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                           สุตฺตนฺตปฏเก มชฌฺิมนิกายสฺส   
                                  ตติโย ภาโค   
                                   _______   
                                  อุปริปณฺณาสก   
        นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                                  เทวทหวคฺโค   
                                   _______   
                                  เทวทหสุตฺต   
     [๑]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย   ภควา   สกฺเกสุ  วิหรติ   
เทวทห  นาม  สกฺยาน  นคิโม  ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ   
ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๒]   ภควา   เอตทโวจ  สนฺติ  ภิกขฺเว  เอเก  สมณพฺราหฺมณา   
เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   ยงฺกิ ฺจาย   ปุริสปุคฺคโล   ปฏิสเวเทติ  สุข   
วา   ทุกฺข   วา   อทุกฺขมสุข   วา   สพฺพนฺต   ปุพฺเพ   กตเหตุ  อิติ   
ปุราณาน   กมฺมาน   ตปสา   พฺยนฺติภาวา   นวาน   กมฺมาน   อกรณา   
อายตึ    อนวสฺสโว    อายตึ    อนวสฺสวา    กมฺมกฺขโย   กมฺมกฺขยา   
ทุกฺขกฺขโย    ทุกฺขกฺขยา    เวทนากฺขโย   เวทนากฺขยา   สพฺพ   ทกฺุข   
นิชฺชิณฺณ ภวิสฺสตีติ เอววาทิโน ภิกฺขเว นิคนฺถา ฯ    
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     [๓]   เอววาทาห  ภิกฺขเว  นิคนฺเถ  อุปสงฺกมิตฺวา  เอว  วทามิ   
สจฺจ    กริ    ตุเมฺห   อาวุโส   นิคนฺถา   เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   
ยงฺกิ ฺจาย   ปุริสปุคฺคโล   ปฏิสเวเทติ  สุข  วา  ทกุขฺ  วา  อทุกฺขมสุข   
วา    สพฺพนฺต   ปุพฺเพ   กตเหตุ   อิติ   ปุราณาน   กมฺมาน   ตปสา   
พฺยนฺติภาวา   นวาน   กมมฺาน   อกรณา   อายตึ   อนวสฺสโว   อายตึ   
อนวสฺสวา     กมฺมกฺขโย     กมฺมกฺขยา     ทุกฺขกฺขโย     ทุกฺขกฺขยา   
เวทนากฺขโย    เวทนากฺขยา   สพฺพ   ทกฺุข   นชิฺชิณฺณ   ภวิสฺสตีติ   ฯ   
เต   เจ   เม   ภิกฺขเว   นิคนฺถา  เอว  ปฏุา  อามาติ  ปฏชิานนฺติ   
ตฺยาห   เอว   วทามิ   ก ึ  ปน   ตุเมฺห   อาวุโส  นิคนฺถา  ชานาถ   
อหุวเมฺหว   มย   ปุพฺเพ   น   นาหุวมฺหาติ  ฯ  โน  หทิ  อาวุโส  ฯ   
กึ   ปน   ตุเมหฺ   อาวุโส   นิคนฺถา  ชานาถ  อกรเมหฺว  มย  ปุพฺเพ   
ปาปกมฺม   น   นากรมฺหาติ  ฯ  โน  หทิ  อาวุโส  ฯ  ก ึ ปน  ตุเมหฺ   
อาวุโส   นิคนฺถา   ชานาถ   เอวรูป   วา   เอวรูป   วา  ปาปกมฺม   
อกรมฺหาติ   ฯ   โน   หิท   อาวุโส   ฯ   กึ   ปน  ตุเมหฺ  อาวุโส   
นิคนฺถา   ชานาถ   เอตฺตก   วา   ทกฺุข  นิชฺชิณฺณ  เอตฺตก  วา  ทุกขฺ   
นิชฺชิเรตพฺพ    เอตฺตกมฺหิ    วา    ทุกฺเข    นิชชฺิณฺเณ   สพฺพ   ทุกฺข   
นิชฺชิณฺณ   ภวิสฺสตีติ   ฯ   โน   หิท   อาวุโส   ฯ   กึ   ปน  ตุเมฺห   
อาวุโส    นิคนฺถา    ชานาถ   ทฏิเว   ธมฺเม   อกุสลาน   ธมฺมาน   
ปหาน กุสลาน ธมฺมาน อุปสมฺปทนฺติ ฯ โน หิท อาวุโส ฯ   
     [๔]  อิติ  กิร  ตุเมฺห  อาวุโส  นิคนฺถา  น  ชานาถ  อหุวเมฺหว    
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มย   ปุพฺเพ   น   นาหุวมฺหาติ   น   ชานาถ  อกรเมฺหว  มย  ปุพฺเพ   
ปาปกมฺม    น   นากรมฺหาติ   น   ชานาถ   เอวรูป   วา   เอวรูป   
วา    ปาปกมฺม    อกรมฺหาติ    น   ชานาถ   เอตฺตก   วา   ทกฺุข   
นิชฺชิณฺณ   เอตฺตก   วา   ทกฺุข   นชิฺชิเรตพฺพ   เอตฺตกมฺหิ  วา  ทกุเฺข   
นิชฺชิณฺเณ   สพฺพ   ทุกฺข   นชิฺชิณฺณ   ภวิสฺสตีติ   น   ชานาถ   ทฏิเว   
ธมฺเม    อกุสลาน    ธมฺมาน   ปหาน   กุสลาน   ธมมฺาน   อุปสมปฺท   
เอว   สนฺเต   อายสฺมนฺตาน   นิคนฺถาน   น  กลลฺมสฺส  เวยฺยากรณาย   
ยงฺกิ ฺจาย   ปุริสปุคฺคโล   ปฏิสเวเทติ  สุข  วา  ทกุขฺ  วา  อทุกฺขมสุข   
วา    สพฺพนฺต   ปุพฺเพ   กตเหตุ   อิติ   ปุราณาน   กมฺมาน   ตปสา   
พฺยนฺติภาวา   นวาน   กมมฺาน   อกรณา   อายตึ   อนวสฺสโว   อายตึ   
อนวสฺสวา     กมฺมกฺขโย     กมฺมกฺขยา     ทุกฺขกฺขโย     ทุกฺขกฺขยา   
เวทนากฺขโย    เวทนากฺขยา   สพฺพ   ทกฺุข   นชิฺชิณฺณ   ภวิสฺสตีติ   ฯ   
สเจ   ปน   ตุเมฺห   อาวุโส   นิคนฺถา   ชาเนยฺยาถ  อหุวเมฺหว  มย   
ปุพฺเพ    น    นาหุวมฺหาติ    ชาเนยฺยาถ   อกรเมฺหว   มย   ปุพฺเพ   
ปาปกมฺม    น    นากรมหฺาติ   ชาเนยฺยาถ   เอวรูป   วา   เอวรูป   
วา    ปาปกมฺม    อกรมฺหาติ    ชาเนยฺยาถ    เอตฺตก   วา   ทุกฺข   
นิชฺชิณฺณ   เอตฺตก   วา   ทกฺุข   นชิฺชิเรตพฺพ   เอตฺตกมฺหิ  วา  ทกฺุเข   
นิชฺชิณฺเณ    สพฺพ   ทุกฺข   นชิฺชิณฺณ   ภวิสฺสตีติ   ชาเนยฺยาถ   ทฏิเว   
ธมฺเม    อกุสลาน    ธมฺมาน   ปหาน   กุสสาน   ธมมฺาน   อุปสมปฺท   
เอว    สนฺเต    อายสฺมนฺตาน   นิคนฺถาน   กลลฺมสสฺ   เวยฺยากรณาย    
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ยงฺกิ ฺจาย   ปุริสปุคฺคโล   ปฏิสเวเทติ  สุข  วา  ทกุขฺ  วา  อทุกฺขมสุข   
วา    สพฺพนฺต   ปุพฺเพ   กตเหตุ   อิติ   ปุราณาน   กมฺมาน   ตปสา   
พฺยนฺติภาวา   นวาน   กมมฺาน   อกรณา   อายตึ   อนวสฺสโว   อายตึ   
อนวสฺสวา     กมฺมกฺขโย     กมฺมกฺขยา     ทุกฺขกฺขโย     ทุกฺขกฺขยา   
เวทนากฺขโย เวทนากฺขยา สพฺพ ทุกฺข นิชฺชิณฺณ ภวิสฺสตีติ ฯ   
     [๕]  เสยฺยถาป  อาวุโส  นิคนฺถา  ปุริโส  สลฺเลน  วิทฺโธ  อสฺส   
สวิเสน  คาฬฺหูปเลปเนน  ฯ โส สลฺลสสฺป เวธนเหตุ ๑ ทุกฺขา ติปฺปา ๒   
กฏกา   เวทนา   เวทิเยยฺย  ตสฺส  มิตฺตามจฺจา  าติสาโลหิตา  ภิสกฺก   
สลฺลกตฺต  อุปฏเปยฺยุ  ๓  ฯ  ตสฺส  โส  ภิสกฺโก  สลฺลกตฺโต  สตฺเถน3   
วณมุข    ปรกินฺเตยฺย   ฯ   โส   สตฺเถนป   วณมุขสฺส   ปริกนฺตนเหตุ   
ทุกฺขา   ติปฺปา   กฏกา   เวทนา   เวทิเยยฺย   ตสฺส   โส   ภิสกฺโก   
สลฺลกตฺโต   เอสนิยา   สลฺล   เอเสยฺย   ฯ  โส  เอสนิยาป  สลลฺสฺส   
เอสนเหตุ   ๔  ทกฺุขา  ติปฺปา  กฏกา  เวทนา  เวทิเยยฺย  ตสฺส  โส   
ภิสกฺโก   สลลฺกตฺโต   สลลฺ   อพฺภูเณฺหยฺย   ๕   ฯ   โส   สลลฺสฺสป   
อพฺภูณฺหนเหตุ   ๖   ทุกฺขา   ติปฺปา  กฏกา  เวทนา  เวทิเยยฺย  ตสฺส   
โส   ภิสกฺโก   สลลฺกตฺโต   อคทงฺคาร   วณมุเข   โอทเหยฺย  ฯ  โส   
อคทงฺคารสฺสป   วณมุเข   โอทหนเหตุ   ทุกฺขา  ติปฺปา  กฏกา  เวทนา   
เวทิเยยฺย   ฯ   โส  อปเรน  สมเยน  รูเฬหฺน  ๗  วเณน  ส ฺฉวินา   
อโรโค   อสฺส   สุขี  เสร ี สยวสี  เยนกามงฺคโม  ฯ  ตสฺส  เอวมสฺส   
อห   โข   ปพฺุเพ   สลฺเลน   วิทฺโธ  อโหสึ  สวิเสน  คาฬฺหูปเลปเนน   
#๑ ยุ. เวทนาเหตุ ฯ ๒ ม. ติพฺพา ฯ ๓ ม. อุปฏาเปยฺยุ ฯ ๔ ม. ย.ุ เอสนาเหตุ ฯ   
#๕ ยุ. อพฺยเหยฺย ฯ ๖ ม. อพฺภุหนเหตุ ยุ. อพฺยหนเหตุ ฯ ๗ ม. รเุฬฺหน ฯ    



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 5 

โสห   สลลฺสฺสป   เวธนเหตุ   ทุกฺขา   ติปฺปา  กฏกา  เวทนา  เวทิยึ   
ตสฺส   เม   มตฺิตามจฺจา   าติสาโลหิตา  ภิสกฺก  สลฺลกตฺต  อุปฏเปสุ   
ตสฺส   เม   โส   ภิสกฺโก   สลลฺกตฺโต   สตฺเถน   วณมุข   ปรกินฺตติ   
โสห   สตฺเถนป   ๑   วณมุขสฺส  ปริกนฺตนเหตุ  ทุกฺขา  ติปฺปา  กฏกา   
เวทนา   เวทิยึ   ตสฺส   เม   โส   ภิสกฺโก   สลลฺกตฺโต   เอสนิยา   
สลฺล   เอสิ   โสห   เอสนิยาป   สลฺลสสฺ   เอสนเหตุ  ทุกฺขา  ติปฺปา   
กฏกา   เวทนา   เวทิยึ   ตสฺส   เม  โส  ภิสกฺโก  สลฺลกตฺโต  สลฺล   
อพฺภูณฺหิ    โสห    สลลฺสสฺป   อพฺภูณฺหนเหตุ   ทุกขฺา   ติปฺปา   กฏกา   
เวทนา   เวทิยึ   ตสฺส   เม   โส   ภิสกฺโก   สลลฺกตฺโต  อคทงฺคาร   
วณมุเข    โอทหิ    โสห    อคทงฺคารสฺสป    วณมุเข    โอทหนเหตุ   
ทุกฺขา   ติปฺปา   กฏกา   เวทนา  เวทิยึ  โสห  ๒  เอตรหิ  รูเฬฺหน   
วเณน   ส ฺฉวินา   อโรโค   สุขี   เสร ี  สยวสี  เยนกามงฺคโมติ  ฯ   
เอวเมว   โข  อาวุโส  นิคนฺถา  สเจ  ตุเมฺห  ชาเนยฺยาถ  อหุวเมฺหว   
มย    ปุพฺเพ    น    นาหุวมฺหาติ    ชาเนยฺยาถ    อกรเมฺหว   มย   
ปุพฺเพ    ปาปกมฺม    น    นากรมฺหาติ   ชาเนยฺยาถ   เอวรูป   วา   
เอวรูป    วา    ปาปกมฺม   อกรมฺหาติ   ชาเนยฺยาถ   เอตฺตก   วา   
ทุกฺข   นชิฺชณฺิณ   เอตฺตก   วา   ทกฺุข   นิชฺชิเรตพฺพ   เอตฺตกมฺหิ  วา   
ทุกฺเข    นชิฺชณฺิเณ    สพฺพ   ทุกฺข   นิชชฺิณฺณ   ภวิสฺสตีติ   ชาเนยฺยาถ   
ทิฏเว   ธมฺเม  อกุสลาน  ธมฺมาน  ปหาน  กุสลาน  ธมฺมาน  อุปสมฺปท   
เอว    สนฺเต    อายสฺมนฺตาน   นิคนฺถาน   กลลฺมสสฺ   เวยฺยากรณาย   
#๑ ยุ. สลฺเลนป ฯ ๒ ม. ยุ. โสมฺหิ ฯ    
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ยงฺกิ ฺจาย   ปุริสปุคฺคโล   ปฏิสเวเทติ  สุข  วา  ทกุขฺ  วา  อทุกฺขมสุข   
วา    สพฺพนฺต   ปุพฺเพ   กตเหตุ   อิติ   ปุราณาน   กมฺมาน   ตปสา   
พฺยนฺติภาวา   นวาน   กมมฺาน   อกรณา   อายตึ   อนวสฺสโว   อายตึ   
อนวสฺสวา     กมฺมกฺขโย     กมฺมกฺขยา     ทุกฺขกฺขโย     ทุกฺขกฺขยา   
เวทนากฺขโย    เวทนากฺขยา   สพฺพ   ทกฺุข   นชิฺชิณฺณ   ภวิสฺสตีติ   ฯ   
ยสฺมา   จ   โข   ตุเมฺห   อาวุโส   นิคนถฺา  น  ชานาถ  อหุวเมฺหว   
มย    ปุพฺเพ    น    นาหุวมฺหาติ    น   ชานาถ   อกรเมฺหว   มย   
ปุพฺเพ    ปาปกมฺม    น   นากรมฺหาติ   น   ชานาถ   เอวรูป   วา   
เอวรูป    วา   ปาปกมฺม   อกรมฺหาติ   น   ชานาถ   เอตฺตก   วา   
ทุกฺข   นชิฺชณฺิณ   เอตฺตก   วา   ทกฺุข   นิชฺชิเรตพฺพ   เอตฺตกมฺหิ  วา   
ทุกฺเข    นชิฺชณฺิเณ   สพฺพ   ทุกฺข   นชิฺชณฺิณ   ภวิสฺสตีติ   น   ชานาถ   
ทิฏเว   ธมฺเม  อกุสลาน  ธมฺมาน  ปหาน  กุสลาน  ธมฺมาน  อุปสมฺปท   
ตสฺมา    อายสฺมนฺตาน    นิคนฺถาน    น    กลฺลมสสฺ   เวยฺยากรณาย   
ยงฺกิ ฺจาย   ปุริสปุคฺคโล   ปฏิสเวเทติ  สุข  วา  ทกุขฺ  วา  อทุกฺขมสุข   
วา    สพฺพนฺต   ปุพฺเพ   กตเหตุ   อิติ   ปุราณาน   กมฺมาน   ตปสา   
พฺยนฺติภาวา   นวาน   กมมฺาน   อกรณา   อายตึ   อนวสฺสโว   อายตึ   
อนวสฺสวา     กมฺมกฺขโย     กมฺมกฺขยา     ทุกฺขกฺขโย     ทุกฺขกฺขยา   
เวทนากฺขโย เวทนากฺขยา สพฺพ [๑] ทุกขฺ นิชฺชิณฺณ ภวิสฺสตีติ ฯ   
     [๖]  เอว  วุตฺเต  ภิกฺขเว  เต  นิคนฺถา  ม  เอตทโวจุ นิคนฺโถ   
อาวุโส   นาฏปุตฺโต   สพฺพ ฺ ู   สพฺพทสฺสาวี  อปริเสส  ๒  าณทสฺสน   
#๑ ยุ. เอตฺถนตฺเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒ โป. อปริเสส ฺจ ฯ    
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ปฏิชานาติ   จรโต   จ   เม   ติฏโต  จ  สุตฺตสฺส  จ  ชาครสฺส  จ   
สตต   สมิต   าณทสฺสน   ปจฺจุปฏ ิตนฺติ   ฯ   โส   เอวมาห   อตฺถิ   
โว   อาวุโส   นิคนฺถา   ปพฺุเพ   ปาปกมฺม   กต  ต  อิมาย  กฏกาย   
ทุกฺกรการิกาย    นชิฺชิเรถ   ย   ปเนตฺถ   เอตรหิ   กาเยน   สวุตา   
วาจาย   สวุตา   มนสา   สวุตา   ต   อายตึ   ปาปกมฺมสฺส   อกรณ   
อิติ   ปุราณาน   [๑]   ตปสา  พฺยนฺติภาวา  นวาน  กมฺมาน  อกรณา   
อายตึ    อนวสฺสโว    อายตึ    อนวสฺสวา    กมฺมกฺขโย   กมฺมกฺขยา   
ทุกฺขกฺขโย    ทุกฺขกฺขยา    เวทนากฺขโย   เวทนากฺขยา   สพฺพ   ทกฺุข   
นิชฺชิณฺณ    ภวิสฺสตีติ    ต ฺจ    ปนมหฺาก   รุจฺจติ   เจว   ขมติ   จ   
เตน จมฺหา อตฺตมนาติ ฯ   
     [๗]  เอว  วุตฺเต  อห  ภิกฺขเว  เต  นิคนฺเถ  เอตทโวจ  ป ฺจ   
โข   อิเม   อาวุโส   นิคนฺถา   ธมฺมา  ทฏิเว  ธมฺเม  ทฺวิธาวิปากา   
กตเม  ป ฺจ  สทฺธา  รุจิ  อนุสฺสโว  อาการปริวิตกฺโก  ทฏิ ินิชฺฌานกฺขนฺติ   
อิเม     โข     อาวุโส     นคินฺถา     ป ฺจ    ธมฺมา    ทิฏเว   
ธมฺเม    ทฺวิธาวิปากา    ตตฺรายสฺมนฺตาน    นิคนฺถาน   กา   อตีตเส   
สตฺถริ   สทฺธา   กา   รุจิ  โก  อนุสฺสโว  โก  อาการปริวิตกฺโก  กา   
ทิฏ ินิชฺฌานกฺขนฺตีติ   ฯ   เอววาที   โข   อห   ภิกฺขเว  นิคนฺเถสุ  น   
ก ฺจิ สหธมฺมิก วาทปฺปฏหิาร ๒ สมนุปสฺสามิ ฯ   
     [๘]   ปุน   จปราห   ภิกฺขเว   เต  นคินฺเถ  เอว  วทามิ  ต   
กึ   ม ฺถ  อาวุโส  นิคนฺถา  ยสฺม ึ โว  สมเย  ติพฺโพ  ๓  อุปกกฺโม   
#๑ เอตฺถนฺตเร กมฺมานนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒ ยุ. วาทปริหาร ฯ  ๓ ย.ุ ติปฺโป ฯ    
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โหติ    ติพฺพ   ปธาน   ติพฺพา   ตสฺมึ   สมเย   โอปกฺกมิกา   ทุกขฺา   
ติปฺปา  ๑  กฏกา  เวทนา  เวทิยถ  ยสฺม ึ ปน  โว  สมเย  น ติพฺโพ   
อุปกฺกโม    โหติ    น   ติพฺพ   ปธาน   น   ติพฺพา   ตสฺมึ   สมเย   
โอปกฺกมิกา   ทุกฺขา  ติปฺปา  กฏกา  เวทนา  เวทิยถาติ  ฯ  ยสฺม ึ ๒   
โน   อาวุโส   โคตม   สมเย   ติพฺโพ  อุปกฺกโม  โหติ  ติพฺพ  ปธาน   
ติพฺพา   ตสฺมึ   สมเย   โอปกฺกมิกา   ทกฺุขา   ติปฺปา  กฏกา  เวทนา   
เวทิยาม   ยสมฺึ   ปน   โน   สมเย   น   ติพฺโพ   อุปกกฺโม   โหติ   
น   ติพฺพ   ปธาน   น   ติพฺพา   ตสฺมึ   สมเย   โอปกฺกมิกา  ทุกขฺา   
ติปฺปา กฏกา เวทนา เวทิยามาติ ฯ   
     [๙]   อิติ   กิราวุโส   นคินฺถา   ยสฺม ึ  โว   สมเย   ติพฺโพ   
อุปกฺกโม   โหติ   ติพฺพ   ปธาน   ติพฺพา   ตสฺมึ   สมเย  โอปกฺกมกิา   
ทุกฺขา   ติปฺปา   กฏกา   เวทนา   เวทิยถ   ยสฺมึ   ปน  โว  สมเย   
น   ติพฺโพ   อุปกฺกโม   โหติ   น   ติพฺพ   ปธาน   น  ติพฺพา  ตสฺมึ   
สมเย   โอปกฺกมิกา   ทุกขฺา   ติปฺปา   กฏกา  เวทนา  เวทิยถ  เอว   
สนฺเต    อายสฺมนฺตาน    นิคนฺถาน    น    กลฺลมสสฺ   เวยฺยากรณาย   
ยงฺกิ ฺจาย   ปุริสปุคฺคโล   ปฏิสเวเทติ  สุข  วา  ทกุขฺ  วา  อทุกฺขมสุข   
วา    สพฺพนฺต   ปุพฺเพ   กตเหตุ   อิติ   ปุราณาน   กมฺมาน   ตปสา   
พฺยนฺติภาวา   นวาน   กมมฺาน   อกรณา   อายตึ   อนวสฺสโว   อายตึ   
อนวสฺสวา     กมฺมกฺขโย     กมฺมกฺขยา     ทุกฺขกฺขโย     ทุกฺขกฺขยา   
#๑ ม. ติพฺพา ฯ  ๒ ม. ยสมฺึ ปน โนติ ทิสฺสติ ฯ    
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เวทนากฺขโย    เวทนากฺขยา   สพฺพ   ทกฺุข   นชิฺชิณฺณ   ภวิสฺสตีติ   ฯ   
สเจ   อาวุโส   นิคนฺถา   ยสฺมึ   โว  สมเย  ติพฺโพ  อุปกฺกโม  โหติ   
ติพฺพ  ปธาน  [๑]  ติฏเยฺเยว  ตสฺมึ  สมเย โอปกฺกมิกา ทุกฺขา ติปฺปาฎ   
กฏกา  เวทนา  [๒]  ยสฺม ึ ปน  โว  สมเย  น ติพฺโพ อุปกฺกโม โหติ   
น  ติพฺพ  ปธาน  [๓]  ติฏเยฺเยว  ตสฺมึ  สมเย  โอปกฺกมิกา  ทุกขฺา   
ติปฺปา   กฏกา   เวทนา  [๔]  เอว  สนฺเต  อายสฺมนฺตาน  นิคนฺถาน   
กลฺลมสฺส    เวยฺยากรณาย    ยงฺกิ ฺจาย    ปุริสปุคฺคโล    ปฏิสเวเทติ   
สุข   วา   ทุกขฺ   วา   อทุกขฺมสุข   วา   สพฺพนฺต   ปพฺุเพ  กตเหตุ   
อิติ    ปุราณาน    กมฺมาน    ตปสา   พฺยนฺติภาวา   นวาน   กมฺมาน   
อกรณา     อายตึ    อนวสสฺโว    อายตึ    อนวสฺสวา    กมฺมกฺขโย   
กมฺมกฺขยา    ทุกฺขกฺขโย    ทุกฺขกฺขยา    เวทนากฺขโย    เวทนากฺขยา   
สพฺพ    ทุกฺข   นิชชฺิณฺณ   ภวิสฺสตีติ   ฯ   ยสฺมา   จ   โข   อาวุโส   
นิคนฺถา   ยสมฺึ   โว   สมเย   ติพฺโพ   อุปกฺกโม  โหติ  ติพฺพ  ปธาน   
ติพฺพา   ตสฺมึ   สมเย   โอปกฺกมิกา   ทกฺุขา   ติปฺปา  กฏกา  เวทนา   
เวทิยถ   ยสฺม ึ  ปน   โว   สมเย   น   ติพฺโพ  อุปกฺกโม  โหติ  น   
ติพฺพ   ปธาน   น   ติพฺพา   ตสฺมึ  สมเย  โอปกฺกมิกา  ทุกฺขา  ติปฺปา   
กฏกา   เวทนา   เวทิยถ   เต  ตุเมฺห  สามเยว  โอปกฺกมิกา  ทุกขฺา   
ติปฺปา   กฏกา   เวทนา   เวทิยมานา   อวิชฺชา   อ ฺาณา  สมฺโมหา   
วิปจฺเจถ    ยงฺกิ ฺจาย   ปุรสิปุคฺคโล   ปฏิสเวเทติ   สขุ   วา   ทุกฺข   
วา    อทุกฺขมสุข   วา   สพฺพนฺต   ปุพฺเพ   กตเหตุ   อิติ   ปรุาณาน   
#๑ ม. น ติพฺพา ฯ  ๒-๔ เวทิเยถ ฯ  ๓ ม. ติพฺพา ฯ    
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กมฺมาน    ตปสา    พฺยนฺติภาวา   นวาน   กมฺมาน   อกรณา   อายตึ   
อนวสฺสโว    อายตึ   อนวสฺสวา   กมฺมกฺขโย   กมฺมกฺขยา   ทุกฺขกฺขโย   
ทุกฺขกฺขยา    เวทนากฺขโย    เวทนากฺขยา    สพฺพ    ทุกฺข   นชิฺชณฺิณ   
ภวิสฺสตีติ   ฯ   เอววาทีป   โข   อห   ภิกฺขเว   นิคนฺเถสุ  น  ก ฺจิ   
สหธมฺมิก วาทปฺปฏิหาร สมนุปสฺสามิ ฯ   
     [๑๐]   ปนุ   จปราห   ภิกฺขเว  เต  นิคนฺเถ  เอว  วทามิ  ต   
กึ    ม ฺถาวุโส    นิคนถฺา    ยมิท    กมฺม    ทฏิธมฺมเวทนีย   ต   
อุปกฺกเมน  วา  ปธาเนน  วา  สมฺปรายเวทนีย  โหตูติ  ลพฺภเมตนฺติ  ฯ   
โน   หิท   อาวุโส  ฯ  ยมฺปนิท  กมฺม  สมฺปรายเวทนีย  ต  อุปกฺกเมน   
วา   ปธาเนน   วา   ทฏิธมฺมเวทนีย   โหตูติ   ลพฺภเมตนฺติ  ฯ  โน   
หิท    อาวุโส    ฯ   ต   กึ   ม ฺถาวุโส   นิคนฺถา   ยมิท   กมฺม   
สุขเวทนีย   ต   อุปกฺกเมน   วา   ปธาเนน  วา  ทกุขฺเวทนีย  โหตูติ   
ลพฺภเมตนฺติ   ฯ   โน   หทิ   อาวุโส  ฯ  ยมฺปนิท  กมฺม  ทุกฺขเวทนีย   
ต   อุปกฺกเมน  วา  ปธาเนน  วา  สุขเวทนีย  โหตูติ  ลพฺภเมตนฺติ  ฯ   
โน   หิท   อาวุโส   ฯ   ต   กึ   ม ฺถาวุโส  นิคนฺถา  ยมิท  กมฺม   
ปริปกฺกเวทนีย   ต   อุปกฺกเมน   วา  ปธาเนน  วา  อปฺปริปกฺกเวทนีย   
โหตูติ   ลพฺภเมตนฺติ   ฯ   โน   หิท   อาวุโส   ฯ   ยมปฺนิท   กมฺม   
อปฺปริปกฺกเวทนีย   ต   อุปกฺกเมน   วา  ปธาเนน  วา  ปริปกฺกเวทนีย   
โหตูติ   ลพฺภเมตนฺติ   ฯ   โน   หิท  อาวุโส  ฯ  ต  ก ึ ม ฺถาวุโส   
นิคนฺถา   ยมทิ   กมฺม   พหุเวทนีย  ต  อุปกฺกเมน  วา  ปธาเนน  วา    
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อปฺปเวทนีย   โหตูติ   ลพฺภเมตนฺติ   ฯ  โน  หิท  อาวุโส  ฯ  ยมฺปนิท   
กมฺม   อปฺปเวทนีย   ต   อุปกฺกเมน   วา   ปธาเนน  วา  พหุเวทนีย   
โหตูติ   ลพฺภเมตนฺติ   ฯ   โน   หิท  อาวุโส  ฯ  ต  ก ึ ม ฺถาวุโส   
นิคนฺถา   ยมทิ   กมฺม   เวทนีย   ต   อุปกฺกเมน  วา  ปธาเนน  วา   
อเวทนีย   โหตูติ   ลพฺภเมตนฺติ   ฯ   โน   หิท  อาวุโส  ฯ  ยมฺปนิท   
กมฺม   อเวทนีย   ต   อุปกฺกเมน  วา  ปธาเนน  วา  เวทนีย  โหตูติ   
ลพฺภเมตนฺติ ฯ โน หิท อาวุโส ฯ   
     [๑๑]   อิติ  กริาวุโส  นคินฺถา  ยมิท  กมฺม  ทฏิธมฺมเวทนีย  ต   
อุปกฺกเมน   วา  ปธาเนน  วา  สมฺปรายเวทนีย  โหตูติ  อลพฺภเมต  ฯ   
ยมิท   กมฺม   สมฺปรายเวทนีย   ต   อุปกฺกเมน   วา   ปธาเนน  วา   
ทิฏธมฺมเวทนีย    โหตูติ   อลพฺภเมต   ฯ   ยมิท   กมฺม   สุขเวทนีย   
ต   อุปกฺกเมน  วา  ปธาเนน  วา  ทกุขฺเวทนีย  โหตูติ  อลพฺภเมต  ฯ   
ยมทิ  กมฺม  ทุกฺขเวทนีย  ต  อุปกฺกเมน  วา  ปธาเนน  วา  สุขเวทนีย   
โหตูติ     อลพฺภเมต     ฯ    ยมิท    กมมฺ    ปริปกฺกเวทนีย    ต   
อุปกฺกเมน  วา  ปธาเนน  วา  อปฺปริปกฺกเวทนีย  โหตูติ  อลพฺภเมต  ฯ   
ยมิท [๑] อปฺปริปกฺกเวทนีย ต อุปกฺกเมน วา ปธาเนน วา ปริปกฺกเวทนีย   
โหตูติ    อลพฺภเมต   ฯ   ยมิท   กมฺม   พหุเวทนีย   ต   อุปกฺกเมน   
วา   ปธาเนน   วา   อปฺปเวทนีย  โหตูติ  อลพฺภเมต  ฯ  ยมิท  กมฺม   
อปฺปเวทนีย   ต   อุปกฺกเมน   วา   ปธาเนน  วา  พหุเวทนีย  โหตูติ   
อลพฺภเมต   ฯ   ยมิท   กมฺม   เวทนีย  ต  อุปกฺกเมน  วา  ปธาเนน   
#๑ สี. โป. ม. กมฺม ฯ    
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วา   อเวทนีย   โหตูติ   อลพฺภเมต   ฯ   ยมิท   กมฺม  อเวทนีย  ต   
อุปกฺกเมน   วา   ปธาเนน  วา  เวทนีย  โหตูติ  อลพฺภเมต  ฯ  เอว   
สนฺเต    อายสฺมนฺตาน    นิคนฺถาน   อผโล   อุปกฺกโม   โหติ   อผล   
ปธาน   ฯ   เอววาที  ภิกฺขเว  นิคนฺถา  เอววาทีน  ภิกฺขเว  นิคนฺถาน   
ทส   สหธมฺมิกา   วาทานุวาทา   คารยฺหฏาน   อาคจฺฉนฺติ   ฯ  สเจ   
ภิกฺขเว    สตฺตา   ปุพฺเพ   กตเหตุ   สุขทุกฺข   ปฏิสเวเทนฺติ   อทฺธา   
ภิกฺขเว   นิคนฺถา   ปุพฺเพ   ทุกฺกฏกมฺมการิโน   ย   เอตรหิ  เอวรูปา   
ทุกฺขา   ติปฺปา   กฏกา   เวทนา  เวทิยนฺติ  ฯ  สเจ  ภิกฺขเว  สตฺตา   
อิสฺสรนิมฺมานเหตุ   สุขทุกฺข   ปฏิสเวเทนฺติ   อทฺธา   ภิกฺขเว   นคินฺถา   
ปาปเกน   อิสฺสเรน   นิมมฺิตา   ย   เอตรหิ  เอวรูปา  ทุกฺขา  ติปฺปา   
กฏกา   เวทนา   เวทิยนติฺ   ฯ  สเจ  ภิกฺขเว  สตฺตา  สงฺคติภาวเหตุ   
สุขทุกฺข    ปฏิสเวเทนฺติ    อทฺธา    ภิกขฺเว   นิคนฺถา   ปาปสงฺคติกา   
ย   เอตรหิ   เอวรูปา   ทุกขฺา  ติปฺปา  กฏกา  เวทนา  เวทิยนฺติ  ฯ   
สเจ   ภิกฺขเว   สตฺตา   อภิชาติเหตุ   สุขทุกฺข   ปฏสิเวเทนฺติ  อทฺธา   
ภิกฺขเว    นิคนฺถา   ปาปาภิชาติกา   ย   เอตรหิ   เอวรูปา   ทกฺุขา   
ติปฺปา  กฏกา  เวทนา เวทิยนฺติ ฯ สเจ ภิกฺขเว สตฺตา ทิฏ- 
ธมฺมูปกฺกมเหตุ  สุขทุกฺข  ปฏิสเวเทนฺติ   อทฺธา  ภิกฺขเว   นิคนฺถา   
ปาปทิฏธมฺมูปกฺกมา   ย   เอตรหิ   เอวรูปา   ทุกฺขา   ติปฺปา  กฏกา   
เวทนา   เวทิยนฺติ  ฯ  สเจ  ภิกฺขเว  สตฺตา  ปุพฺเพ  กตเหตุ  สุขทุกฺข   
ปฏิสเวเทนฺติ   คารยฺหา   นิคนฺถา   โน   เจ  สตฺตา  ปุพฺเพ  กตเหตุ    
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สุขทุกฺข   ปฏิสเวเทนฺติ   คารยฺหา   นคินฺถา  ฯ  สเจ  ภิกฺขเว  สตฺตา   
อิสฺสรนิมฺมานเหตุ    สุขทุกฺข   ปฏิสเวเทนฺติ   คารยฺหา   นิคนฺถา   โน   
เจ    สตฺตา    อิสฺสรนิมฺมานเหตุ   สุขทุกฺข   ปฏิสเวเทนฺติ   คารยฺหา   
นิคนฺถา  ฯ  สเจ  ภิกฺขเว  สตฺตา  สงฺคติภาวเหตุ  สุขทุกฺข ปฏิสเวเทนฺติ   
คารยฺหา    นคินฺถา    โน    เจ   สตฺตา   สงฺคติภาวเหตุ   สุขทุกฺข   
ปฏิสเวเทนฺติ  คารยฺหา  นคินฺถา  ฯ  สเจ  ภิกฺขเว  สตฺตา  อภิชาติเหตุ   
สุขทุกฺข    ปฏิสเวเทนฺติ    คารยฺหา    นคินฺถา    โน   เจ   สตฺตา   
อภิชาติเหตุ  สุขทุกฺข  ปฏสิเวเทนฺติ  คารยฺหา  นิคนฺถา  ฯ  สเจ ภิกฺขเว   
สตฺตา     ทฏิธมฺมูปกฺกมเหตุ     สุขทุกฺข    ปฏิสเวเทนฺติ    คารยฺหา   
นิคนฺถา     โน     เจ     สตฺตา     ทฏิธมฺมูปกฺกมเหตุ    สุขทุกฺข   
ปฏิสเวเทนฺติ   คารยฺหา   นิคนฺถา   ฯ   เอววาที   ภิกฺขเว   นิคนฺถา   
เอววาทีน   ภิกฺขเว   นิคนฺถาน   อิเม   ทส  สหธมฺมกิา  วาทานุวาทา   
คารยฺหฏาน   อาคจฺฉนฺติ   ฯ   เอว   โข  ภิกฺขเว  อผโล  อุปกฺกโม   
โหติ อผล ปธาน ฯ   
     [๑๒]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  สผโล  อุปกกฺโม  โหติ  สผล  ปธาน  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  น  เหว  อนทฺธภูต  อตฺตาน  ทุกฺเขน  อทฺธภาเวติ   
ธมฺมิก ฺจ   สุข   น   ปรจฺิจชติ  ตสฺมึ  จ  สุเข  อนธิมุจฺฉิโต  โหติ  ฯ   
โส   เอว  ปชานาติ  อิมสฺส  โข  เม  ทกฺุขนิทานสฺส  สงฺขาร  ปทหโต   
สงฺขารปฺปธานา    วิราโค   โหติ   อิมสฺส   ปน   เม   ทุกฺขนิทานสฺส   
อชฺฌุเปกฺขโต   อุเปกฺข   ภาวยโต   วิราโค  โหตีติ  ฯ  โส  ยสฺส  หิ    
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ขฺวสฺส   ทุกฺขนิทานสฺส  สงฺขาร  ปทหโต  สงฺขารปฺปธานา  วิราโค  โหติ   
สงฺขาร   ตตฺถ   ปทหติ   ยสฺส   ปนสสฺ   ทุกฺขนิทานสฺส   อชฺฌุเปกฺขโต   
อุเปกฺข   ภาวยโต   วิราโค   โหติ   อุเปกฺข   ตตฺถ   ภาเวติ  ตสฺส   
ตสฺส   ทุกฺขนิทานสฺส   สงฺขาร  ปทหโต  สงฺขารปฺปธานา  วิราโค  โหติ   
เอวมฺปสฺส   ต   ทุกฺข   นชิฺชิณฺณ   โหติ   ตสฺส   ตสฺส   ทุกฺขนิทานสฺส   
อชฺฌุเปกฺขโต    อุเปกฺข   ภาวยโต   วิราโค   โหติ   เอวมฺปสฺส   ต   
ทุกฺข นิชฺชิณฺณ โหติ ฯ   
     [๑๓]  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ปุริโส  อิตฺถิยา สารตฺโต ปฏิพทฺธจิตฺโต   
ติพฺพจฺฉนฺโท   ติพฺพาเปกฺโข   ฯ   โส   ต   อิตฺถ ึ  ปสฺเสยฺย  อ ฺเน   
ปุริเสน   สทธฺึ   สนฺติฏนฺตึ   สลฺลปนฺตึ   ส ฺชคฺฆนฺตึ   สหสนฺตึ   ฯ  ต   
กึ   ม ฺถ   ภิกฺขเว   อป   นุ   ตสฺส   ปรุิสสฺส   อมุ  อิตฺถึ  ทิสฺวา   
อ ฺเน   ปุรเิสน   สทฺธ ึ  สนฺติฏนฺตึ   สลลฺปนฺตึ   ส ฺชคฺฆนฺตึ  สหสนฺตึ   
อุปฺปชฺเชยฺยุ   โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ   ฯ   เอว   ภนฺเต  ฯ   
ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  อมุ  หิ  ภนฺเต  ปุริโส  อมุสฺสา  อิตฺถิยา  สารตฺโต   
ปฏิพทฺธจิตฺโต   ติพฺพจฺฉนฺโท   ติพฺพาเปกฺโข   ตสมฺา   ต   อิตฺถ ึ ทิสฺวา   
อ ฺเน   ปุรเิสน   สทฺธ ึ  สนฺติฏนฺตึ   สลลฺปนฺตึ   ส ฺชคฺฆนฺตึ  สหสนฺตึ   
อุปฺปชฺชนฺติ   โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ   ฯ   อถ   โข  ภิกฺขเว   
ตสฺส   ปรุิสสฺส   เอวมสฺส   อห   โข   อมุสฺสา   อิตฺถิยา   สารตฺโต   
ปฏิพทฺธจิตฺโต    ติพฺพจฺฉนฺโท   ติพฺพาเปกฺโข   ตสสฺ   เม   อมุ   อิตฺถึ   
ทิสฺวา   อ ฺเน   ปุริเสน   สทฺธึ   สนติฺฏนฺตึ   สลลฺปนฺตึ   ส ฺชคฺฆนฺตึ    
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สหสนฺตึ     อุปฺปชฺชนฺติ     โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา    ยนฺนูนาห   
โย   เม   อมุสฺสา  อิตฺถิยา  ฉนฺทราโค  ต  ปชเหยฺยนติฺ  ฯ  โส  โย   
อมุสฺสา  อิตฺถิยา  ฉนฺทราโค  ต  ปชเหยฺย  ฯ  โส  ต  อิตฺถ ึ ปสฺเสยฺย   
อปเรน    สมเยน   อ ฺเน   ปุริเสน   สทฺธึ   สนฺติฏนฺตึ   สลฺลปนฺตึ   
ส ฺชคฺฆนฺตึ   สหสนฺตึ   ฯ   ต   กึ   ม ฺถ   ภิกฺขเว   อป  น ุ ตสฺส   
ปุริสสฺส   อมุ   อิตฺถึ   ทสิฺวา   อ ฺเน   ปุริเสน   สทฺธึ   สนฺติฏนฺตึ   
สลฺลปนฺตึ     ส ฺชคฺฆนฺตึ    สหสนฺตึ    อุปฺปชฺเชยฺยุ    โสกปริเทวทุกฺข-ธ   
โทมนสฺสุปายาสาติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  ต  กิสสฺ  เหตุ  ฯ  อมุ   
หิ   ภนฺเต   ปรุิโส   อมุสฺสา   อิตฺถิยา   วีตราโค   ตสฺมา  ต  อิตฺถ ึ  
ทิสฺวา   อ ฺเน   ปุริเสน   สทฺธึ   สนติฺฏนฺตึ   สลลฺปนฺตึ   ส ฺชคฺฆนฺตึ   
สหสนฺตึ น อุปฺปชฺเชยฺยุ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ ฯ   
     [๑๔]  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  น  เหว  อนทฺธภูต อตฺตาน   
ทุกฺเขน   อทฺธภาเวติ   ธมมฺิก ฺจ   สุข   น  ปริจฺจชติ  ตสฺมึ  จ  สุเข   
อนธิมุจฺฉิโต   โหติ   ฯ   โส   เอว   ปชานาติ   อิมสฺส   โข   เม   
ทุกฺขนิทานสฺส    สงฺขาร    ปทหโต   สงฺขารปฺปธานา   วิราโค   โหติ   
อิมสฺส   ปน   เม   ทุกฺขนิทานสฺส   อชฌฺุเปกฺขโต   อุเปกฺข   ภาวยโต   
วิราโค   โหตีติ   ฯ   โส   ยสฺส   ห ิ ขฺวสฺส  ทุกฺขนทิานสฺส  สงฺขาร   
ปทหโต    สงฺขารปฺปธานา   วิราโค   โหติ   สงฺขาร   ตตฺถ   ปทหติ   
ยสฺส   ปนสสฺ   ทุกฺขนิทานสฺส  อชฌฺุเปกฺขโต  อุเปกฺข  ภาวยโต  วิราโค   
โหติ   อุเปกฺข   ตตฺถ   ภาเวติ   ตสฺส   ตสฺส  ทุกฺขนทิานสฺส  สงฺขาร    
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ปทหโต    สงฺขารปฺปธานา    วิราโค   โหติ   เอวมฺปสฺส   ต   ทกฺุข   
นิชฺชิณฺณ   โหติ   ตสฺส   ตสฺส   ทุกฺขนิทานสฺส   อชฺฌุเปกฺขโต   อุเปกฺข   
ภาวยโต   วิราโค   โหติ   เอวมฺปสฺส   ต   ทุกฺข  นชิฺชณฺิณ  โหติ  ฯ   
เอวมฺป ภิกฺขเว สผโล อุปกฺกโม โหติ สผล ปธาน ฯ   
     [๑๕]   ปุน   จปร   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ  ยถาสุข   
โข    เม   วิหรโต   อกุสลา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   
ปริหายนฺติ   ทุกฺขาย   ปน   เม   อตฺตาน   ปทหโต   อกุสลา  ธมมฺา   
ปริหายนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   ยนฺนูนาห   ทกฺุขาย  อตฺตาน   
ปทเหยฺยนฺติ    ฯ   โส   ทกฺุขาย   อตฺตาน   ปทหติ   ตสฺส   ทุกฺขาย   
อตฺตาน    ปทหโต    อกสุลา    ธมฺมา   ปริหายนฺติ   กุสลา   ธมมฺา   
อภิวฑฺฒนฺติ   ฯ   โส   น   อปเรน  สมเยน  ทุกฺขาย  อตฺตาน  ปทหติ   
ต   กิสฺส   เหตุ   ยสฺส   หิ   โส   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อตฺถาย  ทุกฺขาย   
อตฺตาน    ปทเหยฺย    สฺวาสฺส   อตฺโถ   อภินิปฺผนฺโน   โหติ   ตสฺมา   
น   อปเรน  สมเยน  ทุกฺขาย  อตฺตาน  ปทหติ  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว   
อุสุกาโร   เตชน   ทฺวีสุ  อลาเตสุ  อาตาเปติ  ปริตาเปติ  อุชุ  กโรติ   
กมฺมนิย   ฯ   ยโต   โข  ภิกฺขเว  อุสุการสฺส  เตชน  ทฺวีสุ  อลาเตสุ   
อาตาปต   โหติ   ปริตาปต   อุชุกต   กมฺมนิย   น   โส  ต  อปเรน   
สมเยน   อุสกุาโร   เตชน   ทฺวีสุ   อลาเตสุ   อาตาเปติ  ปริตาเปติ   
อุชุ   กโรติ   กมฺมนิย   ต   กิสฺส   เหตุ   ยสฺส   ห ิ  โส  ภิกฺขเว   
อตฺถาย   อุสกุาโร   เตชน   ทฺวีสุ  อลาเตสุ  อาตาเปยฺย  ปริตาเปยฺย    
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อุชุ   กเรยฺย   กมฺมนิย   สฺวาสฺส   อตฺโถ   อภินิปฺผนฺโน  โหติ  ตสฺมา   
น   อปเรน   สมเยน   อุสกุาโร   เตชน  ทฺวีสุ  อลาเตสุ  อาตาเปติ   
ปริตาเปติ   อุชุ   กโรติ   กมฺมนิย   เอวเมว   โข   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   
อิติ    ปฏิส ฺจิกฺขติ   ยถาสุข   โข   เม   วิหรโต   อกุสลา   ธมฺมา   
อภิวฑฺฒนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   ปริหายนฺติ   ทุกฺขาย   ปน  เม  อตฺตาน   
ปทหโต    อกุสลา   ธมฺมา   ปริหายนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   
ยนฺนูนาห   ทุกฺขาย   อตฺตาน   ปทเหยฺยนฺติ   ฯ  โส  ทุกฺขาย  อตฺตาน   
ปทหติ   ตสสฺ   ทุกฺขาย   อตฺตาน  ปทหโต  อกุสลา  ธมฺมา  ปรหิายนฺติ   
กุสลา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   ฯ   โส   น  อปเรน  สมเยน  ทุกฺขาย   
อตฺตาน   ปทหติ   ต   กิสสฺ   เหตุ   ยสสฺ   หิ   โส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
อตฺถาย   ทุกขฺาย   อตฺตาน   ปทเหยฺย   สฺวาสฺส   อตฺโถ  อภินิปฺผนฺโน   
โหติ   ตสฺมา   น   อปเรน   สมเยน   ทกุขฺาย  อตฺตาน  ปทหตีติ  ฯ   
เอวมฺป ภิกฺขเว สผโล อุปกฺกโม โหติ สผล ปธาน ฯ   
     [๑๖]  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  อิธ  ตถาคโต  โลเก  อุปฺปชฺชติ อรห   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ     วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน    สุคโต    โลกวิทู    อนุตฺตโร   
ปุริสทมฺมสารถิ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ  ภควา  โส  อิม  โลก   
สเทวก    สมารก    สพฺรหฺมก    สสฺสมณพฺราหฺมณึ   ปช   สเทวมนุสฺส   
สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   ปเวเทติ  โส  ธมฺม  เทเสติ  อาทิกลฺยาณ   
มชฺเฌกลฺยาณ    ปรโิยสานกลฺยาณ    สาตฺถ    สพฺย ฺชน   เกวลปริปุณฺณ   
ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   ปกาเสติ   ฯ   ต   ธมฺม   สุณาติ  คหปติ  วา    
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คหปติปุตฺโต   วา   อ ฺตรสฺมึ   วา   กุเล   ปจฺฉา   ชาโต  โส  ต   
ธมฺม   สุตฺวา   ตถาคเต   สทฺธ   ปฏลิภติ  โส  เตน  สทฺธาปฏิลาเภน   
สมนฺนาคโต    อิติ    ปฏิส ฺจิกฺขติ    สมฺพาโธ   ฆราวาโส   รชาปโถ   
อพฺโภกาโส   ปพฺพชฺชา  นยิท  สุกร  อคาร  อชฺฌาวสตา  เอกนฺตปริปุณฺณ   
เอกนฺตปริสุทฺธ      สงฺขลขิิต      พฺรหฺมจริย      จรตุิ     ยนฺนูนาห   
เกสมสฺสุ   โอหาเรตฺวา   กาสายานิ  วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา  อคารสฺมา   
อนคาริย  ปพฺพเชยฺยนฺติ  ฯ  โส  อปเรน  สมเยน  อปฺป  วา โภคกฺขนฺธ   
ปหาย   มหนฺต  วา  โภคกขฺนฺธ  ปหาย  อปฺป  วา  าติปริวฏฏ  ปหาย   
มหนฺต   วา   าติปริวฏฏ   ปหาย  เกสมสฺสุ  โอหาเรตฺวา  กาสายานิ   
วตฺถานิ   อจฺฉาเทตฺวา   อคารสฺมา   อนคาริย  ปพฺพชติ  ฯ  โส  เอว   
ปพฺพชิโต     สมาโน    ภิกฺขูน    สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน    ปาณาติปาต   
ปหาย    ปาณาติปาตา    ปฏิวิรโต    โหติ    นิหิตทณฺโฑ   นิหิตสตฺโถ   
ลชชฺี     ทยาปนฺโน     สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป    วิหรติ    อทินฺนาทาน   
ปหาย    อทินฺนาทานา    ปฏิวิรโต   โหติ   ทินฺนาทายี   ทินฺนปาฏิกงฺขี   
อเถเนน   สุจิภูเตน   อตฺตนา   วิหรติ  อพฺรหฺมจริย  ปหาย  พฺรหมฺจารี   
โหติ    อาราจารี   วิรโต   เมถุนา   คามธมฺมา   มุสาวาท   ปหาย   
มุสาวาทา   ปฏิวิรโต   โหติ   สจฺจวาที   สจฺจสนฺโธ  เถโต  ปจฺจยิโก   
อวิสวาทโก    โลกสฺส    ปสุณ    วาจ    ปหาย   ปสณุาย   วาจาย   
ปฏิวิรโต   โหติ   อิโต   สุตฺวา  น  อมุตฺร  อกฺขาตา  อิเมส  เภทาย   
อมุตฺร   วา   สุตฺวา   น   อิเมส   อกฺขาตา   อมูส   เภทาย   อิติ    
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ภินฺนาน   วา   สนฺธาตา   สหิตาน   วา   อนุปฺปทาตา   สมคฺคาราโม   
สมคฺครโต    สมคฺคนนฺที    สมคฺคกรณึ   วาจ   ภาสิตา   โหติ   ผรุส   
วาจ  ปหาย  ผรุสาย  วาจาย  ปฏิวิรโต  โหติ  ยา  สา  วาจา เนลา   
กณฺณสุขา    เปมนียา   หทยงฺคมา   โปรี   พหุชนกนฺตา   พหุชนมนาปา   
ตถารูป   วาจ   ภาสิตา   โหติ   สมฺผปปฺลาป   ปหาย   สมฺผปฺปลาปา   
ปฏิวิรโต   โหติ   กาลวาที   ภูตวาที   อตฺถวาที   ธมฺมวาที  วินยวาที   
นิธานวตึ   วาจ  ภาสิตา  กาเลน  สาปเทส  ปรยินฺตวตึ  อตฺถส ฺหิต  ฯ   
โส    พีชคามภูตคามสมารมฺภา   ปฏวิิรโต   โหติ   เอกภตฺติโก   โหติ   
รตฺตูปรโต      ปฏิวิรโต     วิกาลโภชนา     นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา   
ปฏิวิรโต         โหติ        มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏานา   
ปฏิวิรโต  โหติ  อุจฺจาสยนมหาสยนา  ปฏิวิรโต โหติ ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา   
ปฏิวิรโต         โหติ         อามกธ ฺปฏิคฺคหณา        ปฏิวิรโต   
โหติ    อามกมสปฏิคฺคหณา    ปฏิวิรโต   โหติ   อิตฺถีกุมาริกาปฏคฺิคหณา   
ปฏิวิรโต         โหติ         ทาสีทาสปฏิคฺคหณา         ปฏิวิรโต   
โหติ     อเชฬกปฏิคฺคหณา    ปฏิวิรโต    โหติ    กกฺุกุฏสูกรปฏคฺิคหณา   
ปฏิวิรโต     โหติ     หตฺถคิวาสฺสวลวปฏิคฺคหณา     ปฏิวิรโต    โหติ   
เขตฺตวตฺถุปฏิคฺคหณา     ปฏิวิรโต     โหติ     ทูเตยฺยปหีณคมนานุโยคา   
ปฏิวิรโต   โหติ   กยวิกกฺยา   ปฏิวิรโต   โหติ   ตุลากูฏกสกูฏมานกูฏา   
ปฏิวิรโต       โหติ       อุกโฺกฏนว ฺจนนิกติสาวิโยคา      ปฏิวิรโต   
โหติ   เฉทนวธพนฺธนวิปราโมสอาโลปสหสาการา   ปฏิวิรโต   โหติ   ฯ    
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โส    สนฺตุฏโ    โหติ   กายปริหาริเกน   จีวเรน   กุจฺฉิปริหาริเกน   
ปณฺฑปาเตน  เยน  เยเนว  ปกฺกมติ  สมาทาเยว  ปกฺกมติ  ฯ เสยฺยถาป   
นาม  ปกฺขี  สกุโณ  เยน  เยเนว  เฑติ  สปตฺตภาโรว  เฑติ  เอวเมว   
ภิกฺขุ    สนฺตุฏโ   โหติ   กายปริหาริเกน   จีวเรน   กุจฺฉิปริหาริเกน   
ปณฺฑปาเตน เยน เยเนว ปกฺกมติ สมาทาเยว ปกฺกมติ ฯ   
     [๑๗]   โส   อิมินา  อริเยน  สลีกฺขนฺเธน  สมนนฺาคโต  อชฌฺตฺต   
อนวชฺชสุข   ปฏิสเวเทติ  ฯ  โส  จกฺขุนา  รูป  ทิสวฺา  น  นิมิตฺตคฺคาหี   
โหติ     นานุพฺย ฺชนคฺคาหี     ยตฺวาธิกรณเมน    จกฺขุนฺทฺริย    อสวุต   
วิหรนฺต   อภิชฺฌาโทมนสสฺา   ปาปกา   อกุสลา   ธมฺมา  อนฺวาสฺสเวยฺยุ   
ตสฺส    สวราย   ปฏิปชฺชติ   รกฺขติ   จกขฺุนฺทฺริย   จกฺขุนฺทฺริเย   สวร   
อาปชฺชติ  ฯ  โสเตน  สททฺ  สุตฺวา  ...  ฆาเนน  คนฺธ ฆายิตฺวา ...   
ชิวฺหาย  รส  สายิตฺวา  ...  กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ... มนสา ธมมฺ   
วิ ฺาย   น   นิมิตฺตคฺคาหี   โหติ   นานุพฺย ฺชนคฺคาหี   ยตฺวาธิกรณเมน   
มนินฺทฺริย    อสวุต    วิหรนฺต    อภิชฌฺาโทมนสฺสา   ปาปกา   อกุสลา   
ธมฺมา   อนฺวาสฺสเวยฺยุ   ตสฺส   สวราย   ปฏิปชชฺติ   รกฺขติ  มนินทฺฺริย   
มนินฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ ฯ   
     [๑๘]  โส  อิมินา  อริเยน  อินฺทฺริยสวเรน  สมนฺนาคโต  อชฺฌตฺต   
อพฺยาเสกสุข  ปฏิสเวเทติ  ฯ  โส  อภิกกฺนฺเต  ปฏิกกฺนฺเต  สมฺปชานการี   
โหติ    อาโลกิเต    วิโลกิเต    สมฺปชานการี    โหติ    สมฺมิ ฺชิเต   
ปสาริเต   สมฺปชานการี   โหติ   สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ   สมฺปชานการี    
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โหติ    อสิเต    ปเต    ขายเิต    สายิเต    สมฺปชานการี   โหติ   
อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม    สมปฺชานการี    โหติ    คเต    ิเต   นิสินฺเน   
สุตฺเต ชาคริเต ภาสิเต ตุณฺหีภาเว สมฺปชานการี โหติ ฯ   
     [๑๙]   โส   อิมินา   จ   อริเยน   สลีกฺขนฺเธน   สมนฺนาคโต   
อิมินา   จ   อริเยน   อินฺทฺริยสวเรน  สมนฺนาคโต  อิมินา  จ  อรเิยน   
สติสมฺปช ฺเน   สมนฺนาคโต   โส   วิวิตฺต   เสนาสน   ภชติ   อร ฺ   
รุกฺขมูล   ปพฺพต   คิริคุห   สุสาน   วนปตฺถ  อพฺโภกาส  ปลาลปุ ฺช  ฯ   
โส    ปจฺฉาภตฺต    ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต   นิสีทติ   ปลลฺงฺก   อาภุชิตฺวา   
อุชุ   กาย   ปณิธาย   ปริมขุ   สตึ   อุปฏเปตฺวา   ฯ   โส  อภิชฺฌ   
โลเก    ปหาย    วิคตาภิชฺเฌน   เจตสา   วิหรติ   อภิชฺฌาย   จิตฺต   
ปริโสเธติ     พฺยาปาทปโทส     ปหาย     อพฺยาปนฺนจิตฺโต    วิหรติ   
สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป    พฺยาปาทปโทสา    จิตฺต   ปริโสเธติ   ถีนมิทฺธ   
ปหาย    วิคตถีนมิทฺโธ    วิหรติ    อาโลกส ฺ ี    สโต    สมฺปชาโน   
ถีนมิทฺธา    จิตฺต    ปริโสเธติ    อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ    ปหาย   อนุทฺธโต   
วิหรติ    อชฌฺตฺต   วูปสนฺตจิตฺโต   อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจา   จิตฺต   ปริโสเธติ   
วิจิกิจฺฉ   ปหาย   ติณฺณวิจิกิจฺโฉ   วิหรติ   อกถกถี   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   
วิจิกิจฺฉาย จิตฺต ปริโสเธติ ฯ   
     [๒๐]   โส   อิเม  ป ฺจ  นีวรเณ  ปหาย  เจตโส  อุปกฺกิเลเส   
ป ฺาย   ทุพฺพลีกรเณ   วิวิจฺเจว   กาเมหิ   วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมเฺมหิ   
สวิตกฺก   สวิจาร   วิเวกช  ปติสุข  ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ    
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เอวมฺป ภิกฺขเว สผโล อุปกฺกโม โหติ สผล ปธาน ฯ   
     [๒๑]  ปุน  จปร  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา อชฌฺตฺต   
สมฺปสาทน   เจตโส   เอโกทิภาว   อวิตกฺก   อวิจาร  สมาธิช  ปติสุข   
ทุติย   ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ  เอวมฺป  ภิกฺขเว  สผโล  อุปกฺกโม   
โหติ สผล ปธาน ฯ   
     [๒๒]  ปุน  จปร  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  ปติยา  จ วิราคา อุเปกฺขโก จ   
วิหรติ   สโต   จ   สมฺปชาโน   สุข ฺจ   กาเยน   ปฏสิเวเทติ  ยนฺต   
อริยา    อาจิกฺขนฺติ    อุเปกฺขโก   สติมา   สุขวิหารีติ   ตติย   ฌาน   
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ   เอวมฺป   ภิกฺขเว   สผโล   อุปกฺกโม  โหติ   
สผล ปธาน ฯ   
     [๒๓]  ปุน  จปร  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  สขุสฺส  จ  ปหานา  ทุกฺขสฺส จ   
ปหานา     ปพฺุเพว    โสมนสฺสโทมนสฺสาน    อตฺถงฺคมา    อทกฺุขมสุข   
อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ   จตุตฺถ   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ  เอวมฺป   
ภิกฺขเว สผโล อุปกฺกโม โหติ สผล ปธาน ฯ   
     [๒๔]   โส   เอว   สมาหิเต   จิตฺเต   ปริสุทฺเธ  ปริโยทาเต   
อนงฺคเณ   วิคตูปกฺกิเลเส   มุทุภูเต   กมฺมนิเย    ิเต  อาเน ฺชปฺปตฺเต   
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณาย   จิตฺต   อภินินฺนาเมติ   ฯ   โส   อเนกวิหิต   
ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรติ  เสยฺยถีท  เอกมฺป  ชาตึ  เทฺวป  ชาติโย ติสฺโสป   
ชาติโย   จตสฺโสป   ชาติโย   ป ฺจป   ชาติโย  ทสป  ชาติโย  วีสมฺป   
ชาติโย   ตึสมฺป   ชาติโย   จตฺตาฬีสมฺป   ชาติโย  ป ฺาสมฺป  ชาติโย    



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 23 

ชาติสตมฺป    ชาติสหสฺสมฺป    ชาติสตสหสฺสมฺป   อเนเกป   สวฏฏกปฺเป   
อเนเกป  วิวฏฏกปฺเป  อเนเกป  สวฏฏวิวฏฏกปฺเป  อมุตฺราสึ  เอวนาโม   
เอวโคตฺโต     เอววณฺโณ    เอวมาหาโร    เอว    สุขทุกฺขปฏิสเวที   
เอวมายุปริยนฺโต    โส   ตโต   จุโต   อมุตฺร   อุทปาทึ   ตตฺราปาสึ   
เอวนาโม      เอวโคตฺโต     เอววณฺโณ     เอวมาหาโร     เอว   
สุขทุกฺขปฏิสเวที   เอวมายุปริยนฺโต   โส   ตโต  จุโต  อิธูปปนโฺนติ  ฯ   
อิติ   สาการ  สอุทฺเทส  อเนกวิหิต  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรติ  ฯ  เอวมฺป   
ภิกฺขเว สผโล อุปกฺกโม โหติ สผล ปธาน ฯ   
     [๒๕]  โส  เอว  สมาหิเต  จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ   
วิคตูปกฺกิเลเส   มุทุภูเต   กมฺมนิเย    ิเต   อาเน ฺชปฺปตฺเต   สตฺตาน   
จุตูปปาตาณาย    จิตฺต   อภินินฺนาเมติ   ฯ   โส   ทิพฺเพน   จกฺขุนา   
วิสุทฺเธน   อติกฺกนฺตมานุสเกน   สตฺเต   ปสฺสติ  จวมาเน  อุปปชฺชมาเน   
หีเน    ปณีเต   สุวณฺเณ   ทุพฺพณฺเณ   สุคเต   ทุคฺคเต   ยถากมฺมปูเค   
สตฺเต    ปชานาติ    อิเม    วต   โภนฺโต   สตฺตา   กายทุจฺจริเตน   
สมนฺนาคตา   วจีทุจฺจริเตน   สมนฺนาคตา   มโนทจฺุจริเตน   สมนฺนาคตา   
อริยาน    อุปวาทกา    มิจฺฉาทิฏ ิกา    มิจฺฉาทิฏ ิกมฺมสมาทานา   เต   
กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปนฺนา   
อิเม  วา  ปน  โภนฺโต  สตฺตา  กายสุจริเตน  สมนฺนาคตา  วจีสุจริเตน   
สมนฺนาคตา     มโนสุจริเตน    สมนฺนาคตา    อริยาน    อนุปวาทกา   
สมฺมาทิฏ ิกา   สมฺมาทิฏ ิกมฺมสมาทานา  เต  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา    
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สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปนฺนาติ   ฯ  อิติ  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน   
อติกฺกนฺตมานุสเกน    สตฺเต   ปสฺสติ   จวมาเน   อุปปชฺชมาเน   หีเน   
ปณีเต   สุวณฺเณ   ทุพฺพณฺเณ   สุคเต   ทคฺุคเต   ยถากมฺมูปเค   สตฺเต   
ปชานาติ ฯ เอวมฺป ภิกฺขเว สผโล อุปกฺกโม โหติ สผล ปธาน ฯ   
     [๒๖]   โส   เอว   สมาหิเต   จิตฺเต   ปริสุทฺเธ  ปริโยทาเต   
อนงฺคเณ   วิคตูปกฺกิเลเส   มุทุภูเต   กมฺมนิเย    ิเต  อาเน ฺชปฺปตฺเต   
อาสวาน   ขยาณาย   จิตฺต   อภินินนฺาเมติ   ฯ   โส   อิท  ทุกขฺนฺติ   
ยถาภูต    ปชานาติ    อย   ทุกฺขสมุทโยติ   ยถาภูต   ปชานาติ   อย   
ทุกฺขนิโรโธติ    ยถาภูต   ปชานาติ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏปิทาติ   
ยถาภูต    ปชานาติ    อิเม    อาสวาติ    ยถาภูต   ปชานาติ   อย   
อาสวสมุทโยติ    ยถาภูต    ปชานาติ   อย   อาสวนิโรโธติ   ยถาภูต   
ปชานาติ   อย   อาสวนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   ยถาภูต   ปชานาติ  ฯ   
ตสฺส   เอว   ชานโต   เอว   ปสฺสโต   กามาสวาป   จิตฺต  วิมุจฺจติ   
ภวาสวาป   จิตฺต   วิมุจฺจติ   อวิชชฺาสวาป   จิตฺต   วิมุจฺจติ  วิมุตฺตสฺมึ   
วิมุตฺตมิติ    าณ    โหติ    ขีณา    ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   
กรณีย   นาปร   อิตฺถตฺตายาติ   ปชานาติ   ฯ   เอว   โข   ภิกฺขเว   
สผโล อุปกฺกโม โหติ สผล ปธาน ฯ   
     [๒๗]  เอววาที  ๑  ภิกขฺเว  ตถาคโต เอววาทึ ภิกฺขเว ตถาคต   
ทส   สหธมฺมิกา   ปาสสฏาน   อาคจฺฉนฺติ   ฯ  สเจ  ภิกฺขเว  สตฺตา   
ปุพฺเพ   กตเหตุ   สุขทุกขฺ   ปฏิสเวเทนฺติ   อทฺธา   ภิกฺขเว  ตถาคโตภ   
#๑ ม. เอววาที ภิกฺขเว ตถาคตา เอววาทีน ภิกฺขเว ตถาคตาน ฯ    
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ปุพฺเพ   สุกตกมฺมการี   ย  เอตรหิ  เอวรูปา  อนาสวา  สุขา  เวทนา   
เวเทติ    ฯ    สเจ   ภิกฺขเว   สตฺตา   อิสสฺรนิมฺมานเหตุ   สุขทุกขฺ   
ปฏิสเวเทนฺติ   อทฺธา   ภิกขฺเว  ตถาคโต  ภทฺทเกน  อิสฺสเรน  นมิฺมิโต   
ย  เอตรหิ  เอวรูปา  อนาสวา  สุขา  เวทนา  เวเทติ ฯ สเจ ภิกฺขเว   
สตฺตา    สงฺคติภาวเหตุ    สุขทุกฺข    ปฏิสเวเทนฺติ   อทฺธา   ภิกฺขเว   
ตถาคโต   กลฺยาณสงฺคติโก   ย   เอตรหิ   เอวรูปา   อนาสวา  สุขา   
เวทนา   เวเทติ   ฯ   สเจ   ภิกฺขเว   สตฺตา  อภิชาติเหตุ  สุขทุกฺข   
ปฏิสเวเทนฺติ    อทฺธา    ภิกฺขเว    ตถาคโต   กลฺยาณาภิชาติโก   ย   
เอตรหิ  เอวรูปา  อนาสวา  สุขา  เวทนา  เวเทติ  ฯ  สเจ  ภิกฺขเว   
สตฺตา   ทิฏธมฺมูปกฺกมเหตุ   สุขทุกขฺ   ปฏิสเวเทนฺติ   อทฺธา   ภิกฺขเว   
ตถาคโต   กลฺยาณทิฏธมฺมูปกฺกโม   ย   เอตรหิ   เอวรูปา   อนาสวา   
สุขา   เวทนา   เวเทติ   ฯ   สเจ  ภิกฺขเว  สตฺตา  ปุพฺเพ  กตเหตุ   
สุขทุกฺข    ปฏิสเวเทนฺติ    ปาสโส    ตถาคโต    โน   เจ   สตฺตา   
ปุพฺเพ   กตเหตุ   สุขทุกขฺ   ปฏิสเวเทนฺติ  ปาสโส  ตถาคโต  ฯ  สเจ   
ภิกฺขเว   สตฺตา   อิสฺสรนมิฺมานเหตุ   สุขทุกฺข   ปฏิสเวเทนฺติ   ปาสโส   
ตถาคโต   โน   เจ   สตฺตา  อิสฺสรนิมมฺานเหตุ  สุขทุกฺข  ปฏิสเวเทนฺติ   
ปาสโส   ตถาคโต   ฯ  สเจ  ภิกฺขเว  สตฺตา  สงฺคติภาวเหตุ  สุขทุกฺข   
ปฏิสเวเทนฺติ   ปาสโส   ตถาคโต   โน   เจ   สตฺตา  สงฺคติภาวเหตุ   
สุขทุกฺข   ปฏิสเวเทนฺติ   ปาสโส   ตถาคโต  ฯ  สเจ  ภิกฺขเว  สตฺตา   
อภิชาติเหตุ   สุขทุกฺข   ปฏิสเวเทนฺติ   ปาสโส   ตถาคโต   โน   เจ    
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สตฺตา   อภิชาติเหตุ   สุขทุกฺข   ปฏิสเวเทนฺติ   ปาสโส   ตถาคโต  ฯ   
สเจ    ภิกฺขเว   สตฺตา   ทิฏธมฺมูปกฺกมเหตุ   สุขทุกขฺ   ปฏิสเวเทนฺติ   
ปาสโส   ตถาคโต   โน   เจ   สตฺตา   ทฏิธมฺมูปกฺกมเหตุ   สุขทุกฺข   
ปฏิสเวเทนฺติ   ปาสโส   ตถาคโต   ฯ   เอววาที   ภิกฺขเว  ตถาคโต   
เอววาทึ    ภิกฺขเว   ตถาคต   อิเม   ทส   สหธมฺมิกา   ปาสสฏาน   
อาคจฺฉนฺตีติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                  เทวทหสุตฺต นิฏ ิต ปม ฯ   
                      ___________    
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                       ป ฺจตฺตยสุตฺต   
     [๒๘]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๒๙]   ภควา  เอตทโวจ  สนฺติ  ภิกฺขเว  เอเก  สมณพฺราหฺมณา   
อปรนฺตกปฺปกา    อปรนฺตานุทิฏ ิโน    อปรนฺต   อารพฺภ   อเนกวิหิตานิ   
อธิมุตฺติปทานิ   อภิวทนฺติ   ฯ  ส ฺ ี  อตฺตา  โหติ  อโรโค  ปรมฺมรณาติ   
อิตฺเถเก   อภิวทนฺติ   ฯ   อส ฺ ี   อตฺตา  โหติ  อโรโค  ปรมฺมรณาติ   
อิตฺเถเก   อภิวทนฺติ   ฯ   เนวส ฺ ี   นาส ฺ ี   อตฺตา  โหติ  อโรโค(   
ปรมฺมรณาติ    อิตฺเถเก   อภิวทนฺติ   ฯ   สโต   วา   ปน   สตฺตสฺส   
อุจฺเฉท    วินาส    วิภว    ป ฺาเปนฺติ   ฯ   ทฏิธมฺมนิพฺพาน   วา   
ปเนเก   อภิวทนฺติ   ฯ   อิติ  สนฺต  วา  อตฺตาน  ป ฺาเปนฺติ  อโรค   
ปรมฺมรณา   ฯ   สโต   วา   ปน   สตฺตสฺส   อุจฺเฉท   วินาส  วิภว   
ป ฺาเปนฺติ   ฯ   ทฏิธมฺมนิพฺพาน   วา   ปเนเก   อภิวทนฺติ  ฯ  อิติ   
อิมานิ   ป ฺจ   หุตฺวา   ตีณิ   โหนฺติ   ตีณิ   หุตฺวา  ป ฺจ  โหนฺติ  ฯ   
อยมุทฺเทโส ป ฺจตฺตยสฺส ฯ   
     [๓๐]   ตตฺร   ภิกฺขเว  เย  เต  สมณพฺราหฺมณา  ส ฺ ึ  อตฺตาน   
ป ฺาเปนฺติ     อโรค    ปรมฺมรณา    รปู    วา    เต    โภนโฺต   
สมณพฺราหฺมณา    ส ฺ ึ    อตฺตาน    ป ฺาเปนฺติ   อโรค   ปรมฺมรณา    
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อรูป     วา    เต    โภนฺโต    สมณพฺราหฺมณา    ส ฺ ึ    อตฺตาน   
ป ฺาเปนฺติ   อโรค   ปรมฺมรณา   รูป ฺจ   อรูป ฺจ  วา  เต  โภนฺโต   
สมณพฺราหฺมณา    ส ฺ ึ    อตฺตาน    ป ฺาเปนฺติ   อโรค   ปรมฺมรณา   
เนวรูป   นารปู   วา   เต   โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา  ส ฺ ึ  อตฺตาน   
ป ฺาเปนฺติ    อโรค   ปรมฺมรณา   เอกตฺตส ฺ ึ   วา   เต   โภนฺโต   
สมณพฺราหฺมณา    ส ฺ ึ    อตฺตาน    ป ฺาเปนฺติ   อโรค   ปรมฺมรณา   
นานตฺตส ฺ ึ    วา    เต   โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา   ส ฺ ึ   อตฺตาน   
ป ฺาเปนฺติ    อโรค    ปรมฺมรณา   ปริตฺตส ฺ ึ   วา   เต   โภนฺโต   
สมณพฺราหฺมณา    ส ฺ ึ    อตฺตาน    ป ฺาเปนฺติ   อโรค   ปรมฺมรณา   
อปฺปมาณส ฺ ึ    วา   เต   โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา   ส ฺ ึ   อตฺตาน   
ป ฺาเปนฺติ   อโรค   ปรมฺมรณา   เอต   วา   ปเนเตส  อุปาติวตฺตต   
วิ ฺาณกสิณเมเก   อภิวทนฺติ  อปฺปมาณ  อเน ฺช  ๑  ฯ  ตยิท  ภิกฺขเว   
ตถาคโต   ปชานาติ   เย   โข   เต   โภนฺโต  สมณพฺราหฺมณา  ส ฺ ึ   
อตฺตาน   ป ฺาเปนฺติ   อโรค   ปรมฺมรณา   รูป   วา   เต  โภนฺโต   
สมณพฺราหฺมณา    ส ฺ ึ    อตฺตาน    ป ฺาเปนฺติ   อโรค   ปรมฺมรณา   
อรูป     วา    เต    โภนฺโต    สมณพฺราหฺมณา    ส ฺ ึ    อตฺตาน   
ป ฺาเปนฺติ   อโรค   ปรมฺมรณา   รูป ฺจ   อรูป ฺจ  วา  เต  โภนฺโต   
สมณพฺราหฺมณา    ส ฺ ึ    อตฺตาน    ป ฺาเปนฺติ   อโรค   ปรมฺมรณา   
เนวรูป   นารปู   วา   เต   โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา  ส ฺ ึ  อตฺตาน   
ป ฺาเปนฺติ    อโรค   ปรมฺมรณา   เอกตฺตส ฺ ึ   วา   เต   โภนฺโต   
#๑ ม. ย.ุ อาเน ฺช ฯ อ ฺตฺถ อีทิสเมว ฯ    
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สมณพฺราหฺมณา    ส ฺ ึ    อตฺตาน    ป ฺาเปนฺติ   อโรค   ปรมฺมรณา   
นานตฺตส ฺ ึ    วา    เต   โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา   ส ฺ ึ   อตฺตาน   
ป ฺาเปนฺติ    อโรค    ปรมฺมรณา   ปริตฺตส ฺ ึ   วา   เต   โภนฺโต   
สมณพฺราหฺมณา    ส ฺ ึ    อตฺตาน    ป ฺาเปนฺติ   อโรค   ปรมฺมรณา   
อปฺปมาณส ฺ ึ    วา   เต   โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา   ส ฺ ึ   อตฺตาน   
ป ฺาเปนฺติ    อโรค    ปรมฺมรณา    ยา   วา   ปเนตาส   ส ฺาน   
ปริสุทฺธา   ปรมา   อคฺคา   อนุตฺตริยา  อกฺขายติ  ยทิ  รูปส ฺาน  ยท ิ  
อรูปส ฺาน    ยท ิ   เอกตฺตส ฺาน    ยท ิ   นานตฺตส ฺาน    นตฺถ ิ  
กิ ฺจีติ    อากิ ฺจ ฺายตนเมเก   อภิวทนฺติ   อปฺปมาณ   อเน ฺช   ตยิท   
สงฺขต   โอฬาริก   อตฺถิ   โข   ปน   สงฺขาราน  นิโรโธ  อตฺเถตนติฺ   
อิติ วิทิตฺวา ตสฺส นิสฺสรณทสฺสาวี ตถาคโต ตทุปาติวตฺโต ฯ   
     [๓๑]   ตตฺร  ภิกฺขเว  เย  เต  สมณพฺราหฺมณา  อส ฺ ึ  อตฺตาน   
ป ฺาเปนฺติ   อโรค  ปรมฺมรณา  รูป  วา  เต  โภนฺโต  สมณพฺราหฺมณา   
อส ฺ ึ       อตฺตาน       ป ฺาเปนฺติ       อโรค      ปรมฺมรณา   
อรูป    วา    เต    โภนฺโต    สมณพฺราหฺมณา    อส ฺ ึ    อตฺตาน   
ป ฺาเปนฺติ   อโรค   ปรมฺมรณา   รูป ฺจ   อรูป ฺจ  วา  เต  โภนฺโต   
สมณพฺราหฺมณา    อส ฺ ึ    อตฺตาน   ป ฺาเปนฺติ   อโรค   ปรมฺมรณา   
เนวรูป   นารปู   วา   เต   โภนฺโต  สมณพฺราหฺมณา  อส ฺ ึ  อตฺตาน   
ป ฺาเปนฺติ    อโรค    ปรมฺมรณา   ฯ   ตตฺร   ภิกฺขเว   เย   เต   
สมณพฺราหฺมณา    ส ฺ ึ    อตฺตาน    ป ฺาเปนฺติ   อโรค   ปรมฺมรณา    
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เตสเมเต   ปฏิกฺโกสนฺติ   ต   กิสฺส   เหตุ   ส ฺา   โรโค   ส ฺา   
คณฺโฑ   ส ฺา   สลลฺ   เอต   สนฺต  เอต  ปณีต  ยทิท  อส ฺนฺติ  ฯ   
ตยิท  ภิกฺขเว  ตถาคโต  ปชานาติ  เย  โข  เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา   
อส ฺ ึ       อตฺตาน       ป ฺาเปนฺติ       อโรค      ปรมฺมรณา   
รูป   วา   เต   โภนฺโต  สมณพฺราหฺมณา  อส ฺ ึ  อตฺตาน  ป ฺาเปนฺติ   
อโรค    ปรมมฺรณา    อรปู    วา    เต   โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา   
อส ฺ ึ     อตฺตาน     ป ฺาเปนฺติ     อโรค    ปรมมฺรณา    รูป ฺจ   
อรูป ฺจ    วา    เต    โภนโฺต    สมณพฺราหฺมณา   อส ฺ ึ   อตฺตาน   
ป ฺาเปนฺติ   อโรค   ปรมฺมรณา   เนวรูป   นารูป  วา  เต  โภนฺโต   
สมณพฺราหฺมณา    อส ฺ ึ    อตฺตาน   ป ฺาเปนฺติ   อโรค   ปรมฺมรณา   
โย   หิ   โกจิ   ภิกฺขเว  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา  เอว  วเทยฺย   
อหม ฺตฺร    รูปา   อ ฺตฺร   เวทนาย   อ ฺตฺร   ส ฺาย   อ ฺตฺร   
สงฺขาเรหิ   อ ฺตฺร   วิ ฺาณา   ๑  อาคตึ  วา  คตึ  วา  จุตึ  วา   
อุปปตฺตึ   วา   วุทฺธึ   วา  วิรูฬฺหึ  วา  เวปุลฺล  วา  ป ฺาเปสฺสามีติ   
เนต    าน   วิชฺชติ   ตยิท   สงฺขต   โอฬาริก   อตฺถ ิ  โข   ปน   
สงฺขาราน   นิโรโธ   อตฺเถตนฺติ   อิติ   วิทิตฺวา  ตสฺส  นิสฺสรณทสฺสาวี   
ตถาคโต ตทุปาติวตฺโต ฯ   
     [๓๒]   ตตฺร   ภิกฺขเว   เย   เต   สมณพฺราหฺมณา   เนวส ฺ ึ   
นาส ฺ ึ   อตฺตาน   ป ฺาเปนฺติ   อโรค   ปรมฺมรณา   รูป   วา  เต   
โภนฺโต    สมณพฺราหฺมณา   เนวส ฺ ึ   นาส ฺ ึ   อตฺตาน   ป ฺาเปนฺติ   
#๑ ม. ย.ุ วิ ฺาณสฺส ฯ โป. วิ ฺาเณน ฯ    



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 31 

อโรค    ปรมมฺรณา    อรปู    วา    เต   โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา   
เนวส ฺ ึ    นาส ฺ ึ    อตฺตาน    ป ฺาเปนฺติ    อโรค    ปรมฺมรณา   
รูป ฺจ    อรปู ฺจ    วา    เต   โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา   เนวส ฺ ึ   
นาส ฺ ึ    อตฺตาน   ป ฺาเปนฺติ   ๑   อโรค   ปรมฺมรณา   เนวรูป   
นารูป    วา    เต    โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา   เนวส ฺ ึ   นาส ฺ ึ   
อตฺตาน   ป ฺาเปนฺติ   อโรค  ปรมฺมรณา  ฯ  ตตฺร  ภิกฺขเว  เย  เต   
สมณพฺราหฺมณา    ส ฺ ึ    อตฺตาน    ป ฺาเปนฺติ   อโรค   ปรมฺมรณา   
เตสเมเต    ปฏิกฺโกสนฺติ    เยป    เต    โภนฺโต    สมณพฺราหฺมณา   
อส ฺ ึ    อตฺตาน    ป ฺาเปนฺติ    อโรค    ปรมฺมรณา    เตสเมเต   
ปฏิกฺโกสนฺติ    ต    กิสฺส    เหตุ   ส ฺา   โรโค   ส ฺา   คณฺโฑ   
ส ฺา    สลลฺ    อส ฺา    สมฺโมโห    เอต   สนฺต   เอต   ปณีต   
ยทิท  เนวส ฺานาส ฺาติ  ฯ  ตยทิ  ภิกฺขเว  ตถาคโต  อภิชานาติ  ๒   
เย   โข   เต   โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา  เนวส ฺ ึ  นาส ฺ ึ  อตฺตาน   
ป ฺาเปนฺติ     อโรค    ปรมฺมรณา    รปู    วา    เต    โภนโฺต   
สมณพฺราหฺมณา    เนวส ฺ ึ    นาส ฺ ึ   อตฺตาน   ป ฺาเปนฺติ   อโรค   
ปรมฺมรณา    อรูป    วา   เต   โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา   เนวส ฺ ึ   
นาส ฺ ึ     อตฺตาน     ป ฺาเปนฺติ    อโรค    ปรมฺมรณา    รปู ฺจ   
อรูป ฺจ    วา    เต   โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา   เนวส ฺ ึ   นาส ฺ ึ   
อตฺตาน   ป ฺาเปนฺติ   อโรค   ปรมฺมรณา   เนวรปู  นารูป  วา  เต   
โภนฺโต    สมณพฺราหฺมณา   เนวส ฺ ึ   นาส ฺ ึ   อตฺตาน   ป ฺาเปนฺติ   
#๑ โป. ม. ป ฺเปนฺติ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ  ๒ กตฺถจิ ปชานาตีติ ทิสฺสติ ฯ    
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อโรค  ปรมฺมรณา  เย  ห ิ เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา   
ทิฏสุตมุตวิ ฺาตพฺพสงฺขารมตฺเตน     เอตสฺส    อายตนสฺส    อุปสมฺปท   
ป ฺาเปนฺติ   พฺยสน   เหต   ภิกฺขเว   อกฺขายติ   เอตสฺส  อายตนสฺส   
อุปสมฺปทาย     น     เหต    ภิกฺขเว    อายตน    สงฺขารสมาปตฺติ   
ปตฺตพฺพมกฺขายติ        สงฺขาราวเสสสมาปตฺติปตฺตพฺพเมต       ภิกฺขเว   
อายตนมกฺขายติ    ฯ    ตยิท   สงฺขต   โอฬาริก   อตฺถิ   โข   ปน   
สงฺขาราน   นิโรโธ   อตฺเถตนฺติ   อิติ   วิทิตฺวา  ตสฺส  นิสฺสรณทสฺสาวี   
ตถาคโต ตทุปาติวตฺโต ฯ   
     [๓๓]   ตตฺร   ภิกฺขเว  เย  เต  สมณพฺราหฺมณา  สโต  สตฺตสฺส   
อุจฺเฉท    วินาส    วิภว   ป ฺาเปนฺติ   ตตฺร   ภิกฺขเว   เย   เต   
สมณพฺราหฺมณา    ส ฺ ึ    อตฺตาน    ป ฺาเปนฺติ   อโรค   ปรมฺมรณา   
เตสเมเต   ปฏิกฺโกสนฺติ   เยป   เต   โภนฺโต  สมณพฺราหฺมณา  อส ฺ ึ   
อตฺตาน    ป ฺาเปนฺติ   อโรค   ปรมฺมรณา   เตสเมเต   ปฏกิฺโกสนฺติ   
เยป    เต   โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา   เนวส ฺ ึ   นาส ฺ ึ   อตฺตาน   
ป ฺาเปนฺติ    อโรค    ปรมฺมรณา    เตสเมเต    ปฏิกฺโกสนฺติ    ต   
กิสฺส   เหตุ  สพฺเพปเม  โภนฺโต  สมณพฺราหฺมณา  อุทฺธ  ปรามสนฺติ  ๑   
อาสตฺตึเยว    อภิวทนฺติ    อิติ    เปจฺจ    ภวิสฺสาม    อิติ   เปจฺจ   
ภวิสฺสามาติ   ฯ  เสยฺยถาป  นาม  วานิชสฺส  วานิชฺชาย  คจฺฉโต  เอว   
โหติ   อิโต   เม   อิท   ภวิสฺสติ   อิมินา   อิท  ลจฺฉามีติ  เอวเมว   
โขเม    โภนโฺต   สมณพฺราหฺมณา   วานิชูปม   ม ฺเ   ปฏิภนฺติ   อิติ   
#๑ ม. อุทฺธ สร   อาสตฺตึเยว ฯ  ยุ. อุทฺธ สรา อาสตฺตึเยว ฯ    
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เปจฺจ  ภวิสฺสาม  อิติ  เปจฺจ  ภวิสฺสามาติ  ฯ  ตยิท  ภิกฺขเว  ตถาคโต   
อภิชานาติ   เย   โข   เต   โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา  สโต  สตฺตสฺส   
อุจฺเฉท  วินาส  วิภว  ป ฺาเปนฺติ  เต  สกฺกายภยา  สกฺกายปริเชคุจฺฉา   
สกฺกาย ฺเว     อนุปริธาวนฺติ     อนุปริวตฺตนฺติ     ฯ     เสยฺยถาป   
นาม  สา  ๑  คทฺทลพนฺโธ  ทเฬฺห ถมฺเภ วา ขีเล วา อุปนิพนฺโธ ตเมว   
ถมฺภ   วา   ขีล   วา  อนุปริธาวติ  อนุปริวตฺตติ  เอวเมวิเม  โภนฺโต   
สมณพฺราหฺมณา     สกฺกายภยา     สกกฺายปริเชคุจฺฉา     สกฺกาย ฺเว   
อนุปริธาวนฺติ    อนุปริวตฺตนฺติ    ฯ   ตยิท   สงฺขต   โอฬาริก   อตฺถิ   
โข    ปน   สงฺขาราน   นิโรโธ   อตฺเถตนฺติ   อิติ   วิทิตฺวา   ตสฺส   
นิสฺสรณทสฺสาวี ตถาคโต ตทุปาติวตฺโต ฯ   
     [๓๔]   เย   หิ   เกจิ   ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา   
อปรนฺตกปฺปกา    อปรนฺตานุทิฏ ิโน    อปรนฺต   อารพฺภ   อเนกวิหิตานิ   
อธิมุตฺติปทานิ    อภิวทนฺติ    สพฺเพ    เต    อิมาเนว   ป ฺจายตนานิ   
อภิวทนฺติ  เอเตส  วา  อ ฺตร  ฯ  สนติฺ  ภิกฺขเว เอเก สมณพฺราหฺมณา�    
ปุพฺพนฺตกปฺปกา        ปุพฺพนฺตานุทิฏ ิโน        ปุพฺพนฺต       อารพฺภ   
อเนกวิหิตานิ    อธิมุตฺติปทานิ    อภิวทนฺติ   ฯ   สสฺสโต   อตฺตา   จ   
โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   อิตฺเถเก   อภิวทนฺติ   ฯ   
อสฺสสฺสโต    อตฺตา   จ   โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   
อิตฺเถเก   อภิวทนฺติ   ฯ   สสฺสโต   จ   อสฺสสฺสโต   จ   อตฺตา  จ   
โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   อิตฺเถเก   อภิวทนฺติ   ฯ   
#๑ ม. คทฺทุลพทฺโธ ฯ ย.ุ คทฺทูลพทฺโธ ฯ    
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เนวสสฺสโต   นาสฺสสฺสโต   อตฺตา   จ   โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ   
โมฆม ฺนฺติ   อิตฺเถเก   อภิวทนฺติ   ฯ  อนฺตวา  อตฺตา  จ  โลโก  จ   
อิทเมว    สจฺจ    โมฆม ฺนฺติ   อิตฺเถเก   อภิวทนฺติ   ฯ   อนนฺตวา   
อตฺตา    จ    โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   อิตฺเถเก   
อภิวทนฺติ   ฯ   อนฺตวา   จ   อนนฺตวา   จ   อตฺตา   จ  โลโก  จ   
อิทเมว    สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   อิตฺเถเก   อภิวทนฺติ   ฯ   เนวนฺตวา   
นานนฺตวา    อตฺตา   จ   โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   
อิตฺเถเก   อภิวทนฺติ   ฯ   เอกตฺตส ฺ ี  อตฺตา  จ  โลโก  จ  อิทเมว   
สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   อิตฺเถเก   อภิวทนฺติ   ฯ  นานตฺตส ฺ ี  อตฺตา  จ   
โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   อิตฺเถเก   อภิวทนฺติ   ฯ   
ปริตฺตส ฺ ี    อตฺตา   จ   โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   
อิตฺเถเก   อภิวทนฺติ   ฯ  อปฺปมาณส ฺ ี  อตฺตา  จ  โลโก  จ  อิทเมว   
สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   อิตฺเถเก   อภิวทนฺติ   ฯ   เอกนฺตสุขี  อตฺตา  จ   
โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   อิตฺเถเก   อภิวทนฺติ   ฯ   
เอกนฺตทุกฺขี   อตฺตา   จ   โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   
อิตฺเถเก   อภิวทนฺติ   ฯ   สุขทุกฺขี   อตฺตา   จ   โลโก  จ  อิทเมว   
สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   อิตฺเถเก   อภิวทนฺติ   ฯ   อทุกฺขมสุขี  อตฺตา  จ   
โลโก จ อิทเมว สจฺจ โมฆม ฺนฺติ อิตฺเถเก อภิวทนฺติ ฯ   
     [๓๕]   ตตฺร   ภิกฺขเว   เย   เต  สมณพฺราหฺมณา  เอววาทิโน   
เอวทิฏ ิโน    สสฺสโต    อตฺตา    จ   โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ    
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โมฆม ฺนฺติ    เตส    วต    อ ฺเตฺรว   สทฺธาย   อ ฺตฺร   รจิุยา   
อ ฺตฺร  อนุสฺสวา  อ ฺตฺร  อาการปริวิตกฺกา อ ฺตฺร ทิฏ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา   
ปจฺจตฺต ฺเว      าณ      ภวิสฺสติ      ปริสุทฺธ      ปริโยทาตนฺติ   
เนต    าน    วิชฺชติ   ฯ   ปจฺจตฺต   โข   ปน   ภิกฺขเว   าเณ   
อสติ   ปริสทฺุเธ   ปริโยทาเต   ยทป   เต   โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา   
ตตฺถ  าณภาคมตฺตเมว  ปริโยทเปนฺติ  ตทป  เตส  ภวต สมณพฺราหฺมณาน   
อุปาทานมกฺขายติ      ฯ     ตยิท     สงฺขต     โอฬาริก     อตฺถ ิ  
โข    ปน   สงฺขาราน   นิโรโธ   อตฺเถตนฺติ   อิติ   วิทิตฺวา   ตสฺส   
นิสฺสรณทสฺสาวี ตถาคโต ตทุปาติวตฺโต ฯ   
     [๓๖]   ตตฺร   ภิกฺขเว   เย   เต  สมณพฺราหฺมณา  เอววาทิโน   
เอวทิฏ ิโน    อสฺสสฺสโต   อตฺตา   จ   โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ   
โมฆม ฺนฺติ    ฯเปฯ    สสฺสโต    จ   อสฺสสฺสโต   จ   อตฺตา   จ   
โลโก  จ  ...  เนวสสฺสโต  จ  นาสฺสสฺสโต จ อตฺตา จ โลโก จ ...   
อนฺตวา  อตฺตา  จ  โลโก  จ  ...  อนนฺตวา  อตฺตา จ โลโก จ ...   
อนฺตวา  จ  อนนฺตวา  จ  อตฺตา  จ โลโก จ ... เนวนฺตวา นานนฺตวา   
อตฺตา   จ  โลโก  จ  ...  เอกตฺตส ฺ ี  อตฺตา  จ  โลโก  จ  ...   
นานตฺตส ฺ ี   อตฺตา   จ   โลโก   จ   ...   ปริตฺตส ฺ ี  อตฺตา  จ   
โลโก  จ  ...  อปฺปมาณส ฺ ี  อตฺตา  จ  โลโก  จ  ...  เอกนฺตสุขี   
อตฺตา   จ  โลโก  จ  ...  เอกนฺตทุกฺขี  อตฺตา  จ  โลโก  จ  ...   
สุขทุกฺขี  อตฺตา  จ  โลโก  จ  ...  อทุกฺขมสุขี  อตฺตา  จ  โลโก  จ    
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อิทเมว    สจฺจ    โมฆม ฺนฺติ    เตส    วต   อ ฺเตฺรว   สทฺธาย   
อ ฺตฺร    รจิุยา    อ ฺตร    อนุสฺสวา   อ ฺตฺร   อาการปริวิตกฺกา   
อ ฺตฺร     ทิฏ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา     ปจฺจตฺต ฺเว     าณ    ภวิสฺสติ   
ปริสุทฺธ   ปรโิยทาตนฺติ   เนต   าน   วิชฺชติ   ฯ  ปจฺจตฺต  โข  ปน   
ภิกฺขเว   าเณ   อสติ   ปริสุทฺเธ   ปริโยทาเต   ยทป  เต  โภนฺโต   
สมณพฺราหฺมณา     ตตฺถ     าณภาคมตฺตเมว    ปรโิยทเปนฺติ    ตทป   
เตส   ภวต   สมณพฺราหฺมณาน   อุปาทานมกฺขายติ   ฯ   ตยิท   สงฺขต   
โอฬาริก   อตฺถิ   โข   ปน   สงฺขาราน   นิโรโธ   อตฺเถตนฺติ   อิติ   
วิทิตฺวา ตสฺส นิสฺสรณทสสฺาวี ตถาคโต ตทุปาติวตฺโต ฯ   
     [๓๗]   อิธ   ภิกฺขเว   เอกจฺโจ   สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา   
ปุพฺพนฺตานุทิฏ ีน ฺจ     ปฏินิสฺสคฺคา    อปรนฺตานุทิฏ ีน ฺจ    ปฏินิสฺสคฺคา   
สพฺพโส    กามส ฺโชนาน    อนธิฏานา   ปวิเวก   ปตึ   อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ   เอต   สนฺต   เอต   ปณีต   ยทิท   ปวิเวก  ปตึ  อุปสมฺปชชฺ   
วิหรามีติ   ฯ   ตสฺส   สา  ปวิเวกา  ปติ  นิรุชฌฺติ  ปวิเวกาย  ปติยา   
นิโรธา    อุปปฺชฺชติ    โทมนสฺส    โทมนสฺสสฺส    นิโรธา   อุปปฺชฺชติ   
ปวิเวกา   ปติ   ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ย  ฉายา  ชหติ  ต  อาตโป   
ผรติ   ย   อาตโป   ชหติ   ต  ฉายา  ผรติ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ปวิเวกาย   ปติยา   นิโรธา  อุปฺปชชฺติ  โทมนสฺส  โทมนสฺสสฺส  นิโรธา   
อุปฺปชฺชติ   ปวิเวกา   ปติ   ฯ   ตยิท   ภิกฺขเว   ตถาคโต  ปชานาติ   
อย   โข   ภว   สมโณ   วา   พฺราหฺมโณ   วา   ปุพฺพนฺตานุทิฏ ีน ฺจ    
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ปฏินิสฺสคฺคา   อปรนฺตานุทิฏ ีน ฺจ   ปฏินิสฺสคฺคา  สพฺพโส  กาม- 
ส ฺโชนาน  อนธิฏานา   ปวิเวก   ปตึ   อุปสมปฺชฺช   วิหรติ   เอต   
สนฺต   เอต  ปณีต  ยทิท  ปวิเวก  ปตึ  อุปสมฺปชฺช  วิหรามีติ  ฯ  ตสฺส   
สา   ปวิเวกา   ปติ   นริุชฺฌติ   ปวิเวกาย  ปติยา  นิโรธา  อุปฺปชฺชติ   
โทมนสฺส   โทมนสฺสสฺส   นิโรธา   อุปฺปชฺชติ   ปวิเวกา  ปติ  ฯ  ตยิท   
สงฺขต   โอฬาริก   อตฺถิ   โข   ปน   สงฺขาราน  นิโรโธ  อตฺเถตนติฺ   
อิติ วิทิตฺวา ตสฺส นิสฺสรณทสฺสาวี ตถาคโต ตทุปาติวตฺโต ฯ   
     [๓๘]  อิธ  ปน  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา   
ปุพฺพนฺตานุทิฏ ีน ฺจ     ปฏินิสฺสคฺคา    อปรนฺตานุทิฏ ีน ฺจ    ปฏินิสฺสคฺคา   
สพฺพโส   กามส ฺโชนาน   อนธิฏานา   ปวิเวกาย  ปติยา  สมติกฺกมา   
นิรามิส   สุข   อุปสมฺปชชฺ   วิหรติ   เอต   สนฺต   เอต  ปณีต  ยทิท   
นิรามิส   สุข   อุปสมฺปชชฺ   วิหรามีติ   ฯ   ตสฺส   ต   นิรามิส  สขุ   
นิรุชฺฌติ    นริามิสสฺส    สุขสฺส   นโิรธา   อุปฺปชชฺติ   ปวิเวกา   ปติ   
ปวิเวกาย   ปติยา   นิโรธา   อุปฺปชฺชติ   นิรามิส  สุข  ฯ  เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว   ย   ฉายา   ชหติ   ต   อาตโป   ผรติ  ย  อาตโป  ชหติ   
ต   ฉายา   ผรติ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  นิรามิสสฺส  สุขสฺส  นิโรธา   
อุปฺปชฺชติ    ปวิเวกา   ปติ   ปวิเวกาย   ปติยา   นิโรธา   อุปฺปชชฺติ   
นิรามิส   สุข   ฯ   ตยิท  ภิกฺขเว  ตถาคโต  ปชานาติ  อย  โข  ภว   
สมโณ    วา    พฺราหฺมโณ    วา    ปุพฺพนฺตานุทิฏ ีน ฺจ   ปฏินิสสฺคฺคา   
อปรนฺตานุทิฏ ีน ฺจ      ปฏินิสฺสคฺคา      สพฺพโส      กามส ฺโชนาน    
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อนธิฏานา   ปวิเวกาย   ปติยา   สมติกฺกมา  นิรามิส  สุข  อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ   เอต   สนฺต   เอต   ปณีต   ยทิท   นิรามิส  สขุ  อุปสมฺปชชฺ   
วิหรามีติ   ฯ   ตสฺส   ต   นิรามิส   สุข  นิรชฺุฌติ  นริามิสสฺส  สขุสฺส   
นิโรธา    อุปปฺชฺชติ    ปวิเวกา   ปติ   ปวิเวกาย   ปติยา   นโิรธา   
อุปฺปชฺชติ   นิรามิส   สุข   ฯ  ตยิท  สงฺขต  โอฬาริก  อตฺถ ิ โข  ปน   
สงฺขาราน   นิโรโธ   อตฺเถตนฺติ   อิติ   วิทิตฺวา  ตสฺส  นิสฺสรณทสฺสาวี   
ตถาคโต ตทุปาติวตฺโต ฯ   
     [๓๙]  อิธ  ปน  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา   
ปุพฺพนฺตานุทิฏ ีน ฺจ     ปฏินิสฺสคฺคา    อปรนฺตานุทิฏ ีน ฺจ    ปฏินิสฺสคฺคา   
สพฺพโส   กามส ฺโชนาน   อนธิฏานา   ปวิเวกาย  ปติยา  สมติกฺกมา   
นิรามิสสฺส   สุขสฺส   สมติกฺกมา   อทุกฺขมสุข  เวทน  อุปสมฺปชชฺ  วิหรติ   
เอต    สนฺต   เอต   ปณีต   ยทิท   อทุกขฺมสุข   เวทน   อุปสมฺปชฺช   
วิหรามีติ   ฯ   ตสฺส  สา  อทุกฺขมสุขา  เวทนา  นิรุชฌฺติ  อทุกฺขมสุขาย   
เวทนาย     นโิรธา     อุปปฺชฺชติ     นริามิส     สุข    นิรามิสสฺส   
สุขสฺส    นิโรธา   อุปฺปชชฺติ   อทุกฺขมสุขา   เวทนา   ฯ   เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว   ย   ฉายา   ชหติ   ต   อาตโป   ผรติ  ย  อาตโป  ชหติ   
ต   ฉายา   ผรติ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย   
นิโรธา    อุปปฺชฺชติ    นิรามิส    สุข   นริามิสสฺส   สขุสฺส   นโิรธา   
อุปฺปชฺชติ   อทุกฺขมสุขา  เวทนา  ฯ  ตยทิ  ภิกฺขเว  ตถาคโต  ปชานาติ   
อย   โข   ภว   สมโณ   วา   พฺราหฺมโณ   วา   ปุพฺพนฺตานุทิฏ ีน ฺจ    
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ปฏินิสฺสคฺคา   อปรนฺตานุทิฏ ีน ฺจ   ปฏินิสฺสคฺคา  สพฺพโส  กาม- 
ส ฺโชนาน  อนธิฏานา   ปวิเวกาย   ปติยา   สมติกฺกมา   นริามิสสฺส   
สุขสฺส    สมติกฺกมา   อทุกฺขมสุข   เวทน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   เอต   
สนฺต   เอต   ปณีต  ยทิท  อทุกฺขมสุข  เวทน  อุปสมปฺชฺช  วิหรามีติ  ฯ   
ตสฺส   สา   อทุกฺขมสุขา   เวทนา   นิรชฺุฌติ   อทุกขฺมสุขาย  เวทนาย   
นิโรธา    อุปปฺชฺชติ    นิรามิส    สุข   นริามิสสฺส   สขุสฺส   นโิรธา   
อุปฺปชฺชติ   อทุกฺขมสุขา   เวทนา   ฯ   ตยิท   สงฺขต  โอฬาริก  อตฺถิ   
โข    ปน   สงฺขาราน   นิโรโธ   อตฺเถตนฺติ   อิติ   วิทิตฺวา   ตสฺส   
นิสฺสรณทสฺสาวี ตถาคโต ตทุปาติวตฺโต ฯ   
     [๔๐]  อิธ  ปน  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา   
ปุพฺพนฺตานุทิฏ ีน ฺจ     ปฏินิสฺสคฺคา    อปรนฺตานุทิฏ ีน ฺจ    ปฏินิสฺสคฺคา   
สพฺพโส   กามส ฺโชนาน   อนธิฏานา   ปวิเวกาย  ปติยา  สมติกฺกมา   
นิรามิสสฺส   สุขสฺส   สมติกฺกมา   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมติกฺกมา   
สนฺโตหมสฺมิ     นิพฺพุโตหมสฺมิ    อนุปาทาโนหมสฺมีติ    สมนปุสฺสติ    ฯ   
ตยิท   ภิกฺขเว   ตถาคโต   ปชานาติ   อย   โข   ภว   สมโณ  วา   
พฺราหฺมโณ   วา   ปุพฺพนฺตานุทิฏ ีน ฺจ   ปฏินิสฺสคฺคา   อปรนฺตานุ 
ทิฏ ีน ฺจ  ปฏินิสฺสคฺคา   สพฺพโส    กามส ฺโชนาน   อนธิฏานา   
ปวิเวกาย    ปติยา    สมติกฺกมา    นิรามิสสฺส    สุขสฺส   สมติกฺกมา   
อทุกฺขมสุขาย    เวทนาย    สมติกฺกมา    สนฺโตหมสฺมิ    นิพฺพุโตหมสฺมิ   
อนุปาทาโนหมสฺมีติ  สมนุปสฺสติ  ฯ  อทฺธา  อยมายสฺมา นิพฺพาน-  
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สปฺปายเมว  ปฏิปท    อภิวทติ    อถ    [๑]    ปนาย    ภว    สมโณ    วา   
พฺราหฺมโณ    วา    ปุพฺพนฺตานุทิฏ ึ    วา    อุปาทิยมาโน   อุปาทิยติ   
อปรนฺตานุทิฏ ึ    วา    อุปาทิยมาโน   อุปาทิยติ   กามส ฺโชน   วา   
อุปาทิยมาโน   อุปาทิยติ   ปวิเวก   วา   ปตึ  อุปาทยิมาโน  อุปาทิยติ   
นิรามิส   วา   สุข   อุปาทิยมาโน   อุปาทิยติ  อทุกฺขมสุข  วา  เวทน   
อุปาทิยมาโน   อุปาทิยติ   ฯ   ย ฺจ   โข   อยมายสฺมา   สนฺโตหมสฺมิ   
นิพฺพุโตหมสฺมิ     อนุปาทาโนหมสฺมีติ     สมนุปสฺสติ     ตทป    อิมสฺส   
โภโต    สมณพฺราหฺมณสฺส    อุปาทานมกฺขายติ    ฯ    ตยิท    สงฺขต   
โอฬาริก   อตฺถิ   โข   ปน   สงฺขาราน   นิโรโธ   อตฺเถตนฺติ   อิติ   
วิทิตฺวา ตสฺส นิสฺสรณทสสฺาวี ตถาคโต ตทุปาติวตฺโต ฯ   
     [๔๑]  อิท  โข  ปน  ภิกฺขเว ตถาคเตน อนุตฺตร สนฺต ๒ วร ปท   
อภิสมฺพุทฺธ    ยทิท    ฉนนฺ    ผสฺสายตนาน    สมทุย ฺจ   อตฺถงฺคม ฺจ   
อสฺสาท ฺจ  อาทีนว ฺจ  นิสฺสรณ ฺจ  ยถาภูต  วิทตฺิวา อนุปาทาวิโมกฺโข ๓   
ตยิท     ภิกฺขเว     ตถาคเตน     อนุตฺตร     สนฺต    วร    ปท   
อภิสมฺพุทฺธ    ยทิท    ฉนนฺ    ผสฺสายตนาน    สมทุย ฺจ   อตฺถงฺคม ฺจ   
อสฺสาท ฺจ อาทีนว ฺจ นิสฺสรณ ฺจ ยถาภูต วิทิตฺวา อนุปาทาวิโมกฺโขติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                 ป ฺจตฺตยสุตฺต นิฏ ิต ทุติย ฯ   
                       ___________   
#๑ ม. ย.ุ จสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๒ ม. ยุ. สนติฺวรปท ฯ   ๓ ม. วิโมกฺโขติ ฯ ตยิท   
#ภิกฺขเว ... วิโมกฺโขติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
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                        กินฺติสุตฺต   
     [๔๒]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  กุสินาราย  วิหรติ   
พลิหรเณ    วนสณฺเฑ    ฯ   ตตฺร   โข   ภควา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   
ภิกฺขโวติ   ฯ   ภทนฺเตติ   เต   ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ  ภควา   
เอตทโวจ   กนิฺติ   โว   ภิกขฺเว   มยิ   โหติ  จีวรเหตุ  วา  สมโณ   
โคตโม   ธมมฺ   เทเสติ   ปณฺฑปาตเหตุ   วา   สมโณ  โคตโม  ธมฺม   
เทเสติ   เสนาสนเหตุ   วา   สมโณ   โคตโม   ธมฺม   เทเสติ  อิติ   
ภวาภวเหตุ   วา   สมโณ   โคตโม   ธมมฺ   เทเสตีติ   ฯ   น  โข   
โน   ภนฺเต   ภควติ   เอว   โหติ   จีวรเหตุ   วา  สมโณ  โคตโม   
ธมฺม   เทเสติ   ปณฺฑปาตเหตุ   วา   สมโณ   โคตโม  ธมฺม  เทเสติ   
เสนาสนเหตุ   วา   สมโณ   โคตโม  ธมฺม  เทเสติ  อิติ  ภวาภวเหตุ   
วา สมโณ โคตโม ธมฺม เทเสตีติ ฯ   
     [๔๓]  น  จ  กิร  โว  ภิกฺขเว  มยิ  เอว  โหติ  จีวรเหตุ วา   
สมโณ   โคตโม   ธมฺม   เทเสติ   ปณฺฑปาตเหตุ  วา  สมโณ  โคตโม   
ธมฺม   เทเสติ   เสนาสนเหตุ   วา   สมโณ   โคตโม  ธมฺม  เทเสติ   
อิติ    ภวาภวเหตุ    วา   สมโณ   โคตโม   ธมฺม   เทเสตีติ   อถ   
กินฺติจรหิ  ๑  โว  ภิกฺขเว  มยิ  โหตีติ  ฯ  เอว โข โน ภนฺเต ภควติ   
โหติ อนุกมปฺโก ภควา หิเตสี อนุกมฺป อุปาทาย ธมฺม เทเสตีติ ฯ   
#๑ ยุ. จรหีติ น ทิสฺสติ ฯ ม. กิ ฺจรหีติ ทิสฺสติ ฯ    



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 42 

     [๔๔]  เอว ฺจ  กิร  โว  ภิกฺขเว  มย ิ โหติ  อนุกมปฺโก  ภควา   
หิเตสี  อนุกมฺป  อุปาทาย  ธมฺม  เทเสตีติ  ตสฺมาติห  ภิกฺขเว  เย  โว   
มยา   ธมฺมา   อภิ ฺา   เทสิตา   เสยฺยถีท   จตฺตาโร   สติปฏานา   
จตฺตโร    สมมฺปฺปธานา   จตฺตาโร   อิทฺธิปาทา   ป ฺจินฺทฺริยานิ   ป ฺจ   
พลานิ   สตฺต   โพชฺฌงฺคา  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  ตตฺถ  สพฺเพเหว   
สมคฺเคหิ   สมฺโมทมาเนหิ   อวิวทมาเนหิ   สกิฺขิตพฺพ   ฯ  เตส ฺจ  โว   
ภิกฺขเว  สมคฺคาน  สมฺโมทมานาน  อวิวทมานาน  สิกฺขต  สิยุ  ๑  เทฺว   
ภิกฺขู อภิธมฺเม นานาวาทา ฯ   
     [๔๕]   ตตฺร  เจ  ตุมฺหาก  เอวมสฺส  อิเมส  โข  อายสฺมนฺตาน   
อตฺถโต   เจว  นาน  พฺย ฺชนโต  จ  นานนฺติ  ตตฺถ  ย  ภิกฺขุ  สุวจตร   
ม ฺเยฺยาถ    โส   อุปสงฺกมิตฺวา   เอวมสฺส   วจนีโย   อายสฺมนฺตาน   
โข    อตฺถโต    เจว   นาน   พฺย ฺชนโต   จ   นาน   ตทิมินาเปต   
อายสฺมนฺโต  ชานาถ  ยถา  อตฺถโต  จ  ๒  นาน  พฺย ฺชนโต  จ นาน   
มา   อายสฺมนฺโต  วิวาท  อาปชฺชิตฺถาติ  ฯ  อถาปเรส  เอกโตปกฺขิกาน   
ภิกฺขูน   ย   ภิกฺขุ   สุวจตร  ม ฺเยฺยาถ  โส  อุปสงฺกมิตฺวา  เอวมสฺส   
วจนีโย   อายสฺมนฺตาน   โข   อตฺถโต   เจว   นาน   พฺย ฺชนโต  จ   
นาน   ตทิมนิาเปต  อายสฺมนฺโต  ชานาถ  ยถา  อตฺถโต  จ  ๓  นาน   
พฺย ฺชนโต   จ   นาน  มา  อายสฺมนฺโต  วิวาท  อาปชฺชิตฺถาติ  ฯ  อิติ   
ทุคฺคหิต  ทุคฺคหิตโต  ธาเรตพฺพ [๔] ทคฺุคหิต ทุคฺคหิตโต ธาเรตฺวา [๔]   
โย ธมฺโม โย วินโย โส ภาสิตพฺโพ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ สยิสุ ฯ  ๒-๓ ม. ยุ. เจว ฯ  ๔ เอตฺถนฺตเร โป. สุคหิต ... ธาเรตพฺพ   
#สุคหิต ... ธาเรตฺวา ฯ  ม. สุคหิต ... ธาเรตพฺพ ทุคฺคหิต ... สุคหิต ...๔   
#ธาเรตฺวา ฯ    
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     [๔๖]   ตตฺร  เจ  ตุมฺหาก  เอวมสฺส  อิเมส  โข  อายสฺมนฺตาน   
อตฺถโต   หิ   โข  นาน  พฺย ฺชนโต  สเมตีติ  ตตฺถ  ย  ภิกฺขุ  สุวจตร   
ม ฺเยฺยาถ    โส    อุปสงฺกมิตฺวา   เอวมสฺส   วจีโย   อายสฺมนฺตาน   
โข    อตฺถโต    หิ   โข   นาน   พฺย ฺชนโต   สเมติ   ตทิมินาเปต   
อายสฺมนฺโต   ชานาถ  ยถา  อตฺถโต  ห ิ โข  นาน  พฺย ฺชนโต  สเมติ   
มา   อายสฺมนฺโต  วิวาท  อาปชฺชิตฺถาติ  ฯ  อถาปเรส  เอกโตปกฺขิกาน   
ภิกฺขูน   ย   ภิกฺขุ   สุวจตร  ม ฺเยฺยาถ  โส  อุปสงฺกมิตฺวา  เอวมสฺส   
วจนีโย   อายสฺมนฺตาน  โข  อตฺถโต  หิ  โข  นาน  พฺย ฺชนโต  สเมติ   
ตทิมินาเปต   อายสฺมนฺโต   ชานาถ   ยถา   อตฺถโต   หิ   โข  นาน   
พฺย ฺชนโต    สเมติ    มา   อายสฺมนฺโต   วิวาท   อาปชฺชิตฺถาติ   ฯ   
อิติ   ทุคฺคหิต   ทุคฺคหิตโต   ธาเรตพฺพ   สุคหิต   สุคหิตโต  ธาเรตพฺพ   
ทุคฺคหิต   ทุคฺคหิตโต   ธาเรตฺวา   สุคหิต   สุคหิตโต   ธาเรตฺวา  โย   
ธมฺโม โย วินโย โส ภาสิตพฺโพ ฯ   
     [๔๗]   ตตฺร  เจ  ตุมฺหาก  เอวมสฺส  อิเมส  โข  อายสฺมนฺตาน   
อตฺถโต  ห ิ โข  สเมติ  พฺย ฺชนโต  นานนฺติ  ฯ  ตตฺถ  ย ภิกฺขุ สุวจตร   
ม ฺเยฺยาถ    โส   อุปสงฺกมิตฺวา   เอวมสฺส   วจนีโย   อายสฺมนฺตาน   
โข    อตฺถโต    หิ   โข   สเมติ   พฺย ฺชนโต   นาน   ตทิมินาเปต   
อายสฺมนฺโต   ชานาถ   ยถา   อตฺถโต   หิ   โข   สเมติ  พฺย ฺชนโต   
นาน   อปฺปมตฺตก   โข   ปเนต   ยทิท   พฺย ฺชน   มา   อายสฺมนฺโต   
อปฺปมตฺตเก   ๑  วิวาท  อาปชฺชิตฺถาติ  ฯ  อถาปเรส  เอกโตปกฺขิกาน   
#๑ ยุ. อปฺปมตฺตเกหิ ฯ    
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ภิกฺขูน   ย   ภิกฺขุ   สุวจตร  ม ฺเยฺยาถ  โส  อุปสงฺกมิตฺวา  เอวมสฺส   
วจนีโย   อายสฺมนฺตาน   โข   อตฺถโต   หิ   โข   สเมติ  พฺย ฺชนโต   
นาน   ตทิมนิาเปต   อายสฺมนฺโต   ชานาถ   อตฺถโต   ห ิ โข  สเมติ   
พฺย ฺชนโต    นาน   อปฺปมตฺตก   โข   ปเนต   ยทิท   พฺย ฺชน   มา   
อายสฺมนฺโต    อปฺปมตฺตเก   วิวาท   อาปชฺชิตฺถาติ   ฯ   อิติ   สุคหิต   
สุคหิตโต    ธาเรตพฺพ    ทุคฺคหิต    ทคฺุคหิตโต    ธาเรตพฺพ   สุคหิต   
สุคหิตโต   ธาเรตฺวา   ทุคฺคหิต   ทุคฺคหิตโต   ธาเรตฺวา   โย  ธมโฺม   
โย วินโย โส ภาสิตพฺโพ ฯ   
     [๔๘]   ตตฺร  เจ  ตุมฺหาก  เอวมสฺส  อิเมส  โข  อายสฺมนฺตาน   
อตฺถโต  เจว  สเมติ  พฺย ฺชนโต  จ  สเมตีติ  ฯ  ตตฺถ ย ภิกฺขุ สุวจตร   
ม ฺเยฺยาถ    โส   อุปสงฺกมิตฺวา   เอวมสฺส   วจนีโย   อายสฺมนฺตาน   
โข   อตฺถโต   เจว   สเมติ   พฺย ฺชนโต   จ   สเมติ   ตทิมินาเปต   
อายสฺมนฺโต   ชานาถ   ยถา   อตฺถโต   เจว   สเมติ  พฺย ฺชนโต  จ   
สเมติ    มา    อายสฺมนฺโต   วิวาท   อาปชฺชิตฺถาติ   ฯ   อถาปเรส   
เอกโตปกฺขิกาน    ภิกฺขูน    ย    ภิกฺขุ   สุวจตร   ม ฺเยฺยาถ   โส   
อุปสงฺกมิตฺวา   เอวมสฺส   วจนีโย   อายสฺมนฺตาน   โข  อตฺถโต  เจว   
สเมติ   พฺย ฺชนโต   จ   สเมติ   ตทิมินาเปต   อายสฺมนฺโต   ชานาถ   
ยถา   อตฺถโต   เจว  สเมติ  พฺย ฺชนโต  จ  สเมติ  มา  อายสฺมนฺโต   
วิวาท   อาปชฺชิตฺถาติ   ฯ   อิติ   สุคหิต  สุคหิตโต  ธาเรตพฺพ  สุคหิต   
สุคหิตโต ธาเรตฺวา โย ธมโฺม โย วินโย โส ภาสิตพฺโพ ฯ    
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     [๔๙]  เตส ฺจ  โว  ภิกฺขเว สมคฺคาน สมฺโมทมานาน อวิวทมานาน   
สิกฺขต   สิยา   อ ฺตรสฺส   ภิกฺขุโน   อาปตฺติ   สิยา   วีติกฺกโม   ฯ   
ตตฺร   ภิกฺขเว   น   โจทนาย  โจทิตพฺพ  ๑  ปุคฺคโล  อุปปริกฺขิตพฺโพ   
อิติ   มยฺห ฺจ   อวิเหสา   ภวิสฺสติ   ปรสฺส   จ  ปุคฺคลสฺส  อนุปฆาโต   
ปโร   ห ิ  ปคฺุคโล  อกโฺกธโน  อนุปนาหี  อทฬฺหทิฏ ี  ๒  สุปฏนิิสฺสคฺคี   
สกฺโกมิ  จาห  เอต  ปุคฺคล อกุสลา วุฏาเปตฺวา กุสเล ปติฏาเปตุนฺติ ฯ   
สเจ    ภิกฺขเว    เอวมสฺส    กลลฺ    วจนาย    ฯ    สเจ   ปน   
ภิกฺขเว   เอวมสฺส  มยฺห  โข  อวิเหสา  ภวิสฺสติ  ปรสฺส  จ  ปุคฺคลสฺส   
อุปฆาโต   ปโร   ห ิ ปุคฺคโล  โกธโน  อุปนาหี  ทฬหฺทิฏ ี  สุปฏนิิสฺสคฺคี   
สกฺโกมิ    จาห    เอต    ปคฺุคล    อกุสลา   วุฏาเปตฺวา   กุสเล   
ปติฏาเปตุ    อปฺปมตฺตก    โข    ปเนต   ยทิท   ปรสฺส   ปุคฺคลสฺส   
อุปฆาโต    อถ    โข   เอตเทว   พหุตร   สฺวาห   สกโฺกมิ   เอต   
ปุคฺคล  อกุสลา  วุฏาเปตฺวา  กุสเล  ปติฏาเปตุนฺติ  ฯ  สเจ  ภิกฺขเว   
เอวมสฺส   กลฺล   วจนาย   ฯ   สเจ   ปน  ภิกฺขเว  เอวมสฺส  มยหฺ   
โข    วิเหสา   ภวิสฺสติ   ปรสฺส   ปุคฺคลสฺส   อนุปฆาโต   ปโร   หิ   
ปุคฺคโล    อกฺโกธโน    อนุปนาหี    ทฬฺหทิฏ ี   สปุฏินิสฺสคฺคี   สกฺโกม ิ  
จาห    เอต   ปุคฺคล   อกุสลา   วุฏาเปตฺวา   กุสเล   ปติฏาเปตุ   
อปฺปมตฺตก   โข   ปเนต   ยทิท   มยฺห   วิเหสา  อถ  โข  เอตเทว   
พหุตร   สฺวาห   สกฺโกม ิ  เอต  ปุคฺคล  อกุสลา  วุฏาเปตฺวา  กุสเล   
#๑ สี. ตริตพุพ ฯ ๒ สี. อทนฺททิฏ ี ฯ ยุ. อทนฺธทิฏ ีติ ทิสฺสติ ฯ    
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ปติฏาเปตุนฺติ  ฯ  สเจ  ภิกฺขเว  เอวมสฺส  กลฺล  วจนาย  ฯ สเจ ปน   
ภิกฺขเว    เอวมสฺส   มยฺห ฺจ   โข   วิเหสา   ภวิสฺสติ   ปรสฺส   จ   
ปุคฺคลสฺส   อุปฆาโต   ปโร   หิ   ปุคฺคโล  โกธโน  อุปนาหี  ทฬฺหทิฏ ี   
ทุปฺปฏินิสฺสคฺคี   สกฺโกม ิ  จาห   เอต   ปุคฺคล   อกสุลา  วุฏาเปตฺวา   
กุสเล  ปติฏาเปตุ  อปฺปมตฺตก  โข  ปเนต  ยทิท มยฺห ฺจ วิเหสา [๑]   
ปรสฺส   จ   ปุคฺคลสฺส   อุปฆาโต   อถ  โข  เอตเทว  พหุตร  สฺวาห   
สกฺโกมิ  เอต  ปุคฺคล  อกุสลา  วุฏาเปตฺวา  กุสเล  ปติฏาเปตุนฺติ  ฯ   
สเจ   ภิกฺขเว   เอวมสฺส   กลฺล   วจนาย   ฯ   สเจ  ปน  ภิกฺขเว   
เอวมสฺส   มยฺห ฺจ   โข   วิเหสา   ภวิสฺสติ   ปรสสฺ   จ   ปุคฺคลสฺส   
อุปฆาโต   ปโร  หิ  ปุคฺคโล  โกธโน  อุปนาหี  ทฬฺหทิฏ ี  ทุปฺปฏนิิสฺสคฺคี   
น   จาห   สกโฺกมิ   เอต   ปุคฺคล   อกุสลา   วุฏาเปตฺวา   กุสเล   
ปติฏาเปตุนฺติ ฯ เอวรูเป [๒] ปุคฺคเล อุเปกฺขา นาติม ฺ ิตพฺพา ฯ   
     [๕๐]  เตส ฺจ  โว  ภิกฺขเว สมคฺคาน สมฺโมทมานาน อวิวทมานาน   
สิกฺขต    อ ฺม ฺสฺส    วจีสงฺขาโร   ๓   อุปฺปชฺเชยฺย   ทฏิ ิปฬาโส   
เจตโส   อาฆาโต   อปฺปจฺจโย   อนภิรทฺธิ   ฯ  ตตฺถ  เอกโตปกฺขิกาน   
ภิกฺขูน   ย   ภิกฺขุ   สุวจตร  ม ฺเยฺยาถ  โส  อุปสงฺกมิตฺวา  เอวมสฺส   
วจนีโย    ยนโฺน    อาวุโส    อมฺหาก    สมคฺคาน    สมฺโมทมานาน   
อวิวทมานาน  สิกฺขต  อ ฺม ฺสฺส  ๓  วจีสงฺขาโร อุปฺปนโฺน ทิฏ ิปฬาโส   
เจตโส     อาฆาโต     อปฺปจฺจโย     อนภิรทฺธิ    ต    ชานมาโน   
สมโณ   ครเหยฺยาติ   ฯ   สมฺมา   พฺยากรมาโน  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  เอว   
#๑ ม. เอตฺถนฺตเร  ภวิสฺสตีติ ทิสฺสติ ฯ   ๒ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ภิกฺขเวติ   
#อาลปน ทิสฺสติ ฯ   ๓ ม. สพฺพตฺถ วจีสงฺขาโร ฯ    
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พฺยากเรยฺย    ยนฺโน    อาวุโส   อมฺหาก   สมคฺคาน   สมฺโมทมานาน   
อวิวทมานาน   สิกฺขต   อ ฺม ฺสฺส  วจีสงฺขาโร  อุปฺปนโฺน  ทิฏ ิปฬาโส   
เจตโส     อาฆาโต     อปฺปจฺจโย     อนภิรทฺธิ    ต    ชานมาโน   
สมโณ   ครเหยฺยาติ   ฯ   เอตมฺปนาวุโส   ธมฺม   อปฺปหาย   นพฺิพาน   
สจฺฉิกเรยฺยาติ  ฯ  สมฺมา  พฺยากรมาโน  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ เอว พฺยากเรยฺย   
เอต   โข   อาวุโส   ธมฺม  อปฺปหาย  น  นิพฺพาน  สจฺฉิกเรยฺยาติ  ฯ   
อถาปเรส   เอกโตปกฺขิกาน   ภิกฺขูน   ย   ภิกฺขุ  สุวจตร  ม ฺเยฺยาถ   
โส    อุปสงฺกมิตฺวา   เอวมสฺส   วจนีโย   ยนฺโน   อาวุโส   อมฺหาก   
สมคฺคาน     สมฺโมทมานาน     อวิวทมานาน    สิกขฺต    อ ฺม ฺสฺส   
วจีสงฺขาโร   อุปฺปนฺโน   ทิฏ ิปฬาโส   เจตโส   อาฆาโต   อปฺปจฺจโย   
อนภิรทฺธิ   ต  ชานมาโน  สมโณ  ครเหยฺยาติ  ฯ  สมฺมา  พฺยากรมาโน   
ภิกฺขเว    ภิกขฺุ    เอว    พฺยากเรยฺย    ยนฺโน   อาวุโส   อมฺหาก   
สมคฺคาน     สมฺโมทมานาน     อวิวทมานาน    สิกขฺต    อ ฺม ฺสฺส   
วจีสงฺขาโร   อุปฺปนฺโน   ทิฏ ิปฬาโส   เจตโส   อาฆาโต   อปฺปจฺจโย   
อนภิรทฺธิ   ต   ชานมาโน   สมโณ   ครเหยฺยาติ   ฯ   เอตมฺปนาวุโส   
ธมฺม   อปฺปหาย   [๑]  นพฺิพาน  สจฺฉิกเรยฺยาติ  สมฺมา  พฺยากรมาโน   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ  เอว  พฺยากเรยฺย  เอต  โข  อาวุโส  ธมฺม  อปฺปหาย   
น   นิพฺพาน   สจฺฉิกเรยฺยาติ   ฯ   ต ฺเจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ปเร  เอว   
ปุจฺเฉยฺยุ    อายสฺมตา   โน   เอเต   ภิกขฺู   อกุสลา   วุฏาเปตฺวา   
กุสเล   ปติฏาปตาติ   ฯ   สมฺมา  พฺยากรมาโน  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  เอว   
#๑ โป. ยุ. อิโตปร นสทฺโท ทิสฺสติ ฯ    
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พฺยากเรยฺย   อิธาห   อาวุโส   เยน   ภควา  เตนุปสงฺกมึ  ตสฺส  เม   
ภควา  ธมฺม  เทเสติ  ๑  ตสฺสาห  ๒  ธมฺม สุตฺวา เตส ภิกฺขูน อภาสึ   
ต   เต   ภิกฺขู  ธมฺม  สุตฺวา  อกุสลา  วุฏหึสุ  กุสเล  ปติฏหึสูติ  ฯ   
เอว   พฺยากรมาโน  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  น  เจวตฺตานุกฺกเสติ  น  ปร   
วมฺเภติ   ธมฺมสฺส   จานุธมฺม   พฺยากโรติ   น   จ   โกจิ  สหธมฺมโิก   
วาทานุวาโท คารยฺหฏาน อาคจฺฉตีติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                   กินฺติสุตฺต นิฏ ิต ตติย ฯ   
                       ___________   
#๑ ม. ย.ุ เทเสสิ ฯ  ๒ ม. ยุ. ตาห ฯ    
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                       สามคามสุตฺต   
     [๕๑]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย   ภควา  สกฺเกสุ  วิหรติ   
สามคาเม   ฯ   เตน  โข  ปน  สมเยน  นคินฺโถ  นาฏปุตฺโต  ปาวาย   
อธุนา   กาลกโต   โหติ   ฯ   ตสฺส   กาลกิริยาย   ภินฺนา   นิคนถฺา   
เทฺวฬฺหกชาตา    ภณฺฑนชาตา    กลหชาตา    วิวาทาปนฺนา   อ ฺม ฺ   
มุขสตฺตีหิ   วิตุทนฺตา   วิหรนฺติ   น   ตฺว   อิม   ธมฺมวินย  อาชานาสิ   
อห   อิม   ธมฺมวินย   อาชานามิ  กึ  ตฺว  อิม  ธมฺมวินย  อาชานิสฺสสิ   
มิจฺฉาปฏิปนฺโน     ตฺวมสิ     อหมสฺมิ     สมฺมาปฏิปนฺโน     สหิตมฺเม   
อสหิตนฺเต   ปุเร   วจนีย   ปจฺฉา   อวจ  ปจฺฉา  วจนีย  ปุเร  อวจ   
อธิจิณฺณ   เต   วิปราวตฺต   อาโรปโต   เต   วาโท  นคฺิคหิโตป  จร   
วาทปฺปโมกฺขาย  นิพฺเพเธหิ  วา  สเจ  ปโหสีติ  ฯ  เต  ๑  อ ฺม ฺ   
กลห  กรึส ุ ฯ  วโธเยเวโก  ม ฺเ  นิคนฺเถสุ  นาฏปุตฺติเยสุ  วตฺตติ ฯ   
เยป   นิคนฺถสฺส   นาฏปุตฺตสฺส   สาวกา   คิหี  โอทาตวสนา  ฯ  เตป   
นิคนฺเถสุ     นาฏปุตฺติเยสุ    นิพฺพินฺทรปูา    วิรตฺตรปูา    ปฏิวานรูปา   
ยถาต  ทุรกฺขาเต  ธมฺมวินเย  ทุปฺปเวทิเต  อนิยฺยานิเก อนุปสมสวตฺตนิเก   
อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิเต ภินฺนถูเป อปฺปฏิสรเณ ฯ   
     [๕๒]   อถ   โข   จุนฺโท   สมณุทฺเทโส  ปาวาย  วสฺส  วุตฺโถ   
เยน   สามคาโม   เยนายสฺมา   อานนฺโท   เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
อายสฺมนฺต   อานนฺท   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสทีิ   ฯ   เอกมนฺต   
#๑ เยภุยฺเยน โปตฺถเกสุ เต ... กรึสูติ นตฺถิ ฯ    
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นิสินฺโน   โข   จุนฺโท   สมณุทฺเทโส   อายสฺมนฺต   อานนฺท  เอตทโวจ   
นิคนฺโถ    ภนฺเต    นาฏปตฺุโต    ปาวาย   อธุนา   กาลกโต   ตสฺส   
กาลกิริยาย    ภินฺนา    นิคนฺถา    เทฺวฬหฺกชาตา   ฯเปฯ   ภินฺนถูเป   
อปฺปฏิสรเณติ   ฯ   เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  อานนฺโท  จุนฺท  สมณุทฺเทส   
เอตทโวจ   อตฺถิ   โข   อิท   อาวุโส   จุนฺท   กถาปาภฏ   ภควนฺต   
ทสฺสนาย    อายามาวุโส    จุนฺท    เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิสฺสาม   
อุปสงฺกมิตฺวา   เอตมตฺถ   ภควโต  อาโรเจสฺสามาติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ   
โข จุนฺโท สมณุทฺเทโส อายสฺมโต อานนฺทสฺส ปจฺจสฺโสสิ ฯ   
     [๕๓]  อถ  โข  อายสฺมา  จ  อานนฺโท  จุนฺโท  จ  สมณุทฺเทโส   
เยน    ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺโน   โข  อายสฺมา  อานนฺโท   
ภควนฺต    เอตทโวจ   อย   ภนฺเต   จุนฺโท   สมณุทฺเทโส   เอวมาห   
นิคนฺโถ    ภนฺเต    นาฏปตฺุโต    ปาวาย   อธุนา   กาลกโต   ตสฺส   
กาลกิริยาย   ภินฺนา   นิคนฺถา   เทฺวฬฺหกชาตา  ภณฺฑนชาตา  กลหชาตา   
วิวาทาปนฺนา    อ ฺม ฺ    มุขสตฺตีหิ   วิตุทนฺตา   วิหรนฺติ   น   ตฺว   
อิม   ธมฺมวินย   อาชานาสิ   อห   อิม   ธมฺมวินย  อาชานามิ  ฯเปฯ   
ภินฺนถูเป    อปฺปฏิสรเณติ   ตสฺส   มยฺห   ภนฺเต   เอว   โหติ   มา   
เหว   ภควโต   อจฺจเยน   สงฺเฆ  วิวาโท  อุปฺปชชฺิ  สฺวาสฺส  วิวาโท   
พหุชนาหิตาย    พหุชนาสุขาย    พหุโน    ชนสฺส   อนตฺถาย   อหิตาย   
ทุกฺขาย เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ    
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     [๕๔]   ต  กึ  ม ฺสิ  อานนฺท  เย  โว  มยา  ธมมฺา  อภิ ฺา   
เทสิตา   เสยฺยถีท   จตฺตาโร   สติปฏานา   จตฺตาโร   สมฺมปฺปธานา   
จตฺตาโร   อิทฺธิปาทา   ป ฺจินฺทฺริยานิ   ป ฺจ   พลานิ  สตฺต  โพชฺฌงฺคา   
อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค  ปสฺสสิ  โน  ตฺว  อานนฺท  อิเมสุ  ธมฺเมสุ   
เทฺวป  ภิกฺขู  นานาวาเทติ  ฯ  เย โน ๑ ภนฺเต ธมฺมา ภควตา อภิ ฺา   
เทสิตา   เสยฺยถีท   จตฺตาโร   สติปฏานา   จตฺตาโร   สมฺมปฺปธานา   
จตฺตาโร   อิทฺธิปาทา   ป ฺจินฺทฺริยานิ   ป ฺจ   พลานิ  สตฺต  โพชฺฌงฺคา   
อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  นาห  ปสฺสามิ  อิเมสุ  ธมเฺมสุ  เทฺวป  ภิกฺขู   
นานาวาเท  สนฺติ  ๒  จ  โข  ภนฺเต  ปคฺุคลา ภควนฺต ปติสฺสยมานรูปา   
วิหรนฺติ  เต  ภควโต  อจฺจเยน  สงฺเฆ  วิวาท  ชเนยฺยุ  อชฺฌาชีเว วา   
อธิปาติโมกฺเข   วา   สฺวาสฺส   วิวาโท   พหุชนาหิตาย   พหุชนาสุขาย   
พหุโน    ชนสฺส   อนตฺถาย   อหิตาย   ทุกฺขาย   เทวมนุสฺสานนฺติ   ฯ   
อปฺปมตฺตโก  โย  ๓  อานนฺท วิวาโท ยทิท อชฺฌาชีเว วา อธิปาติโมกฺเข   
วา    มคฺเค    วาป    อานนฺท   ปฏิปทาย   วา   สงฺเฆ   วิวาโท   
อุปฺปชฺชมาโน  อุปฺปชฺเชยยฺ  สฺวาสฺส  วิวาโท  พหุชนาหิตาย  พหุชนาสุขาย   
พหุโน ชนสสฺ อนตฺถาย อหิตาย ทุกฺขาย เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ   
     [๕๕]   ฉยิมานิ   อานนฺท   วิวาทมูลานิ   กตมานิ  ฉ  อิธานนฺท   
ภิกฺขุ   โกธโน   โหติ   อุปนาหี  ฯ  โย  โส  อานนฺท  ภิกฺขุ  โกธโน   
โหติ   อุปนาหี   โส   สตฺถริป   อคารโว  วิหรติ  อปฺปติสฺโส  ธมฺเมป   
อคารโว   วิหรติ   อปฺปติสฺโส   สงฺเฆป   อคารโว  วิหรติ  อปฺปติสฺโส   
#๑ โป. ม. ยุ. เม ฯ  ๒ ม. ยุ. เย จ โข ฯ  ๓ ม. ย.ุ โส ฯ    
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สิกฺขายป   น   ปริปูรการี   โหติ  ฯ  โย  โส  อานนฺท  ภิกฺขุ  สตฺถริ   
อคารโว   วิหรติ   อปฺปติสฺโส  ธมฺเม  ...  สงฺเฆป  อคารโว  วิหรติ   
อปฺปติสฺโส   สิกฺขายป   น   ปริปูรการี  โส  สงฺเฆ  วิวาท  ชเนติ  ฯ   
โย    โหติ   วิวาโท   พหุชนาหิตาย   พหุชนาสุขาย   พหุโน   ชนสฺส   
อนตฺถาย   อหิตาย   ทุกฺขาย   เทวมนุสฺสาน   ฯ   เอวรูป ฺเจ  ตุเมฺห   
อานนฺท    วิวาทมูล   อชฌฺตฺต   วา   พหิทฺธา   วา   สมนุปสฺเสยฺยาถ   
ตตฺร   ตุเมฺห   อานนฺท   ตสฺเสว   ปาปกสฺส   วิวาทมูลสฺส   ปหานาย   
วายเมยฺยาถ    เอวรูป ฺเจ    ตุเมฺห    อานนฺท   วิวาทมูล   อชฌฺตฺต   
วา    พหิทฺธา   วา   น   สมนุปสฺเสยฺยาถ   ตตฺร   ตุเมฺห   อานนฺท   
ตสฺเสว   ปาปกสฺส   วิวาทมูลสฺส   อายตึ   อนวสฺสวาย  ปฏิปชฺเชยฺยาถ   
เอวเมตสฺส    ปาปกสฺส    วิวาทมูลสฺส    ปหาน   โหติ   เอวเมตสฺส   
ปาปกสฺส วิวาทมูลสฺส อายตึ อนวสฺสโว โหติ ฯ   
     [๕๖]  ปุน  จปร  อานนฺท  ภิกฺขุ  มกฺขี  โหติ  ปฬาส ี... อิสฺสุกี   
โหติ  มจฺฉรี  ... สโ โหติ มายาวี ... ปาปจฺโฉ โหติ มิจฺฉาทิฏ ี ...   
สนฺทิฏ ิปรามาสี    โหติ   อาธานคาหี   ทุปฺปฏินิสสฺคฺคี   ฯ   โย   โส   
อานนฺท    ภิกฺขุ   สนฺทฏิ ิปรามาสี   โหติ   อาธานคาหี   ทุปปฺฏินิสฺสคฺคี   
โส   สตฺถริป   อคารโว  วิหรติ  อปฺปติสฺโส  ธมฺเมป  อคารโว  วิหรติ   
อปฺปติสฺโส    สงฺเฆป   อคารโว   วิหรติ   อปฺปติสฺโส   สิกฺขายป   น   
ปริปูรการี   โหติ   ฯ   โย   โส   อานนฺท   ภิกฺขุ  สตฺถริ  อคารโว   
วิหรติ  อปฺปติสฺโส  ธมฺเม  ...  สงฺเฆ  ... สิกฺขาย น ปริปูรการี โหติ    
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โส  สงฺเฆ  วิวาท  ชเนติ ฯ โย โหติ วิวาโท พหุชนาหิตาย พหุชนา- 
สุขาย  พหุโน  ชนสฺส  อนตฺถาย    อหิตาย   ทุกฺขาย   เทวมนุสฺสาน ฯ   
เอวรูป ฺเจ   ตุเมฺห   อานนฺท   วิวาทมูล   อชฌฺตฺต  วา  พหิทฺธา  วา   
สมนุปสฺเสยฺยาถ   ตตฺร  ตุเมฺห  อานนฺท  ตสฺเสว  ปาปกสฺส  วิวาทมูลสฺส   
ปหานาย     วายเมยฺยาถ     ฯ    เอวรูป ฺเจ    ตุเมฺห    อานนฺท   
วิวาทมูล   อชฺฌตฺต   วา   พหิทฺธา   วา   น   สมนุปสฺเสยฺยาถ  ตตฺร   
ตุเมฺห   อานนฺท   ตสฺเสว   ปาปกสฺส  วิวาทมูลสฺส  อายตึ  อนวสฺสวาย   
ปฏิปชฺเชยฺยาถ    เอวเมตสฺส   ปาปกสฺส   วิวาทมูลสฺส   ปหาน   โหติ   
เอวเมตสฺส   ปาปกสฺส   วิวาทมูลสฺส   อายตึ   อนวสฺสโว   โหติ   ฯ   
อิมานิ โข อานนฺท ฉ วิวาทมูลานิ ฯ   
     [๕๗]    จตฺตารีมานิ   อานนฺท   อธกิรณานิ   กตมานิ   จตฺตาริ   
วิวาทาธิกรณ      อนุวาทาธิกรณ      อาปตฺตาธิกรณ      กิจฺจาธิกรณ   
อิมานิ   โข   อานนฺท   จตฺตาริ   อธิกรณานิ   ฯ   สตฺต  โข  ปนิเม   
อานนฺท     อธิกรณสมถา     อุปฺปนฺนุปปฺนฺนาน    อธิกรณาน    สมถาย   
วูปสมาย   สมฺมุขาวินโย   ทาตพฺโพ   สติวินโย   ทาตพฺโพ  อมูฬฺหวินโย   
ทาตพฺโพ     ปฏิ ฺาตกรณ     ๑     เยภุยฺยสิกา     ตสฺสปาปยสิกา   
ติณวตฺถารโก ฯ   
     [๕๘]   กถ ฺจานนฺท   สมฺมุขาวินโย   โหติ   ฯ  อิธานนฺท  ภิกฺขู   
วิวทนฺติ   ธมโฺมติ  วา  อธมฺโมติ  วา  วินโยติ  วา  อวินโยติ  วา  ฯ   
เตเหว  อานนฺท  ภิกฺขูหิ สพฺเพเหว สมคฺเคหิ [๒] สนฺนิปติตฺวา ธมฺมเนตฺติ   
#๑ ม. ย.ุ ปฏิ ฺาย กาเรตพฺพ ฯ  ๒ ม. ย.ุ สนฺนิปติตพฺพ ฯ    
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สมนุมชฺชิตพฺพา    ธมฺมเนตฺตึ    สมนมุชฺชิตฺวา    ยถา    ตตฺถ   สเมติ   
ตถา   ต   อธกิรณ  วูปสเมตพฺพ  ฯ  เอว  โข  อานนฺท  สมฺมุขาวินโย   
โหติ   ฯ   เอว ฺจ   ปนิเธกจฺจาน   อธิกรณาน   วูปสโม  โหติ  ยทิท   
สมฺมุขาวินเยน ฯ   
     [๕๙]  กถ ฺจานนฺท  เยภุยฺยสิกา  โหติ  ฯ  เต  ปน  ๑ อานนฺท   
ภิกฺขู   น   สกฺโกนฺติ  ต  อธิกรณ  ตสฺมึ  อาวาเส  วูปสเมตุ  ฯ  เตหิ   
อานนฺท   ภิกขฺูหิ   ยสฺม ึ  อาวาเส   พหุตรา   ภิกฺขู   โส   อาวาโส   
คนฺตพฺโพ   ฯ   ตตฺถ   สพฺเพเหว   สมคฺเคหิ  สนฺนิปติตพฺพ  สนฺนิปติตฺวา   
ธมฺมเนตฺติ    สมนุมชฺชิตพฺพา   ธมฺมเนตฺตึ   สมนมุชฺชิตฺวา   ยถา   ตตฺถ   
สเมติ   ตถา   ต   อธิกรณ   วูปสเมตพฺพ   ฯ   เอว   โข  อานนฺท   
เยภุยฺยสิกา   โหติ   ฯ   เอว ฺจ   ปนิเธกจฺจาน   อธิกรณาน  วูปสโม   
โหติ ยทิท เยภุยฺยสิกาย ฯ   
     [๖๐]   กถ ฺจานนฺท   สติวินโย  โหติ  ฯ  อิธานนฺท  ภิกฺขู  ภิกฺขุ   
เอวรูปาย  ครุกาย อาปตฺติยา โจเทนฺติ ปาราชิเกน วา ปาราชิกสามนฺเตน   
วา    สรตายสฺมา    เอวรูป    ๒    ครกุ    อาปตฺตึ   อาปชฺชิตา   
ปาราชิก   วา  ปาราชิกสามนฺต  วาติ  ฯ  โส  เอวมาห  น  โข  อห   
อาวุโส   สรามิ   เอวรูป   ครุก   อาปตฺตึ  อาปชฺชิตา  ปาราชิก  วา   
ปาราชิกสามนฺต  วาติ  ฯ  ตสฺส  โข  เอว  อานนฺท  ภิกฺขุโน  สติวินโย   
ทาตพฺโพ  ฯ  เอว  อานนฺท  สติวินโย  โหติ  ฯ  เอว ฺจ  ปนิเธกจฺจาน   
อธิกรณาน วูปสโม โหติ ยทิท สติวินเยน ฯ   
#๑ ม. ย.ุ เจ ฯ  ๒ อ ฺเสุ โปตฺถเกสุ อีทิสฏาเน เอวรูป อิติ ทิสสฺติ ฯ   
#สพฺพตฺถาป เอว าตพฺพ ฯ    
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     [๖๑]  กถ ฺจานนฺท  อมูฬฺหวินโย  โหติ  ฯ  อิธานนฺท  ภิกฺขู  ภิกฺขุ   
เอวรูปาย  ครุกาย อาปตฺติยา โจเทนฺติ ปาราชิเกน วา ปาราชิกสามนฺเตนพ   
วา     สรตายสฺมา     เอวรปู     ครุก     อาปตฺตึ     อาปชฺชิตา   
ปาราชิก   วา  ปาราชิกสามนฺต  วาติ  ฯ  โส  เอวมาห  น  โข  อห   
อาวุโส   สรามิ   เอวรูป   ครุก   อาปตฺตึ  อาปชฺชิตา  ปาราชิก  วา   
ปาราชิกสามนฺต    วาติ   ฯ   ตเมน   โส   นิพฺเพเธนฺต   อติเวเถติ   
อิงฺฆายสฺมา   สาธุกเมว   ชานาหิ   ยท ิ สรสิ  เอวรปู  ครุก  อาปตฺตึ๔   
อาปชฺชิตา   ปาราชิก   วา   ปาราชิกสามนฺต  วาติ  ฯ  โส  เอวมาห   
อห   โข   อาวุโส   อุมฺมาท   ปาปุณึ   เจตโส  วิปริเยส  เตน  เม   
อุมฺมตฺตเกน    พหุ    อสฺสามณก    อชฌฺาจิณฺณ    ภาสิตปริกนฺต   นาห   
ต   สรามิ   มเูฬฺหน  เม  เอต  กตนฺติ  ฯ  ตสฺส  โข  เอว  อานนฺท   
ภิกฺขุโน   อมูฬฺหวินโย   ทาตพฺโพ   ฯ  เอว  โข  อานนฺท  อมูฬฺหวินโย   
โหติ   ฯ   เอว ฺจ   ปนิเธกจฺจาน   อธิกรณาน   วูปสโม  โหติ  ยทิท   
อมูฬฺหวินเยน ฯ   
     [๖๒]   กถ ฺจานนฺท   ปฏิ ฺาตกรณ   โหติ   ฯ  อิธานนฺท  ภิกฺขุ   
จุทิโต  วา  ๑  อจุทิโต  วา  อาปตฺตึ  สรติ  วิวรติ  อุตฺตานีกโรติ  ฯ   
เตน   อานนฺท   ภิกฺขุนา   วุฑฺฒตโร  ภิกฺขุ  อุปสงฺกมิตฺวา  เอกส  จีวร   
กตฺวา   ปาเท   วนฺทิตฺวา   อุกฺกุฏิก   นิสทีิตฺวา   อ ฺชลึ   ปคฺคเหตฺวา   
เอวมสฺส    วจนีโย    อห   ภนฺเต   อิตฺถนฺนาม   อาปตฺตึ   อาปนฺโน   
ต   ปฏิเทเสมีติ   ฯ   โส   เอวมาห   ปสฺสสีติ   ฯ   ปสฺสามีติ   ฯ   
#๑ โป. ม. ยุ. โจทิโต วา อโจทิโต ฯ    
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อายตึ   สวร   อาปชฺเชยฺยาสีติ   ฯ   สวร   อาปชฺชิสฺสามีติ  ฯ  เอว   
โข    อานนฺท    ปฏิ ฺาตกรณ    โหติ   ฯ   เอว ฺจ   ปนิเธกจฺจาน   
อธิกรณาน วูปสโม โหติ ยทิท ปฏิ ฺาตกรเณน ฯ   
      [๖๓]   กถ ฺจานนฺท   ตสฺสปาปยสิกา  โหติ  ฯ  อิธานนฺท  ภิกฺขู   
ภิกฺขุ   เอวรูปาย   ครุกาย   อาปตฺติยา   โจเทนฺติ   ปาราชิเกน  วา๓   
ปาราชิกสามนฺเตน    วา    สรตายสฺมา    เอวรูป    ครุก   อาปตฺตึ   
อาปชฺชิตา   ปาราชิก   วา   ปาราชิกสามนฺต  วาติ  ฯ  โส  เอวมาห   
น   โข   อห   อาวุโส   สรามิ   เอวรูป  ครุก  อาปตฺตึ  อาปชฺชิตา   
ปาราชิก   วา   ปาราชิกสามนฺต   วาติ   ฯ  ตเมน  โส  นิพฺเพเถนฺต   
อติเวเถติ   อิงฺฆายสฺมา   สาธุกเมว   ชานาหิ   ยทิ   สรสิ   เอวรปู   
ครุก   อาปตฺตึ   อาปชชฺิตา   ปาราชิก  วา  ปาราชิกสามนฺต  วาติ  ฯ   
โส   เอวมาห   น  โข  อห  อาวุโส  สรามิ  เอวรูป  ครุก  อาปตฺตึ   
อาปชฺชิตา   ปาราชิก   วา  ปาราชิกสามนฺต  วา  สรามิ  จ  โข  อห   
อาวุโส   เอวรูป   อปฺปมตฺติก   อาปตฺตึ   อาปชฺชิตาติ  ฯ  ตเมน  โส   
นิพฺเพเถนฺต   อติเวเถติ   อิงฺฆายสฺมา   สาธุกเมว  ชานาหิ  ยทิ  สรสิ   
เอวรูป   ครุก   อาปตฺตึ   อาปชฺชิตา   ปาราชิก  วา  ปาราชิกสามนฺต   
วาติ   ฯ   โส   เอวมาห   อิม   หิ   นามาห   อาวุโส  อปฺปมตฺติก   
อาปตฺตึ    อาปชฺชิตฺวา    อปุฏโ   ปฏิชานิสฺสามิ   กมิฺปนาห   เอวรูป   
ครุก   อาปตฺตึ   อาปชชฺิตฺวา   ปาราชิก   วา   ปาราชกิสามนฺต   วา   
ปุฏโ   น   ปฏิชานิสฺสามีติ   ฯ   โส   เอวมาห   อิม ฺจ  นาม  ตฺว    
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อาวุโส   อปฺปมตฺติก   อาปตฺตึ   อาปชชฺิตฺวา   อปุฏโ  น  ปฏิชานิสฺสสิ   
กึ   ปน   ตฺว   เอวรูป   ครกุ   อาปตฺตึ  อาปชฺชิตฺวา  ปาราชิก  วา   
ปาราชิกสามนฺต   วา   อปุฏโ   ปฏิชานิสฺสสิ   อิงฺฆายสฺมา  สาธุกเมว   
ชานาหิ   ยท ิ สรสิ  เอวรปู  ครุก  อาปตฺตึ  อาปชฺชติา  ปาราชิก  วา   
ปาราชิกสามนฺต   วาติ   ฯ   โส  เอวมาห  สรามิ  โข  อห  อาวุโส   
เอวรูป  ครุก  อาปตฺตึ  อาปชฺชิตา  ปาราชิก  วา  ปาราชิกสามนฺต  วา   
ทวา  เม  เอต  วุตฺต  รวา  เม  เอต  วุตฺต  นาหนฺต  สรามิ เอวรูป   
ครุก   อาปตฺตึ   อาปชชฺิตา   ปาราชิก  วา  ปาราชิกสามนฺต  วาติ  ฯ   
เอว   โข   อานนฺท   ตสฺสปาปยสิกา  โหติ  ฯ  เอว ฺจ  ปนิเธกจฺจาน   
อธิกรณาน วูปสโม โหติ ยทิท ตสฺสปาปยสิกาย ฯ   
     [๖๔]   กถ ฺจานนฺท   ติณวตฺถารโก   โหติ  ฯ  อิธานนฺท  ภิกฺขูน   
ภณฺฑนชาตาน   กลหชาตาน   วิวาทาปนฺนาน   วิหรต   พหุ   อสฺสามณก   
อชฺฌาจิณฺณ    โหติ    ภาสิตปริกนฺต    เตหานนฺท   ภิกฺขูหิ   สพฺเพเหว   
สมคฺเคหิ     สนฺนิปติตพฺพ     สนฺนิปติตฺวา    เอกโตปกฺขิกาน    ภิกฺขูน   
พฺยตฺเตน  ภิกฺขุนา  อุฏายาสนา  เอกส  จีวร  กตฺวา อ ฺชลิมฺปณาเมตฺวา   
สงฺโฆ   าเปตพฺโพ   สณุาตุ   เม   ภนฺเต   สงฺโฆ   อิธมฺหาก   ๑   
ภณฺฑนชาตาน   กลหชาตาน   วิวาทาปนฺนาน   วิหรต   พหุ   อสฺสามณก   
อชฺฌาจิณฺณ    ภาสิต   ปรกินฺต   ยทิ   สงฺฆสฺส   ปตฺตกลฺล   อห   ยา   
เจว   อิเมส   อายสฺมนฺตาน   อาปตฺติ   ยา   จ   อตฺตโน   อาปตฺติ   
อิเมส ฺเจว   อายสฺมนฺตาน   อตฺถาย   อตฺตโน  จ  อตฺถาย  สงฺฆ- 
#๑ ม. ย.ุ อิทมฺหาก ฯ    
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มชฺเฌ  ติณวตฺถารเกน      เทเสยฺย     เปตฺวา     ถุลลฺวชฺช     เปตฺวา   
คิหิปฏิสยุตฺตนฺติ    ฯ   อถาปเรส   เอกโตปกฺขิกาน   ภิกฺขูน   พฺยตฺเตน   
ภิกฺขุนา    อุฏายาสนา    เอกส   จีวร   กตฺวา   อ ฺชลิมฺปณาเมตฺวา   
สงฺโฆ    าเปตพฺโพ    สณุาตุ    เม    ภนฺเต    สงฺโฆ   อิธมฺหาก   
ภณฺฑนชาตาน   กลหชาตาน   วิวาทาปนฺนาน   วิหรต   พหุ   อสฺสามณก   
อชฺฌาจิณฺณ    ภาสิต   ปรกินฺต   ยทิ   สงฺฆสฺส   ปตฺตกลฺล   อห   ยา   
เจว   อิเมส   อายสฺมนฺตาน   อาปตฺติ   ยา   จ   อตฺตโน   อาปตฺติ   
อิเมส ฺเจว   อายสฺมนฺตาน   อตฺถาย   อตฺตโน  จ  อตฺถาย  สงฺฆมชฺเฌ   
ติณวตฺถารเกน  เทเสยฺย  เปตฺวา  ถุลฺลวชฺช  เปตฺวา คิหิปฏิสยุตฺตนฺติ ฯ   
เอว     โข     อานนฺท     ติณวตฺถารโก    โหติ    ฯ    เอว ฺจ   
ปนิเธกจฺจาน อธิกรณาน วูปสโม โหติ ยทิท ติณวตฺถารเกน ฯ   
     [๖๕]   ฉยิเม   อานนฺท  ธมฺมา  สาราณียา  ปยกรณา  ครุกรณา   
สงฺคหาย   อวิวาทาย   สามคฺคิยา   เอกีภาวาย   สวตฺตนฺติ  กตเม  ฉ   
อิธานนฺท   ภิกฺขุโน   เมตฺต   กายกมฺม  ปจฺจุปฏ ิต  โหติ  สพฺรหฺมจารีสุ   
อาวี     เจว    รโห   จ   อยมฺป   ธมฺโม   สาราณีโย   ปยกรโณ   
ครุกรโณ   สงฺคหาย   อวิวาทาย   สามคฺคิยา  เอกีภาวาย  สวตฺตติ  ฯ   
ปุน   จปร   อานนฺท   ภิกขฺุโน   เมตฺต   วจีกมฺม   ปจฺจุปฏ ิต   โหติ   
ฯเปฯ   เอกีภาวาย   สวตฺตติ  ฯ  ปุน  จปร  อานนฺท  ภิกฺขุโน  เมตฺต   
มโนกมฺม   ปจฺจุปฏ ิต   โหติ   สพฺรหฺมจารีสุ   อาวี   เจว   รโห  จ   
อยมฺป   ธมโฺม   สาราณีโย   ปยกรโณ  ครุกรโณ  สงฺคหาย  อวิวาทาย    
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สามคฺคิยา   เอกีภาวาย   สวตฺตติ   ฯ  ปนุ  จปร  อานนฺท  ภิกฺขุ  เย   
เต    ลาภา   ธมฺมิกา   ธมมฺลทฺธา   อนฺตมโส   ปตฺตปริยาปนฺนมตฺตมฺป   
ตถารูเปหิ   ลาเภหิ   อปฺปฏิวิภตฺตโภคี   โหติ  สลีวนฺเตหิ  สพฺรหฺมจารีหิ   
สาธารณโภคี    อยมฺป    ธมฺโม    สาราณีโย    ปยกรโณ   ครุกรโณ   
สงฺคหาย    อวิวาทาย   สามคฺคิยา   เอกีภาวาย   สวตฺตติ   ฯ   ปุน   
จปร   อานนฺท   ภิกฺขุ   ยานิ   ตานิ   สลีานิ   อกฺขณฺฑานิ  อจฺฉิทฺทานิ   
อสพลานิ    อกมฺมาสานิ    ภุชฺชิสฺสานิ    วิ ฺ ูปสตฺถานิ    อปรามฏานิ   
สมาธิสวตฺตนิกานิ     ตถารูเปสุ     สีเลสุ    สีลสาม ฺคโต    วิหรติ   
สพฺรหฺมจารีหิ   อาวี   เจว   รโห   จ   อยมฺป   ธมฺโม   สาราณีโย   
ปยกรโณ   ครุกรโณ   สงฺคหาย   อวิวาทาย   สามคฺคิยา   เอกีภาวาย   
สวตฺตติ   ฯ  ปุน  จปร  อานนฺท  ภิกฺขุ  ยาย  ทิฏ ิ  อริยา  นิยฺยานกิา   
นิยฺยาติ  ตกฺกรสฺส  สมฺมาทุกฺขกฺขยาย  ตถารูปาย  ทฏิ ิยา ทิฏ ิสาม ฺคโต   
วิหรติ     สพฺรหฺมจารีหิ     อาวี     เจว     รโห    จ    อยมฺป   
ธมฺโม    สาราณีโย    ปยกรโณ    ครุกรโณ    สงฺคหาย   อวิวาทาย   
สามคฺคิยา  เอกีภาวาย  สวตฺตติ  ฯ  อิเม  โข  อานนฺท  ฉ  สาราณียา   
ธมฺมา    ปยกรณา    ครุกรณา    สงฺคหาย    อวิวาทาย   สามคฺคิยา   
เอกีภาวาย สวตฺตนฺติ ฯ   
     [๖๖]  อิเม  เจ  ตุเมฺห  อานนฺท  ฉ  สาราณีเย ธมฺเม สมาทาย   
สวตฺเตยฺยาถ   ปสฺสถ   โน   ตุเมฺห   อานนฺท   ต  วจนปถ  อณณ  วา   
ถูล   วา   ย   ตุเมฺห   นาธิวาเสยฺยาถาติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ    
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ตสฺมาติหานนฺท  อิเม  ฉ  สาราณีเย  ธมฺเม  สมาทาย  สวตฺเตยฺยาถ ๑   
ต โว ภวิสฺสติ ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมโน   อายสฺมา   อานนฺโท   ภควโต   
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ   
                 สามคามสุตฺต นิฏ ิต จตุตฺถ ฯ   
                     ____________   
#๑ ม. ย.ุ วตฺตถ ฯ    
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                       สุนกฺขตฺตสุตฺต   
     [๖๗]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย  ภควา  เวสาลิย  วิหรติ   
มหาวเน   กฏูาคารสาลาย   ฯ   เตน   โข  ปน  สมเยน  สมฺพหุเลหิ   
ภิกฺขูหิ    ภควโต   สนฺติเก   อ ฺา   พฺยากตา   โหติ   ขีณา   ชาติ   
วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานามาติ ฯ   
     [๖๘]   อสฺโสสิ   โข   สุนกฺขตฺโต  ลิจฺฉวิปุตฺโต  สมฺพหุเลหิ  กิร   
ภิกฺขูหิ    ภควโต   สนฺติเก   อ ฺา   พฺยากตา   ขีณา   ชาติ   วุสิต   
พฺรหฺมจริย  กต  กรณีย  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  ปชานามาติ  ฯ  อถ  โข   
สุนกฺขตฺโต    ลิจฺฉวิปุตฺโต   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสทีิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข   
สุนกฺขตฺโต    ลิจฺฉวิปุตฺโต   ภควนฺต   เอตทโวจ   สตุ   เมต   ภนฺเต   
สมฺพหุเลหิ   กิร   ภิกฺขูหิ   ภควโต   สนติฺเก   อ ฺา  พฺยากตา  ขีณา   
ชาติ   วุสิต  พฺรหฺมจริย  กต  กรณีย  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  ปชานามาติ   
เย  เต  [๑]  ภิกฺขู  ภควโต  สนฺติเก  อ ฺ  พฺยากสุ ขีณา ชาติ วุสิต   
พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร   อิตฺถตฺตายาติ   ปชานามาติ   กจฺจิ   
เต   ภนฺเต   ภิกฺขู   สมฺมเทว  อ ฺ  พฺยากสุ  อุทาหุ  สนฺเตตฺเถกจฺเจ   
ภิกฺขู อธิมาเนน อ ฺ พฺยากสูติ ฯ   
     [๖๙]   เย   เต  สุนกฺขตฺต  ภิกฺขู  มม  สนฺติเก  อ ฺ  พฺยากสุ   
ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร  อิตฺถตฺตายาติ   
#๑ ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร ภนฺเต อิติ ทิสฺสติ ฯ    
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ปชานามาติ    สนฺเตตฺเถกจฺเจ    ภิกฺขู    สมฺมเทว    อ ฺ   พฺยากสุ   
สนฺติ   ปนิเธกจฺเจ   ภิกฺขู   อธิมาเนนป   อ ฺ   พฺยากสุ   ฯ   ตตฺร   
สุนกฺขตฺต    เย   เต   ภิกฺขู   สมฺมเทว   อ ฺ   พฺยากสุ    เตสนฺต   
ตเถว   โหติ   ฯ   เย   ปน   เต  ภิกฺขู  อธิมาเนน  อ ฺ  พฺยากสุ   
ตตฺร   สุนกฺขตฺต   ตถาคตสฺส  เอว  โหติ  ธมฺม  เนส  เทเสสฺสนฺติ  ฯ   
เอว ฺเจตฺถ   สุนกฺขตฺต   ตถาคตสฺส  โหติ  ธมฺม  เนส  เทเสสฺสนฺติ  ฯ   
อถ   จ   ปนิเธกจฺเจ   โมฆปุริสา   ป ฺห  อภิสงฺขริตฺวา  อภิสงฺขริตฺวา   
ตถาคต   อุปสงฺกมิตฺวา   ปุจฺฉนฺติ   ตตฺร   สุนกฺขตฺต   ยมฺป  ตถาคตสฺส   
เอว   โหติ   ธมฺม   เนส  เทเสสฺสนฺติ  ตสฺสป  โหติ  อ ฺถตฺตนฺติ  ฯ   
เอตสฺส  ภควา  กาโล  เอตสฺส  สุคต  กาโล  ย  ภควา ธมฺม เทเสยฺย   
ภควโต   สุตฺวา   ภิกฺขู   ธาเรสฺสนฺตีติ   ฯ   เตนหิ  สนุกฺขตฺต  สุณาหิ   
สาธุก   มนสกิโรหิ   ภาสสิฺสามีติ   ฯ   เอว  ภนฺเตติ  โข  สุนกฺขตฺโต   
ลิจฺฉวิปุตฺโต ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ   
     [๗๐]   ภควา  เอตทโวจ  ป ฺจ  โข  อิเม  สุนกขฺตฺต  กามคุณา   
กตเม   ป ฺจ   จกฺขุวิ ฺเยฺยา   รูปา  อิฏา  กนฺตา  มนาปา  ปยรูปา   
กามูปส ฺหิตา   รชนียา   โสตวิ ฺเยฺยา   สทฺทา   ...  ฆานวิ ฺเยฺยา   
คนฺธา  ...  ชวฺิหาวิ ฺเยฺยา  รสา ... กายวิ ฺเยฺยา โผฏพฺพา อิฏา   
กนฺตา   มนาปา   ปยรูปา  กามูปส ฺหิตา  รชนียา  อิเม  โข  สุนกฺขตฺต   
ป ฺจ กามคุณา ฯ   
     [๗๑]   าน   โข   ปเนต   สุนกฺขตฺต   วิชฺชติ  ย  อิเธกจฺโจ    
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ปุริสปุคฺคโล    โลกามิสาธิมุตฺโต   อสฺส   ฯ   โลกามิสาธิมุตฺตสฺส   โข   
สุนกฺขตฺต   ปุริสปุคฺคลสฺส   ตปฺปฏิรปู   เจว  กถา  สณฺาติ  ตทนุธมฺม ฺจ   
อนุวิตกฺเกติ     อนุวิจาเรติ     ต ฺจ    ปรุิส    ภชติ    เตน    จ   
จิตฺตึ   ๑  อาปชฺชติ  อาเน ฺชปฏิสยุตฺตาย  จ  ปน  กถาย  กจฺฉมานาย   
น   สุสฺสุสติ   ๒  น  จ  โสต  โอทหติ  น  อ ฺา  จิตฺต  อุปฏเปติ   
น   จ   ต  ปรุสิ  ภชติ  น  จ  เตน  จิตฺตึ  อาปชฺชติ  ฯ  เสยฺยถาป   
สุนกฺขตฺต   ปุริโส   สกมฺหา   คามา   วา   นิคมา  วา  จิรวิปฺปวุตฺโถ   
อสฺส   ฯ   โส   อ ฺตร  ปุริส  ปสฺเสยฺย  ตมฺหา  คามา  วา  นิคมา   
วา   อจิรปกกฺนฺต  ฯ  โส  ต  ปรุิส  ตสฺส  คามสฺส  วา  นิคมสฺส  วา   
เขมตฺต ฺจ   สุภิกฺขตฺต ฺจ   อปฺปาพาธตฺต ฺจ   ปุจฺเฉยฺย   ฯ   ตสฺส  โส   
ปุริโส   ตสฺส   คามสฺส   วา   นิคมสฺส   วา  เขมตฺต ฺจ  สุภิกฺขตฺต ฺจ   
อปฺปาพาธตฺต ฺจ   สเสยฺย   ฯ   ต  ก ึ ม ฺสิ  สุนกฺขตฺต  อป  นุ  โส   
ปุริโส   ตสฺส   ปุริสสฺส   สุสฺสุเสยฺย   โสต   โอทเหยฺย  อ ฺา  จิตฺต   
อุปฏเปยฺย   ต ฺจ   ปุริส  ภเชยฺย  เตน  จ  จิตฺตึ  อาปชฺเชยฺยาติ  ฯ   
เอว  ภนฺเต  ฯ  เอวเมว  โข  สุนกฺขตฺต  านเมต วิชฺชติ ย อิเธกจฺโจท   
ปุริสปุคฺคโล    โลกามิสาธิมุตฺโต   อสฺส   ฯ   โลกามิสาธิมุตฺตสฺส   โข   
สุนกฺขตฺต   ปุริสปุคฺคลสฺส   ตปฺปฏิรปู   เจว  กถา  สณฺาติ  ตทนุธมฺม ฺจ   
อนุวิตกฺเกติ     อนุวิจาเรติ     ต ฺจ    ปรุิส    ภชติ    เตน    จ   
จิตฺตึ   อาปชฺชติ   อาเน ฺชปฏิสยุตฺตาย   จ   ปน   กถาย  กจฺฉมานายm   
#๑ สี. ม. ย.ุ วิตฺตึ ฯ เอว สพฺพตฺถ าตพฺพ ฯ ๒ ม. ยุ. สุสฺสูสติ ฯ    
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น   สุสฺสุสติ   น   โสต  โอทหติ  น  อ ฺา  จิตฺต  อุปฏเปติ  น  จ   
ต   ปรุิส   ภชติ   น   จ   เตน  จิตฺตึ  อาปชฺชติ  ฯ  โส  เอวมสฺส   
เวทิตพฺโพ [๑] โลกามิสาธิมุตฺโต ปุริสปุคฺคโลติ ฯ   
     [๗๒]   าน   โข   ปเนต   สุนกฺขตฺต   วิชชฺติ  ย  อิเธกจฺโจ   
ปุริสปุคฺคโล    อาเน ฺชาธิมุตฺโต   อสฺส   ฯ   อาเน ฺชาธิมุตฺตสฺส   โข   
สุนกฺขตฺต   ปุริสปุคฺคลสฺส   ตปฺปฏิรปู   เจว  กถา  สณฺาติ  ตทนุธมฺม ฺจ   
อนุวิตกฺเกติ     อนุวิจาเรติ     ต ฺจ    ปรุิส    ภชติ    เตน    จ   
จิตฺตึ   อาปชฺชติ   โลกามิสปฏิสยุตฺตาย   จ   ปน   กถาย  กจฺฉมานาย   
น   สุสฺสุสติ   น   โสต  โอทหติ  น  อ ฺา  จิตฺต  อุปฏเปติ  น  จ   
ต  ปุริส  ภชติ  น  จ  เตน  จิตฺตึ  อาปชฺชติ  ฯ  เสยฺยถาป  สุนกฺขตฺต   
ปณฺฑุปลาโส   พนฺธนา   ปวุตฺโต   อภพฺโพ   หริตตฺตาย   เอวเมว  โข   
สุนกฺขตฺต   อาเน ฺชาธิมุตฺตสฺส   ปรุิสปุคฺคลสฺส   เย   โลกามิสส ฺโชเนฎ   
เส   ปวุตฺเต   โส   เอวมสฺส   เวทิตพฺโพ   โลกามิสส ฺโชเนน   หิ   
โข วิสยุตฺโต อาเน ฺชาธิมุตฺโต ปุริสปุคฺคโลติ ฯ   
     [๗๓]   าน   โข   ปเนต   สุนกฺขตฺต   วิชชฺติ  ย  อิเธกจฺโจ   
ปุริสปุคฺคโล  อากิ ฺจ ฺายตนาธิมุตฺโต  อสฺส  ฯ  อากิ ฺจ ฺายตนาธิมุตฺตสฺส   
โข      สุนกขฺตฺต     ปุริสปุคฺคลสฺส     ตปฺปฏิรูป     เจว     กถา   
สณฺาติ   ตทนุธมฺม ฺจ   อนุวิตกฺเกติ   อนุวิจาเรติ   ต ฺจ   ปุริส  ภชติ   
เตน   จ   จิตฺตึ   อาปชชฺติ   อาเน ฺชปฏิสยุตฺตาย   จ   ปน   กถาย   
กจฺฉมานาย   น   สุสฺสุสติ   น   โสต   โอทหติ   น   อ ฺา   จิตฺต   
#๑ ม. เอตฺถนฺตเร อาเน ฺชสโยชเนน หิ โข วิสยุตฺโต อิติ ทิสฺสนฺติ ฯ    
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อุปฏเปติ   น   จ  ต  ปุรสิ  ภชติ  น  จ  เตน  จิตฺตึ  อาปชฺชติ  ฯ   
เสยฺยถาป   สนุกฺขตฺต   ปุถสุิลา   เทฺวธา   ภินฺนา  อปปฺฏิสนฺธิกา  โหติ   
เอวเมว    โข    สุนกฺขตฺต   อากิ ฺจ ฺายตนาธิมุตฺตสฺส   ปุริสปคฺุคลสฺส   
เย    อาเน ฺชส ฺโชเน   เส   ภินฺเน   โส   เอวมสฺส   เวทิตพฺโพ   
อาเน ฺชส ฺโชเนน    หิ    โข    วิสยุตฺโต   อากิ ฺจ ฺายตนาธิมุตฺโต   
ปุริสปุคฺคโลติ ฯ   
     [๗๔]   าน   โข   ปเนต   สุนกฺขตฺต   วิชชฺติ  ย  อิเธกจฺโจ   
ปุริสปุคฺคโล    เนวส ฺานาส ฺายตนาธิมุตฺโต   อสฺส   ฯ   เนวส ฺา-   
นาส ฺายตนาธิมุตฺตสฺส    โข    สุนกขฺตฺต    ปุริสปุคฺคลสฺส   ตปฺปฏิรูป   
เจว   กถา   สณฺาติ   ตทนุธมฺม ฺจ   อนุวิตกฺเกติ   อนุวิจาเรติ  ต ฺจ   
ปุริส   ภชติ   เตน   จ   จิตฺตึ   อาปชชฺติ  อากิ ฺจ ฺายตนปฏิสยุตฺตาย   
จ  ปน  กถาย  กจฺฉมานาย  น  สุสฺสุสติ  น  โสต  โอทหติ  น  อ ฺา   
จิตฺต  อุปฏเปติ  น  จ  ต  ปุริส  ภชติ  น  จ  เตน จิตฺตึ อาปชฺชติ ฯ   
เสยฺยถาป   สนุกฺขตฺต   ปุรโิส   มนุ ฺโภชน   ภุตฺตาวี   ฉฑฺเฑยฺย   ฯ   
ต   ก ึ ม ฺสิ  สุนกฺขตฺต  อป  นุ  ตสฺส  ปุริสสฺส  ตสฺมึ  ภตฺเต  [๑]   
สุนกฺขตฺต   กมฺยตา   อสฺสาติ   ฯ   โน  เหต  ภนฺเต  ต  กิสฺส  เหตุ   
อทุ ฺหิ    ภนเฺต    ภตฺต    ปฏิกฺกูลสมฺมตนฺติ    ฯ    เอวเมว    โข   
สุนกฺขตฺต     เนวส ฺานาส ฺายตนาธิมุตฺตสฺส     ปุริสปุคฺคลสฺส     เย   
อากิ ฺจ ฺายตนส ฺโชเน    เส   วนฺเต   โส   เอวมสฺส   เวทติพฺโพ   
อากิ ฺจ ฺายตนส ฺโชเนน   หิ   โข   วิสยุตฺโต    เนวส ฺา- 
#๑ ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร ปุน โสตุกมฺยตา อิติ ทิสฺสติ ฯ    



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 66 

นาส ฺายตนาธิมุตฺโต  ปุริสปุคฺคโลติ ฯ   
     [๗๕]   าน   โข   ปเนต   สุนกฺขตฺต   วิชชฺติ  ย  อิเธกจฺโจ   
ปุริสปุคฺคโล   สมฺมานิพฺพานาธิมุตฺโต   อสฺส   ฯ   สมฺมานิพฺพานาธิมุตฺตสฺส   
โข    สุนกฺขตฺต    ปรุิสปคฺุคลสฺส    ตปฺปฏิรูป   เจว   กถา   สณฺาติ   
ตทนุธมฺม ฺจ   อนุวิตกฺเกติ   อนุวิจาเรติ   ต ฺจ   ปรุิส  ภชติ  เตน  จ   
จิตฺตึ    อาปชชฺติ    เนวส ฺานาส ฺายตนสยุตฺตาย   จ   ปน   กถาย   
กจฺฉมานาย   น   สุสฺสุสติ   น   โสต   โอทหติ   น   อ ฺา   จิตฺต   
อุปฏเปติ   น   จ  ต  ปุรสิ  ภชติ  น  จ  เตน  จิตฺตึ  อาปชฺชติ  ฯ   
เสยฺยถาป   สนุกฺขตฺต   ตาโล   มตฺถกจฺฉินฺโน   อภพฺโพ  ปุน  วิรูฬฺหิยา   
เอวเมว    โข    สุนกฺขตฺต    สมฺมานิพฺพานาธิมุตฺตสฺส    ปุริสปคฺุคลสฺส   
เย    เนวส ฺานาส ฺายตนส ฺโชเน    เส   อุจฺฉินฺเน   อุจฺฉินฺนมูเล   
ตาลาวตฺถุกเต   อนภาวงฺคเต   อายตึ   อนุปฺปาทธมฺเม   โส  เอวมสฺส   
เวทิตพฺโพ    เนวส ฺานาส ฺายตนส ฺโชเนน    หิ    โข   วิสยุตฺโต   
สมฺมานิพฺพานาธิมุตฺโต ปุริสปุคฺคโลติ ฯ   
     [๗๖]  าน  โข  ปเนต  สุนกฺขตฺต  วิชฺชติ ย อิเธกจฺจสฺส ภิกฺขุโน   
เอวมสฺส    ตณฺหา    โข    สลฺล   สมเณน   วุตฺต   อวิชฺชาวิสโทโส   
ฉนฺทราค   พฺยาปาเทหิ  ๑  รุปฺปติ  ต  เม  ตณฺหาสลฺล  ปหีน  อปนีโต   
อวิชฺชาวิสโทโส   สมฺมานิพฺพานาธิมุตฺโตหมสฺมีติ   เอวมาทิ   อสฺส   อตฺถ   
สมาน   ฯ   โส   ยานิ   สมมฺานิพฺพานาธิมุตฺตสฺส   อสปฺปายานิ   ตานิ   
อนุยุ ฺเชยฺย   ฯ   อสปฺปาย   จกฺขุนา  รปูทสฺสน  อนุยุ ฺเชยฺย  อสปฺปาย   
#๑ ม. ย.ุ ฉนทฺ ... ปาเทน ฯ    
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โสเตน   สททฺ   อนุยุ ฺเชยฺย   อสปฺปาย   ฆาเนน   คนฺธ  อนุยุ ฺเชยฺย   
อสปฺปาย   ชวฺิหาย   รส   อนุยุ ฺเชยฺย   อสปฺปาย   กาเยน  โผฏพฺพ   
อนุยุ ฺเชยฺย    อสปฺปาย    มนสา    ธมมฺ    อนุยุ ฺเชยฺย   ฯ   ตสฺส   
อสปฺปาย   จกฺขุนา   รูปทสฺสน   อนุยุตฺตสฺส   อสปฺปาย   โสเตน  สทฺท   
อนุยุตฺตสฺส   อสปฺปาย   ฆาเนน   คนฺธ   อนุยุตฺตสฺส  อสปฺปาย  ชวฺิหาย   
รส   อนุยุตฺตสฺส   อสปฺปาย   กาเยน   โผฏพฺพ  อนุยุตฺตสฺส  อสปฺปาย   
มนสา    ธมมฺ    อนุยุตฺตสฺส   ราโค   จิตฺต   อนุทฺธเสยฺย   ฯ   โส   
ราคานุทฺธสิเตน    จิตฺเตน   มรณ   วา   นิคจฺเฉยฺย   มรณมตฺต   วา   
ทุกฺข   ฯ  เสยฺยถาป  สุนกฺขตฺต  ปุริโส  สลฺเลน  วิทฺโธ  อสฺส  สวิเสน   
คาฬฺหูปเลปเนน     ตสฺส     มิตฺตามจฺจา     าติสาโลหิตา    ภิสกฺก   
สลฺลกตฺต   อุปฏเปยฺยุ   ฯ   ตสฺส   โส  ภิสกฺโก  สลฺลกตฺโต  สตฺเถน   
วณมุข   ปริกนฺเตยฺย   สตฺเถน   วณมุข   ปริกนฺเตตฺวา  เอสนิยา  สลฺล   
เอเสยฺย   เอสนิยา   สลฺล   เอสิตฺวา   สลลฺ   อพฺพาเหยฺย  อปเนยฺย   
วิสโทส   สอุปาทิเสส   อนุปาทิเสโสติ   ชานมาโน  ๑  ฯ  โส  เอว   
วเทยฺย   อมฺโภ   ปรุิส   อุพฺภหต   โข  เต  สลฺล  อปนีโต  วิสโทโส   
อนุปาทิเสโส   อล ฺจ   เต   อนนฺตรายาย  สปฺปายานิ  เจว  โภชนานิ   
ภุ ฺเชยฺยาสิ   มา   เต  อสปฺปายานิ  โภชนานิ  ภุ ฺชโต  วโณ  อสฺสาวี   
อสฺส   กาเลน   กาล ฺจ   วณ   โธเวยฺยาสิ   กาเลน   กาล  วณมุข   
อาลิมฺเปยฺยาสิ   มา   เต  กาเลน  กาล  วณ  โธวโต  กาเลน  กาล   
#๑ สี. ม ฺมาโน ฯ    
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วณมุข    อาลิมฺปโต    ปพฺุพโลหิต    วณมุข    ปรโิยนทฺธิ    มา   จ   
วาตาตเป   จาริตฺต  อนุยุ ฺชิ  มา  เต  วาตาตเป  จาริตฺต  อนุยุตฺตสฺส   
รโชสุก    วณมุข    อนุทธฺเสสิ    วณานุรกฺขี    จ    อมฺโภ    ปุรสิ   
วิหเรยฺยาสิ   วณสาโรปติ  ฯ  ตสฺส  เอวมสฺส  อุพฺภหต  โข  เม  สลฺล   
อปนีโต   วิสโทโส   อนุปาทิเสโส   อล ฺจ   เม   อนนฺตรายายาติ  ฯ   
โส    อสปฺปายานิ   เจว   โภชนานิ   ภุ ฺเชยฺย   ตสสฺ   อสปฺปายานิ   
โภชนานิ   ภุ ฺชโต   วโณ   อสฺสาวี   อสฺส   น   จ   กาเลน  กาล   
วณ   โธเวยฺย   น   จ   กาเลน   กาล   วณมุข  อาลิมฺเปยฺย  ตสฺส   
น   กาเลน   กาล   วณ   โธวโต   น   จ   กาเลน  กาล  วณมุข   
อาลิมฺปโต    ปุพฺพโลหิต    วณมุข    ปริโยนทฺเธยฺย    วาตาตเป   จ   
จาริตฺต   อนุยุ ฺเชยฺย   ตสฺส   วาตาตเป  จาริตฺต  อนุยุตฺตสฺส  รโชสุก   
วณมุข   อนุทฺธเสยฺย   น   จ   วณานุรกฺขี   วิหเรยฺย   น  วณสาโรป   
ตสฺส   อิมิสสฺาว   อสปฺปายกิริยาย  อสุจิวิสโทโส  อปนีโต  สอุปาทิเสโส   
ตทุภเยน   วโณ   ปุถุตฺต   คจฺเฉยฺย   ฯ   โส  ปถุุตฺต  คเตน  วเณน   
มรณ   วา   นคิจฺเฉยฺย  มรณมตฺต  วา  ทุกฺข  เอวเมว  โข  สุนกขฺตฺต   
านเมต   วิชชฺติ   ย   อิเธกจฺจสฺส   ภิกขฺุโน   เอวมสฺส  ตณฺหา  โข   
สลฺล     สมเณน     วุตฺต     อวิชฺชาวิสโทโส    ฉนฺทราคพฺยาปาเทหิ   
รุปฺปติ    ต    เม    ตณฺหาสลฺล    ปหีน   อปนีโต   อวิชฺชาวิสโทโส   
สมฺมานิพฺพานาธิมุตฺโตหมสฺมีติ  เอวมาทิ  อสฺส  อตฺถ  สมาน  ฯ  โส ยานิ   
สมฺมานิพฺพานาธิมุตฺตสฺส    อสปฺปายานิ    ตานิ   อนุยุ ฺเชยฺย   อสปฺปาย    
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จกฺขุนา     รปูทสฺสน     อนุยุ ฺเชยฺย    อสปฺปาย    โสเตน    สททฺ   
อนุยุ ฺเชยฺย    อสปฺปาย    ฆาเนน    คนฺธ    อนุยุ ฺเชยฺย   อสปฺปาย   
ชิวฺหาย   รส   อนุยุ ฺเชยฺย   อสปฺปาย  กาเยน  โผฏพฺพ  อนุยุ ฺเชยฺย   
อสปฺปาย   มนสา   ธมฺม   อนุยุ ฺเชยฺย   ฯ   ตสฺส  อสปฺปาย  จกฺขุนา   
รูปทสฺสน   อนุยุตฺตสฺส   อสปฺปาย   โสเตน  สทฺท  อนุยุตฺตสฺส  อสปฺปาย   
ฆาเนน    คนฺธ    อนุยุตฺตสฺส   อสปฺปาย   ชิวฺหาย   รส   อนุยุตฺตสฺส   
อสปฺปาย   กาเยน   โผฏพฺพ   อนุยุตฺตสฺส   อสปฺปาย   มนสา   ธมฺม   
อนุยุตฺตสฺส   โส   ราโค   จิตฺต  อนุทฺธเสยฺย  ฯ  โส  ราคานุทฺธสิเตน   
จิตฺเตน   มรณ   วา   นิคจฺเฉยฺย  มรณมตฺต  วา  ทุกฺข  ฯ  มรณเ ฺหต   
สุนกฺขตฺต   อริยสฺส   วินเย   โย   สิกฺข  ปจฺจกฺขาย  หีนายาวตฺตติ  ฯ   
มรณมตฺตเ ฺหต   สุนกฺขตฺต   ทุกฺข   โย   อ ฺตร   สงฺกิลิฏ   อาปตฺตึ   
อาปชฺชติ ฯ   
     [๗๗]  าน  โข  ปเนต  สุนกฺขตฺต  วิชฺชติ ย อิเธกจฺจสฺส ภิกฺขุโน   
เอวมสฺส    ตณฺหา    โข    สลฺล   สมเณน   วุตฺต   อวิชฺชาวิสโทโส   
ฉนฺทราคพฺยาปาเทหิ    รปฺุปติ   ต   เม   ตณฺหาสลฺล   ปหีน   อปนีโต   
อวิชฺชาวิสโทโส  สมฺมานิพฺพานาธิมุตฺโตหมสฺมีติ  ฯ สมฺมานิพฺพานาธิมุตฺตสฺเสว   
สโต      โส      ยานิ      สมฺมานิพฺพานาธิมุตฺตสฺส     อสปฺปายานิ   
ตานิ    นานุยุ ฺเชยฺย    อสปฺปาย   จกฺขุนา   รูปทสฺสน   นานุยุ ฺเชยฺย   
อสปฺปาย   โสเตน   สทฺท   นานุยุ ฺเชยฺย   อสปฺปาย   ฆาเนน   คนฺธ   
นานุยุ ฺเชยฺย    อสปฺปาย    ชิวฺหาย    รส   นานุยุ ฺเชยฺย   อสปฺปาย    
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กาเยน     โผฏพฺพ     นานุยุ ฺเชยฺย    อสปฺปาย    มนสา    ธมมฺ   
นานุยุ ฺเชยฺย   ฯ   ตสฺส   อสปฺปาย   จกฺขุนา   รูปทสฺสน  อนนุยตฺุตสฺส   
อสปฺปาย    โสเตน   สทฺท   อนนุยุตฺตสฺส   อสปฺปาย   ฆาเนน   คนฺธ   
อนนุยุตฺตสฺส   อสปฺปาย   ชิวฺหาย   รส  อนนุยุตฺตสฺส  อสปฺปาย  กาเยน   
โผฏพฺพ   อนนุยุตฺตสฺส   อสปฺปาย   มนสา   ธมฺม  อนนุยุตฺตสฺส  ราโค   
จิตฺต   นานุทฺธเสยฺย  ฯ  โส  น  ราคานุทฺธสิเตน  จิตฺเตน  เนว  มรณ   
วา   นิคจฺเฉยฺย   น   มรณมตฺต   วา  ทกฺุข  ฯ  เสยฺยถาป  สุนกฺขตฺต   
ปุริโส   สลฺเลน   วิทฺโธ   อสฺส   สวิเสน   คาฬฺหูปเลปเนน  ฯ  ตสฺส   
มิตฺตามจฺจา   าติสาโลหิตา   ภิสกฺก   สลฺลกตฺต  อุปฏเปยฺยุ  ฯ  ตสฺส   
โส    ภิสกโฺก   สลลฺกตฺโต   สตฺเถน   วณมุข   ปริกนฺเตยฺย   สตฺเถน   
สลฺล  ๑  วณมุข  ปริกนฺเตตฺวา  เอสนิยา  สลลฺ เอเสยฺย เอสนิยา สลฺล   
เอสิตฺวา    สลฺล    อพฺพาเหยฺย    อปเนยฺย    วิสโทส   อนุปาทิเสส   
อนุปาทิเสโสติ  ชานมาโน  ฯ  โส  เอว  วเทยฺย  อมฺโภ  ปรุิส  อุพฺภต   
โข    เต   สลลฺ   อปนีโต   วิสโทโส   อนุปาทิเสโส   อล ฺจ   เต   
อนนฺตรายาย   สปฺปายานิ   เจว   โภชนานิ   ภุ ฺเชยยฺาสิ   มา   เต   
อสปฺปายานิ    โภชนานิ    ภุ ฺชโต   วโณ   อสฺสาวี   อสฺส   กาเลน   
กาล ฺจ   วณ   โธเวยฺยาสิ  กาเลน  กาล  วณมุข  อาลิมฺเปยฺยาสิ  มา   
เต  [๒] กาเลน กาล วณ โธวโต [๓] กาเลน กาล วณมุข อาลิมฺปโต   
ปุพฺพโลหิต    วณมุข    ปริโยนทฺธิ    มา    จ   วาตาตเป   จาริตฺต   
อนุยุ ฺชิ   มา   เต   วาตาตเป   จาริตฺต  อนุยุตฺตสฺส  รโชสกุ  วณมุข   
#๑ ม. ย.ุ สลลฺนฺติ นตฺถิ ฯ  ๒-๓ โป. ม. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท ทิสสฺติ ฯ    
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อนุทฺธเสสิ   วณานุรกฺขี   จ  อมฺโภ  ปุรสิ  วิหเรยฺยาสิ  วณสาโรปติ  ฯ   
ตสฺส    เอวมสฺส    อุพฺภต    โข   เม   สลฺล   อปนีโต   วิสโทโส   
อนุปาทิเสโส   อล ฺจ   เม  อนนฺตรายายาติ  ฯ  โส  สปฺปายานิ  เจว   
โภชนานิ    ภุ ฺเชยฺย   ตสฺส   สปฺปายานิ   โภชนานิ   ภุ ฺชโต   วโณ   
น   อสฺสาวี   อสฺส   กาเลน   กาล ฺจ  วณ  โธเวยฺย  กาเลน  กาล   
วณมุข   อาลมิฺเปยฺย   ตสสฺ   กาเลน   กาล   วณ   โธวโต  กาเลน   
กาล    วณมขุ   อาลิมฺปโต   ปุพฺพโลหิต   วณมุข   น   ปรโิยนทฺเธยฺย   
น   จ   วาตาตเป   จาริตฺต   อนุยุ ฺเชยฺย  ตสฺส  วาตาตเป  จาริตฺต   
อนนุยุตฺตสฺส   รโช  สุก  วณมุข  นานุทฺธเสยฺย  วณานุรกฺขี  จ  วิหเรยฺย   
วณสาโรป   ตสฺส   อิมิสสฺาว   สปฺปายกิริยาย   อสุจิวิสโทโส   อปนีโต   
อนุปาทิเสโส   ตทุภเยน  วโณ  วิรูเหยฺย  ๑  ฯ  โส  รูเฬฺหน  วเณน   
ส ฺฉวินา   เนว   มรณ   วา   นิคจฺเฉยฺย   น   มรณมตฺต  วา  ทุกขฺ   
เอวเมว   โข   สุนกฺขตฺต  านเมต  วิชชฺติ  ย  ปนิเธกจฺจสฺส  ภิกฺขุโน   
เอวมสฺส    ตณฺหา    โข    สลฺล   สมเณน   วุตฺต   อวิชฺชาวิสโทโส   
ฉนฺทราคพฺยาปาเทหิ    รปฺุปติ   ต   เม   ตณฺหาสลฺล   ปหีน   อปนีโต   
อวิชฺชาวิสโทโส  สมฺมานิพฺพานาธิมุตฺโตหมสฺมีติ  ฯ สมฺมานิพฺพานาธิมุตฺตสฺเสว   
สโต      โส      ยานิ      สมฺมานิพฺพานาธิมุตฺตสฺส     อสปฺปายานิ   
ตานิ   นานุยุ ฺเชยฺย   อสปฺปาย   จกฺขุนา  รูปทสฺสน  ๒  นานุยุ ฺเชยฺย   
อสปฺปาย  โสเตน  สทฺท  [๓]  นานุยุ ฺเชยฺย  อสปฺปาย  ฆาเนน  คนฺธ   
นานุยุ ฺเชยฺย    อสปฺปาย    ชิวฺหาย    รส   นานุยุ ฺเชยฺย   อสปฺปาย   
#๑ วิรูเฬฺหยฺยาติ ยุตฺตตร ฯ  ๒ ย.ุ รูป ทิสฺวา นานุยุ ฺเชยฺย ฯ   
#๓ ยุ. เอตฺถนฺตเร สุตฺวา อิติ ทิสฺสติ ฯ    
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กาเยน     โผฏพฺพ     นานุยุ ฺเชยฺย    อสปฺปาย    มนสา    ธมมฺ   
นานุยุ ฺเชยฺย   ฯ   ตสฺส   อสปฺปาย   จกฺขุนา   รูปทสฺสน  อนนุยตฺุตสฺส   
อสปฺปาย    โสเตน   สทฺท   อนนุยุตฺตสฺส   อสปฺปาย   ฆาเนน   คนฺธ   
อนนุยุตฺตสฺส   อสปฺปาย   ชิวฺหาย   รส  อนนุยุตฺตสฺส  อสปฺปาย  กาเยน   
โผฏพฺพ   อนนุยุตฺตสฺส   อสปฺปาย   มนสา   ธมฺม  อนนุยุตฺตสฺส  ราโค   
จิตฺต   นานุทฺธเสยฺย  ฯ  โส  น  ราคานุทฺธสิเตน  จิตฺเตน  เนว  มรณ   
วา   นิคจฺเฉยฺย   น   มรณมตฺต  วา  ทุกขฺ  ฯ  อุปมา  โข  เม  อย   
สุนกฺขตฺต  กตา  อตฺถวิ ฺาปนาย  ๑  ฯ  อยเมเวตฺถ  อตฺโถ  ฯ วโณติ   
โข    สุนกฺขตฺต    ฉนฺเนต    อชฌฺตฺติกาน   อายตนาน   อธิวจน   ฯ   
วิสโทโสติ   โข   สุนกฺขตฺต   อวิชชฺาเยต   อธิวจน   ฯ  สลฺลนฺติ  โข   
สุนกฺขตฺต   ตณฺหาเยต   อธิวจน   ฯ   เอสนีติ  โข  สุนกฺขตฺต  สติเยต   
อธิวจน   ฯ   สตฺถนฺติ  โข  สุนกฺขตฺต  อริยาเยต  ป ฺาย  อธิวจน  ฯ   
ภิสกฺโก   สลลฺกตฺโตติ   โข   สุนกฺขตฺต  ตถาคตสฺเสต  อธิวจน  อรหโต   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   ฯ   โส   วต   สุนกฺขตฺต   ภิกฺขุ  ฉสุ  ผสฺสายตเนสุ   
สวุตการี    อุปธิ    ทุกฺขมูลนฺติ   อิติ   วิทิตฺวา   นิรุปธี   อุปธิสงฺขเย   
วิมุตฺโต  อุปธิสฺมึ  วา  กาย  อุปสหริสฺสติ  จิตฺต  วา  อนุปฺปทสสฺตีติ  ๒   
เนต    าน    วิชฺชติ    ฯ    เสยฺยถาป   สุนกฺขตฺต   อาปานียกโส   
วณฺณสมฺปนฺโน  คนฺธสมปฺนฺโน  รสสมฺปนฺโน  โส  จ  โข  วิเสน สสฏโ ฯ   
อถ    ปรุิโส    อาคจฺเฉยฺย    ชีวิตุกาโม    อมริตุกาโม    สุขกาโม   
ทุกฺขปฏิกฺกูโล   ฯ   ต  ก ึ ม ฺสิ  สุนกฺขตฺต  อป  นุ  โส  ปรุิโส  อมุ   
#๑ ม. ย.ุ อตฺถสฺส วิ ฺาปนาย ฯ  ๒ โป. ม. ยุ. อุปฺปาเทสฺสติ ฯ    
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อาปานียกส    ปเวยฺย    ย    ช ฺา   อิมาห   ปตฺวา   มรณ   วา   
นิคจฺฉามิ มรณมตฺต วา ทุกฺขนฺติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ   
     [๗๘]  เอวเมว  โข  สนุกฺขตฺต  โส  วต  ภิกฺขุ ฉสุ ผสฺสายตเนสุ   
สวุตการี   อุปธิ   ทุกฺขสฺส   มูลนฺติ   ฯเปฯ   เนต   าน  วิชฺชติ  ฯ   
เสยฺยถาป   สนุกฺขตฺต  อาสีวิโส  โฆรวิโส  ฯ  อถ  ปุริโส  อาคจฺเฉยฺย   
ชีวิตุกาโม   อมริตุกาโม   สุขกาโม   ทกฺุขปฏิกฺกูโล   ฯ  ต  กึ  ม ฺสิ   
สุนกฺขตฺต    อป   น ุ  โส   ปุริโส   อมุสฺส   อาสีวิสสฺส   โฆรวิสสฺส   
หตฺเถ   ๑   วา   องฺคุฏ   วา  ทชฺชา  ย  ช ฺา  อิมินาห  ทฏโ   
มรณ วา นิคจฺฉามิ มรณมตฺต วา ทุกฺขนฺติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ   
     [๗๙]  เอวเมว  โข  สนุกฺขตฺต  โส  วต  ภิกฺขุ ฉสุ ผสฺสายตเนสุ   
สวุตการี    อุปธิ    ทุกฺขมูลนฺติ   อิติ   วิทิตฺวา   นิรุปธี   อุปธิสงฺขเย   
วิมุตฺโต  อุปธิสฺมึ  วา  กาย  อุปสหริสฺสติ  จิตฺต  วา  อนุปฺปทสสฺตีติ  ๒   
เนต าน วิชฺชตีติ ฯ   
     อิทมโวจ   ภควา   อตฺตมโน   สุนกฺขตฺโต   ลิจฺฉวิปุตฺโต  ภควโต   
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ   
                                   สุนกฺขตฺตสุตฺต นิฏ ิต ป ฺจม ฯ   
                                          ________   
#๑ ม. หตฺถ วา องฺคุฏ วา ยุ ฺเชยฺย ฯ ยุ. หตฺถ วา องฺคุฏ วา ทชฺชา ฯ   
#๒ โป. ม. ย.ุ อุปฺปาเทสฺสติ ฯ    



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 74 

                                อาเน ฺชสปฺปายสุตฺต   
     [๘๐]  เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  ภควา กุรูสุ วิหรติ กมฺมาสธมฺม   
นาม    กุรูน   นิคโม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   
ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๘๑]  ภควา  เอตทโวจ  อนิจฺจา  ภิกฺขเว  กามา  ตุจฺฉา  มุสา   
โมสธมฺมา  ๑  มายากตเมต  ภิกฺขเว  พาลลาปน  เย  จ  ทิฏธมฺมิกา   
กามา   เย   จ  สมฺปรายิกา  กามา  ยา  จ  ทิฏธมฺมิกา  กามส ฺา   
ยา   จ   สมฺปรายิกา   กามส ฺา   อุภยเมต   มารเธยฺย  มารสฺเสุ   
วิสโย   มารสฺเสุ   นิวาโป   มารสฺเสุ  โคจโร  เอตฺเถเต  ปาปกา   
อกุสลา  มานสา  อภิชฺฌาป  พฺยาปาทาป  สารมฺภาป  สวตฺตนฺติ  เตว ๒   
อริยสาวกสฺส อิธมนุสิกขฺโต อนฺตรายาย สมฺภวนฺติ ฯ   
     [๘๒]   ตตฺร   ภิกฺขเว   อริยสาวโก  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ  เย  จ   
ทิฏธมฺมิกา   กามา  เย  จ  สมฺปรายิกา  กามา  ยา  จ  ทิฏธมฺมิกา   
กามส ฺา   ยา   จ   สมฺปรายิกา   กามส ฺา   อุภยเมต  มารเธยฺย   
มารสฺเสุ   วิสโย  มารสฺเสุ  นิวาโป  มารสฺเสุ  โคจโร  เอตฺเถเต   
ปาปกา   อกสุลา  มานสา  อภิชฺฌาป  พฺยาปาทาป  สารมฺภาป  สวตฺตนฺติ   
เตว   อริยสาวกสฺส   อิธมนุสิกฺขโต   อนฺตรายาย   สมฺภวนฺติ  ยนฺนูนาห   
วิปุเลน  มหคฺคเตน  เจตสา  วิหเรยฺย  อภิภุยฺย  โลก  อธิฏาย  มนสา   
วิปุเลน  หิ  เม  มหคฺคเตน  เจตสา  วิหรโต  อภิภุยฺย  โลก  อธฏิาย   
#๑ ยุ. โมฆธมฺมา ฯ  ๒ โป. ย.ุ เต จ ฯ    
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มนสา    เย    ปาปกา   อกสุลา   มานสา   อภิชฺฌาป   พฺยาปาทาป   
สารมฺภาป   เต   น   ภวิสฺสนฺติ  เตส  ปหานา  อปริตฺต ฺจ  เม  จิตฺต   
ภวิสฺสติ  อปฺปมาณ  สุภาวิตนฺติ  ฯ  ตสฺส  เอว ปฏปินฺนสฺส ตพฺพหุลวิหาริโน   
อายตเน     จิตฺต     ปสีทติ    สมฺปสาเท    สติ    เอตรหิ    วา   
อาเน ฺช   สมาปชฺชติ   ป ฺาย   วา   อธิมุจฺจติ   ฯ  กายสฺส  เภทา   
ปรมฺมรณา    านเมต    วิชฺชติ    ยนฺต   สวตฺตนิก   วิ ฺาณ   อสฺส   
อาเน ฺชูปค   ฯ   อย   ภิกขฺเว   ปมา   อาเน ฺชสปฺปายา   ปฏิปทา   
อกฺขายติ ฯ   
     [๘๓]  ปนุ  จปร  ภิกขฺเว  อริยสาวโก  อิติ  ปฏสิ ฺจิกฺขติ  เย จ   
ทิฏธมฺมิกา   กามา  เย  จ  สมฺปรายิกา  กามา  ยา  จ  ทิฏธมฺมิกา   
กามส ฺา   ยา   จ  สมฺปรายิกา  กามส ฺา  ยงฺกิ ฺจิ  ๑  รูป  สพฺพ   
รูป   จตฺตาริ   มหาภูตานิ   จตุนฺน ฺจ  มหาภูตาน  อุปาทาย  รูปนติฺ  ฯ   
ตสฺส   เอว   ปฏิปนฺนสฺส   ตพฺพหุลวิหาริโน   อายตเน   จิตฺต   ปสีทติ   
สมฺปสาเท   สติ   เอตรหิ   วา   อาเน ฺช   สมาปชชฺติ  ป ฺาย  วา   
อธิมุจฺจติ   ฯ   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   านเมต  วิชชฺติ  ยนฺต   
สวตฺตนิก   วิ ฺาณ   อสฺส   อาเน ฺชูปค   ฯ   อย   ภิกฺขเว   ทุติยา   
อาเน ฺชสปฺปายา ปฏิปทา อกฺขายติ ฯ   
     [๘๔]  ปนุ  จปร  ภิกขฺเว  อริยสาวโก  อิติ  ปฏสิ ฺจิกฺขติ  เย จ   
ทิฏธมฺมิกา   กามา  เย  จ  สมฺปรายิกา  กามา  ยา  จ  ทิฏธมฺมิกา   
#๑ ยุ. ยงฺกิ ฺจิ รูป จตฺตาริ จ มหาภูตานีติ ทิสฺสติ ฯ    
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กามส ฺา   ยา   จ   สมฺปรายิกา   กามส ฺา   เย  จ  ทิฏธมฺมกิา   
รูปา   เย   จ   สมฺปรายิกา   รูปา   ยา  จ  ทิฏธมฺมิกา  รูปส ฺา   
ยา    จ   สมปฺรายิกา   รูปส ฺา   อุภยเมต   อนิจฺจ   ยทนิจฺจ   ต   
นาล   อภินนฺทิตุ   นาล   อภิวทิตุ   นาล  อชโฺฌสิตุนติฺ  ฯ  ตสฺส  เอว   
ปฏิปนฺนสฺส    ตพฺพหุลวิหาริโน    อายตเน   จิตฺต   ปสีทติ   สมปฺสาเท   
สติ   เอตรหิ   วา   อาเน ฺช  สมาปชฺชติ  ป ฺาย  วา  อธิมุจฺจติ  ฯ   
กายสฺส    เภทา    ปรมฺมรณา   านเมต   วิชฺชติ   ยนฺต   สวตฺตนิก   
วิ ฺาณ   อสฺส  อาเน ฺชูปค  ฯ  อย  ภิกฺขเว  ตติยา  อาเน ฺชสปฺปายา   
ปฏิปทา อกขฺายติ ฯ   
     [๘๕]  ปนุ  จปร  ภิกขฺเว  อริยสาวโก  อิติ  ปฏสิ ฺจิกฺขติ  เย จ   
ทิฏธมฺมิกา   กามา  เย  จ  สมฺปรายิกา  กามา  ยา  จ  ทิฏธมฺมิกา   
กามส ฺา   ยา   จ   สมฺปรายิกา   กามส ฺา   เย  จ  ทิฏธมฺมกิา   
รูปา   เย   จ   สมฺปรายิกา   รูปา   ยา  จ  ทิฏธมฺมิกา  รูปส ฺา   
ยา   จ   สมฺปรายิกา   รูปส ฺา   ยา   จ   อาเน ฺชส ฺา   สพฺพา   
ส ฺา   ยตฺเถตา  อปริเสสา  นิรุชฌฺนติฺ  เอต  สนฺต  เอต  ปณีต  ยทิท   
อากิ ฺจ ฺายตนนฺติ    ฯ    ตสฺส   เอว   ปฏิปนฺนสสฺ   ตพฺพหุลวิหาริโน   
อายตเน     จิตฺต     ปสีทติ    สมฺปสาเท    สติ    เอตรหิ    วา   
อากิ ฺจ ฺายตน   สมาปชฺชติ   ป ฺาย   วา   อธิมุจฺจติ   ฯ   กายสฺส   
เภทา    ปรมมฺรณา    านเมต   วิชชฺติ   ยนฺต   สวตฺตนิก   วิ ฺาณ   
อสฺส  อากิ ฺจ ฺายตนูปค  ฯ  อย  ภิกขฺเว ปมา อากิ ฺจ ฺา-  



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 77 

ยตนสปฺปายา  ปฏิปทา อกฺขายติ ฯ   
     [๘๖]    ปนุ   จปร   ภิกขฺเว   อริยสาวโก   อร ฺคโต   วา   
รุกฺขมูลคโต   วา   สุ ฺาคารคโต   วา   อิติ   ปฏิส ฺจิกฺขติ   สุ ฺมิท   
อตฺเตน  วา  อตฺตนิเยน  วาติ  ฯ  ตสฺส เอว ปฏิปนฺนสฺส ตพฺพหุลวิหาริโน   
อายตเน     จิตฺต     ปสีทติ    สมฺปสาเท    สติ    เอตรหิ    วา   
อากิ ฺจ ฺายตน   สมาปชฺชติ   ป ฺาย   วา   อธิมุจฺจติ   ฯ   กายสฺส   
เภทา    ปรมมฺรณา    านเมต   วิชชฺติ   ยนฺต   สวตฺตนิก   วิ ฺาณ   
อสฺส  อากิ ฺจ ฺายตนูปค  ฯ  อย  ภิกขฺเว ทุติยา อากิ ฺจ ฺายตนสปฺปายา   
ปฏิปทา อกขฺายติ ฯ   
     [๘๗]   ปนุ  จปร  ภิกขฺเว  อริยสาวโก  อิติ  ปฏสิ ฺจิกฺขติ  นาห   
กฺวจินิ  ๑  น  ๒  กสฺสจิ  กิ ฺจนตสฺมึ  น  จ มม กฺวจินิ กิสฺมิ ฺจิ กิ ฺจน   
นตฺถีติ   ฯ   ตสฺส   เอว  ปฏิปนฺนสฺส  ตพฺพหุลวิหาริโน  อายตเน  จิตฺต   
ปสีทติ   สมปฺสาเท   สติ   เอตรหิ   วา   อากิ ฺจ ฺายตน  สมาปชฺชติ   
ป ฺาย   วา   อธิมุจฺจติ   ฯ   กายสฺส   เภทา  ปรมฺมรณา  านเมต   
วิชฺชติ    ยนตฺ    สวตฺตนิก   วิ ฺาณ   อสฺส   อากิ ฺจ ฺายตนูปค   ฯ   
อย ภิกฺขเว ตติยา อากิ ฺจ ฺายตนสปฺปายา ปฏิปทา อกฺขายติ ฯ   
     [๘๘]  ปนุ  จปร  ภิกขฺเว  อริยสาวโก  อิติ  ปฏสิ ฺจิกฺขติ  เย จ   
ทิฏธมฺมิกา   กามา  เย  จ  สมฺปรายิกา  กามา  ยา  จ  ทิฏธมฺมิกา   
กามส ฺา   ยา   จ   สมฺปรายิกา   กามส ฺา   เย  จ  ทิฏธมฺมกิา   
รูปา   เย   จ   สมฺปรายิกา   รูปา   ยา  จ  ทิฏธมฺมิกา  รูปส ฺา   
#๑ ม. ย.ุ กฺวจนิ ฯ  ๒ โป. ม. ยุ. นสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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ยา   จ   สมฺปรายิกา   รูปส ฺา   ยา   จ   อาเน ฺชส ฺา  ยา  จ   
อากิ ฺจ ฺายตนส ฺา     สพฺพา     ส ฺา     ยตฺเถตา    อปริเสสา   
นิรุชฺฌนฺติ   เอต  สนฺต  เอต  ปณีต  ยททิ  เนวส ฺานาส ฺายตนนฺติ  ฯ   
ตสฺส       เอว      ปฏิปนฺนสฺส      ตพฺพหุลวิหาริโน      อายตเน   
จิตฺต   ปสีทติ   สมฺปสาเท   สติ   เอตรหิ  วา  เนวส ฺานาส ฺายตน   
สมาปชฺชติ     ป ฺาย    วา    อธิมุจฺจติ    ฯ    กายสฺส    เภทา   
ปรมฺมรณา    านเมต    วิชฺชติ    ยนฺต   สวตฺตนิก   วิ ฺาณ   อสฺส   
เนวส ฺานาส ฺายตนูปค  ฯ  อย  ภิกฺขเว เนวส ฺานาส ฺายตนสปฺปายา   
ปฏิปทา อกขฺายตีติ ฯ   
     [๘๙]  เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต  เอตทโวจ อิธ   
ภนฺเต  ภิกฺขุ  เอว  ปฏิปนฺโน  โหติ  โน  จสฺส  โน  จ เม สิยา [๑]   
น  เม  ภวิสฺสติ  ยทตฺถ ิ ยมฺภูต  ต  ปชหามีติ  [๒]  อุเปกฺข  ปฏิลภติ   
ปรินิพฺพาเยยฺย  ๓  น ุ โข  โส  ภนฺเต ภิกฺขุ น วา ปรนิิพฺพาเยยฺยาติ ฯ   
อเปตฺเถกจฺโจ   อานนฺท   ภิกฺขุ   ปรินพฺิพาเยยฺย   อเปตฺเถกจฺโจ  ภิกฺขุ   
น   ปรินิพฺพาเยยฺยาติ   ฯ   โก   นุ  โข  ภนฺเต  เหตุ  โก  ปจฺจโย๙   
เยนาเปตฺเถกจฺโจ   ภิกฺขุ   ปรินิพฺพาเยยฺย   อเปตฺเถกจฺโจ   ภิกฺขุ   น   
ปรินิพฺพาเยยฺยาติ ฯ   
     [๙๐]  อิธานนฺท  ภิกฺขุ  เอว  ปฏิปนโฺน  โหติ  โน  จสฺส  โน จ   
เม   สิยา   น   เม   ภวิสฺสติ  ยทตฺถ ิ ยมฺภูต  ต  ปชหามีติ  อุเปกฺข   
ปฏิลภติ   โส   ต   อุเปกฺข   อภินนฺทติ   อภิวทติ   อชโฺฌสาย  ติฏติ   
#๑ ม. ย.ุ น ภวิสฺสติ ฯ สพฺพตฺถ เอว าตพฺพ ฯ     ๒ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร   
#เอวสทฺโท อตฺถิ ฯ สพฺพตฺถ เอว าตพฺพ ฯ  ๓ ยุ. ปรินิพฺพาเยยฺย นุ โข ... น วา   
#ปรินิพฺพาเยยฺยาติ นตฺถิ ฯ    
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ตสฺส    ต    อุเปกฺข    อภินนฺทโต   อภิวทโต   อชฺโฌสาย   ติฏโต   
ตนฺนิสฺสิต     โหติ    วิ ฺาณ    ตทุปาทาน    สอุปาทาโน    อานนฺท   
ภิกฺขุ   น  ปรนิิพฺพายตีติ  ฯ  กห  ปน  โส  ภนฺเต  ภิกฺขุ  อุปาทิยมาโน   
อุปาทิยตีติ   ฯ   เนวส ฺานาส ฺายตน   อานนฺทาติ  ฯ  อุปาทานเสฏ   
กิร   โส   ภนฺเต   ภิกฺขุ  อุปาทิยมาโน  อุปาทิยตีติ  ฯ  อุปาทานเสฏ   
โส    อานนฺท    ภิกฺขุ    อุปาทิยมาโน    อุปาทิยติ    อุปาทานเสฏ   
เหต อานนฺท ยทิท เนวส ฺานาส ฺายตน ฯ   
     [๙๑]  อิธานนฺท  ภิกฺขุ  เอว  ปฏิปนโฺน  โหติ  โน  จสฺส  โน จ   
เม   สิยา   น   เม   ภวิสฺสติ  ยทตฺถ ิ ยมฺภูต  ต  ปชหามีติ  อุเปกฺข   
ปฏิลภติ   โส   ต   อุเปกฺข   นาภินนฺทติ   นาภิวทติ   น   อชฺโฌสาย   
ติฏติ    ตสฺส   ต   อุเปกฺข   อนภินนทฺโต   อนภิวทโต   อนชฺโฌสาย   
ติฏโต    น   ตนฺนิสฺสิต   โหติ   วิ ฺาณ   ตทนุปาทาน   อนุปาทาโน   
อานนฺท   ภิกขฺุ   ปรินิพฺพายตีติ   ฯ   อจฺฉริย   ภนฺเต   อพฺภูต  ภนฺเต   
นิสฺสาย   นิสสฺาย   กริ   โน  ภนฺเต  ภควตา  โอฆนิตฺถรณา  อกขฺาตา   
กตโม ปน ภนฺเต อริโย วิโมกฺโขติ ฯ   
     [๙๒]    อิธานนฺท   อรยิสาวโก   อิติ   ปฏิส ฺจิกฺขติ   เย   จ   
ทิฏธมฺมิกา   กามา  เย  จ  สมฺปรายิกา  กามา  ยา  จ  ทิฏธมฺมิกา   
กามส ฺา   ยา   จ   สมฺปรายิกา   กามส ฺา   เย  จ  ทิฏธมฺมกิา   
รูปา   เย   จ   สมฺปรายิกา   รูปา   ยา  จ  ทิฏธมฺมิกา  รูปส ฺา   
ยา   จ   สมฺปรายิกา   รูปส ฺา   ยา   จ   อาเน ฺชส ฺา  ยา  จ    
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อากิ ฺจ ฺายตนส ฺา      ยา      จ     เนวส ฺานาส ฺายตนส ฺา   
เอส   สกฺกาโย   ยาวตา   สกฺกาโย   เอต   อมต   ยททิ  อนุปาทา   
จิตฺตสฺส  วิโมกฺโข  ฯ  อิติ  โข  อานนฺท  เทสิตา มยา อาเน ฺชสปฺปายา   
ปฏิปทา        เทสิตา        อากิ ฺจ ฺายตนสปฺปายา       ปฏิปทา   
เทสิตา    เนวส ฺานาส ฺายตนสปฺปายา   ปฏปิทา   เทสิตา   นิสฺสาย   
นิสฺสาย   โอฆนิตฺถรณา   [๑]  อริโย  วิโมกฺโข  ฯ  ย  โข  อานนฺท   
สตฺถารา   กรณีย   สาวกาน  หิเตสินา  อนุกมฺปเกน  อนุกมฺป  อุปาทาย   
กต  โว  ต  มยา  เอตานิ  อานนฺท  รุกฺขมูลานิ เอตานิ สุ ฺาคารานิ ฯ   
ฌายถานนฺท    มา   ปมาทตฺถ   มา   ปจฺฉา   วิปฺปฏิสาริโน   อหุวตฺถ   
อย โว อมฺหาก อนุสาสนีติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมโน   อายสฺมา   อานนฺโท   ภควโต   
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ   
               อาเน ฺชสปฺปายสุตฺต นิฏ ิต ฉฏ ฯ   
                       ___________   
#๑ ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร เทสิโตติ ทิสฺสติ ฯ    
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                    คณกโมคฺคลฺลานสุตฺต   
     [๙๓]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
ปุพฺพาราเม   มิคารมาตุ   ปาสาเท   ฯ   อถ   โข  คณกโมคฺคลฺลาโน   
พฺราหฺมโณ    เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   ภควตา   
สทฺธึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทิ    ฯ   เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   คณกโมคฺคลฺลาโน   พฺราหฺมโณ   
ภควนฺต    เอตทโวจ   เสยยฺถาป   โภ   โคตม   อิมสสฺ   มิคารมาตุ   
ปาสาทสฺส    ทิสฺสติ    อนุปุพฺพสิกฺขา    อนุปุพฺพกิรยิา    อนุปุพฺพปฏิปทา   
ยทิท   ยาว   ปจฺฉิมา   โสปาณกเฬวรา   อิเมสมฺป   หิ   โภ  โคตม   
พฺราหฺมณาน    ทิสฺสติ    อนุปุพฺพสิกฺขา    อนุปุพฺพกิริยา   อนุปุพฺพปฏิปทา   
ยทิท    อชฺเฌเน   อิเมสมฺป   หิ   โภ   โคตม   อิสฺสาสาน   ทิสฺสติ   
อนุปุพฺพสิกฺขา     อนุปุพฺพกิริยา     อนุปุพฺพปฏิปทา    ยทิท    อิสฺสตฺเถ   
อมฺหากมฺป    หิ    โภ    โคตม    คณกาน    คณนาชีวาน    ทิสสฺติ   
อนุปุพฺพสิกฺขา    อนุปุพฺพกิริยา   อนุปุพฺพปฏิปทา   ยทิท   สงฺขาเน   มย   
หิ   โภ   โคตม   อนฺเตวาสี   ลภิตฺวา   ปม  เอว  คณาเปม  เอก   
เอกก   เทฺว   ทุกา   ตีณิ   ติกา   จตฺตาริ   จตุกฺกา  ป ฺจ  ป ฺจกา   
สตฺต   สตฺตกา   อฏ   อฏกา   นว   นวกา   ทส  ทสกาติ  สตมฺป   
มย   โภ   โคตม   คณาเปม   สกฺกา   น ุ โข  โภ  โคตม  อิมสฺมึป   
ธมฺมวินเย    เอวเมว    อนปุุพฺพสิกฺขา   อนุปุพฺพกิริยา   อนุปุพฺพปฏิปทา   
ป ฺาเปตุนฺติ ฯ    
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     [๙๔]    สกฺกา   พฺราหฺมณ   อิมสฺม ึ  ธมฺมวินเย   อนุปุพฺพสิกฺขา   
อนุปุพฺพกิริยา   อนุปุพฺพปฏิปทา   ป ฺาเปตุ   ฯ   เสยฺยถาป   พฺราหฺมณ   
ทกฺโข   อสฺสทมโก   ภทฺท  อสฺสาชานีย  ลภิตฺวา  ปเมเนว  มุขาธาเน   
การณ  กาเรติ  ๑  อถ  อุตฺตรึ  การณ  กาเรติ เอวเมว โข พฺราหฺมณ   
ตถาคโต   ปรุิสทมฺม   ลภิตฺวา   ปม   เอว  วิเนติ  เอหิ  ตฺว  ภิกขฺุ   
สีลวา    โหห ิ   ปาติโมกฺขสวรสวุโต   วิหราหิ   อาจารโคจรสมฺปนฺโน   
อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขสฺสุ สกิฺขาปเทสูติ ฯ                    
     [๙๕]  ยโต  โข  พฺราหฺมณ  ภิกฺขุ สลีวา โหติ ปาติโมกฺขสวรสวุโต   
วิหรติ     อาจารโคจรสมฺปนฺโน    อณุมตฺเตสุ    วชเฺชสุ    ภยทสฺสาวี   
สมาทาย    สกิฺขติ   สิกฺขาปเทสุ   ตเมน   ตถาคโต   อุตฺตรึ   วิเนติ   
เอหิ   ตฺว   ภิกฺขุ  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาโร  โหหิ  จกฺขุนา  รูป  ทสิฺวา   
มา    นิมิตฺตคฺคาหี    โหหิ    มา   อนุพฺย ฺชนคฺคาหี   ยตฺวาธิกรณเมน   
จกฺขุนฺทฺริย    อสวุต    วิหรนฺต   อภิชฌฺาโทมนสฺสา   ปาปกา   อกุสลา   
ธมฺมา     อนฺวาสฺสเวยฺยุ    ตสฺส    สวราย    ปฏิปชชฺาหิ    รกฺขาหิ   
จกฺขุนฺทฺริย  จกฺขุนฺทฺริเย  สวร  อาปชชฺาหิ  ฯ  โสเตน  สทฺท สุตฺวา ...   
ฆาเนน  คนฺธ  ฆายิตฺวา ... ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ... กาเยน โผฏพฺพ   
ผุสิตฺวา   ...   มนสา   ธมฺม   วิ ฺาย  มา  นิมิตฺตคฺคาหี  โหหิ  มา   
อนุพฺย ฺชนคฺคาหี     ยตฺวาธิกรณเมน     มนินฺทฺริย    อสวุต    วิหรนฺต   
อภิชฺฌาโทมนสฺสา    ปาปกา   อกุสลา   ธมฺมา   อนฺวาสฺสเวยฺยุ   ตสฺส   
สวราย ปฏิปชฺชาหิ รกฺขาหิ มนินฺทฺริย มนินฺทฺริเย สวร อาปชฺชาหีติ ฯ   
#๑ ยุ. กโรติ ฯ    
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     [๙๖]  ยโต  โข  พฺราหฺมณ  ภิกฺขุ  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาโร  โหติ   
ตเมน   ตถาคโต   อุตฺตรึ   วิเนติ  เอหิ  ตฺว  ภิกฺขุ  โภชเน  มตฺต ฺ ู   
โหหิ  ปฏิสงฺขา  โยนิโส  อาหาร  อาหเรยฺยาสิ  เนว  ทวาย  น มทาย   
น  มณฺฑนาย  น  วิภูสนาย  ยาวเทว  อิมสฺส  กายสฺส   ิติยา  ยาปนาย   
วิหึสุปรติยา   พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย   อิติ   ปรุาณ ฺจ   เวทน  ปฏหิงฺขามิ   
นว ฺจ  เวทน  น  อุปฺปาเทสฺสามิ  ยาตฺรา  จ  เม ภวิสฺสติ อนวชฺชตา จ   
ผาสุวิหาโร จาติ ฯ   
     [๙๗]   ยโต   โข   พฺราหฺมณ   ภิกฺขุ   โภชเน  มตฺต ฺ ู  โหติ   
ตเมน   ตถาคโต   อุตฺตรึ  วิเนติ  เอหิ  ตฺว  ภิกฺขุ  ชาคริย  อนุยุตฺโต   
วิหราหิ    ทิวส   จงฺกเมน   นิสชชฺาย   อาวรณีเยหิ   ธมฺเมหิ   จิตฺต   
ปริโสเธหิ   รตฺติยา   ปม   ยาม   จงฺกเมน   นิสชชฺาย  อาวรณีเยหิ   
ธมฺเมหิ   จิตฺต   ปริโสเธหิ   รตฺติยา  มชฺฌิม  ยาม  ทกฺขิเณน  ปสฺเสน   
สีหเสยฺย   กปฺเปยฺยาสิ   ปาเทน   ปาท   อจฺจาธาย  สโต  สมฺปชาโน   
กุฏานส ฺ  มนสิกตฺวา  ๑  รตฺติยา  ปจฺฉิม  ยาม  ปจฺจุฏาย จงฺกเมน   
นิสชฺชาย อาวรณีเยหิ ธมฺเมหิ จิตฺต ปริโสเธหีติ ฯ   
     [๙๘]   ยโต   โข   พฺราหฺมณ   ภิกฺขุ  ชาคริย  อนุยุตฺโต  โหติ   
ตเมน   ตถาคโต   อุตฺตรึ   วิเนติ   เอหิ   ตฺว  ภิกฺขุ  สติสมฺปช ฺเน   
สมนฺนาคโต   โหห ิ  อภิกกฺนฺเต   ปฏิกกฺนฺเต   สมฺปชานการี  อาโลกิเต   
วิโลกิเต     สมฺปชานการี     สมฺมิ ฺชิเต    ปสาริเต    สมฺปชานการี   
สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ   สมฺปชานการี   อสิเต   ปเต  ขายิเต  สายิเต   
#๑ อ ฺตฺถ มนสิกริตฺวาติป ปาโ ทิสฺสติ ฯ    
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สมฺปชานการี     อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม    สมฺปชานการี    คเต     ิเต   
นิสินฺเน สุตฺเต ชาคริเต ภาสิเต ตุณฺหีภาเว สมฺปชานการีติ ฯ   
     [๙๙]   ยโต   โข  พฺราหฺมณ  ภิกฺขุ  สติสมฺปช ฺเน  สมนฺนาคโต   
โหติ   ตเมน   ตถาคโต   อุตฺตรึ   วิเนติ   เอหิ   ตฺว  ภิกฺขุ  วิวิตฺต   
เสนาสน    ภช   อร ฺ   รุกฺขมูล   ปพฺพต   กนฺทร   คิริคุห   สุสาน   
วนปตฺถ   อพฺโภกาส   ปลาลปุ ฺชนฺติ   ฯ   โส  วิวิตฺต  เสนาสน  ภชติ   
อร ฺ   รุกขฺมูล   ปพฺพต   กนฺทร   คิริคุห  สุสาน  วนปตฺถ  อพฺโภกาส   
ปลาลปุ ฺช   ฯ   โส   ปจฺฉาภตฺต   ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  นิสีทติ  ปลฺลงฺก   
อาภุชิตฺวา   อุชุ   กาย   ปณิธาย   ปริมขุ  สตึ  อุปฏเปตฺวา  ฯ  โส   
อภิชฺฌ    โลเก   ปหาย   วิคตาภิชฺเฌน   เจตสา   วิหรติ   อภิชฺฌาย   
จิตฺต    ปรโิสเธติ   พฺยาปาทปโทส   ปหาย   อพฺยาปนฺนจิตฺโต   วิหรติ   
สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป    พฺยาปาทปโทสา    จิตฺต   ปริโสเธติ   ถีนมิทฺธ   
ปหาย    วิคตถีนมิทฺโธ    วิหรติ    อาโลกส ฺ ี    สโต    สมฺปชาโน   
ถีนมิทฺธา    จิตฺต    ปริโสเธติ    อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ    ปหาย   อนุทฺธโต   
วิหรติ    อชฌฺตฺต   วูปสนฺตจิตฺโต   อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจา   จิตฺต   ปริโสเธติ   
วิจิกิจฺฉ   ปหาย   ติณฺณวิจิกิจฺโฉ   วิหรติ   อกถกถี   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   
วิจิกิจฺฉาย จิตฺต ปริโสเธติ ฯ   
     [๑๐๐]   โส  อิเม  ป ฺจ  นีวรเณ  ปหาย  เจตโส  อุปกฺกิเลเส   
ป ฺาย   ทุพฺพลีกรเณ   วิวิจฺเจว   กาเมหิ   วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมเฺมหิ   
สวิตกุก   สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข   ปม   ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ    
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วิตกฺกวิจาราน    วูปสมา   ฯเปฯ   ทุติย   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   
ปติยา   จ   วิราคา   ฯเปฯ   ตติย  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  สุขสฺส   
จ  ปหานา  ฯเปฯ  จตุตฺถ  ฌาน  อุปสมปฺชฺช  วิหรติ  ฯ  เย  ๑  เต   
โข   พฺราหฺมณ   ภิกฺขู   เสขา   อปฺปตฺตมานสา   อนุตฺตร   โยคกฺเขม   
ปตฺถยมานา   วิหรนฺติ   เตสุ   เม   อย  เอวรูป  อนุสาสนี  โหติ  ฯ   
เย   ปน   เต   ภิกฺขู   อรหนฺโต   ขีณาสวา   วุสิตวนฺโต  กตกรณียา   
โอหิตภารา     อนุปฺปตฺตสทตฺถา     ปริกฺขีณภวส ฺโชนา     สมฺมท ฺา   
วิมุตฺตา   เตส   อิเม   ธมฺมา   ทฏิธมฺมสุขวิหาราย   เจว  สวตฺตนฺติ   
สติสมฺปช ฺาย จาติ ฯ   
     [๑๐๑]   เอว   วุตฺเต   คณกโมคฺคลฺลาโน   พฺราหฺมโณ  ภควนฺต   
เอตทโวจ   กนิฺนุ   โข   โภโต   โคตมสฺส  สาวกา  โภตา  โคตเมน   
เอว    โอวทิยมานา    เอว   อนุสาสิยมานา   สพฺเพว   อจฺจนฺตนิฏ   
นิพฺพาน   อาราเธนฺติ   อุทาหุ  เอกจฺเจ  นาราเธนฺตีติ  ฯ  อปฺเปกจฺเจ   
โข    พฺราหฺมณ   มม   สาวกา   มยา   เอว   โอวทิยมานา   เอว   
อนุสาสิยมานา     อจฺจนฺตนิฏ     นพฺิพาน    อาราเธนฺติ    เอกจฺเจ   
นาราเธนฺตีติ  ฯ  โก  น ุ โข  โภ  โคตม เหตุ โก ปจฺจโย ยนฺติฏเตว   
นิพฺพาน   ติฏติ   นิพฺพานคามิมคฺโค   ติฏติ  ภว  โคตโม  สมาทเปตา   
อถ   จ   ปน   โภโต   โคตมสฺส   สาวกา   โภตา  โคตเมน  เอว   
โอวทิยมานา   เอว   อนุสาสิยมานา  อปฺเปกจฺเจ  อจฺจนฺตนิฏ  นิพฺพาน   
อาราเธนฺติ เอกจฺเจ นาราเธนฺตีติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ โข เต ฯ    
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     [๑๐๒]   เตนหิ   พฺราหฺมณ   ต ฺเเวตฺถ   ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ   ยถา   
เต   ขเมยฺย   ยถา   น   พฺยากเรยฺยาสิ   ต   ก ึ ม ฺสิ  พฺราหฺมณ   
กุสโล   ตฺว   ราชคหคามิสฺส   มคฺคสฺสาติ   ฯ  เอว  โภ  กุสโล  อห   
ราชคหคามิสฺส    มคฺคสฺสาติ    ฯ   ต   ก ึ  ม ฺสิ   พฺราหฺมณ   อิธ   
ปุริโส    อาคจฺเฉยฺย   ราชคห   คนฺตุกาโม   โส   ต   อุปสงฺกมิตฺวา   
เอว   วเทยฺย  อิจฺฉามห  ภนฺเต  ราชคห  คนฺตุ  ตสฺส  เม  ราชคหสฺส   
มคฺค  อุปทิสาติ  ฯ  ตเมน  ตฺว  เอว  วเทยฺยาสิ  เอหมฺโภ  ปรุิส  อย   
มคฺโค   ราชคห   คจฺฉติ   เตน   มุหุตฺต  คจฺฉ  เตน  มุหุตฺต  คนฺตฺวา   
ทกฺขิสฺสสิ   อมุก   นาม   คาม   เตน   มุหุตฺต   คจฺฉ   เตน  มุหุตฺต   
คนฺตฺวา   ทกฺขิสฺสสิ   อมุก   นาม   นิคม   เตน   มุหตฺุต  คจฺฉ  เตน   
มุหุตฺต  คนฺตฺวา  ทกฺขิสฺสสิ  ราชคหสฺส  อารามรามเณยฺยก  วนรามเณยฺยก   
ภูมิรามเณยฺยก    โปกฺขรณิรามเณยฺยกนติฺ    ฯ    โส    ตยา    เอว   
โอวทิยมาโน   เอว   อนุสาสิยมาโน   อุมฺมคฺค   คเหตฺวา   ปจฺฉามุโข   
คจฺเฉยฺย   ฯ  อถ  ทุติโย  ปุริโส  อาคจฺเฉยฺย  ราชคห  คนฺตุกาโม  ฯ   
โส   ต  อุปสงฺกมิตฺวา  เอว  วเทยฺย  อิจฺฉามห  ภนฺเต  ราชคห  คนฺตุ   
ตสฺส  เม  ราชคหสฺส  มคฺค  อุปทิสาติ  ฯ  ตเมน  ตฺว  เอว วเทยฺยาสิ   
เอหมฺโภ   ปรุิส   อย   มคฺโค   ราชคห   คจฺฉติ  เตน  มุหุตฺต  คจฺฉ   
เตน   มุหุตฺต   คนฺตฺวา   ทกฺขิสฺสสิ   อมุก   นาม  คาม  เตน  มุหตฺุต   
คจฺฉ    เตน    มุหุตฺต    คนฺตฺวา    ทกฺขิสสฺสิ   อมุก   นาม   นิคม   
เตน   มุหุตฺต   คจฺฉ   เตน   มุหุตฺต   คนฺตฺวา   ทกฺขิสฺสสิ  ราชคหสฺส    
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อารามรามเณยฺยก  วนรามเณยฺยก ภูมิรามเณยฺยก โปกฺขรณิราม- 
เณยฺยกนฺติ ฯ  โส   ตยา  เอว   โอวทิยมาโน   เอว    อนุสาสิยมาโน   
โสตฺถินา   ราชคห   คจฺเฉยฺย   ฯ  โก  นุ  โข  พฺราหฺมณ  เหตุ  โก   
ปจฺจโย    ยนติฺฏเตว    ราชคห   ติฏติ   ราชคหคามิมคฺโค   ติฏสิ   
ตฺว   สมาทเปตา   อถ   จ   ปน   ตยา   เอว  โอวทิยมาโน  เอว   
อนุสาสิยมาโน   เอโก  ปุรโิส  อุมฺมคฺค  คเหตฺวา  ปจฺฉามุโข  คจฺเฉยฺย   
เอโก   โสตฺถนิา  ราชคห  คจฺเฉยฺยาติ  ฯ  เอตฺถ  กฺยาห  โภ  โคตม   
กโรมิ มคฺคกฺขายาห โภ โคตมาติ ฯ   
     [๑๐๓]   เอวเมว   โข   พฺราหฺมณ   ติฏเตว  นิพฺพาน  ติฏติ   
นิพฺพานคามิมคฺโค    ติฏามห    สมาทเปตา    อถ    จ   ปน   มม   
สาวกา   มยา   เอว  โอวทยิมานา  เอว  อนุสาสิยมานา  อปฺเปกจฺเจ   
อจฺจนฺตนิฏ    นิพฺพาน   อาราเธนฺติ   เอกจฺเจ   นาราเธนฺติ   เอตฺถ   
กฺยาห พฺราหฺมณ กโรมิ มคฺคกฺขายี ๑ พฺราหฺมณ ตถาคโตติ ฯ   
     [๑๐๔]   เอว   วุตฺเต   คณกโมคฺคลฺลาโน   พฺราหฺมโณ  ภควนฺต   
เอตทโวจ   เยเม  โภ  โคตม  ปุคฺคลา  อสทฺธา  ชีวิกตฺถา  อคารสฺมา   
อนคาริย   ปพฺพชิตา  สา  มายาวิโน  เกฏภิโน  ๒  อุทฺธตา  อุนฺนฬา   
จปลา    มุขรา    วิกิณฺณวาจา    อินฺทฺริเยสุ   อคุตฺตทฺวารา   โภชเน   
อมตฺต ฺ ุโน   ชาคริย   อนนุยุตฺตา   สาม ฺเ   อนเปกฺขวนฺโต  สิกฺขาย   
น  ติพฺพคารวา  พาหุลฺลิกา  สาถิลิกา  ๓ โอกฺกมเน ปุพฺพงฺคมา ปวิเวเก   
นิกฺขิตฺตธุรา   กุสีตา   หีนวิริยา   มฏุสฺสติโน   อสมฺปชานา  อสมาหิตา   
#๑ ม. มคฺคกขฺายีห ฯ  ๒ ม. เกตพิโน ฯ  ๓ ม. ยุ. สาถลิกา ฯ    
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วิพฺภนฺตจิตฺตา   ทุปฺป ฺา   เอลมูคา   น   เตหิ   ภว   โคตโม  สทฺธึ   
สวสติ   ฯ   เย   ปน   เต   กุลปุตฺตา  สทฺธา  อคารสฺมา  อนคาริย   
ปพฺพชิตา    อสา    อมายาวิโน    อเกฏภิโน   อนุทฺธตา   อนุนนฺฬา   
อจปลา    อมขุรา   อวิกิณฺณวาจา   อินฺทฺริเยสุ   คุตฺตทฺวารา   โภชเน   
มตฺต ฺ ุโน    ชาคริย    อนุยุตฺตา   สาม ฺเ   อเปกฺขวนฺโต   สกิฺขาย   
ติพฺพคารวา   น   พาหุลฺลกิา   น   สาถลิิกา   โอกฺกมเน  นิกฺขิตฺตธุรา   
ปวิเวเก     ปพฺุพงฺคมา     อารทฺธวิริยา    ปหิตตฺตา    อุปฏ ิตสติโน   
สมฺปชานา    สมาหิตา   เอกคฺคจิตฺตา   ป ฺวนฺโต   อเนลมูคา   เตหิ   
ภว   โคตโม   สทฺธ ึ  สวสติ   ฯ   เสยฺยถาป   โภ  โคตม  เยเกจิ   
มูลคนฺธา    กาฬานุสาริก   เตส   อคฺคมกฺขายติ   เยเกจิ   สารคนฺธา   
โลหิตจนฺทน    เตส    อคฺคมกฺขายติ    เยเกจิ    ปุปฺผคนฺธา   วสฺสิก   
เตส    อคฺคมกฺขายติ   เอวเมว   โข   โภโต   โคตมสฺส   โอวาโท   
ปรมชฺชธมฺเมสุ    อภิกฺกนฺต    โภ    โคตม   อภิกฺกนตฺ   โภ   โคตม   
เสยฺยถาป   โภ   โคตม   นิกฺกุชฺชิต   วา  อุกฺกุชฺเชยยฺ  ปฏิจฺฉนฺน  วา   
วิวเรยฺย  มูฬหฺสฺส  วา  มคฺค  อาจิกฺเขยฺย  อนฺธกาเร  วา  เตลปชฺโชต   
ธาเรยฺย   จกขฺุมนฺโต   รูปานิ   ทกฺขนฺตีติ   เอวเมว  โภตา  โคตเมน   
อเนกปริยาเยน   ธมฺโม   ปกาสิโต   เอสาห   ภควนฺต   โคตม  สรณ   
คจฺฉามิ   ธมมฺ ฺจ   ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ   อุปาสก   ม   ภว  โคตโม  ธาเรตุ   
อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ   
              คณกโมคฺคลฺลานสุตฺต นิฏ ิต สตฺตม ฯ   
                      ___________    
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                    โคปกโมคฺคลฺลานสุตฺต   
     [๑๐๕]  เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  อายสฺมา  อานนฺโท ราชคเห   
วิหรติ   เวฬุวเน   กลนฺทกนิวาเป   อจิรปรินิพฺพุเต   ภควติ   ฯ  เตน   
โข   ปน   สมเยน  ราชา  มาคโธ  อชาตสตฺตุ  เวเทหิปุตฺโต  ราชคห   
ปฏิสงฺขาราเปติ    ร ฺโ   ปชฺโชตสฺส   อาสงฺกมาโน   ฯ   อถ   โข   
อายสฺมา    อานนฺโท    ปพฺุพณฺหสมย    นิวาเสตฺวา    ปตฺตจีวรมาทาย   
ราชคห    ปณฺฑาย   ปาวิสิ   ฯ   อถ   โข   อายสฺมโต   อานนฺทสฺส   
เอตทโหสิ    อติปฺปโค    โข    ตาว    ราชคเห    ปณฺฑาย   จริตุ   
ยนฺนูนาห   เยน   โคปกโมคฺคลฺลานสฺส   พฺราหฺมณสฺส   กมฺมนฺโต   เยน   
โคปกโมคฺคลฺลาโน    พฺราหฺมโณ    เตนุปสงฺกเมยฺยนฺติ   ฯ   อถ   โข   
อายสฺมา   อานนฺโท   เยน  โคปกโมคฺคลฺลานสฺส  พฺราหฺมณสฺส  กมฺมนฺโต   
เยน   โคปกโมคฺคลฺลาโน   พฺราหฺมโณ   เตนุปสงฺกมิ   ฯ  อทฺทสา  โข   
โคปกโมคฺคลฺลาโน  พฺราหฺมโณ  อายสฺมนฺต  อานนฺท  ทูรโต ๑ อาคจฺฉนฺต   
ทิสฺวาน   อายสฺมนฺต   อานนฺท   เอตทโวจ   เอตุ  โข  ภว  อานนฺโท   
สฺวาคต    โภโต    อานนฺทสฺส   จิรสฺส   โข   ภว   อานนฺโท   อิม   
ปริยายมกาสิ   ยทิท   อิธาคมนาย   นิสทีตุ   ภว   อานนฺโท  อิทมาสน   
ป ฺตฺตนฺติ    ฯ    นิสีทิ    โข    อายสฺมา    อานนฺโท    ป ฺตฺเต   
อาสเน    ฯ   โคปกโมคฺคลฺลาโนป   โข   พฺราหฺมโณ   อ ฺตร   นีจ   
อาสน คเหตฺวา [๒] นิสีทิ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ทรูโตว ฯ  ๒ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร เอกมนฺตนฺติ ทิสฺสติ ฯ    
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     [๑๐๖]   เอกมนฺต   นสิินฺโน  โข  โคปกโมคฺคลฺลาโน  พฺราหฺมโณ   
อายสฺมนฺต  อานนฺท  เอตทโวจ  อตฺถิ  นุ  โข  โภ  อานนฺท  เอกภิกฺขุป   
เตหิ   ธมฺเมหิ   สพฺเพน   สพฺพ   สพฺพถา   สพฺพ   สมนฺนาคโต  เยหิ   
ธมฺเมหิ     สมนฺนาคโต     โส    ภว    โคตโม    อโหสิ    อรห   
สมฺมาสมฺพุทฺโธติ   ฯ   นตฺถิ   โข  พฺราหฺมณ  เอกภิกฺขุป  เตหิ  ธมฺเมหิ   
สพฺเพน    สพฺพ    สพฺพถา    สพฺพ    สมนฺนาคโต    เยหิ   ธมฺเมหิ   
สมนฺนาคโต   โส   ภควา   อโหสิ   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   โส   หิ   
พฺราหฺมณ    ภควา   อนุปฺปนฺนสฺส   มคฺคสฺส   อุปปฺาเทตา   อส ฺชาตสฺส   
มคฺคสฺส    ส ฺชาเนตา    อนกฺขาตสฺส    มคฺคสฺส   อกฺขาตา   มคฺค ฺ ู   
มคฺควิทู   มคฺคโกวิโท   มคฺคานุคา   จ  ปน  เอตรหิ  สาวกา  วิหรนฺติ   
ปจฺฉา    สมนฺนาคตาติ    ฯ    อย ฺจ   หิท   อายสฺมโต   อานนฺทสฺส   
โคปกโมคฺคลฺลาเนน พฺราหฺมเณน สทฺธึ อนฺตรากถา วิปฺปกตา อโหสิ ฯ   
     [๑๐๗]    อถ    โข   วสฺสกาโร   พฺราหฺมโณ   มคธมหามตฺโต   
ราชคเห    กมฺมนฺเต    อนสุ ฺายมาโน    เยน   โคปกโมคฺคลฺลานสฺส   
พฺราหฺมณสฺส     กมฺมนฺโต     เยนายสฺมา     อานนฺโท    เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมตา    อานนฺเทน   สทฺธึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   
กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต  นิสีท ิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินโฺน   
โข    วสฺสกาโร    พฺราหฺมโณ   มคธมหามตฺโต   อายสฺมนฺต   อานนฺท   
เอตทโวจ   กาย   นุตฺถ   โภ   อานนฺท   เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนา   
กา   จ  ปน  เต  ๑  อนฺตรากถา  วิปฺปกตาติ  ฯ  อิธ  ม  พฺราหฺมณ   
#๑ ม. ย.ุ โว ฯ    
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โคปกโมคฺคลฺลาโน   พฺราหฺมโณ   เอวมาห   ๑   อตฺถิ   นุ  โข  โภ   
อานนฺท   เอกภิกฺขุป   เตหิ   ธมฺเมหิ   สพฺเพน   สพฺพ  สพฺพถา  สพฺพ   
สมนฺนาคโต   เยหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   โส  ภว  โคตโม  อโหสิ   
อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธติ   เอว  วุตฺเต  อห  พฺราหฺมณ  โคปกโมคฺคลฺลาน   
พฺราหฺมณ     เอตทโวจ     นตฺถิ     โข     พฺราหฺมณ    เอกภิกฺขุป   
เตหิ   ธมฺเมหิ   สพฺเพน   สพฺพ   สพฺพถา   สพฺพ   สมนฺนาคโต  เยหิ   
ธมฺเมหิ    สมนฺนาคโต   โส   ภควา   อโหสิ   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
โส    ห ิ   พฺราหฺมณ    ภควา   อนุปฺปนนฺสฺส   มคฺคสฺส   อุปฺปาเทตา   
อส ฺชาตสฺส   มคฺคสฺส   ส ฺชาเนตา   อนกฺขาตสฺส   มคฺคสฺส   อกฺขาตา   
มคฺค ฺ ู    มคฺควิทู    มคฺคโกวิโท    มคฺคานุคา    จ   ปน   เอตรหิ   
สาวกา   วิหรนฺติ   ปจฺฉา   สมนฺนาคตาติ   มย   โข   โน  พฺราหฺมณ   
โคปกโมคฺคลฺลาเนน    พฺราหฺมเณน    สทฺธึ    อนฺตรากถา    วิปปฺกตา   
อถ ตฺว อนุปปฺตฺโตติ ฯ   
     [๑๐๘]   อตฺถิ   นุ  โข  โภ  อานนฺท  เอกภิกฺขุป  เตน  โภตา   
โคตเมน    ปโต   อย   โว   มมจฺจเยน   ปฏิสรณ   ภวิสฺสตีติ   ย   
ตุเมฺห   เอตรหิ  ปฏิธาเวยฺยาถาติ  ฯ  นตฺถิ  โข  พฺราหฺมณ  เอกภิกฺขุป   
เตน   ภควตา   ชานตา   ปสฺสตา   อรหตา   สมฺมาสมฺพุทฺเธน  ปโต   
อย    โว    มมจฺจเยน    ปฏิสรณ    ภวิสฺสตีติ   ย   มย   เอตรหิ   
ปฏิธาเวยฺยามาติ ๒ ฯ   
     [๑๐๙]   อตฺถิ   ปน  โภ  อานนฺท  เอกภิกฺขุป  สงฺเฆน  สมฺมโต   
#๑ ยุ. อิทมาห ฯ  ๒ ม. ปฏิปาเทยฺยามาติ ฯ    
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สมฺพหุเลหิ   เถเรหิ   ภิกฺขูหิ   ปโต   อย   โน   ภควโต  อจฺจเยน   
ปฏิสรณ   ภวิสฺสตีติ   ย   ตุเมฺห   เอตรหิ  ปฏิธาเวยฺยาถาติ  ฯ  นตฺถิ   
โข   พฺราหฺมณ   เอกภิกฺขุป   สงฺเฆน   สมฺมโต   สมพฺหุเลหิ   เถเรหิ   
ภิกฺขูหิ   ปโต   อย   โน   ภควโต   อจฺจเยน   ปฏิสรณ   ภวิสฺสตีติ   
ย   มย   เอตรหิ   ปฏิธาเวยฺยามาติ   ฯ  เอว  อปฺปฏิสรเณ  จ  ปน   
โภ  อานนฺท  โก  เหตุ  ธมมฺสามคฺคิยาติ  ๑  ฯ  น  โข มย พฺราหฺมณ   
อปฺปฏิสรณา สปฺปฏิสรณา มย พฺราหฺมณ ธมฺมปฏิสรณาติ ฯ   
     [๑๑๐]   อตฺถิ   นุ  โข  โภ  อานนฺท  เอกภิกฺขุป  เตน  โภตา   
โคตเมน    ปโต   อย   โว   มมจฺจเยน   ปฏิสรณ   ภวิสฺสตีติ   ย   
ตุเมฺห   เอตรหิ   ปฏิธาเวยฺยาถาติ   อิติ   ปุฏโ  สมาโน  นตฺถิ  โข   
พฺราหฺมณ    เอกภิกฺขุป   เตน   ภควตา   ชานตา   ปสฺสตา   อรหตา   
สมฺมาสมฺพุทฺเธน   ปโต   อย   โว   มมจฺจเยน   ปฏิสรณ   ภวิสฺสตีติ   
ย  มย  เอตรหิ  ปฏิธาเวยฺยามาติ  วเทสิ  ฯ  อตฺถ ิ ปน  โภ  อานนฺท   
เอกภิกฺขุป   สงฺเฆน   สมฺมโต   สมฺพหุเลหิ   เถเรหิ   ภิกฺขูหิ   ปโต   
อย   โน   ภควโต   อจฺจเยน  ปฏิสรณ  ภวิสฺสตีติ  ย  ตุเมฺห  เอตรหิ   
ปฏิธาเวยฺยาถาติ    อิติ    ปุฏโ    สมาโน   นตฺถ ิ  โข   พฺราหฺมณ   
เอกภิกฺขุป   สงฺเฆน   สมฺมโต   สมฺพหุเลหิ   เถเรหิ   ภิกฺขูหิ   ปโต   
อย   โน   ภควโต   อจฺจเยน   ปฏิสรณ   ภวิสฺสตีติ  ย  มย  เอตรหิ   
ปฏิธาเวยฺยามาติ   วเทสิ  ฯ  เอว  อปฺปฏิสรเณ  จ  ปน  โภ  อานนฺท   
โก   เหตุ   ธมฺมสามคฺคิยาติ   อิติ   ปฏุโ   สมาโน   น   โข  มย   
#๑ ม. ย.ุ สามคฺคิยาติ ฯ    
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พฺราหฺมณ   อปฺปฏิสรณา   สปฺปฏิสรณา   มย   พฺราหฺมณ   ธมฺมปฏิสรณาติ   
วเทสิ    ฯ   อิมสฺส   ปน   โภ   อานนฺท   ภาสิตสฺส   กถ   อตฺโถ   
ทฏพฺโพติ ฯ   
     [๑๑๑]   อตฺถิ   โข  พฺราหฺมณ  เตน  ภควตา  ชานตา  ปสฺสตา   
อรหตา    สมมฺาสมฺพุทฺเธน    ภิกฺขูน   สิกฺขาปท   ป ฺตฺต   ปาติโมกฺข   
อุทฺทิฏ    เต    มย    ตทหุโปสเถ   ยาวติกา   เอก   คามกฺเขตฺต   
อุปนิสฺสาย   วิหราม   เต   สพฺเพ   เอกชฺฌ   สนฺนิปตาม  สนฺนิปติตฺวา   
ยสฺส   ต   วตฺตติ   ต   อชฺเฌสาม   ตสฺม ึ  เจ   ภ ฺมาเน   โหติ   
ภิกฺขุสฺส   อาปตฺติ   โหติ   วีติกฺกโม   ต   มย   ยถาธมฺม  ยถานุสิฏ   
กาเรมาติ   น  กริ  โน  ภวนฺโต  กาเรนฺติ  ธมฺโม  โน  กาเรตีติ  ฯ   
อตฺถิ   นุ  โข  โภ  อานนฺท  เอกภิกฺขุป  ย  ตุเมฺห  เอตรหิ  สกฺกโรถ   
ครุกโรถ  มาเนถ  ปูเชถ  สกฺกตฺวา  ครุกตฺวา  อุปนิสฺสาย  วิหรถาติ  ฯ   
อตฺถิ   โข  พฺราหฺมณ  เอกภิกฺขุป  ย  มย  เอตรหิ  สกฺกโรม  ครุกโรม   
มาเนม ปูเชม สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหรามาติ ฯ   
     [๑๑๒]  อตฺถิ  โข  โภ  อานนฺท  เอกภิกฺขุป เตน โภตา โคตเมน   
ปโต   อย   โว   มมจฺจเยน  ปฏิสรณ  ภวิสฺสตีติ  ย  ตุเมฺห  เอตรหิ   
ปฏิธาเวยฺยาถาติ    อิติ    ปุฏโ    สมาโน   นตฺถ ิ  โข   พฺราหฺมณ   
เอกภิกฺขุป   เตน   ภควตา  ชานตา  ปสสฺตา  อรหตา  สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
ปโต   อย   โว   มมจฺจเยน   ปฏิสรณ   ภวิสฺสตีติ  ย  มย  เอตรหิ   
ปฏิธาเวยฺยามาติ   วเทสิ  ฯ  อตฺถ ิ ปน  ๒  โภ  อานนฺท  เอกภิกฺขุป   
#๑ ม. ย.ุ อตฺถิ น ุโข ฯ  ๒ ยุ. อตฺถิ ปน โว โภ ฯ    
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สงฺเฆน  สมฺมโต  สมฺพหุเลหิ  เถเรหิ  ภิกฺขูหิ  ปโต  อย  โน  ภควโต   
อจฺจเยน   ปฏิสรณ   ภวิสฺสตีติ   ย   ตุเมฺห  เอตรหิ  ปฏิธาเวยฺยาถาติ   
อิติ   ปฏุโ   สมาโน   นตฺถิ   โข   พฺราหฺมณ   เอกภิกฺขุป   สงฺเฆน   
สมฺมโต   สมพฺหุเลหิ   เถเรหิ   ภิกฺขูหิ   ปโต   อย   โน   ภควโต   
อจฺจเยน   ปฏิสรณ   ภวิสฺสตีติ   ย   มย   เอตรหิ   ปฏิธาเวยฺยามาติ   
วเทสิ  ฯ  อตฺถิ  นุ  โข  โภ  อานนฺท  เอกภิกฺขุป  ย  ตุเมฺห  เอตรหิ   
สกฺกโรถ   ครุกโรถ   มาเนถ   ปูเชถ  สกฺกตฺวา  ครุกตฺวา  อุปนิสฺสาย   
วิหรถาติ   อิติ   ปฏุโ   สมาโน   อตฺถิ   โข   พฺราหฺมณ  เอกภิกฺขุป   
ย   มย   เอตรหิ   สกฺกโรม   ครุกโรม   มาเนม   ปูเชม  สกฺกตฺวา   
ครุกตฺวา   อุปนิสฺสาย  วิหรามาติ  วเทสิ  ฯ  อิมสสฺ  ๑  โภ  อานนฺท   
ภาสิตสฺส กถ อตฺโถ ทฏพฺโพติ ฯ   
     [๑๑๓]   อตฺถิ   โข  พฺราหฺมณ  เตน  ภควตา  ชานตา  ปสฺสตา   
อรหตา   สมมฺาสมฺพุทฺเธน   ทส   ปสาทนียา   ธมมฺา   อกฺขาตา  ยสฺม ึ  
โน   เต  ๒  ธมฺมา  สวิชฺชนฺติ  ต  มย  เอตรหิ  สกกฺโรม  ครุกโรม   
มาเนม   ปูเชม   สกฺกตฺวา  ครุกตฺวา  อุปนิสฺสาย  วิหราม  กตเม  ทส   
อิธ    พฺราหฺมณ   ภิกฺขุ   สีลวา   โหติ   ปาติโมกฺขสวรสวุโต   วิหรติ   
อาจารโคจรสมฺปนฺโน    อณุมตฺเตสุ    วชฺเชสุ    ภยทสฺสาวี   สมาทาย   
สิกฺขติ    สิกขฺาปเทสุ    ฯ   พหุสฺสุโต   โหติ   สุตธโร   สุตสนฺนจิโย   
เย   เต   ธมฺมา   อาทิกลฺยาณา   มชฺเฌกลฺยาณา   ปรโิยสานกลฺยาณา   
สาตฺถา   ๓   สพฺย ฺชนา  เกวลปริปุณฺณ  ปริสุทฺธ  พฺรหฺมจริย  อภิวทนฺติ   
#๑ ม. ย.ุ อิมสฺส ปน โภ ฯ  ๒ ม. ย.ุ อิเม ฯ  ๓ ม. ย.ุ สาตฺถ สพฺย ฺชน ฯ    
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ตถารูปาสฺส   ธมฺมา   พหุสฺสุตา   โหนติฺ   ธตา   ๑  วจสา  ปริจิตา   
มนสานุเปกฺขิตา     ทฏิ ิยา     สุปฏิวิทฺธา    ฯ    สนฺตุฏโ    โหติ   
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาเรหิ   ฯ   จตุนฺน   ฌานาน   
อาภิเจตสิกาน    ทฏิธมฺมสุขวิหาราน    นิกามลาภี   โหติ   อกจฺิฉลาภี   
อกสิรลาภี    อเนกวิหิต    อิทฺธิวิธ    ปจฺจนุโภติ    เอโกป    หุตฺวา   
พหุธา   โหติ   พหุธาป   หุตฺวา   เอโก   โหติ   อาวิภาว  ติโรภาว   
ติโรกุฑฺฑ   ติโรปาการ  ติโรปพฺพต  อสชฺชมาโน  ๒  คจฺฉติ  เสยฺยถาป   
อากาเส    ปวิยาป    อุมมฺุชฺชนิมฺมชฺุช    กโรติ   เสยฺยถาป   อุทเก   
อุทเกป   อภิชฺชมาเน  คจฺฉติ  เสยฺยถาป  ปวิย  อากาเสป  ปลฺลงฺเกน   
กมติ   เสยฺยถาป   ปกฺขี   สกุโณ   อิเมป   จนฺทิมสุริเย  เอวมหิทฺธิเก   
เอวมหานุภาเว   ปาณินา   ปริมสติ  ๓  ปริมชฺชติ  ยาว  พฺรหฺมโลกาป   
กาเยน  วส  วตฺเตติ  ฯ ทิพฺพาย โสตธาตุยา วิสุทฺธาย อติกฺกนฺตมานุสิกาย   
อุโภ    สทฺเท    สุณาติ    ทิพฺเพ    จ   มานุเส   จ   เย   ทูเร   
สนฺติเก   จ   ฯ   ปรสตฺตาน   ปรปุคฺคลาน   เจตสา   เจโต  ปริจฺจ   
ปชานาติ   ฯ   สราค   วา  จิตฺต  สราค  จิตฺตนฺติ  ปชานาติ  วีตราค   
วา   จิตฺต   วีตราค   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   ฯ   สโทส   วา   จิตฺต   
สโทส   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   วีตโทส   วา   จิตฺต   วีตโทส  จิตฺตนฺติ   
ปชานาติ   ฯ   สโมห   วา  จิตฺต  สโมห  จิตฺตนฺติ  ปชานาติ  วีตโมห   
วา   จิตฺต   วีตโมห   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   ฯ   สงฺขิตฺต   วา  จิตฺต   
สงฺขิตฺต   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   วิกฺขิตฺต  วา  จิตฺต  วิกขิฺตฺต  จิตฺตนฺติ  
#๑ ม. ธาตา ฯ  ๒ กตฺถจิ อาสชฺชมาโนติป ปาโ ทิสฺสติ ฯ   ๓ กตฺถจิ ปรามสตีติป   
#ปาโ ทิสฺสติ ฯ    
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ปชานาติ    ฯ   มหคฺคต   วา   จิตฺต   มหคฺคต   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   
อมหคฺคต   วา   จิตฺต   อมหคฺคต   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   ฯ   สอุตฺตร   
วา    จิตฺต    สอุตฺตร    จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   อนุตฺตร   วา   จิตฺต   
อนุตฺตร    จิตฺตนฺติ    ปชานาติ   ฯ   สมาหิต   วา   จิตฺต   สมาหิต   
จิตฺตนฺติ    ปชานาติ    อสมาหิต    วา    จิตฺต   อสมาหิต   จิตฺตนฺติ   
ปชานาติ    ฯ    วิมุตฺต    วา   จิตฺต   วิมตฺุต   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   
อวิมุตฺต   วา   จิตฺต   อวิมตฺุต   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   ฯ   อเนกวิหิต   
ปุพฺเพนิวาส   อนุสฺสรติ   เสยฺยถีท   เอกมฺป   ชาตึ   เทฺวป   ชาติโย   
ติสฺโสป   ชาติโย   จตสฺโสป   ชาติโย  ป ฺจป  ชาติโย  ทสป  ชาติโย   
วีสมฺป   ชาติโย   ตึสมฺป   ชาติโย   จตฺตาฬีสมฺป   ชาติโย  ป ฺาสมฺป   
ชาติโย     ชาติสตมฺป    ชาติสหสฺสมฺป    ชาติสตสหสฺสมฺป    อเนเกป   
สวฏฏกปฺเป    อเนเกป    วิวฏฏกปฺเป    อเนเกป   สวฏฏวิวฏฏกปฺเป   
อมุตฺราสึ   เอวนาโม   เอวโคตฺโต   เอววณฺโณ   เอวมาหาโร   เอว   
สุขทุกฺขปฏิสเวที   เอวมายุปริยนฺโต   โส   ตโต  จุโต  อมุตฺร  อุทปาทึ   
ตตฺราปาสึ   เอวนาโม   เอวโคตฺโต   เอววณฺโณ   เอวมาหาโร  เอว   
สุขทุกฺขปฏิสเวที   เอวมายุปริยนฺโต   โส   ตโต  จุโต  อิธูปปนโฺนติ  ฯ   
อิติ   สาการ  สอุทฺเทส  อเนกวิหิต  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรติ  ฯ  ทพฺิเพน   
จกฺขุนา    วิสทฺุเธน    อติกฺกนฺตมานุสเกน   สตฺเต   ปสฺสติ   จวมาเน   
อุปปชฺชมาเน    หีเน   ปณีเต   สุวณฺเณ   ทุพฺพณฺเณ   สุคเต   ทคฺุคเต   
ฯเปฯ   ยถากมฺมูปเค   สตฺเต   ปชานาติ  ฯ  อาสวาน  ขยา  อนาสว    
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เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    ฯ    อิเม   โข   พฺราหฺมณ   เตน   ภควตาD   
ชานตา   ปสสฺตา   อรหตา   สมฺมาสมฺพุทฺเธน   ทส  ปสาทนียา  ธมฺมา   
อกฺขาตา   ยสฺมึ   โน   อิเม   ธมฺมา   สวิชฺชนฺติ   ต   มย  เอตรหิ   
สกฺกโรม   ครุกโรม   มาเนม   ปูเชม  สกฺกตฺวา  ครุกตฺวา  อุปนิสฺสาย   
วิหรามาติ ฯ   
     [๑๑๔]   เอว   วุตฺเต   วสฺสกาโร   พฺราหฺมโณ  มคธมหามตฺโต   
อุปนนฺท    เสนาปตึ   อามนฺเตสิ   ต   กึ   ม ฺสิ   เอว   เสนาปติ   
ยทิเม    โภนโฺต    สกกฺาตพฺพ    สกฺกโรนฺติ   ครุกาตพฺพ   ครุกโรนฺติ   
มาเนตพฺพ   มาเนนฺติ   ปูเชตพฺพ  ปูเชนฺติ  ตคฺฆิเม  โภนฺโต  สกกฺาตพฺพ   
สกฺกโรนฺติ   ครุกาตพฺพ   ครุกโรนฺติ   มาเนตพฺพ   มาเนนฺติ   ปูเชตพฺพ   
ปูเชนฺติ   อิม ฺจ   หิ   เต  โภนฺโต  น  สกฺกเรยฺยุ  น  ครุกเรยฺยุ  น   
มาเนยฺยุ  น  ปูเชยฺยุ  อถ  กิ ฺจรหิ  เต  โภนฺโต  สกกฺเรยฺยุ ครุกเรยฺยุ   
มาเนยฺยุ ปูเชยฺยุ สกฺกตฺวา ครุกตฺวา [๑] อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยุนฺติ ฯ   
     [๑๑๕]    อถ    โข   วสฺสกาโร   พฺราหฺมโณ   มคธมหามตฺโต   
อายสฺมนฺต   อานนฺท   เอตทโวจ   กห  ปน  [๒]  อานนฺโท  เอตรหิ   
วิหรตีติ   ฯ   เวฬุวเน  ขฺวาห  พฺราหฺมณ  เอตรหิ  วิหรามีติ  ฯ  กจฺจิ   
ปน   โภ   อานนฺท   เวฬุวน  รมณีย ฺเจว  อปฺปสทฺท ฺจ  อปฺปนิคฺโฆส ฺจ   
วิชนวาต     มนุสฺสราหเสยฺยก     ปฏสิลฺลานสารุปฺปนฺติ     ฯ    ตคฺฆ   
พฺราหฺมณ     เวฬุวน     รมณีย ฺเจว    อปฺปสทฺท ฺจ    อปฺปนิคฺโฆส ฺจ   
#๑ ม. เอตฺถนฺตเร มาเนตฺวา ปูเชตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ภวนฺติ   
#ทิสฺสติ ฯ    
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วิชนวาต    มนุสฺสราหเสยฺยก   ปฏิสลฺลานสารุปฺป   ยถาต   ตุมฺหาทิเสหิ   
รกฺขิเกหิ ๑ โคปเกหีติ ฯ   
     [๑๑๖]   ตคฺฆ   โภ  อานนฺท  เวฬุวน  รมณีย ฺเจว  อปฺปสทฺท ฺจ   
อปฺปนิคฺโฆส ฺจ     วิชนวาต     มนุสสฺราหเสยฺยก     ปฏิสลลฺานสารุปฺป   
ยถาต   ภวนฺเตหิ   ฌายีหิ   ฌานสีเลหิ   ๒   ฌายิโน  เจว  ภวนฺโต   
ฌานสีลิโน   จ   เอกมิทาห   โภ   อานนฺท   สมย  โส  ภว  โคตโม   
เวสาลิย    วิหรติ    มหาวเน   กฏูาคารสาลาย   อถ   ขฺวาห   โภ   
อานนฺท   เยน   มหาวน   กูฏาคารสาลา   เยน   โส   ภว  โคตโม   
เตนุปสงฺกมึ   ตตฺร   จ   ปน   โส   ภว   โคตโม   อเนกปริยาเยน   
ฌานกถ  กเถสิ  ฌายี  เจว  โส  ภว  โคตโม  อโหส ิ ฌานสีโล ๓ จ   
สพฺพ ฺจ ปน โส ภว โคตโม ฌาน วณฺเณสีติ ฯ   
     [๑๑๗]   น   โข   พฺราหฺมณ  โส  ภควา  สพฺพ  ฌาน  วณฺเณสิ   
นาป  โส  ภควา  สพฺพ  ฌาน  น  วณฺเณสิ  น  ๔  กถรูป ฺจ พฺราหฺมณ   
โส    ภควา   ฌาน   น   วณฺเณสิ   ฯ   อิธ   พฺราหฺมณ   เอกจฺโจ   
กามราคปริยุฏ ิเตน   เจตสา   วิหรติ  กามราคปเรเตน  อุปฺปนฺนสฺส  จ   
กามราคสฺส    นิสฺสรณ    ยถาภูต    นปปฺชานาติ   โส   กามราคเยว   
อนฺตร    กริตฺวา    ฌายติ    ปชฺฌายติ    นิชฺฌายติ   อปชฺฌายติ   ฯ   
พฺยาปาทปริยุฏ ิเตน   เจตสา   วิหรติ  พฺยาปาทปเรเตน  อุปฺปนฺนสฺส  จ   
พฺยาปาทสฺส    นิสฺสรณ    ยถาภูต    นปปฺชานาติ   โส   พฺยาปาทเยว   
อนฺตร    กริตฺวา    ฌายติ    ปชฺฌายติ    นิชฺฌายติ   อปชฺฌายติ   ฯ   
#๑ ม. รกฺขเกหิ ฯ ย.ุ รกฺเขหิ ฯ ๒ ฌานสีลีหิ ฯ ๓ ฌานสีลี ฯ   
#๔ โป. ม. ย.ุ นสทโท นตฺถิ ฯ    
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ถีนมิทฺธปริยฏุ ิเตน   เจตสา   วิหรติ   ถีนมิทฺธปเรเตน   อุปฺปนนฺสฺส  จ   
ถีนมิทฺธสฺส    นิสฺสรณ    ยถาภูต    นปปฺชานาติ    โส    ถีนมิทฺธเยว   
อนฺตร    กริตฺวา    ฌายติ    ปชฺฌายติ    นิชฺฌายติ   อปชฺฌายติ   ฯ   
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปริยุฏ ิเตน    เจตสา    วิหรติ    อุทธฺจฺจกุกฺกุจฺจปเรเตน   
อุปฺปนฺนสฺส    จ    อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส   นิสฺสรณ   ยถาภูต   นปฺปชานาติ   
โส   อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจเยว   อนฺตร   กริตฺวา  ฌายติ  ปชฺฌายติ  นชิฌฺายติ   
อปชฺฌายติ   ฯ   วิจิกิจฺฉาปริยุฏ ิเตน  เจตสา  วิหรติ  วิจิกิจฺฉาปเรเตน   
อุปฺปนฺนาย     จ     วิจิกิจฺฉาย    นิสฺสรณ    ยถาภูต    นปฺปชานาติ   
โส    วิจิกิจฺฉเยว    อนฺตร   กริตฺวา   ฌายติ   ปชฺฌายติ   นชิฺฌายติ   
อปชฺฌายติ   ฯ   น   เอวรปู   โข   พฺราหฺมณ   โส   ภควา   ฌาน   
วณฺเณสิ   ฯ   กถรูป ฺจ   พฺราหฺมณ   โส   ภควา   ฌาน  วณฺเณสิ  ฯ   
อิธ   พฺราหฺมณ   ภิกฺขุ   วิวิจฺเจว   กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกสุเลหิ  ธมฺเมหิ   
สวิตกฺก   สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข   ปม   ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ   
วิตกฺกวิจาราน   วูปสมา   อชฺฌตฺต   สมฺปสาทน   เจตโส   เอโกทิภาว   
อวิตกฺก  อวิจาร  สมาธิช  ปติสุข  ทุติย  ฌาน  ...  ตติย  ฌาน  ...   
จตุตฺถ   ฌาน   อุปสมฺปชชฺ   วิหรติ   ฯ   เอวรูป  โข  พฺราหฺมณ  โส   
ภควา ฌาน วณฺเณสีติ ฯ   
     [๑๑๘]  คารยฺห  กริ  โภ  อานนฺท  โส  ภว  โคตโม ฌาน ครหิ   
ปาสส   ปสสิ   หนฺท   จทานิ   มย   โภ  อานนฺท  คจฺฉาม  พหุกิจฺจา   
มย   พหุกรณียาติ  ฯ  ยสสฺทานิ  ตฺว  พฺราหฺมณ  กาล  ม ฺสีติ  ฯ  อถ    
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โข   วสฺสกาโร   พฺราหฺมโณ   มคธมหามตฺโต   อายสฺมโต   อานนฺทสฺส   
ภาสิต อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ   
     [๑๑๙]   อถ   โข  โคปกโมคฺคลฺลาโน  พฺราหฺมโณ  อจิรปกฺกนฺเต   
วสฺสกาเร   พฺราหฺมเณ   มคธมหามตฺเต  อายสฺมนฺต  อานนฺท  เอตทโวจ   
ย   โน   มย   ภวนฺต   อานนฺท   อปุจฺฉิมฺหา  ต  โน  ภว  อานนฺโท   
น   พฺยากาสีติ   ฯ   นนุ   ๑  เต  พฺราหฺมณ  อโวจุมฺหา  นตฺถิ  โข   
พฺราหฺมณ   เอกภิกฺขุป   เตหิ   ธมฺเมหิ   สพฺเพน  สพฺพ  สพฺพถา  สพฺพ   
สมนฺนาคโต   เยหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   โส  ภควา  อโหสิ  อรห   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ    โส   ห ิ  พฺราหฺมณ   ภควา   อนุปฺปนฺนสฺส   มคฺคสฺส   
อุปฺปาเทตา   อส ฺชาตสฺส   มคฺคสฺส   ส ฺชาเนตา  อนกฺขาตสฺส  มคฺคสฺส   
อกฺขาตา    มคฺค ฺ ู    มคฺควิทู    มคฺคโกวิโท   มคฺคานุคา   จ   ปน   
เอตรหิ สาวกา วิหรนฺติ ปจฺฉา สมนฺนาคตาติ ฯ   
              โคปกโมคฺคลฺลานสุตฺต นิฏ ิต อฏม ฯ   
                       ___________   
#๑ ยุ. อปน ุฯ    
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                      มหาปุณฺณมสุตฺต   
     [๑๒๐]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
ปุพฺพาราเม   มิคารมาตุ  ปาสาเท  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา   
ตทหุโปสเถ   ปณฺณรเส   ปุณฺณาย   ปณฺุณมาย   รตฺติยา  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต   
อพฺโภกาเส    นิสินฺโน    โหติ    ฯ    อถ   โข   อ ฺตโร   ภิกฺขุ   
อุฏายาสนา   เอกส  จีวร  กตฺวา  เยน  ภควา  เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา   
ภควนฺต   เอตทโวจ   ปุจฺเฉยฺยาห   ภนฺเต   ภควนฺต   กิ ฺจิเทว  เทส   
สเจ   เม   ภควา   โอกาส   กโรติ   ป ฺหสฺส  เวยฺยากรณายาติ  ฯ   
เตนหิ ตฺว ภิกฺขุ สเก อาสเน นิสีทิตฺวา ปุจฺฉ ยทากงฺขสีติ ฯ   
     [๑๒๑]   อถ  โข  โส  ภิกฺขุ  สเก  อาสเน  นิสีทิตฺวา  ภควนฺต   
เอตทโวจ    อิเม   นุ   โข   ภนฺเต   ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา   เสยฺยถที   
รูปูปาทานกฺขนฺโธ        เวทนูปาทานกฺขนฺโธ        ส ฺ ูปาทานกฺขนฺโธ   
สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ   วิ ฺาณูปาทานกฺขนฺโธติ   ฯ   อิเม   โข   ภิกฺขุ   
ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา    เสยฺยถีท   รูปูปาทานกฺขนฺโธ   เวทนูปาทานกฺขนฺโธ   
ส ฺ ูปาทานกฺขนฺโธ    สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ   วิ ฺาณูปาทานกฺขนฺโธติ   ฯ   
สาธุ    ภนฺเตติ    โข   โส   ภิกฺขุ   ภควโต   ภาสิต   อภินนฺทิตฺวา   
อนุโมทิตฺวา    ภควนฺต    อุตฺตรึ   ป ฺห   ปุจฺฉิ   อิเม   ปน   ภนฺเต   
ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา   กึมลูกาติ   ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขุ  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา   
ฉนฺทมูลกาติ  ฯ  ต ฺเว  นุ  โข  ภนฺเต อุปาทาน เต ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา    
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อุทาหุ     อ ฺตฺร     ป ฺจุปาทานกฺขนฺเธหิ    อุปาทานนฺติ    ฯ    น   
โข    ภิกฺขุ    ต ฺเว    อุปาทาน   เต   ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา   นาป   
อ ฺตฺร     ป ฺจุปาทานกฺขนฺเธหิ     อุปาทาน     โย    โข    ภิกฺขุ   
ป ฺจุปาทานกฺขนฺเธสุ ฉนฺทราโค ต ตตฺถ อุปาทานนฺติ ฯ   
     [๑๒๒]   สิยา   ปน   ภนฺเต   สา   ๑   ป ฺจุปาทานกฺขนฺเธสุ   
ฉนฺทราคเวมตฺตตาติ  ฯ  สยิา  ภิกฺขูติ  ภควา  อโวจ อิธ ภิกฺขุ เอกจฺจสฺส   
เอว  โหติ  เอวรูโป  สิย  อนาคตมทฺธาน เอวเวทโน สิย อนาคตมทฺธาน   
เอวส ฺโ   สิย   อนาคตมทฺธาน   เอวสงฺขาโร   สิย   อนาคตมทฺธาน   
เอว    วิ ฺาโณ    สิย    อนาคตมทฺธานนฺติ    เอว    โข    ภิกฺขุ   
สิยา ๒ ป ฺจุปาทานกฺขนฺเธสุ ฉนฺทราคเวมตฺตตาติ ฯ   
     [๑๒๓]  กิตฺตาวตา  ปน  ภนฺเต  ขนฺธาน  ขนฺธาธิวจน  โหตีติ  ฯ   
ยงฺกิ ฺจิ   ภิกฺขุ   รูป   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   อชฌฺตฺต   วา   พหิทฺธา   
วา  โอฬาริก  วา  สุขุม  วา  หีน  วา  ปณีต  วา  ย  ทเูร  สนฺติเก   
วา  อย  รูปกขฺนฺโธ  ยากาจิ  เวทนา  ... ยากาจิ ส ฺา ... เยเกจิ   
สงฺขารา    ...   ยงฺกิ ฺจิ   วิ ฺาณ   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   อชฌฺตฺต   
วา   พหิทฺธา  วา  โอฬาริก  วา  สุขุม  วา  หีน  วา  ปณีต  วา  ย   
ทูเร   สนฺติเก   วา   อย   วิ ฺาณกฺขนฺโธ   เอตฺตาวตา   โข  ภิกขฺุ   
ขนฺธาน ขนฺธาธิวจน โหตีติ ฯ   
     [๑๒๔]   โก   น ุ โข  ภนฺเต  เหตุ  โก  ปจฺจโย  รูปกฺขนฺธสฺส   
ป ฺาปนาย   โก   เหตุ   โก   ปจฺจโย  เวทนากฺขนฺธสฺส  ป ฺาปนาย   
#๑ ม. ย.ุ สา อิติ น ทิสฺสติ ฯ  ๒ ยุ. สิยาติ นตฺถิ ฯ    
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โก     เหตุ     โก     ปจฺจโย     ส ฺากฺขนฺธสฺส     ป ฺาปนาย   
โก   เหตุ   โก   ปจฺจโย   สงฺขารกฺขนฺธสฺส   ป ฺาปนาย  โก  เหตุ   
โก   ปจฺจโย   วิ ฺาณกฺขนฺธสฺส   ป ฺาปนายาติ   ฯ   จตฺตาโร   โข   
ภิกฺขุ   มหาภูตา   เหตุ   จตฺตาโร   มหาภูตา   ปจฺจโย   รูปกฺขนฺธสฺส   
ป ฺาปนาย    ผสฺโส    เหตุ    ผสฺโส    ปจฺจโย    เวทนากฺขนฺธสฺส   
ป ฺาปนาย     ผสฺโส    เหตุ    ผสฺโส    ปจฺจโย    ส ฺากฺขนฺธสฺส   
ป ฺาปนาย    ผสฺโส    เหตุ    ผสฺโส    ปจฺจโย    สงฺขารกฺขนฺธสฺส   
ป ฺาปนาย    นามรูป    โข    ภิกฺขุ    เหตุ    นามรปู    ปจฺจโย   
วิ ฺาณกฺขนฺธสฺส ป ฺาปนายาติ ฯ   
     [๑๒๕]   กถ   ปน   ภนฺเต  สกฺกายทิฏ ิ  โหตีติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขุ   
อสฺสุตวา    ปุถุชชฺโน    อริยาน    อทสฺสาวี   อริยธมฺมสฺส   อโกวิโท   
อริยธมฺเม   อวินีโต   สปฺปรุิสาน   อทสฺสาวี   สปฺปุรสิธมฺมสฺส  อโกวิโท   
สปฺปุริสธมฺเม    อวินีโต    รูป   อตฺตโต   สมนุปสสฺติ   รูปวนฺต   วา   
อตฺตาน   อตฺตนิ   วา   รูป   รูปสฺมึ   วา   อตฺตาน  เวทน  อตฺตโต   
สมนุปสฺสติ  เวทนาวนฺต  วา  อตฺตาน  อตฺตนิ  วา  เวทน  เวทนาย วา   
อตฺตาน    ส ฺ    อตฺตโต    สมนุปสสฺติ   ส ฺาวนฺต   วา   อตฺตาน   
อตฺตนิ    วา    ส ฺ   ส ฺาย   วา   อตฺตาน   สงฺขาเร   อตฺตโต   
สมนุปสฺสติ  สงฺขารวนฺต  วา  อตฺตาน  อตฺตนิ  วา  สงฺขาเร  สงฺขาเรสุ   
วา    อตฺตาน    วิ ฺาณ    อตฺตโต   สมนุปสฺสติ   วิ ฺาณวนฺต   วา   
อตฺตาน    อตฺตนิ   วา   วิ ฺาณ   วิ ฺาณสฺมึ   วา   อตฺตาน   เอว    
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โข ภิกฺขุ สกกฺายทิฏ ิ โหตีติ ฯ   
     [๑๒๖]  กถ  ปน  ภนฺเต  สกฺกายทิฏ ิ  น  โหตีติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขุ   
สุตวา   อริยสาวโก  อริยาน  ทสฺสาวี  อริยธมฺมสฺส  โกวิโท  อรยิธมฺเม   
สุวินีโต   สปปฺุริสาน   ทสสฺาวี   สปฺปุรสิธมฺมสฺส   โกวิโท  สปฺปรุิสธมฺเม   
สุวินีโต   น   รูป   อตฺตโต  สมนุปสฺสติ  น  รูปวนฺต  วา  อตฺตาน  น   
อตฺตนิ   วา   รูป   น   รูปสฺมึ   วา   อตฺตาน   น  เวทน  อตฺตโต   
สมนุปสฺสติ   น   เวทนาวนฺต   วา   อตฺตาน   น  อตฺตนิ  วา  เวทน   
น   เวทนาย   วา   อตฺตาน   น   ส ฺ   อตฺตโต   สมนุปสฺสติ   น   
ส ฺาวนฺต   วา   อตฺตาน   น   อตฺตนิ   วา  ส ฺ  น  ส ฺาย  วา   
อตฺตาน   น   สงฺขาเร   อตฺตโต   สมนุปสฺสติ   น   สงฺขารวนฺต  วา   
อตฺตาน   น   อตฺตนิ   วา  สงฺขาเร  น  สงฺขาเรสุ  วา  อตฺตาน  น   
วิ ฺาณ   อตฺตโต   สมนปุสฺสติ   น   วิ ฺาณวนฺต   วา   อตฺตาน   น   
อตฺตนิ   วา   วิ ฺาณ   น   วิ ฺาณสฺมึ   วา   อตฺตาน   เอว   โข   
ภิกฺขุ สกฺกายทิฏ ิ น โหตีติ ฯ   
     [๑๒๗]  โก  นุ  โข  ภนฺเต  รูเป  อสฺสาโท  โก  อาทีนโว  กึ   
นิสฺสรณ    โก   เวทนาย   อสฺสาโท   โก   อาทีนโว   ก ึ  นิสสฺรณ   
โก   ส ฺาย   อสฺสาโท   โก  อาทีนโว  ก ึ นิสฺสรณ  โก  สงฺขาเรสุ   
อสฺสาโท   โก   อาทีนโว   ก ึ  นิสฺสรณ   โก   วิ ฺาเณ   อสฺสาโท   
โก   อาทีนโว   กึ   นิสฺสรณนฺติ   ฯ   ย   โข   ภิกฺขุ   รูป  ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ   สุข   โสมนสฺส   อย   รูเป   อสฺสาโท   ย   รูป  อนิจฺจ    
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ทุกฺข   วิปรณิามธมฺม   อย   รูเป  อาทีนโว  โย  รูเป  ฉนฺทราควินโย   
ฉนฺทราคปฺปหาน    อิท   รูเป   นิสฺสรณ   ย ฺจ   ๑   ภิกฺขุ   เวทน   
ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   สุข   โสมนสฺส   อย   เวทนาย   อสฺสาโท   ยา   
เวทนา   อนิจฺจา   ทุกฺขา   วิปริณามธมฺมา   อย   เวทนาย  อาทีนโว   
โย    เวทนาย    ฉนฺทราควินโย    ฉนฺทราคปฺปหาน   อิท   เวทนาย   
นิสฺสรณ    ย ฺจ    ภิกฺขุ   ส ฺ   ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   สุข   โสมนสฺส   
อย   ส ฺาย   อสฺสาโท   ยา  ส ฺา  อนิจฺจา  ทุกขฺา  วิปริณามธมฺมา   
อย     ส ฺาย     อาทีนโว     โย     ส ฺาย     ฉนทฺราควินโย   
ฉนฺทราคปฺปหาน    อิท    ส ฺาย   นิสฺสรณ   ย ฺจ   ภิกฺขุ   สงฺขาเร   
ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   สุข   โสมนสฺส   อย   สงฺขาเรสุ   อสฺสาโท  เย   
สงฺขารา   อนิจฺจา   ทุกฺขา   วิปริณามธมฺมา  อย  สงฺขาเรสุ  อาทีนโว   
โย    สงฺขาเรสุ   ฉนฺทราควินโย   ฉนฺทราคปฺปหาน   อิท   สงฺขาเรสุ   
นิสฺสรณ   ย ฺจ   ภิกฺขุ   วิ ฺาณ   ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   สุข   โสมนสฺส   
อย   วิ ฺาเณ   อสฺสาโท   ย   วิ ฺาณ   อนิจฺจ  ทกฺุข  วิปริณามธมฺม   
อย     วิ ฺาเณ     อาทีนโว     โย    วิ ฺาเณ    ฉนฺทราควินโย   
ฉนฺทราคปฺปหาน อิท วิ ฺาเณ นิสฺสรณนฺติ ฯ   
     [๑๒๘]   กถ   ปน   ภนฺเต   ชานโต   กถ  ปสฺสโต  อิมสฺมิ ฺจ   
สวิ ฺาณเก  กาเย  พหิทธฺา  จ สพฺพนิมิตฺเตสุ อหงฺการมมงฺการ- 
มานานุสยา  น  โหนฺตีติ ฯ   ยงฺกิ ฺจิ   ภิกฺขุ  รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   
อชฺฌตฺต   วา  พหิทฺธา  วา  โอฬาริก  วา  สุขุม  วา  หนี  วา  ปณีต   
#๑ ม. ย.ุ ย โข ฯ    
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วา   ย   ทูเร   สนฺติเก   วา   สพฺพ   รูป  เนต  มม  เนโสหมสฺมิ   
น    เมโส    อตฺตาติ    เอวเมต   ยถาภตู   สมฺมปฺป ฺาย   ปสฺสติ   
ยากาจิ  เวทนา  ... ยากาจิ ส ฺา ... เยเกจิ สงฺขารา ... ยงฺกิ ฺจิ   
วิ ฺาณ     อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน    อชฌฺตฺต    วา    พหิทฺธา    วา   
โอฬาริก   วา   สุขุม   วา   หีน  วา  ปณีต  วา  ย  ทูเร  สนฺติเก   
วา   สพฺพ   วิ ฺาณ   เนต   มม   เนโสหมสฺมิ   น  เมโส  อตฺตาติ   
เอวเมต   ยถาภูต   สมฺมปปฺ ฺาย   ปสฺสติ   เอว  โข  ภิกฺขุ  ชานโต   
เอว    ปสฺสโต    อิมสฺมิ ฺจ    สวิ ฺาณเก    กาเย    พหิทฺธา   จ   
สพฺพนิมิตฺเตสุ อหงฺการมมงฺการมานานุสยา น โหนฺตีติ ฯ   
     [๑๒๙]  อถ  โข  อ ฺตรสฺส  ภิกฺขุโน  เอว  เจตโส  ปริวิตกฺโก   
อุทปาทิ   อิติ   กิร   โภ   รปู   อนตฺตา   เวทนา   อนตฺตา  ส ฺา   
อนตฺตา     สงฺขารา    อนตฺตา    วิ ฺาณ    อนตฺตา    อนตฺตกตานิ   
กมฺมานิ  กมตฺตาน  ๑  ผุสิสฺสนฺตีติ  ฯ  อถ  โข  ภควา  ตสฺส  ภิกขฺุโน   
เจตสา    เจโต    ปริวิตกฺกม ฺาย   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   าน   โข   
ปเนต  ภิกฺขเว  วิชชฺติ  ย  อิเธกจฺโจ  โมฆปุริโส  อวิทฺธา  อวิชฺชาคโต   
ตณฺหาธิปเตยฺเยน   เจตสา   สตฺถ ุ  สาสน  อภิธาวิตพฺพ  ๒  ม ฺเยฺย   
อิติ   กริ   โภ   รูป   อนตฺตา   เวทนา   อนตฺตา   ส ฺา  อนตฺตา   
สงฺขารา     อนตฺตา    วิ ฺาณ    อนตฺตา    อนตฺตกตานิ    กมฺมานิ   
กมตฺตาน   ผุสิสฺสนฺตีติ   ปฏิปุจฺฉามิ   ๓   วินีตา   โข   เม   ตุเมหฺ8   
#๑ โป. กตมตฺตาน ฯ ๒ ม. ย.ุ อติธาวิตพฺพ ฯ โป. อธิธาวิตพฺพ ฯ   
#๓ สี. ปฏิจฺจ ฯ ม. ปฏิวินีตา ฯ    
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ภิกฺขเว   ตตฺร   ตตฺร   ธมฺเมสุ   ต   กึ  ม ฺถ  ภิกฺขเว  รูป  นิจฺจ   
วา   อนิจฺจ   วาติ   ฯ   อนิจฺจ   ภนฺเต  ฯ  ยมฺปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา   
ต   สุข   วาติ  ฯ  ทุกฺข  ภนฺเต  ฯ  ยมฺปนานิจฺจ  ทุกฺข  วิปริณามธมฺม   
กลฺล    น ุ   ต    สมนุปสฺสตุิ    เอต    มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   
เม   อตฺตาติ   ฯ   โน   เหต   ภนฺเต   ฯ  ต  กึ  ม ฺถ  ภิกฺขเว   
เวทนา  ฯเปฯ  ส ฺา  ...  สงฺขารา  ...  วิ ฺาณ  นิจฺจ วา อนิจฺจ   
วาติ  ฯ  อนิจฺจ  ภนฺเต  ฯ  ยมฺปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต  สุข  วาติ  ฯ   
ทุกฺข   ภนฺเต   ฯ   ยมฺปนานิจฺจ   ทุกฺข   วิปริณามธมฺม   กลลฺ  นุ  ต   
สมนุปสฺสิตุ   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม  อตฺตาติ  ฯ  โน   
เหต  ภนฺเต  ฯ  ตสฺมาติห  ภิกฺขเว  ยงฺกิ ฺจิ  รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   
อชฺฌตฺต    วา    พหิทฺธา    วา    โอฬารกิ    วา    สุขุม    วา   
หีน   วา   ปณีต   วา  ย  ทูเร  สนฺติเก  วา  สพฺพ  รปู  เนต  มม   
เนโสหมสฺมิ   น   เมโส   อตฺตาติ   เอวเมต   ยถาภูต  สมฺมปฺป ฺาย   
ทฏพฺพ ฯ ยากาจิ เวทนา ... ยากาจิ ส ฺา ... เยเกจิ สงฺขารา ...   
ยงฺกิ ฺจิ   วิ ฺาณ   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   อชฺฌตฺต   วา  พหิทฺธา  วา   
โอฬาริก  วา  สุขุม  วา  หนี  วา  ปณีต  วา  ย  ทูเร  สนฺติเก  วา   
สพฺพ   วิ ฺาณ   เนต  มม  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส  อตฺตาติ  เอวเมต   
ยถาภูต   สมมฺปฺป ฺาย   ทฏพฺพ   ฯ   เอว   ปสฺส   ภิกฺขเว  สุตวา   
อริยสาวโก    รูปสฺมึป    นพฺิพินฺทติ   เวทนายป   นิพฺพินฺทติ   ส ฺายป   
นิพฺพินฺทติ   สงฺขาเรสุป   นิพฺพินฺทติ  วิ ฺาณสฺมึป  นิพฺพินฺทติ  นิพฺพินฺท   
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วิรชฺชติ    วิราคา    วิมุจฺจติ    วิมุตฺตสฺมึ    วิมุตฺตมิติ   าณ   โหติ   
ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร  อิตฺถตฺตายาติ   
ปชานาตีติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ   ๑   ฯ   อิมสมฺิ ฺจ   ๒  ปน  เวยฺยากรณสฺมึ  ภ ฺมาเน   
สฏ ิมตฺตาน ภิกฺขูน อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสูติ ฯ   
                 มหาปุณฺณมสุตฺต นิฏ ิต นวม ฯ   
                       ___________   
#๑ สี. อภินนทฺุ อิติ ทิสฺสติ ฯ  ๒ โป. ย.ุ อิมสฺมึ โข ปน ฯ    
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                                จูฬปณฺุณมสุตฺต   
     [๑๓๐]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
ปุพฺพาราเม   มิคารมาตุ  ปาสาเท  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา   
ตทหุโปสเถ   ปณฺณรเส   ปุณฺณาย   ปณฺุณมาย   รตฺติยา  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต   
อพฺโภกาเส นิสินฺโน โหติ ฯ   
     [๑๓๑]  อถ  โข  ภควา  ตุณฺหีภูต  ๑  ภิกฺขุสงฺฆ  อนุวิโลเกตฺวา   
ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   ชาเนยฺย   นุ   โข  ภิกฺขเว  อสปฺปุริโส  อสปฺปรุิส   
อสปฺปุริโส   อยมฺภวนฺติ   ฯ   โน   เหต   ภนฺเต   ฯ  สาธุ  ภิกฺขเว   
อฏานเมต   ภิกฺขเว   อนวกาโส   ย  อสปฺปุริโส  อสปฺปุริส  ชาเนยฺย   
อสปฺปุริโส   อยมฺภวนฺติ   ชาเนยฺย   ปน   ภิกฺขเว  อสปฺปุริโส  สปปฺุริส   
สปฺปุริโส   อยมฺภวนฺติ   ฯ   โน   เหต   ภนฺเต   ฯ   สาธุ  ภิกฺขเว   
เอตมฺป  ๒  ภิกฺขเว  อฏาน  อนวกาโส ย อสปฺปุริโส สปฺปุริส ชาเนยฺย   
สปฺปุริโส อยมฺภวนฺติ ฯ   
     [๑๓๒]    อสปฺปุริโส    ภิกฺขเว    อสทฺธมฺมสมนฺนาคโต    โหติ   
อสปฺปุริสภตฺตี    โหติ    อสปฺปุริสจินฺตี    โหติ    อสปฺปุริสมนฺตี   โหติ   
อสปฺปุริสวาโจ   โหติ   อสปฺปุริสกมฺมนฺโต   โหติ   อสปฺปุริสทิฏ ี   โหติ   
อสปฺปุริสทาน เทติ ฯ   
     [๑๓๓]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  อสปฺปุริโส  อสทฺธมฺมสมนฺนาคโต  โหติ ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   อสปฺปุริโส   อสทฺโธ   โหติ  อหิริโก  โหติ  อโนตฺตปฺป   
#๑ ม. ย.ุ ตุณฺหีภูต ตุณฺหีภูต ฯ  ๒ ม. ย.ุ เอตมฺป โข ฯ    
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โหติ   อปฺปสฺสุโต   โหติ   กุสีโต   โหติ   มฏุสฺสตี   โหติ  ทุปฺป ฺโ   
โหติ เอว โข ภิกฺขเว อสปฺปุริโส อสทฺธมฺมสมนฺนาคโต โหติ ฯ   
     [๑๓๔]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   อสปฺปุรโิส   อสปฺปุรสิภตฺตี  โหติ  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   อสปฺปุริสสสฺ  เย  เต  สมณพฺราหฺมณา  อสทฺธา  อหิริกา   
อโนตฺตปฺปโน    อปฺปสฺสตุา    กุสีตา   มุฏสฺสติโน   ทุปฺป ฺา   ตฺยสฺส   
มิตฺตา    โหนฺติ    เต   สหายา   เอว   โข   ภิกฺขเว   อสปฺปุริโส   
อสปฺปุริสภตฺตี โหติ ฯ   
     [๑๓๕]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   อสปฺปุรโิส   อสปฺปุรสิจินฺตี  โหติ  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   อสปฺปุริโส   อตฺตพฺยาพาธายป  เจเตติ  ปรพฺยาพาธายป   
เจเตติ   อุภยพฺยาพาธายป   เจเตติ   เอว   โข  ภิกฺขเว  อสปฺปุรโิส   
อสปฺปุริสจินฺตี โหติ ฯ   
     [๑๓๖]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   อสปฺปุรโิส   อสปฺปุรสิมนฺตี  โหติ  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   อสปฺปุริโส   อตฺตพฺยาพาธายป  มนฺเตติ  ปรพฺยาพาธายป   
มนฺเตติ   อุภยพฺยาพาธายป   มนฺเตติ   เอว   โข  ภิกขฺเว  อสปฺปุริโส   
อสปฺปุริสมนฺตี โหติ ฯ   
     [๑๓๗]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   อสปฺปุรโิส  อสปฺปรุสิวาโจ  โหติ  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว  อสปฺปุริโส  มุสาวาที  โหติ  ปสุณวาโจ  โหติ  ผรุสวาโจ   
โหติ    สมฺผปฺปลาป    โหติ    เอว    โข    ภิกฺขเว    อสปฺปุริโส   
อสปฺปุริสวาโจ โหติ ฯ   
     [๑๓๘]   กถ ฺจ  ภิกฺขเว  อสปฺปุริโส  อสปฺปุริสกมฺมนฺโต  โหติ  ฯ    
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อิธ    ภิกฺขเว   อสปฺปุรโิส   ปาณาติปาตี   โหติ   อทินฺนาทายี   โหติ   
กาเมสุมิจฺฉาจารี  โหติ  เอว  โข  ภิกฺขเว  อสปฺปุริโส อสปฺปุริสกมฺมนฺโต   
โหติ ฯ   
     [๑๓๙]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  อสปฺปุรโิส  อสปฺปุริสทฏิ ี  โหติ  ฯ  อิธ   
ภิกฺขเว   อสปฺปุริโส   เอวทิฏ ิโก  ๑  โหติ  นตฺถ ิ ทินฺน  นตฺถ ิ ยิฏ   
นตฺถิ   หุต   นตฺถิ   สุกตทุกฺกฏาน   กมฺมาน   ผล  วิปาโก  นตฺถิ  อย   
โลโก   นตฺถ ิ  ปโร   โลโก  นตฺถ ิ มาตา  นตฺถิ  ปตา  นตฺถิ  สตฺตา   
โอปปาติกา      นตฺถ ิ     โลเก      สมณพฺราหฺมณา     สมฺมคฺคตา   
สมฺมาปฏิปนฺนา    เย   อิม ฺจ   โลก   ปร ฺจ   โลก   สย   อภิ ฺา   
สจฺฉิกตฺวา   ปเวเทนฺตีติ   เอว  โข  ภิกขฺเว  อสปฺปุริโส  อสปฺปรุสิทิฏ ี   
โหติ ฯ   
     [๑๔๐]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   อสปฺปุรโิส   อสปฺปุรสิทาน  เทติ  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   อสปฺปุริโส   อสกฺกจฺจ   ทาน   เทติ   อสหตฺถา  ทาน   
เทติ  อจิตฺตึ  กตฺวา  ทาน  เทติ  อปวิฏ  ทาน  เทติ  อนาคมนทิฏ ิโก/   
ทาน    เทติ    เอว    โข    ภิกฺขเว    อสปฺปุริโส   อสปฺปุริสทาน   
เทติ ฯ   
     [๑๔๑]  ส ๒ โข โส ภิกฺขเว อสปฺปุริโส เอว อสทฺธมฺมสมนฺนาคโต   
เอว   อสปฺปรุิสภตฺตี   เอว   อสปฺปุริสจินฺตี   เอว  อสปฺปุริสมนฺตี  เอว   
อสปฺปุริสวาโจ   เอว   อสปฺปุริสกมฺมนฺโต   เอว   อสปฺปุริสทิฏ ี   เอว   
อสปฺปุริสทาน   ทตฺวา   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา  ยา  อสปฺปุรสิาน   
#๑ ม. ย.ุ เอวทิฏ ี ฯ  ๒ ม. ส โขติ นตฺถิ ฯ    
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คติ   ตตฺถ   อุปฺปชฺชติ   ฯ  กา  จ  ภิกฺขเว  อสปฺปุริสาน  คติ  นิรโย   
วา ติรจฺฉานโยนิ วา ฯ   
     [๑๔๒]  ชาเนยฺย  นุ  โข  ภิกฺขเว  สปฺปุริโส  สปฺปุริส  สปฺปรุิโส   
อยมฺภวนฺติ   ฯ   เอว   ภนฺเต   ฯ  สาธุ  ภิกฺขเว  านเมต  ภิกฺขเว   
วิชฺชติ    ย    สปฺปุริโส   สปฺปุริส   ชาเนยฺย   สปฺปุรโิส   อยมฺภวนฺติ   
ชาเนยฺย     ปน     ภิกฺขเว     สปฺปุริโส    อสปฺปุริส    อสปฺปุริโส   
อยมฺภวนฺติ  ฯ  เอว  ภนฺเต  ฯ  สาธุ  ภิกฺขเว เอตมฺป โข ภิกฺขเว าน   
วิชฺชติ ย สปปฺุริโส อสปฺปุริส ชาเนยฺย อสปฺปุริโส อยมฺภวนฺติ ฯ   
     [๑๔๓]     สปฺปุริโส     ภิกฺขเว    สทฺธมฺมสมนฺนาคโต    โหติ   
สปฺปุริสภตฺตี     โหติ     สปฺปุริสจินฺตี    โหติ    สปฺปรุิสมนฺตี    โหติ       
สปฺปุริสวาโจ    โหติ    สปฺปุริสกมฺมนโฺต    โหติ   สปฺปุริสทิฏ ี   โหติ   
สปฺปุริสทาน เทติ ฯ   
     [๑๔๔]   กถ ฺจ  ภิกฺขเว  สปฺปุรโิส  สทฺธมฺมสมนฺนาคโต  โหติ  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   สปฺปุริโส   สทฺโธ  โหติ  หิริมา  โหติ  โอตฺตปฺป  โหติ   
พหุสฺสุโต    โหติ   อารทฺธวิริโย   โหติ   อุปฏ ิตสตี   โหติ   ป ฺวา   
โหติ เอว โข ภิกฺขเว สปฺปุริโส สทฺธมฺมสมนฺนาคโต โหติ ฯ   
     [๑๔๕]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว  สปฺปุริโส  สปฺปุริสภตฺตี  โหติ  ฯ  อิธ   
ภิกฺขเว    สปปฺุริสสฺส   เย   เต   สมณพฺราหฺมณา   สทฺธา   หิริมนโฺต   
โอตฺตปฺปโน    พหุสฺสุตา    อารทฺธวิริยา    อุปฏ ิตสติโน    ป ฺวนฺโต   
ตฺยสฺส   มิตฺตา   โหนฺติ   เต   สหายา  เอว  โข  ภิกฺขเว  สปฺปุริโส    
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สปฺปุริสภตฺตี โหติ ฯ   
     [๑๔๖]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว  สปฺปุริโส  สปฺปุริสจินตีฺ  โหติ  ฯ  อิธ   
ภิกฺขเว   สปปฺุริโส   เนวตฺตพฺยาพาธาย   เจเตติ   น   ปรพฺยาพาธาย   
เจเตติ   น   อุภยพฺยาพาธาย   เจเตติ  เอว  โข  ภิกฺขเว  สปฺปุรโิส   
สปฺปุริสจินฺตี โหติ ฯ   
     [๑๔๗]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว  สปฺปุริโส  สปฺปุริสมนตีฺ  โหติ  ฯ  อิธ   
ภิกฺขเว   สปปฺุริโส   เนวตฺตพฺยาพาธาย   มนฺเตติ   น   ปรพฺยาพาธาย   
มนฺเตติ   น   อุภยพฺยาพาธาย   มนฺเตติ  เอว  โข  ภิกขฺเว  สปฺปุริโส   
สปฺปุริสมนฺตี โหติ ฯ   
     [๑๔๘]   กถ ฺจ  ภิกฺขเว  สปฺปุรโิส  สปฺปุริสวาโจ  โหติ  ฯ  อิธ   
ภิกฺขเว   สปปฺุริโส   มุสาวาทา   ปฏิวิรโต   โหติ   ปสุณาย   วาจาย   
ปฏิวิรโต   โหติ   ผรุสาย   วาจาย   ปฏวิิรโต   โหติ   สมฺผปฺปลาปา   
ปฏิวิรโต โหติ เอว โข ภิกฺขเว สปฺปุริโส สปฺปุริสวาโจ โหติ ฯ   
     [๑๔๙]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   สปฺปุรโิส  สปฺปุริสกมฺมนฺโต  โหติ  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   สปฺปุริโส   ปาณาติปาตา  ปฏิวิรโต  โหติ  อทินฺนาทานา   
ปฏิวิรโต  โหติ  กาเมสุมิจฺฉาจารา  ปฏิวิรโต  โหติ  เอว  โข  ภิกฺขเว   
สปฺปุริโส สปฺปุริสกมฺมนโฺต โหติ ฯ   
     [๑๕๐]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว  สปฺปุริโส  สปฺปุริสทฏิ ี  โหติ  ฯ  อิธ   
ภิกฺขเว   สปปฺุริโส   เอว   ทิฏ ิโก   โหติ   อตฺถ ิ ทนิฺน  อตฺถ ิ ยฏิ   
อตฺถิ   หุต   อตฺถิ   สุกตทุกฺกฏาน   กมมฺาน   ผล  วิปาโก  อตฺถ ิ อย    
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โลโก   อตฺถ ิ  ปโร   โลโก  อตฺถ ิ มาตา  อตฺถิ  ปตา  อตฺถ ิ สตฺตา   
โอปปาติกา   อตฺถิ   โลเก   สมณพฺราหฺมณา  สมฺมคฺคตา  สมฺมาปฏิปนฺนา   
เย    อิม ฺจ    โลก    ปร ฺจ    โลก   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   
ปเวเทนฺตีติ     เอว     โข     ภิกฺขเว    สปฺปุริโส    สปฺปุริสทิฏ ี   
โหติ ฯ   
     [๑๕๑]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว  สปฺปุริโส  สปฺปุริสทาน  เทติ  ฯ  อิธ   
ภิกฺขเว  สปฺปุริโส  สกฺกจฺจ  ทาน  เทติ  ๑  จิตฺตึ  กตฺวา  ทาน  เทติ   
ปริสุทฺธ  ๒  ทาน  เทติ  อาคมนทิฏ ิโก  ทาน  เทติ  เอว โข ภิกขฺเว   
สปฺปุริโส สปฺปุริสทาน เทติ ฯ   
     [๑๕๒]  ส  โข  โส  ภิกฺขเว  สปฺปุรโิส  เอว สทฺธมฺมสมนฺนาคโต   
เอว  สปฺปุริสภตฺตี  เอว  สปฺปุริสจินฺตี เอว สปฺปุริสมนฺตี เอว สปฺปุริสวาโจ   
เอว    สปฺปรุสิกมฺมนฺโต    เอว    สปฺปรุิสทิฏ ี    เอว   สปฺปรุิสทาน   
ทตฺวา   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   ยา   สปฺปรุิสาน   คติ   ตตฺถ   
อุปฺปชฺชติ   กา   จ   ภิกฺขเว   สปฺปุริสาน   คติ   เทวมหตฺตตา   วา   
มนุสฺสมหตฺตตา วาติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯm   
                 จูฬปุณฺณมสุตฺต นิฏ ิต ทสม ฯ   
                   เทวทหวคฺโค ปโม ฯ   
                       ________   
#๑ โป. ม. สหตฺถา ทาน เทติ ฯ  ๒ ม. อนุปวิฏ ฯ    
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                        ตสฺสุทฺทาน   
                  เทวทหป ฺจตฺตยกินฺติ   
                  นิคนฺโถ อ ฺเวยฺยากรโณ   
                  กรุุคณกโคปก ปุณฺณมโย   
                  เทวทหคฺคโม ปโม ปวโร ฯ   
                       ________    
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                       อนุปทวคฺโค   
                        _______   
                        อนุปทสุตฺต   
     [๑๕๓]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๑๕๔]    ภควา    เอตทโวจ   ปณฺฑิโต   ภิกฺขเว   สารีปุตฺโต   
มหาป ฺโ    ภิกฺขเว    สารีปุตฺโต    ปถุุป ฺโ   ภิกฺขเว   สารีปตฺุโต   
หาสป ฺโ    ภิกฺขเว    สารีปุตฺโต   ชวนป ฺโ   ภิกฺขเว   สารีปุตฺโต   
ติกฺขป ฺโ   ภิกฺขเว   สารีปุตฺโต   นิพฺเพธิกป ฺโ   ภิกฺขเว  สารีปุตฺโต   
สารีปุตฺโต   ภิกฺขเว   อฑฺฒมาส   อนุปทธมฺมวิปสฺสน   วิปสฺสิ  ฯ  ตตฺริท   
ภิกฺขเว สารีปุตฺตสฺส อนุปทธมฺมวิปสฺสนาย โหติ ฯ   
     [๑๕๕]  อิธ  ภิกฺขเว  สารีปุตฺโต วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ   
ธมฺเมหิ   สวิตกฺก   สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข  ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ   ฯ   เย   จ  ปเม  ฌาเน  ธมฺมา  วิตกฺโก  จ  วิจาโร  จ   
ปติ   จ   สุข ฺจ   จิตฺเตกคฺคตา   จ  ผสฺโส  เวทนา  ส ฺา  เจตนา   
วิ ฺาณ  ๑  ฉนฺโท  อธิโมกฺโข  วิรยิ  สติ  อุเปกฺขา  มนสิกาโร ตฺยสฺส   
ธมฺมา   อนุปทววตฺถิตา   โหนฺติ   ตฺยสฺส   ธมฺมา   วิทิตา   อุปฺปชชฺนฺติ   
วิทิตา   อุปฏหนฺติ   วิทิตา  อพฺภตฺถ  คจฺฉนฺติ  ฯ  โส  เอว  ปชานาติ   
#๑ โป. ม. ยุ. จิตฺต ฯ    
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เอว  กิรเม  ธมฺมา  อหุตฺวา  สมฺโภนฺติ  หุตฺวา  ปติเวนฺตีติ  ๑  ฯ โส   
เตสุ     ธมฺเมสุ    อนุปาโย    อนปาโย    อนิสฺสิโต    อปฺปฏิพทฺโธ   
วิปฺปมุตฺโต   วิสยุตฺโต   วิมริยาทิกเตน   เจตสา  วิหรติ  ฯ  โส  อตฺถิ   
อุตฺตรึ นิสฺสรณนฺติ ปชานาติ ตพฺพหุลีการา อตฺถิ เตฺววสฺส โหติ ฯ   
     [๑๕๖]   ปุน  จปร  ภิกฺขเว  สารีปุตฺโต  วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา   
อชฺฌตฺต   สมฺปสาทน   เจตโส   เอโกทิภาว  อวิตกฺก  อวิจาร  สมาธิช   
ปติสุข   ทุติย   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ  ฯ  เย  จ  ทุติเย  ฌาเน   
ธมฺมา   อชฌฺตฺต   สมฺปสาโท   จ   ปติ   จ  สุข ฺจ  จิตฺเตกคฺคตา  จ   
ผสฺโส   เวทนา   ส ฺา   เจตนา   วิ ฺาณ  ฉนฺโท  อธิโมกโฺข  วิริย   
สติ   อุเปกฺขา   มนสิกาโร   ตฺยสฺส   ธมฺมา   อนุปทววตฺถิตา   โหนฺติ   
ตฺยสฺส   ธมฺมา   วิทิตา  อุปฺปชฺชนฺติ  วิทิตา  อุปฏหนฺติ  วิทิตา  อพฺภตฺถ   
คจฺฉนฺติ   ฯ   โส   เอว   ปชานาติ   เอว   กิรเม  ธมฺมา  อหุตฺวา   
สมฺโภนฺติ   หุตฺวา   ปติเวนฺตีติ   ฯ   โส   เตสุ   ธมฺเมสุ   อนุปาโย   
อนปาโย   อนิสฺสิโต   อปฺปฏิพทฺโธ  วิปฺปมุตฺโต  วิสยุตฺโต  วิมริยาทิกเตน   
เจตสา   วิหรติ   ฯ   โส   อตฺถิ   อุตฺตรึ   นิสฺสรณนฺติ  ปชานาติ  ฯ   
ตพฺพหุลีการา อตฺถิ เตฺววสฺส โหติ ฯ   
     [๑๕๗]   ปุน   จปร   ภิกฺขเว   สารีปุตฺโต  ปติยา  จ  วิราคา   
อุเปกฺขโก    จ    วิหรติ   สโต   จ   สมปฺชาโน   สุข ฺจ   กาเยน   
ปฏิสเวเทติ   ยนฺต   อริยา   อาจิกฺขนฺติ  อุเปกฺขโก  สติมา  สุขวิหารีติ   
ตติย   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ  เย  จ  ตติเย  ฌาเน  ธมฺมา   
#๑ โป. ยุ. ปฏิเวเทนฺตีติ ฯ    
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อุเปกฺขา   จ   สุข ฺจ   สติ  จ  สมฺปช ฺ ฺจ  จิตฺเตกคฺคตา  จ  ผสฺโส   
เวทนา   ส ฺา   เจตนา   วิ ฺาณ   ฉนฺโท   อธิโมกฺโข   วิริย  สติ   
อุเปกฺขา   มนสิกาโร   ตฺยสฺส   ธมฺมา   อนุปทววตฺถิตา  โหนฺติ  ตฺยสฺส   
ธมฺมา    วิทิตา    อุปฺปชฺชนฺติ   วิทิตา   อุปฏหนฺติ   วิทิตา   อพฺภตฺถ   
คจฺฉนฺติ   ฯ   โส   เอว   ปชานาติ   เอว   กิรเม  ธมฺมา  อหุตฺวา   
สมฺโภนฺติ  หตฺุวา  ปติเวนฺตีติ  ฯ  โส  เตสุ  ธมฺเมสุ  อนุปาโย อนปาโย   
อนิสฺสิโต   อปฺปฏิพทฺโธ   วิปฺปมุตฺโต   วิสยุตฺโต  วิมริยาทิกเตน  เจตสา   
วิหรติ   ฯ   โส  อตฺถ ิ อุตฺตรึ  นิสฺสรณนฺติ  ปชานาติ  ฯ  ตพฺพหุลีการา   
อตฺถิ เตฺววสฺส โหติ ฯ   
     [๑๕๘]   ปุน   จปร   ภิกฺขเว   สารีปุตฺโต  สุขสฺส  จ  ปหานา   
ทุกฺขสฺส    จ    ปหานา    ปุพฺเพว   โสมนสฺสโทมนสฺสาน   อตฺถงฺคมา   
อทุกฺขมสุข   อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ   จตุตฺถ   ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ   
เย   จ   จตุตฺเถ   ฌาเน   ธมฺมา   อุเปกขฺา   อทุกฺขมสุขา  เวทนา   
ปริสุทฺธตฺตา   ๑   เจตโส   อนาโภโค  สติปาริสุทฺธิ  จิตฺเตกคฺคตา  จ   
ผสฺโส    เวทนา    ส ฺา    เจตนา   วิ ฺาณ   ฉนฺโท   อธิโมกโฺข   
วิริย    สติ   อุเปกฺขา   มนสิกาโร   ตฺยสฺส   ธมฺมา   อนุปทววตฺถิตา   
โหนฺติ    ตฺยสฺส    ธมฺมา    วิทิตา   อุปฺปชฺชนฺติ   วิทิตา   อุปฏหนฺติ   
วิทิตา   อพฺภตฺถ   คจฺฉนฺติ   ฯ   โส   เอว   ปชานาติ  เอว  กิรเม   
ธมฺมา   อหุตฺวา   สมฺโภนติฺ  หุตฺวา  ปติเวนฺตีติ  ฯ  โส  เตสุ  ธมเฺมสุ   
อนุปาโย    อนปาโย   อนิสฺสิโต   อปฺปฏิพทฺโธ   วิปฺปมุตฺโต   วิสยุตฺโต   
#๑ โป. ปสิทธฺตา ฯ ม. ปสฺสทฺธตฺตา ฯ    
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วิมริยาทิกเตน   เจตสา   วิหรติ   ฯ   โส   อตฺถิ  อุตฺตรึ  นิสฺสรณนฺติ   
ปชานาติ ฯ ตพฺพหุลีการา อตฺถิ เตฺววสฺส โหติ ฯ   
     [๑๕๙]   ปุน   จปร   ภิกฺขเว   สารีปุตฺโต  สพฺพโส  รูปส ฺาน   
สมติกฺกมา    ปฏิฆส ฺาน    อตฺถงฺคมา    นานตฺตส ฺาน   อมนสิการา   
อนนฺโต   อากาโสติ   อากาสาน ฺจายตน   อุปสมปฺชฺช   วิหรติ  ฯ  เย   
จ     อากาสาน ฺจายตเน     ธมฺมา    อากาสาน ฺจายตนส ฺา    จ   
จิตฺเตกคฺคตา   จ   ผสฺโส   เวทนา   ส ฺา  เจตนา  วิ ฺาณ  ฉนฺโท   
อธิโมกฺโข    วิริย    สติ    อุเปกฺขา    มนสิกาโร   ตฺยสฺส   ธมฺมา   
อนุปทววตฺถิตา   โหนฺติ   ตฺยสฺส   ธมฺมา   วิทิตา   อุปฺปชฺชนฺติ   วิทิตา   
อุปฏหนฺติ   วิทิตา   อพฺภตฺถ   คจฺฉนฺติ  ฯ  โส  เอว  ปชานาติ  เอว   
กิรเม   ธมฺมา   อหุตฺวา   สมฺโภนฺติ  หุตฺวา  ปติเวนฺตีติ  ฯ  โส  เตสุ   
ธมฺเมสุ    อนุปาโย    อนปาโย   อนิสฺสิโต   อปฺปฏพิทฺโธ   วิปฺปมุตฺโต   
วิสยุตฺโต   วิมริยาทิกเตน   เจตสา   วิหรติ   ฯ   โส   อตฺถิ  อุตฺตรึ   
นิสฺสรณนฺติ ปชานาติ ฯ ตพฺพหุลีการา อตฺถิ เตฺววสฺส โหติ ฯ   
     [๑๖๐]  ปนุ  จปร  ภิกขฺเว  สารีปุตฺโต สพฺพโส อากาสาน ฺจายตน   
สมติกฺกมฺม    ๑    อนนฺต   วิ ฺาณนฺติ   วิ ฺาณ ฺจายตน   อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ   ฯ   เย   จ   วิ ฺาณ ฺจายตเน  ธมฺมา  วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺา   
จ     จิตฺเตกคฺคตา     จ    ผสฺโส    เวทนา    ส ฺา    เจตนา   
วิ ฺาณ   ฉนฺโท   อธิโมกฺโข   วิริย  สติ  อุเปกฺขา  มนสิกาโร  ตฺยสฺส   
ธมฺมา   อนุปทววตฺถิตา   โหนฺติ   ตฺยสฺส   ธมฺมา   วิทิตา   อุปฺปชชฺนฺติ   
#๑ ยุ. สมติกกฺมา ฯ    
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วิทิตา   อุปฏหนฺติ   วิทิตา  อพฺภตฺถ  คจฺฉนฺติ  ฯ  โส  เอว  ปชานาติ   
เอว   กิรเม   ธมฺมา   อหุตฺวา  สมฺโภนติฺ  หุตฺวา  ปติเวนฺตีติ  ฯ  โส   
เตสุ   ธมฺเมสุ   อนุปาโย  อนปาโย  อนิสฺสิโต  อปปฺฏิพทฺโธ  วิปฺปมุตฺโต   
วิสยุตฺโต   วิมริยาทิกเตน   เจตสา   วิหรติ   ฯ   โส   อตฺถิ  อุตฺตรึ   
นิสฺสรณนฺติ ปชานาติ ฯ ตพฺพหุลีการา อตฺถิ เตฺววสฺส โหติ ฯ   
     [๑๖๑]  ปุน  จปร  ภิกขฺเว  สารีปุตฺโต  สพฺพโส  วิ ฺาณ ฺจายตน   
สมติกฺกมฺม      นตฺถิ      กิ ฺจีติ      อากิ ฺจ ฺายตน     อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ   ฯ   เย   จ   อากิ ฺจ ฺายตเน  ธมฺมา  อากิ ฺจ ฺายตนส ฺา   
จ     จิตฺเตกคฺคตา     จ    ผสฺโส    เวทนา    ส ฺา    เจตนา   
วิ ฺาณ   ฉนฺโท   อธิโมกฺโข   วิริย  สติ  อุเปกฺขา  มนสิกาโร  ตฺยสฺส   
ธมฺมา   อนุปทววตฺถิตา   โหนฺติ   ตฺยสฺส   ธมฺมา   วิทิตา   อุปฺปชชฺนฺติ   
วิทิตา   อุปฏหนฺติ   วิทิตา  อพฺภตฺถ  คจฺฉนฺติ  ฯ  โส  เอว  ปชานาติ   
เอว   กิรเม   ธมฺมา   อหุตฺวา  สมฺโภนติฺ  หุตฺวา  ปติเวนฺตีติ  ฯ  โส   
เตสุ   ธมฺเมสุ   อนุปาโย  อนปาโย  อนิสฺสิโต  อปปฺฏิพทฺโธ  วิปฺปมุตฺโต   
วิสยุตฺโต   วิมริยาทิกเตน   เจตสา   วิหรติ   ฯ   โส   อตฺถิ  อุตฺตรึ   
นิสฺสรณนฺติ ปชานาติ ฯ ตพฺพหุลีการา อตฺถิ เตฺววสฺส โหติ ฯ   
     [๑๖๒]  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  สารีปุตฺโต  สพฺพโส  อากิ ฺจ ฺายตน   
สมติกฺกมฺม     เนวส ฺานาส ฺายตน     อุปสมฺปชฺช     วิหรติ     ฯ   
โส   ตาย   สมาปตฺติยา   สโต   วุฏาติ  ฯ  โส  ตาย  สมาปตฺติยา   
สโต   วุฏหิตฺวา   เย  ธมมฺา  อตีตา  นิรุทฺธา  วิปรณิตา  เต  ธมฺเม    
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สมนุปสฺสติ    เอว    กริเม    ธมฺมา    อหุตฺวา   สมฺโภนฺติ   หุตฺวา   
ปติเวนฺตีติ   ฯ   โส   เตสุ   ธมฺเมสุ   อนุปาโย  อนปาโย  อนิสสฺิโต   
อปฺปฏิพทฺโธ   วิปฺปมุตฺโต   วิสยุตฺโต  วิมริยาทิกเตน  เจตสา  วิหรติ  ฯ   
โส   อตฺถิ   อุตฺตรึ   นิสฺสรณนฺติ   ปชานาติ   ฯ   ตพฺพหุลีการา  อตฺถิ   
เตฺววสฺส โหติ ฯ   
     [๑๖๓]  ปุน จปร ภิกฺขเว สารีปุตฺโต สพฺพโส เนวส ฺานาส ฺายตน   
สมติกฺกมฺม      ส ฺาเวทยิตนิโรธ      อุปสมฺปชฺช      วิหรติ     ฯ   
ป ฺายปสฺส   ๑   ทิสฺวา   อาสวา   ปริกฺขีณา  โหนฺติ  ฯ  โส  ตาย   
สมาปตฺติยา  สโต  วุฏาติ  ๒  ฯ โส ตาย สมาปตฺติยา สโต วุฏหิตฺวา   
เย   ธมฺมา   อตีตา  นิรุทฺธา  วิปริณตา  เต  ธมฺเม  สมนุปสฺสติ  เอว   
กิรเม   ธมฺมา   อหุตฺวา   สมฺโภนฺติ  หุตฺวา  ปติเวนฺตีติ  ฯ  โส  เตสุ   
ธมฺเมสุ    อนุปาโย    อนปาโย   อนิสฺสิโต   อปฺปฏพิทฺโธ   วิปฺปมุตฺโต   
วิสยุตฺโต   วิมริยาทิกเตน   เจตสา  วิหรติ  ฯ  โส  อตฺถิ  ๓  อุตฺตรึ   
นิสฺสรณนฺติ ปชานาติ ฯ ตพฺพหุลีการา อตฺถิ ๔ เตฺววสฺส โหติ ฯ   
     [๑๖๔]  ย  โข  ต  ภิกฺขเว  สมฺมา  วทมาโน วเทยฺย วสิปฺปตฺโต   
ปารมิปฺปตฺโต    อริยสฺม ึ  สีลสฺม ึ  วสิปฺปตฺโต   ปารมิปฺปตฺโต   อริยสฺมึ   
สมาธิสฺมึ    วสิปฺปตฺโต   ปารมิปฺปตฺโต   อรยิาย   ป ฺาย   วสิปฺปตฺโต   
ปารมิปฺปตฺโต   อรยิาย   วิมุตฺติยาติ  สารีปุตฺตเมว  ต  สมฺมา  วทมาโน   
วเทยฺย    วสิปฺปตฺโต    ปารมิปฺปตฺโต    อริยสฺมึ   สลีสฺมึ   วสิปปฺตฺโต   
ปารมิปฺปตฺโต   อรยิสฺมึ   สมาธิสฺมึ   วสิปฺปตฺโต   ปารมิปฺปตฺโต  อริยาย   
#๑ ม. ย.ุ ป ฺายจสฺส ฯ  ๒ วุฏหติ ฯ  ๓-๔ โป. ม. ย.ุ นตฺถ ิฯ    
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ป ฺาย วสิปฺปตฺโต ปารมิปฺปตฺโต อรยิาย วิมุตฺติยาติ ฯ   
     [๑๖๕]  ย  โข  ต  ภิกฺขเว  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  ภควโต   
ปุตฺโต   โอรโส   มุขโต   ชาโต   ธมฺมโช  ธมฺมนิมมฺิโต  ธมฺมทายาโท   
โน   อามิสทายาโทติ   สารีปุตฺตเมว   ต   สมฺมา   วทมาโน  วเทยฺย   
ภควโต    ปตฺุโต    โอรโส   มุขโต   ชาโต   ธมฺมโช   ธมฺมนิมมฺิโต   
ธมฺมทายาโท    โน    อามสิทายาโทติ    ฯ    สารีปุตฺโต    ภิกฺขเว   
ตถาคเตน อนุตฺตร ธมฺมจกฺก ปวตฺติต สมฺมเทว อนุปฺปวตฺเตตีติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                  อนุปทสุตฺต นิฏ ิต ปม ฯ   
                        _______    
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                     ฉวิโสธนสุตฺต ๑   
     [๑๖๖]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๑๖๗]  ภควา  เอตทโวจ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อ ฺ  พฺยากโรติ   
ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร  อิตฺถตฺตายาติ   
ปชานามีติ   ฯ   ตสฺส   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   ภาสิต  เนว  อภินนฺทิตพฺพ   
น    ปฏิกฺโกสิตพฺพ    ฯ    อนภินนฺทิตฺวา    อปฺปฏกิฺโกสิตฺวา    ปโ ฺห   
ปุจฺฉิตพฺโพ   จตฺตาโรเม   อาวุโส   โวหารา   เตน  ภควตา  ชานตา   
ปสฺสตา   อรหตา   สมฺมาสมฺพุทฺเธน   สมฺมทกฺขาตา   กตเม   จตฺตาโร   
ทิฏเ   ทฏิวาทิตา   สุเต   สุตวาทิตา   มุเต   มุตวาทิตา  วิ ฺาเต   
วิ ฺาตวาทิตา   อิเม  โข  อาวุโส  จตฺตาโร  โวหารา  เตน  ภควตา   
ชานตา   ปสสฺตา   อรหตา   สมฺมาสมฺพุทฺเธน   สมมฺทกฺขาตา   ฯ  กถ   
ชานโต    ปนายสฺมโต    กถ    ปสฺสโต   อิเมสุ   จตูสุ   โวหาเรสุ   
อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต วิมุตฺตนฺติ ฯ   
     [๑๖๘]   ขีณาสวสฺส   ภิกฺขเว   ภิกขฺุโน   วุสิตวโต  กตกรณียสฺส   
โอหิตภารสฺส          อนุปปฺตฺตสทตฺถสฺส         ปริกขีฺณภวส ฺโชนสฺส   
สมฺมท ฺาวิมุตฺตสฺส   อยมนุธมฺโม   โหติ   เวยฺยากรณาย   ทิฏเ   โข   
#๑ ยุ. ฉพฺพิโสธนสุตฺตนฺติ ทิสฺสติ ฯ    
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อห   อาวุโส   อนุปาโย   อนปาโย  อนิสฺสิโต  อปปฺฏิพทฺโธ  วิปฺปมุตฺโต   
วิสยุตฺโต  วิมริยาทิกเตน  เจตสา  วิหรามิ  สุเต  โข  อห อาวุโส ...   
มุเต   โข  อห  อาวุโส  ...  วิ ฺาเต  โข  อห  อาวุโส  อนุปาโย   
อนปาโย   อนิสฺสิโต   อปฺปฏิพทฺโธ  วิปฺปมุตฺโต  วิสยุตฺโต  วิมริยาทิกเตน   
เจตสา  วิหรามิ  เอว  โข  เม  อาวุโส  ชานโต  เอว ปสฺสโต อิเมสุ   
จตูสุ   โวหาเรสุ   อนุปาทาย   อาสเวหิ   จิตฺต   วิมุตฺตนฺติ  ฯ  ตสสฺ   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุโน   สาธูติ  ภาสิต  อภินนฺทิตพฺพ  อนุโมทิตพฺพ  ฯ  สาธูติ   
ภาสิต   อภินนฺทิตฺวา   อนุโมทิตฺวา   อุตฺตรึ    ปโ ฺห  ปุจฺฉิตพฺโพ  ป ฺจ   
โข   อิเม   อาวุโส  อุปาทานกฺขนฺธา  เตน  ภควตา  ชานตา  ปสฺสตา   
อรหตา    สมมฺาสมฺพุทฺเธน    สมฺมทกขฺาตา   กตเม   ป ฺจ   เสยยฺถีท   
รูปูปาทานกฺขนฺโธ        เวทนูปาทานกฺขนฺโธ        ส ฺ ูปาทานกฺขนฺโธ   
สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ    วิ ฺาณูปาทานกฺขนฺโธ    อิเม    โข   อาวุโส   
ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา  เตน  ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
สมฺมทกฺขาตา    ฯ    กถ    ชานโต    ปนายสฺมโต    กถ   ปสฺสโต   
อิเมสุ ป ฺจสุปาทานกฺขนฺเธสุ อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต วิมุตฺตนฺติ ฯ   
     [๑๖๙]   ขีณาสวสฺส   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   วุสิตวโต  กตกรณียสฺส   
โอหิตภารสฺส          อนุปปฺตฺตสทตฺถสฺส         ปริกขีฺณภวส ฺโชนสฺส   
สมฺมท ฺาวิมุตฺตสฺส    อยมนุธมฺโม    โหติ   เวยฺยากรณาย   รปู   โข   
อห  อาวุโส  อพล  วิราคุน  ๑  อนสฺสาสิกนฺติ  ๒  วิทิตฺวา  เย รูเป   
อุปาทายุปาทานา  ๓  เจตโส อธิฏานาภินิเวสานุสยา เตส ขยา วิราคา   
#๑ ยุ. วิราค ฯ  ๒ อิติสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๓ ม. ยุ. อุปายุปาทานา ฯ    
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นิโรธา   จาคา   ปฏินิสฺสคฺคา   วิมุตฺต  เม  จิตฺตนฺติ  ปชานามิ  เวทน   
โข  อห  อาวุโส  ...  ส ฺ  โข  อห  อาวุโส ... สงฺขาเร โข อห   
อาวุโส  ...  วิ ฺาณ  โข  อห  อาวุโส  อพล  วิราคุน  อนสฺสาสิกนฺติ   
วิทิตฺวา  เย  วิ ฺาเณ  อุปาทายุปาทานา เจตโส อธิฏานาภินิเวสานุสยา   
เตส   ขยา   วิราคา   นิโรธา   จาคา   ปฏินิสฺสคฺคา   วิมุตฺต   เม   
จิตฺตนฺติ   ปชานามิ   เอว   โข  เม  อาวุโส  ชานโต  เอว  ปสฺสโต   
อิเมสุ   ป ฺจสุปาทานกฺขนฺเธสุ  อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺต  วิมตฺุตนฺติ  ฯ   
ตสฺส   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   สาธูติ  ภาสิต  อภินนฺทิตพฺพ  อนุโมทิตพฺพ  ฯ   
สาธูติ   ภาสิต   อภินนฺทตฺิวา   อนุโมทิตฺวา   อุตฺตรึ  ปโ ฺห  ปจฺุฉิตพฺโพ   
ฉยิมาวุโส  ธาตุโย  เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
สมฺมทกฺขาตา     กตมา    ฉ    ปวีธาตุ    อาโปธาตุ    เตโชธาตุ   
วาโยธาตุ    อากาสธาตุ    วิ ฺาณธาตุ    อิมา   โข   อาวุโส   ฉ   
ธาตุโย   เตน   ภควตา   ชานตา   ปสฺสตา  อรหตา  สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
สมฺมทกฺขาตา   ฯ   กถ   ชานโต   ปนายสฺมโต   กถ  ปสฺสโต  อิมาสุ   
ฉสุ ธาตูสุ อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต วิมุตฺตนฺติ ฯ   
     [๑๗๐]   ขีณาสวสฺส   ภิกฺขเว   ภิกขฺุโน   วุสิตวโต  กตกรณียสฺส   
โอหิตภารสฺส          อนุปปฺตฺตสทตฺถสฺส         ปริกขีฺณภวส ฺโชนสฺส   
สมฺมท ฺาวิมุตฺตสฺส   อยมนุธมฺโม   โหติ   เวยฺยากรณาย  ปวีธาตุ  โข   
อห  อาวุโส  อนตฺตโต  อุปคจฺฉึ  น  จ  ปวีธาตุนิสฺสิต  อตฺตาน  เย จ   
ปวีธาตุนิสฺสิตา    อุปาทายุปาทานา   เจตโส   อธิฏานาภินิเวสานุสยา    
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เตส  ขยา  วิราคา  นิโรธา  จาคา  ปฏินิสฺสคฺคา  วิมุตฺต  เม  จิตฺตนฺติ   
ปชานามิ   อาโปธาตุ   โข   อห  อาวุโส  ...  เตโชธาตุ  โข  อห   
อาวุโส  ...  วาโยธาตุ  โข  อห  อาวุโส  ...  อากาสธาตุ โข อห   
อาวุโส   ...   วิ ฺาณธาตุ  โข  อห  อาวุโส  อนตฺตโต  อุปคจฺฉึ  น   
จ     วิ ฺาณธาตุนิสฺสิต    อตฺตาน    เย    จ    วิ ฺาณธาตุนิสฺสิตา   
อุปาทายุปาทานา  เจตโส  อธิฏานาภินิเวสานุสยา  เตส  ขยา  วิราคา   
นิโรธา   จาคา   ปฏินิสฺสคฺคา   วิมุตฺต   เม  จิตฺตนฺติ  ปชานามิ  เอว   
โข  เม  อาวุโส  ชานโต  เอว  ปสฺสโต  อิมาสุ  ฉสุ ธาตูสุ อนุปาทาย   
อาสเวหิ   จิตฺต   วิมุตฺตนฺติ  ฯ  ตสฺส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  สาธูติ  ภาสิต   
อภินนฺทิตพฺพ   อนโุมทิตพฺพ   ฯ  สาธูติ  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา  อนุโมทิตฺวา   
อุตฺตรึ   ปโ ฺห   ปุจฺฉิตพฺโพ   ฉ   โข   ปนิมานิ  อาวุโส  อชฺฌตฺติกานิ   
พาหิรานิ    อายตนานิ   เตน   ภควตา   ชานตา   ปสสฺตา   อรหตา   
สมฺมาสมฺพุทฺเธน   สมฺมทกฺขาตานิ   กตมานิ   ฉ   จกฺขุ  เจว  รูปา  จ   
โสต  จ  สททฺา  จ  ฆาน  จ  คนฺธา  จ  ชิวฺหา  จ  รสา จ กาโย จ   
โผฏพฺพา   จ   มโน   จ   ธมฺมา   จ   อิมานิ   โข   อาวุโส  ฉ   
อชฺฌตฺติกานิ   พาหิรานิ   อายตนานิ   เตน   ภควตา  ชานตา  ปสสฺตา   
อรหตา     สมฺมาสมฺพุทฺเธน    สมฺมทกฺขาตานิ    ฯ    กถ    ชานโต   
ปนายสฺมโต   กถ   ปสฺสโต   อิเมสุ  ฉสุ  อชฌฺตฺติกพาหิเรสุ  อายตเนสุ   
อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต วิมุตฺตนฺติ ฯ   
     [๑๗๑]   ขีณาสวสฺส   ภิกฺขเว   ภิกขฺุโน   วุสิตวโต  กตกรณียสฺส    
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โอหิตภารสฺส  อนุปฺปตฺตสทตฺถสฺส   ปริกฺขีณภวส ฺโชนสฺส  สมฺม- 
ท ฺาวิมุตฺตสฺส    อยมนุธมฺโม    โหติ    เวยฺยากรณาย    จกฺขุสมฺึ   
อาวุโส    รูเป    จกฺขุวิ ฺาเณ    จกฺขุวิ ฺาณวิ ฺาตพฺเพสุ    ธมฺเมสุ   
โย  ฉนฺโท  โย  ราโค  ยา  นนฺทิ  ยา  ตณฺหา  เย  อุปาทายุปาทานา   
เจตโส   อธิฏานาภินิเวสานุสยา  เตส  ขยา  วิราคา  นิโรธา  จาคา   
ปฏินิสฺสคฺคา    วิมุตฺต    เม   จิตฺตนฺติ   ปชานามิ   โสตสฺมึ   อาวุโส   
สทฺเท  โสตวิ ฺาเณ  ...  ฆานสฺมึ  อาวุโส  คนฺเธ  ฆานวิ ฺาเณ ...   
ชิวฺหาย  อาวุโส  รเส  ชิวฺหาวิ ฺาเณ  ...  กายสฺมึ อาวุโส โผฏพฺเพ   
กายวิ ฺาเณ     ...    มนสฺมึ    อาวุโส    ธมฺเม    มโนวิ ฺาเณ   
มโนวิ ฺาณวิ ฺาตพฺเพสุ   ธมฺเมสุ   โย  ฉนฺโท  โย  ราโค  ยา  นนฺท ิ  
ยา  ตณฺหา  เย [๑]  อุปาทายุปาทานา เจตโส อธิฏานาภินิเวสานุสยา   
เตส  ขยา  วิราคา  นิโรธา  จาคา  ปฏินิสฺสคฺคา  วิมุตฺต  เม  จิตฺตนฺติ   
ปชานามิ   เอว   โข   เม   อาวุโส  ชานโต  เอว  ปสสฺโต  อิเมสุ   
ฉสุ    อชฺฌตฺติกพาหิเรสุ    อายตเนสุ    อนุปาทาย   อาสเวหิ   จิตฺต   
วิมุตฺตนฺติ   ฯ   ตสฺส   ภิกขฺเว   ภิกฺขุโน   สาธูติ  ภาสิต  อภินนฺทิตพฺพ   
อนุโมทิตพฺพ   ฯ   สาธูติ   ภาสิต   อภินนฺทิตฺวา   อนุโมทิตฺวา   อุตฺตรึ   
ปโ ฺห    ปุจฺฉิตพฺโพ    กถ    ชานโต    ปนายสฺมโต   กถ   ปสสฺโต   
อิมสฺมิ ฺจ     สวิ ฺาณเก     กาเย    พหิทฺธา    จ    สพฺพนิมิตฺเตสุ   
อหงฺการมมงฺการมานานุสยา สุสมูหตาติ ฯ   
     [๑๗๒]   ขีณาสวสฺส   ภิกฺขเว   ภิกขฺุโน   วุสิตวโต  กตกรณียสฺส   
#๑ โป. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ    
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โอหิตภารสฺส          อนุปปฺตฺตสทตฺถสฺส         ปริกขีฺณภวส ฺโชนสฺส   
สมฺมท ฺาวิมุตฺตสฺส   อยมนุธมฺโม   โหติ   เวยฺยากรณาย   ปุพฺเพ   โข   
อห   อาวุโส   อาคาริยภูโต   สมาโน   อวิทฺทสุ   อโหสึ   ตสฺส  เม   
ตถาคโต   วา  ตถาคตสาวโก  วา  ธมฺม  เทเสติ  ตาห  ธมฺม  สุตฺวา   
ตถาคเต  สทฺธ  ปฏิลภึ  ฯ  โส  เตน  สทฺธาปฏิลาเภน  สมนฺนาคโต อิติ   
ปฏิส ฺจิกฺขึ   สมฺพาโธ   ฆราวาโส   รชาปโถ   อพฺโภกาโส   ปพฺพชฺชา   
นยิท    สุกร    อคาร   อชฌฺาวสตา   เอกนฺตปริปุณฺณ   เอกนฺตปริสุทฺธ   
สงฺขลิขิต    พฺรหฺมจริย    จริตุ    ยนฺนนูาห   เกสมสฺสุ   โอหาเรตฺวา   
กาสายานิ  วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพเชยฺยนฺติ ฯ   
โส  โข  อห  อาวุโส  อปเรน  สมเยน  อปฺป  วา  โภคกฺขนฺธ  ปหาย   
มหนฺต   วา   โภคกฺขนฺธ   ปหาย   อปฺป   วา   าติปริวฏฏ   ปหาย   
มหนฺต   วา   าติปริวฏฏ   ปหาย  เกสมสฺสุ  โอหาเรตฺวา  กาสายานิ   
วตฺถานิ   อจฺฉาเทตฺวา   อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชึ  ฯ  โส  เอว   
ปพฺพชิโต     สมาโน    ภิกฺขูน    สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน    ปาณาติปาต   
ปหาย    ปาณาติปาตา    ปฏิวิรโต    อโหสึ   นิหิตทณฺโฑ   นิหิตสตฺโถ   
ลชชฺี   ทยาปนฺโน   สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป   อโหสึ  ๑  ฯ  อทินฺนาทาน9   
ปหาย    อทินฺนาทานา   ปฏิวิรโต   อโหสึ   ทินฺนาทายี   ทินฺนปาฏิกงฺขี   
อเถเนน  สุจิภูเตน  อตฺตนา  วิหาสึ  ฯ  อพฺรหฺมจรยิ  ปหาย  พฺรหฺมจารี   
อโหสึ   อาราจารี   วิรโต   เมถุนา  คามธมฺมา  ฯ  มสุาวาท  ปหาย   
มุสาวาทา   ปฏิวิรโต   อโหสึ   สจฺจวาที  สจฺจสนฺโธ  เถโต  ปจฺจยิโก   
#๑ ม. ย.ุ วิหาสึ ฯ    
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อวิสวาทโก   โลกสฺส   ฯ   ปสุณ   วาจ   ปหาย   ปสณุาย   วาจาย   
ปฏิวิรโต    อโหสึ    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  อโหสึ  ฯ  ผรุส   
วาจ   ปหาย   ผรุสาย   วาจาย   ปฏิวิรโต  อโหสึ  ยา  สา  วาจา   
เนลา     กณฺณสุขา    เปมนียา    หทยงฺคมา    โปรี    พหุชนกนฺตา   
พหุชนมนาปา   ตถารูป   วาจ  ภาสิตา  อโหสึ  ฯ  สมฺผปฺปลาป  ปหาย   
สมฺผปฺปลาปา    ปฏิวิรโต    อโหส ึ   กาลวาที    ภูตวาที   อตฺถวาที   
ธมฺมวาที  วินยวาที  นิธานวตึ  วาจ  ภาสิตา  อโหสึ  กาเลน  สาปเทส   
ปริยนฺตวตึ   อตฺถส ฺหิต   ฯ   โส   พีชคามภูตคามสมารมฺภา   ปฏิวิรโต   
อโหสึ   เอกภตฺติโก   อโหสึ   รตฺตูปรโต   วิรโต   ๑  วิกาลโภชนา   
นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา     ปฏิวิรโต     อโหส ึ    มาลาคนฺธวิเลปน-   
ธารณมณฺฑนวิภูสนฏานา    ปฏิวิรโต   อโหส ึ  อุจฺจาสยน   มหาสยนา   
ปฏิวิรโต     อโหสึ     ชาตรูปรชตปฏคฺิคหณา     ปฏิวิรโต     อโหสึ   
อามกธ ฺปฏิคฺคหณา   ปฏิวิรโต   อโหสึ   อามกมสปฏิคฺคหณา   ปฏิวิรโต   
อโหสึ   อิตฺถกีุมาริกาปฏิคฺคหณา   ปฏิวิรโต   อโหส ึ  ทาสีทาสปฏิคฺคหณา   
ปฏิวิรโต      อโหสึ      อเชฬกปฏิคฺคหณา      ปฏิวิรโต     อโหสึ   
กุกฺกุฏสูกรปฏิคฺคหณา     ปฏิวิรโต    อโหสึ    หตฺถคิวาสฺสวลว- 
ปฏิคฺคหณา  ปฏิวิรโต  อโหสึ  เขตฺตวตฺถุปฏิคฺคหณา  ปฏิวิรโต  อโหสึ   
#๑ ยุ. ปฏิวิรโต ฯ    
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ทูเตยฺย   ปหณีคมนานุโยคา   ปฏิวิรโต   อโหส ึ  กยวิกฺกยา   ปฏิวิรโต   
อโหสึ    ตุลากูฏกสกูฏมานกูฏา   ปฏิวิรโต   อโหส ึ  อุกฺโกฏนว ฺจนนิกติ   
สาวิโยคา   ปฏิวิรโต   อโหสึ  เฉทนวธพนฺธนวิปราโมสอาโลปสหสาการา   
ปฏิวิรโต    อโหสึ    ฯ    โส   สนฺตุฏโ   อโหสึ   กายปริหาริเกน   
จีวเรน    กุจฺฉิปริหาริเกน    ปณฺฑปาเตน    [๑]    เยน   เยเนว   
ปกฺกมึ   สมาทาเยว   ปกฺกมึ   ฯ   เสยฺยถาป   นาม   ปกฺขี   สกุโณ   
เยน   เยเนว  เฑติ  สปตฺตภาโรว  เฑติ  เอวเมว  โข  อห  อาวุโส   
สนฺตุฏโ     อโหสึ     กายปริหาริเกน    จีวเรน    กจฺุฉิปริหาริเกน   
ปณฺฑปาเตน [๒]  เยน  เยเนว  ปกฺกมึ  สมาทาเยว  ปกฺกมึ ฯ   
     [๑๗๓]   โส  อิมินา  อริเยน  สลีกฺขนฺเธน  สมนนฺาคโต  อชฌฺตฺต   
อนวชฺชสุข   ปฏิสเวเทสึ  ฯ  โส  จกฺขุนา  รูป  ทิสวฺา  น  นิมิตฺตคฺคาหี   
อโหสึ     นานุพฺย ฺชนคฺคาหี    ยตฺวาธิกรณเมน    จกฺขุนฺทฺริย    อสวุต   
วิหรนฺต   อภิชฺฌาโทมนสสฺา   ปาปกา   อกุสลา   ธมฺมา  อนฺวาสฺสเวยฺยุ   
ตสฺส   สวราย   ปฏิปชฺช ึ รกฺขึ  จกฺขุนทฺฺริย  จกฺขุนฺทฺริเย  สวร  อาปชฺชึ   
โสเตน  สททฺ  สุตฺวา  ...  ฆาเนน  คนฺธ  ฆายิตฺวา  ... ชิวฺหาย รส   
สายิตฺวา  ...  กาเยน  โผฏพฺพ  ผุสิตฺวา  ...  มนสา  ธมฺม วิ ฺาย   
น     นิมิตฺตคฺคาหี     อโหสึ     นานุพฺย ฺชนคฺคาหี    ยตฺวาธิกรณเมน   
มนินฺทฺริย    อสวุต    วิหรนฺต    อภิชฌฺาโทมนสฺสา   ปาปกา   อกุสลา   
ธมฺมา    อนฺวาสฺสเวยฺยุ   ตสฺส   สวราย   ปฏิปชชฺึ   รกฺขึ   มนินฺทรฺิย   
มนินฺทฺริเย  สวร  อาปชชฺ ึฯ   
#๑-๒ ม. เอตฺถนฺตเร โส อิติ ทิสฺสติ ฯ    
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     [๑๗๔]  โส  อิมินา  อรเิยน  อินฺทฺริยสวเรน  สมนฺนาคโต อชฺฌตฺต   
อพฺยาเสกสุข  ปฏิสเวเทสึ  ฯ  [๑]  อภิกกฺนฺเต ปฏิกฺกนฺเต สมฺปชานการี   
อโหสึ    อาโลกิเต    วิโลกิเต    สมฺปชานการี   อโหสึ   สมฺมิ ฺชิเต   
ปสาริเต   สมฺปชานการี   อโหสึ   สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ  สมปฺชานการี   
อโหสึ    อสิเต    ปเต    ขายิเต   สายิเต   สมฺปชานการี   อโหสึ   
อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม    สมปฺชานการี    อโหสึ   คเต    ิเต   นิสินฺเน   
สุตฺเต ชาคริเต ภาสิเต ตุณฺหีภาเว สมฺปชานการี อโหสึ ฯ   
     [๑๗๕]  โส  อิมินา  จ  อริเยน  สีลกขฺนฺเธน  สมนฺนาคโต อิมินา   
จ    อริเยน    อินฺทฺริยสวเรน    สมนฺนาคโต   อิมนิา   จ   อริเยน   
สติสมฺปช ฺเน   สมนฺนาคโต   วิวิตฺต   เสนาสน   ภช ึ อร ฺ  รกฺุขมูล   
ปพฺพต   กนทฺร   คิริคุห   สุสาน   วนปตฺถ   อพฺโภกาส  ปลาลปุ ฺช  ฯ   
โส   ปจฺฉาภตฺต   ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต   นิสีท ึ  ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  อุชุ   
กาย  ปณิธาย  ปริมุข  สตึ  อุปฏเปตฺวา  ฯ  โส  อภิชฺฌ  โลเก ปหาย   
วิคตาภิชฺเฌน  เจตสา  วิหาสึ  อภิชฺฌาย  จิตฺต  ปรโิสเธสึ พฺยาปาทปโทส   
ปหาย       อพฺยาปนฺนจิตฺโต       วิหาสึ       สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป   
พฺยาปาทปโทสา    จิตฺต   ปริโสเธสึ   ถีนมิทฺธ   ปหาย   วิคตถนีมิทฺโธ   
วิหาสึ   อาโลกส ฺ ี   สโต   สมฺปชาโน   ถีนมิทฺธา   จิตฺต  ปรโิสเธสึ   
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ    ปหาย    อนุทฺธโต   วิหาสึ   อชฺฌตฺต   วูปสนฺตจิตฺโต   
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจา    จิตฺต   ปริโสเธสึ   วิจิกิจฺฉ   ปหาย   ติณฺณวิจิกิจฺโฉ   
วิหาสึ อกถกถี กุสเลสุ ธมเฺมสุ วิจิกิจฺฉาย จิตฺต ปริโสเธสึ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ โส ฯ    
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     [๑๗๖]  โส [๑] ป ฺจ นีวรเณ ปหาย เจตโส อุปกฺกิเลเส ป ฺาย   
ทุพฺพลีกรเณ   วิวิจฺเจว   กาเมหิ   วิวิจฺจ   อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก   
สวิจาร  วิเวกช  ปติสุข  ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหาสึ  วิตกฺกวิจาราน   
วูปสมา    อชฌฺตฺต    สมฺปสาทน    เจตโส    เอโกทภิาว    อวิตกกฺ   
อวิจาร   สมาธิช  ปติสุข  ทุติย  ฌาน  ...  ตติย  ฌาน  ...  จตุตฺถ   
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหาสึ ฯ   
     [๑๗๗]  โส  เอว  สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปรโิยทาเต อนงฺคเณ   
วิคตูปกฺกิเลเส   มุทุภูเต   กมฺมนิเย    ิเต   อาเน ฺชปฺปตฺเต  อาสวาน   
ขยาณาย   จิตฺต   อภินินฺนาเมสึ   ฯ   โส   อิท   ทกฺุขนฺติ   ยถาภูต   
อพฺภ ฺาสึ     อย     ทุกฺขสมุทโยติ     ยถาภูต    อพฺภ ฺาสึ    อย   
ทุกฺขนิโรโธติ   ยถาภูต   อพฺภ ฺาสึ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   
ยถาภูต    อพฺภ ฺาสึ    อิเม   อาสวาติ   ยถาภูต   อพฺภ ฺาสึ   อย   
อาสวสมุทโยติ      ยถาภตู     อพฺภ ฺาสึ     อย     อาสวนิโรโธติ   
ยถาภูต    อพฺภ ฺาสึ    อย    อาสวนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   ยถาภูต   
อพฺภ ฺาสึ   ฯ   ตสฺส  เม  เอว  ชานโต  เอว  ปสฺสโต  กามาสวาป   
จิตฺต   วิมุจฺจิตฺถ   ภวาสวาป   จิตฺต   วิมุจฺจิตฺถ   อวิชฺชาสวาป   จิตฺต   
วิมุจฺจิตฺถ   วิมุตฺตสฺมึ   วิมตฺุตมิติ   าณ   อโหสึ   ขีณา   ชาติ   วุสิต   
พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร   อิตฺถตฺตายาติ  อพฺภ ฺาสึ  ฯ  เอว   
โข   เม   อาวุโส   ชานโต   เอว   ปสฺสโต  อิมสฺมิ ฺจ  สวิ ฺาณเก   
กาเย    พหิทธฺา    จ    สพฺพนิมิตฺเตสุ    อหงฺการมมงฺการมานานุสยา   
#๑ โป. ม. อิเม ฯ    
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สุสมูหตาติ  ๑  ฯ  ตสฺส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  สาธูติ  ภาสิต  อภินนฺทิตพฺพ   
อนุโมทิตพฺพ   ฯ   สาธูติ   ภาสิต   อภินนฺทิตฺวา  อนุโมทิตฺวา  เอวมสฺส   
วจนีโย  ลาภา  โน  อาวุโส  สลุทฺธ  โน  อาวุโส  เย  มย อายสฺมนฺต   
ตาทิส สพฺรหฺมจารึ สมนุปสฺสามาติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                ฉวิโสธนสุตฺต ๒ นิฏ ิต ทุติย ฯ   
                      ___________   
#๑ โป. ม. สมูหตาติ ฯ  ๒ ม. ย.ุ ฉพฺพิโสธนสุตฺต ฯ    
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                       สปฺปุริสสตฺุต   
     [๑๗๘]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ   ภิกฺขโวติ  ฯ  ภทนฺเตติ  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ   
ภควา    เอตทโวจ    สปปฺุริสธมฺม ฺจ    โว    ภิกฺขเว   เทเสสฺสามิ   
อสปฺปุริสธมฺม ฺจ    ต   สณุาถ   สาธุก   มนสิกโรถ   ภาสิสฺสามีติ   ฯ   
เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๑๗๙]  ภควา  เอตทโวจ  กตโม  จ  ภิกฺขเว  อสปฺปุริสธมฺโม ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   อสปฺปุริโส   อุจฺจากุลา   ปพฺพชิโต  โหติ  ฯ  โส  อิติ   
ปฏิส ฺจิกฺขติ    อห    โขมหฺิ   อุจฺจากุลา   ปพฺพชโิต   อิเม   ปน ฺเ   
ภิกฺขู  น  อุจฺจากุลา  ปพฺพชิตาติ ฯ โส ตาย อุจฺจากุลีนตาย อตฺตานุกฺกเสติ   
ปร    วมฺเภติ   อย   ๑   ภิกขฺเว   อสปฺปุริสธมฺโม   ฯ   สปฺปุรโิส   
จ   โข  ภิกฺขเว  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ  น  โข  อุจฺจากุลีนตาย  โลภธมฺมา   
วา   ปริกฺขย   คจฺฉนฺติ   โทสธมฺมา  วา  ปรกิฺขย  คจฺฉนฺติ  โมหธมฺมา   
วา   ปริกฺขย   คจฺฉนฺติ   โน   เจป  อุจฺจากุลา  ปพฺพชิโต  โหติ  โส   
จ    โหติ    ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน   สามีจิปฏิปนฺโน   อนุธมฺมจารี   โส   
ตตฺถ  ปุชโฺช  โส  ตตฺถ  ปาสโสติ  ฯ  โส  ปฏิปทเยว  อนฺตร  กริตฺวา   
ตาย   อุจฺจากุลีนตาย  เนวตฺตานุกฺกเสติ  น  ปร  วมฺเภติ  อย  ภิกขฺเว   
สปฺปุริสธมฺโม ฯ   
#๑ ยุ. อยมฺป ฯ    
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     [๑๘๐]  ปนุ  จปร  ภิกขฺเว  อสปฺปุริโส  มหากลุา  ปพฺพชโิต โหติ   
มหาโภคกุลา   ปพฺพชิโต   โหติ   อุฬารโภคกุลา   ปพฺพชิโต   โหติ  ฯ   
โส    อิติ    ปฏิส ฺจิกฺขติ    อห   โขมฺหิ   อุฬารโภคกุลา   ปพฺพชโิต   
อิเม    ปน ฺเ    น   อุฬารโภคกุลา   ปพฺพชิตาติ   ฯ   โส   ตาย   
อุฬารโภคตาย    อตฺตานุกฺกเสติ    ปร    วมฺเภติ    อยมฺป   ภิกฺขเว   
อสปฺปุริสธมฺโม   ฯ   สปปฺุริโส   จ   โข   ภิกฺขเว   อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ   
น  โข  อุฬารโภคตาย  โลภธมฺมา  วา  ปริกฺขย  คจฺฉนฺติ โทสธมฺมา วา   
ปริกฺขย   คจฺฉนฺติ   โมหธมฺมา   วา   ปริกฺขย   คจฺฉนฺติ   โน   เจป   
อุฬารโภคกุลา   ปพฺพชิโต   โหติ   โส   จ  โหติ  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน   
สามีจิปฏิปนฺโน  อนุธมฺมจารี  โส  ตตฺถ  ปุชฺโช  โส  ตตฺถ  ปาสโสติ  ฯ   
โส  ปฏิปทเยว  อนฺตร  กรตฺิวา  ตาย  อุฬารโภคตาย  เนวตฺตานุกฺกเสติ   
น ปร วมฺเภติ อยมฺป ภิกฺขเว สปฺปุริสธมฺโม ฯ   
     [๑๘๑]  ปนุ  จปร  ภิกขฺเว  อสปฺปุริโส  าโต  โหติ  ยสสฺสี  ฯ   
โส   อิติ   ปฏิส ฺจิกฺขติ   อห   โขมฺหิ   าโต  ยสสฺสี  อิเม  ปน ฺเ   
ภิกฺขู  อปฺปาตา  อปฺเปสกฺขาติ  ฯ โส เตน าตตฺเตน ๑ อตฺตานุกฺกเสติ   
ปร   วมฺเภติ   อยมฺป   ภิกขฺเว  อสปฺปุริสธมฺโม  ฯ  สปฺปุริโส  จ  โข   
ภิกฺขเว   อิติ   ปฏิส ฺจิกฺขติ   น   โข   าตตฺเตน   โลภธมฺมา   วา   
ปริกฺขย    คจฺฉนฺติ   โทสธมฺมา   วา   ปริกฺขย   คจฺฉนฺติ   โมหธมฺมา   
วา   ปริกฺขย   คจฺฉนฺติ   โน   เจป   าโต   โหติ  ยสสฺสี  โส  จ   
โหติ   ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน   สามีจิปฏิปนฺโน   อนุธมฺมจารี   โส   ตตฺถ   
#๑ โป. าเตน ฯ ม. ตฺเตน ฯ    
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ปุชฺโช  โส  ตตฺถ  ปาสโสติ  ฯ โส ๑ เตน าตตฺเตน เนวตฺตานุกฺกเสติ   
น ปร วมฺเภติ อยมฺป ภิกฺขเว สปฺปุริสธมฺโม ฯ   
     [๑๘๒]    ปุน    จปร    ภิกฺขเว    อสปฺปุริโส   ลาภี   โหติ   
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาราน     ฯ     โส    อิติ   
ปฏิส ฺจิกฺขติ    อห    โขมหฺิ   ลาภี   จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจย-   
เภสชฺชปริกขฺาราน   อิเม   ปน ฺเ  ภิกฺขู  น  ลาภิโน  จีวรปณฺฑปาต-   
เสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ    ฯ    โส   เตน   ลาเภน   
อตฺตานุกฺกเสติ   ปร   วมฺเภติ   อยมฺป   ภิกฺขเว   อสปฺปุริสธมฺโม   ฯ   
สปฺปุริโส   จ   โข   ภิกฺขเว   อิติ   ปฏสิ ฺจิกฺขติ   น   โข  ลาเภน   
โลภธมฺมา   วา   ปริกฺขย   คจฺฉนฺติ  โทสธมฺมา  วา  ปริกฺขย  คจฺฉนฺติ   
โมหธมฺมา    วา    ปริกฺขย    คจฺฉนฺติ    โน   เจป   ลาภี   โหติ   
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาราน     โส    จ    โหติ   
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน  สามีจิปฏิปนฺโน  อนุธมฺมจารี  โส  ตตฺถ  ปชฺุโช  โส   
ตตฺถ   ปาสโสติ   ฯ   โส  ปฏิปทเยว  อนฺตร  กริตฺวา  เตน  ลาเภน   
เนวตฺตานุกฺกเสติ น ปร วมฺเภติ อยมฺป ภิกฺขเว สปฺปุริสธมฺโม ฯ   
     [๑๘๓]  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  อสปฺปุริโส  พหุสฺสโุต  โหติ  ฯ  โส   
อิติ    ปฏิส ฺจิกฺขติ   อห   โขมฺหิ   พหสฺุสุโต   อิเม   ปน ฺเ   ภิกฺขู   
น  พหุสฺสุตาติ  ฯ  โส  เตน  พาหุสจฺเจน  อตฺตานุกฺกเสติ  ปร  วมฺเภติ   
อยมฺป   ภิกฺขเว   อสปฺปุรสิธมฺโม   ฯ  สปฺปุริโส  จ  โข  ภิกฺขเว  อิติ   
ปฏิส ฺจิกฺขติ    น    โข    พาหุสจฺเจน    โลภธมฺมา   วา   ปริกฺขย   
#๑ ม. ย.ุ โส ปฏิปทเยว อนฺตร กริตฺวา ฯ    
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คจฺฉนฺติ   โทสธมฺมา   วา   ปริกฺขย  คจฺฉนฺติ  โมหธมฺมา  วา  ปรกิฺขย   
คจฺฉนฺติ  โน  เจป  พหุสฺสุโต  โหติ  โส  จ  โหติ  ธมมฺานุธมฺมปฏิปนฺโน   
สามีจิปฏิปนฺโน      อนุธมฺมจารี     โส     ตตฺถ     ปุชฺโช     โส   
ตตฺถ  ปาสโสติ  ฯ  โส  ปฏิปทเยว  อนฺตร  กริตฺวา  เตน  พาหุสจฺเจน   
เนวตฺตานุกฺกเสติ น ปร วมฺเภติ อยมฺป ภิกฺขเว สปฺปุริสธมฺโม ฯ   
     [๑๘๔]  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  อสปฺปุริโส  วินยธโร  โหติ  ฯ  โส   
อิติ    ปฏิส ฺจิกฺขติ   อห   โขมฺหิ   วินยธโร   อิเม   ปน ฺเ   ภิกฺขู   
น  วินยธราต ิ ฯ  โส  เตน  วินยธรตฺเตน  อตฺตานุกฺกเสติ  ปร วมฺเภติ   
อยมฺป   ภิกฺขเว   อสปฺปุรสิธมฺโม   ฯ  สปฺปุริโส  จ  โข  ภิกฺขเว  อิติ   
ปฏิส ฺจิกฺขติ   น   โข  วินยธรตฺเตน  โลภธมฺมา  วา  ปรกิฺขย  คจฺฉนฺติ   
โทสธมฺมา   วา   ปริกฺขย   คจฺฉนฺติ  โมหธมฺมา  วา  ปริกฺขย  คจฺฉนฺติ   
โน  เจป  วินยธโร  โหติ โส จ โหติ ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน สามีจิปฏิปนฺโน             
อนุธมฺมจารี    โส    ตตฺถ    ปชฺุโช    โส    ตตฺถ   ปาสโสติ   ฯ   
โส   ปฏิปทเยว  อนฺตร  กริตฺวา  เตน  วินยธรตฺเตน  เนวตฺตานุกฺกเสติ   
น ปร วมฺเภติ อยมฺป ภิกฺขเว สปฺปุริสธมฺโม ฯ   
     [๑๘๕]   ปุน   จปร   ภิกฺขเว  อสปฺปุริโส  ธมฺมกถิโก  โหติ  ฯ   
โส    อิติ   ปฏิส ฺจิกฺขติ   อห   โขมฺหิ   ธมฺมกถิโก   อิเม   ปน ฺเ   
ภิกฺขู   น   ธมฺมกถิกาติ   ฯ  โส  เตน  ธมฺมกถิกตฺเตน  อตฺตานุกฺกเสติ   
ปร   วมฺเภติ   อยมฺป   ภิกขฺเว   อสปฺปุริสธมฺโม   ฯ   สปฺปุรโิส   จ   
โข   ภิกฺขเว   อิติ   ปฏิส ฺจิกฺขติ   น  โข  ธมฺมกถกิตฺเตน  โลภธมฺมา    
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วา   ปริกฺขย   คจฺฉนฺติ   โทสธมฺมา  วา  ปรกิฺขย  คจฺฉนฺติ  โมหธมฺมา   
วา   ปริกฺขย   คจฺฉนฺติ   โน   เจป  ธมมฺกถิโก  โหติ  โส  จ  โหติ   
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน     สามีจิปฏิปนฺโน     อนุธมฺมจารี    โส    ตตฺถ   
ปุชฺโช   โส   ตตฺถ   ปาสโสติ   ฯ   โส  ปฏิปทเยว  อนฺตร  กริตฺวา   
เตน   ธมฺมกถิกตฺเตน   เนวตฺตานุกฺกเสติ   น   ปร   วมฺเภติ   อยมฺป   
ภิกฺขเว สปฺปุริสธมฺโม ฯ   
     [๑๘๖]  ปนุ  จปร  ภิกขฺเว  อสปฺปุริโส  อาร ฺโก  ๑  โหติ ฯ   
โส    อิติ   ปฏิส ฺจิกฺขติ   อห   โขมฺหิ   อาร ฺโก   อิเม   ปน ฺเ   
ภิกฺขู   น   อาร ฺกาติ   ฯ  โส  เตน  อาร ฺกตฺเตน  อตฺตานุกฺกเสติ   
ปร   วมฺเภติ   อยมฺป   ภิกขฺเว  อสปฺปุริสธมฺโม  ฯ  สปฺปุริโส  จ  โข   
ภิกฺขเว    อิติ    ปฏิส ฺจิกฺขติ   น   โข   อาร ฺกตฺเตน   โลภธมฺมา   
วา   ปริกฺขย   คจฺฉนฺติ   โทสธมฺมา  วา  ปรกิฺขย  คจฺฉนฺติ  โมหธมฺมา   
วา   ปริกฺขย   คจฺฉนฺติ   โน   เจป  อาร ฺโก  โหติ  โส  จ  โหติ   
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน     สามีจิปฏิปนฺโน     อนุธมฺมจารี    โส    ตตฺถ   
ปุชฺโช   โส   ตตฺถ   ปาสโสติ   ฯ   โส  ปฏิปทเยว  อนฺตร  กริตฺวา   
เตน   อาร ฺกตฺเตน   เนวตฺตานุกฺกเสติ   น   ปร   วมฺเภติ   อยมฺป   
ภิกฺขเว สปฺปุริสธมฺโม ฯ   
     [๑๘๗]  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  อสปฺปุริโส  ปสุกูลโิก  โหติ  ฯ  โส   
อิติ    ปฏิส ฺจิกฺขติ   อห   โขมฺหิ   ปสุกลูิโก   อิเม   ปน ฺเ   ภิกฺขู   
น   ปสุกูลิกาติ   ฯ   โส   เตน   ปสุกูลกิตฺเตน   อตฺตานุกฺกเสติ  ปร   
#๑ โป. ม. อาร ฺ ิโก ฯ    
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วมฺเภติ   อยมฺป   ภิกฺขเว   อสปฺปุริสธมฺโม   ฯ   สปปฺุริโส   จ   โข   
ภิกฺขเว   อิติ   ปฏิส ฺจิกฺขติ   น   โข   ปสุกูลิกตฺเตน  โลภธมฺมา  วา   
ปริกฺขย   คจฺฉนฺติ   โทสธมฺมา   วา  ปรกิฺขย  คจฺฉนฺติ  โมหธมฺมา  วา   
ปริกฺขย  คจฺฉนฺติ  โน เจป ปสุกูลิโก โหติ โส จ โหติ ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน   
สามีจิปฏิปนฺโน      อนุธมฺมจารี     โส     ตตฺถ     ปุชฺโช     โส   
ตตฺถ  ปาสโสติ  ฯ  โส  ปฏิปทเยว  อนฺตร  กริตฺวา  เตน ปสุกูลกิตฺเตน   
เนวตฺตานุกฺกเสติ น ปร วมฺเภติ อยมฺป ภิกฺขเว สปฺปุริสธมฺโม ฯ   
     [๑๘๘]   ปุน   จปร  ภิกฺขเว  อสปฺปุริโส  ปณฺฑปาติโก  โหติ  ฯ   
โส   อติ   ปฏิส ฺจิกฺขติ   อห   โขมฺหิ   ปณฺฑปาติโก   อิเม   ปน ฺเ   
ภิกฺขู   น  ปณฺฑปาติกาติ  ฯ  โส  เตน  ปณฺฑปาติกตฺเตน  อตฺตานุกฺกเสติ   
ปร   วมฺเภติ   อยมฺป   ภิกขฺเว   อสปฺปุริสธมฺโม   ฯ   สปฺปุรโิส   จ   
โข    ภิกฺขเว    อิติ    ปฏิส ฺจิกฺขติ    น    โข    ปณฺฑปาติกตฺเตน   
โลภธมฺมา   วา   ปริกฺขย   คจฺฉนฺติ  โทสธมฺมา  วา  ปริกฺขย  คจฺฉนฺติ   
โมหธมฺมา   วา   ปริกฺขย   คจฺฉนฺติ   โน   เจป   ปณฺฑปาติโก  โหติ   
โส    จ    โหติ   ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน   สามีจิปฏิปนฺโน   อนุธมฺมจารี   
โส   ตตฺถ   ปุชฺโช   โส  ตตฺถ  ปาสโสติ  ฯ  โส  ปฏิปทเยว  อนฺตร   
กริตฺวา   เตน   ปณฺฑปาติกตฺเตน   เนวตฺตานุกฺกเสติ   น  ปร  วมฺเภติ   
อยมฺป ภิกฺขเว สปฺปุริสธมฺโม ฯ   
     [๑๘๙]  ปุน  จปร  ภิกขฺเว  อสปฺปุริโส  รุกฺขมูลโิก  โหติ  ฯ โส   
อิติ   ปฏิส ฺจิกฺขติ   อห   โขมฺหิ   รุกฺขมูลิโก   อิเม   ปน ฺเ   ภิกฺขู    
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น   รุกฺขมูลิกาติ   ฯ   โส   เตน  รุกฺขมูลกิตฺเตน  อตฺตานุกฺกเสติ  ปร   
วมฺเภติ   อยมฺป   ภิกฺขเว   อสปฺปุริสธมฺโม   ฯ   สปปฺุริโส   จ   โข   
ภิกฺขเว   อิติ   ปฏิส ฺจิกฺขติ   น   โข  รกฺุขมูลิกตฺเตน  โลภธมฺมา  วา   
ปริกฺขย   คจฺฉนฺติ   โทสธมฺมา   วา  ปรกิฺขย  คจฺฉนฺติ  โมหธมฺมา  วา   
ปริกฺขย   คจฺฉนฺติ   โน   เจป   รกฺุขมูลโิก   โหติ   โส   จ   โหติ   
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน  สามีจิปฏิปนฺโน  อนุธมฺมจารี  โส  ตตฺถ  ปชฺุโช  โส   
ตตฺถ  ปาสโสติ  ฯ  โส  ปฏิปทเยว  อนฺตร  กริตฺวา เตน รุกฺขมูลกิตฺเตน   
เนวตฺตานุกฺกเสติ น ปร วมฺเภติ อยมฺป ภิกฺขเว สปฺปุริสธมฺโม ฯ   
     [๑๙๐]   ปุน  จปร  ภิกฺขเว  อสปฺปุริโส  โสสานิโก  โหติ  ...   
อพฺโภกาสิโก  โหติ  ...  เนสชฺชิโก  โหติ ... ยถาสนฺถติโก โหติ ...   
เอกาสนิโก   โหติ  ฯ  โส  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ  อห  โขมฺหิ  เอกาสนิโก   
อิเม   ปน ฺเ  ภิกฺขู  น  เอกาสนิกาติ  ฯ  โส  เตน  เอกาสนิกตฺเตน   
อตฺตานุกฺกเสติ   ปร   วมฺเภติ   อยมฺป   ภิกฺขเว   อสปฺปุริสธมฺโม   ฯ   
สปฺปุริโส   จ  โข  ภิกฺขเว  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ  น  โข  เอกาสนิกตฺเตน   
โลภธมฺมา   วา   ปริกฺขย   คจฺฉนฺติ  โทสธมฺมา  วา  ปริกฺขย  คจฺฉนฺติ   
โมหธมฺมา   วา   ปริกฺขย   คจฺฉนฺติ   โน   เจป   เอกาสนิโก  โหติ   
โส    จ    โหติ   ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน   สามีจิปฏิปนฺโน   อนุธมฺมจารี   
โส   ตตฺถ   ปุชฺโช   โส  ตตฺถ  ปาสโสติ  ฯ  โส  ปฏิปทเยว  อนฺตร   
กริตฺวา   เตน   เอกาสนิกตฺเตน   เนวตฺตานุกฺกเสติ   น  ปร  วมฺเภติ   
อยมฺป ภิกฺขเว สปฺปุริสธมฺโม ฯ    
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     [๑๙๑]  ปุน  จปร  ภิกขฺเว  อสปฺปุริโส  วิวิจฺเจว  กาเมหิ วิวิจฺจ   
อกุสเลหิ   ธมฺเมหิ   สวิตกฺก   สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข  ปม  ฌาน   
อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    ฯ    โส    อิติ   ปฏิส ฺจิกฺขติ   อห   โขมหฺิ   
ปมชฺฌานสมาปตฺติยา   ลาภี  อิเม  ปน ฺเ  ภิกฺขู  ปมชฺฌานสมาปตฺติยา   
น      ลาภิโนติ      ฯ     โส     ตาย     ปมชฺฌานสมาปตฺติยา   
อตฺตานุกฺกเสติ   ปร   วมฺเภติ   อยมฺป   ภิกฺขเว   อสปฺปุริสธมฺโม   ฯ   
สปฺปุริโส   จ   โข   ภิกฺขเว  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ  ปมชฺฌานสมาปตฺติยาป   
โข    อคมฺมยตา    ๑    วุตฺตา    ภควตา    เยน    เยน    หิ   
ม ฺนฺติ    ตโต    ต    โหติ   อ ฺถาติ   ฯ   โส   อคมฺมยต ฺเว   
อนฺตร   กริตฺวา   ตาย   ปมชฺฌานสมาปตฺติยา   เนวตฺตานุกฺกเสติ   น   
ปร วมฺเภติ อยมฺป ภิกฺขเว สปฺปุริสธมฺโม ฯ   
     [๑๙๒]   ปุน  จปร  ภิกฺขเว  อสปฺปุริโส  วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา   
อชฺฌตฺต   สมฺปสาทน   เจตโส   เอโกทิภาว  อวิตกฺก  อวิจาร  สมาธิช   
ปติสุข   ทุติย  ฌาน  ...  ตติย  ฌาน  ...  จตุตฺถ  ฌาน  อุปสมฺปชชฺ   
วิหรติ   ฯ   โส  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ  อห  โขมฺหิ  จตุตฺถชฺฌานสมาปตฺติยา   
ลาภี       อิเม      ปน ฺเ      ภิกฺขู      จตุตฺถชฺฌานสมาปตฺติยา   
น   ลาภิโนติ   ฯ   โส   ตาย  จตุตฺถชฺฌานสมาปตฺติยา  อตฺตานุกฺกเสติ   
ปร   วมฺเภติ   อยมฺป   ภิกขฺเว   อสปฺปุริสธมฺโม   ฯ   สปฺปุรโิส   จ   
#๑ ยุ. อตมฺมยตาติ ทิสฺสติ ฯ  สี.  อกมมฺยทา อกมฺมยตาตี ทุวิเธน ทิสฺสติ ฯ   
#ม. อตมฺมยาติ ทิสฺสติ ฯ    
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โข    ภิกฺขเว    อิติ    ปฏิส ฺจิกฺขติ    จตุตฺถชฺฌานสมาปตฺติยาป   โข   
อคมฺมยตา   วุตฺตา   ภควตา   เยน   เยน   หิ   ม ฺนฺติ   ตโต  ต   
โหติ   อ ฺถาติ   ฯ   โส   อคมฺมยต ฺเว   อนฺตร   กริตฺวา   ตาย   
จตุตฺถชฺฌานสมาปตฺติยา   เนวตฺตานุกฺกเสติ   น   ปร   วมฺเภติ   อยมฺป   
ภิกฺขเว สปฺปุริสธมฺโม ฯ   
     [๑๙๓]   ปุน   จปร   ภิกฺขเว   อสปฺปุริโส   [๑]  รูปส ฺาน   
สมติกฺกมา    ปฏิฆส ฺาน    อตฺถงฺคมา    นานตฺตส ฺาน   อมนสิการา   
อนนฺโต  อากาโสติ  อากาสาน ฺจายตน  อุปสมฺปชชฺ  วิหรติ  ฯ  โส  อิติ   
ปฏิส ฺจิกฺขติ     อห    โขมฺหิ    อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติยา    ลาภี   
อิเม   ปน ฺเ   ภิกฺขู   อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติยา  น  ลาภิโนติ  ฯ   
โส   ตาย   อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติยา  อตฺตานุกฺกเสติ  ปร  วมฺเภติ   
อยมฺป   ภิกฺขเว   อสปฺปุรสิธมฺโม   ฯ  สปฺปุริโส  จ  โข  ภิกฺขเว  อิติ   
ปฏิส ฺจิกฺขติ      อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติยาป     โข     อคมฺมยตา   
วุตฺตา  ภควตา  เยน  เยน  หิ  ม ฺนฺติ  ตโต  ต  โหติ  อ ฺถาติ  ฯ   
โส  อคมฺมยต ฺเว  อนฺตร  กริตฺวา  ตาย  อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติยา   
เนวตฺตานุกฺกเสติ      น     ปร     วมฺเภติ     อยมฺป     ภิกฺขเว   
สปฺปุริสธมฺโม ฯ   
     [๑๙๔]  ปุน  จปร  ภิกขฺเว  อสปฺปุริโส สพฺพโส อากาสาน ฺจายตน   
สมติกฺกมฺม    ๒    อนนฺต   วิ ฺาณนฺติ   วิ ฺาณ ฺจายตน   อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ  ฯ  โส  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ  อห  โขมฺหิ วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺติยา   
#๑ ม. เอตฺถนฺตเร สพฺพโสติ ทิสฺสติ ฯ  ๒ ย.ุ สมติกกฺมา ฯ    
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ลาภี      อิเม      ปน ฺเ     ภิกฺขู     วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺติยา   
น     ลาภิโนติ     ฯ     โส    ตาย    วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺติยา   
อตฺตานุกฺกเสติ   ปร   วมฺเภติ   อยมฺป   ภิกฺขเว   อสปฺปุริสธมฺโม   ฯ   
สปฺปุริโส  จ  โข  ภิกฺขเว  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺติยาป   
โข     อคมฺมยตา     วุตฺตา     ภควตา     เยน     เยน     หิ   
ม ฺนฺติ   ตโต   ต   โหติ   อ ฺถาติ  ฯ  โส  อคมฺมยต ฺเว  อนฺตร   
กริตฺวา    ตาย    วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺติยา    เนวตฺตานุกฺกเสติ   น   
ปร วมฺเภติ อยมฺป ภิกฺขเว สปฺปุริสธมฺโม ฯ   
     [๑๙๕]  ปุน  จปร  ภิกขฺเว  อสปฺปุริโส  สพฺพโส  วิ ฺาณ ฺจายตน   
สมติกฺกมฺม      นตฺถิ      กิ ฺจีติ      อากิ ฺจ ฺายตน     อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ  ฯ  โส  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ  อห  โขมฺหิ อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติยา   
ลาภี      อิเม      ปน ฺเ     ภิกฺขู     อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติยา   
น     ลาภิโนติ     ฯ     โส    ตาย    อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติยา   
อตฺตานุกฺกเสติ   ปร   วมฺเภติ   อยมฺป   ภิกฺขเว   อสปฺปุริสธมฺโม   ฯ   
สปฺปุริโส  จ  โข  ภิกฺขเว  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติยาป   
โข     อคมฺมยตา     วุตฺตา     ภควตา     เยน     เยน     หิ   
ม ฺนฺติ    ตโต    ต    โหติ   อ ฺถาติ   ฯ   โส   อคมฺมยต ฺเว   
อนฺตร   กริตฺวา   ตาย   อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติยา   เนวตฺตานุกฺกเสติ   
น ปร วมฺเภติ อยมฺป ภิกฺขเว สปฺปุริสธมฺโม ฯ   
     [๑๙๖]   ปุน  จปร  ภิกฺขเว  อสปฺปุริโส  [๑]  อากิ ฺจ ฺายตน   
#๑ เอตฺถนฺตเร สพฺพโสติ ทิสฺสติ ฯ    
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สมติกฺกมฺม   เนวส ฺานาส ฺายตน   อุปสมฺปชชฺ   วิหรติ   ฯ  โส  อิติ   
ปฏิส ฺจิกฺขติ      อห      โขมฺหิ     เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติยา   
ลาภี     อิเม    ปน ฺเ    ภิกฺขู    เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติยา   
น    ลาภิโนติ    ฯ    โส   ตาย   เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติยา   
อตฺตานุกฺกเสติ   ปร   วมฺเภติ   อยมฺป   ภิกฺขเว   อสปฺปุริสธมฺโม   ฯ   
สปฺปุริโส จ โข ภิกฺขเว อิติ ปฏิส ฺจิกฺขติ เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติยาป   
โข     อคมฺมยตา     วุตฺตา     ภควตา     เยน     เยน     หิ   
ม ฺนฺติ   ตโต   ต   โหติ   อ ฺถาติ  ฯ  โส  อคมฺมยต ฺเว  อนฺตร   
กริตฺวา    ตาย    เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติยา   เนวตฺตานุกฺกเสติ   
น ปร วมฺเภติ อยมฺป ภิกฺขเว สปฺปุริสธมฺโม ฯ   
     [๑๙๗]  ปุน  จปร ภิกฺขเว สปฺปุริโส สพฺพโส เนวส ฺานาส ฺายตน   
สมติกฺกมฺม      ส ฺาเวทยิตนิโรธ      อุปสมฺปชฺช      วิหรติ     ฯ   
ป ฺายปสฺส  ๑  ทิสฺวา  อาสวา  ปริกฺขีณา ๒ โหนฺติ ฯ อย โข ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ น กิ ฺจิ ม ฺติ น กุหิ ฺจิ ม ฺติ น เกนจิ ม ฺตีติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                  สปฺปุริสสุตฺต นิฏ ิต ตติย ฯ   
                       ___________   
#๑ โป. ม. ยุ. ป ฺายจสฺส ฯ  ๒ ยุ. ปริกฺขยาเปนฺติ ฯ    
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                   เสวิตพฺพาเสวิตพฺพสุตฺต   
     [๑๙๘]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ   ภิกฺขโวติ  ฯ  ภทนฺเตติ  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ   
ภควา    เอตทโวจ   เสวิตพฺพาเสวิตพฺพ   โว   ภิกฺขเว   ธมฺมปริยาย   
เทเสสฺสามิ   ต   สุณาถ   สาธุก   มนสกิโรถ   ภาสิสฺสามีติ  ฯ  เอว   
ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๑๙๙]  ภควา  เอตทโวจ  กายสมาจารปห  ๑  ภิกฺขเว ทุวิเธน   
วทามิ       เสวิตพฺพมฺป      อเสวิตพฺพมฺป      ต ฺจ      อ ฺม ฺ   
กายสมาจาร   วจีสมาจารปห   ภิกฺขเว   ทุวิเธน   วทามิ  เสวิตพฺพมฺป   
อเสวิตพฺพมฺป     ต ฺจ     อ ฺม ฺ    วจีสมาจาร    มโนสมาจารปห   
ภิกฺขเว     ทุวิเธน    วทามิ    เสวิตพฺพมฺป    อเสวิตพฺพมฺป    ต ฺจ   
อ ฺม ฺ    มโนสมาจาร    จิตฺตุปฺปาทปห   ภิกฺขเว   ทุวิเธน   วทามิ   
เสวิตพฺพมฺป      อเสวิตพฺพมฺป      ต ฺจ     อ ฺม ฺ     จิตฺตุปฺปาท   
ส ฺาปฏิลาภปห   ภิกฺขเว   ทุวิเธน   วทามิ  เสวิตพฺพมฺป  อเสวิตพฺพมฺป   
ต ฺจ      อ ฺม ฺ      ส ฺาปฏิลาภ     ทฏิ ิปฏลิาภปห     ภิกฺขเว   
ทุวิเธน    วทามิ    เสวิตพฺพมฺป    อเสวิตพฺพมฺป    ต ฺจ    อ ฺม ฺ   
ทิฏ ิปฏิลาภ     อตฺตภาวปฏิลาภปห     ภิกฺขเว     ทุวิเธน     วทามิ   
เสวิตพฺพมฺป อเสวิตพฺพมฺป ต ฺจ อ ฺม ฺ อตฺตภาวปฏิลาภนฺติ ฯ   
#๑ ม. กายสมาจารปาห ฯ    
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     [๒๐๐]   เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  สารีปตฺุโต  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อิมสฺส   โข   อห   ภนฺเต   ภควตา  สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส  วิตฺถาเรน   
อตฺถ   อวิภตฺตสฺส   เอว  วิตฺถาเรน  อตฺถ  อาชานามิ  กายสมาจารปห   
ภิกฺขเว     ทุวิเธน    วทามิ    เสวิตพฺพมฺป    อเสวิตพฺพมฺป    ต ฺจ   
อ ฺม ฺ    กายสมาจารนฺติ    อิติ    โข    ปเนต   วุตฺต   ภควตา   
กิ ฺเจต   ปฏจฺิจ   วุตฺต   ฯ   ยถารูป   ภนฺเต  กายสมาจาร  เสวโต   
อกุสลา   ธมมฺา   อภิวฑฺฒนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   ปริหายนฺติ   เอวรูโป   
กายสมาจาโร  น  เสวิตพฺโพ  ฯ  ยถารปู ฺจ  โข  ภนฺเต  กายสมาจาร   
เสวโต    อกสุลา   ธมฺมา   ปริหายนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   
เอวรูโป กายสมาจาโร เสวิตพฺโพ ฯ   
     [๒๐๑]   กถรูป   ภนฺเต  กายสมาจาร  เสวโต  อกุสลา  ธมฺมา   
อภิวฑฺฒนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   ปริหายนฺติ   ฯ   อิธ   ภนฺเต  เอกจฺโจ   
ปาณาติปาตี     โหติ     ลทฺุโท    โลหติปาณี    หตปหเต    นิวิฏโ   
อทยาปนฺโน   ปาณภูเตสุ   อทินฺนาทายี   โข   ปน  โหติ  ยนฺต  ปรสฺส   
ปรวิตฺตูปกรณ   คามคต   วา   อร ฺคต  วา  ต  อทินฺน  เถยฺยสงฺขาต   
อาทาตา   โหติ   กาเมสุ   มิจฺฉาจารี   โข   ปน   โหติ   ยา  ตา   
มาตุรกฺขิตา    ปตุรกฺขิตา   มาตาปตุรกฺขิตา   ภาตุรกฺขิตา   ภคินิรกฺขิตา   
าติรกฺขิตา  [๑]  สสฺสามิกา  สปริทณฺฑา  อนฺตมโส มาลาคุณปริกฺขิตฺตาป   
ตถารูปาสุ  จาริตฺต  อาปชฺชิตา  โหติ  ฯ  เอวรูป  ภนฺเต  กายสมาจาร   
เสวโต อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา ปรหิายนฺติ ฯ   
#๑ ม. เอตฺถนฺตเร โคตฺตรกฺขิตา ธมฺมรกฺขิตาติ ทิสฺสติ ฯ    
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     [๒๐๒]   กถรูป   ภนฺเต  กายสมาจาร  เสวโต  อกุสลา  ธมฺมา   
ปริหายนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   ฯ   อิธ   ภนฺเต  เอกจฺโจ   
ปาณาติปาต    ปหาย    ปาณาติปาตา    ปฏิวิรโต   โหติ   นิหิตทณฺโฑ   
นิหิตสตฺโถ     ลชชฺี     ทยาปนฺโน     สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป    วิหรติ   
อทินฺนาทาน   ปหาย   อทินฺนาทานา   ปฏิวิรโต   โหติ   ยนฺต   ปรสฺส   
ปรวิตฺตูปกรณ   คามคต   วา   อร ฺคต  วา  ต  อทินฺน  เถยฺยสงฺขาต   
น   อาทาตา   โหติ  กาเมสุ  มิจฺฉาจาร  ปหาย  กาเมสุ  มิจฺฉาจารา   
ปฏิวิรโต   โหติ   ยา   ตา   มาตุรกฺขิตา  ปตุรกฺขิตา  มาตาปตุรกฺขิตา   
ภาตุรกฺขิตา     ภคินิรกฺขิตา    าติรกฺขิตา    สสฺสามิกา    สปริทณฺฑา   
อนฺตมโส   มาลาคุณปริกฺขิตฺตาป   ตถารูปาสุ   จาริตฺต   น   อาปชฺชิตา   
โหติ   ฯ   เอวรูป   ภนฺเต   กายสมาจาร   เสวโต  อกุสลา  ธมฺมา   
ปริหายนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   ฯ  กายสมาจารปห  ภิกฺขเว   
ทุวิเธน    วทามิ    เสวิตพฺพมฺป    อเสวิตพฺพมฺป    ต ฺจ    อ ฺม ฺ   
กายสมาจารนฺติ อิติ ยนฺต วุตฺต ภควตา อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ   
     [๒๐๓]   วจีสมาจารปห   ภิกฺขเว   ทุวิเธน  วทามิ  เสวิตพฺพมฺป   
อเสวิตพฺพมฺป    ต ฺจ   อ ฺม ฺ   วจีสมาจารนฺติ   อิติ   โข   ปเนต   
วุตฺต   ภควตา  กิ ฺเจต  ปฏิจฺจ  วุตฺต  ฯ  ยถารูป  ภนฺเต  วจีสมาจาร   
เสวโต    อกสุลา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   กุสลา   ธมมฺา   ปริหายนฺติ   
เอวรูโป   วจีสมาจาโร   น   เสวิตพฺโพ   ฯ  ยถารปู ฺจ  โข  ภนฺเต   
วจีสมาจาร   เสวโต   อกสุลา   ธมฺมา   ปริหายนฺติ   กุสลา   ธมฺมา    
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อภิวฑฺฒนฺติ เอวรูโป วจีสมาจาโร เสวิตพฺโพ ฯ   
     [๒๐๔]   กถรูป   ภนฺเต   วจีสมาจาร  เสวโต  อกุสลา  ธมฺมา   
อภิวฑฺฒนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   ปริหายนฺติ   ฯ   อิธ   ภนฺเต  เอกจฺโจ   
มุสาวาที   โหติ   สภคฺคโต   ๑  วา  ปรสิคฺคโต  วา  าติมชฺฌคฺคโต   
วา    ปูคมชฌฺคฺคโต    วา   ราชกุลมชฌฺคฺคโต   วา   อภินีโต   สกฺขึ   
ปุฏโ   เอหมฺโภ   ปุริส   ย   ชานาสิ   ต  วเทหีติ  ฯ  โส  อชาน   
วา   อาห   ชานามีติ   ชาน   วา   อาห  น  ชานามีติ  อปสฺส  วา   
อาห   ปสฺสามีติ   ปสฺส   วา   อาห   น   ปสฺสามีติ   อิติ  อตฺตเหตุ   
วา   ปรเหตุ   วา   อามิสกิ ฺจิกฺขเหตุ   วา   สมฺปชานมุสา   ภาสิตา   
โหติ   ปสุณวาโจ   โข   ปน   โหติ   อิโต  สุตฺวา  อมุตฺร  อกฺขาตา   
อิเมส   เภทาย   อมุตฺร  วา  สุตฺวา  อิเมส  อกฺขาตา  อมูส  เภทาย   
อิติ  สมคฺคาน  วา  เภเทตา ๒ ภินฺนาน วา อนุปฺปทาตา ๓ วคฺคาราโม   
วคฺครโต   วคฺคนนฺที   วคฺคกรณึ   วาจ  ภาสิตา  โหติ  ผรุสวาโจ  โข   
ปน  โหติ  ยา  สา  วาจา อณฺฑกา ๔ กกกฺสา [๕] กฏกา ปราภิสชฺชนี   
โกธสามนฺตา    อสมาธิสวตฺตนิกา    ตถารูป    วาจ   ภาสิตา   โหติ   
สมฺผปฺปลาป    โข    ปน   โหติ   อกาลวาที   อภูตวาที   อนตฺถวาที   
อธมฺมวาที   อวินยวาที   อนิธานวตึ   วาจ   ภาสิตา   โหติ  อกาเลน   
อนปฺปเทส   อปริยนฺตวตึ   อนตฺถส ฺหิต  ฯ  เอวรูป  ภนฺเต  วจีสมาจาร   
เสวโต อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา ปรหิายนฺติ ฯ   
     [๒๐๕]   กถรูป   ภนฺเต   วจีสมาจาร  เสวโต  อกุสลา  ธมฺมา   
#๑ ม. ย.ุ สภาคโต วา ปริสาคโต วา ฯ  ๒ ม. ยุ. เภตฺตา ฯ  ๓ ย.ุ อนุปฺปาทาตา ฯ   
#๔ ม. กณฺฏกา ฯ  ๕ โป. ม. เอตฺถนฺตเร ผรุสาติ ทสิฺสติ ฯ    
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ปริหายนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   ฯ   อิธ   ภนฺเต  เอกจฺโจ   
มุสาวาท    ปหาย    มุสาวาทา    ปฏิวิรโต   โหติ   สภคฺคโต   วา   
ปริสคฺคโต     วา     าติมชฺฌคฺคโต     วา    ปูคมชฌฺคฺคโต    วา   
ราชกุลมชฺฌคฺคโต   วา   อภินีโต   สกขึฺ   ปฏุโ   เอหมฺโภ  ปุรสิ  ย   
ชานาสิ   ต   วเทหีติ  ฯ  โส  อชาน  วา  อาห  น  ชานามีติ  ชาน   
วา   อาห   ชานามีติ   อปสฺส   วา   อาห  น  ปสฺสามีติ  ปสฺส  วา   
อาห  ปสฺสามีติ  อิติ  อตฺตเหตุ  วา  ปรเหตุ  วา  อามิสกิ ฺจิกฺขเหตุ วา   
น    สมฺปชานมุสา   ภาสิตา   โหติ   ปสุณ   วาจ   ปหาย   ปสุณาย   
วาจาย   ปฏิวิรโต   โหติ   อิโต  สุตฺวา  น  อมุตฺร  อกฺขาตา  อิเมส   
เภทาย   อมุตฺร   วา   สุตฺวา   น   อิเมส  อกฺขาตา  อมูส  เภทาย   
อิติ   ภินฺนาน   วา  สนฺธาตา  สหิตาน  วา  อนุปฺปทาตา  สมคฺคาราโม   
สมคฺครโต    สมคฺคนนฺที    สมคฺคกรณึ   วาจ   ภาสิตา   โหติ   ผรุส   
วาจ  ปหาย  ผรุสาย  วาจาย  ปฏิวิรโต  โหติ  ยา  สา  วาจา เนลา   
กณฺณสุขา    เปมนียา   หทยงฺคมา   โปรี   พหุชนกนฺตา   พหุชนมนาปา   
ตถารูป   วาจ   ภาสิตา   โหติ   สมฺผปปฺลาป   ปหาย   สมฺผปฺปลาปา   
ปฏิวิรโต   โหติ   กาลวาที   ภูตวาที   อตฺถวาที   ธมฺมวาที  วินยวาที   
นิธานวตึ    วาจ    ภาสิตา   โหติ   กาเลน   สาปเทส   ปรยินฺตวตึ   
อตฺถส ฺหิต   ฯ   เอวรูป  ภนฺเต  วจีสมาจาร  เสวโต  อกุสลา  ธมมฺา   
ปริหายนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   ฯ   วจีสมาจารปห  ภิกฺขเว   
ทุวิเธน    วทามิ    เสวิตพฺพมฺป    อเสวิตพฺพมฺป    ต ฺจ    อ ฺม ฺ    
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วจีสมาจารนฺติ  อิติ  ยนฺต  วุตฺต  ภควตา อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ   
     [๒๐๖]   มโนสมาจารปห   ภิกฺขเว  ทุวิเธน  วทามิ  เสวิตพฺพมฺป   
อเสวิตพฺพมฺป     ต ฺจ     อ ฺม ฺ    มโนสมาจารนฺติ    อิติ    โข   
ปเนต   วุตฺต   ภควตา   กิ ฺเจต   ปฏิจฺจ   วุตฺต  ฯ  ยถารูป  ภนฺเต   
มโนสมาจาร   เสวโต   อกุสลา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   กุสลา  ธมฺมา   
ปริหายนฺติ   เอวรูโป   มโนสมาจาโร   น   เสวิตพฺโพ  ฯ  ยถารูป ฺจ   
โข    ภนฺเต   มโนสมาจาร   เสวโต   อกุสลา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   
กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ เอวรูโป มโนสมาจาโร น เสวิตพฺโพ ฯ   
     [๒๐๗]   กถรูป   ภนฺเต  มโนสมาจาร  เสวโต  อกุสลา  ธมมฺา   
อภิวฑฺฒนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   ปริหายนฺติ   ฯ   อิธ   ภนฺเต  เอกจฺโจ   
อภิชฺฌาลุ    โหติ    ยนฺต    ปรสฺส    ปรวิตฺตูปกรณ    ต   อภิชฺฌิตา   
โหติ   อโห   วต   ย   ปรสฺส   ต   มม   อสฺสาติ   พฺยาปนฺนจิตฺโต   
โข    ปน   โหติ   ปทฏุมนสงฺกปฺโป   อิเม   สตฺตา   ห ฺนฺตุ   วา   
ภิชฺชนฺตุ   วา   อุจฺฉิชฺชนฺตุ   วา  วินสฺสนฺตุ  วา  มา  อเหสุ  วาติ  ฯ   
เอวรูป   ภนฺเต   มโนสมาจาร   เสวโต   อกุสลา  ธมมฺา  อภิวฑฺฒนฺติ   
กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ ฯ   
     [๒๐๘]   กถรูป   ภนฺเต  มโนสมาจาร  เสวโต  อกุสลา  ธมมฺา   
ปริหายนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   ฯ   อิธ   ภนฺเต  เอกจฺโจ   
อนภิชฺฌาลุ    โหติ    ยนฺต    ปรสฺส   ปรวิตฺตูปกรณ   ต   นาภิชฺฌติา   
โหติ   อโห   วต   ย   ปรสฺส   ต   มม   อสฺสาติ  อพฺยาปนฺนจิตฺโต    
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โข   ปน  โหติ  อปฺปทุฏมนสงฺกปฺโป  อิเม  สตฺตา  [๑]  อพฺยาปชฺฌา   
อนีฆา   สุขี   อตฺตาน   ปรหิรนฺตูติ   ฯ  เอวรูป  ภนฺเต  มโนสมาจาร   
เสวโต   อกสุลา   ธมฺมา   ปริหายนฺติ   กุสลา  ธมฺมา  อภิวฑฺฒนฺติ  ฯ   
มโนสมาจารปห   ภิกฺขเว   ทุวิเธน   วทามิ  เสวิตพฺพมฺป  อเสวิตพฺพมฺป   
ต ฺจ    อ ฺม ฺ    มโนสมาจารนฺติ    อิติ    ยนฺต   วุตฺต   ภควตา   
อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ   
     [๒๐๙]   จิตฺตุปฺปาทปห   ภิกฺขเว   ทุวิเธน   วทามิ  เสวิตพฺพมฺป   
อเสวิตพฺพมฺป    ต ฺจ    อ ฺม ฺ   จิตฺตุปฺปาทนฺติ   อิติ   โข   ปเนต   
วุตฺต   ภควตา   กิ ฺเจต  ปฏิจฺจ  วุตฺต  ฯ  ยถารูป  ภนฺเต  จิตฺตุปฺปาท   
เสวโต    อกสุลา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   กุสลา   ธมมฺา   ปริหายนฺติ   
เอวรูโป   จิตฺตุปฺปาโท   น   เสวิตพฺโพ   ฯ   ยถารูป ฺจ  โข  ภนฺเต   
จิตฺตุปฺปาท    เสวโต   อกสุลา   ธมฺมา   ปริหายนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   
อภิวฑฺฒนฺติ เอวรูโป จิตฺตุปฺปาโท เสวิตพฺโพ ฯ   
     [๒๑๐]   กถรูป   ภนฺเต   จิตฺตุปฺปาท   เสวโต  อกุสลา  ธมฺมา   
อภิวฑฺฒนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   ปริหายนฺติ   ฯ   อิธ   ภนฺเต  เอกจฺโจ   
อภิชฺฌาลุ    โหติ    อภิชฺฌาสหคเตน    เจตสา   วิหรติ   พฺยาปาทวา   
โหติ     พฺยาปาทสหคเตน     เจตสา    วิหรติ    วิเหสวา    โหติ   
วิเหสาสหคเตน  เจตสา  วิหรติ  ฯ  เอวรูป  ภนฺเต  จิตฺตุปฺปาท เสวโต   
อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมมฺา ปริหายนฺติ ฯ   
     [๒๑๑]   กถรูป   ภนฺเต   จิตฺตุปฺปาท   เสวโต  อกุสลา  ธมฺมา   
#๑ ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร อเวราติ ทิสฺสติ ฯ    
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ปริหายนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   ฯ   อิธ   ภนฺเต  เอกจฺโจ   
อนภิชฺฌาลุ   โหติ   อนภิชฌฺาสหคเตน   เจตสา   วิหรติ   อพฺยาปาทวา   
โหติ    อพฺยาปาทสหคเตน    เจตสา    วิหรติ    อวิเหสวา    โหติ   
อวิเหสาสหคเตน   เจตสา   วิหรติ   ฯ   เอวรูป   ภนฺเต  จิตฺตุปฺปาท   
เสวโต   อกสุลา   ธมฺมา   ปริหายนฺติ   กุสลา  ธมฺมา  อภิวฑฺฒนฺติ  ฯ   
จิตฺตุปฺปาทปห   ภิกฺขเว   ทุวิเธน   วทามิ   เสวิตพฺพมฺป   อเสวิตพฺพมฺป   
ต ฺจ    อ ฺม ฺ    จิตฺตุปฺปาทนฺติ    อิติ    ยนฺต    วุตฺต    ภควตา   
อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ   
     [๒๑๒]   ส ฺาปฏิลาภปห   ภิกฺขเว  ทุวิเธน  วทามิ  เสวิตพฺพมฺป   
อเสวิตพฺพมฺป     ต ฺจ     อ ฺม ฺ    ส ฺาปฏิลาภนฺติ    อิติ    โข   
ปเนต   วุตฺต   ภควตา   กิ ฺเจต   ปฏิจฺจ   วุตฺต  ฯ  ยถารูป  ภนฺเต   
ส ฺาปฏิลาภ   เสวโต   อกุสลา   ธมมฺา   อภิวฑฺฒนฺติ   กุสลา  ธมฺมา   
ปริหายนฺติ   เอวรูโป   ส ฺาปฏิลาโภ   น   เสวิตพฺโพ  ฯ  ยถารปู ฺจ   
โข    ภนฺเต   ส ฺาปฏิลาภ   เสวโต   อกุสลา   ธมมฺา   ปริหายนฺติ   
กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ เอวรูโป ส ฺาปฏิลาโภ เสวิตพฺโพ ฯ   
     [๒๑๓]   กถรูป   ภนฺเต  ส ฺาปฏิลาภ  เสวโต  อกุสลา  ธมมฺา   
อภิวฑฺฒนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   ปริหายนฺติ   ฯ   อิธ   ภนฺเต  เอกจฺโจ   
อภิชฺฌาลุ    โหติ    อภิชฺฌาสหคตาย    ส ฺาย   วิหรติ   พฺยาปาทวา   
โหติ     พฺยาปาทสหคตาย     ส ฺาย    วิหรติ    วิเหสวา    โหติ   
วิเหสาสหคตาย   ส ฺาย   วิหรติ   ฯ   เอวรูป  ภนเฺต  ส ฺาปฏิลาภ    
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เสวโต อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา ปรหิายนฺติ ฯ   
     [๒๑๔]   กถรูป   ภนฺเต  ส ฺาปฏิลาภ  เสวโต  อกุสลา  ธมมฺา   
ปริหายนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   ฯ   อิธ   ภนฺเต  เอกจฺโจ   
อนภิชฺฌาลุ   โหติ   อนภิชฌฺาสหคตาย   ส ฺาย   วิหรติ   อพฺยาปาทวา   
โหติ    อพฺยาปาทสหคตาย    ส ฺาย    วิหรติ    อวิเหสวา    โหติ   
อวิเหสาสหคตาย   ส ฺาย   วิหรติ   ฯ  เอวรูป  ภนฺเต  ส ฺาปฏิลาภ   
เสวโต   อกสุลา   ธมฺมา   ปริหายนฺติ   กุสลา  ธมฺมา  อภิวฑฺฒนฺติ  ฯ   
ส ฺาปฏิลาภปห   ภิกฺขเว   ทุวิเธน   วทามิ  เสวิตพฺพมฺป  อเสวิตพฺพมฺป   
ต ฺจ    อ ฺม ฺ    ส ฺาปฏิลาภนฺติ    อิติ    ยนตฺ   วุตฺต   ภควตา   
อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ   
     [๒๑๕]   ทิฏ ิปฏิลาภปห   ภิกฺขเว   ทุวิเธน  วทามิ  เสวิตพฺพมฺป   
อเสวิตพฺพมฺป    ต ฺจ   อ ฺม ฺ   ทิฏ ิปฏิลาภนฺติ   อิติ   โข   ปเนต   
วุตฺต    ภควตา    กิ ฺเจต    ปฏิจฺจ    วุตฺต   ฯ   ยถารปู   ภนฺเต   
ทิฏ ิปฏิลาภ   เสวโต   อกสุลา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   กุสลา   ธมมฺา   
ปริหายนฺติ   เอวรูโป   ทิฏ ิปฏิลาโภ   น   เสวิตพฺโพ   ฯ  ยถารปู ฺจ   
โข   ภนฺเต   ทิฏ ิปฏิลาภ  เสวโต  อกสุลา  ธมฺมา  ปริหายนฺติ  กุสลา   
ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ เอวรูโป ทิฏ ิปฏิลาโภ เสวิตพฺโพ ฯ   
     [๒๑๖]   กถรูป   ภนฺเต   ทฏิ ิปฏลิาภ  เสวโต  อกุสลา  ธมมฺา   
อภิวฑฺฒนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   ปริหายนฺติ   ฯ   อิธ   ภนฺเต  เอกจฺโจ   
เอวทิฏ ิโก   โหติ   นตฺถิ   ทินฺน   นตฺถ ิ  ยิฏ   นตฺถ ิ  หุต   นตฺถิ    
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สุกตทุกฺกฏาน    กมฺมาน   ผล   วิปาโก   นตฺถิ   อย   โลโก   นตฺถิ   
ปโร   โลโก   นตฺถ ิ  มาตา   นตฺถ ิ ปตา  นตฺถิ  สตฺตา  โอปปาติกา   
นตฺถิ    โลเก    สมณพฺราหฺมณา    สมมฺคฺคตา    สมฺมาปฏิปนฺนา   เย   
อิม ฺจ   โลก   ปร ฺจ  โลก  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  ปเวเทนฺตีติ  ฯ   
เอวรูป   ภนฺเต   ทฏิ ิปฏลิาภ   เสวโต   อกุสลา   ธมฺมา  อภิวฑฺฒนฺติ   
กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ ฯ   
     [๒๑๗]   กถรูป   ภนฺเต   ทฏิ ิปฏลิาภ  เสวโต  อกุสลา  ธมมฺา   
ปริหายนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   ฯ   อิธ   ภนฺเต  เอกจฺโจ   
เอวทิฏ ิโก   โหติ   อตฺถิ   ทินฺน   อตฺถิ   ยิฏ   อตฺถ ิ  หุต   อตฺถิ   
สุกตทุกฺกฏาน    กมฺมาน   ผล   วิปาโก   อตฺถิ   อย   โลโก   อตฺถิ   
ปโร   โลโก   อตฺถ ิ  มาตา   อตฺถิ  ปตา  อตฺถิ  สตฺตา  โอปปาติกา   
อตฺถิ    โลเก    สมณพฺราหฺมณา    สมมฺคฺคตา    สมฺมาปฏิปนฺนา   เย   
อิม ฺจ   โลก   ปร ฺจ  โลก  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  ปเวเทนฺตีติ  ฯ   
เอวรูป   ภนฺเต   ทฏิ ิปฏลิาภ   เสวโต   อกุสลา   ธมฺมา  ปริหายนฺติฏ   
กุสลา    ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   ฯ   ทิฏ ิปฏิลาภปห   ภิกฺขเว   ทวิุเธน   
วทามิ       เสวิตพฺพมฺป      อเสวิตพฺพมฺป      ต ฺจ      อ ฺม ฺ   
ทิฏ ิปฏิลาภนฺติ อิติ ยนฺต วุตฺต ภควตา อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ   
     [๒๑๘]  อตฺตภาวปฏิลาภปห  ภิกขฺเว  ทุวิเธน  วทามิ  เสวิตพฺพมฺป   
อเสวิตพฺพมฺป    ต ฺจ    อ ฺม ฺ    อตฺตภาวปฏิลาภนฺติ    อิติ    โข   
ปเนต   วุตฺต   ภควตา   กิ ฺเจต   ปฏิจฺจ   วุตฺต  ฯ  ยถารูป  ภนฺเต    



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 155 

อตฺตภาวปฏิลาภ    เสวโต    อกุสลา    ธมฺมา    อภิวฑฺฒนฺติ   กสุลา   
ธมฺมา   ปริหายนฺติ   เอวรูโป   อตฺตภาวปฏิลาโภ   น   เสวิตพฺโพ  ฯ   
ยถารูป ฺจ   โข   ภนฺเต   อตฺตภาวปฏิลาภ   เสวโต   อกุสลา  ธมฺมา   
ปริหายนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   เอวรูโป   อตฺตภาวปฏิลาโภ   
เสวิตพฺโพ ฯ   
     [๒๑๙]  กถรูป  ภนฺเต  อตฺตภาวปฏิลาภ  เสวโต  อกุสลา  ธมมฺา   
อภิวฑฺฒนฺติ    กุสลา    ธมมฺา    ปริหายนฺติ   ฯ   สพฺยาปชฺฌ   ภนฺเต   
อตฺตภาวปฏิลาภ   อภินิพฺพตฺตสฺส   ๑   ยโต  อปรินฏิ ิตภาวาย  อกุสลา   
ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ ฯ   
     [๒๒๐]  กถรูป  ภนฺเต  อตฺตภาวปฏิลาภ  เสวโต  อกุสลา  ธมฺมา   
ปริหายนฺติ    กุสลา    ธมฺมา    อภิวฑฺฒนฺติ   ฯ   อพฺยาปชฺฌ   ภนฺเต   
อตฺตภาวปฏิลาภ    อภินิพฺพตฺตสฺส    ยโต    ปรินฏิ ิตภาวาย    อกุสลา   
ธมฺมา   ปริหายนฺติ   กุสลา   ธมฺมา  อภิวฑฺฒนฺติ  ฯ  อตฺตภาวปฏิลาภปห   
ภิกฺขเว     ทุวิเธน    วทามิ    เสวิตพฺพมฺป    อเสวิตพฺพมฺป    ต ฺจ   
อ ฺม ฺ   อตฺตภาวปฏิลาภนฺติ   อิติ   ยนฺต   วุตฺต   ภควตา   อิทเมต   
ปฏิจฺจ  วุตฺต  ฯ  อิมสฺส  โข  [๒]  ภนฺเต ภควตา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส   
วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภตฺตสฺส เอว วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานามีติ ฯ   
     [๒๒๑]  สาธุ  สาธุ  สารีปุตฺต  สาธุ  [๓]  ตฺว สารีปุตฺต อิมสฺส   
มยา    สงฺขิตฺเตน   ภาสิตสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ   อวิภตฺตสฺส   เอว   
วิตฺถาเรน   อตฺถ   อาชานาสิ   ฯ   กายสมาจารปห  ภิกฺขเว  ทุวิเธน   
#๑ โป. ม. ยุ. อภินิพฺพตฺตยโต ฯ ๒ โป. ม. ย.ุ อฺห ฯ ๓ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร   
#โขสทฺโท อตฺถิ ฯ    
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วทามิ       เสวิตพฺพมฺป      อเสวิตพฺพมฺป      ต ฺจ      อ ฺม ฺ   
กายสมาจารนฺติ   อิติ   โข   ปเนต   วุตฺต   มยา   กิ ฺเจต   ปฏิจฺจ   
วุตฺต   ฯ   ยถารูป   สารีปตฺุต  กายสมาจาร  เสวโต  อกุสลา  ธมมฺา   
อภิวฑฺฒนฺติ    กุสลา    ธมมฺา   ปริหายนฺติ   เอวรูโป   กายสมาจาโร   
น   เสวิตพฺโพ   ฯ   ยถารปู ฺจ  โข  สารีปุตฺต  กายสมาจาร  เสวโต   
อกุสลา   ธมมฺา   ปริหายนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   เอวรูโป   
กายสมาจาโร เสวิตพฺโพ ฯ   
     [๒๒๒]  กถรูป  สารปีุตฺต  กายสมาจาร  เสวโต  อกุสลา  ธมฺมา   
อภิวฑฺฒนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   ปริหายนฺติ   ฯ  อิธ  สารีปุตฺต  เอกจฺโจ   
ปาณาติปาตี     โหติ     ลทฺุโท    โลหติปาณี    หตปหเต    นิวิฏโ   
อทยาปนฺโน    ปาณภูเตสุ    อทินฺนาทายี    โข    ปน   โหติ   ยนฺต   
ปรสฺส    ปรวิตฺตูปกรณ   คามคต   วา   อร ฺคต   วา   ต   อทินนฺ   
เถยฺยสงฺขาต  อาทาตา  โหติ  กาเมสุ  มจฺิฉาจารี  โข  ปน  โหติ  ยา   
ตา     มาตุรกขิฺตา     ปตุรกฺขิตา     มาตาปตุรกฺขิตา    ภาตุรกฺขิตา   
ภคินิรกฺขิตา     าติรกฺขิตา     สสฺสามิกา     สปริทณฺฑา    อนฺตมโส   
มาลาคุณปริกฺขิตฺตาป    ตถารูปาสุ    จาริตฺต    อาปชฺชิตา   โหติ   ฯ   
เอวรูป   สารปีุตฺต   กายสมาจาร  เสวโต  อกุสลา  ธมฺมา  อภิวฑฺฒนฺติ   
กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ ฯ   
     [๒๒๓]  กถรูป  สารปีุตฺต  กายสมาจาร  เสวโต  อกุสลา  ธมฺมา   
ปริหายนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   ฯ  อิธ  สารีปุตฺต  เอกจฺโจ    
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ปาณาติปาต    ปหาย    ปาณาติปาตา    ปฏิวิรโต   โหติ   นิหิตทณฺโฑ   
นิหิตสตฺโถ     ลชชฺี     ทยาปนฺโน     สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป    วิหรติ   
อทินฺนาทาน   ปหาย   อทินฺนาทานา   ปฏิวิรโต   โหติ   ยนฺต   ปรสฺส   
ปรวิตฺตูปกรณ   คามคต   วา   อร ฺคต  วา  ต  อทินฺน  เถยฺยสงฺขาต   
น   อาทาตา   โหติ  กาเมสุ  มิจฺฉาจาร  ปหาย  กาเมสุ  มิจฺฉาจารา   
ปฏิวิรโต   โหติ   ยา   ตา   มาตุรกฺขิตา  ปตุรกฺขิตา  มาตาปตุรกฺขิตา   
ภาตุรกฺขิตา     ภคินิรกฺขิตา    าติรกฺขิตา    สสฺสามิกา    สปริทณฺฑา   
อนฺตมโส   มาลาคุณปริกฺขิตฺตาป   ตถารูปาสุ   น   จาริตฺต   อาปชฺชิตา   
โหติ   ฯ   เอวรูป   สารีปตฺุต  กายสมาจาร  เสวโต  อกุสลา  ธมมฺา   
ปริหายนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   ฯ  กายสมาจารปห  ภิกฺขเว   
ทุวิเธน    วทามิ    เสวิตพฺพมฺป    อเสวิตพฺพมฺป    ต ฺจ    อ ฺม ฺ   
กายสมาจารนฺติ อิติ ยนฺต วุตฺต มยา อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ   
     [๒๒๔]   วจีสมาจารปห  ภิกฺขเว  ...  มโนสมาจารปห  ภิกฺขเว   
...   จิตฺตุปฺปาทปห   ภิกฺขเว   ...   ส ฺาปฏิลาภปห  ภิกฺขเว  ...   
ทิฏ ิปฏิลาภปห   ภิกฺขเว   ...   อตฺตภาวปฏิลาภปห   ภิกฺขเว  ทุวิเธน   
วทามิ       เสวิตพฺพมฺป      อเสวิตพฺพมฺป      ต ฺจ      อ ฺม ฺ   
อตฺตภาวปฏิลาภนฺติ   อิติ   โข   ปเนต   วุตฺต   มยา  กิ ฺเจต  ปฏิจฺจ   
วุตฺต    ฯ   ยถารูป   สารปีุตฺต   อตฺตภาวปฏิลาภ   เสวโต   อกุสลา   
ธมฺมา     อภิวฑฺฒนฺติ     กุสลา     ธมมฺา    ปริหายนฺติ    เอวรูโป   
อตฺตภาวปฏิลาโภ    น   เสวิตพฺโพ   ฯ   ยถารูป ฺจ   โข   สารีปุตฺต    
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อตฺตภาวปฏิลาภ    เสวโต    อกุสลา    ธมฺมา    ปรหิายนฺติ   กุสลา   
ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ เอวรูโป อตฺตภาวปฏิลาโภ เสวิตพฺโพ ฯ   
     [๒๒๕]   กถรูป   สารปีุตฺต   อตฺตภาวปฏิลาภ   เสวโต  อกุสลา   
ธมฺมา    อภิวฑฺฒนฺติ    กุสลา    ธมฺมา   ปริหายนฺติ   ฯ   สพฺยาปชฺฌ   
สารีปุตฺต    อตฺตภาวปฏิลาภ    อภินิพฺพตฺตสฺส   ยโต   อปรินิฏ ิตภาวาย   
อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมมฺา ปริหายนฺติ ฯ   
     [๒๒๖]   กถรูป   สารปีุตฺต   อตฺตภาวปฏิลาภ   เสวโต  อกุสลา   
ธมฺมา    ปรหิายนฺติ    กสุลา    ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   ฯ   อพฺยาปชฺฌ   
สารีปุตฺต    อตฺตภาวปฏิลาภ    อภินิพฺพตฺตสฺส    ยโต   ปรินิฏ ิตภาวาย   
อกุสลา  ธมมฺา  ปริหายนฺติ  กุสลา ธมมฺา อภิวฑฺฒนฺติ ฯ อตฺตภาวปฏิลาภปห   
ภิกฺขเว      ทวิุเธน      วทามิ      เสวิตพฺพมฺป      อเสวิตพฺพมฺป   
ต ฺจ    อ ฺม ฺ    อตฺตภาวปฏิลาภนฺติ    อิติ    ยนฺต   วุตฺต   มยา   
อิทเมต   ปฏจฺิจ   วุตฺต   ฯ   อิมสฺส  โข  สารีปุตฺต  มยา  สงฺขิตฺเตน   
ภาสิตสฺส  [๑]  วิตฺถาเรน  อตฺถ  อวิภตฺตสฺส  เอว  วิตฺถาเรน  อตฺโถ   
ทฏพฺโพ ฯ   
     [๒๒๗]    จกฺขุวิ ฺเยฺย    รูปปห   สารีปุตฺต   ทวิุเธน   วทามิ   
เสวิตพฺพมฺป     อเสวิตพฺพมฺป     โสตวิ ฺเยฺย    สทฺทปห    สารีปุตฺต   
ทุวิเธน   วทามิ   เสวิตพฺพมฺป   อเสวิตพฺพมฺป   ฆานวิ ฺเยฺย   คนฺธปห   
สารีปุตฺต   ทวิุเธน   วทามิ   เสวิตพฺพมฺป  อเสวิตพฺพมฺป  ชิวฺหาวิ ฺเยฺย   
รสปห    สารีปุตฺต    ทุวิเธน    วทามิ    เสวิตพฺพมฺป   อเสวิตพฺพมฺป   
#๑ โป. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร เอวสทฺโท อตฺถิ ฯ    
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กายวิ ฺเยฺย   โผฏพฺพปห   สารีปุตฺต   ทุวิเธน   วทามิ   เสวิตพฺพมฺป   
อเสวิตพฺพมฺป    มโนวิ ฺเยฺย    ธมฺมปห   สารีปุตฺต   ทุวิเธน   วทามิ   
เสวิตพฺพมฺป อเสวิตพฺพมฺป ฯ   
     [๒๒๘]   เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อิมสฺส   โข   ภนฺเต   ภควตา  สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส  วิตฺถาเรน  อตฺถ   
อวิภตฺตสฺส   เอว   วิตฺถาเรน   อตฺถ  อาชานามิ  จกฺขุวิ ฺเยฺย  รูปปห   
สารีปุตฺต   ทวิุเธน   วทามิ   เสวิตพฺพมฺป   อเสวิตพฺพมฺปติ   อิติ   โข   
ปเนต   วุตฺต   ภควตา   กิ ฺเจต   ปฏิจฺจ   วุตฺต  ฯ  ยถารูป  ภนฺเต   
จกฺขุวิ ฺเยฺย    รูป   เสวโต   อกุสลา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   กุสลา   
ธมฺมา   ปริหายนฺติ   เอวรูป   จกฺขุวิ ฺเยฺย   รูป   น   เสวิตพฺพ  ฯ   
ยถารูป ฺจ   โข   ภนฺเต   จกฺขุวิ ฺเยฺย  รูป  เสวโต  อกุสลา  ธมมฺา   
ปริหายนฺติ    กุสลา    ธมฺมา    อภิวฑฺฒนฺติ    เอวรูป   จกฺขุวิ ฺเยฺย   
รูป   เสวิตพฺพ   ฯ   จกฺขุวิ ฺเยฺย   รูปปห  สารีปุตฺต  ทุวิเธน  วทามิ   
เสวิตพฺพมฺป    อเสวิตพฺพมฺปติ   อิติ   ยนฺต   วุตฺต   ภควตา   อิทเมต   
ปฏิจฺจ   วุตฺต   ฯเปฯ  เอวรูโป  โสตวิ ฺเยฺโย  สทโฺท  น  เสวิตพฺโพ   
ฯเปฯ   เอวรโูป   โสตวิ ฺเยฺโย  สทฺโท  เสวิตพฺโพ  ฯเปฯ  เอวรูโป   
ฆานวิ ฺเยฺโย     คนฺโธ     น     เสวิตพฺโพ    ฯเปฯ    เอวรูโป   
ฆานวิ ฺเยฺโย   คนฺโธ   เสวิตพฺโพ   ฯเปฯ  เอวรูโป  ชิวฺหาวิ ฺเยฺโย   
รโส   น   เสวิตพฺโพ   ฯเปฯ   เอวรูโป  ชิวฺหาวิ ฺเยฺโย  เสวิตพฺโพ   
ฯเปฯ   เอวรโูป   กายวิ ฺเยฺโย   โผฏพฺโพ   น  เสวิตพฺโพ  ฯเปฯ    
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เอวรูโป   กายวิ ฺเยฺโย   โผฏพฺโพ  เสวิตพฺโพ  ฯเปฯ  มโนวิ ฺเยฺย   
ธมฺมปห    สารีปุตฺต    ทุวิเธน    วทามิ   เสวิตพฺพมฺป   อเสวิตพฺพมฺป   
อิติ    โข    ปเนต   วุตฺต   ภควตา   กิ ฺเจต   ปฏิจฺจ   วุตฺต   ฯ   
ยถารูป    ภนฺเต    มโนวิ ฺเยฺย   ธมฺม   เสวโต   อกสุลา   ธมฺมา   
อภิวฑฺฒนฺติ    กุสลา    ธมมฺา   ปริหายนฺติ   เอวรูโป   มโนวิ ฺเยฺโย   
ธมฺโม   น  เสวิตพฺโพ  ฯ  ยถารูป ฺจ  โข  ภนฺเต  มโนวิ ฺเยฺย  ธมฺม   
เสวโต    อกสุลา   ธมฺมา   ปริหายนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   
เอวรูโป    มโนวิ ฺเยฺโย    ธมฺโม    เสวิตพฺโพ   ฯ   มโนวิ ฺเยฺย   
ธมฺมปห   สารีปุตฺต   ทุวิเธน   วทามิ  เสวิตพฺพมฺป  อเสวิตพฺพมฺปติ  อิติ   
ยนฺต    วุตฺต   ภควตา   อิทเมต   ปฏิจฺจ   วุตฺต   ฯ   อิมสฺส   โข   
ภนฺเต   ภควตา   สงฺขิตฺเตน   ภาสิตสฺส   วิตฺถาเรน  อตฺถ  อวิภตฺตสฺส   
เอว วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานามีติ ฯ   
     [๒๒๙]  สาธุ  สาธุ  สารีปุตฺต  สาธุ  โข  ตฺว  สารีปุตฺต  อิมสสฺ   
มยา    สงฺขิตฺเตน   ภาสิตสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ   อวิภตฺตสฺส   เอว   
วิตฺถาเรน   อตฺถ   อาชานาสิ   ฯ   จกฺขุวิ ฺเยฺย   รูปปห   สารีปุตฺต   
ทุวิเธน   วทามิ   เสวิตพฺพมฺป   อเสวิตพฺพมฺปติ  อิติ  โข  ปเนต  วุตฺต   
มยา   กิ ฺเจต   ปฏิจฺจ   วุตฺต   ฯ   ยถารปู  สารีปุตฺต  จกฺขุวิ ฺเยฺย   
รูป   เสวโต   อกุสลา   ธมมฺา  อภิวฑฺฒนฺติ  กุสลา  ธมฺมา  ปริหายนฺติ   
เอว   จกฺขุวิ ฺเยฺย   รูป  น  เสวิตพฺพ  ฯ  ยถารูป ฺจ  โข  สารีปุตฺต   
จกฺขุวิ ฺเยฺย    รูป   เสวโต   อกุสลา   ธมฺมา   ปริหายนฺติ   กุสลา    
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ธมฺมา  อภิวฑฺฒนฺติ  เอวรูป  จกฺขุวิ ฺเยฺย  รูป  เสวิตพฺพ ฯ จกฺขุวิ ฺเยฺย  
รูปปห    สารีปุตฺต    ทุวิเธน    วทามิ   เสวิตพฺพมฺป   อเสวิตพฺพมฺปติ   
อิติ    ยนฺต    วุตฺต    มยา    อิทเมต    ปฏิจฺจ    วุตฺต    ฯเปฯ   
เอวรูโป   โสตวิ ฺเยฺโย   สทฺโท   น   เสวิตพฺโพ   ฯเปฯ  เอวรูโป   
โสตวิ ฺเยฺโย   สทฺโท   เสวิตพฺโพ   ฯเปฯ   เอวรโูป  ฆานวิ ฺเยฺโย   
คนฺโธ    น   เสวิตพฺโพ   ฯเปฯ   เอวรูโป   ฆานวิ ฺเยฺโย   คนฺโธ   
เสวิตพฺโพ   ฯเปฯ   เอวรโูป   ชิวฺหาวิ ฺเยฺโย   รโส  น  เสวิตพฺโพ   
ฯเปฯ   เอวรโูป   ชิวฺหาวิ ฺเยฺโย  รโส  เสวิตพฺโพ  ฯเปฯ  เอวรูโป   
กายวิ ฺเยฺโย    โผฏพฺโพ    น    เสวิตพฺโพ    ฯเปฯ    เอวรูโป   
กายวิ ฺเยฺโย   โผฏพฺโพ   เสวิตพฺโพ   ฯเปฯ  มโนวิ ฺเยฺย  ธมฺมปห   
สารีปุตฺต  ทุวิเธน  วทามิ  เสวิตพฺพมฺป  อเสวิตพฺพมฺปติ  อิติ  โข  ปเนต   
วุตฺต    มยา    กิ ฺเจต    ปฏิจฺจ    วุตฺต   ฯ   ยถารูป   สารีปุตฺต   
มโนวิ ฺเยฺย   ธมฺม   เสวโต   อกุสลา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   กุสลา   
ธมฺมา   ปริหายนฺติ  เอวรูโป  มโนวิ ฺเยฺโย  ธมโฺม  น  เสวิตพฺโพ  ฯ   
ยถารูป ฺจ  โข  สารีปุตฺต  มโนวิ ฺเยฺย  ธมฺม  เสวโต  อกุสลา  ธมฺมา   
ปริหายนฺติ    กุสลา    ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   เอวรูโป   มโนวิ ฺเยฺโย   
ธมฺโม   เสวิตพฺโพ   ฯ   มโนวิ ฺเยฺย   ธมฺมปห   สารีปุตฺต   ทุวิเธน   
วทามิ   เสวิตพฺพมฺป   อเสวิตพฺพมฺปติ   อิติ  ยนฺต  วุตฺต  มยา  อิทเมต   
ปฏิจฺจ   วุตฺต   ฯ   อิมสฺส  โข  สารีปุตฺต  มยา  สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส   
เอว วิตฺถาเรน อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ    
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     [๒๓๐]    จีวรปห    สารีปุตฺต   ทุวิเธน   วทามิ   เสวิตพฺพมฺป   
อเสวิตพฺพมฺป   ปณฺฑปาตปห   สารีปตฺุต   ทุวิเธน   วทามิ   เสวิตพฺพมฺป   
อเสวิตพฺพมฺป   เสนาสนปห   สารีปุตฺต   ทุวิเธน   วทามิ   เสวิตพฺพมฺป   
อเสวิตพฺพมฺป    คามปห    สารีปุตฺต    ทุวิเธน   วทามิ   เสวิตพฺพมฺป   
อเสวิตพฺพมฺป    นิคมปห    สารีปุตฺต    ทุวิเธน   วทามิ   เสวิตพฺพมฺป   
อเสวิตพฺพมฺป    นครปห    สารีปุตฺต    ทุวิเธน   วทามิ   เสวิตพฺพมฺป   
อเสวิตพฺพมฺป    ชนปทปห    สารีปุตฺต   ทุวิเธน   วทามิ   เสวิตพฺพมฺป   
อเสวิตพฺพมฺป    ปุคฺคลปห    สารีปุตฺต   ทุวิเธน   วทามิ   เสวิตพฺพมฺป   
อเสวิตพฺพมฺปติ ฯ   
     [๒๓๑]   เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  สารีปตฺุโต  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อิมสฺส   โข   อห   ภนฺเต   ภควตา  สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส  วิตฺถาเรน   
อตฺถ    อวิภตฺตสฺส    เอว   วิตฺถาเรน   อตฺถ   อาชานามิ   จีวรปห   
สารีปุตฺต   ทวิุเธน   วทามิ   เสวิตพฺพมฺป   อเสวิตพฺพมฺปติ   อิติ   โข   
ปเนต   วุตฺต   ภควตา   กิ ฺเจต   ปฏิจฺจ   วุตฺต  ฯ  ยถารูป  ภนฺเต   
จีวร   เสวโต   อกุสลา  ธมฺมา  อภิวฑฺฒนฺติ  กุสลา  ธมฺมา  ปริหายนฺติ   
เอวรูป  จีวร  น  เสวิตพฺพ  ฯ  ยถารูป ฺจ  โข  ภนฺเต  จีวร  เสวโต   
อกุสลา    ธมมฺา   ปริหายนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   เอวรูป   
จีวร   เสวิตพฺพ   ฯ   จีวรปห  สารีปุตฺต  ทุวิเธน  วทามิ  เสวิตพฺพมฺป   
อเสวิตพฺพมฺปติ   อิติ   ยนฺต   วุตฺต   ภควตา   อิทเมต   ปฏิจฺจ  วุตฺต   
ฯเปฯ    เอวรูโป    ปณฺฑปาโต   น   เสวิตพฺโพ   ฯเปฯ   เอวรูโป    
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ปณฺฑปาโต   เสวิตพฺโพ  ฯเปฯ  เอวรูป  เสนาสน  น  เสวิตพฺพ  ฯเปฯ   
เอวรูป   เสนาสน   เสวิตพฺพ  ฯเปฯ  เอวรูโป  คาโม  น  เสวิตพฺโพ   
ฯเปฯ   เอวรโูป   คาโม   เสวิตพฺโพ   ฯเปฯ   เอวรูโป  นิคโม  น   
เสวิตพฺโพ   ฯเปฯ   เอวรโูป   นิคโม   เสวิตพฺโพ   ฯเปฯ   เอวรปู   
นคร    น    เสวิตพฺพ   ฯเปฯ   เอวรูป   นคร   เสวิตพฺพ   ฯเปฯ   
เอวรูโป    ชนปโท    น    เสวิตพฺโพ   ฯเปฯ   เอวรโูป   ชนปโท   
เสวิตพฺโพ   ฯเปฯ   ปุคฺคลปห   สารีปตฺุต  ทุวิเธน  วทามิ  เสวิตพฺพมฺป   
อเสวิตพฺพมฺปติ   อิติ   โข   ปเนต   วุตฺต   ภควตา   กิ ฺเจต  ปฏิจฺจ   
วุตฺต   ฯ  ยถารูป  ภนฺเต  ปคฺุคล  เสวโต  อกุสลา  ธมมฺา  อภิวฑฺฒนฺติ   
กุสลา   ธมฺมา   ปริหายนฺติ   เอวรูโป   ปุคฺคโล   น   เสวิตพฺโพ  ฯ   
ยถารูป ฺจ   โข   ภนฺเต   ปุคฺคล  เสวโต  อกุสลา  ธมฺมา  ปริหายนฺติ   
กุสลา    ธมฺมา    อภิวฑฺฒนฺติ    เอวรูโป   ปุคฺคโล   เสวิตพฺโพ   ฯ   
ปุคฺคลปห    สารีปุตฺต   ทวิุเธน   วทามิ   เสวิตพฺพมฺป   อเสวิตพฺพมฺปติ   
อิติ   ยนฺต   วุตฺต   ภควตา   อิทเมต   ปฏิจฺจ   วุตฺตนฺติ   ฯ  อิมสฺส   
โข  อห  ภนฺเต  ๑  สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส  วิตฺถาเรน  อตฺถ อวิภตฺตสฺส   
เอว วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานามีติ ฯ   
     [๒๓๒]  สาธุ  สาธุ  สารีปุตฺต  สาธุ  โข  ตฺว  สารีปุตฺต  อิมสสฺ   
มยา    สงฺขิตฺเตน   ภาสิตสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ   อวิภตฺตสฺส   เอว   
วิตฺถาเรน   อตฺถ   อาชานาสิ   ฯ  จีวรปห  สารีปุตฺต  ทุวิเธน  วทามิ   
เสวิตพฺพมฺป   อเสวิตพฺพมฺปติ   อิติ   โข   ปเนต  วุตฺต  มยา  กิ ฺเจต   
#๑ ม. ย.ุ ภควตา ฯ    
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ปฏิจฺจ   วุตฺต   ฯ   ยถารูป  สารีปุตฺต  จีวร  เสวโต  อกุสลา  ธมฺมา   
อภิวฑฺฒนฺติ    กุสลา    ธมมฺา    ปริหายนฺติ    เอวรูป    จีวร    น   
เสวิตพฺพ  ฯ  ยถารูป ฺจ  โข  สารีปุตฺต  จีวร  เสวโต  อกุสลา  ธมมฺา   
ปริหายนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   เอวรูป  จีวร  เสวิตพฺพ  ฯ   
จีวรปห    สารีปุตฺต    ทุวิเธน   วทามิ   เสวิตพฺพมฺป   อเสวิตพฺพมฺปติ   
อิติ   ยนฺต   วุตฺต   มยา   อิทเมต   ปฏิจฺจ   วุตฺต  ฯเปฯ  เอวรูโป   
ปณฺฑปาโต     น     เสวิตพฺโพ     ฯเปฯ    เอวรูโป    ปณฺฑปาโต   
เสวิตพฺโพ   ฯเปฯ   เอวรปู   เสนาสน  น  เสวิตพฺพ  ฯเปฯ  เอวรปู   
เสนาสน   เสวิตพฺพ   ฯเปฯ   เอวรูโป  คาโม  น  เสวิตพฺโพ  ฯเปฯ   
เอวรูโป   คาโม   เสวิตพฺโพ  ฯเปฯ  เอวรูโป  นิคโม  น  เสวิตพฺโพ   
ฯเปฯ   เอวรโูป   นิคโม   เสวิตพฺโพ   ฯเปฯ  เอวรูโป  ชนปโท  น   
เสวิตพฺโพ   ฯเปฯ   เอวรโูป   ชนปโท   เสวิตพฺโพ  ฯเปฯ  ปุคฺคลปห   
สารีปุตฺต   ทวิุเธน   วทามิ   เสวิตพฺพมฺป   อเสวิตพฺพมฺปติ   อิติ   โข   
ปเนต   วุตฺต   มยา   กิ ฺเจต   ปฏิจฺจ   วุตฺต  ฯ  ยถารปู  สารีปุตฺต   
ปุคฺคล    เสวโต    อกุสลา    ธมฺมา    อภิวฑฺฒนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   
ปริหายนฺติ   เอวรูโป   ปุคฺคโล   น   เสวิตพฺโพ   ฯ  ยถารูป ฺจ  โข   
สารีปุตฺต    ปุคฺคล    เสวโต   อกุสลา   ธมฺมา   ปรหิายนฺติ   กุสลา   
ธมฺมา    อภิวฑฺฒนฺติ   เอวรูโป   ปุคฺคโล   เสวิตพฺโพ   ฯ   ปุคฺคลปห   
สารีปุตฺต   ทวิุเธน   วทามิ   เสวิตพฺพมฺป   อเสวิตพฺพมฺปติ   อิติ  ยนฺต   
วุตฺต   มยา   อิทเมต   ปฏจฺิจ   วุตฺต   ฯ   อิมสฺส   โข   สารีปุตฺต    
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มยา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอว วิตฺถาเรน อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ   
     [๒๓๓]  สพฺเพป  เจ  สารีปุตฺต  ขตฺติยา  อิมสฺส  มยา สงฺขิตฺเตน   
ภาสิตสฺส  เอว  วิตฺถาเรน  อตฺถ อาชาเนยฺยุ สพฺเพสานปสฺส ๑ ขตฺติยาน   
ทีฆรตฺต   หติาย   สุขาย  ฯ  สพฺเพป  เจ  สารีปุตฺต  พฺราหฺมณา  ...   
สพฺเพป   เจ  สารีปุตฺต  เวสฺสา  ...  สพฺเพป  เจ  สารปีุตฺต  สุทฺทา   
อิมสฺส  มยา  สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส  เอว  วิตฺถาเรน  อตฺถ  อาชาเนยฺยุ   
สพฺเพสานปสฺส   สุทฺทาน   ทีฆรตฺต   หิตาย  สุขาย  ฯ  สเทวโก  เจป   
สารีปุตฺต    โลโก    สมารโก    สพฺรหฺมโก   สสฺสมณพฺราหฺมณี   ปชา   
สเทวมนุสฺสา   อิมสฺส   มยา   สงฺขิตฺเตน   ภาสิตสฺส  เอว  วิตฺถาเรน   
อตฺถ   อาชาเนยฺย   สเทวกสฺสปสฺส   โลกสฺส   สมารกสฺส  สพฺรหฺมกสฺส   
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา     ปชาย     สเทวมนุสฺสาย     ทีฆรตฺต    หติาย   
สุขายาติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา   อตฺตมโน   อายสฺมา   สารีปตฺุโต   ภควโต   
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ   
             เสวิตพฺพาเสวิตพฺพสุตฺต นิฏ ิต จตุตฺถ ฯ   
                      ___________   
#๑ ม. สพฺเพสานมฺปสฺส ฯ    
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                       พหุธาตุกสุตฺต   
     [๒๓๔]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯฺ   
     [๒๓๕]    ภควา    เอตทโวจ    ยานิกานิจิ   ภิกฺขเว   ภยานิ   
อุปปฺชฺชนฺติ    สพฺพานิ    ตานิ   พาลโต   อุปฺปชฺชนฺติ   โน   ปณฺฑิตโต   
เยเกจิ   อุปทฺทวา   อุปฺปชชฺนฺติ   สพฺเพ  เต  พาลโต  อุปฺปชฺชนฺติ  โน   
ปณฺฑิตโต    เยเกจิ    อุปสคฺคา   อุปฺปชชฺนฺติ   สพฺเพ   เต   พาลโต   
อุปฺปชฺชนฺติ   โน   ปณฺฑิตโต   ฯ   เสยยฺถาป  ภิกฺขเว  นฬาคารา  วา   
ติณาคารา  วา  อคฺคิ  มุตฺโต  กูฏาคารานิป  ฑหติ  อุลฺลิตฺตาวลิตฺตานิ ๑   
ผุสิตคฺคฬานิ    ปหิตวาตปานานิ   เอวเมว   โข   ภิกขฺเว   ยานิกานิจิ   
ภยานิ   อุปฺปชฺชนฺติ   สพฺพานิ  ตานิ  พาลโต  อุปปฺชฺชนฺติ  โน  ปณฺฑิตโต   
เยเกจิ   อุปทฺทวา   อุปฺปชชฺนฺติ   สพฺเพ  เต  พาลโต  อุปฺปชฺชนฺติ  โน   
ปณฺฑิตโต    เยเกจิ    อุปสคฺคา   อุปฺปชชฺนฺติ   สพฺเพ   เต   พาลโต   
อุปฺปชฺชนฺติ    โน    ปณฺฑิตโต   ฯ   อิติ   โข   ภิกฺขเว   สปฺปฏิภโย   
พาโล     อปฺปฏิภโย    ปณฺฑิโต    สอุปทฺทโว    พาโล    อนุปทฺทโว   
ปณฺฑิโต    สอุปสคฺโค    พาโล    อนุปสคฺโค    ปณฺฑิโต    ฯ   นตฺถิ   
ภิกฺขเว    ปณฺฑิตโต    ภย    นตฺถิ    ปณฺฑิตโต    อุปทฺทโว    นตฺถิ   
ปณฺฑิตโต   อุปสคฺโค   ฯ   ตสฺมาติห   ภิกฺขเว   ปณฺฑิตา   ภวิสฺสามาติ   
เอว ฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ วาตานิ ฯ    
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     [๒๓๖]   เอว   วุตฺเต  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต  เอตทโวจ   
กิตฺตาวตา  นุ  โข  ภนฺเต  ปณฺฑิโต  ภิกขฺุ  วีมสโกติ  อล  วจนายาติ ฯ   
ยโต   โข   อานนฺท   ภิกฺขุ   ธาตุกุสโล   จ  โหติ  อายตนกุสโล  จ   
โหติ    ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสโล   จ   โหติ   านาานกุสโล   จ   โหติ   
เอตฺตาวตา โข อานนฺท ปณฺฑิโต ภิกฺขุ วีมสโกติ อล วจนายาติ ฯ   
     [๒๓๗]    กิตฺตาวตา   ปน   ภนฺเต   ธาตุกุสโล   ภิกฺขูติ   อล   
วจนายาติ   ฯ   อฏารส   โข   อิมา   อานนฺท   ธาตุโย  จกฺขุธาตุ   
รูปธาตุ    จกฺขุวิ ฺาณธาตุ    โสตธาตุ    สทฺทธาตุ    โสตวิ ฺาณธาตุ   
ฆานธาตุ     คนฺธธาตุ     ฆานวิ ฺาณธาตุ     ชิวฺหาธาตุ     รสธาตุ   
ชิวฺหาวิ ฺาณธาตุ   กายธาตุ   โผฏพฺพธาตุ   กายวิ ฺาณธาตุ  มโนธาตุ   
ธมฺมธาตุ   มโนวิ ฺาณธาตุ   อิมา   โข   อานนฺท   อฏารส  ธาตุโย   
ยโต    ชานาติ    ปสฺสติ   เอตฺตาวตาป   โข   อานนฺท   ธาตุกุสโล   
ภิกฺขูติ อล วจนายาติ ฯ   
     [๒๓๘]   สิยา  ปน  ภนฺเต  อ ฺโป  ปรยิาโย  ยถา  ธาตุกุสโล   
ภิกฺขูติ   อล   วจนายาติ   ฯ  สิยา  อานนฺท  ฉยิมา  อานนฺท  ธาตุโย   
ปวีธาตุ   อาโปธาตุ   เตโชธาตุ  วาโยธาตุ  อากาสธาตุ  วิ ฺาณธาตุ   
อิมา    โข    อานนฺท    ฉ    ธาตุโย    ยโต    ชานาติ   ปสฺสติ   
เอตฺตาวตาป โข อานนฺท ธาตุกุสโล ภิกฺขูติ อล วจนายาติ ฯ   
     [๒๓๙]   สิยา  ปน  ภนฺเต  อ ฺโป  ปรยิาโย  ยถา  ธาตุกุสโล   
ภิกฺขูติ   อล   วจนายาติ   ฯ  สิยา  อานนฺท  ฉยิมา  อานนฺท  ธาตุโย    
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สุขธาตุ     ทกฺุขธาตุ    โสมนสฺสธาตุ    โทมนสฺสธาตุ    อุเปกฺขาธาตุ   
อวิชฺชาธาตุ   อิมา   โข   อานนฺท  ฉ  ธาตุโย  ยโต  ชานาติ  ปสฺสติ   
เอตฺตาวตาป โข อานนฺท ธาตุกุสโล ภิกฺขูติ อล วจนายาติ ฯ   
     [๒๔๐]   สิยา  ปน  ภนฺเต  อ ฺโป  ปรยิาโย  ยถา  ธาตุกุสโล   
ภิกฺขูติ   อล   วจนายาติ   ฯ  สิยา  อานนฺท  ฉยิมา  อานนฺท  ธาตุโย   
กามธาตุ    เนกฺขมฺมธาตุ    พฺยาปาทธาตุ   อพฺยาปาทธาตุ   วิหึสาธาตุ   
อวิหึสาธาตุ   อิมา   โข   อานนฺท  ฉ  ธาตุโย  ยโต  ชานาติ  ปสฺสติ   
เอตฺตาวตาป โข อานนฺท ธาตุกุสโล ภิกฺขูติ อล วจนายาติ ฯ   
     [๒๔๑]   สิยา  ปน  ภนฺเต  อ ฺโป  ปรยิาโย  ยถา  ธาตุกุสโล   
ภิกฺขูติ   อล   วจนายาติ   ฯ   สิยา   อานนฺท  ติสฺโส  อิมา  อานนฺท   
ธาตุโย   กามธาตุ   รูปธาตุ   อรูปธาตุ   อิมา   โข  อานนฺท  ติสฺโส   
ธาตุโย    ยโต    ปชานาติ    ปสฺสติ   เอตฺตาวตาป   โข   อานนฺท   
ธาตุกุสโล ภิกฺขูติ อล วจนายาติ ฯ   
     [๒๔๒]   สิยา  ปน  ภนฺเต  อ ฺโป  ปรยิาโย  ยถา  ธาตุกุสโล   
ภิกฺขูติ  อล  วจนายาติ  ฯ  สิยา  อานนฺท  เทฺว  อิมา  อานนฺท ธาตุโย   
สงฺขตาธาตุ  ๑  อสงฺขตาธาตุ  อิมา  โข  อานนฺท  เทฺว  ธาตุโย ยโต   
ชานาติ   ปสสฺติ   เอตฺตาวตาป   โข  อานนฺท  ธาตุกุสโล  ภิกฺขูติ  อล   
วจนายาติ ฯ   
     [๒๔๓]   กิตฺตาวตา   ปน   ภนฺเต   อายตนกุสโล   ภิกฺขูติ  อล   
วจนายาติ   ฯ  ฉ  โข  ปนมิานิ  อานนฺท  อชฌฺตฺติกพาหิรานิ  อายตนานิ   
#๑ ยุ. สงฺขตา จ ธาตุ อสงฺขตา จ ธาตุ ฯ    
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จกฺขุ   เจว   รปูา   ๑  จ  โสต ฺจ  สทฺทา  จ  ฆาน ฺจ  คนฺธา  จ   
ชิวฺหา   จ   รสา  จ  กาโย  จ  โผฏพฺพา  จ  มโน  จ  ธมฺมา  จ   
อิมานิ    โข    อานนฺท    ฉ   อชฌฺตฺติกพาหิรานิ   อายตนานิ   ยโต   
ชานาติ   ปสสฺติ   เอตฺตาวตา  โข  ปน  อานนฺท  อายตนกุสโล  ภิกฺขูติ   
อล วจนายาติ ฯ   
     [๒๔๔]   กิตฺตาวตา   ปน   ภนฺเต   ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสโล  ภิกฺขูติ   
อล   วจนายาติ   ฯ   อิธ   อานนฺท   ภิกขฺุ   เอว   ชานาติ  อิมสฺมึ   
สติ    อิท    โหติ    อิมสฺสุปฺปาทา   อิท   อุปฺปชฺชติ   อิมสฺมึ   อสติ   
อิท   น   โหติ   อิมสฺส   นิโรธา  อิท  นิรุชฺฌติ  ยททิ  อวิชชฺาปจฺจยา   
สงฺขารา     สงฺขารปจฺจยา     วิ ฺาณ     วิ ฺาณปจฺจยา    นามรปู   
นามรูปปจฺจยา    สฬายตน    สฬายตนปจฺจยา    ผสฺโส    ผสฺสปจฺจยา   
เวทนา      เวทนาปจฺจยา     ตณฺหา     ตณฺหาปจฺจยา     อุปาทาน   
อุปาทานปจฺจยา    ภโว    ภวปจฺจยา   ชาติ   ชาติปจฺจยา   ชรามรณ   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา    สมฺภวนฺติ    เอวเมตสฺส    เกวลสฺส   
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส   สมุทโย   โหติ   อวิชชฺาย   เตฺวว   อเสสวิราคนิโรธา   
สงฺขารนิโรโธ     สงฺขารนิโรธา     วิ ฺาณนิโรโธ     วิ ฺาณนิโรธา   
นามรูปนิโรโธ     นามรปูนิโรธา    สฬายตนนิโรโธ    สฬายตนนิโรธา   
ผสฺสนิโรโธ   ผสฺสนิโรธา   เวทนานิโรโธ  เวทนานิโรธา  ตณฺหานิโรโธ   
ตณฺหานิโรธา      อุปาทานนิโรโธ      อุปาทานนิโรธา     ภวนิโรโธ   
ภวนิโรธา    ชาตินิโรโธ    ชาตินิโรธา   ชรามรณ   โสกปริเทวทุกฺข-   
โทมนสฺสุปายาสา    นริุชฌฺนฺติ   เอวเมตสฺส   เกวลสฺส   ทุกฺขกขฺนฺธสฺส   
#๑ ยุ. รูป ฺจ ฯ    
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นิโรโธ    โหติ    เอตฺตาวตา    โข   อานนฺท   ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสโล   
ภิกฺขูติ อล วจนายาติ ฯ   
     [๒๔๕]   กิตฺตาวตา   ปน   ภนฺเต  านาานกุสโล  ภิกฺขูติ  อล                 
วจนายาติ    ฯ    อิธานนฺท    ภิกฺขุ    อฏานเมต   อนวกาโส   ย   
ทิฏ ิสมฺปนฺโน   ปุคฺคโล   กิ ฺจิ   สงฺขาร   นิจฺจโต   อุปคจฺเฉยฺย  เนต   
าน   วิชฺชตีติ  ปชานาติ  ฯ  าน ฺจ  โข  เอต  วิชชฺติ  ย  ปุถชฺุชโน   
กิ ฺจิ   สงฺขาร   นิจฺจโต  อุปคจฺเฉยฺย  านเมต  วิชชฺตีติ  ปชานาติ  ฯ   
อฏานเมต   อนวกาโส   ย   ทิฏ ิสมฺปนฺโน   ปุคฺคโล   กิ ฺจิ  สงฺขาร   
สุขโต   อุปคจฺเฉยฺย   เนต  าน  วิชฺชตีติ  ปชานาติ  ฯ  าน ฺจ  โข   
เอต   วิชฺชติ   ย   ปถุุชชฺโน   กิ ฺจิ   สงฺขาร   สุขโต   อุปคจฺเฉยฺย   
านเมต  วิชชฺตีติ  ปชานาติ  ฯ  อฏานเมต  อนวกาโส ย ทิฏ ิสมฺปนฺโน   
ปุคฺคโล   กิ ฺจิ   ธมฺม   อตฺตโต   อุปคจฺเฉยฺย   เนต   าน  วิชฺชตีติ   
ปชานาติ   ฯ   าน ฺจ   โข  เอต  วิชชฺติ  ย  ปุถชฺุชโน  กิ ฺจิ  ธมฺม   
อตฺตโต   อุปคจฺเฉยฺย   านเมต   วิชชฺตีติ   ปชานาติ  ฯ  อฏานเมต   
อนวกาโส  ย  ทฏิ ิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  มาตร  ชีวิตา  โวโรเปยฺย  เนต   
าน   วิชฺชตีติ  ปชานาติ  ฯ  าน ฺจ  โข  เอต  วิชชฺติ  ย  ปุถชฺุชโน   
มาตร  ชีวิตา  โวโรเปยฺย  านเมต  วิชชฺตีติ  ปชานาติ  ฯ อฏานเมต   
อนวกาโส   ย   ทิฏ ิสมฺปนฺโน   ปุคฺคโล   ปตร   ชีวิตา   โวโรเปยฺย   
เนต   าน   วิชฺชตีติ   ปชานาติ   ฯ  าน ฺจ  โข  เอต  วิชชฺติ  ย    
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ปุถุชชฺโน  ปตร  ชีวิตา  โวโรเปยฺย  ฯเปฯ  อรหนฺต  ชีวิตา โวโรเปยฺย   
านเมต  วิชชฺตีติ  ปชานาติ  ฯ  อฏานเมต  อนวกาโส ย ทิฏ ิสมฺปนฺโน   
ปุคฺคโล     ทฏุจิตฺโต    ตถาคตสฺส    โลหิต    อุปฺปาเทยฺย    เนต   
าน    วิชชฺตีติ   ปชานาติ   ฯ   าน ฺจ   โข   เอต   วิชฺชติ   ย   
ปุถุชชฺโน    ทุฏจิตฺโต    ตถาคตสฺส   โลหิต   อุปฺปาเทยฺย   านเมต   
วิชฺชตีติ   ปชานาติ   ฯ   อฏานเมต   อนวกาโส   ย   ทิฏ ิสมฺปนฺโน   
ปุคฺคโล   สงฺฆ   ภินฺเทยฺย  เนต  าน  วิชฺชตีติ  ปชานาติ  ฯ  าน ฺจ   
โข   เอต   วิชฺชติ   ย  ปถุชฺุชโน  สงฺฆ  ภินฺเทยฺย  านเมต  วิชฺชตีติ   
ปชานาติ   ฯ   อฏานเมต   อนวกาโส   ย   ทิฏ ิสมฺปนฺโน   ปุคฺคโล   
อ ฺ   สตฺถาร  อุทฺทิเสยฺย  เนต  าน  วิชฺชตีติ  ปชานาติ  ฯ  าน ฺจ   
โข   เอต   วิชฺชติ  ย  ปุถชฺุชโน  อ ฺ  สตฺถาร  อุททฺิเสยฺย  านเมต   
วิชฺชตีติ  ปชานาติ  ฯ  อฏานเมต  อนวกาโส  ย  เอกิสฺสา โลกธาตุยา   
เทฺว    อรหนโฺต    สมฺมาสมฺพุทฺธา    อปุพฺพ    อจริม    อุปฺปชฺเชยฺยุ   
เนต   าน   วิชฺชตีติ   ปชานาติ   ฯ  าน ฺจ  โข  เอต  วิชชฺติ  ย   
เอกิสฺสา    โลกธาตุยา   เอโก   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   อุปฺปชฺเชยฺย   
านเมต   วิชชฺตีติ  ปชานาติ  ฯ  อฏานเมต  อนวกาโส  ย  เอกสิฺสา   
โลกธาตุยา   เทฺว   ราชาโน  จกฺกวตฺติโน  อปุพฺพ  อจริม  อุปฺปชฺเชยฺยุ   
เนต   าน   วิชฺชตีติ   ปชานาติ   ฯ  าน ฺจ  โข  เอต  วิชชฺติ  ย   
เอกิสฺสา   โลกธาตุยา  เอโก  ราชา  จกกฺวตฺติ  อุปฺปชฺเชยฺย  านเมต   
วิชฺชตีติ   ปชานาติ   ฯ  อฏานเมต  อนวกาโส  ย  อิตฺถี  อรห  อสฺส    
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สมฺมาสมฺพุทฺโธ   เนต   าน   วิชฺชตีติ   ปชานาติ   ฯ   าน ฺจ  โข   
เอต   วิชฺชติ   ย   ปรุิโส   อรห   อสฺส   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   านเมต   
วิชฺชตีติ   ปชานาติ   ฯ   อฏานเมต   อนวกาโส   ย   อิตฺถี  ราชา   
อสฺส   จกฺกวตฺติ   เนต   าน   วิชชฺตีติ   ปชานาติ  ฯ  าน ฺจ  โข   
เอต   วิชฺชติ   ย   ปรุิโส  ราชา  อสฺส  จกฺกวตฺติ  านเมต  วิชฺชตีติ   
ปชานาติ  ฯ  อฏานเมต  อนวกาโส  ย  อิตฺถ ี สกฺกตฺต  กาเรยฺย ...   
มารตฺต   กาเรยฺย   ...   พฺรหฺมตฺต   กาเรยฺย  เนต  าน  วิชชฺตีติ   
ปชานาติ  ฯ  าน ฺจ โข เอต วิชฺชติ ย ปุริโส สกฺกตฺต กาเรยฺย ๑ ...   
มารตฺต  กาเรยฺย  ...  พฺรหฺมตฺต กาเรยฺย านเมต วิชฺชตีติ ปชานาติ ฯ   
อฏานเมต     อนวกาโส    ย    กายทุจฺจริตสฺส    อิฏโ    กนฺโต   
มนาโป   วิปาโก   นิพฺพตฺเตยฺย   เนต   าน   วิชฺชตีติ  ปชานาติ  ฯ   
าน ฺจ   โข   เอต   วิชฺชติ   ย   กายทุจฺจริตสฺส   อนิฏโ  อกนฺโต   
อมนาโป   วิปาโก   นิพฺพตฺเตยฺย   านเมต   วิชชฺตีติ   ปชานาติ   ฯ   
อฏานเมต   อนวกาโส   ย   วจีทุจฺจริตสฺส   ...  ย  มโนทุจฺจริตสฺส   
อิฏโ   กนฺโต   มนาโป   วิปาโก   นิพฺพตฺเตยฺย  เนต  าน  วิชชฺตีติ   
ปชานาติ   ฯ   าน ฺจ  โข  เอต  วิชชฺติ  ย  วจีทุจฺจริตสฺส  ...  ย   
มโนทุจฺจริตสฺส    อนิฏโ   อกนโฺต   อมนาโป   วิปาโก   นิพฺพตฺเตยฺย   
านเมต  วิชชฺตีติ  ปชานาติ  ฯ  อฏานเมต  อนวกาโส ย กายสุจริตสฺส   
อนิฏโ     อกนฺโต     อมนาโป     วิปาโก    นิพฺพตฺเตยฺย    เนต   
าน    วิชชฺตีติ   ปชานาติ   ฯ   าน ฺจ   โข   เอต   วิชฺชติ   ย   
#๑ ม. ย.ุ สพฺพตฺถ กเรยฺย ฯ    
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กายสุจริตสฺส   อิฏโ   กนฺโต  มนาโป  วิปาโก  นพฺิพตฺเตยฺย  านเมต   
วิชฺชตีติ   ปชานาติ   ฯ  อฏานเมต  อนวกาโส  ย  วจีสุจริตสฺส  ...   
ย   มโนสุจรติสฺส   อนิฏโ   อกนโฺต   อมนาโป  วิปาโก  นิพฺพตฺเตยฺย   
เนต   าน   วิชฺชตีติ   ปชานาติ   ฯ  าน ฺจ  โข  เอต  วิชชฺติ  ย   
วจีสุจริตสฺส   ...   ย  มโนสุจริตสฺส  อิฏโ  กนฺโต  มนาโป  วิปาโก   
นิพฺพตฺเตยฺย   านเมต   วิชฺชตีติ  ปชานาติ  ฯ  อฏานเมต  อนวกาโส   
ย   กายทุจฺจริตสมงฺคี  ตนิทานา  ตปฺปจฺจยา  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา   
สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺเชยฺย   เนต  าน  วิชฺชตีติ  ปชานาติ  ฯ   
าน ฺจ   โข  เอต  วิชฺชติ  ย  กายทุจฺจริตสมงฺคี  ตนิทานา  ตปฺปจฺจยา   
กายสฺส   เภทา  ปรมฺมรณา  อปาย  ทคฺุคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชฺเชยฺย   
านเมต  วิชชฺตีติ  ปชานาติ  ฯ อฏานเมต อนวกาโส ย วจีทุจฺจริตสมงฺคี   
ตนิทานา     ตปฺปจฺจยา     กายสฺส     เภทา    ปรมมฺรณา    สุคตึ   
สคฺค    โลก    อุปปชฺเชยฺย   เนต   าน   วิชชฺตีติ   ปชานาติ   ฯ   
าน ฺจ  โข  เอต  วิชฺชติ  ย  วจีทุจฺจริตสมงฺคี ... ย มโนทุจฺจริตสมงฺคี   
ตนิทานา     ตปฺปจฺจยา     กายสฺส    เภทา    ปรมฺมรณา    อปาย   
ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปชฺเชยฺย  านเมต  วิชฺชตีติ  ปชานาติ  ฯ   
อฏานเมต   อนวกาโส   ย   กายสุจริตสมงฺคี   ตนิทานา   ตปฺปจฺจยา   
กายสฺส   เภทา  ปรมฺมรณา  อปาย  ทคฺุคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชฺเชยฺย   
เนต   าน   วิชฺชตีติ   ปชานาติ   ฯ  าน ฺจ  โข  เอต  วิชชฺติ  ย   
กายสุจริตสมงฺคี   ตนิทานา   ตปฺปจฺจยา   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา    



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 174 

สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺเชยฺย   านเมต   วิชชฺตีติ   ปชานาติ  ฯ   
อฏานเมต   อนวกาโส   ย  วจีสุจริตสมงฺคี  ...  ย  มโนสุจริตสมงฺคี   
ตนิทานา   ตปฺปจฺจยา   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   
วินิปาต   นิรย   อุปปชฺเชยฺย   เนต   าน   วิชฺชตีติ   ปชานาติ   ฯ   
าน ฺจ  โข  เอต  วิชฺชติ  ย  วจีสุจริตสมงฺคี  ...  ย มโนสุจริตสมงฺคี   
ตนิทานา   ตปฺปจฺจยา   กายสฺส   เภทา  ปรมฺมรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก   
อุปปชฺเชยฺย    านเมต   วิชฺชตีติ   ปชานาติ   ฯ   เอตฺตาวตา   โข   
อานนฺท านาานกุสโล ภิกฺขูติ อล วจนายาติ ฯ   
     [๒๔๖]   เอว   วุตฺเต  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อจฺฉริย  ภนฺเต  อพฺภูต  ภนฺเต  โก  นามาย  ภนฺเต  ธมฺมปริยาโยติ  ฯ   
ตสฺมาติห   ตฺว   อานนฺท   อิม  ธมฺมปรยิาย  พหุธาตุโกติป  น  ธาเรหิ   
จตุปริวฏโฏติป   น   ธาเรหิ  ธมฺมาทาโสติป  น  ธาเรหิ  อมตทุนฺทุภีติป   
น ธาเรหิ อนุตฺตโร สงฺคามวิชโยติป น ธาเรหีติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมโน   อายสฺมา   อานนฺโท   ภควโต   
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ   
                 พหุธาตุกสุตฺต นิฏ ิต ป ฺจม ฯ   
                       ___________    
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                        อิสิคิลิสุตฺต   
     [๒๔๗]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
อิสิคิลิสฺมึ  ปพฺพเต  ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ภิกฺขโวติ ฯ   
ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๒๔๘]   ภควา   เอตทโวจ  ปสฺสถ  โน  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  เอต   
เวภาร  ปพฺพตนฺติ  ฯ  เอวมฺภนฺเต  ฯ  เอตสฺส  โข  ภิกฺขเว เวภารสฺส   
ปพฺพตสฺส   อ ฺาว   สม ฺา   อโหสิ   อ ฺา   ป ฺตฺติ   ฯ   ปสฺสถ   
โน   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   เอต   ปณฺฑว   ปพฺพตนฺติ  ฯ  เอวมฺภนฺเต  ฯ   
เอตสฺสป    โข    ภิกฺขเว   ปณฺฑวสฺส   ปพฺพตสฺส   อ ฺาว   สม ฺา   
อโหสิ   อ ฺา   ป ฺตฺติ   ฯ   ปสฺสถ   โน   ตุเมฺห   ภิกฺขเว  เอต   
เวปุลฺล  ปพฺพตนฺติ  ฯ  เอวมฺภนฺเต  ฯ  เอตสฺสป  โข ภิกฺขเว เวปุลฺลสฺส   
ปพฺพตสฺส   อ ฺาว   สม ฺา   อโหสิ   อ ฺา   ป ฺตฺติ   ฯ   ปสฺสถ   
โน   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   เอต   คิชฺฌกูฏ  ปพฺพตนฺติ  ฯ  เอวมฺภนฺเต  ฯ   
เอตสฺสป    โข   ภิกฺขเว   คิชฺฌกูฏสฺส   ปพฺพตสฺส   อ ฺาว   สม ฺา   
อโหสิ   อ ฺา   ป ฺตฺติ   ฯ   ปสฺสถ   โน   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   อิม   
อิสิคิลึ   ปพฺพตนฺติ   ฯ   เอวมฺภนฺเต   ฯ   อิมสฺส   โข  ปน  ภิกขฺเว   
อิสิคิลิสฺส ปพฺพตสฺส เอสาว สม ฺา อโหสิ เอสา ป ฺตฺติ ฯ   
     [๒๔๙]    ภูตปุพฺพ   ภิกฺขเว   ป ฺจ   ปจฺเจกพุทฺธสตานิ   อิมสมฺึ   
อิสิคิลิสฺมึ   ปพฺพเต  จิรนิวาสิโน  อเหสุ  ฯ  เต  อิม  ปพฺพต  ปวิสนฺตา    
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ทิสฺสนฺติ   ปวิฏา   น  ทสิฺสนฺติ  ฯ  ตเมน  มนุสฺสา  ทิสฺวา  เอวมาหสุ   
อย    ปพฺพโต   อิเม   อิสี   คิลตีติ   อิสคิิลิ   อิสิคิลีเตฺวว   สม ฺา   
อุทปาทิ  ฯ  อาจิกฺขิสฺสามิ  ภิกฺขเว  ปจฺเจกพุทฺธาน  นามานิ  กิตฺตยิสฺสามิ   
ภิกฺขเว   ปจฺเจกพุทฺธาน   นามานิ   เทสิสฺสามิ  ภิกขฺเว  ปจฺเจกพุทฺธาน   
นามานิ     ต    สุณาถ    สาธุก    มนสกิโรถ    ภาสิสฺสามีติ    ฯ   
เอวมฺภนฺเตติ โช เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๒๕๐]  ภควา เอตทโวจ อริฏโ นาม ภิกฺขเว ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ ๑   
อิมสฺมึ    อิสคิิลิสฺมึ    ปพฺพเต    จิรนิวาสี    อโหสิ    ฯ   อุปริฏโ   
นาม   ภิกฺขเว   ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ   อิมสมฺึ  อิสิคิลิสฺมึ  ปพฺพเต  จิรนิวาสี   
อโหสิ   ฯ   ตครสิขี  นาม  ภิกฺขเว  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  อิมสฺมึ  อิสิคิลิสฺมึ   
ปพฺพเต   จิรนิวาสี   อโหสิ  ฯ  ยสสฺส ี นาม  ภิกฺขเว  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ   
อิมสฺมึ   อิสิคิลิสฺมึ   ปพฺพเต   จิรนิวาสี   อโหส ิ  ฯ   สุทสฺสโน  นาม   
ภิกฺขเว    ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ    อิมสฺมึ    อิสิคิลิสฺมึ   ปพฺพเต   จิรนิวาสี   
อโหสิ   ฯ   ปยทสฺสี  นาม  ภิกฺขเว  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  อิมสฺมึ  อิสิคิลิสฺมึ   
ปพฺพเต  จิรนิวาสี  อโหสิ  ฯ  คนฺธาโร  นาม  ภิกฺขเว  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ   
อิมสฺมึ   อิสิคิลิสฺมึ   ปพฺพเต   จิรนิวาสี   อโหส ิ  ฯ   ปณฺโฑโล  นาม   
ภิกฺขเว    ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ    อิมสฺมึ    อิสิคิลิสฺมึ   ปพฺพเต   จิรนิวาสี   
อโหสิ   ฯ  อุปาสโภ  นาม  ภิกฺขเว  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  อิมสฺมึ  อิสิคิลิสฺมึ   
ปพฺพเต   จิรนิวาสี   อโหสิ   ฯ  นิโถ  นาม  ภิกฺขเว  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ   
อิมสฺมึ   อิสิคิลิสฺมึ   ปพฺพเต  จิรนิวาสี  อโหสิ  ฯ  ตโถ  นาม  ภิกขฺเว   
#๑ ยุ. สพฺพตฺถ ปจฺเจกพุทฺโธ ฯ    
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ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ   อิมสฺม ึ  อิสิคิลิสฺมึ   ปพฺพเต   จิรนิวาสี   อโหสิ   ฯ   
สุตวา   นาม   ภิกฺขเว   ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ   อิมสฺมึ   อิสิคิลิสฺมึ  ปพฺพเต   
จิรนิวาสี   อโหสิ   ฯ   ภาวิตตฺโต   นาม   ภิกฺขเว   ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ   
อิมสฺมึ อิสิคิลิสฺมึ ปพฺพเต จิรนิวาสี อโหสิ ฯ   
        [๒๕๑] เย สตฺตสารา อนิฆา นิราสา   
              ปจฺเจกเมวชฺฌคมม สุโพธึ   
              เตส วิสลฺลาน นรุตฺตมาน   
              นามานิ เม กิตฺตยโต สุณาถ   
              อรฏิโ อุปรฏิโ ตครสิขี ยสสฺสี   
              สุทสฺสโน ปยทสฺสี จ พุทฺโธ ๑   
              คนธฺาโร ปณฺโฑโล อุปาสโภ จ   
              นิโถ ตโถ สุตวา ภาวิตตฺโต   
              สุมโฺภ สุโภ เมถโุล ๒ อฏโม จ   
              อถสฺสุเมโฆ อนิโฆ สุทาโ   
              ปจฺเจกพุทฺธา ภวเนตฺติขีณา   
              หิงฺคู จ หิงฺโค จ มหานุภาวา   
              เทฺว ชาลิโน มุนโิน อฏโก จ   
              อถ โกสลโฺล ๓ พุทฺโธ อโถ สุพาหุ   
              อุปเนมิโส เนมิโส สนฺตจิตฺโต   
              สจฺโจ ตโถ วิรโช ปณฺฑิโต จ   
#๑ ม. สุสมพฺุทฺโธ ฯ  ๒ มตุโล ฯ  ๓ โป. ยุ. โกสโล ฯ    
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              กาฬูปกาฬา วิชโิต ชโิต จ   
              องฺโค จ ปงฺโค จ คุติจฺฉิโต ๑ จ   
              ปสสฺี ชหิ อุปธ ึทุกฺขมูล   
              อปราชิโต มารพล อเชสิ   
              สตฺถา ปวตฺตา สรภงฺโค โลมหโส   
              อุจฺจงฺคมาโย อสิโต อนาสโว   
              มโนมโย มานจฺฉิโท จ พนฺธุมา   
              ตทาธิมุตฺโต วิมโล จ เกตุมา   
              เกตุมฺพราโค จ มาตงฺโค อริโย   
              อถจฺจุโต อจฺจุตคามพฺยามโก   
              สุมงฺคโล ทพฺพิโล สุปติฏ ิโต   
              อสโยฺห เขมาภิรโต จ โสรโต   
              ทุรนฺนโย สงฺโฆ อโถป อุชชฺโย   
              อปโร มุน ิสโยหฺ อโนมนิกกฺโม ๒   
              อานนฺท นนฺโท อุปนนฺโท ทวฺาทส   
              ภารทฺวาโช อนฺติมเทหธารี   
              โพธิ มหานาโม อโถป อุตฺตโร   
              เกสี สิขี สุนฺทโร ภารทฺวาโช   
#๑ ยุ. คุติชชฺโิตติ ทิสฺสติ ฯ  ๒ ย.ุ อโนมนิกฺขโม ฯ  ๓ ยุ. ภารทฺวาชา ฯ    
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                    ติสฺสูปติสฺสา ภวพนฺธนจฺฉิทา   
              อุปสีทรี ๑ ตณฺหจฺฉิโท จ สีทรี ๑   
              พุทโฺธ อหุ มงฺคโล วีตราโค   
              อุสภจฺฉิทา ชาลินึ ทุกฺขมูล   
              สนตฺ ปท อชฺฌคมูปณีโต   
              อุโปสโถ สุนฺทโร สจฺจนาโม   
              เชโต ชยนฺโต ปทุโม อุปฺปโล จ   
              ปทุมุตฺตโร รกฺขิโต ปพฺพโต จ   
              มานตฺถทฺโธ โสภิโต วีตราโค   
              กโณฺห จ พุทฺโธ สุวิมุตฺตจิตฺโต   
              เอเต จ อ ฺเ จ มหานุภาวา   
              ปจฺเจกพุทฺธา ภวเนตฺติขีณา   
              เต สพฺพสงฺคาธิคเต มเหสี   
              ปรนิิพฺพุเต วนฺทถ อปฺปเมยฺเยติ ฯ   
                  อิสิคิลิสุตฺต นิฏ ิต ฉฏ ฯ   
                       ___________   
#๑ ม. อุปสิขิ ฯ สิขร ิฯ    
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                     มหาจตฺตารีสกสุตฺต   
     [๒๕๒]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ   ภิกฺขโวติ  ฯ  ภทนฺเตติ  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ   
ภควา    เอตทโวจ   อรยิ   โว   ภิกฺขเว   สมฺมาสมาธึ   เทสิสฺสามิ   
สอุปนิส   สปริกฺขาร   ต   สุณาถ   สาธุก  มนสิกโรถ  ภาสิสฺสามีติ  ฯ   
เอวมฺภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๒๕๓]    ภควา    เอตทโวจ   กตโม   จ   ภิกฺขเว   อริโย   
สมฺมาสมาธิ     สอุปนิโส     สปรกิฺขาโร     เสยฺยถีท     สมฺมาทิฏ ิ   
สมฺมาสงฺกปฺโป  สมฺมาวาจา  สมฺมากมฺมนฺโต  สมฺมาอาชีโว  สมมฺาวายาโม   
สมฺมาสติ   ยา   โข   ภิกฺขเว  อิเมหิ  สตฺตงฺเคหิ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา   
ปริกฺขตา   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว  อริโย  สมฺมาสมาธิ  สอุปนิโส  อิติป   
สปริกฺขาโร อิติปติ ๑ ฯ   
     [๒๕๔]   ตตฺร  ภิกฺขเว  สมฺมาทิฏ ิ  ปุพฺพงฺคมา  โหติ  ฯ  กถ ฺจ   
ภิกฺขเว   สมมฺาทิฏ ิ   ปุพฺพงฺคมา   โหติ   ฯ   มิจฺฉาทิฏ ึ  มิจฺฉาทิฏ ีติ   
ปชานาติ    สมฺมาทิฏ ึ    สมฺมาทิฏ ีติ   ปชานาติ   ฯ   สาสฺส   โหติ   
สมฺมาทิฏ ิ ฯ   
     [๒๕๕]   กตมา   จ  ภิกฺขเว  มิจฺฉาทิฏ ิ  ฯ  นตฺถิ  ทินฺน  นตฺถิ   
ยิฏ    นตฺถ ิ   หุต   นตฺถ ิ  สุกตทุกฺกฏาน   กมฺมาน   ผล   วิปาโก   
#๑ ม. ย.ุ อิติป ฯ    
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นตฺถิ   อย   โลโก   นตฺถิ   ปโร   โลโก  นตฺถิ  มาตา  นตฺถิ  ปตา   
นตฺถิ   สตฺตา   โอปปาติกา   นตฺถ ิ  โลเก  สมณพฺราหฺมณา  สมฺมคฺคตา   
สมฺมาปฏิปนฺนา    เย   อิม ฺจ   โลก   ปร ฺจ   โลก   สย   อภิ ฺา   
สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ อย ภิกฺขเว มิจฺฉาทิฏ ิ ฯ   
     [๒๕๖]   กตมา   จ   ภิกฺขเว   สมฺมาทิฏ ิ   ฯ   สมฺมาทิฏ ึปห   
ภิกฺขเว    ทฺวย    วทามิ    อตฺถิ    ภิกฺขเว    สมฺมาทิฏ ิ   สาสวา   
ปุ ฺภาคิยา    อุปธิเวปกฺกา    อตฺถิ    ภิกฺขเว    สมมฺาทิฏ ิ   อรยิา   
อนาสวา โลกุตฺตรา มคฺคงฺคา ฯ   
     [๒๕๗]   กตมา   จ   ภิกฺขเว  สมฺมาทิฏ ิ  สาสวา  ปุ ฺภาคิยา   
อุปธิเวปกฺกา    ฯ   อตฺถิ   ทินฺน   อตฺถิ   ยิฏ   อตฺถ ิ  หุต   อตฺถิ   
สุกตทุกฺกฏาน   กมฺมาน   ผล   วิปาโก  อตฺถ ิ อย  โลโก  อตฺถ ิ ปโร   
โลโก   อตฺถ ิ  มาตา   อตฺถ ิ  ปตา  อตฺถิ  สตฺตา  โอปปาติกา  อตฺถิ   
โลเก    สมณพฺราหฺมณา    สมฺมคฺคตา    สมฺมาปฏิปนฺนา   เย   อิม ฺจ   
โลก   ปร ฺจ   โลก   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   ปเวเทนฺตีติ   อย   
ภิกฺขเว สมฺมาทิฏ ิ สาสวา ปุ ฺภาคิยา อุปธิเวปกฺกา ฯ   
     [๒๕๘]  กตมา  จ  ภิกขฺเว  สมฺมาทิฏ ิ อริยา อนาสวา โลกุตฺตรา   
มคฺคงฺคา    ฯ    ยา    โข   ภิกฺขเว   อริยจิตฺตสฺส   อนาสวจิตฺตสฺส   
อริยมคฺคสมงฺคิโน   อริยมคฺค   ภาวยโต   ป ฺา   ป ฺ ินฺทฺริย  ป ฺาผล   
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค      สมฺมาทิฏ ิ     มคฺคงฺค     อย     ภิกฺขเว   
สมฺมาทิฏ ิ  อริยา  อนาสวา  โลกุตฺตรา มคฺคงฺคา ฯ โส ๑ มิจฺฉาทิฏ ิยา   
#๑ ยุ. โย ฯ    
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ปหานาย   วายมติ   สมฺมาทิฏ ิยา   อุปสมฺปทาย   ฯ   สฺวาสฺส   โหติ   
สมฺมาวายาโม   ฯ   โส   สโต   มิจฺฉาทิฏ ึ  ปชหติ  สโต  สมฺมาทิฏ ึ   
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ   สาสฺส   โหติ  สมฺมาสติ  ฯ  อิติสฺสิเม  ตโย   
ธมฺมา     สมมฺาทิฏ ึ     อนุปริธาวนฺติ     อนุปริวตฺตนฺติ     เสยฺยถีท   
สมฺมาทิฏ ิ สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ ฯ   
     [๒๕๙]   ตตฺร  ภิกฺขเว  สมฺมาทิฏ ิ  ปุพฺพงฺคมา  โหติ  ฯ  กถ ฺจ   
ภิกฺขเว     สมฺมาทิฏ ิ     ปุพฺพงฺคมา     โหติ    ฯ    มิจฺฉาสงฺกปฺป   
มิจฺฉาสงฺกปฺโปติ   ปชานาติ  สมฺมาสงฺกปฺป  สมฺมาสงฺกปฺโปติ  ปชานาติ  ฯ   
สาสฺส โหติ สมฺมาทิฏ ิ ฯ   
     [๒๖๐]   กตโม   จ   ภิกฺขเว  มิจฺฉาสงฺกปฺโป  ฯ  กามสงฺกปฺโป   
พฺยาปาทสงฺกปฺโป วิหึสาสงฺกปฺโป อย ภิกฺขเว มิจฺฉาสงฺกปฺโป ฯ   
     [๒๖๑]   กตโม  จ  ภิกขฺเว  สมฺมาสงฺกปฺโป  ฯ  สมฺมาสงฺกปฺปปห   
ภิกฺขเว    ทฺวย    วทามิ   อตฺถิ   ภิกฺขเว   สมฺมาสงฺกปฺโป   สาสโว   
ปุ ฺภาคิโย    อุปธิเวปกฺโก   อตฺถ ิ  ภิกฺขเว   สมฺมาสงฺกปฺโป   อริโย   
อนาสโว โลกุตฺตโร มคฺคงฺโค ฯ   
     [๒๖๒]  กตโม  จ  ภิกขฺเว  สมฺมาสงฺกปฺโป  สาสโว  ปุ ฺภาคิโย   
อุปธิเวปกฺโก   ฯ  เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป  อพฺยาปาทสงฺกปฺโป  อวิหึสาสงฺกปฺโป   
อย       ภิกฺขเว      สมฺมาสงฺกปฺโป      สาสโว      ปุ ฺภาคิโย   
อุปธิเวปกฺโก ฯ   
     [๒๖๓]   กตโม   จ   ภิกฺขเว  สมฺมาสงฺกปฺโป  อริโย  อนาสโว    
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โลกุตฺตโร  มคฺคงฺโค  ฯ  โย  โข  ภิกฺขเว  อริยจิตฺตสฺส  อนาสวจิตฺตสฺส   
อริยมคฺคสมงฺคิโน      อรยิมคฺค      ภาวยโต     ตกฺโก     วิตกฺโก   
สงฺกปฺโป   อปฺปนา   พฺยปปฺนา   เจตโส  อภินิโรปนา  วจีสงฺขาโร  ๑   
อย  ภิกฺขเว  สมฺมาสงฺกปฺโป  อริโย  อนาสโว  โลกตฺุตโร  มคฺคงฺโค  ฯ   
โส     มิจฺฉาสงฺกปฺปสฺส     ปหานาย     วายมติ     สมฺมาสงฺกปฺปสฺส   
อุปสมฺปทาย    ฯ   สฺวาสฺส   โหติ   สมมฺาวายาโม   ฯ   โส   สโต   
มิจฺฉาสงฺกปฺป   ปชหติ   สโต   สมฺมาสงฺกปฺป   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ   
สาสฺส   โหติ  สมฺมาสติ  ฯ  อิติสฺสิเม  ๒  ตโย  ธมมฺา  สมฺมาสงฺกปฺป   
อนุปริธาวนฺติ    อนุปริวตฺตนฺติ    เสยยฺถีท   สมฺมาทิฏ ิ   สมฺมาวายาโม   
สมฺมาสติ ฯ   
     [๒๖๔]   ตตฺร  ภิกฺขเว  สมฺมาทิฏ ิ  ปุพฺพงฺคมา  โหติ  ฯ  กถ ฺจ   
ภิกฺขเว   สมมฺาทิฏ ิ   ปุพฺพงฺคมา   โหติ   ฯ  มิจฺฉาวาจ  มิจฺฉาวาจาติ   
ปชานาติ    สมฺมาวาจ   สมฺมาวาจาติ   ปชานาติ   ฯ   สาสฺส   โหติ   
สมฺมาทิฏ ิ ฯ   
     [๒๖๕]   กตมา  จ  ภิกขฺเว  มิจฺฉาวาจา  ฯ  มุสาวาโท  ปสุณา   
วาจา ผรุสา วาจา สมฺผปฺปลาโป อย ภิกฺขเว มิจฺฉาวาจา ฯ   
     [๒๖๖]  กตมา  จ  ภิกขฺเว  สมฺมาวาจา  ฯ สมฺมาวาจปห ภิกฺขเว   
ทฺวย    วทามิ   อตฺถิ   ภิกฺขเว   สมฺมาวาจา   สาสวา   ปุ ฺภาคิยา   
อุปธิเวปกฺกา   อตฺถิ  ภิกฺขเว  สมฺมาวาจา  อริยา  อนาสวา  โลกุตฺตรา   
มคฺคงฺคา ฯ   
#๑ ยุ. วาจาสงฺขาโร ฯ  ๒ ม. อิติยิเม ฯ    
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     [๒๖๗]   กตมา   จ  ภิกฺขเว  สมฺมาวาจา  สาสวา  ปุ ฺภาคิยา   
อุปธิเวปกฺกา   ฯ   มุสาวาทา   เวรมณี   ปสุณาย   วาจาย   เวรมณี   
ผรุสาย    วาจาย   เวรมณี   สมฺผปฺปลาปา   เวรมณี   อย   ภิกฺขเว   
สมฺมาวาจา สาสวา ปุ ฺภาคิยา อุปธิเวปกฺกา ฯ   
     [๒๖๘]  กตมา  จ  ภิกขฺเว สมฺมาวาจา อริยา อนาสวา โลกุตฺตรา   
มคฺคงฺคา  ฯ  ยา โข ภิกฺขเว อริยจิตฺตสฺส อนาสวจิตฺตสฺส อริยมคฺคสมงฺคิโน   
อริยมคฺค     ภาวยโต     จตูหิป     วจีทุจฺจริเตหิ    อารติ    วิรติ   
ปฏิวิรติ  เวรมณี  อย  ภิกขฺเว  สมฺมาวาจา  อริยา  อนาสวา โลกุตฺตรา   
มคฺคงฺคา   ฯ   โส   มิจฺฉาวาจาย   ปหานาย   วายมติ  สมมฺาวาจาย   
อุปสมฺปทาย  ฯ  สฺวาสฺส  โหติ  สมฺมาวายาโม  ฯ  โส  สโต มิจฺฉาวาจ   
ปชหติ    สโต   สมฺมาวาจ   อุปสมฺปชชฺ   วิหรติ   ฯ   สาสฺส   โหติ   
สมฺมาสติ    ฯ   อิติสฺสิเม   ตโย   ธมฺมา   สมฺมาวาจ   อนุปริธาวนฺติ   
อนุปริวตฺตนฺติ เสยฺยถีท สมฺมาทิฏ ิ สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ ฯ   
     [๒๖๙]   ตตฺร  ภิกฺขเว  สมฺมาทิฏ ิ  ปุพฺพงฺคมา  โหติ  ฯ  กถ ฺจ   
ภิกฺขเว     สมฺมาทิฏ ิ     ปุพฺพงฺคมา     โหติ    ฯ    มิจฺฉากมฺมนฺต   
มิจฺฉากมฺมนฺโตติ      ปชานาติ      สมมฺากมฺมนฺต      สมฺมากมฺมนฺโตติ   
ปชานาติ ฯ สาสฺส โหติ สมฺมาทิฏ ิ ฯ   
     [๒๗๐]   กตโม   จ   ภิกฺขเว  มิจฺฉากมฺมนฺโต  ฯ  ปาณาติปาโต   
อทินฺนาทาน กาเมสุมิจฺฉาจาโร อย ภิกขฺเว มิจฺฉากมฺมนฺโต ฯ   
     [๒๗๑]   กตโม  จ  ภิกขฺเว  สมฺมากมฺมนฺโต  ฯ  สมฺมากมฺมนฺตปห    
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ภิกฺขเว    ทฺวย    วทามิ   อตฺถิ   ภิกฺขเว   สมฺมากมฺมนฺโต   สาสโว   
ปุ ฺภาคิโย    อุปธิเวปกฺโก   อตฺถ ิ  ภิกฺขเว   สมฺมากมฺมนฺโต   อริโย   
อนาสโว โลกุตฺตโร มคฺคงฺโค ฯ   
     [๒๗๒]    กตโม    จ    ภิกฺขเว    สมฺมากมฺมนฺโต    สาสโว   
ปุ ฺภาคิโย   อุปธิเวปกฺโก   ฯ   อตฺถ ิ ภิกฺขเว  ปาณาติปาตา  เวรมณี   
อทินฺนาทานา    เวรมณี   กาเมสุมิจฺฉาจารา   เวรมณี   อย   ภิกขฺเว   
สมฺมากมฺมนฺโต สาสโว ปุ ฺภาคิโย อุปธิเวปกฺโก ฯ   
     [๒๗๓]   กตโม   จ   ภิกฺขเว  สมฺมากมฺมนฺโต  อริโย  อนาสโว   
โลกุตฺตโร  มคฺคงฺโค  ฯ  ยา  โข  ภิกฺขเว  อริยจิตฺตสฺส  อนาสวจิตฺตสฺส   
อริยมคฺคสมงฺคิโน     อรยิมคฺค     ภาวยโต    ตีหปิ    กายทุจฺจริเตหิ   
อารติ   วิรติ   ปฏิวิรติ   เวรมณี  อย  ภิกฺขเว  สมฺมากมฺมนฺโต  อริโย   
อนาสโว   โลกุตฺตโร   มคฺคงฺโค   ฯ   โส  มิจฺฉากมฺมนฺตสฺส  ปหานาย   
วายมติ     สมฺมากมฺมนฺตสฺส     อุปสมฺปทาย    ฯ    สฺวาสฺส    โหติ   
สมฺมาวายาโม    ฯ    โส    สโต    มิจฺฉากมฺมนฺต    ปชหติ   สโต   
สมฺมากมฺมนฺต   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ   สาสฺส   โหติ   สมฺมาสติ  ฯ   
อิติสฺสิเม   ตโย   ธมฺมา   สมฺมากมฺมนฺต   อนุปริธาวนฺติ   อนุปรวิตฺตนฺติ   
เสยฺยถีท สมมฺาทิฏ ิ สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ ฯ   
     [๒๗๔]   ตตฺร  ภิกฺขเว  สมฺมาทิฏ ิ  ปุพฺพงฺคมา  โหติ  ฯ  กถ ฺจ   
ภิกฺขเว     สมฺมาทิฏ ิ     ปุพฺพงฺคมา     โหติ     ฯ    มิจฺฉาอาชีว   
มิจฺฉาอาชีโวติ   ปชานาติ   สมฺมาอาชีว   สมฺมาอาชีโวติ   ปชานาติ  ฯ    
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สาสฺส โหติ สมฺมาทิฏ ิ ฯ   
     [๒๗๕]   กตโม   จ   ภิกฺขเว  มิจฺฉาอาชีโว  ฯ  กหุนา  ลปนา   
เนมิตฺตกตา   นิปฺเปสิกตา   ลาเภน   ลาภ   นชิิคึสนตา   อย  ภิกขฺเว   
มิจฺฉาอาชีโว ฯ   
     [๒๗๖]   กตโม   จ   ภิกฺขเว  สมฺมาอาชีโว  ฯ  สมฺมาอาชีวปห   
ภิกฺขเว   ทฺวย   วทามิ   อตฺถิ   ภิกฺขเว   สมฺมาอาชีโว   ปุ ฺภาคิโย   
อุปธิเวปกฺโก  อตฺถ ิ ภิกฺขเว  สมฺมาอาชีโว  อรโิย  อนาสโว  โลกตฺุตโร   
มคฺคงฺโค ฯ   
     [๒๗๗]   กตโม  จ  ภิกขฺเว  สมฺมาอาชีโว  สาสโว  ปุ ฺภาคิโย   
อุปธิเวปกฺโก   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   อริยสาวโก   มิจฺฉาอาชีว   ปหาย   
สมฺมาอาชีเวน   ชีวิก   กปฺเปติ   อย   ภิกฺขเว  สมฺมาอาชีโว  สาสโว   
ปุ ฺภาคิโย อุปธิเวปกฺโก ฯ   
     [๒๗๘]  กตโม  จ ภิกขฺเว สมฺมาอาชีโว อรโิย อนาสโว โลกตฺุตโร   
มคฺคงฺโค    ฯ    ยา    โข   ภิกฺขเว   อริยจิตฺตสฺส   อนาสวจิตฺตสฺส   
อริยมคฺคสมงฺคิโน   อริยมคฺค   ภาวยโต   มิจฺฉาอาชีวา   อารติ   วิรติ   
ปฏิวิรติ  เวรมณี  อย  ภิกขฺเว  สมฺมาอาชีโว  อรโิย อนาสโว โลกุตฺตโร   
มคฺคงฺโค   ฯ   โส   มิจฺฉาอาชีวสฺส  ปหานาย  วายมติ  สมฺมาอาชีวสฺส   
อุปสมฺปทาย    ฯ   สฺวาสฺส   โหติ   สมมฺาวายาโม   ฯ   โส   สโต   
มิจฺฉาอาชีว   ปชหติ   สโต  สมฺมาอาชีว  อุปสมฺปชชฺ  วิหรติ  ฯ  สาสฺส   
โหติ    สมฺมาสติ    ฯ    อิติสฺสิเม    ตโย    ธมฺมา    สมฺมาอาชีว    
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อนุปริธาวนฺติ    อนุปริวตฺตนฺติ    เสยยฺถีท   สมฺมาทิฏ ิ   สมฺมาวายาโม   
สมฺมาสติ ฯ   
     [๒๗๙]   ตตฺร  ภิกฺขเว  สมฺมาทิฏ ิ  ปุพฺพงฺคมา  โหติ  ฯ  กถ ฺจ   
ภิกฺขเว   สมมฺาทิฏ ิ   ปุพฺพงฺคมา   โหติ   ฯ   สมฺมาทิฏ ิสฺส   ภิกฺขเว   
สมฺมาสงฺกปฺโป     ปโหต ิ    สมฺมาสงฺกปฺปสฺส    สมฺมาวาจา    ปโหติ   
สมฺมาวาจสฺส       สมฺมากมฺมนฺโต       ปโหต ิ      สมฺมากมฺมนฺตสฺส   
สมฺมาอาชีโว     ปโหติ     สมฺมาอาชีวสฺส    สมฺมาวายาโม    ปโหติ   
สมฺมาวายามสฺส   สมฺมาสติ   ปโหติ   สมฺมาสติสฺส   สมฺมาสมาธิ  ปโหต ิ  
สมฺมาสมาธิสฺส     สมฺมาาณ    ปโหติ    สมฺมาาณสฺส    สมมฺาวิมุตฺติ   
ปโหติ   ฯ   อิติ   โข   ภิกขฺเว   อฏงฺคสมนฺนาคโต   เสโข  [๑]   
ทสหงฺคสมนฺนาคโต อรหา โหติ ฯ [๒]   
     [๒๘๐]   ตตฺร  ภิกฺขเว  สมฺมาทิฏ ิ  ปุพฺพงฺคมา  โหติ  ฯ  กถ ฺจ   
ภิกฺขเว   สมมฺาทิฏ ิ   ปุพฺพงฺคมา   โหติ   ฯ   สมฺมาทิฏ ิสฺส   ภิกฺขเว   
มิจฺฉาทิฏ ิ   นิชฺชิณฺณา   โหติ   ฯ   เย  จ  มิจฺฉาทิฏ ิปจฺจยา  อเนเก   
ปาปกา   อกสุลา   ธมฺมา   สมฺภวนฺติ   เต   จสฺส   นชิฺชิณฺณา  โหนฺติ   
สมฺมาทิฏ ิปจฺจยา  จ  อเนเก  กุสลา  ธมฺมา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ ฯ   
สมฺมาสงฺกปฺปสฺส    ภิกฺขเว   มิจฺฉาสงฺกปฺโป   นชิฺชณฺิโณ   โหติ   ฯเปฯ   
สมฺมาวาจสฺส  ภิกฺขเว  มจฺิฉาวาจา  นิชฺชิณฺณา  โหติ ... สมฺมากมฺมนฺตสฺส   
ภิกฺขเว    มิจฺฉากมฺมนฺโต    นิชชฺิณฺโณ    โหติ   ...   สมฺมาอาชีวสฺส   
ภิกฺขเว    มิจฺฉาอาชีโว    นิชฺชิณฺโณ    โหติ   ...   สมฺมาวายามสฺส   
#๑ ยุ. ปฏิปโท ฯ  ๒ โป. ม. ตตฺรป สมมฺาาเณน อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมมฺา   
#วิคตา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ    
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ภิกฺขเว   มิจฺฉาวายาโม   นิชฺชิณฺโณ   โหติ  ...  สมมฺาสติสฺส  ภิกฺขเว   
มิจฺฉาสติ   นชิฺชิณฺณา   โหติ  ...  สมฺมาสมาธิสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาสมาธิ   
นิชฺชิณฺโณ   โหติ   ...   สมฺมาาณสฺส   ภิกฺขเว   มจฺิฉาาณ  นิชฺชิณฺณ   
โหติ   ...   สมฺมาวิมุตฺตสฺส  ภิกฺขเว  มจฺิฉาวิมุตฺติ  นิชฺชิณฺณา  โหติ  ฯ   
เย  จ  มิจฺฉาวิมุตฺติปจฺจยา  อเนเก  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  สมฺภวนฺติ   
เต    จสฺส    นิชฺชิณฺณา    โหนฺติ   สมมฺาวิมุตฺติปจฺจยา   จ   อเนเก   
กุสลา   ธมฺมา   ภาวนาปาริปูรึ   คจฺฉนฺติ  ฯ  อิติ  โข  ภิกฺขเว  วีสติ   
กุสลปกฺขา    วีสติ   อกุสลปกฺขา   ฯ   มหาจตฺตารีสโก   ธมฺมปรยิาโย   
ปวตฺติโต   อปฺปฏิวตฺติโย   สมเณน  วา  พฺราหฺมเณน  วา  เทเวน  วา   
มาเรน วา พฺรหฺมุนา วา เกนจิ วา โลกสฺมินฺติ ฯ   
     [๒๘๑]  โย  ห ิ โกจิ  ภิกฺขเว  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา อิม   
มหาจตฺตารีสก    ธมฺมปริยาย    ครหิตพฺพ    ปฏกิฺโกสิตพฺพ    ม ฺเยฺย   
ตสฺส   ทฏิเว   ธมฺเม   ทส   สหธมฺมิกา  วาทานุวาทา  คารยฺหฏาน   
อาคจฺฉนฺติ   ฯ   สมฺมาทิฏ ิ ฺเจ   ภว   ครหติ   เย   จ   มิจฺฉาทิฏ ี   
สมณพฺราหฺมณา  เต  โภโต  ปุชชฺา เต โภโต ปาสสา ฯ สมฺมาสงฺกปฺป ฺเจ   
ภว      ครหติ     เย     จ     มิจฺฉาสงฺกปฺปา     สมณพฺราหฺมณา   
เต   โภโต   ปุชฺชา   เต   โภโต   ปาสสา  ฯ  สมฺมาวาจ ฺเจ  ภว   
ครหติ  ...  สมฺมากมฺมนฺต ฺเจ  ภว  ครหติ  ...  สมฺมาอาชีว ฺเจ  ภว   
ครหติ   ...   สมฺมาวายาม ฺเจ  ภว  ครหติ  ...  สมฺมาสติ ฺเจ  ภว   
ครหติ   ...   สมฺมาสมาธิ ฺเจ  ภว  ครหติ  ...  สมฺมาาณ ฺเจ  ภว    
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ครหติ   ...   สมฺมาวิมุตฺติ ฺเจ   ภว  ครหติ  เย  [๑]  มิจฺฉาวิมุตฺตี   
สมณพฺราหฺมณา  เต  โภโต  ปุชชฺา  เต  โภโต  ปาสสา  ฯ เยเกจิ ๒   
ภิกฺขเว    สมณา    วา    พฺราหฺมณา    วา    อิม   มหาจตฺตารีสก   
ธมฺมปริยาย   ครหิตพฺพ   ปฏิกฺโกสิตพฺพ  ม ฺเยฺยุ  ตสฺส  ทฏิเว  ธมฺเม   
อิเม   ทส   สหธมฺมิกา   วาทานุวาทา   คารยฺหฏาน   อาคจฺฉนฺติ  ฯ   
เยป   เต  ภิกขฺเว  อเหสุ  อุกฺกลา  ๓  วสฺสภ ฺา  ๔  อเหตุวาทา   
อกิริยวาทา    นตฺถิกวาทา    เตป   มหาจตฺตารีสก   ธมฺมปริยาย   น   
ครหิตพฺพ     น     ปฏิกโฺกสิตพฺพ    ม ฺเยฺยุ    ต    กิสฺส    เหตุ   
นินฺทาพฺยาโรสอุปารมฺภภยาติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
               มหาจตฺตารีสกสุตฺต นิฏ ิต สตฺตม ฯ   
                       ________   
#๑ ยุ. เอตฺถนตฺเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๒ ยุ. โย หิ โกจิ ฯ โป. ม. โย   
#โกจิ ฯ ๓ ม. ย.ุ โอกฺกลา ฯ   ๔ ม. วยภิ ฺา ฯ    
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                     อานาปานสติสุตฺต   
     [๒๘๒]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
ปุพฺพาราเม   มิคารมาตุ  ปาสาเท  สมฺพหุเลหิ  อภิ ฺาเตหิ  อภิ ฺาเตหิ   
เถเรหิ   สาวเกหิ   สทฺธึ   อายสฺมตา  จ  สารีปุตฺเตน  อายสฺมตา  จ   
มหาโมคฺคลฺลาเนน    อายสฺมตา    จ   มหากสฺสเปน   อายสฺมตา   จ   
มหากจฺจายเนน    อายสฺมตา    จ    มหาโกฏ ิเตน   อายสฺมตา   จ   
มหากปฺปเนน   อายสฺมตา   จ   มหาจุนฺเทน   อายสฺมตา  จ  เรวเตน   
อายสฺมตา   จ   อานนฺเทน   อ ฺเหิ   จ   อภิ ฺาเตหิ   อภิ ฺาเตหิ   
เถเรหิ สาวเกหิ สทฺธึ ฯ เตน โข ปน สมเยน เถรา ภิกฺขู [๑] โอวทนฺติ   
อนุสาสนฺติ   ฯ   อปฺเปกจฺเจ   เถรา   ภิกขฺู   ทสป   ภิกฺขู  โอวทนติฺ   
อนุสาสนฺติ    อปฺเปกจฺเจ    เถรา   ภิกฺขู   วีสมฺป   ภิกขฺู   โอวทนฺติ   
อนุสาสนฺติ    อปฺเปกจฺเจ    เถรา   ภิกฺขู   ตึสมฺป   ภิกขฺู   โอวทนฺติ   
อนุสาสนฺติ   อปฺเปกจฺเจ   เถรา   ภิกฺขู   จตฺตาฬีสมฺป  ภิกฺขู  โอวทนฺติ   
อนุสาสนฺติ   ฯ   เต   จ   นวา  ภิกฺขู  เถเรหิ  ภิกฺขูหิ  โอวทิยมานา   
อนุสาสิยมานา โอฬาร ปุพฺเพนาปร วิเสส ปชานนติฺ ฯ   
     [๒๘๓]   เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา  ตทหุโปสเถ  ปณฺณรเส   
ปวารณาย      ปุณฺณาย     ปุณฺณมาย     รตฺติยา     ภิกขฺุสงฺฆปริวุโต   
อพฺโภกาเส  นิสินฺโน  โหติ  ฯ  อถ  โข  ภควา  ตุณฺหีภูต  ๒ ภิกขฺุสงฺฆ   
#๑ ม. ย.ุ นเว ภิกฺขู ฯ  ๒ ย.ุ ตุณฺหีภูต ตุณฺหีภูตนฺติ ทิสฺสติ ฯ    



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 191 

อนุวิโลเกตฺวา    ภิกฺขู    อามนฺเตสิ    อารทฺโธสฺมิ   ภิกฺขเว   อิมาย   
ปฏิปทาย    อารทฺธจิตฺโตสฺมิ    ภิกฺขเว   อิมาย   ปฏปิทาย   ตสฺมาติห   
ภิกฺขเว    ภิยโฺยโส   มตฺตาย   วิริย   อารภถ   อปฺปตฺตสฺส   ปตฺติยา   
อนธิคตสฺส   อธิคมาย   อสจฺฉิกตสฺส   สจฺฉิกิริยาย   อิเธวาห  สาวตฺถิย   
โกมุทึ   จาตุมาสินึ   อาคเมสฺสามีติ   ฯ  อสฺโสสุ  โข  ชานปทา  ภิกฺขู   
ภควา   กิร   ตตฺเถว   สาวตฺถิย  โกมุทึ  จาตุมาสินึ  อาคเมสฺสตีติ  ฯ   
เต  ชานปทา  ภิกฺขู  สาวตฺถิย โอสรนฺติ ภควนฺต ทสฺสนาย ฯ เต จ [๑]   
เถรา   ภิกฺขู  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  นเว  ภิกฺขู  โอวทนติฺ  อนุสาสนฺติ  ฯ   
อปฺเปกจฺเจ    เถรา    ภิกฺขู    ทสป   ภิกฺขู   โอวทนฺติ   อนุสาสนฺติ   
อปฺเปกจฺเจ  เถรา  ภิกฺขู  วีสมฺป  ภิกฺขู  โอวทนฺติ อนุสาสนฺติ อปฺเปกจฺเจ   
เถรา   ภิกฺขู   ตึสมฺป  ภิกฺขู  โอวทนฺติ  อนุสาสนฺติ  อปฺเปกจฺเจ  เถรา   
ภิกฺขู   จตฺตาฬีสมฺป   ภิกขฺู   โอวทนฺติ   อนุสาสนฺติ   ฯ  เต  จ  นวา   
ภิกฺขู   เถเรหิ   ภิกฺขูหิ   โอวทิยมานา   อนุสาสิยมานา   โอฬาร  ๒   
ปุพฺเพนาปร วิเสส ปชานนฺติ ฯ   
     [๒๘๔]   เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา  ตทหุโปสเถ  ปณฺณรเส   
โกมุทิยา   จาตุมาสินิยา   ปุณฺณาย   ปณฺุณมาย  รตฺติยา  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต   
อพฺโภกาเส    นิสินฺโน    โหติ    ฯ    อถ   โข   ภควา   ตุณฺหีภูต   
ภิกฺขุสงฺฆ    อนุวิโลเกตฺวา    ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   อปลาปาย   ภิกขฺเว   
ปริสา   นิปฺปลาปาย   ภิกขฺเว   ปริสา   สุทฺธสาเร  ๓  ปติฏ ิตา  ฯ   
ตถารูโป    อย   ภิกฺขเว   ภิกฺขุสงฺโฆ   ตถารูปาย   ภิกฺขเว   ปริสา   
#๑ ม. เอตฺถนฺตเร โขสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๒ ม. ย.ุ อุฬาร ฯ   
#๓ ม. ยุ. สุทธฺาสาเร ฯ                                                            
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ยถารูปา    ปริสา    อาหุเนยฺยา    ๑    ปาหุเนยฺยา   ทกฺขิเณยฺยา   
อ ฺชลิกรณียา  อนุตฺตร  ปุ ฺกฺเขตฺต  โลกสฺส  ฯ  ตถารูโป  อย  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุสงฺโฆ   ตถารูปาย   ภิกฺขเว   ปริสา   ยถารูปาย   ปริสาย  อปฺป   
ทินฺน   พหุ   โหติ   พหุ   ทินฺน   พหุตร   ฯ  ตถารูโป  อย  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุสงฺโฆ   ตถารูปาย   ภิกฺขเว   ปริสา   ยถารูปา   ปริสา  ทุลลฺภา   
ทสฺสนาย   โลกสฺส   ฯ  ตถารูโป  อย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุสงฺโฆ  ตถารปูาย   
ภิกฺขเว   ปรสิา   ยถารูป   ปริส   อล  โยชนคณนานิ  ทสฺสนาย  คนฺตุ   
ปูฏเสนาป ๒ ฯ   
     [๒๘๕]   สนฺติ   ภิกฺขเว   ภิกฺขู   อิมสฺมึ   ภิกฺขุสงฺเฆ  อรหนฺโต   
ขีณาสวา    วุสิตวนฺโต    กตกรณียา    โอหิตภารา    อนุปฺปตฺตสทตฺถา   
ปริกฺขีณภวส ฺโชนา     สมฺมท ฺา    วิมุตฺตา    เอวรูปาป    ภิกฺขเว   
สนฺติ   ภิกฺขู   อิมสฺมึ   ภิกขฺุสงฺเฆ   ฯ   สนฺติ   ภิกฺขเว  ภิกฺขู  อิมสฺมึ   
ภิกฺขุสงฺเฆ     ป ฺจนฺน     โอรมฺภาคิยาน     ส ฺโชนาน    ปรกิฺขยา   
โอปปาติกา    ตตฺถ    ปรนิิพฺพายิโน   อนาวตฺติธมฺมา   ตสฺมา   โลกา   
เอวรูปาป   ภิกฺขเว  สนฺติ  ภิกฺขู  อิมสฺมึ  ภิกฺขุสงฺเฆ  ฯ  สนฺติ  ภิกขฺเว   
ภิกฺขู     อิมสมฺึ     ภิกฺขุสงฺเฆ     ติณฺณ     ส ฺโชนาน    ปรกิฺขยา   
ราคโทสโมหาน   ตนุตฺตา  สกทาคามิโน  สกิเทว  อิม  โลก  อาคนฺตฺวา   
ทุกฺขสฺสนฺต    กริสฺสนฺติ    เอวรูปาป   ภิกฺขเว   สนติฺ   ภิกฺขู   อิมสฺมึ   
#๑ ยุ. อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อ ฺชลกิรณีโยติ ทิสฺสติ ฯ   
#๒ ม. ย.ุ ปโุฏเสนาปติ ทิสฺสติ ฯ สี. ปฏุเสนาติ อิติ ทิสฺสติ ฯ    
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ภิกฺขุสงฺเฆ    ฯ   สนฺติ   ภิกฺขเว   ภิกฺขู   อิมสฺมึ   ภิกขฺุสงฺเฆ   ติณฺณ   
ส ฺโชนาน     ปริกฺขยา     โสตาปนฺนา     อวินปิาตธมฺมา    นิยตา   
สมฺโพธิปรายนา  เอวรูปาป  ภิกฺขเว  สนฺติ  ภิกฺขู  อิมสฺมึ  ภิกฺขุสงฺเฆ  ฯ   
สนฺติ    ภิกฺขเว    ภิกฺขู   อิมสฺมึ   ภิกฺขุสงฺเฆ   จตุนฺน   สติปฏานาน   
ภาวนานุโยคมนุยุตฺตา    วิหรนฺติ    เอวรูปาป   ภิกฺขเว   สนฺติ   ภิกฺขู          
อิมสฺมึ ภิกฺขุสงฺเฆ ฯ   
     [๒๘๖]  สนฺติ  ภิกฺขเว ภิกฺขู อิมสฺมึ ภิกฺขุสงฺเฆ จตุนฺน สมฺมปฺปธานาน   
ภาวนานุโยคมนุยุตฺตา    วิหรนฺติ    ...   จตุนฺน   อิทฺธปิาทาน   ...   
ป ฺจนฺน  อินฺทฺริยาน  ...  ป ฺจนฺน  พลาน ... สตฺตนฺน โพชฺฌงฺคาน ...   
อริยสฺส     อฏงฺคิกสฺส    มคฺคสฺส    ภาวนานุโยคมนุยุตฺตา    วิหรนฺติ   
เอวรูปาป   ภิกฺขเว  สนฺติ  ภิกฺขู  อิมสฺมึ  ภิกฺขุสงฺเฆ  ฯ  สนฺติ  ภิกขฺเว   
ภิกฺขู   อิมสฺม ึ  ภิกฺขุสงฺเฆ   เมตฺตาภาวนานุโยคมนุยุตฺตา  วิหรนฺติ  ...   
กรุณาภาวนานุโยคมนุยุตฺตา   วิหรนฺติ   ...   มุทิตาภาวนานุโยคมนุยุตฺตา   
วิหรนฺติ  ...  อุเปกฺขาภาวนานุโยคมนุยุตฺตา  วิหรนฺติ ... อสุภภาวนานุ-   
โยคมนุยุตฺตา     วิหรนฺติ     ...    อนิจฺจส ฺาภาวนานุโยคมนุยุตฺตา   
วิหรนฺติ เอวรูปาป ภิกฺขเว สนฺติ ภิกฺขู อิมสฺมึ ภิกฺขุสงฺเฆ ฯ   
     [๒๘๗]     สนฺติ     ภิกขฺเว     ภิกฺขู    อิมสฺมึ    ภิกฺขุสงฺเฆ   
อานาปานสติภาวนานุโยคมนุยุตฺตา   วิหรนฺติ   ฯ   อานาปานสติ  ภิกฺขเว   
ภาวิตา  พหุลกีตา  มหปฺผลา  โหติ  มหานิสสา  ฯ  อานาปานสติ ภิกฺขเว   
ภาวิตา  พหุลกีตา  จตฺตาโร  สติปฏาเน  ปริปูเรนฺติ  ๑  ฯ  จตฺตาโร   
#๑ โป. ยุ. ปริปูเรติ ฯ    
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สติปฏานา   ภาวิตา  พหุลีกตา  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ปริปูเรนฺติ  ฯ  สตฺต   
โพชฺฌงฺคา ภาวิตา พหุลีกตา วิชฺชาวิมุตฺตึ ปริปูเรนฺติ ฯ   
     [๒๘๘]   กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  อานาปานสติ  กถ  พหุลีกตา   
มหปฺผลา   โหติ   มหานสิสา   ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  อร ฺคโต  วา   
รุกฺขมูลคโต   วา   สุ ฺาคารคโต   วา   นิสีทติ   ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา   
อุชุ   กาย   ปณิธาย   ปริมขุ   สตึ   อุปฏเปตฺวา   ฯ   โส  สโตว   
อสฺสสติ   สโต   ปสฺสสติ   ฯ   ทีฆ   วา  อสฺสสนฺโต  ทีฆ  อสฺสสามีติ   
ปชานาติ    ทฆี   วา   ปสสฺสนฺโต   ทฆี   ปสฺสสามีติ   ปชานาติ   ฯ   
รสฺส    วา   อสฺสสนฺโต   รสฺส   อสฺสสามีติ   ปชานาติ   รสฺส   วา   
ปสฺสสนฺโต    รสฺส    ปสสฺสามีติ    ปชานาติ    ฯ   สพฺพกายปฏิสเวที   
อสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ   สพฺพกายปฏิสเวที   ปสฺสสิสฺสามีติ   สกิฺขติ   ฯ   
ปสฺสมฺภย   กายสงฺขาร   อสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขติ   ปสฺสมภฺย  กายสงฺขาร   
ปสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    ฯ    ปติปฏิสเวที    อสฺสสสิฺสามีติ    สกิฺขติ   
ปติปฏิสเวที    ปสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขติ   ฯ   สุขปฏิสเวที   อสฺสสสิฺสามีติ   
สิกฺขติ   สุขปฏิสเวที   ปสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขติ   ฯ   จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที   
อสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขติ   จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที   ปสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขติ  ฯ   
ปสฺสมฺภย   จิตฺตสงฺขาร   อสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขติ   ปสฺสมฺภย  จิตฺตสงฺขาร   
ปสฺสสิสฺสามีติ      สิกฺขติ      ฯ      จิตฺตปฏิสเวที     อสฺสสิสฺสามีติ   
สิกฺขติ    จิตฺตปฏิสเวที    ปสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    ฯ    อภิปฺปโมทย   
จิตฺต    อสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    อภิปฺปโมทย    จิตฺต   ปสฺสสิสฺสามีติ    
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สิกฺขติ   ฯ   สมาทห   จิตฺต   อสฺสสิสสฺามีติ   สิกฺขติ   สมาทห   จิตฺต   
ปสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    ฯ   วิโมจย   จิตฺต   อสฺสสิสฺสามีติ   สิกขฺติ   
วิโมจย   จิตฺต   ปสฺสสิสสฺามีติ   สิกฺขติ  ฯ  อนิจฺจานุปสฺสี  อสฺสสิสฺสามีติ   
สิกฺขติ    อนิจฺจานุปสฺสี    ปสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    ฯ   วิราคานุปสฺสี   
อสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    วิราคานุปสฺสี    ปสฺสสิสสฺามีติ    สิกขฺติ   ฯ   
นิโรธานุปสฺสี    อสฺสสิสสฺามีติ    สิกขฺติ    นโิรธานุปสฺสี   ปสสฺสิสฺสามีติ   
สิกฺขติ   ฯ   ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  ปฏินิสสฺคฺคานุปสฺสี  
ปสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขติ   ฯ   เอว  ภาวิตา  โข  ภิกฺขเว  อานาปานสติ   
เอว พหุลีกตา มหปฺผลา โหติ มหานิสสา ฯ   
     [๒๘๙]   กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  อานาปานสติ  กถ  พหุลีกตา   
จตฺตาโร  สติปฏาเน  ปรปิูเรนฺติ  ๑  ฯ  ยสฺม ึ สมเย  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ   
ทีฆ    วา    อสฺสสนฺโต    ทีฆ    อสฺสสามีติ   ปชานาติ   ทีฆ   วา   
ปสฺสสนฺโต   ทีฆ   ปสฺสสามีติ   ปชานาติ   รสฺส  วา  อสฺสสนฺโต  รสฺส   
อสฺสสามีติ    ปชานาติ    รสฺส   วา   ปสฺสสนฺโต   รสฺส   ปสฺสสามีติ   
ปชานาติ   สพฺพกายปฏิสเวที   อสฺสสสิฺสามีติ   สิกขฺติ   สพฺพกายปฏิสเวที   
ปสฺสสิสฺสามีติ     สิกฺขติ     ปสฺสมฺภย     กายสงฺขาร    อสฺสสิสฺสามีติ   
สิกฺขติ    ปสสฺมฺภย    กายสงฺขาร    ปสสฺสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    กาเย   
กายานุปสฺสี   ภิกฺขเว   ตสฺมึ  สมเย  ภิกขฺุ  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน   
สติมา   วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ  กาเยสุ  กาย ฺตราห   
ภิกฺขเว  เอต  วทามิ  ยทิท  อสฺสาสปสฺสาส  ๒  ฯ  ตสฺมาติห  ภิกฺขเว   
#๑ โป. ม. ยุ. ปริปูเรติ ฯ  ๒ โป. ม. อสฺสาสปสฺสาสา ฯ    
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กาเย   กายานุปสฺสี   ตสฺมึ   สมเย  ภิกฺขุ  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน   
สติมา   วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ  ยสฺม ึ สมเย  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ      ปติปฏิสเวที      อสฺสสิสฺสามีติ      สิกฺขติ     ปติปฏิสเวที   
ปสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขติ   สุขปฏิสเวที   อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  สุขปฏิสเวที  
ปสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที    อสสฺสิสฺสามีติ   สิกฺขติ   
จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที    ปสสฺสิสฺสามีติ    สิกฺขติ   ปสสฺมฺภย   จิตฺตสงฺขาร   
อสฺสสิสฺสามีติ     สิกฺขติ     ปสฺสมฺภย     จิตฺตสงฺขาร    ปสฺสสิสฺสามีติ   
สิกฺขติ   เวทนาสุ   เวทนานุปสฺสี   ภิกขฺเว  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุ  วิหรติ   
อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   อภิชฌฺาโทมนสฺส   ฯ   
เวทนาสุ  เวทนา ฺตราห  ภิกฺขเว  เอต  วทามิ  ยทิท อสฺสาสปสฺสาสาน   
สาธุก   มนสกิาร   ฯ   ตสฺมาติห   ภิกฺขเว   เวทนาสุ   เวทนานุปสฺสี   
ตสฺมึ     สมเย    ภิกฺขุ    วิหรติ    อาตาป    สมปฺชาโน    สติมา   
วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   ยสฺม ึ  สมเย  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ   
จิตฺตปฏิสเวที    อสฺสสิสสฺามีติ    สิกขฺติ    จิตฺตปฏิสเวที   ปสฺสสิสฺสามีติ   
สิกฺขติ    อภิปฺปโมทย    จิตฺต    อสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ   อภิปปฺโมทย   
จิตฺต   ปสฺสสิสฺสามีติ   สกิฺขติ   สมาทห   จิตฺต   อสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขติ   
สมาทห   จิตฺต   ปสฺสสิสสฺามีติ   สิกฺขติ   วิโมจย   จิตฺต  อสฺสสิสฺสามีติ   
สิกฺขติ   วิโมจย   จิตฺต   ปสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขติ   จิตฺเต   จิตฺตานุปสฺสี   
ภิกฺขเว   ตสฺสึ   สมเย   ภิกฺขุ   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน  สติมา   
วิเนยฺย    โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   นาห   ภิกฺขเว   มุฏสติสฺส    
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อสมฺปชานสฺส   อานาปานสตึ   วทาม ิ  ฯ   ตสฺมาติห   ภิกฺขเว  จิตฺเต   
จิตฺตานุปสฺสี   ตสฺมึ   สมเย   ภิกฺขุ  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา   
วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   ยสฺม ึ  สมเย  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ   
อนิจฺจานุปสฺสี    อสฺสสิสสฺามีติ    สิกขฺติ    อนิจฺจานุปสฺสี   ปสสฺสิสฺสามีติ   
สิกฺขติ   วิราคานุปสฺสี  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  วิราคานุปสฺสี  ปสฺสสิสฺสามีติ  
สิกฺขติ     นิโรธานุปสฺสี     อสฺสสิสฺสามีติ     สิกฺขติ     นิโรธานปุสฺสี   
ปสฺสสิสฺสามีติ     สิกฺขติ    ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี    อสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ   
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี     ปสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    ธมฺเมสุ    ธมฺมานุปสฺสี   
ภิกฺขเว   ตสฺมึ   สมเย   ภิกฺขุ   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน  สติมา   
วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   โส  ยนฺต  อภิชฺฌาโทมนสฺสาน   
ปหาน  [๑]  ป ฺาย  ทิสฺวา  สาธุก  อชฺฌุเปกฺขิตา  โหติ  ฯ ตสฺมาติห   
ภิกฺขเว   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   ตสฺมึ   สมเย  ภิกฺขุ  วิหรติ  อาตาป   
สมฺปชาโน   สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสสฺ  ฯ  เอว  ภาวิตา   
โข   ภิกฺขเว   อานาปานสติ   เอว   พหุลีกตา  จตฺตาโร  สติปฏาเน   
ปริปูเรนฺติ ๒ ฯ   
     [๒๙๐]   กถ   ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  สติปฏานา  กถ   
พหุลีกตา   สตฺต   โพชฺฌงฺเค   ปริปูเรนติฺ   ฯ   ยสฺมึ  สมเย  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย   
โลเก    อภิชฌฺาโทมนสฺส    อุปฏ ิตสฺส    ตสฺมึ   สมเย   สติ   โหติ   
อปฺปมฺมุฏา   ๓   ฯ   ยสมฺึ  สมเย  ภิกขฺเว  ภิกฺขุโน  อุปฏ ิตา  สติ   
#๑ โป. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒ โป. ม. ยุ. ปริปูเรติ ฯ   
#๓ ม. ยุ. อสมฺมุฏา ฯ    
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โหติ     อปฺปมฺมุฏา    สติสมฺโพชฺฌงฺโค    ตสฺมึ    สมเย    ภิกฺขุโน   
อารทฺโธ    โหติ    สติสมฺโพชฺฌงฺค    ตสฺมึ   สมเย   ภิกฺขุ   ภาเวติ   
สติสมฺโพชฺฌงฺโค   ตสฺม ึ  สมเย   ภิกขฺุโน   ภาวนาปาริปูรึ   คจฺฉติ  ฯ   
โส   ตถาสโต   วิหรนโฺต   ต   ธมฺม  ป ฺาย  ปวิจินติ  ปวิจรติ  ๑   
ปริวีมส    อาปชฺชติ   ฯ   ยสฺมึ   สมเย   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   ตถาสโต   
วิหรนฺโต   ต   ธมฺม   ป ฺาย   ปวิจินติ   ปวิจรติ  ปริวีมส  อาปชฺชติ   
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุโน  อารทฺโธ  โหติ  ธมฺมวิจย-   
สมฺโพชฺฌงฺค   ตสฺมึ   สมเย   ภิกฺขุ  ภาเวติ  ฯ  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค   
ตสฺมึ   สมเย   ภิกฺขุโน   ภาวนาปาริปูรึ   คจฺฉติ   ฯ  ตสฺส  ต  ธมมฺ   
ป ฺาย   ปวิจินโต   ปวิจรโต   ปริวีมส   อาปชฺชโต   อารทฺธ   โหติ   
วิริย   อสลลฺนี   ฯ  ยสฺมึ  สมเย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ต  ธมฺม  ป ฺาย   
ปวิจินโต    ปวิจรโต    ปริวีมส   อาปชฺชโต   อารทฺธ   โหติ   วิริย   
อสลฺลีน   วิรยิสมฺโพชฺฌงฺโค   ตสฺมึ   สมเย   ภิกฺขุโน   อารทฺโธ  โหติ   
วิริยสมฺโพชฌฺงฺค    ตสฺม ึ   สมเย   ภิกขฺุ   ภาเวติ   วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค   
ตสฺมึ   สมเย   ภิกฺขุโน   ภาวนาปาริปูรึ   คจฺฉติ   ฯ   อารทฺธวิริยสฺส   
อุปฺปชฺชติ   ปติ   นริามิสา   ฯ   ยสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุโน  อารทฺธวิรยิสฺส   
อุปฺปชฺชติ     ปติ     นริามิสา     ปติสมโฺพชฺฌงฺโค    ตสฺมึ    สมเย   
ภิกฺขุโน    อารทฺโธ    โหติ    ปติสมฺโพชฺฌงฺค   ตสฺม ึ  สมเย   ภิกขฺุ   
ภาเวติ    ปติสมฺโพชฺฌงฺโค    ตสฺมึ   สมเย   ภิกฺขุโน   ภาวนาปาริปูรึ   
คจฺฉติ   ฯ   ปติมนสฺส   กาโยป   ปสสฺมฺภติ   จิตฺตมฺป   ปสฺสมภฺติ   ฯ   
#๑ ม. ปวิจยติ ฯ    
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ยสฺมึ    สมเย    ภิกฺขเว    ภิกฺขุโน   ปติมนสฺส   กาโยป   ปสฺสมฺภติ   
จิตฺตมฺป    ปสฺสมฺภติ    ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค    ตสฺมึ   สมเย   ภิกฺขุโน   
อารทฺโธ   โหติ   ปสฺสทธฺิสมฺโพชฺฌงฺค   ตสฺมึ   สมเย   ภิกฺขุ   ภาเวติ   
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค   ตสฺมึ   สมเย  ภิกฺขุโน  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉติ  ฯ   
ปสฺสทฺธกายสฺส   สุขิโน   จิตฺต   สมาธิยติ   ฯ   ยสฺม ึ สมเย  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุโน   ปสสฺทฺธกายสฺส   สุขิโน   จิตฺต   สมาธิยติ  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค   
ตสฺมึ     สมเย     ภิกฺขุโน    อารทฺโธ    โหติ    สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค   
ตสฺมึ    สมเย    ภิกฺขุ   ภาเวติ   สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค   ตสฺมึ   สมเย   
ภิกฺขุโน   ภาวนาปาริปูรึ   คจฺฉติ   ฯ   โส  ตถาสมาหิต  จิตฺต  สาธุก   
อชฺฌุเปกฺขิตา  โหติ  ฯ  ยสมฺึ  สมเย  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  ตถาสมาหิต  จิตฺต   
สาธุก    อชฌฺุเปกฺขิตา    โหติ   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค   ตสฺมึ   สมเย   
ภิกฺขุโน   อารทฺโธ   โหติ   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   ตสฺมึ   สมเย  ภิกฺขุ   
ภาเวติ   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค   ตสฺม ึ  สมเย  ภิกฺขุโน  ภาวนาปาริปูรึ   
คจฺฉติ   ฯ  ยสฺมึ  สมเย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เวทนาสุ  ...  จิตฺเต  ...   
ธมฺเมสุ   ธมมฺานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา  วิเนยฺย   
โลเก    อภิชฌฺาโทมนสฺส    อุปฏ ิตสฺส    ตสฺมึ   สมเย   สติ   โหติ   
อปฺปมฺมุฏา   ฯ   ยสฺมึ   สมเย   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   อุปฏ ิตา   สติ   
โหติ     อปฺปมฺมุฏา    สติสมฺโพชฺฌงฺโค    ตสฺมึ    สมเย    ภิกฺขุโน   
อารทฺโธ    โหติ    สติสมฺโพชฺฌงฺค    ตสฺมึ   สมเย   ภิกฺขุ   ภาเวติ   
สติสมฺโพชฺฌงฺโค   ตสฺม ึ  สมเย   ภิกขฺุโน   ภาวนาปาริปูรึ   คจฺฉติ  ฯ    



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 200 

โส    ตถาสโต   วิหรนโฺต   ต   ธมฺม   ป ฺาย   ปวิจินติ   ปวิจรติ   
ปริวีมส    อาปชฺชติ   ฯ   ยสฺมึ   สมเย   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   ตถาสโต   
วิหรนฺโต   ต   ธมฺม   ป ฺาย   ปวิจินติ   ปวิจรติ  ปริวีมส  อาปชฺชติ   
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค    ตสฺมึ    สมเย    ภิกฺขุโน    อารทฺโธ   โหติ   
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค   ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุ  ภาเวติ  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค   
ตสฺมึ      สมเย      ภิกฺขุโน      ภาวนาปาริปูรึ     คจฺฉติ     ฯ   
ตสฺส   ต   ธมฺม   ป ฺาย   ปวิจินโต   ปวิจรโต  ปริวีมส  อาปชฺชโต   
อารทฺธ   โหติ   วิรยิ   อสลฺลีน   ฯ   ยสฺมึ  สมเย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน   
ต    ธมฺม    ป ฺาย    ปวิจินโต    ปวิจรโต   ปริวีมส   อาปชฺชโต   
อารทฺธ    โหติ    วิริย   อสลฺลีน   วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค   ตสฺมึ   สมเย   
ภิกฺขุโน    อารทฺโธ    โหติ   วิริยสมฺโพชฺฌงฺค   ตสฺม ึ  สมเย   ภิกขฺุ   
ภาเวติ    วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค   ตสฺมึ   สมเย   ภิกฺขุโน   ภาวนาปาริปูรึ   
คจฺฉติ    ฯ   อารทฺธวิริยสฺส   อุปฺปชฺชติ   ปติ   นริามิสา   ฯ   ยสมฺึ   
สมเย   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   อารทฺธวิริยสฺส   อุปฺปชฺชติ   ปติ  นิรามิสา   
ปติสมฺโพชฺฌงฺโค   ตสฺม ึ สมเย  ภิกฺขุโน  อารทฺโธ  โหติ  ปติสมฺโพชฺฌงฺค   
ตสฺมึ    สมเย    ภิกฺขุ    ภาเวติ    ปติสมฺโพชฺฌงฺโค   ตสฺมึ   สมเย   
ภิกฺขุโน   ภาวนาปาริปูรึ   คจฺฉติ   ฯ   ปติมนสฺส   กาโยป   ปสสฺมฺภติ   
จิตฺตมฺป   ปสฺสมฺภติ   ฯ   ยสฺมึ   สมเย   ภิกฺขเว   ภิกขฺุโน  ปติมนสฺส   
กาโยป     ปสฺสมฺภติ     จิตฺตมฺป     ปสสฺมฺภติ    ปสสฺทฺธิสมฺโพชฌฺงฺโค   
ตสฺมึ   สมเย   ภิกฺขุโน   อารทฺโธ   โหติ   ปสฺสทฺธสิมฺโพชฺฌงฺค   ตสฺมึ    
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สมเย   ภิกฺขุ   ภาเวติ   ปสฺสทฺธิสมฺโพชฌฺงฺโค   ตสฺม ึ  สมเย  ภิกฺขุโน   
ภาวนาปาริปูรึ   คจฺฉติ   ฯ  ปสฺสทฺธกายสฺส  สุขิโน  จิตฺต  สมาธิยติ  ฯ   
ยสฺมึ   สมเย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปสฺสทฺธกายสฺส  สุขิโน  จิตฺต  สมาธิยติ   
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค  ตสฺมึ  สมเย  ภิกขฺุโน อารทฺโธ โหติ สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค   
ตสฺมึ     สมเย     ภิกฺขุ     ภาเวติ     สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค    ตสฺมึ   
สมเย   ภิกฺขุโน   ภาวนาปาริปูรึ   คจฺฉติ   ฯ  โส  ตถาสมาหิต  จิตฺต   
สาธุก  อชฺฌุเปกฺขิตา  โหติ  ฯ  ยสฺมึ  สมเย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ ตถาสมาหิต   
จิตฺต      สาธุก     อชฺฌุเปกฺขิตา     โหติ     อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค   
ตสฺมึ   สมเย   ภิกฺขุโน   อารทฺโธ   โหติ   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ตสฺมึ   
สมเย   ภิกฺขุ   ภาเวติ   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค   ตสฺม ึ สมเย  ภิกฺขุโน   
ภาวนาปาริปูรึ   คจฺฉติ   ฯ   เอว   ภาวิตา   โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร   
สติปฏานา เอว พหุลีกตา สตฺต โพชฌฺงฺเค ๑ ปริปูเรนฺติ ฯ   
     [๒๙๑]  กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  สตฺต  โพชฌฺงฺคา กถ พหุลีกตา   
วิชฺชาวิมุตฺตึ    ปริปูเรนฺติ   ฯ   อิธ   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   สติสมฺโพชฺฌงฺค   
ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯ   
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   ...   วิรยิสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ  ...   
ปติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  ...  ปสฺสทฺธสิมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  ...  สมาธิ   
สมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   ...  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต   นิโรธนิสฺสติ   โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   เอว   ภาวิตา  โข   
ภิกฺขเว สตฺต โพชฺฌงฺคา เอว พหุลีกตา วิชฺชาวิมุตฺตึ ปริปูเรนฺตีติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ สมโฺพชฺฌงฺเค ฯ    
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     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
               อานาปานสติสุตฺต นิฏ ิต อฏม ฯ   
                      ___________    
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                      กายคตาสติสุตฺต   
     [๒๙๒]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ  อถ  โข  สมฺพหุลาน  ภิกฺขูน   
ปจฺฉาภตฺต     ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตาน     อุปฏานสาลาย     สนนฺิสินฺนาน   
สนฺนิปติตาน    อยมนฺตรากถา    อุทปาทิ    อจฺฉริย   อาวุโส   อพฺภูต   
อาวุโส    ยาว ฺจิท    เตน    ภควตา   ชานตา   ปสสฺตา   อรหตา   
สมฺมาสมฺพุทฺเธนฺ    กายคตา    สติ    ภาวิตา    พหุลกีตา   มหปฺผลา   
วุตฺตา  มหานิสสาติ  ฯ  อย ฺจ  โข  ๑  หิท  เตส  ภิกขฺูน อนฺตรากถา   
วิปฺปกตา โหติ ฯ   
     [๒๙๓]   อถ   โข   ภควา   สายณฺหสมย  ปฏิสลลฺานา  วุฏ ิโต   
เยน   อุปฏานสาลา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต  อาสเน   
นิสีทิ   ฯ   นสิชฺช  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  กาย  นุตฺถ  ภิกขฺเว   
เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนา  กา  จ  ปน  โว  อนฺตรากถา วิปฺปกตาติ ฯ   
อิธ   ภนฺเต   อมฺหาก  ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตาน  อุปฏานสาลาย   
สนฺนิสินฺนาน     สนฺนิปติตาน     อยมนฺตรากถา     อุทปาทิ    อจฺฉริย   
อาวุโส   อพฺภูต   อาวุโส   ยาว ฺจิท  เตน  ภควตา  ชานตา  ปสฺสตา   
อรหตา   สมมฺาสมฺพุทฺเธน   กายคตา  สติ  ภาวิตา  พหุลีกตา  มหปฺผลา   
วุตฺตา   มหานิสสาติ   อย   โน   ภนฺเต   อนฺตรากถา  วิปฺปกตา  อถ   
ภควา อนุปฺปตฺโตติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ โขสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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     [๒๙๔]  กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  กายคตา  สติ  กถ  พหุลีกตา   
มหปฺผลา   โหติ   มหานสิสา   ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  อร ฺคโต  วา   
รุกฺขมูลคโต   วา   สุ ฺาคารคโต   วา   นิสีทติ   ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา   
อุชุ   กาย   ปณิธาย   ปริมขุ   สตึ   อุปฏเปตฺวา   ฯ   โส  สโตว   
อสฺสสติ   สโต   ปสฺสสติ   ฯ   ทีฆ   วา  อสฺสสนฺโต  ทีฆ  อสฺสสามีติ   
ปชานาติ    ทฆี   วา   ปสสฺสนฺโต   ทฆี   ปสฺสสามีติ   ปชานาติ   ฯ   
รสฺส    วา   อสฺสสนฺโต   รสฺส   อสฺสสามีติ   ปชานาติ   รสฺส   วา   
ปสฺสสนฺโต    รสฺส    ปสสฺสามีติ    ปชานาติ    ฯ   สพฺพกายปฏิสเวที   
อสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ   สพฺพกายปฏิสเวที   ปสฺสสิสฺสามีติ   สกิฺขติ   ฯ   
ปสฺสมฺภย   กายสงฺขาร   อสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขติ   ปสฺสมฺภย  กายสงฺขาร   
ปสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    ฯ   ตสฺส   เอว   อปฺปมตฺตสฺส   อาตาปโน   
ปหิตตฺตสฺส   วิหรโต   เย   เคหสิตา   สรสงฺกปฺปา   เต  ปหียนฺติ  ฯ   
เตส  ปหานา  อชฌฺตฺตเมว  จิตฺต  สนฺติฏติ  สนฺนิสทีติ  เอโกทิโภติ  ๑   
สมาธิยติ เอวมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ กายคต สตึ ภาเวติ ฯ   
     [๒๙๕]   ปุน   จปร   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ  คจฺฉนฺโต  วา  คจฺฉามีติ   
ปชานาติ    ิโต   วา    ิโตมฺหีติ  ปชานาติ  นิสินฺโน  วา  นิสินโฺนมฺหีติ   
ปชานาติ   สยาโน   วา   สยาโนมฺหีติ   ปชานาติ   ฯ   ยถา   ยถา   
วา   ปนสฺส   กาโย   ปณิหิโต   โหติ   ตถา  ตถา  น  ปชานาติ  ฯ   
ตสฺส    เอว    อปฺปมตฺตสฺส   อาตาปโน   ปหิตตฺตสฺส   วิหรโต   เย   
เคหสิตา   สรสงฺกปฺปา   เต   ปหียนฺติ  ฯ  เตส  ปหานา  อชฺฌตฺตเมว   
#๑ ม. ย.ุ เอโกทิ โหติ ฯ    



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 205 

จิตฺต   สนฺติฏติ   สนฺนิสทีติ   เอโกทโิภติ   สมาธิยติ  เอวมฺป  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ กายคต สตึ ภาเวติ ฯ   
     [๒๙๖]  ปุน  จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ อภิกฺกนฺเต ปฏิกกฺนฺเต สมฺปชานการี   
โหติ    อาโลกิเต    วิโลกิเต    สมฺปชานการี    โหติ    สมฺมิ ฺชิเต   
ปสาริเต   สมฺปชานการี   โหติ   สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ   สมฺปชานการี   
โหติ    อสิเต    ปเต    ขายเิต    สายิเต    สมฺปชานการี   โหติ   
อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม    สมปฺชานการี    โหติ    คเต    ิเต   นิสินฺเน   
สุตฺเต   ชาครเิต   ภาสิเต   ตุณฺหีภาเว  สมฺปชานการี  โหติ  ฯ  ตสฺส   
เอว   อปฺปมตฺตสฺส   อาตาปโน   ปหิตตฺตสฺส   วิหรโต   เย  เคหสิตา   
สรสงฺกปฺปา   เต   ปหียนติฺ   ฯ   เตส   ปหานา   อชฌฺตฺตเมว  จิตฺต   
สนฺติฏติ   สนฺนิสีทติ   เอโกทิโภติ   สมาธิยติ   เอวมฺป  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
กายคต สตึ ภาเวติ ฯ   
     [๒๙๗]  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อิมเมว  กาย  อุทฺธ ปาทตลา   
อโธ     เกสมตฺถกา     ตจปริยนฺต     ปรูนฺนานปฺปการสฺส    อสุจิโน   
ปจฺจเวกฺขติ   อตฺถิ   อิมสฺมึ  กาเย  เกสา  โลมา  นขา  ทนฺตา  ตโจ   
มส   นหารู   อฏ ี   อฏ ิมิ ฺช   วกฺก   หทย   ยกน   กิโลมก  ปหก   
ปปฺผาส   อนฺต   อนฺตคุณ   อุทริย   กรสี  ปตฺต  เสมฺห  ปุพฺโพ  โลหิต   
เสโท   เมโท   อสฺสุ   วสา   เขโฬ  สิงฺฆาณิกา  ลสิกา  มุตฺตนฺติ  ฯ   
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  อุภโตมุขา  มูโตลี  ๑  ปูรา  นานาวิหิตสฺส ธ ฺสฺส   
เสยฺยถีท    สาลีน    วีหีน    มุคฺคาน    มาสาน   ติลาน   ตณฺฑุลาน   
#๑ โป. ม. ปโุตฬี ฯ    
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ตเมน   จกฺขุมา   ปุรโิส   มุ ฺจิตฺวา  ปจฺจเวกฺเขยฺย  อิเม  สาลี  อิเม   
วีหี  อิเม  มุคฺคา  อิเม  มาสา  อิเม  ติลา  อิเม  ตณฺฑุลาติ  เอวเมว   
โข   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อิมเมว  กาย  อุทฺธ  ปาทตลา  อโธ  เกสมตฺถกา   
ตจปริยนฺต   ปูรนฺนานปฺปการสฺส   อสุจิโน   ปจฺจเวกฺขติ   อตฺถ ิ  อิมสฺมึ   
กาเย  เกสา  โลมา  นขา  ทนฺตา  ตโจ  มส  นหารู  อฏ ี  อฏ ิมิ ฺช   
วกฺก   หทย   ยกน   กิโลมก   ปหก   ปปฺผาส  อนฺต  อนฺตคุณ  อุทริย   
กรีส   ปตฺต   เสมฺห   ปุพฺโพ   โลหิต   เสโท   เมโท   อสฺสุ  วสา   
เขโฬ   สิงฺฆาณิกา   ลสิกา   มุตฺตนฺติ   ฯ   ตสฺส   เอว  อปฺปมตฺตสฺส   
อาตาปโน   ปหิตตฺตสฺส   วิหรโต   เย   เคหสิตา   สรสงฺกปฺปา   เต   
ปหียนฺติ    ฯ    เตส    ปหานา    อชฺฌตฺตเมว    จิตฺต    สนฺติฏติ   
สนฺนิสีทติ   เอโกทิโภติ   สมาธิยติ   เอวมฺป   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  กายคต   
สตึ ภาเวติ ฯ   
     [๒๙๘]   ปุน   จปร   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   อิมเมว  กาย  ยถา ิต   
ยถาปณิหิต   ธาตุโส   ปจฺจเวกฺขติ   อตฺถิ   อิมสฺมึ   กาเย   ปวีธาตุ   
อาโปธาตุ   เตโชธาตุ   วาโยธาตูติ   ฯ   เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ทกฺโข   
โคฆาตโก   วา   โคฆาตกนฺเตวาสี  วา  คาวึ  วธิตฺวา  จาตุมฺมหาปเถ   
วิลโส   ๑  ปฏิวิภชิตฺวา  นิสินฺโน  อสสฺ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
อิมเมว    กาย   ยถา ิต   ยถาปณิหิต   ธาตุโส   ปจฺจเวกฺขติ   อตฺถิ   
อิมสฺมึ   กาเย   ปวีธาตุ   อาโปธาตุ   เตโชธาตุ   วาโยธาตูติ   ฯ   
ตสฺส    เอว    อปฺปมตฺตสฺส   อาตาปโน   ปหิตตฺตสฺส   วิหรโต   เย   
#๑ โป. ม. พิลโส วิภชิตฺวา ฯ    
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เคหสิตา   สรสงฺกปฺปา   เต   ปหียนฺติ  ฯ  เตส  ปหานา  อชฺฌตฺตเมว   
จิตฺต   สนฺติฏติ   สนฺนิสทีติ   เอโกทโิภติ   สมาธิยติ  เอวมฺป  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ กายคต สตึ ภาเวติ ฯ   
     [๒๙๙]   ปุน   จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เสยฺยถาป  ปสฺเสยฺย  สรรี   
สีวถิกาย  ฉฑฺฑิต  เอกาหมต  วา  ทฺวีหมต  วา  ตีหมต  วา  อุทฺธุมาตก   
วินีลก     วิปพฺุพกชาต     ฯ    โส    อิมเมว    กาย    อุปสหรติ   
อยมฺป   โข   กาโย   เอวธมฺโม   เอวภาวี   เอวอนตีโตติ  ฯ  ตสฺส   
เอว   อปฺปมตฺตสฺส   อาตาปโน   ปหิตตฺตสฺส   วิหรโต   เย  เคหสิตา   
สรสงฺกปฺปา   เต   ปหียนติฺ   ฯ   เตส   ปหานา   อชฌฺตฺตเมว  จิตฺต   
สนฺติฏติ    สนฺนิสีทติ    เอโกทิโภติ    สมาธิยติ    เอวมฺป   ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ กายคต สตึ ภาเวติ ฯ   
     [๓๐๐]   ปุน   จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เสยฺยถาป  ปสฺเสยฺย  สรรี   
สีวถิกาย   ฉฑฺฑิต   กาเกหิ   วา   ขชชฺมาน   คิชฺเฌหิ  วา  ขชชฺมาน   
กุลเลหิ   วา   ขชฺชมาน   สุวาเณหิ   วา   ขชฺชมาน  สิงฺคาเลหิ  วา   
ขชฺชมาน   วิวิเธหิ   วา   ปาณกชาเตหิ   ขชฺชมาน   ฯ  โส  อิมเมว   
กาย    อุปสหรติ    อยมฺป    โข    กาโย    เอวธมฺโม   เอวภาวี   
เอวอนตีโตติ   ฯ   ตสฺส   เอว  อปฺปมตฺตสฺส  ฯเปฯ  เอวมฺป  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ กายคต สตึ ภาเวติ ฯ   
     [๓๐๑]   ปุน   จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เสยฺยถาป  ปสฺเสยฺย  สรรี   
สีวถิกาย    ฉฑฺฑิต    อฏ ิสงฺขลิก    สมสโลหิต   นหารุสมฺพนฺธ   ...    
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อฏ ิสงฺขลิก    นิมฺมสโลหิตมกฺขิต    นหารุสมฺพนฺธ    ...   อฏ ิสงฺขลิก   
อปคตมสโลหิต   นหารุสมฺพนฺธ   ...   อฏ ิกานิ   อปคตนหารุสมฺพนฺธานิ   
ทิสา    วิทิสา   วิกฺขิตฺตานิ   อ ฺเน   หตฺถฏ ิก   อ ฺเน   ปาทฏ ิก   
อ ฺเน    ชงฺฆฏ ิก   อ ฺเน   อูรุฏ ิก   อ ฺเน   กฏฏิ ิก   อ ฺเน   
ปฏ ิกณฺฏกฏ ิก  ...  อ ฺเน  สีสกฏาห  ฯ  โส  อิมเมว กาย อุปสหรติ   
อยมฺป   โข   กาโย   เอวธมฺโม   เอวภาวี   เอวอนตีโตติ  ฯ  ตสฺส   
เอว   อปฺปมตฺตสฺส   ฯเปฯ   เอวมฺป   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   กายคต  สตึ   
ภาเวติ ฯ   
     [๓๐๒]   ปุน   จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เสยฺยถาป  ปสฺเสยฺย  สรรี   
สีวถิกาย  ฉฑฺฑิต  อฏ ิกานิ  เสตานิ  สงฺขวณฺณูปนิภานิ  ๑ ... อฏ ิกานิ   
ปุ ฺชกิตานิ  ๒  เตโรวสฺสกิานิ  ...  อฏ ิกานิ  ปูตีนิ  จุณฺณกชาตานิ  ฯ   
โส    อิมเมว   กาย   อุปสหรติ   อยมฺป   โข   กาโย   เอวธมฺโม   
เอวภาวี    เอวอนตีโตติ    ฯ    ตสฺส   เอว   อปฺปมตฺตสฺส   ฯเปฯ   
เอวมฺป โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ กายคต สตึ ภาเวติ ฯ   
     [๓๐๓]   ปุน   จปร   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ   
อกุสเลหิ   ธมฺเมหิ   สวิตกฺก   สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข  ปม  ฌาน   
อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ  โส  อิมเมว  กาย วิเวกเชน ปติสุเขน อภิสนฺเนติ   
ปริสนฺเนติ   ปริปูเรติ   ปริปฺผรติ   นาสฺส   กิ ฺจิ   สพฺพาวโต  กายสฺส   
วิเวกเชน   ปติสุเขน   อปฺผุต   โหติ   ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ทกฺโข   
นหาปโก    วา    นหาปกนฺเตวาสี    วา   กสถาเล   นหานียจุณฺณานิ   
#๑ โป. ม. สงฺขวณฺณปฏิภาคานิ ฯ  ๒ ยุ. ปุ ฺชกชาตานิ ฯ    
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อากีริตฺวา   อุทเกน   ปริปโฺผสก  ปริปโฺผสก  สนฺเนยฺย  ฯ  สาสสฺ  ๑   
นหานียปณฺฑิ    เสนฺหานุคฺคตา    เสนฺหปเรตา    สนฺตรพาหิรา   ผุฏา   
เสฺนเหน  [๒]   จ  ปคฺฆรนี  เอวเมว  โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิมเมว กาย   
วิเวกเชน    ปติสุเขน   อภิสนฺเนติ   ปริสนฺเนติ   ปริปูเรติ   ปรปิฺผรติ   
นาสฺส    กิ ฺจิ   สพฺพาวโต   กายสฺส   วิเวกเชน   ปติสุเขน   อปฺผุต   
โหติ   ฯ   ตสฺส   เอว   อปฺปมตฺตสฺส  ฯเปฯ  เอวมฺป  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
กายคต สตึ ภาเวติ ฯ   
     [๓๐๔]  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา ฯเปฯ   
ทุติย   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ  โส  อิมเมว  กาย  สมาธิเชน   
ปติสุเขน   อภิสนฺเนติ   ปริสนฺเนติ   ปริปูเรติ   ปรปิฺผรติ  นาสฺส  กิ ฺจิ   
สพฺพาวโต   กายสฺส  สมาธิเชน  ปติสุเขน  อปฺผุต  โหติ  ฯ  เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว   อุทกรหโท   อุพฺภิโททโก   [๓]  เนวสฺส  ปุรตฺถิมาย  ทิสาย   
อุทกสฺสายมุข    น   ปจฺฉิมาย   ทิสาย   อุทกสฺสายมุข   น   อุตฺตราย   
ทิสาย   อุทกสฺสายมุข   น   ทกฺขิณาย  ทิสาย  อุทกสฺสายมุข  ฯ  เทโว   
จ  [๔] กาเลน กาล สมฺมาธาร อนุปฺปเวจฺเฉยฺย ฯ อถ โข ตสฺมา [๕]   
อุทกรหทา   สีตา   วาริธารา   อุพฺภิชชฺตฺิวา   ตเมว  อุทกรหท  สเีตน   
วารินา   อภิสนฺเนยฺย   ปริสนฺเนยฺย   ปริปูเรยฺย   ปริปฺผเรยฺย   นาสฺส   
กิ ฺจิ   สพฺพาวโต  อุทกรหทสฺส  สีเตน  วารินา  อปฺผุต  อสฺส  เอวเมว   
โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อิมเมว  กาย  สมาธิเชน  ปติสุเขน  อภิสนฺเนติ   
ปริสนฺเนติ   ปริปูเรติ   ปริปฺผรติ   นาสฺส   กิ ฺจิ   สพฺพาวโต  กายสฺส   
#๑ โป. ม. สาย ฯ  ๒ ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร นสทฺโท อตถิ ฯ  ๓ โป. อสฺส ฯ   
#ม. ย.ุ ตสฺส ฯ  ๔ ม. นสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๕ ม. ยุ. วสทฺโท อตฺถิ ฯ    
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สมาธิเชน   ปติสุเขน   อปฺผุต   โหติ   ฯ   ตสฺส   เอว  อปฺปมตฺตสฺส   
ฯเปฯ เอวมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ กายคต สตึ ภาเวติ ฯ   
     [๓๐๕]   ปุน   จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ปติยา  จ  วิราคา  ฯเปฯ   
ตติย   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ  โส  อิมเมว  กาย  นิปฺปติเกน   
สุเขน   อภิสนฺเนติ   ปริสนฺเนติ   ปริปูเรติ   ปริปฺผรติ   นาสฺส   กิ ฺจิ   
สพฺพาวโต   กายสฺส   นิปปฺติเกน   สุเขน  อปฺผุต  โหติ  ฯ  เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว   อุปฺปลินิย   วา   ปทุมินิย  วา  ปุณฺฑรีกินิย  วา  อปฺเปกจฺจานิ   
อุปฺปลานิ   วา   ปทุมานิ  วา  ปุณฺฑรีกานิ  วา  อุทเก  ชาตานิ  อุทเก   
สมฺพนฺธานิ  ๑  อุทกานุคฺคตานิ  อนฺโตนิมฺมุคฺคโปสิตานิ  ๒ ยาว จ อคฺคา   
ยาว   จ   มูลา   สีเตน   วารินา   อภิสนนฺานิ  ปริสนนฺานิ  ปริปูรานิ   
ปริปฺผุตานิ   นาสฺส   กิ ฺจิ   สพฺพาวต   อุปฺปลาน   วา   ปทุมาน  วา   
ปุณฺฑรีกาน   วา  สีเตน  วารินา  อปฺผุต  อสฺส  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ  อิมเมว  กาย  นิปฺปติเกน  สุเขน  อภิสนฺเนติ  ปริสนฺเนติ ปริปูเรติ   
ปริปฺผรติ    นาสฺส   กิ ฺจิ   สพฺพาวโต   กายสฺส   นปิฺปติเกน   สเุขน   
อปฺผุต   โหติ   ฯ   ตสฺส  เอว  อปฺปมตฺตสฺส  ฯเปฯ  เอวมฺป  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ กายคต สตึ ภาเวติ ฯ   
     [๓๐๖]   ปุน   จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สุขสฺส  จ  ปหานา  ฯเปฯ   
จตุตฺถ   ฌาน   อุปสมฺปชชฺ   วิหรติ  ฯ  โส  อิมเมว  กาย  ปริสุทฺเธน   
เจตสา  ปริโยทาเตน  ผริตฺวา  นิสินฺโน  โหติ  ตสฺส ๓ กิ ฺจิ สพฺพาวโต   
กายสฺส  ปรสิุทฺเธน  เจตสา  ปริโยทาเตน  อปฺผุต  โหติ  ฯ  เสยฺยถาป   
#๑ ม. ย.ุ สวฑฺฒานิ ฯ  ๒ ม. ยุ. ...โปสนีิ ตานิ ฯ  ๓ โป. ม. นาสสฺ ฯ    
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ภิกฺขเว   ปุริโส   โอทาเตน  วตฺเถน  สสีส  ปารุปตฺวา  นิสินฺโน  อสฺส   
นาสฺส   กิ ฺจิ   สพฺพาวโต   กายสฺส  โอทาเตน  วตฺเถน  อปฺผุต  อสฺส   
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิมเมว กาย ปริสุทฺเธน เจตสา ปริโยทาเตน   
ผริตฺวา    นิสนิฺโน    โหติ    นาสฺส    กิ ฺจิ    สพฺพาวโต   กายสฺส   
ปริสุทฺเธน  เจตสา  ปริโยทาเตน  อปฺผุต  โหติ ฯ ตสฺส เอว อปฺปมตฺตสฺส   
อาตาปโน    ปหิตตฺตสฺส    วิหรโต    เย    เคหสิตา    สรสงฺกปฺปา   
เต     ปหียนติฺ     ฯ     เตส     ปหานา    อชฺฌตฺตเมว    จิตฺต   
สนฺติฏติ   สนฺนิสีทติ   เอโกทิโภติ   สมาธิยติ   เอวมฺป  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
กายคต สตึ ภาเวติ ฯ   
     [๓๐๗]   ยสฺสกสฺสจิ   ภิกฺขเว  กายคตา  สติ  ภาวิตา  พหุลีกตา   
อนฺโตคธา  ตสฺส  ๑  กุสลา  ธมฺมา  เยเกจิ วิชฺชาภาคิยา ฯ เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว   ยสสฺกสฺสจิ   มหาสมุทฺโท   เจตสา   ผุโฏ   อนฺโตคธา  ตสฺส   
กุนฺนทิโย   ยากาจิ   สมุทฺทงฺคมา   เอวเมว   โข  ภิกขฺเว  ยสฺสกสฺสจิ   
กายคตา   สติ   ภาวิตา   พหุลีกตา   อนฺโตคธา  ตสฺส  กุสลา  ธมฺมา   
เยเกจิ วิชฺชาภาคิยา ฯ   
     [๓๐๘]  ยสฺสกสฺสจิ  ภิกฺขเว  กายคตา  สติ  อภาวิตา  อพหุลีกตา   
ลภติ   ตสฺส   มาโร   โอตาร   ลภติ   ตสฺส   มาโร   อารมฺมณ  ฯ   
เสยฺยถาป    ภิกฺขเว    ปุรโิส    ครกุ    สิลาคุฬ   อลลฺมตฺติกาปุ ฺเช   
ปกฺขิเปยฺย   ฯ   ต   กึ   ม ฺถ  ภิกฺขเว  อป  นุ  ต  ครุก  สลิาคุฬ   
อลฺลมตฺติกาปุ ฺเช   ลเภถ   โอตารนฺติ   ฯ  เอว  ภนฺเต  ฯ  เอวเมว   
#๑ ม. วาสฺส ฯ    
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โข   ภิกฺขเว   ยสฺสกสฺสจิ   กายคตา  สติ  อภาวิตา  อพหุลีกตา  ลภติ   
ตสฺส มาโร โอตาร ลภติ ตสฺส มาโร อารมฺมณ ฯ   
     [๓๐๙]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  สุกฺข  กฏ  โกฬาป  ฯ  อถ ปุรโิส   
อาคจฺเฉยฺย  อุตฺตรารณึ  อาทาย  อคฺคึ  อภินิพฺพตฺเตสฺสามิ  เตโชธาตุ ๑   
กริสฺสามีติ  ฯ  ต  กึ  ม ฺถ  ภิกฺขเว  อป  นุ โส ปรุิโส อมุ สุกขฺ กฏ   
โกฬาป   อุตฺตรารณึ   อาทาย  อภิมตฺเถนฺโต  ๒  อคฺคึ  อภินิพฺพตฺเตยฺย   
เตโชธาตุ   กเรยฺยาติ   ฯ   เอว  ภนฺเต  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ยสฺสกสฺสจิ   กายคตา   สติ   อภาวิตา  อพหุลีกตา  ลภติ  ตสฺส  มาโร   
โอตาร ลภติ ตสฺส มาโร อารมฺมณ ฯ   
     [๓๑๐]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  อุทกมณิโก  ริตฺโต  ตุจฺโฉ  อาธาเร   
ปโต   ฯ   อถ   ปุรโิส   อาคจฺเฉยฺย  อุทกภาร  อาทาย  ฯ  ต  กึ   
ม ฺถ   ภิกขฺเว  อป  นุ  โส  ปรุิโส  ลเภถ  อุทกสฺส  นกิฺเขปนนฺติ  ฯ   
เอว   ภนฺเต   ฯ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ยสฺสกสฺสจิ   กายคตา   
สติ    อภาวิตา   อพหุลีกตา   ลภติ   ตสฺส   มาโร   โอตาร   ลภติ   
ตสฺส มาโร อารมฺมณ ฯ   
     [๓๑๑]   ยสฺสกสฺสจิ   ภิกฺขเว  กายคตา  สติ  ภาวิตา  พหุลีกตา   
น   ตสฺส  ลภติ  มาโร  โอตาร  น  ตสฺส  ลภติ  มาโร  อารมฺมณ  ฯ   
เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ปุรโิส  ลหุก  สุตฺตคุฬ  สพฺพสารมเย  อคฺคฬผลเก   
ปกฺขิเปยฺย   ฯ   ต   กึ   ม ฺถ   ภิกฺขเว   อป   นุ   โส   ปุรโิส   
ต   ลหุก   สตฺุตคุฬ   สพฺพสารมเย  อคฺคฬผลเก  ลเภถ  โอตารนฺติ  ฯ   
#๑ ม. ย.ุ เตโชปาตุกริสฺสมีติ ฯ  ๒ ม. อภิมนุเถนุโต ฯ    
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โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ยสฺสกสฺสจิ  กายคตา สติ   
ภาวิตา   พหุลีกตา   น   ตสฺส  ลภติ  มาโร  โอตาร  น  ตสฺส  ลภติ   
มาโร อารมฺมณ ฯ   
     [๓๑๒]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  อลฺล  กฏ  สเสฺนห  ฯ  อถ ปรุิโส   
อาคจฺเฉยฺย   อุตฺตรารณึ   อาทาย   อคฺคึ  อภินิพฺพตฺเตสฺสามิ  เตโชธาตุ   
กริสฺสามีติ   ฯ   ต   กึ   ม ฺถ   ภิกฺขเว   อป   นุ   โส   ปุรโิส   
อมุ   อลฺล   กฏ   สเสฺนห   อุตฺตรารณึ  อาทาย  อภิมตฺเถนฺโต  อคฺคึ   
อภินิพฺพตฺเตยฺย  เตโชธาตุ  กเรยฺยาติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต ฯ เอวเมว   
โข   ภิกฺขเว   ยสฺสกสฺสจิ  กายคตา  สติ  ภาวิตา  พหุลีกตา  น  ตสฺส   
ลภติ มาโร โอตาร น ตสฺส ลภติ มาโร อารมฺมณ ฯ   
     [๓๑๓]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  อุทกมณิโก  ปโูร  อุทกสฺส สมติตฺติโก   
กากเปยฺโย   อาธาเร   ปโต  ฯ  อถ  ปรุิโส  อาคจฺเฉยฺย  อุทกภาร   
อาทาย   ฯ   ต   ก ึ  ม ฺถ   ภิกฺขเว  อป  น ุ โส  ปรุิโส  ลเภถ   
อุทกสฺส  นิกเฺขปนนฺติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ยสฺสกสฺสจิ    กายคตา   สติ   ภาวิตา   พหุลีกตา   น   ตสฺส   ลภติ   
มาโร โอตาร น ตสฺส ลภติ มาโร อารมฺมณ ฯ   
     [๓๑๔]   ยสฺสกสฺสจิ   ภิกฺขเว  กายคตา  สติ  ภาวิตา  พหุลีกตา   
โส   ยสฺส   ยสฺส   อภิ ฺาสจฺฉิกรณียสฺส   ธมฺมสสฺ  จิตฺต  อภินินฺนาเมติ   
อภิ ฺาสจฺฉิกิริยาย    ตตฺร    ตเตฺรว    สกฺขิพฺยต    ๑    ปาปุณาติ   
สติ   สติอายตเน   ฯ   เสยยฺถาป  ภิกฺขเว  อุทกมณิโก  ปโูร  อุทกสฺส   
#๑ โป. สกฺขิตพฺพต ฯ ม. สกฺขิภพฺพต ฯ    
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สมติตฺติโก   กากเปยฺโย   อาธาเร   ปโต  ฯ  ตเมน  พลวา  ปุริโส   
ยโต  ยโต  อาปชฺเชยฺย  ๑  อาคจฺเฉยฺย  อุทกนฺติ  ฯ  เอว  ภนฺเต ฯ   
เอวเมว   โข   ภิกฺขเว  ยสสฺกสฺสจิ  กายคตา  สติ  ภาวิตา  พหุลีกตา   
โส     ยสฺส     ยสฺส     อภิ ฺาสจฺฉิกรณียสฺส     ธมมฺสฺส     จิตฺต   
อภินินฺนาเมติ     อภิ ฺาสจฺฉิกิริยาย     ตตฺร     ตเตฺรว    สกฺขิพฺยต   
ปาปุณาติ สติ สติอายตเน ฯ   
     [๓๑๕]  เสยฺยถาป ภิกขฺเว สเม ภูมิภาเค จตุรสฺสา โปกฺขรณี [๒]   
อาฬิพทฺธา   ปูรา   อุทกสสฺ  สมติตฺติกา  กากเปยฺยา  ฯ  ตเมน  พลวา   
ปุริโส  ยโต  ยโต  อาฬ ึ ปจฺเฉยฺย  ๓  อาคจฺเฉยฺย  อุทกนฺติ  ฯ เอว   
ภนฺเต   ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ยสฺสกสฺสจิ  กายคตา  สติ  ภาวิตา   
พหุลีกตา     โส     ยสฺส    ยสฺส    อภิ ฺาสจฺฉิกรณียสฺส    ธมฺมสฺส   
จิตฺต    อภินนิฺนาเมติ   อภิ ฺาสจฺฉิกิริยาย   ตตฺร   ตเตฺรว   สกขิฺพฺยต   
ปาปุณาติ สติ สติอายตเน ฯ   
     [๓๑๖]   เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  สุภูมิย  จาตุมฺมหาปเถ  อาช ฺรโถ   
ยุตฺโต  อสฺส   ิโต  อุภนฺตรปโฏโท  ๔  ฯ  ตเมน  ทกฺโข โยคฺคาจริโย   
อสฺสทมฺมสารถิ    อภิรูหตฺิวา    วาเมน   หตฺเถน   รสฺมิโย   คเหตฺวา   
ทกฺขิเณน  หตฺเกน  ปโฏท  คเหตฺวา  ยทิจฺฉก  ๕  ยทิจฺฉก สาเรยฺย ๖   
เอวเมว   โข   ภิกฺขเว  ยสสฺกสฺสจิ  กายคตา  สติ  ภาวิตา  พหุลีกตา   
โส   ยสฺส   ยสฺส   อภิ ฺาสจฺฉิกรณียสฺส   ธมฺมสสฺ  จิตฺต  อภินินฺนาเมติ   
#๑ โป. อาลมิฺปจฺเฉยฺย ฯ ม. อาวิ ฺเฉยฺย ฯ ย.ุ อาวชฺเชยฺย ฯ  ๒ ม. เอตฺถนฺตเร   
#อสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ  ๓ สี. มุ ฺเจยฺย ฯ  ๔ สี. โอธสฺตปโฏโท ฯ   
#๕ โป. ม. เยนิจฺฉก ฯ ๖ โป. สาเรยฺยาติ ฯ ม. ลาเรยฺยาป ปจฺจาสาเรยฺยาป ฯ    
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อภิ ฺาสจฺฉิกิริยาย    ตตฺร    ตเตฺรว    สกฺขิพฺยต    ปาปุณาติ    สติ   
สติอายตเน ฯ   
     [๓๑๗]  กายคตาย  ภิกฺขเว สติยา อาเสวิตาย ภาวิตาย พหุลีกตาย   
ยานีกตาย     วตฺถุกตาย     อนุฏ ิตาย     ปริจิตาย    สุสมารทฺธาย   
อิเม  ทสานิสสา  ปาฏิกงฺขา  [๑]  อรติรติสโห  โหติ  น  จ  ต อรติ   
สหติ   อุปฺปนฺน   อรตึ   อภิภุยฺย   วิหรติ   ฯ  ภยเภรวสโห  โหติ  น   
จ   ต   ภยเภรว   สหติ   อุปฺปนฺน   ภยเภรว   อภิภุยฺย   วิหรติ  ฯ-   
ขโม โหติ สตีสฺส อุณฺหสฺส ชิฆจฺฉาย ปปาสาย ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสาน   
ทุรุตฺตาน          ทุราคตาน         วจนปถาน         อุปฺปนฺนาน   
สารีริกาน   เวทนาน   ทุกขฺาน   ติปฺปาน   ขราน   กฏกาน  อสาตาน   
อมนาปาน   ปาณหราน   อธิวาสิกชาติโก   โหติ   ฯ   จตุนฺน  ฌานาน   
อาภิเจตสิกาน   ทิฏธมฺมสุขวิหาราน  นิกามลาภี  โหติ  อกจฺิฉลาภี  โหติ   
อกสิรลาภี   โหติ   ฯ   โส   อเนกวิหิต  อิทฺธิวิธ  ปจฺจนุโภติ  เอโกป   
หุตฺวา    พหธุา   โหติ   พหุธาป   หุตฺวา   เอโก   โหติ   อาวิภาว   
ฯเปฯ   ยาว   พฺรหฺมโลกาป   กาเยน   [๒]  สวตฺเตติ  ฯ  ทิพฺพาย   
โสตธาตุยา   วิสุทฺธาย  อติกฺกนฺตมานุสิกาย  อุโภ  สทฺเท  สุณาติ  ทิพฺเพ   
จ  มานุเส  จ  เย  ทูเร  สนติฺเก  ฯ  ปรสตฺตาน  ปรปุคฺคลาน เจตสา   
เจโต    ปริจฺจ    ปชานาติ   สราค   วา   จิตฺต   สราค   จิตฺตนฺติ   
ปชานาติ   วีตราค  วา  จิตฺต  ฯปฯ  สโทส  วา  จิตฺต  ...  วีตโทส   
วา  จิตฺต  ...  สโมห  วา  จิตฺต  ... วีตโมห วา จิตฺต ... สงฺขิตฺต   
#๑ ยุ. เอตฺถนตฺเร กตเม ทสาติ ทิสฺสนฺติ ฯ  ๒ ม. วส วตฺเตติ ฯ    
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วา  จิตฺต  ...  วิกฺขิตฺต  วา จิตฺต ... มหคฺคต วา จิตฺต ... อมหคฺคต   
วา  จิตฺต  ...  สอุตฺตร  วา  จิตฺต ... อนุตฺตร วา จิตฺต ... สมาหิต   
วา  จิตฺต  ...  อสมาหิต  วา  จิตฺต ... วิมตฺุต วา จิตฺต ... อวิมุตฺต   
วา    จิตฺต    อวิมุตฺต    จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   ฯ   โส   อเนกวิหิต   
ปุพฺเพนิวาส   อนุสฺสรติ   เสยฺยถีท   เอกมฺป   ชาตึ   เทฺวป   ชาติโย   
ฯเปฯ   อิติ   สาการ  สอุทฺเทส  อเนกวิหิต  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรติ  ฯ   
ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺตมานุสเกน  สตฺเต  ปสฺสติ  จวมาเน   
อุปปชฺชมาเน    หีเน   ปณีเต   สุวณฺเณ   ทุพฺพณฺเณ   สุคเต   ทคฺุคเต   
ฯเปฯ   ยถากมฺมูปเค   สตฺเต   ปชานาติ  ฯ  อาสวาน  ขยา  อนาสว   
เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช   วิหรตีติ   ฯ   กายคตาย   ภิกฺขเว   สติยา   อาเสวิตาย   
ภาวิตาย   พหุลีกตาย   ยานีกตาย   วตฺถุกตาย   อนุฏ ิตาย   ปรจิิตาย   
สุสมารทฺธาย อิเม ทสานิสสา ปาฏิกงฺขาติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                กายคตาสติสุตฺต นิฏ ิต นวม ฯ   
                      ___________    
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                     สงฺขารูปปตฺติสุตฺต   
     [๓๑๘]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ   ภิกฺขโวติ  ฯ  ภทนฺเตติ  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ   
ภควา  เอตทโวจ  สงฺขารูปปตฺตึ  โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  ๑ ต สุณาถ   
สาธุก   มนสกิโรถ   ภาสิสฺสามีติ   ฯ   เอว  ภนฺเตติ  โข  เต  ภิกฺขู   
ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๓๑๙]    ภควา   เอตทโวจ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สทฺธาย   
สมนฺนาคโต  โหติ  สีเลน  สมนฺนาคโต  โหติ  สุเตน  สมนฺนาคโต  โหติ   
จาเคน   สมนฺนาคโต   โหติ   ป ฺาย   สมนฺนาคโต   โหติ  ฯ  ตสฺส   
เอว  โหติ  อโห  วตาห  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  ขตฺติยมหาสาลาน   
วา   ๒   สหพฺยต  อุปปชฺเชยฺยนฺติ  ฯ  โส  ต  จิตฺต  ปทหติ  ๓  ต   
จิตฺต  อธิฏาติ  ต  จิตฺต  ภาเวติ  ฯ  ตสฺส  เต  สงฺขารา  จ วิหารา   
จ   เอว   ภาวิตา   เอว  พหลุีกตา  ตตฺรูปปตฺติยา  สวตฺตนฺติ  ฯ  อย   
ภิกฺขเว มคฺโค อย ปฏิปทา ตตฺรูปปตฺติยา สวตฺตติ ฯ   
     [๓๒๐]   ปุน   จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สทฺธาย  สมนฺนาคโต  โหติ   
สีเลน    สมนฺนาคโต    โหติ   สุเตน   สมนฺนาคโต   โหติ   จาเคน   
สมนฺนาคโต   โหติ   ป ฺาย  สมนฺนาคโต  โหติ  ฯ  ตสฺส  เอว  โหติ   
อโห  วตาห  กายสฺส  เภทา ปรมฺมรณา พฺราหฺมณมหาสาลาน วา ๔ ...   
#๑ โป. ม. เทเสสฺสามิ ฯ  ๒ ม. ย.ุ วาสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๓ โป. ม. ยุ. ทหติ ฯ   
#๔ ม. วาสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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คหปติมหาสาลาน   วา  ๑  สหพฺยต  อุปปชฺเชยฺยนติฺ  ฯ  โส  ต  จิตฺต   
ปทหติ   ต   จิตฺต   อธิฏาติ   ต   จิตฺต   ภาเวติ   ฯ   ตสฺส  เต   
สงฺขารา    จ    วิหารา    จ    เอว   ภาวิตา   เอว   พหุลีกตา   
ตตฺรูปปตฺติยา   สวตฺตนฺติ   ฯ   อย   ภิกขฺเว   มคฺโค   อย   ปฏิปทา   
ตตฺรูปปตฺติยา สวตฺตติ ฯ   
     [๓๒๑]   ปุน   จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สทฺธาย  สมนฺนาคโต  โหติ   
สีเลน    สมนฺนาคโต    โหติ   สุเตน   สมนฺนาคโต   โหติ   จาเคน   
สมนฺนาคโต   โหติ   ป ฺาย   สมนนฺาคโต  โหติ  ฯ  ตสฺส  สุต  โหติ   
จาตุมฺมหาราชิกา   เทวา   ทีฆายุกา   วณฺณวนฺโต  สขุพหุลาติ  ฯ  ตสฺส   
เอว  โหติ  อโห  วตาห  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา จาตุมฺมหาราชิกาน   
เทวาน   สหพฺยต   อุปปชเฺชยฺยนฺติ   โส   ต   จิตฺต  ปทหติ  ต  จิตฺต   
อธิฏาติ   ต  จิตฺต  ภาเวติ  ฯ  ตสฺส  เต  สงฺขารา  จ  วิหารา  จ   
เอว  ภาวิตา  เอว  พหุลีกตา  ตตฺรูปปตฺติยา  สวตฺตนฺติ  ฯ  อย ภิกฺขเว   
มคฺโค   อย   ปฏิปทา   ตตฺรูปปตฺติยา  สวตฺตติ  ฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   สทฺธาย   สมนฺนาคโต   โหติ  สีเลน  สมนฺนาคโต  โหติ  สุเตน   
สมนฺนาคโต   โหติ   จาเคน   สมนฺนาคโต  โหติ  ป ฺาย  สมนฺนาคโต   
โหติ   ตสฺส  สุต  โหติ  ตาวตึสา  เทวา  ฯเปฯ  ยามา  เทวา  ...   
ตุสิตา   เทวา  ...  นิมฺมานรตี  เทวา  ...  ปรนิมฺมิตวสวตฺตี  เทวา   
ทีฆายุกา    วณฺณวนฺโต   สุขพหุลาติ   ฯ   ตสฺส   เอว   โหติ   อโห   
วตาห   กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน  เทวาน  สหพฺยต   
#๑ ม. วาสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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อุปปชฺเชยฺยนฺติ   ฯ   โส   ต   จิตฺต   ปทหติ  ต  จิตฺต  อธิฏาติ  ต   
จิตฺต  ภาเวติ  ฯ  ตสฺส  เต  สงฺขารา  จ  วิหารา  จ  เอว  ภาวิตา   
เอว   พหุลีกตา   ตตฺรูปปตฺติยา   สวตฺตนฺติ   ฯ   อย  ภิกฺขเว  มคฺโค   
อย ปฏิปทา ตตฺรูปปตฺติยา สวตฺตติ ฯ   
     [๓๒๒]   ปุน   จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สทฺธาย  สมนฺนาคโต  โหติ   
สีเลน  สมนนฺาคโต  โหติ  สุเตน  สมนฺนาคโต  โหติ จาเคน สมนฺนาคโต   
โหติ   ป ฺาย   สมนฺนาคโต   โหติ   ฯ   ตสฺส   สตุ  โหติ  สหสฺโส   
พฺรหฺมา   ทีฆายุโก   วณฺณวา  สุขพหุโลติ  ฯ  สหสฺโส  ภิกฺขเว  พฺรหฺมา   
สหสฺสีโลกธาตุ   ผริตฺวา   อธิมุจฺจิตฺวา   วิหรติ  ฯ  เยป  ตตฺถ  สตฺตา   
อุปฺปนฺนา  ๑  เตป  ผริตฺวา  อธิมุจฺจิตฺวา  วิหรติ  ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว   
จกฺขุมา    ปุรโิส   เอก   อามณฺฑ   หตฺเถ   กริตฺวา   ปจฺจเวกฺเขยฺย   
เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   สหสฺโส   พฺรหฺมา   สหสฺสีโลกธาตุ  ผริตฺวา   
อธิมุจฺจิตฺวา   วิหรติ   ฯ  เยป  ตตฺถ  สตฺตา  อุปฺปนฺนา  เตป  ผรตฺิวา   
อธิมุจฺจิตฺวา   วิหรติ   ฯ   ตสฺส   เอว   โหติ  อโห  วตาห  กายสฺส   
เภทา    ปรมมฺรณา    สหสฺสพฺรหฺมุโน    สหพฺยต   อุปปชฺเชยฺยนฺติ   ฯ   
โส   ต   จิตฺต   ปทหติ   ต   จิตฺต  อธิฏาติ  ต  จิตฺต  ภาเวติ  ฯ   
ตสฺส   เต   สงฺขารา  จ  วิหารา  จ  เอว  ภาวิตา  เอว  พหุลีกตา   
ตตฺรูปปตฺติยา   สวตฺตนฺติ   ฯ   อย   ภิกขฺเว   มคฺโค   อย   ปฏิปทา   
ตตฺรูปปตฺติยา สวตฺตติ ฯ   
#๑ โป. ม. ยุ. อุปปนฺนา ฯ    
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     [๓๒๓]   ปุน   จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สทฺธาย  สมนฺนาคโต  โหติ   
สีเลน  สมนนฺาคโต  โหติ  สุเตน  สมนฺนาคโต  โหติ จาเคน สมนฺนาคโต   
โหติ    ป ฺาย    สมนฺนาคโต    โหติ    ฯ    ตสฺส    สุต   โหติ   
ทฺวิสหสฺโส   พฺรหฺมา   ฯเปฯ   ติสหสฺโส   พฺรหฺมา   ...   จตุสหสฺโส   
พฺรหฺมา   ...  ป ฺจสหสฺโส  พฺรหฺมา  ทีฆายุโก  วณฺณวา  สุขพหุโลติ  ฯ   
ป ฺจสหสฺโส        ภิกฺขเว        พฺรหฺมา        ป ฺจสหสฺสีโลกธาตุ   
ผริตฺวา   อธิมุจฺจิตฺวา   วิหรติ   ฯ   เยป   ตตฺถ   สตฺตา   อุปฺปนฺนา   
เตป   ผริตฺวา   อธิมุจฺจิตฺวา   วิหรติ  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  จกฺขุมา   
ปุริโส   ป ฺจ   อามณฺฑานิ   หตฺเถ   กรตฺิวา  ปจฺจเวกฺเขยฺย  เอวเมว   
โข    ภิกฺขเว    ป ฺจสหสฺโส   พฺรหฺมา   ป ฺจสหสฺสีโลกธาตุ   ผริตฺวา   
อธิมุจฺจิตฺวา    วิหรติ    ฯ   เยป   ตตฺถ   สตฺตา   อุปฺปนฺนา   เตป   
ผริตฺวา   อธิมุจฺจิตฺวา   วิหรติ   ฯ   ตสฺส   เอว  โหติ  อโห  วตาห   
กายสฺส      เภทา     ปรมฺมรณา     ป ฺจสหสฺสพฺรหฺมุโน     สหพฺยต   
อุปปชฺเชยฺยนฺติ  ฯ  โส  ต  จิตฺต  ปทหติ  ต  จิตฺต  อธิฏาติ  ต  จิตฺต   
ภาเวติ   ฯ   ตสฺส   เต   สงฺขารา   จ  วิหารา  จ  เอว  ภาวิตา   
เอว   พหุลีกตา   ตตฺรูปปตฺติยา   สวตฺตนฺติ   ฯ   อย  ภิกฺขเว  มคฺโค   
อย ปฏิปทา ตตฺรูปปตฺติยา สวตฺตติ ฯ   
     [๓๒๔]   ปุน   จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สทฺธาย  สมนฺนาคโต  โหติ   
สีเลน  สมนนฺาคโต  โหติ  สุเตน  สมนฺนาคโต  โหติ จาเคน สมนฺนาคโต   
โหติ    ป ฺาย    สมนฺนาคโต    โหติ    ฯ    ตสฺส    สุต   โหติ    
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ทสสหสฺโส   พฺรหฺมา   ทฆีายุโก   วณฺณวา   สุขพหุโลติ   ฯ  ทสสหสฺโส   
ภิกฺขเว   พฺรหฺมา   ทสสหสฺสีโลกธาตุ   ผริตฺวา  อธิมุจฺจิตฺวา  วิหรติ  ฯ   
เยป   ตตฺถ   สตฺตา  อุปฺปนฺนา  เตป  ผริตฺวา  อธิมุจฺจิตฺวา  วิหรติ  ฯ   
เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   มณิ   เวฬุริโย   สโุภ   โชติมา   ๑  อฏโส   
สุปริกมฺมกโต  ปณฺฑุกมพฺเล  นิกฺขิตฺโต  ภาสติ  ๒  จ  ตปติ  จ  วิโรจติ   
จ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ทสสหสฺโส   พฺรหฺมา  ทสสหสฺสีโลกธาตุ   
ผริตฺวา   อธิมุจฺจิตฺวา   วิหรติ   ฯ   เยป   ตตฺถ   สตฺตา   อุปฺปนฺนา   
เตป   ผริตฺวา   อธิมุจฺจิตฺวา  วิหรติ  ๓  ฯ  ตสฺส  เอว  โหติ  อโห   
วตาห    กายสฺส    เภทา    ปรมฺมรณา   ทสสหสฺสพฺรหฺมุโน   สหพฺยต   
อุปปชฺเชยฺยนฺติ   ฯ   โส   ต   จิตฺต   ปทหติ  ต  จิตฺต  อธิฏาติ  ต   
จิตฺต  ภาเวติ  ฯ  ตสฺส  เต  สงฺขารา  จ  วิหารา  จ  เอว  ภาวิตา   
เอว   พหุลีกตา   ตตฺรูปปตฺติยา   สวตฺตนฺติ   ฯ   อย  ภิกฺขเว  มคฺโค   
อย ปฏิปทา ตตฺรูปปตฺติยา สวตฺตติ ฯ   
     [๓๒๕]   ปุน   จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สทฺธาย  สมนฺนาคโต  โหติ   
สีเลน    สมนฺนาคโต    โหติ   สุเตน   สมนฺนาคโต   โหติ   จาเคน   
สมนฺนาคโต   โหติ   ป ฺาย   สมนนฺาคโต  โหติ  ฯ  ตสฺส  สุต  โหติ   
สตสหสฺโส   พฺรหฺมา   ทฆีายุโก   วณฺณวา   สุขพหุโลติ   ฯ  สตสหสฺโส   
ภิกฺขเว   พฺรหฺมา   สตสหสฺสีโลกธาตุ   ผริตฺวา  อธิมุจฺจิตฺวา  วิหรติ  ฯ   
เยป   ตตฺถ   สตฺตา  อุปฺปนฺนา  เตป  ผริตฺวา  อธิมุจฺจิตฺวา  วิหรติ  ฯ   
เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   เนกฺข   ๔  ชมฺโพนท  ทกฺขกมฺมารปุตฺตอุกฺกามุเข   
#๑ โป. ม. ยุ. ชาติมา ฯ  ๒ โป. ภาสเต จ ปภสฺสเต จ ฯ ม. ภาสเต ตปเต   
#๓ โป. วิหรนฺติ ฯ  ๔ ม. นิกฺข ฯ    
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สุกุสลสฺมฺปหฏ   ปณฺฑุกมฺพเล   นิกขิฺตฺต   ภาสติ   จ  ตปติ  จ  วิโรจติ   
จ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   สตสหสฺโส   พฺรหฺมา  สตสหสฺสีโลกธาตุ   
ผริตฺวา   อธิมุจฺจิตฺวา   วิหรติ   ฯ   เยป   ตตฺถ   สตฺตา   อุปฺปนฺนา   
เตป   ผริตฺวา   อธิมุจฺจิตฺวา   วิหรติ   ฯ   ตสฺส   เอว  โหติ  อโห   
วตาห    กายสฺส    เภทา    ปรมฺมรณา   สตสหสฺสพฺรหฺมุโน   สหพฺยต   
อุปปชฺเชยฺยนฺติ   ฯ   โส   ต   จิตฺต   ปทหติ  ต  จิตฺต  อธิฏาติ  ต   
จิตฺต  ภาเวติ  ฯ  ตสฺส  เต  สงฺขารา  จ  วิหารา  จ  เอว  ภาวิตา   
เอว   พหุลีกตา   ตตฺรูปปตฺติยา   สวตฺตนฺติ   ฯ   อย  ภิกฺขเว  มคฺโค   
อย ปฏิปทา ตตฺรูปปตฺติยา สวตฺตติ ฯ   
     [๓๒๖]   ปุน   จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สทฺธาย  สมนฺนาคโต  โหติ   
สีเลน    สมนฺนาคโต    โหติ   สุเตน   สมนฺนาคโต   โหติ   จาเคน   
สมนฺนาคโต   โหติ   ป ฺาย   สมนนฺาคโต  โหติ  ฯ  ตสฺส  สุต  โหติ   
อาภา  เทวา  ฯเปฯ  ปริตฺตาภา  เทวา  ... อปฺปมาณาภา เทวา ...   
อาภสฺสรา   เทวา   ทีฆายุกา   วณฺณวนฺโต  สุขพหุลาติ  ฯ  ตสฺส  เอว   
โหติ    อโห    วตาห    กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   อาภสฺสราน   
เทวาน   สหพฺยต   อุปปชเฺชยฺยนฺติ  ฯ  โส  ต  จิตฺต  ปทหติ  ต  จิตฺต   
อธิฏาติ   ต  จิตฺต  ภาเวติ  ฯ  ตสฺส  เต  สงฺขารา  จ  วิหารา  จ   
เอว   ภาวิตา   เอว   พหุลกีตา   ตตฺรูปปตฺติยา   สวตฺตนฺติ   ฯ  อย   
ภิกฺขเว มคฺโค อย ปฏิปทา ตตฺรูปปตฺติยา สวตฺตติ ฯ   
     [๓๒๗]   ปุน   จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สทฺธาย  สมนฺนาคโต  โหติ    
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สีเลน  สมนนฺาคโต  โหติ  สุเตน  สมนฺนาคโต  โหติ จาเคน สมนฺนาคโต   
โหติ   ป ฺาย   สมนฺนาคโต   โหติ   ฯ   ตสฺส   สตุ   โหติ   สภุา   
เทวา  ฯเปฯ  ปริตฺตสุภา  เทวา ... อปฺปมาณสุภา เทวา ... สุภกิณฺหา   
เทวา       ทีฆายุกา      วณฺณวนฺโต      ฯเปฯ      ตตฺรูปปตฺติยา   
สวตฺตติ ฯ   
     [๓๒๘]   ปุน   จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สทฺธาย  สมนฺนาคโต  โหติ   
สีเลน    สมนฺนาคโต    โหติ   สุเตน   สมนฺนาคโต   โหติ   จาเคน   
สมนฺนาคโต    โหติ   ป ฺาย   สมนนฺาคโต   โหติ   ฯ   ตสฺส   สุต   
โหติ  เวหปฺผลา  เทวา  ...  อวิหา  เทวา  ... อตปฺปา เทวา ...   
สุทสฺสา  เทวา  ...  สุทสฺส ี เทวา  ...  อกนิฏา  เทวา  ทีฆายุกา   
วณฺณวนฺโต    สุขพหุลาติ    ฯ    ตสฺส   เอว   โหติ   อโห   วตาห   
กายสฺส     เภทา     ปรมฺมรณา    อกนฏิาน    เทวาน    สหพฺยต   
อุปปชฺเชยฺยนฺติ  ฯ  โส  ต  จิตฺต  ปทหติ  ต  จิตฺต  อธิฏาติ  ต  จิตฺต   
ภาเวติ  ฯ  ตสฺส  เต  สงฺขารา  จ  วิหารา  จ  เอว  ภาวิตา  เอว   
พหุลีกตา   ตตฺรูปปตฺติยา   สวตฺตนฺติ   ฯ   อย   ภิกฺขเว   มคฺโค  อย   
ปฏิปทา ตตฺรูปปตฺติยา สวตฺตติ ฯ   
     [๓๒๙]   ปุน   จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สทฺธาย  สมนฺนาคโต  โหติ   
สีเลน    สมนฺนาคโต    โหติ   สุเตน   สมนฺนาคโต   โหติ   จาเคน   
สมนฺนาคโต    โหติ   ป ฺาย   สมนนฺาคโต   โหติ   ฯ   ตสฺส   สุต   
โหติ     อากาสาน ฺจายตนูปคา     เทวา     ทีฆายุกา    จิรฏ ิติกา    
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สุขพหุลาติ    ฯ    ตสฺส    เอว    โหติ    อโห   วตาห   กายสฺส   
เภทา     ปรมมฺรณา    อากาสาน ฺจายตนูปคาน    เทวาน    สหพฺยต   
อุปปชฺเชยฺยนฺติ    ฯเปฯ    อย    ภิกฺขเว    มคฺโค    อย   ปฏิปทา   
ตตฺรูปปตฺติยา สวตฺตติ ฯ   
     [๓๓๐]   ปุน   จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สทฺธาย  สมนฺนาคโต  โหติ   
สีเลน  สมนนฺาคโต  โหติ  สุเตน  สมนฺนาคโต  โหติ จาเคน สมนฺนาคโต   
โหติ    ป ฺาย    สมนฺนาคโต    โหติ    ฯ    ตสฺส    สุต   โหติ   
วิ ฺาณ ฺจายตนูปคา     เทวา    ทีฆายกุา    จิรฏ ิติกา    สุขพหุลาติ   
ตสฺส    เอว    โหติ   อโห   วตาห   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   
วิ ฺาณ ฺจายตนูปคาน    เทวาน    สหพฺยต    อุปปชฺเชยฺยนฺติ    ฯเปฯ   
อย ภิกฺขเว มคฺโค อย ปฏปิทา ตตฺรูปปตฺติยา สวตฺตติ ฯ   
     [๓๓๑]   ปุน   จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สทฺธาย  สมนฺนาคโต  โหติ   
สีเลน  สมนนฺาคโต  โหติ  สุเตน  สมนฺนาคโต  โหติ จาเคน สมนฺนาคโต   
โหติ    ป ฺาย    สมนฺนาคโต    โหติ    ฯ    ตสฺส    สุต   โหติ   
อากิ ฺจ ฺายตนูปคา   เทวา   ...   เนวส ฺานาส ฺายตนูปคา  เทวา   
ทีฆายุกา   จิรฏ ิติกา   สุขพหุลาติ  ฯ  ตสฺส  เอว  โหติ  อโห  วตาห   
กายสฺส    เภทา    ปรมฺมรณา   เนวส ฺานาส ฺายตนูปคาน   เทวาน   
สหพฺยต   อุปปชฺเชยฺยนติฺ  ฯ  โส  ต  จิตฺต  ปทหติ  ต  จิตฺต  อธิฏาติ   
ต  จิตฺต  ภาเวติ  ฯ  ตสฺส  เต  สงฺขารา  จ  วิหารา จ เอว ภาวิตา   
เอว   พหุลีกตา   ตตฺรูปปตฺติยา   สวตฺตนฺติ   ฯ   อย  ภิกฺขเว  มคฺโค   
อย ปฏิปทา ตตฺรูปปตฺติยา สวตฺตติ ฯ    
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     [๓๓๒]   ปุน   จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สทฺธาย  สมนฺนาคโต  โหติ   
สีเลน    สมนฺนาคโต    โหติ   สุเตน   สมนฺนาคโต   โหติ   จาเคน   
สมนฺนาคโต   โหติ   ป ฺาย  สมนฺนาคโต  โหติ  ฯ  ตสฺส  เอว  โหติ   
อโห   วตาห   อาสวาน   ขยา   อนาสว   เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   
ทิฏเว   ธมฺเม   สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺยนฺติ  ฯ   
โส   อาสวาน   ขยา   อนาสว   เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   
ธมฺเม   สย   อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ  อย  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ น กตฺถจิ อุปฺปชฺชตีติ ๑ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                สงฺขารูปปตฺติสุตฺต นิฏ ิต ทสม ฯ   
                    อนุปทวคฺโค ทุติโย ฯ   
                       ________�    
                        ตสฺสุทฺทาน   
         อนุปทโสธนโปริสธมฺโม    เสวิตพฺพพหุธาตุวิภตฺติ   
         พุทฺธสฺส กิตฺติ นาม       จตฺตารีเสน อานาปาโน   
         กายคโต จ ตโตปปตฺติ    จนฺทเก วิมเล ปริสุทเฺธ   
         ปุณฺณสปุณฺณสมุทนี         นิรสมตฺตโน รทฺธา   
         พหุชนเสวิตธมฺมวร       ย อนุปท วคฺควร ทุติย ฯ   
                       ________   
#๑ โป. ม. ยุ. อุปปชฺชตีติ ฯ    
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                       สุ ฺตวคฺโค   
                         ____   
                       จูฬสุ ฺตสุตฺต   
     [๓๓๓]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
ปุพฺพาราเม   มิคารมาตุ   ปาสาเท   ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท   
สายณฺหสมย    ปฏิสลลฺานา    วุฏ ิโต    เยน    ภควา   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน    โข   อายสฺมา   อานนฺโท   ภควนฺต   เอตทโวจ   เอกมิท   
ภนฺเต   สมย   ภควา   สกฺเกสุ  วิหรติ  นครก  นาม  สกฺยาน  นิคโม   
ตตฺถ   เม   ภนฺเต  ภควโต  สมฺมุขา  สตุ  สมฺมุขา  ปฏิคฺคหิต  สุ ฺตา   
วิหาเรนาห   อานนฺท   เอตรหิ   พหุล   วิหรามีติ  กจฺจิ  เมต  ภนฺเต   
สุสฺสุต สุคหิต สุมนสิกต สุปธาริตนฺติ ฯ   
     [๓๓๔]   ตคฺฆ   เต   เอต   อานนฺท  สุสฺสุต  สุคหิต  สุมนสิกต   
สุปธาริต  ๑  ฯ  ปุพฺเพ  จาห  ๒  อานนฺท เอตรหิ จ สุ ฺตาวิหาเรน   
พหุล   วิหรามิ   ฯ   เสยฺยถาป   อานนฺท   อย  มิคารมาตุ  ปาสาโท   
สุ ฺโ    หตฺถิ    ควาสฺสวลเวน    สุ ฺโ    ชาตรูปรชเตน    สุ ฺโ   
อิตฺถีปุริสสนฺนิปาเตน   ฯ  อตฺถิ  เจวิท  อสุ ฺต  ยทิท  ภิกฺขุสงฺฆ  ปฏิจฺจ   
เอกตฺต    เอวเมว   โข   อานนฺท   ภิกฺขุ   อมนสิกริตฺวา   คามส ฺ   
อมนสิกริตฺวา      มนุสฺสส ฺ     อร ฺส ฺ     ปฏิจฺจ     มนสิกโรติ   
#๑ ม. ย.ุ สูปธาริต ฯ  ๒ ม. ปาห ฯ    
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เอกตฺต   ฯ   ตสฺส   อร ฺส ฺาย   จิตฺต  ปกฺขนฺทติ  ปสีทติ  สนฺติฏติ   
อธิมุจฺจติ   ๑   ฯ  โส  เอว  ปชานาติ  เย  อสฺสุ  ทรถา  คามส ฺ   
ปฏิจฺจ   เตธ   น   สนฺติ  เย  อสฺสุ  ทรถา  มนุสฺสส ฺ  ปฏิจฺจ  เตธ   
น    สนฺติ   อตฺถิ   เจวาย   ทรถมตฺตา   ยทิท   อร ฺส ฺ   ปฏจฺิจ   
เอกตฺตนฺติ   ฯ   โส   สุ ฺมิท   ส ฺาคต   คามส ฺายาติ   ปชานาติ   
สุ ฺมิท    ส ฺาคต   มนุสฺสส ฺายาติ   ปชานาติ   ฯ   อตฺถ ิ  เจวิท   
อสุ ฺต   ยทิท   อร ฺส ฺ   ปฏิจฺจ   เอกตฺตนฺติ   ฯ   อิติ   ย   หิ   
โข   ตตฺถ   น   โหติ   เตน   ต   สุ ฺ  สมนุปสฺสติ  ย  ปน  ตตฺถ   
อวสิฏ   โหติ   ต   สนฺต  อิทมตฺถีติ  ปชานาติ  ฯ  เอวมฺปสฺส  เอสา   
อานนฺท ยถาภุจฺจา อวิปลฺลตฺถา ปริสุทธฺา สุ ฺตาวกฺกนฺติ ภวติ ฯ   
     [๓๓๕]   ปุน   จปร   อานนฺท   ภิกขฺุ  อมนสิกรตฺิวา  มนุสฺสส ฺ   
อมนสิกริตฺวา   อร ฺส ฺ   ปวีส ฺ   ปฏิจฺจ   มนสิกโรติ  เอกตฺต  ฯ   
ตสฺส   ปวีส ฺาย   จิตฺต   ปกฺขนฺทติ   ปสีทติ  สนติฺฏติ  อธิมุจฺจติ  ฯ   
เสยฺยถาป   อานนฺท   อาสภจมฺม   ๒   สงฺกุสเตน   สุวิหต  วิคตวลิก   
เอวเมว  โข  อานนฺท  ภิกฺขุ  ย  อิมิสฺสา  ปวิยา  อุกกฺุลวิกุล นทีวิทุคฺค   
ขาณุกณฺฏกธาน   ๓   ปพฺพตวิสม   ต   สพฺพ   อมนสิกริตฺวา  ปวีส ฺ   
ปฏิจฺจ   มนสกิโรติ   เอกตฺต   ฯ   ตสฺส   ปวีส ฺา  จิตฺต  ปกฺขนฺทติ   
ปสีทติ   สนติฺฏติ   อธิมจฺุจติ   ฯ   โส   เอว   ปชานาติ  เย  อสสฺุ   
ทรถา   มนุสสฺส ฺ   ปฏจฺิจ   เตธ   น   สนฺติ   เย   อสฺสุ   ทรถา   
#๑ ยุ. วิมุจฺจติ ฯ   ๒ ยุ. อุสภจมฺม ฯ   ๓ ยุ. ขาณุกณฺฏกาธารนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
#สี. ขาณุกนฺตกธรนฺติ ทสิฺสติ ฯ    
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อร ฺส ฺ    ปฏิจฺจ   เตธ   น   สนฺติ   อตฺถ ิ  เจวาย   ทรถมตฺตา   
ยทิท   ปวีส ฺ   ปฏิจฺจ   เอกตฺตนฺติ   ฯ   โส   สุ ฺมิท   ส ฺาคต   
มนุสฺสส ฺายาติ    ปชานาติ    สุ ฺมิท    ส ฺาคต    อร ฺส ฺายาติ   
ปชานาติ     ฯ     อตฺถิ     เจวิท    อสุ ฺต    ยทิท    ปวีส ฺ   
ปฏิจฺจ   เอกตฺตนฺติ   ฯ   อิติ   ย   หิ   โข   ตตฺถ  น  โหติ  เตน   
ต   สุ ฺ   สมนุปสฺสติ   ย   ปน   ตตฺถ   อวสิฏ   โหติ   ต  สนตฺ   
อิทมตฺถีติ    ปชานาติ   ฯ   เอวมฺปสฺส   เอสา   อานนฺท   ยถาภุจฺจา   
อวิปลฺลตฺถา ปริสุทฺธา สุ ฺตาวกฺกนฺติ ภวติ ฯ   
     [๓๓๖]   ปุน   จปร   อานนฺท   ภิกขฺุ  อมนสิกรตฺิวา  อร ฺส ฺ   
อมนสิกริตฺวา       ปวีส ฺ       อากาสาน ฺจายตนส ฺ      ปฏิจฺจ   
มนสิกโรติ    เอกตฺต    ฯ    ตสฺส   อากาสาน ฺจายตนส ฺาย   จิตฺต   
ปกฺขนฺทติ   ปสีทติ   สนติฺฏติ   อธิมจฺุจติ   ฯ   โส   เอว   ปชานาติ   
เย   อสฺส ุ  ทรถา   อร ฺส ฺ   ปฏิจฺจ   เตธ  น  สนฺติ  เย  อสฺส ุ  
ทรถา    ปวีส ฺ    ปฏิจฺจ    เตธ    น    สนฺติ   อตฺถิ   เจวาย   
ทรถมตฺตา   ยทิท   อากาสาน ฺจายตนส ฺ   ปฏจฺิจ  เอกตฺตนฺติ  ฯ  โส   
สุ ฺมิท      ส ฺาคต      อร ฺส ฺายาติ     ปชานาติ     สุ ฺมิท   
ส ฺาคต    ปวีส ฺายาติ    ปชานาติ   ฯ   อตฺถิ   เจวิท   อสุ ฺต   
ยทิท   อากาสาน ฺจายตนส ฺ   ปฏจฺิจ   เอกตฺตนฺติ   ฯ   อิติ   ย  หิ   
โข   ตตฺถ   น   โหติ   เตน   ต   สุ ฺ  สมนุปสฺสติ  ย  ปน  ตตฺถ   
อวสิฏ   โหติ   ต   สนฺต  อิทมตฺถีติ  ปชานาติ  ฯ  เอวมฺปสฺส  เอสา    
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อานนฺท ยถาภุจฺจา อวิปลฺลตฺถา ปริสุทธฺา สุ ฺตาวกฺกนฺติ ภวติ ฯ   
     [๓๓๗]   ปุน   จปร   อานนฺท   ภิกขฺุ   อมนสิกรตฺิวา  ปวีส ฺ   
อมนสิกริตฺวา        อากาสาน ฺจายตนส ฺ        วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺ   
ปฏิจฺจ    มนสิกโรติ    เอกตฺต    ฯ    ตสฺส   วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺาย   
จิตฺต   ปกฺขนฺทติ   ปสีทติ  สนฺติฏติ  อธิมุจฺจติ  ฯ  โส  เอว  ปชานาติ   
เย  อสฺสุ  ทรถา  ปวีส ฺ  ปฏิจฺจ  เตธ  น  สนฺติ  เย  อสฺสุ  ทรถา   
อากาสาน ฺจายตนส ฺ    ปฏิจฺจ    เตธ   น   สนติฺ   อตฺถ ิ  เจวาย   
ทรถมตฺตา    ยทิท    วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺ    ปฏิจฺจ    เอกตฺตนฺติ   ฯ   
โส     สุ ฺมิท    ส ฺาคต    ปวีส ฺายาติ    ปชานาติ    สุ ฺมิท   
ส ฺาคต   อากาสาน ฺจายตนส ฺายาติ   ปชานาติ   ฯ   อตฺถ ิ  เจวิท   
อสุ ฺต     ยทิท    วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺ    ปฏิจฺจ    เอกตฺตนฺติ    ฯ   
อิติ   ย   หิ   โข   ตตฺถ   น   โหติ   เตน   ต  สุ ฺ  สมนุปสฺสติ   
ย   ปน   ตตฺถ   อวสิฏ   โหติ   ต   สนฺต  อิทมตฺถติี  ปชานาติ  ฯ   
เอวมฺปสฺส    เอสา    อานนฺท    ยถาภุจฺจา   อวิปลฺลตฺถา   ปริสุทธฺา   
สุ ฺตาวกฺกนฺติ ภวติ ฯ   
     [๓๓๘]  ปุน จปร อานนฺท ภิกฺขุ อมนสิกริตฺวา อากาสาน ฺจายตนส ฺ   
อมนสิกริตฺวา         วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺ         อากิ ฺจ ฺายตนส ฺ   
ปฏิจฺจ    มนสิกโรติ    เอกตฺต    ฯ    ตสฺส   อากิ ฺจ ฺายตนส ฺาย   
จิตฺต    ปกฺขนฺทติ    ปสีทติ    สนฺติฏติ   อธิมุจฺจติ   ฯ   โส   เอว   
ปชานาติ   เย   อสฺสุ   ทรถา   อากาสาน ฺจายตนส ฺ   ปฏิจฺจ  เตธ    
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น   สนฺติ   เย   อสฺสุ   ทรถา   วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺ   ปฏิจฺจ   เตธ   
น    สนฺติ   อตฺถิ   เจวาย   ทรถมตฺตา   ยทิท   อากิ ฺจ ฺายตนส ฺ   
ปฏิจฺจ  เอกตฺตนฺติ  ฯ  โส  สุ ฺมิท ส ฺาคต อากาสาน ฺจายตนส ฺายาติ   
ปชานาติ       สุ ฺมิท       ส ฺาคต      วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺายาติ   
ปชานาติ       ฯ       อตฺถ ิ      เจวิท      อสุ ฺต      ยทิท   
อากิ ฺจ ฺายตนส ฺ    ปฏิจฺจ    เอกตฺตนฺติ   ฯ   อิติ   ย   หิ   โข   
ตตฺถ    น   โหติ   เตน   ต   สุ ฺ   สมนุปสฺสติ   ย   ปน   ตตฺถ   
อวสิฏ   โหติ   ต   สนฺต  อิทมตฺถีติ  ปชานาติ  ฯ  เอวมฺปสฺส  เอสา   
อานนฺท ยถาภุจฺจา อวิปลฺลตฺถา ปริสทุธฺา สุ ฺตาวกฺกนฺติ ภวติ ฯ   
     [๓๓๙]  ปุน  จปร  อานนฺท ภิกฺขุ อมนสิกริตฺวา วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺ   
อมนสิกริตฺวา       อากิ ฺจ ฺายตนส ฺ      เนวส ฺานาส ฺายตนส ฺ   
ปฏิจฺจ         มนสิกโรติ         เอกตฺต         ฯ        ตสฺส   
เนวส ฺานาส ฺายตนส ฺาย    จิตฺต    ปกฺขนฺทติ    ปสีทติ   สนฺติฏติ   
อธิมุจฺจติ  ฯ  โส  เอว  ปชานาติ  เย  อสฺสุ ทรถา วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺ   
ปฏิจฺจ   เตธ   น   สนฺติ   เย   อสฺสุ   ทรถา   อากิ ฺจ ฺายตนส ฺ   
ปฏิจฺจ     เตธ     น     สนฺติ     อตฺถิ     เจวาย    ทรถมตฺตา   
ยทิท      เนวส ฺานาส ฺายตนส ฺ     ปฏิจฺจ     เอกตฺตนฺติ     ฯ   
โส     สุ ฺมิท     ส ฺาคต    วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺายาติ    ปชานาติ   
สุ ฺมิท    ส ฺาคต   อากิ ฺจ ฺายตนส ฺายาติ   ปชานาติ   ฯ   อตฺถิ   
เจวิท     อสุ ฺต     ยททิ     เนวส ฺานาส ฺายตนส ฺ     ปฏิจฺจ    
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เอกตฺตนฺติ   ฯ   อิติ   ย   หิ   โข  ตตฺถ  น  โหติ  เตน  ต  สุ ฺ   
สมนุปสฺสติ   ย   ปน   ตตฺถ   อวสิฏ   โหติ   ต   สนฺต   อิทมตฺถีติ   
ปชานาติ   ฯ   เอวมฺปสฺส   เอสา   อานนฺท   ยถาภุจฺจา  อวิปลฺลตฺถา   
ปริสุทฺธา สุ ฺตาวกฺกนฺติ ภวติ ฯ   
     [๓๔๐]  ปุน  จปร  อานนฺท ภิกฺขุ อมนสิกริตฺวา อากิ ฺจ ฺายตนส ฺ   
อมนสิกริตฺวา           เนวส ฺานาส ฺายตนส ฺ           อนิมิตฺต   
เจโตสมาธึ    ปฏิจฺจ    มนสิกโรติ    เอกตฺต   ฯ   ตสฺส   อนิมิตฺเต   
เจโตสมาธิมฺหิ  จิตฺต  ปกขฺนฺทติ  ปสีทติ  สนฺติฏติ  อธิมุจฺจติ  ฯ โส เอว   
ปชานาติ    เย   อสฺสุ   ทรถา   อากิ ฺจ ฺายตนส ฺ   ปฏิจฺจ   เตธ   
น    สนฺติ   เย   อสฺสุ   ทรถา   เนวส ฺานาส ฺายตนส ฺ   ปฏิจฺจ   
เตธ   น   สนติฺ   อตฺถ ิ  เจวาย   ทรถมตฺตา   ยทิท  อิมเมว  กาย   
ปฏิจฺจ    สฬายตนิก    ชีวิตปจฺจยาติ    ฯ   โส   สุ ฺมิท   ส ฺาคต   
อากิ ฺจ ฺายตนส ฺายาติ       ปชานาติ       สุ ฺมิท      ส ฺาคต   
เนวส ฺานาส ฺายตนส ฺายาติ   ปชานาติ   ฯ   อตฺถ ิ เจวิท  อสุ ฺต   
ยทิท   อิมเมว  กาย  ปฏิจฺจ  สฬายตนิก  ชีวิตปจฺจยาติ  ฯ  อิติ  ย  หิ   
โข   ตตฺถ   น   โหติ   เตน   ต   สุ ฺ  สมนุปสฺสติ  ย  ปน  ตตฺถ   
อวสิฏ   โหติ   ต   สนฺต  อิทมตฺถีติ  ปชานาติ  ฯ  เอวมฺปสฺส  เอสา   
อานนฺท ยถาภุจฺจา อวิปลฺลตฺถา ปริสุทธฺา สุ ฺตาวกฺกนฺติ ภวติ ฯ   
     [๓๔๑]  ปุน  จปร  อานนฺท ภิกฺขุ อมนสิกริตฺวา อากิ ฺจ ฺายตนส ฺ   
อมนสิกริตฺวา           เนวส ฺานาส ฺายตนส ฺ           อนิมิตฺต    
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เจโตสมาธึ    ปฏิจฺจ    มนสิกโรติ    เอกตฺต   ฯ   ตสฺส   อนิมิตฺเต   
เจโตสมาธิมฺหิ   จิตฺต   ปกฺขนฺทติ   ปสีทติ  สนฺติฏติ  อธิมุจฺจติ  ฯ  โส   
เอว   ปชานาติ   อย   หิ   โข   อนิมิตฺโต   เจโตสมาธิ  อภิสงฺขโต   
อภิส ฺเจตยิโต   ฯ   ย   โข   ปน   กิ ฺจิ   อภิสงฺขต   อภิส ฺเจตยิต   
ตทนิจฺจ   นิโรธธมฺมนฺติ   ปชานาติ   ฯ   ตสฺส   เอว   ชานโต  เอว   
ปสฺสโต    กามาสวาป   จิตฺต   วิมุจฺจติ   ภวาสวาป   จิตฺต   วิมุจฺจติ   
อวิชฺชาสวาป    จิตฺต    วิมจฺุจติ   วิมุตฺตสฺมึ   วิมุตฺตมิติ   าณ   โหติ   
ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร  อิตฺถตฺตายาติ   
ปชานาติ   ฯ   โส   เอว   ปชานาติ   เย   อสฺสุ  ทรถา  กามาสว   
ปฏิจฺจ   เตธ   น  สนฺติ  เย  อสฺสุ  ทรถา  ภวาสว  ปฏจฺิจ  เตธ  น   
สนฺติ   เย   อสฺสุ   ทรถา   อวิชฺชาสว  ปฏิจฺจ  เตธ  น  สนฺติ  อตฺถิ   
เจวาย    ทรถมตฺตา    ยทิท    อิมเมว   กาย   ปฏิจฺจ   สฬายตนิก   
ชีวิตปจฺจยาติ   ฯ   โส   สุ ฺมิท   ส ฺาคต  กามาสเวนาติ  ปชานาติ   
สุ ฺมิท    ส ฺาคต    ภวาสเวนาติ    ปชานาติ   สุ ฺมิท   ส ฺาคต   
อวิชฺชาสเวนาติ   ปชานาติ   ฯ   อตฺถิ  เจวิท  อสุ ฺต  ยทิท  อิมเมว   
กาย   ปฏิจฺจ  สฬายตนิก  ชีวิตปจฺจยาติ  ฯ  อิติ  ย  ห ิ โข  ตตฺถ  น   
โหติ   เตน   ต   สุ ฺ   สมนุปสฺสติ   ย   ปน  ตตฺถ  อวสิฏ  โหติ   
ต  สนฺต  อิทมตฺถีติ  ปชานาติ  ฯ  เอวมฺปสฺส  เอสา  อานนฺท ยถาภุจฺจา   
อวิปลฺลตฺถา ปริสุทฺธา ปรมานุตฺตรา สุ ฺตาวกฺกนฺติ ภวติ ฯ   
     [๓๔๒]   เยป  ๑  หิ  เกจิ  อานนฺท  อตีตมทฺธาน  สมณา  วา   
#๑ ยุ. สพฺพตฺถ เย ฯ ปสทโฺท นตฺถ ิฯ    
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พฺราหฺมณา   วา   ปริสุทฺธ   ปรมานุตฺตร   สุ ฺต   อุปสมฺปชฺช   วิหรึสุ   
สพฺเพ    เต    อิมเยว   ปรสิุทฺธ   ปรมานุตฺตร   สุ ฺต   อุปสมปฺชฺช   
วิหรึสุ   ฯ   เยป   หิ   เกจิ   อานนฺท   อนาคตมทฺธาน  สมณา  วา   
พฺราหฺมณา     วา     ปริสทฺุธ    ปรมานุตฺตร    สุ ฺต    อุปสมปฺชฺช   
วิหริสฺสนฺติ    สพฺเพ    เต   อิมเยว   ปรสิุทฺธ   ปรมานุตฺตร   สุ ฺต   
อุปสมฺปชฺช   วิหริสฺสนฺติ   ฯ   เยป  หิ  เกจิ  อานนฺท  เอตรหิ  สมณา   
วา    พฺราหฺมณา    วา   ปรสิุทฺธ   ปรมานุตฺตร   สุ ฺต   อุปสมปฺชฺช   
วิหรนฺติ    สพฺเพ    เต    อิมเยว    ปริสทฺุธ   ปรมานุตฺตร   สุ ฺต   
อุปสมฺปชฺช   วิหรนฺติ   ฯ   ตสฺมาติห   อานนฺท   ปรสิุทฺธ   ปรมานุตฺตร   
สุ ฺต    อุปสมฺปชฺช    วิหริสฺสามาติ    ๑   เอว ฺหิ   โว   อานนฺท   
สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมโน   อายสฺมา   อานนฺโท   ภควโต   
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ   
                 จูฬสุ ฺตสุตฺต นิฏ ิต ปม ฯ   
                        _______   
#๑ ยุ. วิหริสสฺามีติ ฯ    
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                      มหาสุ ฺตสุตฺต   
     [๓๔๓]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย  ภควา  สกฺเกสุ  วิหรติ   
กปลวตฺถุสฺม ึ   นิโคฺรธาราเม    ฯ   อถ   โข   ภควา   ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา    ปตฺตจีวรมาทาย    กปลวตฺถุ    ปณฺฑาย    ปาวิสิ    ฯ   
กปลวตฺถุสฺม ึ  ปณฺฑาย   จริตฺวา   ปจฺฉาภตฺต   ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  เยน   
กาฬเขมกสฺส   สกฺกสฺส   วิหาโร   เตนุปสงฺกมิ  ทิวาวิหาราย  ฯ  เตน   
โข    ปน    สมเยน   กาฬเขมกสฺส   สกฺกสฺส   วิหาเร   สมฺพหุลานิ   
เสนาสนานิ   ป ฺตฺตานิ  โหนฺติ  ฯ  อทฺทสา  โข  ภควา  กาฬเขมกสฺส   
สกฺกสฺส     วิหาเร     สมฺพหุลานิ    เสนาสนานิ    ป ฺตฺตานิ    ฯ   
ทิสฺวาน    ภควโต    เอตทโหสิ    สมพฺหุลานิ    โข    กาฬเขมกสฺส   
สกฺกสฺส    วิหาเร    เสนาสนานิ    ป ฺตฺตานิ   สมฺพหุลา   น ุ  โข   
อิธ ภิกฺขู วิหรนฺตีติ ฯ   
     [๓๔๔]  เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา  อานนฺโท  สมฺพหุเลหิ   
ภิกฺขูหิ   สทธฺึ   ฆฏายสกกฺสฺส   วิหาเร  จีวรกมฺม  กโรติ  ฯ  อถ  โข   
ภควา    สายณฺหสมย    ปฏิสลลฺานา    วุฏ ิโต   เยน   ฆฏายสกฺกสฺส   
วิหาโร   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต   อาสเน   นิสีทิ   ฯ   
นิสชฺช   โข   ภควา   อายสฺมนฺต  อานนฺท  อามนฺเตสิ  สมฺพหุลานิ  โข   
อานนฺท    กาฬเขมกสฺส   สกฺกสฺส   วิหาเร   เสนาสนานิ   ป ฺตฺตานิ   
สมฺพหุลา   [๑]   เอตฺถ   ภิกฺขู   วิหรนฺตีติ   ฯ   สมฺพหุลานิ  ภนฺเต   
#๑ ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร นุ โขติ อตฺถิ ฯ    
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กาฬเขมกสฺส   สกฺกสฺส   วิหาเร   เสนาสนานิ   ป ฺตฺตานิ   สมฺพหุลา   
ภิกฺขู เอตฺถ วิหรนฺติ จีวรกาลสมโย โน ภนฺเต วตฺตตีติ ฯ   
     [๓๔๕]  น  โข  อานนฺท  ภิกฺขุ  โสภติ สงฺคณิการาโม สงฺคณิกรโต   
สงฺคณิการามต     อนุยุตฺโต     คณาราโม     คณรโต    คณสมฺมุทิโต   
โส    วตานนฺท   ภิกฺขุ   สงฺคณิการาโม   สงฺคณิกรโต   สงฺคณิการามต   
อนุยุตฺโต    คณาราโม    คณรโต    คณสมฺมุทิโต   ยนฺต   เนกฺขมมฺสุข   
ปวิเวกสุข  อุปสมสุข  สมโฺพธิสุข  ๑  ตสฺส  สุขสฺส  นิกามลาภี  ภวิสฺสติ   
อกิจฺฉลาภี   อกสิรลาภีติ   เนต   าน   วิชฺชติ  ฯ  โย  จ  โข  โส   
อานนฺท   ภิกขฺุ   เอโก   คณสฺมา   วูปกฏโ  วิหรติ  ตสฺเสต  ภิกฺขุโน   
ปาฏิกงฺข    ยนฺต    เนกฺขมฺมสุข    ปวิเวกสุข   อุปสมสุข   สมโฺพธิสุข   
ตสฺส     สุขสสฺ    นิกามลาภี    ภวิสฺสติ    อกิจฺฉลาภี    อกสิรลาภติี   
านเมต   วิชชฺติ  ฯ  โส  วตานนฺท  ภิกฺขุ  สงฺคณิการาโม  สงฺคณิกรโต   
สงฺคณิการามต     อนุยุตฺโต     คณาราโม     คณรโต    คณสมฺมุทิโต   
สามายิก   วา   กนฺต   เจโตวิมุตฺตึ   อุปสมฺปชฺช  วิหริสฺสติ  อสามายิก   
วา   อกุปฺปนติฺ   เนต   าน   วิชฺชติ  ฯ  โย  จ  โข  โส  อานนฺท   
ภิกฺขุ   เอโก   คณสฺมา   วูปกฏโ  วิหรติ  ตสฺเสต  ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข   
สามายิก   วา   กนฺต   เจโตวิมุตฺตึ   อุปสมฺปชฺช  วิหริสฺสติ  อสามายิก   
วา   อกุปฺปนติฺ   านเมต   วิชฺชติ   ฯ   นาห   อานนฺท  เอก  รูปป   
สมนุปสฺสามิ   ยตฺถ   รตฺตสฺส  ยถาภิรตฺตสฺส  รูปสฺส  วิปริณาม ฺถา- 
ภาวา  น  อุปฺปชฺเชยฺยุ  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ฯ   
#๑ โป. ยุ. สโพธสุข ฯ    
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     [๓๔๖]    อย    โข   ปนานนฺท   วิหาโร   ตตฺถ   ตถาคเตน   
อภิสมฺพุทฺโธ    ยทิท    สพฺพนิมิตฺตาน    อมนสิการา   อชฌฺตฺต   สุ ฺต   
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ  ตตฺถ  เจ  อานนฺท  ตถาคต  อิมินา  วิหาเรน   
วิหรนฺต    ภควนฺต    อุปสงฺกมิตาโร    ภิกฺขู    ภิกฺขุนิโย    อุปาสกา   
อุปาสิกาโย  ราชาโน  ราชมหามตฺตา  ติตฺถิยา  ติตฺถิยสาวกา  ตตฺรานนฺท   
ตถาคโต    วิเวกนินฺเนว    จิตฺเตน    วิเวกโปเณน   วิเวกปพฺภาเรน   
วูปกฏเน   เนกฺขมฺมาภิรเตน   พฺยนฺตีภูเตน   สพฺพโส   อาสวฏานิเยหิ   
ธมฺเมหิ   อ ฺทตฺถุ   อุยโฺยชนิกปฏิสยุตฺตเยว  ๑  กถ  กตฺตา  โหติ  ฯ   
ตสฺมาติหานนฺท     ภิกฺขุ     เจป    อากงฺเขยฺย    อชฌฺตฺต    สุ ฺต   
อุปสมฺปชฺช    วิหเรยฺยนฺติ    เตนานนฺท   ภิกฺขุนา   อชฺฌตฺตเมว   จิตฺต   
สณฺเปตพฺพ สนฺนิสาเทตพฺพ เอโกทิกาตพฺพ สมาทหาตพฺพ ฯ   
     [๓๔๗]    กถ ฺจานนฺท    ภิกฺขุ   อชฺฌตฺตเมว   จิตฺต   สณฺเปติ   
สนฺนิสาเทติ   เอโกทิกโรติ   สมาทหติ   ฯ   อิธานนฺท  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว   
กาเมหิ   วิวิจฺจ   อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก  สวิจาร  วิเวกช  ปติสุข   
ปม   ฌาน  ...  ทุติย  ฌาน  ...  ตติย  ฌาน  ...  จตุตฺถ  ฌาน   
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ   เอว  โข  อานนฺท  ภิกฺขุ  อชฺฌตฺตเมว  จิตฺต   
สณฺเปติ   สนฺนิสาเทติ   เอโกทิกโรติ   สมาทหติ   ฯ   โส   อชฌฺตฺต   
สุ ฺต    มนสิกโรติ    ฯ    ตสฺส    อชฺฌตฺต    สุ ฺต   มนสิกโรโต   
อชฺฌตฺต   สุ ฺตาย   จิตฺต   น   ปกฺขนฺทติ   น   ปสีทติ  น  สนติฺฏติ   
นาธิมุจฺจติ   ๒   ฯ   เอว  สนฺตเมต  อานนฺท  ภิกฺขุ  เอว  ปชานาติ   
#๑ ยุ. อุยโฺยชยิปฏิสยุตฺตเยว ฯ  ๒ ม. ยุ. น วิมุจฺจติ ฯ    
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อชฺฌตฺต    สุ ฺต    โข    เม    มนสิกโรโต    อชฺฌตฺต   สุ ฺตาย   
จิตฺต   น   ปกฺขนฺทติ   น   ปสีทติ   น   สนฺติฏติ   นาธิมุจฺจตีติ   ฯ   
อิติห   ตตฺถ  สมฺปชาโน  โหติ  ฯ  โส  พหิทฺธา  สุ ฺต  มนสิกโรติ  ฯ   
โส    อชฺฌตฺตพหิทฺธา    สุ ฺต    มนสิกโรติ    ฯ    โส   อาเน ฺช   
มนสิกโรติ   ฯ   ตสฺส   อาเน ฺช   มนสกิโรโต  อาเน ฺชาย  จิตฺต  น   
ปกฺขนฺทติ   น   ปสีทติ   น   สนฺติฏติ  นาธิมุจฺจติ  ฯ  เอว  สนตฺเมต   
อานนฺท   ภิกขฺุ   เอว   ปชานาติ   อาเน ฺช  โข  [๑]  มนสิกโรโต   
อาเน ฺชาย    จิตฺต    น    ปกฺขนฺทติ    น   ปสีทติ   น   สนฺติฏติ   
นาธิมุจฺจตีติ   ฯ  อิติห  ตตฺถ  สมฺปชาโน  โหติ  ฯ  เตนานนฺท  ภิกฺขุนา   
ตสฺมึเยว    ปรุิมสฺมึ   สมาธินิมิตฺเต   อชฺฌตฺตเมว   จิตฺต   สณฺเปตพฺพ   
สนฺนิสาเทตพฺพ    เอโกทกิาตพฺพ    สมาทหาตพฺพ    ฯ   โส   อชฺฌตฺต   
สุ ฺต   มนสิกโรติ   ฯ   ตสฺส   อชฺฌตฺต  สุ ฺต  มนสิกโรโต  อชฺฌตฺต   
สุ ฺตาย   จิตฺต   ปกฺขนทฺติ   ปสีทติ   สนฺติฏติ   วิมุจฺจติ   ฯ   เอว   
สนฺตเมต   อานนฺท   ภิกฺขุ   เอว   ปชานาติ   อชฺฌตฺต   สุ ฺต   โข   
เม    มนสิกโรโต    อชฺฌตฺต    สุ ฺตาย   จิตฺต   ปกฺขนฺทติ   ปสีทติ   
สนฺติฏติ   วิมุจฺจตีติ   ฯ   อิติห   ตตฺถ   สมฺปชาโน   โหติ   ฯ  โส   
พหิทฺธา    สุ ฺต    มนสิกโรติ    ฯ    โส   อชฺฌตฺตพหิทฺธา   สุ ฺต   
มนสิกโรติ  ฯ  โส  อาเน ฺช  มนสิกโรติ  ฯ  ตสฺส อาเน ฺช มนสิกโรโต   
อาเน ฺชาย   ๒   จิตฺต   ปกฺขนฺทติ   ปสีทติ   สนฺติฏติ   วิมุจฺจติ  ฯ   
เอว   สนฺตเมต   อานนฺท   ภิกฺขุ   เอว   ปชานาติ   อาเน ฺช   โข   
#๑ ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร เมติ อตฺถิ ฯ   
#๒ ยุ. อาน ฺเชติ ทิสฺสติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ    
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เม   มนสิกโรโต   อาเน ฺชาย   จิตฺต   ปกฺขนฺทติ   ปสีทติ   สนติฺฏติ   
วิมุจฺจตีติ ฯ อิติห ตตฺถ สมปฺชาโน โหติ ฯ   
     [๓๔๘]   ตสฺส  เจ  อานนฺท  ภิกฺขุโน  อิมินา  วิหาเรน  วิหรโต   
จงฺกมาย    จิตฺต   นมติ   ฯ   โส   จงฺกมติ   เอว   ม   จงฺกมนฺต   
นาภิชฺฌาโทมนสฺสา   ปาปกา   อกุสลา   ธมฺมา   อนฺวาสฺสวิสฺสนฺตีติ   ฯ   
อิติห   ตตฺถ   สมฺปชาโน   โหติ   ฯ   ตสฺส   เจ   อานนฺท  ภิกฺขุโน   
อิมินา   วิหาเรน  วิหรโต  านาย  จิตฺต  นมติ  ฯ  โส  ติฏติ  เอว   
ม   ิต  นาภิชฺฌาโทมนสฺสา  ปาปกา  อกุสลา  ธมมฺา อนฺวาสฺสวิสฺสนฺตีติ ฯ   
อิติห    ตตฺถ    สมฺปชาโน    โหติ    ฯ    ตสฺส    เจ    อานนฺท   
ภิกฺขุโน   อิมินา   วิหาเรน   วิหรโต   นสิชฺชาย  จิตฺต  นมติ  ฯ  โส   
นิสีทติ    เอว    ม   นิสินฺน   นาภิชฺฌาโทมนสฺสา   ปาปกา   อกสุลา   
ธมฺมา   อนฺวาสฺสวิสฺสนฺตีติ   ฯ   อิติห   ตตฺถ   สมฺปชาโน   โหติ   ฯ   
ตสฺส   เจ   อานนฺท   ภิกฺขุโน   อิมินา   วิหาเรน   วิหรโต  สยนาย   
จิตฺต   นมติ   ฯ   โส   สยติ   เอว   ม  สยนฺต  นาภิชฺฌาโทมนสฺสา   
ปาปกา   อกสุลา  ธมฺมา  อนฺวาสฺสวิสฺสนฺตีติ  ฯ  อิติห  ตตฺถ  สมฺปชาโน   
โหติ   ฯ   ตสฺส   เจ   อานนฺท   ภิกฺขุโน  อิมินา  วิหาเรน  วิหรโต   
ภาสาย   จิตฺต   นมติ  ฯ  โส  ยาย  กถา  หีนา  คมฺมา  โปถชฺุชนิกา   
อนริยา   อนตฺถส ฺหิตา   น   นิพฺพิทาย  น  วิราคาย  น  นโิรธาย  น   
อุปสมาย   น   อภิ ฺาย   น   สมฺโพธาย   น   นิพฺพานาย   สวตฺตติ   
เสยฺยถีท    ราชกถา   โจรกถา   มหามตฺตกถา   เสนากถา   ภยกถา    
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ยุทฺธกถา    อนฺนกถา    ปานกถา    วตฺถกถา   สยนกถา   มาลากถา   
คนฺธกถา  าติกถา  ยานกถา  คามกถา  นิคมกถา  นครกถา  ชนปทกถา   
อิตฺถีกถา  สรูกถา  วิสิขากถา  กุมฺภฏานกถา  ปุพฺพเปตกถา  นานตฺตกถา   
โลกกฺขายิกา  สมุทฺทกฺขายิกา  อิติภวาภวกถา  อิติ  วา  เอวรูป  ๑ กถ   
น   กเถสฺสามีติ   ฯ   อิติห  ตตฺถ  สมปฺชาโน  โหติ  ฯ  ยา  จ  อย   
อานนฺท   กถา   อภิสลฺเลขิกา   เจโตวิจารณสปฺปายา   เอกนฺตนิพฺพิทาย   
วิราคาย    นโิรธาย    อุปสมาย   อภิ ฺาย   สมฺโพธาย   นิพฺพานาย   
สวตฺตติ     เสยฺยถีท     อปฺปจฺฉกถา     สนฺตุฏ ิกถา     ปวิเวกกถา   
อสสคฺคกถา     วิริยารมฺภกถา     สีลกถา    สมาธิกถา    ป ฺากถา   
วิมุตฺติกถา   วิมุตฺติาณทสฺสนกถา   อิติ   เอวรูป   กถ  กเถสฺสามีติ  ฯ   
อิติห   ตตฺถ   สมฺปชาโน   โหติ   ฯ   ตสฺส   เจ   อานนฺท  ภิกฺขุโน   
อิมินา   วิหาเรน   วิหรโต   วิตกฺกาย   จิตฺต   นมติ  ฯ  โส  เยเม   
วิตกฺกา    หนีา    คมฺมา   โปถชฺุชนิกา   อนริยา   อนตฺถส ฺหิตา   น   
นิพฺพิทาย   น   วิราคาย  น  นิโรธาย  น  อุปสมาย  น  อภิ ฺาย  น   
สมฺโพธาย  น  นิพฺพานาย  สวตฺตนฺติ เสยฺยถีท กามวิตกฺโก พฺยาปาทวิตกฺโก   
วิหึสาวิตกฺโก    อิติ    เอวรูเป    วิตกฺเก   น   วิตกฺเกสฺสามีติ   ฯ   
อิติห  ตตฺถ  สมฺปชาโน  โหติ  ฯ  เย  จ  โข  [๒]  อานนฺท วิตกฺกา   
อริยา   นิยยฺานิกา   นิยฺยนติฺ   ตกฺกรสฺส  สมฺมา  ทุกขฺกฺขยาย  เสยฺยถีท   
เนกฺขมฺมวิตกฺโก   อพฺยาปาทวิตกฺโก   อวิหึสาวิตกฺโก   ฯ  อิติ  เอวรูเป   
วิตกฺเก วิตกฺเกสฺสามีติ ฯ อิติห ตตฺถ สมฺปชาโน โหติ ฯถ   
#๑ ม. ยุ. อิติ เอวรูป ฯ  ๒ ม. ย.ุ เอตฺถนตฺเร อิเมติ ทิสฺสติ ฯ    
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     [๓๔๙]  ป ฺจ โข อิเม อานนฺท กามคุณา กตเม ป ฺจ จกฺขุวิ ฺเยฺยา   
รูปา    อิฏา    กนฺตา   มนาปา   ปยรปูา   กามูปส ฺหิตา   รชนียา   
โสตวิ ฺเยฺยา  สทฺทา  ...  ฆานวิ ฺเยฺยา  คนฺธา ... ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา   
รสา  ...  กายวิ ฺเยฺยา  โผฏพฺพา  อิฏา  กนฺตา  มนาปา  ปยรปูา   
กามูปส ฺหิตา   รชนียา   อิเม   โข   อานนฺท   ป ฺจ   กามคุณา   ฯ   
ยตฺถ   ภิกฺขุนา   อภิกฺขณ   สก   จิตฺต   ปจฺจเวกฺขิตพฺพ  อตฺถิ  นุ  โข   
เม   อิเมสุ   ป ฺจสุ   กามคุเณสุ   อ ฺตรสฺมึ   วา   อ ฺตรสฺมึ  วา   
อายตเน   อุปฺปชฺชติ   เจตโส   สมุทาจาโรติ  ฯ  สเจ  อานนฺท  ภิกฺขุ   
ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ปชานาติ   อตฺถิ   โข   เม   อิเมสุ  ป ฺจสุ   
กามคุเณสุ   อ ฺตรสฺมึ   วา   อ ฺตรสฺมึ   วา   อายตเน   อุปฺปชฺชติ   
เจตโส   สมทุาจาโรติ   ฯ   เอว   สนฺตเมต   อานนฺท   ภิกฺขุ  เอว   
ปชานาติ   โย   โข   อิเมสุ  ป ฺจสุ  กามคุเณสุ  ฉนฺทราโค  โส  เม   
อปฺปหีโนติ  [๑]  สเจ  ปนานนฺท  ภิกฺขุ  ปจฺจเวกฺขมาโน เอว ปชานาติ   
นตฺถิ    โข    เม    อิเมสุ   ป ฺจสุ   กามคุเณสุ   อ ฺตรสฺมึ   วา   
อ ฺตรสฺมึ   วา   อายตเน  อุปฺปชชฺติ  เจตโส  สมุทาจาโรติ  ฯ  เอว   
สนฺตเมต   อานนฺท   ภิกฺขุ   เอว   ปชานาติ  โย  โข  อิเมสุ  ป ฺจสุ   
กามคุเณสุ    ฉนฺทราโค    โส    เม    ปหีโนติ   ฯ   อิติห   ตตฺถ   
สมฺปชาโน โหติ ฯ   
     [๓๕๐]   ป ฺจ   โข   อิเม  อานนฺท  อุปาทานกฺขนฺธา  ฯ  ยตฺถ   
ภิกฺขุนา    อุทยพฺพยานุปสฺสินา    วิหาตพฺพ    อิติ   รูป   อิติ   รูปสฺส   
#๑ ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร อิติห ตตฺถ สมฺปชาโน โหตีติ ทสิฺสนฺติ ฯ    
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สมุทโย  อิติ  รูปสฺส  อตฺถงฺคโม  อิติ  เวทนา  ...  อิติ  ส ฺา  ...   
อิติ   สงฺขารา   ...   อิติ   วิ ฺาณ   อิติ  วิ ฺาณสฺส  สมุทโย  อิติ   
วิ ฺาณสฺส   อตฺถงฺคโมติ   ฯ   ตสฺส   อิเมสุ  ป ฺจสุ  อุปาทานกฺขนฺเธสุ   
อุทยพฺพยานุปสฺสิโน   วิหรโต   โย  ป ฺจสุ  อุปาทานกฺขนฺเธสุ  อสฺมิมาโน   
โส   ปหียติ   ฯ  เอว  สนตฺเมต  อานนฺท  ภิกฺขุ  เอว  ปชานาติ  โย   
โข   เม   ป ฺจสุ  อุปาทานกฺขนฺเธสุ  อสฺมิมาโน  โส  เม  ปหีโนติ  ฯ   
อิติห   ตตฺถ   สมฺปชาโน   โหติ   ฯ  อิเม  โข  เต  อานนฺท  ธมฺมา   
เอกนฺตกุสลายติกา   อริยา   โลกุตฺตรา   อนวกฺกนฺตา  ปาปมตา  ฯ  ต   
กึ   ม ฺสิ   อานนฺท   ก   อตฺถวส   สมฺปสฺสมาโน   อรหติ   สาวโก   
สตฺถาร    อนุพนฺธิตุ   อปปยุชฺชมาโนติ   ฯ   ภควมูลกา   โน   ภนฺเต   
ธมฺมา   ภควเนตฺติกา   ภควปฏิสรณา   สาธุ   วต  ภนฺเต  ภควนฺตเยว   
ปฏิภาตุ    เอตสฺส    ภาสิตสฺส    อตฺโถ    ภควโต    สุตฺวา   ภิกขฺู   
ธาเรสฺสนฺตีติ ฯ   
     [๓๕๑]  น  โข  อานนฺท  อรหติ  สาวโก  สตฺถาร อนุพนฺธิตุ ยทิท   
สุตฺตเคยฺยเวยฺยากรณสฺส   โสตุ   ๑   ต   กิสฺส  เหตุ  ทีฆรตฺตสฺส  หิ   
โว   อานนฺท   ธมฺมา   สุตา   ธตา  วจสา  ปริจิตา  มนสานุเปกฺขิตา   
ทิฏ ิยา  สุปฏิวิทฺธา  ฯ  ยา  จ  โข  อย  อานนฺท  กถา  อภิสลฺเลขิกา   
เจโตวิจารณสปฺปายา   เอกนฺตนิพฺพิทาย   วิราคาย   นิโรธาย  อุปสมาย   
อภิ ฺาย    สมฺโพธาย   นิพฺพานาย   สวตฺตติ   เสยฺยถีท   อปฺปจฺฉกถา   
สนฺตุฏ ิกถา    ปวิเวกกถา    อสสคฺคกถา    วิริยารมฺภกถา    สลีกถา   
#๑ ม. สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ ตสฺส เหตุ ฯ ยุ. สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณสฺส   
#เหตุ ฯ    
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สมาธิกถา    ป ฺากถา   วิมุตฺติกถา   วิมุตฺติาณทสฺสนกถา   เอวรูปยา   
โข   อานนฺท   กถาย   โสตุ  ๑  อรหติ  สาวโก  สตฺถาร  อนุพนฺธตุิ   
อปปยุชฺชมาโนติ   ฯ   เอว   สนฺเต   อานนฺท   อาจริยูปทฺทโว   โหติ   
เอว  สนฺเต  อนฺเตวาสูปทฺทโว  โหติ  เอว  สนฺเต พฺรหฺมจารูปทฺทโว ๒   
โหติ ฯ   
     [๓๕๒]  กถ ฺจานนฺท  อาจริยูปทฺทโว  โหติ  ฯ  อิธานนฺท เอกจฺโจ   
สตฺถา   วิวิตฺต  เสนาสน  ภชติ  อร ฺ  รกฺุขมูล  ปพฺพต  กนฺทร  คิริคุห   
สุสาน   วนปตฺถ   อพฺโภกาส   ปลาลปุ ฺช   ฯ   ตสฺส   ตถาวูปกฏสฺส   
วิหรโต  อนวฺาวฏฏนฺติ  พฺราหฺมณคหปติกา  เนคมา  เจว  ชานปทา  จ ฯ   
โส   อนฺวาวฏเฏสุ  ๓  พฺราหฺมณคหปติเกสุ  เนคเมสุ  เจว  ชานปเทสุ   
จ   มุจฺฉ   ๔   นิกามยติ   เคธ  อาปชฺชติ  อาวฏฏติ  พาหุลฺลาย  ฯ   
อย  วุจฺจตานนฺท  อุปทฺทโว  ๕  อาจริโย  อาจริยูปทฺทเวน  ฯ อวธึสุ น   
ปาปกา    อกสุลา    ธมฺมา    สงฺกิเลสิกา    โปโนพฺภวิกา    สทรา   
ทุกฺขวิปากา    อายตึ    ชาติชรามรณียา    ฯ   เอว   โข   อานนฺท   
อาจริยูปทฺทโว โหติ ฯ   
     [๓๕๓]   กถ ฺจานนฺท   อนฺเตวาสูปทฺทโว  โหติ  ฯ  ตสฺเสว  โข   
ปนานนฺท   สตฺถุ   สาวโก   ตสฺส   สตฺถุ   วิเวกมนุพฺรูหยมาโน  วิวิตฺต   
เสนาสน   ภชติ   อร ฺ   รกฺุขมูล   ปพฺพต   กนฺทร   คิริคุห   สสุาน   
วนปตฺถ   อพฺโภกาส   ปลาลปุ ฺช   ฯ   ตสฺส   ตถาวูปกฏสฺส  วิหรโต   
อนฺวาวฏฏนฺติ   พฺราหฺมณคหปติกา   เนคมา  เจว  ชานปทา  จ  ฯ  โส   
#๑ ม. ย.ุ เหตุ ฯ  ๒ พฺรหฺมจริยูปทฺทโว ฯ  ๓ ม. อนฺวาวฏฏนฺเตสุ ฯ   
#๔ ย.ุ มุจฺฉติ ฯ  ๕ ยุ. อุปทฺทุโต ฯ    



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 243 

อนฺวาวฏเฏสุ    พฺราหฺมณคหปติเกสุ   เนคเมสุ   เจว   ชานปเทสุ   จ   
มุจฺฉ   นิกามยติ   เคธ   อาปชฺชติ   อาวฏฏติ   พาหุลลฺาย   ฯ   อย   
วุจฺจตานนฺท   อุปทฺทโว   อนฺเตวาสี   อนฺเตวาสูปทฺทเวน  ฯ  อวธึสุ  น   
ปาปกา    อกสุลา    ธมฺมา    สงฺกิเลสิกา    โปโนพฺภวิกา    สทรา   
ทุกฺขวิปากา    อายตึ    ชาติชรามรณียา    ฯ   เอว   โข   อานนฺท   
อนฺเตวาสูปทฺทโว โหติ ฯ   
     [๓๕๔]   กถ ฺจานนฺท   พฺรหฺมจารูปทฺทโว   โหติ   ฯ   อิธานนฺท   
ตถาคโต   โลเก   อุปฺปชชฺติ   อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน   
สุคโต       โลกวิทู       อนุตฺตโร      ปรุิสทมฺมสารถิ      สตฺถา   
เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควา  ฯ  โส  วิวิตฺต  เสนาสน  ภชติ  อร ฺ   
รุกฺขมูล    ปพฺพต    กนฺทร    คิริคุห    สุสาน   วนปตฺถ   อพฺโภกาส   
ปลาลปุ ฺช    ฯ    ตสฺส    ตถาวูปกฏสฺส    วิหรโต    อนฺวาวฏฏนฺติ   
พฺราหฺมณคหปติกา   เนคมา   เจว  ชานปทา  จ  ฯ  โส  อนฺวาวฏเฏสุ   
พฺราหฺมณคหปติเกสุ  เนคเมสุ  เจว  ชานปเทสุ  จ  น  มุจฺฉ นิกามยติ น   
เคธ  อาปชฺชติ  น  อาวฏฏติ  พาหุลฺลาย  ฯ  ตสฺเสว โข ปนานนฺท สตฺถุ   
สาวโก   ตสสฺ  สตฺถ ุ วิเวกมนุพฺรูหยมาโน  ๑  วิวิตฺต  เสนาสน  ภชติ   
อร ฺ   รุกขฺมูล   ปพฺพต   กนฺทร   คิริคุห  สุสาน  วนปตฺถ  อพฺโภกาส   
ปลาลปุ ฺช    ฯ    ตสฺส    ตถาวูปกฏสฺส    วิหรโต    อนฺวาวฏฏนฺติ   
พฺราหฺมณคหปติกา   เนคมา   เจว  ชานปทา  จ  ฯ  โส  อนฺวาวฏเฏสุ   
พฺราหฺมณคหปติเกสุ   เนคเมสุ   เจว   ชานปเทสุ   จ  มุจฺฉ  นิกามยติ   
#๑ ยุ. วิเวกมนุยุตฺโต พฺรูหยมาโน ฯ    
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เคธ  อาปชฺชติ  อาวฏฏติ  พาหุลฺลาย  ฯ  อย  วุจฺจติ  อานนฺท อุปทฺทโว   
พฺรหฺมจารี   พฺรหฺมจารูปทฺทเวน  ฯ  อวธึสุ  น  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา   
สงฺกิเลสิกา  โปโนพฺภวิกา  สทรา  ทกุขฺวิปากา  อายตึ ชาติชรามรณียา ฯ   
เอว    โข    อานนฺท    พฺรหฺมจารูปทฺทโว    โหติ   ฯ   ตตฺรานนฺท   
โย   เจว   อาจริยูปทฺทโว   โย   จ   อนฺเตวาสูปทฺทโว   อย  เตหิ   
พฺรหฺมจารูปทฺทโว    ทุกขฺวิปากตโร   เจว   กฏกวิปากตโร   จ   อปจ   
วินิปาตาย   สวตฺตติ   ฯ  ตสฺมาติห  ม  อานนฺท  มิตฺตวตาย  สมุทาจรถ   
มา สปตฺตวตาย ต โว ภวิสฺสติ ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย ฯ   
     [๓๕๕]   กถ ฺจานนฺท  สตฺถาร  สาวกา  สปตฺตวตาย  สมุทาจรนฺติ   
โน   มิตฺตวตาย   ฯ   อิธานนฺท   สตฺถา   สาวกาน   ธมฺม   เทเสติ   
อนุกมฺปโก    หิเตสี    อนุกมฺป   อุปาทาย   อิท   โว   หิตาย   อิท   
โว  สุขายาติ  ฯ  ตสฺส  สาวกา  น  สุสสฺุสนฺติ  ๑  น  โสต โอทหนฺติ   
น   อ ฺา   จิตฺต   ๒  อุปฏเปนฺติ  โวกฺกมฺม  จ  สตฺถุ  สาสน  ๓   
วตฺตนฺติ   ฯ   เอว   โข   อานนฺท   สตฺถาร   สาวกา   สปตฺตวตาย   
สมุทาจรนฺติ โน มิตฺตวตาย ฯ   
     [๓๕๖]   กถ ฺจานนฺท   สตฺถาร  สาวกา  มิตฺตวตาย  สมุทาจรนฺติ   
โน   สปตฺตวตาย   ฯ   อิธานนฺท   สตฺถา   สาวกาน   ธมฺม  เทเสติ   
อนุกมฺปโก   หิเตสี   อนุกมฺป   อุปาทาย   อิท   โว  หิตาย  อิท  โว   
สุขายาติ   ฯ   ตสฺส   สาวกา   สุสฺสุสนติฺ   โสต   โอทหนฺติ   อ ฺา   
#๑ โป. ม. ยุ. สุสฺสูสนฺติ ฯ  ๒ ย.ุ อ ฺ จิตฺตนฺติ ทิสฺสติ ฯ น อิติ น ทิสฺสติ ฯ  
#๓ ม. ยุ. สาสนาติ ทิสฺสติ ฯ    
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จิตฺต   ๑   อุปฏเปนฺติ   น  จ  โวกกฺมฺม  สตฺถุ  สาสน  วตฺตนฺติ  ฯ   
เอว   โข   อานนฺท   สตฺถาร   สาวกา  มตฺิตวตาย  สมทุาจรนฺติ  โน   
สปตฺตวตาย   ฯ   ตสฺมาติห   ม   อานนฺท  มิตฺตวตาย  สมุทาจรถ  มา   
สปตฺตวตาย   ต   โว   ภวิสฺสติ   ทีฆรตฺต   หิตาย   สุขายาติ  ฯ  น   
เต   ๒  อห  อานนฺท  ตถา  ปรกฺกมิสสฺามิ  ยถา  กมฺุภกาโร  อามเก   
อามกมตฺเต   ฯ   นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาห   อานนฺท   วกขฺามิ  ปวยฺหปวยฺหาห   
อานนฺท วกฺขามิ โย สาโร โส สฺสตีติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมโน   อายสฺมา   อานนฺโท   ภควโต   
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ   
                 มหาสุ ฺตสุตฺต นิฏ ิต ทุติย ฯ   
                       ___________   
#๑ ยุ. น อ ฺ จิตฺตนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒ ม. ย.ุ โว ฯ    



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 246 

                    อจฺฉริยพฺภูตธมฺมสุตฺต   
     [๓๕๗]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ  อถ  โข  สมฺพหุลาน  ภิกฺขูน   
ปจฺฉาภตฺต     ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตาน     อุปฏานสาลาย     สนนฺิสินฺนาน   
สนฺนิปติตาน    อยมนฺตรากถา    อุทปาทิ    อจฺฉริย   อาวุโส   อพฺภูต   
อาวุโส    ตถาคตสฺส   มหิทฺธิกตา   มหานุภาวกตา   ยตฺร   หิ   นาม   
ตถาคโต    อตีเต    พุทฺเธ    ปรินิพฺพุเต   ฉินฺนปป ฺเจ   ฉินฺนวฏฏเม   
ปริยาทินฺนวฏเฏ     สพฺพทุกฺขวีติวตฺเต    ชานิสฺสติ    เอวชจฺจา    เต   
ภควนฺโต   อเหสุ   อิติป   เอวนามา   เต   ภควนฺโต   อเหสุ  อิติป   
เอวโคตฺตา   เต   ภควนฺโต   อเหสุ   อิติป  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  เอว  วุตฺเต  อายสฺมา   
อานนฺโท   เต   ภิกฺขู   เอตทโวจ  อจฺฉริยา  เจว  อาวุโส  ตถาคตา   
อจฺฉริยธมฺมสมนฺนาคตา    จ    อพฺภูตา    เจว    อาวุโส   ตถาคตา   
อพฺภูตธมฺมสมนฺนาคตา   จาติ   ฯ   อย ฺจ  หิท  เตส  ภิกฺขูน  อย  ๑   
อนฺตรากถา วิปฺปกตา โหติ ฯ   
     [๓๕๘]    อถ    ภควา    สายณฺหสมย   ปฏิสลฺลานา   วุฏ ิโต   
เยนุปฏานสาลา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ป ฺตฺเต   อาสเน   
#๑ อยสทฺโท สพฺพตฺถ นตฺถิ ฯ    



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 247 

นิสีทิ   ฯ   นสิชฺช  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  กาย  นุตฺถ  ภิกขฺเว   
เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนา  กา  จ  ปน  โว  อนฺตรากถา วิปฺปกตาติ ฯ   
อิธ   ภนฺเต   อมฺหาก  ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตาน  อุปฏานสาลาย   
สนฺนิสินฺนาน     สนฺนิปติตาน     อยมนฺตรากถา     อุทปาทิ    อจฺฉริย   
อาวุโส    อพฺภูต    อาวุโส   ตถาคตสฺส   มหิทฺธิกตา   มหานุภาวกตา   
ยตฺร   หิ   นาม   ตถาคโต   อตีเต   พุทฺเธ  ปรินิพฺพุเต  ฉินฺนปป ฺเจ   
ฉินฺนวฏฏเม  ปริยาทินฺนวฏเฏ  สพฺพทุกฺขวีติวตฺเต  ชานิสฺสติ  ๑ เอวชจฺจา   
เต   ภควนฺโต   อเหสุ   อิติป   เอวนามา   ...  เอวโคตฺตา  ...   
เอวสีลา ... เอวธมฺมา ... เอวป ฺา ... เอววิหารี ... เอววิมุตฺตา   
เต  ภควนฺโต  อเหสุ  อิติปติ  เอว  วุตฺเต  ภนฺเต  อายสฺมา  อานนฺโท   
อเมฺห  เอตทโวจ  อจฺฉริยา เจว อาวุโส ตถาคตา อจฺฉริยธมฺมสมนฺนาคตา   
จ    อพฺภูตา    เจว    อาวุโส    ตถาคตา    อพฺภูตธมฺมสมนฺนาคตา   
จาติ     อย     โข     โน     ภนฺเต    อนฺตรากถา    วิปปฺกตา   
อถ ภควา อนุปฺปตฺโตติ ฯ   
     [๓๕๙]   อถ   โข   ภควา   อายสฺมนฺต   อานนฺท   อามนฺเตสิ   
ตสฺมาติห    ต    อานนฺท   ภิยฺโยโส   มตฺตาย   ปฏภินฺตุ   ตถาคตสฺส   
อจฺฉริยา อพฺภูตธมฺมาติ ฯ   
     [๓๖๐]   สมฺมุขา  เมต  ภนฺเต  ภควโต  สุต  สมมฺุขา  ปฏิคฺคหิต   
สโต   สมฺปชาโน   อานนฺท   โพธิสตฺโต   ตุสิต   กาย   อุปปชฺชีติ  ฯ   
ยมฺป   ภนฺเต   สโต   สมฺปชาโน   โพธสิตฺโต   ตุสิต   กาย  อุปปชฺช ิ  
#๑ โป. อนุสสฺริสฺสติ ฯ    
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อิทปห ภนฺเต ภควโต อจฺฉริย อพฺภูตธมฺม ธาเรมิ ฯ   
     [๓๖๑]   สมฺมุขา  เมต  ภนฺเต  ภควโต  สุต  สมมฺุขา  ปฏิคฺคหิต   
สโต   สมฺปชาโน   อานนฺท   โพธิสตฺโต   ตุสิเต  กาเย  อฏาสีติ  ฯ   
ยมฺป   ภนฺเต   สโต   สมฺปชาโน   โพธสิตฺโต  ตุสิเต  กาเย  อฏาสิ   
อิทปห ภนฺเต ภควโต อจฺฉริย อพฺภูตธมฺม ธาเรมิ ฯ   
     [๓๖๒]   สมฺมุขา  เมต  ภนฺเต  ภควโต  สุต  สมมฺุขา  ปฏิคฺคหิต   
ยาวตายุก   อานนฺท   โพธสิตฺโต   ตุสิเต   กาเย  อฏาสีติ  ฯ  ยมปฺ   
ภนฺเต    ยาวตายุก    โพธสิตฺโต   ตุสิเต   กาเย   อฏาสิ   อิทปห   
ภนฺเต ภควโต อจฺฉริย อพฺภูตธมฺม ธาเรมิ ฯ   
     [๓๖๓]   สมฺมุขา  เมต  ภนฺเต  ภควโต  สุต  สมมฺุขา  ปฏิคฺคหิต   
สโต   สมฺปชาโน   อานนฺท   โพธิสตฺโต  ตุสิตา  กายา  จวิตฺวา  มาตุ   
กุจฺฉึ   โอกฺกมีติ   ฯ   ยมปฺ   ภนฺเต   สโต   สมฺปชาโน   โพธิสตฺโต   
ตุสิตา    กายา    จวิตฺวา   มาตุ   กุจฺฉึ   โอกฺกมิ   อิทปห   ภนฺเต   
ฯเปฯ ธาเรมิ ฯ   
     [๓๖๔]   สมฺมุขา  เมต  ภนฺเต  ภควโต  สุต  สมมฺุขา  ปฏิคฺคหิต   
ยทา   อานนฺท   โพธิสตฺโต   ตุสิตา   กายา   จวิตฺวา   มาตุ   กุจฺฉึ   
โอกฺกมติ  อถ  สเทวเก  โลเก  สมารเก  สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา   
ปชาย      สเทวมนุสฺสาย      อปฺปมาโณ     โอฬาโร     โอภาโส   
ปาตุภวติ   อติกฺกมฺเมว   เทวาน   เทวานุภาว  ยาป  ตา  โลกนฺตรกิา   
อฆา  อสวุตา  อนฺธการา  อนฺธการติมิสา  ยตฺถปเม  จนฺทิมสุริยา  [๑]   
#๑ เอว มหิทฺธิกา ฯ    
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เอวมหานุภาวา   อาภาย   นานุโภนฺติ   ตตฺถป   อปฺปมาโณ   โอฬาโร   
โอภาโส   ปาตุภวติ   อติกฺกมฺเมว   เทวาน   เทวานุภาว  เยป  ตตฺถ   
สตฺตา   อุปปนฺนา   เตป   เตโนภาเสน   อ ฺม ฺสฺส   ๑   ชานนฺติ   
อ ฺเป   กริ   โภ   สนฺติ   สตฺตา   อิธูปปนฺนาติ   อย ฺจ   ทสสหสฺสี   
โลกธาตุ   สงฺกมฺปติ   สมปฺกมฺปติ   สมปฺเวธติ  อปฺปมาโณ  จ  โอฬาโร   
โอภาโส  โลเก  ปาตุภวติ  อติกฺกมฺเมว  เทวาน  เทวานุภาวนฺติ ฯ ยมฺป   
ภนฺเต ฯเปฯ อิทปห ภนฺเต ภควโต อจฺฉริย อพฺภูตธมฺม ธาเรมิ ฯ   
     [๓๖๕]   สมฺมุขา  เมต  ภนฺเต  ภควโต  สุต  สมมฺุขา  ปฏิคฺคหิต   
ยทา   อานนฺท   โพธิสตฺโต   มาตุ   กุจฺฉึ  โอกฺกนโฺต  โหติ  จตฺตาโร   
น  เทวปุตฺตา  จตุทฺทิสารกฺขาย  ๒  อุปคจฺฉนฺติ  มา  น  ๓  โพธิสตฺต   
วา   โพธิสตฺตมาตร   วา   มนุสฺโส   วา   อมนุสฺโส  วา  โกจิ  วา   
วิเหเสสีติ   ๔   ฯ   ยมฺป   ภนฺเต  ฯเปฯ  อิทมฺปห  ภนฺเต  ภควโต   
อจฺฉริย อพฺภูตธมฺม ธาเรมิ ฯ   
     [๓๖๖]   สมฺมุขา  เมต  ภนฺเต  ภควโต  สุต  สมมฺุขา  ปฏิคฺคหิต   
ยทา   อานนฺท   โพธิสตฺโต   มาตุ   กุจฺฉึ   โอกฺกนฺโต  โหติ  ปกติยา   
สีลวตี     โพธิสตฺตมาตา    โหติ    วิรตา    ปาณาติปาตา    วิรตา   
อทินฺนาทานา   วิรตา   กาเมสุมิจฺฉาจารา   วิรตา   มุสาวาทา  วิรตา   
สุราเมรยมชชฺปมาทฏานาติ   ฯ   ยมปฺ  ภนฺเต  ฯเปฯ  อิทมฺปห  ภนฺเต   
ภควโต อจฺฉริย อพฺภูตธมฺม ธาเรมิ ฯ   
     [๓๖๗]   สมฺมุขา  เมต  ภนฺเต  ภควโต  สุต  สมมฺุขา  ปฏิคฺคหิต   
#๑ สพฺพตฺถ อ ฺม ฺ ส ฺชานนฺติ ฯ    ๒ โป. ม. จาตุทฺทิส อารกฺขาย ฯ   
#๓ ยุ. มา น โข ฯ  ๔ สพฺพตฺถ วิเหเถสีติ ฯ    
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ยทา    อานนฺท    โพธิสตฺโต   มาตุ   กจฺุฉึ   โอกฺกนฺโต   โหติ   น   
โพธิสตฺตมาตุ    ปุริเสสุ    มานส    อุปปฺชฺชติ   ๑   กามคุโณปส ฺหิต   
อนติกฺกมนิยา  จ  โพธิสตฺตมาตา  โหติ  เกนจิ  ปรุิเสน รตฺตจิตฺเตนาติ ฯ   
ยมฺป ภนฺเต ฯเปฯ ภควโต อจฺฉริย อพฺภูตธมฺม ธาเรมิ ฯ   
     [๓๖๘]   สมฺมุขา  เมต  ภนฺเต  ภควโต  สุต  สมมฺุขา  ปฏิคฺคหิต   
ยทา   อานนฺท   โพธิสตฺโต   มาตุ   กุจฺฉึ   โอกฺกนฺโต   โหติ  ลาภินี   
โพธิสตฺตมาตา     โหติ     ป ฺจนฺน     กามคุณาน     สา    ป ฺจหิ   
กามคุเณหิ   สมปฺปตา  สมงฺคีภูตา  ปรจิาเรตีติ  ฯ  ยมฺป  ภนฺเต  ฯเปฯ   
อิทมฺปห ภนฺเต ภควโต อจฺฉริย อพฺภูตธมฺม ธาเรมิ ฯ   
     [๓๖๙]   สมฺมุขา  เมต  ภนฺเต  ภควโต  สุต  สมมฺุขา  ปฏิคฺคหิต   
ยทา    อานนฺท    โพธิสตฺโต   มาตุ   กจฺุฉึ   โอกฺกนฺโต   โหติ   น   
โพธิสตฺตมาตุ   โกจิเทว   อาพาโธ   อุปฺปชฺชติ   สขิุนี   โพธิสตฺตมาตา   
โหติ   อกิลนตฺกายา   โพธสิตฺต ฺจ   โพธิสตฺตมาตา  ติโรกุจฺฉิคต  ปสฺสติ   
สพฺพงฺคปจฺจงฺค   อหินินฺทฺริย  ๒  ฯ  เสยฺยถาป  อานนฺท  มณิ  เวฬุริโย   
สุโภ   โชติมา   ๓  อฏโส  สุปรกิมฺมกโต  ฯ  ตตฺรสฺส  สุตฺต  อาวุต   
นีล   วา   ปต   วา   โลหิตก  วา  โอทาต  วา  ปณฺฑุสุตฺต  วา  ฯ   
ตเมน   จกฺขุมา   ปุรโิส   หตฺเถ   กริตฺวา   ปจฺจเวกฺเขยฺย  อย  โข   
มณิ   เวฬรุิโย   สุโภ  โชติมา  ๓  อฏโส  สุปรกิมฺมกโต  ฯ  ตตฺริท   
สุตฺต  อาวุต  นีล  วา  ปต  วา  โลหิตก  วา  โอทาต  วา  ปณฺฑุสุตฺต   
วาติ  เอวเมว  โข  อานนฺท  ยทา  โพธิสตฺโต  มาตุ  กจฺุฉึ  โอกฺกนโฺต   
#๑ โป. ม. อุปปชฺชติ ฯ  ๒ ยุ. อภินินทฺฺริย ฯ  ๓ โป. ม. ย.ุ ชาติมา ฯ    
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โหติ    น    โพธิสตฺตมาตุ    โกจิเทว   อาพาโธ   อุปฺปชฺชติ   สขิุนี   
โพธิสตฺตมาตา    โหติ    อกิลนฺตกายา    โพธิสตฺต ฺจ   โพธิสตฺตมาตา   
ติโรกุจฺฉิคต  ปสฺสติ  สพฺพงฺคปจฺจงฺค  อหินินฺทฺริยนฺติ  ๑  ฯ  ยมฺป  ภนฺเต   
ฯเปฯ อิทมฺปห ภนฺเต ภควโต อจฺฉริย อพฺภูตธมฺม ธาเรมิ ฯ   
     [๓๗๐]   สมฺมุขา  เมต  ภนฺเต  ภควโต  สุต  สมมฺุขา  ปฏิคฺคหิต   
สตฺตาห   ชาเต   อานนฺท   โพธิสตฺเต   โพธิสตฺตมาตา   กาล  กโรติ   
ตุสิตกาย   อุปปชฺชตีติ   ฯ   ยมฺป   ภนฺเต   ฯเปฯ   อิทมฺปห   ภนฺเต   
ภควโต อจฺฉริย อพฺภูตธมฺม ธาเรมิ ฯ   
     [๓๗๑]   สมฺมุขา  เมต  ภนฺเต  ภควโต  สุต  สมมฺุขา  ปฏิคฺคหิต   
ยถา   โข   ปนานนฺท   อ ฺา   อิตฺถิกา   นว  วา  ทส  วา  มาเส   
คพฺภ    กุจฺฉินา    ปริหริตฺวา    วิชายนฺติ    น    เหว    โพธิสตฺต   
โพธิสตฺตมาตา   วิชายติ   ทเสว   มาสานิ   โพธิสตฺต   โพธิสตฺตมาตา   
กุจฺฉินา   ปรหิริตฺวา   วิชายตีติ   ฯ   ยมปฺ   ภนฺเต   ฯเปฯ  อิทมฺปห   
ภนฺเต ภควโต อจฺฉริย อพฺภูตธมฺม ธาเรมิ ฯ   
     [๓๗๒]   สมฺมุขา  เมต  ภนฺเต  ภควโต  สุต  สมมฺุขา  ปฏิคฺคหิต   
ยถา   โข   ปนานนฺท   อ ฺา   อิตฺถิกา   นิสินฺนา  วา  นิปนฺนา  วา   
วิชายนฺติ    น    เหว   โพธสิตฺต   โพธิสตฺตมาตา   วิชายติ    ิตาว   
โพธิสตฺต   โพธิสตฺตมาตา   วิชายตีติ  ฯ  ยมฺป  ภนฺเต  ฯเปฯ  อิทมฺปห   
ภนฺเต ภควโต อจฺฉริย อพฺภูตธมฺม ธาเรมิ ฯ   
     [๓๗๓]   สมฺมุขา  เมต  ภนฺเต  ภควโต  สุต  สมมฺุขา  ปฏิคฺคหิต   
#๑ ยุ. อภินินทฺฺริย ฯ    
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ยทา   อานนฺท   โพธิสตฺโต   มาตุ   กุจฺฉิมฺหา   นิกฺขมติ  เทวา  ปม   
ปฏิคฺคณฺหนฺติ   ปจฺฉา   มนุสฺสาติ   ฯ   ยมฺป   ภนฺเต   ฯเปฯ  อิทมฺปห   
ภนฺเต ภควโต อจฺฉริย อพฺภูตธมฺม ธาเรมิ ฯ   
     [๓๗๔]   สมฺมุขา  เมต  ภนฺเต  ภควโต  สุต  สมมฺุขา  ปฏิคฺคหิต   
ยทา    อานนฺท   โพธิสตฺโต   มาตุ   กุจฺฉิมฺหา   นิกฺขมติ   อปฺปตฺโตว   
โพธิสตฺโต    ปวึ   โหติ   จตฺตาโร   น   เทวปุตฺตา   ปฏิคฺคเหตฺวา   
มาตุ   ปุรโตว   เปนฺติ   อตฺตมนา  เทวี  โหตุ  ๑  มเหสกฺโข  เต   
ปุตฺโต    อุปปฺนฺโนติ    ฯ   ยมฺป   ภนฺเต   ฯเปฯ   อิทมฺปห   ภนฺเต   
ภควโต อจฺฉริย อพฺภูตธมฺม ธาเรมิ ฯ   
     [๓๗๕]   สมฺมุขา  เมต  ภนฺเต  ภควโต  สุต  สมมฺุขา  ปฏิคฺคหิต   
ยทา    อานนฺท    โพธิสตฺโต    มาตุ    กุจฺฉิมฺหา    นิกฺขมติ    อถ   
วิสุทฺโธว  ๒  นิกฺขมติ  อมกฺขิโต  อุทฺเทน  อมกฺขิโต  เสเมฺหน อมกฺขิโต   
รุหิเรน    อมกฺขิโต    ปุพฺเพน   อมกฺขิโต   เกนจิ   อสุจินา   สุทฺโธ   
วิสุทฺโธ   ๒   ฯ   เสยฺยถาป  อานนฺท  มณิรตน  กาสิกวตฺเถ  นิกขิฺตฺต   
เนว    มณิรตน    กาสิกวตฺถ   มกฺเขติ   นาป   กาสิกวตฺถ   มณิรตน   
มกฺเขติ    ต    กิสฺส    เหตุ    อุภินฺน   สทฺุธตฺตา   เอวเมว   โข   
อานนฺท    ยทา    โพธิสตฺโต    มาตุ   กุจฺฉิมฺหา   นิกฺขมติ   วิสุทโฺธ   
นิกฺขมติ   อมกฺขิโต   อุทฺเทน   อมกฺขิโต   เสเมฺหน   ฯเปฯ  อมกขิฺโต   
เกนจิ   อสุจินา   สุทฺโธ   วิสุทฺโธติ  ฯ  ยมฺป  ภนฺเต  ฯเปฯ  อิทมปฺห   
ภนฺเต ภควโต อจฺฉริย อพฺภูตธมฺม ธาเรมิ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ โหหิ ฯ  ๒ ม. ยุ. วิสโทว ฯ    
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     [๓๗๖]   สมฺมุขา  เมต  ภนฺเต  ภควโต  สุต  สมมฺุขา  ปฏิคฺคหิต   
ยทา   อานนฺท   โพธิสตฺโต   มาตุ   กุจฺฉิมฺหา  นิกฺขมติ  เทฺว  อุทกสฺส   
ธารา   อนฺตลิกฺขา   ปาตุภวนฺติ   เอกา  สีตสฺส  เอกา  อุณฺหสฺส  เยน   
โพธิสตฺตสฺส  อุทกกิจฺจ  กโรติ  ๑  มาตุ  จาติ  ฯ  ยมปฺ  ภนฺเต ฯเปฯ   
อิทมฺปห ภนฺเต ภควโต อจฺฉริย อพฺภูตธมฺม ธาเรมิ ฯ   
     [๓๗๗]   สมฺมุขา  เมต  ภนฺเต  ภควโต  สุต  สมมฺุขา  ปฏิคฺคหิต   
สมฺปติชาโต  อานนฺท  โพธิสตฺโต  สเมหิ  ปาเทหิ  ปวิย ๒ ปติฏหิตฺวา   
อุตฺตราภิมุโข  สตฺตปทวีติหาเรน  คจฺฉติ  เสตมฺหิ  ฉตฺเต  อนุหีรมาเน ๓   
สพฺพา   จ   ทิสา   วิโลเกติ   อาสภิ ฺจ   วาจ   ภาสติ  อคฺโคหมสฺมิ   
โลกสฺส   เชฏโหมสฺมิ   โลกสฺส   เสฏโหมสฺมิ   โลกสฺส   อยมนฺติมา   
ชาติ    นตฺถทิานิ   ปุนพฺภโวติ   ฯ   ยมฺป   ภนฺเต   ฯเปฯ   อิทมปฺห   
ภนฺเต ภควโต อจฺฉริย อพฺภูตธมฺม ธาเรมิ ฯ   
     [๓๗๘]   สมฺมุขา  เมต  ภนฺเต  ภควโต  สุต  สมมฺุขา  ปฏิคฺคหิต   
ยทา   อานนฺท   โพธิสตฺโต   มาตุ   กุจฺฉิมฺหา  นิกฺขมติ  อถ  สเทวเก   
โลเก      สมารเก     สพฺรหฺมเก     สสสฺมณพฺราหฺมณิยา     ปชาย   
สเทวมนุสฺสาย    อปฺปมาโณ   โอฬาโร   โอภาโส   โลเก   ปาตุภวติ   
อติกฺกมฺเมว  เทวาน  เทวานุภาว  ยาป  ตา  โลกนฺตรกิา  อฆา อสวุตา   
อนฺธการา    อนฺธการติมิสา    ยตฺถปเม    จนฺทิมสรุิยา   เอวมหิทฺธิกา   
เอวมหานุภาวา   อาภาย   นานุโภนฺติ   ตตฺถป   อปฺปมาโณ   โอฬาโร   
โอภาโส   โลเก   ปาตุภวติ   อติกฺกมฺเมว  เทวาน  เทวานุภาว  เยป   
#๑ ม. ย.ุ กโรนฺติ ฯ   ๒ ยุ. ปวิยนฺติสทฺโท นตฺถ ิฯ   ๓ โป. อนุหริิยมาเน   
#ม. อนุธาริยมาเน ฯ ยุ. อนุภีรมาเน ฯ    
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ตตฺถ   สตฺตา   อุปปนฺนา   เตป   เตโนภาเสน   อ ฺม ฺ  ส ฺชานนฺติ   
อ ฺเป   กริ   โภ   สนฺติ   สตฺตา   อิธูปปนฺนาติ  อย  โข  ทสสหสฺสี   
โลกธาตุ   สงฺกมฺปติ   สมปฺกมฺปติ   สมฺปเวธติ  อปฺปมาโณ  จ  โอฬาโร   
โอภาโส   โลเก   ปาตุภวติ   อติกฺกมฺเมว  เทวาน  เทวานุภาวนฺติ  ฯ   
ยมฺป   ภนฺเต   ฯเปฯ   อิทมฺปห   ภนฺเต  ภควโต  อจฺฉริย  อพฺภูตธมฺม   
ธาเรมีติ ฯ   
     [๓๗๙]   ตสฺมาติห   ตฺว   อานนฺท   อิทมฺป  ตถาคตสฺส  อจฺฉริย   
อพฺภูตธมฺม    ธาเรหีติ   ฯ   อิธานนฺท   ตถาคตสฺส   วิทิตา   เวทนา   
อุปฺปชฺชนฺติ    วิทิตา   อุปฏหนฺติ   วิทิตา   อพฺภตฺถ   คจฺฉนฺติ   วิทิตา   
ส ฺา   ...   วิทิตา   วิตกฺกา  อุปฺปชชฺนฺติ  วิทิตา  อุปฏหนฺติ  วิทิตา   
อพฺภตฺถ   คจฺฉนฺติ   ฯ   อิทมฺป  โข  ตฺว  อานนฺท  ตถาคตสฺส  อจฺฉริย   
อพฺภูตธมฺม   ธาเรหีติ   ฯ   ยมฺป   ภนฺเต   ภควโต   วิทิตา  เวทนา   
อุปฺปชฺชนฺติ   วิทิตา   อุปฏหนฺติ   วิทิตา   อพฺภตฺถ  คจฺฉนฺติ  ฯ  วิทิตา   
ส ฺา   ...   วิทิตา   วิตกฺกา  อุปฺปชชฺนฺติ  วิทิตา  อุปฏหนฺติ  วิทิตา   
อพฺภตฺถ   คจฺฉนฺติ   ฯ   อิทมฺปห   ภนฺเต  ภควโต  อจฺฉริย  อพฺภูตธมฺม   
ธาเรมีติ ฯ   
     อิทมโวจ   อายสฺมา   อานนฺโท  ฯ  สมนุ ฺโ  สตฺถา  อโหสิ  ฯ   
อตฺตมนา เต ภิกฺขู อายสฺมโต อานนฺทสฺส ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ   
               อจฺฉริยพฺภูตธมฺมสุตฺต นิฏ ิต ตติย ฯ   
                      ___________    
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                 พกฺกุลตฺเถรจฺฉริยพฺภูตสุตฺต ๑   
     [๓๘๐]  เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย อายสฺมา พกฺกุโล ๒ ราชคเห   
วิหรติ   เวฬุวเน   กลนฺทกนิวาเป   ฯ   อถ   โข   อเจโล  กสฺสโป   
อายสฺมโต     พกฺกุลสฺส     ปุราณคิหิสหาโย    เยนายสฺมา    พกฺกโุล   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมตา   พกฺกุเลน   สทฺธึ   สมฺโมทิ   
สมฺโมทนีย    กถ    สาราณีย    วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   นิสีท ิ  ฯ   
เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อเจโล  กสฺสโป  อายสฺมนฺต  พกฺกุล  เอตทโวจ   
กีวจิร   ปพฺพชิโตสิ  อาวุโส  พกฺกลุาติ  ฯ  อสีติ  เม  อาวุโส  วสฺสานิ   
ปพฺพชิตสฺสาติ   ฯ   อิเมหิ  ปน  เต  อาวุโส  พกกฺุล  อสีติยา  วสฺเสหิ   
กติกฺขตฺตุ เมถุโน ธมโฺม ปฏิเสวิโตติ ฯ   
     [๓๘๑]  น  โข  ม  อาวุโส  กสฺสป  เอว  ปุจฺฉิตพฺพ  อิเมหิ ปน   
เต   อาวุโส   พกฺกุล   อสีติยา   วสฺเสหิ   กติกฺขตฺตุ  เมถุโน  ธมฺโม   
ปฏิเสวิโตติ   เอว ฺจ   โข  ม  อาวุโส  กสฺสป  ปุจฺฉิตพฺพ  อิเมหิ  ปน   
เต    อาวุโส    พกฺกลุ    อสีติยา   วสฺเสหิ   กติกฺขตฺตุ   กามส ฺา   
อุปฺปนฺนปุพฺพาติ  ฯ  [๓]  อสีติ  เม  อาวุโส  ๔  วสฺสานิ  ปพฺพชติสฺส   
นาภิชานามิ    กามส ฺ    อุปฺปนฺนปพฺุพนฺติ   ฯ   ยมฺปายสฺมา   พกฺกุโล   
อสีติยา   วสฺเสหิ   นาภิชานาติ   กามส ฺ   อุปฺปนฺนปุพฺพ   อิทมฺป  มย   
อายสฺมโต   พกฺกุลสฺส   อจฺฉริย   อพฺภูตธมฺม   ธาเรม   ฯ  อสีติ  เม   
#๑ ยุ. พกกฺุลสุตฺตนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒ โป. พกุโล ม. พากุโล ฯ  ๓ ย.ุ เอตฺถนฺตเร   
#อิเมหิ ปน เต อาวุโส พกฺกุล อสีติยา วสฺเสหิ กติกฺขตฺตุ กามส ฺา   
#อุปฺปนฺนปุพฺพาตีติ ทิสฺสติ ฯ ๔ กสสฺป ฯ    
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อาวุโส    วสฺสานิ    ปพฺพชิตสฺส    นาภิชานามิ   พฺยาปาทส ฺ   ...   
วิหึสาส ฺ    อุปฺปนฺนปพฺุพ    ยมฺปายสฺมา   พกฺกโุล   อสีติยา   วสฺเสหิ   
นาภิชานาติ    วิหึสาส ฺ    อุปฺปนฺนปพฺุพ    อิทมฺป    มย   อายสฺมโต   
พกฺกุลสฺส อจฺฉริย อพฺภูตธมฺม ธาเรม ฯ   
     [๓๘๒]   อสีติ   เม   อาวุโส  วสฺสานิ  ปพฺพชิตสฺส  นาภิชานามิ   
กามวิตกฺก   อุปฺปนฺนปุพฺพ   ฯ   ยมฺปายสฺมา   พกฺกโุล  อสีติยา  วสฺเสหิ   
นาภิชานาติ    กามวิตกฺก    อุปฺปนฺนปพฺุพ    อิทมฺป    มย   อายสฺมโต   
พกฺกุลสฺส   อจฺฉริย   อพฺภูตธมฺม   ธาเรม   ฯ   อสีติ   เม   อาวุโส   
วสฺสานิ   ปพฺพชิตสฺส   นาภิชานามิ   พฺยาปาทวิตกฺก   ...  วิหึสาวิตกฺก   
อุปฺปนฺนปุพฺพ   ฯ   ยมฺปายสฺมา   พกฺกโุล  อสีติยา  วสฺเสหิ  นาภิชานาติ   
วิหึสาวิตกฺก    อุปฺปนฺนปุพฺพ    อิทมฺป    มย    อายสฺมโต    พกกฺุลสฺส   
อจฺฉริย อพฺภูตธมฺม ธาเรม ฯ   
     [๓๘๓]   อสีติ   เม   อาวุโส  วสฺสานิ  ปพฺพชิตสฺส  นาภิชานามิ   
คหปติจีวร    สาทิตา   ฯ   ยมฺปายสฺมา   พกฺกโุล   อสีติยา   วสฺเสหิ   
นาภิชานามิ   คหปติจีวร   สาทิตา   อิทมฺป   มย  อายสฺมโต  พกกฺุลสฺส   
อจฺฉริย  อพฺภูตธมฺม  ธาเรม  ฯ  อสีติ  เม  อาวุโส  วสฺสานิ ปพฺพชิตสฺส   
นาภิชานามิ   สตฺเถน   จีวร  ฉินฺทิตา  ...  นาภิชานามิ  สูจิยา  จีวร   
สิพฺพิตา  ...  นาภิชานามิ  รชนาย  จีวร รชิตา ... นาภิชานามิ ก ิเน   
จีวร  สิพฺพิตา  ... นาภิชานามิ สพฺรหฺมจารีน ๑ จีวรกมฺม วิจาริตา ...   
นาภิชานามิ  นิมนฺตน  สาทิตา  ... นาภิชานามิ เอวรูป จิตฺต อุปฺปนฺน- 
#๑ ยุ. สพฺรหฺมจารี จีวรกมฺเม พฺยาปาริตา ฯ    
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ปุพฺพ  อโห    วต    ม    โกจิ    นิมนฺเตยฺยาติ  ฯเปฯ    นาภิชานามิ   
อนฺตรฆเร  นสิีทิตา  ... นาภิชานามิ อนฺตรฆเร ภุ ฺชิตา ... นาภิชานามิ   
มาตุคามสฺส  อนุพฺย ฺชนโส  นิมิตฺต  คเหตา  ... นาภิชานามิ มาตุคามสฺส   
ธมฺม    เทสิตา    อนฺตมโส   จตุปฺปทมฺป   คาถ   ...   นาภิชานามิ   
ภิกฺขุนูปสฺสย  อุปสงฺกมิตา  ...  นาภิชานามิ  ภิกฺขุนิยา ธมฺม เทสิตา ...   
นาภิชานามิ  สิกฺขมานาย  ธมฺม  เทสิตา  ...  นาภิชานามิ  สามเณราย   
ธมฺม   เทสิตา   ...   นาภิชานามิ   ปพฺพาเชตา   ...  นาภิชานามิ   
อุปสมฺปาเทตา  ...  นาภิชานามิ นิสฺสย เทตา ... นาภิชานามิ สามเณร   
อุปฏาเปตา  ...  นาภิชานามิ  ชนฺตาฆเร  นหายิตา  ... นาภิชานามิ   
จุณฺเณน   นหายิตา   ...   นาภิชานามิ   สพฺรหฺมจาริคตฺตปริกมฺม   ๑   
สาทิตา ... นาภิชานามิ อาพาธ อุปฺปนฺนปุพฺพ อนฺตมโส คทฺทูหนมตฺตมฺป ...   
นาภิชานามิ   เภสชฺช   ปรหิริตา   ๒   อนฺตมโส  หริตกีขณฺฑมฺป  ...   
นาภิชานามิ     อปสฺเสนก    อปสยิตา    ๓    ...    นาภิชานามิ   
เสยฺย    กปฺเปตา    ฯ    ยมฺปายสฺมา   พกฺกุโล   อสีติยา   วสฺเสหิ   
นาภิชานามิ   เสยฺย   กปฺเปตา   อิทมฺป   มย   อายสฺมโต   พกฺกุลสฺส   
อจฺฉริย อพฺภูตธมฺม ธาเรม ฯ   
     [๓๘๔]   อสีติ   เม   อาวุโส  วสฺสานิ  ปพฺพชิตสฺส  นาภิชานามิ   
คามนฺตเสนาสเน   วสฺส   อุปคนฺตา   ฯ  ยมฺปายสฺมา  พกฺกโุล  อสีติยา   
วสฺเสหิ   นาภิชานาติ   คามนฺตเสนาสเน   วสฺส  อุปคนฺตา  อิทมฺป  มย   
อายสฺมโต   พกฺกุลสฺส   อจฺฉริย   อพฺภูตธมฺม   ธาเรม  ฯ  สตฺตาหเมว   
#๑ ยุ. กมฺเม พฺยาปชฺชิตา ฯ ม. วิจาริตา ฯ  ๒ ม. อุปหริตา ฯ  ๓ ย.ุ อปสฺเสตา ฯ    
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โข   อห  อาวุโส  สารโณ  ๑  รฏปณฺฑ  ภุ ฺชึ  อถ  อฏมิย  อ ฺา   
อุทปาทิ   ฯ   ยมฺปายสฺมา   พกฺกโุล   สตฺตาหเมว   สารโณ  รฏปณฺฑ   
ภุ ฺชิ    อถ    อฏมิย   อ ฺา   อุทปาทิ   อิทมฺป   มย   อายสฺมโต   
พกฺกุลสฺส อจฺฉริย อพฺภูตธมฺม ธาเรม ฯ   
     [๓๘๕]   ลเภยฺยาห  อาวุโส  พกฺกุล  อิมสฺมึ  ธมมฺวินเย  ปพฺพชฺช   
ลเภยฺย   อุปสมฺปทนฺติ   ฯ   อลตฺถ   โข   อเจโล   กสฺสโป   อิมสฺมึ   
ธมฺมวินเย    ปพฺพชฺช    อลตฺถ   อุปสมปฺท   ฯ   อจิรปูสมฺปนฺโน   โข   
ปนายสฺมา   กสฺสโป   เอโก   วูปกฏโ  อปฺปมตฺโต  อาตาป  ปหิตตฺโต   
วิหรนฺโต   น   จิรสฺเสว   ยสฺสตฺถาย   กุลปุตฺตา  สมฺมเทว  อคารสฺมา   
อนคาริย   ปพฺพชนฺติ   ตทนุตฺตร   พฺรหฺมจริยปริโยสาน   ทฏิเว  ธมฺเม   
สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชชฺ   วิหาสิ   ขีณา   ชาติ   วุสิต   
พฺรหฺมจริย    กต    กรณีย    นาปร   อิตฺถตฺตายาติ   อพฺภ ฺาสิ   ฯ   
อ ฺตโร โข ปนายสฺมา กสฺสโป อรหต อโหสิ ฯ   
     [๓๘๖]  อถ  โข  อายสฺมา  พกฺกุโล  อปเรน  สมเยน  อปาปุรณ   
อาทาย   วิหาเรน   วิหาร  อุปสงฺกมิตฺวา  เอวมาห  อภิกฺกมถายสฺมนฺโต   
อภิกฺกมถายสฺมนฺโต   อชชฺ   เม   ปรินพฺิพาน  ภวิสฺสตีติ  ฯ  ยมปฺายสฺมา   
พกฺกุโล    อปาปุรณ    อาทาย    วิหาเรน    วิหาร    อุปสงฺกมิตฺวา   
เอวมาห     อภิกฺกมถายสฺมนฺโต     อภิกฺกมถายสฺมนฺโต    อชชฺ    เม   
ปรินิพฺพาน   ภวิสฺสตีติ   อิทมฺป   มย   อายสฺมโต   พกฺกุลสฺส   อจฺฉริย   
อพฺภูตธมฺม ธาเรมาติ ฯ   
#๑ โป. ม. สรโณ ฯ ยุ. สาโณ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ    
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     [๓๘๗]   อถ   โข   อายสฺมา   พกฺกโุล   มชฺเฌ   ภิกฺขุสงฺฆสฺส   
นิสินฺนโก   ปรินิพฺพายิ   ฯ   ยมฺปายสฺมา   พกฺกโุล  มชฺเฌ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส   
นิสินฺนโก   ปรินิพฺพายิ   อิทมฺป   มย   อายสฺมโต   พกฺกุลสฺส   อจฺฉริย   
อพฺภูตธมฺม ธาเรมาติ ฯ   
            พกฺกลุตฺเถรจฺฉริยพฺภูตสุตฺต นิฏ ิต จตุตฺถ ฯ   
                     ____________    
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                       ทนฺตภูมิสุตฺต   
     [๓๘๘]  เอวมฺเม  สุต  เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน   
กลนฺทกนิวาเป   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน  อจิรวโต  สมณุทฺเทโส   
อร ฺเ  ๑  กุฏิกาย  วิหรติ ฯ อถ โข ชยเสโน ราชกุมาโร ชงฺฆาวิหาร   
อนุจงฺกมมาโน     อนุวิจรมาโน     เยน     อจิรวโต    สมณุทฺเทโส   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   อจิรวเตน   สมณุทฺเทเสน   สทฺธึ  สมฺโมทิ   
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
     [๓๘๙]   เอกมนฺต  นิสนิฺโน  โข  ชยเสโน  ราชกมุาโร  อจิรวต   
สมณุทฺเทส   เอตทโวจ   สุต   เมต   โภ   อคฺคิเวสฺสน   อิธ   ภิกฺขุ   
อปฺปมตฺโต     อาตาป    ปหิตตฺโต    วิหรนฺโต    ผุเสยฺย    จิตฺตสฺส   
เอกคฺคตนฺติ   ฯ  เอวเมต  ราชกุมาร  เอวเมต  ราชกุมาร  อิธ  ภิกขฺุ   
อปฺปมตฺโต     อาตาป    ปหิตตฺโต    วิหรนฺโต    ผุเสยฺย    จิตฺตสฺส   
เอกคฺคตนฺติ   ฯ   สาธุ   เม  ภว  อคฺคิเวสฺสโน  ยถาสุต  ยถาปริยตฺต   
ธมฺม เทเสตูติ ฯ   
     [๓๙๐]  น  โข  เต  อห  ราชกุมาร สกฺโกมิ ยถาสุต ยถาปริยตฺต   
ธมฺม   ทสฺเสตุ   ๒   อห ฺจรหิ  เต  ราชกุมาร  ยถาสุต  ยถาปริยตฺต   
ธมฺม   เทเสยฺย   ตว ฺจ   เม   ภาสิตสฺส   อตฺถ   น  อาชาเนยฺยาสิ   
โส   มมสฺส   กิลมโถ   สา   มมสฺส  วิเหสาติ  ฯ  เทเสตุ  เม  ภว   
อคฺคิเวสฺสโน    ยถาสุต    ยถาปริยตฺต   ธมฺม   อปฺเปวนามห   โภโต   
#๑ โป. ม. ยุ. อร ฺกุฏิกาย ฯ  ๒ โป. ม. ย.ุ เทเสตุ ฯ    
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อคฺคิเวสฺสนสฺส   ภาสิตสฺส   อตฺถ   อาชาเนยฺยนฺติ   ฯ   เทเสยฺย  โข   
เต   อห   ราชกุมาร   ยถาสุต   ยถาปรยิตฺต   ธมฺม  สเจ  เม  ตฺว   
ภาสิตสฺส   อตฺถ   อาชาเนยฺยาสิ   อิจฺเจต   กุสล  โน  เจ  เม  ตฺว   
ภาสิตสฺส   อตฺถ   อาชาเนยฺยาสิ   ยถาสเก  ติฏเยฺยาสิ  น  ม  ตตฺถ   
อุตฺตรึ   ปฏิปจฺุเฉยฺยาสีติ   ฯ  เทเสตุ  เม  ภว  อคฺคิเวสฺสโน  ยถาสุต   
ยถาปริยตฺต    ธมฺม   สเจ   อห   โภโต   อคฺคิเวสฺสนสฺส   ภาสิตสฺส   
อตฺถ    อาชาเนยฺยามิ    อิจฺเจต    กุสล   โน   เจ   อห   โภโต   
อคฺคิเวสฺสนสฺส   ภาสิตสฺส   อตฺถ   อาชานิสฺสามิ   ยถาสเก  ติฏ ิสฺสามิ   
นาห ตตฺถ ภวนฺต อคฺคิเวสฺสน อุตฺตรึ ปฏิปุจฺฉิสฺสามีติ ฯ   
     [๓๙๑]  อถ  โข  อจิรวโต  สมณุทฺเทโส  ชยเสนสฺส ราชกุมารสฺส   
ยถาสุต  ยถาปริยตฺต  ธมมฺ  เทเสสิ  ฯ เอว วุตฺเต ชยเสโน ราชกุมาโร   
อจิรวต    สมณุทฺเทส    เอตทโวจ    อฏานเมต   โภ   อคฺคิเวสฺสน   
อนวกาโส    ย    ภิกฺขุ   อปฺปมตฺโต   อาตาป   ปหิตตฺโต   วิหรนโฺต   
ผุเสยฺย   จิตฺตสฺส   เอกคฺคตนฺติ   ฯ   อถ  โข  ชยเสโน  ราชกุมาโร   
อจิรวตสฺส   สมณุทฺเทสสฺส   อฏานตฺต ฺจ   อนวกาสตฺต ฺจ   ปเวเทตฺวา   
อุฏายาสนา  ปกฺกามิ  ฯ  อถ  โข  อจิรวโต  สมณุทเฺทโส อจิรปกฺกนฺเต   
ชยเสเน  ราชกุมาเร  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินโฺน  โข  อจิรวโต   
สมณุทฺเทโส    ยาวตโก    อโหสิ    ชยเสเนน   ราชกุมาเรน   สทฺธึ   
กถาสลฺลาโป ต สพฺพ ภควโต อาโรเจสิ ฯ    
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     [๓๙๒]   เอว   วุตฺเต   ภควา  อจิรวต  สมณุทฺเทส  เอตทโวจ   
ต    กุเตตฺถ   อคฺคิเวสฺสน   ลพฺภา   ย   ต   เนกฺขมฺเมน   าตพฺพ   
เนกฺขมฺเมน   ทฏพฺพ   เนกฺขมฺเมน   ปตฺตพฺพ  เนกฺขมฺเมน  สจฺฉิกาตพฺพ   
ต    วต    ชยเสโน    ราชกุมาโร    กามมชฺเฌ   วสนฺโต   กาเม   
ปริภุ ฺชนฺโต   กามวิตกฺเกหิ   ขชฺชมาโน   กามปริฬาเหน   ปริฑยฺหมาโน   
กามปริเยสนาย   อุสฺสุกโฺก   สฺสติ   วา   ทกฺขติ   วา   สจฺฉิ   วา   
กริสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ   
     [๓๙๓]    เสยฺยถาปสฺสุ   อคฺคิเวสฺสน   เทฺว   หตฺถิทมฺมา   วา   
อสฺสทมฺมา   วา  โคทมฺมา  วา  สุทนฺตา  สุวินีตา  ฯ  เทฺว  หตฺถิทมฺมา   
วา   อสฺสทมมฺา   วา   โคทมฺมา   วา  อทนฺตาว  อวินีตา  ฯ  ต  กึ   
ม ฺสิ   อคฺคิเวสฺสน   เย   เต   เทฺว   หตฺถิทมฺมา   วา  อสฺสทมฺมา   
วา   โคทมฺมา  วา  สุทนฺตา  สุวินีตา  อป  น ุ เต  ทนตฺา  ทนฺตการณ   
คจฺเฉยฺยุ   ทนฺตาว   ทนฺตภูมึ   สมฺปาปเุณยฺยุนฺติ   ฯ   เอว  ภนฺเต  ฯ   
เย   ปเนเต   เทฺว   หตฺถิทมฺมา  วา  อสสฺทมฺมา  วา  โคทมฺมา  วา   
อทนฺตา   อวินีตา   อป   นุ   เต   อทนฺตาว   ทนฺตการณ   คจฺเฉยฺยุ   
อทนฺตาว   ทนฺตภูมึ   สมปฺาปุเณยฺยุ   เสยฺยถาป   เต  เทฺว  หตฺถิทมฺมา   
วา   อสฺสทมมฺา  วา  โคทมฺมา  วา  สุทนฺตา  สุวินีตาติ  ฯ  โน  เหต   
ภนฺเต   ฯ   เอวเมว   โข  อคฺคิเวสฺสน  ย  ต  เนกฺขมฺเมน  าตพฺพ   
เนกฺขมฺเมน   ทฏพฺพ   เนกฺขมฺเมน   ปตฺตพฺพ  เนกฺขมฺเมน  สจฺฉิกาตพฺพ   
ต    วต    ชยเสโน    ราชกุมาโร    กามมชฺเฌ   วสนฺโต   กาเม    
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ปริภุ ฺชนฺโต   กามวิตกฺเกหิ   ขชฺชมาโน   กามปริฬาเหน   ปริฑยฺหมาโน   
กามปริเยสนาย   อุสฺสุกโฺก   สฺสติ   วา   ทกฺขติ   วา   สจฺฉิ   วา   
กริสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ   
     [๓๙๔]   เสยฺยถาป   อคฺคิเวสฺสน   คามสฺส   วา  นิคมสฺส  วา   
อวิทูเร   มหาปพฺพโต   ฯ  ตเมน  เทฺว  สหายกา  ตมฺหา  คามา  วา   
นิคมา  วา  นิกฺขมิตฺวา  หตฺถวิลงฺฆเกน  เยน โส ปพฺพโต เตนุปสงฺกเมยฺยุ   
อุปสงฺกมิตฺวา   เอโก   สหายโก   เหฏาปพฺพตปาเท  ติฏเยฺย  เอโก   
สหายโก    อุปริปพฺพต   อาโรเหยฺย   ฯ   ตเมน   เหฏาปพฺพตปาเท   
 ิโต    สหายโก    อุปริปพฺพเต     ิต    สหายก    เอว   วเทยฺย   
ย    สมฺม    ก ึ   ตฺว    ปสฺสสิ    อุปริปพฺพเต    ิโตติ   ฯ   โส   
เอว    วเทยฺย    ปสฺสามิ    โข   อห   สมฺม   อุปริปพฺพเต    ิโต   
อารามรามเณยฺยก           วนรามเณยฺยก           ภูมริามเณยฺยก   
โปกฺขรณิรามเณยฺยกนฺติ  ฯ  โส  เอว  วเทยฺย  อฏาน  โข  เอต สมฺม   
อนวกาโส   ย  ตฺว  อุปริปพฺพเต   ิโต  ปสฺเสยฺยาสิ  อารามรามเณยฺยก   
วนรามเณยฺยก      ภูมิรามเณยฺยก      โปกฺขรณิรามเณยฺยกนฺติ      ฯ   
ตเมน   อุปรปิพฺพเต    ิโต   สหาโย   เหฏ ิมปพฺพตปาท   โอโรหิตฺวา   
ต   สหายก   พาหาย   คเหตฺวา   อุปริปพฺพต   อาโรเปตฺวา   มุหุตฺต   
อสฺสาเสตฺวา   เอว   วเทยฺย   ย  สมฺม  กึ  ตฺว  ปสฺสส ิ อุปริปพฺพเต   
 ิโตติ   ฯ   โส  เอว  วเทยยฺ  ปสฺสามิ  โข  อห  สมฺม  อุปริปพฺพเต   
 ิโต   อารามรามเณยฺยก   วนรามเณยฺยก   ภูมิรามเณยฺยก  โปกขฺรณิ-  
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รามเณยฺยกนฺติ  ฯ  โส  เอว  วเทยฺย  อิทาเนว  โข  เต สมฺม   
ภาสิต   มย   เอว   อาชานาม  อฏาน  โข  เอต  สมมฺ  อนวกาโส   
ย    ตฺว    อุปริปพฺพเต     ิโต    ปสฺเสยยฺาสิ    อารามรามเณยฺยก   
วนรามเณยฺยก   ภูมิรามเณยฺยก   โปกขฺรณิรามเณยฺยกนฺติ   ฯ   อิทาเนว   
จ   ปน   เต   ภาสิต   มย   เอว   อาชานาม   ปสฺสามิ  โข  อห   
สมฺม     อุปรปิพฺพเต      ิโต    อารามรามเณยฺยก    วนรามเณยฺยก   
ภูมิรามเณยฺยก    โปกฺขรณิรามเณยฺยกนฺติ    ฯ    โส   เอว   วเทยฺย   
ตถา  หิ  ปนาห  สมฺม  อิมนิา  มหตา  ปพฺพเตน  อาวุโฏ  ๑ ทิฏเยฺย   
นาทฺทสนฺติ   ฯ   เอวเมว   โข   อโต  มหนฺตตเรน  โข  อคฺคิเวสฺสน   
อวิชฺชากฺขนฺเธน    ชยเสโน   ราชกุมาโร   อาวุโฏ   นิวุโฏ   โอวุโฏ   
ปริโยนทฺโธ   ฯ   โส   วต   ยนฺต  เนกขฺมฺเมน  าตพฺพ  เนกฺขมฺเมน   
ทฏพฺพ   เนกฺขมฺเมน   ปตฺตพฺพ   เนกฺขมฺเมน   สจฺฉิกาตพฺพ   ต   วต   
ชยเสโน    ราชกุมาโร    กามมชฺเฌ   วสนฺโต   กาเม   ปริภุ ฺชนฺโต   
กามวิตกฺเกหิ   ขชฺชมาโน  กามปริฬาเหน  ปริฑยฺหมาโน  กามปริเยสนาย   
อุสฺสุกฺโก    สฺสติ    วา    ทกฺขติ    วา    สจฺฉิ   วา   กริสฺสตีติ   
เนต   าน   วิชฺชตีติ   ฯ   สเจ   โข   ต  อคฺคิเวสฺสน  ชยเสนสฺส   
ราชกุมารสฺส    อิมา    เทฺว    อุปมา    ปฏิภาเสยฺยุ   อนจฺฉริยนฺเต   
ชยเสโน    ราชกุมาโร   ปสีเทยฺย   ปสนฺโน   จ   เต   ปสนฺนาการ   
กเรยฺยาติ   ฯ   กโุต   ปน   ม   ภนฺเต   ชยเสนสฺส   ราชกุมารสฺส   
อิมา   เทฺว   อุปมา   ปฏิภาสิสฺสนฺติ   อนจฺฉริยา   ปพฺุเพ  อสฺสุตปุพฺพา   
#๑ ยุ. อาวโฏ ฯ    
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เสยฺยถาป ภควนฺตนฺติ ฯ   
     [๓๙๕]   เสยฺยถาป   อคฺคิเวสฺสน  ราชา  ขตฺติโย  มุทฺธาวสิตฺโต   
นาควนิก   อามนฺเตสิ   เอหิ   ตฺว   สมมฺ   นาควนิก   ร ฺโ   นาค   
อภิรูหิตฺวา    นาควน    ปวิสิตฺวา   อาร ฺนาค   อติปสฺสิตฺวา   ร ฺโ   
นาคสฺส   คีวาย   อุปนิพนธฺาหีติ   ฯ   เอว  เทวาติ  โข  อคฺคิเวสฺสน   
นาควนิโก    ร ฺโ    ขตฺติยสฺส   มุทฺธาวสิตฺตสฺส   ปฏิสฺสุตฺวา   ร ฺโ   
นาค    อภิรหูิตฺวา    นาควน    ปวิสิตฺวา   อาร ฺนาค   อติปสฺสิตฺวา   
ร ฺโ    นาคสฺส   คีวาย   อุปนิพนฺธติ   ฯ   ตเมน   ร ฺโ   นาโค   
อพฺโภกาส   นีหรติ   ฯ   เอตฺตาวตา   โข   อคฺคิเวสฺสน   อาร ฺโก   
นาโค   อพฺโภกาสคโต   โหติ  ฯ  เอตฺถ  ๑  เคธา  หิ  อคฺคิเวสฺสน   
อาร ฺกา   นาคา   ยทิท   นาควน   ฯ   ตเมน   นาควนิโก  ร ฺโ   
ขตฺติยสฺส   มทฺุธาวสิตฺตสฺส   อาโรเจสิ   อพฺโภกาสคโต   โข  เต  ๒   
เทว   อาร ฺโก   นาโคติ   ฯ  ตเมน  ราชา  ขตฺติโย  มุทฺธาวสิตฺโต   
หตฺถิทมก   อามนฺเตสิ   เอหิ   ตฺว   สมฺม   หตฺถิทมก  อาร ฺก  นาค   
ทมยาหิ    อาร ฺกาน ฺเจว   สีลาน   อภินิมฺมทนาย   อาร ฺกาน ฺเจว   
สรสงฺกปฺปาน    อภินิมฺมทนาย    อาร ฺกาน ฺเจว   ทรถกิลมถปริฬาหาน   
อภินิมฺมทนาย        คามนฺเต       อภิรมาปนาย       มนุสฺสกนฺเตสุ   
สีเลสุ    สมาทปนายาติ    ฯ    เอว    เทวาติ   โข   อคฺคิเวสฺสน   
หตฺถิทมโก    ร ฺโ    ขตฺติยสฺส   มุทธฺาวสิตฺตสฺส   ปฏิสฺสุตฺวา   มหนฺต   
ถมฺภ   ปวิย   นิกฺขนิตฺวา   อาร ฺกสฺส   นาคสฺส   คีวาย  อุปนิพนฺธติ   
#๑ สี. ย.ุ เอตเคธา ฯ  ๒ ม. ย.ุ เตติ น ทสิฺสติ ฯ    
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อาร ฺกาน ฺเจว      สลีาน      อภินิมฺมทนาย      อาร ฺกาน ฺเจว   
สรสงฺกปฺปาน    อภินิมฺมทนาย    อาร ฺกาน ฺเจว   ทรถกิลมถปริฬาหาน   
อภินิมฺมทนาย     คามนฺเต     อภิรมาปนาย    มนุสสฺกนฺเตสุ    สเีลสุ   
สมาทปนาย   ฯ  ตเมน  หตฺถิทมโก  ยา  สา  วาจา  เนลา  กณฺณสุขา   
เปมนิยา   หทยงฺคมา   โปรี   พหุชนกนฺตา   พหุชนมนาปา   ตถารูปาหิ   
วาจาหิ   สมทุาจรติ   ฯ   ยโต   โข  อคฺคิเวสฺสน  อาร ฺโก  นาโค   
หตฺถิทมกสฺส   ยา   สา  วาจา  เนลา  กณฺณสุขา  เปมนิยา  หทยงฺคมา   
โปรี   พหุชนกนฺตา   พหุชนมนาปา  ตถารูปาหิ  วาจาหิ  สมุทาจริยมาโน   
สุสฺสุสติ    โสต    โอทหติ   อ ฺา   จิตฺต   อุปฏเปติ   ฯ   ตเมน   
หตฺถิทมโก    อุตฺตรึ    ติณฆาโสทก    อนุปฺปเวจฺฉติ   ฯ   ยโต   โข   
อคฺคิเวสฺสน [๑] อาร ฺโก นาโค หตฺถิทมกสฺส ติณฆาโสทก ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ   
ตตฺร    หตฺถทิมกสฺส    เอว    โหติ    ชวิีสฺสติ    โขทานิ    [๒]   
อาร ฺโก   นาโคติ   ฯ   ตเมน   หตฺถทิมโก  อุตฺตรึ  การณ  กาเรติ   
อาทิสฺส   ๓   โภ   นิกฺขิป  โภติ  ฯ  ยโต  โข  อคฺคิเวสฺสน  ร ฺโ   
นาโค  หตฺถทิมกสฺส  อาทานนิกฺเขเป  วจนกโร  โหติ  โอวาทปฏิกโรติ ฯ   
ตเมน    หตฺถทิมโก    อุตฺตรึ    การณ    กาเรติ    อภิกฺกม    โภ   
ปฏิกฺกม    โภติ    ฯ    ยโต    โข   อคฺคิเวสฺสน   ร ฺโ   นาโค   
หตฺถิทมกสฺส   อภิกฺกมปฏกิฺกเม   วจนกโร   โหติ   โอวาทปฏิกโรติ   ฯ   
ตเมน   หตฺถทิมโก   อุตฺตรึ   การณ  กาเรติ  อุฏห  โภ  นิปชฺช  ๔   
โภติ    ฯ   ยโต   โข   อคฺคิเวสฺสน   ร ฺโ   นาโค   หตฺถิทมกสฺส   
#๑ ยุ. ร ฺโ ฯ  ๒ สี. ยุ. ร ฺโ ฯ  ๓ โป. ม. อาทิย ฯ  ๔ ม. ยุ. นิสีท ฯ    
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อุฏานนิปชฺชาย   ๑   วจนกโร   โหติ   โอวาทปฏกิโรติ   ฯ  ตเมน   
หตฺถิทมโก   อุตฺตรึ   อาเน ฺช   นาม  การณ  กาเรติ  มหนฺตสฺส  ผลก   
โสณฺฑาย   อุปนิพนฺธติ   โตมรหตฺโถ   จ   ปุรโิส   อุปริคีวาย  นิสินฺโน   
โหติ   สมนตฺโต   จ   โตมรหตฺถา  ปรุิสา  ปริวาเรตฺวา   ิตา  โหนฺติ   
หตฺถิทมโก   จ   ทีฆ   โตมรยฏ ึ   คเหตฺวา   ปุรโต   ิโต  โหติ  ฯ   
โส   อาเน ฺชการณ   การิยมาโน   เนว   ปรุิเม  ปาเท  โจเปติ  น   
ปจฺฉิเม   ปาเท   โจเปติ   น   ปุริม   กาย   โจเปติ   น   ปจฺฉิม   
กาย   โจเปติ   น   สีส   โจเปติ   น   กณฺเณ  โจเปติ  น  ทนฺเต   
โจเปติ   น   นงฺคุฏ   โจเปติ   น   โสณฺฑ  โจเปติ  ฯ  โส  โหติ   
ร ฺโ    นาโค   ขโม   สตฺติปฺปหาราน   อสิปฺปหาราน   อุสุปปฺหาราน   
ปรสตฺตุปฺปหาราน         เภริปณฺฑวสงฺขทิณฺฑิมนินฺนาทสทฺทาน        ๒   
สพฺพวงฺกโทสนิหตนินฺนิตกสาโว  ราชารโห  ราชโภคฺโค  ร ฺโ  องฺคนฺเตฺว   
สงฺข คจฺฉติ ฯ   
     [๓๙๖]  เอวเมว  โข  อคฺคิเวสฺสน  อิธ ตถาคโต โลเก อุปฺปชชฺติ   
อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน   สุคโต   โลกวิท ู อนุตฺตโร   
ปุริสทมฺมสารถิ    สตฺถา    เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควา   โส   อิม   
โลก   สเทวก   สมารก   สพฺรหฺมก  สสฺสมณพฺราหฺมณึ  ปช  สเทวมนุสฺส   
สย     อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา    ปเวเทติ    โส    ธมมฺ    เทเสติ   
อาทิกลฺยาณ    มชฺเฌกลฺยาณ    ปริโยสานกลฺยาณ    สาตฺถ    สพฺย ฺชน   
เกวลปริปุณฺณ   ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   ปกาเสติ   ฯ   ต  ธมฺม  สณุาติ   
#๑ ม. ย.ุ อุฏานนิสชฺชาย ฯ  ๒ ยุ. เภริปณวสงฺขตินวนินฺนาทสทฺทาน ฯ    
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คหปติ   วา  คหปติปุตฺโต  วา  อ ฺตรสฺมึ  วา  กุเล  ปจฺฉาชาโต  ๑   
โส  ต  ธมฺม  สุตฺวา  ตถาคเต สทฺธ ปฏลิภติ ฯ โส เตน สทฺธาปฏิลาเภน   
สมนฺนาคโต    อิติ    ปฏิส ฺจิกฺขติ    สมฺพาโธ   ฆราวาโส   รชาปโถ   
อพฺโภกาโส     ปพฺพชฺชา     นยิท     สุกร    อคาร    อชฺฌาวสตา   
เอกนฺตปริปุณฺณ     เอกนฺตปริสุทฺธ     สงฺขลิขิต     พฺรหฺมจริย    จริตุ   
ยนฺนูนาห   เกสมสฺสุ   โอหาเรตฺวา   กาสายานิ  วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา   
อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพเชยฺยนฺติ   ฯ  โส  อปเรน  สมเยน  อปฺป   
วา   โภคกฺขนฺธ   ปหาย   มหนฺต   วา  โภคกฺขนฺธ  ปหาย  อปฺป  วา   
าติปริวฏฏ    ปหาย   มหนฺต   วา   าติปริวฏฏ   ปหาย   เกสมสฺสุ   
โอหาเรตฺวา   กาสายานิ   วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา  อคารสฺมา  อนคาริย   
ปพฺพชิ  ๒  ฯ  เอตฺตาวตา  โข  อคฺคิเวสฺสน อริยสาวโก อพฺโภกาสคโต   
โหติ    ฯ    เอตฺถ   เคธา   หิ   อคฺคิเวสฺสน   เทวมนุสฺสา   ยทิท   
ป ฺจกามคุณา    ฯ   ตเมน   ตถาคโต   อุตฺตรึ   วิเนติ   เอหิ   ตฺว   
ภิกฺขุ   สลีวา  โหหิ  ปาติโมกฺขสวรสวุโต  วิหราหิ  อาจารโคจรสมฺปนฺโน   
อณุมตฺเตสุ       วชฺเชส ุ     ภยทสฺสาวี      สมาทาย      สิกฺขสฺสุ   
สิกฺขาปเทสูติ   ฯ   ยโต   โข  อคฺคิเวสฺสน  อริยสาวโก  สีลวา  โหติ   
ปาติโมกฺขสวรสวุโต     วิหรติ     อาจารโคจรสมฺปนฺโน     อณุมตฺเตสุ   
วชฺเชสุ  ภยทสฺสาวี  สมาทาย  สิกฺขติ  สิกฺขาปเทสุ  ฯ  ตเมน  ตถาคโต   
อุตฺตรึ  วิเนติ  เอหิ  ตฺว  ภิกฺขุ  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาโร  โหหิ  จกฺขุนา   
รูป   ทิสฺวาน   มา   นิมิตฺตคฺคาหี   ฯเปฯ   โส  อิเม  ป ฺจ  นีวรเณ   
#๑ ม. ปจฺจาชาโต ฯ  ๒ โป. ม. ย.ุ ปพฺพชติ ฯ    
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ปหาย   เจตโส  อุปกฺกิเลเส  ป ฺาย  ทุพฺพลีกรเณ  กาเย  กายานุปสฺสี   
วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส  ฯ   
เวทนาสุ    ฯเปฯ    จิตฺเต    ...   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   
อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ   
     [๓๙๗]  เสยฺยถาป  อคฺคิเวสฺสน  หตฺถิทมโก  มหนฺต  ถมฺภ  ปวิย   
นิกฺขนิตฺวา   อาร ฺกสฺส   นาคสฺส  คีวาย  อุปนิพนฺธติ  อาร ฺกาน ฺเจว   
สีลาน  อภินมิฺมทนาย  อาร ฺกาน ฺเจว  สรสงฺกปฺปาน  ๑  อภินิมฺมทนาย   
อาร ฺกาน ฺเจว     ทรถกิลมถปรฬิาหาน     อภินิมฺมทนาย    คามนฺเต   
อภิรมาปนาย     มนุสฺสกนฺเตสุ     สีเลสุ     สมาทปนาย    เอวเมว   
โข    อคฺคิเวสฺสน    อริยสาวกสฺส    อิเม    จตฺตาโร   สติปฏานา   
เจตโส  อุปนิพนฺธา  นาม  โหนฺติ  เคหสิตาน ฺเจว  สีลาน  อภินมิฺมทนาย   
เคหสิตาน ฺเจว     สรสงฺกปฺปาน     อภินิมฺมทนาย     เคหสิตาน ฺเจว   
ทรถกลิมถปริฬาหาน       อภินิมฺมทนาย       ายสฺส       อธิคมาย   
นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย ฯ   
     [๓๙๘]  ตเมน  ตถาคโต  อุตฺตรึ  วิเนติ  เอหิ  ตฺว  ภิกฺขุ กาเย   
กายานุปสฺสี   วิหราหิ   มา   จ   กายูปส ฺหิต   วิตกฺก   วิตกฺเกสิ  ฯ   
เวทนาสุ   ...   จิตฺเต  ...  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหราหิ  มา  จ   
ธมฺมูปส ฺหิต   วิตกฺก   วิตกฺเกสีติ   ฯ   โส   วิตกฺกวิจาราน   วูปสมา   
อชฺฌตฺต    สมฺปสาทน    เจตโส    เอโกทิภาว    อวิตกฺก    อวิจาร   
สมาธิช   ปติสุข   ทุติย   ฌาน   ฯเปฯ   ตติย   ฌาน   ...  จตุตฺถ   
#๑ ยุ. สงฺกปปฺาน ฯ    
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ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ   
     [๓๙๙]  โส  เอว  สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ   
วิคตูปกฺกิเลเส     มุทุภูเต     กมฺมนิเย      ิเต     อาเน ฺชปฺปตฺเต   
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณาย   จิตฺต   อภินินฺนาเมติ   ฯ   โส   อเนกวิหิต   
ปุพฺเพนิวาส   อนุสฺสรติ   เสยฺยถีท   เอกมฺป   ชาตึ   เทฺวป   ชาติโย   
ฯเปฯ อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ ฯ   
     [๔๐๐]  โส  เอว  สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ   
วิคตูปกฺกิเลเส   มุทุภูเต   กมฺมนิเย    ิเต   อาเน ฺชปฺปตฺเต   สตฺตาน   
จุตูปปาตาณาย    จิตฺต   อภินินฺนาเมติ   ฯ   โส   ทิพฺเพน   จกฺขุนา   
วิสุทฺเธน   อติกฺกนฺตมานุสเกน   สตฺเต   ปสฺสติ  จวมาเน  อุปปชฺชมาเน   
หีเน   ปณีเต  สุวณฺเณ  ทพฺุพณฺเณ  สุคเต  ทุคฺคเต  ฯเปฯ  ยถากมฺมูปเค   
สตฺเต ปชานาติ ฯ   
     [๔๐๑]  โส  เอว  สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ   
วิคตูปกฺกิเลเส   มุทุภูเต   กมฺมนิเย    ิเต   อาเน ฺชปฺปตฺเต  อาสวาน            
ขยาณาย   จิตฺต   อภินินฺนาเมติ   ฯ   โส   อิท   ทกฺุขนฺติ   ยถาภูต   
ปชานาติ   อย   ทุกฺขสมุทโยติ   ยถาภตู   ปชานาติ  อย  ทกฺุขนิโรโธติ   
ยถาภูต    ปชานาติ    อย    ทุกฺขนิโรธคามินี    ปฏิปทาติ    ยถาภูต   
ปชานาติ     ฯ     อิเม    อาสวาติ    ยถาภูต    ปชานาติ    อย   
อาสวสมุทโยติ    ยถาภูต    ปชานาติ   อย   อาสวนิโรโธติ   ยถาภูต   
ปชานาติ   อย   อาสวนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   ยถาภูต   ปชานาติ  ฯ    
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ตสฺส   เอว   ชานโต   เอว   ปสฺสโต   กามาสวาป   จิตฺต  วิมุจฺจติ   
ภวาสวาป   จิตฺต   วิมุจฺจติ   อวิชชฺาสวาป   จิตฺต   วิมุจฺจติ  วิมุตฺตสฺมึ   
วิมุตฺตมิติ    าณ    โหติ    ขีณา    ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   
กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ฯ   
     [๔๐๒]   โส   ภิกฺขุ  ขโม  สีตสฺส  อุณฺหสฺส  ชฆิจฺฉาย  ปปาสาย   
ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสาน     ทุรุตฺตาน    ทุราคตาน    วจนปถาน   
อุปฺปนฺนาน   สารีริกาน   เวทนาน   ทุกขฺาน   ติปฺปาน  ขราน  กฏกาน   
อสาตาน    อมนาปาน    ปาณหราน    อธิวาสิกชาติโก    โหติ    ฯ   
สพฺพราคโทสโมหนิหต  นินฺนิตกสาโว  อาหุเนยฺโย  ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย   
อ ฺชลิกรณีโย อนุตฺตร ปุ ฺกฺเขตฺต โลกสฺส ฯ   
     [๔๐๓]   มหลฺลโก   เจป   อคฺคิเวสฺสน  ร ฺโ  นาโค  อทนฺโต   
อวินีโต    กาล    กโรติ    อทนฺตมรณ    มหลลฺโก   ร ฺโ   นาโค   
มโต  ๑  กาลกโตเตฺวว  สงฺข  คจฺฉติ  ฯ  มชฺฌิโม  เจป  อคฺคิเวสฺสน   
ร ฺโ  นาโค  ...  ทหโร  เจป  อคฺคิเวสฺสน  ร ฺโ  นาโค  อทนฺโต   
อวินีโต   กาล   กโรติ   อทนฺตมรณ   ทหโร   ร ฺโ   นาโค   มโต   
กาลกโตเตฺวว   สงฺข   คจฺฉติ   เอวเมว   โข   อคฺคิเวสฺสน   เถโร   
เจป   ภิกฺขุ   อขีณาสโว   กาล   กโรติ   อทนฺตมรณ   เถโร   ภิกฺขุ   
มโต   กาลกโตเตฺวว   สงฺข   คจฺฉติ   ฯ  มชฺฌิโม  เจป  อคฺคิเวสฺสน   
ภิกฺขุ   ...   นโว  เจป  อคฺคิเวสฺสน  ภิกฺขุ  อขีณาสโว  กาล  กโรติ   
อทนฺตมรณ นโว ภิกฺขุ มโต กาลกโตเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ มโตติ น ทิสฺสติ ฯ    
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     [๔๐๔]   มหลฺลโก   เจป   อคฺคิเวสฺสน  ร ฺโ  นาโค  สุทนฺโต   
สุวินีโต    กาล    กโรติ    ทนฺตมรณ    มหลฺลโก    ร ฺโ   นาโค   
มโต   กาลกโตเตฺวว   สงฺข   คจฺฉติ   ฯ  มชฺฌิโม  เจป  อคฺคิเวสฺสน   
ร ฺโ  นาโค  ...  ทหโร  เจป  อคฺคิเวสฺสน  ร ฺโ  นาโค  สุทนฺโต   
สุวินีโต    กาล   กโรติ   ทนฺตมรณ   ทหโร   ร ฺโ   นาโค   มโต   
กาลกโตเตฺวว   สงฺข   คจฺฉติ   เอวเมว   โข   อคฺคิเวสฺสน   เถโร   
เจป    ภิกฺขุ    ขีณาสโว   กาล   กโรติ   ทนฺตมรณ   เถโร   ภิกฺขุ   
มโต   กาลกโตเตฺวว   สงฺข   คจฺฉติ   ฯ  มชฺฌิโม  เจป  อคฺคิเวสฺสน   
ภิกฺขุ   ...   นโว   เจป  อคฺคิเวสฺสน  ภิกฺขุ  ขีณาสโว  กาล  กโรติ   
ทนฺตมรณ นโว ภิกฺขุ มโต กาลกโตเตฺวว สงฺข คจฺฉตีติ ฯ   
     อิทมโวจ   ภควา   อตฺตมโน   อจิรวโต   สมณุทฺเทโส   ภควโต   
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ   
                 ทนฺตภูมิสุตฺต นิฏ ิต ป ฺจม ฯ   
                       ________    
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                        ภูมิชสุตฺต   
     [๔๐๕]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
เวฬุวเน   กลนฺทกนิวาเป   ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  ภูมิโช  ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   เยน  ชยเสนสฺส  ราชกุมารสฺส  นิเวสน   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต   อาสเน   นสิีทิ   ฯ  อถ  โข   
ชยเสโน   ราชกุมาโร   เยนายสฺมา  ภูมิโช  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
อายสฺมตา    ภูมิเชน    สทฺธึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย   
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
     [๔๐๖]  เอกมนฺต  นิสนิฺโน  โข  ชยเสโน  ราชกมุาโร อายสฺมนฺต   
ภูมิช    เอตทโวจ    สนฺติ    โภ    ภูมชิ    เอเก   สมณพฺราหฺมณา   
เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   อาส ฺเจป  กริตฺวา  พฺรหมฺจริย  จรนฺติ  ๑   
อภพฺพา   ผลสฺส   อธิคมาย   อนาส ฺเจป   กริตฺวา  พฺรหฺมจริย  จรนฺติ   
อภพฺพา     ผลสฺส     อธิคมาย    อาส ฺจ    อนาส ฺเจป    กริตฺวา   
พฺรหฺมจริย   จรนฺติ   อภพฺพา   ผลสฺส   อธิคมาย   เนวาสนานาส ฺเจป   
กริตฺวา    พฺรหฺมจริย    จรนฺติ   อภพฺพา   ผลสฺส   อธิคมายาติ   อิธ   
โภโต ภูมิชสสฺ สตฺถา กึวาที กึทิฏ ี ๒ กิมกฺขายีติ ฯ   
     [๔๐๗]  น  โข  เมต  ราชกุมาร  ภควโต  สมฺมขุา  สุต สมฺมุขา   
ปฏิคฺคหิต   าน ฺจ   โข   เอต  วิชชฺติ  ย  ภควา  เอว  พฺยากเรยฺย   
อาส ฺเจป   กริตฺวา   อโยนิโส   พฺรหฺมจริย   จรนฺติ   อภพฺพา  ผลสฺส   
#๑ ยุ. สพฺพตฺถ จรติ อภพฺโพติ ทิสฺสติ ฯ  ๒ โป. ม. ยุ. กึทฏิ ีติ   
#อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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อธิคมาย    อนาส ฺเจป    กริตฺวา    อโยนิโส    พฺรหฺมจริย   จรนฺติ   
อภพฺพา   ผลสฺส   อธิคมาย   อาส ฺจ   อนาส ฺเจป  กริตฺวา  อโยนิโส   
พฺรหฺมจริย   จรนฺติ   อภพฺพา   ผลสฺส   อธิคมาย   เนวาสนานาส ฺเจป   
กริตฺวา   อโยนิโส   พฺรหฺมจริย   จรนฺติ   อภพฺพา   ผลสฺส   อธิคมาย   
อาส ฺเจป    กริตฺวา   โยนิโส   พฺรหฺมจริย   จรนฺติ   ภพฺพา   ผลสฺส   
อธิคมาย    อนาส ฺเจป    กริตฺวา    โยนิโส    พฺรหฺมจริย    จรนฺติ   
ภพฺพา   ผลสสฺ   อธิคมาย   อาส ฺจ   อนาส ฺเจป   กริตฺวา   โยนิโส   
พฺรหฺมจริย    จรนฺติ   ภพฺพา   ผลสฺส   อธิคมาย   เนวาสนานาส ฺเจป   
กริตฺวา   โยนิโส   พฺรหฺมจริย   จรนฺติ   ภพฺพา   ผลสฺส   อธิคมายาติ   
น   โข   เมต   ราชกุมาร  ภควโต  สมฺมุขา  สุต  สมฺมุขา  ปฏิคฺคหิต   
าน ฺจ  โข  เอต  วิชฺชติ  ย  ภควา เอว พฺยากเรยฺยาติ ฯ สเจ [๑]   
โภโต   ภูมิชสฺส   สตฺถา   เอววาที   เอวทิฏ ี   เอวมกฺขายี   อทฺธา   
โภโต    ภูมชิสฺส   สตฺถา   สพฺเพสเยว   ปุถุสมณพฺราหฺมณาน   มทฺุธาน   
ม ฺเ    อาหจฺจ   ติฏตีติ   ฯ   อถ   โข   ชยเสโน   ราชกุมาโร   
อายสฺมนฺต ภูมิช สเกเนว ถาลิปาเกน ปริวิสิ ฯ   
     [๔๐๘]  อถ  โข  อายสฺมา  ภูมิโช  ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต   
เยน       ภควา       เตนุปสงฺกมิ      อุปสงฺกมิตฺวา      ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินโฺน  โข  อายสฺมา   
ภูมิโช   ภควนฺต   เอตทโวจ   อิธาห  ภนฺเต  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย   เยน   ชยเสนสฺส  ราชกุมารสฺส  นิเวสน  เตนุปสงฺกมึ   
#๑ ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร โขสทฺโท อตฺถิ ฯ    
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อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต  อาสเน  นิสทีึ  ฯ  อถ  โข  ภนฺเต  ชยเสโน   
ราชกุมาโร   เยนาห   เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  มยา  สทฺธึ  สมฺโมทิ   
สมฺโมทนีย   กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข  ภนฺเต  ชยเสโน  ราชกุมาโร  ม  เอตทโวจ  สนฺติ  โภ   
ภูมิช   เอเก   สมณพฺราหฺมณา   เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   อาส ฺเจป   
กริตฺวา     พฺรหฺมจริย     จรนฺติ     อภพฺพา     ผลสฺส    อธิคมาย   
อนาส ฺเจป   กริตฺวา   พฺรหฺมจริย   จรนฺติ   อภพฺพา  ผลสฺส  อธคิมาย   
อาส ฺจ   อนาส ฺเจป   กริตฺวา   พฺรหฺมจริย   จรนฺติ   อภพฺพา  ผลสฺส   
อธิคมาย   เนวาสนานาส ฺเจป   กริตฺวา   พฺรหฺมจริย   จรนฺติ  อภพฺพา   
ผลสฺส   อธิคมายาติ   อิธ   โภโต   ภูมชิสฺส   สตฺถา   กึวาที  กึทิฏ ี   
กิมกฺขายีติ  ฯ  เอว  วุตฺเต  อห  ภนฺเต  ชยเสน  ราชกุมาร เอตทโวจ   
น   โข   เมต   ราชกุมาร  ภควโต  สมฺมุขา  สุต  สมฺมุขา  ปฏิคฺคหิต   
าน ฺจ   โข   เอต  วิชชฺติ  ย  ภควา  เอว  พฺยากเรยฺย  อาส ฺเจป   
กริตฺวา   อโยนิโส   พฺรหฺมจริย   จรนฺติ   อภพฺพา   ผลสฺส   อธิคมาย   
อนาส ฺเจป   กริตฺวา   อโยนิโส   พฺรหฺมจริย   จรนฺติ  อภพฺพา  ผลสฺส   
อธิคมาย    อาส ฺจ    อนาส ฺเจป    กรตฺิวา   อโยนโิส   พฺรหฺมจริย   
จรนฺติ    อภพฺพา    ผลสสฺ   อธิคมาย   เนวาสนานาส ฺเจป   กริตฺวา   
อโยนิโส   พฺรหฺมจริย   จรนฺติ   อภพฺพา   ผลสฺส  อธิคมาย  อาส ฺเจป   
กริตฺวา    โยนิโส    พฺรหฺมจริย   จรนฺติ   ภพฺพา   ผลสฺส   อธิคมาย   
อนาส ฺเจป   กริตฺวา   ...   อาส ฺจ   อนาส ฺเจป   กริตฺวา   ... เนวาส-   
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นานาส ฺเจป  กริตฺวา  โยนิโส  พฺรหฺมจริย  จรนฺติ  ภพฺพา  ผลสฺส   
อธิคมายาติ   น  โข  เมต  ราชกุมาร  ภควโต  สมฺมขุา  สุต  สมมฺุขา   
ปฏิคฺคหิต  าน ฺจ  โข  เอต  วิชฺชติ  ย  ภควา  เอว พฺยากเรยฺยาติ ฯ   
สเจ   โภโต  ภูมิชสฺส  สตฺถา  เอววาที  เอวทิฏ ี  เอวมกฺขายี  อทฺธา   
โภโต    ภูมชิสฺส   สตฺถา   สพฺเพสเยว   ปุถุสมณพฺราหฺมณาน   มทฺุธาน   
ม ฺเ   อาหจฺจ   ติฏตีติ   ฯ   กจฺจาห   ภนฺเต  เอว  ปุฏโ  เอว   
พฺยากรมาโน   วุตฺตวาที  เจว  ภควโต  โหมิ  น  จ  ภควนฺต  อภูเตน   
อพฺภาจิกฺขามิ   ธมฺมสฺส   จานุธมฺม  พฺยากโรมิ  น  จ  โกจิ  สหธมฺมิโก   
วาทานุวาโท คารยฺหฏาน อาคจฺฉตีติ ฯ   
     [๔๐๙]   ตคฺฆ   ตฺว   ภูมิช   เอว  ปุฏโ  เอว  พฺยากรมาโน   
วุตฺตวาที  เจว  เม  ๑  โหสิ  น  จ  ม  อภูเตน อพฺภาจิกฺขสิ ธมฺมสฺส   
จานุธมฺม    พฺยากโรสิ    น    จ   โกจิ   สหธมฺมิโก   วาทานุวาโท   
คารยฺหฏาน   อาคจฺฉติ   ฯ   เย   หิ   เกจิ   ภูมชิ   สมณา   วา   
พฺราหฺมณา  วา  มิจฺฉาทิฏ ิโน  มิจฺฉาสงฺกปฺปา  มิจฺฉาวาจา มิจฺฉากมฺมนฺตา   
มิจฺฉาอาชีวา       มิจฺฉาวายามา       มิจฺฉาสตี      มิจฺฉาสมาธิโน   
เต    อาส ฺเจป    กริตฺวา    พฺรหฺมจริย   จรนฺติ   อภพฺพา   ผลสฺส   
อธิคมาย    อนาส ฺเจป    กริตฺวา    พฺรหฺมจริย    จรนฺติ    อภพฺพา   
ผลสฺส    อธิคมาย    อาส ฺจ    อนาส ฺเจป    กริตฺวา    พฺรหฺมจริย   
จรนฺติ    อภพฺพา    ผลสสฺ   อธิคมาย   เนวาสนานาส ฺเจป   กริตฺวา   
พฺรหฺมจริย    จรนฺติ   อภพฺพา   ผลสฺส   อธิคมาย   ต   กิสฺส   เหตุ   
#๑ ยุ. ภควโตติ ทิสฺสติ ฯ    
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อโยนิโส ๑ ภูมิช ผลสฺส อธิคมาย ฯ   
     [๔๑๐]    เสยฺยถาป    ภูมิช   ปุรโิส   เตลตฺถิโก   เตลคเวสีน   
เตลปริเยสน  จรมาโน  วาลิก  โทณิยา  อากีริตฺวา  อุทเกน  ปริปโฺผสก   
ปริปฺโผสก   ปเฬยฺย   อาส ฺเจป   กริตฺวา  วาลิก  โทณิยา  อากีริตฺวา   
อุทเกน   ปรปิฺโผสก   ปรปิฺโผสก   ปเฬยฺย  อภพฺโพ  เตลสฺส  อธิคมาย   
อนาส ฺเจป   กริตฺวา   วาลิก  โทณิยา  อากีริตฺวา  อุทเกน  ปริปโฺผสก   
ปริปฺโผสก     ปเฬยฺย     อภพฺโพ    เตลสฺส    อธิคมาย    อาส ฺจ   
อนาส ฺเจป   กริตฺวา   วาลิก  โทณิยา  อากีริตฺวา  อุทเกน  ปริปโฺผสก   
ปริปฺโผสก   ปเฬยฺย   อภพฺโพ   เตลสฺส  อธิคมาย  เนวาสนานาส ฺเจป   
กริตฺวา     วาลิก     โทณิยา    อากีริตฺวา    อุทเกน    ปริปฺโผสก   
ปริปฺโผสก   ปเฬยฺย   อภพฺโพ   เตลสฺส   อธิคมาย   ต   กิสฺส  เหตุ   
อโยนิโส   ภูมิช   เตลสฺส   อธิคมาย   เอวเมว   โข  ภูมิช  เย  หิ   
เกจิ   สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา   มจฺิฉาทิฏ ิโน   มิจฺฉาสงฺกปฺปา   
มิจฺฉาวาจา   มิจฺฉากมฺมนฺตา   มิจฺฉาอาชีวา   มิจฺฉาวายามา   มิจฺฉาสตี   
มิจฺฉาสมาธิโน    เต    อาส ฺเจป    กรตฺิวา    พฺรหฺมจริย    จรนฺติ   
อภพฺพา    ผลสฺส    อธึคมาย    อนาส ฺเจป    กริตฺวา    พฺรหฺมจริย   
จรนฺติ   อภพฺพา   ผลสฺส   อธิคมาย   อาส ฺจ   อนาส ฺเจป   กริตฺวา   
พฺรหฺมจริย   จรนฺติ   อภพฺพา   ผลสฺส   อธิคมาย   เนวาสนานาส ฺเจป   
กริตฺวา    พฺรหฺมจริย    จรนฺติ    อภพฺพา    ผลสฺส    อธิคมาย   ต   
กิสฺส เหตุ อโยนิโส ภูมิช ผลสฺส อธิคมาย ฯ   
#๑ ม. ย.ุ สพฺพตฺถ อโยนิ เหสาติ ทิสฺสติ ฯ    
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     [๔๑๑]  เสยฺยถาป  ภูมิช  ปุริโส  ขีรตฺถิโก  ขีรคเวสี ขีรปริเยสน๙   
จรมาโน   คาวึ   ตรุณวจฺฉ  วิสาณโต  อาวิ ฺเชยฺย  อาส ฺเจป  กรตฺิวา   
คาวึ   ตรุณวจฺฉ   วิสาณโต   อาวิ ฺเชยฺย   อภพฺโพ   ขีรสฺส  อธิคมาย   
อนาส ฺเจป    กริตฺวา   ฯเปฯ   เนวาสนานาส ฺเจป   กริตฺวา   คาวึ   
ตรุณวจฺฉ    วิสาณโต   อาวิ ฺเชยฺย   อภพฺโพ   ขีรสฺส   อธิคมาย   ต   
กิสฺส   เหตุ   อโยนิโส   ภูมิช  ขีรสฺส  อธิคมาย  เอวเมว  โข  ภูมิช   
เย   ห ิ  เกจิ   สมณา   วา   พฺราหฺมณา  วา  มิจฺฉาทิฏ ิโน  ฯเปฯ   
มิจฺฉาสมาธิโน   เต   อาส ฺเจป   กริตฺวา  พฺรหฺมจริย  จรนฺติ  อภพฺพา   
ผลสฺส   อธิคมาย   อนาส ฺเจป   กริตฺวา   ...  อาส ฺจ  อนาส ฺเจป   
กริตฺวา  ...  เนวาสนานาส ฺเจป  กริตฺวา  พฺรหฺมจริย  จรนฺติ  อภพฺพา   
ผลสฺส อธิคมาย ต กิสฺส เหตุ อโยนิโส ภูมิช ผลสฺส อธิคมาย ฯ   
     [๔๑๒]   เสยฺยถาป  ภูมิช  ปุริโส  นวนีตตฺถิโก  ๑  นวนีตคเวสี   
นวนีตปริเยสน  จรมาโน  อุทก  กลเส  อาสิ ฺจิตฺวา  มตฺเถน อาวิ ฺเชยฺย   
อาส ฺเจป   กริตฺวา   อุทก   กลเส  อาสิ ฺจิตฺวา  มตฺเถน  อาวิ ฺเชยฺย   
อภพฺโพ   นวนีตสฺส   อธิคมาย   อนาส ฺเจป   กริตฺวา   ...  อาส ฺจ   
อนาส ฺเจป   กริตฺวา  ...  เนวาสนานาส ฺเจป  กริตฺวา  อุทก  กลเส   
อาสิ ฺจิตฺวา    มตฺเถน    อาวิ ฺเชยฺย   อภพฺโพ   นวนีตสฺส   อธิคมาย   
ต   กิสฺส   เหตุ   อโยนิโส  โภ  ภูมิช  นวนีตสฺส  อธิคมาย  เอวเมว   
โข   ภูมิช   เย  ห ิ เกจิ  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  มิจฺฉาทิฏ ิโน   
ฯเปฯ   มิจฺฉาสมาธิโน   เต   อาส ฺเจป   กริตฺวา  พฺรหฺมจริย  จรนฺติ   
#๑ ยุ. โนนีต ... ฯ    
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อภพฺพา    ผลสฺส   อธิคมาย   อนาส ฺเจป   กริตฺวา   ...   อาส ฺจ   
อนาส ฺเจป  กริตฺวา  ...  เนวาสนานาส ฺเจป กริตฺวา พฺรหฺมจริย จรนฺติ   
อภพฺพา   ผลสฺส   อธิคมาย   ต   กิสฺส   เหตุ   อโยนิโส  โภ  ภูมิช   
ผลสฺส อธิคมาย ฯ   
     [๔๑๓]    เสยฺยถาป    ภูมิช   ปุรโิส   อคฺคิตฺถิโก   อคฺคิคเวสี   
อคฺคิปริเยสน   จรมาโน   อลฺล   กฏ   สเสฺนห   อุตฺตรารณึ  อาทาย   
อภิมตฺเถยฺย   อาส ฺเจป   กริตฺวา   อลลฺ   กฏ   สเสฺนห  อุตฺตรารณึ   
อาทาย   อภิมตฺเถยฺย   ๑   อภพฺโพ   อคฺคิสฺส  อธิคมาย  อนาส ฺเจป   
กริตฺวา  ...  อาส ฺจ  อนาส ฺเจป  กริตฺวา  ...  เนวาสนานาส ฺเจป   
กริตฺวา    อลลฺ   กฏ   สเสฺนห   อุตฺตรารณึ   อาทาย   อภิมตฺเถยฺย   
อภพฺโพ    อคฺคิสฺส    อธคิมาย   ต   กสิฺส   เหตุ   อโยนิโส   ภูมชิ   
อคฺคิสฺส   อธิคมาย   เอวเมว   โข   ภูมชิ   เย   ห ิ  เกจิ  สมณา   
วา    พฺราหฺมณา   วา   มิจฺฉาทิฏ ิโน   ฯเปฯ   มิจฺฉาสมาธิโน   เต   
อาส ฺเจป   กริตฺวา   พฺรหฺมจริย   จรนฺติ   อภพฺพา   ผลสฺส  อธิคมาย   
อนาส ฺเจป   กริตฺวา   ...   อาส ฺจ   อนาส ฺเจป   กริตฺวา   ...   
เนวาสนานาส ฺเจป    กรตฺิวา   พฺรหฺมจริย   จรนฺติ   อภพฺพา   ผลสฺส   
อธิคมาย ต กิสฺส เหตุ อโยนิโส ภูมิช ผลสฺส อธิคมาย ฯ   
     [๔๑๔]  เย  จ  ๒  โข  เกจิ  ภูมิช  สมณา วา พฺราหฺมณา วา   
สมฺมาทิฏ ิโน   สมฺมาสงฺกปฺปา  สมฺมาวาจา  สมฺมากมฺมนฺตา  สมฺมาอาชีวา   
สมฺมาวายามา   สมฺมาสตี   สมฺมาสมาธิโน   เต   อาส ฺเจป   กริตฺวา   
#๑ ม. อภิมนเฺถยฺย ฯ  ๒ ม. ย.ุ เย ห ิเกจิ ฯ    
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พฺรหฺมจริย   จรนฺติ   ภพฺพา   ผลสฺส   อธิคมาย   อนาส ฺเจป  กรตฺิวา   
พฺรหฺมจริย     จรนฺติ     ภพฺพา     ผลสสฺ     อธิคมาย     อาส ฺจ   
อนาส ฺเจป   กริตฺวา   พฺรหฺมจริย   จรนฺติ   ภพฺพา   ผลสฺส  อธิคมาย   
เนวาสนานาส ฺเจป    กรตฺิวา    พฺรหฺมจริย   จรนฺติ   ภพฺพา   ผลสฺส   
อธิคมาย ต กสิฺส เหตุ โยนโิส ภูมิช ผลสฺส อธิคมาย ฯ   
     [๔๑๕]  เสยฺยถาป  ภูมิช ปุรโิส เตลตฺถิโก เตลคเวสี เตลปริเยสน   
จรมาโน    ติลปฏ    โทณิยา    อากีรตฺิวา    อุทเกน    ปริปโฺผสก   
ปริปฺโผสก     ปเฬยฺย    อาส ฺเจป    กริตฺวา    ติลปฏ    โทณิยา   
อากีริตฺวา   อุทเกน   ปริปโฺผสก   ปริปโฺผสก  ปเฬยยฺ  ภพฺโพ  เตลสฺส   
อธิคมาย  อนาส ฺเจป  กรตฺิวา  ...  อาส ฺจ  อนาส ฺเจป กริตฺวา ...   
เนวาสนานาส ฺเจป   กรตฺิวา   ติลปฏ   โทณิยา   อากีริตฺวา  อุทเกน   
ปริปฺโผสก    ปริปฺโผสก    ปเฬยฺย   ภพฺโพ   เตลสฺส   อธิคมาย   ต   
กิสฺส    เหตุ   โยนิโส   ภูมิช   เตลสฺส   อธิคมาย   เอวเมว   โข   
ภูมิช   เย   หิ   เกจิ   สมณา   วา   พฺราหฺมณา  วา  สมฺมาทิฏ ิโน   
ฯเปฯ    สมฺมาสมาธิโน    เต    อาส ฺเจป    กริตฺวา    พฺรหฺมจริย   
จรนฺติ   ภพฺพา   ผลสฺส  อธิคมาย  อนาส ฺเจป  กริตฺวา  ...  อาส ฺจ   
อนาส ฺเจป   กริตฺวา   ...   เนวาสนานาส ฺเจป  กริตฺวา  พฺรหฺมจริย   
จรนฺติ   ภพฺพา   ผลสฺส   อธิคมาย   ต   กิสฺส   เหตุ  โยนิโส  ภูมชิ   
ผลสฺส อธิคมาย ฯ   
     [๔๑๖]  เสยฺยถาป  ภูมิช  ปุริโส  ขีรตฺถิโก  ขีรคเวสี ขีรปริเยสน    
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จรมาโน   คาวึ   ตรุณวจฺฉ   ถนโต   อาวิ ฺเชยฺย  อาส ฺเจป  กริตฺวา   
คาวึ    ตรุณวจฺฉ    ถนโต   อาวิ ฺเชยฺย   ภพฺโพ   ขีรสฺส   อธิคมาย   
อนาส ฺเจป   กริตฺวา   ...   อาส ฺจ   อนาส ฺเจป   กริตฺวา   ...   
เนวาสนานาส ฺเจป  กริตฺวา  คาวึ  ตรุณวจฺฉ  ถนโต  อาวิ ฺเชยฺย ภพฺโพ   
ขีรสฺส   อธิคมาย   ต   กิสสฺ   เหตุ  โยนิโส  ภูมชิ  ขีรสฺส  อธิคมาย   
เอวเมว   โข   ภูมิช   เย   หิ   เกจิ  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา   
สมฺมาทิฏ ิโน   ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิโน   เต  อาส ฺเจป  กริตฺวา  ...   
อาส ฺจ   อนาส ฺเจป   กริตฺวา   ...   เนวาสนานาส ฺเจป   กรตฺิวา   
พฺรหฺมจริย    จรนฺติ    ภพฺพา   ผลสฺส   อธิคมาย   ต   กิสฺส   เหตุ   
โยนิโส ภูมชิ ผลสฺส อธิคมาย ฯ   
     [๔๑๗]   เสยฺยถาป   ภูมิช   ปุรโิส   นวนีตตฺถิโก   นวนีตคเวสี   
นวนีตปริเยสน  จรมาโน  ทธ ึ กลเส  อาสิ ฺจิตฺวา  มตฺเถน  อาวิ ฺเชยฺย   
อาส ฺเจป   กริตฺวา   ทธ ึ  กลเส   อาสิ ฺจิตฺวา  มตฺเถน  อาวิ ฺเชยฺย   
ภพฺโพ   นวนีตสฺส   อธิคมาย   อนาส ฺเจป   กริตฺวา   ...   อาส ฺจ   
อนาส ฺเจป   กริตฺวา   ...  เนวาสนานาส ฺเจป  กริตฺวา  ทธึ  กลเส   
อาสิ ฺจิตฺวา    มตฺเถน    อาวิ ฺเชยฺย    ภพฺโพ   นวนีตสฺส   อธิคมาย   
ต    กิสฺส   เหตุ   โยนิโส   ภูมิช   นวนีตสฺส   อธิคมาย   เอวเมว   
โข   ภูมิช   เย  ห ิ เกจิ  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  สมฺมาทิฏ ิโน   
ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิโน   เต   อาส ฺเจป   กริตฺวา  พฺรหฺมจริย  จรนฺติ   
ภพฺพา  ผลสฺส  อธิคมาย  อนาส ฺเจป  กริตฺวา  ... อาส ฺจ อนาส ฺเจป    
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กริตฺวา    ...    เนวาสนานาส ฺเจป   กริตฺวา   พฺรหฺมจริย   จรนฺติ   
ภพฺพา   ผลสสฺ   อธิคมาย   ต   กิสฺส   เหตุ   โยนิโส  ภูมิช  ผลสสฺ   
อธิคมาย ฯ   
     [๔๑๘]    เสยฺยถาป    ภูมิช   ปุรโิส   อคฺคิตฺถิโก   อคฺคิคเวสี   
อคฺคิปริเยสน   จรมาโน   สุกฺข   กฏ   โกฬาป   อุตฺตรารณึ  อาทาย   
อภิมตฺเถยฺย   ภพฺโพ   อคฺคิสฺส   อธิคมาย   อาส ฺเจป   กริตฺวา  ...   
อนาส ฺเจป   กริตฺวา   ...   อาส ฺจ   อนาส ฺเจป   กริตฺวา   ...   
เนวาสนานาส ฺเจป   กรตฺิวา  สุกฺข  กฏ  โกฬาป  อุตฺตรารณึ  อาทาย   
อภิมตฺเถยฺย   ภพฺโพ   อคฺคิสฺส   อธิคมาย   ต   กิสฺส   เหตุ  โยนิโส   
ภูมิช   อคฺคิสฺส   อธิคมาย  เอวเมว  โข  ภูมิช  เย  หิ  เกจิ  สมณา   
วา     พฺราหฺมณา    วา    สมฺมาทิฏ ิโน    สมฺมาสงฺกปฺปา    ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธิโน   เต   อาส ฺเจป   กรตฺิวา   พฺรหฺมจริย  จรนฺติ  ภพฺพา   
ผลสฺส   อธิคมาย   อนาส ฺเจป   กริตฺวา   พฺรหฺมจริย   จรนฺติ  ภพฺพา   
ผลสฺส   อธิคมาย   อาส ฺจ   อนาส ฺเจป   กริตฺวา  พฺรหฺมจริย  จรนฺติ   
ภพฺพา   ผลสสฺ   อธิคมาย   เนวาสนานาส ฺเจป   กริตฺวา   พฺรหฺมจริย   
จรนฺติ   ภพฺพา   ผลสฺส   อธิคมาย   ต   กิสฺส   เหตุ  โยนิโส  ภูมชิ   
ผลสฺส อธิคมาย ฯ   
     [๔๑๙]  สเจ โข [๑] ภูมิช ชยเสนสฺส ราชกุมารสฺส อิมา จตสฺโส   
อุปมา   ปฏิภาเสยฺยุ   อนจฺฉริย   เต  ชยเสโน  ราชกมุาโร  ปสีเทยฺย   
ปสนฺโน   จ   เต   ปสนฺนาการ  กเรยฺยาติ  ฯ  กุโต  ปน  ม  ภนฺเต   
#๑ โป. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ อตฺถิ ฯ    
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ชยเสนสฺส    ราชกุมารสฺส    อิมา    จตสฺโส   อุปมา   ปฏิภาสิสฺสนฺติ   
อนจฺฉริยา ปุพฺเพ อสฺสุตปุพฺพา เสยฺยถาป ภควนฺตนฺติ ฯ   
     อิทมโวจ   ภควา   อตฺตมโน   อายสฺมา  ภูมิโช  ภควโต  ภาสิต   
อภินนฺทีติ ฯ   
                   ภูมิชสุตฺต นิฏ ิต ฉฏ ฯ   
                       ___________    
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                       อนุรุทฺธสุตฺต   
     [๔๒๐]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   อถ  โข  ป ฺจกงฺโค  ถปติ   
อ ฺตร   ปุริส   อามนฺเตสิ   เอหิ   ตฺว   อมฺโภ   ปุรสิ  เยนายสฺมา   
อนุรุทฺโธ    เตนุปสงฺกม    อุปสงฺกมิตฺวา    มม   วจเนน   อายสฺมโต   
อนุรุทฺธสฺส   ปาเท   สิรสา   วนฺทาหิ  [๑]  ป ฺจกงฺโค  ภนฺเต  ถปติ   
อายสฺมโต    อนุรุทฺธสฺส   ปาเท   สิรสา   วนฺทตีติ   เอว ฺจ   วเทหิ   
อธิวาเสตุ   กริ   ภนฺเต   อายสฺมา   อนุรุทฺโธ   ป ฺจกงฺคสฺส  ถปติสฺส   
สฺวาตนาย   อตฺตจตุตฺโถ   ภตฺต   เยน   จ   กิร   ภนฺเต   อายสฺมา   
อนุรุทฺโธ  ปเควตร  อาคจฺเฉยฺย  ป ฺจกงฺโค  ภนฺเต  ๒  ถปติ พหุกิจฺโจ   
พหุกรณีโย   ราชกรณีเยนาติ   ฯ   เอว   ภนฺเตติ   โข   โส  ปรุิโส   
ป ฺจกงฺคสฺส   ถปติสฺส   ปฏิสฺสุตฺวา   เยนายสฺมา  อนุรุทฺโธ  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมนฺต   อนุรุทฺธ   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   โส  ปุรโิส  อายสฺมนฺต  อนุรุทฺธ  เอตทโวจ   
ป ฺจกงฺโค    ภนฺเต   ถปติ   อายสฺมโต   อนุรุทฺธสฺส   ปาเท   สิรสา   
วนฺทติ   เอว ฺจ   วเทติ   อธิวาเสตุ  กริ  ภนฺเต  อายสฺมา  อนุรทฺุโธ   
ป ฺจกงฺคสฺส    ถปติสฺส    สฺวาตนาย   อตฺตจตุตฺโถ   ภตฺต   เยน   จ   
กิร   ภนฺเต   อายสฺมา   อนุรุทฺโธ   ปเควตร  อาคจฺเฉยฺย  ป ฺจกงฺโค   
ภนฺเต   ถปติ   พหุกิจฺโจ   พหุกรณีโย   ราชกรณีเยนาติ  ฯ  อธิวาเสสิ   
#๑ ยุ. เอตฺถนตฺเร เอว ฺจ วเทหีติ ทิสฺสติ ฯ  ๒ ยุ. ภนฺเตติ นตฺถิ ฯ    
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โข อายสฺมา อนุรุทฺโธ ตุณฺหีภาเวน ฯ   
     [๔๒๑]  อถ  โข  อายสฺมา  อนุรุทโฺธ  ตสฺสา  รตฺติยา  อจฺจเยน   
ปุพฺพณฺหสมย     นิวาเสตฺวา    ปตฺตจีวรมาทาย    เยน    ป ฺจกงฺคสฺส   
ถปติสฺส    นเิวสน    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต   อาสเน   
นิสีทิ   ฯ   อถ   โข   ป ฺจกงฺโค  ถปติ  อายสฺมนฺต  อนุรุทฺธ  ปณีเตน   
ขาทนีเยน   โภชนีเยน   สหตฺถา  สนฺตปฺเปสิ  สมฺปวาเรสิ  ฯ  อถ  โข   
ป ฺจกงฺโค    ถปติ    อายสฺมนฺต    อนุรุทฺธ   ภุตฺตาวึ   โอนีตปตฺตปาณึ   
อ ฺตร    นจี   อาสน   คเหตฺวา   เอกมนต   นิสีท ิ  ฯ   เอกมนฺต   
นิสินฺโน    โข   ป ฺจกงฺโค   ถปติ   อายสฺมนฺต   อนุรุทฺธ   เอตทโวจ   
อิธ   ม  ๑  ภนฺเต  เถรา  ภิกฺขู  อุปสงฺกมิตฺวา  เอวมาหสุ  อปฺปมาณ   
คหปติ   เจโตวิมุตฺตึ   ภาเวหีติ   เอกจฺเจ  เถรา  เอวมาหสุ  มหคฺคต   
คหปติ    เจโตวิมุตฺตึ    ภาเวหีติ    ยา   จาย   ภนฺเต   อปฺปมาณา   
เจโตวิมุตฺติ  ยา  จ  มหคฺคตา  เจโตวิมุตฺติ  อิเม  ธมมฺา นานตฺถา เจว   
นานาพฺย ฺชนา   จ   อุทาหุ  เอกตฺถา  พฺย ฺชนเมว  นานนฺติ  ฯ  เตนหิ   
คหปติ    ต ฺเเวตฺถ    ปฏิภาตุ   อปณฺณกนฺเต   อิโต   ภวิสฺสตีติ   ฯ   
มยฺห   โข   ภนฺเต   เอว   โหติ  ยา  จาย  อปฺปมาณา  เจโตวิมุตฺติ   
ยา     จ    มหคฺคตา    เจโตวิมุตฺติ    อิเม    ธมฺมา    เอกตฺถา   
พฺย ฺชนเมว นานนฺติ ฯ   
     [๔๒๒]   ยา   จาย   คหปติ   อปฺปมาณา  เจโตวิมุตฺติ  ยา  จ   
มหคฺคตา   เจโตวิมุตฺติ   อิเม   ธมฺมา  นานตฺถา  เจว  นานาพฺย ฺชนา   
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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จ  ตทิมินาเปต  คหปติ  ปริยาเยน  เวทิตพฺพ  ยถา  ปนิเม  ๑  ธมมฺา   
นานตฺถา   เจว   นานาพฺย ฺชนา  จ  ฯ  กตมา  จ  คหปติ  อปฺปมาณา   
เจโตวิมุตฺติ   ฯ   อิธ   คหปติ   ภิกฺขุ  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   ...  มทุิตาสหคเตน   
เจตสา    ...    อุเปกฺขาสหคเตน   เจตสา   เอก   ทิส   ผริตฺวา   
วิหรติ   ตถา   ทุติย   ตถา   ตติย   ตถา   จตุตฺถ   อิติ   อุทฺธมโธ   
ติริย    สพฺพธิ    สพฺพตฺตตาย    สพฺพาวนฺต   โลก   อุเปกฺขาสหคเตน   
เจตสา   วิปุเลน   มหคฺคเตน   อปฺปมาเณน   อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน   
ผริตฺวา วิหรติ อย วุจฺจติ คหปติ อปฺปมาณา เจโตวิมุตฺติ ฯ   
     [๔๒๓]   กตมา  จ  ๒  คหปติ  มหคฺคตา  เจโตวิมุตฺติ  ฯ  อิธ   
คหปติ    ภิกขฺุ    ยาวตา    เอก    รุกฺขมลู    มหคฺคตนฺติ   ผริตฺวา   
อธิมุจฺจิตฺวา   วิหรติ   อย   วุจฺจติ   คหปติ  มหคฺคตา  เจโตวิมุตฺติ  ฯ   
อิธ   ปน   คหปติ   ภิกฺขุ   ยาวตา   เทฺว  วา  ตีณิ  วา  รุกฺขมูลานิ   
มหคฺคตนฺติ   ผริตฺวา   อธิมุจฺจิตฺวา   วิหรติ   อย   ๓  วุจฺจติ  คหปติ   
มหคฺคตา  เจโตวิมุตฺติ  ฯ  อิธ  คหปติ  ภิกฺขุ  ยาวตา  เอก คามกฺเขตฺต   
มหคฺคตนฺติ     ผริตฺวา     อธิมุจฺจิตฺวา     วิหรติ     อย     วุจฺจติ   
คหปติ   มหคฺคตา   เจโตวิมุตฺติ   ฯ   อิธ  ปน  คหปติ  ภิกฺขุ  ยาวตา   
#๑ ม. ย.ุ ปนสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒ ย.ุ จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๓ ม. ยุ. อยมฺป ฯ    
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เทฺว   วา   ตีณิ  วา  คามกฺเขตฺตานิ  มหคฺคตนฺติ  ผริตฺวา  อธิมุจฺจิตฺวา   
วิหรติ   อย   วุจฺจติ   คหปติ   มหคฺคตา  เจโตวิมุตฺติ  ฯ  อิธ  คหปติ   
ภิกฺขุ   ยาวตา   เอก   มหารชฺช   มหคฺคตนฺติ   ผริตฺวา   อธิมุจฺจิตฺวา   
วิหรติ   อย   วุจฺจติ   คหปติ   มหคฺคตา   เจโตวิมุตฺติ   ฯ  อิธ  ปน   
คหปติ   ภิกขฺุ   ยาวตา   เทฺว  วา  ตีณิ  วา  มหารชฺชานิ  มหคฺคตนฺติ   
ผริตฺวา    อธมิุจฺจิตฺวา    วิหรติ    อย    วุจฺจติ   คหปติ   มหคฺคตา   
เจโตวิมุตฺติ   ฯ   อิธ   ปน   คหปติ   ภิกขฺุ   ยาวตา   สมุทฺทปริยนตฺ   
ปวึ    มหคฺคตนฺติ    ผรตฺิวา    อธิมุจฺจิตฺวา    วิหรติ   อย   วุจฺจติ   
คหปติ    มหคฺคตา    เจโตวิมุตฺติ   ฯ   อิมินา   โข   เอต   คหปติ   
ปริยาเยน    เวทิตพฺพ    ยถา    ปนิเม    ธมฺมา   นานตฺถา   เจว   
นานาพฺย ฺชนา จ ฯ   
     [๔๒๔]   จตสฺโส   โข   อิมา   คหปติ  ภวูปปตฺติโย  ฯ  กตมา   
จตสฺโส  ฯ  อิธ  คหปติ  เอกจฺโจ  ปริตฺตาภานิ  ๑ ผริตฺวา อธิมุจฺจิตฺวา   
วิหรติ   ฯ   โส   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา  ปริตฺตาภาน  เทวาน   
สหพฺยต   อุปปชฺชติ  ฯ  อิธ  ปน  คหปติ  เอกจฺโจ  อปฺปมาณาภานิ  ๒   
ผริตฺวา   อธิมุจฺจิตฺวา   วิหรติ   ฯ   โส   กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา   
อปฺปมาณาภาน    เทวาน    สหพฺยต    อุปปชฺชติ    ฯ   อิธ   คหปติ   
เอกจฺโจ   สงฺกิลิฏาภานิ   ๓   ผริตฺวา  อธิมุจฺจิตฺวา  วิหรติ  ฯ  โส   
กายสฺส    เภทา    ปรมฺมรณา    สงฺกลิฏิาภาน    เทวาน   สหพฺยต   
อุปปชฺชติ   ฯ   อิธ  ปน  คหปติ  เอกจฺโจ  ปริสุทฺธาภานิ  ๔  ผรตฺิวา   
#๑ ม. ย.ุ ปรตฺิตาภาติ ฯ ๒ โป. ม. ยุ. อปฺปมาณาภาติ ฯ   
#๓ โป. ม. ย.ุ สงฺกิลิฏาภาติ ฯ ๔ โป ม. ย.ุ ปริสุทธฺาภาติ ฯ    
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อธิมุจฺจิตฺวา   วิหรติ  ฯ  โส  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  ปริสุทธฺาภาน   
เทวาน    สหพฺยต    อุปปชฺชติ    ฯ   อิมา   โข   คหปติ   จตสฺโส   
ภวูปปตฺติโย ฯ   
     [๔๒๕]  โหติ  โข  โส  คหปติ  สมโย  ยา  ตา เทวตา เอกชฺฌ   
สนฺนิปตนฺติ    ตาส    เอกชฺฌ    สนฺนิปติตาน   วณฺณนานตฺต   หิ   โข   
ป ฺายติ   โน   จ   อาภานานตฺต   ฯ   เสยฺยถาป   คหปติ   ปรุิโส   
สมฺพหุลานิ   เตลปฺปทีปานิ   เอก   ฆร   ปเวเสยฺย   เตส  เอก  ฆร   
ปเวสิตาน   อจฺจินานตฺต   หิ   โข   ป ฺาเยถ  โน  จ  อาภานานตฺต   
เอวเมว   โข   คหปติ   โหติ   โข   โส  สมโย  ยา  ตา  เทวตา   
เอกชฺฌ    สนฺนิปตนฺติ    ตาส    เอกชฌฺ    สนฺนิปติตาน   วณฺณนานตฺต   
หิ โข ป ฺายติ โน จ อาภานานตฺต ฯ   
     [๔๒๖]  โหติ  โข  โส  คหปติ  สมโย  ยา  ตา  เทวตา  ตโต   
วิปกฺกมนฺติ    ตาส   ตโต   วิปกฺกมนฺตีน   วณฺณนานตฺต ฺเจว   ป ฺายติ   
อาภานานตฺต ฺจ   ฯ   เสยยฺถาป   คหปติ   ปรุิโส   ตานิ   สมฺพหุลานิ   
เตลปฺปทีปานิ    ตมฺหา    ฆรา   นีหเรยฺย   เตส   ตโต   นีหรนฺตาน   
อจฺจินานตฺต ฺเจว     ป ฺาเยถ    อาภานานตฺต ฺจ    เอวเมว    โข   
คหปติ   โหติ   โข   โส  สมโย  ยา  ตา  เทวตา  ตโต  วิปกฺกมนฺติ   
ตาส      ตโต      วิปกฺกมนฺตีน      วณฺณนานตฺต ฺเจว     ป ฺายติ   
อาภานานตฺต ฺจ ฯ   
     [๔๒๗]   น  โข  คหปติ  ตาส  เทวตาน  เอว  โหติ  อิทมฺหาก    
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นิจฺจนฺติ   วา   ธุวนฺติ   วา  สสฺสตนฺติ  วา  อปจ  ยตฺถ  ยตฺเถว  ตา   
เทวตา   อภินิวิสนฺติ   ตตฺถ   ตตฺเถว   ตา   เทวตา   อภิรมนฺติ   ฯ   
เสยฺยถาป   คหปติ   มกฺขิกาน  กาเชน  วา  ปฏเกน  วา  หริยมานาน   
น   เอว   โหติ   อิทมฺหาก   นิจฺจนฺติ   วา   ธุวนฺติ   วา  สสฺสตนฺติ   
วา   อปจ   ยตฺถ   ยตฺเถว   ตา  มกฺขิกา  อภินิวิสนฺติ  ตตฺถ  ตตฺเถว   
ตา   มกฺขิกา   อภิรมนฺติ   เอวเมว   โข   คหปติ   ตาส   เทวตาน   
น   เอว   โหติ   อิทมฺหาก   นิจฺจนฺติ   วา   ธุวนฺติ   วา  สสฺสตนฺติ   
วา   อปจ   ยตฺถ   ยตฺเถว   ตา  เทวตา  อภินิวิสนฺติ  ตตฺถ  ตตฺเถว   
ตา เทวตา อภิรมนฺตีติ ฯ   
     [๔๒๘]   เอว   วุตฺเต   อายสฺมา  อภิโย  กจฺจาโน  อายสฺมนฺต   
อนุรุทฺธ   เอตทโวจ   สาธุ   ภนฺเต   อนุรุทฺธ   อตฺถ ิ จ  เม  เอตฺถ   
อุตฺตรึ   ปฏิปจฺุฉิตพฺพ   ยา   ตา   ภนฺเต  เทวตา  อาภา  สพฺพา  ตา   
ปริตฺตาภา    อุทาหุ    สนฺเตตฺเถกจฺจา   เทวตา   อปฺปมาณาภาติ   ฯ   
ตทงฺเคน   โข   อาวุโส  กจฺจาน  สนฺเตตฺเถกจฺจา  เทวตา  ปริตฺตาภา   
สนฺติ   ปเนตฺเถกจฺจา  เทวตา  อปฺปมาณาภาติ  ฯ  โก  น ุ โข  ภนฺเต   
อนุรุทฺธ   เหตุ   โก  ปจฺจโย  เยน  ตาส  เทวตาน  เอก  เทวนิกาย   
อุปปนฺนาน   สนฺเตตฺเถกจฺจา   เทวตา  ปริตฺตาภา  สนฺติ  ปเนตฺเถกจฺจา   
เทวตา อปฺปมาณาภาติ ฯ   
     [๔๒๙]   เตนหาวุโส   กจฺจาน  ต ฺเเวตฺถ  ปฏปิุจฺฉิสฺสามิ  ยถา   
เต   ขเมยฺย   ตถา   น   พฺยากเรยฺยาสิ  ฯ  ต  กึ  ม ฺสิ  อาวุโส    
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กจฺจาน   ยฺวาย   ภิกฺขุ   ยาวตา   เอก  รกฺุขมูล  มหคฺคตนฺติ  ผริตฺวา   
อธิมุจฺจิตฺวา   วิหรติ   โย   จาย   ภิกฺขุ   ยาวตา   เทฺว   วา  ตีณิ   
วา   รุกฺขมลูานิ   มหคฺคตนฺติ   ผริตฺวา   อธิมุจฺจิตฺวา   วิหรติ   อิมาส   
อุภินฺน   จิตฺตภาวนาน   กตมา   จิตฺตภาวนา   มหคฺคตตราติ  ฯ  ยฺวาย   
ภนฺเต   ภิกฺขุ   ยาวตา   เทวฺ   วา  ตีณิ  วา  รุกฺขมูลานิ  มหคฺคตนฺติ   
ผริตฺวา    อธมิุจฺจิตฺวา   วิหรติ   อย   อิมาส   อุภินฺน   จิตฺตภาวนาน   
มหคฺคตตราติ ฯ   
     [๔๓๐]   ต  กึ  ม ฺสิ  อาวุโส  กจฺจาน  ยฺวาย  ภิกฺขุ  ยาวตา   
เทฺว   วา   ตีณิ   วา   รุกฺขมูลานิ   มหคฺคตนฺติ  ผริตฺวา  อธิมุจฺจิตฺวา   
วิหรติ   โย   จาย   ภิกฺขุ   ยาวตา   เอก   คามกฺเขตฺต  มหคฺคตนฺติ   
ผริตฺวา   อธิมุจฺจิตฺวา   วิหรติ   อิมาส   อุภินฺน   จิตฺตภาวนาน  กตมา   
จิตฺตภาวนา   มหคฺคตตราติ   ฯ   ยฺวาย   ภนฺเต  ภิกฺขุ  ยาวตา  เอก   
คามกฺเขตฺต   มหคฺคตนฺติ   ผริตฺวา   อธิมุจฺจิตฺวา   วิหรติ   อย  อิมาส   
อุภินฺน จิตฺตภาวนาน มหคฺคตตราติ ฯ   
     [๔๓๑]   ต  กึ  ม ฺสิ  อาวุโส  กจฺจาน  ยฺวาย  ภิกฺขุ  ยาวตา   
เอก   คามกฺเขตฺต   มหคฺคตนฺติ   ผริตฺวา   อธิมุจฺจิตฺวา   วิหรติ   โย   
จาย   ภิกฺขุ   ยาวตา  เทฺว  วา  ตีณิ  วา  คามกฺเขตฺตานิ  มหคฺคตนฺติ   
ผริตฺวา   อธิมุจฺจิตฺวา   วิหรติ   อิมาส   อุภินฺน   จิตฺตภาวนาน  กตมา   
จิตฺตภาวนา   มหคฺคตตราติ   ฯ   ยฺวาย   ภนฺเต  ภิกฺขุ  ยาวตา  เทฺว   
วา    ตีณิ   วา   คามกฺเขตฺตานิ   มหคฺคตนฺติ   ผริตฺวา   อธิมุจฺจิตฺวา    
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วิหรติ อย อิมาส อุภินฺน จิตฺตภาวนาน มหคฺคตตราติ ฯ   
     [๔๓๒]   ต  กึ  ม ฺสิ  อาวุโส  กจฺจาน  ยฺวาย  ภิกฺขุ  ยาวตา   
เทฺว   วา   ตีณิ  วา  คามกฺเขตฺตานิ  มหคฺคตนฺติ  ผริตฺวา  อธิมุจฺจิตฺวา   
วิหรติ    โย   จาย   ภิกฺขุ   ยาวตา   เอก   มหารชชฺ   มหคฺคตนฺติ   
ผริตฺวา   อธิมุจฺจิตฺวา   วิหรติ   อิมาส   อุภินฺน   จิตฺตภาวนาน  กตมา   
จิตฺตภาวนา   มหคฺคตตราติ   ฯ   ยฺวาย   ภนฺเต  ภิกฺขุ  ยาวตา  เอก   
มหารชฺช    มหคฺคตนฺติ   ผริตฺวา   อธิมจฺุจิตฺวา   วิหรติ   อย   อิมาส   
อุภินฺน จิตฺตภาวนาน มหคฺคตตราติ ฯ   
     [๔๓๓]   ต  ก ึ ม ฺสิ  อาวุโส  กจฺจาน  ยฺวาย  ภิกฺขุ  ยาวตา   
เอก    มหารชฺช    มหคฺคตนฺติ   ผริตฺวา   อธิมุจฺจิตฺวา   วิหรติ   โย   
จาย   ภิกฺขุ   ยาวตา   เทฺว   วา  ตีณิ  วา  มหารชฺชานิ  มหคฺคตนฺติ   
ผริตฺวา   อธิมุจฺจิตฺวา   วิหรติ   อิมาส   อุภินฺน   จิตฺตภาวนาน  กตมา   
จิตฺตภาวนา   มหคฺคตตราติ   ฯ   ยฺวาย   ภนฺเต  ภิกฺขุ  ยาวตา  เทฺว   
วา   ตีณิ   วา   มหารชชฺานิ  มหคฺคตนฺติ  ผริตฺวา  อธมิุจฺจิตฺวา  วิหรติ   
อย อิมาส อุภินฺน จิตฺตภาวนาน มหคฺคตตราติ ฯ   
     [๔๓๔]   ต  กึ  ม ฺสิ  อาวุโส  กจฺจาน  ยฺวาย  ภิกฺขุ  ยาวตา   
เทฺว   วา   ตีณิ   วา   มหารชฺชานิ  มหคฺคตนฺติ  ผริตฺวา  อธิมุจฺจิตฺวา   
วิหรติ   โย   จาย   ภิกฺขุ   ยาวตา   สมุทฺทปริยนฺต  ปวึ  มหคฺคตนฺติ   
ผริตฺวา   อธิมุจฺจิตฺวา   วิหรติ   อิมาส   อุภินฺน   จิตฺตภาวนาน  กตมา   
จิตฺตภาวนา    มหคฺคตตราติ    ฯ    ยฺวาย   ภนฺเต   ภิกฺขุ   ยาวตา    
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สมุทฺทปริยนตฺ   ปวึ   มหคฺคตนฺติ   ผริตฺวา   อธิมจฺุจิตฺวา   วิหรติ  อย   
อิมาส   อุภินฺน   จิตฺตภาวนาน   มหคฺคตตราติ   ฯ   อย  โข  อาวุโส   
กจฺจาน   เหตุ   อย  ปจฺจโย  เยน  ตาส  เทวตาน  เอก  เทวนิกาย   
อุปปนฺนาน   สนฺเตตฺเถกจฺจา   เทวตา  ปริตฺตาภา  สนฺติ  ปเนตฺเถกจฺจา   
เทวตา อปฺปมาณาภาติ ฯ   
     [๔๓๕]   สาธุ   ภนฺเต   อนุรุทฺธ  อตฺถิ  จ  เม  เอตฺถ  อุตฺตรึ   
ปฏิปุจฺฉิตพฺพ  ยาวตา  ภนฺเต  เทวตา  อาภา  สพฺพา  ตา  สงฺกิลฏิาภา   
อุทาหุ   สนฺเตตฺเถกจฺจา   เทวตา   ปริสทฺุธาภาติ   ฯ   ตทงฺเคน  โข   
อาวุโส    กจฺจาน    สนฺเตตฺเถกจฺจา   เทวตา   สงฺกิลิฏาภา   สนฺติ   
ปเนตฺเถกจฺจา  เทวตา  ปรสิุทฺธาภาติ  ฯ  โก  นุ  โข  ภนฺเต  อนุรุทฺธ   
เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน  ตาส  เทวตาน  เอก  เทวนิกาย  อุปปนฺนาน   
สนฺเตตฺเถกจฺจา   เทวตา   สงฺกิลิฏาภา  สนฺติ  ปเนตฺเถกจฺจา  เทวตา   
ปริสุทฺธาภาติ ฯ                                                                  
     [๔๓๖]  เตนหาวุโส  กจฺจาน  อุปมนฺเต กริสฺสามิ อุปมายปเธกจฺเจ   
วิ ฺ ู    ปุริสา    ภาสิตสฺส    อตฺถ    อาชานนฺติ    ฯ    เสยฺยถาป   
อาวุโส   กจฺจาน   เตลปฺปทีปสฺส   ฌายโต   เตลมฺป  อปริสุทฺธ  วฏฏิป   
อปริสุทฺธา   ฯ   โส   เตลสฺสป  อปริสทฺุธตฺตา  วฏฏิยาป  อปรสิุทฺธตฺตา   
อนฺธนฺธ   วิย   ฌายติ   เอวเมว   โข   อาวุโส  กจฺจาน  อิเธกจฺโจ   
ภิกฺขุ    สงฺกิลิฏาภานิ    ผริตฺวา    อธมิุจฺจิตฺวา   วิหรติ   ฯ   ตสฺส   
กายทุฏ ุลฺลมฺป    น   สุปฏิปฺปสฺสทฺธ   โหติ   ถีนมทิฺธมฺป   น   สุสมูหต    
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โหติ   อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจมฺป   น  สุปฏิวินีต  โหติ  ฯ  โส  กายทุฏ ุลฺลสฺสป   
น   สุปฏิปฺปสฺสทฺธตฺตา   ถีนมิทฺธสฺสป  น  สุสมูหตตฺตา  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺสป   
น    สุปฏิวินีตตฺตา    อนฺธนฺธ    วิย    ฌายติ    ฯ   โส   กายสฺส   
เภทา   ปรมฺมรณา   สงฺกลิิฏาภาน   เทวาน   สหพฺยต   อุปปชชฺติ  ฯ   
เสยฺยถาป   อาวุโส   กจฺจาน  เตลปฺปทปีสฺส  ฌายโต  เตลมฺป  ปริสุทฺธ   
วฏฏิป  ปริสทฺุธา  ฯ  โส  เตลสฺสป  ปริสุทฺธตฺตา  วฏฏิยาป  ปรสิุทฺธตฺตา   
น   อนฺธนฺธ   วิย  ฌายติ  เอวเมว  โข  อาวุโส  กจฺจาน  อิเธกจฺโจ   
ภิกฺขุ    ปริสทฺุธาภานิ    ผริตฺวา    อธิมจฺุจิตฺวา    วิหรติ   ฯ   ตสฺส   
กายทุฏ ุลฺลมฺป    สุปฏิปปฺสฺสทฺธ    โหติ    ถีนมิทธฺมฺป   สุสมหูต   โหติ   
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจมฺป    สุปฏิวินีต    โหติ    ฯ    โส    กายทุฏ ุลฺลสฺสป   
สุปฏิปฺปสฺสทฺธตฺตา     ถนีมิทฺธสฺสป     สุสมูหตตฺตา    อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺสป   
สุปฏิวินีตตฺตา   น   อนฺธนฺธ   วิย   ฌายติ   ฯ   โส  กายสฺส  เภทา   
ปรมฺมรณา   ปริสุทฺธาภาน   เทวาน   สหพฺยต   อุปปชฺชติ  ฯ  อย  โข   
อาวุโส   กจฺจาน   เหตุ   อย   ปจฺจโย  เยน  ตาส  เทวตาน  เอก   
เทวนิกาย    อุปปนฺนาน    สนฺเตตฺเถกจฺจา    เทวตา    สงฺกิลฏิาภา   
สนฺเตตฺเถกจฺจา เทวตา ปริสุทฺธาภาติ ฯ   
     [๔๓๗]   เอว   วุตฺเต   อายสฺมา  อภิโย  กจฺจาโน  อายสฺมนฺต   
อนุรุทฺธ   เอตทโวจ   สาธุ   ภนฺเต   อนุรุทฺธ   น   ภนฺเต  อายสฺมา   
อนุรุทฺโธ   เอวมาห   เอวมฺเม   สุตนฺติ   วา   เอว  อรหติ  ภวิตุนฺติ   
วา    อถ   จ   ปน   ภนฺเต   อายสฺมา   อนุรุทฺโธ   เอวมฺป   ตา    



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 294 

เทวตา   อิติป   ตา   เทวตาเตฺวว  ภาสติ  ตสฺส  มยฺห  ภนฺเต  เอว   
โหติ  อทฺธา  อายสฺมตา อนุรุทฺเธน ตาหิ เทวตาหิ สทฺธึ สนฺนิวุตฺถปุพฺพ ฺเจว   
สลฺลปตปุพฺพ ฺจ       สากจฺฉา      จ      สมาปชฺชิตปุพฺพาติ      ฯ   
อทฺธา   โข   อย   อาวุโส   กจฺจาน   อาสชฺช  อุปนียวาจา  ภาสิตา   
อปจ   เต   อห   พฺยากริสสฺามิ   ทีฆรตฺต  โข  เม  อาวุโส  กจฺจาน   
ตาหิ    เทวตาหิ   สทฺธึ   สนฺนิวุตฺถปุพฺพ ฺจ   สลลฺปตปุพฺพ ฺจ   สากจฺฉา   
จ สมาปชฺชิตปุพฺพาติ ฯ   
     [๔๓๘]   เอว   วุตฺเต   อายสฺมา   อภิโย  กจฺจาโน  ป ฺจกงฺค   
ถปตึ   เอตทโวจ   ลาภา   เต   คหปติ   สุลทฺธ   เต   คหปติ   ย   
ตฺว ฺเจว   ต   กงฺขาธมฺม   ปหาสิ   ยมฺปม   ธมฺมปริยาย   อลตฺถมหฺา   
สวนายาติ ฯ   
                 อนุรุทฺธสุตฺต นิฏ ิต สตฺตม ฯ   
                      ___________    
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                      อุปกฺกิเลสสตฺุต   
     [๔๓๙]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  โกสมฺพิย  วิหรติ   
โฆสิตาราเม    ฯ    เตน    โข   ปน   สมเยน   โกสมฺพิย   ภิกฺขู   
ภณฺฑนชาตา     กลหชาตา     วิวาทาปนฺนา     อ ฺม ฺ    มขุสตฺตีหิ   
วิตุทนฺตา วิหรนฺติ ฯ   
     [๔๔๐]   อถ   โข   อ ฺตโร  ภิกขฺุ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ  ฯ  เอกมนฺต   
 ิโต   โข   โส   ภิกฺขุ   ภควนฺต   เอตทโวจ  อิธ  ภนฺเต  โกสมพิฺย   
ภิกฺขู    ภณฺฑนชาตา   กลหชาตา   วิวาทาปนฺนา   อ ฺม ฺ   มุขสตฺตีหิ   
วิตุทนฺตา  วิหรนฺติ  สาธุ  ภนฺเต  ภควา  เยน  เต  ภิกขฺู  เตนุปสงฺกมตุ   
อนุกมฺป   อุปาทายาติ   ฯ   อธิวาเสสิ   ภควา   ตุณฺหีภาเวน  ฯ  อถ   
โข    ภควา   เยน   เต   ภิกขฺู   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   เต   
ภิกฺขู    เอตทโวจ   อล   ภิกฺขเว   มา   ภณฺฑน   มา   กลห   มา   
วิคฺคห   มา   วิวาทนฺติ   ฯ   เอว   วุตฺเต  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  ภควนฺต   
เอตทโวจ    อาคเมตุ    ภนฺเต    ภควา   ธมฺมสฺสามิ   อปฺโปสฺสุกโฺก   
ภนฺเต    ภควา    ทิฏธมฺมสุขวิหาร    อนุยุตฺโต   วิหรตุ   มยเมเตน   
ภณฺฑเนน กลเหน วิคฺคเหน วิวาเทน ป ฺายิสฺสามาติ ฯ   
     [๔๔๑]  ทุติยมฺป  โข  ภควา  เต  ภิกฺขู  เอตทโวจ  อล ภิกฺขเว   
มา   ภณฺฑน   มา  กลห  มา  วิคฺคห  มา  วิวาทนฺติ  ฯ  ทุติยมฺป  โข    
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โส   ภิกฺขุ   ภควนฺต   เอตทโวจ  อาคเมตุ  ภนฺเต  ภควา  ธมฺมสฺสามิ   
อปฺโปสฺสุกฺโก    ภนฺเต   ภควา   ทิฏธมฺมสุขวิหาร   อนุยุตฺโต   วิหรตุ   
มยเมเตน ภณฺฑเนน กลเหน วิคฺคเหน วิวาเทน ป ฺายิสฺสามาติ ฯ   
     [๔๔๒]  ตติยมฺป  โข  ภควา  เต  ภิกฺขู  เอตทโวจ  อล ภิกฺขเว   
มา   ภณฺฑน   มา  กลห  มา  วิคฺคห  มา  วิวาทนฺติ  ฯ  ตติยมฺป  โข   
โส   ภิกฺขุ   ภควนฺต   เอตทโวจ  อาคเมตุ  ภนฺเต  ภควา  ธมฺมสฺสามิ   
อปฺโปสฺสุกฺโก    ภนฺเต   ภควา   ทิฏธมฺมสุขวิหาร   อนุยุตฺโต   วิหรตุ   
มยเมเตน ภณฺฑเนน กลเหน วิคฺคเหน วิวาเทน ป ฺายิสฺสามาติ ฯ   
     [๔๔๓]     อถ    โข    ภควา    ปุพฺพณฺหสมย    นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย   โกสมพึฺ   ปณฺฑาย   ปาวิสิ   ฯ   โกสมฺพิย   ปณฺฑาย   
จริตฺวา    ปจฺฉาภตฺต    ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต    เสนาสน    สสาเมตฺวา   
ปตฺตจีวร อาทาย  ิตโกว อิมา คาถา อภาสิ   
     ปุถุสทฺโท สมชโน       น พาโล โกจิ ม ฺถ   
     สงฺฆสฺมึ ภิชฺชมานสฺมึ     นา ฺ ภิยฺโย อม ฺถ ๑   
     ปริมุฏา ปณฺฑิตา ภาสา  วาจาโคจรภาณิโน   
     ยาวิจฺฉนฺติ มุขายาม     เยน นีตา น ต วิทู   
     อกฺโกจฺฉิ ม อวธิ ม     อชินิ ม อหาสิ เม   
     เย จ ต อุปนยฺหนฺติ     เวร เตส น สมฺมติ   
     อกฺโกจฺฉิ ม อวธิ ม     อชินิ ม อหาสิ เม   
#๑ โป. ม. ยุ. อม ฺรุนฺติ ทิสฺสติ ฯ    
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     เย จ ต นปูนยฺหนฺติ     เวร เตสูปสมฺมติ   
     น หิ เวเรน เวรานิ    สมฺมนฺตีธ กุทาจน   
     อเวเรน จ สมฺมนฺติ     เอส ธมฺโม สนนฺตโน   
     ปเร จ น วิชานนฺติ     มยเมตฺถ ยมามฺหเส   
     เย จ ตตฺถ วิชานนฺติ    ตโต สมฺมนฺติ เมธคา   
     อฏ ิจฺฉิทา ปาณหรา     ควาสฺสธนหาริโย   
     รฏ วิลุมปฺมานาน      เตสมฺป โหติ สงฺคติ   
               กสมฺา ตุมฺหาก โน สิยา   
               สเจ ลเภถ นิปก สหาย   
               สทธฺึจร สาธุวิหาริธีร   
               อภิภุยฺย สพฺพานิ ปริสฺสยานิ   
               จเรยฺย เตนตฺตมโน สติมา   
               โน เจ ลเภถ นิปก สหาย   
               สทธฺึจร สาธุวิหาริธีร   
               ราชาว รฏ วิชติ ปหาย   
               เอโก จเร มาตงฺคร ฺเว นาโค   
               เอกสฺส จริต เสยฺโย   
               นตฺถิ พาเล สหายตา   
               เอโก จเร น จ ปาปานิ กยิรา   
               อปฺโปสฺสุกฺโก มาตงฺคร ฺเว นาโคติ ฯ    
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     [๔๔๔]  อถ  โข  ภควา   ิตโกว  อิมา  คาถา  ภาสิตฺวา  เยน   
พาลกโลณการคาโม  เตนุปสงฺกมิ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา   
ภคุ   พาลกโลณการคาเม   วิหรติ   ฯ   อทฺทสา   โข  อายสฺมา  ภคุ   
ภควนฺต   ทูรโตว   อาคจฺฉนฺต   ทิสฺวาน   อาสน   ป ฺาเปสิ  อุทก ฺจ   
ปาทาน  โธวน  ๑  ฯ  นิสทีิ  ภควา  ป ฺตฺเต  อาสเน  นิสชชฺ ปาเท   
ปกฺขาเลสิ   ฯ   อายสฺมาป  โข  ภคุ  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺน  โข  อายสฺมนฺต  ภคค  ภควา  เอตทโวจ   
กจฺจิ   ภิกฺขุ   ขมนีย   กจฺจิ  ยาปนีย  กจฺจิ  ปณฺฑเกน  น  กิลมสีติ  ฯ   
ขมนีย  ภควา  ยาปนีย  ภควา  น  จาห  ภนฺเต  ปณฺฑเกน  กลิมามีติ ฯ   
อถ   โข   ภควา   อายสฺมนฺต   ภคค   ธมฺมิยา   กถาย  สนฺทสฺเสตฺวา   
สมาทเปตฺวา    สมุตฺเตเชตฺวา    สมฺปหเสตฺวา    อุฏายาสนา   เยน   
ปาจีนวสทาโย เตนุปสงฺกมิ ฯ   
     [๔๔๕]  เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา  จ อนุรทฺุโธ อายสฺมา   
จ  นนฺทิโย  อายสฺมา  จ  กิมฺพิโล  ปาจีนวสทาเย  วิหรนฺติ  ฯ  อทฺทสา   
โข   ทายปาลโก   ภควนฺต   ทรูโตว   อาคจฺฉนฺต   ทิสฺวาน   ภควนฺต   
เอตทโวจ    มา    สมณ    เอต   ทาย   ปาวิสิ   สนฺเตตฺถ   ตโย   
กุลปุตฺตา    อตฺตกามรูปา    วิหรนฺติ   มา   เตส   อผาสุมกาสีติ   ฯ   
อสฺโสสิ    โข    อายสฺมา   อนุรุทโฺธ   ทายปาลสฺส   ภควตา   สทฺธึ   
มนฺติยมานสฺส     สุตฺวาน    ทายปาล    เอตทโวจ    มา    อาวุโส   
ทายปาล   ภควนฺต   วาเรสิ   สตฺถา   โน   ภควา   อนุปฺปตฺโตติ  ฯ   
#๑ อุปฏเปสีติ กิริยาปท ภเวยฺย ฯ    
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อถ   โข   อายสฺมา   อนุรทฺุโธ   เยนายสฺมา   จ  นนทฺิโย  อายสฺมา   
จ    กิมฺพิโล    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมตฺิวา    อายสฺมนฺต ฺจ   นนฺทิย   
อายสฺมนฺต ฺจ        กิมฺพิล       เอตทโวจ       อภิกฺกมถายสฺมนฺโต   
อภิกฺกมถายสฺมนฺโต   สตฺถา   โน   ภควา   อนุปฺปตฺโตติ   ฯ  อถ  โข   
อายสฺมา   จ   อนุรุทฺโธ  อายสฺมา  จ  นนฺทิโย  อายสฺมา  จ  กิมฺพิโล   
ภควนฺต   ปจฺจุคฺคนฺตฺวา   เอโก   ภควโต  ปตฺตจีวร  ปฏิคฺคเหสิ  เอโก   
อาสน   ป ฺาเปสิ   เอโก   ปาโททก   อุปฏเปสิ   ฯ  นิสีท ิ ภควา   
ป ฺตฺเต    อาสเน    นิสชฺช   ปาเท   ปกฺขาเลสิ   ฯ   เตป   โข   
อายสฺมนฺโต ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ   
     [๔๔๖]   เอกมนฺต   นสิินฺน   โข   อายสฺมนฺต   อนุรุทฺธ  ภควา   
เอตทโวจ    กจฺจิ   โว   อนุรุทฺธา   ขมนีย   กจฺจิ   ยาปนีย   กจฺจิ   
ปณฺฑเกน   กิลมิตฺถาติ   ฯ   ขมนีย   ภควา   ยาปนีย  ภควา  น  มย   
ภนฺเต   ปณฺฑเกน   กลิมามาติ   ฯ  กจฺจิ  ปน  โว  อนุรุทฺธา  สมคฺคา   
สมฺโมทมานา     อวิวทมานา     ขีโรทกีภูตา    อ ฺม ฺ    ปยจกฺขูหิ   
สมฺปสฺสนฺตา   วิหรถาติ   ฯ   ตคฺฆ  มย  ภนฺเต  สมคฺคา  สมฺโมทมานา   
อวิวทมานา     ขีโรทกีภูตา     อ ฺม ฺ     ปยจกฺขูหิ    สมฺปสฺสนฺตา   
วิหรามาติ   ฯ   ยถากถ  ปน  ตุเมฺห  อนุรุทฺธา  สมคฺคา  สมฺโมทมานา   
อวิวทมานา     ขีโรทกีภูตา     อ ฺม ฺ     ปยจกฺขูหิ    สมฺปสฺสนฺตา   
วิหรถาติ ฯ   
     [๔๔๗]  อิธ  มยฺห  ภนฺเต  เอว  โหติ  ลาภา  วต  เม  สลุทฺธ    
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วเต   เม   โยห   เอวรูเปหิ   สพฺรหฺมจารีหิ   สทฺธึ  วิหรามีติ  ตสฺส   
มยฺห   ภนฺเต   อิเมสุ   อายสฺมนฺเตสุ   เมตฺต   กายกมฺม   ปจฺจุปฏ ิต   
อาวี   เจว   รโห   จ   เมตฺต   วจีกมฺม   ปจฺจุปฏ ิต   อาวี  เจว   
รโห   จ   เมตฺต   มโนกมฺม   ปจฺจุปฏ ิต   อาวี   เจว   รโห   จ   
ตสฺส   มยฺห   ภนฺเต   เอว   โหติ   ยนฺนนูาห  สก  จิตฺต  นิกฺขิปตฺวา   
อิเมสเยว   อายสฺมนฺตาน   จิตฺตสฺส   วเสน   วตฺเตยฺยนฺติ   โส   โข   
อห   ภนฺเต   สก  จิตฺต  นกิฺขิปตฺวา  อิเมสเยว  อายสฺมนฺตาน  จิตฺตสฺส   
วเสน   วตฺตามิ   นานา   ห ิ  โข  โน  ภนฺเต  กายา  เอก ฺจ  ปน   
ม ฺเ จิตฺตนฺติ ฯ   
     [๔๔๘]  อายสฺมาป  โข  นนฺทิโย  อายสฺมาป  โข กิมฺพิโล ภควนฺต   
เอตทโวจ   มยฺหมฺป   โข   ภนฺเต   เอว   โหติ   ลาภา   วต  เม   
สุลทฺธ   วต   เม   โยห   เอวรูเปหิ   สพรฺหฺมจารีหิ  สทฺธึ  วิหรามีติ   
ตสฺส   มยฺห  ภนฺเต  อิเมสุ  อายสฺมนฺเตสุ  เมตฺต  กายกมฺม  ปจฺจุปฏ ิต   
อาวี   เจว   รโห   จ   เมตฺต   วจีกมฺม   ปจฺจุปฏ ิต   อาวี  เจว   
รโห   จ   เมตฺต   มโนกมฺม   ปจฺจุปฏ ิต   อาวี   เจว   รโห   จ   
ตสฺส   มยฺห   ภนฺเต   เอว   โหติ   ยนฺนนูาห  สก  จิตฺต  นิกฺขิปตฺวา   
อิเมสเยว   อายสฺมนฺตาน   จิตฺตสฺส  วเสน  วตฺเตยฺยนฺติ  โส  โข  อห   
ภนฺเต  สก  จิตฺต  นิกฺขิปตฺวา  อิเมสเยว  อายสฺมนฺตาน  จิตฺตสฺส  วเสน   
วตฺตามิ   นานา   หิ   โข   โน  ภนฺเต  กายา  เอก ฺจ  ปน  ม ฺเ   
จิตฺตนฺติ  ฯ  เอว  โข  มย  ภนฺเต  สมคฺคา  สมฺโมทมานา  อวิวทมานา    
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ขีโรทกีภูตา อ ฺม ฺ ปยจกฺขูหิ สมฺปสฺสนฺตา วิหรามาติ ฯ   
     [๔๔๙]   สาธุ   สาธุ   อนุรุทฺธา   กจฺจิ   ปน   โว  อนุรุทฺธา   
อปฺปมตฺตา   อาตาปโน   ปหิตตฺตา   วิหรถาติ   ฯ   ตคฺฆ  มย  ภนฺเต   
อปฺปมตฺตา   อาตาปโน   ปหิตตฺตา  วิหรามาติ  ฯ  ยถากถ  ปน  ตุเมฺห   
อนุรุทฺธา อปฺปมตฺตา อาตาปโน ปหิตตฺตา วิหรถาติ ฯ   
     [๔๕๐]   อิธ   ภนฺเต   อมฺหาก   โย   ปม  คามโต  ปณฺฑาย   
ปฏิกฺกมติ   โส   อาสนานิ   ป ฺาเปติ   ปานีย  ปรโิภชนีย  อุปฏเปติ   
อวกฺการปาตึ   อุปฏเปติ   โย   ปจฺฉา   คามโต   ปณฺฑาย  ปฏิกกฺมติ   
สเจ   โหติ  ภุตฺตาวเสโส  สเจ  อากงฺขติ  ภุ ฺชติ  โน  เจ  อากงฺขติ   
อปหริเต   วา   ฉฑฺเฑติ   อปฺปาณเก   วา   อุทเก  โอปลาเปติ  โส   
อาสนานิ   ปฏิสาเมติ   ปานีย   ปริโภชนีย   ปฏิสาเมติ   อวกฺการปาตึ   
โธวิตฺวา    ปฏิสาเมติ   ภตฺตคฺค   สมฺมชฺชติ   โย   ปสฺสติ   ปานียฆฏ   
วา   ปรโิภชนียฆฏ   วา   วจฺจฆฏ   วา  ริตฺต  ตุจฺฉ  โส  อุปฏเปติ   
สจาสฺส  โหติ  อวิสยฺห  หตฺถวิกาเรน  ทุติย  อามนฺเตตฺวา หตฺถวิลงฺฆเกน   
ปานียฆฏ    วา   ปรโิภชนียฆฏ   วา   อุปฏเปม   น   เตฺวว   มย   
ภนฺเต   ตปฺปจฺจยา   วาจ   ภินฺทาม   ป ฺจาหิก  โข  ปน  มย  ภนฺเต   
สพฺพรตฺติย   ธมฺมิยา   กถาย   สนฺนิสีทาม   เอว   โข   มย   ภนฺเต   
อปฺปมตฺตา อาตาปโน ปหิตตฺตา วิหรามาติ ฯ   
     [๔๕๑]   สาธุ   สาธุ  อนุรุทฺธา  อตฺถิ  โข  ปน  โว  อนุรุทฺธา   
เอว     อปฺปมตฺตาน    ปหิตตฺตาน    วิหรต    อุตฺตริ    มนุสฺสธมฺมา    
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อลมริยาณทสฺสนวิเสโส   อธิคโต   ผาสุวิหาโรติ   ฯ  อิธ  มย  ภนฺเต   
อปฺปมตฺตา   อาตาปโน   ปหิตตฺตา   วิหรนฺตา  โอภาส ฺเจว  ส ฺชานาม   
ทสฺสน ฺจ  รูปาน  โส  โข  ปน  โน  โอภาโส  นจิรสฺเสว  อนฺตรธายติ   
ทสฺสน ฺจ รูปาน ต ฺจ นิมิตฺต อปฺปฏิวิชฺฌามาติ ฯ   
     [๔๕๒]  ต  โข  ปน  โว  อนุรุทฺธา  นิมิตฺต  ปฏิวิชฺฌิตพฺพ  อหมฺป   
สุท   อนุรุทฺธา   ปุพฺเพว  สมฺโพธา  อนภิสมฺพุทฺโธ  โพธิสตฺโตว  สมาโน   
โอภาส ฺเจว   ส ฺชานามิ   ทสฺสน ฺจ   รูปาน   ฯ  โส  โข  ปน  เม   
โอภาโส   นจิรสฺเสว   อนฺตรธายติ   ทสฺสน ฺจ  รูปาน  ฯ  ตสฺส  มยฺห   
อนุรุทฺธา   เอตทโหสิ   โก   นุ   โข  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน  เม   
โอภาโส   อนฺตรธายติ   ทสฺสน ฺจ  รูปานนฺติ  ฯ  ตสฺส  มยฺห  อนุรุทฺธา   
เอตทโหสิ   วิจิกิจฺฉา   โข   เม  อุทปาทิ  วิจิกิจฺฉาธิกรณ ฺจ  ปน  เม   
สมาธิ  จวิ  สมาธิมฺหิ  จุเต  โอภาโส  อนฺตรธายติ  ทสฺสน ฺจ  รูปาน ฯ   
โสห ตถา กรสิฺสามิ ยถา เม ปุน น วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชิสฺสตีติ ฯ   
     [๔๕๓]   โส  โข  อห  อนุรุทฺธา  อปฺปมตฺโต  อาตาป  ปหิตตฺโต   
วิหรนฺโต   โอภาส ฺเจว   ส ฺชานามิ   ทสฺสน ฺจ   รูปาน  ฯ  โส  โข   
ปน   เม   โอภาโส   นจิรสฺเสว   อนฺตรธายติ   ทสสฺน ฺจ  รูปาน  ฯ   
ตสฺส   มยฺห   อนุรุทฺธา   เอตทโหสิ  โก  น ุ โข  เหตุ  โก  ปจฺจโย   
เยน   เม   โอภาโส   อนฺตรธายติ   ทสสฺน ฺจ   รูปานนฺติ   ฯ  ตสฺส   
มยฺห    อนุรทฺุธา    เอตทโหสิ    อมนสิกาโร    โข   เม   อุทปาทิ   
อมนสิการาธิกรณ ฺจ    ปน    เม    สมาธิ    จวิ   สมาธิมฺหิ   จุเต    
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โอภาโส   อนฺตรธายติ   ทสฺสน ฺจ   รูปาน   ฯ  โสห  ตถา  กรสิฺสามิ   
ยถา เม ปุน น วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชิสฺสติ น อมนสิกาโรติ ฯ   
     [๔๕๔]   โส  โข  อห  อนุรุทฺธา  ฯเปฯ  ตสฺส  มยฺห  อนุรุทฺธา   
เอตทโหสิ    ถีนมิทฺธ    โข   เม   อุทปาทิ   ถีนมิทฺธาธิกรณ ฺจ   ปน   
เม   สมาธิ   จวิ   สมาธิมฺหิ   จุเต  โอภาโส  อนฺตรธายติ  ทสฺสน ฺจ   
รูปาน   ฯ   โสห   ตถา   กริสฺสามิ   ยถา   เม  ปุน  น  วิจิกิจฺฉา   
อุปฺปชฺชิสฺสติ น อมนสิกาโร น ถีนมิทธฺนฺติ ฯ   
     [๔๕๕]   โส  โข  อห  อนุรุทฺธา  ฯเปฯ  ตสฺส  มยฺห  อนุรุทฺธา   
เอตทโหสิ    ฉมฺภิตตฺต    โข    เม    อุทปาทิ    ฉมฺภิตตฺตาธิกรณ ฺจ   
ปน    เม   สมาธิ   จวิ   สมาธิมฺหิ   จุเต   โอภาโส   อนฺตรธายติ   
ทสฺสน ฺจ   รูปาน  ฯ  เสยฺยถาป  อนุรทฺุธา  ปุริโส  อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน   
ตสฺส     อุภโตปสฺเส     วธกา    อุปฺปชฺเชยฺยุ    ตสฺส    ตโตนิทาน   
ฉมฺภิตตฺต    อุปฺปชฺเชยฺย   เอวเมว   โข   เม   อนุรุทธฺา   ฉมฺภิตตฺต   
อุทปาทิ    ฉมฺภิตตฺตาธิกรณ ฺจ    ปน    เม   สมาธิ   จวิ   สมาธิมฺหิ   
จุเต   โอภาโส   อนฺตรธายติ   ทสฺสน ฺจ   รูปาน   ฯ   โสห   ตถา   
กริสฺสามิ   ยถา   เม  ปุน  น  วิจิกิจฺฉา  อุปฺปชฺชิสฺสติ  น  อมนสิกาโร   
น ถีนมิทฺธ น ฉมฺภิตตฺตนฺติ ฯ   
     [๔๕๖]   โส  โข  อห  อนุรุทฺธา  ฯเปฯ  ตสฺส  มยฺห  อนุรุทฺธา   
เอตทโหสิ    อุพฺพิล    โข    เม    อุทปาทิ   อุพฺพิลาธิกรณ ฺจ   ปน   
เม   สมาธิ   จวิ   สมาธิมฺหิ   จุเต  โอภาโส  อนฺตรธายติ  ทสฺสน ฺจ    
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รูปาน   ฯ   เสยฺยถาป   อนุรุทฺธา   ปรุโิส   เอก  นิธมิุข  คเวสนฺโต   
สกิเทว    ป ฺจ   นิธิมุขานิ   อธิคจฺเฉยฺย   ตสฺส   ตโตนิทาน   อุพฺพิล   
อุปฺปชฺเชยฺย    เอวเมว    โข    เม    อนุรุทฺธา   อุพฺพิล   อุทปาทิ   
อุพฺพิลาธิกรณ ฺจ   ปน   เม   สมาธิ   จวิ   สมาธิมฺหิ  จุเต  โอภาโส   
อนฺตรธายติ   ทสฺสน ฺจ   รูปาน   ฯ  โสห  ตถา  กรสิฺสามิ  ยถา  เม   
ปุน   น   วิจิกิจฺฉา   อุปฺปชฺชิสฺสติ   น   อมนสิกาโร   น  ถีนมิทฺธ  น   
ฉมฺภิตตฺต น อุพฺพิลนฺติ ฯ   
     [๔๕๗]   โส  โข  อห  อนุรุทฺธา  ฯเปฯ  ตสฺส  มยฺห  อนุรุทฺธา   
เอตทโหสิ    ทุฏ ุลฺล    โข   เม   อุทปาทิ   ทฏุ ุลฺลาธิกรณ ฺจ   ปน   
เม   สมาธิ   จวิ   สมาธิมฺหิ   จุเต  โอภาโส  อนฺตรธายติ  ทสฺสน ฺจ   
รูปาน   ฯ   โสห   ตถา   กริสฺสามิ   ยถา   เม  ปุน  น  วิจิกิจฺฉา   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   น   อมนสิกาโร   น   ถนีมิทฺธ  น  ฉมฺภิตตฺต  น  อุพฺพิล   
น ทุฏ ุลฺลนฺติ ฯ   
     [๔๕๘]   โส  โข  อห  อนุรุทฺธา  ฯเปฯ  ตสฺส  มยฺห  อนุรุทฺธา   
เอตทโหสิ   อจฺจารทฺธวิริย   โข  เม  อุทปาทิ  อจฺจารทฺธวิริยาธิกรณ ฺจ   
ปน     เม     สมาธิ     จวิ     สมาธิมฺหิ     จุเต     โอภาโส   
อนฺตรธายติ    ทสฺสน ฺจ   รูปาน   ฯ   เสยฺยถาป   อนุรุทฺธา   ปรุโิส   
อุโภหิ   หตฺเถหิ  วฏฏก  คาฬฺห  คเณฺหยฺย  โส  ตตฺเถว  มตเมยฺย  ๑   
เอวเมว    โข    เม    ๒    อนุรุทฺธา   อจฺจารทฺธวิริย   อุทปาทิ   
อจฺจารทฺธวิริยาธิกรณ ฺจ  ปน  เม  สมาธิ  จวิ  สมาธิมฺหิ  จุเต โอภาโส   
#๑ โป. ม. ยุ. ปตเมยฺยา ฯ ปตเมยฺยาติ มเรยฺยาติ อุปกฺกิเลสสุตฺตวณฺณนา ฯ   
#๒ โป. ยุ. เมติ นตฺถิ ฯ    
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อนฺตรธายติ   ทสฺสน ฺจ   รูปาน   ฯ  โสห  ตถา  กรสิฺสามิ  ยถา  เม   
ปุน   น   วิจิกิจฺฉา   อุปฺปชฺชิสฺสติ   น   อมนสิกาโร   น  ถีนมิทฺธ  น   
ฉมฺภิตตฺต น อุพฺพิล น ทุฏ ุลฺล น อจฺจารทฺธวิริยนฺติ ฯ   
     [๔๕๙]   โส  โข  อห  อนุรุทฺธา  ฯเปฯ  ตสฺส  มยฺห  อนุรุทฺธา   
เอตทโหสิ   อติลีนวิริย   โข   เม   อุทปาทิ  อติลีนวิริยาธิกรณ ฺจ  ปน   
เม   สมาธิ   จวิ   สมาธิมฺหิ   จุเต  โอภาโส  อนฺตรธายติ  ทสฺสน ฺจ   
รูปาน   ฯ   เสยฺยถาป  อนุรุทฺธา  ปุรโิส  วฏฏก  สถิิล  คเณฺหยฺย  โส   
ตสฺส   หตฺถโต   อุปฺปเตยฺย   เอวเมว  โข  เม  อนุรุทธฺา  อติลีนวิรยิ   
อุทปาทิ    อติลีนวิริยาธิกรณ ฺจ    ปน   เม   สมาธิ   จวิ   สมาธิมฺหิ   
จุเต   โอภาโส   อนฺตรธายติ   ทสฺสน ฺจ   รูปาน   ฯ   โสห   ตถา   
กริสฺสามิ   ยถา   เม  ปุน  น  วิจิกิจฺฉา  อุปฺปชฺชิสฺสติ  น  อมนสิกาโร   
น  ถีนมิทฺธ  น  ฉมฺภิตตฺต  น  อุพฺพิล  น  ทฏุ ุลฺล  น  อจฺจารทฺธวิริย น   
อติลีนวิริยนฺติ ฯ   
     [๔๖๐]   โส  โข  อห  อนุรุทฺธา  ฯเปฯ  ตสฺส  มยฺห  อนุรุทฺธา   
เอตทโหสิ     อภิชปฺปา    โข    เม    อุทปาทิ    อภิชปฺปาธิกรณ ฺจ   
ปน    เม   สมาธิ   จวิ   สมาธิมฺหิ   จุเต   โอภาโส   อนฺตรธายติ   
ทสฺสน ฺจ   รูปาน   ฯ   โสห   ตถา   กริสฺสามิ   ยถา  เม  ปุน  น   
วิจิกิจฺฉา   อุปฺปชฺชิสฺสติ   น   อมนสิกาโร   น   ถีนมิทฺธ  น  ฉมภิฺตตฺต   
น   อุพฺพิล   น   ทุฏ ุลฺล   น   อจฺจารทฺธวิริย   น   อติลีนวิริย   น   
อภิชปฺปาติ ฯ    
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     [๔๖๑]  โส  โข  อห  อนุรุทฺธา  ฯเปฯ  ตสฺส  มยฺห  เอตทโหสิ   
นานตฺตส ฺา   โข   เม   อุทปาทิ   นานตฺตส ฺาธิกรณ ฺจ   ปน   เม   
สมาธิ    จวิ    สมาธิมฺหิ   จุเต   โอภาโส   อนฺตรธายติ   ทสฺสน ฺจ   
รูปาน   ฯ   โสห   ตถา   กริสฺสามิ   ยถา   เม  ปุน  น  วิจิกิจฺฉา   
อุปฺปชฺชิสฺสติ   น   อมนสิกาโร   น   ถนีมิทฺธ  น  ฉมฺภิตตฺต  น  อุพฺพิล   
น   ทุฏ ุลฺล   น   อจฺจารทฺธวิริย   น   อติลีนวิริย   น  อภิชปฺปา  น   
นานตฺตส ฺาติ ฯ   
     [๔๖๒]   โส  โข  อห  อนุรุทฺธา  อปฺปมตฺโต  อาตาป  ปหิตตฺโต   
วิหรนฺโต   โอภาส ฺเจว   ส ฺชานามิ   ทสฺสน ฺจ   รูปาน  ฯ  โส  โข   
ปน   เม   โอภาโส   นจิรสฺเสว   อนฺตรธายติ   ทสสฺน ฺจ  รูปาน  ฯ   
ตสฺส   มยฺห   อนุรุทฺธา   เอตทโหสิ  โก  น ุ โข  เหตุ  โก  ปจฺจโย   
เยน   เม   โอภาโส   อนฺตรธายติ   ทสสฺน ฺจ   รูปานนฺติ   ฯ  ตสฺส   
มยฺห    อนุรทฺุธา    เอตทโหสิ    อตินชิฺฌายิตตฺต   โข   เม   รูปาน   
อุทปาทิ   อตินิชฺฌายิตตฺตาธิกรณ ฺจ   ปน   เม   สมาธิ   จวิ  สมาธิมฺหิ   
จุเต   โอภาโส   อนฺตรธายติ   ทสฺสน ฺจ   รูปาน   ฯ   โสห   ตถา   
กริสฺสามิ   ยถา   เม  ปุน  น  วิจิกิจฺฉา  อุปฺปชฺชิสฺสติ  น  อมนสิกาโร   
น   ถีนมิทฺธ   น  ฉมฺภิตตฺต  น  อุพฺพิล  น  ทุฏ ุลฺล  น  อจฺจารทฺธวิริย   
น   อติลีนวิรยิ   น   อภิชปฺปา   น   นานตฺตส ฺา  น  อตินิชฺฌายิตตฺต   
รูปานนฺติ ฯ   
     [๔๖๓]    โส    โข    อห    อนุรุทฺธา   วิจิกิจฺฉา   จิตฺตสฺส    
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อุปกฺกิเลโสติ   อิติ   วิทิตฺวา   วิจิกิจฺฉ   จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลส  ปชหึ  ฯ   
อมนสิกาโร    จิตฺตสฺส    อุปกฺกิเลโสติ    อิติ    วิทิตฺวา   อมนสิการ   
จิตฺตสฺส    อุปกฺกิเลส    ปชหึ   ฯ   ถีนมิทฺธ   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโสติ   
อิติ   วิทิตฺวา   ถีนมิทฺธ   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลส   ปชหึ   ฯ   ฉมฺภิตตฺต   
จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโสติ   อิติ   วิทิตฺวา   ฉมฺภิตตฺต  จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลส   
ปชหึ    ฯ   อุพฺพิล   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโสติ   อิติ   วิทิตฺวา   อุพฺพิล   
จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลส   ปชหึ   ฯ   ทุฏ ุลฺล  จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลโสติ  อิติ   
วิทิตฺวา    ทุฏ ุลฺล   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลส   ปชหึ   ฯ   อจฺจารทฺธวิริย   
จิตฺตสฺส    อุปกฺกิเลโสติ    อิติ    วิทิตฺวา    อจฺจารทฺธวิริย   จิตฺตสฺส   
อุปกฺกิเลส   ปชหึ   ฯ  อติลีนวิริย  จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลโสติ  อิติ  วิทิตฺวา   
อติลีนวิริย    จิตฺตสฺส    อุปกฺกิเลส    ปชหึ   ฯ   อภิชปฺปา   จิตฺตสฺส   
อุปกฺกิเลโสติ   อิติ   วิทิตฺวา   อภิชปฺป   จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลส  ปชหึ  ฯฉ   
นานตฺตส ฺา    จิตฺตสฺส    อุปกฺกิเลโสติ   อิติ   วิทิตฺวา   นานตฺตส ฺ   
จิตฺตสฺส    อุปกฺกิเลส    ปชหึ   ฯ   อตินิชฺฌายิตตฺต   รูปาน   จิตฺตสฺส   
อุปกฺกิเลโสติ    อิติ    วิทิตฺวา    อตินิชฌฺายิตตฺต    รปูาน    จิตฺตสฺส   
อุปกฺกิเลส ปชหึ ฯ   
     [๔๖๔]   โส  โข  อห  อนุรุทฺธา  อปฺปมตฺโต  อาตาป  ปหิตตฺโต   
วิหรนฺโต   โอภาส   หิ   โข   ส ฺชานามิ   น   จ   รปูานิ  ปสฺสามิ   
รูปานิ   ห ิ  โข  ปสฺสามิ  น  จ  โอภาส  ส ฺชานามิ  เกวลมฺป  รตฺตึ   
เกวลมฺป   ทวิส   เกวลมปฺ   รตฺตินฺทิว   ฯ   ตสฺส   มยฺห   อนุรุทธฺา    
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เอตทโหสิ   โก   น ุ โข  เหตุ  โก  ปจฺจโย  โยห  โอภาส  หิ  โข   
ส ฺชานามิ   น   จ   รูปานิ   ปสฺสามิ   รปูานิ   หิ  โข  ปสฺสามิ  น   
จ   โอภาส   ส ฺชานามิ   เกวลมฺป   รตฺตึ  เกวลมฺป  ทิวส  เกวลมฺป   
รตฺตินฺทิวนฺติ    ฯ   ตสฺส   มยฺห   อนุรุทธฺา   เอตทโหสิ   ยสฺมึ   โข           
อห    สมเย    รูปนิมิตฺต    อมนสิกริตฺวา   โอภาสนิมิตฺต   มนสกิโรมิ   
โอภาส  หิ  โข  ตสฺมึ  สมเย  ส ฺชานามิ  น  จ  รูปานิ  ปสฺสามิ ยสฺมึ   
ปนาห    สมเย   โอภาสนิมิตฺต   อมนสิกริตฺวา   รปูนิมิตฺต   มนสิกโรมิ   
รูปานิ   ห ิ  โข   ตสฺมึ   สมเย  ปสฺสามิ  น  จ  โอภาส  ส ฺชานามิ   
เกวลมฺป รตฺตึ เกวลมฺป ทวิส เกวลมฺป รตฺตินฺทิวนฺติ ฯ   
     [๔๖๕]   โส  โข  อห  อนุรุทฺธา  อปฺปมตฺโต  อาตาป  ปหิตตฺโต   
วิหรนฺโต   ปริตฺต ฺเจว   โอภาส   ส ฺชานามิ   ปริตฺตานิ   จ   รูปานิ   
ปสฺสามิ   อปฺปมาณ ฺเจว   โอภาส   ส ฺชานามิ  อปฺปมาณานิ  จ  รูปานิ   
ปสฺสามิ   เกวลมฺป   รตฺตึ   เกวลมฺป   ทิวส   เกวลมฺป  รตฺตินฺทวิ  ฯ   
ตสฺส   มยฺห   อนุรุทฺธา   เอตทโหสิ  โก  น ุ โข  เหตุ  โก  ปจฺจโย   
โยห   ปริตฺต ฺเจว   โอภาส  ส ฺชานามิ  ปริตฺตานิ  จ  รูปานิ  ปสฺสามิ   
อปฺปมาณ ฺเจว    โอภาส    ส ฺชานามิ    อปฺปมาณานิ    จ    รูปานิ   
ปสฺสามิ   เกวลมฺป   รตฺตึ   เกวลมฺป  ทิวส  เกวลมปฺ  รตฺตินฺทิวนฺติ  ฯ2   
ตสฺส   มยฺห   อนุรุทฺธา   เอตทโหสิ   ยสฺมึ  โข  สมเย  ปริตฺโต  เม   
สมาธิ   โหติ   ปริตฺต  เม  ตมฺหิ  สมเย  จกฺขุ  โหติ  โสห  ปริตฺเตน   
จกฺขุนา    ปรตฺิต ฺเจว   โอภาส   ส ฺชานามิ   ปริตฺตานิ   จ   รูปานิ    
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ปสฺสามิ   ยสมฺึ   ปน   สมเย   อปฺปมาโณ   ๑   เม   สมาธิ  โหติ   
อปฺปมาณ    เม    ตมฺหิ   สมเย   จกฺขุ   โหติ   โสห   อปฺปมาเณน   
จกฺขุนา   อปฺปมาณ ฺเจว   โอภาส   ส ฺชานามิ  อปฺปมาณานิ  จ  รูปานิ   
ปสฺสามิ   เกวลมฺป   รตฺตึ   เกวลมฺป  ทิวส  เกวลมปฺ  รตฺตินฺทิวนฺติ  ฯ   
ยโต   โข   เม   อนุรุทฺธา   วิจิกิจฺฉา   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโสติ  อิติ   
วิทิตฺวา  วิจิกิจฺฉา  จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลโส  ปหีโน  อโหสิ  ฯ  อมนสิกาโร   
จิตฺตสฺส     อุปกฺกิเลโสติ    อิติ    วิทิตฺวา    อมนสิกาโร    จิตฺตสฺส   
อุปกฺกิเลโส    ปหีโน   อโหสิ   ฯ   ถีนมิทฺธ   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโสติ   
อิติ   วิทิตฺวา   ถีนมิทฺธ   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโส   ปหีโน   อโหส ิ  ฯ   
ฉมฺภิตตฺต   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโสติ   อิติ   วิทิตฺวา   ฉมฺภิตตฺต  จิตฺตสฺส   
อุปกฺกิเลโส   ปหีโน   อโหสิ   ฯ   อุพฺพิล  จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลโสติ  อิติ   
วิทิตฺวา   อุพฺพิล   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโส   ปหีโน   อโหสิ  ฯ  ทฏุ ุลฺล   
จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโสติ   อิติ   วิทิตฺวา   ทฏุ ุลฺล  จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลโส   
ปหีโน    อโหสิ    ฯ   อจฺจารทฺธวิริย   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโสติ   อิติ   
วิทิตฺวา   อจฺจารทฺธวิริย   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโส   ปหีโน   อโหส ิ  ฯ   
อติลีนวิริย   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโสติ  อิติ  วิทิตฺวา  อติลีนวิริย  จิตฺตสฺส  
อุปกฺกิเลโส   ปหีโน   อโหสิ   ฯ   อภิชปฺปา   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโสติ   
อิติ   วิทิตฺวา   อภิชปฺปา   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโส   ปหีโน   อโหส ิ ฯ   
นานตฺตส ฺา    จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโสติ   อิติ   วิทิตฺวา   นานตฺตส ฺา   
จิตฺตสฺส    อุปกฺกิเลโส   ปหีโน   อโหสิ   ฯ   อตินิชฺฌายิตตฺต   รูปาน   
#๑ ยุ. อปฺปรตฺิโต ฯ    
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จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโสติ   อิติ   วิทิตฺวา  อตินิชฺฌายิตตฺต  รูปาน  จิตฺตสฺส   
อุปกฺกิเลโส   ปหีโน   อโหสิ   ฯ   ตสฺส   มยฺห  อนุรุทฺธา  เอตทโหสิ   
เย   โข   เม   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลสา  เต  เม  ปหีนา  หนฺททานาห   
ติวิเธน สมาธึ ภาเวสินฺติ ฯ   
     [๔๖๖]   โส   โข   อห  อนุรุทฺธา  สวิตกฺกมฺป  สวิจาร  สมาธึ   
ภาเวสึ   ฯ   อวิตกฺกมฺป   วิจารมตฺต   สมาธึ  ภาเวสึ  ฯ  อวิตกกฺมฺป   
อวิจาร  สมาธึ  ภาเวสึ  ฯ  สปฺปติกมฺป  สมาธึ  ภาเวสึ  ฯ  นิปฺปติกมฺป   
สมาธึ  ภาเวสึ  ฯ  สาตสหคตมฺป  สมาธึ  ภาเวสึ  ฯ  อุเปกฺขาสหคตมฺป   
สมาธึ   ภาเวสึ   ฯ   ยโต  โข  เม  อนุรทฺุธา  สวิตกฺโกป  สวิจาโร   
สมาธิ   ภาวิโต   อโหสิ   ฯ  อวิตกฺโกป  วิจารมตฺโต  สมาธิ  ภาวิโต   
อโหสิ  ฯ  อวิตกฺโกป  อวิจาโร  สมาธิ  ภาวิโต  อโหสิ  ฯ  สปปฺติโกป   
สมาธิ   ภาวิโต   อโหสิ   ฯ   นิปฺปติโกป  สมาธิ  ภาวิโต  อโหส ิ ฯ   
สาตสหคโตป   สมาธิ   ภาวิโต   อโหสิ   ฯ  อุเปกฺขาสหคโตป  สมาธิ   
ภาวิโต   อโหสิ   ฯ   าณ ฺจ   ปน   เม   ทสฺสน  อุทปาทิ  อกุปฺปา   
เม วิมุตฺติ อยมนฺติมา ชาติ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมโน   อายสฺมา   อนุรุทโฺธ   ภควโต   
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ   
              อุปกฺกิเลสสุตฺต นิฏ ิต อฏม ฯ   
                    ___________    
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                      พาลปณฺฑิตสุตฺต   
     [๔๖๗]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๔๖๘]    ภควา    เอตทโวจ    ตีณีมานิ    ภิกฺขเว   พาลสฺส   
พาลลกฺขณานิ   พาลนิมิตฺตานิ   พาลาปทานานิ  ฯ  กตมานิ  ตีณิ  ฯ  อิธ   
ภิกฺขเว  พาโล  ทุจฺจินฺติตจินฺตี  จ  โหติ  ทุพฺภาสิตภาสี  จ ทุกฺกฏกมฺมการี   
จ   ฯ   โน   เจต   ภิกฺขเว   พาโล   ทุจฺจินฺติตจินฺตี   จ   อภวิสฺส   
ทุพฺภาสิตภาสี   จ   ทุกฺกฏกมฺมการี  จ  ฯ  เกน  น  ปณฺฑิตา  ชาเนยฺยุ   
พาโล   อย   ภว   อสปฺปุรโิสติ   ฯ  ยสมฺา  จ  โข  ภิกฺขเว  พาโล   
ทุจฺจินฺติตจินฺตี    จ    โหติ    ทุพฺภาสิตภาสี   จ   ทุกกฺฏกมฺมการ ี  จ   
ตสฺมา   น   ปณฺฑิตา   ชานนฺติ   พาโล   อย   ภว   อสปฺปุริโสติ  ฯ   
ส   โข   โส  ภิกฺขเว  พาโล  ติวิธ  ทฏิเว  ธมฺเม  ทกฺุข  โทมนสฺส   
ปฏิสเวเทติ ฯ   
     [๔๖๙]  สเจ  ภิกฺขเว  พาโล สภาย วา นิสินฺโน โหติ รถิยาย ๑   
วา  นิสินฺโน  โหติ  สิงฺฆาฏเก  วา  นิสนิฺโน  โหติ  ตตฺร  [๒]  ชโน   
ตชฺช   ตสฺสารุปฺป  กถ  มนฺเตติ  ฯ  สเจ  ภิกฺขเว  พาโล  ปาณาติปาตี   
โหติ   อทินฺนาทายี   โหติ   กาเมสุมิจฺฉาจารี   โหติ   มุสาวาที  โหติ   
สุราเมรยมชชฺปมาทฏายี    โหติ    ตตฺร    ภิกฺขเว   พาลสฺส   เอว   
#๑ ม. รถิกาย ฯ  ๒ โป. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร เจสทฺโท ทสิฺสติ ฯ    
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โหติ   ย   โข   ชโน   ตชชฺ   ตสฺสารุปฺป   กถ  มนฺเตติ  สวิชฺชนฺเต   
เต   จ   ๑   ธมฺมา   มย ิ  อห ฺจ  เตสุ  ธมฺเมสุ  สนฺทสิฺสามีติ  ฯ   
อิท    ภิกฺขเว    พาโล   ปม   ทิฏเว   ธมฺเม   ทุกฺข   โทมนสฺส   
ปฏิสเวเทติ ฯ   
     [๔๗๐]   ปุน   จปร   ภิกฺขเว   พาโล  ปสฺสติ  ราชาโน  โจร   
อาคุจารึ  คเหตฺวา  วิวิธา  กมฺมการณา  กาเรนฺเต  กสาหิป  ตาเฬนฺเต   
เวตฺเตหิป   ตาเฬนฺเต   อทฺธทณฺฑเกหิป   ตาเฬนฺเต  หตฺถมฺป  ฉินทฺนฺเต   
ปาทมฺป    ฉินฺทนฺเต    หตฺถปาทมฺป    ฉินฺทนฺเต    กณฺณมฺป   ฉินฺทนฺเต   
นาสมฺป   ฉินฺทนฺเต   กณฺณนาสมฺป   ฉินทฺนฺเต   พิลงฺคถาลิกมฺป  กโรนฺเต   
สงฺขมุณฺฑิกมฺป   กโรนฺเต   ราหุมุขมฺป  กโรนฺเต  โชติมาลิกมปฺ  กโรนฺเต   
หตฺถปชฺโชติกมฺป    กโรนฺเต   เอรกวตฺติกมฺป   กโรนฺเต   จีรกวาสิกมฺป   
กโรนฺเต   เอเณยฺยกมฺป   กโรนฺเต  พลิสมสิกมฺป  กโรนฺเต  กหาปณกมฺป   
กโรนฺเต    ขาราปตจฺฉิกมฺป    กโรนฺเต    ปลีฆปริวตฺติกมฺป   กโรนฺเต   
ปลาลปกมฺป   กโรนฺเต   ตตฺเตนป   เตเลน   โอสิ ฺจนฺเต   สุนเขหิป   
ขาทาเปนฺเต     ชีวนฺตมฺป    สูเล    อุตฺตาเสนฺเต    อสินาป    สีส   
ฉินฺทนฺเต   ฯ   ตตฺร   ภิกฺขเว   พาลสฺส  เอว  โหติ  ยถารูปาน  โข   
ปาปกาน   กมฺมาน   เหตุ  ราชาโน  โจร  อาคุจารึ  คเหตฺวา  วิวิธา   
กมฺมการณา    กาเรนฺติ   กสาหิป   ตาเฬนฺติ   ฯเปฯ   อสินาป   สสี   
ฉินฺทนฺติ   ฯ   สวิชฺชนฺเต   เต  จ  ธมฺมา  มย ิ อห ฺจ  เตสุ  ธมฺเมสุ   
สนฺทิสฺสามิ   ฯ  ม ฺเจป  ราชาโน  ชาเนยฺยุ  มมฺป  ราชาโน  คเหตฺวา   
#๑ โป. ม. จสทฺโท น ทิสสฺติ ฯ    
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วิวิธา   กมฺมการณา   กาเรยฺยุ   กสาหปิ   ตาเฬยฺยุ  ฯเปฯ  ชีวนฺตมฺป   
สูเล   อุตฺตาเสยฺยุ   อสินาป   สีส   ฉินฺเทยฺยุนฺติ   ฯ  อิทมฺป  ภิกฺขเว   
พาโล ทุติย ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ ฯ   
     [๔๗๑]  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  พาล  ปสมารูฬฺห  วา ม ฺจสมารูฬฺห   
วา    ฉมาย   วา   เสมาน   ยานิสฺส   ปุพฺเพ   ปาปกานิ   กมฺมานิ   
กตานิ   กาเยน   ทุจฺจริตานิ   วาจาย   ทุจฺจริตานิ  มนสา  ทุจฺจริตานิ   
ตานิสฺส   ตมฺหิ   สมเย   โอลมฺพนฺติ   อชฺโฌลมฺพนฺติ   อภิปฺปลมฺพนฺติ  ฯ   
เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   มหต   ปพฺพตกูฏาน  ฉายา  สายณฺหสมย  ปวิยา   
โอลมฺพนฺติ    อชฺโฌลมฺพนฺติ    อภิปฺปลมฺพนฺติ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   
พาล   ปสมารูฬฺห   วา   ม ฺจสมารูฬฺห   วา   ฉมาย   วา  เสมาน   
ยานิสฺส    ปพฺุเพ   ปาปกานิ   กมฺมานิ   กตานิ   กาเยน   ทุจฺจริตานิ   
วาจาย    ทุจฺจริตานิ    มนสา   ทุจฺจริตานิ   ตานิสฺส   ตมฺหิ   สมเย   
โอลมฺพนฺติ     อชโฺฌลมฺพนฺติ    อภิปฺปลมฺพนฺติ    ฯ    ตตฺร    ภิกขฺเว   
พาลสฺส   เอว   โหติ   อกต   วต   เม  กลฺยาณ  อกต  กุสล  อกต   
ภีรุตฺตาณ    กต   ปาป   กต   ลุทฺท   กต   กิพฺพิส   ยาวตา   โหติ   
อกตกลฺยาณาน   อกตกุสลาน   อกตภีรุตฺตาณาน   กตปาปาน   กตลุทฺทาน   
กตกิพฺพิสาน    คติ   ต   คตึ   เปจฺจ   คจฺฉามีติ   ฯ   โส   โสจติ   
กิลมติ   ปริเทวติ   อุรตฺตาฬึ   กนฺทติ   สมฺโมห   อาปชฺชติ   ฯ   อิท   
โข    ภิกฺขเว    พาโล   ตติย   ทิฏเว   ธมฺเม   ทุกฺข   โทมนสฺส   
ปฏิสเวเทติ ฯ    
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     [๔๗๒]  ส  โข  โส  ภิกฺขเว  พาโล  กาเยน  ทุจฺจริต  จริตฺวา   
วาจาย   ทุจฺจริต   จริตฺวา   มนสา  ทุจฺจริต  จริตฺวา  กายสฺส  เภทา   
ปรมฺมรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปชชฺติ   ฯ  ย  โข   
ต   ภิกฺขเว   สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย   เอกนฺต   อนิฏ  เอกนฺต   
อกนฺต   เอกนฺต   อมนาปนฺติ   นริยเมว  ต  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย   
เอกนฺต   อนิฏ   เอกนฺต   อกนฺต   เอกนฺต  อมนาปนฺติ  ฯ  ยาว ฺจิท   
ภิกฺขเว อุปมาป น สุกรา ยาว ทุกฺขา นิรยาติ ฯ   
     [๔๗๓]   เอว   วุตฺเต   อ ฺตโร   ภิกฺขุ   ภควนฺต  เอตทโวจ   
สกกฺา   ปน  ภนฺเต  อุปมา  กาตุนฺติ  ฯ  สกฺกา  ภิกฺขูติ  ภควา  อโวจ   
เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   โจร  อาคุจารึ  คเหตฺวา  ร ฺโ  ทสฺเสยฺยุ  อย   
เต   เทว  โจโร  อาคุจารี  อิมสฺส  ย  อิจฺฉสิ  ต  ทณฺฑ  ปเณหีติ  ฯ   
ตเมน   ราชา   เอว   วเทยฺย   คจฺฉถ  โภ  อิม  ปุริส  ปุพฺพณฺหสมย   
สตฺติสเตน   หนถาติ   ฯ   ตเมน  ปุพฺพณฺหสมย  สตฺติสเตน  หเนยฺยุ  ฯ   
อถ  ราชา  มชฺฌนฺติกสมย  เอว  วเทยฺย  อมฺโภ  กถ  โส  ปรุิโสติ  ฯ   
ตเถว   เทว   ชีวตีติ   ฯ  ตเมน  ราชา  เอว  วเทยฺย  คจฺฉถ  โภ   
ต   ปรุิส   มชฺฌนฺติกสมย  สตฺติสเตน  หนถาติ  ฯ  ตเมน  มชฺฌนฺติกสมย   
สตฺติสเตน   หเนยฺยุ   ฯ   อถ   ราชา   สายณฺหสมย   เอว  วเทยฺย   
อมฺโภ   กถ  โส  ปรุิโสติ  ฯ  ตเถว  เทว  ชีวตีติ  ฯ  ตเมน  ราชา   
เอว    วเทยฺย   คจฺฉถ   โภ   ต   ปรุิส   สายณฺหสมย   สตฺติสเตน   
หนถาติ   ฯ   ตเมน   สายณฺหสมย   สตฺติสเตน   หเนยฺยุ   ฯ  ต  กึ    
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ม ฺถ   ภิกขฺเว   อป   นุ   โส   ปุรโิส  ตีหิ  สตฺติสเตหิ  ห ฺมาโน   
ตโตนิทาน   ทุกฺข   โทมนสฺส   ปฏิสเวทิเยถาติ   ฯ  เอกิสฺสาป  ภนฺเต   
สตฺติยา    ห ฺมาโน    โส    ปรุิโส   ตโตนิทาน   ทุกฺข   โทมนสฺส   
ปฏิสเวทิเยถ โก ปน วาโท ตีหิ สตฺติสเตหีติ ฯ   
     [๔๗๔]   อถ   โข  ภควา  ปริตฺต  ปาณิมตฺต  ปาสาณ  คเหตฺวา   
ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   ต  กึ  ม ฺถ  ภิกฺขเว  กตโม  น ุ โข  มหนฺตตโร   
โย   จาย   มยา   ปริตฺโต   ปาณิมตฺโต   ปาสาโณ   คหิโต   [๑]   
หิมวา   ปพฺพตราชาติ   ฯ   อปฺปมตฺตโก  อย  ภนฺเต  ภควตา  ปริตฺโต   
ปาณิมตฺโต    ปาสาโณ    คหิโต    หิมวนฺต   ปพฺพตราชาน   อุปนิธาย   
สงฺขมฺป   น   อุเปติ  กลภาคมฺป  น  อุเปติ  อุปนิธมฺป  น  อุเปตีติ  ฯ   
เอวเมว  ๒  ภิกฺขเว  ย ๓ ปุริโส ตีหิ สตฺติสเตหิ ห ฺมาโน ตโตนิทาน   
ทุกฺข  โทมนสฺส  ปฏิสเวเทติ  ฯ  ต  นริยสฺส  ๔ ทกฺุข อุปนิธาย สงฺขมฺป   
น อุเปติ กลภาคมฺป น อุเปติ อุปนิธมฺป น อุเปติ ฯ   
     [๔๗๕]   ตเมน  ภิกฺขเว  นิรยปาลา  ป ฺจวิธพนฺธน  นาม  การณ   
กาเรนฺติ   ฯ   ตตฺต   อโยขีล  หตฺเถ  คเมนฺติ  ตตฺต  อโยขีล  ทุติเย   
หตฺเถ   คเมนฺติ   ตตฺต   อโยขีล   ปาเท   คเมนฺติ   ตตฺต   อโยขีล   
ทุติเย   ปาเท   คเมนฺติ   ตตฺต   อโยขีล  มชฺเฌ  อุรสมฺึ  คเมนฺติ  ฯ   
โส   ตตฺถ   ทุกฺขา   ติปฺปา   กฏกา   เวทนา  เวเทติ  น  จ  ตาว   
กาล   กโรติ   ยาว  น  ต  ปาปกมฺม  พฺยนฺตีโหติ  ฯ  ตเมน  ภิกฺขเว   
#๑ ม. โย จ หิมวา ปพฺพตราชาติ ฯ ๒ ม. ย.ุ เอวเมว โขติ ทิสสฺติ ฯ   
#๓ ม. ยุ. ย โส ปุริโสติ ทสิฺสติ ๔ ย.ุ ต เนรยิกสฺส อุปนิธาย ฯ ม. ต นิรยกสฺส   
#ทุกฺขสฺส อุปนิธาย ฯ    
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นิรยปาลา   สเวเธตฺวา   ๑  กุารีหิ  ตจฺฉนฺติ  ฯ  โส  ตตฺถ  ทุกขฺา   
ติปฺปา   ฯเปฯ   พฺยนฺตีโหติ   ฯ  ตเมน  ภิกฺขเว  นิรยปาลา  อุทฺธปาท   
อโธสิร   คเหตฺวา   วาสีหิ   ตจฺฉนฺติ   ฯ   โส  ตตฺถ  ทุกฺขา  ติปปฺา   
ฯเปฯ   พฺยนตีฺโหติ   ฯ   ตเมน  ภิกฺขเว  นิรยปาลา  รเถ  โยเชตฺวา   
อาทิตฺตาย     ปวิยา     สมฺปชฺชลิตาย    ส ฺโชติภูตาย    สาเรนฺติป   
ปจฺจาสาเรนฺติป   ฯ   โส  ตตฺถ  ทุกฺขา  ติปฺปา  ฯเปฯ  พฺยนฺตีโหติ  ฯ   
ตเมน   ภิกฺขเว   นริยปาลา  มหนฺต  องฺคารปพฺพต  อาทิตฺต  สมฺปชฺชลิต   
ส ฺโชติภูต   อาโรเปนฺติป   โอโรเปนฺติป  ฯ  โส  ตตฺถ  ทกฺุขา  ติปฺปา   
กฏกา   เวทนา   เวเทติ   น   จ  ตาว  กาล  กโรติ  ยาว  น  ต   
ปาปกมฺม  พฺยนฺตีโหติ  ฯ  ตเมน  ภิกฺขเว  นิรยปาลา  อุทฺธปาท  อโธสิร   
คเหตฺวา   ตตฺตาย   โลหกมฺุภิยา   ปกฺขิปนฺติ   อาทิตฺตาย  สมฺปชชฺลิตาย   
ส ฺโชติภูตาย   ฯ   โส   ตตฺถ   เผณุทฺเทหก   ปจฺจติ   ฯ  โส  ตตฺถ   
เผณุทฺเทหก   ปจฺจมาโน   สกิมฺป   อุทธฺ   คจฺฉติ  สกิมฺป  อโธ  คจฺฉติ   
สกิมฺป   ติริย   คจฺฉติ   ฯ  โส  ตตฺถ  ทกฺุขา  ติปฺปา  กฏกา  เวทนา   
เวเทติ  น  จ  ตาว  กาล  กโรติ  ยาว  น  ต ปาปกมฺม พฺยนฺตีโหติ ฯ   
ตเมน    ภิกฺขเว    นริยปาลา    มหานิรเย    ปกฺขิปนติฺ    ฯ   โส   
โข    ปน    ภิกฺขเว   มหานิรโย   จตุกกฺณฺโณ   จตุทฺวาโร   วิภตฺโตช   
ภาคโส    มโิต    อโยปาการปริยนฺโต    อยสา   ปฏกิฺกุชฺชโิต   ตสฺส   
อโยมยา   ภูมิ   ชลิตา   เตชสา   ยุตฺตา  สมนฺตา  โยชนสต  ผรตฺิวา   
#๑ โป. ม. ยุ. สเวเสตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ    
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ติฏติ   สพฺพทา   ฯ   อเนกปริยาเยนป   โข   อห  ภิกฺขเว  นิรยกถ   
กเถยฺย   ฯ   ยาว ฺจิท   ภิกขฺเว  น  สุกร  อกฺขาเนน  ปาปุณิตุ  ยาว   
ทุกฺขา นิรยา ฯ   
     [๔๗๖]   สนฺติ   ภิกฺขเว   ติรจฺฉานคตา   ปาณา   ติณภกฺขา  ฯ   
เต  อลฺลานิป  ๑  ติณานิ  ทนฺตุลฺเลหก  ขาทนฺติ  ฯ  กตเม  จ ภิกขฺเว   
ติรจฺฉานคตา   ปาณา   ติณภกฺขา   อสฺสา   ๒  โคณา  คทฺรภา  อชา   
มิคา   เย   วา   ปน ฺเป  เกจิ  ติรจฺฉานคตา  ปาณา  ติณภกฺขา  ฯ   
ส  โข  โส  ภิกฺขเว  พาโล  อิธ  ปุพฺเพ  รสาโท  อิธ ปาปานิ กมฺมานิ   
กริตฺวา   กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  เตส  สตฺตาน  สหพฺยต  อุปปชฺชติ   
เย เต สตฺตา ติณภกฺขา ฯ   
     [๔๗๗]   สนฺติ  ภิกฺขเว  ติรจฺฉานคตา  ปาณา  คูถภกฺขา  ฯ  เต   
ทูรโตว    คูถคนฺธ   ฆายิตฺวา   ธาวนฺติ   เอตฺถ   ภุ ฺชิสฺสาม   เอตฺถ   
ภุ ฺชิสฺสามาติ   ฯ   เสยฺยถาป  นาม  พฺราหฺมณา  อาหุติคนฺเธน  ธาวนฺติ   
เอตฺถ    ภุ ฺชิสฺสาม    เอตฺถ   ภุ ฺชิสฺสามาติ   เอวเมว   โข   สนฺติ   
ภิกฺขเว   ติรจฺฉานคตา   ปาณา   คูถภกฺขา   ฯ  เต  ทรูโตว  คูถคนฺธ   
ฆายิตฺวา    ธาวนฺติ   เอตฺถ   ภุ ฺชิสฺสาม   เอตฺถ   ภุ ฺชิสฺสามาติ   ฯ   
กตเม   จ   ภิกฺขเว   ติรจฺฉานคตา  ปาณา  คูถภกฺขา  กุกฺกฏุา  สกูรา   
โสณา   สิงฺคาลา   เย   วา   ปน ฺเป   เกจิ  ติรจฺฉานคตา  ปาณา   
คูถภกฺขา   ฯ  ส  โข  โส  ภิกฺขเว  พาโล  อิธ  ปุพฺเพ  รสาโท  อิธ   
ปาปานิ   กมมฺานิ   กริตฺวา  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  เตส  สตฺตาน   
#๑ ยุ. เต อลลฺานิป ติณานิ สุกฺขานิ ฯ ม. เต อลลฺานิป ติณานิ สุกฺขานิป   
#ติณานิ ฯ ๒ ม. หตฺถี อสฺสา ... ฯ    
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สหพฺยต อุปปชฺชติ เย เต สตฺตา คูถภกฺขา ฯ   
     [๔๗๘]  สนฺติ  ภิกฺขเว  ติรจฺฉานคตา  ปาณา  อนฺธกาเร  ชายนติฺ   
อนฺธกาเร  ชยีนฺติ  อนฺธกาเร  มียนฺติ  ฯ  กตเม จ ภิกฺขเว ติรจฺฉานคตา   
ปาณา   อนฺธกาเร   ชายนฺติ   อนฺธกาเร   ชียนฺติ   อนฺธกาเร  มียนฺติ   
กีฏา  [๑]  ปฏงฺคา  คณฺฑุปฺปาทา  เย  วา ปน ฺเป เกจิ ติรจฺฉานคตา   
ปาณา   อนฺธกาเร   ชายนฺติ  อนฺธกาเร  ชียนฺติ  อนฺธกาเร  มียนฺติ  ฯ   
ส   โข   โส   ภิกฺขเว   พาโล   อิธ  ปุพฺเพ  รสาโท  อิธ  ปาปานิ   
กมฺมานิ    กรตฺิวา    กายสฺส    เภทา   ปรมฺมรณา   เตส   สตฺตาน   
สหพฺยต   อุปปชฺชติ   เย   เต  สตฺตา  อนฺธกาเร  ชายนฺติ  อนฺธกาเร   
ชียนฺติ อนฺธกาเร มียนฺติ ฯ   
     [๔๗๙]   สนฺติ   ภิกฺขเว  ติรจฺฉานคตา  ปาณา  อุทกสฺมึ  ชายนฺติ   
อุทกสฺมึ   ชียนฺติ  อุทกสฺม ึ มียนฺติ  ฯ  กตเม  จ  ภิกฺขเว  ติรจฺฉานคตา   
ปาณา    อุทกสฺมึ    ชายนฺติ    อุทกสฺมึ    ชียนฺติ    อุทกสฺมึ   มียนฺติ   
มจฺฉา   กจฺฉปา   สสสุมารา   เย   วา  ปน ฺเป  เกจิ  ติรจฺฉานคตา   
ปาณา    อุทกสฺมึ   ชายนฺติ   อุทกสฺม ึ  ชียนฺติ   อุทกสฺมึ   มียนฺติ   ฯ   
ส   โข   โส   ภิกฺขเว   พาโล   อิธ  ปุพฺเพ  รสาโท  อิธ  ปาปานิ   
กมฺมานิ   กรตฺิวา   กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  เตส  สตฺตาน  สหพฺยต   
อุปปชฺชติ    เย   เต   สตฺตา   อุทกสฺม ึ  ชายนฺติ   อุทกสฺมึ   ชียนฺติ   
อุทกสฺมึ มียนฺติ ฯ   
     [๔๘๐]   สนฺติ   ภิกฺขเว  ติรจฺฉานคตา  ปาณา  อสุจิสฺมึ  ชายนฺติ   
#๑ ม. ย.ุ ปฬุวา ฯ    
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อสุจิสฺมึ   ชียนฺติ  อสุจิสฺมึ  มียนฺติ  ฯ  กตเม  จ  ภิกฺขเว  ติรจฺฉานคตา   
ปาณา    อสุจิสฺมึ   ชายนฺติ   อสุจิสฺมึ   ชียนฺติ   อสุจิสฺมึ   มียนฺติ   ฯ   
เย   เต   ภิกฺขเว   สตฺตา   ปูติมจฺเฉ   วา  ชายนฺติ  ปูติมจฺเฉ  วา   
ชียนฺติ   ปูติมจฺเฉ   วา   มียนฺติ   ปูติกุณเป   วา   ...  ปติูกุมฺมาเส   
วา  ...  จนฺทนิกาย  วา  ...  โอฬิคลฺเล  วา  ชายนฺติ  ฯเปฯ  เย   
วา    ปน ฺเป    เกจิ    ติรจฺฉานคตา   ปาณา   อสุจิสฺมึ   ชายนฺติ   
อสุจิสฺมึ   ชียนฺติ   อสุจิสฺม ึ  มียนฺติ   ฯ  ส  โข  โส  ภิกฺขเว  พาโล   
อิธ    ปุพฺเพ   รสาโท   อิธ   ปาปานิ   กมฺมานิ   กริตฺวา   กายสฺส   
เภทา   ปรมฺมรณา   เตส   สตฺตาน   สหพฺยต   อุปปชฺชติ   เย   เต   
สตฺตา    อสุจิสฺมึ   ชายนฺติ   อสุจิสฺมึ   ชียนฺติ   อสุจิสฺมึ   มียนฺติ   ฯ   
อเนกปริยาเยนป   โข   อห   ภิกฺขเว   ติรจฺฉานโยนิกถ   กเถยฺย  ฯ   
ยาว ฺจิท   ภิกฺขเว   น   สกุร   อกฺขาเนน   ปาปุณิตุ   ยาว   ทกฺุขา   
ติรจฺฉานโยนิ ฯ   
     [๔๘๑]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  ปุริโส  เอกจฺฉิคฺคฬ  ยุค มหาสมุทฺเท   
ปกฺขิเปยฺย   ฯ   ตเมน  ปรุตฺถิโม  วาโต  ปจฺฉิเมน  สหเรยฺย  ปจฺฉิโม   
วาโต   ปุรตฺถิเมน   สหเรยฺย   อุตฺตโร   วาโต   ทกฺขิเณน  สหเรยฺย   
ทกฺขิโณ   วาโต   อุตฺตเรน   สหเรยฺย   ฯ  ตตฺราสฺส  กาโณ  กจฺฉโป   
โส   วสฺสสตสฺส   ๑   อจฺจเยน  สกึ  อุมมฺุชฺเชยฺย  ฯ  ต  กึ  ม ฺถ   
ภิกฺขเว   อป   นุ   โส   กาโณ  กจฺฉโป  อมุสฺมึ  เอกจฺฉิคฺคเฬ  ยุเค   
คีว   ปเวเสยฺยาติ   ฯ   โน   เหต  ภนฺเต  ยทิ  นูน  ภนฺเต  กทาจิ   
#๑ ม. อาเมณฺฑิต ฯ    
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กรหจิ   ทีฆสฺส   อทฺธุโน   อจฺจเยนาติ  ฯ  ขิปฺปตร  โข  โส  ภิกขฺเว   
กาโณ   กจฺฉโป  อมุสฺม ึ เอกจฺฉิคฺคเฬ  ยุเค  คีว  ปเวเสยฺย  ฯ  อโต   
ทุลฺลภตราห   ภิกฺขเว   มนุสฺสตฺต   วทามิ   สก ึ วินิปาตคเตน  พาเลน   
ต   กิสฺส   เหตุ   น   เหตฺถ   ภิกฺขเว   อตฺถิ  ธมฺมจริยา  สมจริยา   
กุสลกิริยา    ปุ ฺกิริยา    อ ฺม ฺขาทิกา   เอตฺถ   ภิกฺขเว   วตฺตติ   
ทุพฺพลมาริกา ๑ ฯ   
     [๔๘๒]  ส  โข  โส  ภิกฺขเว  พาโล  สเจ  กทาจิ กรหจิ ทีฆสฺส   
อทฺธุโน    อจฺจเยน    มนสฺุสตฺต   อาคจฺฉติ   ยานิ   ตานิ   นีจกุลานิ   
จณฺฑาลกุล   วา   เนสาทกุล   วา  เวนุกลุ  ๒  วา  รถการกุล  วา   
ปุกฺกุสกุล  วา  ตถารูเป  กเุล  ปจฺฉา  ชายติ ทฬิทฺเท อปฺปนฺนปานโภชเน   
กสิรวุตฺติเก    ยตฺถ    กสิเรน    ฆาสจฺฉาโท    ลพฺภติ    ฯ    โส   
จ    โหติ   ทพฺุพณฺโณ   ททฺุทสิโก   โอโกฏิมโก   พหฺวาพาโธ   กาโณ   
วา   กุณี  วา  ข ฺโช  วา  ปกฺขหโต  วา  น  ลาภี  อนฺนสฺส  ปานสฺส   
วตฺถสฺส    ยานสฺส    มาลาคนฺธวิเลปนสฺส   เสยฺยาวสถปทีเปยฺยสฺส   ฯ   
โส   กาเยน   ทุจฺจริต  จรติ  วาจาย  ทุจฺจริต  จรติ  มนสา  ทุจฺจริต   
จรติ   ฯ   โส   กาเยน  ทุจฺจริต  จริตฺวา  วาจาย  ทุจฺจริต  จริตฺวา   
มนสา   ทุจฺจริต   จริตฺวา   กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  อปาย  ทคฺุคตึ   
วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ ฯ   
     [๔๘๓]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  อกฺขธุตฺโต  ปเมเนว  กลิคฺคเหน   
ปุตฺตมฺป   ชีเยถ  ทารมฺป  ชีเยถ  สพฺพ  สาปเตยฺยมฺป  ชีเยถ  อุตฺตริมฺป   
#๑ สพฺพโปตฺถเกสุ ทุพฺพลขาทิกาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒ ม. เวนกุล ฯ ย.ุ เวณกุล ฯ    
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อทฺธุพนฺธ   ๑  นิคจฺเฉยฺย  ฯ  อปฺปมตฺตโก  โส  ภิกฺขเว  กลิคฺคโห  ย   
โส   อกฺขธุตฺโต   ปเมเนว   กลิคฺคเหน   ปุตฺตมฺป   ชีเยถ   ทารมฺป   
ชีเยถ   สพฺพ  สาปเตยฺยมฺป  ชีเยถ  อุตฺตริมฺป  อทฺธพุนฺธ  นิคจฺเฉยฺย  ฯ   
อถ  โข  อยเมว  ตโต  มหนฺตตโร  กลิคฺคโห  ย  โส  พาโล  กาเยน   
ทุจฺจริต   จรตฺิวา   วาจาย  ทุจฺจริต  จรตฺิวา  มนสา  ทุจฺจริต  จริตฺวา   
กายสฺส    เภทา    ปรมฺมรณา    อปาย    ทุคฺคตึ    วินิปาต   นิรย   
อุปปชฺชติ ฯ อย ภิกฺขเว เกวลา ปริปูรา พาลภูมีติ ฯ   
     [๔๘๔]     ตีณีมานิ     ภิกฺขเว     ปณฺฑิตสฺส    ปณฺฑิตลกฺขณานิ   
ปณฺฑิตนิมิตฺตานิ   ปณฺฑิตาปทานานิ   ฯ   กตมานิ   ตีณิ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ปณฺฑิโต   สจิุนฺติตจินฺตี   จ  โหติ  สุภาสิตภาสี  จ  สุกตกมฺมการี  จ  ฯ   
โน   เจต  ภิกขฺเว  ปณฺฑิโต  สุจินฺติตจินฺตี  จ  อภวิสฺส  สุภาสิตภาสี  จ   
สุกตกมฺมการี   จ   ฯ   เกน   น   ปณฺฑิตา   ชาเนยฺยุ  ปณฺฑิโต  อย   
ภว   สปฺปรุิโสติ   ฯ   ยสมฺา   จ  โข  ภิกฺขเว  ปณฺฑิโต  สุจินฺติตจินฺตี   
จ   โหติ   สุภาสิตภาสี   จ   สุกตกมฺมการี   จ   ตสฺมา  ต  ปณฺฑิตา   
ชานนฺติ   ปณฺฑิโต   อย   ภว   สปฺปุรโิสติ   ฯ  ส  โข  โส  ภิกฺขเว   
ปณฺฑิโต ติวิธ ทิฏเว ธมเฺม สุข โสมนสฺส ปฏิสเวเทติ ฯ   
     [๔๘๕]   สเจ   ภิกฺขเว   ปณฺฑิโต   สภาย  วา  นสิินฺโน  โหติ   
รถิยาย   วา   นิสินฺโน   โหติ   สิงฺฆาฏเก  วา  นิสินโฺน  โหติ  ตตฺร   
ชโน   ตชฺช   ตสฺสารุปฺป   กถ   มนฺเตติ   ฯ  สเจ  ภิกขฺเว  ปณฺฑิโต   
#๑ ยุ. อนุพนฺธนฺติ ทิสฺสติ ฯ    
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ปาณาติปาตา    ปฏิวิรโต    โหติ    อทินฺนาทานา    ปฏิวิรโต   โหติ   
กาเมสุมิจฺฉาจารา    ปฏิวิรโต    โหติ   มุสาวาทา   ปฏิวิรโต   โหติ   
สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา   ปฏิวิรโต   โหติ   ตตฺร  ภิกฺขเว  ปณฺฑิตสฺส   
เอว   โหติ  ย  โข  ชโน  ตชฺช  ตสฺสารปฺุป  กถ  มนฺเตติ  สวิชฺชนฺเต   
เต   ธมฺมา  มยิ  อห ฺจ  เตสุ  ธมฺเมสุ  สนฺทิสฺสามีติ  ฯ  อิท  ภิกฺขเว   
ปณฺฑิโต ปม ทิฏเว ธมเฺม สุข โสมนสฺส ปฏิสเวเทติ ฯ   
     [๔๘๖]   ปุน   จปร   ภิกฺขเว  ปณฺฑิโต  ปสฺสติ  ราชาโน  โจร   
อาคุจารึ  คเหตฺวา  วิวิธา  กมฺมการณา  กาเรนฺเต  กสาหิป  ตาเฬนฺเต   
เวตฺเตหิป   ตาเฬนฺเต   อทฺธทณฺฑเกหิป   ตาเฬนฺเต  หตฺถมฺป  ฉินทฺนฺเต   
ปาทมฺป    ฉินฺทนฺเต    หตฺถปาทมฺป    ฉินฺทนฺเต    กณฺณมฺป   ฉินฺทนฺเต   
นาสมฺป   ฉินฺทนฺเต   กณฺณนาสมฺป   ฉินฺทนฺเต   พิลงฺคถาลิกมฺป  กโรนฺเต   
สงฺขมุณฺฑิกมฺป   กโรนฺเต   ราหุมุขมฺป  กโรนฺเต  โชติมาลิกมปฺ  กโรนฺเต   
หตฺถปชฺโชติกมฺป    กโรนฺเต   เอรกวตฺติกมฺป   กโรนฺเต   จีรกวาสิกมฺป   
กโรนฺเต   เอเณยฺยกมฺป   กโรนฺเต  พฬิสมสิกมฺป  กโรนฺเต  กหาปณกมฺป   
กโรนฺเต    ขาราปตจฺฉิกมฺป    กโรนฺเต    ปลีฆปริวตฺติกมฺป   กโรนฺเต   
ปลาลปกมฺป   กโรนฺเต   ตตฺเตนป   เตเลน   โอสิ ฺจนฺเต   สุนเขหิป   
ขาทาเปนฺเต  ชีวนฺตมฺป  สเูล  อุตฺตาเสนฺเต  อสินาป  สีส  ฉินฺทนเฺต  ฯ   
ตตฺร   ภิกฺขเว   ปณฺฑิตสฺส   เอว   โหติ   ยถารูปาน   โข  ปาปกาน   
กมฺมาน  เหตุ  ราชาโน  โจร  อาคุจารึ  คเหตฺวา  วิวิธา  กมฺมการณา   
กาเรนฺติ    กสาหิป    ตาเฬนฺติ   อทฺธทณฺฑเกหิป   ตาเฬนฺติ   หตฺถมฺป    
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ฉินฺทนฺติ   ปาทมฺป   ฉินทฺนฺติ   หตฺถปาทมฺป   ฉินฺทนฺติ   กณฺณมฺป  ฉินฺทนฺติ  
นาสมฺป    ฉินฺทนฺติ    กณฺณนาสมฺป   ฉินฺทนฺติ   พิลงฺคถาลิกมฺป   กโรนฺติ   
สงฺขมุณฺฑิกมฺป   กโรนฺติ   ราหุมุขมฺป   กโรนฺติ   โชติมาลิกมฺป   กโรนฺติ   
หตฺถปชฺโชติกมฺป    กโรนฺติ    เอรกวตฺติกมปฺ    กโรนฺติ   จีรกวาสิกมฺป   
กโรนฺติ   เอเณยฺยกมฺป   กโรนฺติ  พฬิสมสิกมฺป  กโรนฺติ  ขาราปตจฺฉิกมฺป   
กโรนฺติ     ปลีฆปริวตฺติกมฺป     กโรนฺติ     ปลาลปกมฺป     กโรนฺติ   
ตตฺเตนป    เตเลน    โอสิ ฺจนฺติ   สุนเขหิป   ขาทาเปนฺติ   ชีวนฺตมฺป   
สูเล   อุตฺตาเสนฺติ   อสินาป   สีส   ฉินทฺนฺติ  ฯ  น  เต  ธมฺมา  มย ิ  
สวิชฺชนฺติ    อห ฺจ    น   เตสุ   ธมฺเมสุ   สนฺทิสฺสามีติ   ฯ   อิทมฺป   
ภิกฺขเว ปณฺฑิโต ทุติย ทิฏเว ธมฺเม สุข โสมนสฺส ปฏิสเวเทติ ฯ   
     [๔๘๗]    ปุน    จปร    ภิกฺขเว   ปณฺฑิต   ปสมารูฬฺห   วา   
ม ฺจสมารูฬฺห   วา   ฉมาย   วา  เสมาน  ยานิสฺส  ปุพฺเพ  กลฺยาณานิ   
กมฺมานิ  กตานิ  กาเยน  สจุริตานิ  วาจาย  สุจริตานิ  มนสา  สุจรติานิ   
ตานิสฺส   ตมฺหิ   สมเย   โอลมฺพนฺติ   อชฺโฌลมฺพนฺติ   อภิปฺปลมฺพนฺติ  ฯ   
เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   มหต   ปพฺพตกูฏาน  ฉายา  สายณฺหสมย  ปวิยา   
โอลมฺพนฺติ    อชฺโฌลมฺพนฺติ    อภิปฺปลมฺพนฺติ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   
ปณฺฑิต   ปสมารูฬฺห   วา   ม ฺจสมารูฬฺห   วา   ฉมาย  วา  เสมาน   
ยานิสฺส    ปพฺุเพ   กลยฺาณานิ   กมฺมานิ   กตานิ   กาเยน   สุจริตานิ   
วาจาย   สุจรติานิ  มนสา  สุจริตานิ  ตานิสฺส  ตมฺหิ  สมเย  โอลมฺพนฺติ   
อชฺโฌลมฺพนฺติ    อภิปฺปลมฺพนฺติ   ฯ   ตตฺร   ภิกฺขเว   ปณฺฑิตสฺส   เอว    
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โหติ   อกต   วต  เม  ปาป  อกต  ลุทฺท  อกต  กิพฺพิส  กต  กลฺยาณ   
กต   กุสล   กต   ภีรุตฺตาณ   ยาวตา  โหติ  อกตปาปาน  อกตลทฺุทาน   
อกตกิพฺพิสาน    กตกลฺยาณาน    กตกุสลาน   กตภีรุตฺตาณาน   คติ   ต   
คตึ   เปจฺจ   คจฺฉามีติ   ฯ  โส  น  โสจติ  น  กิลมติ  น  ปริเทวติ   
น   อุรตฺตาฬึ   กนฺทติ   น   สมฺโมห   อาปชฺชติ   ฯ  อิทมฺป  ภิกฺขเว   
ปณฺฑิโต ตติย ทิฏเว ธมเฺม สุข โสมนสฺส ปฏิสเวเทติ ฯ   
     [๔๘๘]  ส  โข  โส  ภิกฺขเว  ปณฺฑิโต  กาเยน  สุจริต  จริตฺวา   
วาจาย   สุจรติ   จริตฺวา   มนสา   สุจรติ   จรตฺิวา  กายสฺส  เภทา   
ปรมฺมรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชติ   ฯ  ย  โข  ต  ภิกฺขเว   
สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย   เอกนฺต   อิฏ   เอกนฺต  กนฺต  เอกนฺต   
มนาปนฺติ   สคฺคเมว   ต   สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย  เอกนฺต  อิฏ   
เอกนฺต   กนตฺ   เอกนฺต   มนาปนฺติ   ฯ   ยาว ฺจิท  ภิกฺขเว  อุปมาป   
น สุกรา ยาว สุขา สคฺคาติ ฯ   
     [๔๘๙]   เอว   วุตฺเต   อ ฺตโร   ภิกฺขุ   ภควนฺต  เอตทโวจ   
สกฺกา   ปน  ภนฺเต  อุปมา  กาตุนฺติ  ฯ  สกฺกา  ภิกฺขูติ  ภควา  อโวจ   
เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ราชา   จกฺกวตฺติ   สตฺตหิ  รตเนหิ  สมนฺนาคโต   
จตูหิ   จ   อิทฺธีหิ  ตโตนทิาน  สุข  โสมนสฺส  ปฏสิเวเทติ  ฯ  กตเมหิ   
สตฺตหิ ฯ   
     [๔๙๐]  อิธ  ภิกฺขเว  ร ฺโ  ขตฺติยสฺส มุทฺธาวสิตฺตสฺส ตทหุโปสเถ   
ปณฺณรเส       สีสนฺหาตสฺส      อุโปสถิกสฺส      อุปริปาสาทวรคตสฺส    
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ทิพฺพ  จกฺกรตน  ปาตุภวติ  สหสฺสาร  สเนมิก  สนาภิก สพฺพาการปริปูร ฯ   
ทิสฺวาน    ๑   ร ฺโ   ขตฺติยสฺส   มุทฺธาวสิตฺตสฺส   เอตทโหสิ   สุต   
โข    ปน    เมต    ยสฺส    ร ฺโ    มุทธฺาวสิตฺตสฺส   ตทหุโปสเถ   
ปณฺณรเส    สีสนฺหาตสฺส    อุโปสถิกสฺส    อุปริปาสาทวรคตสฺส    ทิพฺพ   
จกฺกรตน    ปาตุภวติ   สหสฺสาร   สเนมิก   สนาภิก   สพฺพาการปริปูร   
โส  โหติ  ราชา  จกฺกวตฺติ  อสฺส  นุ  โข  อห  ราชา  จกฺกวตฺตีติ  ฯ   
อถ  โข  ภิกฺขเว  ราชา  ขตฺติโย  มุทฺธาวสิตฺโต  อุฏายาสนา  วาเมน   
หตฺเถน   ภิงฺคาร   คเหตฺวา   ทกฺขิเณน   หตฺเถน  จกฺกรตน  อพฺภุกีรติ   
ปวตฺตตุ   ภว   จกฺกรตน   อภิวิชินาตุ   ภว  จกฺกรตนนฺติ  ฯ  อถ  โข   
ต   ภิกฺขเว   จกฺกรตน   ปรุตฺถิม   ทิส   ปวตฺตติ   อนฺวเทว   ราชา   
จกฺกวตฺติ   สทฺธึ   จตุรงฺคินิยา   เสนาย   ฯ  ยสฺมึ  โข  ปน  ภิกฺขเว   
ปเทเส   จกฺกรตน   ปติฏาติ   ตตฺร   ราชา  จกฺกวตฺติ  วาส  อุเปติ   
สทฺธึ   จตุรงฺคินิยา   เสนาย   ฯ   เย  โข  ปน  ภิกฺขเว  ปุรตฺถิมาย   
ทิสาย   ปฏิราชาโน   เต  ราชาน  จกฺกวตฺตึ  อุปสงฺกมิตฺวา  เอวมาหสุ   
เอหิ    โข    มหาราช    สวฺาคต    มหาราช   สกนฺเต   มหาราช   
อนุสาส   มหาราชาติ   ฯ   ราชา   จกฺกวตฺติ   เอวมาห   ปาโณ  น   
หนฺตพฺโพ    อทินฺน   นาทาตพฺพ   กาเมสุมิจฺฉา   น   จริตพฺพา   มุสา   
น   ภาสิตพฺพา   มชชฺ   น   ปาตพฺพ   ยถาภูต ฺจ   ภุ ฺชถาติ  ฯ  เย   
โข   ปน   ภิกฺขเว   ปุรตฺถมิาย   ทิสาย   ปฏิราชาโน   เต   ร ฺโ   
จกฺกวตฺติสฺส  อนุยุตฺตา  ๒  อเหสุ  ฯ  อถ  โข  ต  ภิกขฺเว  จกฺกรตน   
#๑ ม. ต ทิสวฺาน ฯ  ๒ ม. อนุยนฺตา ภวนฺติ ฯ ยุ. อนุยตฺตา ภวนฺติ ฯ    
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ปุรตฺถิม   สมทฺุท   อชฺโฌคเหตฺวา   ปจฺจุตฺตริตฺวา   ทกฺขิณ  ทิส  ปวตฺตติ   
ฯเปฯ   ทกฺขิณ   ทิส   สมทฺุท   อชฺโฌคเหตฺวา   ปจฺจุตฺตริตฺวา   ปจฺฉิม   
ทิส    ปวตฺตติ    ฯเปฯ    ปจฺฉิม    ทิส    สมุทฺท    อชฺโฌคเหตฺวา   
ปจฺจุตฺตริตฺวา   อุตฺตร   ทสิ  ปวตฺตติ  อนฺวเทว  ราชา  จกฺกวตฺติ  สทฺธ ึ  
จตุรงฺคินิยา   เสนาย   ฯ  ยสฺมึ  โข  ปน  ภิกฺขเว  ปเทเส  จกฺกรตน   
ปติฏาติ   ตตฺร   ราชา   จกฺกวตฺติ   วาส  อุเปติ  สทธฺึ  จตุรงฺคินิยา   
เสนาย  ฯ  เย  โข  ปน  ภิกฺขเว  อุตฺตราย  ทิสาย  ปฏิราชาโน  เต   
ราชาน   จกกฺวตฺตึ   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   
ยถาภูต ฺจ   ภุ ฺชถาติ   ฯ   เย   โข  ปน  ภิกฺขเว  อุตฺตราย  ทิสาย   
ปฏิราชาโน   เต   ร ฺโ  จกฺกวตฺติสฺส  อนุยุตฺตา  อเหสุ  ฯ  อถ  โข   
ต    ภิกฺขเว   จกฺกรตน   สมุทฺทปริยนฺต   ปวี   อภิวิชินิตฺวา   ตเมน   
ราชธานึ     ปจฺจาคนฺตฺวา    ร ฺโ    จกฺกวตฺติสฺส    อนฺเตปุรทฺวาเร   
อกฺขาหต    ม ฺเ    ติฏติ    ร ฺโ    จกฺกวตฺติสฺส   อนฺเตปุรทฺวาร   
อุปโสภยมาน   ฯ   ร ฺโ   ภิกฺขเว   จกฺกวตฺติสฺส   เอวรูป  จกฺกรตน   
ปาตุภวติ ฯ   
     [๔๙๑]   ปุน   จปร   ภิกฺขเว   ร ฺโ   จกฺกวตฺติสฺส  หตฺถิรตน   
ปาตุภวติ    ฯ    สพฺพเสโต    สตฺตปฺปติฏโ   อิทฺธิมา   เวหาสงฺคโม    
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อุโปสโถ   นาม   นาคราชา   ฯ   ทิสฺวาน  ร ฺโ  จกฺกวตฺติสฺส  จิตฺต   
ปสีทติ   ภทฺทก   วต   โภ   หตฺถิยาน   สเจ   ทมถ   อุเปยฺยาติ  ฯ   
อถ  โข  ต  ภิกฺขเว  หตฺถิรตน  เสยฺยถาป  นาม  ภทฺโท  หตฺถาชานีโย   
ทีฆรตฺต   สปุริทนฺโต   เอวเมว   ทมถ   อุเปติ   ฯ  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว   
ราชา    จกฺกวตฺติ    ตเมว    หตฺถิรตน    วีมสมาโน    ปุพฺพณฺหสมย   
อภิรูหิตฺวา    สมุทฺทปริยนตฺ   ปวึ   อนุปริยายิตฺวา   ตเมว   ราชธานึ   
ปจฺจาคนฺตฺวา    ปาตราสมกาสิ    ฯ    ร ฺโ   ภิกฺขเว   จกฺกวตฺติสฺส   
เอวรูป หตฺถิรตน ปาตุภวติ ฯ   
     [๔๙๒]   ปุน   จปร   ภิกฺขเว   ร ฺโ   จกฺกวตฺติสฺส  อสฺสรตน   
ปาตุภวติ   ฯ   สพฺพเสโต  กากสีโส  มุ ฺชเกโส  อิทฺธิมา  เวหาสงฺคโม   
วลาหโก   นาม  อสฺสราชา  ฯ  ต  ทิสฺวาน  ร ฺโ  จกฺกวตฺติสฺส  จิตฺต   
ปสีทติ   ภทฺทก   วต   โภ  อสฺสยาน  สเจ  ทมถ  อุเปยฺยาติ  ฯ  อถ   
โข   ต   ภิกฺขเว   อสฺสรตน   เสยฺยถาป  นาม  ภทฺโท  อสฺสาชานีโย   
ทีฆรตฺต   สปุริทนฺโต   เอวเมว   ทมถ   อุเปติ   ฯ  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว   
ราชา    จกฺกวตฺติ    ตเมว    อสฺสรตน    วีมสมาโน    ปุพฺพณฺหสมย   
อภิรูหิตฺวา    สมุทฺทปริยนตฺ   ปวึ   อนุปริยายิตฺวา   ตเมว   ราชธานึ   
ปจฺจาคนฺตฺวา    ปาตราสมกาสิ    ฯ    ร ฺโ   ภิกฺขเว   จกฺกวตฺติสฺส   
เอวรูป อสฺสรตน ปาตุภวติ ฯ   
     [๔๙๓]   ปุน   จปร   ภิกฺขเว   ร ฺโ   จกฺกวตฺติสฺส   มณิรตน   
ปาตุภวติ   ฯ   โส  โหติ  มณิ  เวฬุรโิย  สุโภ  โชติมา  ๑  อฏโส   
#๑ โป. ม. ยุ. ชาติมา ฯ    
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สุปริกมฺมกโต    ฯ   ตสฺส   โข   ปน   ภิกฺขเว   มณิรตนสฺส   อาภา   
สมนฺตา   โยชน   ผุฏา   โหติ  ฯ  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  ราชา  จกฺกวตฺติ   
ตเมว    มณิรตน    วีมสมาโน   จตุรงฺคินึ   เสน   สนฺนยฺหิตฺวา   มณึ   
ธชคฺค   อาโรเปตฺวา   รตฺตนฺธการติมิสาย   ปายาสิ  ฯ  เย  โข  ปน   
ภิกฺขเว   สมนฺตา   คามา   อเหสุ   ฯ   เต  เตโนภาเสน  กมฺมนฺเต   
ปโยเชสุ    ทวิาติ    ม ฺมานา   ฯ   ร ฺโ   ภิกฺขเว   จกฺกวตฺติสฺส   
เอวรูป มณิรตน ปาตุภวติ ฯ   
     [๔๙๔]   ปุน   จปร   ภิกฺขเว   ร ฺโ   จกฺกวตฺติสฺส  อิตฺถีรตน   
ปาตุภวติ  ฯ  สา  อภิรูปา  ทสฺสนียา  ปาสาทิกา ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย   
สมนฺนาคตา      นาติทีฆา      นาติรสฺสา     นาติกิสา     นาติถูลา   
นาติกาฬิกา    นาจฺโจทาตา    อติกฺกนฺตา    มานุส   วณฺณ   อปฺปตฺตา   
ทิพฺพ   วณฺณ   ฯ   ตสฺส   โข   ปน   ภิกฺขเว  อิตฺถีรตนสฺส  เอวรูโป   
กายสมฺผสฺโส   โหติ   เสยฺยถาป   นาม   ตุลปจุโน  วา  กปฺปาสปจุโน   
วา   ฯ  ตสฺส  โข  ปน  ภิกขฺเว  อิตฺถีรตนสฺส  สีเต  อุณฺหานิ  คตฺตานิ   
โหนฺติ   อุเณฺห   สีตานิ   คตฺตานิ  โหนฺติ  ฯ  ตสฺส  โข  ปน  ภิกขฺเว   
อิตฺถีรตนสฺส    กายโต    จนฺทนคนฺโธ    วายติ   มุขโต   อุปฺปลคนฺโธ   
วายติ   ฯ   ต  โข  ปน  ภิกขฺเว  อิตฺถีรตน  จกฺกวตฺติสฺส  ปุพฺพุฏายินี   
โหติ   ปจฺฉานิปาตินี   กึการปฏิสฺสาวินี   มนาปจารินี   ปยวาทินี  ฯ  ต   
โข   ปน  ภิกขฺเว  อิตฺถีรตน  ราชาน  จกฺกวตฺตึ  มนสาป  โน  อติจรติ   
กุโต    ปน   กาเยน   ฯ   ร ฺโ   ภิกฺขเว   จกฺกวตฺติสฺส   เอวรูป    
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อิตฺถีรตน ปาตุภวติ ฯ   
     [๔๙๕]   ปุน   จปร   ภิกฺขเว   ร ฺโ  จกฺกวตฺติสฺส  คหปติรตน   
ปาตุภวติ    ฯ   ตสฺส   กมมฺวิปากช   ทพฺิพ   จกฺขุ   ปาตุภวติ   เยน   
นิธึ   ปสฺสติ   สสฺสามิกมฺป   อสฺสามิกมฺป   ฯ   โส  ราชาน  จกฺกวตฺตึ   
อุปสงฺกมิตฺวา   เอวมาห   อปฺโปสฺสุกฺโก   ตฺว   เทว   โหหิ   อหนฺเต   
ธเนน  ธนกรณีย  กริสฺสามีติ  ฯ  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  จกฺกวตฺติ  ๑ ตเมว   
คหปติรตน   วีมสมาโน   นาว   อภิรูหตฺิวา   มชฺเฌ   คงฺคาย   นทิยา   
โสต    โอคาหิตฺวา    คหปติรตน   เอตทโวจ   อตฺโถ   เม   คหปติ   
หิร ฺสุวณฺเณนาติ   ฯ  เตนหิ  มหาราช  เอก  ตีร  นาวา  อุเปตูติ  ฯ   
อิเธว   เม   คหปติ   อตฺโถ   หิร ฺสุวณฺเณนาติ   ฯ   อถ   โข  ต   
ภิกฺขเว    คหปติรตน    อุโภหิ    หตฺเถหิ   อุทเก   โอมสิตฺวา   ปูร3   
หิร ฺสุวณฺณสฺส    กุมฺภึ    อุทฺธริตฺวา   ราชาน   จกฺกวตฺตึ   เอตทโวจ   
อลเมตฺตาวตา   มหาราช   กตเมตฺตาวตา   มหาราช   ปูชิตเมตฺตาวตา   
มหาราชาติ   ฯ   ราชา   จกฺกวตฺติ   เอวมาห  อลเมตฺตาวตา  คหปติ   
กตเมตฺตาวตา   คหปติ   ปูชิตเมตฺตาวตา   คหปตีติ  ฯ  ร ฺโ  ภิกฺขเว   
จกฺกวตฺติสฺส เอวรูป คหปติรตน ปาตุภวติ ฯ   
     [๔๙๖]   ปุน   จปร  ภิกฺขเว  ร ฺโ  จกฺกวตฺติสฺส  ปรินายกรตน   
ปาตุภวติ   ฯ   ปณฺฑิโต   พฺยตฺโต  เมธาวี  ปฏิพโล  ราชาน  จกฺกวตฺตึ   
อุปฏเปตพฺพ   อุปฏาเปตุ   อปยาเปตพฺพ   ๒   อปยาเปตุ  เปตพฺพ   
เปตุ  ฯ  โส  ราชาน  จกกฺวตฺตึ  อุปสงฺกมิตฺวา  เอวมาห อปฺโปสฺสุกฺโก   
#๑ โป. ม. ยุ. ราชา จกฺกวตฺติ ฯ  ๒ โป. ม. อุปยาเปตพฺพ อุปยาเปตุ ฯ    
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ตฺว   เทว   โหหิ   อหมนุสาสิสฺสามีติ  ฯ  ร ฺโ  ภิกฺขเว  จกฺกวตฺติสฺส   
เอวรูป    ปรนิายกรตน   ปาตุภวติ   ฯ   ราชา   ภิกฺขเว   จกฺกวตฺติ   
อิเมหิ ๑ รตเนหิ สมนฺนาคโต โหติ ฯ กตมาหิ จตูหิ อิทฺธีหิ ฯ   
     [๔๙๗]  อิธ  ภิกฺขเว  ราชา  จกฺกวตฺติ  อภิรูโป  โหติ  ทสฺสนโีย   
ปาสาทิโก   ปรมาย   วณฺณโปกฺขรตาย   สมนฺนาคโต   อติวิย   อ ฺเหิ   
มนุสฺเสหิ   ฯ   ราชา   ภิกขฺเว   จกฺกวตฺติ   อิมาย  ปมาย  อิทฺธิยา   
สมนฺนาคโต โหติ ฯ   
     [๔๙๘]   ปุน   จปร  ภิกฺขเว  ราชา  จกฺกวตฺติ  ทีฆายุโก  โหติ   
จิรฏ ิติโก   อติวิย   อ ฺเหิ   มนุสฺเสหิ  ฯ  ราชา  ภิกฺขเว  จกกฺวตฺติ          
อิมาย ทุติยาย อิทฺธิยา สมนฺนาคโต โหติ ฯ   
     [๔๙๙]   ปุน   จปร   ภิกฺขเว   ราชา   จกฺกวตฺติ  อปฺปาพาโธ   
โหติ   อปฺปาตงฺโก   สมเวปากินิยา   คหณิยา   สมนฺนาคโต  นาติสีตาย   
นาจฺจุณฺหาย   อติวิย   อ ฺเหิ  มนุสฺเสหิ  ฯ  ราชา  ภิกฺขเว  จกฺกวตฺติ   
อิมาย ตติยาย อิทฺธิยา สมนฺนาคโต โหติ ฯ   
     [๕๐๐]  ปนุ  จปร  ภิกขฺเว  ราชา  จกฺกวตฺติ  พฺราหฺมณคหปติกาน   
ปโย  โหติ  มนาโป  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  ปตา  ปุตฺตาน  ปโย โหติ   
มนาโป   เอวเมว   โข  ภิกขฺเว  ราชา  จกฺกวตฺติ  พฺราหฺมณคหปติกาน   
ปโย  โหติ  มนาโป  ฯ  ร ฺโ ๒ ภิกฺขเว จกฺกวตฺติสฺส พฺราหฺมณคหปติกา   
ปยา    โหนฺติ    มนาปา    ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ปตุ   ปุตฺตา   
ปยา   โหนฺติ   มนาปา   เอวเมว   โข  ภิกฺขเว  ร ฺโ  จกฺกวตฺติสฺส   
#๑ โป. ม. ยุ. อิเมหิ สตฺตหิ ฯ  ๒ ม. ยุ. ร ฺโป ฯ    
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พฺราหฺมณคหปติกา   ปยา   โหนฺติ  มนาปา  ฯ  ภูตปพฺุพ  ภิกฺขเว  ราชา   
จกฺกวตฺติ   จตุรงฺคินิยา   เสนาย   อุยฺยานภูมึ   นิยยฺาสิ   ฯ  อถ  โข   
ภิกฺขเว   พฺราหฺมณคหปติกา  ราชาน  จกฺกวตฺตึ  อุปสงฺกมิตฺวา  เอวมาหสุ   
อตรมาโน   เทว   ยาหิ   ยถา   ต   มย  จิรตร  ปสฺเสยฺยามาติ  ฯ   
ราชาป   ภิกขฺเว   จกฺกวตฺติ   สารถึ   อามนฺเตสิ   อตรมาโน  สารถิ   
เปเสหิ   ยถาห   พฺราหฺมณคหปติเก   จิรตร   ปสฺเสยฺยนฺติ   ฯ  ราชา   
ภิกฺขเว   จกฺกวตฺติ   อิมาย   จตุตฺถาย  อิทฺธิยา  สมนนฺาคโต  โหติ  ฯ   
ราชา   ภิกฺขเว  จกฺกวตฺติ  อิมาหิ  จตูหิ  อิทฺธีหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  ฯ   
ต   ก ึ  ม ฺถ   ภิกฺขเว   อป   น ุ  โข   ราชา  จกฺกวตฺติ  อิเมหิ   
สตฺตหิ   รตเนหิ   สมนฺนาคโต   อิมาหิ   จตูหิ   จ  อิทฺธีหิ  ตโตนิทาน   
สุข   โสมนสฺส   ปฏิสเวทิเยถาติ   ฯ   เอกเมเกนป   ภนฺเต  รตเนน   
สมนฺนาคโต   ราชา  จกฺกวตฺติ  ตโตนิทาน  สุข  โสมนสฺส  ปฏสิเวทิเยถ   
โก ปน วาโท สตฺตหิ รตเนหิ จตูหิ จ อิทฺธีหีติ ฯ   
     [๕๐๑]   อถ   โข  ภควา  ปริตฺต  ปาณิมตฺต  ปาสาณ  คเหตฺวา   
ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   ต  กึ  ม ฺถ  ภิกฺขเว  กตโม  น ุ โข  มหนฺตตโร   
โย   จาย   มยา   ปริตฺโต  ปาณิมตฺโต  ปาสาโณ  คหิโต  หิมวา  ๑   
ปพฺพตราชาติ    ฯ    อปฺปมตฺตโก    อย   ภนฺเต   ภควตา   ปรตฺิโต   
ปาณิมตฺโต    ปาสาโณ    คหิโต    หิมวนฺต   ปพฺพตราชาน   อุปนิธาย   
สงฺขมฺป   น   อุเปติ  กลภาคมฺป  น  อุเปติ  อุปนิธมฺป  น  อุเปตีติ  ฯ   
เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อย   ราชา   จกกฺวตฺติ   สตฺตหิ   รตเนหิ   
#๑ ม. โย หิมวา ฯ    
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สมนฺนาคโต    จตูหิ    จ    อิทฺธีหิ    ตโตนิทาน    สขุ    โสมนสฺส   
ปฏิสเวเทติ   ฯ   ต   ทิพฺพสฺส   สุขสฺส  อุปนิธาย  สงฺขมฺป  น  อุเปติ   
กลภาคมฺป น อุเปติ อุปนิธมฺป น อุเปติ ฯ   
     [๕๐๒]  ส  โข  โส  ภิกฺขเว  ปณฺฑิโต  สเจ กทาจิ กรหจิ ทีฆสฺส   
อทฺธุโน   อจฺจเยน   มนุสสฺตฺต   อาคจฺฉติ   ยานิ   ตานิ   อุจฺจากุลานิ   
ขตฺติยมหาสาลกุล    วา   พฺราหฺมณมหาสาลกุล   วา   คหปติมหาสาลกุล   
วา   ตถารูเป   กุเล   ปจฺฉา   ชายติ   อทฺเธ  มหทฺธเน  มหาโภเค   
ปหูตชาตรูปรชเต    ปหูตวิตฺตูปกรเณ    ปหูตธนธ ฺเ    ฯ    โส   จ   
โหติ    อภิรูโป    ทสฺสนีโย    ปาสาทิโก   ปรมาย   วณฺณโปกฺขรตาย   
สมนฺนาคโต  ลาภี  อนฺนสสฺ  ปานสฺส  วตฺถสฺส ยานสฺส มาลาคนฺธวิเลปนสฺส   
เสยฺยาวสถปทีเปยฺยสฺส     ฯ     โส     กาเยน     สุจรติ    จรติ   
วาจาย   สุจรติ   จรติ  มนสา  สุจริต  จรติ  ฯ  โส  กาเยน  สุจริต   
จริตฺวา   วาจาย   สุจริต   จริตฺวา   มนสา  สุจริต  จริตฺวา  กายสฺส   
เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ ฯ   
     [๕๐๓]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  อกฺขธุตฺโต  ปเมเนว  กฏคฺคเหน   
มหนฺต    โภคกฺขนฺธ    อธิคจฺเฉยฺย   ฯ   อปฺปมตฺตโก   โส   ภิกฺขเว   
กฏคฺคโห   ย   โข   โส   อกฺขธุตฺโต   ปเมเนว  กฏคฺคเหน  มหนฺต   
โภคกฺขนฺธ   อธิคจฺเฉยฺย   ฯ   อถ   โข   อยเมว   ตโต  มหนฺตตโร   
กฏคฺคโห   ย   โส  ปณฺฑิโต  กาเยน  สุจริต  จริตฺวา  วาจาย  สุจริต   
จริตฺวา   มนสา   สุจริต   จริตฺวา   กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  สคุตึ    
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สคฺค โลก อุปปชฺชติ ฯ อย ภิกฺขเว เกวลา ปริปูรา ปณฺฑิตภูมีติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                 พาลปณฺฑิตสุตฺต นิฏ ิต นวม ฯ   
                       ___________    
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                       เทวทูตสุตฺต   
     [๕๐๔]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๕๐๕]   ภควา   เอตทโวจ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  เทฺว  อคารา   
สทฺวารา   ฯ   ตตฺร  จกฺขุมา  ปุริโส  มชเฺฌ   ิโต  ปสเฺสยฺย  มนุสฺเส   
เคห  ปวิสนฺเตป  นิกฺขมนฺเตป  อนุส ฺจรนฺเตป  ๑ อนุวิจรนฺเตป เอวเมว   
โข   อห   ภิกขฺเว   ทิพฺเพน   จกฺขุนา   วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺตมานุสเกน   
สตฺเต    ปสฺสามิ   จวมาเน   อุปปชชฺมาเน   หีเน   ปณีเต   สุวณฺเณ   
ทุพฺพณฺเณ   สุคเต   ทุคฺคเต   ยถากมฺมปูเค   สตฺเต   ปชานามิ   อิเม   
วต  โภนฺโต  สตฺตา  กายสุจริเตน  สมนฺนาคตา  วจีสุจริเตน สมนฺนาคตา   
มโนสุจริเตน    สมนฺนาคตา    อรยิาน    อนุปวาทกา    สมฺมาทิฏ ิกา   
สมฺมาทิฏ ิกมฺมสมาทานา    เต    กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   สุคตึ   
สคฺค   โลก   อุปปนฺนา  อิเม  วา  ปน  โภนฺโต  สตฺตา  กายสุจริเตน   
สมนฺนาคตา    วจีสุจริเตน    สมนฺนาคตา   มโนสุจริเตน   สมนนฺาคตา   
อริยาน    อนุปวาทกา    สมฺมาทิฏ ิกา   สมฺมาทิฏ ิกมฺมสมาทานา   เต   
กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   มนุสฺเสสุ  อุปฺปนฺนา  อิเม  วต  โภนฺโต   
สตฺตา    กายทุจฺจริเตน    สมนฺนาคตา    วจีทุจฺจริเตน    สมนฺนาคตา   
มโนทุจฺจริเตน    สมนฺนาคตา    อริยาน    อุปวาทกา    มิจฺฉาทิฏ ิกา   
#๑ ม. อนุจงฺกมนฺเตป ฯ    
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มิจฺฉาทิฏ ิกมฺมสมาทานา   เต   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา  ปตฺติวิสย   
อุปปนฺนา    อิเม    วา    ปน    โภนโฺต    สตฺตา   กายทุจฺจริเตน   
สมนฺนาคตา   วจีทุจฺจริเตน   สมนฺนาคตา   มโนทจฺุจริเตน   สมนฺนาคตา   
อริยาน    อุปวาทกา    มิจฺฉาทิฏ ิกา    มิจฺฉาทิฏ ิกมฺมสมาทานา   เต   
กายสฺส    เภทา   ปรมฺมรณา   ติรจฺฉานโยนึ   อุปปนฺนา   อิเม   วา   
ปน    โภนโฺต    สตฺตา   กายทุจฺจริเตน   สมนฺนาคตา   วจีทุจฺจริเตน   
สมนฺนาคตา     มโนทุจฺจรเิตน    สมนนฺาคตา    อรยิาน    อุปวาทกา   
มิจฺฉาทิฏ ิกา     มิจฺฉาทิฏ ิกมฺมสมาทานา     เต    กายสฺส    เภทา   
ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปนนฺาติ ฯ   
     [๕๐๖]   ตเมน   ภิกฺขเว   นริยปาลา   นานาพาหาสุ  คเหตฺวา   
ยมสฺส   ร ฺโ   ทสฺเสนฺติ  อย  เทว  ปรุิโส  อเมตฺเตยฺโย  อสาม ฺโ   
อพฺรหฺม ฺโ    น    กุเล    เชฏาปจายี    อิมสฺส    เทโว   ทณฺฑ   
ปเณตูติ ฯ   
     [๕๐๗]  ตเมน  ภิกฺขเว  ยโม  ราชา  ปม  เทวทูต  สมนุยุ ฺชติ   
สมนุคฺคาหติ   สมนุภาสติ   อมฺโภ   ปุรสิ   น   ตฺว   อทฺทส  มนุสเฺสสุ   
ปม   เทวทตู   ปาตุภูตนฺติ   ฯ   โส  เอวมาห  นาทฺทส  ภนฺเตติ  ฯ   
ตเมน   ภิกฺขเว  ยโม  ราชา  เอวมาห  อมฺโภ  ปุริส  น  ตฺว  อทฺทส   
มนุสฺเสสุ  ทหร  กุมาร  มนฺท  อุตฺตานเสยฺยก  สเก  มุตฺตกรีเส  ปลิปนฺน   
เสมานนฺติ   ฯ   โส   เอวมาห   อทฺทส  ภนฺเตติ  ฯ  ตเมน  ภิกฺขเว   
ยโม   ราชา   เอวมาห   อมฺโภ   ปุริส   ตสฺส   เต  วิ ฺ ุสฺส  สโต    
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มหลฺลกสฺส   น   เอตทโหสิ   อหมฺป  โขมฺหิ  ชาติธมฺโม  ชาตึ  อนตีโต   
หนฺทาห   กลฺยาณ  กโรมิ  กาเยน  วาจาย  มนสาติ  ฯ  โส  เอวมาห   
นาสกฺขิสฺส  ภนฺเต  ปมาทสฺส  ภนฺเตติ  ฯ  ตเมน  ภิกขฺเว  ยโม  ราชา   
เอวมาห    อมฺโภ   ปุริส   ปมาทวตาย   น   กลฺยาณมกาสิ   กาเยน   
วาจาย   มนสา   ตคฺฆ   ตฺว   อมโฺภ   ปรุิส  ตถา  กรสิฺสนฺติ  ยถาต   
ปมตฺต   ต   โข   ปน   เต   เอต   ปาปกมฺม   เนว  มาตรา  กต   
น   ปตรา   กต  น  ภาตรา  กต  น  ภคินิยา  กต  น  มิตฺตามจฺเจหิ   
กต     น    าติสาโลหิเตหิ    กต    น    สมณพฺราหฺมเณหิ    กต   
น   เทวตาหิ   กต   ตยาเวต   ปาปกมฺม  กต  ตฺว ฺเเวตสฺส  วิปาก   
ปฏิสเวทิสฺสสีติ ฯ   
     [๕๐๘]  ตเมน  ภิกฺขเว  ยโม  ราชา  ปม เทวทูต สมนุยุ ฺชิตฺวา   
สมนุคฺคาหิตฺวา   สมนุภาสิตฺวา   ทุติย   เทวทูต  สมนุยุ ฺชติ  สมนุคฺคาหติ   
สมนุภาสติ   อมฺโภ   ปุริส   น   ตฺว  อทฺทส  มนุสฺเสสุ  ทุติย  เทวทูต   
ปาตุภูตนฺติ   ฯ   โส   เอวมาห  นาทฺทส  ภนฺเตติ  ฯ  ตเมน  ภิกฺขเว   
ยโม   ราชา   เอวมาห   อมฺโภ   ปุริส   น   ตฺว  อทฺทส  มนุสฺเสสุ   
อิตฺถึ  วา  ปรุสิ  วา  อสีติก  วา  นวุติก  วา  วสฺสสติก  วา  ชาติยา   
ชิณฺณ    โคปานสิวงฺก    โภคฺค    ทณฺฑปรายน    ปเวธมาน   คจฺฉนฺต   
อาตุร    คตโยพฺพน    ขณฺฑทนฺต    ปลติเกส   วิลูน   ขลิตสิร   วลีน   
ติลกาหตคตฺตนฺติ   ฯ   โส   เอวมาห   อทฺทส   ภนฺเตติ   ฯ   ตเมน   
ภิกฺขเว   ยโม   ราชา   เอวมาห   อมฺโภ  ปุริส  ตสฺส  เต  วิ ฺ ุสฺส    
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สโต   มหลลฺกสฺส   น   เอตทโหสิ   อหมฺป   โขมฺหิ   ชราธมฺโม  ชร   
อนตีโต   หนฺทาห   กลฺยาณ   กโรมิ   กาเยน   วาจาย   มนสาติ  ฯ   
โส   เอวมาห   นาสกฺขิสฺส   ภนฺเต   ปมาทสฺส   ภนฺเตติ   ฯ  ตเมน   
ภิกฺขเว   ยโม   ราชา   เอวมาห   อมฺโภ   ปุริส   ปมาทวตาย   น   
กลฺยาณมกาสิ   กาเยน   วาจาย   มนสา   ตคฺฆ   ตฺว   อมโฺภ  ปรุิส   
ตถา   กริสฺสนฺติ   ยถาต   ปมตฺต   ต  โข  ปน  เต  เอต  ปาปกมฺม   
เนว  มาตรา  กต  น  ปตรา  กต  น  ภาตรา  กต  น ภคินิยา กต น   
มิตฺตามจฺเจหิ   กต   น   าติสาโลหิเตหิ   กต   น   สมณพฺราหฺมเณหิ   
กต   น   เทวตาหิ   กต   ตยาเวต   ปาปกมฺม   กต  ตฺว ฺเเวตสฺส   
วิปาก ปฏิสเวทิสฺสสีติ ฯ   
     [๕๐๙]  ตเมน  ภิกฺขเว  ยโม  ราชา  ทุติย เทวทูต สมนุยุ ฺชิตฺวา   
สมนุคฺคาหิตฺวา      สมนุภาสิตฺวา     ตติย     เทวทูต     สมนุยุ ฺชติ   
สมนุคฺคาหติ   สมนุภาสติ   อมฺโภ   ปุรสิ   น   ตฺว   อทฺทส  มนุสเฺสสุ   
ตติย   เทวทูต   ปาตุภูตนฺติ   ฯ   โส  เอวมาห  นาทฺทส  ภนฺเตติ  ฯ   
ตเมน   ภิกฺขเว   ยโม   ราชา   เอวมาห   อมฺโภ   ปุรสิ   น  ตฺว   
อทฺทส   มนสฺุเสสุ  อิตฺถึ  วา  ปุริส  วา  อาพาธิก  ทุกฺขิต  พาฬฺหคิลาน   
สเก     มุตฺตกรีเส    ปลิปนฺน    เสมาน    อ ฺเหิ    วุฏาปยมาน   
อ ฺเหิ   ปเวสิยมานนฺติ   ๑   ฯ  โส  เอวมาห  อทฺทส  ภนฺเตติ  ฯ   
ตเมน   ภิกฺขเว   ยโม   ราชา   เอวมาห   อมฺโภ  ปุรสิ  ตสฺส  เต   
วิ ฺ ุสฺส   สโต   มหลลฺกสฺส  น  เอตทโหสิ  อหมปฺ  โขมฺหิ  พฺยาธิ- 
#๑ ม. ย.ุ สเวสิยมาน ฯ    
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ธมฺโม  พฺยาธ ึ   อนตีโต    หนฺทาห    กลฺยาณ    กโรมิ   กาเยน   วาจาย   
มนสาติ   ฯ   โส  เอวมาห  นาสกฺขิสฺส  ภนฺเต  ปมาทสฺส  ภนฺเตติ  ฯ   
ตเมน   ภิกฺขเว   ยโม   ราชา   เอวมาห  อมฺโภ  ปุรสิ  ปมาทวตาย   
น    กลฺยาณมกาสิ   กาเยน   วาจาย   มนสา   ตคฺฆ   ตฺว   อมฺโภ   
ปุริส   ตถา   กริสฺสนฺติ   ยถาต   ปมตฺต   ต   โข   ปน  เต  เอต   
ปาปกมฺม   เนว   มาตรา   กต  น  ปตรา  กต  น  ภาตรา  กต  น   
ภคินิยา   กต   น   มิตฺตามจฺเจหิ   กต   น  าติสาโลหิเตหิ  กต  น   
สมณพฺราหฺมเณหิ    กต    น    เทวตาหิ   กต   ตยาเวต   ปาปกมฺม   
กต ตฺว ฺเเวตสฺส วิปาก ปฏิสเวทิสฺสสีติ ฯ   
     [๕๑๐]  ตเมน  ภิกฺขเว  ยโม  ราชา  ตติย เทวทูต สมนุยุ ฺชิตฺวา   
สมนุคฺคาหิตฺวา     สมนุภาสิตฺวา     จตุตฺถ     เทวทูต     สมนุยุ ฺชติ   
สมนุคฺคาหติ   สมนุภาสติ   อมฺโภ   ปุรสิ   น   ตฺว   อทฺทส  มนุสเฺสสุ   
จตุตฺถ   เทวทูต   ปาตุภูตนฺติ   ฯ  โส  เอวมาห  นาทฺทส  ภนฺเตติ  ฯ   
ตเมน   ภิกฺขเว   ยโม   ราชา   เอวมาห   อมฺโภ   ปุรสิ   น  ตฺว   
อทฺทส  มนุสเฺสสุ  ราชาโน  โจร  อาคุจารึ  คเหตฺวา วิวิธา กมฺมการณา   
กาเรนฺเต   กสาหิป   ตาเฬนฺเต  เวตฺเตหิป  ตาเฬนฺเต  อทฺธทณฺฑเกหิป   
ตาเฬนฺเต    หตฺถมฺป    ฉินฺทนฺเต    ปาทมฺป   ฉินฺทนฺเต   หตฺถปาทมฺป   
ฉินฺทนฺเต    กณฺณมฺป    ฉินฺทนฺเต    นาสมฺป    ฉินฺทนฺเต   กณฺณนาสมฺป   
ฉินฺทนฺเต     พิลงฺคถาลิกมฺป     กโรนฺเต    สงฺขมุณฺฑิกมฺป    กโรนฺเต   
ราหุมุขมฺป    กโรนฺเต    โชติมาลิกมฺป    กโรนฺเต    หตฺถปชฺโชติกมฺป    
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กโรนฺเต  เอรกวตฺติกมฺป  กโรนฺเต  จีรกวาสิกมฺป  กโรนฺเต เอเณยฺยกมฺป   
กโรนฺเต      พฬิสมสิกมปฺ     กโรนฺเต     กหาปณกมฺป     กโรนฺเต   
ขาราปตจฺฉิกมฺป   กโรนฺเต   ปลีฆปริวตฺติกมฺป   กโรนฺเต   ปลาลปกมฺป   
กโรนฺเต   ตตฺเตนป   เตเลน   โอสิ ฺจนฺเต   สุนเขหิป   ขาทาเปนฺเต   
ชีวนฺตมฺป    สูเล    อุตฺตาเสนฺเต    อสนิาป    สีส   ฉินฺทนฺเตติ   ฯ   
โส   เอวมาห   อทฺทส   ภนฺเตติ   ฯ   ตเมน  ภิกฺขเว  ยโม  ราชา   
เอวมาห    อมฺโภ   ปุริส   ตสฺส   เต   วิ ฺ ุสฺส   สโต   มหลฺลกสฺส   
น  เอตทโหสิ  เย  กิร  โภ  ปาปกานิ  กมฺมานิ  กโรนฺติ  เต  ทฏิเว   
ธมฺเม   เอวรปูา   วิวิธา   กมฺมการณา   กรียนฺติ  กิมงฺค  ปน  ปรตฺถ   
หนฺทาห   กลฺยาณ  กโรมิ  กาเยน  วาจาย  มนสาติ  ฯ  โส  เอวมาห   
นาสกฺขิสฺส   ภนฺเต   ปมาทสฺส   ภนฺเตติ   ฯ   ตเมน   ภิกฺขเว  ยโม   
ราชา    เอวมาห    อมโฺภ   ปุริส   ปมาทวตาย   น   กลฺยาณมกาสิ   
กาเยน   วาจาย   มนสา   ตคฺฆ   ตฺว  อมฺโภ  ปรุิส  ตถา  กริสฺสนฺติ   
ยถาต   ปมตฺต   ต   โข   ปน   เต  เอต  ปาปกมฺม  เนว  มาตรา   
กต  น  ปตรา  กต  น  ภาตรา  กต  น  ภคินิยา  กต น มิตฺตามจฺเจหิ   
กต    น    าติสาโลหิเตหิ    กต   น   สมณพฺราหฺมเณหิ   กต   น   
เทวตาหิ    กต   ตยาเวต   ปาปกมฺม   กต   ตฺว ฺเเวตสฺส   วิปาก   
ปฏิสเวทิสฺสสีติ ฯ   
     [๕๑๑]  ตเมน  ภิกฺขเว  ยโม  ราชา จตุตฺถ เทวทูต สมนุยุ ฺชิตฺวา   
สมนุภาสิตฺวา     สมนุคฺคาหิตฺวา     ป ฺจม     เทวทูต     สมนุยุ ฺชติ    
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สมนุคฺคาหติ     สมนุภาสติ     อมฺโภ    ปุริส    น    ตฺว    อทฺทส   
มนุสฺเสสุ   ป ฺจม   เทวทูต   ปาตุภูตนฺติ   ฯ   โส  เอวมาห  นาทฺทส   
ภนฺเตติ   ฯ   ตเมน   ภิกฺขเว   ยโม  ราชา  เอวมาห  อมฺโภ  ปุริส   
น   ตฺว   อทฺทส   มนุสฺเสสุ   อิตฺถึ   วา  ปุริส  วา  เอกาหมต  วา   
ทฺวีหมต   วา   ตีหมต   วา   อุทฺธุมาตก   วินีลก   วิปุพฺพกชาตนฺติ  ฯ   
โส   เอวมาห   อทฺทส   ภนฺเตติ   ฯ   ตเมน  ภิกฺขเว  ยโม  ราชา   
เอวมาห    อมฺโภ   ปุริส   ตสฺส   เต   วิ ฺ ุสฺส   สโต   มหลฺลกสฺส   
น   เอตทโหสิ   อหมฺป   โขมฺหิ   มรณธมฺโม   มรณ  อนตีโต  หนฺทาห   
กลฺยาณ  กโรมิ  กาเยน  วาจาย  มนสาติ  ฯ  โส  เอวมาห นาสกฺขิสฺส   
ภนฺเต   ปมาทสฺส  ภนฺเตติ  ฯ  ตเมน  ภิกฺขเว  ยโม  ราชา  เอวมาห   
อมฺโภ   ปุริส   ปมาทวตาย  น  กลฺยาณมกาสิ  กาเยน  วาจาย  มนสา   
ตคฺฆ   ตฺว   อมฺโภ   ปุริส   ตถา   กริสสฺนฺติ  ยถาต  ปมตฺต  ต  โข   
ปน   เต   เอต   ปาปกมฺม   เนว  มาตรา  กต  น  ปตรา  กต  น   
ภาตรา  กต  น  ภคินิยา  กต  น  มิตฺตามจฺเจหิ  กต น าติสาโลหิเตหิ   
กต     น     สมณพฺราหฺมเณหิ     กต     น     เทวตาหิ     กต   
ตยาเวต   ปาปกมฺม   กต   ตฺว ฺเเวตสฺส   วิปาก  ปฏิสเวทิสฺสสีติ  ฯ   
ตเมน    ภิกฺขเว    ยโม    ราชา   ป ฺจม   เทวทูต   สมนุยุ ฺชิตฺวา   
สมนุคฺคาหิตฺวา สมนุภาสิตฺวา ตุณฺหี โหติ ฯ   
     [๕๑๒]  ตเมน  ภิกฺขเว  นิรยปาลา  ป ฺจวิธพนฺธน  นาม กมมฺกรณ   
กโรนฺติ     ตตฺต    อโยขีล    หตฺเถ    คเมนฺติ    ตตฺต    อโยขีล    
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ทุติเย   หตฺเถ  คเมนฺติ  ตตฺต  อโยขีล  ปาเท  คเมนฺติ  ตตฺต  อโยขีล   
ทุติเย   ปาเท   คเมนฺติ   ตตฺต   อโยขีล  มชฺเฌ  อุรสมฺึ  คเมนฺติ  ฯ   
โส   ตตฺถ   ทุกฺขา   ติปฺปา   กฏกา   เวทนา  เวเทติ  น  จ  ตาว   
กาล กโรติ ยาว น ต ปาปกมฺม พฺยนฺตีโหติ ฯ   
     [๕๑๓]  ตเมน  ภิกฺขเว  นิรยปาลา  สเวสิตฺวา กุารีหิ ตจฺฉนฺติ ฯ   
ตเมน   ภิกฺขเว   นริยปาลา   อุทฺธปาท   อโธสิร   คเหตฺวา   วาสีหิ   
ตจฺฉนฺติ   ฯ   ตเมน   ภิกฺขเว   นิรยปาลา  รเถ  โยเชตฺวา  ตตฺตาย   
ภูมิยา     อาทิตฺตาย     สมฺปชฺชลิตาย     ส ฺโชติภูตาย    สาเรนฺติป   
ปจฺจาสาเรนฺติป   ฯ   ตเมน  ภิกฺขเว  นริยปาลา  มหนฺต  องฺคารปพฺพต   
อาทิตฺต    สมฺปชฺชลิต    ส ฺโชติภูต   อาโรเปนฺติป   โอโรเปนฺติป   ฯ   
ตเมต   ภิกฺขเว   นริยปาลา   อุทฺธปาท   อโธสิร   คเหตฺวา  ตตฺตาย   
โลหกุมฺภิยา   ปกฺขิปนฺติ   อาทิตฺตาย   สมฺปชฺชลิตาย   ส ฺโชติภูตาย   ฯ   
โส   ตตฺถ  เผณุทฺเทหก  ปจฺจติ  ฯ  โส  ตตฺถ  เผณุทฺเทหก  ปจฺจมาโน   
สกิมฺป   อุทธฺ   คจฺฉติ   สกิมฺป  อโธ  คจฺฉติ  สกิมปฺ  ติริย  คจฺฉติ  ฯ   
โส   ตตฺถ   ทุกฺขา   ติปฺปา   กฏกา   เวทนา  เวเทติ  น  จ  ตาว   
กาล กโรติ ยาว น ต ปาปกมฺม พฺยนฺตีโหติ ฯ   
     [๕๑๔]  ตเมน  ภิกฺขเว  นิรยปาลา  มหานิรเย  ปกฺขิปนฺติ  ฯ โส   
โข   ปน  ภิกขฺเว  มหานิรโย  จตุกฺกณฺโณ  จตุทฺวาโร  วิภตฺโต  ภาคโส   
มิโต  อโยปาการปริยนฺโต  อยสา  ปฏิกกฺุชฺชโิต  ฯ  ตสฺส  ๑  อโยมยา   
ภูมิ   ชลิตา   เตชสา   ยุตฺตา   สมนฺตา   โยชนสต   ผริตฺวา  ติฏติ   
#๑ อ ฺตฺถ ตตฺตา อโยมยาติป ทิสฺสติ ฯ    
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สพฺพทา   ฯ  ตสฺส  โข  ปน  ภิกฺขเว  มหานิรยสฺส  ปุรตฺถิมาย  ภิตฺติยา   
อจฺจิ    อุฏหิตฺวา    ปจฺฉิมาย    ภิตฺติยา   ปฏิห ฺติ   ฯ   ปจฺฉิมาย   
ภิตฺติยา    อจฺจิ    อุฏหิตฺวา    ปรุตฺถิมาย   ภิตฺติยา   ปฏิห ฺติ   ฯ   
อุตฺตราย     ภิตฺติยา     อจฺจิ     อุฏหิตฺวา    ทกฺขิณาย    ภิตฺติยา   
ปฏิห ฺติ   ฯ   ทกฺขิณาย  ภิตฺติยา  อจฺจิ  อุฏหิตฺวา  อุตฺตราย  ภิตฺติยา   
ปฏิห ฺติ   ฯ   เหฏา   อจฺจิ   อุฏหิตฺวา   อุปริ  ปฏิห ฺติ  อุปริโต   
อจฺจิ   อุฏหิตฺวา   เหฏา   ปฏิห ฺติ   ฯ  โส  ตตฺถ  ทุกฺขา  ติปฺปา   
กฏกา   เวทนา   เวเทติ   น   จ  ตาว  กาล  กโรติ  ยาว  น  ต   
ปาปกมฺม พฺยนฺตีโหติ ฯ   
     [๕๑๕]  โหติ  โข  โส  ภิกฺขเว  สมโย  ย  กทาจิ กรหจิ ทีฆสฺส   
อทฺธุโน   อจฺจเยน   ตสฺส   มหานิรยสสฺ   ปุรตฺถิมทวฺาร  อปาปุรียติ  ฯ   
โส   ตตฺถ   สเีฆน   ชเวน  ธาวติ  ฯ  ตสสฺ  สีเฆน  ชเวน  ธาวโต   
ฉวิมฺป   ฑยหฺติ   จมฺมมปฺ   ฑยฺหติ   มสมฺป   ฑยฺหติ   นหารุมปฺ  ฑยฺหติ   
อฏ ีนิป   สมฺปธูมายนฺติ   อุพฺภต   ตาทิสเมว   โหติ  ฯ  ยโต  จ  โข   
โส   ภิกฺขเว   พหุสมฺปตฺโต   โหติ   อถ   ต  ทฺวาร  ปถียติ  ฯ  โส   
ตตฺถ   ทกฺุขา   ติปฺปา   กฏกา   เวทนา  เวเทติ  น  จ  ตาว  กาล   
กโรติ ยาว น ต ปาปกมฺม พฺยนฺตีโหติ ฯ   
     [๕๑๖]   โหติ   โข   โส   ภิกฺขเว  สมโย  ย  กทาจิ  กรหจิ   
ทีฆสฺส     อทฺธุโน    อจฺจเยน    ตสฺส    มหานิรยสฺส    ปจฺฉิมทฺวาร   
อปาปุรียติ    ฯเปฯ    อุตฺตรทฺวาร   อปาปุรียติ   ฯเปฯ   ทกฺขิณทฺวาร    
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อปาปุรียติ   ฯ   โส   ตตฺถ   สีเฆน  ชเวน  ธาวติ  ฯ  ตสฺส  สีเฆน   
ชเวน   ธาวโต   ฉวิมฺป   ฑยฺหติ   จมฺมมฺป   ฑยฺหติ   มสมฺป   ฑยฺหติ   
นหารุมฺป   ฑยฺหติ   อฏ ีนิป  สมฺปธมูายนฺติ  อุพฺภต  ตาทิสเมว  โหติ  ฯ   
ยโต   จ   โข   โส   ภิกฺขเว   พหุสมฺปตฺโต   โหติ  อถ  ต  ทฺวาร   
ปถียติ   ฯ   โส   ตตฺถ   ทกฺุขา  ติปฺปา  กฏกา  เวทนา  เวเทติ  น   
จ ตาว กาล กโรติ ยาว น ต ปาปกมฺม พฺยนฺตีโหติ ฯ   
     [๕๑๗]   โหติ   โข   โส   ภิกฺขเว  สมโย  ย  กทาจิ  กรหจิ   
ทีฆสฺส    อทฺธุโน    อจฺจเยน    ตสฺส    มหานิรยสฺส    ปุรตฺถิมทฺวาร   
อปาปุรียติ  ฯ  โส  ตตฺถ  สเีฆน  ชเวน  ธาวติ  ฯ  ตสสฺ สีเฆน ชเวน   
ธาวโต   ฉวิมฺป   ฑยฺหติ   จมฺมมฺป   ฑยฺหติ   มสมฺป  ฑยฺหติ  นหารุมฺป   
ฑยฺหติ    อฏ ีนิป    สมฺปธูมายนฺติ    อุพฺภต    ตาทสิเมว   โหติ   ฯ   
โส  เตน  ทฺวาเรน  นิกฺขมติ  ฯ  ตสฺส  โข  ปน  ภิกขฺเว  มหานิรยสฺส   
สมนนฺตราสหิตเมว     มหนฺโต     คูถนิรโย     ฯ     โส     ตตฺถ   
ปตติ   ฯ   ตสฺมึ   โข   ปน  ภิกฺขเว  คูถนิรเย  สูจิมุขา  ปาณา  ฉวึ   
ฉินฺทนฺติ   ฉวึ   เฉตฺวา   จมฺม   ฉินฺทนฺติ  จมฺม  เฉตฺวา  มส  ฉินทฺนฺติ   
มส   เฉตฺวา   นหารุ   ฉินฺทนฺติ  นหารุ  เฉตฺวา  อฏ ึ  ฉินฺทนฺติ  อฏ ึ   
เฉตฺวา   อฏ ิมิ ฺช   ขาทนฺติ   ฯ   โส   ตตฺถ  ทกฺุขา  ติปฺปา  กฏกา   
เวทนา   เวเทติ   น  จ  ตาว  กาล  กโรติ  ยาว  น  ต  ปาปกมฺม   
พฺยนฺตีโหติ ฯ   
     [๕๑๘]   ตสฺส  โข  ปน  ภิกฺขเว  คูถนิรยสฺส  สมนนฺตราสหิตเมว    
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มหนฺโต   กุกกฺุลนิรโย   ฯ   โส   ตตฺถ   ปตติ  ฯ  โส  ตตฺถ  ทกฺุขา   
ติปฺปา   กฏกา   เวทนา   เวเทติ   น  จ  ตาว  กาล  กโรติ  ยาว   
น ต ปาปกมฺม พฺยนฺตีโหติ ฯ   
     [๕๑๙]  ตสฺส  โข  ปน  ภิกฺขเว  กุกกฺุลนิรยสฺส สมนนฺตราสหิตเมว   
มหนฺต  สิมพฺลิวน  อุจฺจ  ๑  โยชนสมุคฺคต  โสฬสงฺคุลิกณฺฏก  ๒ อาทิตฺต   
สมฺปชฺชลิต   ส ฺโชติภูต   ฯ   ต  ตตฺถ  อาโรเปนฺติป  โอโรเปนฺติป  ฯ   
โส    ตตฺถ    ทุกฺขา   ติปฺปา   กฏกา   เวทนา   เวเทติ   น   จ   
ตาว กาล กโรติ ยาว น ต ปาปกมฺม พฺยนฺตีโหติ ฯ   
     [๕๒๐]  ตสฺส  โข  ปน  ภิกฺขเว  สมิฺพลิวนสฺส  สมนนฺตราสหิตเมว   
มหนฺต   อสปิตฺตวน   ฯ   โส   ตตฺถ   ปวิสติ   ฯ  ตสฺส  วาเตริตานิ   
ปตฺตานิ   หตฺถมฺป   ฉินฺทนฺติ   ปาทมฺป   ฉินฺทนฺติ   หตฺถปาทมฺป  ฉินฺทนฺติ   
กณฺณมฺป    ฉินฺทนฺติ    นาสมฺป    ฉินฺทนฺติ   กณฺณนาสมฺป   ฉินฺทนฺติ   ฯ   
โส   ตตฺถ   ทุกฺขา   ติปฺปา   กฏกา   เวทนา  เวเทติ  น  จ  ตาว   
กาล กโรติ ยาว น ต ปาปกมฺม พฺยนฺตีโหติ ฯ   
     [๕๒๑]  ตสฺส  โข  ปน  ภิกฺขเว  อสิปตฺตวนสฺส สมนนฺตราสหิตเมว   
มหตี    ขาโรทกา   นท ี  ฯ   โส   ตตฺถ   ปตติ   ฯ   โส   ตตฺถ   
อนุโสตมฺป   วุยฺหติ   ปฏิโสตมฺป   วุยฺหติ   อนุโสตปฏิโสตมฺป  วุยฺหติ  ฯ   
โส   ตตฺถ   ทุกฺขา   ติปฺปา   กฏกา   เวทนา  เวเทติ  น  จ  ตาว   
กาล กโรติ ยาว น ต ปาปกมฺม พฺยนฺตีโหติ ฯ   
     [๕๒๒]   ตเมน   ภิกฺขเว  นิรยปาลา  พฬิเสน  อุทฺธริตฺวา  ถเล   
#๑ โป. ม. ยุ. อุทฺธ ฯ  ๒ ม. ย.ุ โสฬสงฺคุลกณฺฏก ฯ    
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ปติฏาเปตฺวา    เอวมาหสุ   อมฺโภ   ปุริส   ก ึ  อิจฺฉสีติ   ฯ   โส   
เอวมาห    ชฆิจฺฉิโตสฺมิ   ภนฺเตติ   ฯ   ตเมน   ภิกฺขเว   นริยปาลา   
ตตฺเตน    อโยสงฺกุนา    มขุ    วิวริตฺวา   อาทิตฺเตน   สมฺปชฺชลิเตน   
ส ฺโชติภูเตน   ตตฺต   โลหคุฬ   มุเข   ปกฺขิปนฺติ   อาทิตฺต  สมฺปชฺชลิต   
ส ฺโชติภูต    ฯ    โส    ตสฺส   โอฏมปฺ   ฑยฺหติ   มุขมฺป   ฑยหฺติ   
กณฺมฺป    ฑยฺหติ    อุทรมฺป   ฑยฺหติ   อนฺตมฺป   อนฺตคุณมฺป   อาทาย   
อโธภาคา   นิกฺขมติ   ฯ   โส   ตตฺถ  ทุกฺขา  ติปฺปา  กฏกา  เวทนา   
เวเทติ   น   จ   ตาว   กาล   กโรติ   ยาว   น   ต   ปาปกมฺม   
พฺยนฺตีโหติ ฯ   
     [๕๒๓]   ตเมน   ภิกฺขเว   นริยปาลา  เอวมาหสุ  อมฺโภ  ปุริส   
กึ   อิจฺฉสีติ   ฯ   โส   เอวมาห   ปปาสิโตสฺมิ   ภนฺเตติ  ฯ  ตเมน   
ภิกฺขเว   นิรยปาลา   ตตฺเตน   อโยสงฺกนุา  มุข  วิวรตฺิวา  อาทิตฺเตน   
สมฺปชฺชลิเตน    ส ฺโชติภูเตน    ตตฺต    ตมฺพโลห   มุเข   อาสิ ฺจนฺติ   
อาทิตฺต   สมฺปชฺชลิต   ส ฺโชติภูต   ฯ   ต   ตสฺส   โอฏมฺป   ฑยฺหติ   
มุขมฺป   ฑยหฺติ   กณฺมปฺ   ฑยฺหติ  อุทรมฺป  ฑยฺหติ  อนฺตมฺป  อนฺตคุณมฺป   
อาทาย    อโธภาคา    นกิขฺมติ    ฯ   โส   ตตฺถ   ทกฺุขา   ติปฺปา   
กฏกา   เวทนา   เวเทติ   น   จ  ตาว  กาล  กโรติ  ยาว  น  ต   
ปาปกมฺม   พฺยนฺตีโหติ   ฯ  ตเมน  ภิกฺขเว  นิรยปาลา  ปุน  มหานิรเย   
ปกฺขิปนฺติ ฯ   
     [๕๒๔]   ภูตปุพฺพ   ภิกฺขเว   ยมสสฺ   ร ฺโ   เอตทโหสิ   เย    
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กิร   โภ   โลเก   ปาปกานิ  กมฺมานิ  กโรนฺติ  เต  เอวรูปา  วิวิธาๆ   
กมฺมการณา   การิยนฺติ   อโห   วตาห   มนุสฺสตฺต   ลเภยฺย  ตถาคโต   
จ    โลเก   อุปฺปชฺเชยฺย   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ต ฺจาห   ภควนฺต   
ปยิรุปาเสยฺย   โส   จ   เม   ภควา   ธมฺม   เทเสยฺย  ตสฺส  จาห   
ภควโต   ธมมฺ   อาชาเนยฺยนฺติ  ฯ  ต  โข  ปนาห  ภิกฺขเว  นา ฺสฺส   
กสฺสจิ   สมณสฺส   วา   พฺราหฺมณสฺส   วา   สุตฺวา  วทามิ  อปจ  โข   
ยเทว เม สาม าต สาม ทิฏ สาม วิทิต ตเทวาห วทามีติ ฯ   
     [๕๒๕]    อิทมโวจ   ภควา   อิท   วตฺวาน   สุคโต   อถาปร   
เอตทโวจ สตฺถา   
           โจทิตา เทวทูเตหิ     เย ปมชฺชนติฺ มาณวา   
           เต ทีฆรตฺต โสจนฺติ    หีนกายูปคา นรา   
           เย จ โข เทวทูเตหิ   สนฺโต สปฺปรุิสา อิธ   
           โจทิตา นปฺปมชฺชนฺติ    อริยธมเฺม กุทาจน   
           อุปาทาเน ภย ทิสฺวา   ชาติมรณสมฺภเว   
           อนุปาทา วิมุจฺจนฺติ     ชาติมรณสงฺขเย   
           เต เขมปฺปตฺตา สุขิโน  ทฏิธมฺมาภินิพฺพุตา   
           สพฺพเวรภยาตีตา      สพฺพทุกฺข อุปจฺจคุนฺติ ฯ   
                   เทวทูตสุตฺต นิฏ ิต ทสม ฯ   
                     สุ ฺตวคฺโค ตติโย ฯ   
                        _______    
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                        ตสฺสุทฺทาน   
                  อนุตฺตโร สุ ฺตพฺภูตธมฺโม   
                   พกฺกุลวีรวโร มหินาโม   
                   อนุรุทฺธกิเลสมฺปชฺชหนตฺา   
                   ปณฺฑิตภูมิ เทวทูโต ฯ   
                       ___________    
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                       วิภงฺควคฺโค   
                        _______   
                      ภทฺเทกรตฺตสุตฺต   
     [๕๒๖]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ   ภิกฺขโวติ  ฯ  ภทนฺเตติ  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ   
ภควา   เอตทโวจ   ภทฺเทกรตฺตสฺส  โว  ภิกฺขเว  อุทฺเทส ฺจ  วิภงฺค ฺจ   
เทสิสฺสามิ   ต   สุณาถ   สาธุก   มนสกิโรถ   ภาสิสฺสามีติ   ฯ  เอว   
ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๕๒๗] ภควา เอตทโวจ   
        อตีต นานฺวาคเมยฺย       นปฺปฏิกงฺเข อนาคต   
        ยทตีตมฺปหีนนฺต           อปฺปตฺต ฺจ อนาคต   
        ปจฺจุปฺปนฺน ฺจ โย ธมฺม     ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ   
        อสหิร อสงฺกุปฺป          ต วิทฺธา มนุพฺรูหเย   
        อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป       โก ช ฺา มรณ สุเว   
        น หิ โน สงฺครนฺเตน      มหาเสเนน มจฺจุนา   
        เอววิหาริมาตาป         อโหรตฺตมตนฺทิต   
        ต เว ภทฺเทกรตฺโตติ      สนฺโต อาจิกฺขเต มุนีติ ฯ   
     [๕๒๘]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  อตีต  อนฺวาคเมติ  ฯ  เอวรูโป  อโหสึ    
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อตีตมทฺธานนฺติ  ตตฺถ  นนฺทึ  สมนฺวาเนติ เอวเวทโน อโหสึ อตีต- 
มทฺธานนฺติ  ตตฺถ    นนฺทึ    สมนฺวาเนติ    เอวส ฺโ    อโหสึ    อตีต- 
มทฺธานนฺติ  ตตฺถ    นนฺทึ    สมนฺวาเนติ    เอวสงฺขาโร   อโหสึ   อตีต- 
มทฺธานนฺติ  ตตฺถ    นนฺทึ    สมนฺวาเนติ    เอววิ ฺาโณ   อโหส ึ  อตีต- 
มทฺธานนฺติ  ตตฺถ    นนฺทึ    สมนฺวาเนติ    ฯ    เอว    โข    ภิกฺขเว   อตีต   
อนฺวาคเมติ ฯ   
     [๕๒๙]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  อตีต  นานฺวาคเมติ  ฯ  เอวรูโป อโหสึ   
อตีตมทฺธานนฺติ   ตตฺถ   นนฺทึ   น   สมนฺวาเนติ   เอวเวทโน   อโหสึ   
อตีตมทฺธานนฺติ    ตตฺถ   นนฺทึ   น   สมนฺวาเนติ   เอวส ฺโ   อโหสึ   
อตีตมทฺธานนฺติ   ตตฺถ   นนฺทึ   น   สมนฺวาเนติ   เอวสงฺขาโร  อโหสึ   
อตีตมทฺธานนฺติ   ตตฺถ   นนฺทึ   น   สมนฺวาเนติ   เอววิ ฺาโณ  อโหส ึ  
อตีตมทฺธานนฺติ   ตตฺถ   นนฺทึ   น  สมนฺวาเนติ  ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว   
อตีต นานฺวาคเมติ ฯ   
     [๕๓๐]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว  อนาคต  ปฏิกงฺขติ  ฯ  เอวรูโป  สิย   
อนาคตมทฺธานนฺติ    ตตฺถ    นนฺทึ    สมนฺวาเนติ    เอวเวทโน   สิย   
ฯเปฯ   เอวส ฺโ   สิย   ฯเปฯ   เอวสงฺขาโร   สิย   ฯเปฯ  เอว   
วิ ฺาโณ    สิย    อนาคตมทฺธานนฺติ   ตตฺถ   นนฺท ึ  สมนฺวาเนติ   ฯ   
เอว โข ภิกฺขเว อนาคต ปฏิกงฺขติ ฯ   
     [๕๓๑]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  อนาคต  นปฺปฏิกงฺขติ  ฯ  เอวรูโป  สิย   
อนาคตมทฺธานนฺติ   ตตฺถ   นนฺทึ   น   สมนฺวาเนติ   เอวเวทโน   สิย    



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 350 

ฯเปฯ   เอวส ฺโ   สิย   ฯเปฯ   เอวสงฺขาโร   สิย   ฯเปฯ  เอว   
วิ ฺาโณ   สิย   อนาคตมทฺธานนฺติ   ตตฺถ   นนฺท ึ  น  สมนฺวาเนติ  ฯ   
เอว โข ภิกฺขเว อนาคต นปฺปฏิกงฺขติ ฯ   
     [๕๓๒]   กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ปจฺจุปฺปนฺเนสุ  ธมฺเมสุ  สหิรติ  ฯ  อิธ   
ภิกฺขเว   อสฺสุตวา  ปุถุชชฺโน  อริยาน  อทสฺสาวี  อริยธมฺมสฺส  อโกวิโท   
อริยธมฺเม   อวินีโต   สปฺปรุิสาน   อทสฺสาวี   สปฺปุรสิธมฺมสฺส  อโกวิโท   
สปฺปุริสธมฺเม    อวินีโต    รูป   อตฺตโต   สมนุปสสฺติ   รูปวนฺต   วา   
อตฺตาน   อตฺตนิ   วา   รูป   รูปสฺมึ   วา   อตฺตาน   เวทน  ฯเปฯ   
ส ฺ    ฯเปฯ    สงฺขาเร    ฯเปฯ   วิ ฺาณ   อตฺตโต   สมนุปสสฺติ   
วิ ฺาณวนฺต   วา   อตฺตาน   อตฺตนิ   วา   วิ ฺาณ   วิ ฺาณสฺมึ  วา   
อตฺตาน ฯ เอว โข ภิกฺขเว ปจฺจุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ สหิรติ ฯ   
     [๕๓๓]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว  ปจฺจุปฺปนฺเนสุ  ธมฺเมสุ  น  สหิรติ  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   สุตวา   อริยสาวโก   อริยาน   ทสฺสาวี   อริยธมฺมสสฺ   
โกวิโท    อรยิธมฺเม   สุวินีโต   สปฺปุรสิาน   ทสฺสาวี   สปฺปรุิสธมฺมสฺส   
โกวิโท   สปปฺุริสธมฺเม   สุวินีโต  ๑  น  รูป  อตฺตโต  สมนุปสสฺติ  น   
รูปวนฺต   วา   อตฺตาน  น  อตฺตนิ  วา  รปู  น  รูปสฺม ึ วา  อตฺตาน   
น   เวทน   ฯเปฯ   น   ส ฺ   ฯเปฯ   น   สงฺขาเร   ฯเปฯ  น   
วิ ฺาณ    อตฺตโต    สมนุปสฺสติ    น    วิ ฺาณวนฺต   วา   อตฺตาน   
น   อตฺตนิ   วา   วิ ฺาณ   น   วิ ฺาณสฺมึ   วา  อตฺตาน  ฯ  เอว   
โข ภิกฺขเว ปจฺจุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ น สหิรติ ฯ   
#๑ ยุ. วินโีต ฯ    
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     [๕๓๔] อตีต นานฺวาคเมยฺย    นปฺปฏิกงฺเข อนาคต   
       ยทตีตมฺปหีนนฺต            อปฺปตฺต ฺจ อนาคต   
       ปจฺจุปฺปนฺน ฺจ โย ธมฺม      ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ   
       อสหิร อสงฺกุปฺป           ต วิทฺธา มนุพฺรูหเย   
       อชฺเชว กิจฺมาตปฺป         โก ช ฺา มรณ สุเว   
       น หิ โน สงฺครนฺเตน       มหาเสเนน มจฺจุนา   
       เอววิหาริมาตาป          อโหรตฺตมตนฺทิต   
       ต เว ภทฺเทกรตฺโตติ       สนฺโต อาจิกฺขเต มุนีติ   
ภทฺเทกรตฺตสฺส   โว   ภิกขฺเว   อุทฺเทส ฺจ   วิภงฺค ฺจ  เทสิสฺสามีติ  ฯ   
อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                 ภทฺเทกรตฺตสุตฺต นิฏ ิต ปม ฯ   
                      ___________    
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                   อานนฺทภทฺเทกรตฺตสุตฺต   
     [๕๓๕]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน   
อายสฺมา   อานนฺโท  อุปฏานสาลาย  ภิกฺขู  ธมฺมิยา  กถาย  สนทฺสฺเสติ   
สมาทเปติ    สมุตฺเตเชติ    สมฺปหเสติ    ภทฺเทกรตฺตสฺส    อุทฺเทส ฺจ   
วิภงฺค ฺจ ภาสติ ฯ   
     [๕๓๖]   อถ   โข   ภควา   สายณฺหสมย  ปฏิสลลฺานา  วุฏ ิโต   
เยนุปฏานสาลา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ป ฺตฺเต   อาสเน   
นิสีทิ   ฯ  นสิชฺช  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  โก  นุ  โข  ภิกฺขเว   
อุปฏานสาลาย    ภิกฺขู    ธมฺมิยา    กถาย   สนฺทสเฺสสิ   สมาทเปสิ   
สมุตฺเตเชสิ     สมฺปหเสสิ    ภทฺเทกรตฺตสฺส    อุทฺเทส ฺจ    วิภงฺค ฺจ   
อภาสีติ    ฯ   อายสฺมา   ภนฺเต   อานนฺโท   อุปฏานสาลาย   ภิกฺขู   
ธมฺมิยา    กถาย    สนฺทสฺเสสิ   สมาทเปสิ   สมุตฺเตเชสิ   สมฺปหเสสิ   
ภทฺเทกรตฺตสฺส   อุทฺเทส ฺจ   วิภงฺค ฺจ   อภาสีติ   ฯ  อถ  โข  ภควา   
อายสฺมนฺต   อานนฺท   อามนฺเตสิ   ยถากถ   ปน   ตฺว  อานนฺท  ภิกฺขู   
ธมฺมิยา    กถาย    สนฺทสฺเสสิ   สมาทเปสิ   สมุตฺเตเชสิ   สมฺปหเสสิ   
ภทฺเทกรตฺตสฺส อุทฺเทส ฺจ วิภงฺค ฺจ อภาสีติ ฯ   
     [๕๓๗]  เอว โข อห ภนฺเต ภิกฺขู ๑ ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสมิ ๒   
สมาทเปมิ    สมุตฺเตเชมิ    สมฺปหเสมิ    ภทฺเทกรตฺตสฺส    อุทฺเทส ฺจ   
วิภงฺค ฺจ อภาสึ   
#๑ โป. ม. ภิกฺขูน ฯ  ๒ ม. ย.ุ สนฺทสฺเสสึ สมาทเปสึ สมุตฺเตเชสึ สมฺปหเสสึ ฯ    
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          อตีต นานฺวาคเมยฺย     นปฺปฏิกงฺเข อนาคต   
          ยทตีตมฺปหีนนฺต         อปฺปตฺต ฺจ อนาคต   
          ปจฺจุปฺปนฺน ฺจ โย ธมฺม   ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ   
          อสหิร อสงฺกุปฺป        ต วิทฺธา มนุพฺรูหเย   
          อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป     โก ช ฺา มรณ สุเว   
          น หิ โน สงฺครนฺเตน    มหาเสเนน มจฺจุนา   
          เอววิหาริมาตาป       อโหรตฺตมตนฺทิต   
          ต เว ภทฺเทกรตฺโตติ    สนฺโต อาจิกฺขเต มุนีติ ฯ   
     [๕๓๘]  กถ ฺจาวุโส  อตีต  อนฺวาคเมติ  ฯ  เอวรูโป  ๑ อโหสึ   
อตีตมทฺธานนฺติ    ตตฺถ    นนฺทึ    สมนวฺาเนติ    เอวเวทโน   อโหสึ   
อตีตมทฺธานนฺติ    ตตฺถ    นนฺทึ    สมนวฺาเนติ    เอวส ฺโ    อโหสึ   
อตีตมทฺธานนฺติ    ตตฺถ    นนฺทึ    สมนวฺาเนติ   เอวสงฺขาโร   อโหสึ   
อตีตมทฺธานนฺติ    ตตฺถ    นนฺทึ    สมนวฺาเนติ   เอววิ ฺาโณ   อโหสึ   
อตีตมทฺธานนฺติ   ตตฺถ   นนฺทึ   สมนวฺาเนติ   ฯ   เอว   โข  อาวุโส   
อตีต อนฺวาคเมติ ฯ   
     [๕๓๙]   กถ ฺจาวุโส   อตีต  นานวฺาคเมติ  ฯ  เอวรูโป  อโหสึ   
อตีตมทฺธานนฺติ   ตตฺถ   นนฺทึ   น   สมนฺวาเนติ   เอวเวทโน   อโหสึ   
อตีตมทฺธานนฺติ    ตตฺถ   นนฺทึ   น   สมนฺวาเนติ   เอวส ฺโ   อโหสึ   
อตีตมทฺธานนฺติ   ตตฺถ   นนฺทึ   น   สมนฺวาเนติ   เอวสงฺขาโร  อโหสึ   
อตีตมทฺธานนฺติ     ตตฺถ    นนฺทึ    น    สมนฺวาเนติ    เอววิ ฺาโณ   
#๑ โป. ยุ. เอวรูโป ฯ    
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อโหสึ   อตีตมทฺธานนฺติ   ตตฺถ   นนฺท ึ  น  สมนฺวาเนติ  ฯ  เอว  โข   
อาวุโส อตีต นานฺวาคเมติ ฯ   
     [๕๔๐]   กถ ฺจาวุโส   อนาคต   ปฏิกงฺขติ   ฯ   เอวรูโป  สิย   
อนาคตมทฺธานนฺติ   ตตฺถ   นนฺทึ   สมนฺวาเนติ  เอวเวทโน  สิย  ฯเปฯ   
เอวส ฺโ   สิย   ฯเปฯ   เอวสงฺขาโร   สิย   ฯเปฯ   เอววิ ฺาโณ   
สิย   อนาคตมทฺธานนฺติ   ตตฺถ   นนฺท ึ  สมนฺวาเนติ   ฯ   เอว   โข   
อาวุโส อนาคต ปฏิกงฺขติ ฯ   
     [๕๔๑]   กถ ฺจาวุโส   อนาคต   นปฺปฏิกงฺขติ  ฯ  เอวรูโป  สิย   
อนาคตมทฺธานนฺติ   ตตฺถ   นนฺทึ   น   สมนฺวาเนติ   เอวเวทโน   สิย   
ฯเปฯ    เอวส ฺโ    สยิ    ฯเปฯ    เอวสงฺขาโร    สิย   ฯเปฯ   
เอววิ ฺาโณ   สิย   อนาคตมทฺธานนฺติ  ตตฺถ  นนฺทึ  น  สมนวฺาเนติ  ฯ   
เอว โข อาวุโส อนาคต นปฺปฏิกงฺขติ ฯ   
     [๕๔๒]  กถ ฺจาวุโส  ปจฺจุปฺปนฺเนสุ  ธมฺเมสุ  สหิรติ  ฯ  อิธาวุโส   
อสฺสุตวา    ปุถุชชฺโน    อริยาน    อทสฺสาวี   อริยธมฺมสฺส   อโกวิโท   
อริยธมฺเม   อวินีโต   สปฺปรุิสาน   อทสฺสาวี   สปฺปุรสิธมฺมสฺส  อโกวิโท   
สปฺปุริสธมฺเม    อวินีโต    รูป   อตฺตโต   สมนุปสสฺติ   รูปวนฺต   วา   
อตฺตาน   อตฺตนิ   วา   รูป   รูปสฺมึ   วา   อตฺตาน   เวทน  ฯเปฯ   
ส ฺ    ฯเปฯ    สงฺขาเร    ฯเปฯ   วิ ฺาณ   อตฺตโต   สมนุปสสฺติ   
วิ ฺาณวนฺต    วา    อตฺตาน    อตฺตนิ    วา   วิ ฺาณ   วิ ฺาณสฺมึ   
วา อตฺตาน ฯ เอว โข อาวุโส ปจฺจุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ สหิรติ ฯ    
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     [๕๔๓]   กถ ฺจาวุโส   ปจฺจุปฺปนฺเนสุ   ธมฺเมสุ   น   สหิรติ  ฯ   
อิธาวุโส   สตุวา   อริยสาวโก  อริยาน  ทสฺสาวี  อรยิธมฺมสฺส  โกวิโท   
อริยธมฺเม    สุวินีโต   สปปฺุริสาน   ทสสฺาวี   สปฺปุรสิธมฺมสฺส   โกวิโท   
สปฺปุริสธมฺเม   สุวินีโต   น  รูป  อตฺตโต  สมนุปสสฺติ  น  รูปวนฺต  วา   
อตฺตาน   น   อตฺตนิ   วา   รูป  น  รูปสมฺึ  วา  อตฺตาน  น  เวทน   
ฯเปฯ    น    ส ฺ   ฯเปฯ   น   สงฺขาเร   ฯเปฯ   น   วิ ฺาณ   
อตฺตโต    สมนุปสฺสติ   น   วิ ฺาณวนฺต   วา   อตฺตาน   น   อตฺตนิ   
วา   วิ ฺาณ   น   วิ ฺาณสฺมึ   วา  อตฺตาน  ฯ  เอว  โข  อาวุโส   
ปจฺจุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ น สหิรติ ฯ   
     [๕๔๔] อตีต นานฺวาคเมยฺย    นปฺปฏิกงฺเข อนาคต   
       ยทตีตมฺปหีนนฺต            อปฺปตฺต ฺจ อนาคต   
       ปจฺจุปฺปนฺน ฺจ โย ธมฺม      ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ   
       อสหิร อสงฺกุปฺป           ต วิทฺธา มนุพฺรูหเย   
       อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป        โก ช ฺา มรณ สุเว   
       น หิ โน สงฺครนฺเตน       มหาเสเนน มจฺจุนา   
       เอววิหาริมาตาป          อโหรตฺตมตนฺทิต   
       ต เว ภทฺเทกรตฺโตติ       สนฺโต อาจิกฺขเต มุนีติ   
เอว  โข  อห  ภนฺเต  ภิกฺขู  ๑  ธมฺมิยา  กถาย สนฺทสเฺสสึ สมาทเปสึ   
สมุตฺเตเชสึ     สมฺปหเสสึ    ภทฺเทกรตฺตสฺส    อุทฺเทส ฺจ    วิภงฺค ฺจ   
อภาสินฺติ ฯ   
#๑ โป. ม. ภิกฺขูน ฯ    
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     [๕๔๕]  สาธุ  สาธุ  อานนฺท  สาธุ  โข  ตฺว  อานนฺท  ภิกฺขู ๑   
ธมฺมิยา    กถาย    สนฺทสฺเสสิ   สมาทเปสิ   สมุตฺเตเชสิ   สมฺปหเสสิ   
ภทฺเทกรตฺตสฺส อุทฺเทส ฺจ วิภงฺค ฺจ อภาสิ   
       อตีต นานฺวาคเมยฺย        ฯเปฯ   
       ต เว ภทฺเทกรตฺโตติ       สนฺโต อาจิกฺขเต มุนีติ ฯ   
     [๕๔๖]   กถ ฺจานนฺท   อตีต   อนฺวาคเมติ   ฯเปฯ   เอว  โข   
อานนฺท   อตีต   อนฺวาคเมติ   ฯ   กถ ฺจานนฺท   อตีต   นานฺวาคเมติ   
ฯเปฯ   เอว   โข   อานนฺท   อตีต   นานวฺาคเมติ   ฯ  กถ ฺจานนฺท   
อนาคต   ปฏกิงฺขติ   ฯเปฯ  เอว  โข  อานนฺท  อนาคต  ปฏิกงฺขติ  ฯ   
กถ ฺจานนฺท    อนาคต    นปฺปฏิกงฺขติ   ฯเปฯ   เอว   โข   อานนฺท   
อนาคต    นปฺปฏิกงฺขติ    ฯ    กถ ฺจานนฺท    ปจฺจุปฺปนฺเนสุ   ธมฺเมสุ   
สหิรติ   ฯเปฯ   เอว  โข  อานนฺท  ปจฺจุปฺปนฺเนสุ  ธมฺเมสุ  สหิรติ  ฯ   
กถ ฺจานนฺท   ปจฺจุปฺปนฺเนสุ   ธมฺเมสุ   น   สหิรติ   ฯเปฯ  เอว  โข   
อานนฺท ปจฺจุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ น สหิรติ ฯ   
     [๕๔๗] อตีต นานฺวาคเมยฺย ฯเปฯ   
           ต เว ภทฺเทกรตฺโตติ สนฺโต อาจิกฺขเต มุนีติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมโน   อายสฺมา   อานนฺโท   ภควโต   
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ   
                 อานนฺทภทฺเทกรตฺตสุตฺต นิฏ ิต ทุติย ฯ   
                       ___________   
#๑ โป. ม. ภิกฺขูน ฯ    
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                  มหากจฺจานภทฺเทกรตฺตสุตฺต   
     [๕๔๘]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
ตโปทาราเม   ฯ   อถ   โข   อายสฺมา   สมิทฺธิ  รตฺติยา  ปจฺจูสสมย   
ปจฺจุฏาย    เยน    ตโปโท   เตนุปสงฺกมิ   คตฺตานิ   ปริสิ ฺจิตุ   ฯ   
ตโปเท    คตฺตานิ   ปริสิ ฺจิตฺวา   ปจฺจุตฺตริตฺวา   เอกจีวโร   อฏาสิ   
คตฺตานิ   ปุพฺพาปยมาโน   ฯ  อถ  โข  อ ฺตรา  เทวตา  อภิกฺกนฺตาย   
รตฺติยา   อภิกฺกนฺตวณฺณา   เกวลกปฺป  ตโปท  โอภาเสตฺวา  เยนายสฺมา   
สมิทฺธิ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ   
     [๕๔๙]   เอกมนฺต    ิตา  โข  สา  เทวตา  อายสฺมนฺต  สมิทฺธึ   
เอตทโวจ  ธาเรสิ  ตฺว  ภิกฺขุ  ภทฺเทกรตฺตสฺส  อุทฺเทส ฺจ วิภงฺค ฺจาติ ฯ   
น    โข    อห    อาวุโส    ธาเรมิ    ภทฺเทกรตฺตสฺส   อุทฺเทส ฺจ   
วิภงฺค ฺจ    ตฺว    ปนาวุโส    ธาเรสิ    ภทฺเทกรตฺตสฺส   อุทฺเทส ฺจ   
วิภงฺค ฺจาติ   ฯ   อหมฺป   โข   ภิกฺขุ   น   ธาเรมิ   ภทฺเทกรตฺตสฺส   
อุทฺเทส ฺจ    วิภงฺค ฺจ    ธาเรสิ   ปน   ตฺว   ภิกฺขุ   ภทฺเทกรตฺติโย   
คาถาติ   ฯ   น   โข   อห  อาวุโส  ธาเรมิ  ภทฺเทกรตฺติโย  คาถา   
ตฺว   ปนาวุโส   ธาเรสิ   ภทฺเทกรตฺติโย   คาถาติ   ฯ   อหมฺป  โข   
ภิกฺขุ   น   ธาเรมิ   ภทฺเทกรตฺติโย   คาถา   อุคฺคณฺหาหิ   ตฺว  ภิกฺขุ   
ภทฺเทกรตฺตสฺส    อุทฺเทส ฺจ    วิภงฺค ฺจ    ปริยาปุณาหิ    ตฺว   ภิกฺขุ   
ภทฺเทกรตฺตสฺส  อุทฺเทส ฺจ  วิภงฺค ฺจ  ธาเรหิ  ตฺว  ภิกฺขุ  ภทฺเทก- 
รตฺตสฺส  อุทฺเทส ฺจ   วิภงฺค ฺจ   อตฺถส ฺหิโต   ภิกขฺุ   ภทฺเทกรตฺตสฺส    
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อุทฺเทโส   จ   วิภงฺโค   จ   อาทิพฺรหฺมจริยโกติ   ฯ   อิทมโวจ  สา   
เทวตา อิท วตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายิ ฯ   
     [๕๕๐]   อถ   โข  อายสฺมา  สมิทฺธิ  ตสฺสา  รตฺติยา  อจฺจเยน   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  สมิทฺธิ  ภควนฺต   
เอตทโวจ   อิธาห   ภนฺเต   รตฺติยา   ปจฺจูสสมย   ปจฺจุฏาย   เยน   
ตโปโท    เตนุปสงฺกมึ    คตฺตานิ   ปริสิ ฺจิตุ   ฯ   ตโปเท   คตฺตานิ   
ปริสิ ฺจิตฺวา  ปจฺจุตฺตริตฺวา  เอกจีวโร  อฏาสึ  คตฺตานิ ปุพฺพาปยมาโน ฯ   
อถ      โข      ภนฺเต      อ ฺตรา     เทวตา     อภิกฺกนฺตาย   
รตฺติยา   อภิกฺกนฺตวณฺณา   เกวลกปฺป   ตโปท   โอภาเสตฺวา   เยนาห   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    เอกมนฺต    อฏาสิ   เอกมนฺต    ิตา   
โข   สา   เทวตา  ม  เอตทโวจ  ธาเรสิ  ตฺว  ภิกฺขุ  ภทฺเทกรตฺตสฺส   
อุทฺเทส ฺจ   วิภงฺค ฺจาติ   ฯ   เอว   วุตฺเต   อห  ภนฺเตฺ  ต  เทวต   
เอตทโวจ   น   โข  อห  อาวุโส  ธาเรมิ  ภทฺเทกรตฺตสฺส  อุทฺเทส ฺจ   
วิภงฺค ฺจ    ตฺว    ปนาวุโส    ธาเรสิ    ภทฺเทกรตฺตสฺส   อุทฺเทส ฺจ   
วิภงฺค ฺจาติ   ฯ   อหมฺป   โข   ภิกฺขุ   น   ธาเรมิ   ภทฺเทกรตฺตสฺส   
อุทฺเทส ฺจ    วิภงฺค ฺจ    ธาเรสิ   ปน   ตฺว   ภิกฺขุ   ภทฺเทกรตฺติโย   
คาถาติ   ฯ   น   โข   อห  อาวุโส  ธาเรมิ  ภทฺเทกรตฺติโย  คาถา   
ตฺว   ปนาวุโส   ธาเรสิ   ภทฺเทกรตฺติโย   คาถาติ   ฯ   อหมฺป  โข   
ภิกฺขุ   น   ธาเรมิ   ภทฺเทกรตฺติโย   คาถา   อุคฺคณฺหาหิ   ตฺว  ภิกฺขุ    
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ภทฺเทกรตฺตสฺส    อุทฺเทส ฺจ    วิภงฺค ฺจ    ปริยาปุณาหิ    ตฺว   ภิกฺขุ   
ภทฺเทกรตฺตสฺส  อุทฺเทส ฺจ  วิภงฺค ฺจ  ธาเรหิ  ตฺว  ภิกฺขุ  ภทฺเทกรตฺตสฺส   
อุทฺเทส ฺจ      วิภงฺค ฺจ     อตฺถส ฺหิโต     ภิกฺขุ     ภทฺเทกรตฺตสฺส   
อุทฺเทโส   จ   วิภงฺโค   จ   อาทิพฺรหฺมจริยโกติ  ฯ  อิทมโวจ  ภนฺเต   
สา   เทวตา   อิท   วตฺวา   ตตฺเถวนฺตรธายิ   ฯ  สาธุ  เม  ภนฺเต   
ภควา   ภทฺเทกรตฺตสฺส   อุทฺเทส ฺจ   วิภงฺค ฺจ   เทเสตูติ   ฯ  เตนหิ   
ภิกฺขุ    สุณาหิ   สาธุก   มนสิกโรหิ   ภาสิสฺสามีติ   ฯ   เอวมฺภนฺเตติ   
โข อายสฺมา สมิทฺธิ ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ   
     [๕๕๑] ภควา เอตทโวจ   
       อตีต นานฺวาคเมยฺย      นปฺปฏิกงฺเข อนาคต   
       ยทตีตมฺปหีนนฺต          อปฺปตฺต ฺจ อนาคต   
       ปจฺจุปฺปนฺน ฺจ โย ธมฺม    ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ   
       อสหิร อสงฺกุปฺป         ต วิทฺธา มนพฺุรูหเย   
       อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป      โก ช ฺา มรณ สุเว   
       น หิ โน สงฺครนฺเตน     มหาเสเนน มจฺจุนา   
       เอววิหาริมาตาป        อโหรตฺตมตนฺทิต   
       ต เว ภทฺเทกรตฺโตติ     สนฺโต อาจิกฺขเต มุนีติ ฯ   
อิทมโวจ ภควา อิท วตฺวาน สุคโต อุฏายาสนา วิหาร ปาวิสิ ฯ   
     [๕๕๒]  อถ  โข  เตส  ภิกฺขูน  อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต เอตทโหสิ   
อิท  โข  โน  อาวุโส  ภควา  สงฺขิตฺเตน  อุทฺเทส อุทฺทิสิตฺวา วิตฺถาเรน    
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อตฺถ  อวิภชตฺิวา  อุฏายาสนา  วิหาร  ปวิฏโ   
       อตีต นานฺวาคเมยฺย      นปฺปฏิกงฺเข อนาคต   
       ยทตีตมฺปหีนนฺต          อปฺปตฺต ฺจ อนาคต   
       ปจฺจุปฺปนฺน ฺจ โย ธมฺม    ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ   
       อสหิร อสงฺกุปฺป         ต วิทฺธา มนพฺุรูหเย   
       อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป      โก ช ฺา มรณ สุเว   
       น หิ โน สงฺครนฺเตน     มหาเสเนน มจฺจุนา   
       เอววิหาริมาตาป        อโหรตฺตมตนฺทิต   
       ต เว ภทฺเทกรตฺโตติ     สนฺโต อาจิกฺขเต มุนีติ   
โก   น ุ  โข   อิมสฺส   ภควตา   สงฺขิตฺเตน   อุทฺเทสสฺส  อุทฺทิฏสฺส   
วิตฺถาเรน  อตฺถ  อวิภตฺตสฺส  วิตฺถาเรน  อตฺถ  วิภเชยฺยาติ  ฯ  อถ โข   
เตส   ภิกฺขูน   เอตทโหสิ   อย   โข   อายสฺมา  มหากจฺจาโน  สตฺถุ   
เจว    สวณฺณิโต    สมฺภาวิโต    จ   วิ ฺ ูน   สพฺรหฺมจารีน   ปโหติ   
จายสฺมา    มหากจฺจาโน    อิมสฺส   ภควตา   สงฺขิตฺเตน   อุทฺเทสสฺส   
อุทฺทิฏสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ   อวิภตฺตสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ  วิภชิตุ   
ยนฺนูน  มย  เยนายสฺมา  มหากจฺจาโน  เตนุปสงฺกเมยฺยาม  อุปสงฺกมิตฺวา   
อายสฺมนฺต มหากจฺจาน เอตมตฺถ ปฏิปจฺุเฉยฺยามาติ ฯ   
     [๕๕๓]  อถ  โข  เต ภิกฺขู เยนายสฺมา มหากจฺจาโน เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา     อายสฺมตา     มหากจฺจาเนน     สทธฺึ     สมฺโมทึสุ   
สมฺโมทนีย  กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทึสุ  ฯ  เอกมนฺต    
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นิสินฺนา   โข   เต   ภิกฺขู   อายสฺมนฺต   มหากจฺจาน  เอตทโวจุ  อิท   
โข   โน   อาวุโส   กจฺจาน   ภควา  สงฺขิตฺเตน  อุทฺเทส  อุทฺทิสิตฺวา   
วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภชิตฺวา อุฏายาสนา วิหาร ปวิฏโ   
     อตีต นานฺวาคเมยฺย      ฯเปฯ   
     ต    เว    ภทฺเทกรตฺโตติ        สนฺโต    อาจิกฺขเต   มุนีติ   
เตสนฺโน    อาวุโส    กจฺจาน    อมฺหาก    อจิรปกฺกนฺตสฺส   ภควโต   
เอตทโหสิ   อิท   โข   โน   อาวุโส   ภควา   สงฺขิตฺเตน   อุทฺเทส   
อุทฺทิสิตฺวา วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภชิตฺวา อุฏายาสนา วิหาร ปวิฏโ   
     อตีต นานฺวาคเมยฺย      ฯเปฯ   
     ต    เว    ภทฺเทกรตฺโตติ        สนฺโต    อาจิกฺขเต   มุนีติ   
โก   น ุ  โข   อิมสฺส   ภควตา   สงฺขิตฺเตน   อุทฺเทสสฺส  อุทฺทิฏสฺส   
วิตฺถาเรน   อตฺถ   อวิภตฺตสฺส  วิตฺถาเรน  อตฺถ  วิภเชยฺยาติ  เตสนฺโน   
อาวุโส  กจฺจาน  อมฺหาก  เอตทโหสิ  อย  โข  อายสฺมา  มหากจฺจาโน   
สตฺถุ    เจว    สวณฺณิโต    สมฺภาวิโต    จ   วิ ฺ ูน   สพฺรหฺมจารีน   
ปโหติ   จายสฺมา  มหากจฺจาโน  อิมสฺส  ภควตา  สงฺขิตฺเตน  อุทฺเทสสฺส   
อุทฺทิฏสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ   อวิภตฺตสฺส   วิตฺถาเรน   ...   อตฺถ   
วิภชิตุ   ยนฺนนู   มย   เยนายสฺมา   มหากจฺจาโน   เตนุปสงฺกเมยฺยาม   
อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต   มหากจฺจาน   เอตมตฺถ   ปฏิปุจฺเฉยฺยามาติ   
วิภชตายสฺมา มหากจฺจาโนติ ฯ   
     [๕๕๔]   เสยฺยถาป   อาวุโส   ปรุิโส   สารตฺถิโก   สารคเวสี    
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สารปริเยสน ฺจรมาโน   มหโต  รกฺุขสฺส  ติฏโต  สารวโต  อติกฺกมฺเมว   
มูล   อติกฺกมฺม   ขนฺธ   สาขาปลาเส   สาร   ปริเยสิตพฺพ   ม ฺเยฺย   
เอว    สมฺปทมิท    อายสฺมนฺตาน   สตฺถริ   สมฺมุขีภูเต   ต   ภควนฺต   
อติสิตฺวา  ๑  อเมฺห  เอตมตฺถ  ปฏิปุจฺฉิตพฺพ  ม ฺถ  ๒  โส  หาวุโส   
ภควา   ชาน   ชานาติ   ปสฺส   ปสฺสติ  จกฺขุภูโต  าณภูโต  ธมฺมภูโต   
พฺรหฺมภูโต    วตฺตา   ปวตฺตา   อตฺถสฺส   นินฺเนตา   อมตสฺส   ทาตา   
ธมฺมสามี   ตถาคโต   โส   เจว   ปเนตสฺส   กาโล  อโหสิ  ๓  ย                     
ภควนฺตเยว  เอตมตฺถ  ปฏปิุจฺเฉยฺยาถ  ยถา  โน  ๔ ภควา พฺยากเรยฺย   
ตถา  น  ธาเรยฺยาถาติ  ฯ  อทฺธาวุโส  กจฺจาน  ภควา  ชาน  ชานาติ   
ปสฺส    ปสฺสติ   จกฺขุภูโต   าณภูโต   ธมฺมภูโต   พฺรหฺมภูโต   วตฺตา   
ปวตฺตา   อตฺถสฺส   นินฺเนตา   อมตสฺส   ทาตา   ธมมฺสามี   ตถาคโต   
โส   เจว   ปเนตสฺส   กาโล   อโหส ิ  ย   ภควนฺตเยว   เอตมตฺถ   
ปฏิปุจฺเฉยฺยาม   ยถา   โน  ภควา  พฺยากเรยฺย  ตถา  น  ธาเรยฺยาม   
อปจายสฺมา   มหากจฺจาโน   สตฺถุ   เจว   สวณฺณิโต   สมฺภาวิโต   จ   
วิ ฺ ูน    สพฺรหฺมจารีน    ปโหติ    จายสฺมา    มหากจฺจาโน   อิมสฺส   
ภควตา    สงฺขิตฺเตน    อุทฺเทสสฺส    อุทฺทิฏสฺส    วิตฺถาเรน   อตฺถ   
อวิภตฺตสฺส    วิตฺถาเรน   อตฺถ   วิภชิตุ   วิภชตายสฺมา   มหากจฺจาโน   
อครุกริตฺวาติ  ฯ  เตนหาวุโส  สุณาถ  สาธุก  มนสกิโรถ  ภาสิสฺสามีติ ฯ   
เอวมาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต มหากจฺจานสฺส ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
#๑ โป. อติกฺกมิตฺวา ฯ  ๒ ยุ. ม ฺเถ ฯ  ๓ ยุ. โหติ ฯ  ๔ โป. ม. ยุ. โว ฯ    
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     [๕๕๕]  อายสฺมา  มหากจฺจาโน  เอตทโวจ  ย  โข  โน อาวุโส   
ภควา   สงฺขิตฺเตน   อุทฺเทส   อุทฺทิสิตฺวา  วิตฺถาเรน  อตฺถ  อวิภชิตฺวา   
อุฏายาสนา วิหาร ปวิฏโ   
       อตีต นานฺวาคเมยฺย       ฯเปฯ   
       ต เว ภทฺเทกรตฺโตติ      สนฺโต อาจิกฺขเต มุนีติ   
อิมสฺส   โข   อห  อาวุโส  ภควตา  สงฺขิตฺเตน  อุทฺเทสสฺส  อุทฺทฏิสฺส   
วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภตฺตสฺส เอว วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานามิ ฯ   
     [๕๕๖]   กถ ฺจาวุโส   อตีต   อนฺวาคเมติ   ฯ  อิติ  เม  จกฺขุ   
อโหสิ    อตีตมทฺธาน    อิติ   รูปาติ   ตตฺถ   ฉนฺทราคปฏิพทฺธ   โหติ   
วิ ฺาณ        ฉนฺทราคปฏิพทฺธตฺตา       วิ ฺาณสฺส       ตทภินนฺทติ   
ตทภินนฺทนฺโต  อตีต  อนฺวาคเมติ  ฯ  อิติ  เม  โสต  อโหส ิอตีตมทฺธาน   
อิติ  สทฺทาติ  ...  อิติ  เม  ฆาน  อโหสิ อตีตมทฺธาน อิติ คนฺธาติ ...   
อิติ  เม  ชิวฺหา  อโหสิ  อตีตมทฺธาน  อิติ  รสาติ  ...  อิติ เม กาโย   
อโหสิ   อตีตมทฺธาน   อิติ   โผฏพฺพาติ  ...  อิติ  เม  มโน  อโหสิ   
อตีตมทฺธาน   อิติ   ธมฺมาติ   ตตฺถ   ฉนฺทราคปฏิพทฺธ   โหติ   วิ ฺาณ   
ฉนฺทราคปฏิพทฺธตฺตา      วิ ฺาณสฺส      ตทภินนฺทติ      ตทภินนฺทนฺโต   
อตีต อนฺวาคเมติ ฯ เอว โข อาวุโส อตีต อนฺวาคเมติ ฯ   
     [๕๕๗]   กถ ฺจาวุโส   อตีต   นานฺวาคเมติ  ฯ  อิติ  เม  จกฺขุ   
อโหสิ   อตีตมทฺธาน   อิติ   รูปาติ   ตตฺถ   น  ฉนฺทราคปฏิพทฺธ  โหติ   
วิ ฺาณ    น    ฉนฺทราคปฏิพทฺธตฺตา    วิ ฺาณสฺส    น    ตทภินนฺทติ    
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น   ตทภินนฺทนฺโต   อตีต   นานฺวาคเมติ   ฯ   อิติ  เม  โสต  อโหสิ   
อตีตมทฺธาน   อิติ   สทฺทาติ  ...  อิติ  เม  ฆาน  อโหสิ  อตีตมทฺธาน   
อิติ  คนฺธาติ  ...  อิติ  เม  ชวฺิหา  อโหสิ อตีตมทฺธาน อิติ รสาติ ...   
อิติ  เม  กาโย  อโหส ิ อตีตมทฺธาน  อิติ  โผฏพฺพาติ  ...  อิติ  เม   
มโน   อโหส ิ  อตีตมทฺธาน   อิติ   ธมมฺาติ  ตตฺถ  น  ฉนฺทราคปฏิพทฺธ   
โหติ       วิ ฺาณ      น      ฉนฺทราคปฏิพทฺธตฺตา      วิ ฺาณสฺส   
น   ตทภินนฺทติ   น   ตทภินนฺทนฺโต  อตีต  นานฺวาคเมติ  ฯ  เอว  โข   
อาวุโส อตีต นานฺวาคเมติ ฯ   
     [๕๕๘]   กถ ฺจาวุโส   อนาคต   ปฏิกงฺขติ   ฯ  อิติ  เม  จกฺขุ   
สิยา   อนาคตมทฺธาน   อิติ   รูปาติ   อปฺปฏิลทฺธสสฺ   ปฏลิาภาย  จิตฺต   
ปณิทหติ     เจตโส     ปณิธานปจฺจยา     ตทภินนฺทติ    ตทภินนฺทนฺโต   
อนาคต   ปฏกิงฺขติ   ฯ   อิติ   เม   โสต  สิยา  อนาคตมทฺธาน  อิติ   
สทฺทาติ  ...  อิติ  เม  ฆาน  สิยา  อนาคตมทฺธาน  อิติ  คนฺธาติ ...   
อิติ  เม  ชิวฺหา  สิยา  อนาคตมทฺธาน  อิติ  รสาติ  ... อิติ เม กาโย   
สิยา   อนาคตมทฺธาน   อิติ   โผฏพฺพาติ  ...  อิติ  เม  มโน  สยิา   
อนาคตมทฺธาน    อิติ    ธมฺมาติ    อปฺปฏิลทฺธสฺส    ปฏิลาภาย   จิตฺต   
ปณิทหติ     เจตโส     ปณิธานปจฺจยา     ตทภินนฺทติ    ตทภินนฺทนฺโต   
อนาคต ปฏิกงฺขติ ฯ เอว โข อาวุโส อนาคต ปฏิกงฺขติ ฯ   
     [๕๕๙]   กถ ฺจาวุโส   อนาคต  นปฺปฏิกงฺขติ  ฯ  อิติ  เม  จกฺขุ   
สิยา   อนาคตมทฺธาน   อิติ   รูปาติ   อปฺปฏิลทฺธสสฺ   ปฏลิาภาย  จิตฺต    
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น    ปณิทหติ    เจตโส    อปณิธานปจฺจยา    น    ตทภินนฺทติ    น   
ตทภินนฺทนฺโต  อนาคต  นปฺปฏิกงฺขติ  ฯ  อิติ เม โสต สิยา อนาคตมทฺธาน   
อิติ   สทฺทาติ   ...   อิติ   เม   ฆาน   สิยา   อนาคตมทฺธาน  อิติ   
คนฺธาติ  ...  อิติ  เม  ชิวฺหา  สิยา  อนาคตมทฺธาน  อิติ  รสาติ ...   
อิติ  เม  กาโย  สิยา  อนาคตมทฺธาน  อิติ  โผฏพฺพาติ  ...  อิติ เม   
มโน   สิยา   อนาคตมทฺธาน   อิติ   ธมมฺาติ  อปฺปฏลิทฺธสฺส  ปฏลิาภาย   
จิตฺต    น    ปณิทหติ    เจตโส    อปณิธานปจฺจยา   น   ตทภินนฺทติ   
น   ตทภินนฺทนฺโต   อนาคต   นปฺปฏกิงฺขติ   ฯ   เอว   โข   อาวุโส   
อนาคต นปฺปฏิกงฺขติ ฯ   
     [๕๖๐]    กถ ฺจาวุโส    ปจฺจุปฺปนฺเนสุ    ธมฺเมสุ   สหิรติ   ฯ   
ย ฺจาวุโส   จกฺขุ   เย   จ   รูปา   อุภยเมต   ปจฺจุปฺปนฺน  ตสฺมึเยว   
ปจฺจุปฺปนฺเน    ฉนฺทราคปฏิพทฺธ    โหติ   วิ ฺาณ   ฉนฺทราคปฏ-ิ 
พทฺธตฺตา  วิ ฺาณสฺส  ตทภินนฺทติ   ตทภินนฺทนฺโต   ปจฺจุปฺปนฺเนสุ   
ธมฺเมสุ  สหิรติ  ฯ  ย ฺจาวุโส  โสต  เย  จ  สทฺทา  ...  ย ฺจาวุโส   
ฆาน  เย  จ  คนฺธา  ...  ยา  จาวุโส  ชิวฺหา  เย จ รสา ... โย   
จาวุโส  กาโย  เย  จ  โผฏพฺพา  ...  โย  จาวุโส  มโน  เย  จ   
ธมฺมา   อุภยเมต   ปจฺจุปฺปนฺน   ตสฺมึเยว  ปจฺจุปฺปนฺเน  ฉนฺทราค- 
ปฏิพทฺธ  โหติ   วิ ฺาณ      ฉนฺทราคปฏิพทฺธตฺตา     วิ ฺาณสฺส   
ตทภินนฺทติ    ตทภินนฺทนฺโต    ปจฺจุปฺปนฺเนสุ    ธมฺเมสุ    สหิรติ    ฯ   
เอว โข อาวุโส ปจฺจุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ สหิรติ ฯ    



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 366 

     [๕๖๑]   กถ ฺจาวุโส   ปจฺจุปฺปนฺเนสุ   ธมฺเมสุ   น   สหิรติ  ฯ   
ย ฺจาวุโส   จกฺขุ   เย   จ   รูปา   อุภยเมต   ปจฺจุปฺปนฺน  ตสฺมึเยว   
ปจฺจุปฺปนฺเน  น  ฉนฺทราคปฏิพทฺธ  โหติ  วิ ฺาณ  น  ฉนฺทราคปฏิพทฺธตฺตาฏ   
วิ ฺาณสฺส        น        ตทภินนฺทติ       น       ตทภินนฺทนฺโต   
ปจฺจุปฺปนฺเนสุ   ธมฺเมสุ   น   สหิรติ   ฯ   ย ฺจาวุโส   โสต  เย  จ   
สทฺทา  ...  ย ฺจาวุโส  ฆาน  เย จ คนฺธา ... ยา จาวุโส ชิวฺหา เย   
จ  รสา  ...  โย  จาวุโส  กาโย  เย จ โผฏพฺพา ... โย จาวุโส   
มโน   เย  จ  ธมฺมา  อุภยเมต  ปจฺจุปฺปนฺน  ตสฺมึเยว  ปจฺจุปฺปนฺเน  น   
ฉนฺทราคปฏิพทฺธ   โหติ   วิ ฺาณ   น   ฉนฺทราคปฏิพทฺธตฺตา  วิ ฺาณสฺส   
น     ตทภินนฺทติ     น     ตทภินนฺทนฺโต    ปจฺจุปฺปนฺเนสุ    ธมฺเมสุ   
น สหิรติ ฯ เอว โข อาวุโส ปจฺจุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ น สหิรติ ฯ   
     [๕๖๒]  ย  โข  โน  อาวุโส ภควา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทส อุทฺทิสิตฺวา   
วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภชิตฺวา อุฏายาสนา วิหาร ปวิฏโ   
       อตีต นานฺวาคเมยฺย     ฯเปฯ   
       ต เว ภทฺเทกรตฺโตติ    สนฺโต อาจิกฺขเต มุนีติ   
อิมสฺส   โข   อห  อาวุโส  ภควตา  สงฺขิตฺเตน  อุทฺเทสสฺส  อุทฺทฏิสฺส   
วิตฺถาเรน   อตฺถ   อวิภตฺตสฺส   เอว   วิตฺถาเรน   อตฺถ   อาชานามิ   
อากงฺขมานา   จ   ปน  ตุเมฺห  อายสฺมนฺโต  ภควนฺตเยว  อุปสงฺกมิตฺวา   
เอตมตฺถ   ปฏิปุจฺเฉยฺยาถ   ยถา   โว   ภควา   พฺยากโรติ  ตถา  น   
ธาเรยฺยาถาติ ฯ    
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     [๕๖๓]   อถ  โข  เต  ภิกฺขู  อายสฺมโต  มหากจฺจานสฺส  ภาสิต   
อภินนฺทิตฺวา   อนุโมทิตฺวา   อุฏายาสนา   เยน   ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต  นสิีทึสุ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺนา   โข   เต   ภิกฺขู   ภควนฺต  เอตทโวจุ  ย  โข  โน  ภนฺเต   
ภควา   สงฺขิตฺเตน   อุทฺเทส   อุทฺทิสิตฺวา  วิตฺถาเรน  อตฺถ  อวิภชิตฺวา   
อุฏายาสนา วิหาร ปวิฏโ   
      อตีต นานฺวาคเมยฺย      ฯเปฯ   
      ต    เว    ภทฺเทกรตฺโตติ        สนฺโต   อาจิกฺขเต   มุนีติ   
เตสนฺโน   ภนฺเต   อมฺหาก   อจิรปกฺกนฺตสฺส   ภควโต  เอตทโหสิ  อิท   
โข   โน   อาวุโส  ภควา  สงฺขิตฺเตน  อุทฺเทส  อุทฺทิสิตฺวา  วิตฺถาเรน   
อตฺถ อวิภชิตฺวา อุฏายาสนา วิหาร ปวิฏโ   
        อตีต นานฺวาคเมยฺย       นปฺปฏิกงฺเข อนาคตฎ   
        ยทตีตมฺปหีนนฺต           อปฺปตฺต ฺจ อนาคต   
        ปจฺจุปฺปนฺน ฺจ โย ธมฺม     ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ   
        อสหิร อสงฺกุปฺป          ต วิทฺธา มนุพฺรูหเย   
        อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป       โก ช ฺา มรณ สุเว   
        น หิ โน สงฺครนฺเตน      มหาเสเนน มจฺจุนา   
        เอววิหาริมาตาป         อโหรตฺตมตนฺทิตษ   
        ต เว ภทฺเทกรตฺโตติ      สนฺโต อาจิกฺขเต มุนีติ   
โก   น ุ  โข   อิมสฺส   ภควตา   สงฺขิตฺเตน   อุทฺเทสสฺส  อุทฺทิฏสฺส    
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วิตฺถาเรน   อตฺถ   อวิภตฺตสฺส  วิตฺถาเรน  อตฺถ  วิภเชยฺยาติ  เตสนฺโน   
ภนฺเต    อมฺหาก    เอตทโหสิ   อย   โข   อายสฺมา   มหากจฺจาโน   
สตฺถุ    เจว    สวณฺณิโต    สมฺภาวิโต    จ   วิ ฺ ูน   สพฺรหฺมจารีน   
ปโหติ   จายสฺมา  มหากจฺจาโน  อิมสฺส  ภควตา  สงฺขิตฺเตน  อุทฺเทสสฺส   
อุทฺทิฏสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ   อวิภตฺตสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ  วิภชิตุ   
ยนฺนูน     มย     เยนายสฺมา     มหากจฺจาโน    เตนุปสงฺกเมยฺยาม   
อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต   มหากจฺจาน   เอตมตฺถ   ปฏิปุจฺเฉยฺยามาติ   
อถ   โข   มย   ภนฺเต   เยนายสฺมา   มหากจฺจาโน  เตนุปสงฺกมิมฺหา   
อุปสงฺกมิตฺวา     อายสฺมนฺต    มหากจฺจาน    เอตมตฺถ    ปฏิปจฺุฉิมฺหา   
เตสนฺโน   ภนฺเต  อายสฺมตา  มหากจฺจาเนน  อิเมหิ  อากาเรหิ  อิเมหิ   
ปเทหิ อิเมหิ พฺย ฺชเนหิ อตฺโถ วิภตฺโตติ ฯ   
     [๕๖๔]   ปณฺฑิโต   ภิกฺขเว   มหากจฺจาโน   มหาป ฺโ  ภิกฺขเว   
มหากจฺจาโน  ม ฺเจป  [๑]  ภิกฺขเว  เอตมตฺถ  ปฏิปจฺุเฉยฺยาถ  อหมฺป   
ต   เอวเมว   พฺยากเรยฺย   ยถาต   มหากจฺจาเนน   พฺยากต  เอโส   
เจว ตสฺส อตฺโถ เอว ฺจ น ธาเรถาติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
            มหากจฺจานภทฺเทกรตฺตสุตฺต นิฏ ิต ตติย ฯ   
                       ________   
#๑ ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร ตุเมฺหติ ทิสฺสติ ฯ    
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                  โลมสกงฺคิยภทฺเทกรตฺตสุตฺต   
     [๕๖๕]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน   
อายสฺมา  โลมสกงฺคิโย  สกฺเกสุ  วิหรติ  กปลวตฺถสฺุมึ  นิโคฺรธาราเม  ฯ   
อถ      โข     จนฺทโน     เทวปุตฺโต     อภิกฺกนฺตาย     รตฺติยา   
อภิกกฺนฺตวณฺโณ   เกวลกปฺป   นิโคฺรธาราม   โอภาเสตฺวา   เยนายสฺมา   
โลมสกงฺคิโย เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ   
     [๕๖๖]   เอกมนฺต    ิโต   โข  จนฺทโน  เทวปุตฺโต  อายสฺมนฺต   
โลมสกงฺคิย    เอตทโวจ    ธาเรสิ    ตฺว    ภิกฺขุ    ภทฺเทกรตฺตสฺส   
อุทฺเทส ฺจ  วิภงฺค ฺจาติ  ฯ  น  โข  อห  อาวุโส ธาเรมิ ภทฺเทกรตฺตสฺส   
อุทฺเทส ฺจ    วิภงฺค ฺจ    ตฺว    ปนาวุโส    ธาเรสิ   ภทฺเทกรตฺตสฺส   
อุทฺเทส ฺจ  วิภงฺค ฺจาติ  ฯ  อหมฺป  โข  ภิกฺขุ  น ธาเรมิ ภทฺเทกรตฺตสฺส   
อุทฺเทส ฺจ   วิภงฺค ฺจ   ธาเรสิ   [๑]   ตฺว   ภิกฺขุ   ภทฺเทกรตฺติโย   
คาถาติ   ฯ   น   โข   อห  อาวุโส  ธาเรมิ  ภทฺเทกรตฺติโย  คาถา   
ตฺว   ปนาวุโส  ธาเรสิ  ภทฺเทกรตฺติโย  คาถาติ  ฯ  ธาเรมิ  โข  อห   
ภิกฺขุ   ภทฺเทกรตฺติโย  คาถาติ  ฯ  ยถากถ  ปน  ตฺว  อาวุโส  ธาเรสิ   
ภทฺเทกรตฺติโย คาถาติ ฯ   
     [๕๖๗]  เอกมิท  ภิกฺขุ  สมย  ภควา  เทเวสุ  ตาวตึเสสุ  วิหรติ   
ปาริจฺฉตฺตกมูเล   ปณฺฑุกมฺพลสิลาย   ฯ  ตตฺร  โข  ๒  ภควา  เทวาน   
#๑ ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๒ ม. ยุ. โขสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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ตาวตึสาน ภทฺเทกรตฺตสฺส อุทฺเทส ฺจ วิภงฺค ฺจ อภาสิ   
      อตีต นานฺวาคเมยฺย      นปฺปฏิกงฺเข อนาคต   
      ยทตีตมฺปหีนนฺต          อปฺปตฺต ฺจ อนาคต   
      ปจฺจุปฺปนฺน ฺจ โย ธมฺม    ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ   
      อสหิร อสงฺกุปฺป         ต วิทฺธา มนพฺุรูหเย   
      อชฺเชว กจฺิจมาตปฺป      โก ช ฺา มรณ สุเว   
      น หิ โน สงฺครนฺเตน     มหาเสเนน มจฺจุนา   
      เอววิหาริมาตาป        อโหรตฺตมตนฺทิต   
      ต เว ภทฺเทกรตฺโตติ     สนฺโต อาจิกฺขเต มุนีติ ฯ   
     [๕๖๘]   เอว   โข  อห  ภิกฺขุ  ธาเรมิ  ภทฺเทกรตฺติโย  คาถา   
อุคฺคณฺหาหิ    ตฺว    ภิกฺขุ    ภทฺเทกรตฺตสฺส    อุทฺเทส ฺจ    วิภงฺค ฺจ   
ปริยาปุณาหิ    ตฺว    ภิกฺขุ    ภทฺเทกรตฺตสฺส    อุทฺเทส ฺจ   วิภงฺค ฺจ   
ธาเรหิ     ตฺว     ภิกฺขุ    ภทฺเทกรตฺตสฺส    อุทฺเทส ฺจ    วิภงฺค ฺจ   
อตฺถส ฺหิโต    ภิกฺขุ    ภทฺเทกรตฺตสฺส    อุทฺเทโส   จ   วิภงฺโค   จ   
อาทิพฺรหฺมจริยโกติ   ฯ   อิทมโวจ   จนฺทโน   เทวปุตฺโต   อิท  วตฺวา   
ตตฺเถวนฺตรธายิ ฯ   
     [๕๖๙]  อถ  โข  อายสฺมา  โลมสกงฺคิโย ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน   
เสนาสน   สสาเมตฺวา  ปตฺตจีวร  อาทาย  เยน  สาวตฺถี  เตน  จาริก   
ปกฺกามิ   ฯ   อนุปุพฺเพน   จาริก ฺจรมาโน   เยน   สาวตฺถี   เชตวน   
อนาถปณฺฑิกสฺสาราโม    เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    
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ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสทีิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข   
อายสฺมา    โลมสกงฺคิโย    ภควนฺต   เอตทโวจ   เอกมิทาห   ภนเฺต   
สมย    สกฺเกสุ    วิหรามิ   กปลวตฺถุสมฺึ   นิโคฺรธาราเม   อถ   โข   
ภนฺเต   อ ฺตโร   เทวปุตฺโต   อภิกฺกนฺตาย   รตฺติยา   อภิกฺกนฺตวณฺโณ   
เกวลกปฺป     นโิคฺรธาราม    โอภาเสตฺวา    เยนาห    เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   เอกมนฺต   อฏาสิ   เอกมนฺต    ิโต  โข  ภนฺเต  โส   
เทวปุตฺโต    ม    เอตทโวจ   ธาเรสิ   ตฺว   ภิกฺขุ   ภทฺเทกรตฺตสฺส   
อุทฺเทส ฺจ   วิภงฺค ฺจาติ   เอว   วุตฺเต   อห   ภนฺเต   ต  เทวปุตฺต   
เอตทโวจ   น   โข  อห  อาวุโส  ธาเรมิ  ภทฺเทกรตฺตสฺส  อุทฺเทส ฺจ   
วิภงฺค ฺจ    ตฺว    ปนาวุโส    ธาเรสิ    ภทฺเทกรตฺตสฺส   อุทฺเทส ฺจ   
วิภงฺค ฺจาติ    อหมฺป    โข    ภิกฺขุ    น   ธาเรมิ   ภทฺเทกรตฺตสฺส   
อุทฺเทส ฺจ    วิภงฺค ฺจ    ธาเรสิ   ปน   ตฺว   ภิกฺขุ   ภทฺเทกรตฺติโย   
คาถาติ   น   โข   อห  อาวุโส  ธาเรมิ  ภทฺเทกรตฺติโย  คาถา  ตฺว   
ปนาวุโส   ธาเรสิ   ภทฺเทกรตฺติโย   คาถาติ  ธาเรมิ  โข  อห  ภิกขฺุ   
ภทฺเทกรตฺติโย  คาถาติ  ยถากถ  ปน  ตฺว อาวุโส ธาเรสิ ภทฺเทกรตฺติโย   
คาถาติ    เอกมิท    ภิกฺขุ    สมย    ภควา    เทเวสุ   ตาวตึเสสุ   
วิหรติ    ปารจฺิฉตฺตกมูเล    ปณฺฑุกมฺพลสิลาย    ตตฺร    โข    ภควา   
เทวาน ตาวตึสาน ภทฺเทกรตฺตสฺส อุทฺเทส ฺจ วิภงฺค ฺจ อภาสิ   
     อตีต นานฺวาคเมยฺย     ฯเปฯ   
     ต   เว   ภทฺเทกรตฺโตติ         สนฺโต  อาจิกฺขเต  มุนีติ    
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เอว   โข   อห   ภิกฺขุ   ธาเรมิ   ภทฺเทกรตฺติโย  คาถา  อุคฺคณฺหาหิ   
ตฺว    ภิกฺขุ    ภทฺเทกรตฺตสฺส    อุทฺเทส ฺจ    วิภงฺค ฺจ   ปริยาปุณาหิ   
ตฺว    ภิกฺขุ    ภทฺเทกรตฺตสฺส   อุทฺเทส ฺจ   วิภงฺค ฺจ   ธาเรหิ   ตฺว   
ภิกฺขุ    ภทฺเทกรตฺตสฺส    อุทฺเทส ฺจ    วิภงฺค ฺจ   อตฺถส ฺหิโต   ภิกฺขุ   
ภทฺเทกรตฺตสฺส   อุทฺเทโส   จ   วิภงฺโค   จ   อาทิพฺรหฺมจริยโกติ   ฯ   
อิทมโวจ    ภนฺเต   โส   เทวปุตฺโต   อิท   วตฺวา   ตตฺเถวนฺตรธายิ   
สาธุ    เม   ภนฺเต   ภควา   ภทฺเทกรตฺตสฺส   อุทฺเทส ฺจ   วิภงฺค ฺจ   
เทเสตูติ ฯ   
     [๕๗๐]   ชานาสิ   ปน  ตฺว  ภิกขฺุ  ต  เทวปุตฺตนฺติ  ฯ  น  โข   
อห   ภนฺเต   ชานามิ   ต   เทวปุตฺตนฺติ  ฯ  จนฺทโน  นาเมโส  ภิกขฺุ   
เทวปุตฺโต    จนฺทโน    ภิกฺขุ    เทวปุตฺโต    อฏ ิกตฺวา   มนสิกตฺวา   
สพฺพ   เจตโส   สมนฺนาหริตฺวา   โอหิตโสโต   ธมฺม   สุณาติ   เตนหิ   
ภิกฺขุ   สุณาหิ   สาธุก   มนสิกโรหิ  ภาสิสฺสามีติ  ฯ  เอวมฺภนฺเตติ  โข   
โส ภิกฺขุ ๑ ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ   
     [๕๗๑] ภควา เอตทโวจ   
       อตีต นานฺวาคเมยฺย     นปฺปฏิกงฺเข อนาคต   
       ยทตีตมฺปหีนนฺต         อปฺปตฺต ฺจ อนาคต   
       ปจฺจุปฺปนฺน ฺจ โย ธมฺม   ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ   
       อสหิร อสงฺกุปฺป        ต วิทฺธา มนุพฺรูหเย   
       อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป     โก ช ฺา มรณ สุเว   
#๑ โป. ม. ยุ. เอวมฺภนฺเตติ โข อายสฺมา โลมสกงฺคิโย ฯ    
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       น หิ โน สงฺครนฺเตน    มหาเสเนน มจฺจุนา   
       เอววิหาริมาตาป       อโหรตฺตมตนฺทิต   
       ต เว ภทฺเทกรตฺโตติ    สนฺโต อาจิกฺขเต มุนีติ ฯ   
     [๕๗๒]   กถ ฺจ   ภิกฺขุ  อตีต  อนฺวาคเมติ  ฯ  เอวรูโป  อโหสึ   
อตีตมทฺธานนฺติ    ตตฺถ    นนฺทึ    สมนวฺาเนติ    เอวเวทโน   อโหสึ   
ฯเปฯ    เอวส ฺโ   อโหสึ   ฯเปฯ   เอวสงฺขาโร   อโหสึ   ฯเปฯ   
เอววิ ฺาโณ   อโหสึ   อตีตมทฺธานนฺติ   ตตฺถ   นนฺทึ   สมนวฺาเนติ  ฯ   
เอว โข ภิกฺขุ อตีต อนฺวาคเมติ ฯ   
     [๕๗๓]   กถ ฺจ  ภิกฺขุ  อตีต  นานฺวาคเมติ  ฯ  เอวรูโป  อโหสึ   
อตีตมทฺธานนฺติ   ตตฺถ   นนฺทึ   น   สมนฺวาเนติ   เอวเวทโน   อโหสึ   
ฯเปฯ    เอวส ฺโ   อโหสึ   ฯเปฯ   เอวสงฺขาโร   อโหสึ   ฯเปฯ   
เอววิ ฺาโณ   อโหสึ   อตีตมทฺธานนฺติ  ตตฺถ  นนฺทึ  น  สมนวฺาเนติ  ฯ   
เอว โข ภิกฺขุ อตีต นานฺวาคเมติ ฯ   
     [๕๗๔]   กถ ฺจ   ภิกฺขุ   อนาคต   ปฏิกงฺขติ  ฯ  เอวรูโป  สยิ   
อนาคตมทฺธานนฺติ    ตตฺถ    นนฺทึ    สมนฺวาเนติ    เอวเวทโน   สิย   
ฯเปฯ  เอวส ฺโ  สิย  ฯเปฯ  เอวสงฺขาโร  สิย  ฯเปฯ  เอววิ ฺาโณ   
สิย   อนาคตมทฺธานนฺติ   ตตฺถ  นนฺทึ  สมนฺวาเนติ  ฯ  เอว  โข  ภิกฺขุ   
อนาคต ปฏิกงฺขติ ฯ   
     [๕๗๕]   กถ ฺจ   ภิกฺขุ  อนาคต  นปฺปฏิกงฺขติ  ฯ  เอวรูโป  สิย   
อนาคตมทฺธานนฺติ   ตตฺถ   นนฺทึ   น   สมนฺวาเนติ   เอวเวทโน   สิย    
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ฯเปฯ    เอวส ฺโ    สยิ    ฯเปฯ    เอวสงฺขาโร    สิย   ฯเปฯ   
เอววิ ฺาโณ   สิย   อนาคตมทฺธานนฺติ  ตตฺถ  นนฺทึ  น  สมนวฺาเนติ  ฯ   
เอว โข ภิกฺขุ อนาคต นปฺปฏิกงฺขติ ฯ   
     [๕๗๖]   กถ ฺจ   ภิกฺขุ   ปจฺจุปฺปนฺเนสุ  ธมฺเมสุ  สหิรติ  ฯ  อิธ   
ภิกฺขุ   อสฺสุตวา   ปุถชฺุชโน   อริยาน  อทสฺสาวี  อริยธมฺมสฺส  อโกวิโท   
อริยธมฺเม   อวินีโต   สปฺปรุิสาน   อทสฺสาวี   สปฺปุรสิธมฺมสฺส  อโกวิโท   
สปฺปุริสธมฺเม    อวินีโต    รูป   อตฺตโต   สมนุปสสฺติ   รูปวนฺต   วา   
อตฺตาน   อตฺตนิ   วา   รูป   รูปสฺมึ   วา   อตฺตาน   เวทน  ฯเปฯ   
ส ฺ    ฯเปฯ    สงฺขาเร    ฯเปฯ   วิ ฺาณ   อตฺตโต   สมนุปสสฺติ   
วิ ฺาณวนฺต    วา    อตฺตาน    อตฺตนิ    วา   วิ ฺาณ   วิ ฺาณสฺมึ   
วา อตฺตาน ฯ เอว โข ภิกฺขุ ปจฺจุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ สหิรติ ฯ   
     [๕๗๗]  กถ ฺจ  ภิกฺขุ  ปจฺจุปฺปนฺเนสุ  ธมฺเมสุ  น  สหิรติ  ฯ  อิธ   
ภิกฺขุ   สุตวา   อริยสาวโก   อริยาน   ทสฺสาวี   อริยธมฺมสฺส  โกวิโท   
อริยธมฺเม    สุวินีโต   สปปฺุริสาน   ทสสฺาวี   สปฺปุรสิธมฺมสฺส   โกวิโท   
สปฺปุริสธมฺเม   สุวินีโต   น   รูป   อตฺตโต   สมนุปสฺสติ   น  รูปวนฺต   
วา   อตฺตาน   น   อตฺตนิ   วา   รูป   น  รูปสฺมึ  วา  อตฺตาน  น   
เวทน   ฯเปฯ   น   ส ฺ   ฯเปฯ  น  สงฺขาเร  ฯเปฯ  น  วิ ฺาณ   
อตฺตโต    สมนุปสฺสติ   น   วิ ฺาณวนฺต   วา   อตฺตาน   น   อตฺตนิ   
วา   วิ ฺาณ   น   วิ ฺาณสฺมึ   วา   อตฺตาน   ฯ  เอว  โข  ภิกฺขุ   
ปจฺจุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ น สหิรติ ฯ  
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     [๕๗๘] อตีต นานฺวาคเมยฺย    ฯเปฯ   
           ต เว ภทฺเทกรตฺโตติ    สนฺโต อาจิกฺขเต มุนีติ ฯ   
     อิทมโวจ   ภควา   อตฺตมโน   อายสฺมา   โลมสกงฺคิโย  ภควโต   
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ   
            โลมสกงฺคิยภทฺเทกรตฺตสุตฺต นิฏ ิต จตุตฺถ ฯ   
                      ___________    
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                     จูฬกมฺมวิภงฺคสุตฺต   
     [๕๗๙]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   อถ   โข   สุโภ  มาณโว   
โตเทยฺยปุตฺโต    เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควตา   
สทฺธึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทิ ฯ   
     [๕๘๐]   เอกมนฺต   นสิินฺโน  โข  สุโภ  มาณโว  โตเทยฺยปตฺุโต   
ภควนฺต   เอตทโวจ   โก   น ุ  โข  โภ  โคตม  เหตุ  โก  ปจฺจโย   
เยน   มนุสฺสานเยว   สต   มนุสฺสภูตาน   ทิสฺสติ  หีนปฺปณีตตา  ทิสฺสนฺติ   
[๑]   โภ   โคตม   มนุสฺสา  อปฺปายุกา  ทิสฺสนฺติ  ทฆีายุกา  ทิสฺสนฺติ   
พหฺวาพาธา    ทิสฺสนฺติ    อปฺปาพาธา    ทิสฺสนฺติ   ทุพฺพณฺณา   ทิสฺสนฺติ   
วณฺณวนฺโต    ทิสฺสนฺติ    อปฺเปสกฺขา    ทิสฺสนฺติ   มเหสกฺขา   ทิสฺสนฺติ   
อปฺปโภคา    ทิสฺสนฺติ    มหาโภคา    ทสิฺสนฺติ    นีจากุลีนา   ทิสสฺนฺติ   
อุจฺจากุลีนา    ทิสฺสนฺติ   อปฺปป ฺา   ๒   ทิสฺสนฺติ   ป ฺวนฺโต   โก   
นุ   โข   โภ   โคตม   เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน  มนุสฺสานเยว  สต   
มนุสฺสภูตาน ทิสฺสติ หีนปฺปณีตตาติ ฯ   
     [๕๘๑]   กมฺมสฺสกา   มาณว   สตฺตา   กมฺมทายาทา   กมฺมโยนี   
กมฺมพนฺธู      กมฺมปฏิสรณา     กมฺม     สตฺเต     วิภชติ     ยทิท   
หีนปฺปณีตตายาติ   ฯ  น  โข  อห  อิมสฺส  โภโต  โคตมสฺส  สงฺขิตฺเตน   
ภาสิตสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ   อวิภตฺตสฺส  วิตฺถาเรน  อตฺถ  อาชานามิ   
#๑ โป. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๒ โป. ม. ย.ุ ทุปฺป ฺา ฯ    
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สาธุ   เม   ภว   โคตโม   ตถา   ธมฺม   เทเสตุ   ยถาห   อิมสฺส   
โภโต   โคตมสฺส   สงฺขิตฺเตน   ภาสิตสฺส  วิตฺถาเรน  อตฺถ  อวิภตฺตสฺส   
วิตฺถาเรน   อตฺถ   อาชาเนยฺยนฺติ   ฯ   เตนหิ  มาณว  สุณาหิ  สาธุก   
มนสิกโรหิ    ภาสิสฺสามีติ    ฯ   เอว   โภติ   โข   สุโภ   มาณโว   
โตเทยฺยปุตฺโต ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ   
     [๕๘๒]   ภควา   เอตทโวจ   อิธ  มาณว  เอกจฺโจ  อิตฺถี  วา   
ปุริโส    วา    ปาณาติปาตี    โหติ   ลุทโฺท   โลหิตปาณี   หตปหเต   
นิวิฏโ   อทยาปนฺโน   ปาณภูเตสุ   ๑  ฯ  โส  เตน  กมฺเมน  เอว   
สมตฺเตน   เอว   สมาทินฺเนน   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   อปาย   
ทุคฺคตึ   วินิปาต  นิรย  อุปปชฺชติ  โน  เจ  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา   
อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปชชฺติ  สเจ  มนสฺุสตฺต  อาคจฺฉติ   
ยตฺถ   ยตฺถ   ปจฺฉา   ชายติ  อปฺปายุโก  โหติ  ฯ  อปฺปายุกสวตฺตนิกา   
เอสา    มาณว    ปฏิปทา    ยทิท    ปาณาติปาตี    โหติ    ลุทโฺท   
โลหิตปาณี หตปหเต นิวิฏโ อทยาปนฺโน ปาณภูเตสุ ๒ ฯ   
     [๕๘๓]   อิธ   ปน   มาณว   เอกจฺโจ  อิตฺถ ี วา  ปรุิโส  วา   
ปาณาติปาต    ปหาย    ปาณาติปาตา    ปฏิวิรโต   โหติ   นิหิตทณฺโฑ   
นิหิตสตฺโถ    ลชฺช ี   ทยาปนฺโน    สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป   วิหรติ   ฯ   
โส   เตน   กมฺเมน   เอว   สมตฺเตน   เอว   สมาทินฺเนน  กายสฺส   
เภทา   ปรมฺมรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก  อุปปชชฺติ  โน  เจ  กายสฺส   
เภทา   ปรมฺมรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชติ   สเจ  มนุสฺสตฺต   
#๑-๒ โป. สพฺพปาณภูเตสุ ฯ    
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อาคจฺฉติ    ยตฺถ    ยตฺถ    ปจฺฉา    ชายติ   ทีฆายุโก   โหติ   ฯ   
ทีฆายุกสวตฺตนิกา    เอสา    มาณว    ปฏิปทา    ยทิท   ปาณาติปาต   
ปหาย   ปาณาติปาตา   ปฏิวิรโต   โหติ   นิหิตทณฺโฑ  นิหิตสตฺโถ  ลชฺช ี  
ทยาปนฺโน สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป วิหรติ ฯ   
     [๕๘๔]   อิธ  มาณว  เอกจฺโจ  อิตฺถี  วา  ปรุิโส  วา  สตฺตาน   
วิเหกชาติโก   โหติ   ปาณินา   วา   เลฑฺฑุนา   วา   ทณฺเฑน  วา   
สตฺเถน  วา  ฯ  โส  เตน  กมฺเมน  เอว  สมตฺเตน  เอว สมาทินฺเนน   
กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชฺชติ   
โน   เจ   กายสฺส   เภทา  ปรมฺมรณา  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย   
อุปปชฺชติ   สเจ   มนุสฺสตฺต   อาคจฺฉติ   ยตฺถ   ยตฺถ   ปจฺฉา  ชายติ   
พหฺวาพาโธ   โหติ   ฯ   พหฺวาพาธสวตฺตนิกา   เอสา  มาณว  ปฏิปทา   
ยทิท   สตฺตาน   วิเหกชาติโก   โหติ   ปาณินา   วา  เลฑฺฑุนา  วา   
ทณฺเฑน วา สตฺเถน วา ฯ   
     [๕๘๕]   อิธ   ปน   มาณว   เอกจฺโจ  อิตฺถ ี วา  ปรุิโส  วา   
สตฺตาน   อวิเหกชาติโก   โหติ  ปาณินา  วา  เลฑฺฑุนา  วา  ทณฺเฑน   
วา   สตฺเถน   วา   ฯ   โส   เตน  กมฺเมน  เอว  สมตฺเตน  เอว_   
สมาทินฺเนน    กายสฺส    เภทา    ปรมมฺรณา    สุคตึ   สคฺค   โลก   
อุปปชฺชติ   โน   เจ   กายสฺส   เภทา  ปรมฺมรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก   
อุปปชฺชติ   สเจ   มนุสฺสตฺต   อาคจฺฉติ   ยตฺถ   ยตฺถ   ปจฺฉา  ชายติ   
อปฺปาพาโธ   โหติ   ฯ   อปฺปาพาธสวตฺตนิกา   เอสา  มาณว  ปฏิปทา    



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 379 

ยทิท   สตฺตาน   อวิเหกชาติโก   โหติ   ปาณินา  วา  เลฑฺฑุนา  วา   
ทณฺเฑน วา สตฺเถน วา ฯ   
     [๕๘๖]   อิธ  มาณว  เอกจฺโจ  อิตฺถี  วา  ปรุิโส  วา  โกธโน   
โหติ   อุปายาสพหุโล   อปฺปมฺป   วุตฺโต   สมาโน   อภิสชฺชติ   กปฺุปติ   
พฺยาปชฺชติ   ปติตฺถียติ   โกป ฺจ   โทส ฺจ   อปฺปจฺจย ฺจ  ปาตุกโรติ  ฯ   
โส  เตน  กมเฺมน  เอว  สมตฺเตน  เอว  สมาทินฺเนน  กายสฺส  เภทา   
ปรมฺมรณา    อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปชชฺติ   โน   เจ   
กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชฺชติ   
สเจ   มนุสฺสตฺต   อาคจฺฉติ   ยตฺถ   ยตฺถ   ปจฺฉา   ชายติ  ทุพฺพณฺโณ   
โหติ    ฯ    ทพฺุพณฺณสวตฺตนิกา    เอสา    มาณว    ปฏิปทา   ยททิ   
โกธโน   โหติ   อุปายาสพหุโล   อปฺปมฺป   วุตฺโต   สมาโน  อภิสชฺชติ   
กุปฺปติ    พฺยาปชฺชติ    ปติตฺถียติ    โกป ฺจ    โทส ฺจ    อปฺปจฺจย ฺจ   
ปาตุกโรติ ฯ   
     [๕๘๗]   อิธ   ปน   มาณว   เอกจฺโจ  อิตฺถ ี วา  ปรุิโส  วา   
อกฺโกธโน     โหติ    อนุปายาสพหุโล    พหุมฺป    วุตฺโต    สมาโน   
นาภิสชฺชติ   น   กุปฺปติ   น   พฺยาปชฺชติ   น   ปติตฺถียติ  น  โกป ฺจ   
โทส ฺจ   อปฺปจฺจย ฺจ   ปาตุกโรติ   ฯ   โส   เตน   กมฺเมน   เอว   
สมตฺเตน   เอว   สมาทินฺเนน  กายสฺส  เภทา  ปรมมฺรณา  สุคตึ  สคฺค   
โลก   อุปปชชฺติ   โน   เจ   กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  สุคตึ  สคฺค   
โลก   อุปปชชฺติ   สเจ   มนุสฺสตฺต   อาคจฺฉติ   ยตฺถ   ยตฺถ   ปจฺฉา    
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ชายติ    ปาสาทิโก   โหติ   ฯ   ปาสาทิกสวตฺตนิกา   เอสา   มาณว   
ปฏิปทา   ยททิ   อกฺโกธโน   โหติ   อนุปายาสพหุโล   พหุมฺป   วุตฺโต   
สมาโน   นาภิสชฺชติ   น   กุปฺปติ   น   พฺยาปชฺชติ   น  ปติตฺถียติ  น   
โกป ฺจ โทส ฺจ อปฺปจฺจย ฺจ ปาตุกโรติ ฯ   
     [๕๘๘]    อิธ   มาณว   เอกจฺโจ   อิตฺถี   วา   ปุรโิส   วา   
อิสฺสามนโก    โหติ    ปรลาภสกฺการครุการมานนวนฺทนปูชนาสุ    อิสฺสติ   
อุปทุสฺสติ   อิสฺส   พนฺธติ   ฯ   โส   เตน   กมฺเมน  เอว  สมตฺเตน   
เอว    สมาทินฺเนน    กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   
วินิปาต   นิรย   อุปปชฺชติ   โน   เจ   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   
อปาย    ทุคฺคตึ    วินิปาต    นิรย    อุปปชฺชติ    สเจ    มนุสฺสตฺต   
อาคจฺฉติ    ยตฺถ    ยตฺถ   ปจฺฉา   ชายติ   อปฺเปสกฺโข   โหติ   ฯ   
อปฺเปสกฺขสวตฺตนิกา   เอสา   มาณว  ปฏิปทา  ยททิ  อิสฺสามนโก  โหติ   
ปรลาภสกฺการครุการมานนวนฺทนปูชนาสุ อิสฺสติ อุปทุสฺสติ อิสฺส พนฺธติ ฯ   
     [๕๘๙]   อิธ   ปน   มาณว   เอกจฺโจ  อิตฺถ ี วา  ปรุิโส  วา   
อนิสฺสามนโก     โหติ     ปรลาภสกฺการครุการมานนวนฺทนปูชนาสุ    น   
อิสฺสติ   น   อุปทุสฺสติ  น  อิสฺส  พนฺธติ  ฯ  โส  เตน  กมฺเมน  เอว   
สมตฺเตน    เอว   สมาทินเฺนน   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   สคุตึ   
สคฺค    โลก    อุปปชชฺติ   โน   เจ   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   
สุคตึ    สคฺค   โลก   อุปปชฺชติ   สเจ   มนุสฺสตฺต   อาคจฺฉติ   ยตฺถ   
ยตฺถ   ปจฺฉา   ชายติ  มเหสกฺโข  โหติ  ฯ  มเหสกฺขสวตฺตนิกา  เอสา    
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มาณว    ปฏปิทา    ยทิท    อนิสฺสามนโก    โหติ    ปรลาภสกฺการ-   
ครุการมานนวนฺทนปูชนาสุ น อิสฺสติ น อุปทุสฺสติ น อิสฺส พนฺธติ ฯ   
     [๕๙๐]  อิธ  มาณว  เอกจฺโจ  อิตฺถี  วา  ปุริโส  วา  น ทาตา   
โหติ   สมณสฺส   วา   พฺราหฺมณสฺส   วา   อนฺน   ปาน   วตฺถ  ยาน   
มาลาคนฺธวิเลปน   เสยฺยาวสถ   ปทีเปยฺย   ฯ   โส   เตน   กมฺเมน   
เอว    สมตฺเตน   เอว   สมาทินฺเนน   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   
อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปชชฺติ  โน  เจ  กายสฺส  เภทา   
ปรมฺมรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต  นิรย  อุปปชชฺติ  สเจ  มนสฺุสตฺต   
อาคจฺฉติ    ยตฺถ    ยตฺถ    ปจฺฉา   ชายติ   อปฺปโภโค   โหติ   ฯ   
อปฺปโภคสวตฺตนิกา   เอสา   มาณว   ปฏิปทา   ยททิ  น  ทาตา  โหติ   
สมณสฺส  วา  พฺราหฺมณสฺส  วา  อนฺน  ปาน  วตฺถ ยาน มาลาคนฺธวิเลปน   
เสยฺยาวสถ ปทีเปยฺย ฯ   
     [๕๙๑]   อิธ   ปน   มาณว   เอกจฺโจ  อิตฺถ ี วา  ปรุิโส  วา   
ทาตา   โหติ  สมณสฺส  วา  พฺราหฺมณสฺส  วา  อนฺน  ปาน  วตฺถ  ยาน   
มาลาคนฺธวิเลปน   เสยฺยาวสถ  ปทีเปยยฺ  ฯ  โส  เตน  กมฺเมน  เอว   
สมตฺเตน   เอว   สมาทินฺเนน  กายสฺส  เภทา  ปรมมฺรณา  สุคตึ  สคฺค   
โลก   อุปปชชฺติ   โน   เจ   กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  สุคตึ  สคฺค   
โลก   อุปปชชฺติ   สเจ   มนุสฺสตฺต   อาคจฺฉติ   ยตฺถ   ยตฺถ   ปจฺฉา   
ชายติ    มหาโภโค   โหติ   ฯ   มหาโภคสวตฺตนิกา   เอสา   มาณว   
ปฏิปทา    ยทิท    ทาตา   โหติ   สมณสฺส   วา   พฺราหฺมณสฺส   วา    
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อนฺน ปาน วตฺถ ยาน มาลาคนฺธวิเลปน เสยฺยาวสถ ปทีเปยฺย ฯ   
     [๕๙๒]   อิธ   มาณว  เอกจฺโจ  อิตฺถี  วา  ปรุิโส  วา  ถทฺโธ   
โหติ    อติมานี    อภิวาเทตพฺพ   น   อภิวาเทติ   ปจฺจุฏาตพฺพ   น   
ปจฺจุฏเติ   อาสนารหสฺส   อาสน   น   เทติ   มคฺคารหสฺส  มคฺค  น   
เทติ   สกฺกาตพฺพ   น   สกฺกโรติ  ครุกาตพฺพ  น  ครุกโรติ  มาเนตพฺพ   
น   มาเนติ   ปูเชตพฺพ   น   ปูเชติ   ฯ   โส  เตน  กมเฺมน  เอว   
สมตฺเตน   เอว   สมาทินฺเนน   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   อปาย   
ทุคฺคตึ    วินปิาต    นริย    อุปปชชฺติ   โน   เจ   กายสฺส   เภทา   
ปรมฺมรณา    อปาย    ทุคฺคตึ    วินิปาต    นิรย    อุปปชฺชติ   สเจ   
มนุสฺสตฺต    อาคจฺฉติ    ยตฺถ    ยตฺถ    ปจฺฉา   ชายติ   นีจากุลีโน   
โหติ    ฯ    นจีากุลีนสวตฺตนิกา    เอสา    มาณว   ปฏิปทา   ยททิ   
ถทฺโธ   โหติ   อติมานี   อภิวาเทตพฺพ   น   อภิวาเทติ  ปจฺจุฏาตพฺพ   
น   ปจฺจุฏเติ   อาสนารหสฺส  อาสน  น  เทติ  มคฺคารหสฺส  มคฺค  น   
เทติ   สกฺกาตพฺพ   น   สกฺกโรติ  ครุกาตพฺพ  น  ครุกโรติ  มาเนตพฺพ   
น มาเนติ ปูเชตพฺพ น ปูเชติ ฯ   
     [๕๙๓]   อิธ   ปน   มาณว   เอกจฺโจ  อิตฺถ ี วา  ปรุิโส  วา   
อตฺถทฺโธ   โหติ   อนติมานี   อภิวาเทตพฺพ   อภิวาเทติ   ปจฺจุฏาตพฺพ   
ปจฺจุฏเติ   อาสนารหสฺส   อาสน   เทติ   มคฺคารหสฺส   มคฺค   เทติ   
สกฺกาตพฺพ    สกฺกโรติ    ครุกาตพฺพ   ครุกโรติ   มาเนตพฺพ   มาเนติ   
ปูเชตพฺพ   ปเูชติ   ฯ   โส   เตน   กมฺเมน   เอว  สมตฺเตน  เอว    
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สมาทินฺเนน    กายสฺส    เภทา    ปรมมฺรณา    สุคตึ   สคฺค   โลก   
อุปปชฺชติ   โน   เจ   กายสฺส   เภทา  ปรมฺมรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก   
อุปปชฺชติ    สเจ    มนุสฺสตฺต    อาคจฺฉติ    ยตฺถ    ยตฺถ    ปจฺฉา   
ชายติ   อุจฺจากุลีโน   โหติ   ฯ   อุจฺจากุลีนสวตฺตนิกา   เอสา  มาณว   
ปฏิปทา   ยททิ   อตฺถทฺโธ   โหติ   อนติมานี  อภิวาเทตพฺพ  อภิวาเทติ   
ปจฺจุฏาตพฺพ   ปจฺจุฏเติ   อาสนารหสฺส   อาสน   เทติ   มคฺคารหสฺส   
มคฺค   เทติ   สกฺกาตพฺพ   สกฺกโรติ   ครุกาตพฺพ  ครุกโรติ  มาเนตพฺพ   
มาเนติ ปูเชตพฺพ ปูเชติ ฯ   
     [๕๙๔]   อิธ   มาณว   เอกจฺโจ  อิตฺถี  วา  ปุรโิส  วา  สมณ   
วา    พฺราหฺมณ    วา    อุปสงฺกมิตฺวา   น   ปริปุจฺฉิตา   โหติ   กึ   
ภนฺเต   กุสล   ก ึ  อกุสล  กึ  สาวชชฺ  ก ึ อนวชชฺ  กึ  เสวิตพฺพ  กึ   
น   เสวิตพฺพ   ก ึ  เม   กรยิมาน   ทีฆรตฺต  อหิตาย  ทกฺุขาย  โหติ   
กึ   วา   ปน  เม  กริยมาน  ทีฆรตฺต  หติาย  สุขาย  โหตีติ  ฯ  โส   
เตน   กมฺเมน   เอว   สมตฺเตน   เอว  สมาทินฺเนน  กายสฺส  เภทา   
ปรมฺมรณา    อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปชชฺติ   โน   เจ   
กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชฺชติ   
สเจ   มนุสฺสตฺต   อาคจฺฉติ   ยตฺถ   ยตฺถ   ปจฺฉา   ชายติ  ทุปฺป ฺโ   
โหติ   ฯ   ทปฺุป ฺสวตฺตนิกา   เอสา   มาณว   ปฏิปทา   ยทิท  สมณ   
วา   พฺราหฺมณ   วา   อุปสงฺกมิตฺวา   น  ปริปุจฺฉิตา  โหติ  กึ  ภนฺเต   
กุสล   ก ึ  อกสุล   ก ึ  สาวชฺช   กึ   อนวชฺช  ก ึ เสวิตพฺพ  กึ  น    
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เสวิตพฺพ   กึ   เม   กริยมาน   ทีฆรตฺต   อหิตาย  ทุกขฺาย  โหติ  ก ึ  
วา ปน เม กรยิมาน ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย โหตีติ ฯ   
     [๕๙๕]  อิธ  ปน  มาณว  เอกจฺโจ  อิตฺถี  วา  ปรุิโส  วา สมณ   
วา   พฺราหฺมณ   วา   อุปสงฺกมิตฺวา   ปริปุจฺฉิตา   โหติ   กึ   ภนฺเต   
กุสล   ก ึ  อกสุล   ก ึ  สาวชฺช   กึ   อนวชฺช  ก ึ เสวิตพฺพ  กึ  น   
เสวิตพฺพ   กึ   เม   กริยมาน   ทีฆรตฺต   อหิตาย  ทุกขฺาย  โหติ  ก ึ  
วา  ปน  เม  กริยมาน  ทฆีรตฺต  หิตาย  สุขาย  โหตีติ  ฯ  โส  เตน   
กมฺเมน  เอว  สมตฺเตน  เอว  สมาทินฺเนน  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา   
สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชติ   โน  เจ  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา   
สุคตึ    สคฺค   โลก   อุปปชฺชติ   สเจ   มนุสฺสตฺต   อาคจฺฉติ   ยตฺถ   
ยตฺถ    ปจฺฉา    ชายติ   มหาป ฺโ   โหติ   ฯ   มหาป ฺสวตฺตนิกา   
เอสา    มาณว    ปฏิปทา    ยทิท    สมณ    วา   พฺราหฺมณ   วา   
อุปสงฺกมิตฺวา   ปริปุจฺฉิตา   โหติ   กึ   ภนฺเต   กุสล   ก ึ อกุสล  ก ึ  
สาวชฺช  กึ  อนวชฺช  ก ึ เสวิตพฺพ  กึ  น  เสวิตพฺพ  กึ  เม  กริยมาน   
ทีฆรตฺต   อหิตาย  ทุกฺขาย  โหติ  ก ึ วา  ปน  เม  กริยมาน  ทีฆรตฺต   
หิตาย สุขาย โหตีติ ฯ   
     [๕๙๖]  อิติ  โข  มาณว  อปฺปายุกสวตฺตนิกา  ปฏิปทา อปฺปายุกตฺต   
อุปเนติ      ทฆีายุกสวตฺตนิกา     ปฏิปทา     ทีฆายุกตฺต     อุปเนติ   
พหฺวาพาธสวตฺตนิกา  ปฏิปทา  พหฺวาพาธตฺต  อุปเนติ  อปฺปาพาธ- 
สวตฺตนิกา  ปฏิปทา    อปฺปาพาธตฺต   อุปเนติ    ทพฺุพณฺณสวตฺตนิกา    
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ปฏิปทา     ทพฺุพณฺณตฺต     อุปเนติ     ปาสาทิกสวตฺตนิกา     ปฏิปทา   
ปาสาทิกตฺต    อุปเนติ    อปฺเปสกฺขสวตฺตนิกา   ปฏิปทา   อปฺเปสกฺขตฺต   
อุปเนติ  มเหสกฺขสวตฺตนิกา ปฏิปทา มเหสกฺขตฺต อุปเนติ อปฺปโภคสวตฺตนิกา   
ปฏิปทา        อปฺปโภคตฺต        อุปเนติ        มหาโภคสวตฺตนิกา   
ปฏิปทา     มหาโภคตฺต     อุปเนติ     นจีากุลีนสวตฺตนิกา    ปฏปิทา   
นีจากุลีนตฺต    อุปเนติ    อุจฺจากุลีนสวตฺตนิกา   ปฏิปทา   อุจฺจากุลีนตฺต   
อุปเนติ      ทปฺุป ฺสวตฺตนิกา     ปฏปิทา     ทุปฺป ฺตฺต     อุปเนติ   
มหาป ฺสวตฺตนิกา    ปฏิปทา   มหาป ฺตฺต   อุปเนติ   ฯ   กมฺมสฺสกา   
มาณว    สตฺตา    กมฺมทายาทา   กมฺมโยนี   กมฺมพนฺธู   กมฺมปฏิสรณา   
กมฺม สตฺเต วิภชติ ยทิท หีนปฺปณีตตายาติ ฯ   
     [๕๙๗]   เอว   วุตฺเต   สุโภ  มาณโว  โตเทยฺยปตฺุโต  ภควนฺต   
เอตทโวจ   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม  อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม  เสยฺยถาป   
โภ   โคตม   นิกฺกุชฺชิต   วา   อุกฺกชฺุเชยยฺ   ปฏิจฺฉนฺน  วา  วิวเรยฺย   
มูฬฺหสฺส  วา  มคฺค  อาจิกฺเขยฺย  อนฺธกาเร  วา  เตลปชฺโชต  ธาเรยยฺ   
จกฺขุมนฺโต  รูปานิ  ทกฺขนฺตีติ  ฯ เอวเมว โภตา โคตเมน อเนกปริยาเยน   
ธมฺโม    ปกาสิโต    เอสาห    ภวนฺต    โคตม    สรณ    คจฺฉามิ   
ธมฺม ฺจ   ภิกขฺุสงฺฆ ฺจ   อุปาสก   ม  ภว  โคตโม  ธาเรตุ  อชฺชตคฺเค   
ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ   
               จูฬกมฺมวิภงฺคสุตฺต นิฏ ิต ป ฺจม ฯ   
                              ___________    
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                                มหากมฺมวิภงฺคสุตฺต   
     [๕๙๘]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
เวฬุวเน  กลนฺทกนิวาเป  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา  สมิทฺธิ   
อร ฺกุฏิกาย  วิหรติ  ฯ  อถ  โข  โปตลิปุตฺโต  ปรพฺิพาชโก ชงฺฆาวิหาร   
อนุจงฺกมมาโน    อนุวิจรมาโน    เยนายสฺมา    สมทิฺธิ    เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมตา   สมิทฺธินา   สทฺธึ   สมฺโมทิ  สมฺโมทนีย  กถ   
สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
     [๕๙๙]    เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   โปตลิปุตฺโต   ปริพฺพาชโกไ   
อายสฺมนฺต    สมิทฺธึ    เอตทโวจ   สมฺมขุา   เมต   อาวุโส   สมิทฺธ ิ  
สมณสฺส    โคตมสฺส    สตุ    สมฺมุขา    ปฏิคฺคหิต   โมฆ   กายกมฺม   
โมฆ   วจีกมฺม   มโนกมฺมเมว   สจฺจนฺติ   อตฺถ ิ  จ   สา   สมาปตฺติ   
ย  สมาปตฺตึ  สมาปนฺโน  น  กิ ฺจิ  เวทิยตีติ  ฯ  มา  ๑ เอว อาวุโส   
โปตลิปุตฺต   อวจ   มา   ภควนฺต   อพฺภาจิกฺข   น  ห ิ สาธุ  ภควโต   
อพฺภกฺขาน   น   หิ   ภควา   เอว   วเทยฺย   โมฆ  กายกมฺม  โมฆ   
วจีกมฺม   มโนกมฺมเมว  สจฺจนฺติ  อตฺถิ  จ  โข  สา  อาวุโส  สมาปตฺติ   
ย   สมาปตฺตึ   สมาปนฺโน   น   กิ ฺจิ   เวทิยตีติ   กีวจิร  ปพฺพชิโตสิ   
อาวุโส   สมทิฺธีติ   ฯ  น  จิร  อาวุโส  ตีณิ  วสฺสานีติ  ฯ  เอตฺถทานิ   
มย   เถเร   ภิกฺขู   กึ   วกฺขาม  ยตฺร  หิ  นาม  เอว  นโว  ภิกฺขุ   
สตฺถาร    ปรริกฺขิตพฺพ    ม ฺ ิสฺสติ    ส ฺเจตนิก    อาวุโส    สมทิฺธิ   
#๑ โป. ม. มา เหว ฯ    
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กมฺม  กตฺวา  กาเยน  วาจาย  มนสา  กึ  โส  เวทิยตีติ  ฯ ส ฺเจตนิก   
อาวุโส   โปตลิปุตฺต   กมมฺ   กตฺวา   กาเยน   วาจาย  มนสา  ทุกขฺ   
โส   เวทิยตีติ   ฯ   อถ   โข   โปตลิปุตฺโต  ปริพฺพาชโก  อายสฺมโต   
สมิทฺธิสฺส    ภาสิต    เนว    อภินนฺทิ    นปฺปฏิกฺโกสิ    อนภินนฺทตฺิวา   
อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ   
     [๖๐๐]   อถ   โข  อายสฺมา  สมิทฺธิ  อจิรปกฺกนฺเต  โปตลิปุตฺเต   
ปริพฺพาชเก    เยนายสฺมา    อานนฺโท    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   
อายสฺมตา   อานนฺเทน   สทฺธึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย   
วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา   
สมิทฺธิ  ยาวตโก  อโหสิ  โปตลิปุตฺเตน  ปริพฺพาชเกน  สทฺธ ึกถาสลฺลาโป   
ต    สพฺพ    อายสฺมโต    อานนฺทตฺเถรสฺส    อาโรเจสิ   ฯ   เอว   
วุตฺเต   อายสฺมา   อานนฺโท   อายสฺมนฺต   สมิทฺธ ึ  เอตทโวจ   อตฺถิ   
โข    อิท    อาวุโส    สมิทธฺิ    กถาปาภต    ภควนฺต    ทสฺสนาย   
อายามาวุโส  สมิทฺธิ  เยน  ภควา  เตนุกปสงฺกเมยฺยาม ๑ อุปสงฺกมิตฺวา   
เอตมตฺถ   ภควโต  อาโรเจยฺยาม  ๒  ยถา  โน  ภควา  พฺยากริสฺสติ   
ตถา   น  ธาเรยฺยามาติ  ๓  ฯ  เอวมาวุโสติ  โข  อายสฺมา  สมิทฺธิ   
อายสฺมโต   อานนฺทสฺส   ปจฺจสฺโสสิ  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  จ  สมิทฺธิ   
อายสฺมา   จ  อานนฺโท  ๔  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมตฺิวา   
ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสทีึสุ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข   
อายสฺมา    อานนฺโท    ยาวตโก    อโหสิ    อายสฺมโต    สมิทฺธิสสฺ   
#๑ โป. ม. อุปสงฺกมิสฺสาม ฯ  ๒ โป. ม. อาโรเจสฺสาม ฯ  ๓ ม. ธาเรสฺสามาติ ฯ   
#๔ โป. ม. ย.ุ อายสฺมา จ อานนฺโท อายสฺมา จ สมิทฺธิ ฯ    
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โปตลิปุตฺเตน   ปริพฺพาชเกน   สทฺธ ึ  กถาสลฺลาโป   ต  สพฺพ  ภควโต   
อาโรเจสิ ฯ   
     [๖๐๑]   เอว   วุตฺเต   ภควา  อายสฺมนฺต  อานนฺท  เอตทโวจ   
ทสฺสนมฺป     โข     อห    อานนฺท    โปตลิปุตฺตสฺส    ปริพฺพาชกสฺส   
นาภิชานามิ  กุโต  ปเนวรปู  กถาสลฺลาป  อิมินาว  ๑ อานนฺท สมิทฺธินา   
โมฆปุริเสน    โปตลิปุตฺตสฺส    ปริพฺพาชกสฺส   วิภชพฺยากรณีโย   ปโ ฺห   
เอกเสน   พฺยากโตติ   ฯ   เอว   วุตฺเต   อายสฺมา  อุทายิ  ภควนฺต   
เอตทโวจ   สเจ  ๒  ปน  ภนฺเต  อายสฺมตา  สมิทฺธินา  อิท  สนฺธาย   
ภาสิต ยงฺกิ ฺจิ เวทยิต ต ทุกฺขสฺมินฺติ ฯ   
     [๖๐๒]  เอว  วุตฺเต  ๓  ภควา  อายสฺมนฺต  อานนฺท อามนฺเตสิ   
ปสฺส  โข  ๔  ตฺว  อานนฺท  อิมสฺส  อุทายิสฺส  โมฆปุริสสฺส อุมมฺคฺค ๕   
อ ฺาสึ    โข    อห    อานนฺท    อิทาเนวาย   อุทายิ   โมฆปุรโิส   
อุมฺมุชฺชมาโน  อโยนโิส  อุมฺมุชฺชิสฺสติ  ๖  อาทึเยว อานนฺท โปตลิปุตฺเตน   
ปริพฺพาชเกน    ติสฺโส   เวทนา   ปุจฺฉิตา   สจาย   อานนฺท   สมทิฺธิ   
โมฆปุริโส  โปตลิปุตฺตสฺส  ปริพฺพาชกสฺส  เอว  ปฏุโ  เอว  พฺยากเรยฺย   
ส ฺเจตนิก    อาวุโส   โปตลิปุตฺต   กมมฺ   กตฺวา   กาเยน   วาจาย   
มนสา    สุขเวทนีย    สุข    โส    เวทิยติ    ส ฺเจตนิก   อาวุโส   
โปตลิปุตฺต   กมฺม   กตฺวา  กาเยน  วาจาย  มนสา  ทกฺุขเวทนีย  ทุกฺข   
โส   เวทิยติ   ส ฺเจตนิก   อาวุโส  โปตลิปุตฺต  กมฺม  กตฺวา  กาเยน   
วาจาย   มนสา   อทุกฺขมสุขเวทนีย   อทุกฺขมสุข   โส  เวทิยตีติ  เอว   
#๑ ม. อิมินา จ ฯ  ๒ โป. กึ ปน ภนฺเต ฯ  ๓ โป. ม. ยุ. อถ โข ฯ   
#๔ ม. ปสฺสสิ โน ตฺว ฯ ๕ โป. ม. อุมฺมงฺค ฯ ๖ โป. ม. อุมฺมุชชฺสิฺสตีติ ฯ    
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พฺยากรมาโน    โข    อานนฺท    สมิทฺธ ิ   โมฆปรุิโส   โปตลิปุตฺตสฺส   
ปริพฺพาชกสฺส  สมฺมา  พฺยากเรยฺย อปจานนฺท เต ๑ อ ฺติตฺถิยปริพฺพาชกา   
พาลา     อพฺยตฺตา     เก     จ     ตถาคตสฺส     มหากมฺมวิภงฺค   
ชานิสฺสนฺติ     สเจ     ตุเมฺห    อานนฺท    สุเณยฺยาถ    ตถาคตสฺส   
มหากมฺมวิภงฺค   วิภชนฺตสฺสาติ  ๒  ฯ  เอตสฺส  ภควา  กาโล  เอตสฺส   
สุคต   กาโล   ย   ภควา   มหากมฺมวิภงฺค  วิภเชยฺย  ภควโต  สุตฺวา   
ภิกฺขู    ธาเรสฺสนฺตีติ   ฯ   เตนหานนฺท   สุณาหิ   สาธุก   มนสิกโรหิ   
ภาสิสฺสามีติ   ฯ   เอวมฺภนฺเตติ   โข   อายสฺมา   อานนฺโท   ภควโต   
ปจฺจสฺโสสิ ฯ   
     [๖๐๓]  ภควา  เอตทโวจ  จตฺตาโรเม  อานนฺท  ปุคฺคลา  สนฺโต   
สวิชฺชมานา   โลกสฺมึ   ฯ   กตเม   จตฺตาโร  ฯ  อิธานนฺท  เอกจฺโจ   
ปุคฺคโล  อิธ  ปาณาติปาตี  โหติ  อทินนฺาทายี  โหติ  กาเมสุ  มิจฺฉาจารี   
โหติ   มุสาวาที  โหติ  ปสุณวาโจ  โหติ  ผรุสวาโจ  โหติ  สมผฺปฺปลาป   
โหติ    อภิชฌฺาลุ    โหติ   พฺยาปนฺนจิตฺโต   โหติ   มจฺิฉาทิฏ ี   โหติ   
โส   กายสฺส   เภทา   ปรมมฺรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   
อุปปชฺชติ   ฯ   อิธ   ปนานนฺท   เอกจฺโจ   ปุคฺคโล  อิธ  ปาณาติปาตี   
โหติ    อทินนฺาทายี    โหติ    กาเมสุมิจฺฉาจารี    โหติ    มุสาวาที   
โหติ    ปสุณวาโจ    โหติ    ผรุสวาโจ   โหติ   สมฺผปฺปลาป   โหติ   
อภิชฺฌาลุ    โหติ    พฺยาปนฺนจิตฺโต    โหติ   มิจฺฉาทิฏ ี   โหติ   โส   
กายสฺส   เภทา  ปรมฺมรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชฺชติ  ฯ  อิธานนฺท   
#๑ โป. เกจิ ฯ ม. ยุ. เก จ ฯ  ๒ ย.ุ ภชนฺตสฺสาติ ฯ    
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เอกจฺโจ   ปุคฺคโล   อิธ   ปาณาติปาตา  ปฏิวิรโต  โหติ  อทินฺนาทานา   
ปฏิวิรโต    โหติ    กาเมสุมิจฺฉาจารา   ปฏิวิรโต   โหติ   มุสาวาทา   
ปฏิวิรโต   โหติ   ปสุณาย   วาจาย  ปฏิวิรโต  โหติ  ผรุสาย  วาจาย   
ปฏิวิรโต   โหติ   สมฺผปปฺลาปา   ปฏวิิรโต   โหติ   อนภิชฺฌาล ุ  โหติ   
อพฺยาปนฺนจิตฺโต    โหติ    สมฺมาทิฏ ี   โหติ   โส   กายสฺส   เภทา   
ปรมฺมรณา   สุคตึ   สคฺค  โลก  อุปปชชฺติ  ฯ  อิธ  ปนานนฺท  เอกจฺโจ   
ปุคฺคโล   อิธ   ปาณาติปาตา   ปฏิวิรโต  โหติ  อทินฺนาทานา  ปฏิวิรโต   
โหติ    กาเมสุมิจฺฉาจารา    ปฏิวิรโต   โหติ   มุสาวาทา   ปฏิวิรโตถ   
โหติ   ปสุณาย   วาจาย   ปฏิวิรโต  โหติ  ผรุสาย  วาจาย  ปฏิวิรโต   
โหติ   สมฺผปฺปลาปา  ปฏวิิรโต  โหติ  อนภิชฺฌาลุ  โหติ  อพฺยาปนฺนจิตฺโต   
โหติ   สมฺมาทิฏ ี   โหติ   โส   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา  อปาย   
ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ ฯ   
     [๖๐๔]   อิธานนฺท   เอกจฺโจ   สมโณ   วา   พฺราหฺมโณ   วา   
อาตปฺปมนฺวาย     ปธานมนฺวาย     อนุโยคมนฺวาย     อปฺปมาทมนฺวาย   
สมฺมามนสิการมนฺวาย   ตถารูป   เจโตสมาธึ   ผุสติ   ฯ  ยถาสมาหิเต   
จิตฺเต  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺตมานุสเกน  อมุ ปุคฺคล ปสฺสติ   
อิธ  ปาณาติปาตึ  อทินฺนาทายึ  กาเมสุ  มิจฺฉาจารึ มุสาวาทึ ปสุณวาจึ ๑   
ผรุสวาจึ     สมฺผปฺปลาป     อภิชฺฌาลล     พฺยาปนฺนจิตฺต    มิจฺฉาทิฏ ึ   
กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   ปสฺสติ   อปาย   ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย   
อุปปนฺน   ฯ   โส   เอวมาห   อตฺถ ิ  กริ   โภ   ปาปกานิ  กมฺมานิ   
#๑ โป. ม. ... วาจ ฯ    
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อตฺถิ  ทุจฺจริตสฺส  วิปาโก  อมาห  ๑  ปุคฺคล  อทฺทส  อิธ  ปาณาติปาตึ   
อทินฺนาทายึ     กาเมสุมิจฺฉาจารึ     ฯเปฯ     มิจฺฉาทิฏ ึ    กายสฺส   
เภทา  ปรมฺมรณา  ปสฺสามิ  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปนฺนนฺติ ฯ   
โส   เอวมาห   โย   กิร   โภ   ปาณาติปาตี   อทินฺนาทายี   ฯเปฯ   
มิจฺฉาทิฏ ี    สพฺโพ    โส    กายสฺส    เภทา   ปรมฺมรณา   อปาย   
ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย  อุปปชฺชติ  ฯ  เย  เอว  ชานนฺติ  เต  สมฺมา   
ชานนฺติ   เย   อ ฺถา   ชานนฺติ   มิจฺฉา   เตส   าณนฺติ   ฯ  อิติ   
โส   ยเทว   ตสฺส   สาม   าต   สาม   ทิฏ  สาม  วิทิต  ตเทว   
ตตฺถ   ถามสา   ปรามาสา   ๒   อภินิวิสฺส   โวหรติ  อิทเมว  สจฺจ   
โมฆม ฺนฺติ ฯ   
     [๖๐๕]   อิธ   ปนานนฺท   เอกจฺโจ   สมโณ   วา   พฺราหฺมโณ   
วา    อาตปฺปมนฺวาย   ปธานมนฺวาย   อนุโยคมนฺวาย   อปฺปมาทมนฺวาย   
สมฺมามนสิการมนฺวาย   ตถารูป   เจโตสมาธึ   ผุสติ   ฯ  ยถาสมาหิเต   
จิตฺเต   ทิพฺเพน   จกฺขุนา   วิสุทฺเธน   อติกฺกนฺตมานุสเกน  อมุ  ปคฺุคล   
ปสฺสติ   อิธ   ปาณาติปาตึ   อทินฺนาทายึ   ฯเปฯ   มจฺิฉาทิฏ ึ  กายสฺส   
เภทา   ปรมฺมรณา   ปสฺสติ   สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปนฺน   ฯ  โส   
เอวมาห   นตฺถิ   กิร   โภ   ปาปกานิ   กมฺมานิ   นตฺถิ   ทุจฺจริตสฺส   
วิปาโก    อมาห    ปุคฺคล   อทฺทส   อิธ   ปาณาติปาตึ   อทินฺนาทายึ   
ฯเปฯ    มิจฺฉาทิฏ ึ    กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   ปสฺสามิ   สุคตึ   
#๑ สี. อปาห ฯ  ๒ สี. ยุ. ปรามสฺส ฯ เอว สพฺพตฺถ าตพฺพ ฯ    
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สคฺค    โลก    อุปปนฺนนฺติ    ฯ   โส   เอวมาห   โย   กิร   โภ   
ปาณาติปาตี   อทินฺนาทายี   ฯเปฯ   มจฺิฉาทิฏ ี   สพฺโพ   โส  กายสฺส   
เภทา   ปรมฺมรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชติ   ฯ   เย  เอว   
ชานนฺติ   เต   สมฺมา   ชานนฺติ   เย  อ ฺถา  ชานนติฺ  มิจฺฉา  เตส   
าณนฺติ   ฯ   อิติ   โส  ยเทว  ตสฺส  สาม  าต  สาม  ทฏิ  สาม   
วิทิต   ตเทว   ตตฺถ   ถามสา  ปรามาสา  อภินิวิสฺส  โวหรติ  อิทเมว   
สจฺจ โมฆม ฺนฺติ ฯ   
     [๖๐๖]   อิธานนฺท   เอกจฺโจ   สมโณ   วา   พฺราหฺมโณ   วา   
อาตปฺปมนฺวาย     ปธานมนฺวาย     อนุโยคมนฺวาย     อปฺปมาทมนฺวาย   
สมฺมามนสิการมนฺวาย   ตถารูป   เจโตสมาธึ   ผุสติ   ฯ  ยถาสมาหิเต   
จิตฺเต   ทิพฺเพน   จกฺขุนา   วิสุทฺเธน   อติกฺกนฺตมานุสเกน  อมุ  ปคฺุคล   
ปสฺสติ     อิธ    ปาณาติปาตา    ปฏิวิรต    อทินฺนาทานา    ปฏิวิรต   
กาเมสุมิจฺฉาจารา   ปฏิวิรต   มุสาวาทา   ปฏิวิรต   ปสุณาย   วาจาย   
ปฏิวิรต   ผรสุาย   วาจาย  ปฏิวิรต  สมผฺปฺปลาปา  ปฏิวิรต  อนภิชฺฌาลล   
อพฺยาปนฺนจิตฺต    สมฺมาทิฏ ึ    กายสฺส    เภทา   ปรมฺมรณา   ปสฺสติ   
สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปนฺน   ฯ   โส   เอวมาห   อตฺถิ  กริ  โภ   
กลฺยาณานิ    กมฺมานิ    อตฺถิ    สุจริตสฺส   วิปาโก   อมาห   ปุคฺคล   
อทฺทส   อิธ   ปาณาติปาตา   ปฏิวิรต   อทินฺนาทานา   ปฏิวิรต  ฯเปฯ   
สมฺมาทิฏ ึ    กายสฺส    เภทา    ปรมฺมรณา   ปสฺสามิ   สุคตึ   สคฺค   
โลก   อุปปนฺนนฺติ   ฯ   โส   เอวมาห   โย  กริ  โภ  ปาณาติปาตา    
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ปฏิวิรโต    อทินฺนาทานา    ปฏิวิรโต    ฯเปฯ    สมมฺาทิฏ ี   สพฺโพ   
โส   กายสฺส   เภทา   ปรมมฺรณา   สุคตึ   สคฺค  โลก  อุปปชฺชติ  ฯ   
เย   เอว   ชานนฺติ   เต   สมฺมา   ชานนฺติ   เย  อ ฺถา  ชานนฺติ   
มิจฺฉา   เตส   าณนฺติ   ฯ   อิติ   โส   ยเทว   ตสฺส  สาม  าต   
สาม   ทฏิ   สาม  วิทิต  ตเทว  ตตฺถ  ถามสา  ปรามาสา  อภินิวิสฺส   
โวหรติ อิทเมว สจฺจ โมฆม ฺนฺติ ฯ   
     [๖๐๗]   อิธ   ปนานนฺท   เอกจฺโจ   สมโณ   วา   พฺราหฺมโณ   
วา    อาตปฺปมนฺวาย   ปธานมนฺวาย   อนุโยคมนฺวาย   อปฺปมาทมนฺวาย   
สมฺมามนสิการมนฺวาย   ตถารูป   เจโตสมาธึ   ผุสติ   ฯ  ยถาสมาหิเต   
จิตฺเต   ทิพฺเพน   จกฺขุนา   วิสุทฺเธน   อติกฺกนฺตมานุสเกน  อมุ  ปคฺุคล   
ปสฺสติ   อิธ   ปาณาติปาตา   ปฏิวิรต   อทินฺนาทานา   ปฏิวิรต  ฯเปฯ   
สมฺมาทิฏ ึ    กายสฺส    เภทา   ปรมฺมรณา   ปสฺสติ   อปาย   ทุคฺคตึ   
วินิปาต   นิรย  อุปปนฺน  ฯ  โส  เอวมาห  นตฺถิ  กิร  โภ  กลฺยาณานิ   
กมฺมานิ    นตฺถิ   สุจริตสฺส   วิปาโก   อมาห   ปุคฺคล   อทฺทส   อิธ   
ปาณาติปาตา    ปฏิวิรต   อทินฺนาทานา   ปฏิวิรต   ฯเปฯ   สมฺมาทิฏ ึ   
กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   ปสฺสามิ   อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย   
อุปปนฺนนฺติ   ฯ   โส  เอวมาห  โย  กริ  โภ  ปาณาติปาตา  ปฏิวิรโต   
อทินฺนาทานา   ปฏิวิรโต   ฯเปฯ   สมมฺาทิฏ ี   สพฺโพ   โส   กายสฺส   
เภทา   ปรมฺมรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปชชฺติ   ฯ   
เย   เอว   ชานนฺติ   เต   สมฺมา   ชานนฺติ   เย  อ ฺถา  ชานนฺติ    
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มิจฺฉา   เตส   าณนฺติ   ฯ   อิติ   โส   ยเทว   ตสฺส  สาม  าต   
สาม   ทฏิ   สาม  วิทิต  ตเทว  ตตฺถ  ถามสา  ปรามาสา  อภินิวิสฺส   
โวหรติ อิทเมว สจฺจ โมฆม ฺนฺติ ฯ   
     [๖๐๘]  ตตฺรานนฺท  ยวฺาย  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา เอวมาห   
อตฺถิ   กิร   โภ   ปาปกานิ   กมฺมานิ   อตฺถิ   ทุจฺจริตสฺส   วิปาโกติ   
อิทมสฺส    อนุชานามิ    ฯ   ยมฺป   โส   เอวมาห   อมาห   ปุคฺคล   
อทฺทส   อิธ   ปาณาติปาตึ   อทินฺนาทาย   ฯเปฯ   มจฺิฉาทิฏ ึ  กายสฺส   
เภทา   ปรมฺมรณา   ปสฺสามิ  อปาย  ทคฺุคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปนฺนนฺติ   
อิทมฺปสฺส   อนุชานามิ   ฯ   ย ฺจ   โข  โส  เอวมาห  โย  กิร  โภ   
ปาณาติปาตี   อทินฺนาทายี   ฯเปฯ   มจฺิฉาทิฏ ี   สพฺโพ   โส  กายสฺส   
เภทา    ปรมมฺรณา    อปาย    ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปชฺชตีติ   
อิทมสฺส   นานุชานามิ   ฯ   ยมฺป   โส  เอวมาห  เย  เอว  ชานนฺติ   
เต   สมฺมา   ชานนฺติ   เย   อ ฺถา  ชานนฺติ  มิจฺฉา  เตส  าณนฺติ   
อิทมฺปสฺส   นานุชานามิ   ฯ   ยมฺป   โส   ยเทว   ตสฺส  สาม  าต   
สาม   ทฏิ   สาม  วิทิต  ตเทว  ตตฺถ  ถามสา  ปรามาสา  อภินิวิสฺส   
โวหรติ    อิทเมว    สจฺจ    โมฆม ฺนฺติ    อิทมฺปสสฺ    นานุชานามิ   
ต   กิสฺส   เหตุ   อ ฺถา   หิ   อานนฺท  ตถาคตสฺส  มหากมฺมวิภงฺเค   
าณ โหติ ฯ   
     [๖๐๙]  ตตฺรานนฺท  ยวฺาย  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา เอวมาห   
นตฺถิ   กิร   โภ   ปาปกานิ   กมฺมานิ   นตฺถิ   ทุจฺจริตสฺส   วิปาโกติ    
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อิทมสฺส   นานุชานามิ   ฯ   ย ฺจ   โข  โส  เอวมาห  อมาห  ปุคฺคล   
อทฺทส   อิธ   ปาณาติปาตึ   อทินฺนาทายึ   ฯเปฯ   มจฺิฉาทิฏ ึ  กายสฺส   
เภทา   ปรมฺมรณา   ปสฺสามิ   สุคตึ   สคฺค  โลก  อุปปนฺนนฺติ  อิทมสฺส   
อนุชานามิ    ฯ    ย ฺจ    โข    โส   เอวมาห   โย   กริ   โภ   
ปาณาติปาตี   อทินฺนาทายี   ฯเปฯ   มจฺิฉาทิฏ ี   สพฺโพ   โส  กายสฺส   
เภทา    ปรมมฺรณา    สุคตึ    สคฺค    โลก    อุปปชชฺตีติ   อิทมสสฺ   
นานุชานามิ   ฯ  ยมฺป  โส  เอวมาห  เย  เอว  ชานนติฺ  เต  สมฺมา   
ชานนฺติ   เย   อ ฺถา   ชานนฺติ   มิจฺฉา   เตส   าณนฺติ  อิทมฺปสฺส   
นานุชานามิ   ฯ   ยมฺป   โส   ยเทว  ตสฺส  สาม  าต  สาม  ทิฏ   
สาม   วิทิต   ตเทว   ตตฺถ   ถามสา   ปรามาสา  อภินิวิสฺส  โวหรติ   
อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   อิทมปฺสฺส   นานุชานามิ  ต  กสิฺส  เหตุ   
อ ฺถา หิ อานนฺท ตถาคตสฺส มหากมฺมวิภงฺเค าณ โหติ ฯ   
     [๖๑๐]  ตตฺรานนฺท  ยวฺาย  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา เอวมาห   
อตฺถิ   กิร   โภ   กลฺยาณานิ   กมฺมานิ   อตฺถิ   สุจริตสฺส   วิปาโกติ   
อิทมสฺส   อนุชานามิ   ฯ   ยมฺป   ๑   โส  เอวมาห  อมาห  ปุคฺคล   
อทฺทส   อิธ   ปาณาติปาตา   ปฏิวิรต   อทินฺนาทานา   ปฏิวิรต  ฯเปฯ   
สมฺมาทิฏ ึ    กายสฺส    เภทา    ปรมฺมรณา   ปสฺสามิ   สุคตึ   สคฺค   
โลก    อุปปนฺนนฺติ    อิทมฺปสฺส    อนุชานามิ   ฯ   ย ฺจ   โข   โส   
เอวมาห    โย   กิร   โภ   ปาณาติปาตา   ปฏิวิรโต   อทินฺนาทานา   
ปฏิวิรโต   ฯเปฯ   สมฺมาทิฏ ี  สพฺโพ  โส  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา   
#๑ ยุ. ย ฺจ โข โส ฯ    
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สุคตึ     สคฺค    โลก    อุปปชฺชตีติ    อิทมสฺส    นานุชานามิ    ฯ   
ยมฺป   โส   เอวมาห   เย  เอว  ชานนฺติ  เต  สมฺมา  ชานนฺติ  เย   
อ ฺถา   ชานนฺติ   มิจฺฉา   เตส   าณนฺติ  อิทมฺปสสฺ  นานุชานามิ  ฯ   
ยมฺป   โส  ยเทว  ตสฺส  สาม  าต  สาม  ทฏิ  สาม  วิทิต  ตเทว   
ตตฺถ    ถามสา    ปรามาสา    อภินิวิสฺส   โวหรติ   อิทเมว   สจฺจ   
โมฆม ฺนฺติ    อิทมฺปสสฺ    นานุชานามิ    ต   กสิฺส   เหตุ   อ ฺถา   
หิ อานนฺท ตถาคตสฺส มหากมฺมวิภงฺเค าณ โหติ ฯ   
     [๖๑๑]  ตตฺรานนฺท  ยวฺาย  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา เอวมาห   
นตฺถิ   กิร   โภ   กลฺยาณานิ   กมฺมานิ   นตฺถิ   สุจรติสฺส   วิปาโกติ   
อิทมสฺส   นานุชานามิ   ฯ   ย ฺจ   โข  โส  เอวมาห  อมาห  ปุคฺคล   
อทฺทส   อิธ   ปาณาติปาตา   ปฏิวิรต   อทินฺนาทานา   ปฏิวิรต  ฯเปฯ   
สมฺมาทิฏ ึ    กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   ปสฺสามิ   อปาย   ทุคฺคตึ   
วินิปาต    นริย   อุปปนฺนนฺติ   อิทมสสฺ   อนุชานามิ   ฯ   ย ฺจ   โข   
โส   เอวมาห   โย   กิร  โภ  ปาณาติปาตา  ปฏิวิรโต  อทินฺนาทานา   
ปฏิวิรโต    ฯเปฯ    สมฺมาทิฏ ี    สพฺโพ    โส    กายสฺส   เภทา   
ปรมฺมรณา    อปาย    ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปชฺชตีติ   อิทมสฺส   
นานุชานามิ   ฯ  ยมฺป  โส  เอวมาห  เย  เอว  ชานนติฺ  เต  สมฺมา   
ชานนฺติ   เย   อ ฺถา   ชานนฺติ   มิจฺฉา   เตส   าณนฺติ  อิทมฺปสฺส   
นานุชานามิ   ฯ   ยมฺป   โส   ยเทว  ตสฺส  สาม  าต  สาม  ทิฏ   
สาม   วิทิต   ตเทว   ตตฺถ   ถามสา   ปรามาสา  อภินิวิสฺส  โวหรติ    
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อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   อิทมปฺสฺส   นานุชานามิ  ต  กสิฺส  เหตุ   
อ ฺถา หิ อานนฺท ตถาคตสฺส มหากมฺมวิภงฺเค าณ โหติ ฯ   
     [๖๑๒]  ตตฺรานนฺท  ยวฺาย  ปุคฺคโล  อิธ  ปาณาติปาตี อทินฺนาทายี   
ฯเปฯ    มิจฺฉาทิฏ ี    กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   อปาย   ทุคฺคตึ4   
วินิปาต   นิรย   อุปปชฺชติ   ปุพฺเพ   วาสฺส   ต  กต  โหติ  ปาปกมฺม   
ทุกฺขเวทนีย   ปจฺฉา   วาสฺส   ต   กต   โหติ  ปาปกมฺม  ทุกฺขเวทนีย   
มรณกาเล    วาสฺส   โหติ   มิจฺฉาทิฏ ิ   สมตฺตา   สมาทินฺนา   เตน   
โส   กายสฺส   เภทา   ปรมมฺรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   
อุปปชฺชติ   ฯ   ย ฺจ   โข   โส  อิธ  ปาณาติปาตี  โหติ  อทินฺนาทายี   
โหติ   ฯเปฯ   มิจฺฉาทิฏ ี   โหติ   ฯ   ตสฺส  ทฏิเว  ธมฺเม  วิปาก   
ปฏิสเวเทติ อุปปชฺเช ๑ วา อปเร วา ปริยาเย ฯ   
     [๖๑๓]  ตตฺรานนฺท  ยวฺาย  ปุคฺคโล  อิธ  ปาณาติปาตี อทินฺนาทายี   
ฯเปฯ   มิจฺฉาทิฏ ี   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   สคุตึ  สคฺค  โลก   
อุปปชฺชติ   ปุพฺเพ   วาสฺส   ต   กต   โหติ   กลฺยาณกมฺม  สุขเวทนีย   
ปจฺฉา   วาสฺส   ต   กต   โหติ   กลฺยาณกมฺม  สุขเวทนีย  มรณกาเล   
วาสฺส   โหติ   สมฺมาทิฏ ิ   สมตฺตา   สมาทินฺนา   เตน  โส  กายสฺส   
เภทา   ปรมฺมรณา   สุคตึ   สคฺค  โลก  อุปปชฺชติ  ฯ  ย ฺจ  ๒  โข   
โส   อิธ   ปาณาติปาตี   โหติ   อทินฺนาทายี  โหติ  ฯเปฯ  มิจฺฉาทิฏ ี   
โหติ   ฯ   ตสฺส   ทิฏเว   ธมฺเม   วิปาก   ปฏิสเวเทติ   อุปปชฺเช   
วา อปเร วา ปริยาเย ฯ   
#๑ โป. อุปปชฺชติ ฯ ม. อุปปชฺช ฯ ย.ุ อุปปชฺช ฯ  ๒ ยุ. สเจ โข ฯ    
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     [๖๑๔]  ตตฺรานนฺท  ยวฺาย  ปุคฺคโล  อิธ  ปาณาติปาตา  ปฏิวิรโต   
อทินฺนาทานา    ปฏิวิรโต    ฯเปฯ    สมฺมาทิฏ ี    กายสฺส    เภทา   
ปรมฺมรณา     สุคตึ    สคฺค    โลก    อุปปชฺชติ    ปพฺุเพ    วาสฺส   
ต   กต   โหติ   กลฺยาณกมฺม   สุขเวทนีย   ปจฺฉา   วาสฺส   ต  กต   
โหติ   กลฺยาณกมฺม   สุขเวทนีย   มรณกาเล   วาสฺส  โหติ  สมฺมาทิฏ ิ   
สมตฺตา   สมาทินฺนา   เตน   โส   กายสฺส   เภทา  ปรมฺมรณา  สุคตึ   
สคฺค   โลก   อุปปชฺชติ   ฯ   ย ฺจ   โข   โส   อิธ   ปาณาติปาตา   
ปฏิวิรโต   โหติ   อทินฺนาทานา   ปฏวิิรโต   โหติ   ฯเปฯ  สมฺมาทิฏ ี   
โหติ   ฯ   ตสฺส   ทิฏเว   ธมฺเม   วิปาก   ปฏิสเวเทติ   อุปปชฺเช   
วา อปเร วา ปริยาเย ฯ   
     [๖๑๕]  ตตฺรานนฺท  ยวฺาย  ปุคฺคโล  อิธ  ปาณาติปาตา  ปฏิวิรโต   
อทินฺนาทานา    ปฏิวิรโต    ฯเปฯ    สมฺมาทิฏ ี    กายสฺส    เภทา   
ปรมฺมรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย  อุปปชชฺติ  ปุพฺเพ  วาสฺส   
ต   กต   โหติ   ปาปกมฺม  ทุกฺขเวทนีย  ปจฺฉา  วาสฺส  ต  กต  โหติ   
ปาปกมฺม   ทกฺุขเวทนีย   มรณกาเล   วาสฺส  โหติ  มิจฺฉาทิฏ ิ  สมตฺตา   
สมาทินฺนา   เตน   โส   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา  อปาย  ทุคฺคตึ   
วินิปาต   นิรย   อุปปชฺชติ   ฯ   ย ฺจ   โข   โส  อิธ  ปาณาติปาตา   
ปฏิวิรโต   โหติ   อทินฺนาทานา   ปฏวิิรโต   โหติ   ฯเปฯ  สมฺมาทิฏ ี   
โหติ   ฯ   ตสฺส   ทิฏเว  ธมฺเม  วิปาก  ปฏิสเวเทติ  อุปปชฺเช  วา   
อปเร วา ปรยิาเย ฯ    
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     [๖๑๖]   อิติ   โข   อานนฺท   อตฺถิ  กมฺม  อภพฺพ  อภพฺพาภาส   
อตฺถิ     กมฺม    อภพฺพ    ภพฺพาภาส    อตฺถิ    กมฺม    ภพฺพ ฺเจว   
ภพฺพาภาส ฺจ อตฺถิ กมฺม ภพฺพ อภพฺพาภาสนฺติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมโน   อายสฺมา   อานนฺโท   ภควโต   
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ   
               มหากมฺมวิภงฺคสุตฺต นิฏ ิต ฉฏ ฯ   
                      ___________                                                  
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                     สฬายตนวิภงฺคสุตฺต   
     [๖๑๗]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ   ภิกฺขโวติ  ฯ  ภทนฺเตติ  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ   
ภควา    เอตทโวจ   สฬายตนวิภงฺค   โว   ภิกฺขเว   เทสิสฺสามิ   ต   
สุณาถ   สาธุก   มนสิกโรถ   ภาสิสฺสามีติ   ฯ  เอวมฺภนฺเตติ  โข  เต   
ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๖๑๘]    ภควา    เอตทโวจ    ฉ   อชฺฌตฺติกานิ   อายตนานิ   
เวทิตพฺพานิ   ฉ   พาหิรานิ   อายตนานิ  เวทิตพฺพานิ  ฉ  วิ ฺาณกายา   
เวทิตพฺพา    ฉ    ผสฺสกายา    เวทิตพฺพา   อฏารส   มโนปวิจารา   
เวทิตพฺพา     ฉตฺตึส     สตฺตปทา    เวทติพฺพา    ตตฺรีท    นิสฺสาย   
อิท   ปชหถ   ตโย   สติปฏานา  ยทรโิย  เสวติ  ยทริโย  เสวมาโน   
สตฺถา    คณมนุสาสิตุมรหติ    โส   วุจฺจติ   โยคฺคาจริยาน   อนุตฺตโร   
ปุริสทมฺมสารถีติ อยมุทฺเทโส สฬายตนวิภงฺคสฺส ฯ   
     [๖๑๙]   ฉ   อชฌฺตฺติกานิ   อายตนานิ   เวทิตพฺพานีติ  อิติ  โข   
ปเนต   วุตฺต   ฯ   กิ ฺเจต  ปฏิจฺจ  วุตฺต  ฯ  จกฺขฺวายตน  โสตายตน   
ฆานายตน   ชิวฺหายตน   กายายตน   มนายตน   ฯ   ฉ   อชฺฌตฺติกานิ   
อายตนานิ เวทิตพฺพานีติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ   
     [๖๒๐]  ฉ  พาหิรานิ  อายตนานิ  เวทิตพฺพานีติ  อิติ  โข  ปเนต    
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วุตฺต   ฯ   กิ ฺเจต  ปฏิจฺจ  วุตฺต  ฯ  รูปายตน  สทฺทายตน  คนฺธายตน   
รสายตน   โผฏพฺพายตน   ธมฺมายตน   ฯ   ฉ   พาหิรานิ  อายตนานิ   
เวทิตพฺพานีติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ   
     [๖๒๑]  ฉ  วิ ฺาณกายา  เวทิตพฺพาติ  อิติ  โข  ปเนต  วุตฺต ฯ   
กิ ฺเจต   ปฏจฺิจ   วุตฺต   ฯ   จกฺขุวิ ฺาณ   โสตวิ ฺาณ   ฆานวิ ฺาณ   
ชิวฺหาวิ ฺาณ    กายวิ ฺาณ    มโนวิ ฺาณ    ฯ    ฉ   วิ ฺาณกายา   
เวทิตพฺพาติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ   
     [๖๒๒]   ฉ  ผสฺสกายา  เวทิตพฺพาติ  อิติ  โข  ปเนต  วุตฺต  ฯ   
กิ ฺเจต   ปฏจฺิจ   วุตฺต   ฯ  จกฺขุสมฺผสฺโส  โสตสมฺผสฺโส  ฆานสมฺผสฺโส   
ชิวฺหาสมฺผสฺโส       กายสมฺผสฺโส      มโนสมฺผสฺโส      ฯ      ฉ   
ผสฺสกายา เวทิตพฺพาติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ   
     [๖๒๓]   อฏารส   มโนปวิจารา  เวทิตพฺพาติ  อิติ  โข  ปเนต   
วุตฺต  ฯ  กิ ฺเจต  ปฏิจฺจ  วุตฺต  ฯ  จกฺขุนา  รูป ทิสฺวา โสมนสฺสฏานีย   
รูป    อุปวิจรติ    โทมนสฺสฏานีย    รปู   อุปวิจรติ   อุเปกฺขฏานีย   
รูป  อุปวิจรติ  ฯ  โสเตน  สทฺท สุตฺวา ... ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ...   
ชิวฺหาย  รส  สายิตฺวา  ...  กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ... มนสา ธมมฺ   
วิ ฺาย    โสมนสฺสฏานีย   ธมฺม   อุปวิจรติ   โทมนสฺสฏานีย   ธมฺม   
อุปวิจรติ  อุเปกฺขฏานีย  ธมฺม  อุปวิจรติ  ฯ  อิติ  ฉ  โสมนสฺสูปวิจารา   
ฉ   โทมนสฺสูปวิจารา   ฉ  อุเปกฺขูปวิจารา  ฯ  อฏารส  มโนปวิจารา   
เวทิตพฺพาติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ    
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     [๖๒๔]  ฉตฺตึส  สตฺตปทา  เวทิตพฺพาติ  อิติ  โข  ปเนต  วุตฺต ฯ   
กิ ฺเจต  ปฏิจฺจ  วุตฺต  ฯ  ฉ  เคหสิตานิ  โสมนสฺสานิ  ฉ เนกฺขมฺมสิตานิ   
โสมนสฺสานิ    ฉ    เคหสิตานิ    โทมนสฺสานิ    ฉ    เนกฺขมฺมสิตานิ   
โทมนสฺสานิ ฉ เคหสิตา อุเปกฺขา ฉ เนกฺขมฺมสิตา อุเปกฺขา ฯ   
     [๖๒๕]  ตตฺถ  กตมานิ ฉ เคหสิตานิ โสมนสฺสานิ ฯ จกฺขุวิ ฺเยฺยาน   
รูปาน       อิฏาน       กนฺตาน       มนาปาน       มโนรมาน   
โลกามิสปฏสิยุตฺตาน   ปฏิลาภ   วา   ปฏิลาภโต   สมนุปสฺสโต   ปุพฺเพ   
วา    ปฏิลทฺธปุพฺพ   อตีต   นิรุทฺธ   วิปริณต   สมนสฺุสรโต   อุปปฺชฺชติ   
โสมนสฺส   ย   เอวรูป   โสมนสฺส  อิท  วุจฺจติ  เคหสิต  โสมนสสฺ  ฯ   
โสตวิ ฺเยฺยาน  สทฺทาน  ...  ฆานวิ ฺเยฺยาน  คนฺธาน  ...  ชวฺิหา-   
วิ ฺเยฺยาน   รสาน  ...  กายวิ ฺเยฺยาน  โผฏพฺพาน  ...  มโน-   
วิ ฺเยฺยาน    ธมฺมาน    อิฏาน    กนตฺาน   มนาปาน   มโนรมาน   
โลกามิสปฏสิยุตฺตาน   ปฏิลาภ   วา   ปฏิลาภโต   สมนุปสฺสโต   ปุพฺเพ   
วา    ปฏิลทฺธปุพฺพ   อตีต   นิรุทฺธ   วิปริณต   สมนสฺุสรโต   อุปปฺชฺชติ   
โสมนสฺส   ย   เอวรูป   โสมนสฺส  อิท  วุจฺจติ  เคหสิต  โสมนสสฺ  ฯ   
อิมานิ ฉ เคหสิตานิ โสมนสฺสานิ ฯ   
     [๖๒๖]  ตตฺถ  กตมานิ  ฉ  เนกฺขมฺมสิตานิ  โสมนสฺสานิ  ฯ รูปาน   
เตฺวว   อนิจฺจต   วิทิตฺวา   วิปริณามวิราคนิโรธ   ปุพฺเพ   เจว  รูปา   
เอตรหิ   จ   สพฺเพ   เต   รูปา   อนิจฺจา   ทุกฺขา  วิปริณามธมฺมาติ   
เอวเมต    ยถาภูต    สมฺมปฺป ฺาย    ปสฺสโต   อุปฺปชฺชติ   โสมนสฺส    
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ย    เอวรูป   โสมนสฺส   อิท   วุจฺจติ   เนกฺขมฺมสิต   โสมนสฺส   ฯ   
สทฺทาน   เตฺวว   ฯเปฯ   คนฺธาน  เตฺวว  ...  รสาน  เตฺวว  ...   
โผฏพฺพาน    เตฺวว    ...    ธมฺมาน   เตฺวว   อนิจฺจต   วิทิตฺวา   
วิปริณามวิราคนิโรธ  ปุพฺเพ  เจว  ธมฺมา  เอตรหิ  จ  สพฺเพ เต ธมฺมา   
อนิจฺจา   ทุกขฺา   วิปริณามธมฺมาติ   เอวเมต   ยถาภตู   สมฺมปฺป ฺาย   
ปสฺสโต   อุปฺปชฺชติ   โสมนสฺส   ย   เอวรูป   โสมนสฺส   อิท  วุจฺจติ   
เนกฺขมฺมสิต โสมนสฺส ฯ อิมานิ ฉ เนกฺขมฺมสิตานิ โสมนสฺสานิ ฯ   
     [๖๒๗]  ตตฺถ  กตมานิ ฉ เคหสิตานิ โทมนสฺสานิ ฯ จกฺขุวิ ฺเยฺยาน   
รูปาน   อิฏาน   กนฺตาน   มนาปาน   มโนรมาน  โลกามิสปฏิสยุตฺตาน   
อปฺปฏิลาภ       วา      อปฺปฏิลาภโต      สมนุปสฺสโต      ปุพฺเพ   
วา   อปฺปฏลิทฺธปุพฺพ   อตีต   นิรุทฺธ   วิปริณต   สมนุสฺสรโต  อุปฺปชฺชติ   
โทมนสฺส   ย   เอวรูป   โทมนสฺส  อิท  วุจฺจติ  เคหสิต  โทมนสสฺ  ฯ   
โสตวิ ฺเยฺยาน  สทฺทาน  ...  ฆานวิ ฺเยฺยาน  คนฺธาน  ...  ชวฺิหา-   
วิ ฺเยฺยาน   รสาน  ...  กายวิ ฺเยฺยาน  โผฏพฺพาน  ...  มโน-   
วิ ฺเยฺยาน    ธมฺมาน    อิฏาน    กนตฺาน   มนาปาน   มโนรมาน   
โลกามิสปฏสิยุตฺตาน    อปฺปฏิลาภ    วา    อปฺปฏลิาภโต   สมนุปสฺสโต   
ปุพฺเพ    วา   อปฺปฏิลทฺธปพฺุพ   อตีต   นิรุทฺธ   วิปรณิต   สมนุสสฺรโต   
อุปฺปชฺชติ   โทมนสฺส   ย   เอวรูป   โทมนสฺส   อิท   วุจฺจติ  เคหสิต   
โทมนสฺส ฯ อิมานิ ฉ เคหสิตานิ โทมนสฺสานิ ฯ   
     [๖๒๘]   ตตฺถ   กตมานิ   ฉ   เนกฺขมฺมสิตานิ   โทมนสฺสานิ  ฯ    
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รูปาน    เตฺวว    อนิจฺจต    วิทิตฺวา    วิปริณามวิราคนิโรธ   ปุพฺเพ   
เจว  รูปา  เอตรหิ  จ  สพฺเพ  เต รูปา อนิจฺจา ทุกฺขา วิปริณามธมฺมาติ   
เอวเมต      ยถาภูต      สมมฺปฺป ฺาย      ทิสฺวา      อนุตฺตเรสุ   
วิโมกฺเขสุ  ปห  อุปฏาเปติ  กทาสฺสุ  ๑  นามห  ตทายตน  อุปสมฺปชฺช   
วิหริสฺสามิ   ยทริยา   เอตรหิ   อายตน   อุปสมฺปชชฺ   วิหรนฺตีติ   อิติ   
อนุตฺตเรสุ    วิโมกฺเขสุ    ปห   อุปฏาปยโต   อุปฺปชฺชติ   ปหปจฺจยา   
โทมนสฺส    ย    เอวรูป    โทมนสฺส    อิท    วุจฺจติ   เนกฺขมฺมสิต   
โทมนสฺส ฯ สทฺทาน เตฺวว ... รสาน เตฺวว ... โผฏพฺพาน เตฺวว ...   
ธมฺมาน   เตฺวว   อนิจฺจต   วิทิตฺวา   วิปริณาม  วิราค  นิโรธ  ปุพฺเพ   
เจว   ธมฺมา   เอตรหิ   จ   สพฺเพ   เต   ธมฺมา   อนิจฺจา  ทุกฺขา   
วิปริณามธมฺมาติ   เอวเมต   ยถาภูต   สมฺมปฺป ฺาย  ทิสฺวา  อนุตฺตเรสุ   
วิโมกฺเขสุ  ปห  อุปฏาเปติ  กทาสฺสุ  ๒  นามห  ตทายตน  อุปสมฺปชฺช   
วิหริสฺสามิ   ยทริยา   เอตรหิ   อายตน   อุปสมฺปชชฺ   วิหรนฺตีติ   อิติ   
อนุตฺตเรสุ    วิโมกฺเขสุ    ปห   อุปฏาปยโต   อุปฺปชฺชติ   ปหปจฺจยา   
โทมนสฺส    ย    เอวรูป    โทมนสฺส    อิท    วุจฺจติ   เนกฺขมฺมสิต   
โทมนสฺส ฯ อิมานิ ฉ เนกฺขมฺมสิตานิ โทมนสฺสานิ ฯ   
     [๖๒๙]   ตตฺถ  กตมา  ฉ  เคหสิตา  อุเปกฺขา  ฯ  จกฺขุนา  รูป   
ทิสฺวา  อุปฺปชฺชติ  อุเปกฺขา  พาลสฺส มฬฺูหสฺส [๓] ปุถุชชฺนสฺส อโนธิชินสฺส   
อวิปากชินสฺส       อนาทีนวทสฺสาวิโน      อสฺสุตวโต      ปุถชุชฺนสฺส   
ยา   เอวรูปา   อุเปกฺขา  รปู  สา  นาติวตฺตติ  ตสฺมา  สา  อุเปกฺขา   
#๑-๒ โป. ม. กุทาสฺสุ ฯ  ๓ โป. เอตฺถนฺตเร มนฺทสฺสาติ อตฺถิ ฯ    
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เคหสิตาติ   วุจฺจติ   ฯ   โสเตน   สทฺท  สุตฺวา  ...  ฆาเนน  คนฺธ   
ฆายิตฺวา  ...  ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ... กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ...f   
มนสา    ธมมฺ    วิ ฺาย    อุปฺปชฺชติ   อุเปกฺขา   พาลสฺส   มูฬฺหสฺส   
[๑]    ปุถชฺุชนสฺส    อโนธิชินสฺส   อวิปากชินสฺส   อนาทีนวทสฺสาวิโน   
อสฺสุตวโต   ปุถุชชฺนสฺส  ยา  เอวรูปา  อุเปกฺขา  ธมฺม  สา  นาติวตฺตติ   
ตสฺมา   สา   อุเปกฺขา   เคหสิตาติ   วุจฺจติ   ฯ  อิมา  ฉ  เคหสิตา   
อุเปกฺขา ฯ   
     [๖๓๐]   ตตฺถ   กตมา   ฉ  เนกฺขมฺมสิตา  อุเปกฺขา  ฯ  รูปาน   
เตฺวว   อนิจฺจต   วิทิตฺวา   วิปริณามวิราคนิโรธ   ปุพฺเพ   เจว  รูปา   
เอตรหิ   จ   สพฺเพ   เต   รูปา   อนิจฺจา   ทุกฺขา  วิปริณามธมฺมาติ   
เอวเมต    ยถาภูต    สมฺมปฺป ฺาย    ปสฺสโต   อุปฺปชฺชติ   อุเปกฺขา   
ยา   เอวรูปา   อุเปกฺขา  รปู  สา  นาติวตฺตติ  ตสฺมา  สา  อุเปกฺขา   
เนกฺขมฺมสิตาติ  วุจฺจติ  ฯ  สทฺทาน  เตฺวว  ...  คนฺธาน  เตฺวว  ...   
รสาน  เตฺวว  ...  โผฏพฺพาน  เตฺวว  ...  ธมฺมาน  เตฺวว อนิจฺจต   
วิทิตฺวา    วิปริณามวิราคนิโรธ   ปุพฺเพ   เจว   ธมมฺา   เอตรหิ   จ   
สพฺเพ  เต  ธมฺมา  อนิจฺจา  ทุกฺขา  วิปรณิามธมฺมาติ  เอวเมต  ยถาภูต   
สมฺมปฺป ฺาย     ปสฺสโต    อุปฺปชชฺติ    อุเปกฺขา    ยา    เอวรปูา   
อุเปกฺขา   ธมฺม  สา  นาติวตฺตติ  ตสฺมา  สา  อุเปกฺขา  เนกฺขมฺมสิตาติ   
วุจฺจติ    ฯ    อิมา    ฉ    เนกฺขมฺมสิตา    อุเปกฺขา   ฯ   ฉตฺตึส   
สตฺตปทา เวทิตพฺพาติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ   
#๑ โป. เอตฺถนฺตเร มนฺทสฺสาติ อตฺถิ ฯ    
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     [๖๓๑]  ตตฺรีท  นิสฺสาย  อิท  ปชหถาติ  อิติ  โข  ปเนต วุตฺต ฯ   
กิ ฺเจต   ปฏจฺิจ   วุตฺต   ฯ   ตตฺร  ภิกฺขเว  ยานิ  ฉ  เนกฺขมฺมสิตานิ   
โสมนสฺสานิ   ตานิ   นิสสฺาย   ตานิ   อาคมฺม   ยานิ   ฉ  เคหสิตานิ   
โสมนสฺสานิ   ตานิ   ปชหถ   ตานิ   สมติกฺกมถ   เอวเมเตส   ปหาน   
โหติ   เอวเมเตส   สมติกฺกโม   โหติ   ฯ   ตตฺร  ภิกฺขเว  ยานิ  ฉ   
เนกฺขมฺมสิตานิ   โทมนสฺสานิ   ตานิ   นิสฺสาย  ตานิ  อาคมฺม  ยานิ  ฉ   
เคหสิตานิ   โทมนสฺสานิ   ตานิ   ปชหถ  ตานิ  สมติกฺกมถ  เอวเมเตส   
ปหาน   โหติ   เอวเมเตส   สมติกฺกโม   โหติ   ฯ   ตตฺร   ภิกฺขเว   
ยา   ฉ   เนกขฺมฺมสิตา  อุเปกฺขา  ตา  นสิฺสาย  ตา  อาคมฺม  ยา  ฉ   
เคหสิตา    อุเปกฺขา    ตา   ปชหถ   ตา   สมติกฺกมถ   เอวเมตาส   
ปหาน   โหติ   เอวเมตาส  สมติกฺกโม  โหติ  ฯ  ตตฺร  ภิกฺขเว  ยานิ   
ฉ   เนกฺขมฺมสิตานิ   โสมนสฺสานิ   ตานิ  นิสฺสาย  ตานิ  อาคมฺม  ยานิ   
ฉ    เนกฺขมฺมสิตานิ   โทมนสฺสานิ   ตานิ   ปชหถ   ตานิ   สมติกกฺมถ   
เอวเมเตส   ปหาน   โหติ   เอวเมเตส   สมติกฺกโม  โหติ  ฯ  ตตฺร   
ภิกฺขเว   ยา   ฉ  เนกฺขมฺมสิตา  อุเปกฺขา  ตา  นิสฺสาย  ตา  อาคมฺม   
ยานิ   ฉ   เนกฺขมฺมสิตานิ  โสมนสฺสานิ  ตานิ  ปชหถ  ตานิ  สมติกฺกมถ   
เอวเมเตส ปหาน โหติ เอวเมเตส สมติกฺกโม โหติ ฯ   
     [๖๓๒]   อตฺถิ   ภิกฺขเว  อุเปกฺขา  นานตฺตา  นานตฺตสิตา  อตฺถิ   
อุเปกฺขา   เอกตฺตา   เอกตฺตสิตา   ฯ   กตมา  จ  ภิกฺขเว  อุเปกฺขา   
นานตฺตา   นานตฺตสิตา   ฯ   อตฺถิ   ภิกขฺเว   อุเปกฺขา  รูเปสุ  อตฺถิ    
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สทฺเทสุ   อตฺถิ   คนฺเธสุ   อตฺถิ  รเสส ุ อตฺถิ  โผฏพฺเพสุ  [๑]  ฯ   
อย    ภิกฺขเว   อุเปกฺขา   นานตฺตา   นานตฺตสิตา   ฯ   กตมา   จ   
ภิกฺขเว   อุเปกฺขา  เอกตฺตา  เอกตฺตสิตา  ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  อุเปกฺขา   
อากาสาน ฺจายตนนิสฺสิตา     อตฺถิ     วิ ฺาณ ฺจายตนนิสฺสิตา     อตฺถ ิ  
อากิ ฺจ ฺายตนนิสฺสิตา     อตฺถ ิ    เนวส ฺานาส ฺายตนนิสฺสิตา    ฯ   
อย  ภิกฺขเว  อุเปกฺขา  เอกตฺตา  เอกตฺตสิตา  ฯ  ตตฺร  ภิกฺขเว  ยาย   
อุเปกฺขา  เอกตฺตา  เอกตฺตสิตา  ต  นิสสฺาย  ต  อาคมฺม ยาย อุเปกฺขา   
นานตฺตา    นานตฺตสิตา   ต   ปชหถ   ต   สมติกฺกมถ   เอวเมติสฺสา   
ปหาน  โหติ  เอวเมติสฺสา  สมติกฺกโม  โหติ  ฯ  อตมฺมยต  ๒ ภิกฺขเว   
นิสฺสาย   อตมฺมยต   อาคมฺม   ยาย   อุเปกฺขา  เอกตฺตา  เอกตฺตสิตา   
ต   ปชหถ   ต   สมติกฺกมถ  เอวเมติสฺสา  ปหาน  โหติ  เอวเมติสฺสา   
สมติกฺกโม   โหติ   ฯ   ตตฺรีท   นิสฺสาย   อิท   ปชหถาติ  อิติ  ยนตฺ   
วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ   
     [๖๓๓]   ตโย  สติปฏานา  ยทริโย  เสวติ  ยทริโย  เสวมาโน   
สตฺถา   คณมนุสาสิตุมรหตีติ   อิติ   โข   ปเนต   วุตฺต   ฯ   กิ ฺเจต   
ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ   
     [๖๓๔]  อิติ  ๓  ภิกฺขเว สตฺถา สาวกาน ธมฺม เทเสติ อนุกมฺปโก   
หิเตสี   อนุกมฺป   อุปาทาย   อิท  โว  หิตาย  อิท  โว  สุขายาติ  ฯ   
ตสฺส  สาวกา  น  สุสฺสุยนติฺ  ๔  น  โสต  โอทหนฺติ  น  อ ฺา  จิตฺต   
#๑ โป. เอตฺถนฺตเร อตฺถิ ธมฺเมสูติ ทิสฺสติ ฯ  ๒ อนุปทวคฺคสฺส สปฺปุริสสุตฺเต ปน   
#อคมฺมยตาติ ทิสฺสติ ฯ  ๓ ม. ยุ. อิธ. ฯ ๔ โป. ม. ย.ุ สพฺพตฺถ สุสฺสูสนฺติ ฯ    
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อุปฏเปนฺติ    โวกฺกมฺม    จ   สตฺถุ   สาสนา   วตฺตนฺติ   ฯ   ตตฺร   
ภิกฺขเว   ตถาคโต   น   เจว   อตฺตมโน   โหติ   น   จ  อตฺตมนต   
ปฏิสเวเทติ   อนวสฺสุโต   จ   วิหรติ   สโต  สมฺปชาโน  อิท  ภิกขฺเว   
ปม    สติปฏาน    ยทรโิย   เสวติ   ยทริโย   เสวมาโน   สตฺถา   
คณมนุสาสิตุมรหติ ฯ   
     [๖๓๕]   ปุน   จปร   ภิกฺขเว  สตฺถา  สาวกาน  ธมฺม  เทเสติ   
อนุกมฺปโก   หิเตสี   อนุกมฺป   อุปาทาย   อิท   โว  หิตาย  อิท  โว   
สุขายาติ   ฯ   ตสฺส   เอกจฺเจ   สาวกา   น   สุสฺสุยนติฺ   น  โสต   
โอทหนฺติ    น    อ ฺา   จิตฺต   อุปฏเปนฺติ   โวกกฺมฺม   จ   สตฺถุ   
สาสนา   วตฺตนฺติ   ฯ   เอกจฺเจ   สาวกา  สุสฺสุยนฺติ  โสต  โอทหนฺติ   
อ ฺา    จิตฺต    อุปฏเปนฺติ    น   จ   โวกฺกมฺม   สตฺถุ   สาสนา   
วตฺตนฺติ   ฯ   ตตฺร  ภิกฺขเว  ตถาคโต  น  เจว  อตฺตมโน  ๑  โหติ   
น   จ   อตฺตมนต   ปฏิสเวเทติ   น   จ   อนตฺตมโน   โหติ  น  จ   
อนตฺตมนต     ปฏิสเวเทติ     อตฺตมนต ฺจ     อนตฺตมนต ฺจ    ตทุภย   
อภินิวชฺเชตฺวา   อุเปกฺขโก   วิหรติ   สโต   สมฺปชาโน   อิท   วุจฺจติ   
ภิกฺขเว   ทุติย  สติปฏาน  ยทริโย  เสวติ  ยทริโย  เสวมาโน  สตฺถา   
คณมนุสาสิตุมรหติ ฯ   
     [๖๓๖]   ปุน   จปร   ภิกฺขเว  สตฺถา  สาวกาน  ธมฺม  เทเสติ   
อนุกมฺปโก   หิเตสี   อนุกมฺป   อุปาทาย   อิท   โว  หิตาย  อิท  โว   
สุขายาติ   ฯ   ตสฺส   สาวกา   สุสฺสุยนติฺ   โสต   โอทหนฺติ   อ ฺา   
#๑ ม. น เจว อนตฺตมโน โหติ น จ อนตฺตมนต ปฏิสเวเทติ น จ อตฺตมโน โหติ น   
#จ อตฺตมนต ปฏิสเวเทติ อนตฺตมนตา จ อตฺตมนตา จ ...    
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จิตฺต   อุปฏเปนฺติ   น   จ   โวกฺกมฺม   สตฺถุ   สาสนา  วตฺตนฺติ  ฯ   
ตตฺร    ภิกฺขเว    ตถาคโต    อตฺตมโน   เจว   โหติ   อตฺตมนต ฺจ   
ปฏิสเวเทติ   อนวสฺสุโต   จ   วิหรติ   สโต   สมฺปชาโน  อิท  วุจฺจติ   
ภิกฺขเว   ตติย  สติปฏาน  ยทริโย  เสวติ  ยทรโิย  เสวมาโน  สตฺถา   
คณมนุสาสิตุมรหติ   ฯ   ตโย   สติปฏานา   ยทริโย   เสวติ  ยทริโย   
เสวมาโน   สตฺถา   คณมนุสาสิตุมรหตีติ   อิติ   ยนฺต   วุตฺต   อิทเมต   
ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ   
     [๖๓๗]   โส   วุจฺจติ  โยคฺคาจริยาน  อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถีติ   
อิติ   โข   ปเนต   วุตฺต   ฯ  กิ ฺเจต  ปฏิจฺจ  วุตฺต  ฯ  หตฺถิทมเกน   
ภิกฺขเว   หตฺถิทมฺโม   สาริโต   เอกเยว   ทิส   ธาวติ  ปุรตฺถิม  วา   
ปจฺฉิม   วา   อุตฺตร   วา   ทกฺขิณ   วา   ฯ   อสฺสทมเกน  ภิกฺขเว   
อสฺสทมฺโม   สาริโต   เอกเยว   ทิส   ธาวติ   ปุรตฺถิม   วา  ปจฺฉิม   
วา   อุตฺตร   วา   ทกฺขิณ   วา   ฯ   โคทมเกน  ภิกฺขเว  โคทมฺโม   
สาริโต   เอกเยว   ทิส   ธาวติ   ปุรตฺถิม   วา  ปจฺฉิม  วา  อุตฺตร   
วา  ทกฺขิณ  วา  ฯ  ตถาคเตน  [๑]  ภิกขฺเว อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
ปุริสทมฺโม    สาริโต   อฏ   ทิสา   วิธาวติ   รูป   รปูานิ   ปสฺสติ   
อย   ปมา   ทิสา   ฯ   อชฌฺตฺต   อรูปส ฺ ี  พหิทฺธา  รูปานิ  ปสฺสติ   
อย   ทุติยา   ทิสา   ฯ   สภุนฺเตว   อธิมุตฺโต   โหติ   อย   ตติยา   
ทิสา   ฯ   สพฺพโส   รูปส ฺาน   สมติกฺกมา   ปฏิฆส ฺาน  อฏงฺคมา   
นานตฺตส ฺาน   อมนสิการา   อนนฺโต   อากาโสติ   อากาสาน ฺจายตน   
#๑ ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท อตฺถิ ฯ    
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อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    อย    จตุตฺถา    ๑    ทิสา   ฯ   สพฺพโส   
อากาสาน ฺจายตน    สมติกฺกมฺม   อนนฺต   วิ ฺาณนฺติ   วิ ฺาณ ฺจายตน   
อุปสมฺปชฺช     วิหรติ     อย     ป ฺจมี     ทิสา     ฯ    สพฺพโส   
วิ ฺาณ ฺจายตน     สมติกฺกมฺม     นตฺถิ     กิ ฺจีติ    อากิ ฺจ ฺายตน   
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   อย   ฉฏา   ทิสา  ฯ  สพฺพโส  อากิ ฺจ ฺายตน   
สมติกฺกมฺม       เนวส ฺานาส ฺายตน       อุปสมฺปชฺช       วิหรติ   
อย   สตฺตมี   ทิสา   ฯ   สพฺพโส   เนวส ฺานาส ฺายตน  สมติกฺกมฺม   
ส ฺาเวทยิตนิโรธ    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    อย   อฏมี   ทิสา   ฯ   
ตถาคเตน   ภิกฺขเว   อรหตา   สมฺมาสมฺพุทฺเธน   ปุริสทมฺโม   สาริโต   
อิมา   อฏ   ทิสา  วิธาวติ  ฯ  โส  วุจฺจติ  โยคฺคาจริยาน  อนุตฺตโร   
ปุริสทมฺมสารถีติ อิติ ยนตฺ วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
               สฬายตนวิภงฺคสุตฺต นิฏ ิต สตฺตม ฯ   
                      ___________   
#๑ ม. จตุตฺถี ฯ    
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                     อุทฺเทสวิภงฺคสุตฺต   
     [๖๓๘]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ   ภิกฺขโวติ  ฯ  ภทนฺเตติ  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ   
ภควา    เอตทโวจ    อุทฺเทสวิภงฺค   โว   ภิกฺขเว   เทสิสฺสามิ   ต   
สุณาถ   สาธุก   มนสิกโรถ   ภาสิสฺสามีติ   ฯ  เอวมฺภนฺเตติ  โข  เต   
ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๖๓๙]  ภควา  เอตทโวจ  ตถา  ตถา ภิกฺขเว ภิกฺขุ อุปปริกฺเขยฺย   
ยถา    ยถาสฺส    ๑    อุปปริกฺขโต    พหิทฺธา    จสฺส    วิ ฺาณ   
อวิกฺขิตฺต    อวิสฏ   อชฺฌตฺต   อสณฺ ิต   อนุปาทาย   น   ปริตสฺเสยฺย   
พหิทฺธา    ภิกฺขเว    วิ ฺาเณ   อวิกฺขิตฺเต   อวิสเฏ   สติ   อชฺฌตฺต   
อสณฺ ิเต   อนุปาทาย  อปริตสฺสโต  อายตึ  ชาติชรามรณทุกฺขสมุทยสมฺภโว   
น    โหตีติ    ฯ    อิทมโวจ    ภควา    อิท    วตฺวาน    สุคโต   
อุฏายาสนา วิหาร ปาวิสิ ฯ   
     [๖๔๐]  อถ  โข  เตส  ภิกฺขูน  อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต เอตทโหสิ   
อิท  โข  โน  อาวุโส  ภควา  สงฺขิตฺเตน  อุทฺเทส อุทฺทิสิตฺวา วิตฺถาเรน   
อตฺถ  อวิภชตฺิวา  อุฏายาสนา  วิหาร  ปวิฏโ  ตถา ตถา ภิกฺขเว ภิกฺขุ   
อุปปริกฺเขยฺย   ยถา   ยถาสฺส   อุปปริกขฺโต   พหิทฺธา   จสฺส  วิ ฺาณ   
อวิกฺขิตฺต    อวิสฏ   อชฺฌตฺต   อสณฺ ิต   อนุปาทาย   น   ปริตสฺเสยฺย   
#๑ ม. ยถา ยถา ฯ    
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พหิทฺธา    ภิกฺขเว    วิ ฺาเณ   อวิกฺขิตฺเต   อวิสเฏ   สติ   อชฺฌตฺต   
อสณฺ ิเต   อนุปาทาย  อปริตสฺสโต  อายตึ  ชาติชรามรณทุกฺขสมุทยสมฺภโว   
น     โหตีติ    โก    น ุ   โข    อิมสฺส    ภควตา    สงฺขิตฺเตน   
อุทฺเทสสฺส    อุทฺทิฏสฺส    วิตฺถาเรน   อตฺถ   อวิภตฺตสฺส   วิตฺถาเรน   
อตฺถ   วิภเชยฺยาติ   ฯ   อถ  โข  เตส  ภิกขฺูน  เอตทโหสิ  อย  โข   
อายสฺมา    มหากจฺจาโน    สตฺถ ุ  เจว   สวณฺณิโต   สมฺภาวิโต   จ   
วิ ฺ ูน    สพฺรหฺมจารีน    ปโหติ    จายสฺมา    มหากจฺจาโน   อิมสฺส   
ภควตา    สงฺขิตฺเตน    อุทฺเทสสฺส    อุทฺทิฏสฺส    วิตฺถาเรน   อตฺถ   
อวิภตฺตสฺส    วิตฺถาเรน    อตฺถ   วิภชิตุ   ยนฺนูน   มย   เยนายสฺมา   
มหากจฺจาโน   เตนุปสงฺกเมยฺยาม  อุปสงฺกมิตฺวา  อายสฺมนฺต  มหากจฺจาน   
เอตมตฺถ ปฏิปุจฺเฉยฺยามาติ ฯ   
     [๖๔๑]  อถ  โข  เต ภิกฺขู เยนายสฺมา มหากจฺจาโน เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา     อายสฺมตา     มหากจฺจาเนน     สทธฺึ     สมฺโมทึสุ   
สมฺโมทนีย    กถ    สาราณีย   วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทึส ุ  ฯ   
เอกมนฺต    นสิินฺนา    โข    เต    ภิกฺขู   อายสฺมนฺต   มหากจฺจาน   
เอตทโวจุ   อิท   โข   โน   อาวุโส   กจฺจาน   ภควา   สงฺขิตฺเตน   
อุทฺเทส   อุททฺิสิตฺวา  วิตฺถาเรน  อตฺถ  อวิภชิตฺวา  อุฏายาสนา  วิหาร   
ปวิฏโ   ตถา   ตถา   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   อุปปริกฺเขยฺย  ยถา  ยถาสฺส   
อุปปริกฺขโต    พหิทฺธา   จสฺส   วิ ฺาณ   อวิกฺขิตฺต   อวิสฏ   อชฌฺตฺต   
อสณฺ ิต   อนุปาทาย   น   ปริตสฺเสยฺย   พหิทฺธา   ภิกฺขเว   วิ ฺาเณ    
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อวิกฺขิตฺเต   อวิสเฏ   สติ   อชฺฌตฺต  อสณฺ ิเต  อนุปาทาย  อปริตสฺสโต   
อายตึ   ชาติชรามรณทุกขฺสมุทยสมฺภโว   น   โหตีติ   เตสนฺโน  อาวุโส   
กจฺจาน   อมฺหาก   อจิรปกฺกนฺตสฺส   ภควโต  เอตทโหสิ  อิท  โข  โน   
อาวุโส   ภควา   สงฺขิตฺเตน   อุทฺเทส   อุทฺทิสิตฺวา   วิตฺถาเรน  อตฺถ   
อวิภชิตฺวา    อุฏายาสนา   วิหาร   ปวิฏโ   ตถา   ตถา   ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ    อุปปริกฺเขยฺย   ยถา   ยถาสฺส   อุปปริกฺขโต   พหิทฺธา   จสฺส   
วิ ฺาณ    อวิกฺขิตฺต    อวิสฏ    อชฺฌตฺต    อสณฺ ิต   อนุปาทาย   น   
ปริตสฺเสยฺย   พหิทฺธา   ภิกฺขเว   วิ ฺาเณ   อวิกฺขิตฺเต   อวิสเฏ  สติ   
อชฺฌตฺต   อสณฺ ิเต   อนุปาทาย   อปริตสฺสโต   อายตึ   ชาติชรามรณ-   
ทุกฺขสมุทยสมฺภโว  น  โหตีติ  โก  นุ  โข  อิมสฺส  ภควตา  สงฺขิตฺเตน   
อุทฺเทสสฺส    อุทฺทิฏสฺส    วิตฺถาเรน   อตฺถ   อวิภตฺตสฺส   วิตฺถาเรน   
อตฺถ   วิภเชยฺยาติ   เตสนฺโน   อาวุโส   กจฺจาน  อมฺหาก  เอตทโหสิ   
อย  โข  อายสฺมา  มหากจฺจาโน  สตฺถุ  เจว  สวณฺณิโต  สมฺภาวิโต  จ   
วิ ฺ ูน    สพฺรหฺมจารีน    ปโหติ    จายสฺมา    มหากจฺจาโน   อิมสฺส   
ภควตา  สงฺขิตฺเตน  อุทฺเทสสฺส  อุทฺทิฏสฺส  วิตฺถาเรน  อตฺถ  อวิภตฺตสฺส   
วิตฺถาเรน   อตฺถ   วิภชิตุ   ยนฺนูน   มย   เยนายสฺมา   มหากจฺจาโน   
เตนุปสงฺกเมยฺยาม      อุปสงฺกมิตฺวา      อายสฺมนฺต      มหากจฺจาน   
เอตมตฺถ ปฏิปุจฺเฉยฺยามาติ วิภชตายสฺมา มหากจฺจาโนติ ฯ   
     [๖๔๒]   เสยฺยถาป   อาวุโส   ปรุิโส   สารตฺถิโก   สารคเวสี   
สารปริเยสน ฺจรมาโน   มหโต  รกฺุขสฺส  ติฏโต  สารวโต  อติกฺกมฺเมว    
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มูล   อติกฺกมฺม   ขนฺธ   สาขาปลาเส   สาร   ปริเยสิตพฺพ   ม ฺเยฺย   
เอว    สมฺปทมิท    อายสฺมนฺตาน   สตฺถริ   สมฺมุขีภูเต   ต   ภควนฺต   
อติสิตฺวา    อเมฺห    เอตมตฺถ   ปฏิปุจฺฉิตพฺพ   ม ฺถ   โส   หาวุโส   
ภควา   ชาน   ชานาติ   ปสฺส   ปสฺสติ  จกฺขุภูโต  าณภูโต  ธมฺมภูโต   
พฺรหฺมภูโต    วตฺตา   ปวตฺตา   อตฺถสฺส   นินฺเนตา   อมตสฺส   ทาตา   
ธมฺมสฺสามี  ตถาคโต  โส  เจว  ปเนตสฺส  กาโล  อโหสิ ย ภควนฺตเยว   
เอตมตฺถ   ปฏิปุจฺเฉยฺยาถ   ยถา   โน  ๑  ภควา  พฺยากเรยฺย  ตถา   
น   ธาเรยฺยาถาติ   ฯ   อทฺธาวุโส   กจฺจาน   ภควา  ชาน  ชานาติ   
ปสฺส    ปสฺสติ   จกฺขุภูโต   าณภูโต   ธมฺมภูโต   พฺรหฺมภูโต   วตฺตา   
ปวตฺตา   อตฺถสฺส   นินฺเนตา   อมตสฺส   ทาตา   ธมมฺสฺสามี  ตถาคโต   
โส   เจว   ปเนตสฺส   กาโล   อโหส ิ  ย   ภควนฺตเยว   เอตมตฺถ   
ปฏิปุจฺเฉยฺยาม   ยถา   โน  ภควา  พฺยากเรยฺย  ตถา  น  ธาเรยฺยาม   
อปจายสฺมา   มหากจฺจาโน   สตฺถุ   เจว   สวณฺณิโต   สมฺภาวิโต   จ   
วิ ฺ ูน    สพฺรหฺมจารีน    ปโหติ    จายสฺมา    มหากจฺจาโน   อิมสฺส   
ภควตา    สงฺขิตฺเตน    อุทฺเทสสฺส    อุทฺทิฏสฺส    วิตฺถาเรน   อตฺถ   
อวิภตฺตสฺส    วิตฺถาเรน   อตฺถ   วิภชิตุ   วิภชตายสฺมา   มหากจฺจาโน   
อครุกริตฺวาติ     ฯ     เตนหาวุโส    สณุาถ    สาธุก    มนสิกโรถ   
ภาสิสฺสามีติ    ฯ    เอวมาวุโสติ    โข    เต    ภิกฺขู   อายสฺมโต   
มหากจฺจานสฺส ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๖๔๓]  อายสฺมา  มหากจฺจาโน  เอตทโวจ  ย  โข  โน อาวุโส   
#๑ โป. ม. ยุ. โว ฯ    
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ภควา   สงฺขิตฺเตน   อุทฺเทส   อุทฺทิสิตฺวา  วิตฺถาเรน  อตฺถ  อวิภชิตฺวา   
อุฏายาสนา  วิหาร  ปวิฏโ  ตถา  ตถา  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อุปปริกฺเขยฺย   
ยถา    ยถาสฺส    อุปปริกขฺโต   พหิทฺธา   จสฺส   วิ ฺาณ   อวิกฺขิตฺต   
อวิสฏ    อชฌฺตฺต    อสณฺ ิต   อนุปาทาย   น   ปริตสฺเสยฺย   พหิทฺธา   
ภิกฺขเว    วิ ฺาเณ   อวิกขิฺตฺเต   อวิสเฏ   สติ   อชฌฺตฺต   อสณฺ ิเต   
อนุปาทาย     อปริตสฺสโต     อายตึ     ชาติชรามรณทุกฺขสมุทยสมฺภโว   
น   โหตีติ   อิมสฺส  โข  อห  อาวุโส  ภควตา  สงฺขิตฺเตน  อุทฺเทสสฺส   
อุทฺทิฏสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ   อวิภตฺตสฺส   เอว   วิตฺถาเรน   อตฺถ   
อาชานามิ ฯ   
     [๖๔๔]    กถ ฺจาวุโส    พหิทฺธา   วิ ฺาณ   วิกขิฺตฺต   วิสฏนฺติ   
วุจฺจติ   ฯ   อิธาวุโส   ภิกขฺุโน  จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวา  รูปนิมิตฺตานุสาริ   
วิ ฺาณ       โหติ      รูปนิมิตฺตสฺสาทคธิต      รูปนิมิตฺตสฺสาทวินิพนฺธ   
รูปนิมิตฺตสฺสาทส ฺโชนสยุตฺต    พหิทฺธา    วิ ฺาณ    วิกฺขิตฺต   วิสฏนฺติ   
วุจฺจติ  ฯ  โสเตน  สทฺท  สุตฺวา  ...  ฆาเนน  คนฺธ  ฆายิตฺวา  ...   
ชิวฺหาย  รส  สายิตฺวา  ...  กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ... มนสา ธมมฺ   
วิ ฺาย    ธมฺมนิมิตฺตานุสาริ    วิ ฺาณ    โหติ    ธมฺมนิมิตฺตสฺสาทคธิต   
ธมฺมนิมิตฺตสฺสาทวินิพนฺธ       ธมฺมนิมตฺิตสฺสาทส ฺโชนสยุตฺต      พหิทฺธา   
วิ ฺาณ   วิกฺขิตฺต   วิสฏนฺติ   วุจฺจติ   ฯ  เอว  โข  อาวุโส  พหิทฺธา   
วิ ฺาณ วิกฺขิตฺต วิสฏนฺติ วุจฺจติ ฯ   
     [๖๔๕]   กถ ฺจาวุโส   พหิทฺธา   วิ ฺาณ   อวิกฺขิตฺต   อวิสฏนฺติ    
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วุจฺจติ  ฯ  อิธาวุโส  ภิกฺขุโน  จกฺขุนา  รปู  ทิสฺวา  น  รูปนิมิตฺตานุสาริ   
วิ ฺาณ    โหติ    น   รูปนิมิตฺตสฺสาทคธิต   น   รปูนิมิตฺตสฺสาทวินิพนฺธ   
น     รูปนิมิตฺตสฺสาทส ฺโชนสยุตฺต     พหิทฺธา    วิ ฺาณ    อวิกฺขิตฺต   
อวิสฏนฺติ   วุจฺจติ   ฯ   โสเตน   สทฺท   สุตฺวา  ...  ฆาเนน  คนฺธ   
ฆายิตฺวา  ...  ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ... กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ...   
มนสา   ธมฺม  วิ ฺาย  น  ธมฺมนิมิตฺตานุสาริ  วิ ฺาณ  โหติ  น  ธมฺม-   
นิมิตฺตสฺสาทคธิต    น   ธมฺมนิมิตฺตสฺสาทวินิพนฺธ   น   ธมฺมนิมตฺิตสฺสาท-   
ส ฺโชนสยุตฺต   พหิทฺธา   วิ ฺาณ   อวิกฺขิตฺต   อวิสฏนฺติ   วุจฺจติ  ฯ   
เอว โข อาวุโส พหิทฺธา วิ ฺาณ อวิกฺขิตฺต อวิสฏนฺติ วุจฺจติ ฯ   
     [๖๔๖]   กถ ฺจาวุโส   อชฌฺตฺต   จิตฺต   สณฺ ิตนฺติ   วุจฺจติ   ฯ   
อิธาวุโส   ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก   
สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข   ปม   ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ  ตสฺส   
วิเวกชปติสุขานุสาริ  วิ ฺาณ  โหติ  วิเวกชปติสุขสฺสาทคธิต  วิเวกช- 
ปติสุขสฺสาทวินิพนฺธ     วิเวกชปติสุขสฺสาทส ฺโชนสยุตฺต    อชฌฺตฺต   
จิตฺต   สณฺ ิตนฺติ   วุจฺจติ  ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกขฺุ  วิตกฺกวิจาราน   
วูปสมา   อชฌฺตฺต   สมฺปสาทน   เจตโส  เอโกทิภาว  อวิตกฺก  อวิจาร   
สมาธิช  ปติสุข  ทุติย  ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ ตสฺส สมาธิช- 
ปติสุขานุสาริ  วิ ฺาณ   โหติ    สมาธิชปติสุขสฺสาทคธิต  สมาธิช- 
ปติสุขสฺสาทวินิพนฺธ  สมาธิชปติสุขสฺสาทส ฺโชนสยุตฺต อชฺฌตฺต   
จิตฺต  สณฺ ิตนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกฺขุ  ปติยา จ วิราคา  
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อุเปกฺขโก  จ  วิหรติ  สโต  จ  สมฺปชาโน  สุข ฺจ  กาเยน ปฏิสเวเทติ   
ยนฺต   อริยา   อาจิกฺขนฺติ   อุเปกฺขโก  สติมา  สุขวิหารีติ  ตติย  ฌาน   
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ ตสฺส อุเปกฺขานุสาริ วิ ฺาณ โหติ อุเปกฺขา- 
สุขสฺสาทคธิต  อุเปกฺขาสุขสฺสาทวินิพนฺธ อุเปกฺขาสุขสฺสาทส ฺโชน- 
สยุตฺต  อชฺฌตฺต    จิตฺต    สณฺ ิตนฺติ    วุจฺจติ    ฯ    ปุน   จปร   อาวุโส   
ภิกฺขุ  สุขสฺส  จ  ปหานา  ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺส- 
โทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมา   อทุกฺขมสุข   อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ    จตุตฺถ   
ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ  ตสฺส  อทุกฺขมสุขานุสาริ  วิ ฺาณ  โหติ   
อทุกฺขมสุขสฺสาทคธิต  อทุกฺขมสุขสฺสาทวินิพนฺธ  อทุกฺขมสุขสฺสาท- 
ส ฺโชนสยุตฺต  อชฺฌตฺต   จิตฺต   สณฺ ิตนฺติ   วุจฺจติ  ฯ   เอว   โข   
อาวุโส อชฺฌตฺต จิตฺต สณฺ ิตนฺติ วุจฺจติ ฯ   
     [๖๔๗]   กถ ฺจาวุโส   อชฌฺตฺต   จิตฺต   อสณฺ ิตนฺติ   วุจฺจติ  ฯ   
อิธาวุโส   ภิกฺขุ   วิวิจฺเจว   กาเมหิ   ฯเปฯ  ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ    ฯ    ตสฺส   น   วิเวกชปติสุขานุสาริ   วิ ฺาณ   โหติ   น   
วิเวกชปติสุขสฺสาทคธิต       น      วิเวกชปติสุขสฺสาทวินิพนฺธ      น   
วิเวกชปติสุขสฺสาทส ฺโชนสยุตฺต   อชฺฌตฺต   จิตฺต  อสณฺ ิตนฺติ  วุจฺจติ  ฯ   
ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกขฺุ   วิตกฺกวิจาราน   วูปสมา   ฯเปฯ  ทติุย   
ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ  ตสฺส  น  สมาธิชปติสุขานุสาริ  วิ ฺาณ   
โหติ   น   สมาธิชปติสุขสฺสาทคธิต   น   สมาธิชปติสุขสฺสาทวินิพนฺธ   น   
สมาธิชปติสุขสฺสาทส ฺโชนสยุตฺต      อชฌฺตฺต      จิตฺต     อสณฺ ิตนฺติ    



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 418 

วุจฺจติ   ฯ   ปนุ   จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ  ปติยา  จ  วิราคา  ฯเปฯ   
ตติย    ฌาน    อุปสมฺปชชฺ   วิหรติ   ฯ   ตสฺส   น   อุเปกฺขานุสาริ   
วิ ฺาณ   โหติ   น   อุเปกฺขาสุขสฺสาทคธิต  น  อุเปกฺขาสุขสฺสาทวินิพนฺธ   
น        อุเปกขฺาสุขสฺสาทส ฺโชนสยุตฺต        อชฌฺตฺต        จิตฺต   
อสณฺ ิตนฺติ   วุจฺจติ   ฯ  ปนุ  จปร  อาวุโส  ภิกฺขุ  สขุสฺส  จ  ปหานา   
ฯเปฯ  จตุตฺถ  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ  ตสฺส  น  อทุกฺขมสุขานุสาริ   
วิ ฺาณ   โหติ   น   อทุกฺขมสุขสฺสาทคธิต   น   อทุกฺขมสุขสฺสาทวินิพนฺธ   
น อทุกฺขมสุขสฺสาทส ฺโชนสยุตฺต อชฺฌตฺต   
จิตฺต   อสณฺ ิตนฺติ   วุจฺจติ   ฯ   เอว   โข   อาวุโส  อชฺฌตฺต  จิตฺต   
อสณฺ ิตนฺติ วุจฺจติ ฯ   
     [๖๔๘]   กถ ฺจาวุโส   อนุปาทา  ปริตสฺสนา  โหติ  ฯ  อิธาวุโส   
อสฺสุตวา    ปุถุชชฺโน    อริยาน    อทสฺสาวี   อริยธมฺมสฺส   อโกวิโท   
อริยธมฺเม   อวินีโต   สปฺปรุิสาน   อทสฺสาวี   สปฺปุรสิธมฺมสฺส  อโกวิโท   
สปฺปุริสธมฺเม    อวินีโต    รูป   อตฺตโต   สมนุปสสฺติ   รูปวนฺต   วา   
อตฺตาน   อตฺตนิ   วา   รูป   รูปสฺมึ  วา  อตฺตาน  ฯ  ตสฺส  ต  รูป   
วิปริณามติ    อ ฺถา    โหติ    ฯ    ตสฺส    รูปวิปริณาม ฺถาภาวา   
รูปวิปริณามานุปริวตฺติ   วิ ฺาณ  โหติ  ฯ  ตสฺส  รูปวิปริณามานุปริวตฺตชา   
ปริตสฺสนา     ธมฺมสมุปฺปาทา     จิตฺต    ปรยิาทาย    ติฏนฺติ    ฯ   
เจตโส  ปริยาทานา  อุตฺตาสวา  จ  โหติ  วิฆาตวา  จ  อเปกฺขวา  จ   
อนุปาทาย  จ  ปริตสฺสติ  ฯ  เวทน  ...  ส ฺ  ...  สงฺขาเร  ...    
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วิ ฺาณ    อตฺตโต   สมนปุสฺสติ   วิ ฺาณวนฺต   วา   อตฺตาน   อตฺตนิ   
วา   วิ ฺาณ   วิ ฺาณสฺมึ   วา   อตฺตาน   ฯ   ตสฺส   ต   วิ ฺาณ   
วิปริณามติ    อ ฺถา    โหติ   ฯ   ตสฺส   วิ ฺาณวิปริณาม ฺถาภาวา   
วิ ฺาณวิปริณามานุปริวตฺติ       วิ ฺาณ      โหติ      ฯ      ตสฺส   
วิ ฺาณวิปริณามานุปริวตฺตชา     ปรติสฺสนา     ธมฺมสมุปฺปาทา     จิตฺต   
ปริยาทาย   ติฏนฺติ   ฯ   เจตโส   ปริยาทานา  อุตฺตาสวา  จ  โหติ   
วิฆาตวา   จ   อเปกฺขวา  จ  อนุปาทาย  จ  ปริตสฺสติ  ฯ  เอว  โข   
อาวุโส อนุปาทา ปริตสฺสนา โหติ ฯ   
     [๖๔๙]   กถ ฺจาวุโส  อนุปาทา  อปริตสฺสนา  โหติ  ฯ  อิธาวุโส   
สุตวา   อริยสาวโก  อริยาน  ทสฺสาวี  อริยธมฺมสฺส  โกวิโท  อรยิธมฺเม   
สุวินีโต   สปปฺุริสาน   ทสสฺาวี   สปฺปุรสิธมฺมสฺส   โกวิโท  สปฺปรุิสธมฺเม   
สุวินีโต   น   รูป   อตฺตโต   สมนุปสฺสติ   น   รูปวนฺต  วา  อตฺตาน   
น   อตฺตนิ   วา   รูป   น   รูปสฺมึ  วา  อตฺตาน  ฯ  ตสฺส  ต  รูป   
วิปริณามติ    อ ฺถา   โหติ   ฯ   ตสฺส   รูปวิปริณาม ฺถาภาวา   น   
รูปวิปริณามานุปริวตฺติ  วิ ฺาณ  โหติ  ฯ  ตสฺส น รูปวิปริณามานุปริวตฺตชา   
ปริตสฺสนา     ธมฺมสมุปฺปาทา     จิตฺต    ปรยิาทาย    ติฏนฺติ    ฯ   
เจตโส   อปรยิาทานา   น   เจว  อุตฺตาสวา  โหติ  น  จ  วิฆาตวา   
น  จ  อเปกฺขวา  อนุปาทาย  จ  น  ปริตสฺสติ  ฯ  น  เวทน  ... น   
ส ฺ   ...   น  สงฺขาเร  ...  น  วิ ฺาณ  อตฺตโต  สมนุปสฺสติ  น   
วิ ฺาณวนฺต   วา   อตฺตาน   น   อตฺตนิ  วา  วิ ฺาณ  น  วิ ฺาณสฺมึ    
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วา    อตฺตาน    ฯ    ตสฺส    ต    วิ ฺาณ   วิปริณามติ   อ ฺถา   
โหติ  ฯ  ตสฺส  วิ ฺาณวิปริณาม ฺถาภาวา  น  วิ ฺาณวิปริณามานุปริวตฺติ   
วิ ฺาณ     โหติ     ฯ    ตสฺส    น    วิ ฺาณวิปริณามานุปริวตฺตชา   
ปริตสฺสนา     ธมฺมสมุปฺปาทา     จิตฺต    ปรยิาทาย    ติฏนฺติ    ฯ   
เจตโส  อปริยาทานา  ๑  น  เจว  อุตฺตาสวา  โหติ  น  จ วิฆาตวา   
น  จ  อเปกฺขวา  อนุปาทาย  จ  น  ปริตสฺสติ  ฯ  เอว  โข  อาวุโส   
อนุปาทา อปริตสฺสนา โหติ ฯ   
     [๖๕๐]  ย  โข  โน  อาวุโส ภควา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทส อุทฺทิสิตฺวา   
วิตฺถาเรน   อตฺถ   อวิภชิตฺวา   อุฏายาสนา   วิหาร   ปวิฏโ  ตถา   
ตถา  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อุปปรกิฺเขยฺย  ยถา  ยถาสฺส  อุปปริกฺขโต  พหิทฺธา   
จสฺส    วิ ฺาณ    อวิกฺขิตฺต   อวิสฏ   อชฺฌตฺต   อสณฺ ิต   อนุปาทาย   
น   ปริตสฺเสยฺย   พหิทฺธา   ภิกฺขเว   วิ ฺาเณ   อวิกฺขิตฺเต   อวิสเฏ   
สติ     อชฺฌตฺต     อสณฺ ิเต     อนุปาทาย    อปริตสฺสโต    อายตึ   
ชาติชรามรณทุกฺขสมุทยสมฺภโว   น   โหตีติ   อิมสฺส   โข  อห  อาวุโส   
ภควตา    สงฺขิตฺเตน    อุทฺเทสสฺส    อุทฺทิฏสฺส    วิตฺถาเรน   อตฺถ   
อวิภตฺตสฺส   เอว   วิตฺถาเรน  อตฺถ  อาชานามิ  อากงฺขมานา  จ  ปน   
ตุเมฺห     อายสฺมนฺโต     ภควนฺตเยว     อุปสงฺกมิตฺวา     เอตมตฺถ   
ปฏิปุจฺเฉยฺยาถ ยถา โน ๒ ภควา พฺยากโรติ ตถา น ธาเรยฺยาถาติ ฯ   
     [๖๕๑]   อถ  โข  เต  ภิกฺขู  อายสฺมโต  มหากจฺจานสฺส  ภาสิต   
อภินนฺทิตฺวา   อนุโมทิตฺวา   อุฏายาสนา   เยน   ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ   
#๑ ม. ย.ุ ปรยิาทานา ฯ  ๒ โป. ม. ยุ. โว. ฯ    
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อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต  นสิีทึสุ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺนา   โข   เต   ภิกฺขู   ภควนฺต  เอตทโวจุ  ย  โข  โน  ภนฺเต   
ภควา   สงฺขิตฺเตน   อุทฺเทส   อุทฺทิสิตฺวา  วิตฺถาเรน  อตฺถ  อวิภชิตฺวา   
อุฏายาสนา    วิหาร    ปวิฏโ    ตถา    ตถา    ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   
อุปปริกฺเขยฺย   ยถา   ยถาสฺส   อุปปริกขฺโต   พหิทฺธา   จสฺส  วิ ฺาณ   
อวิกฺขิตฺต    อวิสฏ   อชฺฌตฺต   อสณฺ ิต   อนุปาทาย   น   ปริตสฺเสยฺย   
พหิทฺธา    ภิกฺขเว    วิ ฺาเณ   อวิกฺขิตฺเต   อวิสเฏ   สติ   อชฺฌตฺต   
อสณฺ ิเต   อนุปาทาย  อปริตสฺสโต  อายตึ  ชาติชรามรณทุกฺขสมุทยสมฺภโว   
น     โหตีติ     เตสนฺโน     ภนฺเต     อมฺหาก     อจิรปกฺกนฺตสฺส   
ภควโต   เอตทโหสิ   อิท   โข   โน   อาวุโส   ภควา   สงฺขิตฺเตน   
อุทฺเทส   อุททฺิสิตฺวา  วิตฺถาเรน  อตฺถ  อวิภชิตฺวา  อุฏายาสนา  วิหาร   
ปวิฏโ   ตถา   ตถา   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   อุปปริกฺเขยฺย  ยถา  ยถาสฺส   
อุปปริกฺขโต    พหิทฺธา   จสฺส   วิ ฺาณ   อวิกฺขิตฺต   อวิสฏ   อชฌฺตฺต   
อสณฺ ิต   อนุปาทาย   น   ปริตสฺเสยฺย   พหิทฺธา   ภิกฺขเว   วิ ฺาเณ   
อวิกฺขิตฺเต   อวิสเฏ   สติ   อชฺฌตฺต  อสณฺ ิเต  อนุปาทาย  อปริตสฺสโต   
อายตึ    ชาติชรามรณทุกขฺสมุทยสมฺภโว    น   โหตีติ   โก   น ุ  โข   
อิมสฺส   ภควตา   สงฺขิตฺเตน   อุทฺเทสสฺส  อุทฺทิฏสสฺ  วิตฺถาเรน  อตฺถ   
อวิภตฺตสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ   วิภเชยฺยาติ  เตสนฺโน  ภนฺเต  อมฺหาก   
เอตทโหสิ   อย   โข   อายสฺมา  มหากจฺจาโน  สตฺถุ  เจว  สวณฺณิโต   
สมฺภาวิโต     จ     วิ ฺ ูน     สพฺรหฺมจารีน     ปโหติ    จายสฺมา    
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มหากจฺจาโน    อิมสฺส   ภควตา   สงฺขิตฺเตน   อุทฺเทสสฺส   อุทฺทิฏสฺส   
วิตฺถาเรน    อตฺถ    อวิภตฺตสฺส   วิตฺถาเรน   อตฺถ   วิภชิตุ   ยนนฺูน   
มย    เยนายสฺมา    มหากจฺจาโน   เตนุปสงฺกเมยฺยาม   อุปสงฺกมิตฺวา   
อายสฺมนฺต   มหากจฺจาน   เอตมตฺถ   ปฏิปุจฺเฉยฺยามาติ   อถ  โข  มย   
ภนฺเต    เยนายสฺมา    มหากจฺจาโน    เตนุปสงฺกมิมฺห   อุปสงฺกมตฺิวา   
อายสฺมนฺต   มหากจฺจาน   เอตมตฺถ   ปฏิปุจฺฉิมฺห   เตสนฺโน  อายสฺมตา   
มหากจฺจาเนน   อิเมหิ   อากาเรหิ   อิเมหิ  ปเทหิ  อิเมหิ  พฺย ฺชเนหิ   
อตฺโถ วิภตฺโตติ ฯ   
     [๖๕๒]   ปณฺฑิโต   ภิกฺขเว   มหากจฺจาโน   มหาป ฺโ  ภิกฺขเว   
มหากจฺจาโน    ม ฺเจป   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   เอตมตฺถ   ปฏิปุจฺเฉยฺยาถ   
อหมฺป    เอวเมว    พฺยากเรยฺย    ยถาต   มหากจฺจาเนน   พฺยากต   
เอโส เจว ตสฺส อตฺโถ เอว ฺจ น ธาเรยฺยาถาติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
               อุทฺเทสวิภงฺคสุตฺต นิฏ ิต อฏม ฯ   
                       ___________    
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                      อรณวิภงฺคสุตฺต   
     [๖๕๓]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ   ภิกฺขโวติ  ฯ  ภทนฺเตติ  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ   
ภควา  เอตทโวจ  อรณวิภงฺค  โว  ภิกขฺเว  เทสิสฺสามิ  ๑  ต  สณุาถ   
สาธุก   มนสกิโรถ   ภาสิสฺสามีติ   ฯ   เอวมฺภนฺเตติ   โข  เต  ภิกขฺู   
ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๖๕๔]   ภควา   เอตทโวจ   น  กามสุขมนุยุ ฺเชยฺย  หีน  คมฺม   
โปถุชชฺนิก   อนริย   อนตฺถส ฺหิต   น   จ  อตฺตกิลมถานุโยคมนุยุ ฺเชยฺย   
ทุกฺข     อนรยิ    อนตฺถส ฺหิต    เอเตเต    ๒    อุโภ    อนฺเต   
อนุปคมฺม    มชฺฌิมา    ปฏิปทา    ตถาคเตน   อภิสมฺพุทฺธา   จกขฺุกรณี   
าณกรณี   อุปสมาย   อภิ ฺาย   สมฺโพธาย   นพฺิพานาย   สวตฺตติ  ฯ   
อุสฺสาทน ฺจ    ช ฺา    อปสาทน ฺจ    ช ฺา    อุสฺสาทน ฺจ   ตฺวา   
อปสาทน ฺจ    ตฺวา    เนวุสฺสาเทยฺย    น   อปสาเทยฺย   ธมฺมเมว   
เทเสยฺย     สขุวินิจฺฉย     ช ฺา    สุขวินิจฺฉย    ตฺวา    อชฌฺตฺต   
สุขมนุยุ ฺเชยฺย   รโห  วาท  น  ภาเสยฺย  สมฺมุขา  นาติขีณ  ๓  ภเณ   
อตรมาโนว   ภาเสยฺย   โน   ตรมาโน   ชนปทนิรุตฺตึ   นาภินิเวเสยฺย   
สม ฺ นาติธาเวยฺยาติ อยมุทฺเทโส อรณวิภงฺคสฺส ฯ   
#๑ โป. ม. เทเสสฺสามิ ฯ  ๒ โป. เอเตเต ภิกฺขเว ... ฯ ม. เอเต โข ภิกฺขเว ... ฯ   
#๓ ม. ยุ. น ขีณ ฯ    
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     [๖๕๕]   น   กามสุขมนุยุ ฺเชยฺย   หีน  คมฺม  โปถุชชฺนิก  อนริย   
อนตฺถส ฺหิต    น    จ    อตฺตกิลมถานุโยคมนุยุ ฺเชยฺย   ทุกฺข   อนริย   
อนตฺถส ฺหิตนฺติ   อิติ   โข   ๑   ปเนต   วุตฺต   ฯ  กิ ฺเจต  ปฏิจฺจ   
วุตฺต   ฯ   โย   กามปฏิสนธฺิสุขิโน   โสมนสฺสานุโยโค   หีโน   คมฺโม   
โปถุชชฺนิโก   อนรโิย  อนตฺถส ฺหิโต  สทุกฺโข  เอโส  ธมฺโม  สอุปฆาโต   
สอุปายาโส    สปรฬิาโห   มิจฺฉาปฏิปทา   ฯ   โย   กามปฏิสนฺธิสุขิโน   
โสมนสฺสานุโยค     อนนุโยโค    หีน    คมฺม    โปถุชชฺนิก    อนริย   
อนตฺถส ฺหิต    อทุกฺโข    เอโส    ธมโฺม    อนูปฆาโต   อนูปายาโส   
อปริฬาโห   สมฺมาปฏิปทา   ฯ  โย  อตฺตกิลมถานุโยโค  ทุกโฺข  อนริโย   
อนตฺถส ฺหิโต    สทุกโฺข    เอโส    ธมฺโม   สอุปฆาโต   สอุปายาโส   
สปริฬาโห    มิจฺฉาปฏิปทา    ฯ   โย   อตฺตกิลมถานุโยค   อนนุโยโค   
ทุกฺข    อนรยิ    อนตฺถส ฺหิต   อทุกโฺข   เอโส   ธมฺโม   อนูปฆาโต   
อนูปายาโส    อปรฬิาโห   สมฺมาปฏิปทา   ฯ   น   กามสุขมนุยุ ฺเชยฺย   
หีน  คมฺม  โปถุชชฺนิก อนริย อนตฺถส ฺหิต น จ อตฺตกิลมถานุโยคมนุยุ ฺเชยฺย   
ทุกฺข      อนริย      อนตฺถส ฺหิตนฺติ      อิติ      ยนฺต      วุตฺต   
อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ   
     [๖๕๖]   เอเตเต   อุโภ   อนฺเต   อนุปคมฺม  มชฺฌมิา  ปฏิปทา   
ตถาคเตน    อภิสมฺพุทฺธา   จกฺขุกรณี   าณกรณี   อุปสมาย   อภิ ฺาย   
สมฺโพธาย   นิพฺพานาย   สวตฺตตีติ  อิติ  โข  ปเนต  วุตฺต  ฯ  กิ ฺเจต   
ปฏิจฺจ   วุตฺต   ฯ   อยเมว   อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   เสยฺยถีท   
#๑ ยุ. โขสทฺโท นตฺถ ิฯ   
-- 
สมฺมาทิฏ ิ   สมฺมาสงฺกปฺโป   สมฺมาวาจา   สมฺมากมฺมนฺโต  สมมฺาอาชีโว   
สมฺมาวายาโม   สมฺมาสติ   สมฺมาสมาธิ   ฯ   เอเตเต   อุโภ  อนฺเต   
อนุปคมฺม    มชฺฌิมา    ปฏิปทา    ตถาคเตน   อภิสมฺพุทฺธา   จกขฺุกรณี   



าณกรณี      อุปสมาย      อภิ ฺาย      สมฺโพธาย     นิพฺพานาย   
สวตฺตตีติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ   
     [๖๕๗]   อุสฺสาทน ฺจ   ช ฺา   อปสาทน ฺจ  ช ฺา  อุสฺสาทน ฺจ   
ตฺวา   อปสาทน ฺจ   ตฺวา  เนวุสฺสาเทยฺย  น  อปสาเทยฺย  ธมฺมเมว   
เทเสยฺยาติ   อิติ   โข   ปเนต   วุตฺต  ฯ  กิ ฺเจต  ปฏจฺิจ  วุตฺต  ฯ   
กถ ฺจ   ภิกฺขเว   อุสฺสาทนา   จ   โหติ   อปสาทนา   จ   โน   จห   
ธมฺมเทสนา   ฯ   เย   กามปฏิสนฺธิสุขิโน   โสมนสฺสานุโยค   อนุยุตฺตา   
หีน   คมฺม   โปถุชชฺนิก   อนริย   อนตฺถส ฺหิต   สพฺเพ   เต  สทกฺุขา   
สอุปฆาตา   สอุปายาสา   สปริฬาหา   มิจฺฉาปฏิปนฺนาติ   อิติ  วท  ๑   
อิตฺเถเก    อปสาเทติ   ฯ   เย   กามปฏสินฺธิสุขิโน   โสมนสฺสานุโยค   
อนนุยุตฺตา    หีน    คมฺม   โปถุชชฺนิก   อนริย   อนตฺถส ฺหิต   สพฺเพ   
เต   อทุกฺขา   อนูปฆาตา   อนูปายาสา   อปรฬิาหา   สมฺมาปฏิปนฺนาติ   
อิติ   วท   อิตฺเถเก   อุสฺสาเทติ  ฯ  เย  อตฺตกิลมถานุโยค  อนุยุตฺตา   
ทุกฺข    อนรยิ    อนตฺถส ฺหิต    สพฺเพ    เต   สทกฺุขา   สอุปฆาตา   
สอุปายาสา    สปรฬิาหา    มิจฺฉาปฏิปนฺนาติ    อิติ    วท   อิตฺเถเก   
อปสาเทติ  ฯ  เย  อตฺตกิลมถานุโยค  อนนุยุตฺตา ทุกฺข อนริย อนตฺ- 
ถส ฺหิต  สพฺเพ   เต   อทุกฺขา   อนูปฆาตา   อนูปายาสา   อปริฬาหา   
#๑ โป. อิติ ปท ฯ  สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ    
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สมฺมาปฏิปนฺนาติ   อิติ   วท   อิตฺเถเก   อุสฺสาเทติ  ฯ  เยส  เกส ฺจิ   
ภวส ฺโชน   อปฺปหีน   สพฺเพ   เต   สทุกฺขา  สอุปฆาตา  สอุปายาสา   
สปริฬาหา   มิจฺฉาปฏิปนฺนาติ   อิติ  วท  อิตฺเถเก  อปสาเทติ  ฯ  เยส   
เกส ฺจิ    ภวส ฺโชน    ปหีน    สพฺเพ   เต   อทุกขฺา   อนูปฆาตา   
อนูปายาสา    อปรฬิาหา    สมฺมาปฏิปนฺนาติ    อิติ    วท   อิตฺเถเก   
อุสฺสาเทติ   ฯ   เอว   โข  ภิกฺขเว  อุสฺสาทนา  จ  โหติ  อปสาทนาg   
จ โน จ ธมฺมเทสนา ฯ   
     [๖๕๘]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   เนวุสฺสาทนา   โหติ  น  อปสาทนา   
ธมฺมเทสนาว  ๑  ฯ  เย  จ กามปฏิสนฺธิสุขิโน โสมนสฺสานุโยค อนุยุตฺตา   
หีน   คมฺม   โปถุชชฺนิก   อนริย   อนตฺถส ฺหิต   สพฺเพ   เต  สทกฺุขา   
สอุปฆาตา   สอุปายาสา   สปริฬาหา  มิจฺฉาปฏิปนฺนาติ  น  เอวมาห  ฯ   
อนุโยโค   จ   โข   สทุกฺโข   เอโส  ธมโฺม  สอุปฆาโต  สอุปายาโส   
สปริฬาโห   มิจฺฉาปฏิปทาติ   อิติ   วท   ธมฺมเมว   เทเสติ   ฯ  เย   
กามปฏิสนฺธิสุขิโน   โสมนสฺสานุโยค   อนนุยุตฺตา   หีน  คมฺม  โปถุชชฺนิก   
อนริย   อนตฺถส ฺหิต   สพฺเพ   เต   อทุกฺขา   อนูปฆาตา  อนูปายาสา   
อปริฬาหา   สมฺมาปฏิปนฺนาติ   น   เอวมาห   ฯ   อนนุโยโค  จ  โข   
อทุกฺโข  เอโส  ธมฺโม  อนูปฆาโต  อนูปายาโส อปริฬาโห สมมฺา- 
ปฏิปทาติ  อิติ     วท    ธมฺมเมว    เทเสติ    ฯ    เย    อตฺตกิลมถานุโยค   
อนุยุตฺตา   ทุกฺข   อนริย  อนตฺถส ฺหิต  สพฺเพ  เต  สทุกฺขา  สอุปฆาตา   
สอุปายาสา  สปริฬาหา  มิจฺฉาปฏิปนฺนาติ  น  เอวมาห  ฯ  อนโุยโค  จ   
#๑ โป. ม. ยุ. สพฺพตฺถ ธมมฺเทสนา จาติ ทิสฺสติ ฯ    



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 426 

โข  สทุกโฺข เอโส ธมฺโม สอุปฆาโต สอุปายาโส สปริฬาโห มิจฺฉาปฏิปทาติ   
อิติ   วท   ธมมฺเมว   เทเสติ   ฯ  เย  อตฺตกิลมถานุโยค  อนนุยุตฺตา   
ทุกฺข    อนรยิ    อนตฺถส ฺหิต    สพฺเพ    เต   อทุกฺขา   อนูปฆาตา   
อนูปายาสา   อปริฬาหา   สมฺมาปฏิปนฺนาติ  น  เอวมาห  ฯ  อนนุโยโค   
จ   โข   อทุกโฺข   เอโส  ธมฺโม  อนูปฆาโต  อนูปายาโส  อปรฬิาโห   
สมฺมาปฏิปทาติ   อิติ   วท   ธมฺมเมว   เทเสติ   ฯ   เยส   เกส ฺจิ   
ภวส ฺโชน   อปฺปหีน   สพฺเพ   เต   สทุกฺขา  สอุปฆาตา  สอุปายาสา   
สปริฬาหา   มิจฺฉาปฏิปนฺนาติ   น   เอวมาห   ฯ   ภวส ฺโชเน   โข   
อปฺปหีเน   ภโว   อปฺปหีโน   โหตีติ   อิติ  วท  ธมมฺเมว  เทเสติ  ฯ   
เยส   เกส ฺจิ   ภวส ฺโชน   ปหีน   สพฺเพ  เต  อทุกฺขา  อนูปฆาตา   
อนูปายาสา     อปริฬาหา    สมฺมาปฏิปนฺนาติ    น    เอวมาห    ฯ   
ภวส ฺโชเน  จ  โข  ปหีเน  ภโว  ๑  ปหีโน โหตีติ อิติ วท ธมฺมเมว   
เทเสติ   ฯ   เอว   โข  ภิกขฺเว  เนวุสฺสาทนา  โหติ  น  อปสาทนา   
ธมฺมเทสนาว   ฯ  อุสฺสาทน ฺจ  ช ฺา  อปสาทน ฺจ  ช ฺา  อุสฺสาทน ฺจ   
ตฺวา   อปสาทน ฺจ   ตฺวา  เนวุสฺสาเทยฺย  น  อปสาเทยฺย  ธมฺมเมว   
เทเสยฺยาติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ   
     [๖๕๙]    สุขวินิจฺฉย    ช ฺา    สุขวินิจฺฉย   ตฺวา   อชฺฌตฺต   
สุขมนุยุ ฺเชยฺยาติ  อิติ  โข  ปเนต  วุตฺต  ฯ  กิ ฺเจต  ปฏิจฺจ  วุตฺต  ฯ   
ป ฺจิเม     ภิกฺขเว     กามคุณา    กตเม    ป ฺจ    จกขฺุวิ ฺเยฺยา   
รูปา    อิฏา    กนฺตา   มนาปา   ปยรปูา   กามูปส ฺหิตา   รชนียา   
#๑ ม. ภโวป ฯ    



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 427 

โสตวิ ฺเยฺยา  สทฺทา  ...  ฆานวิ ฺเยฺยา  คนฺธา ... ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา   
รสา  ...  กายวิ ฺเยฺยา  โผฏพฺพา  อิฏา  กนฺตา  มนาปา  ปยรปูา   
กามูปส ฺหิตา   รชนียา   อิเม   โข   ภิกฺขเว   ป ฺจ   กามคุณา   ฯ   
ย   โข   ภิกฺขเว   อิเม   ป ฺจ   กามคุเณ   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ  สขุ   
โสมนสฺส   อิท   วุจฺจติ   กามสุข   ปุถชฺุชนสุข   มฬิฺหสุข  อนรยิสุข  ฯ   
น   เสวิตพฺพ   น   ภาเวตพฺพ   น   พหุลกีาตพฺพ   ภายิตพฺพ  เอตสฺส   
สุขสฺสาติ   วทามิ   ฯ   อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ   
อกุสเลหิ   ธมฺเมหิ   สวิตกฺก   สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข  ปม  ฌาน   
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ   วิตกฺกวิจาราน   วูปสมา  อชฺฌตฺต  สมปฺสาทน   
เจตโส  เอโกทิภาว  อวิตกฺก  อวิจาร  สมาธิช  ปติสขุ  ทุติย ฌาน ...   
ตติย   ฌาน   ...   จตุตฺถ   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ  อิท  วุจฺจติ   
เนกฺขมฺมสุข    ปวิเวกสุข    อุปสมสุข    สมฺโพธิสุข   ฯ   อาเสวิตพฺพ   
ภาเวตพฺพ   พหุลีกาตพฺพ   น   ภายิตพฺพ  เอตสฺส  สขุสฺสาติ  วทามิ  ฯ   
สุขวินิจฺฉย    ช ฺา   สุขวินิจฺฉย   ตฺวา   อชฺฌตฺต   สุขมนุยุ ฺเชยฺยาติ   
อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ   
     [๖๖๐]   รโห   วาท   น   ภาเสยฺย  สมฺมุขา  นาติขีณ  ภเณติ   
อิติ   โข   ปเนต  วุตฺต  ฯ  กิ ฺเจต  ปฏิจฺจ  วุตฺต  ฯ  ตตฺร  ภิกฺขเว   
ย   ช ฺา   รโห   วาท   อพฺภูต   อตจฺฉ   อนตฺถส ฺหิต  สสกฺก  ๑   
ต   รโห   วาท   น  ภาเสยฺย  ยมฺป  ช ฺา  รโห  วาท  ภูต  ตจฺฉ   
อนตฺถส ฺหิต    ตสฺสป    สิกฺเขยฺย    อวจนาย    ย ฺจ   โข   ช ฺา   
#๑ โป. สมฺปตฺต ฯ    
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รโห   วาท   ภูต   ตจฺฉ   อตฺถส ฺหิต   ตตฺร   กาล ฺ ู   อสฺส  ตสฺส   
รโห   วาทสฺส   วจนาย   ฯ   ตตฺร   ภิกขฺเว   ย   ช ฺา  สมฺมุขา   
ขีณวาท    อพฺภูต    อตจฺฉ    อนตฺถส ฺหิต    สสกกฺ    ต    สมฺมขุา   
ขีณวาท    น    ภาเสยฺย    ยมฺป   ช ฺา   สมฺมุขา   ขีณวาท   ภูต   
ตจฺฉ    อนตฺถส ฺหิต    ตสฺสป    สิกฺเขยฺย    อวจนาย    ย ฺจ   โข   
ช ฺา   สมมฺุขา   ขีณวาท   ภูต   ตจฺฉ   อตฺถส ฺหิต   ตตฺร   กาล ฺ ู   
อสฺส  ตสฺส  สมฺมุขา  ขีณวาทสฺส  วจนาย  ฯ  รโห  วาท  น  ภาเสยฺย   
สมฺมุขา นาติขีณ ภเณติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ   
     [๖๖๑]  อตรมาโนว  ภาเสยฺย  โน  ตรมาโนติ  อิติ  โข  ปเนต   
วุตฺต   ฯ   กิ ฺเจต   ปฏิจฺจ   วุตฺต   ฯ   ตตฺร   ภิกฺขเว  ตรมานสฺส   
ภาสโต    กาโยป    กิลมติ   จิตฺตมฺป   อุปห ฺติ   สโรป   อุปห ฺติ   
กณฺโป   อาตุริยติ   อวิสฏป  โหติ  อวิ ฺเยฺย  ตรมานสฺส  ภาสิต  ฯ   
ตตฺร   ภิกฺขเว   อตรมานสฺส  ภาสโต  กาโยป  น  กลิมติ  จิตฺตมฺป  น   
อุปห ฺติ   สโรป   น   อุปห ฺติ   กณฺโป   น   อาตุริยติ  วิสฏมฺป   
โหติ   วิ ฺเยฺย   อตรมานสฺส   ภาสิต  ฯ  อตรมาโนว  ภาเสยฺย  โน   
ตรมาโนติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ   
     [๖๖๒]   ชนปทนิรุตฺตึ   นาภินิเวเสยฺย   สม ฺ   นาติธาเวยฺยาติ   
อิติ   โข  ปเนต  วุตฺต  ฯ  กิ ฺเจต  ปฏิจฺจ  วุตฺต  ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว   
ชนปทนิรุตฺติยา   จ   อภินิเวโส   โหติ   สม ฺาย   จ   อติสาโร  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   ตเทเวกจฺเจสุ   ชนปเทส ุ  ปาตีติ  ส ฺชานนฺติ  ปตฺตนฺติ    
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ส ฺชานนฺติ  ปฏนฺติ  ๑  ส ฺชานนฺติ  สราวนฺติ  ส ฺชานนฺติ  หโรสนฺติ ๒   
ส ฺชานนฺติ     โปณนฺติ     ส ฺชานนฺติ     หนนฺติ    ๓    ส ฺชานนฺติ   
ปปลนฺติ  ๔  ส ฺชานนฺติ  ฯ  อิติ  ยถา  ยถา  น  เตสุ  เตสุ ชนปเทสุ   
ส ฺชานนฺติ    ตถา   ตถา   ถามสา   ปรามาสา   อภินิวิสฺส   โวหรติ   
อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   ฯ   เอว  โข  ภิกฺขเว  ชนปทนริตฺุติยา   
จ   อภินิเวโส   โหติ   สม ฺาย   จ   อติสาโร  ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว   
ชนปทนิรุตฺติยา   จ   อนภินิเวโส   โหติ   สม ฺาย  จ  อนติสาโร  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   ตเทเวกจฺเจสุ   ชนปเทส ุ  ปาตีติ  ส ฺชานนฺติ  ปตฺตนฺติ   
ส ฺชานนฺติ   ปฏนฺติ   ๕   ส ฺชานนฺติ  สราวนฺติ  ส ฺชานนฺติ  หโรสนฺติ   
ส ฺชานนฺติ    โปณนฺติ    ส ฺชานนฺติ    หนนฺติ    ส ฺชานนฺติ    ปปลนฺติ   
ส ฺชานนฺติ   ฯ  อิติ  ยถา  ยถา  น  เตสุ  เตสุ  ชนปเทสุ  ส ฺชานนฺติ   
อิท   กิรเม   อายสฺมนฺโต   สนฺธาย   โวหรนฺตีติ  ตถา  ตถา  โวหรติ   
อปรามส   ฯ   เอว   โข   ภิกฺขเว   ชนปทนิรุตฺติยา  จ  อนภินิเวโส   
โหติ    สม ฺาย   จ   อนติสาโร   ฯ   ชนปทนิรุตฺตึ   นาภินิเวเสยฺย   
สม ฺ นาติธาเวยฺยาติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ   
     [๖๖๓]   ตตฺร  ภิกฺขเว  โย  กามปฏสินฺธิสุขิโน  โสมนสฺสานุโยโค   
หีโน   คมฺโม   โปถชฺุชนิโก   อนริโย   อนตฺถส ฺหิโต   สทุกฺโข  เอโส   
ธมฺโม    สอุปฆาโต   สอุปายาโส   สปริฬาโห   มจฺิฉาปฏิปทา   ตสฺมา   
#๑ โป. สี. วิตฺถนฺติ ฯ  ๒ สี. ธาโรปนติฺ ฯ  ๓ สี. อย ปาโ นตฺถ ิฯ   
#๔ สี. ม. ปสีลวนฺติ ปสลีนฺติ ฯ  ๕ ม. วิตฺตนฺติ ฯ    
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เอโส   ธมโฺม   สรโณ   ฯ   ตตฺร   ภิกฺขเว   โย  กามปฏิสนฺธิสุขิโน   
โสมนสฺสานุโยค   อนนุโยโค  หีน  คมฺม  โปถุชชฺนิก  อนรยิ  อนตฺถส ฺหิต   
อทุกฺโข    เอโส    ธมโฺม    อนูปฆาโต    อนูปายาโส    อปรฬิาโห   
สมฺมาปฏิปทา ตสฺมา เอโส ธมฺโม อรโณ ฯ   
     [๖๖๔]   ตตฺร  ภิกฺขเว  โย  อตฺตกิลมถานุโยโค  ทุกฺโข  อนรโิย   
อนตฺถส ฺหิโต    สทุกโฺข    เอโส    ธมฺโม   สอุปฆาโต   สอุปายาโส   
สปริฬาโห   มิจฺฉาปฏิปทา   ตสฺมา   เอโส   ธมฺโม   สรโณ  ฯ  ตตฺร   
ภิกฺขเว   โย   อตฺตกิลมถานุโยค  อนนุโยโค  ทุกฺข  อนริย  อนตฺถส ฺหิต   
อทุกฺโข    เอโส    ธมโฺม    อนูปฆาโต    อนูปายาโส    อปรฬิาโห   
สมฺมาปฏิปทา ตสฺมา เอโส ธมฺโม อรโณ ฯ   
     [๖๖๕]   ตตฺร   ภิกฺขเว   ยาย   มชฺฌมิา   ปฏิปทา  ตถาคเตน   
อภิสมฺพุทฺธา    จกฺขุกรณี   าณกรณี   อุปสมาย   อภิ ฺาย   สมฺโพธาย   
นิพฺพานาย   สวตฺตติ   อทุกฺโข   เอโส  ธมฺโม  อนูปฆาโต  อนูปายาโส   
อปริฬาโห สมฺมาปฏิปทา ตสฺมา เอโส ธมฺโม อรโณ ฯ   
     [๖๖๖]  ตตฺร  ภิกฺขเว  ยาย  อุสฺสาทนา  จ  อปสาทนา  จ  โน   
จ   ธมฺมเทสนา   สทุกโฺข   เอโส   ธมโฺม   สอุปฆาโต   สอุปายาโส   
สปริฬาโห  มิจฺฉาปฏิปทา  ตสฺมา  เอโส  ธมฺโม  สรโณ  ฯ ตตฺร ภิกฺขเว   
ยาย  เนวุสฺสาทนา [๑] น อปสาทนา [๒] ธมฺมเทสนาว [๓] อทุกฺโข   
เอโส    ธมฺโม   อนูปฆาโต   อนูปายาโส   อปรฬิาโห   สมฺมาปฏิปทา   
ตสฺมา เอโส ธมฺโม อรโณ ฯ   
     [๖๖๗]   ตตฺร   ภิกฺขเว   ยมิท   กามสุข   มฬิฺหสุข  ปุถชฺุชนสุข   
#๑-๒-๓ ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ    
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อนริยสุข   สทุกฺโข   เอโส  ธมฺโม  สอุปฆาโต  สอุปายาโส  สปริฬาโห   
มิจฺฉาปฏิปทา   ฯ   ตสฺมา   เอโส   ธมโฺม  สรโณ  ฯ  ตตฺร  ภิกฺขเว   
ยมิท    เนกฺขมฺมสุข    ปวิเวกสุข    อุปสมสุข    สมโฺพธิสุข   อทุกฺโข   
เอโส    ธมฺโม   อนูปฆาโต   อนูปายาโส   อปรฬิาโห   สมฺมาปฏิปทา   
ตสฺมา เอโส ธมฺโม อรโณ ฯ   
     [๖๖๘]   ตตฺร   ภิกฺขเว  ยฺวาย  รโห  วาโท  อพฺภูโต  อตจฺโฉ   
อนตฺถส ฺหิโต    สทุกโฺข    เอโส    ธมฺโม   สอุปฆาโต   สอุปายาโส   
สปริฬาโห   มิจฺฉาปฏิปทา   ตสฺมา   เอโส   ธมฺโม   สรโณ  ฯ  ตตฺร   
ภิกฺขเว   โยปาย   รโห   วาโท  ภูโต  ตจฺโฉ  อนตฺถส ฺหิโต  สทุกโฺข   
เอโส    ธมฺโม   สอุปฆาโต   สอุปายาโส   สปรฬิาโห   มิจฺฉาปฏิปทา   
ตสฺมา    เอโส   ธมฺโม   สรโณ   ฯ   ตตฺร   ภิกฺขเว   โย   จาย   
รโห   วาโท   ภูโต   ตจฺโฉ   อตฺถส ฺหิโต   อทุกฺโข   เอโส  ธมฺโม   
อนูปฆาโต    อนปายาโส   อปรฬิาโห   สมฺมาปฏิปทา   ตสฺมา   เอโส   
ธมฺโม อรโณ ฯ   
     [๖๖๙]  ตตฺร  ภิกฺขเว  ยฺวาย  สมฺมุขา  ขีณวาโท อพฺภูโต อตจฺโฉ   
อนตฺถส ฺหิโต    สทุกโฺข    เอโส    ธมฺโม   สอุปฆาโต   สอุปายาโส   
สปริฬาโห   มิจฺฉาปฏิปทา   ตสฺมา   เอโส   ธมฺโม   สรโณ  ฯ  ตตฺร   
ภิกฺขเว   โยปาย   สมฺมุขา   ขีณวาโท   ภูโต   ตจฺโฉ   อนตฺถส ฺหิโต   
สทุกฺโข  เอโส  ธมฺโม  สอุปฆาโต  สอุปายาโส  สปริฬาโห มิจฺฉา- 
ปฏิปทา  ตสฺมา    เอโส    ธมฺโม    สรโณ    ฯ    ตตฺร    ภิกฺขเว    โย   
จาย    สมฺมุขา    ขีณวาโท    ภูโต   ตจฺโฉ   อตฺถส ฺหิโต   อทุกฺโข    
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เอโส    ธมฺโม   อนูปฆาโต   อนูปายาโส   อปรฬิาโห   สมฺมาปฏิปทา   
ตสฺมา เอโส ธมฺโม อรโณ ฯ   
     [๖๗๐]  ตตฺร  ภิกฺขเว  ยมิท  ตรมานสฺส  ภาสิต  สทุกฺโข  เอโส   
ธมฺโม    สอุปฆาโต   สอุปายาโส   สปริฬาโห   มจฺิฉาปฏิปทา   ตสฺมา   
เอโส   ธมโฺม   สรโณ   ฯ  ตตฺร  ภิกฺขเว  ยมิท  อตรมานสฺส  ภาสิต   
อทุกฺโข  เอโส  ธมฺโม  อนูปฆาโต  อนูปายาโส  อปริฬาโห สมมฺาปฏิปทา   
ตสฺมา เอโส ธมฺโม อรโณ ฯ   
     [๖๗๑]   ตตฺร   ภิกฺขเว   ยฺวาย  ชนปทนิรุตฺติยา  จ  อภินิเวโส   
สม ฺาย  จ  อติสาโร  สทุกฺโข  เอโส  ธมฺโม  สอุปฆาโต  สอุปายาโส   
สปริฬาโห    มิจฺฉาปฏิปทา    ตสฺมา    เอโส    ธมโฺม   สรโณ   ฯ   
ตตฺร   ภิกฺขเว   ยฺวาย   ชนปทนิรุตฺติยา   จ   อนภินิเวโส   สม ฺาย   
จ    อนติสาโร   อทุกฺโข   เอโส   ธมโฺม   อนูปฆาโต   อนูปายาโส   
อปริฬาโห สมฺมาปฏิปทา ตสฺมา เอโส ธมฺโม อรโณ ฯ   
     [๖๗๒]   ตสฺมาติห   ภิกฺขเว  สรณ ฺจ  ธมฺม  ชานิสฺสาม  อรณ ฺจ   
ธมฺม   ชานิสสฺาม   สรณ ฺจ   ธมฺม   ตฺวา   อรณ ฺจ   ธมฺม   ตฺวา   
อรณปฏิปท   ปฏิปชฺชิสฺสามาติ   เอว ฺหิ   โว   ภิกฺขเว   สิกฺขิตพฺพ   ฯ   
สุภูติ จ ปน ภิกฺขเว กุลปุตฺโต อรณปฏิปท ปฏิปนโฺนติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                 อรณวิภงฺคสุตฺต นิฏ ิต นวม ฯ   
                      ___________    
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                      ธาตุวิภงฺคสุตฺต   
     [๖๗๓]  เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย ภควา มคเธสุ จาริก ฺจรมาโน   
เยน    ราชคห   ตทวสร ิ  เยน   ภคฺคโว   กุมฺภกาโร   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภคฺคว   กมฺุภการ   เอตทโวจ  สเจ  เต  ภคฺคว  อครุ   
วิหราม  นิเวสเน  ๑  เอกรตฺตินฺติ  ฯ  น  โข  เม  ภนฺเต  ครุ อตฺถิ   
เจตฺถ   ปพฺพชิโต   ปม   วาสูปคโต   โหติ   สเจ   โส  อนชุานาติ   
วิหรถ ภนฺเต ยถาสุขนฺติ ฯ   
     [๖๗๔]   เตน   โข   ปน   สมเยน  ปุกฺกุสาติ  นาม  กุลปุตฺโต   
ภควนฺต   อุทฺทิสฺส   สทฺธาย   อคารสฺมา   อนคาริย  ปพฺพชิโต  ฯ  โส   
ตสฺมึ  กุมฺภการนิเวสเน  ๒  ปม  วาสูปคโต  โหติ  ฯ  อถ โข ภควา   
เยนายสฺมา     ปุกฺกุสาติ    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต   
ปุกฺกุสาตึ   เอตทโวจ   สเจ   เต   ภิกฺขุ   อครุ   วิหราม  นิเวสเน   
เอกรตฺตินฺติ    ฯ    อูรุนฺท   อาวุโส   กุมภฺการนิเวสน   วิหรตายสฺมา   
ยถาสุขนฺติ ฯ   
     [๖๗๕]   อถ   โข  ภควา  กุมฺภการนิเวสน  ปวิสิตฺวา  เอกมนฺต   
ติณสนฺถรก    ป ฺาเปตฺวา   นิสีทิ   ปลฺลงฺก   อาภุชิตฺวา   อุชุ   กาย   
ปณิธาย   ปรมิุข   สตึ   อุปฏเปตฺวา   ฯ   อถ  โข  ภควา  พหุเทว   
รตฺตึ   นิสชฺชาย   วีตินาเมสิ   ฯ   อายสฺมาป  โข  ปุกกฺุสาติ  พหุเทว   
#๑ สี. ย.ุ วิหรามาเวสเน ฯ  ๒ ส.ี ย.ุ กมฺุภการาเวสเน ฯ    
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รตฺตึ  นิสชชฺาย  วีตินาเมสิ  ฯ  อถ  โข  ภควโต  เอตทโหสิ  ปาสาทิก   
นุ   โข   อย   กุลปุตฺโต  อิริยติ  ยนฺนูนาห  ปุจฺเฉยฺยนฺติ  ฯ  อถ  โข   
ภควา   อายสฺมนฺต   ปุกกฺสุาตึ   เอตทโวจ   กสิ   ตฺว  ภิกฺขุ  อุทฺทิสฺส   
ปพฺพชิโต โก วา เต สตฺถา กสฺส วา ตฺว ธมฺม โรเจสีติ ฯ   
     [๖๗๖]    อตฺถาวุโส   สมโณ   โคตโม   สกฺยปุตฺโต   สกฺยกลุา   
ปพฺพชิโต   ต   โข  ปน  ภวนฺต  ๑  โคตม  เอวกลฺยาโณ  กิตฺติสทฺโท   
อพฺภุคฺคโต   อิติป  โส  ภควา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน   
สุคโต       โลกวิทู       อนุตฺตโร      ปรุิสทมฺมสารถิ      สตฺถา   
เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควาติ  ตาห  ภควนฺต  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิโต  โส   
จ   เม   ภควา   สตฺถา   ตสฺสาห  ภควโต  ธมฺม  โรเจมีติ  ฯ  กห   
ปน   ภิกฺขุ   เอตรหิ   โส   ภควา  วิหรติ  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  ฯ   
อตฺถาวุโส   อุตฺตเรสุ   ชนปเทสุ   สาวตฺถี   นาม   นคร   ตตฺถ  โส   
ภควา   เอตรหิ   วิหรติ   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  ฯ  ทฏิปุพฺโพ  ปน   
เต  ภิกฺขุ  โส  ภควา  ทิสฺวา  จ  ปน  ชาเนยฺยาสีติ  ฯ  น  โข  เม   
อาวุโส ทิฏปุพฺโพ โส ภควา ทิสฺวาห ๒ น ชาเนยฺยนฺติ ฯ   
     [๖๗๗]  อถ  โข  ภควโต  เอตทโหสิ  มม  ๓  ขฺวาย กุลปุตฺโต   
อุทฺทิสฺส   ปพฺพชิโต   ยนนฺูนสฺสาห   ธมฺม   เทเสยฺยนฺติ   ฯ   อถ  โข   
ภควา  อายสฺมนฺต  ปุกฺกุสาตึ  อามนฺเตสิ  ธมฺม  โว  ๔ ภิกฺขุ เทสสิฺสามิย   
ต   สุณาหิ   สาธุก   มนสกิโรหิ   ภาสสิฺสามีติ   ฯ  เอวมาวุโสติ  โข   
อายสฺมา ปุกฺกุสาติ ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ภควนฺต ฯ  ๒ โป. ม. ย.ุ ทิสวฺา จาห ฯ  ๓ ม. มม ฺจ ขฺวาย ฯ   
#๔ โป. ม. ย.ุ เต ฯ    
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     [๖๗๘]    ภควา   เอตทโวจ   ฉธาตุโร   อย   ภิกฺขุ   ปุริโส   
ฉผสฺสายตโน    อฏารสมโนปวิจาโร    จตุราธิฏาโน    ยตฺถ     ิต   
ม ฺสฺสวา    นปฺปวตฺตนฺติ    ม ฺสฺสเว    โข    ปน   นปฺปวตฺตมาเน   
มุนิ  สนฺโตติ  วุจฺจติ  ป ฺ  นปฺปมชฺเชยฺย สจฺจมนุรกฺเขยฺย จาคมนุพฺรูเหยฺย   
สนฺติเมว โส สิกฺเขยฺย อยมุทฺเทโส ฉธาตุวิภงฺคสฺส ฯ   
     [๖๗๙]  ฉธาตุโร  อย  ภิกฺขุ  ปุริโสติ  อิติ  โข  ปเนต  วุตฺต ฯ   
กิ ฺเจต   ปฏจฺิจ  วุตฺต  ฯ  ฉยิมา  ภิกฺขุ  ธาตุโย  ปวีธาตุ  อาโปธาตุ   
เตโชธาตุ   วาโยธาตุ   อากาสธาตุ   วิ ฺาณธาตุ   ฯ  ฉธาตุโร  อย   
ภิกฺขุ ปุริโสติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ   
     [๖๘๐]   ฉผสฺสายตโน   อย   ภิกฺขุ   ปุริโสติ  อิติ  โข  ปเนต   
วุตฺต   ฯ   กิ ฺเจต   ปฏิจฺจ   วุตฺต   ฯ  จกฺขุ  ผสฺสายตน  ๑  โสต   
ผสฺสายตน  ฆาน  ผสฺสายตน  ชิวฺหา  ผสฺสายตน  กาโย  ผสฺสายตน มโน   
ผสฺสายตน   ฯ   ฉผสฺสายตโน   อย   ภิกฺขุ  ปุรโิสติ  อิติ  ยนฺต  วุตฺต   
อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ   
     [๖๘๑]  อฏารสมโนปวิจาโร  อย  ภิกฺขุ  ปรุิโสติ  อิติ โข ปเนต   
วุตฺต  ฯ  กิ ฺเจต  ปฏิจฺจ  วุตฺต  ฯ  จกฺขุนา  รูป ทิสฺวา โสมนสฺสฏานีย   
รูป   อุปวิจรติ   โทมนสฺสฏานีย   รปู   อุปวิจรติ  อุเปกฺขฏานีย  รูป   
อุปวิจรติ   โสเตน  สทฺท  สุตฺวา  ...  ฆาเนน  คนฺธ  ฆายิตฺวา  ...   
ชิวฺหาย  รส  สายิตฺวา  ...  กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ... มนสา ธมมฺ   
วิ ฺาย    โสมนสฺสฏานีย   ธมฺม   อุปวิจรติ   โทมนสฺสฏานีย   ธมฺม   
#๑ ม. ย.ุ สมผฺสฺสายตน ฯ สพฺพตฺถ อีทสิเมว ฯ    
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อุปวิจรติ   อุเปกฺขฏานีย   ธมฺม   อุปวิจรติ  อิติ  ฉ  โสมนสฺสูปวิจารา   
ฉ   โทมนสฺสูปวิจารา   ฉ   อุเปกฺขูปวิจารา   ฯ  อฏารสมโนปวิจาโร   
อย ภิกฺขุ ปุริโสติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ   
     [๖๘๒]   จตุราธิฏาโน   อย   ภิกฺขุ  ปุรโิสติ  อิติ  โข  ปเนต   
วุตฺต   ฯ   กิ ฺเจต   ปฏิจฺจ   วุตฺต  ฯ  ป ฺาธิฏาโน  สจฺจาธิฏาโน   
จาคาธิฏาโน   อุปสมาธิฏาโน  ฯ  จตุราธิฏาโน  อย  ภิกฺขุ  ปรุิโสติ   
อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ   
     [๖๘๓]   ป ฺ   นปฺปมชฺเชยฺย   สจฺจมนุรกฺเขยฺย  จาคมนุพฺรูเหยฺย   
สนฺติเมว   โส   สิกฺเขยฺยาติ   อิติ   โข   ปเนต   วุตฺต  ฯ  กิ ฺเจต   
ปฏิจฺจ   วุตฺต   ฯ   กถ ฺจ   ภิกฺขุ  ป ฺ  นปฺปมชฺชติ  ฯ  ฉยิมา  ภิกขฺุ   
ธาตุโย   ปวีธาตุ   อาโปธาตุ   เตโชธาตุ   วาโยธาตุ   อากาสธาตุ   
วิ ฺาณธาตุ ฯ   
     [๖๘๔]  กตมา  จ  ภิกขฺุ  ปวีธาตุ  ฯ  ปวีธาตุ สิยา อชฺฌตฺติกา   
สิยา   พาหิรา   ฯ   กตมา   จ   ภิกฺขุ  อชฌฺตฺติกา  ปวีธาตุ  ฯ  ย   
อชฺฌตฺต    ปจฺจตฺต    กกฺขล    ขริคต   อุปาทินฺน   เสยฺยถีท   เกสา   
โลมา   นขา   ทนฺตา   ตโจ   มส   นหาร ู  อฏ ี   อฏ ิมิ ฺช  วกฺก   
หทย   ยกน   กิโลมก   ปหก   ปปฺผาส   อนฺต  อนฺตคุณ  อุทริย  กรีส   
ย    วา    ปน ฺมฺป    กิ ฺจิ    อชฌฺตฺต   ปจฺจตฺต   กกฺขล   ขริคต   
อุปาทินฺน   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขุ   อชฺฌตฺติกา   ปวีธาตุ  ฯ  ยา  เจว   
โข  ปน  อชฌฺตฺติกา ปวีธาตุ ยา จ พาหิรา ปวีธาตุ ปวี-  
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ธาตุเรเวสา ฯ  ต   เนต  มม    เนโสหมสฺมิ   น   เมโส   อตฺตาติ   
เอวเมต   ยถาภูต   สมฺมปปฺ ฺาย   ทฏพฺพ   ฯ   เอวเมต   ยถาภูต   
สมฺมปฺป ฺาย    ทิสฺวา    ปวีธาตุยา   นิพฺพินฺทติ   ปวีธาตุยา   จิตฺต   
วิราเชติ ฯ   
     [๖๘๕]  กตมา  จ  ภิกขฺุ  อาโปธาตุ ฯ อาโปธาตุ สิยา อชฺฌตฺติกา   
สิยา   พาหิรา   ฯ   กตมา   จ  ภิกฺขุ  อชฌฺตฺติกา  อาโปธาตุ  ฯ  ย   
อชฺฌตฺต    ปจฺจตฺต    อาโป   อาโปคต   อุปาทินฺน   เสยฺยถีท   ปตฺต   
เสมฺห   ปุพฺโพ   โลหิต  เสโท  เมโท  อสฺสุ  วสา  เขโฬ  สิงฺฆาณิกา   
ลสิกา    มุตฺต    ย    วา    ปน ฺมฺป    กิ ฺจิ   อชฺฌตฺต   ปจฺจตฺต   
อาโป    อาโปคต    อุปาทินฺน    อย    วุจฺจติ    ภิกขฺุ   อชฌฺตฺติกา   
อาโปธาตุ  ฯ  ยา  เจว  โข  ปน  อชฺฌตฺติกา อาโปธาตุ ยา จ พาหิรา   
อาโปธาตุ  อาโปธาตุเรเวสา  ฯ  ต  เนต  มม  เนโสหมสฺมิ  น เมโส   
อตฺตาติ   เอวเมต   ยถาภูต   สมฺมปฺป ฺาย   ทฏพฺพ   ฯ   เอวเมต   
ยถาภูต   สมมฺปฺป ฺาย   ทิสฺวา   อาโปธาตุยา  นิพฺพินฺทติ  อาโปธาตุยา   
จิตฺต วิราเชติ ฯ   
     [๖๘๖]  กตมา  จ  ภิกฺขุ  เตโชธาตุ ฯ เตโชธาตุ สิยา อชฺฌตฺติกา   
สิยา   พาหิรา   ฯ   กตมา   จ  ภิกฺขุ  อชฌฺตฺติกา  เตโชธาตุ  ฯ  ย   
อชฺฌตฺต    ปจฺจตฺต    เตโช   เตโชคต   อุปาทินฺน   เสยฺยถีท   เยน   
จ  สนฺตปฺปติ  เยน  จ ชริิยติ เยน จ ปรฑิยฺหติ เยน จ อสิตปตขายิตสายิต   
สมฺมาปริณาม      คจฺฉติ      ย      วา      ปน ฺมฺป      กิ ฺจิ    
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อชฺฌตฺต   ปจฺจตฺต   เตโช   เตโชคต   อุปาทินฺน   อย   วุจฺจติ  ภิกฺขุ   
อชฺฌตฺติกา    เตโชธาตุ    ฯ    ยา   เจว   โข   ปน   อชฺฌตฺติกา   
เตโชธาตุ  ยา  จ  พาหิรา  เตโชธาตุ  เตโชธาตุเรเวสา  ฯ  ต เนต   
มม   เนโสหมสฺมิ  น  เมโส  อตฺตาติ  เอวเมต  ยถาภูต  สมฺมปฺป ฺาย   
ทฏพฺพ     ฯ     เอวเมต     ยถาภูต     สมฺมปฺป ฺาย     ทิสฺวา   
เตโชธาตุยา นิพฺพินฺทติ เตโชธาตุยา จิตฺต วิราเชติ ฯ   
     [๖๘๗]  กตมา  จ  ภิกขฺุ  วาโยธาตุ ฯ วาโยธาตุ สิยา อชฺฌตฺติกา   
สิยา   พาหิรา   ฯ   กตมา   จ  ภิกฺขุ  อชฌฺตฺติกา  วาโยธาตุ  ฯ  ย   
อชฺฌตฺต     ปจฺจตฺต     วาโย     วาโยคต    อุปาทินฺน    เสยฺยถีท   
อุทฺธงฺคมา  วาตา  อโธคมา  วาตา กุจฺฉิสยา วาตา โกฏสยา ๑ วาตา   
องฺคมงฺคานุสาริโน   วาตา   อสฺสาโส   ปสฺสาโส   ย   วา  ปน ฺมฺป   
กิ ฺจิ   อชฺฌตฺต   ปจฺจตฺต   วาโย   วาโยคต   อุปาทินฺน   อย  วุจฺจติ   
ภิกฺขุ   อชฌฺตฺติกา   วาโยธาตุ   ฯ   ยา   เจว  โข  ปน  อชฺฌตฺติกา   
วาโยธาตุ   ยา   จ   พาหิรา   วาโยธาตุ  วาโยธาตุเรเวสา  ฯ  ต   
เนต  มม  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺป ฺาย   
ทฏพฺพ     ฯ     เอวเมต     ยถาภูต     สมฺมปฺป ฺาย     ทิสฺวา   
วาโยธาตุยา นิพฺพินฺทติ วาโยธาตุยา จิตฺต วิราเชติ ฯ   
     [๖๘๘]   กตมา   จ   ภิกฺขุ  อากาสธาตุ  ฯ  อากาสธาตุ  สิยา   
อชฺฌตฺติกา    สิยา    พาหิรา    ฯ   กตมา   จ   ภิกฺขุ   อชฺฌตฺติกา   
อากาสธาตุ   ฯ   ย   อชฌฺตฺต  ปจฺจตฺต  อากาส  อากาสคต  อุปาทินฺน   
#๑ ม. โกฏาสยา ฯ    
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เสยฺยถีท  กณฺณจฺฉิทฺท  นาสจฺฉิทฺท  มุขทฺวาร  เยน  จ  อสิตปตขายิตสายิต      
อชฺโฌหรติ       ยตฺถ      จ      อสิตปตขายิตสายิต      สนฺติฏติ   
เยน   จ   อสิตปตขายิตสายิต   อโธภาคา   ๑   นิกฺขมติ   ย   วา   
ปน ฺมฺป    กิ ฺจิ    อชฺฌตฺต   ปจฺจตฺต   อากาส   อากาสคต   [๒]   
อุปาทินฺน   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขุ  อชฺฌตฺติกา  อากาสธาตุ  ฯ  ยา  เจว   
โข   ปน   อชฺฌตฺติกา   อากาสธาตุ   ยา   จ   พาหิรา  อากาสธาตุ   
อากาสธาตุเรเวสา  ฯ  ต  เนต  มม  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส  อตฺตาติ   
เอวเมต   ยถาภูต   สมฺมปปฺ ฺาย   ทฏพฺพ   ฯ   เอวเมต   ยถาภูต   
สมฺมปฺป ฺาย    ทิสฺวา    อากาสธาตุยา    นิพฺพินฺทติ    อากาสธาตุยา   
จิตฺต วิราเชติ ฯ   
     [๖๘๙]   อถาปร   วิ ฺาณเยว   อวสิสฺสติ   ปรสิุทฺธ  ปรโิยทาต   
เตน   วิ ฺาเณน   กิ ฺจิ   ชานาติ   ๓  สุขนฺติป  วิชานาติ  ทุกฺขนฺติป   
วิชานาติ    อทุกฺขมสุขนฺติป   วิชานาติ   ฯ   สุขเวทนีย   ภิกฺขุ   ผสฺส   
ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   สุขา   เวทนา   ฯ  โส  สุข  เวทน  เวทิยมาโน   
สุข   เวทน   เวทิยามีติ   ปชานาติ   ตสฺเสว   สุขเวทนียสฺส  ผสฺสสฺส   
นิโรธา   ย   ตชฺช  เวทยิต  สุขเวทนีย  ผสฺส  ปฏิจฺจ  อุปฺปนฺนา  สุขา   
เวทนา   สา   นิรุชฌฺติ   สา   วูปสมฺมตีติ   ปชานาติ  ฯ  ทุกฺขเวทนีย   
ภิกฺขุ   ผสฺส   ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ทุกฺขา  เวทนา  ฯ  โส  ทุกฺข  เวทน   
เวทิยมาโน  ทุกฺข  เวทน  เวทิยามีติ  ปชานาติ  ตสฺเสว  ทุกฺขเวทนียสฺส   
ผสฺสสฺส     นิโรธา    ย    ตชฺช    เวทยิต    ทุกฺขเวทนีย    ผสฺส   
#๑ ม. อโธภาค ฯ  ๒ โป. ม. อฆ อฆคต วิวร วิรคต อสมฺผุฏ มสโลหิเตหิ ... ฯ   
#๓ โป. ม. เตน จ วิ ฺาเณน กึ วิชานาติ ฯ    
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ปฏิจฺจ   อุปฺปนฺนา   ทุกฺขา   เวทนา   สา   นิรุชฌฺติ   สา  วูปสมฺมตีติ   
ปชานาติ    ฯ    อทุกฺขมสุขเวทนีย   ภิกฺขุ   ผสฺส   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   
อทุกฺขมสุขา    เวทนา    ฯ   โส   อทุกฺขมสุข   เวทน   เวทิยมาโน   
อทุกฺขมสุข   เวทน   เวทิยามีติ  ปชานาติ  ตสฺเสว  อทุกฺขมสุขเวทนียสฺส           
ผสฺสสฺส     นิโรธา     ย     ตชฺช     เวทยิต    อทุกขฺมสุขเวทนีย   
ผสฺส   ปฏิจฺจ   อุปฺปนฺนา   อทุกฺขมสุขา   เวทนา   สา   นิรชฺุฌติ  สา   
วูปสมฺมตีติ ปชานาติ ฯ   
     [๖๙๐]  เสยฺยถาป  ภิกขฺุ  ทฺวินฺน  กฏาน  สงฺฆฏา ๑ สโมธานา   
อุสฺมา    ชายติ    เตโช   อภินิพฺพตฺตติ   เตสเยว   ทฺวินฺน   กฏาน   
นานาภาวา  วินิกฺเขปา  ยา  ตชฺชา  อุสมฺา  สา  นิรชุฌฺติ  สา วูปสมฺมติ   
เอวเมว   โข   ภิกฺขุ   สุขเวทนีย   ผสฺส   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   สุขา   
เวทนา   ฯ   โส   สุข   เวทน  เวทิยมาโน  สุข  เวทน  เวทิยามีติ   
ปชานาติ   ตสฺเสว   สุขเวทนียสฺส  ผสฺสสฺส  นิโรธา  ย  ตชฺช  เวทยิต   
สุขเวทนีย   ผสฺส   ปฏิจฺจ  อุปฺปนฺนา  สุขา  เวทนา  สา  นิรชฺุฌติ  สา   
วูปสมฺมตีติ   ปชานาติ   ฯ   ทุกฺขเวทนีย  ภิกฺขุ  ผสฺส  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ   
ทุกฺขา   เวทนา   ฯ   โส   ทุกฺข   เวทน  เวทิยมาโน  ทุกฺข  เวทน   
เวทิยามีติ    ปชานาติ    ตสฺเสว   ทุกฺขเวทนียสฺส   ผสฺสสฺส   นิโรธา   
ย   ตชฺช   เวทยิต   ทกฺุขเวทนีย   ผสฺส   ปฏิจฺจ   อุปฺปนฺนา   ทกฺุขา   
เวทนา   สา  นิรุชฺฌติ  สา  วูปสมฺมตีติ  ปชานาติ  ฯ  อทุกฺขมสุข- 
#๑ สี. ย.ุ สมผฺสฺสสโมธานา ฯ    
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เวทนีย  ภิกฺขุ    ผสฺส    ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   อทุกฺขมสุขา   เวทนา ฯ   โส   
อทุกฺขมสุข    เวทน    เวทิยมาโน    อทุกฺขมสุข   เวทน   เวทิยามีติ   
ปชานาติ   ตสฺเสว   อทุกขฺมสุขเวทนียสฺส   ผสฺสสฺส   นิโรธา  ย  ตชฺช   
เวทยิต    อทกฺุขมสุขเวทนีย    ผสฺส   ปฏิจฺจ   อุปฺปนฺนา   อทุกฺขมสุขา   
เวทนา    สา   นิรชฺุฌติ   สา   วูปสมฺมตีติ   ปชานาติ   ฯ   อถาปร   
อุเปกฺขาเยว   อวสิสฺสติ   ปริสุทฺธา   ปริโยทาตา   มทุุ   จ  กมฺม ฺา   
จ ปภสฺสรา จ ฯ   
     [๖๙๑]  เสยฺยถาป  ภิกขฺุ ทกฺโข สุวณฺณกาโร วา สุวณฺณการนฺเตวาสี   
วา    อุกกฺ    พนฺเธยฺย    อุกฺก   พนฺธิตฺวา   อุกฺกามุข   อาลิมฺเปยฺย   
อุกฺกามุข   อาลิมฺเปตฺวา   สณฺฑาเสน   ชาตรูป   คเหตฺวา   อุกฺกามุเข   
ปกฺขิเปยฺย  ฯ  ตเมน  กาเลน  กาล  อภิธเมยฺย  กาเลน  กาล อุทเกน๒   
ปริปฺโผเสยฺย  กาเลน  กาล  อชฺฌุเปกฺเขยฺย  ฯ ต โหติ ชาตรูป ๑ นิหต   
นินฺนีตกสาว    มุท ุ  จ   กมฺม ฺ   จ   ปภสฺสร ฺจ   ยสฺสา   ยสฺสาว   
ปลนฺธนวิกติยา   อากงฺขติ   ยทิ   ปวฏฏิกาย   ๒  ยทิ  กุณฺฑลาย  ยท ิ  
คีเวยฺยกาย   ยทิ   สุวณฺณมาลาย   ต ฺจสฺส   อตฺถ   อนุโภติ  เอวเมว   
โข  ภิกฺขุ  อถาปร  อุเปกฺขาเยว  อวสิสฺสติ  ปริสุทฺธา  ปริโยทาตา  มุทุ   
จ   กมฺม ฺา   จ   ปภสฺสรา   จ   ฯ  โส  เอว  ปชานาติ  อิม ฺเจ   
อห   อุเปกฺข   เอว   ปริสทฺุธ   เอว   ปริโยทาต  อากาสาน ฺจายตน   
อุปสหเรยฺย   ตทนุธมฺม ฺจ   จิตฺต   ภาเวยฺย   เอวมฺเม  อย  อุเปกขฺา   
#๑ สี. ม. อิโต ปร  ธนฺต สุทฺธนฺต  นิทธฺนฺตนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒ ม. ปฏิฏฏิกาย ฯ    
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ตนฺนิสฺสิตา   ตทุปาทานา   จิร   ทีฆมทฺธาน   ติฏเยฺย   อิม ฺเจ   อห   
อุเปกฺข   เอว  ปริสุทฺธ  เอว  ปรโิยทาต  วิ ฺาณ ฺจายตน  อุปสหเรยฺย   
ตทนุธมฺม ฺจ   จิตฺต   ภาเวยฺย   เอวมฺเม   อย   อุเปกฺขา  ตนฺนิสฺสิตา   
ตทุปาทานา    จิร    ทีฆมทฺธาน   ติฏเยฺย   อิม ฺเจ   อห   อุเปกฺข   
เอว    ปริสุทธฺ    เอว    ปรโิยทาต   อากิ ฺจ ฺายตน   อุปสหเรยฺย   
ตทนุธมฺม ฺจ   จิตฺต   ภาเวยฺย   เอวมฺเม   อย   อุเปกฺขา  ตนฺนิสฺสิตา   
ตทุปาทานา    จิร    ทีฆมทฺธาน   ติฏเยฺย   อิม ฺเจ   อห   อุเปกฺข   
เอว      ปริสทฺุธ     เอว     ปริโยทาต     เนวส ฺานาส ฺายตน   
อุปสหเรยฺย   ตทนุธมฺม ฺจ   จิตฺต   ภาเวยฺย   เอวมฺเม  อย  อุเปกขฺา   
ตนฺนิสฺสิตา   ตทุปาทานา   จิร   ทีฆมทฺธาน  ติฏเยฺยาติ  ฯ  โส  เอว   
ปชานาติ   อิม ฺเจ   อห   อุเปกฺข   เอว   ปริสุทฺธ  เอว  ปรโิยทาต   
อากาสาน ฺจายตน  อุปสหเรยฺย  ตทนุธมฺม ฺจ  จิตฺต  ภาเวยฺย  สงฺขตเมต   
อิม ฺเจ  อห  อุเปกฺข  เอว  ปริสุทฺธ  เอว  ปรโิยทาต  วิ ฺาณ ฺจายตน   
อุปสหเรยฺย      ตทนุธมฺม ฺจ      จิตฺต      ภาเวยฺย     สงฺขตเมต   
อิม ฺเจ  อห  อุเปกฺข  เอว  ปริสุทฺธ  เอว  ปรโิยทาต  อากิ ฺจ ฺายตนu   
อุปสหเรยฺย      ตทนุธมฺม ฺจ      จิตฺต      ภาเวยฺย     สงฺขตเมต   
อิม ฺเจ  อห  อุเปกฺข เอว ปริสุทฺธ เอว ปริโยทาต เนวส ฺานาส ฺายตน   
อุปสหเรยฺย    ตทนุธมฺม ฺจ    จิตฺต    ภาเวยฺย    สงฺขตเมตนฺติ    ฯ   
โส    เนวาภิสงฺขโรติ   ๑   นาภิส ฺเจตยติ   ภวาย   วา   วิภวาย   
วา   ฯ   โส   อนภิสงฺขโรนฺโต  อนภิส ฺเจตยนฺโต  ภวาย  วิภวาย  น   
#๑ ม. โส เนว ต อภิสงฺขโรติ ฯ    
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กิ ฺจิ   โลเก  อุปาทิยติ  อนุปาทิย  น  ปริตสฺสติ  อปริตสฺส  ปจฺจตฺตเยว   
ปรินิพฺพายติ     ขีณา    ชาติ    วุสิต    พฺรหฺมจริย    กต    กรณีย   
นาปร   อิตฺถตฺตายาติ   ปชานาติ   ฯ   โส   สุข ฺเจ  เวทน  เวเทติ   
สา    อนิจฺจาติ    ปชานาติ   อนชฺโฌสติาติ   ปชานาติ   อนภินนฺทิตาติ   
ปชานาติ   ฯ   ทุกฺข ฺเจ   เวทน   เวเทติ   สา  อนิจฺจาติ  ปชานาติ   
อนชฺโฌสิตาติ   ปชานาติ   อนภินนฺทิตาติ   ปชานาติ   ฯ  อทุกฺขมสุข ฺเจ   
เวทน     เวเทติ     สา     อนิจฺจาติ    ปชานาติ    อนชโฺฌสิตาติ   
ปชานาติ   อนภินนฺทิตาติ   ปชานาติ   ฯ  โส  สุข ฺเจ  เวทน  เวเทติ   
วิสยุตฺโต   น   เวเทติ   ฯ  โส  ทกฺุข ฺเจ  เวทน  เวเทติ  วิสยุตฺโต   
น  เวเทติ  ฯ  อทุกฺขมสุข ฺเจ  เวทน  เวเทติ  วิสยุตฺโต  น เวเทติ ฯ   
โส  กายปริยนฺติก  เวทน  เวทิยมาโน  กายปริยนฺติก  เวทน  เวทิยามีติ   
ปชานาติ   ฯ   ชีวิตปริยนติฺก  เวทน  เวทิยมาโน  ชีวิตปริยนฺติก  เวทน   
เวทิยามีติ  ปชานาติ  ฯ  กายสฺส  เภทา  [๑]  อุทฺธ  ชวิีตปริยาทานา   
อิเธว สพฺพเวทยิตานิ อภินนฺทิตานิ สีติภวิสฺสนฺตีติ ปชานาติ ฯ   
     [๖๙๒]   เสยฺยถาป   ภิกฺขุ   เตล ฺจ   ปฏิจฺจ   วฏฏิ ฺจ  ปฏิจฺจ   
เตลปฺปทีโป   ฌายติ  ฯ  ตสฺเสว  เตลสฺส  จ  วฏฏิยา  จ  ปริยาทานา   
อ ฺสฺส   จ   อนุปหารา   อนาหาโร   นิพฺพายติ  เอวเมว  โข  ภิกฺขุ   
กายปริยนฺติก   เวทน   เวทิยมาโน   กายปริยนฺติก   เวทน  เวทิยามีติ   
ปชานาติ   ฯ   ชีวิตปริยนติฺก  เวทน  เวทิยมาโน  ชีวิตปริยนฺติก  เวทน   
เวทิยามีติ  ปชานาติ  ฯ  กายสฺส  เภทา  อุทฺธ  ชีวิตปริยาทานา  อิเธว   
#๑ ม. ปร มรณา ฯ    
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สพฺพเวทยิตานิ   อภินนฺทิตานิ   สีติภวิสฺสนฺตีติ  ปชานาติ  ฯ  ตสฺมา  เอว   
สมนฺนาคโต    ภิกฺขุ   อิมินา   ปรเมน   ป ฺาธิฏาเนน   สมนนฺาคโต   
โหติ  ฯ  เอสา  หิ  ภิกฺขุ  ปรมา  อริยา  ป ฺา  ยทิท  สพฺพทุกฺขกขฺเย   
าณ     ฯ     ตสฺส    สา    วิมุตฺติ    สจฺเจ     ิตา    อกุปฺปา   
โหติ   ฯ   ต  หิ  ภิกฺขุ  มุสา  ย  โมสธมมฺ  ต  สจฺจ  ย  อโมสธมฺม   
นิพฺพาน    ตสฺมา    เอว    สมนฺนาคโต    ภิกฺขุ    อิมนิา   ปรเมน   
สจฺจาธิฏาเนน  สมนฺนาคโต  โหติ  ฯ  เอต  ห ิ ภิกขฺุ  ปรม  อริยสจฺจ   
ยทิท   อโมสธมฺม   นิพฺพาน   ฯ  ตสฺเสว  โข  ปน  ปุพฺเพ  อวิทฺทสุโน   
อุปธี  โหนฺติ  สมตฺตา  สมาทินฺนา  ฯ  ตฺยสฺส  ปหีนา  โหนฺติ อุจฺฉินฺนมูลา   
ตาลาวตฺถุกตา     อนภาวงฺคตา     อายตึ    อนุปฺปาทธมฺมา    ตสฺมา   
เอว   สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  อิมินา  ปรเมน  จาคาธิฏาเนน  สมนฺนาคโต   
โหติ    ฯ    เอโส    ห ิ   ภิกฺขุ   ปรโม   อริโย   จาโค   ยทิท   
สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค   ฯ   ตสฺเสว  โข  ปน  ปุพฺเพ  อวิทฺทสุโน  อภิชฺฌา   
โหติ    ฉนฺโท    สาราโค    สฺวาสฺส    ปหีโน   โหติ   อุจฺฉินฺนมูโล   
ตาลาวตฺถุกโต    อนภาวงฺคโต   อายตึ   อนุปฺปาทธมฺโม   ฯ   ตสฺเสว   
โข   ปน   ปพฺุเพ   อวิทฺทสุโน  อาฆาโต  โหติ  พฺยาปาโท  สมฺปโทโส   
สฺวาสฺส    ปหีโน   โหติ   อุจฺฉินฺนมูโล   ตาลาวตฺถุกโต   อนภาวงฺคโต   
อายตึ   อนุปฺปาทธมฺโม   ฯ   ตสฺเสว   โข   ปน   ปพฺุเพ  อวิทฺทสุโน   
อวิชฺชา  โหติ  สมฺโมโห  สมฺปโมโห  สฺวาสฺส  ปหีโน  โหติ  อุจฺฉินฺน- 
มูโล  ตาลาวตฺถุกโต     อนภาวงฺคโต     อายตึ    อนุปฺปาทธมฺโม    ตสฺมา    
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เอว    สมนฺนาคโต    ภิกฺขุ    อิมินา    ปรเมน    อุปสมาธิฏาเนน   
สมนฺนาคโต   โหติ  ฯ  เอโส  ห ิ ภิกฺขุ  ปรโม  อริโย  อุปสโม  ยทิท   
ราคโทสโมหาน   อุปสโม   ฯ   ป ฺ   นปฺปมชฺเชยฺย   สจฺจมนุรกฺเขยฺย   
จาคมนุพฺรูเหยฺย    สนฺติเมว    โส   สิกฺเขยฺยาติ   อิติ   ยนฺต   วุตฺต   
อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ   
     [๖๙๓]   ยตฺถ    ิต   ม ฺสฺสวา   นปฺปวตฺตนฺติ  ม ฺสฺสเว  โข   
ปน   นปฺปวตฺตมาเน  มุนิ  สนฺโตติ  วุจฺจตีติ  อิติ  โข  ปเนต  วุตฺต  ฯ   
กิ ฺเจต   ปฏจฺิจ   วุตฺต   ฯ  อสฺมีติ  ภิกขฺุ  ม ฺ ิตเมต  นาหมสฺมีติ  ๑   
ม ฺ ิตเมต     ภวิสฺสนฺติ    ม ฺ ิตเมต    น    ภวิสฺสนฺติ    ม ฺ ิตเมต   
รูป    ภวิสฺสนฺติ    ม ฺ ิตเมต    อรูป   ภวิสฺสนฺติ   ม ฺ ิตเมต   ส ฺ ี   
ภวิสฺสนฺติ       ม ฺ ีตเมต      อส ฺ ี      ภวิสฺสนฺติ      ม ฺ ิตเมต   
เนวส ฺ ีนาส ฺ ี    ภวิสสฺนฺติ   ม ฺ ิตเมต   ฯ   ม ฺ ิต   ภิกฺขุ   โรโค   
ม ฺ ิต    คณฺโฑ    ม ฺ ิต   สลลฺ   ฯ   สพฺพม ฺ ิตาน   เตฺวว   ภิกฺขุ   
สมติกฺกมา   มุนิ   สนฺโตติ  วุจฺจติ  ฯ  มุนิ  โข  ปน  ภิกฺขุ  สนโฺต  น   
ชายติ  น  ชิยยฺติ  น  มิยฺยติ  น  กุปฺปติ  นปฺปเหติ  ฯ ตมฺปสฺส ๒ ภิกฺขุ   
นตฺถิ  เยน  ชาเยถ  อชายมาโน  ก ึ ชิยฺยสิฺสติ  อชิยฺยมาโน กึ มิยฺยสิฺสติ   
อมิยฺยมาโน   กึ  กุปฺปสฺสติ  อกุปฺปมาโน  กิสฺส  ปเหสฺสติ  ฯ  ยตฺถ   ิต   
ม ฺสฺสวา    นปฺปวตฺตนฺติ    ม ฺสฺสเว    โข    ปน   นปฺปวตฺตมาเน   
มุนิ   สนฺโตติ   วุจฺจตีติ   อิติ   ยนฺต  วุตฺต  อิทเมต  ปฏิจฺจ  วุตฺต  ฯ   
อิม โข เม ตฺว ภิกฺขุ สงฺขิตฺเตน ฉธาตุวิภงฺค ธาเรหีติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อยมหสฺมีติ ฯ  ๒ โป. กิ ฺจิสฺส ฯ    
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     [๖๙๔]   อถ   อายสฺมา  ปุกฺกุสาติ  สตฺถา  กิร  เม  อนุปฺปตฺโต   
สุคโต   กริ   เม   อนุปฺปตฺโต   สมฺมาสมฺพุทฺโธ  กริ  เม  อนุปฺปตฺโตติ   
อุฏายาสนา    เอกส    จีวร    กตฺวา   ภควโต   ปาเทสุ   สิรสา   
นิปติตฺวา    ภควนฺต    เอตทโวจ    อจฺจโย   ม   ภนฺเต   อจฺจคมา   
ยถาพาล    ยถามูฬฺห    ยถาอกุสล    โยห   ภควนฺต   อาวุโสวาเทน   
สมุทาจริตพฺพ   อม ฺ ิสฺส   ตสฺส   เม  ภนฺเต  ภควา  อจฺจย  อจฺจยโต   
ปฏิคฺคณฺหาตุ อายตึ สวรายาติ ฯ   
     [๖๙๕]    ตคฺฆ    ตฺว   ภิกฺขุ   อจฺจโย   อจฺจคมา   ยถาพาล   
ยถามูฬฺห    ยถาอกุสล   ย   ม   ตฺว   อาวุโสวาเทน   สมทุาจริตพฺพ   
อม ฺ ิตฺโถ   ๑   ยโต   จ  โข  ตฺว  ภิกฺขุ  อจฺจย  อจฺจยโต  ทิสฺวา   
ยถาธมฺม    ปฏิกฺกโรสิ    ตนฺเต    มย   ปฏิคฺคณฺหาม   วุฑฺฒิ   เหสา   
ภิกฺขุ   อริยสสฺ   วินเย   โย   อจฺจย   อจฺจยโต   ทิสวฺา   ยถาธมฺม   
ปฏิกฺกโรติ   อายตึ   สวร   อาปชฺชตีติ  ฯ  ลเภยฺยาห  ภนฺเต  ภควโต   
สนฺติเก   อุปสมฺปทนฺติ   ฯ   ปริปุณฺณ   ปน  เต  ภิกขฺุ  ปตฺตจีวรนฺติ  ฯ   
น  โข  เม  ภนฺเต  ปริปุณฺณ  ปตฺตจีวรนฺติ  ฯ  น  โข  ภิกฺขุ  ตถาคตา   
อปริปุณฺณปตฺตจีวร อุปสมฺปาเทนฺตีติ ฯ   
     [๖๙๖]  อถ  โข  อายสฺมา  ปุกฺกุสาติ  ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตฺวา   
อนุโมทิตฺวา   อุฏายาสนา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   ปทกฺขิณ   กตฺวา   
ปตฺตจีวรปริเยสน    ปกกฺามิ    ฯ   อถ   โข   อายสฺมนฺต   ปุกกฺุสาตึ   
ปตฺตจีวรปริเยสน  จรนฺต  [๒]  คาวี  ชวิีตา  โวโรเปสิ  ฯ  อถ  โข   
#๑ โป. ม. อม ฺ ิตฺถ ฯ  ๒ ม. เอตฺถนตฺเร วิพฺภนฺตาติ ทิสฺสติ ฯ ยุ. ภนฺตคาวี ฯ    
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สมฺพหุลา   ภิกฺขู   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต  นสิีทึสุ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินนฺา  โข  เต  ภิกฺขู   
ภควนฺต   เอตทโวจุ   โย   โส   ภนฺเต   ปุกฺกุสาติ   นาม  กุลปุตฺโต   
ภควตา    สงฺขิตฺเตน   โอวาเทน   โอวทิโต   โส   กาลกโต   ตสฺส   
กา คติ โก อภิสมฺปราโยติ ฯ   
     [๖๙๗]   ปณฺฑิโต   ภิกฺขเว   ปุกฺกสุาติ  กุลปุตฺโต  ปจฺจปาทิ  ๑   
ธมฺมสฺสานุธมฺม    น    จ    ม    ธมฺมาธิกรณ   วิเหเสิ   ปุกฺกุสาติ   
ภิกฺขเว   กุลปุตฺโต   ป ฺจนฺน   โอรมฺภาคิยาน   ส ฺโชนาน   ปริกฺขยา   
โอปปาติโก ตตฺถ ปรินิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกาติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                 ธาตุวิภงฺคสุตฺต นิฏ ิต ทสม ฯ   
                      ___________   
#๑ โป. สจฺจวาที ฯ    
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                      สจฺจวิภงฺคสุตฺต   
     [๖๙๘]   เอวมฺเม   สุต  เอก  สมย  ภควา  พาราณสิย  วิหรติ   
อิสิปตเน  มิคทาเย  ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ   
ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๖๙๙]    ภควา    เอตทโวจ   ตถาคเตน   ภิกฺขเว   อรหตา   
สมฺมาสมฺพุทฺเธน   พาราณสิย   อิสิปตเน   มิคทาเย   อนุตฺตร  ธมฺมจกฺก   
ปวตฺติต   อปฺปฏิวตฺติย   สมเณน   วา   พฺราหฺมเณน  วา  เทเวน  วา   
มาเรน   วา   พฺรหฺมุนา   วา   เกนจิ   วา   โลกสฺมึ  ยทิท  จตุนฺน   
อริยสจฺจาน    อาจิกฺขนา    เทสนา   ป ฺาปนา   ปฏปนา   วิวรณา   
วิภชนา    อุตฺตานีกมฺม    กตเมส    จตุนฺน    ทุกฺขสสฺ    อริยสจฺจสฺส   
อาจิกฺขนา  เทสนา  ป ฺาปนา  ปฏปนา  วิวรณา  วิภชนา  อุตฺตานีกมฺม   
ทุกฺขสมุทยสฺส     อริยสจฺจสฺส     อาจิกฺขนา     เทสนา    ป ฺาปนา   
ปฏปนา   วิวรณา   วิภชนา   อุตฺตานีกมฺม   ทุกฺขนิโรธสฺส  อริยสจฺจสฺส   
อาจิกฺขนา    เทสนา    ป ฺาปนา    ปฏปนา    วิวรณา    วิภชนา   
อุตฺตานีกมฺม    ทุกฺขนิโรธคามินิยา   ปฏิปทาย   อรยิสจฺจสฺส   อาจิกฺขนา   
เทสนา    ป ฺาปนา    ปฏปนา    วิวรณา    วิภชนา   อุตฺตานีกมฺม   
ตถาคเตน   ภิกฺขเว   อรหตา   สมฺมาสมฺพุทฺเธน   พาราณสิย  อิสิปตเน   
มิคทาเย   อนุตฺตร   ธมฺมจกฺก   ปวตฺติต   อปฺปฏิวตฺติย   สมเณน   วา   
พฺราหฺมเณน  วา  เทเวน  วา  มาเรน  วา  พฺรหฺมุนา  วา  เกนจิ วา    
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โลกสฺม ึ   ยทิท   อิเมส   จตุนฺน   อริยสจฺจาน   อาจิกฺขนา   เทสนา   
ป ฺาปนา    ปฏปนา   วิวรณา   วิภชนา   อุตฺตานีกมฺม   ฯ   เสวถ   
ภิกฺขเว   สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเน   ภชถ   ภิกฺขเว   สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเน   
ปณฺฑิตา   ภิกฺขู   อนุคฺคาหกา   สพฺรหฺมจารีน   ฯ   เสยฺยถาป  ภิกฺขเวเ   
ชเนตา   ๑   เอว   สารีปุตฺโต  ฯ  เสยฺยถาป  ชาตสฺส  อาปาเทตา   
เอว   โมคฺคลลฺาโน   ฯ   สารีปุตฺโต   ภิกฺขเว  โสตาปตฺติผเล  วิเนติ   
โมคฺคลฺลาโน    อุตฺตมตฺเถ    สารีปุตฺโต    ภิกฺขเว   ปโหติ   จตฺตาริ   
อริยสจฺจานิ    วิตฺถาเรน   อาจิกฺขิตุ   เทเสตุ   ป ฺาเปตุ   ปฏเปตุ   
วิวริตุ   วิภชตุิ   อุตฺตานีกาตุนฺติ   ฯ   อิทมโวจ   ภควา  อิท  วตฺวาน   
สุคโต อุฏายาสนา วิหาร ปาวิสิ ฯ   
     [๗๐๐]  ตตฺร  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  อจิรปกฺกนฺตสฺส  ภควโต   
ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   อาวุโส   ภิกฺขโวติ   ฯ  อาวุโสติ  โข  เต  ภิกฺขู   
อายสฺมโต    สารีปุตฺตสฺส    ปจฺจโสสุ    ฯ    อายสฺมา    สารีปุตฺโต   
เอตทโวจ   ตถาคเตน   อาวุโส   อรหตา  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  พาราณสิย   
อิสิปตเน    มคิทาเย    อนตฺุตร    ธมฺมจกฺก    ปวตฺติต   อปฺปฏิวตฺติย   
สมเณน   วา   พฺราหฺมเณน  วา  เทเวน  วา  มาเรน  วา  พฺรหฺมุนา   
วา   เกนจิ   วา   โลกสฺม ึ  ยทิท   จตุนฺน   อริยสจฺจาน  อาจิกฺขนา   
เทสนา    ป ฺาปนา    ปฏปนา    วิวรณา    วิภชนา   อุตฺตานีกมฺม   
กตเมส     จตุนฺน    ทุกฺขสฺส    อริยสจฺจสฺส    อาจิกฺขนา    เทสนา   
ป ฺาปนา   ปฏปนา   วิวรณา   วิภชนา   อุตฺตานีกมฺม   ทุกขฺสมุทยสฺส   
#๑ ยุ. ชเนตฺตี ฯ    
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อริยสจฺจสฺส    อาจิกฺขนา    เทสนา   ป ฺาปนา   ปฏปนา   วิวรณา   
วิภชนา     อุตฺตานีกมฺม     ทุกฺขนิโรธสฺส    อริยสจฺจสฺส    อาจิกฺขนา   
เทสนา    ป ฺาปนา    ปฏปนา    วิวรณา    วิภชนา   อุตฺตานีกมฺม   
ทุกฺขนิโรธคามินิยา    ปฏปิทาย    อริยสจฺจสฺส    อาจิกฺขนา    เทสนา   
ป ฺาปนา ปฏปนา วิวรณา วิภชนา อุตฺตานีกมฺม ฯ   
     [๗๐๑]  กตม ฺจาวุโส  ทุกฺข  อริยสจฺจ  ฯ  ชาติป  ทุกฺขา  ชราป   
ทุกฺขา   [๑]  มรณมฺป  ทุกขฺ  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาป  ทุกฺขา   
ยมฺปจฺฉ    น    ลภติ   ตมฺป   ทุกฺข   สงฺขิตฺเตน   ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา   
ทุกฺขา   ฯ   กตมา   จาวุโส   ชาติ  ยา  เตส  เตส  สตฺตาน  ตมฺหิ   
ตมฺหิ   สตฺตนิกาเย   ชาติ  ส ฺชาติ  โอกฺกนฺติ  นิพฺพตฺติ  ๒  อภินพฺิพตฺติ   
ขนฺธาน   ปาตุภาโว   อายตนาน  ปฏิลาโภ  อย  วุจฺจตาวุโส  ชาติ  ฯ   
กตมา  จาวุโส  ชรา  ยา  เตส  เตส  สตฺตาน  ตมฺหิ ตมฺหิ สตฺตนิกาเย   
ชรา    ชีรณตา    ขณฺฑิจฺจ    ปาลิจฺจ   วลิตฺตจตา   อายุโน   สหานิ   
อินฺทฺริยาน    ปริปาโก   อย   วุจฺจตาวุโส   ชรา   ฯ   กตม ฺจาวุโส   
มรณ   ยา   เตส   เตส   สตฺตาน   ตมฺหา  ตมฺหา  สตฺตนิกายา  จุติ   
จวนตา   เภโท   อนฺตรธาน   มจฺจุ  มรณ  กาลกริิยา  ขนฺธาน  เภโท   
กเฬวรสฺส    นิกฺเขโป   ชวิีตินฺทฺริยสฺส   อุปจฺเฉโท   อิท   วุจฺจตาวุโส   
มรณ   ฯ   กตโม  จาวุโส  โสโก  โย  โข  อาวุโส  อ ฺตร ฺตเรน   
พฺยสเนน    สมนฺนาคตสฺส    อ ฺตร ฺตเรน    ทุกฺขธมฺเมน    ผุฏสฺส   
โสโก    โสจนา    โสจิตตฺต    อนฺโตโสโก    อนฺโตปริโสโก    อย   
#๑ โป. เอตฺถนฺตเร พฺยาธิป ทุกฺขาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 451 

วุจฺจตาวุโส   โสโก   ฯ  กตโม  จาวุโส  ปริเทโว  โย  โข  อาวุโส   
อ ฺตร ฺตเรน      พฺยสเนน      สมนฺนาคตสฺส      อ ฺตร ฺตเรน   
ทุกฺขธมฺเมน    ผุฏสฺส   อาเทโว   ปรเิทโว   อาเทวนา   ปริเทวนา   
อาเทวิตตฺต     ปริเทวิตตฺต     อย    วุจฺจตาวุโส    ปรเิทโว    ฯ   
กตม ฺจาวุโส   ทุกฺข   ย   โข   อาวุโส  กายิก  ทุกฺข  กายิก  อสาต   
กายสมฺผสฺสช   ทุกฺข   อสาต   เวทยิต   อิท   วุจฺจตาวุโส   ทุกฺข  ฯ   
กตม ฺจาวุโส   โทมนสฺส   ย   โข   อาวุโส   เจตสิก  ทุกฺข  เจตสิก   
อสาต    มโนสมฺผสฺสช    ทุกฺข   อสาต   เวทยิต   อิท   วุจฺจตาวุโส   
โทมนสฺส    ฯ    กตโม   จาวุโส   อุปายาโส   โย   โข   อาวุโส   
อ ฺตร ฺตเรน      พฺยสเนน      สมนฺนาคตสฺส      อ ฺตร ฺตเรน   
ทุกฺขธมฺเมน   ผุฏสฺส   อายาโส  อุปายาโส  อายาสิตตฺต  อุปายาสิตตฺต   
อย    วุจฺจตาวุโส    อุปายาโส    ฯ    กตม ฺจาวุโส   ยมฺปจฺฉ   น   
ลภติ   ตมฺป   ทุกฺข   ชาติธมฺมาน   อาวุโส   สตฺตาน   เอว   อิจฺฉา   
อุปฺปชฺชติ   อโห   วต   มย  น  ชาติธมฺมา  อสฺสาม  น  จ  วต  โน   
ชาติ   อาคจฺเฉยฺยาติ   น   โข   ปเนต   อิจฺฉาย   ปตฺตพฺพ   อิทมปฺ   
ยมฺปจฺฉ   น   ลภติ   ตมฺป  ทุกฺข  ชราธมฺมาน  อาวุโส  สตฺตาน  ...   
พฺยาธิธมฺมาน  อาวุโส  สตฺตาน  ...  มรณธมฺมาน  อาวุโส สตฺตาน ...   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมาน   อาวุโส   สตฺตาน   เอว  อิจฺฉา   
อุปฺปชฺชติ   อโห   วต   มย   น   โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา   
อสฺสาม     น    จ    วต    โน    โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา    
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อาคจฺเฉยฺยุนฺติ   น   โข   ปเนต   อิจฺฉาย   ปตฺตพฺพ  อิทมฺป  ยมปฺจฺฉ   
น  ลภติ  ตมฺป  ทุกฺข  ฯ  กตเม  จาวุโส  สงฺขิตฺเตน ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา   
ทุกฺขา       เสยฺยถีท      รูปปูาทานกฺขนฺโธ      เวทนูปาทานกฺขนฺโธ   
ส ฺ ูปาทานกฺขนฺโธ      สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ      วิ ฺาณูปาทานกขฺนฺโธ   
อิเม   วุจฺจนฺตาวุโส   สงฺขิตฺเตน   ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา   ทุกฺขา  ฯ  อิท   
วุจฺจตาวุโส ทุกฺข อริยสจฺจ ฯ   
     [๗๐๒]  กตม ฺจาวุโส  ทุกฺขสมุทโย  ๑  อริยสจฺจ  ฯ ยาย ตณฺหา   
โปโนพฺภวิกา   นนฺทิราคสหคตา   ตตฺรตตฺราภินนฺทินี  เสยฺยถีท  กามตณฺหา   
ภวตณฺหา วิภวตณฺหา อิท วุจฺจตาวุโส ทุกฺขสมุทโย ๒ อริยสจฺจ ฯ   
     [๗๐๓]  กตม ฺจาวุโส  ทุกฺขนิโรโธ  ๓ อริยสจฺจ ฯ โย ตสฺสาเยว   
ตณฺหาย    อเสสวิราคนิโรโธ   จาโค   ปฏินิสฺสคฺโค   มุตฺติ   อนาลโย   
อิท วุจฺจตาวุโส ทุกฺขนิโรโธ ๔ อริยสจฺจ ฯ   
     [๗๐๔]   กตม ฺจาวุโส   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏปิทา  อริยสจฺจ  ฯ   
อยเมว  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  เสยฺยถีท  สมฺมาทิฏ ิ  สมฺมาสงฺกปฺโป   
สมฺมาวาจา   สมฺมากมฺมนฺโต   สมฺมาอาชีโว   สมฺมาวายาโม   สมฺมาสติ   
สมฺมาสมาธิ    ฯ   กตมา   จาวุโส   สมมฺาทิฏ ิ   ย   โข   อาวุโส   
ทุกฺเข      าณ     ทกฺุขสมุทเย     าณ     ทกฺุขนิโรเธ     าณ   
ทุกฺขนิโรธคามินิยา      ปฏิปทาย      าณ      อย     วุจฺจตาวุโส   
สมฺมาทิฏ ิ    ฯ   กตโม   จาวุโส   สมมฺาสงฺกปฺโป   เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป   
#๑-๒ โป. ม. ยุ. ทุกฺขสมุทย ฯ  ๓-๔ โป. ม. ย.ุ ทุกขฺนิโรธ ฯ    
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อพฺยาปาทสงฺกปฺโป  อวิหึสาสงฺกปฺโป  อย  วุจฺจตาวุโส  สมฺมาสงฺกปฺโป  ฯ   
กตมา     จาวุโส     สมฺมาวาจา    [๑]    มุสาวาทา    เวรมณี   
ปสุณาย   วาจาย   เวรมณี   ผรุสาย   วาจาย  เวรมณี  สมฺผปฺปลาปา   
เวรมณี  อย  วุจฺจตาวุโส  สมฺมาวาจา  ฯ  กตโม จาวุโส สมฺมากมฺมนฺโต   
[๒]  ปาณาติปาตา  เวรมณี  อทินฺนาทานา  เวรมณี กาเมสุ มิจฺฉาจารา   
เวรมณี    อย    วุจฺจตาวุโส   สมฺมากมฺมนฺโต   ฯ   กตโม   จาวุโส   
สมฺมาอาชีโว     อิธาวุโส     อริยสาวโก     มิจฺฉาอาชีว     ปหาย   
สมฺมาอาชีเวน   ชีวิก   กปฺเปติ   อย   วุจฺจตาวุโส   สมฺมาอาชีโว  ฯ   
กตโม    จาวุโส    สมฺมาวายาโม    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 จิตฺต   
ปคฺคณฺหาติ   ปทหติ   อนุปฺปนฺนาน   กุสลาน   ธมมฺาน  อุปฺปาทาย  ฉนฺท   
ชเนติ   วายมติ   วิรยิ   อารภติ  จิตฺต  ปคฺคณฺหาติ  ปทหติ  อุปฺปนฺนาน   
กุสลาน  ธมมฺาน   ิติยา อสมฺโมสาย ๓ ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย   
ปาริปูริยา   ฉนฺท   ชเนติ   วายมติ   วิริย  อารภติ  จิตฺต  ปคฺคณฺหาติ   
ปทหติ   อย  วุจฺจตาวุโส  สมฺมายาวาโม  ฯ  กตมา  จาวุโส  สมฺมาสติ   
อิธาวุโส   ภิกฺขุ   กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   
สติมา    วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   เวทนาสุ   เวทนานุปสฺสี   
วิหรติ    ฯเปฯ    จิตฺเต    จิตฺตานุปสฺสี    วิหรติ   ฯเปฯ   ธมฺเมสุ   
#๑-๒ เอตฺถนฺตเร ยา โข อาวุโสติ ภวิตพฺพ ฯ  ๓ ย.ุ อสมฺโมหาย ฯ    
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ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส   อย   วุจฺจตาวุโส   สมฺมาสติ   ฯ   กตโม   จาวุโส   
สมฺมาสมาธิ   อิธาวุโส   ภิกฺขุ   วิวิจฺเจว   กาเมหิ   วิวิจฺจ  อกุสเลหิ   
ธมฺเมหิ   สวิตกฺก   สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข  ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ    วิตกกฺวิจาราน    วูปสมา    อชฌฺตฺต    สมฺปสาทน   เจตโส   
เอโกทิภาว  อวิตกฺก  อวิจาร  สมาธิช  ปติสุข  ทุติย  ฌาน  ...  ตติย   
ฌาน  ...  จตุตฺถ  ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย วุจฺจตาวุโส สมฺมาสมาธิ ฯ   
อิท วุจฺจตาวุโส ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจ ฯ   
     [๗๐๕]   ตถาคเตนาวุโส   อรหตา   สมฺมาสมฺพุทฺเธน  พาราณสิย   
อิสิปตเน    มคิทาเย    อนตฺุตร    ธมฺมจกฺก    ปวตฺติต   อปฺปฏิวตฺติย   
สมเณน   วา   พฺราหฺมเณน  วา  เทเวน  วา  มาเรน  วา  พฺรหฺมุนา   
วา    เกนจิ    วา   โลกสฺมึ   ยทิท   อิเมส   จตุนฺน   อริยสจฺจาน   
อาจิกฺขนา    เทสนา    ป ฺาปนา    ปฏปนา    วิวรณา    วิภชนา   
อุตฺตานีกมฺมนฺติ ฯ   
     อิทมโวจายสฺมา   สารปีุตฺโต   อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู  อายสฺมโต   
สารีปุตฺตสฺส ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ   
               สจฺจวิภงฺคสุตฺต นิฏ ิต เอกาทสม ฯ   
                       ___________    
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                     ทกฺขิณาวิภงฺคสุตฺต   
     [๗๐๖]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย  ภควา  สกฺเกสุ  วิหรติ   
กปลวตฺถุสฺม ึ นิโคฺรธาราเม  ฯ  อถ  โข  มหาปชาปตี  ๑  โคตมี  นว   
ทุสฺสยุค   อาทาย   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺนา  โข  มหาปชาปตี   
โคตมี   ภควนฺต   เอตทโวจ   อิท  เม  ภนฺเต  นว  ทสฺุสยุค  ภควนฺต   
อุทฺทิสฺส    สาม    กนฺต   สาม   วายิต   ต   เม   ภนฺเต   ภควา   
ปฏิคฺคณฺหาตุ อนุกมฺป อุปาทายาติ ฯ   
     [๗๐๗]   เอว   วุตฺเต   ภควา  มหาปชาปตึ  โคตมึ  เอตทโวจ   
สงฺเฆ   โคตมิ   เทหิ  สงฺเฆ  เต  ทินฺเน  อห ฺเจว  ปูชิโต  ภวิสฺสามิ   
สงฺโฆ  จาติ  ฯ  ทุติยมฺป  โข  มหาปชาปตี  โคตมี  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อิท   เม   ภนฺเต   นว  ทุสสฺยุค  ภควนฺต  อุทฺทิสฺส  สาม  กนฺต  สาม   
วายิต   ต   เม  ภนฺเต  ภควา  ปฏิคฺคณฺหาตุ  อนุกมฺป  อุปาทายาติ  ฯ   
ทุติยมฺป    โข    ภควา    มหาปชาปตึ   โคตมึ   เอตทโวจ   สงฺเฆ   
โคตมิ   เทหิ   สงฺเฆ  เต  ทินฺเน  อห ฺเจว  ปูชิโต  ภวิสฺสามิ  สงฺโฆ   
จาติ   ฯ   ตติยมฺป   โข   มหาปชาปตี   โคตมี   ภควนฺต  เอตทโวจ   
อิท   เม   ภนฺเต   นว  ทุสสฺยุค  ภควนฺต  อุทฺทิสฺส  สาม  กนฺต  สาม   
วายิต   ต   เม  ภนฺเต  ภควา  ปฏิคฺคณฺหาตุ  อนุกมฺป  อุปาทายาติ  ฯ   
ตติยมฺป   โข   ภควา   มหาปชาปตึ  โคตมึ  เอตทโวจ  สงฺเฆ  โคตมิ   
#๑ ม. มหาปชาปติ ฯ สพฺพตฺถ เอว าตพฺพ ฯ    
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เทหิ สงฺเฆ เต ทินฺเน อห ฺเจว ปูชิโต ภวิสฺสามิ สงฺโฆ จาติ ฯ   
     [๗๐๘]   เอว   วุตฺเต  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนตฺ  เอตทโวจ   
ปฏิคฺคณฺหาตุ   ภนฺเต   ภควา   มหาปชาปติยา   โคตมิยา  นว  ทสฺุสยุค   
พหุการา  ๑  ภนฺเต  มหาปชาปตี  โคตมี  ภควโต  มาตุจฺฉา อาปาทิกา   
โปสิกา    ขีรสฺส   ทายิกา   ภควนฺต   ชเนตฺติยา   กาลกตาย   ถ ฺ   
ปาเยสิ    ภควาป    ภนฺเต    พหุกาโร    มหาปชาปติยา   โคตมิยา   
ภควนฺต   ภนฺเต   อาคมฺม   มหาปชาปตี   โคตมี   พุทฺธ   สรณ  คตา   
ธมฺม   สรณ   คตา   สงฺฆ   สรณ   คตา   ภควนฺต   ภนฺเต  อาคมฺม   
มหาปชาปตี   โคตมี   ปาณาติปาตา   ปฏิวิรตา  อทินฺนาทานา  ปฏิวิรตา   
กาเมสุมจฺิฉาจารา ปฏิวิรตา มุสาวาทา ปฏิวิรตา สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา   
ปฏิวิรตา     ภควนฺต     ภนฺเต     อาคมฺม    มหาปชาปตี    โคตมี   
พุทฺเธ    อเวจฺจปฺปสาเทน    สมนฺนาคตา    ธมฺเม   อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคตา   สงฺเฆ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคตา  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ   
สมนฺนาคตา   ภควนฺต   ภนฺเต   อาคมฺม   มหาปชาปตี   โคตมี  ทุกฺเข   
นิกฺกงฺขา  ทุกฺขสมุทเย  นกิฺกงฺขา  ทุกฺขนิโรเธ นิกฺกงฺขา ทุกฺขนิโรธคามินิยา   
ปฏิปทาย    นิกฺกงฺขา    ภควาป    ภนฺเต    พหุกาโร   มหาปชาติยา   
โคตมิยาติ ฯ   
     [๗๐๙]   เอวเมต   อานนฺท   เอวเมต   อานนฺท   ย  หานนฺท   
ปุคฺคโล   ปุคฺคล   อาคมฺม   พุทฺธ   สรณ   คโต   โหติ   ธมฺม  สรณ   
คโต    โหติ    สงฺฆ   สรณ   คโต   โหติ   อิมสฺสานนฺท   ปุคฺคลสฺส   
อิมินา   ปุคฺคเลน   น   สุปฏิการ   วทามิ  ยทิท  อภิวาทน  ปจฺจุฏาน   
#๑ โป. ม. ยุ. พหูปการา ฯ    
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อ ฺชลิกมฺม         สามีจิกมฺม        จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจย-   
เภสชฺชปริกขฺารานุปฺปทาเนน   ฯ  ย  หานนฺท  ปุคฺคโล  ปุคฺคล  อาคมฺม   
ปาณาติปาตา   ปฏิวิรโต   โหติ  อทินฺนาทานา  ปฏิวิรโต  โหติ  กาเมสุ   
มิจฺฉาจารา     ปฏิวิรโต     โหติ    มุสาวาทา    ปฏิวิรโต    โหติ   
สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา  ปฏิวิรโต  โหติ  อิมสสฺานนฺท  ปุคฺคลสฺส อิมินา   
ปุคฺคเลน    น    สุปฏิการ    วทามิ    ยททิ   อภิวาทน   ปจฺจุฏาน   
อ ฺชลิกมฺม         สามีจิกมฺม        จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจย-   
เภสชฺชปริกขฺารานุปฺปทาเนน  ฯ  ย หานนฺท ปุคฺคโล ปุคฺคล อาคมฺม พุทฺเธ   
อเวจฺจปฺปสาเทน    สมนนฺาคโต    โหติ    ธมฺเม    อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต    โหติ    สงฺเฆ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   
อริยกนฺเตหิ    สีเลหิ    สมนฺนาคโต    โหติ   อิมสฺสานนฺท   ปุคฺคลสฺส   
อิมินา   ปุคฺคเลน   น   สุปฏิการ   วทามิ  ยทิท  อภิวาทน  ปจฺจุฏาน   
อ ฺชลิกมฺม         สามีจิกมฺม        จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจย-   
เภสชฺชปริกขฺารานุปฺปทาเนน   ฯ  ย  หานนฺท  ปุคฺคโล  ปุคฺคล  อาคมฺม   
ทุกฺเข   นิกฺกงฺโข   โหติ   ทุกฺขสมุทเย   นิกฺกงฺโข   โหติ  ทุกฺขนิโรเธ   
นิกฺกงฺโข    โหติ    ทุกฺขนิโรธคามินิยา    ปฏิปทาย   นิกฺกงฺโข   โหติ   
อิมสฺสานนฺท    ปุคฺคลสฺส    อิมินา   ปุคฺคเลน   น   สปุฏิการ   วทามิ   
ยทิท       อภิวาทน      ปจฺจุฏาน      อ ฺชลิกมฺม      สามีจิกมฺม   
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขารานุปฺปทาเนน ฯ   
     [๗๑๐]  จุทฺทส  โข  ปนิมานนฺท  ปาฏิปุคฺคลิกา  ทกฺขิณา  [๑] ฯ   
#๑ ม. เอตฺถนฺตเร กตมา จุทฺทสาติ ทิสฺสนฺติ ฯ    
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ตถาคเต    อรหนฺเต    สมมฺาสมฺพุทฺเธ    ทาน   เทติ   อย   ปมา   
ปาฏิปุคฺคลิกา  ทกฺขิณา  ฯ  ปจฺเจกสมฺพุทฺเธ  ๑  ทาน  เทติ  อย ทติุยา   
ปาฏิปุคฺคลิกา   ทกฺขิณา   ฯ   ตถาคตสาวเก   อรหนเฺต   ทาน   เทติ   
อย    ตติยา    ปาฏิปุคฺคลิกา    ทกฺขิณา    ฯ   อรหตฺตผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺเน   ทาน   เทติ   อย   จตุตฺถา   ปาฏิปุคฺคลิกา   ทกฺขิณา   ฯ   
อนาคามิสฺส   ทาน   เทติ   อย   ป ฺจมี   ปาฏิปุคฺคลกิา   ทกฺขิณา  ฯ   
อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย     ปฏิปนฺเน    ทาน    เทติ    อย    ฉฏา   
ปาฏิปุคฺคลิกา   ทกฺขิณา   ฯ   สกทาคามิสฺส   ทาน   เทติ  อย  สตฺตมี   
ปาฏิปุคฺคลิกา     ทกขิฺณา    ฯ    สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย    ปฏปินฺเน   
ทาน   เทติ   อย   อฏมี   ปาฏิปุคฺคลิกา   ทกฺขิณา   ฯ  โสตาปนฺเน   
ทาน  เทติ  อย  นวมี  ปาฏปิุคฺคลิกา  ทกฺขิณา ฯ โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺเน      ทาน      เทติ      อย      ทสมี     ปาฏิปคฺุคลิกา   
ทกฺขิณา   ฯ  พาหิรเก  กาเมสุ  วีตราเค  ทาน  เทติ  อย  เอกาทสมี   
ปาฏิปุคฺคลิกา    ทกฺขิณา    ฯ    ปถุุชชฺนสีลวนฺเต   ทาน   เทติ   อย   
ทฺวาทสมี   ปาฏิปุคฺคลิกา   ทกฺขิณา  ฯ  ปุถุชชฺนทุสสฺีเล  ทาน  เทติ  อย   
เตรสมี   ปาฏิปุคฺคลิกา   ทกฺขิณา   ฯ   ติรจฺฉานคเต  ทาน  เทติ  อย   
จุทฺทสมี ปาฏปิุคฺคลิกา ทกฺขิณาติ ฯ   
     [๗๑๑]  ตตฺรานนฺท  ติรจฺฉานคเต  ทาน  ทตฺวา  สตคุณา  ทกฺขิณา   
ปาฏิกงฺขิตพฺพา   ฯ   ปถุุชชฺนทุสฺสีเล   ทาน  ทตฺวา  สหสฺสคุณา  ทกฺขิณา   
ปาฏิกงฺขิตพฺพา    ฯ    ปถุชฺุชนสีลวนฺเต   ทาน   ทตฺวา   สตสหสฺสคุณา   
#๑ ยุ. ปจฺเจกพุทฺเธ ฯ    
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ทกฺขิณา   ปาฏิกงฺขิตพฺพา  ฯ  พาหิรเก  กาเมสุ  วีตราเค  ทาน  ทตฺวา   
โกฏิสตสหสฺสคุณา   ทกฺขิณา   ปาฏิกงฺขิตพฺพา  ฯ  โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺเน     ทาน    ทตฺวา    อสงฺเขยฺยา    อปฺปเมยฺยา    ทกฺขิณา   
ปาฏิกงฺขิตพฺพา   ฯ   โก   ปน   วาโท  โสตาปนฺเน  โก  ปน  วาโท   
สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺเน   โก   ปน   วาโท   สกทาคามิสฺส   
โก   ปน   วาโท   อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺเน  โก  ปน  วาโท   
อนาคามิสฺส   โก   ปน   วาโท   อรหตฺตผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺเน  โก   
ปน  วาโท  ตถาคตสาวเก  อรหนฺเต  โก  ปน  วาโท  ปจฺเจกสมฺพุทฺเธ   
โก ปน วาโท ตถาคเต อรหนฺเต สมฺมาสมฺพุทเฺธ ฯ   
     [๗๑๒]  สตฺต โข ปนิมานนฺท สงฺฆคตา ทกฺขิณา ฯ [๑] พุทฺธปฺปมุเข   
อุภโตสงฺเฆ    ทาน    เทติ   อย   ปมา   สงฺฆคตา   ทกฺขิณา   ฯ   
ตถาคเต   ปรนิิพฺพุเต   อุภโตสงฺเฆ  ทาน  เทติ  อย  ทุติยา  สงฺฆคตา   
ทกฺขิณา  ฯ  ภิกฺขุสงฺเฆ  ทาน  เทติ  อย  ตติยา  สงฺฆคตา  ทกฺขิณา  ฯ   
ภิกฺขุนีสงฺเฆ    ทาน   เทติ   อย   จตุตฺถา   สงฺฆคตา   ทกฺขิณา   ฯ   
เอตฺตเก   เม   ภิกฺขู   จ   ภิกฺขุนิโย  จ  สงฺฆโต  อุทฺทิสฺสถาติ  ทาน   
เทติ   อย   ป ฺจมี   สงฺฆคตา   ทกฺขิณา   ฯ   เอตฺตเก   เม  ภิกฺขู   
สงฺฆโต   อุททฺิสฺสถาติ   ทาน  เทติ  อย  ฉฏา  สงฺฆคตา  ทกฺขิณา  ฯ   
เอตฺติกา   ๒   เม  ภิกฺขุนิโย  สงฺฆโต  อุทฺทิสฺสถาติ  ทาน  เทติ  อย   
สตฺตมี สงฺฆคตา ทกฺขิณา ฯ   
     [๗๑๓]   ภวิสฺสนฺติ   โข   ปนานนฺท   อนาคตมทฺธาน  โคตฺรภุโน   
#๑ ม. เอตฺถนฺตเร กตมา สตฺต ฯ  ๒ โป. ม. ย.ุ เอตฺตกา ฯ    
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กาสาวกณฺา   ทุสฺสีลา   ปาปธมฺมา   เตสุ   ทุสฺสีเลสุ   สงฺฆ  อุททฺิสฺส   
ทาน    ทสฺสนฺติ    ตทาปห    อานนฺท   สงฺฆคต   ทกฺขิณ   อสงฺเขยฺย0   
อปฺปเมยฺย    วทามิ    น    เตฺววาห   อานนฺท   เกนจิ   ปรยิาเยน   
สงฺฆคตาย ทกฺขิณาย ปาฏิปุคฺคลิกทาน มหปฺผลตร วทามิ ฯ   
     [๗๑๔]   จตสฺโส   โข   ปนิมานนฺท  ทกฺขิณาวิสุทฺธิโย  ฯ  กตมา   
จตสฺโส    ฯ    อตฺถานนฺท    ทกฺขิณา    ทายกโต    วิสุชฺฌติ    โน   
ปฏิคฺคาหกโต    อตฺถานนฺท    ทกฺขิณา    ปฏิคฺคาหกโต   วิสุชฺฌติ   โน   
ทายกโต    อตฺถานนฺท    ทกฺขิณา    เนว   ทายกโต   วิสุชฺฌติ   โน   
ปฏิคฺคาหกโต    อตฺถานนฺท    ทกฺขิณา    ทายกโต    เจว    วิสชุฌฺติ   
ปฏิคฺคาหกโต จ ฯ   
     [๗๑๕]  กถ ฺจานนฺท  ทกฺขิณา ทายกโต วิสุชฺฌติ โน ปฏิคฺคาหกโต ฯ   
อิธานนฺท    ทายโก    โหติ    สีลวา    กลฺยาณธมฺโม    ปฏิคฺคาหกา   
โหนฺติ    ทุสสฺีลา    ปาปธมฺมา    เอว    โข    อานนฺท    ทกฺขิณา   
ทายกโต วิสุชฺฌติ โน ปฏคฺิคาหกโต ฯ   
     [๗๑๖]    กถ ฺจานนทฺ   ทกฺขิณา   ปฏิคฺคาหกโต   วิสชฺุฌติ   โน   
ทายกโต  ฯ  อิธานนฺท  ทายโก  โหติ  ทุสฺสีโล  ปาปธมฺโม  ปฏคฺิคาหกา   
โหนฺติ    สลีวนฺโต    กลฺยาณธมฺมา    เอว   โข   อานนฺท   ทกฺขิณา   
ปฏิคฺคาหกโต วิสุชฺฌติ โน ทายกโต ฯ   
     [๗๑๗]   กถ ฺจานนฺท   ทกฺขิณา   เนว   ทายกโต  วิสุชฺฌติ  โน   
ปฏิคฺคาหกโต   ฯ   อิธานนฺท   ทายโก   จ  โหติ  ทสฺุสีโล  ปาปธมฺโม    
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ปฏิคฺคาหกา   จ   โหนฺติ   ทุสฺสีลา   ปาปธมฺมา   เอว   โข  อานนฺท   
ทกฺขิณา เนว ทายกโต วิสุชฺฌติ โน ปฏคฺิคาหกโต ฯ   
     [๗๑๘]    กถ ฺจานนฺท    ทกฺขิณา    ทายกโต   เจว   วิสชฺุฌติ   
ปฏิคฺคาหกโต  จ  ฯ  อิธานนฺท  ทายโก  จ  โหติ  สลีวา  กลฺยาณธมฺโม   
ปฏิคฺคาหกา   จ   โหนฺติ   สีลวนฺโต  กลฺยาณธมฺมา  เอว  โข  อานนฺท   
ทกฺขิณา   ทายกโต   เจว   วิสุชฺฌติ   ปฏิคฺคาหกโต  จ  ฯ  อิมา  โข   
อานนฺท จตสฺโส ทกฺขิณาวิสุทฺธิโยติ ฯ   
     [๗๑๙]    อิทมโวจ   ภควา   อิท   วตฺวาน   สุคโต   อถาปร   
เอตทโวจ สตฺถา   
             โย สีลวา ทุสฺสีเลสุ ททาติ   
             ทาน ธมฺเมน ลทฺธ ๑ สุปสนฺนจิตฺโต   
             อภิสทฺทห กมฺมผล อุฬาร   
             สา ทกฺขิณา ทายกโต วิสุชฺฌติ   
             โย ทุสฺสีโล สลีวนฺเตสุ ททาติ   
             ทาน อธมฺเมน ลทฺธ อปฺปสนฺนจิตฺโต   
             อนภิสทฺทห กมฺมผล อุฬาร   
             สา ทกฺขิณา ปฏิคฺคาหกโต วิสุชฺฌติ   
             โย ทุสฺสีโล ทุสสฺีเลสุ ททาติ   
             ทาน อธมฺเมน ลทฺธ อปฺปสนฺนจิตฺโต   
#๑ สี. ย.ุ ลทธฺา ฯ    
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             อนภิสทฺทห กมฺมผล อุฬาร   
             น ต ทาน วิปุลผลนฺติ พฺรูมิ ๑   
             โย สีลวา สีลวนเฺตสุ ททาติ   
             ทาน ธมฺเมน ลทฺธ สุปสนฺนจิตฺโต   
             อภิสทฺทห กมฺมผล อุฬาร   
             ต เว ทาน วิปุลผลนฺติ พฺรูมิ   
             โย วีตราโค วีตราเคสุ ททาติ   
             ทาน ธมฺเมน ลทฺธ สุปสนฺนจิตฺโต   
             อภิสทฺทห กมฺมผล อุฬาร   
             ต เว ทาน อามิสทานานมคฺคนฺติ ๒ ฯ   
             ทกฺขิณาวิภงฺคสุตฺต นิฏ ิต ทฺวาทสม ฯ   
                   วิภงฺควคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
                        _______   
                        ตสฺสุทฺทาน   
                ภทฺทิสาล สมทิฺธิ จนฺทโน   
                อคฺคิเวสฺสมาณโว วราณี   
                สารถิ อุทฺทิสฺสนิา อรเณน   
                ปกฺุกุส สจฺจวโร วทาน ฯ   
                        _______   
#๑ ยุ. สา ทกขิฺณา เนวุภโต วิสุชฺฌติ ฯ  ๒ ยุ. อามิสทาน วิปุลนฺติ พฺรูมิ ฯ    
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                      สฬายตนวคฺโค   
                        _______   
                    อนาถปณฺฑิโกวาทสุตฺต   
     [๗๒๐]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน   
อนาถปณฺฑิโก   คหปติ   อาพาธิโก   โหติ   ทุกฺขิโต   พาฬฺหคิลาโน  ฯ   
อถ   โข   อนาถปณฺฑิโก   คหปติ   อ ฺตร   ปรุิส   อามนฺเตสิ  เอหิ   
ตฺว   โภ   ๑   ปุริส   เยน  ภควา  เตนุปสงฺกม  อุปสงฺกมิตฺวา  มม   
วจเนน  ภควโต  ปาเท  สริสา  วนฺทาหิ  เอว ฺจ  วเทหิ  อนาถปณฺฑิโก   
ภนฺเต     คหปติ     อาพาธิโก     ทุกฺขิโต     พาฬฺหคิลาโน    โส   
ภควโต    ปาเท    สิรสา    วนฺทตีติ   เยน   จายสฺมา   สารีปุตฺโต   
เตนุปสงฺกม    อุปสงฺกมิตฺวา   มม   วจเนน   อายสฺมโต   สารีปุตฺตสฺส   
ปาเท   สิรสา   วนฺทาหิ  เอว ฺจ  วเทหิ  อนาถปณฺฑิโก  ภนฺเต  คหปติ   
อาพาธิโก    ทุกฺขิโต    พาฬฺหคิลาโน   โส   อายสฺมโต   สารีปุตฺตสฺส   
ปาเท   สิรสา   วนฺทตีติ  เอว ฺจ  วเทหิ  สาธุ  กิร  ภนฺเต  อายสฺมา   
สารีปุตฺโต   เยน   อนาถปณฺฑิกสฺส   คหปติสฺส   นิเวสน   เตนุปสงฺกมตุ   
อนุกมฺป    อุปาทายาติ    ฯ    เอวมฺภนฺเตติ    โข    โส    ปุรโิส   
อนาถปณฺฑิกสฺส    คหปติสฺส    ปฏิสสฺุตฺวา   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อมโฺภ ฯ    
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     [๗๒๑]  เอกมนฺต  นิสนิฺโน  โข  โส  ปุรโิส  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อนาถปณฺฑิโก    ภนฺเต    คหปติ   อาพาธิโก   ทุกฺขิโต   พาฬฺหคิลาโน               
โส   ภควโต   ปาเท   สิรสา   วนฺทตีติ   เยน  จายสฺมา  สารีปุตฺโต   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต    สารีปตฺุต    อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  โส  ปุริโส  อายสฺมนฺต   
สารีปุตฺต    เอตทโวจ    อนาถปณฺฑิโก    ภนฺเต   คหปติ   อาพาธิโก   
ทุกฺขิโต   พาฬฺหคิลาโน   โส   อายสฺมโต   สารีปุตฺตสฺส  ปาเท  สิรสา   
วนฺทติ   เอว ฺจ   วเทติ   สาธุ   กริ   ภนฺเต   อายสฺมา  สารีปุตฺโต   
เยน    อนาถปณฺฑิกสฺส    คหปติสฺส   นิเวสน   เตนุปสงฺกมตุ   อนุกมฺป   
อุปาทายาติ   ฯ  อธิวาเสสิ  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  ตุณฺหีภาเวน  ฯ   
อถ  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวร อาทาย อายสฺมตา   
อานนฺเทน   ปจฺฉาสมเณน   เยน   อนาถปณฺฑิกสฺส   คหปติสฺส   นิเวสน   
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ป ฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ   
     [๗๒๒]   นิสชชฺ   โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  อนาถปณฺฑิก  คหปตึ   
เอตทโวจ  กจฺจิ  เต  คหปติ  ขมนีย  กจฺจิ  ยาปนีย  กจฺจิ [๑] ทุกฺขา   
เวทนา    ปฏกิฺกมนฺติ   โน   อภิกฺกมนฺติ   ปฏิกฺกโม   สาน   ป ฺายติ   
โน  อภิกฺกโมติ  ฯ  น  เม  ภนฺเต  สารปีุตฺต  ขมนีย น ยาปนีย พาฬฺหา   
เม   ทุกฺขา   เวทนา   อภิกกฺมนฺติ   โน   ปฏิกฺกมนฺติ  อภิกฺกโม  สาน   
ป ฺายติ โน ปฏิกฺกโมติ ฯ   
     [๗๒๓]   เสยฺยถาป   ภนฺเต   สารีปตฺุต  พลวา  ปรุิโส  ติเณฺหน   
#๑ ม. เอตฺถนฺตเร เตติ ทิสฺสติ ฯ    
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สิขเรน  มุทฺธาน  ๑  อภิมตฺเถยฺย  เอวเมว  โข  เม  ภนฺเต สารีปุตฺต   
อธิมตฺตา  วาตา  มุทฺธาน  ๑  โอหนนฺติ  ๒  น  เม  ภนฺเต สารีปุตฺต   
ขมนีย   น   ยาปนีย   พาฬฺหา   เม  ทกฺุขา  เวทนา  อภิกฺกมนฺติ  โน   
ปฏิกฺกมนฺติ อภิกฺกโม สาน ป ฺายติ โน ปฏกิฺกโมติ ฯ   
     [๗๒๔]   เสยฺยถาป   ภนฺเต   สารีปตฺุต  พลวา  ปรุิโส  ทเฬฺหน   
วรตฺตกฺขณฺเฑน   สีเส   สีสเวฏน  ทเทยฺย  เอวเมว  โข  เม  ภนฺเต   
สารีปุตฺต   อธิมตฺตา   วาตา   สีส  ปรกินฺตนฺติ  น  เม  ภนฺเต  ขมนีย   
น   ยาปนีย  พาฬฺหา  เม  ทุกฺขา  เวทนา  อภิกฺกมนฺติ  โน  ปฏิกกฺมนฺติ   
อภิกฺกโม สาน ป ฺายติ โน ปฏกิฺกโมติ ฯ   
     [๗๒๕]   เสยฺยถาป   ภนฺเต   สารีปตฺุต  ทกฺโข  โคฆาตโก  วา   
โคฆาตกนฺเตวาสี    วา   ติเณฺหน   โควิกนฺตเนน   กจฺุฉึ   ปริกนฺเตยฺย   
เอวเมว  โข  เม  ภนฺเต  สารีปุตฺต  อธิมตฺตา  วาตา  กุจฺฉึ ปริกนฺตนฺติ   
น  เม  ภนฺเต  สารีปุตฺต  ขมนีย  น  ยาปนีย พาฬฺหา เม ทุกฺขา เวทนา   
อภิกฺกมนฺติ    โน    ปฏกิฺกมนฺติ    อภิกกฺโม    สาน   ป ฺายติ   โน   
ปฏิกฺกโมติ ฯ   
     [๗๒๖]   เสยฺยถาป   ภนฺเต   สารีปตฺุต  เทฺว  พลวนฺโต  ปุริสา   
ทุพฺพลตร      ปุริส     นานาพาหาสุ     คเหตฺวา     องฺคารกาสุยา   
สนฺตาเปยฺยุ   สมฺปริตาเปยฺยุ   เอวเมว   โข   เม   ภนฺเต  สารีปุตฺต   
อธิมตฺโต   กายสฺมึ   ฑาโห   น   เม   ภนฺเต   สารปีุตฺต  ขมนีย  น   
ยาปนีย   พาฬฺหา   เม   ทกฺุขา   เวทนา  อภิกฺกมนฺติ  โน  ปฏกิฺกมนฺติ   
#๑-๒ ม. มุทธฺนิ อูหนนฺติ ฯ    
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อภิกฺกโม สาน ป ฺายติ โน ปฏกิฺกโมติ ฯ   
     [๗๒๗]   ตสฺมาติห   เต   คหปติ   เอว   สิกฺขิตพฺพ   น  จกฺขุ   
อุปาทิยิสฺสามิ   น   จ   เม   จกฺขุนิสฺสิต   วิ ฺาณ  ภวิสฺสตีติ  เอว ฺหิ   
เต   คหปติ   สิกฺขิตพฺพ   ฯ   ตสฺมาติห   เต  คหปติ  เอว  สิกฺขิตพฺพ   
น   โสต   อุปาทิยิสฺสามิ   น   จ  เม  โสตนิสฺสิต  วิ ฺาณ  ภวิสฺสตีติ   
เอว ฺหิ   เต   คหปติ   สิกขิฺตพฺพ   ฯ   ตสฺมาติห   เต  คหปติ  เอว   
สิกฺขิตพฺพ    น    ฆาน    อุปาทิยิสฺสามิ    น   จ   เม   ฆานนิสฺสิต   
วิ ฺาณ   ภวิสฺสตีติ   เอว ฺหิ   เต   คหปติ   สิกฺขิตพฺพ   ฯ  ตสฺมาติห   
เต   คหปติ   เอว   สิกฺขิตพฺพ   น   ชิวฺห  อุปาทิยิสฺสามิ  น  จ  เม   
ชิวฺหานิสฺสิต   วิ ฺาณ   ภวิสฺสตีติ   เอว ฺหิ   เต  คหปติ  สิกฺขิตพฺพ  ฯ   
ตสฺมาติห   เต   คหปติ   เอว   สิกฺขิตพฺพ   น   กาย   อุปาทิยิสฺสามิ   
น   จ   เม   กายนิสฺสิต   วิ ฺาณ   ภวิสฺสตีติ   เอว ฺหิ  เต  คหปติ   
สิกฺขิตพฺพ   ฯ   ตสฺมาติห   เต   คหปติ   เอว   สิกฺขิตพฺพ   น   มน   
อุปาทิยิสฺสามิ   น   จ   เม   มโนนิสฺสติ   วิ ฺาณ  ภวิสฺสตีติ  เอว ฺหิ   
เต คหปติ สิกฺขิตพฺพ ฯ   
     [๗๒๘]   ตสฺมาติห   เต   คหปติ   เอว   สิกฺขิตพฺพ   น   รูป   
อุปาทิยิสฺสามิ   น   จ   เม   รูปนิสฺสิต   วิ ฺาณ   ภวิสฺสตีติ  เอว ฺหิ   
เต   คหปติ   สิกฺขิตพฺพ   ฯ   ตสฺมาติห   เต  คหปติ  เอว  สิกฺขิตพฺพ   
น   สทฺท   อุปาทิยิสฺสามิ  ...  น  คนฺธ  อุปาทิยิสฺสามิ  ...  น  รส   
อุปาทิยิสฺสามิ  ...  น  โผฏพฺพ อุปาทิยิสฺสามิ ... น ธมฺม อุปาทิยิสฺสามิ    
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น   จ   เม   ธมฺมนิสฺสิต   วิ ฺาณ   ภวิสฺสตีติ   เอว ฺหิ  เต  คหปติ   
สิกฺขิตพฺพ ฯ   
     [๗๒๙]   ตสฺมาติห  เต  คหปติ  เอว  สิกฺขิตพฺพ  น  จกฺขุวิ ฺาณ   
อุปาทิยิสฺสามิ    น   จ   เม   จกฺขุวิ ฺาณนิสฺสิต   วิ ฺาณ   ภวิสฺสตีติ   
เอว ฺหิ   เต   คหปติ   สิกขิฺตพฺพ   ฯ   ตสฺมาติห   เต  คหปติ  เอว   
สิกฺขิตพฺพ    น   โสตวิ ฺาณ   อุปาทิยิสฺสามิ   ...   น   ฆานวิ ฺาณ   
อุปาทิยิสฺสามิ  ...  น  ชิวฺหาวิ ฺาณ  อุปาทิยิสฺสามิ  ... น กายวิ ฺาณ   
อุปาทิยิสฺสามิ     ...     น     มโนวิ ฺาณ     อุปาทิยสิฺสามิ    น   
จ    เม    มโนวิ ฺาณนิสฺสิต    วิ ฺาณ    ภวิสฺสตีติ   เอว ฺหิ   เต   
คหปติ สิกฺขิตพฺพ ฯ   
     [๗๓๐]   ตสฺมาติห  เต  คหปติ  เอว  สิกฺขิตพฺพ  น  จกฺขุสมฺผสฺส   
อุปาทิยิสฺสามิ    น   จ   เม   จกฺขุสมฺผสฺสนิสฺสิต   วิ ฺาณ   ภวิสฺสตีติ   
เอว ฺหิ   เต   คหปติ   สิกขิฺตพฺพ   ฯ   ตสฺมาติห   เต  คหปติ  เอว   
สิกฺขิตพฺพ    น   โสตสมฺผสฺส   อุปาทิยิสฺสามิ   ...   น   ฆานสมฺผสฺส   
อุปาทิยิสฺสามิ  ...  น  ชิวฺหาสมฺผสฺส  อุปาทิยิสฺสามิ  ... น กายสมฺผสฺส   
อุปาทิยิสฺสามิ  ... น มโนสมฺผสฺส อุปาทิยิสฺสามิ น จ เม มโนสมฺผสฺสนิสฺสิต   
วิ ฺาณ ภวิสฺสตีติ เอว ฺหิ เต คหปติ สิกฺขิตพฺพ ฯ   
     [๗๓๑]    ตสฺมาติห    เต    คหปติ    เอว    สิกฺขิตพฺพ   น   
จกฺขุสมฺผสฺสช  เวทน  อุปาทิยิสฺสามิ  น  จ  เม จกฺขุสมฺผสฺสชเวทนานิสฺสิต   
วิ ฺาณ   ภวิสฺสตีติ   เอว ฺหิ   เต   คหปติ   สิกฺขิตพฺพ   ฯ  ตสฺมาติห    
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เต     คหปติ     เอว    สิกขิฺตพฺพ    น    โสตสมฺผสฺสช    เวทน   
อุปาทิยิสฺสามิ   ...   น  ฆานสมฺผสฺสช  เวทน  อุปาทิยิสฺสามิ  ...  น   
ชิวฺหาสมฺผสฺสช   เวทน   อุปาทิยิสฺสามิ   ...  น  กายสมฺผสฺสช  เวทน   
อุปาทิยิสฺสามิ   ...   น   มโนสมฺผสฺสช   เวทน  อุปาทิยิสฺสามิ  น  จ   
เม     มโนสมฺผสฺสชเวทนานิสฺสิต     วิ ฺาณ     ภวิสฺสตีติ    เอว ฺหิ   
เต คหปติ สิกฺขิตพฺพ ฯ   
     [๗๓๒]   ตสฺมาติห   เต   คหปติ  เอว  สิกฺขิตพฺพ  น  ปวีธาตุ   
อุปาทิยิสฺสามิ    น    จ    เม   ปวีธาตุนิสฺสิต   วิ ฺาณ   ภวิสฺสตีติ   
เอว ฺหิ   เต   คหปติ   สิกขิฺตพฺพ   ฯ   ตสฺมาติห   เต  คหปติ  เอว   
สิกฺขิตพฺพ  น อาโปธาตุ อุปาทิยิสฺสามิ ... น เตโชธาตุ อุปาทิยิสฺสามิ ...   
น  วาโยธาตุ  อุปาทิยิสฺสามิ  ...  น  อากาสธาตุ  อุปาทิยิสฺสามิ  ...   
น    วิ ฺาณธาตุ    อุปาทยิิสฺสามิ    น   จ   เม   วิ ฺาณธาตุนิสฺสิต   
วิ ฺาณ ภวิสฺสตีติ เอว ฺหิ เต คหปติ สิกฺขิตพฺพ ฯ   
     [๗๓๓]   ตสฺมาติห   เต   คหปติ   เอว   สิกฺขิตพฺพ   น   รูป   
อุปาทิยิสฺสามิ   น   จ   เม   รูปนิสฺสิต   วิ ฺาณ   ภวิสฺสตีติ  เอว ฺหิ   
เต   คหปติ   สิกฺขิตพฺพ  ฯ  ตสฺมาติห  เต  คหปติ  เอว  สิกฺขิตพฺพ  น   
เวทน  อุปาทิยิสฺสามิ  ...  น  ส ฺ  อุปาทิยิสฺสามิ  ...  น  สงฺขาเร   
อุปาทิยิสฺสามิ  ...  น  วิ ฺาณ  อุปาทิยิสฺสามิ  น  จ  เม วิ ฺาณนิสฺสิต   
วิ ฺาณ ภวิสฺสตีติ เอว ฺหิ เต คหปติ สิกฺขิตพฺพ ฯ   
     [๗๓๔]  ตสฺมาติห  เต  คหปติ เอว สิกฺขิตพฺพ น อากาสา-  
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น ฺจายตน  อุปาทิยิสฺสามิ    น   จ    เม    อากาสาน ฺจายตนนิสฺสิต   
วิ ฺาณ   ภวิสฺสตีติ   เอว ฺหิ  เต  คหปติ  สิกฺขิตพฺพ  ฯ  ตสฺมาติห  เต   
คหปติ   เอว   สิกฺขิตพฺพ   น   วิ ฺาณ ฺจายตน   อุปาทิยิสฺสามิ   ...   
น   อากิ ฺจ ฺายตน   อุปาทิยิสฺสามิ   ...   น  เนวส ฺานาส ฺายตน   
อุปาทิยิสฺสามิ    น    จ   เม   เนวส ฺานาส ฺายตนนิสฺสิต   วิ ฺาณ   
ภวิสฺสตีติ เอว ฺหิ เต คหปติ สิกฺขิตพฺพ ฯ   
     [๗๓๕]   ตสฺมาติห   เต   คหปติ   เอว  สิกฺขิตพฺพ  น  อิธโลก   
อุปาทิยิสฺสามิ    น    จ    เม    อิธโลกนิสฺสิต   วิ ฺาณ   ภวิสฺสตีติ   
เอว ฺหิ   เต   คหปติ   สิกขิฺตพฺพ   ฯ   ตสฺมาติห   เต  คหปติ  เอว   
สิกฺขิตพฺพ   น   ปรโลก   อุปาทิยิสฺสามิ   น   จ   เม   ปรโลกนิสสฺิต   
วิ ฺาณ ภวิสฺสตีติ เอว ฺหิ เต คหปติ สิกฺขิตพฺพ ฯ   
     [๗๓๖]  ตสฺมาติห  เต  คหปติ  เอว  สิกฺขิตพฺพ ยมฺป ๑ เม ทิฏ   
สุต   มุต   วิ ฺาต  [๒]  ปริเยสิต  อนวิุจริต  ๓  มนสา  ตมฺป  น   
อุปาทิยิสฺสามิ     น    จ    เม    ตนฺนิสฺสิต    วิ ฺาณ    ภวิสฺสตีติ   
เอว ฺหิ เต คหปติ สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ   
     [๗๓๗]   เอว   วุตฺเต   อนาถปณฺฑิโก   คหปติ   ปโรทิ  อสฺสนูิ   
ปวตฺเตสิ   ฯ   อถ   โข   อายสฺมา   อานนฺโท   อนาถปณฺฑิก  คหปตึ   
เอตทโวจ  โอเลยฺยาสิ  ๔  โข  ตฺว คหปติ สสีทิ ๕ โข ตฺว คหปตีติ ฯ   
นาห  ภนฺเต  อานนฺท  โอเลยฺยามิ ๖ น [๗] สสีทามิ อปจ เม ทีฆรตฺต   
สตฺถา   ปยริปุาสิโต   มโนภาวนียา  จ  ภิกฺขู  น  [๘]  เม  เอวรูป   
#๑ ยุ. ยมฺปท ฯ ๒-๓ ม. เอตฺถนฺตเร ปตฺต อนุจริตนฺติ ทิสฺสนฺติ ฯ   
#๔ โป. ม. ย.ุ โอลิยส ิฯ ๕ ม. สสีทสิ ฯ ๖ ม. โอลิยามิ ฯ   
#๗ ม. เอตฺถนฺตเร ปสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๘ ม. จสทฺโท อตฺถิ ฯ    
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ธมฺมิกถา   สตุปุพฺพาติ   ฯ   น   โข   คหปติ   คิหีน   โอทาตวสนาน   
เอวรูป  ธมฺมกิถา  ปฏิภาติ  ปพฺพชิตาน  [๑]  คหปติ  เอวรูป ธมฺมกิถา   
ปฏิภาตีติ   ฯ  เตนหิ  ภนฺเต  สารีปุตฺต  คิหีนป  โอทาตวสนาน  เอวรูป   
ธมฺมิกถา   ปฏิภาตุ   สนฺติ   หิ   ภนฺเต   กุลปุตฺตา   อปฺปรชกฺขชาติกา   
อสฺสวนตา   ธมฺมสฺส   ปรหิายนฺติ   ภวิสฺสนฺติ  ธมฺมสฺส  อ ฺาตาโรติ  ฯ   
อถ  โข  อายสฺมา  จ  สารปีุตฺโต  อายสฺมา  จ  อานนฺโท  อนาถปณฺฑิก   
คหปตึ อิมินา โอวาเทน โอวทิตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกมึสุ ฯ   
     [๗๓๘]  อถ  โข  อนาถปณฺฑิโก  คหปติ  อจิรปกฺกนฺเต อายสฺมนฺเต   
จ  สารีปุตฺเต  อายสฺมนฺเต  จ  อานนฺเท  [๒]  กาลมกาสิ  ตุสิต กาย   
อุปปชฺชีติ    ฯ    อถ   โข   อนาถปณฺฑิโก   เทวปุตฺโต   อภิกฺกนฺตาย   
รตฺติยา    อภิกฺกนฺตวณฺโณ   เกวลกปฺป   เชตวน   โอภาเสตฺวา   เยน   
ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
อฏาสิ   ฯ   เอกมนฺต    ิโต  โข  อนาถปณฺฑิโก  เทวปุตฺโต  ภควนฺต   
คาถาหิ อชฺฌภาสิ   
        อิท หิต เชตวน             อิสิสงฺฆนิเสวิต   
        อาวุตฺถ ธมฺมราเชน          ปติส ฺชนน มม   
        กมฺม วิชฺชา จ ธมฺมา ๓ จ    สีล ชวิีตมุตฺตม   
        เอเตน มจฺจา สุชฺฌนฺติ        น โคตฺเตน น ธเนน วา   
        ตสฺมา หิ ปณฺฑิโต โปโส       สมปฺสฺส อตฺถมตฺตโน   
        โยนิโส วิจิเน ธมฺม          เอว ตตฺถ วิสุชฌฺติ   
#๑ ม. ย.ุ โขสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๒ ย.ุ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ตุสิต กาย อุปปชชฺีติ ฯ   
#๓ โป. ม. ย.ุ ธมฺโม ฯ    
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        สารีปุตฺโตว ป ฺาย          สีเลน อุปสเมน จ   
        โย หิ ๑ ปารคโต ภิกฺขุ      เอตาวปรโม สิยาติ ฯ   
อิทมโวจ   อนาถปณฺฑิโก   เทวปุตฺโต   ฯ  สมนุ ฺโ  สตฺถา  อโหสิ  ฯ   
อถ    โข    อนาถปณฺฑิโก    เทวปุตฺโต    สมนุ ฺโ   เม   สตฺถาติ   
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายิ ฯ   
     [๗๓๙]   อถ   โข   ภควา   ตสฺสา   รตฺติยา  อจฺจเยน  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ   อิม   ภิกฺขเว   รตฺตึ   อ ฺตโร   เทวปุตฺโต  อภิกฺกนฺตาย   
รตฺติยา   อภิกฺกนฺตวณฺโณ   เกวลกปฺป   เชตวน   โอภาเสตฺวา  เยนาห   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ม   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต  อฏาสิ  ฯ   
เอกมนฺต  ิโต โข โส เทวปุตฺโต ม อิมาหิ คาถาหิ อชฺฌภาสิ   
     อิท หิต เชตวน             อิสสงฺฆนิเสวิต   
     อาวุตฺถ ธมฺมราเชน          ปติส ฺชนน มม   
     กมฺม วิชฺชา จ ธมฺมา ๒ จ    สีล ชีวิตมุตฺตม   
     เอเตน มจฺจา สุชฺฌนฺติ        น โคตฺเตน น ธเนน วา   
     ตสฺมา หิ ปณฺฑิโต โปโส       สมฺปสฺส อตฺถมตฺตโน   
     โยนิโส วิจิเน ธมฺม          เอว ตตฺถ วิสุชฺฌติ   
     สารีปุตฺโตว ป ฺาย          สีเลน อุปสเมน จ   
     โย   หิ   ๓   ปารคโต  ภิกฺขุ       เอตาวปรโม  สยิาติ  ฯ   
อิทมโวจ   ภิกฺขเว   โส   เทวปุตฺโต   สมนุ ฺโ   เม   สตฺถาติ   ม   
อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
#๑-๓ โป. ม. ป ฯ  ๒ โป. ม. ย.ุ ธมโฺม ฯ    
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     [๗๔๐]   เอว   วุตฺเต  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนตฺ  เอตทโวจ   
โส    ห ิ   นนู   โส   ภนฺเต   อนาถปณฺฑิโก   เทวปุตฺโต   ภวิสสฺติ   
อนาถปณฺฑิโก      ภนฺเต      คหปติ      อายสฺมนฺเต     สารีปุตฺเต   
อภิปฺปสนฺโน  ๑  อโหสีติ  ฯ  สาธุ  สาธุ  อานนฺท  ยาวตก โข อานนฺท   
ตกฺกาย  ปตฺตพฺพ  อนุปฺปตฺต [๒] ตยา อนาถปณฺฑิโก โส [๓] เทวปุตฺโต   
น ฺโติ ๔ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมโน   อายสฺมา   อานนฺโท   ภควโต   
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ   
              อนาถปณฺฑิโกวาทสุตฺต นิฏ ิต ปม ฯ   
                       ________   
#๑ สี. ย.ุ อเวจฺจปฺปสนฺโน ฯ ๒ โป. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
#๓ ม. ยุ. เอตถนฺตเร อานนฺทาติ อตฺถิ ฯ ๔ โป. ม. น ฺโติ น ทิสฺสติ ฯ    
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                      ฉนฺโนวาทสุตฺต   
     [๗๔๑]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
เวฬุวเน   กลนฺทกนิวาเป   ฯ   เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา  จ   
สารีปุตฺโต   อายสฺมา   จ   มหาจุนฺโท  อายสฺมา  จ  ฉนฺโน  คิชฺฌกูเฏ   
ปพฺพเต   วิหรนฺติ   ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน  อายสฺมา  ฉนฺโน   
อาพาธิโก โหติ ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน ฯ   
     [๗๔๒]    อถ    โข    อายสฺมา    สารีปุตฺโต    สายณฺหสมย   
ปฏิสลลฺานา     วุฏ ิโต     เยนายสฺมา     มหาจุนฺโท    เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมนฺต   มหาจุนฺท   เอตทโวจ   อายามาวุโส  จุนฺท   
เยนายสฺมา   ฉนฺโน  เตนุปสงฺกมิสฺสาม  คิลานปุจฺฉกาติ  ฯ  เอวมาวุโสติ   
โข   อายสฺมา   มหาจุนฺโท   อายสฺมโต   สารีปุตฺตสฺส   ปจฺจสฺโสสิ  ฯ   
อถ    โข    อายสฺมา   จ   สารีปุตฺโต   อายสฺมา   จ   มหาจุนฺโท   
เยนายสฺมา   ฉนฺโน   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา  อายสฺมตา  ฉนฺเนน   
สทฺธึ   สมฺโมทึสุ   สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต   นสิินฺโน  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  อายสฺมนฺต   
ฉนฺน   เอตทโวจ   กจฺจิ   เต   อาวุโส  ฉนฺน  ขมนีย  กจฺจิ  ยาปนีย   
กจฺจิ   ทุกฺขา   เวทนา   ปฏิกฺกมนฺติ   โน  อภิกฺกมนฺติ  ปฏิกกฺโม  สาน   
ป ฺายติ   โน   อภิกฺกโมติ  ฯ  น  เม  อาวุโส  สารีปุตฺต  ขมนีย  น   
ยาปนีย   พาฬฺหา   เม   ทกฺุขา   เวทนา  อภิกฺกมนฺติ  โน  ปฏกิฺกมนฺติ   
อภิกฺกโม สาน ป ฺายติ โน ปฏกิฺกโมติ ฯ    
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     [๗๔๓]  เสยฺยถาป  อาวุโส สารีปุตฺต [๑] ปุริโส ติเณฺหน สิขเรน   
สีส  ๒  อภิมตฺเถยฺย  เอวเมว  โข  เม  อาวุโส  สารีปุตฺต  อธิมตฺตา   
วาตา  มุทฺธาน  ๓  โอหนนฺติ  ๔  น  เม  อาวุโส สารปีุตฺต ขมนีย น   
ยาปนีย   พาฬฺหา   เม   ทกฺุขา   เวทนา  อภิกฺกมนฺติ  โน  ปฏกิฺกมนฺติ   
อภิกฺกโม สาน ป ฺายติ โน ปฏกิฺกโมติ ฯ   
     [๗๔๔]   เสยฺยถาป   อาวุโส  สารีปตฺุต  พลวา  ปรุิโส  ทเฬฺหน   
วรตฺตกฺขณฺเฑน   สีเส  สสีเวฏน  ทเทยฺย  เอวเมว  โข  เม  อาวุโส   
สารีปุตฺต    อธิมตฺตา   วาตา   สีส   ปรกินฺตนฺติ   น   เม   อาวุโส   
สารีปุตฺต    ขมนีย    น   ยาปนีย   พาฬหฺา   เม   ทุกขฺา   เวทนา   
อภิกฺกมนฺติ    โน    ปฏกิฺกมนฺติ    อภิกกฺโม    สาน   ป ฺายติ   โน   
ปฏิกฺกโมติ ฯ   
     [๗๔๕]   เสยฺยถาป   อาวุโส  สารีปตฺุต  ทกฺโข  โคฆาตโก  วา   
โคฆาตกนฺเตวาสี    วา   ติเณฺหน   โควิกนฺตเนน   กจฺุฉึ   ปริกนฺเตยฺย   
เอวเมว   โข   เม   อาวุโส   สารีปุตฺต   อธิมตฺตา   วาตา   กุจฺฉึ   
ปริกนฺตนฺติ   น   เม   อาวุโส  สารีปุตฺต  ขมนีย  น  ยาปนีย  พาฬฺหา   
เม   ทุกฺขา   เวทนา   อภิกกฺมนฺติ   โน   ปฏิกฺกมนฺติ  อภิกฺกโม  สาน   
ป ฺายติ โน ปฏิกกฺโมติ ฯ   
     [๗๔๖]   เสยฺยถาป   อาวุโส  สารีปตฺุต  เทฺว  พลวนฺโต  ปุริสา   
ทุพฺพลตร      ปุริส     นานาพาหาสุ     คเหตฺวา     องฺคารกาสุยา   
สนฺตาเปยฺยุ   สมฺปริตาเปยฺยุ   เอวเมว   โข   เม  อาวุโส  สารีปุตฺต   
#๑ โป. ม. เอตฺถนฺตเร พลวาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒-๓ ม. มทฺุธนิ ฯ  ๔ ม. อูหนนฺติ ฯ    
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อธิมตฺตา   กายสฺมึ   ฑาโห   น   เม   อาวุโส  สารีปตฺุต  ขมนีย  น   
ยาปนีย   พาฬฺหา   เม   ทกฺุขา   เวทนา  อภิกฺกมนฺติ  โน  ปฏกิฺกมนฺติ   
อภิกฺกโม   สาน   ป ฺายติ   โน   ปฏกิฺกโม  สตฺถ  อาวุโส  สารปีุตฺต   
อาหริสฺสามิ นาวกงฺขามิ ชีวิตนฺติ ฯ   
     [๗๔๗]  มายสฺมา  ฉนฺโน  สตฺถ  อาหเรสิ  ยาเปตายสฺมา  ฉนฺโน   
ยาเปนฺต   มย   อายสฺมนฺต   ฉนฺน  อิจฺฉาม  สเจ  อายสฺมโต  ฉนฺนสฺส   
นตฺถิ   สปฺปายานิ   โภชนานิ   อห   อายสฺมโต   ฉนฺนสฺส   สปฺปายานิ   
โภชนานิ   ปริเยสิสฺสามิ   สเจ   อายสฺมโต  ฉนฺนสฺส  นตฺถ ิ สปฺปายานิ   
เภสชฺชานิ    อห    อายสฺมโต    ฉนฺนสสฺ    สปฺปายานิ    เภสชฺชานิ   
ปริเยสิสฺสามิ  สเจ  อายสฺมโต  ฉนฺนสสฺ  นตฺถ ิ ปฏริูโป  อุปฏาโก  ๑   
อห    อายสฺมนฺต    ฉนฺน    อุปฏหิสฺสามิ   มายสฺมา   ฉนฺโน   สตฺถ   
อาหเรสิ   ยาเปตายสฺมา   ฉนฺโน   ยาเปนฺต   มย   อายสฺมนฺต  ฉนฺน   
อิจฺฉามาติ ฯ   
     [๗๔๘]  นป  เม  อาวุโส  สารีปุตฺต  นตฺถิ  สปปฺายานิ  โภชนานิ   
นป   เม   นตฺถิ  สปฺปายานิ  เภสชฺชาน ิ นป  เม  นตฺถิ  ปฏิรโูป  ๒   
อุปฏาโก   อปจาวุโส   สารีปุตฺต   ปริจิณฺโณ   [๓]  สตฺถา  ทีฆรตฺต   
มนาเปเนว   โน   อมนาเปน   เอต  หิ  อาวุโส  สารปีุตฺต  สาวกสฺส   
ปฏิรูป   ย  สตฺถาร  ปริจเรยฺย  มนาเปเนว  โน  อมนาเปน  อนุปวชฺช   
ฉนฺโน    ภิกขฺุ    สตฺถ   อาหริสฺสตีติ   เอวเมต   อาวุโส   สารีปตฺุต   
ธาเรหีติ  ฯ  ปุจฺเฉยฺยาม  มย  อายสฺมนฺต  ฉนฺน  กิ ฺจิเทว  เทส  สเจ   
#๑-๒ ม. ปฏริูปา อุปฏากา ฯ  ๓ ม. ย.ุ เมสทฺโท อตฺถิ ฯ    
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อายสฺมา   ฉนฺโน   โอกาส   กโรติ   ป ฺหสฺส   เวยฺยากรณายาติ   ฯ   
ปุจฺฉาวุโส สารีปุตฺต สุตฺวา เวทิสฺสามีติ ฯ   
     [๗๔๙]  จกฺขุ  อาวุโส  ฉนฺน  จกฺขุวิ ฺาณ  จกฺขุวิ ฺาณวิ ฺาตพฺเพ   
ธมฺเม     เอต     มม     เอโสหมสฺมิ    เอโส    เม    อตฺตาติ   
สมนุปสฺสสิ    โสต    อาวุโส    ฉนฺน    โสตวิ ฺาณ   ฯเปฯ   ฆาน   
อาวุโส  ฉนฺน  ฆานวิ ฺาณ  ...  ชิวฺห  อาวุโส ฉนฺน ชิวฺหาวิ ฺาณ ...   
กาย    อาวุโส    ฉนฺน   กายวิ ฺาณ   ...   มน   อาวุโส   ฉนฺน   
มโนวิ ฺาณ   มโนวิ ฺาณวิ ฺาตพฺเพ   ธมฺเม   เอต   มม  เอโสหมสฺมิ   
เอโส   เม   อตฺตาติ   สมนุปสฺสสีติ   ฯ   จกฺขุ   อาวุโส   สารีปุตฺต   
จกฺขุวิ ฺาณ      จกฺขุวิ ฺาณวิ ฺาตพฺเพ      ธมเฺม     เนต     มม   
เนโสหมสฺมิ   น  เมโส  อตฺตาติ  สมนุปสฺสามิ  โสต  อาวุโส  สารีปุตฺต   
โสตวิ ฺาณ   ...   ฆาน  อาวุโส  สารีปุตฺต  ฆานวิ ฺาณ  ...  ชิวฺห   
อาวุโส   สารปีุตฺต   ชิวฺหาวิ ฺาณ   ...   กาย   อาวุโส   สารีปุตฺต   
กายวิ ฺาณ  ... มน อาวุโส สารีปุตฺต มโนวิ ฺาณ มโนวิ ฺาณ- 
วิ ฺาตพฺเพ  ธมฺเม   เนต   มม   เนโสหมสฺมิ    น   เมโส  อตฺตาติ   
สมนุปสฺสามีติ ฯ   
     [๗๕๐]  จกฺขุสฺมึ อาวุโส ฉนฺน จกขฺุวิ ฺาเณ จกฺขุวิ ฺาณ- 
วิ ฺาตพฺเพสุ  ธมฺเมสุ   กึ   ทิสฺวา    กึ     อภิ ฺาย     จกฺขุ   
จกฺขุวิ ฺาณ      จกฺขุวิ ฺาณวิ ฺาตพฺเพ      ธมเฺม     เนต     มม   
เนโสหมสฺมิ   น   เมโส   อตฺตาติ  สมนุปสฺสสิ  โสตสฺมึ  อาวุโส  ฉนฺน    
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โสตวิ ฺาเณ  ...  ฆานสฺมึ  อาวุโส  ฉนฺน  ฆานวิ ฺาเณ  ... ชิวฺหาย   
อาวุโส    ฉนฺน    ชิวฺหาวิ ฺาเณ    ...   กายสฺมึ   อาวุโส   ฉนฺน   
กายวิ ฺาเณ   ...  มนสมฺึ  อาวุโส  ฉนฺน  มโนวิ ฺาเณ  มโนวิ ฺาณ-   
วิ ฺาตพฺเพสุ   ธมฺเมสุ   กึ   ทิสฺวา   ก ึ อภิ ฺาย  มน  มโนวิ ฺาณ   
มโนวิ ฺาณวิ ฺาตพฺเพ     ธมฺเม    เนต    มม    เนโสหมสฺมิ    น   
เมโส    อตฺตาติ    สมนุปสฺสสีติ    ฯ   จกฺขุสฺมึ   อาวุโส   สารีปตฺุต   
จกฺขุวิ ฺาเณ    จกฺขุวิ ฺาณวิ ฺาตพฺเพสุ    ธมเฺมสุ    นิโรธ    ทิสฺวา   
นิโรธ     อภิ ฺาย     จกขฺุ    จกฺขุวิ ฺาณ    จกฺขุวิ ฺาณวิ ฺาตพฺเพ   
ธมเฺม   เนต   มม   เนโสหมสฺมิ   น   เมโส   อตฺตาติ  สมนุปสฺสามิ   
โสตสฺมึ   อาวุโส   สารีปตฺุต   โสตวิ ฺาเณ   ...   ฆานสฺมึ  อาวุโส   
สารีปุตฺต  ฆานวิ ฺาเณ ... ชิวฺหาย อาวุโส สารีปุตฺต ชิวฺหาวิ ฺาเณ ...   
กายสฺมึ     อาวุโส     สารปีุตฺต     กายวิ ฺาเณ    ...    มนสฺมึ   
อาวุโส      สารีปุตฺต      มโนวิ ฺาเณ      มโนวิ ฺาณวิ ฺาตพฺเพสุ   
ธมฺเมสุ    นิโรธ    ทิสฺวา    นิโรธ    อภิ ฺาย   มน   มโนวิ ฺาณ   
มโนวิ ฺาณวิ ฺาตพฺเพ     ธมฺเม    เนต    มม    เนโสหมสฺมิ    นธ   
เมโส อตฺตาติ สมนุปสฺสามีติ ฯ   
     [๗๕๑]   เอว   วุตฺเต   อายสฺมา  มหาจุนฺโท  อายสฺมนฺต  ฉนฺน   
เอตทโวจ    ตสฺมาติห    อาวุโส    ฉนฺน    อิทมฺป   ตสฺส   ภควโต   
สาสน   นิจฺจกปฺป   มนสมฺึ   ๑   กาตพฺพ  นิสฺสิตสสฺ  จลิต  อนิสฺสิตสฺส   
#๑ โป. ม. ยุ. มนสีติ ทิสฺสติ ฯ    
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จลิต    นตฺถิ   จลิเต   อสติ   ปสฺสทฺธ ิ  ปสฺสทฺธิยา   สติ   นติ   น   
โหติ   นติยา   อสติ   อาคติ   คติ   น   โหติ   อาคติคติยา   อสติ   
จุตูปปาโต  น  โหติ  จุตูปปาเต  อสติ  เนวิธ  น  หรุ  น อุภยมนฺตเรน   
เอเสวนฺโต   ทุกฺขสฺสาติ   ฯ   อถ   โข   อายสฺมา   จ   สารีปุตฺโต   
อายสฺมา  จ  มหาจุนฺโท  อายสฺมนฺต  ฉนฺน  อิมินา  โอวาเทน โอวทิตฺวา   
อุฏายาสนา ปกฺกมึสุ ฯ   
     [๗๕๒]  อถ  โข  อายสฺมา  ฉนฺโน  อจิรปกฺกนฺเต  อายสฺมนฺเต จ   
สารีปุตฺเต   อายสฺมนฺเต   จ  มหาจุนฺเท  สตฺถ  อาหเรสิ  ฯ  อถ  โข   
อายสฺมา    สารีปุตฺโต    เยน    ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสทีิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข   
อายสฺมา    สารีปุตฺโต    ภควนฺต    เอตทโวจ    อายสฺมตา   ภนฺเต   
ฉนฺเนน   สตฺถ   อาหริต   ตสฺส   กา   คติ   โก  อภิสมฺปราโยติ  ฯ   
นนุ    เต   สารีปุตฺต   ฉนฺเนน   ภิกฺขุนา   สมฺมุขาเยว   อนุปวชฺชตา   
พฺยากตาติ   ฯ   อตฺถิ  ภนฺเต  ปุพฺพชิร  นาม  วชฺชิคาโม  ตตฺถายสฺมโต   
ฉนฺนสฺส มิตฺตกุลานิ สุหชฺชกลุานิ อุปวชฺชกลุานีติ ฯ   
     [๗๕๓]  โหนฺติ  เหตานิ  ๑  สารีปตฺุต ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน มิตฺตกุลานิ   
สุหชฺชกลุานิ  อุปวชชฺกุลานิ  นาห  สารีปุตฺต  เอตฺตาวตา  อุปวชฺโชติ  ๒   
วทามิ   โย   โข   สารีปุตฺต   อิม ฺจ   กาย  นิกฺขิปติ  อ ฺ ฺจ  กาย   
อุปาทิยติ   ตมห   อุปวชฺโชติ   ๓  วทามิ  ต  ฉนฺนสฺส  ภิกฺขุโน  นตฺถิ   
อนุปวชฺช ฉนฺโน ภิกฺขุ สตฺถ อาหเรสีติ ฯ [๔]   
#๑ โป. ม. ยุ. เหเต ฯ  ๒-๓ ม. ยุ. สอุปวชฺโช  ๔ โป. ม. เอตฺถนฺตเร เอวเมต   
#สารีปุตฺต ธาเรหีติ ทิสฺสนฺติ ฯ    
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     อิทมโวจ    ภควา   อตฺตมโน   อายสฺมา   สารีปตฺุโต   ภควโต   
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ   
                 ฉนฺโนวาทสุตฺต นิฏ ิต ทุติย ฯ   
                      ___________    
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                      ปุณฺโณวาทสุตฺต   
     [๗๕๔]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   อถ  โข  อายสฺมา  ปุณฺโณ   
สายณฺหสมย    ปฏิสลลฺานา    วุฏ ิโต    เยน    ภควา   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข   อายสฺมา  ปุณฺโณ  ภควนฺต  เอตทโวจ  สาธุ  ม  ภนฺเต   
ภควา   สงฺขิตฺเตน   โอวาเทน   โอวทตุ  ยมห  ภควโต  ธมฺม  สุตฺวา   
เอโก   วูปกฏโ   อปฺปมตฺโต   อาตาป   ปหิตตฺโต   วิหเรยฺยนฺติ   ฯ   
เตนหิ    ปุณฺณ    สุณาหิ    สาธุก    มนสิกโรหิ    ภาสิสฺสามีติ    ฯ   
เอวมฺภนฺเตติ โข โส ๑ อายสฺมา ปุณฺโณ ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ   
     [๗๕๕]   ภควา   เอตทโวจ   สนฺติ   โข  ปุณฺณ  จกฺขุวิ ฺเยฺยา   
รูปา    อิฏา    กนฺตา   มนาปา   ปยรปูา   กามูปส ฺหิตา   รชนียา   
ต ฺเจ    ภิกฺขุ   อภินนฺทติ   อภิวทติ   อชฺโฌสาย   ติฏติ   ตสฺส   ต   
อภินนฺทโต     อภิวทโต    อชฺโฌสาย    ติฏโต    อุปฺปชฺชติ    นนฺทิ   
นนฺทิสมุทยา   ทุกฺขสมุทโย   ปุณฺณาติ   วทามิ   ฯ   สนฺติ   โข   ปุณฺณ   
โสตวิ ฺเยฺยา  สทฺทา  ...  ฆานวิ ฺเยฺยา  คนฺธา ... ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา   
รสา  ...  กายวิ ฺเยฺยา  โผฏพฺพา  ... มโนวิ ฺเยฺยา ธมฺมา อิฏา   
กนฺตา    มนาปา    ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนียา   ต ฺเจ   ภิกฺขุ   
อภินนฺทติ    อภิวทติ    อชฺโฌสาย    ติฏติ    ตสฺส   ต   อภินนฺทโต   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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อภิวทโต    อชฺโฌสาย    ติฏโต    อุปปฺชฺชติ    นนทฺิ    นนฺทิสมทุยา   
ทุกฺขสมุทโย ปุณฺณาติ วทามิ ฯ   
     [๗๕๖]  สนฺติ  จ  โข  ปุณฺณ  จกฺขุวิ ฺเยฺยา  รูปา  อิฏา กนตฺา   
มนาปา   ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนียา   ต ฺเจ   ภิกฺขุ  นาภินนฺทติ   
นาภิวทติ   นาชฺโฌสาย   ติฏติ   ตสฺส   ต   อนภินนฺทโต   อนภิวทโต   
อนชฺโฌสาย   ติฏโต  นนฺทิ  นิรชฺุฌติ  นนฺทินิโรธา  ทุกฺขนิโรโธ  ปุณฺณาติ   
วทามิ  ฯ  สนฺติ  โข  ปุณฺณ  โสตวิ ฺเยฺยา  สทฺทา  ... ฆานวิ ฺเยฺยา   
คนฺธา  ...  ชวฺิหาวิ ฺเยฺยา  รสา  ... กายวิ ฺเยฺยา โผฏพฺพา ...   
มโนวิ ฺเยฺยา   ธมฺมา   อิฏา  กนฺตา  มนาปา  ปยรูปา  กามูปส ฺหิตา   
รชนียา   ต ฺเจ   ภิกฺขุ   นาภินนฺทติ   นาภิวทติ   นาชฺโฌสาย   ติฏติ   
ตสฺส    ต    อนภินนฺทโต   อนภิวทโต   อนชฺโฌสาย   ติฏโต   นนฺทิ   
นิรุชฺฌติ   นนฺทินิโรธา   ทุกฺขนิโรโธ   ปุณฺณาติ   วทามิ   ฯ  อิมนิา  จ   
ตฺว   ปุณฺณ   มยา   สงฺขิตฺเตน  โอวาเทน  โอวทิโต  กตมสฺมึ  ชนปเท   
วิหริสฺสสีติ  ฯ  อิมินาห  ภนฺเต  ภควตา  สงฺขิตฺเตน  โอวาเทน โอวทิโต   
อตฺถิ สุนาปรนฺโต นาม ชนปโท ตตฺถาห วิหริสฺสามีติ ฯ   
     [๗๕๗]   จณฺฑา   โข  ปุณฺณ  สุนาปรนฺตกา  มนุสฺสา  ผรุสา  โข   
ปุณฺณ    สุนาปรนฺตกา    มนุสฺสา    สเจ    ต   ปุณฺณ   สุนาปรนฺตกา   
มนุสฺสา    อกฺโกสิสฺสนฺติ    ปริภาสิสสฺนฺติ    ตตฺถ   เต   ปุณฺณ   กินฺติ   
ภวิสฺสตีติ   ฯ   สเจ   ม  ภนฺเต  สุนาปรนฺตกา  มนุสฺสา  อกฺโกสิสฺสนฺติ   
ปริภาสิสฺสนฺติ    ตตฺถ    เม    เอว    ภวิสฺสติ    ภทฺทกา    วติเม    
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สุนาปรนฺตกา   มนุสฺสา   สุภทฺทกา   วติเม   สุนาปรนฺตกา  มนสฺุสา  ย   
เม   นยิเม   ปาณินา   ปหาร   เทนฺตีติ   เอวเมตฺถ  ภควา  ภวิสฺสติ   
เอวเมตฺถ สุคต ภวิสฺสตีติ ฯ   
     [๗๕๘]   สเจ   ปน  เต  ปุณฺณ  สุนาปรนฺตกา  มนุสฺสา  ปาณินา   
ปหาร    ทสสฺนฺติ    ตตฺถ   ปน   เต   ปณฺุณ   กินฺติ   ภวิสฺสตีติ   ฯ   
สเจ   เม   ภนฺเต   สุนาปรนฺตกา   มนสฺุสา  ปาณินา  ปหาร  ทสสฺนฺติ   
ตตฺถ   เม   เอว   ภวิสฺสติ   ภทฺทกา   วติเม  สุนาปรนฺตกา  มนุสฺสา   
สุภทฺทกา   วติเม   สุนาปรนฺตกา   มนสฺุสา   ย  เม  นยิเม  เลฑฺฑุนา   
ปหาร    เทนฺตีติ    เอวเมตฺถ   ภควา   ภวิสฺสติ   เอวเมตฺถ   สุคต   
ภวิสฺสตีติ ฯ   
     [๗๕๙]   สเจ  ปน  เต  ปุณฺณ  สุนาปรนฺตกา  มนุสฺสา  เลฑฺฑุนา   
ปหาร   ทสฺสนฺติ   ตตฺถ   ปน   เต   ปณฺุณ  กินฺติ  ภวิสฺสตีติ  ฯ  สเจ   
เม   ภนฺเต   สุนาปรนฺตกา   มนุสฺสา  เลฑฺฑุนา  ปหาร  ทสฺสนติฺ  ตตฺถ   
เม   เอว   ภวิสฺสติ  ภทฺทกา  วติเม  สุนาปรนฺตกา  มนุสฺสา  สุภทฺทกา   
วติเม   สุนาปรนฺตกา   มนุสฺสา   ย   เม   นยิเม   ทณฺเฑน   ปหาร   
เทนฺตีติ เอวเมตฺถ ภควา ภวิสฺสติ เอวเมตฺถ สุคต ภวิสฺสตีติ ฯ   
     [๗๖๐]   สเจ   ปน  เต  ปุณฺณ  สุนาปรนฺตกา  มนุสฺสา  ทณฺเฑน   
ปหาร   ทสฺสนฺติ   ตตฺถ   ปน   เต   ปณฺุณ  กินฺติ  ภวิสฺสตีติ  ฯ  สเจ   
เม   ภนฺเต   สุนาปรนฺตกา   มนุสฺสา   ทณฺเฑน  ปหาร  ทสฺสนฺติ  ตตฺถ   
เม   เอว   ภวิสฺสติ  ภทฺทกา  วติเม  สุนาปรนฺตกา  มนุสฺสา  สุภทฺทกา    
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วติเม   สุนาปรนฺตกา   มนุสฺสา   ย   เม   นยิเม   สตฺเถน   ปหาร   
เทนฺตีติ เอวเมตฺถ ภควา ภวิสฺสติ เอวเมตฺถ สุคต ภวิสฺสตีติ ฯ   
     [๗๖๑]   สเจ   ปน  เต  ปุณฺณ  สุนาปรนฺตกา  มนุสฺสา  สตฺเถน   
ปหาร   ทสฺสนฺติ   ตตฺถ   ปน   เต   ปณฺุณ  กินฺติ  ภวิสฺสตีติ  ฯ  สเจ   
เม   ภนฺเต   สุนาปรนฺตกา   มนุสฺสา   สตฺเถน  ปหาร  ทสฺสนฺติ  ตตฺถ   
เม   เอว   ภวิสฺสติ  ภทฺทกา  วติเม  สุนาปรนฺตกา  มนุสฺสา  สุภทฺทกา   
วติเม   สุนาปรนฺตกา   มนุสฺสา   ย   ม   นยิเม   ติเณฺหน   สตฺเถน   
ชีวิตา   โวโรเปนฺตีติ   เอวเมตฺถ   ภควา   ภวิสฺสติ  เอวเมตฺถ  สุคต   
ภวิสฺสตีติ ฯ   
     [๗๖๒]   สเจ   ปน   ต  ปุณฺณ  สุนาปรนฺตกา  มนุสฺสา  ติเณฺหน   
สตฺเถน    ชีวิตา    โวโรเปสฺสนฺติ   ตตฺถ   ปน   เต   ปุณฺณ   กินฺติ   
ภวิสฺสตีติ   ฯ   สเจ   ม   ภนฺเต   สุนาปรนฺตกา   มนสฺุสา   ติเณฺหน   
สตฺเถน   ชีวิตา   โวโรเปสฺสนติฺ   ตตฺถ   เม   เอว   ภวิสฺสติ  สนฺติ   
โข  ภควโต  สาวกา  กาเยน  จ  ชีวิเตน  จ  อฏฏิยมานา หรายมานา   
ชิคุจฺฉิยมานา  ๑ สตฺถหารก ปริเยสนฺติ ต เม อิท อปริยิฏเยว สตฺถหารก   
ลทฺธนฺติ เอวเมตฺถ ภควา ภวิสฺสติ เอวเมตฺถ สุคต ภวิสฺสตีติ ฯ   
     [๗๖๓]   สาธุ   สาธุ   ปุณฺณ  สกฺขิสฺสสิ  โข  ตฺว  ปุณฺณ  อิมนิา   
ทมูปสเมน    สมนฺนาคโต   สุนาปรนฺตสฺมึ   ชนปเท   วิหริตุ   ยสสฺทานิ   
ตฺว    ปุณฺณ    กาล    ม ฺสีติ   ฯ   อถ   โข   อายสฺมา   ปุณฺโณ   
ภควโต    ภาสิต   อภินนทฺิตฺวา   อนุโมทิตฺวา   อุฏายาสนา   ภควนฺต   
#๑ โป. ม. ยุ. ชิคุจฺฉมานา ฯ    



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 484 

อภิวาเทตฺวา   ปทกฺขิณ   กตฺวา  เสนาสน  สสาเมตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย   
เยน   สุนาปรนฺโต   ชนปโท   เตน   จาริก   ปกฺกามิ  ฯ  อนุปุพฺเพน   
จาริก ฺจรมาโน เยน สุนาปรนฺโต ชนปโท ตทวสร ิฯ   
     [๗๖๔]   ตตฺร   สุท   อายสฺมา   ปุณฺโณ  สุนาปรนฺตสฺมึ  ชนปเท   
วิหรติ   ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  ปุณฺโณ  เตเนวนฺตรวสฺเสน  ป ฺจมตฺตานิ   
อุปาสกสตานิ    ปฏิเทเสสิ    ๑    เตเนวนฺตรวสฺเสน    ป ฺจมตฺตานิ   
อุปาสิกาสตานิ   ปฏิเทเสสิ   ๒   เตเนวนฺตรวสฺเสน   ติสฺโส   วิชฺชา   
สจฺฉากาสิ  ๓  ฯ  อถ โข อายสฺมา ปุณฺโณ อปเรน สมเยน ปรนิิพฺพายิ ฯ   
อถ   โข   สมพฺหุลา   ภิกฺขู  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมตฺิวา๔   
ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสทีึสุ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺนา  โข   
เต   ภิกฺขู   ภควนฺต   เอตทโวจุ   โย   โส   ภนฺเต   ปุณฺโณ  นาม   
กุลปุตฺโต   ภควตา   สงฺขิตฺเตน   โอวาเทน   โอวทิโต  โส  กาลกโต   
ตสฺส กา คติ โก อภิสมฺปราโยติ ฯ   
     [๗๖๕]   ปณฺฑิโต   ภิกฺขเว   ปุณฺโณ   กุลปุตฺโต   ปจฺจปาทิ  ๔   
ธมฺมสฺสานุธมฺม    น    จ    ม   ธมฺมาธิกรณ   วิเหเสิ   ปรินิพฺพุโต   
ภิกฺขเว ปุณฺโณ กุลปุตฺโตติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                 ปณฺุโณวาทสุตฺต นิฏ ิต ตติย ฯ   
                       ___________   
#๑-๒ ยุ. ปฏปิาเทสิ ฯ  ๓ ยุ. สจฺฉิกาสิ ฯ  ๔ โป. สจฺจวาที ฯ    
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                      นนฺทโกวาทสุตฺต   
     [๗๖๖]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม  ฯ  อถ  โข  มหาปชาปตี  โคตมี   
ป ฺจมตฺเตหิ     ภิกฺขุนีสเตหิ    สทฺธึ    เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ  ฯ  เอกมนฺต   
 ิตา   โข   มหาปชาปตี   โคตมี  ภควนฺต  เอตทโวจ  โอวทตุ  ภนฺเต   
ภควา   ภิกฺขุนิโย   อนุสาสตุ   ภนฺเต  ภควา  ภิกฺขุนิโย  กโรตุ  ภนฺเต   
ภควา ภิกฺขุนีน ธมฺมิกถนฺติ ฯ   
     [๗๖๗]  เตน  โข  ปน  สมเยน  เถรา  ภิกฺขู ภิกฺขุนิโย โอวทนติฺ   
ปริยาเยน   ฯ   อายสฺมา  ปน  นนฺทโก  น  อิจฺฉติ  ภิกฺขุนิโย  โอวทิตุ   
ปริยาเยน   ฯ  อถ  โข  ภควา  อายสฺมนฺต  อานนฺท  อามนฺเตสิ  กสฺส   
นุ  โข  อานนฺท  อชชฺ  ปริยาโย  ภิกฺขุนิโย  โอวทตุิ ปริยาเยนาติ ๑ ฯ   
สพฺเพเหว   ภนฺเต   กโต   ปริยาโย   ภิกฺขุนิโย   โอวทิตุ  ปริยาเยน   
อย    ภนฺเต   อายสฺมา   นนฺทโก   น   อิจฺฉติ   ภิกฺขุนิโย   โอวทตุิ   
ปริยาเยนาติ  ฯ  อถ  โข  ภควา  อายสฺมนฺต  นนฺทก  อามนฺเตสิ โอวท   
นนฺทก   ภิกขฺุนิโย   อนุสาส   นนฺทก   ภิกฺขุนิโย  กโรหิ  ตฺว  พฺราหฺมณ   
ภิกฺขุนีน   ธมฺมิกถนฺติ  ฯ  เอวมฺภนฺเตติ  โข  อายสฺมา  นนฺทโก  ภควโต   
#๑ สี. ย.ุ อิโต ปร นนฺทกสฺส ภนฺเต ปริยาโย ภิกฺขุนิโย โอวทิตุ ปริยาเยนาติ วจน   
#ทิสฺสติ ฯ    
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ปฏิสฺสุตฺวา    ปุพฺพณฺหสมย    นิวาเสตฺวา    ปตฺตจีวรมาทาย    สาวตฺถึ   
ปณฺฑาย    ปาวิสิ    ฯ    สาวตฺถิย    ปณฺฑาย   จริตฺวา   ปจฺฉาภตฺต   
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  อตฺตทุติโย  ๑  เยน  ราชการาโม  เตนุปสงฺกมิ  ฯ   
อทฺทสาสุ  ๒  โข  ตา  ภิกขฺุนิโย  อายสฺมนฺต  นนฺทก ทูรโตว อาคจฺฉนฺต   
ทิสฺวาน    อาสน    ป ฺาเปสุ    อุทก ฺจ   ปาทาน   อุปฏเปสุ   ฯ   
นิสีทิ   โข   อายสฺมา   นนฺทโก   ป ฺตฺเต   อาสเน   นิสชชฺ  ปาเท   
ปกฺขาเลสิ   ฯ   ตาป  โข  ภิกฺขุนิโย  อายสฺมนฺต  นนฺทก  อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ   
     [๗๖๘]  เอกมนฺต  นิสนิฺนา  โข  ตา  ภิกฺขุนิโย  อายสฺมา นนฺทโก   
เอตทโวจ   ปฏิปุจฺฉกถา   โข   ภคินิโย   ภวิสฺสติ   ตตฺถ  อาชานนฺตีติ   
อาชานามาติสฺส    วจนีย    น    อาชานนฺตีติ    น   อาชานามาติสฺส   
วจนีย   ยสฺสา   วา   ปนสสฺ   กงฺขา  วา  วิมติ  วา  อหเมว  ตตฺถ   
ปฏิปุจฺฉิตพฺโพ   อิท   ภนฺเต   กถ   อิมสฺส   กฺวตฺโถติ  ฯ  เอตฺตเกนป   
มย   ภนฺเต   อยฺยสฺส   นนทฺกสฺส   อตฺตมนา   อภินนฺทาม  ๓  ยนฺโน   
อยฺโย นนฺทโก ปวาเรตีติ ฯ   
     [๗๖๙]   ต   ก ึ  ม ฺถ   ภคินิโย   จกฺขุ   นิจฺจ  วา  อนิจฺจ   
วาติ  ฯ  อนิจฺจ  ภนฺเต  ฯ  ยมฺปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต  สุข  วาติ  ฯ   
ทุกฺข   ภนฺเต   ฯ   ยมฺปนานิจฺจ   ทุกฺข   วิปริณามธมฺม   กลลฺ  นุ  ต   
สมนุปสฺสิตุ   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม  อตฺตาติ  ฯ  โน   
#๑ โป. อทุติโย ฯ  ๒ โป. ม. อทฺทสสุ ฯ  ๓ สี. อภิรทฺธา ฯ    
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เหต   ภนฺเต   ฯ   ต   ก ึ ม ฺถ  ภคินิโย  โสต  นิจฺจ  วา  อนิจฺจ   
วาติ   ฯ   อนิจฺจ   ภนฺเต  ฯเปฯ  ฆาน  นจฺิจ  วา  อนิจฺจ  วาติ  ฯ   
อนิจฺจ   ภนฺเต  ฯเปฯ  ชิวฺหา  นิจฺจา  วา  อนิจฺจา  วาติ  ฯ  อนิจฺจา   
ภนฺเต   ฯเปฯ   กาโย   นิจฺโจ   วา   อนิจฺโจ   วาติ   ฯ  อนิจฺโจ   
ภนฺเต  ฯเปฯ  มโน  นิจฺโจ  วา  อนิจฺโจ  วาติ  ฯ  อนิจฺโจ  ภนฺเต ฯ   
ยมฺปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต  สุข  วาติ  ฯ  ทุกฺข  ภนฺเต  ฯ ยมฺปนานิจฺจ   
ทุกฺข    วิปรณิามธมฺม    กลฺล    น ุ   ต    สมนุปสฺสตุิ   เอต   มม   
เอโสหมสฺมิ   เอโส  เม  อตฺตาติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  ต  กิสฺส   
เหตุ   ฯ   ปุพฺเพว   โน  เหต  ภนฺเต  ยถาภูต  สมฺมปฺป ฺาย  สุทิฏ   
อิติป   เม   ฉ   อชฺฌตฺติกา   อายตนา   อนิจฺจาติ   ฯ   สาธุ  สาธุ   
ภคินิโย    เอว    เหต    ภคินิโย    โหติ   อรยิสาวกสฺส   ยถาภตู   
สมฺมปฺป ฺาย ปสฺสโต ฯ   
     [๗๗๐]   ต   ก ึ  ม ฺถ   ภคินิโย  รูปา  นิจฺจา  วา  อนิจฺจา   
วาติ  ฯ  อนิจฺจา  ภนฺเต  ฯ  ยมฺปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต  สุข  วาติ ฯ   
ทุกฺข   ภนฺเต   ฯ   ยมฺปนานิจฺจ   ทุกฺข   วิปริณามธมฺม   กลลฺ  นุ  ต   
สมนุปสฺสิตุ  เอต  มม  เอโสหมสฺมิ  เอโส  เม  อตฺตาติ  ฯ  โน  เหต   
ภนฺเต   ฯ   ต   ก ึ  ม ฺถ   ภคินิโย   สทฺทา  นิจฺจา  วา  อนิจฺจา   
วาติ  ฯ  อนิจฺจา  ภนฺเต  ฯเปฯ  คนฺธา  นิจฺจา  วา  อนิจฺจา  วาติ ฯ   
อนิจฺจา   ภนฺเต  ฯเปฯ  รสา  นิจฺจา  วา  อนิจฺจา  วาติ  ฯ  อนิจฺจา   
ภนฺเต   ฯเปฯ   โผฏพฺพา   นิจฺจา   วา  อนิจฺจา  วาติ  ฯ  อนิจฺจา    
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ภนฺเต   ฯเปฯ   ธมฺมา   นิจฺจา   วา   อนิจฺจา   วาติ   ฯ  อนิจฺจา   
ภนฺเต  ฯ  ยมปฺนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต  สขุ  วาติ  ฯ  ทกฺุข  ภนฺเต  ฯ   
ยมฺปนานิจฺจ   ทุกฺข   วิปรณิามธมฺม   กลฺล   นุ   ต   สมนุปสฺสิตุ  เอต   
มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส  เม  อตฺตาติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  ต   
กิสฺส   เหตุ   ฯ   ปุพฺเพว   โน  เหต  ภนฺเต  ยถาภูต  สมฺมปฺป ฺาย   
สุทิฏ   อิติป   เม   ฉ  พาหิรา  อายตนา  อนิจฺจาติ  ฯ  สาธุ  สาธุ   
ภคินิโย    เอว    เหต    ภคินิโย    โหติ   อรยิสาวกสฺส   ยถาภตู   
สมฺมปฺป ฺาย ปสฺสโต ฯ   
     [๗๗๑]   ต   ก ึ  ม ฺถ   ภคินิโย   จกฺขุวิ ฺาณ   นิจฺจ   วา   
อนิจฺจ   วาติ   ฯ  อนิจฺจ  ภนฺเต  ฯ  ยมฺปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต  สุข   
วาติ   ฯ   ทุกขฺ   ภนฺเต   ฯ  ยมฺปนานิจฺจ  ทุกฺข  วิปรณิามธมฺม  กลฺล   
นุ   ต   สมนปุสฺสิตุ   เอต  มม  เอโสหมสฺมิ  เอโส  เม  อตฺตาติ  ฯ   
โน    เหต    ภนฺเต   ฯ   ต   ก ึ  ม ฺถ   ภคินิโย   โสตวิ ฺาณ   
นิจฺจ   วา   อนิจฺจ   วาติ   ฯ   อนิจฺจ   ภนฺเต  ฯเปฯ  ฆานวิ ฺาณ   
นิจฺจ   วา   อนิจฺจ   วาติ   ฯ   อนิจฺจ  ภนฺเต  ฯเปฯ  ชิวฺหาวิ ฺาณ   
นิจฺจ   วา   อนิจฺจ   วาติ   ฯ   อนิจฺจ   ภนฺเต  ฯเปฯ  กายวิ ฺาณ   
นิจฺจ   วา   อนิจฺจ   วาติ   ฯ   อนิจฺจ   ภนฺเต  ฯเปฯ  มโนวิ ฺาณ   
นิจฺจ   วา   อนิจฺจ   วาติ   ฯ  อนิจฺจ  ภนฺเต  ฯ  ยมฺปนานิจฺจ  ทุกฺข   
วา   ต   สุข   วาติ   ฯ   ทุกขฺ   ภนฺเต   ฯ   ยมฺปนานิจฺจ   ทุกฺข   
วิปริณามธมฺม   กลลฺ   น ุ  ต   สมนุปสสฺิตุ   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ    
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เอโส  เม  อตฺตาติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  ต กิสฺส เหตุ ฯ ปุพฺเพว   
โน   เหต   ภนฺเต   ยถาภูต   สมฺมปฺป ฺาย   สุทิฏ   อิติป  เม  ฉ   
วิ ฺาณกายา    อนิจฺจาติ   ฯ   สาธุ   สาธุ   ภคินิโย   เอว   เหต   
ภคินิโย โหติ อริยสาวกสฺส ยถาภูต สมฺมปฺป ฺาย ปสฺสโต ฯ   
     [๗๗๒]   เสยฺยถาป   ภคินิโย   เตลปฺปทีปสฺส   ฌายโต  เตลมฺป   
อนิจฺจ    วิปรณิามธมฺม    วฏฏิป    อนิจฺจา    วิปริณามธมฺมา   อจฺจิป   
อนิจฺจา   วิปริณามธมฺมา   อาภาป   อนิจฺจา   วิปริณามธมฺมา   ฯ  โย   
นุ   โข   ภคินิโย   เอว   วเทยฺย   อมุสสฺ   เตลปฺปทีปสฺส   ฌายโต   
เตลมฺป    อนิจฺจ    วิปริณามธมฺม    วฏฏิป   อนิจฺจา   วิปริณามธมฺมา   
อจฺจิป    อนจฺิจา    วิปริณามธมฺมา   ยา   จ   ขฺวสฺส   อาภา   สา   
นิจฺจา    ธุวา   สสฺสตา   อวิปริณามธมฺมาติ   สมฺมา   น ุ  โข   โส   
ภคินิโย   วทมาโน   วเทยฺยาติ   ฯ   โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  ต  กิสฺส   
เหตุ   ฯ   อมุสฺส   หิ  ภนฺเต  เตลปฺปทปีสฺส  ฌายโต  เตลมฺป  อนิจฺจ   
วิปริณามธมฺม    วฏฏิป    อนิจฺจา    วิปริณามธมฺมา   อจฺจิป   อนจฺิจา   
วิปริณามธมฺมา ปเควสฺส อาภา อนิจฺจา วิปริณามธมฺมาติ ฯ   
     [๗๗๓]  เอวเมว  โข  ภคินิโย  โย นุ โข [๑] เอว วเทยฺย ฉ   
โข   เม   อชฌฺตฺติกา   อายตนา   อนิจฺจา   ย ฺจ   โข   อชฌฺตฺติเก   
อายตเน  ปฏิจฺจ  ปฏิสเวเทมิ  สุข  วา  ทุกฺข  วา  อทกฺุขมสุข  วา  ต   
นิจฺจ   ธุว   สสฺสต   อวิปรณิามธมฺมนฺติ   สมฺมา  น ุ โข  โส  ภคินิโย   
วทมาโน   วเทยฺยาติ   ฯ   โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  ต  กิสสฺ  เหตุ  ฯ   
#๑ โป. เอตฺถนฺตเร ภคินิโยติ ทิสฺสติ ฯ    
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ตชฺช   ตชชฺ   ภนฺเต  ปจฺจย  ปฏิจฺจ  ตชชฺา  ตชชฺา  เวทนา  อุปฺปชชฺติ   
ตชฺชสฺส  ตชชฺสฺส  ปจฺจยสฺส  นิโรธา  ตชฺชา  ตชชฺา  เวทนา นิรชฺุฌตีติ ฯ   
สาธุ   สาธุ   ภคินิโย   เอว   เหต   ภคินโิย   โหติ   อริยสาวกสฺส   
ยถาภูต สมฺมปฺป ฺาย ปสฺสโต ฯ   
     [๗๗๔]   เสยฺยถาป  ภคินิโย  มหโต  รุกฺขสฺส  ติฏโต  สารวโต   
มูลมฺป    อนิจฺจ    วิปริณามธมฺม    ขนโฺธป   อนิจฺโจ   วิปริณามธมฺโม   
สาขาปลาสมฺป      อนิจฺจ      วิปริณามธมฺม     ฉายาป     อนิจฺจา   
วิปริณามธมฺมา  ฯ  โย  น ุ โข  ภคินิโย  เอว  วเทยฺย  อมุสฺส  มหโต   
รุกฺขสฺส   ติฏโต   สารวโต   มลูมฺป   อนิจฺจ   วิปรณิามธมฺม  ขนฺโธป   
อนิจฺโจ     วิปริณามธมฺโม    สาขาปลาสมฺป    อนิจฺจ    วิปริณามธมฺม   
ยา   จ   ขฺวสฺส  ฉายา  สา  นิจฺจา  ธุวา  สสฺสตา  อวิปริณามธมฺมาติ   
สมฺมา   น ุ  โข   โส   ภคินิโย  วทมาโน  วเทยฺยาติ  ฯ  โน  เหต   
ภนฺเต   ฯ   ต   กิสฺส   เหตุ  ฯ  อมุสฺส  ห ิ ภนฺเต  มหโต  รุกฺขสฺส   
ติฏโต   สารวโต   มูลมปฺ   อนิจฺจ   วิปริณามธมฺม   ขนฺโธป  อนิจฺโจ   
วิปริณามธมฺโม    สาขาปลาสมฺป    อนิจฺจ    วิปรณิามธมฺม    ปเควสฺส   
ฉายา อนิจฺจา วิปริณามธมฺมาติ ฯ   
     [๗๗๕]  เอวเมว  โข  ภคินิโย  โย  นุ  โข  เอว  วเทยฺย  ฉ   
โข  เม  พาหิรา  อายตนา  อนิจฺจา  [๑]  ย ฺจ โข พาหิเร อายตเน   
ปฏิจฺจ   ปฏิสเวเทมิ   สุข   วา  ทุกฺข  วา  อทุกฺขมสุข  วา  ต  นิจฺจ   
ธุว    สสฺสต    อวิปริณามธมฺมนฺติ   สมฺมา   น ุ  โข   โส   ภคินิโย   
#๑ ยุ. วิปริณามธมฺมา ฯ    
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วทมาโน  วเทยฺยาติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  ต  กิสสฺ  เหตุ ฯ ตชชฺ   
ตชฺช   ภนฺเต   ปจฺจย   ปฏจฺิจ   ตชฺชา   ตชฺชา   เวทนา   อุปฺปชชฺติ   
ตชฺชสฺส    ตชฺชสฺส    ปจฺจยสฺส    นิโรธา   ตชชฺา   ตชฺชา   เวทนา   
นิรุชฺฌตีติ   ฯ   สาธุ   สาธุ   ภคินิโย   เอว   เหต   ภคินิโย  โหติ   
อริยสาวกสฺส ยถาภูต สมฺมปฺป ฺาย ปสฺสโต ฯ   
     [๗๗๖]  เสยฺยถาป  ภคินิโย ทกโฺข โคฆาตโก วา โคฆาตกนฺเตวาสี   
วา    คาวึ    วธิตฺวา    ติเณฺหน   โควิกนฺตเนน   คาวึ   วิกนฺเตยฺย   
อนุปหจฺจ   อนฺตร   มสกาย   อนุปหจฺจ   พาหิร   จมฺมกาย  ย  ยเทว   
ตตฺถ   อนฺตรา   วิลิมส   อนฺตรา   นหารู  อนฺตรา  พนฺธน  ต  ตเทว   
ติเณฺหน    โควิกนฺตเนน    ส ฺฉินฺเทยฺย    สงฺกนฺเตยฺย   สมฺปริกนฺเตยฺย   
ส ฺฉินฺทิตฺวา   สงฺกนฺติตฺวา   สมฺปรกินติฺตฺวา   วิธุนิตฺวา  พาหิร  จมฺมกาย   
เตเนว   จมฺเมน   ต   คาวึ  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  เอว  วเทยฺย  ตเถวาย   
คาวี   สยุตฺตา   อิมินา   จมฺเมนาติ   สมฺมา   น ุ  โข  โส  ภคินิโย   
วทมาโน   วเทยฺยาติ   ฯ   โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  ต  กิสสฺ  เหตุ  ฯ   
อสุ   ห ิ  ภนฺเต  ทกฺโข  โคฆาตโก  วา  โคฆาตกนฺเตวาสี  วา  คาวึ   
วธิตฺวา   ติเณฺหน   โควิกนฺตเนน   คาวึ   วิกนฺเตยฺย  อนุปหจฺจ  อนฺตร   
มสกาย   อนุปหจฺจ   พาหิร   จมฺมกาย   ย   ยเทว   ตตฺถ   อนฺตรา   
วิลิมส    อนฺตรา    นหารู   อนฺตรา   พนฺธน   ต   ตเทว   ติเณฺหน   
โควิกนฺตเนน   ส ฺฉินฺเทยฺย   สงฺกนฺเตยฺย   สมฺปรกินฺเตยฺย   ส ฺฉินฺทิตฺวา   
สงฺกนฺติตฺวา      สมฺปรกินติฺตฺวา     วิธนุิตฺวา     พาหิร     จมฺมกาย   
เตเนว  จมฺเมน  ต  คาวึ  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  กิ ฺจาป  โส  เอว  วเทยฺย    
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ตเถวาย   คาวี   สยุตฺตา   อิมินา   จมฺเมนาติ   อถ  โข  สา  คาวี   
วิสยุตฺตา เตเนว จมฺเมน ๑ ฯ   
     [๗๗๗]  อุปมา  โข  เม  อย ภคินิโย กตา อตฺถสฺส วิ ฺาปนาย ฯ   
อยเมเวตฺถ    อตฺโถ    ฯ    อนฺตโร    มสกาโยติ    โข   ภคินิโย   
ฉนฺเนต   อชฌฺตฺติกาน   อายตนาน   อธิวจน   ฯ  พาหิโร  จมฺมกาโยติ   
โข   ภคินิโย   ฉนฺเนต   พาหิราน   อายตนาน   อธิวจน  ฯ  อนฺตรา   
วิลิมส     อนฺตรา    นหารู    อนฺตรา    พนฺธนฺติ    โข    ภคินิโย   
นนฺทิราคสฺเสต  อธิวจน  ฯ  ติณฺห  โควิกนฺตนนฺติ  โข  ภคินิโย อริยาเยต   
ป ฺาย   อธิวจน   ยาย   อริยา   ป ฺา   อนฺตรา   กิเลส  อนฺตรา   
ส ฺโชน อนฺตรา พนฺธน ส ฺฉินฺทติ สงฺกนฺตติ สมฺปริกนฺตติ ฯ   
     [๗๗๘]  สตฺต  โข  ๒  อิเม  ภคินิโย โพชฌฺงฺคา เยส ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา     ภิกฺขุ     อาสวาน    ขยา    อนาสว    เจโตวิมุตฺตึ   
ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ   ฯ   กตเม   สตฺต   ฯ   อิธ   ภคินิโย  ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค   
ภาเวติ    วิเวกนิสฺสิต    วิราคนิสฺสิต    นิโรธนิสฺสติ   โวสฺสคฺคปริณามึ   
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   ...   วิรยิสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ  ...   
ปติสมฺโพชฺฌงฺค    ภาเวติ   ...   ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   ...   
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  ...  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ วิเวกนิสฺสิต   
#๑ ม. ย.ุ จมฺเมนาติ ฯ ๒ โป. ม. สตฺต โข ปนิเม ฯ    
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วิราคนิสฺสิต   นิโรธนิสฺสติ   โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   อิเม   โข  ภคินิโย   
สตฺต   โพชฌฺงฺคา   เยส   ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   ภิกฺขุ   อาสวาน   
ขยา    อนาสว    เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย   
อภิ ฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ฯ   
     [๗๗๙]   อถ   โข   อายสฺมา   นนฺทโก  ตา  ภิกฺขุนิโย  อิมินา   
โอวาเทน    โอวทิตฺวา   อุยฺโยเชสิ   คจฺฉถ   ภคินิโย   กาโลติ   ฯ   
อถ   โข   ตา   ภิกฺขุนิโย   อายสฺมโต  นนฺทกสฺส  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา   
อนุโมทิตฺวา   อุฏายาสนา   อายสฺมนฺต   นนฺทก  อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ   
กตฺวา     เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมึสุ    อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  อฏสุ  ฯ  เอกมนฺต   ิตา  โข  ตา  ภิกฺขุนิโยพ   
ภควา   เอตทโวจ   คจฺฉถ   ภิกฺขุนิโย   กาโลติ   ฯ   อถ  โข  ตา   
ภิกฺขุนิโย ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ                         
     [๗๘๐]   อถ   โข  ภควา  อจิรปกฺกนฺตาสุ  ตาสุ  ภิกฺขุนีสุ  ภิกขฺู   
อามนฺเตสิ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ตทหุโปสเถ   จาตุทฺทเส   น  โหติ   
พหุโน   ชนสฺส   กงฺขา  วา  วิมติ  วา  อูโน  นุ  โข  จนฺโท  ปุณฺโณ   
นุ   โข   จนฺโทติ   อถ   โข   อูโน  จนฺโท  เตฺวว  โหติ  เอวเมว   
โข  ภิกฺขเว  ตา  [๑]  นนทฺกสฺส  ธมฺมเทสนาย  อตฺตมนา เจว โหนฺติ   
โน   จ   โข   ปริปุณฺณสงฺกปฺปาติ   ฯ   อถ   โข  ภควา  อายสฺมนฺต   
นนฺทก    อามนฺเตสิ   เตนหิ   ตฺว   นนฺทก   เสฺวป   ตา   ภิกฺขุนิโย   
เตเนโววาเทน    โอวเทยฺยาสีติ   ฯ   เอวมฺภนฺเตติ   โข   อายสฺมา   
#๑ โป. ม. ยุ. ตา ภิกฺขุนิโย ฯ    
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นนฺทโก ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ   
     [๗๘๑]   อถ  โข  อายสฺมา  นนฺทโก  ตสฺสา  รตฺติยา  อจฺจเยน   
ปุพฺพณฺหสมย   นิวาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   สาวตฺถิย  ปณฺฑาย  [๑]   
จริตฺวา   ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  อตฺตทุติโย  เยน  ราชการาโม   
เตนุปสงฺกมิ   ฯ   อทฺทสาสุ   ๒   โข   ตา   ภิกฺขุนิโย   อายสฺมนฺต   
นนฺทก   ทูรโตว   อาคจฺฉนฺต   ฯ  ทิสฺวาน  อาสน  ป ฺาเปสุ  อุทก ฺจ   
ปาทาน   อุปฏเปสุ   ฯ   นิสีทิ   โข   อายสฺมา   นนฺทโก  ป ฺตฺเต   
อาสเน   ฯ   นิสชฺช   ปาเท   ปกฺขาเลสิ   ฯ   ตาป  โข  ภิกฺขุนิโย   
อายสฺมนฺต นนฺทก อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึส ุฯ   
     [๗๘๒]  เอกมนฺต  นิสนิฺนา  โข  ตา  ภิกฺขุนิโย  อายสฺมา นนฺทโก   
เอตทโวจ   ปฏิปุจฺฉกถา   โข   ภคินิโย   ภวิสฺสติ   ตตฺถ  อาชานนฺตีติ   
อาชานามาติสฺส    วจนีย    น    อาชานนฺตีติ    น   อาชานามาติสฺส   
วจนีย   ยสฺสา   วา   ปนสสฺ   กงฺขา  วา  วิมติ  วา  อหเมว  ตตฺถ   
ปฏิปุจฺฉิตพฺโพ   อิท   ภนฺเต   กถ   อิมสฺส   กฺวตฺโถติ  ฯ  เอตฺตเกนป   
มย    ภนฺเต    อยฺยสฺส    นนฺทกสฺส   อตฺตมนา   อภินนฺทาม   ยนโฺน   
อยฺโย นนฺทโก ปวาเรตีติ ฯ   
     [๗๘๓]   ต   ก ึ  ม ฺถ   ภคินิโย   จกฺขุ   นิจฺจ  วา  อนิจฺจ   
วาติ  ฯ  อนิจฺจ  ภนฺเต  ฯ  ยมฺปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต  สุข  วาติ  ฯ๕   
ทุกฺข   ภนฺเต   ฯ   ยมฺปนานิจฺจ   ทุกฺข   วิปริณามธมฺม   กลลฺ  นุ  ต   
สมนุปสฺสิตุ   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม  อตฺตาติ  ฯ  โน   
#๑ ปณฺฑาย ปาวิสิ: สาวตฺถิย ปณฺฑายาติ นฏา ภเวยฺยุ ฯ  ๒ โป. ม. อทฺทสสุ ฯ    
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เหต   ภนฺเต   ฯ   ต   ก ึ ม ฺถ  ภคินิโย  โสต  นิจฺจ  วา  อนิจฺจ   
วาติ   ฯ   อนิจฺจ   ภนฺเต  ฯเปฯ  ฆาน  นจฺิจ  วา  อนิจฺจ  วาติ  ฯ   
อนิจฺจ   ภนฺเต  ฯเปฯ  ชิวฺหา  นิจฺจา  วา  อนิจฺจา  วาติ  ฯ  อนิจฺจา   
ภนฺเต   ฯเปฯ   กาโย   นิจฺโจ   วา   อนิจฺโจ   วาติ   ฯ  อนิจฺโจ   
ภนฺเต   ฯเปฯ   มโน   นิจฺโจ   วา   อนิจฺโจ   วาติ   ฯ   อนิจฺโจ   
ภนฺเต  ฯ  ยมปฺนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต  สขุ  วาติ  ฯ  ทกฺุข  ภนฺเต  ฯ   
ยมฺปนานิจฺจ   ทุกฺข   วิปรณิามธมฺม   กลฺล   นุ   ต   สมนุปสฺสิตุ  เอต   
มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส  เม  อตฺตาติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  ต   
กิสฺส   เหตุ   ฯ   ปุพฺเพว   โน  เหต  ภนฺเต  ยถาภูต  สมฺมปฺป ฺาย   
สุทิฏ   อิติป   เม   ฉ   อชฺฌตฺติกา   อายตนา   อนิจฺจาติ  ฯ  สาธุ   
สาธุ   ภคินิโย   เอว   เหต   ภคินิโย   โหติ  อริยสาวกสฺส  ยถาภูต   
สมฺมปฺป ฺาย ปสฺสโต ฯ   
     [๗๘๔]   ต   ก ึ  ม ฺถ   ภคินิโย  รูปา  นิจฺจา  วา  อนิจฺจา   
วาติ  ฯ  อนิจฺจา  ภนฺเต  ฯ  ยมฺปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต  สุข  วาติ ฯ   
ทุกฺข   ภนฺเต   ฯ   ยมฺปนานิจฺจ   ทุกฺข   วิปริณามธมฺม   กลลฺ  นุ  ต   
สมนุปสฺสิตุ   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม  อตฺตาติ  ฯ  โน   
เหต   ภนฺเต   ฯ   ต   ก ึ  ม ฺถ   ภคินิโย   สทฺทา   นิจฺจา  วา   
อนิจฺจา   วาติ   ฯ   อนิจฺจา   ภนฺเต   ฯเปฯ   คนฺธา   นจฺิจา  วา   
อนิจฺจา   วาติ  ฯ  อนิจฺจา  ภนฺเต  ฯเปฯ  รสา  นิจฺจา  วา  อนิจฺจา   
วาติ   ฯ   อนิจฺจา   ภนฺเต   ฯเปฯ  โผฏพฺพา  นิจฺจา  วา  อนิจฺจา    
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วาติ  ฯ  อนิจฺจา  ภนฺเต  ฯเปฯ  ธมฺมา  นิจฺจา  วา  อนิจฺจา  วาติ ฯ   
อนิจฺจา   ภนฺเต   ฯ  ยมฺปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต  สุข  วาติ  ฯ  ทุกฺข   
ภนฺเต    ฯ    ยมฺปนานิจฺจ    ทุกฺข    วิปริณามธมฺม   กลฺล   นุ   ต   
สมนุปสฺสิตุ  เอต  มม  เอโสหมสฺมิ  เอโส  เม  อตฺตาติ  ฯ  โน  เหต   
ภนฺเต   ฯ   ต   กิสฺส  เหตุ  ฯ  ปุพฺเพว  โน  เหต  ภนฺเต  ยถาภูต   
สมฺมปฺป ฺาย     สุทฏิ    อิติป    เม    ฉ    พาหิรา    อายตนา   
อนิจฺจาติ  ฯ  สาธุ  สาธุ  ภคินิโย  เอว เหต ภคินิโย โหติ อริยสาวกสฺส   
ยถาภูต สมฺมปฺป ฺาย ปสฺสโต ฯ   
     [๗๘๕]   ต   ก ึ  ม ฺถ   ภคินิโย   จกฺขุวิ ฺาณ   นิจฺจ   วา   
อนิจฺจ   วาติ   ฯ  อนิจฺจ  ภนฺเต  ฯ  ยมฺปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต  สุข   
วาติ   ฯ   ทุกขฺ   ภนฺเต   ฯ  ยมฺปนานิจฺจ  ทุกฺข  วิปรณิามธมฺม  กลฺล   
นุ   ต   สมนปุสฺสิตุ   เอต  มม  เอโสหมสฺมิ  เอโส  เม  อตฺตาติ  ฯ   
โน   เหต  ภนฺเต  ฯ  ต  กสิฺส  เหตุ  ฯ  ปุพฺเพว  โน  เหต  ภนฺเต   
ยถาภูต    สมมฺปฺป ฺาย    สุทฏิ    อิติป    เม   ฉ   วิ ฺาณกายา   
อนิจฺจาติ   ฯ   สาธุ   สาธุ   ภคินิโย   เอว   เหต   ภคินิโย  โหติ   
อริยสาวกสฺส    ยถาภูต    สมฺมปฺป ฺาย    ปสฺสโต   ฯ   โสตวิ ฺาณ   
นิจฺจ   วา   อนิจฺจ   วาติ   ฯ   อนิจฺจ   ภนฺเต  ฯเปฯ  ฆานวิ ฺาณ   
นิจฺจ   วา   อนิจฺจ   วาติ   ฯ   อนิจฺจ  ภนฺเต  ฯเปฯ  ชิวฺหาวิ ฺาณ   
นิจฺจ   วา   อนิจฺจ   วาติ   ฯ   อนิจฺจ   ภนฺเต  ฯเปฯ  กายวิ ฺาณ   
นิจฺจ   วา   อนิจฺจ   วาติ   ฯ   อนิจฺจ   ภนฺเต  ฯเปฯ  มโนวิ ฺาณ    
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นิจฺจ  วา  อนิจฺจ  วาติ  ฯ  อนิจฺจ  ภนฺเต  ฯ  ยมฺปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา   
ต   สุข   วาติ  ฯ  ทุกฺข  ภนฺเต  ฯ  ยมฺปนานิจฺจ  ทุกฺข  วิปริณามธมฺม   
กลฺล    น ุ  ต   สมนุปสฺสิตุ   เอต   มม   เอโสหสฺมิ   เอโส   เม   
อตฺตาติ   ฯ   โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  ต  กิสสฺ  เหตุ  ฯ  ปพฺุเพว  โน   
เหต    ภนฺเต    ยถาภูต    สมฺมปฺป ฺาย   สุทฏิ   อิติป   เม   ฉ   
วิ ฺาณกายา    อนิจฺจาติ   ฯ   สาธุ   สาธุ   ภคินิโย   เอว   เหต   
ภคินิโย โหติ อริยสาวกสฺส ยถาภูต สมฺมปฺป ฺาย ปสฺสโต ฯ   
     [๗๘๖]   เสยฺยถาป   ภคินิโย   เตลปฺปทีปสฺส   ฌายโต  เตลมฺป   
อนิจฺจ    วิปรณิามธมฺม    วฏฏิป    อนิจฺจา    วิปริณามธมฺมา   อจฺจิป   
อนิจฺจา   วิปริณามธมฺมา   อาภาป  อนิจฺจา  วิปริณามธมฺมา  ฯ  โย  น ุ  
โข   ภคินิโย   เอว   วเทยฺย  อมุสฺส  เตลปฺปทีปสฺส  ฌายโต  เตลมฺป   
อนิจฺจ    วิปรณิามธมฺม    วฏฏิป    อนิจฺจา    วิปริณามธมฺมา   อจฺจิป   
อนิจฺจา   วิปริณามธมฺมา   ยา   จ   ขฺวสฺส  อาภา  สา  นิจฺจา  ธุวา   
สสฺสตา   อวิปริณามธมฺมาติ   สมฺมา   นุ   โข  โส  ภคินิโย  วทมาโน   
วเทยฺยาติ   ฯ   โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  ต  กสิฺส  เหตุ  ฯ  อมุสฺส  หิ   
ภนฺเต    เตลปฺปทีปสฺส    ฌายโต    เตลมฺป    อนิจฺจ   วิปริณามธมฺม   
วฏฏิป    อนิจฺจา    วิปริณามธมฺมา   อจฺจิป   อนิจฺจา   วิปริณามธมฺมา   
ปเควสฺส อาภา อนิจฺจา วิปริณามธมฺมาติ ฯ   
     [๗๘๗]  เอวเมว  โข  ภคินิโย  โย  นุ  โข  เอว  วเทยฺย  ฉ   
โข   เม   อชฌฺตฺติกา   อายตนา   อนิจฺจา  ย ฺจ  โข  ฉ  อชฺฌตฺติเก    
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อายตเน   ปฏิจฺจ   ปฏิสเวเทมิ   สุข  วา  ทุกฺข  วา  อทุกฺขมสุข  วา   
ต   นิจฺจ  ธุว  สสฺสต  อวิปริณามธมฺมนฺติ  สมฺมา  นุ  โข  โส  ภคินิโย   
วทมาโน   วเทยฺยาติ   ฯ   โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  ต  กิสสฺ  เหตุ  ฯ   
ตชฺช   ตชชฺ   ภนฺเต  ปจฺจย  ปฏิจฺจ  ตชชฺา  ตชชฺา  เวทนา  อุปฺปชชฺติ   
ตชฺชสฺส    ตชฺชสฺส    ปจฺจยสฺส    นิโรธา   ตชชฺา   ตชฺชา   เวทนา   
นิรุชฺฌตีติ   ฯ   สาธุ   สาธุ   ภคินิโย   เอว   เหต   ภคินิโย  โหติ   
อริยสาวกสฺส ยถาภูต สมฺมปฺป ฺาย ปสฺสโต ฯ   
     [๗๘๘]   เสยฺยถาป  ภคินิโย  มหโต  รกฺุขสฺส  ติฏโต  สารวโต   
มูลมฺป    อนิจฺจ    วิปริณามธมฺม    ขนโฺธป   อนิจฺโจ   วิปริณามธมฺโม   
สาขาปลาสมฺป  อนิจฺจ  วิปริณามธมฺม  ฉายาป  อนจฺิจา  วิปริณามธมฺมา ฯ   
โย     น ุ   โข    ภคินิโย    เอว    วเทยฺย    อมุสฺส    มหโต   
รุกฺขสฺส   ติฏโต   สารวโต   มลูมฺป   อนิจฺจ   วิปรณิามธมฺม  ขนฺโธป   
อนิจฺโจ     วิปริณามธมฺโม    สาขาปลาสมฺป    อนิจฺจ    วิปริณามธมฺม   
ยา   จ   ขฺวสฺส  ฉายา  สา  นิจฺจา  ธุวา  สสฺสตา  อวิปริณามธมฺมาติ   
สมฺมา  นุ  โข  โส  ภคินิโย  วทมาโน  วเทยฺยาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ   
ต   กิสฺส   เหตุ   ฯ   อมุสสฺ   หิ   ภนฺเต  มหโต  รกุขฺสฺส  ติฏโต   
สารวโต  มูลมฺป  อนิจฺจ  วิปริณามธมฺม  ขนฺโธป  อนิจฺโจ  วิปริณามธมฺโม   
สาขาปลาสมฺป      อนิจฺจ      วิปริณามธมฺม     ปเควสฺส     ฉายา   
อนิจฺจา วิปริณามธมฺมาติ ฯ   
     [๗๘๙]  เอวเมว  โข  ภคินิโย  โย  นุ  โข  เอว  วเทยฺย  ฉ    
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โข   เม   พาหิรา   อายตนา  อนิจฺจา  ย ฺจ  โข  พาหิเร  อายตเน   
ปฏิจฺจ   ปฏิสเวเทมิ   สุข   วา  ทุกฺข  วา  อทุกฺขมสุข  วา  ต  นิจฺจ   
ธุว    สสฺสต    อวิปริณามธมฺมนฺติ   สมฺมา   น ุ  โข   โส   ภคินิโย   
วทมาโน   วเทยฺยาติ   ฯ   โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  ต  กิสสฺ  เหตุ  ฯ   
ตชฺช   ตชชฺ   ภนฺเต  ปจฺจย  ปฏิจฺจ  ตชชฺา  ตชชฺา  เวทนา  อุปฺปชชฺติ   
ตชฺชสฺส    ตชฺชสฺส    ปจฺจสฺส    นิโรธา    ตชฺชา   ตชฺชา   เวทนา   
นิรุชฺฌตีติ   ฯ   สาธุ   สาธุ   ภคินิโย   เอว   เหต   ภคินิโย  โหติ   
อริยสาวกสฺส ยถาภูต สมฺมปฺป ฺาย ปสฺสโต ฯ   
     [๗๙๐]  เสยฺยถาป  ภคินิโย ทกโฺข โคฆาตโก วา โคฆาตกนฺเตวาสี   
วา    คาวึ    วธิตฺวา    ติเณฺหน   โควิกนฺตเนน   คาวึ   วิกนฺเตยฺย   
อนูปหจฺจ   อนฺตร   มสกาย   อนูปหจฺจ   พาหิร   จมฺมกาย  ย  ยเทว   
ตตฺถ   อนฺตรา   วิลิมส   อนฺตรา   นหารู  อนฺตรา  พนฺธน  ต  ตเทว   
ติเณฺหน   โควิกนฺตเนน  ส ฺฉินฺเทยฺย  สงฺกนฺเตยฺย  [๑]  สมฺปริกนฺเตยฺย   
ส ฺฉินฺทิตฺวา  สงฺกนฺติตฺวา  [๒]  สมฺปรกินฺติตฺวา วิธุนิตฺวา พาหิร จมฺมกาย   
เตเนว   จมฺเมน   ต   คาวึ  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  เอว  วเทยฺย  ตเถวาย   
คาวี   สยุตฺตา   อิมินา   จมฺเมนาติ   สมฺมา   น ุ  โข  โส  ภคินิโย   
วทมาโน   วเทยฺยาติ   ฯ   โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  ต  กิสสฺ  เหตุ  ฯ   
อมุ   ห ิ  ภนฺเต  ทกฺโข  โคฆาตโก  วา  โคฆาตกนฺเตวาสี  วา  คาวึ   
วธิตฺวา   ติเณฺหน   โควิกนฺตเนน   คาวึ   วิกนฺเตยฺย  อนูปหจฺจ  อนฺตร   
มสกาย   อนูปหจฺจ   พาหิร  มสกาย  ย  ยเทว  ตตฺถ  อนฺตรา  วิลิมส   
#๑-๒ ม. เอตฺถนฺตเร สมฺปกนฺเตยฺย สมฺปกนฺติตฺวาติ ทิสฺสนฺติ ฯ    



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 500 

อนฺตรา   นหารู   อนฺตรา   พนฺธน   ต  ตเทว  ติเณฺหน  โควิกนฺตเนน   
คาวึ     ส ฺฉินฺเทยฺย     สงฺกนฺเตยฺย    สมฺปริกนฺเตยฺย    ส ฺฉินฺทิตฺวา   
สงฺกนฺติตฺวา    สมฺปรกินฺติตฺวา   วิธุนิตฺวา   พาหิร   จมฺมกาย   เตเนว   
จมฺเมน  ต  คาวึ  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  กิ ฺจาป  โส  เอว  วเทยฺย ตเถวาย   
คาวี   สยุตฺตา   อิมินา   จมฺเมนาติ   อถ   โข  สา  คาวี  วิสยุตฺตา   
เตเนว จมฺเมน ฯ   
     [๗๙๑]  อุปมา  โข  เม  อย ภคินิโย กตา อตฺถสฺส วิ ฺาปนาย ฯ   
อยเมเวตฺถ   อตฺโถ   ฯ   อนฺตโร   มสกาโยติ  โข  ภคินิโย  ฉนฺเนต   
อชฺฌตฺติกาน    อายตนาน   อธิวจน   ฯ   พาหิโร   จมฺมกาโยติ   โข   
ภคินิโย   ฉนเฺนต   พาหิราน   อายตนาน  อธิวจน  ฯ  อนฺตรา  วิลิมส   
อนฺตรา   นหารู   อนฺตรา   พนฺธนนฺติ   โข   ภคินิโย   นนฺทิราคสฺเสต   
อธิวจน   ฯ   ติณฺห   โควิกนฺตนนฺติ   โข  ภคินิโย  อริยาเยต  ป ฺาย   
อธิวจน   ยาย   อริยา   ป ฺา   อนฺตรา   กิเลส  อนฺตรา  ส ฺโชน   
อนฺตรา พนฺธน ส ฺฉินฺทติ สงฺกนฺตติ สมฺปริกนฺตติ ฯ   
     [๗๙๒]   สตฺต  โข  อิเม  ภคินิโย  โพชฺฌงฺคา  เยส  ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา   ภิกฺขุ   อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ป ฺาวิมุตฺตึ   
ทิฏเว  ธมฺเม  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ  กตเม   
สตฺต   ฯ   อิธ   ภคินิโย   ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต     นิโรธนิสสฺิต     โวสฺสคฺคปริณามึ    ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค   
ภาเวติ  ...  วิริยสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ ... ปติสมฺโพชฌฺงฺค ภาเวติ ...    
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ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   ...   สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ  ...   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   
โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   อิเม   โข   ภคินิโย   สตฺต   โพชฺฌงฺคา  เยส   
ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   ภิกฺขุ   อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ   
ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช   
วิหรตีติ ฯ   
     [๗๙๓]   อถ   โข   อายสฺมา   นนฺทโก  ตา  ภิกฺขุนิโย  อิมินา   
โอวาเทน    โอวทิตฺวา   อุยฺโยเชสิ   คจฺฉถ   ภคินิโย   กาโลติ   ฯ   
อถ   โข   ตา   ภิกฺขุนิโย   อายสฺมโต  นนฺทกสฺส  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา   
อนุโมทิตฺวา   อุฏายาสนา   อายสฺมนฺต   นนฺทก  อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ   
กตฺวา     เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมึสุ    อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  อฏสุ  ฯ  เอกมนฺต   ิตา  โข  ตา  ภิกฺขุนิโย   
ภควา   เอตทโวจ   คจฺฉถ   ภิกฺขุนิโย   กาโลติ   ฯ   อถ  โข  ตา   
ภิกฺขุนิโย ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ   
     [๗๙๔]   อถ   โข  ภควา  อจิรปกฺกนฺตาสุ  ตาสุ  ภิกฺขุนีสุ  ภิกขฺู   
อามนฺเตสิ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ตทหุโปสเถ   ปณฺณรเส   น   โหติ   
พหุโน   ชนสฺส   กงฺขา  วา  วิมติ  วา  อูโน  นุ  โข  จนฺโท  ปุณฺโณ   
นุ   โข   จนฺโทติ   อถ   โข  ปุณฺโณ  จนโฺท  เตฺวว  โหติ  เอวเมว   
โข    ภิกฺขเว   ตา   ภิกฺขุนิโย   นนฺทกสสฺ   ธมฺมเทสนาย   อตฺตมนา   
เจว   ปริปุณฺณสงฺกปฺปา   จ   ฯ   ตาส  ภิกฺขเว  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุนีสตาน    
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ยา   ปจฺฉิมิกา   ภิกฺขุนี   สา  ๑  โสตาปนฺนา  อวินิปาตธมฺมา  นิยตา   
สมฺโพธิปรายนาติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                นนฺทโกวาทสุตฺต นิฏ ิต จตุตฺถ ฯ   
                      ___________   
#๑ ม. ย.ุ ยา ปจฺฉิมิกา ภิกฺขุนิโย ตา โสตาปนฺนา ฯ    
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                     จูฬราหุโลวาทสุตฺต   
     [๗๙๕]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม  ฯ  อถ  โข  ภควโต  รโหคตสฺส   
ปฏิสลลฺีนสสฺ    เอว   เจตโส   ปริวิตกฺโก   อุทปาทิ   ปริปกฺกา   โข   
ราหุลสฺส    วิมุตฺติปริปาจนียา    ธมฺมา    ยนฺนูนาห    ราหุล   อุตฺตรึ   
อาสวาน ขเย วิเนยฺยนฺติ ฯ   
     [๗๙๖]  อถ  โข  ภควา  ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย   
สาวตฺถึ    ปณฺฑาย    ปาวิสิ    ฯ    สาวตฺถิย    ปณฺฑาย    จริตฺวา   
ปจฺฉาภตฺต     ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต    อายสฺมนฺต    ราหุล    อามนฺเตสิ   
คณฺหาหิ  ราหุล  นิสีทน  เยน อนฺธวน เตนุปสงฺกมิสฺสาม ทิวาวิหารายาติ ฯ   
เอวมฺภนฺเตติ     โข    อายสฺมา    ราหุโล    ภควโต    ปฏิสฺสุตฺวา   
นิสีทน    อาทาย   ภควนฺต   ปฏ ิโต   ปฏ ิโต   อนุพนฺธิ   ฯ   เตน   
โข   ปน   สมเยน   อเนกานิ   เทวตาสหสฺสานิ   ภควนฺต  อนุพนฺธานิ   
โหนฺติ    อชชฺ    ภควา    อายสฺมนฺต    ราหุล    อุตฺตรึ   อาสวาน   
ขเย   วิเนสฺสตีติ   ฯ   อถ  โข  ภควา  อนฺธวน  อชโฺฌคเหตฺวา  ๑   
อ ฺตรสฺมึ    รกฺุขมูเล    ป ฺตฺเต   อาสเน   นิสีทิ   ฯ   อายสฺมาป   
โข ราหุโล ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
     [๗๙๗]  เอกมนฺต  นิสนิฺน  โข  อายสฺมนฺต ราหุล ภควา เอตทโวจ   
ต   ก ึ  ม ฺสิ   ราหุล   จกฺขุ   นิจฺจ  วา  อนิจฺจ  วาติ  ฯ  อนิจฺจ   
#๑ โป. ม. อชฺโฌคาเหตฺวา ฯ    
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ภนฺเต  ฯ  ยมปฺนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต  สขุ  วาติ  ฯ  ทกฺุข  ภนฺเต  ฯ   
ยมฺปนานิจฺจ   ทุกฺข   วิปรณิามธมฺม   กลฺล   นุ   ต   สมนุปสฺสิตุ  เอต   
มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ   
     [๗๙๘]   ต   ก ึ  ม ฺสิ   รหุล   รปูา   นิจฺจา  วา  อนิจฺจา   
วาติ  ฯ  อนิจฺจา  ภนฺเต  ฯ  ยมฺปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต  สุข  วาติ ฯ   
ทุกฺข   ภนฺเต   ฯ   ยมฺปนานิจฺจ   ทุกฺข   วิปริณามธมฺม   กลลฺ  นุ  ต   
สมนุปสฺสิตุ   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม  อตฺตาติ  ฯ  โน   
เหต ภนฺเต ฯ   
     [๗๙๙]   ต   ก ึ ม ฺสิ  ราหุล  จกขฺุวิ ฺาณ  นิจฺจ  วา  อนิจฺจ   
วาติ  ฯ  อนิจฺจ  ภนฺเต  ฯ  ยมฺปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต  สุข  วาติ  ฯ   
ทุกฺข   ภนฺเต   ฯ   ยมฺปนานิจฺจ   ทุกฺข   วิปริณามธมฺม   กลลฺ  นุ  ต   
สมนุปสฺสิตุ   เอต   มม   เอโหมสฺมิ   เอโส   เม   อตฺตาติ  ฯ  โน   
เหต ภนฺเต ฯ   
     [๘๐๐]   ต   ก ึ  ม ฺสิ   ราหุล   จกฺขุสมฺผสฺโส   นิจฺโจ  วา   
อนิจฺโจ   วาติ   ฯ   อนิจฺโจ   ภนฺเต  ฯ  ยมฺปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต   
สุข   วาติ   ฯ   ทุกขฺ   ภนฺเต   ฯ  ยมฺปนานิจฺจ  ทุกฺข  วิปริณามธมฺม   
กลฺล   นุ   ต   สมนุปสฺสิตุ   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม   
อตฺตาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ   
     [๘๐๑]   ต   ก ึ  ม ฺสิ  ราหุล  ยมทิ  ๑  จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   
#๑ สี. ยมฺปท ฯ    
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อุปฺปชฺชติ    เวทนาคต    ส ฺาคต    สงฺขารคต    วิ ฺาณคต   ตมฺป   
นิจฺจ   วา   อนิจฺจ   วาติ   ฯ  อนิจฺจ  ภนฺเต  ฯ  ยมฺปนานิจฺจ  ทุกฺข   
วา   ต   สุข   วาติ   ฯ   ทุกขฺ   ภนฺเต   ฯ   ยมฺปนานิจฺจ   ทุกฺข   
วิปริณามธมฺม   กลลฺ   น ุ  ต   สมนุปสสฺิตุ   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   
เอโส เม อตฺตาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ   
     [๘๐๒]  ต  กึ  ม ฺสิ  ราหุล  โสต  นิจฺจ  วา  อนิจฺจ  วาติ ฯ   
อนิจฺจ   ภนฺเต   ฯเปฯ   ฆาน   นิจฺจ   วา  อนิจฺจ  วาติ  ฯ  อนิจฺจ   
ภนฺเต   ฯเปฯ   ชิวฺหา   นิจฺจา   วา   อนจฺิจา   วาติ   ฯ  อนิจฺจา   
ภนฺเต   ฯเปฯ   กาโย   นิจฺโจ   วา   อนิจฺโจ   วาติ   ฯ  อนิจฺโจ   
ภนฺเต ฯเปฯ   
     [๘๐๓]   ต   ก ึ  ม ฺสิ   ราหุล   มโน  นิจฺโจ  วา  อนิจฺโจ   
วาติ  ฯ  อนิจฺโจ  ภนฺเต  ฯ  ยมฺปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต  สุข  วาติ ฯ   
ทุกฺข   ภนฺเต   ฯ   ยมฺปนานิจฺจ   ทุกฺข   วิปริณามธมฺม   กลลฺ  นุ  ต   
สมนุปสฺสิตุ   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม  อตฺตาติ  ฯ  โน   
เหต ภนฺเต ฯ   
     [๘๐๔]   ต   ก ึ  ม ฺสิ   ราหุล  ธมฺมา  นิจฺจา  วา  อนิจฺจา   
วาติ  ฯ  อนิจฺจา  ภนฺเต  ฯ  ยมฺปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต  สุข  วาติ ฯ   
ทุกฺข   ภนฺเต   ฯ   ยมฺปนานิจฺจ   ทุกฺข   วิปริณามธมฺม   กลลฺ  นุ  ต   
สมนุปสฺสิตุ   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม  อตฺตาติ  ฯ  โน   
เหต ภนฺเต ฯ    
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     [๘๐๕]   ต   ก ึ ม ฺสิ  ราหุล  มโนวิ ฺาณ  นิจฺจ  วา  อนิจฺจ   
วาติ  ฯ  อนิจฺจ  ภนฺเต  ฯ  ยมฺปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต  สุข  วาติ  ฯ   
ทุกฺข   ภนฺเต   ฯ   ยมฺปนานิจฺจ   ทุกฺข   วิปริณามธมฺม   กลลฺ  นุ  ต   
สมนุปสฺสิตุ   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม  อตฺตาติ  ฯ  โน   
เหต ภนฺเต ฯ   
     [๘๐๖]   ต   ก ึ  ม ฺสิ   ราหุล   มโนสมฺผสฺโส   นิจฺโจ  วาถ   
อนิจฺโจ   วาติ   ฯ   อนิจฺโจ   ภนฺเต  ฯ  ยมฺปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต   
สุข   วาติ   ฯ   ทุกฺข   ภนฺเต   ฯ  ยมฺปนานิจฺจ  ทุกฺข  วิปริณามธมฺม   
กลฺล   นุ   ต   สมนุปสฺสิตุ   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม   
อตฺตาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ   
     [๘๐๗]   ต   ก ึ  ม ฺสิ  ราหุล  ยมทิ  ๑  มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ    เวทนาคต    ส ฺาคต    สงฺขารคต    วิ ฺาณคต   ตมฺป   
นิจฺจ   วา   อนิจฺจ   วาติ   ฯ  อนิจฺจ  ภนฺเต  ฯ  ยมฺปนานิจฺจ  ทุกฺข   
วา   ต   สุข   วาติ   ฯ   ทุกขฺ   ภนฺเต   ฯ   ยมฺปนานิจฺจ   ทุกฺข   
วิปริณามธมฺม   กลลฺ   น ุ  ต   สมนุปสสฺิตุ   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   
เอโส เม อตฺตาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ   
     [๘๐๘]   เอว   ปสฺส   ราหุล   สุตวา   อริยสาวโก  จกฺขุสฺมึป   
นิพฺพินฺทติ  รเูปสุป  นิพฺพินฺทติ  จกฺขุวิ ฺาเณป นิพฺพินฺทติ จกฺขุสมฺผสฺเสป  
นิพฺพินฺทติ         ยมิท         จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา         อุปฺปชชฺติ   
เวทนาคต   ส ฺาคต   สงฺขารคต   วิ ฺาณคต   ตสฺมึป   นิพฺพินฺทติ  ฯ   
#๑ ยุ. สพฺพตฺถ ยมฺปท ฯ    
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โสตสฺมึป   นิพฺพินฺทติ   สทฺเทสุป   นพฺิพินฺทติ   ...  ฆานสฺมึป  นิพฺพินฺทติ  
คนฺเธป   นิพฺพินฺทติ  ...  ชวฺิหายป  นิพฺพินฺทติ  รเสสุป  นิพฺพินทฺติ  ...   
กายสฺมึป   นพฺิพินฺทติ  โผฏพฺเพสุป  นิพฺพินฺทติ  ...  มนสฺมึป  นิพฺพินฺทติ  
ธมฺเมสุป     นิพฺพินฺทติ    มโนวิ ฺาเณป    นิพฺพินฺทติ    มโนสมฺผสฺเสป   
นิพฺพินฺทติ     ยมิท     มโนสมฺผสฺสปจฺจยา     อุปฺปชฺชติ     เวทนาคต   
ส ฺาคต    สงฺขารคต   วิ ฺาณคต   ตสฺมึป   นิพฺพินฺทติ   ฯ   นิพฺพินฺท   
วิรชฺชติ    วิราคา    วิมุจฺจติ    วิมุตฺตสฺมึ    วิมุตฺตมิติ   าณ   โหติ   
ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร  อิตฺถตฺตายาติ   
ปชานาตีติ ฯ   
     [๘๐๙]   อิทมโวจ  ภควา  อตฺตมโน  อายสฺมา  ราหุโล  ภควโต   
ภาสิต    อภินนฺทีติ   ฯ   อิมสฺมิ ฺจ   ปน   เวยฺยากรณสฺมึ   ภ ฺมาเน   
อายสฺมโต   ราหุลสฺส   อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺต  วิมุจฺจิ  ฯ  ตาส ฺจ   
อเนกาน   เทวตาสหสฺสาน   วิรช   วีตมล  ธมฺมจกฺขุ  อุทปาทิ  ยงฺกิ ฺจิ   
สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ฯ   
               จูฬราหุโลวาทสุตฺต นิฏ ิต ป ฺจม ฯ   
                       ________    
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                        ฉฉกฺกสุตฺต   
     [๘๑๐]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ   ภิกฺขโวติ  ฯ  ภทนฺเตติ  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ   
ภควา    เอตทโวจ   ธมฺม   โว   ภิกฺขเว   เทสิสฺสามิ   อาทิกลฺยาณ   
มชฺเฌกลฺยาณ    ปรโิยสานกลฺยาณ    สาตฺถ    สพฺย ฺชน   เกวลปริปุณฺณ   
ปริสุทฺธ      พฺรหฺมจริย     ปกาสิสฺสามิ     ยทิท     ฉ     ฉกฺกานิ   
ต   สุณาถ   สาธุก   มนสกิโรถ   ภาสิสฺสามีติ   ฯ  เอวมฺภนฺเตติ  โข   
เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๘๑๑]    ภควา    เอตทโวจ    ฉ   อชฺฌตฺติกานิ   อายตนานิ   
เวทิตพฺพานิ   ฉ   พาหิรานิ   อายตนานิ  เวทิตพฺพานิ  ฉ  วิ ฺาณกายา   
เวทิตพฺพา   ฉ   ผสฺสกายา   เวทิตพฺพา   ฉ  เวทนากายา  เวทิตพฺพา   
ฉ ตณฺหากายา เวทิตพฺพา ฯ   
     [๘๑๒]   ฉ   อชฌฺตฺติกานิ   อายตนานิ   เวทิตพฺพานีติ  อิติ  โข   
ปเนต   วุตฺต   ฯ   กิ ฺเจต  ปฏิจฺจ  วุตฺต  ฯ  จกฺขฺวายตน  โสตายตน   
ฆานายตน   ชิวฺหายตน   กายายตน   มนายตน   ฯ   ฉ   อชฺฌตฺติกานิ   
อายตนานิ   เวทิตพฺพานีติ   อิติ  ยนฺต  วุตฺต  อิทเมต  ปฏิจฺจ  วุตฺต  ฯ   
อิท ปม ฉกฺก ฯ   
     [๘๑๓]  ฉ  พาหิรานิ  อายตนานิ  เวทิตพฺพานีติ  อิติ  โข  ปเนต    
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วุตฺต   ฯ   กิ ฺเจต  ปฏิจฺจ  วุตฺต  ฯ  รูปายตน  สทฺทายตน  คนฺธายตน   
รสายตน   โผฏพฺพายตน   ธมฺมายตน   ฯ   ฉ   พาหิรานิ  อายตนานิ   
เวทิตพฺพานีติ   อิติ   ยนฺต   วุตฺต   อิทเมต   ปฏิจฺจ   วุตฺต   ฯ  อิท   
ทุติย ฉกฺก ฯ   
     [๘๑๔]  ฉ  วิ ฺาณกายา  เวทิตพฺพาติ  อิติ  โข  ปเนต  วุตฺต ฯ   
กิ ฺเจต   ปฏจฺิจ   วุตฺต   ฯ   จกฺขุ ฺจ   ปฏิจฺจ   รูเป   จ  อุปฺปชชฺติ   
จกฺขุวิ ฺาณ      โสต ฺจ      ปฏิจฺจ     สทฺเท     จ     อุปฺปชฺชติ   
โสตวิ ฺาณ    ฆาน ฺจ   ปฏิจฺจ   คนฺเธ   จ   อุปฺปชฺชติ   ฆานวิ ฺาณ   
ชิวฺห ฺจ    ปฏิจฺจ    รเส    จ    อุปฺปชฺชติ   ชิวฺหาวิ ฺาณ   กาย ฺจ   
ปฏิจฺจ    โผฏพฺเพ    จ    อุปฺปชฺชติ   กายวิ ฺาณ   มน ฺจ   ปฏจฺิจ   
ธมฺเม   จ   อุปฺปชฺชติ   มโนวิ ฺาณ  ฯ  ฉ  วิ ฺาณกายา  เวทิตพฺพาติ   
อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ อิท ตติย ฉกฺก ฯ   
     [๘๑๕]   ฉ  ผสฺสกายา  เวทิตพฺพาติ  อิติ  โข  ปเนต  วุตฺต  ฯ   
กิ ฺเจต   ปฏจฺิจ   สุตฺต   ฯ   จกฺขุ ฺจ   ปฏิจฺจ   รูเป   จ  อุปฺปชชฺติ   
จกฺขุวิ ฺาณ    ติณฺณ   สงฺคติ   ผสฺโส   ฯ   โสต ฺจ   ปฏิจฺจ   สทฺเท   
จ    อุปฺปชฺชติ    โสตวิ ฺาณ   ติณฺณ   สงฺคติ   ผสโฺส   ฯ   ฆาน ฺจ   
ปฏิจฺจ     คนเฺธ    จ    อุปปฺชฺชติ    ฆานวิ ฺาณ    ติณฺณ    สงฺคติ   
ผสฺโส    ฯ   ชิวฺห ฺจ   ปฏิจฺจ   รเส   จ   อุปฺปชชฺติ   ชิวฺหาวิ ฺาณ   
ติณฺณ   สงฺคติ   ผสฺโส   ฯ   กาย ฺจ  ปฏิจฺจ  โผฏพฺเพ  จ  อุปฺปชฺชติ   
กายวิ ฺาณ    ติณฺณ    สงฺคติ   ผสฺโส   ฯ   มน ฺจ   ปฏิจฺจ   ธมฺเม    
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จ    อุปฺปชฺชติ    มโนวิ ฺาณ    ติณฺณ    สงฺคติ    ผสฺโส    ฯ   ฉ   
ผสฺสกายา   เวทิตพฺพาติ   อิติ   ยนฺต  วุตฺต  อิทเมต  ปฏิจฺจ  วุตฺต  ฯ   
อิท จตุตฺถ ฉกฺก ฯ   
     [๘๑๖]  ฉ  เวทนากายา  เวทิตพฺพาติ  อิติ  โข  ปเนต  วุตฺต ฯ   
กิ ฺเจต   ปฏจฺิจ   วุตฺต   ฯ   จกฺขุ ฺจ   ปฏิจฺจ   รูเป   จ  อุปฺปชชฺติ   
จกฺขุวิ ฺาณ    ติณฺณ    สงฺคติ    ผสฺโส    ผสฺสปจฺจยา   เวทนา   ฯ   
โสต ฺจ   ปฏิจฺจ   สทฺเท   จ   อุปฺปชชฺติ   โสตวิ ฺาณ  ...  ฆาน ฺจ   
ปฏิจฺจ   คนฺเธ   จ   อุปฺปชฺชติ   ฆานวิ ฺาณ   ...   ชิวฺห ฺจ  ปฏจฺิจ   
รเส   จ   อุปฺปชฺชติ   ชิวฺหาวิ ฺาณ  ...  กาย ฺจ  ปฏิจฺจ  โผฏพฺเพ   
จ   อุปฺปชชฺติ   กายวิ ฺาณ  ...  มน ฺจ  ปฏิจฺจ  ธมเฺม  จ  อุปฺปชชฺติ   
มโนวิ ฺาณ    ติณฺณ    สงฺคติ    ผสฺโส    ผสฺสปจฺจยา   เวทนา   ฯ   
ฉ   เวทนากายา   เวทิตพฺพาติ   อิติ   ยนฺต   วุตฺต   อิทเมต  ปฏิจฺจ   
วุตฺต ฯ อิท ป ฺจม ฉกฺก ฯ   
     [๘๑๗]  ฉ  ตณฺหากายา  เวทิตพฺพาติ  อิติ  โข  ปเนต  วุตฺต  ฯ   
กิ ฺเจต  ปฏิจฺจ  วุตฺต  ฯ  จกฺขุ ฺจ  ปฏิจฺจ  รูเป จ อุปปฺชฺชติ จกฺขุวิ ฺาณ   
ติณฺณ     สงฺคติ    ผสฺโส    ผสฺสปจฺจยา    เวทนา    เวทนาปจฺจยา   
ตณฺหา   ฯ   โสต ฺจ   ปฏิจฺจ  สทฺเท  จ  อุปฺปชฺชติ  โสตวิ ฺาณ  ...              
ฆาน ฺจ    ปฏิจฺจ    คนฺเธ    จ    อุปฺปชชฺติ    ฆานวิ ฺาณ    ...   
ชิวฺห ฺจ   ปฏิจฺจ   รเส   จ   อุปฺปชชฺติ   ชิวฺหาวิ ฺาณ  ...  กาย ฺจ   
ปฏิจฺจ   โผฏพฺเพ   จ   อุปฺปชฺชติ   กายวิ ฺาณ  ...  มน ฺจ  ปฏจฺิจ    



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 511 

ธมฺเม   จ   อุปฺปชฺชติ   มโนวิ ฺาณ  ติณฺณ  สงฺคติ  ผสฺโส  ผสฺสปจฺจยา   
เวทนา      เวทนาปจฺจยา     ตณฺหา     ฯ     ฉ     ตณฺหากายา   
เวทิตพฺพาติ   อิติ   ยนฺต   วุตฺต   อิทเมต   ปฏิจฺจ   วุตฺต   ฯ   อิท   
ฉฏ ฉกฺก ฯ   
     [๘๑๘]  จกฺขุ  อตฺตาติ  โย  เอว  ๑  วเทยฺย ต น อุปปชฺชติ ฯ   
จกฺขุสฺส   อุปปฺาโทป   วโยป  ป ฺายติ  ฯ  ยสฺส  โข  ปน  อุปฺปาโทป   
วโยป   ป ฺายติ   อตฺตา   เม   อุปฺปชฺชติ   จ  เวติ  จาติ  อิจฺจสฺส   
เอวมาคต   โหติ   ตสฺมา   ต   น   อุปปชฺชติ   จกฺขุ   อตฺตาติ  โย   
วเทยฺย   ฯ   อิติ   จกฺขุ   อนตฺตา   ฯ  รปูา  อตฺตาติ  โย  วเทยฺย   
ต   น   อุปปชฺชติ   ฯ  รูปาน  อุปฺปาโทป  วโยป  ป ฺายติ  ฯ  ยสฺส   
โข   ปน   อุปฺปาโทป   วโยป   ป ฺายติ   อตฺตา  เม  อุปฺปชฺชติ  จ   
เวติ   จาติ   อิจฺจสฺส   เอวมาคต   โหติ   ตสฺมา   ต  น  อุปปชชฺติ   
รูปา  อตฺตาติ  โย  วเทยฺย  ฯ  อิติ  จกฺขุ  อนตฺตา  รูปา  อนตฺตา  ฯ   
จกฺขุวิ ฺาณ    อตฺตาติ    โย    วเทยฺย    ต    น   อุปปชฺชติ   ฯ   
จกฺขุวิ ฺาณสฺส   อุปฺปาโทป   วโยป   ป ฺายติ   ฯ   ยสฺส   โข  ปน   
อุปฺปาโทป     วโยป    ป ฺายติ    อตฺตา    เม    อุปฺปชฺชติ    จ   
เวติ   จาติ   อิจฺจสฺส   เอวมาคต   โหติ   ตสฺมา   ต  น  อุปปชชฺติ   
จกฺขุวิ ฺาณ   อตฺตาติ   โย   วเทยฺย   ฯ   อิติ  จกฺขุ  อนตฺตา  รูปา   
อนตฺตา    จกฺขุวิ ฺาณ    อนตฺตา   ฯ   จกฺขุสมฺผสฺโส   อตฺตาติ   โย   
วเทยฺย   ต   น   อุปปชฺชติ   ฯ   จกฺขุสมฺผสฺสสฺส   อุปฺปาโทป  วโยป   
#๑ ม. ย.ุ เอวสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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ป ฺายติ   ฯ   ยสฺส   โข   ปน  อุปฺปาโทป  วโยป  ป ฺายติ  อตฺตา   
เม   อุปฺปชชฺติ   จ   เวติ   จาติ   อิจฺจสฺส  เอวมาคต  โหติ  ตสฺมา   
ต   น   อุปปชฺชติ   จกฺขุสมฺผสฺโส   อตฺตาติ   โย   วเทยฺย   ฯ  อิติ   
จกฺขุ   อนตฺตา   รูปา   อนตฺตา   จกฺขุวิ ฺาณ   อนตฺตา  จกฺขุสมฺผสฺโส   
อนตฺตา   ฯ   เวทนา   อตฺตาติ   โย   วเทยฺย  ต  น  อุปปชฺชติ  ฯ   
เวทนาย    อุปฺปาโทป    วโยป    ป ฺายติ   ฯ   ยสฺส   โข   ปน   
อุปฺปาโทป    วโยป   ป ฺายติ   อตฺตา   เม   อุปฺปชฺชติ   จ   เวติ   
จาติ   อิจฺจสฺส   เอวมาคต   โหติ   ตสฺมา  ต  น  อุปปชฺชติ  เวทนา   
อตฺตาติ   โย   วเทยฺย   ฯ   อิติ   จกฺขุ   อนตฺตา   รูปา   อนตฺตา   
จกฺขุวิ ฺาณ   อนตฺตา   จกฺขุสมฺผสฺโส   อนตฺตา   เวทนา   อนตฺตา  ฯ   
ตณฺหา    อตฺตาติ   โย   วเทยฺย   ต   น   อุปฺปชฺชติ   ฯ   ตณฺหาย   
อุปฺปาโทป    วโยป    ป ฺายติ   ฯ   ยสฺส   โข   ปน   อุปฺปาโทป   
วโยป   ป ฺายติ   อตฺตา   เม   อุปปชฺชติ   จ  เวติ  จาติ  อิจฺจสฺส   
เอวมาคต    โหติ    ตสฺมา    ต   น   อุปปชฺชติ   ตณฺหา   อตฺตาติ   
โย   วเทยฺย   ฯ   อิติ   จกฺขุ   อนตฺตา  รปูา  อนตฺตา  จกฺขุวิ ฺาณ   
อนตฺตา จกฺขุสมฺผสฺโส อนตฺตา เวทนา อนตฺตา ตณฺหา อนตฺตา ฯ   
     [๘๑๙]   โสต  อตฺตาติ  โย  วเทยฺย  ...  ฆาน  อตฺตาติ  โย   
วเทยฺย  ...  ชวฺิหา  อตฺตาติ  โย  วเทยฺย  ...  กาโย  อตฺตาติ โย   
วเทยฺย  ...  มโน  อตฺตาติ  โย  วเทยฺย  ต  น  อุปปชชฺติ  ฯ มนสฺส   
อุปฺปาโทป    วโยป    ป ฺายติ   ฯ   ยสฺส   โข   ปน   อุปฺปาโทป    
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วโยป   ป ฺายติ   อตฺตา   เม   อุปฺปชฺชติ   จ  เวติ  จาติ  อิจฺจสฺส   
เอวมาคต   โหติ   ตสฺมา   ต   น   อุปปชฺชติ   มโน   อตฺตาติ  โย   
วเทยฺย   ฯ   อิติ   มโน   อนตฺตา  ฯ  ธมมฺา  อตฺตาติ  โย  วเทยฺย   
ต   น   อุปปชฺชติ   ฯ   ธมมฺาน   อุปฺปาโทป   วโยป   ป ฺายติ  ฯ   
ยสฺส   โข   ปน   อุปฺปาโทป  วโยป  ป ฺายติ  อตฺตา  เม  อุปฺปชฺชติ   
จ   เวติ   จาติ   อิจฺจสฺส  เอวมาคต  โหติ  ตสฺมา  ต  น  อุปปชชฺติ   
ธมฺมา  อตฺตาติ  โย  วเทยฺย  ฯ  อิติ  มโน  อนตฺตา  ธมมฺา อนตฺตา ฯ   
มโนวิ ฺาณ    อตฺตาติ    โย    วเทยฺย    ต    น   อุปปชฺชติ   ฯ   
มโนวิ ฺาณสฺส   อุปฺปาโทป   วโยป   ป ฺายติ   ฯ   ยสฺส   โข  ปน   
อุปฺปาโทป    วโยป   ป ฺายติ   อตฺตา   เม   อุปฺปชฺชติ   จ   เวติ   
จาติ    อิจฺจสฺส    เอวมาคต    โหติ    ตสฺมา   ต   น   อุปปชฺชติ   
มโนวิ ฺาณ   อตฺตาติ   โย   วเทยฺย   ฯ  อิติ  มโน  อนตฺตา  ธมฺมา   
อนตฺตา    มโนวิ ฺาณ    อนตฺตา   ฯ   มโนสมฺผสฺโส   อตฺตาติ   โย   
วเทยฺย   ต   น   อุปปชฺชติ   ฯ   มโนสมฺผสฺสสฺส   อุปฺปาโทป  วโยป   
ป ฺายติ   ฯ   ยสฺส   โข   ปน  อุปฺปาโทป  วโยป  ป ฺายติ  อตฺตา   
เม   อุปฺปชชฺติ   จ   เวติ   จาติ   อิจฺจสฺส  เอวมาคต  โหติ  ตสฺมา   
ต   น   อุปปชฺชติ   มโนสมฺผสฺโส   อตฺตาติ   โย   วเทยฺย   ฯ  อิติ   
มโน     อนตฺตา     ธมฺมา     อนตฺตา     มโนวิ ฺาณ     อนตฺตา   
มโนสมฺผสฺโส   อนตฺตา   ฯ   เวทนา   อตฺตาติ   โย  วเทยฺย  ต  น   
อุปปชฺชติ   ฯ   เวทนาย   อุปฺปาโทป   วโยป   ป ฺายติ   ฯ   ยสฺส    
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โข    ปน   อุปฺปาโทป   วโยป   ป ฺายติ   อตฺตา   เม   อุปฺปชฺชติ   
จ   เวติ   จาติ   อิจฺจสฺส  เอวมาคต  โหติ  ตสฺมา  ต  น  อุปปชชฺติ   
เวทนา  อตฺตาติ  โย  วเทยฺย  ฯ  อิติ  มโน  อนตฺตา  ธมฺมา  อนตฺตา   
มโนวิ ฺาณ   อนตฺตา   มโนสมฺผสโฺส   อนตฺตา   เวทนา   อนตฺตา  ฯ   
ตณฺหา    อตฺตาติ   โย   วเทยฺย   ต   น   อุปปชฺชติ   ฯ   ตณฺหาย   
อุปฺปาโทป    วโยป    ป ฺายติ   ฯ   ยสฺส   โข   ปน   อุปฺปาโทป   
วโยป   ป ฺายติ   อตฺตา   เม   อุปฺปชฺชติ   จ  เวติ  จาติ  อิจฺจสฺส   
เอวมาคต    โหติ    ตสฺมา    ต   น   อุปปชฺชติ   ตณฺหา   อตฺตาติ   
โย   วเทยฺย   ฯ   อิติ   มโน  อนตฺตา  ธมมฺา  อนตฺตา  มโนวิ ฺาณ   
อนตฺตา มโนสมฺผสฺโส อนตฺตา เวทนา อนตฺตา ตณฺหา อนตฺตา ฯ   
     [๘๒๐]   อย  โข  ปน  ภิกฺขเว  สกฺกายสมุทยคามินี  ปฏิปทา  ฯ   
จกฺขุ   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส  เม  อตฺตาติ  สมนุปสฺสติ  ฯ   
รูเป   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส  เม  อตฺตาติ  สมนุปสฺสติ  ฯ   
จกฺขุวิ ฺาณ    เอต    มม    เอโสหมสฺมิ    เอโส    เม   อตฺตาติ   
สมนุปสฺสติ   ฯ   จกฺขุสมฺผสฺส   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส  เม   
อตฺตาติ   สมนุปสฺสติ   ฯ   เวทน   เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   
เม   อตฺตาติ   สมนุปสฺสติ   ฯ   ตณฺห  เอต  มม  เอโสหมสฺมิ  เอโส   
เม   อตฺตาติ   สมนุปสฺสติ   ฯ   โสต   เอต  มม  ...  ฆาน  เอต   
มม  ...  ชิวฺห  เอต  มม  ...  กาย  เอต  มม  ... มน เอต มม   
เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม   อตฺตาติ   สมนุปสฺสติ   ฯ   ธมฺเม   เอต    
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มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม   อตฺตาติ  สมนุปสฺสติ  ฯ  มโนวิ ฺาณ   
เอต   มม   เอโสหมสฺมิ   เอโส   เม  อตฺตาติ  สมนุปสฺสติ  ฯ  ตณฺห   
เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ สมนุปสฺสติ ฯ   
     [๘๒๑]   อย  โข  ปน  ภิกฺขเว  สกฺกายนิโรธคามินี  ปฏิปทา  ฯ   
จกฺขุ   เนต   มม   เนโสหมสฺมิ   น   เมโส  อตฺตาติ  สมนุปสฺสติ  ฯ   
รูเป   เนต   มม   เนโสหมสฺมิ   น   เมโส  อตฺตาติ  สมนุปสฺสติ  ฯ   
จกฺขุวิ ฺาณ    เนต    มม    เนโสหมสฺมิ    น    เมโส    อตฺตาติ   
สมนุปสฺสติ   ฯ   จกฺขุสมฺผสฺส   เนต   มม   เนโสหมสฺมิ   น   เมโส   
อตฺตาติ   สมนุปสฺสติ   ฯ   เวทน   เนต  มม  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส   
อตฺตาติ   สมนุปสฺสติ   ฯ   ตณฺห   เนต   มม  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส   
อตฺตาติ  สมนุปสฺสติ  ฯ  โสต  เนต  มม  ...  ฆาน  เนต  มม  ...   
ชิวฺห  เนต  มม  ...  กาย  เนต  มม  ... มน เนต มม เนโสหมสฺมิ   
น   เมโส   อตฺตาติ   สมนุปสฺสติ   ฯ  ธมฺเม  เนต  มม  เนโสหมสฺมิ   
น    เมโส    อตฺตาติ    สมนุปสฺสติ   ฯ   มโนวิ ฺาณ   เนต   มมA   
เนโสหมสฺมิ   น   เมโส   อตฺตาติ   สมนุปสฺสติ  ฯ  มโนสมฺผสฺส  เนต   
มม   เนโสหมสฺมิ   น   เมโส   อตฺตาติ  สมนุปสฺสติ  ฯ  เวทน  เนต   
มม   เนโสหมสฺมิ   น   เมโส   อตฺตาติ   สมนุปสฺสติ  ฯ  ตณฺห  เนต   
มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ สมนุปสฺสติ ฯ   
     [๘๒๒]    จกฺขุ ฺจ    ภิกฺขเว    ปฏิจฺจ   รูเป   จ   อุปฺปชฺชติ   
จกฺขุวิ ฺาณ   ติณฺณ   สงฺคติ   ผสฺโส   ผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ  เวทยิต    



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 516 

สุข  วา  ทุกฺข  วา  อทุกฺขมสุข  วา  ฯ  โส  สุขาย  เวทนาย  ผุฏโ   
สมาโน     อภินนฺทติ     อภิวทติ     อชโฺฌสาย     ติฏติ     ตสฺส   
ราคานุสโย   อนุเสติ   ฯ   ทุกฺขาย  เวทนาย  ผุฏโ  สมาโน  โสจติ   
กิลมติ    ปริเทวติ    อุรตฺตาฬึ    กนฺทติ   สมฺโมห   อาปชฺชติ   ตสฺส   
ปฏิฆานุสโย   อนุเสติ   ฯ   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   ผุฏโ  สมาโน   
ตสฺสา    เวทนาย    สมุทย ฺจ   อตฺถงฺคม ฺจ   อสฺสาท ฺจ   อาทีนว ฺจ   
นิสฺสรณ ฺจ   ยถาภูต   นปฺปชานาติ   ตสฺส   อวิชชฺานุสโย   อนุเสติ  ฯ   
โส   วต   ภิกขฺเว   สุขาย   เวทนาย  ราคานุสย  อปฺปหาย  ทุกฺขาย   
เวทนาย    ปฏิฆานุสย    อปฺปฏิวิโนเทตฺวา    อทุกขฺมสุขาย   เวทนาย   
อวิชฺชานุสย    อสมูหนิตฺวา   อวิชฺช   อปฺปหาย   วิชฺช   อนุปฺปาเทตฺวา   
ทิฏเว   ธมฺเม   ทุกฺขสฺสนฺตกโร   ภวิสฺสตีติ   เนต   าน  วิชชฺติ  ฯ   
โสต ฺจ   ภิกขฺเว   ปฏิจฺจ   สทฺเท   จ   อุปฺปชฺชติ  โสตวิ ฺาณ  ...   
ฆาน ฺจ   ภิกฺขเว   ปฏิจฺจ   คนฺเธ   จ   อุปฺปชฺชติ  ฆานวิ ฺาณ  ...   
ชิวฺห ฺจ   ภิกขฺเว   ปฏิจฺจ   รเส   จ   อุปปฺชฺชติ  ชิวฺหาวิ ฺาณ  ...   
กาย ฺจ   ภิกฺขเว   ปฏิจฺจ  โผฏพฺเพ  จ  อุปฺปชชฺติ  กายวิ ฺาณ  ...   
มน ฺจ   ภิกขฺเว   ปฏิจฺจ   ธมฺเม   จ   อุปฺปชฺชติ   มโนวิ ฺาณ  ติณฺณ   
สงฺคติ   ผสฺโส   ผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชชฺติ   เวทยิต   สุข   วา   ทุกขฺ   
วา   อทุกฺขมสุข   วา   ฯ   โส   สุขาย   เวทนาย  ผุฏโ  สมาโน   
อภินนฺทติ     อภิวทติ     อชฺโฌสาย    ติฏติ    ตสฺส    ราคานุสโย   
อนุเสติ  ฯ  ทกฺุขาย  เวทนาย  ผุฏโ  สมาโน  โสจต ิ กลิมติ ปริเทวติ    
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อุรตฺตาฬึ   กนฺทติ   สมโฺมห   อาปชชฺติ  ตสฺส  ปฏฆิานุสโย  อนุเสติ  ฯ   
อทุกฺขมสุขาย     เวทนาย    ผุฏโ    สมาโน    ตสฺสา    เวทนาย   
สมุทย ฺจ     อตฺถงฺคม ฺจ     อสฺสาท ฺจ     อาทีนว ฺจ     นิสฺสรณ ฺจ   
ยถาภูต   นปปฺชานาติ   ตสฺส   อวิชฺชานุสโย   อนุเสติ   ฯ   โส  วต   
ภิกฺขเว   สุขาย   เวทนาย   ราคานุสย   อปฺปหาย  ทุกฺขาย  เวทนาย   
ปฏิฆานุสย    อปฺปฏิวิโนเทตฺวา   อทุกขฺมสุขาย   เวทนาย   อวิชชฺานุสย   
อสมูหนิตฺวา   อวิชชฺ   อปปฺหาย   วิชชฺ  อนุปฺปาเทตฺวา  ทิฏเว  ธมฺเม   
ทุกฺขสฺสนฺตกโร ภวิสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ   
     [๘๒๓]   จกฺขุ ฺจ   โข   ภิกฺขเว   ปฏิจฺจ   รูเป  จ  อุปฺปชชฺติ   
จกฺขุวิ ฺาณ   ติณฺณ   สงฺคติ   ผสฺโส   ผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ  เวทยิต   
สุข  วา  ทุกฺข  วา  อทุกฺขมสุข  วา  ฯ  โส  สุขาย  เวทนาย  ผุฏโ   
สมาโน     นาภินนฺทติ     นาภิวทติ    นาชฺโฌสาย    ติฏติ    ตสฺส   
ราคานุสโย  นานุเสติ  ฯ  ทุกฺขาย  เวทนาย  ผุฏโ สมาโน น โสจติ น   
กิลมติ   น   ปริเทวติ   น   อุรตฺตาฬึ   กนฺทติ  น  สมฺโมห  อาปชฺชติ   
ตสฺส   ปฏิฆานุสโย   นานุเสติ   ฯ   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   ผุฏโ   
สมาโน    ตสฺสา    เวทนาย    สมุทย ฺจ    อตฺถงฺคม ฺจ   อสฺสาท ฺจ   
อาทีนว ฺจ    นิสฺสรณ ฺจ    ยถาภูต    ปชานาติ   ตสฺส   อวิชฺชานุสโย   
นานุเสติ   ฯ   โส  วต  ภิกขฺเว  สุขาย  เวทนาย  ราคานุสย  ปหาย   
ทุกฺขาย   เวทนาย   ปฏิฆานุสย  ปฏิวิโนเทตฺวา  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย   
อวิชฺชานุสย   สมูหนิตฺวา   อวิชชฺ   ปหาย  วิชฺช  อุปปฺาเทตฺวา  ทิฏเว    
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ธมฺเม    ทุกฺขสฺสนฺตกโร   ภวิสฺสตีติ   านเมต   วิชฺชติ   ฯ   โสต ฺจ   
ภิกฺขเว   ปฏจฺิจ   สทฺเท   จ   อุปฺปชชฺติ   โสตวิ ฺาณ  ...  ฆาน ฺจ   
ภิกฺขเว   ปฏจฺิจ   คนฺเธ   จ   อุปฺปชชฺติ   ฆานวิ ฺาณ  ...  ชิวฺห ฺจ   
ภิกฺขเว   ปฏจฺิจ   รเส   จ   อุปฺปชฺชติ   ชิวฺหาวิ ฺาณ  ...  กาย ฺจ   
ภิกฺขเว   ปฏจฺิจ   โผฏพฺเพ   จ  อุปฺปชชฺติ  กายวิ ฺาณ  ...  มน ฺจ   
ภิกฺขเว    ปฏจฺิจ    ธมฺเม    จ    อุปฺปชชฺติ    มโนวิ ฺาณ    ติณฺณ   
สงฺคติ   ผสฺโส   ผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชชฺติ   เวทยิต   สุข   วา   ทุกขฺ   
วา   อทุกฺขมสุข   วา   ฯ   โส   สุขาย   เวทนาย  ผุฏโ  สมาโน   
นาภินนฺทติ    นาภิวทติ    นาชฺโฌสาย    ติฏติ    ตสฺส   ราคานุสโย   
นานุเสติ  ฯ  ทุกฺขาย  เวทนาย  ผุฏโ  สมาโน  น  โสจติ  น  กลิมติ   
น   ปริเทวติ   น   อุรตฺตาฬึ   กนฺทติ   น   สมฺโมห  อาปชฺชติ  ตสฺส   
ปฏิฆานุสโย   นานุเสติ   ฯ   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย  ผุฏโ  สมาโน   
ตสฺสา    เวทนาย    สมุทย ฺจ   อตฺถงฺคม ฺจ   อสฺสาท ฺจ   อาทีนว ฺจ   
นิสฺสรณ ฺจ   ยถาภูต   ปชานาติ   ตสฺส   อวิชฺชานสุโย   นานุเสติ   ฯ   
โส   วต   ภิกขฺเว   สุขาย   เวทนาย   ราคานุสย   ปหาย  ทุกฺขาย   
เวทนาย     ปฏิฆานุสย    ปฏิวิโนเทตฺวา    อทุกฺขมสุขาย    เวทนาย   
อวิชฺชานุสย   สมูหนิตฺวา   อวิชชฺ   ปหาย  วิชฺช  อุปปฺาเทตฺวา  ทิฏเว   
ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร ภวิสฺสตีติ านเมต วิชฺชตีติ ฯ   
     [๘๒๔]   เอว   ปสฺส   ภิกฺขเว   สุตวา  อริยสาวโก  จกฺขุสฺมึป   
นิพฺพินฺทติ      รูเปสุป      นิพฺพินฺทติ     จกฺขุวิ ฺาเณป     นิพฺพินฺทติ    



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 519 

จกฺขุสมฺผสฺเสป   นิพฺพินฺทติ   เวทนายป   นิพฺพินฺทติ   ตณฺหายป  นิพฺพินฺทติ   
โสตสฺมึป   นิพฺพินฺทติ   สทฺเทสุป   นพฺิพินฺทติ   ...  ฆานสฺมึป  นิพฺพินฺทติ  
คนฺเธสุป  นิพฺพินฺทติ  ...  ชิวฺหายป  นพฺิพินฺทติ  รเสสุป  นิพฺพินฺทติ  ...   
กายสฺมึป   นพฺิพินฺทติ  โผฏพฺเพสุป  นิพฺพินฺทติ  ...  มนสฺมึป  นิพฺพินฺทติ  
ธมฺเมสุป     นิพฺพินฺทติ    มโนวิ ฺาเณป    นิพฺพินฺทติ    มโนสมฺผสฺเสป   
นิพฺพินฺทติ   เวทนายป   นพฺิพินฺทติ   ตณฺหายป   นพฺิพินฺทติ   ฯ   นิพฺพินฺท   
วิรชฺชติ    วิราคา    วิมุจฺจติ    วิมุตฺตสฺมึ    วิมุตฺตมิติ   าณ   โหติ   
ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร  อิตฺถตฺตายาติ   
ปชานาตีติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ    ฯ    อิมสฺมิ ฺจ   ๑   ปน   เวยฺยากรณสฺมึ   ภ ฺมาเน   
สฏ ิมตฺตาน ภิกฺขูน อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสูติ ฯ   
                  ฉฉกฺกสุตฺต นิฏ ิต ฉฏ ฯ   
                        _______   
#๑ ม. ย.ุ อิมสฺมึ โข ปน ฯ    
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                   สฬายตนวิภงฺคสุตฺต ๑   
     [๘๒๕]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ   ภิกฺขโวติ  ฯ  ภทนฺเตติ  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ   
ภควา    เอตทโวจ   มหาสฬายตนิก   โว   ภิกฺขเว   เทสิสฺสามิ   ต   
สุณาถ   สาธุก   มนสิกโรถ   ภาสิสฺสามีติ   ฯ  เอวมฺภนฺเตติ  โข  เต   
ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
     [๘๒๖]   ภควา   เอตทโวจ   จกฺขุ   ภิกฺขเว   อชาน   อปสฺส   
ยถาภูต   รูเป   อชาน   อปสฺส   ยถาภูต  จกฺขุวิ ฺาณ  อชาน  อปสฺส   
ยถาภูต  จกฺขุสมฺผสฺส  อชาน  อปสฺส  ยถาภูต ยมิท ๒ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ    เวทยิต    สุข    วา    ทกฺุข    วา   อทุกฺขมสุข   วา   
ตมฺป   อชาน   อปสฺส   ยถาภูต   จกฺขุสฺมึ  สารชชฺติ  รูเปสุ  สารชฺชติ   
จกฺขุวิ ฺาเณ      สารชชฺติ      จกฺขุสมฺผสฺเส     สารชฺชติ     ยมิท   
จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา    อุปฺปชฺชติ    เวทยิต    สุข    วา   ทุกฺข   วา   
อทุกฺขมสุข   วา   ตสฺมึป   สารชฺชติ   ฯ   ตสฺส  สารตฺตสฺส  สยุตฺตสฺส   
สมฺมูฬฺหสฺส    อสฺสาทานุปสฺสิโน    วิหรโต   อายตึ   ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา   
อุปจย   คจฺฉนฺติ   ฯ   ตณฺหา   จสฺส   โปโนพฺภวิกา   นนฺทิราคสหคตา   
ตตฺรตตฺราภินนฺทินี   สา   จสฺส   ปวฑฺฒติ   ฯ   ตสฺส  กายิกาป  ทรถา   
ปวฑฺฒนฺติ    เจตสิกาป    ทรถา    ปวฑฺฒนฺติ    กายิกาป    สนตฺาปา   
#๑ ม. ย.ุ มหาสฬายตนิกสุตฺต ฯ  ๒ ย.ุ ยมฺปท ฯ เอว สพฺพตฺถ าตพฺพ ฯ    
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ปวฑฺฒนฺติ    เจตสิกาป    สนฺตาปา    ปวฑฺฒนฺติ   กายิกาป   ปริฬาหา   
ปวฑฺฒนฺติ   เจตสิกาป   ปริฬาหา   ปวฑฺฒนฺติ   ฯ   โส   กายิกทกฺุขมฺป   
เจโตทุกฺขมฺป ปฏิสเวเทติ ฯ   
     [๘๒๗]  โสต  ภิกฺขเว  อชาน  อปสฺส  ยถาภูต ... ฆาน ภิกฺขเว   
อชาน  อปสฺส  ยถาภูต  ...  ชิวฺห  ภิกฺขเว  อชาน อปสฺส ยถาภูต ...   
กาย  ภิกฺขเว  อชาน  อปสฺส  ยถาภูต  ...  มน  ภิกฺขเว อชาน อปสฺส   
ยถาภูต  ธมฺเม  [๑]  อชาน  อปสฺส  ยถาภูต มโนวิ ฺาณ [๒] อปสฺส   
ยถาภูต    มโนสมฺผสฺส    [๓]    อชาน    อปสฺส   ยถาภูต   ยมิท   
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  สุข  วา  ทกฺุข วา อทุกฺขมสุข วา   
ตมฺป   อชาน   อปสฺส   ยถาภูต   มนสมฺึ  สารชชฺติ  ธมฺเมสุ  สารชฺชติ   
มโนวิ ฺาเณ      สารชชฺติ      มโนสมฺผสฺเส     สารชฺชติ     ยมทิ   
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา    อุปฺปชฺชติ    เวทยิต    สุข    วา   ทุกฺข   วา   
อทุกฺขมสุข   วา   ตสฺมึป   สารชฺชติ   ฯ   ตสฺส  สารตฺตสฺส  สยุตฺตสฺส   
สมฺมูฬฺหสฺส    อสฺสาทานุปสฺสิโน    วิหรโต   อายตึ   ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา   
อุปจย   คจฺฉนฺติ   ฯ   ตณฺหา   จสฺส   โปโนพฺภวิกา   นนฺทิราคสหคตา   
ตตฺรตตฺราภินนฺทินี   สา   จสฺส   ปวฑฺฒติ   ฯ   ตสฺส  กายิกาป  ทรถา   
ปวฑฺฒนฺติ    เจตสิกาป    ทรถา    ปวฑฺฒนฺติ    กายิกาป    สนตฺาปา   
ปวฑฺฒนฺติ    เจตสิกาป    สนฺตาปา    ปวฑฺฒนฺติ   กายิกาป   ปริฬาหา   
ปวฑฺฒนฺติ   เจตสิกาป   ปริฬาหา   ปวฑฺฒนฺติ   ฯ   โส   กายิกทกฺุขมฺป   
เจโตทุกฺขมฺป ปฏิสเวเทติ ฯ   
#๑ โป. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ภิกฺขเวติ ทิสฺสติ ฯ ๒-๓ ม. เอตฺถนฺตเร   
#ภิกฺขเวติ ทิสฺสติ ฯ    
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     [๘๒๘]  จกฺขุ ฺจ  โข  ภิกฺขเว  ชาน  ปสฺส  ยถาภูต  รูเป  ชาน   
ปสฺส    ยถาภูต    จกฺขุวิ ฺาณ   ชาน   ปสฺส   ยถาภูต   จกฺขุสมฺผสฺส   
ชาน   ปสฺส   ยถาภูต   ยมทิ   จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ  เวทยิต   
สุข   วา   ทุกขฺ   วา   อทุกขฺมสุข   วา  ตมฺป  ชาน  ปสฺส  ยถาภูต   
จกฺขุสฺมึ  น  สารชฺชติ  รูเปสุ  น  สารชฺชติ  จกฺขุวิ ฺาเณ  น  สารชฺชติ   
จกฺขุสมฺผสฺเส    น    สารชฺชติ   ยมิท   จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ   
เวทยิต  สุข  วา  ทุกฺข  วา  อทุกฺขมสุข  วา  ตสฺมึป  น  สารชชฺติ  ฯ   
ตสฺส     อสารตฺตสฺส    อสยุตฺตสฺส    อสมฺมูฬฺหสฺส    อาทีนวานุปสฺสิโน   
วิหรโต    อายตึ   ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา   อปจย   คจฺฉนฺติ   ฯ   ตณฺหา   
จสฺส   โปโนพฺภวิกา   นนทฺิราคสหคตา   ตตฺรตตฺราภินนฺทินี   สา   จสฺส   
ปหียติ  ฯ  ตสฺส  กายิกาป  ทรถา  ปหียนฺติ  เจตสิกาป  ทรถา  ปหียนฺติ   
กายิกาป   สนฺตาปา   ปหียนฺติ  เจตสิกาป  สนฺตาปา  ปหียนฺติ  กายิกาป   
ปริฬาหา    ปหียนฺติ    เจตสิกาป    ปรฬิาหา    ปหยีนฺติ    ฯ   โส   
กายิกสุขมฺป  เจโตสุขมฺป  ปฏิสเวเทติ  ฯ  ยา  ตถาภูตสฺส ๑ โหติ ทิฏ ิ   
สาสฺส    โหติ    สมฺมาทิฏ ิ    โย   ตถาภูตสฺส   สงฺกปฺโป   สฺวาสฺส   
โหติ    สมฺมาสงฺกปฺโป   โย   ตถาภูตสฺส   วายาโม   สฺวาสฺส   โหติ   
สมฺมาวายาโม    ยา    ตถาภูตสฺส    สติ   สาสฺส   โหติ   สมฺมาสติ   
โย   ตถาภูตสฺส   ๑  สมาธิ  สฺวาสฺส  โหติ  สมฺมาสมาธิ  ฯ  ปุพฺเพว   
โข    ปนสฺส   กายกมฺม   วจีกมฺม   อาชีโว   สุปริสทฺุโธ   โหติ   ฯ   
เอวมสฺสาย อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ ฯ   
#๑ ยุ. ยถาภูตสฺส ฯ เอว สพฺพตฺถ าตพฺพ ฯ    
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     [๘๒๙]   ตสฺส   เอว   อิม   อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  ภาวยโต   
จตฺตาโรป     สติปฏานา     ภาวนาปาริปูรึ    คจฺฉนฺติ    จตฺตาโรป   
สมฺมปฺปธานา     ภาวนาปาริปูรึ    คจฺฉนฺติ    จตฺตาโรป    อิทฺธิปาทา   
ภาวนาปาริปูรึ   คจฺฉนฺติ   ป ฺจป   อินฺทฺริยานิ   ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ   
ป ฺจป  พลานิ  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  สตฺตป  โพชฺฌงฺคา  ภาวนาปริปูรึ   
คจฺฉนฺติ   ฯ  ตสฺสิเม  เทฺว  ธมฺมา  ยุคนทฺธา  ๑  วตฺตนฺติ  สมโถ  จ   
วิปสฺสนา   จ   ฯ  โส  เย  ธมฺมา  อภิ ฺา  ปริ ฺเยฺยา  เต  ธมฺเม   
อภิ ฺา   ปริชานาติ   เย   ธมฺมา   อภิ ฺา   ปหาตพฺพา  เต  ธมฺเม   
อภิ ฺา   ปชหติ   เย   ธมฺมา   อภิ ฺา   ภาเวตพฺพา   เต   ธมฺเม   
อภิ ฺา   ภาเวติ   เย   ธมมฺา   อภิ ฺา   สจฺฉิกาตพฺพา  เต  ธมฺเม   
อภิ ฺา  สจฺฉิกโรติ  ฯ  กตเม  จ  ภิกฺขเว  ธมฺมา  อภิ ฺา ปริ ฺเยฺยา   
ป ฺจุปาทานกฺขนฺธาติสฺส      วจนีย      เสยฺยถีท     รปููปาทานกฺขนฺโธ   
เวทนูปาทานกฺขนฺโธ       ส ฺ ูปาทานกฺขนฺโธ      สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ   
วิ ฺาณูปาทานกฺขนฺโธ   อิเม   ธมฺมา   อภิ ฺา  ปริ ฺเยฺยา  ฯ  กตเม   
จ   ภิกฺขเว   ธมฺมา   อภิ ฺา   ปหาตพฺพา  อวิชฺชา  จ  ภวตณฺหา  จ   
อิเม   ธมฺมา   อภิ ฺา   ปหาตพฺพา   ฯ   กตเม  จ  ภิกฺขเว  ธมฺมา   
อภิ ฺา   ภาเวตพฺพา   สมโถ  จ  วิปสฺสนา  จ  อิเม  ธมฺมา  อภิ ฺา   
ภาเวตพฺพา   ฯ   กตเม   จ   ภิกฺขเว  ธมมฺา  อภิ ฺา  สจฺฉิกาตพฺพา   
วิชฺชา จ วิมุตฺติ จ อิเม ธมฺมา อภิ ฺา สจฺฉิกาตพฺพา ฯ   
     [๘๓๐]  โสต  ภิกฺขเว  ชาน  ปสฺส  ยถาภูต  ...  ฆาน ภิกฺขเว   
#๑ ม. ย.ุ ยุคนนฺธา ฯ    



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 524 

ชาน   ปสฺส  ยถาภูต  ...  ชวฺิห  ภิกฺขเว  ชาน  ปสฺส  ยถาภูต  ...   
กาย   ภิกฺขเว   ชาน  ปสฺส  ยถาภูต  ...  มน  ภิกฺขเว  ชาน  ปสฺส   
ยถาภูต  ธมฺเม  [๑]  ชาน  ปสฺส ยถาภูต มโนวิ ฺาณ [๒] ชาน ปสฺส   
ยถาภูต  มโนสมฺผสฺส  [๓]  ชาน  ปสฺส ยถาภูต ยมิท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ    เวทยิต    สุข    วา    ทกฺุข    วา   อทุกฺขมสุข   วา   
ตมฺป  ชาน  ปสฺส  ยถาภูต  มนสฺมึ  น  สารชชฺติ  ธมฺเมสุ  น  สารชฺชติ   
มโนวิ ฺาเณ    น    สารชฺชติ   มโนสมฺผสฺเส   น   สารชฺชติ   ยมิท   
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา    อุปฺปชฺชติ    เวทยิต    สุข    วา   ทุกฺข   วา   
อทุกฺขมสุข  วา  ตสฺมึป  น  สารชชฺติ  ฯ  ตสฺส  อสารตฺตสฺส  อสยุตฺตสฺส   
อสมฺมูฬฺหสฺส    อาทีนวานุปสฺสิโน   วิหรโต   อายตึ   ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา   
อปจย   คจฺฉนฺติ   ฯ   ตณฺหา   จสฺส   โปโนพฺภวิกา   นนฺทิราคสหคตา   
ตตฺรตตฺราภินนฺทินี   สา   จสฺส   ปหียติ   ฯ   ตสฺส   กายิกาป  ทรถา   
ปหียนฺติ   เจตสิกาป   ทรถา   ปหียนฺติ   กายิกาป   สนฺตาปา  ปหียนฺติ   
เจตสิกาป   สนฺตาปา  ปหียนฺติ  กายกิาป  ปรฬิาหา  ปหียนฺติ  เจตสิกาป   
ปริฬาหา   ปหียนฺติ   ฯ  โส  กายิกสุขมฺป  เจโตสุขมฺป  ปฏิสเวเทติ  ฯ   
ยา   ตถาภูตสฺส   ทิฏ ิ   สาสฺส   โหติ   สมฺมาทิฏ ิ   โย  ตถาภูตสฺส   
สงฺกปฺโป   สวฺาสฺส   โหติ   สมฺมาสงฺกปฺโป   โย  ตถาภูตสฺส  วายาโม   
สฺวาสฺส   โหติ   สมฺมาวายาโม   ยา   ตถาภูตสฺส   สติ  สาสฺส  โหติ   
สมฺมาสติ   โย   ตถาภูตสฺส   สมาธิ   สวฺาสฺส   โหติ  สมฺมาสมาธิ  ฯ   
ปุพฺเพว   โข  ปนสฺส  กายกมฺม  วจีกมมฺ  อาชีโว  สปุริสุทฺโธ  โหติ  ฯ   
#๑-๒-๓ ย.ุ เอตฺถนฺตเร ภิกฺขเวติ ทิสฺสติ ฯ    
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เอวมสฺสาย อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ ฯ   
     [๘๓๑]  ตสฺส  เอว  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาวยโต  จตฺตาโรป   
สติปฏานา    ภาวนาปาริปูรึ    คจฺฉนฺติ    จตฺตาโรป    สมฺมปฺปธานา   
ภาวนาปาริปูรึ    คจฺฉนฺติ    จตฺตาโรป    อิทฺธิปาทา    ภาวนาปาริปูรึ   
คจฺฉนฺติ    ป ฺจป    อินฺทรฺิยานิ    ภาวนาปาริปูรึ    คจฺฉนฺติ    ป ฺจป   
พลานิ   ภาวนาปาริปูรึ   คจฺฉนฺติ   สตฺตป   โพชฺฌงฺคา   ภาวนาปาริปูรึ   
คจฺฉนฺติ   ฯ   ตสฺสิเม   เทวฺ   ธมฺมา   ยคุนทฺธา  วตฺตนฺติ  สมโถ  จ   
วิปสฺสนา   จ   ฯ  โส  เย  ธมฺมา  อภิ ฺา  ปริ ฺเยฺยา  เต  ธมฺเม   
อภิ ฺา   ปริชานาติ   เย   ธมฺมา   อภิ ฺา   ปหาตพฺพา  เต  ธมฺเม   
อภิ ฺา   ปชหติ   เย   ธมฺมา   อภิ ฺา   ภาเวตพฺพา   เต   ธมฺเม   
อภิ ฺา   ภาเวติ   เย   ธมมฺา   อภิ ฺา   สจฺฉิกาตพฺพา  เต  ธมฺเม   
สจฺฉิกโรติ   ฯ   กตเม   จ   ภิกฺขเว   ธมมฺา   อภิ ฺา  ปริ ฺเยฺยา   
ป ฺจุปาทานกฺขนฺธาติสฺส      วจนีย      เสยฺยถีท     รปููปาทานกฺขนฺโธ   
เวทนูปาทานกฺขนฺโธ       ส ฺ ูปาทานกฺขนฺโธ      สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ   
วิ ฺาณูปาทานกฺขนฺโธ  อิเม  ธมฺมา  อภิ ฺา  ปริ ฺเยฺยา  ฯ  กตเม  จ   
ภิกฺขเว   ธมมฺา   อภิ ฺา   ปหาตพฺพา   อวิชฺชา   จ   ภวตณฺหา   จ   
อิเม   ธมฺมา   อภิ ฺา   ปหาตพฺพา   ฯ   กตเม  จ  ภิกฺขเว  ธมฺมา   
อภิ ฺา   ภาเวตพฺพา   สมโถ  จ  วิปสฺสนา  จ  อิเม  ธมฺมา  อภิ ฺา   
ภาเวตพฺพา   ฯ   กตเม   จ   ภิกฺขเว  ธมมฺา  อภิ ฺา  สจฺฉิกาตพฺพา   
วิชฺชา จ วิมุตฺติ จ อิเม ธมฺมา อภิ ฺา สจฺฉิกาตพฺพาติ ฯ    



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 526 

     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
               สฬายตนวิภงฺคสุตฺต นิฏ ิต สตฺตม ฯ   
                      ___________    
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                     นครวินฺเทยฺยสุตฺต   
     [๘๓๒]  เอวมฺเม  สุต  เอก สมย ภควา โกสเลสุ จาริก ฺจรมาโน   
มหตา   ภิกฺขุสงฺเฆน   สทฺธึ   เยน   นครวินฺท   ๑   นาม  โกสลาน   
พฺรหฺมณคาโม  ๒  ตทวสริ  ฯ อสฺโสสุ โข นครวินฺเทยฺยกา ๓ พฺราหฺมณ-   
คหปติกา  สมโณ ขลุ โภ โคตโม สกฺยปุตฺโต สกฺยปตฺุโต สกฺยกุลา ปพฺพชิโต   
โกสเลสุ   จาริก ฺจรมาโน   มหตา   ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  นครวินฺท  ๔   
อนุปฺปตฺโต   ต   โข   ปน   ภวนฺต   โคตม  เอวกลฺยาโณ  กิตฺติสทฺโท   
อพฺภุคฺคโต   อิติป  โส  ภควา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน   
สุคโต    โลกวิทู    อนุตฺตโร   ปรุิสทมมฺสารถิ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   
พุทฺโธ    ภควา    โส    อิม   โลก   สเทวก   สมารก   สพฺรหฺมก   
สสฺสมณพฺราหฺมณึ    ปช    สเทวมนุสฺส    สย    อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา   
ปเวเทติ  โส  ธมฺม  เทเสติ  อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ   
สาตฺถ      สพฺย ฺชน      เกวลปริปุณฺณ      ปริสุทธฺ      พฺรหฺมจริย   
ปกาเสติ   สาธุ   โข  ปน  ตถารูปาน  อรหต  ทสฺสน  โหตีติ  ฯ  อถ   
โข  นครวินฺเทยฺยกา  ๕  พฺราหฺมณคหปติกา  เยน  ภควา  เตนูปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา   อปฺเปกจฺเจ   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต  นสิีทึสุ   
อปฺเปกจฺเจ   ภควตา   สทธฺึ   สมฺโมทึส ุ  สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย   
วีติสาเรตฺวา     เอกมนฺต    นิสีทึสุ    อปฺเปกจฺเจ    เยน    ภควา   
เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา   เอกมนฺต   นสิีทึสุ  อปฺเปกจฺเจ  ภควโต  สนฺติเก   
นามโคตฺต    สาเวตฺวา    เอกมนฺต   นสิีทึสุ   อปฺเปกจฺเจ   ตุณฺหีภูตา   
เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ   
#๑-๔ โป. นครวินฺเทยฺย นาม ฯ ๒ ม. พฺราหฺมณาน คาโม ฯ ๓-๕ โป. นครวินฺเทยฺยา ฯ    
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     [๘๓๓]  เอกมนฺต  นิสนิฺเน  โข  นครวินฺเทยฺยเก พฺราหฺมณคหปติเก   
ภควา   เอตทโวจ   สเจ   โว   คหปตโย   อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา   
เอว    ปุจฺเฉยฺยุ    กถรูปา    ๑    คหปตโย   สมณพฺราหฺมณา   น   
สกฺกาตพฺพา   น   ครุกาตพฺพา   น  มาเนตพฺพา  น  ปูเชตพฺพาติ  เอว   
ปุฏา   ตุเมฺห   คหปตโย   เตส   อ ฺติตฺถิยาน   ปริพฺพาชกาน  เอว   
พฺยากเรยฺยาถ    เย   เต   สมณพฺราหฺมณา   จกฺขุวิ ฺเยฺเยสุ   รูเปสุ   
อวีตราคา   อวีตโทสา   อวีตโมหา   อชฺฌตฺต   อวูปสนฺตจิตฺตา  สมวิสม   
จรนฺติ  กาเยน  วาจาย  มนสา  เอวรูปา  สมณพฺราหฺมณา น สกฺกาตพฺพา   
น    ครุกาตพฺพา    น    มาเนตพฺพา    น   ปูเชตพฺพา   ต   กิสฺส   
เหตุ   มยมฺป   หิ   จกฺขุวิ ฺเยฺเยสุ   รูเปสุ   อวีตราคา   อวีตโทสา   
อวีตโมหา    อชฺฌตฺต    อวูปสนฺตจิตฺตา    สมวิสม    จราม   กาเยน   
วาจาย    มนสา    เตสนฺโน    สมจริยมฺป   เหต   อุตฺตรึ   อปสฺสต   
ตสฺมา   เต   โภนฺโต  สมณพฺราหฺมณา  น  สกฺกาตพฺพา  น  ครกุาตพฺพา   
น    มาเนตพฺพา    น   ปูเชตพฺพา   ฯ   เย   เต   สมณพฺราหฺมณา   
โสตวิ ฺเยฺเยสุ  สทฺเทสุ  ...  ฆานวิ ฺเยฺเยสุ  คนฺเธสุ  ...  ชิวฺหา-   
วิ ฺเยฺเยสุ   รเสสุ  ...  กายวิ ฺเยฺเยสุ  โผฏพฺเพสุ  ...  มโน-   
วิ ฺเยฺเยสุ   ธมฺเมสุ   อวีตราคา   อวีตโทสา   อวีตโมหา   อชฺฌตฺต   
อวูปสนฺตจิตฺตา   สมวิสม   จรนฺติ   กาเยน   วาจาย  มนสา  เอวรูปา   
สมณพฺราหฺมณา   น   สกกฺาตพฺพา   น   ครุกาตพฺพา   น   มาเนตพฺพา   
น    ปูเชตพฺพา    ต    กิสสฺ   เหตุ   มยมฺป   หิ   มโนวิ ฺเยฺเยสุ   
#๑ โป. ม. สพฺพตฺถ กถภูตาติ ทิสฺสติ ฯ    
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ธมฺเมสุ   อวีตราคา   อวีตโทสา   อวีตโมหา   อชฺฌตฺต  อวูปสนฺตจิตฺตา   
สมวิสม    จราม   กาเยน   วาจาย   มนสา   เตสนฺโน   สมจริยมปฺ   
เหต   อุตฺตรึ   อปสฺสต   ตสฺมา   เต   โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา   น   
สกฺกาตพฺพา   น   ครุกาตพฺพา   น   มาเนตพฺพา   น  ปูเชตพฺพาติ  ฯ   
เอว   ปุฏา   ตุเมฺห   คหปตโย   เตส   อ ฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน   
เอว พฺยากเรยฺยาถ ฯ   
     [๘๓๔]   สเจ   ปน   โว   คหปตโย  อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา   
เอว    ปุจฺเฉยฺยุ    กถรูปา   คหปตโย   สมณพฺราหฺมณา   สกฺกาตพฺพา   
ครุกาตพฺพา   มาเนตพฺพา   ปูเชตพฺพาติ  เอว  ปฏุา  ตุเมฺห  คหปตโย   
เตส   อ ฺติตฺถิยาน   ปรพฺิพาชกาน   เอว   พฺยากเรยฺยาถ   เย  เต   
สมณพฺราหฺมณา   จกฺขุวิ ฺเยฺเยสุ   รูเปสุ  วีตราคา  วีตโทสา  วีตโมหา   
อชฺฌตฺต   วูปสนฺตจิตฺตา   สมจริย   จรนฺติ   กาเยน   วาจาย   มนสา   
เอวรูปา    สมณพฺราหฺมณา    สกฺกาตพฺพา    ครุกาตพฺพา   มาเนตพฺพา   
ปูเชตพฺพา   ต   กิสฺส   เหตุ   มยมฺป   หิ   จกฺขุวิ ฺเยฺเยสุ   รูเปสุ   
อวีตราคา     อวีตโทสา     อวีตโมหา     อชฌฺตฺต    อวูปสนฺตจิตฺตา   
สมวิสม   จราม   กาเยน  วาจาย  มนสา  เตสนฺโน  สมจริยมฺป  เหต   
อุตฺตรึ   ปสฺสต   ตสฺมา   เต   โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา   สกฺกาตพฺพา   
ครุกาตพฺพา   มาเนตพฺพา   ปูเชตพฺพา   ฯ   เย   เต  สมณพฺราหฺมณา   
โสตวิ ฺเยฺเยสุ  สทฺเทสุ  ...  ฆานวิ ฺเยฺเยสุ  คนฺเธสุ  ...  ชิวฺหา-   
วิ ฺเยฺเยสุ รเสสุ ... กายวิ ฺเยฺเยสุ โผฏพฺเพสุ ... มโนวิ ฺเยฺเยสุ    
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ธมฺเมสุ    วีตราคา    วีตโทสา    วีตโมหา   อชฺฌตฺต   วูปสนฺตจิตฺตา   
สมจริย   จรนฺติ   กาเยน   วาจาย   มนสา  เอวรูปา  สมณพฺราหฺมณา   
สกฺกาตพฺพา      ครุกาตพฺพา      มาเนตพฺพา      ปูเชตพฺพา     ต   
กิสฺส  เหตุ  มยมฺป  ห ิ มโนวิ ฺเยฺเยสุ  ธมฺเมสุ  อวีตราคา  อวีตโทสา   
อวีตโมหา    อชฺฌตฺต    อวูปสนฺตจิตฺตา    สมวิสม    จราม   กาเยน   
วาจาย   มนสา   เตสนฺโน   สมจริยมปฺ   เหต  อุตฺตรึ  ปสฺสต  ตสฺมา   
เต   โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา   สกฺกาตพฺพา   ครุกาตพฺพา  มาเนตพฺพา   
ปูเชตพฺพาติ   ฯ   เอว   ปุฏา  ตุเมฺห  คหปตโย  เตส  อ ฺติตฺถิยาน   
ปริพฺพาชกาน เอว พฺยากเรยฺยาถ ฯ   
     [๘๓๕]  สเจ  ๑  เต  คหปตโย  อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา เอว   
ปุจฺเฉยฺยุ   เก   ปนายสฺมนตฺาน   อาการา  เก  อนฺวยา  เยน  ตุเมฺห   
อายสฺมนฺโต   เอว   วเทถ   อทฺธา   เต  อายสฺมนฺโต  วีตราคา  วา   
ราควินยาย   วา  ปฏิปนฺนา  วีตโทสา  วา  โทสวินยาย  วา  ปฏิปนฺนา   
วีตโมหา   วา   โมหวินยาย   วา   ปฏิปนฺนาติ   เอว  ปุฏา  ตุเมฺห   
คหปตโย   เตส   อ ฺติตฺถิยาน   ปรพฺิพาชกาน   เอว   พฺยากเรยฺยาถ   
ตถา   ห ิ  เต   อายสฺมนฺโต   อร ฺวนปตฺถานิ   ปนฺตานิ  เสนาสนานิ   
ปฏิเสวนฺติ   นตฺถิ   โข   ปน   ตตฺถ   ตถารูปา  จกฺขุวิ ฺเยฺยา  รูปา   
เย   ทิสฺวา   ทิสฺวา   อภิรเมยฺยุ   นตฺถิ   โข   ปน  ตตฺถ  ตถารูปา   
โสตวิ ฺเยฺยา   สทฺทา   เย   สุตฺวา   สตฺุวา   อภิรเมยฺยุ  นตฺถ ิ โข   
ปน   ตตฺถ   ตถารูปา  ฆานวิ ฺเยฺยา  คนฺธา  เย  ฆายิตฺวา  ฆายิตฺวา   
#๑ โป. สเจ โว ฯ ม. สเจ ปน โว ฯ    
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อภิรเมยฺยุ   นตฺถิ   โข   ปน   ตตฺถ  ตถารูปา  ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา  รสา   
เย   สายิตฺวา   สายิตฺวา  อภิรเมยฺยุ  นตฺถิ  โข  ปน  ตตฺถ  ตถารูปา   
กายวิ ฺเยฺยา   โผฏพฺพา   เย   ผุสิตฺวา   ผุสิตฺวา  อภิรเมยฺยุ  อิเม   
โข   โน   อาวุโส   อาการา  อิเม  อนฺวยา  เยน  มย  อายสฺมนฺเต   
เอว   วเทม   อทฺธา   เต   อายสฺมนฺโต  วีตราคา  วา  ราควินยาย   
วา   ปฏิปนฺนา   วีตโทสา   วา  โทสวินยาย  วา  ปฏปินฺนา  วีตโมหา   
วา   โมหวินยาย   วา  ปฏปินฺนาติ  ฯ  เอว  ปุฏา  ตุเมฺห  คหปตโย   
เตส อ ฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน เอว พฺยากเรยฺยาถาติ ฯ   
     [๘๓๖]  เอว  วุตฺเต  นครวินฺเทยฺยกา  พฺราหฺมณคหปติกา  ภควนฺต   
เอตทโวจุ   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม  อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม  เสยฺยถาป   
โภ   โคตม   นิกฺกุชฺชิต   วา   อุกฺกชฺุเชยยฺ   ปฏิจฺฉนฺน  วา  วิวเรยฺย   
มูฬฺหสฺส  วา  มคฺค  อาจิกฺเขยฺย  อนฺธกาเร  วา  เตลปชฺโชต  ธาเรยยฺ   
จกฺขุมนฺโต  รูปานิ  ทกฺขนฺตีติ  เอวเมว  โภตา  โคตเมน อเนกปริยาเยน   
ธมฺโม    ปกาสิโต    เอเต   มย   ภวนฺต   โคตม   สรณ   คจฺฉาม   
ธมฺม ฺจ    ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ    อุปาสเก    โน    ภว   โคตโม   ธาเรตุ   
อชฺชตคฺเค ปาณุเปเต สรณงฺคเตติ ฯ   
               นครวินฺเทยฺยสุตฺต นิฏ ิต อฏม ฯ   
                      ___________    
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                    ปณฺฑปาตปาริสุทฺธิสุตฺต   
     [๘๓๗]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
เวฬุวเน  กลนฺทกนิวาเป  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต สายณฺหสมย   
ปฏิสลลฺานา    วุฏ ิโต    เยน    ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสทีิ   ฯ   เอกมนฺต  นิสินฺน  โข   
อายสฺมนฺต    สารีปุตฺต   ภควา   เอตทโวจ   วิปฺปสนนฺานิ   โข   เต   
สารีปุตฺต   อินฺทฺริยานิ  ปริสุทฺโธ  ฉวิวณฺโณ  ปรโิยทาโต  กตเมน  [๑]   
ตฺว   สารีปุตฺต   วิหาเรน  เอตรหิ  พหุล  วิหรสีติ  ฯ  สุ ฺตาวิหาเรน   
โข อห ภนฺเต เอตรหิ พหุล วิหรามีติ ฯ   
     [๘๓๘]   สาธุ   สาธุ   สารีปุตฺต   มหาปุริสวิหาเรน   กริ  ตฺว   
สารีปุตฺต   เอตรหิ   พหุล   วิหรสิ   มหาปุริสวิหาโร   เหส  สารปีุตฺต   
ยทิท   สุ ฺตา   ฯ   ตสฺมาติห   สารีปตฺุต   ภิกฺขุ   สเจ  อากงฺเขยฺย   
สุ ฺตาวิหาเรน  [๒]  พหุล  วิหเรยฺยนฺติ  เตน  สารีปุตฺต  ภิกฺขุนา อิติ   
ปฏิส ฺจิกฺขิตพฺพ    เยน    จาห    มคฺเคน    คาม   ปณฺฑาย   ปาวิสึ   
ยสฺมิ ฺจ   ปเทเส   ปณฺฑาย  อจรึ  เยน  จ  มคฺเคน  คามโต  ปณฺฑาย   
ปฏิกฺกมึ   อตฺถิ   น ุ  โข   เม  ตตฺถ  จกขฺุวิ ฺเยฺเยสุ  รูเปส ุ ฉนฺโท   
วา   ราโค   วา  โทโส  วา  โมโห  วา  ปฏิฆ  วาป  เจตโสติ  ฯ   
สเจ   สารีปุตฺต   ภิกฺขุ   ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว  ชานาติ  เยน  จาห   
มคฺเคน   คาม   ปณฺฑาย   ปาวิสึ   ยสฺมิ ฺจ   ปเทเส   ปณฺฑาย  อจรึ   
#๑ ม. เอตฺถนฺตเร โขสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๒ ยุ. เอตฺถนตฺเร เอตรหิ อิติ ทิสฺสติ ฯ    
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เยน   จ   มคฺเคน   คามโต   ปณฺฑาย   ปฏิกฺกมึ   อตฺถ ิ  เม  ตตฺถ   
จกฺขุวิ ฺเยฺเยสุ   รูเปสุ   ฉนฺโท  วา  ราโค  วา  โทโส  วา  โมโห   
วา   ปฏิฆ   วาป   เจตโสติ   เตน   สารปีุตฺต   ภิกฺขุนา   เตสเยว   
ปาปกาน   อกุสลาน   ธมมฺาน   ปหานาย   วายมิตพฺพ   ฯ  สเจ  ปน   
สารีปุตฺต   ภิกฺขุ   ปจฺจเวกฺขมาโน  เอว  ชานาติ  เยน  จาห  มคฺเคน   
คาม   ปณฺฑาย   ปาวิสึ   ยสฺมิ ฺจ   ปเทเส   ปณฺฑาย  อจรึ  เยน  จ   
มคฺเคน   คามโต   ปณฺฑาย  ปฏิกกฺมึ  นตฺถิ  เม  ตตฺถ  จกฺขุวิ ฺเยฺเยสุ   
รูเปสุ   ฉนฺโท   วา   ราโค   วา   โทโส   วา  โมโห  วา  ปฏิฆ   
วาป   เจตโสติ   เตน  สารีปุตฺต  ภิกฺขุนา  เตเนว  ปติปามุชฺเชน  ๑   
วิหาตพฺพ อโหรตฺตานุสิกฺขินา กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ   
     [๘๓๙]  ปุน  จปร  สารีปุตฺต  ภิกฺขุนา  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขิตพฺพ  เยน   
จาห   มคฺเคน   คาม   ปณฺฑาย   ปาวิสึ   ยสฺมิ ฺจ   ปเทเส  ปณฺฑาย   
อจรึ   เยน   จ   มคฺเคน   คามโต  ปณฺฑาย  ปฏิกกฺมึ  อตฺถิ  น ุ โข   
เม  ตตฺถ  โสตวิ ฺเยฺเยสุ  สทฺเทสุ  ...  ฆานวิ ฺเยฺเยสุ คนฺเธสุ ...   
ชิวฺหาวิ ฺเยฺเยสุ   รเสสุ   ...   กายวิ ฺเยฺเยสุ   โผฏพฺเพสุ  ...   
มโนวิ ฺเยฺเยสุ  ธมฺเมสุ  ฉนฺโท  วา  ราโค  วา  โทโส วา โมโห วา   
ปฏิฆ   วาป   เจตโสติ   ฯ   สเจ   สารีปตฺุต  ภิกฺขุ  ปจฺจเวกฺขมาโน   
เอว   ชานาติ   เยน   จาห  มคฺเคน  คาม  ปณฺฑาย  ปาวิสึ  ยสฺมิ ฺจ   
ปเทเส   ปณฺฑาย   อจรึ  เยน  จ  มคฺเคน  คามโต  ปณฺฑาย  ปฏกิฺกมึ   
อตฺถิ   เม   ตตฺถ   มโนวิ ฺเยฺเยสุ  ธมฺเมสุ  ฉนฺโท  วา  ราโค  วา   
#๑ ม. สพฺพตฺถ ปติปาโมชฺเชน ฯ    
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โทโส   วา   โมโห   วา   ปฏิฆ   วาป   เจตโสติ  เตน  สารีปุตฺต   
ภิกฺขุนา  เตสเยว  ปาปกาน  อกุสลาน  ธมฺมาน  ปหานาย  วายมิตพฺพ ฯ   
สเจ    ปน    สารีปุตฺต    ภิกฺขุ    ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ   
เยน   จาห  มคฺเคน  คาม  ปณฺฑาย  ปาวิสึ  ยสฺมิ ฺจ  ปเทเส  ปณฺฑาย   
อจรึ   เยน   จ  มคฺเคน  คามโต  ปณฺฑาย  ปฏิกฺกมึ  นตฺถิ  เม  ตตฺถ   
มโนวิ ฺเยฺเยสุ   ธมฺเมสุ  ฉนฺโท  วา  ราโค  วา  โทโส  วา  โมโห   
วา    ปฏิฆ   วาป   เจตโสติ   เตน   สารีปุตฺต   ภิกฺขุนา   เตเนว   
ปติปามุชฺเชน วิหาตพฺพ อโหรตฺตานุสิกฺขินา กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ   
     [๘๔๐]   ปุน   จปร   สารีปุตฺต   ภิกฺขุนา   อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขิตพฺพ   
ปหีนา   นุ   โข   เม   ป ฺจ   กามคุณาติ  ฯ  สเจ  สารีปุตฺต  ภิกฺขุ   
ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ  อปฺปหีนา  โข  เม  ป ฺจ  กามคุณาติ   
เตน   สารีปตฺุต  ภิกฺขุนา  ป ฺจนฺน  กามคุณาน  ปหานาย  วายมิตพฺพ  ฯ   
สเจ   ปน   สารีปุตฺต   ภิกขฺุ   ปจฺจเวกฺขมาโน  เอว  ชานาติ  ปหีนา   
โข    เม   ป ฺจ   กามคุณาติ   เตน   สารีปุตฺต   ภิกขฺุนา   เตเนว   
ปติปามุชฺเชน วิหาตพฺพ อโหรตฺตานุสิกฺขินา กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ   
     [๘๔๑]   ปุน   จปร   สารีปุตฺต   ภิกฺขุนา   อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขิตพฺพ   
ปหีนา   นุ   โข   เม   ป ฺจ   นีวรณาติ   ฯ  สเจ  สารีปุตฺต  ภิกฺขุ   
ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ   อปฺปหีนา  โข  เม  ป ฺจ  นีวรณาติ   
เตน   สารีปตฺุต   ภิกฺขุนา  ป ฺจนฺน  นีวรณาน  ปหานาย  วายมิตพฺพ  ฯ   
สเจ   ปน   สารีปุตฺต   ภิกขฺุ   ปจฺจเวกฺขมาโน  เอว  ชานาติ  ปหีนา    
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โข    เม    ป ฺจ   นีวรณาติ   เตน   สารีปุตฺต   ภิกฺขุนา   เตเนว   
ปติปามุชฺเชน วิหาตพฺพ อโหรตฺตานุสิกฺขินา กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ   
     [๘๔๒]   ปุน   จปร   สารีปุตฺต   ภิกฺขุนา   อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขิตพฺพ   
ปริ ฺาตา   นุ   โข   เม   ป ฺจุปาทานกฺขนฺธาติ   ฯ  สเจ  สารีปุตฺต   
ภิกฺขุ    ปจฺจเวกฺขมาโน    เอว    ชานาติ   อปริ ฺาตา   โข   เม   
ป ฺจุปาทานกฺขนฺธาติ  เตน  สารีปุตฺต  ภิกฺขุนา  ป ฺจนฺน  อุปาทานกฺขนฺธาน   
ปริ ฺาย     วายมิตพฺพ     ฯ     สเจ    ปน    สารีปตฺุต    ภิกฺขุ   
ปจฺจเวกฺขมาโน  เอว  ชานาติ  ปริ ฺาตา  โข  เม ป ฺจุปาทานกฺขนฺธาติ   
เตน     สารีปตฺุต    ภิกฺขุนา    เตเนว    ปติปามุชฺเชน    วิหาตพฺพ   
อโหรตฺตานุสิกฺขินา กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ   
     [๘๔๓]   ปุน   จปร   สารีปุตฺต   ภิกฺขุนา   อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขิตพฺพ   
ภาวิตา   นุ   โข   เม   จตฺตาโร  สติปฏานาติ  ฯ  สเจ  สารีปุตฺต   
ภิกฺขุ   ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ  อภาวิตา  โข  เม  จตฺตาโร   
สติปฏานาติ   เตน  สารีปุตฺต  ภิกฺขุนา  จตุนฺน  สติปฏานาน  ภาวนาย   
วายมิตพฺพ  ฯ  สเจ  ปน  สารีปุตฺต  ภิกฺขุ  ปจฺจเวกฺขมาโน เอว ชานาติ   
ภาวิตา   โข   เม   จตฺตาโร  สติปฏานาติ  เตน  สารีปุตฺต  ภิกฺขุนา   
เตเนว ปติปามุชฺเชน วิหาตพฺพ อโหรตฺตานุสิกฺขินา กุสเลสุ ธมเฺมสุ ฯ   
     [๘๔๔]   ปุน   จปร   สารีปุตฺต   ภิกฺขุนา   อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขิตพฺพ   
ภาวิตา   นุ   โข   เม  จตฺตาโร  สมฺมปปฺธานาติ  ฯ  สเจ  สารีปุตฺต   
ภิกฺขุ   ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ  อภาวิตา  โข  เม  จตฺตาโร    
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สมฺมปฺปธานาติ    เตน    สารีปุตฺต   ภิกฺขุนา   จตุนฺน   สมฺมปฺปธานาน   
ภาวนาย   วายมิตพฺพ   ฯ  สเจ  ปน  สารีปุตฺต  ภิกฺขุ  ปจฺจเวกฺขมาโน   
เอว   ชานาติ   ภาวิตา   โข   เม   จตฺตาโร  สมฺมปปฺธานาติ  เตน   
สารีปุตฺต   ภิกฺขุนา  เตเนว  ปติปามุชฺเชน  วิหาตพฺพ  อโหรตฺตานุสิกฺขินา   
กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ   
     [๘๔๕]   ปุน   จปร   สารีปุตฺต   ภิกฺขุนา   อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขิตพฺพ   
ภาวิตา   นุ   โข   เม   จตฺตาโร   อิทฺธิปาทาติ  ฯ  สเจ  สารีปุตฺต   
ภิกฺขุ   ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ  อภาวิตา  โข  เม  จตฺตาโร   
อิทฺธิปาทาติ   เตน   สารีปตฺุต   ภิกฺขุนา  จตุนฺน  อิทธฺิปาทาน  ภาวนาย   
วายมิตพฺพ   ฯ   สเจ   ปน   สารีปุตฺต   ภิกฺขุ  ปจฺจเวกฺขมาโน  เอว   
ชานาติ   ภาวิตา   โข   เม   จตฺตาโร  อิทฺธิปาทาติ  เตน  สารีปุตฺต   
ภิกฺขุนา   เตเนว   ปติปามชฺุเชน  วิหาตพฺพ  อโหรตตฺานุสิกฺขินา  กุสเลสุ   
ธมฺเมสุ ฯ   
     [๘๔๖]   ปุน   จปร   สารีปุตฺต   ภิกฺขุนา   อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขิตพฺพ   
ภาวิตา   นุ   โข   เม   ป ฺจินฺทฺริยานีติ   ฯ   สเจ  สารีปุตฺต  ภิกฺขุ   
ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ   อภาวิตานิ  โข  เม  ป ฺจินฺทฺริยานีติ   
เตน   สารีปตฺุต  ภิกฺขุนา  ป ฺจนฺน  อินฺทฺริยาน  ภาวนาย  วายมิตพฺพ  ฯ   
สเจ   ปน   สารีปุตฺต  ภิกฺขุ  ปจฺจเวกฺขมาโน  เอว  ชานาติ  ภาวิตานิ   
โข    เม    ป ฺจินฺทฺริยานีติ    เตน    สารีปุตฺต   ภิกขฺุนา   เตเนว   
ปติปามุชฺเชน วิหาตพฺพ อโหรตฺตานุสิกฺขินา กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ    
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     [๘๔๗]   ปุน   จปร   สารีปุตฺต   ภิกฺขุนา   อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขิตพฺพ   
ภาวิตานิ   นุ   โข   เม   ป ฺจ   พลานีติ  ฯ  สเจ  สารีปุตฺต  ภิกฺขุ   
ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ   อภาวิตานิ  โข  เม  ป ฺจ  พลานีติ   
เตน   สารีปตฺุต   ภิกฺขุนา   ป ฺจนฺน   พลาน  ภาวนาย  วายมิตพฺพ  ฯญ   
สเจ   ปน   สารีปุตฺต  ภิกฺขุ  ปจฺจเวกฺขมาโน  เอว  ชานาติ  ภาวิตานิ   
โข    เม    ป ฺจ    พลานติี   เตน   สารีปุตฺต   ภิกฺขุนา   เตเนว   
ปติปามุชฺเชน วิหาตพฺพ อโหรตฺตานุสิกฺขินา กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ   
     [๘๔๘]   ปุน   จปร   สารีปุตฺต   ภิกฺขุนา   อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขิตพฺพ   
ภาวิตา   นุ   โข   เม  สตฺต  โพชฺฌงฺคาติ  ฯ  สเจ  สารีปุตฺต  ภิกฺขุ   
ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว  ชานาติ  อภาวิตา  โข  เม  สตฺต  โพชฺฌงฺคาติ   
เตน     สารีปตฺุต     ภิกฺขุนา    สตฺตนฺน    โพชฺฌงฺคาน    ภาวนาย   
วายมิตพฺพ  ฯ  สเจ  ปน  สารีปุตฺต  ภิกฺขุ  ปจฺจเวกฺขมาโน เอว ชานาติ   
ภาวิตา  โข  เม  สตฺต  โพชฺฌงฺคาติ  เตน  สารีปุตฺต  ภิกฺขุนา  เตเนว   
ปติปามุชฺเชน วิหาตพฺพ อโหรตฺตานุสิกฺขินา กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ   
     [๘๔๙]   ปุน   จปร   สารีปุตฺต   ภิกฺขุนา   อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขิตพฺพ   
ภาวิโต   นุ  โข  เม  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโคติ  ฯ  สเจ  สารีปุตฺต   
ภิกฺขุ    ปจฺจเวกฺขมาโน    เอว    ชานาติ    อภาวิโต    โข   เม   
อริโย    อฏงฺคิโก    มคฺโคติ   เตน   สารีปุตฺต   ภิกขฺุนา   อริยสสฺ   
อฏงฺคิกสฺส   มคฺคสฺส   ภาวนาย   วายมิตพฺพ  ฯ  สเจ  ปน  สารปีุตฺต   
ภิกฺขุ   ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ   ภาวิโต   โข   เม  อรโิย    
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อฏงฺคิโก   มคฺโคติ   เตน   สารีปุตฺต  ภิกฺขุนา  เตเนว  ปติปามุชฺเชน   
วิหาตพฺพ อโหรตฺตานุสิกฺขินา กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ   
     [๘๕๐]   ปุน   จปร   สารีปุตฺต   ภิกฺขุนา   อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขิตพฺพ   
ภาวิตา   นุ  โข  เม  สมโถ  จ  วิปสฺสนา  จาติ  ฯ  สเจ  สารีปุตฺต   
ภิกฺขุ   ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ   อภาวิตา   โข  เม  สมโถ   
จ    วิปสฺสนา    จาติ    เตน   สารีปุตฺต   ภิกฺขุนา   สมถวิปสฺสนาน   
ภาวนาย   วายมิตพฺพ   ฯ  สเจ  ปน  สารีปุตฺต  ภิกฺขุ  ปจฺจเวกฺขมาโน   
เอว   ชานาติ   ภาวิตา   โข  เม  สมโถ  จ  วิปสฺสนา  จาติ  เตน   
สารีปุตฺต   ภิกฺขุนา  เตเนว  ปติปามุชฺเชน  วิหาตพฺพ  อโหรตฺตานุสิกฺขินา   
กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ   
     [๘๕๑]   ปุน   จปร   สารีปุตฺต   ภิกฺขุนา   อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขิตพฺพ   
สจฺฉิกตา   นุ   โข  เม  วิชชฺา  จ  วิมุตฺติ  จาติ  ฯ  สเจ  สารีปุตฺต   
ภิกฺขุ   ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ   อสจฺฉิกตา  โข  เม  วิชฺชา   
จ   วิมุตฺติ   จาติ  เตน  สารีปุตฺต  ภิกฺขุนา  วิชฺชาย  จ  วิมุตฺติยา  จ   
สจฺฉิกิริยาย  วายมิตพฺพ  ฯ  สเจ  ปน  สารีปุตฺต  ภิกฺขุ  ปจฺจเวกฺขมาโน   
เอว    ชานาติ    สจฺฉิกตา    โข    เม    วิชฺชา    จ    วิมุตฺติ   
จาติ   เตน   สารีปุตฺต   ภิกฺขุนา   เตเนว   ปติปามุชเฺชน   วิหาตพฺพ   
อโหรตฺตานุสิกฺขินา กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ   
     [๘๕๒]   เย   ห ิ  เกจิ   สารีปุตฺต   อตีตมทฺธาน  สมณา  วา   
พฺราหฺมณา    วา    ปณฺฑปาต    ปริโสเธสุ   สพฺเพ   เต   เอวเมว    
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ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปณฺฑปาต  ปริโสเธสุ  ฯ  เย ๑ หิ เกจิ   
สารีปุตฺต   อนาคตมทฺธาน   สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา   ปณฺฑปาต   
ปริโสเธสฺสนฺติ   สพฺเพ   เต   เอวเมว  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
ปณฺฑปาต   ปริโสเธสฺสนฺติ   ฯ   เย  ๒  หิ  เกจิ  สารีปุตฺต  เอตรหิ   
สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา   ปณฺฑปาต   ปริโสเธนฺติ   สพฺเพ  เต   
เอวเมว   ปจฺจเวกฺขิตฺวา   ปจฺจเวกฺขิตฺวา   ปณฺฑปาต   ปริโสเธนฺติ  ฯ   
ตสฺมาติห   ๓  โว  สารีปตฺุต  สิกฺขิตพฺพ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
ปณฺฑปาต ปริโสเธสฺสามาติ เอว ฺหิ โว สารีปุตฺต สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา   อตฺตมโน   อายสฺมา   สารีปตฺุโต   ภควโต   
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ   
              ปณฺฑปาตปาริสุทฺธิสุตฺต นิฏ ิต นวม ฯ   
                       ___________   
#๑-๒ ม. ย.ุ เยป หิ เกจิ ฯ  ๓ ยุ. เตนหิ โว สารีปุตฺต เอว สิกฺขิตพฺพ ฯ   
#ม. ตสฺมาติห สารีปุตฺต ฯ    
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                     อินฺทฺริยภาวนาสุตฺต   
     [๘๕๓]   เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  ภควา  กชฺชงฺคลาย  วิหรติ   
เวฬุวเน ๑ ฯ อถ โข อุตฺตโร มาณโว ปาราสิริยนฺเตวาสี ๒ เยน ภควา   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ภควตา    สทฺธึ   สมโฺมทิ   สมฺโมทนีย   
กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
     [๘๕๔]  เอกมนฺต  นิสนิฺน  โข  อุตฺตร  มาณว  ปาราสิริยนฺเตวาสึ   
ภควา   เอตทโวจ   เทเสติ  อุตฺตร  ปาราสิริโย  พฺราหฺมโณ  สาวกาน   
อินฺทฺริยภาวนนฺติ   ฯ   เทเสติ   โภ   โคตม   ปาราสิริโย  พฺราหฺมโณ   
สาวกาน  อินฺทฺริยภาวนนฺติ  ฯ  ยถากถ  [๓] อุตฺตร เทเสติ ปาราสิริโย   
พฺราหฺมโณ   สาวกาน   อินฺทฺริยภาวนนฺติ   ฯ  อิธ  โภ  โคตม  จกฺขุนา   
รูป   น   ปสสฺติ   โสเตน  สทฺท  น  สณุาตีติ  เอว  โข  โภ  โคตม   
เทเสติ    ปาราสิริโย    พฺราหฺมโณ   สาวกาน   อินฺทรฺิยภาวนนฺติ   ฯ   
เอว   สนฺเต   โข   อุตฺตร   อนฺโธ   ภาวิตินฺทฺริโย   ภวิสฺสติ  พธิโร   
ภาวิตินฺทฺริโย    ภวิสฺสติ    ยถา    ปาราสิริยสฺส   พฺราหฺมณสฺส   วจน   
อนฺโธ   หิ   อุตฺตร   จกฺขุนา   รูป  น  ปสฺสติ  พธิโร  โสเตน  สทฺท   
น   สุณาตีติ   ฯ   เอว   วุตฺเต  อุตฺตโร  มาณโว  ปาราสิริยนฺเตวาสี   
ตุณฺหีภูโต      มงฺกุภูโต     ปตฺตกฺขนฺโธ     อโธมโุข     ปชฺฌายนฺโต   
อปฺปฏิภาโณ นิสีทิ ฯ   
     [๘๕๕]   อถ   โข   ภควา   อุตฺตร  มาณว  ปาราสิริยนฺเตวาสึ   
#๑ ม. สุเวฬวุเน ม. มุเขลวุเน ฯ  ๒ ม. ปาราสิวิ ... ฯ  ๓ ม. ยุ.   
#เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท อตฺถิ ฯ    
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ตุณฺหีภูต    มงฺกุภูต    ปตฺตกฺขนฺธ    อโธมุข    ปชฌฺายนฺต   อปปฺฏิภาณ   
วิทิตฺวา    อายสฺมนฺต   อานนฺท   อามนฺเตสิ   อ ฺถา   โข   อานนฺท   
เทเสติ  ปาราสิริโย  พฺราหฺมโณ  จ  สาวกาน  อินฺทฺรยิภาวน  อ ฺถา จ   
ปน  ๑  อริยสฺส  วินเย อนุตฺตรา อินฺทฺริยภาวนา โหตีติ ฯ เอตสฺส ภควา   
กาโล   เอตสฺส   สุคต   กาโล   ย  ภควา  อริยสฺส  วินเย  อนุตฺตร   
อินฺทฺริยภาวน   เทเสยฺย   ภควโต   สุตฺวา   ภิกฺขู   ธาเรสฺสนฺตีติ   ฯ   
เตนหานนฺท   สุณาหิ   สาธุก  มนสิกโรหิ  ภาสิสฺสามีติ  ฯ  เอวมฺภนฺเตติ   
โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ   
     [๘๕๖]   ภควา   เอตทโวจ   กถ ฺจ   อานนฺท  อริยสฺส  วินเย   
อนุตฺตรา   อินฺทฺริยภาวนา   โหติ   ฯ  อิธานนฺท  ภิกขฺุโน  จกฺขุนา  รูป   
ทิสฺวา     อุปปฺชฺชติ     มนาป     อุปฺปชชฺติ     อมนาป    อุปฺปชชฺติ   
มนาปามนาป   ฯ  โส  เอว  ปชานาติ  อุปฺปนฺน  โข  เม  อิท  มนาป   
อุปฺปนฺน    อมนาป    อุปฺปนฺน    มนาปามนาป    ต ฺจ   โข   สงฺขต   
โอฬาริก    ปฏิจฺจ    สมุปปฺนฺน    เอต   สนฺต   เอต   ปณีต   ยทิท   
อุเปกฺขาติ   ฯ   ตสฺส   ต  อุปฺปนฺน  มนาป  อุปฺปนฺน  อมนาป  อุปฺปนฺน   
มนาปามนาป   นิรุชฌฺติ   อุเปกฺขา   สณฺาติ   ฯ   เสยฺยถาป  อานนฺท   
จกฺขุมา    ปุรโิส   อุมฺมิเลตฺวา   วา   นมิฺมิเลยฺย   นมิฺมิเลตฺวา   วา   
อุมฺมิเลยฺย   เอวเมว   โข   อานนฺท   ยสฺสกสฺสจิ   เอว   สีฆ  เอว   
ตุวฏ   เอว   อปฺปกสิเรน   อุปฺปนฺน  มนาป  อุปฺปนฺน  อมนาป  อุปฺปนฺน   
มนาปามนาป    นิรชฺุฌติ    อุเปกฺขา    สณฺาติ    อย    วุจฺจตานนฺท   
#๑ โป. ม. จ ปนานนฺท ฯ    
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อริยสฺส วินเย อนุตฺตรา อินฺทฺริยภาวนา จกฺขุวิ ฺเยฺเยสุ รูเปสุ ฯ   
     [๘๕๗]   ปุน   จปร   อานนฺท   ภิกขฺุโน  โสเตน  สทฺท  สุตฺวา   
อุปชฺชติ    มนาป   อุปฺปชชฺติ   อมนาป   อุปฺปชฺชติ   มนาปามนาป   ฯ   
โส   เอว   ปชานาติ   อุปปฺนฺน   โข   เม   อิท   มนาป   อุปฺปนนฺ   
อมนาป    อุปฺปนฺน    มนาปามนาป    ต ฺจ   โข   สงฺขต   โอฬาริก   
ปฏิจฺจ   สมุปปฺนฺน   เอต   สนฺต   เอต   ปณีต   ยทิท  อุเปกฺขาติ  ฯ   
ตสฺส   ต   อุปฺปนฺน   มนาป   อุปฺปนนฺ  อมนาป  อุปฺปนฺน  มนาปามนาป   
นิรุชฺฌติ    อุเปกฺขา    สณฺาติ    ฯ    เสยฺยถาป   อานนฺท   พลวาด   
ปุริโส   อปฺปกสิเรน   ๑   อจฺฉริก  ปหเรยฺย  เอวเมว  โข  อานนฺท   
ยสฺสกสฺสจิ   เอว   สีฆ   เอว   ตุวฏ   เอว   อปฺปกสิเรน   อุปฺปนนฺ   
มนาป   อุปฺปนฺน   อมนาป   อุปฺปนฺน   มนาปามนาป  นิรชฺุฌติ  อุเปกฺขา   
สณฺาติ   อย   วุจฺจตานนฺท   อริยสฺส  วินเย  อนุตฺตรา  อินฺทฺริยภาวนา   
โสตวิ ฺเยฺเยสุ สทฺเทสุ ฯ   
     [๘๕๘]   ปุน   จปร  อานนฺท  ภิกฺขุโน  ฆาเนน  คนฺธ  ฆายิตฺวา   
อุปฺปชฺชติ   มนาป   อุปฺปชฺชติ   อมนาป   อุปฺปชฺชติ   มนาปามนาป   ฯ   
โส   เอว   ปชานาติ   อุปปฺนฺน   โข   เม   อิท   มนาป   อุปฺปนนฺ   
อมนาป    อุปฺปนฺน    นนาปามนาป    ต ฺจ   โข   สงฺขต   โอฬาริก   
ปฏิจฺจ   สมุปปฺนฺน   เอต   สนฺต   เอต   ปณีต   ยทิท  อุเปกฺขาติ  ฯ   
ตสฺส   ต   อุปฺปนฺน   มนาป   อุปฺปนนฺ  อมนาป  อุปฺปนฺน  มนาปามนาป   
นิรุชฺฌติ   อุเปกฺขา   สณฺาติ   ฯ  เสยฺยถาป  อานนฺท  อีสกโปเณ  ๒   
#๑ ม. อปฺปกสิเรเนว อจฺฉร ฯ  ๒ ม. อีสกโปเณ ฯ    



สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสก - หนาท่ี 543 

ปทุมินิปตฺเต   ๑   อุทกผุสติานิ   ปวตฺตนฺติ  น  สณฺนฺติ  เอวเมว  โข   
อานนฺท   ยสสฺกสฺสจิ   เอว   สีฆ   เอว   ตุวฏ   เอว   อปฺปกสิเรน   
อุปฺปนฺน   มนาป   อุปฺปนฺน   อมนาป   อุปฺปนฺน   มนาปามนาป  นิรชฺุฌติ   
อุเปกฺขา    สณฺาติ   อย   วุจฺจตานนฺท   อริยสฺส   วินเย   อนุตฺตรา   
อินฺทฺริยภาวนา ฆานวิ ฺเยฺเยสุ คนฺเธสุ ฯ   
     [๘๕๙]   ปุน   จปร   อานนฺท  ภิกฺขุโน  ชิวฺหาย  รส  สายิตฺวา   
อุปฺปชฺชติ   มนาป   อุปฺปชฺชติ   อมนาป   อุปฺปชฺชติ   มนาปามนาป   ฯ   
โส   เอว  ปชานาติ  อุปฺปนฺน  โข  เม  อิท  มนาป  อุปฺปนฺน  อมนาป   
อุปฺปนฺน    มนาปามนาป    ต ฺจ    โข    สงฺขต   โอฬาริก   ปฏิจฺจ   
สมุปฺปนฺน   เอต   สนฺต   เอต   ปณีต   ยทิท   อุเปกฺขาติ   ฯ  ตสสฺ   
ต    อุปฺปนฺน    มนาป    อุปฺปนฺน   อมนาป   อุปฺปนฺน   มนาปามนาป   
นิรุชฺฌติ   อุเปกฺขา   สณฺาติ   ฯ   เสยฺยถาป  อานนฺท  พลวา  ปุรโิส   
ชิวฺหคฺเค   เขฬปณฺฑ   สยูหิตฺวา   อปฺปกสิเรน  วมฺเมยฺย  ๒  เอวเมว   
โข   อานนฺท   ยสฺสกสฺสจิ   เอว  สีฆ  เอว  ตุวฏ  เอว  อปฺปกสิเรน   
อุปฺปนฺน   มนาป   อุปฺปนฺน   อมนาป   อุปฺปนฺน   มนาปามนาป  นิรชฺุฌติ   
อุเปกฺขา    สณฺาติ   อย   วุจฺจตานนฺท   อริยสฺส   วินเย   อนุตฺตรา   
อินฺทฺริยภาวนา ชิวฺหาวิ ฺเยฺเยสุ รเสสุ ฯ   
     [๘๖๐]  ปนุ  จปร  อานนฺท  ภิกฺขุโน  กาเยน  โผฏพฺพ  ผุสิตฺวา   
อุปฺปชฺชติ   มนาป   อุปฺปชฺชติ   อมนาป   อุปฺปชฺชติ   มนาปามนาป   ฯ   
โส   เอว  ปชานาติ  อุปฺปนฺน  โข  เม  อิท  มนาป  อุปฺปนฺน  อมนาป   
#๑ ม. ปทุมปลาเส ฯ  ๒ ม. ย.ุ วเมยฺย ฯ    
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อุปฺปนฺน    มนาปามนาป    ต ฺจ    โข    สงฺขต   โอฬาริก   ปฏิจฺจ   
สมุปฺปนฺน   เอต   สนฺต   เอต   ปณีต  ยทิท  อุเปกฺขาติ  ฯ  ตสฺส  ต   
อุปฺปนฺน   มนาป   อุปฺปนฺน   อมนาป   อุปฺปนฺน   มนาปามนาป  นิรชฺุฌติ   
อุเปกฺขา   สณฺาติ   ฯ   เสยฺยถาป  อานนฺท  พลวา  ปุริโส  สมฺมิ ฺชิต   
วา   พาห   ปสาเรยฺย   ปสาริต   วา   พาห  สมฺมิ ฺเชยฺย  เอวเมว   
โข   อานนฺท   ยสฺสกสฺสจิ   เอว  สีฆ  เอว  ตุวฏ  เอว  อปฺปกสิเรน   
อุปฺปนฺน   มนาป   อุปฺปนฺน   อมนาป   อุปฺปนฺน   มนาปามนาป  นิรชฺุฌติ   
อุเปกฺขา    สณฺาติ   อย   วุจฺจตานนฺท   อริยสฺส   วินเย   อนุตฺตรา   
อินฺทฺริยภาวนา กายวิ ฺเยฺเยสุ โผฏพฺเพสุ ฯ   
     [๘๖๑]   ปุน   จปร   อานนฺท   ภิกขฺุโน  มนสา  ธมฺม  วิ ฺาย   
อุปฺปชฺชติ   มนาป   อุปฺปชฺชติ   อมนาป   อุปฺปชฺชติ   มนาปามนาป   ฯ   
โส   เอว  ปชานาติ  อุปฺปนฺน  โข  เม  อิท  มนาป  อุปฺปนฺน  อมนาป   
อุปฺปนฺน    มนาปามนาป    ต ฺจ    โข    สงฺขต   โอฬาริก   ปฏิจฺจ   
สมุปฺปนฺน   เอต   สนฺต   เอต   ปณีต   ยทิท   อุเปกฺขาติ   ฯ  ตสสฺ   
ต    อุปฺปนฺน    มนาป    อุปฺปนฺน   อมนาป   อุปฺปนฺน   มนาปามนาป   
นิรุชฺฌติ   อุเปกฺขา   สณฺาติ   ฯ   เสยฺยถาป  อานนฺท  พลวา  ปุรโิส   
ทิวส   สนฺตตฺเต   อโยกฏาเห   ๑  เทฺว  วา  ตีณิ  วา  อุทกผุสิตานิ   
นิปาเตยฺย   ทนฺโธ   อานนฺท   อุทกผุสิตาน   นิปาโต   อถ   โข   ต   
ขิปฺปเมว   ปริกฺขย   ปริยาทาน   คจฺเฉยฺย   เอวเมว   โข   อานนฺท   
ยสฺสกสฺสจิ   เอว  สีฆ  เอว  ตุวฏ  เอว  อปฺปกสิเรน  อุปฺปนฺน  มนาป   
#๑ ยุ. อโยถาเล. ฯ    
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อุปฺปนฺน    อมนาป    อุปฺปนฺน    มนาปามนาป    นิรุชฺฌติ    อุเปกฺขา   
สณฺาติ   อย   วุจฺจตานนฺท   อริยสฺส  วินเย  อนุตฺตรา  อินฺทฺริยภาวนา   
มโนวิ ฺเยฺเยสุ    ธมฺเมสุ    ฯ    เอว    โข    อานนฺท   อริยสฺส   
วินเย อนุตฺตรา อินฺทฺริยภาวนา โหติ ฯ   
     [๘๖๒]   กถ ฺจานนฺท   เสโข   โหติ   ปาฏิปโท   ฯ  อิธานนฺท   
ภิกฺขุโน   จกฺขุนา   รูป   ทสิฺวา   อุปฺปชชฺติ  มนาป  อุปฺปชฺชติ  อมนาป   
อุปฺปชฺชติ  มนาปามนาป  ฯ  โส  เตน  อุปฺปนฺเนน  มนาเปน  อุปฺปนฺเนน   
อมนาเปน   อุปฺปนฺเนน   มนาปามนาเปน  อฏฏิยติ  หรายติ  ชิคุจฺฉติ  ฯ   
โสเตน  สททฺ  สุตฺวา  ...  ฆาเนน  คนฺธ  ฆายิตฺวา  ... ชิวฺหาย รส   
สายิตฺวา  ...  กาเยน  โผฏพฺพ  ผุสิตฺวา  ...  มนสา  ธมฺม วิ ฺาย   
อุปฺปชฺชติ   มนาป   อุปฺปชฺชติ   อมนาป   อุปฺปชฺชติ   มนาปามนาป   ฯ   
โส   เตน   อุปฺปนฺเนน   มนาเปน   อุปฺปนฺเนน  อมนาเปน  อุปฺปนฺเนน   
มนาปามนาเปน  อฏฏิยติ  หรายติ  ชิคุจฺฉติ  ฯ  เอว  ๑  โข  อานนฺท   
เสโข โหติ ปาฏิปโท ฯ   
     [๘๖๓]   กถ ฺจานนฺท   อริโย  โหติ  ภาวิตินฺทฺริโย  ฯ  อิธานนฺท   
ภิกฺขุโน   จกฺขุนา   รูป   ทสิฺวา   อุปฺปชชฺติ  มนาป  อุปฺปชฺชติ  อมนาป   
อุปฺปชฺชติ  มนาปามนาป  ฯ  โส  สเจ  อากงฺขติ ปฏิกฺกูเล อปฺปฏกิฺกูลส ฺ ี   
วิหเรยฺยนฺติ      อปฺปฏิกฺกลูส ฺ ี     ตตฺถ     วิหรติ     ฯ     สเจ   
อากงฺขติ     อปฺปฏิกฺกูเล    ปฏิกฺกูลส ฺ ี    วิหเรยฺยนฺติ    ปฏิกกฺลูส ฺ ี   
ตตฺถ  วิหรติ  ฯ  สเจ อากงฺขติ ปฏิกฺกูเล จ อปฺปฏกิกฺูเล จ อปฺปฏกิฺกูลส ฺ ี   
#๑ ยุ. เอวเมว โข ฯ    
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วิหเรยฺยนฺติ      อปฺปฏิกฺกลูส ฺ ี     ตตฺถ     วิหรติ     ฯ     สเจ   
อากงฺขติ   อปฺปฏิกฺกูเล   จ   ปฏิกฺกูเล   จ   ปฏิกฺกลูส ฺ ี  วิหเรยฺยนฺติ   
ปฏิกฺกูลส ฺ ี    ตตฺถ    วิหรติ    ฯ    สเจ    อากงฺขติ   ปฏิกฺกลู ฺจ   
อปฺปฏิกฺกูล ฺจ    ตทุภย   อภินิวชฺเชตฺวา   อุเปกขฺโก   วิหเรยฺย   สโต   
สมฺปชาโนติ อุเปกฺขโก ตตฺถ วิหรติ สโต สมฺปชาโน ฯ   
     [๘๖๔]  ปุน  จปร  อานนฺท  ภิกฺขุโน  โสเตน  สทฺท  สุตฺวา ...   
ฆาเนน  คนฺธ  ฆายิตฺวา ... ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ... กาเยน โผฏพฺพ   
ผุสิตฺวา   ...   มนสา   ธมฺม   วิ ฺาย   อุปฺปชฺชติ  มนาป  อุปฺปชชฺติ   
อมนาป   อุปปฺชฺชติ   มนาปามนาป   ฯ  โส  สเจ  อากงฺขติ  ปฏิกกฺูเล   
อปฺปฏิกฺกูลส ฺ ี    วิหเรยยฺนฺติ    อปฺปฏิกฺกูลส ฺ ี    ตตฺถ    วิหรติ   ฯ   
สเจ   อากงฺขติ   อปฺปฏิกฺกเูล   ปฏิกกฺูลส ฺ ี   วิหเรยฺยนฺติ  ปฏกิกฺูลส ฺ ี   
ตตฺถ   วิหรติ   ฯ   สเจ   อากงฺขติ   ปฏกิฺกูเล   จ  อปฺปฏิกฺกูเล  จ   
อปฺปฏิกฺกูลส ฺ ี    วิหเรยยฺนฺติ    อปฺปฏิกฺกูลส ฺ ี    ตตฺถ    วิหรติ   ฯ   
สเจ    อากงฺขติ    อปฺปฏิกกฺูเล    จ    ปฏิกฺกูเล   จ   ปฏิกฺกูลส ฺ ี   
วิหเรยฺยนฺติ   ปฏิกฺกูลส ฺ ี  ตตฺถ  วิหรติ  ฯ  สเจ  อากงฺขติ  ปฏกิฺกูล ฺจ   
อปฺปฏิกฺกูล ฺจ    ตทุภย    ๑   อภินิวชฺเชตฺวา   อุเปกฺขโก   วิหเรยฺย   
สโต   สมฺปชาโนติ   อุเปกขฺโก   ตตฺถ   วิหรติ   สโต  สมฺปชาโน  ฯ   
เอว โข อานนฺท อริโย โหติ ภาวิตินฺทฺริโย ฯ}   
     [๘๖๕]  อิติ  โข  อานนฺท  เทสิตา  มยา อริยสฺส วินเย อนุตฺตราต   
อินฺทฺริยภาวนา  เทสิโต  เสโข  ปาฏิปโท  เทสิโต  อริโย  ภาวิตินฺทฺริโย   
#๑ ม. ตทุภยมฺป ฯ    
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ย     ๑    อานนฺท    สตฺถารา    กรณีย    สาวกาน    หิเตสินา   
อนุกมฺปเกน   อนุกมฺป   อุปาทาย  กต  โว  ต  มยา  เอตานิ  อานนฺท   
รุกฺขมูลานิ    เอตานิ    สุ ฺาคารานิ    ฌายถานนฺท   มา   ปมาทตฺถ   
มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ อย โว อมฺหาก อนุสาสนีติ ฯ   
     อิทมโวจ    ภควา    อตฺตมโน   อายสฺมา   อานนฺโท   ภควโต   
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ   
                อินฺทฺริยภาวนาสุตฺต นิฏ ิต ทสม ฯ   
                          สฬายตนวคฺโค ป ฺจโม ฯ   
                                ________   
                                ตสฺสทฺุทาน   
                 อนาถปณฺฑิโก ฉนฺโน     ปณฺุโณ นนฺทกราหุโล   
                 ฉฉกฺก สฬายตนิก       นครวินฺเทยฺย สุทฺธิโก   
                 อินฺทฺริยภาวนา จาป     วคฺโค โอตฺตรป ฺจโม ฯ   
                           อุปริปณฺณาสก นิฏ ิต ฯ   
                              ___________   
#๑ โป. ม. ยุ. ย โข ฯ   


