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                        สุตฺตนฺตปฏเก องฺคุตฺตรนิกายสฺส          
                                 จตุตฺโถ ภาโค     
                                  __________    
                                  สตฺตกนิปาโต     
        นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ      
                                 ปมปณฺณาสโก    
                                 ธนวคฺโค ปโม     
        [๑]   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ    
เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  ตตฺร  โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ    
ภิกฺขโวติ   ฯ   ภทนฺเตติ   เต   ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ  ภควา     
เอตทโวจ   สตฺตหิ   ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  สพฺรหฺมจารีน            
อปฺปโย   จ  โหติ  อมนาโป  จ  อครุ  จ  อภาวนีโย  จ  ฯ  กตเมหิ    
สตฺตหิ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ลาภกาโม  จ  โหติ  สกกฺารกาโม จ [๑]    
อนว ฺตฺติกาโม  จ  [๑]  อหิรโิก  จ  [๑] อโนตฺตปฺป จ ปาปจฺโฉ จ    
มิจฺฉาทิฏ ิ  จ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  สตฺตหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ         
สพฺรหฺมจารีน  อปฺปโย  จ โหติ อมนาโป จ อครุ จ อภาวนีโย จ ฯ สตฺตหิ     
ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  สพฺรหฺมจารีน  ปโย จ โหติ มนาโป            
#๑ ม. โหติ ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุป ฯ     
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จ   คร ุ จ  ภาวนีโย  จ  ฯ  กตเมหิ  สตฺตหิ  อิธ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  น     
ลาภกาโม  จ โหติ น สกฺการกาโม  จ [๑] น อนว ฺตฺติกาโม จ หิรีมา     
จ   โอตฺตปฺป   จ   อปฺปจฺโฉ  จ  สมฺมาทิฏ ิ  จ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว            
สตฺตหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  สพฺรหฺมจารีน  ปโย  จ โหติ มนาโป            
จ ครุ จ ภาวนีโย จาติ ฯ           
     [๒]   สตฺตหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  สพฺรหฺมจารีน            
อปฺปโย   จ  โหติ  อมนาโป  จ  อครุ  จ  อภาวนีโย  จ  ฯ  กตเมหิ    
สตฺตหิ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   ลาภกาโม  จ  โหติ  สกฺการกาโม  จ    
อนว ฺตฺติกาโม   จ  อหิริโก  จ  อโนตฺตปฺป  จ  อิสฺสุกี  จ  มจฺฉรี  จ            
อิเมหิ   โข  ภิกฺขเว  สตฺตหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  สพฺรหฺมจารีน          
อปฺปโย   จ   โหติ  อมนาโป  จ  อครุ  จ  อภาวนีโย  จ  ฯ  สตฺตหิ     
ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  สพฺรหฺมจารีน  ปโย จ โหติ มนาโป            
จ   คร ุ จ  ภาวนีโย  จ  ฯ  กตเมหิ  สตฺตหิ  อิธ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  น     
ลาภกาโม  จ  โหติ  น  สกกฺารกาโม  จ  น  อนว ฺตฺติกาโม จ หิรีมา     
จ   โอตฺตปฺป   จ   อนิสฺสุกี   จ   อมจฺฉรี   จ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว             
สตฺตหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  สพฺรหฺมจารีน  ปโย  จ โหติ มนาโป            
จ ครุ จ ภาวนีโย จาติ ฯ           
     [๓]   สตฺติมานิ   ภิกฺขเว   พลานิ  ฯ  กตมานิ  สตฺต  สทฺธาพล    
วิริยพล   หิรพีล   โอตฺตปฺปพล   สติพล   สมาธิพล   ป ฺาพล   อิมานิ         
โข ภิกฺขเว สตฺต พลานีติ ฯ        
#๑ ม. โหติ ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุป ฯ     
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         สทฺธาพล วิริยพล ๑        หิร ี๒ โอตฺตปฺปย พล     
         สติพล สมาธิพล ๓          ป ฺา เว สตฺตม พล    
         เอเตหิ พลวา ภิกฺขุ         สุข ชีวติ ปณฺฑิโต     
         โยนิโส วิจิเน ธมฺม         ป ฺายตฺถ วิปสฺสติ     
         ปชฺโชตสฺเสว นิพฺพาน        วิโมกฺโข โหติ เจตโสติ ฯ     
     [๔]   สตฺติมานิ   ภิกฺขเว   พลานิ  ฯ  กตมานิ  สตฺต  สทฺธาพล    
วิริยพล   หิรพีล   โอตฺตปฺปพล  สติพล  สมาธิพล  ป ฺาพล  ฯ  กตม ฺจ          
ภิกฺขเว   สทธฺาพล   อิธ   ภิกฺขเว  อริยสาวโก  สทฺโธ  โหติ  สททฺหติ    
ตถาคตสฺส   โพธึ   อิติป   โส   ภควา   อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ฯเปฯ    
สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สทฺธาพล ฯ          
กตม ฺจ   ภิกฺขเว   วิริยพล   อิธ   ภิกฺขเว  อริยสาวโก  อารทฺธวิรโิย             
วิหรติ   อกุสลาน   ธมฺมาน   ปหานาย   กุสลาน  ธมฺมาน  อุปสมฺปทาย    
ถามวา   ทฬหฺปรกฺกโม   อนิกฺขิตฺตธุโร   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ  อิท  วุจฺจติ          
ภิกฺขเว  วิริยพล  ฯ  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  หิรีพล  อิธ  ภิกฺขเว อริยสาวโก           
หิรีมา   โหติ   หิริยติ   กายทุจฺจริเตน   วจีทุจฺจริเตน   มโนทุจฺจริเตน          
หิริยติ   ปาปกาน  อกุสลาน  ธมฺมาน  สมาปตฺติยา  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว         
หิรีพล   ฯ   กตม ฺจ   ภิกฺขเว  โอตฺตปฺปพล  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก             
โอตฺตปฺป  โหติ  โอตฺตปฺปติ  กายทุจฺจริเตน  วจีทุจฺจริเตน  มโนทุจฺจริเตน         
โอตฺตปฺปติ     ปาปกาน    อกุสลาน    ธมฺมาน    สมาปตฺติยา    อิท    
วุจฺจติ  ภิกฺขเว  โอตฺตปฺปพล  ฯ  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  สติพล  อิธ  ภิกฺขเว          
#๑ ม. วีริย ฺจ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ สี. ยุ. หิริ ฯ  ๓ ม. สมาธิ จ ฯ เอวมุปริป ฯ      
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อริยสาวโก  สติมา  โหติ  ปรเมน  สติเนปกฺเกน  สมนฺนาคโต  จิรกตมฺป     
จิรภาสิตมฺป   สริตา   อนุสฺสริตา   อิท   วุจฺจติ   ภิกขฺเว   สติพล  ฯ         
กตม ฺจ   ภิกฺขเว   สมาธิพล   อิธ   ภิกฺขเว   อริยสาวโก   วิวิจฺเจว    
กาเมหิ   ฯเปฯ  จตุตฺถ  ฌาน  อุปสมฺปชชฺ  วิหรติ  อิท  วุจฺจติ  ภิกขฺเว         
สมาธิพล   ฯ   กตม ฺจ   ภิกฺขเว  ป ฺาพล  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก     
ป ฺวา    โหติ    อุทยตฺถคามินิยา    ป ฺาย   สมนฺนาคโต   อริยาย     
นิพฺเพธิกาย   สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ป ฺาพล  ฯ        
อิมานิ โข ภิกฺขเว สตฺต พลานีติ ฯ     
         สทฺธาพล วิริยพล           หิรี โอตฺตปฺปย พล    
         สติพล สมาธิพล            ป ฺา เว สตฺตม พล    
         เอเตหิ พลวา ภิกฺขุ         สุข ชีวติ ปณฺฑิโต     
         โยนิโส วิจิเน ธมฺม         ป ฺายตฺถ วิปสฺสติ     
         ปชฺโชตสฺเสว นิพฺพาน        วิโมกฺโข โหติ เจตโสติ ฯ     
     [๕]   สตฺติมานิ   ภิกฺขเว   ธนานิ  ฯ  กตมานิ  สตฺต  สทฺธาธน    
สีลธน   หิรีธน   โอตฺตปฺปธน   สุตธน   จาคธน  ป ฺาธน  อิมานิ  โข           
ภิกฺขเว สตฺต ธนานีติ ฯ           
          สทฺธาธน สีลธน            หิร ีโอตฺตปฺปย ธน     
          สุตธน ฺจ จาโค จ          ป ฺา เว สตฺตม ธน    
          ยสฺส เอตา ธนา อตฺถิ       อิตฺถิยา ปุริสสฺส วา    
          อทฬิทโฺทติ ต อาหุ          อโมฆ ตสฺส ชีวิต ฯ      
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          ตสฺมา สทฺธ ฺจ สีล ฺจ        ปสาท ธมฺมทสฺสน    
          อนุยุ ฺเชถ เมธาวี          สร พุทฺธานสาสนนฺติ ฯ    
     [๖]   สตฺติมานิ   ภิกฺขเว   ธนานิ  ฯ  กตมานิ  สตฺต  สทฺธาธน    
สีลธน   หิรีธน   โอตฺตปฺปธน   สุตธน   จาคธน  ป ฺาธน  ฯ  กตม ฺจ            
ภิกฺขเว   สทธฺาธน   อิธ   ภิกฺขเว  อริยสาวโก  สทฺโธ  โหติ  สททฺหติ    
ตถาคตสฺส   โพธึ   อิติป   โส   ภควา   อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ฯเปฯ    
พุทฺโธ   ภควาติ   อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สทฺธาธน  ฯ  กตม ฺจ  ภิกฺขเว           
สีลธน  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  ปาณาติปาตา  ปฏิวิรโต  โหติ  ฯเปฯ    
สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา    ปฏิวิรโต   โหติ   อิท   วุจฺจติ   ภิกฺขเว             
สีลธน   ฯ  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  หิรีธน  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  หริีมา            
โหติ   หิริยติ   กายทุจฺจริเตน   วจีทุจฺจริเตน   มโนทุจฺจริเตน   หิริยติ         
ปาปกาน    อกุสลาน   ธมมฺาน   สมาปตฺติยา   อิท   วุจฺจติ   ภิกฺขเว            
หิรีธน   ฯ   กตม ฺจ   ภิกฺขเว  โอตฺตปฺปธน  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก             
โอตฺตปฺป  โหติ  โอตฺตปฺปติ  กายทุจฺจริเตน  วจีทุจฺจริเตน  มโนทุจฺจริเตน         
โอตฺตปฺปติ      ปาปกาน      อกุสลาน      ธมฺมาน     สมาปตฺติยา    
อิท   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   โอตฺตปฺปธน   ฯ   กตม ฺจ   ภิกฺขเว   สุตธน           
อิธ   ภิกฺขเว   อริยสาวโก  พหุสฺสุโต  โหติ  สุตธโร  สุตสนฺนิจโย  เย    
เต   ธมฺมา   อาทิกลฺยาณา   มชฺเฌกลฺยาณา  ปริโยสานกลฺยาณา  สาตฺถ     
สพฺย ฺชน   เกวลปริปุณฺณ   ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   อภิวทนฺติ  ตถารูปาสฺส      
ธมฺมา   พหุสสฺุตา   โหนฺติ   ธตา   วจสา   ปริจิตา   มนสานุเปกฺขิตา      
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ทิฏ ิยา   สุปปฺฏิวิทฺธา   อิท   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   สุตธน   ฯ   กตม ฺจ        
ภิกฺขเว   จาคธน  อิธ  ภิกขฺเว  อริยสาวโก  วิคตมลมจฺเฉเรน  เจตสา     
อคาร   อชฺฌาวสติ   มุตฺตจาโค   ปยตปาณิ   โวสฺสคฺครโต   ยาจโยโค    
ทานสวิภาครโต   อิท   วุจฺจติ   ภิกฺขเว  จาคธน  ฯ  กตม ฺจ  ภิกฺขเว             
ป ฺาธน    อิธ    ภิกฺขเว    อริยสาวโก    ป ฺวา   โหติ   ฯเปฯ    
สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา   อิท   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   ป ฺาธน   ฯ  อิมานิ         
โข ภิกฺขเว สตฺต ธนานีติ ฯ        
          สทฺธาธน สีลธน            หิร ีโอตฺตปฺปย ธน     
          สุตธน ฺจ จาโค จ          ป ฺา เว สตฺตม ธน    
          ยสสฺ เอตา ธนา อตฺถิ       อิตฺถิยา ปุริสสฺส วา    
          อทฬิทโฺทติ ต อาหุ          อโมฆ ตสฺส ชีวิต ฯ     
          ตสฺมา สทฺธ ฺจ สีล ฺจ        ปสาท ธมฺมทสฺสน    
          อนุยุ ฺเชถ เมธาวี          สร พุทฺธานสาสนนฺติ ฯ    
     [๗]  อถ  โข  อุคฺโค  ราชมหามตฺโต  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ    
อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสทีิ  เอกมนฺต  นิสินฺโน        
โข  อุคฺโค  ราชมหามตฺโต  ภควนฺต  เอตทโวจ  อจฺฉริย  ภนฺเต  อพฺภุต    
ภนฺเต   ยาว  อฑฺโฒจาย  ภนฺเต  มิคาโร  โรหเณยฺโย  ยาว  มหทฺธโน     
ยาว  มหาโภโคติ  ฯ  กิ ฺจ  ๑  อฑฺโฒ ปนุคฺค มิคาโร โรหเณยฺโย กิ ฺจ    
มหทฺธโน  กิ ฺจ  มหาโภโคติ  ฯ  สต  ภนฺเต  สหสฺสานิ ๒ หิร ฺสฺส โก     
ปน   วาโท  รูปยสฺสาติ  ฯ  อตฺถ ิ โข  เอต  อุคฺค  ธน  เนต  นตฺถติี            
#๑ ม. กีว ฯ   ๒ สี. สหสฺสาน ฯ ม. สตสหสฺสาน ฯ            
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วทามิ  ต ฺจ  โข  เอต  อุคฺค  ธน  สาธารณ  อคฺคินา  อุทเกน  ราชหูิ    
โจเรหิ   อปปฺเยหิ   ทายาเทหิ   ฯ   สตฺต  โข  อิมานิ  อุคฺค  ธนานิ     
อสาธารณานิ  อคฺคินา  อุทเกน  ราชูห ิ โจเรหิ  อปฺปเยหิ  ทายาเทหิ ฯ     
กตมานิ   สตฺต   สทฺธาธน  สลีธน  หิรธีน  โอตฺตปฺปธน  สุตธน  จาคธน           
ป ฺาธน   อิมานิ   โข   อุคฺค   สตฺต   ธนานิ  อสาธารณานิ  อคฺคินา     
อุทเกน ราชหูิ โจเรหิ อปฺปเยหิ ทายาเทหีติ ฯ    
          สทฺธาธน สีลธน            หิร ีโอตฺตปฺปย ธน     
          สุตธน ฺจ จาโค จ          ป ฺา เว สตฺตม ธน    
          ยสฺส เอตา ธนา อตฺถิ       อิตฺถิยา ปุริสสฺส วา    
          ส เว มหทฺธโน โลเก       อเชยฺโย เทวมานุเส ฯ     
          ตสฺมา สทฺธ ฺจ สีล ฺจ        ปสาท ธมฺมทสฺสน    
          อนุยุ ฺเชถ เมธาวี          สร พุทฺธานสาสนนฺติ ฯ    
        [๘]    สตฺติมานิ   ภิกฺขเว   ส ฺโชนานิ   ฯ   กตมานิ   สตฺต     
อนุนยส ฺโชน     ปฏฆิส ฺโชน     ทฏิ ิส ฺโชน     วิจิกิจฺฉาส ฺโชน         
มานส ฺโชน   ภวราคส ฺโชน   อวิชฺชาส ฺโชน   อิมานิ  โข  ภิกฺขเว    
สตฺต ส ฺโชนานีติ ฯ    
     [๙]  สตฺตนฺน  ภิกฺขเว ส ฺโชนาน ปหานาย สมุจฺเฉทาย พฺรหฺมจริย             
วุสฺสติ     ฯ     กตเมส    สตฺตนฺน    อนนุยส ฺโชนสฺส    ปหานาย    
สมุจฺเฉทาย  พฺรหฺมจริย  วุสฺสติ  ปฏิฆส ฺโชนสฺส  ฯเปฯ  ทิฏ ิส ฺโชนสฺส         
วิจิกิจฺฉาส ฺโชนสฺส         มานส ฺโชนสฺส        ภวราคส ฺโชนสฺส     
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อวิชฺชาส ฺโชนสฺส       ปหานาย       สมุจฺเฉทาย       พฺรหฺมจรยิ    
วุสฺสติ  อิเมส  โข  ภิกฺขเว  สตฺตนฺน  ส ฺโชนาน  ปหานาย สมุจฺเฉทาย            
พฺรหฺมจริย   วุสฺสติ   ฯ   ยโต   โข  ภิกขฺเว  ภิกฺขุโน  อนุนยส ฺโชน           
ปหีน  โหติ  อุจฺฉินฺนมูล  ตาลาวตฺถุกต  อนภาว  กต  อายตึ อนุปฺปาทธมฺม       
ปฏิฆส ฺโชน       ฯเปฯ       ทิฏ ิส ฺโชน       วิจิกิจฺฉาส ฺโชน            
มานส ฺโชน     ภวราคส ฺโชน     อวิชฺชาส ฺโชน    ปหนี    โหติ     
อุจฺฉินฺนมูล   ตาลาวตฺถุกต   อนภาว   กต   อายตึ   อนุปฺปาทธมฺม  อย         
วุจฺจติ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อจฺเฉชฺชิ   ๑   ตณฺห   วิวตฺตยิ   ส ฺโชน        
สมฺมามานาภิสมยา อนฺตมกาสิ ทุกฺขสฺสาติ ฯ    
     [๑๐]   สตฺติมานิ   ภิกฺขเว   ส ฺโชนานิ   ฯ   กตมานิ   สตฺต     
อนุนยส ฺโชน     ปฏฆิส ฺโชน     ทฏิ ิส ฺโชน     วิจิกิจฺฉาส ฺโชน   
มานส ฺโชน     อิสฺสาส ฺโชน     มจฺฉริยส ฺโชน     อิมานิ    โข    
ภิกฺขเว สตฺต ส ฺโชนานีติ ฯ      
                                  ธนวคฺโค ปโม ฯ    
                                    ตสฺสุทฺทาน     
         เทวฺปย ฺจ ๒ พล ธน       (สขิตฺต ฺเจว วิตฺถต)    
         อุคฺคส ฺโชน ฺเจว ๓        ปหานมจฺฉริเยน ๔ จาติ ฯ    
                                _________________    
                                 อนุสยวคฺโค ทุติโย    
     [๑๑]  สตฺติเม  ภิกฺขเว  อนุสยา  ฯ  กตเม สตฺต กามราคานุสโย     
#๑ ม. อจฺเฉจฺฉิ ฯ เอวมุปริป ฯ   ๒ ม. เทฺว ปยานิ ฯ   ๓ ม. อุคฺค ฯ    
#๔ ม. ปหาน ฯ     
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ปฏิฆานุสโย   ทฏิานุสโย   วิจิกิจฺฉานุสโย   มานานุสโย  ภวราคานุสโย    
อวิชฺชานุสโย อิเม โข ภิกขฺเว สตฺต อนุสยาติ ฯ    
     [๑๒]  สตฺตนฺน  ภิกฺขเว  อนุสยาน ปหานาย สมุจฺเฉทาย พฺรหฺมจริย   
วุสฺสติ   ฯ   กตเมส  สตฺตนฺน  กามราคานุสยสฺส  ปหานาย  สมุจฺเฉทาย     
พฺรหฺมจริย   วุสฺสติ  ปฏิฆานุสยสฺส  ฯเปฯ  ทฏิานุสยสฺส  วิจิกจฺิฉานุสยสฺส   
มานานุสยสฺส       ภวราคานุสยสฺส      อวิชฺชานุสยสฺส      ปหานาย    
สมุจฺเฉทาย  พฺรหฺมจริย  วุสฺสติ  อิเมส  โข  ภิกฺขเว  สตฺตนฺน  อนุสยาน   
ปหานาย  สมุจฺเฉทาย  พฺรหฺมจริย  วุสสฺติ  ฯ  ยโต  โข ภิกฺขเว ภิกฺขุโน     
กามราคานุสโย   ปหีโน   โหติ   อุจฺฉินฺนมูโล   ตาลาวตฺถุกโต  อนภาว     
กโต    อายตึ    อนุปฺปาทธมฺโม    ปฏิฆานุสโย   ฯเปฯ   ทิฏานุสโย     
วิจิกิจฺฉานุสโย   มานานุสโย  ภวราคานุสโย  อวิชชฺานุสโย  ปหีโน  โหติ    
อุจฺฉินฺนมูโล   ตาลาวตฺถุกโต  อนภาว  กโต  อายตึ  อนุปฺปาทธมฺโม  อย             
วุจฺจติ    ภิกฺขเว    ภิกฺขุ    อชฺเฉชฺชิ    ตณฺห    วิวตฺตยิ   ส ฺโชน        
สมฺมามานาภิสมยา อนฺตมกาสิ ทุกฺขสฺสาติ ฯ    
     [๑๓]   สตฺตหิ   ภิกฺขเว   องฺเคหิ  สมนฺนาคต  กุล  อนุปคนฺตฺวา             
วา  นาล  อุปคนฺตุ  อุปคนฺตฺวา  วา  นาล  นิสีทิตุ  ๑ ฯ กตเมหิ สตฺตหิ           
น  มนาเปน  ปจฺจุฏเนฺติ  น  มนาเปน  อภิวาเทนฺติ  น มนาเปน อาสน     
เทนฺติ  สนฺตมสฺส  ปริคูหนฺติ  พหุกมฺห ิ ๒  โถก  เทนฺติ  ปณีตมฺหิ ๓  ลูข       
เทนฺติ   อสกกฺจฺจ   เทนฺติ   โน  สกฺกจฺจ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  สตฺตหิ          
องฺเคหิ   สมนฺนาคต   กุล  อนุปคนฺตฺวา  วา  นาล  อุปคนฺตุ  อุปคนฺตฺวา          
#๑ ม. อุปนิสทีิตุ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ ม. พหุกมฺป ฯ เอวมุปริป ฯ     
#๓ ม. ปณีตมฺป ฯ เอวมุปริป ฯ     
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วา  นาล  นิสทีิตุ  ฯ  สตฺตหิ  ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคต กุล อนุปคนฺตฺวา        
วา    อล   อุปคนฺตุ   อุปคนฺตฺวา   วา   อล   นิสีทิตุ   ฯ   กตเมหิ             
สตฺตหิ    มนาเปน    ปจฺจุฏเนฺติ   มนาเปน   อภิวาเทนฺติ   มนาเปน    
อาสน   เทนฺติ  สนฺตมสฺส  น  ปริคูหนฺติ  พหุกมฺห ิ พหุก  เทนฺติ  ปณีตมฺหิ       
ปณีต   เทนฺติ   สกฺกจฺจ   เทนฺติ   โน  อสกฺกจฺจ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว          
สตฺตหิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคต   กุล   อนุปคนฺตฺวา   วา   อล  อุปคนฺตุ           
อุปคนฺตฺวา วา อล นิสีทิตุนฺติ ฯ     
     [๑๔]   สตฺติเม   ภิกฺขเว   ปุคฺคลา   อาหุเนยฺยา   ปาหุเนยฺยา    
ทกฺขิเณยฺยา    อ ฺชลกิรณียา    อนุตฺตร    ปุ ฺกฺเขตฺต    โลกสฺส   ฯ           
กตเม      สตฺต     อุภโตภาควิมุตฺโต     ป ฺาวิมุตฺโต     กายสกฺขิ     
ทิฏ ิปฺปตฺโต  สทฺธาวิมุตฺโต  ธมฺมานุสารี  สทฺธานุสารี  อิเม  โข  ภิกฺขเว        
สตฺต   ปุคฺคลา   อาหุเนยฺยา   ปาหุเนยฺยา   ทกฺขิเณยฺยา  อ ฺชลิกรณียา             
อนุตฺตร ปุ ฺกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ฯ     
     [๑๕]   สตฺติเม  ภิกฺขเว  อุทกูปมา  ปุคฺคลา  สนฺโต  สวิชฺชมานา    
โลกสฺม ึ ฯ  กตเม  สตฺต  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  สกึ นิมคฺุโค             
นิมุคฺโค   ว   โหติ  อิธ  ปน  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  อุมฺมุชชฺิตฺวา          
นิมุชฺชติ   อิธ   ปน   ภิกฺขเว   เอกจฺโจ   ปุคฺคโล  อุมมฺุชฺชิตฺวา   ิโต         
โหติ   อิธ   ปน   ภิกฺขเว   เอกจฺโจ   ปคฺุคโล  อุมฺมชฺุชิตฺวา  วิปสฺสติ          
วิโลเกติ   อิธ   ปน   ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  ปคฺุคโล  อุมมฺุชฺชิตฺวา  ปตรติ           
อิธ  ปน  ภิกขฺเว  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  อุมฺมุชฺชิตฺวา  ปติคาธปฺปตฺโต  โหติ           
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อิธ  ปน  ภิกขฺเว  เอกจฺโจ ปุคฺคโล อุมมฺุชฺชิตฺวา ติณฺโณ โหติ ปารคโต ๑           
ถเล   ติฏติ   พฺราหฺมโณ   ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ปุคฺคโล  สกึ  นิมุคฺโค            
นิมุคฺโค   ว  โหติ  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  สมนฺนาคโต  โหติ    
เอกนฺตกาฬเกหิ   อกุสเลห ิ  ธมฺเมหิ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ปุคฺคโล  สกึ    
นิมุคฺโค   นิมคฺุโค   ว  โหติ  ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ปุคฺคโล  อุมฺมุชชฺิตฺวา        
นิมุชฺชติ   อิธ   ภิกฺขเว   เอกจฺโจ   ปุคฺคโล   อุมฺมชฺุชติ  สาธุ  สทธฺา         
กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  สาธุ  หิรี  สาธุ  โอตฺตปฺป  สาธุ  วิริย  สาธุ  ป ฺา         
กุสเลสุ   ธมฺเมสูติ   ตสฺส   สา   สทฺธา   เนว   ติฏติ  โน  วฑฺฒติ    
หายติเยว   ตสฺส  สา  หิรี  ตสฺส  ต  โอตฺตปฺป  ตสฺส  ต  วิริย  ตสสฺ           
สา   ป ฺา  เนว  ติฏติ  โน  วฑฺฒติ  หายติเยว  เอว  โข  ภิกฺขเว    
ปุคฺคโล  อุมมฺุชฺชิตฺวา  นมิุชฺชติ  ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ปุคฺคโล  อุมฺมุชฺชิตฺวา   
 ิโต   โหติ   อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  อุมฺมุชชฺติ  สาธุ  สทฺธา           
กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  สาธุ  หิรี  สาธุ  โอตฺตปฺป  สาธุ  วิริย  สาธุ  ป ฺา         
กุสเลสุ   ธมฺเมสูติ  ตสฺส  สา  สทฺธา  เนว  หายติ  โน  วฑฺฒติ   ิตา     
โหติ   ตสฺส   สา   หิรี   ตสฺส   ต  โอตฺตปฺป  ตสฺส  ต  วิริย  ตสฺส           
สา  ป ฺา  เนว  หายติ  โน  วฑฺฒติ   ิตา  โหติ  เอว  โข  ภิกฺขเว     
ปุคฺคโล   อุมฺมุชฺชิตฺวา    ิโต   โหติ   ฯ   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ปุคฺคโล           
อุมฺมุชฺชิตฺวา  วิปสฺสติ  วิโลเกติ  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ ปุคฺคโล อุมฺมุชฺชติ    
สาธุ  สทฺธา  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  สาธุ  หิรี  สาธุ  โอตฺตปฺป  สาธุ  วิริย         
สาธุ   ป ฺา   กุสเลสุ   ธมฺเมสูติ   โส  ติณฺณ  ส ฺโชนาน  ปรกิฺขยา            
#๑ ม. ปารงฺคโต ฯ เอวมุปริป ฯ     
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โสตาปนฺโน   โหติ   อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมโฺพธิปรายโน  เอว  โข     
ภิกฺขเว   ปุคฺคโล   อุมฺมุชชฺิตฺวา  วิปสฺสติ  วิโลเกติ  ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว        
ปุคฺคโล  อุมมฺุชฺชิตฺวา  ปตรติ  อิธ  ภิกขฺเว  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  อุมฺมุชฺชติ      
สาธุ  สทฺธา  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  สาธุ  หิรี  สาธุ  โอตฺตปฺป  สาธุ  วิริย         
สาธุ   ป ฺา   กุสเลสุ   ธมฺเมสูติ   โส  ติณฺณ  ส ฺโชนาน  ปรกิฺขยา            
ราคโทสโมหาน  ตนุตฺตา  สกทาคามี  โหติ  สกิเทว  อิม โลก อาคนฺตฺวา     
ทุกฺขสฺสนฺต  กโรติ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ปคฺุคโล  อุมฺมชฺุชิตฺวา  ปตรติ  ฯ        
กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ปุคฺคโล   อุมฺมุชฺชิตฺวา   ปติคาธปฺปตฺโต   โหติ   อิธ          
ภิกฺขเว   เอกจฺโจ   ปุคฺคโล  อุมฺมุชฺชติ  สาธุ  สทฺธา  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ          
สาธุ  หิรี  สาธุ  โอตฺตปฺป  สาธุ  วิริย  สาธุ  ป ฺา  กุสเลสุ ธมฺเมสูติ        
โส   ป ฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  ส ฺโชนาน  ปรกิขฺยา  โอปปาติโก  โหติ    
ตตฺถ   ปรินิพฺพายี   อนาวตฺติธมฺโม   ตสฺมา   โลกา  อย  โข  ภิกฺขเว    
ปุคฺคโล  อุมมฺุชฺชิตฺวา  ปติคาธปฺปตฺโต  โหติ  ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ปุคฺคโล         
อุมฺมุชฺชิตฺวา   ติณฺโณ   โหติ   ปารคโต   ถเล  ติฏติ  พฺราหฺมโณ  อิธ           
ภิกฺขเว   เอกจฺโจ   ปุคฺคโล  อุมฺมุชฺชติ  สาธุ  สทฺธา  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ          
สาธุ  หิรี  สาธุ  โอตฺตปฺป  สาธุ  วิริย  สาธุ  ป ฺา  กุสเลสุ ธมฺเมสูติ        
โส  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ป ฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว  ธมฺเม            
สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชชฺ   วิหรติ   เอว   โข  ภิกขฺเว            
ปุคฺคโล  อุมมฺุชฺชิตฺวา  ติณฺโณ  โหติ  ปารคโต  ถเล  ติฏติ พฺราหฺมโณ ฯ          
อิเม   โข   ภิกฺขเว   สตฺต   อุทกูปมา   ปุคฺคลา  สนฺโต  สวิชฺชมานา    
โลกสฺมินฺติ ฯ     
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     [๑๖]   สตฺติเม   ภิกฺขเว   ปุคฺคลา   อาหุเนยฺยา   ปาหุเนยฺยา    
ทกฺขิเณยฺยา   อ ฺชลิกรณียา   อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต  โลกสฺส  ฯ  กตเม           
สตฺต   อิธ   ภิกฺขเว   เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  สพฺพสงฺขาเรสุ  อนิจฺจานุปสฺสี           
วิหรติ   อนิจฺจส ฺ ี   อนิจฺจปฏิสเวที   สตต   สมิต  อพฺโพกิณฺณ  เจตสา        
อธิมุจฺจมาโน   ป ฺาย   ปริโยคาหมาโน   โส  อาสวาน  ขยา  ฯเปฯ    
สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  อย  ภิกฺขเว  ปโม  ปุคฺคโล อาหุเนยฺโย           
ปาหุเนยฺโย     ทกฺขิเณยฺโย    อ ฺชลกิรณีโย    อนุตฺตร    ปุ ฺกฺเขตฺต          
โลกสฺส   ฯ   ปุน   จปร  ภิกฺขเว  อิเธกจฺโจ  ปุคฺคโล  สพฺพสงฺขาเรสุ    
อนิจฺจานุปสฺสี    วิหรติ    อนิจฺจส ฺ ี    อนิจฺจปฏิสเวที    สตต   สมิต       
อพฺโพกิณฺณ   เจตสา   อธิมุจฺจมาโน   ป ฺาย   ปริโยคาหมาโน   ตสฺส    
อปุพฺพ    อจริม    อาสวปริยาทาน ฺจ   โหติ   ชีวิตปริยาทาน ฺจ   อย             
ภิกฺขเว   ทุติโย   ปุคฺคโล   อาหุเนยฺโย   ฯเปฯ  อนุตฺตร  ปุ ฺกฺเขตฺต          
โลกสฺส   ฯ   ปุน   จปร  ภิกฺขเว  อิเธกจฺโจ  ปุคฺคโล  สพฺพสงฺขาเรสุ    
อนิจฺจานุปสฺสี    วิหรติ    อนิจฺจส ฺ ี    อนิจฺจปฏิสเวที    สตต   สมิต       
อพฺโพกิณฺณ    เจตสา   อธิมุจฺจมาโน   ป ฺาย   ปริโยคาหมาโน   โส     
ป ฺจนฺน    โอรมฺภาคิยาน    ส ฺโชนาน   ปรกิฺขยา   อนฺตราปรินิพฺพายี           
โหติ    ฯเปฯ    อุปหจฺจปรินิพฺพายี   โหติ   อสงฺขารปรินิพฺพายี   โหติ            
สสงฺขารปรินิพฺพายี   โหติ   อุทฺธโสโต  โหติ  อกนิฏคามี  อย  ภิกฺขเว          
สตฺตโม   ปุคฺคโล   อาหุเนยฺโย  ปาหุเนยฺโย  ทกฺขิเณยฺโย  อ ฺชลกิรณีโย             
อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต   โลกสฺส  ฯ  อิเม  โข  ภิกขฺเว  สตฺต  ปุคฺคลา            
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อาหุเนยฺยา     ปาหุเนยฺยา    ทกฺขิเณยฺยา    อ ฺชลกิรณียา    อนุตฺตร             
ปุ ฺกฺเขตฺต โลกสฺสาติ          
     [๑๗]   สตฺติเม   ภิกฺขเว  ปุคฺคลา  อาหุเนยฺยา  ฯเปฯ  อนุตฺตร     
ปุ ฺกฺเขตฺต  โลกสฺส  ฯ  กตเม  สตฺต  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล             
สพฺพสงฺขาเรสุ  ทุกฺขานุปสฺสี  วิหรติ  ฯเปฯ  สพฺเพสุ ธมฺเมสุ อนตฺตานุปสฺสี        
วิหรติ     นิพฺพาเน    สุขานุปสฺสี    วิหรติ    สุขส ฺ ี    สุขปฏิสเวที         
สตต  สมิต  อพฺโพกิณฺณ  เจตสา  อธิมุจฺจมาโน  ป ฺาย  ปริโยคาหมาโน    
โส   อาสวาน   ขยา   ฯเปฯ   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ  อย    
ภิกฺขเว   ปโม   ปุคฺคโล   อาหุเนยฺโย   ฯเปฯ  อนุตฺตร  ปุ ฺกฺเขตฺต            
โลกสฺส  ฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  อิเธกจฺโจ  ปุคฺคโล นิพฺพาเน สุขานุปสฺสี           
วิหรติ    สุขส ฺ ี    สุขปฏิสเวที   สตต   สมิต   อพฺโพกิณฺณ   เจตสา          
อธิมุจฺจมาโน    ป ฺาย    ปริโยคาหมาโน    ตสฺส    อปุพฺพ   อจริม     
อาสวปริยาทาน ฺจ  โหติ  ชีวิตปริยาทาน ฺจ  อย  ภิกฺขเว  ทุติโย ปุคฺคโล            
อาหุเนยฺโย   ฯเปฯ   อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต   โลกสฺส   ฯ  ปุน  จปร             
ภิกฺขเว   อิเธกจฺโจ   ปุคฺคโล   นิพฺพาเน   สุขานุปสฺสี  วิหรติ  สุขส ฺ ี         
สุขปฏิสเวที   สตต   สมิต   อพฺโพกิณฺณ  เจตสา  อธิมุจฺจมาโน  ป ฺาย           
ปริโยคาหมาโน   โส   ป ฺจนฺน   โอรมฺภาคิยาน  ส ฺโชนาน  ปริกฺขยา     
อนฺตราปรินิพฺพายี  โหติ  ฯเปฯ  อุปหจฺจปรินิพฺพายี โหติ อสงฺขารปรินิพฺพายี        
โหติ    สสงฺขารปรินิพฺพายี    โหติ    อุทฺธโสโต   โหติ   อกนิฏคามี            
อย  ภิกฺขเว  สตฺตโม  ปุคฺคโล  อาหุเนยฺโย  ฯเปฯ  อนุตฺตร ปุ ฺกฺเขตฺต           
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โลกสฺส   ฯ   อิเม   โข  ภิกขฺเว  สตฺต  ปุคฺคลา  อาหุเนยฺยา  ฯเปฯ     
อนุตฺตร ปุ ฺกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ฯ     
     [๑๘]   สตฺติมานิ   ภิกฺขเว  นิทฺทสวตฺถูนิ  ฯ  กตมานิ  สตฺต  อิธ             
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สิกฺขาสมาทาเน ติพฺพจฺฉนฺโท โหติ อายตึ จ สิกฺขาสมาทาเน           
อธิคตเปโม    ๑    ธมฺมนสินฺติยา   ติพฺพจฺฉนฺโท   โหติ   อายตึ   จ     
ธมฺมนิสนฺติยา   อธิคตเปโม   อิจฺฉาวินเย  ติพฺพจฺฉนฺโท  โหติ  อายตึ  จ            
อิจฺฉาวินเย   อธิคตเปโม   ปฏิสลฺลาเน   ติพฺพจฺฉนฺโท  โหติ  อายตึ  จ    
ปฏิสลลฺาเน   อธิคตเปโม   วิริยารมฺเภ   ติพฺพจฺฉนฺโท  โหติ  อายตึ  จ    
วิริยารมฺเภ   อธิคตเปโม   สติเนปกฺเก   ติพฺพจฺฉนฺโท  โหติ  อายตึ  จ    
สติเนปกฺเก   อธิคตเปโม   ทิฏ ิปฏิเวเธ  ติพฺพจฺฉนฺโท  โหติ  อายตึ  จ             
ทิฏ ิปฏิเวเธ อธิคตเปโม ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว สตฺต นิทฺทสวตฺถูนีติ ฯ     
                    อนุสยวคฺโค ทุติโย ฯ    
                        ตสฺสุทฺทาน    
         เทฺว อนุสยา กุล           ปุคฺคล อุทกูปม     
         อนิจฺจา ทุกฺขา ๒ อนตฺตา จ  นิพฺพาน นิทฺทสวตฺถูนีติ ๓  ฯ     
                   ____________________    
                   วชฺชีวคฺโค ๔ ตติโย     
     [๑๙]  เอก  สมย  ภควา  เวสาลิย  วิหรติ สารนฺทเท เจติเย ฯ    
อถโข   สมฺพหุลา   ลิจฺฉวี   เยน   ภควา  เตนุปสงฺกมสึุ  อุปสงฺกมตฺิวา             
ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต  นิสีทสึุ  เอกมนฺต  นิสินฺเน  โข  เต           
#๑ ม. อวิคตเปโม ฯ เอวมุปริป ฯ   ๒ ม. อนิจฺจ ทุกขฺ ฯ  ๓ ม. นทิฺทสวตฺถุ จาติ ฯ  
#๔ ม. วชชฺีสตฺตกวคฺโค ฯ           
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ลิจฺฉวี   ภควา   เอตทโวจ   สตฺต   โว   ลิจฺฉวี  อปรหิานิเย  ธมฺเม    
เทเสสฺสามิ  ต  สุณาถ  สาธุก  มนสิกโรถ  ภาสิสสฺามีติ  ฯ เอว ภนฺเตติ            
โข  เต  ลิจฺฉวี  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ  ภควา  เอตทโวจ  กตเม  จ    
ลิจฺฉวี  สตฺต อปริหานิยา ธมฺมา ยาวกีว ฺจ ลิจฺฉวี วชฺช ีอภิณฺหสนฺนิปาตา ๑        
ภวิสฺสนฺติ       สนฺนิปาตพหุลา      วุฑฺฒิเยว      ลิจฺฉวี      วชฺชีน          
ปาฏิกงฺขา   โน   ปริหานิ   ฯ   ยาวกีว ฺจ   ลิจฺฉวี   วชฺช ี  สมคฺคา    
สนฺนิปติสฺสนฺติ   สมคฺคา   วุฏหิสฺสนฺติ   สมคฺคา  วชชฺิกรณียานิ  กริสฺสนฺติ    
วุฑฺฒิเยว  ลิจฺฉวี  วชฺชีน  ปาฏิกงฺขา  โน  ปริหานิ  ฯ  ยาวกีว ฺจ ลิจฺฉวี        
วชฺชี   อปฺป ฺตฺต   น   ป ฺาเปสฺสนฺติ   ป ฺตฺต   น   สมุจฺฉินฺทิสฺสนฺติ     
ยถาป ฺตฺเต   โปราเณ   วชฺชิธมฺเม   สมาทาย   วตฺติสฺสนฺติ  วุฑฺฒิเยว             
ลิจฺฉวี   วชชฺนี   ปาฏิกงฺขา  โน  ปริหานิ  ฯ  ยาวกีว ฺจ  ลิจฺฉวี  วชฺชี         
เย  เต  วชชฺีน  วชชฺิมหลลฺกา  เต  สกฺกริสฺสนฺติ ครุกริสฺสนฺติ มาเนสฺสนฺติ       
ปูเชสฺสนฺติ     เตส ฺจ    โสตพฺพ    ม ฺ ิสฺสนฺติ    วุฑฺฒิเยว    ลิจฺฉวี        
วชฺชีน  ปาฏกิงฺขา  โน  ปริหานิ  ฯ  ยาวกีว ฺจ  ลิจฺฉวี  วชฺช ี ยา  ตา            
กุลิตฺถิโย  กุลกุมาริโย  ตา  น  โอกฺกสฺส  ปสยฺห  วาเสสฺสนฺติ  วุฑฺฒิเยว          
ลิจฺฉวี   วชชฺนี   ปาฏิกงฺขา   โน   ปริหานิ   ฯ   ยาวกีว ฺจ   ลิจฺฉวี           
วชฺชี  ยานิ  ตานิ  วชฺชีน  วชฺชิเจติยานิ  อพฺภนฺตรานิ  เจว  พาหิรานิ จ          
ตานิ  สกฺกรสิฺสนฺติ  ครุกริสฺสนฺติ  มาเนสฺสนฺติ  ปูเชสฺสนฺติ เตส ฺจ ทินฺนปุพฺพ  
กตปุพฺพ    ธมฺมิก    พลึ    โน    ปริหาเปสฺสนฺติ   วุฑฺฒิเยว   ลิจฺฉวี         
วชฺชีน  ปาฏกิงฺขา  โน  ปริหานิ  ฯ  ยาวกีว ฺจ  ลิจฺฉวี วชฺชีน อรหนฺเตสุ         
#๑ ม. อภิณฺห สนฺนิปาตา ฯ เอวมุปริป ฯ      
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ธมฺมิการกฺขาวรณคุตฺติ   สสุวิหิตา  ภวิสฺสติ  กินฺติ  อนาคตา  จ  อรหนฺโต         
วิชิต   อาคจฺเฉยฺยุ   อาคตา   จ  อรหนโฺต  วิชิเต  ผาสุ  วิหเรยฺยุนติฺ           
วุฑฺฒิเยว  ลิจฺฉวี  วชฺชีน  ปาฏิกงฺขา  โน  ปริหานิ  ฯ  ยาวกีว ฺจ ลิจฺฉวี        
อิเม   สตฺต   อปริหานิยา   ธมฺมา  วชชฺสีุ  สฺสนฺติ  อิเมสุ  จ  สตฺตสุ           
อปริหานิเยสุ   ธมฺเมสุ   วชฺช ี  สนฺทิสสฺิสฺสนฺติ  วุฑฺฒิเยว  ลิจฺฉวี  วชชฺีน   
ปฏิกงฺขา โน ปริหานีติ ฯ          
     [๒๐]  เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต ฯ    
เตน  โข  ปน  สมเยน  ราชา  มาคโธ  อชาตสตฺตุ  เวเทหิปุตฺโต วชฺชี     
อภิยาตุกาโม   โหติ   โส   เอวมาห   อห  อิเม  วชฺช ี เอวมหิทฺธิเก     
เอวมหานุภาเว  อุจฺเฉชฺชิสฺสามิ  ๑  วชชฺี  วินาเสสฺสามิ วชฺชี อนยพฺยสน         
อาปาเทสฺสามีติ   อถโข   ราชา   มาคโธ   อชาตสตฺตุ   เวเทหิปุตฺโต    
วสฺสการ   พฺราหฺมณ   มคธมหามตฺต   อามนฺเตสิ   เอหิ  ตฺว  พฺราหฺมณ            
เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา มม วจเนน ภควโต ปาเท สิรสา    
วนฺท   อปฺปาพาธ   อปฺปาตงฺก  ลหุฏาน  พล  ผาสวิุหาร  ปุจฺฉ  ราชา           
ภนฺเต  มาคโธ  อชาตสตฺตุ  เวเทหิปุตฺโต  ภควโต  ปาเท  สิรสา วนฺทติ     
อปฺปาพาธ   อปฺปาตงฺก   ลหุฏาน   พล   ผาสุวิหาร  ปุจฺฉตีติ  เอว ฺจ         
วเทหิ  ราชา  ภนฺเต  มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต วชฺช ีอภิยาตุกาโม     
โส    เอวมาห   อห   อิเม   วชฺช ี  เอวมหิทฺธิเก   เอวมหานุภาเว    
อุชฺเฉชฺชิสฺสามิ   วชฺช ี  วินาเสสฺสามิ  วชฺช ี อนยพฺยสน  อาปาเทสฺสามีติ        
#๑ ม. อุจฺเฉจฺฉามิ ฯ เอวมุปริป ฯ     
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ยถา  ภควา  พฺยากโรติ  ต  สาธุก  อุคฺคเหตฺวา  มม  อาโรเจยฺยาสิ น    
หิ  ตถาคตา  วิตถ  ภณนฺตีติ  ฯ  เอว  โภติ  โข  วสฺสกาโร พฺราหฺมโณ     
มคธมหามตฺโต  ร ฺโ  มาคธสฺส  อชาตสตฺตุสฺส เวเทหิปุตฺตสฺส ปฏิสฺสุณิตฺวา           
เยน     ภควา     เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา    ภควตา    สทฺธึ(    
สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต  นิสีทิ          
เอกมนฺต   นสิินฺโน  โข  วสฺสกาโร  พฺราหฺมโณ  มคธมหามตฺโต  ภควนฺต     
เอตทโวจ  ราชา  โภ  โคตม  มาคโธ  อชาตสตฺตุ  เวเทหิปุตฺโต โภโต     
โคตมสฺส   ปาเท  สิรสา  วนฺทติ  อปฺปาพาธ  อปฺปาตงฺก  ลหุฏาน  พล             
ผาสุวิหาร  ปจฺุฉติ  ราชา  โภ  โคตม  มาคโธ  อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต     
วชฺชี   อภิยาตุกาโม   โส   เอวมาห   อห  อิเม  วชฺช ี เอวมหิทฺธิเก    
เอวมหานุภาเว อุจฺเฉชฺชิสฺสามิ วชฺชี อนยพฺยสน อาปาเทสฺสามีติ ฯ    
     เตน   โข   ปน  สมเยน  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควโต  ปฏ ิโต     
 ิโต  โหติ  ภควนฺต  วีชมาโน  ๑  ฯ  อถโข ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท    
อามนฺเตสิ    กินฺติ    เต    อานนฺท    สตุ   วชฺช ี  อภิณฺหสนฺนิปาตา            
สนฺนิปาตพหุลาติ   ฯ   สตุ   เม   ต   ภนฺเต   วชชฺี  อภิณฺหสนฺนิปาตา            
สนฺนิปาตพหุลาติ  ฯ  ยาวกีว ฺจ  อานนฺท  วชชฺี  อภิณฺหสนฺนิปาตา ภวิสฺสนฺติ         
สนฺนิปาตพหุลา   วุฑฺฒิเยว  อานนฺท  วชฺชีน  ปาฏกิงฺขา  โน  ปริหานิ  ฯ            
กินฺติ    เต    อานนฺท   สุต   วชฺช ี  สมคฺคา   สนฺนิปตนฺติ   สมคฺคา            
วุฏหนฺติ   สมคฺคา   วชชฺิกรณียานิ   กโรนฺตีติ  ฯ  สุต  เม  ต  ภนฺเต          
วชฺชี   สมคฺคา   สนฺนิปตนฺติ   สมคฺคา  วุฏหนฺติ  สมคฺคา  วชฺชิกรณียานิ         
#๑ ม. พีชมาโน ฯ เอวมุปริป ฯ      
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กโรนฺตีติ  ฯ  ยาวกีว ฺจ  อานนฺท  วชฺช ี สมคฺคา  สนฺนิปติสฺสนฺติ  สมคฺคา          
วุฏหิสฺสนฺติ    สมคฺคา   วชฺชิกรณียานิ   กริสฺสนติฺ   วุฑฺฒิเยว   อานนฺท       
วชฺชีน   ปาฏกิงฺขา   โน   ปริหานิ  ฯ  กินฺติ  เต  อานนฺท  สุต  วชฺช ี          
อปฺป ฺตฺต   น   ป ฺาเปนฺติ   ป ฺตฺต   น  สมุจฺฉินฺทนฺติ  ยถาป ฺตฺเต        
โปราเณ    วชฺชิธมฺเม    สมาทาย    วตฺตนฺตีติ   ฯ   สุต   เม   ต    
ภนฺเต   วชฺช ี  อปฺป ฺตฺต   น   ป ฺาเปนฺติ  ป ฺตฺต  น  สมจฺุฉินฺทนฺติ       
ยถาป ฺตฺเต    โปราเณ    วชฺชิธมฺเม    สมาทาย    วตฺตนฺตีติ    ฯ     
ยาวกีว ฺจ   อานนฺท   วชชฺี   อปฺป ฺตฺต   น   ป ฺาเปสฺสนฺติ  ป ฺตฺต          
น    สมุจฺฉินฺทิสฺสนฺติ   ยถาป ฺตฺเต   โปราเณ   วชฺชิธมฺเม   สมาทาย             
วตฺติสฺสนฺติ   วุฑฺฒิเยว   อานนฺท   วชชฺนี   ปาฏิกงฺขา  โน  ปริหานิ  ฯ          
กินฺติ   เต   อานนฺท   สุต  วชฺชี  เย  เต  วชฺชีน  วชชฺมิหลฺลกา  เต            
สกฺกโรนฺติ  ครุกโรนฺติ  มาเนนฺติ  ปูเชนฺติ  เตส ฺจ  โสตพฺพ  ม ฺนฺตีติ ฯ        
สุต   เม   ต   ภนฺเต   วชฺช ี  เย   เต  วชฺชนี  วชชฺิมหลลฺกา  เต    
สกฺกโรนฺติ  ครุกโรนฺติ  มาเนนฺติ  ปูเชนฺติ  เตส ฺจ  โสตพฺพ  ม ฺนฺตีติ ฯ        
ยาวกีว ฺจ   อานนฺท   วชชฺี   เย   เต   วชฺชีน   วชฺชิมหลฺลกา   เต     
สกฺกริสฺสนฺติ   ครุกริสฺสนติฺ   มาเนสฺสนฺติ   ปูเชสฺสนฺติ   เตส ฺจ  โสตพฺพ      
ม ฺ ิสฺสนฺติ   วุฑฺฒิเยว   อานนฺท   วชชฺีน   ปาฏิกงฺขา  โน  ปริหานิ  ฯ          
กินฺติ   เต   อานนฺท  สตุ  วชฺชี  ยา  ตา  กุลิตฺถโิย  กลุกุมาริโย  ตา           
น   โอกฺกสฺส   ปสยฺห  วาเสนฺตีติ  ฯ  สตุ  เม  ต  ภนเฺต  วชฺช ี ยา    
ตา   กุลิตฺถิโย   กุลกุมาริโย  ตา  น  โอกฺกสฺส  ปสยฺห  วาเสนฺตีติ  ฯ              
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ยาวกีว ฺจ   อานนฺท   วชชฺี   ยา  ตา  กลุิตฺถิโย  กลุกมุาริโย  ตา  น    
โอกฺกสฺส   ปสยฺห   วาเสสฺสนฺติ   วุฑฺฒิเยว  อานนฺท  วชชฺีน  ปาฏิกงฺขา           
โน   ปริหาน ิ  ฯ   กินฺติ   เต   อานนฺท   สุต   วชชฺี   ยานิ  ตานิ    
วชฺชีน  วชชฺิเจติยานิ  อพฺภนฺตรานิ  เจว  พาหิรานิ  จ  ตานิ  สกฺกโรนฺติ          
ครุกโรนฺติ   มาเนนฺติ   ปูเชนฺติ   เตส ฺจ   ทินฺนปุพฺพ   กตปุพฺพ  ธมฺมิก      
พลึ   โน   ปริหาเปนฺตีติ   ฯ  สุต  เม  ต  ภนฺเต  วชชฺ ี ยานิ  ตานิ             
วชฺชีน  วชชฺิเจติยานิ  อพฺภนฺตรานิ  เจว  พาหิรานิ  จ  ตานิ  สกฺกโรนฺติ          
ครุกโรนฺติ   มาเนนฺติ  ปูเชนฺติ  เตส ฺจ  ทินฺนปุพฺพ  กตปุพฺพ  ธมฺมิก  พลึ     
โน   ปริหาเปนฺตีติ   ฯ  ยาวกีว ฺจ  อานนฺท  วชชฺี  ยานิ  ตานิ  วชฺชีน            
วชฺชิเจติยานิ  อพฺภนฺตรานิ  เจว พาหิรานิ จ ตานิ สกฺกริสฺสนฺติ ครกุริสฺสนฺติ      
มาเนสฺสนฺติ    ปูเชสฺสนฺติ    เตส ฺจ    ทินฺนปุพฺพ    กตปุพฺพ    ธมฺมิก       
พลึ    โน   ปริหาเปสฺสนฺติ   วุฑฺฒิเยว   อานนฺท   วชฺชีน   ปาฏิกงฺขา            
โน ปริหานิ ฯ กินฺติ เต อานนฺท สุต วชชฺีน อรหนฺเตสุ ธมฺมิการกฺขาวรณคุตฺติ       
สุสวิหิตา     [๑]     กินฺติ    อนาคตา    จ    อรหนฺโต    วิชิต     
อาคจฺเฉยฺยุ  อาคตา  จ  อรหนฺโต  วิชิเต  ผาสุ  วิหเรยฺยุนฺติ ฯ สตุ เม            
ต  ภนฺเต  วชชฺีน  อรหนฺเตสุ  ธมฺมิการกฺขาวรณคุตฺติ สุสวิหิตา [๑] กินฺติ      
อนาคตา  จ  อรหนฺโต  วิชิต  อาคจฺเฉยฺยุ  อาคตา  จ  อรหนฺโต วิชิเต    
ผาสุ    วิหเรยฺยุนฺติ    ฯ   ยาวกีว ฺจ   อานนฺท   วชชฺีน   อรหนฺเตสุ            
ธมฺมิการกฺขาวรณคุตฺติ  สุสวิหิตา  ภวิสฺสติ  กินฺติ อนาคตา จ อรหนฺโต วิชิต      
อาคจฺเฉยฺยุ  อาคตา  จ  อรหนฺโต  วิชิเต  ผาสุ  วิหเรยฺยุนฺติ  วุฑฺฒิเยว           
#๑ ม. ภวิสฺสติ ฯ      
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อานนฺท วชฺชนี ปาฏิกงฺขา โน ปริหานีติ ฯ    
     อถ   โข   ภควา  วสฺสการ  พฺราหฺมณ  มคธมหามตฺต  อามนฺเตสิ     
เอกมิทาห   พฺราหฺมณ   สมย   เวสาลิย   วิหรามิ  สารนฺทเท  เจติเย     
ตตฺราห  [๑] วชฺชีน อิเม สตฺต อปริหานิเย ธมฺเม เทเสมิ ๒ ยาวกีว ฺจ             
พฺราหฺมณ   อิเม   สตฺต   อปริหานิยา   ธมฺมา  วชฺชสีุ  สฺสนฺติ  อิเมสุ           
จ   สตฺตสุ   อปริหานิเยสุ   ธมฺเมสุ   วชฺช ี  สนฺทิสสฺิสฺสนฺติ   วุฑฺฒิเยว       
พฺราหฺมณ  วชฺชีน  ปาฏิกงฺขา  โน  ปรหิานีติ  ฯ  เอกเมเกนป โภ โคตม     
อปริหานิเยน   ธมฺเมน  สมนฺนาคตาน  วชฺชีน  วุฑฺฒิเยว  ปาฏิกงฺขา  โน             
ปริหานิ   โก   ปน   วาโท   สตฺตหิ  อปริหานิเยหิ  ธมฺเมหิ  อกรณียา    
จ   โภ   โคตม  วชชฺี  ร ฺา  มาคเธน  อชาตสตฺตุนา  เวเทหิปุตฺเตน    
ยทิท    ยุทฺธสฺส    อ ฺตฺร   อุปลาปนาย   อ ฺตฺร   มิถุเภทา   หนฺท             
จ   ทานิ   มย   โภ  โคตม  คจฺฉาม  พหุกิจฺจา  มย  พหุกรณียาติ  ฯ    
ยสฺสทานิ  ตฺว  พฺราหฺมณ  กาล  ม ฺสีติ  ฯ  อถโข วสฺสกาโร พฺราหฺมโณ             
มคธมหามตฺโต   ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา  อนุโมทิตฺวา  อุฏายาสนา    
ปกฺกามีติ ฯ    
     [๒๑]  เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต ฯ    
ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  สตฺต  โว  ภิกฺขเว  อปริหานิเย     
ธมฺเม   เทเสสฺสามิ   ต   สุณาถ   สาธุก  มนสิกโรถ  ภาสิสฺสามีติ  ฯ    
เอว  ภนฺเตติ  โข  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ ภควา เอตทโวจ     
กตเม   จ   ภิกฺขเว   สตฺต   อปริหานิยา  ธมฺมา  ยาวกวี ฺจ  ภิกฺขเว    
#๑ ม. พฺราหฺมณ ฯ   ๒ ม. เทเสสึ ฯ      
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ภิกฺขู   อภิณฺหสนฺนิปาตา   ภวิสฺสนฺติ   สนฺนิปาตพหุลา   วุฑฺฒิเยว  ภิกฺขเว       
ภิกฺขูน  ปาฏกิงฺขา  โน  ปริหานิ  ฯ  ยาวกีว ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  สมคฺคา          
สนฺนิปติสฺสนฺติ   สมคฺคา   วุฏหิสฺสนฺติ   สมคฺคา  สงฺฆกรณียานิ  กริสฺสนติฺ     
วุฑฺฒิเยว   ภิกฺขเว   ภิกฺขูน   ปาฏิกงฺขา   โน  ปริหานิ  ฯ  ยาวกีว ฺจ           
ภิกฺขเว  ภิกฺขู  อปฺป ฺตฺต  น  ป ฺาเปสฺสนฺติ  ป ฺตฺต  น สมุจฺฉินฺทิสฺสนฺติ  
ยถาป ฺตฺเตสุ     สิกฺขาปเทสุ     สมาทาย    วตฺติสฺสนฺติ    วุฑฺฒิเยว            
ภิกฺขเว   ภิกขฺูน   ปาฏิกงฺขา   โน   ปรหิานิ   ฯ  ยาวกีว ฺจ  ภิกฺขเว            
ภิกฺขู  เย  เต  ภิกฺขู เถรา รตฺต ฺ ู จิรปพฺพชิตา สงฺฆปตโร สงฺฆปรินายกา          
เต      สกฺกรสิฺสนฺติ      ครุกริสฺสนฺติ     มาเนสฺสนฺติ     ปูเชสฺสนติฺ         
เตส ฺจ   โสตพฺพ   ม ฺ ิสฺสนฺติ   วุฑฺฒิเยว   ภิกฺขเว  ภิกฺขูน  ปาฏิกงฺขา       
โน   ปริหาน ิ  ฯ   ยาวกีว ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขู   อุปฺปนฺนาย  ตณฺหาย             
โปโนพฺภวิกาย   โน   ๑   วส  คจฺฉิสฺสนฺติ  วุฑฺฒิเยว  ภิกฺขเว  ภิกฺขูน         
ปาฏิกงฺขา   โน   ปริหานิ   ฯ  ยาวกีว ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  อาร ฺเกสุ             
เสนาสเนสุ  สาเปกฺขา  ภวิสฺสนฺติ  วุฑฺฒิเยว  ภิกฺขเว  ภิกฺขูน  ปาฏิกงฺขา         
โน   ปริหาน ิ  ฯ   ยาวกีว ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขู   ปจฺจตฺต ฺเว   สตึ             
อุปฏเปสฺสนฺติ   กินฺติ   อนาคตา  จ  เปสลา  สพฺรหฺมจารี  อาคจฺเฉยฺยุ            
อาคตา    จ   เปสลา   สพฺรหฺมจารี   ผาสุ   วิหเรยฺยุนฺติ   วุฑฺฒิเยว    
ภิกฺขเว   ภิกขฺูน   ปาฏิกงฺขา   โน   ปรหิานิ   ฯ  ยาวกีว ฺจ  ภิกฺขเว            
อิเม   สตฺต   อปริหานิยา   ธมฺมา  ภิกฺขูสุ  สฺสนฺติ  อิเมสุ  จ  สตฺตสุ          
อปริหานิเยสุ    ธมฺเมสุ    ภิกฺขู    สนฺทสิฺสิสฺสนฺติ   วุฑฺฒิเยว   ภิกฺขเว      
#๑ ม. น ฯ     



สุตฺต องฺ. (๔):สตฺตก-อฏก-นวกนิปาตา - หนาท่ี 23 

ภิกฺขูน ปาฏิกงฺขา โน ปริหานีติ ฯ    
     [๒๒]  สตฺต  โว  ภิกฺขเว  อปริหานิเย  ธมฺเม เทเสสฺสามิ ฯเปฯ    
กตเม   จ   ภิกฺขเว   สตฺต   อปริหานิยา  ธมฺมา  ยาวกวี ฺจ  ภิกฺขเว    
ภิกฺขู  น  กมมฺารามา  ภวิสฺสนฺติ  [๑] น กมฺมารามต อนุยุตฺตา วุฑฺฒิเยว          
ภิกฺขเว   ภิกขฺูน   ปาฏิกงฺขา   โน   ปรหิานิ   ฯ  ยาวกีว ฺจ  ภิกฺขเว            
ภิกฺขู   น   ภสฺสารามา   ภวิสฺสนฺติ   ฯเปฯ  น  นิทฺทารามา  ภวิสฺสนฺติ            
น   สงฺคณิการามา   ภวิสสฺนฺติ   น   ปาปจฺฉา  ภวิสฺสนฺติ  น  ปาปกาน            
อิจฺฉาน    วส   คตา   น   ปาปมิตฺตา   ภวิสฺสนฺติ   น   ปาปสหายา    
น   ปาปสมฺปวงฺกา   น  โอรมตฺตเกน  วิเสสาธิคเมน  อนฺตรา  โวสาน     
อาปชฺชิสฺสนฺติ   วุฑฺฒิเยว   ภิกฺขเว  ภิกขฺูน  ปาฏิกงฺขา  โน  ปริหานิ  ฯ        
ยาวกีว ฺจ   ภิกฺขเว   อิเม  สตฺต  อปริหานิยา  ธมฺมา  ภิกฺขูสุ  สฺสนฺติ          
อิเมสุ    จ    สตฺตสุ   อปรหิานิเยสุ   ธมฺเมสุ   ภิกฺขู   สนฺทิสฺสิสสฺนฺติ       
วุฑฺฒิเยว ภิกฺขเว ภิกฺขูน ปาฏิกงฺขา โน ปริหานีติ ฯ      
     [๒๓]  สตฺต  โว  ภิกฺขเว  อปริหานิเย  ธมฺเม เทเสสฺสามิ ฯเปฯ    
กตเม  จ  ภิกขฺเว  สตฺต  จ  ปริหานิยา  ธมฺมา  ยาว  กีว ฺจ  ภิกฺขเว    
ภิกฺขู   สทฺธา   ภวิสฺสนฺติ   วุฑฺฒิเยว   ภิกฺขเว  ภิกฺขูน  ปาฏิกงฺขา  โน       
ปริหานิ   ฯ   ยาวกีว ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกขฺู  หิริมนฺโต  ภวิสฺสนฺติ  ฯเปฯ          
โอตฺตปฺปโน   ภวิสฺสนฺติ   พหุสฺสุตา   ภวิสฺสนฺติ   อารทฺธวิริยา  ภวิสฺสนฺติ     
สติมนโฺต    ภวิสฺสนฺติ    ป ฺวนฺโต    ภวิสฺสนฺติ    วุฑฺฒิเยว   ภิกฺขเว         
ภิกฺขูน   ปาฏกิงฺขา   โน  ปริหานิ  ฯ  ยาวกีว ฺจ  ภิกฺขเว  อิเม  สตฺต            
#๑ ม. น กมมฺรตา ฯ     
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อปริหานิยา   ธมฺมา   ภิกฺขูสุ  สฺสนฺติ  อิเมสุ  จ  สตฺตสุ  อปริหานิเยสุ         
ธมฺเมสุ   ภิกขฺู   สนฺทิสฺสสิฺสนฺติ   วุฑฺฒิเยว   ภิกฺขเว  ภิกฺขูน  ปาฏิกงฺขา   
โน ปริหานีติ ฯ     
     [๒๔]  สตฺต  โว  ภิกฺขเว  อปริหานิเย  ธมฺเม  เทเสสฺสามิ ฯปฯ    
กตเม   จ   ภิกฺขเว   สตฺต   อปริหานิยา  ธมฺมา  ยาวกวี ฺจ  ภิกฺขเว    
ภิกฺขู  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวสฺสนฺติ  วุฑฺฒิเยว  ภิกฺขเว  ภิกฺขูน  ปาฏิกงฺขา    
โน   ปริหาน ิ  ฯ   ยาวกีว ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขู   ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค           
ภาเวสฺสนฺติ    ฯเปฯ    วิรยิสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวสฺสนฺติ   ปติสมฺโพชฺฌงฺค        
ภาเวสฺสนฺติ     ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺค     ภาเวสฺสนฺติ    สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค        
ภาเวสฺสนฺติ    อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค    ภาเวสฺสนฺติ   วุฑฺฒิเยว   ภิกฺขเว         
ภิกฺขูน   ปาฏกิงฺขา   โน  ปริหานิ  ฯ  ยาวกีว ฺจ  ภิกฺขเว  อิเม  สตฺต            
อปริหานิยา   ธมฺมา   ภิกฺขูสุ  สฺสนฺติ  อิเมสุ  จ  สตฺตสุ  อปริหานิเยสุ         
ธมฺเมสุ   ภิกขฺู   สนฺทิสฺสสิฺสนฺติ   วุฑฺฒิเยว   ภิกฺขเว  ภิกฺขูน  ปาฏิกงฺขา   
โน ปริหานีติ ฯ     
     [๒๕]  สตฺต  โว  ภิกฺขเว  อปริหานิเย  ธมฺเม เทเสสฺสามิ ฯเปฯ    
กตเม   จ   ภิกฺขเว   สตฺต   อปริหานิยา  ธมฺมา  ยาวกวี ฺจ  ภิกฺขเว    
ภิกฺขู   อนิจฺจส ฺ   ภาเวสฺสนฺติ   วุฑฺฒิเยว  ภิกฺขเว  ภิกฺขูน  ปาฏิกงฺขา     
โน     ปริหานิ    ฯ    ยาวกีว ฺจ    ภิกขฺเว    ภิกฺขู    อนตฺตส ฺ    
ภาเวสฺสนฺติ   ฯเปฯ   อสุภส ฺ   ภาเวสฺสนฺติ  อาทีนวส ฺ  ภาเวสฺสนฺติ           
ปหานส ฺ     ภาเวสฺสนฺติ     วิราคส ฺ    ภาเวสฺสนฺติ    นิโรธส ฺ             
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ภาเสสฺสนฺติ   วุฑฺฒิเยว   ภิกฺขเว   ภิกฺขูน  ปาฏิกงฺขา  โน  ปริหานิ  ฯ          
ยาวกีว ฺจ   ภิกฺขเว   อิเม  สตฺต  อปริหานิยา  ธมฺมา  ภิกฺขูสุ  สฺสนฺติ          
อิเมสุ    จ    สตฺตสุ   อปรหิานิเยสุ   ธมฺเมสุ   ภิกฺขู   สนฺทิสฺสิสสฺนฺติ       
วุฑฺฒิเยว ภิกฺขเว ภิกฺขูน ปาฏิกงฺขา โน ปริหานีติ ฯ      
     [๒๖]   สตฺติเม   ภิกฺขเว   ธมฺมา  เสขสฺส  ภิกฺขุโน  ปริหานาย    
สวตฺตนฺติ   กตเม   สตฺต   กมฺมารามตา   ภสฺสารามตา   นิทฺทารามตา     
สงฺคณิการามตา    อินฺทรฺิเยสุ    อคุตฺตทฺวารตา   โภชเน   อมตฺต ฺ ุตา             
สนฺติ   โข   ปน   สงฺเฆ   สงฺฆกรณียานิ  ตตฺร  [๑]  ภิกฺขุ  น  อิติ    
ปฏิส ฺจิกฺขติ   สนฺติ   โข   ปน   สงฺเฆ   เถรา  รตฺต ฺ ู  จิรปพฺพชติา            
ภารวาหิโน  [๒] เต เตน ป ฺายิสฺสนฺตีติ อตฺตนา โว ๓  โยค อาปชฺชติ     
อิเม   โข   ภิกฺขเว   สตฺต   ธมฺมา   เสขสฺส   ภิกฺขุโน   ปริหานาย    
สวตฺตนฺตีติ   ๔   ฯ   สตฺติเม   ภิกฺขเว   ธมฺมา   เสขสฺส   ภิกฺขุโน            
อปริหานาย    สวตฺตนฺติ    กตเม    สตฺต    น    กมมฺารามตา   น     
ภสฺสารามตา    น    นิทฺทารามตา   น   สงฺคณิการามตา   อินฺทฺรเิยสุ    
คุตฺตทฺวารตา    โภชเน    มตฺต ฺ ุตา    สนฺติ    โข    ปน   สงฺเฆ     
สงฺฆกรณียานิ   ตตฺร   [๕]   ภิกฺขุ  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ  สนฺติ  โข  ปน          
สงฺเฆ    เถรา    รตฺต ฺ ู    จิรปพฺพชิตา   ภารวาหิโน   เต   เตน    
ป ฺายิสฺสนฺตีติ  อตฺตนา  น  โว  ๖  โยค  อาปชฺชติ  อิเม โข ภิกฺขเว             
สตฺต ธมฺมา เสขสฺส ภิกฺขุโน อปริหานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ      
     [๒๗]    สตฺติเม    ภิกขฺเว    ธมฺมา   อุปาสกสฺส   ปริหานาย    
#๑-๕ ม. เสโข ฯ   ๒ ม. น ฯ  ๓ ๖ ม. เตสุ ฯ   ๔ ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ     
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สวตฺตนฺติ     กตเม    สตฺต    ภิกฺขุทสฺสน    หาเปติ    สทฺธมฺมสฺสวน           
ปมชฺชติ    อธิสีเล    น    สิกฺขติ    อปฺปสาทพหุโล    โหติ   ภิกขฺูสุ            
เถเรสุ   เจว   นเวสุ  จ  มชฌฺิเมสุ  จ  อุปารมฺภจิตฺโต  ธมฺม  สุณาติ             
รนฺธคเวสี   อิโต   พหิทฺธา   ทกฺขิเณยฺย   คเวสติ  ตตฺถ  จ  ปุพฺพการ            
กโรติ   อิเม   โข   ภิกฺขเว   สตฺต   ธมฺมา   อุปาสกสฺส  ปริหานาย     
สวตฺตนฺติ    ฯ   สตฺติเม   ภิกฺขเว   ธมมฺา   อุปาสกสฺส   อปริหานาย    
สวตฺตนฺติ    กตเม    สตฺต   ภิกฺขุทสฺสน   น   หาเปติ   สทฺธมฺมสฺสวน           
นปฺปมชฺชติ    อธิสีเล   สกิฺขติ   ปสาทพหุโล   โหติ   ภิกฺขูส ุ  เถเรสุ           
เจว   นเวสุ   จ   มชฺฌิเมสุ   จ   อนุปารมฺภจิตฺโต  ธมฺม  สุณาติ  น    
รนฺธคเวสี    น    อิโต    พหิทฺธา   ทกฺขิเณยฺย   คเวสติ   อิธ   จ     
ปุพฺพการ   กโรติ   อิเม   โข   ภิกฺขเว   สตฺต   ธมฺมา   อุปาสกสฺส     
อปริหานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ         
         ทสฺสน ภาวิตตฺตาน        โย หาเปติ อุปาสโก     
         สวน ฺจ อริยธมฺมาน       อธิสีเล น สิกฺขติ      
         อปฺปสาโท จ ภิกฺขูสุ       ภิยฺโย ภิยฺโย ปวฑฺฒติ     
         อุปารมฺภกจิตฺโต จ        สทฺธมฺม โสตุมิจฺฉติ     
         อิโต จ พหิทฺธา อ ฺ      ทกฺขิเณยฺย คเวสติ    
         ตตฺเถว จ ปุพฺพการ       โย กโรติ อุปาสโก       
         เอเต โข ปริหานีเย ๑   สตฺต ธมฺเม สุเทสิเต      
         อุปาสโก เสวมาโน       สทฺธมฺมา ปริหายติ ฯ       
#๑ ม. ปริหานิเย ฯ เอวมุปริป ฯ      
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         ทสฺสน ภาวิตตฺตาน        โย น หาเปติ อุปาสโก     
         สวน ฺจ อริยธมฺมาน       อธิสีเล จ สิกฺขติ      
         ปสาโท จสฺส ภิกฺขูสุ       ภิยฺโย ภิยฺโย ปวฑฺฒติ     
         อนุปารมฺภจิตฺโต จ        สทฺธมฺม โสตุมิจฺฉติ     
         น อิโต พหิทฺธา อ ฺ      ทกฺขิเณยฺย คเวสติ    
         อิเธว จ ปุพฺพการ        โย กโรติ อุปาสโก       
         เอเต โข อปริหานีเย     สตฺต ธมเฺม สุเทสิเต      
         อุปาสโก เสวมาโน       สทฺธมฺมา น จ หายตีติ ๑ ฯ     
     [๒๘]    สตฺติมา    ภิกฺขเว    อุปาสกสฺส   วิปตฺติโย   สตฺติมา     
ภิกฺขเว  อุปาสกสฺส  สมฺปทา  สตฺติเม  ภิกฺขเว  อุปาสกสฺส  อสมฺภวา ๒    
สตฺติเม    ภิกขฺเว   อุปาสกสฺส   สมฺภวา   กตเม   สตฺต   ภิกฺขุทสสฺน             
น   หาเปติ   สทฺธมฺมสฺสวน   นปฺปมชชฺติ   อธิสีเล  สิกฺขติ  ปสาทพหุโล            
โหติ   ภิกฺขูสุ  เถเรส ุ เจว  นเวสุ  จ  มชฌฺิเมสุ  จ  อนปุารมฺภจิตฺโต            
ธมฺม      สุณาติ     น     รนฺธคเวสี     น     อิโต     พหิทฺธาห    
ทกฺขิเณยฺย   คเวสติ   อิธ   จ   ปุพฺพการ  กโรติ  อิเม  โข  ภิกฺขเว             
สตฺต อุปาสกสฺส สมฺภวาติ ฯ        
         ทสฺสน ภาวิตตฺตาน        โย หาเปติ อุปาสโก     
         สวน ฺจ อริยธมฺมาน       อธิสีเล น สิกฺขติ      
         อปฺปสาโท จ ภิกฺขูสุ       ภิยฺโย ภิยฺโย ปวฑฺฒติ     
         อุปารมฺภกจิตฺโต จ        สทฺธมฺม โสตุมิจฺฉติ     
#๑ ม. สทฺธมมฺา น ปริหายตีติ ฯ เอวมุปริป ฯ   ๒ ม. ปราภวา ฯพ     



สุตฺต องฺ. (๔):สตฺตก-อฏก-นวกนิปาตา - หนาท่ี 28 

         อิโต จ พหิทฺธา อ ฺ      ทกฺขิเณยฺย คเวสติ    
         ตตฺเถว จ ปุพฺพการ       โย กโรติ อุปาสโก       
         เอเต โข ปริหานีเย      สตฺต ธมฺเม สุเทสิเต      
         อุปาสโก เสวมาโน       สทฺธมฺมา ปริหายติ ฯ       
         ทสฺสน ภาวิตตฺตาน        โย น หาเปติ อุปาสโก     
         สวน ฺจ อริยธมฺมาน       อธิสีเล จ สิกฺขติ      
         ปสาโท จสฺส ภิกฺขูสุ       ภิยฺโย ภิยฺโย ปวฑฺฒติ     
         อนุปารมฺภจิตฺโต จ        สทฺธมฺม โสตุมิจฺฉติ     
         น อิโต พหิทฺธา อ ฺ      ทกฺขิเณยฺย คเวสติ    
         อิเธว จ ปุพฺพการ        โย กโรติ อุปาสโก       
         เอเต โข อปริหานีเย     สตฺต ธมเฺม สุเทสิเต      
         อุปาสโก เสวมาโน       สทฺธมฺมา น จ หายตีติ ฯ    
                     วชฺชีวคฺโค ตติโย ฯ    
                        ตสฺสุทฺทาน    
         สารนฺทโท ๑ วสฺสกาโร   ภิกฺขุ กมฺม ฺจ สทฺธิย     
         โพธิยส ฺ เสโข จ       หานิ วิปตฺตยสมฺภโวติ ๒ ฯ     
                     _______________    
                    เทวตาวคฺโค จตุตฺโถ     
     [๒๙]    อถโข    อ ฺตรา    เทวตา   อภิกฺกนฺตาย   รตฺติยา    
อภิกฺกนฺตวณฺณา    เกวลกปฺป    เชตวน   โอภาเสตฺวา   เยน   ภควา    
#๑-๒ ม.  สารนฺทวสฺสกาโร จ       ติสตฺตกานิ ภิกฺขุกา      
#        โพธิส ฺา เทฺว จ หานิ    วิปตฺติ จ ปราภโวติ ฯ      



สุตฺต องฺ. (๔):สตฺตก-อฏก-นวกนิปาตา - หนาท่ี 29 

เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ           
เอกมนฺต    ิตา   โข   สา   เทวตา   ภควนฺต   เอตทโวจ  สตฺติเม     
ภนฺเต    ธมฺมา    ภิกฺขุโน    อปริหานาย   สวตฺตนฺติ   กตเม   สตฺต     
สตฺถุคารวตา  ธมฺมคารวตา  สงฺฆคารวตา  สิกฺขาคารวตา  สมาธิคารวตา     
อปฺปมาทคารวตา    ปฏิสนฺถารคารวตา    อิเม    โข   ภนฺเต   สตฺต    
ธมฺมา   ภิกฺขุโน   อปริหานาย   สวตฺตนฺตีติ   อิทมโวจ   สา   เทวตา     
สมนุ ฺโ   สตฺถา   อโหสิ   ฯ   อถโข   สา  เทวตา  สมนุ ฺโ  เม    
สตฺถาติ   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   ปทกขิฺณ  กตฺวา  ตตฺเถวนฺตรธายิ  ฯ             
อถโข   ภควา   ตสฺสา   รตฺติยา   อจฺจเยน   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ  อิม     
ภิกฺขเว   รตฺตึ  อ ฺตรา  เทวตา  อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยา  อภิกฺกนฺตวณฺณา            
เกวลกปฺป   เชตวน   โอภาเสตฺวา  เยนาห  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา    
ม    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต    อฏาสิ    เอกมนฺต     ิตา   โข    
ภิกฺขเว   สา  เทวตา  ม  เอตทโวจ  สตฺติเม  ภนฺเต  ธมฺมา  ภิกฺขุโน    
อปริหานาย    สวตฺตนฺติ   กตเม   สตฺต   สตฺถุคารวตา   ธมฺมคารวตา     
สงฺฆคารวตา     สิกฺขาคารวตา     สมาธิคารวตา    อปฺปมาทคารวตา     
ปฏิสนฺถารคารวตา  อิเม  โข  ภนฺเต  สตฺต  ธมฺมา  ภิกฺขุโน อปรหิานาย    
สวตฺตนฺตีติ    อิทมโวจ    ภิกฺขเว   สา   เทวตา   อิท   วตฺวา   ม    
อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ            
         สตฺถุครุ ธมฺมครุ          สเฆ จ ติพฺพคารโว     
         สมาธิครุ อาตาป         สิกฺขาย ติพฺพคารโว       
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      อปฺปมาทครุ ภิกฺขุ         ปฏิสนฺถารคารโว        
         อภพฺโพ ปริหานาย        นิพฺพานสฺเสว สนฺติเกติ ฯ     
     [๓๐]   อิม   ภิกฺขเว   รตฺตึ   อ ฺตรา   เทวตา  อภิกฺกนฺตาย    
รตฺติยา   อภิกฺกนฺตวณฺณา   เกวลกปฺป   เชตวน   โอภาเสตฺวา  เยนาห     
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ม   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   อฏาสิ            
เอกมนฺต    ิตา   โข   ภิกขฺเว  สา  เทวตา  ม  เอตทโวจ  สตฺติเม    
ภนฺเต    ธมฺมา    ภิกฺขุโน    อปริหานาย   สวตฺตนฺติ   กตเม   สตฺต     
สตฺถุคารวตา  ธมฺมคารวตา  สงฺฆคารวตา  สิกฺขาคารวตา  สมาธิคารวตา     
หิริคารวตา    โอตฺตปฺปคารวตา   อิเม   โข   ภนฺเต   สตฺต   ธมฺมา    
ภิกฺขุโน   อปริหานาย   สวตฺตนฺตีติ   อิทมโวจ   ภิกขฺเว   สา  เทวตา    
อิท วตฺวา ม อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ    
         สตฺถุครุ ธมฺมครุ          สงฺเฆ จ ติพฺพคารโว    
         สมาธิครุ อาตาป         สิกฺขาย ติพฺพคารโว      
         หิรีโอตปฺปสมฺปนฺโน        สปปฺติสฺโส สคารโว     
         อภพฺโพ ปริหานาย        นิพฺพานสฺเสว สนฺติเกติ ฯ     
     [๓๑]   อิม   ภิกฺขเว   รตฺตึ   อ ฺตรา   เทวตา   ฯเปฯ  ม    
เอตทโวจ   สตฺติเม   ภนฺเต   ธมฺมา   ภิกขฺุโน  อปริหานาย  สวตฺตนฺติ    
กตเม   สตฺต  สตฺถุคารวตา  ธมฺมคารวตา  สงฺฆคารวตา  สิกฺขาคารวตา     
สมาธิคารวตา      โสวจสฺสตา      กลฺยาณมิตฺตตา     อิเม     โข    
ภนฺเต   สตฺต   ธมฺมา   ภิกขฺุโน   อปริหานาย   สวตฺตนฺตีติ   อิทมโวจ              
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ภิกฺขเว   สา   เทวตา  อิท  วตฺวา  ม  อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา    
ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ     
         สตฺถุครุ ธมฺมครุ          สงฺเฆ จ ติพฺพคารโว    
         สมาธิครุ อาตาป         สิกฺขาย ติพฺพคารโว      
         กลฺยาณมิตฺโต สุวโจ       สปฺปติสฺโส สคารโว      
         อภพฺโพ ปริหานาย        นิพฺพานสฺเสว สนฺติเกติ ฯ     
     [๓๒]   อิม   ภิกฺขเว   รตฺตึ   อ ฺตรา  ฯเปฯ  ม  เอตทโวจ    
สตฺติเม   ภนฺเต   ธมฺมา  ภิกฺขุโน  อปรหิานาย  สวตฺตนฺติ  กตเม  สตฺต             
สตฺถุคารวตา  ธมฺมคารวตา  สงฺฆคารวตา  สิกฺขาคารวตา  สมาธิคารวตา     
โสวจสฺสตา    กลฺยาณมิตฺตตา    อิเม    โข   ภนฺเต   สตฺต   ธมฺมา    
ภิกฺขุโน   อปริหานาย   สวตฺตนฺตีติ   อิทมโวจ   ภิกขฺเว   สา  เทวตา    
อิท   วตฺวา   ม   อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ตตฺเถวนฺตรธายีติ  ฯ            
เอว   วุตฺเต   อายสฺมา   สารีปุตฺโต  ภควนฺต  เอตทโวจ  อิมสฺส  โข     
อห   ภนฺเต   ภควตา   สงฺขิตฺเตน   ภาสิตสฺส  เอว  วิตฺถาเรน  อตฺถ    
อาชานามิ    อิธ   ภนฺเต   ภิกฺขุ   อตฺตนา   จ   สตฺถุคารโว   โหติ    
สตฺถุคารวตาย   จ   วณฺณวาที   เย   จ ฺเ   ภิกฺขู   น  สตฺถุคารวา    
เต   จ   สตฺถคุารวตาย   สมาทเปติ   เย  จ ฺเ  ภิกฺขู  สตฺถุคารวา     
เตส ฺจ   วณฺณ   ภณติ   ภูต   ตจฺฉ  กาเลน  อตฺตนา  จ  ธมฺมคารโว    
โหติ   ฯเปฯ   สงฺฆคารโว   โหติ   สิกขฺาคารโว  โหติ  สมาธิคารโว     
โหติ     สุวโจ     โหติ    กลฺยาณมิตฺโต    โหติ    กลฺยาณมิตฺตตาย     
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จ    วณฺณวาที    เย   จ ฺเ   ภิกฺขู   น   กลฺยาณมิตฺตา   เต   จ     
กลฺยาณมิตฺตตาย    สมาทเปติ    เย    จ ฺเ    ภิกฺขู   กลฺยาณมิตฺตา     
เตส ฺจ  วณฺณ  ภณติ  ภูต  ตจฺฉ  กาเลน  ๑  อิมสฺส  โข  อห  ภนเฺต    
ภควตา   สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส  เอว  วิตฺถาเรน  อตฺถ  อาชานามีติ  ฯ    
สาธุ   สาธุ   สารีปุตฺต   สาธุ   โข   ตฺว   สารีปุตฺต   อิมสฺส  มยา             
สงฺขิตฺเตน    ภาสิตสฺส    เอว   วิตฺถาเรน   อตฺถ   อาชานาสิ   อิธ    
สารีปุตฺต   ภิกฺขุ   อตฺตนา   จ   สตฺถุคารโว  โหติ  สตฺถุคารวตาย  จ    
วณฺณวาที   เย   จ ฺเ  ภิกฺขู  น  สตฺถคุารวา  เต  จ  สตฺถุคารวตาย    
สมาทเปติ    เย    จ ฺเ    ภิกฺขู    สตฺถคุารวา    เตส ฺจ   วณฺณ    
ภณติ   ภูต   ตจฺฉ   กาเลน   อตฺตนา   จ  ธมฺมคารโว  โหติ  ฯเปฯ    
สงฺฆคารโว  โหติ  สิกฺขาคารโว  โหติ  สมาธิคารโว  โหติ  สุวโจ โหติ     
กลฺยาณมิตฺโต    โหติ   กลฺยาณมิตฺตตาย   จ   วณฺณวาที   เย   จ ฺเ    
ภิกฺขู   น   กลฺยาณมิตฺตา   เต   จ   กลฺยาณมิตฺตตาย  สมาทเปติ  เย    
จ ฺเ    ภิกขฺู    กลฺยาณมิตฺตา   เตส ฺจ   วณฺณ   ภณติ   ภูต   ตจฺฉ           
กาเลน   ๒  อิมสฺส  โข  สารีปุตฺต  มยา  สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส  เอว     
วิตฺถาเรน อตฺโถ ทฏพฺโพติ ฯ     
     [๓๓]  สตฺตหิ  ภิกฺขเว  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต  มิตฺโต เสวิตพฺโพ ฯ     
กตเมหิ    สตฺตหิ    ทุทฺทท   ททาติ   ทกฺุกร   กโรติ   ทุกฺขม   ขมติ           
คุยฺหมสฺส  ๓   อาวิกโรติ  คุยฺหมสฺส  ปริคูหติ  อาปทาสุ  น  ชหติ ขีเณน            
นาติม ฺติ   ฯ   อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  สตฺตหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  มิตฺโต             
#๑-๒ ม. กาเลนาติ ฯ    ๓ ม. คุยฺหสฺส ฯ     
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เสวิตพฺโพติ ฯ    
         ทุทฺทท ททติ จิตฺต         ทุกฺกร ฺจาป กุพฺพติ    
         อโถปสฺส ทุรุตฺตานิ        ขมติ ทกฺุขมานิป ๑    
         คุยฺหมสฺส จ ๒ อกขฺาติ    คุยฺหสฺส ปริคูหติ     
         อาปทาสุ น ชหาติ        ขีเณน นาติม ฺติ         
         ยสฺมึ เอตานิ านานิ      สวิชฺชนฺตีธ ปคฺุคเล     
         โส มิตฺโต มิตฺตกาเมน     ภชิตพฺโพ ตถาวิโธติ ฯ     
     [๓๔]   สตฺตหิ   ภิกฺขเว   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ  มิตฺโต    
เสวิตพฺโพ   ภชิตพฺโพ   ปยิรุปาสิตพฺโพ  อป  ปนชฺุชมาเนนป  ฯ  กตเมหิ             
สตฺตหิ   ปโย   จ   โหติ   มนาโป  จ  ครุ  จ  ภาวนีโย  จ  วตฺตา     
จ   วจนกฺขโม   จ   คมฺภีร ฺจ   กถ  กตฺตา  โหติ  โน  จ  อฏาเน    
นิโยเชติ   ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  สตฺตหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ            
มิตฺโต เสวิตพฺโพ ภชิตพฺโพ ปยิรุปาสติพฺโพ อป ปนุชฺชมาเนนปติ ฯ     
         ปโย จ ๓  คร ุภาวนีโย   วตฺตา จ วจนกฺขโม        
         คมฺภีร ฺจ กถ กตฺตา       โน จฏาเน นิโยชเย ๔     
         ยสฺมึ เอตานิ านานิ      สวิชฺชนฺตีธ ปุคฺคเล     
         โส มิตฺโต มิตฺตกาเมน     อตฺถกามานุกมฺปโก ๕    
         อป นาสิยมาเนน         ภชิตพฺโพ ตถาวิโธติ ฯ     
     [๓๕]   สตฺตหิ   ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  นจิรสฺเสว    
#๑ ม. ... จ ฯ   ๒ ม. คุยฺห ฺจ ตสฺส ฯ   ๓ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๔ ม. นิโยชโก ฯ       
#๕ ม. ...กมฺปโต ฯ     
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จตสฺโส   ปฏสิมฺภิทา  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺย  ฯ           
กตเมหิ   สตฺตหิ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อิทมฺเม   เจตโส  ลีนตฺตนฺติ           
ยถาภูต    ปชานาติ   อชฺฌตฺต   สงฺขิตฺต   วา   จิตฺต   อชฺฌตฺต   เม          
สงฺขิตฺต   จิตฺตนฺติ   ยถาภูต   ปาชานาติ   พหิทฺธา  วิกฺขิตฺต  วา  จิตฺต     
พหิทฺธา   เม   วิกฺขิตฺต   จิตฺตนฺติ   ยถาภูต   ปชานาติ   ตสฺส  วิทติา         
เวทนา   อุปฺปชฺชนฺติ   วิทิตา   อุปฏหนฺติ   วิทิตา   อพฺภตฺถ   คจฺฉนฺติ       
วิทิตา    ส ฺา    อุปฺปชชฺนฺติ   วิทิตา   อุปฏหนฺติ   วิทิตา   อพฺภตฺถ       
คจฺฉนฺติ    วิทิตา   วิตกฺกา   อุปฺปชชฺนติฺ   วิทิตา   อุปฏหนฺติ   วิทิตา      
อพฺภตฺถ     คจฺฉนฺติ    สปปฺายาสปฺปาเยสุ    โข    ปนสฺส    ธมฺเมสุ    
หีนปฺปณีเตสุ     กณฺหสุกกฺสปฺปฏิภาเคสุ     นิมิตฺต     สุคฺคหิต     โหติ       
สุมนสิกต   สูปธารติ   สปฺุปฏิวิทฺธ   ป ฺาย   ฯ   อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว         
สตฺตหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   นจิรสฺเสว  จตสฺโส  ปฏสิมฺภิทา            
สย อภิ ฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยาติ ฯ          
     [๓๖]  สตฺตหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  สารีปุตฺโต  จตสฺโส     
ปฏิสมฺภิทา   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชชฺ  วิหรติ  ฯ  กตเมหิ           
สตฺตหิ    อิธ    ภิกฺขเว    สารีปุตฺโต   อิทมฺเม   เจตโส   ลีนตฺตนฺติ            
ยถาภูต    ปชานาติ   อชฺฌตฺต   สงฺขิตฺต   วา   จิตฺต   อชฺฌตฺต   เม          
สงฺขิตฺต   จิตฺตนฺติ   ยถาภูต   ปชานาติ   พหิทฺธา   วา  วิกฺขิตฺต  จิตฺต     
พหิทฺธา   เม   วิกฺขิตฺต   จิตฺตนฺติ   ยถาภูต   ปชานาติ   ตสฺส  วิทติา         
เวทนา   อุปฺปชฺชนฺติ   วิทิตา   อุปฏหนฺติ   วิทิตา   อพฺภตฺถ   คจฺฉนฺติ        
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วิทิตา    ส ฺา    อุปฺปชชฺนฺติ   วิทิตา   อุปฏหนฺติ   วิทิตา   อพฺภตฺถ       
คจฺฉนฺติ    วิทิตา   วิตกฺกา   อุปฺปชชฺนติฺ   วิทิตา   อุปฏหนฺติ   วิทิตา      
อพฺภตฺถ     คจฺฉนฺติ    สปปฺายาสปฺปาเยสุ    โข    ปนสฺส    ธมฺเมสุ    
หีนปฺปณีเตสุ    กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาเคสุ   จิตฺต   ๑   สุคฺคหิต   สมุนสิกต      
สูปธาริต  สปฺุปฏิวิทฺธ  ป ฺาย  ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกขฺเว  สตฺตหิ  ธมฺเมหิ        
สมนฺนาคโต   สารีปุตฺโต   จตสฺโส  ปฏสิมฺภิทา  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา            
อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ฯ            
     [๓๗]   สตฺตหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  จิตฺต  วเส             
วตฺเตติ   โน   จ   ภิกฺขุ  จิตฺตสฺส  วเสน  วตฺตติ  ฯ  กตเมหิ  สตฺตหิ             
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สมาธิกุสโล   โหติ   สมาธิสฺส   สมาปตฺติกุสโล            
โหติ     สมาธิสฺส      ิติกุสโล    โหติ    สมาธิสฺส    วุฏานกุสโล    
โหติ    สมาธิสฺส   กลลฺิตกุสโล   ๒   โหติ   สมาธิสสฺ   โคจรกุสโล    
โหติ   สมาธิสฺส   อภินิหารกุสโล   โหติ   ฯ   อิเมหิ   โข   ภิกฺขเว     
สตฺตหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   จิตฺต   วเส  วตฺเตติ  โน  จ             
ภิกฺขุ จิตฺตสฺส วเสน วตฺตตีติ ฯ    
     [๓๘]  สตฺตหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต สารีปุตฺโต จิตฺต วเส             
วตฺเตติ  โน  จ  สารีปุตฺโต  จิตฺตสฺส  วเสน  วตฺตติ  ฯ  กตเมหิ สตฺตหิ             
อิธ   ภิกฺขเว  สารีปุตฺโต  สมาธิกุสโล  [๓]  สมาธิสฺส  สมาปตฺติกุสโล             
สมาธิสฺส   ิติกุสโล  สมาธิสฺส  วุฏานกุสโล  สมาธิสฺส  กลลฺติกุสโล  ๒           
สมาธิสฺส   โคจรกุสโล   สมาธิสฺส   อภินิหารกุสโล  [๓]  อิเมหิ  โข    
#๑ ม. นิมิตฺต ฯ   ๒ ม. กลยฺาณกุสโล ฯ   ๓ ม. โหติ ฯ       
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ภิกฺขเว   สตฺตหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  สารีปุตฺโต  จิตฺต  วเส  วตฺเตติ           
โน จ สารีปุตฺโต จิตฺตสฺส วเสน วตฺตตีติ ฯ     
     [๓๙]   อถโข   อายสฺมา   สารีปุตฺโต  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา    
ปตฺตจีวรมาทาย   สาวตฺถึ   ปณฺฑาย   ปาวิสิ   ฯ   อถโข   อายสฺมโต     
สารีปุตฺตสฺส   เอตทโหสิ   อติปฺปโค   โข   ตาว   สาวตฺถิย   ปณฺฑาย    
จริตุ    ยนฺนนูาห    เยน    อ ฺติตฺถิยาน    ปริพฺพาชกาน   อาราโม             
เตนุปสงฺกเมยฺยนฺติ  ฯ  อถโข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  เยน  อ ฺติตฺถิยาน            
ปริพฺพาชกาน   อาราโม  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  เตหิ  อ ฺติตฺถิเยหิ          
ปริพฺพาชเกหิ     สทฺธ ึ    สมฺโมทิ     สมฺโมทนีย    กถ    สาราณีย             
วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ  ฯ เตน โข ปน สมเยน เตส อ ฺติตฺถิยาน            
ปริพฺพาชกาน       สนฺนสิินฺนาน       สนฺนิปติตาน      อยมนฺตรากถา             
อุทปาทิ   โย   หิ   โกจิ  อาวุโส  ทฺวาทส  วสฺสานิ  ปริปุณฺณ  ปริสุทฺธ          
พฺรหฺมจริย  จรติ  นิทฺทโส  ภิกฺขูติ  อล  วจนายาติ  ฯ  อถโข  อายสฺมา            
สารีปุตฺโต   เตส   อ ฺติตฺถิยาน   ปรพฺิพาชกาน  ภาสิต  เนว  อภินนฺทิ         
นปฺปฏิกฺโกสิ    อนภินนฺทตฺิวา   อปฺปฏกิฺโกสิตฺวา   อุฏายาสนา   ปกฺกามิ         
ภควโต   สนติฺเก   เอตสฺส  ภาสิตสฺส  อตฺถ  อาชานิสฺสามีติ  ฯ  อถโข     
อายสฺมา    สารีปุตฺโต    สาวตฺถิย    ปณฺฑาย    จรตฺิวา   ปจฺฉาภตฺต            
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต     เยน     ภควา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    
ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นสิีทิ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข            
อายสฺมา   สารีปุตฺโต   ภควนฺต  เอตทโวจ  อิธาห  ภนฺเต  ปุพฺพณฺหสมย              
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นิวาเสตฺวา      ปตฺตจีวรมาทาย      สาวตฺถึ     ปณฺฑาย     ปาวิสึ    
ตสฺส   มยฺห   ภนฺเต   เอตทโหสิ   อติปฺปโค   โข   ตาว   สาวตฺถิย    
ปณฺฑาย    จริตุ    ยนฺนูนาห    เยน    อ ฺติตฺถิยาน    ปริพฺพาชกาน           
อาราโม   เตนุปสงฺกเมยฺยนฺติ   อถขฺวาห   ภนฺเต   เยน  อ ฺติตฺถิยาน             
ปริพฺพาชกาน   อาราโม  เตนุปสงฺกมึ  อุปสงฺกมิตฺวา  เตหิ  อ ฺติตฺถิเยหิ          
ปริพฺพาชเกหิ     สทฺธ ึ    สมฺโมทึ     สมฺโมทนีย    กถ    สาราณีย             
วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   นสิีทึ   เตน   โข   ปน   ภนฺเต   สมเยน     
เตส     อ ฺติตฺถิยาน     ปริพฺพาชกาน    สนฺนิสินนฺาน    สนฺนปิติตาน        
อยมนฺตรากถา   อุทปาทิ   โย   หิ   โกจิ   อาวุโส  ทฺวาทส  วสฺสานิ     
ปริปุณฺณ   ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   จรติ  นิทฺทโส  ภิกขฺูติ  อล  วจนายาติ     
อถขฺวาห   ภนฺเต   เตส   อ ฺติตฺถิยาน   ปริพฺพาชกาน   ภาสิต  เนว            
อภินนฺทึ    นปฺปฏิกฺโกสึ   อนภินนฺทิตฺวา   อปฺปฏกิฺโกสิตฺวา   อุฏายาสนา        
ปกฺกามึ    ๑   ภควโต   สนฺติเก   เอตสฺส   ภาสิตสฺส   ๒   อตฺถ     
อาชานิสฺสามีติ   สกกฺา   นุ   โข   ภนฺเต   อิมสฺม ึ ธมฺมวินเย  เกวล             
วสฺสคณนมตฺเตน   นิทฺทโส   ภิกฺขุ   ป ฺาเปตุนฺติ  ฯ  น  โข  สารีปุตฺต            
สกฺกา   อิมสมฺึ   ธมฺมวินเย   เกวล   วสฺสคณนมตฺเตน   นิทฺทโส  ภิกฺขุ            
ป ฺาเปตุ   สตฺต   โข   อิมานิ   สารีปตฺุต   นิทฺทสวตฺถูนิ   มยา  สย            
อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา    ปเวทิตานิ   กตมานิ   สตฺต   อิธ   สารีปุตฺต             
ภิกฺขุ   สิกฺขาสมาทาเน   ติพฺพจฺฉนฺโท   โหติ  อายติ ฺจ  สิกฺขาสมาทาเน            
อธิคตเปโม    ๓     ธมฺมนสินฺติยา    ติพฺพจฺฉนฺโท    โหติ   อายติ ฺจ    
#๑ ม. ปกกฺม ึฯ  ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   ๓ ม. อวิคตเปโม ฯ เอวมุปริป ฯ             
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ธมฺมนิสนฺติยา   อธิคตเปโม   อิจฺฉาวินเย   ติพฺพจฺฉนฺโท  โหติ  อายติ ฺจ           
อิจฺฉาวินเย   อธิคตเปโม   ปฏิสลฺลาเน   ติพฺพจฺฉนฺโท   โหติ  อายติ ฺจ             
ปฏิสลลฺาเน   อธิคตเปโม   วิริยารมฺเภ   ติพฺพจฺฉนฺโท   โหติ  อายติ ฺจ             
วิริยารมฺเภ   อธิคตเปโม   สติเนปกฺเก   ติพฺพจฺฉนฺโท   โหติ  อายติ ฺจ             
สติเนปกฺเก   อธิคตเปโม   ทิฏ ิปฏิเวเธ   ติพฺพจฺฉนฺโท  โหติ  อายติ ฺจ            
ทิฏ ิปฏิเวเธ     อธิคตเปโม     อิมานิ     โข    สารีปตฺุต    สตฺต     
นิทฺทสวตฺถูนิ    มยา   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   ปเวทิตานิ   อิเมหิ           
โข   สารีปุตฺต  สตฺตหิ  นทิฺทสวตฺถูหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  ทฺวาทส  [๑]           
วสฺสานิ    ปริปุณฺณ    ปรสิุทฺธ    พฺรหฺมจริย   จรติ   นิทฺทโส   ภิกฺขูติ     
อล   วจนาย   จตุวีสติ   เจป   วสฺสานิ  ปริปุณฺณ  ปริสุทฺธ  พฺรหฺมจริย       
จรติ     นิทฺทโส     ภิกฺขูติ     อล     วจนาย    ฉตฺตึสติ    เจป    
วสฺสานิ    ปริปุณฺณ    ปรสิุทฺธ    พฺรหฺมจริย   จรติ   นิทฺทโส   ภิกฺขูต์ิ    
อล    วจนาย    อฏจตฺตาฬีส ฺเจป    วสฺสานิ    ปรปิุณฺณ    ปริสทฺุธ          
พฺรหฺมจริย จรติ นิทฺทโส ภิกฺขูติ อล วจนายาติ ฯ         
     [๔๐]   เอก   สมย  ภควา  โกสมฺพิย  วิหรติ  โฆสิตาราเม  ฯ    
อถโข   อายสฺมา   อานนฺโท  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย    
โกสมฺพึ   ปณฺฑาย  ปาวิสิ  ฯ  อถโข  อายสฺมโต  อานนฺทสฺส  เอตทโหสิ    
อติปฺปโค   โข   ตาว   โกสมฺพิย   ปณฺฑาย   จริตุ   ยนฺนูนาห   เยน    
อ ฺติตฺถิยาน   ปริพฺพาชกาน   อาราโม   เตนุปสงฺกเมยฺยนฺติ  ฯ  อถโข             
อายสฺมา    อานนฺโท   เยน   อ ฺติตฺถิยาน   ปริพฺพาชกาน   อาราโม    
#๑ ม. เจป ฯ      
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เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา    เตหิ    อ ฺติตฺถิเยหิ    ปริพฺพาชเกหิ          
สทฺธึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต           
นิสีทิ   ฯ   เตน  โข  ปน  สมเยน  เตส  อ ฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน    
สนฺนิสินฺนาน   สนฺนิปติตาน   อยมนฺตรากถา   อุทปาทิ   โย   หิ   โกจิ            
อาวุโส    ทฺวาทส    วสฺสานิ   ปริปุณฺณ   ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   จรติ         
นิทฺทโส   ภิกฺขูติ  อล  วจนายาติ  ฯ  อถโข  อายสฺมา  อานนฺโท  เตส     
อ ฺติตฺถิยาน    ปริพฺพาชกาน    ภาสติ   เนว   อภินนฺทิ   นปฺปฏิกฺโกสิ         
อนภินนฺทิตฺวา    อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา    อุฏายาสนา    ปกฺกามิ    ภควโต             
สนฺติเก   เอตสฺส   ภาสิตสฺส   อตฺถ   อาชานิสฺสามีติ  อถโข  อายสฺมา    
อานนฺโท   โกสมฺพิย   ปณฺฑาย   จริตฺวา  ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโตL         
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา     
เอกมนฺต    นสิีทิ    เอกมนฺต    นิสินฺโน   โข   อายสฺมา   อานนฺโท    
ภควนฺต    เอตทโวจ    อิธาห    ภนฺเต    ปุพฺพณฺหสมย   นิวาเสตฺวา     
ปตฺตจีวรมาทาย    โกสมพึฺ    ปณฺฑาย   ปาวิสึ   ตสสฺ   มยฺห   ภนฺเต    
เอตทโหสิ   อติปฺปโค   โข   ตาว  โกสมฺพิย  ปณฺฑาย  จริตุ  ยนฺนูนาห             
เยน    อ ฺติตฺถิยาน    ปริพฺพาชกาน    อาราโม   เตนุปสงฺกเมยฺยนฺติ             
อถขฺวาห    ภนฺเต    เยน    อ ฺติตฺถิยาน   ปริพฺพาชกาน   อาราโม     
เตนุปสงฺกมึ     อุปสงฺกมิตฺวา    เตหิ    อ ฺติตฺถิเยหิ    ปริพฺพาชเกหิ          
สทฺธึ   สมฺโมทึ   สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต           
นิสีทึ  เตน  โข  ปน  ภนฺเต  สมเยน  เตส  อ ฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน              
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สนฺนิสินฺนาน      สนฺนิปติตาน      อยมนฺตรากถา     อุทปาทิ     โย    
หิ   โกจิ   อาวุโส   ทฺวาทส   วสฺสานิ   ปริปุณฺณ  ปริสุทฺธ  พฺรหฺมจริย        
จรติ   นิทฺทโส   ภิกฺขูติ   อล   วจนายาติ   อถขฺวาห   ภนฺเต   เตส             
อ ฺติตฺถิยาน    ปริพฺพาชกาน    ภาสติ   เนว   อภินนฺทึ   นปฺปฏิกฺโกสึ         
อนภินนฺทิตฺวา     อปฺปโกสิตฺวา     อุฏายาสนา    ปกฺกามึ    ภควโต     
สนฺติเก    เอตสฺส    ภาสิตสฺส    อตฺถ   อาชานิสฺสามีติ   สกกฺา   นุ             
โข   ภนฺเต   อิมสฺมึ   ธมฺมวินเย   เกวล   วสฺสคณนมตฺเตน   นิทฺทโส     
ภิกฺขุ   ป ฺาเปตุนฺติ   ฯ   น  โข  อานนฺท  สกฺกา  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย            
เกวล    วสฺสคณนมตฺเตน    นิทฺทโส   ภิกฺขุ   ป ฺาเปตุ   สตฺต   โข     
อิมานิ    อานนฺท    นิทฺทสวตฺถูนิ    มยา   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา            
ปเวทิตานิ   กตมานิ  สตฺต  อิธานนฺท  ภิกฺขุ  สทโฺธ  โหติ  หิริมา  โหติ            
โอตฺตปฺป   โหติ   พหุสฺสโุต   โหติ   อารทฺธวิริโย  โหติ  สติมา  โหติ            
ป ฺวา    โหติ   อิมานิ   โข   อานนฺท   สตฺต   นทิฺทสวตฺถูนิ   มยา     
สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   ปเวทิตานิ   อิเมหิ   โข  อานนฺท  สตฺตหิ             
นิทฺทสวตฺถูหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   ทฺวาทส   เจป   วสฺสานิ   ปริปุณฺณ         
ปริสุทฺธ    พฺรหฺมจริย    จรติ    นิทฺทโส    ภิกฺขูติ    อล    วจนาย          
จตุวีสติ   เจป   วสฺสานิ   ปริปุณฺณ  ปริสุทฺธ  พฺรหฺมจริย  จรติ  นิทฺทโส     
ภิกฺขูติ   อล   วจนาย   ฉตฺตึสติ   เจป   วสฺสานิ   ปรปิุณฺณ   ปริสทฺุธ       
พฺรหฺมจริย   จรติ   นิทฺทโส   ภิกฺขูติ   อล  วจนาย  อฏจตฺตาฬีส ฺเจป         
วสฺสานิ        ปริปุณฺณ        ปริสุทฺธ       พฺรหฺมจริย       จรติ            
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นิทฺทโส ภิกขฺูติ อล วจนายาติ ฯ    
                    เทวตาวคฺโค จตุตฺโถ ฯ     
                        ตสฺสุทฺทาน    
        อปฺปมาโท หิริมา ๑ จ     เทฺว สุวจา ทุเว สขา ๒    
        เทฺวปฏสิมฺภิทา เทฺว วสา    นิทฺทสวตฺถุปเร เทฺวติ ๓  ฯ    
                    ___________________    
                    มหาย ฺวคฺโค ป ฺจโม    
     [๔๑]   สตฺติมา   ภิกฺขเว   วิ ฺาณฏ ิติโย   ฯ   กตมา   สตฺต    
สนฺติ    ภิกฺขเว    สตฺตา   นานตฺตกายา   นานตฺตส ฺ ิโน   เสยยฺถาป     
มนุสฺสา   เอกจฺเจ   จ   เทวา  เอกจฺเจ  จ  วินิปาติกา  อย  ปมา    
วิ ฺาณฏ ิติ   ฯ   สนฺติ   ภิกฺขเว  สตฺตา  นานตฺตกายา  เอกตฺตส ฺ ิโน            
เสยฺยถาป    เทวา    พฺรหฺมกายิกา    ปมาภินิพฺพตฺตา   อย   ทุติยา    
วิ ฺาณฏ ิติ   ฯ   สนฺติ   ภิกฺขเว  สตฺตา  เอกตฺตกายา  นานตฺตส ฺ ิโน            
เสยฺยถาป   เทวา   อาภสฺสรา   อย   ตติยา   วิ ฺาณฏ ิติ  ฯ  สนฺติ    
ภิกฺขเว    สตฺตา   เอกตฺตกายา   เอกตฺตส ฺ ิโน   เสยฺยถาป   เทวา     
สุภกิณฺหา   อย   จตุตฺถา   วิ ฺาณฏ ิติ   ฯ   สนฺติ   ภิกฺขเว   สตฺตา          
สพฺพโส   รปูส ฺาน  สมติกฺกมา  ปฏิฆส ฺาน  อตฺถงฺคมา  นานตฺตส ฺาน            
อมนสิการา       อนนฺโต      อากาโสติ      อากาสาน ฺจายตนูปคา     
อย    ป ฺจมา   วิ ฺาณฏ ิติ   ฯ   สนฺติ   ภิกฺขเว   สตฺตา   สพฺพโส             
อากาสาน ฺจายตน   สมติกฺกมฺม   อนนฺต  วิ ฺาณนฺติ  วิ ฺาณ ฺจายตนูปคา           
#๑ ม. หริี เจว ฯ   ๒ ม. มตฺิตา ฯ   ๓ ม. ทุเว นิทุทสวตฺถุนาติ ฯ      
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อย     ฉฏา     วิ ฺาณฏ ิติ     ฯ     สนฺติ    ภิกฺขเว    สตฺตา    
สพฺพโส   วิ ฺาณ ฺจายตน  สมติกฺกมฺม  นตฺถ ิ กิ ฺจีติ  อากิ ฺจ ฺายตนูปคา        
อย     สตฺตมา     วิ ฺาณฏ ิติ     ฯ     อิมา     โข    ภิกฺขเว    
สตฺต วิ ฺาณฏ ิติโยติ ฯ         
     [๔๒]  สตฺติเม  ภิกฺขเว  สมาธิปริกขฺารา ฯ กตเม สตฺต สมฺมาทิฏ ิ    
สมฺมาสงฺกปฺโป      สมฺมาวาจา      สมมฺากมฺมนฺโต      สมฺมาอาชีโว     
สมฺมาวายาโม   สมฺมาสติ   ยา   โข   ภิกฺขเว   อิเมหิ   สตฺตหงฺเคหิ    
จิตฺตสฺเสกคฺคตา   ปริกฺขตา   อย   วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อริโย  สมาธิ  ๑            
สอุปนิโส อิติป สปริกฺขาโร อิติปติ ฯ    
     [๔๓]   สตฺติเม   ภิกฺขเว   อคฺคี   ฯ   กตเม   สตฺต  ราคคฺคิ     
โทสคฺคิ    โมหคฺคิ   อาหุเนยฺยคฺคิ   คหปตคฺคิ   ทกฺขิเณยฺยคฺคิ   กฏคฺคิ        
อิเม โข ภิกฺขเว สตฺต อคฺคีติ ฯ     
     [๔๔]  เอก  สมย  ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส     
อาราเม     ฯ     เตน     โข    ปน    สมเยน    อุคฺคตสรีรสฺส    
พฺราหฺมณสฺส     มหาย ฺโ    อุปกฺขโฏ    โหติ    ป ฺจ    อุสภสตานิ    
ถูณูปนีตานิ    โหนฺติ    ย ฺตฺถาย    ป ฺจ   วจฺฉตรสตานิ   ถูณูปนีตานิ           
โหนฺติ     ย ฺตฺถาย    ป ฺจ    วจฺฉตริสตานิ    ถณููปนีตานิ    โหนฺติ            
ย ฺตฺถาย     ป ฺจ    อชสตานิ    ถูณูปนีตานิ    โหนฺติ    ย ฺตฺถาย    
ป ฺจ     อุรพฺภสตานิ     ถณููปนีตานิ    โหนฺติ    ย ฺตฺถาย    อถโข    
อุคฺคตสรีโร    พฺราหฺมโณ   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา    
#๑ ม. สมฺมาสมาธิ ฯ      
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ภควตา   สทธฺึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา             
เอกมนฺต   นสิีทิ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข   อุคฺคตสรีโร   พฺราหฺมโณ           
ภควนฺต   เอตทโวจ   สุต   เมต   โภ  โคตม  อคฺคิสฺส  อาธาน  ๑     
ยูปสฺส   อุสฺสาปน   มหปฺผล   โหติ  มหานิสสนฺติ  ฯ  มยาป  โข  เอต            
พฺราหฺมณ   สุต   อคฺคิสฺส   อาธาน   ยปูสฺส   อุสฺสาปน  มหปฺผล  โหติ          
มหานิสสนฺติ   ฯ   ทุติยมปฺ   โข   ฯเปฯ   ตติยมฺป   โข  อุคฺคตสรีโร            
พฺราหฺมโณ   ภควนฺต   เอตทโวจ   สุต   เมต   โภ   โคตม  อคฺคิสฺส    
อาธาน   ยูปสฺส  อุสฺสาปน  มหปฺผล  โหติ  มหานิสสนฺติ  ฯ  มยาป  โข            
เอต  พฺราหฺมณ  สุต  อคฺคิสฺส  อาธาน  ยูปสฺส  อุสฺสาปน  มหปฺผล  โหติ         
มหานิสสนฺติ   ฯ   ตยิท   โภ   โคตม   สเมติ   โภโตเจว  โคตมสฺส    
อมฺหาก ฺจ  ยทิท  สพฺเพน  สพฺพนฺติ  ๒ ฯ เอว วุตฺเต อายสฺมา อานนฺโท             
อุคฺคตสรีร   พฺราหฺมณ   เอตทโวจ   น  โข  พฺราหฺมณ  ตถาคตา  เอว    
ปุจฺฉิตพฺพา    สุต    เมต   โภ   โคตม   อคฺคิสฺส   อาธาน   ยูปสฺส             
อุสฺสาปน  มหปฺผล  โหติ  มหานิสสนฺติ  เอว ฺจ ๓  โข พฺราหฺมณ ตถาคตา             
ปุจฺฉิตพฺพา  อห ฺหิ  ภนฺเต  อคฺคึ  อาธาตุกาโม  ๔  ยูป อุสฺสาเปตุกาโม           
โอวทตุ   ม   ภนฺเต   ภควา   อนุสาสตุ   ม  ภนฺเต  ภควา  ย  มม    
อสฺส   ทีฆรตฺต   หิตาย   สุขายาติ  ฯ  อถโข  อุคฺคตสรีโร  พฺราหฺมโณ    
ภควนฺต   เอตทโวจ   อห ฺหิ   โภ   โคตม   อคฺคึ  อาธาตุกาโม  ยูป     
อุสฺสาเปตุกาโม   โอวทตุ  ม  ภว  โคตโม  อนุสาสตุ  ม  ภว  โคตโม    
ย  มม  อสฺส  ทีฆรตฺต  หติาย  สุขายาติ ฯ อคฺคึ พฺราหฺมณ อาเธนฺโต ๕             
#๑ ม. อาทาน ฯ เอวมุปรปิ ฯ  ๒ ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ   ๓ ม. จสทฺโท นตฺถ ิฯ        
#๔ ม. อาทาตุกาโม ฯ เอวมุปริป ฯ   ๕ ม. อาเทนฺโต ฯ เอวมุปริป ฯ      
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ยูป  อุสฺสาเปนฺโต  ปุพฺเพว  ย ฺเ  ๑  ตีณิ สตฺถานิ อุสฺสาเปติ อกุสลานิ         
ทุกฺขุทฺรยานิ    ทุกฺขวิปากานิ   ฯ   กตมานิ   ตีณิ   กายสตฺถ   วจีสตฺถ         
มโนสตฺถ   อคฺคึ   พฺราหฺมณ   อาเธนฺโต   ยูป   อุสสฺาเปนฺโต  ปุพฺเพว            
ย ฺเ    เอว    จิตฺต    อุปปฺาเทติ    เอตฺตกา    อุสภา   ห ฺนฺตุ             
ย ฺตฺถาย    เอตฺตกา    วจฺฉตรา    ห ฺนฺตุ   ย ฺตฺถาย   เอตฺตกา    
วจฺฉตริโย     ห ฺนฺตุ     ย ฺตฺถาย    เอตฺตกา    อชา    ห ฺนฺตุ     
ย ฺตฺถาย   เอตฺตกา   อุรพฺภา   ห ฺนฺตุ   ย ฺตฺถายาติ   โส   ปุ ฺ            
กโรมีติ   อปุ ฺ   กโรติ   กุสล   กโรมีติ   อกุสล   กโรติ   สุคติยา           
มคฺค    ปริเยสามีติ    ทุคฺคติยา   มคฺค   ปริเยสติ   อคฺคึ   พฺราหฺมณ          
อาเธนฺโต   ยปู   อุสฺสาเปนฺโต   ปุพฺเพว  ย ฺเ  อิท  ปม  มโนสตฺถ            
อุสฺสาเปติ  อกุสล  ทุกฺขุทรฺย  ทุกฺขวิปาก  ฯ  ปุน  จปร  พฺราหฺมณ  อคฺคึ      
อาเธนฺโต   ยปู   อุสฺสาเปนฺโต   ปุพฺเพว   ย ฺเ  เอว  วาจ  ภาสติ    
เอตฺตกา     อุสภา    ห ฺนฺตุ    ย ฺตฺถาย    เอตฺตกา    วจฺฉตรา     
ห ฺนฺตุ    ย ฺตฺถาย    เอตฺตกา    วจฺฉตริโย   ห ฺนฺตุ   ย ฺตฺถาย             
เอตฺตกา   อชา   ห ฺนฺตุ   ย ฺตฺถาย   เอตฺตกา   อุรพฺภา   ห ฺนฺตุ    
ย ฺตฺถายาติ   โส   ปุ ฺ   กโรมีติ   อปุ ฺ   กโรติ   กุสล  กโรมีติ          
อกุสล   กโรติ   สุคติยา  มคฺค  ปริเยสามีติ  ทุคฺคติยา  มคฺค  ปรเิยสติ         
อคฺคึ  พฺราหฺมณ  อาเธนฺโต  ยูป  อุสฺสาเปนฺโต  ปุพฺเพว  ย ฺเ อิท ทุติย        
วจีสตฺถ  อุสฺสาเปติ  อกุสล  ทุกฺขุทฺรย  ทุกฺขวิปาก  ฯ  ปุน จปร พฺราหฺมณ     
อคฺคึ  อาเธนฺโต  ยูป  อุสสฺาเปนฺโต ปุพฺเพว ย ฺเ สย ปม สมารภติ ๒            
#๑ ม. ย ฺา ฯ เอวมุปริป ฯ   ๒ ส.ี สมารพฺภติ ฯ ม. สมารมฺภติ ฯ เอวมุปริป ฯ        
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อุสภา    ห ฺนฺตุ    ย ฺตฺถาย    สย    ปม   สมารภติ   วจฺฉตรา    
ห ฺนฺตุ    ย ฺตฺถาย    สย   ปม   สมารภติ   วจฺฉตริโย   ห ฺนฺตุ             
ย ฺตฺถาย   สย   ปม   สมารภติ   อชา   ห ฺนฺตุ   ห ฺตฺถาย  สย     
ปม    สมารภติ    อุรพฺภา    ห ฺนฺตุ    ย ฺตฺถายาติ   โส   ปุ ฺ             
กโรมีติ   อปุ ฺ   กโรติ   กุสล   กโรมีติ   อกุสล   กโรติ   สุคติยา           
มคฺค    ปริเยสามีติ    ทุคฺคติยา   มคฺค   ปริเยสติ   อคฺคึ   พฺราหฺมณ          
อาเธนฺโต   ยปู   อุสฺสาเปนฺโต   ปุพฺเพว  ย ฺเ  อิท  ตติย  กายสตฺถ           
อุสฺสาเปติ   อกุสล   ทุกฺขุทฺรย   ทุกฺขวิปาก  อคฺคึ  พฺราหฺมณ  อาเธนฺโต       
ยูป   อุสฺสาเปนฺโต   ปุพฺเพว   ย ฺเ  อิมานิ  ตีณิ  สตฺถานิ  อุสสฺาเปติ         
อกุสลานิ   ทกฺุขุทฺรยานิ   ทุกฺขวิปากานิ   ฯ   ตโยเม   พฺราหฺมณ  อคฺคี           
ปหาตพฺพา   ปริวชฺเชตพฺพา   น   เสวิตพฺพา  ฯ  กตเม  ตโย  ราคคฺคิ    
โทสคฺคิ   โมหคฺคิ   ฯ   กสฺมา   จาย   พฺราหฺมณ  ราคคฺคิ  ปหาตพฺโพ     
ปริวชฺเชตพฺโพ   น  เสวิตพฺโพ  รตฺโต  โข  พฺราหฺมณ  ราเคน  อภิภูโต    
ปริยาทินฺนจิตฺโต  กาเยน  ทุจฺจริต  จรติ  วาจาย  ทุจฺจริต  จรติ  มนสา           
ทุจฺจริต   จรติ   โส   กาเยน   ทุจฺจริต   จริตฺวา   วาจาย  ทุจฺจริต           
จริตฺวา   มนสา   ทุจฺจริต  จริตฺวา  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  อปาย     
ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชฺชติ  ตสฺมา  จาย  ๑  ราคคฺคิ  ปหาตพฺโพ          
ปริวชฺเชตพฺโพ   น   เสวิตพฺโพ   ฯ   กสฺมา  จาย  พฺราหฺมณ  โทสคฺคิ     
ปหาตพฺโพ   ปริวชฺเชตพฺโพ   น   เสวิตพฺโพ   ทุฏโ   โข   พฺราหฺมณ    
โทเสน   อภิภูโต   ปริยาทินฺนจิตฺโต   กาเยน   ทุจฺจริต  จรติ  วาจาย    
#๑ ม. ตสฺมาย ฯ เอวมุปรปิ ฯ      
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ทุจฺจริต   จรติ   มนสา  ทจฺุจริต  จรติ  โส  กาเยน  ทุจฺจริต  จริตฺวา          
วาจาย   ทุจฺจริต   จริตฺวา   มนสา  ทุจฺจริต  จริตฺวา  กายสฺส  เภทา             
ปรมฺมรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปชชฺติ  ตสฺมา  จาย           
โทสคฺคิ   ปหาตพฺโพ   ปริวชฺเชตพฺโพ   น  เสวิตพฺโพ  ฯ  กสฺมา  จาย    
พฺราหฺมณ   โมหคฺคิ   ปหาตพฺโพ   ปริวชฺเชตพฺโพ  น  เสวิตพฺโพ  มูโฬฺห    
โข   พฺราหฺมณ   โมเหน   อภิภูโต   ปรยิาทินฺนจิตฺโต  กาเยน  ทจฺุจริต             
จรติ   วาจาย   ทุจฺจริต   จรติ   มนสา  ทุจฺจริต  จรติ  โส  กาเยน     
ทุจฺจริต   จรตฺิวา   วาจาย  ทุจฺจริต  จรตฺิวา  มนสา  ทุจฺจริต  จริตฺวา        
กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชฺชติ            
ตสฺมา   จาย   โมหคฺคิ   ปหาตพฺโพ  ปริวชฺเชตพฺโพ  น  เสวิตพฺโพ  ฯ    
อิเม   โข   พฺราหฺมณ   ตโย   อคฺคี   ปหาตพฺพา   ปริชฺเชตพฺพา   น     
เสวิตพฺพา  ฯ  ตโยเม  พฺราหฺมณ  อคฺคี  สกฺกตฺวา  ครุกตฺวา  มาเนตฺวา     
ปูเชตฺวา   สมฺมา   สุข   ปริหาตพฺพา   ฯ  กตเม  ตโย  อาหุเนยฺยคฺคิ     
คหปตคฺคิ   ทกฺขิเณยฺยคฺคิ   ฯ   กตโม  จ  พฺราหฺมณ  อาหุเนยฺยคฺคิ  อิธ            
พฺราหฺมณ    ยสฺส   เต   โหนฺติ   มาตาติ   วา   ปตาติ   วา   อย     
วุจฺจติ   พฺราหฺมณ   อาหุเนยฺยคฺคิ   ต   กิสฺส   เหตุ   อโตหาย   ๑            
พฺราหฺมณ   อาหุโต   สมฺภูโต   ตสฺมา   จาย   อาหุเนยฺยคฺคิ  สกฺกตฺวา             
ครุกตฺวา  มาเนตฺวา  ปูเชตฺวา  สมฺมา  สขุ  ปริหาตพฺโพ  ฯ  กตโม  จ    
พฺราหฺมณ     คหปตคฺคิ     อิธ    พฺราหฺมณ    ยสฺส    เต    โหนฺติ    
ปุตฺตาติ  วา  ทาราติ  วา  ทาสาติ  วา  เปสฺสาติ วา [๒] อย วุจฺจติ     
#๑ ม. อโตหย ฯ   ๒ ม. กมฺมกราติ วา ฯ      
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พฺราหฺมณ   คหปตคฺคิ   ตสฺมา   จาย   คหปตคฺคิ   สกฺกตฺวา   ครุกตฺวา    
มาเนตฺวา  ปูเชตฺวา  สมฺมา  สุข  ปริหาตพฺโพ  ฯ  กตโม  จ  พฺราหฺมณ    
ทกฺขิเณยฺยคฺคิ  อิธ  พฺราหฺมณ  เย  เต  สมณพฺราหฺมณา  มทปฺปมาทา  ๑     
ปฏิวิรตา      ขนฺติโสรจฺเจ      นิวิฏา     เอกมตฺตาน     ทเมนฺติ    
เอกมตฺตาน  สเมนฺติ  เอกมตฺตาน  ปรินิพฺพาเปนฺติ  อย  วุจฺจติ  พฺราหฺมณ         
ทกฺขิเณยฺยคฺคิ    ตสฺมา    จาย    ทกฺขิเณยฺยคฺคิ   สกกฺตฺวา   ครุกตฺวา          
มาเนตฺวา  ปูเชตฺวา  สมฺมา  สุข  ปริหาตพฺโพ  ฯ  อิเม  โข  พฺราหฺมณ     
ตโย   อคฺคี   สกฺกตฺวา   ครุกตฺวา   มาเนตฺวา  ปูเชตฺวา  สมฺมา  สขุ    
ปริหาตพฺพา  ฯ  อย  โข ปน พฺราหฺมณ กฏคฺคิ กาเลน กาล อุชฺชเลตพฺโพ    
กาเลน    กาล    อชฺฌุเปกขิฺตพฺโพ    กาเลน   กาล   นิพฺพาเปตพฺโพ    
กาเลน   กาล  นิกฺขิปตพฺโพติ  ฯ  เอว  วุตฺเต  อุคฺคตสรีโร  พฺราหฺมโณ           
ภควนฺต   เอตทโวจ   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   ฯเปฯ   อุปาสก   ม     
ภว  โคตโม  ธาเรตุ  อชฺชตคฺเค  ปาณุเปต  สรณ  คต  ๒ เอสาห โภ     
โคตโม   ป ฺจ   อุสภสตานิ   มุ ฺจามิ  ชีวิต  เทมิ  ป ฺจ  วจฺฉตรสตานิ             
มุ ฺจามิ    ชวิีต    เทมิ    ป ฺจ    วจฺฉตริสตานิ    มุ ฺจามิ    ชีวิต         
เทมิ   ป ฺจ   อชสตานิ   มุ ฺจามิ   ชีวิต   เทมิ   ป ฺจ   อุรพฺภสตานิ            
มุ ฺจามิ    ชวิีต    เทมิ   หริตานิ   เจว   ติณานิ   ขาทนฺตุ   สีตานิ           
จ ปานิยานิ ปวนฺตุ สีโต จ เนส วาโต อุปวายตูติ ๓  ฯ      
     [๔๕]   สตฺติมา   ภิกฺขเว   ส ฺา  ภาวิตา  พหุลีกตา  มหปฺผลา     
โหนฺติ  มหานิสสา  อมโตคธา  อมตปริโยสานา  ฯ กตมา สตฺต อสุภส ฺา    
#๑ ม. ปรปฺปวาทา ฯ  ๒ ม. คตนฺติ ฯ  ๓ ม. อุปวายตนฺติ ฯ      
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มรณส ฺา     อาหาเร    ปฏิกฺกูลส ฺา    สพฺพโลเก    อนภิรตส ฺา    
อนิจฺจส ฺา   อนิจฺเจ   ทุกฺขส ฺา   ทุกฺเข   อนตฺตส ฺา   อิมา   โข             
ภิกฺขเว   สตฺต  ส ฺา  ภาวิตา  พหุลีกตา  มหปฺผลา  โหนฺติ  มหานิสสา    
อมโตคธา อมตปริโยสานาติ ฯ         
     [๔๖]   สตฺติมา   ภิกฺขเว   ส ฺา  ภาวิตา  พหุลีกตา  มหปฺผลา     
โหนฺติ   มหานิสสา   อมโตคธา   อมตปริโยสานา   ฯ   กตมา   สตฺต    
อสุภส ฺา  มรณส ฺา  อาหาเร  ปฏกิฺกูลส ฺา  สพฺพโลเก  อนภิรตส ฺา    
อนิจฺจส ฺา    อนิจฺเจ    ทุกฺขส ฺา    ทุกฺเข    อนตฺตส ฺา   [๑]    
อสุภส ฺา   ภิกฺขเว   ภาวิตา   พหุลีกตา   มหปฺผลา  โหติ  มหานิสสา     
อมโตคธา   อมตปริโยสานาติ   อิติ  โข  ปเนต  วุตฺต  กิ ฺเจต  ปฏิจฺจ             
วุตฺต   อสุภส ฺาปริจิเตน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   เจตสา  พหุล  วิหรโต           
เมถุนธมฺมสมาปตฺติยา   จิตฺต   ปฏิลยีติ   ปฏิกุชชฺติ   ๒   ปฏิวตฺตติ  น         
สมฺปสารียติ  อุเปกฺขา  วา  ปาฏิกฺกูลยฺตา  วา สณฺาติ เสยฺยถาป ภิกฺขเว           
กุกฺกุฏปตฺต  วา  นฺหารุททฺทุล  วา  อคฺคิมฺหิ  ปกฺขิตฺต  ปฏลิียติ  ปฏิกุชชฺติ  
ปฏิวตฺตติ  น  สมฺปสารียติ เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อสุภส ฺาปริจิเตน           
เจตสา      พหุล      วิหรโต      เมถุนธมฺมสมาปตฺติยา      จิตฺต    
ปฏิลียติ  ปฏกิุชชฺติ  ปฏิวตฺตติ  น  สมปฺสารียติ  อุเปกฺขา  วา ปฏิกฺกูลยฺตา       
วา     สณฺาติ     สเจ    ภิกฺขเว    ภิกฺขุโน    อสุภส ฺาปริจิเตน     
เจตสา   พหลุ   วิหรโต   เมถุนธมฺมสมาปตฺติยา   จิตฺต  อนุสนฺทติ  ๓              
#๑ ม. อิมา โข ภิกฺขเว สตฺต ส ฺา ภาวิตา พหุลีกตา มหปฺผลา โหนฺติ มหานิสสา        
#อมโตคธา อมตปริโยสานาติ ฯ   ๒ ม. ปติกุฏติ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๓ ม. อนุสนฺทหติ ฯ      
#เอวมุปริป ฯ     
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อปฺปาฏิกฺกูลยฺตา  วา  สณฺาติ  เวทิตพฺพเมต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา  อภาวิตา          
เม  อสุภส ฺา  นตฺถิ  เม  ปุพฺเพนาปร วิเสโส อปฺปตฺต เม ภาวนาผลนฺติ             
อิติห     ตตฺถ     สมฺปชาโน     โหติ     สเจ     ปน    ภิกฺขเว     
ภิกฺขุโน  อสภุส ฺาปริจิเตน  เจตสา  พหุล  วิหรโต เมถุนธมฺมสมาปตฺติยา            
จิตฺต    ปฏลิยีติ    ปฏกิุชชฺติ   ปฏิวตฺตติ   น   สมฺปสารียติ   อุเปกฺขา        
วา   ปาฏิกฺกลฺูยตา   วา   สณฺาติ   เวทิตพฺพเมต   ภิกฺขเว   ภิกขฺุนา            
ภาวิตา   เม   อสุภส ฺา  อตฺถิ  เม  ปุพฺเพนาปร  วิเสโส  ปตฺต  เม     
ภาวนาผลนฺติ   อิติห   ตตฺถ   สมฺปชาโน   โหติ   อสุภส ฺา   ภิกฺขเว     
ภาวิตา  พหุลกีตา  มหปฺผลา  โหติ มหานิสสา อมโตคธา อมตปริโยสานาติ     
อิติ    ยนฺต    วุตฺต    อิทเมต    ปฏิจฺจ    วุตฺต    ฯ   มรณส ฺา           
ภิกฺขเว   ภาวิตา   พหุลีกตา   มหปฺผลา   โหติ  มหานิสสา  อมโธคธา     
อมตปริโยสานาติ   อิติ   โข   ปเนต   วุตฺต   กิ ฺเจต   ปฏิจฺจ  วุตฺต          
มรณส ฺาปริจิเตน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  เจตสา  พหุล วิหรโต ชีวิตนิกนฺติยา          
จิตฺต    ปฏลิยีติ    ปฏกิุชชฺติ   ปฏิวตฺตติ   น   สมฺปสารียติ   อุเปกฺขา        
วา   ปาฏิกฺกลฺูยตา   วา  สณฺาติ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  กุกฺกฏุปตฺต  วา           
นฺหารุททฺทุล   วา   อคฺคิมฺหิ   ปกฺขิตฺต   ปฏลิียติ   ปฏิกุชชฺติ   ปฏวิตฺตติ   
น   สมฺปสารียติ   เอวเมว   โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  มรณส ฺาปริจิเตน     
เจตสา  พหุล  วิหรโต  ชีวิตนิกนฺติยา  จิตฺต  ปฏิลียติ  ปฏิกชฺุชติ ปฏิวตฺตติ     
น    สมฺปสารียติ    อุเปกขฺา    วา    ปาฏิกฺกูลยฺตา   วา   สณฺาติ     
สเจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   มรณส ฺาปริจิเตน   เจตสา  พหุล  วิหรโต      
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ชีวิตนิกนฺติยา    จิตฺต    อนุสนฺทติ    อปฺปาฏิกฺกูลฺยตา    วา   สณฺาติ        
เวทิตพฺพเมต   ภิกฺขเว   ภิกฺขุนา   อภาวิตา   เม   มรณส ฺา   นตฺถิ    
เม   ปุพฺเพนาปร   วิเสโส   อปฺปตฺต   เม  ภาวนาผลนฺติ  อิติห  ตตฺถ    
สมฺปชาโน   โหติ   สเจ   ปน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน  มรณส ฺาปริจิเตน    
เจตสา  พหุล  วิหรโต  ชีวิตนิกนฺติยา  จิตฺต  ปฏิลียติ  ปฏิกชฺุชติ ปฏิวตฺตติ     
น    สมฺปสารียติ    อุเปกขฺา    วา    ปาฏิกฺกูลยฺตา   วา   สณฺาติ     
เวทิตพฺพเมต    ภิกฺขเว   ภิกฺขุนา   ภาวิตา   เม   มรณส ฺา   อตฺถิ    
เม   ปุพฺเพนาปร   วิเสโส   ปตฺต   เม   ภาวนาผลนฺติ   อิติห  ตตฺถ     
สมฺปชาโน   โหติ   มรณส ฺา   ภิกฺขเว   ภาวิตา  พหุลีกตา  มหปฺผลา     
โหติ   มหานิสสา   อมโตคธา   อมตปริโยสานาติ   อิติ   ยนฺต   วุตฺต    
อิทเมต   ปฏจฺิจ   วุตฺต   ฯ  อาหาเร  ปฏิกฺกูลส ฺา  ภิกฺขเว  ภาวิตา            
พหุลีกตา   มหปฺผลา   โหติ   มหานิสสา   อมโตคธา  อมตปริโยสานาติ    
อิติ  โข  ปเนต  วุตฺต กิ ฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต อาหาเร ปฏิกฺกูลส ฺาปริจิเตน      
ภิกฺขเว     ภิกขฺุโน     เจตสา     พหุล     วิหรโต     รสตณฺหาย     
จิตฺต   ปฏิลยีติ   ปฏิกุชชฺติ   ปฏิวตฺตติ   น  สมฺปสารียติ  อุเปกฺขา  วา        
ปาฏิกฺกูลฺยตา   วา   สณฺาติ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   กกฺุกุฏปตฺต   วา           
นฺหารุททฺทุล   วา   อคฺคิมฺหิ   ปกฺขิตฺต  ปฏิลียติ  ปฏกิุชฺชติ  ปฏิวตฺตติ  น   
สมฺปสารียติ  เอวเมว  โข ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อาหาเร ปฏิกฺกูลส ฺาปริจิเตน            
เจตสา      พหุล      วิหรโต     รสตณฺหาย     จิตฺต     ปฏลิียติ    
ปฏิกุชชฺติ   ปฏิวตฺตติ  น  สมฺปสารียติ  อุเปกฺขา  วา  ปาฏิกฺกลฺูยตา  วา           
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สณฺาติ    สเจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   อาหาเร   ปฏกิกฺูลส ฺาปริจิเตน             
เจตสา   พหลุ   วิหรโต   รสตณฺหาย  จิตฺต  อนุสนฺทติ  อปฺปาฏกิฺกูลฺยตา           
วา    สณฺาติ    เวทิตพฺพเมต    ภิกฺขเว   ภิกฺขุนา   อภาวิตา   เม     
อาหาเร   ปฏกิฺกูลส ฺา  นตฺถิ  เม  ปพฺุเพนาปร  วิเสโส  อปฺปตฺต  เม             
ภาวนาผลนฺติ   อิติห   ตตฺถ   สมฺปชาโน   โหติ   สเจ   ปน  ภิกฺขเว     
ภิกฺขุโน  อาหาเร  ปฏิกฺกลูส ฺาปริจิเตน  เจตสา พหุล วิหรโต รสตณฺหาย             
จิตฺต    ปฏลิยีติ    ฯเปฯ    อุเปกฺขา    วา    ปาฏิกฺกูลยฺตา    วา    
สณฺาติ   เวทิตพฺพเมต   ภิกฺขเว   ภิกขฺุนา   ภาวิตา   เม   อาหาเร     
ปฏิกฺกูลส ฺา  อตฺถิ  เม  ปุพฺเพนาปร  วิเสโส  ปตฺต  เม  ภาวนาผลนฺติ            
อิติห    ตตฺถ   สมฺปชาโน   โหติ   อาหาเร   ปฏิกฺกูลส ฺา   ภิกฺขเว     
ภาวิตา  พหุลกีตา  มหปฺผลา  โหติ มหานิสสา อมโตคธา อมตปริโยสานาติ     
อิติ    ยนฺต    วุตฺต    อิทเมต    ปฏิจฺจ    วุตฺต    ฯ   สพฺพโลเก           
อนภิรตส ฺา   ภิกฺขเว   ภาวิตา  พหุลีกตา  มหปฺผลา  โหติ  มหานิสสา     
อมโตคธา    อมตปริโยสานาติ    อิติ   โข   ปเนต   วุตฺต   กิ ฺเจต     
ปฏิจฺจ    วุตฺต   สพฺพโลเก   อนภิรตส ฺาปริจิเตน   ภิกฺขเว   ภิกขฺุโน           
เจตสา  พหุล  วิหรโต  โลกจิตฺเตสุ  จิตฺต  ปฏลิียติ  ปฏิกุชชฺติ  ปฏิวตฺตติ       
น    สมฺปสารียติ    อุเปกขฺา    วา    ปาฏิกฺกูลยฺตา   วา   สณฺาติ     
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  กุกฺกุฏปตฺต  วา  นหฺารุททฺทุล  วา  อคฺคิมฺหิ  ปกฺขิตฺต    
ปฏิลียติ   ปฏกิุชฺชติ   ปฏิวตฺตติ  น  สมปฺสารียติ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว           
ภิกฺขุโน   สพฺพโลเก   อนภิรตส ฺาปริจิเตน   เจตสา   พหุล   วิหรโต      
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โลกจิตฺเตสุ   จิตฺต   ปฏิลยีติ   ปฏิกุชชฺติ   ปฏิวตฺตติ   น   สมฺปสารียติ       
อุเปกฺขา   วา   ปาฏิกฺกลฺูยตา   วา   สณฺาติ  สเจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน             
สพฺพโลเก   อนภิรตส ฺาปริจิเตน   เจตสา  พหุล  วิหรโต  โลกจิตฺเตสุ     
จิตฺต    อนุสนฺทติ    อปฺปาฏิกฺกูลฺยตา    วา    สณฺาติ   เวทิตพฺพเมต          
ภิกฺขเว   ภิกขฺุนา   อภาวิตา   เม   สพฺพโลเก   อนภิรตส ฺา   นตฺถิ     
เม   ปุพฺเพนาปร   วิเสโส   อปฺปตฺต   เม  ภาวนาผลนฺติ  อิติห  ตตฺถ    
สมฺปชาโน  โหติ สเจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุโน สพฺพโลเก อนภิรตส ฺาปริจิเตน    
เจตสา      พหุล     วิหรโต     โลกจิตฺเตสุ     จิตฺต     ปฏิลียติ    
ปฏิกุชชฺติ   ปฏิวตฺตติ  น  สมฺปสารียติ  อุเปกฺขา  วา  ปาฏิกฺกลฺูยตา  วา          
สณฺาติ   เวทิตพฺพเมต   ภิกฺขเว   ภิกขฺุนา   ภาวิตา   เม  สพฺพโลเก    
อนภิรตส ฺา    อตฺถ ิ   เม    ปุพฺเพนาปร    วิเสโส    ปตฺต   เม    
ภาวนาผลนฺติ   อิติห   ตตฺถ  สมฺปชาโน  โหติ  สพฺพโลเก  อนภิรตส ฺา    
ภิกฺขเว     ภาวิตา     พหุลกีตา     มหปฺผลา    โหติ    มหานิสสา     
อมโตคธา    อมตปริโยสานาติ   อิติ   ยนฺต   วุตฺต   อิทเมต   ปฏจฺิจ             
วุตฺต   ฯ   อนิจฺจส ฺา   ภิกฺขเว   ภาวิตา  พหุลีกตา  มหปฺผลา  โหติ             
มหานิสสา   อมโตคธา   อมตปริโยสานาติ   อิติ   โข   ปเนต   วุตฺต    
กิ ฺเจต    ปฏจฺิจ    วุตฺต    อนิจฺจส ฺาปริจิเตน    ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน        
เจตสา   พหลุ   วิหรโต   ลาภสกฺการสิโลเก  จิตฺต  ปฏิลียติ  ปฏกิุชฺชติ           
ปฏิวตฺตติ   น   สมฺปสารียติ  อุเปกฺขา  วา  ปาฏิกฺกูลยฺตา  วา  สณฺาติ            
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  กุกฺกุฏปตฺต  วา  นหฺารุททฺทุล  วา  อคฺคิมฺหิ  ปกฺขิตฺต     
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ปฏิลียติ    ปฏิกุชชฺติ    ปฏิวตฺตติ    น   สมฺปสารียติ   เอวเมว   โข             
ภิกฺขเว    ภิกขฺุโน    อนิจฺจส ฺาปริจิเตน    เจตสา   พหุล   วิหรโต             
ลาภสกฺการสิโลเก   จิตฺต  ปฏิลียติ  ปฏกิุชฺชติ  น  สมฺปสารียติ  อุเปกฺขา         
วา  ปาฏิกฺกูลยฺตา  วา  สณฺาติ สเจ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อนิจฺจส ฺาปริจิเตน          
เจตสา    พหลุ    วิหรโต    ลาภสกฺการสิโลเก    จิตฺต    อนุสนฺทติ     
อปฺปาฏิกฺกูลยฺตา    วา    สณฺาติ    เวทิตพฺพเมต   ภิกฺขเว   ภิกขฺุนา           
อภาวิตา   เม   อนิจฺจส ฺา  นตฺถิ  เม  ปุพฺเพนาปร  วิเสโส  อปปฺตฺต             
เม    ภาวนาผลนฺติ    อิติห   ตตฺถ   สมฺปชาโน   โหติ   สเจ   ปน     
ภิกฺขเว    ภิกขฺุโน    อนิจฺจส ฺาปริจิเตน    เจตสา   พหุล   วิหรโต             
ลาภสกฺการสิโลเก   จิตฺต  ปฏิลียติ  ปฏกิุชฺชติ  ปฏิวตฺตติ  น  สมปฺสารียติ        
อุเปกฺขา   วา   ปาฏิกฺกลฺูยตา   วา   สณฺาติ   เวทิตพฺพเมต  ภิกฺขเว             
ภิกฺขุนา    ภาวิตา    เม    อนิจฺจส ฺา    อตฺถ ิ  เม   ปุพฺเพนาปร    
วิเสโส   ปตฺต   เม   ภาวนาผลนฺติ   อิติห   ตตฺถ   สมฺปชาโน  โหติ    
อนิจฺจส ฺา   ภิกฺขเว   ภาวิตา   พหุลีกตา  มหปฺผลา  โหติ  มหานิสสา    
อมโตคธา    อมตปริโยสานาติ   อิติ   ยนฺต   วุตฺต   อิทเมต   ปฏจฺิจ             
วุตฺต   ฯ   อนิจฺเจ   ทุกฺขส ฺา  ภิกฺขเว  ภาวิตา  พหุลีกตา  มหปฺผลา            
โหติ   มหานิสสา  อมโตคธา  อมตปริโยสานาติ  อิติ  โข  ปเนต  วุตฺต     
กิ ฺเจต   ปฏจฺิจ   วุตฺต   อนิจฺเจ  ทุกฺขส ฺาปริจิเตน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน      
เจตสา  พหุล วิหรโต อาลสฺเส ๑ โกสชเฺช วิสฺสฏ ิเย ปมาเท อนนุโยเค    
อปฺปจฺจเวกฺขณาย  ติพฺพา  ภยส ฺา  ปจฺจุปฏ ิตา  โหติ  เสยฺยถาป [๒]             
#๑ ม. อาลเสฺย ฯ เอวมุปรปิ ฯ   ๒ ม. ภิกฺขเว ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุป ฯ              
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อุกฺขิตฺตาสิเก  วธเก  สเจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อนิจฺเจ ทุกฺขส ฺาปริจิเตน         
เจตสา   พหลุ   วิหรโต   อาลสฺเส   โกสชฺเช   วิสฺสฏ ิเย   ปมาเท     
อนนุโยเค   อปฺปจฺจเวกฺขณาย   ติพฺพา  ภยส ฺา  น  ปจฺจุปฏ ิตา  โหติ    
เสยฺยถาป    อุกฺขิตฺตาสิเก   วธเก   เวทิตพฺพเมต   ภิกฺขเว   ภิกฺขุนา           
อภาวิตา   เม   อนิจฺเจ   ทุกขฺส ฺา  นตฺถิ  เม  ปุพฺเพนาปร  วิเสโส    
อปฺปตฺต   เม   ภาวนาผลนฺติ   อิติห   ตตฺถ   สมฺปชาโน   โหติ  สเจ    
ปน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อนจฺิเจ  ทุกฺขส ฺาปริจิเตน  เจตสา พหุล วิหรโต           
อาลสฺเส   โกสชฺเช   วิสฺสฏ ิเย  ปมาเท  อนนุโยเค  อปฺปจฺจเวกฺขณาย    
ติพฺพา    ภยส ฺา    ปจฺจุปฏ ิตา    โหติ   เสยฺยถาป   อุกฺขิตฺตาสิเก           
วธเก    เวทิตพฺพเมต    ภิกขฺเว   ภิกฺขุนา   ภาวิตา   เม   อนิจฺเจ     
ทุกฺขส ฺา   อตฺถิ   เม  ปพฺุเพนาปร  วิเสโส  ปตฺต  เม  ภาวนาผลนฺติ             
อิติห    ตตฺถ    สมฺปชาโน    โหติ    อนิจฺเจ   ทุกฺขส ฺา   ภิกฺขเว    
ภาวิตา  พหุลกีตา  มหปฺผลา  โหติ มหานิสสา อมโตคธา อมตปริโยสานาติ     
อิติ   ยนฺต   วุตฺต   อิทเมต   ปฏิจฺจ   วุตฺต   ฯ  ทุกฺเข  อนตฺตส ฺา        
ภิกฺขเว   ภาวิตา   พหุลีกตา   มหปฺผลา   โหติ  มหานิสสา  อมโตคธา     
อมตปริโยสานาติ   อิติ   โข   ปเนต   วุตฺต   กิ ฺเจต   ปฏิจฺจ  วุตฺต          
ทุกฺเข   อนตฺตส ฺาปริจิเตน   ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  เจตสา  พหุล  วิหรโต            
อิมสฺมิ ฺจ  สวิ ฺาณเก  กาเย  พหิทฺธา  จ  สพฺพนิมิตฺเตสุ อหการมมการ-           
มานาปคต    มานส   โหติ   วิธาสมติกฺกนฺต   สนฺต   สุวิมุตฺต   สเจ           
ภิกฺขเว   ภิกขฺุโน   ทุกฺเข  อนตฺตส ฺาปริจิเตน  เจตสา  พหุล  วิหรโต             



สุตฺต องฺ. (๔):สตฺตก-อฏก-นวกนิปาตา - หนาท่ี 55 

อิมสฺมิ ฺจ     สวิ ฺาณเก     กาเย    พหิทฺธา    จ    สพฺพนิมิตฺเตสุ             
อหการมมการมานาปคต  มานส  น  โหติ  วิธาสมติกฺกนฺต  สนตฺ  สุวิมุตฺต         
เวทิตพฺพเมต   ภิกฺขเว   ภิกฺขุนา   อภาวิตา   เม  ทุกเฺข  อนตฺตส ฺา             
นตฺถิ   เม   ปพฺุเพนาปร   วิเสโส   อปฺปตฺต  เม  ภาวนาผลนฺติ  อิติห             
ตตฺถ    สมฺปชาโน    โหติ   สเจ   ปน   ภิกฺขเว   ภิกขฺุโน   ทุกฺเข    
อนตฺตส ฺาปริจิเตน   เจตสา   พหุล   วิหรโต   อิมสฺมิ ฺจ  สวิ ฺาณเก             
กาเย  พหิทฺธา  จ  สพฺพนิมิตฺเตสุ  อหการมมการมานาปคต  มานส  โหติ    
วิธาสมติกฺกนฺต    สนฺต    สุวิมุตฺต    เวทิตพฺพเมต   ภิกฺขเว   ภิกขฺุนา      
ภาวิตา   เม   ทุกฺเข   อนตฺตส ฺา   อตฺถิ  เม  ปุพฺเพนาปร  วิเสโส     
ปตฺต   เม   ภาวนาผลนฺติ   อิติห   ตตฺถ   สมฺปชาโน   โหติ   ทุกฺเข     
อนตฺตส ฺา   ภิกฺขเว   ภาวิตา   พหลุีกตา  มหปฺผลา  โหติ  มหานิสสา     
อมโตคธา    อมตปริโยสานาติ   อิติ   ยนฺต   วุตฺต   อิทเมต   ปฏจฺิจ             
วุตฺต  ฯ  อิมา  โข  ภิกฺขเว  สตฺต  ส ฺา  ภาวิตา  พหุลีกตา มหปฺผลา    
โหนฺติ มหานิสสา อมโตคธา อมตปริโยสานาติ ฯ    
     [๔๗]  อถโข  ชานุสฺโสณี  ๑  พฺราหฺมโณ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ    
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควตา   สทฺธึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย            
วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   นสิีทิ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข  ชานุสฺโสณี          
พฺราหฺมโณ   ภควนฺต   เอตทโวจ   ภวมฺป   โน   โคตโม   พฺรหฺมจารี     
ปฏิชานาตีติ   ฯ  ย ฺหิ  ต  พฺราหฺมณ  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  อขณฺฑ    
อจฺฉิทฺท    อสพล   อกมมฺาส   ปริปณฺุณ   ปริสุทธฺ   พฺรหฺมจรยิ   จรตีติ     
#๑ ม. ชาณุสฺโสณิ ฯ เอวมุปริป ฯ     
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มเมว   ต   พฺราหฺมณ   สมมฺา   วทมาโน   วเทยฺย  อห ฺหิ  พฺราหฺมณ     
อขณฺฑ    อจฺฉิทฺท   อสพล   อกมฺมาส   ปริปุณฺณ   ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย     
จรามีติ   ฯ   กึ   ปน   โภ   โคตม  พฺรหมฺจริยสฺส  ขณฺฑมฺป  ฉิทฺทมฺป            
สพลมฺป   กมฺมาสมฺปติ   ฯ   อิธ   พฺราหฺมณ   เอกจฺโจ   สมโณ   วา    
พฺราหฺมโณ  วา  สมฺมา  พฺรหฺมจารี  ปฏิชานมาโน  นเหว โข มาตุคาเมน    
สทฺธึ    ทฺวยนฺทฺวยสมาปตฺตึ    สมาปชฺชติ    อปจ    โข   มาตุคามสฺส    
อุจฺฉาทน   ปริมทฺทน   นหฺาปน   สมพฺาหน  สาทิยติ  โส  ต  อสฺสาเทติ           
ต   นิกาเมติ   เตน   จ   วิตฺตึ   อาปชชฺติ   อิทมฺป   โข  พฺราหฺมณ             
พฺรหฺมจริยสฺส     ขณฺฑมฺป     ฉิทฺทมฺป    สพลมฺป    กมฺมาสมฺป    อย         
วุจฺจติ   พฺราหฺมณ   อปรสิุทฺธ   พฺรหฺมจริย   จรติ   ส ฺ ุตฺโต  เมถุเนน        
ส ฺโเคน  น  ปริมุจฺจติ  ชาติยา  ชรามรเณน  ๑  โสเกหิ  ปริเทเวหิ     
ทุกฺเขหิ    โทมนสฺเสหิ    อุปายาเสหิ    น    ปริมุจฺจติ    ทุกฺขสฺมาติ           
วทามิ   ฯ   ปนุ   จปร  พฺราหฺมณ  อิเธกจฺโจ  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ     
วา   สมฺมา   พฺรหฺมจารี  ปฏิชานมาโน  นเหว  โข  มาตุคาเมน  สทฺธึ    
ทฺวยนฺทฺวยสมาปตฺตึ     สมาปชฺชติ     นป     มาตุคามสฺส    อุจฺฉาทน             
ปริมทฺทน    นฺหาปน    สมฺพาหน   สาทิยติ   อปจ   โข   มาตุคาเมน     
สทฺธึ    ส ฺชคฺฆติ    สกีฬติ    สเกฬายติ   ฯเปฯ   นป   มาตุคาเมน    
สทฺธึ    ส ฺชคฺฆติ    สกีฬติ    สเกฬายติ    อปจ   โข   มาตุคามสฺส             
จกฺขุนา    จกขฺุ   อุปนิชฌฺายติ   เปกฺขติ   นป   มาตุคามสฺส   จกฺขุนา           
จกฺขุ    อุปนชิฺฌายติ    เปกฺขติ    อปจ    โข    มาตุคามสฺส   สททฺ             
#๑ ม. ชราย มรเณน ฯ เอวมุปริป ฯ     
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สุณาติ   ติโรกุฑฺฑ  วา  ติโรปาการ  วา  หสนฺติยา  วา  ภณนฺติยา  วา    
คายนฺติยา   วา   โรทนฺติยา   วา   นป   มาตุคามสฺส   สทฺท  สุณาติ     
ติโรกุฑฺฑ   วา   ติโรปาการ   วา   หสนฺติยา   วา   ภณนฺติยา   วา    
คายนฺติยา   วา   โรทนฺติยา   วา   อปจ  โข  ยานิสฺส  ตานิ  ปุพฺเพ    
มาตุคาเมน   สทฺธึ   หสิตลปตกีฬิตานิ   ตานิ   อนุสสฺรติ   นป  ยานิสฺส           
ตานิ   ปุพฺเพ   มาตุคาเมน   สทฺธ ึ  หสิตลปตกีฬิตานิ   ตานิ  อนุสสฺรติ           
อปจ   โข   ปสฺสติ   คหปตึ   วา  คหปติปุตฺต  วา  ป ฺจหิ  กามคุเณหิ    
สมปฺปต    สมงฺคีภูต    ปรจิารยมาน    นป    ปสฺสติ    คหปตึ   วา             
คหปติปุตฺต   วา   ป ฺจหิ   กามคุเณหิ  สมปฺปต  สมงฺคีภูต  ปริจารยมาน         
อปจ    โข    อ ฺตร    เทวนิกาย    ปณิธาย    พฺรหฺมจริย   จรติ     
อิมินาห  สีเลน  วา  วเตน  วา  ตเปน  วา  พฺรหฺมจริเยน  วา เทโว     
วา   ภวิสฺสามิ   เทว ฺตโร   วาติ  โส  ต  อสฺสาเทติ  ต  นกิาเมติ     
เตน   จ   วิตฺตึ   อาปชชฺติ   อิทมฺป   โข   พฺราหฺมณ   พฺรหฺมจริยสสฺ            
ขณฺฑมฺป    ฉิทฺทมฺป    สพลมฺป    กมมฺาสมฺป   อย   วุจฺจติ   พฺราหฺมณ        
อปริสุทฺธ    พฺรหฺมจริย   จรติ   ส ฺ ุตฺโต   เมถุเนน   ส ฺโเคน   น            
ปริมุจฺจติ  ชาติยา  ชรามรเณน  โสเกหิ  ปริเทเวหิ  ทกฺุเขหิ โทมนสฺเสหิ             
อุปายาเสหิ    น   ปริมุจฺจติ   ทุกฺขสฺมาติ   วทามิ   ฯ   ยาวกีว ฺจาห            
พฺราหฺมณ   อิเมส   สตฺตนฺน   เมถุนส ฺโคาน   อ ฺตร   เมถนุส ฺโค           
อตฺตนิ    อปปฺหีน    สมนปุสฺสึ   เนว   ตาวาห   พฺราหฺมณ   สเทวเก     
โลเก   สมารเก  สพฺรหฺมเก  สสฺสมณพฺราหฺมณิยา  ปชาย  สเทวมนุสฺสาย     
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อนุตฺตร   สมมฺาสมฺโพธึ   อภิสมฺพุทฺโธ   ๑   ปจฺจ ฺาสึ  ยโต  จ  โข             
อห   พฺราหฺมณ  อิเมส  สตฺตนฺน  เมถนุส ฺโคาน  อ ฺตร  เมถุนส ฺโค          
อตฺตนิ      อปฺปหีน      น      สมนุปสสฺึ      อถาห     พฺราหฺมณ     
สเทวเก   โลเก   สมารเก   สพฺรหฺมเก   สสฺสมณพฺราหฺมณิยา   ปชาย    
สเทวมนุสฺสาย    อนุตฺตร    สมฺมาสมฺโพธึ    อภิสมฺพุทฺโธ    ปจฺจ ฺาสึ           
าณ ฺจ    ปน    เม    ทสสฺน    อุทปาทิ    อกุปฺปา   เม   วิมุตฺติ     
อยมนฺติมา   ชาติ   นตฺถิทานิ   ปุนพฺภโวติ  ฯ  เอว  วุตฺเต  ชานุสฺโสณี           
พฺราหฺมโณ    ภควนฺต    เอตทโวจ   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   ฯเปฯ    
อุปาสก   ม   ภว   โคตโม   ธาเรตุ   อชชฺตคฺเค   ปาณุเปต   สรณ    
คตนฺติ ฯ     
     [๔๘]   ส ฺโควิส ฺโค   โว  ภิกฺขเว  ธมฺมปริยาย  เทเสสฺสามิ     
ต  สุณาถ  สาธุก  มนสิกโรถ  ภาสิสสฺามีติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  เต    
ภิกฺขู   ภควโต   ปจฺจสฺโสสุ  ฯ  ภควา  เอตทโวจ  กตโม  จ  ภิกฺขเว    
ส ฺโควิส ฺโโค    ๒    ธมฺมปรยิาโย    อิตฺถี    ภิกฺขเว   อชฌฺตฺต             
อิตฺถินฺทฺริย  มนสิกโรติ  อิตฺถีกุตฺต  อิตฺถากปฺป  อิตฺถีวิธ  อิตฺถิจฺฉนฺท  
อิตฺถิสฺสร   อิตฺถาลงฺการ   สา   ตตฺถ   รชฺชติ  ตตฺราภิรมติ  สา  ตตฺถ          
รตฺตา  ตตฺราภิรตา  พหิทฺธา  ปุริสินฺทรฺิย  มนสิกโรติ  ปรุิสกุตฺต ปุริสากปฺป   
ปุริสวิธ     ปรุิสจฺฉนฺท     ปุริสสฺสร     ปุริสาลงฺการ    สา    ตตฺถ        
รชฺชติ    ตตฺราภิรมติ    สา    ตตฺถ   รตฺตา   ตตฺราภิรตา   พหิทฺธา     
ส ฺโค    อากงฺขติ    ย ฺจสฺสา    ส ฺโคปจฺจยา    อุปฺปชชฺติ    สุข            
#๑ ม. อภิสมพฺุทฺโธติ ฯ เอวมุปริป ฯ   ๒ ม. สโยโค วิสโยโค ฯ เอวมุปริป ฯ         
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โสมนสฺส   ต ฺจ  อากงฺขติ  อิตฺถตฺเต  ภิกฺขเว  อภิรตา  สตฺตา  ปุริเสสุ           
ส ฺโค   คตา   เอว   โข   ภิกฺขเว   อิตฺถี  อิตฺถตฺต  นาติวตฺตติ  ฯ           
ปุริโส   ภิกฺขเว  อชฺฌตฺต  ปุริสินฺทฺริย  มนสิกโรติ  ปุริสกุตฺต  ปรุิสากปฺป  
ปุริสวิธ  ปรุสิจฺฉนฺท  ปุรสิสฺสร  ปรุิสาลงฺการ  โส ตตฺถ รชชฺติ ตตฺราภิรมติ   
โส    ตตฺถ   รตฺโต   ตตฺราภิรโต   พหิทธฺา   อิตฺถินฺทรฺิย   มนสิกโรติ           
อิตฺถีกุตฺต  อิตฺถากปฺป  อิตฺถีวิธ  อิตฺถิจฺฉนฺท  อิตฺถิสสฺร อิตฺถาลงฺการ  
โส  ตตฺถ  รชชฺติ  ตตฺราภิรมติ  โส  ตตฺถ  รตฺโต  ตตฺราภิรโต  พหิทฺธา    
ส ฺโค     อากงฺขติ    ย ฺจสฺส    ส ฺโคปจฺจยา    อุปฺปชชฺติ    สุข            
โสมนสฺส    ต ฺจ    อากงฺขติ   ปุริสตฺเต   ภิกฺขเว   อภิรตา   สตฺตา    
อิตฺถีสุ  ส ฺโค  คตา  เอว  โข  ภิกฺขเว  ปุรโิส  ปุรสิตฺต นาติวตฺตติ ฯ        
เอว    โข    ภิกฺขเว    ส ฺโโค    โหติ    ฯ   กถ ฺจ   ภิกฺขเว    
วิส ฺโโค   โหติ   อิตฺถ ี  ภิกฺขเว  อชฌฺตฺต  อิตฺถินทฺฺริย  น  มนสิกโรติ      
อิตฺถีกุตฺต      อิตฺถากปฺป      อิตฺถีวิธ     อิตฺถิจฺฉนฺท     อิตฺถิสฺสร  
อิตฺถาลงฺการ   สา   ตตฺถ   น   รชชฺติ   ตตฺร   นาภิรมติ  สา  ตตฺถ     
อรตฺตา   ตตฺร  อนภิรตา  พหิทฺธา  ปุรสิินฺทฺริย  น  มนสิกโรติ  ปุริสกุตฺต       
ปุริสากปฺป   ปุริสวิธ   ปุรสิจฺฉนฺท   ปรุิสสฺสร   ปรุสิาลงฺการ  สา  ตตฺถ    
น   รชชฺติ   ตตฺร   นาภิรมติ   สา   ตตฺถ   อรตฺตา  ตตฺร  อนภิรตา     
พหิทฺธา    ส ฺโค    นากงฺขติ   ย ฺจสฺสา   ส ฺโคปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ            
สุข   โสมนสฺส   ต ฺจ   นากงฺขติ   อิตฺถตฺเต   โข  ภิกฺขเว  อนภิรตา             
สตฺตา    ปุริเสสุ    วิส ฺโค    คตา   เอว   โข   ภิกขฺเว   อิตฺถี              
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อิตฺถตฺต  อติวตฺตติ  ฯ  ปุรโิส  ภิกฺขเว  อชฺฌตฺต  ปุรสิินฺทฺริย น มนสิกโรติ   
ปุริสกุตฺต   ปรุิสากปฺป   ปรุิสวิธ   ปุริสจฺฉนฺท  ปุริสสฺสร  ปรุิสาลงฺการ  
โส   ตตฺถ   น   รชชฺติ   ตตฺร   นาภิรมติ  โส  ตตฺถ  อรตฺโต  ตตฺร     
อนภิรโต   พหิทฺธา   อิตฺถนีฺทฺริย   น   มนสิกโรติ  อิตฺถีกุตฺต  อิตฺถากปฺป    
อิตฺถีวิธ   อิตฺถิจฺฉนฺท   อิตฺถิสฺสร   อิตฺถาลงฺการ   โส  ตตฺถ  น  รชชฺติ   
ตตฺร    นาภิรมติ   โส   ตตฺถ   อรตฺโต   ตตฺร   อนภิรโต   พหิทฺธา     
ส ฺโค   นากงฺขติ   ย ฺจสฺส   ส ฺโคปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ  สขุ  โสมนสฺส          
ต ฺจ    นากงฺขติ    ปรุิสตฺเต    ภิกฺขเว   อนภิรตา   สตฺตา   อิตฺถีสุ            
วิส ฺโค   คตา   เอว   โข   ภิกฺขเว  ปรุิโส  ปุริสตฺต  อติวตฺตติ  ฯ           
เอว  โข  ภิกขฺเว  วิส ฺโโค  โหติ ฯ อย โข ภิกฺขเว ส ฺโควิส ฺโโค    
ธมฺมปริยาโยติ ฯ    
     [๔๙]  เอก  สมย  ภควา  จมฺปาย  วิหรติ  คคฺคราย โปกฺขรณิยา     
ตีเร  ฯ  อถโข  สมฺพหุลา  จมฺเปยฺยกา  อุปาสกา เยนายสฺมา สารีปุตฺโต    
เตนุปสงฺกมึสุ    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต    สารีปุตฺต   อภิวาเทตฺวา         
เอกมนฺต   นสิีทึสุ   เอกมนฺต   นิสินฺนา   โข   จมฺเปยฺยกา   อุปาสกา            
อายสฺมนฺต   สารีปุตฺต   เอตทโวจุ   จิรสฺสุตา   โน   ภนฺเต   ภควโต    
สมฺมุขา  ธมฺมี  กถา  สาธ ุ มย ภนฺเต ลเภยฺยาม ภควโต [๑] ธมฺมึ กถ     
สวนายาติ   ฯ   เตนหาวุโส   ตทหุโปสเถ  อาคจฺเฉยฺยาถ  อปฺเปวนาม    
ลเภยฺยาถ  ภควโต  สนฺติเก  ๒ ธมฺม ึกถ สวนายาติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข    
จมฺเปยฺยกา     อุปาสกา     อายสฺมโต    สารีปุตฺตสฺส    ปฏิสฺสุณิตฺวา             
#๑ ม. สมฺมุขา ฯ   ๒ ม. สมฺมุขา ฯ      



สุตฺต องฺ. (๔):สตฺตก-อฏก-นวกนิปาตา - หนาท่ี 61 

อุฏายาสนา   อายสฺมนฺต   สารีปุตฺต   อภิวาเทตฺวา   ปทกฺขิณ   กตฺวา           
ปกฺกมึสุ   ฯ   อถโข   จมฺเปยฺยกา  อุปาสกา  ตทหุโปสเถ  เยนายสฺมา    
สารีปุตฺโต     เตนุปสงฺกมึสุ    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต    สารีปุตฺต        
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต  อฏสุ  ฯ  อถโข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  เตหิ    
จมฺเปยฺยเกหิ  อุปาสเกหิ  สทฺธึ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา            
ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีท ิ เอกมนฺต  นสิินฺโน  โข อายสฺมา           
สารีปุตฺโต   ภควนฺต   เอตทโวจ   สิยา   น ุ โข  ภนฺเต  อิเธกจฺจสฺส     
ตาทิสเยว   ทาน  ทินฺน  มหปฺผล  ๑  น  มหานิสส  สิยา  ปน  ภนฺเต             
อิเธกจฺจสฺส  ตาทิสเยว  ทาน  ทินฺน  มหปฺผล  [๒] มหานิสสนฺติ ฯ สิยา          
สารีปุตฺต   อิเธกจฺจสฺส   ตาทิสเยว  ทาน  ทินฺน  มหปฺผล  น  มหานิสส         
สิยา   ปน   สารีปุตฺต   อิเธกจฺจสฺส   ตาทิสเยว  ทาน  ทินฺน  มหปฺผล           
มหานิสสนฺติ   ฯ   โก   น ุ  โข   ภนฺเต  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยนป     
อิเธกจฺจสฺส  ๓   ตาทิสเยว  ทาน  ทินนฺ  มหปฺผล  น  มหานิสส  โก น ุ          
โข   ภนฺเต  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยนป  อิเธกจฺจสฺส  ตาทิสเยว  ทาน    
ทินฺน  มหปฺผล  มหานิสสนฺติ  ฯ  อิธ  สารีปุตฺต  เอกจฺโจ สาเปกฺโข ทาน          
เทติ  ปฏิพทฺธจิตฺโต  ทาน  เทติ  สนฺนธิิเปกฺโข  ทาน  เทติ  อิม  เปจฺจ          
ปริภุ ฺชิสฺสามีติ   ทาน   เทติ   โส   ต   ทาน   เทติ   สมณสฺส  วา             
พฺราหฺมณสฺส    วา    อนฺน    ปาน   วตฺถ   ยาน   มาลาคนฺธวิเลปน    
เสยฺยาวสถปทีเปยฺย   ต   กึ   ม ฺสิ   สารีปุตฺต   ทเทยฺย  อิเธกจฺโจ            
เอวรูป  ทานนฺติ  ฯ  เอว  ภนฺเต  ฯ  ตตฺร  สารีปุตฺต ยฺวาย สาเปกฺโข             
#๑ ม. น มหปฺผล โหติ ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุป ฯ   ๒ ม. โหติ ฯ เอวมุปริป ฯ         
#๓ ม. เยน มเิธกจฺจสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ      
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ทาน   เทติ  ปฏิพทฺธจิตฺโต  ทาน  เทติ  สนฺนิธิเปกโฺข  ทาน  เทติ  อิม          
เปจฺจ   ปริภุ ฺชิสฺสามีติ   ทาน   เทติ   โส  ต  ทาน  ทตฺวา  กายสฺส            
เภทา   ปรมฺมรณา  จาตุมฺมหาราชิกาน  เทวาน  สหพฺยต  อุปปชชฺติ  โส     
ต  กมฺม  เขเปตฺวา  ต  อิทธฺึ  ต  ยส  ต อาธิปเตยฺย ๑ อาคามี โหติ          
อาคนฺตา    อิตฺถตฺต   อิธ   ปน   สารีปุตฺต   เอกจฺโจ   นเหว   โข    
สาเปกฺโข  ทาน  เทติ  น  ปฏิพทฺธจิตฺโต  ทาน  เทติ  น  สนฺนิธิเปกฺโข             
ทาน   เทติ   น   อิม   เปจฺจ   ปริภุ ฺชิสฺสามีติ   ทาน   เทติ  อปจ           
โข   สาหุ   ทานนฺติ   ทาน   เทติ  ฯเปฯ  นป  สาหุ  ทานนฺติ  ทาน    
เทติ   อปจ   โข   ทินฺนปพฺุพ   กตปุพฺพ   ปตุปตามเหหิ   น   อรหามิ           
โปราณ   กุลวส   หาเปตุนฺติ   ทาน   เทติ   นป   ทนิฺนปุพฺพ  กตปุพฺพ        
ปตุปตามเหหิ   น   อรหามิ   โปราณ   กุลวส  หาเปตุนฺติ  ทาน  เทติ            
อปจ   โข   อห   ปจามิ   อิเม   น   ปจนฺติ   น  อรหามิ  ปจนฺโต    
อปจนฺตาน   ทาน   อทาตุนฺติ   ทาน  เทติ  นป  อห  ปจามิ  อิเม  น    
ปจนฺติ   น   อรหามิ  ปจนฺโต  อปจนฺตาน  ทาน  อทาตุนฺติ  ทาน  เทติ    
อปจ   โข   ยถา   เตส   ปพฺุพกาน  อิสีน  ตานิ  มหาย ฺานิ  อเหสุ    
เสยฺยถีท   อฏกสฺส   วามกสฺส  วามเทวสฺส  เวสฺสามิตฺตสฺส  ยมทคฺคิโน             
องฺคีรสสฺส   ภารทฺวาชสฺส   วาเสฏสฺส   กสฺสปสฺส   ภคุโน  เอว  เม     
อย   ทานสวิภาโค   ภวิสฺสตีติ  ทาน  เทติ  นป  ยถา  เตส  ปุพฺพกาน            
อิสีน  ตานิ  มหาย ฺานิ  อเหสุ  เสยยฺถีท อฏกสฺส วามกสฺส วามเทวสฺส            
เวสฺสามิตฺตสฺส        ยมทคฺคิโน       องฺคีรสสฺส       ภารทฺวาชสฺส     
#๑ ม. อาธิปจฺจ ฯ เอวมุปริป ฯ      
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วาเสฏสฺส   กสฺสปสฺส  ภคุโน  เอว  เม  อย  ทานสวิภาโค  ภวิสฺสตีติ             
ทาน   เทติ   อปจ   โข   อิม   เม   ทาน   ททโต   จิตฺต  ปสีทติ     
อตฺตมนตาโสมนสฺส   อุปชายตีติ   ทาน   เทติ   นป   อิม   เม  ทาน    
ททโต   จิตฺต   ปสีทติ   อตฺตมนตาโสมนสฺส   อุปชายตีติ   ทาน   เทติ             
อปจ   โข   จิตฺตาลงฺการ   จิตฺตปริกฺขาร   ทาน  เทติ  โส  ต  ทาน            
เทติ  สมณสฺส  วา พฺราหฺมณสฺส วา อนฺน ปาน วตฺถ ยาน มาลาคนฺธวิเลปน            
เสยฺยาวสถปทีเปยฺย      ต      กิมฺม ฺสิ      สารีปุตฺต     ทเทยฺย8            
อิเธกจฺโจ  เอวรูป  ทานนฺติ  ฯ  เอว  ภนฺเต  ฯ  ตตฺร สารีปุตฺต ยฺวาย            
นเหว  โข  ๑  สาเปกฺโข  ทาน  เทติ  น  ปฏิพทฺธจิตฺโต ทาน เทติ น     
สนฺนิธิเปกฺโข   ทาน  เทติ  น  อิม  เปจฺจ  ปริภุ ฺชิสฺสามีติ  ทาน  เทติ        
นป   สาหุ  ทานนฺติ  ทาน  เทติ  นป  ทนิฺนปุพฺพ  กตปุพฺพ  ปตุปตามเหหิ       
น   อรหามิ  โปราณ  กลุวส  หาเปตุนฺติ  ทาน  เทติ  นป  อห  ปจามิ             
อิเม   น   ปจนฺติ   น   อรหามิ  ปจนฺโต  อปจนฺตาน  ทาน  อทาตุนฺติ     
ทาน   เทติ   นป   ยถา   เตส   ปุพฺพกาน  อิสีน  ตานิ  มหาย ฺานิ             
อเหสุ   เสยฺยถีท   อฏกสฺส   วามกสฺส   วามเทวสฺส   เวสฺสามิตฺตสฺสธ             
ยมทคฺคิโน   องฺคีรสสฺส   ภารทฺวาชสฺส   วาเสฏสฺส   กสฺสปสฺส  ภคุโน    
เอว  เม  อย  ทานสวิภาโค  ภวิสฺสตีติ  ทาน  เทติ  นป  อิม เม ทาน            
ททโต   จิตฺต   ปสีทติ   อตฺตมนตาโสมนสฺส   อุปชายตีติ   ทาน   เทติ             
อปจ   โข   จิตฺตาลงฺการ   จิตฺตปริกฺขาร   ทาน  เทติ  โส  ต  ทาน            
ทตฺวา    กายสฺส    เภทา    ปรมฺมรณา    พฺรหฺมกายกิาน    เทวาน    
#๑ ม. โขสทฺโท นตฺถ ิฯ             
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สหพฺยต   อุปปชฺชติ   โส   ต   กมฺม   เขเปตฺวา   ต  อิทฺธึ  ต  ยส           
ต   อาธิปเตยฺย   อนาคามี   โหติ   อนาคนฺตา   อิตฺถตฺต   อย   โข    
สารีปุตฺต   เหตุ   อย   ปจฺจโย  เยนป  อิเธกจฺจสฺส  ตาทิสเยว  ทาน             
ทินฺน   มหปฺผล   น  มหานิสส  อย  ปน  สารีปุตฺต  เหตุ  อย  ปจฺจโย           
เยนป อิเธกจฺจสฺส ตาทิสเยว ทาน ทินฺน มหปฺผล มหานิสสนฺติ ฯ     
     [๕๐]   เอก   สมย  ภควา  อายสฺมา  จ  สารีปุตฺโต  อายสฺมา     
จ   มหาโมคฺคลฺลาโน  ทกฺขิณาคิริสฺมึ  จาริก  จรนฺติ  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน          
สทฺธึ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  เวฬุกณฺฏกี  ๑  นนทฺมาตา อุปาสิกา    
รตฺติยา  ปจฺจูสสมย  ปจฺจุฏาย  ปารายน  สเรน  ภาสติ  ฯ  เตน  โข    
ปน  สมเยน  เวสฺสวณฺโณ  ๒  มหาราชา  อุตฺตราย  ทิสาย  ทกฺขิณ ทิส    
คจฺฉติ   เกนจิเทว   กรณีเยน   อสฺโสสิ   โข  เวสฺสวณฺโณ  มหาราชา    
นนฺทมาตาย  อุปาสิกาย  ปารายน  สเรน ภาสนฺติยา สุตฺวา กถาปริโยสาน    
อาคมยมาโน     อฏาสิ     ฯ     อถโข    นนฺทมาตา    อุปาสิกา     
ปารายน  สเรน  ภาสิตฺวา  ตุณฺหี  อโหสิ ฯ อถโข เวสฺสวณฺโณ มหาราชา     
นนฺทมาตาย     อุปาสิกาย    กถาปริโยสาน    วิทิตฺวา    อพฺภานุโมทิ     
สาธุ   ภคินิ   สาธุ   ภคินีติ  ฯ  โก  ปเนโส  ภทรฺมุขาติ  ฯ  อหนฺเต     
ภคินิ   ภาตา  เวสฺสวณฺโณ  มหาราชาติ  ฯ  สาธุ  ภทรฺมุข  เตน  หโีย     
เม  อย  ธมฺมปริยาโย  ภณิโต  อิท  เต  โหตุ  อาติเถยฺยนฺติ  ฯ  สาธุ    
ภคินิ  เอต ฺเจว  เม  โหตุ  อาติเถยฺย  เสฺวว สารีปุตฺตโมคลฺลานปฺปมุโข            
#๑ ม. เวฬุกณฺฑกี ฯ เอวมุปริป ฯ   ๒ เวสฺสวโณติป ฯ        
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ภิกฺขุสงฺโฆ      อกตปาตราโส     เวฬกุณฺฏก     อาคมิสฺสติ     ต ฺจ     
ภิกฺขุสงฺฆ   ปริวิสิตฺวา   มม   ทกฺขิณ   อาทิเสยฺยาสิ  เอว ฺจ  ๑  เม          
ภวิสฺสติ อาติเถยฺยนฺติ ฯ อถโข นนฺทมาตา อุปาสิกา อ ฺตร ปุริส ๒ ตสฺสา          
รตฺติยา  อจฺจเยน  สเก  นิเวสเน  ปณีต ขาทนีย โภชนีย ปฏิยาทาเปสิ ฯ    
อถโข สารีปตฺุตโมคฺคลฺลานปฺปมุโข ภิกฺขุสงฺโฆ อกตปาตราโส เยน เวฬุกณฺฏก            
ตทวสริ    ฯ    อถโข    นนฺทมาตา    อุปาสิกา    อ ฺตร    ปรุสิ     
อามนฺเตสิ   เอหิ   ตฺว   อมฺโภ   ปุริส  อาราม  คนฺตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส          
กาล  อาโรเจหิ  กาโล  ภนฺเต  อยฺยาย นนฺทมาตาย ๓  นิเวสเน นิฏ ิต    
ภตฺตนฺติ   ฯ   เอว  อยฺเยติ  โข  โส  ปรุิโส  นนฺทมาตาย  อุปาสิกาย     
ปฏิสฺสุณิตฺวา   อาราม   คนฺตฺวา   ภิกฺขุสงฺฆสฺส  กาล  อาโรเจสิ  กาโล           
ภนฺเต  อยฺยาย  นนฺทมาตาย  ๓   นิเวสเน  นิฏ ิต  ภตฺตนฺติ  ฯ  อถโข     
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานปฺปมุโข     ภิกฺขุสงฺโฆ    ปุพฺพณฺหสมย    นิวาเสตฺวา         
ปตฺตจีวรมาทาย   เยน   นนฺทมาตาย   อุปาสิกาย  นิเวสน  เตนุปสงฺกมิ    
อุปสงฺกมิตฺวา  ป ฺตฺเต  อาสเน  นิสีทิ  ฯ  อถโข  นนฺทมาตา  อุปาสิกา    
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานปฺปมุข   ภิกฺขุสงฺฆ   ปณีเตน   ขาทนีเยน   โภชนีเยน:         
สหตฺถา    สนฺตปฺเปสิ    สมฺปวาเรสิ    อถโข   นนทฺมาตา   อุปาสิกา     
อายสฺมนฺต   สารีปุตฺต   ภุตฺตาวึ   โอนีตปตฺตปาณึ   เอกมนฺต   นสิีทิ  ฯ        
เอกมนฺต  นิสินฺน  โข  นนฺทมาตร  อุปาสิก อายสฺมา สารีปุตฺโต เอตทโวจ           
โก  ปน  เต  นนฺทมาเต  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อพฺภาคมน  อาโรเจสีติ ฯ อิธาห    
#๑ ม. เอต ฺเจว ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ อิท ปาทฺวย นตฺถิ ฯ   ๓ ม. นนฺทมาตุยา ฯ        
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ภนฺเต   รตฺติยา   ปจฺจูสสมย   ปจฺจุฏาย   ปารายน  สเรน  ภาสิตฺวา    
ตุณฺหี  อโหส ึ อถโข  ภนฺเต  เวสฺสวณฺโณ  มหาราชา  มม กถาปรโิยสาน     
วิทิตฺวา     อพฺภานุโมทิ     สาธุ     ภคินิ    สาธุ    ภคินีติ    โก             
ปเนโส   ภทฺรมุขาติ   อหนฺเต   ภคินิ  ภาตา  เวสฺสวณฺโณ  มหาราชาติ     
สาธุ   ภทฺรมุข   เตน   หีโย  เม  อย  ธมฺมปริยาโย  ภณิโต  อิทนเฺต    
โหตุ   อาติเถยฺยนฺติ   สาธุ   ภคินิ   เอต ฺเจว  เม  โหตุ  อาติเถยฺย             
เสฺวว  สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานปฺปมุโข  ภิกฺขุสงฺโฆ  อกตปาตราโส  เวฬุกณฺฏก           
อาคมิสฺสติ      ต ฺจ     ภิกขฺุสงฺฆ     ปรวิิสิตฺวา     มม     ทกฺขิณ          
อาทิเสยฺยาสิ   เอว ฺจ   เม   ภวิสฺสติ   อาติเถยฺยนฺติ   ยทิท   ภนฺเต            
ทาเน  ปุ ฺ  ปุ ฺมหิต  ๑  เวสฺสวณฺณสฺส  มหาราชสฺส  สุขาย โหตูติ ฯ            
อจฺฉริย   นนทฺมาเต   อพฺภุต  นนฺทมาเต  ยตฺร  หิ  นาม  เวสฺสวณฺเณน    
มหาราเชน    เอวมหิทฺธิเกน   เอวมเหสกฺเขน   เทวปุตฺเตน   สมฺมขุา    
สลฺลปสฺสสีติ  ฯ  น  โข  เม  ภนฺเต  เอเสว  อจฺฉริโย  อพฺภุโต ธมโฺม     
อตฺถิ   เม   อ ฺโป   อจฺฉริโย   อพฺภุโต   ธมฺโม   อิธ  เม  ภนฺเต     
นนฺโท   นาม   เอกปุตฺตโก   ปโย  มนาโป  ต  ราชาโน  กิสฺมิ ฺจิเทว    
การเณ   ๒   โอกฺกสฺส  ปสยฺห  ชีวิตา  โวโรเปสุ  ตสฺมึ  โข  ปนาห     
ภนฺเต  ทารเก  คหิเต  วา  คยฺหมาเน  วา  วเธ  วา  วชฺฌมาเน วา    
หเต   วา   ห ฺมาเน   วา   นาภิชานามิ   จิตฺตสฺส  อ ฺถตฺตนฺติ  ฯ    
อจฺฉริย  นนฺทมาเต  อพฺภุต  นนฺทมาเต ยตฺร ห ินาม จิตฺตุปฺปาทมตฺตมฺป ๓          
ปริโสเธสฺสสีติ    ฯ    น    โข   เม   ภนฺเต   เอเสว   อจฺฉริโย     
#๑ สี. ปุ ฺ หิ ต ฯ ม. ปุ ฺ ฺจ ปุ ฺมหีจ ต ฯ ยุ. ปุ ฺ วา ปุ ฺมห วา ฯ     
#๒ ม. ปกรเณ ฯ  ๓ ม. จิตฺตุปฺปาทมฺป ฯ เอวมุปริป ฯ        
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อพฺภุโต   ธมโฺม   อตฺถิ   เม  อ ฺโป  อจฺฉริโย  อพฺภุโต  ธมฺโม  อิธ             
เม   ภนฺเต  สามิโก  กาลกโต  อ ฺตร  ยกฺขโยน ึ อุปปนฺโน  โส  เม    
เตเนว   ปุริเมน   อตฺตภาเวน   อุทฺทสฺเสสิ   น   โข  ปนาห  ภนฺเต     
อภิชานามิ   ตโต  นิทาน  จิตฺตสฺส  อ ฺถตฺตนฺติ  ฯ  อจฺฉริย  นนฺทมาเต           
อพฺภุต  นนฺทมาเต  ยตฺร  หิ  นาม  จิตฺตุปฺปาทมตฺตมฺป  ปรโิสเธสฺสสีติ  ฯ         
น   โข   เม   ภนฺเต   เอเสว   อจฺฉริโย   อพฺภุโต   ธมฺโม  อตฺถ ิ   
เม   อ ฺโป   อจฺฉริโย   อพฺภุโต   ธมโฺม   ยโตห  ภนฺเต  สามิกสฺส     
ทหรสฺเสว  ทหรา  อานีตา  นาภิชานามิ  [๑] มนสาป อติจริตุ ๒ กุโต     
ปน   กาเยนาติ   ฯ  อจฺฉรยิ  นนฺทมาเต  อพฺภุต  นนทฺมาเต  ยตฺร  หิ     
นาม  จิตฺตุปฺปาทมตฺตมฺป  ปรโิสเธสฺสสีติ  ฯ  น  โข  เม  ภนฺเต เอเสว    
อจฺฉริโย   อพฺภุโต   ธมโฺม   อตฺถิ   เม   อ ฺโป  อจฺฉริโย  อพฺภุโต             
ธมโฺม    ยทาห   ภนฺเต   อุปาสิกา   ปฏิเทสิตา   นาภิชานามิ   กิ ฺจิ    
สิกฺขาปท    ส ฺจิจฺจ   วีติกฺกมิตาติ   ฯ   อจฺฉริย   นนฺทมาเต   อพฺภุต        
นนฺทมาเตติ  ฯ  น  โข  เม  ภนฺเต  เอเสว  อจฺฉริโย  อพฺภุโต ธมฺโม    
อตฺถิ    เม   อ ฺโป   อจฺฉริโย   อพฺภุโต   ธมฺโม   อิธาห   ภนฺเต    
ยาวเทว   อากงฺขามิ   วิวิจฺเจว   กาเมหิ   วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ             
สวิตกฺก   สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข   ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรามิ        
วิตกฺกวิจาราน   วูปสมา   อชฺฌตฺต   สมฺปสาทน   เจตโส   เอโกทิภาว    
อวิตกฺก  อวิจาร  สมาธิช  ๓   ปติสุข  ทุติย  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรามิ      
ปติยา   จ   วิราคา   อุเปกฺขิกา   จ   วิหรามิ  สตา  จ  สมฺปชานา     
#๑ ม. สามิก ฯ  ๒ ม. อติจริตา ฯ   ๓ ม. วิเวกช ฯ          
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สุข ฺจ   กาเยน   ปฏิสเวเทมิ   ยนฺต   อรยิา   อาจิกฺขนฺติ  อุเปกฺขโก            
สติมา   สุขวิหารีติ   ตติย   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรามิ   สุขสฺส   จ           
ปหานา   ทุกขฺสฺส  จ  ปหานา  ปุพฺเพว  โสมนสฺสโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมา    
อทุกฺขมสุข   อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ  จตุตฺถ  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรามีติ  ฯท    
อจฺฉริย  นนฺทมาเต  อพฺภุต  นนฺทมาเตติ  ฯ  น  โข  เม ภนฺเต เอเสว    
อจฺฉริโย   อพฺภุโต   ธมโฺม   อตฺถิ   เม   อ ฺโป  อจฺฉริโย  อพฺภุโต             
ธมฺโม    ยานีมานิ    ภนฺเต    ภควตา   เทสิตานิ   ป ฺโจรมฺภาคิยานิ    
ส ฺโชนานิ   นาหนฺเตส   กิ ฺจิ   อตฺตนิ   อปฺปหีน   สมนุปสฺสามีติ   ฯ          
อจฺฉริย  นนฺทมาเต  อพฺภุต  นนฺทมาเตติ  ฯ  อถโข  อายสฺมา สารีปุตฺโต             
นนฺทมาตร    อุปาสิก   ธมฺมิยา   กถาย   สนฺทสฺเสตฺวา   สมาทเปตฺวา     
สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหเสตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามีติ ฯ       
                   มหาย ฺวคฺโค ป ฺจโม ฯ     
                        ตสฺสุทฺทาน    
         จิตฺตปริกฺขาร เทฺวอคฺคิ     ส ฺา อปรา ทุเว    
         เมถุนา จ ส ฺโโค       ทาน มาตาย เต ทสาติ ฯ    
                    ปณฺณาสโก สมตฺโต ฯ    
                     _________________      
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                   ปณฺณาสกสงฺคหิตา วคฺคา     
                    อพฺยากตวคฺโค ปโม    
     [๕๑]  อถโข  อ ฺตโร ภิกฺขุ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา     
ภควนฺต     อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต    นสิีทิ    เอกมนฺต    นิสินฺโน            
โข   โส   ภิกขฺุ  ภควนฺต  เอตทโวจ  โก  น ุ โข  ภนฺเต  เหตุ  โก    
ปจฺจโย  เยน  สุตวโต อริยสาวกสฺส วิจิกิจฺฉา นุปฺปชฺชติ อพฺยากตวตฺถูสูติ ฯ         
ทิฏ ินิโรธา     โข     ภิกฺขุ    สุตวโต    อริยสาวกสฺส    วิจิกิจฺฉา            
นุปฺปชฺชติ   อพฺยากตวตฺถูสุ   ฯ  โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณาติ  โข  ภิกฺขุ            
ทิฏ ิคตเมต   น   โหติ  ตถาคโต  ปรมมฺรณาติ  โข  ภิกขฺุ  ทิฏ ิคตเมต            
โหติ    จ    น    จ   โหติ   ตถาคโต   ปรมฺมรณาติ   โข   ภิกฺขุ     
ทิฏ ิคตเมต   เนว   โหติ   น   น  โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณาติ  โข    
ภิกฺขุ   ทฏิ ิคตเมต   ฯ   อสฺสุตวา  ภิกฺขุ  ปุถชฺุชโน  ทิฏ ึ  นปฺปชานาติ      
ทิฏ ิสมุทย    นปฺปชานาติ    ทฏิ ินิโรธ   นปฺปชานาติ   ทิฏ ินิโรธคามินึ      
ปฏิปท   นปปฺชานาติ   ตสฺส   สา   ทฏิ ิ   ปวฑฺฒติ  โส  น  ปริมุจฺจติ            
ชาติยา   ชราย   มรเณน   โสเกหิ   ปริเทเวหิ  ทุกฺเขหิ  โทมนสฺเสหิ     
อุปายาเสหิ   น   ปริมุจฺจติ   ทุกฺขสฺมาติ   วทามิ   ฯ  สุตวา  จ  โข    
ภิกฺขุ   อริยสาวโก   ทฏิ ึ   ปชานาติ  ทิฏ ิสมุทย  ปชานาติ  ทิฏ ินิโรธ       
ปชานาติ    ทฏิ ินิโรธคามินึ    ปฏิปท   ปชานาติ   ตสฺส   สา   ทิฏ ิ            
นิรุชฺฌติ   โส   ปริมุจฺจติ  ชาติยา  ชราย  มรเณน  โสเกหิ  ปริเทเวหิ     
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ทุกฺเขหิ   โทมนสฺเสหิ   อุปายาเสหิ   ปริมุจฺจติ   ทุกขฺสฺมาติ  วทามิ  ฯ          
เอว  ชาน  โข  ภิกฺขุ  สุตวา  อริยสาวโก  เอว  ปสสฺ  โหติ ตถาคโต     
ปรมฺมรณาติป   น   พฺยากโรติ   น   โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณาติป  น     
พฺยากโรติ   โหติ   จ   น   จ   โหติ   ตถาคโต   ปรมฺมรณาติป  น     
พฺยากโรติ  เนว  โหติ  น  น  โหติ  ตถาคโต ปรมฺมรณาติ น พฺยากโรติ    
เอว  ชาน  โข  ภิกฺขุ สุตวา อริยสาวโก เอว ปสฺส เอว อพฺยากรณธมฺโม             
โหติ     อพฺยากตวตฺถูสุ     เอว     ชาน    โข    ภิกฺขุ    สุตวา8    
อริยสาวโก   เอว  ปสฺส  นจฺฉมฺภติ  น  กมฺปติ  น  เวธติ  น  สนฺตาส    
อาปชฺชติ   อพฺยากตวตฺถูส ุ  ฯ  โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณาติ  โข  ภิกฺขุ    
ตณฺหาคตเมต   ส ฺาคตเมต   ม ฺ ิตเมต   ปป ฺจิตเมต  อุปาทานคตเมต    
วิปฺปฏิสาโร    เอโส    น    โหติ    ตถาคโต    ปรมฺมรณาติ   โข    
ภิกฺขุ  วิปฺปฏสิาโร  เอโส  โหติ  จ  น  จ  โหติ  ตถาคโต ปรมฺมรณาติ    
โข    ภิกฺขุ    วิปฺปฏิสาโร    เอโส   เนว   โหติ   น   น   โหติ    
ตถาคโต   ปรมฺมรณาติ   โข   ภิกฺขุ  วิปฺปฏิสาโร  เอโส  ฯ  อสสฺุตวา    
ภิกฺขุ   ปถุุชชฺโน   วิปฺปฏสิาร  นปฺปชานาติ  วิปฺปฏิสารสมุทย  นปฺปชานาติ       
วิปฺปฏิสารนิโรธ      นปปฺชานาติ      วิปฺปฏิสารนิโรธคามินึ     ปฏิปท           
นปฺปชานาติ  ตสฺส  โส  วิปฺปฏิสาโร  ปวฑฺฒติ  โส  น  ปริมุจฺจติ ชาติยา             
ชราย  มรเณน  โสเกหิ  ปริเทเวหิ  ทุกฺเขหิ  โทมนสเฺสหิ อุปายาเสหิ น    
ปริมุจฺจติ   ทกฺุขสฺมาติ   วทามิ   ฯ  สุตวา  จ  โข  ภิกฺขุ  อริยสาวโก            
วิปฺปฏิสาร    ปชานาติ    วิปฺปฏิสารสมุทย   ปชานาติ   วิปฺปฏิสารนิโรธ           
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ปชานาติ  วิปฺปฏิสารนิโรธคามินึ  ปฏิปท  ปชานาติ  ตสฺส  โส วิปฺปฏิสาโร            
นิรุชฺฌติ    ฯเปฯ    เอว   ชาน   โข   ภิกขฺุ   สุตวา   อริยสาวโก     
เอว   ปสฺส   นจฺฉมฺภติ   น  กมฺปติ  น  เวธติ  น  สนฺตาส  อาปชฺชติ             
อพฺยากตวตฺถูสุ   ฯ  อย  โข  ภิกฺขุ  เหตุ  อย  ปจฺจโย  เยน  สุตวโต    
อริยสาวกสฺส วิจิกิจฺฉา นุปฺปชฺชติ อพฺยากตวตฺถูสูติ ฯ     
     [๕๒]   สตฺต  จ  ภิกฺขเว  ปุริสคติโย  เทเสสฺสามิ  อนุปาทา  จ     
ปรินิพฺพาน   ต   สุณาถ   สาธุก   มนสกิโรถ   ภาสิสฺสามีติ   ฯ  เอว            
ภนฺเตติ   โข   เต   ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ  ภควา  เอตทโวจ    
กตมา   จ   ภิกฺขเว   สตฺต   ปุริสคติโย   อิธ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เอว             
ปฏิปนฺโน   โหติ   โน  จสฺส  โน  จ  เม  สิยา  น  ภวิสฺสติ  น  เม    
ภวิสฺสติ   ยทตฺถิ   ย   ภูต   ต   ปชหามีติ   อุเปกฺข   ปฏิลภติ   โส          
ภเว  น  รชชฺติ  สมฺภเว  น  สชฺชติ ๑ อตฺถุตฺตริ ปท สนฺต สมฺมปฺป ฺาย           
ปสฺสติ    ต ฺจ    ขฺวสฺส    ปท    น    สพฺเพน    สพฺพ    สจฺฉิกต    
โหติ   ตสฺส  น  สพฺเพน  สพฺพ  มานานุสโย  ปหีโน  โหติ  น  สพฺเพน     
สพฺพ   ภวราคานุสโย   ปหีโน   โหติ  น  สพฺเพน  สพฺพ  อวิชฺชานุสโย     
ปหีโน   โหติ   โส   ป ฺจนฺน   โอรมภฺาคิยาน   ส ฺโชนาน  ปริกฺขยา    
อนฺตราปรินิพฺพายี  โหติ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว ทิวสสนฺตตฺเต ๒ อโยกปาเล             
ห ฺมาเน   ปปฺปฏิกา  นพฺิพตฺติตฺวา  นิพฺพาเยยฺย  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว             
ภิกฺขุ  เอว  ปฏิปนฺโน  โหติ  โน  จสฺส  โน  จ  เม  สยิา  น ภวิสฺสติ    
น   เม  ภวิสสฺติ  ยทตฺถ ิ ย  ภูต  ต  ปชหามีติ  อุเปกฺข  ปฏลิภติ  โส          
#๑ ม. รชชฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ   ๒ ม. ทิวสสนฺตตฺเต ฯ เอวมุปริป ฯ     
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ภเว  น  รชชฺติ  สมฺภเว  น  สชฺชติ  อตฺถุตฺตริ  ปท  สนฺต สมฺมปฺป ฺาย           
ปสฺสติ    ต ฺจ    ขฺวสฺส    ปท    น    สพฺเพน    สพฺพ    สจฺฉิกต    
โหติ   ตสฺส  น  สพฺเพน  สพฺพ  มานานุสโย  ปหีโน  โหติ  น  สพฺเพน     
สพฺพ   ภวราคานุสโย   ปหีโน   โหติ  น  สพฺเพน  สพฺพ  อวิชฺชานุสโย     
ปหีโน   โหติ   โส   ป ฺจนฺน   โอรมฺภาคิยาน   ส ฺโชนาน  ปริกฺขยา    
อนฺตราปรินิพฺพายี   โหติ   ฯ  อิธ  ปน  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  เอว  ปฏิปนฺโน           
โหติ   โน   จสฺส   โน  จ  เม  สิยา  น  ภวิสฺสติ  น  เม  ภวิสฺสติ     
ยทตฺถิ   ย   ภูต   ต   ปชหามีติ   อุเปกฺข   ปฏิลภติ   โส  ภเว  น             
รชฺชติ   สมฺภเว   น   สชฺชติ   อตฺถุตฺตร ิ  ปท   สนฺต   สมฺมปฺป ฺาย           
ปสฺสติ    ต ฺจ   ขฺวสฺส   ปท   น   สพฺเพน   สพฺพ   สจฺฉิกต   โหติ             
ตสฺส   น  สพฺเพน  สพฺพ  มานานุสโย  ปหีโน  โหติ  น  สพฺเพน  สพฺพ    
ภวราคานุสโย   ปหีโน   โหติ  น  สพฺเพน  สพฺพ  อวิชฺชานุสโย  ปหีโน    
โหติ     โส    ป ฺจนฺน    โอรมฺภาคิยาน    ส ฺโชนาน    ปริกขฺยา     
อนฺตราปรินิพฺพายี   โหติ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ทิวสสนฺตตฺเต  อโยกปาเล             
ห ฺมาเน   ปปฺปฏิกา   นพฺิพตฺติตฺวา   อุปฺปติตฺวา  นิพฺพาเยยฺย  เอวเมว           
โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   เอว   ปฏิปนฺโน   โหติ   ฯเปฯ  โส  ป ฺจนฺน    
โอรมฺภาคิยาน  ส ฺโชนาน  ปริกฺขยา  อนฺตราปรินิพฺพายี  โหติ ฯ อิธ ปน            
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เอว  ปฏิปนโฺน  โหติ  ฯเปฯ  โส ป ฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน           
ส ฺโชนาน     ปริกฺขยา     อนฺตราปรินิพฺพายี     โหติ    เสยยฺถาป    
ภิกฺขเว   ทิวสสนฺตตฺเต   อโยกปาเล  ห ฺมาเน  ปปฺปฏิกา  นพฺิพตฺติตฺวา              
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อุปฺปติตฺวา   อนุปหจฺจตล   นิพฺพาเยยฺย   เอวเมว   โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ           
เอว  ปฏิปนฺโน  โหติ  ฯเปฯ  โส  ป ฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  ส ฺโชนาน    
ปริกฺขยา    อนฺตราปรินิพฺพายี    โหติ    ฯ    อิธ    ปน    ภิกฺขเว     
ภิกฺขุ   เอว   ปฏิปนฺโน   โหติ   ฯเปฯ   โส  ป ฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน             
ส ฺโชนาน   ปริกฺขยา   อุปหจฺจปรินิพฺพายี   โหติ   เสยฺยถาป  ภิกฺขเว           
ทิวสสนฺตตฺเต  อโยกปาเล  ห ฺมาเน  ปปฺปฏิกา  นิพฺพตฺติตฺวา  อุปฺปติตฺวา           
อุปหจฺจตล   นิพฺพาเยยฺย  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เอว  ปฏิปนโฺน            
โหติ   ฯเปฯ   โส   ป ฺจนฺน   โอรมฺภาคิยาน   ส ฺโชนาน  ปรกิฺขยา     
อุปหจฺจปรินิพฺพายี   โหติ   ฯ  อิธ  ปน  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  เอว  ปฏิปนฺโน          
โหติ   ฯเปฯ   โส   ป ฺจนฺน   โอรมฺภาคิยาน   ส ฺโชนาน  ปรกิฺขยา     
อสงฺขารปรินิพฺพายี  โหติ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ทิวสสนฺตตฺเต  อโยกปาเล             
ห ฺมาเน      ปปฺปฏิกา      นิพฺพตฺติตฺวา     อุปฺปติตฺวา     ปริตฺเต            
ติณปุ ฺเช   วา  กฏปุ ฺเช  วา  นิปเตยยฺ  สา  ตตฺถ  อคฺคิมฺป  ชเนยฺย            
ธูมมฺป   ชเนยฺย   อคฺคิมฺป   ชเนตฺวา  ธูมมฺป  ชเนตฺวา  ตเมว  ปรตฺิต          
ติณปุ ฺช   วา   กฏปุ ฺช   วา   ปริยาทิยิตฺวา  อนาหารา  นิพฺพาเยยฺย           
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เอว  ปฏิปนโฺน  โหติ  ฯเปฯ โส ป ฺจนฺน    
โอรมฺภาคิยาน  ส ฺโชนาน  ปริกฺขยา  อสงฺขารปรินิพฺพายี  โหติ  ฯ  อิธ            
ปน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   เอว   ปฏิปนฺโน   โหติ   ฯเปฯ  โส  ป ฺจนฺน    
โอรมฺภาคิยาน  ส ฺโชนาน  ปริกฺขยา  สสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ เสยฺยถาป           
ภิกฺขเว   ทิวสสนฺตตฺเต   อโยกปาเล  ห ฺมาเน  ปปฺปฏิกา  นพฺิพตฺติตฺวา              
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อุปฺปติตฺวา   วิปุเล   ติณปุ ฺเช   วา   กฏปุ ฺเช   วา  นิปเตยฺย  สา            
ตตฺถ   อคฺคิมฺป   ชเนยฺย   ธูมมฺป   ชเนยฺย  อคฺคิมฺป  ชเนตฺวา  ธูมมฺป        
ชเนตฺวา   ตเมว   วิปลุ   ติณปุ ฺช   วา  กฏปุ ฺช  วา  ปริยาทิยิตฺวา          
อนาหารา   นิพฺพาเยยฺย  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เอว  ปฏิปนโฺน     
โหติ   ฯเปฯ   โส   ป ฺจนฺน   โอรมฺภาคิยาน   ส ฺโชนาน  ปรกิฺขยา     
สสงฺขารปรินิพฺพายี   โหติ  ฯ  อิธ  ปน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เอว  ปฏปินฺโน           
โหติ   ฯเปฯ   โส   ป ฺจนฺน   โอรมฺภาคิยาน   ส ฺโชนาน  ปรกิฺขยา     
อุทฺธโสโต    โหติ   อกนิฏคามี   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ทิวสสนฺตตฺเต            
อโยกปาเล   ห ฺมาเน   ปปฺปฏิกา   นพฺิพตฺติตฺวา   อุปฺปติตฺวา  มหนฺเต             
ติณปุ ฺเช   วา  กฏปุ ฺเช  วา  นิปเตยยฺ  สา  ตตฺถ  อคฺคิมฺป  ชเนยฺย            
ธูมมฺป   ชเนยฺย   อคฺคิมฺป   ชเนตฺวา   ธมูมฺป  ชเนตฺวา  ติณปุ ฺช  วา         
กฏปุ ฺช   วา   ปริยาทิยตฺิวา   คจฺฉมฺป   ทเหยฺย   ทายมฺป   ทเหยฺย           
คจฺฉมฺป  ทหิตฺวา  ทายมฺป  ทหิตฺวา หรตินฺต วา [๑] เสลนฺต วา อุทกนฺต         
วา   รมณีย   วา  ภูมิภาค  อาคมฺม  อนาหารา  นิพฺพาเยยฺย  เอวเมว     
โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   เอว   ปฏิปนฺโน   โหติ   ฯเปฯ  โส  ป ฺจนฺน    
โอรมฺภาคิยาน  ส ฺโชนาน  ปริกฺขยา  อุทฺธโสโต  โหติ  อกนิฏคามี  ฯ            
อิมา   ภิกฺขเว   สตฺต   ปรุสิคติโย  ฯ  กถ ฺจ  ๒  ภิกขฺเว  อนุปาทา     
ปรินิพฺพาน   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   เอว   ปฏิปนฺโน  โหติ  โน  จสฺส           
โน   จ  เม  สยิา  น  ภวิสฺสติ  น  เม  ภวิสฺสติ  ยทตฺถ ิ ย  ภูต  ต             
ปชหามีติ   อุเปกฺข  ปฏิลภติ  โส  ภเว  น  รชชฺติ  สมฺภเว  น  สชชฺติ    
#๑ ม. ปถนต วา ฯ  ๒ ม. กตม ฺจ ฯ     
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อตฺถุตฺตริ    ปท   สนฺต   สมฺมปฺป ฺาย   ปสฺสติ   ต ฺจ   ขฺวสฺส   ปท          
สพฺเพน  สพฺพ  สจฺฉิกต  โหติ  ตสฺส  สพฺเพน  สพฺพ  มานานุสโย  ปหีโน             
โหติ   สพฺเพน   สพฺพ   ภวราคานุสโย   ปหีโน   โหติ  สพฺเพน  สพฺพ    
อวิชฺชานุสโย   ปหีโน   โหติ   โส  อาสวาน  ขยา  ฯเปฯ  สจฺฉิกตฺวา     
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   อิท   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   อนุปาทา  ปรินิพฺพาน  ฯ         
อิมา โข ภิกฺขเว สตฺต ปุริสคติโย อนุปาทา จ ปรินิพฺพานนฺติ ฯ     
     [๕๓]  เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต ฯ    
อถโข   เทฺว  เทวตา  อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยา  อภิกฺกนตฺวณฺณา  เกวลกปฺป    
คิชฺฌกูฏ    โอภาเสตฺวา   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา             
ภควนฺต     อภิวาเทตฺวา     เอกมนฺต    อฏสุ    เอกมนฺต     ิตา    
โข   เอกา   เทวตา   ภควนฺต   เอตทโวจ  เอตา  ภนฺเต  ภิกฺขุนิโย     
วิมุตฺตาติ   อปรา   เทวตา  ภควนฺต  เอตทโวจ  เอตา  [๑]  ภนฺเต     
อนุปาทิเสสา   สุวิมุตฺตาติ   อิทมโวจุ   ตา   เทวตา  สมนุ ฺโ  สตฺถา    
อโหสิ    อถโข    ตา    เทวตา    สมนุ ฺโ    สตฺถาติ    ภควนฺต     
อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ตตฺเถวนฺตรธายึสุ  ฯ  อถโข ภควา ตสฺสา     
รตฺติยา   อจฺจเยน   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   อิม   ภิกฺขเว   รตฺตึ   เทฺว           
เทวตา   อภิกฺกนฺตาย   รตฺติยา   อภิกฺกนฺตวณฺณา   เกวลกปฺป   คิชฺฌกูฏ           
โอภาเสตฺวา   เยนาห   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา  ม  อภิวาเทตฺวา             
เอกมนฺต   อฏสุ   เอกมนฺต    ิตา  โข  ภิกฺขเว  เอกา  เทวตา  ม     
เอตทโวจ   เอตา   ภนฺเต   ภิกฺขุนิโย   วิมุตฺตาติ  อปรา  เทวตา  ม    
#๑ ม. ภิกฺขุนโิย ฯ      



สุตฺต องฺ. (๔):สตฺตก-อฏก-นวกนิปาตา - หนาท่ี 76 

เอตทโวจ   เอตา   ภนฺเต  [๑]  อนุปาทิเสสา  สุวิมุตฺตาติ  อิทมโวจุ    
ภิกฺขเว   ตา   เทวตา  อิท  วตฺวา  ม  อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา    
ตตฺเถวนฺตรธายึสูติ  ฯ  เตน  โข  ปน สมเยน อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน    
ภควโต   อวิทูเร  นิสินฺโน  โหติ  อถโข  อายสฺมโต  มหาโมคฺคลฺลานสฺส    
เอตทโหสิ     กตเมสาน    โข    เทวาน    เอว    าณ    โหติ    
สอุปาทิเสเส  วา  สอุปาทิเสโสติ  อนุปาทิเสเส  วา  อนุปาทิเสโสติ  ฯ    
เตน  โข  ปน  สมเยน  ติสฺโส  นาม  ภิกฺขุ  อธุนา  กาลกโต  อ ฺตร    
พฺรหฺมโลก   อุปปนฺโน   โหติ   ตตฺราป   น   เอว   ชานนฺติ   ติสฺโส            
พฺรหฺมา  มหิทฺธิโก  มหานุภาโวติ  ฯ  อถโข  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน    
เสยฺยถาป   นาม  พลวา  ปรุิโส  สมฺมิ ฺชิต  ๒  วา  พาห  ปสาเรยฺย     
ปสาริต   วา   พาห   สมฺมิ ฺเชยฺย   ๓   เอวเมว  คิชฺฌกูเฏ  ปพฺพเต     
อนฺตรหิโต   ตสฺมึ   พฺรหฺมโลเก   ปาตุรโหสิ   ฯ  อทฺทสา  โข  ติสฺโส     
พฺรหฺมา    อายสฺมนฺต   มหาโมคฺคลฺลาน   ทูรโตว   อาคจฺฉนฺต   ทิสฺวา            
อายสฺมนฺต   มหาโมคฺคลฺลาน  เอตทโวจ  เอหิ  โข  มาริส  โมคฺคลฺลาน    
สฺวาคต    มาริส    โมคฺคลลฺาน   จิรสฺส   โข   มาริส   โมคฺคลฺลาน     
อิม   ปริยายมกาสิ   ยทิท   อิธาคมนาย   นิสีท   มาริส   โมคฺคลลฺาน    
อิทมาสน   ป ฺตฺตนฺติ   ฯ   นิสีทิ   โข   อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน    
ป ฺตฺเต  อาสเน  ฯ  ติสโฺสป  โข  พฺรหฺมา  อายสฺมนฺต มหาโมคฺคลฺลาน             
อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต    นิสีทิ    ฯ    เอกมนฺต    นสิินฺน    โข             
ติสฺส  พฺรหฺมาน  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เอตทโวจ  กตเมสาน  โข    
#๑ ม. ภิกฺขุนโิย ฯ   ๒ ม. สมิ ฺชิต ฯ เอวมุปริป ฯ   ๓ ม. สมิ ฺเชยฺย ฯ           
#เอวมุปริป ฯ     
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ติสฺส   เทวาน   เอว   าณ  โหติ  สอุปาทิเสเส  วา  สอุปาทิเสโสติ     
อนุปาทิเสเส   วา   อนุปาทิเสโสติ   ฯ   พฺรหฺมกายกิาน   โข  มาริส    
โมคฺคลฺลาน  เทวาน  เอว  าณ  โหติ  สอุปาทิเสเส วา สอุปาทิเสโสติ     
อนุปาทิเสเส  วา  อนุปาทิเสโสติ ฯ สพฺเพส ฺเว โข ติสฺส พฺรหฺมกายิกาน             
เทวาน    เอว    าณ   โหติ   สอุปาทิเสเส   วา   สอุปาทิเสโสติ     
อนุปาทิเสเส  วา  อนุปาทิเสโสติ  ฯ  น  โข มาริส โมคฺคลฺลาน สพฺเพส    
พฺรหฺมกายิกาน  เทวาน  เอว  าณ โหติ สอุปาทิเสเส วา สอุปาทิเสโสติ             
อนุปาทิเสเส   วา   อนุปาทิเสโสติ  เย  โข  เต  มารสิ  โมคฺคลลฺาน    
พฺรหฺมกายิกา   เทวา   พฺรเหฺมน  อายุนา  สนฺตุฏา  พฺรเหฺมน  วณฺเณน    
พฺรเหฺมน  สุเขน  พฺรเหฺมน  ยเสน พฺรเหฺมน อาธิปเตยฺเยน สนฺตุฏา ตสฺส             
จ  อุตฺตรึ  ๑  นิสฺสรณ  ยถาภูต  นปฺปชานนฺติ  เตส  น เอว าณ โหติ           
สอุปาทิเสเส   วา   สอุปาทิเสโสติ   อนุปาทิเสเส  วา  อนุปาทิเสโสติ    
เย   จ  โข  เต  มาริส  โมคฺคลฺลาน  พฺรหฺมกายิกา  เทวา  พฺรหฺเมน    
อายุนา   อสนฺตุฏา   พฺรเหฺมน   วณฺเณน   พฺรเหฺมน  สุเขน  พฺรเหฺมน    
ยเสน  พฺรเหฺมน  อาธิปเตยฺเยน  อสนฺตุฏา  ตสฺส จ อุตฺตรึ  ๑ นิสสฺรณ            
ยถาภูต   ปชานนฺติ   เตส   เอว   าณ   โหติ   สอุปาทิเสเส   วา    
สอุปาทิเสโสติ    อนุปาทิเสเส    วา    อนุปาทิเสโสติ   อิธ   มาริส    
โมคฺคลฺลาน    ภิกฺขุ   อุภโตภาควิมุตฺโต   โหติ   ตเมน   เต   เทวา     
เอว    ชานนฺติ    อย   โข   อายสฺมา   อุภโตภาควิมุตฺโต   ยาวสสฺ    
กาโย   สฺสติ  ตาว  น  ทกฺขนฺติ  เทวมนุสฺสา  กายสฺส  เภทา  น  น    
#๑ ม. เต จ อุตฺตริ ฯ              
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ทกฺขนฺติ    เทวมนุสฺสาติ   เอวมฺป   โข   มาริส   โมคฺคลฺลาน   เตส    
เทวาน  าณ  โหติ  [๑]  อนุปาทิเสเส  วา  อนุปาทิเสโสติ  อิธ ปน     
มาริส    โมคฺคลฺลาน    ภิกขฺุ    ป ฺาวิมุตฺโต    โหติ   ตเมน   เต    
เทวา   เอว   ชานนฺติ   อย   โข   อายสฺมา  ป ฺาวิมุตฺโต  ยาวสฺส    
กาโย   สฺสติ  ตาว  น  ทกฺขนฺติ  เทวมนุสฺสา  กายสฺส  เภทา  น  น    
ทกฺขนฺติ    เทวมนุสฺสาติ   เอวมฺป   โข   มาริส   โมคฺคลฺลาน   เตส    
เทวาน  าณ  โหติ  [๑]  อนุปาทิเสเส  วา  อนุปาทิเสโสติ  อิธ ปน     
มาริส  โมคฺคลฺลาน  ภิกฺขุ  กายสกฺขิ  โหติ  ตเมน  เต  ๒ เทวา เอว     
ชานนฺติ   อย   โข   อายสฺมา   กายสกฺขิ   อปฺเปวนาม   อยมายสฺมา    
อนุโลมิกานิ    เสนาสนานิ    ปฏิเสวมาโน    กลฺยาณมิตฺเต   ภชมาโน    
อินฺทฺริยานิ   สมนฺนานยมาโน  ยสฺสตฺถาย  กลุปุตฺตา  สมฺมเทว  อคารสฺมา             
อนคาริย   ปพฺพชนฺติ   ตทนุตฺตร   พฺรหฺมจริยปริโยสาน   ทฏิเว  ธมฺเม          
สย    อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชชฺ   วิหเรยฺยาติ   เอวมฺป   โข            
มาริส   โมคฺคลฺลาน   เตส   เทวาน   าณ  โหติ  สอุปาทิเสเส  วา     
สอุปาทิเสโสติ  [๓]  อิธ  ปน  มาริส  โมคฺคลฺลาน  ภิกฺขุ  ทิฏ ิปฺปตฺโต           
โหติ   ฯเปฯ   สทฺธาวิมุตฺโต   โหติ   ธมมฺานุสารี   โหติ  ตเมน  เต     
เทวา   เอว   ชานนฺติ   อย  โข  อายสฺมา  ธมฺมานุสารี  อปฺเปวนาม     
อยมายสฺมา    อนุโลมิกานิ   เสนาสนานิ   ปฏิเสวมาโน   กลฺยาณมิตฺเต     
ภชมาโน   อินฺทฺริยานิ   สมนฺนานยมาโน  ยสฺสตฺถาย  กุลปุตฺตา  สมฺมเทว    
อคารสฺมา    อนคาริย    ปพฺพชนฺติ    ตทนุตฺตร    พฺรหฺมจริยปริโยสาน            
#๑ ม. สอุปาทิเสเส วา สอุปาทิเสโสติ ฯ   ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ     
#๓ ม. อนุปาทิเสเส วา อนุปาทิเสโสติ ฯ      
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ทิฏเว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺยาติ           
เอวมฺป  โข  มาริส  โมคฺคลฺลาน  เตส  เทวาน าณ โหติ สอุปาทิเสเส     
วา   สอุปาทิเสโสติ   [๑]  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน    
ติสฺสสฺส   พฺรหฺมุโน   ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา  อนุโมทิตฺวา  เสยฺยถาป  นาม         
พลวา   ปรุิโส   สมฺมิ ฺชติ   วา  พาห  ปสาเรยฺย  ปสาริต  วา  พาห    
สมฺมิ ฺเชยฺย   เอวเมว   พฺรหฺมโลเก   อนฺตรหิโต   คิชฺฌกูเฏ   ปพฺพเต    
ปาตุรโหสิ  อถโข  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เยน  ภควา เตนุปสงฺกมิ    
อุปสงฺกมิตฺวา      ภควนฺต      อภิวาเทตฺวา      เอกมนฺต     นิสีท ิ            
เอกมนฺต   นสิินฺโน  โข  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ยาวตฺตโก  อโหส ิ   
ติสฺเสน  พฺรหฺมุนา  สทฺธึ  กถาสลลฺาโป  ต  สพฺพ  ภควโต  อาโรเจสิ ฯ    
น   หิ   ปน   เต  โมคฺคลฺลาน  ติสฺโส  พฺรหฺมา  สตฺตม  อนิมิตฺตวิหารึ            
ปุคฺคล  เทเสสีติ  ๒  ฯ  เอตสฺส  ภควา  กาโล เอตสฺส สุคต กาโล ย     
ภควา   สตฺตม   อนิมิตฺตวิหารึ  ปุคฺคล  เทเสยฺย  ภควโต  สุตฺวา  ภิกฺขู          
ธาเรสฺสนฺตีติ   ฯ   เตนหิ   โมคฺคลฺลาน   สุณาหิ   สาธุก   มนสิกโรหิ             
ภาสิสฺสามีติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน ภควโต    
ปจฺจสฺโสสิ  ฯ  ภควา  เอตทโวจ  อิธ  โมคฺคลฺลาน  ภิกฺขุ  สพฺพนิมิตฺตาน            
อมนสิการา    อนิมิตฺต    เจโตสมาธึ    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ   ตเมน    
เต    เทวา   เอว   ชานนฺติ   อย   โข   อายสฺมา   สพฺพนิมิตฺตาน    
อมนสิการา   อนิมิตฺต   เจโตสมาธึ   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   อปฺเปวนาม    
อยมายสฺมา    อนุโลมิกานิ   เสนาสนานิ   ปฏิเสวมาโน   กลฺยาณมิตฺเต     
#๑ ม. อนุปาทิเสเส วา อนุปาทิเสโสติ ฯ   ๒ ม. เทเสติ ฯ      
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ภชมาโน   อินฺทฺริยานิ   สมนฺนานยมาโน  ยสฺสตฺถาย  กุลปุตฺตา  สมฺมเทว    
อคารสฺมา    อนคาริย    ปพฺพชนฺติ    ตทนุตฺตร    พฺรหฺมจริยปริโยสาน            
ทิฏเว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺยาติ           
เอว   โข  โมคฺคลฺลาน  เตส  เทวาน  าณ  โหติ  สอุปาทิเสเส  วา     
สอุปาทิเสโสติ [๑] ฯ             
     [๕๔] เอก สมย ภควา เวสาลิย วิหรติ มหาวเน กูฏาคารสาลาย ฯ    
อถโข   สีโห   เสนาปติ   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา     
ภควนฺต     อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต    นสิีทิ    เอกมนฺต    นิสินฺโน            
โข   สีโห   เสนาปติ   ภควนฺต   เอตทโวจ   สกกฺา  นุ  โข  ภนฺเต     
สนฺทิฏ ิก    ทานผล    ป ฺาเปตุนฺติ   ฯ   เตนหิ   สีห   ต ฺเเวตฺถ            
ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ   ยถา   เต   ขเมยฺย   ตถา   น   พฺยากเรยฺยาสิ   ต    
กึ   ม ฺสิ   สีห   อิธสฺส   เทฺว   ปรุิสา   เอโก   ปุริโส  อสฺสทฺโธ             
มจฺฉรี  กทรโิย  ปริภาสโก  เอโก  ปุรโิส  สทฺโธ ทานปติ อนุปฺปทานรโต    
ต     ก ึ    ม ฺสิ    สีห    ก    น ุ   โข    อรหนฺโต    ปม     
อนุกมฺปนฺตา   อนุกมฺเปยฺยุ   โย   วา   โส   ปุรโิส  อสฺสทฺโธ  มจฺฉรี             
กทริโย  ปริภาสโก  โย  วา โส ปุรโิส สทฺโธ ทานปติ อนุปฺปทานรโตติ ฯ     
โย   โส   ภนฺเต   ปุรโิส   อสฺสทฺโธ   มจฺฉรี   กทริโย   ปริภาสโก     
กินฺต   อรหนฺโต   ปม   อนุกมฺปนฺตา   อนุกมฺปสสฺนฺติ   โย   จ   โข            
โส   ภนฺเต  ปุริโส  สทฺโธ  ทานปติ  อนุปฺปทานรโต  ต ฺเว  อรหนฺโต     
ปม   อนุกมฺปนฺตา   อนุกมฺเปยฺยุ   ฯ   ต   กึ   ม ฺสิ   สีห  ก  นุ           
#๑ ม. อนุปาทิเสเส วา อนุปาทิเสโสติ ฯ      
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โข   อรหนฺโต   ปม   อุปสงฺกมนฺตา   อุปสงฺกเมยฺยุ   โย   วา  โส     
ปุริโส   อสฺสทฺโธ   มจฺฉรี   กทริโย  ปรภิาสโก  โย  วา  โส  ปุรโิส    
สทฺโธ  ทานปติ  อนุปฺปทานรโตติ  ฯ  โย  โส  ภนฺเต  ปุรโิส  อสฺสทฺโธ    
มจฺฉรี   กทรโิย   ปริภาสโก   กินฺต   อรหนฺโต   ปม   อุปสงฺกมนฺตา    
อุปสงฺกมิสฺสนฺติ   โย   จ   โข   โส   ภนฺเต  ปุริโส  สทฺโธ  ทานปติ     
อนุปฺปทานรโต  ต ฺเว  อรหนฺโต  ปม  อุปสงฺกมนฺตา  อุปสงฺกเมยฺยุ  ฯ    
ต   ก ึ  ม ฺสิ   สีห   กสสฺ   นุ  โข  อรหนฺโต  ปม  ปฏิคฺคณฺหนฺตา             
ปฏิคฺคเณฺหยฺยุ   โย   วา   โส   ปุรโิส   อสฺสทฺโธ   มจฺฉรี   กทริโย    
ปริภาสโก   โย  วา  โส  ปุริโส  สทฺโธ  ทานปติ  อนุปฺปทานรโตติ  ฯ    
โย  โส  ภนฺเต  ปุรโิส  อสฺสทฺโธ  มจฺฉรี  กทริโย  ปริภาสโก  ก ึ ๑    
ตสฺส    อรหนฺโต    ปม    ปฏิคฺคณฺหนฺตา   ปฏิคฺคณฺหิสฺสนฺติ   โย   จ            
โข   โส   ภนฺเต   ปุรโิส   สทฺโธ   ทานปติ  อนุปฺปทานรโต  ต ฺเว    
อรหนฺโต   ปม   ปฏิคฺคณฺหนฺตา   ปฏิคฺคเณฺหยฺยุ   ฯ   ต   ก ึ  ม ฺสิ           
สีห   กสฺส   นุ   โข   อรหนฺโต   ปม   ธมฺม  เทเสนฺโต  เทเสยฺยุ    
โย   วา  โส  ปุริโส  อสฺสทฺโธ  มจฺฉรี  กทริโย  ปริภาสโก  โย  วา    
โส  ปรุิโส  สทฺโธ  ทานปติ  อนุปฺปทานรโตติ  ฯ  โย  โส ภนฺเต ปุริโส    
อสฺสทฺโธ   มจฺฉรี  กทรโิย  ปริภาสโก  กึ  ตสฺส  อรหนฺโต  ปม  ธมฺม    
เทเสนฺตา   เทเสสฺสนฺติ   โย   จ   โข   โส  ภนฺเต  ปรุิโส  สทฺโธ    
ทานปติ   อนุปฺปทานรโต   ตสฺเสว   อรหนฺโต   ปม  ธมฺม  เทเสนฺตา     
#๑ ม. กินฺต ตสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ      
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เทเสยฺยุ    ฯ   ต   กึ   ม ฺสิ   สีห   กสฺส   นุ   โข   กลฺยาโณ    
กิตฺติสทฺโท    อพฺภุคฺคจฺเฉยฺย    โย    วา    โส   ปุรโิส   อสฺสทฺโธ             
มจฺฉรี   กทรโิย   ปริภาสโก   โย   วา  โส  ปรุิโส  สทฺโธ  ทานปติ    
อนุปฺปทานรโตติ  ฯ  โย  โส  ภนฺเต  ปรุิโส  อสฺสทโฺธ  มจฺฉรี  กทริโย     
ปริภาสโก   กึ   ตสฺส   กลฺยาโณ   กิตฺติสทฺโท  อพฺภุคฺคจฺฉิสฺสติ  โย  จ           
โข  โส  ภนฺเต  ปุรโิส  สทฺโธ  ทานปติ อนุปฺปทานรโต ตสฺเสว กลฺยาโณ     
กิตฺติสทฺโท   อพฺภุคฺคจฺเฉยฺย   ฯ   ต   กึ   ม ฺสิ   สหี  โก  นุ  โข           
ย ฺเทว   ปริส   อุปสงฺกเมยฺย   ยท ิ  ขตฺติยปริส   ยทิ  พฺราหฺมณปริส          
ยทิ   คหปติปริส   ยท ิ  สมณปริส   วิสารโท  อุปสงฺกเมยฺย  อมงฺกุภูโต            
โย   วา  โส  ปุริโส  อสฺสทฺโธ  มจฺฉรี  กทริโย  ปริภาสโก  โย  วา    
โส  ปรุิโส  สทฺโธ  ทานปติ  อนุปฺปทานรโตติ  ฯ  โย  โส ภนฺเต ปุริโส    
อสฺสทฺโธ   มจฺฉรี   กทริโย   ปริภาสโก   กึ   โส   ย ฺเทว   ปรสิ    
อุปสงฺกมิสฺสติ   ยท ิ  ขตฺติยปริส   ยท ิ  พฺราหฺมณปริส   ยทิ  คหปติปริส       
ยทิ   สมณปริส   วิสารโท   อุปสงฺกมิสฺสติ   อมงฺกภูุโต   โย   จ  โข    
โส   ภนฺเต   ปุริโส   สทโฺธ   ทานปติ  อนุปฺปทานรโต  โส  ย ฺเทว    
ปริส    อุปสงฺกเมยฺย    ยทิ    ขตฺติยปริส   ยท ิ  พฺราหฺมณปริส   ยทิ          
คหปติปริส   ยทิ   สมณปริส   วิสารโท   อุปสงฺกเมยฺย   อมงฺกุภูโต  ฯ             
ต   ก ึ  ม ฺสิ   สีห   โก   นุ   โข   กายสฺส   เภทา  ปรมฺมรณา    
สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺเชยฺย   โย   วา   โส  ปรุิโส  อสฺสทฺโธ    
มจฺฉรี   กทรโิย   ปริภาสโก   โย   วา  โส  ปรุิโส  สทฺโธ  ทานปติ     
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อนุปฺปทานรโตติ  ฯ  โย  โส  ภนฺเต  ปรุิโส  อสฺสทโฺธ  มจฺฉรี  กทริโย     
ปริภาสโก   กึ   โส   กายสฺส   เภทา  ปรมฺมรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก     
อุปปชฺชิสฺสติ   โย   จ   โข   โส   ภนฺเต   ปุรโิส   สทโฺธ  ทานปติ    
อนุปฺปทานรโต   โส   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก     
อุปปชฺเชยฺย  ยานีมานิ  ภนฺเต  ภควตา  ฉ  ๑  สนฺทฏิ ิกานิ  ทานผลานิ    
อกฺขาตานิ   นาห   เอตฺถ   ภควโต   สทฺธาย  คจฺฉามิ  อหป  เอตานิ    
ชานามิ    อห    ภนฺเต    ทายโก   ทานปติ   ม   อรหนฺโต   ปม     
อนุกมฺปนฺตา   อนุกมฺปนติฺ   อห   ภนฺเต  ทายโก  ทานปติ  ม  อรหนฺโต    
ปม    อุปสงฺกมนฺตา   อุปสงฺกมนฺติ   อห   ภนฺเต   ทายโก   ทานปติ     
มยฺห    อรหนฺโต    ปม   ปฏิคฺคณฺหนฺตา   ปฏิคฺคณฺหนฺติ   อห   ภนฺเต           
ทายโก   ทานปติ   มยฺห   อรหนฺโต  ปม  ธมฺม  เทเสนฺตา  เทเสนฺติ    
อห   ภนฺเต   ทายโก  ทานปติ  มยฺห  กลฺยาโณ  กิตฺติสทฺโท  อพฺภุคฺคโต             
สีโห   เสนาปติ  ทายโก  การโก  สงฺฆุปฏาโกติ  อห  ภนฺเต  ทายโก    
ทานปติ    ย ฺเทว    ปริส    อุปสงฺกมามิ    ยทิ   ขตฺติยปริส   ยทิ             
พฺราหฺมณปริส   ยทิ   คหปติปริส   ยท ิ สมณปริส  วิสารโท  อุปสงฺกมามิ           
อมงฺกุภูโต   ยานีมานิ  ภนฺเต  ภควตา  ฉ  ๑  สนฺทฏิ ิกานิ  ทานผลานิ    
อกฺขาตานิ   นาห   เอตฺถ   ภควโต   สทฺธาย  คจฺฉามิ  อหป  เอตานิ    
ชานามิ   ย ฺจ   โข   ม   ภควา   เอวมาห   ทายโก  สีห  ทานปติ     
กายสฺส   เภทา  ปรมฺมรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชฺชตีติ  เอตาห  น    
ชานามิ   เอตฺถ   จ  ปนาห  ภควโต  สทธฺาย  คจฺฉามีติ  ฯ  เอวเมต    
#๑ ม. ฉสทฺโท นตฺถิ ฯ              
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สีห   เอวเมต  สีห  ทายโก  สีห  ทานปติ  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา     
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชตีติ ฯ     
     [๕๕]   จตฺตารีมานิ   ภิกฺขเว  ตถาคตสฺส  อรกฺเขยฺยานิ  ตีหิ  จ     
อนุปวชฺโช ฯ กตมานิ จตฺตาริ ตถาคตสฺส อรกฺเขยฺยานิ ปริสุทฺธกายสมาจาโร    
ภิกฺขเว       ตถาคโต       นตฺถิ      ตถาคตสฺส      กายทุจฺจริต     
ย  ตถาคโต  รกฺเขยฺย  มา  เม  อิท ปโร อ ฺาสีติ ปริสุทฺธวจีสมาจาโร    
ภิกฺขเว      ตถาคโต     นตฺถิ     ตถาคตสฺส     วจีทจฺุจริต     ย     
ตถาคโต  รกเฺขยฺย  มา  เม  อิท  ปโร  อ ฺาสีติ ปริสุทฺธมโนสมาจาโร    
ภิกฺขเว     ตถาคโต     นตฺถิ     ตถาคตสฺส     มโนทจฺุจริต     ย    
ตถาคโต   รกฺเขยฺย   มา   เม   อิท   ปโร  อ ฺาสีติ  ปริสุทฺธาชีโว     
ภิกฺขเว   ตถาคโต   นตฺถ ิ  ตถาคตสฺส   มิจฺฉาอาชีโว   ย   ตถาคโต     
รกฺเขยฺย   มา   เม  อิท  ปโร  อ ฺาสีติ  อิมานิ  จตฺตาริ  ตถาคตสฺส    
อรกฺเขยฺยานิ   ฯ   กตเมหิ   ตีหิ  อนุปวชฺโช  สฺวากฺขาตธมฺโม  ภิกขฺเว             
ตถาคโต   ตตฺร   วต   ม   สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา  เทโว  วา    
มาโร  วา  พฺรหฺมา  วา  โกจิ  วา  โลกสฺมึ  สหธมฺเมน  ปฏิโจเทสฺสติ     
อิติป    ตว    น    สฺวากฺขาตธมฺโมติ    นิมิตฺตเมต    ภิกฺขเว    น            
สมนุปสฺสามิ   เอตปห  ๑  ภิกฺขเว  นิมตฺิต  อสมนุปสฺสนฺโต  เขมปฺปตฺโต          
อภยปฺปตฺโต   เวสารชฺชปปฺตฺโต   วิหรามิ   สุป ฺตฺตา   โข   ปน  เมl     
ภิกฺขเว    สาวกาน   นิพฺพานคามินี   ปฏิปทา   ยถา   ปฏิปนฺนา   มม    
สาวกา   อาสวาน   ขยา   อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ป ฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว             
#๑ ม. เอตมห ฯ เอวมุปรปิ ฯ       
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ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   วิหรนฺติ   ตตฺร  วต            
ม  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา  เทโว  วา มาโร วา พฺรหฺมา วา โกจิ    
วา   โลกสฺมึ   สหธมฺเมน   ปฏิโจเทสฺสติ   อิติป   เต  น  สุป ฺตฺตา    
สาวกาน    นพฺิพานคามินี   ปฏิปทา   ยถา   ปฏิปนนฺา   ตว   สาวกา    
อาสวาน   ขยา   ฯเปฯ   สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรนฺตีติ  นิมตฺิตเมต           
ภิกฺขเว   น   สมนุปสฺสามิ   เอตปห   ภิกฺขเว   นิมิตฺต  อสมนุปสสฺนฺโต          
เขมปฺปตฺโต    อภยปฺปตฺโต    เวสารชฺชปฺปตฺโต    วิหรามิ   อเนกสตา     
โข    ปน    เม   ภิกฺขเว   สาวกปริสา   อาสวาน   ขยา   ฯเปฯ    
สจฺฉิกตฺวา    อุปสมฺปชฺช    วิหรนฺติ    ตตฺร   วต   ม   สมโณ   วา     
พฺราหฺมโณ  วา  เทโว  วา  มาโร  วา  พฺรหฺมา  วา โกจิ วา โลกสฺมึ     
สหธมฺเมน   ปฏิโจเทสฺสติ   อิติป   เต   น   อเนกสตา   สาวกปริสา    
อาสวาน   ขยา   อนาสว   เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว  ธมฺเม            
สย     อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา    อุปสมปฺชฺช    วิหรนฺตีติ    นิมิตฺตเมต         
ภิกฺขเว   น   สมนุปสฺสติ   เอตปห   ภิกขฺเว   นิมิตฺต   อสมนุปสฺสนฺโต          
เขมปฺปตฺโต    อภยปฺปตฺโต   เวสารชฺชปฺปตฺโต   วิหรามิ   อิเมหิ   ตีหิ             
อนุปวชฺโช   อิมานิ   โข   ภิกฺขเว   จตฺตาริ  ตถาคตสฺส  อรกฺเขยฺยานิ    
อิเมหิ จ ตีหิ อนุปวชฺโชติ ฯ      
     [๕๖]  เอก  สมย ภควา กิมิลาย ๑ วิหรติ เวฬุวเน ๒ ฯ อถโข    
อายสฺมา  กิมิโล  ๓   เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต    
#๑ ยุ. กิมฺพิลาย ฯ  ๒ ม. นิจุลวเน ฯ    ๓ ย.ุ กิมฺพิโล ฯ      
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อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข   อายสฺมา             
กิมิโล   ภควนฺต   เอตทโวจ  โก  นุ  โข  ภนฺเต  เหตุ  โก  ปจฺจโย    
เยน   ตถาคเต   ปรินิพฺพุเต  สทฺธมฺโม  น  จิรฏ ิติโก  โหตีติ  ฯ  อิธ             
กิมิล   ตถาคเต   ปรินิพฺพุเต   ภิกฺขู   ภิกขฺุนิโย  อุปาสกา  อุปาสิกาโย          
สตฺถริ   อคารวา   วิหรนติฺ   อปฺปติสสฺา   ธมฺเม   อคารวา   วิหรนฺติ    
อปฺปติสฺสา   สงฺเฆ   อคารวา   วิหรนฺติ  อปฺปติสฺสา  สิกฺขาย  อคารวา    
วิหรนฺติ    อปฺปติสฺสา    สมาธิสฺมึ    อคารวา    วิหรนฺติ   อปฺปติสฺสา           
อปฺปมาเท    อคารวา   วิหรนฺติ   อปฺปติสฺสา   ปฏิสนฺถาเร   อคารวา     
วิหรนฺติ   อปฺปติสฺสา   อย   โข   กิมลิ   เหตุ   อย   ปจฺจโย  เยน    
ตถาคเต   ปรนิิพฺพุเต   สทฺธมฺโม   น  จิรฏ ิติโก  โหตีติ  ฯ  โก  ปน    
ภนฺเต   เหตุ   โก   ปจฺจโย   เยน   ตถาคเต  ปรินิพฺพุเต  สทฺธมฺโม     
จิรฏ ิติโก  โหตีติ  ฯ  อิธ  กิมิล  ตถาคเต  ปรินิพฺพุเต  ภิกฺขู  ภิกขฺุนิโย      
อุปาสกา   อุปาสิกาโย   สตฺถริ   สคารวา  วิหรนฺติ  สปฺปติสฺสา  ธมฺเม    
สคารวา   วิหรนฺติ   สปปฺติสฺสา   สงฺเฆ  สคารวา  วิหรนฺติ  สปปฺติสฺสา             
สิกฺขาย   สคารวา   วิหรนติฺ   สปฺปติสสฺา  สมาธิสฺมึ  สคารวา  วิหรนฺติ            
สปฺปติสฺสา   อปฺปมาเท   สคารวา   วิหรนฺติ   สปปฺติสฺสา   ปฏสินฺถาเร    
สคารวา   วิหรนฺติ   สปปฺติสฺสา   อย   โข  กิมิล  เหตุ  อย  ปจฺจโย    
เยน ตถาคเต ปรินิพฺพุเต สทฺธมฺโม จิรฏ ิติโก โหตีติ ฯ     
     [๕๗]   สตฺตหิ   ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  นจิรสฺเสว    
อาสวาน   ขยา   ฯเปฯ  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺย  ฯ  กตเมหิ     
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สตฺตหิ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   สทโฺธ   โหติ  สีลวา  โหติ  พหุสฺสุโต           
โหติ   ปฏิสลฺลีโน   โหติ   อารทฺธวิริโย   โหติ  สติมา  โหติ  ป ฺวา    
โหติ   อิเมหิ   โข   ภิกฺขเว   สตฺตหิ   ธมฺเมหิ   สมนนฺาคโต   ภิกขฺุ             
นจิรสฺเสว อาสวาน ขยา ฯเปฯ สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยาติ ฯ     
     [๕๘]  เอก  สมย  ภควา ภคฺเคสุ วิหรติ สสสุมารคิเร เภสกลาวเน     
มิคทาเย   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน    
มคเธสุ   กลลฺวาลมุตฺตคาเม   จปลายมาโน  นิสินฺโน  โหติ  ฯ  อทฺทสา     
โข   ภควา  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺตมานุสเกน  อายสฺมนฺต            
มหาโมคฺคลฺลาน  มคเธสุ  กลฺลวาลมุตฺตคาเม  จปลายมาน  นิสินฺน  ทิสฺวา            
เสยฺยถาป  นาม  พลวา  ปรุิโส  สมฺมิ ฺชิต  วา  พาห ปสาเรยฺย ปสาริต             
วา   พาห   สมฺมิ ฺเชยฺย  เอวเมว  ภคฺเคสุ  สสสุมารคิเร  เภสกลาวเน    
มิคทาเย     อนฺตรหิโต    มคเธสุ    กลลฺวาลมุตฺตคาเม    อายสฺมโต    
มหาโมคฺคลฺลานสฺส   ปมเุข  ปาตุรโหสิ  นิสีท ิ ภควา  ป ฺตฺเต  อาสเน     
นิสชฺช   โข   ภควา  อายสฺมนฺต  มหาโมคฺคลฺลาน  เอตทโวจ  จปลายสิ     
โน   ตฺว   โมคฺคลฺลาน   จปลายสิ  โน  ตฺว  โมคฺคลลฺานาติ  ฯ  เอว     
ภนฺเต   ฯ   ตสฺมาติห   โมคฺคลฺลาน   ยถาส ฺ ิสฺส   เต   วิหรโต  ต    
มิทฺธ  โอกกฺมติ  ต  ส ฺ  มนสิกเรยฺยาสิ ๑ ต ส ฺ พหุล กเรยฺยาสิ ๒        
าน  โข  ปเนต  วิชชฺติ  ยนฺเต  เอว  วิหรโต  ต  มทิฺธ  ปหีเยถ โน             
เจ   เต   เอว   วิหรโต  ต  มิทฺธ  ปหีเยถ  ตโต  ตฺว  โมคฺคลฺลาน     
ยถาสุต   ยถาปริยตฺต   ธมมฺ  เจตสา  อนุวิตกฺเกยฺยาสิ  อนุวิจาเรยฺยาสิ          
#๑ ม. มา มนสากาสิ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ ม. มา พหุลมกาสิ ฯ     
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มนสานุเปกฺเขยฺยาสิ   าน   โข  ปเนต  วิชชฺติ  ยนฺเต  เอว  วิหรโต    
ต   มิทฺธ   ปหีเยถ   โน  เจ  เต  เอว  วิหรโต  ต  มทิฺธ  ปหีเยถ    
ตโต  ตฺว  โมคฺคลฺลาน  ยถาสุต  ยถาปรยิตฺต  ธมฺม  วิตฺถาเรน  สชฌฺาย           
กเรยฺยาสิ   าน  โข  ปเนต  วิชชฺติ  ยนฺเต  เอว  วิหรโต  ต  มทิฺธ            
ปหีเยถ   โน   เจ   เต   เอว   วิหรโต   ต  มิทฺธ  ปหีเยถ  ตโต    
ตฺว  โมคฺคลลฺาน  อุโภ  กณฺณโสตานิ  อาวิเชยฺยาสิ  ๑  ปาณินา คตฺตานิ             
อนุมชฺเชยฺยาสิ   าน   โข   ปเนต  วิชชฺติ  ยนฺเต  เอว  วิหรโต  ต             
มิทฺธ   ปหีเยถ   โน   เจ   เต   เอว   วิหรโต  ต  มิทฺธ  ปหีเยถ     
ตโต   ตฺว   โมคฺคลฺลาน   อุฏายาสนา   อุทเกน  อกฺขีนิ  อนุมชชฺิตฺวา            
ทิสา   อนุวิโลเกยฺยาสิ   นกฺขตฺตานิ   ตารกรูปานิ  อุลฺโลเกยฺยาสิ  าน           
โข  ปเนต  วิชฺชติ  ยนฺเต  เอว  วิหรโต  ต  มิทฺธ  ปหีเยถ  โน  เจ    
เต  เอว  วิหรโต  ต  มิทฺธ  ปหีเยถ  ตโต ตฺว โมคฺคลลฺาน อาโลกส ฺ             
มนสิกเรยฺยาสิ      ทิวาส ฺ      อธิฏเหยฺยาสิ      ยถา     ทิวา     
ตถา   รตฺตึ   ยถา   รตฺตึ   ตถา   ทิวา  อิติ  วิวเฏน  ๒  เจตสา    
อปริโยนทฺเธน   สปฺปภาส  จิตฺต  ภาเวยฺยาสิ  าน  โข  ปเนต  วิชฺชติ            
ยนฺเต  เอว  วิหรโต  ต  มทิฺธ  ปหีเยถ  โน  เจ  เต  เอว  วิหรโต    
ต   มิทฺธ   ปหีเยถ   ตโต   ตฺว   โมคฺคลลฺาน  ปจฺฉาปุเรส ฺ ี  จงฺกม           
อธิฏเหยฺยาสิ   อนฺโตคเตหิ   อินฺทฺริเยหิ   อพหิคเตน   มานเสน  าน             
โข  ปเนต  วิชฺชติ  ยนฺเต  เอว  วิหรโต  ต  มิทฺธ  ปหีเยถ  โน  เจ    
เต   เอว   วิหรโต   ต   มิทธฺ   ปหีเยถ   ตโต   ตฺว  โมคฺคลฺลาน     
#๑ ม. อาวิ ฺเฉยฺยาสิ ฯ            
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ทกฺขิเณน  ปสฺเสน  สีหเสยฺย  กปฺเปยฺยาสิ  ปาเทน  ๑  ปาท อจฺจาธาย     
สโต   สมฺปชาโน   อุฏานส ฺ   มนสิกริตฺวา   ปฏิพุทฺเธเนว  ๒  เต     
โมคฺคลฺลาน   ขิปฺป ฺเว   ปจฺจุฏาตพฺพ   น  เสยฺยสุข  น  ปสสฺสุข  น          
มิทฺธสุข     อนุยุตฺโต    วิหริสฺสามีติ    เอว ฺหิ    เต    โมคฺคลลฺาน          
สิกฺขิตพฺพ    ฯ    ตสฺมาติห    โมคฺคลลฺาน    เอว    สิกฺขิตพฺพ    น           
อุจฺจาโสณฺฑ    ปคฺคเหตฺวา    กุลานิ   อุปสงฺกมิสฺสามีติ   เอว ฺหิ   เต          
โมคฺคลฺลาน    สิกฺขิตพฺพ    สเจ    โมคฺคลฺลาน    ภิกขฺุ   อุจฺจาโสณฺฑ          
ปคฺคเหตฺวา  กุลานิ  อุปสงฺกมติ  สนฺติ  หิ โมคฺคลลฺาน กุเลสุ กิจฺจกรณียานิ        
เยน    มนุสฺสา    อาคต   ภิกฺขุ   น   มนสิกโรนฺติ   ตตฺร   ภิกฺขุสฺส            
เอว  โหติ  โก  ส ุ นาม  ทานิ ม อิมสฺมึ กุเล ปริภินทฺิ วิรตฺตรูปาทานีเม         
มยิ   มนุสฺสาติ   อิติสฺส   อลาเภน   มงฺกุภาโว   มงฺกุภูตสฺส   อุทฺธจฺจ         
อุทฺธตสฺส   อสวโร   อสวุตสฺส   อารา   จิตฺต   สมาธิมฺหา   ตสฺมาติห            
โมคฺคลฺลาน   เอว   สิกฺขิตพฺพ   น   วิคฺคาหิกกถ  กเถสฺสามีติ  เอว ฺหิ         
เต   โมคฺคลลฺาน   สิกฺขิตพฺพ   วิคฺคาหิกาย   โมคฺคลฺลาน   กถาย  สติ             
กถาพาหุลฺล   ปาฏิกงฺข   กถาพาหุลฺเล  สติ  อุทฺธจฺจ  อุทฺธตสฺส  อสวโร         
อสวุตสฺส   อารา   จิตฺต   สมาธิมฺหา   นาห   โมคฺคลฺลาน  สพฺเพเหว    
สสคฺค   วณฺณยามิ   น   ปนาห   โมคฺคลฺลาน   สพฺเพเหว   สสคฺค  น    
วณฺณยามิ    สคหฏปพฺพชิเตหิ    โข   อห   โมคฺคลฺลาน   สสคฺค   น    
วณฺณยามิ    ยานิ    จ    โข    ตานิ    เสนาสนานิ    อปฺปสทฺทานิ    
อปฺปนิคฺโฆสานิ  วิชนวาตานิ  มนุสฺสราหเสยฺยกานิ  ๓  ปฏิสลลฺานสารุปฺปานิ           
#๑ ม. ปาเท ฯ เอวมุปริป ฯ   ๒ ม. ปฏพุิทฺเธน จ ฯ   ๓ ม. มนุสฺสราหสฺเสยฺยกานิ ฯ    
#เอวมุปริป ฯ     
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ตถารูเปหิ   เสนาสเนหิ  สสคฺค  วณฺณยามีติ  ฯ  เอว  วุตฺเต  อายสฺมา             
มหาโมคฺคลฺลาโน  ภควนฺต  เอตทโวจ  กิตฺตาวตา  นุ  โข  ภนฺเต  ภิกฺขุ     
สงฺขิตฺเตน   ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺโต   โหติ   อจฺจนฺตนิฏโ  อจฺจนฺตโยคกฺเขมี         
อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี    อจฺจนฺตปริโยสาโน   เสฏโ   เทวมนุสฺสานนฺติ   ฯ             
อิธ  โมคฺคลลฺาน  ภิกฺขุโน  สุต  โหติ  สพฺเพ  ธมฺมา นาล อภินิเวสายาติ           
เอว ฺเจต   โมคฺคลฺลาน   ภิกฺขุโน   สุต   โหติ   สพฺเพ  ธมฺมา  นาล             
อภินิเวสายาติ   โส   สพฺพ   ธมฺม   อภิชานาติ  สพฺพ  ธมฺม  อภิ ฺาย           
สพฺพ  ธมฺม  ปริชานาติ  สพฺพ  ธมฺม  ปริ ฺาย  ยงฺกิ ฺจิ  เวทน  เวทิยติ       
สุข  วา  ทุกฺข  วา  อทุกฺขมสุข  วา  โส  ตาสุ  เวทนาสุ อนิจฺจานุปสฺสี          
วิหรติ   วิราคานุปสฺสี   วิหรติ   นิโรธานุปสฺสี  วิหรติ  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี     
วิหรติ   โส   ตาสุ   เวทนาสุ   อนิจฺจานุปสฺสี  วิหรนโฺต  วิราคานุปสฺสี           
วิหรนฺโต  นโิรธานุปสฺสี  วิหรนฺโต  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี  วิหรนโฺต  น จ ๑         
กิ ฺจิ    โลเก    อุปาทิยติ    อนุปาทิย    น    ปริตสฺสติ   อปริตสฺส           
ปจฺจตฺต ฺเว   ปรินิพฺพายติ   ขีณา  ชาติ  วุสิต  พฺรหฺมจริย  กต  กรณีย       
นาปร   อิตฺถตฺตายาติ   ปชานาติ   เอตฺตาวตา  โข  โมคฺคลฺลาน  ภิกฺขุ    
สงฺขิตฺเตน   ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺโต   โหติ   อจฺจนฺตนิฏโ  อจฺจนฺตโยคกฺเขมี         
อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี อจฺจนฺตปริโยสาโน เสฏโ เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ    
     [๕๙]   มา   ภิกฺขเว   ปุ ฺาน   ภายิตฺถ   สุขสฺเสต   ภิกฺขเว    
อธิวจน  ยทิท  ปุ ฺานนฺติ ๒ อภิชานามิ โข ปนาห ภิกฺขเว ทีฆรตฺต [๓]          
อิฏ   กนฺต   มนาป   วิปาก   ปจฺจนุภูต   สตฺต   วสฺสานิ  เมตฺตจิตฺต       
#๑ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๒ สี. ปุ ฺนฺติ ฯ  ๓ ม. กตาน ปุ ฺาน ทีฆรตฺต ฯ           
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ภาเวสึ   สตฺต  วสฺสานิ  เมตฺตจิตฺต  ภาเวตฺวา  สตฺต  สวฏฏวิวฏฏกปฺเป           
น   ยิม   โลก   ปุนาคมาสึ   สวฏฏมาเน   สุทาห   ภิกฺขเว   โลเก     
อาภสฺสรูปโค   โหมิ  วิวฏฏมาเน  โลเก  สุ ฺ  พฺรหฺมวิมาน  อุปปชฺชามิ           
ตตฺร   สุท   ภิกฺขเว   พฺรหฺมา   โหม ิ  มหาพฺรหฺมา   อภิภู  อนภิภูโต            
อ ฺทตฺถุทโส   วสวตฺตี   ฉตฺตึสกฺขตฺตุ   โข   ปนาห   ภิกฺขเว   สกฺโก            
อโหสึ   เทวานมินฺโท  อเนกสตกฺขตฺตุ  ราชา  อโหสึ  จกฺกวตฺตี  ธมฺมิโก    
ธมฺมราชา  จาตุรนฺโต  วิชติาวี  ชนปทตฺถาวริยปฺปตฺโต สตฺตรตนสมนฺนาคโต    
ตสฺส     มยฺห     ภิกฺขเว     อิมานิ     สตฺต    รตนานิ    อเหสุ    
เสยฺยถีท   จกกฺรตน  หตฺถริตน  อสฺสรตน  มณิรตน  อิตฺถีรตน  คหปติรตน        
ปรินายกรตนเมว   สตฺตม   ปโรสหสสฺ   โข  ปน  เม  ภิกฺขเว  ปุตฺตา     
อเหสุ    สรูา    วีรงฺครูปา    ปรเสนปฺปมทฺทนา    โส   อิม   ปวึ    
สาครปริยนฺต อทณฺเฑน อสตฺเถน ธมฺเมน อภิวิชิย อชฺฌาวสินฺติ ฯ    
         ปสฺส ปุ ฺาน วิปาก       กุสลาน สุเขสิน     
         เมตฺตจิตฺต วิภาเวตฺวา     สตฺต วสฺสานิ ภิกฺขโว     
         สตฺต สวฏฏวิวฏฏกปฺเป     น ยิม โลก ปุนาคมึ    
         สวฏฏมาเน โลกมหฺิ       โหมิ อาภสฺสรูปโค       
         วิวฏฏมาเน โลกมหฺิ       สุ ฺพฺรหฺมูปโค อหุ    
         สตฺตกฺขตฺตุ มหาพฺรหฺมา     วสวตตีฺ ตทา อหุ      
         ฉตฺตึสกฺขตฺตุ เทวินฺโท      เทวรชฺชมการยึ       
         จกฺกวตฺตี อหุ ราชา       ชมฺพูสณฺฑสฺส อิสฺสโร ฯ      
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         มุทฺธาภิสิตฺโต ๑ ขตฺติโย   มนุสสฺาธิปตี อหุ    
         อทณฺเฑน อสตฺเถน        วิเชยฺย ปวึ อิม        
         อสาหเสน ธมฺเมน        สเมน มนสุาสิ ต           
         ธมฺเมน รชชฺ กาเรตฺวา    อสฺม ึปวิมณฺฑเล       
         มหทฺธเน มหาโภเค       อฑฺเฒ อชายิส ๒ กุเล     
         สพฺพกาเมหิ สมฺปนฺเน      รตเนหิ จ สตฺตหิ        
         พุทฺธา สงฺคาหกา โลเก    เตหิ เอต สุเทสิต      
         เอส เหตุ มหนฺตสฺส       ปถุโพฺย เยน วุจฺจติ ๓     
         ปหุตวิตฺตูปกรโณ          ราชา โหมิ ปตาปวา       
         อิทฺธิมา ยสวา โหมิ       ชมฺพูสณฺฑสฺส อิสฺสโร ฯ     
         โก สุตฺวา นปฺปสีเทยฺย     อป กณฺหาภิชาติโย     
         ตสฺมา หิ อตฺตกาเมน      มหตฺตมภิกงฺขตา          
         สทฺธมโฺม ครุกาตพฺโพ      สร พุทฺธานสาสนนฺติ ฯ    
     [๖๐]   อถโข  ภควา  ปพฺุพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย    
เยน   อนาถปณฺฑิกสฺส   คหปติสฺส   นิเวสน   เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา           
ป ฺตฺเต   อาสเน   นิสีทิ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  อนาถปณฺฑิกสฺส     
คหปติสฺส      นิเวสเน      มนุสฺสา      อุจฺจาสทฺทา     มหาสทฺทา     
โหนฺติ   ฯ   อถโข   อนาถปณฺฑิโก   คหปติ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ     
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต           
#๑ สี. มุทฺธาวสิตฺโต ฯ  ๒ ม. อชายิห ฯ   ๓ ม. ปถโพฺย เม น วิปชฺชติ ฯ              
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นิสินฺน   โข   อนาถปณฺฑิก   คหปตึ   ภควา   เอตทโวจ   ก ึ น ุ เต     
คหปติ  นิเวสเน  มนุสฺสา  อุจฺจาสทฺทา  มหาสทฺทา  เกวฏโฏ  ๑ ม ฺเ    
มจฺเฉ  วิโลเปตีติ  ๒  ฯ  อย  ภนฺเต  สชุาตา  ฆรสุณฺหา  อฑฺฒา กุลา     
อานีตา   สา   เนว   สสฺสุ   อาทิยติ  น  สสฺสุร  อาทยิติ  น  สามิก    
อาทิยติ  ภควนฺตมฺป  น  สกฺกโรติ  น  ครุกโรติ  น มาเนติ น ปูเชตีติ ฯ             
อถโข   ภควา   สชุาต  ฆรสุณฺห  อามนฺเตสิ  เอหิ  สุชาเตติ  ฯ  เอว     
ภนฺเตติ   โข   สุชาตา   ฆรสุณฺหา  ภควโต  ปฏิสฺสุณิตฺวา  เยน  ภควา    
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ          
เอกมนฺต   นสิินฺน   โข  สชุาต  ฆรสุณฺห  ภควา  เอตทโวจ  สตฺต  โข    
อิมา   สุชาเต   ปุริสสฺส  ภริยา  กตมา  สตฺต  วธสมา  โจรสมา  ๓      
อยฺยสมา  มาตุสมา  ๔  ภคินิสมา  สขีสมา  ทาสีสมา  อิมา โข สุชาเต    
สตฺต   ปุริสสสฺ   ภริยา   ตาส  ตฺว  กตมาติ  ฯ  นาห  ภนฺเต  อิมสฺส             
ภควตา   สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส  วิตฺถาเรน  อตฺถ  อาชานามิ  สาธุ  เม     
ภนฺเต  ภควา  ตถา  ธมฺม  เทเสตุ  ยถาห  อิมสฺส  ภควตา  สงฺขิตฺเตน    
ภาสิตสฺส   วิตฺถาเรน  อตฺถ  อาชาเนยฺยนฺติ  ฯ  เตนหิ  สุชาเต  สณุาหิ             
สาธุก  มนสกิโรหิ  ภาสิสฺสามีติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข สุชาตา ฆรสุณฺหา            
ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ ภควา เอตทโวจ    
               ปทฏุจิตฺตา อหิตานุกมฺปนี     
               อ ฺเสุ รตฺตา อติม ฺเต ปตึ     
               ธเนน กีตสฺส วธาย อุสฺสุกา     
#๑ เกวฏฏา ฯ   ๒ ม. มจฺฉวิโลเปติ ฯ   ๓ วธกสมา โจรีสมา ฯ  ๔ ม. มาตาสมา ฯ           
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               ยา เอวรูปา ปุริสสฺส ภริยา     
               วธกา ๑ จ ภริยาติ จ สา ปวุจฺจติ ฯ         
               ย อิตฺถิยา วินฺทติ สามิโก ธน            
               สิปปฺ วณิชฺช ฺจ กสิมธิฏหิ ๒           
               อปฺปมฺป ตสฺมา ๓  อปหาตุมิจฺฉติ           
               ยา เอวรูปา ปุริสสฺส ภริยา     
               โจรา ๔ จ ภริยาติ จ สา ปวุจฺจติ ฯ         
               อกมฺมกามา อลสา มหคฺฆสา    
               ผรสุา จ จณฺฑี จ ๕ ทุรุตฺตวาทินี          
               อุฏายกาน อภิภุยฺย วตฺตติ     
               ยา เอวรูปา ปุริสสฺส ภริยา     
               อยฺยา จ ภริยาติ จ สา ปวุจฺจติ ฯ           
               ยา สพฺพทา โหติ หิตานุกมฺปนี    
               มาตาว ปุตฺต อนุรกฺขเต ปตึ    
               ตโต ธน สมฺภตมสฺส รกฺขติ    
               ยา เอวรูปา ปุริสสฺส ภริยา     
               มาตา จ ภริยาติ จ สา ปวุจฺจติ ฯ            
               ยถาป เชฏา ภคินี กนิฏา ๖             
               สคารวา โหติ สกมฺหิ สามิเก     
               หิรมีนา ภตฺตุวสานุวตฺตินี     
#๑ ม. วธา ฯ ๒ ม. กส ึอธิฏห ฯ ๓ ม. ตสฺส ฯ ๔ ม. โจร ีฯ ๕ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ      
#๖ ม. กนิฏกา ฯ      
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               ยา เอวรูปา ปุริสสฺส ภริยา     
               ภคินี จ ภริยาติ จ สา ปวุจฺจติ ฯ           
               ยาจีธ ทิสฺวาน ปตึ ปโมทติ    
               สขี สขารว จิรสฺสมาคต    
               โกเลยฺยกา สีลวตี ปติพฺพตา     
               ยา เอวรูปา ปุริสสฺส ภริยา     
               สขี จ ภริยาติ จ สา ปวุจฺจติ ฯ             
               อกกฺุทฺธสนฺตา วธทณฺฑตชฺชิตา     
               อรทฺุธจิตฺตา ปติโน ติติกฺขติ    
               อกโฺกธนา ภตฺตุวสานุวตฺตินี    
               ยา เอวรูปา ปุริสสฺส ภริยา     
               ทาสี จ ภริยาติ จ สา ปวุจฺจติ ฯ            
               ยาจีธ ภริยา วธกาติ วุจฺจติ    
               โจรี จ อยฺยาติ จ สา ปวุจฺจติ    
               ทุสสฺีลรูปา ผรุสา อนาทรา    
               กายสฺส เภทา นิรย วชนฺติ ตา ฯ             
               ยาจีธ มาตา ภคินี สขี ๑ จ�    
               ทาสี จ ภริยาติ จ สา ปวุจฺจติ    
               สีเล  ิตตฺตา จิรรตฺตสวุตา    
               กายสฺส เภทา สุคตึ วชนฺติ ตาติ ฯ           
#๑ ม. สขีติ จ ฯ     
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     อิมานิ  โข  สุชาเต  สตฺต  ปุริสสฺส  ภริยา  ตาส  ตฺว กตมาติ ฯ    
อชฺชตคฺเค ม ภนฺเต ภควา ทาสีสม สามิกสฺส ภริย ธาเรตูติ ฯ    
     [๖๑]   สตฺติเม   ภิกฺขเว   ธมฺมา   สปตฺตกนฺตา   สปตฺตการณา๔     
โกธน  อาคจฺฉนฺติ  อิตฺถึ  วา  ปุริส  วา  ฯ  กตเม  สตฺต  อิธ ภิกฺขเว            
สปตฺโต   สปตฺตสฺส   เอว   อิจฺฉติ   อโห   วตาย  ทุพฺพณฺโณ  อสฺสาติ             
ต    กิสฺส    เหตุ    น   ภิกขฺเว   สปตฺโต   สปตฺตสฺส   วณฺณวตาย    
นนฺทติ    โกธโนย   ภิกฺขเว   ปรุิสปุคฺคโล   โกธาภิภูโต   โกธปเรโต     
กิ ฺจาป  โส  โหติ  สุนฺหาโต  สุวิลิตฺโต กปฺปตเกสมสฺสุ โอทาตวตฺถวาสโน           
อถโข     โส     ทุพฺพณฺโณ     จ     โหติ     โกธาภิภูโต    อย     
ภิกฺขเว  ปโม  ธมฺโม  สปตฺตกนฺโต  สปตฺตการโณ  ๑  โกธน อาคจฺฉติ     
อิตฺถึ  วา  ปรุสิ  วา  ฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  สปตฺโต  สปตฺตสฺส  เอว            
อิจฺฉติ    อโห    วตาย   ทุกฺข   สเยยฺยาติ   ต   กิสฺส   เหตุ   น             
ภิกฺขเว   สปตฺโต   สปตฺตสฺส   สุขเสยฺยาย   นนฺทติ  โกธโนย  ภิกฺขเว    
ปุริสปุคฺคโล   โกธาภิภูโต   โกธปเรโต   กิ ฺจาป  โส  ปลฺลงฺเก  เสติ    
โคนกตฺถเต      ปฏิกตฺถเต     ปฏลิกตฺถเต     กทลิมคิปวรปจฺจตฺถรเณ     
สอุตฺตรจฺฉเท    อุภโตโลหิตกูปธาเน   อถโข   โส   ทุกฺข ฺเว   เสติ    
โกธาภิภูโต   อย   ภิกฺขเว   ทุติโย  ธมโฺม  สปตฺตกนฺโต  สปตฺตการโณ     
โกธน  อาคจฺฉติ  อิตฺถึ  วา  ปุริส  วา  ฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขเว สปตฺโต            
สปตฺตสฺส   เอว   อิจฺฉติ   อโห   วตาย   น   ปจุรตฺโถ  อสฺสาติ  ต    
กิสฺส   เหตุ   น   ภิกฺขเว   สปตฺโต   สปตฺตสฺส   ปจุรตฺถตาย  นนฺทติ    
#๑ ม. สปตฺตกรโณ ฯ เอวมุปริป ฯ      
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โกธโนย   ภิกฺขเว   ปุริสปุคฺคโล   โกธาภิภูโต   โกธปเรโต   อนตฺถป    
คเหตฺวา   อตฺโถ   เม   คหิโตติ   ม ฺติ   อตฺถป  คเหตฺวา  อนตฺโถ     
เม     คหิโตติ     ม ฺติ    ตสฺสิเม    ธมฺมา    อ ฺม ฺวิปจฺจนีกา    
คหิตา    ทีฆรตฺต   อหิตาย   ทุกฺขาย   สวตฺตนฺติ   โกธาภิภูตสฺส   อย           
ภิกฺขเว   ตติโย   ธมฺโม   สปตฺตกนฺโต  สปตฺตการโณ  โกธน  อาคจฺฉติ    
อิตฺถึ  วา  ปรุสิ  วา  ฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  สปตฺโต  สปตฺตสฺส  เอว'           
อิจฺฉติ    อโห    วตาย   น   โภควา   อสฺสาติ   ต   กิสฺส   เหตุ    
น    ภิกฺขเว    สปตฺโต    สปตฺตสฺส   โภควตาย   นนฺทติ   โกธนสสฺ    
ภิกฺขเว  ปุริสปุคฺคลสฺส  โกธาภิภูตสฺส  โกธปเรตสสฺ  เยปสฺส  เต  โหนฺติ           
โภคา   อุฏานวิริยาธิคตา   พาหาพลปริจิตา   เสทาวกฺขิตฺตา   ธมฺมิกา    
ธมฺมลทฺธา   เตป   ราชาโน   ราชโกส  ปเวเสนฺติ  โกธาภิภูตสฺส  อย    
ภิกฺขเว   จตุตฺโถ   ธมโฺม  สปตฺตกนฺโต  สปตฺตการโณ  โกธน  อาคจฺฉติ     
อิตฺถึ  วา  ปรุสิ  วา  ฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  สปตฺโต  สปตฺตสฺส  เอว            
อิจฺฉติ    อโห    วตาย    น   ยสวา   อสฺสาติ   ต   กสิฺส   เหตุ    
น   ภิกฺขเว   สปตฺโต   สปตฺตสฺส  ยสวตาย  นนฺทติ  โกธโนย  ภิกฺขเว    
ปุริสปุคฺคโล  โกธาภิภูโต  โกธปเรโต  โยปสฺส โหติ ยโส อปฺปมาทาธิคโต     
ตมฺหาป    ธสติ    โกธาภิภูโต    อย    ภิกฺขเว    ป ฺจโม   ธมโฺม     
สปตฺตกนฺโต   สปตฺตการโณ  โกธน  อาคจฺฉติ  อิตฺถึ  วา  ปุริส  วา  ฯ    
ปุน   จปร   ภิกฺขเว   สปตฺโต   สปตฺตสฺส  เอว  อิจฺฉติ  อโห  วตาย     
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น    มิตฺตวา    อสฺสาติ   ต   กิสฺส   เหตุ   น   ภิกฺขเว   สปตฺโต     
สปตฺตสฺส    มิตฺตวตาย    นนฺทติ    โกธโนย    ภิกฺขเว   ปุริสปุคฺคโล             
โกธาภิภูโต  โกธปเรโต  เยปสฺส  เต  โหนฺติ มิตฺตามจฺจา าติสาโลหิตา     
เตป  อารกา  ต  ปริวชฺเชนติฺ  โกธาภิภูต  อย  ภิกฺขเว  ฉฏโ  ธมฺโม            
สปตฺตกนฺโต   สปตฺตการโณ  โกธน  อาคจฺฉติ  อิตฺถึ  วา  ปุริส  วา  ฯ    
ปุน   จปร   ภิกฺขเว   สปตฺโต   สปตฺตสฺส  เอว  อิจฺฉติ  อโห  วตาย    
กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย อุปปชฺเชยฺยาติ           
ต    กิสฺส    เหตุ   น   ภิกขฺเว   สปตฺโต   สปตฺตสฺส   สุคติคมเนน     
นนฺทติ      โกธโนย      ภิกฺขเว      ปรุสิปุคฺคโล      โกธาภิภูโต     
โกธปเรโต   กาเยน   ทุจฺจริต   จรติ  วาจาย  ทุจฺจริต  จรติ  มนสา    
ทุจฺจริต   จรติ   โส   กาเยน   ทุจฺจริต   จริตฺวา   วาจาย  ทุจฺจริต           
จริตฺวา   มนสา   ทุจฺจริต  จริตฺวา  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  อปาย     
ทุคฺคตึ    วินปิาต    นริย    อุปปชชฺติ    โกธาภิภูโต   อย   ภิกฺขเว          
สตฺตโม   ธมโฺม   สปตฺตกนฺโต   สปตฺตการโณ   โกธน  อาคจฺฉติ  อิตฺถึ     
วา  ปุริส  วาติ  ๑  ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  สตฺต  ธมฺมา สปตฺตกนฺตา     
สปตฺตการณา โกธน อาคจฺฉนฺติ อิตฺถึ วา ปุริส วาติ ฯ      
         โกธโน ทุพฺพณฺโณ โหติ     อโถ ทุกฺขมฺป เสติ โส    
         อโถ อตฺถ คเหตฺวาน      อนตฺถ ปฏิปชชฺติ ๒     
         ตโต กาเยน วาจาย      วธ กตฺวาน โกธโน           
         โกธาภิภูโต ปุริโส        ธนชานึ นิคจฺฉติ        
#๑ ม. อิติสทโฺท นตฺถ ิฯ   ๒ ม. อธิปชชฺติ ฯ      
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         โกธสมฺมทสมฺมตฺโต        อายสกฺข ๑ นิคจฺฉติ    
         าติมิตฺตา สุหชฺชา จ      ปริวชฺเชนฺติ โกธน ฯ    
         อนตฺถชนโน โกโธ        โกโธ จิตฺตปฺปโกปโน        
         ภยมนฺตรโต ชาต         ต ชโน นาวพุชฺฌติ ฯ      
         กุทฺโธ อตฺถ น ชานาติ     กุทฺโธ ธมฺม น ปสฺสติ     
         อนฺธตม ตทา โหติ        ย โกโธ สหเต นร ฯ      
         ย กุทฺโธ อุปโรเธติ       สุกร วิย ทุกฺกร     
         ปจฺฉา โส วิคเต โกเธ    อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ ฯ     
         ทุมฺมงฺกุย ปม ทสฺเสติ ๒  ธูมคฺคิมิว ๓  ปาวโก    
         ยโต ปตายตี โกโธ       เยน กุชฌฺนฺติ มาณวา ฯ     
         นาสฺส หิรี น โอตฺตปฺป     น วาโจ โหติ คารโว    
         โกเธน อภิภูตสฺส         น ทีป โหติ กิ ฺจิน ฯ    
         ตปนียานิ กมฺมานิ         ยานิ ธมฺเมหิ อารกา     
         ตานิ อาโรจยิสฺสามิ       ต สุณาถ ยถากถ ฯ      
         กุทฺโธ หิ ปตร หนฺติ       หนฺติ กทฺุโธ สมาตร     
         กุทฺโธ หิ พฺราหฺมณ หนฺติ    หนฺติ กุทฺโธ ปุถชุชฺน ฯ     
         ยาย มาตุ ภโต โปโส     อิม โลก อเวกฺขติ        
         ตมฺป ปาณททึ สนฺตึ        หนฺติ กทฺุโธ ปุถชฺุชโน ฯ    
         อตฺตูปมา หิ เต สตฺตา     อตฺตา หิ ปรม ๔ ปโย    
#๑ ม. ย.ุ อายสกฺย ฯ   ๒ ม. ปทสฺเสติ ฯ   ๓ ม. ธูม ธูมีว ฯ  ๔ ม. ปรโม ฯ           
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         หนฺติ กทฺุโธ ปุถุตฺตาน      นานารูเปสุ มุจฺฉิโต    
         อสินา หนฺติ อตฺตาน       วิส ขาทนฺติ มุจฺฉิตา     
         รชชฺุยา พทฺธา มิยฺยนฺติ ๑  ปพฺพตามป กนฺทเร ฯ    
         ภูตหจฺจานิ ๒ กมฺมานิ     อตฺตมารณิยานิ จ       
         กโรนฺตา นาวพุชฺฌนฺติ      โกธชาโต ปราภโว ฯ      
         อิตาย โกธรูเปน         มจฺจุปาโส คุหาสโย       
         ต ทเมน สมุจฺฉินฺเท       ป ฺาวิริเยน ทิฏ ิยา     
         เอกเมก ๓  อกุสล       สมุจฺฉินฺเทถ ปณฺฑิโต ฯ    
         ตเถว ธมฺเม สิกฺเขถ      มา โน ทุมมฺงฺกุย อหุ ฯ     
         วีตโกธา อนายาสา       วีตโลภา อนุสฺสุกา         
         ทนฺตา โกธ ปหตฺวาน      ปรินิพฺพสฺสถนาสวาติ  ๔ ฯ     
                   อพฺยากตวคฺโค ปโม ฯ     
                       ตสฺสุทฺทาน     
         อพฺยากโต ปุริสคติ        ติสฺสสีหรกฺขิตป ฺจม ๕    
         ตตฺรวตม กิมฺมิโล ๖      สตฺตภริยาย โกธนา ๗ ฯ     
                    _______________     
                    มหาวคฺโค ทุติโย    
     [๖๒]   หิโรตฺตปฺเป  ภิกฺขเว  อสติ  หิโรตฺตปฺปวิปนฺนสสฺ  หตูปนิโส            
โหติ     อินฺทฺริยสวโร    อินฺทฺริยสวเร    อสติ    อินฺทรฺิยสวรวิปนฺนสฺส      
#๑ ม. พชฺฌ มียนฺติ ฯ   ๒ ม. ภูนหจฺจานิ ฯ   ๓ ม. ยถา เมต ฯ  ๔ ม. ปรินิพฺพนติฺ    
#อนาสวาติ ฯ ยุ. ปรินิพฺพึสุ อนาสวา ฯ   ๕ ม. ติสสฺ สีห อรกฺขิย ฯ     
#๖ ม. กิมิล สตฺต ปจาลา ฯ   ๗ ม. เมตฺตา ภริยา โกเธกาทสาติ ฯ     
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หตูปนิส  โหติ  สีล  สีเล  อสติ  สีลวิปนฺนสฺส  หตูปนิโส โหติ สมฺมาสมาธิ         
สมฺมาสมาธิสฺมึ     อสติ     สมฺมาสมาธิวิปนฺนสฺส     หตูปนิส     โหติ            
ยถาภูตาณทสฺสน   ยถาภูตาณทสฺสเน   อสติ   ยถาภูตาณทสฺสนวิปนฺนสฺส     
หตูปนิโส  โหติ  นิพฺพิทาวิราโค  นิพฺพิทาวิราเค อสติ นิพฺพิทาวิราควิปนฺนสฺส       
หตูปนิส      โหติ      วิมุตฺติาณทสฺสน      เสยฺยถาป      ภิกฺขเว            
รุกฺโข  สาขาปลาสวิปนฺโน  ตสฺส  ปปปฺฏิกาป  ปาริปูรึ  น  คจฺฉติ  ตโจป            
เผคฺคุป    สาโรป   น   ปาริปูรึ   คจฺฉติ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว     
หิโรตฺตปฺเป   อสติ   หิโรตฺตปฺปวิปนฺนสฺส   หตูปนิโส  โหติ  อินฺทฺริยสวโร        
ฯเปฯ  วิมุตฺติาณทสฺสน  ฯ  หิโรตฺตปฺเป  ภิกฺขเว สติ หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺนสฺส        
อุปนิสสมฺปนฺโน        โหติ        อินฺทฺรยิสวโร        อินฺทฺริยสวเร           
สติ    อินฺทฺรยิสวรสมฺปนฺนสฺส   อุปนิสสมฺปนฺน   โหติ   สีล   สีเล   สติ       
สีลสมฺปนฺนสฺส    อุปนิสสมฺปนฺโน    โหติ    สมฺมาสมาธิ   สมมฺาสมาธิสฺมึ           
สติ    สมฺมาสมาธิสมฺปนฺนสฺส    อุปนสิสมฺปนฺน   โหติ   ยถาภูตาณทสฺสน           
ยถาภูตาณทสฺสเน    สติ    ยถาภูตาณทสฺสนสมฺปนฺนสฺส   อุปนิสสมฺปนฺโน    
โหติ    นิพฺพิทาวิราโค    นิพฺพิทาวิราเค   สติ   นิพฺพิทาวิราคสมฺปนฺนสฺส         
อุปนิสสมฺปนฺน    โหติ   วิมุตฺติาณทสฺสน   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   รุกโฺข        
สาขาปลาสสมฺปนฺโน    ตสฺส    ปปฺปฏิกาป    ปารปิูรึ   คจฺฉติ   ตโจป    
เผคฺคุป   สาโรป  ปาริปรูึ  คจฺฉติ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  หิโรตฺตปฺเป            
สติ   หโิรตฺตปฺปสมฺปนฺนสฺส   อุปนิสสมฺปนฺโน   โหติ  อินฺทฺริยสวโร  ฯเปฯ         
วิมุตฺติาณทสฺสนนฺติ ฯ            
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     [๖๓]  เอก  สมย  ภควา  เวสาลิย  วิหรติ อมฺพปาลีวเน ฯ ตตฺร     
โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ภิกฺขโวติ  ฯ  ภทนฺเตติ  เต ภิกฺขู ภควโต             
ปจฺจสฺโสสุ   ฯ   ภควา  เอตทโวจ  อนิจฺจา  ภิกฺขเว  สงฺขารา  อธุวา     
ภิกฺขเว   สงฺขารา   อนสฺสาสิกา  ภิกฺขเว  สงฺขารา  ยาว ฺจิท  ภิกฺขเว             
อลเมว    สพฺพสงฺขาเรสุ    นิพฺพินฺทิตุ   อล   วิรชฺชิตุ   อล   วิมุจฺจิตุ      
สิเนรุ    ภิกฺขเว    ปพฺพตราชา    จตุราสีติโยชนสหสฺสานิ   อายาเมน    
จตุราสีติโยชนสหสฺสานิ   วิตฺถาเรน   จตุราสีติโยชนสหสฺสานิ  มหาสมุทฺเท            
อชฺโฌคาโฬหฺ   จตุราสีติโยชนสหสฺสานิ   มหาสมุทฺทา   อจฺจุคฺคโต   โหติษ            
โข   โส  ภิกขฺเว  สมโย  ย  [๑]  พหูนิ  วสฺสานิ  พหูนิ  วสฺสสตานิ     
พหูนิ   วสฺสสหสฺสานิ   พหูนิ  วสฺสสตสหสฺสานิ  เทโว  น  วสฺสติ  เทเว    
โข  ปน  ภิกขฺเว  อวสฺสนฺเต  เยเกจิเม วีชคามภูตคามโอสธีติณวนปฺปตโย    
เต     อุสฺสุสสฺนฺติ     วิสฺสสฺุสนฺติ    น    ภวนฺติ    เอว    อนิจฺจา         
ภิกฺขเว   สงฺขารา  เอว  อธุวา  ภิกฺขเว  สงฺขารา  เอว  อนสฺสาสิกา     
ภิกฺขเว    สงฺขารา    ยาว ฺจิท    ภิกฺขเว   อลเมว   สพฺพสงฺขาเรสุ     
นิพฺพินฺทิตุ    อล    วิรชชฺิตุ    อล    วิมุจฺจิตุ    โหติ    โข    โส        
ภิกฺขเว   สมโย   ย  กทาจิ  กรหจิ  ทีฆสฺส  อทฺธุโน  อจฺจเยน  ทุติโย    
สุริโย   ปาตุภวติ   ทุติยสสฺ   ภิกฺขเว   สุริยสฺส   ปาตุภาวา   ยากาจิ            
กุนฺนทิโย  กสฺุโสพฺภา  ๒  สพฺพา  ตา  อุสฺสุสฺสนฺติ  วิสฺสุสฺสนฺติ  น ภวนฺติ     
เอว   อนิจฺจา  ภิกฺขเว  สงฺขารา  ...  อล  วิมุจฺจิตุ  โหติ  โข  โสฎ            
ภิกฺขเว   สมโย   ย  กทาจิ  กรหจิ  ทีฆสฺส  อทฺธุโน  อจฺจเยน  ตติโย     
#๑ ม. กทาจิ กรหจิ ทีฆสฺส อทฺธุโน อจฺจเยน ฯ  ๒ สี. กุสฺสุพฺภา ฯ ม. กุโสพฺภา ฯ     
#เอวมุปริป ฯ     
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สุริโย   ปาตุภวติ   ตติยสฺส   ภิกฺขเว   สุริยสฺส   ปาตุภาวา  ยา  ตา    
มหานทิโย   เสยฺยถีท   คงฺคา   ยมุนา   อจิรวตี   สรภู   มห ี สพฺพา     
ตา   อุสฺสุสฺสนฺติ   วิสฺสุสสฺนฺติ   น   ภวนฺติ   เอว   อนิจฺจา   ภิกขฺเว       
สงฺขารา   ...   อล   วิมุจฺจิตุ   โหติ   โข   โส   ภิกฺขเว  สมโย    
ย  กทาจิ  กรหจิ  ทีฆสฺส  อทฺธุโน  อจฺจเยน  จตุตฺโถ  สุริโย  ปาตุภวติ            
จตุตฺถสฺส  ภิกฺขเว  สุริยสสฺ  ปาตุภาวา  เย  เต  มหาสรา  ยโต  อิมา    
มหานทิโย  สมฺภวนฺติ  ๑  เสยฺยถีท  คงฺคา  ยมุนา อจิรวตี สรภู มหี ๒             
สพฺเพ    เต   อุสฺสุสฺสนฺติ   วิสฺสุสฺสนฺติ   น   ภวนฺติ   เอว   อนิจฺจา        
ภิกฺขเว  สงฺขารา  ...  อล  วิมุจฺจิตุ  โหติ  โข  โส  ภิกฺขเว  สมโย    
ย  กทาจิ  กรหจิ  ทีฆสฺส  อทฺธุโน  อจฺจเยน  ป ฺจโม  สุรโิย  ปาตุภวติ             
ป ฺจมสฺส   ภิกฺขเว   สุริยสฺส   ปาตุภาวา   โยชนสติกานิป  มหาสมุทฺเท             
อุทกานิ  โอคจฺฉนฺติ  ทฺวิโยชนสติกานิป  ติโยชนสติกานิป  จตุโยชนสติกานิป        
ป ฺจโยชนสติกานิป         ฉโยชนสติกานิป         สตฺตโยชนสติกานิป     
มหาสมุทฺเท    อุทกานิ   โอคจฺฉนฺติ   สตฺตตาลมฺป   มหาสมุทฺเท   อุทก            
สณฺาติ    ฉตาลมฺป   ป ฺจตาลมฺป   จตุตาลมฺป   ติตาลมฺป   ทวิฺตาลมฺป         
ตาลมตฺตมฺป   มหาสมุทฺเท   อุทก   สณฺาติ   สตฺตโปริสมฺป  มหาสมุทฺเท           
อุทก    สณฺาติ   ฉโปริสมฺป   ป ฺจโปริสมฺป   จตุโปริสมฺป   ติโปริสมฺป       
ทฺวิโปริสมฺป   โปริสมตฺตมฺป  ๓   อฑฺฒโปริสมฺป  กฏิมตฺตมฺป  ชนฺนุกมตฺตมฺป    
โคปฺปกมตฺตมฺป    มหาสมุทฺเท    อุทก   สณฺาติ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว            
สรทสมเย  ถลฺุลผุสิตเก  เทเว  วสฺสนฺเต  ตตฺถ  ตตฺถ  โคปเทสุ อุทกานิ     
#๑ ม. ปวตฺตนฺติ ฯ   ๒ ม. อโนตตฺตา สีหปปาตา รถการา กณฺณมุณฺฑา กุณาลา    
#ฉทฺทนฺตา มนฺทากินิยา ฯ   ๓ ม. โปริสมฺป ฯ      
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 ิตานิ   โหนติฺ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ตตฺถ  ตตฺถ  โคปทมตฺตานิ  ๑    
มหาสมุทฺเท   อุทกานิ    ิตานิ   โหนฺติ   ป ฺจมสฺส   ภิกฺขเว   สุรยิสฺส           
ปาตุภาวา   องฺคุลิปพฺพมตฺตมฺป   มหาสมุทฺเท   อุทก   น   โหติ   เอว            
อนิจฺจา  ภิกฺขเว  สงฺขารา  ...  อล  วิมุจฺจิตุ  โหติ  โข  โส ภิกฺขเว            
สมโย   ย   กทาจิ   กรหจิ  ทีฆสฺส  อทธฺุโน  อจฺจเยน  ฉฏโ  สรุิโย     
ปาตุภวติ   ฉฏสฺส   ภิกฺขเว   สุริยสฺส   ปาตุภาวา   อย ฺจ  มหาปวี    
สิเนรุ  จ  ปพฺพตราชา  ธูปายนฺติ สนฺธูปายนฺติ สมฺปธูปายนฺติ ๒ เสยฺยถาป          
ภิกฺขเว    กุมภฺการปาโก   อาลิมฺปโต   ธูเปติ   สนฺธูเปติ   สมฺปธูเปติ           
เอวเมว   โข  ภิกฺขเว  ฉฏสฺส  สุริยสสฺ  ปาตุภาวา  อย ฺจ  มหาปวี    
สิเนรุ    จ    ปพฺพตราชา   ธูปายนฺติ   สนฺธูปายนฺติ   เอว   อนิจฺจา             
ภิกฺขเว  สงฺขารา  ...  อล  วิมุจฺจิตุ  โหติ  โข  โส  ภิกฺขเว  สมโย    
ย  กทาจิ  กรหจิ  ทีฆสฺส  อทฺธุโน  อจฺจเยน  สตฺตโม  สุรโิย  ปาตุภวติ             
สตฺตมสฺส   ภิกฺขเว   สุริยสฺส   ปาตุภาวา  อย ฺจ  มหาปวี  สิเนรุ  จ    
ปพฺพตราชา   อาทิปฺปนฺติ   ปชฺชลนฺติ   เอกชาลา   ภวนฺติ   อิมสฺสา  จ    
ภิกฺขเว  มหาปวิยา  สิเนรุสฺส  จ  ปพฺพตราชสฺส ฌายมานาน ทยฺหมานาน     
อจฺจิ    วาเตน    ขิตฺตา    ยาว   พฺรหฺมโลกาป   คจฺฉติ   สิเนรุสสฺ    
ภิกฺขเว   ปพฺพตราชสฺส   ฌายมานสฺส  ทยฺหมานสฺส  วินสฺสมานสฺส  มหตา    
เตโชขนฺเธน  อภิภูตสฺส  โยชนสตกานิป  กฏูานิ ปลชฺุชนฺติ ทฺวิโยชนสติกานิป         
ติโยชนสติกานิป          จตุโยชนสติกานิป         ป ฺจโยชนสติกานิป    
กูฏานิ  ปลุชชฺนฺติ  อิมสฺสา จ ภิกฺขเว มหาปวิยา สิเนรุสฺส จ ปพฺพตราชสฺส          
#๑ ม. โคปฺผกมตฺตานิ ฯ  ๒ ม. ธูมายนฺติ สธูมายนฺติ สมฺปธูมายนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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ฌายมานาน     ทยฺหมานาน     เนว     ฉาริกา     ป ฺายติ    น    
มสิ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  สปฺปสฺส วา เตลสฺส วา ฌายมานสฺส ทยฺหมานสฺส    
เนว    ฉาริกา    ป ฺายติ    น    มสิ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว    
อิมสฺสา   จ   มหาปวิยา   สิเนรุสฺส   จ   ปพฺพตราชสฺส  ฌายมานาน     
ทยฺหมานาน    เนว   ฉารกิา   ป ฺายติ   น   มสิ   เอว   อนิจฺจา     
ภิกฺขเว   สงฺขารา  เอว  อธุวา  ภิกฺขเว  สงฺขารา  เอว  อนสฺสาสิกา     
ภิกฺขเว    สงฺขารา    ยาว ฺจิท    ภิกฺขเว   อลเมว   สพฺพสงฺขาเรสุ     
นิพฺพินฺทิตุ   อล  วิรชชฺิตุ  อล  วิมุจฺจิตุ  ตตฺร  ภิกฺขเว  โก  มนฺตา  โก     
สทฺธาตา    อย ฺจ    ปวี    สิเนร ุ   จ   ปพฺพตราชา   ทยฺหิสฺสนฺติ     
วินสฺสิสฺสนฺติ น ภวิสฺสนฺตีติ อ ฺตฺร ทิฏปเทหิ ฯ       
     ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  สุเนตฺโต  นาม  สตฺถา  อโหสิ ติตฺถกโร กาเมสุ             
วีตราโค  สุเนตฺตสฺส  โข  ปน  ภิกฺขเว  สตฺถุโน  อเนกานิ  สาวกสตานิ    
อเหสุ  สุเนตฺโต  [๑] สตฺถา สาวกาน พฺรหฺมโลกสหพฺยตาย ธมฺม เทเสติ     
เย   โข  ปน  ภิกฺขเว  สุเนตฺตสฺส  สตฺถโุน  พฺรหฺมโลกสหพฺยตาย  ธมฺม    
เทเสนฺตสฺส   สพฺเพน   สพฺพ   สาสน   อาชานึสุ  เต  กายสฺส  เภทา     
ปรมฺมรณา   สุคตึ   พฺรหมฺโลก   อุปปชฺชึส ุ  เย   น   สพฺเพน   สพฺพ             
สาสน    อาชานึสุ   เต   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   อปฺเปกจฺเจ     
ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน     เทวาน     สหพฺยต     อุปปชชฺึสุ    อปฺเปกจฺเจ           
นิมฺมานรตีน    เทวาน    สหพฺยต    อุปปชฺชึส ุ  อปฺเปกจฺเจ   ตุสิตาน          
เทวาน   สหพฺยต   อุปปชชฺึสุ   อปฺเปกจฺเจ   ยามาน  เทวาน  สหพฺยต             
#๑ ม. ภิกฺขเว ฯ     
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อุปปชฺชึสุ    อปฺเปกจฺเจ    ตาวตึสาน    เทวาน   สหพฺยต   อุปปชชฺึสุ           
อปฺเปกจฺเจ  จาตุมฺมหาราชิกาน  เทวาน  สหพฺยต  อุปปชฺชึสุ  อปฺเปกจฺเจ           
ขตฺติยมหาสาลาน   สหพฺยต   อุปปชฺชสึุ  อปฺเปกจฺเจ  พฺราหฺมณมหาสาลาน            
สหพฺยต        อุปปชฺชึส ุ       อปฺเปกจฺเจ        คหปติมหาสาลาน    
สหพฺยต อุปปชฺชึส ุฯ             
     อถโข   ภิกฺขเว   สุเนตฺตสฺส  สตฺถุโน  เอตทโหสิ  น  โข  เมต     
ปฏิรูป   โยห   สาวกาน   สมสมคติโย   อสฺส   อภิสมฺปราย  ยนนฺูนาห            
อุตฺตรึ   เมตฺต   ภาเวยฺยนฺติ   อถโข  ภิกฺขเว  สุเนตฺโต  สตฺถา  สตฺต            
วสฺสานิ  เมตฺตจิตฺต  ภาเวสิ  สตฺต  วสสฺานิ  เมตฺตจิตฺต  ภาเวตฺวา สตฺต          
สวฏฏวิวฏฏกปฺเป  น  ยิม  โลก  ปุนาคมาสิ  ๑ สวฏฏมาเน สุท ภิกฺขเว          
โลเก   อาภสฺสรูปโค   โหติ   วิวฏฏมาเน   โลเก  สุ ฺ  พฺรหฺมวิมาน    
อุปปชฺชติ  ตตฺร  สุท  ภิกขฺเว  พฺรหฺมา  โหติ  มหาพฺรหฺมา อภิภู อนภิภูโต         
อ ฺทตฺถุทโส    วสวตฺตี    ฉตฺตึสกฺขตฺตุ   โข   ปน   ภิกฺขเว   สกฺโก             
อโหสิ   เทวานมินฺโท  อเนกสตกฺขตฺตุ  ราชา  อโหสิ  จกฺกวตฺตี  ธมฺมิโก    
ธมฺมราชา  จาตุรนฺโต  วิชติาวี  ชนปทตฺถาวริยปฺปตฺโต สตฺตรตนสมนฺนาคโต    
ปโรสหสฺส  โข  ปนสฺส  ปุตฺตา  อเหสุ  สูรา วีรงฺครูปา ปรเสนปฺปมทฺทนา    
โส    อิม    ปวึ    สาครปริยนฺต    อทณฺเฑน   อสตฺเถน   ธมฺเมน     
อภิวิชิย  อชฌฺาวสิ  โส  หิ  นาม  ภิกขฺเว  สุเนตฺโต สตฺถา เอวทีฆายุโก            
สมาโน    เอวจิรฏ ิติโก    อปริมุตฺโต    อโหส ิ   ชาติยา    ชราย    
มรเณน  โสเกหิ  ปริเทเวหิ  ทุกฺเขหิ  โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ อปริมุตฺโต             
#๑ ม. ปุนราคมาสิ ฯ      
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มุตฺโต   ทกฺุขสฺมาติ  วทามิ  ต  กิสฺส  เหตุ  จตุนฺน  ธมฺมาน  อนนุโพธา         
อปฺปฏิเวธา     กตเมส     จตุนฺน    อริยสฺส    สลีสฺส    อนนุโพธา     
อปฺปฏิเวธา    อริยสฺส   สมาธิสฺส   อนนุโพธา   อปฺปฏิเวธา   อรยิาย    
ป ฺาย    อนนุโพธา    อปฺปฏิเวธา   อริยาย   วิมุตฺติยา   อนนุโพธา    
อปฺปฏิเวธา   ตยิท   ภิกฺขเว   อริย   สลี   อนุพุทฺธ   ปฏิวิทฺธ  อรโิย       
สมาธิ    อนุพุทฺโธ   ปฏิวิทฺโธ   อริยา   ป ฺา   อนุพุทฺธา   ปฏิวิทฺธา           
อริยา    วิมุตฺติ    อนุพุทฺธา   ปฏิวิทฺธา   อุจฺฉินฺนา   ภวตณฺหา   ขีณา         
ภวเนตฺติ   นตฺถิทานิ   ปุนพฺภโวติ   ฯ   อิทมโวจ  ภควา  อิท  วตฺวาน    
สุคโต อถาปร เอตทโวจ สตฺถา       
         สีล สมาธิ ป ฺา จ       วิมุตฺติ จ อนุตฺตรา    
         อนุพุทฺธา อิเม ธมฺมา      โคตเมน ยสสฺสินา       
         อิติ พุทฺโธ อภิ ฺาย       ธมฺมมกขฺาสิ ภิกฺขุน     
         ทุกฺขสฺสนฺตกโร สตฺถา      จกฺขุมา ปรินิพฺพุโตติ ฯ     
     [๖๔]   ยโต   โข   ภิกฺขเว   ร ฺโ   ปจฺจนฺติม  นคร  สตฺตหิ    
นครปริกฺขาเรหิ  สุปริกฺขต  โหติ  จตุนฺน ฺจ  อาหาราน  นิกามลาภี  โหติ           
อกิจฺฉลาภี    อกสิรลาภี    อิท   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   ร ฺโ   ปจฺจนฺติม         
นคร   อกรณีย   พาหิเรหิ   ปจฺจตฺถิเกหิ  ปจฺจามิตฺเตหิ  กตเมหิ  สตฺตหิ          
นครปริกฺขาเรหิ   สุปริกฺขต   โหติ   อิธ   ภิกฺขเว   ร ฺโ  ปจฺจนฺติเม          
นคเร  เอสิกา  โหติ  คมฺภีรเนมา  สุนิขาตา  อจลา  อสมฺปเวธี  อิมินา    
ปเมน   นครปริกฺขาเรน   สุปรกิฺขต   โหติ   ร ฺโ   ปจฺจนฺติม  นคร              
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อพฺภนฺตราน  คุตฺติยา  พาหิราน  ปฏิฆาตาย  ฯ  ปุน  จปร ภิกฺขเว ร ฺโ            
ปจฺจนฺติเม   นคเร   ปริกขฺา  โหติ  คมภีฺรา  เจว  วิตฺถตา  จ  อิมินา    
ทุติเยน   นครปริกฺขาเรน   สุปรกิฺขต   โหติ   ร ฺโ   ปจฺจนฺติม  นคร           
อพฺภนฺตราน  คุตฺติยา  พาหิราน  ปฏิฆาตาย  ฯ  ปุน  จปร ภิกฺขเว ร ฺโ            
ปจฺจนฺติเม   นคเร   อนุปริยายปโถ   โหติ   อุจฺโจ  เจว  วิตฺถโต  จ    
อิมินา   ตติเยน   นครปริกขฺาเรน   สุปรกิฺขต   โหติ  ร ฺโ  ปจฺจนฺติม           
นคร  อพฺภนฺตราน  คุตฺติยา  พาหิราน  ปฏิฆาตาย  ฯ  ปุน  จปร ภิกฺขเว            
ร ฺโ   ปจฺจนฺติเม   นคเร   พหุ   อาวุธ  สนฺนิจิต  โหติ  สลาก ฺเจว             
เชวนิก ฺจ    อิมินา    จตุตฺเถน    นครปริกฺขาเรน   สปุริกฺขต   โหติ             
ร ฺโ   ปจฺจนฺติม  นคร  อพฺภนฺตราน  คุตฺติยา  พาหิราน  ปฏิฆาตาย  ฯ           
ปุน   จปร  ภิกฺขเว  ร ฺโ  ปจฺจนฺติเม  นคเร  พหุ  พลกาโย  ปฏิวสติ     
เสยฺยถีท   หตฺถาโรหา   อสฺสาโรหา  รถิกา  ธนุคฺคหา  เจลกา  จลกา    
ปณฺฑทายกา  อุคฺคา  ราชปุตฺตา  ปกฺขนฺทิโน มหานาคา สูรา ปปฺผาลิกา ๑    
จมฺมโยธิโน   ทาสกปุตฺตา   อิมินา  ป ฺจเมน  นครปริกฺขาเรน  สปุริกฺขต             
โหติ    ร ฺโ    ปจฺจนฺติม   นคร   อพฺภนฺตราน   คุตฺติยา   พาหิราน           
ปฏิฆาตาย  ฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ร ฺโ  ปจฺจนฺติเม  นคเร โทวาริโก    
โหติ   ปณฺฑิโต   พฺยตฺโต   เมธาวี   อ ฺาตาน   นิวาเรตา   าตาน    
ปเวเสตา   อิมินา   ฉฏเน   นครปริกขฺาเรน  สุปรกิฺขต  โหติ  ร ฺโ     
ปจฺจนฺติม   นคร   อพฺภนฺตราน   คุตฺติยา  พาหิราน  ปฏิฆาตาย  ฯ  ปุน           
จปร  ภิกฺขเว  ร ฺโ  ปจฺจนฺติเม  นคเร  ปากาโร  โหติ  อุจฺโจ  เจว    
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ เอวมุปริป ฯ     
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วิตฺถโต   จ  วาสนเลปนสมฺปนฺโน  จ  อิมินา  สตฺตเมน  นครปริกฺขาเรน     
สุปริกฺขต    โหติ    ร ฺโ   ปจฺจนฺติม   นคร   อพฺภนฺตราน   คุตฺติยา         
พาหิราน  ปฏิฆาตาย  ฯ  อิเมหิ  สตฺตหิ นครปริกขฺาเรหิ สุปริกฺขต โหติ ฯ           
กตเมส   จตุนฺน   อาหาราน   นิกามลาภี  โหติ  อกจฺิฉลาภี  อกสิรลาภี             
อิธ   ภิกฺขเว   ร ฺโ   ปจฺจนฺติเม   นคเร  พหุ  ติณกฏโทก  สนนฺิจิต           
โหติ  อพฺภนฺตราน  รติยา อปริตสฺสาย ผาสุวิหาราย พาหิราน ปฏิฆาตาย ฯ    
ปุน   จปร  ภิกฺขเว  ร ฺโ  ปจฺจนฺติเม  นคเร  พหุ  สาลิยวก  สนนฺิจิต           
โหติ  อพฺภนฺตราน  รติยา อปริตสฺสาย ผาสุวิหาราย พาหิราน ปฏิฆาตาย ฯ    
ปุน   จปร  ภิกฺขเว  ร ฺโ  ปจฺจนฺติเม  นคเร  พหุ  ติลมุคฺคมาสาปรณฺณ            
สนฺนิจิต  โหติ  อพฺภนฺตราน  รติยา  อปริตสฺสาย  ผาสุวิหาราย  พาหิราน           
ปฏิฆาตาย   ฯ   ปุน   จปร   ภิกฺขเว  ร ฺโ  ปจฺจนฺติเม  นคเร  พหุ    
เภสชฺช    สนนฺิจิต    โหติ    เสยฺยถีท   สปฺป   นวนีต   เตล   มธุ          
ผาณิต   โลณ  อพฺภนฺตราน  รติยา  อปริตสฺสาย  ผาสุวิหาราย  พาหิรานh            
ปฏิฆาตาย   ฯ  อิเมส  จตุนฺน  อาหาราน  นิกามลาภี  โหติ  อกจฺิฉลาภี             
อกสิรลาภี   ยโต   โข   ภิกฺขเว   ร ฺโ   ปจฺจนฺติม   นคร   สตฺตหิ    
นครปริกฺขาเรหิ   สุปริกฺขต   โหติ   จตุนฺน ฺจ   อาหาราน   นิกามลาภี            
โหติ   อกิจฺฉลาภี   อกสริลาภี   อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ร ฺโ  ปจฺจนฺติม        
นคร   อกรณีย  พาหิเรหิ  ปจฺจตฺถิเกหิ  ปจฺจามิตฺเตหิ  ฯ  เอวเมว  โข             
ภิกฺขเว   ยโต   อริยสาวโก   สตฺตหิ   สทฺธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต  โหติ    
จตุนฺน ฺจ    ฌานาน   อาภิเจตสิกาน   ทิฏธมฺมสขุวิหาราน   นิกามลาภี            
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โหติ    อกิจฺฉลาภี   อกสริลาภี   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   อริยสาวโก             
อกรณีโย   มารสฺส  อกรณีโย  ปาปมโต  ฯ  กตเมหิ  สตฺตหิ  สทฺธมฺเมหิ    
สมนฺนาคโต   โหติ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ร ฺโ   ปจฺจนฺติเม  นคเร    
เอสิกา   โหติ   คมฺภีรเนมา  สุนิขาตา  อจลา  อสมฺปเวธี  อพฺภนฺตราน     
คุตฺติยา   พาหิราน   ปฏิฆาตาย   เอวเมว   โข  ภิกฺขเว  อริยสาวโก     
สทฺโธ   โหติ   สทฺทหติ   ตถาคตสฺส   โพธึ  อิติป  โส  ภควา  ฯเปฯ     
พุทฺโธ   ภควาติ   สทฺเธสิโก   ภิกฺขเว   อริยสาวโก   อกุสล   ปชหติ     
กุสล   ภาเวติ   สาวชฺช   ปชหติ   อนวชชฺ   ภาเวติ   สุทฺธ  อตฺตาน            
ปริหรติ   อิมนิา  ปเมน  สทฺธมฺเมน  สมนนฺาคโต  โหติ  ฯ  เสยฺยถาป    
ภิกฺขเว   ร ฺโ   ปจฺจนฺติเม   นคเร   ปริกฺขา   โหติ  คมฺภีรา  เจว     
วิตฺถตา   จ  อพฺภนฺตราน  คุตฺติยา  พาหิราน  ปฏิฆาตาย  เอวเมว  โข     
ภิกฺขเว  อริยสาวโก  หิริมา  โหติ  หิริยติ  กายทุจฺจริเตน  วจีทุจฺจริเตน          
มโนทุจฺจริเตน    หิริยติ   ปาปกาน   อกุสลาน   ธมมฺาน   สมาปตฺติยา             
หิรีปริกฺโข  [๑]  ภิกฺขเว อริยสาวโก อกุสล ปชหติ กุสล ภาเวติ สาวชฺช           
ปชหติ   อนวชฺช   ภาเวติ   สุทฺธ   อตฺตาน   ปริหรติ  อิมินา  ทติุเยน           
สทฺธมฺเมน  สมนฺนาคโต  โหติ  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ร ฺโ ปจฺจนฺติเม    
นคเร   อนุปริยายปโถ   โหติ   อุจฺโจ  เจว  วิตฺถโต  จ  อพฺภนฺตราน    
คุตฺติยา   พาหิราน   ปฏิฆาตาย   เอวเมว   โข  ภิกฺขเว  อริยสาวโก     
โอตฺตปฺป  โหติ  โอตฺตปฺปติ  กายทุจฺจริเตน  วจีทุจฺจริเตน  มโนทุจฺจริเตน         
โอตฺตปฺปติ  ปาปกาน  อกุสลาน  ธมมฺาน  สมาปตฺติยา โอตฺตปฺปปริยายปโถ             
#๑ ม. โข ฯ      
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ภิกฺขเว    อรยิสาวโก    อกุสล    ปชหติ   กุสล   ภาเวติ   สาวชฺชC    
ปชหติ   อนวชฺช   ภาเวติ   สุทฺธ   อตฺตาน   ปริหรติ  อิมินา  ตติเยน            
สทฺธมฺเมน  สมนฺนาคโต  โหติ  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ร ฺโ ปจฺจนฺติเม    
นคเร    พหุ    อาวุธ    สนนฺิจิต    โหติ   สลาก ฺเจว   เชวนิก ฺจ     
อพฺภนฺตราน   คุตฺติยา   พาหิราน   ปฏิฆาตาย   เอวเมว  โข  ภิกฺขเว     
อริยสาวโก   พหุสฺสุโต   โหติ   ฯเปฯ  ทิฏ ิยา  สุปปฺฏิวิทฺธา  สตุาวุโธ           
ภิกฺขเว   อริยสาวโก   อกสุล   ปชหติ  กุสล  ภาเวติ  สาวชฺช  ปชหติ    
อนวชฺช    ภาเวติ    สุทฺธ    อตฺตาน    ปริหรติ   อิมินา   จตุตฺเถน            
สทฺธมฺเมน  สมนฺนาคโต  โหติ  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ร ฺโ ปจฺจนฺติเม    
นคเร   พหุ   พลกาโย   ปฏิวสติ   เสยฺยถีท  หตฺถาโรหา  อสฺสาโรหา    
รถิกา   ธนุคฺคหา   เจลกา   จลกา   ปณฺฑทายกา   อุคฺคา  ราชปุตฺตา     
ปกฺขนฺทิโน   มหานาคา   สูรา   ปปฺผาลิกา   จมฺมโยธิโน   ทาสกปุตฺตา    
อพฺภนฺตราน   คุตฺติยา   พาหิราน   ปฏิฆาตาย   เอวเมว  โข  ภิกฺขเว     
อริยสาวโก  อารทฺธวิริโย  วิหรติ  อกุสลาน  ธมฺมาน  ปหานาย  กุสลาน    
ธมฺมาน   อุปสมฺปทาย   ถามวา   ทฬฺหปรกฺกโม   อนิกฺขิตฺตธุโร  กุสเลสุ             
ธมฺเมสุ   วิริยพลกาโย   ภิกฺขเว   อริยสาวโก   อกุสล   ปชหติ  กสุล    
ภาเวติ   สาวชฺช   ปชหติ   อนวชฺช   ภาเวติ  สุทฺธ  อตฺตาน  ปริหรติ            
อิมินา  ป ฺจเมน  สทฺธมฺเมน  สมนฺนาคโต  โหติ  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว     
ร ฺโ   ปจฺจนฺติเม  นคเร  โทวาริโก  โหติ  ปณฺฑิโต  พฺยตฺโต  เมธาวี     
อ ฺาตาน  นิวาเรตา  าตาน  ปเวเสตา  อพฺภนฺตราน คุตฺติยา พาหิราน     
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ปฏิฆาตาย   เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  สติมา  โหติ  ปรเมน    
สติเนปกฺเกน   สมนฺนาคโต   จิรกตมฺป   จิรภาสิตมฺป  สริตา  อนุสฺสริตา            
สติโทวาริโก  ภิกฺขเว  อรยิสาวโก  อกสุล  ปชหติ  กุสล ภาเวติ สาวชฺช             
ปชหติ   อนวชฺช   ภาเวติ   สุทฺธ   อตฺตาน   ปริหรติ  อิมินา  ฉฏเน            
สทฺธมฺเมน  สมนฺนาคโต  โหติ  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ร ฺโ ปจฺจนฺติเม    
นคเร  ปากาโร  โหติ  อุจฺโจ  เจว  วิตฺถโต  จ วาสนเลปนสมฺปนโฺน จ     
อพฺภนฺตราน   คุตฺติยา   พาหิราน   ปฏิฆาตาย   เอวเมว  โข  ภิกฺขเว     
อริยสาวโก   ป ฺวา   โหติ   อุทยตฺถคามินิยา   ป ฺาย   สมนฺนาคโต     
อริยาย   นิพฺเพธิกาย   สมมฺาทุกฺขกฺขยคามินิยา  ป ฺาวาสนเลปนสมฺปนโฺน             
ภิกฺขเว    อรยิสาวโก    อกุสล    ปชหติ   กุสล   ภาเวติ   สาวชฺช     
ปชหติ   อนวชฺช   ภาเวติ   สุทฺธ   อตฺตาน  ปริหรติ  อิมินา  สตฺตเมน            
สทฺธมฺเมน    สมนฺนาคโต    โหติ    ฯ   อิเมหิ   สตฺตหิ   สทฺธมฺเมหิ     
สมนฺนาคโต    โหติ   ฯ   กตเมส   จตุนฺน   ฌานาน   อาภิเจตสิกาน    
ทิฏธมฺมสุขวิหาราน  นิกามลาภี  โหติ  อกิจฺฉลาภี  อกสิรลาภี  เสยฺยถาป          
ภิกฺขเว   ร ฺโ   ปจฺจนฺติเม   นคเร  พหุ  ติณกฏโทก  สนฺนิจิต  โหติ           
อพฺภนฺตราน   รติยา   อปรติสฺสาย   ผาสุวิหาราย  พาหิราน  ปฏฆิาตาย     
เอวเมว   โข   ภิกฺขเว  อรยิสาวโก  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  ฯเปฯ  ปม    
ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   อตฺตโน  รติยา  อปริตสฺสาย  ผาสุวิหาราย    
โอกฺกมนาย  นิพฺพานสฺส  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ร ฺโ ปจฺจนฺติเม นคเร    
พหุ  สาลิยวก  สนฺนิจิต  โหติ อพฺภนฺตราน รติยา อปริตสฺสาย ผาสุวิหาราย           
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พาหิราน     ปฏิฆาตาย    เอวเมว    โข    ภิกฺขเว    อริยสาวโก    
วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา  ฯเปฯ  ทุติย  ฌาน  อุปสมปฺชฺช  วิหรติ  อตฺตโน           
รติยา  อปริตสฺสาย  ผาสุวิหาราย  โอกกฺมนาย  นิพฺพานสฺส  ฯ เสยฺยถาป     
ภิกฺขเว   ร ฺโ   ปจฺจนฺติเม   นคเร  พหุ  ติลมุคฺคมาสาปรณฺณ  สนฺนิจิต          
โหติ  อพฺภนฺตราน  รติยา  อปริตสฺสาย  ผาสุวิหาราย พาหิราน ปฏิฆาตาย    
เอวเมว   โข  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  ปติยา  จ  วิราคา  ฯเปฯ  ตติย    
ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   อตฺตโน  รติยา  อปริตสฺสาย  ผาสุวิหาราย    
โอกฺกมนาย   นิพฺพานสฺส   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  ร ฺโ  ปจฺจนฺติเม    
นคเร   พหุ   เภสชฺช   สนนฺิจิต   โหติ  เสยฺยถีท  สปปฺ  นวนีต  เตล          
มธุ   ผาณิต   โลณ   อพฺภนฺตราน   รติยา   อปริตสฺสาย  ผาสุวิหาราย    
พาหิราน   ปฏิฆาตาย   เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  สุขสสฺ  จ    
ปหานา   ฯเปฯ   จตุตฺถ   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ  อตฺตโน  รติยา     
อปริตสฺสาย   ผาสุวิหาราย   โอกฺกมนาย  นิพฺพานสฺส  ฯ  อิเมส  จตุนฺน             
ฌานาน  อาภิเจตสิกาน  ทิฏธมฺมสุขวิหาราน  นิกามลาภี  โหติ อกิจฺฉลาภี          
อกสิรลาภี   ยโต  โข  ภิกขฺเว  อริยสาวโก  อิเมหิ  สตฺตหิ  สทฺธมฺเมหิ    
สมนฺนาคโต    โหติ    อิเมส ฺจ    จตุนฺน    ฌานาน   อาภิเจตสิกาน     
ทิฏธมฺมสุขวิหาราน  นิกามลาภี  โหติ  อกิจฺฉลาภี  อกสิรลาภี  อย วุจฺจติ        
ภิกฺขเว อริยสาวโก อกรณีโย มารสฺส อกรณีโย ปาปมโตติ ฯ     
     [๖๕]   สตฺตหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  อาหุเนยฺโย     
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โหติ   ฯเปฯ   อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต   โลกสฺส   ฯ   กตเมหิ  สตฺตหิ             
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ธมฺม ฺ ู   จ   โหติ   อตฺถ ฺ ู  จ  อตฺต ฺ ู  จ          
มตฺต ฺ ู   จ   กาล ฺ ู   จ   ปริส ฺ ู   จ   ปุคฺคลปโรปร ฺ ู   จ   ฯ    
กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ธมฺม ฺ ู   โหติ   อิธ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ธมมฺ        
ชานาติ   สุตฺต   เคยฺย   เวยฺยากรณ   คาถ  อุทาน  อิติวุตฺตก  ชาตก         
อพฺภุตธมฺม   เวทลฺล   โน   เจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ธมฺม  ชาเนยฺย  สุตฺต         
...   เวทลฺล   นยิธ   ธมฺม ฺ ูติ   วุจฺเจยฺย  ยสฺมา  จ  โข  ภิกฺขเว             
ภิกฺขุ   ธมฺม   ชานาติ   สุตฺต  ...  เวทลลฺ  ตสฺมา  ธมมฺ ฺ ูติ  วุจฺจติ       
อิติ   ธมฺม ฺ ู   ฯ   อตฺถ ฺ ู   จ   กถ   โหติ   อิธ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ          
ตสฺส   ตสฺเสว   ภาสิตสฺส   อตฺถ   ชานาติ   อย   อิมสฺส   ภาสิตสฺส    
อตฺโถ   อย   อิมสฺส   ภาสติสฺส   อตฺโถติ   โน   เจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ             
ตสฺส   ตสฺเสว   ภาสิตสฺส   อตฺถ   ชาเนยฺย   อย   อิมสฺส  ภาสิตสฺส    
อตฺโถ   อย   อิมสฺส   ภาสติสฺส   อตฺโถติ   นยิธ  อตฺถ ฺ ูติ  วุจฺเจยฺย          
ยสฺมา  จ  โข  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  ตสฺส  ตสฺเสว  ภาสิตสฺส  อตฺถ  ชานาติ             
อย   อิมสฺส   ภาสิตสฺส  อตฺโถ  อย  อิมสฺส  ภาสิตสฺส  อตฺโถติ  ตสฺมา            
อตฺถ ฺ ูติ   วุจฺจติ   อิติ   ธมฺม ฺ ู   อตฺถ ฺ ู   ฯ   อตฺต ฺ ู   จ   กถ       
โหติ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อตฺตาน   ชานาติ  เอตฺตโกมฺหิ  สทฺธาย            
สีเลน  สุเตน  จาเคน  ป ฺาย  ปฏิภาเณนาติ  โน  เจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ    
อตฺตาน   ชาเนยฺย   เอตฺตโกมฺหิ   สทฺธาย   สีเลน   สุเตน   จาเคน     
ป ฺาย    ปฏิภาเณนาติ    นยิธ    อตฺต ฺ ูติ   วุจฺเจยฺย   ยสฺมา   จ     
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โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อตฺตาน   ชานาติ  เอตฺตโกมฺหิ  สทฺธาย  สีเลน             
สุเตน   จาเคน   ป ฺาย   ปฏิภาเณนาติ   ตสฺมา   อตฺต ฺ ูติ   วุจฺจติ    
อิติ    ธมฺม ฺ ู    อตฺถ ฺ ู   อตฺต ฺ ู   ฯ   มตฺต ฺ ู   จ   กถ   โหติ          
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   มตฺต  ชานาติ  จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจย-            
เภสชฺชปริกขฺาราน   ปฏคฺิคหณาย   โน   เจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   มตฺต             
ชาเนยฺย   จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน  ปฏิคฺคหณาย    
นยิธ    มตฺต ฺ ูติ    วุจฺเจยฺย    ยสฺมา    จ   โข   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ            
มตฺต      ชานาติ     จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน    
ปฏิคฺคหณาย    ตสฺมา    มตฺต ฺ ูติ    วุจฺจติ   อิติ   ธมฺม ฺ ู   อตฺถ ฺ ู        
อตฺต ฺ ู    มตฺต ฺ ู    ฯ   กาล ฺ ู   จ   กถ   โหติ   อิธ   ภิกฺขเว             
ภิกฺขุ   กาล   ชานาติ  อย  กาโล  อุทฺเทสสฺส  อย  กาโล  ปริปุจฺฉาย             
อย  กาโล  โยคสฺส  อย  กาโล  ปฏิสลฺลานายาติ  ๑  โน เจ ภิกฺขเว    
ภิกฺขุ   กาล  ชาเนยฺย  อย  กาโล  อุทฺเทสสฺส  อย  กาโล  ปริปุจฺฉาย             
อย   กาโล   โยคสฺส   อย   กาโล  ปฏิสลฺลานายาติ  นยิธ  กาล ฺ ูติ    
วุจฺเจยฺย   ยสมฺา   จ   โข   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   กาล   ชานาติ   อย    
กาโล   อุทฺเทสสฺส   อย  กาโล  ปริปุจฺฉาย  อย  กาโล  โยคสฺส  อย    
กาโล    ปฏิสลฺลานายาติ   ตสฺมา   กาล ฺ ูติ   วุจฺจติ   อิติ   ธมฺม ฺ ู           
อตฺถ ฺ ู   อตฺต ฺ ู   มตฺต ฺ ู   กาล ฺ ู   ฯ   ปรสิ ฺ ู   จ   กถ  โหติ          
อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ปริส  ชานาติ  อย  ขตฺติยปริสา  อย พฺราหฺมณปริสา         
อย    คหปติปริสา    อย    สมณปริสา   ตตฺถ   เอว   อุปสงฺกมิตพฺพ    
#๑ ม. ปฏิสลลฺานสฺสาติ ฯ เอวมุปริป ฯ      
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เอว   าตพฺพ   เอว  กตฺตพฺพ  เอว  นิสีทติพฺพ  เอว  ภาสิตพฺพ  เอว        
ตุณฺหีภวิตพฺพนฺติ    โน   เจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ปริส   ชาเนยฺย   อย          
ขตฺติยปริสา   ...   เอว   ตุณฺหีภวิตพฺพนฺติ   นยิธ  ปริส ฺ ูติ  วุจฺเจยฺย       
ยสฺมา  จ  โข  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  ปริส  ชานาติ อย ขตฺติยปริสา ... เอว            
ตุณฺหีภวิตพฺพนฺติ     ตสฺมา     ปริส ฺ ูติ     วุจฺจติ     อิติ    ธมฺม ฺ ู      
อตฺถ ฺ ู   อตฺต ฺ ู   มตฺต ฺ ู   กาล ฺ ู   ปริส ฺ ู   ฯ   ปุคฺคลปโรปร ฺ ู        
จ   กถ  โหติ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ทฺวเยน  ปุคฺคลา  วิทิตา  โหนฺติ           
เทฺว   ปุคฺคลา   เอโก   อริยาน   ทสฺสนกาโม   เอโก   อริยาน  น    
ทสฺสนกาโม   ยฺวาย   ปุคฺคโล   อริยาน   น   ทสฺสนกาโม  เอว  โส     
เตน  เตน  ๑  คารโยฺห  ยฺวาย  ปุคฺคโล  อริยาน  ทสสฺนกาโม  เอว     
โส  เตน  เตน  ๒  ปาสโส  เทฺว  ปุคฺคลา อริยาน ทสฺสนกามา เอโก     
สทฺธมฺม   โสตุกาโม   เอโก   สทฺธมฺม  น  โสตุกาโม  ยฺวาย  ปุคฺคโล    
สทฺธมฺม   น   โสตุกาโม   เอว   โส   เตน  เตน  คารโยฺห  ยฺวาย    
ปุคฺคโล   สทธฺมฺม   โสตุกาโม   เอว  โส  เตน  เตน  ปาสโส  เทวฺ     
ปุคฺคลา    สทฺธมฺม   โสตุกามา   เอโก   โอหิตโสโต   ธมฺม   สณุาติ     
เอโก   อโนหิตโสโต   ธมฺม   สุณาติ   ยฺวาย   ปุคฺคโล  อโนหิตโสโต    
ธมฺม    สุณาติ    เอว    โส    เตน    เตน    คารโยฺห   ยฺวาย    
ปุคฺคโล   โอหิตโสโต   ธมฺม   สุณาติ  เอว  โส  เตน  เตน  ปาสโส     
เทฺว   ปุคฺคลา   โอหิตโสตา   ธมฺม   สณุนฺติ   เอโก   สุตฺวา   ธมมฺ             
ธาเรติ   เอโก   สุตฺวา   ธมมฺ   น  ธาเรติ  ยฺวาย  ปุคฺคโล  สุตฺวา    
#๑ ม. เตนงฺเคน คารโยฺห ฯ เอวมุปริป ฯ   ๒ ม. เตนงฺเคน ปาสโส ฯ เอวมุปรปิ ฯ       
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ธมฺม   น   ธาเรติ  เอว  โส  เตน  เตน  คารโยฺห  ยฺวาย  ปุคฺคโล     
สุตฺวา   ธมฺม  ธาเรติ  เอว  โส  เตน  เตน  ปาสโส  เทฺว  ปุคฺคลา    
สุตฺวา   ธมฺม   ธาเรนฺติ   เอโก   ธตาน   ธมฺมาน  อตฺถ  อุปปรกิขฺติ           
เอโก    ธตาน   ธมฺมาน   อตฺถ   น   อุปปริกฺขติ   ยวฺาย   ปุคฺคโล             
ธตาน  ธมฺมาน  อตฺถ  น  อุปปริกฺขติ  เอว  โส  เตน  เตน  คารโยฺห     
ยฺวาย   ปุคฺคโล   ธตาน   ธมฺมาน  อตฺถ  อุปปริกฺขติ  เอว  โส  เตน            
เตน   ปาสโส   เทฺว   ปุคฺคลา   ธตาน   ธมฺมาน  อตฺถ  อุปปรกิขฺนฺติ            
เอโก    อตฺถม ฺาย   ธมฺมม ฺาย   ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน   เอโก   น     
อตฺถม ฺาย    ธมฺมม ฺาย    ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน    ยฺวาย    ปุคฺคโล             
น   อตฺถม ฺาย   ธมฺมม ฺาย   ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน   เอว  โส  เตน    
เตน     คารโยฺห    ยฺวาย    ปุคฺคโล    อตฺถม ฺาย    ธมฺมม ฺาย     
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน   เอว   โส   เตน  เตน  ปาสโส  เทฺว  ปุคฺคลา    
อตฺถม ฺาย    ธมฺมม ฺาย    ธมฺมานุธมฺมปฏิปนนฺา   เอโก   อตฺตหิตาย     
ปฏิปนฺโน   โน   ปรหิตาย   เอโก  อตฺตหิตาย  จ  ปฏิปนฺโน  ปรหิตาย    
จ   ยฺวาย   ปคฺุคโล   อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน  โน  ปรหิตาย  เอว  โส    
เตน   เตน   คารโยฺห   ยฺวาย   ปุคฺคโล   อตฺตหิตาย   จ  ปฏิปนฺโน     
ปรหิตาย   จ   เอว   โส   เตน  เตน  ปาสโส  เอว  โข  ภิกฺขเว    
ภิกฺขุโน  ทฺวเยน  ปุคฺคลา  วิทิตา  โหนฺติ  เอว  โข  ๑  ภิกฺขเว ภิกฺขุ          
ปุคฺคลปโรปร ฺ ู   โหติ   ฯ   อิเมหิ   โข   ภิกฺขเว   สตฺตหิ  ธมฺเมหิ             
#๑ ม. โขสทฺโท นตฺถ ิฯ             
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สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   อาหุเนยฺโย   โหติ   ฯเปฯ  อนุตฺตร  ปุ ฺกฺเขตฺต           
โลกสฺสาติ ฯ    
     [๖๖]   ยสมฺึ  ภิกฺขเว  สมเย  เทวาน  ตาวตึสาน  ปาริจฺฉตฺตโก    
โกวิลาโร   ปณฺฑุปลาโส   โหติ   อตฺตมนา   ภิกฺขเว  เทวา  ตาวตึสา    
ตสฺมึ    สมเย    โหนฺติ   ปณฺฑุปลาโสทานิ   ปาริจฺฉตฺตโก   โกวิลาโร     
นจิรสฺเสวทานิ  สตฺตปลาโส  ๑  ภวิสสฺตีติ  ยสฺมึ  ภิกฺขเว สมเย เทวาน             
ตาวตึสาน   ปาริจฺฉตฺตโก   โกวิลาโร   สตฺตปลาโส   โหติ   อตฺตมนา     
ภิกฺขเว   เทวา   ตาวตึสา   ตสฺมึ   สมเย   โหนฺติ   สตฺตปลาโสทานิ     
ปาริจฺฉตฺตโก   โกวิลาโร   นจิรสฺเสวทานิ  ชาลกชาโต  ภวิสฺสตีติ  ยสฺมึ             
ภิกฺขเว  สมเย  เทวาน  ตาวตึสาน  ปาริจฺฉตฺตโก โกวิลาโร ชาลกชาโต     
โหติ   อตฺตมนา   ภิกฺขเว   เทวา   ตาวตึสา   ตสฺมึ   สมเย  โหนฺติ     
ชาลกชาโตทานิ   ปาริจฺฉตฺตโก   โกวิลาโร  นจิรสเฺสวทานิ  ขารกชาโต    
ภวิสฺสตีติ   ยสฺมึ   ภิกฺขเว   สมเย   เทวาน  ตาวตึสาน  ปาริจฺฉตฺตโก            
โกวิลาโร  ขารกชาโต  โหติ  อตฺตมนา  ภิกฺขเว  เทวา  ตาวตึสา ตสฺมึ    
สมเย  โหนฺติ  ขารกชาโตทานิ  ปาริจฺฉตฺตโก  โกวิลาโร  นจิรสฺเสวทานิ    
กุฑุมลกชาโต    ๒    ภวิสฺสตีติ    ยสมฺึ   ภิกฺขเว   สมเย   เทวาน     
ตาวตึสาน   ปาริจฺฉตฺตโก   โกวิลาโร   กุฑุมลกชาโต   โหติ  อตฺตมนา    
ภิกฺขเว   เทวา   ตาวตึสา   ตสฺมึ   สมเย   โหนฺติ  กฑุุมลกชาโตทานิ    
ปาริจฺฉตฺตโก   โกวิลาโร  นจิรสฺเสวทานิ  โกกาสกชาโต  ๓   ภวิสฺสตีติ     
ยสฺมึ   ภิกฺขเว   สมเย   เทวาน  ตาวตึสาน  ปาริจฺฉตฺตโก  โกวิลาโร     
#๑ ม. ปนฺนปลาโส ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. กุฏมลกชาโต ฯ เอวมุปริป ฯ     
#๓ ม. โกรกชาโต ฯ เอวมุปริป ฯ     
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โกกาสกชาโต  โหติ  อตฺตมนา  ภิกฺขเว  เทวา  ตาวตึสา  ตสฺมึ  สมเย     
โหนฺติ   โกกาสกชาโตทานิ   ปาริจฺฉตฺตโก   โกวิลาโร   นจิรสฺเสวทานิ    
สพฺพผาลิผุลฺโล   ภวิสฺสตีติ   ยสฺม ึ  ภิกขฺเว  สมเย  เทวาน  ตาวตึสาน           
ปาริจฺฉตฺตโก  โกวิลาโร  สพฺพผาลิผุลฺโล  โหติ  อตฺตมนา  ภิกฺขเว เทวา    
ตาวตึสา   ปาริจฺฉตฺตกสฺส   โกวิลารสฺส  มูเล  ทิพฺเพ  จตฺตาโร  มาเส     
ป ฺจหิ   กามคุเณหิ   สมปฺปตา  สมงฺคิภูตา  ปริจาเรนฺติ  สพฺพผาลิผุลฺลสฺส         
โข     ปน     ภิกฺขเว     ปาริจฺฉตฺตกสฺส    โกวิลารสฺส    สมนฺตา     
ป ฺาสโยชนานิ    อาภาย   ผุฏ   โหติ   อนุวาต   โยชนสต   คนฺโธ     
คจฺฉติ   อยมานุภาโว   ปาริจฺฉตฺตกสฺส   โกวิลารสฺส  ฯ  เอวเมว  โข     
ภิกฺขเว   ยสมฺึ   สมเย   อริยสาวโก  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชฺชาย    
เจเตติ    ปณฺฑุปลาโส   ภิกฺขเว   อริยสาวโก   ตสฺม ึ  สมเย   โหติ     
เทวาน  ๑  ตาวตึสาน  ปาริจฺฉตฺตโก  โกวิลาโร  ยสมฺึ  ภิกฺขเว สมเย     
อริยสาวโก   เกสมสฺสุ  โอหาเรตฺวา  กาสายานิ  วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา     
อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชิโต  โหติ  สตฺตปลาโส  ภิกฺขเว  อรยิสาวโก    
ตสฺมึ  สมเย  โหติ  เทวาน  ตาวตึสาน  ปาริจฺฉตฺตโก  โกวิลาโร  ยสฺมึ    
ภิกฺขเว   สมเย   อริยสาวโก   วิวิจฺเจว  กาเมหิ  ฯเปฯ  ปม  ฌาน     
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ชาลกชาโต   ภิกขฺเว   อริยสาวโก  ตสฺม ึ สมเย    
โหติ   เทวาน   ตาวตึสาน   ปาริจฺฉตฺตโก   โกวิลาโร  ยสฺมึ  ภิกขฺเว    
สมเย   อรยิสาวโก   วิตกกฺวิจาราน   วูปสมา   ฯเปฯ   ทุติย   ฌาน    
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ขารกชาโต   ภิกขฺเว   อริยสาวโก  ตสฺม ึ สมเย    
#๑ ม. เทวานว ฯ เอวมุปริป ฯ      



สุตฺต องฺ. (๔):สตฺตก-อฏก-นวกนิปาตา - หนาท่ี 120 

โหติ   เทวาน   ตาวตึสาน   ปาริจฺฉตฺตโก   โกวิลาโร  ยสฺมึ  ภิกขฺเว    
สมเย  อริยสาวโก  ปติยา  จ  วิราคา  ฯเปฯ  ตติย  ฌาน  อุปสมฺปชฺช    
วิหรติ    กุฑุมลกชาโต   ภิกฺขเว   อริยสาวโก   ตสมฺึ   สมเย   โหติ    
เทวาน   ตาวตึสาน   ปารจฺิฉตฺตโก   โกวิลาโร  ยสมฺึ  ภิกฺขเว  สมเย     
อริยสาวโก   สุขสฺส   จ   ปหานา   ฯเปฯ   จตุตฺถ  ฌาน  อุปสมปฺชฺช    
วิหรติ  โกกาสกชาโต  ภิกขฺเว  อริยสาวโก  ตสฺมึ  สมเย  โหติ เทวาน     
ตาวตึสาน  ปาริจฺฉตฺตโก  โกวิลาโร  ยสฺมึ  ภิกฺขเว  สมเย  อริยสาวโก     
อาสวาน   ขยา   ฯเปฯ  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  สพฺพผาลิผุลฺโล             
ภิกฺขเว    อรยิสาวโก    ตสฺมึ   สมเย   โหติ   เทวาน   ตาวตึสาน     
ปาริจฺฉตฺตโก    โกวิลาโร   ตสฺมึ   ภิกฺขเว   สมเย   ภุมฺมา   เทวา    
สทฺทมนุสฺสาเวนฺติ    เอโส    อิตฺถนฺนาโม    อายสฺมา    อิตฺถนฺนามสฺส             
อายสฺมโต  สทฺธิวิหาริโก  อมุกมฺหา  คามา  วา  นิคมา  วา  อคารสฺมา     
อนคาริย   ปพฺพชิโต   อาสวาน   ขยา   ฯเปฯ  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช     
วิหรติ   ภุมฺมาน  เทวาน  สทฺท  สุตฺวา  จาตุมฺมหาราชิกา  เทวา  ...             
ตาวตึสา  เทวา  ...  ยามา  เทวา ... ตุสติา เทวา ... นมิฺมานรตี    
เทวา   ...   ปรนิมฺมิตวสวตฺตี   เทวา   ...   พฺรหฺมกายกิา  เทวา    
สทฺทมนุสฺสาเวนฺติ  เอโส  อิตฺถนฺนาโม  อายสฺมา  อิตฺถนฺนามสฺส อายสฺมโต            
สทฺธิวิหาริโก   อมุกมฺหา  คามา  วา  นิคมา  วา  อคารสฺมา  อนคาริย    
ปพฺพชิโต   อาสวาน   ขยา   ฯเปฯ   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช  วิหรตีติ    
อิติห  เตน  ขเณน เตน มุหุตฺเตน ยาว พฺรหฺมโลกา สทฺโท ๑ อพฺภุคฺคจฺฉติ             
#๑ สี. สาธุการสทฺโท ฯ             
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อยมานุภาโว ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโนติ ฯ    
     [๖๗]   อถโข   อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส  รโหคตสฺส  ปฏิสลลฺีนสฺส    
เอว   เจตโส   ปริวิตกโฺก   อุทปาทิ   กนิฺนุ   โน   ภิกฺขุ   สกฺกตฺวา            
ครุกตฺวา  อุปนิสฺสาย  วิหรนฺโต  อกุสล  ปชเหยฺย  กุสล  ภาเวยฺยาติ  ฯ            
อถโข    อายสฺมโต   สารปีุตฺตสฺส   เอตทโหสิ   สตฺถาร   โข   ภิกฺขุ     
สกฺกตฺวา  ครุกตฺวา  อุปนิสฺสาย  วิหรนฺโต  อกุสล ปชเหยฺย กุสล ภาเวยฺย           
ธมฺม  โข  ...  สงฺฆ  โข  ...  สิกฺข  โข  ...  สมาธึ  โข  ...    
อปฺปมาท  โข  ...  ปฏิสนถฺาร  โข  ภิกขฺุ สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย           
วิหรนฺโต   อกุสล   ปชเหยฺย  กุสล  ภาเวยฺยาติ  ฯ  อถโข  อายสฺมโต    
สารีปุตฺตสฺส   เอตทโหสิ  อิเม  โข  เม  ธมฺมา  ปริสทฺุธา  ปริโยทาตา     
ยนฺนูนาห  อิเม  ธมฺเม  คนฺตฺวา  ภควโต  อาโรเจยฺย  เอว  เม  อิเม     
ธมฺมา   ปริสทฺุธา   เจว   ภวิสฺสนฺติ   ปรสิุทฺธสงฺขตตรา  จ  เสยฺยถาป            
นาม   ปุรโิส   สุวณฺณนิกขฺ   อธิคจฺเฉยฺย   ปริสุทฺธ   ปริโยทาต   ตสฺส         
เอวมสฺส    อย    โข    เม   สุวณฺณนิกฺโข   ปริสุทฺโธ   ปริโยทาโต    
ยนฺนูนาห    อิม   สุวณฺณนิกฺข   คนฺตฺวา   กมฺมาราน   ทสฺเสยฺย   เอว        
เม  อย สุวณฺณนิกฺโข สกมฺมารคโต ปริสุทฺโธ เจว ภวิสฺสติ ปริสุทฺธสงฺขตตโร          
จาติ     เอวเมว     เอว     เม     อิเม    ธมฺมา    ปริสทฺุธา     
ปริโยทาตา   ยนฺนูนาห   อิเม   ธมฺเม   คนฺตฺวา  ภควโต  อาโรเจยฺย    
เอว   เม   อิเม  ธมฺมา  ปรสิุทฺธา  เจว  ภวิสฺสนฺติ  ปริสุทฺธสงฺขตตรา            
จาติ  ฯ  อถโข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  สายณฺหสมย  ปฏิสลลฺานา วุฏ ิโต     
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เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา     
เอกมนฺต    นสิีทิ    เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข   อายสฺมา   สารีปุตฺโต            
ภควนฺต    เอตทโวจ   อิธ   มยฺห   ภนฺเต   รโหคตสฺส   ปฏิสลฺลนีสฺส     
เอว   เจตโส   ปริวิตกโฺก   อุทปาทิ   กนิฺนุ   โข   ภิกฺขุ   สกฺกตฺวา            
ครุกตฺวา   อุปนิสฺสาย   วิหรนฺโต   อกสุล  ปชเหยฺย  กุสล  ภาเวยฺยาติ            
อถโข   ตสฺส   มยฺห  ภนฺเต  เอตทโหสิ  สตฺถาร  โข  ภิกฺขุ  สกฺกตฺวา    
ครุกตฺวา  อุปนิสฺสาย  วิหรนฺโต  อกุสล  ปชเหยฺย  กุสล  ภาเวยฺย  ธมฺม           
โข  ...  สงฺฆ  โข  ...  สิกฺข  โข  ...  สมาธึ โข ... อปฺปมาท    
โข  ...  ปฏิสนฺถาร  โข  ภิกฺขุ  สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหรนฺโต           
อกุสล  ปชเหยฺย  กุสล  ภาเวยฺยาติ  อถโข  ตสฺส มยฺห ภนฺเต เอตทโหสิ    
อิเม   โข  เม  ธมฺมา  ปริสทฺุธา  ปริโยทาตา  ยนฺนูนาห  อิเม  ธมฺเม     
คนฺตฺวา   ภควโต   อาโรเจยฺย   เอว   เม   อิเม  ธมมฺา  ปริสุทฺธา    
เจว    ภวิสฺสนฺติ   ปริสุทธฺสงฺขตตรา   จ   เสยฺยถาป   นาม   ปุรโิส    
สุวณฺณนิกฺข    อธิคจฺเฉยฺย    ปริสุทฺธ    ปริโยทาต    ตสฺส   เอวมสฺส          
อย   โข   เม   สุวณฺณนิกฺโข   ปริสุทฺโธ   ปริโยทาโต  ยนฺนูนาห  อิม            
สุวณฺณนิกฺข   คนฺตฺวา  กมมฺาราน  ทสฺเสยฺย  เอว  เม  อย  สุวณฺณนิกฺโข        
สกมฺมารคโต    ปริสุทโฺธ    เจว   ภวิสฺสติ   ปริสทฺุธสงฺขตตโร   จาติ    
เอวเมว   เอว   เม   อิเม  ธมฺมา  ปริสุทธฺา  ปริโยทาตา  ยนฺนูนาห    
อิเม   ธมฺเม   คนฺตฺวา  ภควโต  อาโรเจยฺย  เอว  เม  อิเม  ธมฺมา     
ปริสุทฺธา   เจว   ภวิสฺสนฺติ   ปริสุทฺธสงฺขตตรา   จาติ  ฯ  สาธุ  สาธุ             
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สารีปุตฺต    สตฺถาร    โข    สารีปุตฺต   ภิกฺขุ   สกฺกตฺวา   ครุกตฺวา           
อุปนิสฺสาย  วิหรนฺโต  อกุสล  ปชเหยยฺ  กุสล  ภาเวยฺย  ธมฺม  โข ...             
สงฺฆ  โข  ...  สิกฺข  โข  ...  สมาธึ  โข  ... อปฺปมาท โข ...    
ปฏิสนฺถาร  โข  สารีปุตฺต  ภิกฺขุ  สกฺกตฺวา  ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหรนฺโต        
อกุสล  ปชเหยฺย  กุสล  ภาเวยฺยาติ  ฯ  เอว วุตฺเต อายสฺมา สารีปุตฺโต            
ภควนฺต   เอตทโวจ   อิมสฺส   โข   อห   ภนฺเต  ภควตา  สงฺขิตฺเตน     
ภาสิตสฺส   เอว   วิตฺถาเรน  อตฺถ  อาชานามิ  โส  วต  ภนฺเต  ภิกขฺุ    
สตฺถริ   อคารโว  ธมฺเม  สคารโว  ภวิสฺสตีติ  เนต  าน  วิชฺชติ  โย    
โส   ภนฺเต  ภิกฺขุ  สตฺถร ิ อคารโว  ธมเฺมป  โส  อคารโว  โส  วต    
ภนฺเต   ภิกฺขุ   สตฺถริ   อคารโว   ธมฺเม  อคารโว  สงฺเฆ  สคารโว    
ภวิสฺสตีติ   เนต   าน   วิชฺชติ   โย   โส   ภนฺเต   ภิกฺขุ   สตฺถริ           
อคารโว   ธมเฺม   อคารโว  สงฺเฆป  โส  อคารโว  โส  วต  ภนฺเต    
ภิกฺขุ   สตฺถร ิ  อคารโว   ธมฺเม  อคารโว  สงฺเฆ  อคารโว  สิกฺขาย     
สคารโว   ภวิสฺสตีติ   เนต   าน   วิชชฺติ   โย   โส  ภนฺเต  ภิกฺขุ             
สตฺถริ   อคารโว   ธมฺเม   อคารโว  สงฺเฆ  อคารโว  สิกฺขายป  โส     
อคารโว   โส   วต  ภนฺเต  ภิกฺขุ  สตฺถร ิ อคารโว  ธมเฺม  อคารโว     
สงฺเฆ   อคารโว   สิกฺขาย   อคารโว   สมาธิสฺมึ  สคารโว  ภวิสฺสตีติ    
เนต   าน   วิชฺชติ  โย  โส  ภนฺเต  ภิกขฺุ  สตฺถร ิ อคารโว  ธมฺเม    
อคารโว  สงฺเฆ  อคารโว  สิกฺขาย  อคารโว  สมาธิสฺมิมฺป โส อคารโว    
โส   วต   ภนฺเต   ภิกฺขุ   สตฺถริ  อคารโว  ธมฺเม  อคารโว  สงฺเฆ     
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อคารโว   สกิฺขาย  อคารโว  สมาธิสฺม ึ อคารโว  อปฺปมาเท  สคารโว    
ภวิสฺสตีติ   เนต   าน   วิชฺชติ   โย   โส   ภนฺเต   ภิกฺขุ   สตฺถริ           
อคารโว  ธมเฺม  อคารโว  สงฺเฆ  อคารโว  สิกฺขาย อคารโว สมาธิสฺมึ     
อคารโว   อปฺปมาเทป   โส  อคารโว  โส  วต  ภนฺเต  ภิกฺขุ  สตฺถริ    
อคารโว  ธมเฺม  อคารโว  สงฺเฆ  อคารโว  สิกฺขาย อคารโว สมาธิสฺมึ     
อคารโว   อปฺปมาเท  อคารโว  ปฏิสนฺถาเร  สคารโว  ภวิสฺสตีติ  เนต    
าน   วิชฺชติ   โย   โส   ภนฺเต   ภิกฺขุ   สตฺถริ   อคารโว  ธมฺเม     
อคารโว  สงฺเฆ  อคารโว สิกฺขาย อคารโว สมาธิสมฺึ อคารโว อปฺปมาเท     
อคารโว   ปฏิสนฺถาเรป   โส   อคารโว   ฯ  โส  วต  ภนฺเต  ภิกขฺุ     
สตฺถริ   สคารโว  ธมฺเม  อคารโว  ภวิสฺสตีติ  เนต  าน  วิชฺชติ  โย    
โส   ภนฺเต  ภิกฺขุ  สตฺถร ิ สคารโว  ธมฺเมป  โส  สคารโว  โส  วต    
ภนฺเต  ภิกฺขุ  สตฺถริ  สคารโว  ธมฺเม สคารโว สงฺเฆ อคารโว ภวิสฺสตีติ    
เนต   าน   วิชฺชติ   โย   โส   ภนฺเต   ภิกฺขุ   สตฺถร ิ  สคารโว     
ธมฺเม   สคารโว   สงฺเฆป   โส   สคารโว   โส  วต  ภนฺเต  ภิกฺขุ     
สตฺถริ  สคารโว  ธมฺเม  สคารโว  สงฺเฆ  สคารโว  สิกฺขาย  อคารโว    
ภวิสฺสตีติ   เนต   าน   วิชฺชติ   โย   โส   ภนฺเต   ภิกฺขุ   สตฺถริ           
สคารโว  ธมเฺม  สคารโว สงฺเฆ สคารโว สิกฺขายป โส สคารโว โส วต     
ภนฺเต  ภิกฺขุ  สตฺถริ  สคารโว  ธมฺเม  สคารโว สงฺเฆ สคารโว สิกขฺาย    
สคารโว   สมาธิสฺมึ  อคารโว  ภวิสฺสตีติ  เนต  าน  วิชชฺติ  โย  โส    
ภนฺเต  ภิกฺขุ  สตฺถริ  สคารโว  ธมฺเม  สคารโว สงฺเฆ สคารโว สิกขฺาย     
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สคารโว   สมาธิสฺมิมฺป   โส  สคารโว  โส  วต  ภนฺเต  ภิกฺขุ  สตฺถริ/    
สคารโว  ธมเฺม  สคารโว  สงฺเฆ  สคารโว  สิกฺขาย สคารโว สมาธิสฺมึ     
สคารโว   อปฺปมาเท   อคารโว   ภวิสฺสตีติ   เนต  าน  วิชฺชติ  โย    
โส  ภนฺเต  ภิกฺขุ  สตฺถร ิ สคารโว  ธมเฺม  สคารโว  สงฺเฆ  สคารโว    
สิกฺขาย   สคารโว   สมาธิสฺมึ   สคารโว   อปฺปมาเทป  โส  สคารโว     
โส  วต  ภนฺเต  ภิกฺขุ  สตฺถริ  สคารโว ธมฺเม สคารโว สงฺเฆ สคารโว    
สิกฺขาย  สคารโว  สมาธิสฺมึ  สคารโว  อปฺปมาเท  สคารโว ปฏิสนฺถาเร    
อคารโว   ภวิสฺสตีติ   เนต   าน   วิชฺชติ   โย   โส  ภนฺเต  ภิกฺขุ             
สตฺถริ  สคารโว  ธมเฺม  สคารโว  สงฺเฆ  สคารโว  สิกฺขาย  สคารโว    
สมาธิสฺมึ  สคารโว  อปฺปมาเท  สคารโว  ปฏิสนฺถาเรป โส สคารโว ๑     
อิมสฺส    โข   อห   ภนฺเต   ภควตา   สงฺขิตฺเตน   ภาสิตสฺส   เอว    
วิตฺถาเรน   อตฺถ   อาชานามีติ   ฯ   สาธุ   สาธุ   สารีปุตฺต   สาธุ�              
โข    ตฺว   สารีปุตฺต   อิมสสฺ   มยา   สงฺขิตฺเตน   ภาสิตสฺส   เอว             
วิตฺถาเรน   อตฺถ   อาชานาสิ   โส   วต   สารีปุตฺต   ภิกฺขุ   สตฺถริ             
อคารโว   ธมเฺม   สคารโว   ภวิสฺสตีติ  เนต  าน  วิชชฺติ  โย  โส    
สารีปุตฺต   ภิกฺขุ   สตฺถริ   อคารโว   ธมเฺมป   โส  อคารโว  ฯเปฯ    
โส   วต   สารีปุตฺต  ภิกฺขุ  สตฺถร ิ อคารโว  ธมฺเม  อคารโว  สงฺเฆ    
อคารโว   สกิฺขาย  อคารโว  สมาธิสฺม ึ อคารโว  อปฺปมาเท  อคารโวส     
ปฏิสนฺถาเร   สคารโว   ภวิสฺสตีติ   เนต   าน   วิชชฺติ   โย   โส     
สารีปุตฺต   ภิกฺขุ   สตฺถริ  อคารโว  ธมเฺม  อคารโว  สงฺเฆ  อคารโว    
#๑ ม. สคารโวติ ฯ      
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สิกฺขาย  อคารโว  สมาธิสฺมึ  อคารโว  อปฺปมาเท อคารโว ปฏิสนฺถาเรป     
โส    อคารโว    โส    วต   สารีปุตฺต   ภิกฺขุ   สตฺถร ิ  สคารโว    
ธมฺเม   อคารโว   ภวิสฺสตีติ   เนต  าน  วิชชฺติ  โย  โส  สารีปุตฺต             
สตฺถริ   สคารโว   ธมฺเมป  โส  สคารโว  ฯเปฯ  โส  วต  สารีปุตฺต     
ภิกฺขุ   สตฺถร ิ  สคารโว   ธมฺเม  สคารโว  สงฺเฆ  สคารโว  สิกฺขาย     
สคารโว  สมาธิสฺมึ  สคารโว  อปฺปมาเท  สคารโว ปฏิสนฺถาเร อคารโว    
ภวิสฺสตีติ   เนต   าน   วิชฺชติ   โย   โส   สารีปุตฺต  ภิกฺขุ  สตฺถริ         
สคารโว  ธมเฺม  สคารโว  สงฺเฆ  สคารโว  สิกฺขาย สคารโว สมาธิสฺมึ     
สคารโว  อปปฺมาเท  สคารโว  ปฏิสนถฺาเรป  โส  สคารโว  ๑ อิมสฺส    
โข   สารีปุตฺต   มยา   สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส  เอว  วิตฺถาเรน  อตฺโถ    
ทฏพฺโพติ ฯ     
     [๖๘]   ภาวน   อนนุยุตฺตสฺส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  วิหรโต  กิ ฺจาป            
เอว   อิจฺฉา  อุปฺปชฺเชยฺย  อโห  วต  เม  อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺต    
วิมุจฺเจยฺยาติ   อถขฺวสฺส   เนว   อนุปาทาย   อาสเวหิ  จิตฺต  วิมุจฺจติ          
ต    กิสฺส    เหตุ    อภาวิตตฺตาติสฺส    วจนีย   กิสฺส   อภาวิตตฺตา            
จตุนฺน    สติปฏานาน   จตุนฺน   สมมฺปฺปธานาน   จตุนฺน   อิทธฺิปาทาน       
ป ฺจนฺน   อินฺทฺริยาน   ป ฺจนฺน   พลาน   สตฺตนฺน  โพชฺฌงฺคาน  อริยสฺส      
อฏงฺคิกสฺส    มคฺคสฺส    เสยฺยถาป    ภิกฺขเว    กุกกฺุฏิยา   อณฺฑานิ          
อฏ  วา  ทส  วา  ทฺวาทส  วา  ตานสฺส ุ กุกกฺุฏิยา น สมฺมาอธิสยิตานิ    
น    สมฺมาปริเสทิตานิ    น    สมฺมาปริภาวิตานิ    กิ ฺจาป    ตสฺสา    
#๑ ม. สคารโวติ ฯ      
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กุกฺกุฏิยา   เอว   อิจฺฉา   อุปฺปชฺเชยฺย   อโห  วต  เม  กุกฺกฏุโปตกา            
ปาทนขสิขาย   วา   มุขตุณฺฑเกน  วา  อณฺฑโกส  ปทาเลตฺวา  โสตฺถินา     
อภินิพฺพิชฺเฌยฺยุนฺติ   อถโข   อภพฺพาว   เต  กุกฺกฏุโปตกา  ปาทนขสิขาย            
วา   มุขตุณฺฑเกน   วา   อณฺฑโกส  ปทาเลตฺวา  โสตฺถินา  อภินิพฺพิชฺฌิตุ           
ต    กิสฺส    เหตุ    ตถาหมูนิ   ๑   ภิกขฺเว   กุกฺกฏุิยา   อณฺฑานิ            
น    สมฺมาอธิสยิตานิ    น   สมฺมาปริเสทิตานิ   น   สมฺมาปริภาวิตานิ    
เอวเมว   โข  ภิกฺขเว  ภาวน  อนนุยุตฺตสฺส  ภิกฺขุโน  วิหรโต  กิ ฺจาป            
เอว   อิจฺฉา  อุปฺปชฺเชยฺย  อโห  วต  เม  อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺต    
วิมุจฺเจยฺยาติ   อถขฺวสฺส   เนว   อนุปาทาย   อาสเวหิ  จิตฺต  วิมุจฺจติ          
ต   กิสฺส   เหตุ   อภาวิตตฺตาติสฺส   วจนีย  กิสฺส  อภาวิตตฺตา  จตุนฺน         
สติปฏานาน   จตุนฺน   สมฺมปฺปธานาน   จตุนฺน   อิทฺธิปาทาน   ป ฺจนฺน       
อินฺทฺริยาน   ป ฺจนฺน  พลาน  สตฺตนฺน  โพชฺฌงฺคาน  อริยสฺส  อฏงฺคิกสฺส     
มคฺคสฺส  ฯ  ภาวน  อนุยุตฺตสฺส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน วิหรโต กิ ฺจาป น เอว         
อิจฺฉา   อุปฺปชฺเชยฺย   อโห   วต   เม   อนุปาทาย   อาสเวหิ  จิตฺต     
วิมุจฺเจยฺยาติ   อถขฺวสฺส  อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺต  วิมุจฺจติ  ต  กิสฺส       
เหตุ   ภาวิตตฺตาติสฺส   วจนีย   กิสฺส  ภาวิตตฺตา  จตุนฺน  สติปฏานาน         
จตุนฺน    สมมฺปฺปธานาน    จตุนฺน   อิทฺธิปาทาน   ป ฺจนฺน   อินฺทฺริยาน     
ป ฺจนฺน   พลาน   สตฺตนฺน   โพชฺฌงฺคาน  อริยสฺส  อฏงฺคิกสฺส  มคฺคสฺส        
เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   กุกฺกฏุิยา  อณฺฑานิ  อฏ  วา  ทส  วา  ทฺวาทส    
วา  ตานสฺสุ  กุกฺกุฏิยา สมมฺาอธิสยิตานิ สมฺมาปริเสทิตานิ สมฺมาปริภาวิตานิ        
#๑ ตถา หิ ฯ เอวมุปริป ฯ          
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กิ ฺจาป    ตสฺสา    กุกฺกฏุิยา    น    เอว    อิจฺฉา    อุปฺปชฺเชยฺย           
อโห   วต   เม   กุกฺกฏุโปตกา   ปาทนขสิขาย  วา  มุขตุณฺฑเกน  วา     
อณฺฑโกส   ปทาเลตฺวา   โสตฺถินา   อภินิพฺพิชฺเฌยฺยุนฺติ   อถโข  ภพฺพาว           
เต   กุกฺกฏุโปตกา   ปาทนขสิขาย   วา   มุขตุณฺฑเกน   วา  อณฺฑโกส     
ปทาเลตฺวา    โสตฺถินา    อภินิพฺพิชฺฌิตุ   ต   กิสฺส   เหตุ   ตถาหมูนิ          
ภิกฺขเว    กุกกฺุฏิยา    อณฺฑานิ    สมฺมาอธิสยิตานิ    สมฺมาปริเสทิตานิ          
สมฺมาปริภาวิตานิ   เอวเมว   โข  ภิกฺขเว  ภาวน  อนยุุตฺตสฺส  ภิกขฺุโน            
วิหรโต  กิ ฺจาป  น  เอว  อิจฺฉา  อุปฺปชฺเชยฺย  อโห วต เม อนุปาทาย    
อาสเวหิ   จิตฺต   วิมุจฺเจยฺยาติ   อถขฺวสฺส  อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺต          
วิมุจฺจติ   ต   กิสฺส   เหตุ   ภาวิตตฺตาติสฺส   วจนีย  กสิฺส  ภาวิตตฺตา        
จตุนฺน   สติปฏานาน  ฯเปฯ  อริยสสฺ  อฏงฺคิกสฺส  มคฺคสฺส  เสยฺยถาป          
ภิกฺขเว    ผลภณฺฑสฺส    วา    ผลภณฺฑนฺเตวาสิสฺส    วา   ทิสฺสนเฺตว     
วาสิชเฏ   องฺคุลิปทานิ  ทสิฺสติ  องฺคุฏปท  โน  จ  ขฺวสฺส  เอว  าณ          
โหติ  เอตฺตก  วา  เม  อชชฺ  ตสฺส  วาสิชฏสฺส  ขีณ  เอตฺตก วา หีโย    
เอตฺตก  วา  ปเรติ  อถขฺวสฺส  ขีเณ  ขีณนฺเตฺวว  าณ  โหติ  เอวเมว     
โข   ภิกฺขเว   ภาวน   อนุยตฺุตสฺส   ภิกฺขุโน   วิหรโต   กิ ฺจาป   น            
เอว   าณ   โหติ   เอตฺตก  วา  เม  อชฺช  อาสวาน  ขีณ  เอตฺตก     
วา   หีโย   เอตฺตก   วา   ปเรติ  อถขฺวสฺส  ขีเณ  ขีณนฺเตฺวว  าณ     
โหติ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   สามุทฺทิกาย   นาวาย  เวตฺตพนฺธนพทฺธาย     
ฉมฺมาสานิ    อุทเก    ปริยาทาย    เหมนฺติเกน    ถเล   อุกฺขิตฺตาย     
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วาตาตปวาตาตปปเรตานิ  พนฺธนานิ ตานิ ปาวุสฺสเกน เมเฆน อภิปฺปวุฏานิ     
อปฺปกสิเรเนว  ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ  ๑  ปติูกานิ  ภวนฺติ เอวเมว โข ภิกฺขเว           
ภาวน    อนุยตฺุตสฺส   ภิกฺขุโน   วิหรโต   อปฺปกสิเรเนว   ส ฺโชนานิ             
ปฏิปฺปสฺสมภฺนฺตีติ [๒] ฯ        
     [๖๙]  เอก  สมย  ภควา โกสเลสุ จาริก จรติ มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน    
สทฺธึ    อทฺทสา    โข    ภควา    อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน    อ ฺตรสฺมึ    
ปเทเส   มหนฺต   อคฺคิกฺขนฺธ   อาทิตฺต   สมฺปชชฺลิต   ส ฺโชติภูต   ๓         
ทิสฺวา   มคฺคา   โอกกฺมฺม   อ ฺตรสฺมึ   รุกฺขมูเล   ป ฺตฺเต  อาสเน             
นิสีทิ   นิสชชฺ   โข   ภควา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   ปสสฺถ  โน  ตุเมฺห             
ภิกฺขเว   อมุ  มหนฺต  อคฺคิกฺขนฺธ  อาทิตฺต  สมฺปชฺชลิต  ส ฺโชติภูตนฺติ  ฯ    
เอว   ภนฺเต   ฯ   ต   กึ   ม ฺถ  ภิกฺขเว  กตม  นุ  โข  วร  ย     
อมุ  มหนฺต  อคฺคิกฺขนฺธ  อาทิตฺต  สมฺปชฺชลิต  ส ฺโชติภูต  อาลงฺิคิตฺวา ๔   
อุปนิสีเทยฺย  วา  อุปนิปชฺเชยฺย  วา  ย  วา ขตฺติยก ฺ วา พฺราหฺมณก ฺ         
วา    คหปติก ฺ    วา   มทุุตลูนหตฺถปาท   อาลิงฺคิตฺวา   อุปนิสีเทยฺย          
วา   อุปนิปชเฺชยฺย   วาติ   ฯ   เอตเทว  ภนฺเต  วร  ย  ขตฺติยก ฺ    
วา   พฺราหฺมณก ฺ   วา  คหปติก ฺ  วา  มุทุตลนูหตฺถปาท  อาลิงฺคิตฺวา          
อุปนิสีเทยฺย   วา   อุปนิปชฺเชยฺย   วา   ทุกฺขเ ฺหต   ภนฺเต   ย  อมุ           
มหนฺต    อคฺคิกฺขนฺธ    อาทิตฺต   สมฺปชฺชลิต   ส ฺโชติภูต   อาลงฺิคิตฺวา    
อุปนิสีเทยฺย  วา อุปนิปชฺเชยฺย วาติ ฯ อาโรจยามิ โว ภิกฺขเว ปฏิเวทยามิ            
#๑ ม. ปริหายนฺติ ฯ   ๒ ม. ปูติกานิ ภวนฺตีติ ฯ   ๓ ม. สโชติภูต ฯ เอวมุปริป ฯ    
#๔ ม. อาลิงฺเคตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ     
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โว   ภิกฺขเว   ยถา   เอตเทว   ตสฺส   วร   ทุสฺสีลสฺส  ปาปธมฺมสฺส    
อสุจิสงฺกสฺสรสมาจารสฺส         ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺตสฺส         อสฺสมณสฺส             
สมณปฏิ ฺสฺส     อพฺรหฺมจาริสฺส     พฺรหฺมจาริปฏิ ฺสฺส     อนฺโตปูติสฺส         
อวสฺสุตสฺส    กสมฺพุชาตสฺส    ย   อมุ   มหนฺต   อคฺคิกฺขนฺธ   อาทิตฺต        
สมฺปชฺชลิต   ส ฺโชติภูต   อาลิงฺคิตฺวา   อุปนิสีเทยฺย   วา  อุปนิปชฺเชยฺย      
วา    ต   กิสสฺ   เหตุ   ตโตนิทาน ฺหิ   โส   ภิกฺขเว   มรณ   วา    
นิคจฺเฉยฺย   มรณมตฺต   วา  ทุกฺข  นเตฺวว  ตปฺปจฺจยา  กายสฺส  เภทา    
ปรมฺมรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปชเฺชยฺย  ย ฺจ  โข            
โส  ภิกฺขเว  ทุสฺสีโล  ปาปธมฺโม อสุจิสงฺกสฺสรสมาจาโร ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโต           
อสฺสมโณ       สมณปฏิ ฺโ       อพฺรหฺมจารี       พฺรหฺมจาริปฏิ ฺโ     
อนฺโตปูติ   อวสฺสุโต   กสมฺพุชาโต   ขตฺติยก ฺ  วา  พฺราหฺมณก ฺ  วา           
คหปติก ฺ  วา  มุทุตลูนหตฺถปาท  อาลิงฺคิตฺวา  อุปนิสีทติ  วา  อุปนิปชฺชติ      
วา    ต ฺหิ    ตสฺส    ภิกฺขเว   โหติ   ทฆีรตฺต   อหิตาย   ทุกฺขาย    
กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชชฺติ  ฯ            
ต   ก ึ  ม ฺถ   ภิกฺขเว   กตม   น ุ  โข   วร  ย  พลวา  ปุริโส     
ทฬฺหาย  วาลรชฺชยุา  อุโภ  ชงฺฆา  เวเตฺวา  ฆเสยฺย สา ฉวึ ฉินฺเทยฺย    
ฉวึ  เฉตฺวา  จมฺม  ฉินฺเทยฺย  จมฺม  เฉตฺวา  มส  ฉินฺเทยฺย มส เฉตฺวา        
นฺหารุ  ฉินฺเทยฺย  นฺหารุ  เฉตฺวา  อฏ ึ  ฉินฺเทยฺย อฏ ึ เฉตฺวา อฏ ิมิ ฺช     
อาหจฺจ   ติฏเยฺย  ย  วา  ขตฺติยมหาสาลาน  วา  พฺราหฺมณมหาสาลาน     
วา     คหปติมหาสาลาน     วา     อภิวาทน    สาทิเยยฺยาติ    ฯ      
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เอตเทว   ภนฺเต   วร  ย  ขตฺติยมหาสาลาน  วา  พฺราหฺมณมหาสาลาน     
วา   คหปติมหาสาลาน   วา   อภิวาทน  สาทิเยยฺย  ทุกฺขเ ฺหต  ภนฺเต     
ย  พลวา  ปุรโิส  ทฬฺหาย  วาลรชชฺุยา  อุโภ  ชงฺฆา เวเตฺวา ฆเสยฺย     
สา   ฉวึ   ฉินเฺทยฺย   ฯเปฯ   อฏ ิมิ ฺช   อาหจฺจ   ติฏเยฺยาติ   ฯ            
อาโรจยามิ  โว  ภิกฺขเว  ปฏิเวทยามิ  โว  ภิกฺขเว ยถา เอตเทว ตสฺส    
วร   ทุสฺสีลสสฺ   ฯเปฯ   กสมฺพุชาตสฺส   ย   พลวา   ปุริโส  ทฬฺหาย    
วาลรชฺชุยา  อุโภ  ชงฺฆา  เวเตฺวา  ฆเสยฺย  สา  ฉวึ ฉินฺเทยฺย ฯเปฯ     
อฏ ิมิ ฺช    อาหจฺจ    ติฏเยฺย    ต    กสิสฺ   เหตุ   ตโตนิทาน ฺหิ          
โส   ภิกฺขเว   มรณ   วา   นิคจฺเฉยฺย  มรณมตฺต  วา  ทุกฺข  นเตฺวว    
ตปฺปจฺจยา   กายสฺส   เภทา  ปรมฺมรณา  อปาย  ทคฺุคตึ  วินิปาต  นิรย             
อุปปชฺเชยฺย   ย ฺจ   โข   โส   ภิกฺขเว  ทุสฺสีโล  ฯเปฯ  กสมฺพุชาโต     
ขตฺติยมหาสาลาน   วา  พฺราหฺมณมหาสาลาน  วา  คหปติมหาสาลาน  วา    
อภิวาทน   สาทิยติ   ต ฺหิ   ตสฺส   ภิกขฺเว   โหติ   ทีฆรตฺต  อหิตาย            
ทุกฺขาย   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย             
อุปปชฺชติ   ฯ   ต   กึ   ม ฺถ   ภิกฺขเว   กตม   น ุ  โข  วร  ย    
พลวา   ปรุิโส  ติณฺหาย  สตฺติยา  เตลโธตาย  ปจฺโจรสฺมึ  ปหเรยฺย  ย     
วา   ขตฺติยมหาสาลาน  วา  พฺราหฺมณมหาสาลาน  วา  คหปติมหาสาลาน    
วา  อ ฺชลิกมฺม  สาทิเยยฺยาติ  ฯ เอตเทว ภนฺเต วร ย ขตฺติยมหาสาลาน             
วา      พฺราหฺมณมหาสาลาน      วา      คหปติมหาสาลาน     วา     
อ ฺชลิกมฺม   สาทิเยยฺย   ทุกฺขเ ฺหต  ภนฺเต  ย  พลวา  ปุริโส  ติณฺหาย           
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สตฺติยา  เตลโธตาย  ปจฺโจรสฺมึ  ปหเรยฺยาติ  ฯ อาโรจยามิ โว ภิกฺขเว    
ปฏิเวทยามิ   โว   ภิกฺขเว   ยถา   เอตเทว   ตสฺส   วร  ทุสฺสลีสฺสา     
ฯเปฯ   กสมฺพุชาตสฺส  ย  พลวา  ปรุิโส  ติณฺหาย  สตฺติยา  เตลโธตาย    
ปจฺโจรสฺมึ      ปหเรยฺย     ต     กิสฺส     เหตุ     ตโตนิทาน ฺหิ     
โส   ภิกฺขเว   มรณ   วา   นิคจฺเฉยฺย  มรณมตฺต  วา  ทุกฺข  นเตฺวว    
ตปฺปจฺจยา   กายสฺส   เภทา  ปรมฺมรณา  อปาย  ทคฺุคตึ  วินิปาต  นิรย             
อุปปชฺเชยฺย   ย ฺจ   โข   โส   ภิกฺขเว  ทุสฺสีโล  ฯเปฯ  กสมฺพุชาโต     
ขตฺติยมหาสาลาน   วา  พฺราหฺมณมหาสาลาน  วา  คหปติมหาสาลาน  วา    
อ ฺชลิกมฺม   สาทิยติ   ต ฺหิ   ตสฺส   ภิกฺขเว   โหติ  ทีฆรตฺต  อหิตาย          
ทุกฺขาย   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย             
อุปปชฺชติ   ฯ   ต   กึ   ม ฺถ   ภิกฺขเว   กตม   น ุ  โข  วร  ย    
พลวา  ปุริโส  ตตฺเตน  อโยปฏเฏน อาทิตฺเตน สมฺปชฺชลิเตน ส ฺโชติภูเตน    
กาย  สมฺปลิเวเยฺย  ย  วา  ขตฺติยมหาสาลาน  วา พฺราหฺมณมหาสาลาน     
วา   คหปติมหาสาลาน   วา   สทฺธาเทยฺย   จีวร   ปริภุ ฺเชยฺยาติ  ฯ    
เอตเทว   ภนฺเต   วร  ย  ขตฺติยมหาสาลาน  วา  พฺราหฺมณมหาสาลาน     
วา    คหปติมหาสาลาน    วา    สทฺธาเทยฺย    จีวร    ปริภุ ฺเชยฺย     
ทุกฺขเ ฺหต   ภนฺเต  ย  พลวา  ปุริโส  ตตฺเตน  อโยปฏเฏน  อาทิตฺเตน    
สมฺปชฺชลิเตน  ส ฺโชติภูเตน  กาย  สมฺปลิเวเยฺยาติ  ฯ  อาโรจยามิ โว    
ภิกฺขเว   ปฏิเวทยามิ   โว   ภิกฺขเว   ยถา   เอตเทว   ตสฺส   วร    
ทุสฺสีลสฺส  ฯเปฯ  กสมฺพุชาตสฺส  ย  พลวา  ปุริโส  ตตฺเตน  อโยปฏเฏน     
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อาทิตฺเตน    สมฺปชฺชลิเตน   ส ฺโชติภูเตน   กาย   สมฺปลิเวเยฺย   ต             
กิสฺส   เหตุ   ตโตนิทาน ฺหิ   โส   ภิกขฺเว   มรณ   วา   นิคจฺเฉยฺย    
มรณมตฺต  วา  ทุกฺข  น  เตฺวว  ตปฺปจฺจยา  กายสฺส  เภทา  ปรมมฺรณา    
อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย  อุปปชฺเชยฺย  ย ฺจ  โข  โส  ภิกฺขเว           
ทุสฺสีโล  ฯเปฯ  กสมฺพุชาโต  ขตฺติยมหาสาลาน  วา  พฺราหฺมณมหาสาลาน     
วา    คหปติมหาสาลาน   วา   สทฺธาเทยฺย   จีวร   ปริภุ ฺชติ   ต ฺหิ             
ตสฺส  ภิกฺขเว  โหติ  ทีฆรตฺต  อหิตาย  ทุกฺขาย กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา    
อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย  อุปปชชฺติ  ฯ  ต  ก ึ ม ฺถ  ภิกฺขเว         
กตม  นุ  โข  วร  ย  พลวา  ปุริโส ตตฺเตน อโยสงฺกุนา อาทิตฺเตน ๑     
สมฺปชฺชลิเตน  ส ฺโชติภูเตน  ๑  มุข  วิวริตฺวา  ตตฺต  โลหคุล  อาทิตฺต        
สมฺปชฺชลิต   ส ฺโชติภูต   มุเข  ปกฺขิเปยฺย  ต  ตสฺส  โอฏมฺป  ทเหยฺย        
มุขมฺป   ทเหยฺย   ชิวฺหมฺป   ทเหยฺย  กณฺมฺป  ทเหยฺย  อุรมฺป  ทเหยฺย         
อนฺตมฺป  อนฺตคุณมฺป  อาทาย อโธภาคา นิกฺขเมยฺย ย วา ขตฺติยมหาสาลาน            
วา      พฺราหฺมณมหาสาลาน      วา      คหปติมหาสาลาน     วา     
สทฺธาเทยฺย   ปณฺฑปาต   ปริภุ ฺเชยฺยาติ   ฯ  เอตเทว  ภนฺเต  วร  ย            
ขตฺติยมหาสาลาน   วา  พฺราหฺมณมหาสาลาน  วา  คหปติมหาสาลาน  วา    
สทฺธาเทยฺย   ปณฺฑปาต   ปริภุ ฺเชยฺย   ทุกฺขเ ฺหต   ภนฺเต   ย  พลวา          
ปุริโส   ตตฺเตน   อโยสงฺกุนา   อาทิตฺเตน  สมฺปชชฺลิเตน  ส ฺโชติภูเตน             
มุข    วิวริตฺวา    ตตฺต   โลหคุล   อาทิตฺต   สมฺปชฺชลติ   ส ฺโชติภูต      
มุเข   ปกฺขิเปยฺย   ต   ตสฺส   โอฏมฺป   ทเหยฺย   มุขมฺป   ทเหยฺย            
#๑ ม. อิเม ตโย ปาา นตฺถิ ฯ เอวมุปริป ฯ      
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ชิวฺหมฺป  ทเหยฺย  กณฺมปฺ  ทเหยฺย  อุรมฺป  ทเทยฺย  อนฺตมฺป  อนฺตคุณมฺป      
อาทาย   อโธภาคา   นิกฺขเมยฺยาติ   ฯ   อาโรจยามิ   โว   ภิกฺขเว     
ปฏิเวทยามิ   โว   ภิกฺขเว   ยถา   เอตเทว   ตสฺส   วร  ทุสฺสลีสฺส    
ฯเปฯ  กสมพฺุชาตสฺส  ย  พลวา  ปรุิโส  ตตฺเตน  อโยสงฺกุนา อาทิตฺเตน     
สมฺปชฺชลิเตน   ส ฺโชติภูเตน   มุข   วิวริตฺวา   ตตฺต  โลหคุล  อาทิตฺต        
สมฺปชฺชลิต   ส ฺโชติภูต   มุเข  ปกฺขิเปยฺย  ต  ตสฺส  โอฏมฺป  ทเหยฺย        
มุขมฺป   ทเหยฺย   ชิวฺหมฺป   ทเหยฺย  กณฺมฺป  ทเหยฺย  อุรมฺป  ทเหยฺย         
อนฺตมฺป    อนฺตคุณมฺป    อาทาย   อโธภาคา   นิกฺขเมยฺย   ต   กิสสฺ             
เหตุ   ตโตนทิาน ฺหิ   โส   ภิกฺขเว   มรณ  วา  นคิจฺเฉยฺย  มรณมตฺต    
วา    ทกฺุข    นเตฺวว    ตปปฺจฺจยา    กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา    
อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย  อุปปชฺเชยฺย  ย ฺจ  โข  โส  ภิกฺขเว           
ทุสฺสีโล  ฯเปฯ  กสมฺพุชาโต  ขตฺติยมหาสาลาน  วา  พฺราหฺมณมหาสาลาน     
วา   คหปติมหาสาลาน   วา   สทฺธาเทยฺย   ปณฺฑปาต  ปริภุ ฺชติ  ต ฺหิ            
ตสฺส  ภิกฺขเว  โหติ  ทีฆรตฺต  อหิตาย  ทุกฺขาย กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา    
อปาย    ทุคฺคตึ    วินิปาต   นิรย   อุปปชฺชติ   ฯ   ต   กึ   ม ฺถ           
ภิกฺขเว   กตม   นุ  โข  วร  ย  พลวา  ปุริโส  สีเส  วา  คเหตฺวา    
ขนฺเธ  วา  คเหตฺวา  ตตฺต  อโยม ฺจ วา อโยป วา อาทิตฺต สมฺปชฺชลิต           
ส ฺโชติภูต    อภินิสีทาเปยฺย    วา   อภินิปชฺชาเปยฺย   วา   ย   วา             
ขตฺติยมหาสาลาน   วา  พฺราหฺมณมหาสาลาน  วา  คหปติมหาสาลาน  วา    
สทฺธาเทยฺย   ม ฺจป   ปริภุ ฺเชยฺยาติ   ฯ   เอตเทว  ภนฺเต  วร  ย             
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ขตฺติยมหาสาลาน   วา  พฺราหฺมณมหาสาลาน  วา  คหปติมหาสาลาน  วา    
สทฺธาเทยฺย   ม ฺจป   ปริภุ ฺเชยฺย   ทุกฺขเ ฺหต   ภนฺเต   ย   พลวา          
ปุริโส  สีเส  วา  คเหตฺวา  ขนฺเธ  วา  คเหตฺวา  ตตฺต  อโยม ฺจ วา    
อโยป   วา   อาทิตฺต   สมฺปชฺชลิต   ส ฺโชติภูต   อภินิสีทาเปยฺย  วา         
อภินิปชฺชาเปยฺย   วาติ  ฯ  อาโรจยามิ  โว  ภิกฺขเว  ปฏิเวทยามิ  โว    
ภิกฺขเว   ยถา   เอตเทว   ตสฺส  วร  ทุสสฺีลสฺส  ฯเปฯ  กสมฺพุชาตสฺส     
ย  พลวา  ปุรโิส  สีเส  วา คเหตฺวา ขนฺเธ วา คเหตฺวา ตตฺต อโยม ฺจ     
วา   อโยป   วา   อาทิตฺต   สมฺปชฺชลิต   ส ฺโชติภูต  อภินิสีทาเปยฺย         
วา    อภินิปชฺชาเปยฺย   วา   ต   กิสฺส   เหตุ   ตโตนทิาน ฺหิ   โส     
ภิกฺขเว  มรณ  วา  นิคจฺเฉยฺย  มรณมตฺต  วา  ทุกฺข น เตฺวว ตปฺปจฺจยา            
กายสฺส   เภทา  ปรมฺมรณา  อปาย  ทคฺุคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชฺเชยฺย            
ย ฺจ  โข  โส  ภิกขฺเว  ทุสสฺีโล  ฯเปฯ  กสมฺพุชาโต  ขตฺติยมหาสาลาน     
วา  พฺราหฺมณมหาสาลาน  วา  คหปติมหาสาลาน  วา สทฺธาเทยฺย ม ฺจป     
ปริภุ ฺชติ   ต ฺหิ   ตสฺส   ภิกฺขเว   โหติ   ทีฆรตฺต   อหิตาย  ทุกขฺาย          
กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชชฺติ  ฯ            
ต   ก ึ  ม ฺถ   ภิกฺขเว   กตม   น ุ  โข   วร  ย  พลวา  ปุริโส     
อุทฺธปาท  อโธสิร  คเหตฺวา  ตตฺตาย  โลหกุมฺภิยา  ปกฺขิเปยฺย อาทิตฺตาย          
สมฺปชฺชลิตาย   ส ฺโชติภูตาย  โส  ตตฺถ  เผณุทฺเทหก  ปจฺจมาโน  สกิมฺป            
อุทฺธ   คจฺเฉยฺย   สกิมฺป   อโธ  คจฺเฉยฺย  สกิมฺป  ติริย  คจฺเฉยฺย  ย       
วา   ขตฺติยมหาสาลาน  วา  พฺราหฺมณมหาสาลาน  วา  คหปติมหาสาลาน     
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วา   สทฺธาเทยฺย  วิหาร  ปริภุ ฺเชยฺยาติ  ฯ  เอตเทว  ภนฺเต  วร  ย             
ขตฺติยมหาสาลาน   วา  พฺราหฺมณมหาสาลาน  วา  คหปติมหาสาลาน  วา    
สทฺธาเทยฺย    วิหาร   ปริภุ ฺเชยฺย   ทกุขฺเ ฺหต   ภนฺเต   ย   พลวา           
ปุริโส   อุทฺธปาท   อโธสริ  คเหตฺวา  ตตฺตาย  โลหกุมฺภิยา  ปกขิฺเปยฺย          
อาทิตฺตาย    สมฺปชฺชลิตาย    ส ฺโชติภูตาย   โส   ตตฺถ   เผณุทฺเทหก    
ปจฺจมาโน  สกิมฺป  อุทฺธ  คจฺเฉยฺย  สกิมฺป  อโธ  คจฺเฉยฺย  สกมิฺป ติริย      
คจฺเฉยฺยาติ  ฯ  อาโรจยามิ  โว  ภิกฺขเว  ปฏิเวทยามิ โว ภิกฺขเว ยถา    
เอตเทว   ตสฺส   วร   ทุสสฺีลสฺส   ฯเปฯ   กสมฺพุชาตสฺส   ย  พลวา    
ปุริโส   อุทฺธปาท   อโธสริ  คเหตฺวา  ตตฺตาย  โลหกุมฺภิยา  ปกขิฺเปยฺย          
อาทิตฺตาย    สมฺปชฺชลิตาย    ส ฺโชติภูตาย   โส   ตตฺถ   เผณุทฺเทหก    
ปจฺจมาโน  สกิมฺป  อุทฺธ  คจฺเฉยฺย  สกิมฺป  อโธ  คจฺเฉยฺย  สกมิฺป ติริย      
คจฺเฉยฺย    ต    กิสฺส   เหตุ   ตโตนิทาน ฺหิ   โส   ภิกฺขเว   มรณ    
วา   นิคจฺเฉยฺย   มรณมตฺต  วา  ทกฺุข  น  เตฺวว  ตปฺปจฺจยา  กายสฺส    
เภทา   ปรมฺมรณา   อปาย   ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชฺเชยฺย  ย ฺจ            
โข   โส  ภิกขฺเว  ทุสฺสีโล  ฯเปฯ  กสมพฺุชาโต  ขตฺติยมหาสาลาน  วา    
พฺราหฺมณมหาสาลาน   วา   คหปติมหาสาลาน   วา  สทฺธาเทยฺย  วิหาร    
ปริภุ ฺชติ   ต ฺหิ   ตสฺส   ภิกฺขเว   โหติ   ทีฆรตฺต   อหิตาย  ทุกขฺาย          
กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชฺชติ            
ตสฺมาติห    ภิกฺขเว    เอว    สิกฺขิตพฺพ   เยส ฺจ   มย   ปริภุ ฺชาม           
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาราน  ๑  เตส  เต  การา    
#๑ ม. -ปริกขฺาร ฯ      
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มหปฺผลา   ภวิสฺสนฺติ   มหานิสสา   อมฺหาก ฺเจวาย   ปพฺพชฺชา  อว ฺฌา             
ภวิสฺสติ   สผลา   สอุทฺรยาติ  เอว ฺหิ  โว  ภิกฺขเว  สิกฺขิตพฺพ  อตฺตตฺถ        
วา   ภิกฺขเว   สมฺปสฺสมาเนน  อลเมว  อปฺปมาเทน  สมฺปาเทตุ  ปรตฺถ     
วา   ภิกฺขเว  สมฺปสฺสมาเนน  อลเมว  อปฺปมาเทน  สมฺปาเทตุ  อุภยตฺถ    
วา   ภิกฺขเว   สมฺปสฺสมาเนน   อลเมว  อปฺปมาเทน  สมฺปาเทตุนฺติ  ฯ     
อิทมโวจ    ภควา    อิมสฺมิ ฺจ    ปน    เวยฺยากรณสฺมึ    ภ ฺมาเน     
สฏ ิมตฺตาน    ภิกฺขูน    อุณฺห   โลหิต   มุขโต   อุคฺค ฺฉิ   สฏ ิมตฺตา     
ภิกฺขู    สิกฺข    ปจฺจกฺขาย   หีนายาวตฺตึสุ   ทุกฺกร   ภควา   สุทุกฺกร       
ภควาติ    ฯ   สฏ ิมตฺตาน   ภิกฺขูน   อนปุาทาย   อาสเวหิ   จิตฺตานิ            
วิมุจฺจึสูติ ฯ     
     [๗๐]  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  สุเนตฺโต  นาม  สตฺถา  อโหสิ ติตฺถกโร    
กาเมสุ   วีตราโค   สุเนตฺตสฺส   โข  ปน  ภิกฺขเว  สตฺถุโน  อเนกานิ    
สาวกสตานิ   อเหสุ   สุเนตฺโต   สตฺถา  สาวกาน  พฺรหฺมโลกสหพฺยตาย     
ธมฺม   เทเสติ   ๑   เย   โข  [๒]  ภิกฺขเว  สุเนตฺตสฺส  สตฺถุโน    
พฺรหฺมโลกสหพฺยตาย  ธมฺม  เทเสนฺตสฺส  จิตฺตานิ  นปฺปสาเทสุ เต กายสฺส             
เภทา   ปรมฺมรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปชชฺึสุ  เย            
โข   ปน   ภิกฺขเว   สุเนตฺตสฺส   สตฺถโุน   พฺรหฺมโลกสหพฺยตาย  ธมฺม    
เทเสนฺตสฺส   จิตฺตานิ   ปสาเทสุ   เต   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา    
สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชึส ุ  ฯ  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  มูคปกฺโข  นาม         
สตฺถา  อโหสิ  ฯเปฯ  อรเนมิ  นาม  สตฺถา  อโหสิ  กุทฺทาโล ๓  นาม     
#๑ ม. เทเสสิ ฯ   ๒ ม. ปน ฯ   ๓ ม. กทฺุทาลโก ฯ             



สุตฺต องฺ. (๔):สตฺตก-อฏก-นวกนิปาตา - หนาท่ี 138 

สตฺถา  อโหสิ  หตฺถิปาโล  นาม  สตฺถา  อโหส ิ โชติปาโล  นาม สตฺถา    
อโหสิ   อรโก   นาม  สตฺถา  อโหส ิ ติตฺถกโร  กาเมสุ  วีตราโค  ฯ     
อรกสฺส   โข   ปน   ภิกฺขเว   สตฺถุโน  อเนกานิ  สาวกสตานิ  อเหสุ    
อรโก  นาม  สตฺถา  สาวกาน  พฺรหฺมโลกสหพฺยตาย ธมฺม เทเสติ ๑ เย    
โข   ภิกฺขเว  อรกสฺส  สตฺถุโน  พฺรหฺมโลกสหพฺยตาย  ธมฺม  เทเสนฺตสฺส    
จิตฺตานิ    นปฺปสาเทสุ    เต   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   อปาย�      
ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปชฺชึส ุ  เย   โข  ปน  ภิกฺขเว  อรกสสฺ           
สตฺถุโน   พฺรหฺมโลกสหพฺยตาย   ธมฺม   เทเสนฺตสฺส   จิตฺตานิ  ปสาเทสุ             
เต   กายสฺส   เภทา  ปรมมฺรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชฺชึสุ  ฯ  ต    
กึ   ม ฺถ   ภิกฺขเว   โย   อิเม  สตฺต  สตฺถาเร  ติตฺถกเร  กาเมสุ    
วีตราเค   อเนกสตปริวาเร  สสาวกสงฺเฆ  ทุฏจิตฺโต  ๒  อกโฺกเสยฺย     
ปริภาเสยฺย  พหุ  โส  อปุ ฺ  ปสเวยฺยาติ  ฯ เอว ภนฺเต ฯ โย ภิกฺขเว    
อิเม   สตฺต   สตฺถาเร  ติตฺถกเร  กาเมสุ  วีตราเค  อเนกสตปริวาเร    
สสาวกสงฺเฆ  ทฏุจิตฺโต  ๒  อกโฺกเสยฺย  ปริภาเสยฺย  พหุ  โส อปุ ฺ             
ปสเวยฺย  โย  เอก  ทฏิ ิสมฺปนฺน ปุคฺคล ทุฏจิตฺโต ๒ อกฺโกสติ ปริภาสติ       
อย   ตโต   พหุตร   อปุ ฺ   ปสวติ   ต  กิสฺส  เหตุ  นาห  ภิกฺขเว            
อิโต   พหิทฺธา   เอวรูป  ขนฺตึ  วทามิ  ยถาม  สพฺรหฺมจารีสุ  ตสฺมาติห           
ภิกฺขเว   เอว   สิกฺขิตพฺพ   นเตฺวว  อมฺห  ๓   สพฺรหฺมจารีสุ  จิตฺตานิ        
ปทุฏานิ ภวิสฺสนฺตีติ เอว ฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ     
     [๗๑]   ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  อรโก  นาม  สตฺถา  อโหสิ  ติตฺถกโร    
#๑ ม. เทเสสิ ฯ   ๒ ม. ปทุฏจิตฺโต ฯ   ๓ ม. น โน ฯ        
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กาเมสุ   วีตราโค   อรกสฺส   โข   ปน   ภิกฺขเว  สตฺถุโน  อเนกานิ    
สาวกสตานิ   อเหสุ   อรโก   สตฺถา   สาวกาน  เอว  ธมฺม  เทเสติ    
อปฺปก   พฺราหฺมณ   ชีวิต   มนุสฺสาน  ปริตฺต  ลหุก  พหุทุกฺข  พหูปายาส     
มนฺตาย   ๑   โผฏพฺพ   กตฺตพฺพ   กุสล   จริตพฺพ  พฺรหฺมจริย  นตฺถิ'       
ชาตสฺส   อมรณ   เสยฺยถาป   พฺราหฺมณ   ติณคฺเค  อุสฺสาวพินฺทุ  สุริเย           
อุคฺคจฺฉนฺเต   ขิปฺปเยว   ปฏิวิคจฺฉติ   น   จิรฏ ิติก   โหติ   เอวเมว         
โข   พฺราหฺมณ   อุสฺสาวพินฺทูปม  ชีวิต  มนุสฺสาน  ปริตฺต  ลหุก  พหุทุกฺข   
พหูปายาส   มนฺตาย   โผฏพฺพ   กตฺตพฺพ   กุสล   จริตพฺพ  พฺรหฺมจริย        
นตฺถิ   ชาตสฺส   อมรณ   เสยฺยถาป   พฺราหฺมณ   ถุลลฺผุสิตเก   เทเว    
วสฺสนฺเต    อุทกพุพฺพุล   ขิปฺปเยว   ปฏิวิคจฺฉติ   น   จิรฏ ิติก   โหติ      
เอวเมว   โข   พฺราหฺมณ  อุทกพุพฺพุลูปม  ชีวิต  มนุสฺสาน  ปรตฺิต  ลหุก       
พหุทุกฺข    พหูปายาส   มนฺตาย   โผฏพฺพ   กตฺตพฺพ   กุสล   จริตพฺพ        
พฺรหฺมจริย    นตฺถิ   ชาตสฺส   อมรณ   เสยฺยถาป   พฺราหฺมณ   อุทเก             
ทณฺฑราชิ    ขิปฺปเยว   ปฏิวิคจฺฉติ   น   จิรฏ ิติกา   โหติ   เอวเมว            
โข  พฺราหฺมณ  อุทเก  ทณฺฑราชูปม  ชีวิต  มนุสฺสาน  ปริตฺต  ลหุก  ...         
นตฺถิ  ชาตสฺส  อมรณ  เสยฺยถาป  พฺราหฺมณ  นที  ปพฺพเตยฺยา  ทูรงฺคมา             
สีฆโสตา   หารหารินี   นตฺถิ   โส   ขโณ   วา   ลโย  วา  มุหุตฺโต    
วา ย สา ธรติ ๒ อถโข สา คจฺฉเต จ ๓  วตฺตเต จ ๓  สนฺทเต จ ๓      
เอวเมว   โข   พฺราหฺมณ   นทีปพฺพเตยฺยูปม   ชีวิต   มนุสฺสาน  ปริตฺต          
ลหุก   ...   นตฺถิ   ชาตสฺส   อมรณ   เสยฺยถาป   พฺราหฺมณ  พลวา    
#๑ ม. มนฺตาย ฯ เอวมุปรปิ ฯ   ๒ ส.ี ถรติ ฯ  ม. อาวตฺตติ ฯ   ๓ ม. ว ฯ             
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ปุริโส    ชิวฺหคฺเค    เขฬปณฺฑ   ส ฺ ูหิตฺวา   อปฺปกสิเรเนว   วเมยฺย           
เอวเมว  โข  พฺราหฺมณ  เขฬปณฺฑูปม  ชีวิต  มนุสฺสาน  ปริตฺต ลหุก ...         
นตฺถิ   ชาตสฺส  อมรณ  เสยฺยถาป  พฺราหฺมณ  ทิวสสนฺตตฺเต  อโยกฏาเห     
มสเปสี   ๑   ปกฺขิตฺตา   ขิปฺปเยว   ปฏวิิคจฺฉติ  น  จิรฏ ิติกา  โหติ         
เอวเมว  โข  พฺราหฺมณ  มสเปสูปม  มนุสฺสาน  ชีวิต  ปริตฺต  ลหุก ...          
นตฺถิ  ชาตสฺส  อมรณ  เสยฺยถาป พฺราหฺมณ คาวี วชฺฌา อาฆาตน นียมานา    
ย ฺเทว  ๒  ปาท  อุทฺธรติ  สนฺติเก  ๓  [๔] วธสฺส สนฺติเก มรณสฺส     
เอวเมว  โข พฺราหฺมณ คาวีวชฺฌูปม ๕ ชีวิต มนุสฺสาน ปริตฺต ลหุก พหุทุกฺข     
พหูปายาส     มนฺตาย     โผฏพฺพ     กตฺตพฺพ     กุสล    จริตพฺพ            
พฺรหฺมจริย  นตฺถิ  ชาตสฺส  อมรณนฺติ  ฯ  เตน  โข  ปน ภิกฺขเว สมเยน     
มนุสฺสาน    สฏ ิวสฺสสหสฺสานิ    อายุปฺปมาณ    อโหสิ   ป ฺจวสฺสสติกา           
กุมาริกา  อลปเตยฺยา  อโหสิ  เตน  โข  ปน  ภิกฺขเว สมเยน มนสฺุสาน    
ฉเฬวาพาธา   อเหสุ  สีต  อุณฺห  ชิคจฺฉา  ปปาสา  อุจฺจาโร  ปสฺสาโว    
โส  ห ินาม ภิกฺขเว อรโก สตฺถา เอวทีฆายุเกสุ มนุสฺเสสุ เอวจิรฏ ิติเกสุ         
เอวอปฺปาพาเธสุ    สาวกาน    เอว    ธมฺม    เทเสสฺสติ    อปฺปก     
พฺราหฺมณ   ชีวิต   มนุสสฺาน  ปริตฺต  ลหุก  พหุทกฺุข  พหูปายาส  มนฺตาย      
โผฏพฺพ    กตฺตพฺพ    กสุล    จริตพฺพ   พฺรหฺมจริย   นตฺถิ   ชาตสฺส        
อมรณนฺติ  เอตรหิ  [๖]  ภิกฺขเว  สมฺมา  วทมาโน วเทยฺย อปฺปก ชีวิต    
มนุสฺสาน    ปริตฺต   ลหุก   พหุทุกฺข   พหูปายาส   มนฺตาย   โผฏพฺพ        
กตฺตพฺพ   กสุล   จริตพฺพ  พฺรหฺมจริย  นตฺถิ  ชาตสฺส  อมรณนฺติ  เอตรหิ        
#๑ ม. มสเปสิ ฯ   ๒ ม. ย ยเทว ฯ   ๓ ม. สนฺติเกว ฯ   ๔ ม. โหติ ฯ     
#๕ ม. โควชฺฌูปม ฯ    ๖ ม. ต ฯ     
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ภิกฺขเว  โย  จิร  ชีวติ  โส  วสฺสสต  อปฺป  วา  ภิยโฺย  วา  วสฺสสต            
โข    ปน    ภิกฺขเว   ชีวนฺโต   ตีณิเยว   อุตุสตานิ   ชวีติ   อุตุสต            
เหมนฺตาน    อุตุสต    คิมหฺาน    อุตุสต   วสฺสาน   ตีณิ   โข   ปน           
ภิกฺขเว   อุตุสตานิ   ชีวนฺโต   ทฺวาทสเยว   มาสสตานิ  ชีวติ  จตฺตาริ             
มาสสตานิ  เหมนฺตาน  จตฺตาริ  มาสสตานิ  คิมฺหาน  จตฺตาริ  มาสสตานิ    
วสฺสาน    ทวฺาทส    โข    ปน    ภิกฺขเว    มาสสตานิ    ชีวนฺโต    
จตุวีสตึเยว    อฑฺฒมาสสตานิ    ชีวติ    อฏฑฺฒมาสสตานิ   เหมนฺตาน    
อฏฑฺฒมาสสตานิ    คิมหฺาน    อฏฑฺฒมาสสตานิ    วสฺสาน    จตุวีสตึ            
โข   ปน   ภิกฺขเว   อฑฺฒมาสสตานิ  ชีวนฺโต  ฉตฺตึสเยว  รตฺติสหสฺสานิ             
ชีวติ    ทฺวาทส    รตฺติสหสฺสานิ   เหมนฺตาน   ทฺวาทส   รตฺติสหสฺสานิ            
คิมฺหาน   ทฺวาทส   รตฺติสหสฺสานิ   วสฺสาน   ฉตฺตึส  โข  ปน  ภิกฺขเว           
รตฺติสหสฺสานิ  ชีวนฺโต  เทฺวสตฺตติ ฺเว  ๑  ภตฺตสหสฺสานิ ภุ ฺชติ จตุวีสตึ       
ภตฺตสหสฺสานิ     เหมนฺตาน     จตุวีสตึ     ภตฺตสหสฺสานิ     คิมหฺาน            
จตุวีสตึ     ภตฺตสหสฺสานิ     วสฺสาน    สทฺธึ    มาตุถ ฺาย    สทฺธึ            
ภตฺตนฺตราเยน   ตตฺรีเม   ภตฺตนฺตรายา  กุปโตป  ๒  ภตฺต  น  ภุ ฺชติ            
ทุกฺขิโตป    ภตฺต    น    ภุ ฺชติ    พฺยาธิโตป    ภตฺต   น   ภุ ฺชติ         
อุโปสถิโกป   ภตฺต   น   ภุ ฺชติ   อลาภเกนป   ภตฺต  น  ภุ ฺชติ  อิติ          
โข  ภิกฺขเว  มยา วสฺสสตายุกสฺส มนุสฺสสฺส อายุป สงฺขาโต อายุปฺปมาณมฺป           
สงฺขาต   อุตูป   สงฺขาตา   สวจฺฉราป   สงฺขาตา   มาสาป  สงฺขาตา    
อฑฺฒมาสาป  สงฺขาตา  รตฺตีป  สงฺขาตา ทิวาป สงฺขาตา ภตฺตาป สงฺขาตา             
#๑ ม. เทฺวสตฺตติเยว ฯ ๒ ม. กปมิทุโธป ฯ      
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ภตฺตนฺตรายาป   สงฺขาตา   ย   ภิกฺขเว   สตฺถารา   กรณีย  สาวกาน     
หิเตสินา   อนุกมฺปเกน  อนุกมฺป  อุปาทาย  กต  โว  ต  มยา  เอตานิ     
ภิกฺขเว  รุกฺขมูลานิ  เอตานิ  สุ ฺาคารานิ  ฌายถ  ภิกฺขเว มา ปมาทตฺถ             
มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ อย โว อมฺหาก อนุสาสนีติ ฯ     
                     มหาวคฺโค ทุติโย ฯ     
                        ตสฺสุทฺทาน    
         หิริปุรสิ นาคร อุปมา ๑   ธมฺม ฺ ู ปาริฉตฺตก     
         สกฺกจฺจ ภาวน ๒ อคฺคิ    สุเนตฺตอรเกนานุสาสนีติ ๓  ฯ    
                     _______________    
                     วินยวคฺโค ตติโย     
     [๗๒]   สตฺตหิ   ภิกฺขเว   ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  วินยธโร     
โหติ   ฯ   กตเมหิ   สตฺตหิ   อาปตฺตึ   ชานาติ   อนาปตฺตึ   ชานาติ    
ลหุก    อาปตฺตึ   ชานาติ   ครุก   อาปตฺตึ   ชานาติ   สลีวา   โหติ    
ปาติโมกฺขสวรสวุโต   วิหรติ   อาจารโคจรสมฺปนฺโน  อณุมตฺเตสุ  วชฺเชส ุ           
ภยทสฺสาวี     สมาทาย    สิกฺขติ    สิกขฺาปเทสุ    จตุนฺน    ฌานาน    
อาภิเจตสิกาน    ทฏิธมฺมสุขวิหาราน    นิกามลาภี   โหติ   อกจฺิฉลาภี           
อกสิรลาภี   อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ป ฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว           
ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ  อิเมหิ  โข            
ภิกฺขเว สตฺตหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ วินยธโร โหตีติ ฯ     
     [๗๓]  สตฺตหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ วินยธโร โหติ ฯ    
#๑ ม. หริี สรูยิ อุปมา ฯ  ๒ ม. ภาวนา ฯ  ๓ ม. สุเนตฺตอรเกน จาติ ฯ     



สุตฺต องฺ. (๔):สตฺตก-อฏก-นวกนิปาตา - หนาท่ี 143 

กตเมหิ    สตฺตหิ    อาปตฺตึ    ชานาติ    อนาปตฺตึ   ชานาติ   ลหุก     
อาปตฺตึ   ชานาติ   ครุก   อาปตฺตึ   ชานาติ   อุภยานิ   โข   ปนสฺส     
ปาติโมกฺขานิ   วิตฺถาเรน   สฺวาคตานิ   โหนฺติ   สุวิภตฺตานิ  สุปฺปวตฺตีนิ        
สุวินิจฺฉิตานิ   สุตฺตโส   อนุพฺย ฺชนโส   จตุนฺน   ฌานาน  อาภิเจตสิกาน        
ทิฏธมฺมสุขวิหาราน     นิกามลาภี    โหติ    อกิจฺฉลาภี    อกสิรลาภี            
อาสวาน   ขยา   อนาสว   เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว  ธมฺเม            
สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชชฺ  วิหรติ  ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว           
สตฺตหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ วินยธโร โหตีติ ฯ         
     [๗๔]   สตฺตหิ   ภิกฺขเว   ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  วินยธโร     
โหติ   ฯ   กตเมหิ   สตฺตหิ   อาปตฺตึ   ชานาติ   อนาปตฺตึ   ชานาติ    
ลหุก   อาปตฺตึ   ชานาติ   ครุก   อาปตฺตึ   ชานาติ  วินเย  โข  ปน     
 ิโต  โหติ  อสหีโร  จตุนฺน  ฌานาน  อาภิเจตสิกาน ทิฏธมฺมสุขวิหาราน         
นิกามลาภี     โหติ     อกิจฺฉลาภี    อกสิรลาภี    อาสวาน    ขยา     
อนาสว   เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา          
สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  สตฺตหิ  ธมฺเมหิ          
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ วินยธโร โหตีติ ฯ    
     [๗๕]   สตฺตหิ   ภิกฺขเว   ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  วินยธโร     
โหติ   ฯ   กตเมหิ  สตฺตหิ  อาปตฺตึ  ชานาติ  อนาปตฺตึ  ชานาติ  ลหุก    
อาปตฺตึ   ชานาติ   ครุก   อาปตฺตึ   ชานาติ   อเนกวิหิต  ปุพฺเพนิวาส           
อนุสฺสรติ    เสยฺยถีท    เอกมฺป    ชาตึ    เทฺวป   ชาติโย   ฯเปฯ     
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อิติ   สาการ   สอุทฺเทส   อเนกวิหิต   ปพฺุเพนิวาส  อนุสฺสรติ  ทิพฺเพน        
จกฺขุนา   วิสุทฺเธน   อติกกฺนฺตมานุสเกน   ฯเปฯ   ยถากมฺมูปเค  สตฺเต    
ปชานาติ   อาสวาน   ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ป ฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว            
ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ  อิเมหิ  โข            
ภิกฺขเว สตฺตหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ วินยธโร โหตีติ ฯ     
     [๗๖]   สตฺตหิ   ภิกฺขเว   ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  วินยธโร     
โสภติ   ฯ   กตเมหิ   สตฺตหิ   อาปตฺตึ   ชานาติ   อนาปตฺตึ  ชานาติ    
ลหุก   อาปตฺตึ   ชานาติ  ครุก  อาปตฺตึ  ชานาติ  สีลวา  โหติ  ฯเปฯ    
สมาทาย   สกิฺขติ   สิกฺขาปเทสุ   จตุนฺน   ฌานาน   ฯเปฯ  อกสริลาภี    
อาสวาน   ขยา  ฯเปฯ  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ  อิเมหิ  โข     
ภิกฺขเว สตฺตหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ๑ วินยธโร โสภตีติ ฯ     
     [๗๗]   สตฺตหิ   ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  วินยธโร  โสภติ     
กตเมหิ   สตฺตหิ   อาปตฺตึ   ชานาติ  อนาปตฺตึ  ชานาติ  ลหุก  อาปตฺตึ             
ชานาติ   ครกุ   อาปตฺตึ   ชานาติ  อุภยานิ  โข  ปนสฺส  ปาติโมกฺขานิ    
วิตฺถาเรน   สวฺาคตานิ   โหนฺติ   สุวิภตฺตานิ   สุปฺปวตฺตีนิ   สุวินจฺิฉิตานิ     
สุตฺตโส   อนพฺุย ฺชนโส   จตุนฺน   ฌานาน  ฯเปฯ  อกสิรลาภี  อาสวาน    
ขยา   ฯเปฯ   สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกขฺเว    
สตฺตหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต วินยธโร โสภตีติ ฯ     
     [๗๘]  สตฺตหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  วินยธโร  โสภติ ฯ     
กตเมหิ   สตฺตหิ   อาปตฺตึ   ชานาติ  อนาปตฺตึ  ชานาติ  ลหุก  อาปตฺตึ             
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ            
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ชานาติ   ครกุ   อาปตฺตึ   ชานาติ   วินเย   โข   ปน    ิโต  โหติ     
อสหีโร   จตุนฺน   ฌานาน   ฯเปฯ  อกสิรลาภี  อาสวาน  ขยา  ฯเปฯ     
สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  สตฺตหิ  ธมฺเมหิ          
สมนฺนาคโต วินยธโร โสภตีติ ฯ      
     [๗๙]  สตฺตหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  วินยธโร  โสภติ ฯ     
กตเมหิ    สตฺตหิ    อาปตฺตึ    ชานาติ    อนาปตฺตึ   ชานาติ   ลหุก     
อาปตฺตึ   ชานาติ   ครุก   อาปตฺตึ   ชานาติ   อเนกวิหิต  ปุพฺเพนิวาส           
อนุสฺสรติ   เสยฺยถีท   เอกมฺป   ชาตึ   เทฺวป   ชาติโย   ฯเปฯ  อิติ            
สาการ   สอุทฺเทส  อเนกวิหิต  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรติ  ทิพฺเพน  จกฺขุนา        
วิสุทฺเธน   อติกฺกนฺตมานุสเกน   ฯเปฯ   ยถากมฺมูปเค  สตฺเต  ปชานาติ     
อาสวาน   ขยา  ฯเปฯ  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ  อิเมหิ  โข     
ภิกฺขเว สตฺตหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต วินยธโร โสภตีติ ฯ       
     [๘๐]   อถโข   อายสฺมา   อุปาลิ   เยน   ภควา  เตนุปสงฺกมิ    
อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ   เอกมนฺต           
นิสินฺโน   โข  อายสฺมา  อุปาลิ  ภควนฺต  เอตทโวจ  สาธุ  เม  ภนฺเต    
ภควา   สงฺขิตฺเตน   ธมฺม   เทเสตุ   ยมห   ภควโต   ธมฺม   สุตฺวา     
เอโก  วูปกฏโ  อปฺปมตฺโต  อาตาป  ปหิตตฺโต  วิหเรยฺยนฺติ  ฯ เย โข     
ตฺว   อุปาลิ   ธมฺเม   ชาเนยฺยาสิ   อิเม  ธมฺมา  น  เอกนฺตนิพฺพิทาย             
วิราคาย    นโิรธาย    อุปสมาย   อภิ ฺาย   สมฺโพธาย   นิพฺพานาย     
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สวตฺตนฺตีติ   เอกเสน   อุปาลิ   ธาเรยฺยาสิ   เนโส   ธมฺโม   เนโส     
วินโย   เนต   สตฺถุสาสนนฺติ   เย   จ   โข   ตฺว   อุปาลิ   ธมฺเม     
ชาเนยฺยาสิ    อิเม    ธมฺมา   เอกนฺตนิพฺพิทาย   วิราคาย   นิโรธาย    
อุปสมาย    อภิ ฺาย   สมฺโพธาย   นพฺิพานาย   สวตฺตนฺตีติ   เอกเสน    
อุปาลิ ธาเรยฺยาสิ เอโส ธมฺโม เอโส วินโย เอต สตฺถุสาสนนฺติ ฯ     
     [๘๑]   สตฺติเม   ภิกฺขเว  อธิกรณสมถา  ธมฺมา  อุปฺปนฺนุปฺปนฺนาน             
อธิกรณาน  สมถาย  วูปสมาย  ฯ  กตเม  สตฺต  สมมฺุขาวินโย  ทาตพฺโพ    
สติวินโย    ทาตพฺโพ   อมูฬฺหวินโย   ทาตพฺโพ   ปฏิ ฺาตกรณ   [๑]    
เยภุยฺยสิกา  [๒] ตสฺส ปาปยสิกา [๓] ติณวตฺถารโก [๔] ฯ อิเม โข     
ภิกฺขเว  สตฺต  อธิกรณสมถา  ธมฺมา  อุปฺปนฺนุปฺปนฺนาน  อธิกรณาน สมถาย            
วูปสมายาติ ฯ     
                     วินยวคฺโค ตติโย     
                      ______________    
                   วคฺคาสงฺคหิตา สุตฺตนฺตา     
     [๘๒]  สตฺตนฺน  ภิกฺขเว  ธมฺมาน  ภินฺนตฺตา  ภิกฺขุ โหติ ฯ กตเมส           
สตฺตนฺน    สกฺกายทิฏ ิ    ภินฺนา    โหติ    วิจิกิจฺฉา   ภินฺนา   โหติ         
สีลพฺพตปรามาโส    ภินฺโน    โหติ    ราโค   ภินฺโน   โหติ   โทโส    
ภินฺโน    โหติ   โมโห   ภินฺโน   โหติ   มาโน   ภินฺโน   โหติ   ฯ     
อิเมส โข ภิกฺขเว สตฺตนฺน ธมฺมาน ภินฺนตฺตา ภิกฺขุ โหตีติ ฯ     
     [๘๓]   สตฺตนฺน   ภิกขฺเว   ธมฺมาน   สมิตตฺตา   สมโณ   โหติ    
พาหิตตฺตา    พฺราหฺมโณ   โหติ   นิสฺสตฺุตตฺตา   โสตฺติโก   ๕   โหติ             
#๑-๒-๓ ๔ ม. ทาตพฺพ ทาตพฺพา ทาตพฺโพ ฯ   ๕ ม. โสตฺถโิย ฯ     
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นหาตตฺตา  นหาตโก  โหติ  วิทิตตฺตา เวทคู โหติ [๑] อารกตฺตา อรหา    
โหติ  ฯ  กตเมส  สตฺตนฺน  สกฺกายทิฏ ิ  อารกา  โหติ วิจิกิจฺฉา อารกา            
โหติ    สลีพฺพตปรามาโส    อารโก   โหติ   ราโค   อารโก   โหติ     
โทโส  อารโก  โหติ  โมโห  อารโก  โหติ  มาโน  อารโก  โหติ  ฯ     
อิเมส โข ภิกฺขเว สตฺตนฺน ธมฺมาน อารกตฺตา อรหา โหตีติ ฯ    
     [๘๔]   สตฺติเม  ภิกฺขเว  อสทฺธมฺมา  ฯ  กตเม  สตฺต  อสฺสทฺโธ     
โหติ   อหิริโก  โหติ  อโนตฺตปฺป  โหติ  อปฺปสฺสุโต  โหติ  กุสโีต  โหติ           
มุฏสฺสติ  โหติ  ทุปฺป ฺโ  โหติ  ฯ  อิเม โข ภิกขฺเว สตฺต อสทฺธมฺมา ฯ           
สตฺติเม    ภิกขฺเว    สทฺธมมฺา    ฯ   กตเม   สตฺต   สทฺโธ   โหติ     
หิริมา   โหติ   โอตฺตปฺป   โหติ   พหุสฺสุโต  โหติ  อารทฺธวิริโย  โหติ           
สติมา โหติ ป ฺวา โหติ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว สตฺต สทฺธมฺมาติ ฯ     
     [๘๕]   สตฺติเม   ภิกฺขเว   ปุคฺคลา   อาหุเนยฺยา   ปาหุเนยฺยา    
ทกฺขิเณยฺยา   อ ฺชลิกรณียา   อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต  โลกสฺส  ฯ  กตเม           
สตฺต  อิธ ภิกขฺเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล จกฺขุสฺมึ อนิจฺจานุปสฺสี วิหรติ อนิจฺจส ฺ ี    
อนิจฺจปฏิสเวที    สตต    สมิต    อพฺโพกิณฺณ   เจตสา   อธิมุจฺจมาโน           
ป ฺาย   ปริโยคาหมาโน   โส   อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ    
ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช         
วิหรติ    อย   ภิกฺขเว   ปโม   ปุคฺคโล   อาหุเนยฺโย   ปาหุเนยฺโย     
ทกฺขิเณยฺโย   อ ฺชลิกรณีโย   อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต   โลกสฺส   ฯ  ปุน          
จปร   ภิกฺขเว   อิเธกจฺโจ   ปุคฺคโล   จกฺขุสฺมึ   อนิจฺจานุปสฺสี  วิหรติ        
#๑ ม. อารกตฺตา อริโย โหติ ฯ       
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อนิจฺจส ฺ ี    อนิจฺจปฏิสเวที    สตต    สมิต    อพฺโพกิณฺณ    เจตสา          
อธิมุจฺจมาโน    ป ฺาย    ปริโยคาหมาโน    ตสฺส    อปุพฺพ   อจริม     
อาสวปริยาทาน ฺจ    โหติ   ชีวิตปริยาทาน ฺจ   อย   ภิกฺขเว   ทุติโย    
ปุคฺคโล  อาหุเนยฺโย  ...  อนุตฺตร  ปุ ฺกฺเขตฺต  โลกสฺส  ฯ  ปุน จปร           
ภิกฺขเว   อิเธกจฺโจ  ปุคฺคโล  จกฺขุสฺมึ  อนิจฺจานุปสฺสี  วิหรติ  อนิจฺจส ฺ ี     
อนิจฺจปฏิสเวที    สตต    สมิต    อพฺโพกิณฺณ   เจตสา   อธิมุจฺจมาโน           
ป ฺาย      ปริโยคาหมาโน      โส     ป ฺจนฺน     โอรมฺภาคิยาน    
ส ฺโชนาน   ปริกฺขยา  อนฺตราปรินิพฺพายี  โหติ  ...  อุปหจฺจปรินิพฺพายี          
โหติ  ...  อสงฺขารปรินิพฺพายี  โหติ  ... สสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ ...             
อุทฺธโสโต  โหติ อกนิฏคามี อย ภิกฺขเว สตฺตโม ปุคฺคโล อาหุเนยฺโย ...           
อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต   โลกสฺส  ฯ  อิเม  โข  ภิกขฺเว  สตฺต  ปุคฺคลา           
อาหุเนยฺยา     ปาหุเนยฺยา    ทกฺขิเณยฺยา    อ ฺชลกิรณียา    อนุตฺตร             
ปุ ฺกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ฯ        
     [๘๖]   สตฺติเม   ภิกฺขเว   ปุคฺคลา  อาหุเนยฺยา  ...  อนุตฺตร     
ปุ ฺกฺเขตฺต  โลกสฺส  ฯ  กตเม  สตฺต  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล             
จกฺขุสฺมึ  ทุกขฺานุปสฺสี  วิหรติ  ...  จกฺขุสฺมึ  อนตฺตานุปสฺสี  วิหรติ  ...     
จกฺขุสฺมึ  ขยานุปสฺสี  วิหรติ  ...  จกฺขุสมฺึ วยานุปสฺสี วิหรติ ... จกขฺุสฺมึ    
วิราคานุปสฺสี  วิหรติ  ...  จกฺขุสฺมึ  นิโรธานุปสฺสี  วิหรติ  ... จกขฺุสฺมึ      
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี   วิหรติ   ...   โสตสฺมึ   ฆานสฺมึ  ชิวฺหาย  กายสฺมึ         
มนสฺมึ    รูเปสุ    สทฺเทสุ   คนฺเธสุ   รเสสุ   โผฏพฺเพสุ   ธมฺเมสุ             
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จกฺขุวิ ฺาเณ      โสตวิ ฺาเณ      ฆานวิ ฺาเณ      ชิวฺหาวิ ฺาเณ    
กายวิ ฺาเณ   มโนวิ ฺาเณ   จกฺขุสมฺผสฺเส  โสตสมฺผสฺเส  ฆานสมฺผสฺเส    
ชิวฺหาสมฺผสฺเส      กายสมฺผสฺเส     มโนสมฺผสฺเส     จกฺขุสมฺผสฺสชาย    
เวทนาย    โสตสมฺผสฺสชาย    เวทนาย    ฆานสมฺผสฺสชาย   เวทนาย    
ชิวฺหาสมฺผสฺสชาย   เวทนาย  กายสมฺผสฺสชาย  เวทนาย  มโนสมฺผสฺสชาย    
เวทนาย     รปูส ฺาย     สทฺทส ฺาย     คนฺธส ฺาย    รสส ฺาย     
โผฏพฺพส ฺาย     ธมมฺส ฺาย     รูปส ฺเจตนาย     สทฺทส ฺเจตนาย     
คนฺธส ฺเจตนาย   รสส ฺเจตนาย   โผฏพฺพส ฺเจตนาย   ธมฺมส ฺเจตนาย    
รูปตณฺหาย         สทฺทตณฺหาย        คนฺธตณฺหาย        รสตณฺหาย     
โผฏพฺพตณฺหาย    ธมฺมตณฺหาย   รูปวิตกฺเก   สทฺทวิตกฺเก   คนธฺวิตกฺเก            
รสวิตกฺเก    โผฏพฺพวิตกฺเก    ธมฺมวิตกฺเก   รูปวิจาเร   สทฺทวิจาเร             
คนฺธวิจาเร  รสวิจาเร  โผฏพฺพวิจาเร  ธมฺมวิจาเร  [๑]  รูปกฺขนฺเธ     
เวทนากฺขนฺเธ  ส ฺากฺขนฺเธ  สงฺขารกฺขนฺเธ  วิ ฺาณกฺขนฺเธ อนิจฺจานุปสฺสี         
วิหรติ    ทุกขฺานุปสฺสี    วิหรติ    อนตฺตานุปสฺสี    วิหรติ   ขยานุปสฺสี        
วิหรติ   วยานุปสฺสี   วิหรติ  วิราคานุปสฺสี  วิหรติ  นิโรธานุปสสฺี  วิหรติ       
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี วิหรติ ฯ [๒] [๓]     
     [๘๗]  ราคสฺส  ภิกฺขเว  อภิ ฺาย  สตฺต  ธมฺมา  ภาเวตพฺพา  ฯ    
กตเม    สตฺต    สติสมฺโพชฺฌงฺโค   ฯเปฯ   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค   ฯ    
ราคสฺส ภิกฺขเว อภิ ฺาย อิเม สตฺต ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ    
     [๘๘]  ราคสฺส  ภิกฺขเว  อภิ ฺาย  สตฺต  ธมฺมา  ภาเวตพฺพา  ฯ    
#๑ ม. ป ฺจกฺขนฺเธ ฯเปฯ ฯ ๒ ม. ฯเปฯ โลกสฺสาติ ฯ ๓ ม. ฉทฺวารารมฺมเณเสฺวตฺถ         
#ฯเปฯ อาหุเนยฺเย จ วคฺคิเก ฯ อาหุเนยฺยวคฺโค ทสโม ฯ        
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กตเม    สตฺต   อนิจฺจส ฺา   อนตฺตส ฺา   อสุภส ฺา   อาทีนวส ฺา    
ปหานส ฺา    วิราคส ฺา    นิโรธส ฺา    ฯ    ราคสฺส    ภิกฺขเว    
อภิ ฺาย อิเม สตฺต ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ     
     [๘๙]  ราคสฺส  ภิกฺขเว  อภิ ฺาย  สตฺต  ธมฺมา  ภาเวตพฺพา  ฯ    
กตเม    สตฺต    อสุภส ฺา    มรณส ฺา    อาหาเร   ปฏิกฺกลูส ฺา    
สพฺพโลเก   อนภิรตส ฺา   อนิจฺจส ฺา   อนิจฺเจ   ทุกฺขส ฺา   ทุกฺเข             
อนตฺตส ฺา   ฯ   ราคสฺส   ภิกฺขเว   อภิ ฺาย   อิเม   สตฺต  ธมฺมา    
ภาเวตพฺพาติ ฯ    
     [๙๐]   ราคสฺส  ภิกฺขเว  ปริ ฺาย  ฯเปฯ  ปริกฺขยาย  ปหานาย     
ขยาย   วยาย  วิราคาย  นโิรธาย  จาคาย  ปฏินิสฺสคฺคาย  อิเม  สตฺต    
ธมฺมา   ภาเวตพฺพา  ฯ  โทสสฺส  โมหสฺส  โกธสฺส  อุปนาหสฺส  มกฺขสฺส     
ปลาสสฺส    อิสฺสาย    มจฺฉริยสฺส    มายาย    สาเถยฺยสฺส   ถมฺภสฺส    
สารมฺภสฺส    มานสฺส    อติมานสฺส    มทสฺส    ปมาทสฺส    อภิ ฺาย     
ปริ ฺาย    ปริกฺขยาย    ปหานาย    ขยาย    วิราคาย    นโิรธาย    
จาคาย ปฏินิสฺสคฺคาย อิเม สตฺต ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ [๑]     
                   สตฺตกนิปาโต นิฏ ิโต ฯ    
                    ___________________    
#๑ ม. อิทมโวจ ภควา อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ      
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                สตฺุตนฺตปฏเก องฺคุตฺตรนิกายสฺส          
                       อฏกนิปาโต     
                      _____________     
            นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส ฯ      
                        ปณฺณาสโก     
                    เมตฺตาวคฺโค ปโม     
     [๙๑]  ๑  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา สาวตฺถิย วิหรติ    
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู    
อามนฺเตสิ   ภิกฺขโวติ  ฯ  ภทนฺเตติ  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ             
ภควา   เอตทโวจ   เมตฺตาย   ภิกฺขเว   เจโตวิมุตฺติยา   อาเสวิตาย    
ภาวิตาย   พหุลีกตาย   ยานีกตาย   วตฺถุกตาย   อนุฏ ิตาย   ปรจิิตาย     
สุสมารทฺธาย   อฏานิสสา   ปาฏิกงฺขา   กตเม  อฏ  สุข  สุปติ  สุข            
ปฏิพุชฺฌติ    น    ปาปก    สุปน    ปสฺสติ   มนุสฺสาน   ปโย   โหติ           
อมนุสฺสาน   ปโย  โหติ  เทวตา  รกฺขนฺติ  นาสฺส  อคฺคิ  วา  วิส  วา             
สตฺถ  วา  กมติ  อุตฺตรึ  อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต  พฺรหฺมโลกูปโค โหติ ฯ เมตฺตาย          
ภิกฺขเว   เจโตวิมุตฺติยา   อาเสวิตาย  ภาวิตาย  พหุลีกตาย  ยานกีตาย     
วตฺถุกตาย   อนุฏ ิตาย   ปริจิตาย   สสุมารทฺธาย   อิเม   อฏานิสสา             
ปาฏิกงฺขาติ ฯ     
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         โย จ เมตฺต ภาวยติ      อปฺปมาณ ปฏิสฺสโต       
         ตนู สโยชนา โหนฺติ       ปสฺสโต อุปธิกฺขย      
               เอกมฺป เจ ปาณมทุฏจิตฺโต    
               เมตฺตายติ กุสล ๑ เตน โหติ     
               สพฺเพว ปาเณ มนสานุกมฺป     
               ปหูตมริโย จ ๒ กโรติ ปุ ฺ     
               เย สตฺตสณฺฑ ปวึ ชินิตฺวา    
               ราชิสฺสโย ยชมานานุจริยคา    
               สสสฺเมธ ปุริสเมธ    
               สมมฺาปาส วาชเปยฺย นิรคฺคฬ    
               เมตฺตสฺส จิตฺตสฺส สุภาวิตสฺส    
               กลมฺป เต นานุภวนฺติ โสฬสึ    
               จนฺทปฺปภา ตารคณาว สพฺเพ     
                          (๓)-     
         โย น หนติ น ฆาเตติ     น ชินาติ น ชาปเย         
         เมตฺตโส สพฺพภูตาน       เวรนฺตสฺส น เกนจีติ ฯ    
     [๙๒]  ๒  อฏ ิเม  ภิกขฺเว  เหตุ อฏ ปจฺจยา อาทิพฺรหฺมจริยิกาย    
ป ฺาย   อปฺปฏิลทฺธาย  ปฏลิาภาย  ปฏิลทฺธาย  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย     
ภาวนาย   ปาริปูริยา   สวตฺตนฺติ  ฯ  กตเม  อฏ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ            
สตฺถาร   อุปนิสฺสาย   วิหรติ   อ ฺตร   วา   ครุฏานิย  สพฺรหฺมจารึ          
ยตฺถสฺส   ติพฺพ   หโิรตฺตปฺป   ปจฺจุปฏ ิต   โหติ   เปม ฺจ  คารโว  จ          
#๑ ม. กสล ิฯ   ๒ ม. ปกโรติ ฯ  ๓ ม. ยถา น อคฺฆนฺติ กลมฺป โสฬสึ ฯ      



สุตฺต องฺ. (๔):สตฺตก-อฏก-นวกนิปาตา - หนาท่ี 153 

อย    ภิกฺขเว   ปโม   เหตุ   ปโม   ปจฺจโย   อาทิพฺรหฺมจริยิกาย    
ป ฺาย   อปฺปฏิลทฺธาย  ปฏลิาภาย  ปฏิลทฺธาย  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย     
ภาวนาย   ปาริปูริยา  สวตฺตติ  ฯ  โส  ต  สตฺถาร  อุปนิสฺสาย  วิหรติ            
อ ฺตร   วา   ครุฏานิย   สพฺรหฺมจารึ   ยตฺถสฺส   ติพฺพ   หิโรตฺตปฺป        
ปจฺจุปฏ ิต  โหติ  เปม ฺจ  คารโว  จ โส ๑ กาเลน กาล อุปสงฺกมิตฺวา    
ปริปุจฺฉติ    ปริป ฺหติ    อิท    ภนฺเต   กถ   อิมสฺส   โก   อตฺโถติ           
ตสฺส เต อายสฺมนฺโต อวิวฏ ฺเจว วิวฏนฺติ ๒ อนุตฺตานีกต ฺจ อุตฺตานีกโรนฺติ         
อเนกวิหิเตสุ    จ    กงฺขฏานิเยสุ    ธมฺเมสุ   กงฺข   ปฏิวิโนเทนติฺ           
อย  ภิกฺขเว  ทุติโย  เหตุ  ทุติโย  ปจฺจโย  อาทิพฺรหฺมจริยิกาย  ป ฺาย           
อปฺปฏิลทฺธาย  ปฏิลาภาย  ปฏิลทฺธาย  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  ภาวนาย    
ปาริปูริยา  สวตฺตติ  ฯ  โส  ต ธมฺม สุตฺวา ทฺวเยน วูปกาเสน สมฺปาเทติ           
กายวูปกาเสน   จ   จิตฺตวูปกาเสน   จ   อย   ภิกฺขเว  ตติโย  เหตุ     
ตติโย   ปจฺจโย   อาทิพฺรหฺมจริยิกาย  ป ฺาย  อปฺปฏิลทฺธาย  ปฏิลาภาย    
ปฏิลทฺธาย   ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  ภาวนาย  ปาริปูริยา  สวตฺตติ  ฯ    
สีลวา    โหติ    ปาติโมกฺขสวรสวุโต    วิหรติ   อาจารโคจรสมฺปนฺโน     
อณุมตฺเตสุ   วชฺเชสุ   ภยทสฺสาวี   สมาทาย   สิกฺขติ  สิกฺขาปเทสุ  อย            
ภิกฺขเว   จตุตฺโถ   เหตุ  จตุตฺโถ  ปจฺจโย  อาทิพฺรหฺมจริยิกาย  ป ฺาย            
อปฺปฏิลทฺธาย  ปฏิลาภาย  ปฏิลทฺธาย  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  ภาวนาย    
ปาริปูริยา  สวตฺตติ  ฯ  พหุสฺสุโต  โหติ  สุตธโร  สตุสนฺนิจโย  เย  เต            
ธมฺมา    อาทิกลฺยาณา    มชฺเฌกลฺยาณา    ปรโิยสานกลฺยาณา   สาตฺถ     
#๑ ม. เต ฯ ๒ ม. วิวรนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ     



สุตฺต องฺ. (๔):สตฺตก-อฏก-นวกนิปาตา - หนาท่ี 154 

สพฺย ฺชน   เกวลปริปุณฺณ   ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   อภิวทนฺติ  ตถารูปาสฺส      
ธมฺมา   พหุสสฺุตา   โหนฺติ   ธตา   วจสา   ปริจิตา   มนสานุเปกฺขิตา     
ทิฏ ิยา    สปฺุปฏิวิทฺธา    อย    ภิกฺขเว    ป ฺจโม   เหตุ   ป ฺจโม            
ปจฺจโย    อาทิพฺรหฺมจริยิกาย    ป ฺาย    อปฺปฏิลทฺธาย    ปฏลิาภาย     
ปฏิลทฺธาย   ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  ภาวนาย  ปาริปูริยา  สวตฺตติ  ฯ    
อารทฺธวิริโย   วิหรติ   อกสุลาน   ธมฺมาน  ปหานาย  กุสลาน  ธมฺมาน             
อุปสมฺปทาย   ถามวา   ทฬฺหปรกฺกโม   อนิกฺขิตฺตธุโร   กุสเลสุ  ธมฺเมสุ             
อย  ภิกฺขเว  ฉฏโ  เหตุ  ฉฏโ  ปจฺจโย  อาทิพฺรหฺมจริยิกาย  ป ฺาย             
อปฺปฏิลทฺธาย  ปฏิลาภาย  ปฏิลทฺธาย  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  ภาวนาย    
ปาริปูริยา  สวตฺตติ ฯ สงฺฆคโต โข ปน อนานากถิโก โหติ อติรจฺฉานกถิโก    
สาม    วา    ธมฺม    ภาสติ    ปร   วา   อชฺเฌสติ   อริย   วา     
ตุณฺหีภาว    นาติม ฺติ    อย    ภิกฺขเว    สตฺตโม   เหตุ   สตฺตโม             
ปจฺจโย  อาทิพฺรหฺมจริยิกาย  ป ฺาย  อปฺปฏิลทฺธาย  ปฏิลาภาย ปฏลิทฺธาย             
ภิยฺโยภาวาย   เวปุลฺลาย   ภาวนาย   ปาริปูริยา   สวตฺตติ  ฯ  ป ฺจสุ    
โข   ปน   อุปาทานกฺขนฺเธสุ   อุทยพฺพยานุปสฺสี   วิหรติ  อิติ  รปู  อิติ         
รูปสฺส  สมุทโย  อิติ  รูปสสฺ  อตฺถงฺคโม อิติ เวทนา ... อิติ ส ฺา ...            
อิติ   สงฺขารา   ...   อิติ   วิ ฺาณ   อิติ  วิ ฺาณสฺส  สมุทโย  อิติ          
วิ ฺาณสฺส   อตฺถงฺคโมติ  อย  ภิกฺขเว  อฏโม  เหตุ  อฏโม  ปจฺจโย             
อาทิพฺรหฺมจริยิกาย    ป ฺาย    อปฺปฏิลทฺธาย   ปฏิลาภาย   ปฏิลทฺธาย    
ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยา สวตฺตติ ฯx       
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     ตเมน  สพฺรหฺมจารี  เอว  สมฺภาเวนฺติ  [๑]  อายสฺมา  สตฺถาร     
อุปนิสฺสาย  วิหรติ  อ ฺตร  วา  ครฏุานิย  สพฺรหฺมจารึ  ยตฺถสฺส  ติพฺพ       
หิโรตฺตปฺป   ปจฺจุปฏ ิต  โหติ  เปม ฺจ  คารโว  จ  อทฺธา  อยมายสฺมา             
ชาน    ชานาติ   ปสฺส   ปสฺสตีติ   อยป   ธมฺโม   ปยตาย   ครุตาย    
ภาวนาย   สาม ฺาย  เอกีภาวาย  สวตฺตติ  ฯ  ต  โข  ปนายมายสฺมา     
สตฺถาร   อุปนิสฺสาย   วิหรติ   อ ฺตร   วา   ครุฏานิย  สพฺรหฺมจารึ          
ยตฺถสฺส   ติพฺพ   หโิรตฺตปฺป   ปจฺจุปฏ ิต   โหติ   เปม ฺจ  คารโว  จ          
โส  ๒  กาเลน  กาล  อุปสงฺกมิตฺวา  ปริปุจฺฉติ  ปรปิ ฺหติ  อิท  ภนฺเต           
กถ  อิมสฺส  โก  อตฺโถติ  ตสฺส  เต  อายสฺมนฺโต  อวิวฏ ฺเจว  วิวฏนฺติ             
อนุตฺตานีกต ฺจ    อุตฺตานีกโรนฺติ    อเนกวิหิเตสุ    จ   กงฺขฏานิเยสุ          
ธมฺเมสุ   กงฺข  ปฏิวิโนเทนฺติ  อทฺธา  อยมายสฺมา  ชาน  ชานาติ  ปสฺส            
ปสฺสตีติ    อยป    ธมโฺม   ปยตาย   ครตุาย   ภาวนาย   สาม ฺาย     
เอกีภาวาย  สวตฺตติ  ฯ  ต  โข  ปนายมายสฺมา  ธมฺม  สุตฺวา  ทฺวเยน     
วูปกาเสน   สมฺปาเทติ   กายวูปกาเสน   จ  จิตฺตวูปกาเสน  จ  อทฺธา    
อยมายสฺมา   ชาน   ชานาติ   ปสฺส   ปสฺสตีติ   อยป  ธมฺโม  ปยตาย    
ครุตาย   ภาวนาย   สาม ฺาย   เอกีภาวาย  สวตฺตติ  ฯ  สลีวา  โข     
ปนายมายสฺมา    ปาติโมกฺขสวรสวุโต    วิหรติ    อาจารโคจรสมฺปนฺโน    
อณุมตฺเตสุ   วชฺเชสุ   ภยทสฺสาวี  สมาทาย  สิกฺขติ  สิกฺขาปเทสุ  อทฺธา            
อยมายสฺมา   ชาน   ชานาติ   ปสฺส   ปสฺสตีติ   อยป  ธมฺโม  ปยตาย    
ครุตาย   ภาวนาย  สาม ฺาย  เอกีภาวาย  สวตฺตติ  ฯ  พหุสฺสุโต  โข     
#๑ ม. อย โข ฯ   ๒ ม. เต ฯ        
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ปนายมายสฺมา   สุตธโร   สุตสนฺนิจโย   เย  เต  ธมมฺา  อาทิกลฺยาณา    
มชฺเฌกลฺยาณา    ปริโยสานกลฺยาณา   สาตฺถ   สพฺย ฺชน   เกวลปริปุณฺณ             
ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   อภิวทนฺติ   ตถารูปาสฺส  ธมมฺา  พหุสฺสุตา  โหนฺติ       
ธตา   วจสา   ปริจิตา   มนสานุเปกฺขิตา  ทฏิ ิยา  สปฺุปฏิวิทฺธา  อทฺธา            
อยมายสฺมา   ชาน   ชานาติ   ปสฺส   ปสฺสตีติ   อยป  ธมฺโม  ปยตาย    
ครุตาย   ภาวนาย   สาม ฺาย  เอกีภาวาย  สวตฺตติ  ฯ  อารทฺธวิริโย     
โข   ปนายมายสฺมา   วิหรติ   อกุสลาน   ธมฺมาน   ปหานาย  กสุลาน     
ธมฺมาน   อุปสมฺปทาย   ถามวา   ทฬฺหปรกฺกโม   อนิกฺขิตฺตธุโร  กุสเลสุ             
ธมฺเมสุ   อทธฺา   อยมายสฺมา   ชาน   ชานาติ   ปสฺส  ปสฺสตีติ  อยป             
ธมฺโม  ปยตาย  ครุตาย  ภาวนาย  สาม ฺาย  เอกีภาวาย  สวตฺตติ  ฯ    
สงฺฆคโต  โข  ปนายมายสฺมา  อนานากถิโก  โหติ  อติรจฺฉานกถิโก สาม    
วา    ธมฺม   ภาสติ   ปร   วา   อชฺเฌสติ   อรยิ   วา   ตุณฺหีภาว    
นาติม ฺติ   อทฺธา   อยมายสฺมา   ชาน  ชานาติ  ปสฺส  ปสฺสตีติ  อยป            
ธมฺโม  ปยตาย  ครุตาย  ภาวนาย  สาม ฺาย  เอกีภาวาย  สวตฺตติ  ฯ    
ป ฺจสุ   โข   ปนายมายสฺมา  อุปาทานกฺขนฺเธสุ  อุทยพฺพยานุปสฺสี  วิหรติ            
อิติ  รูป  อิติ  รูปสฺส  สมุทโย  อิติ  รูปสสฺ  อตฺถงฺคโม อิติ เวทนา ...         
อิติ  ส ฺา  ...  อิติ  สงฺขารา ... อิติ วิ ฺาณ อิติ วิ ฺาณสฺส สมุทโย         
อิติ   วิ ฺาณสฺส   อตฺถงฺคโมติ   อทฺธา   อยมายสฺมา   ชาน   ชานาติ    
ปสฺส   ปสฺสตีติ   อยป   ธมฺโม  ปยตาย  ครุตาย  ภาวนาย  สาม ฺาย     
เอกีภาวาย   สวตฺตติ   ฯ   อิเม   โข   ภิกฺขเว   อฏ  เหตู  อฏ     
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ปจฺจยา    อาทิพฺรหฺมจริยิกาย    ป ฺาย    อปฺปฏิลทฺธาย    ปฏลิาภาย     
ปฏิลทฺธาย ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยา สวตฺตนฺตีติ ฯ     
     [๙๓]  ๓  อฏหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ สพฺรหฺมจารีน            
อปฺปโย   จ  โหติ  อมนาโป  จ  อครุ  จ  อภาวนีโย  จ  ฯ  กตเมหิ    
อฏหิ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อปฺปยปสสี  จ  โหติ  ปยครหี  จ ลาภกาโม           
จ  สกฺการกาโม  จ  อหิริโย  ๑ จ อโนตฺตปฺป จ ปาปจฺโฉ จ มิจฺฉาทิฏ ิ             
จ   ฯ   อิเมหิ   โข   ภิกฺขเว   อฏหิ   ธมฺเมหิ  สมนนฺาคโต  ภิกฺขุ    
สพฺรหฺมจารีน  อปฺปโย  จ  โหติ  อมนาโป  จ  อครุ  จ อภาวนีโย จ ฯ     
อฏหิ   ภิกฺขเว   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   สพฺรหฺมจารีน   ปโย           
จ   โหติ  มนาโป  จ  คร ุ จ  ภาวนีโย  จ  ฯ  กตเมหิ  อฏหิ  อิธ     
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   นอปฺปยปสสี   จ  โหติ  นปยครหี  จ  นลาภกาโม  จ    
นสกฺการกาโม  จ  หิริมา  จ  [๒]  โอตฺตปฺป จ อปฺปจฺโฉ จ สมฺมาทิฏ ิ             
จ  ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว อฏหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ สพฺรหฺมจารีน          
ปโย จ โหติ มนาโป จ ครุ จ ภาวนีโย จาติ ฯ     
     [๙๔]  ๔  อฏหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ สพฺรหฺมจารีน            
อปฺปโย  จ  โหติ  อมนาโป  จ  อครุ  จ อภาวนีโย จ ฯ กตเมหิ อฏหิ    
อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ลาภกาโม  จ  โหติ สกฺการกาโม จ อนว ฺตฺติกาโม     
จ    อกาล ฺ ู    จ    อมตฺต ฺ ู    จ    อสุจิ    จ   พหุภาณี   จ     
อกฺโกสกปรภิาสโก   จ   สพฺรหฺมจารีน  ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  อฏหิ    
ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  สพฺรหฺมจารีน  อปฺปโย  จ  โหติ  อมนาโป             
#๑ ม. อหิรโิก ฯ   ๒ ม. โหติ ฯ     
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จ   อครุ  จ  อภาวนีโย  จ  ฯ  อฏหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต     
ภิกฺขุ  สพฺรหฺมจารีน  ปโย จ โหติ มนาโป จ ครุ จ ภาวนีโย จ ฯ กตเมหิ    
อฏหิ   อิธ   ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  นลาภกาโม  จ  โหติ  นสกฺการกาโม  จ    
นอนว ฺตฺติกาโม   จ   กาล ฺ ู   จ   มตฺต ฺ ู   จ  สุจิ  จ  นพหุภาณี    
จ   อนกฺโกสกปริภาสโก   จ   สพฺรหฺมจารีน   ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกขฺเว    
อฏหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  สพฺรหฺมจารีน  ปโย  จ โหติ มนาโป            
จ ครุ จ ภาวนีโย จาติ ฯ           
     [๙๕]  ๕  อฏ ิเม  ภิกฺขเว  โลกธมฺมา  โลก อนุปริวตฺตนฺติ โลโก     
จ  อฏ  โลกธมฺเม  อนุปรวิตฺตติ  ฯ  กตเม  อฏ  ลาโภ  จ  อลาโภ     
จ  ยโส  จ  อยโส  จ  นินทฺา  จ  ปสสา  จ  สุข  จ ทกฺุข จ ฯ อิเมๆ    
โข   ภิกฺขเว   อฏ  โลกธมฺมา  โลก  อนุปริวตฺตนฺติ  โลโก  จ  อิเม     
อฏ โลกธมเฺม อนุปริวตฺตตีติ ฯ     
               ลาโภ อลาโภ จ ยสายโส จ     
               นินทฺา ปสสา จ สุข ทุกฺข ฺจ    
               เอเต อนิจฺจา มนุเชสุ ธมฺมา    
               อสสฺสตา วิปริณามธมฺมา     
               เอเต จ ตฺวา สติมา สุเมโธ     
               อเวกฺขติ วิปริณามธมฺเม    
               อิฏสฺส ธมฺมา น มเถนฺติ จิตฺต           
               อนิฏโต โน ปฏิฆาตเมติ     
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               ตสฺสานุโรธา อถ วา วิโรธา    
               วิธูปตา อตฺถคตา ๑ น สนฺติ     
               ปท ฺจ ตฺวา วิรช อโสก     
               สมมฺปฺปชานาติ ภวสฺส ปารคูติ ฯ             
     [๙๖]  ๖  อฏ ิเม  ภิกฺขเว  โลกธมฺมา  โลก อนุปริวตฺตนฺติ โลโก     
จ    อฏ    โลกธมฺเม    อนุปริวตฺตติ   กตเม   อฏ   ลาโภ   จ     
อลาโภ  จ  ยโส  จ  อยโส  จ  นินฺทา  จ  ปสสา  จ  สขุ  จ  ทุกฺข    
จ   อิเม   โข  ภิกฺขเว  อฏ  โลกธมฺมา  โลก  อนุปรวิตฺตนฺติ  โลโก     
จ  อิเม  อฏ  โลกธมฺเม  อนุปริวตฺตติ  อสฺสุตวโต  ภิกฺขเว  ปุถุชชฺนสฺส           
อุปฺปชฺชติ    ลาโภป   อลาโภป   ยโสป   อยโสป   นินฺทาป   ปสสาป             
สุขป   ทุกฺขป   สุตวโตป   ภิกฺขเว   อริยสาวกสฺส   อุปฺปชฺชติ  ลาโภป        
อลาโภป   ยโสป   อยโสป   นินฺทาป   ปสสาป   สขุป   ทุกฺขป  ตตฺร          
ภิกฺขเว   โก   วิเสโส   โก   อธิปฺปายโส  ๒  กึนานากรณ  สุตวโต    
อริยสาวกสฺส   อสฺสุตวตา   ปถุุชชฺเนนาติ   ฯ   ภควมูลกา  โน  ภนฺเต     
ธมฺมา   ภควเนตฺติกา   ภควปฏิสรณา   สาธุ   วต  ภนฺเต  ภควนฺตเยว    
ปฏิภาตุ    เอตสฺส    ภาสิตสฺส    อตฺโถ    ภควโต    สุตฺวา   ภิกขฺู     
ธาเรสฺสนฺตีติ  ฯ  เตนหิ  ภิกฺขเว  สุณาถ สาธุก มนสกิโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ           
เอว  ภนฺเตติ  โข  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ ภควา เอตทโวจ     
อสฺสุตวโต   ภิกฺขเว   ปุถชฺุชนสฺส   อุปฺปชฺชติ   ลาโภ   โส   น   อิติ            
ปฏิส ฺจิกฺขติ  อุปฺปนฺโน  โข  เม  อย  ลาโภ  โส  จ โข อนิจฺโจ ทุกฺโข             
#๑ ม. อตฺถงฺคตา ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ ส.ี อธิปฺปาโย ฯ ม. อธิปฺปยาโส ฯ เอวมุปริป ฯ    
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วิปริณามธมฺโมติ     ยถาภูต     นปฺปชานาติ     อุปปฺชฺชติ     อลาโภ    
อุปฺปชฺชติ   ยโส   อุปฺปชชฺติ  อยโส  อุปฺปชฺชติ  นินทฺา  อุปฺปชฺชติ  ปสสา       
อุปฺปชฺชติ   สุข   อุปฺปชชฺติ   ทุกฺข   โส  น  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ  อุปฺปนฺน  
โข   เม   อิท   ทุกฺข   ต ฺจ   โข   อนิจฺจ   ทุกฺข  วิปรณิามธมฺมนฺติ         
ยถาภูต    นปปฺชานาติ    ตสฺส   ลาโภป   จิตฺต   ปริยาทาย   ติฏติ             
อลาโภป   จิตฺต   ปริยาทาย   ติฏติ  ยโสป  จิตฺต  ปริยาทาย  ติฏติ          
อยโสป   จิตฺต   ปริยาทาย   ติฏติ  นินทฺาป  จิตฺต  ปริยาทาย  ติฏติ        
ปสสาป   จิตฺต   ปริยาทาย   ติฏติ   สขุป   จิตฺต  ปริยาทาย  ติฏติ       
ทุกฺขป   จิตฺต   ปริยาทาย   ติฏติ   โส   อุปฺปนฺน   ลาภ   อนุรชฺุฌติ      
อลาเภ    ปฏวิิรุชฺฌติ   อุปปฺนฺน   ยส   อนุรุชฺฌติ   อยเส   ปฏิวิรชฺุฌติ       
อุปฺปนฺน    ปสส    อนุรชุฌฺติ    นินฺทาย    ปฏิวิรุชฌฺติ   อุปฺปนนฺ   สุข   
อนุรุชฺฌติ   ทุกฺเข   ปฏิวิรุชฺฌติ   โส   เอว  อนุโรธวิโรธสมาปนฺโน  น           
ปริมุจฺจติ   ชาติยา   ชราย   มรเณน   โสเกหิ   ปริเทเวหิ   ทุกฺเขหิ     
โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ น ปริมุจฺจติ ทุกฺขสฺมาติ วทามิ ฯ     
     สุตวโต  จ  โข  ภิกฺขเว  อริยสาวกสฺส  อุปฺปชชฺติ  ลาโภ โส อิติ     
ปฏิส ฺจิกฺขติ   อุปฺปนฺโน   โข   เม  อย  ลาโภ  โส  จ  โข  อนิจฺโจ     
ทุกฺโข    วิปรณิามธมฺโมติ    ยถาภูต    ปชานาติ   อุปฺปชฺชติ   อลาโภ             
อุปฺปชฺชติ   ยโส   อุปฺปชชฺติ  อยโส  อุปฺปชฺชติ  นินทฺา  อุปฺปชฺชติ  ปสสา       
อุปฺปชฺชติ   สุข   อุปฺปชชฺติ   ทุกฺข   โส   อิติ   ปฏสิ ฺจิกฺขติ   อุปฺปนฺน  
โข  เม  อิท  ทุกฺข  ต ฺจ  โข  อนิจฺจ  ทุกฺข  วิปริณามธมฺมนฺติ  ยถาภูต        
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อิท    ทุกฺข   ต ฺจ   โข   อนิจฺจ   ทุกฺข   วิปริณามธมฺมนฺติ   ยถาภูต       
ปชานาติ   ตสฺส  ลาโภป  จิตฺต  น  ปรยิาทาย  ติฏติ  อลาโภป  จิตฺต            
น   ปริยาทาย   ติฏติ   ยโสป  จิตฺต  น  ปรยิาทาย  ติฏติ  อยโสป             
จิตฺต   น   ปรยิาทาย   ติฏติ   นินฺทาป  จิตฺต  น  ปรยิาทาย  ติฏติ         
ปสสาป  จิตฺต  น  ปริยาทาย  ติฏติ  สขุป  จิตฺต  น  ปริยาทาย ติฏติ       
ทุกฺขป  จิตฺต  น  ปริยาทาย  ติฏติ  โส  จ  อุปฺปนฺน  ลาภ  นานุรชฺุฌติ      
อลาเภ     นปปฺฏิวิรุชฺฌติ     อุปฺปนฺน     ยส    นานุรชุฌฺติ    อยเส           
นปฺปฏิวิรุชฺฌติ    อุปฺปนฺน    ปสส   นานุรุชฺฌติ   นนิฺทาย   นปฺปฏิวิรุชฺฌติ  
อุปฺปนฺน      สุข     นานุรชฺุฌติ     ทุกฺเข     นปฺปฏิวิรุชฺฌติ     โส        
เอว  อนุโรธวิโรธวิปฺปหีโน  ปริมุจฺจติ  ชาติยา  ชราย  มรเณน  โสเกหิ    
ปริเทเวหิ   ทกฺุเขหิ   โทมนสฺเสหิ   อุปายาเสหิ   ปรมิุจฺจติ  ทุกฺขสฺมาติ         
วทามิ    อย    โข    ภิกฺขเว    วิเสโส   อย   อธิปฺปายโส   อิท    
นานากรณ สุตวโต อริยสาวกสฺส อสฺสุตวตา ปุถุชฺชเนนาติ ฯ    
               ลาโภ อลาโภ จ ยสายโส จ     
               นินทฺา ปสสา จ สุข ทุกฺข ฺจ    
               เอเต อนิจฺจา มนุเชสุ ธมฺมา    
               อสสฺสตา วิปริณามธมฺมา     
               เอเต จ ตฺวา สติมา สุเมโธ     
               อเวกฺขติ วิปริณามธมฺเม     
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               อิฏสฺส ธมฺมา น มเถนฺติ จิตฺต           
               อนิฏโต โน ปฏิฆาตเมติ    
               ตสฺสานุโรธา อถ วา วิโรธา    
               วิธูปตา อตฺถคตา น สนฺติ    
               ปท ฺจ ตฺวา วิรช อโสก     
               สมมฺปฺปชานาติ ภวสฺส ปารคูติ ฯ             
     [๙๗]  ๗  เอก  สมย  ภควา ราชคเห วิหรติ คิชฌฺกูเฏ ปพฺพเต ฯ    
อจิรปกฺกนฺเต   เทวทตฺเต   ตตฺร  โข  ภควา  เทวทตฺต  อารพฺภ  ภิกขฺู     
อามนฺเตสิ  สาธุ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเลน  กาล  อตฺตวิปตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตา          
โหติ   สาธุ   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   กาเลน  กาล  ปรวิปตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตา            
โหติ   สาธุ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเลน  กาล  อตฺตสมฺปตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตา           
โหติ  สาธุ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเลน  กาล  ปรสมฺปตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตา โหติ           
อฏหิ   ภิกฺขเว   อสทฺธมฺเมหิ   อภิภูโต   ปริยาทินฺนจิตฺโต   เทวทตฺโต           
อาปายิโก  เนรยิโก  กปปฺฏโ  อเตกิจฺโฉ  กตเมหิ อฏหิ ลาเภน [๑]     
ภิกฺขเว   อภิภูโต   ปริยาทินฺนจิตฺโต   เทวทตฺโต   อาปายิโก  เนรยิโก    
กปฺปฏโ     อเตกิจฺโฉ     อลาเภน    ภิกฺขเว    ยเสน    ภิกฺขเว    
อยเสน    ภิกขฺเว    สกฺกาเรน    ภิกฺขเว    อสกฺกาเรน    ภิกฺขเว    
ปาปจฺฉตาย   ภิกฺขเว   ปาปมิตฺตตาย  ภิกฺขเว  อภิภูโต  ปริยาทินฺนจิตฺโต           
เทวทตฺโต   อาปายิโก   เนรยิโก   กปปฺฏโ   อเตกิจฺโฉ  อิเมหิ  โข     
ภิกฺขเว   อฏหิ   อสทฺธมฺเมหิ   อภิภูโต   ปริยาทนิฺนจิตฺโต   เทวทตฺโต           
#๑ ม. ห ิฯ      
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อาปายิโก เนรยิโก กปฺปฏโ อเตกิจฺโฉ ฯ    
     สาธุ   ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  อุปฺปนฺน  ลาภ  อภิภุยฺย  อภิภุยฺย  วิหเรยยฺ       
อุปฺปนฺน   อลาภ   อุปฺปนนฺ   ยส   อุปปฺนฺน   อยส   อุปฺปนฺน   สกฺการ     
อุปฺปนฺน   อสกฺการ   อุปปฺนฺน   ปาปจฺฉต   อุปฺปนนฺ  ปาปมิตฺตต  อภิภุยฺย   
อภิภุยฺย   วิหเรยฺย   กิ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   อตฺถวส  ปฏิจฺจ  อุปฺปนฺน      
ลาภ   อภิภุยยฺ   อภิภุยฺย   วิหเรยฺย  ฯเปฯ  ย ฺหิสฺส  ภิกฺขเว  อุปฺปนฺน        
ลาภ   อนภิภุยฺย  วิหรโต  อุปฺปชฺเชยฺยุ  อาสวา  วิฆาตปริฬาหา  อุปฺปนฺน          
ลาภ  อภิภุยฺย  วิหรโต  เอวส  เต  อาสวา  วิฆาตปริฬาหา  น  โหนฺติ    
ย ฺหิสฺส   ภิกฺขเว   อุปฺปนฺน   อลาภ   อุปฺปนฺน   ยส   อุปฺปนฺน   อยส      
อุปฺปนฺน   สกฺการ   อุปฺปนฺน   อสกฺการ   อุปฺปนฺน   ปาปจฺฉต   อุปฺปนฺน   
ปาปมิตฺตต   อนภิภุยฺย   วิหรโต   อุปฺปชฺเชยฺยุ   อาสวา  วิฆาตปริฬาหา            
อุปฺปนฺน  ปาปมิตฺตต  อภิภุยฺย  วิหรโต  เอวส  เต อาสวา วิฆาตปริฬาหา            
น     โหนฺติ    อิท    โข    ภิกฺขเว    ภิกขฺุ    อตฺถวส    ปฏิจฺจ             
อุปฺปนฺน   ลาภ   อภิภุยฺย   อภิภุยฺย  วิหเรยฺย  อุปฺปนฺน  อลาภ  อุปฺปนฺน    
ยส   อุปฺปนฺน   อยส   อุปฺปนฺน   สกกฺาร   อุปฺปนฺน  อสกฺการ  อุปฺปนฺน    
ปาปจฺฉต   อุปฺปนฺน   ปาปมิตฺตต   อภิภุยฺย   อภิภุยฺย   วิหเรยฺย  ตสฺมา       
ติห  ภิกฺขเว  เอว  สิกฺขิตพฺพ  อุปฺปนฺน  ลาภ  อภิภุยฺย อภิภุยฺย วิหรสิฺสาม   
อุปฺปนฺน   อลาภ   อุปฺปนนฺ   ยส   อุปปฺนฺน   อยส   อุปฺปนฺน   สกฺการ     
อุปฺปนฺน   อสกฺการ   อุปปฺนฺน   ปาปจฺฉต   อุปฺปนนฺ  ปาปมิตฺตต  อภิภุยฺย   
อภิภุยฺย วิหริสฺสามาติ เอว ฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ      
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     [๙๘]   ๘   เอก  สมย  อายสฺมา  อุตฺตโร  มหิสวตฺถุสฺมึ  วิหรติ    
สงฺเขยฺยเก  ปพฺพเต  วฏฏชาลิกาย  ๑  ฯ  ตตฺร  โข อายสฺมา อุตฺตโร    
ภิกฺขู    อามนฺเตสิ    สาธาวุโส   ภิกฺขุ   กาเลน   กาล   อตฺตวิปตฺตึ            
ปจฺจเวกฺขิตา    โหติ   สาธาวุโส   ภิกฺขุ   กาเลน   กาล   ปรวิปตฺตึ    
ปจฺจเวกฺขิตา   โหติ   สาธาวุโส   ภิกฺขุ   กาเลน   กาล  อตฺตสมฺปตฺตึ             
ปจฺจเวกฺขิตา   โหติ   สาธาวุโส   ภิกฺขุ   กาเลน   กาล   ปรสมฺปตฺตึ    
ปจฺจเวกฺขิตา โหตีติ ฯ            
     เตน  โข  ปน  สมเยน  เวสฺสวโณ  ๒  มหาราชา  อุตฺตรทิสาย    
ทกฺขิณทิส   คจฺฉติ   เกนจิเทว   กรณีเยน   อสฺโสสิ   โข   เวสฺสวโณ     
มหาราชา   อายสฺมโต   อุตฺตรสฺส   มหิสวตฺถุสฺมึ   สงฺเขยฺยเก  ปพฺพเต    
วฏฏชาลกิาย   ภิกฺขูน   เอว   ธมฺม   เทเสนฺตสฺส   สาธาวุโส   ภิกขฺุ          
กาเลน  กาล  อตฺตวิปตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตา  โหติ  สาธาวุโส  ภิกฺขุ กาเลน             
กาล   ปรวิปตฺตึ   ปจฺจเวกฺขิตา  โหติ  สาธาวุโส  ภิกฺขุ  กาเลน  กาล             
อตฺตสมฺปตฺตึ   ปจฺจเวกฺขิตา   โหติ   สาธาวุโส   ภิกขฺุ   กาเลน  กาล             
ปรสมฺปตฺตึ    ปจฺจเวกฺขิตา    โหตีติ   อถโข   เวสฺสวโณ   มหาราชา     
เสยฺยถาป  นาม  พลวา  ปรุิโส  สมฺมิ ฺชิต  วา  พาห ปสาเรยฺย ปสาริต             
วา   พาห   สมฺมิ ฺเชยฺย   เอวเมว  มหิสวตฺถุสฺมึ  สงฺเขยฺยเก  ปพฺพเต             
วฏฏชาลกิาย    อนฺตรหิโต   เทเวสุ   ตาวตึเสสุ   ปาตุรโหสิ   อถโข    
เวสฺสวโณ  มหาราชา  เยน สกฺโก เทวานมินฺโท เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา     
#๑ สี. ธวชาลิกาย ฯ ม. วฏชาลิกาย ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ เวสฺสวณฺโณติป ฯ     
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สกฺก   เทวานมินฺท   เอตทโวจ   ยคฺเฆ   มาริส   ชาเนยฺยาสิ  เอโส     
อายสฺมา   อุตฺตโร   มหิสวตฺถุสฺมึ   สงฺเขยฺยเก   ปพฺพเต  วฏฏชาลิกาย            
ภิกฺขูน  เอว  ธมฺม  เทเสติ  สาธาวุโส  ภิกฺขุ  กาเลน  กาล อตฺตวิปตฺตึ         
ฯเปฯ ปรสมปฺตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตา โหตีติ ฯ    
     อถโข   สกฺโก   เทวานมินฺโท   เสยยฺถาป  นาม  พลวา  ปุริโส     
สมฺมิ ฺชิต   วา   พาห   ปสาเรยฺย   ปสาริต   วา  พาห  สมฺมิ ฺเชยฺย            
เอวเมว   เทเวสุ   ตาวตึเสสุ   อนฺตรหิโต   มหิสวตฺถสฺุมึ  สงฺเขยฺยเก    
ปพฺพเต    วฏฏชาลิกาย   อายสฺมโต   อุตฺตรสฺส   สมฺมุเข   ปาตุรโหสิ    
อถโข  สกฺโก  เทวานมินฺโท เยนายสฺมา อุตฺตโร เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา             
อายสฺมนฺต      อุตฺตร      อภิวาเทตฺวา      เอกมนฺต      อฏาสิ    
เอกมนฺต   ิโต  โข  สกฺโก  เทวานมินฺโท  อายสฺมนฺต  อุตฺตร เอตทโวจ    
สจฺจ   กิร   ภนฺเต   อายสฺมา   อุตฺตโร  ภิกฺขูน  เอว  ธมฺม  เทเสสิ           
สาธาวุโส    ภิกฺขุ   กาเลน   กาล   อตฺตวิปตฺตึ   ฯเปฯ   ปรสมฺปตฺตึ    
ปจฺจเวกฺขิตา  โหตีติ  ฯ  เอว  เทวานมินฺทาติ  ฯ  ก ึ ปน  ๑  ภนฺเต     
อายสฺมโต   อุตฺตรสฺส   สก   ปฏิภาณ   อุทาหุ   ตสสฺ   ภควโต  วจน     
อรหโต  สมมฺาสมฺพุทฺธสฺสาติ  ฯ  เตนหิ  เทวานมินฺท  อุปม  เต กริสฺสามิ            
อุปมายมิเธกจฺเจ   วิ ฺ ู  ปุริสา  ภาสิตสฺส  อตฺถ  อาชานนฺติ  เสยฺยถาป          
เทวานมินฺท   คามสฺส   วา  นิคมสฺส  วา  อวิทูเร  มหาธ ฺราสิ  ตโต     
มหาชนกาโย  ธ ฺ  อาหเรยฺย กาเยหิป ๒ สีสเกหิป ๓  อุจฺจงฺเกหิป ๔             
#๑ ม. ปนิท ฯ   ๒ ม. กาเชหิป ฯ ยุ. กาเจหิป ฯ  ๓ ม. ย.ุ ปฏเกหิป ฯ             
#๔ ม. ย.ุ อุจฺฉงฺเคหิป ฯ         
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อ ฺชลีหิป   โย  นุ  โข  เทวานมินฺท  [๑]  มหาชนกาย  อุปสงฺกมิตฺวา    
เอว   ปุจฺเฉยฺย   กุโต   อิม   ธ ฺ   อาหรถาติ   กถ  พฺยากรมาโน    
นุ  โข เทวานมินฺท โส มหาชนกาโย สมฺมา พฺยากรมาโน พฺยากเรยฺยาติ ฯ    
อมุมฺหา   มหาธ ฺราสิมฺหา  อาหรามาติ  โข  ภนฺเต  โส  มหาชนกาโย     
สมฺมา   พฺยากรมาโน   พฺยากเรยฺยาติ   ฯ  เอวเมว  โข  เทวานมินฺท     
ยงฺกิ ฺจิ  สุภาสิต  สพฺพนฺต  ตสฺส  ภควโต  วจน  อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส         
ตโต    อุปาทายุปาทาย    มย    ธ ฺ     ๒   จ   ภณามาติ   ฯ    
อจฺฉริย  ภนฺเต  อพฺภุต  ภนฺเต  ยาว  สภุาสิต ฺจิท  อายสฺมตา  อุตฺตเรน          
ยงฺกิ ฺจิ  สุภาสิต  สพฺพนฺต  ตสฺส  ภควโต  วจน  อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส         
ตโต    อุปาทายุปาทาย   มย   ธ ฺ   ๒   จ   ภณามาติ   เอวมิท    
ภนฺเต  อุตฺตร  เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  คิชฺฌกูเฏ  ปพฺพเต     
อจิรปกฺกนฺเต   เทวทตฺเต   ตตฺร  โข  ภควา  เทวทตฺต  อารพฺภ  ภิกขฺู     
อามนฺเตสิ    สาธุ    ภิกฺขเว    ภิกฺขุ    กาเลน   กาล   อตฺตวิปตฺตึ             
ปจฺจเวกฺขิตา  โหติ  สาธุ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเลน กาล ปรวิปตฺตึ อตฺตสมฺปตฺตึ        
ปรสมฺปตฺตึ    ปจฺจเวกฺขิตา    โหติ    อฏหิ    ภิกฺขเว   อสทฺธมฺเมหิ            
อภิภูโต   ปรยิาทินฺนจิตฺโต   เทวทตฺโต   อาปายิโก  เนรยิโก  กปฺปฏโ    
อเตกิจฺโฉ  กตเมหิ  อฏหิ ลาเภน [๓] ภิกฺขเว อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต            
เทวทตฺโต    อาปยิโก    เนรยิโก   กปปฺฏโ   อเตกิจฺโฉ   อลาเภน     
ภิกฺขเว  ยเสน  ภิกฺขเว  อยเสน  ภิกฺขเว สกฺกาเรน ภิกฺขเว อสกฺกาเรน    
#๑ ม. ต ฯ   ๒ ม. มย ฺจ ฺเ จ ฯ ยุ. มย ฺจ อ ฺเ จ ฯ   ๓ ม. หิ ฯ     
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ภิกฺขเว  ปาปจฺฉตาย ภิกฺขเว ปาปมิตฺตตาย ภิกฺขเว อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต         
เทวทตฺโต    อาปายิโก    เนรยิโก    กปปฺฏโ   อเตกิจฺโฉ   อิเมหิ     
โข   ภิกฺขเว  อฏหิ  อสทฺธมฺเมหิ  อภิภูโต  ปริยาทินฺนจิตฺโต  เทวทตฺโต           
อาปายิโก   เนรยิโก   กปปฺฏโ   อเตกิจฺโฉ   สาธุ   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ    
อุปฺปนฺน   ลาภ   อภิภุยฺย   อภิภุยฺย  วิหเรยฺย  อุปฺปนฺน  อลาภ  อุปฺปนฺน    
ยส   อุปฺปนฺน   อยส   อุปฺปนฺน   สกกฺาร   อุปฺปนฺน  อสกฺการ  อุปฺปนฺน    
ปาปจฺฉต อุปฺปนฺน ปาปมิตฺตต อภิภุยฺย อภิภุยฺย วิหเรยฺย ฯ    
     กิ ฺจ   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   อตฺถวส  ปฏจฺิจ  อุปฺปนฺน  ลาภ  อภิภุยฺย       
อภิภุยฺย   วิหเรยฺย   อุปฺปนนฺ   อลาภ   อุปฺปนฺน   ยส   อุปฺปนฺน  อยส      
อุปฺปนฺน   สกฺการ   อุปฺปนฺน   อสกฺการ   อุปฺปนฺน   ปาปจฺฉต   อุปฺปนฺน   
ปาปมิตฺตต   อภิภุยฺย   อภิภุยฺย   วิหเรยฺย   ย ฺหิสฺส   ภิกฺขเว  อุปฺปนฺน      
ลาภ   อนภิภุยฺย  วิหรโต  อุปฺปชฺเชยฺยุ  อาสวา  วิฆาตปริฬาหา  อุปฺปนฺน          
ลาภ  อภิภุยฺย  วิหรโต  เอวส  เต  อาสวา  วิฆาตปริฬาหา  น  โหนฺติ    
ย ฺหิสฺส   ภิกฺขเว   อุปฺปนฺน   อลาภ   อุปฺปนฺน   ยส   อุปฺปนฺน   อยส      
อุปฺปนฺน   สกฺการ   อุปฺปนฺน   อสกฺการ   อุปฺปนฺน   ปาปจฺฉต   อุปฺปนฺน   
ปาปมิตฺตต   อนภิภุยฺย   วิหรโต   อุปฺปชฺเชยฺยุ   อาสวา  วิฆาตปริฬาหา            
อุปฺปนฺน  ปาปมิตฺตต  อภิภุยฺย  วิหรโต  เอวส  เต อาสวา วิฆาตปริฬาหา            
น     โหนฺติ    อิท    โข    ภิกฺขเว    ภิกขฺุ    อตฺถวส    ปฏิจฺจ             
อุปฺปนฺน   ลาภ   อภิภุยฺย   อภิภุยฺย  วิหเรยฺย  อุปฺปนฺน  อลาภ  อุปฺปนฺน    
ยส   อุปฺปนฺน   อยส   อุปฺปนฺน   สกกฺาร   อุปฺปนฺน  อสกฺการ  อุปฺปนฺน     
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ปาปจฺฉต   อุปฺปนฺน   ปาปมิตฺตต   อภิภุยฺย   อภิภุยฺย   วิหเรยฺย  ตสฺมา       
ติห   ภิกฺขเว   เอว   สิกฺขิตพฺพ   อุปฺปนนฺ   ลาภ   อภิภุยฺย   อภิภุยฺย      
วิหริสฺสาม    อุปฺปนฺน    อลาภ    อุปฺปนฺน    ยส    อุปฺปนฺน    อยส        
อุปฺปนฺน   สกฺการ   อุปฺปนฺน   อสกฺการ   อุปฺปนฺน   ปาปจฺฉต   อุปฺปนฺน   
ปาปมิตฺตต   อภิภุยฺย   อภิภุยฺย   วิหริสสฺามาติ   เอว ฺหิ   โว  ภิกขฺเว         
สิกฺขิตพฺพนฺติ   ฯ  เอตฺตาวตา  ภนฺเต  อุตฺตร  มนุสฺเสสุ  จตสฺโส  ปริสา           
ภิกฺขู   ภิกฺขุนโิย   อุปาสกา   อุปาสิกาโย  นาย  ธมฺมปริยาโย  กิสมฺิ ฺจิ        
ปติฏ ิโต   ๑  อุคฺคณฺหาตุ  ภนฺเต  อายสฺมา  อุตฺตโร  อิม  ธมฺมปรยิาย          
ปริยาปุณาตุ   ภนฺเต   อายสฺมา   อุตฺตโร   อิม   ธมฺมปริยาย  ธาเรตุ             
ภนฺเต    อายสฺมา    อุตฺตโร   อิม   ธมฺมปริยาย   อตฺถส ฺหิโต   อย             
ภนฺเต ธมฺมปริยาโย อาทิพฺรหฺมจริยโกติ ๒ ฯ    
     [๙๙]   ๙  กุลปุตฺโตติ  ภิกฺขเว  นนฺท  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย    
พลวาติ    ภิกขฺเว   นนฺท   สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย   ปาสาทิโกติ     
ภิกฺขเว   นนทฺ   สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย   ติพฺพราโคติ    ภิกฺขเว     
นนฺท    สมฺมา    วทมาโน    วเทยฺย    กมิ ฺตฺถ   ภิกฺขเว   นนฺโท    
อินฺทฺริเยสุ     คุตฺตทฺวาโร     โภชเน     มตฺต ฺ ู    ชาคริยมนุยุตฺโต           
สติสมฺปช ฺเน    สมนนฺาคโต    เยหิ    นนฺโท    สกฺโกติ    ปริปุณฺณ    
ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย จริตุนฺติ ๓  ฯ     
     ตตฺรีท   ภิกฺขเว  นนฺทสฺส  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวารตาย  โหติ  สเจ          
ภิกฺขเว  นนฺทสฺส  ปุรตฺถมิา  ทิสา  อาโลเกตพฺพา  โหติ สพฺพ ฺเจตโส ๔    
#๑ ม. อุปฏ ิโต ฯ   ๒ ส.ี อาทิพฺรหฺมจริยิโก ฯ  ๓ ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ            
#๔ ม. สพฺพ เจตสา ฯ เอวมุปริป ฯ      



สุตฺต องฺ. (๔):สตฺตก-อฏก-นวกนิปาตา - หนาท่ี 169 

สมนฺนาหริตฺวา   นนฺโท   ปุรตฺถิม   ทิส  อาโลเกติ  เอว  เม  ปรุตฺถิม          
ทิส อาโลกยโต นาภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสวิสฺสนฺตีติ            
อิติห     ตตฺร     สมฺปชาโน    โหติ    สเจ    ภิกฺขเว    นนฺทสฺส     
ปจฺฉิมา   ทิสา   อาโลเกตพฺพา   โหติ   อุตฺตรา  ทิสา  อาโลเกตพฺพา     
โหติ   ทกฺขิณา   ทิสา   อาโลเกตพฺพา   โหติ   อุทฺธ   อุลฺโลเกตพฺพา    
โหติ    อโธ    โอโลเกตพฺพา    โหติ    อนุทิสา    อนุวิโลเกตพฺพา    
โหติ    สพฺพ ฺเจตโส    สมนฺนาหริตฺวา   นนฺโท   อนุทิส   อนุวิโลเกติ             
เอว   เม   อนุทิส  อนุวิโลกยโต  นาภิชฌฺาโทมนสฺสา  ปาปกา  อกุสลา    
ธมฺมา    อนฺวาสฺสวิสฺสนฺตีติ    อิติห    ตตฺร   สมฺปชาโน   โหติ   อิท           
โข ภิกฺขเว นนฺทสฺส อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตาย โหติ ฯ     
     ตตฺรีท   ภิกฺขเว   นนฺทสฺส   โภชเน   มตฺต ฺ ุตาย   โหติ   อิธ    
ภิกฺขเว   นนโฺท   ปฏิสงฺขา  โยนิโส  อาหาร  อาหาเรติ  เนว  ทวาย    
น   มทาย   น   มณฺฑนาย   น   วิภูสนาย  ยาวเทว  อิมสฺส  กายสฺส    
 ิติยา   ยาปนาย   วิหึสูปรติยา   พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย   อิติ   ปรุาณ ฺจ           
เวทน   ปฏิหงฺขามิ  นว ฺจ  เวทน  น  อุปฺปาเทสฺสามิ  ยาตฺรา  จ  เม     
ภวิสฺสติ   อนวชฺชตา  จ  ผาสุวิหาโร  จาติ  อิท  โข  ภิกฺขเว  นนฺทสฺส             
โภชเน มตฺต ฺ ุตาย โหติ ฯ         
     ตตฺรีท   ภิกฺขเว   นนฺทสฺส  ชาคริยานุโยคสฺมึ  โหติ  อิธ  ภิกขฺเว           
นนฺโท  ทิวส  จงฺกเมน  นสิชฺชาย อาวรณิเยหิ ๑ ธมเฺมหิ จิตฺต ปริโสเธติ           
รตฺติยา   ปม   ยาม   จงฺกเมน  นิสชชฺาย  อาวณิเยหิ  ธมฺเมหิ  จิตฺต            
#๑ ม. อาวรณีเยหิ ฯ เอวมุปริป ฯ     
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ปริโสเธติ    รตฺติยา   มชฌฺิม   ยาม   ทกฺขิเณน   ปสฺเสน   สีหเสยฺย            
กปฺเปติ   ปาเทน   ปาท   อจฺจาธาย   สโต   สมฺปชาโน  อุฏานส ฺ     
มนสิกริตฺวา   รตฺติยา   ปจฺฉิม   ยาม   ปจฺจุฏาย  จงฺกเมน  นิสชชฺาย           
อาวรณิเยหิ   ธมฺเมหิ   จิตฺต   ปริโสเธติ   อิท  โข  ภิกฺขเว  นนฺทสฺส           
ชาคริยานุโยคสฺมึ โหติ ฯ          
     ตตฺรีท     ภิกฺขเว    นนทฺสฺส    สติสมฺปช ฺสฺมึ    โหติ    อิธ            
ภิกฺขเว   นนทฺสฺส   วิทิตา   เวทนา   อุปฺปชฺชนฺติ   วิทิตา   อุปฏหนฺติ         
วิทิตา    อพฺภตฺถ    คจฺฉนฺติ    วิทิตา    ส ฺา   อุปฺปชฺชนฺติ   วิทิตา        
อุปฏหนฺติ   วิทิตา   อพฺภตฺถ   คจฺฉนฺติ   วิทิตา   วิตกฺกา   อุปฺปชฺชนฺติ     
วิทิตา  อุปฏหนฺติ  วิทิตา  อพฺภตฺถ  คจฺฉนฺติ  อิท  โข  ภิกฺขเว  นนฺทสฺส      
สติสมฺปช ฺสฺมึ   โหตีติ   ฯ   กิม ฺตฺถ   ภิกฺขเว   นนโฺท   อินฺทฺริเยสุ        
คุตฺตทฺวาโร    โภชเน    มตฺต ฺ ู    ชาคริยมนุยุตฺโต    สติสมฺปช ฺเน             
สมนฺนาคโต   เยหิ   นนโฺท   สกฺโกติ   ปริปุณฺณ   ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย         
จริตุนฺติ ฯ    
     [๑๐๐]   ๑๐   เอก   สมย   ภควา  จมฺปาย  วิหรติ  คคฺคราย     
โปกฺขรณิยา  ตีเร  ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ภิกฺขุ อาปตฺติยา โจเทนฺติ             
โส   ภิกฺขุ   ภิกฺขูหิ   อาปตฺติยา   โจทิยมาโน   อ ฺเนา ฺ   ปฏิจรติ           
พหิทฺธา   กถ  อปนาเมติ  โกป ฺจ  โทส ฺจ  อปฺปจฺจย ฺจ  ปาตุกโรติ  ฯ     
อถโข  ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ นิทฺธมเถต ภิกฺขเว ปุคฺคล นิทฺธมเถต ภิกฺขเว        
ปุคฺคล  อปเนยฺโย  ๑  ภิกขฺเว  ปุคฺคโล กึ [๒] ปรปุตฺโต วิเหเติ ๓              
#๑ สี. อปเนยฺโย โส ฯ ม. อปเนยฺยโส ฯ   ๒ สี. ม. ยุ. โว ฯ    
#๓ สี. ปุตฺโต วิเห ิยติ ฯ ม. เตน ปรปุตฺเตน วิโสธิเตน ฯ ยุ. ปุตฺตา วิเหเติ ฯ      



สุตฺต องฺ. (๔):สตฺตก-อฏก-นวกนิปาตา - หนาท่ี 171 

อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺจสฺส  ปุคฺคลสฺส  ตาทิสเยว  โหติ  อภิกฺกนฺต ปฏิกฺกนฺต       
อาโลกิต     วิโลกิต     สมมฺิ ฺชิต    ปสาริต    สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารณ         
เสยฺยถาป   อ ฺเส   ภทฺทกาน   ภิกฺขูน   ยาวสฺส   ภิกฺขู  อาปตฺตึ  น          
ปสฺสนฺติ   ยโต   จ   ขฺวสฺส   ภิกฺขู   อาปตฺตึ   ปสฺสนติฺ  ตเมน  เอว           
ชานนฺติ     สมณทูสีวาย     สมณปลาโป     สมณกรณฺฑโวติ     ตเมน    
อิติ   วิทิตฺวา   พหิทฺธา   นาเสนฺติ   ต   กิสฺส   เหตุ   มา   อ ฺเ            
ภทฺทเก   ภิกขฺู   ทูเสสีติ   ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  สมปฺนฺเน  ยวกรเณ             
ยวทูสี   ชาเยถ   ยวปลาโป  ยวกรณฺฑโว  ตสฺส  ตาทิสเยว  มูล  โหติ     
เสยฺยถาป    อ ฺเส    ภทฺทกาน   ยวาน   ตาทิสเยว   นาล   โหติ     
เสยฺยถาป   อ ฺเส   ภทฺทกาน   ยวาน  ตาทิสเยว  ปลาส  ๑  โหติ     
เสยฺยถาป   อ ฺเส   ภทฺทกาน   ยวาน   ยาวสฺส   สีส  น  นิพฺพตฺตติ            
ยโต   จ   ขฺวสฺส   สีส   นพฺิพตฺตติ  ตเมน  เอว  ชานนฺติ  ยวทูสวีาย           
ยวปลาโป   ยวกรณฺฑโวติ   ตเมน   อิติ   วิทิตฺวา  สมูล  อุปฺปาเฏตฺวา             
พหิทฺธา    ยวกรณสฺส    ฉฑฺเฑนฺติ    ต   กิสฺส   เหตุ   มา   อ ฺเ     
ภทฺทเกเยว   ทูเสสีติ   เอวเมว   โข  ภิกขฺเว  อิเธกจฺจสฺส  ปุคฺคลสสฺ    
ตาทิสเยว    โหติ   อภิกฺกนฺต   ปฏิกฺกนฺต  อาโลกิต  วิโลกิต  สมมฺิ ฺชิต     
ปสาริต   สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารณ   เสยฺยถาป   อ ฺเส  ภทฺทกาน  ภิกฺขูนo        
ยาวสฺส   ภิกขฺู   อาปตฺตึ  น  ปสฺสนฺติ  ยโต  จ  ขฺวสฺส  ภิกฺขู  อาปตฺตึ          
ปสฺสนฺติ     ตเมน     เอว    ชานนฺติ    สมณทูสีวาย    สมณปลาโป    
สมณกรณฺฑโวติ    ตเมน    อิติ    วิทิตฺวา    พหิทฺธา   นาเสนฺติ   ต             
#๑ ม. ปตฺต ฯ     
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กิสฺส  เหตุ  มา  อ ฺเ  ภทฺทเก  ภิกฺขู  ทูเสสีติ  ฯ  เสยฺยถาป ภิกขฺเว           
มหโต   ธ ฺราสิสฺส   ผุสยมานสฺส   ๑   ตตฺถ   ยานิ  ตานิ  ธ ฺานิ    
ทฬฺหานิ   สารวนฺตานิ   ตานิ   เอกมนฺต  ปุ ฺช  โหติ  ยานิ  ปน  ตานิ             
ธ ฺานิ   ทุพฺพลานิ   ปลาปานิ  ตานิ  วาโต  เอกมนฺต  อปวหติ  ตเมน     
สามิกา   สมมฺชฺชน ึ  คเหตฺวา   ภิยฺโยโส   มตฺตาย   อปสมฺมชฺชนติฺ  ต             
กิสฺส   เหตุ   มา   อ ฺเ   ภทฺทเก   ธ ฺเ  ทูเสสีติ  เอวเมว  โข     
ภิกฺขเว   อิเธกจฺจสฺส   ปุคฺคลสฺส  ตาทิสเยว  โหติ  อภิกฺกนฺต  ปฏิกฺกนฺต       
อาโลกิต     วิโลกิต     สมมฺิ ฺชิต    ปสาริต    สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารณ         
เสยฺยถาป   อ ฺเส   ภทฺทกาน   ภิกฺขูน   ยาวสฺส   ภิกฺขู  อาปตฺตึ  น          
ปสฺสนฺติ   ยโต   จ   ขฺวสฺส   ภิกฺขู   อาปตฺตึ   ปสฺสนติฺ  ตเมน  เอว           
ชานนฺติ     สมณทูสีวาย     สมณปลาโป     สมณกรณฺฑโวติ     ตเมน    
อิติ   วิทิตฺวา   พหิทฺธา   นาเสนฺติ   ต   กิสฺส   เหตุ   มา   อ ฺเ            
ภทฺทเก  ภิกขฺู  ทูเสสีติ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ปุริโส อุทปานนาฬิยตฺถิโก ๒         
ติณฺห  กุธารึ ๓  อาทาย วน ปวิเสยฺย โส ตนฺตเทว ๔ รกฺุข กุธารปิาเสน            
อาโกเฏติ   ตตฺถ   ยานิ   ตานิ   รกฺุขานิ  ทฬฺหานิ  สารวนฺตานิ  ตานิ    
กุธาริปาเสน    อาโกฏิตานิ    กกฺขฬ   ปฏินทนฺติ   ยานิ   ปน   ตานิ     
รุกฺขานิ   อนฺโตปูตีนิ   อวสฺสุตานิ   กสมฺพุชาตานิ   ตานิ   กุธารปิาเสน          
อาโกฏิตานิ    ททฺทร    ปฏินทนฺติ    ตเมน    มูเล    ฉินฺทติ   มูเล             
ฉินฺทิตฺวา   อคฺเค  ฉินฺทติ  อคฺเค  ฉินฺทิตฺวา  อนฺโต  สุวิโสธิต  วิโสเธติ      
อนฺโต  สุวิโสธิต  วิโสเธตฺวา  อุทปานนาฬึ  ๕  โยเชติ  เอวเมว  โข    
#๑ สี. ย.ุ วุยหฺมานสฺส ฯ ม. ผุณมานสฺส ฯ  ๒ ม. อุทปานปนาฬิยตฺถิโก ฯ     
#๓ ม. กุารึ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๔ ม. ย ยเทว ฯ   ๕ ม. อุทปานปนาฬึ ฯ      
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ภิกฺขเว   อิเธกจฺจสฺส   ปุคฺคลสฺส  ตาทิสเยว  โหติ  อภิกฺกนฺต  ปฏิกฺกนฺต       
อาโลกิต     วิโลกิต     สมมฺิ ฺชิต    ปสาริต    สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารณ         
เสยฺยถาป   อ ฺเส   ภทฺทกาน   ภิกฺขูน   ยาวสฺส   ภิกฺขู  อาปตฺตึ  น          
ปสฺสนฺติ   ยโต   จ   ขฺวสฺส   ภิกฺขู   อาปตฺตึ   ปสฺสนติฺ  ตเมน  เอว           
ชานนฺติ     สมณทูสีวาย     สมณปลาโป     สมณกรณฺฑโวติ     ตเมน    
อิติ   วิทิตฺวา   พหิทฺธา   นาเสนฺติ   ต   กิสฺส   เหตุ   มา   อ ฺเ            
ภทฺทเก ภิกฺขู ทูเสสีติ ฯ         
         สวาสาย วิชาเนถ ๑     ปาปจฺฉโกธโน อิติ        
         มกฺขี ถมฺภี ปลาสี จ       อิสฺสุก ีมจฺฉรี สโ     
         สณฺหวาโจ ๒ ชนวติ      สมโณ วิย ภาสติ           
         รโห กโรติ กรณ         ปาปทิฏ ิ อนาทโร         
         สสปฺป จ มุสาวาที        ต วิทิตฺวา ยถากถ    
         สพฺเพ สมคฺคา หุตฺวาน     อภินิพฺพชฺชยาถ น      
         การณฺฑว นิทฺธมวา ๓      กสมฺพพ อปกสฺสวา ๔     
         ตโต ปลาเป วาเหถ      อสฺสมเณ สมณมานิเน ๕       
         นิทฺธมตฺิวา ปาปจฺฉ ๖     ปาปลาจารโคจเร ๗    
         สุทฺธาสุทฺเธหิ สวาส       กปฺปยโวฺห ปฏิสฺสตา    
         ตโต สมคฺคา นิปกา       ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสถาติ ฯ    
#๑ ม. วิชานาถ ฯ  ๒ ม. สนฺตวาโจ ฯ  ๓ ม. ย.ุ นิทธฺมถ ฯ  ๔ ม. ยุ. อปกสฺสถ ฯ         
#๕ ยุ. สมณมานิโน ฯ  ๖ ม. ยุ. ปาปจฺเฉ ฯ   ๗ ม. ย.ุ ปาปอาจารโคจเร ฯ      
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                   เมตฺตาวคฺโค ปโม ฯ    
                        ตสฺสุทฺทาน    
         เมตฺตป ฺา จ เทฺว จ     ปเย เทฺว จาปฺปเย เทฺว จ     
         โลกโลกวิปตฺติโย         เทวทตฺโต จ อุตฺตโร      
         นนฺโท การณฺฑเวน จาติ ๑ ฯ     
                     _______________    
                     มหาวคฺโค ทุติโย     
     [๑๐๑]  ๑๑  เอวมฺเม  สุต  ฯ เอก สมย ภควา เวร ฺชาย วิหรติ     
นเฬรุปูจิมณฺฑรุกฺขมูเล  ๒  ฯ  อถโข  เวร ฺโช  พฺราหฺมโณ  เยน ภควา    
เตนุปสงฺกมิ   อุปงฺกมิตฺวา   ภควตา   สทฺธึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย  กถ           
สาราณีย   วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   นสิีทิ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข           
เวร ฺโช    พฺราหฺมโณ   ภควนฺต   เอตทโวจ   สุตเมต   โภ   โคตม     
สมโณ   โคตโม   น   พฺราหฺมเณ   ชิณฺเณ  วุฑฺเฒ  มหลฺลเก  อทฺธคเต    
วโยอนุปฺปตฺเต  อภิวาเทติ  วา  ปจฺจุฏเติ  วา  อาสเนน วา นิมนฺเตตีติx            
ตยิท   โภ   โคตม   ตเถว   น   หิ  ภว  โคตม  พฺราหฺมเณ  ชิณฺเณ    
วุฑฺเฒ   มหลลฺเก  อทฺธคเต  วโยอนุปปฺตฺเต  อภิวาเทติ  วา  ปจฺจุฏเติ             
วา  อาสเนน  วา  นิมนฺเตติ  ตยิท  โภ  โคตม  น  สมฺปนฺนเมวาติ  ฯ    
นาหนฺต   พฺราหฺมณ   ปสสฺามิ   สเทวเก   โลเก  สมารเก  สพฺรหฺมเก    
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา   ปชาย   สเทวมนุสฺสาย   ยมห   อภิวาเทยฺย   วา    
ปจฺจุฏเยฺย   วา  อาสเนน  วา  นิมนฺเตยฺย  ย ฺหิ  พฺราหฺมณ  ตถาคโต             
#๑ ม.    เมตฺต ป ฺา จ เทฺว ปยา   เทวฺ โลกา เทฺว วิปตฺติโย     
#        เทวทตฺโต จ อุตฺตโร       นนฺโท การณฺฑเวน จาติ ฯ     
#๒ ม. นเฬรปุุจิมณฺฑมูเล ฯ เอวมุปริป ฯ      
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อภิวาเทยฺย   วา  ปจฺจุฏเยฺย  วา  อาสเนน  วา  นิมนฺเตยฺย  มุทฺธาป    
ตสฺส วิปเตยฺยาติ ฯ     
     อรสรโูป   ภว   โคตโมติ  ฯ  อตฺถิ  เขฺวส  พฺราหฺมณ  ปริยาโย     
เยน   ม   ปรยิาเยน   สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย  อรสรูโป  สมโณ     
โคตโมติ   เย   เต   พฺราหฺมณ  รูปรสา  สทฺทรสา  คนฺธรสา  รสรสา    
โผฏพฺพรสา   เต   ตถาคตสฺส   ปหีนา   อุจฺฉินฺนมูลา   ตาลาวตฺถุกตา     
อนภาวกตา   ๑  อายตึ  อนุปฺปาทธมฺมา  อย  โข  พฺราหฺมณ  ปรยิาโย     
เยน  ม  ปริยาเยน  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย อรสรโูป สมโณ โคตโมติ    
โน จ โข ย ตฺว สนฺธาย วเทสีติ ฯ     
     นิพฺโภโค   ภว   โคตโมติ  ฯ  อตฺถิ  เขฺวส  พฺราหฺมณ  ปริยาโย    
เยน  ม  ปริยาเยน  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย นิพฺโภโค สมโณ โคตโมติ     
เย    เต   พฺราหฺมณ   รูปโภคา   สทฺทโภคา   คนฺธโภคา   รสโภคา     
โผฏพฺพโภคา   เต   ตถาคตสฺส   ปหนีา   อุจฺฉินฺนมูลา  ตาลาวตฺถุกตา     
อนภาวกตา   อายตึ   อนุปปฺาทธมฺมา   อย   โข   พฺราหฺมณ  ปริยาโย     
เยน  ม  ปริยาเยน  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย นิพฺโภโค สมโณ โคตโมติ     
โน จ โข ย ตฺว สนฺธาย วเทสีติ ฯ     
     อกิริยวาโท  ภว  โคตโมติ  ฯ  อตฺถิ  เขฺวส  พฺราหฺมณ  ปริยาโย    
เยน   ม   ปรยิาเยน   สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  อกิรยิวาโท  สมโณ    
โคตโมติ     อห ฺหิ    พฺราหฺมณ    อกริิย    วทามิ    กายทุจฺจริตสฺส             
วจีทุจฺจริตสฺส  มโนทุจฺจริตสฺส  อเนกวิหิตาน  ปาปกาน  อกุสลาน  ธมฺมาน         
#๑ สี. ย.ุ อนภาวกตา ฯ เอวมุปริป ฯ      
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อกิริย   วทามิ   อย   โข   พฺราหฺมณ  ปริยาโย  เยน  ม  ปรยิาเยน    
สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย   อกิรยิวาโท   สมโณ   โคตโมติ  โน  จ     
โข ย ตฺว สนฺธาย วเทสีติ ฯ      
     อุจฺเฉทวาโท  ภว  โคตโมติ  ฯ  อตฺถิ  เขฺวส  พฺราหฺมณ ปริยาโย    
เยน   ม   ปรยิาเยน  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  อุจฺเฉทวาโท  สมโณ    
โคตโมติ    อห ฺหิ    พฺราหฺมณ   อุจฺเฉท   วทามิ   ราคสฺส   โทสสฺส     
โมหสฺส   อเนกวิหิตาน   ปาปกาน   อกุสลาน  ธมมฺาน  อุจฺเฉท  วทามิ             
อย   โข   พฺราหฺมณ  ปริยาโย  เยน  ม  ปริยาเยน  สมฺมา  วทมาโน     
วเทยฺย   อุจฺเฉทวาโท   สมโณ   โคตโมติ   โน   จ   โข   ย  ตฺว     
สนฺธาย วเทสีติ ฯ     
     เชคุจฺฉี  ภว  โคตโมติ  ฯ  อตฺถ ิ เขฺวส  พฺราหฺมณ ปริยาโย เยน     
ม   ปริยาเยน   สมฺมา   วทมาโน  วเทยฺย  เชคุจฺฉี  สมโณ  โคตโมติ    
อห ฺหิ   พฺราหฺมณ   เชคุจฺฉ   ๑  วทามิ  กายทุจฺจริเตน  วจีทุจฺจริเตน           
มโนทุจฺจริเตน  [๒] อเนกวิหิตาน ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา             
เชคุจฺฉ  วทามิ  ๓   อย  โข  พฺราหฺมณ  ปริยาโย  เยน  ม ปริยาเยน    
สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย   เชคุจฺฉี   สมโณ  โคตโมติ  โน  จ  โข    
ย ตฺว สนฺธาย วเทสีติ ฯ         
     เวนยิโก   ภว   โคตโมติ  ฯ  อตฺถิ  เขฺวส  พฺราหฺมณ  ปริยาโย     
เยน  ม  ปริยาเยน  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย เวนยิโก สมโณ โคตโมติ    
อห ฺหิ   พฺราหฺมณ   วินยาย   ธมฺม  เทเสมิ  ราคสฺส  โทสสฺส  โมหสฺส     
#๑ ม. ชิคุจฺฉามิ ฯ  ๒ ม. ชิคุจฺฉามิ ฯ  ๓ ม. เชคุจฺฉ วทามีติ ปาทฺวย นตฺถิ ฯ     
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อเนกวิหิตาน   ปาปกาน   อกุสลาน   ธมฺมาน   วินยาย  ธมฺม  เทเสมิ    
อย   โข   พฺราหฺมณ  ปริยาโย  เยน  ม  ปริยาเยน  สมฺมา  วทมาโน     
วเทยฺย   เวนยิโก   สมโณ   โคตโมติ  โน  จ  โข  ย  ตฺว  สนฺธาย     
วเทสีติ ฯ    
     ตปสฺสี  ภว  โคตโมติ  ฯ  อตฺถ ิ เขฺวส  พฺราหฺมณ  ปรยิาโย เยน    
ม   ปริยาเยน   สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย  ตปสฺสี  สมโณ  โคตโมติ     
ตปนียาห   พฺราหฺมณ   ปาปเก   อกุสเล   ธมฺเม   วทามิ  กายทุจฺจริต     
วจีทุจฺจริต  มโนทุจฺจริต  ยสฺส  โข  พฺราหฺมณ  ตปนียา  ปาปกา  อกุสลา            
ธมฺมา    ปหีนา   อุจฺฉินฺนมูลา   ตาลาวตฺถุกตา   อนภาวงฺคตา   อายตึ     
อนุปฺปาทธมฺมา   ตมห   ตปสฺสีติ   วทามิ   ตถาคตสฺส   โข   พฺราหฺมณ     
ตปนียา   ปาปกา   อกุสลา  ธมฺมา  ปหนีา  อุจฺฉินฺนมูลา  ตาลาวตฺถุกตา     
อนภาวงฺคตา   อายตึ   อนุปฺปาทธมฺมา   อย   โข  พฺราหฺมณ  ปรยิาโย     
เยน  ม  ปริยาเยน  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  ตปสฺสี  สมโณ โคตโมติ     
โน จ โข ย ตฺว สนฺธาย วเทสีติ ฯ     
     อปฺปคพฺโภ   ภว  โคตโมติ  ฯ  อตฺถิ  เขฺวส  พฺราหฺมณ  ปริยาโย    
เยน   ม   ปรยิาเยน   สมฺมา   วทมาโน  วเทยฺย  อปปฺคพฺโภ  สมโณ    
โคตโมติ   ยสฺส   โข  พฺราหฺมณ  อายตึ  คพฺภเสยฺยา  ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ            
ปหีนา     อุจฺฉินฺนมูลา     ตาลาวตฺถุกตา     อนภาวงฺคตา     อายตึ    
อนุปฺปาทธมฺมา     ตมห    อปฺปคพฺโภติ    วทามิ    ตถาคตสฺส    โข      
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พฺราหฺมณ   อายตึ   คพฺภเสยฺยา   ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ  ปหีนา  อุจฺฉินฺนมูลา        
ตาลาวตฺถุกตา  อนภาวงฺคตา  อายตึ  อนุปฺปาทธมฺมา  อย  โข  พฺราหฺมณ    
ปริยาโย   เยน   ม  ปริยาเยน  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  อปฺปคพฺโภ     
สมโณ   โคตโมติ   โน   จ   โข   ย   ตฺว   สนฺธาย   วเทสิ   ฯ    
เสยฺยถาป   พฺราหฺมณ  กุกกฺุฏิยา  อณฺฑานิ  อฏ  วา  ทส  วา  ทฺวาทส    
วา  ตานสฺสุ  กุกฺกุฏิยา สมมฺาอธิสยิตานิ สมฺมาปริเสทิตานิ สมฺมาปริภาวิตานิ        
โย    นุ    โข    เตส    กุกฺกฏุจฺฉาปกาน   ปมตร   ปาทนขสิขาย     
วา   มุขตุณฺฑเกน  วา  อณฺฑโกส  ปทาเลตฺวา  โสตฺถนิา  อภินิพฺพิชฺเฌยฺย            
กินฺติ    สฺวาสฺส    วจนีโย    เชฏโ    วา    กนิฏโ   วาติ   ฯ    
เชฏโติสฺส   โภ  โคตม  วจนีโย  โส  หิ  เนส  โภ  โคตม  เชฏโ     
โหตีติ  ฯ  เอวเมว  โข  อห  พฺราหฺมณ  อวิชชฺาคตาย ปชาย อณฺฑภูตาย     
ปริโยนทฺธาย   อวิชฺชณฺฑโกส   ปทาเลตฺวา   เอโกว   โลเก   อนุตฺตร    
สมฺมาสมฺโพธึ    อภิสมฺพุทฺโธ    อห ฺหิ    พฺราหฺมณ   เชฏโ   เสฏโ             
โลกสฺส   อารทฺธ   โข   ปน   เม   พฺราหฺมณ  วิริย  อโหสิ  อสลลฺีน    
อุปฏ ิตา   สติ  อปฺปมุฏา  ปสฺสทฺโธ  กาโย  อสารทฺโธ  สมาหิต  จิตฺต           
เอกคฺค   โส  โข  อห  พฺราหฺมณ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ            
ธมฺเมหิ   สวิตกฺก   สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข   ปมชฺฌาน  อุปสมฺปชฺช        
วิหาสึ  ๑  วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อชฺฌตฺต สมฺปสาทน เจตโส เอโกทิภาว            
อวิตกฺก   อวิจาร   สมาธิช   ปติสุข   ทติุยชฺฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหาสึ      
ปติยา  จ  วิราคา  อุเปกฺขโก  จ  วิหาสึ  สโต  จ  สมปฺชาโน  สุข ฺจw     
#๑ ม. วิหรามิ ฯ เอวมุปรปิ ฯ      
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กาเยน   ปฏสิเวเทสึ  ๑  ยนฺต  อริยา  อาจิกฺขนฺติ  อุเปกฺขโก  สติมา             
สุขวิหารีติ    ตติยชฺฌาน    อุปสมฺปชฺช   วิหาสึ   สุขสฺส   จ   ปหานา            
ทุกฺขสฺส    จ    ปหานา    ปุพฺเพว   โสมนสฺสโทมนสฺสาน   อตฺถงฺคมา    
อทุกฺขมสุข   อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ   จตุตฺถชฺฌาน   อุปสมฺปชฺช  วหิาสึ  โส      
เอว  สมาหิเต  จิตฺเต  ปรสิุทฺเธ  ปริโยทาเต  อนงฺคเณ  วิคตูปกฺกิเลเส             
มุทุภูเต   กมมฺนิเย    ิเต   อาเน ฺชปฺปตฺเต   ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณาย           
จิตฺต    อภินนิฺนาเมสึ    โส    อเนกวิหิต    ปุพฺเพนิวาส   อนุสฺสรามิ         
เสยฺยถีท   เอกมฺป   ชาตึ  เทฺวป  ชาติโย  ติสฺโสป  ชาติโย  จตสฺโสป           
ชาติโย   ป ฺจป   ชาติโย   ทสป   ชาติโย   วีสมฺป   ชาติโย  ตึสมปฺ             
ชาติโย  จตฺตาฬีสมฺป  ชาติโย  ป ฺาสมฺป ชาติโย ชาติสตมฺป ชาติสหสฺสมฺป         
ชาติสตสหสฺสมฺป    อเนเกป    สวฏฏกปฺเป    อเนเกป    วิวฏฏกปฺเป    
อเนเกป    สวฏฏวิวฏฏกปฺเป    อมุตฺราสึ    เอวนาโม    เอวโคตฺโต    
เอววณฺโณ   เอวมาหาโร   เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที   เอวมายุปริยนฺโต  โส    
ตโต   จุโต   อมุตฺร   อุทปาทึ   ตตฺราปาสึ   เอวนาโม   เอวโคตฺโต    
เอววณฺโณ   เอวมาหาโร   เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที   เอวมายุปริยนฺโต  โสฎ             
ตโต  จุโต  อิธูปปนฺโนติ  อิติ  สาการ  สอุทฺเทส  อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส        
อนุสฺสรามิ     อย     โข     เม    พฺราหฺมณ    รตฺติยา    ปเม    
ยาเม  ปมา  วิชฺชา  อธิคตา  อวิชฺชา  วิหตา  วิชฺชา  อุปฺปนฺนา  ตโม     
วิหโต   อาโลโก  อุปฺปนโฺน  ยถาต  อปฺปมตฺตสฺส  อาตาปโน  ปหิตตฺตสฺส    
วิหรโต    อย    โข   เม   พฺราหฺมณ   ปมา   อภินิพฺพิธา   อโหสิ     
#๑ ม. ปฏิสเวเทมิ ฯ     
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กุกฺกุฏจฺฉาปกสฺเสว  อณฺฑโกสมฺหา  โส  เอว  สมาหิเต  จิตฺเต  ปริสุทฺเธ            
ปริโยทาเต    อนงฺคเณ    วิคตูปกฺกิเลเส   มุทุภูเต   กมฺมนิเย    ิเต    
อาเน ฺชปฺปตฺเต   สตฺตาน   จุตูปปาตาณาย   จิตฺต   อภินินฺนาเมสึ  โส            
ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺตมานุสเกน  สตฺเต  ปสฺสามิ จวมาเน            
อุปปชฺชมาเน    หีเน   ปณีเต   สุวณฺเณ   ทุพฺพณฺเณ   สุคเต   ทคฺุคเต    
ยถากมฺมูปเค  สตฺเต  ปชานามิ  อิเม  วต  โภนฺโต สตฺตา กายทุจฺจริเตน    
สมนฺนาคตา       วจีทุจฺจริเตน       สมนนฺาคตา      มโนทุจฺจริเตน     
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     
สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปนฺนาติ   อิติ   ทิพฺเพน   จกฺขุนา   วิสุทฺเธน         
อติกฺกนฺตมานุสเกน   สตฺเต   ปสฺสามิ   จวมาเน   อุปปชฺชมาเน   หีเน    
ปณีเต   สุวณฺเณ   ทุพฺพณฺเณ   สุคเต   ทคฺุคเต   ยถากมฺมูปเค   สตฺเต    
ปชานามิ   อย   โข   เม  พฺราหฺมณ  รตฺติยา  มชฺฌิเม  ยาเม  ทุติยา    
วิชฺชา  อธิคตา  อวิชฺชา  วิหตา  วิชฺชา  อุปฺปนฺนา  ตโม วิหโต อาโลโก    
อุปฺปนฺโน   ยถาต   อปฺปมตฺตสฺส   อาตาปโน   ปหิตตฺตสฺส  วิหรโต  อย๔            
โข   เม   พฺราหฺมณ   ทุติยา   อภินิพฺพิธา   อโหสิ  กุกกฺุฏจฺฉาปกสฺเสว            
อณฺฑโกสมฺหา   โส   เอว   สมาหิเต   จิตฺเต   ปริสทฺุเธ  ปริโยทาเต     



สุตฺต องฺ. (๔):สตฺตก-อฏก-นวกนิปาตา - หนาท่ี 181 

อนงฺคเณ   วิคตูปกฺกิเลเส   มุทุภูเต   กมฺมนิเย    ิเต  อาเน ฺชปฺปตฺเต            
อาสวาน    ขยาณาย    จิตฺต    อภินินนฺาเมสึ   โส   อิท   ทุกฺขนฺติ            
ยถาภูต   อพฺภ ฺาสึ   อย   ทุกฺขสมุทโยติ   ยถาภตู   อพฺภ ฺาสึ   อย          
ทุกฺขนิโรโธติ    ยถาภูต   อพฺภ ฺาสึ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏปิทาติ         
ยถาภูต    อพฺภ ฺาสึ    อิเม   อาสวาติ   ยถาภูต   อพฺภ ฺาสึ   อย             
อาสวสมุทโยติ    ยถาภูต   อพฺภ ฺาสึ   อย   อาสวนิโรโธติ   ยถาภูต    
อพฺภ ฺาสึ    อย   อาสวนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   ยถาภูต   อพฺภ ฺาสึ            
ตสฺส   เม  เอว  ชานโต  เอว  ปสฺสโต  กามาสวาป  จิตฺต  วิมุจฺจิตฺถ             
ภวาสวาป   จิตฺต   วิมุจฺจิตฺถ  อวิชชฺาสวาป  จิตฺต  วิมุจฺจิตฺถ  วิมุตฺตสฺมึ  
วิมุตฺตมิติ    าณ    อโหสิ    ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต         
กรณีย   นาปร   อิตฺถตฺตายาติ   อพฺภ ฺาสึ   อย   โข  เม  พฺราหฺมณ             
รตฺติยา  ปจฺฉิเม  ยาเม  ตติยา  วิชฺชา  อธิคตา  อวิชฺชา  วิหตา วิชฺชา             
อุปฺปนฺนา   ตโม   วิหโต   อาโลโก   อุปฺปนฺโน   ยถาต   อปฺปมตฺตสฺส     
อาตาปโน   ปหิตตฺตสฺส   วิหรโต   อย   โข   เม   พฺราหฺมณ  ตติยา     
อภินิพฺพิธา อโหสิ กุกฺกฏุจฺฉาปกสฺเสว อณฺฑโกสมฺหาติ ฯ     
     เอว   วุตฺเต  เวร ฺโช  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต  เอตทโวจ  เชฏโ     
ภว   โคตโม   เสฏโ  ภว  โคตโม  อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม  อภิกฺกนฺต     
โภ  โคตม  เสยฺยถาป  โภ  โคตม  นิกกฺุชฺชิต  วา อุกฺกุชฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน         
วา   วิวเรยฺย   มูฬฺหสฺส   วา   มคฺค   อาจิกฺเขยฺย   อนฺธกาเร  วา     
เตลปชฺโชต   ธาเรยฺย   จกฺขุมนโฺต  รูปานิ  ทกฺขนฺตีติ  เอวเมว  โภตา     
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โคตเมน   อเนกปริยาเยน   ธมฺโม   ปกาสิโต  เอสาห  ภวนฺต  โคตม     
สรณ  คจฺฉามิ  ธมฺม ฺจ  ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ  อุปาสก  ม  ภว  โคตโม  ธาเรตุ           
อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ     
     [๑๐๒]   ๑๒   เอก   สมย  ภควา  เวสาลิย  วิหรติ  มหาวเน    
กูฏาคารสาลาย   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน  สมฺพหุลา  อภิ ฺาตา    
อภิ ฺาตา   ลิจฺฉวี  สนฺถาคาเร  สนฺนสิินฺนา  สนฺนปิติตา  อเนกปริยาเยน            
พุทฺธสฺส   วณฺณ   ภาสนฺติ   ธมฺมสฺส   วณฺณ   ภาสนฺติ   สงฺฆสฺส   วณฺณ         
ภาสนฺติ ฯ    
     เตน   โข   ปน   สมเยน  สีโห  เสนาปติ  นิคณฺสาวโก  ตสฺส    
ปริสาย    นสิินฺโน   โหติ   อถโข   สหีสฺส   เสนาปติสฺส   เอตทโหสิ     
นิสฺสสย   โข   โส  ภควา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ภวิสฺสติ  ตถา  หิเม             
สมฺพหุลา    อภิ ฺาตา   อภิ ฺาตา   ลิจฺฉวี   สนฺถาคาเร   สนฺนสิินฺนา            
สนฺนิปติตา   อเนกปริยาเยน   พุทฺธสฺส   วณฺณ   ภาสนฺติ  ธมฺมสฺส  วณฺณ           
ภาสนฺติ   สงฺฆสฺส   วณฺณ   ภาสนฺติ   ยนฺนูนาห   ต  ภควนฺต  ทสฺสนาย           
อุปสงฺกเมยฺย   อรหนฺต   สมฺมาสมฺพุทฺธนฺติ   ฯ   อถโข  สีโห  เสนาปติ            
เยน    นิคณฺโ    นาฏปุตฺโต    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   นิคณฺ            
นาฏปุตฺต    เอตทโวจ   อิจฺฉามห   ภนฺเต   สมณ   โคตม   ทสฺสนาย    
อุปสงฺกมิตุนฺติ   ฯ   กึ   ปน  ตฺว  สีห  กิริยวาโท  สมาโน  อกิริยวาท           
สมณ   โคตม   ทสฺสนาย   อุปสงฺกมิสฺสสิ   สมโณ   หิ   สีห   โคตโม    
อกิริยวาโท  สมาโน ๑ อกิริยาย ธมฺม เทเสติ เตน จ สาวเก วิเนตีติ ฯ    
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ            
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อถโข   สีหสฺส   เสนาปติสฺส   โย   อโหสิ   คมิยาภิสงฺขาโร  ภควนฺต    
ทสฺสนาย โส ปฏิปฺปสฺสมภิฺ ฯ       
     ทุติยมฺป    โข    สมฺพหุลา    อภิ ฺาตา    อภิ ฺาตา   ลิจฺฉวี             
สนฺถาคาเร   สนฺนิสินฺนา   สนฺนิปติตา   อเนกปริยาเยน   พุทฺธสฺส  วณฺณ            
ภาสนฺติ   ธมมฺสฺส   วณฺณ  ภาสนฺติ  สงฺฆสฺส  วณฺณ  ภาสนฺติ  ฯ  ทุติยมฺป        
โข   สีหสฺส   เสนาปติสฺส   เอตทโหสิ   นิสฺสสย   โข   โส   ภควา     
อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ภวิสฺสติ   ตถา   หิเม   สมฺพหุลา   อภิ ฺาตา             
อภิ ฺาตา   ลิจฺฉวี  สนฺถาคาเร  สนฺนสิินฺนา  สนฺนปิติตา  อเนกปริยาเยน            
พุทฺธสฺส   วณฺณ   ภาสนฺติ   ธมฺมสฺส   วณฺณ   ภาสนฺติ   สงฺฆสฺส   วณฺณ         
ภาสนฺติ   ยนนฺูนาห   ต   ภควนฺต   ทสฺสนาย   อุปสงฺกเมยฺย   อรหนฺต           
สมฺมาสมฺพุทฺธนฺติ   ฯ  อถโข  สีโห  เสนาปติ  เยน  นิคณฺโ  นาฏปุตฺโต    
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   นิคณฺ   นาฏปุตฺต   เอตทโวจ   อิจฺฉามห          
ภนฺเต   สมณ   โคตม   ทสฺสนาย   อุปสงฺกมิตุนฺติ   ฯ   กึ   ปน  ตฺว             
สีห  กริิยวาโท  สมาโน  อกิริยวาท  สมณ  โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสฺสสิ            
สมโณ     หิ     สีห    โคตโม    อกริิยวาโท    อกิริยาย    ธมฺม    
เทเสติ  เตน  จ  สาวเก  วิเนตีติ  ฯ  ทุติยมฺป  โข สีหสฺส เสนาปติสฺส    
โย อโหส ิคมิยาภิสงฺขาโร ภควนฺต ทสฺสนาย โส ปฏิปฺปสฺสมภิฺ ฯ     
     ตติยมฺป  โข  สมฺพหุลา  อภิ ฺาตา  อภิ ฺาตา  ลิจฺฉวี สนฺถาคาเร             
สนฺนิสินฺนา    สนฺนิปติตา    อเนกปริยาเยน   พุทฺธสสฺ   วณฺณ   ภาสนฺติ           
ธมฺมสฺส   วณฺณ   ภาสนฺติ   สงฺฆสฺส   วณฺณ   ภาสนฺติ  ฯ  ตติยมฺป  โข            
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สีหสฺส   เสนาปติสฺส   เอตทโหสิ   นสิฺสสย   โข   โส   ภควา  อรห    
สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ภวิสฺสติ   ตถา  หิเม  สมฺพหุลา  อภิ ฺาตา  อภิ ฺาตา            
ลิจฺฉวี   สนฺถาคาเร   สนฺนสิินฺนา   สนนฺิปติตา  อเนกปริยาเยน  พุทฺธสฺส           
วณฺณ   ภาสนฺติ   ธมฺมสสฺ   วณฺณ   ภาสนฺติ   สงฺฆสฺส   วณฺณ   ภาสนฺติ          
กึ   หิเม   กรสิฺสนฺติ   นิคณฺา   อปโลกิตา   วา   อนปโลกิตา   วา    
ยนฺนูนาห  อนปโลเกตฺวาว  นิคณฺ  ๑  ต ภควนฺต ทสฺสนาย อุปสงฺกเมยฺย           
อรหนฺต   สมฺมาสมฺพุทฺธนฺติ   ฯ   อถโข   สโีห   เสนาปติ  ป ฺจมตฺเตหิ             
รถสเตหิ  ทิวา  ทิวสฺส  เวสาลิยา  นิยฺยาสิ  ภควนฺต  ทสฺสนาย ยาวติกา    
ยานสฺส  ภูมิ  ยาเนน  คนฺตฺวา ยานา ปจฺโจโรหิตฺวา ปตฺติโกว อาราม ๒     
ปาวิสิ  ๓   ฯ อถโข สโีห เสนาปติ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา     
ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นสิีทิ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข            
สีโห   เสนาปติ   ภควนฺต   เอตทโวจ   สุตเมต   ภนฺเต  อกิริยวาโท     
สมโณ   โคตโม   อกิริยาย  ธมฺม  เทเสติ  เตน  จ  สาวเก  วิเนตีติ    
เย  เต  ภนฺเต  เอวมาหสุ  อกิริยวาโท  สมโณ  โคตโม อกิริยาย ธมฺม     
เทเสติ  เตน  จ สาวเก วิเนตีติ กิ ฺจ ๔ เต ภนฺเต ภควโต วุตฺตวาทิโน    
น    จ    ภควนฺต    อภูเตน    อพฺภาจิกฺขนฺติ    ธมฺมสสฺ   จานุธมฺม             
พฺยากโรนฺติ   น  จ  โกจิ  สหธมฺมิโก  วาทานุปาโต  ๕  คารยฺหฏาน    
อาคจฺฉติ อนพฺภกฺขาตุกามา หิ มย ภนฺเต ภควนฺตนฺติ ฯ       
     อตฺถิ  สีห  ปรยิาโย  เยน  ม  ปรยิาเยน สมฺมา วทมาโน วเทยฺย    
อกิริยวาโท  สมโณ  โคตโม  อกริิยาย  ธมฺม  เทเสติ  เตน  จ สาวเก     
#๑ ม. นิคณฺเ ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๓ ม. อคมาสิ ฯ  ๔ ม. กจฺจิ ฯ     
#๕ ม. วาทานุวาโท ฯ เอวมุปริป ฯ     
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วิเนตีติ   อตฺถิ   สีห  ปริยาโย  เยน  ม  ปริยาเยน  สมฺมา  วทมาโน    
วเทยฺย   กริิยวาโท   สมโณ   โคตโม   กิริยาย  ธมมฺ  เทเสติ  เตน    
จ  สาวเก  วิเนตีติ  อตฺถิ  สีห  ปริยาโย  เยน  ม  ปรยิาเยน  สมฺมา    
วทมาโน   วเทยฺย   อุจฺเฉทวาโท   สมโณ   โคตโม  อุจฺเฉทาย  ธมฺม     
เทเสติ   เตน   จ   สาวเก  วิเนตีติ  อตฺถิ  สีห  ปริยาโย  เยน  ม     
ปริยาเยน    สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย   เชคุจฺฉี   สมโณ   โคตโม    
ชิคุจฺฉิตาย   ๑  ธมฺม  เทเสติ  เตน  จ  สาวเก  วิเนตีติ  อตฺถิ  สีห             
ปริยาโย   เยน   ม   ปรยิาเยน  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  เวนยิโก    
สมโณ   โคตโม   วินยาย   ธมมฺ  เทเสติ  เตน  จ  สาวเก  วิเนตีติ     
อตฺถิ   สีห   ปริยาโย  เยน  ม  ปรยิาเยน  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย    
ตปสฺสี   สมโณ   โคตโม  ตปสฺสิตาย  ธมฺม  เทเสติ  เตน  จ  สาวเก     
วิเนตีติ   อตฺถิ   สีห  ปริยาโย  เยน  ม  ปริยาเยน  สมฺมา  วทมาโน    
วเทยฺย   อปปฺคพฺโภ   สมโณ   โคตโม   อปฺปคพฺภตาย   ธมฺม  เทเสติ    
เตน   จ  สาวเก  วิเนตีติ  อตฺถิ  สีห  ปรยิาโย  เยน  ม  ปรยิาเยน     
สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย  อสฺสตฺโถ  ๒  สมโณ  โคตโม  อสฺสาสาย     
ธมฺม เทเสติ เตน จ สาวเก วิเนตีติ ฯ    
     กตโม  จ  สีห  ปริยาโย  เยน  ม  ปรยิาเยน  สมฺมา  วทมาโน     
วเทยฺย   อกริยิวาโท   สมโณ  โคตโม  อกิริยาย  ธมมฺ  เทเสติ  เตน    
จ   สาวเก   วิเนตีติ   อห ฺหิ   สีห   อกริิย   วทามิ  กายทุจฺจริตสฺส            
วจีทุจฺจริตสฺส    มโนทุจฺจริตสฺส    อเนกวิหิตาน    ปาปกาน   อกุสลาน           
#๑ ม. เชคุจฺฉิตาย ฯ   ๒ ม. อสฺสาสโก ฯ เอวมุปริป ฯ        
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ธมฺมาน   อกริิย  วทามิ  อย  โข  สีห  ปริยาโย  เยน  ม  ปรยิาเยน     
สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย   อกิรยิวาโท   สมโณ   โคตโม  อกริิยาย    
ธมฺม เทเสติ เตน จ สาวเก วิเนตีติ ฯ    
     กตโม  จ  สีห  ปริยาโย  เยน  ม  ปรยิาเยน  สมฺมา  วทมาโน     
วเทยฺย   กริิยวาโท   สมโณ   โคตโม   กิริยาย  ธมมฺ  เทเสติ  เตน    
จ    สาวเก   วิเนตีติ   อห ฺหิ   สีห   กริิย   วทามิ   กายสุจริตสฺส             
วจีสุจริตสฺส  มโนสุจริตสฺส  อเนกวิหิตาน  กุสลาน  ธมฺมาน  กิริย  วทามิ        
อย  โข  สีห  ปริยาโย  เยน  ม  ปรยิาเยน  สมฺมา  วทมาโน วเทยฺย     
กิริยวาโท   สมโณ  โคตโม  กิริยาย  ธมฺม  เทเสติ  เตน  จ  สาวเก     
วิเนตีติ ฯ     
     กตโม  จ  สีห  ปริยาโย  เยน  ม  ปรยิาเยน  สมฺมา  วทมาโน     
วเทยฺย   อุจฺเฉทวาโท   สมโณ   โคตโม   อุจฺเฉทาย   ธมฺม  เทเสติ    
เตน   จ   สาวเก   วิเนตีติ   อห ฺหิ   สห  อุจฺเฉท  วทามิ  ราคสฺส    
โทสสฺส   โมหสฺส   อเนกวิหิตาน  ปาปกาน  อกุสลาน  ธมฺมาน  อุจฺเฉท             
วทามิ  อย  โข  สีห  ปริยาโย  เยน  ม  ปริยาเยน  สมฺมา  วทมาโน     
วเทยฺย  อุจฺเฉทวาโท  สมโณ  โคตโม  อุจฺเฉทาย  ธมฺม เทเสติ เตน จ    
สาวเก วิเนตีติ ฯ     
     กตโม  จ  สีห  ปริยาโย  เยน  ม  ปรยิาเยน  สมฺมา  วทมาโน     
วเทยฺย   เชคุจฺฉี   สมโณ   โคตโม  เชคุจฺฉิตาย  ธมฺม  เทเสติ  เตน    
จ    สาวเก    วิเนตีติ    อห ฺหิ    สีห   ชิคุจฺฉามิ   กายทุจฺจริเตน              
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วจีทุจฺจริเตน    มโนทุจฺจริเตน    ชิคุจฺฉามิ    อเนกวิหิตาน   ปาปกาน           
อกุสลาน   ธมฺมาน   สมาปตฺติยา   อย   โข  สีห  ปริยาโย  เยน  ม    
ปริยาเยน    สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย   เชคจฺฉี   สมโณ   โคตโม     
เชคุจฺฉิตาย ธมฺม เทเสติ เตน จ สาวเก วิเนตีติ ฯ          
     กตโม  จ  สีห  ปริยาโย  เยน  ม  ปรยิาเยน  สมฺมา  วทมาโน     
วเทยฺย   เวนยิโก   สมโณ   โคตโม   วินยาย   ธมฺม  เทเสติ  เตน    
จ   สาวเก   วิเนตีติ   อห ฺหิ   สีห  วินยาย  ธมฺม  เทเสมิ  ราคสฺส     
โทสสฺส   โมหสฺส   อเนกวิหิตาน  ปาปกาน  อกุสลาน  ธมฺมาน  วินยาย     
ธมฺม   เทเสมิ   อย  โข  สหี  ปริยาโย  เยน  ม  ปริยาเยน  สมฺมา     
วทมาโน   วเทยฺย   เวนยิโก  สมโณ  โคตโม  วินยาย  ธมฺม  เทเสติ    
เตน จ สาวเก วิเนตีติ ฯ           
     กตโม    จ   สีห   ปริยาโย   เยน   ม   ปริยาเยน   สมฺมา     
วทมาโน   วเทยฺย   ตปสฺสี  สมโณ  โคตโม  ตปสฺสติาย  ธมฺม  เทเสติ    
เตน   จ   สาวเก   วิเนตีติ   ตปนียาห   ปาปเก   อกสุเล   ธมฺเม     
วทามิ    กายทุจฺจริต    วจีทุจฺจริต    มโนทุจฺจริต   ยสฺส   โข   สหี          
ตปนียา   ปาปกา   อกุสลา  ธมฺมา  ปหนีา  อุจฺฉินฺนมูลา  ตาลาวตฺถุกตา     
อนภาวงฺคตา   อายตึ  อนุปฺปาทธมฺมา  ตมห  ตปสฺสีติ  วทามิ  ตถาคตสฺส     
โข   สีห   ตปนียา   ปาปกา   อกุสลา   ธมฺมา   ปหนีา  อุจฺฉินฺนมูลา    
ตาลาวตฺถุกตา   อนภาวงฺคตา   อายตึ   อนุปฺปาทธมฺมา   อย  โข  สีห     
ปริยาโย   เยน   ม   ปรยิาเยน   สมฺมา   วทมาโน  วเทยฺย  ตปสฺสี      
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สมโณ โคตโม ตปสฺสิตาย ธมฺม เทเสติ เตน จ สาวเก วิเนตีติ ฯ�     
     กตโม    จ   สีห   ปริยาโย   เยน   ม   ปริยาเยน   สมฺมา     
วทมาโน   วเทยฺย   อปฺปคพฺโภ   สมโณ   โคตโม  อปฺปคพฺภตาย  ธมฺม     
เทเสติ  เตน  จ  สาวเก  วิเนตีติ  ยสฺส  โข  สีห  อายตึ คพฺภเสยฺยา     
ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ       ปหีนา       อุจฺฉินฺนมูลา       ตาลาวตฺถุกตา           
อนภาวงฺคตา    อายตึ    อนุปฺปาทธมฺมา   ตมห   อปฺปคพฺโภติ   วทามิ    
ตถาคตสฺส   โข   สีห   อายตึ   คพฺภเสยฺยา  ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ  ปหีนา             
อุจฺฉินฺนมูลา   ตาลาวตฺถุกตา   อนภาวงฺคตา  อายตึ  อนุปฺปาทธมฺมา  อย             
โข   สีห   ปริยาโย   เยน  ม  ปริยาเยน  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย    
อปฺปคพฺโภ   สมโณ   โคตโม   อปฺปคพฺภตาย   ธมฺม  เทเสติ  เตน  จ     
สาวเก วิเนตีติ ฯ     
     กตโม   จ   สีห    ปริยาโย   เยน   ม   ปริยาเยน   สมฺมา     
วทมาโน    วเทยฺย   อสฺสตฺโถ   สมโณ   โคตโม   อสฺสาสาย   ธมฺม    
เทเสติ   เตน   จ   สาวเก  วิเนตีติ  อห ฺหิ  สีห  อสฺสตฺโถ  ปรเมน     
อสฺสาเสน   อสฺสาสาย   ธมฺม  เทเสมิ  เตน  จ  สาวเก  วิเนมิ  อย    
โข   สีห   ปริยาโย   เยน  ม  ปริยาเยน  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย    
อสฺสตฺโถ  สมโณ  โคตโม  อสฺสาสาย  ธมฺม  เทเสติ  เตน  จ  สาวเก    
วิเนตีติ ฯ     
     เอว   วุตฺเต   สโีห   เสนาปติ   ภควนฺต  เอตทโวจ  อภิกฺกนฺต     
ภนฺเต   อภิกฺกนฺต   ภนฺเต  ฯเปฯ  อุปาสก  ม  ภนฺเต  ภควา  ธาเรตุ      
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อชฺชตคฺเค   ปาณุเปต   สรณงฺคตนฺติ   ฯ  อนุวิจฺจการ  โข  สีห  กโรหิ             
อนุวิจฺจกาโร   ตุมฺหาทิสาน   าตมนุสฺสาน  สาธุ  โหตีติ  ฯ  อิมินาปาห          
ภนฺเต   ภควโต  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  อตฺตมโน  อภิรทฺโธ  ย  ม  ภควา     
เอวมาห   อนุวิจฺจการ   โข   สีห   กโรหิ  อนุวิจฺจกาโร  ตุมฺหาทิสาน             
าตมนุสฺสาน    สาธุ    โหตีติ   ม ฺหิ   ภนฺเต   อ ฺติตฺถิยา   สาวก            
ลภิตฺวา  เกวลกปฺป  เวสาลึ  ปฏาก  ปรหิเรยฺยุ  สโีห  อมฺหาก เสนาปติ             
สาวกตฺต  อุปคโตติ  อถ  จ  ปน  ม  ๑  ภควา  เอวมาห อนุวิจฺจการ     
โข   สีห   กโรหิ   อนุวิจฺจกาโร   ตุมฺหาทิสาน   าตมนุสฺสาน   สาธุ             
โหตีติ  เอสาห  ภนฺเต  ทติุยกมฺป  ๒  ภควนฺต  สรณ  คจฺฉามิ  ธมฺม ฺจ           
ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ    อุปาสก   ม   ภควา   ธาเรตุ   อชชฺตคฺเค   ปาณุเปต             
สรณงฺคตนฺติ   ฯ   ทีฆรตฺต   โข   เต  สีห  นิคณฺาน  โอปานภูต  กุลเ           
เยน   เนส  อุปคตาน  ปณฺฑปาต  ทาตพฺพ  ม ฺเยฺยาสีติ  ฯ  อิมนิาปาห           
ภนฺเต   ภควโต  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  อตฺตมโน  อภิรทฺโธ  ย  ม  ภควา     
เอวมาห   ทีฆรตฺต   โข   สีห  นิคณฺาน  โอปานภูต  กุล  เยน  เนส    
อุปคตาน    ปณฺฑปาต    ทาตพฺพ    ม ฺเยฺยาสีติ    สุตเมต    ภนฺเต            
สมโณ   โคตโม  เอวมาห  มยฺหเมว  ทาน  ทาตพฺพ  น  อ ฺเส  ทาน     
ทาตพฺพ   มยฺหเมว   สาวกาน   ทาน   ทาตพฺพ  น  อ ฺเส  สาวกาน    
ทาน    ทาตพฺพ    มยฺหเมว    ทินฺน   มหปฺผล   น   อ ฺเส   ทนิฺน            
มหปฺผล    มยฺหเมว    สาวกาน    ทินนฺ    มหปฺผล    น    อ ฺเส     
สาวกาน   ทนิฺน   มหปฺผลนฺติ   อถ   จ   ปน   ม  ภควา  นิคณฺเสุป    
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒ ม. ทุติยมปฺ ฯ      
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ทาเน  สมาทเปติ  อป  จ  ภนฺเต  มยเมตฺถ  กาล  ชานิสฺสาม  เอสาห    
ภนฺเต   ตติยกมฺป   ๑   ภควนฺต  สรณ  คจฺฉามิ  ธมฺม ฺจ  ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ          
อุปาสก ม ภนฺเต ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ    
     อถโข  ภควา  สีหสฺส  เสนาปติสฺส  อนุปุพฺพิกถ ๒ กเถสิ เสยฺยถีท             
ทานกถ  สลีกถ  สคฺคกถ  กามาน  อาทีนว  โอการ  สงฺกิเลส เนกฺขมฺเม            
อานิสส   ปกาเสสิ   ยทา   ภควา   อ ฺาสิ  สีห  เสนาปตึ  กลฺลจิตฺต             
มุทุจิตฺต    วินีวรณจิตฺต   อุทคฺคจิตฺต   ปสนฺนจิตฺต   อถ   ยา   พุทฺธาน    
สามุกฺกสิกา   ธมฺมเทสนา   ต   ปกาเสสิ   ทุกฺข  สมุทย  นโิรธ  มคฺค          
เสยฺยถาป   นาม  สุทฺธวตฺถ  อปคตกาฬก  สมฺมเทว  รชน  ปฏคฺิคณฺเหยฺย             
เอวเมว  สีหสฺส  เสนาปติสฺส  ตสฺมึเยว  อาสเน  วิรช  วีตมล ธมฺมจกฺขุ             
อุทปาทิ ยงฺกิ ฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนติฺ ฯ    
     อถโข    สีโห   เสนาปติ   ทฏิธมฺโม   ปตฺตธมฺโม   วิทิตธมฺโม    
ปริโยคาฬฺหธมฺโม     ติณฺณวิจิกิจฺโฉ     วิคตกถกโถ    เวสารชฺชปฺปตฺโต            
อปรปฺปจฺจโย  สตฺถ ุ สาสเน  ภควนฺต  เอตทโวจ  อธิวาเสตุ  เม ภนฺเต     
ภควา   สฺวาตนาย   ภตฺต  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆนาติ  ฯ  อธิวาเสสิ  ภควา    
ตุณฺหีภาเวน   ฯ   อถโข   สีโห  เสนาปติ  ภควโต  อธิวาสน  วิทิตฺวา    
อุฏายาสนา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปกฺกามิ  อถโข    
สีโห    เสนาปติ   อ ฺตร   ปุริส   อามนฺเตสิ   คจฺฉ   ตฺว   อมฺโภ             
ปุริส   ปวตฺตมส   ชานาหีติ   อถโข   สโีห  เสนาปติ  ตสฺสา  รตฺติยา    
อจฺจเยน   สเก   นิเวสเน   ปณีต   ขาทนีย   โภชนีย   ปฏิยาเทตฺวา    
#๑ ม. ตติยมปฺ ฯ  ๒ ม. อนุปุพฺพึ กถ ฯ เอวมุปริป ฯ       
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ภควโต   กาล   อาโรจาเปสิ   กาโล   ภนฺเต   สีหสฺส   เสนาปติสฺส     
นิเวสเน นิฏ ิต ภตฺตนฺติ ฯ      
     อถโข   ภควา   ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  เยน    
สีหสฺส   เสนาปติสฺส   นิเวสน   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต           
อาสเน  นิสีทิ  สทฺธ ึ ภิกขฺุสงฺเฆน  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน สมพฺหุลา     
นิคณฺา   เวสาลิย   รถิยาย  รถิย  ๑  สงฺิฆาฏเกน  สิงฺฆาฏก  พาหา    
ปคฺคยฺห  กนฺทนฺติ  อชชฺ  สีเหน  เสนาปตินา  ถูล  ปสุ  วธิตฺวา  สมณสฺส            
โคตมสฺส   ภตฺต  กต  [๒]  สมโณ  โคตโม  ชาน  อุทฺทิสฺส  กต  มส    
ปริภุ ฺชติ   ปฏิจฺจกมฺมนฺติ   ฯ   อถโข   อ ฺตโร   ปุริโส  เยน  สีโห๔            
เสนาปติ   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   สีหสฺส  เสนาปติสฺส  อุปกณฺณเก            
อาโรเจสิ     ยคฺเฆ     ภนฺเต    ชาเนยฺยาสิ    เอเต    สมฺพหุลา     
นิคณฺา  เวสาลิย  รถิยาย  รถิย  สิงฺฆาฏเกน  สิงฺฆาฏก  พาหา ปคฺคยฺห            
กนฺทนฺติ   อชฺช   สีเหน   เสนาปตินา   ถลู   ปสุ   วธิตฺวา   สมณสฺส    
โคตมสฺส   ภตฺต   กต   สมโณ   โคตโม   ชาน   อุททฺิสฺส   กต  มส    
ปริภุ ฺชติ   ปฏิจฺจกมฺมนฺติ   อล   อยฺยา   ทีฆรตฺต ฺหิ   เต  อายสฺมนฺโต         
อวณฺณกามา    พุทฺธสฺส   อวณฺณกามา   ธมฺมสฺส   อวณฺณกามา   สงฺฆสฺส    
น  จ  ปเนเต  อายสฺมนฺโต  ชีรนฺติ ๓  [๔] ภควนฺต อสตา ตุจฺฉา มุสา    
อภูเตน  อพฺภาจิกฺขนฺติ  ๕  น  จ  มย  ชีวิตเหตุป  ส ฺจิจฺจ ปาณ ชีวิตา         
โวโรเปยฺยามาติ  ฯ  อถโข  สีโห  เสนาปติ พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ ปณีเตน           
ขาทนีเยน   โภชนีเยน   สตฺถา   สนฺตปฺเปสิ  สมฺปวาเรสิ  อถโข  สีโห     
#๑ ม. รถิกาย รถกิ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ ม. ต ฯ  ๓ ม. ชิริทนฺติ ฯ     
#๔ ม. ต ฯ ๕ ม. อพฺภาจิกฺขิตุ ฯ     
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เสนาปติ  ต  ๑  ภควนฺต  ภุตฺตาวึ  โอนีตปตฺตปาณึ  เอกมนฺต  นิสีทิ  ฯ           
เอกมนฺต    นสิินฺน   โข   สีห   เสนาปตึ   ภควา   ธมฺมิยา   กถาย     
สนฺทสฺเสตฺวา   สมาทเปตฺวา  สมุตฺเตเชตฺวา  สมฺปหเสตฺวา  อุฏายาสนา    
ปกฺกามีติ ฯ    
     [๑๐๓]  ๑๓  อฏหิ  ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต ร ฺโ ภโทฺร ๒     
อสฺสาชานิโย  ราชารโห  โหติ  ราชโภคฺโค  ร ฺโ องฺคนฺเตฺว สงฺขฺย ๓      
คจฺฉติ   ฯ  กตเมหิ  อฏหิ  อิธ  ภิกฺขเว  ร ฺโ  ภโทฺร  อสฺสาชานิโย    
อุภโต   สชุาโต   โหติ  มาติโต  จ  ปติโต  จ  ยสฺส  ทิสาย  อ ฺเป    
ภทฺรา   อสฺสาชานิยา   ชายนฺติ   ตสฺส   ทิสาย  ชาโต  โหติ  ย  โข     
ปนสฺส  โภชน  เทนฺติ  อลลฺ  วา  สุกฺก  วา  ต  สกฺกจฺจเยว  ปริภุ ฺชติ         
อวิกิรนฺโต   เชคุจฺฉี   โหติ  อุจฺจาร  วา  ปสฺสาว  วา  อภินิสีทิตุ  วา         
อภินิปชฺชิตุ   วา   โส   รโต  โหติ  สุขสวาโส  น  จ  อ ฺเ  อสฺเส    
อุพฺเพเชตา ยานิ โข ปนสสฺ [๔] ตานิ สาเยฺยานิ กูเฏยฺยานิ ชิมฺเหยฺยานิ            
วงฺเกยฺยานิ   ตานิ   ยถาภตู   สารถิสฺส   อาวิกตฺตา   โหติ  เตสมสฺส    
สารถิ   อภินมิฺมทนาย   วายมติ   วาหี   โข   ปน   โหติ   กาม ฺเ    
อสฺสา   วหนตฺุ   วา  มา  วา  อหเมตฺถ  วหิสฺสามีติ  จิตฺต  อุปฺปาเทติ            
คจฺฉนฺโต   โข   ปน   อุชมุคฺเคเนว   คจฺฉติ   ถามวา   โหติ   ยาว    
ชีวิตมรณปรยิาทานา  ถาม  อุปธเสตา  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  อฏหงฺเคหิ             
สมนฺนาคโต  ร ฺโ  ภโทฺร  อสฺสาชานิโย  ราชารโห  โหติ  ราชโภคฺโค     
ร ฺโ   องฺคนฺเตฺวว  สงฺขย  คจฺฉติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อฏหิ    
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   ๒ ม. ภทฺโท ฯ เอวมุปริป ฯ  ๓ ม. สงฺข ฯ     
#๔ ม. โหนติฺ ฯ      
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ธมฺเมหิ    สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   อาหุเนยฺโย   โหติ   ฯเปฯ   อนุตฺตร    
ปุ ฺกฺเขตฺต   โลกสฺส   ฯ  กตเมหิ  อฏหิ  อิธ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  สลีวา๛         
โหติ   ปาติโมกฺขสวรสวุโต   วิหรติ   อาจารโคจรสมฺปนฺโน   อณุมตฺเตสุ             
วชฺเชสุ   ภยทสฺสาวี   สมาทาย   สิกฺขติ   สิกฺขาปเทสุ  ย  โข  ปนสฺส    
โภชน   เทนติฺ   ลูข   วา   ปณีต   วา   ต   สกกฺจฺจเยว  ปริภุ ฺชติ           
อวิห ฺมาโน     เชคุจฺฉี     โหติ     กายทุจฺจริเตน    วจีทุจฺจริเตน             
มโนทุจฺจริเตน   ชิคุจฺฉติ  ๑  ปาปกาน  อกุสลาน  ธมฺมาน  สมาปตฺติยา            
โสรโต   โหติ   สุขสวาโส   น  อ ฺเ  ภิกฺขู  อุพฺเพเชตา  ยานิ  โข    
ปนสฺส  [๒]  ตานิ  สาเยฺยานิ กูเฏยฺยานิ ชิเมฺหยฺยานิ วงฺเกยฺยานิ ตานิ           
ยถาภูต  อาวิกตฺตา  โหติ  สตฺถริ  วา  วิ ฺ ูสุ วา สพฺรหฺมจารีสุ เตสมสฺส          
สตฺถา   วา   วิ ฺ ู   วา  สพฺรหฺมจารี  อภินิมฺมทนาย  วายมติ  สิกขิฺตา            
โข   ปน   โหติ   กาม ฺเ   ภิกฺขู  สิกขฺนฺตุ  วา  มา  วา  อหเมตฺถ    
สิกฺขิสฺสามีติ   จิตฺต   อุปฺปาเทติ   คจฺฉนฺโต   โข   ปน   อุชุมคฺเคเนว         
คจฺฉติ     ตตฺราย     อุชุมคฺโค     เสยฺยถีท    สมฺมาทิฏ ิ    ฯเปฯ            
สมฺมาสมาธิ    อารทฺธวิริโย   วิหรติ   กาม   ตโจ   จ   นฺหารุ   จ    
อฏ ิ   จ   อวสิสฺสตุ   สรีเร   อุปสุสฺสตุ  มสโลหิต  ยนฺต  ปุริสถาเมน         
ปุริสวิริเยน   ปุริสปรกฺกเมน   ปตฺตพฺพ   น   ต   อปาปุณิตฺวา  วิริยสฺส         
สณฺาน    ภวิสฺสตีติ    อิเมหิ    โข    ภิกฺขเว    อฏหิ    ธมฺเมหิ            
สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   อาหุเนยฺโย   โหติ   ฯเปฯ  อนุตฺตร  ปุ ฺกฺเขตฺต           
#๑ ม. เชคุจฺฉี โหติ ฯ  ๒ ม. โหนฺติ ฯ      
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โลกสฺสาติ ฯ    
     [๑๐๔]  ๑๔  อฏ  [๑]  ภิกฺขเว อสฺสขฬุงฺเก อฏ จ อสฺสโทเส    
เทเสสฺสามิ อฏ ปุริสขฬุงฺเก อฏ จ ปุรสิโทเส ต สณุาถ ฯเปฯ    
     กตเม   จ   ภิกฺขเว   อฏ   อสฺสขฬุงฺกา  อฏ  จ  อสฺสโทสา    
อิธ   ภิกฺขเว   เอกจฺโจ   อสฺสขฬุงฺโก  เปหีติ  วุตฺโต  วิทฺโธ  สมาโน             
โจทิโต   สารถินา   ปจฺฉโต   ปฏิสกกฺติ   ๒  ปฏ ิโต  รถ  ปวตฺเตติ    
เอวรูโปป  ภิกฺขเว  อิเธกจฺโจ  อสฺสขฬงฺุโก  โหติ  อย  ภิกฺขเว  ปโม             
อสฺสโทโส  ฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  อิเธกจฺโจ  อสฺสขฬุงฺโก เปหีติ วุตฺโต            
วิทฺโธ  สมาโน  โจทิโต  สารถินา  ปจฺฉา  ลงฺฆิปติ ๓  กุพฺพร ปหรติ ๔    
ติทณฺฑ   ภ ฺชติ   เอวรูโปป   ภิกฺขเว   อิเธกจฺโจ   อสฺสขฬุงฺโก  โหติ           
อย   ภิกฺขเว   ทุติโย   อสฺสโทโส  ฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  อิเธกจฺโจ    
อสฺสขฬุงฺโก  เปหีติ  วุตฺโต  วิทฺโธ  สมาโน  โจทิโต  สารถินา  รถีสาย    
สตฺถึ    อุสฺสชฺชิตฺวา    รถสีเยว    อชฺโฌมทฺทติ   เอวรูโปป   ภิกขฺเว          
อิเธกจฺโจ   อสฺสขฬุงฺโก   โหติ   อย   ภิกฺขเว  ตติโย  อสฺสโทโส  ฯ     
ปุน   จปร   ภิกฺขเว   อิเธกจฺโจ   อสฺสขฬุงฺโก  เปหีติ  วุตฺโต  วิทโฺธ           
สมาโน   โจทิโต   สารถนิา   อุมฺมคฺค   คณฺหาติ  อุพฺพฏม  รถ  กโรติ            
เอวรูโปป   ภิกฺขเว   อิเธกจฺโจ   อสฺสขฬุงฺโก   โหติ   อย   ภิกฺขเว             
จตุตฺโถ   อสสฺโทโส   ฯ   ปุน  จปร  ภิกฺขเว  อิเธกจฺโจ  อสฺสขฬงฺุโก    
เปหีติ  วุตฺโต  วิทฺโธ  สมาโน  โจทิโต  สารถินา  ลงฺเฆติ  ปุริม  กาย            
ปคฺคณฺหาติ   ปุริเม  ปาเท  เอวรูโปป  ภิกฺขเว  อิเธกจฺโจ  อสฺสขฬงฺุโก            
#๑ ม. จ ฯ ๒ ม. ปฏิกฺกมติ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๓ ม. ลงฺฆติ ฯ เอวมุปริป ฯ    
#๔ ม. หนติ ฯ เอวมุปริป ฯ         
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โหติ   อย   ภิกฺขเว   ป ฺจโม   อสฺสโทโส   ฯ   ปุน  จปร  ภิกฺขเว    
อิเธกจฺโจ  อสฺสขฬุงฺโก  เปหีติ  วุตฺโต  วิทฺโธ  สมาโน โจทิโต สารถินา             
อนาทยิตฺวา  [๑]  ปโฏทยฏ ึ  ๒ ทนฺเตหิ มุขาธาน วิทฺธสิตฺวา เยนกาม            
ปกฺกมติ   เอวรูโปป   ภิกขฺเว   อิเธกจฺโจ   อสฺสขฬงฺุโก   โหติ   อย             
ภิกฺขเว  ฉฏโ  อสฺสโทโส  ฯ  ปุน  จปร ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ อสฺสขฬุงฺโก             
เปหีติ  วุตฺโต  วิทฺโธ  สมาโน  โจทิโต  สารถินา  เนว  อภิกฺกมติ  โน     
ปฏิกฺกมติ    ตตฺเถว    ขีลฏายิฏ ิโต    โหติ    เอวรูโปป   ภิกฺขเว            
อิเธกจฺโจ   อสฺสขฬุงฺโก   โหติ   อย  ภกิฺขเว  สตฺตโม  อสฺสโทโส  ฯ     
ปุน   จปร   ภิกฺขเว   อิเธกจฺโจ   อสฺสขฬุงฺโก  เปหีติ  วุตฺโต  วิทโฺธ           
สมาโน  โจทิโต  สารถนิา ปุริเมว ๓  ปาเท สหริตฺวา ปจฺฉิเม ๔ ปาเท     
สหริตฺวา   ตตฺเถว   จตฺตาโร   ปาเท   อภินิสีทติ  เอวรูโปป  ภิกฺขเว             
อิเธกจฺโจ   อสฺสขฬุงฺโก   โหติ   อย  ภิกฺขเว  อฏโม  อสฺสโทโส  ฯ     
อิเม โข ภิกฺขเว อฏ อสฺสขฬุงฺกา อฏ จ อสฺสโทสา ฯ       
     กตเม   จ   ภิกฺขเว   อฏ   ปรุิสขฬุงฺกา  อฏ  จ  ปุริสโทสา    
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ภิกฺขู   อาปตฺติยา  โจเทนฺติ  โส  ภิกฺขุ  ภิกฺขูหิ      
อาปตฺติยา  โจทิยมาโน น สรามิ ๕ น สรามีติ อาปตฺติยาว ๖ นิพฺเพเติ     
เสยฺยถาป   โส   ภิกฺขเว  อสฺสขฬุงฺโก  เปหีติ  วุตฺโต  วิทฺโธ  สมาโน             
โจทิโต    สารถินา    ปจฺฉโต   ปฏิสกกฺติ   ปฏ ิโต   รถ   ปวตฺเตติ    
ตถูปมาห   ภิกขฺเว  อิม  ปคฺุคล  วทามิ  เอวรูโปป  ภิกฺขเว  อิเธกจฺโจ          
ปุริสขฬุงฺโก   โหติ   อย   ภิกฺขเว   ปโม  ปุริสโทโส  ฯ  ปุน  จปร    
#๑ ม. สารถึ อนาทยิตฺวา ฯ   ๒ สี. ยุ. ปโตท ฯ ม. ปโตทลฏ ึ ฯ   ๓ ม. ปุริเม จ ฯ    
#๔ ม. ปจฺฉิเม จ ฯ  ๕ ม. น สรามีติ น อาเมณฺฑิต ฯ   ๖ ม. อสติยา ฯ      
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ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ภิกฺขู  อาปตฺติยา  โจเทนฺติ  โส  ภิกฺขุ  ภิกฺขูหิ อาปตฺติยา     
โจทิยมาโน   โจทนเยว   ๑   ปฏิปฺผรติ   กึ  นุ  โข  ตุยฺห  พาลสฺส     
อพฺยตฺตสฺส    ภณิเตน    ตฺวป   นาม   ภณิตพฺพ   ม ฺสีติ   เสยฺยถาป           
โส  ภิกฺขเว  อสฺสขฬุงฺโก  เปหีติ  วุตฺโต วิทฺโธ สมาโน โจทิโต สารถินา             
ปจฺฉา   ลงฺฆิปติ   กุพฺพร   ปหรติ   ติฑณฺฑ   ภ ฺชติ  ตถูปมาห  ภิกฺขเว         
อิม   ปุคฺคล   วทามิ   เอวรูโปป   ภิกฺขเว   อิเธกจฺโจ   ปุริสขฬุงฺโก          
โหติ   อย   ภิกฺขเว  ทุติโย  ปุริสโทโส  ฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ           
ภิกฺขู   อาปตฺติยา  โจเทนฺติ  โส  ภิกฺขุ  ภิกฺขูหิ  อาปตฺติยา  โจทิยมาโน         
โจทกสฺเสว   ปจฺจาโรเปติ   ตฺวป  โขส ิ อิตฺถนฺนาม  อาปตฺตึ  อาปนฺโน            
ตฺว   ตาว   ปม   ปฏิกโรหีติ   เสยฺยถาป  โส  ภิกฺขเว  อสฺสขฬุงฺโก             
เปหีติ    วุตฺโต   วิทฺโธ   สมาโน   โจทิโต  สารถินา  รถีสาย  สตฺถึ     
อุสฺสชฺชิตฺวา   รถีสเยว   อชฺโฌมทฺทติ   ตถูปมาห   ภิกฺขเว  อิม  ปุคฺคล       
วทามิ  เอวรูโปป  ภิกฺขเว  อิเธกจฺโจ  ปุริสขฬุงฺโก  โหติ  อย  ภิกฺขเว           
ตติโย  ปุริสโทโส  ฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขเว ภิกฺขุ ภิกฺขู อาปตฺติยา โจเทนฺติ         
โส   ภิกฺขุ   ภิกฺขูหิ   อาปตฺติยา   โจทิยมาโน   อ ฺเนา ฺ   ปฏิจรติ           
พหิทฺธา   กถ   อปนาเมติ   โกป ฺจ   โทส ฺจ  อปฺปจฺจย ฺจ  ปาตุกโรติ     
เสยฺยถาป   โส   ภิกฺขเว  อสฺสขฬุงฺโก  เปหีติ  วุตฺโต  วิทฺโธ  สมาโน             
โจทิโต   สารถินา   อุมฺมคฺค   คณฺหาติ  อุพฺพฏม  รถ  กโรติ  ตถปูมาห          
ภิกฺขเว  อิม  ปุคฺคล  วทามิ  เอวรูโปป  ภิกฺขเว  อิเธกจฺโจ ปุริสขฬุงฺโก        
โหติ  อย  ภิกฺขเว  จตุตฺโถ  ปุริสโทโส  ฯ  ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ ภิกฺขู        
#๑ ม. โจทกเยว ฯ      
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อาปตฺติยา   โจเทนฺติ   โส   ภิกฺขุ   ภิกฺขูหิ   อาปตฺติยา   โจทิยมาโน            
สงฺฆมชฺเฌ  พาหา  วิกฺเขปก  ภณติ ๑ เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว อสฺสขฬุงฺโก             
เปหีติ  วุตฺโต  วิทฺโธ  สมาโน  โจทิโต  สารถินา  ลงฺเฆติ  ปุริม  กาย            
ปคฺคณฺหาติ   ปุริเม   ปาเท   ตถูปมาห   ภิกฺขเว   อิม  ปุคฺคล  วทามิ           
เอวรูโปป  ภิกฺขเว  อิเธกจฺโจ  ปุริสขฬงฺุโก  โหติ  อย  ภิกฺขเว ป ฺจโม           
ปุริสโทโส   ฯ   ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  ภิกฺขู  อาปตฺติยา  โจเทนฺติ          
โส    ภิกฺขุ    ภิกฺขูหิ   อาปตฺติยา   โจทิยมาโน   อนาทยิตฺวา   สงฺฆ            
อนาทยิตฺวา   โจทก   สาปตฺติโกว   เยนกาม  ปกฺกมติ  เสยฺยถาป  โส    
ภิกฺขเว  อสฺสขฬุงฺโก  เปหีติ  วุตฺโต  วิทโฺธ  สมาโน  โจทิโต  สารถินา             
อนาทยิตฺวา  [๒]  ปโฏทยฏ ึ  ทนฺเตหิ  มุขาธาน  วิทฺธสิตฺวา  เยนกาม            
ปกฺกมติ   ตถปูมาห   ภิกฺขเว   อิม  ปุคฺคล  วทามิ  เอวรูโปป  ภิกขฺเว          
อิเธกจฺโจ  ปุริสขฬุงฺโก  โหติ  อย  ภิกขฺเว  ฉฏโ  ปุริสโทโส  ฯ  ปุน            
จปร   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ภิกฺขู  อาปตฺติยา  โจเทนฺติ  โส  ภิกฺขุ  ภิกฺขูหิ      
อาปตฺติยา   โจทิยมาโน  เนวาห  อาปนฺโนมฺหิ  น  ปนาห  อาปนฺโนมฺหีติ    
โส  ตุณฺหีภาเวน  สงฺฆ  วิเหเติ  ๓  เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว อสฺสขฬุงฺโก            
เปหีติ  วุตฺโต  วิทฺโธ  สมาโน  โจทิโต  สารถินา  เนว  อภิกฺกมติ  โน     
ปฏิกฺกมติ    ตตฺเถว    ขีลฏายิฏ ิโต    โหติ    ตถปูมาห    ภิกขฺเว            
อิม   ปุคฺคล   วทามิ   เอวรูโปป   ภิกฺขเว   อิเธกจฺโจ   ปุริสขฬุงฺโก          
โหติ   อย  ภิกฺขเว  สตฺตโม  ปุริสโทโส  ฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ            
ภิกฺขู   อาปตฺติยา  โจเทนฺติ  โส  ภิกฺขุ  ภิกฺขูหิ  อาปตฺติยา  โจทิยมาโน         
#๑ ม. พาหวิกฺเขป กโรติ ฯ   ๒ ม. สารถึ อนาทยิตฺวา ฯ  ๓ ย.ุ วิเหเสติ ฯ             
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เอวมาห   กึ   นุ   โข  ตุเมฺห  อายสฺมนฺโต  อติพาฬฺห  มย ิ พฺยาวฏา     
ยาว   อิทานาห   สกิฺข   ปจฺจกฺขาย   หนีายาวตฺติสฺสามีติ   โส   สกิฺข          
ปจฺจกฺขาย   หีนายาวตฺติตฺวา  เอวมาห  อิทานิ  โข  ตุเมฺห  อายสฺมนฺโต    
อตฺตมนา  โหถาติ  เสยฺยถาป  โส  ภิกขฺเว  อสฺสขฬุงฺโก  เปหีติ  วุตฺโต             
วิทฺโธ  สมาโน  โจทิโต สารถินา ปุริเมว ๑ ปาเท สหริตฺวา ปจฺฉิเม ๒     
ปาเท   สหริตฺวา   ตตฺเถว   จตฺตาโร   ปาเท   อภินิสีทติ   ตถูปมาห     
ภิกฺขเว    อิม    ปุคฺคล    วทามิ   เอวรูโปป   ภิกฺขเว   อิเธกจฺโจ            
ปุริสขฬุงฺโก   โหติ   อย   ภิกฺขเว  อฏโม  ปรุิสโทโส  ฯ  อิเม  โข    
ภิกฺขเว อฏ ปุริสขฬุงฺกา อฏ จ ปุริสโทสาติ ฯ           
     [๑๐๕]   ๑๕   อฏ ิมานิ   ภิกฺขเว   มลานิ   ฯ  กตมานิ  อฏ    
อสชฺฌายมลา   ภิกฺขเว   มนฺตา   อนุฏานมลา   ภิกฺขเว   ฆรา   มล     
ภิกฺขเว  วณฺณสฺส  โกสชชฺ  ปมาโท  ภิกฺขเว  รกฺขโต  มล  มล  ภิกฺขเว             
อิตฺถิยา  ทุจฺจริต  มจฺเฉร  ภิกฺขเว  ททโต  มล  มลา  ภิกฺขเว  ปาปกา            
อกุสลา  ธมมฺา  อสฺมึ  โลเก  ปรมฺห ิ จ ตโต จ ๓  ภิกฺขเว มลา มลตร     
อวิชฺชาปรม มล ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว อฏ มลานีติ ฯ       
       อสชฺฌายมลา มนฺตา         อนุฏานมลา ฆรา          
       มล วณฺณสฺส โกสชชฺ         ปมาโท รกฺขโต มล      
       มลิตฺถิยา ทุจฺจริต           มจฺเฉร ททโต มล    
       มลา เว ปาปกา ธมฺมา      อสฺมึ โลเก ปรมฺห ิจ       
       ตโต มลา มลตร           อวิชฺชา ปรม มลนฺติ ฯ     
#๑ ม. ปรุเิม จ ฯ   ๒ ม. ปจฺฉิเม จ ฯ  ๓ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ      
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     [๑๐๖]  ๑๖  อฏหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ ทูเตยฺย             
คนฺตุมรหติ   ฯ   กตเมหิ  อฏหิ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โสตา  จ  โหติ             
สาเวตา  จ  อุคฺคเหตา  จ  ธาเรตา  จ  วิ ฺาตา  จ  วิ ฺาเปตา จ    
กุสโล  จ  สหิตาสหิตสฺส  โน  จ  กลหการโก  ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกขฺเว    
อฏหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ทูเตยฺย คนฺตุมรหติ ฯ    
     อฏหิ    ภิกฺขเว   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   สารปีุตฺโต   ทูเตยฺย             
คนฺตุมรหติ   ฯ   กตเมหิ   อฏหิ  อิธ  ภิกฺขเว  สารีปุตฺโต  โสตา  จ    
โหติ  สาเวตา  จ  อุคฺคเหตา  จ  ธาเรตา  จ วิ ฺาตา จ วิ ฺาเปตา     
จ  กุสโล  จ  สหิตาสหิตสฺส  โน  จ  กลหการโก  ฯ อิเมหิ โข ภิกฺขเว    
อฏหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต สารีปุตฺโต ทูเตยฺย คนฺตุมรหตีติ ฯ    
       โย เว น พฺยาธติ วตฺวา ๑  ปริส อุคฺคหวาทิน ๒     
       น จ หาเปติ วจน          น จ หาเปติ ๓  สาสน      
       อสนฺทิฏ เต ภณติ ๔       ปุจฺฉิโต น จ กุปฺปติ    
       ส เว ตาทิสโก ภิกฺขุ        ทูเตยฺย คนฺตุมรหตีติ ฯ    
     [๑๐๗]  ๑๗  อฏหิ  ภิกฺขเว  อากาเรหิ  อิตฺถ ี ปรุิส  พนฺธติ  ฯ             
กตเมหิ  อฏหิ  รูเปน  ๕  ภิกฺขเว  อิตฺถี  ปุริส พนฺธติ หสิเตน ภิกฺขเว         
อิตฺถี   ปุริส  พนฺธติ  ภณิเตน  ภิกฺขเว  อิตฺถี  ปุริส  พนฺธติ  คีเตน  ๖      
ภิกฺขเว  อิตฺถี  ปุริส  พนฺธติ  โรณฺเณน  ๗  ภิกฺขเว  อิตฺถี  ปุริส พนฺธติ     
อากปฺเปน  ๘ ภิกฺขเว อิตฺถี ปุริส พนฺธติ วนภงฺเคน ๙ ภิกฺขเว อิตฺถี ปุริส      
พนฺธติ   ผสฺเสน  ภิกฺขเว  อิตฺถี  ปุริส  พนฺธติ  ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกขฺเว         
#๑ ม. - พฺยถติ ปตฺวา ฯ  ๒ ม. อุคฺควาทินึ ฯ   ๓ ม. ฉาเทติ ฯ ๔ ม. อสนฺทิทฺธ ฺจ     
#ภณติ ฯ   ๕ ม. รุณฺเณน ฯ   ๖ ม. อากปฺเปน ฯ  ๗ ม. วนภงฺเคน ฯ ๘ ม. คนฺเธน ฯ        
#๙ ม. รเสน ฯ      
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อฏหากาเรหิ  อิตฺถี  ปุรสิ พนฺธติ เตหิ ๑ ภิกฺขเว สตฺตา สุพนฺธาเยว ๒          
ปาเสน ๓  พนฺธาติ ฯ     
     [๑๐๘]  ๑๘  อฏหิ  ภิกฺขเว  อากาเรหิ  ปรุิโส  อิตฺถึ  พนฺธติ ฯ    
กตเมหิ   อฏหิ   รูเปน   ๔  ภิกฺขเว  ปรุิโส  อิตฺถึ  พนฺธติ  หสิเตน            
ภิกฺขเว   ปุริโส   อิตฺถึ  พนฺธติ  ภณิเตน  ภิกฺขเว  ปุริโส  อิตฺถ ึ พนธฺติ       
คีเตน  ๕  ภิกฺขเว  ปุริโส อิตฺถึ พนฺธติ โรณฺเณน ๖ ภิกฺขเว ปุริโส อิตฺถึ        
พนฺธติ  อากปฺเปน  ๗  ภิกฺขเว ปุริโส อิตฺถึ พนฺธติ วนภงฺเคน ๘ ภิกฺขเว           
ปุริโส  อิตฺถึ  พนฺธติ  ผสฺเสน  ภิกฺขเว  ปุริโส  อิตฺถึ  พนฺธติ  ฯ  อิเมหิ       
โข   ภิกฺขเว  อฏหากาเรหิ  ปุรโิส  อิตฺถึ  พนฺธติ  เตหิ  ๑  ภิกฺขเว            
สตฺตา สุพนฺธาเยว ๒ ปาเสน ๓  พนฺธาติ ฯ     
     [๑๐๙] ๑๙ เอก สมย ภควา เวร ฺชาย วิหรติ นเฬรุปุจิมณฺเฑ ๙ ฯ    
อถโข   ปหาราโท   อสุรนิฺโท  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา    
ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ  ฯ  เอกมนฺต  ิต โข ปหาราท             
อสุรินฺท   ภควา   เอตทโวจ   อป  ปน  ปหาราท  อสุรา  มหาสมุทฺเท    
อภิรมนฺตีติ   ฯ   อภิรมนฺติ   ภนฺเต  อสุรา  มหาสมุทฺเทติ  ฯ  กติ  ปน             
ปหาราท  มหาสมุทฺเท  อจฺฉริยา  อพฺภุตธมฺมา  ๑๐  เย  ทิสฺวา  ทสิฺวา     
อสุรา  มหาสมุทฺเท  อภิรมนฺตีติ  ฯ  อฏ  ภนฺเต  มหาสมุทฺเท  อจฺฉริยา             
อพฺภุตธมฺมา    เย   ทิสฺวา   ทิสฺวา   อสุรา   มหาสมุทฺเท   อภิรมนติฺ             
กตเม    อฏ    มหาสมุทฺโท    ภนฺเต   อนุปุพฺพนินฺโน   อนุปุพฺพโปโณ    
#๑ ม. เต ฯ  ๒ ม. สุพทฺธา เย ฯ   ๓ ม. ผสฺเสน พทฺธาติ ฯ  ๔ ม. รุณฺเณน ฯ            
#๕ ม. อากปฺเปน ฯ  ๖ ม. วนภงฺเคน ฯ ๗ ม. คนฺเธน ฯ   ๘ ม. รเสน ฯ    
#๙ ม. นเฬรปุุจิมณฺฑมูเล ฯ   ๑๐ ม. อพฺภุตา ธมฺมา ฯ เอวมุปริป ฯ      
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อนุปุพฺพปพฺภาโร   นายตเกเนว   ปปาโต   ยมฺป   ภนฺเต   มหาสมุทฺโท     
อนุปุพฺพนินฺโน   อนุปุพฺพโปโณ   อนุปุพฺพปพฺภาโร   นายตเกเนว   ปปาโต    
อย   ภนฺเต   มหาสมุทฺเท   ปโม   อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม  ย  ทิสฺวา    
ทิสฺวา  อสุรา  มหาสมุทฺเท  อภิรมนฺติ  ฯ  ปุน  จปร  ภนฺเต มหาสมุทฺโท             
 ิตธมฺโม    เวลนฺนาติวตฺตติ    ยมฺป   ภนฺเต   มหาสมุทฺโท    ิตธมฺโม             
เวลนฺนาติวตฺตติ  อย  ภนฺเต  มหาสมุทฺเท  ทุติโย  อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม           
ย   ทิสฺวา   ทสิฺวา   อสุรา   มหาสมุทฺเท   อภิรมนฺติ   ฯ  ปุน  จปร             
ภนฺเต  มหาสมุทฺโท  น  มเตน  กุณเปน  สวตฺตติ ๑ ย โหติ มหาสมุทฺเท     
มต   กุณป   ต   ขิปฺปเมว   ตีร  วาเหติ  ถล  อุสฺสาเทติ  ๒  ยมฺป           
ภนฺเต  มหาสมุทฺโท  น  มเตน  กุณเปน  สวตฺตติ  ย  โหติ  มหาสมุทฺเท     
มต    กุณป   ต   ขิปฺปเมว   ตีร   วาเหติ   ถล   อุสฺสาเทติ   อย            
ภนฺเต   มหาสมุทฺเท   ตติโย  อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม  ย  ทิสฺวา  ทสิฺวา            
อสุรา  มหาสมุทฺเท  อภิรมนฺติ  ฯ  ปุน  จปร  ภนฺเต ยา กาจิ มหานทิโย     
เสยฺยถีท    คงฺคา   ยมุนา   อจิรวตี   สรภู   มห ี  ตา   มหาสมุทฺท    
ปตฺวา    ชหนฺติ    ปุริมานิ   นามโคตฺตานิ   มหาสมุทฺโทเตฺวว   สงฺขย             
คจฺฉนฺติ   ยมปฺ   ภนฺเต   ยา   กาจิ   มหานทิโย   เสยฺยถีท   คงฺคา    
ยมุนา   อจิรวตี   สรภ ู  มหี  ตา  มหาสมุทฺท  ปตฺวา  ชหนฺติ  ปรุิมานิ            
นามโคตฺตานิ    มหาสมุทฺโทเตฺวว    สงฺขย    คจฺฉนฺติ    อย   ภนฺเต๔             
มหาสมุทฺเท   จตุตฺโถ  อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม  ย  ทิสฺวา  ทิสฺวา  อสุรา           
มหาสมุทฺเท  อภิรมนฺติ  ฯ  ปุน  จปร ภนฺเต ยา กาจิ ๓  โลเก สวนฺติโย     
#๑ ม. สวสติ ฯ  ๒ ม. อุสฺสาเรติ ฯ เอวมุปริป ฯ   ๓ ม. ยา จ ฯ      
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มหาสมุทฺท   อปฺเปนฺติ   ยา   จ  อนฺตลกิฺขา  ธารา  ปปตนฺติ  น  เตน     
มหาสมุทฺทสฺส   อุนฺนตฺต   ๑  วา  ปูรตฺต  วา  ป ฺายติ  ยมฺป  ภนฺเต           
ยา   กาจิ  โลเก  สวนฺติโย  มหาสมุทฺท  อปฺเปนฺติ  ยา  จ  อนฺตลิกขฺา    
ธารา  ปปตนฺติ  น  เตน  มหาสมุทฺทสฺส  อุนฺนตฺต  ๑  วา  ปูรตฺต  วา    
ป ฺายติ   อย   ภนฺเต   มหาสมุทฺเท   ป ฺจโม  อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม    
ย   ทิสฺวา   ทสิฺวา   อสุรา   มหาสมุทฺเท   อภิรมนฺติ   ฯ  ปุน  จปร             
ภนฺเต   มหาสมุทฺโท   เอกรโส   โลณรโส   ยมฺป  ภนฺเต  มหาสมุทฺโท    
เอกรโส    โลณรโส   อย   ภนฺเต   มหาสมุทฺเท   ฉฏโ   อจฺฉริโย     
อพฺภุตธมฺโม   ย  ทิสฺวา  ทสิฺวา  อสุรา  มหาสมุทฺเท  อภิรมนฺติ  ฯ  ปุน           
จปร   ภนฺเต   มหาสมุทฺโท   พหุรตโน  อเนกรตโน  ตตฺรีมานิ  รตนานิ     
เสยฺยถีท   มตฺุตา   มณิ  เวฑุริโย  สงฺโข  สลิา  ปวาฬ  รชต  ชาตรปู            
โลหิตงฺโค   ๒   มสารคลลฺ   ยมฺป   ภนฺเต   มหาสมุทฺโท   พหุรตโน    
อเนกรตโน   ตตฺรีมานิ   รตนานิ   เสยฺยถีท   มุตฺตา   มณิ   เวฑุริโย    
สงฺโข   สลิา   ปวาฬ  รชต  ชาตรูป  โลหิตงฺโค  ๒  มสารคลฺล  อย     
ภนฺเต   มหาสมุทฺเท  สตฺตโม  อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม  ย  ทิสฺวา  ทิสฺวา            
อสุรา  มหาสมุทฺเท  อภิรมนฺติ  ฯ  ปุน  จปร  ภนฺเต  มหาสมุทฺโท  มหต    
ภูตาน   อาวาโส  ตตฺรีเม  ภูตา  ติมิติมิงฺคลา  ติมิรมิงฺคลา  ๓   อสุรา           
นาคา    คนฺธพฺพา    สนฺติ    มหาสมุทฺเท   โยชนสติกาป   อตฺตภาวา     
ทฺวิโยชนสตกิาป   อตฺตภาวา  ติโยชนสติกาป  อตฺตภาวา  จตุโยชนสติกาป    
อตฺตภาวา   ป ฺจโยชนสติกาป   อตฺตภาวา   ยมฺป   ภนฺเต  มหาสมุทฺโท    
#๑ ม. อูนตฺต ฯ   ๒ ม. โลหิตโก ฯ   ๓ ม. ติมิ ติมิงฺคโล ติมริปงฺคโล ฯ            
#เอวมุปริป ฯ     
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มหต  ภูตาน  อาวาโส  ตตฺรีเม  ภูตา  ติมิติมิงฺคลา  ติมิรมิงฺคลา  อสุรา          
นาคา   คนฺธพฺพา   สนฺติ  มหาสมุทฺเท  โยชนสติกาป  อตฺตภาวา  ฯเปฯ     
ติโยชนสติกาป    จตุโยชนสติกาป   ป ฺจโยชนสติกาป   อตฺตภาวา   อย     
ภนฺเต   มหาสมุทฺเท  อฏโม  อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม  ย  ทิสฺวา  ทิสฺวา            
อสุรา  มหาสมุทฺเท  อภิรมนฺติ  ฯ  อิเม  โข  ภนฺเต  มหาสมุทฺเท  อฏ     
อจฺฉริยา อพฺภุตธมฺมา เย ทิสฺวา ทิสฺวา อสุรา มหาสมุทฺเท อภิรมนฺติ ฯ     
     อป  ปน  ภนฺเต  ภิกฺขู  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย  อภิรมนฺตีติ ฯ อภิรมนฺติ         
ปหาราท   ภิกฺขู   อิมสมฺ ึ  ธมฺมวินเยติ   ฯ   กติ  ปน  ภนฺเต  อิมสมฺึ            
ธมฺมวินเย   อจฺฉริยา   อพฺภุตธมฺมา   เย  ทิสฺวา  ทสิฺวา  ภิกฺขู  อิมสฺมึ         
ธมฺมวินเย  อภิรมนฺตีติ  ฯ  อฏ  ปหาราท  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย  อจฺฉริยา            
อพฺภุตธมฺมา    เย    ทิสฺวา    ทิสฺวา    ภิกฺขู    อิมสฺมึ   ธมฺมวินเย           
อภิรมนฺติ     กตเม    อฏ    เสยฺยถาป    ปหาราท    มหาสมุทฺโท    
อนุปุพฺพนินฺโน   อนุปุพฺพโปโณ   อนุปุพฺพปพฺภาโร   นายตเกเนว   ปปาโต    
เอวเมว  โข  ปหาราท  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย  อนุปุพฺพสิกฺขา  อนุปุพฺพกิริยา           
อนุปุพฺพปฏิปทา   นายตเกเนว   อ ฺาปฏิเวโธ   ยมฺป  ปหาราท  อิมสฺมึ     
ธมฺมวินเย   อนุปุพฺพสิกฺขา   อนุปุพฺพกิริยา   อนุปพฺุพปฏิปทา  นายตเกเนว          
อ ฺาปฏิเวโธ   อย   ปหาราท   อิมสมฺึ   ธมฺมวินเย  ปโม  อจฺฉริโย    
อพฺภุตธมฺโม   ย  ทิสฺวา  ทสิฺวา  ภิกฺขู  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย  อภิรมนฺติ  ฯ       
เสยฺยถาป    ปหาราท    มหาสมุทฺโท     ิตธมฺโม   เวล   นาติวตฺตติ    
เอวเมว  โข  ปหาราท  ย  มยา  สาวกาน  สิกฺขาปท  ป ฺตฺต  ต มม      
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สาวกา   ชีวิตเหตุป   นาติกฺกมนฺติ   ยมฺป   ปหาราท   มยา  สาวกาน     
สิกฺขาปท   ป ฺตฺต   ต   มม   สาวกา   ชีวิตเหตุป  นาติกฺกมนฺติ  อย          
ปหาราท   อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย  ทุติโย  อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม  ย  ทิสฺวา           
ทิสฺวา   ภิกฺขู   อิมสฺมึ   ธมมฺวินเย  อภิรมนฺติ  ฯ  เสยฺยถาป  ปหาราท           
มหาสมุทฺโท   น   มเตน  กุณเปน  สวตฺตติ  ๑  ย  โหติ  มหาสมุทฺเท    
มต   กุณป  ต  ขิปฺปเมว  ตีร  วาเหติ  ถล  อุสฺสาเทติ  เอวเมว  โข             
ปหาราท  โย  โส  ปุคฺคโล  ทุสฺสีโล  ปาปธมฺโม  อสุจิสงฺกสฺสรสมาจาโร    
ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโต   อสฺสมโณ  สมณปฏิ ฺโ  อพฺรหฺมจารี  พฺรหฺมจารีปฏิ ฺโ          
อนฺโตปูติ   อวสฺสุโต   กสมฺพุกชาโต   ๒   น   เตน   สงฺโฆ  สวสติ    
ขิปฺปเมว   น   สนฺนิปติตฺวา   อุกฺขิปติ   กิ ฺจาป   โส   โหติ   มชฺเฌ          
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  นิสินฺโน  อถโข  โส  อารกาว  สงฺฆมฺหา  สงฺโฆ  จ  เตน     
ยมฺป  ปหาราท  โย  ปุคฺคโล  ทุสฺสีโล  ปาปธมฺโม อสุจิสงฺกสฺสรสมาจาโร    
ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโต   อสฺสมโณ  สมณปฏิ ฺโ  อพฺรหฺมจารี  พฺรหฺมจารีปฏิ ฺโ          
อนฺโตปูติ    อวสฺสุโต    กสมฺพุกชาโต    น    เตน   สงฺโฆ   สวสติ    
ขิปฺปเยว   น   สนฺนิปติตฺวา   อุกฺขิปติ   กิ ฺจาป   โส   โหติ   มชฺเฌ         
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  นิสินฺโน  อถโข  โส  อารกาว  สงฺฆมฺหา  สงฺโฆ  จ  เตน     
อย   ปหาราท   อิมสฺมึ   ธมฺมวินเย  ตติโย  อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม  ย             
ทิสฺวา   ทิสฺวา   ภิกฺขู   อิมสฺมึ   ธมฺมวินเย   อภิรมนติฺ  ฯ  เสยฺยถาป         
ปหาราท   ยา   กาจิ   มหานทิโย   เสยฺยถีท  คงฺคา  ยมุนา  อจิรวตี     
สรภู   มหี   ตา   มหาสมุทฺท   ปตฺวา   ชหนฺติ  ปรุิมานิ  นามโคตฺตานิ             
#๑ ม. สวสติ ฯ  ๒ ม. กสมฺพุชาโต ฯ เอวมุปริป ฯ            
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มหาสมุทฺโทเตฺวว  สงฺขย  คจฺฉนฺติ  เอวเมว  โข  ปหาราท  จตฺตาโรเม     
วณฺณา   ขตฺติยา   พฺราหฺมณา   เวสฺสา   สุทฺทา  เต  ตถาคตปฺปเวทิเต    
ธมฺมวินเย  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชิตฺวา  ชหนติฺ ปุริมานิ นามโคตฺตานิ           
สมโณ    สกยฺปุตฺติโยเตฺวว   ๑   สงฺขย   คจฺฉนฺติ   ยมฺป   ปหาราท    
จตฺตาโรเม    วณฺณา    ขตฺติยา   พฺราหฺมณา   เวสฺสา   สุทฺทา   เต     
ตถาคตปฺปเวทิเต   ธมฺมวินเย   อคารสมฺา  อนคาริย  ปพฺพชิตฺวา  ชหนฺติ    
ปุริมานิ   นามโคตฺตานิ   สมโณ  สกยฺปุตฺติโยเตฺวว  ๑  สงฺขย  คจฺฉนฺติ           
อยมฺป   ปหาราท   อิมสฺม ึ  ธมฺมวินเย  จตุตฺโถ  อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม            
ย   ทิสฺวา   ทสิฺวา  ภิกฺขู  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย  อภิรมนฺติ  ฯ  เสยฺยถาป        
ปหาราท   ยา   กาจิ  โลเก  สวนฺติโย  มหาสมุทฺท  อปฺเปนฺติ  ยา  จ     
อนฺตลิกฺขา   ธารา   ปปตนฺติ   น   เตน   มหาสมุทฺทสฺส  อุนฺนตฺต  วา    
ปูรตฺต   วา   ป ฺายติ   เอวเมว   โข   ปหาราท  พหู  เจป  ภิกฺขู    
อนุปาทิเสสาย   นิพฺพานธาตุยา   ปรินพฺิพายนฺติ  น  เตน  นิพฺพานธาตุยา             
อุนฺนตฺต   วา   ปูรตฺต   วา   ป ฺายติ   ยมฺป   ปหาราท  พหู  เจป             
ภิกฺขู    อนุปาทิเสสาย    นิพฺพานธาตุยา    ปรินิพฺพายนฺติ    น   เตน             
นิพฺพานธาตุยา  อุนฺนตฺต  วา  ปูรตฺต  วา  ป ฺายติ  อย ปหาราท อิมสฺมึ          
ธมฺมวินเย   ป ฺจโม   อจฺฉริโย   อพฺภุตธมฺโม  ย  ทิสฺวา  ทิสฺวา  ภิกฺขู          
อิมสฺมึ   ธมฺมวินเย   อภิรมนฺติ   ฯ   เสยฺยถาป  ปหาราท  มหาสมุทฺโท    
เอกรโส    โลณรโส    เอวเมว   โข   ปหาราท   อย   ธมฺมวินโย(    
เอกรโส   วิมตฺุติรโส   ยมปฺ   ปหาราท   อย   ธมฺมวินโย   เอกรโส     
#๑ ม. สมณา สกฺยปุตฺติยา เตฺวว ฯ     
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วิมุตฺติรโส    อย   ปหาราท   อิมสฺมึ   ธมฺมวินเย   ฉฏโ   อจฺฉริโย             
อพฺภุตธมฺโม   ย  ทิสฺวา  ทสิฺวา  ภิกฺขู  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย  อภิรมนฺติ  ฯ       
เสยฺยถาป   ปหาราท   มหาสมุทฺโท   พหุรตโน   อเนกรตโน  ตตฺรีมานิ    
รตนานิ   เสยยฺถีท   มุตฺตา   มณิ   เวฑุรโิย   สงฺโข   สิลา   ปวาฬ    
รชต   ชาตรูป   โลหิตงฺโค   มสารคลลฺ  เอวเมว  โข  ปหาราท  อย    
ธมฺมวินโย    พหุรตโน    อเนกรตโน   ตตฺรีมานิ   รตนานิ   เสยฺยถีท    
จตฺตาโร   สติปฏานา   จตฺตาโร   สมฺมปฺปธานา  จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา    
ป ฺจินฺทฺริยานิ   ป ฺจ   พลานิ   สตฺต   โพชฺฌงฺคา   อริโย   อฏงฺคิโก           
มคฺโค    ยมปฺ   ปหาราท   อย   ธมฺมวินโย   พหุรตโน   อเนกรตโน     
ตตฺรีมานิ    รตนานิ    เสยยฺถีท    จตฺตาโร   สติปฏานา   จตฺตาโร     
สมฺมปฺปธานา    จตฺตาโร    อิทฺธิปาทา   ป ฺจินฺทฺริยานิ   ป ฺจ   พลานิ            
สตฺต    โพชฌฺงฺคา    อริโย    อฏงฺคิโก    มคฺโค   อย   ปหาราท     
อิมสฺมึ   ธมฺมวินเย   สตฺตโม  อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม  ย  ทิสฺวา  ทสิฺวา          
ภิกฺขู  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย  อภิรมนฺติ  ฯ  เสยฺยถาป  ปหาราท มหาสมุทฺโท           
มหต   ภูตาน   อาวาโส   ตตฺรีเม   ภูตา   ติมิติมิงฺคลา   ติมิรมิงฺคลา           
อสุรา     นาคา    คนฺธพฺพา    สนฺติ    มหาสมุทฺเท    โยชนสติกาป     
อตฺตภาวา    ทฺวิโยชนสตกิาป   อตฺตภาวา   ติโยชนสติกาป   อตฺตภาวา    
จตุโยชนสติกาป   อตฺตภาวา   ป ฺจโยชนสติกาป   อตฺตภาวา   เอวเมว    
โข   ปหาราท   อย   ธมฺมวินโย   มหต   ภูตาน   อาวาโส  ตตฺรีเม    
ภูตา    โสตาปนฺโน    โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺโน   สกทาคามี      
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สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย    ปฏิปนฺโน   อนาคามี   อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย             
ปฏิปนฺโน    อรหา    อรหตฺตาย    ปฏปินฺโน   ยมปฺ   ปหาราท   อย    
ธมฺมวินโย    มหต   ภูตาน   อาวาโส   ตตฺรีเม   ภูตา   โสตาปนฺโน     
โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺโน   สกทาคามี  สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย            
ปฏิปนฺโน     อนาคามี    อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย    ปฏิปนฺโน    อรหา    
อรหตฺตาย   ปฏิปนฺโน   อย   ปหาราท   อิมสฺมึ   ธมฺมวินเย   อฏโม    
อจฺฉริโย   อพฺภุตธมฺโม   ย   ทิสฺวา   ทสิฺวา  ภิกฺขู  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย        
อภิรมนฺติ   ฯ  อิเม  โข  ปหาราท  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย  อฏ  อจฺฉริยา    
อพฺภุตธมฺมา เย ทิสฺวา ทิสฺวา ภิกฺขู อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อภิรมนฺตีติ ฯ    
     [๑๑๐]   ๒๐  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  ปุพฺพาราเม     
มิคารมาตุปาสาเท   ฯ   เตน   โข  ปน  สมเยน  ภควา  ตทหุโปสเถ     
ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  นิสินฺโน  โหติ  ฯ  อถโข อายสฺมา อานนฺโท อภิกฺกนฺตาย           
รตฺติยา   นิกขฺนฺเต   ปเม   ยาเม  อุฏายาสนา  เอกส  อุตฺตราสงฺค             
กริตฺวา   เยน   ภควา   เตน ฺชลึ   ปณาเมตฺวา   ภควนฺต  เอตทโวจ     
อภิกฺกนฺตา  ภนฺเต  รตฺติ  นิกฺขนฺโต  ปโม  ยาโม  จิรนิสินฺโน ภิกฺขุสงฺโฆ         
อุทฺทิสตุ   ภนฺเต   ภควา   ภิกฺขูน   ปาฏิโมกฺขนฺติ   ฯ   เอว   วุตฺเต          
ภควา ตุณฺหี อโหสิ ฯ    
     ทุติยมฺป  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยา  นิกฺขนฺเต            
มชฺฌิเม   ยาเม   อุฏายาสนา   เอกส   อุตฺตราสงฺค   กริตฺวา  เยน    
ภควา    เตน ฺชลึ    ปณาเมตฺวา    ภควนฺต   เอตทโวจ   อภิกฺกนฺตา     
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ภนฺเต  รตฺติ  นิกฺขนฺโต  มชฺฌิโม  ยาโม  จิรนิสินฺโน  ภิกฺขุสงฺโฆ  อุทฺทิสตุ      
ภนฺเต   ภควา   ภิกฺขูน   ปาติโมกฺขนฺติ  ฯ  ทุติยมฺป  โข  ภควา  ตุณฺหี          
อโหสิ ฯ    
     ตติยมฺป  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยา  นิกฺขนฺเต             
ปจฺฉิเม   ยาเม   อุทฺธเสฺต   อรุเณ  นนทฺิมุขิยา  รตฺติยา  อุฏายาสนา            
เอกส   อุตฺตราสงฺค   กรตฺิวา   เยน   ภควา   เตน ฺชลึ  ปณาเมตฺวา     
ภควนฺต   เอตทโวจ   อภิกฺกนฺตา   ภนฺเต   รตฺติ   นกิฺขนฺโต   ปจฺฉิโม             
ยาโม   อุทฺธสฺต   อรุณ  นนฺทิมุขี  รตฺติ  จิรนิสินฺโน  ภิกฺขุสงฺโฆ  อุทฺทิสตุ  
ภนฺเต ภควา ภิกฺขูน ปาติโมกฺขนฺติ ฯ อปริสุทฺธา อานนฺท ปริสาติ ฯ    
     อถโข   อายสฺมโต   มหาโมคฺคลฺลานสฺส   เอตทโหสิ  กึ  นุ  โข     
ภควา   ปุคฺคล  สนฺธาย  เอวมาห  อปริสุทฺธา  อานนฺท  ปริสาติ  อถโข    
อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  สพฺพาวนฺต  ภิกฺขุสงฺฆ  เจตสา  เจโต ปริจฺจ             
มนสากาสิ   อทฺทสา   โข   อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน   ต   ปคฺุคล     
ทุสฺสีล    ปาปธมฺม    อสุจิสงฺกสฺสรสมาจาร   ปฏจฺิฉนฺนกมฺมนฺต   อสฺสมณ       
สมณปฏิ ฺ     อพฺรหฺมจารึ     พฺรหฺมจารีปฏิ ฺ    อนฺโตปูตึ    อวสฺสุต        
กสมฺพุกชาต    มชฺเฌ    ภิกฺขุสงฺฆสฺส    นิสินฺน   ทิสวฺา   อุฏายาสนา         
เยน   โส   ปคฺุคโล  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ต  ปุคฺคล  เอตทโวจ             
อุฏเหาวุโส   ทิฏโส ิ  ภควตา   นตฺถิ   เต  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  สวาโสติ          
เอว   วุตฺเต   โส   ปุคฺคโล   ตุณฺหี   อโหสิ  ทุติยมฺป  โข  อายสฺมา            
มหาโมคฺคลฺลาโน  ต  ปุคฺคล  เอตทโวจ  อุฏเหาวุโส  ทฏิโสิ  ภควตา     
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นตฺถิ   เต   ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  สวาโสติ  ทุติยมฺป  โข  โส  ปุคฺคโล  ตุณฺหี       
อโหสิ    ตติยมฺป    โข    อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน   ต   ปุคฺคล     
เอตทโวจ   อุฏเหาวุโส   ทิฏโสิ   ภควตา  นตฺถิ  เต  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ            
สวาโสติ    ตติยมฺป    โข    โส   ปุคฺคโล   ตุณฺหี   อโหสิ   อถโข     
อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ต  ปุคฺคล พาหาย คเหตฺวา พหิทฺวารโกฏกา    
นิกฺขาเมตฺวา     สูจิฆฏิก     ทตฺวา    เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ     
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   เอตทโวจ   นิกฺขามิโต   โส  ภนฺเต  ปคฺุคโล    
มยา  ปริสุทธฺา  ปริสา  อุทฺทิสตุ  ภนฺเต  ภควา  ภิกฺขูน  ปาติโมกฺขนฺติ ฯ         
อจฺฉริย    โมคฺคลฺลาน   อพฺภุต   โมคฺคลฺลาน   ยาวตา   พาหาคหณาป     
นาม   โส   โมฆปุริโส   อาคมิสฺสตีติ  อถโข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ     
ตุเมฺหวทานิ   ภิกฺขเว   อุโปสถ   กเรยฺยาถ   ปาติโมกฺข  อุทฺทิเสยฺยาถ           
น  ทานาห  ภิกฺขเว  อชฺชตคฺเค [๑] ปาติโมกฺข อุทฺทิสสิฺสามิ อฏานเมต          
ภิกฺขเว   อนวกาโส   ย   ตถาคโต   อปริสุทฺธาย  ปริสาย  ปาติโมกฺข    
อุทฺทิเสยฺย ฯ    
     อฏ ิเม  ภิกฺขเว  มหาสมุทฺเท  อจฺฉริยา  อพฺภุตธมฺมา  เย  ทิสวฺา             
ทิสฺวา   อสุรา   มหาสมุทฺเท   อภิรมนติฺ   กตเม   อฏ   มหาสมุทฺโท     
ภิกฺขเว   อนุปุพฺพนินฺโน   อนุปุพฺพโปโณ   อนุปุพฺพปพฺภาโร   นายตเกเนว            
ปปาโต    ยมปฺ   ภิกฺขเว   มหาสมุทฺโท   อนุปุพฺพนินฺโน   อนุปพฺุพโปโณ            
อนุปุพฺพปพฺภาโร   นายตเกเนว   ปปาโต   อย   ภิกขฺเว   มหาสมุทฺเท     
#๑ ม. อุโปสถ กริสฺสามิ ฯ         
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ปโม   อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม  ย  ทิสวฺา  ทิสฺวา   อสุรา  มหาสมุทฺเท             
อภิรมนฺติ  ฯ  ยถา  ปุริเมน  ตถา  วิตฺถาโร  ฯเปฯ  ปนุ  จปร ภิกฺขเว     
มหาสมุทฺโท   มหต   ภูตาน   อาวาโส   ตตฺรีเม   ภูตา   ติมิติมิงฺคลา             
ติมิรมิงฺคลา   อสุรา  นาคา  คนฺธพฺพา  สนฺติ  มหาสมุทฺเท  โยชนสติกาป             
อตฺตภาวา    ฯเปฯ    ป ฺจโยชนสติกาป   อตฺตภาวา   ยมฺป   ภิกขฺเว     
มหาสมุทฺโท   มหต   ภูตาน   อาวาโส   ตตฺรีเม   ภูตา   ติมิติมิงฺคลา             
ติมิรมิงฺคลา   อสุรา  นาคา  คนฺธพฺพา  สนฺติ  มหาสมุทฺเท  โยชนสติกาป             
อตฺตภาวา      ฯเปฯ      ป ฺจโยชนสติกาป      อตฺตภาวา     อย    
ภิกฺขเว   มหาสมุทฺเท   อฏโม   อจฺฉริโย   อพฺภุตธมฺโม   ย   ทิสวฺา             
ทิสฺวา  อสุรา  มหาสมุทฺเท  อภิรมนฺติ  ฯ  อิเม  โข ภิกฺขเว มหาสมุทฺเท             
อฏ   อจฺฉรยิา   อพฺภุตธมฺมา  เย  ทิสวฺา  ทิสฺวา  อสุรา  มหาสมุทฺเท             
อภิรมนฺติ ฯ    
     อฏ ิเม  ๑  ภิกฺขเว  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย อจฺฉริยา อพฺภุตธมฺมา เย            
ทิสฺวา   ทิสฺวา   ภิกฺขู   อิมสฺมึ   ธมฺมวินเย   อภิรมนติฺ   กตเม  อฏ          
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว มหาสมุทฺโท อนุปพฺุพนินฺโน อนุปุพฺพโปโณ อนุปุพฺพปพฺภาโร        
นายตเกเนว     ปปาโต     เอวเมว     โข     ภิกฺขเว    อิมสฺมึ     
ธมฺมวินเย   อนุปุพฺพสิกฺขา   อนุปุพฺพกิริยา   อนุปพฺุพปฏิปทา  นายตเกเนว          
อ ฺาปฏิเวโธ    ยมฺป    ภิกฺขเว   อิมสฺมึ   ธมฺมวินเย   อนุปุพฺพสิกฺขา          
อนุปุพฺพกิริยา    อนุปุพฺพปฏิปทา    นายตเกเนว    อ ฺาปฏิเวโธ   อย    
ภิกฺขเว   อิมสฺมึ   ธมฺมวินเย  ปโม  อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม  ย  ทิสฺวา           
#๑ ม. เอวเมว โข ภิกฺขเว อฏ ฯ�      
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ทิสฺวา   ภิกฺขู  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย  อภิรมนฺติ  ฯเปฯ  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว         
มหาสมุทฺโท   มหต   ภูตาน   อาวาโส   ตตฺรีเม   ภูตา   ติมิติมิงฺคลา             
ติมิรมิงฺคลา   อสุรา  นาคา  คนฺธพฺพา  สนฺติ  มหาสมุทฺเท  โยชนสติกาป             
อตฺตภาวา     ฯเปฯ     ป ฺจโยชนสติกาป     อตฺตภาวา    เอวเมว     
โข   ภิกฺขเว   อย  ธมฺมวินโย  มหต  ภูตาน  อาวาโส  ตตฺรีเม  ภูตา     
โสตาปนฺโน    โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย    ปฏิปนฺโน    ฯเปฯ    อรหา     
อรหตฺตาย   ปฏิปนฺโน   ยมฺป   ภิกฺขเว   อย  ธมฺมวินโย  มหต  ภูตาน             
อาวาโส    ตตฺรีเม    ภูตา    โสตาปนฺโน    โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย    
ปฏิปนฺโน    ฯเปฯ    อรหา    อรหตฺตาย   ปฏิปนโฺน   อย   ภิกฺขเว    
อิมสฺมึ   ธมฺมวินเย   อฏโม  อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม  ย  ทิสฺวา  ทสิฺวา          
ภิกฺขู   อิมสฺม ึ  ธมฺมวินเย   อภิรมนฺติ   ฯ   อิเม  โข  ภิกฺขเว  อฏ           
อจฺฉริยา   อพฺภุตธมฺมา   เย   ทิสฺวา  ทสิฺวา  ภิกฺขู  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย         
อภิรมนฺตีติ ฯ    
                     มหาวคฺโค ทุติโย ฯ     
                        ตสฺสุทฺทาน    
        เวร ฺชสีโห อาช ฺา ๑    ขฬุงฺเกน มลานิ จ        
        ทูตา เทฺว จ พนฺธนนฺติ ๒   ปหาราท อุโปสโถติ ฯ    
                       ____________     
                     คหปติวคฺโค ตติโย    
     [๑๑๑]   ๒๑   เอก   สมย  ภควา  เวสาลิย  วิหรติ  มหาวเน    
#๑ ม. เวร ฺโช สีโห อาช ฺ ฯ   ๒ ม. ทูเตยฺย เทฺว จ พนฺธนา ฯ      
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กูฏาคารสาลาย  ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ฯเปฯ  อฏหิ    
ภิกฺขเว   อจฺฉริเยหิ   อพฺภุตธมฺเมหิ  สมนฺนาคต  อุคฺค  คหปตึ  เวสาลิก         
ธาเรถาติ   ฯ   อิทมโวจ   ภควา  อิท  วตฺวาน  สุคโต  อุฏายาสนา    
วิหาร   ปาวิสิ   ฯ   อถโข  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา            
ปตฺตจีวรมาทาย  เยน  อุคฺคสฺส  คหปติโน เวสาลิกสฺส นิเวสน เตนุปสงฺกมิ             
อุปสงฺกมิตฺวา    ป ฺตฺเต    อาสเน    นิสีทิ    ฯ    อถโข   อุคฺโค     
คหปติ    เวสาลิโก   เยน   โส   ภิกฺขุ   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา    
ต  ภิกฺขุ  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีท ิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺน  โข อุคฺค      
คหปตึ   เวสาลิก   โส   ภิกฺขุ   เอตทโวจ   อฏหิ  โข  ตฺว  คหปติ     
อจฺฉริเยหิ    อพฺภุตธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   ภควตา   พฺยากโต   กตเม     
เต   คหปติ   อฏ   อจฺฉรยิา   อพฺภุตธมฺมา   เยหิ  ตฺว  สมนฺนาคโต     
ภควตา   พฺยากโตติ   ฯ   น  โข  อห  ภนฺเต  ชานามิ  กตเมหิ  อห     
อฏหิ   อจฺฉริเยหิ   อพฺภุตธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภควตา  พฺยากโต  ๑     
อป  จ  ภนฺเต  เยเม  อฏ  อจฺฉริยา  อพฺภุตธมฺมา  สวิชฺชนฺติ  เต ๒             
สุณาหิ   สาธุก   มนสิกโรหิ   ภาสิสฺสามีติ  ฯ  เอว  คหปตีติ  โข  โส             
ภิกฺขุ   อุคฺคสฺส   คหปติโน   เวสาลิกสฺส  ปจฺจสฺโสสิ  ฯ  อุคฺโค  คหปติ           
เวสาลิโก    เอตทโวจ    ยทาห   ภนฺเต   ภควนฺต   ปม   ทรูโตว     
อทฺทส   สห   ทสฺสเนเนว  เม  ภนฺเต  ภควโต  จิตฺต  ปสีท ิ อย  โข    
เม   ภนฺเต  ปโม  อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม  สวิชฺชติ  ฯ  โส  โข  อห     
ภนฺเต   ปสนนฺจิตฺโต   ภควนฺต  ปยิรุปาสึ  ตสฺส  เม  ภควา  อนปุุพฺพีกถ           
#๑ ม. พยากโตติ ฯ   ๒ ม. ต ฯ      
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กเถสิ    เสยฺยถีท    ทานกถ    สีลกถ   สคฺคกถ   กามาน   อาทีนว    
โอการ   สงฺกเิลส   เนกฺขมฺเม   อานิสส   ปกาเสสิ  ยทา  ม  ภควา     
อ ฺาสิ    กลฺลจิตฺต   มุทจิุตฺต   วินีวรณจิตฺต   อุทคฺคจิตฺต   ปสนฺนจิตฺต  
อถ  ยา  พุทฺธาน  สามุกฺกสิกา  ธมฺมเทสนา  ต  ปกาเสสิ  ทุกฺข  สมุทย           
นิโรธ   มคฺค   เสยฺยถาป   นาม   สุทฺธวตฺถ   อปคตกาฬก   สมฺมเทว    
รชน   ปฏิคฺคเณฺหยฺย   เอวเมว   โข   เม   ตสฺมึเยว  อาสเน  วิรช     
วีตมล   ธมฺมจกฺขุ   อุทปาทิ  ยงฺกิ ฺจิ  สมุทยธมฺม  สพฺพนฺต  นิโรธธมฺมนฺติ     
โส    โข    อห    ภนฺเต    ทิฏธมฺโม    ปตฺตธมฺโม    วิทิตธมฺโม    
ปริโยคาฬฺหธมฺโม     ติณฺณวิจิกิจฺโฉ     วิคตกถกโถ    เวสารชฺชปฺปตฺโต            
อปรปฺปจฺจโย   สตฺถุ   สาสเน   ตตฺเถว   พุทฺธ ฺจ   ธมฺม ฺจ   สงฺฆ ฺจ    
สรณ   อคมาสึ   พฺรหฺมจรยิป ฺจมานิ  จ  สิกฺขาปทานิ  สมาทยึ  ๑  อย    
โข  เม  ภนฺเต  ทุติโย  อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม  สวิชฺชติ  ฯ  ตสฺส มยฺห           
ภนฺเต   จตสฺโส   โกมาริโย   ปชาปติโย   อเหสุ   อถขฺวาห   ภนฺเต    
เยน   ตา   ปชาปติโย   เตนุปสงฺกมึ   อุปสงฺกมิตฺวา   ตา  ปชาปติโย     
เอตทโวจ    มยา    โข   ภคินิโย   พฺรหฺมจริยป ฺจมานิ   สิกฺขาปทานิ     
สมาทินฺนานิ   ยา  อิจฺฉติ  สา  อิเมว  ๒  โภเค  ภุ ฺชตุ  ปุ ฺานิ  จ             
กโรตุ  สกานิ  วา  าติกุลานิ  คจฺฉตุ  โหติ  วา ปน ปุริสาธิปฺปาโย ๓     
กสฺส   โว   ทมฺมีติ   เอว   วุตฺเต  สา  ภนฺเต  เชฏา  ปชาปติ  ม     
เอตทโวจ    อิตฺถนฺนามสฺส   ม   อยฺยปตฺุต   ปุริสสฺส   เทหีติ   อถโข             
อห   ภนฺเต   ต   ปรุิส   ปกฺโกสาเปตฺวา   วาเมน  หตฺเถน  ปชาปตึ    
#๑ ม. สมาทิยึ ฯ เอวมุปรปิ ฯ  ๒ ม. อิเธว ฯ เอวมุปริป ฯ  ๓ ม. ปุริสาธิปฺปายา ฯ   
#เอวมุปริป ฯ     
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คเหตฺวา    ทกฺขิเณน   หตฺเถน   ภิงฺคาร   คเหตฺวา   ตสฺส   ปรุิสสฺส    
โอโณเชสึ  โกมารึ  โข  ปนาห  ภนฺเต  ทาน  ปริจฺจชนฺโต  นาภิชานามิ    
จิตฺตสฺส     อ ฺถตฺต     อย     โข     เม     ภนฺเต     ตติโย     
อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม  สวิชฺชติ  ฯ  สวิชฺชนฺติ  โข  ปน  เม ภนฺเต กุเล          
โภคา   เต   จ   โข   อปฺปฏิวิภตฺตา  สีลวนฺเตหิ  กลยฺาณธมฺเมหิ  อย     
โข   เม  ภนฺเต  จตุตฺโถ  อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม  สวิชฺชติ  ฯ  ย  โข             
ปนาห   ภนฺเต   ภิกฺขุ   ปยริุปาสามิ   สกฺกจฺจเยว   ปยิรุปาสามิ   โน            
อสกฺกจฺจ   อย   โข   เม   ภนฺเต   ป ฺจโม   อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม     
สวิชฺชติ   ฯ   โส   เจ   เม   อายสฺมา  ธมฺม  เทเสสิ  สกฺกจฺจเยว     
สุณามิ   โน   อสกฺกจฺจ   โน   เจ   เม   อายสฺมา   ธมฺม  เทเสสิ     
อหมสฺส   ธมฺม   เทเสมิ   อย   โข   เม   ภนฺเต  ฉฏโ  อจฺฉริโย     
อพฺภุตธมฺโม   สวิชฺชติ   ฯ   อนจฺฉริย   โข   ปน  ม  ภนฺเต  เทวตา    
อุปสงฺกมิตฺวา   อาโรเจนฺติ  สฺวากฺขาโต  คหปติ  ภควตา  ธมฺโมติ  เอว    
วุตฺเต   อห  ภนฺเต  ตา  เทวตา  เอว  วทามิ  วเทยฺยาถ  วา  เอว    
โข  ตุเมฺห  เทวเต  ๑  โน  วา วเทยฺยาถ อถโข สฺวากขฺาโต ภควตา     
ธมฺโมติ   น   โข   ปนาห   ภนฺเต   อภิชานามิ   ตโตนิทาน  จิตฺตสฺส     
อุณฺณนฺติ   ๒   ม   วา   เทวตา   อุปสงฺกมนฺติ   อห  วา  เทวตาหิ     
สทฺธึ   สลลฺปามิ  อย  โข  เม  ภนฺเต  สตฺตโม  อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม    
สวิชฺชติ   ฯ   ยานีมานิ   ภนฺเต   ภควตา  เทสิตานิ  ป ฺโจรมฺภาคิยานิ             
ส ฺโชนานิ    นาห    เตส    กิ ฺจิ   อตฺตนิ   อปฺปหีน   สมนปุสฺสามิ           
#๑ ม. เทวตา ฯ   ๒ ม. อุณฺณตึ ฯ ยุ. อุนฺนตึ ฯ เอวมุปริป ฯ     
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อย  โข  เม  ภนฺเต  อฏโม  อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม  สวิชฺชติ  ฯ อิเม             
โข   ภนฺเต   อฏ   อจฺฉรยิา   อพฺภุตธมฺมา   สวิชฺชนฺติ   น  จ  โข    
อห   ชานามิ   กตเมหิ   จาห   ๑  อฏหิ  อจฺฉริเยหิ  อพฺภุตธมฺเมหิ             
สมนฺนาคโต ภควตา พฺยากโตติ ฯ      
     อถโข   โส   ภิกฺขุ   อุคฺคสฺส   คหปติโน  เวสาลิกสฺส  นิเวสเน    
ปณฺฑปาต    คเหตฺวา    อุฏายาสนา   ปกฺกามิ   อถโข   โส   ภิกขฺุ     
ปจฺฉาภตฺต   ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา           
ภควนฺต       อภิวาเทตฺวา       เอกมนฺต      นิสีทิ      เอกมนฺต     
นิสินฺโน  โข  โส  ภิกฺขุ  ยาวตโก  อโหสิ  อุคฺเคน คหปตินา เวสาลิเกน     
สทฺธึ  กถาสลฺลาโป  ต  สพฺพ  ภควโต  อาโรเจสิ  ฯ  สาธุ  สาธุ ภิกฺขุ    
ยถาต   อุคฺโค   คหปติ   เวสาลิโก  สมมฺา  พฺยากรมาโน  พฺยากเรยฺย     
อิเมเหว   โข   ภิกฺขุ   อฏหิ   อจฺฉริเยหิ  อพฺภุตธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต            
อุคฺโค   คหปติ   เวสาลิโก   มยา   พฺยากโต   อิเมหิ  จ  ปน  ภิกฺขุ    
อฏหิ   อจฺฉริเยหิ   อพฺภุตธมฺเมหิ   สมนฺนาคต  อุคฺค  คหปตึ  เวสาลิก         
ธาเรถาติ ๒ ฯ    
     [๑๑๒]  ๒๒  เอก  สมย  ภควา  วชฺชีส ุวิหรติ หตฺถิคาเม ฯ ตตฺร    
โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  อฏหิ  ภิกฺขเว  อจฺฉริเยหิ  อพฺภุตธมฺเมหิ          
สมนฺนาคต    อุคฺค    คหปตึ   หตฺถิคามก   ธาเรถาติ   ฯ   อิทมโวจ     
ภควา อิท วตฺวาน สุคโต อุฏายาสนา วิหาร ปาวิสิ ฯ       
     อถโข  อ ฺตโร  ภิกขฺุ  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย    
#๑ สี. กตเมหิปห ฯ ยุ. กตเมหิปาห ฯ   ๒ ม. ธาเรหีติ ฯ เอวมุปริป ฯ      
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เยน    อุคฺคสฺส    คหปติโน    หตฺถิคามกสฺส    นิเวสน   เตนุปสงฺกมิ    
อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต   อาสเน   นสิีทิ   ฯ   อถโข  อุคฺโค  คหปติ    
หตฺถิคามโก    เยน    โส   ภิกฺขุ   เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   ต             
ภิกฺขุ   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต  นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นสิินฺน  โข  อุคฺค       
คหปตึ   หตฺถิคามก   โส   ภิกฺขุ   เอตทโวจ  อฏหิ  โข  ตฺว  คหปติ    
อจฺฉริเยหิ    อพฺภุตธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   ภควตา   พฺยากโต   กตเม     
เต   คหปติ   อฏ   อจฺฉรยิา   อพฺภุตธมฺมา   เยหิ  ตฺว  สมนฺนาคโต     
ภควตา   พฺยากโตติ   ฯ   น   โข   อห   ภนฺเต   ชานามิ  กตเมหิ    
อฏหิ    อจฺฉริเยหิ   อพฺภุตธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   ภควตา   พฺยากโต     
อป   จ  ภนฺเต  เย  เม  อฏ  อจฺฉริยา  อพฺภุตธมฺมา  สวิชฺชนฺติ  เต             
สุณาหิ   สาธุก   มนสิกโรหิ   ภาสิสฺสามีติ  ฯ  เอว  คหปตีติ  โข  โส             
ภิกฺขุ   อุคฺคสฺส   คหปติโน  หตฺถิคามกสฺส  ปจฺจสฺโสสิ  ฯ  อุคฺโค  คหปติ          
หตฺถิคามโก   เอตทโวจ   ยทาห  ภนฺเต  นาควเน  ปริจรนฺโต  ภควนฺต    
ปม    ทูรโตว   อทฺทส   สห   ทสฺสเนเนว   เม   ภนฺเต   ภควโต    
จิตฺต  ปสีทิ  สุรามโท  จ  ปหิยฺยิ  อย  โข  เม  ภนฺเต ปโม อจฺฉริโย             
อพฺภุตธมฺโม   สวิชฺชติ   ฯ  โส  โข  อห  ภนฺเต  ปสนนฺจิตฺโต  ภควนฺต            
ปยิรุปาสึ   ตสฺส   เม   ภควา   อนุปุพฺพีกถ  กเถสิ  เสยฺยถีท  ทานกถ            
สีลกถ  สคฺคกถ  กามาน  อาทีนว  โอการ  สงฺกิเลส  เนกฺขมฺเม อานิสส          
ปกาเสสิ   ยทา   ม   ภควา  อ ฺาสิ  กลฺลจิตฺต  มทุุจิตฺต  วินีวรณจิตฺต        
อุทคฺคจิตฺต     ปสนฺนจิตฺต     อถ     ยา     พุทฺธาน    สามุกฺกสิกา           
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ธมฺมเทสนา   ต   ปกาเสสิ   ทุกฺข   สมุทย   นิโรธ  มคฺค  เสยฺยถาป            
นาม   สุทฺธวตฺถ   อปคตกาฬก  สมฺมเทว  รชน  ปฏคฺิคเณฺหยฺย  เอวเมว     
โข    เม   ตสฺมึเยว   อาสเน   วิรช   วีตมล   ธมฺมจกขฺุ   อุทปาทิ     
ยงฺกิ ฺจิ   สมุทยธมฺม   สพฺพนฺต   นิโรธธมฺมนฺติ   โส   โข  อห  ภนฺเต          
ทิฏธมฺโม    ปตฺตธมฺโม   วิทิตธมฺโม   ปริโยคาฬฺหธมฺโม   ติณฺณวิจิกิจฺโฉ         
วิคตกถกโถ   เวสารชฺชปปฺตฺโต   อปรปฺปจฺจโย   สตฺถุ  สาสเน  ตตฺเถว    
พุทฺธ ฺจ   ธมฺม ฺจ   สงฺฆ ฺจ   สรณ   อคมาสึ   พฺรหฺมจริยป ฺจมานิ   จ            
สิกฺขาปทานิ    สมาทยึ   อย   โข   เม   ภนฺเต   ทุติโย   อจฺฉริโย    
อพฺภุตธมฺโม   สวิชฺชติ   ฯ   ตสฺส   มยฺห   ภนฺเต  จตสฺโส  โกมารโิย             
ปชาปติโย  อเหสุ  อถขฺวาห  ภนฺเต  เยน  ตา  ปชาปติโย  เตนุปสงฺกมึ     
อุปสงฺกมิตฺวา    ตา    ปชาปติโย   เอตทโวจ   มยา   โข   ภคินิโย    
พฺรหฺมจริยป ฺจมานิ   สิกฺขาปทานิ   สมาทินฺนานิ  ยา  อิจฺฉติ  สา  อิเมว           
โภเค   ภุ ฺชตุ   ปุ ฺานิ   จ   กโรตุ  สกานิ  วา  าติกุลานิ  คจฺฉตุ             
โหติ   วา   ปน   ปุริสาธิปฺปาโย   กสฺส   โว   ทมฺมีติ  เอว  วุตฺเต    
สา   ภนฺเต   เชฏา   ปชาปติ   ม   เอตทโวจ   อิตฺถนฺนามสฺส   ม     
อยฺยปุตฺต    ปุริสสฺส    เทหีติ    อถโข    อห    ภนฺเต   ต   ปุริส            
ปกฺโกสาเปตฺวา  วาเมน  หตฺเถน  ปชาปตึ  คเหตฺวา  ทกฺขิเณน  หตฺเถน    
ภิงฺคาร   คเหตฺวา   ตสฺส   ปุริสสฺส   โอโณเชสึ  โกมารึ  โข  ปนาห     
ภนฺเต    ทาน   ปริจฺจชนฺโต   นาภิชานามิ   จิตฺตสฺส   อ ฺถตฺต   อย            
โข   เม  ภนฺเต  ตติโย  อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม  สวิชฺชติ  ฯ  สวิชฺชนฺติ           
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โข  ปน  เม  ภนฺเต  กุเล  โภคา  เต  จ โข อปฺปฏิวิภตฺตา สีลวนฺเตหิ     
กลฺยาณธมฺเมหิ    อย    โข    เม    ภนฺเต    จตุตฺโถ    อจฺฉริโย     
อพฺภุตธมฺโม   สวิชฺชติ   ฯ   ย  โข  ปนาห  ภนฺเต  ภิกขฺุ  ปยิรุปาสามิ          
สกฺกจฺจเยว   ปยิรุปาสามิ   โน   อสกกฺจฺจ   โส   เจ  เม  อายสฺมา    
ธมฺม   เทเสสิ  ๑  สกฺกจฺจเยว  สุณามิ  โน  อสกฺกจฺจ  โน  เจ  เม     
อายสฺมา   ธมฺม   เทเสสิ  ๑  อหมสฺส  ธมฺม  เทเสมิ  อย  โข  เม     
ภนฺเต  ป ฺจโม  อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม  สวิชฺชติ  ฯ  อนจฺฉริย  โข  ปน            
เม   ภนฺเต   สงฺเฆ   นิมนฺติเต   เทวตา   อุปสงฺกมิตฺวา  อาโรเจนฺติ     
อโสโก    คหปติ    ภิกฺขุ   อุภโตภาควิมุตฺโต   อโสโก   ป ฺาวิมุตฺโต    
อโสโก  กายสกฺขิ  อโสโก  ทฏิ ิปฺปตฺโต  อโสโก  สทฺธาวิมุตฺโต  อโสโก     
ธมฺมานุสารี  อโสโก  สทธฺานุสารี  อโสโก  สีลวา  กลฺยาณธมฺโม อโสโก     
ทุสฺสีโล  ปาปธมฺโมติ  สงฺฆ  โข  ปนาห  ภนฺเต  ปรวิิสนฺโต  นาภิชานามิ            
เอว    จิตฺต    อุปฺปาเทนฺโต    อิมสฺส   วา   โถก   เทมิ   อิมสฺส             
วา   พหุกนฺติ   อถขฺวาห   ภนฺเต   สมจิตฺโตว   เทมิ   อย  โข  เม    
ภนฺเต   ฉฏโ  อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม  สวิชฺชติ  ฯ  อนจฺฉริย  โข  ปน            
ม   ภนฺเต   เทวตา   อุปสงฺกมิตฺวา   อาโรเจนฺติ  สฺวากฺขาโต  คหปติ     
ภควตา  ธมฺโมติ  เอว  วุตฺเต  อห  ภนฺเต  ตา  เทวตา  เอว  วทามิ     
วเทยฺยาถ  วา  เอว  โข  ตุเมฺห  เทวเต  โน  วา  วเทยฺยาถ อถโข     
สฺวากฺขาโต   ภควตา   ธมโฺมติ   น   โข   ปนาห  ภนเฺต  อภิชานามิ    
ตโตนิทาน   จิตฺตสฺส   อุณฺณนฺติ   ม   วา   เทวตา   อุปสงฺกมนฺติ  อห           
#๑ ม. เทเสติ ฯ      
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วา   เทวตาหิ   สทฺธึ   สลลฺปามิ   อย   โข   เม   ภนฺเต  สตฺตโม    
อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม  สวิชฺชติ  ฯ  สเจ  โข  ปนาห ภนฺเต ภควตา ๑     
ปมตร   กาล   กเรยฺย   อนจฺฉริย   โข  ปเนต  ยมฺม  ภควา  เอว     
พฺยากเรยฺย   นตฺถิ   ต   สโยชน   เยน   สโยชเนน  สยุตฺโต  อุคฺโค             
คหปติ   หตฺถิคามโก   ปนุ   อิม   โลก  อาคจฺเฉยฺยาติ  อย  โข  เม     
ภนฺเต   อฏโม  อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม  สวิชฺชติ  ฯ  อิเม  โข  ภนฺเต             
อฏ   อจฺฉรยิา   อพฺภุตธมฺมา   สวิชฺชนฺติ   น   จ  โข  อห  ชานามิ             
กตเมหิ   จาห   อฏหิ  อจฺฉริเยหิ  อพฺภุตธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภควตา    
พฺยากโตติ ฯ    
     อถโข   โส   ภิกฺขุ   อุคฺคสฺส  คหปติโน  หตฺถิคามกสฺส  นิเวสเน     
ปณฺฑปาต    คเหตฺวา    อุฏายาสนา   ปกฺกามิ   อถโข   โส   ภิกขฺุ     
ปจฺฉาภตฺต   ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา           
ภควนฺต       อภิวาเทตฺวา       เอกมนฺต      นิสีทิ      เอกมนฺต     
นิสินฺโน  โข  โส  ภิกฺขุ  ยาวตโก  อโหสิ อุคฺเคน คหปตินา หตฺถิคามเกน    
สทฺธึ   กถาสลฺลาโป   ต   สพฺพ   ภควโต  อาโรเจสิ  ฯ  สาธุ  สาธุ     
ภิกฺขุ   ยถา   ต   อุคฺโค   คหปติ   หตฺถคิามโก  สมมฺา  พฺยากรมาโน     
พฺยากเรยฺย   อิเมเหว   โข   ภิกฺขุ   อฏหิ  อจฺฉริเยหิ  อพฺภุตธมฺเมหิ           
สมนฺนาคโต   อุคฺโค   คหปติ   หตฺถิคามโก   มยา   พฺยากโต   อิเมหิ     
จ   ปน   ภิกขฺุ   อฏหิ   อจฺฉริเยหิ   อพฺภุตธมฺเมหิ  สมนฺนาคต  อุคฺค         
คหปตึ หตฺถิคามก ธาเรถาติ ฯ      
#๑ ม. ภควโต ฯ     
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     [๑๑๓]  ๒๓  เอก สมย ภควา อาฬวิย วิหรติ อคฺคาฬเว เจติเย ฯ    
ตตฺร   โข   ภควา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   สตฺตหิ   ภิกขฺเว  อจฺฉริเยหิ             
อพฺภุตธมฺเมหิ   สมนฺนาคต   หตฺถ   อาฬวก   ธาเรถ   กตเมหิ  สตฺตหิ    
สทฺโธ   ภิกฺขเว  หตฺถโก  อาฬวโก  สลีวา  ภิกฺขเว  หตฺถโก  อาฬวโก    
หิริมา  ภิกฺขเว  หตฺถโก  อาฬวโก  โอตฺตปฺป  ภิกฺขเว  หตฺถโก อาฬวโก     
พหุสฺสุโต  ภิกฺขเว  หตฺถโก  อาฬวโก  จาควา  ภิกฺขเว หตฺถโก อาฬวโก     
ป ฺวา   ภิกฺขเว   หตฺถโก   อาฬวโก   อิเมหิ   โข  ภิกฺขเว  สตฺตหิ    
อจฺฉริเยหิ   อพฺภุตธมฺเมหิ   สมนฺนาคต   หตฺถก  อาฬวก  ธาเรถาติ  ฯ             
อิทมโวจ ภควา อิท วตฺวาน สุคโต อุฏายาสนา วิหาร ปาวิสิ ฯ     
     อถโข  อ ฺตโร  ภิกขฺุ  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย    
เยน    หตฺถกสฺส    อาฬวกสฺส   นิเวสน   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา    
ป ฺตฺเต    อาสเน   นิสีทิ   ฯ   อถโข   หตฺถโก   อาฬวโก   เยน    
โส    ภิกฺขุ    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ต   ภิกฺขุ   อภิวาเทตฺวา          
เอกมนฺต   นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺน  โข  หตฺถก  อาฬวก  โส  ภิกฺขุ         
เอตทโวจ    สตฺตหิ   โข   ตฺว   อาวุโส   อจฺฉริเยหิ   อพฺภุตธมฺเมหิ    
สมนฺนาคโต   ภควตา   พฺยากโต   กตเมหิ   สตฺตหิ   สทฺโธ   ภิกขฺเว    
หตฺถโก    อาฬวโก   สลีวา   หิริมา   โอตฺตปฺป   พหุสฺสุโต   จาควา    
ป ฺวา   ภิกฺขเว   หตฺถโก   อาฬวโกติ   อิเมหิ   โข   ตฺว  อาวุโส    
สตฺตหิ   อจฺฉริเยหิ   อพฺภุตธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภควตา  พฺยากโตติ  ฯ    
กจฺจิตฺถ   ภนฺเต   น  โกจิ  คิหี  อโหสิ  โอทาตวสโนติ  ฯ  น  เหตฺถ     
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อาวุโส   โกจิ   คิหี  อโหส ิ โอทาตวสโนติ  ฯ  สาธุ  ภนฺเต  ยเทตฺถ     
น โกจิ คิหี อโหสิ โอทาตวสโนติ ฯ    
     อถโข   โส   ภิกฺขุ   หตฺถกสฺส   อาฬวกสฺส  นิเวสเน  ปณฺฑปาต    
คเหตฺวา    อุฏายาสนา   ปกฺกามิ   อถโข   โส   ภิกขฺุ   ปจฺฉาภตฺต     
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต     เยน     ภควา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    
ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสทีิ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  โส            
ภิกฺขุ   ภควนฺต   เอตทโวจ   อิธาห   ภนเฺต  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา            
ปตฺตจีวรมาทาย   เยน   หตฺถกสฺส   อาฬวกสฺส   นิเวสน   เตนุปสงฺกมึ    
อุปสงฺกมิตฺวา    ป ฺตฺเต   อาสเน   นิสีทึ   อถโข   ภนฺเต   หตฺถโก     
อาฬวโก    เยนาห    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ม   อภิวาเทตฺวา     
เอกมนฺต   นสิีทิ   เอกมนฺต   นิสินฺน  โข  อห  ภนฺเต  หตฺถก  อาฬวก          
เอตทโวจ    สตฺตหิ   โข   ตฺว   อาวุโส   อจฺฉริเยหิ   อพฺภุตธมฺเมหิ             
สมนฺนาคโต   ภควตา   พฺยากโต   กตเมหิ   สตฺตหิ   สทฺโธ   ภิกขฺเว    
หตฺถโก    อาฬวโก   สลีวา   หิริมา   โอตฺตปฺป   พหุสฺสุโต   จาควา    
ป ฺวา   ภิกฺขเว   หตฺถโก   อาฬวโกติ   อิเมหิ   โข   ตฺว  อาวุโส    
สตฺตหิ   อจฺฉริเยหิ   อพฺภุตธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   ภควตา   พฺยากโตติ    
เอว   วุตฺเต   ภนฺเต   หตฺถโก   อาฬวโก   ม   เอตทโวจ  กจฺจิตฺถ     
ภนฺเต   น   โกจิ  คิหี  อโหสิ  โอทาตวสโนติ  ฯ  น  เหตฺถ  อาวุโส    
โกจิ   คิหี  อโหสิ  โอทาตวสโนติ  ฯ  สาธุ  ภนฺเต  ยเทตฺถ  น  โกจิ     
คิหี  อโหสิ  โอทาตวสโนติ  ฯ  สาธุ  สาธุ  ภิกฺขุ  อปฺปจฺโฉ  โส [๑]    
#๑ ม. ภิกฺขุ ฯ      
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กุลปุตฺโต  สนฺเตเยว  อตฺตนิ  กุสเล  ธมฺเม  น  อิจฺฉติ ปเรหิ ายมาเน    
เตนหิ  ตฺว  ภิกฺขุ  อิมินา  ๑  อจฺฉริเยน อพฺภุตธมฺเมน สมนฺนาคต หตฺถก         
อาฬวก ธาเรหิ ยทิท ฯเปฯ อปฺปจฺฉตายาติ ฯ    
     [๑๑๔]  ๒๔  เอก สมย ภควา อาฬวิย วิหรติ อคฺคาฬเว เจติเย ฯ    
อถโข   หตฺถโก   อาฬวโก   ป ฺจมตฺเตหิ  อุปาสกสเตหิ  ปริวุโต  เยน    
ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต             
นิสีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺน  โข  หตฺถก  อาฬวก  ภควา  เอตทโวจ    
มหตี   โข   ตฺยาย   หตฺถก  ปริสา  กถ  ปน  ตฺว  หตฺถก  อิม  มหตึ    
ปริส   สงฺคณฺหาสีติ   ฯ   ยานีมานิ  ภนฺเต  ภควตา  เทสิตานิ  จตฺตาริ             
สงฺคหวตฺถูนิ   เตหาห   ๒   อิม  มหตึ  ปริส  สงฺคณฺหามิ  อห  ภนฺเต           
ย   ชานามิ   อย   ทาเนน   สงฺคเหตพฺโพติ   ต  ทาเนน  สงฺคณฺหามิ    
ย  ชานามิ  อย  เปยฺยวาเจน  ๓   สงฺคเหตพฺโพติ  ต เปยฺยวาเจน ๓      
สงฺคณฺหามิ     ย     ชานามิ    อย    อตฺถจริยาย    สงฺคเหตพฺโพติ     
ต    อตฺถจริยาย    สงฺคณฺหามิ    ย    ชานามิ   อย   สมานตฺตตาย    
สงฺคเหตพฺโพติ    ต    สมานตฺตตาย    สงฺคณฺหามิ    สวิชฺชนฺเต   โข    
ปน   เม   ภนฺเต   กุเล   โภคา  ทฬิทฺทสสฺ  โข  โน  ตถา  โสตพฺพ     
ม ฺนฺตีติ   ฯ   สาธุ   สาธุ   หตฺถก  โยนิ  โข  ตฺยาย  หตฺถก  มหตึ    
ปริส   สงฺคเหตุ  เยป  ๔  หิ  เกจิ  หตฺถก  อตีตมทฺธาน  มหตึ  ปริส            
สงฺคเหสุ   สพฺเพ   เต   อิเมเหว   จตูหิ   สงฺคหวตฺถูหิ   มหตึ  ปรสิ             
สงฺคเหสุ    เยป   หิ   เกจิ   หตฺถก   อนาคตมทฺธาน   มหตึ   ปริส     
#๑ ม. อิมินาป อฏเมน ฯ  ๒ ส.ี เตนาห ฯ  ๓ ม. เปยฺยวชฺเชน ฯ  ๔ ม. เย ฯ           
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สงฺคณฺหิสฺสนฺติ   สพฺเพ   เต   อิเมเหว  จตูหิ  สงฺคหวตฺถูหิ  มหตึ  ปริส         
สงฺคณฺหิสฺสนฺติ    เยป    หิ    เกจิ   หตฺถก   เอตรหิ   มหตึ   ปริส            
สงฺคณฺหนฺติ   สพฺเพ   เต   อิเมเหว   จตูหิ   สงฺคหวตฺถูหิ  มหตึ  ปริส           
สงฺคณฺหนฺตีติ   ฯ   อถโข   หตฺถโก  อาฬวโก  ภควตา  ธมฺมิยา  กถาย    
สนฺทสฺสิโต     สมาทปโต    สมุตฺเตชิโต    สมฺปหสิโต    อุฏายาสนา    
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ             
     อถโข  ภควา  อจิรปกฺกนฺเต  หตฺถเก  อาฬวเก  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ     
อฏหิ   ภิกฺขเว   อจฺฉริเยหิ  อพฺภุตธมฺเมหิ  สมนฺนาคต  หตฺถก  อาฬวก          
ธาเรถ   กตเมหิ   อฏหิ   สทฺโธ  ภิกฺขเว  หตฺถโก  อาฬวโก  สลีวา    
หิริมา  โอตฺตปฺป  พหุสฺสุโต  จาควา  ป ฺวา  ภิกฺขเว  หตฺถโก อาฬวโก    
อปฺปจฺโฉ   ภิกฺขเว   หตฺถโก   อาฬวโก   อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  อฏหิ    
อจฺฉริเยหิ อพฺภุตธมฺเมหิ สมนฺนาคต หตฺถก อาฬวก ธาเรถาติ ฯ    
     [๑๑๕]   ๒๕   เอก  สมย  ภควา  สกฺเกสุ  วิหรติ  กปลวตฺถุสมฺึ     
นิโคฺรธาราเม  ฯ  อถโข  มหานาโม  สกฺโก  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ    
อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ   เอกมนฺต                  
นิสินฺโน   โข   มหานาโม   สกโฺก  ภควนฺต  เอตทโวจ  กิตฺตาวตา  นุ     
โข   ภนฺเต   อุปาสโก   โหตีติ  ฯ  ยโต  โข  มหานาม  พุทฺธ  สรณ    
คโต   โหติ   ธมฺม   สรณ   คโต   โหติ   สงฺฆ   สรณ  คโต  โหติ     
เอตฺตาวตา โข มหานาม อุปาสโก โหตีติ ฯ     
     กิตฺตาวตา   ปน  ภนฺเต  อุปาสโก  สลีวา  โหตีติ  ฯ  ยโต  โข      
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มหานาม  อุปาสโก  ปาณาติปาตา  ปฏิวิรโต  โหติ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต     
โหติ   กาเมสุ   มิจฺฉาจารา   ปฏิวิรโต   โหติ   มุสาวาทา  ปฏิวิรโต    
โหติ   สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา   ปฏิวิรโต   โหติ   เอตฺตาวตา  โข    
มหานาม อุปาสโก สีลวา โหตีติ ฯ    
     กิตฺตาวตา   ปน   ภนฺเต   อุปาสโก  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน  โหติ     
โน   ปรหิตายาติ   ฯ   ยโต   โข   มหานาม  อุปาสโก  อตฺตนา  จ    
สทฺธาสมฺปนฺโน  โหติ  โน  ปร  สทฺธาสมฺปทาย  สมาทเปติ อตฺตนา จ ๑     
สีลสมฺปนฺโน   โหติ   โน   ปร   สลีสมปฺทาย   สมาทเปติ  อตฺตนา  จ     
จาคสมฺปนฺโน   โหติ   โน   ปร  จาคสมฺปทาย  สมาทเปติ  อตฺตนา  จ     
ภิกฺขูน  ทสฺสนกาโม  โหติ  โน  ปร  ภิกฺขูน  ทสฺสเน  สมาทเปติ อตฺตนา            
จ   สทฺธมฺม   โสตุกาโม   โหติ   โน  ปร  สทฺธมฺมสสฺวเน  สมาทเปติ    
อตฺตนา  จ  สุตาน  ธมฺมาน  ธารกชาติโก  โหติ  โน  ปร ธมฺมธารณาย     
สมาทเปติ   อตฺตนา   จ  สุตาน  ธมฺมาน  อตฺถูปปริกฺขี  ๒  โหติ  โน    
ปร   อตฺถูปปริกฺขาย   สมาทเปติ  อตฺตนา  จ  อตฺถม ฺาย  ธมฺมม ฺาย     
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน     โหติ     โน     ปร    ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติยา             
สมาทเปติ    เอตฺตาวตา    โข    มหานาม    อุปาสโก   อตฺตหิตาย     
ปฏิปนฺโน โหติ โน ปรหิตายาติ ฯ    
     กิตฺตาวตา  ปน  ภนฺเต  อุปาสโก  อตฺตหิตาย  จ  ปฏิปนฺโน  โหติ     
ปรหิตาย  จาติ  ฯ  ยโต โข มหานาม อุปาสโก อตฺตนา จ สทฺธาสมฺปนฺโน     
โหติ     ปร ฺจ     สทฺธาสมฺปทาย     สมาทเปติ     อตฺตนา     จ    
#๑ ม. อตฺตนาว ฯ เอวมุปริป ฯ   ๒ ม. อตฺถูปปริกฺขิตา ฯ เอวมุปริป ฯ      
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สีลสมฺปนฺโน    โหติ   ปร ฺจ   สีลสมปฺทาย   สมาทเปติ   อตฺตนา   จ     
จาคสมฺปนฺโน   โหติ   ปร ฺจ   จาคสมฺปทาย   สมาทเปติ   อตฺตนา  จ     
ภิกฺขูน    ทสสฺนกาโม    โหติ   ปร ฺจ   ภิกฺขูน   ทสสฺเน   สมาทเปติ             
อตฺตนา  จ  สทฺธมฺม  โสตุกาโม  โหติ  ปร ฺจ  สทฺธมฺมสฺสวเน สมาทเปติ     
อตฺตนา   จ  สุตาน  ธมฺมาน  ธารกชาติโก  โหติ  ปร ฺจ  ธมฺมธารณาย     
สมาทเปติ   อตฺตนา   จ   สุตาน   ธมฺมาน  อตฺถูปปริกฺขี  โหติ  ปร ฺจ             
อตฺถูปปริกฺขาย    สมาทเปติ   อตฺตนา   จ   อตฺถม ฺาย   ธมฺมม ฺาย    
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน   โหติ   ปร ฺจ   ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติยา   สมาทเปติ            
เอตฺตาวตา   โข   มหานาม  อุปาสโก  อตฺตหิตาย  จ  ปฏิปนฺโน  โหติ     
ปรหิตาย จาติ ฯ     
     [๑๑๖]  ๒๖  เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ ชีวกมฺพวเน ฯ    
อถโข   ชีวโก   โกมารภจฺโจ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา     
ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นสิีทิ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข            
ชีวโก   โกมารภจฺโจ   ภควนฺต  เอตทโวจ  กิตฺตาวตา  นุ  โข  ภนฺเต    
อุปาสโก   โหตีติ  ฯ  ยโต  โข  ชีวก  พุทฺธ  สรณ  คโต  โหติ  ธมฺม     
สรณ   คโต   โหติ   สงฺฆ  สรณ  คโต  โหติ  เอตฺตาวตา  โข  ชีวก    
อุปาสโก โหตีติ ฯ     
     กิตฺตาวตา   ปน  ภนฺเต  อุปาสโก  สลีวา  โหตีติ  ฯ  ยโต  โข     
ชีวก     อุปาสโก     ปาณาติปาตา     ปฏิวิรโต     โหติ    ฯเปฯ    
สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา    
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ปฏิวิรโต  โหติ เอตฺตาวตา โข ชีวก อุปาสโก    สลีวา โหตีติ ฯ     
     กิตฺตาวตา   ปน   ภนฺเต   อุปาสโก  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน  โหติ     
โน  ปรหิตายาติ  ฯ  ยโต  โข  ชีวก อุปาสโก อตฺตนา จ สทฺธาสมฺปนฺโน    
โหติ    โน    ปร    สทฺธาสมฺปทาย    สมาทเปติ   ฯเปฯ   อตฺตนา    
จ   อตฺถม ฺาย   ธมฺมม ฺาย   ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน   โหติ   โน  ปร(    
ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติยา   สมาทเปติ   เอตฺตาวตา   โข   ชีวก  อุปาสโก    
อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ โน ปรหิตายาติ ฯ    
     กิตฺตาวตา  ปน  ภนฺเต  อุปาสโก  อตฺตหิตาย  จ  ปฏิปนฺโน  โหติ     
ปรหิตาย  จาติ  ฯ  ยโต  โข  ชีวก  อุปาสโก อตฺตนา จ สทฺธาสมฺปนฺโน    
โหติ   ปร ฺจ   สทฺธาสมฺปทาย   สมาทเปติ   อตฺตนา   จ  สลีสมฺปนฺโน     
โหติ   ปร ฺจ   สีลสมฺปทาย   สมาทเปติ   อตฺตนา   จ   จาคสมฺปนฺโน    
โหติ  ปร ฺจ  จาคสมฺปทาย  สมาทเปติ  อตฺตนา  จ  ภิกฺขูน  ทสฺสนกาโม    
โหติ     ปร ฺจ     ภิกฺขูน    ทสฺสเน    สมาทเปติ    อตฺตนา    จ     
สทฺธมฺม   โสตุกาโม   โหติ  ปร ฺจ  สทฺธมฺมสฺสวเน  สมาทเปติ  อตฺตนา     
จ  สุตาน  ธมมฺาน  ธารกชาติโก  โหติ  ปร ฺจ  ธมฺมธารณาย สมาทเปติ     
อตฺตนา   จ  สุตาน  ธมฺมาน  อตฺถูปปริกฺขี  โหติ  ปร ฺจ  อตฺถูปปริกฺขาย          
สมาทเปติ   อตฺตนา   จ  อตฺถม ฺาย  ธมฺมม ฺาย  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน     
โหติ         ปร ฺจ         ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติยา        สมาทเปติ     
เอตฺตาวตา   โข   ชีวก   อุปาสโก   อตฺตหิตาย   จ  ปฏิปนฺโน  โหติ     
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ปรหิตาย จาติ ฯ     
     [๑๑๗]   ๒๗   อฏ ิมานิ   ภิกฺขเว   พลานิ   ฯ  กตมานิ  อฏ    
โรณฺณพลา  ๑  ภิกฺขเว  ทารกา  โกธพลา  มาตุคามา อาวุธพลา โจรา     
อิสฺสริยพลา    ราชาโน   อุชฺฌตฺติพลา   พาลา   นชิฌฺตฺติพลา   ปณฺฑิตา             
ปฏิสงฺขานพลา   พหุสฺสุตา   ขนฺติพลา   สมณพฺราหฺมณา   ฯ  อิมานิ  โข     
ภิกฺขเว อฏ พลานีติ ฯ           
     [๑๑๘]  ๒๘  อถโข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ     
อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสทีิ  ฯ เอกมนฺต นิสินฺน       
โข   อายสฺมนฺต   สารีปุตฺต  ภควา  เอตทโวจ  กติ  นุ  โข  สารีปตฺุต    
ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน   พลานิ   เยหิ   พเลหิ   สมนฺนาคโต   ขีณาสโว    
ภิกฺขุ  อาสวาน  ขย  ปฏชิานาติ  ขีณา  เม  อาสวาติ  ฯ  อฏ  ภนฺเต     
ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน  พลานิ  เยหิ  พเลหิ  สมนฺนาคโต  ขีณาสโว  ภิกฺขุ             
อาสวาน   ขย   ปฏชิานาติ   ขีณา   เม   อาสวาติ   กตมานิ   อฏ    
อิธ   ภนฺเต   ขีณาสวสฺส  ภิกฺขุโน  อนจฺิจโต  สพฺเพ  สงฺขารา  ยถาภูต             
สมฺมปฺป ฺาย   สุทฏิา   โหนฺติ   ยมปฺ   ภนฺเต   ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน          
อนิจฺจโต   สพฺเพ   สงฺขารา   ยถาภูต   สมฺมปฺป ฺาย  สุทิฏา  โหนฺติ            
อิทมฺป   ภนฺเต   ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน   พล   โหติ   ย  พล  อาคมฺม            
ขีณาสโว  ภิกฺขุ  อาสวาน  ขย  ปฏชิานาติ ขีณา เม อาสวาติ ฯ ปุน จปร    
ภนฺเต  ขีณาสวสฺส  ภิกฺขุโน  องฺคารกาสูปมา  กามา ยถาภูต สมฺมปฺป ฺาย             
สุทิฏา      โหนฺติ      ยมปฺ     ภนฺเต     ขีณาสวสฺส     ภิกฺขุโน             
#๑ ม. รุณฺณพลา ฯ      
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องฺคารกาสูปมา   กามา  ยถาภูต  สมฺมปฺป ฺาย  สุทิฏา  โหนฺติ  อิทมฺปถ          
ภนฺเต   ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน   พล   โหติ  ย  พล  อาคมฺม  ขีณาสโว    
ภิกฺขุ   อาสวาน   ขย  ปฏชิานาติ  ขีณา  เม  อาสวาติ  ฯ  ปุน  จปร     
ภนฺเต    ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน   วิเวกนินฺน   จิตฺต   โหติ   วิเวกโปณ          
วิเวกปพฺภาร  วิเวกฏ  เนกฺขมฺมาภิรต  พฺยนฺตีภูต สพฺพโส อาสวฏานิเยหิ       
ธมฺเมหิ     ยมฺป     ภนฺเต     ขีณาสวสฺส     ภิกฺขุโน    วิเวกนินฺน            
จิตฺต    โหติ    วิเวกโปณ   วิเวกปพฺภาร   วิเวกฏ   เนกฺขมฺมาภิรต          
พฺยนฺตีภูต    สพฺพโส    อาสวฏานิเยหิ    ธมฺเมหิ    อิทมฺป    ภนฺเต           
ขีณาสวสฺส    ภิกฺขุโน    พล    โหติ   ย   พล   อาคมฺม   ขีณาสโว     
ภิกฺขุ  อาสวาน  ขย  ปฏชิานาติ  ขีณา  เม  อาสวาติ ฯ ปุน จปร ภนฺเต    
ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน   จตฺตาโร  สติปฏานา  ภาวิตา  โหนฺติ  สุภาวิตา             
ยมฺป  ภนฺเต  ขีณาสวสฺส  ภิกฺขุโน  จตฺตาโร  สติปฏานา  ภาวิตา โหนฺติ            
สุภาวิตา   อิทมฺป   ภนฺเต   ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน   พล  โหติ  ย  พล           
อาคมฺม  ขีณาสโว  ภิกฺขุ  อาสวาน  ขย  ปฏิชานาติ ขีณา เม อาสวาติ ฯ     
ปุน   จปร   ภนฺเต  ขีณาสวสฺส  ภิกฺขุโน  จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา  ภาวิตา             
โหนฺติ   สุภาวิตา   ฯเปฯ   ป ฺจินฺทฺริยานิ  ภาวิตานิ  โหนฺติ  สุภาวิตานิ         
สตฺต    โพชฌฺงฺคา   ภาวิตา   โหนฺติ   สุภาวิตา   อรโิย   อฏงฺคิโก    
มคฺโค   ภาวิโต   โหติ   สภุาวิโต   ยมปฺ  ภนฺเต  ขีณาสวสฺส  ภิกฺขุโน             
อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   ภาวิโต   โหติ  สุภาวิโต  อิทมฺป  ภนฺเตh            
ขีณาสวสฺส   ภิกฺขุโน   พล   โหติ   ย   พล  อาคมฺม  ขีณาสโว  ภิกฺขุ             
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อาสวาน  ขย  ปฏิชานาติ  ขีณา  เม  อาสวาติ  ฯ  อิมานิ  โข  ภนฺเต     
อฏ   ขีณาสวสฺส  ภิกฺขุโน  พลานิ  เยหิ  พเลหิ  สมนฺนาคโต  ขีณาสโว     
ภิกฺขุ อาสวาน ขย ปฏชิานาติ ขีณา เม อาสวาติ ฯ           
     [๑๑๙]   ๒๙   ขณกิจฺโจ   โลโก   ขณกิจฺโจ   โลโกติ  ภิกฺขเว     
อสฺสุตวา  ปุถุชชฺโน  ภาสติ  โน  จ  โข  โส  ชานาติ  ขณ  วา อกฺขณ    
วา   อฏ ิเม   ภิกฺขเว   อกขฺณา   อสมยา   พฺรหฺมจรยิวาสาย  กตเม    
อฏ   อิธ   ภิกฺขเว   ตถาคโต   จ   โลเก   อุปฺปนฺโน  โหติ  อรห     
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิชฺชา จรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ         
สตฺถา    เทวมนุสฺสาน    พุทฺโธ    ภควา    ธมโฺม    จ    เทสิยติ     
อุปสมิโก  ๑  ปรินิพฺพานิโก  สมฺโพธคามี  สุคตปฺปเวทิโต  อย ฺจ ปุคฺคโล            
นิรย    อุปปนฺโน   โหติ   อย   ภิกฺขเว   ปโม   อกขฺโณ   อสมโย     
พฺรหฺมจริยวาสาย  ฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ตถาคโต  จ  โลเก อุปฺปนโฺน    
โหติ   ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควา  ธมฺโม  จ  เทสยิติ    
อุปสมิโก   ปรินิพฺพานิโก   สมฺโพธคามี   สุคตปฺปเวทิโต  อย ฺจ  ปุคฺคโล            
ติรจฺฉานโยนึ   อุปปนฺโน   โหติ   ฯเปฯ   อย ฺจ   ปุคฺคโล   ปตฺติวิสย            
อุปปนฺโน    โหติ    ฯเปฯ    อย ฺจ    ปคฺุคโล    อ ฺตร   ทีฆายกุ     
เทวนิกาย   อุปปนฺโน   โหติ   ฯเปฯ   อย ฺจ   ปุคฺคโล   ปจฺจนฺติเมสุ    
ชนปเทสุ  ปจฺจาชาโต  โหติ  โส  จ  โหติ  อวิ ฺาตาเรสุ  มิลกขฺูสุ ๒     
ยตฺถ   นตฺถ ิ  คติ   ภิกฺขูน   ภิกฺขุนีน   อุปาสกาน   อุปาสิกาน  ฯเปฯ        
อย ฺจ   ปุคฺคโล  มชฌฺิเมสุ  ชนปเทสุ  ปจฺจาชาโต  โหติ  โส  จ  โหติ    
#๑ ม. โอปสมิโก ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ ม. มลิกฺเขสุ ฯ           
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มิจฺฉาทิฏ ิโก   วิปรีตทสฺสโน  นตฺถิ  ทินฺน  นตฺถ ิ ยิฏ  นตฺถ ิ หุต  นตฺถิ  
สุกตทุกฺกฏาน   กมฺมาน   ผล   วิปาโก  นตฺถ ิ อย  โลโก  นตฺถ ิ ปโร             
โลโก   นตฺถ ิ  มาตา   นตฺถิ   ปตา  นตฺถิ  สตฺตา  โอปปาติกา  นตฺถิ     
โลเก   สมณพฺราหฺมณา   สมฺมคฺคตา   สมฺมาปฏิปนฺนา  เย  อิม ฺจ  โลก    
ปร ฺจ   โลก   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา  ปเวเทนฺตีติ  ฯเปฯ  อย ฺจ    
ปุคฺคโล   มชฌฺิเมสุ   ชนปเทสุ   ปจฺจาชาโต   โหติ   โส   จ   โหติ     
ทุปฺป ฺโ   ชโฬ  เอฬมูโค  น  ปฏิพโล  สุภาสิตทุพฺภาสิตสฺส  อตฺถม ฺาตุ            
อย   ภิกฺขเว   สตฺตโม   อกฺขโณ   อสมโย  พฺรหฺมจริยวาสาย  ฯ  ปุน     
จปร  ภิกฺขเว  ตถาคโต  จ  โลเก  อนุปฺปนฺโน โหติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ    
ฯเปฯ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ  ภควา  ธมฺโม  จ  น  เทสิยติ     
อุปสมิโก   ปรินิพฺพานิโก   สมฺโพธคามี   สุคตปฺปเวทิโต  อย ฺจ  ปุคฺคโล            
มชฺฌิเมสุ   ชนปเทสุ  ปจฺจาชาโต  โหติ  โส  จ  โหติ  ป ฺวา  อชโฬ    
อเนฬมูโค   ปฏิพโล   สภุาสิตทุพฺภาสิตสฺส   อตฺถม ฺาตุ   อย   ภิกฺขเว            
อฏโม   อกขฺโณ   อสมโย   พฺรหฺมจรยิวาสาย  ฯ  อิเม  โข  ภิกขฺเว    
อฏ อกฺขณา อสมยา พฺรหฺมจริยวาสาย ฯ    
     เอโก  ๑  จ  โข  ภิกฺขเว  ขโณ  จ สมโย จ พฺรหฺมจริยวาสาย     
กตโม   เอโก   อิธ  ภิกฺขเว  ตถาคโต  โลเก  อุปฺปนโฺน  โหติ  อรห    
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ         
สตฺถา    เทวมนุสฺสาน    พุทฺโธ    ภควา    ธมโฺม    จ    เทสิยติ     
อุปสมิโก   ปรินิพฺพานิโก   สมฺโพธคามี   สุคตปฺปเวทิโต  อย ฺจ  ปุคฺคโล            
#๑ เอโกว ฯ      
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มชฺฌิเมสุ   ชนปเทสุ  ปจฺจาชาโต  โหติ  โส  จ  โหติ  ป ฺวา  อชโฬ    
อเนฬมูโค   ปฏิพโล   สภุาสิตทุพฺภาสิตสฺส   อตฺถม ฺาตุ   อย   ภิกฺขเว            
เอโก ๑ ขโณ จ สมโย จ พฺรหฺมจริยวาสายาติ ฯ    
         มนุสฺสโลก ๒ ลทฺธาน     สทฺธมเฺม สุปฺปเวทิเต     
         เย ขณ นาธิคจฺฉนฺติ       อตินาเมนฺติ เต ขณ    
         พหูหิ อกฺขณา วุตฺตา       ปุคฺคลสฺสนฺตรายิกา ๓      
         กทาจิ กรหจิ โลเก       อุปฺปชฺชนติฺ ตถาคตา      
         ตยิท สมฺมุขีภูต           ย โลกสฺม ึสุทุลฺลภ    
         มนุสฺสปฏิลาโภ จ         สทฺธมฺมสฺส จ เทสนา      
         อล วายมิตุ ตตฺถ         อตฺถกาเมน ๔ ชนฺตุนา     
         กถ วิช ฺา สทฺธมฺม       ขโณ โว ๕ มา อุปชฌฺคา    
         ขณาตีตา หิ โสจนฺติ       นริยมหฺิ สมปฺปตา      
         อิธ เจ น วิราเธติ       สทฺธมฺมสฺส นิยามต      
         วาณิโชว อตีตตฺโถ        จิรตฺตนุตปสฺสติ        
         อวิชฺชานิวุโต โปโส       สทฺธมฺม อปราธิโก      
         ชาติมรณสสาร           จิร ปจฺจานุโภสฺสติ     
         เย จ ลทฺธา มนุสฺสตฺต     สทฺธมเฺม สุปฺปเวทิเต    
         อกสุ สตฺถุ วจน          กริสฺสนฺติ กโรนฺติ วา     
         ขณ ปจฺจวิทุ โลเก        พฺรหฺมจริย อนุตฺตร     
         เย มคฺค ปฏิปชฺชึส ุ       ตถาคตปฺปเวทิต       
#๑ ม. เอโกว ฯ  ๒ ม. มนสฺุสลาภ ฯ   ๓ ม. มคฺคสฺส อนฺตรายิกา ฯ  ๔ ม. อตฺตกาเมน ฯ   
#๕ ม. เว ฯ      
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         เย สวรา จกฺขุมตา       เทสิตาทิจฺจพนฺธุนา      
         เตสุ คุตฺโต สทา สโต     วิหเรถ ๑ อนวสฺสุโต     
         สพฺเพ อนุสเย เฉตฺวา     มารเธยฺยสรานุเค ๒      
         เต เว ปารคตา ๓  โลเก เย ปตฺตา อาสวกฺขยนฺติ ฯ    
     [๑๒๐]  ๓๐  เอก  สมย  ภควา  ภคฺเคสุ  วิหรติ สสสุมารคิเร ๔     
เภสกฬาวเน มิคทาเย ฯ    
     เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา อนุรุทฺโธ เจตีสุ วิหรติ ปาจีนวสทาเย    
อถโข      อายสฺมโต      อนุรุทฺธสฺส     รโหคตสฺส     ปฏิสลลฺีนสสฺ    
เอว   เจตโส  ปริวิตกฺโก  อุทปาทิ  อปฺปจฺฉสฺสาย  ธมฺโม  นาย  ธมฺโม            
มหิจฺฉสฺส  สนฺตุฏสฺสาย  ธมฺโม  นาย  ธมฺโม  อสนฺตุฏสฺส  ปวิวิตฺตสฺสาย      
ธมฺโม      นาย     ธมฺโม     สงฺคณิการามสฺส     อารทฺธวิริยสฺสาย     
ธมฺโม   นาย   ธมฺโม  กุสตีสฺส  อุปฏ ิตสฺสติสฺสาย  ธมฺโม  นาย  ธมฺโม          
มุฏสฺสติสฺส    สมาหิตสฺสาย    ธมฺโม    นาย    ธมโฺม   อสมาหิตสฺส             
ป ฺวโต อย ธมฺโม นาย ธมฺโม ทุปฺป ฺสฺสาติ ฯ            
     อถโข  ภควา  อายสฺมโต  อนุรุทฺธสฺส เจตสา เจโตปริวิตกฺกม ฺาย     
เสยฺยถาป     นาม     พลวา    ปุริโส    สมฺมิ ฺชิต    วา    พาห    
ปสาเรยฺย  ปสาริต  วา  พาห  สมฺมิ ฺเชยฺย เอวเมว ภคฺเคสุ สสสุมารคิเร             
เภสกฬาวเน   มิคทาเย   อนฺตรหิโต  เจตีสุ  ปาจีนวสทาเย  อายสฺมโต    
อนุรุทฺธสฺส   สมฺมุเข   ปาตุรโหสิ   นิสทีิ  ภควา  ป ฺตฺเต  อาสเน  ฯ             
อายสฺมาป   โข   อนุรุทฺโธ  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ            
#๑ ม. วิหาเร ฯ   ๒ ม. มารเธยฺยปรานุเค ฯ  ๓ ม. ปารงฺคตา ฯ     
#๔ ม. สพฺพตฺถ สุสฺมารคิเร ฯ       
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เอกมนฺต   นสิินฺน   โข   อายสฺมนฺต  อนุรุทฺธ  ภควา  เอตทโวจ  สาธุ            
สาธุ  อนุรุทธฺ  สาธุ  โข  ตฺว  อนุรุทฺธ  ยนฺต  มหาปรุิสวิตกฺก  วิตกฺเกสิ      
อปฺปจฺฉสฺสาย   ธมฺโม   นาย   ธมโฺม   มหิจฺฉสฺส  สนฺตุฏสฺสาย  ธมฺโม         
นาย    ธมฺโม    อสนฺตุฏสฺส   ปวิวิตฺตสฺสาย   ธมโฺม   นาย   ธมโฺม            
สงฺคณิการามสฺส    อารทฺธวิริยสฺสาย   ธมฺโม   นาย   ธมฺโม   กสุีตสฺส            
อุปฏ ิตสฺสติสฺสาย   ธมโฺม   นาย   ธมโฺม   มุฏสฺสติสฺส   สมาหิตสฺสาย        
ธมฺโม   นาย   ธมฺโม   อสมาหิตสฺส   ป ฺวโต   อย   ธมฺโม   นาย     
ธมฺโม   ทุปฺป ฺสฺสาติ  เตนหิ  ตฺว  อนุรุทฺธ  อิม  อฏม  มหาปุริสวิตกฺก     
วิตกฺเกหิ       นิปฺปป ฺจารามสฺสาย       ธมฺโม       นปิฺปป ฺจรติโน             
นาย  ธมฺโม  ปป ฺจารามสฺส  ปป ฺจรติโนติ  ฯ  ยโต  โข  ตฺว  อนุรุทฺธ    
อิเม  อฏ  มหาปุริสวิตกฺเก  ๑  วิตกฺเกสฺสสิ ตโต ตฺว อนุรุทฺธ ยาวเทว           
อากงฺขิสฺสสิ   วิวิจฺเจว   กาเมหิ   วิวิจฺจ   อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก        
สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข   ปมชฺฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหริสฺสสิ  ฯ  ยโต         
โข   ตฺว   อนุรุทฺธ   อิเม   อฏ  มหาปุริสวิตกฺเก  วิตกฺเกสฺสสิ  ตโต           
ตฺว   อนุรุทฺธ   ยาวเทว  อากงฺขิสฺสสิ  วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา  อชฌฺตฺต         
สมฺปสาทน   เจตโส   เอโกทิภาว   อวิตกฺก   อวิจาร  สมาธิช  ปติสุข           
ทุติยชฺฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหริสฺสสิ   ฯ  ยโต  โข  ตฺว  อนุรุทฺธ  อิเม         
อฏ   มหาปรุิสวิตกฺเก   วิตกฺเกสฺสสิ   ตโต   ตฺว   อนุรุทฺธ  ยาวเทว            
อากงฺขิสฺสสิ   ปติยา   จ   วิราคา  อุเปกฺขโก  จ  วิหรสิฺสสิ  สโต  จ             
สมฺปชาโน  สุข ฺจ  กาเยน  ปฏิสเวเทสฺสสิ  ๒  ยนตฺ  อริยา อาจิกฺขนฺติ            
#๑ สี. ย.ุ สตฺต มหาปุริสวิตกฺเก ฯ   ๒ ม. ปฏิสเวทิสฺสสิ ฯ     
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อุเปกฺขโก   สติมา   สุขวิหารีติ   ตติยชฺฌาน   อุปสมฺปชฺช  วิหริสฺสสิ  ฯ         
ยโต   โข   ตฺว   อนุรุทฺธ   อิเม  อฏ  มหาปุริสวิตกฺเก  วิตกฺเกสฺสสิ           
ตโต  ตฺว  อนุรุทฺธ  ยาวเทว  อากงฺขิสฺสสิ  สุขสฺส  จ  ปหานา  ทุกฺขสฺส            
จ    ปหานา   ปุพฺเพว   โสมนสฺสโทมนสฺสาน   อตฺถงฺคมา   อทุกฺขมสุข     
อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ  จตุตฺถชฺฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหริสฺสสิ  ฯ  ยโต โข ตฺว      
อนุรุทฺธ  อิเม  จ  อฏ  มหาปุริสวิตกฺเก  วิตกฺเกสฺสสิ  อิเมส ฺจ  จตุนฺน        
ฌานาน    อาภิเจตสิกาน    ทฏิธมฺมสุขวิหาราน   นิกามลาภี   ภวิสฺสสิ           
อกิจฺฉลาภี  อกสิรลาภี  ตโต  ตุยฺห  อนรุุทฺธ เสยฺยถาป นาม คหปติสฺส วา           
คหปติปุตฺตสฺส  วา  นานารตฺตาน  ทุสฺสาน  ทุสฺสกรณฺฑโก  ปูโร  เอวเมว             
เต   ปสุกูลจีวร   ขายิสฺสติ   สนฺตุฏสฺส   วิหรโต  รติยา  อปรติสฺสาย          
ผาสุวิหาราย  โอกฺกมนาย  นิพฺพานสฺส  ฯ  ยโต  โข  ตฺว  อนุรุทฺธ อิเม    
จ   อฏ   มหาปุริสวิตกฺเก   วิตกฺเกสฺสสิ   อิเมส ฺจ   จตุนฺน  ฌานาน           
อาภิเจตสิกาน   ทิฏธมฺมสุขวิหาราน   นิกามลาภี   ภวิสฺสสิ   อกิจฺฉลาภี         
อกสิรลาภี   ตโต   ตุยฺห   อนุรุทฺธ   เสยฺยถาป   นาม  คหปติสฺส  วา    
คหปติปุตฺตสฺส  วา  สาลีน  โอทโน  วิจิตกาฬโก อเนกสูโป อเนกพฺย ฺชโน     
เอวเมว      เต      ปณฺฑิยาโลปโภชน     ขายิสฺสติ     สนฺตุฏสฺส     
วิหรโต   รติยา  อปริตสฺสาย  ผาสุวิหาราย  โอกฺกมนาย  นิพฺพานสฺส  ฯ    
ยโต   โข  ตฺว  อนุรุทฺธ  อิเม  จ  อฏ  มหาปุริสวิตกฺเก  วิตกฺเกสฺสสิ           
อิเมส ฺจ    จตุนฺน    ฌานาน    อาภิเจตสิกาน    ทฏิธมฺมสุขวิหาราน           
นิกามลาภี   ภวิสฺสสิ   อกจฺิฉลาภี   อกสิรลาภี   ตโต   ตุยฺห   อนุรุทฺธ           
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เสยฺยถาป  นาม  คหปติสฺส  วา คหปติปุตฺตสฺส วา กูฏาคาร อุลลฺิตฺตาวลิตฺต         
นิวาต    ผุสิตคฺคฬ    ปหิตวาตปาน   เอวเมว   เต   รกฺุขมูลเสนาสน             
ขายิสฺสติ    สนฺตุฏสฺส   วิหรโต   รติยา   อปริตสฺสาย   ผาสุวิหาราย             
โอกฺกมนาย   นิพฺพานสฺส   ฯ  ยโต  โข  ตฺว  อนุรุทฺธ  อิเม  จ  อฏ     
มหาปุริสวิตกฺเก   วิตกฺเกสฺสสิ  อิเมส ฺจ  จตุนฺน  ฌานาน  อาภิเจตสิกาน         
ทิฏธมฺมสุขวิหาราน   นกิามลาภี   ภวิสฺสสิ  อกิจฺฉลาภี  อกสิรลาภี  ตโต          
ตุยฺห   อนุรุทธฺ   เสยฺยถาป   นาม   คหปติสฺส  วา  คหปติปุตฺตสฺส  วา            
ปลฺลงฺโก   โคณกตฺถโต   ปฏิกตฺถโต  ปฏลิกตฺถโต  กทลิมิคปวรปจฺจตฺถรโณ     
สอุตฺตรจฺฉโท   อุภโตโลหิตกูปธาโน   เอวเมว   เต  ติณสนฺถรกสยนาสน     
ขายิสฺสติ    สนฺตุฏสฺส   วิหรโต   รติยา   อปริตสฺสาย   ผาสุวิหาราย             
โอกฺกมนาย   นิพฺพานสฺส   ฯ  ยโต  โข  ตฺว  อนุรุทฺธ  อิเม  จ  อฏ     
มหาปุริสวิตกฺเก   วิตกฺเกสฺสสิ  อิเมส ฺจ  จตุนฺน  ฌานาน  อาภิเจตสิกาน         
ทิฏธมฺมสุขวิหาราน   นกิามลาภี   ภวิสฺสสิ  อกิจฺฉลาภี  อกสิรลาภี  ตโต          
ตุยฺห   อนุรุทธฺ   เสยฺยถาป   นาม   คหปติสฺส  วา  คหปติปุตฺตสฺส  วา            
นานาเภสชฺชานิ   เสยฺยถีท   สปฺป  นวนีต  เตล  มธ ุ ผาณิต  เอวเมว             
เต   ปูติมุตฺตเภสชฺช  ขายิสฺสติ  สนฺตุฏสฺส  วิหรโต  รติยา  อปริตสฺสาย         
ผาสุวิหาราย  โอกฺกมนาย  นิพฺพานสฺส  ฯ  เตนหิ  ตฺว อนุรุทฺธ อายติกมฺป           
วสฺสาวาส   อิเธว   เจตีสุ   ปาจีนวสทาเย   วิหเรยฺยาสีติ   ฯ  เอว    
ภนฺเตติ  โข  อายสฺมา  อนุรุทฺโธ  ภควโต  ปจฺจสฺโสสิ  ฯ  อถโข ภควา     
อายสฺมนฺต   อนุรุทฺธ   อิมนิา   โอวาเทน  โอวทิตฺวา  เสยฺยถาป  นาม              
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พลวา   ปรุิโส   สมฺมิ ฺชติ   วา  พาห  ปสาเรยฺย  ปสาริต  วา  พาห    
สมฺมิ ฺเชยฺย   เอวเมว   เจตีสุ   ปาจีนวสทาเย   อนฺตรหิโต   ภคฺเคสุ    
สสสุมารคิเร  เภสกฬาวเน  มิคทาเย  ปาตุรโหสิ  นิสีทิ  ภควา  ป ฺตฺเต     
อาสเน   นิสชฺช   โข   ภควา   ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  อฏ  โว  ภิกฺขเว    
มหาปุริสวิตกฺเก   เทสิสฺสามิ   ต   สุณาถ   ฯเปฯ  กตเม  จ  ภิกฺขเว     
อฏ   มหาปรุิสวิตกฺกา   อปฺปจฺฉสฺสาย   ภิกฺขเว   ธมฺโม  นาย  ธมฺโม           
มหิจฺฉสฺส   สนฺตุฏสฺส   ภิกฺขเว   ธมโฺม   นาย   ธมฺโม   อสนฺตุฏสฺส          
ปวิวิตฺตสฺสาย  ภิกฺขเว ธมโฺม นาย ธมฺโม สงฺคณิการามสฺส อารทฺธวิริยสฺสาย        
ภิกฺขเว     ธมโฺม     นาย    ธมฺโม    กุสตีสฺส    อุปฏ ิตสฺสติสฺสาย           
ภิกฺขเว     ธมโฺม     นาย    ธมฺโม    มฏุสฺสติสฺส    สมาหิตสฺสาย             
ภิกฺขเว   ธมฺโม   นาย   ธมโฺม   อสมาหิตสฺส  ป ฺวโต  อย  ภิกขฺเว     
ธมฺโม    นาย    ธมโฺม    ทปฺุป ฺสฺส   นิปฺปป ฺจารามสฺสาย   ภิกฺขเว            
ธมฺโม นิปฺปป ฺจรติโน นาย ธมฺโม ปป ฺจารามสฺส ปป ฺจรติโน ฯ    
     อปฺปจฺฉสฺสาย   ภิกฺขเว   ธมฺโม   นาย  ธมโฺม  มหิจฺฉสฺสาติ  อิติ          
โข   ปเนต   วุตฺต   กิ ฺเจต   ปฏิจฺจ   วุตฺต   อิธ   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ        
อปฺปจฺโฉ   สมาโน   อปฺปจฺโฉติ   ม  ชาเนยฺยุนฺติ  น  อิจฺฉติ  สนตฺุฏโ        
สมาโน   สนตฺุฏโติ   ม   ชาเนยฺยุนฺติ   น  อิจฺฉติ  ปวิวิตฺโต  สมาโน           
ปวิวิตฺโตติ    ม    ชาเนยฺยุนฺติ   น   อิจฺฉติ   อารทฺธวิริโย   สมาโน           
อารทฺธวิริโยติ   ม   ชาเนยฺยุนฺติ   น   อิจฺฉติ   อุปฏ ิตสฺสติ   สมาโน         
อุปฏ ิตสฺสตีติ    ม    ชาเนยฺยุนฺติ    น   อิจฺฉติ   สมาหิโต   สมาโน            
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สมาหิโตติ   ม   ชาเนยฺยุนฺติ   น   อิจฺฉติ  ป ฺวา  สมาโน  ป ฺวาติ             
ม   ชาเนยฺยุนฺติ  น  อิจฺฉติ  นิปฺปป ฺจาราโม  สมาโน  นิปฺปป ฺจาราโมติ           
ม  ชาเนยฺยุนฺติ  น  อิจฺฉติ  อปฺปจฺฉสฺสาย  ภิกฺขเว  ธมฺโม  นาย  ธมฺโม        
มหิจฺฉสฺสาติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ     
     สนฺตุฏสฺสาย   ภิกฺขเว  ธมฺโม  นาย  ธมฺโม  อสนฺตุฏสฺสาติ  อิติ         
โข   ปเนต   วุตฺต   กิ ฺเจต   ปฏิจฺจ   วุตฺต   อิธ   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ        
สนฺตุฏโ   โหติ  อิตรีตรจีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาเรน            
สนฺตุฏสฺสาย    ภิกฺขเว    ธมฺโม    นาย    ธมฺโม    อสนฺตุฏสฺสาติ           
อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ    
     ปวิวิตฺตสฺสาย   ภิกฺขเว   ธมฺโม  นาย  ธมโฺม  สงฺคณิการามสฺสาติ            
อิติ    โข   ปเนต   วุตฺต   กิ ฺเจต   ปฏิจฺจ   วุตฺต   อิธ   ภิกฺขเว         
ภิกฺขุโน   ปวิวิตฺตสฺส   วิหรโต   ภวนฺติ  อุปสงฺกมิตาโร  ภิกฺขู  ภิกขฺุนิโย      
อุปาสกา   อุปาสิกาโย  ราชาโน  ราชมหามตฺตา  ติตฺถิยา  ติตฺถิยสาวกา    
ตตฺร   ภิกฺขุ   วิเวกนินฺเนน   จิตฺเตน   วิเวกโปเณน   วิเวกปพฺภาเรน    
วิเวกฏเน   เนกฺขมฺมาภิรเตน   อ ฺทตฺถุ   อุยฺโยชนิกปฏิสยุตฺตเยว  กถ         
กตฺตา  โหติ  ปวิวิตฺตสฺสาย  ภิกฺขเว ธมโฺม นาย ธมฺโม สงฺคณิการามสฺสาติ          
อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ    
     อารทฺธวิริยสฺสาย   ภิกขฺเว  ธมฺโม  นาย  ธมฺโม  กุสีตสฺสาติ  อิติ          
โข   ปเนต   วุตฺต   กิ ฺเจต   ปฏิจฺจ   วุตฺต   อิธ   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ        
อารทฺธวิริโย   วิหรติ   อกสุลาน   ธมฺมาน  ปหานาย  กุสลาน  ธมฺมาน              
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อุปสมฺปทาย   ถามวา   ทฬฺหปรกฺกโม   อนิกฺขิตฺตธุโร   กุสเลสุ  ธมฺเมสุ             
อารทฺธวิริยสฺสาย   ภิกฺขเว  ธมฺโม  นาย  ธมฺโม  กุสตีสฺสาติ  อิติ  ยนฺต        
วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ     
     อุปฏ ิตสฺสติสฺสาย   ภิกฺขเว   ธมฺโม  นาย  ธมฺโม  มฏุสฺสติสฺสาติท       
อิติ    โข   ปเนต   วุตฺต   กิ ฺเจต   ปฏิจฺจ   วุตฺต   อิธ   ภิกฺขเว         
ภิกฺขุ   สติมา   โหติ   ปรเมน   สติเนปกฺเกน   สมนนฺาคโต  จิรกตมฺป     
จิรภาสิตมฺป   สริตา   อนุสฺสริตา   อุปฏ ิตสฺสติสฺสาย   ภิกฺขเว   ธมฺโม        
นาย ธมฺโม มฏุสฺสติสฺสาติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ            
     สมาหิตสฺสาย   ภิกฺขเว  ธมฺโม  นาย  ธมฺโม  อสมาหิตสฺสาติ  อิติ             
โข   ปเนต   วุตฺต   กิ ฺเจต   ปฏิจฺจ   วุตฺต   อิธ   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ        
วิวิจฺเจว     กาเมหิ    ฯเปฯ    จตุตฺถชฌฺาน    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ             
สมาหิตสฺสาย   ภิกฺขเว   ธมฺโม   นาย   ธมฺโม   อสมาหิตสฺสาติ   อิติ             
ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ     
     ป ฺวโต   อย   ภิกฺขเว   ธมฺโม   นาย   ธมโฺม  ทุปฺป ฺสฺสาติ    
อิติ    โข   ปเนต   วุตฺต   กิ ฺเจต   ปฏิจฺจ   วุตฺต   อิธ   ภิกฺขเว         
ภิกฺขุ   ป ฺวา   โหติ   อุทยตฺถคามินิยา  ป ฺาย  สมนฺนาคโต  อริยาย    
นิพฺเพธิกาย   สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา   ป ฺวโต   อย   ภิกฺขเว  ธมฺโม            
นาย ธมฺโม ทุปฺป ฺสฺสาติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ    
     นิปฺปป ฺจารามสฺสาย    ภิกฺขเว    ธมฺโม   นิปฺปป ฺจรติโน   นาย             
ธมฺโม    ปป ฺจารามสฺส    ปป ฺจรติโนติ    อิติ   โข   ปเนต   วุตฺต     
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กิ ฺเจต   ปฏจฺิจ   วุตฺต   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน  ปป ฺจนิโรเธ  จิตฺต       
ปกฺขนฺทติ   ปสีทติ   สนติฺฏติ   วิมุจฺจติ   นิปฺปป ฺจารามสฺสาย   ภิกฺขเว      
ธมฺโม   นิปปฺป ฺจรติโน   นาย   ธมฺโม   ปป ฺจารามสฺส   ปป ฺจรติโนติ    
อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ ฯ             
     อถโข  อายสฺมา  อนุรทฺุโธ  อายติกมฺป  วสฺสาวาส  ตตฺเถว เจตีสุ    
ปาจีนวสทาเย   วิหาสิ   อถโข   อายสฺมา  อนุรุทฺโธ  เอโก  วูปกฏโ    
อปฺปมตฺโต  อาตาป  ปหิตตฺโต  วิหรนฺโต  น จิรสเฺสว ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา            
สมฺมเทว      อคารสฺมา      อนคาริย      ปพฺพชนฺติ      ตทนุตฺตร    
พฺรหฺมจริยปริโยสาน  ทฏิเว  ธมฺเม  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช         
วิหาสิ    ขีณา    ชาติ    วุสิต    พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร           
อิตฺถตฺตายาติ    อพฺภ ฺาสิ    อ ฺตโร    จ    ปนายสฺมา   อนุรทฺุโธ    
อรหต   อโหสิ   ๑  อถโข  อายสฺมา  อนุรุทฺโธ  อรหตฺตปฺปตฺโต  ตาย    
เวลาย อิมา คาถาโย อภาสิ ฯ       
       มม สงฺกปฺปม ฺาย          สตฺถา โลเก อนุตฺตโร     
       มโนมเยน กาเยน          อิทฺธิยา อุปสงฺกมิ         
       ยถา เม อหุ สงฺกปฺโป       ตโต อุตฺตริ เทสยิ       
       นิปฺปป ฺจรโต พุทฺโธ         นิปฺปป ฺจ อเทสยิ     
       ตสฺสาห ธมฺมม ฺาย         วิหาสึ สาสเน รโต       
       ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา      กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ     
                    คหปติวคฺโค ตติโย ฯ     
#๑ ม. อโหสีติ ฯ     
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                    ตสฺสุทฺทาน ภวติ ๑    
       เทฺว อุคฺคา เทฺว จ หตฺถกา   มหานาเมน ชีวโก        
       เทฺว พลา อกฺขณา วุตฺตา     อนุรุทฺเธน เต ทสาติ ฯ    
                    _________________    
                    ทานวคฺโค จตุตฺโถ     
     [๑๒๑]  ๓๑  อฏ ิมานิ  ภิกฺขเว  ทานานิ  ฯ กตมานิ อฏ อาสชฺช     
ทาน   เทติ   ภยา   ทาน   เทติ   อทาสิ  เมติ  ทาน  เทติ  ทสฺสติ    
เมติ   ทาน   เทติ  สาหุ  ทานนฺติ  ทาน  เทติ  อห  ปจามิ  อิเม  น     
ปจนฺติ  นารหามิ  ปจนฺโต  อปจนฺตาน  ทาน  น  ทาตุนฺติ  ทาน เทติ อิม            
เม   ทาน   ททโต   กลฺยาโณ   กิตฺติสทฺโท  อพฺภุคฺคจฺฉตีติ  ทาน  เทติ            
จิตฺตาลงฺการจิตฺตปริกฺขารตฺถ  ทาน  เทติ  ฯ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  อฏ          
ทานานีติ ฯ     
      [๑๒๒] ๓๒ สทฺธา หิริย กุสล ฺจ ทาน     
               ธมมฺา เอเต สปฺปุริสานุยาตา    
               เอต ฺหิ มคฺค ทิวิย วทนฺติ     
               เอเตน หิ คจฺฉติ เทวโลกนฺติ ฯ    
     [๑๒๓]   ๓๓   อฏ ิมานิ  ภิกฺขเว  ทานวตฺถูนิ  ฯ  กตมานิ  อฏ    
ฉนฺทา  ทาน  เทติ  โทสา  ทาน  เทติ  โมหา  ทาน  เทติ  ภยา ทาน    
เทติ   ทินฺนปพฺุพ  กตปุพฺพ  ปตุปตามเหหิ  นารหาสึ  ๒  โปราณ  กลุวส        
หาเปตุนฺติ  ทาน  เทติ  อิมาห  ทาน  ทตฺวา  กายสฺส  เภทา ปรมฺมรณา     
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   ๒ ม. นารหามิ ฯ     
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สุคตึ   สคฺค  โลก  อุปปชชฺิสฺสามีติ  ทาน  เทติ  อิม  เม  ทาน  ททโต          
จิตฺต    ปสีทติ    อตฺตมนตา    โสมนสฺส    อุปชายตีติ   ทาน   เทติ             
จิตฺตาลงฺการจิตฺตปริกฺขารตฺถ  ทาน  เทติ  ฯ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  อฏ          
ทานวตฺถูนีติ ฯ     
     [๑๒๔]   ๓๔   อฏงฺคสมนฺนาคเต   ภิกฺขเว  เขตฺเต  พีช  วุตฺต     
นมหปฺผล  โหติ  นมหสฺสาท นผาติเสยฺยนฺติ ๑ ฯ กถ อฏงฺคสมนฺนาคต ๒            
อิธ  ภิกฺขเว  เขตฺต  อุนฺนมินินฺนามิ  ๓   จ  โหติ ปาสาณสกฺขริลฺล ฺจ ๔          
โหติ   อูสร ฺจ   โหติ   น   จ   คมฺภีรสิต   โหติ   น   อายสมฺปนฺน    
โหติ    น    อปายสมฺปนฺน    โหติ   น   มาติกาสมฺปนฺน   โหติ   น    
มริยาทสมฺปนฺน   โหติ   เอว  อฏงฺคสมนฺนาคเต  ภิกฺขเว  เขตฺเต  พีช            
วุตฺต   นมหปฺผล   โหติ   นมหสฺสาท  นผาติเสยฺยนฺติ  ฯ  เอวเมว  โข    
ภิกฺขเว   อฏงฺคสมนฺนาคเตสุ   สมณพฺราหฺมเณสุ   ทาน  ทินฺน  นมหปฺผล           
โหติ   นมหานิสส  นมหาชุติก  นมหาวิปฺผาร  ฯ  กถ  อฏงฺคสมนฺนาคตา            
อิธ   ภิกฺขเว   สมณพฺราหฺมณา   มิจฺฉาทิฏ ิกา   โหนฺติ   มิจฺฉาสงฺกปฺปา          
มิจฺฉาวาจา      มิจฺฉากมฺมนฺตา      มิจฺฉาอาชีวา      มิจฺฉาวายามา     
มิจฺฉาสติโน    มิจฺฉาสมาธิโน    เอว    อฏงฺคสมนฺนาคเตสุ   ภิกฺขเว             
สมณพฺราหฺมเณสุ   ทาน   ทินฺน   นมหปฺผล  โหติ  นมหานิสส  นมหาชุติก          
นมหาวิปฺผาร ฯ     
     อฏงฺคสมนฺนาคเต  จ  ภิกฺขเว  เขตฺเต  พีช  วุตฺต  มหปฺผล โหติ            
#๑-๕ ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ ๒ ม. -สมนฺนาคเต ฯ  ๓ ม. อุนฺนามนินฺนามิ ฯ    
#๔ ม. ปาสาณสกฺขริก ฺจ ฯ           
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มหสฺสาท  ผาติเสยฺยนฺติ ๑ ฯ กถ อฏงฺคสมนฺนาคต ๒ อิธ ภิกฺขเว เขตฺต          
อนุนฺนมินินฺนามิ  ๓   จ  โหติ  อปาสาณสกฺขริลฺล ฺจ  ๔  โหติ  อนูสร ฺจ            
โหติ    คมฺภีรสิต    โหติ   อายสมฺปนฺน   โหติ   อปายสมฺปนฺน   โหติ            
มาติกาสมฺปนฺน   โหติ   มริยาทสมฺปนฺน   โหติ  เอว  อฏงฺคสมนฺนาคเต            
ภิกฺขเว  เขตฺเต  พีช  วุตฺต  มหปฺผล  โหติ มหสฺสาท ผาติเสยฺยนฺติ ๕ ฯ         
เอวเมว     โข    ภิกฺขเว    อฏงฺคสมนฺนาคเตสุ    สมณพฺราหฺมเณสุ     
ทาน   ทินฺน   มหปฺผล   โหติ   มหานสิส   มหาชุติก   มหาวิปฺผาร  ฯ          
กถ  อฏงฺคสมนฺนาคตา  ๖  อิธ  ภิกฺขเว  สมณพฺราหฺมณา  สมฺมาทิฏ ิกา             
โหนฺติ    สมมฺาสงฺกปฺปา    สมฺมาวาจา   สมฺมากมฺมนฺตา   สมฺมาอาชีวา     
สมฺมาวายามา   สมฺมาสติโน   สมฺมาสมาธิโน  เอว  อฏงฺคสมนฺนาคเตสุ    
ภิกฺขเว     สมณพฺราหฺมเณสุ     ทาน     ทินฺน     มหปฺผล     โหติ    
มหานิสส มหาชุติก มหาวิปฺผารนฺติ ฯ     
         ยถาป เขตฺเต สมฺปนฺเน    ปวุตฺตา พีชสมฺปทา      
         เทเว สมฺปาทยนฺตมฺห ิ     โหติ ธ ฺาย สมฺปทา     
         อนีติสมฺปทา โหติ         วิรูฬฺห ิภวติ สมฺปทา     
         เวปุลฺล สมฺปทา โหติ      ผล เว โหติ สมฺปทา    
         เอว สมฺปนฺนสีเลสุ        ทินฺนา โภชนสมฺปทา     
         สมฺปทาน อุปเนติ         สมฺปนฺน หิสฺส ต กต    
         ตสฺมา สมฺปทมากงฺขี       สมฺปนนฺตฺถูธ ปุคฺคโล     
#๑-๕ ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ   ๒ ม. -สมนฺนาคเต ฯ   ๓ ม. อนุนฺนามานินฺนามิ ฯ         
#๔ ม. อปาสาณสกฺขริก ฺจ ฯ  ๖ ม. -สมนฺนาคเตสุ ฯ             
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         สมฺปนนฺป ฺเ เสเวถ      เอว อิชฺฌนฺติ สมฺปทา     
         วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน        ลทฺธา จิตฺตสฺส สมฺปท    
         กโรติ กมฺมสมฺปท         ลภติ จตฺถสมฺปท        
         โลก ตฺวา ยถาภูต       ปปฺปุยฺย ทิฏ ิสมฺปท    
         มคฺคสมฺปทมาคมฺม         ยาติ สมฺปนฺนมานโส       
         โอธุนตฺิวา มล สพฺพ       ปตฺวา นิพฺพานสมฺปท    
         มุจฺจติ สพฺพทุกฺเขหิ        สา โหติ สพฺพสมฺปทาติ ฯ    
     [๑๒๕]  ๓๕  อฏ ิมา  ภิกฺขเว  ทานูปปตฺติโย  ฯ  กตมา อฏ อิธ     
ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  ทาน  เทติ  สมณสฺส  วา  พฺราหฺมณสฺส วา อนฺน ปาน    
วตฺถ  ยาน  มาลาคนฺธวิเลปน  เสยฺยาวสถ  ปทีเปยฺย  โส  ย  เทติ  ต            
ปจฺจาสึสติ    โส   ปสฺสติ   ขตฺติยมหาสาเล   วา   พฺราหฺมณมหาสาเล     
วา   คหปติมหาสาเล   วา   ป ฺจหิ   กามคุเณหิ  สมปฺปเต  สมงฺคิภูเต    
ปริจารยมาเน   ตสฺส   เอว   โหติ   อโห   วตาห   กายสฺส  เภทา    
ปรมฺมรณา     ขตฺติยมหาสาลาน     วา    พฺราหฺมณมหาสาลาน    วา     
คหปติมหาสาลาน   วา   สหพฺยต  อุปปชฺเชยฺยนฺติ  โส  ต  จิตฺต  ปทหติ            
ต    จิตฺต    อธิฏาติ    ต    จิตฺต    ภาเวติ   ตสฺส   ต   จิตฺต         
หีเนธิมุตฺต อุตฺตรึ อภาวิต [๑] กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ขตฺติยมหาสาลาน           
วา    พฺราหฺมณมหาสาลาน    วา    คหปติมหาสาลาน   วา   สหพฺยต     
อุปปชฺชติ    ต ฺจ    โข   สีลวโต   วทามิ   โน   ทุสสฺีลสฺส   อิชฌฺติ             
ภิกฺขเว  สีลวโต  เจโตปณิธิ  สุทฺธตฺตา  ๒  ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ    
#๑ ม. ตตฺรูปปตฺติยา สวตฺตติ ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุป ฯ  ๒ ม. วิสุทฺธตฺตา ฯ        
#เอวมุปริป ฯ     
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ทาน   เทติ   สมณสฺส  วา  พฺราหฺมณสฺส  วา  อนฺน  ปาน  วตฺถ  ยาน    
มาลาคนฺธวิเลปน   เสยฺยาวสถ  ปทีเปยยฺ  โส  ย  เทติ  ต  ปจฺจาสึสติ            
ตสฺส   สุต   โหติ   จาตุมฺมหาราชิกา   เทวา   ทีฆายุกา   วณฺณวนฺโต     
สุขพหุลาติ    ตสฺส    เอว   โหติ   อโห   วตาห   กายสฺส   เภทา    
ปรมฺมรณา   จาตุมฺมหาราชิกาน   เทวาน   สหพฺยต  อุปปชฺเชยฺยนฺติ  โส             
ต   จิตฺต   ปทหติ   ต   จิตฺต   อธิฏาติ   ต   จิตฺต  ภาเวติ  ตสฺส        
ต   จิตฺต   หีเนธิมุตฺต   อุตฺตรึ   อภาวิต   กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา          
จาตุมฺมหาราชิกาน   เทวาน   สหพฺยต   อุปปชฺชติ   ต ฺจ  โข  สลีวโต    
วทามิ    โน    ทุสฺสลีสฺส    อิชฌฺติ    ภิกฺขเว   สีลวโต   เจโตปณิธิ             
สุทฺธตฺตา   ฯ   อิธ  ปน  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  ทาน  เทติ  สมณสฺส  วา    
พฺราหฺมณสฺส  วา  อนฺน  ปาน  วตฺถ  ยาน  มาลาคนฺธวิเลปน เสยฺยาวสถ            
ปทีเปยฺย    โส    ย    เทติ   ต   ปจฺจาสึสติ   ตสฺส   สุต   โหติ             
ตาวตึสา  เทวา  ฯเปฯ  ยามา  เทวา  ตุสิตา  เทวา นิมฺมานรตี เทวา    
ปรนิมฺมิตวสวตฺตี    เทวา    ทีฆายุกา   วณฺณวนฺโต   สุขพหุลาติ   ตสฺส             
เอว  โหติ  อโห  วตาห  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน     
เทวาน    สหพฺยต    อุปปชฺเชยฺยนฺติ    โส   ต   จิตฺต   ปทหติ   ต            
จิตฺต   อธิฏาติ   ต   จิตฺต   ภาเวติ   ตสสฺ   ต   จิตฺต  หีเนธิมุตฺต     
อุตฺตรึ   อภาวิต  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  ปรนิมมฺิตวสวตฺตีน  เทวาน            
สหพฺยต    อุปปชฺชติ   ต ฺจ   โข   สลีวโต   วทามิ   โน   ทุสสฺีลสฺส    
อิชฺฌติ   ภิกฺขเว   สีลวโต  เจโตปณิธิ  สุทฺธตฺตา  ฯ  อิธ  ปน  ภิกฺขเว             
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เอกจฺโจ   ทาน   เทติ   สมณสฺส   วา  พฺราหฺมณสฺส  วา  อนฺน  ปาน    
วตฺถ  ยาน  มาลาคนฺธวิเลปน  เสยฺยาวสถ  ปทีเปยฺย  โส  ย  เทติ  ต            
ปจฺจาสึสติ    ตสฺส    สุต    โหติ   พฺรหฺมกายิกา   เทวา   ทีฆายุกา    
วณฺณวนฺโต   สุขพหุลาติ   ตสฺส   เอว   โหติ   อโห   วตาห  กายสฺส    
เภทา   ปรมฺมรณา   พฺรหฺมกายิกาน   เทวาน   สหพฺยต  อุปปชฺเชยฺยนฺติ             
โส   ต   จิตฺต   ปทหติ  ต  จิตฺต  อธิฏาติ  ต  จิตฺต  ภาเวติ  ตสฺส        
ต   จิตฺต   หีเนธิมุตฺต   อุตฺตรึ   อภาวิต   กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา          
พฺรหฺมกายิกาน    เทวาน   สหพฺยต   อุปปชฺชติ   ต ฺจ   โข   สลีวโต    
วทามิ   โน   ทุสฺสีลสฺส   วีตราคสฺส   โน   สราคสฺส  อิชฌฺติ  ภิกฺขเว             
สีลวโต   เจโตปณิธิ   วีตราคตฺตา   ฯ   อิมา   โข   ภิกฺขเว   อฏ     
ทานูปปตฺติโยติ     
     [๑๒๖]  ๓๖ ตีณีมานิ ภิกฺขเว ปุ ฺกิริยาวตฺถูนิ ฯ กตมานิ ตีณิ ทานมย          
ปุ ฺกิริยาวตฺถุ  ๑  สลีมย  ปุ ฺกิริยาวตฺถุ  ภาวนามย  ปุ ฺกิริยาวตฺถุ ฯ     
อิธ     ภิกฺขเว     เอกจฺจสฺส    ทานมย    ปุ ฺกิริยาวตฺถุ    ปริตฺต           
กต   โหติ   สีลมย   ปุ ฺกิริยาวตฺถุ   ปริตฺต   กต   โหติ  ภาวนามย          
ปุ ฺกิริยาวตฺถุ    นาภิสมฺโภติ    โส    กายสฺส    เภทา   ปรมฺมรณา     
มนุสฺสโทภคฺย   อุปปชฺชติ   ฯ   อิธ   ปน  ภิกฺขเว  เอกจฺจสฺส  ทานมย             
ปุ ฺกิริยาวตฺถุ     มตฺตโส    กต    โหติ    สีลมย    ปุ ฺกิริยาวตฺถุ         
มตฺตโส   กต   โหติ   ภาวนามย   ปุ ฺกิริยาวตฺถุ   นาภิสมฺโภติ   โส             
กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   มนุสฺสโสภคฺย   อุปปชฺชติ   ฯ  อิธ  ปน    
#๑ สี. ย.ุ ปุ ฺกิริยาวตฺถุ ฯ เอวมุปริป ฯ      
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ภิกฺขเว   เอกจฺจสฺส   ทานมย   ปุ ฺกิริยาวตฺถุ   อธิมตฺต   กต   โหติ          
สีลมย   ปุ ฺกิริยาวตฺถุ   อธิมตฺต  กต  โหติ  ภาวนามย  ปุ ฺกิริยาวตฺถุ      
นาภิสมฺโภติ    โส    กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   จตุมฺมหาราชิกาน     
เทวาน     สหพฺยต     อุปปชฺชติ     ตตฺร     ภิกฺขเว     จตฺตาโร    
มหาราชาโน  ทานมย ปุ ฺกิริยาวตฺถุ อติเรก กรตฺิวา สีลมย ปุ ฺกิริยาวตฺถุ       
อติเรก     กรตฺิวา    จาตุมฺมหาราชิเก    เทเว    ทสหิ    าเนหิ     
อธิคฺคณฺหนฺติ   ทิพฺเพน   อายุนา   ทิพฺเพน   วณฺเณน   ทิพฺเพน   สุเขน            
ทิพฺเพน  ยเสน  ทิพฺเพน  อาธิปเตยฺเยน  ทิพฺเพหิ  รูเปหิ ทิพฺเพหิ สทฺเทหิ          
ทิพฺเพหิ   คนฺเธหิ   ทิพฺเพหิ  รเสหิ  ทพฺิเพหิ  โผฏพฺเพหิ  ฯ  อิธ  ปน          
ภิกฺขเว   เอกจฺจสฺส   ทานมย   ปุ ฺกิริยาวตฺถุ   อธิมตฺต   กต   โหติ          
สีลมย   ปุ ฺกิริยาวตฺถุ   อธิมตฺต  กต  โหติ  ภาวนามย  ปุ ฺกิริยาวตฺถุ      
นาภิสมฺโภติ   โส   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   ตาวตึสาน  เทวาน    
สหพฺยต   อุปปชฺชติ   ตตฺร   ภิกฺขเว   สกฺโก   เทวานมินฺโท   ทานมย    
ปุ ฺกิริยาวตฺถุ    อติเรก   กริตฺวา   สลีมย   ปุ ฺกิริยาวตฺถุ   อติเรก      
กริตฺวา    ตาวตึเส   เทเว   ทสหิ   าเนหิ   อธิคฺคณฺหาติ   ทิพฺเพน     
อายุนา  ฯเปฯ  ทิพฺเพหิ  โผฏพฺเพหิ  ฯ  อิธ  ปน  ภิกฺขเว  เอกจฺจสฺส    
ทานมย   ปุ ฺกิริยาวตฺถุ   อธิมตฺต   กต   โหติ  สลีมย  ปุ ฺกิริยาวตฺถุ      
อธิมตฺต   กต   โหติ   ภาวนามย   ปุ ฺกิริยาวตฺถุ   นาภิสมฺโภติ   โส           
กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   ยามาน   เทวาน   สหพฺยต   อุปปชฺชติ     
ตตฺร   ภิกฺขเว   สุยาโม   เทวปุตฺโต  ทานมย  ปุ ฺกิริยาวตฺถุ  อติเรก            
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กริตฺวา   สลีมย  ปุ ฺกิริยาวตฺถุ  อติเรก  กริตฺวา  ยาเม  เทเว  ทสหิ           
าเนหิ  อธิคฺคณฺหาติ  ทิพฺเพน  อายุนา  ฯเปฯ  ทิพฺเพหิ  โผฏพฺเพหิ  ฯ            
อิธ    ปน   ภิกฺขเว   เอกจฺจสฺส   ทานมย   ปุ ฺกิริยาวตฺถุ   อธิมตฺต           
กต   โหติ   สีลมย   ปุ ฺกิริยาวตฺถุ   อธิมตฺต   กต  โหติ  ภาวนามย          
ปุ ฺกิริยาวตฺถุ    นาภิสมฺโภติ    โส    กายสฺส    เภทา   ปรมฺมรณา     
ตุสิตาน    เทวาน    สหพฺยต   อุปปชฺชติ   ตตฺร   ภิกขฺเว   สนฺตุสิโต           
เทวปุตฺโต  ทานมย  ปุ ฺกิริยาวตฺถุ  อติเรก กริตฺวา สีลมย ปุ ฺกิริยาวตฺถุ     
อติเรก    กรตฺิวา    ตุสิเต    เทเว   ทสหิ   าเนหิ   อธิคฺคณฺหาติ    
ทิพฺเพน   อายุนา   ฯเปฯ  ทิพฺเพหิ  โผฏพฺเพหิ  ฯ  อิธ  ปน  ภิกขฺเว    
เอกจฺจสฺส    ทานมย   ปุ ฺกิริยาวตฺถุ   อธิมตฺต   กต   โหติ   สีลมย          
ปุ ฺกิริยาวตฺถุ    อธิมตฺต    กต    โหติ   ภาวนามย   ปุ ฺกิริยาวตฺถุ        
นาภิสมฺโภติ   โส   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา  นมิฺมานรตีน  เทวาน    
สหพฺยต   อุปปชฺชติ   ตตฺร   ภิกฺขเว   สุนิมฺมิโต   เทวปุตฺโต   ทานมยt          
ปุ ฺกิริยาวตฺถุ  อติเรก  กริตฺวา  สีลมย  ปุ ฺกิริยาวตฺถุ  อติเรก กริตฺวา    
นิมฺมานรตี   เทเว   ทสหิ   าเนหิ   อธิคฺคณฺหาติ   ทิพฺเพน   อายุนาx             
ฯเปฯ  ทิพฺเพหิ  โผฏพฺเพหิ  ฯ  อิธ  ปน  ภิกฺขเว  เอกจฺจสฺส  ทานมย    
ปุ ฺกิริยาวตฺถุ     อธิมตฺต    กต    โหติ    สีลมย    ปุ ฺกิรยาวตฺถุ        
อธิมตฺต   กต   โหติ   ภาวนามย   ปุ ฺกิริยาวตฺถุ   นาภิสมฺโภติ   โส           
กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน  เทวาน  สหพฺยต อุปปชฺชติ            
ตตฺร   ภิกฺขเว   ปรนิมฺมิตวสวตฺตี   เทวปุตฺโต   ทานมย  ปุ ฺกิริยาวตฺถุ          
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อติเรก  กริตฺวา  สีลมย  ปุ ฺกิริยาวตฺถุ  อติเรก กรตฺิวา ปรนิมฺมิตวสวตฺตี     
เทเว    ทสหิ    าเนหิ   อธิคฺคณฺหาติ   ทิพฺเพน   อายุนา   ทิพฺเพน     
วณฺเณน   ทพฺิเพน   สุเขน   ทิพฺเพน   ยเสน   ทิพฺเพน  อาธิปเตยฺเยน    
ทิพฺเพหิ   รูเปหิ   ทิพฺเพหิ   สทฺเทหิ  ทิพฺเพหิ  คนฺเธหิ  ทิพฺเพหิ  รเสหิ       
ทิพฺเพหิ โผฏพฺเพหิ ฯ อิมานิ โข ภิกขฺเว ตีณิ ปุ ฺกิริยาวตฺถูนีติ ฯ             
     [๑๒๗]  ๓๗  อฏ ิมานิ  ภิกฺขเว  สปฺปุริสทานานิ  ฯ  กตมานิ อฏ     
สุจึ   เทติ   ปณีต   เทติ  กาเลน  เทติ  กปฺปย  เทติ  วิเจยฺย  เทติ            
อภิณฺห   เทติ  ทท  จิตฺต  ปสาเทติ  ทตฺวา  อตฺตมโน  โหติ  ฯ  อิมานิ            
โข ภิกฺขเว อฏ สปฺปุริสทานานีติ ฯ     
         สุจึ ปณีต กาเลน         กปฺปย ปานโภชน       
         อภิณฺห ททาติ ทานานิ ๑   สุเขตฺเตสุ ๒ พฺรหฺมจาริสุ    
         เนว ๓  วิปฺปฏิสาริย ๔   จชิตฺวา อามิส พหุ    
         เอว ทินฺนานิ ทานานิ      วณฺณยนฺติ วิปสฺสิโน     
         เอว ยชตฺิวา เมธาวี      สทฺโธ มุตฺเตน เจตสา    
         อพฺยาปชฺฌ สุข โลก       ปณฺฑิโต อุปปชฺชตีติ ฯ    
     [๑๒๘]  ๓๘  สปฺปรุิโส  ภิกฺขเว  กุเล  ชายมาโน  พหุโน  ชนสฺส    
อตฺถาย   หิตาย   สุขาย   โหติ   มาตาปตูน   อตฺถาย  หิตาย  สุขาย    
โหติ   ปุตฺตทารสฺส   อตฺถาย  หิตาย  สขุาย  โหติ  ทาสกมฺมกรโปริสสฺส     
อตฺถาย     หติาย     สุขาย     โหติ     มตฺิตามจฺจาน     อตฺถาย     
หิตาย   สุขาย   โหติ   ปพฺุพเปตาน   อตฺถาย   หิตาย   สุขาย  โหติ    
#๑ ม. ทาน ฯ  ๒ ส.ี ย.ุ สุเขตฺเต ฯ  ๓ ส.ี ย.ุ น จ ฯ  ๔ ม. วิปฺปฏิสารสฺส ฯ         
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ร ฺโ   อตฺถาย   หิตาย   สุขาย   โหติ   เทวตาน   อตฺถาย  หิตาย    
สุขาย   โหติ   สมณพฺราหฺมณาน   อตฺถาย   หิตาย   สุขาย   โหติ  ฯ     
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  มหาเมโฆ  สพฺพสสฺสานิ  สมฺปาเทนฺโต  พหุโน ชนสฺส     
อตฺถาย   หิตาย   ฯเปฯ   โหติ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว  สปฺปุรโิส    
กุเล  ชายมาโน  พหุโน  ชนสฺส  อตฺถาย  หิตาย  สุขาย โหติ มาตาปตูน    
อตฺถาย    หิตาย    สุขาย    โหติ    ปุตฺตทารสฺส   อตฺถาย   หิตาย     
สุขาย   โหติ   ทาสกมฺมกรโปริสสฺส   อตฺถาย   หิตาย   สุขาย   โหติ     
มิตฺตามจฺจาน   อตฺถาย   หติาย   สุขาย   โหติ   ปุพฺพเปตาน  อตฺถาย    
หิตาย    สุขาย    โหติ    ร ฺโ   อตฺถาย   หิตาย   สขุาย   โหติ    
เทวตาน   อตฺถาย   หิตาย   สุขาย   โหติ   สมณพฺราหฺมณาน  อตฺถาย     
หิตาย สุขาย โหตีติ ฯ             
         พหูน ๑ วต อตฺถาย      สปฺป ฺโ ฆรมาวส        
         มาตร ปตร ปุพฺเพ        รตฺตินฺทิวมตนฺทิโต    
         ปูเชติ สหธมฺเมน         ปุพฺเพ กตมนุสฺสร       
         อนาคาเร ปพฺพชิเต       อปาเป พฺรหฺมจาริโน ๒    
         นิวิฏสทฺโธ ปูเชติ        ตฺวา ธมฺเม จ เปสโล    
         ร ฺโ หิโต เทวหิโต      าตีน สขีน หิโต       
         สพฺเพส ส ๓  หิโต โหติ   สทฺธมฺเม สุปติฏ ิโต     
         วิเนยฺย มจฺเฉรมล        ส โลก ภชเต สิวนฺติ ฯ    
     [๑๒๙]   ๓๙   อฏ ิเม   ภิกขฺเว   ปุ ฺาภิสนฺทา   กุสลาภิสนทฺา     
#๑ สี. ย.ุ พหุนฺน ฯ   ๒ ม. อปเจ พฺรหฺมจาริโย ฯ  ๓ ม. โส ฯ      
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สุขสฺสาหารา   โสวคฺคิกา   สุขวิปากา  สคฺคสวตฺตนิกา  อิฏาย  กนฺตาย             
มนาปาย   หติาย   สุขาย   สวตฺตนฺติ   ฯ  กตเม  อฏ  อิธ  ภิกฺขเว    
อริยสาวโก  พุทฺธ  สรณ  คโต  โหติ  อย  ภิกฺขเว  ปโม ปุ ฺาภิสนฺโท             
กุสลาภิสนฺโท    สุขสฺสาหาโร   โสวคฺคิโก   สุขวิปาโก   สคฺคสวตฺตนิโก             
อิฏาย     กนฺตาย    มนาปาย    หิตาย    สุขาย    สวตฺตติ    ฯ    
ปุน   จปร   ภิกฺขเว   อริยสาวโก   ธมมฺ   สรณ   คโต   โหติ  อย    
ภิกฺขเว   ทุติโย  ปุ ฺาภิสนฺโท  ฯเปฯ  สวตฺตติ  ฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขเว           
อริยสาวโก  สงฺฆ  สรณ  คโต  โหติ  อย  ภิกฺขเว  ตติโย ปุ ฺาภิสนฺโท             
กุสลาภิสนฺโท    สุขสฺสาหาโร   โสวคฺคิโก   สุขวิปาโก   สคฺคสวตฺตนิโก             
อิฏาย     กนฺตาย    มนาปาย    หิตาย    สุขาย    สวตฺตติ    ฯ    
ป ฺจิมานิ    ภิกฺขเว    ทานานิ   มหาทานานิ   อคฺค ฺานิ   รตฺต ฺานิ             
วส ฺานิ    โปราณานิ   อสงฺกิณฺณานิ   อสงฺกิณฺณปุพฺพานิ   น   สงฺกิยนติฺ        
น   สงฺกิยิสฺสนฺติ   อปฺปฏกิุฏานิ   สมเณหิ  พฺราหฺมเณหิ  วิ ฺ ูหิ  กตมานิ      
ป ฺจ   อิธ   ภิกฺขเว   อริยสาวโก   ปาณาติปาต  ปหาย  ปาณาติปาตา    
ปฏิวิรโต    โหติ    ปาณาติปาตา    ปฏวิิรโต   ภิกฺขเว   อริยสาวโก     
อปริมาณาน   สตฺตาน   อภย   เทติ   อเวร   เทติ  อพฺยาปชฺฌ  เทติ    
อปริมาณาน   สตฺตาน   อภย  ทตฺวา  อเวร  ทตฺวา  อพฺยาปชฺฌ  ทตฺวา    
อปริมาณสฺส    อภยสฺส   อเวรสฺส   อพฺยาปชฺฌสฺส   ภาคี   โหติ   อิท     
ภิกฺขเว   ปม   ทาน   มหาทาน   อคฺค ฺ   รตฺต ฺ  วส ฺ  โปราณ           
อสงฺกิณฺณ    อสงฺกิณฺณปุพฺพ   น   สงฺกิยติ   น   สงฺกิยิสฺสติ   อปฺปฏิกุฏ    
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สมเณหิ   พฺราหฺมเณหิ   วิ ฺ ูหิ   อย   ภิกฺขเว   จตุตฺโถ  ปุ ฺาภิสนฺโท         
กุสลาภิสนฺโท    สุขสฺสาหาโร   โสวคฺคิโก   สุขวิปาโก   สคฺคสวตฺตนิโก             
อิฏาย    กนตฺาย    มนาปาย   หิตาย   สุขาย   สวตฺตติ   ฯ   ปุน     
จปร  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  อทินฺนาทาน  ปหาย  อทินนฺาทานา  ปฏิวิรโต     
โหติ  ฯเปฯ  กาเมสุ  มิจฺฉาจาร  ปหาย  กาเมสุ  มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต    
โหติ   ฯเปฯ   มุสาวาท   ปหาย   มุสาวาทา  ปฏิวิรโต  โหติ  ฯเปฯ     
สุราเมรยมชชฺปมาทฏาน   ปหาย   สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา  ปฏิวิรโต     
โหติ    สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา    ปฏิวิรโต   ภิกฺขเว   อริยสาวโก     
อปริมาณาน   สตฺตาน   อภย   เทติ   อเวร   เทติ  อพฺยาปชฺฌ  เทติ    
อปริมาณาน   สตฺตาน   อภย  ทตฺวา  อเวร  ทตฺวา  อพฺยาปชฺฌ  ทตฺวา    
อปริมาณสฺส    อภยสฺส   อเวรสฺส   อพฺยาปชฺฌสฺส   ภาคี   โหติ   อิท     
ภิกฺขเว   ป ฺจม   ทาน   มหาทาน   อคฺค ฺ  รตฺต ฺ  วส ฺ  โปราณ          
อสงฺกิณฺณ    อสงฺกิณฺณปุพฺพ   น   สงฺกิยติ   น   สงฺกิยิสฺสติ   อปฺปฏิกุฏ   
สมเณหิ  พฺราหฺมเณหิ  วิ ฺ ูหิ  อย  [๑]  ภิกฺขเว  อฏโม ปุ ฺาภิสนฺโท          
กุสลาภิสนฺโท    สุขสฺสาหาโร   โสวคฺคิโก   สุขวิปาโก   สคฺคสวตฺตนิโก             
อิฏาย    กนตฺาย   มนาปาย   หิตาย   สุขาย   สวตฺตติ   ฯ   อิเม     
โข  ภิกฺขเว  อฏ  ปุ ฺาภิสนฺทา  กุสลาภิสนฺทา  สุขสฺสาหารา โสวคฺคิกา            
สุขวิปากา   สคฺคสวตฺตนิกา   อิฏาย  กนฺตาย  มนาปาย  หิตาย  สุขาย     
สวตฺตนฺตีติ ฯ     
     [๑๓๐]  ๔๐  ปาณาติปาโต  ภิกฺขเว  อาเสวิโต  ภาวิโต พหุลีกโต     
#๑ ม. โข ฯ      
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นิรยสวตฺตนิโก   ติรจฺฉานโยนิสวตฺตนิโก   ปตฺติวิสยสวตฺตนิโก   ๑   โย         
สพฺพลหุโส   ปาณาติปาตสฺส   วิปาโก   มนุสฺสภูตสฺส   อปฺปายุกสวตฺตนิโก            
โหติ  ฯ  อทนิฺนาทาน  ภิกฺขเว  อาเสวิต  ภาวิต  พหุลีกต  นริยสวตฺตนิก        
ติรจฺฉานโยนิสวตฺตนิก   ปตฺติวิสยสวตฺตนิก  โย  สพฺพลหุโส  อทินฺนาทานสฺส      
วิปาโก    มนสฺุสภูตสฺส    โภคพฺยสนสวตฺตนิโก    โหติ    ฯ   กาเมสุ     
มิจฺฉาจาโร   ภิกฺขเว   อาเสวิโต   ภาวิโต   พหุลีกโต  นิรยสวตฺตนิโก    
ติรจฺฉานโยนิสวตฺตนิโก   ปตฺติวิสยสวตฺตนิโก   โย   สพฺพลหุโส   กาเมสุ          
มิจฺฉาจารสฺส   วิปาโก   มนุสฺสภูตสฺส   สปตฺตเวรสวตฺตนิโก   โหติ   ฯ             
มุสาวาโท   ภิกฺขเว   อาเสวิโต   ภาวิโต   พหุลีกโต   นริยสวตฺตนิโก     
ติรจฺฉานโยนิสวตฺตนิโก   ปตฺติวิสยสวตฺตนิโก  โย  สพฺพลหุโส  มุสาวาทสฺส         
วิปาโก    มนสฺุสภูตสฺส    อภูตพฺภกฺขานสวตฺตนิโก    โหติ   ฯ   ปสุณา            
ภิกฺขเว    วาจา    อาเสวิตา    ภาวิตา   พหุลีกตา   นริยสวตฺตนิกา    
ติรจฺฉานโยนิสวตฺตนิกา  ปตฺติวิสยสวตฺตนิกา  โย สพฺพลหุโส ปสุณาย วาจาย         
วิปาโก  มนสฺุสภูตสฺส  มตฺิเตหิ  เภทนสวตฺตนิโก  โหติ  ฯ  ผรสุา ภิกฺขเว           
วาจา  อาเสวิตา  ภาวิตา พหุลีกตา นิรยสวตฺตนิกา ติรจฺฉานโยนิสวตฺตนิกา            
ปตฺติวิสยสวตฺตนิกา      โย      สพฺพลหุโส      ผรสุาย     วาจาย    
วิปาโก   มนสฺุสภูตสฺส   อมนาปสทฺทสวตฺตนิโก   โหติ   ฯ  สมผฺปฺปลาโป    
ภิกฺขเว  อาเสวิโต ภาวิโต พหุลีกโต นริยสวตฺตนิโก ติรจฺฉานโยนิสวตฺตนิโก          
ปตฺติวิสยสวตฺตนิโก        โย        สพฺพลหุโส       สมฺผปฺปลาปสฺส    
วิปาโก  มนสฺุสภูตสฺส  อนาเทยฺยวาจาสวตฺตนิโก  โหติ  ฯ  สุราเมรยปาน    
#๑ ม. เปตฺติสวตฺตนิโก ฯ เอวมุปริป ฯ     
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ภิกฺขเว   อาเสวิต  ภาวิต  พหุลีกต  นริยสวตฺตนิก  ติรจฺฉานโยนิสวตฺตนิก     
ปตฺติวิสยสวตฺตนิก  โย  สพฺพลหุโส  สุราเมรยปานสฺส  วิปาโก มนุสฺสภูตสฺส         
อุมฺมตฺตกสวตฺตนิโก โหตีติ ฯ     
                     ทานวคฺโค จตุตฺโถ ฯ    
                        ตสฺสุทฺทาน    
         เทฺว ทานานิ วตฺถุ ฺจ      เขตฺต ทานูปปตฺติ ๑ กิริย     
         เทฺว สปฺปุริสา สพฺพลหุโส   อภิสนฺโท จ วตฺตตีติ ๒ ฯ     
                     _________________     
                    อุโปสถวคฺโค ป ฺจโม     
     [๑๓๑]  ๔๑  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ    
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข  ภควา   ภิกขฺูh     
อามนฺเตสิ   ภิกฺขโวติ  ฯ  ภทนฺเตติ  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ             
ภควา   เอตทโวจ   อฏงฺคสมนฺนาคโต   ภิกฺขเว   อุโปสโถ  อุปวุตฺโถ     
มหปฺผโล  โหติ  มหานิสโส  มหาชุติโก  มหาวิปฺผาโร  ฯ กถ อุปวุตฺโถ จ    
ภิกฺขเว   อฏงฺคสมนฺนาคโต   อุโปสโถ   มหปฺผโล   โหติ   มหานิสโส    
มหาชุติโก   มหาวิปฺผาโร   อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ           
ยาวชีว    อรหนฺโต    ปาณาติปาต   ปหาย   ปาณาติปาตา   ปฏวิิรตา    
นิหิตทณฺฑา    นิหิตสตฺถา    ลชชฺี   ทยาปนฺนา   สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปโน           
วิหรนฺติ   อหปชฺช   อิม ฺจ   รตฺตึ   อิม ฺจ   ทิวส  ปาณาติปาต  ปหาย           
ปาณาติปาตา    ปฏิวิรโต   นิหิตทณฺโฑ   นิหิตสตฺโถ   ลชฺช ี  ทยาปนฺโน    
#๑ ม. นานูปปตฺติโย ฯ  ๒ ม. กิริย เทฺว สปฺปุริสา อภิสนฺโท วิปาโก จาติ ฯ           
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สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป   วิหรามิ   อิมินาปงฺเคน   ๑   อรหต  อนุกโรมิ            
อุโปสโถ   จ   เม   อุปวุตฺโถ   ภวิสฺสตีติ   อิมินา   ปเมน  องฺเคน     
สมนฺนาคโต   โหติ   ฯเปฯ   ยาวชีว   อรหนฺโต   อทินฺนาทาน  ปหาย    
อทินฺนาทานา   ปฏิวิรตา   ทินฺนาทายี  ทินฺนปาฏิกงฺขี  อเถเนน  สุจิภูเตน           
อตฺตนา   วิหรนฺติ   อหปชฺช   อิม ฺจ   รตฺตึ  อิม ฺจ  ทิวส  อทินนฺาทาน         
ปหาย   อทินนฺาทานา   ปฏิวิรโต   ทินนฺาทายี   ทินนฺปาฏิกงฺขี  อเถเนน    
สุจิภูเตน   อตฺตนา   วิหรามิ  อิมินาปงฺเคน  อรหต  อนุกโรมิ  อุโปสโถ             
จ   เม   อุปวุตฺโถ   ภวิสฺสตีติ   อิมินา  ทุติเยน  องฺเคน  สมนฺนาคโต             
โหติ   ฯเปฯ   ยาวชีว   อรหนฺโต   อพฺรหฺมจริย  ปหาย  พฺรหฺมจาริโน     
อาราจาริโน   วิรตา   เมถนุา   คามธมฺมา   อหปชฺช   อิม ฺจ   รตฺตึ    
อิม ฺจ  ทิวส  อพฺรหฺมจรยิ  ปหาย  พฺรหฺมจารี  อาราจารี  วิรโต เมถุนา            
คามธมฺมา  อิมินาปงฺเคน  อรหต  อนุกโรมิ  อุโปสโถ  จ  เม  อุปวุตฺโถ     
ภวิสฺสตีติ    อิมินา    ตติเยน   องฺเคน   สมนฺนาคโต   โหติ   ฯเปฯ    
ยาวชีว   อรหนฺโต  มุสาวาท  ปหาย  มุสาวาทา  ปฏิวิรตา  สจฺจวาทิโน    
สจฺจสนฺธา   เตา   ปจฺจยิกา   อวิสวาทกา   โลกสสฺ  อหปชฺช  อิม ฺจ     
รตฺตึ   อิม ฺจ   ทิวส  มุสาวาท  ปหาย  มุสาวาทา  ปฏิวิรโต  สจฺจวาที             
สจฺจสนฺโธ  เโต  ปจฺจยิโก  อวิสวาทโก  โลกสฺส  อิมินาปงฺเคน  อรหต     
อนุกโรมิ   อุโปสโถ   จ   เม   อุปวุตฺโถ  ภวิสฺสตีติ  อิมินา  จตุตฺเถน            
องฺเคน สมนฺนาคโต โหติ ฯเปฯ ยาวชวี อรหนฺโต สุราเมรยมชชฺปมาทฏาน    
ปหาย สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา ปฏิวิรตา     
#๑ สี. ย.ุ อิมนิาป องฺเคน ฯ เอวมุปริป ฯ     
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อหปชฺช   อิม ฺจ   รตฺตึ  อิม ฺจ  ทิวส  สุราเมรยมชฺชปมาทฏาน  ปหาย            
สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา   ปฏิวิรโต   อิมินาปงฺเคน   อรหต  อนุกโรมิ     
อุโปสโถ   จ   เม   อุปวุตฺโถ   ภวิสฺสตีติ   อิมินา  ป ฺจเมน  องฺเคน    
สมนฺนาคโต   โหติ   ฯเปฯ  ยาวชีว  อรหนฺโต  เอกภตฺติกา  รตฺตูปรตา     
วิรตา    วิกาลโภชนา    อหปชฺช    อิม ฺจ    รตฺตึ    อิม ฺจ   ทิวส    
เอกภตฺติโก   รตฺตูปรโต   วิรโต   วิกาลโภชนา   อิมนิาปงฺเคน  อรหต    
อนุกโรมิ   อุโปสโถ   จ   เม   อุปวุตฺโถ   ภวิสฺสตีติ  อิมินา  ฉฏเน             
องฺเคน     สมนฺนาคโต     โหติ     ฯเปฯ     ยาวชีว    อรหนโฺต    
นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนมาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏาน   ๑  ปหาย             
นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนมาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏานา ปฏิวิรตา     
อหปชฺช   อิม ฺจ   รตฺตึ  อิม ฺจ  ทิวส  นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนมาลาคนฺธ-         
วิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏาน      ปหาย      นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสน-    
มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏานา     ปฏิวิรโต     อิมินาปงฺเคน     
อรหต  อนุกโรมิ  อุโปสโถ  จ  เม  อุปวุตฺโถ  ภวิสสฺตีติ อิมินา สตฺตเมน            
องฺเคน  สมนฺนาคโต  โหติ  ฯเปฯ  ยาวชีว  อรหนโฺต อุจฺจาสยนมหาสยน     
ปหาย     อุจฺจาสยนมหาสยนา     ปฏวิิรตา     นีจเสยฺย    กปฺเปนฺติ    
ม ฺจเก    วา   ติณสนฺถรเก   วา   อหปชฺช   อิม ฺจ   รตฺตึ   อิม ฺจ     
ทิวส  อุจฺจาสยนมหาสยน  ปหาย  อุจฺจาสยนมหาสยนา  ปฏิวิรโต นีจเสยฺย    
กปฺเปมิ    ม ฺจเก    วา   ติณสนฺถรเก   วา   อิมินาปงฺเคน   อรหต     
อนุกโรมิ   อุโปสโถ   จ   เม   อุปวุตฺโถ  ภวิสฺสตีติ  อิมินา  อฏเมน             
องฺเคน  สมนฺนาคโต โหติ ฯ เอว อุปวุตฺโถ โข ภิกฺขเว อฏงฺคสมนฺนาคโต    
อุโปสโถ มหปฺผโล โหติ มหานิสโส มหาชุติโก มหาวิปฺผาโรติ ฯ     
#๑ องฺ. ติก. ๒๐/๒๗๒ นจฺจ... ทสฺสนา มาลา... ฯ              
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     [๑๓๒]   ๔๒   อฏงฺคสมนฺนาคโต   ภิกฺขเว  อุโปสโถ  อุปวุตฺโถ     
มหปฺผโล  โหติ  มหานิสโส  มหาชุติโก  มหาวิปฺผาโร  ฯ  กถ  อุปวุตฺโถ    
จ   ภิกฺขเว   อฏงฺคสมนฺนาคโต  อุโปสโถ  มหปฺผโล  โหติ  มหานิสโส    
มหาชุติโก   มหาวิปฺผาโร   อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ           
ยาวชีว    อรหนฺโต    ปาณาติปาต   ปหาย   ปาณาติปาตา   ปฏวิิรตา    
นิหิตทณฺฑา    นิหิตสตฺถา    ลชชฺี   ทยาปนฺนา   สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปโน           
วิหรนฺติ   อหปชฺช   อิม ฺจ   รตฺตึ   อิม ฺจ   ทิวส  ปาณาติปาต  ปหาย           
ปาณาติปาตา    ปฏิวิรโต   นิหิตทณฺโฑ   นิหิตสตฺโถ   ลชฺช ี  ทยาปนฺโน    
สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป    วิหรามิ    อิมินาปงฺเคน    อรหต    อนุกโรมิ            
อุปสโถ  จ  เม  อุปวุตฺโถ  ภวิสฺสตีติ  อิมินา ปเมน องฺเคน สมนฺนาคโต    
โหติ ฯเปฯ ยาวชีว อรหนฺโต อุจฺจาสยนมหาสยน ปหาย อุจฺจาสยนมหาสยนา     
ปฏิวิรตา     นีจเสยฺย     กปฺเปนฺติ    ม ฺจเก    วา    ติณสนฺถรเก     
วา   อหปชฺช   อิม ฺจ   รตฺตึ  อิม ฺจ  ทิวส  อุจฺจาสยนมหาสยน  ปหาย             
อุจฺจาสยนมหาสยนา  ปฏิวิรโต  นีจเสยฺย  กปฺเปม ิม ฺจเก วา ติณสนฺถรเก    
วา     อิมินาปงฺเคน    อรหต    อนุกโรมิ    อุโปสโถ    จ    เม     
อุปวุตฺโถ   ภวิสฺสตีติ   อิมนิา  อฏเมน  องฺเคน  สมนฺนาคโต  โหติ  ฯ             
เอว   อุปวุตฺโถ   โข  ภิกฺขเว  อฏงฺคสมนฺนาคโต  อุโปสโถ  มหปฺผโล     
โหติ มหานิสโส มหาชุติโก มหาวิปฺผาโร ฯ     
     กีวมหปฺผโล   โหติ   กวีมหานิสโส  กีวมหาชุติโก  กีวมหาวิปฺผาโร    
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  โย  อิเมส  โสฬสนฺน มหาชนปทาน ปหูตสตฺตนาน ๑    
#๑ ม. ปหูตรตฺตรตนาน ฯ เอวมุปริป ฯ     
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อิสฺสราธิปจฺจ     รชฺช    กาเรยฺย    เสยฺยถีท    องฺคาน    มคธาน            
กาสีน  โกสลาน  วชชฺีน  มลลฺาน  เจตีน  วสาน กุรูน ป ฺจาลาน มจฺฉาน       
สูรเสนาน  อสฺสกาน  อวนฺตีน  คนฺธาราน  กมโฺพชาน อฏงฺคสมนฺนาคตสฺส           
อุโปสถสฺส    เอต    กล    นาคฺฆติ    โสฬสึ    ต    กิสฺส   เหตุ     
กปณ   ภิกฺขเว  มานุสก  รชฺช  ทิพฺพ  สขุ  อุปนิธาย  ฯ  ยานิ  ภิกฺขเว         
มานุสกานิ  ป ฺาส  วสฺสานิ  จาตุมฺมหาราชิกาน  เทวาน  เอโส  เอโก     
รตฺตินฺทิโว  ตาย  รตฺติยา  ตึสรตฺติโย  มาโส เตน มาเสน ทฺวาทสมาสิโย     
สวจฺฉโร  เตน  สวจฺฉเรน  ทิพฺพานิ  ป ฺจ  วสฺสสตานิ จาตุมฺมหาราชิกาน            
เทวาน    อายุปฺปมาณ    าน    โข    ปเนต    ภิกฺขเว    วิชชฺติ     
ย   อิเธกจฺโจ   อิตฺถ ี  วา   ปุริโส   วา  อฏงฺคสมนฺนาคต  อุโปสถ            
อุปวสิตฺวา  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา จาตุมฺมหาราชิกาน เทวาน สหพฺยต    
อุปปชฺเชยฺย   อิท  โข  ปน  เมต  ๑  ภิกขฺเว  สนฺธาย  ภาสิต  กปณ    
มานุสก  รชชฺ  ทิพฺพ  สุข  อุปนิธาย  ฯ  ย  ภิกฺขเว มานุสก วสฺสสต ๒        
ตาวตึสาน  เทวาน  เอโส  เอโก  รตฺตินฺทิโว  ตาย  รตฺติยา ตึสรตฺติโย    
มาโส  เตน  มาเสน  ทฺวาทสมาสิโย  สวจฺฉโร  เตน  สวจฺฉเรน  ทิพฺพ     
วสฺสสหสฺส    ตาวตึสาน   เทวาน   อายุปฺปมาณ   าน   โข   ปเนต     
ภิกฺขเว  วิชฺชติ  ย  อิเธกจฺโจ  อิตฺถี  วา  ปุริโส  วา อฏงฺคสมนฺนาคต         
อุโปสถ   อุปวสิตฺวา   กายสฺส   เภทา  ปรมฺมรณา  ตาวตึสาน  เทวาน    
สหพฺยต   อุปปชฺเชยฺย   อิท   โข  ปน  เมต  ภิกฺขเว  สนฺธาย  ภาสิต             
#๑ ม. ปเนต ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ ม. ยาน ิภิกฺขเว มานุสกานิ วสฺสสตานิ ฯ     
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กปณ  มานุสก  รชชฺ  ทิพฺพ  สุข  อุปนธิาย  ฯ  ยานิ  ภิกฺขเว มานุสกานิ         
เทฺว  วสฺสสตานิ  ยามาน  เทวาน  เอโส เอโก รตฺตินฺทิโว ตาย รตฺติยา     
ตึสรตฺติโย   มาโส   เตน   มาเสน   ทฺวาทสมาสิโย   สวจฺฉโร  เตน     
สวจฺฉเรน   ทิพฺพานิ  เทฺว  วสฺสสหสฺสานิ  ยามาน  เทวาน  อายุปฺปมาณ            
าน  โข  ปเนต  ภิกฺขเว  วิชฺชติ  ย  อิเธกจฺโจ  อิตฺถ ี วา ปุรโิส วา           
อฏงฺคสมนฺนาคต  อุโปสถ  อุปวสิตฺวา  กายสฺส  เภทา ปรมฺมรณา ยามาน    
เทวาน   สหพฺยต   อุปปชเฺชยฺย  อิท  โข  ปน  เมต  ภิกฺขเว  สนฺธาย    
ภาสิต   กปณ   มานุสก  รชฺช  ทิพฺพ  สุข  อุปนิธาย  ฯ  ยานิ  ภิกฺขเว         
มานุสกานิ  จตฺตาริ  วสฺสสตานิ  ตุสิตาน  เทวาน เอโส เอโก รตฺตินฺทิโว            
ตาย  รตฺติยา  ตึสรตฺติโย  มาโส  เตน  มาเสน ทฺวาทสมาสิโย สวจฺฉโร     
เตน   สวจฺฉเรน   ทิพฺพานิ   จตฺตาริ   วสฺสสหสฺสานิ  ตุสิตาน  เทวาน            
อายุปฺปมาณ   าน   โข  ปเนต  ภิกฺขเว  วิชชฺติ  ย  อิเธกจฺโจ  อิตฺถี          
วา   ปุรโิส   วา   อฏงฺคสมนฺนาคต   อุโปสถ   อุปวสิตฺวา   กายสฺส    
เภทา   ปรมฺมรณา   ตุสิตาน   เทวาน  สหพฺยต  อุปปชฺเชยฺย  อิท  โข    
ปน   เมต   ภิกฺขเว  สนฺธาย  ภาสิต  กปณ  มานุสก  รชฺช  ทิพฺพ  สุข          
อุปนิธาย   ฯ  ยานิ  ภิกฺขเว  มานุสกานิ  อฏ  วสฺสสตานิ  นิมฺมานรตีน            
เทวาน  เอโส  เอโก  รตฺตินฺทิโว  ตาย  รตฺติยา ตึสรตฺติโย มาโส เตน    
มาเสน ทฺวาทสมาสิโย สวจฺฉโร เตน สวจฺฉเรน ทิพฺพานิ อฏ วสฺสสหสฺสานิ             
นิมฺมานรตีน    เทวาน    อายุปฺปมาณ   าน   โข   ปเนต   ภิกฺขเว    
วิชฺชติ  ย  อิเธกจฺโจ  อิตฺถ ี วา  ปรุิโส  วา  อฏงฺคสมนฺนาคต อุโปสถ          
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อุปวสิตฺวา   กายสฺส   เภทา  ปรมฺมรณา  นิมฺมานรตีน  เทวาน  สหพฺยต    
อุปปชฺเชยฺย   อิท   โข   ปน   เมต   ภิกขฺเว  สนฺธาย  ภาสิต  กปณ    
มานุสก  รชชฺ  ทิพฺพ  สุข  อุปนิธาย  ฯ  ยานิ  ภิกฺขเว มานุสกานิ โสฬส          
วสฺสสตานิ   ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน  เทวาน  เอโส  เอโก  รตฺตินฺทิโว  ตาย             
รตฺติยา  ตึสรตฺติโย  มาโส  เตน  มาเสน  ทฺวาทสมาสิโย สวจฺฉโร เตน     
สวจฺฉเรน   ทิพฺพานิ   โสฬส   วสฺสสหสฺสานิ  ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน  เทวาน           
อายุปฺปมาณ   าน   โข  ปเนต  ภิกฺขเว  วิชชฺติ  ย  อิเธกจฺโจ  อิตฺถี          
วา  ปุริโส  วา  อฏงฺคสมนฺนาคต  อุโปสถ  อุปวสิตฺวา  กายสฺส  เภทา    
ปรมฺมรณา    ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน   เทวาน   สหพฺยต   อุปปชฺเชยฺย   อิท           
โข   ปน   เมต  ภิกฺขเว  สนฺธาย  ภาสิต  กปณ  มานสุก  รชชฺ  ทพฺิพ            
สุข อุปนิธายาติ ฯ     
               ปาณ น ห ฺเ น จาทินฺนมาทิเย    
               มุสา น ภาเส น จ มชฺชโป สยิา     
               อพฺรหฺมจริยา วิรเมยฺย เมถุนา    
               รตฺตึ น ภุ ฺเชยฺย วิกาลโภชน    
               มาล น ธารเย น จ คนฺธมาจเร    
               ม ฺเจ ฉมายว สเยถ สนฺถเต    
               เอต ฺหิ อฏงฺคิกมาหุโปสถ    
               พุทฺเธน ทุกฺขนฺตคุนา ปกาสิต    
               จนฺโท จ สูโร ๑ จ อุโภ สุทสสฺนา           
#๑ ม. สรุิโย ฯ เอวมุปริป ฯ       
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               โอภาสยนฺตา อนุยนฺติ ๑ ยาวตา    
               ตโมนุทา เต ปน อนฺตลิกฺขคา     
               นเภ ปภาสนฺติ ทิสา วิโรจนา     
               เอตมฺหิ ย วิชชฺติ อนฺตเร ธน             
               มุตฺตา มณี เวฬุริย ฺจ ภทฺทก    
               สิงฺคี สุวณฺณ อถวาป กา ฺจน             
               ย ชาตรูป หฏกนฺติ วุจฺจติ    
               อฏงฺคุเปตสฺส อุโปสถสฺส    
               กลมฺป เต นานุภวนฺติ โสฬสึ    
               จนฺทปฺปภา ตารคณาว ๒ สพฺเพ    
               ตสฺมา หิ นารี จ นโร จ สลีวา     
               อฏงฺคุเปต อุปวสฺสุโปสถ    
               ปุ ฺานิ กตฺวาน สุขุทฺรยานิ     
               อนินฺทิตา สคฺคมุเปนฺติ านนฺติ ฯ          
     [๑๓๓]   ๔๓  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  ปุพฺพาราเม     
มิคารมาตุปาสาเท  ฯ  อถโข วิสาขา มิคารมาตา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ     
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต           
นิสินฺน   โข  วิสาข  มิคารมาตร  ภควา  เอตทโวจ  อฏงฺคสมนฺนาคโต     
วิสาเข  [๒]  อุโปสโถ  อุปวุตฺโถ  มหปฺผโล โหติ มหานิสโส มหาชุติโก     
มหาวิปฺผาโร   ฯ   กถ   อุปวุตฺโถ   จ   วิสาเข   อฏงฺคสมนฺนาคโต    
#๑ ม. โอภาสย อนุปริยนติฺ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ ม. - จ ฯ เอวมุปริป ฯ     
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อุโปสโถ   มหปฺผโล   โหติ   มหานิสโส  มหาชุติโก  มหาวิปฺผาโร  อิธ    
วิสาเข     อรยิสาวโก    อิติ    ปฏิส ฺจิกฺขติ    ยาวชีว    อรหนฺโต    
ปาณาติปาต   ปหาย   ปาณาติปาตา   ปฏิวิรตา   นหิิตทณฺฑา  นิหิตสตฺถา     
ลชชฺี     ทยาปนฺนา     สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปโน    วิหรนฺติ    อหปชฺช            
อิม ฺจ  รตฺตึ  อิม ฺจ  ทิวส  ปาณาติปาต  ปหาย  ปาณาติปาตา  ปฏิวิรโต             
นิหิตทณฺโฑ    นิหิตสตฺโถ    ลชชฺี    ทยาปนฺโน    สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป           
วิหรามิ   อิมนิาปงฺเคน   อรหต  อนุกโรมิ  อุโปสโถ  จ  เม  อุปวุตฺโถ    
ภวิสฺสตีติ   อิมินา  ปเมน  องฺเคน  สมนฺนาคโต  โหติ  ฯเปฯ  ยาวชีว     
อรหนฺโต   อุจฺจาสยนมหาสยน   ปหาย   อุจฺจาสยนมหาสยนา   ปฏิวิรตา    
นีจเสยฺย   กปฺเปนฺติ   ม ฺจเก   วา  ติณสนฺถรเก  วา  อหปชฺช  อิม ฺจ             
รตฺตึ   อิม ฺจ   ทิวส   อุจฺจาสยนมหาสยน   ปหาย  อุจฺจาสยนมหาสยนา     
ปฏิวิรโต  นจีเสยฺย  กปฺเปมิ  ม ฺจเก  วา  ติณสนฺถรเก วา อิมินาปงฺเคน             
อรหต   อนุกโรมิ   อุโปสโถ   จ   เม   อุปวุตฺโถ   ภวิสฺสตีติ  อิมินา             
อฏเมน  องฺเคน  สมนฺนาคโต  โหติ  ฯ  เอว  อุปวุตฺโถ  โข  วิสาเข     
อฏงฺคสมนฺนาคโต   อุโปสโถ   มหปฺผโล   โหติ  มหานิสโส  มหาชุติโก    
มหาวิปฺผาโร ฯ    
     กีวมหปฺผโล   โหติ   กวีมหานิสโส  กีวมหาชุติโก  กีวมหาวิปฺผาโร    
เสยฺยถาป  วิสาเข  โย  อิเมส  โสฬสนฺน  มหาชนปทาน ปหูตสตฺตรตนาน     
อิสฺสราธิปจฺจ   รชฺช   กาเรยฺย   เสยฺยถที   องฺคาน   มคธาน  กาสีน          
โกสลาน   วชฺชีน   มลลฺาน   เจตีน  วสาน  กุรูน  ป ฺจาลาน  มจฺฉาน          
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สูรเสนาน  อสฺสกาน  อวนฺตีน  คนฺธาราน  กมโฺพชาน อฏงฺคสมนฺนาคตสฺส           
อุโปสถสฺส    เอต    กล    นาคฺฆติ    โสฬสึ    ต    กิสฺส   เหตุ     
กปณ   วิสาเข  มานุสก  รชฺช  ทิพฺพ  สขุ  อุปนิธาย  ฯ  ยานิ  วิสาเข           
มานุสกานิ  ป ฺาส  วสฺสานิ  จาตุมฺมหาราชิกาน  เทวาน  เอโส  เอโก    
รตฺตินฺทิโว    ตาย    รตฺติยา    ตึสรตฺติโย   มาโส   เตน   มาเสน     
ทฺวาทสมาสิโย   สวจฺฉโร   เตน  สวจฺฉเรน  ทิพฺพานิ  ป ฺจ  วสฺสสตานิ    
จาตุมฺมหาราชิกาน   เทวาน   อายุปฺปมาณ   าน  โข  ปเนต  วิสาเข     
วิชฺชติ  ย  อิเธกจฺโจ  อิตฺถ ี วา  ปรุิโส  วา  อฏงฺคสมนฺนาคต อุโปสถ         
อุปวสิตฺวา   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   จาตุมฺมหาราชิกาน  เทวาน    
สหพฺยต   อุปปชฺเชยฺย   อิท   โข  ปน  เมต  วิสาเข  สนฺธาย  ภาสิต    
กปณ   มานุสก   รชฺช   ทิพฺพ  สุข  อุปนิธาย  ฯ  ย  วิสาเข  มานุสก          
วสฺสสต   ตาวตึสาน  เทวาน  เอโส  เอโก  รตฺตินฺทิโว  ตาย  รตฺติยา     
ตึสรตฺติโย  มาโส  เตน  มาเสน ทฺวาทสมาสิโย สวจฺฉโร เตน สวจฺฉเรน     
ทิพฺพ   วสฺสสหสฺส   ตาวตึสาน  เทวาน  อายุปฺปมาณ  าน  โข  ปเนต            
วิสาเข  วิชฺชติ  ย  อิเธกจฺโจ  อิตฺถี  วา  ปุริโส  วา อฏงฺคสมนฺนาคต          
อุโปสถ   อุปวสิตฺวา   กายสฺส   เภทา  ปรมฺมรณา  ตาวตึสาน  เทวาน    
สหพฺยต   อุปปชฺเชยฺย   อิท   โข  ปน  เมต  วิสาเข  สนฺธาย  ภาสิต    
กปณ  มานุสก  รชชฺ  ทิพฺพ  สุข  อุปนธิาย  ฯ  ยานิ  วิสาเข มานุสกานิ          
เทฺว   วสฺสสตานิ  ฯเปฯ  จตฺตาริ  วสฺสสตานิ  ฯเปฯ  อฏ  วสฺสสตานิ    
ฯเปฯ   โสฬส   วสฺสสตานิ   ปรนิมฺมติวสวตฺตีน  เทวาน  เอโส  เอโก      
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รตฺตินฺทิโว  ตาย  รตฺติยา  ตึสรตฺติโย  มาโส เตน มาเสน ทฺวาทสมาสิโย     
สวจฺฉโร     เตน    สวจฺฉเรน    ทิพฺพานิ    โสฬส    วสฺสสหสฺสานิ    
ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน   เทวาน   อายุปฺปมาณ   าน   โข  ปเนต  วิสาเข             
วิชฺชติ  ย  อิเธกจฺโจ  อิตฺถ ี วา  ปรุิโส  วา  อฏงฺคสมนฺนาคต อุโปสถ         
อุปวสิตฺวา   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   ปรนิมฺมติวสวตฺตีน   เทวาน    
สหพฺยต   อุปปชฺเชยฺย   อิท   โข  ปน  เมต  วิสาเข  สนฺธาย  ภาสิต    
กปณ มานุสก รชฺช ทิพฺพ สุข อุปนิธายาติ ฯ             
               ปาณ น ห ฺเ น จาทินฺนมาทิเย    
               มุสา น ภาเส น จ มชฺชโป สยิา     
               อพฺรหฺมจริยา วิรเมยฺย เมถุนา    
               รตฺตึ น ภุ ฺเชยฺย วิกาลโภชน    
               มาล น ธารเย น จ คนฺธมาจเร    
               ม ฺเจ ฉมายว สเยถ สนฺถเต    
               เอต ฺหิ อฏงฺคิกมาหุโปสถ    
               พุทฺเธน ทุกฺขนฺตคุนา ปกาสิต    
               จนฺโท จ สูโร จ อุโภ สุทสฺสนา    
               โอภาสยนฺตา อนุยนฺติ ยาวตา     
               ตโมนุทา เต ปน อนฺตลิกฺขคา     
               นเภ ปภาสนฺติ ทิสา วิโรจนา     
               เอตมฺหิ ย วิชชฺติ อนฺตเร ธน              
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                      มุตฺตา มณี เวฬุริย ฺจ ภทฺทก    
               สิงฺคี สุวณฺณ อถวาป กา ฺจน             
               ย ชาตรูป หฏกนฺติ วุจฺจติ    
               อฏงฺคุเปตสฺส อุโปสถสฺส    
               กลมฺป เต นานุภวนฺติ โสฬสึ    
               จนฺทปฺปภา ตารคณาว สพฺเพ     
               ตสฺมา หิ นารี จ นโร จ สลีวา     
               อฏงฺคุเปต อุปวสฺสุโปสถ    
               ปุ ฺานิ กตฺวาน สุขุทฺรยานิ     
               อนินฺทิตา สคฺคมุเปนฺติ านนฺติ ฯ          
     [๑๓๔]   ๔๔   เอก   สมย  ภควา  เวสาลิย  วิหรติ  มหาวเน    
กูฏาคารสาลาย  ฯ  อถโข  วาเสฏโ  อุปาสโก เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ     
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต           
นิสินฺน   โข   วาเสฏ  อุปาสก  ภควา  เอตทโวจ  อฏงฺคสมนฺนาคโต     
วาเสฏ   อุโปสโถ   อุปวุตฺโถ   มหปฺผโล   โหติ   ฯเปฯ   อนินฺทติา    
สคฺคมุเปนฺติ านนฺติ ฯ           
     เอว   วุตฺเต   วาเสฏโ   อุปาสโก  ภควนฺต  เอตทโวจ  ปยา    
เม   ภนฺเต   าติสาโลหิตา   อฏงฺคสมนฺนาคต   อุโปสถ   อุปวเสยฺยุ    
ปยานมฺป   เม   อสฺส  าติสาโลหิตาน  ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขาย  สพฺเพ             
เจป    ภนฺเต    ขตฺติยา    อฏงฺคสมนฺนาคต    อุโปสถ   อุปวเสยฺยุ              
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สพฺเพสมฺปสฺส   ขตฺติยาน   ทีฆรตฺต  หติาย  สุขาย  สพฺเพ  เจป  ภนฺเต            
พฺราหฺมณา  ฯเปฯ  เวสฺสา  สุทฺทา  อฏงฺคสมนฺนาคต  อุโปสถ อุปวเสยฺยุ            
สพฺเพสมฺปสฺส  สุทฺทาน  ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขายาติ  ฯ  [๑] สพฺเพ เจป            
วาเสฏ   ขตฺติยา  อฏงฺคสมนฺนาคต  อุโปสถ  อุปวเสยฺยุ  สพฺเพสมฺปสฺส           
ขตฺติยาน    ทฆีรตฺต    หิตาย    สุขาย    สพฺเพ    เจป   วาเสฏ     
พฺราหฺมณา    ฯเปฯ    เวสสฺา    สุทฺทา   อฏงฺคสมนฺนาคต   อุโปสถ     
อุปวเสยฺยุ   สพฺเพสมฺปสฺส   สุทฺทาน   ทีฆรตฺต  หติาย  สุขาย  สเทวโก            
เจป   วาเสฏ   โลโก   สมารโก  สพฺรหฺมโก  สสฺสมณพฺราหฺมณี  ปชา    
สเทวมนุสฺสา   อฏงฺคสมนฺนาคต   อุโปสถ   อุปวเสยฺยุ  สเทวกสฺส  ๒    
โลกสฺส  สมารกสฺส  สพฺรหฺมกสฺส  สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย     
ทีฆรตฺต    หติาย    สุขาย    อิเม    เจป    วาเสฏ   มหาสาลา    
อฏงฺคสมนฺนาคต  อุโปสถ  อุปวเสยฺยุ  อิเมสมฺปสสฺ  มหาสาลาน  ทีฆรตฺต          
หิตาย สุขาย สเจ เจเตยฺยุ โก ปน วาโท มนุสฺสภูตสฺสาติ ฯ    
     [๑๓๕]   ๔๕   เอก   สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน     
อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ  อถโข  โพชฺฌา  อุปาสิกา  เยน  ภควา     
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ          
เอกมนฺต  นิสินฺน  โข  โพชฺฌ อุปาสิก ภควา เอตทโวจ อฏงฺคสมนฺนาคโต            
โพชฺเฌ     อุโปสโถ     อุปวุตฺโถ    มหปฺผโล    โหติ    มหานิสโส     
มหาชุติโก  มหาวิปฺผาโร  ฯ  กถ  อุปวุตฺโถ จ โพชฺเฌ อฏงฺคสมนฺนาคโต    
อุโปสโถ    มหปฺผโล    โหติ   มหานิสโส   มหาชติุโก   มหาวิปฺผาโร     
#๑ ม. เอวเมต เอวเมต ฯ   ๒ ม. สเทวกสฺสปสฺส ฯ            
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อิธ    โพชฺเฌ   อริยสาวโก   อิติ   ปฏิส ฺจิกฺขติ   ยาวชีว   อรหนโฺต             
ปาณาติปาต   ปหาย   ปาณาติปาตา   ปฏิวิรตา   นหิิตทณฺฑา  นิหิตสตฺถา     
ลชชฺี   ทยาปนฺนา   สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปโน   วิหรนฺติ   อหปชฺช  อิม ฺจ          
รตฺตึ   อิม ฺจ   ทิวส   ปาณาติปาต   ปหาย   ปาณาติปาตา   ปฏวิิรโต     
นิหิตทณฺโฑ   นิหิตสตฺโถ  ลชฺช ี ทยาปนฺโน  สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป  วิหรามิ         
อิมินาปงฺเคน   อรหต  อนุกโรมิ  อุโปสโถ  จ  เม  อุปวุตฺโถ  ภวิสฺสตีติ            
อิมินา   ปเมน  องฺเคน  สมนฺนาคโต  โหติ  ฯเปฯ  ยาวชีว  อรหนฺโต    
อุจฺจาสยนมหาสยน   ปหาย   อุจฺจาสยนมหาสยนา   ปฏิวิรตา   นีจเสยฺย    
กปฺเปนฺติ   ม ฺจเก   วา   ติณสนฺถรเก   วา   อหปชฺช   อิม ฺจ  รตฺตึ    
อิม ฺจ   ทิวส  อุจฺจาสยนมหาสยน  ปหาย  อุจฺจาสยนมหาสยนา  ปฏิวิรโต     
นีจเสยฺย   กปฺเปมิ   ม ฺจเก   วา   ติณสนฺถรเก   วา   อิมินาปงฺเคน     
อรหต   อนุกโรมิ   อุโปสโถ   จ   เม   อุปวุตฺโถ   ภวิสฺสตีติ  อิมินา             
อฏเมน  องฺเคน  สมนฺนาคโต  โหติ  ฯ  เอว  อุปวุตฺโถ  โข  โพชฺเฌ     
อฏงฺคสมนฺนาคโต   อุโปสโถ   มหปฺผโล   โหติ  มหานิสโส  มหาชุติโก    
มหาวิปฺผาโร ฯ    
     กีวมหปฺผโล   โหติ   กวีมหานิสโส  กีวมหาชุติโก  กีวมหาวิปฺผาโร    
เสยฺยถาป  โพชฺเฌ  โย  อิเมส  โสฬสนฺน  มหาชนปทาน ปหูตสตฺตรตนาน     
อิสฺสราธิปจฺจ     รชฺช    กาเรยฺย    เสยฺยถีท    องฺคาน    มคธาน            
กาสีน   โกสลาน   วชฺชีน   มลลฺาน   เจตีน  วสาน  กุรูน  ป ฺจาลาน         
มจฺฉาน    สูรเสนาน    อสสฺกาน    อวนฺตีน   คนฺธาราน   กมฺโพชาน              
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อฏงฺคสมนฺนาคตสฺส    อุโปสถสฺส   เอต   กล   นาคฺฆติ   โสฬสึ   ต    
กิสฺส   เหตุ   กปณ   โพชฺเฌ   มานุสก   รชชฺ   ทิพฺพ  สุข  อุปนิธาย          
ยานิ  โพชฺเฌ  มานุสกานิ  ป ฺาส  วสฺสานิ  จาตุมฺมหาราชิกาน  เทวาน             
เอโส  เอโก  รตฺตินฺทิโว  ตาย  รตฺติยา  ตึสรตฺติโย มาโส เตน มาเสน     
ทฺวาทสมาสิโย   สวจฺฉโร   เตน  สวจฺฉเรน  ทิพฺพานิ  ป ฺจ  วสฺสสตานิ    
จาตุมฺมหาราชิกาน   เทวาน   อายุปฺปมาณ   าน  โข  ปเนต  โพชฺเฌ     
วิชฺชติ  ย  อิเธกจฺโจ  อิตฺถ ี วา  ปรุิโส  วา  อฏงฺคสมนฺนาคต อุโปสถ         
อุปวสิตฺวา   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   จาตุมฺมหาราชิกาน  เทวาน    
สหพฺยต   อุปปชฺเชยฺย   อิท   โข  ปน  เมต  โพชฺเฌ  สนฺธาย  ภาสิต    
กปณ   มานุสก   รชฺช   ทิพฺพ  สุข  อุปนิธาย  ฯ  ย  โพชฺเฌ  มานุสก          
วสฺสสต   ฯเปฯ   ยานิ   โพชฺเฌ  มานสุกานิ  เทฺว  วสฺสสตานิ  ฯเปฯ     
จตฺตาริ  วสฺสสตานิ  ฯเปฯ  อฏ  วสฺสสตานิ  ฯเปฯ  โสฬส  วสฺสสตานิ     
ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน   เทวาน   เอโส   เอโก  รตฺตินฺทิโว  ตาย  รตฺติยา             
ตึสรตฺติโย   มาโส   เตน   มาเสน   ทฺวาทสมาสิโย   สวจฺฉโร  เตน     
สวจฺฉเรน   ทิพฺพานิ   โสฬส   วสฺสสหสฺสานิ  ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน  เทวาน           
อายุปฺปมาณ   าน   โข  ปเนต  โพชฺเฌ  วิชฺชติ  ย  อิเธกจฺโจ  อิตฺถี           
วา  ปุริโส  วา  อฏงฺคสมนฺนาคต  อุโปสถ  อุปวสิตฺวา  กายสฺส  เภทา    
ปรมฺมรณา    ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน   เทวาน   สหพฺยต   อุปปชฺเชยฺย   อิท           
โข   ปน   เมต  โพชฺเฌ  สนฺธาย  ภาสิต  กปณ  มานสุก  รชชฺ  ทพฺิพ             
สุข อุปนิธายาติ ฯ      
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               ปาณ น ห ฺเ น จาทินฺนมาทิเย    
               มุสา น ภาเส น จ มชฺชโป สยิา     
               อพฺรหฺมจริยา วิรเมยฺย เมถุนา    
               รตฺตึ น ภุ ฺเชยฺย วิกาลโภชน    
               มาล น ธารเย น จ คนฺธมาจเร    
               ม ฺเจ ฉมายว สเยถ สนฺถเต    
               เอต ฺหิ อฏงฺคิกมาหุโปสถ    
               พุทฺเธน ทุกฺขนฺตคุนา ปกาสิต    
               จนฺโท จ สูโร จ อุโภ สุทสฺสนา    
               โอภาสยนฺตา อนุยนฺติ ยาวตา     
               ตโมนุทา เต ปน อนฺตลิกฺขคา     
               นเภ ปภาสนฺติ ทิสา วิโรจนา     
               เอตมฺหิ ย วิชชฺติ อนฺตเร ธน             
               มุตฺตา มณี เวฬุริย ฺจ ภทฺทก    
               สิงฺคี สุวณฺณ อถวาป กา ฺจน             
               ย ชาตรูป หฏกนฺติ วุจฺจติ    
               อฏงฺคุเปตสฺส อุโปสถสฺส    
               กลมฺป เต นานุภวนฺติ โสฬสึ    
               จนฺทปฺปภา ตารคณาว สพฺเพ     
               ตสฺมา หิ นารี จ นโร จ สลีวา      
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               อฏงฺคุเปต อุปวสฺสุโปสถ    
               ปุ ฺานิ กตฺวาน สุขุทฺรยานิ     
               อนินฺทิตา สคฺคมุเปนฺติ านนฺติ ฯ          
     [๑๓๖]  ๔๖  เอก  สมย  ภควา  โกสมฺพิย วิหรติ โฆสิตาราเม ฯ    
เตน   โข   ปน  สมเยน  อายสฺมา  อนุรุทฺโธ  ทิวาวิหาร  คโต  โหติ    
ปฏิสลลฺีโน   ฯ   อถโข   สมฺพหุลา  มนาปกายิกา  เทวตา  เยนายสฺมา     
อนุรุทฺโธ     เตนุปสงฺกมึสุ     อุปสงฺกมิตฺวา     อายสฺมนฺต    อนุรทฺุธ        
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   อฏสุ   เอกมนฺต    ิตา  โข  ตา  เทวตา    
อายสฺมนฺต   อนุรุทฺธ   เอตทโวจุ   มย   ภนฺเต  อนุรทฺุธ  มนาปกายิกา            
นาม   เทวตา   ตีสุ   าเนสุ   อิสฺสริย   กาเรม  วส  วตฺเตม  มย    
ภนฺเต   อนุรทฺุธ   ยาทิสก   วณฺณ   อากงฺขาม  ตาทิสก  วณฺณ  านโส             
ปฏิลภาม   ยาทิสก  สทฺท  ๑  อากงฺขาม  ตาทิสก  สทฺท  ๑  านโส    
ปฏิลภาม   ยาทิสก   สุข   อากงฺขาม  ตาทิสก  สุข  านโส  ปฏลิภาม     
มย  ภนฺเต  อนุรุทฺธ  มนาปกายิกา  นาม  เทวตา  อิเมสุ  ตีสุ  าเนสุ     
อิสฺสริย   กาเรม   วส   วตฺเตมาติ  ฯ  อถโข  อายสมฺโต  อนุรุทฺธสฺส    
เอตทโหสิ   อโห   วติมา   เทวตา   สพฺพาว   นีลา  อสฺสุ  นีลวณฺณา    
นีลวตฺถา  นลีาลงฺการาติ  ฯ  อถโข  ตา  เทวตา  อายสฺมโต อนุรทฺุธสฺส    
จิตฺตม ฺาย  สพฺพาว  นลีา  อเหสุ  นลีวณฺณา  นีลวตฺถา  นีลาลงฺการา ฯ    
อถโข   อายสฺมโต   อนุรทฺุธสฺส   เอตทโหสิ   อโห   วติมา   เทวตา     
สพฺพาว   ปตา   อสฺสุ   ฯเปฯ   สพฺพาว   โลหิตกา   อสฺสุ   สพฺพาว     
#๑ ม. สร ฯ เอวมุปริป ฯ          
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โอทาตา   อสฺสุ   โอทาตวณฺณา   โอทาตวตฺถา   โอทาตาลงฺการาติ  ฯ    
อถโข   ตา   เทวตา   อายสมฺโต   อนุรทฺุธสฺส   จิตฺตม ฺาย  สพฺพาว     
โอทาตา  อเหสุ  โอทาตวณฺณา  โอทาตวตฺถา โอทาตาลงฺการา อถโข ตา    
เทวตา เอกาว ๑ คายิ เอกาว ๑ นจฺจิ เอกาว ๑ อจฺฉริก ๒ วาเทสิ     
เสยฺยถาป  นาม  ป ฺจงฺคิกสฺส  ตุริยสสฺ  ๓   สุวินีตสฺส  สุปฺปฏปิฺปตาฬิตสฺส       
กุสเลหิ   สุสมนฺนาหตสฺส   สทฺโท  โหติ  วคฺคู  จ  รชนิโย  จ  กมนิโย     
จ   เปมนิโย   จ  รมณิโย  จ  เอวเมว  ตาส  เทวตาน  อลงฺการาน    
สทฺโท  โหติ  วคฺคู  จ  รชนิโย  จ  กมนิโย  จ  เปมนิโย  จ  รมณิโย    
จ  ฯ  อถโข  อายสฺมา อนุรุทฺโธ อินฺทรฺยิานิ โอกฺขิป ฯ อถโข ตา เทวตา    
น ขฺวยฺโย อนุรุทฺโธ สาทิยตีติ ตตฺเถว อนฺตรธายึสุ ฯ       
     อถโข   อายสฺมา   อนุรุทฺโธ   สายณฺหสมย  ปฏสิลฺลานา  วุฏ ิโต     
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา     
เอกมนฺต    นสิีทิ    เอกมนฺต    นิสินฺโน   โข   อายสฺมา   อนุรุทโฺธ            
ภควนฺต   เอตทโวจ  อิธาห  ภนฺเต  ทิวาวิหาร  คโต  โหมิ  ปฏิสลฺลีโน    
อถโข   ภนฺเต  สมฺพหุลา  มนาปกายิกา  เทวตา  เยนาห  เตนุปสงฺกมึสุ     
อุปสงฺกมิตฺวา    ม    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต    อฏสุ    เอกมนฺต            
 ิตา   โข   ภนฺเต  ตา  เทวตา  ม  เอตทโวจุ  มย  ภนเฺต  อนุรุทฺธ     
มนาปกายิกา  นาม  เทวตา  ตีสุ  าเนสุ  อิสฺสริย  กาเรม วส วตฺเตม    
มย   ภนฺเต   อนุรุทฺธ   ยาทิสก   วณฺณ   อากงฺขาม   ตาทิสก   วณฺณ            
านโส    ปฏิลภาม    ยาทิสก    สทฺท   อากงฺขาม   ตาทิสก   สทฺท    
#๑ ม. เอกา จ ฯ  ๒ ม. อจฺฉร ฯ เอวมุปริป ฯ  ๓ ม. ตูริยสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ          
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านโส   ปฏลิภาม   ยาทสิก   สุข   อากงฺขาม  ตาทิสก  สุข  านโส    
ปฏิลภาม   มย   ภนฺเต   อนุรุทฺธ  มนาปกายิกา  นาม  เทวตา  อิเมสุ     
ตีสุ   าเนสุ   อิสฺสริย   กาเรม  วส  วตฺเตมาติ  ตสฺส  มยฺห  ภนฺเต            
เอตทโหสิ   อโห   วติมา   เทวตา   สพฺพาว   นีลา  อสฺสุ  นีลวณฺณา    
นีลวตฺถา  นลีาลงฺการาติ  อถโข  ภนฺเต  ตา  เทวตา  มม  จิตฺตม ฺาย     
สพฺพาว     นลีา     อเหสุ    นลีวณฺณา    นีลวตฺถา    นีลาลงฺการา     
ตสฺส   มยฺห   ภนฺเต  เอตทโหสิ  อโห  วติมา  เทวตา  สพฺพาว  ปตา    
อสฺสุ   ฯเปฯ   สพฺพาว   โลหิตกา   อสฺสุ   ฯเปฯ  สพฺพาว  โอทาตา     
อสฺสุ   โอทาตวณฺณา   โอทาตวตฺถา   โอทาตาลงฺการาติ  อถโข  ภนฺเต     
ตา  เทวตา  มม  จิตฺตม ฺาย  สพฺพาว  โอทาตา  อเหสุ  โอทาตวณฺณา    
โอทาตวตฺถา   โอทาตาลงฺการา   อถโข  ภนฺเต  ตา  เทวตา  เอกาว     
คายิ   เอกาว   นจฺจิ   เอกาว   อจฺฉริก   วาเทสิ  เสยฺยถาป  นาม     
ป ฺจงฺคิกสฺส  ตุริยสฺส  สวิุนีตสฺส  สุปปฺฏิปฺปตาฬิตสฺส  กุสเลหิ สุสมนฺนาหตสฺส    
สทฺโท    โหติ    วคฺคู   จ   รชนโิย   จ   กมนิโย   จ   เปมนิโย     
จ   รมณิโย   จ  เอวเมว  ตาส  เทวตาน  อลงฺการาน  สทฺโท  โหติ     
วคฺคู   จ  รชนิโย  จ  กมนิโย  จ  เปมนิโย  จ  รมณิโย  จ  อถโขห     
ภนฺเต   อินฺทฺริยานิ   โอกขิฺป  อถโข  ภนฺเต  ตา  เทวตา  น  ขฺวยโฺย    
อนุรุทฺโธ   สาทิยตีติ   ตตฺเถว   อนฺตรธายึสุ   กตีหิ   นุ   โข  ภนฺเต            
ธมฺเมหิ    สมนฺนาคโต    มาตุคาโม    กายสฺส    เภทา   ปรมฺมรณา    
มนาปกายิกาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ     
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     อฏหิ   โข   อนุรุทฺธ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  มาตุคาโม  กายสฺส    
เภทา   ปรมฺมรณา   มนาปกายิกาน   เทวาน   สหพฺยต   อุปปชชฺติ  ฯ     
กตเมหิ   อฏหิ   อิธ  อนุรุทฺธ  มาตุคาโม  ยสฺส  มาตาปตโร  ภตฺตุโน    
เทนฺติ   อตฺถกามา   หิเตสิโน   อนุกมปฺกา   อนุกมปฺ   อุปาทาย  ตสฺส    
โหติ  ปุพฺพุฏายินี  ปจฺฉานิปาตินี  กึการปฏิสฺสาวินี  มนาปจารินี  ปยวาทินี     
เย  เต  ภตฺตุ  ครุโน  โหนติฺ  มาตาติ  วา  ปตาติ วา สมณพฺราหฺมณาติ     
วา  เต  สกฺกโรติ  ครุกโรติ  มาเนติ  ปเูชติ อพฺภาคเต จ อาสโนทเกน    
ปฏิปูเชติ    เย   เต   ภตฺตุ   อพฺภนฺตรา   กมฺมนฺตา   อุณฺณาติ   วา    
กปฺปาสาติ   วา   ตตฺถ   ทกฺขา   โหติ  อนลสา  ตตฺรุปายาย  วีมสาย     
สมนฺนาคตา   อล   กาตุ   อล   สวิธาตุ   เย  เต  ภตฺตุ  อพฺภนฺตรา     
อนฺโตชนา  ๑  ทาสาติ  วา  เปสฺสาติ  วา  กมฺมกราติ วา เตส กต ฺจ    
กตโต   ชานาติ   อกต ฺจ   อกตโต   ชานาติ   คิลานกาน ฺจ  พลาพล    
ชานาติ  ขาทนียโภชนีย ฺจสฺส  ปจฺจยเสน  ๒  สวิภชติ  ย ภตฺตา อาหรติ             
ธน   วา  ธ ฺ  วา  รชต  วา  ชาตรูป  วา  ต  อารกฺเขน  คุตฺติยา     
สมฺปาเทติ   ตตฺถ   จ   โหติ   อธุตฺตี   อเถนี   อโสณฺฑี   อวินาสิกา    
อุปาสิกา   โข  ปน  โหติ  พุทฺธ  สรณ  คตา  ธมฺม  สรณ  คตา  สงฺฆ    
สรณ    คตา    สลีวตี   โข   ปน   โหติ   ปาณาติปาตา   ปฏิวิรตา     
อทินฺนาทานา   ปฏิวิรตา   กาเมสุ   มิจฺฉาจารา   ปฏวิิรตา  มุสาวาทา    
ปฏิวิรตา   สรุาเมรยมชฺชปมาทฏานา   ปฏิวิรตา   จาควตี   โข   ปน    
โหติ  วิคตมลมจฺเฉเรน  เจตสา  อคาร อชฺฌาวสติ มุตฺตจาคี ๓  ปยตปาณี    
#๑ ม. โย โส ภตฺตุ อพฺภนฺตโร อนฺโตชโน ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ ม. ปจฺจเสน ฯ             
#๓ ม. มุตฺตจาคา ปยตปาณินี ฯ เอวมุปริป ฯ      
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โวสฺสคฺครตา   ยาจโยคา   ทานสวิภาครตา   ฯ   อิเมหิ  โข  อนุรทฺุธ     
อฏหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   มาตุคาโม  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา    
มนาปกายิกาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ    
         โย น ภรติ สพฺพทา       นิจฺจ อาตาป อุสฺสุโก    
         ต สพฺพกามหร โปส       ภตฺตาร นาติม ฺติ     
         น จาป โสตฺถิ ภตฺตาร     อิสฺสาวาเทน ๑ โรสเย    
         ภตฺตุ จ ครุโน สพฺเพ      ปฏิปูเชติ ปณฺฑิตา      
         อุฏาหิกา อนลสา        สงฺคหิตปริชฺชนา         
         ภตฺตุ มนาป ฺจรติ         สมฺภต อนุรกฺขติ       
         ยา เอว วตฺตติ นารี      ภตฺตุ ฉนฺทวสานุคา      
         มนาปา นาม เต เทวา    ยตฺถ สา อุปปชฺชตีติ ฯ      
     [๑๓๗]   ๔๗  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  ปุพฺพาราเม     
มิคารมาตุปาสาเท  ฯ  อถโข วิสาขา มิคารมาตา ฯเปฯ เอกมนฺต นิสีทิ ฯ     
เอกมนฺต   นสิินฺน   โข  วิสาข  มิคารมาตร  ภควา  เอตทโวจ  อฏหิ    
โข  วิสาเข  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  มาตุคาโม  กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา     
มนาปกายิกาน   เทวาน   สหพฺยต   อปุปชฺชติ  ฯ  กตเมหิ  อฏหิ  อิธ    
วิสาเข   มาตุคาโม   ยสฺส   มาตาปตโร   ภตฺตุโน  เทนฺติ  อตฺถกามา     
หิเตสิโน   อนุกมฺปกา   อนุกมฺป   อุปาทาย   ตสฺส   โหติ  ปุพฺพุฏายินี          
ปจฺฉานิปาตินี   กึการปฏสิฺสาวินี   มนาปจารินี  ปยวาทินี  ฯเปฯ  จาควตี           
#๑ ม. อิสฺสาจาเรนาติป ฯ          
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โข  ปน  โหติ  วิคตมลมจฺเฉเรน  เจตสา  อคาร  อชฺฌาวสติ  มตฺุตจาคี     
ปยตปาณี  โวสฺสคฺครตา  ยาจโยคา  ทานสวิภาครตา ฯ อิเมหิ โข วิสาเข    
อฏหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   มาตุคาโม  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา    
มนาปกายิกาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ    
         โย น ภรติ สพฺพทา       นิจฺจ อาตาป อุสฺสุโก    
         ต สพฺพกามหร โปส       ภตฺตาร นาติม ฺติ     
         น จาป โสตฺถิ ภตฺตาร     อิสฺสาวาเทน โรสเย     
         ภตฺตุ จ ครุโน สพฺเพ      ปฏิปูเชติ ปณฺฑิตา      
         อุฏาหิกา อนลสา        สงฺคหิตปริชฺชนา         
         ภตฺตุ มนาป ฺจรติ         สมฺภต อนุรกฺขติ       
         ยา เอว วตฺตติ นารี      ภตฺตุ ฉนฺทวสานุคา      
         มนาปา นาม เต เทวา    ยตฺถ สา อุปปชฺชตีติ ฯ      
     [๑๓๘]   ๔๘   เอก  สมย  ภควา  ภคฺเคสุ  วิหรติ  สสสุมารคิเร     
เภสกฬาวเน   มิคทาเย  ฯ  อถโข  นกลุมาตา  คหปตานี  เยน  ภควา     
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ฯเปฯ   นสิีทิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินนฺ  โข          
นกุลมาตร   คหปตานึ   ภควา   เอตทโวจ   อฏหิ   โข   นกุลมาเต    
ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  มาตุคาโม  กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา มนาปกายิกาน    
เทวาน   สหพฺยต   อุปปชชฺติ   ฯ   กตเมหิ   อฏหิ   อิธ  นกุลมาเต     
มาตุคาโม   ยสฺส   มาตาปตโร   ภตฺตุโน  เทนฺติ  อตฺถกามา  หิเตสิโน    
อนุกมฺปกา   อนุกมฺป   อุปาทาย  ตสฺส  โหติ  ปุพฺพุฏายินี  ปจฺฉานิปาตินี         
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กึการปฏิสฺสาวินี   มนาปจารินี   ปยวาทินี   ฯเปฯ   จาควตี   โข  ปน     
โหติ  วิคตมลมจฺเฉเรน  เจตสา  อคาร  อชฺฌาวสติ  มุตฺตจาคี  ปยตปาณี    
โวสฺสคฺครตา   ยาจโยคา   ทานสวิภาครตา  ฯ  อิเมหิ  โข  นกลุมาเต     
อฏหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   มาตุคาโม  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา    
มนาปกายิกาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ    
         โย น ภรติ สพฺพทา       นิจฺจ อาตาป อุสฺสุโก    
         ต สพฺพกามหร โปส       ภตฺตาร นาติม ฺติ     
         น จาป โสตฺถิ ภตฺตาร     อิสฺสาวาเทน โรสเย     
         ภตฺตุ จ ครุโน สพฺเพ      ปฏิปูเชติ ปณฺฑิตา      
         อุฏาหิกา อนลสา        สงฺคหิตปริชฺชนา         
         ภตฺตุ มนาป ฺจรติ         สมฺภต อนุรกฺขติ       
         ยา เอว วตฺตติ นารี      ภตฺตุ ฉนฺทวสานุคา      
         มนาปา นาม เต เทวา    ยตฺถ สา อุปปชฺชตีติ ฯ      
     [๑๓๙]   ๔๙  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  ปุพฺพาราเม     
มิคารมาตุปาสาเท  ฯ  อถโข วิสาขา มิคารมาตา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ     
อุปสงฺกมิตฺวา  ฯเปฯ  นิสทีิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺน  โข วิสาข มิคารมาตร         
ภควา    เอตทโวจ    จตูหิ    โข   วิสาเข   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต    
มาตุคาโม   อิธโลกวิชยาย   ปฏิปนโฺน   โหติ   อยส  โลโก  อารทฺโธ    
โหติ   ฯ   กตเมหิ   จตูหิ   อิธ  วิสาเข  มาตุคาโม  สสุวิหิตกมฺมนฺโต             
โหติ สงฺคหิตปริชโน ภตฺตุ มนาป จรติ สมฺภต อนุรกฺขติ ฯ      
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     กถ ฺจ   วิสาเข  มาตุคาโม  สุสวิหิตกมฺมนฺโต  โหติ  อิธ  วิสาเข    
มาตุคาโม   เย   เต   ภตฺตุ   อพฺภนฺตรา   กมฺมนฺตา   อุณฺณาติ   วา    
กปฺปาสาติ   วา   ตตฺถ   ทกฺขา   โหติ  อนลสา  ตตฺรุปายาย  วีมสาย     
สมนฺนาคตา   อล   กาตุ  อล  สวิธาตุ  เอว  โข  วิสาเข  มาตุคาโม    
สุสวิหิตกมฺมนฺโต โหติ ฯ         
     กถ ฺจ    วิสาเข    มาตุคาโม    สงฺคหิตปริชโน    โหติ   อิธ    
วิสาเข  มาตุคาโม  เย  เต  ภตฺตุ  อพฺภนฺตรา  อนฺโตชนา  ทาสาติ วา    
เปสฺสาติ   วา  กมฺมกราติ  วา  เตส  กต ฺจ  กตโต  ชานาติ  อกต ฺจ    
อกตโต   ชานาติ   คิลานกาน ฺจ  พลาพล  ชานาติ  ขาทนียโภชนีย ฺจสฺส     
ปจฺจเยน      สวิภชติ      เอว     โข     วิสาเข     มาตุคาโม     
สงฺคหิตปริชโน โหติ ฯ             
     กถ ฺจ   วิสาเข   มาตุคาโม   ภตฺตุ  มนาป  จรติ  อิธ  วิสาเข     
มาตุคาโม   ย   ภตฺตุ   อมนาปสงฺขาต   ต  ชีวิตเหตุป  น  อชฌฺาจรติ             
เอว โข วิสาเข มาตุคาโม ภตฺตุ มนาป จรติ ฯ     
     กถ ฺจ   วิสาเข   มาตุคาโม   สมฺภต   อนุรกฺขติ   อิธ  วิสาเข    
มาตุคาโม  ย  ภตฺตา  อาหรติ  ธน  วา  ธ ฺ  วา  รชต  วา ชาตรูป    
วา   ต   อารกฺเขน   คุตฺติยา   สมฺปาเทติ   ตตฺถ   จ  โหติ  อธุตฺตี    
อเถนี   อโสณฺฑี   อวินาสิกา   เอว   โข  วิสาเข  มาตุคาโม  สมฺภต    
อนุรกฺขติ  ฯ  อิเมหิ  โข  วิสาเข  จตูหิ  ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม    
อิธโลกวิชยาย ปฏิปนโฺน โหติ อยส โลโก อารทฺโธ โหติ ฯ       
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     จตูหิ  โข  วิสาเข  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต มาตุคาโม ปรโลกวิชยาย    
ปฏิปนฺโน  โหติ  ปรสฺส  โลโก  อารทฺโธ  โหติ  ฯ  กตเมหิ  จตูหิ  อิธ    
วิสาเข  มาตุคาโม  สทฺธาสมฺปนฺโน  โหติ  สีลสมฺปนฺโน โหติ จาคสมฺปนฺโน    
โหติ ป ฺาสมฺปนฺโน โหติ ฯ        
     กถ ฺจ    วิสาเข    มาตุคาโม    สทฺธาสมฺปนฺโน    โหติ   อิธ    
วิสาเข  มาตุคาโม  สทฺโธ  โหติ  สทฺทหติ  ตถาคตสฺส  โพธ ึ อิติป  โส     
ภควา    อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน   สุคโต   โลกวิทู    
อนุตฺตโร   ปรุิสทมฺมสารถิ   สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ  เอว            
โข วิสาเข มาตุคาโม สทฺธาสมฺปนฺโน โหติ ฯ    
     กถ ฺจ  วิสาเข  มาตุคาโม สีลสมฺปนฺโน โหติ อิธ วิสาเข มาตุคาโม    
ปาณาติปาตา    ปฏิวิรโต    โหติ   ฯเปฯ   สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา     
ปฏิวิรโต โหติ เอว โข วิสาเข มาตุคาโม สีลสมฺปนโฺน โหติ ฯ     
     กถ ฺจ   วิสาเข   มาตุคาโม   จาคสมฺปนฺโน  โหติ  อิธ  วิสาเข    
มาตุคาโม   วิคตมลมจฺเฉเรน   เจตสา   อคาร   อชฺฌาวสติ  มุตฺตจาคี     
ปยตปาณี    โวสฺสคฺครตา    ยาจโยคา   ทานสวิภาครตา   เอว   โข    
วิสาเข มาตุคาโม จาคสมฺปนฺโน โหติ ฯ     
     กถ ฺจ    วิสาเข    มาตุคาโม    ป ฺาสมฺปนฺโน    โหติ   อิธ    
วิสาเข    มาตุตาโม    ป ฺวา    โหติ    อุทยตฺถคามินิยา   ป ฺาย     
สมนฺนาคโต   อริยาย   นพฺิเพธิกาย   สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา  เอว  โขํา             
วิสาเข   มาตุคาโม   ป ฺาสมฺปนฺโน   โหติ   ฯ  อิเมหิ  โข  วิสาเข      
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จตูหิ   ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  มาตุคาโม  ปรโลกวิชยาย  ปฏิปนฺโน  โหติ    
ปรสฺส โลโก อารทฺโธ โหตีติ ฯ      
         สุสวิหิตกมฺมนฺโต          สงฺคหิตปริชฺชโน      
         ภตฺตุ มนาป จรติ         สมฺภต อนุรกฺขติ       
         สทฺธาสีเลน สมฺปนโฺน      วท ฺ ู วีตมจฺฉโร       
         นิจฺจ มคฺค วิโสเธติ       โสตฺถาน สมฺปรายิก     
         อิจฺเจเต อฏ ธมฺมา จ    ยสฺสา วิชฺชนฺติ นาริยา     
         ตมฺป สลีวตึ อาหุ         ธมฺมฏ สจฺจวาทินึ     
         โสฬสาการสมฺปนฺนา       อฏงฺคสุสมาคตา          
         ตาทิสี สีลวตี อุปาสิกา     อุปปชชฺติ เทวโลก มนาปนฺติ ฯ     
     [๑๔๐]   ๕๐   จตูหิ   ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  มาตุคาโม    
อิธโลกวิชยาย  ปฏิปนฺโน  โหติ  อยส  โลโก  อารทฺโธ  โหติ ฯ กตเมหิ     
จตูหิ   อิธ   ภิกฺขเว  มาตุคาโม  สุสวิหิตกมฺมนฺโต  โหติ  สงฺคหิตปริชโน          
ภตฺตุ มนาป จรติ สมฺภต อนุรกฺขติ ฯ    
     กถ ฺจ   ภิกฺขเว  มาตุคาโม  สุสวิหิตกมฺมนฺโต  โหติ  อิธ  ภิกฺขเว            
มาตุคาโม   เย   เต   ภตฺตุ  อพฺภนฺตรา  กมฺมนฺตา  ฯเปฯ  เอว  โข    
ภิกฺขเว มาตุคาโม สุสวิหิตกมฺมนฺโต โหติ ฯ    
     กถ ฺจ    ภิกฺขเว    มาตุคาโม    สงฺคหิตปริชโน    โหติ   อิธ     
ภิกฺขเว  มาตุคาโม  เย  เต  ภตฺตุ  อพฺภนฺตรา  อนฺโตชนา  ฯเปฯ เอว     
โข ภิกฺขเว มาตุคาโม สงฺคหิตปริชโน โหติ ฯ      
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     กถ ฺจ   ภิกฺขเว   มาตุคาโม   ภตฺตุ  มนาป  จรติ  อิธ  ภิกฺขเว     
มาตุคาโม   ย   ภตฺตุ   อมนาปสงฺขาต   ต  ชีวิตเหตุป  น  อชฌฺาจรติ             
เอว โข ภิกฺขเว มาตุคาโม ภตฺตุ มนาป จรติ ฯ    
     กถ ฺจ   ภิกฺขเว   มาตุคาโม   สมฺภต   อนุรกฺขติ   อิธ  ภิกฺขเว    
มาตุคาโม   ย  ภตฺตา  อาหรติ  ฯเปฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  มาตุคาโม    
สมฺภต   อนุรกฺขติ  ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  จตูหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต            
มาตุคาโม อิธโลกวิชยาย ปฏิปนฺโน โหติ อยส โลโก อารทฺโธ โหติ ฯ     
     จตูหิ   ภิกขฺเว   ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  มาตุคาโม  ปรโลกวิชยาย     
ปฏิปนฺโน  โหติ  ปรสฺส  โลโก  อารทฺโธ  โหติ  ฯ  กตเมหิ  จตูหิ  อิธ    
ภิกฺขเว    มาตุคาโม    สทธฺาสมฺปนฺโน    โหติ    สีลสมฺปนฺโน   โหติ     
จาคสมฺปนฺโน โหติ ป ฺาสมฺปนฺโน โหติ ฯ    
     กถ ฺจ   ภิกฺขเว   มาตุคาโม  สทฺธาสมฺปนฺโน  โหติ  อิธ  ภิกฺขเว     
มาตุคาโม   สทฺโธ   โหติ   ฯเปฯ   เอว   โข   ภิกฺขเว  มาตุคาโม     
สทฺธาสมฺปนฺโน โหติ ฯ             
     กถ ฺจ   ภิกฺขเว   มาตุคาโม   สลีสมปฺนฺโน   โหติ  อิธ  ภิกฺขเว     
มาตุคาโม  ปาณาติปาตาปฏิวิรโต  โหติ  ฯเปฯ สรุาเมรยมชชฺปมาทฏานา    
ปฏิวิรโต      โหติ      เอว      โข      ภิกขฺเว     มาตุคาโม     
สีลสมฺปนฺโน โหติ ฯ     
     กถ ฺจ   ภิกฺขเว   มาตุคาโม   จาคสมฺปนโฺน  โหติ  อิธ  ภิกฺขเว    
มาตุคาโม   วิคตมลมจฺเฉเรน  เจตสา  อคาร  อชฺฌาวสติ  ฯเปฯ  เอว      
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โข ภิกฺขเว มาตุคาโม จาคสมฺปนฺโน โหติ ฯ     
     กถ ฺจ   ภิกฺขเว   มาตุคาโม  ป ฺาสมฺปนฺโน  โหติ  อิธ  ภิกขฺเว     
มาตุคาโม   ป ฺวา   โหติ   ฯเปฯ   เอว   โข  ภิกขฺเว  มาตุคาโม     
ป ฺาสมฺปนฺโน  โหติ  ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต             
มาตุคาโม   ปรโลกวิชยาย   ปฏิปนโฺน   โหติ  ปรสฺส  โลโก  อารทฺโธ     
โหตีติ ฯ     
         สุสวิหิตกมฺมนฺโต          สงฺคหิตปริชฺชโน      
         ภตฺตุ มนาป จรติ         สมฺภต อนุรกฺขติ       
         สทฺธาสีเลน สมฺปนโฺน      วท ฺ ู วีตมจฺฉโร       
         นิจฺจ มคฺค วิโสเธติ       โสตฺถาน สมฺปรายิก     
         อิจฺเจเต อฏ ธมฺมา จ    ยสฺสา วิชฺชนฺติ นาริยา     
         ตมฺป สลีวตึ อาหุ         ธมฺมฏ สจฺจวาทินึ     
         โสฬสาการสมฺปนฺนา       อฏงฺคสุสมาคตา          
         ตาทิสี สีลวตี อุปาสิกา     อุปปชชฺติ เทวโลก มนาปนฺติ ฯ     
                    อุโปสถวคฺโค ป ฺจโม ฯ     
                        ตสฺสุทฺทาน    
         สงฺขิตฺเต วิตฺถเต วิสาเข   วาเสฏโ โพชฺฌาย ป ฺจม    
         อนุรทุธฺ ปน ๑ วิสาเข    นกลุา อิธโลกิกา เทฺวติ ฯ    
                     ปณฺณาสโก สมตฺโต ฯ     
                     _________________     
#๑ ม. ปุน ฯ     
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                  ปณฺณาสกาสงฺคหิตา วคฺคา     
                    สนฺธานวคฺโค ปโมฯ    
     [๑๔๑]   ๕๑   เอก  สมย  ภควา  สกฺเกสุ  วิหรติ  กปลวตฺถุสมฺึ     
นิโคฺรธาราเม  ฯ  อถโข  มหาปชาปติ ๑ โคตมี เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ     
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   อฏาสิ   เอกมนฺต            
 ิตา   โข   มหาปชาปติ   โคตมี   ภควนฺต   เอตทโวจ  สาธุ  ภนเฺต     
ลเภยฺย   มาตุคาโม  ตถาคตปฺปเวทิเต  ธมฺมวินเย  อคารสฺมา  อนคาริย     
ปพฺพชฺชนฺติ  ฯ  อล  โคตมิ  มา  เต  รุจฺจิ มาตุคามสฺส ตถาคตปฺปเวทิเต             
ธมฺมวินเย อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชาติ ฯ     
     ทุติยมฺป   โข   มหาปชาปติ   โคตมี   ภควนฺต  เอตทโวจ  สาธุ     
ภนฺเต   ลเภยยฺ   มาตุคาโม   ตถาคตปฺปเวทิเต  ธมฺมวินเย  อคารสฺมา    
อนคาริย   ปพฺพชฺชนฺติ   ฯ   อล   โคตมิ  มา  เต  รุจฺจิ  มาตุคามสฺส             
ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชาติ ฯ    
     ตติยมฺป   โข   มหาปชาปติ   โคตมี   ภควนฺต  เอตทโวจ  สาธุ    
ภนฺเต   ลเภยยฺ   มาตุคาโม   ตถาคตปฺปเวทิเต  ธมฺมวินเย  อคารสฺมา    
อนคาริย   ปพฺพชฺชนฺติ   ฯ   อล   โคตมิ  มา  เต  รุจฺจิ  มาตุคามสฺส             
ตถาคตปฺปเวทิเต   ธมฺมวินเย   อคารสมฺา   อนคาริย   ปพฺพชฺชาติ   ฯ    
อถโข    มหาปชาปติ   โคตมี   น   ภควา   อนุชานาติ   มาตุคามสฺส    
#๑ ม. มหาปชาปตี ฯ เอวมุปริป ฯ      
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ตถาคตปฺปเวทิเต   ธมฺมวินเย   อคารสมฺา   อนคาริย  ปพฺพชชฺนติฺ  ทุกฺขี            
ทุมฺมนา   อสฺสุมุขี   รุทมานา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา           
ปกฺกามิ ฯ    
     อถโข   ภควา  กปลวตฺถุสฺมึ  ยถาภิรนฺต  วิหริตฺวา  เยน  เวสาลี    
เตน   จาริก   ปกฺกามิ   อนปุุพฺเพน   จาริก  จรมาโน  เยน  เวสาลี    
ตทวสริ  ตตฺร  สรุท  ภควา  เวสาลิย วิหรติ มหาวเน กูฏาคารสาลาย ฯ    
อถโข    มหาปชาปติ    โคตมี    เกเส    เฉทาเปตฺวา   กาสายานิ    
วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา  สมฺพหุลาหิ  สากิยาหิ  ๑ สทธฺึ เยน เวสาลี เตน    
ปกฺกามิ  อนปุุพฺเพน  เยน  เวสาลี  มหาวน  กูฏาคารสาลา  เตนุปสงฺกมิ     
อถโข     มหาปชาปติ     โคตมี    สูเนหิ    ปาเทหิ    รโชกิณฺเณน     
คตฺเตน  ทุกฺขี  ทุมฺมนา  อสฺสุมุขี  รุทมานา  พหิทฺวารโกฏเก  อฏาสิ ฯ          
อทฺทสา   โข  อายสฺมา  อานนฺโท  มหาปชาปตึ  โคตมึ  สูเนหิ  ปาเทหิ    
รโชกิณฺเณน   คตฺเตน  ทุกขึฺ  ทุมฺมน  อสฺสุมุขึ  รุทมาน  พหิทฺวารโกฏเก        
 ิต     ทิสฺวาน     มหาปชาปตึ     โคตมึ    เอตทโวจ    กึ    นุ    
ตฺว   โคตมิ   สูเนหิ   ปาเทหิ   รโชกิณฺเณน   คตฺเตน  ทุกฺขี  ทุมฺมนา            
อสฺสุมุขี   รุทมานา  พหิทฺวารโกฏเก   ิตาติ  ฯ  ตถา  หิ  ปน  ภนฺเต    
อานนฺท  น  ภควา  อนุชานาติ  มาตุคามสฺส  ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย     
อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชฺชนฺติ   ฯ   เตนหิ   โคตมิ  อิเธว  ตาว    
โหหิ    ยาวาห    ภควนฺต   ยาจามิ   มาตุคามสฺส   ตถาคตปฺปเวทิเต     
ธมฺมวินเย อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชนฺติ ฯ    
#๑ ม. สากิยานีหิ ฯ      
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     อถโข  อายสฺมา  อานนฺโท  เยน  ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา     
ภควนฺต     อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต    นสิีทิ    เอกมนฺต    นิสินฺโน            
โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต  เอตทโวจ  เอสา  ภนฺเต มหาปชาปติ    
โคตมี   สูเนหิ   ปาเทหิ  รโชกิณฺเณน  คตฺเตน  ทุกฺขี  ทุมฺมนา  อสฺสุมุขี          
รุทมานา   พหิทฺวารโกฏเก    ิตา  น  ภควา  อนุชานาติ  มาตุคามสฺส     
ตถาคตปฺปเวทิเต   ธมฺมวินเย   อคารสมฺา   อนคาริย  ปพฺพชชฺนติฺ  สาธุ    
ภนฺเต   ลเภยยฺ   มาตุคาโม   ตถาคตปฺปเวทิเต  ธมฺมวินเย  อคารสฺมา    
อนคาริย   ปพฺพชฺชนฺติ   ฯ   อล  อานนฺท  มา  เต  รุจฺจิ  มาตุคามสฺส             
ตถาคตปฺปเวทิเต  ธมฺมวินเย  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชฺชาติ ฯ ทุติยมฺป            
โข ฯเปฯ    
     ตติยมฺป   โข   อายสฺมา   อานนฺโท   ภควนฺต  เอตทโวจ  สาธุ    
ภนฺเต   ลเภยยฺ   มาตุคาโม   ตถาคตปฺปเวทิเต  ธมฺมวินเย  อคารสฺมา    
อนคาริย   ปพฺพชฺชนฺติ   ฯ   อล  อานนฺท  มา  เต  รุจฺจิ  มาตุคามสฺส             
ตถาคตปฺปเวทิเต  ธมฺมวินเย  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชฺชาติ  ฯ อถโข    
อายสฺมโต   อานนฺทสฺส   เอตทโหสิ  น  ภควา  อนุชานาติ  มาตุคามสฺส    
ตถาคตปฺปเวทิเต   ธมฺมวินเย   อคารสมฺา  อนคาริย  ปพฺพชชฺ  ยนฺนูนาห             
อ ฺเนป   ปริยาเยน  ภควนฺต  ยาเจยฺย  มาตุคามสฺส  ตถาคตปฺปเวทิเต     
ธมฺมวินเย  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชฺชนฺติ  อถโข  อายสฺมา  อานนฺโท     
ภควนฺต  เอตทโวจ  ภพฺโพ  นุ  โข  ภนฺเต  มาตุคาโม ตถาคตปฺปเวทิเต    
ธมฺมวินเย     อคารสฺมา     อนคาริย     ปพฺพชิตฺวา    โสตาปตฺติผล      
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วา  สกทาคามิผล  วา  อนาคามิผล  วา  อรหตฺตผล  วา สจฺฉิกาตุนฺติ ฯ     
ภพฺโพ   อานนฺท   มาตุคาโม   ตถาคตปฺปเวทิเต  ธมฺมวินเย  อคารสฺมา    
อนคาริย   ปพฺพชิตฺวา   โสตาปตฺติผลมฺป  สกทาคามิผลมฺป  อนาคามิผลมฺป           
อรหตฺตผลมฺป สจฺฉิกาตุนฺติ ฯ สเจ ภนฺเต ภพฺโพ มาตุคาโม ตถาคตปฺปเวทิเต             
ธมฺมวินเย     อคารสฺมา    อนคาริย    ปพฺพชิตฺวา    โสตาปตฺติผลมฺป    
ฯเปฯ    อรหตฺตผลมฺป    สจฺฉิกาตุ    พหุการา   ภนฺเต   มหาปชาปติ     
โคตมี  ภควโต  มาตุจฺฉา  อาปาทิกา  โปสิกา  ขีรสฺส  ทายิกา  ภควนฺต    
ชเนตฺติยา  กาลกตาย  ถ ฺ  ปาเยสิ  สาธุ  ภนฺเต  ลเภยฺย  มาตุคาโม     
ตถาคตปฺปเวทิเต  ธมฺมวินเย  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชฺชนฺติ  ฯ  สเจ     
อานนฺท   มหาปชาปติ   โคตมี   อฏ  ครุธมฺเม  ปฏิคฺคณฺหาติ  สาวสฺสา     
โหตุ   อุปสมฺปทา   ฯ   วสฺสสตูปสมฺปนฺนาย   ภิกฺขุนิยา  ตทหุปสมฺปนฺนสฺส           
ภิกฺขุโน    อภิวาทน    ปจฺจุฏาน    อ ฺชลิกมฺม   สามีจิกมฺม   กตฺตพฺพ      
อยมฺป   ธมโฺม   สกฺกตฺวา   ครุกตฺวา   มาเนตฺวา   ปเูชตฺวา  ยาวชีว    
อนติกฺกมนีโย   ฯ   น  ภิกขฺุนิยา  อภิกฺขุเก  อาวาเส  วสฺส  อุปคนฺตพฺพ          
อยมฺป   ธมโฺม   สกฺกตฺวา   ครุกตฺวา   มาเนตฺวา   ปเูชตฺวา  ยาวชีว    
อนติกฺกมนีโย   ฯ   อนฺวฑฺฒมาส   ภิกฺขุนิยา   ภิกขฺุสงฺฆโต  เทฺว  ธมฺมา          
ปจฺจาสึสิตพฺพา    อุโปสถปุจฺฉก ฺจ   โอวาทูปสงฺกมน ฺจ   อยมฺป   ธมฺโม            
สกฺกตฺวา  ครุกตฺวา  มาเนตฺวา  ปูเชตฺวา  ยาวชีว  อนติกฺกมนีโย ฯ วสฺส            
วุตฺถาย  ภิกฺขุนิยา  อุภโตสงฺเฆ  ตีหิ  าเนหิ  ปวาเรตพฺพ  ทิฏเน  วา           
สุเตน  วา  ปริสงฺกาย  วา  อยมฺป  ธมโฺม สกฺกตฺวา ครุกตฺวา มาเนตฺวา      
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ปูเชตฺวา   ยาวชีว   อนติกฺกมนีโย  ฯ  ครุธมฺม  อชฌฺาปนฺนาย  ภิกฺขุนิยา          
อุภโตสงฺเฆ   ปกฺขมานตฺต   จริตพฺพ  อยมฺป  ธมโฺม  สกฺกตฺวา  ครุกตฺวา           
มาเนตฺวา   ปเูชตฺวา   ยาวชีว   อนติกฺกมนีโย  ฯ  เทฺว  วสฺสานิ  ฉสุ    
ธมฺเมสุ  สิกฺขิตสิกฺขาย  สิกฺขมานาย  อุภโตสงฺเฆ  อุปสมฺปทา ปริเยสิตพฺพา          
อยมฺป   ธมโฺม   สกฺกตฺวา   ครุกตฺวา   มาเนตฺวา   ปเูชตฺวา  ยาวชีว    
อนติกฺกมนีโย   ฯ  น  ภิกขฺุนิยา  เกนจิ  ปริยาเยน  ภิกฺขุ  อกฺโกสิตพฺโพ           
ปริภาสิตพฺโพ   อยมฺป  ธมฺโม  สกฺกตฺวา  ครุกตฺวา  มาเนตฺวา  ปูเชตฺวา             
ยาวชีว  อนติกฺกมนีโย  ฯ  อชฺชตคฺเค  โอวโฏ  ภิกฺขุนีน  ภิกฺขูสุ วจนปโถ          
อโนวโฏ  ภิกฺขูน  ภิกฺขุนีสุ  วจนปโถ  อยมฺป  ธมโฺม  สกฺกตฺวา  ครุกตฺวา          
มาเนตฺวา  ปูเชตฺวา  ยาวชีว  อนติกฺกมนีโย  ฯ สเจ อานนฺท มหาปชาปติ    
โคตมี    อิเม    อฏ    ครธุมฺเม    ปฏิคฺคณฺหาติ   สาวสฺสา   โหตุ     
อุปสมฺปทาติ ฯ    
     อถโข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควโต  สนฺติเก  อิเม อฏ ครุธมฺเม    
อุคฺคเหตฺวา   เยน   มหาปชาปติ   โคตมี   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา    
มหาปชาปตึ  โคตมึ  เอตทโวจ  สเจ  โข  ตฺว  โคตมิ  อฏ  ครุธมฺเม    
ปฏิคฺคเณฺหยฺยาสิ   สาว   เต   ภวิสฺสติ   อุปสมฺปทา  วสฺสสตูปสมฺปนฺนาย            
ภิกฺขุนิยา     ตทหุปสมฺปนฺนสฺส     ภิกฺขุโน     อภิวาทน     ปจฺจุฏาน         
อ ฺชลิกมฺม   สามีจิกมฺม   กตฺตพฺพ   อยมฺป   ธมฺโม  สกฺกตฺวา  ครุกตฺวา        
มาเนตฺวา  ปูเชตฺวา  ยาวชีว  อนติกฺกมนีโย  ฯเปฯ  อชฺชตคฺเค  โอวโฏ    
ภิกฺขุนีน   ภิกฺขูสุ  วจนปโถ  อโนวโฏ  ภิกฺขูน  ภิกขฺุนีสุ  วจนปโถ  อยมฺป       
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ธมฺโม  สกฺกตฺวา  ครุกตฺวา  มาเนตฺวา  ปูเชตฺวา ยาวชีว อนติกฺกมนีโย ฯ             
สเจ  โข  ตฺว  โคตมิ  อิเม  อฏ  ครุธมฺเม  ปฏิคฺคเณฺหยฺยาสิ สาว เต    
ภวิสฺสติ  อุปสมฺปทาติ  ฯ  เสยฺยถาป  ภนฺเต  อานนฺท  อิตฺถ ี วา  ปรุิโส           
วา  ทหโร  ยวุา  มณฺฑนกชาติโก สีสนหฺาโต ๑ อุปฺปลมาล วา วสฺสิกมาล     
วา    อธิมุตฺตกมาล   วา   ลภิตฺวา   อุโภหิ   หตฺเถหิ   ปฏิคฺคเหตฺวา             
อุตฺตมงฺเค  สิรสฺมึ  ปติฏาเปยฺย  เอวเมว  โข  อห  ภนฺเต  [อานนฺท]    
อิเม อฏ ครุธมฺเม ปฏิคฺคณฺหามิ ยาวชีว อนติกฺกมนีเยติ ฯ     
     อถโข  อายสฺมา  อานนฺโท  เยน  ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา     
ภควนฺต     อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต    นสิีทิ    เอกมนฺต    นิสินฺโน            
โข   อายสฺมา   อานนฺโท   ภควนฺต   เอตทโวจ   ปฏคฺิคหิตา   ภนฺเต    
มหาปชาปติยา  โคตมิยา  อฏ  ครุธมมฺา  ยาวชีว  อนติกฺกมนียาติ ๒ ฯ     
สเจ   อานนฺท   นาลภิสฺส   มาตุคาโม   ตถาคตปฺปเวทิเต   ธมฺมวินเย    
อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชฺช  จิรฏ ิติก  อานนฺท  พฺรหฺมจรยิ  อภวิสฺส        
วสฺสสหสฺสเมว   สทฺธมโฺม  ติฏเยฺย  ยโต  จ  โข  อานนฺท  มาตุคาโม     
ตถาคตปฺปเวทิเต   ธมฺมวินเย   อคารสมฺา   อนคาริย  ปพฺพชโิต  นทานิ    
อานนฺท  พฺรหฺมจริย  จิรฏ ิติก  ภวิสฺสติ  ป ฺเจวทานิ  อานนฺท  วสฺสสตานิ        
สทฺธมฺโม  สฺสติ  เสยฺยถาป  อานนฺท  ยานิ กานิจิ กุลานิ พหุอิตฺถิกานิ ๓          
อปฺปปุริสกานิ    ตานิ   สปฺุปธสิยานิ   โหนฺติ   โจเรหิ   กุมฺภตฺเถนเกหิ         
เอวเมว    โข    อานนฺท    ยสฺมึ    ธมฺมวินเย   ลภติ   มาตุคาโม     
อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชฺช   น   ต   พฺรหฺมจรยิ  จรฏิ ิติก  โหติ         
#๑ สีสนฺหาโตติป ฯ  ๒ อ ฺตฺถ อิเม เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ อุปสมฺปนฺนา ภควโต          
#มาตุจฺฉาติ ทิสฺสติ ฯ   ๓ ม. พหุตฺถิกานิ ฯ      
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เสยฺยถาป  อานนฺท  สมฺปนฺเน  สาลิกฺเขตฺเต  เสตฏ ิกา  นาม  โรคชาติ     
นิปตติ  เอว  ต  สาลิกฺเขตฺต  น  จิรฏ ิติก  โหติ  เอวเมว โข อานนฺท           
ยสฺมึ   ธมฺมวินเย   ลภติ  มาตุคาโม  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชฺช  น    
ต    พฺรหฺมจริย    จิรฏ ิติก   โหติ   เสยฺยถาป   อานนฺท   สมฺปนฺเน          
อุจฺฉุกฺเขตฺเต  ม ฺเชฏ ิกา  ๑  นาม โรคชาติ นิปตติ เอว ต อุจฺฉุกฺเขตฺต       
น   จิรฏ ิติก   โหติ   เอวเมว  โข  อานนฺท  ยสฺม ึ ธมฺมวินเย  ลภติ    
มาตุคาโม   อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชฺช  น  ต  พฺรหฺมจริย  จิรฏ ิติก         
โหติ    เสยฺยถาป   อานนฺท   ปุริโส   มหโต   ตฬากสฺส   ปฏิกจฺเจว     
ปาฬึ   พนฺเธยฺย   ยาวเทว   อุทกสฺส   อนติกฺกมนาย   เอวเมว   โข     
อานนฺท   มยา  ปฏิกจฺเจว  ภิกฺขุนีน  อฏ  ครุธมฺมา  ป ฺตฺตา  ยาวชีว           
อนติกฺกมนียาติ ฯ     
     [๑๔๒]   ๕๒   เอก   สมย  ภควา  เวสาลิย  วิหรติ  มหาวเน    
กูฏาคารสาลาย  ฯ  อถโข  อายสฺมา  อานนฺโท  เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ     
อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ   เอกมนฺต           
นิสินฺโน   โข   อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต  เอตทโวจ  กตีหิ  น ุ โข    
ภนฺเต   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  ภิกฺขุโนวาทโก  สมฺมนฺนติพฺโพติ  ฯ           
อฏหิ   โข   อานนฺท   ธมเฺมหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   ภิกฺขุโนวาทโก    
สมฺมนฺนิตพฺโพ    กตเมหิ    อฏหิ    อิธานนฺท   ภิกขฺุ   สลีวา   โหติ            
ฯเปฯ   สมาทาย  สิกฺขติ  สิกฺขาปเทสุ  พหุสฺสุโต  โหติ  ฯเปฯ  ทฏิ ิยา             
สุปฺปฏิวิทฺธา   อุภยานิ  โข  ปนสฺส  ปาติโมกฺขานิ  วิตฺถาเรน  สฺวาคตานิ           
#๑ ม. ม ฺชิฏ ิกา ฯ     
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โหนฺติ  สุวิภตฺตานิ  สุปฺปวตฺติตานิ  ๑  สุวินิจฺฉิตานิ  สุตฺตโส อนุพฺย ฺชนโส    
กลฺยาณวาโจ   โหติ   กลฺยาณวากฺกรโณ   โปริยา  วาจาย  สมนฺนาคโต    
วิสฺสฏาย  อเนลคฬาย  อตฺถสฺส  วิ ฺาปนิยา  ปฏพิโล โหติ ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส          
ธมฺมิยา    กถาย    สนฺทสฺเสตุ   สมาทเปตุ   สมุตฺเตเชตุ   สมฺปหเสตุ    
เยภุยฺเยน   ภิกฺขุนีน   ปโย   โหติ   มนาโป  น  โข  ปเนต  ภควนฺต    
อุทฺทิสฺส   ปพฺพชิตาย   กาสายวตฺถนิวสนาย  ครุธมมฺมชฺฌาปนฺนปุพฺโพ  โหติ           
วีสติวสฺโส   วา  โหติ  อติเรกวีสติวสฺโส  วา  ฯ  อิเมหิ  โข  อานนฺท     
อฏหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ภิกขฺุโนวาทโก สมฺมนฺนิตพฺโพติ ฯ    
     [๑๔๓]   ๕๓   เอก   สมย  ภควา  เวสาลิย  วิหรติ  มหาวเน    
กูฏาคารสาลาย  ฯ  อถโข  มหาปชาปติ  โคตมี  เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ     
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   อฏาสิ   เอกมนฺต            
 ิตา  โข  [๒]  มหาปชาปติ  โคตมี ภควนฺต เอตทโวจ สาธุ เม ภนฺเต     
ภควา   สงฺขิตฺเตน  ธมฺม  เทเสตุ  ยมห  ภควโต  ธมมฺ  สุตฺวา  เอกา     
วูปกฏา  อปฺปมตฺตา  อาตาปนี  ปหิตตฺตา  วิหเรยฺยนฺติ  ฯ  เย  โข ตฺว            
โคตมิ   ธมฺเม   ชาเนยฺยาสิ   อิเม   ธมมฺา  สราคาย  สวตฺตนฺติ  โน    
วิราคาย  สโยคาย  สวตฺตนฺติ  โน  วิสโยคาย  อาจยาย  สวตฺตนฺติ  โน    
อปจยาย    มหิจฺฉตาย    สวตฺตนฺติ    โน   อปฺปจฺฉตาย   อสนฺตุฏ ิยา             
สวตฺตนฺติ  โน  สนฺตุฏ ิยา  สงฺคณิกาย  สวตฺตนฺติ โน ปวิเวกาย โกสชชฺาย          
สวตฺตนฺติ  โน  วิริยารมฺภาย ทุพฺภรตาย สวตฺตนฺติ โน สุภรตายาติ เอกเสน          
โคตมิ ธาเรยฺยาสิ เนโส ธมฺโม เนโส วินโย เนต สตฺถุสาสนนฺติ ฯ    
#๑ ม. สุปฺปวตฺตีนิ ฯ  ๒ ม. สา ฯ     
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     เย   จ   โข   ตฺว   โคตมิ  ธมฺเม  ชาเนยฺยาสิ  อิเม  ธมฺมา    
วิราคาย  สวตฺตนฺติ  โน  สราคาย  วิสโยคาย  สวตฺตนฺติ  โน  สโยคาย    
อปจยาย    สวตฺตนฺติ   โน   อาจยาย   อปฺปจฺฉตาย   สวตฺตนฺติ   โน     
มหิจฺฉตาย    สนฺตุฏ ิยา    สวตฺตนฺติ    โน   อสนฺตุฏ ิยา   ปวิเวกาย           
สวตฺตนฺติ   โน   สงฺคณิกาย   วิริยารมฺภาย   สวตฺตนฺติ  โน  โกสชฺชาย            
สุภรตาย   สวตฺตนฺติ   โน  ทุพฺภรตายาติ  เอกเสน  โคตมิ  ธาเรยฺยาสิ    
เอโส ธมฺโม เอโส วินโย เอต สตฺถุสาสนนฺติ ฯ     
     [๑๔๔]  ๕๔  เอก  สมย  ภควา  โกฬิเยสุ วิหรติ กกฺกรปตฺต นาม     
โกฬิยาน  นคิโม  ฯ  อถโข  ทีฆชาณุ โกฬิยปุตฺโต เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ     
อุปสงฺกมตฺวา    ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ   เอกมนฺต            
นิสินฺโน   โข   ทีฆชาณุ   โกฬิยปุตฺโต  ภควนฺต  เอตทโวจ  มย  ภนฺเต    
คิหี  กามโภคี  ๑  ปุตฺตสมฺพาธสยน  อชฺฌาวสาม  กาสิกจนฺทน ปจฺจนุโภม             
มาลาคนฺธวิเลปน   ธารยาม   ชาตรูปรชต  สาทิยาม  เตส  โน  ภนฺเต    
ภควา   อมฺหาก   ตถา   ธมฺม   เทเสตุ   เย  อมฺหาก  อสฺสุ  ธมฺมา    
ทิฏธมฺมหิตาย ทิฏธมฺมสุขาย สมฺปรายหิตาย สมฺปรายสุขายาติ ฯ     
     จตฺตาโรเม    พฺยคฺฆปชฺช    ธมฺมา   กุลปุตฺตสฺส   ทฏิธมฺมหิตาย             
สวตฺตนฺติ    ทิฏธมฺมสุขาย    ฯ    กตเม   จตฺตาโร   อุฏานสมฺปทา    
อารกฺขสมฺปทา กลฺยาณมิตฺตตา สมชีวิตา ฯ    
#๑ ม. กามโภคิโน ฯ     
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     กตมา    จ    พฺยคฺฆปชชฺ    อุฏานสมฺปทา    อิธ   พฺยคฺฆปชฺช    
กุลปุตฺโต  เยน  กมฺมฏุาเนน  ๑  ชีวิก กปฺเปติ ยทิ กสิยา ยทิ วณิชฺชาย          
ยทิ   โครกฺเขน  ยท ิ อิสฺสตฺเถน  ยทิ  ราชโปริเสน  ยทิ  สิปฺป ฺตเรน    
ตตฺถ    ทกโฺข   โหติ   อนลโส   ตตฺรปุายาย   วีมสาย   สมนฺนาคโต    
อล กาตุ อล สวิธาตุ อย วุจฺจติ พฺยคฺฆปชฺช อุฏานสมฺปทา ฯ     
     กตมา    จ    พฺยคฺฆปชชฺ    อารกฺขสมฺปทา    อิธ   พฺยคฺฆปชฺช     
กุลปุตฺตสฺส    โภคา    โหนฺติ    อุฏานวิริยาธิคตา    พาหาพลปริจิตา             
เสทาวกฺขิตฺตา  ธมฺมิกา  ธมฺมลทฺธา  เต  อารกฺเขน  คุตฺติยา  สมฺปาเทติ             
กินฺติ  เม  อิเม  โภเค  เนว ราชาโน หเรยฺยุ น โจรา หเรยฺยุ น อคฺคิ    
ฑเหยฺย   น   อุทก   วเหยฺย   น  อปฺปยา  ทายาทา  หเรยฺยุนฺติ  อย     
วุจฺจติ พฺยคฺฆปชฺช อารกฺขสมฺปทา ฯ    
     กตมา    จ    พฺยคฺฆปชชฺ    กลฺยาณมิตฺตตา    อิธ   พฺยคฺฆปชฺช    
กุลปุตฺโต   ยสฺมึ   คาเม   วา   นิคเม  วา  ปฏิวสติ  ตตฺร  เย  เต     
โหนฺติ   คหปติ   วา  คหปติปุตฺตา  วา  ทหรา  วา  วุฑฺฒสีลิโน  วุฑฺฒา    
วา  วุฑฺฒสีลิโน  สทฺธาสมฺปนฺนา  สีลสมฺปนฺนา  จาคสมฺปนฺนา ป ฺาสมฺปนฺนา           
เตหิ      สทฺธ ึ    สนฺติฏติ     สลลฺปติ     สากจฺฉ     สมาปชฺชติ             
ยถารูปาน  สทฺธาสมฺปนฺนาน  สทฺธาสมฺปท อนุสิกขฺติ ยถารูปาน สีลสมฺปนนฺาน       
สีลสมฺปท     อนุสิกฺขติ     ยถารูปาน     จาคสมฺปนฺนาน    จาคสมฺปท            
อนุสิกฺขติ     ยถารูปาน    ป ฺาสมฺปนฺนาน    ป ฺาสมฺปท    อนุสิกฺขติ         
อย วุจฺจติ พฺยคฺฆปชฺช กลยฺาณมิตฺตตา ฯ     
#๑ ม. อมฺมฏาเนน ฯ เอวมุปริป ฯ      
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     กตมา   จ   พฺยคฺฆปชฺช   สมชีวิตา   อิธ   พฺยคฺฆปชฺช  กลุปุตฺโต    
อาย ฺจ   โภคาน   วิทิตฺวา  วย ฺจ  โภคาน  วิทิตฺวา  สมชีวิก  กปฺเปติ           
นาจฺโจคาฬฺห   นาติหีน   เอว  เม  อาโย  วย  ปริยาทาย  สฺสติ  น     
จ   เม   วโย   อาย   ปริยาทาย   สฺสตีติ   เสยฺยถาป  พฺยคฺฆปชฺช    
ตุลาธาโร   วา   ตุลาธารนฺเตวาสี   วา   ตุล   ปคฺคเหตฺวา  ชานาติ     
เอตฺตเกน  วา  โอนต  เอตฺตเกน  วา อุนฺนตนฺติ เอวเมว โข พฺยคฺฆปชฺช    
กุลปุตฺโต    อาย ฺจ    โภคาน   วิทิตฺวา   วย ฺจ   โภคาน   วิทิตฺวา             
สมชีวิก   กปเฺปติ   นาจฺโจคาฬฺห   นาติหีน   เอว   เม   อาโย  วย             
ปริยาทาย  สฺสติ  น  จ  เม  วโย  อาย  ปริยาทาย  สฺสตีติ  สจาย     
พฺยคฺฆปชฺช   กุลปุตฺโต   อปฺปาโย  สมาโน  อุฬาร  ชีวิก  กปฺเปติ  ตสฺส           
ภวนฺติ   วตฺตาโร   อุทุมฺพรขาทีวาย   ๑   กุลปุตฺโต   โภเค  ขาทตีติ             
สเจ  ปนาย  พฺยคฺฆปชฺช  กุลปุตฺโต  มหาโย  สมาโน  กสริ ชีวิก กปฺเปติ            
ตสฺส   ภวนฺติ   วตฺตาโร   อทฺธมารก ฺจาย   ๒   กุลปุตฺโต  มริสสฺตีติ            
ยโต   จ   โขย   พฺยคฺฆปชฺช   กลุปุตฺโต   อาย ฺจ   โภคาน  วิทิตฺวา    
วย ฺจ   โภคาน   วิทิตฺวา   สมชีวิก   กปฺเปติ   นาจฺโจคาฬฺห  นาติหีน          
เอว   เม   อาโย   วย  ปริยาทาย  สฺสติ  น  จ  เม  วโย  อาย    
ปริยาทาย สฺสตีติ อย วุจฺจติ พฺยคฺฆปชฺช สมชีวิตา ฯ      
     เอว   สมปฺุปนฺนาน   พฺยคฺฆปชฺช   โภคาน   จตฺตาริ  อปายมุขานิ             
โหนฺติ   อิตฺถธีุตฺโต   สรุาธุตฺโต   อกฺขธุตฺโต   ปาปมิตฺโต   ปาปสหาโย           
ปาปสมฺปวงฺโก    เสยฺยถาป   พฺยคฺฆปชฺช   มหโต   ตฬากสฺส   จตฺตาริ    
#๑ ม. อุทุมฺพรขาทิก ฺจายนฺตป ปาโ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ ส.ี ย.ุ อชทฺธุมาริก       
#วาย ฯ ม. อเชฏมรณวาย ฯ       
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เจว   อายมุขานิ   จตฺตาริ  จ  อปายมุขานิ  ตสฺส  ปุรโิส  ยานิ  เจว    
อายมุขานิ  ตานิ  ปทเหยฺย  ยานิ  จ อปายมุขานิ ตานิ วิวเรยฺย เทโว จ     
น   สมฺมา   ธาร   อนุปฺปเวจฺเฉยฺย  เอว ฺหิ  ตสฺส  พฺยคฺฆปชฺช  มหโต    
ตฬากสฺส    ปริหานิเยว    ปาฏิกงฺขา    โน   วุฑฺฒิ   เอวเมว   โข    
พฺยคฺฆปชฺช   เอว   สมุปฺปนฺนาน   โภคาน  จตฺตาริ  อปายมุขานิ  โหนฺติ           
อิตฺถีธุตฺโต สุราธุตฺโต อกฺขธุตฺโต ปาปมิตฺโต ปาปสหาโย ปาปสมฺปวงฺโก ฯ             
     เอว  สมุปปฺนฺนาน  พฺยคฺฆปชฺช  โภคาน  จตฺตาริ  อายมุขานิ โหนฺติ           
นอิตฺถีธุตฺโต   นสุราธุตฺโต   นอกฺขธุตฺโต   กลฺยาณมิตฺโต   กลฺยาณสหาโย           
กลฺยาณสมฺปวงฺโก   เสยฺยถาป   พฺยคฺฆปชฺช   มหโต   ตฬากสฺส  จตฺตาริ     
เจว   อายมุขานิ   จตฺตาริ  จ  อปายมุขานิ  ตสฺส  ปุรโิส  ยานิ  เจว    
อายมุขานิ  ตานิ  วิวเรยฺย  ยานิ  จ  อปายมุขานิ  ตานิ ปทเหยฺย เทโว     
จ   สมฺมา   ธาร   อนุปฺปเวจฺเฉยฺย  เอว ฺหิ  ตสฺส  พฺยคฺฆปชฺช  มหโต    
ตฬากสฺส    วุฑฺฒิเยว    ปาฏิกงฺขา    โน   ปริหานิ   เอวเมว   โข    
พฺยคฺฆปชฺช   เอว   สมุปฺปนฺนาน   โภคาน   จตฺตาริ  อายมุขานิ  โหนฺติ           
นอิตฺถีธุตฺโต   นสุราธุตฺโต   นอกฺขธุตฺโต   กลฺยาณมิตฺโต   กลฺยาณสหาโย           
กลฺยาณสมฺปวงฺโก  ฯ  อิเม  โข  พฺยคฺฆปชฺช  จตฺตาโร  ธมฺมา กลุปุตฺตสฺส             
ทิฏธมฺมหิตาย สวตฺตนฺติ ทิฏธมฺมสขุาย ฯ     
     จตฺตาโรเม    พฺยคฺฆปชฺช    ธมฺมา   กุลปุตฺตสฺส   สมฺปรายหติาย     
สวตฺตนฺติ    สมฺปรายสุขาย    ฯ    กตเม    จตฺตาโร   สทฺธาสมฺปทา      
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สีลสมฺปทา จาคสมฺปทา ป ฺาสมฺปทา ฯ    
     กตมา   จ   พฺยคฺฆปชฺช  สทฺธาสมฺปทา  อิธ  พฺยคฺฆปชฺช  กลุปตฺุโต    
สทฺโธ   โหติ   สทฺทหติ   ตถาคตสฺส   โพธึ  อิติป  โส  ภควา  ฯเปฯ     
สตฺถา    เทวมนุสฺสาน    พุทฺโธ   ภควาติ   อย   วุจฺจติ   พฺยคฺฆปชฺช            
สทฺธาสมฺปทา ฯ    
     กตมา   จ   พฺยคฺฆปชฺช   สีลสมฺปทา   อิธ  พฺยคฺฆปชฺช  กลุปุตฺโต    
ปาณาติปาตา    ปฏิวิรโต    โหติ   ฯเปฯ   สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา     
ปฏิวิรโต โหติ อย วุจฺจติ พฺยคฺฆปชฺช สีลสมฺปทา ฯ         
     กตมา   จ   พฺยคฺฆปชฺช   จาคสมฺปทา  อิธ  พฺยคฺฆปชฺช  กลุปุตฺโต     
วิคตมลมจฺเฉเรน   เจตสา   อคาร   อชฌฺาวสติ   มุตฺตจาโค  ปยตปาณิ    
โวสฺสคฺครโต   ยาจโยโค   ทานสวิภาครโต   อย   วุจฺจติ   พฺยคฺฆปชฺช     
จาคสมฺปทา ฯ    
     กตมา    จ    พฺยคฺฆปชชฺ    ป ฺาสมฺปทา    อิธ    พฺยคฺฆปชฺช     
กุลปุตฺโต    ป ฺวา    โหติ   อุทยตฺถคามินิยา   ป ฺาย   สมนฺนาคโต     
อริยาย   นิพฺเพธิกาย   สมมฺาทุกฺขกฺขยคามินิยา   อย  วุจฺจติ  พฺยคฺฆปชฺช         
ป ฺาสมฺปทา    ฯ    อิเม    โข    พฺยคฺฆปชฺช    จตฺตาโร   ธมมฺา    
กุลปุตฺตสฺส สมฺปรายหิตาย สวตฺตนฺติ สมฺปรายสุขายาติ ฯ    
         อุฏาตา กมฺมเธยฺเยสุ     อปฺปมตฺโต วิธานวา     
         สม กปฺเปติ ชีวิต ๑      สมฺภต อนุรกฺขติ     
         สทฺโธ สีเลน สมฺปนโฺน     วท ฺ ู วีตมจฺฉโร       
#๑ ม. ชีวิก ฯ      
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         นิจฺจ มคฺค วิโสเธติ       โสตฺถาน สมฺปรายิก     
         อิจฺเจเต อฏ ธมฺมา จ    สทฺธสฺส ฆรเมสิโน       
         อกฺขาตา สจฺจนาเมน      อุภยตฺถ สุขาวหา          
         ทิฏธมฺมหิตตฺถาย         สมฺปรายสุขาย จ        
         เอวเมต คหฏาน        จาโค ปุ ฺ ปวฑฺฒตีติ ฯ     
     [๑๔๕]  ๕๕  อถโข  อุชฺชโย  พฺราหฺมโณ  เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ     
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควตา   สทฺธึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย            
วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข อุชฺชโย พฺราหฺมโณ         
ภควนฺต   เอตทโวจ   มย   โภ   โคตม  ปวาส  คนฺตุกามา  เตสนฺโน     
ภว  โคตโม  อมฺหาก  ตถา  ธมฺม  เทเสตุ  เย  อมฺหาก  อสฺส ุ ธมมฺา     
ทิฏธมฺมหิตาย ทิฏธมฺมสุขาย สมฺปรายหิตาย สมฺปรายสุขายาติ ฯ     
     จตฺตาโรเม    พฺราหฺมณ    ธมฺมา    กุลปุตฺตสฺส   ทิฏธมฺมหิตาย    
สวตฺตนฺติ    ทิฏธมฺมสุขาย    ฯ    กตเม   จตฺตาโร   อุฏานสมฺปทา    
อารกฺขสมฺปทา กลฺยาณมิตฺตตา สมชีวิตา ฯ    
     กตมา   จ   พฺราหฺมณ   อุฏานสมฺปทา  อิธ  พฺราหฺมณ  กุลปุตฺโต     
เยน   กมฺมฏุาเนน   ชีวิก   กปฺเปติ  ยทิ  กสิยา  ยท ิ วณิชชฺาย  ยทิ            
โครกฺเขน  ยทิ  อิสฺสตฺเถน  ยท ิ ราชโปริเสน  ยท ิ สิปฺป ฺตเรน  ตตฺถ    
ทกฺโข  โหติ  อนลโส  ตตฺรุปายาย  วีมสาย  สมนฺนาคโต  อล  กาตุ อล    
สวิธาตุ อย วุจฺจติ พฺราหฺมณ อุฏานสมฺปทา ฯ            
     กตมา     จ    พฺราหฺมณ    อารกฺขสมฺปทา    อิธ    พฺราหฺมณ      
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กุลปุตฺตสฺส    โภคา    โหนฺติ    อุฏานวิริยาธิคตา    พาหาพลปริจิตา             
เสทาวกฺขิตฺตา  ธมฺมิกา  ธมฺมลทฺธา  เต  อารกฺเขน  คุตฺติยา  สมฺปาเทติ             
กินฺติ   เม  อิเม  โภเค  เนว  ราชาโน  หเรยฺยุ  น  โจรา  หเรยฺยุ    
น  อคฺคิ  ฑเหยฺย  น  อุทก  วเหยฺย  น  อปฺปยา  ทายาทา  หเรยฺยุนฺติ    
อย วุจฺจติ พฺราหฺมณ อารกฺขสมฺปทา ฯ    
     กตมา   จ   พฺราหฺมณ   กลฺยาณมิตฺตตา  อิธ  พฺราหฺมณ  กุลปุตฺโต     
ยสฺมึ  คาเม  วา  นิคเม  วา  ปฏิวสติ  ตตฺร  เย  เต  โหนฺติ  คหปติ     
วา   คหปติปุตฺตา  วา  ทหรา  วา  วุฑฺฒสีลิโน  วุฑฺฒา  วา  วุฑฺฒสีลิโน             
สทฺธาสมฺปนฺนา    สีลสมปฺนฺนา    จาคสมฺปนฺนา    ป ฺาสมฺปนฺนา   เตหิ    
สทฺธึ  สนฺติฏติ  สลฺลปติ  สากจฺฉ  สมาปชฺชติ  ยถารูปาน สทฺธาสมฺปนฺนาน        
สทฺธาสมฺปท     อนุสิกฺขติ     ยถารูปาน     สีลสมฺปนฺนาน    สีลสมฺปท          
อนุสิกฺขติ     ยถารูปาน     จาคสมฺปนฺนาน     จาคสมฺปท    อนุสกิฺขติ           
ยถารูปาน    ป ฺาสมฺปนฺนาน    ป ฺาสมฺปท   อนุสิกฺขติ   อย   วุจฺจติ         
พฺราหฺมณ กลฺยาณมิตฺตตา ฯ         
     กตมา    จ   พฺราหฺมณ   สมชีวิตา   อิธ   พฺราหฺมณ   กุลปุตฺโต    
อาย ฺจ   โภคาน   วิทิตฺวา  วย ฺจ  โภคาน  วิทิตฺวา  สมชีวิก  กปฺเปติ           
นาจฺโจคาฬฺห   นาติหีน   เอว  เม  อาโย  วย  ปริยาทาย  สฺสติ  น     
จ  เม  วโย  อาย  ปริยาทาย  สฺสตีติ  เสยฺยถาป พฺราหฺมณ ตุลาธาโร    
วา   ตุลาธารนฺเตวาสี  วา  ตุล  ปคฺคเหตฺวา  ชานาติ  เอตฺตเกน  วา     
โอนต   เอตฺตเกน   วา  อุนฺนตนฺติ  เอวเมว  โข  พฺราหฺมณ  กุลปุตฺโต      
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อาย ฺจ   โภคาน   วิทิตฺวา  วย ฺจ  โภคาน  วิทิตฺวา  สมชีวิก  กปฺเปติ           
นาจฺโจคาฬฺห   นาติหีน   เอว  เม  อาโย  วย  ปริยาทาย  สฺสติ  น     
จ   เม   วโย  อาย  ปริยาทาย  สฺสตีติ  สจาย  พฺราหฺมณ  กลุปุตฺโต     
อปฺปาโย   สมาโน   อุฬาร   ชีวิก   กปเฺปติ   ตสฺส  ภวนฺติ  วตฺตาโร    
อุทุมฺพรขาทีวาย   กลุปุตฺโต   โภเค   ขาทตีติ   สเจ  ปนาย  พฺราหฺมณ             
กุลปุตฺโต  มหาโย  สมาโน  กสริ  ชีวิก  กปฺเปติ  ตสฺส  ภวนฺติ วตฺตาโร            
อทฺธมารก ฺจาย    กลุปุตฺโต   มริสฺสตีติ   ยโต   จ   โขย   พฺราหฺมณ             
กุลปุตฺโต   อาย ฺจ  โภคาน  วิทิตฺวา  วย ฺจ  โภคาน  วิทิตฺวา  สมชีวิก          
กปฺเปติ   นาจฺโจคาฬฺห   นาติหีน   เอว   เม  อาโย  วย  ปริยาทาย     
สฺสติ   น   จ   เม   วโย   อาย  ปริยาทาย  สฺสตีติ  อย  วุจฺจติ     
พฺราหฺมณ สมชีวิตา ฯ    
     เอว   สมปฺุปนฺนาน   พฺราหฺมณ   โภคาน   จตฺตาริ   อปายมุขานิ    
โหนฺติ   อิตฺถธีุตฺโต   สรุาธุตฺโต   อกฺขธุตฺโต   ปาปมิตฺโต   ปาปสหาโย           
ปาปสมฺปวงฺโก    เสยฺยถาป    พฺราหฺมณ   มหโต   ตฬากสฺส   จตฺตาริ     
เจว  อายมุขานิ  จตฺตาริ จ อปายมุขานิ ตสฺส ปุริโส ยานิ เจว อายมุขานิ    
ตานิ  ปทเหยฺย  ยานิ  จ  อปายมุขานิ  ตานิ วิวเรยฺย เทโว จ น สมมฺา    
ธาร   อนุปฺปเวจฺเฉยฺย   เอว ฺหิ   ตสฺส   พฺราหฺมณ   มหโต  ตฬากสฺส     
ปริหานิเยว   ปาฏิกงฺขา   โน   วุฑฺฒิ   เอวเมว  โข  พฺราหฺมณ  เอว    
สมุปฺปนฺนาน    โภคาน    จตฺตาริ    อปายมุขานิ   โหนฺติ   อิตฺถธีุตฺโต          
สุราธุตฺโต อกฺขธุตฺโต ปาปมิตฺโต ปาปสหาโย ปาปสมฺปวงฺโก ฯ     
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     เอว  สมุปปฺนฺนาน  พฺราหฺมณ  โภคาน  จตฺตาริ  อายมุขานิ  โหนฺติ            
นอิตฺถีธุตฺโต   นสุราธุตฺโต   นอกฺขธุตฺโต   กลฺยาณมิตฺโต   กลฺยาณสหาโย           
กลฺยาณสมฺปวงฺโก  เสยฺยถาป  พฺราหฺมณ  มหโต  ตฬากสฺส  จตฺตาริ  เจว    
อายมุขานิ  จตฺตาริ  จ  อปายมุขานิ  ตสฺส  ปุรโิส  ยานิ เจว อายมุขานิ    
ตานิ  วิวเรยฺย  ยานิ  จ  อปายมุขานิ  ตานิ  ปทเหยฺย  เทโว จ สมฺมา�      
ธาร   อนุปฺปเวจฺเฉยฺย   เอว ฺหิ   ตสฺส   พฺราหฺมณ   มหโต  ตฬากสฺส     
วุฑฺฒิเยว    ปาฏิกงฺขา    โน    ปริหานิ   เอวเมว   โข   พฺราหฺมณ     
เอว   สมุปฺปนฺนาน   โภคาน   จตฺตาริ  อายมุขานิ  โหนฺติ  นอิตฺถธีุตฺโต         
ฯเปฯ   กลฺยาณสมฺปวงฺโก   ฯ   อิเม  โข  พฺราหฺมณ  จตฺตาโร  ธมฺมา    
กุลปุตฺตสฺส ทิฏธมฺมหิตาย สวตฺตนฺติ ทิฏธมฺมสขุาย ฯ     
     จตฺตาโรเม    พฺราหฺมณ    ธมฺมา    กุลปุตฺตสฺส   สมฺปรายหิตาย    
สวตฺตนฺติ  สมฺปรายสุขาย  ฯ  กตเม  จตฺตาโร  สทฺธาสมฺปทา  สีลสมฺปทา     
จาคสมฺปทา ป ฺาสมฺปทา ฯ          
     กตมา   จ   พฺราหฺมณ   สทฺธาสมฺปทา   อิธ  พฺราหฺมณ  กุลปุตฺโต    
สทฺโธ   โหติ   สทฺทหติ   ตถาคตสฺส   โพธึ  อิติป  โส  ภควา  ฯเปฯ     
สตฺถา    เทวมนุสฺสาน    พุทฺโธ    ภควาติ   อย   วุจฺจติ   พฺราหฺมณ             
สทฺธาสมฺปทา ฯ    
     กตมา   จ   พฺราหฺมณ   สีลสมฺปทา   อิธ   พฺราหฺมณ   กุลปุตฺโต    
ปาณาติปาตา    ปฏิวิรโต    โหติ   ฯเปฯ   สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา     
ปฏิวิรโต โหติ อย วุจฺจติ พฺราหฺมณ สีลสมฺปทา ฯ            
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     กตมา   จ   พฺราหฺมณ   จาคสมฺปทา   อิธ   พฺราหฺมณ  กลุปุตฺโต     
วิคตมลมจฺเฉเรน   เจตสา   อคาร   อชฌฺาวสติ   มุตฺตจาโค  ปยตปาณิ    
โวสฺสคฺครโต    ยาจโยโค   ทานสวิภาครโต   อย   วุจฺจติ   พฺราหฺมณ    
จาคสมฺปทา ฯ    
     กตมา   จ   พฺราหฺมณ   ป ฺาสมฺปทา   อิธ  พฺราหฺมณ  กุลปตฺุโต    
ป ฺวา   โหติ   ฯเปฯ   สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา  อย  วุจฺจติ  พฺราหฺมณ            
ป ฺาสมฺปทา   ฯ   อิเม   โข  พฺราหฺมณ  จตฺตาโร  ธมฺมา  กุลปตฺุตสฺส     
สมฺปรายหิตาย สวตฺตนฺติ สมฺปรายสุขายาติ ฯ    
         อุฏาตา กมฺมเธยฺเยสุ     อปฺปมตฺโต วิธานวา     
         สม กปฺเปติ ชีวิต         สมฺภต อนุรกฺขติ     
         สทฺโธ สีเลน สมฺปนโฺน     วท ฺ ู วีตมจฺฉโร       
         นิจฺจ มคฺค วิโสเธติ       โสตฺถาน สมฺปรายิก     
         อิจฺเจเต อฏ ธมฺมา จ    สทฺธสฺส ฆรเมสิโน       
         อกฺขาตา สจฺจนาเมน      อุภยตฺถ สุขาวหา          
         ทิฏธมฺมหิตตฺถาย         สมฺปรายสุขาย จ        
         เอวเมต คหฏาน        จาโค ปุ ฺ ปวฑฺฒตีติ ฯ     
     [๑๔๖]  ๕๖  ภยนฺติ  ภิกฺขเว  กามานเมต อธิวจน ทุกฺขนฺติ ภิกฺขเว             
กามานเมต   อธิวจน   โรโคติ  ภิกฺขเว  กามานเมต  อธิวจน  คณฺโฑติ     
ภิกฺขเว   กามานเมต   อธิวจน  สลลฺนฺติ  ภิกฺขเว  กามานเมต  อธิวจน             
สงฺโคติ   ภิกขฺเว   กามานเมต  อธิวจน  ปงฺโกติ  ภิกขฺเว  กามานเมต     
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อธิวจน คพฺโภติ ภิกฺขเว กามานเมต อธิวจน ฯ    
     กสฺมา   จ   ภิกฺขเว   ภยนฺติ   กามานเมต  อธิวจน  ยสฺมา  จ     
กามราครตฺตาย   ภิกฺขเว   ฉนฺทราควินิพทฺโธ   ทิฏธมฺมิกาป   ภยา  น             
ปริมุจฺจติ    สมฺปรายิกาป    ภยา    น    ปริมุจฺจติ   ตสฺมา   ภยนฺติ            
กามานเมต   อธิวจน   กสมฺา   จ   ภิกฺขเว  ทุกฺขนฺติ  ฯเปฯ  โรโคติ     
คณฺโฑติ สลฺลนฺติ สงฺโคติ ปงฺโกติ ฯ     
     กสฺมา   จ   ภิกฺขเว   คพฺโภติ  กามานเมต  อธิวจน  ยสฺมา  จ     
กามราครตฺตาย   ภิกฺขเว   ฉนฺทราควินิพทฺโธ   ทิฏธมฺมิกาป  คพฺภา  น            
ปริมุจฺจติ    สมฺปรายิกาป    คพฺภา   น   ปริมุจฺจติ   ตสฺมา   คพฺโภติ           
กามานเมต อธิวจนนฺติ ๑ ฯ        
         ภย ทุกขฺ ฺจ โรโค จ      คณฺโฑ สลฺล ฺจ สงฺโค จ    
         ปงฺโก คพฺโภ จ อุภย     
         เอเต กามา ปวุจฺจนฺติ     ยตฺถ สตฺโต ปุถชฺุชโน     
         โอติณฺโณ สาตรูเปน       ปุน คพฺภาย คจฺฉติ       
         ยโต จ ภิกฺขุ อาตาป      สมฺปช ฺ น ริ ฺจติ    
         โส อิม ปลิปถ ทุคฺค       อติกฺกมฺม ตถาวิโธ     
         ปช ชาติชรูเปต          ผนฺทมาน อเวกฺขตีติ ฯ    
     [๑๔๗]   ๕๗   อฏหิ   ภิกฺขเว   ธมเฺมหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ    
อาหุเนยฺโย   โหติ   ปาหุเนยฺโย   ทกฺขิเณยฺโย   อ ฺชลิกรณีโย  อนุตฺตร            
ปุ ฺกฺเขตฺต   โลกสฺส   ฯ  กตเมหิ  อฏหิ  อิธ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  สลีวา          
#๑ ม. อิติสทโฺท นตฺถ ิฯ           
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โหติ   ฯเปฯ   สมาทาย   สิกฺขติ  สิกฺขาปเทสุ  พหุสฺสุโต  โหติ  ฯเปฯ     
ทิฏ ิยา  สุปปฺฏิวิทฺธา  กลฺยาณมิตฺโต  โหติ กลฺยาณสหาโย กลยฺาณสมฺปวงฺโก          
สมฺมาทิฏ ิโก      โหติ     สมฺมาทสฺสเนน     สมนนฺาคโต     จตุนฺน     
ฌานาน  อาภิเจตสิกาน  ทิฏธมฺมสุขวิหาราน  นิกามลาภี  โหติ อกิจฺฉลาภี          
อกสิรลาภี    อเนกวิหิต   ปุพฺเพนิวาส   อนุสฺสรติ   เสยฺยถีท   เอกมฺป         
ชาตึ   เทฺวป   ชาติโย   ฯเปฯ   อิติ   สาการ  สอุทฺเทส  อเนกวิหิต             
ปุพฺเพนิวาส   อนุสฺสรติ   ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺตมานุสเกน        
ฯเปฯ    ยถากมฺมูปเค   สตฺเต   ปชานาติ   อาสวาน   ขยา   ฯเปฯ     
สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  อฏหิ  ธมฺเมหิ          
สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   อาหุเนยฺโย   โหติ   ฯเปฯ  อนุตฺตร  ปุ ฺกฺเขตฺต           
โลกสฺสาติ ฯ    
     [๑๔๘]   ๕๘   อฏหิ   ภิกฺขเว   ธมเฺมหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ    
อาหุเนยฺโย   โหติ   ฯเปฯ  อนุตฺตร  ปุ ฺกฺเขตฺต  โลกสฺส  ฯ  กตเมหิ             
อฏหิ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   สลีวา  โหติ  ฯเปฯ  สมาทาย  สิกฺขติ             
สิกฺขาปเทสุ  พหุสฺสุโต  โหติ  ฯเปฯ  ทฏิ ิยา  สุปฺปฏิวิทฺธา  อารทฺธวิริโย        
โหติ    ถามวา    ทฬฺหปรกฺกโม    อนิกฺขิตฺตธุโร    กุสเลสุ   ธมฺเมสุ    
อาร ฺโก    โหติ    ปนฺตเสนาสโน    อรติรติสโห    โหติ   อุปปฺนฺน    
อรตึ   อภิภุยยฺ   ๑   วิหรติ   ภยเภรวสโห  โหติ  อุปปฺนฺน  ภยเภรว    
อภิภุยฺย   วิหรติ   จตุนฺน   ฌานาน  อาภิเจตสิกาน  ทิฏธมฺมสุขวิหาราน        
นิกามลาภี   โหติ   อกิจฺฉลาภี   อกสริลาภี   อาสวาน   ขยา   ฯเปฯ     
#๑ ม. อาเมณฺฑิต ฯ      
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สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  อฏหิ  ธมฺเมหิ          
สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   อาหุเนยฺโย   โหติ   ฯเปฯ  อนุตฺตร  ปุ ฺกฺเขตฺต           
โลกสฺสาติ ฯ    
     [๑๔๙]  ๕๙  อฏ ิเม  ภิกฺขเว  ปุคฺคลา  อาหุเนยฺยา  ปาหุเนยฺยา    
ทกฺขิเณยฺยา   อ ฺชลิกรณียา   อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต  โลกสฺส  ฯ  กตเม           
อฏ    โสตาปนฺโน    โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺโน   สกทาคามี     
สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย    ปฏิปนฺโน   อนาคามี   อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย             
ปฏิปนฺโน   อรหา   อรหตฺตาย  ปฏิปนฺโน  ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  อฏ     
ปุคฺคลา อาหุเนยฺยา ฯเปฯ อนุตฺตร ปุ ฺกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ฯ     
         จตฺตาโร จ ปฏิปนฺนา      จตฺตาโร จ ผเล  ิตา      
         เอส สงฺโฆ อุชุภูโต       ป ฺาสีลสมาหิโต        
         ยชมานาน มนุสฺสาน       ปุ ฺเปกฺขานปาณิน     
         กโรต โอปธิก ปุ ฺ       สงฺเฆ ทินฺน มหปฺผลนฺติ ฯ    
     [๑๕๐]  ๖๐  อฏ ิเม  ภิกฺขเว  ปุคฺคลา อาหุเนยฺยา ฯเปฯ อนุตฺตร     
ปุ ฺกฺเขตฺต  โลกสฺส  ฯ  กตเม อฏ โสตาปนฺโน โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย            
ปฏิปนฺโน สกทาคามี สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย     
ปฏิปนฺโน     อนาคามี    อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย    ปฏิปนฺโน    อรหา    
อรหตฺตาย  ปฏิปนฺโน  ฯ อิเม โข ภิกขฺเว อฏ ปุคฺคลา อาหุเนยฺยา ฯเปฯ     
อนุตฺตร ปุ ฺกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ฯ     
         จตฺตาโร จ ปฏิปนฺนา      จตฺตาโร จ ผเล  ิตา       
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         เอส สงฺโฆ สมุกฺกฏโ     สตฺตาน อฏ ปุคฺคลา     
         ยชมานาน มนุสฺสาน       ปุ ฺเปกฺขานปาณิน     
         กโรต โอปธิก ปุ ฺ       เอตฺถ ทินฺน มหปฺผลนฺติ ฯ    
                    สนฺธานวคฺโค ปโม ฯ     
                        ตสฺสุทฺทาน    
         โคตมี โอวาท สงฺขิตฺต     ทีฆชาณุ ฺจ ๑ อุชฺชโย    
         ภยา เทฺว อาหุเนยฺยา [จ] เทฺว จ อฏปุคฺคลาติ ฯ    
                      ______________    
                     จาลวคฺโค ทุติโย     
     [๑๕๑]  ๖๑  อฏ ิเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ ฯ    
กตเม  อฏ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปวิวิตฺตสฺส  วิหรโต นิรายตฺตวุตฺติโน         
อิจฺฉา     อุปปฺชฺชติ    ลาภาย    โส    อุฏหติ    ฆฏติ    วายมติ     
ลาภาย   ตสสฺ   อุฏหโต  ฆฏโต  วายมโต  ลาภาย  ลาโภ  นุปฺปชฺชติ     
โส  เตน  อลาเภน  โสจติ  กิลมติ ปริเทวติ อุรตฺตาฬี ๒ กนฺทติ สมฺโมห    
อาปชฺชติ    อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อิจฺโฉ   วิหรติ   ลาภาย           
อุฏหติ  ฆฏติ  วายมติ  ลาภาย  น  จ  ลาภี  โสจิ  จ  ปริเทวิ ๓  จ     
จุโต  จ  สทฺธมฺมา  ฯ  อิธ  ปน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปวิวิตฺตสฺส  วิหรโต            
นิรายตฺตวุตฺติโน    อิจฺฉา   อุปฺปชฺชติ   ลาภาย   โส   อุฏหติ   ฆฏติ           
วายมติ   ลาภาย   ตสฺส   อุฏหโต  ฆฏโต  วายมโต  ลาภาย  ลาโภ    
อุปฺปชฺชติ    โส    เตน   ลาเภน   มชฺชติ   ปมชฺชติ   ปมาทมาปชฺชติ    
#๑ ม. ฑีฆชาณุ ฯ  ๒ ม. อุรตฺตาฬึ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๓ ม. โสจี จ ปริเทวี จ ฯ(         
#เอวมุปริป ฯ     
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อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   อิจฺโฉ  วิหรติ  ลาภาย  อุฏหติ  ฆฏติ         
วายมติ   ลาภาย   ลาภี   จ  มที  ปมาที  จ  จุโต  จ  สทฺธมฺมา  ฯ     
อิธ   ปน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   ปวิวิตฺตสฺส   วิหรโต   นิรายตฺตวุตฺติโน          
อิจฺฉา   อุปฺปชฺชติ   ลาภาย   โส   น  อุฏหติ  น  ฆฏติ  น  วายมติ     
ลาภาย  ตสฺส  อนุฏหโต  อฆฏโต  อวายมโต  ลาภาย  ลาโภ นปฺุปชฺชติ     
โส  เตน  อลาเภน  โสจติ  กิลมติ  ปริเทวติ  อุรตฺตาฬี  กนฺทติ สมฺโมห    
อาปชฺชติ   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อิจฺโฉ  วิหรติ  ลาภาย  น           
อุฏหติ  น  ฆฏติ  น  วายมติ  ลาภาย  น  จ  ลาภี  โสจิ  จ ปริเทวิ     
จ  จุโต  จ  สทฺธมฺมา  ฯ  อิธ  ปน  ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปวิวิตฺตสฺส วิหรโต            
นิรายตฺตวุตฺติโน   อิจฺฉา   อุปฺปชฺชติ   ลาภาย   โส   น   อุฏหติ  น            
ฆฏติ   น   วายมติ   ลาภาย   ตสฺส   อนุฏหโต  อฆฏโต  อวายมโต     
ลาภาย   ลาโภ   อุปฺปชฺชติ   โส   เตน   ลาเภน   มชชฺติ   ปมชชฺติ    
ปมาทมาปชฺชติ   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  อิจฺโฉ  วิหรติ  ลาภาย           
น   อุฏหติ  น  ฆฏติ  น  วายมติ  ลาภาย  ลาภี  จ  มที  จ  ปมาที    
จ   จุโต   จ   สทฺธมฺมา   ฯ  อิธ  ปน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปวิวิตฺตสฺส             
วิหรโต   นิรายตฺตวุตฺติโน   อิจฺฉา   อุปฺปชฺชติ   ลาภาย   โส  อุฏหติ           
ฆฏติ   วายมติ   ลาภาย   ตสฺส   อุฏหโต  ฆฏโต  วายมโต  ลาภาย     
ลาโภ   นุปฺปชฺชติ   โส   เตน   อลาเภน   น  โสจติ  น  กลิมติ  น     
ปริเทวติ   น   อุรตฺตาฬี   กนฺทติ   น  สมฺโมห  อาปชฺชติ  อย  วุจฺจติ           
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อิจฺโฉ  วิหรติ  ลาภาย  อุฏหติ  ฆฏติ  วายมติ  ลาภาย             



สุตฺต องฺ. (๔):สตฺตก-อฏก-นวกนิปาตา - หนาท่ี 304 

น   จ  ลาภี  น  จ  โสจิ  น  จ  ปริเทวิ  อจฺจุโต  จ  สทฺธมฺมา  ฯ    
อิธ   ปน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   ปวิวิตฺตสฺส   วิหรโต   นิรายตฺตวุตฺติโน          
อิจฺฉา   อุปฺปชฺชติ  ลาภาย  โส  อุฏหติ  ฆฏติ  วายมติ  ลาภาย  ตสฺส    
อุฏหโต   ฆฏโต   วายมโต   ลาภาย   ลาโภ   อุปฺปชฺชติ  โส  เตน    
ลาเภน   น   มชฺชติ   น   ปมชฺชติ   น   ปมาทมาปชฺชติ  อย  วุจฺจติ    
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ  อิจฺโฉ  วิหรติ  ลาภาย  อุฏหติ  ฆฏติ  วายติ  ลาภาย            
ลาภี  จ  น  จ  มท ี น  จ  ปมาที  อจฺจุโต  จ  สทฺธมมฺา  ฯ อิธ ปน    
ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปวิวิตฺตสฺส  วิหรโต  นิรายตฺตวุตฺติโน  อิจฺฉา  อุปฺปชฺชติ     
ลาภาย   โส   น   อุฏหติ   น   ฆฏติ   น  วายมติ  ลาภาย  ตสฺส    
อนุฏหโต   อฆฏโต   อวายมโต  ลาภาย  ลาโภ  นปฺุปชฺชติ  โส  เตน    
อลาเภน  น  โสจติ  น  กลิมติ  น  ปริเทวติ  น  อุรตฺตาฬี  กนฺทติ  น    
สมฺโมห    อาปชฺชติ   อย   วุจฺจติ   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   อิจฺโฉ   วิหรติ         
ลาภาย   น  อุฏหติ  น  ฆฏติ  น  วายมติ  ลาภาย  น  จ  ลาภี  น    
จ  โสจิ  น  จ  ปริเทวิ  อจฺจุโต  จ  สทฺธมฺมา  ฯ  อิธ  ปน  ภิกฺขเว    
ภิกฺขุโน    ปวิวิตฺตสฺส    วิหรโต   นิรายตฺตวุตฺติโน   อิจฺฉา   อุปปฺชฺชติ       
ลาภาย   โส   น   อุฏหติ   น   ฆฏติ   น  วายมติ  ลาภาย  ตสฺส    
อนุฏหโต   อฆฏโต   อวายมโต  ลาภาย  ลาโภ  อุปฺปชฺชติ  โส  เตน    
ลาเภน   น   มชฺชติ   น   ปมชฺชติ   น   ปมาทมาปชฺชติ  อย  วุจฺจติ    
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   อิจฺโฉ   วิหรติ   ลาภาย   น  อุฏหติ  น  ฆฏติ  น             
วายมติ   ลาภาย   ลาภี   จ  น  จ  มที  น  จ  ปมาที  อจฺจุโต  จ     
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สทฺธมฺมา   ฯ   อิเม  โข  ภิกฺขเว  อฏ  ปุคฺคลา  สนฺโต  สวิชฺชมานา    
โลกสฺมินฺติ ฯ    
     [๑๕๒]  ๖๒  ฉหิ  ภิกขฺเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อล อตฺตโน     
อล   ปเรส   ฯ   กตเมหิ   ฉหิ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ขิปฺปนิสนฺติ           
จ  โหติ  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  สุตาน ฺจ  ธมฺมาน  ธารกชาติโก  ๑  โหติ     
ธตาน ฺจ    ธมฺมาน    อตฺถุปปริกฺขี   โหติ   อตฺถม ฺาย   ธมฺมม ฺาย             
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน  จ  โหติ  กลฺยาณวาโจ  จ  โหติ  กลฺยาณวากฺกรโณ    
โปริยา      วาจาย      สมนนฺาคโต     วิสฺสฏาย     อเนลคฬาย     
อตฺถสฺส   วิ ฺาปนิยา   สนฺทสฺสโก   จ   โหติ  สมาทปโก  สมุตฺเตชโก    
สมฺปหสโก  สพฺรหฺมจารีน  ฯ  อิเมหิ  โข ภิกฺขเว ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต            
ภิกฺขุ อล อตฺตโน อล ปเรส ฯ    
     [๑๕๓]  ๖๓  ป ฺจหิ  ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อล อตฺตโน    
อล   ปเรส   ฯ   กตเมหิ  ป ฺจหิ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  น  เหว  โข     
ขิปฺปนิสนฺติ  จ  โหติ  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  สุตาน ฺจ  ธมฺมาน  ธารกชาติโก           
โหติ     ธตาน ฺจ     ธมฺมาน    อตฺถุปปริกฺขี    โหติ    อตฺถม ฺาย    
ธมฺมม ฺาย    ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน    จ    โหติ    กลฺยาณวาโจ   จ     
โหติ    ฯเปฯ    อตฺถสฺส    วิ ฺาปนิยา    สนฺทสฺสโก    จ    โหติ     
สมาทปโก  สมุตฺเตชโก  สมฺปหสโก  สพฺรหฺมจารีน  ฯ  อิเมหิ โข ภิกฺขเว    
ป ฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อล อตฺตโน อล ปเรส ฯ     
#๑ ม. ธารณชาติโก ฯ เอวมุปริป ฯ     
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     [๑๕๔]  ๖๔  จตูหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อล อตฺตโน    
โน  ๑  ปเรส  ฯ  กตเมหิ  จตูหิ  อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ขิปฺปนิสนฺติ จ โหติ          
กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   สุตาน ฺจ   ธมฺมาน   ธารกชาติโก  โหติ  ธตาน ฺจ     
ธมฺมาน  อตฺถุปปริกฺขี  โหติ  อตฺถม ฺาย  ธมฺมม ฺาย ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน         
จ    โหติ    โน    จ    กลฺยาณวาโจ    โหติ    กลฺยาณวากฺกรโณ     
โปริยา      วาจาย      สมนนฺาคโต     วิสฺสฏาย     อเนลคฬาย     
อตฺถสฺส    วิ ฺาปนิยา    โน    จ    สนฺทสฺสโก   โหติ   สมาทปโก    
สมุตฺเตชโก   สมฺปหสโก   สพฺรหฺมจารีน  ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  จตูหิ            
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อล อตฺตโน โน ๑ ปเรส ฯ        
     [๑๕๕]  ๖๕  จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อล ปเรส โน    
อตฺตโน   ฯ   กตเมหิ  จตูหิ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ขิปฺปนิสนฺติ  จ  โหติ          
กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   สุตาน ฺจ   ธมฺมาน   ธารกชาติโก   โหติ  โน  จ    
ธตาน   ธมฺมาน   อตฺถุปปริกฺขี  โหติ  โน  จ  อตฺถม ฺาย  ธมฺมม ฺาย             
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน       โหติ      กลฺยาณวาโจ      จ      โหติ    
กลฺยาณวากฺกรโณ    ฯเปฯ    อตฺถสฺส    วิ ฺาปนิยา   สนฺทสฺสโก   จ     
โหติ   ฯเปฯ   สพฺรหฺมจารีน   ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  จตูหิ  ธมฺเมหิ             
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อล ปเรส โน อตฺตโน ฯ     
     [๑๕๖]  ๖๖  ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อล อตฺตโน โน    
ปเรส  ฯ  กตเมหิ  ตีหิ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  น  เหว  โข  ขิปฺปนิสนฺติ           
จ   โหติ   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   สุตาน ฺจ  ธมฺมาน  ธารกชาติโก  โหติ     
#๑ ม. นาล ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุป ฯ     
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ธตาน ฺจ    ธมฺมาน    อตฺถุปปริกฺขี   โหติ   อตฺถม ฺาย   ธมฺมม ฺาย             
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน  จ  โหติ  โน จ กลฺยาณวาโจ โหติ กลฺยาณวากฺกรโณ    
โปริยา      วาจาย      สมนนฺาคโต     วิสฺสฏาย     อเนลคฬาย     
อตฺถสฺส    วิ ฺาปนิยา    โน    จ    สนฺทสฺสโก   โหติ   สมาทปโก    
สมุตฺเตชโก   สมฺปหสโก   สพฺรหฺมจารีน   ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  ตีหิ            
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อล อตฺตโน โน ปเรส ฯ           
     [๑๕๗]  ๖๗  ตีหิ  ภิกขฺเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อล ปเรส โน    
อตฺตโน  ฯ  กตเมหิ  ตีหิ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  น เหว โข ขิปฺปนิสนฺติ จ           
โหติ    กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   สุตาน ฺจ   ธมฺมาน   ธารกชาติโก   โหติ     
โน   จ   ธตาน   ธมฺมาน   อตฺถุปปริกฺขี   โหติ  โน  จ  อตฺถม ฺาย     
ธมฺมม ฺาย    ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน    โหติ   กลฺยาณวาโจ   จ   โหติ    
ฯเปฯ    อตฺถสฺส    วิ ฺาปนิยา   สนฺทสฺสโก   จ   โหติ   สมาทปโก    
สมุตฺเตชโก  สมฺปหสโก  สพฺรหฺมจารีน  ฯ  อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ          
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อล ปเรส โน อตฺตโน ฯ     
     [๑๕๘]  ๖๘ ทฺวีหิ ภิกขฺเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อล อตฺตโน โน             
ปเรส  ฯ  กตเมหิ  ทฺวีหิ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  น เหว โข ขิปฺปนิสนฺติ จ          
โหติ   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ  โน  จ  สุตาน  ธมฺมาน  ธารกชาติโก  โหติ     
ธตาน ฺจ    ธมฺมาน    อตฺถุปปริกฺขี   โหติ   อตฺถม ฺาย   ธมฺมม ฺาย             
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน   จ   โหติ   โน   จ  กลฺยาณวาโจ  โหติ  ฯเปฯ    
อตฺถสฺส  วิ ฺาปนิยา  โน  จ  สนฺทสสฺโก  โหติ  ฯเปฯ  สพฺรหฺมจารีน ฯ     



สุตฺต องฺ. (๔):สตฺตก-อฏก-นวกนิปาตา - หนาท่ี 308 

อิเมหิ    โข    ภิกฺขเว   ทฺวีหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   อล            
อตฺตโน โน ปเรส ฯ    
     [๑๕๙]  ๖๙  ทฺวีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อล ปเรส โน             
อตฺตโน   ฯ   กตเมหิ   ทฺวีหิ   อิธ   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   น  เหว  โข     
ขิปฺปนิสนฺติ   จ   โหติ   กสุเลสุ   ธมฺเมสุ   โน   จ  สตุาน  ธมฺมาน            
ธารกชาติโก   โหติ   โน   จ   ธตาน   ธมฺมาน   อตฺถปุปริกฺขี  โหติ     
โน    จ    อตฺถม ฺาย    ธมฺมม ฺาย    ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน   โหติ    
กลฺยาณวาโจ  จ  โหติ  กลยฺาณวากฺกรโณ  โปริยา  วาจาย  สมนฺนาคโต    
วิสฺสฏาย    อเนลคฬาย    อตฺถสฺส    วิ ฺาปนิยา    สนฺทสฺสโก   จ    
โหติ   สมาทปโก   สมุตฺเตชโก   สมฺปหสโก   สพฺรหฺมจารีน  ฯ  อิเมหิ     
โข   ภิกฺขเว   ทฺวีหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ  อล  ปเรส  โน             
อตฺตโนติ ฯ     
     [๑๖๐]  ๗๐  อถโข  อ ฺตโร ภิกฺขุ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ     
เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  โส  ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ  สาธุ เม ภนฺเต    
ภควา   สงฺขิตฺเตน  ธมฺม  เทเสตุ  ยมห  ภควโต  ธมมฺ  สุตฺวา  เอโก     
วูปกฏโ  อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต วิหเรยฺยนฺติ ฯ เอวเมว ปนิเธกจฺเจ             
โมฆปุริสา    ม ฺเว    อชฺเฌสนฺติ   ธมฺเม   จ   ภาสิเต   มม ฺเว     
อนุพนฺธิตพฺพ   ม ฺนฺตีติ   เทเสตุ  เม  ภนฺเต  ภควา  สงฺขิตฺเตน  ธมฺม          
เทเสตุ   สุคโต   สงฺขิตฺเตน   ธมฺม  อปฺเปวนามาห  ภควโต  ภาสิตสฺส     
อตฺถ  อาชาเนยฺย  อปฺเปวนามาห  ภควโต  ภาสิตสฺส  ทายาโท  อสฺสนฺติ      
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ตสฺมาติห   เต   ภิกฺขุ   เอว   สกิฺขิตพฺพ   อชฺฌตฺต   เม   จิตฺต   ิต       
ภวิสฺสติ   สสุณฺ ิต   น   จุปฺปนฺนา   ปาปกา   อกุสลา   ธมฺมา   จิตฺต           
ปริยาทาย   สฺสนฺตีติ   เอว ฺหิ   เต  ภิกฺขุ  สิกฺขิตพฺพ  ยโต  โข  เต           
ภิกฺขุ   อชฌฺตฺต   จิตฺต    ิต   โหติ   สุสณฺ ิต   น  จุปฺปนฺนา  ปาปกา       
อกุสลา   ธมมฺา   จิตฺต   ปริยาทาย   ติฏนฺติ  ตโต  เต  ภิกฺขุ  เอว            
สิกฺขิตพฺพ   เมตฺตา   เม   เจโตวิมุตฺติ   ภาวิตา   ภวิสฺสติ   พหุลกีตา          
ยานีกตา   วตฺถุกตา   อนุฏ ิตา   ปริจิตา   สุสมารทฺธาติ  เอว ฺหิ  เต             
ภิกฺขุ   สิกฺขิตพฺพ   ยโต   โข   เต  ภิกฺขุ  อย  สมาธิ  เอว  ภาวิโต           
โหติ  พหุลีกโต  ตโต  ตฺว  ภิกฺขุ  อิม  สมาธึ  สวิตกฺกมฺป  สวิจาร  ๑         
ภาเวยฺยาสิ  อวิตกฺกมฺป  วิจารมตฺต ๒ ภาเวยฺยาสิ อวิตกฺกมฺป อวิจาร ๓          
ภาเวยฺยาสิ     สปฺปติกมฺป    ภาเวยฺยาสิ    นิปฺปติกมฺป    ภาเวยฺยาสิ         
สาตสหคตมฺป   ภาเวยฺยาสิ   อุเปกฺขาสหคตมฺป   ภาเวยฺยาสิ  ยโต  โข    
เต  ภิกฺขุ  อย  สมาธิ  เอว  ภาวิโต โหติ สุภาวิโต ตโต เต ภิกฺขุ เอว            
สิกฺขิตพฺพ  กรุณา  เม  เจโตวิมุตฺติ  ฯเปฯ  มุทิตา เม เจโตวิมุตฺติ ฯเปฯ          
อุเปกฺขา  เม  เจโตวิมุตฺติ  ภาวิตา  ภวิสฺสติ พหุลีกตา ยานีกตา วตฺถุกตา           
อนุฏ ิตา    ปริจิตา   สุสมารทฺธาติ   เอว ฺหิ   เต   ภิกฺขุ   สิกฺขิตพฺพ        
ยโต   โข   เต   ภิกฺขุ   อย  สมาธิ  เอว  ภาวิโต  โหติ  พหุลีกโต    
ตโต   ตฺว   ภิกฺขุ   อิม   สมาธึ   สวิตกกฺมฺป   สวิจาร   ภาเวยฺยาสิ          
อวิตกฺกมฺป   วิจารมตฺต   ภาเวยฺยาสิ   อวิตกฺกมฺป  อวิจาร  ภาเวยฺยาสิ         
สปฺปติกมฺป    ภาเวยฺยาสิ    นิปฺปติกมฺป    ภาเวยฺยาสิ    สาตสหคตมฺป         
#๑ ม. สวิตกกฺสวิจารมฺป ฯ เอวมุปริป ฯ   ๒ ม. อวิตกฺกวิจารมตฺตมฺป ฯ             
#เอวมุปริป ฯ ๓ ม. อวิตกฺกอวิจารมฺป ฯ เอวมุปริป ฯ       
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ภาเวยฺยาสิ  อุเปกฺขาสหคตมฺป  ภาเวยฺยาสิ  ยโต โข เต ภิกฺขุ อย สมาธิ             
เอว  ภาวิโต  โหติ  สุภาวิโต  ตโต  เต  ภิกฺขุ  เอว  สกิฺขิตพฺพ กาเย            
กายานุปสฺสี   วิหริสฺสามิ   อาตาป   สมปฺชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก    
อภิชฺฌาโทมนสฺสนฺติ   เอว ฺหิ   เต   ภิกฺขุ   สกิฺขิตพฺพ   ยโต  โข  เต           
ภิกฺขุ   อย   สมาธิ   เอว  ภาวิโต  โหติ  พหุลีกโต  ตโต  ตฺว  ภิกฺขุ           
อิม   สมาธึ   สวิตกฺกมฺป   สวิจาร  ภาเวยฺยาสิ  อวิตกฺกมฺป  วิจารมตฺต        
ภาเวยฺยาสิ   อวิตกฺกมฺป   อวิจาร  ภาเวยฺยาสิ  สปฺปติกมฺป  ภาเวยฺยาสิ         
นิปฺปติกมฺป   ภาเวยฺยาสิ   สาตสหคตมฺป   ภาเวยฺยาสิ  อุเปกฺขาสหคตมฺป          
ภาเวยฺยาสิ   ยโต   โข  เต  ภิกฺขุ  อย  สมาธิ  เอว  ภาวิโต  โหติ    
สุภาวิโต   ตโต   เต  ภิกฺขุ  เอว  สิกฺขิตพฺพ  เวทนาสุ  ฯเปฯ  จิตฺเต            
ฯเปฯ   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   วิหริสสฺามิ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา             
วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺสนฺติ   เอว ฺหิ   เต   ภิกฺขุ  สิกฺขิตพฺพ         
ยโต  โข  เต  ภิกฺขุ  อย  สมาธิ  เอว  ภาวิโต  โหติ  พหุลีกโต ตโต    
ตฺว   ภิกฺขุ   อิม   สมาธึ  สวิตกฺกมฺป  สวิจาร  ภาเวยฺยาสิ  อวิตกฺกมฺป      
วิจารมตฺต   ภาเวยฺยาสิ   อวิตกฺกมฺป   อวิจาร  ภาเวยฺยาสิ  สปฺปติกมฺป        
ภาเวยฺยาสิ    นิปฺปติกมฺป    ภาเวยฺยาสิ    สาตสหคตมฺป   ภาเวยฺยาสิ            
อุเปกฺขาสหคตมฺป  ภาเวยฺยาสิ  ฯ  ยโต  โข  เต  ภิกฺขุ อย สมาธิ เอว    
ภาวิโต  โหติ  สุภาวิโต  ตโต ตฺว ภิกฺขุ เยน เยเนว ตคฺฆสิ ๑ ผาสุ ๒    
เยว   ตคฺฆสิ   ๓    ยตฺถ   ยตฺถ   สฺสสิ   ผาสุเยว   สฺสสิ  ยตฺถ    
ยตฺถ    นิสีทสิฺสสิ    ผาสุเยว    นิสีทิสสฺสิ    ยตฺถ    ยตฺถ    เสยฺย          
#๑-๓ ม. คคฺฆสิ ฯ   ๒ ม. ผาสสเยว ฯ เอวมุปริป ฯ            
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กปฺปสฺสสิ ๑ ผาสุเยว เสยฺย กปฺปสฺสสติี  ๑ ฯ          
     อถโข    โส   ภิกฺขุ   ภควตา   อิมินา   โอวาเทน   โอวทิโต    
อุฏายาสนา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปกฺกามิ  อถโข    
โส   ภิกฺขุ   เอโก  วูปกฏโ  อปฺปมตฺโต  อาตาป  ปหิตตฺโต  วิหรนฺโต    
นจิรสฺเสว   ยสฺสตฺถาย   กลุปุตฺตา   สมมฺ   เทฺว  อคารสฺมา  อนคาริย    
ปพฺพชนฺติ   ตทนุตฺตร  พฺรหฺมจริยปริโยสาน  ทิฏเว  ธมฺเม  สย  อภิ ฺา         
สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   วิหาสิ   ขีณา   ชาติ   วุสติ  พฺรหฺมจรยิ  กต        
กรณีย   นาปร   อิตฺถตฺตายาติ   อพฺภ ฺาสิ   อ ฺตโร   จ   ปน  โส     
ภิกฺขุ อรหต อโหสีติ ฯ           
     [๑๖๑]  ๗๑  เอก  สมย  ภควา  คยาย  วิหรติ คยาสีเส ฯ ตตฺร     
โข   ภควา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   ภิกฺขโวติ  ฯเปฯ  ภควา  เอตทโวจ    
ปุพฺพาห    ภิกฺขเว    สมโฺพธา   อนภิสมฺพุทฺโธ   โพธิสตฺโตว   สมาโน    
โอภาสป  ๒  โข  ส ฺชานามิ  โน  จ รปูานิ ปสฺสามิ ตสฺส มยฺห ภิกฺขเว             
เอตทโหสิ   สเจ   โข   อห   โอภาส ฺเจว   ส ฺชาเนยฺย  รูปานิ  จ    
ปสฺเสยฺย   เอวมฺเม   อิท   าณทสฺสน   ปริสุทฺธตร  อสฺสาติ  โส  โข            
อห  ภิกฺขเว  อปเรน  สมเยน  อปฺปมตฺโต  อาตาป  ปหิตตฺโต  วิหรนฺโต    
โอภาส ฺเจว   ส ฺชานามิ   รูปานิ   จ   ปสฺสามิ   โน  จ  โข  ตาหิ    
เทวตาหิ   สทฺธึ   สนฺติฏามิ   สลลฺปามิ   สากจฺฉ   สมาปชชฺามิ  ตสฺส            
มยฺห   ภิกฺขเว   เอตทโหสิ  สเจ  โข  อห  โอภาส ฺเจว  ส ฺชาเนยฺย    
รูปานิ    จ    ปสฺเสยฺย   ตาหิ   จ   เทวตาหิ   สทฺธึ   สนฺติฏเยฺย            
#๑ ม. กปฺเปสฺสสิ ฯ   ๒ ม. โอภาส ฺเว ฯ      
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สลฺลเปยฺย  สากจฺฉ  สมาปชฺเชยฺย  เอวมฺเม  อิท  าณทสฺสน  ปริสุทฺธตร         
อสฺสาติ   โส  โข  อห  ภิกขฺเว  อปเรน  สมเยน  อปปฺมตฺโต  อาตาป    
ปหิตตฺโต   วิหรนฺโต   โอภาส ฺเจว   ส ฺชานามิ   รูปานิ   จ  ปสฺสามิ     
ตาหิ   จ   เทวตาหิ  สทฺธึ  สนฺติฏามิ  สลฺลปามิ  สากจฺฉ  สมาปชฺชามิ            
โน  จ  โข  ตา  เทวตา  ชานามิ  อิมา เทวตา อมุกมฺหา วา อมุกมฺหา    
วา   เทวนิกายาติ   ตสฺส   มยฺห  ภิกฺขเว  เอตทโหสิ  สเจ  โข  อห     
โอภาส ฺเจว  ส ฺชาเนยฺย  รูปานิ  จ  ปสฺเสยฺย  ตาหิ  จ เทวตาหิ สทฺธึ             
สนฺติฏเยฺย  สลฺลเปยฺย  สากจฺฉ  สมาปชฺเชยฺย  ตา  จ เทวตา ชาเนยฺย           
อิมา   เทวตา   อมุกมฺหา  วา  อมุกมฺหา  วา  เทวนิกายาติ  เอวมฺเม    
อิท   าณทสฺสน   ปริสทฺุธตร  อสฺสาติ  โส  โข  อห  ภิกฺขเว  อปเรน             
สมเยน    อปฺปมตฺโต    อาตาป   ปหิตตฺโต   วิหรนฺโต   โอภาส ฺเจว    
ส ฺชานามิ   รูปานิ   จ  ปสฺสามิ  ตาหิ  จ  เทวตาหิ  สทฺธึ  สนฺติฏามิ            
สลฺลปามิ  สากจฺฉ  สมาปชฺชามิ  ตา  จ  เทวตา  ชานามิ  อิมา เทวตา    
อมุกมฺหา  วา  อมุกมฺหา  วา  เทวนิกายาติ  โน  จ  โข  ตา  เทวตา    
ชานามิ   อิมา   เทวตา  อิมสฺส  กมฺมสสฺ  วิปาเกน  อิโต  จุตา  ตตฺถ    
อุปปนฺนาติ    ตา    จ   เทวตา   ชานามิ   อิมา   เทวตา   อิมสฺส     
กมฺมสฺส   วิปาเกน   อิโต   จุตา  ตตฺถ  อุปปนฺนาติ  โน  จ  โข  ตา     
เทวตา ชานามิ อิมา เทวตา [๑] เอวมาหารา เอวสุขทุกฺขปฏิสเวทินิโยติ     
ตา    จ    เทวตา   ชานามิ   อิมา   เทวตา   ๑   เอวมาหารา    
เอวสุขทุกฺขปฏิสเวทินิโยติ  โน  จ  โข  ตา เทวตา ชานามิ อิมา เทวตา     
#๑ ม. อิมสฺส กมฺมสฺส วิปาเกน ฯ      
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เอวทีฆายุกา    เอวจิรฏ ิติกาติ   ตา   จ   เทวตา   ชานามิ   อิมา     
เทวตา   เอวทีฆายุกา   เอวจิรฏ ิติกาติ   โน   จ  โข  ตา  เทวตา     
ชานามิ   ยท ิ  วา   เม   อิมาหิ  เทวตาหิ  สทฺธึ  สนฺนวุิตฺถปุพฺพ  ยทิ           
วา   น   สนนฺิวุตฺถปุพฺพนฺติ   ตสฺส   มยฺห   ภิกฺขเว   เอตทโหสิ  สเจ            
โข   อห   โอภาส ฺเจว   ส ฺชาเนยฺย  รูปานิ  จ  ปสฺเสยฺย  ตาหิ  จ     
เทวตาหิ  สทฺธึ  สนฺติฏเยฺย  สลฺลเปยฺย  สากจฺฉ  สมาปชฺเชยฺย  ตา  จ          
เทวตา   ชาเนยฺย   อิมา   เทวตา   อมุกมฺหา   วา   อมุกมฺหา  วา     
เทวนิกายาติ  ตา  จ  เทวตา  ชาเนยฺย  อิมา  เทวตา  อิมสฺส กมฺมสฺส     
วิปาเกน   อิโต   จุตา   ตตฺถ  อุปปนฺนาติ  ตา  จ  เทวตา  ชาเนยฺย     
อิมา  เทวตา  เอวมาหารา  เอวสุขทุกฺขปฏิสเวทินิโยติ  ตา  จ  เทวตา    
ชาเนยฺย   อิมา   เทวตา   เอวทีฆายุกา   เอวจิรฏ ิติกาติ   ตา   จ    
เทวตา  ชาเนยฺย  ยท ิ วา  เม  อิมาหิ  เทวตาหิ  สทฺธึ  สนฺนิวุตฺถปพฺุพ           
ยทิ    วา    น    สนฺนิวุตฺถปุพฺพนฺติ    เอวมฺเม    อิท    าณทสฺสน            
ปริสุทฺธตร    อสฺสาติ   โส   โข   อห   ภิกฺขเว   อปเรน   สมเยน     
อปฺปมตฺโต  อาตาป  ปหิตตฺโต  วิหรนฺโต  โอภาส ฺเจว  ส ฺชานามิ รูปานิ    
จ   ปสฺสามิ   ตาหิ  จ  เทวตาหิ  สทฺธึ  สนฺติฏามิ  สลฺลปามิ  สากจฺฉ            
สมาปชฺชามิ   ตา   จ  เทวตา  ชานามิ  อิมา  เทวตา  อมุกมฺหา  วา    
อมุกมฺหา    วา   เทวนิกายาติ   ตา   จ   เทวตา   ชานามิ   อิมา    
เทวตา   อิมสฺส  กมฺมสฺส  วิปาเกน  อิโต  จุตา  ตตฺถ  อุปปนฺนาติ  ตา     
จ  เทวตา  ชานามิ  อิมา เทวตา เอวมาหารา เอวสุขทุกฺขปฏิสเวทินิโยติ      
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ตา     จ    เทวตา    ชานามิ    อิมา    เทวตา    เอวทีฆายุกา     
เอวจิรฏ ิติกาติ   ตา   จ   เทวตา   ชานามิ   ยท ิ  วา  เม  ตาหิ     
เทวตาหิ    สทฺธึ    สนฺนิวุตฺถปุพฺพ    ยทิ   วา   น   สนฺนิวุตฺถปุพฺพนฺติ       
ยาวกีว ฺจ   เม   ภิกฺขเว   เอว   อฏปรวิฏฏ   อธิเทวาณทสฺสน  น    
สุวิสุทฺธ   อโหสิ   เนว   ตาวาห  ภิกฺขเว  สเทวเก  โลเก  สมารเก     
สพฺรหฺมเก  สสฺสมณพฺราหฺมณิยา  ปชาย สเทวมนุสฺสาย อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ            
อภิสมฺพุทฺโธ   ๑   ปจฺจ ฺาสึ   ยโต   จ   โข   เม  ภิกฺขเว  เอว    
อฏปริวฏฏ    อธิเทวาณทสฺสน    สุวิสุทฺธ   อโหสิ   อถาห   ภิกฺขเว          
สเทวเก   โลเก   สมารเก   สพฺรหฺมเก   สสฺสมณพฺราหฺมณิยา   ปชาย    
สเทวมนุสฺสาย  อนุตฺตร  สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธ ๑ ปจฺจ ฺาสึ าณ ฺจ          
ปน   เม   ทสสฺน   อุทปาทิ   อกุปฺปา   เม   เจโตวิมุตฺติ  อยมนฺติมา    
ชาติ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ      
     [๑๖๒]  ๗๒  อฏ ิมานิ  ภิกฺขเว  อภิภายตนานิ  ฯ  กตมานิ  อฏ     
อชฺฌตฺต  รูปส ฺ ี  เอโก  พหิทฺธา  รูปานิ ปสฺสติ ปริตฺตานิ สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ     
ตานิ      อภิภุยฺย      ชานามิ     ปสฺสามีติ     เอวส ฺ ี     โหติ    
อิท   ปม   อภิภายตน   ฯ  อชฌฺตฺต  รูปส ฺ ี  เอโก  พหิทฺธา  รูปานิ           
ปสฺสติ    อปฺปมาณานิ    สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ    ตานิ    อภิภุยฺย   ชานามิ           
ปสฺสามีติ    เอวส ฺ ี   โหติ   อิท   ทติุย   อภิภายตน   ฯ   อชฌฺตฺต         
อรูปส ฺ ี   เอโก   พหิทฺธา   รูปานิ  ปสฺสติ  ปริตฺตานิ  สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ        
ตานิ     อภิภุยฺย    ชานามิ    ปสฺสามีติ    เอวส ฺ ี    โหติ    อิท            
#๑ ม. อภิสมพฺุทฺโธติ ฯ เอวมุปริป ฯ     
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ตติย   อภิภายตน   ฯ   อชฌฺตฺต   อรูปส ฺ ี   เอโก   พหิทฺธา  รปูานิ            
ปสฺสติ    อปฺปมาณานิ    สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ    ตานิ    อภิภุยฺย   ชานามิ           
ปสฺสามีติ   เอวส ฺ ี   โหติ   อิท   จตุตฺถ   อภิภายตน   ฯ   อชฌฺตฺต         
อรูปส ฺ ี  เอโก  พหิทฺธา  รูปานิ  ปสสฺติ  นีลานิ นลีวณฺณานิ นีลนิทสฺสนานิ        
นีลนิภาสานิ     ตานิ     อภิกุยฺย    ชานามิ    ปสฺสามีติ    เอวส ฺ ี            
โหติ   อิท   ป ฺจม  อภิภายตน  ฯ  อชฌฺตฺต  อรูปส ฺ ี  เอโก  พหิทฺธา           
รูปานิ   ปสฺสติ   ปตานิ   ปตวณฺณานิ   ปตนิทสฺสนานิ  ปตนิภาสานิ  ตานิ         
อภิภุยฺย   ชานามิ  ปสฺสามีติ  เอวส ฺ ี  โหติ  อิท  ฉฏ  อภิภายตน  ฯ         
อชฺฌตฺต  อรปูส ฺ ี  เอโก  พหิทฺธา รปูานิ ปสฺสติ โลหิตกานิ โลหิตกวณฺณานิ         
โลหิตกนิทสสฺนานิ        โลหิตกนิภาสานิ        ตานิ        อภิภุยฺย     
ชานามิ   ปสสฺามีติ   เอวส ฺ ี   โหติ   อิท   สตฺตม   อภิภายตน   ฯ            
อชฺฌตฺต  อรปูส ฺ ี  เอโก  พหิทฺธา รปูานิ ปสสฺติ โอทาตานิ โอทาตวณฺณานิ=          
โอทาตนิทสฺสนานิ     โอทาตนิภาสานิ     ตานิ     อภิภุยฺย    ชานามิ    
ปสฺสามีติ   เอวส ฺ ี   โหติ   อิท   อฏม  อภิภายตน  ฯ  อิมานิ  โข           
ภิกฺขเว อฏ อภิภายตนานีติ ฯ     
     [๑๖๓]   ๗๓  อฏ ิเม  ภิกฺขเว  วิโมกฺขา  ฯ  กตเม  อฏ  รูป     
รูปานิ    ปสสฺติ    อย   ปโม   วิโมกโฺข   ฯ   อชฌฺตฺต   อรูปส ฺ ี             
พหิทฺธา    รปูานิ    ปสฺสติ   อย   ทุติโย   วิโมกฺโข   ฯ   สุภนฺเตว             
อธิมุตฺโต   โหติ   อย   ตติโย   วิโมกโฺข   ฯ   สพฺพโส   รูปส ฺาน    
สมติกฺกมา    ปฏิฆส ฺาน    อตฺถงฺคมา    นานตฺตส ฺาน   อมนสิการา      
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อนนฺโต    อากาโสติ    อากาสาน ฺจายตน   อุปสมปฺชฺช   วิหรติ   อย    
จตุตฺโถ   วิโมกฺโข   ฯ  สพฺพโส  อากาสาน ฺจายตน  สมติกฺกมฺม  อนนฺต    
วิ ฺาณนฺติ    วิ ฺาณ ฺจายตน    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    อย   ป ฺจโม           
วิโมกฺโข   ฯ   สพฺพโส   วิ ฺาณ ฺจายตน   สมติกฺกมฺม   นตฺถิ   กิ ฺจีติ          
อากิ ฺจ ฺายตน    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ   อย   ฉฏโ   วิโมกฺโข   ฯ             
สพฺพโส   อากิ ฺจ ฺายตน  สมติกฺกมฺม  เนวส ฺานาส ฺายตน  อุปสมฺปชฺช            
วิหรติ   อย   สตฺตโม   วิโมกฺโข   ฯ  สพฺพโส  เนวส ฺานาส ฺายตน    
สมติกฺกมฺม        ส ฺาเวทยิตนิโรธ        อุปสมฺปชชฺ        วิหรติ    
อย อฏโม วิโมกฺโข ฯ อิเม โข ภิกฺขเว อฏ วิโมกฺขาติ ฯ    
     [๑๖๔]   ๗๔  อฏ ิเม  ภิกฺขเว  อนริยโวหารา  ฯ  กตเม  อฏ    
อทิฏเ  ทิฏวาทิตา  อสฺสุเต  สุตวาทิตา  อมุเต  มุตวาทิตา  อวิ ฺาเต            
วิ ฺาตวาทิตา    ทฏิเ    อทิฏวาทิตา   สุเต   อสฺสุตวาทิตา   มุเต             
อมุตวาทิตา   วิ ฺาเต   อวิ ฺาตวาทิตา  ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  อฏ     
อนริยโวหาราติ ฯ    
     [๑๖๕]   ๗๕   อฏ ิเม  ภิกฺขเว  อรยิโวหารา  ฯ  กตเม  อฏ    
อทิฏเ   อทิฏวาทิตา   อสฺสุเต   อสฺสุตวาทิตา   อมุเต   อมุตวาทิตา             
อวิ ฺาเต   อวิ ฺาตวาทิตา   ทิฏเ   ทิฏวาทิตา   สุเต   สุตวาทิตา             
มุเต  มุตวาทิตา  วิ ฺาเต  วิ ฺาตวาทิตา  ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว อฏ    
อริยโวหาราติ ฯ     
     [๑๖๖]  ๗๖  อฏ ิมา  ภิกฺขเว  ปริสา  ฯ กตมา อฏ ขตฺติยปริสา      
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พฺราหฺมณปริสา     คหปติปริสา     สมณปริสา     จาตุมฺมหาราชิกปริสา    
ตาวตึสปริสา  มารปริสา  พฺรหฺมปริสา  ฯ  อภิชานามิ  โข ปนาห ภิกฺขเว     
อเนกสต   ขตฺติยปริส   อุปสงฺกมิตฺวา   ตตฺรป  มยา  สนฺนิสินฺนปพฺุพ ฺเจว        
สลฺลปตปุพฺพ ฺจ    สากจฺฉา    จ    สมาปนฺนปุพฺพา    ตตฺถ   ยาทิสโก     
เตส    วณฺโณ    โหติ   ตาทิสโก   มยหฺ   วณฺโณ   โหติ   ยาทิสโก     
เตส   สโร   โหติ   ตาทิสโก  มยฺห  สโร  โหติ  ธมมฺิยา  จ  กถาย    
สนฺทสฺเสมิ   สมาทเปมิ   สมุตฺเตเชมิ   สมฺปหเสมิ   ภาสมาน ฺจ  ม  น    
ชานนฺติ  โก  นุ  โข  อย  ภาสติ  เทโว  วา  มนุสฺโส  วาติ  ธมฺมิยา    
จ   กถาย   สนฺทสฺเสตฺวา   สมาทเปตฺวา  สมุตฺเตเชตฺวา  สมฺปหเสตฺวา    
อนฺตรธายามิ  อนฺตรหิต ฺจ  ม  น  ชานนฺติ  โก  น ุ โข  อย อนฺตรหิโต    
เทโว   วา  มนุสฺโส  วาติ  อภิชานามิ  โข  ปนาห  ภิกฺขเว  อเนกสต(    
พฺราหฺมณปริส    ฯเปฯ    คหปติปริส    สมณปริส   จาตุมฺมหาราชิกปริส            
ตาวตึสปริส    มารปริส    พฺรหฺมปริส    อุปสงฺกมิตฺวา   ตตฺรป   มยา           
สนฺนิสินฺนปุพฺพ ฺเจว   สลฺลปตปุพฺพ ฺจ   สากจฺฉา  จ  สมาปนฺนปุพฺพา  ตตฺถ         
ยาทิสโก    เตส    วณฺโณ   โหติ   ตาทิสโก   มยฺห   วณฺโณ   โหติ     
ยาทิสโก   เตส  สโร  โหติ  ตาทิสโก  มยฺห  สโร  โหติ  ธมฺมิยา  จ     
กถาย   สนฺทสฺเสมิ  สมาทเปมิ  สมุตฺเตเชมิ  สมฺปหเสมิ  ภาสมาน ฺจ  ม    
น   ชานนฺติ   โก   นุ   โข  อย  ภาสติ  เทโว  วา  มนสฺุโส  วาติ    
ธมฺมิยา    จ    กถาย   สนทฺสฺเสตฺวา   สมาทเปตฺวา   สมุตฺเตเชตฺวา     
สมฺปหเสตฺวา    อนฺตรธายามิ    อนฺตรหิต ฺจ   ม   น   ชานนฺติ   โก      
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นุ   โข   อย   อนฺตรหิโต  เทโว  วา  มนุสฺโส  วาติ  ฯ  อิมา  โข    
ภิกฺขเว อฏ ปริสาติ ฯ           
     [๑๖๗]   ๗๗   เอก   สมย  ภควา  เวสาลิย  วิหรติ  มหาวเน    
กูฏาคารสาลาย  ฯ  อถโข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย    
เวสาลึ   ปณฺฑาย   ปาวิสิ   เวสาลิย   ปณฺฑาย   จริตฺวา   ปจฺฉาภตฺต            
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต     อายสฺมนฺต     อานนฺท    อามนฺเตสิ    คณฺหาหิ            
อานนฺท  นิสีทน เยน ปาวาลเจติย ๑ เตนุปสงฺกมิสฺสาม ทิวาวิหารายาติ ฯ             
เอว   ภนฺเตติ   โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควโต  ปฏิสฺสุณิตฺวา  นิสีทน             
อาทาย ภควนฺต ปฏ ิโต ปฏ ิโต อนุพนฺธิ ฯ     
     อถโข   ภควา   เยน   ปาวาลเจติย  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา     
ป ฺตฺเต   อาสเน   นิสีทิ   นิสชฺช   โข   ภควา  อายสฺมนฺต  อานนฺท    
อามนฺเตสิ   รมณียา   อานนฺท   เวสาลี   รมณีย   อุเทนเจติย  รมณีย    
โคตมกเจติย     รมณีย     พหุปุตฺตกเจติย     รมณีย    สตฺตมฺพเจติย           
รมณีย   สารนฺททเจติย   รมณีย   ปาวาลเจติย   ยสสฺ  กสฺสจิ  อานนฺท             
จตฺตาโร   อิทฺธิปาทา  ภาวิตา  พหุลีกตา  ยานีกตา  วตฺถุกตา  อนุฏ ิตา             
ปริจิตา   สุสมารทฺธา  อากงฺขมาโน  โส  อานนฺท  กปฺป  วา  ติฏเยฺย     
กปฺปาวเสส  วา  ตถาคตสฺส  โข  อานนฺท  จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา ภาวิตา     
พหุลีกตา    ยานีกตา    วตฺถุกตา    อนุฏ ิตา   ปริจิตา   สุสมารทฺธา    
อากงฺขมาโน  อานนฺท  ตถาคโต  กปปฺ  วา ติฏเยฺย กปฺปาวเสส วาติ ฯ    
เอวมฺป  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควตา  โอฬาริเก นิมิตฺเต กริยมาเน     
#๑ ม. จาปาล เจติย ฯ ยุ. จาปาลเจติย ฯ เอวมุปริป ฯ      
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โอฬาริเก   โอภาเส  กริยมาเน  นาสกฺขิ  ปฏิวิชฌฺิตุ  น  ภควนฺต  ยาจิ    
ติฏตุ    ภนฺเต    ภควา    กปฺป    ติฏตุ   ภนฺเต   สคุโต   กปฺป             
พหุชนหิตาย    พหุชนสุขาย   โลกานุกมฺปาย   อตฺถาย   หิตาย   สุขาย     
เทวมนุสฺสานนฺติ    ยถาต    มาเรน    ปริยุฏ ิตจิตฺโต    ฯ   ทุติยมฺป           
โข   ภควา   ฯ  ตติยมฺป  โข  ภควา  อายสฺมนฺต  อานนฺท  อามนฺเตสิ    
รมณียา   อานนฺท   เวสาลี   รมณีย  อุเทนเจติย  รมณีย  โคตมกเจติย    
รมณีย   พหุปุตฺตกเจติย   รมณีย   สตฺตมฺพเจติย   รมณีย  สารนฺททเจติย        
รมณีย   ปาวาลเจติย   ยสสฺ   กสฺสจิ   อานนฺท   จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา    
ภาวิตา   พหุลีกตา  ยานีกตา  วตฺถุกตา  อนุฏ ิตา  ปริจิตา  สุสมารทฺธา             
ฯเปฯ  อากงฺขมาโน  อานนฺท  ตถาคโต  กปฺป  วา ติฏเยฺย กปฺปาวเสส     
วาติ    เอวมฺป    โข    อายสฺมา   อานนฺโท   ภควตา   โอฬาริเก    
นิมิตฺเต  กริยมาเน  โอฬาริเก  โอภาเส  กริยมาเน  นาสกฺขิ  ปฏวิิชฺฌิตุ             
น   ภควนฺต   ยาจิ   ติฏตุ   ภนฺเต   ภควา   กปฺป   ติฏตุ  ภนฺเต             
สุคโต   กปฺป  พหุชนหิตาย  พหุชนสุขาย  โลกานุกมฺปาย  อตฺถาย  หิตาย     
สุขาย   เทวมนุสฺสานนฺติ   ยถาต   มาเรน   ปริยฏุ ิตจิตฺโต  ฯ  อถโข    
ภควา   อายสฺมนฺต   อานนฺท   อามนฺเตสิ   คจฺฉ   ตฺว  อานนฺท  ยสฺส    
ทานิ  กาล  ม ฺสีติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  อายสฺมา อานนฺโท ภควโต    
ปฏิสฺสุณิตฺวา   อุฏายาสนา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   ปทกฺขิณ   กตฺวา           
ภควโต อวิทูเร อ ฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล นสิีทิ ฯ    
     อถโข   มาโร   ปาปมา   อจิรปกฺกนเฺต   อายสฺมนฺเต  อานนฺเท      
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ภควนฺต    เอตทโวจ    ปรนิิพฺพาตุทานิ    ภนฺเต   ภควา   ปรินิพฺพาตุ    
สุคโต   ปรินพฺิพานกาโลทานิ   ภนฺเต   ภควโต   ภาสิตา  โข  ปเนสา     
ภนฺเต   ภควตา   วาจา   น   ตาวาห  ปาปม  ปรินพฺิพายิสฺสามิ  ยาว     
เม  ภิกฺขู  น  สาวกา  ภวิสฺสนฺติ วิยตฺตา วินีตา วิสารทา ปตฺตโยคกฺเขมา            
พหุสฺสุตา   ธมฺมธรา  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา  สามีจิปฏิปนฺนา  อนุธมฺมจาริโน          
สก  อาจริยก  อุคฺคเหตฺวา  อาจิกฺขิสฺสนฺติ  เทสิสฺสนฺติ  ๑  ป ฺเปสฺสนฺติ      
ปฏเปสฺสนฺติ    วิวริสฺสนฺติ    วิภชิสสฺนฺติ    อุตฺตานีกริสฺสนฺติ   อุปฺปนฺน  
ปรปฺปวาท   สหธมฺเมน   สุนิคฺคหิต   นิคฺคเหตฺวา   สปฺปาฏิหาริย   ธมฺม         
เทสิสฺสนฺตีติ   เอตรหิ   ภนฺเต  ภิกฺขู  ภควโต  สาวกา  วิยตฺตา  วินีตา            
วิสารทา   ปตฺตโยคกฺเขมา   พหุสฺสุตา   ธมฺมธรา   ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา    
สามีจิปฏิปนฺนา   อนุธมฺมจาริโน   สก  อาจริยก  อุคฺคเหตฺวา  อาจิกฺขนฺติ         
เทเสนฺติ   ป ฺเปนฺติ   ปฏเปนฺติ   วิวรนฺติ   วิภชนฺติ   อุตฺตานีกโรนฺติ       
อุปฺปนฺน   ปรปฺปวาท   สหธมฺเมน   สนุิคฺคหิต  นิคฺคเหตฺวา  สปฺปาฏิหาริย       
ธมฺม   เทเสนฺติ   ปรินิพฺพาตุทานิ   ภนฺเต   ภควา   ปรินิพฺพาตุ  สุคโต           
ปรินิพฺพานกาโลทานิ   ภนฺเต   ภควโต   ภาสิตา   โข  ปเนสา  ภนฺเต     
ภควตา   วาจา   น   ตาวาห   ปาปม   ปรินิพฺพายิสฺสามิ   ยาว  เม    
ภิกฺขุนิโย   น   สาวิกา   ภวิสฺสนฺติ   ฯเปฯ   ยาว  เม  อุปาสกา  น    
สาวกา   ภวิสฺสนฺติ  ฯเปฯ  ยาว  เม  อุปาสิกา  น  สาวิกา  ภวิสฺสนฺติ     
วิยตฺตา    วินตีา    วิสารทา   ปตฺตโยคกฺเขมา   พหุสฺสุตา   ธมฺมธรา     
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา   สามีจิปฏิปนฺนา   อนุธมฺมจารินิโย   สก   อาจริยก          
#๑ ม. เทเสสฺสนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ      
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อุคฺคเหตฺวา    อาจิกฺขิสฺสนฺติ   เทสิสฺสนติฺ   ป ฺเปสฺสนฺติ   ปฏเปสฺสนฺติ     
วิวริสฺสนฺติ     วิภชิสฺสนฺติ     อุตฺตานีกริสฺสนฺติ    อุปปฺนฺน    ปรปฺปวาท   
สหธมฺเมน   สุนิคฺคหิต   นิคฺคเหตฺวา   สปฺปาฏิหาริย   ธมฺม  เทสิสฺสนฺตีติ      
เอตรหิ   ภนฺเต  อุปาสิกา  ภควโต  สาวิกา  วิยตฺตา  วินีตา  วิสารทา    
ปตฺตโยคกฺเขมา  พหุสฺสุตา  ธมฺมธรา  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา  สามีจิปฏิปนฺนา           
อนุธมฺมจารินิโย   สก   อาจริยก   อุคฺคเหตฺวา   อาจิกฺขนฺติ   เทเสนฺติ          
ป ฺเปนฺติ    ปฏเปนฺติ   วิวรนฺติ   วิภชนฺติ   อุตฺตานีกโรนฺติ   อุปฺปนฺน     
ปรปฺปวาท   สหธมฺเมน   สุนิคฺคหิต   นิคฺคเหตฺวา   สปฺปาฏิหาริย   ธมฺม         
เทเสนฺติ    ปรินิพฺพาตุทานิ    ภนฺเต    ภควา    ปรินพฺิพาตุ    สุคโต             
ปรินิพฺพานกาโลทานิ   ภนฺเต   ภควโต   ภาสิตา   โข  ปเนสา  ภนฺเต     
ภควตา   วาจา   น   ตาวาห   ปาปม   ปรินิพฺพายิสฺสามิ   ยาว  เม    
อิท   พฺรหฺมจริย   น   อิทฺธ ฺเจว  ภวิสฺสติ  ผีต ฺจ  วิตฺถาริก  พาหุช ฺ     
ปุถุภูต   ยาว   เทวมนุสฺเสหิ   สุปฺปกาสิตนฺติ   เอตรหิ  ภนฺเต  ภควโต            
พฺรหฺมจริย   อิทฺธ ฺเจว   ผีต ฺจ   วิตฺถาริก   พาหุช ฺ   ปุถุภูต   ยาว      
เทวมนุสฺเสหิ   สุปฺปกาสิต   ปรินิพฺพาตุทานิ   ภนฺเต   ภควา  ปรินพฺิพาตุ         
สุคโต   ปรินพฺิพานกาโลทานิ   ภนฺเต   ภควโตติ   ฯ  อปฺโปสฺสโุก  ตฺว    
ปาปม   โหห ิ  นจิร   ตถาคตสฺส   ปรนิิพฺพาน   ภวิสฺสติ   อิโต  ติณฺณ          
มาสาน    อจฺจเยน    ตถาคโต    ปรินพฺิพายิสฺสตีติ    อถโข   ภควา     
ปาวาลเจติเย   สโต   สมฺปชาโน   อายุสงฺขาร  โอสฺสชฺช ิ โอสฺสชฺชิเต      
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ภควตา   อายุสงฺขาเร   มหา   ภูมิจาโล   อโหสิ  ภึสนโก  สโลมหโส     
เทวทุนฺทุภิโย   จ   ผลึสุ   อถโข   ภควา   เอตมตฺถ   วิทิตฺวา  ตาย    
เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ      
         ตุลมตุล ฺจ สมฺภว         ภวสงฺขารมวสฺสชฺช ิมนุิ    
         อชฺฌตฺตรโต สมาหิโต      อภินทฺิ กวจมิวตฺตสมฺภวนฺติ ฯ    
     อถโข    อายสฺมโต    อานนฺทสฺส    เอตทโหสิ   มหา   วตาย     
ภูมิจาโล   สมุหา   วตาย  ภูมิจาโล  ภึสนโก  สโลมหโส  เทวทุนฺทุภิโย    
จ   ผลึส ุ  โก   นุ   โข   เหตุ   โก   ปจฺจโย  มหโต  ภูมิจาลสฺส    
ปาตุภาวายาติ   อถโข   อายสฺมา  อานนฺโท  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ     
อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ   เอกมนฺต           
นิสินฺโน   โข   อายสฺมา   อานนฺโท  ภควนฺต  เอตทโวจ  มหา  วตาย    
ภนฺเต   ภูมิจาโล  สุมหา  วตาย  ภนฺเต  ภูมิจาโล  ภึสนโก  สโลมหโส    
เทวทุนฺทุภิโย   จ   ผลึสุ   โก   น ุ  โข  ภนฺเต  เหตุ  โก  ปจฺจโย    
มหโต ภูมิจาลสฺส ปาตุภาวายาติ ฯ     
     อฏ ิเม   อานนฺท   เหตู   อฏ   ปจฺจยา   มหโต   ภูมิจาลสฺส     
ปาตุภาวาย   กตเม   อฏ   ย   อานนฺท  มหาปวี  อุทเก  ปติฏ ิตา     
อุทก   วาเต   ปติฏ ิต   วาโต   อากาสฏโ   โหติ   โส   อานนฺท     
สมโย   ย   มหาวาตา  วายนฺติ  มหาวาตา  วายนฺตา  อุทก  กมฺเปนฺติ     
อุทก  กมฺปต  ปวึ  กมฺเปติ  อย  อานนฺท  ปโม  เหตุ  ปโม ปจฺจโย    
มหโต   ภูมิจาลสฺส   ปาตุภาวาย   ฯ  ปนุ  จปร  อานนฺท  สมโณ  วา      
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พฺราหฺมโณ  วา  อิทฺธิมา เจโตวสิปฺปตฺโต เทวตา วา มหิทฺธิกา มหานุภาวา    
ตสฺส   ปริตฺตา   ปวีส ฺา   ภาวิตา   โหติ   อปฺปมาณา  อาโปส ฺา     
โส   อิม   ปวึ  กมฺเปติ  สกมฺเปติ  สมฺปกมฺเปติ  [๑]  อย  อานนฺท             
ทุติโย   เหตุ  ทุติโย  ปจฺจโย  มหโต  ภูมิจาลสฺส  ปาตุภาวาย  ฯ  ปุน     
จปร   อานนฺท   ยทา   โพธิสตฺโต   ตุสติา   กายา   จวิตฺวา   สโต    
สมฺปชาโน   มาตุ   กุจฺฉึ   โอกฺกมติ   ตทาย   ปวี   กมฺปติ  สกมฺปติ            
สมฺปกมฺปติ   อย   อานนฺท   ตติโย   เหตุ   ตติโย   ปจฺจโย   มหโต     
ภูมิจาลสฺส  ปาตุภาวาย  ฯ  ปุน  จปร  อานนฺท  ยทา  โพธิสตฺโต  สโต     
สมฺปชาโน   มาตุ   กุจฺฉิสฺมา   นิกฺขมติ   ตทาย  ปวี  กมฺปติ  สกมฺปติ          
สมฺปกมฺปติ   อย   อานนฺท   จตุตฺโถ   เหตุ   จตุตฺโถ  ปจฺจโย  มหโต     
ภูมิจาลสฺส  ปาตุภาวาย  ฯ  ปุน  จปร  อานนฺท  ยทา  ตถาคโต อนุตฺตร    
สมฺมาสมฺโพธึ     อภิสมฺพุชฺฌติ     ตทาย    ปวี    กมฺปติ    สกมฺปติ           
สมฺปกมฺปติ   อย   อานนฺท   ป ฺจโม   เหตุ   ป ฺจโม  ปจฺจโย  มหโต     
ภูมิจาลสฺส  ปาตุภาวาย  ฯ  ปุน  จปร  อานนฺท  ยทา  ตถาคโต อนุตฺตร    
ธมฺมจกฺก    ปวตฺเตติ    ตทาย   ปวี   กมฺปติ   สกมฺปติ   สมฺปกมฺปติ           
อย   อานนฺท   ฉฏโ   เหตุ   ฉฏโ   ปจฺจโย   มหโต   ภูมิจาลสฺส     
ปาตุภาวาย   ฯ  ปุน  จปร  อานนฺท  ยทา  ตถาคโต  สโต  สมฺปชาโน     
อายุสงฺขาร   โอสฺสชฺชติ   ตทาย   ปวี   กมฺปติ   สกมฺปติ  สมฺปกมฺปติ          
อย   อานนฺท   สตฺตโม   เหตุ   สตฺตโม   ปจฺจโย  มหโต  ภูมิจาลสฺส     
ปาตุภาวาย   ฯ   ปุน   จปร  อานนฺท  ยทา  ตถาคโต  อนุปาทิเสสาย    
#๑ ม. สมฺปเวเทติ ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุป ฯ     
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นิพฺพานธาตุยา     ปรินิพฺพายติ    ตทาย    ปวี    กมฺปติ    สกมฺปติ            
สมฺปกมฺปติ   อย   อานนฺท   อฏโม   เหตุ   อฏโม  ปจฺจโย  มหโต     
ภูมิจาลสฺส   ปาตุภาวาย   ฯ   อิเม   โข  อานนฺท  อฏ  เหตู  อฏ     
ปจฺจยา มหโต ภูมิจาลสฺส ปาตุภาวายาติ ฯ    
                      จาลวคฺโค ทุติโย    
                        ตสฺสุทฺทาน    
         อิจฺฉา อล ฺจ สงฺขิตฺต      ภยา อภิภุนา เต ๑ สห    
         วิโมกฺโข เทฺว จ โวหารา  ปริสา ภูมิจาเลน จาติ ฯ    
                      _____________     
                     ยมกวคฺโค ตติโย    
     [๑๖๘]  ๗๘ สทโฺธ [๒] ภิกฺขเว ภิกฺขุ โหติ โน [๒] สีลวา เอว     
โส   เตน   องฺเคน   อปริปูโร   โหติ   เตน  ต  องฺค  ปริปูเรตพฺพ     
กินฺนาห   สทฺโธ   จ   อสฺส   สีลวา   จาติ   ยโต  จ  โข  ภิกฺขเว    
ภิกฺขุ   สทโฺธ   จ   โหติ   สีลวา   จ   เอว   โส   เตน  องฺเคน    
ปริปูโร   โหติ   ฯ   สทฺโธ  จ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โหติ  สีลวา  จ  โน     
พหุสฺสุโต   เอว   โส  เตน  องฺเคน  อปริปูโร  โหติ  เตน  ต  องฺค     
ปริปูเรตพฺพ   กินฺนาห   สทฺโธ   จ   อสฺส  สลีวา  จ  พหุสฺสุโต  จาติ           
ยโต  จ  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สทฺโธ  จ  โหติ  สีลวา  จ  พหุสฺสุโต จ     
เอว  โส  เตน  องฺเคน  ปรปิูโร  โหติ  ฯ  สทฺโธ  จ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ     
โหติ   สีลวา   จ   พหุสฺสุโต   จ  โน  ธมฺมกถิโก  ฯเปฯ  ธมฺมกถโิก     
จ   โน   ปริสาวจโร  ฯเปฯ  ปริสาวจโร  จ  โน  วิสารโท  ปริสาย    
#๑ ม. เตสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒ ม. จ ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุป ฯ      
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ธมฺม   เทเสติ   ฯเปฯ   วิสารโท   จ   ปริสาย  ธมฺม  เทเสติ  โน    
จตุนฺน   ฌานาน   อาภิเจตสิกาน  ทิฏธมฺมสุขวิหาราน  นิกามลาภี  โหติ          
อกิจฺฉลาภี    อกสิรลาภี    ฯเปฯ    จตุนฺน   ฌานาน   อาภิเจตสิกาน    
ทิฏธมฺมสุขวิหาราน  นิกามลาภี  โหติ  อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี โน อาสวาน           
ขยา   อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ป ฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว  ธมฺเม  อย  อภิ ฺา          
สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   เอว   โส  เตน  องฺเคน  อปริปูโร    
โหติ   เตน   ต  องฺค  ปริปเูรตพฺพ  กินนฺาห  สทฺโธ  จ  อสฺส  สีลวา           
จ  พหุสฺสุโต  จ  ธมฺมกถิโก  จ  ปริสาวจโร  จ  วิสารโท  จ  ปริสาย    
ธมฺม   เทเสยฺย   จตุนฺน   ฌานาน  อาภิเจตสิกาน  ทิฏธมฺมสุขวิหาราน         
นิกามลาภี   อสฺส   อกิจฺฉลาภี   อกสริลาภี   อาสวาน   ขยา  อนาสว     
เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา        
อุปสมฺปชฺช   วิหเรยฺยนฺติ   ยโต   จ   โข   ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  สทฺโธ  จ             
โหติ  สลีวา  จ  พหุสฺสุโต  จ  ธมฺมกถิโก  จ  ปริสาวจโร  จ วิสารโท     
จ  ปริสาย ธมฺม เทเสติ จตุนฺน ฌานาน อาภิเจตสิกาน ทิฏธมฺมสุขวิหาราน         
นิกามลาภี     โหติ     อกิจฺฉลาภี     อกสิรลาภี    อาสวาน    ๑     
ขยา    อนาสว    เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย            
อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   เอว   โส  เตน  องฺเคน    
ปริปูโร   โหติ   ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  อฏหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต    
ภิกฺขุ สมนฺตปาสาทิโก จ โหติ สพฺพาการปริปูโร จาติ ฯ       
     [๑๖๙]  ๗๙  สทฺโธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ โหติ โน สลีวา เอว โส เตน     
#๑ ม. อาสวาน ฺจ ฯ เอวมุปริป ฯ      
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องฺเคน   อปริปูโร   โหติ   เตน   ต   องฺค   ปริปูเรตพฺพ   กินฺนาห            
สทฺโธ   จ   อสฺส  สลีวา  จาติ  ยโต  จ  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สทฺโธ     
จ  โหติ  สีลวา  จ  เอว  โส  เตน  องฺเคน ปริปูโร โหติ ฯ สทฺโธ จ    
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โหติ  สลีวา  จ  โน  พหุสฺสุโต  ฯเปฯ  พหุสฺสุโต จ โน             
ธมฺมกถิโก  ฯเปฯ  ธมฺมกถิโก  จ  โน  ปริสาวจโร ฯเปฯ ปริสาวจโร จ    
โน  วิสารโท  ปริสาย  ธมมฺ  เทเสติ  ฯเปฯ  วิสารโท จ ปริสาย ธมฺม     
เทเสติ [๑] เย จ เต สนฺตา วิโมกฺขา อติกฺกมฺม รูเป อรูปา เต กาเยน     
ผุสิตฺวา  วิหรติ  โน  ๒  อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ป ฺาวิมุตฺตึ          
ทิฏเว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  เอว           
โส  เตน  องฺเคน  อปริปูโร  โหติ  เตน  ต  องฺค ปริปเูรตพฺพ กินฺนาห            
สทฺโธ   จ  อสฺส  สลีวา  จ  พหุสฺสุโต  จ  ธมฺมกถโิก  จ  ปริสาวจโร    
จ  วิสารโท  จ  ปริสาย  ธมฺม  เทเสยฺย เย จ ๓  เต สนฺตา วิโมกฺขา     
อติกฺกมฺม  รูเป  อรูปา  เต  กาเยน  ผุสิตฺวา  วิหเรยฺย  อาสวาน ขยา    
อนาสว   เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา          
สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   วิหเรยฺยนฺติ   ยโต   จ   โข  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ           
สทฺโธ   จ  โหติ  สีลวา  จ  พหุสฺสุโต  จ  ธมฺมกถโิก  จ  ปริสาวจโร     
จ  วิสารโท  จ  ปริสาย  ธมฺม  เทเสติ  เย จ ๓  เต สนฺตา วิโมกฺขา    
อติกฺกมฺม  รูเป  อรูปา  เต  [๔]  กาเยน  ผุสิตฺวา  วิหรติ  อาสวาน     
ขยา   ฯเปฯ  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  เอว  โส  เตน  องฺเคน    
ปริปูโร   โหติ   ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  อฏหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต    
#๑-๒ ม. โน จ ฯ เอวมุปริป ฯ   ๓ ม. จสทฺโท นตฺถ ิฯ   ๔ ม. จ ฯ      
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ภิกฺขุ สมนฺตปาสาทิโก จ โหติ สพฺพาการปริปูโร จาติ ฯ       
     [๑๗๐]  ๘๐  เอก  สมย ภควา นาทิเก ๑ วิหรติ คิ ฺชกาวสเถ ฯ     
ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ภิกฺขโวติ  ฯ  ภทนฺเตติ  เต  ภิกฺขู            
ภควโต   ปจฺจสฺโสสุ  ฯ  ภควา  เอตทโวจ  มรณสสฺติ  ภิกฺขเว  ภาวิตา    
พหุลีกตา   มหปฺผลา   โหติ   มหานิสสา   อมโตคธา   อมตปริโยสานา     
ภาเวถ โน ตุเมฺห ภิกฺขเว มรณสฺสตินฺติ ฯ     
     เอว   วุตฺเต   อ ฺตโร   ภิกฺขุ   ภควนฺต  เอตทโวจ  อห  โข    
ภนฺเต   ภาเวมิ   มรณสฺสตินฺติ   ฯ   ยถากถ  ปน  ตฺว  ภิกฺขุ  ภาเวสิ             
มรณสฺสตินฺติ   ฯ   อิธ   มยฺห   ภนฺเต   เอว   โหติ   อโห   วตาห     
รตฺตินฺทิว   ชเีวยฺย  ภควโต  สาสน  มนสิ  กเรยฺย  พหุ  ๒  วต  เม             
กตมสฺสาติ เอว โข อห ภนฺเต ภาเวมิ มรณสฺสตินฺติ ฯ        
     อ ฺตโรป    โข    ภิกขฺุ    ภควนฺต   เอตทโวจ   อหป   โข     
ภนฺเต   ภาเวมิ   มรณสฺสตินฺติ   ฯ   ยถากถ  ปน  ตฺว  ภิกฺขุ  ภาเวสิ             
มรณสฺสตินฺติ   ฯ   อิธ   มยฺห  ภนฺเต  เอว  โหติ  อโห  วตาห  ทิวส             
ชีเวยฺย   ภควโต   สาสน   มนสิ   กเรยฺย  พหุ  วต  เม  กตมสฺสาติ    
เอว โข อห ภนฺเต ภาเวมิ มรณสฺสตินฺติ ฯ    
     อ ฺตโรป   โข   ภิกฺขุ   ภควนฺต  เอตทโวจ  อหป  โข  ภนฺเต    
ภาเวมิ  มรณสฺสตินฺติ  ฯ  ยถากถ  ปน  ตฺว  ภิกฺขุ ภาเวสิ มรณสฺสตินฺติ ฯ          
อิธ   มยฺห   ภนฺเต   เอว   โหติ   อโห  วตาห  อุปฑฺฒทิวส  ชีเวยฺย            
#๑ ม. ย.ุ นาติเก ฯ เอวมุปริป ฯ   ๒ สี. ย.ุ พหุ ฯ เอวมุปริป ฯ      
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ภควโต   สาสน   มนสิ   กเรยฺย   พหุ   วต   เม  กตมสฺสาติ  เอว    
โข อห ภนฺเต ภาเวมิ มรณสฺสตินฺติ ฯ     
     อ ฺตโรป   โข   ภิกฺขุ   ภควนฺต  เอตทโวจ  อหป  โข  ภนฺเต    
ภาเวมิ  มรณสฺสตินฺติ  ฯ  ยถากถ  ปน  ตฺว  ภิกฺขุ ภาเวสิ มรณสฺสตินฺติ ฯ          
อิธ  มยฺห  ภนฺเต  เอว  โหติ  อโห  วตาห  ตทนฺตร  ชีเวยฺย  ยทนฺตร            
เอก   ปณฺฑปาต   ภุ ฺชามิ   ภควโต   สาสน  มนสิ  กเรยฺย  พห ุ วต    
เม กตมสฺสาติ เอว โข อห ภนฺเต ภาเวมิ มรณสฺสตินฺติ ฯ     
     อ ฺตโรป   โข   ภิกฺขุ   ภควนฺต  เอตทโวจ  อหป  โข  ภนฺเต    
ภาเวมิ  มรณสฺสตินฺติ  ฯ  ยถากถ  ปน  ตว  ภิกฺขุ ภาเวสิ มรณสฺสตินฺติ ฯ           
อิธ   มยฺห   ภนฺเต   เอว   โหติ   อโห   วตาห   ตทนฺตร  ชีเวยฺย    
ยทนฺตร   อุปฑฺฒปณฺฑปาต   ภุ ฺชามิ   ภควโต   สาสน   มนสิ   กเรยฺย            
พหุ    วต    เม   กตมสฺสาติ   เอว   โข   อห   ภนฺเต   ภาเวมิ     
มรณสฺสตินฺติ ฯ     
     อ ฺตโรป   โข   ภิกฺขุ   ภควนฺต  เอตทโวจ  อหป  โข  ภนฺเต    
ภาเวมิ  มรณสฺสตินฺติ  ฯ  ยถากถ  ปน  ตฺว  ภิกฺขุ ภาเวสิ มรณสฺสตินฺติ ฯ          
อิธ  มยฺห  ภนฺเต  เอว  โหติ  อโห  วตาห  ตทนฺตร  ชีเวยฺย  ยทนฺตร            
จตฺตาโร   ป ฺจ   อาโลเป   สงฺขาทิตฺวา  อชฺโฌหรามิ  ภควโต  สาสน    
มนสิ   กเรยฺย   พหุ   วต   เม   กตมสฺสาติ  เอว  โข  อห  ภนฺเต     
ภาเวมิ มรณสฺสตินฺติ ฯ            
     อ ฺตโรป   โข   ภิกฺขุ   ภควนฺต  เอตทโวจ  อหป  โข  ภนฺเต     
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ภาเวมิ  มรณสฺสตินฺติ  ฯ  ยถากถ  ปน  ตฺว  ภิกฺขุ ภาเวสิ มรณสฺสตินฺติ ฯ          
อิธ   มยฺห   ภนฺเต   เอว   โหติ   อโห   วตาห   ตทนฺตร  ชีเวยฺย    
ยทนฺตร  เอก  อาโลป  สงฺขาทิตฺวา  อชฺโฌหรามิ  ภควโต  สาสน  มนส ิ    
กเรยฺย   พหุ   วต   เม  กตมสฺสาติ  เอว  โข  อห  ภนเฺต  ภาเวมิ     
มรณสฺสตินฺติ ฯ     
     อ ฺตโรป   โข   ภิกฺขุ   ภควนฺต  เอตทโวจ  อหป  โข  ภนฺเต    
ภาเวมิ  มรณสฺสตินฺติ  ฯ  ยถากถ  ปน  ตฺว  ภิกฺขุ ภาเวสิ มรณสฺสตินฺติ ฯ          
อิธ   มยฺห   ภนฺเต   เอว   โหติ   อโห   วตาห   ตทนฺตร  ชีเวยฺย    
ยทนฺตร   อสฺสสิตฺวา  วา  ปสฺสสามิ  ปสฺสสตฺิวา  วา  อสฺสสามิ  ภควโต    
สาสน   มนสิ   กเรยฺย   พหุ   วต   เม  กตมสฺสาติ  เอว  โข  อห     
ภนฺเต ภาเวมิ มรณสฺสตินฺติ ฯ      
     เอว  วุตฺเต  ภควา  เต  ภิกฺขู  เอตทโวจ  ยฺวาย  ภิกฺขเว ภิกฺขุ             
เอว   มรณสสฺตึ   ภาเวติ   อโห   วตาห  รตฺตินฺทิว  ชีเวยฺย  ภควโต             
สาสน   มนสิ   กเรยฺย   พหุ   วต   เม  กตมสฺสาติ  โย  จาย  ๑    
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   เอว  มรณสฺสตึ  ภาเวติ  อโห  วตาห  ทิวส  ชีเวยฺย           
ภควโต   สาสน   มนสิ   กเรยฺย   พหุ   วต   เม   กตมสฺสาติ  โย     
จาย    ภิกฺขเว    ภิกฺขุ   เอว   มรณสฺสตึ   ภาเวติ   อโห   วตาห     
อุปฑฺฒทิวส   ชีเวยฺย   ภควโต   สาสน   มนส ิ กเรยฺย  พหุ  วต  เม    
กตมสฺสาติ   โย   จาย   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   เอว   มรณสฺสตึ   ภาเวติ    
อโห   วตาห   ตทนฺตร   ชเีวยฺย   ยทนฺตร   เอก  ปณฺฑปาต  ภุ ฺชามิ           
#๑ ม. โยปาย ฯ เอวมุปรปิ ฯ       
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ภควโต   สาสน   มนสิ   กเรยฺย   พหุ   วต   เม   กตมสฺสาติ  โย     
จาย   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  เอว  มรณสฺสตึ  ภาเวติ  อโห  วตาห  ตทนฺตร             
ชีเวยฺย   ยทนตฺร   อุปฑฺฒปณฺฑปาต   ภุ ฺชามิ   ภควโต   สาสน   มนส ิ          
กเรยฺย   พหุ   วต   เม  กตมสฺสาติ  โย  จาย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เอว    
มรณสฺสตึ   ภาเวติ   อโห  วตาห  ตทนฺตร  ชีเวยฺย  ยทนฺตร  จตฺตาโร    
ป ฺจ  อาโลเป  สงฺขาทิตฺวา  อชฺโฌหรามิ  ภควโต  สาสน  มนสิ กเรยฺย    
พหุ   วต   เม   กตมสฺสาติ   อิเม   วุจฺจนฺติ  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  ปมตฺตา            
วิหรนฺติ ทนฺธ มรณสฺสตึ ภาเวนฺติ อาสวาน ขยาย ฯ          
     โย  จาย  ๑  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เอว มรณสฺสตึ ภาเวติ อโห วตาห     
ตทนฺตร  ชีเวยฺย  ยทนฺตร  เอก  อาโลป สงฺขาทิตฺวา อชฺโฌหรามิ ภควโต            
สาสน   มนสิ   กเรยฺย  พหุ  วต  เม  กตมสฺสาติ  โย  จาย  ภิกฺขเว    
ภิกฺขุ  เอว  มรณสฺสตึ  ภาเวติ  อโห  วตาห  ตทนฺตร  ชีเวยฺย  ยทนตฺร           
อสฺสสิตฺวา   วา   ปสฺสสามิ  ปสฺสสิตฺวา  วา  อสฺสสามิ  ภควโต  สาสน     
มนสิ   กเรยฺย   พหุ   วต   เม   กตมสฺสาติ  อิเม  วุจฺจนฺติ  ภิกฺขเว             
ภิกฺขู   อปฺปมตฺตา   วิหรนฺติ   มรณสฺสตึ   ภาเวนฺติ   อาสวาน   ขยาย             
ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   เอว  สิกฺขิตพฺพ  อปฺปมตฺตา  วิหริสฺสาม  [๒]           
มรณสฺสตึ   ภาเวสฺสาม   อาสวาน   ขยายาติ   เอว ฺหิ   โว  ภิกขฺเว     
สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ     
     [๑๗๑]  ๘๑  เอก  สมย  ภควา  นาทิเก  วิหรติ คิ ฺชกาวสเถ ฯ     
#๑ ม. โย จ ขฺวาย ฯ   ๒ ม. ติกฺข ฯ     
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ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ฯเปฯ  มรณสฺสติ  ภิกฺขเว  ภาวิตา     
พหุลีกตา   มหปฺผลา   โหติ   มหานิสสา   อมโตคธา   อมตปริโยสานา     
กถ   ภาวิตา   จ   ภิกฺขเว  มรณสฺสติ  กถ  พหุลีกตา  มหปฺผลา  โหติ     
มหานิสสา   อมโตคธา   อมตปริโยสานา   อิธ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ทิวเส    
นิกฺขนฺเต   รตฺติยา   ปฏิหติาย   อิติ   ปฏิส ฺจิกฺขติ   พหุกา   โข  เม           
ปจฺจยา   มรณสฺส   อหิ   วา   ม  ฑเสยฺย  วิจฺฉิกา  วา  ม  ฑเสยฺย    
สตปที  วา  ม  ฑเสยฺย  เตน  เม  อสฺส  กาลกริิยา โส มมสฺสนฺตราโย     
อุปกฺขลิตฺวา   วา  ปปเตยฺย  ภตฺต  วา  เม  ภุตฺต  พฺยาปชฺเชยฺย  ปตฺต         
วา  เม  กุปฺเปยฺย  เสมฺห  วา  เม  กุปฺเปยยฺ  สตฺถกา  วา เม วาตา     
กุปฺเปยฺยุ  มนสฺุสา  วา  ม  อุปกฺกเมยฺยุ  อมนุสฺสา  วา  ม  อุปกฺกเมยฺยุ        
เตน  เม  อสสฺ  กาลกิริยา  โส  มมสฺสนฺตราโยติ  เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา     
อิติ   ปฏิส ฺจิกฺขิตพฺพ   อตฺถิ   นุ   โข   เม  ปาปกา  อกุสลา  ธมมฺา            
อปฺปหีนา  เย  เม  อสฺสุ  รตฺตึ  กาล  กโรนฺตสฺส  อนตฺรายายาติ  สเจ     
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ  อตฺถิ  เม  ปาปกา     
อกุสลา   ธมมฺา   อปฺปหนีา   เย   เม  อสฺสุ  รตฺตึ  กาล  กโรนฺตสฺส     
อนฺตรายายาติ   เตน  ภิกขฺเว  ภิกฺขุนา  เตส ฺเว  ปาปกาน  อกุสลาน     
ธมฺมาน   ปหานาย   อธิมตฺโต   ฉนฺโท  จ  วายาโม  จ  อุสฺสาโห  จ     
อุสฺโสฬฺหี   จ   อปฺปฏิวานี  จ  สติ  จ  สมฺปช ฺ ฺจ  กรณีย  เสยฺยถาป           
ภิกฺขเว   อาทิตฺตเจโล   วา   อาทิตฺตสีโส  วา  ตสฺเสว  เจลสฺส  วา     
สีสสฺส   วา   นิพฺพาปนาย   อธิมตฺต   ฉนฺท ฺจ   วายาม ฺจ  อุสฺสาห ฺจ              
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อุสฺโสฬฺหิ ฺจ   อปฺปฏิวานิ ฺจ   สติ ฺจ   สมฺปช ฺ ฺจ   กเรยฺย   เอวเมว           
โข   ภิกฺขเว   เตน  ภิกฺขุนา  เตส ฺเว  ปาปกาน  อกุสลาน  ธมมฺาน     
ปหานาย   อธิมตฺโต   ฉนโฺท  จ  วายาโม  จ  อุสฺสาโห  จ  อุสฺโสฬฺหี     
จ    อปฺปฏิวานี    จ   สติ   จ   สมฺปช ฺ ฺจ   กรณีย   สเจ   ปน     
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ  นตฺถิ  เม  ปาปกา     
อกุสลา   ธมมฺา   อปฺปหนีา   เย   เม  อสฺสุ  รตฺตึ  กาล  กโรนฺตสฺส     
อนฺตรายายาติ  เตน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา  เตเนว  ปติปาโมชฺเชน วิหาตพฺพ             
อโหรตฺตานุสิกฺขินา กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ     
     อิธ   ปน   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ  รตฺติยา  นกิฺขนฺตาย  ทิวเส  ปฏิหิเต            
อิติ    ปฏิส ฺจิกฺขติ    พหกุา    โข    เม   ปจฺจยา   มรณสฺส   อหิ     
วา   ม   ฑเสยฺย  วิจฺฉิกา  วา  ม  ฑเสยฺย  สตปที  วา  ม  ฑเสยฺย             
เตน   เม   อสฺส   กาลกิรยิา   โส  มมสฺสนฺตราโย  อุปกฺขลิตฺวา  วา     
ปปเตยฺย   ภตฺต   วา   เม   ภุตฺต   พฺยาปชฺเชยฺย   ปตฺต   วา  เม             
กุปฺเปยฺย   เสมฺห   วา   เม   กุปฺเปยฺย   สตฺถกา   วา  เม  วาตา     
กุปฺเปยฺยุ  มนสฺุสา  วา  ม  อุปกฺกเมยฺยุ  อมนุสฺสา  วา  ม  อุปกฺกเมยฺยุ        
เตน   เม   อสฺส   กาลกิรยิา   โส   มมสฺสนฺตราโยติ  เตน  ภิกฺขเว    
ภิกฺขุนา   อิติ   ปฏิส ฺจิกฺขิตพฺพ   อตฺถิ   นุ  โข  เม  ปาปกา  อกุสลา          
ธมฺมา  อปฺปหีนา  เย  เม  อสฺสุ  ทิวา  กาล  กโรนฺตสฺส อนฺตรายายาติ     
สเจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ปจฺจเวกฺขมาโน  เอว  ชานาติ  อตฺถิ  เม ปาปกา     
อกุสลา   ธมมฺา   อปฺปหนีา   เย   เม  อสฺสุ  ทิวา  กาล  กโรนฺตสฺส     
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อนฺตรายายาติ   เตน  ภิกขฺเว  ภิกฺขุนา  เตส ฺเว  ปาปกาน  อกุสลาน     
ธมฺมาน   ปหานาย   อธิมตฺโต   ฉนฺโท  จ  วายาโม  จ  อุสฺสาโห  จ     
อุสฺโสฬฺหี   จ   อปฺปฏิวานี  จ  สติ  จ  สมฺปช ฺ ฺจ  กรณีย  เสยฺยถาป           
ภิกฺขเว  อาทิตฺตเจโล  วา  อาทิตฺตสีโส  วา  ตสฺเสว เจลสฺส วา สีสสฺส     
วา   นิพฺพาปนาย  อธิมตฺต  ฉนฺท ฺจ  วายาม ฺจ  อุสฺสาห ฺจ  อุสฺโสฬฺหิ ฺจ          
อปฺปฏิวานิ ฺจ   สติ ฺจ   สมฺปช ฺ ฺจ   กเรยฺย   เอวเมว  โข  ภิกฺขเว    
เตน  ภิกฺขุนา  เตส ฺเว  ปาปกาน  อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย อธิมตฺโต     
ฉนฺโท   จ   วายาโม   จ  อุสฺสาโห  จ  อุสฺโสฬฺหี  จ  อปฺปฏิวานี  จ    
สติ    จ    สมปฺช ฺ ฺจ    กรณีย    สเจ    ปน    ภิกขฺเว   ภิกฺขุ     
ปจฺจเวกฺขมาโน   เอว   ชานาติ   นตฺถิ  เม  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา    
อปฺปหีนา  เย  เม  อสฺสุ  ทวิา  กาล  กโรนฺตสฺส  อนตฺรายายาติ  เตน    
ภิกฺขเว   ภิกขฺุนา   เตเนว  ปติปามุชฺเชน  วิหาตพฺพ  อโหรตฺตานุสิกฺขินา         
กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  เอว  ภาวิตา  โข  ภิกขฺเว  มรณสฺสติ  เอว พหุลีกตา             
มหปฺผลา โหติ มหานิสสา อมโตคธา อมตปริโยสานาติ ฯ          
     [๑๗๒]  ๘๒  อฏ ิมา ภิกฺขเว สมฺปทา ฯ กตมา อฏ อุฏานสมฺปทา     
อารกฺขสมฺปทา       กลฺยาณมิตฺตตา       สมชีวิตา      สทฺธาสมฺปทา     
สีลสมฺปทา   จาคสมฺปทา   ป ฺาสมฺปทา   ฯ  อิมา  โข  ภิกฺขเว  อฏ     
สมฺปทาติ ฯ     
         อุฏาตา กมฺมเธยฺเยสุ     อปฺปมตฺโต วิธานวา     
         สม กปฺเปติ ชีวิต         สมฺภต อนุรกฺขติ      
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         สทฺโธ สีเลน สมฺปนโฺน     วท ฺ ู วีตมจฺฉโร       
         นิจฺจ มคฺค วิโสเธติ       โสตฺถาน สมฺปรายิก�     
         อิจฺเจเต อฏ ธมฺมา จ    สทฺธสฺส ฆรเมสิโน       
         อกฺขาตา สจฺจนาเมน      อุภยตฺถ สุขาวหา          
         ทิฏธมฺมหิตตฺถาย         สมฺปราย สุขาย จ       
         เอวเมต คหฏาน        จาโค ปุ ฺ ปวฑฺฒตีติ ฯ     
     [๑๗๓]  ๘๓  อฏ ิมา ภิกฺขเว สมฺปทา ฯ กตมา อฏ อุฏานสมฺปทา     
อารกฺขสมฺปทา       กลฺยาณมิตฺตตา       สมชีวิตา      สทฺธาสมฺปทา     
สีลสมฺปทา จาคสมฺปทา ป ฺาสมฺปทา ฯ    
     กตมา   จ   ภิกฺขเว   อุฏานสมฺปทา   อิธ   ภิกฺขเว  กลุปุตฺโต     
เยน   กมฺมฏุาเนน   ชีวิก   กปฺเปติ  ยทิ  กสิยา  ยท ิ วณิชชฺาย  ยทิ            
โครกฺเขน  ยทิ  อิสฺสตฺเถน  ยท ิ ราชโปริเสน  ยท ิ สิปฺป ฺตเรน  ตตฺถ    
ทกฺโข   โหติ   อนลโส   ตตฺรุปายาย  วีมสาย  สมนฺนาคโต  อล  กาตุ     
อล สวิธาตุ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อุฏานสมฺปทา ฯ         
     กตมา   จ   ภิกฺขเว   อารกฺขสมฺปทา   อิธ  ภิกฺขเว  กุลปุตฺตสฺส     
โภคา    โหนติฺ   อุฏานวิริยาธิคตา   พาหาพลปริจิตา   เสทาวกฺขิตฺตา    
ธมฺมิกา   ธมมฺลทฺธา   เต   อารกฺเขน  คุตฺติยา  สมฺปาเทติ  กินฺติ  เม             
อิเม  ๑  โภเค  เนว  ราชาโน  หเรยฺยุ  น  โจรา  หเรยฺยุ น อคฺคิ     
ฑเหยฺย   น   อุทก   วเหยฺย   น  อปฺปยา  ทายาทา  หเรยฺยุนฺติ  อย     
วุจฺจติ ภิกฺขเว อารกฺขสมฺปทา ฯ     
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ            
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     กตมา   จ   ภิกฺขเว   กลยฺาณมิตฺตตา   อิธ   ภิกฺขเว  กุลปุตฺโต     
ยสฺมึ   คาเม   วา   นิคเม   วา   ปฏิวสติ   ตตฺร  เย  เต  โหนฺติ    
คหปติ   วา   คหปติปุตฺตา   วา   ทหรา  วา  วุฑฺฒสีลโิน  วุฑฺฒา  วา    
วุฑฺฒสีลิโน   สทฺธาสมฺปนฺนา   สลีสมปฺนฺนา   จาคสมฺปนฺนา  ป ฺาสมฺปนฺนา           
เตหิ      สทฺธ ึ    สนฺติฏติ     สลลฺปติ     สากจฺฉ     สมาปชฺชติ             
ยถารูปาน    สทฺธาสมฺปนฺนาน    สทฺธาสมฺปท    อนุสิกฺขติ    ยถารูปาน           
สีลสมฺปนฺนาน     สีลสมปฺท    อนุสิกขฺติ    ยถารูปาน    จาคสมฺปนฺนาน          
จาคสมฺปท    อนุสิกฺขติ    ยถารูปาน    ป ฺาสมฺปนฺนาน    ป ฺาสมฺปท           
อนุสิกฺขติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว กลฺยาณมิตฺตตา ฯ           
     กตมา   จ   ภิกฺขเว  สมชีวิตา  อิธ  ภิกฺขเว  กุลปุตฺโต  อาย ฺจ     
โภคาน  วิทิตฺวา  วย ฺจ  โภคาน  วิทิตฺวา  สมชีวิก กปฺเปติ นาจฺโจคาฬฺห         
นาติหีน   เอว  เม  อาโย  วย  ปริยาทาย  สฺสติ  น  จ  เม  วโย    
อาย    ปริยาทาย   สฺสตีติ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ตุลาธาโร   วา    
ตุลาธารนฺเตวาสี  วา  ตูล  ปคฺคเหตฺวา  ชานาติ  เอตฺตเกน  วา โอนต    
เอตฺตเกน    วา    อุนฺนตนฺติ    เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   กลุปุตฺโต    
อาย ฺจ   โภคาน   วิทิตฺวา  วย ฺจ  โภคาน  วิทิตฺวา  สมชีวิก  กปฺเปติ           
นาจฺโจคาฬฺห   นาติหีน   เอว   เม   อาโย   วย  ปริยาทาย  สฺสติ     
น  จ  เม  วโย  อาย  ปริยาทาย  สฺสตีติ  สจาย  ภิกขฺเว  กุลปุตฺโต     
อปฺปาโย   สมาโน   อุฬาร   ชีวิก   กปเฺปติ   ตสฺส  ภวนฺติ  วตฺตาโร    
อุทุมฺพรขาทิก ฺจาย  ๑  กลุปุตฺโต  โภเค  ขาทตีติ  สเจ  ปนาย ภิกฺขเว            
#๑ ม. อุทุมฺพรขาทีวาย ฯ          
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กุลปุตฺโต  มหาโย  สมาโน  กสริ  ชีวิก  กปฺเปติ  ตสฺส  ภวนฺติ วตฺตาโร            
อทฺธมาริก ฺจาย    ๑   กุลปุตฺโต   มริสสฺตีติ  ยโต  จ  โขย  ภิกฺขเว            
กุลปุตฺโต    อาย ฺจ    โภคาน   วิทิตฺวา   วย ฺจ   โภคาน   วิทิตฺวา             
สมชีวิก   กปเฺปติ   นาจฺโจคาฬฺห   นาติหีน   เอว   เม   อาโย  วย             
ปริยาทาย   สฺสติ   น  จ  เม  วโย  อาย  ปรยิาทาย  สฺสตีติ  อย     
วุจฺจติ ภิกฺขเว สมชีวิตา ฯ       
     กตมา  จ  ภิกฺขเว  สทฺธาสมฺปทา  อิธ  ภิกฺขเว  กลุปุตฺโต  สทโฺธ     
โหติ   สทฺทหติ   ตถาคตสฺส   โพธึ   อิติป  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา     
เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สทฺธาสมฺปทา ฯ     
     กตมา    จ    ภิกฺขเว   สลีสมฺปทา   อิธ   ภิกฺขเว   กุลปุตฺโต    
ปาณาติปาตา    ปฏิวิรโต    โหติ   ฯเปฯ   สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา     
ปฏิวิรโต โหติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สีลสมฺปทา ฯ            
     กตมา    จ   ภิกฺขเว   จาคสมฺปทา   อิธ   ภิกฺขเว   กุลปุตฺโต     
วิคตมลมจฺเฉเรน    เจตสา   อคาร   อชฌฺาวสติ   ฯเปฯ   ยาจโยโค     
ทานสวิภาครโต อย วุจฺจติ ภิกฺขเว จาคสมฺปทา ฯ            
     กตมา   จ   ภิกฺขเว   ป ฺาสมฺปทา   อิธ   ภิกฺขเว   กุลปุตฺโต    
ป ฺวา   โหติ   ฯเปฯ   สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา   อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว            
ป ฺาสมฺปทา ฯ อิมา โข ภิกฺขเว อฏ สมฺปทาติ ฯ            
         อุฏาตา กมฺมเธยฺเยสุ     อปฺปมตฺโต วิธานวา     
         สม กปฺเปติ ชีวิต         สมฺภต อนุรกฺขติ     
#๑ ม. อเชฬมรณวาย ฯ              
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         สทฺโธ สีเลน สมฺปนโฺน     วท ฺ ู วีตมจฺฉโร       
         นิจฺจ มคฺค วิโสเธติ       โสตฺถาน สมฺปรายิก     
         อิจฺเจเต อฏ ธมฺมา จ    สทฺธสฺส ฆรเมสิโน       
         อกฺขาตา สจฺจนาเมน      อุภยตฺถ สุขาวหา          
         ทิฏธมฺมหิตตฺถาย         สมฺปรายสุขาย จ        
         เอวเมต คหฏาน        จาโค ปุ ฺ ปวฑฺฒตีติ ฯ     
     [๑๗๔]   ๘๔  ตตฺร  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ    
อาวุโส  ภิกฺขเวติ  ฯ  อาวุโสติ  โข  เต  ภิกฺขู  อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส            
ปจฺจสฺโสสุ  ฯ  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  เอตทโวจ  อฏ ิเม อาวุโส ปุคฺคลา    
สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ ฯ กตเม อฏ ฯ    
     อิธาวุโส   ภิกฺขุโน   ปวิวิตฺตสฺส  วิหรโต  นริายตฺตวุตฺติโน  อิจฺฉา         
อุปฺปชฺชติ   ลาภาย   โส   อุฏหติ   ฆฏติ   วายมติ   ลาภาย   ตสสฺ    
อุฏหโต  ฆฏโต  วายมโต  ลาภาย  ลาโภ  นุปฺปชชฺติ โส เตน อลาเภน    
โสจติ   กลิมติ   ปริเทวติ   อุรตฺตาฬี   กนฺทติ  สมฺโมห  อาปชฺชติ  อย           
วุจฺจตาวุโส   ภิกฺขุ   อิจฺโฉ   วิหรติ   ลาภาย  อุฏหติ  ฆฏติ  วายมติ           
ลาภาย น จ ลาภี โสจิ จ ปริเทวิ จ จุโต จ สทฺธมฺมา ฯ        
     อิธ   ปนาวุโส   ภิกฺขุโน   ปวิวิตฺตสฺส   วิหรโต  นิรายตฺตวุตฺติโน           
อิจฺฉา   อุปฺปชฺชติ   ลาภาย   โส   อุฏหติ   ฆฏติ   วายมติ  ลาภาย     
ตสฺส   อุฏหโต   ฆฏโต   วายมโต   ลาภาย   ลาโภ  อุปฺปชชฺติ  โส      
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เตน   ลาเภน   มชฺชติ   ปมชฺชติ   ปมาทมาปชฺชติ   อย   วุจฺจตาวุโส    
ภิกฺขุ   อิจฺโฉ   วิหรติ   ลาภาย   อุฏหติ   ฆฏติ   วายมติ   ลาภาย    
ลาภี จ มที จ ปมาที จ จุโต จ สทฺธมฺมา ฯ     
     อิธ   ปนาวุโส   ภิกฺขุโน   ปวิวิตฺตสฺส   วิหรโต  นิรายตฺตวุตฺติโน           
อิจฺฉา   อุปฺปชฺชติ   ลาภาย   โส   น  อุฏหติ  น  ฆฏติ  น  วายมติ     
ลาภาย  ตสฺส  อนุฏหโต  อฆฏโต  อวายมโต  ลาภาย  ลาโภ นปฺุปชฺชติ     
โส  เตน  อลาเภน  โสจติ  กิลมติ  ปริเทวติ  อุรตฺตาฬี  กนฺทติ สมฺโมห    
อาปชฺชติ    อย   วุจฺจตาวุโส   ภิกฺขุ   อิจฺโฉ   วิหรติ   ลาภาย   น             
อุฏหติ   น   ฆฏติ   น   วายมติ   ลาภาย   น  จ  ลาภี  โสจิ  จ     
ปริเทวิ จ จุโต จ สทฺธมฺมา ฯ      
     อิธ   ปนาวุโส   ภิกฺขุโน   ปวิวิตฺตสฺส   วิหรโต  นิรายตฺตวุตฺติโน           
อิจฺฉา   อุปฺปชฺชติ   ลาภาย   โส   น  อุฏหติ  น  ฆฏติ  น  วายมติ     
ลาภาย  ตสฺส  อนุฏหโต  อฆฏโต  อวายมโต  ลาภาย  ลาโภ อุปปฺชฺชติ     
โส   เตน   ลาเภน  มชฺชติ  ปมชฺชติ  ปมาทมาปชฺชติ  อย  วุจฺจตาวุโส    
ภิกฺขุ   อิจฺโฉ   วิหรติ   ลาภาย   น   อุฏหติ  น  ฆฏติ  น  วายมติ    
ลาภาย ลาภี จ มที จ ปมาที จ จุโต จ สทฺธมฺมา ฯ             
     อิธ   ปนาวุโส   ภิกฺขุโน   ปวิวิตฺตสฺส   วิหรโต  นิรายตฺตวุตฺติโน           
อิจฺฉา   อุปฺปชฺชติ  ลาภาย  โส  อุฏหติ  ฆฏติ  วายมติ  ลาภาย  ตสฺส    
อุฏหโต   ฆฏโต   วายมโต   ลาภาย   ลาโภ   นุปฺปชฺชติ  โส  เตน    
อลาเภน  น  โสจติ  น  กลิมติ  น  ปริเทวติ  น  อุรตฺตาฬี  กนฺทติ  น     
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สมฺโมห   อาปชฺชติ   อย   วุจฺจตาวุโส   ภิกฺขุ  อิจฺโฉ  วิหรติ  ลาภาย           
อุฏหติ   ฆฏติ   วายมติ   ลาภาย  น  จ  ลาภี  น  จ  โสจิ  น  จ     
ปริเทวิ อจฺจุโต จ สทฺธมฺมา ฯ     
     อิธ   ปนาวุโส   ภิกฺขุโน   ปวิวิตฺตสฺส   วิหรโต  นิรายตฺตวุตฺติโน           
อิจฺฉา   อุปฺปชฺชติ  ลาภาย  โส  อุฏหติ  ฆฏติ  วายมติ  ลาภาย  ตสฺส    
อุฏหโต   ฆฏโต   วายมโต   ลาภาย   ลาโภ   อุปฺปชฺชติ  โส  เตน    
ลาเภน   น   มชฺชติ  น  ปมชฺชติ  น  ปมาทมาปชฺชติ  อย  วุจฺจตาวุโส    
ภิกฺขุ   อิจฺโฉ   วิหรติ  ลาภาย  อุฏหติ  ฆฏติ  วายมติ  ลาภาย  ลาภี             
จ น จ มที น จ ปมาที อจฺจุโต จ สทฺธมมฺา ฯ     
     อิธ   ปนาวุโส   ภิกฺขุโน   ปวิวิตฺตสฺส   วิหรโต  นิรายตฺตวุตฺติโน           
อิจฺฉา   อุปฺปชฺชติ   ลาภาย   โส   น  อุฏหติ  น  ฆฏติ  น  วายมติ     
ลาภาย  ตสฺส  อนุฏหโต  อฆฏโต  อวายมโต  ลาภาย  ลาโภ นปฺุปชฺชติ     
โส  เตน  อลาเภน  น  โสจติ  น  กลิมติ  น  ปริเทวติ  น  อุรตฺตาฬี    
กนฺทติ   น   สมฺโมห  อาปชฺชติ  อย  วุจฺจตาวุโส  ภิกฺขุ  อิจฺโฉ  วิหรติ         
ลาภาย   น   อุฏหติ   น   ฆฏติ  น  วายมติ  ลาภาย  น  จ  ลาภี    
น จ โสจิ น จ ปริเทวิ อจฺจุโต จ สทฺธมฺมา ฯ    
     อิธ   ปนาวุโส   ภิกฺขุโน   ปวิวิตฺตสฺส   วิหรโต  นิรายตฺตวุตฺติโน           
อิจฺฉา   อุปฺปชฺชติ   ลาภาย   โส   น  อุฏหติ  น  ฆฏติ  น  วายมติ     
ลาภาย  ตสฺส  อนุฏหโต  อฆฏโต  อวายมโต  ลาภาย  ลาโภ อุปปฺชฺชติ     
โส   เตน   ลาเภน   น  มชฺชติ  น  ปมชฺชติ  น  ปมาทมาปชฺชติ  อย      
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วุจฺจตาวุโส  ภิกฺขุ  อิจฺโฉ  วิหรติ  ลาภาย  น อุฏหติ น ฆฏติ น วายมติ           
ลาภาย  ลาภี  จ  น  จ  มที  น  จ  ปมาที  อจฺจุโต  จ  สทฺธมฺมา ฯ     
อิเม โข อาวุโส อฏ ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ    
     [๑๗๕]  ๘๕  ตตฺร  โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ ฯเปฯ    
ฉหาวุโส   ธมฺเมหิ   สมนนฺาคโต   ภิกขฺุ  อล  อตฺตโน  อล  ปเรส  ฯ     
กตเมหิ  ฉหิ  ฯ  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  ขิปฺปนิสนฺติ  จ  โหติ  กุสเลสุ ธมฺเมสุ         
สุตาน ฺจ  ธมฺมาน  ธารกชาติโก  โหติ  ธตาน ฺจ ธมฺมาน อตฺถูปปริกฺขี ๑            
โหติ      อตฺถม ฺาย     ธมฺมม ฺาย     ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน     จ    
โหติ   กลฺยาณวาโจ   จ   โหติ   กลฺยาณวากฺกรโณ   โปริยา  วาจาย    
สมนฺนาคโต   วิสฺสฏาย   อเนลคฬาย  อตฺถสฺส  วิ ฺาปนิยา  สนฺทสฺสโก     
จ  โหติ  สมาทปโก  สมุตฺเตชโก  สมฺปหสโก  สพฺรหฺมจารีน ฯ อิเมหิ โข     
อาวุโส ฉหิ ธมฺเมหิ สมนนฺาคโต ภิกฺขุ อล อตฺตโน อล ปเรส ฯ     
     [๑๗๖]  ๘๖  ป ฺจหาวุโส ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อล อตฺตโน อล     
ปเรส  ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  น  เหว โข ขิปฺปนิสนฺติ            
จ   โหติ   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   สุตาน ฺจ  ธมฺมาน  ธารกชาติโก  โหติ     
ธตาน ฺจ    ธมฺมาน    อตฺถูปปริกฺขี   โหติ   อตฺถม ฺาย   ธมฺมม ฺาย             
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน    จ    โหติ   กลฺยาณวาโจ   จ   โหติ   ฯเปฯ    
สนฺทสฺสโก   จ   โหติ   ฯเปฯ  สพฺรหฺมจารีน  ฯ  อิเมหิ  โข  อาวุโส    
ป ฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อล อตฺตโน อล ปเรส ฯ     
     [๑๗๗]  ๘๗  จตูหาวุโส  ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อล อตฺตโน โน    
#๑ ม. อตฺถูปปริกฺขิตา ฯ เอวมุปริป ฯ      
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ปเรส  ฯ  กตเมหิ  จตูหิ  ฯ  อิธาวุโส  ภิกฺขุ ขิปฺปนิสนฺติ จ โหติ กสุเลสุ         
ธมฺเมสุ   สุตาน ฺจ   ธมฺมาน   ธารกชาติโก   โหติ  ธตาน ฺจ  ธมฺมาน     
อตฺถูปปริกฺขี    โหติ    อตฺถม ฺาย   ธมฺมม ฺาย   ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน           
จ   โหติ   โน   จ   กลฺยาณวาโจ  โหติ  ฯเปฯ  โน  จ  สนฺทสฺสโก     
โหติ   ฯเปฯ   สพฺรหฺมจารีน   ฯ  อิเมหิ  โข  อาวุโส  จตูหิ  ธมฺเมหิ    
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อล อตฺตโน โน ปเรส ฯ     
     [๑๗๘]  ๘๘  จตูหาวุโส  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อล ปเรส โน    
อตฺตโน  ฯ  กตเมหิ  จตูหิ  ฯ  อิธาวุโส ภิกฺขุ ขิปฺปนิสนฺติ จ โหติ กุสเลสุ         
ธมฺเมสุ  สุตาน ฺจ  ธมฺมาน  ธารกชาติโก  โหติ  โน  จ  ธตาน ธมฺมาน     
อตฺถูปปริกฺขี  โหติ  โน  จ  อตฺถม ฺาย  ธมฺมม ฺาย ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน           
โหติ    กลฺยาณวาโจ    จ    โหติ   ฯเปฯ   สนฺทสฺสโก   จ   โหติ    
ฯเปฯ  สพฺรหฺมจารีน  ฯ  อิเมหิ  โข  อาวุโส  จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต    
ภิกฺขุ อล ปเรส โน อตฺตโน ฯ     
     [๑๗๙]  ๘๙  ตีหาวุโส  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อล อตฺตโน โน    
ปเรส  ฯ  กตเมหิ  ตีหิ  ฯ อิธาวุโส ภิกฺขุ น เหว โข ขิปฺปนิสนฺติ จ โหติ           
กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   สุตาน ฺจ   ธมฺมาน   ธารกชาติโก  โหติ  ธตาน ฺจ     
ธมฺมาน  อตฺถูปปริกฺขี  โหติ  อตฺถม ฺาย  ธมฺมม ฺาย ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน         
จ    โหติ    โน    จ    กลฺยาณวาโจ    โหติ   ฯเปฯ   โน   จ     
สนฺทสฺสโก  โหติ  ฯเปฯ  สพฺรหฺมจารีน  ฯ อิเมหิ โข อาวุโส ตีหิ ธมฺเมหิ            
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อล อตฺตโน โน ปเรส ฯ      
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     [๑๘๐]  ๙๐  ตีหาวุโส  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ อล ปเรส โน    
อตฺตโน  ฯ  กตเมหิ  ตีหิ ฯ อิธาวุโส ภิกฺขุ น เหว โข ขิปฺปนิสนฺติ จ โหติ           
กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  สุตาน ฺจ  ธมฺมาน  ธารกชาติโก  โหติ  โน  จ ธตาน     
ธมฺมาน    อตฺถูปปริกฺขี    โหติ   โน   จ   อตฺถม ฺาย   ธมฺมม ฺาย    
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน   โหติ   กลฺยาณวาโจ   จ   โหติ  ฯเปฯ  อตฺถสฺส    
วิ ฺาปนิยา  สนฺทสฺสโก  จ  โหติ  ฯเปฯ  สพฺรหฺมจารีน  ฯ  อิเมหิ  โข    
อาวุโส ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อล ปเรส โน อตฺตโน ฯ     
     [๑๘๑]  ๙๑  ทฺวีหาวุโส  ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อล อตฺตโน โน     
ปเรส  ฯ  กตเมหิ  ทฺวีหิ ฯ อิธาวุโส ภิกฺขุ น เหว โข ขิปฺปนิสนฺติ จ โหติ          
กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   สุตาน ฺจ   ธมฺมาน   ธารกชาติโก  โหติ  ธตาน ฺจ     
ธมฺมาน  อตฺถูปปริกฺขี  โหติ  อตฺถม ฺาย  ธมฺมม ฺาย ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน         
จ    โหติ    โน    จ    กลฺยาณวาโจ    โหติ   ฯเปฯ   โน   จ     
สนฺทสฺสโก   โหติ  ฯเปฯ  สพฺรหฺมจารีน  ฯ  อิเมหิ  โข  อาวุโส  ทฺวีหิ             
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อล อตฺตโน โน ปเรส ฯ           
     [๑๘๒]  ๙๒  ทฺวีหาวุโส  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อล ปเรส โน     
อตฺตโน  ฯ  กตเมหิ ทฺวีหิ ฯ อิธาวุโส ภิกฺขุ น เหว โข ขิปฺปนิสนฺติ จ โหติ          
กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  โน  จ  สุตาน  ธมฺมาน  ธารกชาติโก  โหติ  โน  จ    
ธตาน   ธมฺมาน   อตฺถูปปริกฺขี  โหติ  โน  จ  อตฺถม ฺาย  ธมฺมม ฺาย             
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน   โหติ   กลฺยาณวาโจ   จ  โหติ  กลฺยาณวากฺกรโณ    
โปริยา      วาจาย      สมนนฺาคโต     วิสฺสฏาย     อเนลคฬาย      
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อตฺถสฺส   วิ ฺาปนิยา   สนฺทสฺสโก   จ   โหติ  สมาทปโก  สมุตฺเตชโก    
สมฺปหสโก   สพฺรหฺมจารีน   ฯ   อิเมหิ   โข   อาวุโส  ทฺวีหิ  ธมฺเมหิ            
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อล ปเรส โน อตฺตโนติ ฯ     
     [๑๘๓]  ๙๓ อฏ ิเม ภิกฺขเว ธมฺมา เสกฺขสฺส ๑ ภิกฺขุโน ปรหิานาย     
สวตฺตนฺติ  ฯ  กตเม  อฏ  ฯ  กมฺมารามตา  ภสฺสารามตา นิทฺทารามตา     
สงฺคณิการามตา    อินฺทรฺิเยสุ    อคุตฺตทฺวารตา   โภชเน   อมตฺต ฺ ุตา             
สสคฺคารามตา   ปป ฺจารามตา   ฯ   อิเม  โข  ภิกฺขเว  อฏ  ธมมฺา    
เสกฺขสฺส ภิกฺขุโน ปริหานาย สวตฺตนฺติ ฯ    
     [๑๘๔]  ๙๔  อฏ ิเม  ภิกฺขเว ธมฺมา เสกฺขสฺส ภิกฺขุโน อปรหิานาย     
สวตฺตนฺติ  ฯ  กตเม  อฏ ฯ นกมฺมารามตา นภสฺสารามตา นนิทฺทารามตา     
นสงฺคณิการามตา    อินฺทรฺิเยสุ    คุตฺตทฺวารตา    โภชเน   มตฺต ฺ ุตา             
อสสคฺคารามตา  นิปฺปป ฺจารามตา  ฯ  อิเม  โข  ภิกขฺเว  อฏ  ธมฺมา    
เสกฺขสฺส ภิกฺขุโน อปริหานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ     
     [๑๘๕] ๙๕ อฏ ิมานิ ภิกฺขเว กุสีตวตฺถูนิ ฯ กตมานิ อฏ ฯ     
     อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุนา  กมฺม  กตฺตพฺพ  โหติ  ตสฺส  เอว  โหติ           
กมฺม  โข  เม  กตฺตพฺพ  ภวิสฺสติ  กมฺม  โข  ปน  เม กโรนฺตสฺส กาโย    
กิลมิสฺสติ   หนฺทาห   นปิชฺชามีติ   โส   นิปชชฺติ   น   วิริย   อารภติ         
อปฺปตฺตสฺส   ปตฺติยา   อนธิคตสฺส   อธิคมาย   อสจฺฉิกตสฺส  สจฺฉิกิริยาย           
อิท ภิกฺขเว ปม กุสีตวตฺถุ ฯ     
     ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ภิกขฺุนา  กมฺม  กต  โหติ  ตสฺส  เอว  โหติ            
#๑ ม. เสขสสฺ ฯ เอวมุปรปิ ฯ       
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อห  โข  กมมฺ  อกาสึ  กมมฺ  โข  ปน  เม  กโรนฺตสฺส  กาโย กิลนฺโต    
หนฺทาห   นปิชฺชามีติ   โส   นิปชชฺติ   น   วิริย   อารภติ  อปฺปตฺตสฺส          
ปตฺติยา    อนธิคตสฺส    อธิคมาย    อสจฺฉิกตสฺส    สจฺฉิกิริยาย   อิท            
ภิกฺขเว ทุติย กุสีตวตฺถุ ฯ      
     ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ภิกขฺุนา  มคฺโค  คนฺตพฺโพ  โหติ  ตสฺส  เอว             
โหติ   มคฺโค   โข   เม   คนฺตพฺโพ   ภวิสฺสติ   มคฺค  โข  ปน  เม     
คจฺฉนฺตสฺส    กาโย   กิลมิสฺสติ   หนฺทาห   นิปชชฺามีติ   โส   นปิชฺชติ          
น  วิริย  อารภติ  อปฺปตฺตสฺส  ปตฺติยา  อนธิคตสฺส  อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส           
สจฺฉิกิริยาย อิท ภิกฺขเว ตติย กุสีตวตฺถุ ฯ             
     ปุน   จปร   ภิกฺขเว   ภิกฺขุนา  มคฺโค  คโต  โหติ  ตสฺส  เอว     
โหติ   อห   โข  มคฺค  อคมาสึ  มคฺค  โข  ปน  เม  คจฺฉโต  กาโย    
กิลนฺโต    หนฺทาห   นิปชฺชามีติ   โส   นิปชฺชติ   น   วิริย   อารภติ           
อปฺปตฺตสฺส   ปตฺติยา   อนธิคตสฺส   อธิคมาย   อสจฺฉิกตสฺส  สจฺฉิกิริยาย           
อิท ภิกฺขเว จตุตฺถ กุสีตวตฺถุ ฯ    
     ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  คาม  วา  นิคม  วา  ปณฺฑาย จรนฺโต             
น   ลภติ   ลขูสฺส   วา   ปณีตสฺส   วา  โภชนสฺส  ยาวทตฺถ  ปาริปูรึ     
ตสฺส   เอว   โหติ  อห  โข  คาม  วา  นิคม  วา  ปณฺฑาย  จรนฺโต    
นาลตฺถ   ลูขสฺส  วา  ปณีตสฺส  วา  โภชนสฺส  ยาวทตฺถ  ปาริปรูึ  ตสฺส             
เม   กาโย   กลินฺโต   อกมมฺ ฺโ   หนฺทาห  นิปชฺชามีติ  โส  นปิชฺชติ             
น วิริย อารภติ ฯเปฯ อิท ภิกฺขเว ป ฺจม กุสีตวตฺถุ ฯ     
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     ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  คาม  วา  นิคม  วา  ปณฺฑาย จรนฺโต             
ลภติ   ลูขสฺส   วา   ปณีตสฺส  วา  โภชนสฺส  ยาวทตฺถ  ปาริปรูึ  ตสฺส    
เอว   โหติ  อห  โข  คาม  วา  นิคม  วา  ปณฺฑาย  จรนฺโต  อลตฺถ     
ลูขสฺส   วา   ปณีตสฺส   วา   โภชนสฺส  ยาวทตฺถ  ปาริปูรึ  ตสฺส  เม     
กาโย   ครุโก   อกมฺม ฺโ   มาสาจิต   ม ฺเ   หนฺทาห   นิปชชฺามีติ    
โส นิปชชฺติ น วิริย อารภติ ฯเปฯ อิท ภิกฺขเว ฉฏ กุสีตวตฺถุ     
     ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ภิกขฺุโน  อุปฺปนโฺน  โหติ อปฺปมตฺตโก อาพาโธ             
ตสฺส  เอว  โหติ  อุปฺปนฺโน  โข  เม  อย  อปฺปมตฺตโก  อาพาโธ อตฺถิ     
กปฺโป    นิปชฺชิตุ    หนฺทาห   นิปชชฺามีติ   โส   นปิชฺชติ   น   วิริย         
อารภติ ฯเปฯ อิท ภิกฺขเว สตฺตม กุสีตวตฺถุ ฯ�             
     ปุน   จปร   ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  คิลานา  วุฏ ิโต  โหติ  อจิรวุฏ ิโต          
เคล ฺา   ตสฺส   เอว  โหติ  อห  โข  คิลานา  วุฏ ิโต  อจิรวุฏ ิโต             
เคล ฺา   ตสฺส   เม  กาโย  ทุพฺพโล  อกมฺม ฺโ  หนฺทาห  นิปชฺชามีติ    
โส   นิปชชฺติ   น   วิริย   อารภติ   อปฺปตฺตสฺส   ปตฺติยา  อนธิคตสฺส            
อธิคมาย     อสจฺฉิกตสฺส     สจฺฉิกิริยาย    อิท    ภิกฺขเว    อฏม            
กุสีตวตฺถุ ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว อฏ กุสีตวตฺถูนีติ ฯ     
     [๑๘๖] ๙๖ อฏ ิมานิ ภิกฺขเว อารพฺภวตฺถูนิ ฯ กตมานิ อฏ ฯ    
     อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุนา  กมฺม  กตฺตพฺพ  โหติ  ตสฺส  เอว  โหติ           
กมฺม  โข  เม  กตฺตพฺพ  ภวิสฺสติ  กมฺม  โข  ปน  เม กโรนฺเตน ๑ น     
สุกร   พุทฺธาน   สาสน  มนสิกาตุ  หนฺทาห  ปฏิกจฺเจว  วิริย  อารภามิ          
#๑ ม. กมฺม โข มยา กโรนฺเตน ฯ     
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อปฺปตฺตสฺส   ปตฺติยา   อนธิคตสฺส  อธิคมาย  อสจฺฉิกตสฺส  สจฺฉิกิริยายาติ          
โส    วิริย    อารภติ   อปฺปตฺตสฺส   ปตฺติยา   อนธิคตสฺส   อธิคมาย    
อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย อิท ภิกฺขเว ปม อารพฺภวตฺถุ ฯ     
     ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ภิกขฺุนา  กมฺม  กต  โหติ  ตสฺส  เอว  โหติ            
อห   โข  กมมฺ  อกาสึ  กมมฺ  โข  ปนาห  กโรนฺโต  นาสกฺขึ  พุทฺธาน             
สาสน    มนสิกาตุ   หนฺทาห   วิริย   อารภามิ   อปฺปตฺตสฺส   ปตฺติยา            
อนธิคตสฺส   อธิคมาย   อสจฺฉิกตสฺส  สจฺฉิกิริยายาติ  โส  วิริย  อารภติ           
ฯเปฯ อิท ภิกฺขเว ทุติย อารพฺภวตฺถุ ฯ     
     ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ภิกขฺุนา  มคฺโค  คนฺตพฺโพ  โหติ  ตสฺส  เอว            
โหติ   มคฺโค   โข   เม   คนฺตพฺโพ   ภวิสฺสติ   มคฺค  โข  ปน  เม     
คจฺฉนฺเตน  น  สุกร  พุทฺธาน  สาสน  มนสิกาตุ  หนฺทาห  วิริย อารภามิ          
ฯเปฯ อิท ภิกฺขเว ตติย อารพฺภวตฺถุ ฯ    
     ปุน   จปร   ภิกฺขเว   ภิกฺขุนา  มคฺโค  คโต  โหติ  ตสฺส  เอว     
โหติ   อห   โข  มคฺค  อคมาสึ  มคฺค  โข  ปนาห  คจฺฉนฺโต  นาสกฺขึ    
พุทฺธาน  สาสน  มนสิกาตุ  หนฺทาห  วิริย  อารภามิ  ฯเปฯ  อิท ภิกฺขเว          
จตุตฺถ อารพฺภวตฺถุ ฯ            
     ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  คาม  วา  นิคม  วา  ปณฺฑาย จรนฺโต             
น   ลภติ   ลขูสฺส   วา   ปณีตสฺส   วา  โภชนสฺส  ยาวทตฺถ  ปาริปูรึ     
ตสฺส   เอว   โหติ  อห  โข  คาม  วา  นิคม  วา  ปณฺฑาย  จรนฺโต    
นาลตฺถ   ลูขสฺส  วา  ปณีตสฺส  วา  โภชนสฺส  ยาวทตฺถ  ปาริปรูึ  ตสฺส              
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เม   กาโย   ลหุโก   กมฺม ฺโ  หนฺทาห  วิริย  อารภามิ  ฯเปฯ  อิท     
ภิกฺขเว ป ฺจม อารพฺภวตฺถุ ฯ     
     ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  คาม  วา  นิคม  วา  ปณฺฑาย จรนฺโต             
ลภติ   ลูขสฺส   วา   ปณีตสฺส  วา  โภชนสฺส  ยาวทตฺถ  ปาริปรูึ  ตสฺส    
เอว   โหติ  อห  โข  คาม  วา  นิคม  วา  ปณฺฑาย  จรนฺโต  อลตฺถ     
ลูขสฺส   วา   ปณีตสฺส   วา   โภชนสฺส  ยาวทตฺถ  ปาริปูรึ  ตสฺส  เม     
กาโย   ลหุโก   กมฺม ฺโ   หนฺทาห   วิริย   อารภามิ   ฯเปฯ   อิท     
ภิกฺขเว ฉฏ อารพฺภวตฺถุ ฯ      
     ปุน   จปร   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   อุปฺปนฺโน   โหติ   อปฺปมตฺตโก             
อาพาโธ   ตสฺส   เอว   โหติ   อุปฺปนโฺน  โข  เม  อย  อปฺปมตฺตโก     
อาพาโธ  าน  โข  ปเนต  วิชชฺติ  ย  เม อาพาโธ ปวฑฺเฒยฺย หนฺทาห    
ปฏิกจฺเจว วิริย อารภามิ ฯเปฯ อิท ภิกฺขเว สตฺตม อารพฺภวตฺถุ ฯ    
     ปุน   จปร   ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  คิลานา  วุฏ ิโต  โหติ  อจิรวุฏ ิโต          
เคล ฺา   ตสฺส   เอว  โหติ  อห  โข  คิลานา  วุฏ ิโต  อจิรวุฏ ิโต             
เคล ฺา  าน  โข  ปเนต  วิชชฺติ  ย  เม  อาพาโธ  ปจฺจุทาวตฺเตยฺย     
หนฺทาห     ปฏิกจฺเจว     วิริย    อารภามิ    อปฺปตฺตสฺส    ปตฺติยา             
อนธิคตสฺส   อธิคมาย   อสจฺฉิกตสฺส  สจฺฉิกิริยายาติ  โส  วิริย  อารภติ           
อปฺปตฺตสฺส   ปตฺติยา   อนธิคตสฺส   อธิคมาย   อสจฺฉิกตสฺส  สจฺฉิกิริยาย           
อิท   ภิกฺขเว   อฏม   อารพฺภวตฺถุ   ฯ   อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  อฏ            
อารพฺภวตฺถูนีติ ฯ    
                    ยมกวคฺโค ตติโย ฯ      
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                       ตสฺสุทฺทาน     
       เทว ๑ ปฏิปทา อปเร    อจฺฉา ลจฺฉา ปริหาน         
       กุสีต อารพฺภวตฺถูนีติ ฯ    
                   ___________________     
                    สติวคฺโค จตุตฺโถ     
     [๑๘๗]   ๙๗   สติสมปฺช ฺเ  ภิกฺขเว  อสติ  สติสมฺปช ฺวิปนฺนสฺส    
หตูปนิส    โหติ   หิโรตฺตปฺป   หิโรตฺตปฺเป   อสติ   หิโรตฺตปฺปวิปนฺนสฺส        
หตูปนิโส   โหติ  อินฺทฺริยสวโร  อินฺทฺริยสวเร  อสติ  อินฺทฺริยสวรวิปนฺนสฺส    
หตูปนิส     โหติ    สีล    สีเล    อสติ    สีลวิปนฺนสสฺ    หตูปนิโส            
โหติ   สมฺมาสมาธิ   สมฺมาสมาธิมฺหิ  อสติ  สมฺมาสมาธิวิปนฺนสฺส  หตูปนสิ          
โหติ  ยถาภูตาณทสฺสน  ยถาภูตาณทสฺสเน อสติ ยถาภูตาณทสฺสนวิปนฺนสฺส    
หตูปนิโส      โหติ      นิพฺพิทาวิราโค      นิพฺพิทาวิราเค     อสติ    
นิพฺพิทาวิราควิปนฺนสฺส    หตูปนิส    โหติ   วิมุตฺติาณทสฺสน   เสยฺยถาป       
ภิกฺขเว  รุกฺโข  สาขาปลาสวิปนฺโน  ตสฺส  ปปฏิกาป  น  ปาริปรูึ  คจฺฉติ            
ตโจป   เผคฺคุป   สาโรป  น  ปาริปูร ึ คจฺฉติ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว    
สติสมปฺช ฺเ   อสติ   สติสมฺปช ฺวิปนฺนสฺส   หตูปนิส   โหติ  หิโรตฺตปฺป        
หิโรตฺตปฺเป อสติ หิโรตฺตปฺปวิปนฺนสฺส หตูปนิส โหติ ฯเปฯ วิมุตฺติาณทสฺสน ฯ      
สติสมฺปช ฺเ        ภิกฺขเว        สติ        สติสมฺปช ฺสมฺปนฺนสฺส    
อุปนิสสมฺปนฺน   โหติ   หิโรตฺตปฺป  หิโรตฺตปฺเป  สติ  หิโรตฺตปฺปสมปฺนฺนสฺส      
อุปนิสสมฺปนฺโน  โหติ  อินฺทฺริยสวโร อินฺทฺริยสวเร สติ อินฺทฺรยิสวรสมฺปนฺนสฺส  
#๑ ม.    เทฺว สทฺธา เทฺว มรณสฺสตี    เทฺว สมฺปทา อถาปเร    
#        อิจฺฉา อล ปริหาน          กุสีตารพฺภวตฺถูนีติ ฯ      
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อุปนิสสมฺปนฺน      โหติ      สีล     สีเล     สติ     สลีสมฺปนฺนสสฺ            
อุปนิสสมฺปนฺโน  โหติ  สมฺมาสมาธิ สมฺมาสมาธิมฺหิ สติ สมฺมาสมาธิสมฺปนฺนสฺส         
อุปนิสสมฺปนฺน      โหติ      ยถาภูตาณทสฺสน      ยถาภูตาณทสฺสเน     
สติ       ยถาภูตาณทสฺสนสมฺปนฺนสฺส       อุปนิสสมฺปนฺโน       โหติ     
นิพฺพิทาวิราโค  นิพฺพิทาวิราเค  สติ  นิพฺพิทาวิราคสมฺปนฺนสฺส  อุปนิสสมปฺนฺน     
โหต   วิมุตฺติาณทสฺสน  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  รุกฺโข  สาขาปลาสสมฺปนฺโน            
ตสฺส      ปปฏิกาป      ปาริปูรึ      คจฺฉติ     ตโจป     เผคฺคุป    
สาโรป   ปาริปูรึ   คจฺฉติ   เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  สติสมฺปช ฺเ  สติ    
สติสมฺปช ฺสมฺปนฺนสฺส    อุปนิสสมฺปนฺน   โหติ   หโิรตฺตปฺป   หิโรตฺตปฺเป       
สติ หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺน โหติ ฯเปฯ วิมุตฺติาณทสฺสนนฺติ ฯ         
     [๑๘๘]  ๙๘  อถโข  อายสฺมา  ปุณฺณิโย  เยน  ภควา เตนุปสงฺกมิ     
อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ   เอกมนฺต           
นิสินฺโน   โข   อายสฺมา   ปุณฺณิโย   ภควนฺต  เอตทโวจ  โก  น ุ โข    
ภนฺเต   เหตุ   โก   ปจฺจโย   เยน  อปฺเปกทา  ตถาคต  ธมฺมเทสนา    
ปฏิภาติ  อปฺเปกทา  น  ปฏิภาตีติ  ฯ  สทฺโธ  [๑]  ปุณฺณิย  ภิกฺขุ โหติ            
โน  อุปสงฺกมิตา  ๒  เนว ตาว ๓  ตถาคต ธมฺมเทสนา ปฏิภาติ ยโต จ     
โข   ปุณฺณิย   ภิกฺขุ   สทโฺธ  จ  โหติ  อุปสงฺกมิตา  จ  เอว  ตถาคต             
ธมฺมเทสนา   ปฏิภาติ   สทฺโธ   จ   ปณฺุณิย   ภิกฺขุ  โหติ  อุปสงฺกมิตา            
จ    โน   ปยริุปาสิตา   ฯเปฯ   ปยิรุปาสิตา   จ   โน   ปริปุจฺฉิตา    
#๑ ม. จ ฯ   ๒ ม. จุปสงฺกมิตา ฯ  ๓ ม. ตาวสทฺโท นตฺถิ ฯ     
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ปริปุจฺฉิตา   จ   โน  โอหิตโสโต  ธมมฺ  สุณาติ  โอหิตโสโต  จ  ธมฺม    
สุณาติ   โน  สุตฺวา  ธาเรติ  สุตฺวา  จ  ธมฺม  ธาเรติ  โน  ธตาน ฺจ     
ธมฺมาน    อตฺถ   อุปปริกขฺติ   ธตาน ฺจ   ธมฺมาน   อตฺถ   อุปปรกิฺขติ         
โน     อตฺถม ฺาย     ธมมฺม ฺาย     ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน     โหติ    
เนว  ตาว  ตถาคต  ธมฺมเทสนา  ปฏิภาติ  ยโต  จ  โข  ปุณฺณิย  ภิกฺขุ    
สทฺโธ  จ  โหติ  อุปสงฺกมิตา  จ ปยิรปุาสิตา จ ปริปุจฺฉิตา จ โอหิตโสโต             
จ   ธมฺม   สณุาติ   สุตฺวา   จ   ธมฺม   ธาเรติ   ธตาน ฺจ  ธมฺมาน    
อตฺถ    อุปปริกฺขติ    อตฺถม ฺาย    ธมฺมม ฺาย   ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน           
จ   โหติ   เอว   ตถาคต   ธมฺมเทสนา   ปฏิภาติ   ฯ   อิเมหิ  โข    
ปุณฺณิย   ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  เอกนฺตปฏิภาณ  ๑  ตถาคต  ธมฺมเทสนา     
โหตีติ ฯ-    
     [๑๘๙]   ๙๙   สเจ   ภิกฺขเว   อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เอว     
ปุจฺเฉยฺยุ   กึมลูกา   อาวุโส   สพฺเพ  ธมมฺา  กึสมฺภวา  สพฺเพ  ธมมฺา             
กึสมุทยา    สพฺเพ    ธมมฺา   กึสโมสรณา   สพฺเพ   ธมฺมา   กึปมุขา     
สพฺเพ    ธมมฺา   กึอาธิปเตยฺยา   สพฺเพ   ธมฺมา   กึอุตฺตรา   สพฺเพ     
ธมฺมา   กึสารา   สพฺเพ   ธมฺมาติ   เอว   ปุฏา   ตุเมฺห   ภิกฺขเว    
เตส  อ ฺติตฺถิยาน  ปรพฺิพาชกาน  กินฺติ  พฺยากเรยฺยาถาติ  ฯ ภควมูลกา         
โน    ภนฺเต    ธมฺมา   ภควเนตฺติกา   ภควปฏิสรณา   สาธุ   ภนฺเต     
ภควนฺตเยว   ปฏิภาตุ  เอตสฺส  ภาสิตสฺส  อตฺโถ  ภควโต  สุตฺวา  ภิกฺขู             
ธาเรสฺสนฺตีติ   ฯ   เตนหิ   ภิกฺขเว  [๒]  สุณาถ  สาธุก  มนสิกโรถ     
#๑ ม. สมนนฺาคตา เอกนฺตปฏิกานา ฯ   ๒ ม. เทเสสฺสามิ ต ฯ      
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ภาสิสฺสามีติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ             
ภควา   เอตทโวจ   สเจ   ภิกฺขเว   อ ฺติตฺถิยา   ปริพฺพาชกา  เอว     
ปุจฺเฉยฺยุ   กึมลูกา   อาวุโส   สพฺเพ  ธมมฺา  กึสมฺภวา  สพฺเพ  ธมมฺา             
กึสมุทยา   สพฺเพ   ธมฺมา  กึสโมสรณา  สพฺเพ  ธมมฺา  กึปมุขา  สพฺเพ    
ธมฺมา    กึอาธิปเตยฺยา   สพฺเพ   ธมฺมา   กึอุตฺตรา   สพฺเพ   ธมฺมา     
กึสารา    สพฺเพ   ธมฺมาติ   เอว   ปฏุา   ตุเมฺห   ภิกขฺเว   เตส    
อ ฺติตฺถิยาน   ปริพฺพาชกาน   เอว  พฺยากเรยฺยาถ  ฉนฺทมูลกา  อาวุโส            
สพฺเพ   ธมฺมา   มนสิการสมฺภวา   สพฺเพ   ธมฺมา  ผสฺสสมุทยา  สพฺเพ     
ธมฺมา   เวทนาสโมสรณา   สพฺเพ  ธมฺมา  สมาธิปฺปมุขา  สพฺเพ  ธมฺมา    
สตาธิปเตยฺยา   สพฺเพ   ธมฺมา  ป ฺ ุตฺตรา  สพฺเพ  ธมฺมา  วิมุตฺติสารา             
สพฺเพ   ธมฺมาติ   เอว   ปฏุา   ตุเมฺห  ภิกฺขเว  เตส  อ ฺติตฺถิยาน          
ปริพฺพาชกาน เอว พฺยากเรยฺยาถาติ ฯ    
     [๑๙๐]  ๑๐๐  อฏหิ  ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต มหาโจโร ขิปฺป    
ปริยาปชฺชติ  น  จิรฏ ิติโก  โหติ  ฯ  กตเมหิ  อฏหิ  ฯ  อปฺปหรนฺตสฺส            
ปหรติ   อนวเสส   อาทิยติ   อิตฺถ ึ  หรติ   กุมาร ึ  ทเูสติ   ปพฺพชติ           
วิลุมฺปติ    ราชโกส   วิลุมปฺติ   อจฺจาสนฺเน   กมฺม   กโรติ   น   จ            
นิธานกุสโล   โหติ   ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกขฺเว  อฏหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต     
มหาโจโร ขิปฺป ปริยาปชชฺติ น จิรฏ ิติโก โหติ ฯ          
     [๑๙๑]  ๑๐๑ อฏหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต มหาโจโร น ขิปฺป    
ปริยาปชฺชติ  จิรฏ ิติโก  โหติ  ฯ  กตเมหิ  อฏหิ  ฯ  น  อปฺปหรนฺตสฺส             
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ปหรติ   น   อนวเสส  อาทิยติ  น  อิตฺถึ  หรติ  น  กุมารึ  ทูเสติ  น    
ปพฺพชิต   วิลุมฺปติ  น  ราชโกส  วิลุมปฺติ  น  อจฺจาสนฺเน  กมฺม  กโรติ         
นิธานกุสโล  จ  โหติ  ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  อฏหงฺเคหิ สมนฺนาคโตฬ    
มหาโจโร น ขิปฺป ปริยาปชฺชติ จิรฏ ิติโก โหตีติ ฯ        
     [๑๙๒]   ๑๐๒  สมโณติ  ภิกฺขเว  ตถาคตสฺเสต  อธิวจน  อรหโต     
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   พฺราหฺมโณติ   ภิกฺขเว  ตถาคตสฺเสต  อธิวจน  อรหโต            
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   เวทคูติ   ภิกฺขเว   ตถาคตสฺเสต   อธิวจน   อรหโต             
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   ภิสกฺโกติ   ภิกฺขเว   ตถาคตสฺเสต   อธิวจน  อรหโต            
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   นิมฺมโลติ   ภิกฺขเว   ตถาคตสฺเสต   อธิวจน  อรหโต            
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   วิมโลติ   ภิกฺขเว   ตถาคตสฺเสต   อธิวจน   อรหโต             
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส    าณีติ   ภิกฺขเว   ตถาคตสฺเสต   อธิวจน   อรหโต             
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   วิมุตฺโตติ   ภิกฺขเว   ตถาคตสฺเสต   อธิวจน  อรหโต           
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ ฯ            
         ย สมเณน กตฺตพฺพ        พฺราหฺมเณน วุสีมตา     
         ย เวทคุนา ปตฺตพฺพ       ภิสกฺเกน อนุตฺตร     
         ย นิมฺมเลน ปตฺตพฺพ       วิมเลน วุสีมตา ๑    
         ย าณินา จ ปตฺตพฺพ      วิมุตฺเตน อนุตฺตร    
         โสห วิชิตสงฺคาโม        มุตฺโต โมเจมิ พนฺธนา     
         นาโคมฺหิ ปรมทฺทนโฺต      อเสกโฺข ปรินิพฺพุโตติ ฯ    
     [๑๙๓]  ๑๐๓ เอก สมย ภควา โกสมฺพีสุ ๒ จาริก จรมาโน มหตา     
#๑ ม. สุจีมตา ฯ   ๒ ม. ยุ. โกสเลสุ ฯ      
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ภิกฺขุสงฺเฆน   สทฺธึ   เยน  อิจฺฉานงฺคล  นาม  โกสลาน  พฺราหฺมณคาโม             
ตทวสริ ตตฺร สุท ภควา อิจฺฉานงฺคเล วิหรติ อิจฺฉานงฺคลวนสณฺเฑ ฯ     
     อสฺโสสุ     โข    อิจฺฉานงฺคลกา    พฺราหฺมณคหปติกา    สมโณ    
ขลุ  โภ  โคตโม  สกฺยปุตฺโต  สกฺยกุลา  ปพฺพชโิต อิจฺฉานงฺคล อนุปฺปตฺโต           
อิจฺฉานงฺคเล    วิหรติ   อิจฺฉานงฺคลวนสณฺเฑ   ต   โข   ปน   ภวนฺต    
โคตม   เอวกลฺยาโณ   กิตฺติสทฺโท  อพฺภุคฺคโต  อิติป  โส  ภควา  อรห            
สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ฯเปฯ   สาธุ   โข   ปน   ตถารูปาน  อรหต  ทสฺสน    
โหตีติ    อถโข   อิจฺฉานงฺคลกา   พฺราหฺมณคหปติกา   ตสฺสา   รตฺติยา     
อจฺจเยน   ปหูต   ขาทนีย  โภชนีย  อาทาย  เยน  อิจฺฉานงฺคลวนสณฺโฑ     
เตนุปสงฺกมึสุ    อุปสงฺกมิตฺวา   พหิทฺวารโกฏเก   อฏสุ   อุจฺจาสทฺทา         
มหาสทฺทา ฯ     
     เตน   โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา  นาคิโต  ภควโต  อุปฏาโก    
โหติ   ฯ  อถโข  ภควา  อายสฺมนฺต  นาคิต  อามนฺเตสิ  เก  ปน  เต    
นาคิต  อุจฺจาสทฺทา  มหาสทฺทา  เกวฏฏา  ม ฺเ มจฺฉ วิโลเปนฺตีติ ๑ ฯ             
เอเต    ภนฺเต    อิจฺฉานงฺคลกา   พฺราหฺมณคหปติกา   ปหูต   ขาทนีย     
โภชนีย    อาทาย   พหิทฺวารโกฏเก    ิตา   ภควนฺต ฺเจว   อุทฺทิสฺส    
ภิกฺขุสงฺฆ ฺจาติ  ฯ  มา  ๒  ตฺว  นาคิต  ยเสน สมาคม ๓  มา จ มยา     
ยโส  โย  โข  นาคิต  น ยมิสฺส เนกฺขมฺมสุขสฺส ปวิเวกสุขสฺส อุปสมสุขสฺส             
สมฺโพธสุขสฺส    นิกามลาภี    อสฺส   อกิจฺฉลาภี   อกสิรลาภี   ยสฺสาห             
เนกฺขมฺมสุขสฺส   ฯเปฯ   นิกามลาภี   อสฺส  ๔  อกจฺิฉลาภี  อกสิรลาภี             
#๑ ม. มจฺฉวิโลเปติ ฯ ๒ ม. มาห ฯ ๓ ม. สมาคม ฯ ๔ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ             
#เอวมุปริป ฯ     
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โส   ต   มฬิหฺสุข   มิทฺธสุข   ลาภสกฺการสิโลกสขุ   สาทิเยยฺยาติ   ฯ          
อธิวาเสตุ   ทานิ  ภนฺเต  ภควา  อธิวาเสตุ  สุคโต  อธิวาสนกาโลทานิ     
ภนฺเต  ภควโต  เยน  เยนป  ทานิ ภนฺเต ภควา คมิสฺสติ ตนฺนินฺนา จ ๑    
ภวิสฺสนฺติ   พฺราหฺมณคหปติกา   เนคมา   เจว  ชานปทา  จ  เสยฺยถาป     
ภนฺเต   ถลฺุลผุสิตเก   เทเว   วสฺสนฺเต   ยถานินฺน  อุทกานิ  ปวตฺตนฺติ           
เอวเมว  โข  ภนฺเต  เยน  เยนป  ทานิ ภควา คมิสฺสติ ตนฺนินฺนา จ ๑     
ภวิสฺสนฺติ   พฺราหฺมณคหปติกา   เนคมา   เจว   ชานปทา  จ  ต  กิสฺส    
เหตุ   ตถา   หิ  ภนฺเต  ภควโต  สีลป ฺาณนฺติ  มา  ๒  ตฺว  นาคิต    
ยเสน สมาคม ๓  มา จ มยา ยโส โย โข นาคิต น ยิมสฺส เนกฺขมฺมสุขสฺส     
ฯเปฯ     นิกามลาภี     อสฺส    ฯเปฯ    ยสฺสาห    เนกฺขมฺมสุขสฺส     
ฯเปฯ   สมโฺพธสุขสฺส   นิกามลาภี   อสฺส   ฯเปฯ   โส   ต  มิฬหฺสุข    
มิทฺธสุข   ลาภสกฺการสิโลกสุข   สาทิเยยฺย   ฯ   เทวตาป  โข  นาคิต    
เอกจฺจา    นยิมสฺส    เนกขฺมฺมสุขสฺส   ฯเปฯ   นิกามลาภินิโย   อสฺสุ    
อกิจฺฉลาภินิโย    อกสิรลาภินิโย    ยสสฺาห    เนกฺขมฺมสุขสฺส    ฯเปฯ             
นิกามลาภี  อสฺส  อกิจฺฉลาภี  อกสิรลาภี  ตุมฺหากมฺป  โข  นาคิต  สคมฺมถ         
สมาคมฺม   สงฺคณิกวิหาร   อนุยุตฺตาน   วิหรต  เอว  โหติ  นห  นนูเม            
อายสฺมนฺโต    อิมสฺส    เนกฺขมฺมสุขสฺส   ฯเปฯ   นกิามลาภิโน   อสฺสุ    
อกิจฺฉลาภิโน     อกสิรลาภิโน     ยสสฺาห    เนกฺขมฺมสุขสฺส    ฯเปฯ     
นิกามลาภี   อสฺส  อกิจฺฉลาภี  อกสิรลาภี  ตถา  หิ  ปนเม  อายสฺมนฺโต    
สคมฺม สมาคมฺม สงฺคณิกวิหาร อนุยุตฺตา วิหรนฺติ ฯ        
#๑ ม. - ว  ฯ ๒ ม. มาห ฯ  ๓ ม. สมาคม ฯ     
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     อิธาห   นาคิต   ภิกฺขู   ปสฺสามิ  อ ฺม ฺ  องฺคุลิปโฏทเกน  ๑            
ส ฺชคฺฆนฺเต   สกีฬนฺเต   ตสฺส   มยฺห  นาคิต  เอว  โหติ  นห  นนูเม             
อายสฺมนฺโต    อิมสฺส    เนกฺขมฺมสุขสฺส   ฯเปฯ   นกิามลาภิโน   อสฺสุ    
อกิจฺฉลาภิโน     อกสิรลาภิโน     ยสสฺาห    เนกฺขมฺมสุขสฺส    ฯเปฯ     
นิกามลาภี   อสฺส   ฯเปฯ   ตถา   ห ิ  ปนเม  อายสฺมนฺโต  อ ฺม ฺ    
องฺคุลิปโฏทเกน ๑ ส ฺชคฺฆนฺติ สกีฬนฺติ ฯ    
     อิธ   ปนาห   นาคิต   ภิกฺขู   ปสฺสามิ   ยาวทตฺถ  อุทราวเทหก    
ภุ ฺชิตฺวา  เสยฺยสุข  ปสฺสสุข  มิทฺธสุข อนุยุตฺเต วิหรนฺเต ตสฺส มยฺห นาคิต   
เอว   โหติ   นห   นูนเม  อายสฺมนฺโต  อิมสฺส  เนกขฺมฺมสุขสฺส  ฯเปฯ     
นิกามลาภิโน     อสฺสุ     อกิจฺฉลาภิโน     อกสิรลาภิโน     ยสสฺาห     
เนกฺขมฺมสุขสฺส    ฯเปฯ    นิกามลาภี    อสฺส    ฯเปฯ    ตถา   ห ิ    
ปนเม  อายสฺมนฺโต  ยาวทตฺถ  อุทราวเทหก  ภุ ฺชิตฺวา  เสยฺยสุข ปสฺสสุข          
มิทฺธสุข อนุยุตฺตา วิหรนฺติ ฯ     
     อิธาห  นาคิต  ภิกฺขุ  ปสฺสามิ  คามนฺตวิหาเร  ๒  สมาหิต นิสนิฺน          
ตสฺส   มยฺห   นาคิต   เอว  โหติ  อิทานิ  อิม  อายสฺมนฺต  อารามิโก            
วา    อุปฏหิสฺสติ    สมณุทฺเทโส    วา    ต    ตมฺหา   สมาธิมฺหา     
คมิสฺสตีติ    เตนาห   นาคิต   ตสฺส   ภิกฺขุโน   น   อตฺตมโน   โหมิ    
คามนฺตวิหาเรน ฯ    
     อิธ    ปนาห   นาคิต   ภิกฺขุ   ปสฺสามิ   อร ฺเ   จปลายมาน    
นิสินฺน    ตสฺส    มยฺห   นาคิต   เอว   โหติ   อิทานิ   อยมายสฺมา             
อิม     นิทฺทากิลมถ    ปฏวิิโนเทตฺวา    อร ฺส ฺเยว    มนสกิริสฺสติ          
#๑ สี. ย.ุ องฺคุลิปโฏทเกหิ ฯ   ๒ ม. คามนฺตรวิหารึ ฯ       
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เอตฺตกนฺติ    เตนาห    นาคิต    ตสฺส    ภิกฺขุโน   อตฺตมโน   โหม ิ    
อร ฺวิหาเรน ฯ     
     อิธ    ปนาห    นาคิต    ภิกฺขุ   ปสฺสามิ   อาร ฺก   อร ฺเ     
อสมาหิต    นิสินฺน    ตสฺส    มยฺห    นาคิต   เอว   โหติ   อิทานิ            
อยมายสฺมา   อสมาหิต   วา   จิตฺต   สมาทหิสฺสติ  สมาหิต  วา  จิตฺต            
อนุรกฺขิสฺสตีติ เตนาห นาคิต ตสฺส ภิกฺขุโน อตฺตมโน โหมิ อร ฺวิหาเรน ฯ           
     อิธ   ปนาห   นาคิต  ภิกฺขุ  ปสฺสามิ  อาร ฺก  อร ฺเ  สมาหิต             
นิสินฺน    ตสฺส    มยฺห   นาคิต   เอว   โหติ   อิทานิ   อยมายสฺมา             
อวิมุตฺต  วา  จิตฺต  วิมุ ฺจิสฺสติ  วิมุตฺต วา จิตฺต อนุรกฺขิสฺสตีติ เตนาห  
นาคิต ตสฺส ภิกฺขุโน อตฺตมโน โหม ิอร ฺวิหาเรน ฯ          
     อิธ    ปนาห    นาคิต   ภิกฺขุ   ปสฺสามิ   คามนฺตวิหารึ   ลาภึ    
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาราน     ฯ     โส     ต    
ลาภสกฺการสิโลก     นิกฺกามยมาโน     ริ ฺจติ    ปฏสิลฺลาน    ริ ฺจติ            
อร ฺวนปตฺถานิ   ปนฺตานิ   เสนาสนานิ   คามนิคมราชธานึ   โอสริตฺวา    
วาส   กปฺเปติ  ฯ  เตนาห  นาคิต  ตสฺส  ภิกฺขุโน  น  อตฺตมโน  โหมิ     
คามนฺตวิหาเรน ฯ    
     อิธ    ปนาห    นาคิต    ภิกฺขุ    ปสสฺามิ    อาร ฺก   ลาภึ     
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาราน     ฯ     โส     ต    
ลาภสกฺการสิโลก      ปฏปิณาเมตฺวา     น     ริ ฺจติ     ปฏิสลลฺาน     
น    ริ ฺจติ    อร ฺวนปตฺถานิ   ปนฺตานิ   เสนาสนานิ   ฯ   เตนาห    
นาคิต ตสฺส ภิกฺขุโน อตฺตมโน โหม ิอร ฺวิหาเรน ฯ           
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     ยสฺมาห    นาคิต    สมเย    อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน    น   กิ ฺจิ    
ปสฺสามิ   ปุรโต   วา   ปจฺฉโต  วา  ผาสุ  เม  นาคิต  ตสฺมึ  สมเย    
โหติ อนฺตมโส อุจฺจารปสฺสาวกมฺมสฺสาติ ฯ     
     [๑๙๔]  ๑๐๔  อฏหิ  ภิกฺขเว  องฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส  อุปาสกสฺส    
อากงฺขมาโน  สงฺโฆ  ปตฺต  นิกฺกชฺุเชยยฺ  ฯ  กตเมหิ  อฏหิ  ฯ  ภิกฺขูน          
อลาภาย   ปรสิกฺกติ   ภิกฺขูน   อนตฺถาย  ปริสกฺกต ิ ภิกฺขูน  อนาวาสาย           
ปริสกฺกติ  ภิกฺขู  อกฺโกสติ  ปริภาสติ  ภิกฺขู  ภิกฺขูหิ  วิเภเทติ ๑ พุทฺธสฺส    
อวณฺณ   ภาสติ   ธมฺมสสฺ   อวณฺณ   ภาสติ  สงฺฆสฺส  อวณฺณ  ภาสติ  ฯ             
อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  อฏหงฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส  อุปาสกสฺส อากงฺขมาโน    
สงฺโฆ ปตฺต นิกฺกุชฺเชยฺย ฯ      
     [๑๙๕]  ๑๐๕  อฏหิ  ภิกฺขเว  องฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส  อุปาสกสฺส    
อากงฺขมาโน  สงฺโฆ  ปตฺต  อุกฺกุชฺเชยยฺ  ฯ  กตเมหิ  อฏหิ ฯ น ภิกฺขูน          
อลาภาย  ปรสิกฺกติ  น ภิกขฺูน อนตฺถาย ปริสกฺกต ิน ภิกฺขูน อนาวาสาย ๒           
ปริสกฺกติ  น  ภิกฺขู  อกโฺกสติ  ปริภาสติ  น  ภิกฺขู  ภิกฺขูหิ  วิเภเทติ ๓        
พุทฺธสฺส    วณฺณ    ภาสติ   ธมฺมสฺส   วณฺณ   ภาสติ   สงฺฆสฺส   วณฺณ           
ภาสติ   ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกขฺเว  อฏหงฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส  อุปาสกสฺส    
อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปตฺต อุกฺกุชฺเชยฺยาติ ฯ    
     [๑๙๖]   ๑๐๖   อฏหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคตสฺส  ภิกฺขุโน     
อากงฺขมานา   อุปาสกา   อปฺปสาท  ปเวเทยฺยุ  ฯ  กตเมหิ  อฏหิ  ฯ     
คิหีน   อลาภาย   ปริสกฺกติ   คิหีน  อนตฺถาย  ปริสกกฺติ  คิหี  อกโฺกสติ         
ปริภาสติ   คิหี   คิหีหิ   วิเภเทติ   พุทฺธสฺส   อวณฺณ   ภาสติ  ธมมฺสฺส         
อวณฺณ  ภาสติ  สงฺฆสฺส  อวณฺณ  ภาสติ  อโคจเร  จ  น  ๔ ปสสฺนฺติ ฯ    
#๑-๓ ม. เภเทติ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ ม. อวาสาย ฯ   ๔ โป. ตโต จ เทวา น ฯ              
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อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  อฏหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อากงฺขมานา            
อุปาสกา อปฺปสาท ปเวเทยฺยุ ฯ     
     [๑๙๗]   ๑๐๗   อฏหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนนฺาคตสฺส  ภิกฺขุโน     
อากงฺขมานา  อุปาสกา  ปสาท  ปเวเทยฺยุ  ฯ  กตเมหิ อฏหิ ฯ น คิหีน     
อลาภาย  ปรสิกฺกติ  น  คิหีน อนตฺถาย ปริสกฺกต ิน คิหี อกฺโกสติ ปริภาสติ          
น   คิหี   คิหีหิ   วิเภเทติ   พุทฺธสฺส   วณฺณ   ภาสติ   ธมฺมสฺส  วณฺณ         
ภาสติ  สงฺฆสฺส  วณฺณ  ภาสติ  โคจเร  จ  น  ๑  ปสสฺนฺติ  ฯ  อิเมหิ    
โข   ภิกฺขเว   อฏหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคตสฺส  ภิกฺขุโน  อากงฺขมานา    
อุปาสกา ปสาท ปเวเทยฺยุนฺติ ฯ    
     [๑๙๘]   ๑๐๘   อฏหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนนฺาคตสฺส  ภิกฺขุโน     
อากงฺขมาโน   สงฺโฆ   ปฏิสารณียกมมฺ  กเรยฺย  ฯ  กตเมหิ  อฏหิ  ฯ    
คิหีน   อลาภาย   ปริสกฺกติ   คิหีน  อนตฺถาย  ปริสกกฺติ  คิหี  อกโฺกสติ         
ปริภาสติ   คิหี   คิหีหิ   วิเภเทติ   พุทฺธสฺส   อวณฺณ   ภาสติ  ธมมฺสฺส         
อวณฺณ   ภาสติ   สงฺฆสฺส   อวณฺณ   ภาสติ   ธมฺมกิ ฺจ   คิหิปฏิสฺสว  น          
สจฺจาเปติ   ฯ   อิเมหิ   โข   ภิกฺขเว  อฏหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคตสฺส    
ภิกฺขุโน อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปฏิสารณียกมฺม กเรยฺย ฯ        
     [๑๙๙]   ๑๐๙   อฏหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคตสฺส  ภิกฺขุโน     
อากงฺขมาโน  สงฺโฆ  ปฏสิารณียกมฺม  ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺย ฯ กตเมหิ อฏหิ ฯ            
น   คิหีน   อลาภาย  ปริสกฺกติ  น  คิหนี  อนตฺถาย  ปริสกฺกติ  น  คิหี           
อกฺโกสติ   ปริภาสติ   น   คิหี  คิหีหิ  วิเภเทติ  พุทฺธสฺส  วณฺณ  ภาสติ         
ธมฺมสฺส   วณฺณ   ภาสติ   สงฺฆสฺส   วณฺณ  ภาสติ  ธมฺมิก ฺจ  คิหิปฏิสฺสว        
#๑ โป. ตโต จ เทวา น ฯ            
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สจฺจาเปติ   ฯ   อิเมหิ   โข   ภิกฺขเว  อฏหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคตสฺส    
ภิกฺขุโน อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปฏิสารณียกมฺม ปฏปิฺปสฺสมฺเภยฺยาติ ฯ     
     [๒๐๐]  ๑๑๐  ตสฺสปาปยฺยสิกากมฺมกเตน ๑ ภิกฺขเว ภิกฺขุนา อฏสุ    
ธมฺเมสุ   สมมฺาวตฺติตพฺพ   น   อุปสมฺปาเทตพฺพ   น  นิสฺสโย  ทาตพฺโพ            
น   สามเณโร   อุปฏาเปตพฺโพ   น   ภิกฺขุโนวาทกสมฺมติ   สาทิตพฺพา    
สมฺมเตนป   ภิกฺขุนิโย  น  โอวทิตพฺพา  น  กาจิ  สงฺฆสมฺมติ  สาทิตพฺพา            
น   กิสฺมิ ฺจิ   ปจฺเจกฏาเน   นิยเมตพฺพา   ๒  น  จ  เตน  มูเลน    
วุฏาเปตพฺพ   ฯ   ตสฺสปาปยฺยสิกากมฺมกเตน   ภิกขฺเว  ภิกฺขุนา  อิเมสุ          
อฏสุ ธมฺเมสุ สมฺมาวตฺติตพฺพนฺติ ฯ    
                     สติวคฺโค สมตฺโต ฯ     
                        ตสฺสุทฺทาน    
           สติ ปณฺุณิยมูเลน         โจรสมเณน ป ฺจม      
           ยโส ปตฺตาปสาเทน      ปฏิสารณีย ฺจ วตฺตตีติ ๓  ฯ     
                      ______________    
                       สาม ฺวคฺโค     
     โพชฺฌา  สิริมา  ปทุมา  สุธมฺมา  ๔  มณุชา อุตฺตรา มุตฺตา เขมา     
รุจี  ๕ จุนฺที พิมฺพี สุมนา มลฺลิกา ติสฺสมาตา ๖ โสณมาตา ๗ กาณมาตา             
อุตฺตรมาตา  ๘  วิสาขา  มคิารมาตา  ขุชฺชุตฺตรา อุปาสิกา สามาวตี ๙- 
อุปาสิกา    สปฺุปวาสา    โกฬิยธีตา   สปฺุปยา   อุปาสิกา   นกลุมาตา    
คหปตานีติ ฯ    
                    สาม ฺวคฺโค ป ฺจโม     
                     _________________     
#๑ ม. ตสฺสปาปยสิกกมฺมกเตน ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ ม. เปตพฺโพ  ฯ  ๓ ม. วตฺตนนฺติ ฯ    
#๔ ม. สุตนา ฯ ย.ุ สุธนา ฯ  ๕ ย.ุ รูป ฯ  ๖ ยุ. ติสฺสาย มาตา ฯ  ๗ ยุ. โสณาย       
#มาตา ฯ ๘ ม. อุตฺตรา นนฺทมาตา ฯ ยุ. อุตฺตรา ฯ  ๙ ยุ. สามวตี ฯ     
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     [๒๐๑]  ๑๑๑  ราคสฺส ภิกฺขเว อภิ ฺาย อฏ ธมฺมา ภาเวตพฺพา ฯ    
กตเม  อฏ  ฯ  สมฺมาทิฏ ิ  สมฺมาสงฺกปฺโป  สมฺมาวาจา  สมฺมากมฺมนฺโต    
สมฺมาอาชีโว      สมฺมาวายาโม     สมมฺาสติ     สมมฺาสมาธิ     ฯ     
ราคสฺส ภิกฺขเว อภิ ฺาย อิเม อฏ ธมฺมา ภาเวตพฺพา ฯ      
     [๒๐๒]  ๑๑๒  ราคสฺส ภิกฺขเว อภิ ฺาย อฏ ธมฺมา ภาเวตพฺพา ฯ    
กตเม   อฏ   ฯ  อชฺฌตฺต  รูปส ฺ ี  พหิทฺธา  รูปานิ  ปสฺสติ  ปริตฺตานิ          
สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ    ตานิ    อภิภุยฺย    ชานามิ    ปสฺสามีติ   เอวส ฺ ี         
โหติ    อชฌฺตฺต    รูปส ฺ ี    พหิทฺธา   รูปานิ   ปสสฺติ   อปฺปมาณานิ           
สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ    ตานิ    อภิภุยฺย    ชานามิ    ปสฺสามีติ   เอวส ฺ ี         
โหติ    อชฌฺตฺต    อรูปส ฺ ี    พหิทธฺา    รูปานิ   ปสฺสติ   ปรตฺิตานิ          
สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ    ตานิ    อภิภุยฺย    ชานามิ    ปสฺสามีติ   เอวส ฺ ี         
โหติ    อชฌฺตฺต    อรูปส ฺ ี   พหิทฺธา   รูปานิ   ปสฺสติ   อปฺปมาณานิ           
สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ    ตานิ    อภิภุยฺย    ชานามิ    ปสฺสามีติ   เอวส ฺ ี         
โหติ    อชฌฺตฺต   อรูปส ฺ ี   วา   พหิทฺธา   รูปานิ   ปสฺสติ   นีลานิ           
นีลวณฺณานิ    นลีนิทสฺสนานิ   นลีนภิาสานิ   ฯเปฯ   ปตานิ   ปตวณฺณานิ           
ปตนิทสฺสนานิ     ปตนิภาสานิ    ฯเปฯ    โลหิตกานิ    โลหิตกวณฺณานิ    
โลหิตกนิทสสฺนานิ   โลหิตกนิภาสานิ   ฯเปฯ   โอทาตานิ  โอทาตวณฺณานิ    
โอทาตนิทสฺสนานิ     โอทาตนิภาสานิ     ตานิ     อภิภุยฺย    ชานามิ    
ปสฺสามีติ   เอวส ฺ ี  โหติ  ฯ  ราคสฺส  ภิกฺขเว  อภิ ฺาย  อิเม  อฏ            
ธมฺมา ภาเวตพฺพา ฯ    
     [๒๐๓]  ๑๑๓  ราคสฺส ภิกฺขเว อภิ ฺาย อฏ ธมฺมา ภาเวตพฺพา ฯ     
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กตเม  อฏ  ฯ  รูป  รูปานิ  ปสฺสติ  อชฌฺตฺต  อรูปส ฺ ี  พหิทฺธา รูปานิ         
ปสฺสติ   สุภนฺเตว   อธิมุตฺโต   โหติ   สพฺพโส   รปูส ฺาน  สมติกฺกมา            
ปฏิฆส ฺาน     อตฺถงฺคมา    นานตฺตส ฺาน    อมนสิการา    อนนฺโต    
อากาโสติ  อากาสาน ฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ สพฺพโส อากาสาน ฺจายตน     
สมติกฺกมฺม         อนนฺต         วิ ฺาณนฺติ        วิ ฺาณ ฺจายตน             
อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    สพฺพโส    วิ ฺาณ ฺจายตน   สมติกฺกมฺม   นตฺถิ           
กิ ฺจีติ   อากิ ฺจ ฺายตน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ  สพฺพโส  อากิ ฺจ ฺายตน        
สมติกฺกมฺม    เนวส ฺานา   ส ฺายตน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   สพฺพโส    
เนวส ฺานาส ฺายตน    สมติกฺกมฺม    ส ฺาเวทยิตนิโรธ    อุปสมฺปชฺช             
วิหรติ ฯ ราคสฺส ภิกฺขเว อภิ ฺาย อิเม อฏ ธมฺมา ภาเวตพฺพา ฯ     
     [๒๐๔]  ๑๑๔  ราคสสฺ ภิกฺขเว ปริ ฺาย ปริกฺขยาย ปหานาย ขยาย     
วยาย   วิราคาย  นิโรธาย  จาคาย  ปฏินิสฺสคฺคาย  อิเม  อฏ  ธมฺมา     
ภาเวตพฺพาติ  ฯ  โทสสฺส  โมหสฺส  โกธสฺส  อุปนาหสฺส มกฺขสฺส ปลาสสฺส    
อิสฺสาย   มจฺฉริยสฺส  มายาย  สาเถยฺยสฺส  ถมฺภสฺส  สารมฺภสฺส  มานสฺส    
อติมานสฺส   มทสฺส  ปมาทสฺส  อภิ ฺาย  ปริ ฺาย  ปริกฺขยาย  ปหานาย    
ขยาย   วยาย  วิราคาย  นิโรธาย  จาคาย  ปฏินิสฺสคฺคาย  อิเม  อฏ    
ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ    
                                                                     [๑]     
                                              อฏกนิปาโต สมตฺโต     
                                                _________________     
#๑ ม. ราคเปยฺยาล นิฏ ิต ฯ      
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# 
#                หนา ๓๖๒ นี้ไมมีขอมูล               
#  
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                สตฺุตนฺตปฏเก องฺคุตฺตรนิกายสฺส          
                                  นวกนิปาโต     
                                  __________    
        นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ      
                                   ปณฺณาสโก     
                              สมฺโพธวคฺโค ปโมท    
     [๒๐๕]  ๑  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ    
เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  ตตฺร  โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ    
ภิกฺขโวติ   ฯ   ภทนฺเตติ   เต   ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ  ภควา     
เอตทโวจ   สเจ   ภิกฺขเว   อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เอว  ปุจฺเฉยฺยุ             
สมฺโพธปกฺขิกาน  ๑  อาวุโส  ธมฺมาน  กา  อุปนิสา  ภาวนายาติ  เอว     
ปุฏา   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   เตส   อ ฺติตฺถิยาน   ปรพฺิพาชกาน   กินฺติ        
พฺยากเรยฺยาถาติ   ฯ   ภควมูลกา  โน  ภนฺเต  ธมฺมา  ฯเปฯ  ภควโต     
สุตฺวา  ภิกฺขู  ธาเรสฺสนฺตีติ  ฯ  เตนหิ  ภิกฺขเว สุณาถ สาธุก มนสิ กโรถ          
ภาสิสฺสามีติ  ฯ  เอวมฺภนฺเตติ  โข  เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา             
เอตทโวจ   สเจ   ภิกฺขเว   อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เอว  ปุจฺเฉยฺยุ             
สมฺโพธปกฺขิกาน   อาวุโส   ธมฺมาน   กา   อุปนิสา  ภาวนายาติ  เอว     
ปุฏา   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   เตส   อ ฺติตฺถิยาน   ปรพฺิพาชกาน   เอว          
#๑ ม. สมโฺพธิปกฺขิกาน ฯ เอวมุปริป ฯ     
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พฺยากเรยฺยาถ   อิธาวุโส   ภิกฺขุ   กลฺยาณมิตฺโต   โหติ  กลยฺาณสหาโย    
กลฺยาณสมฺปวงฺโก    สมฺโพธปกฺขิกาน   อาวุโส   ธมฺมาน   อย   ปมา     
อุปนิสา ภาวนาย ฯ     
     ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ   สลีวา  โหติ  ปาติโมกฺขสวรสวุโต             
วิหรติ   อาจารโคจรสมฺปนฺโน  อณุมตฺเตสุ  วชฺเชสุ  ภยทสฺสาวี  สมาทาย     
สิกฺขติ   สิกฺขาปเทสุ   สมโฺพธปกฺขิกาน   อาวุโส   ธมฺมาน  อย  ทุติยา          
อุปนิสา ภาวนาย ฯ     
     ปุน  จปร อาวุโส ภิกฺขุ ยาย กถา อภิสลฺเลขิกา เจโตวิวรณสปฺปายา    
เสยฺยถีท         อปฺปจฺฉกถา         สนฺตุฏ ิกถา        ปวิเวกถา     
อสสคฺคกถา   วิริยารมฺภกถา  สลีกถา  สมาธิกถา  ป ฺากถา  วิมุตฺติกถา    
วิมุตฺติาณทสฺสนกถา   เอวรูปยา   กถาย   นิกามลาภี  โหติ  อกิจฺฉลาภี             
อกสิรลาภี   สมฺโพธปกฺขิกาน   อาวุโส   ธมฺมาน   อย  ตติยา  อุปนิสา             
ภาวนาย ฯ     
     ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกขฺุ  อารทฺธวิรโิย  วิหรติ  อกุสลาน ธมฺมาน           
ปหานาย  กุสลาน  ธมฺมาน อุปสมฺปทาย ถามวา ทฬฺหปรกฺกโม อนิกฺขิตฺตธุโร             
กุสเลสุ     ธมฺเมสุ     สมโฺพธปกฺขิกาน    อาวุโส    ธมฺมาน    อย    
จตุตฺถา อุปนิสา ภาวนาย ฯ         
     ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ   ป ฺวา   โหติ   อุทยตฺถคามินิยา    
ป ฺาย    สมนฺนาคโต   อริยาย   นิพฺเพธิกาย   สมมฺาทุกฺขกฺขยคามินิยา    
สมฺโพธปกฺขิกาน อาวุโส ธมฺมาน อย ป ฺจมี อุปนิสา ภาวนาย ฯ      
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     กลฺยาณมิตฺตสฺเสต   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   ปาฏิกงฺข  กลฺยาณสหายสฺส           
กลฺยาณสมฺปวงฺกสฺส    สลีวา   ภวิสฺสติ   ปาติโมกขฺสวรสวุโต   วิหริสฺสติ         
อาจารโคจรสมฺปนฺโน  อณุมตฺเตสุ  วชฺเชสุ  ภยทสฺสาวี  สมาทาย สิกฺขิสฺสติ            
สิกฺขาปเทสุ  กลฺยาณมิตฺตสฺเสต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน ปาฏิกงฺข กลฺยาณสหายสฺส        
กลฺยาณสมฺปวงฺกสฺส    ยาย   กถา   อภิสลฺเลขิกา   เจโตวิวรณสปฺปายา    
เสยฺยถีท         อปฺปจฺฉกถา        สนฺตุฏ ิกถา        ปวิเวกกถา     
อสสคฺคกถา   วิริยารมฺภกถา  สลีกถา  สมาธิกถา  ป ฺากถา  วิมุตฺติกถา    
วิมุตฺติาณทสฺสนกถา   เอวรูปยา  กถาย  นิกามลาภี  ภวิสฺสติ  อกิจฺฉลาภี           
อกสิรลาภี  กลฺยาณมิตฺตสฺเสต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข กลฺยาณสหายสฺส         
กลฺยาณสมฺปวงฺกสฺส       อารทฺธวิริโย       วิหริสฺสติ       อกุสลาน             
ธมฺมาน  ปหานาย  กุสลาน  ธมฺมาน  อุปสมฺปทาย  ถามวา  ทฬหฺปรกฺกโม    
อนิกฺขิตฺตธุโร   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   กลยฺาณมิตฺตสฺเสต   ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน       
ปาฏิกงฺข    กลฺยาณสหายสฺส    กลฺยาณสมฺปวงฺกสฺส    ป ฺวา   ภวิสฺสติ             
อุทยตฺถคามินิยา     ป ฺาย     สมนนฺาคโต    อรยิาย    นิพฺเพธิกาย    
สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา   เตน  จ  ปน  ภิกฺขเว  ภิกขฺุนา  อิเมสุ  ป ฺจสุ           
ธมฺเมสุ   ปติฏาย   จตฺตาโร  ธมฺมา  อุตฺตรึ  ๑  ภาเวตพฺพา  อสุภา     
ภาเวตพฺพา  ราคสฺส  ปหานาย  เมตฺตา ภาเวตพฺพา พฺยาปาทสฺส ปหานาย    
อานาปานสฺสติ  ๒  ภาเวตพฺพา  วิตกฺกูปจฺเฉทาย อนิจฺจส ฺา ภาเวตพฺพา     
อสฺมิมานสมุคฺฆาตาย   อนิจฺจส ฺ ิโน   ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ๓   อนตฺตส ฺา           
สณฺาติ    อนตฺตส ฺ ี   อสฺมิมานสมุคฺฆาต   ปาปุณาติ   ทิฏเว   ธมฺเม           
#๑ ม. สพฺพตฺถ อุตฺตริ ฯ   ๒ สี. ยุ. อานาปานสติ ฯ เอวมุปริป ฯ    
#๓ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ            
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นิพฺพานนฺติ ฯ    
     [๒๐๖]   ๒   อถโข  อ ฺตโร  ภิกขฺุ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ     
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   ฯเปฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข  โส  ภิกฺขุ            
ภควนฺต     เอตทโวจ     นิสฺสยสมฺปนฺโน    นิสฺสยสมฺปนฺโนติ    ภนฺเต    
วุจฺจติ   กิตฺตาวตา   นุ   โข  ภนฺเต  ภิกขฺุ  นิสฺสยสมฺปนฺโน  โหตีติ  ฯ          
สทฺธ ฺเจ  ภิกฺขุ  ๑  นิสฺสาย  อกุสล  ปชหติ  กุสล  ภาเวติ ปหีนเมวสฺส           
ต    อกุสล   โหติ   หิริ ฺเจ   ภิกฺขุ   นสิฺสาย   โอตฺตปฺป ฺเจ   ภิกฺขุ        
นิสฺสาย    วิรยิ ฺเจ    ภิกฺขุ    นิสฺสาย    ป ฺ ฺเจ   ภิกฺขุ   นิสฺสาย         
อกุสล   ปชหติ   กุสล  ภาเวติ  ปหีนเมวสฺส  ต  อกุสล  โหติ  ต ฺหิสฺส           
ภิกฺขุโน   อกสุล   ปหีน  โหติ  สุปฺปหนี  ยสฺส  อรยิาย  ป ฺาย  ทิสฺวา         
ปหีน   เตน   จ   ปน   ภิกขฺเว   ภิกฺขุนา   อิเมสุ   ป ฺจสุ  ธมฺเมสุ             
ปติฏาย   จตฺตาโร   อุปนิสฺสยา   วิหริตพฺพา   กตเม   จตฺตาโร  อิธ     
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ  สงฺขาเยก  ปฏิเสวติ  สงฺขาเยก  อธิวาเสติ  สงฺขาเยก           
ปริวชฺเชติ    สงฺขาเยก    วิโนเทติ    เอว    โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ             
นิสฺสยสมฺปนฺโน โหตีติ ฯ          
     [๒๐๗]  ๓  เอก  สมย  ภควา  จาลิกาย  วิหรติ จาลิกปพฺพเต ฯ    
เตน   โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา  เมฆิโย  ภควโต  อุปฏาโก  โหติ     
อถโข   อายสฺมา   เมฆิโย   เยน   ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมตฺิวา     
ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   อฏาสิ   เอกมนฺต    ิโต   โข     
อายสฺมา   เมฆิโย   ภควนฺต   เอตทโวจ   อิจฺฉามห  ภนฺเต  ชนฺตุคาม     
#๑ ม. ภิกฺขุ ภิกฺขุ ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุป ฯ              
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ปณฺฑาย ปวิสิตุนฺติ ฯ ยสสฺทานิ ตฺว เมฆิย กาล ม ฺสีติ ฯ    
     อถโข  อายสฺมา  เมฆิโย  ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย    
ชนฺตุคาม     ปณฺฑาย     ปาวิสิ     ชนฺตุคาเม    ปณฺฑาย    จริตฺวา             
ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  เยน  กิมิกาฬาย  นทิยา  ตีร เตนุปสงฺกมิ          
อทฺทสา  โข  อายสฺมา  เมฆิโย  กิมิกาฬาย  นทิยา  ตีเร ชงฺฆวิหาร ๑    
อนุจงฺกมมาโน   อนุวิจรมาโน   อมฺพวน   ปาสาทิก   รมณีย  ทิสวฺานสฺส             
เอตทโหสิ   ปาสาทิก   วติท   อมฺพวน   รมณีย  อล  วติท  กลุปุตฺตสฺส          
ปธานตฺถิกสฺส   ปธานาย   สเจ  ม  ภควา  อนุชาเนยฺย  อาคจฺเฉยฺยาห     
อิม   อมฺพวน   ปธานายาติ   อถโข   อายสฺมา  เมฆิโย  เยน  ภควา     
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ          
เอกมนฺต   นสิินฺโน  โข  อายสฺมา  เมฆิโย  ภควนตฺ  เอตทโวจ  อิธาห     
ภนฺเต   ปุพฺพณฺหสมย   นวิาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย  ชนฺตุคาม  ปณฺฑาย            
ปาวิสึ   ชนฺตุคาเม   ปณฺฑาย   จริตฺวา   ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต          
เยน    กิมิกาฬาย    นทิยา   ตีร   เตนุปสงฺกมึ   อทฺทส   โข   อห     
ภนฺเต  กิมิกาฬาย  นทิยา  ตีเร  ชงฺฆวิหาร  อนุจงฺกมมาโน อนุวิจรมาโน    
อมฺพวน    ปาสาทิก    รมณีย   ทิสฺวาน   เม   เอตทโหสิ   ปาสาทิก     
วติท   อมฺพวน   รมณีย  อล  วติท  กลุปุตฺตสฺส  ปธานตฺถิกสฺส  ปธานาย๔         
สเจ  ม  ภควา  อนุชาเนยฺย  อาคจฺเฉยฺยาห  อิม  อมพฺวน  ปธานายาติ     
สเจ  ม  ภควา  อนุชาเนยฺย  คจฺเฉยฺยาห  ต  อมฺพวน  ปธานายาติ  ฯ    
เอว  ๒  วุตฺเต  ภควา  อายสฺมนฺต เมฆิย เอตทโวจ ๒ อาคเมหิ ตาว     
#๑ ม. ชงฺฆาวิหาร ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒-๒ ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ      
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เมฆิย เอกกมฺหิ ๑ ตาว ยาว อ ฺโป โกจิ ภิกฺขุ ทิสฺสตูติ  ๒ ฯ    
     ทุติยมฺป   โข   อายสฺมา   เมฆิโย  ภควนฺต  เอตทโวจ  ภควโต    
ภนฺเต    นตฺถ ิ  กิ ฺจิ   อุตฺตริกรณีย   นตฺถิ   กตสฺส   ปฏิจโย   มยหฺ         
โข   ปน   ภนฺเต   อตฺถิ   อุตฺตริกรณีย   อตฺถ ิ กตสฺส  ปฏิจโย  สเจ    
ม  ภควา  อนชุาเนยฺย  คจฺเฉยฺยาห  ต  อมฺพวน ปธานายาติ ฯ อาคเมหิ     
ตาว เมฆิย เอกกมฺหิ ตาว ยาว อ ฺโป โกจิ ภิกฺขุ ทสิฺสตูติ ฯ     
     ตติยมฺป   โข   อายสฺมา   เมฆิโย  ภควนฺต  เอตทโวจ  ภควโต     
ภนฺเต  นตฺถิ  กิ ฺจิ  อุตฺตริกรณีย  นตฺถิ  กตสฺส  ปฏิจโย  มยฺห  โข  ปน         
ภนฺเต   อตฺถิ   อุตฺตริกรณีย   อตฺถิ   กตสฺส  ปฏิจโย  สเจ  ม  ภควา             
อนุชาเนยฺย  คจฺเฉยฺยาห  ต  อมฺพวน  ปธานายาติ ฯ ปธานนฺติ โข เมฆิย    
วทมาน กินฺติ วเทยฺยาม ยสฺสทานิ ตฺว เมฆิย กาล ม ฺสีติ ฯ     
     อถโข   อายสฺมา   เมฆิโย  อุฏายาสนา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา    
ปทกฺขิณ    กตฺวา    เยน   ต   อมฺพวน   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา            
ต  อมฺพวน  อชฺโฌคาเหตฺวา  อ ฺตรสฺมึ  รกฺุขมูเล  ทิวาวิหาร  นิสีทิ  ฯ         
อถโข   อายสฺมโต   เมฆิยสฺส   ตสฺมึ  อมฺพวเน  วิหรนฺตสฺส  เยภุยฺเยน     
ตโย   ปาปกา   อกุสลา   วิตกฺกา  สมุทาจรนฺติ  เสยฺยถีท  กามวิตกฺโก     
พฺยาปาทวิตกฺโก  วิหึสาวิตกฺโก  ฯ  อถโข  อายสฺมโต เมฆิยสฺส เอตทโหสิ     
อจฺฉริย   วต   โภ  อพฺภุต  วต  โภ  สทธฺาย  จ  วตมหฺา  อคารสฺมา     
อนคาริย  ปพฺพชิตา  อถ  จ  ปนิเมหิ  ตีหิ  ปาปเกหิ  อกุสเลหิ วิตกฺเกหิ            
อนฺวาสตฺตา กามวิตกฺเกน พฺยาปาทวิตกฺเกน วิหึสาวิตกฺเกนาติ ฯ     
#๑ สี. ย.ุ เอกกมฺหา ฯ   ๒ ม. อาคจฺฉตีติ ฯ เอวมุปริป ฯ      
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     อถโข  อายสฺมา  เมฆิโย  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา     
ภควนฺต     อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต    นสิีทิ    เอกมนฺต    นิสินฺโน            
โข   อายสฺมา   เมฆิโย  ภควนฺต  เอตทโวจ  อิธ  มยฺห  ภนฺเต  ตสฺม ึ   
อมฺพวเน   วิหรนฺตสฺส   เยภุยฺเยน   ตโย   ปาปกา   อกุสลา  วิตกกฺา     
สมุทาจรนฺติ    เสยฺยถีท   กามวิตกฺโก   พฺยาปาทวิตกฺโก   วิหึสาวิตกฺโก           
ตสฺส   มยฺห   ภนฺเต   เอตทโหสิ  อจฺฉริย  วต  โภ  อพฺภุต  วต  โภ     
สทฺธาย  วตมฺหา  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชิตา  อถ  จ  ปนิเมหิ  ตีหิ     
ปาปเกหิ  อกุสเลหิ  วิตกฺเกหิ  อนฺวาสตฺตา กามวิตกฺเกน พฺยาปาทวิตกฺเกน             
วิหึสาวิตกฺเกนาติ    ฯ    อปริปกฺกาย   เมฆิย   เจโตวิมุตฺติยา   ป ฺจ             
ธมฺมา ปริปากาย สวตฺตนฺติ กตเม ป ฺจ    
     อิธ  เมฆิย ภิกฺขุ กลฺยาณมิตฺโต โหติ กลฺยาณสหาโย กลฺยาณสมฺปวงฺโก             
อปริปกฺกาย     เมฆิย     เจโตวิมุตฺติยา     อย    ปโม    ธมฺโม     
ปริปากาย สวตฺตติ ฯ    
     ปุน  จปร  เมฆิย  ภิกฺขุ  สีลวา  โหติ  ปาติโมกฺขสวรสวุโต วิหรติ           
อาจารโคจรสมฺปนฺโน   อณุมตฺเตสุ  วชฺเชสุ  ภยทสฺสาวี  สมาทาย  สิกฺขติ    
สิกฺขาปเทสุ   อปริปกฺกาย   เมฆิย   เจโตวิมุตฺติยา  อย  ทุติโย  ธมโฺม            
ปริปากาย สวตฺตติ ฯ    
     ปุน  จปร  เมฆิย ภิกฺขุ ยาย กถา อภิสลฺเลขิกา เจโตวิวรณสปฺปายา    
เสยฺยถีท         อปฺปจฺฉกถา        สนฺตุฏ ิกถา        ปวิเวกกถา      
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อสสคฺคกถา   วิริยารมฺภกถา  สลีกถา  สมาธิกถา  ป ฺากถา  วิมุตฺติกถา    
วิมุตฺติณาณทสฺสนกถา   เอวรูปยา   กถาย   นิกามลาภี  โหติ  อกิจฺฉลาภี             
อกสิรลาภี   อปริปกฺกาย   เมฆิย   เจโตวิมุตฺติยา   อย  ตติโย  ธมโฺม    
ปริปากาย สวตฺตติ ฯ    
     ปุน  จปร  เมฆิย  ภิกฺขุ  อารทฺธวิริโย  วิหรติ  อกสุลาน  ธมฺมาน           
ปหานาย  กุสลาน  ธมฺมาน อุปสมฺปทาย ถามวา ทฬฺหปรกฺกโม อนิกฺขิตฺตธุโร             
กุสเลสุ     ธมฺเมสุ    อปรปิกฺกาย    เมฆิย    เจโตวิมุตฺติยา    อย    
จตุตฺโถ ธมฺโม ปริปากาย สวตฺตติ ฯ    
     ปุน    จปร   เมฆิย   ภิกฺขุ   ป ฺวา   โหต   อุทยตฺถคามินิยา     
ป ฺาย    สมนฺนาคโต   อริยาย   นิพฺเพธิกาย   สมมฺาทุกฺขกฺขยคามินิยา    
อปริปกฺกาย   เมฆิย   เจโตวิมุตฺติยา   อย  ป ฺจโม  ธมฺโม  ปริปากาย     
สวตฺตติ ฯ     
     กลฺยาณมิตฺตสฺเสต   เมฆิย   ภิกฺขุโน   ปาฏิกงฺข   กลฺยาณสหายสฺส            
กลฺยาณสมฺปวงฺกสฺส    สลีวา    ภวิสฺสติ   ฯเปฯ   สมาทาย   สิกขิฺสฺสติ             
สิกฺขาปเทสุ  กลฺยาณมิตฺตสฺเสต  เมฆิย  ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข กลฺยาณสหายสฺส         
กลฺยาณสมฺปวงฺกสฺส    ยาย   กถา   อภิสลฺเลขิกา   เจโตวิวรณสปฺปายา    
เสยฺยถีท        อปฺปจฺฉกถา        ฯเปฯ       วิมุตฺติาณทสฺสนกถา     
เอวรูปยา กถาย นิกามลาภี ภวิสฺสติ อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี กลยฺาณมิตฺตสฺเสต         
เมฆิย    ภิกฺขุโน    ปาฏกิงฺข    กลฺยาณสหายสฺส    กลฺยาณสมฺปวงฺกสฺส             
อารทฺธวิริโย    วิหริสฺสติ    ฯเปฯ   อนิกฺขิตฺตธุโร   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ           
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กลฺยาณมิตฺตสฺเสต     เมฆิย    ภิกฺขุโน    ปาฏิกงฺข    กลฺยาณสหายสฺส            
กลฺยาณสมฺปวงฺกสฺส    ป ฺวา    ภวิสฺสติ   ฯเปฯ   สมฺมาทุกฺขยคามินิยา             
เตน   จ   ปน   เมฆิย   ภิกขฺุนา   อิเมสุ  ป ฺจสุ  ธมฺเมสุ  ปติฏาย    
จตฺตาโร     ธมฺมา    อุตฺตรึ    ภาเวตพฺพา    อสุภา    ภาเวตพฺพา    
ราคสฺส    ปหานาย    เมตฺตา   ภาเวตพฺพา   พฺยาปาทสฺส   ปหานาย     
อานาปานสฺสติ   ภาเวตพฺพา   วิตกฺกปูจฺเฉทาย  อนิจฺจส ฺา  ภาเวตพฺพา     
อสฺมิมานสมุคฺฆาตาย       อนิจฺจส ฺ ิโน       เมฆิย      อนตฺตส ฺา     
สณฺาติ     อนตฺตส ฺ ี     อสฺสมิมานสมุคฺฆาต     ปาปุณาติ    ทิฏเว            
ธมฺเม นิพฺพานนฺติ ฯ    
     [๒๐๘] ๔ เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส     
อาราเม    ฯ    เตน    โข    ปน   สมเยน   อายสฺมา   นนฺทโก    
อุปฏานสาลาย    ภิกฺขู    ธมฺมิยา    กถาย   สนฺทสเฺสติ   สมาทเปติ    
สมุตฺเตเชติ สมฺปหเสติ ฯ         
     อถโข  ภควา  สายณฺหสมย  ปฏิสลฺลานา  วุฏ ิโต เยนุปฏานสาลา     
เตนุปสงฺกมิ       อุปสงฺกมิตฺวา       พหิทฺวารโกฏเก       อฏาสิ    
กถาปริโยสาน   อาคมยมาโน   อถโข   ภควา  กถาปริโยสาน  วิทิตฺวา     
อุกฺกาเสตฺวา  อคฺคฬ  อาโกเฏสิ  ฯ วิวรสึุ โข เต ภิกขฺู ภควโต ทฺวาร ฯ            
อถโข   ภควา   อุปฏานสาล   ปวิสิตฺวา   ป ฺตฺเต   อาสเน   นิสีทิ     
นิสชฺช   โข   ภควา  อายสฺมนฺต  นนฺทก  เอตทโวจ  ทีโฆ  โข  ตฺยาย    
นนฺทก   ธมมฺปริยาโย   ภิกฺขูน   ปฏภิาสิ   อป   เม  ปฏ ิ  อาคิลายติ            
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พหิทฺวารโกฏเก  ิตสฺส กถาปริโยสาน อาคมยมานสฺสาติ ฯ     
     เอว  วุตฺเต อายสฺมา นนฺทโก สารชชฺายมานรูโป โอตฺตปฺปมาโน ๑     
ภควนฺต   เอตทโวจ   น   โข   ปน   มย   ภนฺเต   ชานาม  ภควา    
พหิทฺวารโกฏเก    ิโตติ   สเจ   ห ิ มย  ภนฺเต  ชาเนยฺยาม  ภควา     
พหิทฺวารโกฏเก    ิโตติ   เอตฺตกป  โน  นปฺปฏิภาเสยฺยาติ  ฯ  อถโข    
ภควา  อายสฺมนฺต  นนฺทก  สารชชฺายมานรูป  วิทิตฺวา  อายสฺมนฺต  นนฺทก          
เอตทโวจ   สาธุ   สาธุ   นนฺทก   เอต  โข  นนฺทก  ตุมฺหาก  ปฏริูป     
กุลปุตฺตาน  สทฺธาย  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชิตาน  ย  ตุเมฺห ธมฺมิยา          
กถาย    สนนฺิสีเทยฺยาถ    สนฺนิปติตาน   โว   นนทฺก   ทฺวย   กรณีย             
ธมฺมี  วา  กถา  อริโย  วา  ตุณฺหีภาโว  สทฺโธ  จ  นนฺทก  ภิกฺขุ โหติ    
โน  จ  สีลวา  เอว  โส  เตนงฺเคน  อปริปูโร  โหติ  เตน  ต  องฺค     
ปริปูเรตพฺพ   กินฺนาห   สทฺโธ   จ   อสฺส   สีลวา   จาติ   ยโต  จ    
โข   นนฺทก  ภิกฺขุ  สทฺโธ  จ  โหติ  สลีวา  จ  เอว  โส  เตนงฺเคน     
ปริปูโร   โหติ   สทโฺธ   จ   นนฺทก  ภิกขฺุ  โหติ  สีลวา  จ  โน  จ    
ลาภี   อชฺฌตฺต   เจโตสมาธิสฺส  เอว  โส  เตนงฺเคน  อปริปูโร  โหติ     
เตน   ต   องฺค   ปริปูเรตพฺพ   กินฺนาห  สทฺโธ  จ  อสฺส  สลีวา  จ            
ลาภี   จ   อชฌฺตฺต   เจโตสมาธิสฺสาติ   ยโต   จ  โข  นนฺทก  ภิกขฺุ     
สทฺโธ  จ  โหติ  สีลวา  จ  ลาภี  จ  อชฌฺตฺต  เจโตสมาธิสฺส เอว โส    
เตนงฺเคน  ปริปูโร  โหติ  สทฺโธ  จ  นนฺทก  ภิกฺขุ  โหติ สีลวา จ ลาภี    
จ  อชฺฌตฺต  เจโตสมาธิสฺส  น  ลาภี  อธิป ฺาธมฺมวิปสฺสนาย  เอว  โส    
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ            
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เตนงฺเคน   อปริปูโร  โหติ  เสยฺยถาป  นนฺทก  ทฺวิปาทโก  จตุปฺปาทโก     
อสฺส    ตสฺส    เอโก    ปาโท    โอมโก    ลามโก   เอว   โส     
เตนงฺเคน   อปริปูโร   อสฺส   เอวเมว  โข  นนฺทก  ภิกฺขุ  สทฺโธ  จ     
โหติ   สีลวา   จ   ลาภี   จ   อชฌฺตฺต   เจโตสมาธิสฺส   น   ลาภี     
อธิป ฺาธมฺมวิปสฺสนาย   เอว   โส   เตนงฺเคน  อปริปูโร  โหติ  เตน    
ต   องฺค   ปรปิูเรตพฺพ   กนิฺนาห   สทฺโธ  จ  อสฺส  สีลวา  จ  ลาภี           
จ    อชฺฌตฺต    เจโตสมาธิสฺส   ลาภี   จ   อธิป ฺาธมฺมวิปสฺสนายาติ    
ยโต   จ   โข   นนฺทก  ภิกขฺุ  สทฺโธ  จ  โหติ  สลีวา  จ  ลาภี  จ    
อชฺฌตฺต    เจโตสมาธิสฺส    ลาภี   จ   อธิป ฺาธมฺมวิปสฺสนาย   เอว    
โส   เตนงฺเคน   ปริปูโร   โหตีติ   อิทมโวจ   ภควา   อิท  วตฺวาน     
สุคโต อุฏายาสนา วิหาร ปาวิสิ ฯ    
     อถโข    อายสฺมา    นนทฺโก   อจิรปกฺกนฺตสฺส   ภควโต   ภิกขฺู     
อามนฺเตสิ    อิทานาวุโส    ภควา    จตูหิ    ปเทหิ    เกวลปริปุณฺณ     
ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย  ปกาเสตฺวา  อุฏายาสนา  วิหาร  ปวิฏโ  สทฺโธ          
นนฺทก   ภิกขฺุ   โหติ   โน   สีลวา   เอว  โส  เตนงฺเคน  อปริปโูร    
โหติ   เตน   ต  องฺค  ปริปเูรตพฺพ  กินนฺาห  สทฺโธ  จ  อสฺส  สีลวา           
จาติ   ยโต  จ  โข  นนฺทก  ภิกฺขุ  สทโฺธ  จ  โหติ  สีลวา  จ  เอว     
โส   เตนงฺเคน  ปริปโูร  โหติ  สทฺโธ  จ  นนฺทก  ภิกฺขุ  โหติ  สลีวา     
จ   โน   จ  ลาภี  อชฺฌตฺต  เจโตสมาธิสฺส  ฯเปฯ  ลาภี  จ  อชฺฌตฺต    
เจโตสมาธิสฺส   น  ลาภี  อธิป ฺาธมฺมวิปสฺสนาย  เอว  โส  เตนงฺเคน     



สุตฺต องฺ. (๔):สตฺตก-อฏก-นวกนิปาตา - หนาท่ี 374 

อปริปูโร   โหติ   เสยฺยถาป   นนฺทก   ทฺวิปาทโก   จตุปฺปาทโก  อสฺส     
ตสฺส  เอโก  ปาโท  โอมโก  ลามโก  เอว  โส  เตนงฺเคน  อปริปูโร     
อสฺส   เอวเมว   โข   นนทฺก   ภิกฺขุ   สทฺโธ   จ  โหติ  สีลวา  จ    
ลาภี   จ   อชฌฺตฺต   เจโตสมาธิสฺส   น  ลาภี  อธิป ฺาธมฺมวิปสฺสนาย    
เอว   โส   เตนงฺเคน   อปริปูโร  โหติ  เตน  ต  องฺค  ปริปูเรตพฺพ    
กินฺนาห  สทโฺธ  จ  อสฺส  สีลวา  จ  ลาภี  จ  อชฺฌตฺต  เจโตสมาธิสฺส             
ลาภี   จ   อธิป ฺาธมฺมวิปสฺสนายาติ   ยโต   จ   โข   นนฺทก  ภิกฺขุ     
สทฺโธ  จ  โหติ  สีลวา  จ  ลาภี  จ  อชฌฺตฺต  เจโตสมาธิสฺส  ลาภี จh     
อธิป ฺาธมฺมวิปสฺสนาย เอว โส เตนงฺเคน ปริปูโร โหตีติ ฯ    
     ป ฺจิเม    อาวุโส   อานิสสา   กาเลน   ธมฺมสฺสวเน   กาเลน     
ธมฺมสากจฺฉาย  ฯ  กตเม  ป ฺจ  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  ภิกฺขูน  ธมฺม  เทเสติ           
อาทิกลฺยาณ    มชฺเฌกลฺยาณ    ปริโยสานกลฺยาณ    สาตฺถ    สพฺย ฺชน            
เกวลปริปุณฺณ    ปริสุทฺธ    พฺรหฺมจริย    ปกาเสติ    ยถา   ยถาวุโส            
ภิกฺขุ  ภิกฺขูน  ธมฺม  เทเสติ  อาทิกลฺยาณ  มชฺเฌกลยฺาณ ปริโยสานกลฺยาณ       
สาตฺถ    สพฺย ฺชน    เกวลปริปุณฺณ    ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   ปกาเสติ        
ตถา   ตถา   ตสฺส   ตสฺส   สตฺถุ   ปโย  โหติ  มนาโป  จ  ครุ  จ     
ภาวนีโย  อย  อาวุโส  ปโม  อานิสโส  กาเลน  ธมฺมสฺสวเน  กาเลน     
ธมฺมสากจฺฉาย ฯ     
     ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ  ภิกฺขูน  ธมฺม  เทเสติ  อาทิกลฺยาณ          
มชฺเฌกลฺยาณ    ปรโิยสานกลฺยาณ    สาตฺถ    สพฺย ฺชน   เกวลปริปุณฺณ            
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ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   ปกาเสติ   ยถา   ยถาวุโส  ภิกขฺุ  ภิกฺขูน  ธมฺม       
เทเสติ   อาทิกลฺยาณ   ฯเปฯ   พฺรหฺมจริย  ปกาเสติ  ตถา  ตถา  โส     
ตสฺมึ   ธมฺเม   อตฺถปฏิสเวที  จ  โหติ  ธมฺมปฏิสเวที  จ  อย  อาวุโส            
ทุติโย อานิสโส กาเลน ธมฺมสฺสวเน กาเลน ธมฺมสากจฺฉาย ฯ    
     ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ  ภิกฺขูน  ธมฺม  เทเสติ  อาทิกลฺยาณ          
มชฺเฌกลฺยาณ    ปรโิยสานกลฺยาณ    สาตฺถ    สพฺย ฺชน   เกวลปริปุณฺณ           
ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   ปกาเสติ   ยถา   ยถาวุโส  ภิกขฺุ  ภิกฺขูน  ธมฺม       
เทเสติ   อาทิกลฺยาณ   ฯเปฯ   พฺรหฺมจริย  ปกาเสติ  ตถา  ตถา  โส     
ตสฺมึ    ธมฺเม    คมฺภีร   อตฺถปท   ป ฺาย   ปฏิวิชฌฺ   ปสฺสติ   อย           
อาวุโส     ตติโย     อานิสโส    กาเลน    ธมฺมสฺสวเน    กาเลน    
ธมฺมสากจฺฉาย ฯ     
     ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ  ภิกฺขูน  ธมฺม  เทเสติ  อาทิกลฺยาณ          
ฯเปฯ   พฺรหมฺจริย   ปกาเสติ   ตถา   ตถา   น  สพฺรหฺมจารี  อุตฺตรึ    
สมฺภาเวนฺติ   อทฺธา   อยมายสฺมา  ปตฺโต  วา  คจฺฉติ  ๑  วาติ  อย    
อาวุโส     จตุตฺโถ    อานิสโส    กาเลน    ธมฺมสฺสวเน    กาเลน     
ธมฺมสากจฺฉาย ฯ     
     ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ  ภิกฺขูน  ธมฺม  เทเสติ  อาทิกลฺยาณ          
มชฺเฌกลฺยาณ    ปรโิยสานกลฺยาณ    สาตฺถ    สพฺย ฺชน   เกวลปริปุณฺณ           
ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   ปกาเสติ   ยถา   ยถาวุโส  ภิกขฺุ  ภิกฺขูน  ธมฺม       
เทเสติ     อาทิกลฺยาณ    มชฺเฌกลฺยาณ    ปรโิยสานกลฺยาณ    สาตฺถ    
#๑ ม. ปชฺชติ วา ฯ     
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สพฺย ฺชน   เกวลปริปุณฺณ   ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   ปกาเสติ   ตตฺถ  เย         
เต   ภิกฺขู   เสกฺขา   อปฺปตฺตมานสา  อนุตฺตร  โยคกฺเขม  ปตฺถยมานา    
วิหรนฺติ   เต   ต   ธมฺม  สตฺุวา  วิริย  อารภนฺติ  อปฺปตฺตสฺส  ปตฺติยา        
อนธิคตสฺส    อธิคมาย   อสจฺฉิกตสฺส   สจฺฉิกิริยาย   เย   ปน   ตตฺถ     
ภิกฺขู  อรหนโฺต ขีณาสวา วุสิตวนฺโต กตกรณียา โอหิตภารา อนุปฺปตฺตสทตฺถา            
ปริกฺขีณภวส ฺโชนา      สมฺมท ฺาวิมุตฺตา      เต      ต     ธมฺม    
สุตฺวา    ทฏิธมฺมสุขวิหารเยว    อนุยตฺุตา    วิหรนติฺ   อย   อาวุโส          
ป ฺจโม   อานิสโส   กาเลน   ธมฺมสสฺวเน  กาเลน  ธมฺมสากจฺฉาย  ฯ     
อิเม   โข   อาวุโส   ป ฺจ   อานิสสา  กาเลน  ธมฺมสสฺวเน  กาเลน     
ธมฺมสากจฺฉายาติ ฯ    
     [๒๐๙]   ๕   จตฺตารีมานิ  ภิกฺขเว  พลานิ  ฯ  กตมานิ  จตฺตาริ     
ป ฺาพล วิริยพล อนวชฺชพล สงฺคหพล ๑ ฯ    
     กตม ฺจ   ภิกฺขเว   ป ฺาพล   เย  ธมฺมา  กุสลา  กุสลสงฺขาตา     
เย  ธมฺมา  อกุสลา  อกุสลสงฺขาตา  เย ธมฺมา สาวชฺชา สาวชฺชสงฺขาตา    
เย  ธมฺมา  อนวชฺชา  อนวชฺชสงฺขาตา  เย  ธมฺมา  กณฺหา กณฺหสงฺขาตา    
เย  ธมฺมา  สกฺุกา สุกฺกสงฺขาตา เย ธมฺมา อเสวิตพฺพา อเสวิตพฺพสงฺขาตา    
เย     ธมฺมา     เสวิตพฺพา     เสวิตพฺพสงฺขาตา     เย    ธมฺมา     
นาลมริยา   นาลมริยสงฺขาตา   เย   ธมมฺา  อลมริยา  อลมริยสงฺขาตา     
ตฺยสฺสุ   ธมฺมา   ป ฺาย   โวทิฏา   โหนฺติ   โวจริตา   อิท  วุจฺจติ           
ภิกฺขเว ป ฺาพล ฯ     
#๑ ม. สงฺคาหพล ฯ เอวมุปริป ฯ      
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     กตม ฺจ   ภิกฺขเว   วิรยิพล  เย  ธมมฺา  อกุสลา  อกุสลสงฺขาตา    
เย  ธมฺมา  สาวชฺชา  สาวชชฺสงฺขาตา  เย  ธมฺมา  กณฺหา กณฺหสงฺขาตา    
เย   ธมฺมา   อเสวิตพฺพา   อเสวิตพฺพสงฺขาตา  เย  ธมฺมา  นาลมรยิา    
นาลมริยสงฺขาตา  เตส  ธมฺมาน  ปหานาย  ฉนฺท  ชเนติ  วายมติ  วิริย    
อารภติ   จิตฺต   ปคฺคณฺหาติ   ปทหติ  เย  ธมฺมา  กสุลา  กุสลสงฺขาตา    
เย  ธมฺมา  อนวชฺชา  อนวชฺชสงฺขาตา  เย  ธมฺมา  สุกฺกา สุกฺกสงฺขาตา    
เย   ธมฺมา   เสวิตพฺพา   เสวิตพฺพสงฺขาตา   เย   ธมมฺา   อลมริยา    
อลมริยสงฺขาตา  เตส  ธมมฺาน  ปฏลิาภาย  ฉนฺท  ชเนติ  วายมติ  วิริย             
อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว วิริยพล ฯ     
     กตม ฺจ    ภิกฺขเว    อนวชฺชพล    อิธ   ภิกฺขเว   อริยสาวโก     
อนวชฺเชน   กายกมฺเมน   สมนฺนาคโต   โหติ   อนวชฺเชน   วจีกมฺเมน     
สมนฺนาคโต   โหติ   อนวชฺเชน   มโนกมฺเมน   สมนฺนาคโต  โหติ  อิท    
วุจฺจติ ภิกฺขเว อนวชฺชพล ฯ      
     กตม ฺจ   ภิกฺขเว   สงฺคหพล   จตฺตารีมานิ  ภิกฺขเว  สงฺคหวตฺถูนิ            
ทาน   เปยฺยวชฺช   อตฺถจริยา  สมานตฺตตา  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  ทานาน    
ยทิท   ธมฺมทาน   เอตทคฺค   ภิกฺขเว   เปยฺยวชฺชาน   ยทิท  อตฺถิกสฺส          
โอหิตโสตสฺส   ปุนปฺปุน   ธมฺม  เทเสติ  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  อตฺถจริยาน          
ยทิท  อสฺสทธฺ  สทฺธาสมฺปทาย  สมาทเปติ  นิเวเสติ  ปติฏาเปติ  ทุสฺสีล         
สีลสมฺปทาย     มจฺฉรึ     จาคสมฺปทาย     ทุปฺป ฺ    ป ฺาสมฺปทาย     
สมาทเปติ   นิเวเสติ   ปติฏาเปติ   เอตทคฺค   ภิกฺขเว  สมานตฺตตาน     
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ยทิท  โสตาปนฺเนน  โสตาปนฺนสฺส  สมานตฺโต  สกทาคามินา สกทาคามิสฺส     
สมานตฺโต     อนาคามินา     อนาคามิสฺส     สมานตฺโต     อรหตา     
อรหโต   สมานตฺโต   อิท   วุจฺจติ   ภิกขฺเว   สงฺคหพล   อมานิ  โข     
ภิกฺขเว จตฺตาริ พลานิ ฯ          
     อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  จตูหิ  พเลหิ  สมนฺนาคโต  อริยสาวโก ป ฺจ    
ภยานิ  สมติกฺกนฺโต  โหติ  ฯ  กตมานิ  ป ฺจ  อาชีวิตภย  ๑ อสิโลกภย    
ปริสสารชฺชภย  มรณภย  ทุคฺคติภย  ฯ  โส  โข  ๒ ภิกฺขเว อริยสาวโก     
อิติ     ปฏิส ฺจิกฺขติ     นาห     อาชีวิตภยสฺส    ภายามิ    กิสฺสาห           
อาชีวิตภยสฺส  ภายิสฺสามิ  อตฺถ ิ เม  จตฺตาริ  พลานิ  ป ฺาพล  วิริยพล          
อนวชฺชพล   สงฺคหพล   ทุปฺป ฺโ   โข  อาชีวิตภยสฺส  ภาเยยฺย  กุสโีต             
อาชีวิตภยสฺส      ภาเยยฺย     สาวชฺชกายกมฺมนฺตวจีกมฺมนฺตมโนกมฺมนฺโต    
อาชีวิตภยสฺส   ภาเยยฺย   อสงฺคหโก   อาชีวิตภยสฺส   ภาเยยฺย   นาห    
อสิโลกภยสสฺ    ภายามิ    ฯเปฯ   นาห   ปริสสารชชฺภยสฺส   ภายามิ    
นาห    มรณภยสฺส   ภายามิ   นาห   ทคฺุคติภยสฺส   ภายามิ   กิสสฺาห    
ทุคฺคติภยสฺส    ภายิสฺสามิ    อตฺถ ิ  เม   จตฺตาริ   พลานิ   ป ฺาพล            
วิริยพล   อนวชฺชพล   สงฺคหพล   ทุปปฺ ฺโ  โข  ทุคฺคติภยสฺส  ภาเยยฺย           
กุสีโต   ทุคฺคติภยสฺส   ภาเยยฺย  สาวชชฺกายกมฺมนฺตวจีกมฺมนฺตมโนกมฺมนฺโต           
ทุคฺคติภยสฺส    ภาเยยฺย   อสงฺคหโก   ทุคฺคติภยสฺส   ภาเยยฺย   อิเมหิ             
โข   ภิกฺขเว   จตูหิ   พเลหิ   สมนฺนาคโต  อริยสาวโก  อิมานิ  ป ฺจ    
ภยานิ สมติกฺกนฺโต โหตีติ ฯ       
#๑ ม. อาชีวิกภย ฯ เอวมุปริป ฯ    ๒ ม. ส โข โส ฯ         
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     [๒๑๐]   ๖   ตตฺร  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  ภิกขฺู  อามนฺเตสิ    
ฯเปฯ   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   เอตทโวจ  ปุคฺคโลป  อาวุโส  ทุวิเธน    
เวทิตพฺโพ    เสวิตพฺโพป   อเสวิตพฺโพป   จีวรมฺป   อาวุโส   ทุวิเธน            
เวทิตพฺพ     เสวิตพฺพมฺป     อเสวิตพฺพมฺป     ปณฺฑปาโตป    อาวุโส           
ทุวิเธน   เวทิตพฺโพ   เสวิตพฺโพป   อเสวิตพฺโพป  เสนาสนมฺป  อาวุโส             
ทุวิเธน     เวทิตพฺพ     เสวิตพฺพมฺป     อเสวิตพฺพมฺป    คามนิคโมป           
อาวุโส   ทุวิเธน  เวทิตพฺโพ  เสวิตพฺโพป  อเสวิตพฺโพป  ชนปทปเทโสป    
อาวุโส ทุวิเธน เวทิตพฺโพ เสวิตพฺโพป อเสวิตพฺโพป ฯ      
     ปุคฺคโลป  อาวุโส  ทุวิเธน  เวทิตพฺโพ  เสวิตพฺโพป อเสวิตพฺโพปติ           
อิติ   โข   ปเนต   วุตฺต   กิ ฺเจต   ปฏิจฺจ   วุตฺต  ตตฺถ  ย  ช ฺา         
ปุคฺคล   อิม   โข   เม   ปุคฺคล  เสวโต  อกุสลา  ธมมฺา  อภิวฑฺฒนฺติ            
กุสลา   ธมฺมา   ปริหายนฺติ  เย  จ  โขเม  ปพฺพชิเตน  ชีวิตปริกขฺารา     
สมุทาเนตพฺพา จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารา     
เต   จ   กสิเรน   สมุทาหรนฺติ  ๑  ยสฺส  จมฺหิ  อตฺถาย  อคารสฺมา     
อนคาริย  ปพฺพชิโต  โส  จ  เม  สาม ฺตฺโถ  น ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉตีติ    
เตนาวุโส   ปคฺุคเลน   โส  ปุคฺคโล  สงฺขาป  รตฺติภาค  วา  ทิวสภาค    
วา    อนาปุจฺฉา    ปกกฺมติพฺพ    นานพุนฺธิตพฺโพ   ตตฺถ   ย   ช ฺา             
ปุคฺคล   อิม   โข   เม   ปุคฺคล  เสวโต  อกุสลา  ธมมฺา  อภิวฑฺฒนฺติ            
กุสลา   ธมฺมา   ปริหายนฺติ  เย  จ  โขเม  ปพฺพชิเตน  ชีวิตปริกขฺารา     
สมุทาเนตพฺพา จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารา     
#๑ ม. สมุทาคจฺฉนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ      
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เต   จ   อปฺปกสิเรน   สมทุาหรนฺติ   ยสฺส  จมฺหิ  อตฺถาย  อคารสฺมา    
อนคาริย   ปพฺพชิโต   โส   จ   เม   สาม ฺตฺโถ  น  ภาวนาปาริปูรึ     
คจฺฉตีติ     เตนาวุโส     ปคฺุคเลน     โส     ปุคฺคโล     สงฺขาป    
อนาปุจฺฉา   ปกฺกมิตพฺพ   นานุพนฺธิตพฺโพ   ตตฺถ  ย  ช ฺา  ปุคฺคล  อิม        
โข    เม   ปุคฺคล   เสวโต   อกุสลา   ธมมฺา   ปริหายนฺติ   กุสลา     
ธมฺมา    อภิวฑฺฒนฺติ    เย   จ   โขเม   ปพฺพชิเตน   ชวิีตปริกฺขารา     
สมุทาเนตพฺพา    จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารา    เต    
จ    กสิเรน    สมุทาหรนฺติ    ยสฺส    จมฺหิ    อตฺถาย   อคารสฺมา     
อนคาริย   ปพฺพชิโต  โส  จ  เม  สาม ฺตฺโถ  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉตีติ    
เตนาวุโส    ปุคฺคเลน    โส   ปุคฺคโล   สงฺขาป   อนุพนฺธิตพฺโพ   น     
ปกฺกมิตพฺพ   ตตฺถ   ย   ช ฺา  ปุคฺคล  อิม  โข  เม  ปุคฺคล  เสวโต           
อกุสลา   ธมมฺา  ปริหายนฺติ  กุสลา  ธมมฺา  อภิวฑฺฒนฺติ  เย  จ  โขเม     
ปพฺพชิเตน   ชีวิตปริกฺขารา   สมุทาเนตพฺพา  จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลาน-    
ปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารา   เต  จ  อปฺปกสิเรน  สมุทาหรนฺติ  ยสฺส  จมฺหิ    
อตฺถาย   อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชโิต   โส  จ  เม  สาม ฺตฺโถ    
ภาวนาปาริปูรึ   คจฺฉตีติ   เตนาวุโส   ปคฺุคเลน  โส  ปุคฺคโล  ยาวชีว             
อนุพนฺธิตพฺโพ   น   ปกฺกมิตพฺพ   อป   ปนชฺุชมาเนน  ปุคฺคโลป  อาวุโส           
ทุวิเธน  เวทิตพฺโพ  เสวิตพฺโพป  อเสวิตพฺโพปติ  อิติ  ยนฺต วุตฺต อิทเมต      
ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ    
     จีวรมฺป   อาวุโส  ทุวิเธน  เวทิตพฺพ  เสวิตพฺพมฺป  อเสวิตพฺพมฺปติ         
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อิติ   โข   ปเนต   วุตฺต   กิ ฺเจต   ปฏิจฺจ   วุตฺต  ตตฺถ  ย  ช ฺา         
จีวร   อิท   โข   เม   จีวร   เสวโต   อกสุลา  ธมฺมา  อภิวฑฺฒนฺติ    
กุสลา   ธมฺมา   ปริหายนฺตีติ   เอวรูป   จีวร  น  เสวิตพฺพ  ตตฺถ  ย           
ช ฺา    จีวร   อิท   โข   เม   จีวร   เสวโต   อกุสลา   ธมฺมา     
ปริหายนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺตีติ   เอวรปู   จีวร   เสวิตพฺพ         
จีวรมฺป    อาวุโส   ทุวิเธน   เวทิตพฺพ   เสวิตพฺพมฺป   อเสวิตพฺพมฺปติ        
อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ    
     ปณฺฑปาโตป     อาวุโส    ทุวิเธน    เวทิตพฺโพ    เสวิตพฺโพป     
อเสวิตพฺโพปติ   อิติ   โข   ปเนต  วุตฺต  กิ ฺเจต  ปฏิจฺจ  วุตฺต  ตตฺถ       
ย   ช ฺา   ปณฺฑปาต   อิม   โข   เม   ปณฺฑปาต  เสวโต  อกุสลา     
ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   กุสลา   ธมฺมา  ปริหายนฺตีติ  เอวรูโป  ปณฺฑปาโต            
น    เสวิตพฺโพ    ตตฺถ    ย   ช ฺา   ปณฺฑปาต   อิม   โข   เม    
ปณฺฑปาต  เสวโต  อกุสลา  ธมฺมา  ปริหายนฺติ  กสุลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺตีติ           
เอวรูโป      ปณฺฑปาโต      เสวิตพฺโพ     ปณฺฑปาโตป     อาวุโส     
ทุวิเธน   เวทิตพฺโพ   เสวิตพฺโพป   อเสวิตพฺโพปติ   อิติ   ยนฺต  วุตฺต        
อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ          
     เสนาสนมฺป     อาวุโส     ทุวิเธน    เวทิตพฺพ    เสวิตพฺพมฺป    
อเสวิตพฺพมฺปติ    อิติ   โข   ปเนต   วุตฺต   กิ ฺเจต   ปฏิจฺจ   วุตฺต       
ตตฺถ   ย  ช ฺา  เสนาสน  อิท  โข  เม  เสนาสน  เสวโต  อกุสลา    
ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   ปริหายนฺตีติ   เอวรูป  เสนาสน             
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น   เสวิตพฺพ   ตตฺถ   ย   ช ฺา  เสนาสน  อิท  โข  เม  เสนาสน    
เสวโต   อกสุลา   ธมฺมา   ปริหายนฺติ   กุสลา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺตีติ    
เอวรูป   เสนาสน   เสวิตพฺพ  เสนาสนมฺป  อาวุโส  ทุวิเธน  เวทิตพฺพ            
เสวิตพฺพมฺป อเสวิตพฺพมฺปติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ           
     คามนิคโมป  อาวุโส  ทุวิเธน เวทิตพฺโพ เสวิตพฺโพป อเสวิตพฺโพปติ            
อิติ    โข    ปเนต    วุตฺต    กิ ฺเจต   ปฏจฺิจ   วุตฺต   ตตฺถ   ย          
ช ฺา    คามนิคม    อิม   โข   เม   คามนิคม   เสวโต   อกุสลา    
ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺติ   กุสลา   ธมฺมา  ปริหายนฺตีติ  เอวรูโป  คามนิคโม             
น    เสวิตพฺโพ    ตตฺถ    ย   ช ฺา   คามนิคม   อิม   โข   เม     
คามนิคม    เสวโต    อกสุลา   ธมฺมา   ปริหายนฺติ   กุสลา   ธมฺมา     
อภิวฑฺฒนฺตีติ   เอวรูโป   คามนิคโม   เสวิตพฺโพ   คามนิคโมป  อาวุโส    
ทุวิเธน   เวทิตพฺโพ   เสวิตพฺโพป   อเสวิตพฺโพปติ   อิติ   ยนตฺ  วุตฺต        
อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ          
     ชนปทปเทโสป    อาวุโส    ทุวิเธน    เวทิตพฺโพ   เสวิตพฺโพป     
อเสวิตพฺโพปติ  อิติ  โข  ปเนต  วุตฺต  กิ ฺเจต  ปฏิจฺจ  วุตฺต  ตตฺถ  ย      
ช ฺา  ชนปทปเทส  อิม  โข  เม  ชนปทปเทส  เสวโต  อกุสลา ธมฺมา     
อภิวฑฺฒนฺติ    กุสลา    ธมมฺา   ปริหายนฺตีติ   เอวรูโป   ชนปทปเทโส     
น    เสวิตพฺโพ   ตตฺถ   ย   ช ฺา   ชนปทปเทส   อิม   โข   เม    
ชนปทปเทส   เสวโต   อกุสลา   ธมฺมา   ปริหายนฺติ   กุสลา   ธมฺมา    
อภิวฑฺฒนฺตีติ  เอวรูโป  ชนปทปเทโส  เสวิตพฺโพ  ชนปทปเทโสป  อาวุโส     
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ทุวิเธน   เวทิตพฺโพ   เสวิตพฺโพป   อเสวิตพฺโพปติ   อิติ   ยนฺต  วุตฺต        
อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ ฯ       
     [๒๑๑]   ๗   เอก   สมย   ภควา  ราชคเห  วิหรติ  คิชฺฌกูเฏ     
ปพฺพเต   ฯ   อถโข   สุตวา   ปริพฺพาชโก  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ     
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควตา   สทฺธึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย            
วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข สุตวา ปริพฺพาชโก          
ภควนฺต   เอตทโวจ  เอกมิทาห  ภนฺเต  สมย  ภควา  อิเธว  ราชคเห     
วิหรามิ   คิรพฺิพเช   ตตฺร   โข   เม   ภนฺเต  ภควโต  สมฺมุขา  สตุ     
สมฺมุขา  ปฏคฺิคหิต  โย  โส  สุตว  ๑  ภิกฺขุ  อรห  ขีณาสโว  วุสิตวา            
กตกรณีโย     โอหิตภาโร     อนุปฺปตฺตสทตฺโถ     ปริกฺขีณภวส ฺโชโน    
สมฺมท ฺาวิมุตฺโต   อภพฺโพ   โส   ป ฺจฏานานิ   อชฺฌาจริตุ   อภพฺโพ             
ขีณาสโว   ภิกฺขุ   ส ฺจิจฺจ  ปาณ  ชีวิตา  โวโรเปตุ  อภพฺโพ  ขีณาสโว             
ภิกฺขุ   อทินนฺ   เถยฺยสงฺขาต  อาทาตุ  อภพฺโพ  ขีณาสโว  ภิกฺขุ  เมถุน         
ธมฺม  ปฏิเสวิตุ  อภพฺโพ  ขีณาสโว  ภิกฺขุ  สมฺปชานมุสา  ภาสิตุ  อภพฺโพ           
ขีณาสโว   ภิกฺขุ   สนฺนิธกิารก   กาเม   ปริภุ ฺชิตุ   เสยฺยถาป  ปพฺุเพ         
อคาริยภูโตติ   กจฺจิ   เมต  ภนฺเต  ภควโต  สุสฺสุต  สุคฺคหิต  สุมนสิกต        
สูปธาริตนฺติ  ฯ  ตคฺฆ  เต  สุตว  เอต สุสฺสุต สุคฺคหิต สุมนสิกต สูปธาริต     
ปุพฺเพ   จาห   สุตว  เอตรหิ  จ  เอว  วทามิ  โย  โส  ภิกฺขุ  อรห     
ขีณาสโว     วุสิตวา     กตกรณีโย    โอหิตภาโร    อนุปฺปตฺตสทตฺโถ     
ปริกฺขีณภวส ฺโชโน    สมฺมท ฺาวิมุตฺโต    อภพฺโพ   โส   นวฏานานิ    
#๑ ม. สุตวา ฯ เอวมุปริป ฯ        
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อชฺฌาจริตุ   อภพฺโพ  ขีณาสโว  ภิกฺขุ  ส ฺจิจฺจ  ปาณ  ชีวิตา  โวโรเปตุ           
อภพฺโพ  ขีณาสโว  ภิกฺขุ  อทินฺน  เถยฺยสงฺขาต  อาทาตุ อภพฺโพ ขีณาสโว            
ภิกฺขุ   เมถุน   ธมฺม  ปฏิเสวิตุ  อภพฺโพ  ขีณาสโว  ภิกฺขุ  สมฺปชานมุสา         
ภาสิตุ    อภพฺโพ   ขีณาสโว   ภิกฺขุ   สนฺนิธิการก   กาเม   ปริภุ ฺชิตุ          
เสยฺยถาป   ปพฺุเพ   อคาริยภูโต   อภพฺโพ   ขีณาสโว  ภิกฺขุ  ฉนฺทาคตึ             
คนฺตุ  อภพฺโพ  ขีณาสโว  ภิกฺขุ  โทสาคตึ  คนฺตุ  อภพฺโพ  ขีณาสโว ภิกฺขุ           
โมหาคตึ   คนฺตุ   อภพฺโพ   ขีณาสโว   ภิกฺขุ   ภยาคตึ   คนฺตุ  ปพฺุเพ             
จาห  สุตว  เอตรหิ  จ  เอว  วทามิ  โย  โส  ภิกฺขุ  อรห  ขีณาสโว    
วุสิตวา   กตกรณีโย   โอหิตภาโร  อนุปฺปตฺตสทตฺโถ  ปริกฺขีณภวส ฺโชโน    
สมฺมท ฺาวิมุตฺโต      อภพฺโพ      โส      อิมานิ      นวฏานานิ    
อชฺฌาจริตุนฺติ ฯ     
     [๒๑๒]  ๘  เอก  สมย ภควา ราชคเห วิหรติ คิชฌฺกูเฏ ปพฺพเต ฯ    
อถโข   สชโฺฌ   ปริพฺพาชโก   เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา    
ภควตา   สทธฺึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา             
เอกมนฺต   นสิีทิ   เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  สชฺโฌ  ปริพฺพาชโก  ภควนฺต           
เอตทโวจ   เอกมิทาห  ภนฺเต  สมย  ภควา  อิเธว  ราชคเห  วิหรามิ     
คิริพฺพเช   ตตฺร  เม  ภนฺเต  ภควโต  สมฺมุขา  สุต  สมฺมุขา  ปฏคฺิคหิต           
โย  โส  สชฌฺ  ภิกฺขุ  อรห  ขีณาสโว  วุสิตวา  กตกรณีโย  โอหิตภาโร    
อนุปฺปตฺตสทตฺโถ         ปริกฺขีณภวส ฺโชโน         สมฺมท ฺาวิมุตฺโต             
อภพฺโพ   โส   ป ฺจฏานานิ   อชฌฺาจริตุ   อภพฺโพ   ขีณาสโว   ภิกฺขุ     
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ส ฺจิจฺจ   ปาณ   ชีวิตา   โวโรเปตุ   อภพฺโพ  ขีณาสโว  ภิกฺขุ  อทินฺน           
เถยฺยสงฺขาต    อาทาตุ    อภพฺโพ   ขีณาสโว   ภิกฺขุ   เมถุน   ธมฺม             
ปฏิเสวิตุ   อพฺภโพ   ขีณาสโว   ภิกฺขุ   สมฺปชานมุสา   ภาสิตุ  อภพฺโพ             
ขีณาสโว   ภิกฺขุ   สนฺนิธกิารก   กาเม   ปริภุ ฺชิตุ   เสยฺยถาป  ปพฺุเพ         
อคาริยภูโต   กจฺจิ   เมต   ภนฺเต  ภควโต  สุสฺสุต  สคฺุคหิต  สุมนสิกต         
สูปธาริตนฺติ   ฯ   ตคฺฆ   เต   เอต  สชฌฺ  สุสฺสุต  สคฺุคหิต  สุมนสิกต        
สูปธาริต   ปพฺุเพ   จาห   สชฺฌ   เอตรหิ  จ  เอว  วทามิ  โย  โส    
ภิกฺขุ  อรห  ขีณาสโว  วุสิตวา  กตกรณีโย  โอหิตภาโร  อนุปปฺตฺตสทตฺโถ             
ปริกฺขีณภวส ฺโชโน สมฺมท ฺาวิมุตฺโต อภพฺโพ    
โส    นวฏานานิ   อชฌฺาจริตุ   อภพฺโพ   ขีณาสโว   ภิกฺขุ   ส ฺจิจฺจ             
ปาณ   ชีวิตา  โวโรเปตุ  ฯเปฯ  อภพฺโพ  ขีณาสโว  ภิกฺขุ  สนฺนธิิการก             
กาเม   ปริภุ ฺชิตุ   เสยฺยถาป   ปุพฺเพ  อคาริยภูโต  อภพฺโพ  ขีณาสโว             
ภิกฺขุ   พุทฺธ   ปจฺจกฺขาตุ   อภพฺโพ   ขีณาสโว  ภิกขฺุ  ธมฺม  ปจฺจกฺขาตุ       
อภพฺโพ   ขีณาสโว   ภิกขฺุ   สงฺฆ  ปจฺจกฺขาตุ  อภพฺโพ  ขีณาสโว  ภิกฺขุ           
สิกฺข   ปจฺจกขฺาตุ   ปุพฺเพ   จาห   สชฺฌ   เอตรหิ   จ  เอว  วทามิ             
โย   โส   ภิกขฺุ   อรห   ขีณาสโว   วุสติวา  กตกรณีโย  โอหิตภาโร     
อนุปฺปตฺตสทตฺโถ     ปรกิฺขีณภวส ฺโชโน    สมมฺท ฺาวิมุตฺโต    อภพฺโพ            
โส อิมานิ นวฏานานิ อชฺฌาจริตุนฺติ ฯ    
     [๒๑๓]  ๙  นวยิเม  ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ ฯ      
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กตเม  นว  ฯ อรหา อรหตฺตาย ปฏิปนฺโน อนาคามี อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย     
ปฏิปนฺโน       สกทาคามี      สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย      ปฏิปนฺโน    
โสตาปนฺโน   โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนโฺน   ปุถชฺุชโน   ฯ  อิเม             
โข ภิกฺขเว นว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมนิฺติ ฯ    
     [๒๑๔]  ๑๐  นวยิเม  ภิกฺขเว  ปุคฺคลา  อาหุเนยฺยา  ปาหุเนยฺยา     
ทกฺขิเณยฺยา   อ ฺชลิกรณียา   อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต  โลกสฺส  ฯ  กตเม           
นว   ฯ  อรหา  อรหตฺตาย  ปฏิปนฺโน  อนาคามี  อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย     
ปฏิปนฺโน   สกทาคามี   สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺโน  โสตาปนฺโน     
โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน  โคตฺรภู  ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  นว             
ปุคฺคลา อาหุเนยฺยา ฯเปฯ อนุตฺตร ปุ ฺกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ฯ     
                  สมฺโพธวคฺโค ปโม ฯ     
                      ตสฺสุทฺทาน    
       สมฺโพธิ นิสฺสโย เจว     เมฆิย นนทฺก พล         
       เสวนา สุตวา สชฺโฌ     ปุคฺคโล อาหุเนยฺโย ๑ จาติ ฯ    
                   ______________     
                  สหีนาทวคฺโค ทุติโย     
     [๒๑๕]   ๑๑   เอก   สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน     
อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  อถโข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  เยน  ภควา    
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ          
เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   ภควนฺต  เอตทโวจ     
#๑ ม. อาหุเนยฺเยน ฯ     
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วุฏโ  เม  ภนฺเต  สาวตฺถิย  วสฺสาวาโส  อิจฺฉามห  ภนฺเต ชนปทจาริก             
ปกฺกมิตุนฺติ   ฯ   ยสฺสทานิ   ตฺว   สารีปุตฺต  กาล  ม ฺสีติ  ฯ  อถโข          
อายสฺมา   สารีปุตฺโต   อุฏายาสนา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ             
กตฺวา ปกฺกามิ ฯ    
     อถโข   อ ฺตโร   ภิกฺขุ   อจิรปกกฺนฺเต  อายสฺมนฺเต  สารีปุตฺเต    
ภควนฺต    เอตทโวจ    อายสฺมา   ม   ภนฺเต   สารีปตฺุโต   อาสชชฺ     
อปฺปฏินิสฺสชฺช   จาริก   ปกฺกนฺโตติ   ฯ   อถโข  ภควา  อ ฺตร  ภิกฺขุ           
อามนฺเตสิ   เอหิ   ตฺว   ภิกฺขุ   มม   วจเนน   สารีปตฺุต  อามนฺเตหิ            
สตฺถา  ต  อาวุโส  สารีปุตฺต  อามนฺเตตีติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  โส    
ภิกฺขุ    ภควโต    ปฏิสฺสุตฺวา   เยนายสฺมา   สารีปุตฺโต   เตนุปสงฺกมิ            
อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมนฺต   สารีปุตฺต   เอตทโวจ   สตฺถา  ต  อาวุโส            
สารีปุตฺต  อามนฺเตตีติ  ฯ  เอวมาวุโสติ  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต ตสฺส             
ภิกฺขุโน  ปจฺจสฺโสสิ  ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา จ มหาโมคฺคลฺลาโน     
อายสฺมา   จ   อานนฺโท   อปาปุรณ   อาทาย  วิหาร  อาหิณฺฑนฺติ  ๑    
อภิกฺขมถายสฺมนฺโต   อภิกฺขมถายสฺมนฺโต   ๒   อิทานายสฺมา  สารีปุตฺโต             
ภควโต สมฺมุขา สีหนาท นทิสฺสตีติ ฯ     
     อถโข    อายสฺมา    สารีปุตฺโต    เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ     
อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสทีิ  ฯ เอกมนฺต นิสินฺน       
โข  อายสฺมนฺต  สารีปุตฺต  ภควา  เอตทโวจ  อิธ เต สารีปุตฺต อ ฺตโร    
สพฺรหฺมจารี   ขียธมฺม   อาปนฺโน   อายสฺมา   ม   ภนฺเต   สารีปตฺุโต             
#๑ สี. ย.ุ วิหาเรน วิหาร อนฺวาหิณฺฑนฺติ ฯ ม. วิหาเร ฯ     
#๒ ม. อภิกกฺมถายสฺมนฺโต ฯ         
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อาสชฺช  อปปฺฏินิสฺสชชฺ  จาริก  ปกฺกนฺโตติ  ฯ  ยสสฺ  นูน  ภนฺเต  กาเย            
กายคตา   สติ   อนุปฏ ิตา   อสฺส   โส   อิธ   อ ฺตร  สพฺรหฺมจารึ     
อาสชฺช   อปฺปฏินิสฺสชชฺ   จาริก   ปกฺกเมยฺย  เสยฺยถาป  ภนฺเต  ปวิย           
สุจิมฺป  นิกฺขิปนฺติ  อสุจิมฺป  นิกฺขิปนฺติ คูถคตมฺป นิกฺขิปนฺติ มุตฺตคตมฺป  
นิกฺขิปนฺติ   เขฬคตมฺป   นิกฺขิปนฺติ   ปุพฺพคตมฺป   นิกฺขิปนฺติ   โลหิตคตมฺป  
นิกฺขิปนฺติ  น  จ  เตน  ปวี  อฏฏิยติ  วา  หรายติ  วา  ชิคุจฺฉติ  วา            
เอวเมว  โข  อห  ภนฺเต  ปวีสเมน เจตสา วิหรามิ วิปุเลน มหคฺคเตน    
อปฺปมาเณน    อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน   ยสฺส   นูน   ภนฺเต   กาเย    
กายคตา   สติ   อนุปฏ ิตา   อสฺส   โส   อิธ   อ ฺตร  สพฺรหฺมจารึ     
อาสชฺช อปฺปฏินิสฺสชชฺ จาริก ปกฺกเมยฺย ฯ     
     เสยฺยถาป   ภนฺเต   อาปสฺมึ   สุจิมฺป  โธวนฺติ  อสุจิมฺป  โธวนฺติ         
คูถคตมฺป   มตฺุตคตมฺป   เขฬคตมฺป   ปุพฺพคตมฺป   โลหิตคตมฺป   โธวนฺติ        
น  จ  เตน  อาโป  อฏฏิยติ  วา  หรายติ  วา  ชิคุจฺฉติ  วา เอวเมว    
โข   อห   ภนฺเต   อาโปสเมน  เจตสา  วิหรามิ  วิปุเลน  มหคฺคเตน     
อปฺปมาเณน  อเวเรน  อพฺยาปชฺเฌน  ยสฺส  นูน  ภนเฺต  กาเย กายคตา    
สติ   อนุปฏ ิตา   อสฺส   โส   อิธ   อ ฺตร   สพฺรหฺมจารึ   อาสชฺช    
อปฺปฏินิสฺสชฺช จาริก ปกกฺเมยฺย ฯ    
     เสยฺยถาป    ภนฺเต    เตโช   สุจิมฺป   ฑหติ   อสุจิมฺป   ฑหติ             
คูถคตมฺป   มตฺุตคตมฺป  เขฬคตมฺป  ปุพฺพคตมฺป  โลหิตคตมฺป  ฑหติ  น  จ         
เตน   เตโช  อฏฏิยติ  วา  หรายติ  วา  ชิคุจฺฉติ  วา  เอวเมว  โข     
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อห    ภนฺเต   เตโชสเมน   เจตสา   วิหรามิ   วิปุเลน   มหคฺคเตน     
อปฺปมาเณน    อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน   ยสฺส   นูน   ภนฺเต   กาเย    
กายคตา   สติ   อนุปฏ ิตา   อสฺส   โส   อิธ   อ ฺตร  สพฺรหฺมจารึ     
อาสชฺช อปฺปฏินิสฺสชชฺ จาริก ปกฺกเมยฺย ฯ     
     เสยฺยถาป   ภนฺเต   วาโย  สุจิมฺป  อุปวายติ  อสุจิมฺป  อุปวายติ           
คูถคตมฺป   มตฺุตคตมฺป   เขฬคตมฺป   ปุพฺพคตมฺป   โลหิตคตมฺป  อุปวายติ        
น  จ  เตน  วาโย  อฏฏิยติ  วา  หรายติ  วา  ชิคุจฺฉติ  วา เอวเมว    
โข   อห   ภนฺเต   วาโยสเมน  เจตสา  วิหรามิ  วิปุเลน  มหคฺคเตน     
อปฺปมาเณน    อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน   ยสฺส   นูน   ภนฺเต   กาเย    
กายคตา   สติ   อนุปฏ ิตา   อสฺส   โส   อิธ   อ ฺตร  สพฺรหฺมจารึ     
อาสชฺช อปฺปฏินิสฺสชชฺ จาริก ปกฺกเมยฺย ฯ     
     เสยฺยถาป   ภนฺเต   รโชหรณ   สุจิมฺป   ปุ ฺฉติ  อสุจิมฺป  ปุ ฺฉติ        
คูถคตมฺป    มุตฺตคตมฺป   เขฬคตมฺป   ปุพฺพคตมฺป   โลหิตคตมฺป   ปุ ฺฉติ       
น   จ   เตน   รโชหรณ   อฏฏิยติ   วา  หรายติ  วา  ชิคุจฺฉติ  วา     
เอวเมว   โข   อห  ภนฺเต  รโชหรณสเมน  เจตสา  วิหรามิ  วิปุเลน    
มหคฺคเตน   อปฺปมาเณน   อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน   ยสฺส  นูน  ภนฺเต     
กาเย    กายคตา    สติ    อนุปฏ ิตา   อสฺส   โส   อิธ   อ ฺตร    
สพฺรหฺมจารึ อาสชฺช อปฺปฏินิสฺสชชฺ จาริก ปกฺกเมยฺย ฯ     
     เสยฺยถาป   ภนฺเต   จณฺฑาลกุมารโก   วา  จณฺฑาลกุมาริกา  วา    
กโฬปหตฺโถ  นนฺติกวาสี  ๑  คาม  วา  นิคม  วา ปวิสนฺโต นีจจิตฺตเยว            
#๑ ม. นนฺตกวาสี ฯ     
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อุปฏเปตฺวา   ปวิสติ   เอวเมว  โข  อห  ภนฺเต  จณฺฑาลกุมารกสเมน     
เจตสา    วิหรามิ    วิปุเลน    มหคฺคเตน    อปฺปมาเณน   อเวเรน    
อพฺยาปชฺเฌน   ยสฺส   นนู   ภนฺเต   กาเย  กายคตา  สติ  อนุปฏ ิตา     
อสฺส    โส    อิธ    อ ฺตร   สพฺรหฺมจารึ   อาสชชฺ   อปฺปฏินิสฺสชฺช             
จาริก ปกฺกเมยฺย ฯ     
     เสยฺยถาป  ภนฺเต  อุสโภ  ฉินฺนวิสาโณ  สรุโต  สุทนฺโต  สุสกิฺขิโต            
รถิยาย   รถิย   สิงฺฆาฏเกน  สิงฺฆาฏก  อนฺวาหิณฺฑนฺโต  น  กิ ฺจิ  หึสติ         
ปาเทน  วา  วิสาเณน  วา  เอวเมว โข อห ภนฺเต อุสภฉินฺนวิสาณสเมน     
เจตสา    วิหรามิ    วิปุเลน    มหคฺคเตน    อปฺปมาเณน   อเวเรน    
อพฺยาปชฺเฌน   ยสฺส   นนู   ภนฺเต   กาเย  กายคตา  สติ  อนุปฏ ิตา     
อสฺส    โส    อิธ    อ ฺตร   สพฺรหฺมจารึ   อาสชชฺ   อปฺปฏินิสฺสชฺช             
จาริก ปกฺกเมยฺย ฯ     
     เสยฺยถาป   ภนฺเต   อิตฺถี   วา  ปรุิโส  วา  ทหโร  วา  ยุวา     
มณฺฑนกชาติโก  [๑]  อหิกุณเปน  วา  กุกฺกรุกุณเปน  วา  [๒] กณฺเ     
อาลคฺเคน   ๓   อฏฏิเยยยฺ  หราเยยฺย  ชิคุจฺเฉยฺย  เอวเมว  โข  อห    
ภนฺเต   อิมินา   ปูติกาเยน   อฏฏิยามิ  หรายามิ  ชิคุจฺฉามิ  ยสฺส  นูน           
ภนฺเต   กาเย   กายคตา   สติ   อนุปฏ ิตา  อสฺส  โส  อิธ  อ ฺตร     
สพฺรหฺมจารึ อาสชฺช อปฺปฏินิสฺสชชฺ จาริก ปกฺกเมยฺย ฯ     
     เสยฺยถาป   ภนฺเต   ปรุโิส  เมทกถาลิก  ปริหเรยยฺ  ฉิทฺทาวฉิทฺท            
อุคฺฆรนฺต   ปคฺฆรนฺต   เอวเมว  โข  อห  ภนฺเต  อิม  กาย  ปริหรามิ            
#๑ ม. สีสนหาโต ฯ  ๒ ม. มนุสฺสกณุเปน วา ฯ   ๓ ม. อาสตฺเตน ฯ     
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ฉิทฺทาวฉิทฺท   อุคฺฆรนฺต   ปคฺฆรนฺต  ยสฺส  นูน  ภนเฺต  กาเย  กายคตา           
สติ   อนุปฏ ิตา   อสฺส   โส   อิธ   อ ฺตร   สพฺรหฺมจารึ   อาสชฺช    
อปฺปฏินิสฺสชฺช จาริก ปกกฺเมยฺยาติ ฯ     
     อถโข   โส   ภิกฺขุ   อุฏายาสนา  เอกส  อุตฺตราสงฺค  กริตฺวา             
ภควโต   ปาเทสุ   สิรสา   นิปติตฺวา  ภควนฺต  เอตทโวจ  อจฺจโย  ม     
ภนฺเต   อจฺจคมา  ยถาพาล  ยถามูฬฺห  ยถาอกุสล  โย  อห  อายสฺมนฺต    
สารีปุตฺต   อสตา  ตุจฺฉา  มุสา  อภูเตน  อพฺภาจิกฺขึ  ตสฺส  เม  ภนเฺต            
ภควา   อจฺจย  อจฺจยโต  ปฏิคฺคณฺหาตุ  อายตึ  สวรายาติ  ฯ  ตคฺฆ  ต    
ภิกฺขุ   อจฺจโย   อจฺจคมา   ยถาพาล   ยถามูฬฺห  ยถาอกุสล  โย  ตฺว             
สารีปุตฺต  อสตา  ตุจฺฉา  มุสา  อภูเตน  อพฺภาจิกฺขิ  ยโต  จ  โข  ตฺว            
ภิกฺขุ   อจฺจย   อจฺจยโต   ทิสฺวา   ยถาธมฺม   ปฏิกโรสิ   ตนฺต   มย           
ปฏิคฺคณฺหาม    วุฑฺฒิ   เหสา   ภิกฺขุ   อริยสฺส   วินเย   โย   อจฺจย            
อจฺจยโต   ทสิฺวา  ยถาธมฺม  ปฏิกโรติ  อายตี  สวร  อาปชฺชตีติ  อถโข             
ภควา    อายสฺมนฺต   สารปีุตฺต   อามนฺเตสิ   ขม   สารีปุตฺต   อิมสฺส            
โมฆปุริสสฺส   ปุรา  ตสฺส  ตตฺเถว  สตฺตธา  มุทฺธา  ผลตีติ  ฯ  ขมามห    
ภนฺเต   ตสฺส   อายสฺมโต   สเจ   ม  โส  อายสฺมา  เอวมาห  ขมตุ    
จ เม โส อายสฺมาติ ฯ    
     [๒๑๖]   ๑๒   เอก   สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน     
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ          
     อถโข     อายสฺมา    สารีปุตฺโต    ปพฺุพณฺหสมย    นิวาเสตฺวา     
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ปตฺตจีวรมาทาย    สาวตฺถึ    ปณฺฑาย    ปาวิสิ    อถโข   อายสฺมโต     
สารีปุตฺตสฺส   เอตทโหสิ   อติปฺปโค   โข   ตาว   สาวตฺถิย   ปณฺฑาย    
จริตุ ยนฺนูนาห เยน อ ฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน อาราโม เตนุปสงฺกเมยฺยนฺติ        
อถโข    อายสฺมา    สารีปุตฺโต   เยน   อ ฺติตฺถิยาน   ปริพฺพาชกาน    
อาราโม   เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  เตหิ  อ ฺติตฺถิเยหิ  ปริพฺพาชเกหิ          
สทฺธึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต           
นิสีทิ   ฯ   เตน  โข  ปน  สมเยน  เตส  อ ฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน    
สนฺนิสินฺนาน   สนฺนิปติตาน   อยมนฺตรากถา   อุทปาทิ   โย   หิ   โกจิ            
อาวุโส   สอุปาทิเสโส   กาล   กโรติ  สพฺโพ  โส  อปริมุตฺโต  นิรยา    
อปริมุตฺโต    ติรจฺฉานโยนิยา    อปริมตฺุโต    ปตฺติวิสยา    อปริมตฺุโต          
อปายทุคฺคติวินิปาตาติ ฯ          
     อถโข   อายสฺมา   สารปีุตฺโต  เตส  อ ฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน             
ภาสิต   เนว   อภินนฺทิ   นปฺปฏิกฺโกสิ   อนภินนฺทิตฺวา   อปฺปฏกิฺโกสิตฺวา        
อุฏายาสนา   ปกฺกามิ   ภควโต   สนฺติเก   เอตสฺส   ภาสิตสฺส  อตฺถ     
อาชานิสฺสามีติ    อถโข    อายสฺมา   สารีปุตฺโต   สาวตฺถิย   ปณฺฑาย             
จริตฺวา   ปจฺฉาภตฺต   ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ             
อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ   เอกมนฺต           
นิสินฺโน    โข   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   ภควนฺต   เอตทโวจ   อิธาห     
ภนฺเต   ปุพฺพณฺหสมย   นวิาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   สาวตฺถึ  ปณฺฑาย             
ปาวิสึ    ตสฺส    มยฺห   ภนฺเต   เอตทโหสิ   อติปฺปโค   โข   ตาว      
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สาวตฺถิย   ปณฺฑาย   จริตุ  ยนฺนูนาห  เยน  อ ฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน        
อาราโม   เตนุปสงฺกเมยฺยนฺติ   อถโขห   ภนฺเต   เยน   อ ฺติตฺถิยาน    
ปริพฺพาชกาน   อาราโม  เตนุปสงฺกมึ  อุปสงฺกมิตฺวา  เตหิ  อ ฺติตฺถิเยหิ          
ปริพฺพาชเกหิ     สทฺธ ึ    สมฺโมทึ     สมฺโมทนีย    กถ    สาราณีย             
วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทึ  เตน  โข  ปน สมเยน เตส อ ฺติตฺถิยาน            
ปริพฺพาชกาน       สนฺนสิินฺนาน       สนฺนิปติตาน      อยมนฺตรากถา             
อุทปาทิ   โย   หิ   โกจิ  อาวุโส  สอุปาทิเสโส  กาล  กโรติ  สพฺโพ    
โส  อปริมุตฺโต  นริยา  อปริมุตฺโต  ติรจฺฉานโยนิยา อปริมุตฺโต ปตฺติวิสยา         
อปริมุตฺโต   อปายทุคฺคติวินิปาตาติ   อถโขห  ภนฺเต  เตส  อ ฺติตฺถิยาน         
ปริพฺพาชกาน    ภาสิต    เนว   อภินนทฺึ   นปฺปฏิกโฺกสึ   อนภินนฺทิตฺวา          
อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา     อุฏายาสนา     ปกฺกามึ     ภควโต     สนฺติเก     
เอตสฺส ภาสิตสฺส อตฺถ อาชานิสฺสามีติ ฯ     
     เกจิ   ๑  สารีปุตฺต  อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  พาลา  อพฺยตฺตา    
เกจิ  ๑  สอุปาทิเสส  วา  สอุปาทิเสโสติ  ชานิสฺสนติฺ  อนุปาทิเสส วา            
อนุปาทิเสโสติ   ชานิสฺสนฺติ   นวยิเม   สารีปุตฺต  ปุคฺคลา  สอุปาทิเสสา           
กาล   กุรุมานา  ปริมุตฺตา  นิรยา  ปริมตฺุตา  ติรจฺฉานโยนิยา  ปรมิุตฺตา          
ปตฺติวิสยา ปริมุตฺตา อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ กตเม นว ฯ    
     อิธ   สารปีุตฺต  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  สีเลสุ  ปริปูรกีารี  ๒  โหติ            
สมาธิสฺมึ     ปริปูรีการี     ป ฺาย    มตฺตโสการี    โส    ป ฺจนฺน             
โอรมฺภาคิยาน   สโยชนาน   ปริกฺขยา   อนฺตราปรนิิพฺพายี   โหติ   อย            
#๑ ม. เก จ ฯ เอวมุปริป ฯ   ๒ ม. ปริปรูการี ฯ เอวมุปริป ฯ      
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สารีปุตฺต   ปโม   ปุคฺคโล   สอุปาทิเสโส   กาล  กุรุมาโน  ปรมิุตฺโต             
นิรยา   ปริมตฺุโต   ติรจฺฉานโยนิยา   ปริมุตฺโต   ปตฺติวิสยา   ปริมุตฺโต         
อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ            
     ปุน   จปร   สารีปุตฺต   อิเธกจฺโจ   ปคฺุคโล  สีเลส ุ ปริปรูีการี           
โหติ    สมาธิสฺมึ   ปริปูรกีารี   ป ฺาย   มตฺตโสการี   โส   ป ฺจนฺน            
โอรมฺภาคิยาน     สโยชนาน    ปริกฺขยา    อุปหจฺจปรินิพฺพายี    โหติ            
อสงฺขารปรินิพฺพายี    โหติ    สสงฺขารปรินิพฺพายี    โหติ    อุทฺธโสโต           
โหติ   อกนิฏคามี   อย   สารีปุตฺต   ป ฺจโม   ปุคฺคโล  สอุปาทิเสโส             
กาล   กุรุมาโน  ปริมุตฺโต  นิรยา  ปริมตฺุโต  ติรจฺฉานโยนิยา  ปรมิุตฺโต          
ปตฺติวิสยา ปริมุตฺโต อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ    
     ปุน   จปร   สารีปุตฺต   อิเธกจฺโจ   ปคฺุคโล  สีเลส ุ ปริปรูีการี           
โหติ    สมาธิสฺมึ    มตฺตโสการี   ป ฺาย   มตฺตโสการี   โส   ติณฺณ    
สโยชนาน    ปริกฺขยา   ราคโทสโมหาน   ตนุตฺตา   สกทาคามี   โหติ     
สกิเทว   อิม   โลก   อาคนฺตฺวา   ทุกฺขสฺสนฺต   กโรติ  อย  สารีปตฺุต          
ฉฏโ  ปุคฺคโล  สอุปาทิเสโส  กาล  กรุุมาโน  ปริมตฺุโต  นิรยา  ฯเปฯ    
ปริมุตฺโต อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ    
     ปุน   จปร   สารีปุตฺต   อิเธกจฺโจ   ปคฺุคโล  สีเลส ุ ปริปรูีการี           
โหติ    สมาธิสฺมึ    มตฺตโสการี   ป ฺาย   มตฺตโสการี   โส   ติณฺณ    
สโยชนาน    ปริกฺขยา    เอกพีชี    โหติ   เอกเยว   มานุสก   ภว     
นิพฺพตฺเตตฺวา   ทุกฺขสฺสนฺต   กโรติ   อย   สารีปุตฺต   สตฺตโม  ปคฺุคโล          
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สอุปาทิเสโส   กาล   กรุุมาโน   ปริมุตฺโต   นิรยา   ฯเปฯ  ปริมุตฺโต    
อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ            
     ปุน   จปร   สารีปุตฺต   อิเธกจฺโจ   ปคฺุคโล  สีเลส ุ ปริปรูีการี           
โหติ    สมาธิสฺมึ    มตฺตโสการี   ป ฺาย   มตฺตโสการี   โส   ติณฺณ    
สโยชนาน   ปริกฺขยา   โกลโกโล   โหติ  เทฺว  วา  ตีณิ  วา  กุลานิ     
สนฺธาวิตฺวา   สสริตฺวา   ทุกฺขสฺสนฺต   กโรติ   อย   สารีปุตฺต  อฏโม         
ปุคฺคโล   สอุปาทิเสโส   กาล   กุรุมาโน   ปริมุตฺโต   นิรยา   ฯเปฯ     
ปริมุตฺโต อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ    
     ปุน   จปร   สารีปุตฺต   อิเธกจฺโจ   ปคฺุคโล  สีเลส ุ ปริปรูีการี           
โหติ    สมาธิสฺมึ    มตฺตโสการี   ป ฺาย   มตฺตโสการี   โส   ติณฺณ    
สโยชนาน   ปริกฺขยา   สตฺตกฺขตฺตตปรโม   โหติ   สตฺตกฺขตฺตตปรม  เทเว            
จ  มนุสฺเส  จ  สนฺธาวิตฺวา  สสริตฺวา  ทุกฺขสฺสนฺต  กโรติ  อย สารปีุตฺต        
นวโม  ปุคฺคโล  สอุปาทิเสโส  กาล  กรุุมาโน  ปริมตฺุโต นิรยา ปริมุตฺโต            
ติรจฺฉานโยนิยา   ปริมุตฺโต   ปตฺติวิสยา   ปริมุตฺโต  อปายทุคฺคติวินิปาตา        
เกจิ   สารีปุตฺต   อ ฺติตฺถิยา   ปริพฺพาชกา   พาลา   อพฺยตฺตา  เกจิ             
สอุปาทิเสส    วา    สอุปาทิเสโสติ    ชานิสฺสนฺติ   อนุปาทิเสส   วา             
อนุปาทิเสโสติ  ชานิสฺสนฺติ  อิเม  โข  สารีปุตฺต นว ปุคฺคลา สอุปาทิเสสา           
กาล   กุรุมานา  ปริมุตฺตา  นิรยา  ปริมตฺุตา  ติรจฺฉานโยนิยา  ปรมิุตฺตา          
ปตฺติวิสยา    ปริมุตฺตา   อปายทุคฺคติวินิปาตา   น   ตาวาย   สารีปุตฺต          
ธมฺมปริยาโย   ปฏิภาสิ   ภิกฺขูน   ภิกฺขุนีน   อุปาสกาน   อุปาสิกาน  ต        
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กิสฺส   เหตุ   มายิม   ธมฺมปริยาย   สุตฺวา   ปมาท   อาหรึสูติ   อป           
จ มยา โย ๑ ป ฺหาธิปฺปาเยน ภาสิโตติ ฯ    
     [๒๑๗] ๑๓ อถโข อายสฺมา มหาโกฏ ิโต ๒ เยนายสฺมา สารีปุตฺโต     
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมตา   สารีปุตฺเตน   สทฺธึ   สมฺโมทิ           
สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต  นิสีท ิ เอกมนฺต         
นิสินฺโน   โข  อายสฺมา  มหาโกฏ ิโต  อายสฺมนฺต  สารีปุตฺต  เอตทโวจ             
กินฺนุ    โข    อาวุโส   สารปีุตฺต   ย   กมมฺ   ทิฏธมฺมเวทนิย   ต          
เม  กมฺม  สมปฺรายเวทนิย  โหตูติ  เอตสฺส  อตฺถาย  ภควติ  พฺรหฺมจริย            
วุสฺสตีติ   ฯ   โน   หิท   อาวุโส   ฯ   กึ   ปนาวุโส  สารีปุตฺต  ย             
กมฺม   สมฺปรายเวทนิย  ต  เม  กมฺม  ทฏิธมฺมเวทนิย  โหตูติ  เอตสฺส          
อตฺถาย   ภควติ   พฺรหฺมจริย  วุสฺสตีติ  ฯ  โน  หิท  อาวุโส  ฯ  กนิฺนุ          
โข  อาวุโส  สารีปุตฺต  ย  กมฺม  สุขเวทนิย  ต  เม  กมฺม ทุกฺขเวทนิย         
โหตูติ    เอตสฺส   อตฺถาย   ภควติ   พฺรหฺมจริย   วุสสฺตีติ   ฯ   โน             
หิท    อาวุโส    ก ึ  ปนาวุโส   สารีปุตฺต   ย   กมฺม   ทุกฺขเวทนิย           
ต   เม  กมฺม  สุขเวทนิย  โหตูติ  เอตสฺส  อตฺถาย  ภควติ  พฺรหฺมจริย           
วุสฺสตีติ   ฯ   โน   หิท   อาวุโส  ฯ  กินนฺุโข  อาวุโส  สารีปุตฺต  ย           
กมฺม   ปริปกกฺเวทนิย   ต  เม  กมฺม  อปริปกฺกเวทนิย  โหตูติ  เอตสฺส          
อตฺถาย   ภควติ   พฺรหฺมจริย   วุสฺสตีติ   ฯ  โน  หิท  อาวุโส  ฯ  กึ            
ปนาวุโส    สารีปุตฺต   ย   กมฺม   อปรปิกฺกเวทนิย   ต   เม   กมฺม            
ปริปกฺกเวทนิย  โหตูติ  เอตสฺส  อตฺถาย  ภควติ  พฺรหฺมจริย  วุสสฺตีติ  ฯ         
#๑ ม. สารีปตฺุต ธมฺมปริยาโย ฯ  ๒ ม. มหาโกฏ ิโก ฯ         
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โน   หิท   อาวุโส   ฯ   กินนฺุ   โข   อาวุโส   สารีปุตฺต  ย  กมฺม             
พหุเวทนิย  ต  เม  กมฺม  อปฺปเวทนิย  โหตูติ  เอตสฺส  อตฺถาย  ภควติ            
พฺรหฺมจริย   วุสฺสตีติ  ฯ  โน  หิท  อาวุโส  ฯ  ก ึ ปนาวุโส  สารปีุตฺต          
ย  กมฺม  อปฺปเวทนิย  ต  เม  กมฺม  พหุเวทนิย  โหตูติ เอตสฺส อตฺถาย          
ภควติ   พฺรหมฺจริย   วุสฺสตีติ   ฯ   โน   หิท  อาวุโส  ฯ  กินฺนุ  โข           
อาวุโส   สารปีุตฺต  ย  กมฺม  เวทนิย  ต  เม  กมฺม  อเวทนิย  โหตูติ          
เอตสฺส  อตฺถาย  ภควติ  พฺรหฺมจริย  วุสสฺตีติ  ฯ  โน  หิท  อาวุโส  ฯ            
กึ   ปนาวุโส   สารีปุตฺต   ย  กมฺม  อเวทนิย  ต  เม  กมฺม  เวทนิย           
โหตูติ   เอตสฺส   อตฺถาย   ภควติ   พฺรหฺมจริย  วุสสฺตีติ  ฯ  โน  หิท           
อาวุโส ฯ     
     กินฺนุ   โข   อาวุโส   สารีปุตฺต   ย  กมฺม  ทฏิธมฺมเวทนิย  ต          
เม  กมฺม  สมปฺรายเวทนิย  โหตูติ  เอตสฺส  อตฺถาย  ภควติ  พฺรหฺมจริย๖           
วุสฺสตีติ  อิติ  ปุฏโ  สมาโน  โน  หิท  อาวุโสติ  วเทสิ  ก ึ ปนาวุโส           
สารีปุตฺต   ย   กมฺม   สมฺปรายเวทนิย  ต  เม  กมฺม  ทิฏธมฺมเวทนิย         
โหตูติ   เอตสฺส   อตฺถาย   ภควติ   พฺรหฺมจริย   วุสสฺตีติ  อิติ  ปฏุโ         
สมาโน   โน   หิท   อาวุโสติ   วเทสิ  กินฺนุ  โข  อาวุโส  สารีปุตฺต    
ย  กมฺม  สุขเวทนิย  ต  เม  กมฺม  ทุกฺขเวทนีย  โหตูติ เอตสฺส อตฺถาย         
ภควติ   พฺรหมฺจริย   วุสฺสตีติ  อิติ  ปุฏโ  สมาโน  โน  หิท  อาวุโสติ         
วเทสิ   ก ึ  ปนาวุโส   สารีปุตฺต   ย   กมฺม   ทุกฺขเวทนิย   ต  เม            
กมฺม   สุขเวทนิย  โหตูติ  เอตสฺส  อตฺถาย  ภควติ  พฺรหฺมจริย  วุสฺสตีติ         
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อิติ   ปฏุโ   สมาโน  โน  หิท  อาวุโสติ  วเทสิ  กินนฺุ  โข  อาวุโส             
สารีปุตฺต   ย   กมฺม   ปริปกฺกเวทนิย   ต  เม  กมฺม  อปริปกฺกเวทนิย         
โหตูติ   เอตสฺส   อตฺถาย   ภควติ   พฺรหฺมจริย   วุสสฺตีติ  อิติ  ปฏุโ         
สมาโน   โน   หิท   อาวุโสติ   วเทสิ   กึ   ปนาวุโส  สารีปุตฺต  ย     
กมฺม   อปริปกฺกเวทนิย   ต  เม  กมฺม  ปริปกฺกเวทนิย  โหตูติ  เอตสฺส          
อตฺถาย   ภควติ   พฺรหฺมจริย   วุสฺสตีติ  อิติ  ปฏุโ  สมาโน  โน  หิท          
อาวุโสติ    วเทสิ    กินฺน ุ   โข    อาวุโส   สารีปุตฺต   ย   กมฺม             
พหุเวทนิย  ต  เม  กมฺม  อปฺปเวทนิย  โหตูติ  เอตสฺส  อตฺถาย  ภควติ            
พฺรหฺมจริย   วุสฺสตีติ   อิติ  ปฏุโ  สมาโน  โน  หิท  อาวุโสติ  วเทสิ         
กึ   ปนาวุโส   สารีปุตฺต   ย   กมฺม   อปฺปเวทนิย   ต   เม   กมฺม            
พหุเวทนิย   โหตูติ   เอตสฺส  อตฺถาย  ภควติ  พฺรหฺมจริย  วุสฺสตีติ  อิติ        
ปุฏโ   สมาโน   โน   หทิ   อาวุโสติ   วเทสิ   กินนฺุ  โข  อาวุโส     
สารีปุตฺต   ย  กมฺม  เวทนิย  ต  เม  กมมฺ  อเวทนิย  โหตูติ  เอตสฺส          
อตฺถาย   ภควติ   พฺรหฺมจริย   วุสฺสตีติ   อิติ   ปฏุโ   สมาโน   โน            
หิท   อาวุโส   วเทสิ   ก ึ  ปนาวุโส   สารีปุตฺต  ย  กมฺม  อเวทนิย            
ต   เม   กมฺม   เวทนิย  โหตูติ  เอตสฺส  อตฺถาย  ภควติ  พฺรหฺมจรยิ            
วุสฺสตีติ   อิติ   ปุฏโ   สมาโน   โน   หิท   อาวุโสติ   วเทสิ  อถ             
กิมตฺถ จรหาวุโส ภควติ พฺรหฺมจริย วุสฺสตีติ ฯ           
     ย   โขสฺส   ๑   อาวุโส   อ ฺาต  อทิฏ  อปฺปตฺต  อสจฺฉิกต            
อนภิสเมต   ตสฺส   าณาย  ทสฺสนาย  ปตฺติยา  สจฺฉิกิริยาย  อภิสมยาย     
#๑ ม. ขฺวสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ       
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ภควติ  พฺรหฺมจริย  วุสฺสติ  ๑  [๒]  อิท  ทุกฺขนฺติ  โขสฺส อาวุโส อย         
ทุกฺขสมุทโยติ   โขสฺส  อาวุโส  อย  ทกฺุขนิโรโธติ  โขสฺส  อาวุโส  อย            
ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   โขสฺส   อาวุโส  อ ฺาต  อทิฏ  อปฺปตฺต         
อสจฺฉิกต   อนภิสเมต   ตสฺส   าณาย  ทสฺสนาย  ปตฺติยา  สจฺฉิกิริยาย             
อภิสมยาย   ภควติ   พฺรหมฺจริย   วุสฺสติ  อิท  โขสสฺ  อาวุโส  อ ฺาต           
อทิฏ    อปฺปตฺต   อสจฺฉิกต   อนภิสเมต   ตสฺส   าณาย   ทสสฺนาย             
ปตฺติยา สจฺฉิกิริยาย อภิสมถาย ภควติ พฺรหฺมจริย วุสฺสตีติ ฯ    
     [๒๑๘]   ๑๔   อถโข  อายสฺมา  สมิทฺธิ  เยนายสฺมา  สารีปุตฺโต    
เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  อายสฺมนฺต  สารีปุตฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต        
นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินนฺ  โข  อายสฺมนฺต  สมิทฺธ ึ อายสฺมา สารีปุตฺโต       
เอตทโวจ  กิมารมฺมณา  สมิทฺธิ  ปุริสสฺส  สงฺกปฺปวิตกฺกา  อุปฺปชฺชนฺตีติ  ฯ        
นามรูปารมฺมณา    ภนฺเตติ    ฯ   เต   ปน   สมิทฺธิ   กฺว   นานตฺต    
คจฺฉนฺตีติ  ฯ  ธาตูสุ  ภนฺเตติ  ฯ เต ปน สมิทฺธิ กึสมทุยาติ ฯ ผสฺสสมุทยา          
ภนฺเตติ   ฯ   เต   ปน   สมทิฺธิ   กึสโมสรณาติ  ฯ  เวทนาสโมสรณา     
ภนฺเตติ  ฯ  เต  ปน  สมิทธฺิ  กึปมุขาติ  ฯ  สมาธิปฺปมุขา ภนฺเตติ ฯ เต             
ปน   สมิทฺธิ  กึอาธิปเตยฺยาติ  ฯ  สตาธิปเตยฺยา  ภนฺเตติ  ฯ  เต  ปน     
สมิทฺธิ  กึอุตฺตราติ  ฯ  ป ฺ ุตฺตรา  ภนฺเตติ  ฯ เต ปน สมิทฺธิ กสึาราติ ฯ         
วิมุตฺติสารา   ภนฺเตติ   ฯ  เต  ปน  สมิทธฺิ  กโึอคธาติ  ฯ  อมโตคธา     
ภนฺเตติ   ฯ   กิมารมฺมณา  สมิทฺธิ  ปุรสิสฺส  สงฺกปปฺวิตกฺกา  อุปฺปชฺชนฺตีติ      
อิติ  ปุฏโ  สมาโน  นามรูปารมฺมณา  ภนฺเตติ  วเทสิ  เต  ปน  สมิทฺธิ    
#๑ ม. วุสฺสตีติ ฯ  ๒ ม. กึ ปนสฺสาวุโส อ ฺาต อทิฏ อปฺปตฺต อสจฺฉิกต         
#อนภิสเมต, ยสฺส าณาย ทสฺสนาย ปตฺติยา สจฺฉิกิริยาย อภิสมยาย ภควติ     
#พฺรหฺมจริย วุสฺสตีติ ฯ          
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กฺว   นานตฺต   คจฺฉนฺตีติ  อิติ  ปุฏโ  สมาโน  ธาตูสุ  ภนฺเตติ  วเทสิ          
เต  ปน  สมทิฺธิ  กึสมุทยาติ  อิติ  ปุฏโ  สมาโน  ผสฺสสมุทยา  ภนฺเตติ            
วเทสิ    เต    ปน   สมิทฺธิ   กึสโมสรณาติ   อิติ   ปุฏโ   สมาโน    
เวทนาสโมสรณา   ภนฺเตติ   วเทสิ   เต   ปน  สมิทธฺิ  กึปมุขาติ  อิติ     
ปุฏโ   สมาโน   สมาธิปฺปมุขา   ภนฺเตติ   วเทสิ   เต   ปน  สมทิฺธิ     
กึอาธิปเตยฺยาติ  อิติ  ปุฏโ  สมาโน  สตาธิปเตยฺยา  ภนฺเตติ วเทสิ เต             
ปน  สมิทฺธ ิ กึอุตฺตราติ  อิติ  ปุฏโ  สมาโน  ป ฺ ุตฺตรา  ภนฺเตติ วเทสิ         
เต   ปน  สมทิฺธิ  กึสาราติ  อิติ  ปุฏโ  สมาโน  วิมตฺุติสารา  ภนฺเตติ           
วเทสิ   เต   ปน  สมิทฺธ ิ กึโอคธาติ  อิติ  ปุฏโ  สมาโน  อมโตคธา    
ภนฺเตติ  วเทสิ  สาธุ  สาธุ  สมิทฺธ ิ สาธุ  โข  ตฺว  สมิทฺธิ  ป ฺห  ๑          
ปุฏโ วิสฺสชเฺชสิ เตน วา มา ม ฺ ีติ ฯ     
     [๒๑๙] ๑๕ เสยฺยถาป ภิกฺขเว คณฺโฑ อเนกวสฺสคณิโก ตสฺสสฺสุ [๒]h     
นว   วณมุขานิ  นว  อเภทนมุขานิ  ตโต  ยงฺกิ ฺจิ  ปคฺฆเรยฺย  อสุจิเยว    
ปคฺฆเรยฺย     ทุคฺคนฺธเยว    ปคฺฆเรยฺย    เชคุจฺฉิยเยว    ปคฺฆเรยฺย            
ยงฺกิ ฺจิ    ปสเวยฺย    อสุจิเยว    ปสเวยฺย   ทุคฺคนฺธเยว   ปสเวยยฺ             
เชคุจฺฉิยเยว  ปสเวยฺย  คณฺโฑติ  โข  ภิกฺขเว อิมสฺเสต จาตุมฺมหาภูติกสฺส         
กายสฺส      อธิวจน     มาตาเปตฺติกสมฺภวสฺส     โอทนกุมฺมาสูปจยสฺส     
อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธสนธมฺมสฺส       ตสฺส      ๓       นว    
วณมุขานิ    นว   อเภทนมุขานิ   ตโต   ยงฺกิ ฺจิ   ปคฺฆรติ   อสุจิเยว    
ปคฺฆรติ    ทคฺุคนฺธเยว    ปคฺฆรติ    เชคุจฺฉิยเยว   ปคฆรติ   ยงฺกิ ฺจิ         
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   ๒ น คณฺฑสฺส ฯ   ๓ ม. ตสฺสสฺสุ คณฺฑสฺส ฯ      
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ปสวติ    อสุจิเยว    ปสวติ    ทุคฺคนฺธเยว    ปสวติ    เชคุจฺฉิยเยว             
ปสวติ ตสฺมาติห ภิกฺขเว อิมสฺมึ กาเย นิพฺพินฺทถาติ ฯ      
     [๒๒๐]  ๑๖  นวยิมา  ภิกฺขเว  ส ฺา  ภาวิตา พหุลีกตา มหปฺผลา    
โหนฺติ  มหานิสสา  อมโตคธา  อมตปริโยสานา  ฯ  กตมา นว อสุภส ฺา     
มรณส ฺา   อาหาเร   ปฏิกฺกูลส ฺา   สพฺพโลเก   อนภิรตส ฺา   ๑    
อนิจฺจส ฺา   อนิจฺเจ   ทุกฺขส ฺา   ทุกฺเข   อนตฺตส ฺา   ปหานส ฺา             
วิราคส ฺา   ฯ   อิมา   โข  ภิกฺขเว  นว  ส ฺา  ภาวิตา  พหุลีกตา     
มหปฺผลา โหนฺติ มหานิสสา อมโตคธา อมตปริโยสานาติ ฯ        
     [๒๒๑]  ๑๗  นวหิ  ภิกฺขเว  องฺเคหิ  สมนฺนาคต  กุล อนุปคนฺตฺวา    
วา   นาล   อุปคนฺตุ   อุปคนฺตฺวา   วา   นาล   นิสีทตุิ   ฯ  กตเมหิ             
นวหิ   น   มนาเปน   ปจฺจุฏเนฺติ   น   มนาเปน   อภิวาเทนฺติ   น     
มนาเปน    อาสน    เทนฺติ    สนฺตมสฺส   ปริคูหนฺติ   พหุกมฺหิ   โถก             
เทนฺติ    ปณีตมฺหิ    ลูข   เทนฺติ   อสกกฺจฺจ   เทนฺติ   โน   สกฺกจฺจ         
น   อุปนิสีทนฺติ  ธมฺมสฺสวนาย  ภาสิตมสฺส  น  รมสิฺสนฺติ  ๒  ฯ  อิเมหิ           
โข  ภิกฺขเว  นวหงฺเคหิ  สมนฺนาคต  กุล  อนุปคนฺตฺวา  วา นาล อุปคนฺตุ           
อุปคนฺตฺวา วา นาล นิสีทตุิ ฯ    
     นวหิ   ภิกขฺเว   องฺเคหิ  สมนฺนาคต  กุล  อนุปคนฺตฺวา  วา  อล             
อุปคนฺตุ   อุปคนฺตฺวา   วา   อล   นิสทีิตุ  ฯ  กตเมหิ  นวหิ  มนาเปน             
ปจฺจุฏเนฺติ    มนาเปน    อภิวาเทนฺติ    มนาเปน    อาสน   เทนฺติ     
#๑ ม. อนภิรติส ฺา ฯ    ๒  ม. สุสฺสูสนฺติ ฯ    
สนฺตมสฺส     น    ปริคูหนฺติ    พหุกมฺห ิ   พหุก    เทนฺติ    ปณีตมฺหิ           
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ปณีต    เทนฺติ    สกฺกจฺจ    เทนฺติ    โน    อสกฺกจฺจ    อุปนิสีทนฺติ         
ธมฺมสฺสวนาย   ภาสิตมสฺส   รมิสฺสนติฺ   ๑   ฯ   อิเมหิ  โข  ภิกขฺเว    
นวหงฺเคหิ   สมนฺนาคต  กุล  อนุปคนฺตฺวา  วา  อล  อุปคนฺตุ  อุปคนฺตฺวา          
วา อล นิสีทตุินฺติ ฯ            
     [๒๒๒]  ๑๘  นวหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขเว  อุโปสโถ อุปวุตฺโถ     
มหปฺผโล  โหติ  มหานิสโส  มหาชุติโก  มหาวิปฺผาโร  ฯ  กถ  อุปวุตฺโถ    
จ    ภิกฺขเว   นวหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   อุโปสโถ   มหปฺผโล   โหติ    
มหานิสโส   มหาชุติโก   มหาวิปฺผาโร   อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  อิติ    
ปฏิส ฺจิกฺขติ   ยาวชีว   อรหนฺโต   ปาณาติปาต   ปหาย   ปาณาติปาตา     
ปฏิวิรตา  นหิิตทณฺฑา  นิหิตสตฺถา  ลชชฺี ทยาปนฺนา สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปโน         
วิหรนฺติ      อหมฺปชฺช      อิม ฺจ      รตฺตึ      อิม ฺจ      ทิวส             
ปาณาติปาต   ปหาย   ปาณาติปาตา   ปฏิวิรโต   นหิิตทณฺโฑ  นิหิตสตฺโถ     
ลชชฺี    ทยาปนฺโน    สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป    วิหรามิ    อิมินาปงฺเคน            
อรหต   อนุกโรมิ   อุโปสโถ   จ   เม   อุปวุตฺโถ   ภวิสฺสตีติ  อิมินา             
ปเมน    องฺเคน   สมนฺนาคโต   โหติ   ฯเปฯ   ยาวชีว   อรหนฺโต    
อุจฺจาสยนมหาสยน   ปหาย   อุจฺจาสยนมหาสยนา   ปฏิวิรตา   นีจเสยฺย    
กปฺเปนฺติ   ม ฺจเก   วา   ติณสนฺถรเก   วา   อหมฺปชฺช  อิม ฺจ  รตฺตึ    
อิม ฺจ   ทิวส  อุจฺจาสยนมหาสยน  ปหาย  อุจฺจาสยนมหาสยนา  ปฏิวิรโต     
นีจเสยฺย   กปฺเปมิ   ม ฺจเก   วา   ติณสนฺถรเก   วา   อิมินาปงฺเคน     
#๑ ม. สุสฺสูสนฺติ ฯ     
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อรหต   อนุกโรมิ   อุโปสโถ   จ   เม   อุปวุตฺโถ   ภวิสฺสตีติ  อิมินา             
อฏเมน   องฺเคน   สมนฺนาคโต  โหติ  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   อิติ   อิมินา  นวเมน  องฺเคน  สมนฺนาคโต  โหติ  ฯ  เอว ฺจ    
อุปวุตฺโถ   โข   ภิกฺขเว   นวงฺคสมนฺนาคโต  อุโปสโถ  มหปฺผโล  โหติ    
มหานิสโส มหาชุติโก มหาวิปฺผาโรติ ฯ    
     [๒๒๓]  ๑๙  อิม ฺจ  ภิกฺขเว  รตฺตึ  สมฺพหุลา เทวตา อภิกฺกนฺตาย     
รตฺติยา   อภิกฺกนฺตวณฺณา   เกวลกปฺป   เชตวน   โอภาเสตฺวา  เยนาห     
เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมตฺิวา  ม  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  อฏสุ เอกมนฺต        
 ิตา  โข  ภิกขฺเว  ตา  เทวตา  ม  เอตทโวจุ  อุปสงฺกมึสุ  โน ภนฺเต    
ปุพฺเพ  มนุสฺสภูตาน  ปพฺพชิตา  อคารานิ  เต  ๑  มย ภนฺเต ปจฺจุฏ ิมฺห          
โน    จ    โข   อภิวาทิมฺห   เต   มย   ภนฺเต   อปริปณฺุณกมฺมนฺตา    
วิปฺปฏิสารินิโย   ปจฺฉานุตาปนิโย   หนี   กาย   อุปปนฺนาติ  ฯ  อปราป          
ม   ภิกฺขเว   สมฺพหุลา   เทวตา  อุปสงฺกมิตฺวา  เอตทโวจุ  อุปสงฺกมึสุ            
โน   ภนฺเต  ปุพฺเพ  มนุสฺสภูตาน  ปพฺพชิตา  อคารานิ  เต  มย  ภนฺเต    
ปจฺจุฏ ิมฺห  จ  ๒  อภิวาทิมฺห จ ๒ โน จ โข ๓  อาสน อทิมฺห ๔ เต     
มย   ภนฺเต   อปริปุณฺณกมฺมนฺตา   วิปปฺฏิสารินิโย   ปจฺฉานุตาปนิโย  หีน        
กาย    อุปปนฺนาติ   ฯ   อปราป   ม   ภิกฺขเว   สมฺพหุลา   เทวตา    
#๑ ม. ตา ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๓ ม. เตส ฯ           
#๔ ม. อทมฺหา ฯ เอวมุปริป ฯ       
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อุปสงฺกมิตฺวา   เอตทโวจุ   อุปสงฺกมึสุ  โน  ภนฺเต  ปุพฺเพ  มนุสฺสภูตาน          
ปพฺพชิตา   อคารานิ   เต   มย  ภนฺเต  ปจฺจุฏ ิมฺห  จ  อภิวาทิมฺห  จ             
อาสน ฺจ   อทิมฺห   โน   จ  โข  ยถาสตฺติ  ยถาพล  สวิภชิมฺห  ฯเปฯ    
ยถาสตฺติ   ยถาพล   สวิภชิมฺห   โน  จ  โข  อุปนิสทีิมฺห  ธมฺมสสฺวนาย            
อุปนิสีทิมฺห   ธมฺมสฺสวนาย   โน   จ   โข   โอหิตโสตา  ธมฺม  สณิุมฺห             
โอหิตโสตา   ธมฺม   สุณิมหฺ   โน   จ   โข   สุตฺวา  ธมฺม  ธารยิมหฺ    
สุตฺวา   จ   ธมฺม   ธารยิมหฺ   โน   จ   โข  ธตาน  ธมฺมาน  อตฺถ     
อุปปริกฺขิมฺห   ธตาน ฺจ   ธมฺมาน   อตฺถ   อุปปริกฺขิมฺห   โน   จ  โข           
อตฺถม ฺาย    ธมฺมม ฺาย   ธมฺมานธุมฺมปฏิปชชฺมิฺห   เต   มย   ภนฺเต             
อปริปุณฺณกมฺมนฺตา     วิปฺปฏิสารินิโย    ปจฺฉานุตาปนิโย    หนี    กาย         
อุปปนฺนาติ   ฯ   อปราป  ม  ภิกฺขเว  สมฺพหุลา  เทวตา  อุปสงฺกมิตฺวา             
เอตทโวจุ   อุปสงฺกมึสุ   โน   ภนฺเต   ปพฺุเพ   มนุสฺสภูตาน  ปพฺพชิตา            
อคารานิ   เต   มย   ภนฺเต  ปจฺจุฏ ิมฺห  จ  อภิวาทิมฺห  จ  อาสน ฺจ    
อทิมฺห   ยถาสตฺติ   ยถาพล   สวิภชิมฺห   อุปนิสีทิมฺห   จ  ธมฺมสสฺวนาย          
โอหิตโสตา   จ   ธมฺม   สณิุมฺห   สุตฺวา   ธมฺม   ธารยิมฺห  ธตาน ฺจ�            
ธมฺมาน  อตฺถ  อุปปริกฺขิมฺห  อตฺถม ฺาย ธมฺมม ฺาย ธมฺมานุธมฺมปฏิปชชฺิมฺห      
เต       มย      ภนฺเต      ปรปิุณฺณกมฺมนฺตา      อวิปฺปฏิสารินิโย    
อปจฺฉานุตาปนิโย  ปณีต  กาย  อุปปนฺนาติ  ฯ  เอตานิ ภิกฺขเว รุกฺขมูลานิ         
เอตานิ   สุ ฺาคารานิ   ฌายถ   ภิกฺขเว   มา   ปมาทถ  มา  ปจฺฉา     
วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ เสยฺยถาป ตา ปุริมิกา เทวตาติ ฯ     
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     [๒๒๔]   ๒๐   เอก   สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน     
อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  อถโข  อนาถปณฺฑิโก  คหปติ  เยน  ภควา    
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ          
เอกมนฺต   นสิินฺน   โข   อนาถปณฺฑิก   คหปตึ  ภควา  เอตทโวจ  อป    
นุ  เต  คหปติ  กุเล  ทาน  ทิยฺยตีติ  ฯ  ทิยฺยติ  เม  ภนฺเต กุเล ทาน            
ต ฺจ   โข   ลขู  กาณาชก  พิลงฺคทุติยนฺติ  ฯ  ลูข  วาป  คหปติ  ทาน           
เทติ   ปณีต   วา   ต ฺจ  อสกฺกจฺจ  เทติ  อปจิตฺตึ  ๑  กตฺวา  เทติ             
อสหตฺถา   เทติ   อปวิทฺธ   เทติ   อนาคมนทิฏ ิโก  เทติ  ยตฺถ  ยตฺถ    
ตสฺส   ตสฺส   ทานสฺส   วิปาโก   นิพฺพตฺตติ  น  อุฬาราย  ภตฺตโภคาย    
จิตฺต  นมติ  น  อุฬาราย  วตฺถโภคาย จิตฺต นมติ น อุฬาราย ยานโภคาย     
จิตฺต    นมติ    น   อุฬาเรสุ   ป ฺจสุ   กามคุเณสุ   โภคาย   จิตฺต             
นมติ   เยปสสฺ   เต  โหนติฺ  ปุตฺตาติ  วา  ทาราติ  วา  ทาสาติ  วา    
เปสฺสาติ  วา  กมฺมกราติ  วา  เตป  น  สุสฺสุสนฺติ  น  โสต  โอทหนฺติ             
น  อ ฺา  จิตฺต  อุปฏเปนฺติ  ต  กิสฺส  เหตุ เอว ฺเจต ๒ คหปติ โหติ          
อสกฺกจฺจกตาน   กมฺมาน  วิปาโก  ลูข  วาป  คหปติ  ทาน  เทติ  ปณีต            
วา   ต ฺจ   สกฺกจฺจ   เทติ   ปจิตฺตึ   กตฺวา   เทติ   สหตฺถา  เทติ    
อนปวิทฺธ  เทติ  อาคมนทิฏ ิโก  เทติ  ยตฺถ  ยตฺถ  ตสฺส  ตสฺส  ทานสฺส             
วิปาโก   นิพฺพตฺตติ   อุฬาราย   ภตฺตโภคาย   จิตฺต   นมติ   อุฬาราย    
วตฺถโภคาย   จิตฺต  นมติ  อุฬาราย  ยานโภคาย  จิตฺต  นมติ  อุฬาเรสุ    
ป ฺจสุ    กามคุเณสุ   โภคาย   จิตฺต   นมติ   เยปสสฺ   เต   โหนติฺ    
#๑ ม. อจิตฺตีกตฺวา ฯ   ๒ ม. เอว เหต ฯ     



สุตฺต องฺ. (๔):สตฺตก-อฏก-นวกนิปาตา - หนาท่ี 406 

ปุตฺตาติ  วา  ทาราติ  วา  ทาสาติ  วา  เปสฺสาติ  วา  กมฺมกราติ วา     
เตป    สุสฺสสุนฺติ   โสต   โอทหนฺติ   อ ฺา   จิตฺต   อุปฏหนฺติ   ต        
กิสฺส เหตุ เอว ฺเจต คหปติ โหติ สกฺกจฺจกตาน กมฺมาน วิปาโก ฯ    
     ภูตปุพฺพ  คหปติ  เวลาโม  นาม  พฺราหฺมโณ  อโหสิ  โส  เอวรูป    
ทาน  อทาสิ  มหาทาน  จตุราสีติ  สุวณฺณปาฏิสหสฺสานิ  อทาสิ  รูปยปูรานิ          
จตุราสีติ     รปูยปาฏิสหสฺสานิ     อทาสิ     สุวณฺณปูรานิ    จตุราสีติ          
กสปาฏิสหสฺสานิ   อทาสิ   หิร ฺปูรานิ   จตุราสีติ  หตฺถิสหสฺสานิ  อทาสิ         
โสวณฺณาลงฺการานิ   โสวณฺณทฺธชานิ   เหมชาลปฏจฺิฉนฺนานิ  ๑  จตุราสีติ             
รถสหสฺสานิ  อทาสิ สีหจมฺมปริวารานิ พฺยคฺฆจมฺมปริวารานิ ทีปจมฺมปริวารานิ         
ปณฺฑุกมฺพลปริวารานิ         โสวณฺณาลงฺการานิ         โสวณฺณทฺธชานิ     
เหมชาลปฏิจฺฉนฺนานิ   จตุราสีติ  เธนุสหสฺสานิ  อทาสิ  ทุกุลสณฺนานิ  ๒           
กสูปธารณานิ   จตุราสีติ   ก ฺาสหสฺสานิ   อทาสิ   อามุตฺตมณิกุณฺฑลาโย           
จตุราสีติ  ปลฺลงฺกสหสฺสานิ  อทาสิ  โคนกตฺถตานิ ปฏิกตฺถตานิ ปฏลิกตฺถตานิ          
กทลิมิคปวรปจฺจตฺถรณานิ       สอุตฺตรจฺฉทานิ      อุภโตโลหิตกูปธานานิ             
จตุราสีติ    วตฺถโกฏิสหสฺสานิ    อทาสิ   โขมสุขุมาน   โกเสยฺยสุขุมาน           
กปฺปาสิกสุขุมาน    โก    ปน    วาโท   อนฺนสฺส   ปานสฺส   ขชชฺสฺส    
โภชนสฺส   เลปนสฺส   เสยฺยสฺส   นชโฺช   ม ฺเ  วิสนฺทนฺติ  สิยา  โข     
ปน   เต   คหปติ   เอวมสฺส   อ ฺโ   นูน  เตน  สมเยน  เวลาโม    
พฺราหฺมโณ   อโหสิ   โส   ต   ทาน   อทาสิ   มหาทานนฺติ   น  โข    
ปเนต    คหปติ    เอว   ทฏพฺพ   อห   เตน   สมเยน   เวลาโม     
#๑ สี. ย.ุ เหมชาลส ฺฉนฺนานิ ฯ   ๒ ม. ทุกูลสนฺธนานิ ฯ ย.ุ ทุกลูสนฺถนานิ ฯ          
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พฺราหฺมโณ   อโหสึ   อห   ต  ทาน  อทาสึ  มหาทาน  ตสฺมึ  โข  ปน    
คหปติ   ทาเน   น   โกจิ   ทกฺขิเณยฺโย  อโหสิ  น  ต  โกจิ  ทกฺขิณ     
วิโสเธติ   ย   คหปติ   เวลาโม   พฺราหฺมโณ  ทาน  อทาสิ  มหาทาน     
โย    เจก   ทฏิ ิสมฺปนฺน   โภเชยฺย   อิท   ตโต   มหปฺผลตร   โย    
จ  สต  ทฏิ ิสมฺปนฺนาน  โภเชยฺย  โย  เจก  สกทาคามึ โภเชยฺย ฯเปฯ     
โย   จ   สต   สกทาคามีน  โภเชยฺย  โย  เจก  อนาคามึ  โภเชยยฺ     
โย   จ  สต  อนาคามีน  โภเชยฺย  โย  เจก  อรหนฺต  โภเชยฺย  โย    
จ   สต   อรหนฺตาน  โภเชยฺย  โย  เจก  ปจฺเจกพุทฺธ  โภเชยฺย  โย    
จ  สต  ปจฺเจกพุทฺธาน  โภเชยฺย  โย  จ  ตถาคต อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ            
โภเชยฺย     โย    จ    พุทฺธปฺปมุข    ภิกขฺุสงฺฆ    โภเชยฺย    โย    
จ   จาตุทฺทิส  สงฺฆ  อุทฺทสิฺส  วิหาร  การาเปยฺย  โย  จ  ปสนฺนจิตฺโต          
พุทฺธ ฺจ   ธมฺม ฺจ   สงฺฆ ฺจ   สรณ   คจฺเฉยฺย   โย   จ  ปสนฺนจิตฺโต             
สิกฺขาปทานิ   สมาทิเยยฺย   ปาณาติปาตา   เวรมณี   ๑  อทินฺนาทานา     
เวรมณี    กาเมสุ    มิจฺฉาจารา    เวรมณี    มุสาวาทา    เวรมณี     
สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา  เวรมณี  โย  จ  อนฺตมโส คทฺทูหนมตฺตมฺป ๒    
เมตฺตจิตฺต      ภาเวยฺย      อิท     ตโต     มหปฺผลตร     ย ฺจ    
คหปติ   เวลาโม   พฺราหฺมโณ   ทาน   อทาสิ   มหาทาน   โย  เจก     
ทิฏ ิสมฺปนฺน    โภเชยยฺ    โย   จ   สต   ทิฏ ิสมฺปนฺนาน   โภเชยฺย           
โย   เจก   สกทาคามึ  โภเชยฺย  โย  จ  สต  สกทาคามีน  โภเชยยฺ     
#๑ ม. เวรมณึ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ สี. คนฺธูหนมตฺตมฺป ฯ ม. คนฺโธหนมตฺตมฺป ฯ        
#เอวมุปริป ฯ     
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โย   เจก   อนาคามึ   โภเชยฺย   โย  จ  สต  อนาคามีน  โภเชยยฺ     
โย   เจก   อรหนฺต   โภเชยฺย   โย   จ  สต  อรหนฺตาน  โภเชยฺย    
โย   เจก   ปจฺเจกพุทฺธ   โภเชยฺย   โย   จ   สต   ปจฺเจกพุทฺธาน     
โภเชยฺย    โย    จ    ตถาคต   อรหนฺต   สมฺมาสมฺพุทฺธ   โภเชยฺย                
โย   จ   พุทฺธปฺปมุข   ภิกขฺุสงฺฆ   โภเชยฺย   โย  จ  จาตุทฺทิส  สงฺฆ         
อุทฺทิสฺส    วิหาร    การาเปยฺย    โย    จ   ปสนฺนจิตฺโต   พุทฺธ ฺจ             
ธมฺม ฺจ   สงฺฆ ฺจ   สรณ   คจฺเฉยฺย  โย  จ  ปสนฺนจิตฺโต  สิกฺขาปทานิ             
สมาทิเยยฺย   ปาณาติปาตา   เวรมณี  ฯเปฯ  สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา     
เวรมณี     โย     จ     อนฺตมโส     คทฺทหูนมตฺตมฺป    เมตฺตจิตฺต     
ภาเวยฺย    โย    จ    อจฺฉราสงฺฆาตมตฺตมฺป   อนิจฺจส ฺ   ภาเวยฺย     
อิท ตโต มหปฺผลตรนฺติ ฯ          
                    สีหนาทวคฺโค ทุติโย ฯ     
                        ตสฺสุทฺทาน    
       วุตฺโถ ๑ สอุปาทิเสโส จ    โกฏ ิเตน สมิทฺธินา    
       คณฺฑส ฺา กุเล สตฺตา ๒    เทวตา เวลาเมน จาติ ฯ     
                     _________________     
                    สตฺตาวาสวคฺโค ตติโย    
     [๒๒๕]  ๒๑  ตีหิ  ภิกขฺเว  าเนหิ  อุตฺตรกุรุกา มนุสฺสา เทเว จ     
ตาวตึเส  อธิคฺคณฺหนฺติ  ชมฺพุทีปเก  จ  มนุสฺเส  ฯ  กตเมหิ  ตีหิ  อมมา            
อปริคฺคหา  นิยตายุกา  วิเสสภุโน  ๓   ฯ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ าเนหิ             
#๑ ม. นาโท ฯ   ๒ ม. กุล เมตฺตา ฯ  ๓ ม. วิเสสคุณา ฯ       
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อุตฺตรกุรุกา   มนุสฺสา   เทเว   จ   ตาวตึเส  อธิคฺคณฺหนฺติ  ชมฺพุทปีเก           
จ มนุสฺเส ฯ    
     ตีหิ  ภิกฺขเว  าเนหิ  เทวา  ตาวตึสา  อุตฺตรกุรุเก  จ  มนุสฺเส    
อธิคฺคณฺหนฺติ   ชมฺพุทีปเก   จ   มนุสฺเส   ฯ   กตเมหิ   ตีห ิ  ทิพฺเพน           
อายุนา   ทิพฺเพน   วณฺเณน   ทิพฺเพน  สุเขน  ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกขฺเว     
ตีหิ   าเนหิ   เทวา  ตาวตึสา  อุตฺตรกุรเุก  จ  มนุสฺเส  อธิคฺคณฺหนฺติ           
ชมฺพุทีปเก จ มนุสฺเส ฯ           
     ตีหิ  ภิกฺขเว  าเนหิ  ชมฺพุทีปกา  มนุสฺสา  อุตฺตรกุรุเก จ มนสฺุเส          
อธิคฺคณฺหนฺติ   เทเว   จ   ตาวตึเส  ฯ  กตเมหิ  ตีหิ  สูรา  สติมนโฺต    
อิธ  พฺรหฺมจริยวาโส  ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  ตีหิ  าเนหิ  ชมฺพุทีปกา            
มนุสฺสา อุตฺตรกุรุเก จ มนสฺุเส อธิคฺคณฺหนฺติ เทเว จ ตาวตึเสติ ฯ    
     [๒๒๖]  ๒๒  ตโย  จ  ภิกฺขเว  อสฺสขฬุงฺเก  เทเสสฺสามิ ตโย จ     
ปุริสขฬุงฺเก  ตโย  จ  อสฺสสทสฺเส  ตโย  จ  ปุริสสทสฺเส ตโย จ ภทฺเท    
อสฺสาชานิเย ตโย จ ภทฺเท ปุริสาชานิเย ต สุณาถ ฯ          
     กตเม   จ   ภิกฺขเว  ตโย  อสฺสขฬุงฺกา  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ     
อสฺสขฬุงฺโก   ชวสมฺปนฺโน  โหติ  นวณฺณสมฺปนฺโน  นอาโรหปริณาหสมฺปนฺโน    
อิธ    ปน    ภิกฺขเว    เอกจฺโจ    อสฺสขฬุงฺโก    ชวสมฺปนฺโน   จ     
โหติ   วณฺณสมฺปนฺโน   จ   นอาโรหปริณาหสมฺปนฺโน   อิธ  ปน  ภิกฺขเว    
เอกจฺโจ    อสฺสขฬุงฺโก   ชวสมฺปนฺโน   จ   โหติ   วณฺณสมฺปนฺโน   จ    
อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน จ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว ตโย อสฺสขฬุงฺกา ฯ     
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     กตเม   จ   ภิกฺขเว  ตโย  ปุริสขฬุงฺกา  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ    
ปุริสขฬุงฺโก   ชวสมฺปนฺโน  โหติ  นวณฺณสมฺปนฺโน  นอาโรหปริณาหสมฺปนฺโน             
อิธ    ปน    ภิกฺขเว    เอกจฺโจ    ปรุิสขฬุงฺโก    ชวสมฺปนฺโน   จ    
โหติ     วณฺณสมฺปนฺโน    จ    นอาโรหปริณาหสมฺปนฺโน    อิธ    ปน    
ภิกฺขเว   เอกจฺโจ   ปุริสขฬุงฺโก   ชวสมฺปนฺโน  จ  โหติ  วณฺณสมฺปนฺโน             
จ อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน จ ฯ        
     กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ปุริสขฬุงฺโก  ชวสมฺปนฺโน  โหติ  นวณฺณสมฺปนฺโน             
นอาโรหปริณาหสมฺปนฺโน    อิธ   ปน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อิท   ทกฺุขนฺติ           
ยถาภูต    ปชานาติ    อย   ทุกฺขสมุทโยติ   ยถาภูต   ปชานาติ   อย    
ทุกฺขนิโรโธติ    ยถาภูต   ปชานาติ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏปิทาติ           
ยถาภูต   ปชานาติ   อิทมสฺส   ชวสฺมึ   วทามิ   อภิธมฺเม   โข   ปน    
อภิวินเย   ป ฺห   ปุฏโ   สสาเทติ   โน   วิสฺสชฺเชติ   อิทมสฺส   น            
วณฺณสฺมึ   วทามิ   น   โข   ปน   ลาภี  โหติ  จีวรปณฺฑปาตเสนาสน-     
คิลานปจฺจยเภสชชฺปริกฺขาราน   อิทมสฺส   น   อาโรหปริณาหสฺมึ  วทามิ    
เอว   โข   ภิกฺขเว   ปุริสขฬุงฺโก   ชวสมฺปนฺโน  โหติ  นวณฺณสมฺปนฺโน             
นอาโรหปริณาหสมฺปนฺโน ฯ           
     กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ปุริสขฬุงฺโก  ชวสมฺปนฺโน  จ  โหติ  วณฺณสมฺปนฺโน             
จ    นอาโรหปริณาหสมฺปนฺโน    อิธ   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   อิท   ทกุขฺนฺติ           
ยถาภูต   ปชานาติ   ฯเปฯ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  ยถาภูต             
ปชานาติ   อิทมสฺส   ชวสฺมึ   วทามิ   อภิธมฺเม   โข   ปน  อภิวินเย     
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ป ฺห    ปฏุโ    วิสฺสชฺเชติ    โน    สสาเทติ    อิทมสฺส   วณฺณสฺมึ           
วทามิ    น    โข   ปน   ลาภี   โหติ   จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลาน-     
ปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน    อิทมสฺส    น    อาโรหปริณาหสฺมึ   วทามิ     
เอว   โข   ภิกฺขเว  ปุริสขฬุงฺโก  ชวสมฺปนฺโน  โหติ  วณฺณสมฺปนฺโน  จ             
นอาโรหปริณาหสมฺปนฺโน ฯ           
     กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ปุริสขฬุงฺโก  ชวสมฺปนฺโน  จ  โหติ  วณฺณสมฺปนฺโน             
จ   อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน   จ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   อิท  ทุกฺขนฺติ           
ยถาภูต   ปชานาติ   ฯเปฯ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  ยถาภูต             
ปชานาติ   อิทมสฺส   ชวสฺมึ   วทามิ   อภิธมฺเม   โข   ปน  อภิวินเย    
ป ฺห    ปฏุโ    วิสฺสชฺเชติ    โน    สสาเทติ    อิทมสฺส   วณฺณสฺมึ           
วทามิ ลาภี โข ปน โหติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน    
อิทมสฺส        อาโรหปริณาหสฺมึ       วทามิ       เอว       โข     
ภิกฺขเว    ปุรสิขฬุงฺโก    ชวสมฺปนฺโน   จ   โหติ   วณฺณสมฺปนฺโน   จ    
อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน จ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ปุริสขฬุงฺกา ฯ     
     กตเม   จ   ภิกฺขเว  ตโย  อสฺสสทสฺสา  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ    
อสฺสสทสฺโส    ฯเปฯ    ชวสมฺปนฺโน    จ   โหติ   วณฺณสมฺปนฺโน   จ    
อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน จ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว ตโย อสฺสสทสฺสา ฯ     
     กตเม   จ   ภิกฺขเว  ตโย  ปุริสสทสฺสา  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ     
ปุริสสทสฺโส    ฯเปฯ    ชวสมฺปนฺโน    จ   โหติ   วณฺณสมฺปนฺโน   จ     
อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน จ             
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     กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ปุริสสทสฺโส   ฯปฯ   ชวสมปฺนฺโน   จ   โหติ     
วณฺณสมฺปนฺโน   จ   อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน   จ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ    
ป ฺจนฺน   โอรมฺภาคิยาน  สโยชนาน  ปริกฺขยา  โอปปาติโก  โหติ  ตตฺถ             
ปรินิพฺพายี   อนาวตฺติธมฺโม   ตสฺมา   โลกา   อิทมสฺส   ชวสฺมึ  วทามิ             
อภิธมฺเม   โข  ปน  อภิวินเย  ป ฺห  ปุฏโ  วิสฺสชฺเชติ  โน  สสาเทติ            
อิทมสฺส      วณฺณสฺมึ     วทามิ     ลาภี     โข     ปน     โหติ    
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาราน อิทมสฺส อาโรหปริณาหสฺมึ            
วทามิ   เอว   โข   ภิกฺขเว   ปุริสสทสโฺส   ชวสมฺปนฺโน   จ   โหติ    
วณฺณสมฺปนฺโน    จ    อาโรหปรณิาหสมฺปนฺโน    จ    ฯ   อิเม   โข     
ภิกฺขเว ตโย ปุริสสทสฺสา ฯ        
     กตเม   จ   ภิกฺขเว   ตโย  ภทฺทา  อสฺสาชานิยา  อิธ  ภิกฺขเว    
เอกจฺโจ    ภทฺโท    อสฺสาชานิโย   ฯเปฯ   ชวสมปฺนฺโน   จ   โหติ     
วณฺณสมฺปนฺโน   จ   อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน   จ  ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว     
ตโย ภทฺทา อสฺสาชานิยา ฯ          
     กตเม   จ   ภิกฺขเว   ตโย  ภทฺทา  ปรุสิาชานิยา  อิธ  ภิกฺขเว     
เอกจฺโจ    ภทฺโท    ปรุิสาชานิโย   ฯเปฯ   ชวสมปฺนฺโน   จ   โหติ    
วณฺณสมฺปนฺโน จ อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน จ ฯ     
     กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภทฺโท   ปุริสาชานิโย  ฯเปฯ  ชวสมฺปนฺโน  จ     
โหติ   วณฺณสมฺปนฺโน   จ   อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน   จ   อิธ   ภิกฺขเว    
ภทฺโท  ปรุิสาชานิโย  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ป ฺาวิมุตฺตึ            
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ทิฏเว   ธมฺเม   สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  อิทมสฺส          
ชวสฺมึ   วทามิ  อภิธมฺเม  โข  ปน  อภิวินเย  ป ฺห  ปุฏโ  วิสฺสชฺเชติ           
โน    สสาเทติ    อิทมสฺส    วณฺณสฺมึ    วทามิ    ลาภี   โข   ปน     
โหติ      จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน     อิทมสฺส    
อาโรหปริณาหสฺมึ   วทามิ   เอว   โข   ภิกฺขเว  ภทฺโท  ปรุิสาชานิโย     
ชวสมฺปนฺโน    จ    โหติ   วณฺณสมฺปนฺโน   จ   อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน     
จ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ภทฺทา ปุริสาชานิยาติ ฯ           
     [๒๒๗]   ๒๓  นว  ภิกฺขเว  ตณฺหามูลเก  ธมฺเม  เทเสสฺสามิ  ต    
สุณาถ   ฯเปฯ   กตเม   ภิกฺขเว   นว   ตณฺหามูลกา   ธมฺมา   ตณฺห    
ปฏิจฺจ   ปริเยสนา   ปริเยสน   ปฏิจฺจ  ลาโภ  ลาภ  ปฏิจฺจ  วินิจฺฉโย             
วินิจฺฉย   ปฏจฺิจ   ฉนฺทราโค   ฉนฺทราค  ปฏิจฺจ  อชฺโฌสาน  อชฺโฌสาน           
ปฏิจฺจ    ปรคฺิคโห    ปรคฺิคห    ปฏิจฺจ    มจฺฉริย   มจฺฉริย   ปฏจฺิจ         
อารกฺโข       อารกฺขาธิกรณ      ทณฺฑาทานสตฺถาทานกลหวิคฺคหวิวาทา     
ตุวตุวเปสุ ฺมุสาวาทา   อเนเก  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  สมฺภวนฺติ  ฯ    
อิเม โข ภิกฺขเว นว ตณฺหามูลกา ธมฺมาติ ฯ    
     [๒๒๘]  ๒๔  นวยิเม  ภิกฺขเว  สตฺตาวาสา  ฯ  กตเม  นว สนฺติ    
ภิกฺขเว   สตฺตา   นานตฺตกายา   นานตฺตส ฺ ิโน   เสยฺยถาป   มนุสฺสา     
เอกจฺเจ จ เทวา เอกจฺเจ จ วินิปาติกา อย ปโม สตฺตาวาโส ฯ     
     สนฺติ   ภิกฺขเว   สตฺตา  นานตฺตกายา  เอกตฺตส ฺ ิโน  เสยฺยถาป     
เทวา พฺรหฺมกายิกา ปมาภินิพฺพตฺตา อย ทุติโย สตฺตาวาโส ฯ      
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     สนฺติ   ภิกฺขเว   สตฺตา  เอกตฺตกายา  นานตฺตส ฺ ิโน  เสยฺยถาป     
เทวา อาภสฺสรา อย ตติโย สตฺตาวาโส ฯ    
     สนฺติ   ภิกฺขเว   สตฺตา  เอกตฺตกายา  เอกตฺตส ฺ ิโน  เสยฺยถาป     
เทวา สุภกิณฺหา อย จตุตฺโถ สตฺตาวาโส ฯ     
     สนฺติ   ภิกฺขเว   สตฺตา   อส ฺ ิโน   อปฺปฏิสเวทิโน   เสยฺยถาป             
เทวา อส ฺ ิสตฺตา อย ป ฺจโม สตฺตาวาโส ฯ    
     สนฺติ    ภิกฺขเว    สตฺตา    สพฺพโส    รูปส ฺาน   สมติกฺกมา     
ปฏิฆส ฺาน     อตฺถงฺคมา    นานตฺตส ฺาน    อมนสิการา    อนนฺโต    
อากาโสติ อากาสาน ฺจายตนูปคา อย ฉฏโ สตฺตาวาโส ฯ        
     สนฺติ   ภิกฺขเว   สตฺตา   สพฺพโส  อากาสาน ฺจายตน  สมติกกฺมฺม     
อนนฺต      วิ ฺาณนฺติ      วิ ฺาณ ฺจายตนูปคา      อย     สตฺตโม    
สตฺตาวาโส ฯ    
     สนฺติ   ภิกฺขเว   สตฺตา   สพฺพโส   วิ ฺาณ ฺจายตน   สมติกกฺมฺม             
นตฺถิ กิ ฺจีติ อากิ ฺจ ฺายตนูปคา อย อฏโม สตฺตาวาโส ฯ     
     สนฺติ   ภิกฺขเว   สตฺตา   สพฺพโส   อากิ ฺจ ฺายตน   สมติกกฺมฺม             
เนวส ฺานาส ฺายตนูปคา    อย    นวโม    สตฺตาวาโส   ฯ   อิเม    
โข ภิกฺขเว นว สตฺตาวาสาติ ฯ      
     [๒๒๙]  ๒๕  ยโต  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ป ฺาย  จิตฺต สุปริจิต             
โหติ   ตสฺเสต   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   กลลฺ  วจนาย  ขีณา  ชาติ  วุสติ           
พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ๑ ฯ    
#๑ ม. ปชานามีติ ฯ เอวมุปริป ฯ      
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     กถ ฺจ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ป ฺาย  จิตฺต  สุปริจิต  โหติ  วีตราค         
เม   จิตฺตนฺติ   ป ฺาย   จิตฺต   สุปริจิต  โหต ิ วีตโทส  เม  จิตฺตนฺติ       
ป ฺาย    จิตฺต   สุปริจิต   โหติ   วีตโมห   เม   จิตฺตนฺติ   ป ฺาย          
จิตฺต   สุปริจิต   โหติ   อสราคธมฺม   เม   จิตฺตนฺติ   ป ฺาย   จิตฺต        
สุปริจิต   โหติ   อสโทสธมฺม   เม   จิตฺตนฺติ   ป ฺาย  จิตฺต  สุปริจิต       
โหติ   อสโมหธมฺม   เม   จิตฺตนฺติ   ป ฺาย   จิตฺต   สุปริจิต   โหติ          
อนาวตฺติธมฺม   เม   จิตฺต  กามราคายาติ  ๑  ป ฺาย  จิตฺต  สุปรจิิต          
โหติ  อนาวตฺติธมฺม  เม  จิตฺต  รูปราคายาติ  ๑  ป ฺาย จิตฺต สุปริจิต        
โหติ  อนาวตฺติธมฺม  เม  จิตฺต  อรูปราคายาติ  ๑ ป ฺาย จิตฺต สุปริจิต        
โหติ   ฯ   ยโต  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ป ฺาย  จิตฺต  สุปริจิต  โหติ           
ตสฺเสต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  กลฺล  วจนาย  ขีณา  ชาติ  วุสิต  พฺรหฺมจริย        
กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ     
     [๒๓๐]  ๒๖  เอก  สมย  อายสฺมา  จ  สารีปุตฺโต  อายสฺมา  จ     
จนฺทิกาปุตฺโต  ราชคเห  วิหรนฺติ  เวฬวุเน  กลนฺทกนิวาเป  ฯ  ตตฺร โข     
อายสฺมา   จนฺทิกาปุตฺโต   ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  เทวทตฺโต  อาวุโส  ภิกฺขูน          
เอว   ธมฺม   เทเสติ   ยโต   โข   อาวุโส   ภิกฺขุโน  เจตสา  จิต    
โหติ    ตสฺเสต    ภิกฺขุโน    กลฺล    เวยฺยากรณาย    ขีณา   ชาติ     
วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ    
     เอว   วุตฺเต   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   อายสฺมนฺต   จนฺทิกาปุตฺต           
เอตทโวจ  น  โข  อาวุโส  จนฺทิกาปุตฺต  เทวทตฺโต  ภิกฺขูน  เอว ธมฺม             
#๑ ม. - ภวายาติ ฯ     
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เทเสติ   ยโต   โข   อาวุโส   ภิกฺขุโน  เจตสา  จิต  โหติ  ตสฺเสต    
ภิกฺขุโน   กลลฺ   เวยฺยากรณาย   ขีณา   ชาติ   วุสิต  พฺรหฺมจริย  กต          
กรณีย    นาปร   อิตฺถตฺตายาติ   ปชานาตีติ   เอว ฺจ   โข   อาวุโส     
จนฺทิกาปุตฺต   เทวทตฺโต   ภิกฺขูน   ธมฺม   เทเสติ  ยโต  โข  อาวุโส             
ภิกฺขุโน   เจตสา   จิตฺต   สุปริจิต   โหติ   ตสฺเสต   ภิกฺขุโน   กลลฺ        
เวยฺยากรณาย   ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต  กรณีย  นาปร            
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ        
     ทุติยมฺป  โข  อายสฺมา  จนฺทิกาปุตฺโต  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ เทวทตฺโต           
อาวุโส   ภิกขฺูน   เอว   ธมฺม   เทเสติ  ยโต  โข  อาวุโส  ภิกฺขุโน             
เจตสา    จิต    โหติ    ตสฺเสต    ภิกฺขุโน   กลลฺ   เวยฺยากรณาย     
ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร  อิตฺถตฺตายาติ         
ปชานาตีติ   ทุติยมฺป  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  อายสฺมนฺต  จนฺทิกาปุตฺต        
เอตทโวจ   น   โข   อาวุโส   จนฺทิกาปุตฺต  เทวทตฺโต  ภิกฺขูน  เอว     
ธมฺม   เทเสติ   ยโต   โข   อาวุโส   ภิกขฺุโน   เจตสา  จิต  โหติ    
ตสฺเสต    ภิกขฺุโน    กลฺล    เวยฺยากรณาย    ขีณา    ชาติ   วุสิต             
พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร   อิตฺถตฺตายาติ   ปชานาตีติ  เอว ฺจ           
โข   อาวุโส   จนฺทิกาปุตฺต   เทวทตฺโต   ภิกฺขูน  ธมฺม  เทเสติ  ยโต             
โข   อาวุโส  ภิกฺขุโน  เจตสา  จิตฺต  สุปริจิต  โหติ  ตสฺเสต  ภิกขฺุโน         
กลฺล   เวยฺยากรณาย   ขีณา   ชาติ   วุสติ   พฺรหฺมจรยิ   กต  กรณีย           
นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ     
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     ตติยมฺป  โข  อายสฺมา  จนฺทิกาปุตฺโต  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ เทวทตฺโต            
อาวุโส    ภิกขฺูน    เอว    ธมฺม    เทเสติ   ยโต   โข   อาวุโส    
ภิกฺขุโน     เจตสา     จิต     โหติ    ตสฺเสต    ภิกฺขุโน    กลฺล             
เวยฺยากรณาย   ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต  กรณีย  นาปร            
อิตฺถตฺตายาติ  ปชานาตีติ  ตติยมฺป  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  อายสฺมนฺต          
จนฺทิกาปุตฺต   เอตทโวจ   น   โข   อาวุโส   จนฺทิกาปุตฺต  เทวทตฺโต     
ภิกฺขูน   เอว   ธมฺม   เทเสติ   ยโต  โข  อาวุโส  ภิกฺขุโน  เจตสา    
จิต    โหติ    ตสฺเสต    ภิกขฺุโน    กลฺล    เวยฺยากรณาย    ขีณา    
ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย  กต  กรณีย  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  ปชานาตีติ        
เอว ฺจ   โข   อาวุโส  จนทฺิกาปุตฺต  เทวทตฺโต  ภิกขฺูน  ธมฺม  เทเสติ            
ยโต   โข   อาวุโส   ภิกฺขุโน  เจตสา  จิตฺต  สุปริจิต  โหติ  ตสฺเสต            
ภิกฺขุโน   กลลฺ   เวยฺยากรณาย   ขีณา   ชาติ   วุสิต  พฺรหฺมจริย  กต          
กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ     
     กถ ฺจ   อาวุโส  ภิกฺขุโน  เจตสา  จิตฺต  สุปริจิต  โหติ  วีตราค           
เม   จิตฺตนฺติ   เจตสา   จิตฺต   สุปริจิต  โหติ  วีตโทส  เม  จิตฺตนฺติ        
เจตสา   จิตฺต   สุปริจิต   โหติ  วีตโมห  เม  จิตฺตนฺติ  เจตสา  จิตฺต         
สุปริจิต   โหติ   อสราคธมฺม   เม   จิตฺตนฺติ   เจตสา  จิตฺต  สุปริจิต        
โหติ   อสโทสธมฺม   เม   จิตฺตนฺติ   เจตสา   จิตฺต   สุปริจิต   โหติ           
อสโมหธมฺม   เม  จิตฺตนฺติ  เจตสา  จิตฺต  สุปริจิต  โหติ  อนาวตฺติธมฺม         
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เม  จิตฺต  กามภวายาติ  เจตสา  จิตฺต  สุปริจิต  โหติ อนาวตฺติธมฺม เม          
จิตฺต  รูปภวายาติ  เจตสา  จิตฺต  สุปริจิต  โหติ  อนาวตฺติธมฺม เม จิตฺต      
อรูปภวายาติ   เจตสา   จิตฺต  สุปริจิต  โหติ  เอว  สมมฺาวิมุตฺตจิตฺตสฺส        
โข  อาวุโส  ภิกฺขุโน  ภุสา  เจป  จกฺขุวิ ฺเยฺยา  รปูา จกฺขุสฺส อาปาถ          
อาคจฺฉนฺติ   เนวสฺส   จิตฺต   ปริยาทิยนติฺ  อมิสฺสีกตเมวสฺส  จิตฺต  โหติ       
 ิต   อาเน ฺชปฺปตฺต   วย ฺจสฺสานุปสฺสติ   ภุสา   เจป   โสตวิ ฺเยฺยา          
สทฺทา  ฯเปฯ  ฆานวิ ฺเยฺยา  คนฺธา  ฯเปฯ ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา รสา ฯเปฯ    
กายวิ ฺเยฺยา  โผฏพฺพา  ฯเปฯ  มโนวิ ฺเยฺยา  ธมฺมา  มนสฺส อาปาถ     
อาคจฺฉนฺติ  เนวสฺส  จิตฺต  ปริยาทิยนฺติ  อมิสฺสีกตเมวสฺส  จิตฺต  โหติ  ิต     
อาเน ฺชปฺปตฺต    วย ฺจสฺสานุปสฺสติ    เสยฺยถาป    อาวุโส   สลิายูโป            
โสฬสกุกกฺุตสฺส  อฏ  กกฺุกู  เหฏาเนมงฺคมา  อฏ  กกฺุกู  อุปริ เนมสฺส         
อถ  ปรุตฺถิมาย  เจป ทิสาย อาคจฺเฉยฺย ภุสา วาตวุฏ ิ เนว น สกมฺเปยฺย           
น  สมฺปกมฺเปยฺย น สมฺปเวเธยฺย อถ ปจฺฉิมาย ... อถ อุตฺตราย ... อถ     
ทกฺขิณาย  เจป  ทิสาย  อาคจฺเฉยฺย  ภุสา  วาตวุฏ ิ  เนว น สกมฺเปยฺย            
น  สมฺปกมฺเปยฺย  น  สมปฺเวเธยฺย  ต  กิสฺส  เหตุ   คมฺภีรตฺตา อาวุโส             
เนมสฺส    สนุิขาตตฺตา   สิลายูปสฺส   เอวเมว   โข   อาวุโส   เอว     
สมฺมาวิมุตฺตจิตฺตสฺส  ภิกฺขุโน ภุสา เจป จกฺขุวิ ฺเยฺยา รูปา จกฺขุสฺส อาปาถ    
อาคจฺฉนฺติ   เนวสฺส   จิตฺต   ปริยาทิยนติฺ  อมิสฺสีกตเมวสฺส  จิตฺต  โหติ       
 ิต   อาเน ฺชปฺปตฺต   วย ฺจสฺสานุปสฺสติ   ภุสา   เจป   โสตวิ ฺเยฺยา          
สทฺทา  ฯเปฯ  ฆานวิ ฺเยฺยา  คนฺธา  ฯเปฯ ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา รสา ฯเปฯ     
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กายวิ ฺเยฺยา  โผฏพฺพา  ฯเปฯ  มโนวิ ฺเยฺยา  ธมฺมา  มนสฺส อาปาถ     
อาคจฺฉนฺติ    เนวสฺส    จิตฺต    ปริยาทิยนฺติ   อมิสฺสกีตเมวสฺส   จิตฺต        
โหติ  ิต อาเน ฺชปฺปตฺต วย ฺจสฺสานุปสฺสตีติ ฯ           
     [๒๓๑]  ๒๗  อถโข  อนาถปณฺฑิโก  คหปติ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ     
อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต     อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต    นิสีทิ    ฯ             
เอกมนฺต   นสิินฺน   โข   อนาถปณฺฑิก  คหปตึ  ภควา  เอตทโวจ  ยโต     
โข   คหปติ   อริยสาวกสฺส   ป ฺจ  ภยานิ  เวรานิ  วูปสนฺตานิ  โหนฺติ     
จตูหิ   จ   โสตาปตฺติยงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   โหติ   โส  อากงฺขมาโน     
อตฺตนาว     อตฺตาน    พฺยากเรยฺย    ขีณนิรโยมฺหิ    ขีณติรจฺฉานโยนิ             
ขีณปตฺติวิสโย         ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต         โสตาปนฺโนหมสฺมิ            
อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโน ฯ    
     กตมานิ   ป ฺจ   ภยานิ   เวรานิ  วูปสนฺตานิ  โหนฺติ  ย  คหปติ     
ปาณาติปาตี    ปาณาติปาตปจฺจยา   ทฏิธมฺมิกมฺป   ภย   เวร   ปสวติ             
สมฺปรายิกมฺป  ภย  เวร  ปสวติ  เจตสิกมฺป  ทุกฺข  โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ        
ปาณาติปาตา     ปฏิวิรโต     เนว     ทิฏธมฺมิกมฺป    ภย    เวร     
ปสวติ   น   สมฺปรายิกมฺป   ภย   เวร   ปสวติ  น  เจตสิกมฺป  ทุกฺข            
โทมนสฺส   ปฏิสเวเทติ   ปาณาติปาตา  ปฏิวิรตสฺส  เอว  ต  ภย  เวร             
วูปสนฺต  โหติ  ย  คหปติ  อทินฺนาทายี  ฯเปฯ  กาเมสุ มิจฺฉาจารี ฯเปฯ             
มุสาวาที  ฯเปฯ สุราเมรยมชฺชปมาทฏายี สุราเมรยมชฺชปมาทฏานปจฺจยา    
ทิฏธมฺมิกมฺป   ภย   เวร   ปสวติ   สมปฺรายิกมฺป   ภย  เวร  ปสวติ           
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เจตสิกมฺป   ทุกฺข   โทมนสฺส   ปฏิสเวเทติ   สรุาเมรยมชฺชปมาทฏานา            
ปฏิวิรโต   เนว   ทฏิธมฺมิกมฺป   ภย   เวร  ปสวติ  น  สมฺปรายกิมฺป           
ภย   เวร   ปสวติ   น   เจตสิกมฺป   ทกฺุข   โทมนสฺส   ปฏิสเวเทติ            
สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา  ปฏิวิรตสฺส  เอว  ต  ภย  เวร วูปสนฺต โหติ            
อิมานิ ป ฺจ ภยานิ เวรานิ วูปสนฺตานิ โหนฺติ ฯ             
     กตเมหิ    จตูหิ    โสตาปตฺติยงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   โหติ   อิธ    
คหปติ   อริยสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  อิติป     
โส   ภควา   อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  สุคโต  โลกวิทู    
อนุตฺตโร   ปรุิสทมฺมสารถิ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ  ธมฺเม            
อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   สฺวากฺขาโต   ภควตา   ธมฺโม     
สนฺทิฏ ิโก   อกาลิโก   เอหิปสฺสิโก   โอปนยิโก   ปจฺจตฺต   เวทิตพฺโพ            
วิ ฺ ูหีติ    สงฺเฆ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   สุปฏปินฺโน             
ภควโต   สาวกสงฺโฆ   อุชุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  ายปฏิปนฺโน    
ภควโต     สาวกสงฺโฆ     สามีจิปฏิปนฺโน     ภควโต    สาวกสงฺโฆ    
ยทิท    จตฺตาริ    ปรุิสยุคานิ    อฏ   ปรุิสปุคฺคลา   เอส   ภควโต             
สาวกสงฺโฆ  อาหุเนยฺโย  ปาหุเนยฺโย  ทกฺขิเณยฺโย  อ ฺชลิกรณีโย อนุตฺตร            
ปุ ฺกฺเขตฺต    โลกสฺสาติ    อริยกนฺเตหิ   สีเลหิ   สมนฺนาคโต   โหติ            
อขณฺเฑหิ   อจฺฉิทฺเทหิ   อสพเลหิ   อกมฺมาเสหิ  ภุชิสฺเสหิ  วิ ฺ ูปสตฺเถหิ        
อปรามฏเหิ    สมาธิสวตฺตนิเกหิ    อิเมหิ    จตูหิ   โสตาปตฺติยงฺเคหิ           
สมนฺนาคโต โหติ ฯ      
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     ยโต   โข   คหปติ  อรยิสาวกสฺส  อิมานิ  ป ฺจ  ภยานิ  เวรานิ    
วูปสนฺตานิ  โหนฺติ  อิเมหิ  จ  จตูหิ  โสตาปตฺติยงฺเคหิ  สมนฺนาคโต โหติ           
โส    อากงฺขมาโน    อตฺตนาว   อตฺตาน   พฺยากเรยฺย   ขีณนิรโยมฺหิ    
ขีณติรจฺฉานโยนิ          ขีณปตฺติวิสโย         ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต           
โสตาปนฺโนหมสฺมิ อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธปิรายโนติ ฯ    
     [๒๓๒]  ๒๘  ยโต  โข  ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส ป ฺจ ภยานิ เวรานิ     
วูปสนฺตานิ   โหนฺติ   จตูหิ   จ   โสตาปตฺติยงฺเคหิ   สมนฺนาคโต  โหติ             
โส    อากงฺขมาโน    อตฺตนาว   อตฺตาน   พฺยากเรยฺย   ขีณนิรโยมฺหิ    
ขีณติรจฺฉานโยนิ          ขีณปตฺติวิสโย         ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต           
โสตาปนฺโนหมสฺมิ อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธปิรายโน ฯ      
     กตมานิ   ป ฺจ   ภยานิ  เวรานิ  วูปสนฺตานิ  โหนฺติ  ย  ภิกฺขเว    
ปาณาติปาตี    ปาณาติปาตปจฺจยา   ทฏิธมฺมิกมฺป   ภย   เวร   ปสวติ             
สมฺปรายิกมฺป  ภย  เวร  ปสวติ  เจตสิกมฺป  ทุกฺข  โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ        
ปาณาติปาตา  ปฏิวิรโต  ฯเปฯ  เอว  ต  ภย  เวร  วูปสนฺต  โหติ  ย    
ภิกฺขเว  อทินฺนาทายี  ฯเปฯ  กาเมสุ  มจฺิฉาจารี  ฯเปฯ มุสาวาที ฯเปฯ     
สุราเมรยมชชฺปมาทฏายี   สุราเมรยมชฺชปมาทฏานปจฺจยา  ทิฏธมฺมิกมฺป            
ภย   เวร   ปสวติ   สมฺปรายิกมฺป   ภย   เวร   ปสวติ   เจตสิกมฺป             
ทุกฺข  โทมนสฺส  ปฏิสเวเทติ  สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา  ปฏิวิรโต  เนว             
ทิฏธมฺมิกมฺป   ภย   เวร  ปสวติ  น  สมฺปรายิกมฺป  ภย  เวร  ปสวติ          
น   เจตสิกมฺป  ทุกฺข  โทมนสฺส  ปฏิสเวเทติ  สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา             
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ปฏิวิรตสฺส    เอว    ต    ภย    เวร    วูปสนฺต    โหติ   อิมานิ             
ป ฺจ ภยานิ เวรานิ วูปสนฺตานิ โหนฺติ ฯ    
     กตเมหิ    จตูหิ    โสตาปตฺติยงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   โหติ   อิธ    
ภิกฺขเว  อริยสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  อิติป    
โส   ภควา   ฯเปฯ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ  ภควาติ  ธมฺเม    
ฯเปฯ  สงฺเฆ  ฯเปฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  อขณฺเฑหิ    
อจฺฉิทฺเทหิ     อสพเลหิ     อกมฺมาเสหิ     ภุชิสฺเสหิ    วิ ฺ ูปสตฺเถหิ          
อปรามฏเหิ    สมาธิสวตฺตนิเกหิ    อิเมหิ    จตูหิ   โสตาปตฺติยงฺเคหิ           
สมนฺนาคโต โหติ ฯ     
     ยโต   โข  ภิกฺขเว  อริยสาวกสฺส  อิมานิ  ป ฺจ  ภยานิ  เวรานิ     
วูปสนฺตานิ   โหนฺติ   อิเมหิ   จ   จตูหิ  โสตาปตฺติยงฺเคหิ  สมนฺนาคโต            
โหติ   โส   อากงฺขมาโน  อตฺตนาว  อตฺตาน  พฺยากเรยฺย  ขีณนิรโยมฺหิ     
ขีณติรจฺฉานโยนิ          ขีณปตฺติวิสโย         ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต           
โสตาปนฺโนหมสฺมิ อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธปิรายโนติ ฯ    
     [๒๓๓]   ๒๙  นวยิมานิ  ภิกฺขเว  อาฆาตวตฺถูนิ  ฯ  กตมานิ  นว    
อนตฺถ  เม  อจรีติ  อาฆาต  พนฺธติ  อนตฺถ  เม  จรตีติ  อาฆาต พนฺธติ            
อนตฺถ   เม   จริสฺสตีติ  อาฆาต  พนฺธติ  ปยสฺส  เม  มนาปสฺส  อนตฺถ            
อจรีติ   อาฆาต  พนฺธติ  ปยสฺส  เม  มนาปสฺส  อนตฺถ  จรตีติ  อาฆาต             
พนฺธติ   ปยสฺส   เม   มนาปสฺส   อนตฺถ   จริสฺสตีติ   อาฆาต  พนฺธติ            
อปฺปยสฺส   เม   อมนาปสฺส   อตฺถ   อจรีติ  อาฆาต  พนฺธติ  อปฺปยสฺส             
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เม  อมนาปสฺส  อตฺถ  จรตีติ  อาฆาต  พนฺธติ  อปฺปยสฺส  เม อมนาปสฺส    
อตฺถ จริสฺสตีติ อาฆาต พนฺธติ ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว นว อาฆาตวตฺถูนีติ ฯ           
     [๒๓๔]   ๓๐  นวยิเม  ภิกฺขเว  อาฆาตปฏิวินยา  ฯ  กตเม  นว     
อนตฺถ  เม  อจรีติ  ๑  ต  กเุตตฺถ ลพฺภาติ อาฆาต ปฏิวิเนติ อนตฺถ เม           
จรตีติ  ๑ ต กเุตตฺถ ลพฺภาติ อาฆาต ปฏิวิเนติ อนตฺถ เม จริสฺสตีติ ๑ ต        
กุเตตฺถ   ลพฺภาติ   อาฆาต   ปฏิวิเนติ   ปยสฺส  เม  มนาปสฺส  อนตฺถ             
อจรีติ  ๑  ต  กุเตตฺถ  ลพฺภาติ  อาฆาต  ปฏิวิเนติ ปยสฺส เม มนาปสฺส            
อนตฺถ  จรตีติ  ๑  ต  กุเตตฺถ  ลพฺภาติ  อาฆาต  ปฏิวิเนติ  ปยสฺส เม           
มนาปสฺส  อนตฺถ  จริสฺสตีติ  ๑  ต  กุเตตฺถ  ลพฺภาติ  อาฆาต ปฏิวิเนติ          
อปฺปยสฺส  เม  อมนาปสฺส  อตฺถ  อจรติี  ๑  ต กุเตตฺถ ลพฺภาติ อาฆาต            
ปฏิวิเนติ  อปฺปยสฺส  เม  อมนาปสฺส  อตฺถ  จรตีติ ๑ ต กุเตตฺถ ลพฺภาติ          
อาฆาต  ปฏิวิเนติ  อปฺปยสฺส  เม อมนาปสฺส อตฺถ จริสฺสตีติ ๑ ต กุเตตฺถ         
ลพฺภาติ อาฆาต ปฏิวิเนติ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว นว อาฆาตปฏิวินยาติ ฯ    
     [๒๓๕]   ๓๑   นวยิเม  ภิกฺขเว  อนุปุพฺพนิโรธา  ฯ  กตเม  นว     
ปมชฺฌาน   สมาปนฺนสฺส   อามิสส ฺา   ๒  นริทฺุธา  โหติ  ทุติยชฺฌาน            
สมาปนฺนสฺส   วิตกฺกวิจารา   นิรุทฺธา   โหนฺติ   ตติยชฺฌาน  สมาปนฺนสฺส           
ปติ   นริุทฺธา  โหติ  จตุตฺถชฺฌาน  สมาปนฺนสฺส  อสฺสาสปสฺสาสา  นิรุทฺธา         
โหนฺติ    อากาสาน ฺจายตน   สมาปนฺนสฺส   รูปส ฺา   นิรุทฺธา   โหติ    
วิ ฺาณ ฺจายตน     สมาปนฺนสฺส     อากาสาน ฺจายตนส ฺา    นิรุทฺธา     
โหติ    อากิ ฺจ ฺายตน   สมาปนฺนสฺส   วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺา   นิรุทฺธา            
#๑ ม. อิติสทโฺท น ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. กามส ฺา ฯ     
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โหติ     เนวส ฺานาส ฺายตน    สมาปนฺนสฺส    อากิ ฺจ ฺายตนส ฺา    
นิรุทฺธา   โหติ   ส ฺาเวทยิตนิโรธ   สมาปนฺนสฺส   ส ฺา  จ  เวทนา     
จ นิรุทฺธา โหนฺติ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว นว อนุปุพฺพนิโรธาติ ฯ    
                   สตฺตาวาสวคฺโค ตติโย ฯ     
                        ตสฺสุทฺทาน    
      านขฬุงฺโก ๑ ตณฺหา          ววตฺถส ฺา ๒ สิลายูโป    
      เทฺว เถรา ๓  เทฺว อาฆาตานิ   อนุปุพฺพนิโรเธน จาติ ฯ    
                  ________________________    
                     มหาวคฺโค จตุตฺโถ    
     [๒๓๖]   ๓๒   นวยิเม  ภิกฺขเว  อนปุุพฺพวิหารา  ฯ  กตเม  นว     
ปมชฺฌาน    ทุติยชฺฌาน   ตติยชฺฌาน   จตุตฺถชฺฌาน   อากาสาน ฺจายตน           
วิ ฺาณ ฺจายตน         อากิ ฺจ ฺายตน        เนวส ฺานาส ฺายตน     
ส ฺาเวทยิตนิโรโธ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว นว อนุปุพฺพวิหาราติ ฯ    
     [๒๓๗]    ๓๓    นวยิมา    ภิกฺขเว    อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺติโย     
เทเสสฺสามิ  ต สุณาถ ฯเปฯ กตมา จ ภิกฺขเว นว อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺติโย    
ยตฺถ     กามา     นิรุชฌฺนฺติ     เย    จ    กาเม    นโิรเธตฺวา    
นิโรเธตฺวา  วิหรนฺติ  อทธฺา  เต  อายสฺมนฺโต  นิจฺฉาตา  นิพฺพุตา ติณฺณา           
ปารคตา   ตทงฺเคนาติ   วทามิ   กตฺถ   กามา   นิรชุฌฺนฺติ   เก   จ     
กาเม  นิโรเธตฺวา  นิโรเธตฺวา  วิหรนฺติ  อหเมต  น  ชานามิ  อหเมต    
น   ปสฺสามีติ   อิติ   โย   เอว   วเทยฺย   โส   เอวมสฺส  วจนีโย     
#๑ ม. ติาน ฯ   ๒ ม. สตฺตส ฺา ฯ   ๓ ม. เวรา ฯ           
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อิธาวุโส   ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก       
สวิจาร   วิเวกช  ปติสุข  ปมชฺฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  เอตฺถ  กามา          
นิรุชฺฌนฺติ  เต  จ  กาเม นโิรเธตฺวา นิโรเธตฺวา วิหรนฺตีติ อทฺธา ภิกฺขเว          
อสโ  อมายาวี  สาธูติ  ภาสิต  อภินนฺเทยฺย  อนุโมเทยฺย  สาธูติ ภาสิต            
อภินนฺทิตฺวา  อนุโมทิตฺวา  นมสฺสมาโน  ป ฺชลิโก  ปยริุปาเสยฺย  ฯ  ยตฺถ            
วิตกฺกวิจารา  นิรุชฌฺนฺติ  เย  จ  วิตกฺกวิจาเร  นิโรเธตฺวา  นิโรเธตฺวา           
วิหรนฺติ   อทฺธา  เต  อายสฺมนฺโต  นิจฺฉาตา  นิพฺพุตา  ติณฺณา  ปารคตา             
ตทงฺเคนาติ  วทามิ  กตฺถ  วิตกฺกวิจารา  นิรุชฌฺนฺติ  เก  จ วิตกฺกวิจาเร           
นิโรเธตฺวา   นิโรเธตฺวา   วิหรนฺติ   อหเมต  น  ชานามิ  อหเมต  น    
ปสฺสามีติ   อิติ   โย  เอว  วเทยฺย  โส  เอวมสฺส  วจนีโย  อิธาวุโส     
ภิกฺขุ   วิตกฺกวิจาราน   วูปสมา   ฯเปฯ  ทุติยชฺฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ         
เอตฺถ   วิตกฺกวิจารา   นิรุชฌฺนฺติ   เต   จ  วิตกฺกวิจาเร  นิโรเธตฺวา            
นิโรเธตฺวา   วิหรนฺตีติ   อทฺธา   ภิกฺขเว   อสโ   อมายาวี   สาธูติ    
ภาสิต  อภินนฺเทยฺย  อนุโมเทยฺย  สาธูติ  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา        
นมสฺสมาโน    ป ฺชลิโก    ปยิรุปาเสยฺย    ฯ   ยตฺถ   ปติ   นิรชฺุฌติ             
เย  จ  ปตึ  นโิรเธตฺวา  นิโรเธตฺวา  วิหรนฺติ  อทฺธา  เต อายสฺมนฺโต    
นิจฺฉาตา   นิพฺพุตา   ติณฺณา   ปารคตา  ตทงฺเคนาติ  วทามิ  กตฺถ  ปติ             
นิรุชฺฌติ   เก   จ  ปตึ  นโิรเธตฺวา  นิโรเธตฺวา  วิหรนฺติ  อหเมต  น            
ชานามิ  อหเมต  น  ปสฺสามีติ  อิติ  โย  เอว  วเทยฺย  โส  เอวมสฺส    
วจนีโย  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  ปติยา  จ  วิราคา ฯเปฯ ตติยชฺฌาน อุปสมฺปชฺช            
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วิหรติ   เอตฺถ   ปติ   นริชฺุฌติ  เต  จ  ปตึ  นิโรเธตฺวา  นิโรเธตฺวา           
วิหรนฺตีติ  อทฺธา  ภิกฺขเว  อสโ  อมายาวี  สาธูติ  ภาสิต  อภินนฺเทยฺย           
อนุโมเทยฺย      สาธูติ      ภาสิต      อภินนฺทิตฺวา     อนุโมทิตฺวา             
นมสฺสมาโน   ป ฺชลิโก   ปยิรุปาเสยฺย   ฯ  ยตฺถ  อุเปกฺขาสุข  นิรุชฺฌติ9          
เย   จ   อุเปกขฺาสุข   นิโรเธตฺวา  นิโรเธตฺวา  วิหรนฺติ  อทฺธา  เต    
อายสฺมนฺโต   นิจฺฉาตา   นิพฺพุตา  ติณฺณา  ปารคตา  ตทงฺเคนาติ  วทามิ    
กตฺถ  อุเปกฺขาสุข  นิรุชฺฌติ  เก  จ  อุเปกฺขาสุข นิโรเธตฺวา นิโรเธตฺวา         
วิหรนฺติ   อหเมต   น  ชานามิ  อหเมต  น  ปสฺสามติี  อิติ  โย  เอว    
วเทยฺย    โส    เอวมสฺส   วจนีโย   อิธาวุโส   ภิกฺขุ   สุขสฺส   จ    
ปหานา   ฯเปฯ   จตุตฺถชฺฌาน   อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  เอตฺถ  อุเปกฺขาสุข            
นิรุชฺฌติ  เต  จ  อุเปกฺขาสุข  นิโรเธตฺวา  นิโรเธตฺวา  วิหรนฺตีติ อทฺธา         
ภิกฺขเว   อสโ   อมายาวี   สาธูติ   ภาสติ  อภินนฺเทยฺย  อนุโมเทยฺย    
สาธูติ    ภาสิต    อภินนฺทิตฺวา   อนุโมทิตฺวา   นมสสฺมาโน   ป ฺชลิโก            
ปยิรุปาเสยฺย  ฯ  ยตฺถ  รูปส ฺา  นิรุชฺฌนฺติ  เย จ รปูส ฺา นิโรเธตฺวา           
นิโรเธตฺวา   วิหรนฺติ   อทฺธา   เต   อายสฺมนฺโต   นิจฺฉาตา  นิพฺพุตา             
ติณฺณา   ปารคตา   ตทงฺเคนาติ   วทามิ   กตฺถ   รูปส ฺา   นิรุชฌฺนฺติ             
เก   จ   รูปส ฺา   นิโรเธตฺวา   นิโรเธตฺวา   วิหรนฺติ  อหเมต  น    
ชานามิ  อหเมต  น  ปสฺสามีติ  อิติ  โย  เอว  วเทยฺย  โส  เอวมสฺส    
วจนีโย   อิธาวุโส   ภิกฺขุ  สพฺพโส  รูปส ฺาน  สมติกฺกมา  ปฏิฆส ฺาน           
อตฺถงฺคมา     นานตฺตส ฺาน     อมนสิการา    อนนฺโต    อากาโสติ     
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อากาสาน ฺจายตน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   เอตฺถ   รูปส ฺา   นิรุชฺฌนฺติถ          
เต   จ  รูปส ฺา  นิโรเธตฺวา  นิโรเธตฺวา  วิหรนฺตีติ  อทฺธา  ภิกขฺเว             
อสโ  อมายาวี  สาธูติ  ภาสิต  อภินนฺเทยฺย  อนุโมเทยฺย  สาธูติ ภาสิต            
อภินนฺทิตฺวา  อนุโมทิตฺวา  นมสฺสมาโน  ป ฺชลิโก  ปยริุปาเสยฺย  ฯ  ยตฺถ            
อากาสาน ฺจายตนส ฺา    นิรุชฌฺติ    เย   จ   อากาสาน ฺจายตนส ฺ     
นิโรเธตฺวา   นิโรเธตฺวา   วิหรนฺติ  อทธฺา  เต  อายสฺมนฺโต  นิจฺฉาตา    
นิพฺพุตา  ติณฺณา  ปารคตา ตทงฺเคนาติ วทามิ กตฺถ อากาสาน ฺจายตนส ฺา     
นิรุชฺฌติ           เก          จ          อากาสาน ฺจายตนส ฺ     
นิโรเธตฺวา  นิโรเธตฺวา  วิหรนฺติ  อหเมต น ชานามิ อหเมต น ปสฺสามีติ             
อิติ   โย   เอว   วเทยฺย   โส   เอวมสฺส  วจนีโย  อิธาวุโส  ภิกฺขุ     
สพฺพโส     อากาสาน ฺจายตน     สมติกฺกมฺม     อนนฺต    วิ ฺาณนฺติ    
วิ ฺาณ ฺจายตน   อุปสมปฺชฺช   วิหรติ   เอตฺถ   อากาสาน ฺจายตนส ฺา    
นิรุชฺฌติ   เต   จ   อากาสาน ฺจายตนส ฺ   นิโรเธตฺวา   นิโรเธตฺวา     
วิหรนฺตีติ  อทฺธา  ภิกฺขเว  อสโ  อมายาวี  สาธูติ  ภาสิต  อภินนฺเทยฺย           
อนุโมเทยฺย      สาธูติ      ภาสิต      อภินนฺทิตฺวา     อนุโมทิตฺวา             
นมสฺสมาโน   ป ฺชลิโก   ปยิรุปาเสยฺย   ฯ  ยตฺถ  วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺา     
นิรุชฺฌติ    เย    จ   วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺ   นิโรเธตฺวา   นิโรเธตฺวา             
วิหรนฺติ    อทฺธา    เต    อายสฺมนฺโต   นิจฺฉาตา   นิพฺพุตา   ติณฺณา             
ปารคตา   ตทงฺเคนาติ   วทามิ   กตฺถ   วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺา  นิรุชฺฌติ    
เก    จ    วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺ   นิโรเธตฺวา   นิโรเธตฺวา   วิหรนฺติ     
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อหเมต  น  ชานามิ  อหเมต  น  ปสฺสามีติ  อิติ  โย  เอว วเทยฺย โส    
เอวมสฺส  วจนีโย  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  สพฺพโส  วิ ฺาณ ฺจายตน  สมติกฺกมฺม           
นตฺถิ     กิ ฺจีติ     อากิ ฺจ ฺายตน    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    เอตฺถ          
วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺา     นิรุชฌฺติ     เต    จ    วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺ             
นิโรเธตฺวา   นิโรเธตฺวา   วิหรนฺตีติ  อทฺธา  ภิกฺขเว  อสโ  อมายาวี    
สาธูติ   ภาสิต   อภินนฺเทยฺย   อนุโมเทยฺย  สาธูติ  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา         
อนุโมทิตฺวา    นมสฺสมาโน    ป ฺชลิโก    ปยริุปาเสยฺย    ฯ    ยตฺถ    
อากิ ฺจ ฺายตนส ฺา     นิรุชฌฺติ     เย    จ    อากิ ฺจ ฺายตนส ฺ             
นิโรเธตฺวา   นิโรเธตฺวา   วิหรนฺติ  อทธฺา  เต  อายสฺมนฺโต  นิจฺฉาตา    
นิพฺพุตา  ติณฺณา  ปารคตา  ตทงฺเคนาติ  วทามิ กตฺถ อากิ ฺจ ฺายตนส ฺา             
นิรุชฺฌติ       เก      จ      อากิ ฺจ ฺายตนส ฺ      นิโรเธตฺวา     
นิโรเธตฺวา   วิหรนฺติ   อหเมต   น   ชานามิ   อหเมต  น  ปสฺสามีติ     
อิติ   โย   เอว   วเทยฺย   โส   เอวมสฺส  วจนีโย  อิธาวุโส  ภิกฺขุ     
สพฺพโส      อากิ ฺจ ฺายตน     สมติกฺกมฺม     เนวส ฺานาส ฺายตน     
อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    เอตฺถ    อากิ ฺจ ฺายตนส ฺา   นิรุชฌฺติ   เต            
จ   อากิ ฺจ ฺายตนส ฺ   นิโรเธตฺวา   นิโรเธตฺวา   วิหรนฺตีติ  อทฺธา            
ภิกฺขเว   อสโ   อมายาวี   สาธูติ   ภาสติ  อภินนฺเทยฺย  อนุโมเทยฺย    
สาธูติ    ภาสิต    อภินนฺทิตฺวา   อนุโมทิตฺวา   นมสสฺมาโน   ป ฺชลิโก            
ปยิรุปาเสยฺย   ฯ   ยตฺถ  เนวส ฺานาส ฺายตนส ฺา  นิรุชฺฌติ  เย  จ     
เนวส ฺานาส ฺายตนส ฺ   นิโรเธตฺวา   นิโรเธตฺวา   วิหรนฺติ  อทฺธา     
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เต   อายสฺมนฺโต   นิจฺฉาตา   นิพฺพุตา   ติณฺณา  ปารคตา  ตทงฺเคนาติ     
วทามิ    กตฺถ    เนวส ฺานาส ฺายตนส ฺา    นิรุชฺฌติ    เก    จ     
เนวส ฺานาส ฺายตนส ฺ     นิโรเธตฺวา     นโิรเธตฺวา     วิหรนฺติ     
อหเมต  น  ชานามิ  อหเมต  น  ปสฺสามีติ  อิติ  โย  เอว วเทยฺย โส    
เอวมสฺส   วจนีโย   อิธาวุโส   ภิกฺขุ   สพฺพโส  เนวส ฺานาส ฺายตน     
สมติกฺกมฺม     ส ฺาเวทยิตนิโรธ     อุปสมฺปชฺช     วิหรติ     เอตฺถ             
เนวส ฺานาส ฺายตนส ฺา  นิรุชฺฌติ  เต  จ  เนวส ฺานาส ฺายตนส ฺ     
 
นิโรเธตฺวา    นิโรเธตฺวา    วิหรนฺตีติ    อทฺธา    ภิกฺขเว    อสโ     
อมายาวี   สาธูติ   ภาสิต   อภินนฺเทยฺย   อนุโมเทยฺย   สาธูติ  ภาสติ            
อภินนฺทิตฺวา  อนุโมทิตฺวา  นมสฺสมาโน  ป ฺชลิโก  ปยริุปาเสยฺย  ฯ  อิมา            
โข ภิกฺขเว นว อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺติโยติ ฯ    
     [๒๓๘]  ๓๔  เอก  สมย  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  ราชคเห  วิหรติ    
เวฬุวเน   กลนฺทกนิวาเป   ตตฺร   โข   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   ภิกขฺู     
อามนฺเตสิ   สุขมิท   อาวุโส   นิพฺพาน  สุขมิท  อาวุโส  นิพฺพานนฺติ  ฯ         
เอว   วุตฺเต   อายสฺมา   อุทายี  อายสฺมนฺต  สารีปุตฺต  เอตทโวจ  กึ            
ปเนตฺถ  อาวุโส  สารีปุตฺต  สุข  ยเทตฺถ  นตฺถิ  เวทยิตนฺติ  ฯ เอตเทว             
เขฺวตฺถ   อาวุโส   สุข   ยเทตฺถ   นตฺถิ   เวทยิต   ป ฺจิเม  อาวุโส             
กามคุณา    กตเม    ป ฺจ    จกฺขุวิ ฺเยฺยา   รูปา   อิฏา   กนฺตา     
มนาปา   ปยรูปา  กามูปส ฺหิตา  รชนิยา  โสตวิ ฺเยฺยา  สทฺทา  ฯเปฯ    
ฆานวิ ฺเยฺยา  คนฺธา  ฯเปฯ  ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา รสา ฯเปฯ กายวิ ฺเยฺยา     
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โผฏพฺพา  อิฏา  กนฺตา  มนาปา ปยรูปา กามูปส ฺหิตา รชนิยา อิเม โข    
อาวุโส   ป ฺจ   กามคุณา  ฯ  ย  โข  อาวุโส  อิเม  ป ฺจ  กามคุเณ    
ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุข โสมนสฺส อิท วุจฺจตาวุโส กามสุข ฯ     
     อิธาวุโส  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  ฯเปฯ  ปมชฺฌาน  อุปสมฺปชฺชk           
วิหรติ  ตสฺส  เจ  อาวุโส  ภิกฺขุโน  อิมนิา วิหาเรน วิหรโต กามสหคตา     
ส ฺามนสิการา   สมุทาจรนฺติ   สฺวาสฺส   โหติ   อาพาโธ   เสยฺยถาป    
อาวุโส   สุขิโน   ทุกฺข  อุปฺปชฺเชยฺย  ยาวเทว  อาพาธาย  เอวเมวสฺส     
เต  กามสหคตา  ส ฺามนสิการา  สมทุาจรนฺติ  สฺวาสฺส  โหติ  อาพาโธ    
โย   โข   ปนาวุโส   อาพาโธ   ทุกฺขเมต   วุตฺต   ภควตา  อิมินาป    
โข เอต อาวุโส ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถาสุข นิพฺพาน ฯ     
     ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ   วิตกฺกวิจาราน   วูปสมา   ฯเปฯ     
ทุติยชฺฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ตสฺส   เจ  อาวุโส  ภิกฺขุโน  อิมินา          
วิหาเรน   วิหรโต  วิตกฺกสหคตา  ส ฺามนสิการา  สมุทาจรนฺติ  สฺวาสฺส     
โหติ    อาพาโธ   เสยฺยถาป   อาวุโส   สุขิโน   ทุกฺข   อุปฺปชฺเชยยฺ             
ยาวเทว   อาพาธาย   เอวเมวสฺส  เต  วิตกฺกสหคตา  ส ฺามนสิการา     
สมุทาจรนฺติ   สฺวาสฺส   โหติ   อาพาโธ  โย  โข  ปนาวุโส  อาพาโธ     
ทุกฺขเมต   วุตฺต   ภควตา   อิมินาป   โข   เอต  อาวุโส  ปริยาเยน    
เวทิตพฺพ ยถาสุข นิพฺพาน ฯ     
     ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกขฺุ  ปติยา  จ  วิราคา  ฯเปฯ  ตติยชฺฌาน    
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ตสฺส   เจ   อาวุโส   ภิกฺขุโน  อิมินา  วิหาเรน              
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วิหรโต    ปติสหคตา   ส ฺามนสิการา   สมุทาจรนฺติ   สฺวาสฺส   โหติ     
อาพาโธ   เสยฺยถาป   อาวุโส   สุขิโน   ทุกฺข  อุปฺปชฺเชยฺย  ยาวเทว    
อาพาธาย   เอวเมวสฺส   เต  ปติสหคตา  ส ฺามนสิการา  สมุทาจรนฺติ    
สฺวาสฺส   โหติ   อาพาโธ   โย   โข   ปนาวุโส  อาพาโธ  ทุกฺขเมต     
วุตฺต   ภควตา   อิมินาป   โข   เอต   อาวุโส  ปริยาเยน  เวทิตพฺพ    
ยถาสุข นิพฺพาน ฯ     
     ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกขฺุ  สุขสฺส  จ  ปหานา  ฯเปฯ จตุตฺถชฺฌาน    
อุปสมฺปชฺช     วิหรติ    ตสฺส    เจ    อาวุโส    ภิกฺขุโน    อิมินา    
วิหาเรน    วิหรโต    อุเปกฺขาสหคตา   ส ฺามนสิการา   สมุทาจรนฺติ     
สฺวาสฺส  โหติ  อาพาโธ  เสยฺยถาป  อาวุโส  สุขิโน  ทุกฺข  อุปฺปชฺเชยฺย           
ยาวเทว  อาพาธาย  เอวเมวสฺส  เต  อุเปกฺขาสหคตา  ส ฺามนสิการา     
สมุทาจรนฺติ    สฺวาสฺส    โหติ    อาพาโธ    โย    โข   ปนาวุโส     
อาพาโธ  ทุกฺขเมต  วุตฺต  ภควตา  อิมินาป  โข เอต อาวุโส ปริยาเยน    
เวทิตพฺพ ยถาสุข นิพฺพาน ฯ     
     ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ   สพฺพโส   รูปส ฺาน   สมติกฺกมา    
ปฏิฆส ฺาน     อตฺถงฺคมา    นานตฺตส ฺาน    อมนสิการา    อนนฺโต    
อากาโสติ   อากาสาน ฺจายตน   อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ตสฺส  เจ  อาวุโส    
ภิกฺขุโน  อิมนิา  วิหาเรน  วิหรโต รูปสหคตา ส ฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ             
สฺวาสฺส  โหติ  อาพาโธ  เสยฺยถาป  อาวุโส  สุขิโน  ทุกฺข  อุปฺปชฺเชยฺย           
ยาวเทว   อาพาธาย   เอวเมวสฺส   เต   รูปสหคตา  ส ฺามนสิการา     
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สมุทาจรนฺติ   สฺวาสฺส   โหติ   อาพาโธ  โย  โข  ปนาวุโส  อาพาโธ     
ทุกฺขเมต   วุตฺต   ภควตา   อิมินาป   โข   เอต  อาวุโส  ปริยาเยน    
เวทิตพฺพ ยถาสุข นิพฺพาน ฯ     
     ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกขฺุ  สพฺพโส  อากาสาน ฺจายตน  สมติกฺกมฺม    
อนนฺต    วิ ฺาณนฺติ    วิ ฺาณ ฺจายตน    อุปสมปฺชฺช    วิหรติ   ตสฺส          
เจ  อาวุโส  ภิกฺขุโน  อิมนิา  วิหาเรน วิหรโต อากาสาน ฺจายตนสหคตา     
ส ฺามนสิการา   สมุทาจรนฺติ   สฺวาสฺส   โหติ   อาพาโธ   เสยฺยถาป                
อาวุโส   สุขิโน   ทุกฺข  อุปฺปชฺเชยฺย  ยาวเทว  อาพาธาย  เอวเมวสฺส     
เต   อากาสาน ฺจายตนสหคตา   ส ฺามนสิการา   สมุทาจรนฺติ  สฺวาสฺส    
โหติ  อาพาโธ  โย  โข  ปนาวุโส  อาพาโธ  ทุกฺขเมต  วุตฺต  ภควตา    
อิมินาป โข เอต อาวุโส ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถาสุข นิพฺพาน ฯ    
     ปุน   จปร   อาวุโส  ภิกฺขุ  สพฺพโส  วิ ฺาณ ฺจายตน  สมติกฺกมฺม            
นตฺถิ     กิ ฺจีติ     อากิ ฺจ ฺายตน     อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    ตสฺส          
เจ  อาวุโส  ภิกฺขุโน  อิมนิา  วิหาเรน  วิหรโต  วิ ฺาณ ฺจายตนสหคตา     
ส ฺามนสิการา   สมุทาจรนฺติ   สฺวาสฺส   โหติ   อาพาโธ   เสยฺยถาป    
อาวุโส   สุขิโน   ทุกฺข  อุปฺปชฺเชยฺย  ยาวเทว  อาพาธาย  เอวเมวสฺส     
เต    วิ ฺาณ ฺจายตนสหคตา   ส ฺามนสิการา   สมุทาจรนฺติ   สฺวาสฺส    
โหติ  อาพาโธ  โย  โข  ปนาวุโส  อาพาโธ  ทุกฺขเมต  วุตฺต  ภควตา    
อิมินาป โข เอต อาวุโส ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถาสุข นิพฺพาน ฯ    
     ปุน   จปร   อาวุโส  ภิกฺขุ  สพฺพโส  อากิ ฺจ ฺายตน  สมติกฺกมฺม             
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เนวส ฺานาส ฺายตน    อุปสมฺปชชฺ    วิหรติ    ตสฺส   เจ   อาวุโส    
ภิกฺขุโน  อิมนิา  วิหาเรน  วิหรโต อากิ ฺจ ฺายตนสหคตา ส ฺามนสิการา    
สมุทาจรนฺติ     สฺวาสฺส    โหติ    อาพาโธ    เสยฺยถาป    อาวุโส     
สุขิโน   ทุกฺข   อุปฺปชฺเชยยฺ   ยาวเทว   อาพาธาย   เอวเมวสฺส  เต    
อากิ ฺจ ฺายตนสหคตา   ส ฺามนสิการา   สมทุาจรนฺติ   สวฺาสฺส   โหติ     
อาพาโธ   โย   โข   ปนาวุโส   อาพาโธ   ทุกฺขเมต  วุตฺต  ภควตา     
อิมินาป โข เอต อาวุโส ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถาสุข นิพฺพาน ฯ    
     ปุน    จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ   สพฺพโส   เนวส ฺานาส ฺายตน    
สมติกฺกมฺม   ส ฺาเวทยิตนิโรธ   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ป ฺายปสฺส  ๑            
ทิสฺวา   อาสวา   ปริกฺขีณา   โหนฺติ   อิมินาป   โข   เอต   อาวุโส    
ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถาสุข นิพฺพานนฺติ ฯ     
     [๒๓๙]  ๓๕  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว คาวี ปพฺพเตยฺยา พาลา อพฺยตฺตา     
อกฺเขตฺต ฺ ู  อกุสลา  วิสเม  ปพฺพเต  จริตุ  ตสฺสา  เอวมสฺส  ยนนฺูนาห            
อคตปุพฺพ ฺเจว   ทิส   คจฺเฉยฺย   อขาทิตปุพฺพานิ   จ  ติณานิ  ขาเทยฺย          
อปตปุพฺพานิ   จ  ปานียานิ  ปเวยฺยนฺติ  สา  ปุริม  ปาท  น  สุปฺปติฏ ิต      
ปติฏาเปตฺวา   ปจฺฉิม  ปาท  อุทฺธเรยฺย  สา  น  เจว  อคตปุพฺพ  ทิส           
คจฺเฉยฺย   น  จ  อขาทิตปุพฺพานิ  ติณานิ  ขาเทยฺย  น  จ  อปตปุพฺพานิ             
จ  ปานียานิ  ปเวยฺย  ยสฺมปึสฺสา  ๒  เทเส   ิตาย เอวมสฺส ยนฺนูนาห    
อคตปุพฺพ ฺเจว   ทิส   คจฺเฉยฺย   อขาทิตปุพฺพานิ   จ  ติณานิ  ขาเทยฺย          
#๑ ม. ป ฺาย จสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ   ๒ ม. ยสฺม ึจสฺสา ฯ เอวมุปริป ฯ      
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อปตปุพฺพานิ   จ   ปานียานิ   ปเวยฺยนฺติ   ต ฺจ   ปเทส  น  โสตฺถินา            
ปจฺจาคจฺเฉยฺย  ต  กิสฺส  เหตุ  ตถาหิ  สา  ภิกฺขเว  คาวี  ปพฺพเตยฺยา             
พาลา    อพฺยตฺตา    อกฺเขตฺต ฺ ู   อกสุลา   วิสเม   ปพฺพเต   จรตุิ     
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อิเธกจฺโจ  ภิกฺขุ  พาโล  อพฺยตฺโต  อกฺเขตฺต ฺ ู             
อกุสโล  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก  สวิจาร         
วิเวกช   ปติสุข   ปมชฌฺาน   อุปสมฺปชฺช  วิหรตุิ  ๑  โส  ต  นิมิตฺต       
น  อาเสวติ  น  ภาเวติ  น  พหุลีกโรติ  น  สฺวาธิฏ ิต  อธิฏาติ ตสฺส            
เอว   โหติ   ยนฺนูนาห   วิตกฺกวิจาราน   วูปสมา  อชฺฌตฺต  สมฺปสาทน           
เจตโส   เอโกทิภาว   อวิตกฺก   อวิจาร   สมาธิช  ปติสุข  ทุติยชฺฌาน         
อุปสมฺปชฺช   วิหเรยฺยนฺติ   โส   น   สกโฺกติ   วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา            
ฯเปฯ   ทุติยชฺฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหริตุ   ตสฺส  เอว  โหติ  ยนฺนูนาห          
วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก  สวิจาร  วิเวกช        
ปติสุข   ปมชฺฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺยนฺติ  โส  น  สกฺโกติ  วิวิจฺเจว        
กาเมหิ    ฯเปฯ    ปมชฌฺาน    อุปสมฺปชฺช    วิหริตุ   อย   วุจฺจติ             
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   อุภโต  ภฏโ  อุภโต  ปริหีโน  เสยฺยถาป  สา  คาวี             
ปพฺพเตยฺยา   พาลา   อพฺยตฺตา   อกฺเขตฺต ฺ ู  อกุสลา  วิสเม  ปพฺพเต     
จริตุ ฯ    
     เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  คาวี  ปพฺพเตยฺยา  ปณฺฑิตา  พฺยตฺตา เขตฺต ฺ ู            
กุสลา  วิสเม  ปพฺพเต  จริตุ  ตสฺสา  เอวมสฺส  ยนฺนนูาห อคตปุพฺพ ฺเจว             
ทิส   คจฺเฉยฺย   อขาทิตปุพฺพานิ   จ   ติณานิ   ขาเทยฺย   อปตปุพฺพานิ         
#๑ ม. วิหรติ ฯ เอวมุปริป ฯ       
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จ   ปาณียานิ   ปเวยฺยนฺติ  สา  ปุริม  ปาท  สุปฺปติฏ ิต  ปติฏาเปตฺวา       
ปจฺฉิม  ปาท  อุทฺธเรยฺย  สา  อคตปุพฺพ ฺเจว ทิส คจฺเฉยฺย อขาทิตปุพฺพานิ        
จ    ติณานิ    ขาเทยฺย    อปตปุพฺพานิ    จ    ปานียานิ    ปเวยฺย     
ยสฺมึปสฺสา   เทเส    ิตาย   เอวมสฺส   ยนฺนูนาห  อคตปุพฺพ ฺเจว  ทิส             
คจฺเฉยฺย  อขาทิตปุพฺพานิ  จ  ติณานิ  ขาเทยฺย  อปตปุพฺพานิ  จ ปานียานิ         
ปเวยฺยนฺติ   ต ฺจ   ปเทส   โสตฺถินา   ปจฺจาคจฺเฉยฺย  ต  กิสฺส  เหตุ           
ตถา   ห ิ สา  ภิกฺขเว  คาวี  ปพฺพเตยฺยา  ปณฺฑิตา  พฺยตฺตา  เขตฺต ฺ ู             
กุสลา  วิสเม  ปพฺพเต  จริตุ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อิเธกจฺโจ  ภิกฺขุ    
ปณฺฑิโต  พฺยตฺโต  เขตฺต ฺ ู  กุสโล  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกสุเลหิ         
ธมฺเมหิ   สวิตกฺก   สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข   ปมชฺฌาน  อุปสมฺปชฺช        
วิหริตุ   โส   ต   นิมิตฺต   อาเสวติ   ภาเวติ  พหุลีกโรติ  สฺวาธิฏ ิต        
อธิฏาติ    ตสฺส   เอว   โหติ   ยนฺนูนาห   วิตกฺกวิจาราน   วูปสมา            
อชฺฌตฺต   สมฺปสาทน   เจตโส   เอโกทิภาว  อวิตกฺก  อวิจาร  สมาธิช            
ปติสุข    ทุติยชฺฌาน    อุปสมฺปชฺช    วิหเรยฺยนฺติ    โส    ทุติยชฌฺาน       
อนภิหิสมาโน  ๑  วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา  ฯเปฯ  ทุติยชฺฌาน อุปสมฺปชฺช            
วิหรติ   โส   ต   นิมิตฺต   อาเสวติ   ภาเวติ  พหุลีกโรติ  สฺวาธิฏ ิต         
อธิฏาติ   ตสฺส  เอว  โหติ  ยนฺนูนาห  ปติยา  จ  วิราคา  อุเปกฺขโก            
จ  วิหเรยฺย  สโต  จ  สมปฺชาโน  สุข ฺจ  กาเยน  ปฏิสเวเทยฺย  ยนฺต    
อริยา    อาจิกฺขนฺติ    อุเปกฺขโก    สติมา    สุขวิหารีติ   ตติยชฺฌาน           
อุปสมฺปชฺช   วิหเรยฺยนฺติ   โส   ตติยชฌฺาน   อนภิหิสมาโน   ปติยา  จ            
#๑ ม. อนภิหสึมาโน ฯ เอวมุปริป ฯ      
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วิราคา   ฯเปฯ   ตติยชฺฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   โส   ต   นิมตฺิต            
อาเสวติ   ภาเวติ  พหุลีกโรติ  สฺวาธิฏ ิต  อธิฏาติ  ตสฺส  เอว  โหติ          
ยนฺนูนาห  สขุสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน             
อตฺถงฺคมา       อทุกฺขมสุข      อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ      จตุตฺถชฺฌาน         
อุปสมฺปชฺช    วิหเรยฺยนฺติ    โส   จตุตฺถชฺฌาน   อนภิหิสมาโน   สุขสฺส           
จ    ปหานา    ฯเปฯ   จตุตฺถชฺฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   โส   ต    
นิมิตฺต  อาเสวติ  ภาเวติ  พหุลีกโรติ  สฺวาธิฏ ิต  อธิฏาติ  ตสฺส  เอว       
โหติ    ยนฺนนูาห    สพฺพโส    รูปส ฺาน    สมติกฺกมา   ปฏิฆส ฺาน             
อตฺถงฺคมา นานตฺตส ฺาน อมนสิการา อนนฺโต อากาโสติ อากาสาน ฺจายตน    
อุปสมฺปชฺช    วิหเรยฺยนฺติ    โส    อากาสาน ฺจายตน    อนภิหิสมาโน     
สพฺพโส     รปูส ฺาน     สมติกฺกมฺม     ฯเปฯ    อากาสาน ฺจายตน     
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   โส   ต   นิมิตฺต   อาเสวติ  ภาเวติ  พหุลีกโรติ           
สฺวาธิฏ ิต  อธิฏาติ  ตสฺส เอว โหติ ยนฺนูนาห สพฺพโส อากาสาน ฺจายตน         
สมติกฺกมฺม         อนนฺต         วิ ฺาณนฺติ        วิ ฺาณ ฺจายตน             
อุปสมฺปชฺช     วิหเรยฺยนฺติ     โส    วิ ฺาณ ฺจายตน    อนภิหิสมาโน             
สพฺพโส     อากาสาน ฺจายตน     สมติกฺกมฺม     อนนฺต    วิ ฺาณนฺติ    
วิ ฺาณ ฺจายตน    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ   โส   ต   นิมิตฺต   อาเสวติ           
ภาเวติ   พหลุีกโรติ  สฺวาธิฏ ิต  อธิฏาติ  ตสฺส  เอว  โหติ  ยนฺนูนาห        
สพฺพโส   วิ ฺาณ ฺจายตน   สมติกฺกมฺม   นตฺถิ   กิ ฺจีติ  อากิ ฺจ ฺายตน        
อุปสมฺปชฺช     วิหเรยฺยนฺติ     โส    อากิ ฺจ ฺายตน    อนภิหิสมาโน              
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สพฺพโส   วิ ฺาณ ฺจายตน   สมติกฺกมฺม   นตฺถิ   กิ ฺจีติ  อากิ ฺจ ฺายตน        
อุปสมฺปชฺช     วิหรติ     โส    ต    นิมตฺิต    อาเสวติ    ภาเวติ    
พหุลีกโรติ   สฺวาธิฏ ิต  อธิฏาติ  ตสฺส  เอว  โหติ  ยนฺนูนาห  สพฺพโส        
อากิ ฺจ ฺายตน     สมติกฺกมฺม     เนวส ฺานาส ฺายตน    อุปสมฺปชฺช             
วิหเรยฺยนฺติ    โส    เนวส ฺานาส ฺายตน    อนภิหิสมาโน   สพฺพโส    
อากิ ฺจ ฺายตน     สมติกฺกมฺม     เนวส ฺานาส ฺายตน    อุปสมฺปชฺช             
วิหรติ   โส   ต   นิมิตฺต   อาเสวติ   ภาเวติ  พหุลีกโรติ  สฺวาธิฏ ิต         
อธิฏาติ   ตสฺส  เอว  โหติ  ยนฺนูนาห  สพฺพโส  เนวส ฺานาส ฺายตน             
สมติกฺกมฺม       ส ฺาเวทยิตนิโรธ       อุปสมฺปชฺช      วิหเรยฺยนฺติ            
โส   ส ฺาเวทยิตนิโรธ   อนภิหิสมาโน  สพฺพโส  เนวส ฺานาส ฺายตน    
สมติกฺกมฺม ส ฺาเวทยิตนิโรธ อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ         
     ยโต   โข   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   ต  ตเทว  สมาปตฺตึ  สมาปชฺชติป     
วุฏาติป   ตสฺส  มุท ุ จิตฺต  โหติ  กมมฺ ฺ  มุทุนา  จิตฺเตน  กมฺม ฺเน      
อปฺปมาโณ    สมาธิ   โหติ   สุภาวิโต   โส   อปฺปมาเณน   สมาธินา     
สุภาวิเตน   ย   ยสฺเสว   ๑   อภิ ฺาสจฺฉิกรณียสฺส   ธมฺมสฺส   จิตฺต           
อภินินฺนาเมติ   อภิ ฺาสจฺฉิกิริยาย   ตตฺร  ตเตฺรว  สกฺขิภพฺพต  ปาปุณาติ        
สติ    สติ   อายตเน   โส   สเจ   อากงฺขติ   อเนกวิหติ   อิทฺธิวิธ    
ปจฺจนุภเวยฺย   เอโกป   หุตฺวา   พหุธา  อสฺส  พหุธาป  หุตฺวา  เอโก            
อสฺส   ฯเปฯ   ยาว   พฺรหฺมโลกาป   กาเยน  วส  วตฺเตยฺยนฺติ  ตตฺร     
ตเตฺรว  สกฺขิภพฺพต  ปาปุณาติ  สติ  สติ  อายตเน  โส  สเจ  อากงฺขติ     
#๑ ม. ยสฺส ยสฺส ฯ     
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ทิพฺพาย   โสตธาตุยา  ฯเปฯ  สติ  สติ  อายตเน  โส  สเจ  อากงฺขติ     
ปรสตฺตาน   ปรปุคฺคลาน   เจตสา   เจโต   ปริจฺจ  ปชาเนยฺย  สราค    
วา  จิตฺต  สราค  จิตฺตนฺติ  ปชาเนยฺย  วีตราค วา จิตฺต วีตราค จิตฺตนฺติ     
ปชาเนยฺย   สโทส   วา   จิตฺต   สโทส  จิตฺตนฺติ  ปชาเนยฺย  วีตโทส           
วา   จิตฺต   วีตโทส   จิตฺตนฺติ   ปชาเนยฺย  สโมห  วา  จิตฺต  สโมห          
จิตฺตนฺติ   ปชาเนยฺย   วีตโมห  วา  จิตฺต  วีตโมห  จิตฺตนฺติ  ปชาเนยฺย       
สงฺขิตฺต   วา  จิตฺต  วิกฺขิตฺต  วา  จิตฺต  มหคฺคต  วา  จิตฺต  อมหคฺคต    
วา   จิตฺต   สอุตฺตร   วา   จิตฺต  อนุตฺตร  วา  จิตฺต  อสมาหิต  วา         
จิตฺต   สมาหิต   วา   จิตฺต   วิมุตฺต   วา  จิตฺต  อวิมุตฺต  วา  จิตฺต    
อวิมุตฺต   จิตฺตนฺติ   ปชาเนยฺยนฺติ   ตตฺร  ตเตฺรว  สกฺขิภพฺพต  ปาปุณาติ       
สติ   สติ   อายตเน   โส   สเจ   อากงฺขติ  อเนกวิหิต  ปุพฺเพนิวาส     
อนุสฺสเรยฺย   เสยฺยถีท   เอกมฺป   ชาตึ   เทฺวป  ชาติโย  ฯเปฯ  อิติ           
สาการ    สอุทฺเทส   อเนกวิหิต   ปุพฺเพนิวาส   อนุสฺสเรยฺยนฺติ   ตตฺร         
ตเตฺรว  สกฺขิภพฺพต  ปาปุณาติ  สติ  สติ  อายตเน  โส  สเจ  อากงฺขติ     
ทิพฺเพน   จกฺขุนา   วิสุทฺเธน   อติกฺกนฺตมานุสเกน  ฯเปฯ  ยถากมฺมูปเค             
สตฺเต    ปชาเนยฺยนฺติ   ตตฺร   ตเตฺรว   สกฺขิภพฺพต   ปาปุณาติ   สติ             
สติ  อายตเน  โส  สเจ  อากงฺขติ  อาสวาน  ขยา  ฯเปฯ  สจฺฉิกตฺวา     
อุปสมฺปชฺช   วิหเรยฺยนฺติ   ตตฺร   ตเตฺรว   สกฺขิภพฺพต   ปาปุณาติ  สติ          
สติ อายตเนติ ฯ     
     [๒๔๐]   ๓๖  ปมมฺปาห  ภิกฺขเว  ฌาน  นิสฺสาย  อาสวาน  ขย      
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วทามิ   ทุติยมฺปาห   ภิกฺขเว   ฌาน   นสิฺสาย   อาสวาน  ขย  วทามิ             
ตติยมฺปาห   ภิกฺขเว  ฌาน  นิสฺสาย  อาสวาน  ขย  วทามิ  จตุตฺถมฺปาห           
ภิกฺขเว   ฌาน  นิสฺสาย  อาสวาน  ขย  วทามิ  อากาสาน ฺจายตนมฺปาห     
ภิกฺขเว  นิสฺสาย  อาสวาน  ขย วทามิ ฯเปฯ เนวส ฺานาส ฺายตนมฺปาห     
ภิกฺขเว นิสฺสาย อาสวาน ขย วทามิ ฯ [๑]     
     ปมมฺปาห  ภิกฺขเว  ฌาน  นิสฺสาย  อาสวาน  ขย วทามีติ อิติ โข             
ปเนต   วุตฺต   กิ ฺเจต   ปฏิจฺจ   วุตฺต  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว     
กาเมหิ  ฯเปฯ  ปมชฺฌาน  อุปสมฺปชชฺ  วิหรติ  โส  ยเทว  ตตฺถ  โหติ    
รูปคต   เวทนาคต   ส ฺาคต   สงฺขารคต   วิ ฺาณคต   เต   ธมฺเม     
อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  โรคโต  คณฺฑโต  สลฺลโต  อฆโต  อาพาธโต  ปรโต    
ปโลกโต   สุ ฺโต   อนตฺตโต   สมนปุสฺสติ   โส  เตหิ  ธมฺเมหิ  จิตฺต    
ปติฏาเปติ  ๒ โส เตหิ ธมฺเมหิ จิตฺต ปติฏาเปตฺวา ๓  อมตาย ธาตุยา             
จิตฺต   อุปสหรติ   เอต   สนฺต   เอต   ปณีต  ยทิท  สพฺพสงฺขารสมโถ          
สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค  ตณฺหกฺขโย  วิราโค  นิโรโธ นิพฺพานนฺติ โส ตตฺถ  ิโต         
อาสวาน  ขย ปาปุณาติ โน เจ อาสวาน ขย ปาปุณาติ เตเนว ธมฺมราเคน     
ตาย    ธมฺมนนฺทิยา   ป ฺจนฺน   โอรมฺภาคิยาน   สโยชนาน   ปริกขฺยา             
โอปปาติโก    โหติ   ตตฺถปรินิพฺพายี   อนาวตฺติธมฺโม   ตสฺมา   โลกา     
เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  อิสฺสาโส  วา  อิสฺสาสนฺเตวาสี  วา  ติณปุริสรูปเก            
วา  มตฺติกาปุ ฺเช  วา  โยคฺค  กริตฺวา  โส  อปเรน  สมเยน ทูเรปาตี    
จ   โหติ   อกขฺณเวธี   จ   มหโต   จ  กายสฺส  ปทาลิตา  เอวเมว     
#๑ ม. ส ฺาเวทยิตนิโรธมฺปาห ภิกฺขเว นิสฺสาย อาสวาน ขย วทามิ ฯ     
#๒ ม. ปฏิวาเปติ ฯ ๓ ม. ปฏิวาเปตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ        
โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  ฯเปฯ  ปมชฺฌาน  อุปสมฺปชฺช             
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วิหรติ    โส   ยเทว   ตตฺถ   โหติ   รูปคต   เวทนาคต   ส ฺาคต     
สงฺขารคต  วิ ฺาณคต  เต  ธมฺเม  อนจฺิจโต  ทุกฺขโต  โรคโต  คณฺฑโต     
สลฺลโต  อฆโต  อาพาธโต  ปรโต  ปโลกโต สุ ฺโต อนตฺตโต สมนุปสฺสติ     
โส   เตหิ   ธมฺเมหิ   จิตฺต   ปติฏาเปติ   โส  เตหิ  ธมฺเมหิ  จิตฺต           
ปติฏาเปตฺวา   อมตาย   ธาตุยา   จิตฺต  อุปสหรติ  เอต  สนฺต  เอต            
ปณีต   ยทิท   สพฺพสงฺขารสมโถ  สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค  ตณฺหกฺขโย  วิราโค          
นิโรโธ   นิพฺพานนฺติ   โส   ตตฺถ    ิโต   อาสวาน   ขย   ปาปุณาติ     
โน  เจ  อาสวาน  ขย  ปาปุณาติ  เตเนว ธมฺมราเคน ตาย ธมฺมนนฺทิยา    
ป ฺจนฺน     โอรมฺภาคิยาน     สโยชนาน     ปรกิฺขยา    โอปปาติโก     
โหติ    ตตฺถปรินิพฺพายี    อนาวตฺติธมฺโม   ตสฺมา   โลกา   ปมมฺปาห    
ภิกฺขเว  ฌาน  นิสฺสาย  อาสวาน  ขย  วทามีติ  อิติ  ยนฺต วุตฺต อิทเมต        
ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ    
     ทุติยมฺปาห   ภิกฺขเว   ฌาน  นิสฺสาย  ฯเปฯ  ตติยมฺปาห  ภิกขฺเว            
ฌาน   นิสฺสาย   ฯเปฯ  จตุตฺถมฺปาห  ภิกฺขเว  ฌาน  นิสฺสาย  อาสวาน             
ขย   วทามีติ   อิติ   โข   ปเนต   วุตฺต  กิ ฺเจต  ปฏิจฺจ  วุตฺต  อิธ        
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   สุขสฺส   จ   ปหานา   ทุกฺขสฺส  จ  ปหานา  ปุพฺเพว    
โสมนสฺสโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถชฺฌาน      
อุปสมฺปชฺช     วิหรติ     โส     ยเทว     ตตฺถ    โหติ    รูปคต     
เวทนาคต   ส ฺาคต   สงฺขารคต   วิ ฺาณคต   เต  ธมฺเม  อนิจฺจโต      
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ทุกฺขโต  โรคโต  คณฺฑโต  สลฺลโต  อฆโต  อาพาธโต  ปรโต  ปโลกโต    
สุ ฺโต   อนตฺตโต   สมนุปสฺสติ  โส  เตหิ  ธมฺเมหิ  จิตฺต  ปติฏาเปติ           
โส   เตหิ   ธมฺเมหิ   จิตฺต   ปติฏาเปตฺวา   อมตาย  ธาตุยา  จิตฺต             
อุปสหรติ  เอต  สนฺต เอต ปณีต ยทิท สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค      
ตณฺหกฺขโย      วิราโค     นิโรโธ     นพฺิพานนฺติ     โส     ตตฺถ     
 ิโต   อาสวาน   ขย   ปาปุณาติ   โน  เจ  อาสวาน  ขย  ปาปุณาติ     
เตเนว    ธมมฺราเคน   ตาย   ธมฺมนนทฺิยา   ป ฺจนฺน   โอรมฺภาคิยาน    
สโยชนาน   ปริกฺขยา  โอปปาติโก  โหติ  ตตฺถปรนิิพฺพายี  อนาวตฺติธมฺโม            
ตสฺมา  โลกา  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  อิสฺสาโส  วา  อิสสฺาสนฺเตวาสี  วา     
ติณปุริสรูปเก  วา  มตฺติกาปุ ฺเช  วา  โยคฺค กริตฺวา โส อปเรน สมเยน    
ทูเรปาตี  จ  โหติ  อกฺขณเวธี  จ  มหโต  จ กายสฺส ปทาลิตา เอวเมว     
โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สุขสฺส  จ  ปหานา  ฯเปฯ  จตุตฺถชฺฌาน  อุปสมฺปชฺช            
วิหรติ    โส    ยเทว    ตตฺถ   โหติ   รูปคต   เวทนาคต   ฯเปฯ     
อนาวตฺติธมฺโม   ตสฺมา   โลกา   จตุตฺถมฺปาห   ภิกขฺเว  ฌาน  นสิฺสาย             
อาสวาน ขย วทามีติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ    
     อากาสาน ฺจายตนมฺปาห   ภิกฺขเว   ฌาน  นิสฺสาย  อาสวาน  ขย    
วทามีติ    อิติ   โข   ปเนต   วุตฺต   กิ ฺเจต   ปฏิจฺจ   วุตฺต   อิธ         
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ  สพฺพโส  รูปส ฺาน  สมติกฺกมา  ปฏิฆส ฺาน  อตฺถงฺคมา          
นานตฺตส ฺาน   อมนสิการา   อนนฺโต   อากาโสติ   อากาสาน ฺจายตน    
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   โส   ยเทว   ตตฺถ   โหติ  เวทนาคต  ส ฺาคต     
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สงฺขารคต  วิ ฺาณคต  เต  ธมฺเม  อนจฺิจโต  ทุกฺขโต  โรคโต  คณฺฑโต     
สลฺลโต   อฆโต   อาพาธโต   ปรโต   ปโลกโต   สุ ฺโต   อนตฺตโต    
สมนุปสฺสติ    โส   เตหิ   ธมฺเมหิ   จิตฺต   ปติฏาเปติ   โส   เตหิ             
ธมฺเมหิ   จิตฺต  ปติฏาเปตฺวา  อมตาย  ธาตุยา  จิตฺต  อุปสหรติ  เอต          
สนฺต    เอต    ปณีต    ยททิ   สพฺพสงฺขารสมโถ   สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค          
ตณฺหกฺขโย   วิราโค   นโิรโธ   นิพฺพานนฺติ  โส  ตตฺถ   ิโต  อาสวาน     
ขย  ปาปุณาติ  โน  เจ  อาสวาน  ขย  ปาปุณาติ  เตเนว  ธมฺมราเคน    
ตาย  ธมฺมนนฺทิยา  ป ฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สโยชนาน ปริกฺขยา โอปปาติโก            
โหติ    ตตฺถปรินิพฺพายี    อนาวตฺติธมฺโม   ตสฺมา   โลกา   เสยฺยถาป    
ภิกฺขเว  อิสฺสาโส  วา อิสสฺาสนฺเตวาสี วา ติณปุริสรูปเก วา มตฺติกาปุ ฺเช          
วา   โยคฺค   กริตฺวา   โส   อปเรน   สมเยน   ทูเรปาตี  จ  โหติ     
อกฺขณเวธี   จ   มหโต  จ  กายสฺส  ปทาลิตา  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว    
ภิกฺขุ    สพฺพโส    รูปส ฺาน    สมติกฺกมา   ปฏิฆส ฺาน   อตฺถงฺคมา            
นานตฺตส ฺาน   อมนสิการา   อนนฺโต   อากาโสติ   อากาสาน ฺจายตน    
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   โส   ยเทว   ตตฺถ   โหติ  เวทนาคต  ส ฺาคต    
ฯเปฯ    อนาวตฺติธมฺโม    ตสฺมา    โลกา    อากาสาน ฺจายตนมฺปาห     
ภิกฺขเว   นิสสฺาย   อาสวาน   ขย  วทามีติ  อิติ  ยนตฺ  วุตฺต  อิทเมต         
ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ    
     วิ ฺาณ ฺจายตนมฺปาห  ภิกฺขเว  นิสฺสาย ฯเปฯ อากิ ฺจ ฺายตนมฺปาห            
ภิกฺขเว    นิสสฺาย    อาสวาน    ขย   วทามีติ   อิติ   โข   ปเนต      



สุตฺต องฺ. (๔):สตฺตก-อฏก-นวกนิปาตา - หนาท่ี 443 

วุตฺต    กิ ฺเจต    ปฏิจฺจ    วุตฺต    อิธ   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   สพฺพโส        
วิ ฺาณ ฺจายตน     สมติกฺกมฺม     นตฺถิ     กิ ฺจีติ    อากิ ฺจ ฺายตน         
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   โส   ยเทว   ตตฺถ   โหติ  เวทนาคต  ส ฺาคต    
สงฺขารคต    วิ ฺาณคต   เต   ธมฺเม   อนิจฺจโต   ทุกฺขโต   โรคโต    
คณฺฑโต    สลฺลโต   อฆโต   อาพาธโต   ปรโต   ปโลกโต   สุ ฺโต    
อนตฺตโต   สมนุปสฺสติ   โส   เตหิ   ธมฺเมหิ   จิตฺต  ปติฏาเปติ  โส             
เตหิ   ธมฺเมหิ  จิตฺต  ปติฏาเปตฺวา  อมตาย  ธาตุยา  จิตฺต  อุปสหรติ          
เอต   สนฺต   เอต   ปณีต  ยทิท  สพฺพสงฺขารสมโถ  สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค         
ตณฺหกฺขโย   วิราโค   นโิรโธ   นิพฺพานนฺติ  โส  ตตฺถ   ิโต  อาสวาน     
ขย  ปาปุณาติ  โน  เจ  อาสวาน  ขย  ปาปุณาติ  เตเนว  ธมฺมราเคน    
ตาย      ธมฺมนนฺทิยา     ป ฺจนฺน     โอรมฺภาคิยาน     ส ฺโชนาน     
ปริกฺขยา   โอปปาติโก   โหติ   ตตฺถปรินิพฺพายี   อนาวตฺติธมฺโม  ตสฺมา             
โลกา   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   อิสฺสาโส   วา   อิสฺสาสนฺเตวาสี   วา     
ติณปุริสรูปเก   วา   มตฺติกาปุ ฺเช   วา  โยคฺค  กริตฺวา  โส  อปเรน    
สมเยน  ทูเรปาตี  จ  โหติ  อกฺขณเวธี  จ  มหโต  จ กายสฺส ปทาลิตา     
เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   สพฺพโส  วิ ฺาณ ฺจายตน  สมติกกฺมฺม             
นตฺถิ    กิ ฺจีติ    อากิ ฺจ ฺายตน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   โส   ยเทว           
ตตฺถ    โหติ    เวทนาคต   ส ฺาคต   สงฺขารคต   วิ ฺาณคต   เต    
ธมฺเม  อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  โรคโต  คณฺฑโต  สลลฺโต  อฆโต  อาพาธโต     
ปรโต    ปโลกโต    สุ ฺโต    อนตฺตโต    สมนุปสสฺติ   โส   เตหิ      
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ธมฺเมหิ   จิตฺต   ปติฏาเปติ  โส  เตหิ  ธมฺเมหิ  จิตฺต  ปติฏาเปตฺวา         
อมตาย    ธาตุยา    จิตฺต    อุปสหรติ   เอต   สนฺต   เอต   ปณีต             
ยทิท    สพฺพสงฺขารสมโถ    สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค    ตณฺหกฺขโย   วิราโค            
นิโรโธ   นิพฺพานนฺติ   โส   ตตฺถ    ิโต   อาสวาน   ขย   ปาปุณาติ     
โน  เจ  อาสวาน  ขย  ปาปุณาติ  เตเนว ธมฺมราเคน ตาย ธมฺมนนฺทิยา    
ป ฺจนฺน     โอรมฺภาคิยาน     สโยชนาน     ปรกิฺขยา    โอปปาติโก     
โหติ  ตตฺถปรินิพฺพายี  อนาวตฺติธมฺโม  ตสฺมา  โลกา อากิ ฺจ ฺายตนมฺปาห           
ภิกฺขเว     นสิฺสาย     อาสวาน     ขย    วทามีติ    อิติ    ยนฺต    
วุตฺต  อิทเมต  ปฏิจฺจ  วุตฺต  อิติ  โข  ภิกขฺเว  ยาวตา  ส ฺาสมาปตฺติ         
ตาวตา     อ ฺาปฏิเวโธ    ยานิ    จ    โข    อิมานิ    ภิกฺขเว     
นิสฺสาย     เทวฺ    อายตนานิ    เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติ    จ    
ส ฺาเวทยิตนิโรโธ     จ     ฌายีเหเต    ภิกฺขเว    ภิกฺขูหิ    ๑    
สมาปตฺติกุสเลหิ    สมาปตฺติวุฏานกุสเลหิ    สมาปชฺชิตฺวา    วุฏหิตฺวา         
สมฺมทกฺขาตพฺพานีติ ๒ วทามีติ ฯ    
     [๒๔๑]   ๓๗  เอก  สมย  อายสฺมา  อานนฺโท  โกสมฺพิย  วิหรติ     
โฆสิตาราเม  ฯ  ตตฺร  โข  อายสฺมา  อานนฺโท ภิกฺขู อามนฺเตสิ อาวุโส    
ภิกฺขเวติ  ฯ  อาวุโสติ  โข  เต ภิกฺขู อายสฺมโต อานนฺทสฺส ปจฺจสฺโสสุ ฯ            
อายสฺมา   อานนฺโท   เอตทโวจ   อจฺฉริย   อาวุโส   อพฺภุต  อาวุโส                
ยาว ฺจิท   เตน   ภควตา   ชานตา  ปสฺสตา  อรหตา  สมฺมาสมฺพุทฺเธน    
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   ๒ ม. สมฺมา อกฺขาตพฺพานีติ ฯ      
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[๑]   โอกาสาธิคโม   อนพุุทฺโธ   สตฺตาน   วิสุทฺธิยา  โสกปริเทวาน    
สมติกฺกมาย  ทุกฺขโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมาย  ายสฺส  อธิคมาย  นิพฺพานสฺส             
สจฺฉิกิริยาย   ตเทว   นาม  จกฺขุ  ภวิสฺสติ  เต  รูปา  ต ฺจายตน  โน    
ปฏิสเวทิสฺสติ   ตเทว   นาม   โสต   ภวิสฺสติ  เต  สทฺทา  ต ฺจายตน    
โน  ปฏิสเวทิสฺสติ  ตเทว  นาม  ฆาน  ภวิสฺสติ  เต  คนฺธา  ต ฺจายตน    
โน  ปฏิสเวทิสฺสติ  สา  จ  นาม  ชิวฺหา  ภวิสฺสติ  เต  รสา ต ฺจายตน    
โน   ปฏิสเวทิสฺสติ   โส   จ   นาม  กาโย  ภวิสฺสติ  เต  โผฏพฺพา    
ต ฺจายตน  โน  ปฏิสเวทิสฺสตีติ  ฯ เอว วุตฺเต อายสฺมา อุทายิ อายสฺมนฺต         
อานนฺท  เอตทโวจ  ส ฺ ี  เมว  น ุ โข  อาวุโส  อานนฺท ตทายตน โน    
ปฏิสเวเทติ   อุทาหุ   อส ฺ ีติ  ฯ  ส ฺ ี  เมว  โข  อาวุโส  ตทายตน    
ปฏิสเวเทติ   โน   อส ฺ ีติ   ฯ   กึส ฺ ี   ปนาวุโส   ตทายตน   โน     
ปฏิสเวเทตีติ ฯ    
     อิธาวุโส   ภิกฺขุ   สพฺพโส   รูปส ฺาน   สมติกฺกมา  ปฏิฆส ฺาน            
อตฺถงฺคมา     นานตฺตส ฺาน     อมนสิการา    อนนฺโต    อากาโสติ    
อากาสาน ฺจายตน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  เอวส ฺ ีป  โข  อาวุโส ตทายตน             
โน  ปฏิสเวเทติ  ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกฺขุ  สพฺพโส  อากาสาน ฺจายตน    
สมติกฺกมฺม     อนนฺต     วิ ฺาณนฺติ     วิ ฺาณ ฺจายตน    อุปสมฺปชฺช          
วิหรติ    เอวส ฺ ีป    โข    อาวุโส   ตทายตน   โน   ปฏิสเวเทติ     
ปุน    จปร   อาวุโส   ภิกขฺุ   สพฺพโส   วิ ฺาณ ฺจายตน   สมติกฺกมฺม            
นตฺถิ    กิ ฺจีติ    อากิ ฺจ ฺายตน    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ   เอวส ฺ ีป       
#๑ ม. สมฺพาเธ ฯ     
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โข อาวุโส ตทายตน โน ปฏิสเวเทติ ฯ     
     เอกมิทาห  อาวุโส  สมย  สาเกเต  วิหรามิ  อ ฺชนวเน มิคทาเย    
อถโข    อาวุโส   ชฏิลภาคิกา   ๑   ภิกขฺุนี   เยนาห   เตนุปสงฺกมิ     
อุปสงฺกมิตฺวา  ม  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ  เอกมนฺต   ิตา  โข            
อาวุโส  ชฏิลภาคิกา  ๑  ภิกฺขุนี  ม  เอตทโวจ  ยาย  ภนฺเต  อานนฺท     
สมาธิ  น จาภินโต น จาปนโต น สสงฺขารนิคฺคยฺหวาริตวโต ๒ วิมุตฺตตฺตา     
 ิโต    ิตตฺตา   สนฺตุสิโต   สนฺตุสิตตฺตา   โน   ปรติสฺสติ  อย  ภนฺเต           
อานนฺท  สมาธิ  กึผโล  วุตฺโต  ภควตาติ  เอว  วุตฺเต ตาห ๓  อาวุโส     
ชฏลิภาคิก   ภิกฺขุนึ   เอตทโวจ   ยาย  ภคินิ  สมาธิ  น  จาภินโต  น             
จาปนโต   น   สสงฺขารนิคฺคยฺหวาริตวโต   วิมุตฺตตฺตา    ิโต    ิตตฺตา    
สนฺตุสิโต   สนฺตุสิตตฺตา  โน  ปริตสฺสติ  อย  ภคินิ  สมาธิ  อ ฺโ  ผโล           
วุตฺโต    ภควตาติ    เอวส ฺ ีป    โข    อาวุโส    ตทายตน   โน     
ปฏิสเวเทตีติ ฯ    
     [๒๔๒]  ๓๘  อถโข  เทฺว  โลกายติกา  พฺราหฺมณา  เยน  ภควา    
เตนุปสงฺกมึสุ    อุปสงฺกมิตฺวา   ภควตา   สทฺธึ   สมฺโมทึสุ   สมฺโมทนีย          
กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทึสุ   เอกมนฺต  นิสินนฺา         
โข    เต   พฺราหฺมณา   ภควนฺต   เอตทโวจุ   ปรูโณ   โภ   โคตม    
กสฺสโป     สพฺพ ฺ ู    สพฺพทสฺสาวี    อปริเสสาณทสฺสน    ปฏิชานาติ    
จรโต  จ  เม  ติฏโต  จ  เม  ๔  สุตฺตสฺส จ ชาครสสฺ จ สตต สมิต     
#๑ สี. ย.ุ ชฏลิภาคิยา ฯ อ. ชฏิลคาหิยา ฯ ม. ชฏิลวาสิกา ฯ    
#๒ ม. สสงฺขารนิคฺคยฺหวาริตคโต ฯ ๓ ม. โสห ฯ ๔ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ     
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าณทสฺสน     ปจฺจุปฏ ิตนฺติ     โส     เอวมาห    อห    อนนฺเตน    
าเณน   อนนฺต   โลก   ชาน   ปสฺส  วิหรามีติ  อยมฺป  หิ  ๑  โภ    
โคตม   นิคณฺโ   นาฏปุตฺโต   สพฺพ ฺ ู  สพฺพทสฺสาวี  อปริเสสาณทสฺสน             
ปฏิชานาติ   จรโต   จ   เม   ติฏโต   จ   เม   ๒  สุตฺตสฺส  จ     
ชาครสฺส   จ   สตต   สมิต   าณทสฺสน  ปจฺจุปฏ ิตนฺติ  โส  เอวมาห    
อห   อนนฺเตน   าเณน   อนนฺต  โลก  ชาน  ปสฺส  วิหรามีติ  อิเมส             
โภ   โคตม   อุภินฺน   าณวาทาน   อุภินฺน  อ ฺม ฺ  วิปจฺจนีกวาทาน          
โก สจฺจ [๓] โก มุสาติ ฯ        
     อล   พฺราหฺมณา   ติฏเตต   อิเมส  อุภินฺน  าณวาทาน  อุภินฺน         
อ ฺม ฺ   วิปจฺจนีกวาทาน   โก   สจฺจ  [๓]  โก  มุสา  ธมฺม  โว    
พฺราหฺมณา  เทสิสฺสามิ  ต  สุณาถ  สาธกุ  มนส ิ กโรถ  ภาสิสฺสามีติ  ฯ            
เอว  โภติ  โข  เต  พฺราหฺมณา  ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ     
เสยฺยถาป  พฺราหฺมณา  จตฺตาโร  ปุริสา  จตุทฺทิสา  ิตา ปุริสคติยา ๔ จ            
ชเวน  สมนนฺาคตา  ปรเมน  จ  ปทวีติหาเรน  [๕]  เอวรูเปน ชเวน    
สมนฺนาคตา  อสฺสุ  เสยฺยถาป  นาม ทฬฺหธมฺโม ธนุคฺคโห สิกฺขิโต กตหตฺโถ             
กตูปาสโน  ลหุเกน  อสเนน  อปฺปกสเิรน ติริย ตาลจฺฉาตึ ๖ อติปาเตยฺย     
เอวรูเปน  จ  ปทวีติหาเรน  เสยฺยถาป  นาม  ปุรตฺถมิา สมุทฺทา ปจฺฉิโม    
สมุทฺโท   อถ   ปุรตฺถิมาย   ทิสาย    ิโต  ปุรโิส  เอว  วเทยฺย  อห    
คมเนน  โลกสฺส  อนฺต  ปาปุณิสฺสามีติ  โส  อ ฺเตฺรว  อสิตขายิตสายิตา             
อ ฺตฺร     อุจฺจารปสฺสาวกมฺมา     อ ฺตฺร     นิททฺากิลมถปฏวิิโนทนา             
#๑ ม. หิสทโฺท นตฺถิ ฯ  ๒ ม. เมสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๓ ม. อาห ฯ    
#๔ ม. ปรเมน ชเวน ฯ  ๕ ม. เต ฯ   ๖ ม. ตาลจฺฉาย ฯ          
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วสฺสสตายุโก      วสฺสสตชีวี      วสฺสสต     คนฺตฺวา     อปฺปตฺวาว     
โลกสฺส   อนฺตมนฺตรา   กาล   กเรยฺย   อถ  ปจฺฉิมาย  ทิสาย  ฯเปฯ    
อถ   ทกฺขิณาย   ทิสาย    ิโต   ปุริโส   เอว  วเทยฺย  อห  คมเนน     
โลกสฺส    อนฺต    ปาปุณิสฺสามีติ   โส   อ ฺเตฺรว   อสิตขายิตสายิตา             
อ ฺตฺร  อุจฺจารปสฺสาวกมฺมา  อ ฺตฺร นิทฺทากิลมถปฏิวิโนทนา วสฺสสตายุโก           
วสฺสสตชีวี    วสฺสสต    คนฺตฺวา    อปปฺตฺวาว   โลกสฺส   อนฺตมนฺตรา    
กาล  กเรยฺย  ต  กิสฺสเหตุ  นาห  พฺราหฺมณา  เอวรูปาย  สนฺธาวนิกาย    
โลกสฺส   อนฺต  าเตยฺย  ทิฏเยฺย  ๑  ปตฺเตยฺยนฺติ  วทามิ  น  จาห           
พฺราหฺมณา อปฺปตฺวาว โลกสฺส อนฺต ทกฺุขสฺส อนฺตกิริย วทามิ ฯ     
     ป ฺจิเม  พฺราหฺมณา  กามคุณา  อริยสฺส  วินเย  โลโกติ  วุจฺจติ ฯ    
กตเม   ป ฺจ   จกฺขุวิ ฺเยฺยา   รูปา  อิฏา  กนฺตา  มนาปา  ปยรูปา    
กามูปส ฺหิตา   รชนิยา   โสตวิ ฺเยฺยา   สทฺทา  ฯเปฯ  ฆานวิ ฺเยฺยา     
คนฺธา    ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา   รสา   กายวิ ฺเยฺยา   โผฏพฺพา   อิฏา             
กนฺตา  มนาปา  ปยรูปา  กามูปส ฺหิตา  รชนิยา  ฯ  อิเม โข พฺราหฺมณา    
ป ฺจ กามคุณา อริยสฺส วินเย โลโกติ วุจฺจติ ฯ    
     อิธ   พฺราหฺมณา   ภิกฺขุ   วิวิจฺเจว   กาเมหิ   วิวิจฺจ  อกุสเลหิ           
ธมฺเมหิ   สวิตกฺก   สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข   ปมชฺฌาน  อุปสมฺปชฺช        
วิหรติ   อย   วุจฺจติ   พฺราหฺมณา   ภิกฺขุ  โลกสฺส  อนฺตมคมา  โลกสฺส            
อนฺเต    วิหรติ    ตม ฺเ    เอวมาหสุ    อยมฺป    โลกปริยาปนฺโน    
อยมฺป   อนิสสฺโฏ  โลกมฺหาติ  อหมฺป  หิ  ๒  พฺราหฺมณา  เอว  วทามิ             
#๑ ม. ทฏเยฺย ฯ   ๒ ส.ี ม. ย.ุ หิสทฺโท นตฺถิ ฯ          
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อยมฺป โลกปริยาปนฺโน อยมฺป อนิสฺสโฏ โลกมฺหาติ ฯ         
     ปุน   จปร   พฺราหฺมณา   ภิกฺขุ   วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา  ฯเปฯ    
ทุติยชฺฌาน   ตติยชฺฌาน   จตุตฺถชฺฌาน   อุปสมฺปชชฺ   วิหรติ  อย  วุจฺจติ      
พฺราหฺมณา   ภิกฺขุ  โลกสฺส  อนฺตมคมา  โลกสฺส  อนฺเต  วิหรติ  ตม ฺเ    
เอวมาหสุ    อยมฺป   โลกปริยาปนฺโน   อยมฺป   อนิสฺสโฏ   โลกมฺหาติ    
อหมฺป  หิ  ๑  พฺราหฺมณา  เอว  วทามิ  อยมฺป  โลกปริยาปนฺโน อยมฺป             
อนิสฺสโฏ โลกมฺหาติ ฯ             
     ปุน   จปร   พฺราหฺมณา   ภิกฺขุ   สพฺพโส  รูปส ฺาน  สมติกฺกมา             
ปฏิฆส ฺาน     อตฺถงฺคมา    นานตฺตส ฺาน    อมนสิการา    อนนฺโต    
อากาโสติ  อากาสาน ฺจายตน  อุปสมปฺชฺช  วิหรติ  อย  วุจฺจติ พฺราหฺมณา            
ภิกฺขุ    โลกสฺส    อนฺตมคมา    โลกสสฺ    อนฺเต   วิหรติ   ตม ฺเ    
เอวมาหสุ    อยมฺป   โลกปริยาปนฺโน   อยมฺป   อนิสฺสโฏ   โลกมฺหาติ    
อหมฺป   ห ิ  ๑   พฺราหฺมณา   เอว   วทามิ  อยมฺป  โลกปริยาปนฺโน     
อยมฺป อนิสฺสโฏ โลกมฺหาติ ฯ      
     ปุน    จปร    พฺราหฺมณา   ภิกฺขุ   สพฺพโส   อากาสาน ฺจายตน    
สมติกฺกมฺม     อนนฺต     วิ ฺาณนฺติ     วิ ฺาณ ฺจายตน    อุปสมฺปชฺช          
วิหรติ   ฯเปฯ   สพฺพโส   วิ ฺาณ ฺจายตน   สมติกฺกมฺม   นตฺถ ิ กิ ฺจีติ          
อากิ ฺจ ฺายตน     อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    สพฺพโส    อากิ ฺจ ฺายตน            
สมติกฺกมฺม   เนวส ฺานาส ฺายตน   อุปสมฺปชชฺ   วิหรติ   อย   วุจฺจติ           
#๑ ม. ส.ี ย.ุ หิสทฺโท นตฺถิ ฯ     
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พฺราหฺมณา    ภิกฺขุ    โลกสฺส   อนฺตมคมา   โลกสฺส   อนฺเต   วิหรติ     
ตม ฺเ    เอวมาหสุ    อยมฺป    โลกปริยาปนฺโน   อยมฺป   อนิสสฺโฏ     
โลกมฺหาติ  อหมฺป  หิ  พฺราหฺมณา  เอว  วทามิ  อยมฺป  โลกปรยิาปนฺโน             
อยมฺป อนิสฺสโฏ โลกมฺหาติ ฯ      
     ปุน   จปร   พฺราหฺมณา   ภิกฺขุ   สพฺพโส  เนวส ฺานาส ฺายตน     
สมติกฺกมฺม    ส ฺาเวทยิตนิโรธ    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    ป ฺายปสฺส            
ทิสฺวา   อาสวา   ปริกฺขีณา   โหนฺติ   อย   วุจฺจติ   พฺราหฺมณา  ภิกฺขุ          
โลกสฺส    อนฺตมคมา    โลกสฺส    อนฺเต    วิหรติ   ติณฺโณ   โลเก    
วิสตฺติกนฺติ ฯ     
     [๒๔๓]   ๓๙   ภูตปุพฺพ   ภิกฺขเว  เทวาสุรสงฺคาโม  สมุปพฺยโูฬฺห    
อโหสิ  ตสฺมึ  โข  ปน  ภิกขฺเว  สงฺคาเม  อสุรา  ชินสึุ  เทวา  [๑]    
ปราชิยึสุ  ๒  ปราชิตา  จ  ภิกฺขเว เทวา อปสฺสึเสฺวว อุตฺตราภิมุขา ๓              
อภิภยึสุ   ๔  อสุรา  อถโข  ภิกฺขเว  เทวาน  เอตทโหสิ  อภิภยนฺเตว    
โข อสุรา ยนนฺูน มย ทุติยมฺป อสุเรหิ สงฺคาเมยฺยามาติ ฯ    
     ทุติยมฺป   โข  ภิกฺขเว  เทวา  อสุเรหิ  สงฺคาเมสุ  ทุติยมฺป  โข            
ภิกฺขเว  อสุรา  ๕  ชินึสุ  เทวา  ปราชิยสึุ  ปราชิตา จ ภิกฺขเว เทวา    
อปสฺสึเสฺวว   อุตฺตราภิมุขา   อภิภยึสุ   อสุรา  อถโข  ภิกฺขเว  เทวาน            
เอตทโหสิ   อภิภยนฺเตว   โข   อสุรา   ยนฺนูน  มย  ตติยมฺป  อสุเรหิ    
สงฺคาเมยฺยามาติ ฯ    
     ตติยมฺป   โข   ภิกฺขเว   เทวา   อสุเรหิ   สงฺคาเมสุ  ตติยมฺป    
#๑ ยุ. ภีตา ฯ  ๒ ม. ปราชยึสฺ ฯ เอวมุปริป ฯ   ๓ ม. อปยึสุเยว อุตฺตเรนาภิมุขา ฯ   
#เอวมุปริป ฯ  ๔ ม. อภิยสึุ ฯ เอวมุปรปิ ฯ  ๕ ม. อสุราว ฯ เอวมุปริป ฯ            
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โข   ภิกฺขเว   อสุรา   ชินสึุ  เทวา  ปราชิยึสุ  ปราชติา  จ  ภิกฺขเว    
เทวา   ภีตา   เทวปุเรเยว   ปวิสึสุ   เทวปุรคตาน ฺจ   ปน  ภิกฺขเว     
เทวาน   เอตทโหสิ   ภีรุตฺตาณคเตน  โข  ทานิ  มย  เอตรหิ  อตฺตนา     
วิหราม    อกรณียา    อสุเรหีติ    อสุรานมฺป    ภิกฺขเว   เอตทโหสิ     
ภีรุตฺตาณคเตน   โข  ทานิ  เทวา  เอตรหิ  อตฺตนา  วิหรนฺติ  อกรณียา    
อเมฺหหีติ ฯ    
     ภูตปุพฺพ   ภิกฺขเว   เทวาสุรสงฺคาโม   สมุปพฺยูโฬหฺ  อโหส ิ ตสฺมึ           
โข  จ  ภิกฺขเว  สงฺคาเม  เทวา  ชินึสุ  อสุรา  ปราชยิึสุ  ปราชิตา จ     
ภิกฺขเว  อสุรา  อปสฺสึเสฺวว  ทกฺขิเณน  ๑  มุขา  อภิภยึสุ เทวา อถโข    
ภิกฺขเว   อสุราน   เอตทโหสิ   อภิภยนฺเตว   โข  เทวา  ยนฺนูน  มย    
ทุติยมฺป เทเวหิ สงฺคาเมยฺยามาติ ฯ     
     ทุติยมฺป   โข  ภิกฺขเว  อสุรา  เทเวหิ  สงฺคาเมสุ  ทุติยมฺป  โข            
ภิกฺขเว   เทวา  ชินึส ุ อสรุา  ปราชิยึส ุ ปราชิตา  จ  ภิกฺขเว  อสุรา             
อปสฺสึเสฺวว  ทกฺขิเณน  ๑  มุขา  อภิภยึสุ  เทวา อถโข ภิกฺขเว อสุราน             
เอตทโหสิ   อภิภยนฺเตว   โข   เทวา   ยนฺนูน  มย  ตติยมฺป  เทเวหิ    
สงฺคาเมยฺยามาติ ฯ    
     ตติยมฺป   โข  ภิกฺขเว  อสุรา  เทเวหิ  สงฺคาเมสุ  ตติยมฺป  โข    
ภิกฺขเว   เทวา  ชินึส ุ อสรุา  ปราชิยึส ุ ปราชิตา  จ  ภิกฺขเว  อสุรา             
ภีตา  อสุรปุเรเยว  ๒  ปวิสึสุ  อสุรปุรคตาน ฺจ  ปน  ภิกฺขเว  อสุราน             
เอตทโหสิ   ภีรุตฺตาณคเตน   โข  ทานิ  มย  เอตรหิ  อตฺตนา  วิหราม     
#๑ ม. ทกฺขิเณนาภิมุขา ฯ  ๒ ม. อสุรปุร-เยว ฯ              
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อกรณียา   เทเวหีติ   เทวานมฺป   ภิกฺขเว   เอตทโหสิ  ภีรุตฺตาณคเตน     
โข ทานิ อสุรา เอตรหิ อตฺตนา วิหรนฺติ อกรณียา อเมฺหหีติ ฯ     
     เอวเมว   โข   ภิกฺขเว  ยสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ     
วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก  สวิจาร  วิเวกช  ปติสุข  ปมชฺฌาน      
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ตสฺมึ   ภิกฺขเว   สมเย   ภิกฺขุสฺส   เอว   โหติ           
ภีรุตฺตาณคเตน   โข   ทานาห   เอตรหิ   อตฺตนา   วิหรามิ  อกรณีโย     
มารสฺสาติ   มารสฺสาป   ภิกฺขเว  ปาปมโต  เอว  โหติ  ภีรุตฺตาณคเตน    
โข   ทานิ   ภิกฺขุ   เอตรหิ  อตฺตนา  วิหรติ  อกรณีโย  มยฺหนฺติ  ยสฺมึ            
ภิกฺขเว   สมเย   ภิกฺขุ   วิตกฺกวิจาราน   วูปสมา   ฯเปฯ  ทุติยชฌฺาน            
ตติยชฺฌาน   จตุตฺถชฺฌาน   อุปสมฺปชชฺ   วิหรติ   ตสฺมึ   ภิกฺขเว  สมเย          
ภิกฺขุสฺส   เอว   โหติ   ภีรตฺุตาณคเตน  โข  ทานาห  เอตรหิ  อตฺตนา    
วิหรามิ   อกรณีโย   มารสฺสาติ   มารสฺสาป   ภิกฺขเว  ปาปมโต  เอว     
โหติ   ภีรุตฺตาณคเตน   โข   ทานิ   ภิกขฺุ   เอตรหิ   อตฺตนา  วิหรติ    
อกรณีโย   มยฺหนฺติ   ยสฺม ึ  ภิกฺขเว  สมเย  ภิกฺขุ  สพฺพโส  รูปส ฺาน           
สมติกฺกมา    ปฏิฆส ฺาน    อตฺถงฺคมา    นานตฺตส ฺาน   อมนสิการา     
อนนฺโต     อากาโสติ     อากาสาน ฺจายตน     อุปสมฺปชฺช    วิหรติ     
อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อนฺตมกาสิ  มาร อปท พนฺธิตฺวา ๑ มารจกฺขุ        
อทสฺสน   คโต  ปาปมโต  [๒]  ยสฺม ึ ภิกฺขเว  สมเย  ภิกฺขุ  สพฺพโส     
อากาสาน ฺจายตน    สมติกฺกมฺม   อนนฺต   วิ ฺาณนฺติ   วิ ฺาณ ฺจายตน           
อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    ฯเปฯ   สพฺพโส   วิ ฺาณ ฺจายตน   สมติกฺกมฺม             
#๑ ม. วธิตฺวา ฯ   ๒ ม. ติณฺโณ โลเก วิสตฺติกนฺติ ฯ         
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นตฺถิ   กิ ฺจีติ   อากิ ฺจ ฺายตน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯเปฯ  สพฺพโส          
อากิ ฺจ ฺายตน     สมติกฺกมฺม     เนวส ฺานาส ฺายตน    อุปสมฺปชฺช             
วิหรติ  ฯเปฯ สพฺพโส เนวส ฺานาส ฺายตน สมติกฺกมฺม ส ฺาเวทยิตนิโรธ             
อุปสมฺปชฺช     วิหรติ    ป ฺายปสฺส    ทิสฺวา    อาสวา    ปริกฺขีณา    
โหนฺติ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อนตฺมกาสิ  มาร  อปท พนฺธิตฺวา ๑        
มารจกฺขุ อทสฺสน คโต ปาปมโต ติณฺโณ โลเก วิสตฺติกนฺติ ฯ    
     [๒๔๔]  ๔๐  ยสฺมึ ภิกฺขเว สมเย อาร ฺกสฺส นาคสฺส โคจรปสุตสฺส     
หตฺถีป    หตฺถินิโยป    หตฺถิกฬภาป    หตฺถิจฺฉาปาป    ปุรโต   ปุรโต          
คนฺตฺวา   ติณคฺคานิ  ฉินฺทนฺติ  เตน  ภิกขฺเว  อาร ฺโก  นาโค  อฏฏิยติ           
หรายติ  ชิคุจฺฉติ  ยสฺมึ  ภิกฺขเว  สมเย อาร ฺกสฺส นาคสฺส โคจรปสุตสฺส            
หตฺถีป     หตฺถินิโยป     หตฺถิกฬภาป    หตฺถิจฺฉาปาป    โอภคฺโคภคฺค         
สาขาภงฺค  ขาทนฺติ  เตน  ภิกฺขเว  อาร ฺโก  นาโค  อฏฏยิติ  หรายติ     
ชิคุจฺฉติ    ยสฺมึ    ภิกฺขเว   สมเย   อาร ฺกสฺส   นาคสฺส   โอคาห    
โอติณฺณสฺส    หตฺถีป   หตฺถินิโยป   หตฺถิกฬภาป   หตฺถิจฺฉาปาป   ปุรโต        
ปุรโต  คนฺตฺวา  โสณฺฑาย  อุทก  อาโลเฬนฺติ  เตน  ภิกฺขเว  อาร ฺโก     
นาโค   อฏฏยิติ   หรายติ  ชิคุจฺฉติ  ยสฺมึ  ภิกฺขเว  สมเย  อาร ฺกสฺส            
นาคสฺส    โอคาห   โอติณฺณสฺส   ๒   หตฺถินิโย   กาย   อุปฆสนฺติโย             
คจฺฉนฺติ   เตน   ภิกฺขเว  อาร ฺโก  นาโค  อฏฏิยติ  หรายติ  ชิคุจฺฉติ            
ตสฺมึ   ภิกฺขเว   สมเย   อาร ฺกสฺส   นาคสฺส  เอว  โหติ  อห  โข    
เอตรหิ   อากิณฺโณ  วิหรามิ  หตฺถีห ิ หตฺถินีหิ  หตฺถกิฬเภหิ  หตฺถิจฺฉาเปหิ       
#๑ ม. วธิตฺวา ฯ  ๒ ม. โอคาหา อุตฺติณฺณสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ      
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ฉินฺนคฺคานิ     เจว     ติณานิ     ขาทามิ    โอภคฺโคภคฺค ฺจ    เม    
สาขาภงฺค   ขาทิต   อาวิลานิ   จ   ปานียานิ   ปวามิ  โอคาหาป  จ     
อุตฺติณฺณสฺส   หตฺถินโิย   กาย   อุปฆสนฺติโย   คจฺฉนฺติ  ยนฺนูนาห  เอโก       
คณสฺมา   วูปกฏโ  วิหเรยฺยนฺติ  โส  อปเรน  สมเยน  เอโก  คณสฺมา    
วูปกฏโ  วิหรติ  อจฺฉินฺนคฺคานิ  เจว  ติณานิ  ขาทติ  น โอภคฺโคภคฺค ฺจ           
สาขาภงฺค  ขาทติ  ๑  อนาวิลานิ  จ  ปานียานิ  ปวติ  โอคาหาป  ๒    
จสฺส   อุตฺติณฺณสฺส   หตถฺินิโย   กาย   น   อุปฆสนฺติโย  คจฺฉนฺติ  ตสฺมึ       
ภิกฺขเว   สมเย   อาร ฺกสฺส   นาคสฺส  เอว  โหติ  อห  โข  ปุพฺเพ    
อากิณฺโณ    วิหาสึ    หตฺถีหิ    หตฺถินหีิ    หตฺถิกฬเภหิ   หตฺถิจฺฉาเปหิ        
ฉินฺนคฺคานิ  เจว  ติณานิ  ขาทึ  โอภคฺโคภคฺค ฺจ เม สาขาภงฺค ขาทิต ๓             
อาวิลานิ  จ  ปานียานิ  อปาสิ  ๔  โอคาหา จ เม อุตฺติณฺณสฺส หตฺถินิโย             
กาย  อุปฆสนฺติโย  อคมสุ  โสมฺห ิ ๕  เอตรหิ  เอโก คณสฺมา วูปกฏโ             
วิหรามิ    อจฺฉินฺนคฺคานิ    เจว    ติณานิ   ขาทามิ   โอภคฺโคภคฺค ฺจ             
เม  สาขาภงฺค  ขาทิต  ๖  อนาวิลานิ  จ ปานียานิ ปวามิ โอคาหาป จ     
เม   อุตฺติณฺณสฺส   น   หตฺถินิโย   กาย   อุปฆสนฺติโย   คจฺฉนฺตีติ  โส         
โสณฺฑาย    สาขาภงฺค   ภ ฺชิตฺวา   สาขาภงฺเคน   กาย   ปริมชชฺิตฺวา    
อตฺตมโน  กณฺฑฑ  ๗  สหนติ  ฯ  เอวเมว  โข ภิกฺขเว ยสฺมึ สมเย ภิกฺขุ    
อากิณฺโณ   วิหรติ   ภิกฺขูหิ   ภิกฺขุนีหิ   อุปาสเกหิ   อุปาสิกาหิ   ร ฺา       
ราชมหามตฺเตหิ  ติตฺถิเยหิ  ติตฺถิยสาวเกหิ  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขเว ภิกฺขุสฺส        
เอว   โหติ   อห   โข   เอตรหิ  อากิณฺโณ  วิหรามิ  ภิกฺขูหิ  ภิกฺขุนีหิ         
#๑ ม. โอภคฺโคภคฺค ฺจสฺส สาขาภงฺค น ขาทนฺติ ฯ   ๒ ม. ปสทโฺท นตฺถ ิฯ             
#๓ ม. ขาทนฺติ ฯ   ๔ ม. อปายึ ฯ   ๕ ม. โสห ฯ  ๖ ม. น ขาทนฺติ ฯ     
#๗ ม. โสณฺฑ ฯ เอวมุปริป ฯ       
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อุปาสเกหิ  อุปาสิกาหิ  ร ฺา  ราชมหามตฺเตหิ  ติตฺถิเยหิ  ติตฺถยิสาวเกหิ          
ยนฺนูนาห    เอโก    คณสมฺา   วูปกฏโ   วิหเรยฺยนติฺ   โส   วิวิตฺต            
เสนาสน   ภชติ   อร ฺ   รกฺุขมูล   ปพฺพต   กนฺทร   คิริคุห   สสุาน        
วนปตฺถ   อพฺโภกาส   ปลาลปุ ฺช   โส   อร ฺคโต   วา  รกฺุขมูลคโต     
วา  สุ ฺาคารคโต  วา  นิสีทติ  ปลลฺงฺก  อาภุชิตฺวา  อุชุ  กาย ปณิธาย           
ปริมุข   สตึ   อุปฏเปตฺวา   โส  อภิชฌฺ  โลเก  ปหาย  วิคตาภิชฺเฌน             
เจตสา   วิหรติ   อภิชฌฺาย   จิตฺต   ปริโสเธติ  พฺยาปาทปโทส  ปหาย     
อพฺยาปนฺนจิตฺโต   วิหรติ   สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป   พฺยาปาทปโทสา  จิตฺต          
ปริโสเธติ    ถีนมิทฺธ    ปหาย    วิคตถีนมิทฺโธ   วิหรติ   อาโลกส ฺ ี�            
สโต   สมฺปชาโน   ถีนมิทธฺา   จิตฺต  ปริโสเธติ  อุทธฺจฺจกุกฺกุจฺจ  ปหาย         
อนุทฺธโต  วิหรติ  อชฌฺตฺต  วูปสนฺตจิตฺโต  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจา จิตฺต ปริโสเธติ   
วิจิกิจฺฉ     ปหาย     ติณฺณวิจิกิจฺโฉ     วิหรติ    อกถกถี    กุสเลสุ         
ธมฺเมสุ  วิจิกิจฺฉาย  จิตฺต  ปริโสเธติ  โส  อิเม  ป ฺจ  นีวรเณ  ปหาย            
เจตสา   อุปกกฺิเลเส   ป ฺาย  ทุพฺพลีกรเณ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ            
อกุสเลหิ   ธมฺเมหิ   สวิตกฺก   สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข   ปมชฌฺาน         
อุปสมฺปชฺช    วิหรติ   โส   อตฺตมโน   กณฺฑฑ   สหนติ   วิตกฺกวิจาราน            
วูปสมา   ฯเปฯ  ทุติยชฌฺาน  ตติยชฺฌาน  จตุตฺถชฺฌาน  อุปสมปฺชฺช  วิหรติ         
โส    อตฺตมโน    กณฺฑฑ    สหนติ   สพฺพโส   รูปส ฺาน   สมติกฺกมา     
ปฏิฆส ฺาน     อตฺถงฺคมา    นานตฺตส ฺาน    อมนสิการา    อนนฺโต    
อากาโสติ    อากาสาน ฺจายตน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   โส   อตฺตมโน      



สุตฺต องฺ. (๔):สตฺตก-อฏก-นวกนิปาตา - หนาท่ี 456 

กณฺฑฑ    สหนติ    สพฺพโส    อากาสาน ฺจายตน    สมติกฺกมฺม   อนนฺต    
วิ ฺาณนฺติ    วิ ฺาณ ฺจายตน    อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯเปฯ   สพฺพโส            
วิ ฺาณ ฺจายตน   สมติกกฺมฺม   นตฺถิ  กิ ฺจีติ  อากิ ฺจ ฺายตน  อุปสมฺปชชฺ      
วิหรติ   สพฺพโส   อากิ ฺจ ฺายตน   สมติกฺกมฺม   เนวส ฺานาส ฺายตน             
อุปสมฺปชฺช        วิหรติ        สพฺพโส       เนวส ฺานาส ฺายตน     
สมติกฺกมฺม    ส ฺาเวทยิตนิโรธ    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    ป ฺายปสฺส            
ทิสฺวา อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ โส อตฺตมโน กณฺฑฑ สหนตีติ ฯ    
     [๒๔๕]  ๔๑  เอก  สมย  ภควา มลลฺเกสุ วิหรติ อุรุเวลกปฺป นาม    
มลฺลาน  นิคโม  ฯ  อถโข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย     
อุรุเวลกปฺป    ปณฺฑาย    ปาวิสิ    อุรุเวลกปฺเป    ปณฺฑาย   จริตฺวา           
ปจฺฉาภตฺต   ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต   อายสฺมนฺต  อานนฺท  อามนฺเตสิ  อิเธว          
ตาว   ตฺว   อานนฺท   โหหิ   ยาวาห   มหาวน   อชโฺฌคาหามิ  ทิวา     
วิหารายาติ   ฯ   เอว   ภนฺเตติ   โข   อายสฺมา  อานนฺโท  ภควโต     
ปจฺจสฺโสสิ   ฯ   อถโข   ภควา   มหาวน  อชโฺฌคาเหตฺวา  อ ฺตรสฺมึ     
รุกฺขมูเล ทิวาวิหาร นิสีทิ ฯ    
     อถโข   ตปุสฺโส   คหปติ   เยนายสฺมา   อานนฺโท   เตนุปสงฺกมิ    
อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต   อานนฺท   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ          
เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  ตปุสฺโส  คหปติ  อายสฺมนฺต  อานนฺท  เอตทโวจ             
มย  ภนฺเต  อานนฺท  คิหี  กามโภคิโน กามารามา กามรตา กามสมฺมุทิตา     
เตส   โน  ภนฺเต  อมฺหาก  คิหีน  กามโภคีน  กามารามาน  กามรตาน      
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กามสมฺมุทิตาน  ปปาโต  วิย  ขายติ  ยทิท เนกฺขมฺม สุตเมต ภนฺเต อิมสฺมึ         
ธมฺมวินเย  ทหราน  ทหราน  ภิกฺขูน  เนกฺขมฺเม  จิตฺต  ปกฺขนฺทติ  ปสีทติ        
สนฺติฏติ   วิมุจฺจติ   เอต   สนฺตนฺติ   ปสฺสโต   ตยิท   ภนฺเต  อิมสฺมึ       
ธมฺมวินเย  ภิกฺขูน  พหุนา  ชเนน  วิสภาโค  ยทิท  เนกฺขมฺมนฺติ  ฯ อตฺถิ          
โข  เอต  คหปติ  กถาปาภต  ภควนฺต  ทสฺสนาย  อายาม  คหปติ  เยน     
ภควา     เตนปุสงฺกมิสฺสาม     อุปสงฺกมิตฺวา     ภควโต    เอตมตฺถ    
อาโรเจสฺสาม  ยถา  โน  ภควา  พฺยากริสฺสติ  ตถา  กริสฺสามาติ ๑ ฯ    
เอว  ภนฺเตติ  โข  ตปุสฺโส  คหปติ  อายสฺมโต  อานนฺทสฺส ปจฺจสฺโสสิ ฯ    
อถโข   อายสฺมา   อานนฺโท   ตปุสฺเสน  คหปตินา  สทฺธ ึ เยน  ภควา     
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ          
เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต  เอตทโวจ  อย    
ภนฺเต  ตปุสฺโส  คหปติ  เอวมาห  มย  ภนฺเต  อานนฺท  คิหี กามโภคิโน    
กามารามา   กามรตา   กามสมฺมุทิตา   เตส   โน   ภนฺเต   อมฺหาก     
คิหีน  กามโภคีน  กามารามาน  กามรตาน  กามสมฺมุทิตาน  ปปาโต  วิย    
ขายติ    ยทิท    เนกฺขมฺม    สุตเมต    ภนฺเต   อิมสฺมึ   ธมฺมวินเย            
ทหราน   ทหราน  ภิกฺขูน  เนกฺขมฺเม  จิตฺต  ปกฺขนฺทติ  ปสีทติ  สนฺติฏติ      
วิมุจฺจติ    เอต    สนฺตนฺติ    ปสฺสโต    ตยิท    ภนฺเต   ธมฺมวินเย            
ภิกฺขูน พหุนา ชเนน วิสภาโค ยทิท เนกฺขมฺมนฺติ ฯ         
     เอวเมต  อานนฺท  เอวเมต  อานนฺท  มยฺหมฺป โข อานนฺท ปุพฺเพว    
สมฺโพธา    อนภิสมฺพุทฺธสฺส   โพธิสตฺตสฺเสว   สโต   เอตทโหสิ   สาธุ     
#๑ ม. ธาเรสฺสามีติ ฯ              
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เนกฺขมฺม   สาธุ   ปวิเวโกติ   ตสฺส   มยฺห  อานนฺท  เนกฺขมฺเม  จิตฺต           
น   ปกฺขนฺทติ   นปฺปสีทติ   น   สนฺติฏติ   น  วิมจฺุจติ  เอต  สนฺตนฺติ        
ปสฺสโต   ตสฺส   มยฺห   อานนฺท   เอตทโหสิ   โก   นุ   โข   เหตุ    
โก   ปจฺจโย   เยน   เม   เนกฺขมฺเม  จิตฺต  น  ปกฺขนฺทติ  นปฺปสีทติ    
น   สนฺติฏติ   น   วิมุจฺจติ   เอต   สนตฺนฺติ   ปสฺสโต   ตสฺส  มยฺห          
อานนฺท   เอตทโหสิ   กาเมสุ   โข   เม  อาทีนโว  อทิฏโ  โส  จ    
เม   อพหุลีกโต   เนกฺขมฺเม   จ   อานิสโส   อนธิคโต  โส  จ  เม     
อนาเสวิโต   ตสฺมา  เม  เนกฺขมฺเม  จิตฺต  น  ปกฺขนฺทติ  นปฺปสทีติ  น             
สนฺติฏติ   น   วิมุจฺจติ   เอต  สนฺตนฺติ  ปสฺสโต  ตสฺส  มยฺห  อานนฺท         
เอตทโหสิ  สเจ  โข  อห  กาเมสุ  อาทีนว  ทิสฺวา  ต พหุลีกเรยฺย ๑    
เนกฺขมฺเม   อานิสส   อธิคมฺม  ตมาเสเวยฺย  าน  โข  ปเนต  วิชชฺติ            
ย  เม  เนกฺขมฺเม  จิตฺต  ปกฺขนฺเทยฺย  ปสีเทยฺย  สนฺติฏเยฺย วิมุจฺเจยฺย       
เอต   สนฺตนฺติ   ปสฺสโต   โส   โข   อห  อานนฺท  อปเรน  สมเยน     
กาเมสุ   อาทีนว   ทิสฺวา  ต  พหุลมกาสึ  เนกฺขมฺเม  อานิสส  อธคิมฺม           
ตมาเสวึ   ตสฺส   มยฺห   อานนฺท   เนกฺขมฺเม  จิตฺต  ปกฺขนฺทติ  ปสทีติ           
สนฺติฏติ   วิมุจฺจติ   เอต   สนฺตนฺติ   ปสฺสโต  โส  โข  อห  อานนฺท           
วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก  สวิจาร  วิเวกช        
ปติสุข    ปมชฺฌาน    อุปสมฺปชฺช    วิหรามิ   ตสสฺ   มยฺห   อานนฺท           
อิมินา   วิหาเรน   วิหรโต   กามสหคตา  ส ฺามนสิการา  สมุทาจรนฺติ     
สฺวาสฺส   เม   โหติ   อาพาโธ   เสยฺยถาป   อานนฺท   สุขิโน  ทุกฺข     
#๑ ม. พหุล กเรยฺย ฯ เอวมุปริป ฯ      



สุตฺต องฺ. (๔):สตฺตก-อฏก-นวกนิปาตา - หนาท่ี 459 

อุปฺปชฺเชยฺย    ยาวเทว    อาพาธาย    เอวมสฺส   เม   กามสหคตา     
ส ฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ สฺวาสฺส เม โหติ อาพาโธ ฯ       
     ตสฺส    มยฺห   อานนฺท   เอตทโหสิ   ยนฺนูนาห   วิตกฺกวิจาราน    
วูปสมา   ฯเปฯ   ทุติยชฌฺาน   อุปสมฺปชฺช   วิหเรยฺยนฺติ   ตสฺส   มยฺห           
อานนฺท   อวิตกฺเก   จิตฺต   น   ปกฺขนฺทติ  นปฺปสีทติ  น  สนฺติฏติ  น          
วิมุจฺจติ   เอต   สนฺตนฺติ   ปสฺสโต   ตสฺส   มยฺห  อานนฺท  เอตทโหสิ            
โก   น ุ  โข   เหตุ   โก   ปจฺจโย  เยน  เม  อวิตกฺเก  จิตฺต  น    
ปกฺขนฺทติ   นปฺปสีทติ  น  สนฺติฏติ  น  วิมุจฺจติ  เอต  สนฺตนฺติ  ปสฺสโต       
ตสฺส   มยฺห  อานนฺท  เอตทโหสิ  วิตกฺเก  โข  เม  อาทีนโว  อทฏิโ    
โส  จ  เม  อพหุลีกโต  อวิตกฺเก  จ  อานิสโส  อนธิคโต  โส  จ เม     
อนาเสวิโต   ตสฺมา   เม   อวิตกฺเก   จิตฺต   น  ปกฺขนทฺติ  นปฺปสทีติ             
น   สนฺติฏติ   น   วิมุจฺจติ   เอต   สนตฺนฺติ   ปสฺสโต   ตสฺส  มยฺห          
อานนฺท   เอตทโหสิ   สเจ   โข   อห   วิตกฺเก  อาทีนว  ทิสฺวา  ต    
พหุลีกเรยฺย   อวิตกฺเก   อานิสส   อธิคมฺม   ตมาเสเวยฺย   าน  โข            
ปเนต  วิชฺชติ  ย  เม  อวิตกฺเก  จิตฺต ปกฺขนฺเทยฺย ปสีเทยฺย สนฺติฏเยฺย       
วิมุจฺเจยฺย    เอต    สนฺตนฺติ    ปสฺสโต   โส   โข   อห   อานนฺท     
อปเรน   สมเยน   วิตกฺเก   อาทีนว  ทิสวฺา  ต  พหุลมกาสึ  อวิตกฺเก     
อานิสส   อธิคมฺม   ตมาเสวึ   ตสฺส   มยฺห   อานนฺท  อวิตกฺเก  จิตฺต           
ปกฺขนฺทติ   ปสีทติ   สนติฺฏติ   วิมุจฺจติ   เอต   สนฺตนฺติ  ปสฺสโต  โส        
โข  อห  อานนฺท  วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา  ฯเปฯ  ทติุยชฺฌาน อุปสมฺปชฺช             
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วิหรามิ    ตสฺส    มยฺห    อานนฺท    อิมินา    วิหาเรน    วิหรโต    
วิตกฺกสหคตา    ส ฺามนสิการา    สมุทาจรนฺติ   สฺวาสฺส   เม   โหติ    
อาพาโธ   เสยฺยถาป   อานนฺท   สุขิโน   ทุกฺข  อุปปฺชฺเชยฺย  ยาวเทว    
อาพาธาย  เอวเมวสฺส  เม  วิตกฺกสหคตา  ส ฺามนสิการา  สมทุาจรนฺติ    
สฺวาสฺส เม โหติ อาพาโธ ฯ         
     ตสฺส   มยหฺ   อานนฺท  เอตทโหสิ  ยนฺนูนาห  ปติยา  จ  วิราคา     
อุเปกฺขโก  จ  วิหเรยฺย  สโต  จ สมฺปชาโน สุข ฺจ กาเยน ปฏิสเวเทยฺย    
ยนฺต   อริยา   อาจิกฺขนฺติ   อุเปกฺขโก   สติมา  สุขวิหารีติ  ตติยชฌฺาน         
อุปสมฺปชฺช   วิหเรยฺยนฺติ   ตสฺส   มยฺห   อานนฺท   นปิฺปติเก  จิตฺต  น        
ปกฺขนฺทติ   นปฺปสีทติ  น  สนฺติฏติ  น  วิมุจฺจติ  เอต  สนฺตนฺติ  ปสฺสโต       
ตสฺส   มยฺห   อานนฺท   เอตทโหสิ   โก  น ุ โข  เหตุ  โก  ปจฺจโย    
เยน   เม   นปิฺปติเก  จิตฺต  น  ปกฺขนฺทติ  นปฺปสีทติ  น  สนฺติฏติ  น         
วิมุจฺจติ   เอต   สนฺตนฺติ   ปสฺสโต   ตสฺส   มยฺห  อานนฺท  เอตทโหสิ            
ปติยา  โข  เม  อาทีนโว  อทิฏโ  โส  จ  เม  อพหุลีกโต  นิปฺปติเก     
จ   อานิสโส   อนธิคโต   โส   จ   เม   อนาเสวิโต   ตสฺมา  เม     
นิปฺปติเก  จิตฺต  น  ปกฺขนฺทติ  นปฺปสทีติ  น  สนฺติฏติ  น  วิมจฺุจติ เอต    
สนฺตนฺติ    ปสฺสโต   ตสฺส   มยฺห   อานนฺท   เอตทโหสิ   สเจ   โข     
อห  ปติยา  อาทีนว  ทิสฺวา  ต  พหุลีกเรยฺย  นิปฺปติเก  อานิสส อธิคมฺม     
ตมาเสเวยฺย   าน   โข   ปเนต   วิชชฺติ   ย  เม  นิปปฺติเก  จิตฺต           
ปกฺขนฺเทยฺย   ปสีเทยฺย  สนฺติฏเยฺย  วิมุจฺเจยฺย  เอต  สนฺตนฺติ  ปสฺสโต         



สุตฺต องฺ. (๔):สตฺตก-อฏก-นวกนิปาตา - หนาท่ี 461 

โส   โข   อห  อานนฺท  อปเรน  สมเยน  ปติยา  อาทีนว  ทิสฺวา  ต     
พหุลมกาสึ    นิปฺปติเก    อานิสส   อธิคมฺม   ตมาเสวึ   ตสฺส   มยฺห           
อานนฺท   นปิฺปติเก   จิตฺต   ปกฺขนฺทติ  ปสีทติ  สนฺติฏติ  วิมุจฺจติ  เอต    
สนฺตนฺติ   ปสฺสโต   โส  โข  อห  อานนฺท  ปติยา  จ  วิราคา  ฯเปฯ     
ตติยชฺฌาน    อุปสมฺปชฺช    วิหรามิ    ตสฺส   มยฺห   อานนฺท   อิมินา            
วิหาเรน   วิหรโต   ปติสหคตา   ส ฺามนสิการา  สมุทาจรนฺติ  สฺวาสฺส     
เม   โหติ   อาพาโธ   เสยฺยถาป  อานนฺท  สุขิโน  ทกฺุข  อุปฺปชฺเชยฺย             
ยาวเทว   อาพาธาย   เอวเมวสฺส   เม   ปติสหคตา  ส ฺามนสิการา     
สมุทาจรนฺติ สฺวาสฺส เม โหติ อาพาโธ ฯ�     
     ตสฺส   มยหฺ   อานนฺท  เอตทโหสิ  ยนฺนูนาห  สุขสฺส  จ  ปหานา    
ทุกฺขสฺส    จ    ปหานา    ปุพฺเพว   โสมนสฺสโทมนสฺสาน   อตฺถงฺคมา    
อทุกฺขมสุข   อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ   จตุตฺถชฺฌาน   อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺยนฺติ    
ตสฺส   มยฺห   อานนฺท   อทุกฺขมสุเข  จิตฺต  น  ปกฺขนฺทติ  นปฺปสีทติ  น          
สนฺติฏติ   น   วิมุจฺจติ   เอต  สนฺตนฺติ  ปสฺสโต  ตสฺส  มยฺห  อานนฺท         
เอตทโหสิ   โก   น ุ โข  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน  เม  อทุกฺขมสุเข     
จิตฺต   น   ปกฺขนฺทติ   นปฺปสีทติ   น   สนฺติฏติ   น   วิมุจฺจติ  เอต        
สนฺตนฺติ   ปสฺสโต   ตสฺส   มยฺห   อานนฺท   เอตทโหสิ   อุเปกฺขาสุเข    
โข   เม  อาทีนโว  อทฏิโ  โส  จ  เม  อพหุลีกโต  อทุกฺขมสุเข  จ    
อานิสโส  อนธิคโต  โส  จ  เม  อนาเสวิโต  ตสฺมา  เม  อทุกฺขมสุเข    
จิตฺต    น    ปกฺขนฺทติ    นปฺปสีทติ    น    สนฺติฏติ   น   วิมุจฺจติ          
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เอต   สนฺตนฺติ   ปสฺสโต   ตสฺส   มยฺห   อานนฺท   เอตทโหสิ   สเจ    
โข   อห   อุเปกฺขาสุเข  อาทีนว  ทิสฺวา  ต  พหุลีกเรยฺย  อทุกฺขมสุเข          
อานิสส   อธิคมฺม   ตมาเสเวยฺย   าน   โข  ปเนต  วิชฺชติ  ย  เม             
อทุกฺขมสุเข  จิตฺต  ปกฺขนฺเทยฺย  ปสีเทยยฺ  สนฺติฏเยยฺ  วิมุจฺเจยฺย  เอต      
สนฺตนฺติ  ปสฺสโต  โส  โข  อห  อานนฺท  อปเรน  สมเยน อุเปกฺขาสุเข     
อาทีนว    ทสิฺวา    ต   พหุลมกาสึ   อทุกฺขมสุเข   อานิสส   อธิคมฺม           
ตมาเสวึ   ตสฺส   มยฺห   อานนฺท  อทุกฺขมสุเข  จิตฺต  ปกฺขนฺทติ  ปสีทติ          
สนฺติฏติ   วิมุจฺจติ   เอต   สนฺตนฺติ   ปสฺสโต  โส  โข  อห  อานนฺท           
อปเรน   สมเยน   สุขสฺส  จ  ปหานา  ฯเปฯ  จตุตฺถชฌฺาน  อุปสมปฺชฺช     
วิหรติ  ตสฺส  มยฺห  อานนฺท  อิมินา  วิหาเรน  วิหรโต  อุเปกฺขาสหคตา    
ส ฺามนสิการา    สมุทาจรนฺติ    สฺวาสฺส    เม    โหติ    อาพาโธ    
เสยฺยถาป   อานนฺท   สุขิโน   ทุกฺข  อุปปฺชฺเชยฺย  ยาวเทว  อาพาธาย    
เอวเมวสฺส    เม    อุเปกฺขาสหคตา    ส ฺามนสิการา   สมุทาจรนฺติ    
สฺวาสฺส เม โหติ อาพาโธ ฯ         
     ตสฺส   มยหฺ   อานนฺท  เอตทโหสิ  ยนฺนูนาห  สพฺพโส  รูปส ฺาน    
สมติกฺกมา        ปฏิฆส ฺาน        อตฺถงฺคมา       นานตฺตส ฺาน    
อมนสิการา    อนนฺโต    อากาโสติ    อากาสาน ฺจายตน   อุปสมฺปชฺช    
วิหเรยฺยนฺติ   ตสฺส   มยฺห   อานนฺท   อากาสาน ฺจายตเน   จิตฺต   น    
ปกฺขนฺทติ   นปฺปสีทติ  น  สนฺติฏติ  น  วิมุจฺจติ  เอต  สนฺตนฺติ  ปสฺสโต       
ตสฺส   มยฺห   อานนฺท   เอตทโหสิ   โก  น ุ โข  เหตุ  โก  ปจฺจโย     
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เยน   เม   อากาสาน ฺจายตเน   จิตฺต   น   ปกฺขนฺทติ  นปฺปสีทติ  น    
สนฺติฏติ   น   วิมุจฺจติ   เอต  สนฺตนฺติ  ปสฺสโต  ตสฺส  มยฺห  อานนฺท         
เอตทโหสิ  รเูปสุ  โข  เม  อาทีนโว  อทิฏโ  โส  จ  เม อพหุลีกโต     
อากาสาน ฺจายตเน   จ  อานิสโส  อนธิคโต  โส  จ  เม  อนาเสวิโต     
ตสฺมา   เม   อากาสาน ฺจายตเน   จิตฺต   น  ปกฺขนทฺติ  นปฺปสทีติ  น     
สนฺติฏติ   น   วิมุจฺจติ   เอต  สนฺตนฺติ  ปสฺสโต  ตสฺส  มยฺห  อานนฺท         
เอตทโหสิ   สเจ   โข   อห  รูเปสุ  อาทีนว  ทิสฺวา  ต  พหุลกีเรยฺย             
อากาสาน ฺจายตเน    อานิสส    อธิคมฺม   ตมาเสเวยฺย   าน   โข     
ปเนต  วิชฺชติ  ย  เม  อากาสาน ฺจายตเน  จิตฺต  ปกขฺนฺเทยฺย ปสีเทยฺย            
สนฺติฏเยฺย   วิมุจฺเจยฺย   เอต   สนฺตนติฺ   ปสฺสโต   โส   โข   อห            
อานนฺท   อปเรน   สมเยน   รูเปสุ   อาทีนว   ทิสฺวา  ต  พหุลมกาสึ    
อากาสาน ฺจายตเน   อานิสส   อธิคมฺม  ตมาเสวึ  ตสฺส  มยฺห  อานนฺท     
อากาสาน ฺจายตเน   จิตฺต   ปกฺขนฺทติ  ปสีทติ  สนฺติฏติ  วิมุจฺจติ  เอต        
สนฺตนฺติ    ปสฺสโต   โส   โข   อห   อานนฺท   สพฺพโส   รูปส ฺาน    
สมติกฺกมา    ปฏิฆส ฺาน    อตฺถงฺคมา    นานตฺตส ฺาน   อมนสิการา     
อนนฺโต   อากาโสติ   อากาสาน ฺจายตน   อุปสมปฺชฺช   วิหรามิ   ตสฺส    
มยฺห   อานนฺท   อิมินา  วิหาเรน  วิหรโต  รูปสหคตา  ส ฺามนสิการา    
สมุทาจรนฺติ   สฺวาสฺส  เม  โหติ  อาพาโธ  เสยฺยถาป  อานนฺท  สุขิโน     
ทุกฺข   อุปฺปชฺเชยฺย   ยาวเทว  อาพาธาย  เอวเมวสฺส  เม  รูปสหคตา     
ส ฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ สฺวาสฺส เม โหติ อาพาโธ ฯ        
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     ตสฺส     มยฺห    อานนฺท    เอตทโหสิ    ยนฺนูนาห    สพฺพโสh    
อากาสาน ฺจายตน    สมติกฺกมฺม   อนนฺต   วิ ฺาณนฺติ   วิ ฺาณ ฺจายตน           
อุปสมฺปชฺช    วิหเรยฺยนฺติ    ตสฺส   มยหฺ   อานนฺท   วิ ฺาณ ฺจายตเน            
จิตฺต  น  ปกขฺนฺทติ  นปฺปสีทติ  น  สนติฺฏติ  น  วิมุจฺจติ  เอต  สนฺตนฺติ     
ปสฺสโต   ตสฺส   มยฺห   อานนฺท   เอตทโหสิ  โก  นุ  โข  เหตุ  โก    
ปจฺจโย   เยน   เม   วิ ฺาณ ฺจายตเน  จิตฺต  น  ปกขฺนฺทติ  นปฺปสีทติ             
น   สนฺติฏติ   น   วิมุจฺจติ   เอต   สนตฺนฺติ   ปสฺสโต   ตสฺส  มยฺห          
อานนฺท   เอตทโหสิ   อากาสาน ฺจายตเน  โข  เม  อาทีนโว  อทิฏโ    
โส   จ   เม   อพหุลีกโต   วิ ฺาณ ฺจายตเน  จ  อานิสโส  อนธิคโต    
โส   จ   เม   อนาเสวิโต   ตสฺมา  เม  วิ ฺาณ ฺจายตเน  จิตฺต  น    
ปกฺขนฺทติ   นปฺปสีทติ  น  สนฺติฏติ  น  วิมุจฺจติ  เอต  สนฺตนฺติ  ปสฺสโต       
ตสฺส   มยฺห   อานนฺท  เอตทโหสิ  สเจ  โข  อห  อากาสาน ฺจายตเน     
อาทีนว   ทิสวฺา   ต   พหุลกีเรยฺย  วิ ฺาณ ฺจายตเน  อานิสส  อธิคมฺม         
ตมาเสเวยฺย   าน   โข   ปเนต   วิชชฺติ  ย  เม  วิ ฺาณ ฺจายตเน     
จิตฺต   ปกฺขนฺเทยฺย   ปสีเทยฺย   สนฺติฏเยฺย  วิมุจฺเจยฺย  เอต  สนฺตนฺติ      
ปสฺสโต   โส  โข  อห  อานนฺท  อปเรน  สมเยน  อากาสาน ฺจายตเน    
อาทีนว   ทิสวฺา   ต   พหุลมกาสึ   วิ ฺาณ ฺจายตเน  อานิสส  อธิคมฺม           
ตมาเสวึ   ตสฺส   มยฺห   อานนฺท   วิ ฺาณ ฺจายตเน   จิตฺต  ปกฺขนฺทติ            
ปสีทติ   สนติฺฏติ   วิมุจฺจติ   เอต   สนฺตนฺติ   ปสสฺโต  โส  โข  อห          
อานนฺท   สพฺพโส   อากาสาน ฺจายตน   สมติกฺกมฺม   อนนฺต  วิ ฺาณนฺติ              
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วิ ฺาณ ฺจายตน     อุปสมฺปชฺช    วิหรามิ    ตสฺส    มยฺห    อานนฺท             
อิมินา   วิหาเรน   วิหรโต   อากาสาน ฺจายตนสหคตา  ส ฺามนสิการา     
สมุทาจรนฺติ   สวาสฺส  เม  โหติ  อาพาโธ  เสยฺยถาป  อานนฺท  สุขิโน    
ทุกฺข     อุปฺปชฺเชยฺย    ยาวเทว    อาพาธาย    เอวเมวสฺส    เม    
อากาสาน ฺจายตนสหคตา  ส ฺามนสิการา  สมทุาจรนฺติ  สฺวาสฺส เม โหติ     
อาพาโธ ฯ     
     ตสฺส  มยหฺ  อานนฺท  เอตทโหสิ  ยนฺนูนาห สพฺพโส วิ ฺาณ ฺจายตน             
สมติกฺกมฺม      นตฺถิ      กิ ฺจีติ      อากิ ฺจ ฺายตน     อุปสมฺปชฺช          
วิหเรยฺยนฺติ    ตสฺส    มยฺห   อานนฺท   อากิ ฺจ ฺายตเน   จิตฺต   น            
ปกฺขนฺทติ   นปฺปสีทติ  น  สนฺติฏติ  น  วิมุจฺจติ  เอต  สนฺตนฺติ  ปสฺสโต       
ตสฺส   มยฺห   อานนฺท   เอตทโหสิ   โก  น ุ โข  เหตุ  โก  ปจฺจโย    
เยน  เม  อากิ ฺจ ฺายตเน  จิตฺต  น  ปกฺขนฺทติ  นปฺปสีทติ  น สนฺติฏติ          
น   วิมุจฺจติ   เอต  สนฺตนฺติ  ปสฺสโต  ตสฺส  มยฺห  อานนฺท  เอตทโหสิ            
วิ ฺาณ ฺจายตเน  โข  เม  อาทีนโว  อทิฏโ  โส  จ  เม  อพหุลีกโต    
อากิ ฺจ ฺายตเน   จ   อานิสโส   อนธิคโต  โส  จ  เม  อนาเสวิโต     
ตสฺมา   เม   อาจิ ฺจ ฺายตเน   จิตฺต   น   ปกฺขนฺทติ   นปฺปสีทติ  น             
สนฺติฏติ   น   วิมุจฺจติ   เอต  สนฺตนฺติ  ปสฺสโต  ตสฺส  มยฺห  อานนฺท         
เอตทโหสิ  สเจ  โข  อห วิ ฺาณ ฺจายตเน อาทีนว ทิสฺวา ต พหุลีกเรยฺย            
อากิ ฺจ ฺายตเน      อานิสส     อธิคมฺม     ตมาเสเวยฺย     าน      
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โข   ปเนต   วิชฺชติ   ย   เม   อากิ ฺจ ฺายตเน  จิตฺต  ปกฺขนฺเทยฺย            
ปสีเทยฺย   สนฺติฏเยฺย   วิมุจฺเจยฺย   เอต  สนฺตนฺติ  ปสฺสโต  โส  โข           
อห   อานนฺท   อปเรน  สมเยน  วิ ฺาณ ฺจายตเน  อาทีนว  ทิสฺวา  ต    
พหุลมกาสึ    อากิ ฺจ ฺายตเน    อานิสส   อธิคมฺม   ตมาเสวึ   ตสฺส    
มยฺห   อานนฺท   อากิ ฺจ ฺายตเน   จิตฺต   ปกฺขนฺทติ  ปสีทติ  สนฺติฏติ        
วิมุจฺจติ   เอต   สนฺตนฺติ   ปสฺสโต   โส   โข  อห  อานนฺท  สพฺพโส    
วิ ฺาณ ฺจายตน     สมติกฺกมฺม     นตฺถิ     กิ ฺจีติ    อากิ ฺจ ฺายตน         
อุปสมฺปชฺช   วิหรามิ   ตสฺส   มยฺห  อานนฺท  อิมินา  วิหาเรน  วิหรโต             
วิ ฺาณ ฺจายตนสหคตา    ส ฺามนสิการา   สมทุาจรนฺติ   สวฺาสฺส   เม    
โหติ    อาพาโธ   เสยฺยถาป   อานนฺท   สุขิโน   ทุกขฺ   อุปฺปชฺเชยฺย             
ยาวเทว    อาพาธาย    เอวเมวสฺส    เม    วิ ฺาณ ฺจายตนสหคตา    
ส ฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ สฺวาสฺส เม โหติ อาพาโธ ฯ       
     ตสฺส  มยหฺ  อานนฺท  เอตทโหสิ  ยนฺนูนาห สพฺพโส อากิ ฺจ ฺายตน             
สมติกฺกมฺม    เนวส ฺานาส ฺายตน    อุปสมฺปชชฺ   วิหเรยฺยนติฺ   ตสฺส            
มยฺห   อานนฺท   เนวส ฺานาส ฺายตเน  จิตฺต  น  ปกฺขนฺทติ  นปฺปสีทติ            
น  สนฺติฏติ  น  วิมุจฺจติ  เอต  สนฺตนฺติ  ปสฺสโต  ตสฺส  มยฺห  อานนฺท         
เอตทโหสิ  โก  น ุโข เหตุ โก ปจฺจโย เยน เม เนวส ฺานาส ฺายตเน    
จิตฺต   น   ปกฺขนฺทติ   นปฺปสีทติ   น   สนฺติฏติ   น   วิมุจฺจติ  เอต        
สนฺตนฺติ   ปสฺสโต   ตสฺส   มยฺห  อานนฺท  เอตทโหสิ  อากิ ฺจ ฺายตเน    
โข  เม  อาทีนโว  อทฏิโ โส จ เม อพหุลีกโต เนวส ฺานาส ฺายตเน      
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จ    อานิสโส    อนธิคโต    โส    จ   เม   อนาเสวิโต   ตสฺมา     
เม    เนวส ฺานาส ฺายตเน   จิตฺต   น   ปกฺขนฺทติ   นปฺปสีทติ   น     
สนฺติฏติ   น   วิมุจฺจติ   เอต  สนฺตนฺติ  ปสฺสโต  ตสฺส  มยฺห  อานนฺท         
เอตทโหสิ   สเจ   โข   อห   อากิ ฺจ ฺายตเน   อาทีนว  ทิสฺวา  ต    
พหุลีกเรยฺย   เนวส ฺานาส ฺายตเน   อานิสส   อธิคมฺม  ตมาเสเวยฺย             
าน   โข   ปเนต   วิชชฺติ   ย   เม  เนวส ฺานาส ฺายตเน  จิตฺต     
ปกฺขนฺเทยฺย   ปสีเทยฺย  สนฺติฏเยฺย  วิมุจฺเจยฺย  เอต  สนฺตนฺติ  ปสฺสโต        
โส   โข   อห   อานนฺท  อปเรน  สมเยน  อากิ ฺจ ฺายตเน  อาทีนว     
ทิสฺวา    ต   พหุลมกาสึ   เนวส ฺานาส ฺายตเน   อานิสส   อธิคมฺม    
ตมาเสวึ    ตสฺส    มยฺห    อานนฺท   เนวส ฺานาส ฺายตเน   จิตฺต    
ปกฺขนฺทติ   ปสีทติ   สนติฺฏติ   วิมุจฺจติ   เอต   สนฺตนฺติ  ปสฺสโต  โส        
โข     อห     อานนฺท     สพฺพโส    อากิ ฺจ ฺายตน    สมติกฺกมฺม    
เนวส ฺานาส ฺายตน  อุปสมฺปชชฺ  วิหรามิ  ตสฺส  มยฺห  อานนฺท  อิมินา            
วิหาเรน   วิหรโต  อากิ ฺจ ฺายตนสหคตา  ส ฺามนสิการา  สมุทาจรนฺติ    
สฺวาสฺส    เม    โหติ    อาพาโธ    เสยฺยถาป    อานนฺท   สุขิโน    
ทุกฺข     อุปฺปชฺเชยฺย    ยาวเทว    อาพาธาย    เอวเมวสฺส    เม    
อากิ ฺจ ฺายตนสหคตา  ส ฺามนสิการา  สมุทาจรนฺติ  สฺวาสฺส  เม  โหติ     
อาพาโธ ฯ     
     ตสฺส  มยหฺ  อานนฺท  เอตทโหสิ  ยนฺนูนาห  เนวส ฺานาส ฺายตน     
สมติกฺกมฺม       ส ฺาเวทยิตนิโรธ       อุปสมฺปชฺช      วิหเรยฺยนฺติ             
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ตสฺส  มยฺห  อานนฺท  ส ฺาเวทยิตนิโรเธ  จิตฺต  น  ปกฺขนฺทติ  นปฺปสีทติ          
น    สนฺติฏติ    น    วิมุจฺจติ    เอต    สนฺตนฺติ   ปสฺสโต   ตสฺส            
มยฺห   อานนฺท   เอตทโหสิ   โก   นุ  โข  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน     
เม   ส ฺาเวทยิตนิโรเธ   จิตฺต  น  ปกขฺนฺทติ  นปฺปสีทติ  น  สนติฺฏติ          
น   วิมุจฺจติ   เอต  สนฺตนฺติ  ปสฺสโต  ตสฺส  มยฺห  อานนฺท  เอตทโหสิ            
เนวส ฺานาส ฺายตเน   โข   เม   อาทีนโว   อทิฏโ  โส  จ  เม     
อพหุลีกโต   ส ฺาเวทยิตนิโรเธ   จ  อานิสโส  อนธิคโต  โส  จ  เม    
อนาเสวิโต   ตสฺมา   เม   ส ฺาเวทยิตนิโรเธ   จิตฺต   น  ปกฺขนทฺติ     
นปฺปสีทติ   น   สนฺติฏติ   น   วิมุจฺจติ  เอต  สนฺตนฺติ  ปสฺสโต  ตสฺส         
มยฺห   อานนฺท   เอตทโหสิ   สเจ   โข  อห  เนวส ฺานาส ฺายตเน     
อาทีนว    ทสิฺวา    ต    พหุลีกเรยฺย   ส ฺาเวทยิตนิโรเธ   อานิสส           
อธิคมฺม  ตมาเสเวยฺย  าน  โข ปเนต วิชฺชติ ย เม ส ฺาเวทยิตนิโรเธ             
จิตฺต    ปกฺขนฺเทยฺย    ปสเีทยฺย    สนฺติฏเยฺย    วิมจฺุเจยฺย    เอต         
สนฺตนฺติ    ปสฺสโต    โส    โข   อห   อานนฺท   อปเรน   สมเยน    
เนวส ฺานาส ฺายตเน  อาทีนว  ทิสฺวา ต พหุลมกาสึ ส ฺาเวทยิตนิโรเธ    
อานิสส   อธิคมฺม   ตมาเสวึ  ตสฺส  มยฺห  อานนฺท  ส ฺาเวทยิตนิโรเธ             
จิตฺต      ปกฺขนฺทติ      ปสทีติ      สนฺติฏติ     วิมุจฺจติ     เอต         
สนฺตนฺติ  ปสฺสโต  โส  โข  อห  อานนฺท  สพฺพโส เนวส ฺานาส ฺายตน    
สมติกฺกมฺม        ส ฺาเวทยิตนิโรธ        อุปสมฺปชชฺ       วิหรามิ    
ป ฺาย จ เม ทิสฺวา อาสวา ปริกฺขย อคมสุ ฯ      
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     ยาวกีว ฺจาห   อานนฺท   อิมา   นว  อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺติโย  น     
เอว   อนุโลมปฏิโลม   สมาปชฺชิมฺป   วุฏหิมฺป  เนว  ตาวาห  อานนฺท           
สเทวเก   โลเก   สมารเก   สพฺรหฺมเก   สสฺสมณพฺราหฺมณิยา   ปชาย    
สเทวมนุสฺสาย   อนุตฺตร   สมฺมาสมฺโพธึ   อภิสมพฺุทฺโธ  ปจฺจ ฺาสึ  ยโต           
จ   โข   อห   อานนฺท   อิมา   นว   อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺติโย  เอว    
อนุโลมปฏโิลม    สมาปชฺชิมฺป   วุฏหิมฺป   อถาห   อานนฺท   สเทวเก            
โลเก   สมารเก  สพฺรหฺมเก  สสฺสมณพฺราหฺมณิยา  ปชาย  สเทวมนุสฺสาย    
อนุตฺตร    สมฺมาสมฺโพธึ    อภิสมฺพุทฺโธ    ปจฺจ ฺาสึ    าณ ฺจ   ปน            
เม   ทสฺสน   อุทปาทิ   อกปฺุปา   เม   เจโตวิมตฺุติ  อยมนฺติมา  ชาติ             
นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ           
                       มหาวคฺโค จตุตฺโถ ฯ    
                          ตสฺสุทฺทาน    
       เทฺว วิหาเร ๑ จ นิพฺพาน     คาวี ฌาเนน ป ฺจม     
       อานนฺโท พฺราหฺมโณ เทวา ๒   นาเคน ตปุสฺเสน จาติ ฯ     
                       __________________    
                     ป ฺจาลวคฺโค ๓  ป ฺจโม                                       
     [๒๔๖]   ๔๒  เอก  สมย  อายสฺมา  อานนฺโท  โกสมฺพิย  วิหรติ     
โฆสิตาราเม   ฯ   อถโข   อายสฺมา   อุทายิ   เยนายสฺมา  อานนฺโท    
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมตา   อานนฺเทน   สทฺธึ   สมฺโมทิ             
สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต  นิสีท ิ เอกมนฺต          
#๑ ม. วิหารา ฯ   ๒ ม. พฺราหฺมณา เทโว ฯ   ๓ ม. สาม ฺวคฺโค ฯ     
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นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  อุทายิ  อายสฺมนฺต  อานนฺท  เอตทโวจ  วุตฺตมิท           
อาวุโส ป ฺจาลจณฺเฑน เทวปุตฺเตน     
       สมฺพาเธ คต โอกาส          อวิทา ภูริเมธโส       
       โย ฌานมนุพุชฺฌิ พุทโฺธ         ปฏลิีนนิสโภ มนุีติ ฯ     
     กตโม   อาวุโส   สมฺพาโธ   กตโม   สมฺพาเธ   โอกาสาธิคโม    
วุตฺโต  ภควตาติ  ฯ  ป ฺจิเม  อาวุโส  กามคุณา สมฺพาโธ วุตฺโต ภควตา    
กตเม    ป ฺจ    จกฺขุวิ ฺเยฺยา    รูปา    อิฏา   กนฺตา   มนาปา    
ปยรูปา  กามูปส ฺหิตา  รชนิยา โสตวิ ฺเยฺยา สทฺทา ฯเปฯ ฆานวิ ฺเยฺยา             
คนฺธา    ฯเปฯ    ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา    รสา    ฯเปฯ   กายวิ ฺเยฺยา     
โผฏพฺพา   อิฏา   กนฺตา   มนาปา   ปยรูปา  กามูปส ฺหิตา  รชนิยา     
อิเม โข อาวุโส ป ฺจ กามคุณา สมฺพาโธ วุตฺโต ภควตา ฯ       
     อิธาวุโส  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  ฯเปฯ  ปมชฺฌาน  อุปสมฺปชฺช            
วิหรติ    เอตฺตาวตาป    โข    อาวุโส    สมฺพาเธ   โอกาสาธิคโม     
วุตฺโต    ภควตา    ปริยาเยน    ตตฺรปตฺถิ   สมฺพาโธ   กิ ฺจ   ตตฺถ    
สมฺพาโธ   ยเทว   ตตฺถ   วิตกฺกวิจารา   อนิรุทฺธา   โหนฺติ  อยเมตฺถ     
สมฺพาโธ ฯ    
     ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ   วิตกฺกวิจาราน   วูปสมา   ฯเปฯ     
ทุติยชฺฌาน     อุปสมฺปชชฺ    วิหรติ    เอตฺตาวตาป    โข    อาวุโส    
สมฺพาเธ    โอกาสาธิคโม    วุตฺโต   ภควตา   ปริยาเยน   ตตฺรปตฺถิ    
สมฺพาโธ    กิ ฺจ   ตตฺถ   สมฺพาโธ   ยเทว   ตตฺถ   ปติ   อนิรุทฺธา      
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โหติ อยเมตฺถ สมฺพาโธ ฯ           
     ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกขฺุ  ปติยา  จ  วิราคา  ฯเปฯ  ตติยชฺฌาน    
อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  เอตฺตาวตาป  โข  อาวุโส  สมพฺาเธ  โอกาสาธิคโม    
วุตฺโต     ภควตา     ปริยาเยน     ตตฺรปตฺถิ     สมฺพาโธ    กิ ฺจ     
ตตฺถ   สมฺพาโธ   ยเทว   ตตฺถ  อุเปกฺขาสุข  อนิรุทฺธ  โหติ  อยเมตฺถ             
สมฺพาโธ ฯ    
     ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกขฺุ  สุขสฺส  จ  ปหานา  ฯเปฯ จตุตฺถชฺฌาน    
อุปสมฺปชฺช     วิหรติ     เอตฺตาวตาป    โข    อาวุโส    สมฺพาเธ     
โอกาสาธิคโม    วุตฺโต    ภควตา   ปรยิาเยน   ตตฺรปตฺถิ   สมฺพาโธ    
กิ ฺจ   ตตฺถ   สมฺพาโธ   ยเทว   ตตฺถ   รูปส ฺา   อนิรุทฺธา   โหติ     
อยเมตฺถ สมฺพาโธ ฯ    
     ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกขฺุ สพฺพโส รปูส ฺาน สมติกฺกมา ปฏฆิส ฺาน           
อตฺถงฺคมา     นานตฺตส ฺาน     อมนสิการา    อนนฺโต    อากาโสติ    
อากาสาน ฺจายตน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   เอตฺตาวตาป   โข   อาวุโส    
สมฺพาเธ    โอกาสาธิคโม    วุตฺโต   ภควตา   ปริยาเยน   ตตฺรปตฺถิ    
สมฺพาโธ   กิ ฺจ  ตตฺถ  สมฺพาโธ  ยเทว  ตตฺถ  อากาสาน ฺจายตนส ฺา    
อนิรุทฺธา โหติ อยเมตฺถ สมฺพาโธ ฯ     
     ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกขฺุ  สพฺพโส  อากาสาน ฺจายตน  สมติกฺกมฺม    
อนนฺต      วิ ฺาณนฺติ      วิ ฺาณ ฺจายตน     อุปสมฺปชฺช     วิหรติ           
เอตฺตาวตาป   โข   อาวุโส  สมฺพาเธ  โอกาสาธิคโม  วุตฺโต  ภควตา      
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ปริยาเยน    ตตฺรปตฺถิ    สมฺพาโธ   กิ ฺจ   ตตฺถ   สมฺพาโธ   ยเทว     
ตตฺถ วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺา อนิรุทฺธา โหติ อยเมตฺถ สมฺพาโธ ฯ    
     ปุน   จปร   อาวุโส  ภิกฺขุ  สพฺพโส  วิ ฺาณ ฺจายตน  สมติกฺกมฺม            
นตฺถิ       กิ ฺจีติ       อากิ ฺจ ฺายตน      อุปสมปฺชฺช      วิหรติ           
เอตฺตาวตาป   โข   อาวุโส  สมฺพาเธ  โอกาสาธิคโม  วุตฺโต  ภควตา     
ปริยาเยน   ตตฺรปตฺถิ   สมพฺาโธ   กิ ฺจ  ตตฺถ  สมฺพาโธ  ยเทว  ตตฺถ    
อากิ ฺจ ฺายตนส ฺา อนิรุทฺธา โหติ อยเมตฺถ สมฺพาโธ ฯ     
     ปุน   จปร   อาวุโส  ภิกฺขุ  สพฺพโส  อากิ ฺจ ฺายตน  สมติกฺกมฺม            
เนวส ฺานาส ฺายตน     อุปสมฺปชชฺ    วิหรติ    เอตฺตาวตาป    โข    
อาวุโส  สมพฺาเธ  โอกาสาธิคโม  วุตฺโต  ภควตา  ปริยาเยน  ตตฺรปตฺถิ     
สมฺพาโธ  กิ ฺจ  ตตฺถ  สมฺพาโธ  ยเทว ตตฺถ เนวส ฺานาส ฺายตนส ฺา     
อนิรุทฺธา โหติ อยเมตฺถ สมฺพาโธ ฯ     
     ปุน    จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ   สพฺพโส   เนวส ฺานาส ฺายตน    
สมติกฺกมฺม    ส ฺาเวทยิตนิโรธ    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    ป ฺายปสฺส            
ทิสฺวา  อาสวา  ปริกฺขีณา  โหนฺติ  เอตฺตาวตาป  โข  อาวุโส  สมพฺาเธ     
โอกาสาธิคโม วุตฺโต ภควตา นิปฺปริยาเยนาติ ฯ     
     [๒๔๗]  ๔๓  กายสกฺขิ  กายสกฺขีติ  อาวุโส  วุจฺจติ  กิตฺตาวตา นุ    
โข อาวุโส กายสกฺขิ วุตฺโต ภควตาติ ฯ    
     อิธาวุโส  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  ฯเปฯ  ปมชฺฌาน  อุปสมฺปชฺช            
วิหรติ  ยถา  ยถา  จ  ตทายตน  ตถา  ตถา  น กาเยน ผุสิตฺวา วิหรติ      
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เอตฺตาวตาป โข อาวุโส กายสกฺขิ วุตฺโต ภควตา ปริยาเยน ฯ     
     ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ   วิตกฺกวิจาราน   วูปสมา   ฯเปฯ     
ทุติยชฺฌาน   ฯเปฯ   ตติยชฺฌาน  ฯเปฯ  จตุตฺถชฺฌาน  อุปสมฺปชชฺ  วิหรติ          
ยถา   ยถา   จ   ตทายตน  ตถา  ตถา  น  กาเยน  ผุสตฺิวา  วิหรติ     
เอตฺตาวตาป โข อาวุโส กายสกฺขิ วุตฺโต ภควตา ปริยาเยน ฯ     
     ปุน   จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ   สพฺพโส   รูปส ฺาน   สมติกฺกมา    
ปฏิฆส ฺาน     อตฺถงฺคมา    นานตฺตส ฺาน    อมนสิการา    อนนฺโต    
อากาโสติ   อากาสาน ฺจายตน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ยถา   ยถา  จ    
ตทายตน   ตถา  ตถา  น  กาเยน  ผุสิตฺวา  วิหรติ  เอตฺตาวตาป  โข     
อาวุโส กายสกฺขิ วุตฺโต ภควตา ปริยาเยน ฯเปฯ     
     ปุน    จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ   สพฺพโส   เนวส ฺานาส ฺายตน    
สมติกฺกมฺม    ส ฺาเวทยิตนิโรธ    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    ป ฺายปสฺส            
ทิสฺวา   อาสวา   ปริกฺขีณา   โหนฺติ   ยถา  ยถา  จ  ตทายตน  ตถา    
ตถา  น  กาเยน  ผุสิตฺวา  วิหรติ  เอตฺตาวตาป  โข  อาวุโส กายสกฺขิ     
วุตฺโต ภควตา นิปฺปริยาเยนาติ ฯ     
     [๒๔๘]   ๔๔   ป ฺาวิมุตฺโต   ป ฺาวิมุตฺโตติ   อาวุโส   วุจฺจติ             
กิตฺตาวตา นุ โข อาวุโส ป ฺาวิมุตฺโต วุตฺโต ภควตาติ ฯ    
     อิธาวุโส  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  ฯเปฯ  ปมชฺฌาน  อุปสมฺปชฺช            
วิหรติ   ป ฺาย   ปน   ๑   ปชานาติ   เอตฺตาวตาป   โข  อาวุโส     
ป ฺาวิมุตฺโต วุตฺโต ภควตา ปริยาเยน ฯเปฯ     
#๑ ม. จ น ฯ เอวมุปริป ฯ         
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     ปุน    จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ   สพฺพโส   เนวส ฺานาส ฺายตน    
สมติกฺกมฺม    ส ฺาเวทยิตนิโรธ    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    ป ฺายปสฺส            
ทิสฺวา   อาสวา  ปริกฺขีณา  โหติ  ป ฺาย  ปน  ปชานาติ  เอตฺตาวตาป    
โข อาวุโส ป ฺาวิมุตฺโต วุตฺโต ภควตา นิปฺปริยาเยนาติ ฯ     
     [๒๔๙]  ๔๕  อุภโตภาควิมุตฺโต  อุภโตภาควิมุตฺโตติ  อาวุโส วุจฺจติ             
กิตฺตาวตา นุ โข อาวุโส อุภโตภาควิมุตฺโต วุตฺโต ภควตาติ ฯ     
     อิธาวุโส  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  ฯเปฯ  ปมชฺฌาน  อุปสมฺปชฺช            
วิหรติ   ยถา   ยถา   จ  ตทายตน  ตถา  ตถา  น  กาเยน  ผุสิตฺวา     
วิหรติ    ป ฺาย    ปน    ปชานาติ    เอตฺตาวตาป   โข   อาวุโส     
อุภโตภาควิมุตฺโต วุตฺโต ภควตา ปริยาเยน ฯเปฯ    
     ปุน    จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ   สพฺพโส   เนวส ฺานาส ฺายตน    
สมติกฺกมฺม    ส ฺาเวทยิตนิโรธ    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    ป ฺายปสฺส            
ทิสฺวา  อาสวา  ปริกฺขีณา  โหนฺติ  ยถา  ยถา  จ  ตทายตน  ตถา ตถา    
น   กาเยน   ผุสิตฺวา   วิหรติ   ป ฺาย  ปน  ปชานาติ  เอตฺตาวตาป    
โข อาวุโส อุภโตภาควิมุตฺโต วุตฺโต ภควตา นิปฺปริยาเยนาติ ฯ    
     [๒๕๐]  ๔๖  สนฺทฏิ ิโก  ธมโฺม  สนฺทิฏ ิโก ธมฺโมติ อาวุโส วุจฺจติ           
กิตฺตาวตา นุ โข อาวุโส สนฺทิฏ ิโก ธมฺโม วุตฺโต ภควตาติ ฯ    
     อิธาวุโส  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  ฯเปฯ  ปมชฺฌาน  อุปสมฺปชฺช            
วิหรติ   เอตฺตาวตาป  โข  อาวุโส  สนทฺิฏ ิโก  ธมโฺม  วุตฺโต  ภควตา    
ปริยาเยน ฯเปฯ     
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     ปุน    จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ   สพฺพโส   เนวส ฺานาส ฺายตน    
สมติกฺกมฺม    ส ฺาเวทยิตนิโรธ    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    ป ฺายปสฺส            
ทิสฺวา    อาสวา    ปริกฺขีณา   โหนฺติ   เอตฺตาวตาป   โข   อาวุโส    
สนฺทิฏ ิโก ธมฺโม วุตฺโต ภควตา นิปฺปริยาเยนาติ ฯ         
     [๒๕๑]  ๔๗  สนฺทิฏ ิก  นิพฺพาน สนฺทิฏ ิก นพฺิพานนฺติ อาวุโส วุจฺจติ     
กิตฺตาวตา นุ โข อาวุโส สนฺทิฏ ิก นิพฺพาน วุตฺต ภควตาติ ฯ     
     อิธาวุโส  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  ฯเปฯ  ปมชฺฌาน  อุปสมฺปชฺช            
วิหรติ   เอตฺตาวตาป   โข  อาวุโส  สนทฺิฏ ิก  นิพฺพาน  วุตฺต  ภควตา          
ปริยาเยน ฯเปฯ    
     ปุน    จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ   สพฺพโส   เนวส ฺานาส ฺายตน    
สมติกฺกมฺม    ส ฺาเวทยิตนิโรธ    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    ป ฺายปสฺส            
ทิสฺวา  อาสวา  ปริกฺขีณา  โหนฺติ  เอตฺตาวตาป  โข  อาวุโส  สนทฺิฏ ิก           
นิพฺพาน วุตฺต ภควตา นิปฺปริยาเยนาติ ฯ    
     [๒๕๒] ๔๘ นิพฺพาน นิพฺพานนฺติ อาวุโส วุจฺจติ ฯเปฯ     
     [๒๕๓] ๔๙ ปรินิพฺพาน ปรินิพฺพานนฺติ ฯเปฯ            
     [๒๕๔] ๕๐ ตทงฺคนิพฺพาน ตทงฺคนิพฺพานนฺติ อาวุโส วุจฺจติ ฯเปฯ     
     [๒๕๕]  ๕๑  ทิฏธมฺมนิพฺพาน  ทิฏธมฺมนิพฺพานนฺติ  อาวุโส  วุจฺจติ         
กิตฺตาวตา นุ โข อาวุโส ทฏิธมฺมนิพฺพาน วุตฺต ภควตาติ ฯ    
     อิธาวุโส  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  ฯเปฯ  ปมชฺฌาน  อุปสมฺปชฺช            
วิหรติ   เอตฺตาวตาป   โข   อาวุโส   ทฏิธมฺมนิพฺพาน  วุตฺต  ภควตา             
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ปริยาเยน ฯเปฯ    
     ปุน    จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ   สพฺพโส   เนวส ฺานาส ฺายตน    
สมติกฺกมฺม    ส ฺาเวทยิตนิโรธ    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    ป ฺายปสฺส            
ทิสฺวา    อาสวา    ปริกฺขีณา   โหนฺติ   เอตฺตาวตาป   โข   อาวุโส    
ทิฏธมฺมนิพฺพาน วุตฺต ภควตา นิปฺปริยาเยนาติ ฯ         
                    ป ฺจาลวคฺโค ป ฺจโม ฯ     
                        ตสฺสุทฺทาน    
         ป ฺจาโล กามเหส ฺจ ๑   อุโภ ๒ สนฺทิฏ ิกา เทฺว     
         นิพฺพาน ปรินิพฺพาน        ตทงฺคทิฏธมฺมิเกน จาติ ฯ     
                นวกนิปาเต ปณฺณาสโก สมตฺโต ฯ    
                     _______________    
#๑ ม. สมุพาโธ กายสกฺขิป ฺา ฯ  ๒ ม. อุภโตภาโค ฯ           
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                  ปณฺณาสกาสงฺคหิตา วคฺคา     
                     เขมวคฺโค ปโม     
     [๒๕๖]  ๕๒  เขม  เขมนฺติ  อาวุโส  วุจฺจติ  กิตฺตาวตา  นุ  โข    
อาวุโส เขม วุตฺต ภควตาติ ฯ     
     อิธาวุโส  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  ฯเปฯ  ปมชฺฌาน  อุปสมฺปชฺช            
วิหรติ เอตฺตาวตาป โข อาวุโส เขม วุตฺต ภควตา ปริยาเยน ฯเปฯ     
     ปุน    จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ   สพฺพโส   เนวส ฺานาส ฺายตน    
สมติกฺกมฺม    ส ฺาเวทยิตนิโรธ    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    ป ฺายปสฺส            
ทิสฺวา   อาสวา   ปริกฺขีณา   โหนฺติ  เอตฺตาวตาป  โข  อาวุโส  เขม     
วุตฺต ภควตา นิปฺปริยาเยนาติ ฯ     
     [๒๕๗] ๕๓ เขมปฺปตฺโต เขมปฺปตฺโตติ อาวุโส วุจฺจติ ฯเปฯ    
     [๒๕๘] ๕๔ อมต อมตนฺติ อาวุโส วุจฺจติ ฯ    
     [๒๕๙] ๕๕ อมตปฺปตฺโต อมตปฺปตฺโตติ อาวุโส วุจฺจติ ฯ     
     [๒๖๐] ๕๖ อภย อภยนฺติ อาวุโส วุจฺจติ ฯ    
     [๒๖๑] ๕๗ อภยปฺปตฺโต อภยปฺปตฺโตติ อาวุโส วุจฺจติ ฯ     
     [๒๖๒] ๕๘ ปสฺสทฺธ ิปสฺสทฺธติี อาวุโส วุจฺจติ ฯ       
     [๒๖๓] ๕๙ อนุปุพฺพปสฺสทฺธิ อนุปุพฺพปสฺสทฺธีติ อาวุโส วุจฺจติ ฯ     
     [๒๖๔] ๖๐ นิโรโธ นิโรโธติ อาวุโส วุจฺจติ ฯ           
     [๒๖๕]   ๖๑   อนุปุพฺพนิโรโธ   อนุปุพฺพนิโรโธติ  อาวุโส  วุจฺจติ              
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กิตฺตาวตา นุ โข อาวุโส อนุปุพฺพนิโรโธ วุตฺโต ภควตาติ ฯ     
     อิธาวุโส  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  ฯเปฯ  ปมชฺฌาน  อุปสมฺปชฺช            
วิหรติ   เอตฺตาวตาป   โข   อาวุโส   อนุปุพฺพนิโรโธ  วุตฺโต  ภควตา     
ปริยาเยน ฯเปฯ    
     ปุน    จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ   สพฺพโส   เนวส ฺานาส ฺายตน    
สมติกฺกมฺม   ส ฺาเวทยิตนิโรธ   อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ป ฺายปสฺส  ทิสฺวา          
อาสวา   ปรกิฺขีณา   โหนติฺ  เอตฺตาวตาป  โข  อาวุโส  อนุปุพฺพนิโรโธ    
วุตฺโต ภควตา นิปฺปริยาเยนาติ ฯ     
     [๒๖๖]   ๖๒   นว  ภิกฺขเว  ธมฺเม  อปฺปหาย  อภพฺโพ  อรหตฺต     
สจฺฉิกาตุ   ฯ   กตเม   นว   ราค  โทส  โมห  โกธ  อุปนาห  มกฺข     
ปลาส   อิสฺส   มจฺฉริย  ฯ  อิเม  โข  ภิกขฺเว  นว  ธมฺเม  อปฺปหาย    
อภพฺโพ อรหตฺต สจฺฉิกาตุ ฯ       
     นว  ภิกฺขเว  ธมฺเม  ปหาย  ภพฺโพ  อรหตฺต  สจฺฉิกาตุ  ฯ กตเม     
นว  ราค  โทส  โมห  โกธ  อุปนาห  มกฺข  ปลาส  อิสฺส  มจฺฉรยิ  ฯ           
อิเม โข ภิกฺขเว นว ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ อรหตฺต สจฺฉิกาตุนฺติ ฯ    
                     เขมวคฺโค ปโม ฯ     
                        ตสฺสุทฺทาน    
         เขโม จ อมต เจว       อภยปสฺสทธฺิเยน จ          
         นิโรโธ อนุปุพฺโพ เจว     ธมฺม ปหาย ภพฺเพน จาติ ฯ     
                    ___________________     
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                   สติปฏานวคฺโค ทุติโย     
     [๒๖๗]  ๖๓  ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว  สกิฺขาทุพฺพลฺยานิ  ฯ กตมานิ ป ฺจ             
ปาณาติปาโต     อทินฺนาทาน     กาเมสุ    มิจฺฉาจาโร    มุสาวาโท    
สุราเมรยมชชฺปมาทฏาน ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ป ฺจ สิกฺขาทุพฺพลฺยานิ ฯ    
     อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจนฺน  สิกฺขาทุพฺพลฺยาน  ปหานาย จตฺตาโร            
สติปฏานา   ภาเวตพฺพา   ฯ   กตเม   จตฺตาโร  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ    
กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก    
อภิชฺฌาโทมนสฺส   เวทนาสุ  ฯเปฯ  จิตฺเต  ฯเปฯ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี             
วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส  ฯ     
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจนฺน  สิกฺขาทุพฺพลฺยาน  ปหานาย  อิเม จตฺตาโร           
สติปฏานา ภาเวตพฺพาติ ฯ         
     [๒๖๘]   ๖๔   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว  นีวรณานิ  ฯ  กตมานิ  ป ฺจ     
กามจฺฉนฺทนีวรณ    พฺยาปาทนีวรณ    ถีนมิทฺธนีวรณ   อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณ     
วิจิกิจฺฉานีวรณ ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ป ฺจ นีวรณานิ ฯ     
     อิเมส   โข   ภิกฺขเว   ป ฺจนฺน   นวีรณาน  ปหานาย  จตฺตาโร    
สติปฏานา   ภาเวตพฺพา   ฯ   กตเม   จตฺตาโร  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ    
กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก๐     
อภิชฺฌาโทมนสฺส   เวทนาสุ  ฯเปฯ  จิตฺเต  ฯเปฯ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี             
วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส  ฯ      
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อิเมส   โข   ภิกฺขเว   ป ฺจนฺน   นีวรณาน  ปหานาย  อิเม  จตฺตาโร     
สติปฏานา ภาเวตพฺพาติ ฯ         
     [๒๖๙]  ๖๕ ป ฺจิเม ภิกฺขเว กามคุณา ฯ กตเม ป ฺจ จกฺขุวิ ฺเยฺยา     
รูปา    อิฏา    กนฺตา   มนาปา   ปยรปูา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา    
โสตวิ ฺเยฺยา    สทฺทา    ฯเปฯ    ฆานวิ ฺเยฺยา    คนฺธา   ฯเปฯ    
ชิวฺหาวิ ฺเยฺยารสา  ฯเปฯ กายวิ ฺเยฺยา โผฏพฺพา อิฏา กนฺตา มนาปา             
ปยรูปา กามูปส ฺหิตา รชนิยา ฯ อิเม โข ภิกฺขเว ป ฺจ กามคุณา ฯ     
     อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจนฺน  กามคุณาน  ปหานาย  ฯเปฯ  อิเม    
จตฺตาโร สติปฏานา ภาเวตพฺพาติ ฯ     
     [๒๗๐]  ๖๖  ป ฺจิเม  ภิกฺขเว  อุปาทานกฺขนฺธา  ฯ  กตเม  ป ฺจ    
รูปูปาทานกฺขนฺโธ  เวทนูปาทานกฺขนฺโธ ส ฺ ูปาทานกฺขนฺโธ สงฺขารูปาทานกฺ-            
ขนฺโธ วิ ฺาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา ฯ    
     อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจนฺน  อุปาทานกฺขนฺธาน  ปหานาย  ฯเปฯ     
อิเม จตฺตาโร สติปฏานา ภาเวตพฺพาติ ฯ    
     [๒๗๑]   ๖๗   ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว  โอรมฺภาคิยานิ  สโยชนานิ  ฯ    
กตมานิ   ป ฺจ   สกฺกายทิฏ ิ   วิจิกิจฺฉา  สีลพฺพตปรามาโส  กามจฺฉนฺโท            
พฺยาปาโท ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ป ฺจ โอรมฺภาคิยานิ สโยชนานิ ฯ    
     อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  สโยชนาน ปหานาย    
ฯเปฯ อิเม จตฺตาโร สติปฏานา ภาเวตพฺพาติ ฯ     
     [๒๗๒]   ๖๘  ป ฺจิมา  ภิกฺขเว  คติโย  ฯ  กตมา  ป ฺจ  นิรโย      
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ติรจฺฉานโยนิ  ปตฺติวิสโย  มนุสฺสา  เทวา  ฯ  อิมา  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจ             
คติโย ฯ    
     อิมาส   โข   ภิกฺขเว  ป ฺจนฺน  คตีน  ปหานาย  อิเม  จตฺตาโร     
สติปฏานา ภาเวตพฺพาติ ฯ         
     [๒๗๓]   ๖๙   ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว  มจฺฉริยานิ  ฯ  กตมานิ  ป ฺจ    
อาวาสมจฺฉริย   กุลมจฺฉรยิ   ลาภมจฺฉริย   วณฺณมจฺฉริย  ธมฺมมจฺฉริย  ฯ        
อิมานิ โข ภิกฺขเว ป ฺจ มจฺฉริยานิ ฯ    
     อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจนฺน  มจฺฉริยาน  ปหานาย อิเม จตฺตาโร    
สติปฏานา ภาเวตพฺพาติ ฯ         
     [๒๗๔]   ๗๐   ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว  อุทฺธมฺภาคิยานิ  สโยชนานิ  ฯ    
กตมานิ   ป ฺจ   รูปราโค   อรูปราโค   มาโน   อุทฺธจฺจ  อวิชฺชา  ฯ    
อิมานิ โข ภิกฺขเว ป ฺจุทฺธมฺภาคิยานิ สโยชนานิ ฯ         
     อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจนฺน  อุทฺธมฺภาคิยาน  สโยชนาน ปหานาย            
อิเม จตฺตาโร สติปฏานา ภาเวตพฺพาติ ฯ    
     [๒๗๕]  ๗๑  ป ฺจิเม  ภิกฺขเว  เจโตขีลา  ฯ  กตเม  ป ฺจ  อิธ     
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   สตฺถริ   กงฺขติ   วิจิกิจฺฉติ   นาธิมุจฺจติ  น  สมฺปสีทติ     
โย  โส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สตฺถริ  กงฺขติ  วิจิกิจฺฉติ นาธิมุจฺจติ น สมฺปสีทติ     
ตสฺส    จิตฺต    น    นมติ    อาตปฺปาย    อนุโยคาย    สาตจฺจาย    
ปธานาย   ยสฺส   จิตฺต   น   นมติ  อาตปฺปาย  อนุโยคาย  สาตจฺจาย     
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ปธานาย  อย  ปโม  เจโตขีโล  ฯ  ปนุ  จปร  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  ธมฺเม    
กงฺขติ   ฯเปฯ   สงฺเฆ   กงฺขติ  สิกฺขาย  กงฺขติ  สพฺรหฺมจารีสุ  กปุโต           
โหติ   อนตฺตมโน   อาหตจิตฺโต   ขีลชาโต   โย   โส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ    
สพฺรหฺมจารีสุ   กุปโต   โหติ   อนตฺตมโน  อาหตจิตฺโต  ขีลชาโต  ตสฺส    
จิตฺต  น  นมติ  อาตปฺปาย  อนุโยคาย  สาตจฺจาย  ปธานาย  ยสฺส จิตฺต     
น   นมติ   อาตปฺปาย   อนุโยคาย  สาตจฺจาย  ปธานาย  อย  ป ฺจโม    
เจโตขีโล ฯ     
     อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจนฺน  เจโตขีลาน ปหานาย อิเม จตฺตาโร     
สติปฏานา ภาเวตพฺพาติ ฯ         
     [๒๗๖]  ๗๒  ป ฺจิเม  ภิกฺขเว  เจตโส  วินิพนฺธา  ฯ กตเม ป ฺจ    
อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเมสุ  อวีตราโค  โหติ อวีตจฺฉนฺโท ๑ อวีตเปโม             
อวีตปปาโส    อวีตปริฬาโห   อวีตตโณฺห   โย   โส   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ     
กาเมสุ  อวีตราโค  โหติ อวีตจฺฉนฺโท อวีตเปโม อวีตปปาโส อวีตปริฬาโห     
อวีตตโณฺห    ตสฺส    จิตฺต    น    นมติ    อาตปฺปาย    อนุโยคาย     
สาตจฺจาย   ปธานาย   ยสสฺ   จิตฺต   น  นมติ  อาตปฺปาย  อนุโยคาย    
สาตจฺจาย   ปธานาย   อย   ปโม  เจตโส  วินิพนฺโธ  ฯ  ปุน  จปร     
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  อวีตราโค  โหติ  รูเป  อวีตราโค โหติ ยาวทตฺถ    
อุทราวเทหก    ภุ ฺชิตฺวา    เสยฺยสุข    ปสฺสสุข   มทิฺธสุข   อนุยตฺุโต       
วิหรติ    อ ฺตร   เทวนกิาย   ปณิธาย   พฺรหฺมจรยิ   จรติ   อิมนิาห           
สีเลน  วา  วเตน  วา  ตเปน วา พฺรหฺมจริเยน วา เทโว วา ภวิสฺสามิ     
#๑ ม. อวิคต ... ฯ เอวมุปริป ฯ                                                    
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เทว ฺตโร   วาติ   โย   โส   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อ ฺตร  เทวนิกาย     
ปณิธาย   พฺรหฺมจริย   จรติ   อิมินาห  สีเลน  วา  วเตน  วา  ตเปน    
วา  พฺรหฺมจริเยน  วา  เทโว  วา  ภวิสฺสามิ  เทว ฺตโร  วาติ  ตสฺส     
จิตฺต   น   นมติ   อาตปฺปาย   อนุโยคาย   สาตจฺจาย  ปธานาย  อย    
ป ฺจโม เจตโส วินิพนฺโธ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว ป ฺจ เจตโส วินิพนฺธา ฯ    
     อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจนฺน เจตโส วินิพนฺธาน ปหานาย จตฺตาโร    
สติปฏานา   ภาเวตพฺพา   ฯ   กตเม   จตฺตาโร  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ    
กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก    
อภิชฺฌาโทมนสฺส    เวทนาสุ   ฯเปฯ   จิตฺเตสุ   ธมเฺมสุ   ธมฺมานุปสฺสี            
วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส  ฯ     
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจนฺน  เจตโส วินิพนฺธาน ปหานาย อิเม จตฺตาโร             
สติปฏานา ภาเวตพฺพาติ ฯ         
                   สติปฏานวคฺโค ทุติโย ฯ     
                        ตสฺสุทฺทาน    
         สิกฺขา นีวารณา กามา     ขนฺธา จ โอรมฺภาคิยา     
         คติ มจฺฉริย ฺเจว         อุทฺธมฺภาคิยาน อฏม     
         เจโตขีลวินิพนฺโธติ ๑ ฯ     
                    ___________________    
                   สมฺมปฺปธานวคฺโค ทุติโย    
     [๒๗๗]  ๗๓  ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว  สกิฺขาทุพฺพลฺยานิ  ฯ กตมานิ ป ฺจ             
#๑ ม.    สิกขฺานีวารณากามา          ขนฺธา จ โอรมฺภาคิยา คติ    
#        มจฺเฉร อุทฺธมฺภาคิยา อฏม    เจโตขีลา วินิพนฺธาติ ฯ     
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ปาณาติปาโต  ฯเปฯ  สรุาเมรยมชฺชปมาทฏาน  ฯ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว     
ป ฺจ สิกฺขาทุพฺพลฺยานิ ฯ         
     อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจนฺน  สิกฺขาทุพฺพลฺยาน  ปหานาย จตฺตาโร            
สมฺมปฺปธานา   ภาเวตพฺพา   ฯ   กตเม  จตฺตาโร  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ    
อนุปฺปนฺนาน   ปาปกาน   อกุสลาน   ธมฺมาน  อนุปฺปาทาย  ฉนฺท  ชเนติ            
วายมติ    วิรยิ    อารภติ    จิตฺต   ปคฺคณฺหาติ   ปทหติ   อุปฺปนนฺาน          
ปาปกาน   อกุสลาน   ธมมฺาน   ปหานาย  ฉนฺท  ชเนติ  วายมติ  วิริย    
อารภติ   จิตฺต   ปคฺคณฺหาติ   ปทหติ   อนุปฺปนฺนาน   กุสลาน   ธมฺมาน          
อุปฺปาทาย   ฉนฺท   ชเนติ   วายมติ   วิริย  อารภติ  จิตฺต  ปคฺคณฺหาติญ         
ปทหติ   อุปปฺนฺนาน  กุสลาน  ธมฺมาน   ิติยา  อสมฺโมสาย  ภิยโฺยภาวาย            
เวปุลฺลาย    ภาวนาย    ปาริปูริยา   ฉนฺท   ชเนติ   วายมติ   วิริย    
อารภติ   จิตฺต   ปคฺคณฺหาติ   ปทหติ  ฯ  อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจนฺน           
สิกฺขาทุพฺพลฺยาน  ปหานาย  อิเม  จตฺตาโร  สมฺมปปฺธานา  ภาเวตพฺพา ฯ     
(ยาวตา สมฺมปฺปธานวเสน วิตฺถาเรนฺติ ๑-) ฯ     
     [๒๗๘]  ๗๔  ป ฺจิเม  ภิกฺขเว  เจตโส  วินิพนฺธา  ฯ กตเม ป ฺจ    
อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเมสุ  อวีตราโค  โหติ  ฯเปฯ  อิเม โข ภิกฺขเว    
ป ฺจ เจตโส วินิพนฺธา ฯ           
     อิเม  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจนฺน  เจตโส วินิพนฺธาน ปหานาย จตฺตาโร     
สมฺมปฺปธานา   ภาเวตพฺพา   ฯ   กตเม  จตฺตาโร  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ    
อนุปฺปนฺนาน   ปาปกาน   อกุสลาน   ธมฺมาน  อนุปฺปาทาย  ฉนฺท  ชเนติ            
#๑ ม. (ยถา สติปฏานวคฺเค ตถา สมฺมปฺปธานวเสน วิตฺถาเรตพฺพา ฯ)ท      
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วายมติ    วิรยิ    อารภติ    จิตฺต   ปคฺคณฺหาติ   ปทหติ   อุปฺปนนฺาน          
ปาปกาน   อกุสลาน   ธมมฺาน   ปหานาย  ฯเปฯ  อนุปฺปนฺนาน  กุสลาน     
ธมฺมา  อุปฺปาทาย  ...  อุปฺปนฺนาน  กุสลาน  ธมฺมาน  ิติยา อสมฺโมสาย            
ภิยฺโยภาวาย   เวปุลฺลาย   ภาวนาย  ปาริปูริยา  ฉนทฺ  ชเนติ  วายมติ     
วิริย   อารภติ   จิตฺต   ปคฺคณฺหาติ   ปทหติ   ฯ  อิเมส  โข  ภิกฺขเว           
ป ฺจนฺน   เจตโส   วินิพนฺธาน  ปหานาย  อิเม  จตฺตาโร  สมฺมปฺปธานา     
ภาเวตพฺพาติ ฯ    
                   สมฺมปฺปธานวคฺโค ตติโย ฯ     
                     _______________    
                   อิทฺธิปาทวคฺโค จตุตฺโถ    
     [๒๗๙]  ๗๕  ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว  สิกฺขาทุพฺพลฺยานิ  ฯ กตมานิ ป ฺจ             
ปาณาติปาโต  ฯเปฯ  สรุาเมรยมชฺชปมาทฏาน  ฯ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว     
ป ฺจ สิกฺขาทุพฺพลฺยานิ ฯ         
     อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจนฺน  สิกฺขาทุพฺพลฺยาน  ปหานาย จตฺตาโร�            
อิทฺธิปาทา   ภาเวตพฺพา   ฯ   กตเม   จตฺตาโร   อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ     
ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต  อิทฺธิปาท ภาเวติ วิริยสมาธิปธานสงฺขาร-            
สมนฺนาคต  อิทฺธิปาท  ภาเวติ  จิตฺตสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท         
ภาเวติ  วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต  อิทฺธิปาท  ภาเวติ  ฯ  อิเมส            
โข   ภิกฺขเว   ป ฺจนฺน   สกิฺขาทุพฺพลฺยาน   ปหานาย   อิเม  จตฺตาโร             
อิทฺธิปาทา ภาเวตพฺพาติ ฯ (ทฺวิปทเสสา อิทฺธิปาทวเสน วิตฺถาเรตพฺพา ๑-)             
#๑ ม. (ยถา สติปฏานวคฺเค ตถา อิทฺธิปาทวเสน วิตฺถาเรตพฺพา) ฯ      
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     [๒๘๐]  ๗๖  ป ฺจิเม  ภิกฺขเว  เจตโส  วินิพนฺธา  ฯ กตเม ป ฺจ    
อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเมสุ  อวีตราโค  โหติ  ฯเปฯ  อิเม โข ภิกฺขเว    
ป ฺจ เจตโส วินิพนฺธา ฯ           
     อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจนฺน  เจตโส  วินิพนฺธาน  ปหานาย อิเม    
จตฺตาโร   อิทฺธิปาทา   ภาเวตพฺพา  ฯ  กตเม  จตฺตาโร  อิธ  ภิกฺขเว     
ภิกฺขุ   ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   อิทฺธิปาท   ภาเวติ  วิริยสมาธิ          
จิตฺตสมาธิ   วีมสาสมาธิ   ปธานสงฺขารสมนฺนาคต  อิทฺธิปาท  ภาเวติ  ฯ            
อิเมส   โข   ภิกฺขเว   ป ฺจนฺน   เจตโส  วินิพนฺธาน  ปหานาย  อิเม    
จตฺตาโร อิทธฺิปาทา ภาเวตพฺพาติ ฯ     
                  อิทฺธิปาทวคฺโค จตุตฺโถ ฯ     
         จตฺตาโร สติปฏานา      ปธานา จตุโร ปเท         
         จตฺตาโร อิทฺธิปาทาป      ปุริเมเหเตหิ โยชเยติ ๑ ฯ     
                   ____________________    
                      วคฺโค ป ฺจโม     
     [๒๘๑]  ๗๗  ราคสฺส  ภิกฺขเว  อภิ ฺาย นว ธมฺมา ภาเวตพฺพา ฯ     
กตเม    นว    อสุภส ฺา    มรณส ฺา    อาหาเร    ปฏิกฺกลูส ฺา     
สพฺพโลเก   อนภิรตส ฺา  ๒  อนิจฺจส ฺา  อนิจฺเจ  ทุกฺขส ฺา  ทุกฺเข             
อนตฺตส ฺา   ปหานส ฺา   วิราคส ฺา  ฯ  ราคสฺส  ภิกฺขเว  อภิ ฺาย    
อิเม นว ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ      
     [๒๘๒]  ๗๘  ราคสฺส  ภิกฺขเว  อภิ ฺาย นว ธมฺมา ภาเวตพฺพา ฯ     
#๑ ม. ยเถว สติปฏานา       ปธานา จตุโรป จ    
#     จตฺตาโร อิทฺธิปาทา จ    ตเถว สมปฺโยชเยติ ฯ         
#๒ ม. อนภิรติส ฺา ฯ              
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กตเม    นว    ปมชฺฌาน    ทุติยชฌฺาน    ตติยชฺฌาน    จตุตฺถชฺฌาน             
อากาสาน ฺจายตน  วิ ฺาณ ฺจายตน อากิ ฺจ ฺายตน เนวส ฺานาส ฺายตน             
ส ฺาเวทยิตนิโรโธ      ฯ      ราคสฺส      ภิกฺขเว      อภิ ฺาย    
อิเม นว ธมฺมา ภาเวตพฺพา ฯ        
     [๒๘๓]   ๗๙   ราคสฺส  ภิกฺขเว  ปริ ฺาย  ปริกฺขยาย  ปหานาย     
ขยาย   วยาย   วิราคาย  นโิรธาย  จาคาย  ปฏินิสฺสคฺคาย  อิเม  นว     
ธมฺมา   ภาเวตพฺพา  ฯ  โทสสฺส  โมหสฺส  โกธสฺส  อุปนาหสฺส  มกฺขสฺส     
ปลาสสฺส  อิสฺสาย  มจฺฉริยสฺส  มายาย  สาเถยฺยสฺส  ถมฺภสฺส  สารมฺภสฺส    
มานสฺส   อติมานสฺส   มทสฺส  ปมาทสฺส  อภิ ฺาย  ปริ ฺาย  ปริกฺขยาย     
ปหานาย  ขยาย  วยาย  วิราคาย  นิโรธาย  จาคาย ปฏินิสฺสคฺคาย อิเม     
นว  ธมฺมา  ภาเวตพฺพาติ  ฯ  อิทมโวจ  ภควา  ฯ  อตฺตมนา  เต ภิกฺขู    
ภควโต ภาสิต อภินนฺทุนฺติ  ๑ ฯ    
                    นวกนิปาโต สมตฺโต ฯ     
                    __________________     
#๑ ม. อิทมโวจ ฯเปฯ อภินนฺทุนฺติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ        


