตสา   วิปุเลน   มหคฺคเตน   อปฺปมาเณน   อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน   
ผริตฺวา    วิหรติ   ฯ   กรุณาสหคเตน   เจตสา   ฯ   มทุิตาสหคเตน   
เจตสา    ฯ    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   ผรตฺิวา   
วิหรติ   ฯ   อิท   โข   ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  โภคสฺมึ  ฯ  กิ ฺจ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุโน  พลสฺมึ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว ภิกฺขุ อาสวาน ขยา อนาสว ฺเจโตวิมุตฺตึ   
ป ฺาวิมุตฺตึ    ทฏิเ    ว    ธมฺเม    สย    อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ   อิท   โข   ภิกขฺเว   ภิกฺขุโน   พลสฺมึ   ฯ   
นาห   ภิกฺขเว   อ ฺ   เอกพลมฺป   สมนุปสฺสามิ   เอว  ๑  ทุปฺปสห   
ยถายิท   ภิกขฺเว   มารพล   กุสลาน   ภิกฺขเว  ธมฺมาน  สมาทานเหตุ   
เอวมิท   ปุ ฺ   ปวฑฺฒตีติ   ฯ   อิทมโวจ   ภควา  ฯ  อตฺตมนา  เต   
ภิกฺขู ภควโต ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                จกกฺวตฺติสุตฺต นิฏ ิต ตติย ๒ ฯ   
                  ____________________________   
#๑ ม. ย เอว ฯ  ๒ ย.ุ จกฺกวตฺติสีหนาทสุตฺตนฺต ตติย ฯ    
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                       อคฺค ฺสุตฺต   
    [๕๑]   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
ปุพฺพาราเม มิคารมาตุปาสาเท ฯ เตน โข ปน สมเยน วาเสฏภารทฺวาชา   
ภิกฺขูสุ     ปรวิสนฺติ     ภิกขฺุภาว     อากงฺขมานา     ฯ     อถโข   
ภควา    สายณฺหสมย   ปฏิสลลฺานา   วุฏ ิโต   ปาสาทา   โอโรหิตฺวา   
ปาสาทปจฺฉายาย   อพฺโภกาเส   จงฺกมติ   ฯ  อทฺทสา  โข  วาเสฏโ   
ภควนฺต    สายณฺหสมย   ปฏิสลลฺานา   วุฏ ิต   ปาสาทา   โอโรหิตฺวา   
ปาสาทปจฺฉายาย     อพฺโภกาเส    จงฺกมนฺต    ทิสวฺาน    ภารทฺวาช   
อามนฺเตสิ   อย   อาวุโส  ภารทฺวาช  ภควา  สายณฺหสมย  ปฏิสลฺลานา   
วุฏ ิโต    ปาสาทา    โอโรหิตฺวา    ปาสาทปจฺฉายาย    อพฺโภกาเส   
จงฺกมติ   อายามาวุโส   ภารทฺวาช   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิสฺสาม   
อปฺเปวนาม  ลเภยฺยาม  ภควโต  สมฺมขุา  ๑  ธมฺมึ  กถ  สวนายาติ ฯ   
เอวมาวุโสติ   โข   ภารทฺวาโช   วาเสฏสฺส   ปจฺจสฺโสสิ  ฯ  อถโข   
วาเสฏภารทฺวาชา    เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมึสุ    อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   ภควนฺต   จงฺกมนฺต   อนุจงฺกมึสุ   ฯ   อถโข   
ภควา  วาเสฏ  อามนฺเตสิ  ตุเมฺห  ขฺวตฺถ วาเสฏา ๒ พฺราหฺมณชจฺจา   
พฺราหฺมณกุลีนา     พฺราหฺมณกุลา    อคารสฺมา    อนคาริย    ปพฺพชิตา   
กจฺจิ  โว  วาเสฏา  ๓  พฺราหฺมณา  น  อกฺโกสนฺติ  น ปริภาสนฺตีติ ฯ   
ตคฺฆ   โน   ภนฺเต   พฺราหฺมณา   อกฺโกสนฺติ   ปริภาสนฺติ   อตฺตรูปาย   
#๑ ม. ย.ุ สนติฺกา ฯ  ๒-๓ ม. ยุ. วาเสฏ ฯ    
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ปริภาสาย   ปริปุณฺณาย   โน   อปริปณฺุณายาติ   ฯ   ยถากถ  ปน  โว   
วาเสฏา   พฺราหฺมณา   อกฺโกสนฺติ   ปริภาสนฺติ  อตฺตรูปาย  ปรภิาสาย   
ปริปุณฺณาย   โน   อปริปณฺุณายาติ   ฯ   พฺราหฺมณา   ภนฺเต  เอวมาหสุ   
พฺราหฺมโณ     ว     เสฏโ     วณฺโณ    หีนา    อ ฺเ    วณฺณา   
พฺราหฺมโณ   ว   สกฺุโก   วณฺโณ   กณฺหา   อ ฺเ   วณฺณา  พฺราหฺมณา   
ว  สุชฌฺนฺติ  โน  อพฺราหฺมณา  พฺราหฺมณา  ๑  พฺรหฺมุโน  ปุตฺตา โอรสา   
มุขโต    ชาตา    พฺรหฺมชา    พฺรหฺมนิมมฺิตา    พฺรหมฺทายาทา    เต   
ตุเมฺห    เสฏ    วณฺณ    หิตฺวา    หีนมตฺถวณฺณ   อชฺฌุปคตา   ยทิท   
มุณฺฑเก   สมณเก   อิพฺเภ   กเณฺห  พนฺธปุาทา  ปจฺเจติ  ๒  ตยิท  น   
สาธุ   ตยิท   นปฺปฏิรูป   ย  ตุเมฺห  เสฏ  วณฺณ  หิตฺวา  หีนมตฺถวณฺณ   
อชฺฌุปคตา      ยทิท      มณฺุฑเก     สมณเก     อิพฺเภ     กเณฺห   
พนฺธุปาทา    ปจฺเจติ    ฯ    เอว   โข   โน   ภนฺเต   พฺราหฺมณา   
อกฺโกสนฺติ    ปริภาสนฺติ    อตฺตรูปาย    ปริภาสาย   ปริปุณฺณาย   โน   
อปริปุณฺณายาติ  ฯ  ตคฺฆ  โว  วาเสฏา  พฺราหฺมณา  โปราณ  อสรนฺตา   
เอวมาหสุ   พฺราหฺมโณ   ว   เสฏโ   วณฺโณ   หีนา   อ ฺเ  วณฺณา   
พฺราหฺมโณ   ว   สกฺุโก   วณฺโณ   กณฺหา   อ ฺเ   วณฺณา  พฺราหฺมณา   
ว  สุชฌฺนฺติ  โน  อพฺราหฺมณา  พฺราหฺมณา  ๑  พฺรหฺมุโน  ปุตฺตา โอรสา   
มุขโต   ชาตา   พฺรหฺมชา   พฺรหฺมนิมฺมติา  พฺรหฺมทายาทาติ  ฯ  ทิสฺสนฺติ   
โข   ปน   วาเสฏา   พฺราหฺมณาน  พฺราหฺมณิโย  อุตุนิโยป  คพฺภินิโยป   
วิชายมานาป   ปายมานาป   เต   จ  พรฺาหฺมณา  โยนิชา  ว  สมานา   
#๑ ม. ย.ุ พฺราหฺมณา ว ฯ เอวมุปริ ฯ  ๒ ม. ย.ุ พนธฺุปาทาปจฺเจ ฯ    



สุตฺต ที. ปาฏิกฺวคฺโค - หนาท่ี 89 

เอวมาหสุ   พฺราหฺมโณ  ว  เสฏโ  วณฺโณ  ฯเปฯ  พฺรหฺมทายาทาติ  ฯ   
เต     จ     ๑     พฺรหฺมาน ฺเจว    อพฺภาจิกฺขนฺติ    มสุา    จ   
ภาสนฺติ พหุ ฺจ อปุ ฺ ปสวนฺติ ฯ   
    [๕๒]    จตฺตาโรเม   วาเสฏา   วณฺณา   ขตฺติยา   พฺราหฺมณา   
เวสฺสา   สุทฺทา  ฯ  ขตฺติโยป  โข  วาเสฏา  อิเธกจฺโจ  ปาณาติปาตี   
โหติ   อทินฺนาทายี   กาเมสุ   มิจฺฉาจารี   มุสาวาที   ปสุณวาโจ  ๒   
ผรุสวาโจ    สมฺผปฺปลาป   อภิชฺฌาลุ   พฺยาปนฺนจิตฺโต   มิจฺฉาทิฏ ี   ฯ   
อิติ   โข  วาเสฏา  เยเม  ธมฺมา  อกุสลา  อกุสลสงฺขาตา  สาวชฺชา   
สาวชฺชสงฺขาตา อเสวิตพฺพา อเสวิตพฺพสงฺขาตา นาลมริยา นาลมริยสงฺขาตา   
กณฺหา      กณฺหวิปากา     วิ ฺ ุครหิตา     ฯ     ขตฺติเยป     เต   
อิเธกจฺเจ  สนฺทิสฺสนฺติ  ฯ  พฺราหฺมโณป  โข  วาเสฏา  ฯเปฯ เวสฺโสป   
โข  วาเสฏา  ฯเปฯ  สุทฺโทป  โข  วาเสฏา  อิเธกจฺโจ ปาณาติปาตี   
โหติ   อทินฺนาทายี   ฯเปฯ   มิจฺฉาทิฏ ี   ฯ   อิติ   โข   วาเสฏา   
เยเม   ธมฺมา   อกุสลา   อกุสลสงฺขาตา   ฯเปฯ  กณฺหา  กณฺหวิปากา   
วิ ฺ ุครหิตา สุทฺเทป เต อิเธกจฺเจ สนฺทิสฺสนฺติ ฯ   
    [๕๓]  ขตฺติโยป  โข  วาเสฏา  อิเธกจฺโจ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต   
โหติ    อทินนฺาทานา    ปฏิวิรโต    กาเมสุ   มิจฺฉาจารา   ปฏิวิรโต   
มุสาวาทา   ปฏิวิรโต   ปสุณาย   วาจาย   ปฏิวิรโต  ผรุสาย  วาจาย   
ปฏิวิรโต    สมฺผปฺปลาปา    ปฏิวิรโต    อนภิชฺฌาลุ    อพฺยาปนฺนจิตฺโต   
สมฺมาทิฏ ี  ฯ  อิติ  โข  วาเสฏา  เยเม  ธมฺมา  กุสลา กุสลสงฺขาตา   
#๑ ม. ย.ุ จสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ  ๒ ย.ุ ปสุณาวาโจ ผรุสาวาโจ ฯ    
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อนวชฺชา    อนวชฺชสงฺขาตา   เสวิตพฺพา   เสวิตพฺพสงฺขาตา   อลมริยา   
อลมริยสงฺขาตา   สุกฺกา   สุกฺกวิปากา   วิ ฺ ุปสตฺถา  ฯ  ขตฺติเยป  เต   
อิเธกจฺเจ   สนฺทิสฺสนฺติ   ฯ  พฺราหฺมโณป  โข  วาเสฏา  ฯ  เวสฺโสป   
โข   วาเสฏา  ฯ  สุทฺโทป  โข  วาเสฏา  อิเธกจฺโจ  ปาณาติปาตา   
ปฏิวิรโต   โหติ   ฯเปฯ   อนภิชฺฌาลุ   อพฺยาปนฺนจิตฺโต  สมฺมาทิฏ ี  ฯ   
อิติ   โข   วาเสฏา   เยเม  ธมฺมา  กุสลา  กุสลสงฺขาตา  อนวชฺชา   
อนวชฺชสงฺขาตา  เสวิตพฺพา  เสวิตพฺพสงฺขาตา  อลมริยา  อลมรยิสงฺขาตา   
สุกฺกา    สุกฺกวิปากา    วิ ฺ ุปสตฺถา   ฯ   สุทฺเทป   เต   อิเธกจฺเจ   
สนฺทิสฺสนฺติ    ฯ    อิเมสุ   โข   วาเสฏา   จตูสุ   วณฺเณสุ   เอว   
อุภยโพฺยกิณฺเณสุ   ๑  วตฺตมาเนสุ  กณฺหสุกฺเกสุ  ธมฺเมสุ  วิ ฺ ุวิครหิเตสุ   
เจว     วิ ฺ ุปสตฺเถสุ     จ     ยเทตฺถ    พฺราหฺมณา    เอวมาหสุ   
พฺราหฺมโณ   ว   เสฏโ   วณฺโณ   หีนา   อ ฺเ   วณฺณา  พฺราหฺมโณ   
ว    สุกฺโก    วณฺโณ    กณฺหา    อ ฺเ    วณฺณา   พฺราหฺมณา   ว   
สุชฺฌนฺติ   โน   อพฺราหฺมณา   พฺราหฺมณา   พฺรหฺมุโน   ปุตฺตา   โอรสา   
มุขโต   ชาตา   พฺรหฺมชา   พฺรหฺมนิมฺมติา  พฺรหฺมทายาทาติ  ฯ  ตนฺเตส   
วิ ฺ ู  นานุชานนฺติ  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  อิเมส  ห ิ วาเสฏา จตุนฺน   
วณฺณาน   โย   โหติ   ภิกฺขุ   อรห   ขีณาสโว   วุสิตวา   กตกรณีโย   
โอหิตภาโร    อนุปฺปตฺตสทตฺโถ   ปริกขีฺณกวส ฺโชโน   สมมฺท ฺาวิมุตฺโต   
โส     เนส    อคฺคมกฺขายติ    ธมฺเมเนว    โน    อธมฺเมน    ฯ   
ธมฺโม  ห ิวาเสฏา เสฏโ ชเนตสฺมึ ทิฏเ เจว ธมฺเม อภิสมฺปราย ฺจ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อุภยโอกิณฺเณสุ ฯ    
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ตทมินาเปต      วาเสฏา      ปรยิาเยน      เวทิตพฺพ      ยถา   
ธมฺโม ๑ เสฏโ ชเนตสฺมึ ทิฏเ เจว ธมฺเม อภิสมฺปราย ฺจ ฯ   
    [๕๔]   ชานาติ  โข  วาเสฏา  ราชา  ปเสนทิ  โกสโล  สมโณ   
โคตโม  อนุตฺตโร  ๒  สกฺยกุลา  ปพฺพชิโตติ ฯ สกฺยา โข ปน วาเสฏา   
ร ฺโ  ปเสนทิสฺส  โกสลสฺส  อนนฺตรา  ๓  อนุยนฺตา  ภวนฺติ ฯ กโรนฺติ   
โข  วาเสฏา  สกฺยา  ร ฺเ  ปเสนทิมฺหิ  โกสเล  นปิจฺจการ อภิวาทน   
ปจฺจุฏาน    อ ฺชลิกมฺม    สามีจิกมฺม    ฯ    อิติ   โข   วาเสฏา   
ย   กโรนฺติ   สกฺยา  ร ฺเ  ปเสนทิมฺหิ  โกสเล  นิปจฺจการ  อภิวาทน   
ปจฺจุฏาน    อ ฺชลิกมฺม    สามีจิกมฺม   กโรติ   ต   ราชา   ปเสนทิ   
โกสโล    ตถาคเต    นิปจฺจการ   อภิวาทน   ปจฺจุฏาน   อ ฺชลกิมฺม   
สามีจิกมฺม   นนุ   สุชาโต   สมโณ   โคตโม   ทชฺุชาโตหมสฺมิ   พลวา   
สมโณ     โคตโม    ทุพฺพโลหมสฺมิ    ปาสาทิโก    สมโณ    โคตโม   
ทุพฺพณฺโณหมสฺมิ    มเหสกฺโข    สมโณ    โคตโม    อปฺเปสกฺโขหมสฺมีติ   
อถโข    น    ธมฺมเยว    สกฺกโรนฺโต    ธมฺม   ครุกโรนฺโต   ธมฺม   
มาเนนฺโต  ธมฺม  ปูเชนโฺต  ธมฺม  อปจยมาโน  ฯ  เอว  ราชา ปเสนทิ   
โกสโล   ตถาคเต  นิปจฺจการ  กโรติ  อภิวาทน  ปจฺจุฏาน  อ ฺชลิกมฺม   
สามีจิกมฺม  ฯ  อิมินา  ๔  โข  เอว ๕ วาเสฏา ปริยาเยน เวทิตพฺพ   
ยถา ธมฺโม เสฏโ ชเนตสฺมึ ทิฏเ เจว ธมฺเม อภิสมฺปราย ฺจ ฯ   
    [๕๕]  ตุเมฺห ขฺวตฺถ วาเสฏา นานาชจฺจา นานานามา นานาโคตฺตา   
นานากุลา     อคารสฺมา     อนคาริย    ปพฺพชิตา    เก    ตุเมฺหติ   
#๑ ม. ธมโฺม ว ฯ  ๒ ม. อนนฺตรา ฯ  ๓ ม. ยุ. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ   
#๔ ม. อิมินาป ฯ  ๕ ม. ยุ. เอต วาเสฏ ฯ    
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ปุฏา   สมานา  สมณา  สกฺยปุตฺติยามฺหาติ  ปฏิชานาถาติ  ๑  ฯ  ยสฺส   
โข   ปนสฺส  วาเสฏา  ตถาคเต  สทฺธา  นิวิฏา  มลูชาตา  ปติฏ ิตา   
ทฬฺหา  อสหาริยา  ๒  สมเณน  วา พฺราหฺมเณน วา เทเวน วา มาเรน   
วา   พฺรหฺมุนา   วา   เกนจิ   วา   โลกสมฺึ  ตสฺเสต  กลฺล  วาจาย   
ภควโตมฺหิ   ปุตฺโต   โอรโส   มุขโต   ชาโต   ธมฺมโช   ธมฺมนิมมฺิโต   
ธมฺมทายาโทติ   ฯ   ต   กสิฺส  เหตุ  ฯ  ตถาคตสฺส  เหต  วาเสฏา   
อธิวจน    ธมมฺกาโย    อิติป   พฺรหฺมกาโย   อิติป   ธมฺมภูโต   อิติป   
พฺรหฺมภูโต อิติป ฯ   
    [๕๖]   โหติ   โข   โส   วาเสฏา  สมโย  ย  กทาจิ  กรหจิ   
ทีฆสฺส   อทธฺุโน   อจฺจเยน   อย  โลโก  สวฏฏติ  สวฏฏมาเน  โลเก   
เยภุยฺเยน  สตฺตา  อาภสฺสรสวตฺตนิกา  โหนฺติ  เต  ตตฺถ [๒] มโนมยา   
ปติภกฺขา    สยปภา    อนฺตลิกฺขจรา    สุภฏายิโน   จิร   ทีฆมทฺธาน   
ติฏนฺติ   ฯ   โหติ   โข   โส  วาเสฏา  สมโย  ย  กทาจิ  กรหจิ   
ทีฆสฺส   อทธฺุโน   อจฺจเยน   อย  โลโก  วิวฏฏติ  วิวฏฏมาเน  โลเก   
เยภุยฺเยน   สตฺตา   อาภสฺสรกายา   จวิตฺวา  อิตฺถตฺต  อาคจฺฉนฺติ  เต   
จ   โหนฺติ   มโนมยา   ปติภกฺขา   สยปภา  อนฺตลิกฺขจรา  สุภฏายิโน   
จิร   ทีฆมทฺธาน   ติฏนฺติ  ฯ  เอโกทกกีูต  โข  ปน  วาเสฏา  เตน   
สมเยน     โหติ    อนฺธกาโร    อนฺธการติมิสา    น    จนฺทิมสุรยิา   
ป ฺายนฺติ   น   นกฺขตฺตานิ   ตารกรปูานิ   ป ฺายนฺติ   น  รตฺตินฺทิวา   
ป ฺายนฺติ     น     มาสทฺธมาสา    ป ฺายนฺติ    น    อุตุสวจฺฉรา   
#๑ ม. ย.ุ อิติสทฺโท น ทิสสฺติ ฯ  ๒ ย.ุ อสหาริกา ฯ  ๓ ม. ย.ุ โหนฺติ ฯ    
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ป ฺายนฺติ   น   อิตฺถีปุรสิา   ๑   ป ฺายนฺติ  ฯ  สตฺตา  สตฺตาเตฺวว   
สงฺขฺย   คจฺฉนฺติ   ฯ  อถโข  เตส  วาเสฏา  สตฺตาน  กทาจิ  กรหจิ   
ทีฆสฺส   อทธฺุโน  อจฺจเยน  รสปวี  อุทกสฺมึ  สมนฺตานิ  ๒  เสยฺยถาป   
นาม   ปยตตฺตสฺส  นิพฺพายมานสฺส  อุปริ  สนฺตานก  โหติ  เอวเมว  ๓   
ปาตุรโหติ    สา   อโหส ิ  วณฺณสมฺปนฺนา   คนฺธสมปฺนฺนา   รสสมฺปนฺนา   
เสยฺยถาป  นาม  สมฺปนฺนา  วา  สปฺป  สมฺปนฺน  วา  นวนีต  เอววณฺณา   
อโหสิ   เสยฺยถาป   นาม   ขุทฺทมธธ  อเนฬก  เอวมสฺสาทา  อโหสิ  ฯ   
อถโข   วาเสฏา   อ ฺตโร   สตฺโต   โลลชาติโก   อมฺโภ  กิเมวิท   
ภวิสฺสตีติ   รสปวึ   องฺคุลิยา  สายิ  ตสฺส  รสปวึ  องฺคุลิยา  สายโต   
อจฺฉาเทสิ   ตณฺหาปสฺส  ๔  โอกฺกม ิ ฯ  อ ฺเป  ๕  โข  วาเสฏา   
สตฺตา   ตสฺส   สตฺตสฺส   ทิฏานุคตึ   อาปชฺชมานา  รสปวึ  องฺคุลิยา   
สายึสุ   ฯ   เตส   รสปวึ   องฺคุลิยา  สายต  อจฺฉาเทติ  ตณฺหา  จ   
เนส   โอกฺกมิ   ฯ   อถโข  เต  วาเสฏา  สตฺตา  รสปวึ  หตฺเถหิ   
อาลุปฺปการก   อุปกฺกมึสุ   ปริภุ ฺชิตุ   ฯ  ยโต  โข  วาเสฏา  สตฺตา   
รสปวึ    หตฺเถหิ   อาลปฺุปการก   อุปกฺกมึสุ   ปรภุิ ฺชิตุ   อถ   เตส   
สตฺตาน   สยปภา   อนฺตรธายิ   ฯ  สยปภาย  อนฺตรหิตาย  จนฺทิมสุริยา   
ปาตุรเหสุ     จนฺทิมสุริเยสุ    ปาตุภูเตสุ    นกฺขตฺตานิ    ตารกรปูานิ   
ปาตุรเหสุ     นกฺขตฺเตสุ     ตารกรูเปสุ     ปาตุภูเตสุ    รตฺตินฺทิวา   
ป ฺายึสุ    รตฺตินฺทิเวสุ    ป ฺายมาเนสุ    มาสทฺธมาสา    ป ฺายึสุ   
มาสทฺธมาเสสุ    ป ฺายมาเนสุ   อุตุสวจฺฉรา   ป ฺายึสุ   เอตฺตาวตา   
#๑ ม. ย.ุ อิตฺถิปุมา ฯ  ๒ ม. ย.ุ สมตานิ ฯ  ๓ ม. เอวเมว ฯ เอวมุปริ ฯ   
#๔ ม. ย.ุ ตณฺหา จสฺส ฯ  ๕ ยุ. อ ฺตเรป ฯ    
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โข วาเสฏา อย โลโก ปนุ วิวฏโฏ โหติ ฯ   
    [๕๗]   อถโข   เต   วาเสฏา   สตฺตา   รสปวึ  ปริภุ ฺชนฺตา   
ตพฺภกฺขา  ตทาหารา  ๑  จิร  ทีฆมทฺธาน  อฏสุ  ฯ  ยถา  ยถา  โข   
เต   วาเสฏา   สตฺตา   รสปวึ   ปริภุ ฺชนฺตา  ตพฺภกฺขา  ตทาหารา   
จิร   ทีฆมทฺธาน   อฏสุ   ตถา   ตถา   เตส   สตฺตาน  ขรตฺต ฺเจว   
กายสฺมึ    โอกฺกมิ    วณฺณเววณฺณตา    จ    ป ฺายิตฺถ   ฯ   เอกทิ   
สตฺตา    วณฺณวนฺโต   โหนฺติ   เอกิท   สตฺตา   ทุพฺพณฺณา   ฯ   ตตฺถ   
เย   เต   สตฺตา   วณฺณวนฺโต   เต   ทุพฺพณฺเณ   สตฺเต   อติม ฺนฺติ   
มยเมเตหิ    วณฺณวนฺตตรา    อเมฺหเหเต    ทุพฺพณฺณตราติ   ฯ   เตส   
วณฺณาติมานปจฺจยา    มานาติมานชาติกาน    รสปวี    อนฺตรธายิ   ฯ   
รสปวิยา    อนฺตรหิตาย    สนฺนิปตึสุ   สนฺนิปติตฺวา   อนุตฺถุนึส ุ  อโห   
รส  อโห  รสนฺติ  ฯ  ตเทตรหิป  มนุสสฺา  กิ ฺจิเทว  สุรส  ๒ ลภิตฺวา   
เอวมาหสุ   อโห   รส   อโห   รสนฺติ   ฯ  ตเทว  โปราณ  อคฺค ฺ   
อกฺขร อนุสฺสรนฺติ ๓ น เตฺววสฺส อตฺถ อาชานนฺติ ฯ   
    [๕๘]   อถโข  เตส  วาเสฏา  สตฺตาน  รสปวิยา  อนฺตรหิตาย   
ภูมิปปฺปฏิโก  ๔  ปาตุรโหสิ  ฯ  เสยฺยถาป  นาม  อหิจฺฉตฺตโก เอวเมว   
ปาตุรโหสิ     ฯ     โส     อโหสิ    วณฺณสมฺปนฺโน    คนฺธสมฺปนฺโน   
รสสมฺปนฺโน   เสยฺยถาป   นาม   สมฺปนฺนา   วา   สปฺป  สมฺปนนฺ  วา   
นวนีต    เอววณฺโณ    อโหสิ   เสยฺยถาป   นาม   ขุทฺทมธธ   อเนฬก   
#๑ ยุ. ตทหารา ฯ  ๒ ยุ. สาธุรส ฯ  ๓ ย.ุ อนุปตนฺติ ฯ เอวมุปริ ฯ   
#๔ ม. ย.ุ ภูมปิปฺปฏโก ฯ    
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เอวมสฺสาโท   อโหสิ   ฯ   อถโข  เต  วาเสฏา  สตฺตา  ภูมิปปฺปฏิก   
อุปกฺกมึสุ  ปริภุ ฺชิตุ  เต  [๑]  ปริภุ ฺชนฺตา  ตพฺภกฺขา  ตทาหารา  จิร   
ทีฆมทฺธาน   อฏสุ   ฯ   ยถา   ยถา   โข   เต  วาเสฏา  สตฺตา   
ภูมิปปฺปฏิก    ปริภุ ฺชนฺตา    ตพฺภกฺขา    ตทาหารา   จิร   ทีฆมทฺธาน   
อฏสุ   ตถา   ตถา   เตส   สตฺตาน  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  ขรตฺต ฺเจว   
กายสฺมึ    โอกฺกมิ    วณฺณเววณฺณตา    จ    ป ฺายิตฺถ   ฯ   เอกทิ   
สตฺตา    วณฺณวนฺโต   โหนฺติ   เอกิท   สตฺตา   ทุพฺพณฺณา   ฯ   ตตฺถ   
เย   เต   สตฺตา   วณฺณวนฺโต   เต   ทุพฺพณฺเณ   สตฺเต   อติม ฺนฺติ   
มยเมเตหิ    วณฺณวนฺตตรา    อเมฺหเหเต    ทุพฺพณฺณตราติ   ฯ   เตส   
วณฺณาติมานปจฺจยา   มานาติมานชาติกาน   ภูมิปปปฺฏิโก   อนฺตรธายิ   ฯ   
ภูมิปปฺปฏิเก   อนฺตรหิเต   ปทาลตา   ปาตุรโหสิ   ฯ  เสยฺยถาป  นาม   
กลมฺพกา   ๒   เอวเมว   ปาตุรโหสิ   ฯ  สา  อโหสิ  วณฺณสมฺปนฺนา   
คนฺธสมฺปนฺนา   รสสมฺปนฺนา   เสยฺยถาป   นาม   สมฺปนฺนา   วา  สปฺป   
สมฺปนฺน    วา    นวนีต    เอววณฺณา    อโหสิ    เสยยฺถาป   นาม   
ขุทฺทมธธ   อเนฬก   เอวมสฺสาทา   อโหสิ   ฯ  อถโข  เต  วาเสฏา   
สตฺตา   ปทาลต   อุปกฺกมสึุ   ปริภุ ฺชตุิ   เต   ปริภุ ฺชนฺตา   ตพฺภกฺขา   
ตทาหารา  จิร  ทีฆมทฺธาน  อฏสุ  ฯ  ยถา  ยถา  โข  เต วาเสฏา   
สตฺตา   ปทาลต   ปริภุ ฺชนฺตา   ตพฺภกฺขา   ตทาหารา  จิร  ทีฆมทฺธาน   
อฏสุ   ตถา   ตถา   เตส   สตฺตาน  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  ขรตฺต ฺเจว   
กายสฺมึ    โอกฺกมิ    วณฺณเววณฺณตา    จ    ป ฺายิตฺถ   ฯ   เอกทิ   
#๑ ม. ย.ุ ต ฯ  ๒ ม. ย.ุ กลมฺพุกา ฯ    
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สตฺตา    วณฺณวนฺโต   โหนฺติ   เอกิท   สตฺตา   ทุพฺพณฺณา   ฯ   ตตฺถ   
เย   เต   สตฺตา   วณฺณวนฺโต   เต   ทุพฺพณฺเณ   สตฺเต   อติม ฺนฺติ   
มยเมเตหิ    วณฺณวนฺตตรา    อเมฺหเหเต    ทุพฺพณฺณตราติ   ฯ   เตส   
วณฺณาติมานปจฺจยา    มานาติมานชาติกาน    ปทาลตา   อนฺตรธายิ   ฯ   
ปทาลตาย    อนฺตรหิตาย    สนฺนิปตึสุ    สนฺนิปติตฺวา   อนุตฺถุนสึุ   อหุ   
วต   โน   อหายิ   วต   โน   ปทาลตาติ   ฯ   ตเทตรหิ   มนุสฺสา   
เกนจิเทว   ทุกฺขธมฺเมน   ผุฏา   เอวมาหสุ   อหุ   วต  โน  อหายิ   
วต   โนติ   ฯ   ตเทว   โปราณ   อคฺค ฺ   อกฺขร   อนุสฺสรนฺติ  น   
เตฺววสฺส อตฺถ อาชานนฺติ ฯ   
    [๕๙]   อถโข  เตส  วาเสฏา  สตฺตาน  ปทาลตาย  อนฺตรหิตาย   
อกฏปาโก   สาลิ   ปาตุรโหสิ   อกโณ   อถุโส  สุทโฺธ  ๑  สุคนโฺธ   
ตณฺฑุลปฺผโล   ฯ   ยนฺต   สาย   สายมาสาย   อาหรนฺติ   ปาโต   ต   
โหติ    ปกฺก    ปฏิวิรฬฺุห    ยนฺต    ปาโต   ปาตราสาย   อาหรนฺติ   
สาย  ต  โหติ  ปกฺก  ปฏิวิรุฬฺห  นาปทาน  ป ฺายติ  ฯ  อถโข  [๒]   
วาเสฏา   สตฺตา  อกฏปาก  สาลึ  ปริภุ ฺชนฺตา  ตพฺภกฺขา  ตทาหารา   
จิร   ทีฆมทฺธาน   อฏสุ   ฯ   ยถา   ยถา   โข   เต   วาเสฏา   
สตฺตา   อกฏปาก   สาลึ   ปริภุ ฺชนฺตา   ตพฺภกฺขา   ตทาหารา   จิร   
ทีฆมทฺธาน   อฏสุ   ตถา   ตถา   เตส   สตฺตาน  ภิยฺโยโส  มตฺตาย   
ขรตฺต ฺเจว   กายสฺมึ   โอกฺกมิ   วณฺณเววณฺณตา   จ   ป ฺายิตฺถ   ฯ   
อิตฺถิยา    จ    อิตฺถีลิงฺค    ปาตุรโหสิ    ปุริสสฺส    ปรุิสลิงฺค    ฯ   
#๑ ยุ. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ  ๒ เต ฯ    
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อิตฺถี  จ  สุท  ๑  อติเวล  ปรุิส  ๒  อุปนชิฺฌายติ  ปุรโิส  จ อิตฺถ ึฯ   
เตส    อติเวล    อ ฺม ฺ    อุปนิชฺฌายนฺตาน    สาราโค   อุทปาทิ   
ปริฬาโห   กายสฺมึ   โอกกฺมิ   ฯ   เต   ปริฬาหปจฺจยา  เมถุน  ธมฺม   
ปฏิเสวึสุ   ฯ   เย   โข  ปน  เต  วาเสฏา  เตน  สมเยน  สตฺตา   
ปสฺสนฺติ   เมถุน   ธมฺม   ปฏิเสวนฺเต   อ ฺเ   ปสุ   ขิปนฺติ   อ ฺเ   
เสฏ ึ   ขิปนติฺ   อ ฺเ   โคมย   ขิปนฺติ   นสฺส   วสลิ   ๓   นสฺส   
วสลีติ   ๓   ฯ  กถ ฺหิ  นาม  สตฺโต  สตฺตสฺส  เอวรูป  กริสฺสตีติ  ฯ   
ตเทตรหิป   มนุสฺสา  เอกจฺเจสุ  ชนปเทสุ  วธนิยา  ๔  นิพฺพุยฺหมานาย   
อ ฺเ    ปสุ    ขิปนฺติ    อ ฺเ    เสฏ ึ   ขิปนฺติ   อ ฺเ   โคมย   
ขิปนฺติ   ฯ   ตเทว  โปราณ  อคฺค ฺ  อกฺขร  อนุสฺสรนฺติ  น  เตฺววสฺส   
อตฺถ อาชานนฺติ ฯ   
    [๖๐]  อธมฺมสมฺมต  ต  ๕  โข  ปน วาเสฏา เตน สมเยน โหติ   
ตเทตรหิ  ธมฺมสมฺมต  ฯ  เย  โข  ปน  เต ๖ วาเสฏา เตน สมเยน   
สตฺตา   เมถนุ   ธมฺม   ปฏิเสวนฺติ   เตมาสป   เทฺวมาสป  น  ลภนฺติ   
คาม   วา   นคิม  วา  ปวิสตุิ  ฯ  ยโต  โข  วาเสฏา  เต  สตฺตา   
ตสฺมึ    อสทฺธมฺเม    อติเวล   ปาตพฺยต   อาปชฺชึส ุ  อถ   อคารานิ   
อุปกฺกมึสุ    กาตุ   ตสฺเสว   อสทฺธมฺมสฺส   ปฏิจฺฉาทนตฺถ   ฯ   อถโข   
วาเสฏา    อ ฺตรสฺส   สตฺตสฺส   อลสชาติกสฺส   เอตทโหสิ   อมฺโภ   
กิเมวาห   วิห ฺามิ   สาลึ   อาหรนฺโต   สาย   สายมาสาย   ปาโต   
ปาตราสาย  ยนฺนูนาห  สาลึ  อาหเรยฺย  สกิเทว  สาย ปาตราสายาติ ฯ   
#๑ ม. อย น ทิสฺสติ ฯ  ๒ ม. ปุริส อติเวล ฯ  ๓ ม. ยุ. อสุจิ ฯ   
#๔ ม. ย.ุ วธยุา ฯ ๕-๖ ม. ยุ. อย น ทิสสฺติ ฯ    
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อถโข     โส    วาเสฏา    สตฺโต    สาลึ    อาหาสิ    สกิเทว   
สาย  ปาตราสายาติ  ๑  ฯ  อถโข  วาเสฏา  อ ฺตโร  สตฺโต เยน   
โส    สตฺโต    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมตฺิวา   ต   สตฺต   เอตทโวจ   
เอหิ   โภ   สตฺต   สาลาหาร   คมิสฺสามาติ   ฯ   อล   โภ   สตฺต   
อาหโฏ   เม   สาลิ   สกิเทว   สาย  ปาตราสายาติ  ฯ  อถโข  โส   
วาเสฏา   สตฺโต   ตสฺส   สตฺตสฺส   ทฏิานุคตึ   อาปชฺชมาโน  สาลึ   
อาหาสิ   สกิเทว   ทฺวีหาย   ๒  เอวป  กริ  โภ  สาธูติ  ฯ  อถโข   
วาเสฏา    อ ฺตโร    สตฺโต    เยน   โส   สตฺโต   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ต   สตฺต   เอตทโวจ   เอหิ   โภ   สตฺต  สาลาหาร   
คมิสฺสามาติ   ฯ   อล   โภ   สตฺต   อาหโฏ   เม   สาลิ   สกิเทว   
สาย  ปาตราสายาติ  ๑  ฯ  อถโข  โส วาเสฏา สตฺโต ตสฺส สตฺตสฺส   
ทิฏานุคตึ   อาปชฺชมาโน   สาลึ  อาหาสิ  สกิเทว  จตูหาย  เอว  ๓   
กิร   โภ   สาธูติ  ฯ  อถโข  วาเสฏา  อ ฺตโร  สตฺโต  เยน  โส   
สตฺโต    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   ต   สตฺต   เอตทโวจ   เอหิ   
โภ   สตฺต   สาลาหาร   คมิสฺสามาติ   ฯ   อล   โภ  สตฺต  อาหโฏ   
เม   สาล ิ  สกิเทว   จตูหายาติ   ฯ  อถโข  โส  วาเสฏา  สตฺโต   
ตสฺส   สตฺตสฺส   ทิฏานุคตึ   อาปชฺชมาโน   สาล ึ  อาหาสิ   สกิเทว   
อฏาหาย  เอว  ๓  กิร  โภ  สาธูติ ฯ ยโต โข เต วาเสฏา สตฺตา   
สนฺนิธิการก  สาลึ  อุปกฺกมึสุ  ปริภุ ฺชิตุ  ฯ  อถโข  วาเสฏา  ๔ กโณ   
ตณฺฑุล   ปรโิยนทฺธิ    ๕   ถุโสป   ตณฺฑุล   ปรโิยนทฺธิ   ๕   ลุนป   
#๑ ยุ. อิติสทโฺท น ทิสฺสติ ฯ  ๒ ม. ยุ. ทฺวีหายาติ ฯ  ๓ ม. ย.ุ เอวป ฯ   
#๔ ม. ย.ุ อย น ทิสฺสติ ฯ  ๕ ม. ย.ุ ปริโยนนฺธิ ฯ    
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นปฺปฏิวิรุฬฺห อปทาน ป ฺายิตฺถ สณฺฑสณฺฑา สาลโย ๑ อฏสุ ฯ   
    [๖๑]   อถโข   เต   วาเสฏา   สตฺตา  สนฺนิปตึสุ  สนฺนิปติตฺวา   
อนุตฺถนึสุ    ปาปกา    วต   โภ   ธมฺมา   สตฺเตสุ   ปาตุภูตา   มย   
หิ    ปุพฺเพ   มโนมยา   อหุมฺหา   ปติภกฺขา   สยปภา   อนฺตลิกฺขจรา   
สุภฏายิโน    จิร    ทีฆมทฺธาน    อฏมฺหา    เตส   โน   อมฺหาก   
กทาจิ   กรหจิ   จิร  ๒  ทฆีสฺส  อทฺธุโน  อจฺจเยน  รสปวี  อุทกสฺมึ   
สมนฺตานิ    สา    อโหสิ   วณฺณสมฺปนฺนา   คนฺธสมปฺนฺนา   รสสมฺปนฺนา   
เต   มย   รสปวึ  หตฺเถหิ  อาลุปฺปการก  อุปกฺกมิมหฺา  ๓  ปริภุ ฺชิตุ   
เตสนฺโน    รสปวึ    หตฺเถหิ    อาลุปปฺการก   อุปกฺกมต   ปริภุ ฺชิตุ   
สยปภา    อนฺตรธายิ    สยปภาย    ๔    อนฺตรหิตาย   จนฺทิมสุรยิา   
ปาตุรเหสุ ๕ จนฺทิมสุริเยสุ ปาตุภูเตสุ นกฺขตฺตานิ ตารกรูปานิ ปาตุรเหสุ ๕   
นกฺขตฺเตสุ   ตารกรูเปสุ   ปาตุภูเตสุ  รตฺตินฺทิวา  ป ฺายึสุ  รตฺตินฺทิเวสุ   
ป ฺายมาเนสุ       มาสทฺธมาสา       ป ฺายึสุ      มาสทฺธมาเสสุ   
ป ฺายมาเนสุ   อุตุสวจฺฉรา   ป ฺายึสุ  เต  มย  รสปวึ  ปรภุิ ฺชนฺตา   
ตพฺภกฺขา  ตทาหารา  จิร  ทีฆมทฺธาน  อฏมฺหา  เตส  โน ปาปกานเยว   
อกุสลาน    ธมฺมาน    ปาตุภาวา    รสปวี   อนฺตรธายิ   รสปวิยา   
อนฺตรหิตาย    ภูมิปปฺปฏโิก    ปาตุรโหสิ   โส   อโหสิ   วณฺณสมฺปนฺโน   
คนฺธสมฺปนฺโน   รสสมฺปนฺโน   เต   มย   ภูมิปปฺปฏิก   อุปกฺกมมิฺหา  ๓   
ปริภุ ฺชิตุ   เต   มย   ต   ปริภุ ฺชนฺตา   ตพฺภกฺขา   ตทาหารา   จิร   
ทีฆมทฺธาน   อฏมฺหา   เตส   โน   ปาปกานเยว   อกุสลาน  ธมมฺาน   
#๑ ยุ. สาลโิย ฯ  ๒ ม. ยุ. อย น ทิสฺสติ ฯ  ๓ ม. ย.ุ อุปกฺกมิมฺห ฯ   
#๔ ม. ตาย ฯ  ๕ ย.ุ ปาตุรหสุ ฯ    
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ปาตุภาวา     ภูมิปปฺปฏิโก     อนฺตรธายิ    ภูมิปปฺปฏิเก    อนฺตรหิเต   
ปทาลตา    ปาตุรโหสิ    สา    อโหสิ   วณฺณสมฺปนฺนา   คนฺธสมปฺนฺนา   
รสสมฺปนฺนา   เต   มย   ปทาลต   อุปกกฺมิมฺหา   ปรภุิ ฺชิตุ   เต  มย   
ต   ปริภุ ฺชนฺตา   ตพฺภกฺขา   ตทาหารา   จิร   ทีฆมทฺธาน   อฏมฺหา   
เตส   โน   ปาปกานเยว   อกุสลาน   ธมฺมาน   ปาตุภาวา  ปทาลตา   
อนฺตรธายิ   ปทาลตาย   อนฺตรหิตาย   อกฏปาโก   สาลิ   ปาตุรโหสิ   
อกโณ    อถโุส    สุทโฺธ    สุคนฺโธ    ตณฺฑุลปฺผโล    ยนฺต    สาย   
สายมาสาย   อาหราม   ปาโต   ต   โหติ   ปกกฺ   ปฏิวิรุฬฺห   ยนตฺ   
ปาโต    ปาตราสาย    อาหราม   สายนฺต   โหติ   ปกฺก   ปฏิวิรฬฺุห   
นาปทาน    ป ฺายิตฺถ    เต   มย   อกฏปาก   สาลึ   ปริภุ ฺชนฺตา   
ตพฺภกฺขา  ตทาหารา  จิร  ทีฆมทฺธาน  อฏมฺหา  เตสนฺโน  ปาปกานเยว   
อกุสลาน     ธมฺมาน     ปาตุภาวา    กโณป    ตณฺฑุล    ปริโยนทฺธิ   
ถุโสป     ตณฺฑุล     ปรโิยนทฺธิ    ลูนป    นปฺปฏิวิรฬฺุห    อปทานมฺป   
ป ฺายิตฺถ    สณฺฑสณฺฑา    สาลโย     ิตา    ยนฺนนู    มย    สาลึ   
วิภเชยฺยาม  มริยาท  เปยฺยามาติ  ฯ  อถโข  [๑]  วาเสฏา สตฺตา   
สาลึ วิภชึสุ มริยาท เปสุ ฯ   
    [๖๒]   อถโข   วาเสฏา   อ ฺตโร   สตฺโต  โลลชาติโก  สก   
ภาค   ปริรกขฺนฺโต   อ ฺตร   ภาค   อทินฺน   อาทยิิตฺวา  ปริภุ ฺชิ  ฯ   
ตเมน   อคฺคเหสุ   คเหตฺวา   เอตทโวจุ   ปาปก   วต   โภ   สตฺต   
กโรสิ   ยตฺร   หิ   นาม   สก   ภาค   ปรริกฺขนฺโต   อ ฺตร  ภาค   
#๑ ม. ย.ุ เต ฯ    
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อทินฺน  อาทิยิตฺวา  ปริภุ ฺชสิ  มา  โภ ๑ สตฺต ปนุ ๒ เอวรูปมกาสีติ ฯ   
เอว  โภติ  โข  วาเสฏา  โส  สตฺโต  เตส  สตฺตาน  ปจฺจสฺโสสิ  ฯ   
ทุติยมฺป   โข  วาเสฏา  โส  สตฺโต  ฯเปฯ  ตติยมฺป  โข  วาเสฏา   
โส    สตฺโต    สก    ภาค   ปริรกฺขนฺโต   อ ฺตร   ภาค   อทินฺน   
อาทิยิตฺวา  ปริภุ ฺชิ  ฯ  ตเมน  อคฺคเหสุ  คเหตฺวา ๓ เอตทโวจุ ปาปก   
วต   โภ   สตฺต   กโรสิ   ยตฺร   หิ   นาม  สก  ภาค  ปริรกฺขนฺโต   
อ ฺตร  ภาค  อทินฺน  อาทิยิตฺวา  ปริภุ ฺชิ  ๔  มา  โภ ๑ สตฺต ปุนป   
เอวรูป   อกาสีติ   ฯ   อ ฺเ   ปาณินา   ปหรึสุ   อ ฺเ   เลฑฺฑุนา   
ปหรึสุ   อ ฺเ   ทณฺเฑน   ปหรึส ุ  ฯ   ตทคฺเค  โข  ปน  วาเสฏา   
อทินฺนาทาน    ป ฺายติ    ครหา    ป ฺายติ   มสุาวาโท   ป ฺายติ   
ทณฺฑาทาน     ป ฺายติ     ฯ     อถโข    เสฏสตฺตา    สนฺนิปตึสุ   
สนฺนิปติตฺวา   อนุตฺถนึสุ   ปาปกา   วต  โภ  ธมฺมา  สตฺเตสุ  ปาตุภูตา   
ยตฺร    ห ิ   นาม   อทินฺนาทาน   ป ฺายิสฺสติ   ครหา   ป ฺายิสฺสติ   
มุสาวาโท    ป ฺายิสฺสติ    ทณฺฑาทาน    ป ฺายิสฺสติ    ยนฺนนู   มย   
เอก   สตฺต   สมฺมนฺเนยฺยาม   โย   ๕   โน  สมฺมาขียิตพฺพ  ขีเยยฺย   
สมฺมาครหิตพฺพ   ครเหยยฺ   สมฺมาปพฺพาเชตพฺพ  ปพฺพาเชยฺย  มย  ปนสฺส   
สาลีน   ภาค   อนุปทสฺสามาติ  ฯ  อถโข  เต  วาเสฏา  สตฺตา  โย   
เนส   สตฺโต   อภิรูปตโร   จ   ทสฺสนียตโร   จ   ปาสาทิกตโร   จ   
มเหสกฺขตโร   จ   ต   สตฺต   อุปสงฺกมตฺิวา   เอตทโวจุ   เอหิ  โภ   
สตฺต   สมฺมาขียิตพฺพ   ขียิ   สมฺมาครหิตพฺพ   ครหิ   สมฺมาปพฺพาเช-   
#๑ ม. ย.ุ มาสฺสุ โภ ฯ  ๒ ม. ยุ. ปุนป ฯ  ๓ ยุ. อคฺคเหตฺวา ฯ   
#๔ ม. ย.ุ ปรภุิ ฺชสิ ฯ  ๕. ยุ. โส ฯ    
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ตพฺพ  ปพฺพาเชหิ    มย    ปน    โว   สาลีน   ภาค   อนุปทสฺสามาติ   ฯ   
เอว   โภติ   โข   โส  วาเสฏา  สตฺโต  เตส  สตฺตาน  ปฏิสฺสุตฺวา   
สมฺมาขียิตพฺพ     ขีย ิ    สมฺมาครหิตพฺพ    ครหิ    สมฺมาปพฺพาเชตพฺพ�    
ปพฺพาเชสิ ฯ เต ปนสฺส สาลีน ภาค อนุปทสุ ฯ   
    [๖๓]   มหาชนสมฺมโตติ   โข  วาเสฏา  มหาสมฺมโตเตฺวว  ปม   
อกฺขร   อุปนิพฺพตฺต   ฯ   เขตฺตาน   อธิปตีติ  โข  วาเสฏา  ขตฺติโย   
ขตฺติโยเตฺวว  ทุติย  อกฺขร  อุปนิพฺพตฺต  ฯ  ธมฺเมน  ปเรส ๑ ร ฺเชตีติ   
โข   วาเสฏา  ราชา  ราชาเตฺวว  ตติย  อกฺขร  อุปนพฺิพตฺต  ฯ  อิติ   
โข  วาเสฏา  เอวเมวสฺส  ๒  ขตฺติยมณฺฑลสฺส  โปราเณน  อคฺค ฺเน   
อกฺขเรน  อภินิพฺพตฺติ  อโหสิ  ฯ เตสเยว สตฺตาน อ ฺเส ๓ สทิสานเยว   
โน   อสทิสาน   ธมฺเมเนว   โน  อธมฺเมน  ฯ  ธมฺโม  หิ  วาเสฏา   
เสฏโ ชเนตสฺมึ ทิฏเ เจว ธมฺเม อภิสมฺปราย ฺจ ฯ   
    [๖๔]   อถโข  เตส  สตฺตานเยว  เอกจฺจาน  เอตทโหสิ  ปาปกา   
วต   โภ   ธมมฺา   สตฺเตสุ   ปาตุภูตา   ยตฺร  ห ิ นาม  อทินฺนาทาน   
ป ฺายิสฺสติ     ครหา     ป ฺายิสฺสติ     มุสาวาโท     ป ฺายิสฺสติ   
ทณฺฑาทาน    ป ฺายิสฺสติ    ปพฺพาชน    ป ฺายิสฺสติ    ยนฺนนู    มย   
ปาปเก   อกสุเล   ธมฺเม   วาเหยฺยามาติ   ฯ  เต  ปาปเก  อกุสเล   
ธมฺเม  วาเหสุ  ฯ  ปาปเก  อกุสเล  ธมเฺม  วาเหนฺตีติ  โข วาเสฏา   
พฺราหฺมณาเตฺวว   ปม   อกฺขร   อุปนิพฺพตฺต   ฯ   เต   อร ฺายตเน   
ปณฺณกุฏิโย   จ   กริตฺวา   ปณฺณกุฏีสุ   ฌายนฺติ  ฯ  วีตงฺคารา  วีตธูมา   
#๑ ม. ย.ุ ปเร ฯ  ๒ ม. ยุ. เอวเมตสฺส ฯ  ๓ ม. ย.ุ อน ฺเส ฯ    
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ปณฺณมุสลา   สาย  สายมาสาย  ปาโต  ปาตราสาย  คามนิคมราชธานิโย   
โอสรนฺติ    ฆาสเมสนา    ฯ    เต    ฆาส    ปฏิลภิตฺวา   ปุนเทว   
อร ฺายตเน    ปณฺณกฏุีสุ    ฌายนฺติ    ฯ   ตเมน   มนุสฺสา   ทิสฺวา   
เอวมาหสุ    อิเม    โข    โภ   สตฺตา   อร ฺายตเน   ปณฺณกุฏิโย   
กริตฺวา    ปณฺณกุฏีสุ    ฌายนฺติ    วีตงฺคารา    วีตธูมา    ปณฺณมุสลา   
สาย   สายมาสาย   ปาโต  ปาตราสาย  คามนิคมราชธานิโย  โอสรนฺติ   
ฆาสเมสนา   ฯ  เต  ฆาสมฺปฏิลภิตฺวา  ปุนเทว  อร ฺายตเน  ปณฺณกุฏีสุ   
ฌายนฺติ  ๑  ฯ  เต  โข  ๒  วาเสฏา  ฌายิกา  ฌายิกาเตฺวว ทุติย   
อกฺขร   อุปนิพฺพตฺต   เตสเยว   โข   วาเสฏา   สตฺตาน   เอกจฺเจ   
สตฺตา    อร ฺายตเน    ปณฺณกุฏีสุ    [๓]   ฌาน   อนภิสมฺภุนมานา   
คามสามนฺต   นิคมสามนฺต   โอสริตฺวา  คณฺเ  กโรนฺตา  อาคจฺฉนฺติ  ฯ   
ตเมน   มนุสสฺา   ทิสฺวา   เอวมาหสุ   อิเม   โข   ปน  โภ  สตฺตา   
อร ฺายตเน     ปณฺณกุฏีสุ     ฌาน    อนภิสมฺภุนมานา    คามสามนฺต   
นิคมสามนฺต  โอสริตฺวา  คณฺเ  กโรนฺตา คจฺฉนฺติ ๔ ฯ นทานิเม ฌายนฺติ   
นทานิเม    ฌายนฺตีติ   โข   วาเสฏา   อชฺฌายิกา   อชฺฌายิกาเตฺวว   
ตติย    อกฺขร    อุปนิพฺพตฺต   ฯ   หีนสมฺมต   โข   ปน   วาเสฏา   
เตน   สมเยน   โหติ  ตเทตรหิ  เสฏสมฺมต  ฯ  อิติ  โข  วาเสฏา   
เอวเมตสฺส    พฺราหฺมณมณฺฑลสฺส    โปราเณน    อคฺค ฺเน   อกฺขเรน   
อภินิพฺพตฺติ   อโหสิ   เตสเยว   สตฺตาน   อ ฺเส   สทิสานเยว   โน   
อสทิสาน  ธมฺเมเนว  โน  อธมฺเมน  ฯ  ธมฺโม  หิ  วาเสฏา  เสฏโ   
ชเนตสฺมึ ทิฏเ เจว ธมฺเม อภิสมฺปราย ฺจ ฯ   
#๑ ม. ฌายนฺตีติ ฯ  ๒ ม. ฌายนฺตีติ โข ฯ  ๓ ม. ย.ุ ต ฯ  ๔ ม. อจฺฉนฺติ ฯ   
#ยุ. อจฺเฉนฺติ ฯ    
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    [๖๕]  เตสเยว  โข  วาเสฏา  สตฺตาน  เอกจฺเจ  สตฺตา เมถุน   
ธมฺม  สมาทาย  วิสุ  กมฺมนฺเต  ๑  ปโยเชสุ  ฯ  เมถุน ธมฺม สมาทาย   
วิสุ   กมฺมนฺเต   ปโยเชนฺตีติ   โข   วาเสฏา  เวสฺสา  เวสฺสาเตฺวว   
อกฺขร  นิพฺพตฺต ๒ ฯ อิติ โข วาเสฏา เอวเมตสฺส ฯ สงฺขิตฺต ๓ ฯ อิติ   
โข   วาเสฏา   เอวเมตสฺส   สุทฺทมณฺฑลสฺส   โปราเณน   อคฺค ฺเน   
อกฺขเรน   อภินิพฺพตฺติ   อโหสิ  เตสเยว  สตฺตาน  อ ฺเส  สทิสานเยว   
โน   อสทิสาน   ธมฺเมเนว   โน  อธมฺเมน  ฯ  ธมฺโม  หิ  วาเสฏา   
เสฏโ ชเนตสฺมึ ทิฏเ เจว ธมฺเม อภิสมฺปราย ฺจ ฯ   
    [๖๖]  อหุ  โข  โส  วาเสฏา  สมโย  ย  ขตฺติโยป  สก  ธมฺม   
ครหมาโน   อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชติ   สมโณ   ภวิสฺสามีติ   ฯ   
พฺราหฺมโณป  ๔  วาเสฏา  ฯเปฯ  เวสฺโสป  วาเสฏา ฯเปฯ สุทฺโทป   
โข  [๕]  สก  ธมฺม  ครหมาโน  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชติ สมโณ   
ภวิสฺสามีติ   ฯ   อิเมหิ  โข  วาเสฏา  จตูหิ  มณฺฑเลหิ  สมณมณฺฑลสฺส   
อภินิพฺพตฺติ    อโหส ิ   เตสเยว    สตฺตาน    อ ฺเส    สทิสานเยว   
โน   อสทิสาน   ธมฺเมเนว   โน  อธมฺเมน  ฯ  ธมฺโม  หิ  วาเสฏา   
เสฏโ ชเนตสฺมึ ทิฏเ เจว ธมฺเม อภิสมฺปราย ฺจ ฯ   
    [๖๗]  ขตฺติโยป  โข  วาเสฏา  กาเยน  ทุจฺจริต ฺจริตฺวา วาจาย   
#๑ ม. วิสุกมมฺนฺเต ฯ ยุ. วิสฺสุตกมฺมนฺเต ฯ  ๒ ม. ย.ุ อุปนิพฺพตฺต ฯ   
#๓ อย วิตฺถาโร ฯ เวสฺสมณฺฑลสฺส โปราเณน อคฺค ฺเน อกฺขเรน อภินิพฺพตฺติ อโหสิ   
#เตสเยว สตฺตาน อ ฺเส สทิสานเยว โน อสทิสาน ธมฺเมเนว โน อธมฺเมน ฯ   
#ธมฺโม หิ วาเสฏา เสฏโ ชเนตสฺมึ ทิฏเ เจว ธมฺเม อภิสมฺปราย ฺจ ฯ เตสเยว   
#โข วาเสฏา สตฺตาน เย เต สตฺตา อวเสสา เต ลุทฺทาจารา ลุทฺทาจารา อเหสุ ฯ   
#ลุทฺทาจารา ลุทฺทาจาราติ โข วาเสฏา สุทฺทา สุทฺทาเตฺวว อกฺขร อุปนิพฺพตฺต ฯ   
#๔ ม. พฺราหฺมโณป โข ฯ ยุ. พฺราหฺมโณป สก ธมฺม ฯเปฯ  ๕ ม. วาเสฏา ฯ    
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ทุจฺจริต ฺจริตฺวา       มนสา       ทุจฺจริต ฺจริตฺวา      มิจฺฉาทิฏ ิโก  มิจฺฉา- 
ทิฏ ิกมฺมสมาทาโน  ๑ มจฺิฉาทิฏ ิกมฺมสมาทานเหตุ กายสฺส เภทา ปร   
มรณา   อปาย   ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชฺชติ  ฯ  พฺราหฺมโณป  โข   
วาเสฏา   ฯเปฯ   เวสฺโสป   โข   วาเสฏา  ฯเปฯ  สุทฺโทป  โข   
วาเสฏา   ฯเปฯ   สมโณป  โข  วาเสฏา  กาเยน  ทุจฺจริต ฺจริตฺวา   
วาจาย    ทุจฺจริต ฺจริตฺวา    มนสา    ทจฺุจริต ฺจริตฺวา   มิจฺฉาทิฏ ิโก   
มิจฺฉาทิฏ ิกมฺมสมาทาโน    มิจฺฉาทิฏ ิกมฺมสมาทานเหตุ   กายสฺส   เภทา   
ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ ฯ   
    [๖๘]  ขตฺติโยป  โข  วาเสฏา  กาเยน  สุจริต ฺจริตฺวา  วาจาย   
สุจริต ฺจริตฺวา    มนสา    สุจริต ฺจริตฺวา   สมฺมาทิฏ ิโก   สมฺมาทิฏ ิ-   
กมฺมสมาทาโน   ๒   สมมฺาทิฏ ิกมฺมสมาทานเหตุ  กายสฺส  เภทา  ปร   
มรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชฺชติ  ฯ พฺราหฺมโณป โข วาเสฏา ฯเปฯ   
เวสฺโสป   โข   วาเสฏา   ฯเปฯ   สุทโฺทป  โข  วาเสฏา  ฯเปฯ   
สมโณป     โข    วาเสฏา    กาเยน    สุจริต ฺจริตฺวา    วาจาย   
สุจริต ฺจริตฺวา  มนสา สุจริต ฺจริตฺวา สมฺมาทิฏ ิโก สมฺมาทิฏ ิกมฺมสมาทาโน   
สมฺมาทิฏ ิกมฺมสมาทานเหตุ         กายสฺส        เภทา        ปร   
มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ ฯ   
    [๖๙]   ขตฺติโยป   โข   วาเสฏา   กาเยน  ทฺวยการี  วาจาย   
ทฺวยการี  มนสา  ทฺวยการี  วิมิสฺสทิฏ ิโก  ๓  วิมิสฺสกมฺมสมาทาโน  ๔   
วิมิสฺสกมฺมสมาทานเหตุ   กายสฺส   เภทา   ปร  มรณา  สุขทุกฺขปฏิสเวที   
โหติ   ฯ   พฺราหฺมโณป   โข   วาเสฏา  กาเยน  ทฺวยการี  วาจาย   
#๑ ยุ. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ  ๒-๔ ยุ. อย ปาโ น ทสิฺสติ ฯ  ๓ ยุ.   
#วีติมิสฺสทิฏ ิโก ฯ    
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ทฺวยการี    มนสา    ทฺวยการี    วิมิสฺสทฏิ ิโก    วิมสิฺสกมฺมสมาทาโน   
วิมิสฺสกมฺมสมาทานเหตุ   กายสฺส   เภทา   ปร  มรณา  สุขทุกฺขปฏิสเวที   
โหติ   ฯ   เวสฺโสป   โข   วาเสฏา   กาเยน   ทฺวยการี  วาจาย   
ทฺวยการี    มนสา    ทฺวยการี    วิมิสฺสทฏิ ิโก    วิมสิฺสกมฺมสมาทาโน   
วิมิสฺสกมฺมสมาทานเหตุ   กายสฺส   เภทา   ปร  มรณา  สุขทุกฺขปฏิสเวที   
โหติ   ฯ   สทฺุโทป   โข   วาเสฏา   กาเยน   ทฺวยการี   วาจาย   
ทฺวยการี    มนสา    ทฺวยการี    วิมิสฺสทฏิ ิโก    วิมสิฺสกมฺมสมาทาโน   
วิมิสฺสกมฺมสมาทานเหตุ   กายสฺส   เภทา   ปร  มรณา  สุขทุกฺขปฏิสเวที   
โหติ   ฯ   สมโณป   โข   วาเสฏา   กาเยน   ทฺวยการี   วาจาย   
ทฺวยการี    มนสา    ทฺวยการี    วิมิสฺสทฏิ ิโก    วิมสิฺสกมฺมสมาทาโน   
วิมิสฺสกมฺมสมาทานเหตุ   กายสฺส   เภทา   ปร  มรณา  สุขทุกฺขปฏิสเวที   
โหติ ฯ   
    [๗๐]  ขตฺติโยป  โข  วาเสฏา  กาเยน  สวุโต  วาจาย  สวุโต   
มนสา  สวุโต  สตฺตนฺน  โพธิปกฺขิยาน ธมฺมาน ภาวนมนฺวาย ทิฏเเยว ๑   
ธมฺเม    ปรินพฺิพายติ    ฯ   พฺราหฺมโณป   โข   วาเสฏา   กาเยน   
สวุโต    วาจาย    สวุโต   มนสา   สวุโต   สตฺตนฺน   โพธิปกฺขิยาน   
ธมฺมาน   ภาวนมนฺวาย   ทิฏเเยว   ธมฺเม  ปรินิพฺพายติ  ฯ  เวสฺโสป   
โข   วาเสฏา   กาเยน   สวุโต   วาจาย   สวุโต   มนสา  สวุโต   
สตฺตนฺน    โพธิปกฺขิยาน   ธมฺมาน   ภาวนมนฺวาย   ทิฏเเยว   ธมฺเม   
ปรินิพฺพายติ   ฯ   สุทฺโทป   โข   วาเสฏา  กาเยน  สวุโต  วาจาย   
#๑ ม. ย.ุ ทฏิเว ฯ    
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สวุโต   มนสา   สวุโต   สตฺตนฺน  โพธปิกฺขิยาน  ธมฺมาน  ภาวนมนฺวาย   
ทิฏเเยว ธมฺเม ปรินิพฺพายติ ฯ   
    [๗๑]   อิเมส   หิ  วาเสฏา  จตุนฺน  วณฺณาน  โย  โหติ  ภิกฺขุ   
อรห   ขีณาสโว   วุสิตวา   กตกรณีโย   โอหิตภาโร   อนุปฺปตฺตสทตฺโถ   
ปริกฺขีณภวส ฺโชโน    สมฺมท ฺาวิมุตฺโต    โส    เนส   อคฺคมกฺขายติ   
ธมฺเมเนว  โน  อธมฺเมน  ฯ  ธมฺโม  ห ิ วาเสฏา  เสฏโ  ชเนตสฺมึ   
ทิฏเ   เจว   ธมฺเม   อภิสมฺปราย ฺจ  ฯ  พฺรหฺมุนาป  ๑  วาเสฏา   
สนงฺกุมาเรน คาถา ภาสิตา   
    [๗๒] ขตฺติโย เสฏโ ชเนตสฺมึ ๒  เย โคตฺตปฏิสาริโน   
         วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน          โส เสฏโ เทวมานุเสติ ฯ   
สาป  ๓  โข  ปเนสา  วาเสฏา  พฺรหมฺุนา สนงฺกุมาเรน คาถา สุคีตา   
โน    ทุคฺคีตา    สุภาสิตา    โน    ทุพฺภาสิตา    อตฺถส ฺหิตา   โน   
อนตฺถส ฺหิตา อนุมตา มยา ฯ อหป วาเสฏา เอว วทามิ   
         ขตฺติโย เสฏโ ชเนตสฺมึ     เย โคตฺตปฏิสาริโน   
         วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน          โส เสฏโ เทวมานุเสติ ฯ   
    อิทมโวจ   ภควา   ฯ   อตฺตมนา   วาเสฏภารทฺวาชา   ภควโต   
ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                 อคฺค ฺสุตฺต นิฏ ิต จตุตฺถ ฯ   
                     ____________________   
#๑ ม. ย.ุ พฺรหฺมุนาเปสา ฯ  ๒ ย.ุ ชเน ตสฺมึ ฯ  ๓ ม. ย.ุ สา ฯ    
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                      สมฺปสาทนียสุตฺต   
    [๗๓]   เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  นาฬนฺทาย  วิหรติ   
ปาวาริกมฺพวเน    ฯ   อถโข   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   เยน   ภควา   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   ภควนฺต  เอตทโวจ   
เอว   ปสนฺโน   อห   ภนฺเต   ภควติ   น  จาหุ  น  จ  ภวิสฺสติ  น   
เจตรหิ    วิชชฺติ   อ ฺโ   สมโณ   วา   พฺราหฺมโณ   วา   ภควตา   
ภิยฺโยภิ ฺตโร   ยทิท   สมฺโพธิยนฺติ   ฯ  โอฬารา  ๑  โข  เต  อย   
สารีปุตฺต   อาสภิวาจา   ภาสิตา   เอกโส   คหิโต   สีหนาโท  นทิโต   
เอว   ปสนฺโน   อห   ภนฺเต   ภควติ   น  จาหุ  น  จ  ภวิสฺสติ  น   
เจตรหิ    วิชชฺติ   อ ฺโ   สมโณ   วา   พฺราหฺมโณ   วา   ภควตา   
ภิยฺโยภิ ฺตโร ยทิท สมโฺพธิยนฺติ ฯ   
    [๗๔]   ก ึ นุ  โข  เต  สารีปุตฺต  เย  เต  อเหสุ  อตีตมทฺธาน   
อรหนฺโต   สมฺมาสมฺพุทฺธา   สพฺเพ   เต   ภควนฺโต   เจตสา   เจโต   
ปริจฺจ   วิทิตา   เอวสีลา   เต   ภควนฺโต   อเหสุ  อิติป  เอวธมฺมา   
เต   ภควนฺโต   อเหสุ   อิติป   เอวป ฺา   เต   ภควนฺโต   อเหสุ   
อิติป   เอววิหารี   เต   ภควนฺโต   อเหสุ   อิติป   เอววิมุตฺตา  เต   
ภควนฺโต  อเหสุ  อิติปติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเตติ  ๒  ฯ กึ ปน เต ๓   
สารีปุตฺต     เย     เต     ภวิสฺสนฺติ    อนาคตมทฺธาน    อรหนโฺต   
#๑ ม. ย.ุ อุฬารา ฯ  ๒ สพฺพวาเรสุ อิติสทฺโท น ทสิฺสติ ฯ  ๓ ยุ. อย น ทิสฺสติ ฯ    
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สมฺมาสมฺพุทฺธา   สพฺเพ   เต  ภควนฺโต  เจตสา  เจโต  ปริจฺจ  วิทิตา   
เอวสีลา    เต    ภควนฺโต    ภวิสฺสนฺติ    อิติป    เอวธมฺมา    ฯ   
เอวป ฺา   ฯ   เอววิหารี   ฯ  เอววิมุตฺตา  เต  ภควนฺโต  ภวิสฺสนฺติ   
อิติปติ   ฯ   โน   เหต   ภนเฺตติ   ฯ   ก ึ ปน  เต  สารปีุตฺต  อห   
เอตรหิ    อรห    สมฺมาสมฺพุทฺโธ   เจตสา   เจโต   ปริจฺจ   วิทิโต   
เอวสีโล   ภควา   อิติป  เอวธมฺโม  ฯ  เอวป ฺโ  ฯ  เอววิหารี  ฯ   
เอววิมุตฺโต  ภควา  อิติปติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเตติ  ฯ เอตฺถ หิ ๑ เต   
สารีปุตฺต     อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุ     อรหนฺเตสุ    สมฺมาสมฺพุทฺเธสุ   
เจโตปริยาณ   นตฺถิ   อถ   กิ ฺจรหิ   เต   อย  สารปีุตฺต  โอฬารา   
อาสภิวาจา    ภาสิตา    เอกโส   คหิโต   สีหนาโท   นทิโต   เอว   
ปสนฺโน   อห   ภนฺเต   ภควติ  น  จาหุ  น  จ  ภวิสฺสติ  น  เจตรหิ   
วิชฺชติ   อ ฺโ   สมโณ   วา  พฺราหฺมโณ  วา  ภควตา  ภิยฺโยภิ ฺตโร   
ยทิท  สมโฺพธิยนฺติ  ฯ  น โข ปเนต [๒] ภนฺเต อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุ   
อรหนฺเตสุ        สมฺมาสมฺพุทฺเธสุ        เจโตปริยาณ        อตฺถิ   
อปจ  เม  [๓]  ธมฺมนฺวโย  วิทิโต  เสยฺยถาป  ภนฺเต ร ฺโ ปจฺจนฺติม   
นคร  ทฬฺหทฺธาล  ๔  ทฬหฺปาการโตรณ  เอกทฺวาร  ตตฺรสฺส  โทวาริโก   
ปณฺฑิโต   วิยตฺโต   เมธาวี  อ ฺาตาน  นิวาเรตา  าตาน  ปเวเสตา   
โส  ตสฺส  นครสฺส  สามนฺตา  ๕  อนปุริยายปถ  อนุกฺกมมาโน  ๖  น   
ปสฺเสยฺย  ปาการสนฺธึ  วา  ปาการวิวร  วา อนฺตมโส วิฬารนิกฺขมนมตฺตป   
ตสฺส     เอวมสฺส     เย     เกจิ     โอฬาริกา    ปาณา    อิม   
#๑ ม. จ ห ิฯ ยุ. จรหิ ฯ  ๒ ม. ยุ. เม ฯ  ๓ ยุ. ภนฺเต ฯ  ๔ ม. ทฬฺหทฺุธาต   
#ยุ. ทฬฺหุทฺทาต ฯ  ๕ ม. ย.ุ สมนฺตา ฯ  ๖ ยุ. อนุกฺกมนเต ฯ    
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นคร   ปวิสนฺติ   วา  นิกฺขมนฺติ  วา  สพฺเพ  เต  อิมินา  ว  ทฺวาเรน   
ปวิสนฺติ   วา   นิกฺขมนฺติ  วาติ  เอวเมว  โข  เม  ภนฺเต  ธมฺมนฺวโย   
วิทิโต   เย  เต  [๑]  อเหสุ  อตีตมทฺธาน  อรหนโฺต  สมฺมาสมฺพุทฺธา   
สพฺเพ   เต   ภควนฺโต   ป ฺจ   นีวรเณ  ปหาย  เจตโส  อุปกฺกิเลเส   
ป ฺาย    ทพฺุพลีกรเณ    จตูสุ   สติปฏาเนสุ   สปุติฏ ิตจิตฺตา   สตฺต   
สมฺโพชฺฌงฺเค    ๒    ยถาภูต    ภาเวตฺวา   อนุตฺตร   สมฺมาสมฺโพธึ   
อภิสมฺพุชฺฌึสุ   เยป   เต   ภนฺเต   ภวิสสฺนฺติ  อนาคตมทฺธาน  อรหนฺโต   
สมฺมาสมฺพุทฺธา    สพฺเพ    เต    ภควนฺโต   ป ฺจ   นวีรเณ   ปหาย   
เจตโส    อุปกฺกิเลเส    ป ฺาย   ทุพฺพลีกรเณ   จตูสุ   สติปฏาเนสุ   
สุปติฏ ิตจิตฺตา    สตฺต   สมฺโพชฺฌงฺเค   ยถาภูต   ภาเวตฺวา   อนุตฺตร   
สมฺมาสมฺโพธึ    อภิสมฺพุชฺฌิสฺสนฺติ    ภควาป    ภนฺเต   เอตรหิ   อรห   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ป ฺจ   นีวรเณ   ปหาย  เจตโส  อุปกฺกิเลเส  ป ฺาย   
ทุพฺพลีกรเณ   จตูสุ   สติปฏาเนสุ   สปุติฏ ิตจิตฺโต  สตฺต  สมโฺพชฺฌงฺเค   
ยถาภูต   ภาเวตฺวา   อนุตฺตร   สมฺมาสมฺโพธึ   อภิสมฺพุทฺโธ  ฯ  อิธาห   
ภนฺเต   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมึ   ธมมฺสฺสวนาย   ฯ  ตสฺส  [๓]   
ภนฺเต  ภควา  ธมฺม  เทเสสิ  ๔  อุตฺตรุตฺตร  ๕  ปณีตปณีต  กณฺหสุกฺก   
สปฺปฏิภาค  ฯ  ยถา ยถา [๖] ภนฺเต ภควา ธมฺม เทเสสิ อุตฺตรุตฺตร ๕   
ปณีตปณีต    กณฺหสุกฺก    สปฺปฏิภาค    ตถา    ตถาห   ตสฺม ึ  ธมฺเม   
อภิ ฺา  อิเธกจฺจ  ธมฺม  ธมฺเมสุ  นิฏมคม  สตฺถริ  ปสีท ึสมมฺาสมฺพุทฺโธ   
ภควา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สุปฏิปนฺโน สงฺโฆติ ๗ ฯ   
#๑ ม. ภนฺเต ฯ  ๒ ย.ุ โพชฌฺงฺเค ฯ  ๓ ม. ย.ุ เม ฯ  ๔ ม. เทเสติ ฯ   
#๕ ยุ. อุตฺตรตฺุตรึ ฯ  ๖ ม. ยุ. เม ฯ  ๗ ม. สาวกสงฺโฆติ ฯ    
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    [๗๕]   อปร   ปน   ภนฺเต   เอตทานุตฺตริย  ยถา  ภควา  ธมฺม   
เทเสติ    กุสเลสุ    ธมฺเมสุ    ตตฺรีเม   กสุลา   ธมฺมา   เสยฺยถีท   
จตฺตาโร   สติปฏานา   จตฺตาโร   สมฺมปฺปธานา  จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา   
ป ฺจินฺทฺริยานิ   ป ฺจ   พลานิ   สตฺต   โพชฺฌงฺคา   อริโย   อฏงฺคิโก   
มคฺโค   ฯ   อิธ   ภนฺเต  ภิกฺขุ  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ   
ป ฺาวิมุตฺตึ    ทฏิเ    ว    ธมฺเม    สย    อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ   เอตทานุตฺตริย   ภนฺเต  กสุเลสุ  ธมฺเมสุ  ต   
ภควา   อเสสมภิชานาติ   ต  ภควโต  อเสสมภิชานโต  อุตฺตริอภิ ฺเยฺย   
นตฺถิ      ยทภิชาน      อ ฺโ      สมโณ      วา     พฺราหฺมโณ   
วา ภควตา ภิยฺโยภิ ฺตโร อสฺส ยทิท กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ   
    [๗๖]   อปร   ปน   ภนฺเต   เอตทานุตฺตริย  ยถา  ภควา  ธมฺม   
เทเสติ   อายตนปฺปณฺณตฺตีสุ   ๑  ฯ  ฉยิมานิ  ภนฺเต  อชฌฺตฺติกพาหิรานิ   
อายตนานิ    จกฺขุ ฺเจว   รปูา   จ   โสต ฺจ   สทฺทา   จ   ฆาน ฺจ   
คนฺธา   จ   ชวฺิหา  จ  รสา  จ  กาโย  จ  โผฏพฺพา  จ  มโน  จ   
ธมฺมา   จ   ฯ   เอตทานุตฺตริย   ภนฺเต  อายตนปฺปณฺณตฺตีสุ  ต  ภควา   
อเสสมภิชานาติ    ต    ภควโต    อเสสมภิชานโต    อุตฺตริอภิ ฺเยฺย   
นตฺถิ    ยทภิชาน   อ ฺโ   สมโณ   วา   พฺราหฺมโณ   วา   ภควตา   
ภิยฺโยภิ ฺตโร อสฺส ยททิ อายตนปฺปณฺณตฺตีสุ ฯ   
    [๗๗]   อปร   ปน   ภนฺเต   เอตทานุตฺตริย  ยถา  ภควา  ธมฺม   
เทเสติ   คพฺภาวกฺกนฺตีสุ  ฯ  จตสฺโส  อิมา  ภนฺเต  คพฺภาวกฺกนฺติโย  ฯ   
#๑ ยุ. อายตนป ฺตฺตีสุ ฯ    
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อิธ  ปน  ๑  ภนฺเต  เอกจฺโจ  อสมฺปชาโน  ๒  มาตุ  กุจฺฉึ โอกกฺมติ   
อสมฺปชาโน    มาตุ   กุจฺฉิสฺมึ   าติ   อสมฺปชาโน   มาตุ   กุจฺฉิมฺหา   
นิกฺขมติ    อย    ปมา    คพฺภาวกฺกนฺติ    ฯ   ปุน   จปร   ภนฺเต   
อิเธกจฺโจ  สมฺปชาโน  ห ิ ๓  โข  มาตุ  กุจฺฉึ  โอกฺกมติ  อสมฺปชาโน   
มาตุ   กุจฺฉิสฺมึ   าติ   อสมฺปชาโน   มาตุ   กุจฺฉิมฺหา   นิกฺขมติ  อย   
ทุติยา   คพฺภาวกฺกนฺติ   ฯ   ปุน   จปร  ภนฺเต  อิเธกจฺโจ  สมฺปชาโน   
มาตุ     กุจฺฉึ    โอกฺกมติ    สมฺปชาโน    มาตุ    กุจฺฉิสฺมึ    าติ   
อสมฺปชาโน   มาตุ   กุจฺฉิมฺหา   นิกฺขมติ  อย  ตติยา  คพฺภาวกฺกนฺติ  ฯ   
ปุน   จปร   ภนฺเต   อิเธกจฺโจ   สมฺปชาโน   มาตุ   กุจฺฉึ  โอกฺกมติ   
สมฺปชาโน    มาตุ    กุจฺฉิสฺมึ    าติ   สมฺปชาโน   มาตุ   กุจฺฉิมฺหา   
นิกฺขมติ    อย   จตุตฺถา   คพฺภาวกฺกนฺติ   ฯ   เอตทานุตฺตริย   ภนฺเต   
คพฺภาวกฺกนฺตีสุ ฯ   
    [๗๘]   อปร   ปน   ภนฺเต   เอตทานุตฺตริย  ยถา  ภควา  ธมฺม   
เทเสติ   อาเทสนวิธาสุ   ฯ   จตสฺโส  อิมา  ภนฺเต  อาเทสนวิธา  ฯ   
อิธ   ภนฺเต   เอกจฺโจ  นิมิตฺเตน  อาทิสติ  เอวป  เต  มโน  อิตฺถมปฺ   
เต   มโน   อิติป   เต  จิตฺตนฺติ  ฯ  โส  พหุ  เจป  อาทิสติ  ตเถว   
ต  โหติ  โน  อ ฺถาติ  ๔  ฯ  อย  ปมา  อาเทสนฺวิธา ฯ ปุน จปร   
ภนฺเต   อิเธกจฺโจ   น   เหว   โข   นิมิตฺเตน   อาทิสติ  อปจ  โข   
มนุสฺสาน   วา   อมนุสฺสาน  วา  เทวตาน  วา  สทฺท  สุตฺวา  อาทิสติ   
เอวป   เต   มโน   อิตฺถมฺป   เต   มโน   อิติป   เต  จิตฺตนฺติ  ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ปนสทฺโท น ทิสสฺติ ฯ  ๒ ย.ุ อสมฺปชาโน เจว ฯ  ๓ ม. หิสทฺโท น   
#ทิสฺสติ ฯ ยุ. ป ฯ  ๔ ม. ย.ุ อิติสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ เอวมุปริ ฯ    
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โส    พหุ ฺเจป   อาทิสติ   ตเถว   ต   โหติ   โน   อ ฺถาติ   ฯ   
อย   ทุติยา  อาเทสนวิธา  ฯ  ปุน  จปร  ภนฺเต  อิเธกจฺโจ  น  เหว   
โข  นิมิตฺเตน  อาทิสติ  นาป  มนุสฺสาน  วา  อมนุสสฺาน  วา  เทวตาน   
วา    สทฺท   สุตฺวา   อาทิสติ   อปจ   โข   วิตกฺกยโต   วิจารยโต   
วิตกฺกวิปฺผารสทฺท    สุตฺวา    อาทิสติ   เอวป   เต   มโน   อิตฺถมฺป   
เต   มโน   อิติป   เต   จิตฺตนฺติ  ฯ  โส  พหุ ฺเจป  อาทิสติ  ตเถว   
ต   โหติ   โน   อ ฺถาติ   ฯ   อย   ตติยา  อาเทสนวิธา  ฯ  ปุนฏ   
จปร   ภนฺเต   อิเธกจฺโจ   น   เหว   โข  นิมิตฺเตน  อาทิสติ  นาป   
มนุสฺสาน   วา   อมนุสฺสาน  วา  เทวตาน  วา  สทฺท  สุตฺวา  อาทิสติ   
นป    วิตกฺกยโต    วิจารยโต    วิตกฺกวิปฺผารสทฺท   สุตฺวา   อาทิสติ   
อถโข ๑ วิตกฺกวิจารสมาธึ ๒ สมาปนฺนสฺส เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานาติ   
ยถา   อิมสฺส   โภโต   มโนสงฺขารา   ปณิหิตา  ตถา  อิมสฺส  จิตฺตสฺส   
อนนฺตรา  อิม  ๓  นาม  วิตกฺก  วิตกฺเกสฺสตีติ  ฯ โส พหุ ฺเจป อาทิสติ   
ตเถว  ต  โหติ  โน  อ ฺถาติ ฯ อย ภนฺเต ๔ จตุตฺถา อาเทสนวิธา ฯ   
เอตทานุตฺตริย ภนฺเต อาเทสนวิธาสุ ฯ   
    [๗๙]  อปร  ปน  ภนฺเต  เอตทานุตฺตริย  ยถา ภควา ธมฺม เทเสติ   
ทสฺสนสมาปตฺตีสุ   ฯ   จตสฺโส   อิมา   ภนฺเต   ทสฺสนสมาปตฺติโย   ฯ   
อิธ   ภนฺเต   เอกจฺโจ   สมโณ   วา  พฺราหฺมโณ  วา  อาตปฺปมนฺวาย๔   
ปธานมนฺวาย    อนุโยคมนฺวาย   อปฺปมาทมนฺวาย   สมฺมามนสิการมนฺวาย   
ตถารูป   เจโตสมาธึ  ผุสติ  ยถาสมาหิเต  จิตฺเต  อิมเมว  กาย  อุทฺธ   
#๑ ม. ย.ุ อปจ โข ฯ  ๒ ยุ. อวิตกฺก อวิจาร สมาธึ ฯ  ๓ ยุ. อมม ฯ   
#๔ ม. ย.ุ อย น ทิสฺสติ ฯ    
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ปาทตลา   อโธ   เกสมตฺถกา   ตจปริยนฺต  ปูรนฺนานปฺปการสฺส  อสุจิโน   
ปจฺจเวกฺขติ   อตฺถิ   อิมสฺมึ  กาเย  เกสา  โลมา  นขา  ทนฺตา  ตโจ   
มส   นหารู   อฏ ี   อฏ ิมิ ฺช  ๑  วกฺก  หทย  ยกน  กิโลมก  ปหก   
ปปฺผาส    อนฺต    อนฺตคุณ    อุทริย   กรีส   ปตฺต   เสมฺห   ปุพฺโพ   
โลหิต   เสโท  เมโท  อสสฺุ  วสา  เขโฬ  สิงฺฆานิกา  ลสิกา  มุตฺตนฺติ   
อย   ปมา   ทสฺสนสมาปตฺติ  ฯ  ปุน  จปร  ภนฺเต  อิเธกจฺโจ  สมโณ   
วา   พฺราหฺมโณ   วา   อาตปฺปมนฺวาย   ฯเปฯ   ตถารูป  เจโตสมาธึ   
ผุสติ   ยถาสมาหิเต   จิตฺเต   อิมเมว   กาย   อุทฺธ  ปาทตลา  อโธ   
เกสมตฺถกา    ตจปริยนฺต    ปูรนฺนานปฺปการสฺส   อสุจิโน   ปจฺจเวกฺขติ   
อตฺถิ  อิมสฺมึ  กาเย  เกสา  โลมา  ฯเปฯ  ลสิกา  มุตฺต  ๒ อติกฺกมฺม   
จ  ปุริสสฺส  ฉวิมสโลหิต  อฏ ึ  ปจฺจเวกฺขติ  อย ทติุยา ทสฺสนสมาปตฺติ ฯ   
ปุน     จปร     ภนฺเต    อิเธกจฺโจ    สมโณ    วา    พฺราหฺมโณ   
วา   อาตปฺปมนฺวาย   ฯเปฯ  ตถารูป  เจโตสมาธึ  ผุสติ  ยถาสมาหิเต   
จิตฺเต    อิมเมว    กาย    อุทฺธ    ปาทตลา    อโธ   เกสมตฺถกา   
ตจปริยนฺต   ปูรนฺนานปฺปการสฺส   อสุจิโน   ปจฺจเวกฺขติ   อตฺถ ิ  อิมสฺมึ   
กาเย  เกสา  โลมา  ฯเปฯ  ลสิกา  มุตฺต  ๒  อติกฺกมฺม  จ  ปุริสสสฺ   
ฉวิมสโลหิต   อฏ ึ   ปจฺจเวกฺขติ   ปุรสิสฺส   จ  วิ ฺาณโสต  ปชานาติ   
อุภยโต    อพฺโพจฺฉินฺน   อิธโลเก   ปติฏ ิต ฺจ   ปรโลเก   ปติฏ ิต ฺจ   
อย  ตติยา  ทสฺสนสมาปตฺติ  ฯ  ปุน  จปร  ภนฺเต  อิเธกจฺโจ สมโณ วา   
พฺราหฺมโณ  วา  อาตปฺปมนฺวาย  ฯเปฯ  ลสิกา  มุตฺต  ๒  อติกฺกมฺม  จ   
#๑ ยุ. อฏ ิมิ ฺชา ฯ  ๒ ม. มุตฺตนฺติ ฯ    
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ปุริสสฺส   ฉวิมสโลหิต   อฏ ึ   ปจฺจเวกฺขติ   ปุริสสฺส   จ  วิ ฺาณโสต   
ปชานาติ      อุภยโต     อพฺโพจฺฉินฺน     อิธโลเก     อปฺปติฏ ิต ฺจ   
ปรโลเก     อปฺปติฏ ิต ฺจ     อย    จตุตฺถา    ทสฺสนสมาปตฺติ    ฯ   
เอตทานุตฺตริย ภนฺเต ทสฺสนสมาปตฺตีสุ ฯ   
    [๘๐]  อปร  ปน  ภนฺเต  เอตทานุตฺตริย  ยถา ภควา ธมฺม เทเสติ   
ปุคฺคลปณฺณตฺตีสุ    ฯ    สตฺติเม    ภนฺเต   ปุคฺคลา   อุภโตภาควิมุตฺโต   
ป ฺาวิมุตฺโต   กายสกฺขิ   ๑   ทฏิ ิปฺปตฺโต  สทฺธาวิมุตฺโต  ธมฺมานุสารี   
สทฺธานุสารี ฯ เอตทานุตฺตริย ภนฺเต ปุคฺคลปณฺณตฺตีสุ ฯ   
    [๘๑]   อปร   ปน   ภนฺเต   เอตทานุตฺตริย  ยถา  ภควา  ธมฺมD   
เทเสติ  ปธาเนสุ  ฯ  สตฺติเม  ภนฺเต  โพชฺฌงฺคา  ๒  สติสมฺโพชฺฌงฺโค   
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค ปติสมฺโพชฺฌงฺโค ปสฺสทฺธิ- 
สมฺโพชฺฌงฺโค  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ   
เอตทานุตฺตริย ภนฺเต ปธาเนสุ ฯ   
    [๘๒]   อปร   ปน   ภนฺเต   เอตทานุตฺตริย  ยถา  ภควา  ธมฺม   
เทเสติ   ปฏปิทาสุ   ฯ   จตสฺโส  อิมา  ภนฺเต  ปฏิปทา  ทุกฺขาปฏิปทา   
ทนฺธาภิ ฺา    ทุกฺขาปฏปิทา    ขิปฺปาภิ ฺา   สุขาปฏิปทา   ทนฺธาภิ ฺา   
สุขาปฏิปทา    ขิปฺปาภิ ฺาติ    ๓    ตตฺร   ภนฺเต   ยาย   ปฏิปทา   
ทุกฺขา   ทนฺธาภิ ฺา   อย   ปน   ภนฺเต   ปฏิปทา   อุภเยเนว  หีนา   
อกฺขายติ   ทุกฺขตฺตา  จ  ทนฺธตฺตา  จ  ฯ  ตตฺร  ภนฺเต  ยาย  ปฏิปทา   
ทุกฺขา   ขิปฺปาภิ ฺา   อย   ปน   ภนฺเต   ปฏิปทา   ทุกฺขตฺตา   หีนา   
#๑ ม. กายสกฺขี ฯ  ๒ ม. สมฺโพชฺฌงฺคา ฯ  ๓ ยุ. อิติสทฺโท น ทิสสฺติ ฯ    
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อกฺขายติ   ฯ   ตตฺร   ภนฺเต   ยาย  ปฏปิทา  สุขา  ทนฺธาภิ ฺา  อย   
ปน   ภนฺเต   ปฏิปทา   ทนฺธตฺตา   หีนา   อกฺขายติ  ฯ  ตตฺร  ภนฺเต   
ยาย    ปฏิปทา    สุขา   ขิปปฺาภิ ฺา   อย   ปน   ภนฺเต   ปฏิปทา   
อุภเยเนว    ปณีตา    อกฺขายติ    สุขตฺตา   จ   ขิปฺปตฺตา   จ   ฯ   
เอตทานุตฺตริย ภนฺเต ปฏปิทาสุ ฯ   
    [๘๓]   อปร   ปน   ภนฺเต   เอตทานุตฺตริย  ยถา  ภควา  ธมฺม   
เทเสติ    ภสสฺสมาจาเร    ฯ   อิธ   ภนฺเต   เอกจฺโจ   น   เจว   
มุสาวาทุปส ฺหิต  วาจ  ภาสติ  น  จ  เวภูติย  เปสุณิย  น  จ สารมฺภช   
ชยาเปกฺโข   มนฺตามนฺตา   จ   วาจ   ภาสติ   นิธานวตึ  กาเลน  ฯ   
เอตทานุตฺตริย ภนฺเต ภสฺสสมาจาเร ฯ   
    [๘๔]   อปร   ปน   ภนฺเต   เอตทานุตฺตริย  ยถา  ภควา  ธมฺม   
เทเสติ   ปุริสสีลสมาจาเร   ฯ   อิธ   ภนฺเต  เอกจฺโจ  สจฺโจ  จสฺส   
สทฺโธ   จ   น   จ  กุหโก  น  จ  ลปโก  น  จ  เนมิตฺติโก  น  จ   
นิปฺเผสิโก  ๑  น  จ ลาเภน ลาภ นิชิคึสนโก ๒ อินฺทรฺิเยสุ คุตฺตทฺวาโร   
โภชเนสุ   ๓   มตฺต ฺ ู   สมการี   ชาคริยานุโยคมนุยุตฺโต   อตนฺทิโต   
อารทฺธวิริโย  ฌายี  สติมา  กลฺยาณปฏิภาโณ  คติมา  ธิติมา  มติมา  ๔   
น  จ  กาเมสุ  คิทฺโธ  สโต  จ  นิปโก  จเร  ๕  ฯ  เอตทานุตฺตริย   
ภนฺเต ปุริสสีลสมาจาเร ฯ   
    [๘๕]   อปร   ปน   ภนฺเต   เอตทานุตฺตริย  ยถา  ภควา  ธมฺม   
เทเสติ   อนุสาสนวิธาสุ   จตสฺโส   อิมา   ภนฺเต   อนุสาสนวิธา   ฯ   
#๑ ม. ย.ุ นิปฺเปสิโก ฯ ๒ ม. นชิิคีสนโก ฯ ย.ุ นชิิคึสิตา ฯ ๓ ม. ยุ. โภชเน ฯ   
#๔ ย.ุ มุติมา ฯ  ๕ ม. ย.ุ จ ฯ    
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ชานาติ    ภนเฺต   ภควา   ปร   ปุคฺคล   ปจฺจตฺต   โยนิโสมนสิการา   
อย    ปุคฺคโล    ยถานุสิฏ    ตถาปฏิปชฺชมาโน   ติณฺณ   ส ฺโชนาน   
ปริกฺขยา  โสตาปนฺโน  ภวิสฺสติ  อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธปิรายโนติ ฯ   
ชานาติ    ภนเฺต   ภควา   ปร   ปุคฺคล   ปจฺจตฺต   โยนิโสมนสิการา   
อย       ปุคฺคโล       ยถานสุิฏ      ตถาปฏิปชชฺมาโน      ติณฺณ   
ส ฺโชนาน   ปริกฺขยา   ราคโทสโมหาน   ตนุตฺตา  สกทาคามี  ภวิสฺสติ   
สกิเทว   อิม   โลก   อาคนฺตฺวา   ทุกฺขสฺสนฺต   กรสิฺสตีติ  ฯ  ชานาติ   
ภนฺเต    ภควา    ปร    ปุคฺคล    ปจฺจตฺต   โยนิโสมนสิการา   อย   
ปุคฺคโล    ยถานุสิฏ    ตถาปฏิปชชฺมาโน    ป ฺจนฺน    โอรมฺภาคิยาน   
ส ฺโชนาน    ปรกิฺขยา    โอปปาติโก    ภวิสฺสติ   ตตฺถ   ปรินพฺิพายี   
อนาวตฺติธมฺโม   ตสฺมา   โลกาติ   ฯ   ชานาติ   ภนฺเต   ภควา  ปร   
ปุคฺคล    ปจฺจตฺต    โยนโิสมนสิการา    อย    ปุคฺคโล    ยถานุสิฏ   
ตถาปฏิปชฺชมาโน      อาสวาน      ปรกิฺขยา     อนาสว ฺเจโตวิมุตฺตึ   
ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเ   ว   ธมฺเม  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช   
วิหริสฺสตีติ ฯ เอตทานุตฺตริย ภนฺเต อนุสาสนวิธาสุ ๑ ฯ   
    [๘๖]   อปร   ปน   ภนฺเต   เอตทานุตฺตริย  ยถา  ภควา  ธมฺม   
เทเสติ    ปรปุคฺคลวิมุตฺติาเณ    ฯ   ชานาติ   ภนฺเต   ภควา   ปร   
ปุคฺคล     ปจฺจตฺต     โยนโิสมนสิการา     อย     ปุคฺคโล    ติณฺณ   
ส ฺโชนาน   ปริกฺขยา   โสตาปนฺโน   ภวิสฺสติ   อวินิปาตธมฺโม  นยิโต   
สมฺโพธิปรายโนติ   ฯ   ชานาติ   ภนฺเต   ภควา  ปร  ปุคฺคล  ปจฺจตฺต   
#๑ ยุ. อนุสาสนิวิธาสุ ฯ    
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โยนิโสมนสิการา    อย    ปุคฺคโล    ติณฺณ    ส ฺโชนาน   ปริกฺขยา   
ราคโทสโมหาน   ตนุตฺตา   สกทาคามี   สกิเทว  อิม  โลก  อาคนฺตฺวา   
ทุกฺขสฺสนฺต    กริสฺสตีติ   ฯ   ชานาติ   ภนฺเต   ภควา   ปร   ปุคฺคล   
ปจฺจตฺต    โยนิโสมนสิการา   อย   ปุคฺคโล   ป ฺจนฺน   โอรมฺภาคิยาน   
ส ฺโชนาน  ปรกิฺขยา  โอปปาติโก  [๑] ตตฺถ ปรนิิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม   
ตสฺมา    โลกาติ    ฯ    ชานาติ    ภนฺเต    ภควา   ปร   ปุคฺคล   
ปจฺจตฺต     โยนิโสมนสิการา     อย    ปุคฺคโล    อาสวาน    ขยา   
อนาสว ฺเจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเ   ว   ธมฺเม   สย  อภิ ฺาา   
สจฺฉิกตฺวา    อุปสมฺปชฺช    วิหริสฺสตีติ    ฯ    เอตทานุตฺตริย   ภนเฺต   
ปรปุคฺคลวิมุตฺติาเณ ฯ   
    [๘๗]   อปร   ปน   ภนฺเต   เอตทานุตฺตริย  ยถา  ภควา  ธมฺม   
เทเสติ   สสฺสตวาเทสุ   ฯ   ตโยเม   ภนฺเต   สสฺสตวาทา   ฯ  อิธ   
ภนฺเต    เอกจฺโจ    สมโณ   วา   พฺราหฺมโณ   วา   อาตปฺปมนฺวาย   
ฯเปฯ   ตถารปู ฺเจโตสมาธึ   ผุสติ   ยถาสมาหิเต   จิตฺเต  อเนกวิหิต   
ปุพฺเพนิวาส   อนุสฺสรติ   เสยฺยถีท   เอกมฺป   ชาตึ   เทฺวป   ชาติโย   
ติสฺโสป   ชาติโย   จตสฺโสป   ชาติโย  ป ฺจป  ชาติโย  ทสป  ชาติโย   
วีสป    ชาติโย    ตึสป    ชาติโย   จตฺตาฬีสป   ชาติโย   ป ฺาสป   
ชาติโย   สตป   ชาตึ   สหสฺสป   ชาตึ   สตสหสฺสป  ชาตึ  อเนกานิป   
ชาติสตานิ    อเนกานิป    ชาติสหสฺสานิ   อเนกานิป   ชาติสตสหสฺสานิ   
อมุตฺราสึ     เอวนาโม     เอวโคตฺโต    เอววณฺโณ    เอวมาหาโร   
#๑ ม. ภวิสฺสติ ฯ    
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เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที  เอวมายุปริยนฺโต  โส  ตโต จุโต อมุตฺร อุทปาทึ ๑   
ตตฺราปาสึ     เอวนาโม    เอวโคตฺโต    เอววณฺโณ    เอวมาหาโร   
เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที  เอวมายุปริยนฺโต  โส  ตโต  จุโต  อิธุปปนฺโนติ  ฯ   
อิติ    สาการ   สอุทฺเทส   อเนกวิหิต   ปุพฺเพนิวาส   อนุสฺสรติ   โส   
เอวมาห   อตีต   จาห   ๒   อทฺธาน   ชานามิ  สวฏฏิ  วา  โลโก   
วิวฏฏิ  วาติ  ฯ  อนาคต  จาห  ๒  อทฺธาน  ชานามิ  สวฏฏิสฺสติ  วา   
โลโก   วิวฏฏิสฺสติ   วาติ   ฯ  สสฺสโต  อตฺตา  จ  โลโก  จ  ว ฺโฌ   
จ  ๓  กุฏฏโ  เอสิกฏายี   ิโต  เต  จ  สตฺตา  สนธฺาวนฺติ สสรนฺติ   
จวนฺติ    อุปปชฺชนฺติ    อตฺถิเตฺวว    สสฺสติสมนฺติ    ฯ   อย   ปโม   
สสฺสตวาโท    ฯ    ปุน    จปร   ภนฺเต   อิเธกจฺโจ   สมโณ   วา   
พฺราหฺมโณ    วา    อาตปฺปมนฺวาย    ฯเปฯ    ตถารปู   เจโตสมาธึ   
ผุสติ    ยถาสมาหิเต    จิตฺเต    อเนกวิหิต   ปุพฺเพนิวาส   อนุสฺสรติ   
เสยฺยถีท    เอกป    สวฏฏวิวฏฏ    เทฺวป    สวฏฏวิวฏฏานิ    ตีณิป   
สวฏฏวิวฏฏานิ    จตฺตาริป    สวฏฏวิวฏฏานิ    ป ฺจป   สวฏฏวิวฏฏานิ   
ทสป    สวฏฏวิวฏฏานิ    [๔]   อมุตฺราสึ   เอวนาโม   เอวโคตฺโต   
เอววณฺโณ   เอวมาหาโร   เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที   เอวมายุปริยนฺโต  โส   
ตโต   จุโต   อมุตฺร   อุทปาทึ   ตตฺราปาสึ   เอวนาโม   เอวโคตฺโต   
ฯเปฯ   เอวมายุปริยนฺโต   โส   ตโต   จุโต   อิธุปปนฺโนติ   ฯ  อิติ   
สาการ   สอุทฺเทส   อเนกวิหิต   ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรติ  โส  เอวมาห   
อตีต  โข  จาห  ๕  อทฺธาน  ชานามิ  สวฏฏิ  ๖  วา  โลโก วิวฏฏิ   
#๑ ยุ. อุปปาทึ ฯ  ๒ ม. ยุ. ปาห ฯ  ๓ ม. ย.ุ จสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ   
#๔ วีสมฺป สวฏฏวิวฏฏานิ ฯ  ๕ ม. ปาห ฯ ยุ. อห ฯ  ๖ ยุ. สวฏฏิป ...   
#วิวฏฏิป ... ฯ    
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วาติ   ฯ   อนาคต ฺจ   ขฺวาห   อทฺธาน   ชานามิ   สวฏฏิสฺสติ   วา   
โลโก   วิวฏฏิสฺสติ   วาติ   ฯ  สสฺสโต  อตฺตา  จ  โลโก  จ  ว ฺโฌ   
กุฏฏโ   เอสิกฏายี    ิโต   เต   จ   สตฺตา   สนฺธาวนฺติ  สสรนฺติ   
จวนฺติ    อุปปชฺชนฺติ    อตฺถิเตฺวว    สสฺสติสมนฺติ    ฯ   อย   ทุติโย   
สสฺสตวาโท   ฯ  ปุน  จปร  ภนฺเต  อิเธกจฺโจ  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ   
วา     อาตปฺปมนฺวาย     ฯเปฯ     ตถารูป    เจโตสมาธึ    ผุสติ   
ยถาสมาหิเต   จิตฺเต   อเนกวิหิต   ปุพฺเพนิวาส   อนุสฺสรติ   เสยฺยถีท   
ทสป    สวฏฏวิวฏฏานิ   วีสป   สวฏฏวิวฏฏานิ   ตึสป   สวฏฏวิวฏฏานิ   
จตฺตาฬีสป     สวฏฏวิวฏฏานิ    อมุตฺราสึ    เอวนาโม    เอวโคตฺโต   
เอววณฺโณ     เอวมาหาโร    เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที    เอวมายุปริยนฺโต   
โส   ตโต   จุโต   อมุตฺร   อุทปาทึ   ตตฺราปาสึ   เอวนาโม  ฯเปฯ   
อิติ    สาการ   สอุทฺเทส   อเนกวิหิต   ปุพฺเพนิวาส   อนุสฺสรติ   โส   
เอวมาห    อตีต    จาห    อทฺธาน    ชานามิ    สวฏฏิป    โลโก   
วิวฏฏิปติ    ฯ    อนาคต    จาห    อทฺธาน   ชานามิ   สวฏฏิสฺสติป   
โลโก   วิวฏฏิสฺสติปติ   ๑  ฯ  สสฺสโต  อตฺตา  จ  โลโก  จ  ว ฺโฌ   
กุฏฏโ   เอสิกฏายี    ิโต   เต   จ   สตฺตา   สนฺธาวนฺติ  สสรนฺติ   
จวนฺติ  อุปปชฺชนฺติ  อตฺถิเตฺวว  สสฺสติสมนฺติ  ฯ  อย  ภนฺเต  ๒  ตติโย   
สสฺสตวาโท ฯ เอตทานุตฺตริย ภนฺเต สสฺสตวาเทสุ ฯ   
    [๘๘]   อปร   ปน   ภนฺเต   เอตทานุตฺตริย  ยถา  ภควา  ธมฺม   
เทเสติ   ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาเณ   ฯ   อิธ   ภนฺเต  เอกจฺโจ  สมโณ   
#๑ วิวฏฏิสฺสติป โลโกติ ฯ  ๒ ย.ุ อย น ทิสฺสติ ฯ    
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วา   พฺราหฺมโณ   วา   อาตปฺปมนฺวาย   ฯเปฯ   ตถารูป  เจโตสมาธึ   
ผุสติ    ยถาสมาหิเต    จิตฺเต    อเนกวิหิต   ปุพฺเพนิวาส   อนุสฺสรติ   
เสยฺยถีท   เอกป   ชาตึ   เทฺวป  ชาติโย  ติสฺโสป  ชาติโย  จตสฺโสป   
ชาติโย    ป ฺจป   ชาติโย   ทสป   ชาติโย   วีสป   ชาติโย   ตึสป   
ชาติโย    จตฺตาฬีสป    ชาติโย    ป ฺาสป   ชาติโย   สตป   ชาตึ   
สหสฺสป   ชาตึ   สตสหสฺสป   ชาตึ   อเนเกป   สวฏฏกปฺเป  อเนเกป   
วิวฏฏกปฺเป    อเนเกป    สวฏฏวิวฏฏกปฺเป    ฯเปฯ   อิติ   สาการ   
สอุทฺเทส    อเนกวิหิต    ปพฺุเพนิวาส   อนุสฺสรติ   ฯ   สนฺติ   ภนฺเต   
สตฺตา  ๑  เยส  จ  ๒  น  สกฺกา คณนาย วา สงฺขาเนน วา อย ๓   
สงฺขาตุ  อปจ  ยสฺม ึ ๔  อตฺตภาเว  อภินิวุตฺถปุพฺโพ  ๕  โหติ ยท ิวา   
รูปสุ   ยท ิ  วา   อรูปส ุ  ยทิ   วา   ส ฺ ีสุ   ยท ิ  วา   อส ฺ ีสุ   
ยทิ   วา   เนวส ฺ ินาส ฺ ีสุ   อิติ  สาการ  สอุทฺเทส  อเนกวิหิต  ๖   
ปุพฺเพนิวาส       อนุสฺสรติ       ฯ      เอตทานุตฺตริย      ภนฺเต   
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาเณ ฯ   
    [๘๙]   อปร   ปน   ภนฺเต   เอตทานุตฺตริย  ยถา  ภควา  ธมฺม   
เทเสติ  สตฺตาน  จุตูปปาตาเณ  ฯ  อิธ  ภนฺเต  เอกจฺโจ  สมโณ  วา   
พฺราหฺมโณ    วา    อาตปฺปมนฺวาย    ฯเปฯ    ตถารปู   เจโตสมาธึ   
ผุสติ  ยถาสมาหิเต  จิตฺเต  ทิพฺเพน  จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน   
สตฺเต     ปสสฺติ     จวมาเน     อุปปชฺชมาเน     หีเน     ปณีเต   
สุวณฺเณ   ทพฺุพณฺเณ   สุคเต   ทุคฺคเต   ยถากมฺมูปเค  สตฺเต  ปชานาติ   
#๑ ม. ย.ุ เทวา ฯ ๒ ม. ยุ. จสทฺโท น ทสิฺสติ ฯ ๓ ม. อายุ ฯ ย.ุ อายุ ฯ   
#๔ ม. ย.ุ อาเมณฺฑิต ฯ ๕ ยุ. อภินิวุตฺถปุพฺพ ฯ ๖ ย.ุ อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ    
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อิเม   วต   โภนฺโต  สตฺตา  กายทุจฺจริเตน  สมนฺนาคตา  วจีทุจฺจริเตน   
สมนฺนาคตา  มโนทุจฺจริเตน  สมนฺนาคตา  อริยาน อุปวาทกา มิจฺฉาทิฏ ิกา   
มิจฺฉาทิฏ ิกมฺมสมาทานา     เต    กายสฺส    เภทา    ปร    มรณา   
อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปนนฺา   อิเม  วา  ปน  โภนฺโต   
สตฺตา  กายสุจริเตน  สมนฺนาคตา  วจีสุจริเตน  สมนฺนาคตา มโนสุจริเตน   
สมนฺนาคตา  อริยาน  อนปุวาทกา  สมฺมาทิฏ ิกา  สมฺมาทิฏ ิกมฺมสมาทานา   
เต      กายสฺส      เภทา     ปร     มรณา     สุคตึ     สคฺค   
โลก  อุปปนนฺาติ  ฯ  อิติ  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน   
สตฺเต     ปสสฺติ     จวมาเน     อุปปชฺชมาเน     หีเน     ปณีเต   
สุวณฺเณ   ทพฺุพณฺเณ  สุคเต  ทุคฺคเต  ยถากมฺมูปเค  สตฺเต  ปชานาติ  ฯ   
เอตทานุตฺตริย ภนฺเต สตฺตาน จุตูปปาตาเณ ฯ   
    [๙๐]   อปร   ปน   ภนฺเต   เอตทานุตฺตริย  ยถา  ภควา  ธมฺม   
เทเสติ  อิทฺธิวิธาสุ  ฯ  เทฺวมา  ภนฺเต  อิทฺธิวิธาโย  ๑ ฯ อตฺถิ ภนฺเต   
อิทฺธิ  สาสวา  ๒  สอุปธิกา  โน  อริยาติ  วุจฺจติ  ฯ อตฺถิ ภนฺเต อิทฺธิ   
อนาสวา   ๓  อนุปธิกา  อริยาติ  วุจฺจติ  ฯ  กตมา  จ  ภนฺเต  อิทฺธิ   
สาสวา  ๒  สอุปธิกา  โน  อริยาติ  วุจฺจติ  ฯ  อิธ  ภนฺเต  เอกจฺโจ   
สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา  อาตปฺปมนฺวาย  ปธานมนฺวาย อนุโยคมนฺวาย   
อปฺปมาทมนฺวาย      สมฺมามนสิการมนฺวาย     ตถารูป     เจโตสมาธึ   
ผุสติ    ยถาสมาหิเต    จิตฺเต    อเนกวิหิต    อิทฺธิวิธ    ปจฺจนุโภติ   
เอโกป   หุตฺวา  พหุธา  โหติ  พหุธาป  หุตฺวา  เอโก  โหติ  อาวิภาว   
#๑ ยุ. อิทฺธโิย ฯ  ๒ ยุ. อิทฺธิ ยา สาสวา ฯ  ๓ ยุ. อิทฺธิ ยา อนาสวา ฯ    
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ติโรภาว    ติโรกุฑฺฑ   ติโรปาการ   ติโรปพฺพต   อสชฺชมาโน   คจฺฉติ   
เสยฺยถาป   อากาเส   ปวิยาป   อุมฺมุชชฺนิมฺมุชชฺ   กโรติ   เสยฺยถาป   
อุทเก  อุทเกป  อภิชชฺมาเน  ๑  คจฺฉติ  เสยฺยถาป  ปวิย  อากาเสป   
ปลฺลงฺเกน  จงฺกมติ  ๒  เสยฺยถาป  ปกฺขี  สกโุณ  ฯ อิเมป จนฺทิมสุริเย   
เอวมหิทฺธิเก   เอวมหานุภาเว  ปาณินา  ปรามสติ  ๓  ปริมชฺชติ  ยาว   
พฺรหฺมโลกาป  กาเยน  วส  วตฺเตติ  ฯ อย ภนฺเต อิทฺธิ สาสวา สอุปธิกา   
โน   อริยาติ  วุจฺจติ  ฯ  กตมา  จ  ภนฺเต  อิทฺธิ  อนาสวา  อนุปธิกา   
อริยาติ   วุจฺจติ   ฯ   อิธ   ภนฺเต   ภิกฺขุ   สเจ  อากงฺขติ  ปฏิกูเล   
อปฺปฏิกูลส ฺ ี    วิหเรยยฺนฺติ    อปฺปฏิกูลส ฺ ี    ตตฺถ    วิหรติ   สเจ   
อากงฺขติ     อปฺปฏิกูเล     ปฏิกูลส ฺ ี     วิหเรยฺยนติฺ     ปฏิกูลส ฺ ี   
ตตฺถ  วิหรติ  สเจ  อากงฺขติ  ปฏิกูเล  จ  อปฺปฏกิูเล  จ  อปฺปฏิกลูส ฺ ี   
วิหเรยฺยนฺติ     อปฺปฏกิูลส ฺ ี     ตตฺถ    วิหรติ    สเจ    อากงฺขติ   
ปฏิกูเล    จ   อปฺปฏิกูเล   จ   ปฏิกูลส ฺ ี   วิหเรยฺยนฺติ   ปฏิกลูส ฺ ี   
ตตฺถ    วิหรติ    สเจ    อากงฺขติ   ปฏิกลู ฺจ   อปฺปฏิกูล ฺจ   ตทุภย   
อภินิวชฺเชตฺวา   อุเปกฺขโก   วิหเรยฺย   สโต   สมฺปชาโนติ  อุเปกฺขโก   
ตตฺถ  วิหรติ  สโต  สมฺปชาโน  ฯ  อย  ปน  ๔  ภนฺเต อิทฺธิ อนาสวา   
อนุปธิกา   อริยาติ   วุจฺจติ   ฯ  เอตทานุตฺตริย  ภนฺเต  อิทฺธิวิธาสุ  ฯ   
ต     ภควา     อเสสมภิชานาติ    ต    ภควโต    อเสสมภิชานโต   
อุตฺตริอภิ ฺเยฺย   ๕   นตฺถิ  ยทภิชาน  อ ฺโ  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ   
วา ภควตา ภิยฺโยภิ ฺตโร นตฺถ ิ๖ ยททิ อิทฺธิวิธาสุ ฯ   
#๑ ยุ. อภิชฺชมาโน ฯ  ๒ ม. ย.ุ กมติ ฯ  ๓ ย.ุ ปริมสติ ฯ  ๔ ม. ย.ุ   
#ปนสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ  ๕ ยุ. อุตฺตรึ ฯ  ๖ ม. ยุ. อสฺส ฯ    
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    [๙๑]   ยนตฺ  ภนฺเต  สทเฺธน  กุลปุตฺเตน  ปตฺตพฺพ  อารทฺธวิริเยน   
ถามวตา   ปรุิสตฺถาเมน   ปุริสวิริเยน   ปุริสปรกฺกเมน   ปุริสโธรเยฺหน   
อนุปฺปตฺต    ต    ภควตา    ฯ   น   จ   ภนฺเต   ภควา   กาเมสุ  กามสุขลฺลิกา- 
นุโยคมนุยุตฺโต  หีน  คมฺม  โปถุชชฺนกิ  อนรยิ  อนตฺถส ฺหิต   น    จ   
อตฺตกิลมถานุโยคมนุยุตฺโต   ทุกฺข   อนริย   อนตฺถส ฺหิต   จตุนฺน ฺจ  ๑   
ภควา    ฌานาน    อาภิเจตสิกาน    ทฏิธมฺมสุขวิหาราน   นิกามลาภี   
อกิจฺฉลาภี   อกสิรลาภี   ฯ   สเจ   ม  ภนฺเต  เอว  ปุจฺเฉยฺย  กินฺนุ   
โข   อาวุโส   สารีปุตฺต   อเหสุ   อตีตมทฺธาน   อ ฺเ   สมณา  วา   
พฺราหฺมณา   วา   ภควตา   ภิยฺโยภิ ฺตโร  ๒  สมโฺพธิยนฺติ  ฯ  เอว   
ปุฏโ   อห   ภนฺเต   โนติ   วเทยฺย   ฯ   กึ   ปนาวุโส  สารีปุตฺต   
ภวิสฺสนฺติ    อนาคตมทฺธาน    อ ฺเ   สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา   
ภควตา  ภิยฺโยภิ ฺตโร  ๒  สมฺโพธิยนฺติ  ฯ  เอว  ปุฏโ  อห  ภนฺเต   
โนติ   วเทยฺย   ฯ  กึ  ปนาวุโส  สารีปุตฺต  อตฺเถตรหิ  อ ฺเ  สมณา   
วา  พฺราหฺมณา  วา  ๓  ภควตา  ภิยฺโยภิ ฺตโร  สมฺโพธิยนฺติ  ฯ เอว   
ปุฏโ   อห   ภนฺเต   โนติ  วเทยฺย  ฯ  สเจ  ปน  ม  ภนฺเต  เอว   
ปุจฺเฉยฺย   กึ   นุ  โข  อาวุโส  สารีปุตฺต  อเหสุ  อตีตมทฺธาน  อ ฺเ   
สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา   ภควตา   สมสมา   สมฺโพธิยนฺติ   ฯ   
เอว  ปุฏโ  อห  ภนฺเต  เอวนฺติ  วเทยฺย  ฯ  ก ึ ปนาวุโส  สารีปุตฺต   
ภวิสฺสนฺติ    อนาคตมทฺธาน    อ ฺเ   สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา   
ภควตา   สมสมา   สมฺโพธิยนฺติ  ฯ  เอว  ปุฏโ  อห  ภนฺเต  เอวนฺติ   
#๑ ยุ. จสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ยุ. ภิยฺโยภิ ฺตรา ฯ ๓ ม. ย.ุ อ ฺโ   
#สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา ฯ    
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วเทยฺย   ฯ   กึ   ปนาวุโส  สารีปุตฺต  อตฺเถตรหิ  อ ฺเ  สมณา  วา   
พฺราหฺมณา   วา   ภควตา  สมสมา  สมโฺพธิยนฺติ  ฯ  เอว  ปุฏโ  อห   
ภนฺเต   โนติ   วเทยฺย   ฯ   สเจ   ปน  ม  ภนฺเต  เอว  ปุจฺเฉยฺย   
กสฺมา   ปนายสฺมา   สารปีุตฺโต   เอกจฺจ   อพฺภนุชานาติ   เอกจฺจ  น   
อพฺภนุชานาตีติ   ฯ   เอว   ปฏุโ   อห   ภนฺเต   เอว  พฺยากเรยฺย   
สมฺมุขา   เมต   อาวุโส   ภควโต   สุต   สมฺมุขา   ปฏิคฺคหิต  อเหสุ   
อตีตมทฺธาน   อรหนโฺต   สมฺมาสมฺพุทฺธา   มยา   สมสมา   สมฺโพธิยนฺติ   
สมฺมุขา    เมต    อาวุโส    ภควโต    สตุ    สมฺมุขา    ปฏิคฺคหิต   
ภวิสฺสนฺติ   อนาคตมทฺธาน   อรหนฺโต   สมฺมาสมฺพุทฺธา   มยา   สมสมา   
สมฺโพธิยนฺติ    สมฺมุขา    เมต    อาวุโส    ภควโต   สุต   สมฺมุขา   
ปฏิคฺคหิต   อฏานเมต   อนวกาโส   ย   เอกิสฺสา  โลกธาตุยา  เทฺว   
อรหนฺโต   สมฺมาสมฺพุทฺธา   อปุพฺพ   อจริม   อุปฺปชฺเชยฺยุ   เนต  าน   
วิชฺชตีติ ฯ   
    [๙๒]  กิ ฺจาห  ๑  ภนฺเต เอว ปุฏโ เอว พฺยากรมาโน วุตฺตวาที   
เจว   อห   ภควโต   โหม ิ  น   จ  ภควนฺต  อภูเตน  อพฺภาจิกฺขามิ   
ธมฺมสฺส   จานุธมฺม   พฺยากโรมิ  น  จ  โกจิ  สหธมมฺิโก  วาทานุวาโท   
คารยฺหฏาน   อาคจฺฉตีติ  ฯ  ตคฺฆ  ตฺว  สารีปุตฺต  เอว  ปุฏโ  เอว   
พฺยากรมาโน   วุตฺตวาที   เจว   เม   โหสิ   น   จ   ม   อภูเตน   
อพฺภาจิกฺขสิ   ธมฺมสฺส   จานุธมฺม   พฺยากโรสิ  น  จ  โกจิ  สหธมฺมิโก   
วาทานุวาโท คารยฺหฏาน อาคจฺฉตีติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ กจฺจาห ฯ    
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    [๙๓]  เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  อุทายิ  ภควนฺต  เอตทโวจ อจฺฉริย   
ภนฺเต   อพฺภุต   ภนฺเต   ตถาคตสฺส  อปฺปจฺฉตา  สนฺตุฏ ิตา  สลฺเลขตา   
ยตฺร   หิ  นาม  ตถาคโต  เอวมหิทฺธิโก  เอวมหานุภาโว  อถ  จ  ปน   
เนว    อตฺตาน    ปาตุกรสิฺสติ   เอกเมก ฺจป   อิโต   ภนฺเต   ธมมฺ   
อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  อตฺตนิ  สมนุปสฺเสยฺยุ  เต  ตาวตเกเนว ปฏาก   
ปริหเรยฺยุ   อจฺฉริย   ภนฺเต   อพฺภุต   ภนฺเต   ตถาคตสฺส  อปฺปจฺฉตา   
สนฺตุฏ ิตา    สลฺเลขตา   ยตฺร   หิ   นาม   ตถาคโต   เอวมหิทฺธิโก   
เอวมหานุภาโว   อถ   จ  ปน  เนว  อตฺตาน  ปาตุกริสฺสตีติ  ฯ  ปสฺส   
โข    ตฺว   อุทายิ   ตถาคตสฺส   อปฺปจฺฉตา   สนฺตุฏ ิตา   สลฺเลขตา   
ยตฺร   หิ   นาม   ตถาคโต   เอวมหิทฺธิโก   เอวมหานุภาโว  อถ  จ   
ปน   เนว   อตฺตาน   ปาตุกริสฺสตีติ  เอกเมก ฺจป  อิโต  อุทายิ  ธมฺม   
อ ฺติตฺถิยา   ปริพฺพาชกา   อตฺตนิ   สมนุปสฺเสยฺยุ   เต   ตาวตเกเนว   
ปฏาก   ปริหเรยฺยุ   ปสฺส   โข   ตฺว   อุทายิ  ตถาคตสฺส  อปฺปจฺฉตา   
สนฺตุฏ ิตา   สลฺเลขตา   ยตฺร    ห ิ  นาม   ตถาคโต   เอวมหิทฺธิโก   
เอวมหานุภาโว   อถ   จ   ปน   เนว   อตฺตาน   ปาตุกริสฺสตีติ   ฯ   
อถโข   ภควา   อายสฺมนฺต   สารีปุตฺต  อามนฺเตสิ  ยสฺมาติห  ๑  ตฺว   
สารีปุตฺต   อิม   ธมฺมปริยาย   อภิกฺขณ   ภาเสยฺยาสิ   ภิกฺขูน  ภิกขฺุนีน   
อุปาสกาน   อุปาสิกาน   เยสป   หิ   สารีปุตฺต   โมฆปุริสาน  ภวิสฺสติ   
ตถาคเต   กงฺขา   วา   วิมติ  วา  เตสปม  ๒  ธมฺมปริยาย  สุตฺวา   
ตถาคเต  ๓  กงฺขา  วา  วิมติ  วา สา ปหียิสฺสตีติ ฯ อิติ หิท อายสฺมา   
#๑ ม. ย.ุ ตสฺมาติห ฯ  ๒ ม. เตสมิม ฯ ยุ. เตสมฺปม ฯ ๓ ย.ุ สุตฺวา ยา   
#ตถาคเต ฯ    
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สารีปุตฺโต   ภควโต   สมมฺุขา   สมฺปสาท  ปเวเทสิ  ฯ  ตสฺมา  อิมสฺส   
เวยฺยากรณสฺส สมฺปสาทนียนฺเตฺวว อธิวจนนฺติ ฯ   
                สมฺปสาทนียสุตฺต นิฏ ิต ป ฺจม ฯ   
                    _____________________    
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                       ปาสาทิกสุตฺต   
    [๙๔]   เอวมฺเม   สุต   ฯ  เอก  สมย  ภควา  สเกฺยสุ  วิหรติ   
เวธ ฺา   นาม  สกฺยา  เตส  อมฺพวเน  ปาสาเท  ฯ  เตน  โข  ปน   
สมเยน   นิคณฺโ  นาฏปุตฺโต  ๑  ปาวาย  อธุนา  กาลกโต  โหติ  ฯ   
ตสฺส    กาลกิริยาย    ภินนฺา    นิคณฺา   เทฺวธิกชาตา   ภณฺฑนชาตา   
กลหชาตา   วิวาทาปนฺนา   อ ฺม ฺ   มุขสตฺตีหิ  วิตุทนฺตา  วิหรนฺติ  น   
ตฺว   อิม   ธมมฺวินย   อาชานาสิ   อห  อิม  ธมฺมวินย  อาชานามิ  กึ   
ตฺว   อิม   ธมมฺวินย   อาชานิสฺสสิ   มิจฺฉาปฏิปนฺโน   ตฺวมสิ   อหมสฺมิ   
สมฺมาปฏิปนฺโน   สหิตมฺเม   อสหิตนฺเต   ปุเร   วจนีย   ปจฺฉา   อวจห   
ปจฺฉา    วจนีย   ปุเร   อวจ   อธิจิณฺณนฺเต   วิปราวตฺต   อาโรปโต   
เต   วาโท  นคฺิคหิโตสิ  ปรวาทปฺปโมกฺขาย  ๒  นพฺิเพเหิ  วา  สเจ   
ปโหสีติ   ฯ   วโธเยว   โก   ๓   ม ฺเ   นิคณฺเสุ  นาฏปุตฺติเยสุ   
อนุวตฺตติ   ฯ  เยป  นิคณฺสฺส  นาฏปุตฺตสฺส  สาวกา  คิหี  โอทาตวสนา   
เตป   นิคณฺเสุ   นาฏปุตฺติเยสุ   นิพฺพินฺนรูปา   วิรตฺตรูปา  ปฏวิานรูปา   
ยถา   ต   ทุรากฺขาเต   ๔   ธมฺมวินเย   ทุปฺปเวทิเต   อนิยฺยานิเก   
อนุปสมสวตฺตนิเก อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิเต ภินฺนถูเป อปฺปฏิสรเณ ฯ   
    [๙๕]   อถโข   จุนฺโท  สมณุทฺเทโส  ปาวาย  วสฺส  วุตฺโถ  เยน   
สามคาโม     เยนายสฺมา    อานนฺโท    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   
อายสฺมนฺต   อานนฺท   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสทีิ   ฯ   เอกมนฺต   
#๑ ม. ย.ุ นาถปุตฺโต ฯ ๒ ม. นิคฺคหิโต ตฺวมสิ จร วาทปฺปโมกฺขาย ฯ   
#ยุ. นิคฺคหีโตสิ จร วาทปฺปโมกฺขาย ฯ  ๓ ม. ย.ุ โข ฯ ๔ ม. ยุ. ทรุกฺขาเต ฯ    
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นิสินฺโน   โข   จุนฺโท   สมณุทฺเทโส   อายสฺมนฺต   อานนฺท  เอตทโวจ   
นิคณฺโ    ภนฺเต    นาฏปุตฺโต    ปาวาย   อธุนา   กาลกโต   ตสฺส   
กาลกิริยาย    ภินฺนา    นิคณฺา    เทฺวธิกชาตา    ฯเปฯ   ภินฺนถูเป   
อปฺปฏิสรเณติ   ฯ   เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  อานนฺโท  จุนฺท  สมณุทฺเทส   
เอตทโวจ   อตฺถิ   โข   อิท   อาวุโส   จุนฺท   กถาปาภต   ภควนฺต   
ทสฺสนาย    อายามาวุโส    จุนฺท    เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิสฺสาม   
อุปสงฺกมิตฺวา  เอตมตฺถ  ภควโต  อาโรเจยฺยามาติ  ๑  ฯ เอว ภนฺเตติ   
โข    จุนฺโท   สมณุทฺเทโส   อายสฺมโต   อานนฺทสฺส   ปจฺจสฺโสสิ   ฯ   
อถโข    อายสฺมา   จ   อานนฺโท   จุนฺโท   จ   สมณุทฺเทโส   เยน   
ภควา     เตนปุสงฺกมึสุ     อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺโน   โข  อายสฺมา  อานนฺโท   
ภควนฺต    เอตทโวจ   อย   ภนฺเต   จุนฺโท   สมณุทฺเทโส   เอวมาห   
นิคณฺโ   ภนฺเต   ๒   นาฏปุตฺโต   ปาวาย   อธุนา  กาลกโต  ตสฺส   
กาลกิริยาย ภินฺนา นิคณฺา ฯเปฯ ภินฺนถูเป อปฺปฏิสรเณติ ฯ   
    [๙๖]  เอวเ ฺหต  จุนฺท  โหติ  ทุรากฺขาเต  ธมฺมวินเย ทุปฺปเวทิเต   
อนิยฺยานิเก    อนุปสมสวตฺตนิเก    อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิเต    ฯ   อิธ   
จุนฺท   สตฺถา   จ   โหติ   อสมฺมาสมฺพุทฺโธ   ธมฺโม   จ  ทุรากฺขาโต   
ทุปฺปเวทิโต    อนิยฺยานิโก   อนุปสมสวตฺตนิโก   อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต   
สาวโก    จ   ตสฺมึ   ธมฺเม   น   ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน   วิหรติ   น   
สามีจิปฏิปนฺโน   น   อนุธมฺมจารี   โวกฺกมฺม  จ  ตมฺหา  ธมฺมา  วตฺตติ   
#๑ ม. ย.ุ อาโรเจสฺสามาติ ฯ  ๒ ย.ุ อย น หิสฺสติ ฯ    
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โส   เอวมสฺส   วจนีโย   ตสฺส   เต   อาวุโส   ลาภา   ตสฺส  เต   
สุลทฺธ   สตฺถา   จ   เต   อสมฺมาสมฺพุทฺโธ   ธมฺโม   จ  ทุรากฺขาโต   
ทุปฺปเวทิโต    อนิยฺยานิโก   อนุปสมสวตฺตนิโก   อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต   
ตฺว ฺจ     ตสฺมึ     ธมฺเม     น     ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน     วิหรสิ   
น   สามีจิปฏิปนฺโน   น   อนุธมฺมจารี   โวกฺกมฺม   จ   ตมฺหา  ธมมฺา   
วตฺตสีติ   ฯ   อิติ   โข   จุนฺท   สตฺถาป   ตตฺถ   คารโยฺห  ธมฺโมป   
ตตฺถ   คารโยฺห   สาวโก   จ   ตตฺถ   เอว   ปาสโส  ฯ  โย  โข   
จุนฺท   เอวรปู   สาวก   เอว   วเทยฺย  เอตายสฺมา  ตถา  ปฏิปชชฺตุ   
ยถา  เต  สตฺถารา  ธมฺโม  เทสิโต  ป ฺตฺโตติ  ฯ  โย  จ สมาทเปติ   
ย ฺจ   สมาทเปติ   โย   จ   สมาทปโต   ตถตฺตาย  ปฏิปชชฺติ  สพฺเพ   
เต  พหุ  อปุ ฺ  ปสวนฺติ  ฯ  ต  กิสสฺ  เหตุ  ฯ  เอวเ ฺหต จุนฺท โหติ   
ทุรากฺขาเต   ธมฺมวินเย   ทุปฺปเวทิเต   อนิยฺยานิเก   อนุปสมสวตฺตนิเก   
อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิเต ฯ   
     [๙๗]  อิธ  ปน  จุนฺท  สตฺถา  จ  โหติ  อสมฺมาสมฺพุทฺโธ  ธมโฺม   
จ     ทุรากฺขาโต     ทุปฺปเวทิโต    อนิยยฺานิโก    อนุปสมสวตฺตนิโก   
อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต   สาวโก  จ  ตสฺมึ  ธมฺเม  ธมฺมานุธมมฺปฏิปนฺโน   
วิหรติ   สามีจิปฏิปนฺโน   อนุธมฺมจารี  สมาทาย  ต  ธมฺม  ปวตฺตติ  ๑   
โส   เอวมสฺส   วจนีโย   ตสฺส   เต   อาวุโส   อลาภา  ตสฺส  เต   
ทุลฺลทฺธ   สตฺถา   จ   เต   อสมฺมาสมฺพุทฺโธ   ธมฺโม  จ  ทุรากฺขาโต   
ทุปฺปเวทิโต    อนิยฺยานิโก   อนุปสมสวตฺตนิโก   อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต   
#๑ ม. ย.ุ วตฺตติ ฯ    



สุตฺต ที. ปาฏิกฺวคฺโค - หนาท่ี 131 

ตฺว ฺจ    ตสฺมึ   ธมฺเม   ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน   วิหรสิ   สามีจิปฏิปนฺโน   
อนุธมฺมจารี   สมาทาย   ต   ธมฺม   วตฺตสีติ   ฯ   อิติ   โข   จุนฺท   
สตฺถาป   ตตฺถ   คารโยฺห   ธมฺโมป   ตตฺถ  คารโยฺห  สาวโกป  ตตฺถ   
เอว   คารโยฺห   ฯ   โย  โข  จุนฺท  เอวรูป  สาวก  เอว  วเทยฺย   
อทฺธายสฺมา    ายปฏิปนโฺน    าย    อาราเธสฺสตีติ   ฯ   โย   จ   
ปสสติ   ย ฺจ   ปสสติ   โย   จ   ปสสิโต   ๑   ภิยฺโยโส  มตฺตาย   
วิริย  อารภติ  สพฺเพ  เต  พหุ  อปุ ฺ  ปสวนฺติ  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ   
เอว  เหต  จุนฺท  โหต ิ ทรุากฺขาเต  ธมฺมวินเย ทุปฺปเวทิเต อนิยฺยานิเก   
อนุปสมสวตฺตนิเก อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิเต ฯ   
    [๙๘]    อิธ   ปน   จุนทฺ   สตฺถา   จ   โหติ   สมมฺาสมฺพุทฺโธ   
ธมฺโม    จ   สฺวากฺขาโต   สุปฺปเวทิโต   นิยฺยานิโก   อุปสมสวตฺตนิโก   
สมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต     สาวโก     จ     ตสฺมึ     ธมฺเม     น   
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน    วิหรติ    น   สามีจิปฏิปนฺโน   น   อนุธมฺมจารี   
โวกฺกมฺม   จ   ตมฺหา   ธมมฺา   วตฺตติ  โส  เอวมสฺส  วจนีโย  ตสฺส   
เต  อาวุโส  อลาภา  ตสฺส  เต  ทลฺุลทฺธ  สตฺถา  จ เต สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
ธมฺโม    จ   สฺวากฺขาโต   สุปฺปเวทิโต   นิยฺยานิโก   อุปสมสวตฺตนิโก   
สมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต   ตฺว ฺจ   ตสฺมึ   ธมฺเม  น  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน   
วิหรสิ   น   สามีจิปฏิปนฺโน   น   อนุธมฺมจารี   โวกฺกมฺม   จ  ตมฺหา   
ธมฺมา   วตฺตสีติ   ฯ  อิติ  โข  จุนฺท  สตฺถาป  ตตฺถ  ปาสโส  ธมโฺมป   
ตตฺถ   ปาสโส  สาวโก  จ  ตตฺถ  เอว  คารโยฺห  ฯ  โย  โข  จุนฺท   
#๑ ยุ. ปสตฺโถ ฯ    
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เอวรูป   สาวก   เอว   วเทยฺย   เอตายสฺมา  ตถา  ปฏปิชฺชตุ  ยถา   
เต   สตฺถารา   ธมฺโม   เทสิโต   ป ฺตฺโตติ  ฯ  โย  จ  สมาทเปติ   
ย ฺจ   สมาทเปติ   โย   จ   สมาทปโต   ตถตฺตาย  ปฏิปชชฺติ  สพฺเพ   
เต   พหุ   ปุ ฺ   ปสวนฺติ   ฯ  ต  กิสสฺ  เหตุ  ฯ  เอวเ ฺหต  จุนฺท   
โหติ   สฺวากฺขาเต  ธมฺมวินเย  สุปฺปเวทิเต  นิยฺยานิเก  อุปสมสวตฺตนิเก   
สมฺมาสมพุทฺธปฺปเวทิเต ฯ   
    [๙๙]   อิธ   ปน  จุนฺท  สตฺถา  จ  โหติ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ธมโฺม   
จ     สฺวากฺขาโต     สุปฺปเวทิโต     นยิยฺานิโก     อุปสมสวตฺตนิโก   
สมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต   สาวโก   จ  ตสฺมึ  ธมฺเม  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน   
วิหรติ    สามีจิปฏิปนฺโน   อนุธมฺมจารี   สมาทาย   ต   ธมฺม   วตฺตติ   
โส   เอวมสฺส   วจนีโย  ตสฺส  เต  อาวุโส  สลุาภา  ๑  ตสฺส  เต   
สุลทฺธ  สตฺถา  จ  เต  อรห  ๒  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ธมโฺม จ สฺวากฺขาโต   
สุปฺปเวทิโต     นิยฺยานิโก    อุปสมสวตฺตนิโก    สมมฺาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต   
ตฺว ฺจ    ตสฺมึ   ธมฺเม   ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน   วิหรสิ   สามีจิปฏิปนฺโน   
อนุธมฺมจารี   สมาทาย  ต  ธมฺม  วตฺตสีติ  ฯ  อิติ  โข  จุนฺท  สตฺถาป   
ตตฺถ    ปาสโส   ธมฺโมป   ตตฺถ   ปาสโส   สาวโกป   ตตฺถ   เอว   
ปาสโส  ฯ  โย  โข  จุนฺท  เอวรูป  สาวก  เอว  วเทยฺย อทฺธายสฺมา   
ายปฏิปนฺโน   าย   อาราเธสฺสตีติ  ฯ  โย  จ  ปสสติ  ย ฺจ  ปสสติ   
โย   จ   ปสตฺโถ  ๓  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  วิริย  อารภติ  สพฺเพ  เต   
พหุ   ปุ ฺ   ปสวนฺติ   ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  เอวเ ฺหต  จุนฺท  โหติ   
#๑ ม. ย.ุ ลาภา ฯ  ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๓ ม. ปสสิโต ฯ    
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สฺวากฺขาเต    ธมฺมวินเย    สุปฺปเวทิเต   นิยฺยานิเก   อุปสมสวตฺตนิเก   
สมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิเต ฯ   
    [๑๐๐]   อิธ   [๑]   จุนฺท   สตฺถา  จ  โลเก  อุทปาทิ  อรห   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ    ธมโฺม    จ   สฺวากฺขาโต   สุปฺปเวทิโต   นิยฺยานิโก   
อุปสมสวตฺตนิโก     สมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต     อวิ ฺาปตตฺถา     จสฺส   
โหนฺติ   สาวกา   สทฺธมฺเม  เนส  สตฺถ ุ จ  เนส  ๒  เกวล  ปริปูร   
พฺรหฺมจริย  อาวิกต  โหติ  อุตฺตานีกต  สพฺพสงฺคาหปทกต สปฺปาฏิหิรกต ๓   
ยาว    เทวมนุสฺเสหิ   สุปปฺกาสิต   อถ   เนส   สตฺถโุน   อนฺตรธาน   
โหติ  ฯ  เอวรูโป โข จุนฺท สตฺถา จ ๔ สาวกาน กาลกโต ๕ อนุตปฺโป   
โหติ   ฯ   ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  สตฺถา  หิ  ๖  โลเก  อุทปาทิ  อรห   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ    ธมโฺม    จ   สฺวากฺขาโต   สุปฺปเวทิโต   นิยฺยานิโก   
อุปสมสวตฺตนิโก   สมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต   อวิ ฺาปตตฺถา   จมฺหา   ๗   
สทฺธมฺเม  น  จ  โน  เกวล ฺจ  ๘ ปริปรู  พฺรหฺมจริย  อาวิกต  โหติ   
อุตฺตานีกต    สพฺพสงฺคาหปทกต    สปปฺาฏิหิรกต    ยาว   เทวมนุสฺเสหิk   
สุปฺปกาสิต  อถ  โน  สตฺถุโน  อนฺตรธาน  โหติ  ๙  ฯ  เอวรูโป  โข   
จุนฺท สตฺถา จ ๘สาวกาน กาลกโต อนุตปฺโป โหติ ฯ   
    [๑๐๑]   อิธ   ปน   จุนทฺ   สตฺถา   จ   โลเก  อุทปาทิ  อรห   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ    ธมโฺม    จ   สฺวากฺขาโต   สุปฺปเวทิโต   นิยฺยานิโก   
อุปสมสวตฺตนิโก      สมมฺาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต     วิ ฺาปตตฺถา     จสฺส   
#๑ ม. ย.ุ ปน ฯ ๒ ม. น จ เนส ฯ ย.ุ น จ เตส ฯ ๓ ม. ยุ. สปฺปาฏิหรีกต ฯ   
#๔-๘ ม. ย.ุ จสทฺโท น ทสิฺสติ ฯ ๕ ม. กาล กโต ฯ ๖ ม. จ ฯ ย.ุ จ โน ฯ   
#๗ ม. ยุ. จมฺห ฯ ๙ ม. ย.ุ โหตีติ ฯ    
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โหนฺติ    สาวกา    สทฺธมฺเม   เกวล ฺจ   เตส   ปริปรู   พฺรหฺมจรยิ   
อาวิกต    โหติ   อุตฺตานีกต   สพฺพสงฺคาหปทกต   สปฺปาฏิหิรกต   ยาว   
เทวมนุสฺเสหิ   สุปฺปกาสิต   อถ   เนส   สตฺถุโน  อนฺตรธาน  โหติ  ฯ   
เอวรูโป  โข  จุนฺท  สตฺถา  สาวกาน  กาลกโต อนานุตปฺโป ๑ โหติ ฯ   
ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  สตฺถาป  โลเก  ๒  อุทปาทิ  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
ธมฺโม    จ   สฺวากฺขาโต   สุปฺปเวทิโต   นิยฺยานิโก   อุปสมสวตฺตนิโก   
สมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต     วิ ฺาปตตฺถา     จมฺหา    ๓    สทฺธมฺเม   
เกวล ฺจ    โน    ปริปรู    พฺรหฺมจริย   อาวิกต   โหติ   อุตฺตานีกต   
สพฺพสงฺคาหปทกต    สปปฺาฏิหิรกต    ยาว    เทวมนุสฺเสหิ   สุปปฺกาสิต   
อถโข  สตฺถโุน  อนฺตรธาน  โหติ  ๔  ฯ  เอวรูโป  โข  จุนฺท  สตฺถา   
สาวกาน กาลกโต อนานตุปฺโป ๑ โหตีติ ๕ ฯ   
    [๑๐๒]   เอเตหิ   เจป   จุนฺท   องฺเคห  สมนฺนาคต  พฺรหฺมจรยิ   
โหติ   โน   จ   โข   สตฺถา   โหติ   เถโร   รตฺต ฺ ู  จิรปพฺพชิโต   
อทฺธคโต    วโย   อนุปฺปตฺโต   เอวนฺต   พฺรหฺมจริย   อปริปูร   โหติ   
เตนงฺเคน  ฯ  ยโต  โข  ๖  จุนฺท เอเตหิ เจป ๗ องฺเคหิ สมนฺนาคต   
พฺรหฺมจริย   โหติ   สตฺถา   จ   โหติ   เถโร   รตฺต ฺ ู  จิรปพฺพชโิต   
อทฺธคโต    วโย    อนุปฺปตฺโต   เอวนฺต   พฺรหฺมจรยิ   ปริปูร   โหติ   
เตนงฺเคน ฯ   
    [๑๐๓]   เอเตหิ   เจป   จุนฺท   องฺเคหิ  สมนฺนาคต  พฺรหฺมจรยิ   
โหติ   สตฺถา   จ   โหติ   เถโร   รตฺต ฺ ู   จิรปพฺพชิโต   อทฺธคโต   
#๑ ม. ย.ุ อนนุตปฺโป ฯ ๒ ม. ยุ. สตฺถา จ โน โลเก ฯ ๓ ม. ย.ุ จมหฺ ฯ   
#๔ ม. ย.ุ โหตีติ ฯ ๕ ม. ย.ุ อิติสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๖ ม. ยุ. ยโต จ โข ฯ   
#๗ ม. ยุ. เจว ฯ    
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วโย  อนุปฺปตฺโต  โน  จ  ขฺวสฺส  เถรา ภิกฺขู สาวกา โหนฺติ วิยตฺตา ๑   
วินีตา   วิสารทา   ปตฺตโยคกฺเขมา   อล   สมกฺขาตุ   สทฺธมฺมสฺส  อล   
อุปฺปนฺน   ปรปฺปวาท   สหธมฺเมน   สนุิคฺคหิต  นิคฺคเหตฺวา  สปฺปาฏิหาริย   
ธมฺม   เทเสตุ   เอวนฺต   พฺรหฺมจริย   อปริปูร   โหติ  เตนงฺเคน  ฯ   
ยโต   จ   โข   จุนฺท  เอเตหิ  เจป  องฺเคหิ  สมนฺนาคต  พฺรหฺมจรยิ   
โหติ   สตฺถา   จ   โหติ   เถโร   รตฺต ฺ ู   จิรปพฺพชิโต   อทฺธคโต   
วโย   อนุปฺปตฺโต   เถรา   จสฺส   ภิกฺขู   สาวกา   โหนฺติ   วิยตฺตา   
วินีตา   วิสารทา   ปตฺตโยคกฺเขมา   อล   สมกฺขาตุ   สทฺธมฺมสฺส  อล   
อุปฺปนฺน   ปรปฺปวาท   สหธมฺเมน   สนุิคฺคหิต  นิคฺคเหตฺวา  สปฺปาฏิหาริย   
ธมฺม เทเสตุ เอวนฺต พฺรหฺมจริย ปริปูร โหติ เตนงฺเคน ฯ   
    [๑๐๔]  เอเตหิ  เจป  จุนฺท  องฺเคหิ  สมนฺนาคต  พฺรหฺมจริย โหติ   
สตฺถา   จ   โหติ   เถโร   รตฺต ฺ ู   จิรปพฺพชิโต   อทฺธคโต   วโย   
อนุปฺปตฺโต   เถรา   จสฺส   ภิกฺขู   สาวกา   โหนฺติ   วิยตฺตา  วินีตา   
วิสารทา   ฯเปฯ   อล   อุปฺปนฺน   ปรปฺปวาท   สหธมฺเมน   สุนคฺิคหิต   
นิคฺคเหตฺวา   สปฺปาฏิหาริย   ธมฺม   เทเสตุ   โน  จ  ขฺวสฺส  มชฺฌมิา   
ภิกฺขู  สาวกา  โหนฺติ  ฯ  มชฺฌิมา  จ  ๒  ภิกฺขู  สาวกา โหนฺติ ฯ โน   
จ   ขฺวสฺส   นวา   ภิกฺขู   สาวกา  โหนฺติ  ฯ  นวา  จสฺส  ภิกฺขุนิโย   
สาวิกา  โหนฺติ  ฯ  โน  จ  ขฺวสฺส  เถรา  ภิกฺขุนิโย  สาวิกา โหนฺติ ฯ   
เถรา   จสฺส   ภิกฺขุนิโย  สาวิกา  โหนฺติ  ฯ  โน  จ  ขฺวสฺส  มชฌฺิมา   
ภิกฺขุนิโย   สาวิกา   โหนติฺ   ฯ   มชฺฌมิา   จสฺส   ภิกฺขุนิโย  สาวิกา   
#๑ ยุ. วฺยตฺตา ฯ  ๒ ม. จสฺส ฯ มชฺฌิมาสฺส ฯ    
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โหนฺติ   ฯ  โน  จ  ขฺวสฺส  นวา  ภิกฺขุนิโย  สาวิกา  โหนฺติ  ฯ  นวา   
จสฺส  ภิกฺขุนิโย  สาวิกา  โหนฺติ  ฯ  โน  จ  ขฺวสฺส  อุปาสกา  สาวกา   
โหนฺติ   คิหี   โอทาตวสนา  พฺรหฺมจาริโน  ฯ  อุปาสกา  จสฺส  สาวกา   
โหนฺติ   คิหี  โอทาตวสนา  พฺรหฺมจาริโน  ฯ  โน  จ  ขฺวสฺส  อุปาสกา   
สาวกา   โหนฺติ   คิหี   โอทาตวสนา  กามโภคิโน  ฯ  อุปาสกา  จสฺส   
สาวกา   โหนฺติ   คิหี   โอทาตวสนา  กามโภคิโน  ฯ  โน  จ  ขฺวสฺส   
อุปาสิกา   สาวิกา   โหนติฺ   คิหินี   โอทาตวสนา   พฺรหฺมจารินิโย  ฯ   
อุปาสิกา  จสฺส  สาวิกา  โหนฺติ  คิหินี  โอทาตวสนา  พฺรหฺมจารนิิโย  ฯ   
โน   จ   ขฺวสฺส   อุปาสิกา   สาวิกา   โหนฺติ   คิหินี   โอทาตวสนา   
กามโภคินิโย   ฯ  อุปาสิกา  จสฺส  สาวิกา  โหนฺติ  คิหินี  โอทาตวสนา   
กามโภคินิโย   ฯ  โน  จ  ขฺวสฺส  พฺรหมฺจริย  โหติ  อิทฺธ ฺเจว  [๑]   
ผีต ฺจ   วิตฺถาริก  พหุช ฺ  ๒  ปถุุภูต  ยาว  เทวมนุสฺเสหิ  สปฺุปกาสิต   
พฺรหฺมจริย ฺจสฺส   โหติ   อิทฺธ ฺจ   ผีต ฺจ   วิตฺถาริก   พหุช ฺ  ปุถุภูต   
ยาว   เทวมนุสฺเสหิ   สุปฺปกาสิต   โน   จ   โข   ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺต   
เอวนฺต   พฺรหฺมจริย   อปริปูร   โหติ   เตนงฺเคน   ฯ  ยโต  จ  โข   
จุนฺท   เอเตหิ   เจว   องฺเคหิ   สมนฺนาคต  พฺรหฺมจริย  โหติ  สตฺถา   
จ   โหติ   เถโร   รตฺต ฺ ู   จิรปพฺพชิโต  อทฺธคโต  วโย  อนุปฺปตฺโต   
เถรา   จสฺส  ภิกฺขู  สาวกา  โหนฺติ  วิยตฺตา  วินีตา  วิสารทา  ฯเปฯ   
สปฺปาฏิหาริย   ธมฺม   เทเสตุ   ฯ   มชฌฺิมา   จสฺส   ภิกฺขู   สาวกา   
โหนฺติ  ฯ  นวา  จสฺส  ภิกขฺู  สาวกา  โหนฺติ  ฯ  เถรา จสฺส ภิกฺขุนิโย   
#๑ ยุ. โหติ ฯ  ๒ ม. ย.ุ พาหุช ฺ ฯ    
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สาวิกา   โหนฺติ   ฯ   มชฌฺิมา   จสฺส   ภิกฺขุนิโย  สาวิกา  โหนฺติ  ฯ   
นวา   จสฺส   ภิกฺขุนิโย   สาวิกา  โหนฺติ  ฯ  อุปาสกา  จสฺส  สาวกา   
โหนฺติ   คิหี   โอทาตวสนา  พฺรหฺมจาริโน  ฯ  อุปาสกา  จสฺส  สาวกา   
โหนฺติ   คิหี   โอทาตวสนา   กามโภคิโน  ฯ  อุปาสิกา  จสฺส  สาวิกา   
โหนฺติ  คิหิน ี โอทาตวสนา  พฺรหฺมจารินิโย  ฯ  อุปาสิกา  จสฺส  สาวิกา   
โหนฺติ   คิหินี   โอทาตวสนา   กามโภคินิโย  ฯ  พฺรหฺมจริย ฺจสฺส  โหติ   
อิทฺธ ฺเจว   ผีต ฺจ   วิตฺถาริก   พหุช ฺ   ปถุุภูต   ยาว  เทวมนุสฺเสหิ   
สุปฺปกาสิต     ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺต ฺจ    เอวนฺต    พฺรหฺมจริย    ปริปูร   
โหติ เตนงฺเคน ฯ   
    [๑๐๕]   อห   โข  ปน  จุนฺท  เอตรหิ  สตฺถา  โลเก  อุปฺปนฺโน   
อรห     สมฺมาสมฺพุทฺโธ    ธมฺโม    จ    สฺวากฺขาโต    สุปฺปเวทิโต   
นิยฺยานิโก    อุปสมสวตฺตนิโก    สมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต    วิ ฺาปตตฺถา   
จ   เม   สาวกา   สทฺธมฺเม   เกวล ฺจ   เตส   ปริปูร   พฺรหฺมจริย   
อาวิกต   โหติ   ๑  อุตฺตานีกต  สพฺพสงฺคาหปทกต  สปฺปาฏิหิรกต  ยาว   
เทวมนุสฺเสหิ   สุปฺปกาสิต   ฯ   อห   โข  ปน  จุนฺท  เอตรหิ  สตฺถา   
เถโร รตฺต ฺ ู จิรปพฺพชิโต อทฺธคโต วโย อนุปฺปตฺโต ฯ   
    [๑๐๖]  สนฺติ  โข  ปน  เม  จุนฺท  เอตรหิ  เถรา  ภิกฺขู สาวกา   
โหนฺติ   วิยตฺตา   วินีตา   วิสารทา   ปตฺตโยคกฺเขมา   อล  สมกขฺาตุ   
สทฺธมฺมสฺส     อล    อุปฺปนฺน    ปรปฺปวาท    สหธมฺเมน    สุนคฺิคหิต   
นิคฺคเหตฺวา   สปฺปาฏิหาริย   ธมฺม   เทเสตุ   ฯ  สนฺติ  โข  ปน  เม   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ น ทิสสฺติ ฯ    
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จุนฺท  เอตรหิ  ๑  มชฌฺิมา  ภิกฺขู  สาวกา  ฯ  สนฺติ  โข ปน เม จุนฺท   
เอตรหิ   นวา  ภิกฺขู  สาวกา  ฯ  สนฺติ  โข  ปน  เม  จุนฺท  เอตรหิ   
เถรา  ภิกฺขุนโิย  สาวิกา  ฯ  สนฺติ  โข  ปน  เม จุนฺท เอตรหิ มชฌฺิมา   
ภิกฺขุนิโย   สาวิกา   ฯ   สนฺติ   โข   ปน  เม  จุนฺท  เอตรหิ  นวา   
ภิกฺขุนิโย   สาวิกา   ฯ  สนฺติ  โข  ปน  เม  จุนฺท  เอตรหิ  อุปาสกา   
สาวกา  คิหี  โอทาตวสนา  พฺรหฺมจาริโน  ฯ  สนฺติ  โข  ปน  เม จุนฺท   
เอตรหิ  อุปาสกา  สาวกา  คิหี  โอทาตวสนา  กามโภคิโน  ฯเปฯ สนฺติ   
โข   ปน   เม  จุนฺท  เอตรหิ  อุปาสิกา  สาวิกา  คิหินี  โอทาตวสนา   
กามโภคินิโย   ฯ   เอตรหิ   ปน   เม   จุนฺท  พฺรหฺมจริย  อิทฺธ ฺเจว   
ผีต ฺจ วิตฺถาริก พหุช ฺ ปุถุภูต ยาว เทวมนุสฺเสหิ สุปฺปกาสิต ฯ   
    [๑๐๗]  ยาวตา  โข  จุนทฺ  เอตรหิ  สตฺถาโร  โลเก อุปฺปนฺนา ฯ   
นาห   จุนฺท  อ ฺ  เอก  สตฺถารป  สมนุปสฺสามิ  เอวลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺต   
ยถริวาห   ฯ   ยาวตา   โข   ปน   เม  ๒  จุนฺท  เอตรหิ  สงฺโฆ   
วา  คโณ  วา  โลเก  อุปฺปนฺโน  ๓  ฯ  นาห  จุนฺท อ ฺ เอก สงฺฆป   
สมนุปสฺสามิ   เอวลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺต   ยถริว  ๔  จุนฺท  ภิกฺขุสงฺโฆ  ฯ   
ย   โข   ต   จุนฺท   สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย   สพฺพาการสมฺปนฺน   
สพฺพการปริปูร    อนูน   อนธิก   สฺวากฺขาต   เกวลปริปูร   พฺรหฺมจริย   
สุปฺปกาสิตนฺติ  ฯ  อิทเมว  ต  สมฺมา  วทมาโน วเทยฺย สพฺพาการสมฺปนฺน   
สพฺพาการปริปูร     ฯเปฯ     สุปฺปกาสิตนฺติ     ฯ    อุทฺทโก    ๕   
สุท   จุนฺท   รามปุตฺโต   เอว   วาจ   ภาสติ  ปสฺส  น  ปสฺสตีติ  ฯ   
#๑-๒ ม. ย.ุ อย น ทิสฺสติ ฯ  ๓ ย.ุ สงฺฆา วา คณา โลเก อุปฺปนนฺา ฯ   
#๔ ม. ยถริวาย ฯ  ๕ ม. อุทโก ฯ    
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กิ ฺจ   ปสฺส   น   ปสฺสตีติ   ฯ   ขุรสฺส  สาธุนิสิตสฺส  ตลมสฺส  ปสฺสติ   
ธาร ฺจ   ขุรสฺส   ๑   น   ปสฺสติ   ฯ  อิท  วุจฺจติ  จุนฺท  ปสฺส  น   
ปสฺสตีติ   ฯ  ต  ๒  โข  ปเนต  จุนฺท  อุทฺทเกน  รามปุตฺเตน  ภาสิต   
หีน   คมฺม   โปถุชชฺนิก   อนริย   อนตฺถส ฺหิต   ขุรเมว   สนฺธาย  ฯ   
ย ฺเจต   ๓   จุนฺท  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  ปสฺส  น  ปสฺสตีติ  ฯ   
อิทเมว   ต   สมฺมา   วทมาโน  วเทยฺย  ปสฺส  น  ปสสฺตีติ  ฯ  กิ ฺจ   
ปสฺส    น   ปสฺสตีติ   ฯ   เอว   สพฺพาการสมฺปนฺน   สพฺพาการปริปูร   
อนูน    อนธิก    สฺวากฺขาต   เกวลปรปิูร   พฺรหฺมจริย   สุปฺปกาสิตนฺติ   
อิติ  เหต  น  ๔  ปสฺสตีติ  อิทเมตฺถ  อปกฑฺเฒยฺย ฯ เอวนฺต ปริสุทฺธตร   
อสฺสาติ  อิติ  เหต  น  ปสสฺตีติ  ๕  อิทเมตฺถ  อุปกฑฺเฒยฺย  ฯ เอวนฺต   
ปริสุทฺธตร   ๖   อสฺสาติ   อิติ   เหต   น   ปสฺสติ  ฯ  อิท  วุจฺจติ   
ปสฺส   น   ปสฺสตีติ   ฯ  ย  โข  ต  จุนฺท  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย   
สพฺพาการสมฺปนฺน   ฯเปฯ   พฺรหฺมจรยิ   สุปฺปกาสิตนฺติ  ฯ  อิทเมต  ๗   
สมฺมา     วทมาโน    วเทยฺย    สพฺพาการสมฺปนฺน    สพฺพาการปริปูร   
อนูน อนธิก สฺวากฺขาต เกวลปริปูร พฺรหฺมจริย สุปฺปกาสิตนฺติ ฯ   
    [๑๐๘]  ตสฺมาติห  จุนฺท  เย  เต  ๘มยา ธมฺมา อภิ ฺา เทสิตา   
ตตฺถ    สพฺเพเหว   สงฺคมฺม   สมาคมฺม   อตฺเถน   อตฺถ   พฺย ฺชเนน   
พฺย ฺชน   สงฺคายิตพฺพ   วิจริตพฺพ   ๙   ยถยิท   พฺรหฺมจริย   อทธฺนิย   
อสฺส   จิรฏ ิติก   ตทสฺเสว   พหชุนหิตาย   พหุชนสุขาย  โลกานุกมฺปาย   
อตฺถาย    หิตาย    สุขาย    เทวมนุสฺสาน    ฯ   กตเม   จ   เต   
#๑ ม. ขฺวสฺส ฯ ย.ุ โข ตสฺส ฯ ๒ ม. ย ฯ ๓ ม. ย.ุ ย ฺจ ต ฯ   
#๔ ม. ย.ุ นสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๕ ม. ยุ. ปสฺสติ ฯ ๖ ม. ย.ุ ปริปูร ฯ   
#๗ ม. อิทเมว ต ฯ ๘ ม. ย.ุ โว ฯ ๙ ม. ยุ. น วิวทิตพฺพ ฯ    
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จุนฺท   ธมฺมา   มยา   อภิ ฺา  เทสิตา  ฯ  ยตฺถ  สพฺเพเหว  สงฺคมฺม   
สมาคมฺม     อตฺเถน    อตฺถ    พฺย ฺชเนน    พฺย ฺชน    สงฺคายิตพฺพ   
วิจริตพฺพ   ๑   ยถยิท  พฺรหฺมจริย  อทธฺนิย  อสฺส  จิรฏ ิติก  ตทสฺเสว   
พหุชนหิตาย    พหุชนสุขาย   โลกานุกมฺปาย   อตฺถาย   หิตาย   สุขาย   
เทวมนุสฺสาน   ฯ   เสยฺยถีท   ฯ   จตฺตาโร   สติปฏานา   จตฺตาโร   
สมฺมปฺปธานา    จตฺตาโร    อิทฺธิปาทา   ป ฺจินฺทฺริยานิ   ป ฺจ   พลานิ   
สตฺต  สมฺโพชฺฌงฺคา  ๒  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  ฯ  อิเม  โข  เต   
จุนฺท   ธมฺมา   มยา   อภิ ฺา   เทสิตา   ยตฺถ   สพฺเพเหว  สงฺคมฺม   
สมาคมฺม     อตฺเถน    อตฺถ    พฺย ฺชเนน    พฺย ฺชน    สงฺคายิตพฺพ   
วิจริตพฺพ   ยถยิท   พฺรหฺมจริย   อทฺธนิย   อสฺส   จิรฏ ิติก   ตทสฺเสว   
พหุชนหิตาย    พหุชนสุขาย   โลกานุกมฺปาย   อตฺถาย   หิตาย   สุขาย   
เทวมนุสฺสาน ฯ   
    [๑๐๙]  เตส ฺจ  โข ๓ จุนฺท สมคฺคาน สมฺโมทมานาน อวิวทมานาน   
สิกฺขิตพฺพ  ๔  ฯ  อ ฺตโร  สพฺรหฺมจารี  สงฺโฆ ๕ ธมฺม ภาเสยฺย ตตฺร   
เจ   ตุมฺหาก   เอวมสฺส  อย  โข  อาวุโส  ๖  อายสฺมา  อตฺถ ฺเจว   
มิจฺฉา   คณฺหาติ   พฺย ฺชนานิ   จ   มิจฺฉา   โรเปตีติ  ฯ  ตสฺส  เนว   
อภินนฺทิตพฺพ    นปฺปฏกิโฺกสิตพฺพ    ฯ    อนภินนทฺิตฺวา   อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา   
โส  เอวมสฺส  วจนีโย  อิมสฺส  น ุ โข  อาวุโส  อตฺถสฺส  อิมานิ [๗]   
พฺย ฺชนานิ    เอตานิ    วา    พฺย ฺชนานิ    กตมานิ   โอปายิกตรานิ   
อิเมส  วา  ๘ พฺย ฺชนาน  อย  วา  อตฺโถ  เอโส  วา อตฺโถ กตโม   
#๑ ม. ย.ุ น วิวทิตพฺพ ฯ ๒ ม. ย.ุ โพชฌฺงฺคา ฯ ๓ ม. ย.ุ โว ฯ ๔ ม. สิกฺขต ฯ   
#๕ ม. ย.ุ สงฺเฆ ฯ  ๖ ม. ยุ. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ  ๗ ม. ย.ุ วา ฯ   
#๘ ม. อิเมส ฺจ ฯ    
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โอปายิกตโรติ   ฯ   โส   เจ   เอว   วเทยฺย  อิมสฺส  โข  อาวุโส   
อตฺถสฺส   อิมาเนว   พฺย ฺชนานิ   โอปายิกตรานิ   ยานิ  เจว  เอตานิ   
อิเมส   ๑   พฺย ฺชนาน   อยเมว   อตฺโถ   โอปายิกตโร  โย  เจว   
เอโสติ    ฯ   โส   เนว   อุสฺสาเทตพฺโพ   น   อปสาเทตพฺโพ   ฯ   
อนุสฺสาเทตฺวา   อนปสาเทตฺวา   เสฺวว   สาธุก   ส ฺาเปตพฺโพ  ตสฺส   
จ อตฺถสฺส เตส ฺจ พฺย ฺชนาน นิสนฺติยา ฯ   
    [๑๑๐]  อปโรป  เจ  จุนฺท  สพฺรหฺมจารี  สงฺโฆ ๒ ธมฺม ภาเสยฺย   
ตตฺร   เจ   ตุมฺหาก   เอวมสฺส   อย   โข   อายสฺมา  อตฺถ ฺหิ  โข   
มิจฺฉา    คณฺหาติ   พฺย ฺชนานิ   สมฺมา   โรเปตีติ   ฯ   ตสฺส   เนว   
อภินนฺทิตพฺพ    นปฺปฏกิโฺกสิตพฺพ    ฯ    อนภินนทฺิตฺวา   อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา   
โส   เอวมสฺส   วจนีโย   อิเมส   นุ   โข  อาวุโส  พฺย ฺชนาน  อย   
วา   อตฺโถ   เอโส  วา  อตฺโถ  กตโม  โอปายิกตโรติ  ฯ  โส  เจ   
เอว   วเทยฺย   อิเมส   น ุ โข  อาวุโส  พฺย ฺชนาน  อยเมว  อตฺโถ   
โอปายิกตโร   โย   เจว   เอโสติ   ฯ   โส   เนว  อุสสฺาเทตพฺโพ   
น   อปสาเทตพฺโพ   ฯ   อนุสฺสาเทตฺวา  อนปสาเทตฺวา  เสฺวว  สาธุก   
ส ฺาเปตพฺโพ ตสฺส จ ๓ อตฺถสฺส นสินฺติยา ฯ   
    [๑๑๑]  อปโรป  เจ  จุนฺท  สพฺรหฺมจารี  สงฺโฆ ๒ ธมฺม ภาเสยฺย   
ตตฺร   เจ  ตุมหฺาก  เอวมสฺส  อย  โข  อายสฺมา  อตฺถ  หิ  โข  ๔   
สมฺมา    คณฺหาติ   พฺย ฺชนานิ   มิจฺฉา   โรเปตีติ   ฯ   ตสฺส   เนว   
อภินนฺทิตพฺพ    นปฺปฏกิโฺกสิตพฺพ    ฯ    อนภินนทฺิตฺวา   อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา   
#๑ ม. อิเมส ฺจ ฯ ๒ ม. ยุ. สงฺเฆ ฯ ๓ ม. ยุ. ตสฺเสว ฯ ๔ ม. อตฺถ ฺเจว ฯ    
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โส  เอวมสฺส  วจนีโย  อิมสฺส  น ุ โข  อาวุโส  อตฺถสฺส  อิมาเนว ๑   
พฺย ฺชนานิ   เอตานิ   วา   พฺย ฺชนานิ   กตมานิ   โอปายิกตรานีติ  ฯ   
โส   เจ   เอว   วเทยฺย   อิมสฺส   นุ  ขฺวาวุโส  อตฺถสฺส  อิมาเนว   
พฺย ฺชนานิ   โอปายิกตรานิ   ยานิ   เจว   เอตานีติ   ฯ   โส  เนว   
อุสฺสาเทตพฺโพ   น   อปสาเทตพฺโพ   ฯ  อนุสฺสาเทตฺวา  อนปสาเทตฺวา   
เสฺวว สาธุก ส ฺาเปตพฺโพ เตสเยว พฺย ฺชนาน นิสนฺติยา ฯ   
    [๑๑๒]  อปโรป  เจ  จุนฺท  สพฺรหฺมจารี  สงฺโฆ ๒ ธมฺม ภาเสยฺย   
ตตฺร    เจ   ตุมฺหาก   เอวมสฺส   อย   โข   อายสฺมา   อตฺถ ฺเว   
สมฺมา   คณฺหาติ  พฺย ฺชนานิ  [๓]  สมฺมา  โรเปตีติ  ฯ  ตสฺส  สาธูติ   
ภาสิต    อภินนฺทิตพฺพ    อนุโมทิตพฺพ    ฯ    ตสฺส    สาธูติ   ภาสิต   
อภินนฺทิตฺวา    อนุโมทิตฺวา    โส   เอวมสฺส   วจนีโย   ลาภา   โน   
อาวุโส    สุลทฺธ    โน    อาวุโส   เย   มย   อายสฺมนฺต   ตาทิส   
สพฺรหฺมจารึ สริสฺสาม ๔ เอว อตฺถุเปต พฺย ฺชนุเปตนฺติ ฯ   
    [๑๑๓]   น  โว  อห  จุนฺท  ทฏิธมฺมิกานเยว  อาสวาน  สวราย   
ธมฺม    เทเสมิ    น    ปนาห   จุนฺท   สมฺปรายิกานเยว   อาสวาน   
ปฏิฆาตาย   ธมฺม   เทเสมิ   ทิฏธมฺมิกาน   เจวาห   จุนฺท  อาสวาน   
สวราย   ธมมฺ   เทเสมิ   สมฺปรายิกาน   จ  อาสวาน  ปฏิฆาตาย  ฯ   
ตสฺมาติห   จุนฺท   ย   โว   มยา   จีวร   อนุ ฺาต   อล   โว  ต   
ยาวเทว   สีตสฺส   ปฏิฆาตาย   อุณฺหสฺส   ปฏิฆาตาย  ฑสมกสวาตาตป-   
สิรึสปสมฺผสฺสาน     ปฏิฆาตาย     ยาวเทว     หริิโกปนปฏิจฺฉาทนตฺถ   
#๑ ม. อิมานิ วา ฯ ยุ. อิมานิ จ ฯ ๒ ม. ยุ. สงฺเฆ ฯ ๓ ม. จ ฯ ๔ ม. ยุ. ปสฺสาม ฯ   
#๕ ม. ... สรี ... ฯ    
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โย   โว   มยา   ปณฺฑปาโต   อนุ ฺาโต   อล   โว  โส  ยาวเทว(   
อิมสฺส   กายสฺส    ิติยา   ยาปนาย   วิหึสุปรติยา  พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย   
อิติ   ปุราณ ฺจ   เวทน   ปฏิหงฺขามิ  นว ฺจ  เวทน  น  อุปฺปาเทสฺสามิ   
ยาตฺรา   จ   เม  ภวิสฺสติ  อนวชฺชตา  จ  ผาสุวิหาโร  จาติ  ๑  ย   
โว   มยา   เสนาสน   อนุ ฺาต   อล   โว   ต   ยาวเทว  สีตสฺส   
ปฏิฆาตาย     อุณฺหสฺส     ปฏิฆาตาย    ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสาน   
ปฏิฆาตาย    ยาวเทว    อุตุปริสฺสยวิโนทน    ปฏิสลลฺานารามตฺถ   โย   
โว   มยา   คิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาโร   อนุ ฺาโต   อล   โว  โส   
ยาวเทว     อุปฺปนฺนาน     เวยฺยาพาธิกาน    เวทนาน    ปฏิฆาตาย   
อพฺยาปชฺฌปรมตายาติ ๒ ฯ   
    [๑๑๔]   าน   โข   ปเนต   จุนฺท   วิชฺชติ   ย   อ ฺติตฺถิยา   
ปริพฺพาชกา     เอว     วเทยฺยุ     สุขลฺลกิานุโยคมนุยุตฺตา    สมณา   
สกฺยปุตฺติยา   วิหรนฺตีติ   ฯ   เอว   วทมานา  ๓  จุนฺท  อ ฺติตฺถิยา   
ปริพฺพาชกา   เอวมสฺสุ   วจนียา  กตโม  โส  อาวุโส  สุขลลฺิกานุโยโค   
สุขลฺลิกานุโยคาป  หิ  พหู  อเนกวิหิตา  นานปฺปการกาติ  ฯ  จตฺตาโรเม   
จุนฺท  สุขลฺลกิานุโยคา  หีนา  คมฺมา  โปถุชชฺนิกา  อนริยา  อนตฺถส ฺหิตา   
น    นิพฺพิทาย    น   วิราคาย   น   นิโรธาย   น   อุปสมาย   น   
อภิ ฺาย    น   สมฺโพธาย   น   นิพฺพานาย   สวตฺตนฺติ   ฯ   กตเม   
จตฺตาโร  ฯ  อิธ  จุนฺท  เอกจฺโจ  พาโล  ปาเณ  วธิตฺวา  ๔ อตฺตาน   
สุเขติ   ปเณติ   อย   ปโม   สุขลฺลิกานุโยโค   ฯ  ปุน  จปร  จุนฺท   
#๑ ม. จ ฯ ๒ ม. อิติสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๓ ม. ยุ. วาทิโน ฯ ๔ ม. อาเมณฺฑิต ฯ    
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อิเธกจฺโจ  อทินฺน  อาทิยิตฺวา  ๑  อตฺตาน  สุเขติ  ปเณติ  อย  ทุติโย   
สุขลฺลิกานุโยโค   ฯ   ปุน  จปร  จุนฺท  อิเธกจฺโจ  มุสา  ภณิตฺวา  ๒   
อตฺตาน    สุเขติ   ปเณติ   อย   ตติโย   สุขลฺลิกานุโยโค   ฯ   ปุน   
จปร   จุนฺท   อิเธกจฺโจ   ป ฺจหิ   กามคุเณหิ   สมปปฺโต   สมงฺคิภูโต   
ปริจาเรติ   ๓   อย   จตุตฺโถ  สุขลฺลิกานุโยโค  ฯ  อิเม  โข  จุนฺท   
จตฺตาโร    สขุลฺลิกานุโยคา    หีนา    คมฺมา   โปถชฺุชนิกา   อนริยา   
อนตฺถส ฺหิตา  น  นิพฺพิทาย  น  วิราคาย  น  นโิรธาย  น  อุปสมาย น   
อภิ ฺาย น สมฺโพธาย น นิพฺพานาย สวตฺตนฺติ ฯ   
    [๑๑๕]   าน   โข   ปเนต   จุนฺท   วิชฺชติ   ย   อ ฺติตฺถิยา   
ปริพฺพาชกา  ๔ เอว วเทยฺยุ ๕ อิเม จตฺตาโร สุขลฺลกิานุโยเค อนุยุตฺตา   
สมณา   สกฺยปุตฺติยา   วิหรนฺตีติ   ฯ   เต   โว  ๖  มา  เหวนฺติสฺสุ   
วจนียา  น  เต  โว  สมฺมา  วทมานา  วเทยฺยุ  น  ๗ อพฺภาจิกฺเขยฺยุ   
เต   โว  ๘ อสตา  อภูเตน  ฯ  จตฺตาโรเม  จุนฺท  สุขลฺลิกานุโยคา   
เอกนฺต    นิพฺพิทาย    วิราคาย    นโิรธาย    อุปสมาย    อภิ ฺาย   
สมฺโพธาย   นิพฺพานาย   สวตฺตนฺติ  ฯ  กตเม  จตฺตาโร  ฯ  อิธ  จุนฺท   
วิวิจฺเจว    กาเมหิ   วิวิจฺจ   อกุสเลหิ   ธมฺเมหิ   สวิตกฺก   สวิจาร   
วิเวกช    ปติสุข    ปม   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   อย   ปโม   
สุขลฺลิกานุโยโค    ฯ    ปนุ    จปร    จุนฺท   ภิกฺขุ   วิตกฺกวิจาราน   
วูปสมา    ฯเปฯ    ทุติย   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   อย   ทุติโย   
สุขลฺลิกานุโยโค  ฯ  ปุน  จปร  จุนฺท  ภิกฺขุ  ปติยา  จ  วิราคา  ฯเปฯ   
#๑-๒ ม. อาเมณฺฑิต ฯ ๓ ยุ. ปริวาเรติ ฯ ๔-๖ ยุ. อย ปาโ น ทิสสฺติ ฯ   
#๕ ยุ. ปุจฺเฉยฺยุ ฯ ๗ ม. ย.ุ นสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๘ ม. เต โวติ เทวฺ   
#สทฺทา น ทสิฺสติ ฯ    
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ตติย   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   อย   ตติโย   สุขลลฺิกานุโยโค  ฯ   
ปุน  จปร  จุนฺท  ภิกฺขุ  สขุสฺส  จ  ปหานา  ทุกฺขสฺส  จ  ปหานา ฯเปฯ   
จตุตฺถ   ฌาน   อุปสมฺปชชฺ   วิหรติ   อย  จตุตฺโถ  สขุลฺลิกานุโยโค  ฯ   
อิเม    โข   จุนฺท   จตฺตาโร   สุขลลฺิกานุโยคา   เอกนฺต   นิพฺพิทาย   
วิราคาย    นโิรธาย    อุปสมาย   อภิ ฺาย   สมฺโพธาย   นิพฺพานาย   
สวตฺตนฺติ   ฯ   าน   โข   ปเนต   จุนฺท   วิชชฺติ   ย  อ ฺติตฺถิยา   
ปริพฺพาชกา   เอว  วเทยฺยุ  อิเม  โข  ๑  จตฺตาโร  สุขลฺลิกานุโยเค   
อนุยุตฺตา   สมณา   สกฺยปตฺุติยา   วิหรนฺตีติ   ฯ   เต  โว  เอวนฺติสฺสุ   
วจนียา    สมมฺา    เต   โว   วทมานา   วเทยฺยุ   น   เต   โว   
อพฺภาจิกฺเขยฺยุ อสตา อภูเตน ฯ   
    [๑๑๖]   าน   โข   ปเนต   จุนฺท   วิชฺชติ   ย   อ ฺติตฺถิยา   
ปริพฺพาชกา   เอว  วเทยฺยุ  อิเม  ปนาวุโส  จตฺตาโร  สุขลฺลิกานุโยเค   
อนุยุตฺตาน  วิหรต  กติ  ผลานิ  กตานิสสา  ปาฏิกงฺขาติ  ฯ  เอววาทิโน   
จุนฺท    อ ฺติตฺถิยา    ปรพฺิพาชกา   เอวมสฺสุ   วจนยีา   อิเม   โข   
อาวุโส   จตฺตาโร  สุขลลฺกิานุโยเค  อนุยุตฺตาน  วิหรต  จตฺตาริ  ผลานิ   
จตฺตาโร   อานิสสา   ปาฏกิงฺขา   ฯ   กตเม  จตฺตาโร  ฯ  อิธาวุโส   
ภิกฺขุ   ติณฺณ   ส ฺโชนาน  ปรกิฺขยา  โสตาปนฺโน  โหติ  อวินิปาตธมฺโม   
นิยโต    สมโฺพธิปรายโน   อิท   ปม   ผล   ปโม   อานิสโส   ฯ   
ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกฺขุ  ติณฺณ  ส ฺโชนาน  ปรกิขฺยา  ราคโทสโมหาน   
ตนุตฺตา    สกทาคามี    โหติ    สกิเทว    อิม    โลก   อาคนฺตฺวา   
#๑ ม. ย.ุ โขสทฺโท น ทิสสฺติ ฯ    
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ทุกฺขสฺสนฺต   กโรติ   อิท   ทุติย   ผล   ทุติโย   อานิสโส   ฯ   ปนุ   
จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ   ป ฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  ส ฺโชนาน  ปริกฺขยา   
โอปปาติโก   โหติ   ตตฺถ   ปรินิพฺพายี   อนาวตฺติธมฺโม  ตสฺมา  โลกา   
อิท   ตติย   ผล   ตติโย   อานิสโส   ฯ   ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกฺขุ   
อาสวาน   ขยา   อนาสว ฺเจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเ  ว  ธมฺเม   
สย    อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชชฺ   วิหรติ   อิท   จตุตฺถ   ผล   
จตุตฺโถ  อานิสโส ฯ อิเม โข อาวุโส จตฺตาโร สุขลฺลิกานุโยเค อนุยุตฺตาน   
วิหรต อิมานิ จตฺตาริ ผลานิ จตฺตาโร อานิสสา ปาฏิกงฺขาติ ฯ   
    [๑๑๗]   าน   โข   ปเนต   จุนฺท   วิชฺชติ   ย   อ ฺติตฺถิยา   
ปริพฺพาชกา    เอว    วเทยฺยุ    อฏ ิตธมฺมา    สมณา   สกฺยปุตฺติยา   
วิหรนฺตีติ   ฯ   เอววาทิโน   จุนฺท  อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เอวมสฺสุ   
วจนียา   อตฺถิ  โข  อาวุโส  เตน  ภควตา  ชานตา  ปสฺสตา  อรหตา   
สมฺมาสมฺพุทฺเธน    สาวกาน    ธมฺมา    เทสิตา   ป ฺตฺตา   ยาวชีว   
อนติกฺกมนียา   ฯ   เสยฺยถาป   อาวุโส  อินฺทขีโล  วา  อโยขีโล  วา   
คมฺภีรเนโม  สุนิกฺขิตฺโต  ๑  อจโล  อสมฺปเวธี  เอวเมว  โข  อาวุโส   
เตน   ภควตา   ชานตา   ปสฺสตา  อรหตา  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  สาวกาน   
ธมฺมา  เทสิตา  ป ฺตฺตา  ยาวชีว  อนติกฺกมนียา  ฯ  โย  โส  อาวุโส   
ภิกฺขุ  อรห  ขีณาสโว  วุสิตวา  กตกรณีโย  โอหิตภาโร  อนุปปฺตฺตสทตฺโถ   
ปริกฺขีณภวส ฺโชโน      สมฺมท ฺา      วิมุตฺโต     อภพฺโพ     โส   
นว   านานิ   อชฌฺาจริตุ   ฯ   อภพฺโพ   อาวุโส   ขีณาสโว   ภิกขฺุ   
#๑ ม. ย.ุ สุนขิาโต ฯ    
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ส ฺจิจฺจ    ปาณ    ชีวิตา    โวโรเปตุ    อภพฺโพ   ขีณาสโว   ภิกขฺุ   
อทินฺน   เถยยฺสงฺขาต   อาทิยิตุ   ๑  อภพฺโพ  ขีณาสโว  ภิกฺขุ  เมถุน   
ธมฺม   ปฏิเสวิตุ   อภพฺโพ   ขีณาสโว   ภิกฺขุ   สมฺปชานมุสาวาท   ๒   
ภาสิตุ    อภพฺโพ    ขีณาสโว    ภิกฺขุ    สนฺนิธิการกกาเม   ปริภุ ฺชิตุ   
เสยฺยถาป  ปพฺุเพ  อาคาริกภูโต  ๓  อภพฺโพ  ขีณาสโว  ภิกฺขุ ฉนฺทาคตึ   
คนฺตุ    อภพฺโพ    ขีณาสโว    ภิกฺขุ    โทสาคตึ    คนฺตุ    อภพฺโพ   
ขีณาสโว    ภิกฺขุ    โมหาคตึ    คนฺตุ    อภพฺโพ    ขีณาสโว   ภิกขฺุ   
ภยาคตึ   คนฺตุ   ฯ  โย  โส  อาวุโส  ภิกฺขุ  อรห  ขีณาสโว  วุสิตวา   
กตกรณีโย     โอหิตภาโร     อนุปฺปตฺตสทตฺโถ     ปริกฺขีณภวส ฺโชโน   
สมฺมท ฺา   วิมุตฺโต   อภพฺโพ   โข   ๔   โส  อิมานิ  นว  านานิ   
อชฺฌาจริตุนฺติ ฯ   
    [๑๑๘]   าน   โข   ปเนต   จุนฺท   วิชฺชติ   ย   อ ฺติตฺถิยา   
ปริพฺพาชกา   เอว   วเทยฺยุ   อตีต   โข   อทฺธาน   อารพฺภ  สมโณ   
โคตโม   อตีรก   ๕   าณทสฺสน   ป ฺเปติ   โน  จ  โข  อนาคต   
อทฺธาน   อารพฺภ   อตีรก  ๕  าณทสฺสน  ป ฺเปติ  ตยิท  กสึุ  ตยิท   
กถสูติ  ฯ  เต จ ๖ อ ฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา อ ฺาวิหิตเกน าณทสฺสเนน   
อ ฺาวิหิต     อาณทสฺสน    ๗    ป ฺเปตพฺพ    ม ฺนฺติ    ยถริว   
พาลา   อพฺยตฺตา   ฯ   อตีต  โข  จุนฺท  อทฺธาน  อารพฺภ  ตถาคตสฺส   
สตานุสาริาณ   ๘  โหติ  โส  ยาวตก  อากงฺขติ  ตาวตก  อนุสฺสรติ   
อนาคต ฺจ   โข   อทฺธาน  อารพฺภ  ตถาคตสฺส  โพธิช  าณ  อุปฺปชฺชติ   
#๑ ยุ. อาทาตุ ฯ ๒ ม. ย.ุ สมฺปชานมุสา ฯ ๓ ย.ุ อาคาริยภูโต ฯ   
#๔ ม. ย.ุ โขสทฺโท น ทิสสฺติ ฯ ๕ ม. อติเรก ฯ ๖ ย.ุ เต เนว ฯ   
#๗ ม. ยุ. าณทสฺสน ฯ  ๘ ย.ุ สตานุสาริวิ ฺาณ ฯ    
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อยมนฺติมา ชาติ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ   
    [๑๑๙]  อตีต ฺเจป  [๑]  จุนฺท  โหติ  อภูต  อตจฺฉ  อนตฺถส ฺหิต   
น  ต  ตถาคโต  พฺยากโรติ  ฯ  อตีต ฺเจป  โข  ๒  จุนฺท  โหติ  ภูต   
ตจฺฉ   อนตฺถส ฺหิต   ตป   ตถาคโต   น   พฺยากโรติ   ฯ  อตีต ฺเจป   
โข   ๒  จุนฺท  โหติ  ภูต  ตจฺฉ  อตฺถส ฺหิต  ตตฺร  กาล ฺ ู  ตถาคโต   
โหติ   ตสฺส   ป ฺหสฺส   เวยฺยากรณาย   ฯ  อนาคต ฺเจป  จุนฺท  โหติ   
ฯเปฯ   ปจฺจุปฺปนฺน   โข  เจป  จุนฺท  โหติ  อภูต  อตจฺฉ  อนตฺถส ฺหิต   
น    ต    ตถาคโต    พฺยากโรติ    ฯ    ปจฺจุปฺปนฺน   เจป   จุนฺท   
โหติ   ภูต   ตจฺฉ   อนตฺถส ฺหิต   ตป   ตถาคโต   น  พฺยากโรติ  ฯ   
ปจฺจุปฺปนฺนป    เจ    จุนทฺ    โหติ   ภูต   ตจฺฉ   อตฺถส ฺหิต   ตตฺร   
กาล ฺ ู   ตถาคโต   โหติ   ตสฺส   ป ฺหสฺส   เวยฺยากรณาย   ฯ  อิติ   
โข    จุนฺท   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุ   ธมฺเมสุ   ตถาคโต   กาลวาที   
สจฺจวาที    ๓    ภูตวาที   อตฺถวาที   ธมฺมวาที   วินยวาที   ตสฺมา   
ตถาคโตติ วุจฺจติ ฯ   
    [๑๒๐]    ย ฺจ   โข   จุนฺท   สเทวกสฺส   โลกสฺส   สมารกสฺส   
สพฺรหฺมกสฺส   สสฺสมณพฺราหฺมณิยา  ปชาย  สเทวมนุสฺสาย  ทฏิ  สุต  มุต   
วิ ฺาต   ปตฺต   ปริเยสิต   อนุวิจริต   มนสา  สมมฺา  ๔  ตถาคเตน   
อภิสมฺพุทฺธ    ตสฺมา    ตถาคโตติ   วุจฺจติ   ฯ   ย ฺจ   จุนฺท   รตฺตึ   
ตถาคโต     อนุตฺตร    สมฺมาสมฺโพธึ    อภิสมฺพุชฺฌติ    ย ฺจ    รตฺตึ   
อนุปาทิเสสาย   นิพฺพานธาตุยา   ปรินพฺิพายติ   ย   เอตสฺมึ   อนนฺตเร   
#๑ ม. โข ฯ ๒ ม. ย.ุ โขสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๓ ม. ย.ุ อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ   
#๔ ม. ย.ุ สพฺพ ฯ    
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ภาสติ  ลปติ  นิทฺทิสติ  สพฺพนฺต  ตเถว  จ  ๑  โหติ  โน อ ฺถาติ ๒   
ตสฺมา   ตถาคโตติ   วุจฺจติ   ฯ   ยถาวาที  จุนฺท  ตถาคโต  ตถาการี   
ยถาการี  ตถาวาที  อิติ  ยถาวาที  ตถาการี  ยถาการี ตถาวาที วา ๓   
ตสฺมา  ตถาคโตติ  วุจฺจติ  ฯ  ย ๔ สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก   
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา     ปชาย     สเทวมนุสฺสาย     ตถาคโต    อภิภู   
อนภิภูโต อ ฺทตฺถุทโส วสวตฺตี ตสฺมา ตถาคโตติ วุจฺจติ ฯ   
    [๑๒๑]   าน   โข   ปเนต   จุนฺท   วิชฺชติ   ย   อ ฺติตฺถิยา   
ปริพฺพาชกา   เอว   วเทยฺยุ   กึ   น ุ  โข  อาวุโส  โหติ  ตถาคโต   
ปร   มรณา   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ  ฯ  เอววาทิโน  โข  ๕   
จุนฺท   อ ฺติตฺถิยา   ปรพฺิพาชกา   เอวมสฺสุ   วจนยีา   อพฺยากต  โข   
อาวุโส    ภควตา   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณา   อิทเมว   สจฺจ   
โมฆม ฺนฺติ   ฯ   าน   โข   ปเนต   จุนฺท  วิชฺชติ  ย  อ ฺติตฺถิยา   
ปริพฺพาชกา   เอว   วเทยฺยุ   กึ   ปนาวุโส  น  โหติ  ตถาคโต  ปร   
มรณา    อิทเมว    สจฺจ    โมฆม ฺนฺติ    ฯ    เอววาทิโน   จุนฺท   
อ ฺติตฺถิยา   ปริพฺพาชกา  เอวมสฺสุ  วจนียา  เอตป  ๖  โข  อาวุโส   
ภควตา    อพฺยากต    น   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณา   อิทเมว   
สจฺจ    โมฆม ฺนฺติ    ฯ   าน   โข   ปเนต   จุนฺท   วิชชฺติ   ย   
อ ฺติตฺถิยา   ปริพฺพาชกา   เอว  วเทยฺยุ  ก ึ ปนาวุโส  ๗  โหติ  จ   
น   จ   โหติ   ตถาคโต  ปร  มรณา  อิทเมว  สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ  ฯ   
เอววาทิโน    จุนฺท    อ ฺติตฺถิยา   ปริพฺพาชกา   เอวมสฺสุ   วจนียา   
#๑-๒-๓-๔-๕ อย น ทิสสฺติ ฯ ๖ ม. เอวมฺปโข ฯ ๗ ยุ. กินฺนุโข อาวุโส ฯ    
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อพฺยากต   โข   ปเนต   อาวุโส   ภควตา   โหติ   จ  น  จ  โหติ   
ตถาคโต    ปร    มรณา   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   ฯ   าน   
โข    ปเนต   จุนฺท   วิชชฺติ   ย   อ ฺติตฺถิยา   ปริพฺพาชกา   เอว   
วเทยฺยุ   ก ึ  ปนาวุโส   เนว   โหติ   น   น  โหติ  ตถาคโต  ปร   
มรณา    อิทเมว    สจฺจ    โมฆม ฺนฺติ    ฯ    เอววาทิโน   จุนฺท   
อ ฺติตฺถิยา   ปริพฺพาชกา   เอวมสฺสุ   วจนียา   เอตป   โข  อาวุโส   
ภควตา   อพฺยากต   เนว   โหติ  น  น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณา   
อิทเมว สจฺจ โมฆม ฺนฺติ ฯ   
    [๑๒๒]   าน   โข   ปเนต   จุนฺท   วิชฺชติ   ย   อ ฺติตฺถิยา   
ปริพฺพาชกา   เอว  วเทยฺยุ  กสฺมา  ปเนต  อาวุโส  สมเณน  โคตเมน   
อพฺยากตนฺติ   ฯ  เอววาทิโน  จุนฺท  อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เอวมสฺสุ   
วจนียา   น   เหต   อาวุโส   อตฺถส ฺหิต   น   ๑   ธมฺมส ฺหิต  น   
อาทิพฺรหฺมจริยก    น   นพฺิพิทาย   น   วิราคาย   น   นิโรธาย   น   
อุปสมาย   น   อภิ ฺาย   น   สมฺโพธาย   น   นิพฺพานาย   สวตฺตติ   
ตสฺมา   ต   ภควตา  อพฺยากตนฺติ  ฯ  าน  โข  ปเนต  จุนฺท  วิชฺชติ   
ย   อ ฺติตฺถิยา   ปริพฺพาชกา   เอว   วเทยฺยุ  กึ  ปนาวุโส  สมเณน   
โคตเมน   พฺยากตนฺติ   ฯ  เอววาทิโน  จุนฺท  อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา   
เอวมสฺสุ   วจนียา   อิท   ทุกฺขนฺติ   โข   อาวุโส   ภควตา  พฺยากต   
อย   ทกฺุขสมุทโยติ   โข  อาวุโส  ภควตา  พฺยากต  อย  ทุกฺขนิโรโธติ   
โข     อาวุโส     ภควตา     พฺยากต     อย     ทุกฺขนิโรธคามินี   
#๑ ม. น จ ฯ    
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ปฏิปทาติ   โข   อาวุโส   ภควตา   พฺยากตนฺติ  ฯ  าน  โข  ปเนต   
จุนฺท   วิชชฺติ   ย   อ ฺติตฺถิยา   ปริพฺพาชกา   เอว  วเทยฺยุ  กสฺมา   
ปเนต  อาวุโส  สมเณน  โคตเมน  พฺยากตนฺติ  ฯ  เอววาทิโน  โข ๑   
จุนฺท    อ ฺติตฺถิยา    ปรพฺิพาชกา    เอวมสฺสุ    วจนียา    เอต ฺหิ   
อาวุโส   อตฺถส ฺหิต   ธมฺมส ฺหิต   ๒  เอต  อาทิพฺรหฺมจริยก  เอกนฺต   
นิพฺพิทาย    วิราคาย    นโิรธาย    อุปสมาย   อภิ ฺาย   สมฺโพธาย   
นิพฺพานาย สวตฺตติ ตสฺมา ต ภควตา พฺยากตนฺติ ฯ   
    [๑๒๓]   เยป   เต   จุนทฺ   ปุพฺพนฺตสหคตา   ทิฏ ินิสฺสยา  เตป   
โข  ๓  มยา  พฺยากตา  ยถา  เต พฺยากาตพฺพา ๔ ยถา จ เต ๕ น   
พฺยากาตพฺพา  ๔ ก ึเต ๖ อหนฺเต อ ฺติตฺถิเย ตตฺถ ๗ พฺยากริสฺสามิ ฯ   
เยป   เต   จุนทฺ   อปรนฺตสหคตา  ทิฏ ินิสฺสยา  เตป  เต  ๕  มยา   
พฺยากตา  ยถา  เต พฺยากาตพฺพา ๔ ยถา จ เต ๕ น พฺยากาตพฺพา ๔   
กึ   เต   อหนฺเต  น  ตตฺถ  ๗  พฺยากริสสฺามิ  ฯ  กตเม  เต  จุนฺท   
ปุพฺพนฺตสหคตา   ทิฏ ินิสฺสยา  เย  เต  ๓  มยา  พฺยากตา  ยถา  เต   
พฺยากาตพฺพา  ๔  ยถา  จ  เต น พฺยากาตพฺพา ๔ ฯ สนฺติ [๘] จุนฺท   
เอเก   สมณพฺราหฺมณา   เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน  สสฺสโต  อตฺตา  จ   
โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ  ฯ  สนฺติ  ปน  จุนฺท  เอเก   
สมณพฺราหฺมณา    เอววาทิโน    เอวทิฏ ิโน    อสสฺสโต   อตฺตา   จ   
โลโก   จ   ฯ   สงฺขิตฺต   ฯ   สสฺสโต  จ  อสสฺสโต  จ  อตฺตา  จ   
โลโก  จ  ฯ  เนวสสฺสโต  จ ๙ นาสสฺสโต จ ๙ อตฺตา จ โลโก จ ฯ   
#๑-๙ ม. ย.ุ อย น ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ยุ. เอต ธมฺมสหิต ฯ ๓-๖ ม. ย.ุ โว ฯ   
#๔ ย.ุ วฺยากตฺตพฺพา ฯ ๕ ยุ. จ โข เต ฯ ๗ ม. น ตถา ฯ ย.ุ ตถา ฯ ๘ ม. โข   
#๙ ม. ย.ุ จสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ    
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สยงฺกโต  อตฺตา  จ  โลโก  จ  ฯ  ปรงฺกโต  อตฺตา  จ  โลโก  จ ฯ   
สยงฺกโต  จ  ปรงฺกโต  จ  อตฺตา  จ  โลโก  จ  ฯ อสยงฺกาโร จ ๑   
อปรงฺกาโร  จ  ๑  อธิจฺจสมุปฺปนฺโน  อตฺตา  จ  โลโก จ อิทเมว สจฺจ   
โมฆม ฺนฺติ   ฯ   สสฺสต   สุขทุกฺข  ฯ  อสสฺสต  สุขทุกฺข  ฯ  สสฺสต ฺจ   
อสสฺสต ฺจ   สุขทุกฺข   ฯ   เนวสสฺสต   นาสสฺสต  สขุทุกฺข  ฯ  สยงฺกต   
สุขทุกฺข   ฯ   ปรงฺกต   สุขทุกฺข   ฯ   สย ฺจ   กต   ๒  ปรงฺกต ฺจ   
สุขทุกฺข   ฯ   อสยงฺการ   อปรงฺการ  อธิจฺจสมุปฺปนฺน  สุขทุกฺข  อิทเมว   
สจฺจ โมฆม ฺนฺติ ฯ   
    [๑๒๔]   ตตฺถ   จุนฺท   เย   เต   สมณพฺราหฺมณา   เอววาทิโน   
เอวทิฏ ิโน    สสฺสโต    อตฺตา    จ   โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ   
โมฆม ฺนฺติ   ตฺยาห   อุปสงฺกมิตฺวา   เอว  วทามิ  อตฺถิ  น ุ โข  อิท   
อาวุโส   วุจฺจติ   สสฺสโต   อตฺตา   จ   โลโก  จาติ  ฯ  ย ฺจ  โข   
เต    เอวมาหสุ    อิทเมว    สจฺจ    โมฆม ฺนฺติ   ฯ   ต   เตส   
นานุชานามิ   ฯ   ต   กิสฺส   เหตุ  ฯ  อ ฺถาส ฺ ิโนป  เหตฺถ  จุนฺท   
สนฺเตเก   สตฺตา   ฯ   อิมายป   โข   อห   จุนฺท  ป ฺตฺติยา  เนว   
อตฺตโน   ๓  สมสม  สมนปุสฺสามิ  กุโต  ภิยฺโย  อถโข  อหเมว  ตตฺถ   
ภิยฺโย ยทิท อธิป ฺตฺติ ฯ   
    [๑๒๕]   ตตฺร   จุนฺท   เย   เต   สมณพฺราหฺมณา   เอววาทิโน   
เอวทิฏ ิโน  [๔]  อสสฺสโต  อตฺตา จ โลโก จ ฯ สงฺขิตฺต ฯ สสฺสโต จ   
อสสฺสโต  จ  อตฺตา  จ  โลโก  จ  ฯ  เนวสสฺสโต  จ  นาสสฺสโต  จ   
#๑-๕ ม. ย.ุ จสทฺโท น ทสิฺสติ ฯ ๒ ม. ยุ. สยงฺกต ฺจ ฯ เอวมุปริ ฯ   
#๓ ม. อตฺตนา ฯ  ๔ สสฺสโต อตฺตา จ โลโก จ ฯ    
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อตฺตา  จ  โลโก  จ  ฯ  สยงฺกโต  อตฺตา  จ  โลโก  จ  ฯ ปรงฺกโต   
อตฺตา  จ  โลโก  จ  ฯ  สยงฺกโต  จ ปรงฺกโต จ อตฺตา จ โลโก จ ฯ   
อสยงฺกาโร จ ๑ อปรงฺกาโร จ ๑ อธิจฺจสมุปฺปนฺโน อตฺตา จ โลโก จ ฯ   
สสฺสต   สุขทุกฺข   ฯ   อสสฺสต   สุขทุกฺข   ฯ   สสฺสต ฺจ   อสสฺสต ฺจ   
สุขทุกฺข  ฯ  เนวสสฺสต  จ  ๑  นาสสฺสต  จ  ๑  สุขทกฺุข  ฯ สยงฺกต   
สุขทุกฺข   ฯ  ปรงฺกต  สุขทุกฺข  ฯ  สย ฺจ  กต  ปรงฺกต ฺจ  สุขทุกฺข  ฯ   
อสยงฺการ    อปรงฺการ    อธิจฺจสมุปฺปนฺน    สุขทุกขฺ   อิทเมว   สจฺจ   
โมฆม ฺนฺติ   ตฺยาห   อุปสงฺกมิตฺวา   เอว   วทามิ   อตฺถ ิ  นุ   โข   
อิท    อาวุโส    วุจฺจติ    อสยงฺการ    อปรงฺการ    อธิจฺจสมุปฺปนฺน   
สุขทุกฺขนฺติ  ฯ  ย ฺจ  โข  เต  เอวมาหสุ  อิทเมว  สจฺจ โมฆม ฺนฺติ ฯ   
ตนฺเตสนฺนานุชานามิ    ฯ    ต    กิสฺส   เหตุ   ฯ   อ ฺถาส ฺ ิโนป   
เหตฺถ    จุนฺท   สนฺเตเก   สตฺตา   ฯ   อิมายป   โข   อห   จุนฺท   
ป ฺตฺติยา   เนว   อตฺตโน   ๒   สมสม   สมนุปสสฺามิ  กุโต  ภิยฺโย   
อถโข   อหเมว   ตตฺถ   ภิยฺโย   ยทิท   อธิป ฺตฺติ   ฯ   อิเม  โข   
เต   จุนฺท   ปพฺุพนฺตสหคตา   ทิฏ ินิสฺสยา   เย   เต  มยา  พฺยากตา   
ยถา   เต   พฺยากาตพฺพา   ยถา   จ  เต  น  พฺยากาตพฺพา  กึ  เต   
อหนฺเต ตตฺถ พฺยากริสฺสามิ ฯ   
    [๑๒๖]   กตเม  เต  ๓  จุนฺท  อปรนฺตสหคตา  ทิฏ ินิสฺสยา  เย   
เต   มยา   พฺยากตา   ยถา   เต  พฺยากตา  ๔  ยถา  จ  เต  น   
พฺยากาตพฺพา  ก ึ เต  อห  เต  ตตฺถ  พฺยากริสฺสามิ  ๕  ฯ สนฺติ จุนทฺ   
#๑ ม. จสทฺโท น ทิสุสติ ฯ ๒ ม. อตฺตนา ฯ ๓ ม. ย.ุ จ ฯ ๔ ม. พฺยากาตพฺพา   
#ยุ. วฺยากตฺตพฺพา ฯ ๕ ยุ. กึ เต อห เต ตตฺถ พฺยากริสฺสามีติ อิเม ปาา น   
#ทิสฺสนฺติ ฯ    



สุตฺต ที. ปาฏิกฺวคฺโค - หนาท่ี 154 

เอเก   สมณพฺราหฺมณา   เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   รูป  อตฺตา  โหติ   
อโรโค    ปร    มรณา    อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   ฯ   สนฺติ   
โข   ๑   ปน  จุนฺท  เอเก  สมณพฺราหฺมณา  เอววาทิโน  เอวทิฏ ิโน   
อรูป   อตฺตา   โหติ   ฯ   รปู   จ   อรูป   จ   อตฺตา   โหติ  ฯ   
เนวรูปนารูป   อตฺตา  โหติ  ฯ  ส ฺ ี  อตฺตา  โหติ  ฯ  อส ฺ ี  อตฺตา   
โหติ   ฯ  ส ฺ ี  จ  อส ฺ ี  จ  อตฺตา  โหติ  ๒  ฯ  เนวส ฺ ินาส ฺ ี   
อตฺตา   โหติ   ฯ   อตฺตา   อุจฺฉิชฺชติ  วินสฺสติ  น  โหติ  ปร  มรณา   
อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ  ฯ  ตตฺร  จุนฺท  เย  เต  สมณพฺราหฺมณา   
เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   รูป   อตฺตา   โหติ   อโรโค  ปร  มรณา   
อิทเมว    สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   ตฺยาห   อุปสงฺกมิตฺวา   เอว   วทามิ   
อตฺถิ   โข   อิท   อาวุโส   วุจฺจติ   รูป  อตฺตา  โหติ  อโรโค  ปร   
มรณาติ   ย ฺจ   โข   เต  เอวมาหสุ  อิทเมว  สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ  ฯ   
ตนฺเตส    นานุชานามิ   ฯ   ต   กิสฺส   เหตุ   ฯ   อ ฺถาส ฺ ิโนป   
เหตฺถ    จุนฺท   สนฺเตเก   สตฺตา   ฯ   อิมายป   โข   อห   จุนฺท   
ป ฺตฺติยา   เนว   อตฺตโน   ๓   สมสม   สมนุปสสฺามิ  กุโต  ภิยฺโย   
อถโข [๔] อหเมว ตตฺถ ภิยฺโย ยทิท อธิป ฺตฺติ ฯ   
    [๑๒๗]   ตตฺถ   จุนฺท   เย   เต   สมณพฺราหฺมณา   เอววาทิโน   
เอวทิฏ ิโน  อรูป  อตฺตา  โหติ  ฯ  รูป  จ  อรูป  จ  อตฺตา  โหติ ฯ   
เนวรูปนารูป   อตฺตา   โหติ   ฯ   ส ฺ ี   อตฺตา   โหติ   ฯ  อส ฺ ี   
อตฺตา   โหติ   ฯ   ส ฺ ี   จ   อส ฺ ี   จ   อตฺตา   โหติ  ๒  ฯ   
#๑ ม. ย.ุ โขสทฺโท น ทิสสฺติ ฯ ๒ ม. ย.ุ ส ฺ ี จ ... โหตีติ อิเม ปาา น   
#ทิสฺสนฺติ ฯ ๓ ม. อตฺตนา ฯ ๔ ย.ุ จุนฺท ฯ    
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เนวส ฺ ินาส ฺ ี   อตฺตา   โหติ   ฯ   อตฺตา   อุจฺฉิชฺชติ   วินสฺสติ  น   
โหติ     ปร     มรณา    อิทเมว    สจฺจ    โมฆม ฺนฺติ    ตฺยาห   
อุปสงฺกมิตฺวา  เอว  วทามิ  อตฺถ ิ โข  ๑  อิท  อาวุโส  วุจฺจติ อตฺตา   
อุจฺฉิชฺชติ   วินสฺสติ   น   โหติ   ปร   มรณาติ   ฯ   ย ฺจ  โข  เต   
จุนฺท    เอวมาหสุ    อิทเมว    สจฺจ    โมฆม ฺนฺติ    ฯ   ตนฺเตส   
นานุชานามิ   ฯ   ต   กิสฺส   เหตุ  ฯ  อ ฺถาส ฺ ิโนป  เหตฺถ  จุนฺท   
สนฺเตเก   สตฺตา   ฯ   อิมายป   โข   อห   จุนฺท  ป ฺตฺติยา  เนว   
อตฺตโน    สมสม    สมนปุสฺสามิ    กโุต    ภิยฺโย   อถโข   อหเมว   
ตตฺถ   ภิยโฺย   ยทิท   อธิป ฺตฺติ  ฯ  อิเม  โข  จุนฺท  อปรนฺตสหคตา   
ทิฏ ินิสฺสยา   เย   เต   มยา   พฺยากตา   ยถา   เต  พฺยากาตพฺพา   
ยถา   จ   เต   น   พฺยากาตพฺพาติ   ๒   กึ   เต  อหนฺเต  ตตฺถ   
พฺยากริสฺสามิ ฯ   
    [๑๒๘]     อิเมส ฺจ    จุนฺท    ปุพฺพนตฺสหคตาน    ทิฏ ินิสฺสยาน   
อิเมส ฺจ    อปรนฺตสหคตาน    ทิฏ ินิสฺสยาน    ปหานาย   สมติกฺกมาย   
เอว   มยา   จตฺตาโร   สติปฏานา   เทสิตา   ป ฺตฺตา  ฯ  กตเม   
จตฺตาโร   ฯ   อิธ   จุนฺท  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป   
สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสสฺ  ฯ  เวทนาสุ  ฯ   
จิตฺเต    ฯ    ธมฺเมสุ    ธมมฺานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   
สติมา    วิเนยฺย    โลเก    อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   อิเมส ฺจ   จุนฺท   
ปุพฺพนฺตสหคตาน   ทิฏ ินิสฺสยาน  อิเมส ฺจ  อปรนฺตสหคตาน  ทฏิ ิ- 
#๑ ม. อตฺถ ินุ โข ฯ  ๒ ม. ย.ุ อิติสทโฺท น ทิสฺสติ ฯ    
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นิสฺสยาน   ปหานาย      สมติกฺกมาย     เอว     มยา     อิเม     จตฺตาโร   
สติปฏานา เทสิตา ป ฺตฺตาติ ฯ   
    [๑๒๙]  เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา  อุปทาโน  ๑ ภควโต   
ปฏ ิโต    ิโต   โหติ   ภควนฺต   วีชยมาโน   ฯ   อถโข   อายสฺมา   
อุปทาโน   ๑  ภควนฺตเมว  เอตทโวจ  อจฺฉริย  ภนฺเต  อพฺภุต  ภนฺเต   
ปาสาทิโก  วตาย  ภนฺเต  ธมฺมปริยาโย  สุปาสาทิโก  ๒  วตาย ภนฺเต   
ธมฺมปริยาโย   โก   นามาย   ภนฺเต   ธมฺมปริยาโยติ   ฯ   ตสฺมาติห   
ตฺว  อุปทาน  ๓  อิม  ธมฺมปริยาย  ปาสาทิโกเตฺวว  [๔] ธาเรหีติ ฯ   
อิทมโวจ  ภควา  ฯ  อตฺตมโน  อายสฺมา  อุปทาโน  ๑  ภควโต ภาสิต   
อภินนฺทีติ ฯ   
                  ปาสาทิกสุตฺต นิฏ ิต ฉฏ ฯ   
                     ____________________   
#๑ ม. อุปวาโณ ฯ ย.ุ อุปวาโน ฯ ๒ ย.ุ อติปาสาทิโก ฯ ๓ ม. อุปวาณ ฯ   
#ยุ. อุปวาน ฯ ๕ ม. ยุ. น ฯ    
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                        ลกฺขณสุตฺต   
    [๑๓๐]   เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺสาราเม  ๑  ฯ  ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ   
ภิกฺขโวติ   ฯ   ภทนฺเตติ   เต   ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ  ภควา   
เอตทโวจ    ทฺวตฺตึสิมานิ    ภิกฺขเว    มหาปุริสสฺส   มหาปุริสลกขฺณานิ   
เยหิ  สมนฺนาคตสฺส  มหาปุริสสฺส  เทฺว  ว  ๒  คติโย  ภวนฺติ  อน ฺา   
สเจ   อคาร   อชฺฌาวสติ  ราชา  โหติ  จกฺกวตฺติ  ธมฺมิโก  ธมฺมราชา   
จาตุรนฺโต     วิชิตาวี     ชนปทฏาวริยปฺปตฺโต    สตฺตรตนสมนฺนาคโต   
ตสฺสิมานิ    สตฺต   รตนานิ   ภวนฺติ   เสยฺยถีท   จกกฺรตน   หตฺถริตน   
อสฺสรตน     มณิรตน     อิตฺถีรตน     คหปติรตน    ปริณายกรตนเมว   
สตฺตม   ฯ   ปโรสหสฺส   โข  ปนสฺส  ปุตฺตา  ภวนฺติ  สูรา  วีรงฺครูปา   
ปรเสนปฺปมทฺทนา   ฯ   โส   อิม   ปวึ  สาครปริยนฺต  อขีล  อนิมิตฺต   
อกณฺฏก  อิทฺธ  ผีต  เขม  สิว  นิรพฺพุท  ๓  อทณฺเฑน อสตฺเถน ธมฺเมน   
สเมน   ๔  อภิวิชิย  อชฺฌาวสติ  สเจ  โข  ปน  อคารสฺมา  อนคาริย   
ปพฺพชติ    อรห    โหติ    สมฺมาสมฺพุทฺโธ    โลเก   วิวฏจฺฉโท   ฯ   
กตมานิ   [๕]  ตานิ  ภิกฺขเว  ทฺวตฺตึส  มหาปุริสสฺส  มหาปุริสลกฺขณานิ   
เยหิ  สมนฺนาคตสฺส  มหาปุริสสฺส  เทฺว  ว  ๒  คติโย  ภวนฺติ  อน ฺา   
สเจ   อคาร   อชฺฌาวสติ   ราชา   โหติ   จกฺกวตฺติ  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ   
สเจ  โข  ปน  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชติ  อรห โหติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
#๑ ม. ย.ุ อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ ๒ ยุ วสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๓ ม. ยุ. อขีล   
#อนิมิตฺต ... สิว นิรพฺพุทนฺติ อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ   
#๔ ม. ย.ุ อย น ทิสฺสติ ฯ  ๕ ม. ย.ุ จ ฯ    
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โลเก    วิวฏจฺฉโท   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   มหาปุริโส   สุปติฏ ิตปาโท   
โหติ   ฯ   ยป   ภิกฺขเว   มหาปุริโส   สปุติฏ ิตปาโท   โหติ   อิทป   
ภิกฺขเว   มหาปุริสสฺส   มหาปุริสลกฺขณ   ภวติ   ฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขเว   
มหาปุริสสฺส   เหฏาปาทตเลสุ   จกฺกานิ   ชาตานิ  โหนฺติ  สหสฺสารานิ   
สเนมิกานิ  สนาภิกานิ สพฺพาการปริปูรานิ [๑] ฯ ยป ภิกฺขเว มหาปุริสสฺส   
เหฏาปาทตเลสุ   จกฺกานิ   ชาตานิ   โหนฺติ   สหสฺสารานิ  สเนมิกานิ   
สนาภิกานิ    สพฺพาการปริปูรานิ    ฯ    อิทป   ภิกฺขเว   มหาปุรสิสฺส   
มหาปุริสลกขฺณ   ภวติ   ฯ   ปุน  จปร  ภิกฺขเว  มหาปุริโส  อายตปณฺหิ   
โหติ  ฯ  ทีฆงฺคุลี  โหติ  ฯ  มุทุตลนหตฺถปาโท ๒ โหติ ฯ ชาลหตฺถปาโท   
โหติ   ฯ   อุสฺสงฺขปาโท   โหติ   ฯ   เอณิชงฺโฆ   โหติ    ิตโก  ว   
อโนนมนฺโต   อุโภหิ   ปาณิตเลหิ   ชนนฺุกานิ   ปริมสติ   ปริมชชฺติ   ฯ   
โกโสหิตวตฺถคุโยฺห   โหติ  ฯ  สุวณฺณวณฺโณ  [๓]  กา ฺจนสนฺนิภตโจ  ฯ   
สุขุมจฺฉวี   โหติ   สุขุมตฺตา  ฉวิยา  รโชชลฺล  กาเย  น  อุปลิปปฺติ  ฯ   
เอเกกโลโม   โหติ   เอเกกานิ   โลมานิ   โลมกูเปสุ   ชาตานิ   ฯ   
อุทฺธคฺคโลโม   โหติ  อุทฺธคฺคานิ  โลมานิ  ชาตานิ  นีลานิ  อ ฺชนวณฺณานิ   
กุณฺฑลาวตฺตานิ       ทกฺขิณาวตฺตกชาตานิ       ฯ       พฺรหฺมุชุคตฺโต   
โหติ  ฯ  สตฺตุสฺสโท  โหติ  ฯ  สีหปุพฺพทฺธกาโย  โหติ ฯ ปตฺตนฺตรโส ๔   
โหติ   ฯ   นิโคฺรธปริมณฺฑโล   โหติ   ยาวตกฺวสฺส  กาโย  ตาวตกฺวสฺส   
พฺยาโม   ยาวตกฺวสฺส   พฺยาโม  ตาวตกฺวสฺส  กาโย  ฯ  สมวฏฏกขฺนฺโธ   
โหติ   ฯ   รสคฺคสคฺคี   โหติ   ฯ   สีหหนุ   โหติ  ฯ  จตฺตาฬีสทนฺโต   
#๑ ยุ. สุวิภตฺตนฺตรานิ ฯ ๒ ม. มุทุตลนุ ... ฯ ย.ุ มุทตุลุณ ... ฯ   
#๓ ม. ยุ. โหติ ฯ  ๔ ม. ย.ุ จิตนฺตรโส ฯ    
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โหติ   ฯ  สมทนฺโต  โหติ  ฯ  อวิรฬทนโฺต  ๑  โหติ  ฯ  สุสุกฺกทาโ   
โหติ   ฯ   ปหูตชิโวฺห   ๒   โหติ  ฯ  พฺรหฺมสฺสโร  โหติ  กรวิกภาณี   
โหติ   ๓   ฯ   อภินีลเนตฺโต   โหติ  ฯ  โคปขุโม  โหติ  ฯ  อุณฺณา   
ภมุกนฺตเร   ชาตา   โหติ  โอทาตา  มุทุ  ตูลสนฺนิภา  ฯ  ยป  ภิกฺขเว   
มหาปุริสสฺส  อุณฺณา  ภมกุนฺตเร  ชาตา  โหติ  โอทาตา  มุทุ  ตูลสนฺนิภา   
อิทป     ภิกฺขเว     มหาปุรสิสฺส     มหาปุริสลกฺขณ     ภวติ     ฯ   
ปุน   จปร   ภิกฺขเว   มหาปุริโส   อุณฺหีสสีโส  โหติ  ฯ  ยป  ภิกขฺเว   
มหาปุริโส     อุณฺหีสสีโส     โหติ    อิทป    ภิกฺขเว    มหาปุริสสฺส   
มหาปุริสลกขฺณ    ภวติ   ฯ   อิมานิ   โข   ตานิ   ภิกขฺเว   ทฺวตฺตึส   
มหาปุริสสฺส    มหาปุริสลกฺขณานิ    เยหิ    สมนฺนาคตสฺส   มหาปุริสสฺส   
เทฺว   ว   คติโย   ภวนฺติ   อน ฺา  สเจ  อคาร  อชฌฺาวสติ  ราชา   
โหติ   จกฺกวตฺติ  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  สเจ  โข  ปน  อคารสฺมา  อนคาริย   
ปพฺพชติ   อรห   โหติ   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   โลเก  วิวฏจฺฉโท  ฯ  อิมานิ   
โข    ภิกฺขเว   ทฺวตฺตึส   มหาปุริสสฺส   มหาปุริสลกขฺณานิ   พาหิรกาป   
อิสโย   ธาเรนฺติ   โน   จ   โข   เต   ชานนฺติ   อิมสสฺ   กมฺมสฺส   
กตตฺตา ฯเปฯ อิม ลกฺขณ ปฏลิภตีติ ฯ   
    [๑๓๑]   ยป   ภิกฺขเว   ตถาคโต  ปุรมิ  ชาตึ  ปุริม  ภว  ปุริม   
นิเกต   ปุพฺเพ   มนุสฺสภูโต   สมาโน   ทฬฺหสมาทาโน  อโหส ิ กุสเลสุ   
ธมฺเมสุ    อวตฺถิตสมาทาโน    กายสุจริเต    วจีสุจริเต   มโนสุจริเต   
ทานสวิภาเค  สลีสมาทาเน  อุโปสถุปวาเส  มตฺเตยฺยตาย  เปตฺเตยฺยตาย   
#๑ ยุ. อวิวรทนฺโต ฯ  ๒ ยุ. ปหลูาชิโวฺห ฯ  ๓ ม. อย ปาโ น ทสิฺสติ ฯ    
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สาม ฺตาย    พฺรหฺม ฺตาย    กุเลเชฏาปจายิตาย    อ ฺตร ฺตเรสุ   
จ    อธิกุสเลสุ    ธมฺเมสุ    ฯ    โส    ตสฺส   กมฺมสสฺ   กตตฺตา   
อุปจิตตฺตา   อุสฺสนฺนตฺตา   วิปุลตฺตา  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  สุคตึ   
สคฺค   โลก   อุปปชฺชติ   ฯ  โส  ตตฺถ  อ ฺเ  เทเว  ทสหิ  าเนหิ   
อธิคณฺหาติ    ทิพฺเพน   อายุนา   ทิพฺเพน   วณฺเณน   ทิพฺเพน   สุเขน   
ทิพฺเพน   ยเสน   ทิพฺเพน   อธิปเตยฺเยน   ทิพฺเพหิ   รูเปหิ   ทิพฺเพหิ   
สทฺเทหิ   ทิพฺเพหิ   คนฺเธหิ   ทิพฺเพหิ  รเสหิ  ทิพฺเพหิ  โผฏพฺเพหิ  ฯ   
โส   ตโต   จุโต   อิตฺถตฺต   อาคโต   สมาโน   อิม  มหาปุริสลกขฺณ   
ปฏิลภติ ฯ   
    [๑๓๒]   สุปติฏ ิตปาโท   โหติ   สม   ปาท  ภูมิย  นิกฺขิปติ  สม   
อุทฺธรติ   สม   สพฺพาวนฺเตหิ   ปาทตเลหิ   ภูมึ   ผุสติ  ฯ  โส  เตน   
ลกฺขเณน    สมนฺนาคโต    สเจ   อคาร   อชฺฌาวสติ   ราชา   โหติ   
จกฺกวตฺติ  ธมฺมิโก  ธมฺมราชา  จาตุรนฺโต  วิชิตาวี  ชนปทฏาวริยปฺปตฺโต   
สตฺตรตนสมนฺนาคโต       ฯ       ตสฺสมิานิ      สตฺต      รตนานิ   
ภวนฺติ     เสยยฺถีท     จกฺกรตน    หตฺถริตน    อสฺสรตน    มณิรตน   
อิตฺถีรตน    คหปติรตน    ปริณายกรตนเมว    สตฺตม   ฯ   ปโรสหสฺส   
โข   ปนสฺส   ปุตฺตา   ภวนฺติ   สรูา  วีรงฺครูปา  ปรเสนปฺปมทฺทนา  ฯ   
โส    อิม    ปวึ    สาครปริยนฺต   อขีลมนิมิตฺตมกณฺฏก   อิทฺธ   ผีต   
เขม   สิว   นริพฺพุท   อทณฺเฑน   อสตฺเถน   ธมฺเมน  สเมน  อภิวิชิย   
อชฺฌาวสติ   ราชา   สมาโน   กึ  ลภติ  อกฺขมฺภิโย  ๑  โหติ  เกนจิ   
#๑ ยุ. อวิกฺขมฺภิโย ฯ    
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มนุสฺสภูเตน    ปจฺจตฺถิเกน    ปจฺจามิตฺเตน    ราชา    สมาโน   อิท   
ลภติ   ฯ   สเจ   โข   ปน   อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชติ  อรห   
โหติ    สมฺมาสมฺพุทฺโธ    โลเก    วิวฏจฺฉโท   พุทฺโธ   สมาโน   กึ   
ลภติ  อกฺขมภิฺโย  โหติ  อพฺภนฺตเรหิ  วา พาหิเรหิ วา ปจฺจตฺถิเกหิ [๑]   
ปจฺจามิตฺเตหิ   ราเคน   วา  โทเสน  วา  โมเหน  วา  สมเณน  วา   
พฺราหฺมเณน  วา  เทเวน  วา  มาเรน  วา  พฺรหฺมุนา  วา  เกนจิ วา   
โลกสฺม ึ ฯ  พุทฺโธ  สมาโน  อิท  ลภติ  ฯ  เอตมตฺถ  ภควา  อโวจ ฯ   
ตตฺเถต วุจฺจติ   
         [๑๓๓] สจฺเจ จ ธมฺเม จ ทเม จ สยเม   
               โสเจยฺยสีลาลยุโปสเถสุ จ   
               ปาเณ ๒ อหึสาย อสาหเส รโต   
               ทฬหฺ สมาทาย สมนฺตมาจริ ๓ ฯ   
               โส เตน กมฺเมน ติทิว อปกฺกมิ ๔-๙   
               สุข ฺจ ขิฑฺฑา รติโย จ อนฺนภิุ ๕   
               ตโต จวิตฺวา ปุนราคโต อิธ   
               สเมหิ ปาเทหิ ผุสี พสุนฺธร ฯ   
               พฺยากสุ เวยฺย ฺชนิกา สมาคตา   
               สมปฺปติฏสฺส น โหติ ขมฺภนา   
               คิหิสฺส วา ปพฺพชิตสฺส วา ปน ๖   
               ต ลกฺขณ ภวติ ตทตฺถโชตก ฯ0   
#๑ ยุ. วา ฯ ๒ ม. ย.ุ ทาเน ฯ ๓ ม. ยุ. สมตฺตมาจริ ฯ ๔ ม. ยุ. ทวิ สมกฺกม ิฯ   
#๕ ม. อนฺวภิ ฯ ย.ุ อานุภิ ฯ ๖ ม. ย.ุ ปนุ ฯ    
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               อกขฺมฺภิโย โหติ อคารมาวส   
               ปราภิภู สตฺตุภิ นปฺปมทฺทโน   
               มนสฺุสภูเตนิธ โหติ ๑ เกนจิ   
               อกขฺมฺภิโย ตสฺส ผเลน กมฺมุโน ฯ   
               สเจ ว ๒ ปพฺพชฺชมุเปติ ตาทิโส   
               เนกฺขมฺมฉนฺทาภิรโต วิจกฺขโณ   
               อคฺโค น โส คจฺฉติ ชาตุ ขมฺภน ๓   
               นรตฺุตโม เอส หิ ตสฺส ธมฺมตาติ ฯพ   
    [๑๓๔]   ยป   ภิกฺขเว   ตถาคโต  ปุรมิ  ชาตึ  ปุริม  ภว  ปุริม   
นิเกต   ปุพฺเพ   มนุสฺสภูโต   สมาโน  พหุชนสฺส  สุขาวโห  ๔  อโหสิ   
อุพฺเพคอุตฺตาสภย    อปนุทิตา    ธมฺมกิ ฺจ    รกฺขาวรณคุตฺตึ   สวิธาตา   
สปริวาร ฺจ    ทาน    อทาสิ    ฯ   โส   ตสฺส   กมฺมสฺส   กตตฺตา   
อุปจิตตฺตา   อุสฺสนฺนตฺตา   วิปุลตฺตา  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  สุคตึ   
สคฺค   โลก   อุปปชฺชติ   ฯ  โส  ตตฺถ  อ ฺเ  เทเว  ทสหิ  าเนหิ   
อธิคณฺหาติ   ฯเปฯ   โส   ตโต   จุโต   อิตฺถตฺต   อาคโต   สมาโน   
อิม    มหาปุริสลกฺขณ   ปฏิลภติ   เหฏาปาทตเลสุ   จกฺกานิ   ชาตานิ   
โหนฺติ    สหสฺสารานิ    สเนมิกานิ    สนาภิกานิ    สพฺพาการปริปูรานิ   
สุวิภตฺตนฺตรานิ   ฯ   โส   เตน   ลกฺขเณน  สมนฺนาคโต  สเจ  อคาร   
อชฺฌาวสติ   ราชา   โหติ   จกฺกวตฺติ   ฯเปฯ   ราชา   สมาโน   กึ   
ลภติ  มหาปริวาโร  โหติ  มหาสฺส  โหนฺติ ปริวารา ๕ พฺราหฺมณคหปติกา   
#๑ ยุ. มนุสฺสภูเตน น โหติ ฯ ๒ ม. ยุ. จ ฯ ๓ ย.ุ คพฺภ ฯ ๔ ยุ. พหุชนสุขาย ฯ   
#๕ ยุ. มหาสสฺ โหติ ปริวาโร ฯ เอวมุปริ ฯ    
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เนคมา      ชานปทา     คณกมหามตฺตา     อนีกฏา     โทวาริกา   
อมจฺจา  ปาริสชฺชา  ราชาโน  โภคิกา  ๑  กุมารา  ราชา สมาโน อิท   
ลภติ   ฯ   สเจ   ๒   อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชติ  อรห  โหติ   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ    โลเก    วิวฏจฺฉโท    พุทฺโธ   สมาโน   ก ึ  ลภติ   
มหาปริวาโร  โหติ  มหาสฺส  โหนฺติ  ปริวารา  ภิกขฺู  ภิกฺขุนิโย อุปาสกา   
อุปาสิกาโย   เทวา  มนุสฺสา  อสุรา  นาคา  คนฺธพฺพา  พุทฺโธ  สมาโน   
อิท ลภติ ฯ เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต วุจฺจติ   
         [๑๓๕] ปุเร ปุรตฺถา ปุริมาสุ ชาติสุ   
               มนสฺุสภูโต พหุน สุขาวโห   
               อุพฺเพคอุตฺตาสภายาปนูทโน   
               คุตฺตีสุ รกฺขาวรเณสุ อุสฺสุโก ฯ   
               โส เตน กมฺเมน ติทิว อปกฺกมิ   
               สุข ฺจ ขิฑฺฑา รติโย จ อนฺนภิุ   
               ตโต จวิตฺวา ปุนราคโต อิธ   
               จกฺกานิ ปาเทสุ ทุเวสุ วินฺทติ   
               สมนฺตเนมีนิ สหสฺสรานิ ๓ จ ฯ   
               พฺยากสุ เวยฺย ฺชนิกา สมาคตา   
               ทิสวฺา กุมาร สตปุ ฺลกฺขณ   
               ปรวิารวา เหสฺสติ สตฺตุมทฺทโน   
               ตถา หิ จกฺกานิ สมนฺตเนมินิ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ โภคิยา เอวมุปริ ฯ  ๒ ยุ. สเจ ปน ฯ  ๓ ยุ. สหสฺสารานิ จ ฯ    
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               สเจ น ปพฺพชฺชมุเปติ ตาทิโส   
               วตฺเตติ จกฺก ปวึ ปสาสติ   
               ตสฺสานุยนฺตา อิธ ๑ ภวนฺติ ขตฺติยา   
               มหายสา ๒ สปริวารยนฺติ ๓ น ฯ   
               สเจ ว ๔ ปพฺพชฺชมุเปติ ตาทิโส   
               เนกฺขมฺมฉนฺทาภิรโต วิจกฺขโณ   
               เทวา มนุสฺสาสุรสกฺกรกฺขสา ๕   
               คนฺธพฺพนาคา วิหงฺคา ๖ จตุปฺปทา   
               อนุตฺตร เทวมนุสฺสปูชิต   
               มหายสา สปริวารยนฺติ น ฯ   
    [๑๓๖]   ยป   ภิกฺขเว   ตถาคโต  ปุรมิ  ชาตึ  ปุริม  ภว  ปุริม   
นิเกต   ปุพฺเพ   มนุสฺสภูโต  สมาโน  ปาณาติปาต  ปหาย  ปาณาติปาตา   
ปฏิวิรโต     โหติ     นิหิตทณฺโฑ    นหิิตสตฺโถ    ลชชฺี    ทยาปนฺโน   
สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป    วิหาสิ    ฯ   โส   ตสฺส   กมฺมสฺส   กตตฺตา   
ฯเปฯ   โส   ตโต   จุโต   อิตฺถตฺต   อาคโต   สมาโน  อิมานิ  ตีณิ   
มหาปุริสลกขฺณานิ    ปฏลิภติ    อายตปณฺหิ    จ   โหติ   ทีฆงฺคุล ี  จ   
พฺรหฺมุชุคตฺโต   จ   ฯ  โส  เตหิ  ลกฺขเณหิ  สมนฺนาคโต  สเจ  อคาร   
อชฺฌาวสติ   ราชา   โหติ   จกฺกวตฺติ   ฯเปฯ   ราชา   สมาโน   กึ   
ลภติ    ทีฆายุโก    โหติ    จิรฏ ิติโก   ทีฆมายุปาเลติ   น   สกกฺา   
โหติ   อนฺตรา   ชีวิตา   โวโรเปตุ   เกนจิ  มนุสฺสภูเตน  ปจฺจตฺถิเกน   
#๑ ม. ตสฺสานุยนฺตาธ ฯ ยุ. ตสฺสานุยุตฺตา อิธ ฯ ๒ ม. ย.ุ มหายส ฯ   
#๓ ม. สปริ... ฯ ยุ. สมฺปร.ิ.. ฯ ๔ ม. ย.ุ จ ฯ  ๕ ย.ุ เทวมนุสฺส... ฯ   
#๖ ม. ยุ. วิหคา ฯ    
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ปจฺจามิตฺเตน   ราชา   สมาโน   อิท   ลภติ   ฯเปฯ  พุทฺโธ  สมาโน   
กึ   ลภติ   ทฆีายุโก   โหติ   จิรฏ ิติโก   ทีฆมายุปาเลติ   น  สกกฺา   
โหติ   อนฺตรา   ชีวิตา  โวโรเปตุ  ปจฺจตฺถิเกหิ  ปจฺจามิตฺเตหิ  สมเณน   
วา  พฺราหฺมเณน  วา  เทเวน  วา  มาเรน  วา  พฺรหฺมุนา  วา เกนจิ   
วา  โลกสฺม ึ พุทฺโธ  สมาโน  อิท  ลภติ  ฯ  เอตมตฺถ  ภควา อโวจ ฯ   
ตตฺเถต วุจฺจติ   
         [๑๓๗] มรณวธภยมตฺตโน วิทิตฺวา   
               ปฏวิิรโต ปร มรณาย อโหสิ   
               เตน โส ๑ สุจรเิตน สคฺคมคมาสิ ๒   
               สุกตผลวิปากมนุโภสิ ฯ   
               จวิย ปุนริธาคโต สมาโน   
               ปฏลิภติ อิธ ตีณิ ลกฺขณานิ   
               ภวติ วิปุลทีฆปาสุณิโก ๓   
               พฺรหฺมาว สุชฺชุ ๔ สุโภ สุชาตคตฺโต ฯ   
               สุภุโช สุส ู๕ สสุณฺ ิโต สุชาโต   
               มุทตุลุนงฺคุลิยสฺส โหนฺติ   
               ทีฆา ตีภิ ปุริสลกฺขเณภิ ๖   
               จิรยาปนาย ๗ กุมารมาทิสนฺติ ฯ   
               ภวติ ยทิ คิหี จิร ยเปติ   
               จิรตร ปพฺพชติ ยทิ ตโต หิ   
#๑ ม. ย.ุ อย น ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ย.ุ สคฺคมคฺคมา ฯ ๓ ม. ... ปาสณฺหิโก ฯ   
#ยุ. ...ปาณิโก ฯ ๔ ย.ุ พฺรหฺมา วิยุชฺชุ ฯ ๕ ม. ยุ. สุสุ ฯ   
#๖ ม. ยุ. ปุรสิวรคฺคลกฺขเณหิ ฯ  ๗ ม. ยุ. จิรยปนาย ฯ    
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               ยาปยติ [๑] วสิทฺธิภาวนาย   
               อิติ ทีฆายุกตาย ตนฺนิมิตฺตนฺติ ฯ   
    [๑๓๘]   ยป   ภิกฺขเว   ตถาคโต  ปุรมิ  ชาตึ  ปุริม  ภว  ปุริม   
นิเกต   ปุพฺเพ   มนุสฺสภูโต   สมาโน  ทาตา  อโหสิ  ปณีตาน  รสิตาน   
ขาทนียาน   โภชนียาน   สายนียาน  เลหนียาน  ปานาน  ฯ  โส  ตสฺส   
กมฺมสฺส   กตตฺตา   อุปจิตตฺตา   ฯเปฯ   กายสฺส   เภทา  ปร  มรณา   
สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชติ   ฯเปฯ   โส   ตโต   จุโต  อิตฺถตฺต   
อาคโต   สมาโน   อิม  มหาปุริสลกฺขณ  ปฏลิภติ  สตฺตสฺส  อุสฺสทา  ๒   
โหนฺติ   อุโภสุ   หตฺเถสุ   อุสฺสทา   โหนฺติ   อุโภส ุ ปาเทสุ  อุสฺสทา   
โหนฺติ  อุโภสุ  อสกูเฏสุ  อุสฺสทา  โหนฺติ  ขนฺเธ  อุสฺสทา  โหนฺติ ๓ ฯ   
โส   เตน   ลกฺขเณน   สมนฺนาคโต   สเจ  อคาร  อชฌฺาวสติ  ราชา   
โหติ   จกฺกวตฺติ   ฯเปฯ   ราชา   สมาโน   กึ   ลภติ   ลาภี  โหติ   
ปณีตาน    รสิตาน    ขาทนียาน   โภชนียาน   สายนียาน   เลหนียาน   
ปานาน    ราชา    สมาโน   อิท   ลภติ   ฯเปฯ   พุทฺโธ   สมาโน   
กึ   ลภติ   ลาภี   โหติ   ปณีตาน   รสิตาน   ขาทนียาน   โภชนียาน   
สายนียาน   เลหนียาน   ปานาน   พุทฺโธ   สมาโน   อิท   ลภติ   ฯ   
เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต วุจฺจติ   
         [๑๓๙] ขชฺชโภชน อถ เลหสายิต ๔   
               อุตฺตมคฺครสทายโก อหุ   
               เตน โส สุจริเตน กมมฺุนา   
               นนทฺวเน ๕ จิรมภิปฺปโมทติ ฯ   
#๑ ม. จ ฯ ๒ ม. สตฺตุสฺสโท โหติ สตฺตสฺส อุสฺสทา ฯ ยุ. สตฺตุสฺสโท โหติ   
#สตฺตุสฺสทา ฯ ๓ ม. ย.ุ อุสฺสโท โหติ ฯ ๔ ม. ยุ. เลยฺยสายิย ฯ ๕ ม. ยุ. นนฺทเน ฯ    
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               สตฺต จุสฺสเท ๑ อิธาธิคจฺฉติ   
               หตฺถปาทมุทุตล ฺจ ๒ วินฺทติ   
               อาหุ พฺย ฺชนนิมิตฺตโกวิทา   
               ขชชฺโภชนรสลาภิตาย ๓ ฯ   
               น ๔ ต ๕ คิหิสฺสป ตทตฺถโชตก   
               ปพฺพชฺชป จ ๖ ตทาธิคจฺฉติ   
               ขชชฺโภชนสฺส ลาภิรุตฺตม ๗   
               อาหุ สพฺพคิหพินฺธนจฺฉิทนฺติ ฯ   
    [๑๔๐]   ยป   ภิกฺขเว   ตถาคโต  ปุรมิ  ชาตึ  ปุริม  ภว  ปุริม   
นิเกต  ปุพฺเพ  มนุสฺสภูโต  สมาโน  จตูหิ  สงฺคหวตฺถูหิ  ชนสงฺคหิโก  ๘  
อโหสิ  ทาเนน  ปยวาเจน  ๙  อตฺถจริยาย  สมานตฺตตาย  ฯ โส ตสฺส   
กมฺมสฺส    กตตฺตา    อุปจิตตฺตา    อุสฺสนฺนตฺตา    วิปุลตฺตา   กายสฺส   
เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชติ  ฯ  โส  ตโต   
จุโต   อิตฺถตฺต   อาคโต   สมาโน   อิมานิ   เทฺว   มหาปุริสลกฺขณานิ   
ปฏิลภติ  มุทตุลหตฺถปาโท  ๑๐  จ  ๑๑  โหติ  ชาลหตฺถปาโท จ ฯ โส   
เตหิ    ลกฺขเณหิ    สมนนฺาคโต   สเจ   อคาร   อชฌฺาวสติ   ราชา   
โหติ   จกฺกวตฺติ   ฯเปฯ   ราชา   สมาโน  ก ึ ลภติ  สุสงฺคหิตปริชโน   
โหติ      สุสงฺคหิตสฺส      โหนฺติ      พฺราหฺมณคหปติกา     เนคมา   
#๑ ยุ. สตฺต วุสฺสเท ฯ ๒ ม. ย.ุ ... มุทุต ฺจ ฯ ๓ ม. ขชฺชโภชชฺรสลาภิตาย น ฯ   
#ยุ. ขชชฺโภชชฺรสลาภิตาย ฯ ๔ ม. นสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๕ ม. ย ฯ ๖-๑๑ ยุ. จสทฺโท   
#น ทิสฺสติ ฯ ๗ ม. ย.ุ ขชชฺโภชชฺรสลาภิรุตฺตม ฯ ๘ ม. ชน สงฺคาหิโก ฯ ยุ. ชน   
#สงฺคหิตา ฯ ๙ ม. ปยวชฺเชน ฯ ยุ. เปยฺยวาเจน ฯ ๑๐ ม. ย.ุ มุทุตลุนหตฺถปาโท ฯ    
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ชานปทา  ๑  คณกมหามตฺตา  อนีกฏา  โทวาริกา  อมจฺจา  ปาริสชฺชา   
ราชาโน   โภคิกา   กุมารา   ราชา   สมาโน   อิท   ลภติ   ฯเปฯ   
พุทฺโธ   สมาโน   ก ึ  ลภติ   สุสงฺคหิตปริชโน  โหติ  สุสงฺคหิตสฺส  ๒   
โหนฺติ    ภิกขฺู   ภิกฺขุนิโย   อุปาสกา   อุปาสิกาโย   เทวา   มนุสสฺา   
อสุรา   นาคา   คนฺธพฺพา   พุทฺโธ   สมาโน  อิท  ลภติ  ฯ  เอตมตฺถ   
ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต วุจฺจติ   
         [๑๔๑] ทานป จตฺถจริยต ฺจ ๓   
               ปยวทต ฺจ สมานฉนฺท ฺจ ๔   
               กรยิ จริย สุสงฺคห พหุนฺน   
               อนวมเตน คุเณน ยาติ สคฺค ฯ   
               จวิย ปุนริธาคโต สมาโน   
               กรจรณมุทุก ฺจ ๕ ชาลโิน จ   
               อติรุจิรสุวคฺคทสฺสเนยฺย ๖   
               ปฏลิภติ ทหโร สุสุกุมาโร ฯ   
               ภวติ ปริชนสฺส โว วิเธยฺโย   
               มหิม อาวสิโต ๗ สุสงฺคหิโต   
               ปยวทู หิตสุขต ชิคึสมาโน   
               อภิรุจิตานิ คุณานิ อาจรติ ฯ   
               ยท ิปชหติ ๘สพฺพกามโภค ๙   
               กถยติ ธมฺมกถ ชิโน ชนสฺส   
#๑ ม. ย.ุ เนคมชานปทา ฯ ๒ ม. ยุ. สุสงฺคหิตาสฺส ฯ ๓ ย.ุ ทานมฺป จ อตฺถจริยตมฺป   
#จ ฯ ๔ ม. ปยวาทิต ฺจ สมานตฺตต ฺจ ฯ ๕ ม. ย.ุ ... มุทุต ฺจ ฯ ๖ ม. ยุ. ...   
#สุวคฺคุ ... ฯ  ๗ ย.ุ อาวสิโก ฯ ๘ ม. ย.ุ ยทิ จ ชหติ ฯ   
#๙ ยุ. สพฺพกามคุณโภค ฯ    
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               วจนปฏิกรสฺสาภิปฺปสนฺนา   
               สุตฺวาน ธมฺมานุธมฺมมาจรนฺตีติ ฯ   
    [๑๔๒]   ยป   ภิกฺขเว   ตถาคโต  ปรุิม  ชาตึ  ปรุมิ  ภว  ปุริม   
นิเกต    ปุพฺเพ    มนุสฺสภูโต    สมาโน    อตฺถูปส ฺหิต   ธมฺมูปส ฺหิต   
วาจ  ภาสิตา  อโหสิ  พหุชน  นิทสฺเสติ  ๑  ปาณีน  หิตสุขาวโห [๒]   
ธมฺมยาคี  ฯ  โส  ตสฺส  กมฺมสฺส  กตตฺตา  อุปจิตตฺตา  วิปุลตฺตา  ฯเปฯ   
โส    ตโต    จุโต    อิตฺถตฺต    อาคโต   สมาโน   อิมานิ   เทฺว   
มหาปุริสลกขฺณานิ    ปฏลิภติ   อุสฺสงฺขปาโท   จ   โหติ   อุทฺธคฺคโลโม   
จ   ฯ   โส   เตหิ   ลกฺขเณหิ  สมนฺนาคโต  สเจ  อคาร  อชฺฌาวสติ   
ราชา   โหติ   จกฺกวตฺติ  ฯเปฯ  ราชา  สมาโน  ก ึ ลภติ  อคฺโค  จ   
โหติ   เสฏโ   จ  ปาโมกฺโข  จ  อุตฺตโม  จ  ปวโร  จ  กามโภคีน   
ราชา   สมาโน   อิท   ลภติ   ฯเปฯ   พุทฺโธ   สมาโน   กึ   ลภติ   
อคฺโค   จ   โหติ   เสฏโ   จ   ปาโมกโฺข  จ  อุตฺตโม  จ  ปวโรG   
จ    สพฺพสตฺตาน    พุทฺโธ    สมาโน    อิท   ลภติ   ฯ   เอตมตฺถ   
ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต วุจฺจติ   
         [๑๔๓] อตฺถธมฺม สงฺคหิต ๓ ปุเร ติร ๔   
               เอริย ๕ พหุชน นิทสยิ   
               ปาณิน หิตสุขาวโห อหุ   
               ธมมฺยาค อสฺสชฺชิ ๖ อมจฺฉรี ฯ   
               เตน โส สุจริเตน กมฺมุนา   
#๑ ม. นิทเสสิ ฯ ย.ุ นิทเสติ ฯ ๒ ยุ. อหุ ฯ ๓ ม. ยุ. อตฺถธมฺมสหิต ฯ ๔ ม. ย.ุ   
#คิร ฯ ๕ ม. ยุ. เอรย ฯ ๖ ม. ธมฺมยาคมยชิ ฯ ยุ. ธมมฺยาคมสฺสชิ ฯ    
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               สุคตึ วชติ ตตฺถ โมทติ   
               ลกขฺณานิ จ ทุเว อิธาคโต   
               อุตฺตมสุขตาย ๑ วินฺทติ ๒ ฯ   
               อุพฺภมุปฺปติตโลมวา สโส   
               ปาทคณฺ ิรหุ สาธุ สณฺ ิตา   
               มสโลหิตาจิตา ตโจตฺถฏา ๓   
               อุปริชานุ โสภนา ๔ อหุ ฯ   
               เคหมาวสติ เจ ตถาวิโธ   
               อคฺคต วชติ กามโภคิน   
               เตน อุตฺตริตร ฺจ ๕ น วิชฺชติ   
               ชมพฺุทีป อภิภุยฺย อิริยติ ๖ ฯ   
               ปพฺพชฺชาป จ ๗ อโนมนิกฺกโม   
               อคฺคต วชติ สพฺพปาณิน   
               เตน อุตฺตริตโร น วิชชฺติ   
               สพฺพโลก อภิภุยฺย วิหรตีติ ฯ   
    [๑๔๔]   ยป   ภิกขฺเว   ตถาคโต  ปุรมิ  ชาตึ  ปุริม  ภว  ปุริม   
นิเกต   ปุพฺเพ   มนุสฺสภูโต   สมาโน  สกฺกจฺจ  วาเจตา  อโหสิ  สิปฺป   
วา   วิชชฺ  วา  จรณ  วา  กมฺม  วา  กินฺตีเม  ขิปฺป  ๘ วิชาเนยฺยุ   
ขิปฺป   สมฺปฏิปชฺเชยฺยุ   น   จิร   กลิิเสยฺยุนฺติ  ฯ  โส  ตสฺส  กมมฺสฺส   
กตตฺตา   อุปจิตตฺตา   ฯเปฯ   โส   ตโต   จุโต   อิตฺถตฺต   อาคโต   
#๑ ม. อุตฺตมปฺปมุขตาย ฯ ๒ ยุ. อุตฺตมสุขานิ สวินฺทติ ฯ ๓ ย.ุ ตโจตตา ฯ   
#๔ ม. อุปริจรณโสภนา ฯ ยุ. อุปริ จ ปน โสภนา ฯ ๕ ม. ย.ุ อุตฺตริตโร ฯ   
#๖ ยุ. อิรียติ ฯ ๗ ม. ย.ุ ปพฺพชฺชมฺป จ ฯ ๘ ยุ. อชาเนยฺยุ ฯ    
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สมาโน    อิท    มหาปุรสิลกฺขณ    ปฏิลภติ    เอณิชงฺโฆ   โหติ   ฯ   
โส   เตน   ลกฺขเณน   สมนฺนาคโต   สเจ  อคาร  อชฌฺาวสติ  ราชา   
โหติ   จกฺกวตฺติ   ฯเปฯ   ราชา   สมาโน   กึ   ลภติ   ยานิ  ตานิ   
ราชารหานิ   ราชงฺคานิ   ราชูปโภคานิ   ราชานุจฺฉวิกานิ   ตานิ  ขิปฺป   
ปฏิลภติ   ราชา   สมาโน   อิท   ลภติ   ฯเปฯ   พุทฺโธ  สมาโน  ก ึ  
ลภติ     ยานิ     ตานิ    สมณารหานิ    สมณงฺคานิ    สมณูปโภคานิ   
สมณานุจฺฉวิกานิ    ตานิ    ขิปฺป    ปฏลิภติ    พุทฺโธ   สมาโน   อิท   
ลภติ ฯ เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต วุจฺจติ   
         [๑๔๕] สิปฺเปสุ วิชชฺาจรเณสุ กมฺเมสุ ๑   
               กถ วิชาเนยฺยุ ๒ ลหุนฺติ ๓ อิจฺฉติ   
               ยตูปฆาตาย น โหติ กสฺสจิ   
               วาเจติ ขิปฺป น จิร กลิิสฺสติ ฯ   
               ต กมฺม กตฺวา กสุล สุขุทฺรย   
               ชงฺฆา มนุ ฺา ลภเต สุสณฺ ิตา   
               วตฺตา สุชาตา อนุปุพฺพมุคฺคตา   
               อุทฺธคฺคโลมา สุขุมตฺตโจตฺถฏา ๔ ฯ   
               เอเณยยฺชงฺโฆติ ตมาหุ ปุคฺคล   
               สมปฺตฺติยา ขิปฺปมิธาหุ ลกฺขณ   
               เอเกกโลมานิ ๕ ยทาภิกงฺขติ   
               อปพฺพช ขิปฺปมิธาธิคจฺฉติ ฯ   
#๑ ยุ. กมฺมส ุฯ ๒ ม. วิชาเนยฺยุ ฯ ๓ ย.ุ วิชาเนยฺ ย ลหูติ ฯ ๔ ยุ. ... โจตตา ฯ   
#๕ ม. เคหานุโลมานิ ฯ    
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               สเจ ว ๑ ปพฺพชชฺมุเปติ ตาทิโส   
               เนกฺขมฺมฉนฺทาภิรโต วิจกฺขโณ   
               อนุจฺฉวิกสฺส ยทานุโลมิย ๒   
               ต วินฺทติ ขิปฺปมโนมนิกฺกโมติ ๓ ฯ   
    [๑๔๖]   ยป   ภิกฺขเว   ตถาคโต  ปุรมิ  ชาตึ  ปุริม  ภว  ปุริม   
นิเกต    ปุพฺเพ   มนุสฺสภูโต   สมาโน   สมณ   วา   พฺราหฺมณ   วา   
อุปสงฺกมิตฺวา    ปริปุจฺฉิตา   อโหส ิ  ก ึ  ภนฺเต   กุสล   ก ึ  อกุสล   
กึ   สาวชฺช   กึ   อนวชฺช   กึ   เสวิตพฺพ   ก ึ  น   เสวิตพฺพ   ก ึ  
เม   กริยมาน   ทีฆรตฺต   อหิตาย   ทุกขฺาย  อสฺส  ก ึ วา  ปน  เม   
กริยมาน   ทฆีรตฺต   หิตาย   สุขาย   อสฺสาติ  ฯ  โส  ตสฺส  กมฺมสฺส   
กตตฺตา   อุปจิตตฺตา   อุสฺสนฺนตฺตา   ฯเปฯ   โส  ตโต  จุโต  อิตฺถตฺต   
อาคโต    สมาโน   อิม   มหาปุริสลกฺขณ   ปฏิลภติ   สุขุมจฺฉวิ   โหติ   
สุขุมตฺตา   ฉวิยา   รโชชลลฺ   กาเย   น   อุปลิปฺปติ   ฯ  โส  เตน   
ลกฺขเณน    สมนฺนาคโต    สเจ   อคาร   อชฺฌาวสติ   ราชา   โหติ   
จกฺกวตฺติ   ฯเปฯ  ราชา  สมาโน  ก ึ ลภติ  มหาป ฺโ  [๔]  นาสฺส   
โหติ  โกจิ  ป ฺาย  สทิโส  วา  เสฏโ  ๕  วา  กามโภคีน  ราชา   
สมาโน   อิท   ลภติ   ฯเปฯ   พุทฺโธ   สมาโน  ก ึ ลภติ  มหาป ฺโ   
โหติ   ปุถุป ฺโ   หาสป ฺโ   ชวนป ฺโ   ติกฺขป ฺโ   นิพฺเพธิกป ฺโ   
นาสฺส  โหติ  โกจิ  ป ฺาย  สทโิส  วา  เสฏโ  ๕  วา สพฺพสตฺตาน   
พุทฺโธ    สมาโน   อิท   ลภติ   ฯ   เอตมตฺถ   ภควา   อโวจ   ฯ   
#๑ ม. ย.ุ จ ฯ ๒ ม. ย.ุ ...โลมิก ฯ ๓ ม. ...วิกฺกโมติ ฯ ๔ ม. ย.ุ โหติ ฯ   
#๕ ยุ. วิสฏิโ ฯ    
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ตตฺเถต วุจฺจติ   
         [๑๔๗] ปุเร ปุรตฺถา ปุริมาสุ ชาติสุ   
               อ ฺาตุกาโม ปริปุจฺฉิตา อหุ   
               สุสสฺุสิตา ปพฺพชิต อุปาสิตา   
               อตฺถนฺตโร อตฺถกถ นิสามยิ ฯ   
               ป ฺาปฏิลาภคเตน ๑ กมฺมุนา   
               มนสฺุสภูโต สุขุมจฺฉวี อหุ   
               พฺยากสุ อุปฺปาฏนิมิตฺตโกวิทา ๒   
               สุขุมานิ อตฺถานิ อเวจฺจ ทกฺขติ ๓ ฯ   
               สเจ น ปพฺพชฺชมุเปติ ตาทิโส   
               วตฺเตติ จกฺก ปวึ ปสาสติ   
               อตฺถานุสิฏ ีสุ ปริคฺคเหสุ จ   
               น เตน เสยฺโย สทิโส น ๔ วิชฺชติ ฯ   
               สเจ ว ๕ ปพฺพชฺชมุเปติ ตาทิโส   
               เนกฺขมฺมฉนฺทาภิรโต วิจกฺขโณ   
               ป ฺาวิสิฏ ลภเต อนุตฺตร   
               ปปโฺปติ โพธึ วรภูริเมธโสติ ฯ   
    [๑๔๘]   ยป   ภิกฺขเว   ตถาคโต  ปุรมิ  ชาตึ  ปุริม  ภว  ปุริม   
นิเกต   ปุพฺเพ  มนุสฺสภูโต  สมาโน  อกฺโกธโน  อโหสิ  อนุปายาสพหุโล   
พหุนฺนป   ๖   วุตฺโต   สมาโน   นาภิสชฺช ิ  น   กุปปฺ  น  พฺยาปชฺช ิ  
#๑ ยุ. ...กเตน ฯ ๒ ม. ย.ุ อุปฺปาท... ฯ ๓ ม. ทกฺขิติ ฯ ๔ ม. จ ฯ ยุ. ว ฯ   
#๕ ม. จ ฯ ยุ. วสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๖ ม. ย.ุ พหุมฺป ฯ    
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น    ปติฏยิ    น    โกป ฺจ    โทส ฺจ   อปฺปจฺจย ฺจ   ปาตฺวากาสิ   
ทาตา   จ   อโหสิ   สุขุมาน   มุทุกาน   อตฺถรณาน   ปาปุรณาน  ๑   
โขมสุขุมาน   กปฺปาสิกสขุุมาน   โกเสยฺยสุขุมาน   กมฺพลสุขุมาน  ฯ  โส   
ตสฺส    กมฺมสฺส    กตตฺตา   อุปจิตตฺตา   ฯเปฯ   โส   ตโต   จุโต   
อิตฺถตฺต     อาคโต     สมาโน     อิม    มหาปุริสลกขฺณ    ปฏิลภติ   
สุวณฺณวณฺโณ    โหติ    กา ฺจนสนฺนิภตโจ   ฯ   โส   เตน   ลกขฺเณน   
สมนฺนาคโต   สเจ   อคาร  อชฺฌาวสติ  ราชา  โหติ  จกฺกวตฺติ  ฯเปฯ   
ราชา   สมาโน   กึ   ลภติ  ลาภี  โหติ  สขุุมาน  มุทุกาน  อตฺถรณาน   
ปาปุรณาน      โขมสุขุมาน      กปฺปาสิกสุขุมาน      โกเสยฺยสุขุมาน   
กมฺพลสุขุมาน   ราชา   สมาโน  อิท  ลภติ  ฯเปฯ  พุทฺโธ  สมาโน  ก ึ  
ลภติ    ลาภี    โหติ    สุขุมาน    มุทุกาน   อตฺถรณาน   ปาปุรณาน   
โขมสุขุมาน   กปฺปาสิกสขุุมาน   โกเสยฺยสุขุมาน   กมฺพลสุขุมาน   พุทฺโธ   
สมาโน อิท ลภติ ฯ เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต วุจฺจติ   
         [๑๔๙] อกฺโกธ ฺจ อธิฏหิ อทาสิ ๒   
               ทาน ฺจ วตฺถานิ สุขุมานิ สุจฺฉวีนิ   
               ปุรมิตรภเว  ิโต อภิวิสชฺชิ   
               มหิมิว สุโร อภิวสฺส ๓ ฯ   
               ต กตฺวาน อิโต จุโต ทิพฺพมุปปชฺช ิ  
               สุกต ผลวิปากมนุภุตฺวา กนกตนุปฏิโก ๔   
               อิธาภิภวติ ๕ สุรวรตโรริว อินฺโท ฯ   
#๑ ม. ปาวุรณาน ฯ ๒ ยุ. อทาสิ จ ฯ ๓ ยุ. อาภิวสฺส ฯ ๔ ... ตนุสนฺนิโภ ฯ   
#๕ ยุ. อิธ ภวติ ฯ    
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               เคห ฺจาวสติ ๑ นโร อปพฺพชฺช- 
               มิจฺฉ  มหตึ ๒ มหึ ปสาสติ ๓   
               ปสยฺห สหิธ สตฺตรตน ๔ ปฏลิภติ   
               วิปุลสุขุมจฺฉวิสุจิ ฺจ ๕ ฯ   
               ลาภี อจฺฉาทนวตฺถโมกฺขปาปุรณาน   
               ภวติ ยทิ อนคาริยตมุเปติ   
               สุหิตปุริมกตผล อนุภวติ   
               น ภวติ กตสฺส ปนาโสติ ฯ   
    [๑๕๐]   ยป   ภิกฺขเว   ตถาคโต  ปุรมิ  ชาตึ  ปุริม  ภว  ปุริม   
นิเกต   ปุพฺเพ   มนุสฺสภูโต   สมาโน  จิรปฺปนฏเ  สุจิรปฺปวาสิเน  ๖   
าติมิตฺเต   สุหชฺเช   สขิโน   สมาเนตา   อโหสิ   มาตรป   ปุตฺเตน   
สมาเนตา    อโหสิ    ปุตฺตป   มาตรา   สมาเนตา   อโหสิ   ปตรป   
ปุตฺเตน    สมาเนตา    อโหสิ   ปุตฺตป   ปตรา   สมาเนตา   อโหสิ   
ปตรป   ๗   ภาตรา  สมาเนตา  อโหสิ  ภาตรป  ภคินิยา  สมาเนตา   
อโหสิ    ภคินึป   ภาตรา   สมาเนตา   อโหสิ   สมคฺคึ   กตฺวา   จ   
อพฺภนุโมทิตา   อโหส ิ  ฯ   โส   ตสฺส  กมฺมสฺส  กตตฺตา  ฯเปฯ  โส   
ตโต   จุโต   อิตฺถตฺต   อาคโต  สมาโน  อิม  มหาปุริสลกฺขณ  ปฏิลภติ   
โกโสหิตวตฺถคุโยฺห   โหติ   ฯ  โส  เตน  ลกฺขเณน  สมนฺนาคโต  สเจ   
อคาร   อชฺฌาวสติ   ราชา   โหติ   จกฺกวตฺติ  ฯเปฯ  ราชา  สมาโน   
กึ   ลภติ   ปหูตปุตฺโต   อโหสิ   ๘  ปโรสหสฺส  โข  ปนสฺส  ปุตฺตา   
#๑ ยุ. เคหมาวสติ ฯ ๒ ม. ยุ. มหติ ฯ ๓ ม. ย.ุ อนุสาสติ ฯ ๔ ยุ. ปสยฺห   
#อภิวสนวรตร ฯ ๕ ย.ุ วิปุล สุขุม ฺจ สุจฺฉวิ ฺจ ฯ ๖ ม. ยุ. สุจิรปฺปวาสิโน ฯ   
#๗ ม. ยุ. ภาตรมฺป ฯ ๘ ม. ย.ุ โหติ ฯ    
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ภวนฺติ   สูรา  วีรงฺครูปา  ปรเสนปฺปมทฺทนา  ราชา  สมาโน  อิท  ลภติ   
ฯเปฯ   พุทฺโธ   สมาโน   กึ   ลภติ   ปหูตปุตฺโต  อโหสิ  อเนกสหสฺส   
โข   ปนสฺส  ปุตฺตา  ภวนฺติ  สูรา  วีรงฺครูปา  ปรเสนปฺปมทฺทนา  พุทฺโธ   
สมาโน อิท ลภติ ฯ เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต วุจฺจติ   
         [๑๕๑] ปุเร ปุรตฺถา ปุริมาสุ ชาติสุ   
               จิรปฺปนฏเ สุจิรปฺปวาสิโน   
               าตีสุหชฺเช สขิโน สมานยิ   
               สมคฺคิ กตฺวา จ ๑ อนุโมทิตา อหุ ฯ   
               โส เตน กมฺเมน ติทิว อปกฺกมิ ๒   
               สุข ฺจ ขิฑฺฑา รติโย จ อนฺนภิุ ๓   
               ตโต จวิตฺวา ปุนราคโต อิธ   
               โกโสหิต วินฺทติ วตฺถฉาทิย ฯ   
               ปหูตปุตฺโต ภวติ ๔ ตถาวิโธ   
               ปโรสหสฺส ฺจ ๕ ภวนฺติ อตฺรชา ๖   
               สูรา จ วีรา จ อมิตฺตตาปนา   
               คิหิสฺส ปตีชนนา ๗ ปย วทา ฯ   
               ปหุตรา ๘ปพฺพชิตสฺส อิริยโต   
               ปุตฺตา ภวนฺติ วจนานุสาริโน ๙   
               คิหิสฺส วา ปพฺพชิตสฺส วา ปน ๑๐   
               ต ลกฺขณ ภวติ ๑๑ ตทตฺถโชตกนฺติ ฯ   
#๑ ม. จสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ยุ. ทวิ สมกฺกมิ ฯ ๓ ม. อนฺวภิ ฯ ยุ. อานุภิ ฯ   
#๔ ม. ภวตี ฯ ๕ ยุ. ปโร สหสฺสสฺส ฯ ๖ ยุ. อตุชา ฯ ๗ ม. ปติ ชนนา ฯ   
#๘ ม. ย.ุ พหุตรา ฯ ๙ ยุ. วจนานุจาริโน ฯ ๑๐ ม. ยุ. ปุน ฯ ๑๑ ม. ชายติ ฯ    
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    [๑๕๒]   ยป   ภิกฺขเว   ตถาคโต  ปรุิม  ชาตึ  ปรุมิ  ภว  ปุริม   
นิเกต   ปุพฺเพ   มนุสฺสภูโต   สมาโน   มหาชนสงฺคาหก   สเมกฺขมาโน   
สม   ชานาติ   ๑  สาม  ชานาติ  ปุริส  ชานาติ  ปุริสวิเสส  ชานาติ   
อยมิทมรหติ   อยมิทมรหตีติ   ตตฺถ   ตตฺถ   วิเสสตฺถกโร   ปุเร   ๒   
อโหสิ   ฯ   โส   ตสฺส   กมฺมสฺส   กตตฺตา  ฯเปฯ  โส  ตโต  จุโต   
อิตฺถตฺต   อาคโต   สมาโน   อิมานิ   เทฺว  มหาปุรสิลกฺขณานิ  ปฏิลภติ   
นิโคฺรธปริมณฺฑโล   จ   โหติ   ิโตเยว  อโนนมนโฺต  อุโภห ิ ปาณิตเลหิ   
ชนฺนุกานิ   ปริมสติ   ปริมชฺชติ   ฯ   โส  เตหิ  ลกฺขเณหิ  สมนฺนาคโต   
สเจ   อคาร   อชฺฌาวสติ   ราชา   โหติ   จกฺกวตฺติ   ฯเปฯ  ราชา   
สมาโน     กึ     ลภติ    อฑฺโฒ    โหติ    มหทฺธโน    มหาโภโค   
ปหูตชาตรูปรชโต  ปหูตวิตฺตูปกรโณ  ปหูตธนธ ฺโ  ปริปุณฺณโกฏาคาโร ๓   
ราชา     สมาโน     อิท     ลภติ     ฯเปฯ    พุทฺโธ    สมาโน   
กึ   ลภติ   อฑฺโฒ   โหติ   มหทฺธโน   มหาโภโค   ตสฺสิมานิ   ธนานิ   
โหนฺติ     เสยฺยถีท     สทธฺาธน     สลีธน    หิริธน    โอตฺตปฺปธน   
สุตธน    จาคธน    ป ฺาธน    พุทฺโธ    สมาโน   อิท   ลภติ   ฯ   
เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต วุจฺจติ   
         [๑๕๓] ตุลิย ๔ ปวิจย ๕ จินฺตยิตฺวา   
               มหาชนสงฺคาหก ๖ สเมกฺขมาโน   
               อยมิทมรหตีติ ๗ ตตฺถ ตตฺถ   
               ปุรสิวิเสสงฺกโร ปุเร อโหสิ ฯ   
#๑ ยุ. สชานาติ ฯ ๒ ยุ. ปรุิสวิเสสกโร ฯ ๓ ม. ยุ. ปริปุณฺณโก สโกฏาคาโร ฯ   
#๔ ย.ุ ตุลย ฯ ๕ ม. ปฏิวิจย ฯ ย.ุ ปวิเจยฺย ฯ ๖ ม. ... สงฺคหน ฯ   
#ยุ. ...สงฺคหต ฯ ๗ ม. อิติสทฺโท น ทิสสฺติ ฯ    
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               สมา จ ปนฏ ิโต ๑ อโนนมนฺโต   
               ผุสติ กเรหิ อุโภหิ ชนฺนุกานิ   
               มหิรุหปฺปริมณฑฺโล อโหส ิ  
               สุจริตกมฺมวิปากเสสเกน ฯ   
               พหุวิวิธนิมิตฺตลกฺขณ ฺ ู   
               อภินิปุณา มนุชา พฺยากรึสุ   
               พหุวิวิธคิหีน อรหานิ ๒   
               ปฏลิภติ ทหโร สุสู กุมาโร   
               อิธ จ ๓ มหิปติสฺส กามโภคา   
               คิหีปติรูปกา พหู ภวนฺติ   
               ยท ิ๔ ปชหติ สพฺพกามโภค   
               ลภติ อนุตฺตร อุตฺตม ธนคฺคนฺติ ฯ   
    [๑๕๔]   ยป   ภิกฺขเว   ตถาคโต  ปุรมิ  ชาตึ  ปุริม  ภว  ปุริม   
นิเกต   ปุพฺเพ   มนุสฺสภูโต   สมาโน   พหุชนสฺส   อตฺถกาโม   อโหสิ   
หิตกาโม   ผาสุกาโม   โยคกฺเขมกาโม   กินฺตีเม   สทฺธาย   วฑฺเฒยฺยุ   
สีเลน   วฑฺเฒยฺยุ   สุเตน   วฑฺเฒยฺยุ  พุทฺธิยา  วฑฺเฒยฺยุ  ๕  จาเคน   
วฑฺเฒยฺยุ    ธมฺเมน    วฑฺเฒยฺยุ    ป ฺาย    วฑฺเฒยฺยุ    ธนธ ฺเน   
วฑฺเฒยฺยุ     เขตฺตวตฺถุนา    วฑฺเฒยฺยุ    ทฺวิปทจตุปฺปเทหิ    วฑฺเฒยฺยุ   
ปุตฺตทาเรหิ     วฑฺเฒยฺยุ    ทาสกมฺมกรโปริเสหิ    วฑฺเฒยฺยุ    าตีหิ   
วฑฺเฒยฺยุ   มตฺิเตหิ   วฑฺเฒยฺยุ   พนฺธเวหิ   วฑฺเฒยฺยุนฺติ  ฯ  โส  ตสฺส   
#๑ ม. มหึ จ ปน  ิโต ฯ ย.ุ ส หิ จ ปน  ิโต ฯ ๒ ยุ. อารหานิ ฯ ๓ ยุ. จสทฺโท   
#น ทิสฺสติ ฯ ๔ ม. ยุ. ยทจิ ฯ ๕ ม. ยุ. พุทฺธิยา วฑฺเฒยฺยุนฺติ น ทสิฺสติ ฯ    
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กมฺมสฺส   กตตฺตา   อุปจิตตฺตา   ฯเปฯ   โส   ตโต   จุโต   อิตฺถตฺต   
อาคโต     สมาโน     อิมานิ    ตีณิ    มหาปุริสลกขฺณานิ    ปฏลิภติ   
สีหปุพฺพทฺธกาโย  จ  โหติ  ปตฺตนฺตรโส  ๑  จ  สมวฏฏกฺขนฺโธ จ ฯ โส   
เตหิ   ลกฺขเณหิ   สมนฺนาคโต   สเจ  อคาร  อชฺฌาวสติ  ราชา  โหติ   
จกฺกวตฺติ   ฯเปฯ   ราชา   สมาโน   กึ   ลภติ  อปริหานธมฺโม  โหติ   
น   ปริหายติ   ธนธ ฺเน   เขตฺตวตฺถุนา  ทฺวิปทจตุปฺปเทหิ  ปุตฺตทาเรหิ   
ทาสกมฺมกรโปริเสหิ    าตีหิ    มิตฺเตหิ    พนฺธเวหิ    น   ปริหายติ   
สพฺพสมฺปตฺติยา   ราชา   สมาโน   อิท   ลภติ  ฯเปฯ  พุทฺโธ  สมาโน   
กึ    ลภติ   อปริหานธมฺโม   โหติ   น   ปริหายติ   สทฺธาย   สีเลน   
สุเตน    จาเคน    ป ฺาย   น   ปริหายติ   สพฺพสมฺปตฺติยา   พุทฺโธ   
สมาโน อิท ลภติ ฯ เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต วุจฺจติ   
         [๑๕๕] สทฺธาย สีเลน สุเตน พุทฺธิยา   
               จาเคน ธมฺเมน พหูหิ สาธุภิ   
               ธเนน ธ ฺเน จ เขตฺตวตฺถุนา   
               ปุตฺเตหิ ทาเรหิ จตุปฺปเทหิ จ   
               าตีหิ มิตฺเตหิ จ พนฺธเวหิ   
               พเลน วณฺเณน สุเขน จูภย   
               กถ น หาเยยฺยุนฺติ ๒ ปเรหิ ๓ อิจฺฉติ   
               อทฺธ สมิทฺธ ฺจ ๔ ปนาภิกงฺขติ ฯ   
               สสหีปุพฺพทฺธสุสณฺ ิโต อหุ   
#๑ ม. ย.ุ จิตนฺตรโส ฯ ๒ ม. ยุ. อิติสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๓ ม. ยุ. ปเรติ ฯ   
#๔ ม. ย.ุ อตฺถสฺส มิทฺธ ีจ ฯ    
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               สมวฏฏกฺขนฺโธ จ ปตฺตนฺตรโส   
               ปุพฺเพ สุจิณฺเณน กเตน กมฺมนุา   
               อหานิย ปุพฺพนิมิตฺตมสฺสต ฯ   
               คิหีป ธ ฺเน ธเนน วฑฺฒติ   
               ปุตฺเตหิ ทาเรหิ จตุปฺปเทหิ จ   
               อกิ ฺจโน ปพฺพชิโต อนุตฺตร   
               ปปโฺปติ สมฺโพธมิหานธมฺมตนฺติ ๑ ฯ   
    [๑๕๖]   ยป   ภิกฺขเว   ตถาคโต  ปุรมิ  ชาตึ  ปุริม  ภว  ปุริม   
นิเกต  ปุพฺเพ  มนุสฺสภูโต  สมาโน  สตฺตาน  อวิเหสกชาติโก  ๒ อโหสิ   
ปาณินา  วา  เลฑฺฑุนา  วา  ทณฺเฑน  วา  สตฺเถน  วา  ฯ  โส  ตสฺส   
กมฺมสฺส   กตตฺตา   อุปจิตตฺตา   ฯเปฯ   โส   ตโต   จุโต   อิตฺถตฺต   
อาคโต   สมาโน   อิม   มหาปุริสลกฺขณ   ปฏิลภติ   รสคฺคสคฺคี   โหติ   
อุทฺธคฺคสฺส  รสหรณิโย  คีวาย  ชาตา  โหนฺติ  สมวาหรสหรณิโย  ๓  ฯ   
โส   เตน   ลกฺขเณน   สมนฺนาคโต   สเจ  อคาร  อชฌฺาวสติ  ราชา   
โหติ   จกฺกวตฺติ   ฯเปฯ   ราชา   สมาโน   กึ   ลภติ   อปฺปาพาโธ   
โหติ   อปฺปาตงฺโก   สมเวปากินิยา   คหณิยา   สมนฺนาคโต  นาติสีตาย   
นาจฺจุณฺหาย  ราชา  สมาโน  อิท  ลภติ  ฯเปฯ  พุทฺโธ  สมาโน กึ ลภติ   
อปฺปาพาโธ   โหติ   อปฺปาตงฺโก   สมเวปากินิยา  คหณิยา  สมนฺนาคโต   
นาติสีตาย    นาจฺจุณฺหาย   มชฺฌิมาย   ปธานกฺขมาย   พุทฺโธ   สมาโน   
อิท ลภติ ฯ เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต วุจฺจติ   
#๑ ม. ย.ุ สมโฺพธึ อสหานธมฺมตนฺติ ฯ ๒ ม. ย.ุ อวิเหกชาติโก ฯ   
#๓ ม. สมาภิวาหินิโย ฯ ย.ุ สมภิวาหินิโย ฯ    
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    [๑๕๗] น ปาณินา น จ ปน ทณฺฑเลฑฺฑุนา ๑   
          สตฺเถน วา มรณวเธน วา ปน ๒   
          อุพฺพาธนาย ปริตชชฺนาย วา   
          น วิเหยี ชนตมเหโก ๓ อหุ ฯ   
          เตเนว โส สุคติสุ เปจฺจ ๔ โมทติ   
          สุขปฺผล กิริย ๕ สุขานิ วินฺทติ   
          ปามุ ฺชสา ๖ รสหรณี สุสณฺ ิตา   
          อิธาคโต ลภติ รสคฺคิสคฺคิต ๗ ฯ   
          เตนาหุ น อภินิปณุา ๘วิจกฺขณา   
          อย นโร สุขพหุโล ภวิสฺสติ   
          คิหิสฺส วา ปพฺพชิตสฺส วา ปน ๒   
          ต ลกฺขณ ภวติ ตทตฺถโชตกนฺติ ฯ   
    [๑๕๘]   ยป   ภิกฺขเว   ตถาคโต  ปรุมิ  ชาตึ  ปุริม  ภว  ปุริม   
นิเกต  ปุพฺเพ  มนุสฺสภูโต  สมาโน  น  จ  ๙ วิสฏ น จ วิสาวิ ๑๐ น   
จ  ๑๑  ปน วิเธยฺยเปกฺขิตา ๑๒ อุชุ ๑๓ ตถา ปสฏมุชมุโน ๑๔ หุตฺวา   
อุชุเปกฺขิตา อโหสิ ๑๕ ปยจกฺขุนา พหุชน อุทกฺขิตา ๑๖ อโหสิ ฯ โส ตสฺส   
กมฺมสฺส  กตตฺตา  อุปจิตฺตตา  ฯเปฯ  โส  ตโต  จุโต  อิตฺถตฺต  อาคโต   
สมาโน    อิมานิ    เทฺว   มหาปุริสลกขฺณานิ   ปฏลิภติ   อภินีลเนตฺโต   
#๑ ม. น ปาณิทณฺเฑหิ ปนาถ เลฑฺฑุนา ฯ ๒ ยุ. ปุน ฯ ๓ ยุ. น เหยี ชนตุมเหโก ฯ   
#๔ ม. ย.ุ สุคติมุเปจฺจ ฯ ๕ ม. ยุ. กริย ฯ ๖ ม. สโมชสา ฯ ยุ. สมฺปชชฺสา ฯ   
#๗ ม. ยุ. รสคฺคสคฺคิต ฯ ๘ ม. อตินิปุณา ฯ ๙-๑๑ ยุ. จสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๑๐ ม.   
#วิสาจิ ฯ ยุ. วิสาจิต ฯ ๑๒ ม. ย.ุ วิเจยฺยเปกฺขิตา ฯ ๑๓ ม. อุชุ ฯ ๑๔ ยุ. ...   
#มุทุมโน ฯ ๑๕ ม. ย.ุ หุตฺวา อุชุเปกฺขิตา อโหสีติ ปาตฺตย นตฺถิ ฯ ๑๖ ม. ยุ.   
#อุทิกฺขิตา ฯ    
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จ   โหติ   โคปขุโม   จ  ฯ  โส  เตหิ  ลกฺขเณหิ  สมนฺนาคโต  สเจ   
อคาร   อชฺฌาวสติ   ราชา   โหติ   จกฺกวตฺติ  ฯเปฯ  ราชา  สมาโน   
กึ   ลภติ   ปยทสฺสโน   โหติ   พหุโน   ชนสฺส   ปโย  โหติ  มนาโป   
พฺราหฺมณคหปติกาน     เนคมชานปทาน    คณกมหามตฺตาน    อนีกฏาน   
โทวาริกาน  อมจฺจาน  ปาริสชฺชาน  ราชูน  โภคิกาน ๑ กุมาราน ราชา   
สมาโน   อิท   ลภติ   ฯเปฯ   พุทฺโธ   สมาโน  ก ึ ลภติ  ปยทสฺสโน   
โหติ   พหุโน   ชนสฺส   ปโย  โหติ  มนาโป  จ  ๒  ภิกฺขูน  ภิกฺขุนีน   
อุปาสกาน   อุปาสิกาน  เทวาน  มนุสฺสาน  อสุราน  นาคาน  คนฺธพฺพาน   
พุทฺโธ สมาโน อิท ลภติ ฯ เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต วุจฺจติ   
    [๑๕๙] น จ วิสฏ น จ วิสาวิ   
          น จ ปน วิเธยฺยเปกฺขิตา   
          อุช ุตถา ปสฏมุชุมโน ๓   
          ปยจกขฺุนา พหุชน อุทกฺขิตา ฯ   
          สุคติสุ โส ผลวิปาก   
          อนุภวติ ตตฺถ โมทติ   
          อิธ จ ๔ ภวติ โคปขุโม   
          อภินีลเนตฺตนยโน สุทสฺสโน ฯ   
          อภิโยคิโน จ นิปุณา   
          พหุปทนิมิตฺตโกวิทา   
          โคปขุมนยนกุสลา ๕ มนุชา   
#๑ ม. ย.ุ โภคิยาน ฯ ๒ ม. ย.ุ จสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๓ ยุ. ...มุทุมโน ฯ   
#๔ ม. ย.ุ จ ปน ฯ  ๕ ม. ยุ. สุขุมนยนกุสลา ฯพ    
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          ปยทสสฺโนติ อภินนฺทสนฺติ ๑ น ฯ   
          ปยทสสฺโน คิหี สนโฺต จ   
          ภวติ พหุชนปยายโก ๒   
          ยท ิปน ๓ ภวติ คิหิ สมโณ ๔   
          โหติ ปโย พหูน โสกนาสโนติ ฯ   
    [๑๖๐]   ยป   ภิกฺขเว   ตถาคโต  ปุรมิ  ชาตึ  ปุริม  ภว  ปุริม   
นิเกต   ปุพฺเพ   มนุสฺสภูโต   สมาโน  พหุชนปุพฺพงฺคโม  อโหสิ  กุสเลสุ   
ธมฺเมสุ   พหชุนปาโมกฺโข  กายสุจริเตน  วจีสุจริเตน  มโนสุจริเตน  ๕   
ทานสวิภาเค  สลีสมาทาเน อุโปสถูปวาเส มตฺเตยฺยตาย ๖ เปตฺเตยฺยตาย   
สาม ฺตาย    พฺรหฺม ฺตาย    กุเลเชฏาปจายิตาย    อ ฺตร ฺตเรสุ   
จ   ๗   อธิกสุเลสุ  ธมฺเมสุ  ฯ  โส  ตสฺส  กมฺมสฺส  กตตฺตา  ฯเปฯ   
โส   ตโต   จุโต   อิตฺถตฺต   อาคโต   สมาโน   อิท  มหาปุริสลกขฺณ   
ปฏิลภติ   อุณฺหีสสีโส   โหติ   ฯ   โส   เตน   ลกฺขเณน  สมนฺนาคโต   
สเจ   อคาร   อชฺฌาวสติ   ราชา   โหติ   จกฺกวตฺติ   ฯเปฯ  ราชา   
สมาโน   กึ   ลภติ  มหาสฺส  ชโน  อนฺวายิโก  โหติ  พฺราหฺมณคหปติกา   
เนคมชานปทา     คณกมหามตฺตา    อนีกฏา    โทวาริกา    อมจฺจา   
ปาริสชฺชา    ราชาโน    โภคิกา    กุมารา   ราชา   สมาโน   อิท   
ลภติ    ฯเปฯ    พุทฺโธ    สมาโน    ก ึ   ลภติ    มหาสฺส   ชโน   
อนฺวายิโก   โหติ   ภิกฺขู   ภิกฺขุนิโย   อุปาสกา   อุปาสิกาโย   เทวา   
มนุสฺสา   อสุรา   นาคา   คนฺธพฺพา   พุทฺโธ   สมาโน  อิท  ลภติ  ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อภินิทฺทิสนฺติ ฯ ๒ ม. พหุชนปยายิโต ฯ ยุ. พหูนฺน ปยายิโต ฯ   
#๓ ม. ยุ. ยทจิ น ฯ ๔ คิหี สมโณ โหติ ฯ ๕ ม. ย.ุ กายสุจริเต วจีสุจริเต   
#มโนสุจริเต ฯ  ๖ ย.ุ เมตฺเตยฺยตาย ฯ ๗ ยุ. จสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ    
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เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต วุจฺจติ   
    [๑๖๑] ปุพฺพงฺคโม สุจริเตสุ อหุ   
          ธมฺเมสุ ธมฺมจริยาภิรโต   
          อนฺวายิโก พหุชนสฺส อหุ   
          สคฺเคสุ เวทยิถ ๑ ปุ ฺผล ฯ   
          เวทยิตฺวา ๒ โส สุจริตสฺส ผล   
          อุณฺหสีสีสตฺตมิธชฺฌคมา   
          พฺยากสุ พฺย ฺชนนิมิตฺตธรา   
          ปุพฺพงฺคโม พหุชน เหสฺสติ ๓ ฯ   
          ปฏิโภคิยานิ ๔ มนุเชสุ อิธ   
          ปุพฺเพป ตสฺส อภิหรนฺติ ตทา   
          ยท ิขตฺติโย ภวติ ภูมิปติ   
          ปฏิหารก พหุชเน ลภติ ฯ   
          อถ เจว ปพฺพชติ โส มนุโช   
          ธมฺเมสุ โหติ ปคุโณ วิสวี   
          ตสฺสานุสาสนคุณาภิรโต ๕   
          อนฺวายิโก พหุชโน ภวตีติ ฯ   
    [๑๖๒]   ยป   ภิกฺขเว   ตถาคโต  ปุรมิ  ชาตึ  ปุริม  ภว  ปุริม   
นิเกต   ปุพฺเพ   มนุสฺสภูโต   สมาโน   มุสาวาท   ปหาย   มุสาวาทา   
ปฏิวิรโต   อโหสิ   สจฺจวาที  สจฺจสนฺโธ  เถโต  ปจฺจยิโก  อวิสวาทโก   
#๑ ม. ย.ุ เวทยิตฺถ ฯ ๒ ยุ. เวทิตฺวา ฯ ๓ ยุ. พหุนฺน เหสฺสตาย ฯ   
#๔ ม. ปฏโิภคิยา ฯ  ๕ ม. ตสฺสานุสาสนิคุณาภิรโต ฯ ยุ. ตสฺสานุสาสนี คุณาภิรโต ฯ    
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โลกสฺส   ฯ   โส   ตสฺส   กมฺมสฺส  กตตฺตา  ฯเปฯ  โส  ตโต  จุโต   
อิตฺถตฺต   อาคโต   สมาโน   อิมานิ   เทฺว  มหาปุรสิลกฺขณานิ  ปฏิลภติ   
เอเกกโลโม    จ    โหติ   อุณฺณา   จ   ภมุกนฺตเร   ชาตา   โหติ   
โอทาตา   มุทุ  ตูลสนฺนิภา  ฯ  โส  เตหิ  ลกฺขเณหิ  สมนฺนาคโต  สเจ   
อคาร   อชฺฌาวสติ  ราชา  โหติ  จกฺกวตฺติ  ฯเปฯ  ราชา  สมาโน  ก ึ  
ลภติ    มหาสฺส   ชโน   อุปวตฺตติ   พฺราหฺมณคหปติกา   เนคมชานปทา   
คณกมหามตฺตา   อนีกฏา   โทวาริกา   อมจฺจา   ปาริสชฺชา  ราชาโน   
โภคิกา  กุมารา  ราชา  สมาโน  อิท  ลภติ  ฯเปฯ  พุทฺโธ  สมาโน กึ   
ลภติ   มหาสฺส  ชโน  อุปวตฺตติ  ภิกฺขู  ภิกฺขุนิโย  อุปาสกา  อุปาสิกาโย   
เทวา  มนุสฺสา  อสุรา  นาคา  คนฺธพฺพา  พุทฺโธ  สมาโน  อิท  ลภติ ฯ   
เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต วุจฺจติ   
    [๑๖๓] สจฺจปฺปฏิ ฺโ ปุริมาสุ ชาติสุ   
          อเทฺวชฺฌวาโจ อลกิ วิวชฺชย ิ  
          น โส วิสวาทยิตาป กสฺสจิ   
          ภูเตน ตจฺเฉน ตเถน ภาสยิ ๑ ฯ   
          เสตา สุสุกฺกา สุมุทุ ๒ ตูลสนนฺิภา   
          อุณฺณา สุชาตา ภมุกนฺตเร อหุ   
          น โลมกูเปสุ ทุเว อชายิสุ   
          เอเกกโลมูปจิตงฺควา อหุ ฯ   
          ต ลกฺขณ ฺ ู พหโว สมาคตา   
#๑ ยุ. โตสยิ ฯ ๒ ม. ยุ. มทุุ ฯ    
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          พฺยากสุ อุปฺปาฏนิมิตฺตโกวิทา ๑   
          อุณฺณา จ โลมา จ ยถา สุสณฺ ิตา   
          อุปวตฺตติ ๒ อีทิสก พหุชโน ๓ ฯ   
          คิหีป ๔ สนฺต อุปวตฺตติ ชโน   
          พหุ ปรุตฺถา ปกเตน กมฺมุนา   
          อกิ ฺจน ปพฺพชิต อนุตฺตร   
          พุทฺธป สนฺต อุปวตฺตติ ชโนติ ฯ   
    [๑๖๔]   ยป   ภิกฺขเว   ตถาคโต  ปุรมิ  ชาตึ  ปุริม  ภว  ปุริม   
นิเกต   ปุพฺเพ   มนุสฺสภูโต  สมาโน  ปสุณ  วาจ  ๕  ปหาย  ปสุณาย   
วาจาย   ปฏิวิรโต   อโหส ิ 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   อโหส ิ ฯ  โส   
ตสฺส   กมฺมสฺส   กตตฺตา   ฯเปฯ   โส  ตโต  จุโต  อิตฺถตฺต  อาคโต   
สมาโน    อิมานิ   เทฺว   มหาปุริสลกขฺณานิ   ปฏลิภติ   จตฺตาฬีสทนฺโต   
จ  ๖  โหติ  อวิรฬทนฺโต  จ  ฯ  โส  เตหิ ลกฺขเณหิ สมนฺนาคโต สเจ   
อคาร   อชฺฌาวสติ   ราชา   โหติ   จกฺกวตฺติ  ฯเปฯ  ราชา  สมาโน   
กึ  ลภติ  อเภชฺชปรโิส โหติ อเภชฺชสฺส ๗ โหนฺติ ปรสิา พฺราหฺมณคหปติกา   
เนคมชานปทา        คณกมหามตฺตา       อนีกฏา       โทวาริกา   
อมจฺจา   ปารสิชฺชา   ราชาโน  โภคิกา  กุมารา  ราชา  สมาโน  อิท   
#๑ ม. ย.ุ อุปปฺาท... ฯ ๒ ม. อุปวตฺตตี ฯ ๓ ย.ุ เอทิสก พหุชฺชโน ฯ ๔ ม. ยุ.   
#คิหิมฺป ฯ ๕ ยุ. ปสุณาวาจ ฯ ๖ ย.ุ จสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๗ ม. ยุ.   
#อเภชฺชาสฺส ฯ    
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ลภติ    ฯเปฯ    พุทฺโธ   สมาโน   กึ   ลภติ   อเภชฺชปริโส   โหติ   
อเภสชฺชสฺส   โหนฺติ   ปรสิา   ภิกฺขู   ภิกฺขุนิโย  อุปาสกา  อุปาสิกาโย   
เทวา   มนุสฺสา   อสุรา   นาคา   คนฺธพฺพา   พุทฺโธ   สมาโน   อิท   
ลภติ ฯ เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต วุจฺจติ   
    [๑๖๕] สเวภุติย ๑ สหิตเภทการึ   
          เภทปฺปวฑฺฒนวิวาทการึ   
          กลหปปฺวฑฺฒนอกิจฺจการึ   
          สหิตาน เภทชนนึ นภณิ ฯ   
          อวิวาทวฑฺฒนกรึ สุคิร ๒-ศ   
          ภินฺนาน สนฺธิชนน ึ๓ อภณิ   
          กลห ชนสฺส ปนุท ิ๔ สมงฺคี   
          สตฺเตหิ ๕ นนฺทติ ปโมทติ จ   
          สุคติสุ โส ผลวิปาก   
          อนุภวติ ตตฺถ โมทติ   
          ทนฺตา อิธ โหนฺติ อวิรฬา ๖ สหิตา   
          จตุโร ทสสฺส มุขชา สุสณฺ ิตา ฯ   
          ยท ิขตฺติโย ภวติ ภูมิปติ   
          อวิเภทยสฺส ๗ ปรสิา ภวติ ๘  
          สมโณ จ โหติ วิรโช วิมโล   
          ปริสาสฺส โหติ อนุคตา อจลาติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ เวภูติย ฯ ๒ ย.ุ คิร ฯ ๓ ม. ย.ุ ภินฺนานุสนฺธิชนนึ ฯ ๔ ม. ปนุที ฯ   
#๕ ม. ย.ุ สหิเตหิ ฯ ๖ ยุ. อวิรา ฯ ๗ ม. อวิเภทิยาย ฯ ยุ. อวีเห ิยาสฺส ฯ   
#๘ ยุ. ภวนฺติ ฯ    
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    [๑๖๖]   ยป   ภิกฺขเว   ตถาคโต  ปุรมิ  ชาตึ  ปุริม  ภว  ปุริม   
นิเกต   ปุพฺเพ   มนุสฺสภูโต   สมาโน   ผรุส   วาจ   ปหาย  ผรุสาย   
วาจาย    ปฏวิิรโต   อโหสิ   ยา   สา   วาจา   เนลา   กณฺณสุขา   
เปมนียา    หทยงฺคมา    โปรี   พหุชนกนฺตา   พหุชนมนาปา   ตถารูป   
วาจ   ภาสิตา   อโหสิ   ฯ   โส  ตสฺส  กมฺมสฺส  กตตฺตา  อุปจิตตฺตา   
ฯเปฯ   โส   ตโต   จุโต   อิตฺถตฺต   อาคโต  สมาโน  อิมานิ  เทวฺ   
มหาปุริสลกขฺณานิ    ปฏลิภติ    ปหูตชิโวฺห    จ    โหติ   พฺรหฺมสฺสโร   
จ   กรวิกภาณี   ฯ   โส   เตหิ  ลกฺขเณหิ  สมนฺนาคโต  สเจ  อคาร   
อชฺฌาวสติ   ราชา   โหติ   จกฺกวตฺติ   ฯเปฯ   ราชา   สมาโน   กึ   
ลภติ   อาเทยฺยวาโจ   โหติ  อาทิยนฺตสฺส  ๑  วจน  พฺราหฺมณคหปติกา   
เนคมชานปทา     คณกมหามตฺตา    อนีกฏา    โทวาริกา    อมจฺจา   
ปาริสชฺชา   ราชาโน  โภคิกา  กุมารา  ราชา  สมาโน  อิท  ลภติ  ฯ   
ฯเปฯ  พุทฺโธ  สมาโน  ก ึ ลภติ  อาเทยฺยวาโจ  โหติ  อาทิยนฺตสฺส ๑   
วจน    ภิกฺขู    ภิกฺขุนิโย   อุปาสกา   อุปาสิกาโย   เทวา   มนุสฺสา   
อสุรา   นาคา   คนฺธพฺพา   พุทฺโธ   สมาโน  อิท  ลภติ  ฯ  เอตมตฺถ   
ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต วุจฺจติ   
    [๑๖๗] อกฺโกสภณฺฑนวิเหสการึ   
          อุพฺพาธกร ๒ พหุชนปฺปมทฺทน   
          อพาฬหฺคิร โส นภณิ ผรุส   
          มธุร ภณิ สุสหิต สขิล ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อาทิยนฺติสฺส ฯ ๒ ม. อุพฺพาธิก ฯ ย.ุ อุพฺพายิก ฯ    
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          มนโส ปยา หทยคามินิโย   
          วาจา โส เอรยติ กณฺณสุขา   
          วาจา สุจิณฺณผลมนุภวิ   
          สคฺเคสุ เวทยิถ ๑ ปุ ฺผล   
          วิทิตฺวา โส สุจริตสฺส ผล   
          พฺรหฺมสฺสรตฺตมิธชฺฌคมา   
          ชิวฺหาสฺส โหติ วิปลุา ปุถลุา ๒   
          อาเทยฺยวากฺยวจโน ภวติ   
          คิหิโนป อิชฺฌติ ยถา ภณโต   
          อถ เจ ๓ ปพฺพชติ โส มนุโช   
          อาทิยนฺตสฺส วจน ชนกา ๔   
          พหุโน พหุ สุภณิต ภณโตติ ฯ   
    [๑๖๘]   ยป   ภิกฺขเว   ตถาคโต  ปุรมิ  ชาตึ  ปุริม  ภว  ปุริม   
นิเกต   ปุพฺเพ   มนุสฺสภูโต  สมาโน  สมฺผปฺปลาป  ปหาย  สมผฺปฺปลาปา   
ปฏิวิรโต   อโหสิ   กาลวาที   ภูตวาที   ธมฺมวาที   อตฺถวาที   [๕]   
วินยวาที  นิธานวตึ  วาจ  ภาสิตา  [๖]  กาเลน  สาปเทส ปริยนฺตวตึ   
อตฺถส ฺหิต   ฯ   โส   ตสฺส   กมฺมสฺส   กตตฺตา   อุปจิตตฺตา   ฯเปฯ   
โส   ตโต   จุโต   อิตฺถตฺต   อาคโต   สมาโน   อิม  มหาปุริสลกขฺณ   
ปฏิลภติ   สหีหนุ   โหติ   ฯ   โส  เตน  ลกฺขเณน  สมนฺนาคโต  สเจ   
อคาร   อชฺฌาวสติ   ราชา   โหติ   จกฺกวตฺติ  ฯเปฯ  ราชา  สมาโน   
#๑ ม. ย.ุ เวทยถ ฯ ๒ ยุ. ถลูา ฯ ๓ ยุ. เจป ฯ ๔ ม. ย.ุ ชนตา ฯ ๕ ม. ย.ุ   
#ธมฺมวาที ฯ ๖ ม. ยุ. อโหสิ ฯ    
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กึ    ลภติ    อปฺปธสิโก    โหติ   เกนจิ   มนุสฺสภูเตน   ปจฺจตฺถิเกน   
ปจฺจามิตฺเตน   ราชา   สมาโน  อิท  ลภติ  ฯเปฯ  พุทโฺธ  สมาโน  กึ   
ลภติ   อปฺปธสิโก   โหติ  อพฺภนฺตเรหิ  วา  พาหิเรหิ  วา  ปจฺจตฺถเิกหิ   
ปจฺจามิตฺเตหิ   ราเคน   วา  โทเสน  วา  โมเหน  วา  สมเณน  วา   
พฺราหฺมเณน  วา  เทเวน  วา  มาเรน  วา  พฺรหฺมุนา  วา  เกนจิ วา   
โลกสฺม ึ  พุทฺโธ   สมาโน  อิท  ลภติ  ฯ  เอตมตฺถ  ภควา  อโวจ  ฯ   
ตตฺเถต วุจฺจติ   
    [๑๖๙] น สมฺผปฺปลาป น วุจฺจทฺธตนฺติ ๑   
          อวิกิณฺณวจนพฺยปโถ จ ๒ อโหสิ   
          อหิตมป ๓ จ อปนุทิ หิตมป จ   
          พหุชนสุข ฺจ อภณิ ฯ   
          ต กตฺวาน อิโต จุโต ทิวมุปปชฺช ิ  
          สุกตผลวิปากมโนโภสิ ๔   
          จวิย ปนุริธาคโต สมาโน   
          ทฺวิทุคฺคมวรตรหนุตฺตมลตฺถ ฯ   
          ราชา โหติ สุทฺทุปปฺธสิโย มนชุนิฺโท   
          มนชุาธิปติ มหานุภาโว   
          ติทิวปุรวรสโม ภวติ   
          สุรวรตโรริว อินฺโท ฯ   
          คนฺธพฺพาสุรสกฺกรกฺขเสภิ ๕ สุเรภิ ๖   
#๑ ม. ย.ุ น มทฺุธต ฯ ๒ ม. จสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ยุ. ว ฯ ๓ ย.ุ อหิตมฺป ...   
#หิตมฺป ฯ  ๔ ม. ย.ุ ...นุโภสิ ฯ ๕ ม. ...ยกฺขรกฺขเสภิ ฯ ๖ ย.ุ ...รกฺขเสหิ   
#สุเรหิ ฯ    
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          น หิ ภวติ สุปฺปธสิโย ตถตฺโต   
          ยท ิภวติ [๑] ตถาวิโธ อิธ   
          ทิสา จ ปติ ทิสา จ วิทิสา จาติ ฯ   
    [๑๗๐]  ยป  ภิกฺขเว  ตถาคโต  ปุริม  ชาตึ  ปุริม ภว ปุริม นิเกต   
ปุพฺเพ  มนุสฺสภูโต  สมาโน  มิจฺฉาอาชีว  ๒  ปหาย สมฺมาอาชีเวน ชีวิก   
กปฺเปสิ       ตุลากูฏกสกูฏมานกูฏอุกโฺกฏนว ฺจนนิกติสาวิโยคา       ๓   
เฉทนวธพนฺธนวิปราโมสอาโลปสาหสาการา ๔ ปฏิวิรโต อโหสิ ฯ โส ตสฺส   
กมฺมสฺส   กตตฺตา   อุปจิตตฺตา   อุสฺสนฺนตฺตา  วิปุลตฺตา  กายสฺส  เภทา   
ปร  มรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชชฺติ  ฯ  โส  ตสฺส  อ ฺเ  เทเว   
ทสหิ   าเนหิ  อธิคณฺหาติ  ทิพฺเพน  อายุนา  ทิพฺเพน  วณฺเณน  ทิพฺเพน   
ยเสน  ทิพฺเพน  สุเขน  ๕  ทิพฺเพน อธิปเตยฺเยน ทิพฺเพหิ รูเปหิ ทิพฺเพหิ   
สทฺเทหิ  ทิพฺเพหิ  คนฺเธหิ  ทิพฺเพหิ  รเสหิ  ทิพฺเพหิ  โผฏพฺเพหิ  ฯ โส   
ตโต   จุโต  อิตฺถตฺต  อาคโต  สมาโน  อิมานิ  เทฺว  มหาปุริสลกขฺณานิ   
ปฏิลภติ   สมทนฺโต  จ  โหติ  สุสุกฺกทาโ  จ  ฯ  โส  เตหิ  ลกขฺเณหิ   
สมนฺนาคโต   สเจ  อคาร  อชฺฌาวสติ  ราชา  โหติ  จกฺกวตฺติ  ธมฺมิโก   
ธมฺมราชา  จาตุรนฺโต วิชติาวี ชนปทฏาวริยปฺปตฺโต สตฺตรตนสมนฺนาคโต ฯ   
ตสฺสิมานิ     สตฺต     รตนานิ     ภวนฺติ     เสยฺยถีท     จกฺกรตน   
หตฺถิรตน   อสฺสรตน   มณิรตน   อิตฺถีรตน  คหปติรตน  ปริณายกรตนเมว   
สตฺตม   ฯ   ปโรสหสฺส   โข  ปนสฺส  ปุตฺตา  ภวนฺติ  สูรา  วีรงฺครูปา   
ปรเสนปฺปมทฺทนา   ฯ   โส   อิม   ปวึ  สาครปริยนฺต  อขีล  อนิมิตฺต   
#๑ ยุ. คิหี ฯ ๒ ม. ย.ุ มิจฺฉาชีว ฯ ๓ ย.ุ สาจิโยคา ฯ ๔ ม. ...สหสาการา ฯ   
#๕ ม. ทิพฺเพน สุเขน ทิพฺเพน ยเสน ฯ    
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อกณฺฏก   อิทฺธ   ผีต  เขม  สิว  นิรพฺพุท  อทณฺเฑน  อสตฺเถน  ธมฺเมน   
สเมน  ๑  อภิวิชิย  อชฺฌาวสติ  ราชา สมาโน กึ ลภติ สุจิปริวาโร โหติ   
สุจิสฺส     โหนฺติ     ปริวารา     พฺราหฺมณคหปติกา    เนคมชานปทา   
คณกมหามตฺตา   อนีกฏา   โทวาริกา   อมจฺจา   ปาริสชฺชา  ราชาโน   
โภคิกา  กุมารา  ราชา  สมาโน  อิท  ลภติ  ฯ สเจ โข ปน อคารสฺมา   
อนาคาริย  ปพฺพชติ  อรห  โหติ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  โลเก วิวฏจฺฉโท พุทฺโธ   
สมาโน   กึ   ลภติ  สุจิปรวิาโร  โหติ  สุจิสฺส  โหนติฺ  ปริวารา  ภิกฺขู   
ภิกฺขุนิโย  อุปาสกา  อุปาสิกาโย  เทวา  มนุสฺสา  อสุรา นาคา คนฺธพฺพา   
พุทฺโธ สมาโน อิท ลภติ ฯ เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต วุจฺจติ   
    [๑๗๑] มิจฺฉาชีว ฺจ อวสฺสชิ สเมน   
          วุตฺตึ สจิุนา โส ชนยิตฺถ ธมฺมิเกน   
          อหิตมป จ อปนุทิ หิตมป จ   
          พหุชนสุข ฺจ อจริ ๒ ฯ   
          สคฺเค เวทยติ นโร สุผลานิ ๓   
          กริตฺวา นิปุเณภิ วิทูภิ สพฺภิ ๔   
          วณฺณิตานิ ติทิวปุรวรสโม   
          อภิรมติ รติขิฑฺฑาสมงฺคี ฯ   
          อลทฺธา น ๕ มนุสสฺก ภว ตโต จวิย ๖   
          ปุน ๗ สุกตผลวิปากเสสเกน   
          ปฏิลภติ ลปนช สมมป   
#๑ ม. ย.ุ อย น ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. อาจริ ฯ ๓ ม. ย.ุ สุขปฺผลานิ ฯ ๔ ยุ. สมพฺภิ ฯ   
#๕ ม. ลทฺธาน ฯ ย.ุ ลทฺธา ฯ ๖ ม. จวิตฺวาน ฯ ๗ ม. ปุนสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ    
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          สุจิ จ สุวิสุทฺธสุสุกฺก ๑ ฯ   
          ต เวยฺย ฺชนิกา สมาคตา พหโว   
          พฺยากสุ นิปุณา สมฺมตา มนุชา ๒   
          สุจิชนปริวารคโณ ภวติ   
          ทชิสมสุกฺกสุจิโสภนทนฺโต ๓ ฯ   
          ร ฺโ โหติ พหุชโน สุจิปริวาโร   
          มหติม มหิมนุสาสโต จ   
          ปสยฺห น จ ชนปทตุทน   
          หิตมป จ พหุชนสุข ๔ จรนฺติ   
          อถ เจ ปพฺพชติ ภวติ วิปาโป   
          สมโณ สมิตรโช วิวฏจฺฉโท   
          วิคตทรถกลิมโถ อิมป จ   
          ปรป ปรมป จ ปสสฺติ โลก ฯ   
          ตสฺโสวาทกรา พหุคิหี จ   
          ปพฺพชิตา จ อสุจิ วิครหิตปนุทิปาปสฺส ๕   
          หิ สุจีภิ ๖ ปริวุโต   
          ภวติ มลขิลกลกิิเลเสปนุเทภีติ ๗ ฯ   
อิทมโวจ ภควา ฯ อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ๘ฯ   
                  ลกฺขณสุตฺต นิฏ ิต สตฺตม ฯ   
                     __________________   
#๑ ม. สุจิสุสกฺุก ฯ ยุ. สุวิสุทฺธ สุวิสุกกฺ ฯ ๒ ย.ุ มนุชินฺทา ฯ ๓ ยุ.   
#ทิชา ... ฯ  ๔ ม. ...สุข ฺจ ฯ ๕ ม. ครหิต ธุนนฺติ ปาป ฯ ยุ. วิครหิต ธุนนฺติ   
#ปาป ฯ ๖ ม. ส หิ สุจีภิ ฯ ยุ. ส ห ิสุจิ ฯ ๗ ม. ย.ุ ...ปนุเทตีติ ฯ ๘ อิทมโวจ   
#ภควา ฯเปฯ อภินนฺทุนฺตีติ อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ    
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                       สิงฺคาลกสุตฺต   
    [๑๗๒]   เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
เวฬุวเน   กลนฺทกนิวาเป  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  สิงฺคาลโก  ๑   
คหปติปุตฺโต   กาลสฺเสว   วุฏาย   ราชคหา   นิกฺขมิตฺวา   อลฺลวตฺโถ   
อลฺลเกโส    ป ฺชลิโก    ปุถุทฺทิสา   นมสฺสติ   ปรุตฺถิม   ทิส   ทกฺขิณ   
ทิส ปจฺฉิม ทิส อุตฺตร ทิส เหฏ ิม ทิส อุปริม ทิส ฯ   
    [๑๗๓]   อถโข  ภควา  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย   
ราชคห    ปณฺฑาย    ปาวิสิ   ฯ   อทฺทสา   โข   ภควา   สิงฺคาลก   
คหปติปุตฺต    กาลสฺเสว    วุฏาย   ราชคหา   นิกฺขมิตฺวา   อลฺลวตฺถ   
อลฺลเกส    ป ฺชลิก    ปุถทฺุทิสา    นมสฺสนฺต   ปรุตฺถิม   ทิส   ทกฺขิณ   
ทิส   ปจฺฉิม  ทิส  อุตฺตร  ทิส  เหฏ ิม  ทิส  อุปริม  ทิส  ทิสฺวาน  ๒  
สิงฺคาลก  คหปติปุตฺต  เอตทโวจ  กินฺนุ  ๓  ตฺว  คหปติปุตฺต  กาลสฺเสว   
วุฏาย    ราชคหา    นิกขฺมิตฺวา   อลฺลวตฺโถ   อลลฺเกโส   ป ฺชลิโก   
ปุถุทฺทิสา   นมสฺสสิ   ปรุตฺถิม   ทิส   ฯเปฯ   อุปรมิ  ทิสนฺติ  ฯ  ปตา   
มม  ๔  ภนฺเต  กาล  กโรนฺโต เอว ๕ อวจ ทิสา ตาต นมสฺเสยฺยาสีติ   
โส  โข  อห  ภนฺเต  ปตุ  วจน  สกฺกโรนฺโต ครุกโรนฺโต ๖ มาเนนฺโต   
ปูเชนฺโต    กาลสฺเสว    วุฏาย   ราชคหา   นิกฺขมิตฺวา   อลลฺวตฺโถ   
อลฺลเกโส    ป ฺชลิโก   ปุถุทฺทิสา   นมสฺสามิ   ปรุตฺถิม   ทิส   ฯเปฯ   
#๑ สิคาลโกติป ปาโ ฯ ๒ ม. ย.ุ ทิสฺวา ฯ ๓ ม. ก ึนุ โข ฯ ๔ ม. ยุ. ม ฯ   
#๕ ยุ. อย น ทิสฺสติ ฯ ๖ ม. ครุ กโรนฺโต ฯ    
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อุปริม   ทิสนฺติ   ฯ   น   โข   คหปติปุตฺต  อริยสฺส  วินเย  เอว  ฉ   
ทิสา   นมสสฺิตพฺพาติ   ฯ   ยถากถ   ปน   ภนฺเต  อริยสฺส  วินเย  ฉ   
ทิสา   นมสสฺิตพฺพา   สาธุ   เม   ภนฺเต  ภควา  ตถา  ธมฺม  เทเสตุ   
ยถา อริยสฺส วินเย ฉ ทิสา นมสฺสิตพฺพาติ ฯ   
     [๑๗๔]    เตนหิ    คหปติปุตฺต    สณุาหิ    สาธกุ   มนสิกโรหิ   
ภาสิสฺสามีติ   ฯ   เอว  ภนเฺตติ  โข  สิงฺคาลโก  คหปติปุตฺโต  ภควโต   
ปจฺจสฺโสสิ   ฯ  ภควา  เอตทโวจ  ยโต  โข  คหปติปุตฺต  อริยสาวกสฺส   
จตฺตาโร    กมฺมกฺกิเลสา    ปหีนา    โหนฺติ    จตูหิ   ๑   าเนหิ   
ปาปกมฺม   น   กโรติ   ฉ   จ   โภคาน   อปายมุขานิ   น   เสวติ   
โส  เอว  จุทฺทสปาปกาปคโต  ฉทิสาปฏิจฺฉาที  โหติ  ๒ อุโภโลกวิชยาย   
ปฏิปนฺโน    โหติ    ตสฺส    อย ฺเจว    โลโก    อารทฺโธ    โหติ   
ปโร  จ  โลโก  ฯ  โส  ๓  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  สุคตึ สคฺค   
โลก  อุปปชชฺติ  ฯ  กตมสฺส  จตฺตาโร  กมฺมกกฺิเลสา  ปหีนา  โหนฺติ  ฯ   
ปาณาติปาโต   โข  คหปติปุตฺต  กมฺมกฺกิเลโส  อทินฺนาทาน  กมฺมกฺกิเลโส   
กาเมสุ     มิจฺฉาจาโร    กมฺมกฺกิเลโส    มุสาวาโท    กมฺมกฺกิเลโส   
อิมสฺส   จตฺตาโร   กมฺมกกฺิเลสา  ปหีนา  โหนฺตีติ  ฯ  อิทมโวจ  ภควา๕   
อิท วตฺวาน สุคโต อถาปร เอตทโวจ สตฺถา   
    [๑๗๕] ปาณาติปาโต อทินฺนาทาน     มุสาวาโท ปวุจฺจติ ๔   
          ปรทารคมน ฺเจว           น ปสสนฺติ ๕ ปณฺฑิตาติ ฯ   
    [๑๗๖]   กตเมหิ   จตูหิ  าเนหิ  ปาปกมฺม  น  กโรติ  ฉนฺทาคตึ   
#๑ ม. ย.ุ จตุหิ จ ฯ ๒ ม. ยุ. อย น ทิสสฺติ ฯ ๓ ย.ุ อย น ทิสฺสติ ฯ   
#๔ ม. ย.ุ มุสาวาโท จ วุจฺจติ ฯ ๕ ม. ย.ุ นปฺปสสนฺติ ฯ    
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คจฺฉนฺโต   ปาปกมฺม   กโรติ   โทสาคตึ   คจฺฉนฺโต   ปาปกมฺม  กโรติ   
โมหาคตึ   คจฺฉนฺโต   ปาปกมฺม   กโรติ   ภยาคตึ  คจฺฉนฺโต  ปาปกมฺม   
กโรติ   ฯ   ยโต   โข   คหปติปุตฺต   อรยิสาวโก   เนว   ฉนฺทาคตึ   
คจฺฉติ   น   โทสาคตึ   คจฺฉติ   น   โมหาคตึ   คจฺฉติ   น  ภยาคตึ   
คจฺฉติ   ฯ  อิเมหิ  จตูหิ  าเนหิ  ปาปกมฺม  น  กโรตีติ  ฯ  อิทมโวจ   
ภควา อิท วตฺวาน สุคโต อถาปร เอตทโวจ สตฺถา   
    [๑๗๗] ฉนฺทา โทสา ภยา โมหา     โย ธมฺม อติวตฺตติ   
          นิหียติ ตสฺส ยโส ๑        กาฬปกเฺขว จนฺทิมา   
          ฉนฺทา โทสา ภยา โมหา     โย ธมฺม นาติวตฺตติ   
          อาปูรติ ตสฺส ยโส ๑       สกฺุกปกฺเขว จนฺทิมาติ ฯ   
    [๑๗๘]   กตมานิ   ฉ   โภคาน   อปายมุขานิ   น   เสวติ   ฯ   
สุราเมรยมชชฺปมาทฏานานุโยโค   โข   คหปติปุตฺต   โภคาน  อปายมุข   
วิกาลวิสิขาจริยานุโยโค    โภคาน   อปายมุข   สมชชฺาภิจรณ   โภคาน   
อปายมุข   ชตูปฺปมาทฏานานุโยโค  โภคาน  อปายมุข  ปาปมิตฺตานุโยโค   
โภคาน อปายมุข อาลสฺสานุโยโค โภคาน อปายมุข ฯ   
    [๑๗๙]   ฉ   โขเม  คหปติปุตฺต  อาทีนวา  สุราเมรยมชชฺปมาทฏ-   
านานุโยเค    สนฺทิฏ ิกา    ธนชานิ   ๒   กลหปฺปวฑฺฒนี   โรคาน   
อายตน    อกตฺิติส ฺชนนี    หิริโกปนนิทฺทสนี   ป ฺาย   ทุพฺพลีกรณีเตฺวว   
ฉฏ    ปท    ภวติ    ฯ   อิเม   โข   คหปติปุตฺต   ฉ   อาทีนวา   
สุราเมรยมชชฺปมาทฏานานุโยเค ฯ   
#๑ ม. ยโส ตสฺส ฯ ๒ ย.ุ ธน ฺชานิ ฯ    
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    [๑๘๐]   ฉ  โขเม  คหปติปุตฺต  อาทีนวา  วิกาลวิสิขาจริยานุโยเค   
อตฺตาปสฺส    อคุตฺโต    อรกฺขิโต    โหติ    ปุตฺตทาโรปสฺส   อคุตฺโต   
อรกฺขิโต    โหติ   สาปเตยฺยปสฺส   อคุตฺต   อรกฺขิต   โหติ   สงฺกิโย   
จ   โหติ  เตสุ  เตสุ  ๑  าเนสุ  อภูตวจน ฺจ  ตสฺมึ  รูหติ  พหูน ฺจ   
ทุกฺขธมฺมาน  ปุรกฺขิโต  ๒  โหติ  ฯ  อิเม  โข  คหปติปุตฺต ฉ อาทีนวา   
วิกาลวิสิขาจริยานุโยเค ฯ   
    [๑๘๑]  ฉ  โขเม  คหปติปุตฺต  อาทีนวา  สมชฺชาภิจรเณ  กฺว  ๓   
นจฺจ   กฺว   คีต   กฺว   วาทิต   กฺว   อกฺขาน   กฺว  ปาณิสฺสร  กฺว   
กุมฺภถูนนฺติ ฯ อิเม โข คหปติปุตฺต ฉ อาทีนวา สมชฺชาภิจรเณ ฯW   
    [๑๘๒]   ฉ  โขเม  คหปติปุตฺต  อาทีนวา  ชูตปฺปมาทฏานานุโยเค   
ชย  เวร  ปสวติ  ชิโน  วิตฺตมนุโสจติ  ๔ สนฺทิฏ ิกา ธนชานิ สภาคตสฺส   
วจน    น   รหูติ   มิตฺตามจฺจาน   ปริภูโต   โหติ   อาวาหวิวาหกาน   
อปฺปตฺถิโต     โหติ     อกขฺธุตฺโต     [๕]    ปุริสปคฺุคโล    นาล   
ทารภรณายาติ    ๖    ฯ   อิเม   โข   คหปติปุตฺต   ฉ   อาทีนวา   
ชูตปฺปมาทฏานานุโยเค ฯ   
    [๑๘๓]   ฉ   โขเม  คหปติปุตฺต  อาทีนวา  ปาปมิตฺตานุโยเค  เย   
ธุตฺตา   เย   โสณฺฑา   เย   ปปาสา   เย  เนกติกา  เย  ว ฺจนิกา   
เย   สาหสิกา   ตฺยาสฺส   มตฺิตา   โหนฺติ   เต   สหายา   ฯ  อิเม   
โข คหปติปุตฺต ฉ อาทีนวา ปาปมิตฺตานุโยเค ฯ   
    [๑๘๔]  ฉ  โขเม  คหปติปุตฺต  อาทีนวา  อาลสฺสานุโยเค อติสีตนฺติ   
#๑ ม. ย.ุ ปาปเกสุ ฯ ๒ ย.ุ ปุรกฺขโต ฯ ๓ สี. ยุ. สพฺพวาเรสุ กุว ฯ ๔ ยุ.   
#จิตฺตมนุโสจติ ฯ ๕ ม. อย ฯ ๖ ยุ. ทาราภรณายาติ ฯ    
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กมฺม    น    กโรติ    อติอุณฺหนฺติ    กมมฺ   น   กโรติ   อติสายนฺติ   
กมฺม    น   กโรติ   อติปาโตติ   กมฺม   น   กโรติ   อติจฺฉาโตสฺมีติ   
กมฺม    น    กโรติ    อติปปาสิโตสฺมีติ    ๑    กมฺม   น   กโรติ   
ตสฺส   เอว   กิจฺจาปเทสพหุลสฺส   วิหรโต   อนุปฺปนฺนา   เจว  โภคา   
นุปฺปชฺชนฺติ   อุปฺปนฺนา   จ   โภคา   ปริกฺขย   คจฺฉนฺติ  ฯ  อิเม  โข   
คหปติปุตฺต   ฉ   อาทีนวา   อาลสฺสานุโยเคติ   ฯ   อิทมโวจ   ภควา   
อิท วตฺวาน สุคโต อถาปร เอตทโวจ สตฺถา   
    [๑๘๕] โหติ ปานสขา นาม      โหติ สมฺมิยสมฺมิโย   
          โย จ อตฺเถสุ ชาเตสุ    สหาโย โหติ โส สขา ฯ   
                อุสฺสูรเสยฺยา ปรทารเสวนา   
                เวรปฺปสงฺโค ๒ จ อนตฺถตา จ   
                ปาปา จ มิตฺตา สุกทริยตา จ   
                เอเต ฉ านา ปุริส ธสยนฺติ ฯ   
          ปาปมิตฺโต ปาปสโข      ปาปอาจารโคจโร ๓   
          อสฺมา โลกา ปรมฺหา จ   อุภยา ธสเต นโร ฯ   
                อกฺขิตฺถิโย วารุณี นจฺจคีต   
                ทวิาโสปฺป ปาริจริยา อกาเล ๔   
                ปาปา จ มิตฺตา สุกทริยตา จ   
                เอเต ฉ านา ปุริส ธสยนฺติ ฯ   
                อกฺเขหิ ทิพฺพนฺติ สุร ปวนฺติ   
#๑ ม. ย.ุ อติธาโตสฺมีติ ฯ ๒ ม. เวรปฺปสโว ฯ ๓ ยุ. ปาปจารโคจโร ฯ ๔ ยุ. อกาล ฯ    
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                ยนฺติตฺถิโย ปาณสมา ปเรส   
                นหิีนเสวี น จ วุฑฺฒิเสวี ๑   
                นหิียติ ๒ กาฬปกฺเขว จนฺทิมา ๓   
                โย วารุณิ อธโน อภิจฺฉโน ๔   
                ปปาโสสิ อตฺถปาคโต ๕   
                อุทกมิว อิณ วิคาหติ   
                อากุล ๖ กาหติ ๗ ขิปฺปมตฺตโน ฯ   
          น ทิวาสุปฺปสีเลน        รตฺตินุฏานเทสฺสินา ๘  
          นิจฺจ มตฺเตน โสณฺเฑน    สกฺกา อาวสิตุ ฆร ฯ   
          อติสีต อติอุณฺห          อติสายมิท อหุ   
          อิติ วิสสฺฏกมฺมนฺเต ๙   อตฺถา อจฺเจนฺติ มาณเว ฯ   
          โย จ สีต ฺจ อุณฺห ฺจ     ติณา ภิยฺโย น ม ฺติ   
          กร ปุรสิกิจฺจานิ         โส สุขา ๑๐ น วิหายตีติ ฯ   
    [๑๘๖]    จตฺตาโรเม    คหปติปุตฺต    อมิตฺตา    มตฺิตปฺปฏิรูปกา   
เวทิตพฺพา   อ ฺทตฺถุหโร  อมิตฺโต  มิตฺตปฺปฏิรูปโก  เวทิตพฺโพ  วจีปรโม   
อมิตฺโต     มตฺิตปฺปฏิรูปโก     เวทิตพฺโพ     อนุปฺปยภาณี     อมิตฺโต   
มิตฺตปฺปฏิรูปโก    เวทิตพฺโพ    อปายสหาโย   อมิตฺโต   มิตฺตปฺปฏิรูปโก   
เวทิตพฺโพ ฯ   
    [๑๘๗]   จตูหิ   โข   คหปติปุตฺต  าเนหิ  อ ฺทตฺถุหโร  อมิตฺโต   
มิตฺตปฺปฏิรูปโก   เวทิตพฺโพ   อ ฺทตฺถุหโร   โหติ   อปฺเปน   พหุมิจฺฉติ   
#๑ ม. ย.ุ วุทธฺเสวี ฯ ๒ ม. นิหียเต ฯ ๓ ม. จนฺโท ฯ ๔ ม. ย.ุ โย วารุณี อทฺธโน   
#อกิ ฺจโน ๕ ม. ปปาโส ปว ปปาคโต ฯ ยุ. ปปาโส ปพมฺปปาคโต ฯ ๖ ย.ุ อกุล ฯ   
#๗ ม. อกุล กาหิติ ฯ ๘ ย.ุ ...ทสฺสินา ฯ ๙ ยุ. วิสฺสฏกมฺมนฺโต ฯ ๑๐ ม. สุข ฯ    
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ภยสฺส   กิจฺจ   น   ๑   กโรติ   เสวติ   อตฺถการณา   ฯ   อิเมหิ   
โข   คหปติปุตฺต   จตูหิ  าเนหิ  อ ฺทตฺถุหโร  อมิตฺโต  มิตฺตปฺปฏิรูปโก   
เวทิตพฺโพ ฯ   
    [๑๘๘]   จตูหิ   โข   คหปติปุตฺต   าเนหิ   วจีปรโม   อมิตฺโต   
มิตฺตปฺปฏิรูปโก   เวทิตพฺโพ   อตีเตน  ปฏิสนถฺรติ  อนาคเตน  ปฏิสนฺถรติ   
นิรตฺถเกน   สงฺคณฺหาติ   ปจฺจุปฺปนฺเนสุ   กิจฺเจสุ   พฺยสน   ทสฺเสติ  ฯ   
อิเมหิ  โข  คหปติปุตฺต  จตูหิ  าเนหิ  วจีปรโม  อมตฺิโต มิตฺตปฺปฏิรูปโก   
เวทิตพฺโพ ฯ   
    [๑๘๙]   จตูหิ   โข   คหปติปุตฺต   าเนหิ  อนุปฺปยภาณี  อมิตฺโต   
มิตฺตปฺปฏิรูปโก   เวทิตพฺโพ   ปาปกมฺมปสฺส  ๒  อนุชานาติ  กลฺยาณปสฺส   
อนุชานาติ   ๓   สมฺมุขสฺส  ๔  วณฺณ  ภาสติ  ปรมฺมุขสฺส  ๔  อวณฺณ   
ภาสติ   ฯ   อิเมหิ   โข   คหปติปุตฺต   จตูหิ   าเนหิ   อนุปฺปยภาณี   
อมิตฺโต มิตฺตปฺปฏิรูปโก เวทิตพฺโพ ฯ   
    [๑๙๐]   จตูหิ   โข   คหปติปุตฺต  าเนหิ  อปายสหาโย  อมตฺิโต   
มิตฺตปฺปฏิรูปโก   เวทิตพฺโพ   สุราเมรยมชฺชปมาทฏานานุโยเค   สหาโย   
โหติ     วิกาลวิสิขาจริยานุโยเค    สหาโย    โหติ    สมชชฺาภิจรเณ   
สหาโย   โหติ   ชูตปฺปมาทฏานานุโยเค   สหาโย   โหติ   ฯ  อิเมหิ   
โข   คหปติปุตฺต   จตูหิ  าเนหิ  อปายสหาโย  อมตฺิโต  มิตฺตปฺปฏิรูปโก   
เวทิตพฺโพ   ๕   ฯ   อิทมโวจ  ภควา  อิท  วตฺวาน  สุคโต  อถาปร   
เอตทโวจ สตฺถา   
#๑ ม. ย.ุ นสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ยุ. ปาปกปสฺส ฯ ๓ ย.ุ นานชุานาติ ฯ   
#๔ ย.ุ ...มุขาสฺส ฯ ๕ ม. ย.ุ เวทิตพฺโพติ ฯ    
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    [๑๙๑] อ ฺทตฺถุหโร มิตฺโต       โย จ มิตฺโต วจีปรโม ๑   
          อนุปฺปย ฺจ โย อาหุ ๒    อปาเยสุ จ โย สขา   
          เอเต อมิตฺเต จตฺตาโร    อิติ วิ ฺาย ปณฺฑิโต   
          อารกา ปริวชฺเชยยฺ       มคฺค ปฏภิย ยถาติ ฯ   
    [๑๙๒]  จตฺตาโรเม  คหปติปุตฺต  มิตฺตา สุหทา เวทิตพฺพา อุปการโก   
มิตฺโต     สุหโท     เวทิตพฺโพ    สมานสุขทุกฺโข    มิตฺโต    สุหโท   
เวทิตพฺโพ    อตฺถกฺขายี    มิตฺโต    สุหโท    เวทิตพฺโพ   อนุกมปฺโก   
มิตฺโต สุหโท เวทิตพฺโพ ฯ   
    [๑๙๓]  จตูหิ  โข  คหปติปุตฺต  าเนหิ  อุปการโก  มิตฺโต  สหุโท   
เวทิตพฺโพ    ปมตฺต   รกฺขติ   ปมตฺตสฺส   สาปเตยฺย   รกฺขติ   ภีตสฺส   
ปฏิสรณ    โหติ    อุปฺปนฺเนสุ    กิจฺเจสุ   กรณีเยสุ   ตทฺทิคุณ   โภค   
อนุปฺปเทติ   ๓  ฯ  อิเมหิ  โข  คหปติปุตฺต  จตูหิ  าเนหิ  อุปการโก   
มิตฺโต สุหโท เวทิตพฺโพ ฯ   
    [๑๙๔]   จตูหิ   โข   คหปติปุตฺต  าเนหิ  สมานสุขทุกฺโข  มตฺิโต   
สุหโท   เวทิตพฺโพ   คุยฺหมสฺส   อาจิกฺขติ   คุยฺหมสฺส   ปริคุยฺหติ   ๔   
อาปทาสุ    น    วิชหติ   ชีวิตปสฺส   อตฺถาย   ปริจฺจตฺต   โหติ   ฯ   
อิเมหิ    โข    คหปติปุตฺต   จตูหิ   าเนหิ   สมานสุขทุกฺโข   มิตฺโต   
สุหโท เวทิตพฺโพ ฯ   
    [๑๙๕]  จตูหิ  โข  คหปติปุตฺต  าเนหิ  อตฺถกฺขายี  มิตฺโต  สหุโท   
เวทิตพฺโพ   ปาปา   นิวาเรติ   กลฺยาเณ   นิเวเสติ   อสฺสุต  สาเวติ   
#๑ ม. ย.ุ วจีปโร ฯ ๒ ม. ยุ. อาห ฯ ๓ ยุ. อนุปฺปาเทติ ฯ ๔ ม. ยุ. ปริคูหติ ฯ    
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สคฺคสฺส   มคฺค   อาจิกฺขติ   ฯ  อิเมหิ  โข  คหปติปุตฺต  จตูหิ  าเนหิ   
อตฺถกฺขายี มิตฺโต สุหโท เวทิตพฺโพ ฯ   
    [๑๙๖]   จตูหิ   โข   คหปติปุตฺต   าเนหิ   อนุกมฺปโก   มิตฺโต   
สุหโท    เวทติพฺโพ    อภเวนสฺส    น    นนฺทติ   ภเวนสฺส   นนฺทติ   
อวณฺณ    ภณมาน    นิวาเรติ   วณฺณ   ภณมาน   ปสสติ   ฯ   อิเมหิ   
โข    คหปติปุตฺต    จตูหิ    าเนหิ    อนุกมฺปโก    มิตฺโต   สุหโท   
เวทิตพฺโพติ   ฯ   อิทมโวจ   ภควา   อิท   วตฺวาน   สคุโต  อถาปร�    
เอตทโวจ สตฺถา   
    [๑๙๗] อุปกาโร จ โย มิตฺโต     สุขทุกฺโข จ โย สขา ๑   
          อตฺถกขฺายี จ โย มิตฺโต    โย จ มตฺิตานุกมฺปโก ฯ   
          เอเตป มิตฺเต จตฺตาโร    อิติ วิ ฺาย ปณฺฑิโต   
          สกฺกจฺจ ปยิรุปาเสยฺย      มาตา ปุตฺตว โอรส ฯ   
          ปณฺฑิโต สีลสมฺปนฺโน       ชล อคฺคีว ภาสติ   
          โภเค สหรมานสฺส        ภมรสฺเสว อิรียโต ฯ   
          โภคา สนฺนิจย ยนฺติ       วมฺมิโกวูปจียติ   
          เอว โภเค สมาหริตฺวา ๒ อลมตฺโต กุเล คิห ี๓ ฯ   
          จตุธา วิภเช โภเค       สเว มิตฺตานิ คนฺถติ   
          เอเกน โภเค ภุ ฺเชยฺย    ทฺวีหิ กมมฺ ปโยชเย   
          จตุตฺถ ฺจ นิธาเปยฺย       อาปทาสุ ภวิสฺสตีติ ฯ   
    [๑๙๘]   กถ ฺจ  คหปติปุตฺต  อริยสาวโก  ฉทิสาปฏิจฺฉาที  โหติ  ฯ   
#๑ ม. สุเข ทกฺุเข จ โย สขา ฯ ยุ. โย จ มิตฺโต สุเข ทุกฺเข ฯ ๒ ม. สมาหตฺวา ฯ   
#ยุ. สมาหนฺตฺวา ฯ ๓ อลมตฺโถ กุเล คิหิ ฯ    
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ฉ  อิมา  ๑  คหปติปุตฺต  ทิสา  เวทิตพฺพา  ปุรตฺถิมา  ทิสา มาตาปตโร   
เวทิตพฺพา    ทกฺขิณา   ทสิา   อาจริยา   เวทิตพฺพา   ปจฺฉิมา   ทิสา   
ปุตฺตทารา    เวทิตพฺพา    อุตฺตรา    ทิสา   มิตฺตามจฺจา   เวทิตพฺพา   
เหฏ ิมา  ทิสา  ทาสกมฺมกรา  เวทิตพฺพา  อุปริมา  ทิสา  สมณพฺราหฺมณา   
เวทิตพฺพา ฯ   
    [๑๙๙]   ป ฺจหิ   โข   คหปติปุตฺต   าเนหิ   ปุตฺเตน  ปุรตฺถิมา   
ทิสา   มาตาปตโร   ปจฺจุปฏาตพฺพา   ภโต   เนส   ภริสฺสามิ   กจฺิจ   
เนส    กริสฺสามิ   กลุวส   เปสฺสามิ   ทายชฺช   ปฏปิชฺชามิ   อถวา   
ปน   ๒   เปตาน  กาลกตาน  ทกฺขิณ  อนุปฺปทสฺสามีติ  ฯ  อิเมหิ  โข   
คหปติปุตฺต   ป ฺจหิ   าเนหิ   ปุตฺเตน   ปุรตฺถิมา   ทิสา  มาตาปตโร   
ปจฺจุปฏ ิตา   ป ฺจหิ   โข   ๓   าเนหิ   ปุตฺต   อนุกมฺปนฺติ  ปาปา   
นิวาเรนฺติ    กลฺยาเณ    นิเวเสนฺติ    สิปปฺ   สิกฺขาเปนฺติ   ปฏิรูเปน   
ทาเรน   ส ฺโเชนฺติ   สมเย   ทายชชฺ   นิยฺยาเทนฺติ  ฯ  อิเมหิ  โข   
คหปติปุตฺต   ป ฺจหิ   าเนหิ   ปุตฺเตน   ปุรตฺถิมา   ทิสา  มาตาปตโร   
ปจฺจุปฏ ิตา   อิเมหิ   ป ฺจหิ   าเนหิ   ปุตฺต   อนุกมฺปนฺติ   เอวมสฺส   
เอสา ปุรตฺถิมา ทิสา ปฏจฺิฉนฺนา โหติ เขมา อปฺปฏิภยา ฯ   
    [๒๐๐]   ป ฺจหิ   โข  คหปติปุตฺต  าเนหิ  อนฺเตวาสินา  ทกฺขิณา   
ทิสา  อาจริยา  ปจฺจุปฏาตพฺพา  อุฏาเนน  อุปฏาเนน  สุสฺสุสาย  ๔   
ปาริจริยาย   สกฺกจฺจ   สิปปฺ   ปฏิคฺคหเณน  ฯ  อิเมหิ  โข  คหปติปุตฺต   
ป ฺจหิ   าเนหิ   อนฺเตวาสินา   ทกฺขิณา  ทิสา  อาจริยา  ปจฺจุปฏ ิตา   
#๑ ยุ. ฉยิมา ฯ  ๒ ย.ุ อถ จ ปน ฯ  ๓ ม. ย.ุ โขสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ   
#๔ ย.ุ สุสฺสสูาย ฯ    
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ป ฺจหิ    าเนหิ   อนฺเตวาสึ   อนุกมฺปนฺติ   สุวินีต   วิเนนฺติ   สุคหิต   
คาหาเปนฺติ   สพฺพสิปฺเปสุ   ต   ๑  สมกขฺายิโน  ภวนฺติ  มิตฺตามจฺเจสุ   
ปฏิเวเทนฺติ  ๒  ทิสาสุ  ปริตฺตาณ  กโรนฺติ  ฯ  อิเมหิ  โข  คหปติปุตฺต   
ป ฺจหิ   าเนหิ   อนฺเตวาสินา   ทกฺขิณา  ทิสา  อาจริยา  ปจฺจุปฏ ิตา   
อิเมหิ   ป ฺจหิ   าเนหิ   อนฺเตวาสึ   อนุกมฺปนฺติ   เอวมสฺส   เอสา   
ทกฺขิณา ทิสา ปฏิจฺฉนฺนา โหติ เขมา อปฺปฏิภยา ฯ   
    [๒๐๑]  ป ฺจหิ  โข  คหปติปุตฺต  าเนหิ  สามิเกน  ปจฺฉิมา  ทิสา   
ภริยา   ปจฺจุปฏาตพฺพา   สมฺมานนาย   อวิมานนาย   ๓  อนติจริยาย   
อิสฺสริยโวสสฺคฺเคน   อลงฺการานุปฺปทาเนน   ฯ   อิเมหิ  โข  คหปติปุตฺต   
ป ฺจหิ   าเนหิ   สามิเกน  ปจฺฉิมา  ทิสา  ภริยา  ปจฺจุปฏ ิตา  ป ฺจหิ   
าเนหิ  สามิก อนุกมฺปนติฺ ๔ สุสวิหิตกมฺมนฺตา จ โหติ สุสงฺคหิตปริชนา ๕   
จ    อนติจารินี    จ    สมฺภต ฺจ    อนุรกฺขติ    ทกฺขา   จ   โหติ   
อนลสา   สพฺพกิจฺเจสุ   ฯ   อิเมหิ   โข   คหปติปุตฺต  ป ฺจหิ  าเนหิ   
สามิเกน   ปจฺฉิมา   ทิสา  ภริยา  ปจฺจุปฏ ิตา  อิเมหิ  ป ฺจหิ  าเนหิ   
สามิก   อนุกมฺปนฺติ   ๔   เอวมสฺส  เอสา  ปจฺฉิมา  ทิสา  ปฏิจฺฉนฺนา   
โหติ เขมา อปฺปฏิภยา ฯ   
    [๒๐๒]   ป ฺจหิ   โข   คหปติปุตฺต   าเนหิ  กุลปุตฺเตน  อุตฺตรา   
ทิสา  มิตฺตามจฺจา  ปจฺจุปฏาตพฺพา  ทาเนน  ปยวชฺเชน  ๖ อตฺถจริยาย   
สมานตฺตตาย     อวิสวาทนตาย     ฯ    อิเมหิ    โข    คหปติปุตฺต   
ป ฺจหิ   าเนหิ   กุลปุตฺเตน   อุตฺตรา  ทิสา  มิตฺตามจฺจา  ปจฺจุปฏ ิตา   
#๑ ม. ย.ุ สพฺพสิปฺปสุต ฯ ๒ ม. ปฏิยาเทนฺติ ฯ ยุ. ปริเวเทนฺติ ฯ   
#๓ ม. อนวมานนาย ฯ ๔ ม. ย.ุ อนุกมปฺติ ฯ ๕ ม. สงฺคหิตปริชนา ฯ   
#๖ ยุ. เปยฺยวชฺเชน ฯ    
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ป ฺจหิ    าเนหิ   กุลปุตฺต   อนุกมฺปนฺติ   ปมตฺต   รกฺขนฺติ   ปมตฺตสฺส   
สาปเตยฺย   รกฺขนฺติ   ภีตสสฺ   สรณ   โหนฺติ   อาปทาสุ   น  วิชหนฺติ   
อปรปชปสฺส  ๑  ปฏิปูเชนฺติ  ฯ  อิเมหิ  โข  คหปติปุตฺต  ป ฺจหิ าเนหิ   
กุลปุตฺเตน   อุตฺตรา   ทิสา   มิตฺตามจฺจา   ปจฺจุปฏ ิตา  อิเมหิ  ป ฺจหิ   
าเนหิ    กุลปุตฺต    อนุกมฺปนฺติ   เอวมสฺส   เอสา   อุตฺตรา   ทสิา   
ปฏิจฺฉนฺนา โหติ เขมา อปฺปฏิภยา ฯ   
    [๒๐๓]  ป ฺจหิ  โข  คหปติปุตฺต าเนหิ อยิรเกน ๒ เหฏ ิมา ทิสา   
ทาสกมฺมกรา     ปจฺจุปฏาตพฺพา     ยถาพล    กมมฺนฺต    สวิธาเนน   
ภตฺตเวตฺตนานุปฺปทาเนน  ๓  คิลานุปฏาเนน อจฺฉริยาน รสาน สวิภาเคน   
สมเย   โวสฺสคฺเคน   ฯ   อิเมหิ   โข   คหปติปุตฺต   ป ฺจหิ  าเนหิ   
อยิรเกน   เหฏ ิมา   ทิสา  ทาสกมฺมกรา  ปจฺจุปฏ ิตา  ป ฺจหิ  าเนหิ   
อยิรก    อนุกมฺปนฺติ   ปุพฺพุฏายิโน   จ   โหนฺติ   ปจฺฉานิปาติโน   จ   
ทินฺนาทายิโน   จ   สุกตกมฺมกรา  จ  ๔  กิตฺติวณฺณหรา  จ  ฯ  อิเมหิ   
โข  คหปติปุตฺต  ป ฺจหิ  าเนหิ  อยิรเกน  เหฏ ิมา  ทิสา ทาสกมฺมกรา   
ปจฺจุปฏ ิตา     อิเมหิ     ป ฺจหิ     าเนหิ    อยิรก    อนุกมฺปนฺติ   
เอวมสฺส เอสา เหฏ ิมา ทิสา ปฏิจฺฉนฺนา โหติ เขมา อปฺปฏิภยา ฯ   
    [๒๐๔]  ป ฺจหิ  โข  คหปติปุตฺต  าเนหิ  กุลปุตฺเตน  อุปริมา ทิสา   
สมณพฺราหฺมณา    ปจฺจุปฏาตพฺพา    เมตฺเตน   กายกมฺเมน   เมตฺเตน   
วจีกมฺเมน  เมตฺเตน  มโนกมฺเมน  อนาวฏทฺวารตาย อามิสานุปฺปทาเนน ฯ   
อิเมหิ      โข     คหปติปุตฺต     ป ฺจหิ     าเนหิ     กุลปุตฺเตน   
#๑ ม. อปรปชา จสฺส ฯ ย.ุ อปรปช จ ปสฺส ฯ ๒ ม. อยฺยิรเกน ฯ ๓ ม. ...   
#เวตนานุปฺปทาเนน ฯ ๔ ยุ. ทินฺนทายโิน จ สุกตกมฺมการกา จ ฯ    
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อุปริมา   ทิสา   สมณพฺราหฺมณา   ปจฺจุปฏ ิตา   ฉหิ   าเนหิ  กุลปุตฺต   
อนุกมฺปนฺติ    ปาปา    นิวาเรนฺติ   กลยฺาเณ   นิเวเสนฺติ   กลฺยาเณน   
มนสา   อนุกมฺปนฺติ   อสฺสุต  สาเวนฺติ  สุต  ปรโิยทเปนฺติ  ๑  สคฺคสฺส   
มคฺค    อาจิกฺขนฺติ   ฯ   อิเมหิ   โข   คหปติปุตฺต   ป ฺจหิ   าเนหิ   
กุลปุตฺเตน    อุปริมา    ทสิา    สมณพฺราหฺมณา   ปจฺจุปฏ ิตา   อิเมหิ   
ฉหิ    าเนหิ    กลุปุตฺต    อนุกมฺปนฺติ   เอวมสฺส   เอสา   อุปริมา   
ทิสา   ปฏิจฺฉนฺนา   โหติ   เขมา   อปฺปฏิภยาติ   ฯ  อิทมโวจ  ภควา   
อิท วตฺวาน สุคโต อถาปร เอตทโวจ สตฺถา   
    [๒๐๕] มาตาปตา ทิสา ปุพฺพา      อาจริยา ทกฺขิณา ทิสา   
          ปุตฺตทารา ทิสา ปจฺฉา      มิตฺตามจฺจา จ อุตฺตรา   
          ทาสกมฺมกรา เหฏา       อุทฺธ สมณพฺราหฺมณา   
          เอตา ทิสา นมสฺเสยฺย      อลมตฺโต ๒ กุเล คิหี ฯ   
          ปณฺฑิโต สีลสมฺปนฺโน        สโณฺห จ ปฏิภาณวา   
          นิวาตวุตฺติ อตฺถทฺโธ        ตาทิโส ลภเต ยส   
          อุฏานโก อนลโส         อาปทาสุ น เวธติ   
          อจฺฉิทฺทวุตฺติ ๓ เมธาวี     ตาทิโส ลภเต ยส ฯ   
          สงฺคาหโก มิตฺตกโร        วท ฺ ู วีตมจฺฉโร   
          เนตา วิเนตา อนุเนตา     ตาทิโส ลภเต ยส ฯ   
          ทาน ฺจ ปยวชฺช ฺจ ๔      อตฺถจริยา จ ยา อิธ   
          สมานตา จ ธมฺเมสุ        ตตฺถ ตตฺถ ยถารห ฯ   
#๑ ม. ปริโยทาเปนฺติ ฯ ๒ ยุ. อลมตฺโถ ฯ ๓ ม. อจฺฉินฺนวุตฺติ ฯ   
#๔ ย.ุ เปยฺยวชฺช ฺจ ฯ    
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          เอเต โข สงฺคหา โลเก    รถสฺสาณีว ยายโต   
          เอเต จ สงฺคหา นาสฺสุ     น มาตา ปุตฺตการณา   
          ลเภถ มาน ปูช วา        ปตา วา ปุตฺตการณา ฯ   
          ยสฺมา จ สงฺคหา เอเต     สมเปกฺขนฺติ ๑ ปณฺฑิตา   
          ตสฺมา มหตฺต ปปฺโปนฺติ      ปาสสา จ ภวนฺติ เตติ ฯ   
    [๒๐๖]  เอว  วุตฺเต  สิงฺคาลโก  คหปติปุตฺโต  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อภิกฺกนฺต   ภนฺเต   อภิกฺกนฺต   ภนฺเต   เสยฺยถาป   ภนฺเต   นิกฺกชุชฺิต   
วา   อุกฺกชฺุเชยฺย   ปฏิจฺฉนฺน   วา   วิวเรยฺย   มูฬฺหสฺส   วา   มคฺค   
อาจิกฺเขยฺย    อนฺธกาเร   วา   เตลปฺปชโฺชต   ธาเรยฺย   จกฺขุมนฺโต   
รูปานิ   ทกฺขนฺตีติ  เอวเมว  ภควตา  อเนกปริยาเยน  ธมฺโม  ปกาสิโต   
เอสาห    ภนเฺต    ภควนฺต   สรณ   คจฺฉามิ   ธมฺม ฺจ   ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ   
อุปาสก ม ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ   
               สิงฺคาลกสุตฺต นิฏ ิต อฏม ฯ   
                 __________________________   
#๑ ยุ. สมเวกขฺนฺติ ฯ    
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                   อาฏานาฏิยสุตฺต   
    [๒๐๗]   เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
คิชฺฌกูเฏ   ปพฺพเต   ฯ   อถโข   จตฺตาโร   มหาราชา   มหติยา  จ   
ยกฺขเสนาย   มหติยา   จ   คนฺธพฺพเสนาย  มหติยา  จ  กุมฺภณฺฑเสนาย   
มหติยา   จ   นาคเสนาย   จตุทฺทิส   รกขฺ   เปตฺวา  จตุทฺทิส  คุมฺพ   
เปตฺวา  จตุทฺทิส  โอวรณ  เปตฺวา  อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺณา   
เกวลกปฺป    คิชฺฌกูฏ    โอภาเสตฺวา    เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต    นิสีทึสุ    ฯ   
เตป  โข  ยกขฺา  อปฺเปกจฺเจ  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทึสุ   
อปฺเปกจฺเจ ภควตา สทฺธึ สมฺโมทึสุ สมฺโมทนีย กถ สารณีย ๑ วีติสาเรตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทึสุ   อปฺเปกจฺเจ   เยน   ภควา   เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา   
เอกมนฺต      นิสีทึสุ      อปฺเปกจฺเจ      นามโคตฺต     สาเวตฺวา   
เอกมนฺต นิสีทึสุ อปฺเปกจฺเจ ตุณฺหีภูตา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ   
    [๒๐๘]   เอกมนฺต   นสิินฺโน  โข  เวสฺสวโณ  มหาราชา  ภควนฺต   
เอตทโวจ   สนฺติ   ห ิ  ภนฺเต   อุฬารา   ยกฺขา  ภควโต  อปฺปสนฺนา   
สนฺติ   ห ิ  ภนฺเต  อุฬารา  ยกฺขา  ภควโต  ปสนฺนา  สนฺติ  ห ิ ภนฺเต   
มชฺฌิมา   ยกขฺา   ภควโต   อปฺปสนฺนา   สนฺติ   หิ   ภนฺเต   มชฺฌมิา   
ยกฺขา   ภควโต   ปสนฺนา   สนฺติ   หิ   ภนฺเต  นีจา  ยกฺขา  ภควโต   
อปฺปสนฺนา   สนฺติ   หิ   ภนฺเต   นีจา   ยกฺขา   ภควโต  ปสนฺนา  ฯ   
#๑ ยุ. สาราณีย ฯ    
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เยภุยฺเยน   โข   ปน   ภนฺเต   ยกฺขา   อปฺปสนฺนาเยว   ภควโต  ต   
กิสฺส   เหตุ   ภควา   หิ   ภนฺเต   ปาณาติปาตา   เวรมณิยา   ธมฺม   
เทเสติ     อทนิฺนาทานา    เวรมณิยา    ธมฺม    เทเสติ    กาเมสุ   
มิจฺฉาจารา   เวรมณิยา   ธมฺม   เทเสติ  มุสาวาทา  เวรมณิยา  ธมมฺ   
เทเสติ   สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา   เวรมณิยา   ธมฺม   เทเสติ   ฯ   
เยภุยฺเยน   โข   ปน   ภนฺเต   ยกฺขา  อปฺปฏิวิรตาเยว  ปาณาติปาตา   
อปฺปฏิวิรตา  อทินฺนาทานา  อปฺปฏิวิรตา  กาเมสุ  มิจฺฉาจารา อปฺปฏิวิรตา   
มุสาวาทา      อปฺปฏิวิรตา     สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา     เตสนฺต   
โหติ   อปฺปย  อมนาป  ฯ  สนฺติ  หิ  ภนฺเต  ภควโต  สาวกา  อร ฺเ   
วนปตฺถานิ     ปนฺตานิ     เสนาสนานิ     ปฏิเสวนฺติ     อปฺปสทฺทานิ   
อปฺปนิคฺโฆสานิ   วิชนวาตานิ   มนุสฺสราหเสยฺยกานิ   ปฏิสลลฺานสารุปฺปานิ   
ตตฺถ   สนฺติ  อุฬารา  ยกฺขา  นิวาสิโน  เย  อิมสฺมึ  ภควโต  ปาวจเน   
อปฺปสนฺนา   เตส   ปสาทาย   อุคฺคณฺหาตุ   ภนฺเต  ภควา  อาฏานาฏิย   
รกฺข    ภิกฺขูน   ภิกฺขุนีน   อุปาสกาน   อุปาสิกาน   คุตฺติยา   รกขฺาย|   
อวิหึสาย   ผาสุวิหารายาติ   ฯ   อธิวาเสสิ   ภควา   ตุณฺหีภาเวน  ฯ   
อถโข   เวสฺสวโณ   มหาราชา   ภควโต   อธิวาสน   วิทิตฺวา   ตาย   
เวลาย อิม อาฏานาฏิย รกขฺ อภาสิ   
     [๒๐๙] วิปสฺสิสฺส ๑ นมตฺถุ        จกขฺุมนฺตสฺส สิรีมโต   
           สิขิสฺสป ๒ นมตฺถุ         สพฺพภูตานุกมฺปโน ฯ   
           เวสฺสภุสฺส ๓ นมตฺถุ       นฺหาตกสฺส ตปสฺสิโน   
#๑ ยุ. วิปสฺสสิฺส จ ฯ ๒ ม. สิขิสฺสป จ ฯ ๓ ม. เวสฺสภุสฺส จ ฯ    
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           นมตฺถุ กกุสนฺธสสฺ          มารเสนปฺปมทฺทิโน ฯ   
           โกนาคมนสฺส นมตฺถุ        พฺราหฺมณสฺส วุสีมโต   
           กสฺสปสฺส ๑ นมตฺถุ        วิปฺปมุตฺตสฺส สพฺพธิ ฯ   
           องฺคีรสสฺส นมตฺถุ          สกฺยปตฺุตสฺส สิรีมโต   
           โย อิม ธมฺมมเทเสสิ ๒    สพฺพทุกฺขา ปนูทน ฯ   
           เย จาป นิพฺพุตา โลเก     ยถาภตู วิปสฺสิสุ   
           เต ชนา อปสุณา          มหนฺตา วีตสารทา ฯ   
           หิต เทวมนุสฺสาน          ย นมสฺสนฺติ โคตม   
           วิชฺชาจรณสมฺปนฺน          มหนฺต วีตสารท ฯ   
           ยโต อุคฺคจฺฉติ สุริโย ๓    อาทิจฺโจ มณฺฑลีมหา   
           ยสฺส จุคฺคจฺฉมานสฺส        สวรีป นิรุชฌฺติ ฯ   
           ยสฺส จุคฺคเต สุริเย        ทิวโสติ ปวุจฺจติ   
           รหโทป ตตฺถ คมภีฺโร       สมทฺุโท สรโิตทโก   
           เอวนฺต ตตฺถ ชานนฺติ       สมุทโฺท สรโิตทโก ฯ   
     [๒๑๐] อิโต สา ปุริมา ทิสา       อิติ น อาจิกฺขตี ชโน   
           ย ทิส อภิปาเลติ          มหาราชา ยสสฺสิ โส   
           คนฺธพฺพาน อาธิปติ ๔      ธตรฏโ อิติ ๕ นามโส   
           รมตี นจฺจคีเตหิ           คนฺธพฺเพหิ ปุรกฺขโต ฯ   
           ปุตฺตาป ตสฺส พหโว        เอกนามาติ เม สุต   
           อสีติ ทส เอโก จ         อินฺทนามา มหพฺพลา   
#๑ ม. กสฺสปสฺส จ ฯ ๒ ม. ธมฺม เทเสสิ ฯ ๓ ม. สูริโย ฯ   
#๔ ม. อธิปติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๕ ม. ธตรฏโติ ฯ    
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           เต จาป พุทฺธ ทิสฺวาน      พุทฺธ อาทิจฺจพนฺธุน   
           ทูรโต ว นมสฺสนฺติ         มหนฺต วีตสารท ฯ   
           นโม เต ปุริสาช ฺ        นโม เต ปุริสุตฺตม   
           กุสเลน สเมกฺขสิ          อมนุสฺสาป ต วนฺทนฺติ ฯ   
           สุต เนต อภิณฺหโส         ตสฺมา เอว วเทมฺหเส ๑   
           ชิน วนฺทถ โคตม          ชิน วนฺทาม โคตม   
           วิชฺชาจรณสมฺปนฺน          พุทฺธ วนฺทาม โคตม ฯ   
           เยน เปตา ปวุจฺจนฺติ       ปสุณา ปฏ ิมสิกา   
           ปาณาติปาติโน ลุทฺทา ๒    โจรา เนกติกา ชนา ฯ   
     [๒๑๑] อิโต สา ทกฺขิณา ทิสา      อิติ น อาจิกฺขตี ชโน   
           ย ทิส อภิปาเลติ          มหาราชา ยสสฺสิ โส   
           กุมฺภณฺฑาน อาธิปติ         วิรโุฬฺห อิติ นามโส   
           รมตี นจฺจคีเตหิ           กุมฺภณฺเฑหิ ปุรกฺขโต ฯ   
           ปุตฺตาป ตสฺส พหโว        เอกนามาติ เม สุต   
           อสีติ ทส เอโก จ         อินฺทนามา มหพฺพลา   
           เต จาป พุทฺธ ทิสฺวาน      พุทฺธ อาทิจฺจพนฺธุน   
           ทูรโต ว นมสฺสนฺติ         มหนฺต วีตสารท ฯ   
           นโม เต ปุริสาช ฺ        นโม เต ปุริสุตฺตม   
           กุสเลน สเมกฺขสิ          อมนุสฺสาป ต วนฺทนฺติ ฯ   
           สุต เนต อภิณฺหโส         ตสฺมา เอว วเทมฺหเส   
#๑ ม. ย.ุ วเทมเส ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ยุ. ลุทฺธา ฯ    
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           ชิน วนฺทถ โคตม          ชิน วนฺทาม โคตม   
           วิชฺชาจรณสมฺปนฺน          พุทฺธ วนฺทาม โคตม ฯ   
           ยตฺถ โจคฺคจฺฉติ สุริโย      อาทิจฺโจ มณฺฑลีมหา   
           ยสฺส โจคฺคจฺฉมานสฺส       ทิวโสป นิรชฺุฌติ   
           ยสฺส โจคฺคเต สุริเย       สวรีติ ปวุจฺจติ ฯ   
           รหโทป ตตฺถ คมภีฺโร       สมทฺุโท สรโิตทโก   
           เอวนฺต ตตฺถ ชานนฺติ       สมุทโฺท สรโิตทโก ฯ   
     [๒๑๒] อิโต สา ปจฺฉิมา ทิสา      อิติ น อาจิกฺขตี ชโน   
           ย ทิส อภิปาเลติ          มหาราชา ยสสฺสิ โส   
           นาคาน อาธิปติ           วิรูปกโฺข อิติ ๑ นามโส   
           รมตี นจฺจคีเตหิ           นาเคหิ ๒ ปุรกฺขโต ฯ   
           ปุตฺตาป ตสฺส พหโว        เอกนามาติ เม สุต   
           อสีติ ทส เอโก จ         อินฺทนามา มหพฺพลา   
           เต จาป พุทฺธ ทิสฺวาน      พุทฺธ อาทิจฺจพนฺธุน   
           ทูรโต ว นมสฺสนฺติ         มหนฺต วีตสารท ฯ   
           นโม เต ปุริสาช ฺ        นโม เต ปุริสุตฺตม   
           กุสเลน สเมกฺขสิ          อมนุสฺสาป ต วนฺทนฺติ ฯ   
           สุต เนต อภิณฺหโส         ตสฺมา เอว วเทมฺหเส   
           ชิน วนฺทถ โคตม          ชิน วนฺทาม โคตม   
           วิชฺชาจรณสมฺปนฺน          พุทฺธ วนฺทาม โคตม ฯ   
#๑ นาคาน ฺจ อธิปติ วิรูปกฺโขติ ฯ  ๒ ม. นาเคเหว ฯ    



สุตฺต ที. ปาฏิกฺวคฺโค - หนาท่ี 213 

           เยน อุตฺตรกุรู รมฺมา ๑    มหาเนรุ สุทสฺสโน   
           มนุสสฺา ตตฺถ ชายนฺติ       อมมา อปริคฺคหา ฯ   
           น เต พีช ปวปฺปนติฺ ๒     นป นียนฺติ นงฺคลา   
           อกฏปากิม สาลึ          ปริภุ ฺชนฺติ มานุสา ฯ   
           อกณ อถุส สุทฺธ           สุคนฺธ ตณฺฑุลปฺผล   
           ตุณฺฑิกิเร ๓ ปจิตฺวาน      ตโต ภุ ฺชนฺติ โภชน ฯ   
           คาวึ เอกขุร กตฺวา        อนุยนฺติ ทิโส ทิส   
           ปสุ เอกขุร กตฺวา         อนุยนฺติ ทิโส ทิส ฯ   
           อิตฺถึ วาหน ๔ กตฺวา      อนุยนติฺ ทิโส ทิส   
           ปุริส วาหน กตฺวา         อนุยนฺติ ทิโส ทิส ฯ   
           กุมาร ึวาหน กตฺวา        อนุยนฺติ ทิโส ทิส   
           กุมาร วาหน กตฺวา        อนุยนฺติ ทิโส ทิส ฯ   
           เต ยาเน อภิรูหิตฺวา       สพฺพา ทิสา อนุปริยนฺติ ๕   
                                 ปจารา ตสฺส ราชโิน ฯ   
           หตฺถยิาน อสฺสยาน         ทิพฺพ ยาน อุปฏ ิต   
           ปาสาทา สิวิกา เจว       มหาราชสฺส ยสสฺสโิน ฯ   
           ตสฺส จ นครา อหุ         อนฺตลิกฺเข สุมาปตา   
     อาฏานาฏา กุสินาฏา ปรกุสินาฏา    นาฏปริยา ๖ ปรกุสิตนาฏา ฯ   
           อุตฺตเรน กปวนฺโต ๗      ชโนฆมปเรน จ   
     นวนวติโย ๘อมฺพรอมฺพรวติโย     อาฬกมนทฺา นาม ราชธานี   
#๑ ม. อุตฺตรกุรูวฺโห ฯ ๒ ม. ย.ุ ปวปนฺติ ฯ ๓ ม. ย.ุ ตุณฺฑิกีเร ฯ   
#๔ ม. อิตฺถึ วา วาหน ฯ ยุ. อิตฺถีวาหน ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ   
#๕ ม. อนุปริยายนฺติ ฯ  ๖ ม. นาฏสูรยิา ยุ. นาฏปุริยา ฯ ๗ ม. กสิวนฺโต ฯ   
#๘ ม. นวนวุติโย ฯ    
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     กุเวรสฺส โข ปน มารสิ มหาราชสฺส  วิสาณา นาม ราชธานี   
           ตสฺมา กุเวโร มหาราชา    เวสฺสวโณติ ปวุจฺจติ ฯ   
           ปจฺเจสนฺโต ปกาเสนฺติ      ตโตลา ตตฺตลา ตโตตลา   
                  โอชสี เตชสี ตโตชสี   
                  สโุร ๑ ราชา อริฏโ เนม ีฯ   
                  รหโทป ตตฺถ ธรณี นาม   
                  ยโต เมฆา ปวสฺสนฺติ   
                  วสฺสา ยโต ปตายนฺติ   
                  สภาป ตตฺถ ภคลวตี ๒ นาม   
                  ยตฺถ ยกฺขา ปยริุปาสนฺติ ฯ   
           ตตฺถ นิจฺจผลา รุกฺขา       นานาทิชคณายุตา   
           มยูรโก ฺจาภิรุทา          โกกิลาภิหิ ๓ วคฺคุภิ ฯ   
           ชีว ฺชีวกสทฺเทตฺถ          อโถ โอฏวจิตฺตกา   
           กุกฺกฏุกา กุฬรีกา          วเน โปกขฺรสาตกา ฯ   
           สุกสาลิกสทฺเทตฺถ          ทณฺฑมาณวกานิ จ   
           โสภติ สพฺพกาล สา        กุเวรนฬินี สทา ฯ   
    [๒๑๓]  อิโต สา อุตฺตรา ทิสา      อิติ น อาจิกฺขตี ชโน   
           ย ทิส อภิปาเลติ          มหาราชา ยสสฺสิ โส ฯ   
           ยกฺขาน อาธิปติ ๔        กุเวโร อิติ นามโส   
           รมตี นจฺจคีเตหิ           ยกฺเขหิ ๕ ปุรกฺขโต ฯ   
#๑ ม. ย.ุ สโูร ฯ ๒ ม. สาลวตี ฯ ๓ ม. โกกิลาทีหิ ฯ   
#๔ ม. ยกฺขาน ฺจ อธิปติ ฯ ๕ ม. ยกฺเขเหว ฯ    
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           ปุตฺตาป ตสฺส พหโว        เอกนามาติ เม สุต   
           อสีติ ทส เอโก จ         อินฺทนามา มหพฺพลา ฯ   
           เต จาป พุทฺธ ทิสฺวาน      พุทฺธ อาทิจฺจพนฺธุน   
           ทูรโต ว นมสฺสนฺติ         มหนฺต วีตสารท ฯ   
           นโม เต ปุริสาช ฺ        นโม เต ปุริสุตฺตม   
           กุสเลน สเมกฺขสิ          อมนุสฺสาป ต วนฺทนฺติ ฯ   
           สุต เนต อภิณฺหโส         ตสฺมา เอว วเทมฺหเส   
           ชิน วนฺทถ โคตม ชิน       วนฺทาม โคตม   
           วิชฺชาจรณสมฺปนฺน          พุทฺธ วนฺทาม โคตมนฺติ ฯ   
    [๒๑๔]  อย  โข  สา  มาริส  อาฏานาฏิยา  รกฺขา ภิกฺขูน ภิกฺขุนีน   
อุปาสกาน   อุปาสิกาน  คุตฺติยา  รกฺขาย  อวิหึสาย  ผาสุวิหารายาติ  ฯ   
ยสฺส   กสฺสจิ   มาริส   ภิกขฺุสฺส   วา  ภิกฺขุนิยา  วา  อุปาสกสฺส  วา   
อุปาสิกาย   วา   อย  อาฏานาฏิยา  รกขฺา  สุคหิตา  ภวิสฺสติ  สมตฺตา   
ปริยาปุตา  ต ฺเจ  อมนุสฺโส  ยกฺโข  วา  ยกฺขินี  วา  ยกฺขโปตโก  วา   
ยกฺขโปติกา   วา  ยกฺขมหามตฺโต  วา  ยกฺขปาริสชฺโช  วา  ยกฺขปจาโร   
วา   คนฺธพฺโพ   วา  คนฺธพฺพี  วา  คนธฺพฺพโปตโก  วา  คนฺธพฺพโปติกา   
วา   คนฺธพฺพมหามตฺโต   วา   คนฺธพฺพปาริสชฺโช   วา   คนฺธพฺพปจาโร   
วา   กุมฺภณฺโฑ   วา  กุมฺภณฺฑี  วา  กุมภฺณฺฑโปตโก  วา  กุมฺภณฺฑ- 
โปติกา  วา       กุมฺภณฺฑมหามตฺโต   วา     กุมฺภณฺฑปาริสชฺโช   วา   
กุมฺภณฺฑปจาโร   วา   นาโค   วา   นาคินี   วา   นาคโปตโก   วา    
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นาคโปติกา   วา  นาคมหามตฺโต  วา  นาคปาริสชฺโช  วา  นาคปจาโร   
วา   ปทุฏจิตฺโต   ภิกฺขุ   วา   ภิกฺขุนึ   วา   อุปาสก  วา  อุปาสิก   
วา   คจฺฉนฺต   วา   อนุคจฺเฉยฺย    ิต  วา  อุปติฏเยฺย  นิสินฺน  วา   
อุปนิสีเทยฺย  นิปนฺน  วา  อุปนิปชฺเชยยฺ  ฯ  น  เม  โส มาริส อมนุสฺโส   
ลเภยฺย  คาเมสุ  วา  นิคเมสุ  วา  สกฺการ  วา  ครุการ  วา  ฯ  น   
เม   โส   มารสิ  อมนุสฺโส  ลเภยฺย  อาฬกมนฺทาย  นาม  ราชธานิยา   
วตฺถุ   วา   วาส   วา   ฯ  น  เม  โส  มาริส  อมนุสโฺส  ลเภยฺย   
ยกฺขาน   สมตึิ  คนฺตุ  ฯ  อปสฺสุ  น  มาริส  อมนุสสฺา  อนวยฺหมฺป  ๑   
กเรยฺยุ  อวิวยหฺ  ฯ  อปสฺส ุ น  มาริส  อมนุสฺสา อตฺตาหิ ๒ ปริปุณฺณาหิ   
ปริภาสาหิ   ปริภาเสยฺยุ  ฯ  อปสฺสุ  น  มาริส  อมนุสฺสา  ริตฺตมฺป  ๓   
ปตฺต   สีเส  นิกฺกุชฺเชยฺยุ  ฯ  อปสฺสุ  น  มาริส  อมนุสฺสา  สตฺตธาปสฺส   
มุทฺธ  ผาเลยฺยุ  สนฺติ  หิ  มาริส  อมนุสฺสา  จณฺฑา  รุทฺธา  ๔  รภสา   
เต   เนว  มหาราชาน  อาทิยนฺติ  น  มหาราชาน  ปุริสกาน  อาทิยนฺติ   
น  มหาราชาน  ปุริสกาน  ปุริสกาน  อาทิยนฺติ  ฯ  เต  โข  เต มาริส   
อมนุสฺสา   มหาราชาน  อวรุทฺธา  นาม  วุจฺจนฺติ  ฯ  เสยฺยถาป  มาริส   
ร ฺโ   มาคธสฺส   วิชิเต   โจรา   ๕  เต  เนว  ร ฺโ  มาคธสฺส๗   
อาทิยนฺติ   น   ร ฺโ   มาคธสฺส   ปุรสิกาน   อาทยินฺติ   น   ร ฺโ   
มาคธสฺส   ปรุิสกาน   ปุรสิกาน   อาทยินฺติ   เต   โข   เต   มารสิ   
มหาโจรา   ร ฺโ   มาคธสฺส   อวรุทฺธา   นาม   วุจฺจนฺติ   เอวเมว   
โข  มาริส  สนฺติ  หิ  ๖  อมนุสฺสา  จณฺฑา  รุทฺธา ๔ รภสา เต เนว   
#๑ ม. อนาวยฺหป น ฯ ยุ. อนาวยฺหมฺป น ฯ ๒ ม. ย.ุ อตฺตาหิป ฯ   
#๓ ม. ริตฺต ปสฺส ฯ ๔ ย.ุ รุทฺทา ฯ ๕ ม. ย.ุ มหาโจรา ฯ ๖ ม. ย.ุ หิสทฺโท นตฺถิ ฯ   
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มหาราชาน    อาทิยนฺติ   น   มหาราชาน   ปุริสกาน   อาทิยนฺติ   น   
มหาราชาน   ปุริสกาน   ปุริสกาน   อาทิยนฺติ   เต   โข  เต  มารสิ   
อมนุสฺสา   มหาราชาน   อวรุทฺธา   นาม   วุจฺจนฺติ  ฯ  โย  หิ  โกจิ   
มาริส  อมนุสฺโส  ยกฺโข  วา  ยกฺขินี  วา  ยกฺขโปตโก  วา ยกฺขโปติกา   
วา    ยกฺขมหามตฺโต   วา   ยกฺขปาริสชโฺช   วา   ยกขฺปจาโร   วา   
คนฺธพฺโพ   วา   คนฺธพฺพี   วา   คนฺธพฺพโปตโก   วา   คนฺธพฺพโปติกา   
วา   คนฺธพฺพมหามตฺโต  วา  คนฺธพฺพปาริสชฺโช  วา  คนฺธพฺพปจาโร  วา   
กุมฺภณฺโฑ   วา   กุมฺภณฺฑี   วา   กุมฺภณฺฑโปตโก   วา   กุมฺภณฺฑโปติกา   
วา   กุมฺภณฺฑมหามตฺโต   วา   กุมฺภณฺฑปาริสชฺโช   วา   กุมฺภณฺฑปจาโร   
วา   นาโค   วา   นาคินี   ๑   วา  นาคโปตโก  วา  นาคโปติกา   
วา  นาคมหามตฺโต  วา  นาคปาริสชฺโช  วา นาคปจาโร วา ปทฏุจิตฺโต   
ภิกฺขุ   วา   ภิกฺขุนึ   วา   อุปาสก   วา  อุปาสิก  วา  คจฺฉนฺต  วา   
อนุคจฺเฉยฺย   ิต  วา  อุปติฏเยฺย  นิสินนฺ  วา  อุปนสิีเทยฺย  นิปนฺน วา   
อุปนิปชฺเชยยฺ  ฯ  อิเมส  ยกฺขาน  มหายกฺขาน  เสนาปตีน มหาเสนาปตีน   
อุชฺฌาเปตพฺพ     วิกกฺนฺทติพฺพ    วิรวิตพฺพ    อย    ยกฺโข    คณฺหาติ   
อย  ยกโฺข  อาวิสติ  ๒  อย  ยกโฺข  เหเติ  อย ยกฺโข วิเหเติ อย   
ยกฺโข หึสติ อย ยกฺโข วิหสึติ อย ยกฺโข น มุ ฺจตีติ ฯ   
    [๒๑๕] กตเมส ยกฺขาน มหายกฺขาน เสนาปตีน มหาเสนาปตีน ฯ   
          อินฺโท โสโม วรุโณ จ      ภารทฺวาโช ปชาปติ   
          จนฺทโน กามเสฏโ จ      กินฺนฆุณฺฑุ นิฆณฺฑุ จ ฯ   
#๑ ม. นาคี ฯ  ๒ ย.ุ อวิสติ ฯ    
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          ปนาโท โอปม ฺโ จ       เทวสูโต จ มาตลิ   
          จิตฺตเสโน จ คนฺธพฺโพ      นโฬราชา ชโนสโภ ๑   
          สาตาคิโร เหมวโต        ปุณฺณโก กรติโย คุโล ๒   
          สิวโก มุจฺจลินฺโท จ        เวสฺสามิตฺโต ยุคนฺธโร ฯ   
          โคปาโล สุปฺปเคโธ ๓ จ   หิร ิเนตฺติ จ มนฺทิโย   
          ป ฺจาลจนฺโท อาลวโก ๔   ปชณฺุโณ สุมุโข ทธิมุโข ๕   
          มณิ มานิจโร ๖ ทีโฆ      อโถ เสรีสโก สห ๗ ฯ   
    [๒๑๖]   อิเมส   ยกฺขาน  มหายกฺขาน  เสนาปตีน  มหาเสนาปตีน   
อุชฺฌาเปตพฺพ    วิกฺกนฺทติพฺพ   วิรวิตพฺพ   อย   ยกโฺข   คณฺหาติ   อย   
ยกฺโข   อาวิสติ  ๘ อย  ยกฺโข  เหเติ  อย  ยกโฺข  วิเหเติ  อย   
ยกฺโข หึสติ อย ยกฺโข วิหสึติ อย ยกฺโข น มุ ฺจตีติ ฯ   
    [๒๑๗]  อย  โข  สา  มาริส  อาฏานาฏิยา  รกฺขา ภิกฺขูน ภิกฺขุนีน   
อุปาสกาน   อุปาสิกาน  คุตฺติยา  รกฺขาย  อวิหึสาย  ผาสุวิหารายาติ  ฯ   
หนฺท   จทานิ   มย   มารสิ   คจฺฉาม  พหุกิจฺจา  มย  พหุกรณียาติ  ฯ   
ยสฺสทานิ ตุเมฺห มหาราชาโน กาล ม ฺถาติ ฯ   
    [๒๑๘]   อถโข   จตฺตาโร   มหาราชา   อุฏายาสนา   ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา    ปทกฺขิณ   กตฺวา   ตตฺเถวนฺตรธายึสุ   ฯ   เตป   โข   
ยกฺขา   อุฏายาสนา   อปฺเปกจฺเจ   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   ปทกขิฺณ   
กตฺวา    ตตฺเถวนฺตรธายึสุ    อปฺเปกจฺเจ   ภควตา   สทฺธึ   สมฺโมทึสุ   
สมฺโมทนีย     กถ     สาราณีย     วีติสาเรตฺวา    ตตฺเถวนฺตรธายึสุ   
#๑ ม. ย.ุ ชเนสโภ ฯ ๒ ม. คุโฬ ฯ ๓ ม. สุปฺปโรโธ ฯ ๔ ม. อาฬวโก ฯ   
#๕ ม. ย.ุ ปชนฺุโน สุมโน สุมุโข ฯ ๖ ม. มณิมานิวโร ฯ ๗ ย.ุ เสรสิฺสโก สหา ฯ   
#๘ ยุ. อวิสติ ฯ    
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อปฺเปกจฺเจ    เยน   ภควา   เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา   ตตฺเถวนฺตรธายึสุ   
อปฺเปกจฺเจ    นามโคตฺต   สาเวตฺวา   ตตฺเถวนฺตรธายึสุ   อปฺเปกจฺเจ   
ตุณฺหีภูตา ตตฺเถวนฺตรธายึสุ ฯ   
    [๒๑๙]  อถโข  ภควา  ตสฺสา  รตฺติยา  อจฺจเยน  ภิกฺขู อามนฺเตสิ   
อิม   ภิกฺขเว   รตฺตึ   จตฺตาโร   มหาราชา  มหติยา  จ  ยกฺขเสนาย   
มหติยา   จ   คนฺธพฺพเสนาย   มหติยา  จ  กุมฺภณฺฑเสนาย  มหติยา  จ   
นาคเสนาย    จตุทฺทิส   รกฺข   เปตฺวา   จตุทฺทิส   คุมฺพ   เปตฺวา   
จตุทฺทิส    โอวรณ   เปตฺวา   อภิกฺกนฺตาย   รตฺติยา   อภิกฺกนฺตวณฺณา   
เกวลกปฺป     คิชฺฌกฏู     โอภาเสตฺวา     เยนาห     เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา  ม  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทึสุ  ฯ  เตป  โข ภิกฺขเว   
ยกฺขา   อปฺเปกจฺเจ   ม   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสทีึสุ  อปฺเปกจฺเจ   
มยา    สทฺธึ   สมฺโมทึสุ   สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา   
เอกมนฺต     นิสีทึสุ    อปฺเปกจฺเจ    เยนาห    เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา   
เอกมนฺต    นสิีทึสุ    อปฺเปกจฺเจ   นามโคตฺต   สาเวตฺวา   เอกมนฺต   
นิสีทึสุ    อปฺเปกจฺเจ    ตุณฺหีภูตา   เอกมนฺต   นิสทีึสุ   ฯ   เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข  ภิกฺขเว  เวสฺสวโณ  มหาราชา  ม  เอตทโวจ  สนฺติ  หิ   
ภนฺเต   อุฬารา  ยกฺขา  ภควโต  อปฺปสนฺนา  สนฺติ  หิ  ภนฺเต  อุฬารา   
ยกฺขา   ภควโต   ปสนฺนา   สนฺติ  ห ิ ภนฺเต  มชฺฌิมา  ยกฺขา  ภควโต   
อปฺปสนฺนา   สนฺติ   หิ   ภนฺเต   มชฌฺิมา   ยกฺขา   ภควโต   ปสนนฺา   
สนฺติ   ห ิ  ภนฺเต  นีจา  ยกฺขา  ภควโต  อปฺปสนฺนา  สนฺติ  หิ  ภนฺเต    
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นีจา   ยกฺขา   ภควโต   ปสนฺนา  เยภุยฺเยน  โข  ปน  ภนฺเต  ยกฺขา   
อปฺปสนฺนาเยว  ภควโต  ต  กิสฺส  เหตุ  ภควา  หิ  ภนฺเต ปาณาติปาตา   
เวรมณิยา     ธมฺม    เทเสติ    อทินฺนาทานา    เวรมณิยา    ธมมฺ   
เทเสติ   กาเมสุ   มิจฺฉาจารา   เวรมณิยา  ธมฺม  เทเสติ  มุสาวาทา   
เวรมณิยา    ธมฺม    เทเสติ   สรุาเมรยมชฺชปมาทฏานา   เวรมณิยา   
ธมฺม  เทเสติ  ฯ  เยภุยฺเยน  โข  ปน  ภนฺเต  ยกฺขา  อปฺปฏิวิรตาเยว   
ปาณาติปาตา    อปฺปฏิวิรตา    อทินฺนาทานา    อปปฺฏิวิรตา    กาเมสุ   
มิจฺฉาจารา  อปฺปฏิวิรตา มุสาวาทา อปฺปฏิวิรตา สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา   
เตสนฺต    โหติ    อปฺปย    อมนาป    สนฺติ   ห ิ  ภนฺเต   ภควโต   
สาวกา    อร ฺเ    วนปตฺถานิ    ปนตฺานิ   เสนาสนานิ   ปฏิเสวนฺติ   
อปฺปสทฺทานิ     อปฺปนิคฺโฆสานิ     วิชนวาตานิ     มนุสฺสราหเสยฺยกานิ   
ปฏิสลลฺานสารุปฺปานิ   ตตฺถ   สนฺติ   อุฬารา   ยกฺขา   นิวาสิโน   เย   
อิมสฺมึ   ภควโต   ปาวจเน   อปฺปสนฺนา   เตส   ปสาทาย  อุคฺคณฺหาตุ   
ภนฺเต    ภควา    อาฏานาฏิย   รกฺข   ภิกฺขูน   ภิกฺขุนีน   อุปาสกาน   
อุปาสิกาน   คุตฺติยา  รกฺขาย  อวิหึสาย  ผาสุวิหารายาติ  ฯ  อธิวาเสสึ   
โข  อห  ภิกขฺเว  ตุณฺหีภาเวน  ฯ  อถโข  ภิกฺขเว เวสฺสวโณ มหาราชา   
ม ๑ อธิวาสน วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อาฏานาฏิย รกฺข อภาสิ   
    [๒๒๐] วิปสฺสิสฺส นมตฺถุ         จกฺขุมนฺตสฺส สิรีมโต   
          สิขิสฺสป นมตฺถุ          สพฺพภูตานุกมฺปโน   
ฯเปฯ  (โสเยว  ปุรโิม  เปยฺยาโล  วิตฺถาเรตพฺโพ)  ฯ  อย  โข  สา   
#๑ ม. เม ฯ    
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มาริส   อาฏานาฏิยา   รกขฺา   ภิกฺขูน  ภิกฺขุนีน  อุปาสกาน  อุปาสิกาน   
คุตฺติยา   รกขฺาย  อวิหึสาย  ผาสุวิหารายาติ  ฯ  หนฺททานิ  มย  มาริส   
คจฺฉาม    พหุกิจฺจา    มย    พหุกรณียาติ    ฯ    ยสสฺทานิ   ตุเมฺห   
มหาราชาโน  กาล  ม ฺถาติ  ฯ  อถโข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  มหาราชา   
อุฏายาสนา   ม   อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ตตฺเถวนฺตรธายึสุ  ฯ   
เตป  โข  ภิกขฺเว  ยกฺขา  อุฏายาสนา  อปฺเปกจฺเจ  ม  อภิวาเทตฺวา   
ปทกฺขิณ   กตฺวา   ตตฺเถวนฺตรธายึสุ  อปฺเปกจฺเจ  มยา  สทฺธึ  สมฺโมทึสุ   
สมฺโมทนีย     กถ     สาราณีย     วีติสาเรตฺวา    ตตฺเถวนฺตรธายึสุ   
อปฺเปกจฺเจ     เยนาห     เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา     ตตฺเถวนฺตรธายึสุ   
อปฺเปกจฺเจ    นามโคตฺต   สาเวตฺวา   ตตฺเถวนฺตรธายึสุ   อปฺเปกจฺเจ   
ตุณฺหีภูตา   ตตฺเถวนฺตรธายึสุ  ฯ  อุคฺคณฺหาถ  ภิกฺขเว  อาฏานาฏิย  รกฺข   
ปริยาปุณาถ     ภิกฺขเว    อาฏานาฏิย    รกฺข    ธาเรถ    ภิกฺขเว   
อาฏานาฏิย  รกฺข  อตฺถส ฺหิตาย  ๑  ภิกฺขเว อาฏานาฏิยา รกฺขา ภิกฺขูน   
ภิกฺขุนีน    อุปาสกาน    อุปาสิกาน    คุตฺติยา    รกฺขาย    อวิหึสาย   
ผาสุวิหารายาติ  ฯ  อิทมโวจ  ภควา  ฯ  อตฺตมนา  เต  ภิกฺขู  ภควโต   
ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                อาฏานาฏิยสุตฺต นิฏ ิต นวม ฯ   
                   ________________________   
#๑ ม. อตฺถสหิตา ฯ    



สุตฺต ที. ปาฏิกฺวคฺโค - หนาท่ี 222 

                        สงฺคีติสุตฺต   
    [๒๒๑]    เอวมฺเม   สุต   ฯ   เอก   สมย   ภควา   มลฺเลสุ   
จาริก ฺจรมาโน   มหตา   ภิกฺขุสงฺเฆน   สทฺธึ   ป ฺจมตฺเตหิ  ภิกฺขุสเตหิ   
เยน   ปาวา   นาม   มลฺลาน   นคร  ตทวสริ  ฯ  ตตฺร  สุท  ภควา   
ปาวาย วิหรติ จุนฺทสฺส กมฺมารปุตฺตสฺส อมฺพวเน ฯ   
    [๒๒๒]   เตน  โข  ปน  สมเยน  ปาเวยฺยกาน  มลลฺาน  อุพฺภตก   
นาม   นว   สณฺาคาร   อจิรการิต   โหติ  อนชฺฌาวุตฺถ  สมเณน  วา   
พฺราหฺมเณน  วา  เกนจิ  วา  มนุสฺสภูเตน  ฯ  อสฺโสสุ  โข ปาเวยฺยกา   
มลฺลา   ภควา   กริ   มลฺเลสุ   จาริก ฺจรมาโน   มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน   
สทฺธึ   ป ฺจมตฺเตหิ   ภิกฺขุสเตหิ   ปาว   อนุปฺปตฺโต   ปาวาย   วิหรติ(   
จุนฺทสฺส   กมฺมารปุตฺตสฺส   อมฺพวเนติ   ฯ   อถโข  ปาเวยฺยกา  มลฺลา   
เยน    ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺนา   โข  ปาเวยฺยกา  มลฺลา   
ภควนฺต   เอตทโวจุ   อิธ  ภนฺเต  ปาเวยฺยกาน  มลลฺาน  อุพฺภตกนฺนาม   
นว   สณฺาคาร   อจิรการติ   โหติ   ๑   อนชฺฌาวุตฺถ  สมเณน  วา   
พฺราหฺมเณน  วา  เกนจิ  วา  มนุสฺสภูเตน  ต ฺจ  โข  ๒ ภนฺเต ภควา   
ปม   ปริภุ ฺชตุ   ภควตา   ปม  ปรภุิตฺต  ปจฺฉา  ปาเวยฺยกา  มลฺลา   
ปริภุ ฺชิสฺสนฺติ   ตทสฺส   ๓   ปาเวยฺยกาน   มลฺลาน   ทีฆรตฺต  หิตาย   
สุขายาติ  ฯ  อธิวาเสสิ  โข ๔ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ อถโข ปาเวยฺยกา   
#๑ ยุ. อย น ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. ต ภนฺเต ฯ ๓ ย.ุ ปาเวยฺยกา มลฺลา ปริภุ ฺชิสฺสนฺติ   
#ตทสุสาติ อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ ๔ ยุ. โขสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ    
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มลฺลา  ภควโต  อธิวาสน  วิทิตฺวา  อุฏายาสนา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา   
ปทกฺขิณ    กตฺวา    เยน    สณฺาคาร   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   
สพฺพสนฺถรึ    สณฺาคาร    สนถฺริตฺวา   ๑   อาสนานิ   ป ฺาเปตฺวา   
อุทกมณิก    ปติฏาเปตฺวา   เตลปฺปทปี   อาโรเปตฺวา   เยน   ภควา   
เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมตฺิวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  อฏสุ  ฯ   
เอกมนฺต   ิตา  โข  เต  ๒  ปาเวยฺยกา  มลฺลา  ภควนฺต  เอตทโวจุ   
สพฺพสนฺถรสินฺถต   ๓   ภนฺเต  สณฺาคาร  [๔]  อาสนานิ  ป ฺตฺตานิ   
อุทกมณิโก     ปติฏาปโต     เตลปฺปทีโป     อาโรปโต    ยสสฺทานิ   
ภนฺเต ภควา กาล ม ฺตีติ ฯ   
    [๒๒๓]    อถโข   ภควา   นิวาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   สทธฺึ   
ภิกฺขุสงฺเฆน    เยน   สณฺาคาร   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ปาเท   
ปกฺขาเลตฺวา  สณฺาคาร  ปวิสิตฺวา  มชฺฌิม  ถมฺภ  นิสฺสาย  ปุรตฺถาภิมุโข   
นิสีทิ   ฯ   ภิกฺขุสงฺโฆป   โข   ๕   ปาเท  ปกฺขาเลตฺวา  สณฺาคาร   
ปวิสิตฺวา   ปจฺฉิม   ภิตฺตึ   นิสฺสาย   ปรุตฺถาภิมุโข   นิสีทิ  ภควนฺตเยว   
ปุรกฺขตฺวา   ปาเวยฺยกาป  โข  มลฺลา  ปาเท  ปกฺขาเลตฺวา  สณฺาคาร   
ปวิสิตฺวา   ปุรตฺถิม   ภิตฺตึ   นิสฺสาย  ปจฺฉิมาภิมุขา  นิสีทึสุ  ภควนฺตเยว   
ปุรกฺขตฺวา  ฯ  อถโข  ภควา  ปาเวยฺยเก  มลฺเล  พหุเทว รตฺตึ ธมมฺิยา   
กถาย    สนทฺสฺเสตฺวา    สมาทเปตฺวา   สมุตฺเตเชตฺวา   สมฺปหเสตฺวา   
อุยฺโยเชสิ    อภิกฺกนฺตา   โข   วาเสฏา   รตฺติ   ยสสฺทานิ   [๖]   
กาล   ม ฺถาติ   ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  ปาเวยฺยกา  มลฺลา  ภควโต   
#๑ ม. สนถฺรตฺิวา ภควโต ฯ ยุ. สนฺถราเปตฺวา ฯ ๒ ยุ. อย น ทิสฺสติ ฯ   
#๓ ยุ. สพฺพสนฺถรึ สนถฺต ฯ ๔ ม. ภควโต ฯ ๕ ย.ุ โขสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ   
#๖ ม. ยุ. ตุเมฺห ฯ    
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ปฏิสฺสุตฺวา    อุฏายาสนา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   ปทกฺขิณ   กตฺวา   
ปกฺกมึสุ ฯ   
    [๒๒๔]  อถโข  ภควา  อจิรปกฺกนฺเตสุ  ปาเวยฺยเกสุ  ๑  มลฺเลสุ   
ตุณฺหีภูต   ภิกฺขุสงฺฆ   อนุวิโลเกตฺวา   อายสฺมนฺต   สารีปุตฺต  อามนฺเตสิ   
วิคตถีนมิทฺโธ   โข   สารปีุตฺต   ภิกฺขุสงฺโฆ   ปฏิภาตุ  [๒]  สารปีุตฺต   
ภิกฺขูน  ธมฺมยิา  กถาย ๓ ปฏ ิ เม อาคิลายติ ตมห อายเมยฺยามีติ ๔ ฯ   
เอว   ภนฺเตติ   โข   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   ภควโต  ปจฺจสฺโสสิ  ฯ   
อถโข   ภควา   จตุคฺคุณ   สงฺฆาฏึ   ป ฺาเปตฺวา   ทกฺขิเณน  ปสฺเสน   
สีหเสยฺย   กปฺเปสิ   ปาเทน   ๕  ปาท  อจฺจาธาย  สโต  สมฺปชาโน   
อุฏานส ฺ มนสิกริตฺวา ฯ   
    [๒๒๕]   เตน   โข   ปน  สมเยน  นคิณฺโ  นาฏปุตฺโต  ปาวาย   
อธุนา กาลกโต โหติ ฯ ตสฺส กาลกิริยาย ภินฺนา นิคณฺา เทฺวฬฺหกชาตา ๖   
ภณฺฑนชาตา         กลหชาตา        วิวาทาปนฺนา        อ ฺม ฺ   
มุขสตฺตีหิ  วิตุทนฺตา  วิจรนฺติ  น  ตฺว  อิม  ธมฺมวินย  อาชานิสฺสสิ ๗ ก ึ  
ตฺว   อิม   ธมมฺวินย   อาชานิสฺสสิ   มิจฺฉาปฏิปนฺโน   ตฺวมสิ   อหมสฺมิ   
สมฺมาปฏิปนฺโน   สหิต   เม   อสหิตนฺเต   ปุเร   วจนีย  ปจฺฉา  อวจ   
ปจฺฉา    วจนีย   ปุเร   อวจ   อธิจิณฺณนฺเต   วิปราวตฺต   อาโรปโต   
เต   วาโท   นิคฺคหิโต  ตฺวมสิ  ปรวาทปโมกฺขาย  ๘ นิพฺเพเหิ  วา   
สเจ   ปโหสติี   ฯ   วโธเยเวโก   ม ฺเ   นิคณฺเสุ   นาฏปุตฺติเยสุ   
อนุวตฺตติ   ฯ  เยป  นิคณฺสฺส  นาฏปุตฺตสฺส  สาวกา  คิหี  โอทาตวสนา   
#๑ ยุ. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ยุ. ต ฯ ๓ ม. ย.ุ ธมฺมี กถา ฯ   
#๔ ม. ย.ุ อายมิสฺสามีติ ฯ ๕ ม. ยุ. ปาเท ฯ ๖ ม. ยุ. เทฺวธิกชาตา ฯ   
#๗ ม. ยุ. อาชานาสิ อห อิม ธมฺมวินย อาชานามิ ฯ ๘ ยุ. จรวาทปฺปโมกฺขาย ฯ    
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เตป    นิคณฺเสุ    นาฏปุตฺติเยสุ    นิพฺพินฺนรูปา    วิรตฺตรูปา    ๑   
ปฏิวานรูปา    ยถา    ต    ทุรากฺขาเต    ธมฺมวินเย    ทุปฺปเวทิเต   
อนิยฺยานิเก    อนุปสมสวตฺตนิเก    อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิเต    ภินฺนถูเป   
อปฺปฏิสรเณ  ฯ  อถโข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  นิคณฺโ   
อาวุโส   นาฏปุตฺโต   ปาวาย   อธุนา   กาลกโต   ตสฺส  กาลกริิยาย   
ภินฺนา    นิคณฺา    เทฺวฬหฺกชาตา    ฯเปฯ   ภินฺนถูเป   อปฺปฏิสรเณ   
เอวเ ฺหต   อาวุโส   โหติ   ๒  ทุรากฺขาเต  ธมฺมวินเย  ทุปฺปเวทิเต   
อนิยฺยานิเก   อนุปสมสวตฺตนิเก   อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิเต   ฯ  อย  โข   
ปนาวุโส  อมฺหาก  ภควตา  ธมฺโม  สวฺากฺขาโต  สุปฺปเวทิโต  นยิฺยานิโก   
อุปสมสวตฺตนิโก   สมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต   ตตฺถ  สพฺเพเหว  สงฺคายิตพฺพ   
น   วิวทิตพฺพ   ยถยิท   พฺรหฺมจริย   อทฺธนิย   อสสฺ  จิรฏ ิติก  ตทสฺส   
พหุชนหิตาย    พหุชนสุขาย   โลกานุกมฺปาย   อตฺถาย   หิตาย   สุขาย   
เทวมนุสฺสาน  ฯ  กตโม  จาวุโส  อมฺหาก  ภควตา  ธมฺโม  สฺวากขฺาโต   
สุปฺปเวทิโต     นิยฺยานิโก    อุปสมสวตฺตนิโก    สมมฺาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต   
ตตฺถ   ๓   สพฺเพเหว   สงฺคายิตพฺพ  น  วิวทิตพฺพ  ยถยิท  พฺรหฺมจริย   
อทฺธนิย     อสฺส    จิรฏ ิติก    ตทสฺส    พหุชนหิตาย    พหุชนสุขาย   
โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน ฯ   
    [๒๒๖]  อตฺถิ  โข  อาวุโส  เตน  ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา   
สมฺมาสมฺพุทฺเธน    เอโก    ธมฺโม   สมมฺทกฺขาโต   ตตฺถ   สพฺเพเหว   
สงฺคายิตพฺพ    น    วิวทิตพฺพ    ยถยิท   พฺรหฺมจริย   อทฺธนิย   อสฺส   
#๑-๒ ยุ. อย ปาโ น ทิสสฺติ ฯ  ๓ ม. ยุ. ยตฺถ ฯ    
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จิรฏ ิติก   ตทสฺส   พหุชนหิตาย   พหุชนสุขาย   โลกานุกมฺปาย  อตฺถาย   
หิตาย  สุขาย  เทวมนุสฺสาน  ฯ  กตโม  เอโก  ธมฺโม  ฯ สพฺเพ สตฺตา   
อาหารฏ ิติกา   สพฺเพ   สตฺตา   สงฺขารฏ ิติกา  ฯ  อย  โข  อาวุโส   
เตน   ภควตา   ชานตา   ปสฺสตา   อรหตา   สมฺมาสมฺพุทฺเธน  เอโก   
ธมฺโม   สมฺมทกฺขาโต   ตตฺถ   สพฺเพเหว   สงฺคายิตพฺพ   น  วิวทิตพฺพ   
ยถยิท   พฺรหฺมจริย   อทฺธนิย   อสฺส   จิรฏ ิติก   ตทสฺส   พหุชนหิตาย   
พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน ฯ   
                 สงฺคีติยเอกก นิฏ ิต ๑ ฯ   
    [๒๒๗]  อตฺถิ  โข  อาวุโส  เตน  ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา   
สมฺมาสมฺพุทฺเธน    เทฺว    ธมฺมา    สมมฺทกฺขาตา   ตตฺถ   สพฺเพเหว   
สงฺคายิตพฺพ   ฯเปฯ   อตฺถาย  หิตาย  สุขาย  เทวมนุสฺสาน  ฯ  กตเม   
เทฺว  ธมฺมา  ๒  ฯ  นาม ฺจ  รูป ฺจ  ฯ  อวิชฺชา  จ  ภวตณฺหา  จ ฯ   
ภวทิฏ ิ   จ   วิภวทิฏ ิ   จ   ฯ  อหิริก ฺจ  อโนตฺตปฺป ฺจ  ฯ  หิร ิ จ   
โอตฺตปฺป ฺจ   ฯ   โทวจสฺสตา  จ  ปาปมิตฺตตา  จ  ฯ  โสวจสฺสตา  จ   
กลฺยาณมิตฺตตา   จ  ฯ  อาปตฺติกุสลตา  จ  อาปตฺติวุฏานกุสลตา  จ  ฯ   
สมาปตฺติกุสลตา   จ   สมาปตฺติวุฏานกุสลตา   จ   ฯ  ธาตุกุสลตา  จ   
มนสิการกุสลตา    จ   ฯ   อายตนกุสลตา   จ   ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสลตา   
จ  ฯ  านกุสลตา  จ  อฏานกุสลตา  จ  ฯ อาชฺชว ฺจ มทฺทว ฺจ ๓ ฯ   
ขนฺติ   จ   โสรจฺจ ฺจ   ฯ   สาขลฺย ฺจ   ปฏิสนฺถาโร  จ  ฯ  อวิหึสา   
จ    โสเจยฺย ฺจ    ฯ    มฏุสจฺจ ฺจ   อสมฺปช ฺ ฺจ   ฯ   สติ   จ   
#๑ ม. ย.ุ สงฺคีติยเอกก นิฏ ิตนฺติ น ทสิฺสนฺติ ฯ ๒ ม. ย.ุ อย น ทสิฺสติ ฯ   
#๓ ม. ยุ. อชชฺว ฺจ ลชฺชว ฺจ ฯ    
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สมฺปช ฺ ฺจ   ฯ   อินฺทฺรเิยสุ   อคุตฺตทฺวารตา  จ  โภชเน  อมตฺต ฺ ุตา   
จ   ฯ   อินฺทฺรเิยสุ   คุตฺตทฺวารตา   จ   โภชเน   มตฺต ฺ ุตา  จ  ฯ   
ปฏิสงฺขานพล ฺจ   ภาวนาพล ฺจ   ฯ   สติพล ฺจ  สมาธิพล ฺจ  ฯ  สมโถ   
จ   วิปสฺสนา   จ   ฯ   สมถนิมิตฺต ฺจ   ปคฺคหนิมิตฺต ฺจ   ฯ   ปคฺคโห   
จ   อวิกฺเขโป   จ   ฯ   สลีวิปตฺติ  จ  ทฏิ ิวิปตฺติ  จ  ฯ  สีลสมฺปทา   
จ   ทฏิ ิสมฺปทา   จ   ฯ  สีลวิสุทฺธิ  จ  ทิฏ ิวิสุทฺธิ  จ  ฯ  ทิฏ ิวิสุทฺธิ   
โข  ปน  ยถา  ทฏิ ิสฺส  จ  ปธาน  ฯ  สเวโค  จ สเวชนีเยสุ าเนสุ   
สวิคฺคสฺส   จ   โยนิโส   ปธาน  ฯ  อสนฺตุฏ ิตา  จ  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ   
อปฺปฏิวานิตา   จ  ปธานสฺมึ  ฯ  วิชชฺา  จ  วิมุตฺติ  จ  ฯ  ขเย  าณ   
อนุปฺปาเท   าณ   ฯ   อิเม   โข   อาวุโส  เตน  ภควตา  ชานตา   
ปสฺสตา    อรหตา    สมมฺาสมฺพุทฺเธน    เทฺว   ธมมฺา   สมฺมทกขฺาตา   
ตตฺถ สพฺเพเหว สงฺคายิตพฺพ ฯเปฯ สุขาย เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ   
                   สงฺคีติยทุก นิฏ ิต ๑ ฯ   
    [๒๒๘]  อตฺถิ  โข  อาวุโส  เตน  ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา   
สมฺมาสมฺพุทฺเธน    ตโย    ธมฺมา    สมมฺทกฺขาตา   ตตฺถ   สพฺเพเหว   
สงฺคายิตพฺพ    ฯเปฯ    อตฺถาย   หิตาย   สุขาย   เทวมนุสฺสาน   ฯ   
กตเม   ตโย   ธมฺมา   ฯ  ตีณิ  อกุสลมลูานิ  โลโภ  อกุสลมูล  โทโส   
อกุสลมูล   โมโห   อกุสลมูล   ฯ   ตีณิ   กุสลมูลานิ  อโลโภ  กุสลมูล   
อโทโส     กสุลมูล    อโมโห    กุสลมูล    ฯ    ตีณิ    ทุจฺจริตานิ   
กายทุจฺจริต   วจีทุจฺจริต   มโนทุจฺจริต   ฯ   ตีณิ  สุจริตานิ  กายสุจริต   
#๑ ม. ย.ุ สงฺคีติยทุก นิฏ ิตนฺติ น ทิสฺสนฺติ ฯ    
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วจีสุจริต     มโนสุจริต    ฯ    ตโย    อกุสลวิตกฺกา    กามวิตกฺโก   
พฺยาปาทวิตกฺโก   วิหึสาวิตกฺโก   ฯ  ตโย  กุสลวิตกฺกา  เนกฺขมฺมวิตกฺโก   
อพฺยาปาทวิตกฺโก     อวิหึสาวิตกฺโก     ฯ     ตโย    อกุสลสงฺกปปฺา   
กามสงฺกปฺโป   พฺยาปาทสงฺกปฺโป  วิหึสาสงฺกปฺโป  ฯ  ตโย  กสุลสงฺกปฺปา   
เนกฺขมมฺสงฺกปฺโป    อพฺยาปาทสงฺกปฺโป    อวิหสึาสงฺกปฺโป   ฯ   ติสฺโส   
อกุสลส ฺา      กามส ฺา     พฺยาปาทส ฺา     วิหึสาส ฺา     ฯ   
ติสฺโส   กุสลส ฺา   เนกฺขมฺมส ฺา   อพฺยาปาทส ฺา  อวิหึสาส ฺา  ฯ   
ติสฺโส    อกสุลธาตุโย    กามธาตุ    พฺยาปาทธาตุ    วิหึสาธาตุ   ฯ   
ติสฺโส   กุสลธาตุโย   เนกขฺมฺมธาตุ   อพฺยาปาทธาตุ   อวิหึสาธาตุ   ฯ   
อปราป    ติสฺโส    ธาตุโย    กามธาตุ    รูปธาตุ    อรูปธาตุ   ฯ   
อปราป   ติสโฺส   ธาตุโย   รูปธาตุ  อรปูธาตุ  นิโรธธาตุ  ฯ  อปราป   
ติสฺโส   ธาตุโย  หีนธาตุ  มชฺฌิมธาตุ  ปณีตธาตุ  ๑  ฯ  ติสฺโส  ตณฺหา   
กามตณฺหา    ภวตณฺหา    วิภวตณฺหา    ฯ   อปราป   ติสฺโส   ตณฺหา   
กามตณฺหา    รูปตณฺหา    อรูปตณฺหา    ฯ   อปราป   ติสฺโส   ตณฺหา   
รูปตณฺหา     อรูปตณฺหา     นิโรธตณฺหา     ฯ    ตีณิ    ส ฺโชนานิ   
สกฺกายทิฏ ิ   วิจิกิจฺฉา  สีลพฺพตปรามาโส  ฯ  ตโย  อาสวา  กามาสโว   
ภวาสโว    อวิชฺชาสโว    ฯ    ตโย    ภวา    กามภโว   รูปภโว   
อรูปภโว  ฯ  ติสฺโส  เอสนา  กาเมสนา  ภเวสนา  พฺรหฺมจริเยสนา  ฯ   
ติสฺโส     วิธา     เสยฺโยหมสฺมีติ     วิธา    สทิโสหมสฺมีติ    วิธา   
หีโนหมสฺมีติ   วิธา   ฯ  ตโย  อทฺธา  อตีโต  อทฺธา  อนาคโต  อทฺธา   
#๑ ยุ. หีนาธาตุ มชฺฌิมาธาตุ ปณีตาธาตุ ฯ    
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ปจฺจุปฺปนฺโน   อทฺธา  ฯ  ตโย  อนฺตา  สกฺกาโย  อนโฺต  สกกฺายสมุทโย   
อนฺโต    สกกฺายนิโรโธ    อนฺโต    ฯ    ติสฺโส    เวทนา    สุขา   
เวทนา   ทุกขฺา   เวทนา   อทุกฺขมสุขา   เวทนา  ฯ  ติสฺโส  ทุกฺขตา   
ทุกฺขทุกฺขตา    สงฺขารทุกฺขตา    วิปรณิามทุกฺขตา    ฯ    ตโย   ราสี   
มิจฺฉตฺตนิยโต   ราสิ   สมมฺตฺตนิยโต   ราสิ   อนิยโต  ราสิ  ฯ  ติสฺโส   
กงฺขา   ๑  อตีต  วา  อทฺธาน  อารพฺภ  กงฺขติ  วิจิกิจฺฉติ  นาธิมุจฺจติ   
น   สมฺปสีทติ   อนาคต   วา   อทฺธาน   อารพฺภ   กงฺขติ   วิจิกิจฺฉติ   
นาธิมุจฺจติ   น   สมฺปสีทติ   เอตรหิ  วา  ปจฺจุปฺปนฺน  อทฺธาน  อารพฺภ   
กงฺขติ   วิจิกิจฺฉติ   นาธิมุจฺจติ   น   สมฺปสีทติ   ฯ   ตีณิ   ตถาคตสฺส   
อรกฺเขยฺยานิ   ๒   ปริสุทธฺกายสมาจาโร   อาวุโส   ตถาคโต   นตฺถิ   
ตถาคตสฺส   กายทุจฺจริต   ย   ตถาคโต   รกฺเขยฺย   มา   เม   อิท   
ปโร    อ ฺาสีติ    ปริสทฺุธวจีสมาจาโร    อาวุโส   ตถาคโต   นตฺถิ   
ตถาคตสฺส    วจีทุจฺจริต   ย   ตถาคโต   รกฺเขยฺย   มา   เม   อิท   
ปโร    อ ฺาสีติ    ปริสทฺุธมโนสมาจาโร   อาวุโส   ตถาคโต   นตฺถ ิ  
ตถาคตสฺส   มโนทุจฺจริต   ย   ตถาคโต   รกฺเขยฺย   มา   เม   อิท   
ปโร   อ ฺาสีติ   ฯ   ตโย   กิ ฺจนา   ราโค  กิ ฺจน  โทโส  กิ ฺจน   
โมโห   กิ ฺจน   ฯ   ตโย   อคฺคี   ราคคฺคิ   โทสคฺคิ   โมหคฺคิ   ฯ   
อปเรป    ตโย   อคฺคี   อาหุเนยฺยคฺคิ   ทกฺขิเณยฺยคฺคิ   คหปตคฺคิ   ฯ   
ติวิเธน      รปูสงฺคโห      สนิทสฺสนสปฺปฏิฆรูป     อนิทสฺสนสปฺปฏิฆรูป   
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆรูป  ฯ  ตโย  สงฺขารา  ปุ ฺาภิสงฺขาโร อปุ ฺาภิสงฺขาโร   
#๑ ม. ตโย ตมา ฯ  ๒ ย.ุ อารกฺเขยฺยานิ ฯ    



สุตฺต ที. ปาฏิกฺวคฺโค - หนาท่ี 230 

อาเน ฺชาภิสงฺขาโร     ฯ     ตโย    ปุคฺคลา    เสกฺโข    ปุคฺคโล   
อเสกฺโข   ปคฺุคโล   เนวเสกฺโข  นาเสกฺโข  ปุคฺคโล  ฯ  ตโย  เถรา   
ชาติตฺเถโร  ธมฺมตฺเถโร  สมฺมติตฺเถโร  ๑  ฯ  ตีณิ ปุ ฺกิริยาวตฺถูนิ ๒   
ทานมย    ปุ ฺกิริยาวตฺถุ    ๓   สลีมย   ปุ ฺกิริยาวตฺถุ   ภาวนามย   
ปุ ฺกิริยาวตฺถุ   ฯ   ตีณิ  โจทนาวตฺถูนิ  ทฏิเน  สุเตน  ปริสงฺกาย  ฯ   
ติสฺโส    กามูปปตฺติโย    สนฺตาวุโส    สตฺตา   ปจฺจุปฏ ิตกามา   เต   
ปจฺจุปฏ ิเตสุ   กาเมสุ   วส   วตฺเตนฺติ  เสยฺยถาป  มนุสฺสา  เอกจฺเจ   
จ    เทวา    เอกจฺเจ   จ   วินิปาติกา   อย   ปมา   กามูปปตฺติ   
สนฺตาวุโส   สตฺตา   นิมฺมิตกามา   เต   นิมฺมินิตฺวา   นิมฺมินิตฺวา   ๔   
กาเมสุ   วส   วตฺเตนฺติ   เสยฺยถาป   เทวา  นิมฺมานรตี  อย  ทุติยา   
กามูปปตฺติ    สนฺตาวุโส    สตฺตา   ปรนิมฺมิตกามา   เต   ปรนิมมฺิเตสุ   
กาเมสุ    วส    วตฺเตนฺติ    เสยฺยถาป    เทวา    ปรนมิฺมิตวสวตฺตี   
อย    ตติยา    กามูปปตฺติ    ฯ    ติสฺโส   สุขูปปตฺติโย   สนฺตาวุโส   
สตฺตา   สุข  ๕  อุปฺปาเทตฺวา  อุปฺปาเทตฺวา  สุข  วิหรนฺติ  เสยฺยถาป   
เทวา    พฺรหมฺกายิกา   อย   ปมา   สุขูปปตฺติ   สนตฺาวุโส   สตฺตา   
สุเขน   อภิสนฺนา   ปริสนนฺา   ปริปรูา   ปริปฺผุฏา  เต  กทาจิ  กรหจิ   
อุทาน   อุทาเนนฺติ   อโห   สุข   อโห   สุขนฺติ   เสยยฺถาป   เทวา   
อาภสฺสรา    อย    ทุติยา    สุขูปปตฺติ   สนฺตาวุโส   สตฺตา   สุเขน   
อภิสนฺนา    ปริสนฺนา   ปริปูรา   ปริปผฺุฏา   เต   สนฺตเยว   สตุสิตา   
จิตฺตสุข  ปฏิเวเทนฺติ  ๖  เสยฺยถาป  เทวา  สุภกิณฺหา  ๗  อย ตติยา   
#๑ ม. ย.ุ สมมฺุติเถโร ฯ ๒ ม. ยุ. ... กิริยวตฺถูนิ ฯ ๓ ม. ย.ุ ...กิริยวตฺถุ ฯ   
#๔ ย.ุ นิมฺเมตฺวา นิมฺเมตฺวา ฯ ๕ ม. ยุ. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ ๖ ม. ย.ุ   
#ตุสิตา สุข ปฏิสเวเทนฺติ ฯ ๗ ยุ. สุภกณฺิณา ฯ    
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สุขูปปตฺติ   ฯ   ติสฺโส   ป ฺา   เสกฺขา   ป ฺา   อเสกฺขา   ป ฺา   
เนวเสกฺขา    นาเสกฺขา    ป ฺา    ฯ    อปราป   ติสฺโส   ป ฺา   
จินฺตามยา    ป ฺา    สุตมยา    ป ฺา    ภาวนามยา   ป ฺา   ฯ   
ตีณาวุธานิ    สุตาวุธ    ปวิเวกาวุธ    ป ฺาวุธ    ฯ    ตีณินฺทฺริยานิ   
อน ฺต ฺสฺสามีตินฺทฺริย     อ ฺ ินฺทฺริย     อ ฺาตาวินฺทฺริย    ฯ    ตีณิ   
จกฺขูนิ   มสจกฺขุ   ทิพฺพจกฺขุ  ป ฺาจกฺขุ  ฯ  ติสฺโส  สิกฺขา  อธิสีลสิกฺขา   
อธิจิตฺตสิกฺขา    อธิป ฺาสิกฺขา    ฯ    ติสฺโส   ภาวนา   กายภาวนา   
จิตฺตภาวนา    ป ฺาภาวนา    ฯ   ตีณิ   อนุตฺตริยานิ   ทสฺสนานุตฺตริย   
ปฏิปทานุตฺตริย   วิมุตฺตานุตฺตริย   ฯ   ตโย  สมาธี  สวิตกฺกวิจาโร  ๑   
สมาธิ  อวิตกฺกวิจารมตฺโต  ๒ สมาธิ อวิตกฺกวิจาโร ๓ สมาธิ ฯ อปเรป   
ตโย    สมาธี    สุ ฺโต    สมาธิ    อนิมิตฺโต   สมาธิ   อปฺปณิหิโต   
สมาธิ     ฯ     ตีณิ     โสเจยฺยานิ    กายโสเจยฺย    วจีโสเจยฺย   
มโนโสเจยฺย    ฯ    ตีณิ    โมเนยฺยานิ   กายโมเนยฺย   วจีโมเนยฺย   
มโนโมเนยฺย    ฯ    ตีณิ    โกสลลฺานิ    อายโกสลฺล   อปายโกสลลฺ   
อุปายโกสลลฺ  ฯ  ตโย  มทา  อาโรคฺยมโท  โยพฺพนมโท ชาติมโท ๔ ฯ   
ตีณาธิปเตยฺยานิ   ๕  อตฺตาธิปเตยฺย  โลกาธิปเตยฺย  ธมฺมาธิปเตยฺย  ฯ   
ตีณิ   กถาวตฺถูนิ   อตีต   วา   อทฺธาน   อารพฺภ  กถ  กเถยฺย  เอว   
อโหสิ  อตีตมทฺธานนฺติ  อนาคต  วา  อทฺธาน  อารพฺภ  กถ กเถยฺย เอว   
ภวิสฺสติ    อนาคตมทฺธานนฺติ    เอตรหิ    วา    ปจฺจุปฺปนฺน   อทฺธาน   
อารพฺภ  กถ  กเถยฺย  เอว  ๖  เอตรหิ  ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ  ๗  ฯ ติสฺโส   
#๑ ม. สวิตกกฺสวิจาโร ฯ ยุ. สวิตกฺโก สวิจาโร ฯ ๒ ยุ. อวิตกฺโก วิจารมตฺโต ฯ   
#๓ ม. อวิตกฺกอวิจาโร ฯ ยุ. อวิตกฺโก อวิจาโร ฯ ๔ ม. ยุ. ชีวิตมโท ฯ   
#๕ ม. ตีณิ อธิปเตยฺยานิ ฯ ๖ ม. ย.ุ เอว โหติ ฯ ๗ ม. ปจฺจุปฺปนฺน อทฺธานนฺติ ฯ    
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วิชฺชา    ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ   วิชฺชา   สตฺตาน   จุตูปปาเต   าณ   
วิชฺชา   อาสวาน   ขเย   าณ   วิชฺชา   ฯ   ตโย  วิหารา  ทิโพฺย   
วิหาโร  ๑  พฺรหฺมวิหาโร  ๒  อริโย  วิหาโร  ฯ  ตีณิ  ปาฏิหารยิานิ   
อิทฺธิปาฏิหาริย   อาเทสนาปาฏิหาริย   อนุสาสนีปาฏิหาริย  ฯ  อิเม  โข   
อาวุโส   เตน   ภควตา   ชานตา   ปสฺสตา  อรหตา  สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
ตโย    ธมฺมา    สมฺมทกฺขาตา   ตตฺถ   สพฺเพเหว   สงฺคายิตพฺพ   น   
วิวทิตพฺพ ฯเปฯ อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน ฯ   
                  สงฺคีติยตฺติก นิฏ ิต ๓ ฯ   
    [๒๒๙]   อตฺถิ   โข   อาวุโส   เตน  ภควตา  ชานตา  ปสฺสตา   
อรหตา    สมมฺาสมฺพุทฺเธน    จตฺตาโร   ธมฺมา   สมมฺทกฺขาตา   ตตฺถ   
สพฺเพเหว     สงฺคายิตพฺพ     ฯเปฯ     อตฺถาย    หิตาย    สุขาย   
เทวมนุสฺสาน  ฯ  กตเม  จตฺตาโร  ฯ  จตฺตาโร  สติปฏานา  อิธาวุโส   
ภิกฺขุ    กาเย    กายานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   
วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   เวทนาสุ  เวทนา  ฯ  จิตฺเต   
จิตฺตา    ฯ    ธมฺเมสุ    ธมมฺานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   
สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ   
    [๒๓๐]   จตฺตาโร   สมฺมปฺปธานา   อิธาวุโส   ภิกฺขุ  อนุปฺปนฺนาน   
ปาปกาน   อกุสลาน   ธมมฺาน   อนุปปฺาทาย   ฉนฺท   ชเนติ   วายมติ   
วิริย    อารภติ    จิตฺต   ปคฺคณฺหาติ   ปทหติ   อุปปฺนฺนาน   ปาปกาน   
อกุสลาน   ธมฺมาน   ปหานาย   ฉนฺท   ชเนติ  วายมติ  วิริย  อารภติ   
#๑ ม. ย.ุ ทิพฺโพ วิหาโร ฯ ๒ ม. พฺรหฺมา วิหาโร ฯ ๓ ม. ยุ. สงฺคีติยตฺติก   
#นิฏ ิตนฺติ น ทิสฺสนฺติ ฯ    
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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 ฯ   
    [๒๓๑]  จตฺตาโร  อิทฺธปิาทา อิธาวุโส ภิกฺขุ ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขาร-   
สมนฺนาคต     อิทฺธิปาท    ภาเวติ    วิริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   
อิทฺธิปาท     ภาเวติ     จิตฺตสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต     อิทฺธิปาท   
ภาเวติ วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ ฯ   
    [๒๓๒]   จตฺตาริ   ฌานานิ   อิธาวุโส   ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ   
วิวิจฺจ    อกุสเลหิ    ธมฺเมหิ    สวิตกฺก   สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข   
ปมชฺฌาน    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ   วิตกฺกวิจาราน   วูปสมา   อชฌฺตฺต   
สมฺปสาทน   เจตโส   เอโกทิภาว   อวิตกฺก   อวิจาร  สมาธิช  ปติสุข   
ทุติยชฺฌาน    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ   ปติยา   จ   วิราคา   อุเปกฺขโก   
จ    วิหรติ   สโต   จ   สมปฺชาโน   สุข ฺจ   กาเยน   ปฏิสเวเทติ   
ยนฺต   อริยา   อาจิกฺขนฺติ   อุเปกฺขโก   สติมา  สุขวิหารีติ  ตติยชฌฺาน   
อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    สุขสฺส   จ   ปหานา   ทุกฺขสฺส   จ   ปหานา   
ปุพฺเพ  ว  โสมนสฺสโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ   
จตุตฺถชฺฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ   
    [๒๓๓]   จตสฺโส  สมาธิภาวนา  อตฺถาวุโส  สมาธิภาวนา  ภาวิตา    



สุตฺต ที. ปาฏิกฺวคฺโค - หนาท่ี 234 

พหุลีกตา   ทฏิธมฺมสุขวิหาราย   สวตฺตติ   ฯ  อตฺถาวุโส  สมาธิภาวนา   
ภาวิตา    พหลุีกตา    าณทสฺสนปฏิลาภาย   สวตฺตติ   ฯ   อตฺถาวุโส   
สมาธิภาวนา    ภาวิตา    พหุลีกตา    สติสมฺปช ฺาย    สวตฺตติ   ฯ   
อตฺถาวุโส    สมาธิภาวนา    ภาวิตา    พหุลีกตา   อาสวาน   ขยาย   
สวตฺตติ    ฯ    กตมา   จาวุโส   สมาธิภาวนา   ภาวิตา   พหุลีกตา   
ทิฏธมฺมสุขวิหาราย   สวตฺตติ   ฯ   อิธาวุโส  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ   
วิวิจฺจ   อกุสเลหิ   ธมฺเมหิ   สวิตกฺก   สวิจาร   ฯเปฯ   จตุตฺถชฺฌาน   
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   อย   อาวุโส   สมาธิภาวนา   ภาวิตา  พหุลีกตา   
ทิฏธมฺมสุขวิหาราย    สวตฺตติ    ฯ   กตมา   จาวุโส   สมาธิภาวนา   
ภาวิตา    พหลุีกตา    าณทสฺสนปฏิลาภาย    สวตฺตติ   ฯ   อิธาวุโส   
ภิกฺขุ    อาโลกส ฺ   มนสิกโรติ   ทิวาส ฺ   อธิฏาติ   ยถา   ทิวา   
ตถา    รตฺตึ   ยถา   รตฺตึ   ตถา   ทิวา   อิติ   วิวเฏน   เจตสา   
อปริโยนทฺเธน   สปฺปภาส   จิตฺต   ภาเวติ  อย  อาวุโส  สมาธิภาวนา   
ภาวิตา    พหลุีกตา    าณทสฺสนปฏิลาภาย    สวตฺตติ    ฯ    กตมา   
จาวุโส   สมาธิภาวนา   ภาวิตา  พหุลีกตา  สติสมฺปช ฺาย  สวตฺตติ  ฯ   
อิธาวุโส   ภิกฺขุโน   วิทิตา   เวทนา   อุปฺปชฺชนฺติ   วิทิตา  อุปฏหนฺติ   
วิทิตา    อพฺภตฺถ    คจฺฉนฺติ    วิทิตา    ส ฺา   อุปฺปชฺชนฺติ   วิทิตา   
อุปฏหนฺติ   วิทิตา   อพฺภตฺถ   คจฺฉนฺติ   วิทิตา   วิตกฺกา   อุปฺปชฺชนฺติ   
วิทิตา    อุปฏหนฺติ    วิทิตา    อพฺภตฺถ    คจฺฉนฺติ    อย   อาวุโส   
สมาธิภาวนา    ภาวิตา    พหุลีกตา    สติสมฺปช ฺาย    สวตฺตติ   ฯ    
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กตมา   จาวุโส   สมาธิภาวนา   ภาวิตา   พหุลีกตา  อาสวาน  ขยาย   
สวตฺตติ  ฯ  อิธาวุโส  ภิกขฺุ  ป ฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ ๑ อุทยพฺพยานุปสฺสี   
วิหรติ   อิติ   รูป   อิติ   รูปสฺส  สมุทโย  อิติ  รูปสฺส  อตฺถงฺคโม  ฯ   
อิติ   เวทนา   ฯ   อิติ   ส ฺา  ฯ  อิติ  สงฺขารา  ฯ  อิติ  วิ ฺาณ   
อิติ   วิ ฺาณสฺส   สมุทโย   อิติ   วิ ฺาณสฺส   อตฺถงฺคโม   ๒   อย   
อาวุโส สมาธิภาวนา ภาวิตา พหุลีกตา อาสวาน ขยาย สวตฺตติ ฯ   
    [๒๓๔]   จตสฺโส   อปฺปม ฺา   อิธาวุโส   ภิกขฺุ  เมตฺตาสหคเตน   
เจตสา   เอก   ทิส   ผริตฺวา  วิหรติ  ตถา  ทุติย  ตถา  ตติย  ตถา   
จตุตฺถ    อิติ    อุทฺธมโธ    ติริย   สพฺพธิ   สพฺพตฺตตาย   สพฺพาวนฺต   
โลก    เมตฺตาสหคเตน   เจตสา   วิปุเลน   มหคฺคเตน   อปฺปมาเณน   
อเวเรน  อพฺยาปชฺเฌน  ผริตฺวา  วิหรติ  ฯ  กรุณาสหคเตน  เจตสา  ฯ   
มุทิตาสหคเตน   เจตสา   ฯ   อุเปกฺขาสหคเตน   เจตสา   เอก  ทสิ   
ผริตฺวา    วิหรติ   ตถา   ทติุย   ตถา   ตติย   ตถา   จตุตฺถ   อิติ   
อุทฺธมโธ  ติริย  สพฺพธิ  สพฺพตฺตตาย  สพฺพาวนฺต  โลก  อุเปกฺขาสหคเตน   
เจตสา      วิปุเลน      มหคฺคเตน      อปฺปมาเณน      อเวเรน   
อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ ฯ   
    [๒๓๕]  จตฺตาโร  อรูปา  ๓  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  สพฺพโส รูปส ฺาน   
สมติกฺกมา    ปฏิฆส ฺาน    อตฺถงฺคมา    นานตฺตส ฺาน   อมนสิการา   
อนนฺโต     อากาโสติ     อากาสาน ฺจายตน     อุปสมฺปชฺช    วิหรติ   
สพฺพโส     อากาสาน ฺจายตน     สมติกฺกมฺม     อนนฺต    วิ ฺาณนฺติ   
#๑ ยุ. ป ฺจสุปาทานกฺขนฺเธสุ ฯ ๒ ย.ุ อตฺถงฺคโมติ ฯ ๓ ม. อารุปฺปา ฯ    
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วิ ฺาณ ฺจายตน     อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    สพฺพโส    วิ ฺาณ ฺจายตน   
สมติกฺกมฺม    นตฺถิ    กิ ฺจีติ    อากิ ฺจ ฺายตน    อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   
สพฺพโส      อากิ ฺจ ฺายตน     สมติกฺกมฺม     เนวส ฺานาส ฺายตน   
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ   
    [๒๓๖]  จตฺตาริ  อปสฺเสนานิ  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  สงฺขาเยก ปฏิเสวติ   
สงฺขาเยก อธิวาเสติ สงฺขาเยก ปริวชฺเชติ สงฺขาเยก วิโนเทติ ฯ   
    [๒๓๗]   จตฺตาโร   อรยิวสา   อิธาวุโส   ภิกฺขุ  สนฺตุฏโ  โหติ   
อิตรีตเรน    จีวเรน   อิตรตีรจีวรสนฺตุฏ ิยา   จ   วณฺณวาที   น   จ   
จีวรเหตุ    อเนสน   อปฺปฏิรูป   อาปชชฺติ   อลทฺธา   จ   จีวร   น   
ปริตสฺสติ   ลทฺธา   จ   จีวร   อคธิโต   ๑  อมุจฺฉิโต  อนชฺฌาปนฺโน   
อาทีนวทสฺสาวี  นิสฺสรณป ฺโ  ปริภุ ฺชติ  ตาย จ ปน อิตรีตรจีวรสนฺตุฏ ิยา   
เนวตฺตานุกฺกเสติ     น     ปร     วมฺเภติ     โย     หิ    ตตฺถ   
ทกฺโข    อนลโส    สมฺปชาโน   ปฏิสสฺโต   อย   วุจฺจตาวุโส   ภิกฺขุ   
โปราเณ   อคฺค ฺเ   อริยวเส    ิโต   ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกขฺุ   
สนฺตุฏโ    โหติ   อิตรีตเรน   ปณฺฑปาเตน   อิตรีตรปณฺฑปาตสนฺตุฏ ิยา   
จ   วณฺณวาที   น   จ   ปณฺฑปาตเหตุ   อเนสน   อปปฺฏิรูป  อาปชฺชติ   
อลทฺธา    จ    ปณฺฑปาต    น    ปริตสฺสติ   ลทฺธา   จ   ปณฺฑปาต   
อคธิโต    อมุจฺฉิโต    อนชฺฌาปนฺโน    อาทีนวทสฺสาวี    นิสฺสรณป ฺโ   
ปริภุ ฺชติ   ตาย   จ   ปน  อิตรีตรปณฺฑปาตสนฺตุฏ ิยา  เนวตฺตานุกฺกเสติ   
น    ปร   วมฺเภติ   โย   หิ   ตตฺถ   ทกโฺข   อนลโส   สมฺปชาโน   
#๑ ยุ. อคถโิต ฯ เอวมุปริป ฯ    
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ปฏิสฺสโต   อย   วุจฺจตาวุโส   ภิกฺขุ   โปราเณ   อคฺค ฺเ   อริยวเส   
 ิโต  ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกฺขุ สนตฺุฏโ โหติ อิตรีตเรน เสนาสเนน   
อิตรีตรเสนาสนสนฺตุฏ ิยา   จ   วณฺณวาที  น  จ  เสนาสนเหตุ  อเนสน   
อปฺปฏิรูป   อาปชฺชติ   อลทฺธา   จ  เสนาสน  น  ปรติสฺสติ  ลทฺธา  จ   
เสนาสน  อคธิโต  อมุจฺฉิโต  อนชฺฌาปนฺโน  อาทีนวทสฺสาวี  นิสฺสรณป ฺโ   
ปริภุ ฺชติ   ตาย   จ   ปน  อิตรีตรเสนาสนสนฺตุฏ ิยา  เนวตฺตานุกฺกเสติ   
น    ปร   วมฺเภติ   โย   หิ   ตตฺถ   ทกโฺข   อนลโส   สมฺปชาโน   
ปฏิสฺสโต   อย   วุจฺจตาวุโส   ภิกฺขุ   โปราเณ   อคฺค ฺเ   อริยวเส   
 ิโต   ฯ   ปนุ   จปร  อาวุโส  ภิกฺขุ  ปหานาราโม  โหติ  ปหานรโต   
ภาวนาราโม   โหติ   ภาวนารโต   ตาย   จ   ปน   ปหานารามตาย   
ปหานรติยา   ภาวนารามตาย   ภาวนารติยา  เนวตฺตานุกฺกเสติ  น  ปร   
วมฺเภติ   โย   หิ   ตตฺถ   ทกฺโข  อนลโส  สมฺปชาโน  ปฏิสฺสโต  อย   
วุจฺจตาวุโส ภิกฺขุ โปราเณ อคฺค ฺเ อริยวเส  ิโต ๑ ฯ   
    [๒๓๘]  จตฺตาริ  ปธานานิ  สวรปฺปธาน ปหานปฺปธาน ภาวนาปฺปธาน   
อนุรกฺขนาปฺปธาน    ฯ    กตม ฺจาวุโส    สวรปฺปธาน   ฯ   อิธาวุโส   
ภิกฺขุ   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   ฯ   ฆาเนน   คนฺธ  ฆายิตฺวา  ฯ  ชิวฺหาย  รส  สายิตฺวา  ฯ   
#๑ ม.  ิโตติ ฯ    
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กาเยน   โผฏพฺพ  ผุสิตฺวา  ฯ  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   อาปชฺชติ   
อิท   วุจฺจตาวุโส   สวรปฺปธาน   ฯ   กตม ฺจาวุโส   ปหานปฺปธาน  ฯ   
อิธาวุโส   ภิกฺขุ   อุปฺปนนฺ   กามวิตกฺก   นาธิวาเสติ  ปชหติ  วิโนเทติ   
พฺยนฺตีกโรติ    ๑   อนภาวงฺคเมติ   อุปปฺนฺน   พฺยาปาทวิตกฺก   ฯเปฯ   
อุปฺปนฺน    วิหึสาวิตกฺก   นาธิวาเสติ   ปชหติ   ฯเปฯ   อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน   
ปาปเก   อกสุเล   ธมฺเม   นาธิวาเสติ  ปชหติ  วิโนเทติ  พฺยนฺตีกโรติ   
อนภาวงฺคเมติ    อิท   วุจฺจตาวุโส   ปหานปฺปธาน   ฯ   กตม ฺจาวุโส   
ภาวนาปฺปธาน  ฯ  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต    นิโรธนิสฺสติ   โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค   
ภาเวติ     ฯ     วิริยสมโฺพชฺฌงฺค    ภาเวติ    ฯ    ปติสมฺโพชฺฌงฺค   
ภาเวติ    ฯ    ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺค    ภาเวติ   ฯ   สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค   
ภาเวติ   ฯ   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   วิเวกนิสสฺิต  วิราคนิสฺสิต   
นิโรธนิสฺสิต   โวสฺสคฺคปริณามึ   อิท   วุจฺจตาวุโส   ภาวนาปฺปธาน   ฯ   
กตม ฺจาวุโส      อนุรกขฺนาปฺปธาน      ฯ      อิธาวุโส      ภิกฺขุ   
อุปฺปนฺน    ภทฺทก    สมาธินิมิตฺต    อนุรกฺขติ   อฏ ิกส ฺ   ปุฬุวกส ฺ   
วินีลกส ฺ     วิจฺฉิทฺทกส ฺ     อุทฺธุมาตกส ฺ     อิท    วุจฺจตาวุโส   
อนุรกฺขนาปฺปธาน ฯ   
#๑ ม. พฺยนฺตึ กโรติ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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    [๒๓๙]    จตฺตาริ    าณานิ    ธมฺเม   าน   อนฺวเย   าณ   
ปริจฺเฉทาณ   ๑   สมฺมติาณ   ๒   ฯ  อปรานิป  จตฺตาริ  าณานิ   
ทุกฺเข    าณ   ทกฺุขสมุทเย   ๓   าณ   ทกฺุขนิโรเธ   ๔   าณ   
ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย ๕ าณ ฯ   
    [๒๔๐]   จตฺตาริ   โสตาปตฺติยงฺคานิ  สปฺปุริสสเสโว  สทฺธมมฺสฺสวน   
โยนิโสมนสิกาโร ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ ฯ   
    [๒๔๑]   จตฺตาริ   โสตาปนฺนสฺส   องฺคานิ  อิธาวุโส  อรยิสาวโก   
พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต  โหติ  อิติป  โส  ภควา  อรห   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ     วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน    สุคโต    โลกวิทู    อนุตฺตโร   
ปุริสทมฺมสารถิ    สตฺถา    เทวมนุสฺสาน    พุทฺโธ    ภควาติ   ธมฺเม   
อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   สฺวากฺขาโต   ภควตา   ธมฺโม   
สนฺทิฏ ิโก   อกาลิโก   เอหิปสฺสิโก   โอปนยิโก   ปจฺจตฺต   เวทิตพฺโพ   
วิ ฺ ูหีติ    สงฺเฆ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   สุปฏปินฺโน   
ภควโต   สาวกสงฺโฆ   อุชุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  ายปฏิปนฺโน   
ภควโต    สาวกสงฺโฆ   สามีจิปฏิปนฺโน   ภควโต   สาวกสงฺโฆ   ยทิท   
จตฺตาริ   ปรุสิยุคานิ   อฏ   ปรุิสปุคฺคลา   เอส  ภควโต  สาวกสงฺโฆ   
อาหุเนยฺโย     ปาหุเนยฺโย    ทกฺขิเณยฺโย    อ ฺชลกิรณีโย    อนุตฺตร   
ปุ ฺกฺเขตฺต    โลกสฺสาติ    อริยกนฺเตหิ   สีเลหิ   สมนฺนาคโต   โหติ   
อขณฺเฑหิ   อจฺฉิทฺเทหิ   อสพเลหิ   อกมฺมาเสหิ  ภุชิสฺเสหิ  วิ ฺ ูปสตฺเถหิ   
อปรมฏเหิ สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ   
#๑ ม. ปริเย าณ ฯ ๒ ม. สมฺมุติยา าณ ฯ ยุ. สมมฺุติาณ ฯ ๓ ยุ. สมุทเย ฯ   
#๔ ย.ุ นิโรเธ ฯ ๕ ย.ุ มคฺเค ฯt    
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    [๒๔๒]    จตฺตาริ    สาม ฺผลานิ   โสตาปตฺติผล   สกทาคามิผล   
อนาคามิผล อรหตฺตผล ฯ   
    [๒๔๓]    จตสฺโส   ธาตุโย   ปวีธาตุ   อาโปธาตุ   เตโชธาตุ   
วาโยธาตุ ฯ   
    [๒๔๔]  จตฺตาโร  อาหารา  กพฬีกาโร ๑ อาหาโร โอฬาริโก วา   
สุขุโม    วา    ผสฺโส    ทุติโย    มโนส ฺเจตนา   ตติยา   วิ ฺาณ   
จตุตฺถ ฯ   
    [๒๔๕]   จตสฺโส   วิ ฺาณฏ ิติโย  รูปูปาย  วา  อาวุโส  วิ ฺาณ   
ติฏมาน    ติฏติ    รูปารมฺมณ    รูปปฺปติฏ    นนฺทูปเสวน    วุฑฺฒึ   
วิรุฬฺหึ   เวปลฺุล   อาปชฺชติ  ฯ  เวทนูปาย  วา  อาวุโส  ฯ  ส ฺ ูปาย   
วา   อาวุโส   ฯ   สงฺขารูปาย   วา  อาวุโส  ฯ  วิ ฺาณ  ติฏมาน   
ติฏติ    สงฺขารารมฺมณ   สงฺขารปฺปติฏ   นนฺทูปเสวน   วุฑฺฒึ   วิรฬฺุหึ   
เวปุลฺล อาปชฺชติ ฯ   
    [๒๔๖]    จตฺตาริ    อคติคมนานิ   ฉนฺทาคตึ   คจฺฉติ   โทสาคตึ   
คจฺฉติ โมหาคตึ คจฺฉติ ภยาคตึ คจฺฉติ ฯ   
    [๒๔๗]   จตฺตาโร   ตณฺหุปฺปาทา  จีวรเหตุ  วา  อาวุโส  ภิกฺขุโน   
ตณฺหา    อุปปฺชฺชมานา    อุปฺปชฺชติ    ปณฺฑปาตเหตุ    วา    อาวุโส   
ภิกฺขุโน    ตณฺหา    อุปฺปชฺชมานา    อุปฺปชฺชติ    เสนาสนเหตุ    วา   
อาวุโส   ภิกขฺุโน   ตณฺหา  อุปฺปชชฺมานา  อุปฺปชฺชติ  อภิภวาภวเหตุ  ๒   
วา อาวุโส ภิกฺขุโน ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ ฯ   
#๑ ยุ. กพลิงฺกาโร ฯ  ๒ ม. ย.ุ อิติภวา ... ฯ    
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    [๒๔๘]     จตสฺโส     ปฏิปทา     ทกฺุขาปฏิปทา    ทนฺธาภิ ฺา   
ทุกฺขาปฏิปทา        ขิปฺปาภิ ฺา       สขุาปฏิปทา       ทนฺธาภิ ฺา   
สุขาปฏิปทา ขิปฺปาภิ ฺา ฯ   
    [๒๔๙]   อปราป   จตสฺโส   ปฏิปทา   อกฺขมา   ปฏิปทา   ขมา   
ปฏิปทา ทมา ปฏิปทา สมา ปฏิปทา ฯ   
    [๒๕๐]   จตฺตาริ   ธมมฺปทานิ   อนภิชฺฌา   ธมมฺปท   อพฺยาปาโท   
ธมฺมปท สมมฺาสติ ธมฺมปท สมฺมาสมาธิ ธมฺมปท ฯ   
    [๒๕๑]    จตฺตาริ    ธมมฺสมาทานานิ   อตฺถาวุโส   ธมฺมสมาทาน   
ปจฺจุปฺปนฺน   ทุกฺข ฺเจว   อายติ ฺจ  ทุกฺขวิปาก  อตฺถาวุโส  ธมฺมสมาทาน   
ปจฺจุปฺปนฺน      ทุกฺข ฺเจว      อายติ ฺจ     สุขวิปาก     อตฺถาวุโส   
ธมฺมสมาทาน   ปจฺจุปฺปนฺน   สุข ฺเจว   อายติ ฺจ  ทุกฺขวิปาก  อตฺถาวุโส   
ธมฺมสมาทาน ปจฺจุปฺปนฺน สุข ฺเจว อายติ ฺจ สุขวิปาก ฯ   
    [๒๕๒]    จตฺตาโร    ธมฺมกฺขนฺธา    สีลกฺขนฺโธ    สมาธิกฺขนฺโธ   
ป ฺากฺขนฺโธ วิมุตฺติกฺขนฺโธ ฯ   
    [๒๕๓] จตฺตาริ พลานิ วิริยพล สติพล สมาธิพล ป ฺาพล ฯ   
    [๒๕๔]    จตฺตาริ    อธิฏานานิ    ป ฺาธิฏาน   สจฺจาธิฏาน   
จาคาธิฏาน อุปสมาธิฏาน ฯ   
    [๒๕๕]   จตฺตาโร  ป ฺหาพฺยากรณา  ๑  เอกสพฺยากรณีโย  ปโ ฺห   
ปฏิปุจฺฉาพฺยากรณีโย    ปโ ฺห    วิภชชฺพฺยากรณีโย    ปโ ฺห    ปนีโย   
ปโ ฺห ฯ   
#๑ ม. ...พฺยากรณานิ ฯ ย.ุ ...วฺยากรณา ฯ    
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    [๒๕๖]   จตฺตาริ   กมมฺานิ   อตฺถาวุโส   กมฺม  กณฺห  กณฺหวิปาก   
อตฺถาวุโส    กมฺม   สุกฺก   สุกฺกวิปาก   อตฺถาวุโส   กมฺม   กณฺหสุกฺก   
กณฺหสุกฺกวิปาก    อตฺถาวุโส    กมฺม    อกณฺหอสุกกฺ   อกณฺหอสุกฺกวิปาก   
กมฺมกฺขยาย สวตฺตติ ฯ   
    [๒๕๗]   จตฺตาโร   สจฺฉิกรณียา   ธมฺมา   ปุพฺเพนิวาโส   สติยา   
สจฺฉิกรณีโย      สตฺตาน      จุตุปปาโต     จกฺขุนา     สจฺฉิกรณีโย   
อฏวิโมกฺขา    กาเยน    สจฺฉิกรณียา    อาสวาน    ขโย   ป ฺาย   
สจฺฉิกรณีโย ฯ   
    [๒๕๘] จตฺตาโร โอฆา กาโมโฆ ภโวโฆ ทิฏโโฆ อวิชฺโชโฆ ฯ   
    [๒๕๙]    จตฺตาโร   โยคา   กามโยโค   ภวโยโค   ทฏิ ิโยโค   
อวิชฺชาโยโค ฯ   
    [๒๖๐]   จตฺตาโร   วิสโยคา   กามโยควิสโยโค  ภวโยควิสโยโค   
ทิฏ ิโยควิสโยโค อวิชชฺาโยควิสโยโค ฯ   
    [๒๖๑]    จตฺตาโร    คนฺถา   อภิชฺฌา   กายคนฺโถ   พฺยาปาโท   
กายคนฺโถ      สลีพฺพตปรามาโส      กายคนฺโถ     อิทสจฺจาภินิเวโส   
กายคนฺโถ ฯ   
    [๒๖๒]     จตฺตาริ    อุปาทานานิ    กามุปาทาน    ทฏิ ุปาทาน   
สีลพฺพตุปาทาน อตฺตวาทุปาทาน ฯ   
    [๒๖๓]   จตสฺโส   โยนิโย   อณฺฑชโยนิ  ชลาพุชโยนิ  สเสทชโยนิ   
โอปปาติกโยนิ ฯ    
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    [๒๖๔]     จตสฺโส     คพฺภาวกฺกนฺติโย    อิธาวุโส    เอกจฺโจ   
อสมฺปชาโน   มาตุ   กุจฺฉึ  โอกฺกมติ  อสมฺปชาโน  มาตุ  กุจฺฉิสฺมึ  าติ   
อสมฺปชาโน   มาตุ   กุจฺฉิสฺมา   นิกฺขมติ  อย  ปมา  คพฺภาวกฺกนฺติ  ฯ   
ปุน   จปร   อาวุโส   อิเธกจฺโจ   สมฺปชาโน   มาตุ  กุจฺฉึ  โอกฺกมติ   
อสมฺปชาโน    มาตุ   กุจฺฉิสฺมึ   าติ   อสมฺปชาโน   มาตุ   กุจฺฉิสฺมา   
นิกฺขมติ   อย  ทุติยา  คพฺภาวกฺกนฺติ  ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส  อิเธกจฺโจ   
สมฺปชาโน   มาตุ   กุจฺฉึ   โอกฺกมติ   สมฺปชาโน  มาตุ  กุจฺฉิสฺมึ  าติ   
อสมฺปชาโน   มาตุ   กุจฺฉิสฺมา   นิกฺขมติ  อย  ตติยา  คพฺภาวกฺกนฺติ  ฯ   
ปุน   จปร   อาวุโส   อิเธกจฺโจ   สมฺปชาโน   มาตุ  กุจฺฉึ  โอกฺกมติ   
สมฺปชาโน    มาตุ    กุจฺฉิสฺมึ    าติ   สมฺปชาโน   มาตุ   กุจฺฉิสฺมา   
นิกฺขมติ อย จตุตฺถา คพฺภาวกฺกนฺติ ฯ   
    [๒๖๕]   จตฺตาโร  อตฺตภาวปฏิลาภา  อตฺถาวุโส  อตฺตภาวปฏิลาโภ   
ยสฺมึ      อตฺตภาวปฏิลาเภ      อตฺตส ฺเจตนาเยว     กมติ     โน   
ปรส ฺเจตนา   ฯ  อตฺถาวุโส  อตฺตภาวปฏิลาโภ  ยสฺมึ  อตฺตภาวปฏิลาเภ   
ปรส ฺเจตนาเยว    กมติ    โน    อตฺตส ฺเจตนา    ฯ    อตฺถาวุโส   
อตฺตภาวปฏิลาโภ  ยสฺม ึ อตฺตภาวปฏิลาเภ  อตฺตส ฺเจตนา  เจว  โส ๑   
กมติ    ปรส ฺเจตนา   จ   ฯ   อตฺถาวุโส   อตฺตภาวปฏิลาโภ   ยสฺมึ   
อตฺตภาวปฏิลาเภ เนว อตฺตส ฺเจตนา กมติ โน ปรส ฺเจตนา ฯ   
    [๒๖๖]     จตสฺโส     ทกฺขิณาวิสุทฺธิโย    อตฺถาวุโส    ทกฺขิณา   
ทายกโต    วิสุชฺฌติ    โน   ปฏิคฺคาหกโต   ฯ   อตฺถาวุโส   ทกฺขิณา    
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ปฏิคฺคาหกโต   วิสชฺุฌติ   โน   ทายกโต  ฯ  อตฺถาวุโส  ทกฺขิณา  เนว   
ทายกโต    วิสุชฺฌติ    โน   ปฏิคฺคาหกโต   ฯ   อตฺถาวุโส   ทกฺขิณา   
ทายกโต เจว วิสุชฺฌติ ปฏคฺิคาหกโต จ ฯ   
    [๒๖๗]   จตฺตาริ   สงฺคหวตฺถูนิ   ทาน   ปยวชชฺ  ๑  อตฺถจรยิา   
สมานตฺตตา ฯ   
    [๒๖๘]   จตฺตาโร   อนริยโวหารา   มุสาวาโท   ปสุณา   วาจา   
ผรุสา วาจา สมฺผปฺปลาโป ฯ   
    [๒๖๙]   จตฺตาโร   อรยิโวหารา   มสุาวาทา   เวรมณี  ปสุณาย   
วาจาย เวรมณี ผรุสาย วาจาย เวรมณี สมฺผปฺปลาปา เวมณี ฯ   
    [๒๗๐]   อปเรป   จตฺตาโร  อนริยโวหารา  อทิฏเ  ทิฏวาทิตา   
อสฺสุเต สุตวาทิตา อมุเต มุตวาทิตา อวิ ฺาเต วิ ฺาตวาทิตา ฯ   
    [๒๗๑]   อปเรป   จตฺตาโร  อริยโวหารา  อทิฏเ  อทิฏวาทิตา   
อสฺสุเต      อสฺสุตวาทิตา      อมุเต     อมุตวาทิตา     อวิ ฺาเต   
อวิ ฺาตวาทิตา ฯ   
    [๒๗๒]   อปเรป   จตฺตาโร  อนริยโวหารา  ทิฏเ  อทิฏวาทิตา   
สุเต อสฺสุตวาทิตา มุเต อมุตวาทิตา วิ ฺาเต อวิ ฺาตวาทิตา ฯ   
    [๒๗๓]   อปเรป   จตฺตาโร   อริยโวหารา   ทิฏเ  ทิฏวาทิตา   
สุเต สุตวาทิตา มุเต มุตวาทิตา วิ ฺาเต วิ ฺาตวาทิตา ฯ   
    [๒๗๔]  จตฺตาโร  ปุคฺคลา  อิธาวุโส  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป   
โหติ   อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต   ฯ   อิธาวุโส   เอกจฺโจ  ปคฺุคโล   
#๑ ยุ. เปยฺยวชฺช ฯ    
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ปรนฺตโป   โหติ   ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต   ฯ   อิธาวุโส  เอกจฺโจ   
ปุคฺคโล   อตฺตนฺตโป   จ   โหติ  อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต  ปรนฺตโป   
จ   ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต   ฯ  อิธาวุโส  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  เนว   
อตฺตนฺตโป   โหติ   น   อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต   น  ปรนฺตโป  น   
ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต    โส    อนตฺตนฺตโป    อปรนฺตโป   ทิฏเ   
ว   ธมฺเม   นจฺิฉาโต  นิพฺพุโต  สีตีภูโต  ๑  สุขปฏสิเวที  พฺรหมฺภูเตน   
อตฺตนา วิหรติ ฯ   
    [๒๗๕]   อปเรป  จตฺตาโร  ปุคฺคลา  อิธาวุโส  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล   
อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน  โหติ  โน  ปรหิตาย  ฯ อิธาวุโส เอกจฺโจ ปุคฺคโล   
ปรหิตาย   ปฏิปนฺโน   โหติ   โน   อตฺตหิตาย  ฯ  อิธาวุโส  เอกจฺโจ   
ปุคฺคโล  เนว  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน  โหติ  โน  ปรหิตาย  ฯ  อิธาวุโส   
เอกจฺโจ ปุคฺคโล อตฺตหิตาย เจว ปฏิปนฺโน โหติ ปรหิตาย จ ฯ   
    [๒๗๖]   อปเรป   จตฺตาโร   ปุคฺคลา   ตโม  ตมปรายโน  ตโม   
โชติปรายโน โชติ ตมปรายโน โชติ โชติปรายโน ฯ   
     [๒๗๗]   อปเรป   จตฺตาโร   ปุคฺคลา   สมณมจโล   สมณปทุโม   
สมณปุณฺฑรีโก   สมเณสุ   ๒   สมณสุขุมาโล   ฯ   อิเม  โข  อาวุโส   
เตน   ภควตา   ชานตา   ปสฺสตา  อรหตา  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  จตฺตาโร   
ธมฺมา    สมมฺทกฺขาตา    ตตฺถ    สพฺเพเหว    สงฺคายิตพฺพ    ฯเปฯ   
อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน ฯ   
                  สงฺคีติยจตุกฺก นิฏ ิต ๓ ฯ   
#๑ ยุ. สีติภูโต ฯ ๒ ยุ. อย ปาโ น ทิสสฺติ ฯ ๓ ม. ปมภาณวาโร นฏิ ิโต ฯ   
#ยุ. ปมกภาณวาร นิฏ ิต ฯ    
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    [๒๗๘]   อตฺถิ   โข   อาวุโส   เตน  ภควตา  ชานตา  ปสฺสตา   
อรหตา    สมมฺาสมฺพุทฺเธน    ป ฺจ    ธมฺมา    สมมฺทกฺขาตา    ตตฺถ   
สพฺเพเหว     สงฺคายิตพฺพ     ฯเปฯ     อตฺถาย    หิตาย    สุขาย   
เทวมนุสฺสาน    ฯ    กตเม    ป ฺจ    ฯ   ป ฺจกฺขนฺธา   รูปกฺขนฺโธ   
เวทนากฺขนฺโธ ส ฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิ ฺาณกฺขนฺโธ ฯ   
    [๒๗๙]   ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา  รูปปูาทานกฺขนฺโธ  เวทนูปาทานกฺขนฺโธ   
ส ฺ ูปาทานกฺขนฺโธ สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ วิ ฺาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ   
    [๒๘๐]   ป ฺจ   กามคุณา   จกฺขุวิ ฺเยฺยา   รูปา  อิฏา  กนฺตา   
มนาปา  ปยรปูา  กามูปส ฺหิตา  รชนิยา  ๑  ฯ โสตวิ ฺเยฺยา สทฺทา ฯ   
ฆานวิ ฺเยฺยา   คนฺธา   ฯ   ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา  รสา  ฯ  กายวิ ฺเยฺยา   
โผฏพฺพา อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปส ฺหิตา รชนิยา ๑ ฯ   
    [๒๘๑]    ป ฺจ    คติโย    นริโย   ติรจฺฉานโยนิ   เปตฺติวิสโย   
มนุสฺสา เทวา ฯ   
    [๒๘๒]     ป ฺจ     มจฺฉริยานิ     อาวาสมจฺฉริย    กลุมจฺฉริย   
ลาภมจฺฉริย วณฺณมจฺฉริย ธมฺมมจฺฉริย ฯ   
    [๒๘๓]    ป ฺจ    นีวรณานิ    กามจฺฉนฺทนีวรณ    พฺยาปาทนีวรณ   
ถีนมิทฺธนีวรณ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณ วิจิกิจฺฉานีวรณ ฯ   
    [๒๘๔]     ป ฺจ    โอรมฺภาคิยานิ    ส ฺโชนานิ    สกฺกายทิฏ ิ   
วิจิกิจฺฉา สีลพฺพตปรามาโส กามจฺฉนฺโท พฺยาปาโท ฯ   
#๑ ม. ย.ุ รชนียา ฯ    
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    [๒๘๕]    ป ฺจุทฺธมฺภาคิยานิ   ส ฺโชนานิ   รปูราโค   อรปูราโค   
มาโน อุทฺธจฺจ อวิชฺชา ฯ   
    [๒๘๖]      ป ฺจ     สิกขฺาปทานิ     ปาณาติปาตา     เวรมณี   
อทินฺนาทานา    เวรมณี   กาเมสุ   มิจฺฉาจารา   เวรมณี   มุสาวาทา   
เวรมณี สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา เวรมณี ฯ   
    [๒๘๗]    ป ฺจ    อภพฺพฏานานิ   อภพฺโพ   อาวุโส   ขีณาสโว   
ภิกฺขุ   ส ฺจิจฺจ   ปาณ   ชีวิตา   โวโรเปตุ   อภพฺโพ  ขีณาสโว  ภิกฺขุ   
อทินฺน   เถยยฺสงฺขาต   อาทาตุ   ๑  อภพฺโพ  ขีณาสโว  ภิกฺขุ  เมถุน   
ธมฺม    ปฏิเสวิตุ   อภพฺโพ   ขีณาสโว   ภิกฺขุ   สมฺปชานมุสา   ภาสิตุ   
อภพฺโพ   ขีณาสโว   ภิกขฺุ   สนฺนิธิการก   กาเม  ปริภุ ฺชิตุ  เสยฺยถาป   
ปุพฺเพ อาคาริกภูโต ๒ ฯ   
    [๒๘๘]    ป ฺจ   พฺยสนานิ   าติพฺยสน   โภคพฺยสน   โรคพฺยสน   
สีลพฺยสน    ทิฏ ิพฺยสน    ฯ   นาวุโส   สตฺตา   าติพฺยสนเหตุ   วา   
โภคพฺยสนเหตุ   วา   โรคพฺยสนเหตุ  วา  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา   
อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปชชฺนฺติ   ฯ   สลีพฺยสนเหตุ  วา   
อาวุโส   สตฺตา   ทิฏ ิพฺยสนเหตุ   วา   กายสฺส   เภทา  ปร  มรณา   
อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชนติฺ ฯ   
    [๒๘๙]   ป ฺจ  สมฺปทา  าติสมฺปทา  โภคสมฺปทา  อาโรคฺยสมฺปทา   
สีลสมฺปทา    ทิฏ ิสมฺปทา    ฯ    นาวุโส    สตฺตา   าติสมฺปทาเหตุ   
วา    โภคสมฺปทาเหตุ    วา    อาโรคฺยสมฺปทาเหตุ    วา   กายสฺส   
#๑ ม. อาทิยตุิ ฯ ๒ ม. อาคาริยภูโต ฯ ยุ. อคาริยภูโต ฯ    
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เภทา   ปร   มรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชฺชนฺติ  ฯ  สลีสมฺปทาเหตุ   
วา   อาวุโส   สตฺตา   ทิฏ ิสมฺปทาเหตุ   วา   กายสฺส   เภทา  ปร   
มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ ฯ   
    [๒๙๐]    ป ฺจ    อาทีนวา   ทุสฺสีลสฺส   สีลวิปตฺติยา   อิธาวุโส   
ทุสฺสีโล   สลีวิปนฺโน   ปมาทาธิกรณ   มหตึ   โภคชานึ   นิคจฺฉติ   อย   
ปโม   อาทีนโว   ทุสฺสีลสฺส   สีลวิปตฺติยา   ฯ   ปนุ   จปร  อาวุโส๘   
ทุสฺสีลสฺส    สีลวิปนฺนสฺส    ปาปโก    กิตฺติสทฺโท    อพฺภุคฺคจฺฉติ   อย   
ทุติโย   อาทีนโว   ทุสฺสีลสฺส   สีลวิปตฺติยา   ฯ   ปนุ   จปร  อาวุโส   
ทุสฺสีโล   สลีวิปนฺโน   ย   ยเทว   ปริส   อุปสงฺกมติ  ยทิ  ขตฺติยปริส   
ยทิ    พฺราหฺมณปริส    ยทิ   คหปติปริส   ยท ิ  สมณปริส   อวิสารโท   
อุปสงฺกมติ    มงฺกุภูโต    ๑    อย    ตติโย   อาทีนโว   ทุสฺสลีสสฺ   
สีลวิปตฺติยา   ฯ   ปุน   จปร   อาวุโส  ทุสฺสโีล  สีลวิปนฺโน  สมมฺูโฬฺห   
กาล   กโรติ   อย   จตุตฺโถ   อาทีนโว   ทุสฺสีลสฺส   สีลวิปตฺติยา  ฯ   
ปุน   จปร   อาวุโส  ทุสสฺีโล  สีลวิปนฺโน  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา   
อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปชชฺติ   อย   ป ฺจโม  อาทีนโว   
ทุสฺสีลสฺส สลีวิปตฺติยา ฯ   
    [๒๙๑]   ป ฺจ   อานิสสา  สีลวโต  สีลสมฺปทาย  อิธาวุโส  สลีวา   
สีลสมฺปนฺโน    อปฺปมาทาธิกรณ    มหนฺต   โภคกฺขนฺธ   อธิคจฺฉติ   อย   
ปโม   อานิสโส   สีลวโต   สลีสมฺปทาย   ฯ   ปุน   จปร   อาวุโส   
สีลวโต    สลีสมฺปนฺนสสฺ    กลฺยาโณ    กิตฺติสทฺโท   อพฺภุคฺคจฺฉติ   อย   
#๑ ยุ. มงฺโกภูโต ฯ    



สุตฺต ที. ปาฏิกฺวคฺโค - หนาท่ี 249 

ทุติโย   อานิสโส   สีลวโต   สลีสมฺปทาย   ฯ   ปุน   จปร   อาวุโส   
สีลวา   สลีสมฺปนฺโน   ย   ยเทว   ปริส   อุปสงฺกมติ  ยทิ  ขตฺติยปริส   
ยทิ    พฺราหฺมณปริส    ยทิ    คหปติปริส   ยท ิ  สมณปริส   วิสารโท   
อุปสงฺกมติ     อมงฺกุภูโต     อย     ตติโย     อานิสโส    สลีวโต   
สีลสมฺปทาย   ฯ   ปุน   จปร  อาวุโส  สีลวา  สีลสมฺปนฺโน  อสมฺมูโฬฺห   
กาล   กโรติ   อย   จตุตฺโถ   อานิสโส   สีลวโต   สีลสมฺปทาย   ฯ   
ปุน   จปร   อาวุโส  สีลวา  สีลสมฺปนโฺน  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา   
สุคตึ    สคฺค   โลก   อุปปชฺชติ   อย   ป ฺจโม   อานิสโส   สีลวโต   
สีลสมฺปทาย ฯ   
    [๒๙๒]   โจทเกน   อาวุโส   ภิกฺขุนา  ปร  โจเทตุกาเมน  ป ฺจ   
ธมฺเม   อชฌฺตฺต   อุปฏเปตฺวา   ปโร   โจเทตพฺโพ  กาเลน  วกขฺามิ   
โน   อกาเลน   ภูเตน   วกขฺามิ  โน  อภูเตน  สเณฺหน  วกฺขามิ  โน   
ผรุเสน   อตฺถส ฺหิเตน   วกฺขามิ   โน   อนตฺถส ฺหิเตน   เมตฺตจิตฺเตน   
วกฺขามิ   โน   โทสนฺตเรนาติ   ฯ   โจทเกน   อาวุโส  ภิกฺขุนา  ปร   
โจเทตุกาเมน   อิเม   ป ฺจ   ธมฺเม   อชฺฌตฺต   อุปฏเปตฺวา   ปโร   
โจเทตพฺโพ ฯ   
    [๒๙๓]   ป ฺจ   ปธานิยงฺคานิ   อิธาวุโส   ภิกฺขุ   สทฺโธ   โหติ   
สทฺทหติ   ตถาคตสฺส   โพธึ   อิติป   โส  ภควา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
วิชฺชาจรณสมฺปนโฺน   สคุโต   โลกวิทู   อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ  สตฺถา   
เทวมนุสฺสาน    พุทฺโธ    ภควาติ    อปฺปาพาโธ   โหติ   อปฺปาตงฺโก    
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สมเวปากินิยา     คหณิยา    สมนฺนาคโต    นาติสีตาย    นาจฺจุณฺหาย   
มชฺฌิมาย   ปธานกฺขมาย   อสโ   โหติ   อมายาวี   ยถาภูต  อตฺตาน   
อาวิกตฺตา   สตฺถริ   วา   วิ ฺ ูสุ   วา   สพฺรหฺมจารีสุ   อารทฺธวิริโย   
วิหรติ   อกุสลาน   ธมฺมาน   ปหานาย   กุสลาน  ธมฺมาน  อุปสมฺปทาย   
ถามวา    ทฬหฺปรกฺกโม    อนิกฺขิตฺตธุโร   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   ป ฺวา   
โหติ   อุทยตฺถคามินิยา   ป ฺาย   สมนฺนาคโต   อริยาย   นิพฺเพธิกาย   
สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา ฯ   
    [๒๙๔]   ป ฺจ   สุทฺธาวาสา   อวิหา   อตปฺปา   สทุสฺสา  สุทสสฺี   
อกนิฏา ฯ   
    [๒๙๕]   ป ฺจ   อนาคามิโน   อนฺตราปรินิพฺพายี  อุปหจฺจปรินิพฺพายี   
อสงฺขารปรินิพฺพายี           สสงฺขารปรินิพฺพายี           อุทฺธโสโต   
อกนิฏคามี ฯ   
    [๒๙๖]   ป ฺจ   เจโตขีลา   ๑  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  สตฺถริ  กงฺขติ   
วิจิกิจฺฉติ   นาธิมุจฺจติ   น   สมฺปสีทติ   ฯ   โย   โส  อาวุโส  ภิกฺขุ   
สตฺถริ   กงฺขติ   วิจิกิจฺฉติ   นาธิมุจฺจติ   น   สมฺปสีทติ   ตสฺส   จิตฺต   
น   นมติ   อาตปฺปาย   อนุโยคาย   สาตจฺจาย  ปธานาย  ยสฺส  จิตฺต   
น   นมติ   อาตปฺปาย   อนุโยคาย   สาตจฺจาย  ปธานาย  อย  ปโม   
เจโตขีโล   ฯ   ปุน   จปร  อาวุโส  ภิกฺขุ  ธมฺเม  กงฺขติ  ฯ  สงฺเฆ   
กงฺขติ   ฯ   สกิฺขาย   กงฺขติ   วิจิกิจฺฉติ   ฯ   สพฺรหฺมจารีสุ   กุปโต   
โหติ   อนตฺตมโน   อาหตจิตฺโต   ขีลชาโต   ฯ   โย   โส   อาวุโส   
#๑ ม. ย.ุ สพฺพวาเรสุ เจโตขิลา ฯ    
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ภิกฺขุ   สพฺรหฺมจารีสุ   กปุโต   โหติ  อนตฺตมโน  อาหตจิตฺโต  ขีลชาโต   
ตสฺส   จิตฺต   น   นมติ   อาตปฺปาย  อนุโยคาย  สาตจฺจาย  ปธานาย   
ยสฺส  จิตฺต  น  นมติ  อาตปฺปาย  อนุโยคาย  สาตจฺจาย  ปธานาย  ๑   
อย ป ฺจโม เจโตขีโล ฯ   
    [๒๙๗]   ป ฺจ   เจตโส  วินิพนฺธา  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  กาเมสุ  ๒   
อวิคตราโค  โหติ  อวิคตจฺฉนฺโท  อวิคตเปโม อวิคตปปาโส อวิคตปริฬาโห   
อวิคตตโณฺห   ฯ   โย   โส  อาวุโส  ภิกขฺุ  กาเมสุ  ๒  อวิคตราโค   
โหติ    อวิคตจฺฉนฺโท    อวิคตเปโม    อวิคตปปาโส    อวิคตปริฬาโห   
อวิคตตโณฺห    ตสฺส    จิตฺต    น    นมติ    อาตปฺปาย   อนุโยคาย   
สาตจฺจาย   ปธานาย   ยสสฺ   จิตฺต   น  นมติ  อาตปฺปาย  อนุโยคาย   
สาตจฺจาย   ปธานาย   อย   ปโม  เจตโส  วินิพนฺโธ  ฯ  ปุน  จปร   
อาวุโส  ภิกฺขุ กาเย อวีตราโค ๓ โหติ ฯ สงฺขิตฺต ฯ รูเป อวีตราโค ๓   
โหติ  ฯ  สงฺขิตฺต  ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกฺขุ  ยาวทตฺถ อุทราวเทหก   
ภุ ฺชิตฺวา    เสยฺยสุข    ปสฺสสุข    มิทธฺสุข    อนุยตฺุโต   วิหรติ   ฯ   
ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกขฺุ   อ ฺตร  เทวนิกาย  ปณิธาย  พฺรหมฺจริย   
จรติ  อิมินาห  สีเลน  วา  วเตน  วา  ตเปน  วา  พฺรหฺมจริเยน  วา   
เทโว   วา  ภวิสฺสามิ  เทว ฺตโร  วาติ  ฯ  โย  โส  อาวุโส  ภิกขฺุ   
อ ฺตร    เทวนิกาย   ปณิธาย   พฺรหฺมจริย   จรติ   อิมินาห   สีเลน   
วา  วเตน  วา  ตเปน  วา  พฺรหฺมจริเยน  วา  เทโว  วา  ภวิสฺสามิ   
เทว ฺตโร   วาติ   ตสฺส   จิตฺต   น   นมติ   อาตปฺปาย  อนุโยคาย   
#๑ ยุ. ยสฺส จิตฺต ... สาตจฺจาย ปธานายาติ อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ ๒ ยุ. กาเม ฯ   
#๓ ยุ. อวิคตราโค ฯ    
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สาตจฺจาย   ปธานาย   ยสสฺ   จิตฺต   น  นมติ  อาตปฺปาย  อนุโยคาย   
สาตจฺจาย ปธานาย อย ป ฺจโม เจตโส วินิพนฺโธ ฯ   
    [๒๙๘]    ป ฺจินฺทฺริยานิ    จกฺขุนฺทฺริย    โสตินทฺฺริย    ฆานินฺทฺริย   
ชิวฺหินฺทฺริย กายินฺทฺริย ฯ   
    [๒๙๙]     อปรานิป     ป ฺจินฺทฺริยานิ    สุขินฺทฺรยิ    ทุกฺขินฺทรฺิย   
โสมนสฺสินฺทฺริย โทมนสฺสินฺทฺริย อุเปกฺขินฺทฺริย ฯ   
    [๓๐๐]     อปรานิป    ป ฺจินฺทฺริยานิ    สทฺธินฺทรฺิย    วิริยินฺทรฺิย   
สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ป ฺ ินฺทฺริย ฯ   
    [๓๐๑]  ป ฺจ  นิสฺสารณียา  ๑  ธาตุโย  อิธาวุโส  ภิกฺขุโน กาเม   
มนสิกโรโต   กาเมสุ  จิตฺต  น  ปกฺขนฺทติ  น  ปสีทติ  น  สนฺติฏติ  น   
วิมุจฺจติ    เนกฺขมฺม    โข   ปนสฺส   มนสิกโรโต   เนกฺขมฺเม   จิตฺต   
ปกฺขนฺทติ    ปสีทติ    สนติฺฏติ    วิมุจฺจติ   ตสฺส   ต   จิตฺต   สุคต   
สุภาวิต   สุวุฏ ิต   สุวิมุตฺต   วิสยุตฺต   กาเมหิ   เย  จ  กามปจฺจยา   
อุปฺปชฺชนฺติ   อาสวา   วิฆาตปริฬาหา   ๒   มุตฺโต   โส   เตหิ   น   
โส   ต   เวทน   เวเทติ   อิทมกฺขาต   กามาน   นิสฺสรณ   ฯ  ปุน   
จปร   อาวุโส   ภิกฺขุโน   พฺยาปาท   มนสิกโรโต   พฺยาปาเท   จิตฺต   
น   ปกฺขนฺทติ   น   ปสีทติ  น  สนฺติฏติ  น  วิมุจฺจติ  อพฺยาปาท  โข   
ปนสฺส   มนสิกโรโต   อพฺยาปาเท   จิตฺต   ปกฺขนทฺติ  ปสีทติ  สนฺติฏติ   
วิมุจฺจติ  ตสฺส  ต  จิตฺต  สุคต  สุภาวิต  สุวุฏ ิต  สุวิมุตฺต วิสยุตฺต  
พฺยาปาเทน  เย  จ พฺยาปาทปจฺจยา อุปฺปชฺชนฺติ อาสวา วิฆาตปริฬาหา ๒   
มุตฺโต    โส    เตหิ   น   โส   ต   เวทน   เวเทติ   อิทมกฺขาต   
#๑ ม. นิสฺสรณิยา ฯ  ๒ ม. ยุ. วิฆาตา ปริฬาหา ฯ    
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พฺยาปาทสฺส    นิสฺสรณ   ฯ   ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกฺขุโน   วิเหส   
มนสิกโรโต   วิเหสาย   จิตฺต   น  ปกฺขนฺทติ  น  ปสทีติ  น  สนฺติฏติ   
น   วิมุจฺจติ   อวิเหส   โข   ปนสฺส   มนสิกโรโต   อวิเหสาย  จิตฺต   
ปกฺขนฺทติ    ปสีทติ    สนติฺฏติ    วิมุจฺจติ   ตสฺส   ต   จิตฺต   สุคต   
สุภาวิต  สุวุฏ ิต  สุวิมุตฺต  วิสยุตฺต  วิเหสาย  เย  จ  วิเหสปจฺจยา ๑   
อุปฺปชฺชนฺติ   อาสวา   วิฆาตปริฬาหา   ๒   มุตฺโต   โส   เตหิ   น   
โส   ต  เวทน  เวเทติ  อิทมกฺขาต  วิเหสาย  นิสฺสรณ  ฯ  ปุน  จปร   
อาวุโส   ภิกขฺุโน   รูเป  ๓  มนสิกโรโต  รูเปสุ  จิตฺต  น  ปกฺขนฺทติ   
น   ปสีทติ   น  สนฺติฏติ  น  วิมุจฺจติ  อรูป  โข  ปนสฺส  มนสิกโรโต   
อรูเป    ๔   จิตฺต   ปกฺขนทฺติ   ปสีทติ   สนฺติฏติ   วิมุจฺจติ   ตสฺส   
ต   จิตฺต   สุคต   สุภาวิต   สุวุฏ ิต  สุวิมุตฺต  วิสยุตฺต  รูเปหิ  เย  
จ   รูปปจฺจยา   อุปฺปชชฺนติฺ   อาสวา  วิฆาตปริฬาหา  ๒  มุตฺโต  โส   
เตหิ   น   โส   ต   เวทน  เวเทติ  อิทมกฺขาต  รูปาน  นิสฺสรณ  ฯ   
ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกขฺุโน   สกฺกาย  มนสิกโรโต  สกกฺาเย  จิตฺต   
น   ปกฺขนฺทติ   น   ปสีทติ   น   สนฺติฏติ  น  วิมจฺุจติ  สกฺกายนิโรธ   
โข   ปนสฺส   มนสิกโรโต   สกฺกายนิโรธ  ๕  จิตฺต  ปกฺขนฺทติ  ปสีทติ   
สนฺติฏติ    วิมุจฺจติ    ตสฺส    ต   จิตฺต   สุคต   สุภาวิต   สุวุฏ ิต   
สุวิมุตฺต   วิสยุตฺต   สกฺกาเยน   เย   จ   สกฺกายปจฺจยา   อุปฺปชชฺนติฺ   
อาสวา   วิฆาตปริฬาหา   ๒   มุตฺโต  โส  เตหิ  น  โส  ต  เวทน   
เวเทติ อิทมกฺขาต สกฺกายสฺส นิสฺสรณ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ วิเหสาปจฺจยา ฯ ๒ ม. ย.ุ วิฆาตา ปริฬาหา ฯ ๓ ย.ุ รูป ฯ   
#๔ ย.ุ รูเปส ุฯ ๕ ม. ยุ. สกฺกายนิโรเธ ฯ    
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    [๓๐๒]   ป ฺจ   วิมุตฺตายตนานิ   อิธาวุโส  ภิกฺขุโน  สตฺถา  ธมฺม   
เทเสติ   อ ฺตโร  วา  ครุฏานิโย  ๑  สพฺรหฺมจารี  ฯ  ยถา  ยถา   
อาวุโส  ภิกฺขุโน  สตฺถา  ธมฺม  เทเสติ  อ ฺตโร  วา  ครุฏานิโย ๑   
สพฺรหฺมจารี   ตถา   ตถา   โส  ตสฺมึ  ธมฺเม  อตฺถปฏสิเวที  จ  โหติ   
ธมฺมปฏิสเวที   จ  ฯ  ตสฺส  อตฺถปฏิสเวทิโน  ธมฺมปฏิสเวทิโน  ปาโมชฺช   
ชายติ    ปมทุิตสฺส    ปติ    ชายติ    ปติมนสฺส    กาโย   ปสฺสมภฺติ   
ปสฺสทฺธกาโย   สุข   เวเทติ   สุขิโน   จิตฺต   สมาธิยติ   อิท   ปม   
วิมุตฺตายตน    ฯ   ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกฺขุโน   น   เหว   โข   
สตฺถา   ธมฺม   เทเสติ   อ ฺตโร  วา  ครุฏานิโย  ๒  สพฺรหฺมจารี   
อปจ   โข  ยถาสุต  ยถาปริยตฺต  ธมฺม  วิตฺถาเรน  ปเรส  เทเสติ  ฯ   
สงฺขิตฺต   ฯ   อปจ   โข   ยถาสุต   ยถาปริยตฺต   ธมมฺ   วิตฺถาเรน   
สชฺฌาย  กโรติ  ฯเปฯ  อปจ  โข  ยถาสตุ  ยถาปริยตฺต  ธมฺม  เจตสา   
อนุวิตกฺเกติ   อนุวิจาเรติ   มนสานุเปกฺขติ   ฯเปฯ  อปจ  ขฺวาสฺส  ๒   
อ ฺตร  สมาธินิมิตฺต  สุคฺคหิต  โหติ  สุมนสิกต  สูปธาริต  ๓ สุปฺปฏิวิทฺธ  
ป ฺาย   ฯ   ยถา   ยถา   อาวุโส   ภิกขฺุโน   อ ฺตร  สมาธินมิิตฺต   
สุคฺคหิต   โหติ   สุมนสิกต   สูปธาริต   ๓  สุปฺปฏิวิทฺธ  ป ฺาย  ตถา   
ตถา   โส   ตสฺมึ   ธมฺเม   อตฺถปฏิสเวที   จ   โหติ   ธมฺมปฏิสเวที   
จ   ฯ   ตสฺส   อตฺถปฏิสเวทิโน   ธมฺมปฏิสเวทิโน   ปาโมชชฺ   ชายติ   
ปมุทิตสฺส   ปติ   ชายติ   ปติมนสฺส   กาโย   ปสฺสมฺภติ   ปสฺสทฺธกาโย   
สุข เวเทติ สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ อิท ป ฺจม วิมุตฺตายตน ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ครฏุานิโก ฯ ๒ ม. ขฺวสฺส ฯ ยุ. โข อสฺส ฯ ๓ ยุ. สุปธาริต ฯ    
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    [๓๐๓]   ป ฺจ   วิมุตฺติปริปาจนิยา   ส ฺา   อนิจฺจส ฺา  อนิจฺเจ   
ทุกฺขส ฺา    ทุกฺเข    อนตฺตส ฺา    ปหานส ฺา    วิราคส ฺา   ฯ   
อิเม    โข   อาวุโส   เตน   ภควตา   ชานตา   ปสฺสตา   อรหตา   
สมฺมาสมฺพุทฺเธน    ป ฺจ    ธมฺมา    สมมฺทกฺขาตา   ตตฺถ   สพฺเพเหว   
สงฺคายิตพฺพ ฯเปฯ อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน ฯ   
                  สงฺคีติยป ฺจก นิฏ ิต ๑ ฯ   
    [๓๐๔]  อตฺถิ  โข  อาวุโส  เตน ภควตา ฯเปฯ สมฺมาสมฺพุทฺเธน ฉ   
ธมฺมา   สมฺมทกฺขาตา   ตตฺถ   สพฺเพเหว  สงฺคายิตพฺพ  ฯเปฯ  อตฺถาย   
หิตาย  สุขาย  เทวมนุสฺสาน  ฯ  กตเม  ฉ  ฯ ฉ อชฺฌตฺติกานิ อายตนานิ   
จกฺขฺวายตน โสตายตน ฆานายตน ชิวฺหายตน กายายตน มนายตน ฯ   
    [๓๐๕]    ฉ    พาหิรานิ    อายตนานิ    รูปายตน   สทฺทายตน   
คนฺธายตน รสายตน โผฏพฺพายตน ธมฺมายตน ฯ   
    [๓๐๖]     ฉ     วิ ฺาณกายา     จกฺขุวิ ฺาณ     โสตวิ ฺาณ   
ฆานวิ ฺาณ ชิวฺหาวิ ฺาณ กายวิ ฺาณ มโนวิ ฺาณ ฯ   
    [๓๐๗] ฉ ผสฺสกายา จกฺขุสมฺผสฺโส ฯเปฯ มโนสมฺผสฺโส ฯ   
    [๓๐๘]    ฉ    เวทนากายา   จกฺขุสมฺผสฺสชา   เวทนา   ฯเปฯ   
มโนสมฺผสฺสชา เวทนา ฯ   
    [๓๐๙] ฉ ส ฺากายา รูปส ฺา ฯเปฯ ธมฺมส ฺา ฯ   
    [๓๑๐] ฉ ส ฺเจตนากายา รูปส ฺเจตนา ฯเปฯ ธมฺมส ฺเจตนา ฯ   
#๑ ม. ย.ุ สงฺคีติยป ฺจก นิฏ ิตนฺติ น ทิสฺสนฺติ ฯ    
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    [๓๑๑]    ฉ    ตณฺหากายา   รูปตณฺหา   สทฺทตณฺหา   คนฺธตณฺหา   
รสตณฺหา โผฏพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา ฯ   
    [๓๑๒]   ฉ   อคารวา  อิธาวุโส  ภิกขฺุ  สตฺถร ิ อคารโว  วิหรติ   
อปฺปติสฺโส   ธมฺเม   อคารโว   วิหรติ   อปฺปติสฺโส   สงฺเฆ  อคารโว   
วิหรติ     อปฺปติสฺโส     สกิฺขาย    อคารโว    วิหรติ    อปฺปติสฺโส   
อปฺปมาเท    อคารโว    วิหรติ   อปฺปติสฺโส   ปฏิสนฺถาเร   อคารโว   
วิหรติ อปฺปติสฺโส ฯ   
    [๓๑๓]  ฉ  สคารวา  ๑  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  สตฺถร ิสคารโว วิหรติ   
สปฺปติสฺโส   ธมฺเม   สคารโว   วิหรติ   สปฺปติสฺโส   สงฺเฆ  สคารโว   
วิหรติ     สปปฺติสฺโส     สกิฺขาย    สคารโว    วิหรติ    สปฺปติสฺโส   
อปฺปมาเท    สคารโว    วิหรติ   สปฺปติสฺโส   ปฏสินฺถาเร   สคารโว   
วิหรติ สปฺปติสฺโส ฯ   
    [๓๑๔]  ฉ  โสมนสฺสูปวิจารา  จกฺขุนา  รูป  ทิสวฺา โสมนสฺสฏานิย   
รูป    อุปวิจรติ   ฯ   โสเตน   สทฺท   สตฺุวา   ฯ   ฆาเนน   คนฺธ   
ฆายิตฺวา  ฯ  ชิวฺหาย  รส  สายิตฺวา  ฯ  กาเยน  โผฏพฺพ  ผุสิตฺวา ฯ   
มนสา ธมฺม วิ ฺาย โสมนสฺสฏานิย ธมฺม อุปวิจรติ ฯ   
    [๓๑๕]  ฉ  โทมนสฺสูปวิจารา  จกฺขุนา  รูป  ทิสวฺา โทมนสฺสฏานิย   
รูป    อุปวิจรติ   ฯ   โสเตน   สทฺท   สตฺุวา   ฯ   ฆาเนน   คนฺธ   
ฆายิตฺวา  ฯ  ชิวฺหาย  รส  สายิตฺวา  ฯ  กาเยน  โผฏพฺพ  ผุสิตฺวา ฯ   
มนสา ธมฺม วิ ฺาย โทมนสฺสฏานิย ธมฺม อุปวิจรติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ คารวา ฯ    
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    [๓๑๖]   ฉ  อุเปกฺขูปวิจารา  จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวา  อุเปกฺขฏานิย   
รูป  อุปวิจรติ  ฯ  โสเตน  สทฺท  สุตฺวา  ฯ  ฆาเนน  คนฺธ ฆายิตฺวา ฯ   
ชิวฺหาย   รส   สายิตฺวา   ฯ   กาเยน  โผฏพฺพ  ผุสิตฺวา  ฯ  มนสา   
ธมฺม วิ ฺาย อุเปกฺขฏานิย ธมฺม อุปวิจรติ ฯ   
    [๓๑๗]    ฉ   สาราณียา   ธมฺมา   อิธาวุโส   ภิกขฺุโน   เมตฺต   
กายกมฺม   ปจฺจุปฏ ิต   โหติ  สพฺรหฺมจารีสุ  อาวิ  ๑  เจว  รโห  จ   
อย   ๒  ธมฺโม  สาราณีโย  ปยกรโณ  ครุกรโณ  สงฺคหาย  อวิวาทาย   
สามคฺคิยา  เอกีภาวาย  สวตฺตติ  ฯ  ปนุ  จปร  อาวุโส  ภิกฺขุโน เมตฺต   
วจีกมฺม   ...   ฯ   เมตฺต  มโนกมฺม  ปจฺจุปฏ ิต  โหติ  สพฺรหฺมจารีสุ   
อาวิ   เจว   รโห   จ  อยป  ธมฺโม  สาราณีโย  ฯเปฯ  เอกีภาวาย   
สวตฺตติ   ฯ   ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกขฺุ  เย  เต  ลาภา  ธมฺมิกา   
ธมฺมลทฺธา    อนฺตมโส    ปตฺตปริยาปนฺนมตฺตป    ตถารูเปหิ    ลาเภหิ   
อปฺปฏิวิภตฺตโภคี    โหติ    สลีวนฺเตหิ    สพฺรหฺมจารีหิ    สาธารณโภคี   
อยป   ธมโฺม   สาราณีโย   ฯเปฯ   เอกีภาวาย   สวตฺตติ   ฯ   ปุน   
จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ   ยานิ   ตานิ   สลีานิ   อขณฺฑานิ   อจฺฉิทฺทานิ   
อสพลานิ     อกมฺมาสานิ    ภุชิสฺสานิ    วิ ฺ ุปสตฺถานิ    อปรามฏานิ   
สมาธิสวตฺตนิกานิ     ตถารูเปสุ     สีเลสุ    สีลสาม ฺคโต    วิหรติ   
สพฺรหฺมจารีหิ    อาวิ   เจว   รโห   จ   อยป   ธมโฺม   สาราณีโย   
ฯเปฯ   เอกีภาวาย   สวตฺตติ   ฯ   ปุน   จปร  อาวุโส  ภิกฺขุ  ยาย   
ทิฏ ิ    อริยา    นิยฺยานิกา    นิยฺยาติ   ตกฺกรสฺส   สมมฺาทุกฺขกฺขยาย   
#๑ ยุ. อาวี ฯ  ๒ ม. ยุ. อยมฺป ฯ    
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ตถารูปาย    ทิฏ ิยา   ทฏิ ิสาม ฺคโต   วิหรติ   สพฺรหฺมจารีหิ   อาวิ   
เจว    รโห   จ   อยป   ธมโฺม   สาราณีโย   ปยกรโณ   ครกุรโณ   
สงฺคหาย อวิวาทาย สามคฺคิยา เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ   
    [๓๑๘]  ฉ  วิวาทมูลานิ  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  โกธโน  โหติ อุปนาหี ฯ   
โย   โส   อาวุโส   ภิกฺขุ   โกธโน   โหติ   อุปนาหี   โส  สตฺถริป   
อคารโว   วิหรติ   อปฺปติสฺโส   ธมฺเมป   อคารโว  วิหรติ  อปฺปติสฺโส   
สงฺเฆป   อคารโว   วิหรติ   อปฺปติสฺโส  สิกฺขายป  น  ปริปูรกีารี  ๑   
โหติ  ฯ  โย  โส  อาวุโส  ภิกฺขุ  สตฺถร ิ อคารโว  วิหรติ  อปฺปติสฺโส   
ธมฺเม   ฯเปฯ   สงฺเฆ   ฯเปฯ   สิกฺขาย   น   ปริปูรกีารี  โหติ  ฯ   
โส   สงฺเฆ   วิวาท   ชเนติ   โย  โส  โหติ  วิวาโท  พหุชนอหิตาย   
พหุชนอสุขาย   พหุชนสสฺ   อนตฺถาย  อหิตาย  ทุกขฺาย  เทวมนุสฺสาน  ฯ   
เอวรูป ฺเจ   ตุเมฺห   อาวุโส   วิวาทมูล   อชฌฺตฺต  วา  พหิทฺธา  วา   
สมนุปสฺเสยฺยาถ    ฯ    ตตฺร   ตุเมฺห   อาวุโส   ตสฺเสว   ปาปกสฺส   
วิวาทมูลสฺส   ปหานาย   วายเมยฺยาถ  ฯ  เอวรูป ฺเจ  ตุเมฺห  อาวุโส   
วิวาทมูล   อชฺฌตฺต   วา   พหิทฺธา  วา  น  สมนุปสฺเสยฺยาถ  ฯ  ตตฺร   
ตุเมฺห   อาวุโส   ตสฺเสว   ปาปกสฺส  วิวาทมูลสฺส  อายตึ  อนวสฺสวาย   
ปฏิปชฺเชยฺยาถ   ฯ   เอวเมตสฺส   ปาปกสฺส  วิวาทมูลสฺส  ปหาน  โหติ   
เอวเมตสฺส   ปาปกสฺส   วิวาทมูลสฺส   อายตึ   อนวสฺสโว   โหติ   ฯ   
ปุน   จปร   อาวุโส  ภิกฺขุ  มกฺขี  โหติ  ปลาสี  ๒  ฯ  อิสฺสุก ี โหติ   
มจฺฉรี   ฯ   สโ   โหติ  มายาวี  ฯ  ปาปจฺโฉ  โหติ  มจฺิฉาทิฏ ิ  ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ปรปิูรการี ฯ  ๒ ม. ยุ. ปฬาสี ฯ    
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สนฺทิฏ ิปรามาสี   โหติ   อาทานคาหี   ๑  ทุปฺปฏินสิฺสคฺคี  ฯ  โย  โส   
อาวุโส    ภิกขฺุ   สนฺทฏิ ิปรามาสี   โหติ   อาทานคาหี   ทุปฺปฏินิสฺสคฺคี   
โส   สตฺถริป   อคารโว  วิหรติ  อปฺปติสฺโส  ธมฺเมป  อคารโว  วิหรติ   
อปฺปติสฺโส    สงฺเฆป   อคารโว   วิหรติ   อปฺปติสฺโส   สิกฺขายป   น   
ปริปูรีการี  โหติ  ฯ  โย  โส  อาวุโส ภิกฺขุ สตฺถริป ๒ อคารโว วิหรติ   
อปฺปติสฺโส  ธมฺเมป  ๒  ฯเปฯ  สงฺเฆป  ๒  ฯเปฯ  สิกฺขายป  ๒ น   
ปริปูรีการี   ฯ   โส   สงฺเฆ  วิวาท  ชเนติ  โย  โส  โหติ  วิวาโท   
พหุชนอหิตาย   พหุชนอสุขาย   พหุชนสฺส   อนตฺถาย   อหิตาย   ทุกฺขาย   
เทวมนุสฺสาน   ฯ   เอวรปู ฺเจ   ตุเมฺห   อาวุโส   วิวาทมูล  อชฌฺตฺต   
วา   พหิทฺธา  วา  สมนุปสเฺสยฺยาถ  ฯ  ตตฺร  ตุเมฺห  อาวุโส  ตสฺเสว   
ปาปกสฺส   วิวาทมูลสฺส  ปหานาย  วายเมยฺยาถ  ฯ  เอวรูป ฺเจ  ตุเมฺห   
อาวุโส   วิวาทมูล  อชฺฌตฺต  วา  พหิทธฺา  วา  น  สมนุปสฺเสยฺยาถ  ฯ   
ตตฺร    ตุเมฺห    อาวุโส   ตสฺเสว   ปาปกสฺส   วิวาทมูลสฺส   อายตึ   
อนวสฺสวาย   ปฏิปชฺเชยฺยาถ   ฯ   เอวเมตสฺส   ปาปกสฺส  วิวาทมูลสฺส   
ปหาน     โหติ     เอวเมตสฺส    ปาปกสฺส    วิวาทมูลสฺส    อายตึ   
อนวสฺสโว โหติ ฯ   
    [๓๑๙]   ฉ  ธาตุโย  ปวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ   
อากาสธาตุ วิ ฺาณธาตุ ฯ   
    [๓๒๐]   ฉ  นิสฺสารณียา  ธาตุโย  อิธาวุโส  ภิกขฺุ  เอว  วเทยฺย   
เมตฺตา   หิ   โข   เม   เจโตวิมุตฺติ   ภาวิตา   พหุลีกตา  ยานีกตา   
#๑ ม. ย.ุ อาธานคาหี ฯ  ๒ ม. ยุ. ปสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ    
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วตฺถุกตา    อนุฏ ิตา    ปรจิิตา   สุสมารทฺธา   อถ   จ   ปน   เม   
พฺยาปาโท  จิตฺต  ปริยาทาย  ติฏตีติ  ฯ  โส  มา  เหวนฺติสฺส  วจนีโย   
มา   อายสฺมา   เอว   อวจ   มา  ภควนฺต  อพฺภาจิกฺขิ  น  หิ  สาธุ   
ภควโต   อพฺภกฺขาน   น   หิ   ภควา  เอว  วเทยฺย  ฯ  อฏานเมต   
อาวุโส   อนวกาโส  ย  เมตฺตาย  เจโตวิมุตฺติยา  ภาวิตาย  พหุลีกตาย   
ยานีกตาย    วตฺถุกตาย    อนุฏ ิตาย   ปริจิตาย   สสุมารทฺธาย   อถ   
จ   ปนสฺส   พฺยาปาโท   จิตฺต   ปริยาทาย  สฺสตีติ  ๑  เนต  าน   
วิชฺชติ   ฯ   นิสฺสรณ   เหต   อาวุโส   พฺยาปาทสฺส   ยทิท   เมตฺตา   
เจโตวิมุตฺติ   ๒   ฯ  อิธ  ปนาวุโส  ภิกขฺุ  เอว  วเทยฺย  กรุณา  หิ   
โข  เม  เจโตวิมุตฺติ  ภาวิตา  พหุลีกตา  ยานีกตา  วตฺถุกตา  อนุฏ ิตา   
ปริจิตา   สุสมารทฺธา   อถ   จ   ปน  เม  วิเหสา  จิตฺต  ปริยาทาย   
ติฏตีติ   ฯ  โส  มา  เหวนฺติสฺส  วจนีโย  มา  อายสฺมา  เอว  อวจ   
มา   ภควนฺต   อพฺภาจิกฺขิ   น   หิ   สาธุ   ภควโต   อพฺภกฺขาน  น   
หิ   ภควา   เอว   วเทยฺย   ฯ  อฏานเมต  อาวุโส  อนวกาโส  ย   
กรุณาย   เจโตวิมุตฺติยา   ภาวิตาย   พหุลีกตาย  ยานีกตาย  วตฺถกุตาย   
อนุฏ ิตาย   ปริจิตาย   สสุมารทฺธาย   อถ   จ  ปนสฺส  วิเหสา  จิตฺต   
ปริยาทาย  สฺสตีติ  ๑  เนต  าน  วิชชฺติ  ฯ  นิสฺสรณ  เหต อาวุโส   
วิเหสาย   ยททิ   กรุณา   เจโตวิมุตฺติ   ๒  ฯ  อิธ  ปนาวุโส  ภิกขฺุ   
เอว   วเทยฺย   มุทิตา   ห ิ โข  เม  เจโตวิมุตฺติ  ภาวิตา  พหุลีกตา   
ยานีกตา   วตฺถุกตา   อนุฏ ิตา   ปริจิตา   สุสมารทฺธา   อถ  จ  ปน   
#๑ ม. อิติสทโฺท น ทิสฺสติ ฯ  ๒ เจโตวิมุตฺตีติ ฯ    
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เม   อรติ   จิตฺต   ปริยาทาย   ติฏตีติ   ฯ   โส   มา  เหวนฺติสฺส   
วจนีโย   มา   อายสฺมา   เอว   อวจ   มา  ภควนฺต  อพฺภาจิกฺขิ  น   
หิ   สาธุ   ภควโต   อพฺภกขฺาน   น   ห ิ  ภควา  เอว  วเทยฺย  ฯ   
อฏานเมต   อาวุโส  อนวกาโส  ย  มทุิตาย  เจโตวิมุตฺติยา  ภาวิตาย   
พหุลีกตาย   ยานีกตาย   วตฺถุกตาย  อนฏุ ิตาย  ปริจิตาย  สุสมารทฺธาย   
อถ    จ   ปนสฺส   อรติ   จิตฺต   ปริยาทาย   สฺสตีติ   ๑   เนต   
าน   วิชฺชติ   ฯ   นิสฺสรณ   เหต   อาวุโส   อรติยา  ยทิท  มุทิตา   
เจโตวิมุตฺติ  ๒  ฯ  อิธ  ปนาวุโส  ภิกขฺุ  เอว วเทยฺย อุเปกฺขา หิ โขฉ   
เม   เจโตวิมุตฺติ   ภาวิตา   พหุลีกตา   ยานีกตา  วตฺถุกตา  อนุฏ ิตา   
ปริจิตา   สุสมารทฺธา   อถ   จ   ปน   เม  ราโค  จิตฺต  ปริยาทาย   
ติฏตีติ   ฯ   โส   มา   เหวนฺติสฺส   วจนีโย   มา  อายสฺมา  เอว   
อวจ   มา   ภควนฺต   อพฺภาจิกฺขิ   น   ห ิ สาธุ  ภควโต  อพฺภกฺขาน   
น   หิ   ภควา   เอว   วเทยฺย  ฯ  อฏานเมต  อาวุโส  อนวกาโส   
ย    อุเปกฺขาย    เจโตวิมุตฺติยา   ภาวิตาย   พหุลกีตาย   ยานีกตาย   
วตฺถุกตาย   อนุฏ ิตาย  ปริจิตาย  สุสมารทฺธาย  อถ  จ  ปนสฺส  ราโค   
จิตฺต   ปริยาทาย  สฺสตีติ  ๑  เนต  าน  วิชฺชติ  ฯ  นิสฺสรณ  เหต   
อาวุโส   ราคสฺส  ยทิท  อุเปกฺขา  เจโตวิมุตฺติ  ๒  ฯ  อิธ  ปนาวุโส   
ภิกฺขุ   เอว   วเทยฺย   อนมิิตฺตา   หิ  โข  เม  เจโตวิมุตฺติ  ภาวิตา   
พหุลีกตา    ยานีกตา    วตฺถุกตา    อนุฏ ิตา   ปริจิตา   สุสมารทฺธา   
อถ   จ   ปน   เม   นิมิตฺตานุสาริ   วิ ฺาณ   โหตีติ   ฯ  โส  มา   
#๑ ม. อิติสทโฺท น ทิสฺสติ ฯ  ๒ ม. เจโตวิมุตฺตีติ ฯ    
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เหวนฺติสฺส    วจนีโย   มา   อายสฺมา   เอว   อวจ   มา   ภควนฺต   
อพฺภาจิกฺขิ   น   หิ   สาธุ   ภควโต  อพฺภกฺขาน  น  หิ  ภควา  เอว   
วเทยฺย  ฯ  อฏานเมต  อาวุโส  อนวกาโส ย อนิมิตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา   
ภาวิตาย      พหุลีกตาย     ยานีกตาย     วตฺถุกตาย     อนุฏ ิตาย   
ปริจิตาย    สสุมารทฺธาย   อถ   จ   ปนสฺส   นิมิตฺตานุสาริ   วิ ฺาณ   
ภวิสฺสตีติ   ๑   เนต   าน   วิชชฺติ   ฯ   นิสฺสรณ   เหต  อาวุโส   
สพฺพนิมิตฺตาน  ยทิท  อนิมิตฺตา  เจโตวิมุตฺติ  ๒  ฯ  อิธ  ปนาวุโส ภิกฺขุ   
เอว  วเทยฺย  อสฺมีติ  โข  เม  วิคเต ๓ อยมหมสฺมีติ น สมนุปสฺสามิ ฯ   
อถ    จ    ปน    เม    วิจิกิจฺฉากถงฺกถาสลฺล    จิตฺต   ปริยาทาย   
ติฏตีติ   ฯ  โส  มา  เหวนฺติสฺส  วจนีโย  มา  อายสฺมา  เอว  อวจ   
มา   ภควนฺต   อพฺภาจิกฺขิ   น   หิ  สาธุ  ภควโต  อพฺภกฺขาน  น  หิ   
ภควา   เอว   วเทยฺย   ฯ   อฏานเมต   อาวุโส   อนวกาโส   ย   
อสฺมีติ    วิคเต   อยมหมสฺมีติ   จ   อสมนุปสฺสโต   อถ   จ   ปนสฺส   
วิจิกิจฺฉากถงฺกถาสลฺล   จิตฺต   ปริยาทาย   สฺสตีติ   ๑   เนต  าน   
วิชฺชติ   ฯ   นิสฺสรณ   เหต   อาวุโส   วิจิกิจฺฉากถงฺกถาสลฺลสฺส  ยทิท   
อสฺมีติ ๔ มานสมุคฺฆาโต ฯ   
    [๓๒๑]     ฉ     อนุตฺตรยิานิ    ทสฺสนานุตฺตริย    สวนานุตฺตริย   
ลาภานุตฺตริย สิกฺขานุตฺตริย ปาริจริยานุตฺตริย อนุสฺสตานุตฺตริย ฯ   
    [๓๒๒]     ฉ     อนุสฺสติฏานานิ    พุทฺธานุสฺสติ    ธมฺมานุสสฺติ   
สงฺฆานุสฺสติ สีลานุสฺสติ จาคานุสฺสติ เทวตานุสฺสติ ฯ   
#๑ ม. อิติสทโฺท น ทิสฺสติ ฯ  ๒ ม. เจโตวิมุตฺตีติ ฯ ๓ ม. วิคต ฯ ยุ. วิฆาต ฯ   
#๔ ม. ยทิท อสฺมิมานสมุคฺฆาโตติ ฯ    
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    [๓๒๓]  ฉ  สตตวิหารา  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  จกฺขุนา  รูป ทิสฺวา เนว   
สุมโน  โหติ  น  ทุมฺมโน  อุเปกฺขโก  จ  ๑  วิหรติ สโต สมฺปชาโน ฯ   
โสเตน   สททฺ   สุตฺวา   ฯเปฯ   ฆาเนน   คนฺธ   ฆายิตฺวา   ฯเปฯ   
ชิวฺหาย   รส   สายิตฺวา   ฯเปฯ   กาเยน  โผฏพฺพ  ผุสิตฺวา  ฯเปฯ   
มนสา   ธมฺม   วิ ฺาย   เนว   สุมโน  โหติ  น  ทุมมฺโน  อุเปกฺขโก   
จ ๑ วิหรติ สโต สมฺปชาโน ฯ   
    [๓๒๔]  ฉฬาภิชาติโย  อิธาวุโส  เอกจฺโจ  กณฺหาภิชาติโก  สมาโน   
กณฺห   ธมฺม   อภิชายติ   ฯ   อิธาวุโส  ๒  เอกจฺโจ  กณฺหาภิชาติโก   
สมาโน   สกุกฺ  ธมฺม  อภิชายติ  ฯ  อิธาวุโส  เอกจฺโจ  กณฺหาภิชาติโก   
สมาโน   อกณฺห   อสุกฺก   นิพฺพาน   อภิชายติ  ฯ  อิธาวุโส  เอกจฺโจ   
สุกฺกาภิชาติโก   สมาโน  สุกฺก  ธมฺม  อภิชายติ  ฯ  อิธาวุโส  เอกจฺโจ   
สุกฺกาภิชาติโก   สมาโน  กณฺห  ธมฺม  อภิชายติ  ฯ  อิธาวุโส  เอกจฺโจ   
สุกฺกาภิชาติโก สมาโน อกณฺห อสุกฺก นิพฺพาน อภิชายติ ฯ   
    [๓๒๕]    ฉ    นิพฺเพธภาคิยส ฺา   ๓   อนิจฺจส ฺา   อนิจฺเจ   
ทุกฺขส ฺา     ทุกฺเข     อนตฺตส ฺา     ปหานส ฺา     วิราคส ฺา   
นิโรธส ฺา  ฯ  อิเม  โข  อาวุโส เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา   
สมฺมาสมฺพุทฺเธน    ฉ    ธมฺมา    สมฺมทกฺขาตา    ตตฺถ    สพฺเพเหว   
สงฺคายิตพฺพ ฯเปฯ อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน ฯ   
                   สงฺคีติยจฺฉกฺก นิฏ ิต ๔   
    [๓๒๖]   อตฺถิ   โข   อาวุโส   เตน  ภควตา  ชานตา  ปสฺสตา   
#๑ ม. ย.ุ จสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. อิธ ปนาวุโส ฯ ๓ ม. ...ภาคิยา ส ฺา ฯ   
#๔ ม. ย.ุ อิท ปาทฺวย น ทิสฺสติ ฯ    
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อรหตา    สมมฺาสมฺพุทฺเธน    สตฺต    ธมฺมา    สมฺมทกฺขาตา    ตตฺถ   
สพฺเพเหว  สงฺคายิตพฺพ  ฯเปฯ  อตฺถาย  หิตาย  สุขาย  เทวมนุสฺสาน ฯ   
กตเม    สตฺต    ฯ    สตฺต    อริยธนานิ   ๑   สทฺธาธน   สีลธน   
หิริธน โอตฺตปฺปธน สุตธน จาคธน ป ฺาธน ฯ   
    [๓๒๗]   สตฺต   โพชฌฺงฺคา  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค   
วิริยสมฺโพชฌฺงฺโค         ปติสมฺโพชฺฌงฺโค         ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค   
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ   
    [๓๒๘]    สตฺต    สมาธิปริกฺขารา    สมฺมาทิฏ ิ   สมฺมาสงฺกปฺโป   
สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ ฯ   
    [๓๒๙]   สตฺต   อสทฺธมฺมา   อิธาวุโส   ภิกฺขุ   อสฺสทฺโธ   โหติ   
อหิริโก    โหติ    อโนตฺตปฺป    โหติ    อปฺปสฺสุโต    โหติ   กุสโีต   
โหติ มุฏสฺสติ โหติ ทุปปฺ ฺโ โหติ ฯ   
    [๓๓๐]   สตฺต   สทฺธมฺมา   อิธาวุโส  ภิกฺขุ  สทโฺธ  โหติ  หริมิา   
โหติ    โอตฺตปฺป    โหติ    พหุสฺสุโต    โหติ   อารทฺธวิริโย   โหติ   
อุปฏ ิตสฺสติ โหติ ป ฺวา โหติ ฯ   
    [๓๓๑]    สตฺต   สปฺปรุิสธมฺมา   อิธาวุโส   ภิกขฺุ   ธมฺม ฺ ู   จ   
โหติ    อตฺถ ฺ ู    จ    อตฺต ฺ ู    จ   มตฺต ฺ ู   จ   กาล ฺ ู   จ   
ปริส ฺ ู จ ปุคฺคล ฺ ู จ ฯ   
    [๓๓๒]   สตฺต   นิทฺทสวตฺถูนิ   อิธาวุโส   ภิกฺขุ   สิกฺขาสมาทาเน   
ติพฺพจฺฉนฺโท  โหติ  อายติ ฺจ  สิกฺขาสมาทาเน  อวิคตเปโม  ธมฺมนิสนฺติยา   
#๑ ยุ. ธนานิ ฯ    
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ติพฺพจฺฉนฺโท      โหติ     อายติ ฺจ     ธมฺมนิสนฺติยา     อวิคตเปโม   
อิจฺฉาวินเย   ติพฺพจฺฉนฺโท   โหติ   อายติ ฺจ   อิจฺฉาวินเย  อวิคตเปโม   
ปฏิสลลฺาเน   ติพฺพจฺฉนฺโท   โหติ   อายติ ฺจ   ปฏสิลฺลาเน  อวิคตเปโม   
วิริยารมฺเภ   ติพฺพจฺฉนฺโท   โหติ   อายติ ฺจ   วิริยารมฺเภ  อวิคตเปโม   
สติเนปกฺเก   ติพฺพจฺฉนฺโท   โหติ   อายติ ฺจ   สติเนปกฺเก  อวิคตเปโม   
ทิฏ ิปฏิเวเธ ติพฺพจฺฉนฺโท โหติ อายติ ฺจ ทิฏ ิปฏิเวเธ อวิคตเปโม ฯ   
    [๓๓๓]    สตฺต   ส ฺา   อนิจฺจส ฺา   อนตฺตส ฺา   อสุภส ฺา   
อาทีนวส ฺา ปหานส ฺา วิราคส ฺา นิโรธส ฺา ฯ   
    [๓๓๔]   สตฺต   พลาน ิ  สทฺธาพล   วิริยพล  หิรพิล  โอตฺตปฺปพล   
สติพล สมาธิพล ป ฺาพล ฯ   
    [๓๓๕]   สตฺต   วิ ฺาณฏ ิติโย   สนฺตาวุโส  สตฺตา  นานตฺตกายาa   
นานตฺตส ฺ ิโน   เสยฺยถาป   มนุสฺสา   เอกจฺเจ   จ  เทวา  เอกจฺเจ   
จ   วินิปาติกา   อย   ปมา   วิ ฺาณฏ ิติ   ฯ   สนฺตาวุโส   สตฺตา   
นานตฺตกายา    เอกตฺตส ฺ ิโน    เสยฺยถาป    เทวา    พฺรหฺมกายกิา   
ปมาภินิพฺพตฺตา   อย   ทติุยา   วิ ฺาณฏ ิติ   ฯ   สนฺตาวุโส   สตฺตา   
เอกตฺตกายา    นานตฺตส ฺ ิโน   เสยฺยถาป   เทวา   อาภสฺสรา   อย   
ตติยา  วิ ฺาณฏ ิติ  ฯ  สนฺตาวุโส  สตฺตา  เอกตฺตกายา  เอกตฺต- 
ส ฺ ิโน  เสยฺยถาป    เทวา    สุภกิณฺหา    อย    จตุตฺถา   วิ ฺาณฏ- 
 ิติ   ฯ  สนฺตาวุโส       สตฺตา      สพฺพโส      รูปส ฺาณ      สมติกฺกมา   
ปฏิฆส ฺาน     อตฺถงฺคมา    นานตฺตส ฺาน    อมนสิการา    อนนฺโต    
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อากาโสติ    อากาสาน ฺจายตนูปคา    อย   ป ฺจมี   วิ ฺาณฏ ิติ   ฯ   
สนฺตาวุโส   สตฺตา   สพฺพโส   อากาสาน ฺจายตน   สมติกฺกมฺม   อนนฺต   
วิ ฺาณนฺติ    วิ ฺาณ ฺจายตนูปคา    อย    ฉฏ ี    วิ ฺาณฏ ิติ    ฯ   
สนฺตาวุโส    สตฺตา    สพฺพโส    วิ ฺาณ ฺจายตน   สมติกฺกมฺม   นตฺถ ิ  
กิ ฺจีติ อากิ ฺจ ฺายตนูปคา อย สตฺตมี วิ ฺาณฏ ิติ ฯ   
    [๓๓๖]     สตฺต     ปุคฺคลา    ทกฺขิเณยฺยา    อุภโตภาควิมุตฺโต   
ป ฺาวิมุตฺโต   กายสกฺขิ   ๑   ทฏิ ิปฺปตฺโต  สทฺธาวิมุตฺโต  ธมฺมานุสารี   
สทฺธานุสารี ฯ   
    [๓๓๗]   สตฺต  อนุสยา  กามราคานุสโย  ปฏิฆานุสโย  ทฏิานุสโย   
วิจิกิจฺฉานุสโย มานานุสโย ภวราคานุสโย อวิชชฺานุสโย ฯ   
    [๓๓๘]     สตฺต    ส ฺโชนานิ    กามส ฺโชน    ปฏิฆส ฺโชน   
ทิฏ ิส ฺโชน     วิจิกิจฺฉาส ฺโชน     มานส ฺโชน    ภวราคส ฺโชน   
อวิชฺชาส ฺโชน ฯ   
    [๓๓๙]    สตฺต    อธิกรณสมถา    อุปฺปนฺนุปฺปนฺนาน    อธิกรณาน   
สมถาย    วูปสมาย    สมมฺุขาวินโย   ทาตพฺโพ   สติวินโย   ทาตพฺโพ   
อมูฬฺหวินโย  ทาตพฺโพ  ปฏิ ฺาย  กาเรตพฺพ  เยภุยฺยสิกา  ตสฺสปาปยสิกา   
ติณวตฺถารโก    ฯ   อิเม   โข   อาวุโส   เตน   ภควตา   ชานตา   
ปสฺสตา   อรหตา   สมฺมาสมฺพุทฺเธน   สตฺต  ธมฺมา  สมฺมทกฺขาตา  ตตฺถ   
สพฺเพเหว สงฺคายิตพฺพ ฯเปฯ อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน ฯ   
                  สงฺคีติยสตฺตก นิฏ ิต ๒ ฯ   
#๑ ยุ. กายสกฺขี ฯ ๒ ม. ทุติยภาณวาโร นิฏ ิโต ฯ ยุ. ทุติยกภาณวาร ฯ    
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    [๓๔๐]  อตฺถิ  โข  อาวุโส  เตน  ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา   
สมฺมาสมฺพุทฺเธน    อฏ    ธมฺมา    สมมฺทกฺขาตา   ตตฺถ   สพฺเพเหว   
สงฺคายิตพฺพ   ฯเปฯ   อตฺถาย  หิตาย  สุขาย  เทวมนุสฺสาน  ฯ  กตเม   
อฏ   ฯ   อฏ   มิจฺฉตฺตา   มิจฺฉาทิฏ ิ   มิจฺฉาสงฺกปฺโป  มิจฺฉาวาจา   
มิจฺฉากมฺมนฺโต       มิจฺฉาอาชีโว       มจฺิฉาวายาโม      มิจฺฉาสติ   
มิจฺฉาสมาธิ ฯ   
    [๓๔๑]     อฏ     สมฺมตฺตา     สมฺมาทิฏ ิ     สมมฺาสงฺกปฺโป   
สมฺมาวาจา   สมฺมากมฺมนฺโต   สมฺมาอาชีโว   สมฺมาวายาโม   สมฺมาสติ   
สมฺมาสมาธิ ฯ   
    [๓๔๒] อฏ ปุคฺคลา ทกฺขิเณยฺยา โสตาปนฺโน โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺโน สกทาคามี สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺโน       อนาคามี       อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย       ปฏิปนฺโน   
อรหา อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย ๑ ปฏิปนโฺน ฯ   
    [๓๔๓]   อฏ  กุสีตวตฺถูนิ  อิธาวุโส  ภิกฺขุนา  กมฺม  กาตพฺพ  ๒   
โหติ    ตสฺส    เอว   โหติ   กมฺม   โข   เม   กาตพฺพ   ภวิสฺสติ   
กมฺม    โข    ปน    เม   กโรนฺตสฺส   กาโย   กลิมิสฺสติ   หนฺทาห   
นิปชฺชามีติ    ฯ    โส    นปิชฺชติ   น   วิริย   อารภติ   อปฺปตฺตสฺส   
ปตฺติยา    อนธิคตสฺส    อธิคมาย    อสจฺฉิกตสฺส    สจฺฉิกิริยาย   อิท   
ปม  กุสีตวตฺถุ  ๓  ฯ  ปนุ  จปร  อาวุโส  ภิกฺขุนา  กมฺม  กต  โหติ   
ตสฺส   เอว   โหติ   อห   โข   กมฺม   อกาสึ  กมฺม  โข  ปน  เม   
#๑ ยุ. อรหตฺตาย ฯ ๒ ยุ. กตฺตพฺพ ฯ ๓ ยุ. กุสีตวตฺถุ ฯ    
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กโรนฺตสฺส   กาโย   กิลนฺโต   หนฺทาห   นิปชชฺามีติ   ฯ  โส  นิปชฺชติ   
น   วิริย  อารภติ  ...  อิท  ทุติย  กุสีตวตฺถุ  ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส   
ภิกฺขุนา    มคฺโค    คนฺตพฺโพ    โหติ   ตสฺส   เอว   โหติ   มคฺโค   
โข   เม   คนฺตพฺโพ   ภวิสสฺติ   มคฺค   โข   ปน   เม   คจฺฉนฺตสฺส   
กาโย    กลิมสิฺสติ    หนฺทาห    นิปชฺชามีติ   ฯ   โส   นิปชชฺติ   น   
วิริย   อารภติ   ...   อิท   ตติย  กุสีตวตฺถุ  ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส   
ภิกฺขุนา   มคฺโค   คโต   โหติ   ตสฺส   เอว   โหติ  อห  โข  มคฺค   
อคมาสึ   มคฺค   โข   ปน   เม  คจฺฉนฺตสฺส  กาโย  กลินฺโต  หนฺทาห   
นิปชฺชามีติ  ฯ  โส  นิปชชฺติ  น วิริย อารภติ ... อิท จตุตฺถ กุสีตวตฺถุ ฯ   
ปุน    จปร    อาวุโส    ภิกขฺุ   คาม   วา   นิคม   วา   ปณฺฑาย   
จรนฺโต   น   ลภติ   ลูขสฺส   วา   ปณีตสฺส  วา  โภชนสฺส  ยาวทตฺถ   
ปาริปูรึ   ตสฺส   เอว   โหติ   อห   โข   คาม   วา   นคิม   วา   
ปณฺฑาย   จรนฺโต   นาลตฺถ   ลูขสฺส   วา   ปณีตสฺส   วา   โภชนสฺส   
ยาวทตฺถ   ปาริปูรึ   ตสฺส   เม   กาโย  กิลนฺโต  อกมฺม ฺโ  หนฺทาห   
นิปชฺชามีติ  ฯ  โส  นิปชชฺติ  น วิริย อารภติ ... อิท ป ฺจม กุสีตวตฺถุ ฯ   
ปุน    จปร    อาวุโส    ภิกขฺุ   คาม   วา   นิคม   วา   ปณฺฑาย   
จรนฺโต    ลภติ   ลูขสฺส   วา   ปณีตสฺส   วา   โภชนสฺส   ยาวทตฺถ   
ปาริปูรึ   ตสฺส   เอว   โหติ   อห   โข   คาม   วา   นคิม   วา   
ปณฺฑาย    จรนฺโต   อลตฺถ   ลูขสฺส   วา   ปณีตสฺส   วา   โภชนสฺส   
ยาวทตฺถ   ปาริปูรึ   ตสฺส   เม   กาโย  ครุโก  อกมมฺ ฺโ  มาสาจิต    
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ม ฺเ   หนฺทาห  นิปชฺชามีติ  ฯ  โส  นิปชฺชติ  น  วิริย  อารภติ  ...   
อิท   ฉฏ   กุสีตวตฺถุ   ฯ   ปุน   จปร   อาวุโส  ภิกขฺุโน  อุปฺปนโฺน   
โหติ   อปฺปมตฺตโก   อาพาโธ   ตสฺส   เอว   โหติ   อุปฺปนฺโน   โข   
เม   อย   ๑  อปฺปมตฺตโก  อาพาโธ  อตฺถิ  กปโฺป  นิปชฺชิตุ  หนฺทาห   
นิปชฺชามีติ   ฯ   โส   นิปชฺชติ   น  วิรยิ  อารภติ  ...  อิท  สตฺตม   
กุสีตวตฺถุ  ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกฺขุ คิลานา วุฏ ิโต โหติ อจิรวุฏ ิโต   
เคล ฺา    ตสฺส    เอว    โหติ    อห    โข   คิลานา   วุฏ ิโต   
อจิรวุฏ ิโต    เคล ฺา    ตสฺส   เม   กาโย   ทุพฺพโล   อกมฺม ฺโ   
หนฺทาห   นปิชฺชามีติ   ฯ   โส  นิปชชฺติ  น  วิริย  อารภติ  อปฺปตฺตสฺส   
ปตฺติยา    อนธิคตสฺส    อธิคมาย    อสจฺฉิกตสฺส    สจฺฉิกิริยาย   อิท   
อฏม กุสีตวตฺถุ ฯ   
    [๓๔๔]   อฏ   อารพฺภวตฺถูนิ   อิธาวุโส  ภิกฺขุนา  กมฺม  กาตพฺพ   
โหติ   ตสฺส   เอว   โหติ   กมฺม   โข  เม  กาตพฺพ  ภวิสฺสติ  กมฺม   
โข  ปน  ๒  กโรนฺเตน  น  สุกร  พุทฺธาน  สาสน  มนสิกาตุ  หนฺทาห   
วิริย   อารภามิ  อปฺปตฺตสฺส  ปตฺติยา  อนธิคตสฺส  อธิคมาย  อสจฺฉิกตสฺส   
สจฺฉิกิริยายาติ    ฯ    โส    วิริย    อารภติ   อปฺปตฺตสฺส   ปตฺติยา   
อนธิคตสฺส  อธิคมาย  อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย อิท ปม อารพฺภวตฺถุ ๓ ฯ   
ปุน     จปร    อาวุโส    ภิกฺขุนา    กมมฺ    กต    โหติ    ตสฺส   
เอว   โหติ   อห   โข   กมมฺ   อกาสึ  กมฺม  โข  ปนาห  กโรนโฺต   
นาสกฺขึ   พุทธฺาน   สาสน   มนสิกาตุ  หนฺทาห  วิรยิ  อารภามิ  ฯเปฯ   
#๑ ยุ. อย น ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ย.ุ ปน เม ฯ ๓ ย.ุ อารพฺภวตฺถุ ฯ    
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โส  วิริย  อารภติ  ...  อิท  ทุติย อารพฺภวตฺถุ ๑ ฯ ปนุ จปร อาวุโส   
ภิกฺขุนา   มคฺโค   คนฺตพฺโพ   โหติ   ตสฺส   เอว   โหติ  มคฺโค  โข   
เม   คนฺตพฺโพ   ภวิสฺสติ   มคฺค   โข  ปน  ๒  คจฺฉนฺเตน  น  สกุร   
พุทฺธาน   สาสน   มนสิกาตุ   หนฺทาห   วิริย   อารภามิ   ฯเปฯ  โส   
วิริย   อารภติ   ...  อิท  ตติย  อารพฺภวตฺถุ  ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส   
ภิกฺขุนา   มคฺโค   คโต   โหติ   ตสฺส   เอว   โหติ  อห  โข  มคฺค   
อคมาสึ   มคฺค   โข   ปนาห   คจฺฉนฺโต   นาสกฺขึ   พุทฺธาน   สาสน   
มนสิกาตุ   หนฺทาห   วิริย  อารภามิ  ฯเปฯ  โส  วิริย  อารภติ  ...   
อิท   จตุตฺถ   อารพฺภวตฺถุ   ฯ   ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกฺขุ  คาม  วา   
นิคม   วา   ปณฺฑาย   จรนฺโต   น   ลภติ  ลูขสฺส  วา  ปณีตสฺส  วา   
โภชนสฺส   ยาวทตฺถ   ปาริปูรึ   ตสฺส   เอว   โหติ   อห  โข  คาม   
วา   นิคม   วา  ปณฺฑาย  จรนฺโต  นาลตฺถ  ลูขสฺส  วา  ปณีตสฺส  วา   
โภชนสฺส   ยาวทตฺถ   ปาริปูรึ   ตสฺส   เม   กาโย  ลหุโก  กมฺม ฺโ   
หนฺทาห  วิรยิ  อารภามิ  ฯเปฯ  โส  วิริย  อารภติ  ...  อิท  ป ฺจม   
อารพฺภวตฺถุ   ฯ   ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ  คาม  วา  นิคม  วา   
ปณฺฑาย    จรนฺโต    ลภติ   ลูขสฺส   วา   ปณีตสฺส   วา   โภชนสฺส   
ยาวทตฺถ   ปาริปูรึ   ตสฺส   เอว   โหติ   อห  โข  คาม  วา  นิคม   
วา   ปณฺฑาย   จรนฺโต   อลตฺถ   ลูขสฺส  วา  ปณีตสสฺ  วา  โภชนสฺส   
ยาวทตฺถ   ปาริปูรึ   ตสฺส   เม   กาโย   พลวา   กมฺม ฺโ  หนฺทาห   
วิริย  อารภามิ  ฯเปฯ  โส  วิริย  อารภติ ... อิท ฉฏ อารพฺภวตฺถุ ฯ   
#๑ ยุ. อารพฺภวตฺถุ ฯ ๒ ม. ย.ุ ปน เม ฯ    
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ปุน    จปร    อาวุโส    ภิกขฺุโน    อุปฺปนฺโน    โหติ   อปฺปมตฺตโก   
อาพาโธ   ตสฺส   เอว   โหติ   อุปฺปนโฺน  โข  เม  อย  อปฺปมตฺตโก   
อาพาโธ  าน  โข  ปเนต  วิชชฺติ  ย  เม  อาพาโธ  ปวฑฺเฒยฺย  ๑   
หนฺทาห  วิรยิ  อารภามิ  ฯเปฯ  โส  วิริย  อารภติ  ...  อิท  สตฺตม   
อารพฺภวตฺถุ   ฯ   ปุน   จปร   อาวุโส  ภิกฺขุ  คิลานา  วุฏ ิโต  โหติ   
อจิรวุฏ ิโต    เคล ฺา    ตสฺส   เอว   โหติ   อห   โข   คิลานา   
วุฏ ิโต    อจิรวุฏ ิโต   เคล ฺา   าน   โข   ปเนต   วิชชฺติ   ย   
เม   อาพาโธ   ปจฺจุทาวตฺเตยฺย   หนฺทาห  วิริย  อารภามิ  อปฺปตฺตสฺส   
ปตฺติยา   อนธิคตสฺส   อธิคมาย   อสจฺฉิกตสฺส   สจฺฉิกิริยายาติ  ฯ  โส   
วิริย   อารภติ   อปฺปตฺตสฺส  ปตฺติยา  อนธิคตสฺส  อธิคมาย  อสจฺฉิกตสฺส   
สจฺฉิกิริยาย อิท อฏม อารพฺภวตฺถุ ฯ   
    [๓๔๕]   อฏ   ทานวตฺถูนิ   อาสชชฺ   ทาน   เทติ  ภยา  ทาน   
เทติ   อทาสิ  เมติ  ทาน  เทติ  ทสฺสติ  เมติ  ทาน  เทติ  สาธุ  ๒   
ทานนฺติ   ทาน   เทติ   อห   ปจามิ   อิเม   น   ปจนฺติ   นารหามิ   
ปจนฺโต   อปจนฺตาน   ทาน   น   ทาตุนฺติ  ๓  ทาน  เทติ  อิท  เม   
ทาน    ททโต    กลยฺาโณ   กิตฺติสทฺโท   อพฺภุคฺคจฺฉตีติ   ทาน   เทติ   
จิตฺตาลงฺการจิตฺตปริกฺขารตฺถ ทาน เทติ ฯ   
    [๓๔๖]  อฏ  ทานูปปตฺติโย  ๔  อิธาวุโส  เอกจฺโจ  ทาน  เทติ   
สมณสฺส  วา  พฺราหฺมณสฺส  วา  อนฺน  ปาน  วตฺถ ยาน มาลาคนฺธวิเลปน   
เสยฺยาวสถปทีเปยฺย    โส    ย   เทติ   ต   ปจฺจาสึสติ   ๕   โส   
#๑ ยุ. วฑฺเฒยฺย ฯ ๒ ม. ย.ุ สาหุ ฯ ๓ ยุ. อทาตุนฺติ ฯ ๔ ม. ทานูปปตฺติโย ฯ   
#ทานุปฺปตฺติโย ฯ ๕ ม. ปจฺจาสีสติ ฯ    
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ปสฺสติ   ขตฺติยมหาสาล   วา   พฺราหฺมณมหาสาล   วา   คหปติมหาสาล   
วา     ป ฺจหิ     กามคุเณหิ    สมปฺปต    สมงฺคิภูต    ปริจารยมาน   
ตสฺส  เอว  โหติ  อโห วตาห กายสฺส เภทา ปร มรณา ขตฺติยมหาสาลาน   
วา      พฺราหฺมณมหาสาลาน      วา      คหปติมหาสาลาน     วา   
สหพฺยต  อุปปชฺเชยฺยนฺติ  ๑  ฯ  โส  ต  จิตฺต  ทหติ  ต จิตฺต อธิฏาติ   
ต  จิตฺต  ภาเวติ  ฯ  ตสฺส  ต  จิตฺต  หีเน  วิมุตฺต  อุตฺตริอภาวิต  ๒   
ตตฺรูปปตฺติยา  สวตฺตติ  ฯ  ต ฺจ  โข  สีลวโต  วทามิ  โน  ทุสฺสลีสฺส ฯ   
อิชฺฌตาวุโส  สีลวโต  เจโตปณิธิ  วิสุทฺธตฺตา  ๓  ฯ  ปุน  จปร อาวุโส   
อิเธกจฺโจ   ทาน   เทติ   สมณสฺส  วา  พฺราหฺมณสฺส  วา  อนฺน  ปาน   
วตฺถ   ยาน   มาลาคนฺธวิเลปน   เสยฺยาวสถปทีเปยฺย   โส   ย  เทติ   
ต   ปจฺจาสึสติ   ตสฺส   สตุ  โหติ  จาตุมฺมหาราชิกา  เทวา  ทีฆายุกา   
วณฺณวนฺโต   สุขพหุลาติ   ฯ   ตสฺส  เอว  โหติ  อโห  วตาห  กายสฺส   
เภทา  ปร มรณา จาตุมฺมหาราชิกาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺเชยฺยนฺติ ๑ ฯ   
โส   ต   จิตฺต   ทหติ   ต  จิตฺต  อธิฏาติ  ต  จิตฺต  ภาเวติ  ตสฺส   
ต   จิตฺต   หีเน  วิมุตฺต  อุตฺตริอภาวิต  ๒  ตตฺรูปปตฺติยา  สวตฺตติ  ฯ   
ต ฺจ   โข   สีลวโต   วทามิ  โน  ทุสสฺีลสฺส  ฯ  อิชฺฌตาวุโส  สีลวโต   
เจโตปณิธิ  วิสุทฺธตฺตา  ๓  ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส อิเธกจฺโจ ทาน เทติ   
สมณสฺส  วา  พฺราหฺมณสฺส  วา  อนฺน  ปาน  วตฺถ ยาน มาลาคนฺธวิเลปน   
เสยฺยาวสถปทีเปยฺย     ฯ     โส    ย    เทติ    ต    ปจฺจาสึสติ   
ตสฺส  สุต  โหติ  ตาวตึสา  เทวา  ฯเปฯ  ยามา  เทวา  ฯเปฯ ตุสิตา   
#๑ ยุ. อุปฺปชเฺชยฺยนฺติ ฯ ๒ ยุ. อุตฺตรึ อภาวิต ฯ ๓ ยุ. สุทฺธตฺตา ฯ    
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เทวา   ฯเปฯ   นิมฺมานรตี   เทวา   ฯเปฯ   ปรนิมฺมิตวสวตฺตี  เทวา   
ทีฆายุกา   วณฺณวนฺโต   สุขพหุลาติ  ฯ  ตสฺส  เอว  โหติ  อโห  วตาห   
กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   ปรนิมฺมติวสวตฺตีน   เทวาน   สหพฺยต   
อุปปชฺเชยฺยนฺติ   ฯ  โส  ต  จิตฺต  ทหติ  ต  จิตฺต  อธิฏาติ  ต  จิตฺต   
ภาเวติ   ตสฺส   ต   จิตฺต   หีเน  วิมุตฺต  อุตฺตริอภาวิต  ตตฺรุปปตฺติยา   
สวตฺตติ  ฯ  ต ฺจ  โข  สลีวโต  วทาม ิ โน  ทุสฺสลีสฺส  ฯ  อิชฌฺตาวุโส   
สีลวโต   เจโตปณิธิ   วิสทฺุธตฺตา   ฯ   ปุน  จปร  อาวุโส  อิเธกจฺโจ   
ทาน   เทติ   สมณสฺส  วา  พฺราหฺมณสฺส  วา  อนฺน  ปาน  วตฺถ  ยาน   
มาลาคนฺธวิเลปน   เสยฺยาวสถปทีเปยฺย   โส   ย  เทติ  ต  ปจฺจาสึสติ   
ตสฺส    สุต    โหติ    พฺรหฺมกายิกา   เทวา   ทีฆายุกา   วณฺณวนฺโต   
สุขพหุลาติ   ฯ   ตสฺส  เอว  โหติ  อโห  วตาห  กายสฺส  เภทา  ปร   
มรณา   พฺรหฺมกายิกาน   เทวาน   สหพฺยต   อุปปชเฺชยฺยนฺติ   ฯ   โส   
ต   จิตฺต   ทหติ   ต   จิตฺต   อธฏิาติ  ต  จิตฺต  ภาเวติ  ตสฺส  ต   
จิตฺต   หีเน   วิมุตฺต   อุตฺตริอภาวิต   ตตฺรุปปตฺติยา  สวตฺตติ  ฯ  ต ฺจ   
โข   สีลวโต   วทามิ   โน   ทุสฺสลีสฺส  วีตราคสฺส  โน  สราคสฺส  ฯ   
อิชฺฌตาวุโส สีลวโต เจโตปณิธิ วีตราคตฺตา ฯ   
    [๓๔๗]   อฏ   โลกธมฺมา   ลาโภ   จ   อลาโภ  จ  ยโส  จ   
อยโส จ นินทฺา จ ปสสา จ สุข ฺจ ทุกฺข ฺจ ฯ   
    [๓๔๘]   อฏ   ปริสา   ขตฺติยปริสา  พฺราหฺมณปริสา  คหปติปริสา   
สมณปริสา   จาตุมฺมหาราชิกปริสา   ตาวตึสปริสา   นิมฺมานรติปริสา  ๑   
#๑ ม. ย.ุ มารปริสา ฯ    
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พฺรหฺมปริสา ฯ   
    [๓๔๙]     อฏ     อภิภายตนานิ     อชฺฌตฺตรูปส ฺ ี     เอโกฎ   
พหิทฺธารูปานิ    ปสฺสติ    ปริตฺตานิ   สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ   ตานิ   อภิภุยฺย   
ชานามิ    ปสสฺามีติ   เอวส ฺ ี   โหติ   อิท   ปม   อภิภายตน   ฯ   
อชฺฌตฺตรูปส ฺ ี     เอโก     พหิทฺธารปูานิ     ปสฺสติ     อปฺปมาณานิ   
สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ   ตานิ   อภิภุยฺย   ชานามิ   ปสสฺามีติ  เอวส ฺ ี  โหติ   
อิท   ทุติย   อภิภายตน   ฯ   อชฺฌตฺตอรูปส ฺ ี   เอโก   พหิทฺธารูปานิ   
ปสฺสติ     ปรตฺิตานิ    สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ    ตานิ    อภิภุยฺย    ชานามิ   
ปสฺสามีติ     เอวส ฺ ี     โหติ     อิท    ตติย    อภิภายตน    ฯ   
อชฺฌตฺตอรูปส ฺ ี     เอโก     พหิทฺธารูปานิ     ปสสฺติ    อปฺปมาณานิ   
สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ   ตานิ   อภิภุยฺย   ชานามิ   ปสสฺามีติ  เอวส ฺ ี  โหติ   
อิท   จตุตฺถ   อภิภายตน   ฯ   อชฺฌตฺตอรูปส ฺ ี   เอโก  พหิทฺธารูปานิ   
ปสฺสติ    นีลานิ   นลีวณฺณานิ   นีลนทิสฺสนานิ   นีลนิภาสานิ   เสยฺยถาป   
นาม   อุมฺมารปุปฺผ  ๑  นลี  นีลวณฺณ  นีลนิทสฺสน  นีลนิภาส  เสยฺยถาป   
วา   ปน   ต   วตฺถ   พาราณเสยฺยก   อุภโตภาควิมฏ  นลี  นีลวณฺณ   
นีลนิทสฺสน   นลีนิภาส   เอวเมว  อชฺฌตฺตอรูปส ฺ ี  เอโก  พหิทฺธารูปานิ   
ปสฺสติ      นลีานิ      นลีวณฺณานิ      นลีนิทสฺสนานิ     นีลนิภาสานิ   
ตานิ   อภิภุยฺย   ชานามิ   ปสฺสามีติ   เอวส ฺ ี   โหติ   อิท   ป ฺจม   
อภิภายตน    ฯ    อชฌฺตฺตอรูปส ฺ ี    เอโก    พหิทธฺารูปานิ   ปสฺสติ   
ปตานิ    ปตวณฺณานิ    ปตนิทสฺสนานิ   ปตนิภาสานิ   เสยฺยถาป   นาม   
#๑ ม. อุมาปปฺุผ ฯ ยุ. อุมมฺาปุปฺผ ฯ    
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กณฺณิการปุปฺผ   ๑  ปต  ปตวณฺณ  ปตนิทสฺสน  ปตนิภาส  เสยฺยถาป  ๒   
วา   ปน   ต   วตฺถ   พาราณเสยฺยก   อุภโตภาควิมฏ  ปต  ปตวณฺณ   
ปตนิทสฺสน      ปตนิภาส     เอวเมว     อชฺฌตฺตอรปูส ฺ ี     เอโก   
พหิทฺธารูปานิ   ปสฺสติ   ปตานิ   ปตวณฺณานิ   ปตนิทสฺสนานิ  ปตนิภาสานิ   
ตานิ    อภิภุยยฺ   ชานามิ   ปสฺสามีติ   เอวส ฺ ี   โหติ   อิท   ฉฏ   
อภิภายตน    ฯ    อชฌฺตฺตอรูปส ฺ ี    เอโก    พหิทธฺารูปานิ   ปสฺสติ   
โลหิตกานิ     โลหิตกวณฺณานิ     โลหิตกนิทสฺสนานิ     โลหิตกนิภาสานิ   
เสยฺยถาป      นาม      พนฺธุชีวกปุปฺผ      โลหิตก     โลหิตกวณฺณ   
โลหิตกนิทสสฺน   โลหิตกนิภาส   เสยฺยถาป   ๒   วา   ปน  ต  วตฺถ(   
พาราณเสยฺยก   อุภโตภาควิมฏ   โลหิตก   โลหิตกวณฺณ  โลหิตกนิทสฺสน   
โลหิตกนิภาส    เอวเมว    อชฌฺตฺตอรูปส ฺ ี    เอโก    พหิทฺธารูปานิ   
ปสฺสติ        โลหิตกานิ       โลหิตกวณฺณานิ       โลหิตกนิทสฺสนานิ   
โลหิตกนิภาสานิ   ตานิ   อภิภุยฺย   ชานามิ   ปสฺสามีติ  เอวส ฺ ี  โหติ   
อิท   สตฺตม   อภิภายตน   ฯ   อชฺฌตฺตอรูปส ฺ ี   เอโก  พหิทฺธารูปานิ   
ปสฺสติ   โอทาตานิ   โอทาตวณฺณานิ   โอทาตนิทสฺสนานิ  โอทาตนิภาสานิ   
เสยฺยถาป      นาม     โอสธิตารกา     โอทาตา     โอทาตวณฺณา   
โอทาตนิทสฺสนา   โอทาตนิภาสา   เสยฺยถาป   ๒  วา  ปน  ต  วตฺถ   
พาราณเสยฺยก       อุภโตภาควิมฏ       โอทาต       โอทาตวณฺณ   
โอทาตนิทสฺสน    โอทาตนิภาส    เอวเมว    อชฺฌตฺตอรูปส ฺ ี   เอโก   
พหิทฺธารูปานิ    ปสฺสติ   โอทาตานิ   โอทาตวณฺณานิ   โอทาตนิทสฺสนานิ   
#๑ ม. ย.ุ กณิการปุปฺผ ฯ  ๒ ม. ย.ุ เสยยฺถา ฯ    
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โอทาตนิภาสานิ    ตานิ    อภิภุยฺย    ชานามิ    ปสสฺามีติ   เอวส ฺ ี   
โหติ อิท อฏม อภิภายตน ฯ   
    [๓๕๐]  อฏ  วิโมกฺขา  รูปานิ  ๑  ปสฺสติ  ย ปโม วิโมกฺโข ฯ   
อชฺฌตฺตอรูปส ฺ ี     เอโก    พหิทฺธารูปานิ    ปสสฺติ    อย    ทติุโย   
วิโมกฺโข  ฯ  สุภนฺเตว  อธิโมกฺโข  ๒  โหติ  อย  ตติโย  วิโมกฺโข ฯ   
สพฺพโส      รูปส ฺาน     สมติกฺกมา     ปฏิฆส ฺาน     อตฺถงฺคมา   
นานตฺตส ฺาน   อมนสิการา   อนนฺโต   อากาโสติ   อากาสาน ฺจายตน   
อุปสมฺปชฺช     วิหรติ    อย    จตุตฺโถ    วิโมกฺโข    ฯ    สพฺพโส   
อากาสาน ฺจายตน    สมติกฺกมฺม   อนนฺต   วิ ฺาณนฺติ   วิ ฺาณ ฺจายตน   
อุปสมฺปชฺช     วิหรติ    อย    ป ฺจโม    วิโมกฺโข    ฯ    สพฺพโส   
วิ ฺาณ ฺจายตน     สมติกฺกมฺม     นตฺถิ     กิ ฺจีติ    อากิ ฺจ ฺายตน   
อุปสมฺปชฺช     วิหรติ     อย    ฉฏโ    วิโมกฺโข    ฯ    สพฺพโส   
อากิ ฺจ ฺายตน     สมติกฺกมฺม     เนวส ฺานาส ฺายตน    อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ   อย   สตฺตโม   วิโมกฺโข   ฯ  สพฺพโส  เนวส ฺานาส ฺายตน   
สมติกฺกมฺม    ส ฺาเวทยิตนิโรธ    อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   อย   อฏโม   
วิโมกฺโข  ฯ  อิเม  โข  อาวุโส  เตน  ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา   
สมฺมาสมฺพุทฺเธน    อฏ    ธมฺมา    สมมฺทกฺขาตา   ตตฺถ   สพฺเพเหว   
สงฺคายิตพฺพ ฯเปฯ อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน ฯ   
                  สงฺคีติยอฏก นิฏ ิต ๓ ฯ   
    [๓๕๑]   อตฺถิ   โข   อาวุโส   เตน  ภควตา  ชานตา  ปสฺสตา   
#๑ ม. ย.ุ รูป รูปานิ ฯ ๒ ม. ย.ุ อธิมุตฺโต ฯ ๓ ม. ย.ุ อิท น ทิสฺสติ ฯ    
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อรหตา   สมมฺาสมฺพุทฺเธน   นว  ธมฺมา  สมฺมทกฺขาตา  ตตฺถ  สพฺเพเหว   
สงฺคายิตพฺพ    ฯเปฯ    อตฺถาย   หิตาย   สุขาย   เทวมนุสฺสาน   ฯ   
กตเม  นว  ฯ  นว  อาฆาตวตฺถูนิ  อนตฺถ  เม  อจรีติ อาฆาต พนฺธติ ฯ   
อนตฺถ  เม  จรตีติ  อาฆาต  พนฺธติ  ฯ  อนตฺถ  เม  จริสฺสตีติ  อาฆาต   
พนฺธติ   ฯ   ปยสฺส  เม  มนาปสฺส  อนตฺถ  อจริ  ฯ  อนตฺถ  จรติ  ฯ   
อนตฺถ   จริสฺสตีติ   อาฆาต   พนฺธติ   ฯ   อปฺปยสฺส   เม  อมนาปสฺส   
อตฺถ อจริ ฯ อตฺถ จรติ ฯ อตฺถ จริสฺสตีติ อาฆาต พนฺธติ ฯ   
    [๓๕๒]  นว  อาฆาตปฏิวินยา  อนตฺถ  เม  อจรีติ  ๑  ต กุเตตฺถ   
ลพฺภาติ   อาฆาต   ปฏิวิเนติ   ฯ   อนตฺถ   เม   จรตีติ  ต  กุเตตฺถY   
ลพฺภาติ  อาฆาต  ปฏิวิเนติ  ฯ  อนตฺถ  เม  จริสฺสตีติ  ๒  ต  กุเตตฺถ   
ลพฺภาติ  อาฆาต  ปฏิวิเนติ  ฯ  ปยสฺส  เม  มนาปสฺส  อนตฺถ  อจริ  ฯ   
อนตฺถ   จรติ  ฯ  อนตฺถ  จริสฺสตีติ  ๒  ต  กุเตตฺถ  ลพฺภาติ  อาฆาต   
ปฏิวิเนติ   ฯ   อปฺปยสฺส   เม   อมนาปสฺส   อตฺถ   อจริ   ฯ  อตฺถ   
จรติ ฯ อตฺถ จริสฺสตีติ ๒ ต กุเตตฺถ ลพฺภาติ อาฆาต ปฏิวิเนติ ฯ   
    [๓๕๓]    นว   สตฺตาวาสา   สนฺตาวุโส   สตฺตา   นานตฺตกายา   
นานตฺตส ฺ ิโน   เสยฺยถาป   มนุสฺสา   เอกจฺเจ   จ  เทวา  เอกจฺเจ   
จ   วินิปาติกา   อย   ปโม   สตฺตาวาโส   ฯ   สนตฺาวุโส   สตฺตา   
นานตฺตกายา    เอกตฺตส ฺ ิโน    เสยฺยถาป    เทวา    พฺรหฺมกายกิา   
ปมาภินิพฺพตฺตา   อย   ทติุโย   สตฺตาวาโส   ฯ   สนฺตาวุโส   สตฺตา   
เอกตฺตกายา    นานตฺตส ฺ ิโน   เสยฺยถาป   เทวา   อาภสฺสรา   อย   
#๑ ม. ย.ุ อิติสทฺโท น ทิสสฺติ ฯ  ๒ ม. อิติสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ    
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ตติโย  สตฺตาวาโส  ฯ  สนตฺาวุโส  สตฺตา  เอกตฺตกายา  เอกตฺตส ฺ ิโน   
เสยฺยถาป    เทวา    สุภกณฺิหา    อย    จตุตฺโถ   สตฺตาวาโส   ฯ   
สนฺตาวุโส    สตฺตา    อส ฺ ิโน   อปฺปฏิสเวทิโน   เสยฺยถาป   เทวา   
อส ฺ ิสตฺตา   ๑   อย   ป ฺจโม   สตฺตาวาโส  ฯ  สนฺตาวุโส  สตฺตา   
สพฺพโส   รปูส ฺาน  สมติกฺกมา  ปฏิฆส ฺาน  อตฺถงฺคมา  นานตฺตส ฺาน   
อมนสิการา       อนนฺโต      อากาโสติ      อากาสาน ฺจายตนูปคา   
อย  ฉฏโ  สตฺตาวาโส  ฯ  สนฺตาวุโส สตฺตา สพฺพโส อากาสาน ฺจายตน   
สมติกฺกมฺม        อนนฺต        วิ ฺาณนฺติ       วิ ฺาณ ฺจายตนูปคา   
อย    สตฺตโม    สตฺตาวาโส    ฯ    สนตฺาวุโส    สตฺตา   สพฺพโส   
วิ ฺาณ ฺจายตน    สมติกฺกมฺม    นตฺถิ    กิ ฺจีติ    อากิ ฺจ ฺายตนูปคา   
อย    อฏโม    สตฺตาวาโส    ฯ    สนตฺาวุโส    สตฺตา   สพฺพโส   
อากิ ฺจ ฺายตน      สมติกฺกมฺม     สนฺตเมต     ปณีตเมตนฺติ     ๒- ฺ   
เนวส ฺานาส ฺายตนูปคา อย นวโม สตฺตาวาโส ฯ   
    [๓๕๔]    นว   อกฺขณา   อสมยา   พฺรหฺมจริยวาสาย   อิธาวุโส   
ตถาคโต   จ   โลเก   อุปฺปนฺโน   โหติ  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ธมฺโม   
จ  เทสิยติ  อุปสมิโก  ๓  ปรินิพฺพานิโก  สมโฺพธคามี  สุคตปฺปเวทิโต ฯ   
อย ฺจ    ปุคฺคโล    นิรย   อุปปนฺโน   โหติ   อย   ปโม   อกฺขโณ   
อสมโย   พฺรหฺมจริยวาสาย   ฯ   ปุน   จปร   อาวุโส   ตถาคโต  จ   
โลเก   อุปฺปนฺโน   โหติ   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ธมฺโม  จ  เทสิยติ   
อุปสมิโก    ปรินิพฺพานิโก    สมโฺพธคามี   สุคตปฺปเวทิโต   ฯ   อย ฺจ   
#๑ ม. ย.ุ อส ฺสตฺตา ฯ ๒ ม. ย.ุ สนตฺเมต ปณีตเมตนฺติ น ทิสฺสนฺติ ฯ   
#๓ ม. ยุ. สพฺพวาเรสุ โอปสมิโก ฯ    
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ปุคฺคโล   ติรจฺฉานโยนึ   อุปปนฺโน   โหติ   ฯเปฯ  ปตฺติวิสย  อุปปนฺโน   
โหติ   ฯเปฯ   อสุรกาย   อุปปนฺโน   โหติ   ฯเปฯ  อ ฺตร  ทีฆายุก   
เทวนิกาย   อุปปนฺโน  โหติ  ฯเปฯ  ปจฺจนฺติเมสุ  ชนปเทสุ  ปจฺจาชาโต   
โหติ  มลิกฺขเกสุ  ๑  อวิ ฺาตาเรสุ  ยตฺถ  นตฺถ ิ คติ  ภิกฺขูน  ภิกฺขุนีน   
อุปาสกาน   อุปาสิกาน   ฯ   มชฺฌิเมสุ   ชนปเทสุ   ปจฺจาชาโต  โหติ   
โส    จ   โหติ   มิจฺฉาทิฏ ิโก   วิปรีตทสฺสโน   นตฺถิ   ทินฺน   นตฺถิ   
ยิฏ    นตฺถ ิ   หุต    นตฺถิ    สุกตทุกฺกฏาน    กมฺมาน   ผลวิปาโก   
นตฺถิ    อย    โลโก   นตฺถ ิ  ปโร   โลโก   นตฺถิ   มาตา   นตฺถิ   
ปตา    นตฺถ ิ   สตฺตา   โอปปาติกา   นตฺถิ   โลเก   สมณพฺราหฺมณา   
สมฺมคฺคตา  สมฺมาปฏิปนฺนา  [๒]  อิม ฺจ  โลก  ปร ฺจ โลก สย อภิ ฺา   
สจฺฉิกตฺวา  ปเวเทนฺตีติ  ฯ  มชฺฌิเมสุ  ชนปเทสุ  ปจฺจาชาโต  โหติ  ๓   
ทุปฺป ฺโ     ชโฬ     เอลมูโค     นปฺปฏิพโล     สุภาสิตทุพฺภาสิตาน   
อตฺถม ฺาตุ   อย   อฏโม   อกฺขโณ   อสมโย   พฺรหฺมจริยวาสาย  ฯ   
ปุน   จปร   อาวุโส   ตถาคโต  จ  โลเก  น  อุปฺปนโฺน  โหติ  อรห   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ    ธมโฺม   จ   น   เทสิยติ   อุปสมิโก   ปรินิพฺพานิโก   
สมฺโพธคามี สุคตปฺปเวทิโต ฯ อย ฺจ ปุคฺคโล มชฌฺิเมสุ ชนปเทสุ ปจฺจาชาโต   
โหติ  ๓  ป ฺวา อชโฬ อเนลมูโค ปฏิพโล สุภาสิตทุพฺภาสิตานมตฺถม ฺาตุ   
อย นวโม อกฺขโณ อสมโย พฺรหฺมจรยิวาสาย ฯ   
    [๓๕๕]   นว   อนุปุพฺพวิหารา  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ   
วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก  สวิจาร  วิเวกช  ปติสุข  ปมชฺฌาน   
#๑ ม. มลิกฺเขสุ ฯ ยุ. มิลกฺขุสุ ฯ ๒ ม. ยุ. เย ฯ ๓ ม. ยุ. โหติ โส จ โหติ ฯ    
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อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    วิตกฺกวิจาราน   วูปสมา   อชฌฺตฺต   สมฺปสาทน   
เจตโส   เอโกทิภาว   อวิตกฺก   อวิจาร   สมาธิช  ปติสุข  ทุติยชฺฌาน   
อุปสมฺปชฺช    วิหรติ   ปติยา   จ   วิราคา   อุเปกฺขโก   จ   วิหรติ   
สโต   จ   สมปฺชาโน   สุข ฺจ   กาเยน   ปฏิสเวเทติ   ยนฺต  อริยา   
อาจิกฺขนฺติ    อุเปกฺขโก   สติมา   สุขวิหารีติ   ตติยชฺฌาน   อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ    สุขสฺส   จ   ปหานา   ทุกฺขสฺส   จ   ปหานา   ปุพฺเพ   ว   
โสมนสฺสโทมนสฺสาน     อตฺถงฺคมา    อทุกฺขมสุข    อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ   
จตุตฺถชฺฌาน    อุปสมฺปชชฺ    วิหรติ   สพฺพโส   รปูส ฺาน   สมติกฺกมา   
ปฏิฆส ฺาน     อตฺถงฺคมา    นานตฺตส ฺาน    อมนสิการา    อนนฺโต   
อากาโสติ     อากาสาน ฺจายตน     อุปสมฺปชฺช     วิหรติ    สพฺพโส   
อากาสาน ฺจายตน    สมติกฺกมฺม   อนนฺต   วิ ฺาณนฺติ   วิ ฺาณ ฺจายตน   
อุปสมฺปชฺช          วิหรติ         สพฺพโส         วิ ฺาณ ฺจายตน   
สมติกฺกมฺม    นตฺถิ    กิ ฺจีติ    อากิ ฺจ ฺายตน    อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   
สพฺพโส      อากิ ฺจ ฺายตน     สมติกฺกมฺม     เนวส ฺานาส ฺายตน   
อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    สพฺพโส    เนวส ฺานาส ฺายตน    สมติกฺกมฺม   
ส ฺาเวทยิตนิโรธ อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ   
    [๓๕๖]     นว     อนุปุพฺพนิโรธา     ปมชฺฌาน    สมาปนฺนสฺส   
กามส ฺา    นิรุทฺธา   โหติ   ทุติยชฺฌาน   สมาปนฺนสฺส   วิตกฺกวิจารา   
นิรุทฺธา    โหนฺติ    ตติยชฌฺาน    สมาปนฺนสฺส   ปติ   นริุทฺธา   โหติ   
จตุตฺถชฺฌาน     สมาปนฺนสฺส     อสฺสาสปสฺสาสา     นิรุทฺธา    โหนฺติ    
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อากาสาน ฺจายตน     สมาปนฺนสฺส     รูปส ฺา     นิรุทฺธา     โหติ   
วิ ฺาณ ฺจายตน   สมาปนฺนสฺส   อากาสาน ฺจายตนส ฺา   นิรุทฺธา  โหติ   
อากิ ฺจ ฺายตน      สมาปนฺนสฺส     วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺา     นิรุทฺธา   
โหติ     เนวส ฺานาส ฺายตน    สมาปนฺนสฺส    อากิ ฺจ ฺายตน- 
ส ฺา  นิรุทฺธา   โหติ    ส ฺาเวทยิตนิโรธ    สมาปนฺนสฺส    ส ฺา   
จ  เวทนา  จ  นิรุทฺธา  โหนฺติ  ฯ  อิเม  โข  อาวุโส  เตน  ภควตา   
ชานตา   ปสสฺตา   อรหตา  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  นว  ธมฺมา  สมฺมทกฺขาตา   
ตตฺถ    สพฺเพเหว    สงฺคายิตพฺพ   ฯเปฯ   อตฺถาย   หิตาย   สุขาย   
เทวมนุสฺสาน ฯ นวกาน เปยฺยาโล จ ฯ   
                   สงฺคีติยนวก นิฏ ิต ๑   
    [๓๕๗]   อตฺถิ   โข   อาวุโส   เตน  ภควตา  ชานตา  ปสฺสตา   
อรหตา     สมฺมาสมฺพุทฺเธน    ทส    ธมฺมา    สมมฺทกฺขาตา    ตตฺถ   
สพฺเพเหว     สงฺคายิตพฺพ     ฯเปฯ     อตฺถาย    หิตาย    สุขาย   
เทวมนุสฺสาน   ฯ   กตเม   ทส  ฯ  ทส  นาถกรณา  ธมฺมา  อิธาวุโส   
ภิกฺขุ   สลีวา   โหติ  ปาติโมกฺขสวรสวุโต  วิหรติ  อาจารโคจรสมฺปนฺโน   
อนุมตฺเตสุ       วชฺเชสุ       ภยทสฺสาวี      สมาทาย      สิกฺขติฑ   
สิกฺขาปเทสุ   ฯ   ยปาวุโส   ภิกฺขุ   สีลวา  โหติ  ปาติโมกฺขสวรสวุโต   
วิหรติ     อาจารโคจรสมฺปนฺโน    อนุมตฺเตสุ    วชเฺชสุ    ภยทสฺสาวี   
สมาทาย   สกิฺขติ   สิกฺขาปเทสุ   อย  ๒  ธมฺโม  นาถกรโณ  ฯ  ปุน   
จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ   พหุสฺสุโต  โหติ  สุตธโร  สตุสนฺนิจโย  ฯ  เย   
#๑ ม. ย.ุ นวกาน เปยฺยาโล จ ฯ สงฺตีติยนวก นิฏ ิตนฺติ น ทิสฺสนฺติ ฯ   
#๒ ม. อยป ยุ. อยมฺป ฯ    
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เต     ธมฺมา    อาทิกลฺยาณา    มชฺเฌกลยฺาณา    ปรโิยสานกลฺยาณา   
สาตฺถ    สพฺย ฺชน    เกวลปริปุณฺณ    ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   อภิวทนฺติ   
ตถารูปาสฺส   ธมฺมา   พหุสฺสุตา   โหนติฺ   ธตา   ๑  วจสา  ปริจิตา   
มนสานุเปกฺขิตา   ทิฏ ิยา   สุปฺปฏิวิทฺธา   ฯ  ยปาวุโส  ภิกฺขุ  พหุสฺสุโต   
โหติ   ฯเปฯ   ทฏิ ิยา   สปฺุปฏิวิทฺธา   อยป   ธมโฺม   นาถกรโณ  ฯ   
ปุน    จปร    อาวุโส   ภิกขฺุ   กลฺยาณมิตฺโต   โหติ   กลฺยาณสหาโย   
กลฺยาณสมฺปวงฺโก  ฯ  ยปาวุโส  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  โหติ กลฺยาณสหาโย   
กลฺยาณสมฺปวงฺโก    อยป    ธมฺโม    นาถกรโณ    ฯ    ปุน   จปร   
อาวุโส   ภิกขฺุ   สุวโจ   โหติ   โสวจสฺสกรเณหิ  ธมฺเมหิ  สมนนฺาคโต   
ขโม   ปทกฺขิณคฺคาหี   อนุสาสนึ   ฯ   ยปาวุโส   ภิกฺขุ   สุวโจ  โหติ   
โสวจสฺสกรเณหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   ขโม  ปทกฺขิณคฺคาหี  อนุสาสนึ   
อยป   ธมโฺม   นาถกรโณ   ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกฺขุ  ยานิ  ตานิ   
สพฺรหฺมจารีน   อุจฺจาวจานิ   กึกรณียานิ   ตตฺถ   ทกฺโข  โหติ  อนลโส   
ตตฺรุปายาย   วีมสาย   สมนฺนาคโต   อล   กาตุ   อล   สวิธาตุ   ฯ   
ยปาวุโส   ภิกฺขุ   ยานิ   ตานิ   สพฺรหฺมจารีน   ฯเปฯ   อล  สวิธาตุ   
อยป   ธมโฺม   นาถกรโณ   ฯ   ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกฺขุ  ธมฺมกาโม   
โหติ   ปยสมทุาหาโร   อภิธมฺเม   อภิวินเย  โอฬารปาโมชฺโช  ๒  ฯ   
ยปาวุโส   ภิกฺขุ   ธมฺมกาโม  โหติ  ปยสมุทาหาโร  อภิธมฺเม  อภิวินเย   
โอฬารปาโมชฺโช   อยป   ธมฺโม   นาถกรโณ   ฯ  ปนุ  จปร  อาวุโส   
ภิกฺขุ    สนฺตุฏโ    โหติ    อิตรีตเรหิ    จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจย- 
#๑ ม. ย.ุ ธาตา ฯ  ๒ ย.ุ อุฬารปามุชฺโช ฯ    
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เภสชฺชปริกขฺาเรหิ ฯ  ยปาวุโส    ภิกฺขุ   สนฺตุฏโ   โหติ    อิตรีตเรหิ   
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาเรหิ      อยป      ธมฺโม   
นาถกรโณ   ฯ   ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ   อารทฺธวิริโย   วิหรติ   
อกุสลาน   ธมฺมาน   ปหานาย   กุสลาน  ธมฺมาน  อุปสมฺปทาย  ถามวา   
ทฬฺหปรกฺกโม   อนิกฺขิตฺตธุโร   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   ฯ   ยปาวุโส  ภิกฺขุ   
อารทฺธวิริโย   วิหรติ   อกสุลาน   ธมฺมาน  ปหานาย  กุสลาน  ธมฺมาน   
อุปสมฺปทาย   ถามวา   ทฬฺหปรกฺกโม   อนิกฺขิตฺตธุโร   กุสเลสุ  ธมฺเมสุ   
อยป   ธมโฺม   นาถกรโณ   ฯ   ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ  สติมา   
โหติ    ปรเมน    สติเนปกฺเกน    สมนนฺาคโต   จิรกตป   จิรภาสิตป   
สริตา  อนุสฺสริตา  ฯ  ยปาวุโส  ภิกฺขุ  สติมา โหติ ปรเมน สติเนปกฺเกน   
สมนฺนาคโต     จิรกตป    จิรภาสิตป    สริตา    อนุสฺสริตา    อยป   
ธมฺโม   นาถกรโณ   ฯ   ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกขฺุ  ป ฺวา  โหติ   
อุทยตฺถคามินิยา     ป ฺาย     สมนนฺาคโต    อรยิาย    นิพฺเพธิกาย   
สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา  ฯ  ยปาวุโส  ภิกฺขุ  ป ฺวา โหติ อุทยตฺถคามินิยา   
ป ฺาย    สมนฺนาคโต   อริยาย   นิพฺเพธิกาย   สมมฺาทุกฺขกฺขยคามินิยา   
อยป ธมฺโม นาถกรโณ ฯ   
    [๓๕๘]   ทส   กสิณายตนานิ   ปวีกสิณเมโก   ส ฺชานาติ   อุทฺธ   
อโธ  ติริย  อนฺวย  ๑  อปฺปมาณ  ฯ  อาโปกสิณเมโก ส ฺชานาติ ฯเปฯ   
เตโชกสิณเมโก    ส ฺชานาติ    ฯเปฯ    วาโยกสิณเมโก   ส ฺชานาติ   
ฯเปฯ   นลีกสิณเมโก   ส ฺชานาติ   ฯเปฯ   ปตกสิณเมโก   ส ฺชานาติ   
#๑ ม. ย.ุ อทวฺย ฯ    
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ฯเปฯ     โลหิตกสิณเมโก    ส ฺชานาติ    ฯเปฯ    โอทาตกสิณเมโก   
ส ฺชานาติ  ฯเปฯ  อากาสกสิณเมโก  ส ฺชานาติ  ฯเปฯ วิ ฺาณกสิณเมโก   
ส ฺชานาติ อุทฺธ อโธ ติริย อนฺวย อปฺปมาณ ฯ   
    [๓๕๙]   ทส   อกุสลกมฺมปถา  ปาณาติปาโต  อทินฺนาทาน  กาเมสุ   
มิจฺฉาจาโร   มุสาวาโท   ปสุณา   วาจา  ผรุสา  วาจา  สมฺผปฺปลาโป   
อภิชฺฌา พฺยาปาโท มิจฺฉาทิฏ ิ ฯ   
    [๓๖๐]   ทส   กุสลกมฺมปถา  ปาณาติปาตา  เวรมณี  อทินฺนาทานา   
เวรมณี    กาเมสุ    มิจฺฉาจารา    เวรมณี    มุสาวาทา    เวรมณี   
ปสุณาย   วาจาย   เวรมณี   ผรุสาย   วาจาย  เวรมณี  สมฺผปฺปลาปา   
เวรมณี อนภิชฺฌา อพฺยาปาโท สมฺมาทิฏ ิ ฯ   
    [๓๖๑]   ทส   อริยวาสา  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  ป ฺจงฺควิปฺปหีโน  โหติ   
ฉฬงฺคสมนฺนาคโต    เอการกฺโข    จตุราปสฺเสโน    ปนุณฺณปจฺเจกสจฺโจ   
สมวยสฏเสโน    อนาวิลสงฺกปฺโป   ปสฺสทฺธกายสงฺขาโร   สุวิมตฺุตจิตฺโต   
สุวิมุตฺตป ฺโ      ฯ      กถ ฺจาวุโส      ภิกฺขุ     ป ฺจงฺควิปฺปหีโน   
โหติ   ฯ   อิธาวุโส   ภิกฺขุโน   กามจฺฉนฺโท  ปหโีน  โหติ  พฺยาปาโท   
ปหีโน    โหติ    ถีนมิทฺธ    ปหีน    โหติ    อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ    ปหนี   
โหติ    วิจิกิจฺฉา   ปหีนา   โหติ   ฯ   เอว   โข   อาวุโส   ภิกฺขุ   
ป ฺจงฺควิปฺปหีโน    โหติ    ฯ   กถ ฺจาวุโส   ภิกฺขุ   ฉฬงฺคสมนฺนาคโต   
โหติ   ฯ   อิธาวุโส   ภิกฺขุ  จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวา  เนว  สุมโน  โหติ   
น   ทุมฺมโน   อุเปกฺขโก   จ   วิหรติ   สโต  สมฺปชาโน  ฯ  โสเตน    
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สทฺท  สุตฺวา  ฯ  ฆาเนน  คนฺธ  ฆายิตฺวา  ฯ  ชิวฺหาย  รส สายิตฺวา ฯ   
กาเยน   โผฏพฺพ   ผุสิตฺวา   ฯ  มนสา  ธมฺม  วิ ฺาย  เนว  สุมโน   
โหติ   น   ทมฺุมโน  อุเปกขฺโก  จ  วิหรติ  สโต  สมปฺชาโน  ฯ  เอว   
โข   อาวุโส   ภิกฺขุ   ฉฬงฺคสมนฺนาคโต   โหติ  ฯ  กถ ฺจาวุโส  ภิกฺขุ   
เอการกฺโข  โหติ  ฯ  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  สตารกฺเขน  เจตสา สมนฺนาคโต   
โหติ  ฯ  เอว  โข  อาวุโส  ภิกฺขุ  เอการกฺโข  โหติ  ฯ  กถ ฺจาวุโส   
ภิกฺขุ   จตุราปสฺเสโน   โหติ  ฯ  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  สงฺขาเยก  ปฏิเสวติ   
สงฺขาเยก   อธิวาเสติ  สงฺขาเยก  ปริวชฺเชติ  สงฺขาเยก  วิโนเทติ  ฯ   
เอว   โข   อาวุโส   ภิกฺขุ   จตุราปสฺเสโน   โหติ   ฯ  กถ ฺจาวุโส   
ภิกฺขุ   ปนุณฺณปจฺเจกสจฺโจ   โหติ   ฯ   อิธาวุโส  ภิกฺขุโน  ยานิ  ตานิ   
ปุถุสมณพฺราหฺมณาน   ปถุุปจฺเจกสจฺจานิ   สพฺพานิ   ตานิ   ๑   นุณฺณานิ   
โหนฺติ   ปนณฺุณานิ  จตฺตานิ  วนฺตานิ  มุตฺตานิ  ปหีนานิ  ปฏินิสสฺฏานิ  ฯ   
เอว     โข    อาวุโส    ภิกขฺุ    ปนุณฺณปจฺเจกสจฺโจ    โหติ    ฯ   
กถ ฺจาวุโส   ภิกฺขุ   สมวยสฏเสโน   โหติ   ฯ   อิธาวุโส   ภิกขฺุโน   
กาเมสนา   ปหีนา   โหติ   ภเวสนา   ปหีนา   โหติ  พฺรหฺมจริเยสนา   
ปฏินิสฺสฏา  ๒  ฯ  เอว  โข  อาวุโส  ภิกฺขุ  สมวยสฏเสโน โหติ ฯ   
กถ ฺจาวุโส   ภิกฺขุ   อนาวิลสงฺกปฺโป   โหติ   ฯ   อิธาวุโส   ภิกขฺุโน   
กามสงฺกปฺโป    ปหีโน    โหติ    พฺยาปาทสงฺกปฺโป    ปหีโน    โหติ   
วิหึสาสงฺกปฺโป    ปหโีน    โหติ    ฯ   เอว   โข   อาวุโส   ภิกฺขุ   
อนาวิลสงฺกปฺโป   โหติ   ฯ   กถ ฺจาวุโส   ภิกฺขุ   ปสฺสทฺธกายสงฺขาโร   
#๑ ยุ. สพฺพานิสฺสตานิ ฯ  ๒ ม. ย.ุ ปฏปิฺปสฺสทฺธา ฯ    
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โหติ   ฯ   อิธาวุโส   ภิกฺขุ  สุขสฺส  จ  ปหานา  ทุกฺขสฺส  จ  ปหานา   
ปุพฺเพ  ว  โสมนสฺสโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ   
จตุตฺถชฺฌาน     อุปสมฺปชชฺ    วิหรติ    ฯ    เอว    โข    อาวุโส   
ภิกฺขุ     ปสฺสทฺธกายสงฺขาโร     โหติ     ฯ    กถ ฺจาวุโส    ภิกฺขุ   
สุวิมุตฺตจิตฺโต   โหติ  ฯ  อิธาวุโส  ภิกขฺุโน  ราคา  จิตฺต  วิมุตฺต  โหติ   
โทสา   จิตฺต   วิมุตฺต   โหติ   โมหา   จิตฺต  วิมุตฺต  โหติ  ฯ  เอว   
โข   อาวุโส   ภิกฺขุ   สุวิมุตฺตจิตฺโต   โหติ   ฯ   กถ ฺจาวุโส   ภิกฺขุ   
สุวิมุตฺตป ฺโ    โหติ    ฯ   อิธาวุโส   ภิกฺขุ   ราโค   เม   ปหีโน   
อุจฺฉินฺนมูโล    ตาลาวตฺถุกโต   อนภาวงฺคโต   อายตึ   อนุปฺปาทธมฺโมติ   
ปชานาติ     โทโส    เม    ปหีโน    อุจฺฉินฺนมูโล    ตาลาวตฺถุกโต   
อนภาวงฺคโต   อายตึ   อนุปฺปาทธมฺโมติ   ปชานาติ  โมโห  เม  ปหีโน   
อุจฺฉินฺนมูโล    ตาลาวตฺถุกโต   อนภาวงฺคโต   อายตึ   อนุปฺปาทธมฺโมติ   
ปชานาติ ฯ เอว โข อาวุโส ภิกฺขุ สุวิมุตฺตป ฺโ โหติ ฯ   
    [๓๖๒]   ทส   อเสกฺขา   ธมฺมา  อเสกฺขา  สมฺมาทิฏ ิ  อเสกฺโข   
สมฺมาสงฺกปฺโป    อเสกฺขา    สมฺมาวาจา    อเสกฺโข   สมฺมากมฺมนฺโต   
อเสกฺโข     สมฺมาอาชีโว     อเสกฺโข    สมฺมาวายาโม    อเสกฺขา   
สมฺมาสติ    อเสกฺโข    สมฺมาสมาธิ   อเสกฺข   สมมฺาาณ   อเสกฺขา   
สมฺมาวิมุตฺติ   ฯ   อิเม  โข  อาวุโส  เตน  ภควตา  ชานตา  ปสฺสตา   
อรหตา     สมฺมาสมฺพุทฺเธน    ทส    ธมฺมา    สมมฺทกฺขาตา    ตตฺถ   
สพฺเพเหว   สงฺคายิตพฺพ   น   วิวทิตพฺพ   ยถยิท   พฺรหฺมจริย  อทฺธนิย    
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อสฺส    จิรฏ ิติก   ตทสฺส   พหุชนหิตาย   พหุชนสขุาย   โลกานุกมฺปาย   
อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ   
                  สงฺคีติยทสก นิฏ ิต ๑ ฯ   
    [๓๖๓]  อถโข  ภควา  อุฏหิตฺวา  อายสฺมนฺต  สารีปุตฺต อามนฺเตสิ   
สาธุ   สาธุ  สารีปุตฺต  สาธุ  โข  ตฺว  สารีปุตฺต  ภิกฺขูน  สงฺคีติปริยาย   
อภาสีติ    ฯ    อิทมโวจ    อายสฺมา    สารีปุตฺโต    ฯ   สมนุ ฺโ   
สตฺถา   อโหสิ   ฯ   อตฺตมนา  จ  เต  ภิกฺขู  อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส   
ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                 สงฺคีติสุตฺต นิฏ ิต ทสม ๒ ฯ   
                      ________________   
#๑ ม. ย.ุ สงฺคีติยทสก นิฏ ิตนฺติ น ทสิฺสติ ฯ  ๒ ย.ุ สงฺคีติสุตฺตนฺต สมตฺต ฯ   
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                       ทสุตฺตรสุตฺต   
    [๓๖๔]   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  จมฺปาย  วิหรติ   
คคฺคราย   โปกฺขรณิยา   ตีเร   มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  ป ฺจมตฺเตหิ   
ภิกฺขุสเตหิ   ฯ   ตตฺร   โข   อายสฺมา   สารีปุตฺโต  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ   
อาวุโส  ภิกฺขเวติ  ฯ  อาวุโสติ  โข  เต  ภิกฺขู  อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส   
ปจฺจสฺโสสุ ฯ อายสฺมา สารีปุตฺโต เอตทโวจ   
    [๓๖๕] ทสุตฺตร ปวกฺขามิ      ธมฺม นิพฺพานปตฺติยา   
          ทุกฺขสฺสนฺตกิริยาย      สพฺพคนฺถปฺปโมจน ฯ   
    [๓๖๖]    เอโก   อาวุโส   ธมฺโม   พหุกาโร   เอโก   ธมโฺม   
ภาเวตพฺโพ   เอโก   ธมฺโม   ปริ ฺเยฺโย   เอโก  ธมฺโม  ปหาตพฺโพ   
เอโก   ธมฺโม   หานภาคิโย   เอโก   ธมฺโม   วิเสสภาคิโย   เอโก   
ธมฺโม   ทุปฺปฏิวิชฺโฌ   เอโก   ธมโฺม   อุปฺปาเทตพฺโพ   เอโก  ธมโฺม   
อภิ ฺเยฺโย เอโก ธมฺโม สจฺฉิกาตพฺโพ ฯ   
    [๓๖๗]   กตโม  เอโก  ธมฺโม  พหุกาโร  ฯ  อปฺปมาโท  กุสเลสุ   
ธมฺเมสุ ฯ อย เอโก ธมฺโม พหุกาโร ฯ   
    [๓๖๘]   กตโม   เอโก   ธมฺโม   ภาเวตพฺโพ   ฯ  กายคตาสติ   
สาตสหคตา ฯ อย เอโก ธมฺโม ภาเวตพฺโพ ฯ   
    [๓๖๙]   กตโม   เอโก  ธมฺโม  ปริ ฺเยฺโย  ฯ  ผสฺโส  สาสโว   
อุปาทานิโย ฯ อย เอโก ธมฺโม ปริ ฺเยฺโย ฯ    
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    [๓๗๐]   กตโม   เอโก   ธมฺโม   ปหาตพฺโพ  ฯ  อสฺมิมาโน  ฯ   
อย เอโก ธมโฺม ปหาตพฺโพ ฯ   
    [๓๗๑]  กตโม  เอโก  ธมฺโม  หานภาคิโย ฯ อโยนิโสมนสิกาโร ฯ   
อย เอโก ธมโฺม หานภาคิโย ฯ   
    [๓๗๒]  กตโม  เอโก  ธมฺโม  วิเสสภาคิโย ฯ โยนิโสมนสิกาโร ฯ   
อย เอโก ธมโฺม วิเสสภาคิโย ฯ   
    [๓๗๓]   กตโม   เอโก   ธมฺโม   ทปฺุปฏิวิชฺโฌ   ฯ   อนนฺตรโิก   
เจโตสมาธิ ฯ อย เอโก ธมโฺม ทุปฺปฏิวิชฺโฌ ฯ   
    [๓๗๔]  กตโม  เอโก  ธมฺโม  อุปฺปาเทตพฺโพ  ฯ  อกุปฺป  าณ ฯ   
อย เอโก ธมโฺม อุปฺปาเทตพฺโพ ฯ   
    [๓๗๕]   กตโม   เอโก   ธมโฺม  อภิ ฺเยฺโย  ฯ  สพฺเพ  สตฺตา   
อาหารฏ ิติกา ฯ อย เอโก ธมฺโม อภิ ฺเยฺโย ฯ   
    [๓๗๖]    กตโม   เอโก   ธมฺโม   สจฺฉิกาตพฺโพ   ฯ   อกุปฺปา   
เจโตวิมุตฺติ   ฯ  อย  เอโก  ธมฺโม  สจฺฉิกาตพฺโพ  ฯ  อิติ  อิเม  ทส   
ธมฺมา   ภูตา   ตจฺฉา   ตถา   อวิตถา   อน ฺถา  สมฺมา  ตถาคเตน   
อภิสมฺพุทฺธา ฯ   
    [๓๗๗]   เทฺว  ธมฺมา  พหุการา  เทฺว  ธมฺมา  ภาเวตพฺพา  เทฺว   
ธมฺมา    ปริ ฺเยฺยา    เทฺว    ธมฺมา    ปหาตพฺพา   เทฺว   ธมฺมา   
หานภาคิยา   เทฺว   ธมฺมา   วิเสสภาคิยา   เทฺว  ธมฺมา  ทุปฺปฏิวิชฌฺา   
เทฺว    ธมฺมา    อุปฺปาเทตพฺพา   เทฺว   ธมฺมา   อภิ ฺเยฺยา   เทฺว   
ธมฺมา สจฺฉิกาตพฺพา ฯ    
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    [๓๗๘]  กตเม  เทฺว  ธมฺมา  พหุการา  ฯ  สติ  จ สมฺปช ฺ ฺจ ฯ   
อิเม เทฺว ธมฺมา พหุการา ฯ   
    [๓๗๙]  กตเม  เทฺว  ธมฺมา  ภาเวตพฺพา  ฯ  สมโถ  จ วิปสฺสนา   
จ ฯ อิเม เทฺว ธมฺมา ภาเวตพฺพา ฯ   
    [๓๘๐]  กตเม  เทฺว  ธมฺมา  ปริ ฺเยฺยา  ฯ  นาม ฺจ  รูป ฺจ  ฯ   
อิเม เทฺว ธมฺมา ปริ ฺเยฺยา ฯ   
    [๓๘๑]  กตเม  เทฺว  ธมฺมา  ปหาตพฺพา  ฯ  อวิชฺชา  จ ภวตณฺหา   
จ ฯ อิเม เทฺว ธมฺมา ปหาตพฺพา ฯ   
    [๓๘๒]   กตเม   เทฺว   ธมฺมา  หานภาคิยา  ฯ  โทวจสฺสตา  จ   
ปาปมิตฺตตา จ ฯ อิเม เทฺว ธมฺมา หานภาคิยา ฯ   
    [๓๘๓]   กตเม   เทฺว  ธมฺมา  วิเสสภาคิยา  ฯ  โสวจสฺสตา  จ   
กลฺยาณมิตฺตตา จ ฯ อิเม เทฺว ธมฺมา วิเสสภาคิยา ฯ   
    [๓๘๔]  กตเม  เทฺว  ธมฺมา  ทุปฺปฏวิิชฺฌา  ฯ  โย  จ เหตุ โย จ   
ปจฺจโย  สตฺตาน  สงฺกิเลสาย  โย  จ  เหตุ  โย  จ  ปจฺจโย  สตฺตาน   
วิสุทฺธิยา ฯ อิเม เทฺว ธมฺมา ทุปฺปฏิวิชฌฺา ฯ   
    [๓๘๕]   กตเม   เทฺว  ธมฺมา  อุปฺปาเทตพฺพา  ฯ  เทฺว  าณานิ   
ขเย าณ อนุปฺปาเท าณ ฯ อิเม เทฺว ธมฺมา อุปฺปาเทตพฺพา ฯ   
    [๓๘๖]  กตเม  เทฺว  ธมฺมา  อภิ ฺเยฺยา  ฯ เทฺว ธาตุโย สงฺขตา   
จ ธาตุ อสงฺขตา จ ธาตุ ฯ อิเม เทฺว ธมฺมา อภิ ฺเยฺยา ฯ    
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    [๓๘๗]  กตเม  เทฺว  ธมฺมา  สจฺฉิกาตพฺพา  ฯ  วิชฺชา  จ  วิมุตฺติ   
จ   ฯ   อิเม   เทฺว   ธมฺมา   สจฺฉิกาตพฺพา   ฯ   อิติ  อิเม  วีสติ   
ธมฺมา   ภูตา   ตจฺฉา   ตถา   อวิตถา   อน ฺถา  สมฺมา  ตถาคเตน   
อภิสมฺพุทฺธา ฯ   
    [๓๘๘]   ตโย   ธมฺมา   พหุการา   ตโย   ธมฺมา   ภาเวตพฺพา   
ตโย   ธมฺมา   ปริ ฺเยฺยา   ตโย   ธมฺมา   ปหาตพฺพา  ตโย  ธมฺมา   
หานภาคิยา   ตโย   ธมฺมา   วิเสสภาคิยา   ตโย  ธมมฺา  ทุปฺปฏิวิชฺฌา   
ตโย    ธมฺมา    อุปฺปาเทตพฺพา   ตโย   ธมฺมา   อภิ ฺเยฺยา   ตโย   
ธมฺมา สจฺฉิกาตพฺพา ฯ   
    [๓๘๙]   กตเม   ตโย   ธมฺมา   พหุการา   ฯ   สปปฺุริสสเสโว   
สทฺธมฺมสฺสวน ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ ฯ อิเม ตโย ธมมฺา พหุการา ฯ   
    [๓๙๐]  กตเม  ตโย  ธมฺมา  ภาเวตพฺพา  ฯ ตโย สมาธี สวิตกฺโก   
สวิจาโร   สมาธิ   อวิตกโฺก   วิจารมตฺโต  สมาธิ  อวิตกฺโก  อวิจาโร   
สมาธิ ฯ อิเม ตโย ธมฺมา ภาเวตพฺพา ฯ   
    [๓๙๑]   กตเม   ตโย   ธมฺมา  ปริ ฺเยฺยา  ฯ  ติสโฺส  เวทนา   
สุขา   เวทนา   ทุกฺขา   เวทนา   อทุกฺขมสุขา   เวทนา   ฯ   อิเม   
ตโย ธมฺมา ปริ ฺเยฺยา ฯ   
    [๓๙๒]   กตเม   ตโย   ธมฺมา   ปหาตพฺพา   ฯ  ติสฺโส  ตณฺหา   
กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา ฯ อิเม ตโย ธมฺมา ปหาตพฺพา ฯ   
    [๓๙๓]   กตเม   ตโย  ธมุมา  หานภาคิยา  ฯ  ตีณิ  อกุสลมลูานิ    
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โลโภ   อกุสลมูล   โทโส   อกุสลมลู   โมโห   อกสุลมูล   ฯ   อิเม   
ตโย ธมฺมา หานภาคิยา ฯ   
    [๓๙๔]   กตเม   ตโย  ธมฺมา  วิเสสภาคิยา  ฯ  ตีณิ  กุสลมูลานิ   
อโลโภ   กุสลมูล   อโทโส   กุสลมูล   อโมโห   กสุลมูล   ฯ   อิเม   
ตโย ธมฺมา วิเสสภาคิยา ฯ   
    [๓๙๕]  กตเม  ตโย  ธมฺมา  ทุปฺปฏวิิชฺฌา ฯ ติสโฺส นิสฺสารณียา ๑   
ธาตุโย     กามานเมต    นสิฺสรณ    ยททิ    เนกฺขมฺม    รูปานเมต   
นิสฺสรณ   ยทิท   อรูป   ย   โข   ปน   กิ ฺจิ   ภูต   สงฺขต  ปฏิจฺจ   
สมุปฺปนฺน    นิโรโธ    ตสฺส    นิสฺสรณ    ฯ   อิเม   ตโย   ธมฺมา   
ทุปฺปฏิวิชฺฌา ฯ   
    [๓๙๖]   กตเม   ตโย   ธมฺมา  อุปฺปาเทตพฺพา  ฯ  ตีณิ  าณานิ   
อตีตสาณ     อนาคตสาณ    ปจฺจุปฺปนฺนสาณ    ฯ    อิเม    ตโย   
ธมฺมา อุปฺปาเทตพฺพา ฯ   
    [๓๙๗]   กตเม   ตโย   ธมฺมา  อภิ ฺเยฺยา  ฯ  ติสฺโส  ธาตุโย   
กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ ฯ อิเม ตโย ธมฺมา อภิ ฺเยฺยา ฯ   
    [๓๙๘]   กตเม   ตโย   ธมฺมา  สจฺฉิกาตพฺพา  ฯ  ติสฺโส  วิชชฺา   
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ    วิชฺชา   สตฺตาน   จุตูปปาเต   าณ   วิชฺชา   
อาสวาน  ขเย  าณ  วิชชฺา  ฯ  อิเม  ตโย  ธมฺมา  สจฺฉิกาตพฺพา  ฯ   
อิติ   อิเม   ตึส   ธมฺมา   ภูตา   ตจฺฉา   ตถา   อวิตถา  อน ฺถา   
สมฺมา ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา ฯ   
#๑ ม. นิสฺสรณิยา ฯ    
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    [๓๙๙]    จตฺตาโร    ธมฺมา    พหุการา    จตฺตาโร    ธมฺมา   
ภาเวตพฺพา    จตฺตาโร    ธมฺมา    ปริ ฺเยฺยา    จตฺตาโร   ธมฺมา   
ปหาตพฺพา    จตฺตาโร    ธมฺมา    หานภาคิยา    จตฺตาโร    ธมฺมา   
วิเสสภาคิยา    จตฺตาโร    ธมฺมา    ทุปปฺฏิวิชฺฌา   จตฺตาโร   ธมมฺา   
อุปฺปาเทตพฺพา    จตฺตาโร    ธมฺมา   อภิ ฺเยฺยา   จตฺตาโร   ธมฺมา   
สจฺฉิกาตพฺพา ฯ   
    [๔๐๐]   กตเม  จตฺตาโร  ธมฺมา  พหุการา  ฯ  จตฺตาริ  จกฺกานิ   
ปฏิรูปเทสวาโส     สปฺปุรสิูปสฺสโย     อตฺตสมฺมาปณิธิ     ปุพฺเพ    จ   
กตปุ ฺตา ฯ อิเม จตฺตาโร ธมฺมา พหุการา ฯ   
    [๔๐๑]   กตเม   จตฺตาโร   ธมฺมา   ภาเวตพฺพา   ฯ  จตฺตาโร   
สติปฏานา   อิธาวุโส   ภิกฺขุ   กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรติ  อาตาป   
สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ  เวทนาสุ   
ฯเปฯ    จิตฺเต    ฯเปฯ    ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   
สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสสฺ  ฯ  อิเม  จตฺตาโร   
ธมฺมา ภาเวตพฺพา ฯ   
    [๔๐๒]   กตเม   จตฺตาโร   ธมฺมา   ปริ ฺเยฺยา   ฯ  จตฺตาโร   
อาหารา  กวฬีกาโร  ๑  อาหาโร  โอฬาริโก  วา  สขุุโม  วา ผสโฺส   
ทุติโย    มโนส ฺเจตนา    ตติยา    วิ ฺาณ    จตุตฺถ    ฯ    อิเม   
จตฺตาโร ธมมฺา ปริ ฺเยฺยา ฯ   
    [๔๐๓]   กตเม   จตฺตาโร   ธมฺมา   ปหาตพฺพา   ฯ   จตฺตาโร   
#๑ ม. กพฬีกาโร ฯ ย.ุ กพลิงฺกาโร ฯ    
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โอฆา   กาโมโฆ   ภโวโฆ   ทฏิโโฆ  อวิชโฺชโฆ  ฯ  อิเม  จตฺตาโร   
ธมฺมา ปหาตพฺพา ฯ   
    [๔๐๔]  กตเม  จตฺตาโร  ธมฺมา  หานภาคิยา  ฯ  จตฺตาโร โยคา   
กามโยโค   ภวโยโค   ทฏิ ิโยโค   อวิชฺชาโยโค   ฯ  อิเม  จตฺตาโร   
ธมฺมา หานภาคิยา ฯ   
    [๔๐๕]   กตเม   จตฺตาโร   ธมฺมา   วิเสสภาคิยา  ฯ  จตฺตาโร   
วิสโยคา     กามโยควิสโยโค     ภวโยควิสโยโค    ทิฏ ิโยควิสโยโค   
อวิชฺชาโยควิสโยโค ฯ อิเม จตฺตาโร ธมฺมา วิเสสภาคิยา ฯ   
    [๔๐๖]  กตเม  จตฺตาโร  ธมฺมา  ทุปปฺฏิวิชฺฌา  ฯ  จตฺตาโร สมาธี   
หานภาคิโย    สมาธิ     ิติภาคิโย    สมาธิ    วิเสสภาคิโย   สมาธิ   
นิพฺเพธภาคิโย สมาธิ ฯ อิเม จตฺตาโร ธมฺมา ทุปฺปฏวิิชฺฌา ฯ   
    [๔๐๗]   กตเม   จตฺตาโร   ธมฺมา   อุปฺปาเทตพฺพา  ฯ  จตฺตาริ   
าณานิ    ธมฺเม    าณ    อนฺวเย    าณ   ปริจฺเจ   ๑   าณ   
สมฺมติยา าณ ๒ ฯ อิเม จตฺตาโร ธมมฺา อุปฺปาเทตพฺพา ฯ   
    [๔๐๘]   กตเม   จตฺตาโร   ธมฺมา   อภิ ฺเยฺยา   ฯ   จตฺตาริ   
อริยสจฺจานิ  ทุกฺข  อริยสจฺจ  ทุกฺขสมุทโย  ๓  อริยสจฺจ ทุกฺขนิโรโธ ๔   
อริยสจฺจ   ทกฺุขนิโรธคามินี   ปฏิปทา   อริยสจฺจ   ฯ   อิเม  จตฺตาโร   
ธมฺมา อภิ ฺเยฺยา ฯ   
    [๔๐๙]   กตเม   จตฺตาโร   ธมฺมา   สจฺฉิกาตพฺพา   ฯ  จตฺตาริ   
สาม ฺผลานิ   โสตาปตฺติผล   สกทาคามิผล  อนาคามิผล  อรหตฺต- 
#๑ ม. ปริเย ฯ ๒ ม. สมฺมติุยา าณ ฯ ยุ. สมฺมุติาณ ฯ ๓ ม. ย.ุ ทุกฺขสมุทย ฯ   
#๔ ม. ย.ุ ทุกขฺนิโรธ ฯ    
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ผล  ฯ  อิเม   จตฺตาโร   ธมฺมา   สจฺฉิกาตพฺพา  ฯ  อิติ  อิเม  จตฺตาฬีส  ๑   
ธมฺมา   ภูตา   ตจฺฉา   ตถา   อวิตถา   อน ฺถา  สมฺมา  ตถาคเตน   
อภิสมฺพุทฺธา ฯ   
    [๔๑๐]   ป ฺจ   ธมฺมา   พหุการา   ป ฺจ   ธมฺมา   ภาเวตพฺพา   
ป ฺจ    ธมฺมา    ปริ ฺเยฺยา    ป ฺจ    ธมฺมา    ปหาตพฺพา   ป ฺจ   
ธมฺมา    หานภาคิยา    ป ฺจ   ธมฺมา   วิเสสภาคิยา   ป ฺจ   ธมฺมา   
ทุปฺปฏิวิชฺฌา     ป ฺจ     ธมฺมา     อุปฺปาเทตพฺพา    ป ฺจ    ธมฺมา   
อภิ ฺเยฺยา ป ฺจ ธมฺมา สจฺฉิกาตพฺพา ฯ   
    [๔๑๑]   กตเม   ป ฺจ  ธมฺมา  พหุการา  ฯ  ป ฺจ  ปธานิยงฺคานิ   
อิธาวุโส   ภิกฺขุ   สทโฺธ   โหติ   สทฺทหติ   ตถาคตสฺส   โพธึ   อิติป   
โส    ภควา    อรห    สมฺมาสมฺพุทฺโธ    วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน   สคุโต   
โลกวิทู    อนุตฺตโร    ปรุสิทมฺมสารถิ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   
ภควาติ    อปปฺาพาโธ   โหติ   อปฺปาตงฺโก   สมเวปากินิยา   คหณิยา   
สมนฺนาคโต     นาติสีตาย    นาจฺจุณฺหาย    มชฺฌิมาย    ปธานกฺขมาย   
อสโ   โหติ   อมายาวี   ยถาภูต   อตฺตาน   อาวิกตฺตา  สตฺถริ  วา   
วิ ฺ ูสุ   วา   สพฺรหฺมจารีสุ   อารทฺธวิริโย   วิหรติ  อกุสลาน  ธมฺมาน   
ปหานาย    กสุลาน    ธมมฺาน   อุปสมปฺทาย   ถามวา   ทฬฺหปรกฺกโม   
อนิกฺขิตฺตธุโร    กุสเลสุ    ธมฺเมสุ   ป ฺวา   โหติ   อุทยตฺถคามินิยา   
ป ฺาย   สมนฺนาคโต   อริยาย  นิพฺเพธิกาย  สมมฺาทุกฺขกฺขยคามินิยา  ฯ   
อิเม ป ฺจ ธมฺมา พหุการา ฯ   
#๑ ยุ. อิติเม จตฺตาฬีส ฯ    
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    [๔๑๒]  กตเม  ป ฺจ  ธมฺมา  ภาเวตพฺพา ฯ ป ฺจงฺคิโก สมฺมาสมาธิ   
ปติผรณตา        สุขผรณตา       เจโตผรณตา       อาโลกผรณตา   
ปจฺจเวกฺขณานิมิตฺต ๑ อิเม ป ฺจ ธมฺมา ภาเวตพฺพา ฯ   
    [๔๑๓]   กตเม  ป ฺจ  ธมฺมา  ปริ ฺเยฺยา  ฯ  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา   
เสยฺยถีท    รปููปาทานกฺขนฺโธ   เวทนูปาทานกฺขนฺโธ   ส ฺ ูปาทานกฺขนฺโธ   
สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ   วิ ฺาณูปาทานกฺขนฺโธ   ฯ   อิเม   ป ฺจ  ธมฺมา   
ปริ ฺเยฺยา ฯ   
    [๔๑๔]   กตเม   ป ฺจ   ธมฺมา   ปหาตพฺพา  ฯ  ป ฺจ  นีวรณานิ   
กามจฺฉนฺทนีวรณ    พฺยาปาทนีวรณ    ถีนมิทฺธนีวรณ   อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณ   
วิจิกิจฺฉานีวรณ ฯ อิเม ป ฺจ ธมฺมา ปหาตพฺพา ฯ   
    [๔๑๕]   กตเม   ป ฺจ  ธมฺมา  หานภาคิยา  ฯ  ป ฺจ  เจโตขีลา๔   
อิธาวุโส   ภิกฺขุ   สตฺถริ   กงฺขติ   วิจิกิจฺฉติ  นาธิมุจฺจติ  น  สมปฺสีทติ   
ตสฺส  จิตฺต  น  นมติ  อาตปฺปาย  อนุโยคาย  สาตจฺจาย  ปธานาย  ๒   
โย   โส   อาวุโส   ภิกฺขุ   สตฺถริ   กงฺขติ  วิจิกิจฺฉติ  นาธิมุจฺจติ  น   
สมฺปสีทติ   ตสฺส   จิตฺต   น   นมติ  อาตปฺปาย  อนุโยคาย  สาตจฺจาย   
ปธานาย   ยสฺส   จิตฺต   น   นมติ  อาตปฺปาย  อนุโยคาย  สาตจฺจาย   
ปธานาย   อย   ปโม   เจโตขีโล   ฯ   ปุน   จปร  อาวุโส  ภิกฺขุ   
ธมฺเม   กงฺขติ   วิจิกิจฺฉติ   นาธิมุจฺจติ   น   สมฺปสีทติ  ฯเปฯ  สงฺเฆ   
กงฺขติ   ฯเปฯ   สิกฺขาย   กงฺขติ   ฯเปฯ  สพฺรหฺมจารีสุ  กุปโต  โหติ   
อนตฺตมโน  อาหตจิตฺโต  ขีลชาโต  โย  โส  อาวุโส  ภิกฺขุ สพฺรหฺม- 
#๑ ม. ย.ุ ปจฺจเวกฺขณนิมิตฺต ฯ ๒ ม. ตสฺส จิตฺต ... ปธานายาติ อิเม ปาา น   
#ทิสฺสนฺติ ฯ    
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จารีสุ   กุปโต     โหติ     อนตฺตมโน     อาหตจิตฺโต    ขีลชาโต    ตสฺส   
จิตฺต   น   นมติ   อาตปฺปาย   อนุโยคาย  สาตจฺจาย  ปธานาย  ยสฺส   
จิตฺต   น   นมติ   อาตปฺปาย   อนุโยคาย   สาตจฺจาย  ปธานาย  อย   
ป ฺจโม เจโตขีโล ฯ อิเม ป ฺจ ธมฺมา หานภาคิยา ฯ   
    [๔๑๖]   กตเม   ป ฺจ   ธมฺมา   วิเสสภาคิยา  ฯ  ป ฺจินฺทฺริยานิ   
สทฺธินฺทฺริย  วิริยินฺทฺริย  สตินฺทฺริย  สมาธินฺทฺริย  ป ฺ ินฺทฺริย ฯ อิเม  
ป ฺจ ธมฺมา วิเสสภาคิยา ฯ   
    [๔๑๗]   กตเม  ป ฺจ  ธมฺมา  ทุปฺปฏิวิชฺฌา  ฯ  ป ฺจ  นิสฺสารณียา   
ธาตุโย   อิธาวุโส   ภิกฺขุโน   กาเม  ๑  มนสิกโรโต  กาเมสุ  จิตฺต   
น   ปกฺขนฺทติ   น   ปสีทติ   น   สนฺติฏติ   น   วิมุจฺจติ   เนกฺขมฺม   
โข    ปนสฺส    มนสิกโรโต    เนกฺขมฺเม   จิตฺต   ปกฺขนฺทติ   ปสีทติ   
สนฺติฏติ  วิมุจฺจติ  ตสฺส  ๒  จิตฺต  สุคต  สุภาวิต  สวุุฏ ิต สุวิมุตฺต  
วิสยุตฺต    กาเมหิ    เย    จ    กามปจฺจยา   อุปฺปชฺชนติฺ   อาสวา   
วิฆาตปริฬาหา   มุตฺโต   โส   เตหิ  น  โส  ต  เวทน  เวเทติ  อิท   
อกฺขาต   กามาน   นิสฺสรณ  ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกฺขุโน  พฺยาปาท   
มนสิกโรโต   พฺยาปาเท   จิตฺต  น  ปกขฺนฺทติ  น  ปสีทติ  น  สนติฺฏติ   
น    วิมุจฺจติ    อพฺยาปาท   โข   ปนสฺส   มนสิกโรโต   อพฺยาปาเท   
จิตฺต    ปกฺขนฺทติ   ปสีทติ   สนฺติฏติ   วิมุจฺจติ   ตสฺส   จิตฺต   สุคต   
สุภาวิต  สุวุฏ ิต  สุวิมุตฺต  วิสยุตฺต  พฺยาปาเทน  เย  จ พฺยาปาทปจฺจยา   
อุปฺปชฺชนฺติ     อาสวา     วิฆาตปริฬาหา     มุตฺโต     โส    เตหิ   
#๑ ยุ. กาม ฯ  ๒ ม. ตสฺส ต ฯ สพฺพวาเรสุ อีทิสเมว ฯ    
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น   โส   ต   เวทน   เวเทติ   อิทมกฺขาต  พฺยาปาทสฺส  นิสฺสรณ  ฯ   
ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกขฺุโน   วิเหส   มนสิกโรโต  วิเหสาย  จิตฺต   
น   ปกฺขนฺทติ   น   ปสีทติ   น   สนฺติฏติ  น  วิมจฺุจติ  อวิเหส  โข   
ปนสฺส   มนสิกโรโต   อวิเหสาย   จิตฺต   ปกฺขนฺทติ   ปสีทติ  สนฺติฏติ   
วิมุจฺจติ   ตสฺส   จิตฺต   สคุต  สุภาวิต  สุวุฏ ิต  สุวิมุตฺต  วิสยุตฺต  
วิเหสาย   เย   จ   วิเหสปจฺจยา  อุปฺปชฺชนฺติ  อาสวา  วิฆาตปริฬาหา   
มุตฺโต   โส   เตหิ  น  โส  ต  เวทน  เวเทติ  อิทมกฺขาต  วิเหสาย   
นิสฺสรณ    ฯ    ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกฺขุโน   รูเป   มนสิกโรโต   
รูเปสุ   จิตฺต   น   ปกฺขนฺทติ   น   ปสีทติ  น  สนฺติฏติ  น  วิมุจฺจติ   
อรูป   โข   ปนสฺส   มนสกิโรโต   อรูเป   จิตฺต   ปกฺขนฺทติ   ปสีทติ   
สนฺติฏติ    วิมุจฺจติ    ตสฺส    ต   จิตฺต   สุคต   สุภาวิต   สุวุฏ ิต   
สุวิมุตฺต   วิสยุตฺต   รูเปหิ   เย   จ   รูปปจฺจยา  อุปฺปชฺชนฺติ  อาสวา   
วิฆาตปริฬาหา   มุตฺโต   โส   เตหิ   น   โส   ต   เวทน  เวเทติ   
อิทมกฺขาต   รูปาน   นิสฺสรณ  ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกฺขุโน  สกฺกาย   
มนสิกโรโต   สกฺกาเย   จิตฺต   น  ปกฺขนฺทติ  น  ปสทีติ  น  สนฺติฏติ   
น   วิมุจฺจติ   สกฺกายนิโรธ   โข   ปนสสฺ  มนสิกโรโต  สกกฺายนิโรเธ   
จิตฺต    ปกฺขนฺทติ   ปสีทติ   สนฺติฏติ   วิมุจฺจติ   ตสฺส   จิตฺต   สุคต   
สุภาวิต   สุวุฏ ิต  สุวิมุตฺต  วิสยุตฺต  สกฺกาเยน  เย  จ  สกฺกายปจฺจยา   
อุปฺปชฺชนฺติ   อาสวา   วิฆาตปริฬาหา   มุตฺโต   โส  เตหิ  น  โส  ต   
เวทน   เวเทติ   อิทมกฺขาต   สกกฺายสฺส   นิสฺสรณ   ฯ   อิเม  ป ฺจ    
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ธมฺมา ทุปฺปฏิวิชฺฌา ฯ   
    [๔๑๘]   กตเม   ป ฺจ   ธมฺมา   อุปฺปาเทตพฺพา  ฯ  ป ฺจาณิโก   
สมฺมาสมาธิ    อย    สมาธิ    ปจฺจุปฺปนฺนสุโข    เจว    อายตึ   จ   
สุขวิปาโกติ   ปจฺจตฺตเยว   าณ   อุปฺปชฺชติ   ฯ   อย  สมาธิ  อริโย   
นิรามิโสติ  ปจฺจตฺตเยว  าณ  อุปฺปชฺชติ  ฯ  อย สมาธิ อกาปุริสเสวิโตติ   
ปจฺจตฺตเยว    าณ    อุปปฺชฺชติ   ฯ   อย   สมาธิ   สนฺโต   ปณีโต   
ปฏิปฺปสฺสทธฺิลทฺโธ   ๑   เอโกทิภาวาธิคโต   น   จ  สสงฺขาร  นคิยฺห   
วาริตวโตติ   ๒   ปจฺจตฺตเยว   าณ  อุปฺปชฺชติ  ฯ  โส  โข  ปนาห   
อิม   สมาธึ  สโต  จ  ๓  สมาปชฺชามิ  สโต  วุฏหามีติ  ปจฺจตฺตเยว   
าณ อุปฺปชฺชติ ฯ อิเม ป ฺจ ธมฺมา อุปฺปาเทตพฺพา ฯ   
    [๔๑๙]  กตเม  ป ฺจ  ธมฺมา  อภิ ฺเยฺยา  ฯ  ป ฺจ วิมุตฺตายตนานิ   
อิธาวุโส    ภิกฺขุโน    สตฺถา    ธมฺม    เทเสติ    อ ฺตโร    วา   
ครุฏานิโย   ๔   สพฺรหฺมจารี   ยถา  ยถา  อาวุโส  ภิกฺขุโน  สตฺถา   
ธมฺม   เทเสติ   อ ฺตโร   วา  ครุฏานิโย  สพฺรหฺมจารี  ตถา  ตถา   
ภิกฺขุ  ๕  ตสฺมึ  ธมฺเม  อตฺถปฏิสเวที  จ  โหติ  ธมฺมปฏิสเวที  จ ตสฺส   
อตฺถปฏิสเวทิโน   ธมฺมปฏิสเวทิโน   ปาโมชชฺ   ชายติ   ปมุทติสฺส   ปติ   
ชายติ    ปติมนสฺส   กาโย   ปสฺสมฺภติ   ปสฺสทฺธกาโย   สุข   เวเทติ   
สุขิโน   จิตฺต   สมาธิยติ   อิม  ๖  ปม  วิมุตฺตายตน  ฯ  ปุน  จปร   
อาวุโส   ภิกขฺุโน   น   เหว   โข   สตฺถา  ธมฺม  เทเสติ  อ ฺตโร   
วา    ครฏุานิโย   สพฺรหฺมจารี   อปจ   โข   ยถาสตุ   ยถาปริยตฺต   
#๑ ม. ย.ุ ปฏปิฺปสฺสทฺธลทฺโธ ฯ ๒ ม. น สสงฺขารนิคยฺหวาริตคโตติ ฯ ๓ ม. ย.ุ ว ฯ   
#๔ ย.ุ ครฏุานิโก ฯ ๕ ม. โส ฯ ๖ ม. อิท ฯ    
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ธมฺม    วิตฺถาเรน   ปเรส   เทเสติ   ยถา   ยถา   อาวุโส   ภิกฺขุ   
ยถาสุต   ยถาปริยตฺต   ธมมฺ   วิตฺถาเรน  ปเรส  เทเสติ  ตถา  ตถา   
โส   ตสฺมึ   ธมฺเม   อตฺถปฏิสเวที   จ  โหติ  ธมฺมปฏิสเวที  จ  ตสฺส   
อตฺถปฏิสเวทิโน     ธมฺมปฏิสเวทิโน    ปาโมชฺช    ชายติ    ปมทุิตสฺส   
ปติ    ชายติ    ปติมนสฺส    กาโย    ปสสฺมฺภติ   ปสสฺทฺธกาโย   สุข   
เวเทติ   สุขิโน   จิตฺต   สมาธิยติ   อิท   ทุติย  วิมุตฺตายตน  ฯ  ปนุ   
จปร  อาวุโส  ภิกฺขุโน  น  เหว  โข  สตฺถา  ธมฺม  เทเสติ  อ ฺตโร   
วา   ครุฏานิโย   สพฺรหฺมจารี   น   เหว  โข  ยถาสุต  ยถาปริยตฺต   
ธมฺม   วิตฺถาเรน   ปเรส   เทเสติ   อปจ  โข  ยถาสุต  ยถาปริยตฺต   
ธมฺม    วิตฺถาเรน   สชฺฌาย   กโรติ   ยถา   ยถา   อาวุโส   ภิกฺขุ   
ยถาสุต   ยถาปริยตฺต   ธมมฺ   วิตฺถาเรน  สชฺฌาย  กโรติ  ตถา  ตถา   
โส   ตสฺมึ   ธมฺเม   อตฺถปฏิสเวที   จ  โหติ  ธมฺมปฏิสเวที  จ  ตสฺส   
อตฺถปฏิสเวทิโน   ธมฺมปฏิสเวทิโน   ปาโมชชฺ   ชายติ   ปมุทติสฺส   ปติ   
ชายติ    ปติมนสฺส   กาโย   ปสฺสมฺภติ   ปสฺสทฺธกาโย   สุข   เวเทติ   
สุขิโน   จิตฺต   สมาธิยติ   อิท   ตติย   วิมุตฺตายตน   ฯ   ปุน  จปร   
อาวุโส   ภิกขฺุโน   น   เหว   โข   สตฺถา  ธมฺม  เทเสติ  อ ฺตโร   
วา   ครุฏานิโย   สพฺรหฺมจารี  นาป  ๑  ยถาสุต  ยถาปริยตฺต  ธมฺม   
วิตฺถาเรน   ปเรส   เทเสติ   นาป   ๑  ยถาสุต  ยถาปรยิตฺต  ธมฺม   
วิตฺถาเรน   สชฺฌาย   กโรติ   อปจ   โข  ยถาสุต  ยถาปริยตฺต  ธมฺม   
เจตสา    อนวิุตกฺเกติ    อนุวิจาเรติ    มนสานุเปกฺขติ   ยถา   ยถา   
#๑ ยุ. นป ฯ    
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อาวุโส   ภิกขฺุ   ยถาสุต   ยถาปริยตฺต   ธมฺม   เจตสา   อนุวิตกฺเกติ   
อนุวิจาเรติ    มนสานุเปกฺขติ    ตถา    ตถา    โส   ตสฺมึ   ธมฺเม   
อตฺถปฏิสเวที   จ   โหติ   ธมฺมปฏิสเวที   จ   ตสฺส   อตฺถปฏิสเวทิโน   
ธมฺมปฏิสเวทิโน     ปาโมชฺช     ชายติ    ปมุทิตสฺส    ปติ    ชายติ   
ปติมนสฺส    กาโย   ปสฺสมฺภติ   ปสฺสทฺธกาโย   สขุ   เวเทติ   สขิุโน   
จิตฺต   สมาธิยติ   อิท   จตุตฺถ   วิมุตฺตายตน   ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส   
ภิกฺขุโน  น  เหว  โข  สตฺถา  ธมฺม  เทเสติ  อ ฺตโร วา ครุฏานิโย   
สพฺรหฺมจารี   นาป   ยถาสุต   ยถาปรยิตฺต   ธมฺม   วิตฺถาเรน  ปเรส   
เทเสติ   นาป   ยถาสุต   ยถาปริยตฺต   วิตฺถาเรน   สชฺฌาย   กโรติ   
นาป   ยถาสุต   ยถาปริยตฺต   ธมฺม  เจตสา  อนุวิตกฺเกติ  อนุวิจาเรติ   
มนสานุเปกฺขติ     อปจ    ขฺวสฺส    อ ฺตร    สมาธิมิตฺต    สุคฺคหิต   
โหติ    สุมนสิกต    สูปธาริต    สุปฺปฏิวิทฺธ    ป ฺาย   ยถา   ยถา   
อาวุโส    ภิกขฺุโน   อ ฺตร   สมาธิมิตฺต   สุคฺคหิต   โหติ   สุมนสิกต   
สูปธาริต    สปฺุปฏิวิทฺธ   ป ฺาย   ตถา   ตถา   โส   ตสฺมึ   ธมฺเม   
อตฺถปฏิสเวที   จ   โหติ   ธมฺมปฏิสเวที   จ   ตสฺส   อตฺถปฏิสเวทิโน   
ธมฺมปฏิสเวทิโน     ปาโมชฺช     ชายติ    ปมุทิตสฺส    ปติ    ชายติ   
ปติมนสฺส    กาโย   ปสฺสมฺภติ   ปสฺสทฺธกาโย   สขุ   เวเทติ   สขิุโน   
จิตฺต   สมาธิยติ   อิท   ป ฺจม   วิมุตฺตายตน   ฯ  อิเม  ป ฺจ  ธมฺมา   
อภิ ฺเยฺยา ฯ   
    [๔๒๐]  กตเม  ป ฺจ  ธมฺมา  สจฺฉิกาตพฺพา  ฯ  ป ฺจ  ธมฺมกฺขนฺธา    
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สีลกฺขนฺโธ    สมาธิกฺขนฺโธ   ป ฺากฺขนฺโธ   วิมุตฺติกฺขนฺโธ   วิมุตฺติาณ-   
ทสฺสนกฺขนฺโธ   ฯ   อิเม   ป ฺจ  ธมฺมา  สจฺฉิกาตพฺพา  ฯ  อิติ  อิเม   
ป ฺาส   ธมฺมา   ภูตา   ตจฺฉา   ตถา   อวิตถา   อน ฺถา   สมมฺา   
ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา ฯ   
    [๔๒๑]   ฉ  ธมฺมา  พหุการา  ฉ  ธมฺมา  ภาเวตพฺพา  ฉ  ธมมฺา   
ปริ ฺเยฺยา   ฉ   ธมฺมา   ปหาตพฺพา   ฉ   ธมฺมา   หานภาคิยา   ฉ   
ธมฺมา  วิเสสภาคิยา  ฉ  ธมฺมา  ทุปฺปฏวิิชฺฌา  ฉ  ธมฺมา  อุปฺปาเทตพฺพา   
ฉ ธมฺมา อภิ ฺเยฺยา ฉ ธมฺมา สจฺฉิกาตพฺพา ฯ   
    [๔๒๒]   กตเม   ฉ  ธมฺมา  พหุการา  ฯ  ฉ  สาราณียา  ธมฺมา   
อิธาวุโส   ภิกฺขุโน   เมตฺต   กายกมฺม  ปจฺจุปฏ ิต  โหติ  สพฺรหฺมจารีสุ   
อาวิ   ๑   เจว   รโห   จ   อยป   ธมฺโม   สาราณีโย  ปยกรโณ   
ครุกรโณ   สงฺคหาย   อวิวาทาย   สามคฺคิยา  เอกีภาวาย  สวตฺตติ  ฯ   
ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกขฺุโน   เมตฺต   วจีกมฺม   ปจฺจุปฏ ิต   โหติ   
สพฺรหฺมจารีสุ    อาวิ   เจว   รโห   จ   อยป   ธมโฺม   สาราณีโย   
ปยกรโณ   ครุกรโณ   สงฺคหาย   อวิวาทาย   สามคฺคิยา   เอกีภาวาย   
สวตฺตติ   ฯ   ปุน   จปร   อาวุโส  ภิกฺขุโน  เมตฺต  มโนกมฺม  ฯเปฯ   
เอกีภาวาย   สวตฺตติ   ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกฺขุ  เย  เต  ลาภา   
ธมฺมิกา    ธมมฺลทฺธา    อนฺตมโส    ปตฺตปริยาปนฺนมตฺตป    ตถารูเปหิ   
ลาเภหิ   อปปฺฏิวิภตฺตโภคี  โหติ  สีลวนฺเตหิ  สพฺรหฺมจารีหิ  สาธารณโภคี   
อยป     ธมโฺม     สาราณีโย     ปยกรโณ    ครุกรโณ    สงฺคหาย   
#๑ ยุ. อาวี ฯ    
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อวิวาทาย  สามคฺคิยา  เอกีภาวาย  สวตฺตติ  ฯ  ปุน  จปร อาวุโส ภิกฺขุ   
ยานิ   ตานิ   สีลานิ   อขณฺฑานิ   อจฺฉิทฺทานิ   อสพลานิ   อกมฺมาสานิ   
ภุชิสฺสานิ   วิ ฺ ูปสตฺถานิ   อปรามฏานิ   สมาธิสวตฺตนิกานิ   ตถารูเปสุ   
สีเลสุ    สลีสาม ฺคโต   วิหรติ   สพฺรหฺมจารีหิ   อาวิ   เจว   รโห   
จ    อยป    ธมฺโม    สาราณีโย    ปยกรโณ   ครุกรโณ   สงฺคหาย   
อวิวาทาย   สามคฺคิยา   เอกีภาวาย   สวตฺตติ  ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส   
ภิกฺขุ    ยาย    ทิฏ ิ    อริยา    นิยฺยานิกา    นิยฺยาติ    ตกฺกรสฺส   
สมฺมาทุกฺขกฺขยาย    ตถารูปาย    ทฏิ ิยา    ทิฏ ิสาม ฺคโต    วิหรติ   
สพฺรหฺมจารีหิ  อาวิ  เจว  รโห  จ  อยป  ธมฺโม  สาราณีโย  ปยกรโณ   
ครุกรโณ   สงฺคหาย   อวิวาทาย   สามคฺคิยา  เอกีภาวาย  สวตฺตติ  ฯ   
อิเม ฉ ธมฺมา พหุการา ฯ   
    [๔๒๓]   กตเม   ฉ  ธมฺมา  ภาเวตพฺพา  ฯ  ฉ  อนุสฺสติฏานานิ   
พุทฺธานุสฺสติ    ธมฺมานุสสฺติ    สงฺฆานุสฺสติ    สีลานุสฺสติ    จาคานุสฺสติ   
เทวตานุสฺสติ ฯ อิเม ฉ ธมมฺา ภาเวตพฺพา ฯ   
    [๔๒๔]   กตเม   ฉ   ธมฺมา   ปริ ฺเยฺยา   ฯ  ฉ  อชฺฌตฺติกานิ   
อายตนานิ     จกฺขฺวายตน     โสตายตน     ฆานายตน    ชิวฺหายตน   
กายายตน มนายตน ฯ อิเม ฉ ธมฺมา ปริ ฺเยฺยา ฯ   
    [๔๒๕]   กตเม   ฉ   ธมฺมา   ปหาตพฺพา   ฯ   ฉ  ตณฺหากายา   
รูปตณฺหา     สทฺทตณฺหา     คนฺธตณฺหา     รสตณฺหา    โผฏพฺพตณฺหา   
ธมฺมตณฺหา ฯ อิเม ฉ ธมมฺา ปหาตพฺพา ฯ    
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    [๔๒๖]  กตเม  ฉ  ธมฺมา  หานภาคิยา  ฯ  ฉ  อคารวา อิธาวุโส   
ภิกฺขุ   สตฺถร ิ  อคารโว   วิหรติ  อปฺปติสฺโส  ธมฺเม  อคารโว  วิหรติ   
อปฺปติสฺโส   สงฺเฆ   อคารโว   วิหรติ   อปฺปติสฺโส  สิกฺขาย  อคารโว   
วิหรติ    อปฺปติสฺโส    อปฺปมาเท    อคารโว    วิหรติ    อปฺปติสฺโส   
ปฏิสนฺถาเร อคารโว วิหรติ อปฺปติสฺโส ฯ อิเม ฉ ธมฺมา หานภาคิยา ฯ   
    [๔๒๗]  กตเม  ฉ  ธมมฺา  วิเสสภาคิยา  ฯ  ฉ  คารวา อิธาวุโส   
ภิกฺขุ   สตฺถร ิ  สคารโว   วิหรติ  สปฺปติสฺโส  ธมฺเม  สคารโว  วิหรติ   
สปฺปติสฺโส  ฯ  สงฺเฆ  ฯ  สิกฺขาย  ฯ อปฺปมาเท ฯ ปฏิสนฺถาเร สคารโว   
วิหรติ สปฺปติสฺโส ฯ อิเม ฉ ธมฺมา วิเสสภาคิยา ฯ   
    [๔๒๘]  กตเม  ฉ  ธมฺมา  ทุปฺปฏิวิชฌฺา  ฯ  ฉ นิสสฺารณียา ธาตุโย   
อิธาวุโส  ภิกขฺุ  เอว  วเทยฺย  เมตฺตา  หิ  โข  เม  ๑  เจโตวิมุตฺติ   
ภาวิตา   พหุลีกตา  ยานีกตา  วตฺถุกตา  อนุฏ ิตา  ปริจิตา  สุสมารทฺธา   
อถ   จ  ปน  เม  พฺยาปาโท  จิตฺต  ปริยาทาย  ติฏตีติ  ฯ  โส  มา   
เหวนฺติสฺส    วจนีโย   มา   อายสฺมา   เอว   อวจ   มา   ภควนฺต   
อพฺภาจิกฺขิ    น   หิ   สาธุ   ภควโต   อพฺภกฺขาน   น   หิ   ภควา   
เอว  วเทยฺย  อฏานเมต  อาวุโส อนวกาโส ย เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา   
ภาวิตาย      พหุลีกตาย     ยานีกตาย     วตฺถุกตาย     อนุฏ ิตาย   
ปริจิตาย   สสุมารทฺธาย   อถ  จ  ปนสสฺ  พฺยาปาโท  จิตฺต  ปริยาทาย   
สฺสตีติ   ๒   เนต  าน  วิชฺชติ  นิสฺสรณเ ฺหต  อาวุโส  พฺยาปาทสฺส   
ยทิท  เมตฺตา  เจโตวิมุตฺติ  ๓  ฯ  อิธ  ปนาวุโส  ภิกขฺุ  เอว วเทยฺย   
#๑ ม. เม อาวุโส ฯ ๒ ม. อิติสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ เอวมุปริ ฯ   
#๓ ม. เจโตวิมุตฺตีติ ฯ เอวมุปริ ฯ    
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กรุณา   ห ิ  โข   เม   เจโตวิมุตฺติ   ภาวิตา   พหุลีกตา   ยานีกตา   
วตฺถุกตา   อนุฏ ิตา   ปรจิิตา  สุสมารทฺธา  อถ  จ  ปน  เม  วิเหสา   
จิตฺต   ปริยาทาย   ติฏตีติ   ฯ   โส   มา  เหวนฺติสฺส  วจนีโย  มา   
อายสฺมา   เอว   อวจ   มา   ภควนฺต   อพฺภาจิกฺขิ   น   หิ   สาธุ   
ภควโต   อพฺภกฺขาน   น   หิ   ภควา   เอว   วเทยฺย   อฏานเมต   
อาวุโส   อนวกาโส   ย  กรุณาย  เจโตวิมุตฺติยา  ภาวิตาย  พหุลีกตาย   
ยานีกตาย   วตฺถุกตาย   อนุฏ ิตาย   ปริจิตาย   สุสมารทฺธาย  อถ  จ   
ปนสฺส   วิเหสา   จิตฺต   ปริยาทาย   สสฺตีติ   เนต   าน   วิชฺชติ   
นิสฺสรณเ ฺหต    อาวุโส   วิเหสาย   ยททิ   กรุณา   เจโตวิมุตฺติ   ฯ   
อิธ    ปนาวุโส    ภิกฺขุ    เอว   วเทยฺย   มุทิตา   หิ   โข   เม   
เจโตวิมุตฺติ    ภาวิตา    พหุลีกตา    ยานีกตา   วตฺถกุตา   อนุฏ ิตา   
ปริจิตา   สุสมารทฺธา   อถ   จ   ปน   เม   อรติ  จิตฺต  ปริยาทาย   
ติฏตีติ    ฯ    โส    มา    เหวนฺติสฺส   วจนีโย   มา   อายสฺมา   
เอว    อวจ   มา   ภควนฺต   อพฺภาจิกฺขิ   น   หิ   สาธุ   ภควโต   
อพฺภกฺขาน   น   หิ   ภควา   เอว   วเทยฺย   อฏานเมต   อาวุโส   
อนวกาโส    ย    มุทิตาย    เจโตวิมุตฺติยา    ภาวิตาย   พหุลีกตาย   
ยานีกตาย    วตฺถุกตาย    อนุฏ ิตาย   ปริจิตาย   สสุมารทฺธาย   อถ   
จ   ปนสฺส   อรติ   จิตฺต   ปริยาทาย   สฺสตีติ   เนต  าน  วิชฺชติ   
นิสฺสรณเ ฺหต    อาวุโส    อรติยา   ยททิ   มุทิตา   เจโตวิมุตฺติ   ฯ   
อิธ    ปนาวุโส   ภิกฺขุ   เอว   วเทยฺย   อุเปกฺขา   หิ   โข   เม    
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เจโตวิมุตฺติ   ภาวิตา  พหุลกีตา  ยานีกตา  วตฺถุกตา  อนุฏ ิตา  ปริจิตา   
สุสมารทฺธา   อถ   จ  ปน  เม  ราโค  จิตฺต  ปริยาทาย  ติฏตีติ  ฯ   
โส   มา   เหวนฺติสฺส   วจนีโย   มา   อายสฺมา   เอว   อวจ  มา   
ภควนฺต    อพฺภาจิกฺขิ    น    หิ    สาธุ   ภควโต   อพฺภกฺขาน   น   
หิ   ภควา   เอว   วเทยฺย   อฏานเมต   อาวุโส   อนวกาโส   ย   
อุเปกฺขาย     เจโตวิมุตฺติยา     ภาวิตาย    พหุลีกตาย    ยานีกตาย   
วตฺถุกตาย   อนุฏ ิตาย  ปริจิตาย  สุสมารทฺธาย  อถ  จ  ปนสฺส  ราโค   
จิตฺต    ปริยาทาย    สฺสตีติ    เนต   าน   วิชฺชติ   นิสฺสรณเ ฺหต   
อาวุโส   ราคสฺส   ยทิท   อุเปกฺขา   เจโตวิมุตฺติ   ฯ  อิธ  ปนาวุโส   
ภิกฺขุ   เอว   วเทยฺย   อนมิิตฺตา   หิ  โข  เม  เจโตวิมุตฺติ  ภาวิตา   
พหุลีกตา    ยานีกตา    วตฺถุกตา    อนุฏ ิตา   ปริจิตา   สุสมารทฺธา   
อถ   จ   ปน   เม   นิมิตฺตานุสาริ   วิ ฺาณ   โหตีติ   ฯ  โส  มา๔   
เหวนฺติสฺส    วจนีโย   มา   อายสฺมา   เอว   อวจ   มา   ภควนฺต   
อพฺภาจิกฺขิ    น   หิ   สาธุ   ภควโต   อพฺภกฺขาน   น   หิ   ภควา   
เอว    วเทยฺย   อฏานเมต   อาวุโส   อนวกาโส   ย   อนิมิตฺตาย   
เจโตวิมุตฺติยา     ภาวิตาย     พหุลีกตาย    ยานีกตาย    วตฺถุกตาย   
อนุฏ ิตาย   ปริจิตาย   สสุมารทฺธาย   อถ   จ   ปนสฺส  นิมิตฺตานุสาริ   
วิ ฺาณ    ภวิสฺสตีติ    เนต   าน   วิชชฺติ   นิสฺสรณเ ฺหต   อาวุโส   
สพฺพนิมิตฺตาน    ยทิท    อนิมิตฺตา   เจโตวิมุตฺติ   ฯ   อิธ   ปนาวุโส   
ภิกฺขุ   เอว   วเทยฺย   อสฺมติี   โข   เม   วิคเต  ๑  อยมหมสฺมีติ   
#๑ ม. วิคต ฯ ยุ. วิฆาต ฯ    
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น   สมนุปสสฺามิ   อถ   จ   ปน   เม   วิจิกิจฺฉากถงฺกถาสลฺล   จิตฺต   
ปริยาทาย   ติฏตีติ   ฯ  โส  มา  เหวนฺติสฺส  วจนีโย  มา  อายสฺมา   
เอว    อวจ   มา   ภควนฺต   อพฺภาจิกฺขิ   น   หิ   สาธุ   ภควโต   
อพฺภกฺขาน   น   หิ   ภควา   เอว   วเทยฺย   อฏานเมต   อาวุโส   
อนวกาโส  ย  อสฺมีติ  วิคเต  ๑  อยมหมสฺมีติ  น  สมนุปสฺสโต ๒ อถ   
จ   ปนสฺส   วิจิกิจฺฉากถงฺกถาสลฺล   จิตฺต   ปริยาทาย   สฺสตีติ  เนต   
าน     วิชฺชติ    นิสฺสรณเ ฺหต    อาวุโส    วิจิกิจฺฉากถงฺกถาสลฺลสฺส   
ยทิท อสฺมิมานสมุคฺฆาโต ๓ ฯ อิเม ฉ ธมฺมา ทุปฺปฏวิิชฺฌา ฯ   
    [๔๒๙]   กตเม   ฉ   ธมฺมา  อุปฺปาเทตพฺพา  ฯ  ฉ  สตตวิหารา   
อิธาวุโส   ภิกฺขุ  จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวา  เนว  สุมโน  โหติ  น  ทุมมฺโน   
อุเปกฺขโก  จ  ๔  วิหรติ  สโต สมฺปชาโน ฯ โสเตน สทฺท สุตฺวา ฯเปฯ   
ฆาเนน   คนฺธ   ฆายิตฺวา   ฯเปฯ   ชิวฺหาย   รส   สายิตฺวา  ฯเปฯ   
กาเยน   โผฏพฺพ   ผุสิตฺวา   ฯเปฯ   มนสา   ธมฺม   วิ ฺาย  เนว   
สุมโน  โหติ  น  ทุมฺมโน  อุเปกฺขโก  จ  ๔  วิหรติ สโต สมฺปชาโน ฯ   
อิเม ฉ ธมฺมา อุปฺปาเทตพฺพา ฯ   
    [๔๓๐]   กตเม   ฉ   ธมฺมา   อภิ ฺเยฺยา   ฯ  ฉ  อนุตฺตริยานิ   
ทสฺสนานุตฺตริย      สวนานุตฺตริย      ลาภานุตฺตริย      สิกฺขานุตฺตริย   
ปาริจริยานุตฺตริย อนุสฺสตานุตฺตริย ฯ อิเม ฉ ธมฺมา อภิ ฺเยฺยา ฯ   
    [๔๓๑]  กตเม  ฉ  ธมฺมา  สจฺฉิกาตพฺพา  ฯ  ฉ  อภิ ฺา อิธาวุโส   
ภิกฺขุ    อเนกวิหิต    อิทฺธวิิธ   ปจฺจนุโภติ   เอโกป   หุตฺวา   พหุธา   
#๑ ยุ. วิฆาเต ฯ ๒ ม. ย.ุ อสมนุปสฺสโต ฯ ๓ ยุ. ยทิทมสฺมีติ มานสมุคฺฆาโต ฯ   
#๔ ม. ย.ุ จสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ    
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โหติ    พหุธาป    หุตฺวา    เอโก    โหติ    อาวิภาว    ติโรภาว   
ติโรกุฑฺฑ   ติโรปาการ   ติโรปพฺพต   อสชฺชมาโน   คจฺฉติ   เสยยฺถาป   
อากาเส    ปวิยาป    อุมมฺุชฺชนิมฺมชฺุช    กโรติ   เสยฺยถาป   อุทเก   
อุทเกป    อภิชฺชมาเน    คจฺฉติ    เสยฺยถาป    ปวิยา   อากาเสป   
ปลฺลงฺเกน   จงฺกมติ   เสยฺยถาป   ปกฺขี   สกโุณ   อิเมป  จนฺทิมสรุิเย   
เอวมหิทฺธิเก   เอวมหานุภาเว   ปาณินา   ปรามสติ   ปริมชฺชติ   ยาว   
พฺรหฺมโลกาป  กาเยน  วส  วตฺเตติ  ฯ  ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  วิสุทฺธาย   
อติกฺกนฺตมานุสิกาย   อุโภ   สทฺเท   สณุาติ   ทิพฺเพ   จ   มานุเส  จ   
เย   ทูเร   สนติฺเก   จ  ฯ  ปรสตฺตาน  ปรปุคฺคลาน  เจตสา  เจโต   
ปริจฺจ   ชานาติ   ๑   สราค   วา  จิตฺต  สราค  จิตฺตนฺติ  ปชานาติ   
วีตราค    วา    จิตฺต   วีตราค   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   สโทส   วา   
จิตฺต    สโทส   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   วีตโทส   วา   จิตฺต   วีตโทส   
จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   สโมห   วา   จิตฺต   สโมห   จิตฺตนฺติ  ปชานาติ   
วีตโมห    วา   จิตฺต   วีตโมห   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   สงฺขิตฺต   วา   
จิตฺต   สงฺขิตฺต   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   วิกฺขิตฺต   วา   จิตฺต  วิกฺขิตฺต  
จิตฺตนฺติ    ปชานาติ    มหคฺคต    วา    จิตฺต    มหคฺคต    จิตฺตนฺติ   
ปชานาติ    อมหคฺคต    วา    จิตฺต   อมหคฺคต   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   
สอุตฺตร    วา   จิตฺต   สอุตฺตร   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   อนุตฺตร   วา   
จิตฺต   อนุตฺตร   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   สมาหิต   วา   จิตฺต   สมาหิต   
จิตฺตนฺติ    ปชานาติ    อสมาหิต    วา    จิตฺต   อสมาหิต   จิตฺตนฺติ   
#๑ ม. ย.ุ ปชานาติ ฯ    
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ปชานาติ   วิมุตฺต   วา   จิตฺต   วิมุตฺต   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ  อวิมุตฺต   
วา  จิตฺต  อวิมุตฺต  จิตฺตนฺติ  ปชานาติ  ฯ  [๑] อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส   
อนุสฺสรติ    เสยฺยถีท    เอกป    ชาตึ    เทฺวป   ชาติโย   ติสฺโสป   
ชาติโย   จตสฺโสป   ชาติโย   ป ฺจป   ชาติโย   ทสป  ชาติโย  วีสป   
ชาติโย    ตึสป   ชาติโย   จตฺตาฬีสป   ชาติโย   ป ฺาสป   ชาติโย   
สตป    ชาติโย   สหสฺสป   ชาติโย   สตสหสฺสป   ชาติโย   อเนเกป   
สวฏฏกปฺเป    อเนเกป    วิวฏฏกปฺเป    อเนเกป   สวฏฏวิวฏฏกปฺเป   
อมุตฺราสึ     เอวนาโม     เอวโคตฺโต    เอววณฺโณ    เอวมาหาโร   
เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที    เอวมายุปริยนฺโต    โส   ตโต   จุโต   อมุตฺร   
อุทปาทึ   ตตฺราปาสึ   เอวนาโม  เอวโคตฺโต  เอววณฺโณ  เอวมาหาโร   
เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที   เอวมายุปริยนฺโต   โส   ตโต  จุโต  อิธูปปนฺโนติ   
อิติ   สาการ  สอุทฺเทส  อเนกวิหิต  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรติ  ฯ  ทพฺิเพน   
จกฺขุนา    วิสทฺุเธน    อติกฺกนฺตมานุสเกน   สตฺเต   ปสฺสติ   จวมาเน   
อุปปชฺชมาเน    หีเน   ปณีเต   สุวณฺเณ   ทุพฺพณฺเณ   สุคเต   ทคฺุคเต   
ยถากมฺมูปเค    สตฺเต    ปชานาติ    อิเม    วต   โภนฺโต   สตฺตา   
กายทุจฺจริเตน   สมนฺนาคตา   วจีทุจฺจริเตน  สมนฺนาคตา  มโนทุจฺจริเตน   
สมนฺนาคตา   อริยาน  อุปวาทกา  มิจฺฉาทิฏ ิกา  มิจฺฉาทิฏ ิกมฺมสมาทานา   
เต    กายสฺส    เภทา    ปร    มรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   
นิรย   อุปปนนฺา   อิเม   วา   ปน   โภนโฺต   สตฺตา   กายสุจริเตน   
สมนฺนาคตา    วจีสุจริเตน    สมนฺนาคตา   มโนสุจริเตน   สมนนฺาคตา   
#๑ ม. โส ฯ    
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อริยาน    อนุปวาทกา    สมฺมาทิฏ ิกา   สมฺมาทิฏ ิกมฺมสมาทานา   เต   
กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก อุปปนฺนาติ ฯ อิติ ทิพฺเพน   
จกฺขุนา    วิสทฺุเธน    อติกฺกนฺตมานุสเกน   สตฺเต   ปสฺสติ   จวมาเน   
อุปปชฺชมาเน    หีเน   ปณีเต   สุวณฺเณ   ทุพฺพณฺเณ   สุคเต   ทคฺุคเต   
ยถากมฺมูปเค  สตฺเต  ปชานาติ  ฯ  อาสวาน  ขยา  อนาสว ฺเจโตวิมุตฺตึ   
ป ฺาวิมุตฺตึ    ทฏิเ    ว    ธมฺเม    สย    อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ   อิเม   ฉ   ธมมฺา   สจฺฉิกาตพฺพา   ฯ  อิติ   
อิเม   สฏ ิ   ธมฺมา   ภูตา   ตจฺฉา  ตถา  อวิตถา  อน ฺถา  สมฺมา   
ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา ฯ   
    [๔๓๒]   สตฺต   ธมฺมา   พหุการา   สตฺต   ธมฺมา   ภาเวตพฺพา   
สตฺต    ธมฺมา    ปริ ฺเยฺยา    สตฺต    ธมฺมา    ปหาตพฺพา   สตฺต   
ธมฺมา    หานภาคิยา    สตฺต   ธมฺมา   วิเสสภาคิยา   สตฺต   ธมฺมา   
ทุปฺปฏิวิชฺฌา     สตฺต     ธมฺมา     อุปฺปาเทตพฺพา    สตฺต    ธมฺมา   
อภิ ฺเยฺยา สตฺต ธมฺมา สจฺฉิกาตพฺพา ฯ   
    [๔๓๓]  กตเม  สตฺต  ธมฺมา  พหุการา  ฯ  สตฺต  อริยธนานิ  ๑   
สทฺธาธน   สลีธน   หิริธน   โอตฺตปฺปธน  สุตธน  จาคธน  ป ฺาธน  ฯ   
อิเม สตฺต ธมฺมา พหุการา ฯ   
    [๔๓๔]  กตเม  สตฺต  ธมฺมา  ภาเวตพฺพา ฯ สตฺต สมฺโพชฺฌงฺคา ๒   
สติสมฺโพชฺฌงฺโค         ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค        วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค   
ปติสมฺโพชฺฌงฺโค         ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค        สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค   
#๑ ยุ. ธนานิ ฯ  ๒ ย.ุ โพชฌฺงฺคา ฯ    
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อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ อิเม สตฺต ธมฺมา ภาเวตพฺพา ฯ   
    [๔๓๕]    กตเม    สตฺต    ธมฺมา    ปริ ฺเยฺยา    ฯ   สตฺต   
วิ ฺาณฏ ิติโย    สนฺตาวุโส    สตฺตา    นานตฺตกายา   นานตฺตส ฺ ิโน   
เสยฺยถาป  มนุสฺสา  เอกจฺเจ  จ  เทวา  เอกจฺเจ  จ  วินิปาติกา  อย   
ปมา     วิ ฺาณฏ ิติ     ฯ    สนฺตาวุโส    สตฺตา    นานตฺตกายา   
เอกตฺตส ฺ ิโน    เสยฺยถาป    เทวา   พฺรหฺมกายิกา   ปมาภินิพฺพตฺตา   
อย    ทุติยา    วิ ฺาณฏ ิติ   ฯ   สนฺตาวุโส   สตฺตา   เอกตฺตกายา   
นานตฺตส ฺ ิโน     เสยยฺถาป    เทวา    อาภสฺสรา    อย    ตติยา   
วิ ฺาณฏ ิติ    ฯ   สนฺตาวุโส   สตฺตา   เอกตฺตกายา   เอกตฺตส ฺ ิโน   
เสยฺยถาป   เทวา   สุภกิณฺหา   อย   จตุตฺถา   ๑   วิ ฺาณฏ ิติ  ฯ   
สนฺตาวุโส    สตฺตา    สพฺพโส   รูปส ฺาน   สมติกฺกมา   ปฏฆิส ฺาน   
อตฺถงฺคมา     นานตฺตส ฺาน     อมนสิการา    อนนฺโต    อากาโสติ   
อากาสาน ฺจายตนูปคา    อย    ป ฺจมี   วิ ฺาณฏ ิติ   ฯ   สนฺตาวุโส   
สตฺตา   สพฺพโส   อากาสาน ฺจายตน   สมติกฺกมฺม   อนนฺต   วิ ฺาณนฺติ   
วิ ฺาณ ฺจายตนูปคา    อย    ฉฏ ี    วิ ฺาณฏ ิติ    ฯ    สนฺตาวุโส   
สตฺตา     สพฺพโส    วิ ฺาณ ฺจายตน    สมติกฺกมฺม    นตฺถ ิ   กิ ฺจีติ   
อากิ ฺจ ฺายตนูปคา     อย     สตฺตมี     วิ ฺาณฏ ิติ    ฯ    อิเม   
สตฺต ธมฺมา ปริ ฺเยฺยา ฯ   
    [๔๓๖]   กตเม   สตฺต   ธมฺมา   ปหาตพฺพา   ฯ  สตฺต  อนุสยา   
กามราคานุสโย   ปฏิฆานุสโย   ทฏิานุสโย  วิจิกิจฺฉานุสโย  มานานุสโย   
#๑ ม. จตุตฺถี ฯ    
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ภวราคานุสโย อวิชฺชานุสโย ฯ อิเม สตฺต ธมฺมา ปหาตพฺพา ฯ   
    [๔๓๗]   กตเม   สตฺต  ธมฺมา  หานภาคิยา  ฯ  สตฺต  อสทฺธมฺมา   
อิธาวุโส   ภิกฺขุ   อสฺสทโฺธ   โหติ   อหิริโก   โหติ  อโนตฺตปฺป  โหติ   
อปฺปสฺสุโต    โหติ    กุสโีต    โหติ    มฏุสฺสติ    โหติ   ทุปฺป ฺโ   
โหติ ฯ อิเม สตฺต ธมฺมา หานภาคิยา ฯ   
     [๔๓๘]   กตเม  สตฺต  ธมฺมา  วิเสสภาคิยา  ฯ  สตฺต  สทฺธมฺมา   
อิธาวุโส   ภิกฺขุ   สทโฺธ   โหติ   หิริโก   ๑  โหติ  โอตฺตปฺป  โหติ   
พหุสฺสุโต   โหติ   อารทฺธวิริโย   โหติ   อุปฏ ิตสฺสติ   โหติ   ป ฺวา   
โหติ ฯ อิเม สตฺต ธมฺมา วิเสสภาคิยา ฯ   
    [๔๓๙]  กตเม  สตฺต  ธมฺมา  ทุปฺปฏวิิชฺฌา  ฯ  สตฺต  สปฺปุริสธมฺมา   
อิธาวุโส    ภิกฺขุ    ธมฺม ฺ ู    โหติ    อตฺถ ฺ ู    อตฺต ฺ ู   มตฺต ฺ ู   
กาล ฺ ู   ปริส ฺ ู   ปุคฺคลปโรปร ฺ ู   ๒   ฯ   อิเม   สตฺต   ธมฺมา   
ทุปฺปฏิวิชฺฌา ฯ   
    [๔๔๐]   กตเม   สตฺต   ธมฺมา  อุปฺปาเทตพฺพา  ฯ  สตฺต  ส ฺา   
อนิจฺจส ฺา    อนตฺตส ฺา    อสุภส ฺา    อาทีนวส ฺา   ปหานส ฺา   
วิราคส ฺา นิโรธส ฺา ฯ อิเม สตฺต ธมฺมา อุปฺปาเทตพฺพา ฯ   
    [๔๔๑]   กตเม  สตฺต  ธมฺมา  อภิ ฺเยฺยา  ฯ  สตฺต  นิทฺทสวตฺถูนิ   
อิธาวุโส    ภิกฺขุ    สิกฺขาสมาทาเน    ติพฺพจฺฉนฺโท   โหติ   อายติ ฺจ   
สิกฺขาสมาทาเน    อวิคตเปโม    ธมฺมนิสนฺติยา    ติพฺพจฺฉนฺโท    โหติ   
#๑ ม. ย.ุ หริมิา ฯ ๒ ม. ย.ุ ธมมฺ ฺ ู จ โหติ ... ปุคฺคล ฺ ู จ อิจฺเจว จ สทฺโท   
#ทิสฺสติ ฯ    
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อายติ ฺจ    ธมฺมนิสนฺติยา    อวิคตเปโม    อิจฺฉาวินเย    ติพฺพจฺฉนฺโท   
โหติ   อายติ ฺจ   อิจฺฉาวินเย   อวิคตเปโม   ปฏิสลฺลาเน  ติพฺพจฺฉนฺโท   
โหติ   อายติ ฺจ   ปฏิสลลฺาเน   อวิคตเปโม   วิริยารมฺเภ  ติพฺพจฺฉนฺโท   
โหติ   อายติ ฺจ   วิริยารมฺเภ   อวิคตเปโม   สติเนปกฺเก  ติพฺพจฺฉนฺโท   
โหติ   อายติ ฺจ   สติเนปกฺเก   อวิคตเปโม  ทฏิ ิปฏิเวเธ  ติพฺพจฺฉนฺโท   
โหติ   อายติ ฺจ   ทิฏ ิปฏิเวเธ   อวิคตเปโม   ฯ  อิเม  สตฺต  ธมมฺา   
อภิ ฺเยฺยา ฯ   
    [๔๔๒]    กตเม    สตฺต    ธมฺมา    สจฺฉิกาตพฺพา   ฯ   สตฺต   
ขีณาสวพลานิ  อิธาวุโส  ขีณาสวสฺส  ภิกฺขุโน  อนจฺิจโต  สพฺเพ  สงฺขารา   
ยถาภูต    สมมฺปฺป ฺาย    สุทฏิา    โหนฺติ    ยปาวุโส   ขีณาสวสฺส   
ภิกฺขุโน   อนิจฺจโต   สพฺเพ   สงฺขารา  ยถาภูต  สมมฺปฺป ฺาย  สุทิฏา   
โหนฺติ   อิท   ๑   ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน  พล  โหติ  ย  พล  อาคมฺม   
ขีณาสโว   ภิกฺขุ   อาสวาน   ขย  ปฏิชานาติ  ขีณา  เม  อาสวาติ  ฯ   
ปุน   จปร   อาวุโส   ขีณาสวสฺส   ภิกขฺุโน   องฺคารกาสูปมา   กามา   
ยถาภูต    สมมฺปฺป ฺาย    สุทฏิา    โหนฺติ    ยปาวุโส   ขีณาสวสฺส   
ภิกฺขุโน    องฺคารกาสูปมา   กามา   ยถาภูต   สมฺมปปฺ ฺาย   สุทิฏา   
โหนฺติ   อิท   ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน   พล   โหติ   ย   พล   อาคมฺม   
ขีณาสโว   ภิกฺขุ   อาสวาน   ขย  ปฏิชานาติ  ขีณา  เม  อาสวาติ  ฯ   
ปุน   จปร   อาวุโส   ขีณาสวสฺส   ภิกขฺุโน   วิเวกนินฺน   จิตฺต  โหติ   
วิเวกโปณ   วิเวกปพฺภาร   วิเวกฏ  เนกฺขมฺมาภิรต  พฺยนฺตีภูต  สพฺพโส   
#๑ ม. ย.ุ อิทมฺป ฯ    
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อาสวฏานิเยหิ   ธมฺเมหิ   ยปาวุโส   ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน  วิเวกนินฺน   
จิตฺต    โหติ    วิเวกโปณ   วิเวกปพฺภาร   วิเวกฏ   เนกฺขมฺมาภิรต   
พฺยนฺตีภูต    สพฺพโส    อาสวฏานิเยหิ    ธมฺเมหิ   อิทป   ขีณาสวสฺส   
ภิกฺขุโน   พล   โหติ   ย   พล   อาคมฺม   ขีณาสโว  ภิกฺขุ  อาสวาน   
ขย   ปฏิชานาติ   ขีณา   เม   อาสวาติ   ฯ   ปุน   จปร   อาวุโส   
ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน   จตฺตาโร  สติปฏานา  ภาวิตา  โหนฺติ  สุภาวิตา   
ยปาวุโส   ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน  จตฺตาโร  สติปฏานา  ภาวิตา  โหนฺติ   
สุภาวิตา   อิทป   ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน   พล   โหติ  ย  พล  อาคมฺม   
ขีณาสโว   ภิกฺขุ   อาสวาน   ขย  ปฏิชานาติ  ขีณา  เม  อาสวาติ  ฯ   
ปุน   จปร   อาวุโส   ขีณาสวสฺส   ภิกขฺุโน   ป ฺจินฺทฺริยานิ   ภาวิตานิ   
โหนฺติ    สุภาวิตานิ    ยปาวุโส   ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน   ป ฺจินฺทฺริยานิ   
ภาวิตานิ    โหนฺติ    สุภาวิตานิ    อิทป   ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน   พล   
โหติ   ย   พล   อาคมฺม   ขีณาสโว  ภิกขฺุ  อาสวาน  ขย  ปฏชิานาติ   
ขีณา   เม   อาสวาติ   ฯ   ปุน   จปร  อาวุโส  ขีณาสวสฺส  ภิกฺขุโน   
สตฺต   โพชฌฺงฺคา   ภาวิตา   โหนฺติ   สุภาวิตา   ยปาวุโส  ขีณาสวสฺส   
ภิกฺขุโน    สตฺต    โพชฺฌงฺคา    ภาวิตา    โหนฺติ   สภุาวิตา   อิทป   
ขีณาสวสฺส    ภิกฺขุโน    พล    โหติ   ย   พล   อาคมฺม   ขีณาสโว   
ภิกฺขุ   อาสวาน   ขย   ปฏชิานาติ   ขีณา   เม   อาสวาติ   ฯ  ปุน   
จปร    อาวุโส    ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน   อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   
ภาวิโต    โหติ   สุภาวิโต   ยปาวุโส   ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน   อรโิย    
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อฏงฺคิโก    มคฺโค    ภาวิโต   โหติ   สภุาวิโต   อิทป   ขีณาสวสฺส   
ภิกฺขุโน   พล   โหติ   ย   พล   อาคมฺม   ขีณาสโว  ภิกฺขุ  อาสวาน   
ขย   ปฏิชานาติ   ขีณา   เม   อาสวาติ   ฯ   อิเม   สตฺต   ธมฺมา   
สจฺฉิกาตพฺพา   ฯ   อิติ   อิเม   สตฺตติ   ธมฺมา   ภูตา  ตจฺฉา  ตถา   
อวิตถา อน ฺถา สมฺมา ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา ฯ   
                    ปมภาณวาร ๑ ฯ   
    [๔๔๓]   อฏ   ธมฺมา   พหุการา   อฏ   ธมฺมา   ภาเวตพฺพา   
อฏ    ธมฺมา    ปริ ฺเยฺยา    อฏ    ธมฺมา    ปหาตพฺพา   อฏ   
ธมฺมา    หานภาคิยา    อฏ   ธมฺมา   วิเสสภาคิยา   อฏ   ธมฺมา   
ทุปฺปฏิวิชฺฌา     อฏ     ธมฺมา     อุปฺปาเทตพฺพา    อฏ    ธมฺมา   
อภิ ฺเยฺยา อฏ ธมฺมา สจฺฉิกาตพฺพา ฯ   
    [๔๔๔]   กตเม   อฏ   ธมฺมา  พหุการา  ฯ  อฏ  เหตู  อฏ   
ปจฺจยา    อาทิพฺรหฺมจริยกาย    ป ฺาย    อปฺปฏิลทฺธาย    ปฏลิาภาย   
ปฏิลทฺธาย   ภิยฺโยภาวาย   เวปุลฺลาย   ภาวนาย  ปาริปูริยา  สวตฺตนฺติ   
กตเม  อฏ  ๒  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  ๓ สตฺถาร วา ๔ อุปนิสฺสาย วิหรติ   
อ ฺตร   วา   ครุฏานิย   สพฺรหฺมจารึ   ยตฺถสฺส   ติพฺพ   หิโรตฺตปฺป   
ปจฺจุปฏ ิต   โหติ   เปม ฺจ   คารโว   จ   อย  ปโม  เหตุ  ปโม   
ปจฺจโย    อาทิพฺรหฺมจริยกาย    ป ฺาย    อปฺปฏิลทฺธาย    ปฏลิาภาย   
ปฏิลทฺธาย   ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  ภาวนาย  ปาริปูริยา  สวตฺตติ  ฯ   
ต   โข   ปน   สตฺถาร   อุปนิสฺสาย  วิหรติ  อ ฺตร  วา  ครฏุานิย   
#๑ ม. ปมภาณวาโร นิฏ ิโต ฯ ยุ. ปมกภาณวาร นิฏ ิต ฯ ๒ ยุ. กตเม อฏาติ   
#น ทิสฺสติ ฯ ๓ ย.ุ ภิกฺขูติ น ทิสฺสติ ฯ ๔ ม. ย.ุ วาสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ    
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สพฺรหฺมจารึ   ยตฺถสฺส   ติพฺพ   หิโรตฺตปฺป   ปจฺจุปฏ ิต   โหติ  เปม ฺจ   
คารโว   จ   เต   กาเลน   กาล  อุปสงฺกมิตฺวา  ปริปุจฺฉติ  ปริป ฺหติ   
อิท   ภนฺเต   กถ   อิมสฺส   โก   อตฺโถติ   ตสฺส   เต  อายสฺมนฺโต   
อวิวฏ ฺเจว   วิวรนฺติ   อนุตฺตานีกต ฺจ   อุตฺตานึ  กโรนฺติ  อเนกวิหิเตสุ   
จ    กงฺขฏานิเยสุ    ธมฺเมสุ    กงฺข   ปฏิวิโนเทนฺติ   อย   ทุติโย   
เหตุ    ทุติโย   ปจฺจโย   อาทิพฺรหฺมจริยกาย   ป ฺาย   อปฺปฏิลทฺธาย   
ปฏิลาภาย     ปฏลิทฺธาย     ภิยฺโยภาวาย     เวปุลฺลาย    ภาวนาย   
ปาริปูริยา  สวตฺตติ  ฯ  ต  โข  ปน  ธมมฺ  สุตฺวา  ทฺวเยน  วูปกาเสน   
สมฺปาเทติ    กายวูปกาเสน    จ   จิตฺตวูปกาเสน   จ   อย   ตติโย   
เหตุ    ตติโย   ปจฺจโย   อาทิพฺรหฺมจริยกาย   ป ฺาย   อปฺปฏิลทฺธาย   
ปฏิลาภาย   ปฏิลทฺธาย   ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  ภาวนาย  ปาริปูริยา   
สวตฺตติ  ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกฺขุ  สีลวา  โหติ ปาติโมกฺขสวรสวุโต   
วิหรติ        อาจารโคจรสมฺปนฺโน        อนุมตฺเตสุ        วชฺเชสุ   
ภยทสฺสาวี    สมาทาย    สกิฺขติ   สิกฺขาปเทสุ   อย   จตุตฺโถ   เหตุ   
จตุตฺโถ     ปจฺจโย     อาทิพฺรหฺมจริยกาย    ป ฺาย    อปฺปฏลิทฺธาย   
ปฏิลาภาย   ปฏิลทฺธาย   ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  ภาวนาย  ปาริปูริยา   
สวตฺตติ   ฯ   ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกขฺุ   พหุสฺสุโต  โหติ  สุตธโร   
สุตสนฺนิจโย    เย    เต    ธมฺมา    อาทิกลฺยาณา    มชเฺฌกลฺยาณา   
ปริโยสานกลฺยาณา     สาตฺถ     สพฺย ฺชน    เกวลปริปุณฺณ    ปรสิุทฺธ   
พฺรหฺมจริย    อภิวทนฺติ    ตถารูปาสฺส    ธมฺมา    พหุสฺสุตา    โหนฺติ    
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ธตา   วจสา   ปริจิตา   มนสานุเปกฺขิตา   ทิฏ ิยา   สปฺุปฏิวิทฺธา  อย   
ป ฺจโม    เหตุ    ป ฺจโม    ปจฺจโย    อาทิพฺรหฺมจริยกาย   ป ฺาย$   
อปฺปฏิลทฺธาย    ปฏิลาภาย    ปฏิลทฺธาย    ภิยฺโยภาวาย    เวปุลลฺาย   
ภาวนาย    ปาริปูริยา    สวตฺตติ   ฯ   ปนุ   จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ   
อารทฺธวิริโย   วิหรติ   อกสุลาน   ธมฺมาน  ปหานาย  กุสลาน  ธมฺมาน   
อุปสมฺปทาย   ถามวา   ทฬฺหปรกฺกโม   อนิกฺขิตฺตธุโร   กุสเลสุ  ธมฺเมสุ   
อย    ฉฏโ   เหตุ   ฉฏโ   ปจฺจโย   อาทิพฺรหฺมจริยกาย   ป ฺาย   
อปฺปฏิลทฺธาย    ปฏิลาภาย    ปฏิลทฺธาย    ภิยฺโยภาวาย    เวปุลลฺาย   
ภาวนาย   ปาริปูริยา   สวตฺตติ   ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกฺขุ  สติมา   
โหติ    ปรเมน    สติเนปกฺเกน    สมนนฺาคโต   จิรกตป   จิรภาสิตป   
สริตา    อนุสฺสริตา    อย    สตฺตโม    เหตุ    สตฺตโม    ปจฺจโย   
อาทิพฺรหฺมจริยกาย    ป ฺาย    อปฺปฏิลทฺธาย   ปฏิลาภาย   ปฏิลทฺธาย   
ภิยฺโยภาวาย   เวปุลฺลาย   ภาวนาย   ปาริปูริยา   สวตฺตติ   ฯ   ปนุ   
จปร    อาวุโส    ภิกฺขุ   ป ฺจสุ   อุปาทานกฺขนฺเธสุ   อุทยพฺพยานุปสฺสี   
วิหรติ     อิติ     รูป    อิติ    รูปสฺส    สมทุโย    อิติ    รูปสฺส   
อตฺถงฺคโม   อิติ   เวทนา   อิติ   เวทนาย   สมุทโย   อิติ  เวทนาย   
อตฺถงฺคโม    อิติ    ส ฺา   อิติ   ส ฺาย   สมุทโย   อิติ   ส ฺาย   
อตฺถงฺคโม   อิติ   สงฺขารา   อิติ  สงฺขาราน  สมุทโย  อิติ  สงฺขาราน   
อตฺถงฺคโม     อิติ    วิ ฺาณ    อิติ    วิ ฺาณสฺส    สมุทโย    อิติ   
วิ ฺาณสฺส   อตฺถงฺคโม   ๑  ฯ  อย  อฏโม  เหตุ  อฏโม  ปจฺจโย   
#๑ ม. ย.ุ อตฺถงฺคโมติ ฯ    
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อาทิพฺรหฺมจริยกาย    ป ฺาย    อปฺปฏิลทฺธาย   ปฏิลาภาย   ปฏิลทฺธาย   
ภิยฺโยภาวาย   เวปุลฺลาย   ภาวนาย   ปาริปูริยา   สวตฺตติ   ฯ  อิเม   
อฏ ธมฺมา พหุการา ฯ   
    [๔๔๕]   กตเม  อฏ  ธมฺมา  ภาเวตพฺพา  ฯ  อรโิย  อฏงฺคิโก   
มคฺโค     เสยยฺถีท     สมฺมาทิฏ ิ     สมมฺาสงฺกปฺโป     สมฺมาวาจา   
สมฺมากมฺมนฺโต       สมฺมาอาชีโว       สมฺมาวายาโม      สมฺมาสติ   
สมฺมาสมาธิ ฯ อิเม อฏ ธมฺมา ภาเวตพฺพา ฯ   
    [๔๔๖]   กตเม   อฏ  ธมฺมา  ปริ ฺเยฺยา  ฯ  อฏ  โลกธมฺมา   
ลาโภ   จ   อลาโภ   จ  ยโส  จ  อยโส  จ  นินฺทา  จ  ปสสา  จ   
สุข ฺจ ทุกฺข ฺจ ฯ อิเม อฏ ธมฺมา ปริ ฺเยฺยา ฯ   
    [๔๔๗]   กตเม   อฏ   ธมฺมา   ปหาตพฺพา  ฯ  อฏ  มิจฺฉตฺตา   
มิจฺฉาทิฏ ิ       มิจฺฉาสงฺกปฺโป       มิจฺฉาวาจา      มจฺิฉากมฺมนฺโต   
มิจฺฉาอาชีโว    มิจฺฉาวายาโม    มิจฺฉาสติ    มิจฺฉาสมาธิ   ฯ   อิเม   
อฏ ธมฺมา ปหาตพฺพา ฯ   
    [๔๔๘]   กตเม   อฏ  ธมฺมา  หานภาคิยา  ฯ  อฏ  กุสีตวตฺถูนิ   
อิธาวุโส   ภิกฺขุนา   กมฺม   กาตพฺพ   โหติ   ตสฺส  เอว  โหติ  กมฺม   
โข   เม   กาตพฺพ   ภวิสฺสติ  กมฺม  โข  ปน  เม  กโรนฺตสฺส  กาโย   
กิลมิสฺสติ   หนฺทาห   นปิชฺชามีติ   ฯ   โส  นิปชชฺติ  น  วิริย  อารภติ   
อปฺปตฺตสฺส   ปตฺติยา   อนธิคตสฺส   อธิคมาย   อสจฺฉิกตสฺส  สจฺฉิกิริยาย   
อิท   ปม   กุสีตวตฺถุ   ฯ   ปุน   จปร  อาวุโส  ภิกฺขุนา  กมฺม  กต    
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โหติ   ตสฺส   เอว   โหติ   อห   โข   กมมฺ   อกาสึ   กมฺม   โข   
ปน    เม   กโรนฺตสฺส   กาโย   กลินฺโต   หนฺทาห   นิปชฺชามีติ   ฯ   
โส   นิปชชฺติ   น   วิริย   อารภติ   ฯเปฯ  อสจฺฉิกตสฺส  สจฺฉิกิริยาย   
อิท  ทุติย  กสุีตวตฺถุ  ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกฺขุนา  มคฺโค  คนตฺพฺโพ   
โหติ   ตสฺส   เอว   โหติ   มคฺโค   โข   เม   คนฺตพฺโพ   ภวิสฺสติ   
มคฺค    โข    ปน    เม   คจฺฉนฺตสฺส   กาโย   กลิมิสฺสติ   หนฺทาห   
นิปชฺชามีติ   ฯ   โส   นิปชฺชติ  น  วิริย  อารภติ  ฯเปฯ  อสจฺฉิกตสฺส   
สจฺฉิกิริยาย   อิท   ตติย   กุสีตวตฺถุ   ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกฺขุนา   
มคฺโค   คโต   โหติ   ตสฺส   เอว   โหติ   อห  โข  มคฺค  อคมาสึ   
มคฺค    โข    ปน    เม    คจฺฉนฺตสฺส   กาโย   กิลนฺโต   หนฺทาห   
นิปชฺชามีติ   ฯ   โส   นิปชฺชติ  น  วิริย  อารภติ  ฯเปฯ  อสจฺฉิกตสฺส   
สจฺฉิกิริยาย   อิท   จตุตฺถ   กุสีตวตฺถุ   ฯ   ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกขฺุ   
คาม   วา   นคิม   วา   ปณฺฑาย   จรนฺโต   น   ลภติ  ลูขสฺส  วา   
ปณีตสฺส    วา   โภชนสฺส   ยาวทตฺถ   ปาริปูรึ   ตสฺส   เอว   โหติ   
อห   โข   คาม   วา   นิคม  วา  ปณฺฑาย  จรนฺโต  นาลตฺถ  ลูขสฺส   
วา   ปณีตสฺส   วา   โภชนสฺส   ยาวทตฺถ  ปาริปูรึ  ตสฺส  เม  กาโย   
กิลนฺโต    อกมฺม ฺโ   หนฺทาห   นปิชฺชามีติ   ฯ   โส   นิปชชฺติ   น   
วิริย    อารภติ    ฯเปฯ    อสจฺฉิกตสฺส   สจฺฉิกิริยาย   อิท   ป ฺจม   
กุสีตวตฺถุ  ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกฺขุ  คาม  วา  นิคม  วา  ปณฺฑาย   
จรนฺโต    ลภติ   ลูขสฺส   วา   ปณีตสฺส   วา   โภชนสฺส   ยาวทตฺถ    
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ปาริปูรึ   ตสฺส   เอว   โหติ   อห   โข   คาม   วา   นคิม   วา   
ปณฺฑาย    จรนฺโต   อลตฺถ   ลูขสฺส   วา   ปณีตสฺส   วา   โภชนสฺส   
ยาวทตฺถ   ปาริปูรึ   ตสฺส   เม   กาโย  ครุโก  อกมมฺ ฺโ  มาสาจิต   
ม ฺเ   หนฺทาห   นิปชชฺามีติ   ฯ   โส   นิปชชฺติ   น  วิริย  อารภติ   
ฯเปฯ   อสจฺฉิกตสฺส   สจฺฉิกิริยาย   อิท   ฉฏ   กสุีตวตฺถุ   ฯ   ปุน   
จปร    อาวุโส   ภิกฺขุโน   อุปฺปนฺโน   โหติ   อปฺปมตฺตโก   อาพาโธ   
ตสฺส  เอว  โหติ  อุปฺปนฺโน  โข  ปน  ๑  เม  อย  ๒  อปฺปมตฺตโก   
อาพาโธ    อตฺถิ   กปฺโป   นิปชชฺิตุ   หนฺทาห   นิปชฺชามีติ   ฯ   โส   
นิปชฺชติ     ฯเปฯ     อสจฺฉิกตสฺส     สจฺฉิกิริยาย     อิท    สตฺตม   
กุสีตวตฺถุ   ฯ   ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกขฺุ   คิลานา  วุฏ ิโต  โหติ   
อจิรวุฏ ิโต   เคล ฺา   ตสฺส   เอว   โหติ   อห   คิลานา  วุฏ ิโต   
อจิรวุฏ ิโต   เคล ฺา   ตสฺส  เม  กาโย  ทุพฺพโล  อกมฺม ฺโ  [๓]   
หนฺทาห   นปิชฺชามีติ   ฯ   โส  นิปชชฺติ  น  วิริย  อารภติ  อปฺปตฺตสฺส   
ปตฺติยา    อนธิคตสฺส    อธิคมาย    อสจฺฉิกตสฺส    สจฺฉิกิริยาย   อิท   
อฏม กุสีตวตฺถุ ฯ อิเม อฏ ธมฺมา หานภาคิยา ฯ   
    [๔๔๙]  กตเม  อฏ  ธมฺมา  วิเสสภาคิยา  ฯ  อฏ อารพฺภวตฺถูนิ   
อิธาวุโส     ภิกฺขุนา     กมฺม     กาตพฺพ    โหติ    ตสฺส    เอว   
โหติ   กมฺม   โข   เม   กาตพฺพ   ภวิสฺสติ   กมฺม   โข   ปน  เม   
กโรนฺตสฺส   ๔   น   สกุร  พุทฺธาน  สาสน  มนสิกาตุ  หนฺทาห  วิรย   
อารภามิ    อปฺปตฺตสฺส   ปตฺติยา   อนธิคตสฺส   อธิคมาย   อสจฺฉิกตสฺส   
#๑ ม. ย.ุ ปนสทฺโท น ทิสสฺติ ฯ ๒ ม. ย.ุ อยนฺติ ปาโ น ทิสฺสติ ฯ ๓ ม. อตฺถ ิ  
#กปฺโป นิปชฺชิตุ ฯ ๔ ม. ยุ. กโรนฺเตน ฯ    
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สจฺฉิกิริยายาติ    ฯ    โส    วิริย    อารภติ   อปฺปตฺตสฺส   ปตฺติยา   
อนธิคตสฺส     อธิคมาย    อสจฺฉิกตสฺส    สจฺฉิกิริยาย    อิท    ปม   
อารพฺภวตฺถุ   ฯ   ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกฺขุนา  กมฺม  กต  โหติ  ตสฺส   
เอว   โหติ   อห   โข   กมมฺ   อกาสึ  กมฺม  โข  ปนาห  กโรนโฺต   
นาสกฺขึ    พุทฺธาน    สาสน    มนสิกาตุ   หนฺทาห   วิริย   อารภามิ   
อปฺปตฺตสฺส      ปตฺติยา      อนธิคตสฺส     อธิคมาย     อสจฺฉิกตสฺส   
สจฺฉิกิริยายาติ   ฯเปฯ  อิท  ทุติย  อารพฺภวตฺถุ  ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส   
ภิกฺขุโน   ๑   มคฺโค   คนฺตพฺโพ   โหติ   ตสฺส   เอว  โหติ  มคฺโค   
โข   เม   คนฺตพฺโพ   ภวิสสฺติ   มคฺค   โข   ปน   เม   คจฺฉนฺเตน   
น    สุกร   พุทฺธาน   สาสน   มนสิกาตุ   หนฺทาห   วิริย   อารภามิ   
อปฺปตฺตสฺส      ปตฺติยา      อนธิคตสฺส     อธิคมาย     อสจฺฉิกตสฺส   
สจฺฉิกิริยายาติ   ฯ  โส  วิริย  อารภติ  อปฺปตฺตสฺส  ปตฺติยา  อนธิคตสฺส   
อธิคมาย    อสจฺฉิกตสฺส   สจฺฉิกิริยาย   อิท   ตติย   อารพฺภวตฺถุ   ฯ   
ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกขฺุนา   มคฺโค   คโต   โหติ   ตสฺส   เอว   
โหติ    อห   โข   มคฺค   อคมาสึ   มคฺค   โข   ปนาห   คจฺฉนฺโต   
นาสกฺขึ    พุทฺธาน    สาสน    มนสิกาตุ   หนฺทาห   วิริย   อารภามิ   
อปฺปตฺตสฺส      ปตฺติยา      อนธิคตสฺส     อธิคมาย     อสจฺฉิกตสฺส   
สจฺฉิกิริยายาติ   ฯ  โส  วิริย  อารภติ  อปฺปตฺตสฺส  ปตฺติยา  อนธิคตสฺส   
อธิคมาย   อสจฺฉิกตสฺส   สจฺฉิกิริยาย   อิท   จตุตฺถ   อารพฺภวตฺถุ   ฯ   
ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกขฺุ   คาม  วา  นิคม  วา  ปณฺฑาย  จรนฺโต   
#๑ ม. ย.ุ ภิกขฺุนา ฯ    



สุตฺต ที. ปาฏิกฺวคฺโค - หนาท่ี 322 

น   ลภติ   ลขูสฺส   วา   ปณีตสฺส   วา  โภชนสฺส  ยาวทตฺถ  ปาริปูรึ   
ตสฺส   เอว   โหติ   อห   โข   ปน  คาม  วา  นิคม  วา  ปณฺฑาย   
จรนฺโต   นาลตฺถ   ลูขสฺส   วา   ปณีตสฺส   วา   โภชนสฺส  ยาวทตฺถ   
ปาริปูรึ    ตสฺส    เม   กาโย   ลหุโก   กมฺม ฺโ   หนฺทาห   วิริย   
อารภามิ   ฯเปฯ   อสจฺฉิกตสฺส  สจฺฉิกิริยายาติ  ฯ  โส  วิริย  อารภติ   
อปฺปตฺตสฺส   ปตฺติยา   อนธิคตสฺส   อธิคมาย   อสจฺฉิกตสฺส  สจฺฉิกิริยาย   
อิท   ป ฺจม   อารพฺภวตฺถุ   ฯ   ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกฺขุ  คาม  วา   
นิคม   วา   ปณฺฑาย   จรนฺโต   ลภติ   ลขูสฺส   วา   ปณีตสฺส   วา   
โภชนสฺส   ยาวทตฺถ   ปาริปูรึ   ตสฺส   เอว   โหติ   อห  โข  คาม   
วา   นิคม   วา   ปณฺฑาย   จรนฺโต   อลตฺถ   ลูขสฺส   วา  ปณีตสฺส   
วา   โภชนสฺส  ยาวทตฺถ  ปาริปูรึ  ตสสฺ  เม  กาโย  พลวา  กมฺม ฺโ   
หนฺทาห   วิรยิ   อารภามิ   อปฺปตฺตสฺส   ปตฺติยา  อนธิคตสฺส  อธิคมาย   
อสจฺฉิกตสฺส    สจฺฉิกิริยายาติ   ฯ   โส   วิริย   อารภติ   อปฺปตฺตสฺส   
ปตฺติยา    อนธิคตสฺส    อธิคมาย    อสจฺฉิกตสฺส    สจฺฉิกิริยาย   อิท   
ฉฏ    อารพฺภวตฺถุ   ฯ   ปนุ   จปร   อาวุโส   ภิกฺขุโน   อุปฺปนฺโน   
โหติ   อปฺปมตฺตโก   อาพาโธ   ตสฺส   เอว   โหติ   อุปฺปนฺโน   โข   
เม   [๑]  อปฺปมตฺตโก  อาพาโธ  าน  โข  ปเนต  วิชฺชติ  ย  เม   
อาพาโธ   ปวฑฺเฒยฺย   หนฺทาห   วิริย   อารภามิ  อปฺปตฺตสฺส  ปตฺติยา   
อนธิคตสฺส   อธิคมาย   อสจฺฉิกตสฺส   สจฺฉิกิริยายาติ   ฯ   โส   วิริย   
อารภติ    อปปฺตฺตสฺส    ปตฺติยา    ฯเปฯ   อสจฺฉิกตสฺส   สจฺฉิกิริยาย   
#๑ ยุ. อย ฯ    
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อิท   สตฺตม   อารพฺภวตฺถุ   ฯ   ปุน   จปร   อาวุโส  ภิกฺขุ  คิลานา   
วุฏ ิโต    โหติ   อจิรวุฏ ิโต   เคล ฺา   ตสฺส   เอว   โหติ   อห   
โข   คิลานา   วุฏ ิโต   อจิรวุฏ ิโต   เคล ฺา   าน   โข  ปเนต   
วิชฺชติ   ย   เม   อาพาโธ  ปจฺจุทาวตฺเตยฺย  หนฺทาห  วิริย  อารภามิ   
อปฺปตฺตสฺส  ปตฺติยา  อนธิคตสฺส  อธิคมาย  อสจฺฉิกตสฺส  สจฺฉิกิริยายาติ ฯ   
โส      วิริย     อารภติ     อปฺปตฺตสฺส     ปตฺติยา     อนธิคตสฺส   
อธิคมาย   อสจฺฉิกตสฺส   สจฺฉิกิริยาย   อิท   อฏม   อารพฺภวตฺถุ   ฯ   
อิเม อฏ ธมฺมา วิเสสภาคิยา ฯ   
    [๔๕๐]   กตเม   อฏ   ธมฺมา   ทุปปฺฏิวิชฺฌา  ฯ  อฏ  อกฺขณา   
อสมยา   พฺรหฺมจริยวาสาย   อิธาวุโส   ตถาคโต  จ  โลเก  อุปฺปนโฺน   
โหติ    อรห    สมฺมาสมฺพุทฺโธ    ธมโฺม    จ    เทสิยติ   อุปสมิโก   
ปรินิพฺพานิโก    สมโฺพธคามี   สุคตปฺปเวทิโต   อย ฺจ   ปุคฺคโล   นิรย   
อุปปนฺโน   โหติ   อย   ปโม  อกฺขโณ  อสมโย  พฺรหฺมจริยวาสาย  ฯ   
ปุน     จปร     อาวุโส     ตถาคโต     จ    โลเก    อุปปฺนฺโน   
โหติ    อรห    สมฺมาสมฺพุทฺโธ    ธมโฺม    จ    เทสิยติ   อุปสมิโก   
ปรินิพฺพานิโก     สมฺโพธคามี     สุคตปฺปเวทิโต     อย ฺจ    ปุคฺคโล   
ติรจฺฉานโยนึ    อุปปนฺโน    โหติ    อย   ทุติโย   อกฺขโณ   อสมโย   
พฺรหฺมจริยวาสาย  ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส  ตถาคโต  จ  โลเก อุปฺปนโฺน   
โหติ    อรห    สมฺมาสมฺพุทฺโธ    ธมโฺม    จ    เทสิยติ   อุปสมิโก   
ปรินิพฺพานิโก     สมฺโพธคามี     สุคตปฺปเวทิโต     อย ฺจ    ปุคฺคโล    
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ปตฺติวิสย    อุปปนฺโน    โหติ    อย    ตติโย    อกฺขโณ    อสมโย   
พฺรหฺมจริยวาสาย  ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส  ตถาคโต  จ  โลเก อุปฺปนโฺน   
โหติ   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ธมฺโม   จ   เทสิยติ  อุปสมิโก  ฯเปฯ   
อย ฺจ    ปุคฺคโล    อ ฺตร   ทีฆายุก   เทวนิกาย   อุปปนฺโน   โหติ   
อย   จตุตฺโถ   อกฺขโณ   อสมโย   พฺรหฺมจริยวาสาย   ฯ   ปุน  จปร   
อาวุโส   ตถาคโต   จ   โลเก  อุปฺปนฺโน  โหติ  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
ธมฺโม   จ   เทสิยติ   ฯเปฯ   อย ฺจ  ปุคฺคโล  ปจฺจนฺติเมสุ  ชนปเทสุ   
ปจฺจาชาโต   โหติ   มิลกฺขเกสุ   ๑  อวิ ฺาตาเรสุ  ยตฺถ  นตฺถิ  คติ   
ภิกฺขูน    ภิกขฺุนีน    อุปาสกาน   อุปาสิกาน   อย   ป ฺจโม   อกขฺโณ   
อสมโย   พฺรหฺมจริยวาสาย   ฯ   ปุน   จปร   อาวุโส   ตถาคโต  จ   
โลเก    อุปฺปนฺโน    โหติ    อรห   สมมฺาสมฺพุทฺโธ   ฯเปฯ   อย ฺจ   
ปุคฺคโล   มชฌฺิเมสุ   ชนปเทสุ   ปจฺจาชาโต   โหติ   โส   จ   โหติ   
มิจฺฉาทิฏ ิ    ๒   วิปรีตทสฺสโน   นตฺถิ   ทินฺน   นตฺถิ   ยิฏ   นตฺถิ   
หุต   นตฺถ ิ  สุกตทุกฺกฏาน   กมฺมาน   ผลวิปาโก   นตฺถิ   อย  โลโก   
นตฺถิ    ปโร   โลโก   นตฺถ ิ  มาตา   นตฺถิ   ปตา   นตฺถิ   สตฺตา   
โอปปาติกา   นตฺถิ   โลเก   สมณพฺราหฺมณา  สมฺมคฺคตา  สมฺมาปฏิปนฺนา   
เย    อิม ฺจ    โลก    ปร ฺจ    โลก   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   
ปเวเทนฺติ   อย   ฉฏโ   อกฺขโณ  อสมโย  พฺรหฺมจรยิวาสาย  ฯ  ปุน   
จปร  อาวุโส  ตถาคโต  จ  โลเก  อุปฺปนฺโน  โหติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
ฯเปฯ     อย ฺจ     ปุคฺคโล    มชฺฌิเมสุ    ชนปเทสุ    ปจฺจาชาโต   
#๑ ม. มลิกฺเขสุ ฯ  ๒ ม. มิจฺฉาทิฏ ิโก ฯ    
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โหติ    โส    จ    โหติ   ทปฺุป ฺโ   ชโฬ   เอลมูโค   นปฺปฏิพโล   
สุภาสิตทุพฺภาสิตาน    อตฺถม ฺาตุ    อย   สตฺตโม   อกฺขโณ   อสมโย   
พฺรหฺมจริยวาสาย   ฯ   ปุน   จปร   อาวุโส  ตถาคโต  จ  โลเก  น   
อุปฺปนฺโน    โหติ   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ธมฺโม   จ   น   เทสิยติ   
อุปสมิโก     ปรินิพฺพานิโก     สมฺโพธคามี    สุคตปฺปเวทิโต    อย ฺจ   
ปุคฺคโล   มชฌฺิเมสุ   ชนปเทสุ   ปจฺจาชาโต   โหติ   โส  จ  ป ฺวา   
อชโฬ    อเนลมูโค   ปฏิพโล   สุภาสิตทุพฺภาสิตาน   อตฺถม ฺาตุ   อย   
อฏโม   อกขฺโณ   อสมโย   พฺรหฺมจรยิวาสาย  ฯ  อิเม  อฏ  ธมฺมา   
ทุปฺปฏิวิชฺฌา ฯ   
    [๔๕๑]    กตเม    อฏ    ธมฺมา   อุปฺปาเทตพฺพา   ฯ   อฏ   
มหาปุริสวิตกฺกา    อปฺปจฺฉสฺสาย    ธมโฺม    นาย   ธมฺโม   มหิจฺฉสฺส   
สนฺตุฏสฺสาย    ธมโฺม    นาย    ธมฺโม   อสนฺตุฏสฺส   ปวิวิตฺตสฺสาย   
ธมฺโม    นาย    ธมฺโม   สงฺคณิการามสฺส   อารทฺธวิริยสฺสาย   ธมฺโม   
นาย    ธมฺโม    กุสีตสฺส   อุปฏ ิตสฺสติสฺสาย   ธมโฺม   นาย   ธมโฺม   
มุฏสฺสติสฺส    สมาหิตสฺสาย    ธมฺโม    นาย    ธมโฺม   อสมาหิตสฺส   
ป ฺวโต   อย   ธมโฺม   นาย  ธมฺโม  ทุปฺป ฺสฺส  นิปฺปป ฺจารามสฺสาย   
ธมฺโม      นปิฺปป ฺจรติโน      นาย      ธมฺโม      ปป ฺจารามสฺส   
ปป ฺจรติโนติ ฯ อิเม อฏ ธมฺมา อุปฺปาเทตพฺพา ฯ   
    [๔๕๒]  กตเม  อฏ  ธมฺมา  อภิ ฺเยฺยา  ฯ  อฏ  อภิภายตนานิ   
อชฺฌตฺตรูปส ฺ ี   เอโก  พหิทฺธารูปานิ  ปสฺสติ  ปริตฺตานิ  สุวณฺณ-    
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ทุพฺพณฺณานิ    ตานิ    อภิภุยฺย     ชานามิ     ปสฺสามีติ      เอวส ฺ ี   
โหติ   อิท   ปม  อภิภายตน  ฯ  อชฌฺตฺตรูปส ฺ ี  เอโก  พหิทฺธา- 
รูปานิ  ปสฺสติ      อปฺปมาณานิ      สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ   ตานิ   อภิภุยฺย   
ชานามิ    ปสสฺามีติ   เอวส ฺ ี   โหติ   อิท   ทุติย   อภิภายตน   ฯ   
อชฺฌตฺตอรูปส ฺ ี  เอโก  พหิทฺธารูปานิ  ปสฺสติ  ปริตฺตานิ  สุวณฺณ- 
ทุพฺพณฺณานิ  ตานิ    อภิภุยฺย      ชานามิ     ปสฺสามีติ   เอวส ฺ ี  โหติ   
อิท   ตติย   อภิภายตน   ฯ   อชฌฺตฺตอรูปส ฺ ี   เอโก   พหิทฺธารูปานิ   
ปสฺสติ    อปฺปมาณานิ    สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ    ตานิ    อภิภุยฺย   ชานามิ   
ปสฺสามีติ   เอวส ฺ ี  โหติ  อิท  จตุตฺถ  อภิภายตน  ฯ  อชฌฺตฺตอรูปส ฺ ี   
เอโก       พหิทฺธารูปานิ       ปสฺสติ       นีลานิ      นลีวณฺณานิ   
นีลนิทสฺสนานิ    นลีนิภาสานิ    เสยฺยถาป    นาม   อุมฺมารปุปฺผ   นีล   
นีลวณฺณ    นลีนิทสฺสน   นีลนิภาส   เสยฺยถาป   วา   ปน   ต   วตฺถ   
พาราณเสยฺยก   อุภโตภาควิมฏ   นลี   นีลวณฺณ   นีลนิทสฺสน  นีลนิภาส   
เอวเมว    อชฌฺตฺตอรูปส ฺ ี    เอโก   พหิทฺธารูปานิ   ปสฺสติ   นีลานิ   
นีลวณฺณานิ    นลีนิทสฺสนานิ    นีลนภิาสานิ    ตานิ   อภิภุยฺย   ชานามิ   
ปสฺสามีติ   เอวส ฺ ี  โหติ  อิท  ป ฺจม  อภิภายตน  ฯ  อชฌฺตฺตอรูปส ฺ ี   
เอโก       พหิทฺธารูปานิ       ปสฺสติ       ปตานิ      ปตวณฺณานิ   
ปตนิทสฺสนานิ     ปตนิภาสานิ     เสยฺยถาป     นาม    กณฺณิการปุปฺผ   
ปต    ปตวณฺณ    ปตนิทสสฺน   ปตนิภาส   เสยฺยถาป   วา   ปน   ต   
วตฺถ    พาราณเสยฺยก    อุภโตภาควิมฏ   ปต   ปตวณฺณ   ปตนิทสฺสน    
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ปตนิภาส   เอวเมว   อชฌฺตฺตอรูปส ฺ ี   เอโก   พหิทฺธารูปานิ   ปสฺสติ   
ปตานิ    ปตวณฺณานิ    ปตนิทสฺสนานิ    ปตนิภาสานิ    ตานิ   อภิภุยฺย   
ชานามิ    ปสสฺามีติ   เอวส ฺ ี   โหติ   อิท   ฉฏ   อภิภายตน   ฯ   
อชฺฌตฺตอรูปส ฺ ี  เอโก  พหิทฺธารูปานิ  ปสฺสติ  โลหิตกานิ  โลหิตกวณฺณานิ   
โลหิตกนิทสสฺนานิ        โลหิตกนิภาสานิ       เสยฺยถาป       นาม   
พนฺธุชีวกปุปฺผ    โลหิตก    โลหิตกวณฺณ   โลหิตกนิทสฺสน   โลหิตกนิภาส   
เสยฺยถาป  วา  ปน  ต  วตฺถ  พาราณเสยฺยก  อุภโตภาควิมฏ  โลหิตก   
โลหิตกวณฺณ   โลหิตกนิทสฺสน   โลหิตกนิภาส   เอวเมว  อชฺฌตฺตอรูปส ฺ ี   
เอโก      พหิทฺธารูปานิ     ปสฺสติ     โลหิตกานิ     โลหิตกวณฺณานิ   
โลหิตกนิทสสฺนานิ     โลหิตกนิภาสานิ     ตานิ     อภิภุยฺย    ชานามิ   
ปสฺสามีติ  เอวส ฺ ี  โหติ   อิท  สตฺตม  อภิภายตน  ฯ  อชฌฺตฺตอรูปส ฺ ี   
เอโก      พหิทฺธารูปานิ     ปสฺสติ     โอทาตานิ     โอทาตวณฺณานิ   
โอทาตนิทสฺสนานิ    โอทาตนิภาสานิ   เสยฺยถาป   นาม   โอสธิตารกา   
โอทาตา   โอทาตวณฺณา   โอทาตนิทสฺสนา   โอทาตนิภาสา   เสยฺยถาป   
วา  ปน  ต  วตฺถ  พาราณเสยฺยก  อุภโตภาควิมฏ  โอทาต โอทาตวณฺณ   
โอทาตนิทสฺสน       โอทาตนิภาส      เอวเมว      อชฺฌตฺตอรูปส ฺ ี   
เอโก  พหิทฺธารูปานิ  ปสฺสติ  โอทาตานิ  โอทาตวณฺณานิ โอทาตนิทสฺสนานิ   
โอทาตนิภาสานิ       ตานิ      อภิภุยฺย      ชานามิ      ปสฺสามีติ   
เอวส ฺ ี   โหติ   อิท   อฏม   อภิภายตน   ฯ   อิเม  อฏ  ธมมฺา   
อภิ ฺเยฺยา ฯ    
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    [๔๕๓]   กตเม   อฏ  ธมฺมา  สจฺฉิกาตพฺพา  ฯ  อฏ  วิโมกขฺา   
รูป   รูปานิ   ปสฺสติ   อย   ปโม   วิโมกฺโข   ฯ   อชฌฺตฺตอรูปส ฺ ี   
เอโก   พหิทฺธารูปานิ   ปสฺสติ   อย   ทุติโย   วิโมกฺโข  ฯ  สุภนฺเตว   
อธิมุตฺโต   โหติ   อย   ตติโย   วิโมกโฺข   ฯ   สพฺพโส   รูปส ฺาน   
สมติกฺกมา    ปฏิฆส ฺาน    อตฺถงฺคมา    นานตฺตส ฺาน   อมนสิการา   
อนนฺโต    อากาโสติ    อากาสาน ฺจายตน   อุปสมปฺชฺช   วิหรติ   อย   
จตุตฺโถ    วิโมกฺโข    ฯ    สพฺพโส   อากาสาน ฺจายตน   สมติกฺกมฺม   
อนนฺต    วิ ฺาณนฺติ    วิ ฺาณ ฺจายตน    อุปสมปฺชฺช    วิหรติ    อย   
ป ฺจโม    วิโมกฺโข    ฯ    สพฺพโส    วิ ฺาณ ฺจายตน    สมติกฺกมฺม   
นตฺถิ    กิ ฺจีติ    อากิ ฺจ ฺายตน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   อย   ฉฏโ   
วิโมกฺโข  ฯ  สพฺพโส  อากิ ฺจ ฺายตน  สมติกฺกมฺม เนวส ฺานาส ฺายตน   
อุปสมฺปชฺช      วิหรติ      อย      สตฺตโม      วิโมกโฺข      ฯ   
สพฺพโส     เนวส ฺานาส ฺายตน     สมติกฺกมฺม    ส ฺาเวทยิตนิโรธ   
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   อย   อฏโม   วิโมกฺโข  ฯ  อิเม  อฏ  ธมมฺา   
สจฺฉิกาตพฺพา   ฯ   อิติ   อิเม   อสีติ   ธมฺมา   ภูตา   คจฺฉา  ตถา   
อวิตถา อน ฺถา สมฺมา ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา ฯ   
    [๔๕๔]  นว  ธมฺมา  พหุการา  นว  ธมฺมา  ภาเวตพฺพา นว ธมฺมา   
ปริ ฺเยฺยา   นว   ธมฺมา   ปหาตพฺพา   นว  ธมฺมา  หานภาคิยา  นว   
ธมฺมา  วิเสสภาคิยา  นว  ธมฺมา  ทุปฺปฏิวิชฺฌา  นว ธมฺมา อุปฺปาเทตพฺพา   
นว ธมฺมา อภิ ฺเยฺยา นว ธมฺมา สจฺฉิกาตพฺพา ฯ    
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    [๔๕๕]  กตเม  นว ธมมฺา พหุการา ฯ นว โยนโิสมนสิการมูลิกา ๑   
ธมฺมา    โยนโิส    มนสกิโรโต   ปาโมชฺช   ชายติ   ปมุทิตสฺส   ปติ   
ชายติ    ปติมนสฺส   กาโย   ปสฺสมฺภติ   ปสฺสทฺธกาโย   สุข   เวเทติ   
สุขิโน  จิตฺต  สมาธิยติ  สมาหิตจิตฺโต  ๒  ยถาภูต  ชานาติ  ๓ ปสฺสติ   
ยถาภูต   ชาน   ปสฺส   สย  ๔  นิพฺพินฺทติ  นิพฺพินฺท  วิรชฺชติ  วิราคา   
วิมุจฺจติ ฯ อิเม นว ธมฺมา พหุการา ฯ   
    [๔๕๖]  กตเม  นว  ธมมฺา ภาเวตพฺพา ฯ นว ปาริสุทฺธิปธานิยงฺคานิ   
สีลวิสุทฺธิ     ปาริสุทฺธิปธานิยงฺค     จิตฺตวิสุทฺธิ     ปาริสุทฺธิปธานิยงฺค  
ทิฏ ิวิสุทฺธิ           ปาริสุทธฺิปธานิยงฺค            กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ   
ปาริสุทฺธิปธานิยงฺค      มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธิ     ปาริสุทฺธิปธานิยงฺค   
ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธิ        ปาริสทฺุธิปธานิยงฺค       าณทสฺสนวิสุทฺธิ   
ปาริสุทฺธิปธานิยงฺค    ป ฺาวิสุทฺธิ   ปาริสุทฺธิปธานิยงฺค   วิมุตฺติวิสุทฺธิ  
ปาริสุทฺธิปธานิยงฺค ฯ อิเม นว ธมฺมา ภาเวตพฺพา ฯ   
    [๔๕๗]   กตเม   นว   ธมฺมา  ปริ ฺเยฺยา  ฯ  นว  สตฺตาวาสา   
สนฺตาวุโส   สตฺตา   นานตฺตกายา   นานตฺตส ฺ ิโน  เสยฺยถาป  มนุสฺสา   
เอกจฺเจ  จ  เทวา  เอกจฺเจ  จ  วินิปาติกา  อย ปโม สตฺตาวาโส ฯ   
สนฺตาวุโส   สตฺตา   นานตฺตกายา   เอกตฺตส ฺ ิโน   เสยฺยถาป  เทวา   
พฺรหฺมกายิกา    ปมาภินิพฺพตฺตา    อย    ทุติโย    สตฺตาวาโส    ฯ   
สนฺตาวุโส   สตฺตา   เอกตฺตกายา   นานตฺตส ฺ ิโน   เสยฺยถาป  เทวา   
อาภสฺสรา  อย  ตติโย  สตฺตาวาโส  ฯ  สนฺตาวุโส  สตฺตา เอกตฺตกายา   
#๑ ม. ย.ุ ...มลูกา ฯ ๒ ม. สมาหิเต จิตฺเต ฯ ยุ. สมาหิเตน จิตฺเตน ฯ   
#๓ ยุ. ปชานาติ ฯ ๔ ม. ย.ุ อย น ทิสฺสติ ฯ    
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เอกตฺตส ฺ ิโน     เสยฺยถาป    เทวา    สุภกิณฺหา    อย    จตุตฺโถ   
สตฺตาวาโส  ฯ  สนฺตาวุโส  สตฺตา  อส ฺ ิโน  อปฺปฏิสเวทิโน  เสยฺยถาป   
เทวา    อส ฺ ิสตฺตา    อย   ป ฺจโม   สตฺตาวาโส   ฯ   สนฺตาวุโส   
สตฺตา    สพฺพโส    รูปส ฺาน   สมติกฺกมา   ปฏฆิส ฺาน   อตฺถงฺคมา   
นานตฺตส ฺาน   อมนสิการา  อนนฺโต  อากาโสติ  อากาสาน ฺจายตนูปคา   
อย    ฉฏโ    สตฺตาวาโส    ฯ    สนฺตาวุโส    สตฺตา    สพฺพโส   
อากาสาน ฺจายตน   สมติกฺกมฺม   อนนฺต  วิ ฺาณนฺติ  วิ ฺาณ ฺจายตนูปคา   
อย      สตฺตโม      สตฺตาวาโส      ฯ     สนฺตาวุโส     สตฺตา   
สพฺพโส   วิ ฺาณ ฺจายตน  สมติกฺกมฺม  นตฺถ ิ กิ ฺจีติ  อากิ ฺจ ฺายตนูปคา   
อย      อฏโม      สตฺตาวาโส      ฯ     สนฺตาวุโส     สตฺตา   
สพฺพโส    อากิ ฺจ ฺายตน   สมติกฺกมฺม   สนฺตเมต   ปณีตเมตนฺติ   ๑   
เนวส ฺานาส ฺายตนูปคา    อย    นวโม    สตฺตาวาโส   ฯ   อิเม   
นว ธมฺมา ปริ ฺเยฺยา ฯ   
    [๔๕๘]  กตเม  นว  ธมมฺา  ปหาตพฺพา  ฯ  นว ตณฺหามูลิกา ธมฺมา   
ตณฺห   ปฏิจฺจ   ปริเยสนา   ปริเยสน   ปฏิจฺจ   ลาโภ   ลาภ  ปฏจฺิจ   
วินิจฺฉโย   วินิจฺฉย   ปฏิจฺจ   ฉนฺทราโค   ฉนฺทราค  ปฏิจฺจ  อชฺโฌสาน   
อชฺโฌสาน    ปฏิจฺจ   ปรคฺิคโห   ปริคฺคห   ปฏิจฺจ   มจฺฉริย   มจฺฉริย   
ปฏิจฺจ    อารกฺโข    อารกฺขาธิกรณ    ปฏิจฺจ    ทณฺฑาทานสตฺถาทาน-   
กลหวิคฺคหวิวาทตุวตุวเปสุ ฺมุสาวาทา    อเนเก    ปาปกา    อกุสลา   
ธมฺมา สวตฺตนฺติ ๒ ฯ อิเม นว ธมฺมา ปหาตพฺพา ฯ   
#๑ ม. ย.ุ สนตฺเมต ปณีตเมตนฺตีติ น ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. สมฺภวนฺติ ฯ    
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    [๔๕๙]   กตเม   นว  ธมฺมา  หานภาคิยา  ฯ  นว  อาฆาตวตฺถูนิ   
อนตฺถ   เม   อจรีติ  อาฆาต  พนฺธติ  ฯ  อนตฺถ  เม  จรตีติ  อาฆาต   
พนฺธติ   ฯ   อนตฺถ   เม   จริสฺสตีติ  อาฆาต  พนฺธติ  ฯ  ปยสฺส  เม   
มนาปสฺส   อนตฺถ   อจรีติ   อาฆาต  พนฺธติ  ฯ  ปยสฺส  เม  มนาปสฺส   
อนตฺถ   จรตีติ   อาฆาต   พนฺธติ   ฯ   ปยสฺส  เม  มนาปสฺส  อนตฺถ   
จริสฺสตีติ   อาฆาต   พนฺธติ   ฯ   อปฺปยสฺส   เม   อมนาปสฺส   อตฺถ   
อจรีติ   อาฆาต   พนฺธติ   ฯ  อปฺปยสฺส  เม  อมนาปสฺส  อตฺถ  จรตีติ   
อาฆาต  พนฺธติ  ฯ  อปฺปยสฺส  เม  อมนาปสฺส  อตฺถ  จริสฺสตีติ  อาฆาต   
พนฺธติ ฯ อิเม นว ธมฺมา หานภาคิยา ฯ   
    [๔๖๐]  กตเม  นว  ธมมฺา  วิเสสภาคิยา  ฯ  นว อาฆาตปฏิวินยา   
อนตฺถ  เม  อจรีติ  ๑  ต  กเุตตฺถ  ลพฺภาติ อาฆาต ปฏิวิเนติ ฯ อนตฺถ   
เม  จรตีติ  ๑  ต  กุเตตฺถ  ลพฺภาติ  อาฆาต  ปฏิวิเนติ  ฯ อนตฺถ เม   
จริสฺสตีติ  ๒  ต  กุเตตฺถ  ลพฺภาติ  อาฆาต  ปฏิวิเนติ  ฯ  ปยสฺส  เม   
มนาปสฺส  อนตฺถ  อจรีติ  ๑  ต  กุเตตฺถ  ลพฺภาติ  อาฆาต ปฏิวิเนติ ฯ   
ปยสฺส  เม  มนาปสฺส  อนตฺถ  จรตีติ  ๑  ต  กุเตตฺถ  ลพฺภาติ อาฆาต   
ปฏิวิเนติ  ฯ  ปยสฺส  เม  มนาปสฺส  อนตฺถ  จริสฺสตีติ  ๒  ต  กุเตตฺถ   
ลพฺภาติ   อาฆาต   ปฏิวิเนติ   ฯ   อปฺปยสฺส   เม   อมนาปสฺส  อตฺถ   
อจรีติ  ๑  ต  กุเตตฺถ  ลพฺภาติ  อาฆาต  ปฏิวิเนติ  ฯ  อปฺปยสฺส  เม   
อมนาปสฺส  อตฺถ  จรตีติ  ๑  ต  กุเตตฺถ  ลพฺภาติ  อาฆาต ปฏิวิเนติ ฯ   
อปฺปยสฺส   เม   อมนาปสฺส  อตฺถ  จรสิฺสตีติ  ๒  ต  กุเตตฺถ  ลพฺภาติ   
#๑ ม. ย.ุ อิติสทฺโท น ทิสสฺติ ฯ ๒ ม. อิติสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ    



สุตฺต ที. ปาฏิกฺวคฺโค - หนาท่ี 332 

อาฆาต ปฏิวิเนติ ฯ อิเม นว ธมฺมา วิเสสภาคิยา ฯ   
    [๔๖๑]   กตเม   นว   ธมฺมา   ทุปฺปฏวิิชฺฌา   ฯ  นว  นานตฺตา   
ธาตุนานตฺต    ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ   ผสฺสนานตฺต   ผสฺสนานตฺต   ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ     เวทนานานตฺต     เวทนานานตฺต     ปฏจฺิจ    อุปฺปชชฺติ   
ส ฺานานตฺต     ส ฺานานตฺต    ปฏิจฺจ    อุปฺปชฺชติ    สงฺกปฺปนานตฺต   
สงฺกปฺปนานตฺต     ปฏิจฺจ     อุปฺปชชฺติ     ฉนฺทนานตฺต    ฉนฺทนานตฺต   
ปฏิจฺจ      อุปฺปชฺชติ     ปริฬาหนานตฺต     ปริฬาหนานตฺต     ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ    ปริเยสนานานตฺต    ปริเยสนานานตฺต    ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   
ลาภนานตฺต ฯ อิเม นว ธมฺมา ทุปฺปฏวิิชฺฌา ฯ   
    [๔๖๒]   กตเม   นว   ธมฺมา   อุปฺปาเทตพฺพา   ฯ  นว  ส ฺา   
อสุภส ฺา     มรณส ฺา     อาหาเร     ปฏิกลูส ฺา     สพฺพโลเก   
อนภิรตส ฺา    ๑    อนิจฺจส ฺา    อนิจฺเจ    ทกุขฺส ฺา    ทกฺุเข   
อนตฺตส ฺา    ปหานส ฺา    วิราคส ฺา    ฯ   อิเม   นว   ธมฺมา   
อุปฺปาเทตพฺพา ฯ   
    [๔๖๓]   กตเม  นว  ธมฺมา  อภิ ฺเยฺยา  ฯ  นว  อนุปุพฺพวิหารา   
อิธาวุโส  ภิกขฺุ  วิวิจฺจเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก   
สวิจาร   วิเวกช  ปติสุข  ปมชฺฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  วิตกกฺวิจาราน   
วูปสมา    อชฌฺตฺต    สมฺปสาทน    เจตโส    เอโกทภิาว    อวิตกกฺ   
อวิจาร   สมาธิช   ปติสุข   ทุติยชฺฌาน   อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ปติยา  จ   
วิราคา   อุเปกฺขโก   จ  วิหรติ  สโต  จ  สมฺปชาโน  สุข ฺจ  กาเยนใ   
#๑ ม. ย.ุ อนภิรติส ฺา ฯ    
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ปฏิสเวเทติ   ยนฺต   อริยา   อาจิกฺขนฺติ  อุเปกฺขโก  สติมา  สุขวิหารีติ   
ตติยชฺฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   สุขสฺส   จ   ปหานา   ทุกฺขสฺส   จ   
ปหานา    ปพฺุเพ    ว   โสมนสฺสโทมนสฺสาน   อตฺถงฺคมา   อทุกฺขมสุข   
อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ     จตุตฺถชฺฌาน    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    สพฺพโส   
รูปส ฺาน    สมติกฺกมา    ปฏิฆส ฺาน    อตฺถงฺคมา    นานตฺตส ฺาน   
อมนสิการา    อนนฺโต    อากาโสติ    อากาสาน ฺจายตน   อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ      สพฺพโส      อากาสาน ฺจายตน     สมติกกฺมฺม     อนนฺต   
วิ ฺาณนฺติ      วิ ฺาณ ฺจายตน     อุปสมฺปชฺช     วิหรติ     สพฺพโส   
วิ ฺาณ ฺจายตน     สมติกฺกมฺม     นตฺถิ     กิ ฺจีติ    อากิ ฺจ ฺายตน   
อุปสมฺปชฺช วิหรติ สพฺพโส อากิ ฺจ ฺายตน สมติกฺกมฺม เนวส ฺานาส ฺายตน   
อุปสมฺปชฺช        วิหรติ        สพฺพโส       เนวส ฺานาส ฺายตน   
สมติกฺกมฺม      ส ฺาเวทยิตนิโรธ      อุปสมฺปชฺช      วิหรติ     ฯ   
อิเม นว ธมฺมา อภิ ฺเยฺยา ฯ   
    [๔๖๔]  กตเม  นว  ธมมฺา  สจฺฉิกาตพฺพา  ฯ  นว  อนุปุพฺพนิโรธา   
ปม   ฌาน   สมาปนฺนสฺส   กามส ฺา   นิรุทฺธา   โหติ   ทุติย  ฌาน   
สมาปนฺนสฺส   วิตกฺกวิจารา   นิรุทฺธา   โหนฺติ  ตติย  ฌาน  สมาปนฺนสฺส   
ปติ    นิรุทฺธา   โหติ   จตุตฺถ   ฌาน   สมาปนฺนสฺส   อสฺสาสปสฺสาสา   
นิรุทฺธา     โหนฺติ     อากาสาน ฺจายตน     สมาปนฺนสฺส    รูปส ฺา   
นิรุทฺธา   โหติ   วิ ฺาณ ฺจายตน   สมาปนฺนสฺส  อากาสาน ฺจา- 
ยตนส ฺา  นิรุทฺธา    โหติ      อากิ ฺจ ฺายตน       สมาปนฺนสสฺ    
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วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺา      นิรุทฺธา     โหติ     เนวส ฺานาส ฺายตน   
สมาปนฺนสฺส   อากิ ฺจ ฺายตนส ฺา   นิรุทฺธา   โหติ  ส ฺาเวทยิตนิโรธ   
สมาปนฺนสฺส    ส ฺา    จ    เวทนา    จ    นิรุทฺธา   โหนฺติ   ฯ   
อิเม   นว   ธมฺมา   สจฺฉิกาตพฺพา  ฯ  อิติ  อิเม  นวุติ  ธมฺมา  ภูตา   
ตจฺฉา ตถา อวิตถา อน ฺถา สมฺมา ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา ฯ   
    [๔๖๕]   ทส   ธมฺมา   พหุการา   ทส  ธมฺมา  ภาเวตพฺพา  ทส   
ธมฺมา    ปริ ฺเยฺยา    ทส    ธมฺมา    ปหาตพฺพา    ทส    ธมฺมา   
หานภาคิยา   ทส   ธมฺมา   วิเสสภาคิยา   ทส   ธมฺมา   ทุปฺปฏิวิชฌฺา   
ทส   ธมฺมา   อุปฺปาเทตพฺพา   ทส   ธมฺมา   อภิ ฺเยฺยา  ทส  ธมฺมา   
สจฺฉิกาตพฺพา ฯ   
    [๔๖๖]  กตเม  ทส  ธมมฺา  พหุการา  ฯ  ทส  นาถกรณา  ธมมฺา   
อิธาวุโส     ภิกฺขุ    สีลวา    โหติ    ปาติโมกฺขสวรสวุโต    วิหรติ   
อาจารโคจรสมฺปนฺโน   อนุมตฺเตสุ  วชฺเชสุ  ภยทสฺสาวี  สมาทาย  สิกฺขติ๖   
สิกฺขาปเทสุ   ฯ   ยปาวุโส   ภิกฺขุ   สีลวา  โหติ  ปาติโมกฺขสวรสวุโต   
วิหรติ     อาจารโคจรสมฺปนฺโน    อนุมตฺเตสุ    วชเฺชสุ    ภยทสฺสาวี   
สมาทาย    สกิฺขติ    สิกฺขาปเทสุ    อย    ธมฺโม    นาถกรโณ   ฯ   
ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกขฺุ   พหุสฺสุโต   โหติ   สตุธโร  สุตสนฺนิจโย   
เย   เต   ธมฺมา   อาทิกลฺยาณา   มชฺเฌกลฺยาณา   ปรโิยสานกลฺยาณา   
สาตฺถ    สพฺย ฺชน    เกวลปริปุณฺณ    ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   อภิวทนฺติ   
ตถารูปาสฺส    ธมฺมา    พหุสฺสุตา    โหนฺติ   ธตา   วจสา   ปริจิตา    
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มนสานุเปกฺขิตา   ทิฏ ิยา   สุปฺปฏิวิทฺธา   ฯ  ยปาวุโส  ภิกฺขุ  พหุสฺสุโต   
โหติ   ฯเปฯ   ทฏิ ิยา   สปฺุปฏิวิทฺธา   อยป   ธมโฺม   นาถกรโณ  ฯ   
ปุน    จปร    อาวุโส   ภิกขฺุ   กลฺยาณมิตฺโต   โหติ   กลฺยาณสหาโย   
กลฺยาณสมฺปวงฺโก     ฯ    ยปาวุโส    ภิกฺขุ    กลฺยาณมิตฺโต    โหติ   
กลฺยาณสหาโย   กลฺยาณสมฺปวงฺโก   อยป   ธมโฺม   นาถกรโณ  ฯ  ปุน   
จปร    อาวุโส    ภิกฺขุ    สวุโจ   โหติ   โสวจสฺสกรเณหิ   ธมฺเมหิ   
สมนฺนาคโต    ขโม   โหติ   ปทกฺขิณคฺคาหี   อนุสาสนึ   ฯ   ยปาวุโส   
ภิกฺขุ   สุวโจ   โหติ   โสวจสฺสกรเณหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   ขโม   
โหติ    ปทกขิฺณคฺคาหี    อนุสาสนึ    อยป    ธมฺโม   นาถกรโณ   ฯ   
ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกขฺุ   ยานิ   ตานิ  สพฺรหฺมจารีน  อุจฺจาวจานิ   
กึกรณียานิ    ตตฺถ    ทกฺโข   โหติ   อนลโส   ตตฺรปุายาย   วีมสาย   
สมนฺนาคโต   อล  กาตุ  อล  สวิธาตุ  ฯ  ยปาวุโส  ภิกฺขุ  ยานิ  ตานิ   
สพฺรหฺมจารีน   อุจฺจาวจานิ   กึกรณียานิ   ตตฺถ   ทกฺโข  โหติ  อนลโส   
ตตฺรุปายาย   วีมสาย   สมนฺนาคโต   อล   กาตุ   อล  สวิธาตุ  อยป   
ธมฺโม   นาถกรโณ   ฯ   ปุน   จปร  อาวุโส  ภิกฺขุ  ธมฺมกาโม  โหติ   
ปยสมุทาหาโร  อภิธมฺเม  อภิวินเย  โอฬารปาโมชฺโช  ฯ  ยปาวุโส ภิกฺขุ   
ธมฺมกาโม   โหติ  ปยสมทุาหาโร  อภิธมฺเม  อภิวินเย  โอฬารปาโมชฺโช   
อยป   ธมโฺม   นาถกรโณ   ฯ   ปุน   จปร  อาวุโส  ภิกฺขุ  สนฺตุฏโ   
โหติ     อิตรีตรจีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรหิ     ฯ   
ยปาวุโส    ภิกฺขุ    สนฺตุฏโ    โหติ    อิตรีตรจีวรปณฺฑปาตเสนาสน-    
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คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรหิ    อยป   ธมฺโม   นาถกรโณ   ฯ   ปุน   
จปร  อาวุโส  ภิกฺขุ  อารทฺธวิริโย  วิหรติ  อกุสลาน  ธมฺมาน  ปหานาย   
กุสลาน   ธมมฺาน   อุปสมปฺทาย   ถามวา   ทฬฺหปรกฺกโม  อนิกขิฺตฺตธุโร   
กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   ฯ   ยปาวุโส   ภิกฺขุ  อารทฺธวิริโย  วิหรติ  ฯเปฯ   
อยป   ธมโฺม   นาถกรโณ   ฯ   ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ  สติมา   
โหติ   ปรเมน   สติเนปกฺเกน  สมนฺนาคโต  จิรกตป  จิรภาสิตป  สริตา   
อนุสฺสริตา   ฯ   ยปาวุโส   ภิกฺขุ  สติมา  โหติ  ปรเมน  สติเนปกฺเกน   
สมนฺนาคโต   จิรกตป   จิรภาสิตป   สริตา   อนุสฺสริตา   อยป  ธมฺโม   
นาถกรโณ  ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกขฺุ  ป ฺวา  โหติ อุทยตฺถคามินิยา   
ป ฺาย   สมนฺนาคโต   อริยาย  นิพฺเพธิกาย  สมมฺาทุกฺขกฺขยคามินิยา  ฯ   
ยปาวุโส    ภิกฺขุ    ป ฺวา    โหติ   ฯเปฯ   สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา   
อยป      ธมฺโม     นาถกรโณ     ฯ     อิเม     ทส     ธมฺมา   
พหุการา ฯ   
    [๔๖๗]   กตเม   ทส  ธมฺมา  ภาเวตพฺพา  ฯ  ทส  กสิณายตนานิ   
ปวีกสิณเมโก  ส ฺชานาติ  อุทฺธ  อโธ จ ๑ ติริย อนฺวย ๒ อปฺปมาณ ฯ   
อาโปกสิณเมโก    ส ฺชานาติ    ฯ   เตโชกสิณเมโก   ส ฺชานาติ   ฯ   
วาโยกสิณเมโก    ส ฺชานาติ    ฯ    นลีกสิณเมโก    ส ฺชานาติ   ฯ   
ปตกสิณเมโก    ส ฺชานาติ    ฯ    โลหิตกสิณเมโก    ส ฺชานาติ   ฯ   
โอทาตกสิณเมโก   ส ฺชานาติ   ฯ   อากาสกสิณเมโก   ส ฺชานาติ   ฯ   
วิ ฺาณกสิณเมโก    ส ฺชานาติ    อุทฺธ    อโธ    จ   ติริย   อนฺวย   
#๑ ม. ย.ุ จสทฺโท นตฺถ ิฯ ๒ ม. ย.ุ อทฺวย ฯ    
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อปฺปมาณ ฯ อิเม ทส ธมฺมา ภาเวตพฺพา ฯ   
    [๔๖๘]    กตเม   ทส   ธมฺมา   ปริ ฺเยฺยา   ฯ   ทสายตนานิ   
จกฺขฺวายตน   รูปายตน   โสตายตน   สทฺทายตน  ฆานายตน  คนฺธายตน   
ชิวฺหายตน   รสายตน  กายายตน  โผฏพฺพายตน  ฯ  อิเม  ทส  ธมฺมา   
ปริ ฺเยฺยา ฯ   
    [๔๖๙]   กตเม   ทส   ธมฺมา   ปหาตพฺพา   ฯ   ทส  มิจฺฉตฺตา   
มิจฺฉาทิฏ ิ   มิจฺฉาสงฺกปฺโป   มิจฺฉาวาจา   มิจฺฉากมฺมนฺโต  มิจฺฉาอาชีโว   
มิจฺฉาวายาโม   มิจฺฉาสติ   มิจฺฉาสมาธิ   มิจฺฉาาณ   มิจฺฉาวิมุตฺติ   ฯ   
อิเม ทส ธมฺมา ปหาตพฺพา ฯ   
    [๔๗๐]   กตเม  ทส  ธมฺมา  หานภาคิยา  ฯ  ทส  อกุสลกมฺมปถา   
ปาณาติปาโต     อทินฺนาทาน     กาเมสุ    มิจฺฉาจาโร    มุสาวาโท   
ปสุณา   วาจา   ผรุสา   วาจา   สมฺผปฺปลาโป   อภิชฌฺา   พฺยาปาโท   
มิจฺฉาทิฏ ิ ฯ อิเม ทส ธมมฺา หานภาคิยา ฯ   
    [๔๗๑]   กตเม  ทส  ธมฺมา  วิเสสภาคิยา  ฯ  ทส  กุสลกมฺมปถา   
ปาณาติปาตา      เวรมณี      อทินฺนาทานา     เวรมณี     กาเมสุ   
มิจฺฉาจารา    เวรมณี    มสุาวาทา    เวรมณี    ปสุณาย    วาจาย   
เวรมณี     ผรสุาย    วาจาย    เวรมณี    สมฺผปฺปลาปา    เวรมณี   
อนภิชฺฌา    อพฺยาปาโท    สมฺมาทิฏ ิ    ฯ    อิเม    ทส    ธมฺมา   
วิเสสภาคิยา ฯ   
    [๔๗๒]   กตเม   ทส   ธมฺมา   ทุปฺปฏิวิชฺฌา  ฯ  ทส  อริยวาสา    
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อิธาวุโส   ภิกฺขุ   ป ฺจงฺควิปฺปหีโน  โหติ  ฉฬงฺคสมนฺนาคโต  เอการกฺโข   
จตุราปสฺเสโน    ปนุณฺณปจฺเจกสจฺโจ   สมวยสฏเสโน   อนาวิลสงฺกปฺโป   
ปสฺสทฺธกายสงฺขาโร    สวิุมุตฺตจิตฺโต    สุวิมุตฺตป ฺโ   ฯ   กถ ฺจาวุโส   
ภิกฺขุ   ป ฺจงฺควิปฺปหีโน   โหติ   ฯ   อิธาวุโส   ภิกขฺุโน   กามจฺฉนฺโท   
ปหีโน    โหติ    พฺยาปาโท   ปหีโน   โหติ   ถีนมทิฺธ   ปหีน   โหติ   
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ     ปหีน    โหติ    วิจิกิจฺฉา    ปหีนา    โหติ    ฯ   
เอว   โข   อาวุโส   ภิกฺขุ   ป ฺจงฺควิปฺปหีโน   โหติ  ฯ  กถ ฺจาวุโส   
ภิกฺขุ    ฉฬงฺคสมนฺนาคโต    โหติ    ฯ    อิธาวุโส   ภิกฺขุ   จกฺขุนา   
รูป    ทิสฺวา   เนว   สุมโน   โหติ   น   ทุมฺมโน   อุเปกฺขโก   จ   
วิหรติ   สโต   สมฺปชาโน   ฯ   โสเตน   สทฺท   สุตฺวา  ฯ  ฆาเนน   
คนฺธ   ฆายิตฺวา   ฯ   ชิวฺหาย   รส  สายิตฺวา  ฯ  กาเยน  โผฏพฺพ   
ผุสิตฺวา    ฯ    มนสา   ธมมฺ   วิ ฺาย   เนว   สุมโน   โหติ   น   
ทุมฺมโน   อุเปกฺขโก   จ   วิหรติ   สโต   สมฺปชาโน   ฯ  เอว  โข   
อาวุโส    ภิกขฺุ    ฉฬงฺคสมนฺนาคโต   โหติ   ฯ   กถ ฺจาวุโส   ภิกฺขุ   
เอการกฺโข  โหติ  ฯ  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  สตารกฺเขน  เจตสา สมนฺนาคโต   
โหติ    ฯ    เอว   โข   อาวุโส   ภิกฺขุ   เอการกฺโข   โหติ   ฯ   
กถ ฺจาวุโส  ภิกฺขุ  จตุราปสฺเสโน  โหติ  ฯ  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  สงฺขาเยก   
ปฏิเสวติ   สงฺขาเยก   อธวิาเสติ   สงฺขาเยก   ปริวชฺเชติ  สงฺขาเยก   
วิโนเทติ   ฯ   เอว   โข   อาวุโส   ภิกฺขุ  จตุราปสฺเสโน  โหติ  ฯ   
กถ ฺจาวุโส  ภิกฺขุ  ปนุณฺณปจฺเจกสจฺโจ  โหติ  ฯ  อิธาวุโส  ภิกฺขุนา  ๑   
#๑ ม. ย.ุ ภิกขฺุโน ฯ เอวมุปริ ฯ    
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ยานิ   ตานิ   ปุถุสมณพฺราหฺมณาน  ปุถปุจฺเจกสจฺจานิ  สพฺพานิ  ตานิ  ๑   
นุณฺณานิ    โหนฺติ    ปนณฺุณานิ   จตฺตานิ   วนฺตานิ   มุตฺตานิ   ปหีนานิ   
ปฏินิสฺสฏานิ    ฯ   เอว   โข   อาวุโส   ภิกฺขุ   ปนณฺุณปจฺเจกสจฺโจ   
โหติ   ฯ   กถ ฺจาวุโส   ภิกฺขุ   สมวยสฏเสโน   โหติ  ฯ  อิธาวุโส   
ภิกฺขุนา  กาเมสนา  ปหีนา  โหติ  ภเวสนา  ปหีนา โหติ พฺรหฺมจริเยสนา   
ปฏินิสฺสฏา  ๒  โหติ  ๓  ฯ  เอว  โข อาวุโส ภิกฺขุ สมวยสฏเสโน   
โหติ   ฯ   กถ ฺจาวุโส   ภิกฺขุ   อนาวิลสงฺกปฺโป   โหติ  ฯ  อิธาวุโส   
ภิกฺขุนา    กามสงฺกปฺโป    ปหีโน    โหติ   พฺยาปาทสงฺกปฺโป   ปหีโน   
โหติ   วิหึสาสงฺกปฺโป   ปหีโน   โหติ   ฯ   เอว  โข  อาวุโส  ภิกฺขุ   
อนาวิลสงฺกปฺโป   โหติ   ฯ   กถ ฺจาวุโส   ภิกฺขุ   ปสฺสทฺธกายสงฺขาโร   
โหติ   ฯ   อิธาวุโส   ภิกฺขุ  สุขสฺส  จ  ปหานา  ทุกฺขสฺส  จ  ปหานา   
ปุพฺเพ  ว  โสมนสฺสโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ   
จตุตฺถชฺฌาน      อุปสมฺปชชฺ      วิหรติ      ฯ      เอว      โข   
อาวุโส   ภิกขฺุ   ปสฺสทฺธกายสงฺขาโร   โหติ   ฯ   กถ ฺจาวุโส   ภิกฺขุ   
สุวิมุตฺตจิตฺโต   โหติ  ฯ  อิธาวุโส  ภิกขฺุโน  ราคา  จิตฺต  วิมุตฺต  โหติ   
โทสา   จิตฺต  วิมุตฺต  โหติ  โมหา  จิตฺต  วิมุตฺต  โหติ  ฯ  เอว  โข   
อาวุโส  ภิกฺขุ  สุวิมุตฺตจิตฺโต  โหติ  ฯ  กถ ฺจาวุโส  ภิกฺขุ  สุวิมุตฺตป ฺโ   
โหติ    ฯ    อิธาวุโส    ภิกขฺุ   ราโค   เม   ปหีโน   อุจฺฉินฺนมูโล   
ตาลาวตฺถุกโต   อนภาวงฺคโต   อายตึ   อนุปฺปาทธมฺโมติ   ปชานาติ  ฯ   
โทโส    เม    ปหีโน   ฯเปฯ   โมโห   เม   ปหีโน   อุจฺฉินฺนมูโล   
#๑ ยุ. สพฺพานิสฺสตานิ ฯ ๒ ม. ย.ุ ปฏปิฺปสฺสทฺธา ฯ ๓ ม. ย.ุ อย น ทิสฺสติ ฯ    
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ตาลาวตฺถุกโต  อนภาวงฺคโต  อายตึ  อนุปฺปาทธมฺโมติ  ปชานาติ  ฯ เอว   
โข   อาวุโส   ภิกฺขุ   สุวิมุตฺตป ฺโ   โหติ   ฯ   อิเม   ทส  ธมฺมาท   
ทุปฺปฏิวิชฺฌา ฯ   
    [๔๗๓]   กตเม   ทส   ธมฺมา   อุปฺปาเทตพฺพา   ฯ  ทส  ส ฺา   
อสุภส ฺา     มรณส ฺา     อาหาเร     ปฏิกลูส ฺา     สพฺพโลเก   
อนภิรตส ฺา      อนิจฺจส ฺา      อนิจฺเจ     ทุกฺขส ฺา     ทกฺุเข   
อนตฺตส ฺา      ปหานส ฺา      วิราคส ฺา     นิโรธส ฺา     ฯ   
อิเม ทส ธมฺมา อุปฺปาเทตพฺพา ฯ   
    [๔๗๔]  กตเม  ทส  ธมมฺา  อภิ ฺเยฺยา  ฯ  ทส นชิฺชิณฺณวตฺถนูิ ๑   
สมฺมาทิฏ ิสฺส      มิจฺฉาทิฏ ิ      นชิฺชณฺิณา     โหติ     เย     จ   
มิจฺฉาทิฏ ิปจฺจยา    อเนเก    ปาปกา    อกุสลา   ธมฺมา   สมฺภวนฺติ   
เตปสฺส   ๒   นิชชฺิณฺณา  โหนฺติ  สมฺมาทิฏ ิปจฺจยา  จ  อเนเก  กสุลา   
ธมฺมา   ภาวนาปาริปูรึ   คจฺฉนฺติ   ฯ   สมฺมาสงฺกปฺปสฺส  มิจฺฉาสงฺกปฺโป   
นิชฺชิณฺโณ    โหติ   เย   จ   มิจฺฉาสงฺกปฺปปจฺจยา   อเนเก   ปาปกา   
อกุสลา  ธมมฺา  สมฺภวนฺติ  เตปสฺส  นิชฺชิณฺณา  โหนฺติ สมฺมาสงฺกปฺปปจฺจยา   
จ     อเนเก    กุสลา    ธมมฺา    ภาวนาปาริปูรึ    คจฺฉนฺติ    ฯ   
สมฺมาวาจสฺส   มิจฺฉาวาจา  นิชฺชิณฺณา  โหติ  เย  จ  มิจฺฉาวาจาปจฺจยา   
อเนเก     ปาปกา     อกุสลา     ธมฺมา     สมฺภวนฺติ     เตปสฺส   
นิชฺชิณฺณา   โหนฺติ   สมมฺาวาจาปจฺจยา   จ   อเนเก   กุสลา   ธมฺมา   
ภาวนาปาริปูรึ     คจฺฉนฺติ     ฯ    สมฺมากมฺมนฺตสฺส    มิจฺฉากมฺมนฺโต   
#๑ ม. ย.ุ นชิชฺรวตฺถูนิ ฯ ๒ ม. ย.ุ เต จสฺส ฯ เอวมุปริ ฯ    
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นิชฺชิณฺโณ    โหติ   เย   จ   มิจฺฉากมฺมนฺตปจฺจยา   อเนเก   ปาปกา   
อกุสลา  ธมมฺา  สมฺภวนฺติ  เตปสฺส  นิชฺชิณฺณา  โหนฺติ สมฺมากมฺมนฺตปจฺจยา   
จ     อเนเก    กุสลา    ธมมฺา    ภาวนาปาริปูรึ    คจฺฉนฺติ    ฯ   
สมฺมาอาชีวสฺส  มิจฺฉาอาชีโว  นิชชฺิณฺโณ  โหติ  เย  จ มิจฺฉาอาชีวปจฺจยา   
อเนเก     ปาปกา     อกุสลา     ธมฺมา     สมฺภวนฺติ     เตปสฺส   
นิชฺชิณฺณา   โหนฺติ   สมมฺาอาชีวปจฺจยา   จ   อเนเก   กุสลา   ธมฺมา   
ภาวนาปาริปูรึ   คจฺฉนฺติ   ฯ  สมฺมาวายามสฺส  มิจฺฉาวายาโม  นิชชฺิณฺโณ   
โหติ   เย   จ  มิจฺฉาวายามปจฺจยา  อเนเก  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา   
สมฺภวนฺติ     เตปสฺส     นชิฺชิณฺณา     โหนฺติ     สมมฺาวายามปจฺจยา   
จ   อเนเก   กสุลา   ธมฺมา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  ฯ  สมฺมาสติสฺส   
มิจฺฉาสติ      นิชฺชิณฺณา     โหติ     เย     จ     มิจฺฉาสติปจฺจยา   
อเนเก    ปาปกา   อกุสลา   ธมฺมา   สมฺภวนฺติ   เตปสฺส   นิชชฺณฺิณา   
โหนฺติ   สมมฺาสติปจฺจยา   จ   อเนเก   กุสลา  ธมฺมา  ภาวนาปาริปูรึ   
คจฺฉนฺติ    ฯ    สมฺมาสมาธิสฺส   มิจฺฉาสมาธิ   นชิฺชณฺิโณ   โหติ   เย   
จ   มิจฺฉาสมาธิปจฺจยา   อเนเก   ปาปกา   อกุสลา  ธมฺมา  สมฺภวนฺติ   
เตปสฺส   นิชชฺิณฺณา   โหนฺติ   สมฺมาสมาธิปจฺจยา   จ   อเนเก  กสุลา   
ธมฺมา    ภาวนาปาริปูรึ    คจฺฉนฺติ    ฯ    สมฺมาาณสฺส   มิจฺฉาาณ   
นิชฺชิณฺณ    โหติ    เย    จ    มิจฺฉาาณปจฺจยา   อเนเก   ปาปกา   
อกุสลา   ธมมฺา  สมฺภวนฺติ  เตปสฺส  นิชฺชิณฺณา  โหนฺติ  สมฺมา- 
าณปจฺจยา  จ     อเนเก    กุสลา    ธมมฺา    ภาวนาปาริปูรึ    คจฺฉนฺติ ฯ    
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สมฺมาวิมุตฺตสฺส  มิจฺฉาวิมุตฺติ  นิชฺชิณฺณา  โหติ  เย  จ  มิจฺฉาวิมุตฺติปจฺจยา   
อเนเก     ปาปกา     อกุสลา     ธมฺมา     สมฺภวนฺติ     เตปสฺส   
นิชฺชิณฺณา   โหนฺติ   สมมฺาวิมุตฺติปจฺจยา   จ   อเนเก   กุสลา   ธมฺมา   
ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ อิเม ทส ธมฺมา อภิ ฺเยฺยา ฯ   
    [๔๗๕]   กตเม   ทส   ธมฺมา   สจฺฉิกาตพฺพา  ฯ  ทส  อเสกฺขา   
ธมฺมา    อเสกฺขา   สมฺมาทิฏ ิ   อเสกฺโข   สมฺมาสงฺกปฺโป   อเสกฺขา   
สมฺมาวาจา    อเสกฺโข    สมฺมากมฺมนฺโต    อเสกฺโข    สมฺมาอาชีโว   
อเสกฺโข   สมฺมาวายาโม   อเสกฺขา   สมฺมาสติ  อเสกฺโข  สมฺมาสมาธิ   
อเสกฺข     สมฺมาาณ     อเสกฺขา     สมฺมาวิมุตฺติ     ฯ     อิเม   
ทส   ธมฺมา  สจฺฉิกาตพฺพา  ฯ  อิติ  อิเม  สตธมฺมา  ๑  ภูตา  ตจฺฉา   
ตถา    อวิตถา    อน ฺถา   สมฺมา   ตถาคเตน   อภิสมฺพุทฺธาติ   ฯ   
อิทมโวจ   อายสฺมา   สารปีุตฺโต   ฯ  อตฺตมนา  เต  ภิกฺขู  อายสฺมโต   
สารีปุตฺตสฺส ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                ทสุตฺตรสุตฺต นิฏ ิต เอกาทสม ฯ   
                   ปาฏิกวคฺโค นิฏ ิโต ฯ   
                      _______________   
                        ตสฺสุทฺทาน   
            ปาฏกิ ฺจ อุทุมฺพร       จกฺกวตฺติ จ อคฺค ฺ   
            สมฺปสาท ฺจ ปาสาท     ลกฺขเณน สิงฺคาลก   
#๑ ยุ. อิติเม สต ธมฺมา ฯ    
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            อาฏานาฏิย สงฺคีติ      ทสุตฺตเรน เอกาทสาติ ๑ ฯ   
            จตุตฺตึสสุตฺตปติมณฺฑิโต    ทีฆนิกาโย นิฏ ิโต ๒ ฯ   
                       ________________   
            จตุตฺตึเส จ สุตฺตนฺตา    ติวคฺโค ยสฺส สงฺคโห   
            เอส ทีฆนิกาโยติ       ปโม อนุโลมิโก ฯ   
            กสฺมา ปเนส          ทีฆนิกาโยติ วุจฺจติ ฯ   
            ทีฆปฺปมาณาน สุตฺตาน    สมหูโต นิวาสโต   
            สมูหนิวาสาหิ          ทีฆนิกาโยติ วุจฺจติ ฯ   
#๑ สีหลโปตฺถเก ปาฏิกวคฺคสฺส   
#           ปาฏิโกทุมฺพรี เจว      จกฺกวตฺติ อค ฺก   
#           สมฺปสาท ฺจ ปาสาท     มหาปุริสลกฺขณ   
#           สิงฺคาลก ฺจ อาฏานาฏิยก สงฺคีติ ฺจ ทสุตฺตร   
#           เอกาทสหิ สุตฺเตหิ      ปาฏิกวคฺโคติ วุจฺจตีติ   
#อีทิสุทฺทาน ทิสฺสติ ฯ   
#  ม.       ปาถิโก จ อุทุมฺพร      จกฺกวตฺติ อค ฺก   
#           สมฺปสาทนปาสาท       มหาปุริสลกฺขณ   
#           สิงฺคาลาฏานฏิยก       สงฺคีติ จ ทสุตฺตร   
#           เอกาทสหิ สุตฺเตหิ      ปาถิกวคฺโคติ วุจฺจติ ฯ   
#๒ ม. ปาถิกวคฺคปาลิ นิฏ ิตา ฯ ยุ. ทีฆนิกาย นิฏ ิต ฯ   


